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چکیده

جعل و وضع حدیث از آسیبهایی است که ر سهدا او  ،به ویژا رو ان امامهت امها
چها واقع شهد ژهژوه ژهی و بها و وصیهی یوحلیلهی و بها اسهد ارا از ابهاا
کدابخان ای نشان میرهد ک رشمنی آشکا معاوی و خل ای اُمصی بها اههل بیهت (ع)،
وشصیق عالمان ر با ی ب جعل حدیث ،مشروعیتبخشی ب عقاید ِفهر کممهی ،جعهل
حدیث برای گرفدن یل از خل ا و حدیثسازی غالیان و ُقصها از جمله علهل شهیصع
جعل حدیث بصر امامان معصص (ع) و ژیروان آنها نیا ضمن مبا زا با این ژدیدا ر یهدر
ژاکسازی رین از کژیها بصرند اما سجار (ع) نیا ب طر مخدلف با این ژدیهدا شهص
رینیاجدماعی مبا زا کررند ک مهمورین آنها عبا ت است از :شناساندن احاریث جعلهی،
شناساندن شخصیت واقعی سهص خهدا ( ) و احیهای سهنت او ،مقابله بها انحرافهات
اعدقاری ناشی از وایات جعلی ،افشای ماهیت عالمان ر با ی و جعلیات آنان
امی
کلیدواژهها :اما سجار (ع) ،جعل حدیث ،سیرا ،بنی ّ
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** دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه بین المللی اماام خمینای (نویدانده مدا؛وم)؛ م الا
مدتخرج از پایاننام استjafaria615@gmail.com .

 / 6شیعهپژوهی ،سال سوم ،شماره نهم

طرح مسئله
حدیث ،پس از قرآن ،ب عنوان مهمترین منبع دریافت معارف دینای از زماان پیاامبر
اکرم (ص) محل توج دانشمندان و عالمان دینی بوده است .همین مد؛ل موجا شاده
برخی از این جایگاه رفیع حدیث سوءاستفاده کنند و ب انگیازههاای مختلا سیاسای،
اجتماعی ،فرهنگی ،فرق ای و  ...درصدد جعل و وضع حدیث برآیناد و قاوم ،فعال یاا
ت ریری ب دروغ ب معصوم ندبت دهند .جاعالن در حوزههای مختلفی ،احادیث بدایار
برساخت و در میان روایات پراکنده اند .مطابق نظر مشهور ،آغاز جعل حادیث با دوران
پیامبر اکرم (ص) برمیگردد و در زمان معاوی ب اوج گدترش خود میرسد (ابن جاوزی،
21/2 :5151؛ ابوری 66 :5511 ،؛ ابنکثیر.)551/1 :5111 ،

از طرف دیگر ،ب دلیل گدتردگی مکانی و زمانی دوران حکومت معاوی و دشامنی
آشکار وی و عُمالش با اهل بیت (ع) و شیعیان ،و همچناین تشاویق برخای از عالماان
درباری ب جعل حدیث بر ضد علویون و ب نفع خلفا و هی؛ت حاکم روایات سااختگی
فراوانی در میان احادیث پراکنده شده بود .پیشوایان معصوم (ع) از جمل امام سجاد (ع)
در م ابل با پدیده جعل و مواجه با جاعالن از شیوه های مختلا اساتفاده مای کردناد.
برخی از این روش ها عبارت اند از« :اصالح ع اید منحرفاان»« ،تفدایر و تبیاین معاارف
واالی قرآن و ترویج فرهنگ قرآنی»« ،احیای سنت رسوم خدا و دفااع جادی از حاریم
دین و سنّت نبوی»« ،ارشاد و هدایت امت در هم ابعاد زنادگی»« ،نشار احکاام و بیاان
ح وق آحاد جامع »« ،برابرداندتن عار و غیار آن»« ،تاداومبخشای و تفدایر درسات
حادث عاشورا و جلوگیری از تحری آن»« ،بیان معیارهای صحیح اخالقی و مباارزه باا
فداد اخالقی»« ،مبارزه با قُصاص»« ،نظارت بر اندیشمندان و ف هاای جامعا اساالمی و
هدایت آنها»« ،رفع شبهات اعت ادی ،اجتماعی و اخالقی» .امام سجاد (ع) با مشاکالت و
واقعیت هایی روب رو شد ک می بایدت با خط مشی صحیح ،از یک سو حماس حداینی
و پیام عاشورا را در میان مردم زنده نگ دارد و ن ش های شوم تحری کننادگان را خنثاا
کند و از سوی دیگر ،اندیش علوی و شیعی را ک دچار آسی شده باود تارمیم کناد و
مبانی اسالم و تشیع و تفکر نا محمدی (ص) و علوی (ع) را استحکام بخشد و تبیین
کند .از طرفی درباره روشها و راهکارهای مبارزاتی امام سجاد (ع) با این پدیده تاکنون
هاایت تح ی اای انجااام نشااده اساات .لااذا ایاان پااهوهش در پاای آن اساات تااا بااا روش
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توصیفیتحلیلی و بررسی کتا خان ای در منابع دسات اوم و معتبار ،راهکارهاای اماام
سجاد (ع) در مواجه با جعل حدیث و پیامدهای آن را بررسی کند.
راجع ب زندگی امام سجاد (ع) و سیره ایشان کام و بایش در کتا تااریخ و سایره
بحث شده است .همچنین ،در تکنگاریهایی باا محوریات اماام ساجاد (ع) در قالا
کتا  ،م ال و پایاننام  ،مح ان مطالبی نگاشت اند 1ولی بررسی آنها نشان میدهاد هایت
یک ب مد؛ل این پهوهش ،ب طور ویهه ،نپرداخت اند.
.1شرایطسیاسی،اجتماعیوفرهنگیدورانامامسجاد(ع) 
برای تجزی و تحلیل مواضع سیاسی ،اجتماعی و فرهنگای هار یاک از اماماان (ع)،
شناخت و آگاهی از وضعیت و م تضیات عصر آنان ضروری است؛ چ اینک بدون ایان
شناخت ،تجزی و تحلیل مواضع و خط مشی آنها ،نمیتواند بایدات و مطاابق باا واقاع
باشد (حیدری و همکاران .)511 :5811 ،جهان اسالم در عصار امامات حضارت ساجاد (ع)
یکی از دوران های بدیار اسفبار خود را سپری می کرد .از نظر نظام سیاسی حاکم ،بخش
وسیعی از قلمرو اسالمی تحت حاکمیت و سیطره دودماان اماوی قارار داشات کا در
ضدیت با ارزش های بنیادین اسالمی و انهدام و نابودی تعالیم نبوی برای خود هیت حد
و مرزی نمیشناختند و برای مشروعیتبخشی ب کارهای خود ب جعل حادیث دسات
میزدند (جعفری .)51 :5816 ،از سوی دیگر ،ب دنباام مصااب سانگین تحمیالشاده بار
جامع شیع و ناممکن بودن حضور مؤثر و فعام رهبری معصوم در میان آناان با ساب
جوّ خف انی شادید و نشار و گداترش روایاات جعلای ،انحرافاات ع یادتی و فکاری
متعددی در جامع شیع پیدا شاده باود .برخای از آنهاا عباارتاناد از :پیادایش «فرقا
کیدانی » ک ب داعی امامات و مهادویت «محماد بان حنیفا » خاط خاود را از امامات
حضرت سجاد (ع) جدا کردند .عالوه بر این ،پیدایش اندیشا هاایی انحرافای همچاون
غلو« 2،جبر»« 3،تشبی و تجدیم»« 4،ارجاء» 5و  ...ک ناشای از پدیاده جعال حادیث یاا
تحری در روایات بودند و از ناحی حکومت اموی نیاز پشاتیبانی مایشادند در دوران
امام سجاد (ع) رو ب گدترش نهاده بود (مدعودی.)11/8 :5818 ،
از دیگر خصوصیات دوران امام سجاد (ع) این بود کا خلفاای معاصار اماام (ع) و
سردمداران حکومت ،آشکارا قداست تعالیم اسالمی را ضایع کرده و ب کدی هم اجاازه
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اعتراض نمیدادند .کشتار بیرحمان مدلمانان ب دست حجاج و دیگر والیان گواهی بار
این سخن است (ابناثیر .)122/1 :5151 ،از نظر فرهنگی نیاز ،جامعا از ارزشهاای دینای
فاصل گرفت بود .برای نمون در جامع ای ک روزگاری جهاد و شهادت و علام و ت اوا
در آن ارزش محدو میشد ،امروز آوازه خوانها ارزش پیدا کرده بودند ،چناانکا با
هنگام ورود یکی از آوازهخوانهای مشهور زن ب مک  ،آنچنان از او است بام شاد کا در
خصوص هیت مفتی ،ف ی و محدثی ساب نداشت (صاادقی و ت اوی ،51 :5815 ،با ن ال از:
اصفهانی.)221/1 :5811 ،

امام (ع) در چنین اوضاع و احوالی ب مباارزه باا انحرافاات ،با ویاهه پدیاده جعال
حدیث ،پرداخت .احادیث ساختگی ابزاری برای توجی کارهای حکمرانان اماوی باود.
در این دوران ،جاعالن حدیث و دروغپردازان و حتی تازهمدالمانان از اهال کتاا با
عنوان معلمان و هادیان امت ب حدا میآمدند و حاکمان از آنان حمایت ،و آنهاا را از
مام بدیار برخوردار می کردند .البت ایان مدااعدت هاا و پشاتیبانی هاا با چناد منظاور
صورت میگرفت:
 .5این افراد با روشهای گوناگون از قبیل نشر اکاذی و ساخنان بایپایا در قالا
احادیث نبوی (ص) حکومت را حمایت ،و از این طریق ب آنان خدمت میکردند .زیارا
روایات پیامبر اکرم (ص) در چشم مردم ت دس خاصی داشت و در وجودشاان رساو
میکرد .لذا از حرب دینی علی دین بهره میبردند.
 .2حکومت دریافت بود ک می تواند از این افراد ب عنوان جاایگزین اهال بیات (ع)
استفاده ،و خأل روحی و ع یدتی و تشریعی ناشی از ب عزلت کشیدن آنان را ب نحاوی
جبران کند.
 .8مهمتر از هما اینکا یکای از اصاوم سیاسات اماوی ،دور نگا داشاتن ماردم از
اسااالم صااحیح و ح ی اای بااود ،و ماایکوشاایدند پوشااش کاااملی باار ساانت و ساایره
پیامبر (ص) و حتی بار سایره اصاحا ایشاان بیندازناد و چهاره ح ی ات را مشاوش
کنند .همین سیاست با طاور قااطع و مداتمر راجاع با سایره و تعاالیم اماام علای و
اهاال بیاات (ع) نیااز اعمااام ماایش اد تااا در حااد امکااان اذهااان مااردم را درباااره آنااان
شاابه نااا کنااد و روش و تعااالیم ایشااان را باا کلاای واروناا جلااوه دهااد (معااروف
الحدنی.)11 :5815 ،
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با توج ب آنچ گذشت ،روشن می شود ک فضای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی کا
امام سجاد (ع) در آن می زیدت فضایی کامالً تیره و تاریک بود و نابدامانی و ناهنجاری
علی دین و مخصوصاً علی خانادان رساالت فاراوان شاده باود .از ایانرو ،بدایاری از
مخالفان اهل بیت (ع) ،هی؛ت حاکم و خلفای اماوی از ایان فرصات بهاره گرفتناد و از
روش های گوناگون برای تضعی جامع شیعی استفاده میکردند .یکی از این روشهاا،
جعل حدیث بود .امام سجاد (ع) نیز ب ناچار باید با ایان پدیاده شاوم مباارزه مایکارد؛
مد؛ل ای ک در این پهوهش بررسی شده است.
.2پدیدهجعلحدیثوتأثیرآندرفرهنگاسالمی
جعل یعنی ساختن چیزی از روی قصد برخالف واقع مانناد جعال اساناد (جاوهری،
 .)5255/8 :5151حدیث جعلی یا موضوع ،حدیثی را گویند ک با دروغ با معصاوم (ع)
ندبت داده شده باشد .ساختگیبودن حدیث گاه با اقرار جعلکننده آن و گاه از قراین و
شواهد معلوم میشود (بدتانی .)58 :5816 ،پدیده جعل حدیث آثار مخربی در متون دینای
ایجاد میکند ،از جمل  :دشواری دستیابی ب احادیث صحیح ،نفی احادیث صاحیح با
بهان جعلزدایی ،شکلگیاری جریاانهاای فکاری مختلا  ،محرومیات ماردم از اهال
بیت (ع) ،و در نهایت مخدوشکردن چهره اسالم نا محمدی (معارف .)51 :5811 ،اماام
باقر (ع) فرمود« :برخی علی ما سخنان دروغ میسازند تا از این طریق ندبت ب ماا تنفار
و کین در دم ها ایجاد کنند» (کشی .)155/2 :5868 ،در چنین وضعیتی ،تغییرات ،جاب جایی
و بدعتهایی در دین انجام شد .فداد و هرزگی ،عیاشی و افدارگدیختگی ،نتیج چنین
فضایی بود ک البت ب یزید و دربار شام اختصاص نداشت ،و در هم جای حکومات و
حتی میان ماردم عاادی رواج یافتا باود (مداعودی .)61/8 :5818 ،اباوالفرج اصافهانی در
األغانی می نویدد« :مجالس لهو و لع و رقص و آواز ب طور گروهی و مختلط تشکیل
میشد در حالی ک میان زنان و مردان مانعی نبود» (اصفهانی.)281/1 :5151 ،
جاعالن حدیث با انگیزههای متفاوتی ب این کار دست میزدناد .مشاروعیتبخشای
ب دیدگاههای فرق ای و مذهبی و استوارسازی آن ،انگیزه خدمت یا تحصایل خشانودی
خداوند و کد پاداش اُخروی ،حدادت ب م اام واالی ابما (ع) و تاالش در جهات
بزرگداشت مخالفان آنان ،خیانت ب دین اسالم و مخصوصاً آموزههای علاوی ،جهال و
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نادانی ،حفظ منافع مادی و حفظ جایگاه نزد حاکمان و قدرتمندان ،غلاوّ دربااره برخای
شخصیّتها و محبّت افراطی ب آنها و بدایاری عوامال دیگار از جملا برخای از ایان
انگیزهها است (جوش انی.)21 :5815 ،
جاعالن حدیث در هم طی های مدلمانان از جمل سیاسیون ،غالیان ،قص پردازان،
طرفداران فرق ها و نحل ها ،عالمان درباری و زندی ان یافات مایشادند .گداتره جعال
حدیث نیز شامل بدیاری از حوزههای دین مانناد اعت اادات ،احکاام عملای ،فضاایل و
رذایل ،اسبا نزوم آیات قرآن ،تأیید یا تکذی برخی فرق ها و افراد و مانناد آن اسات
(مدعودی.)555 :5818 ،

.روشهایمبارزاتیامامسجاد(ع)درمواجههباجعلحدیث

3
امام سجاد (ع) در راستای هدف بزرگ االهی خاود ،کا هادایت و رهباری جامعا
اسالمی است ،در مواجه با انحراف جعل حدیث ،ساکت ننشدت و با توج ب اوضااع
و احوام و فضای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی حاکم بار جامعا  ،علیا ایان انحرافاات
مبارزه کرد .برخی از مهمترین فعالیتهای امام (ع) در این باره در ادام میآید.
 .0 .3شناساندن اسالم راستین در پرتو آشکارسازی جعلیات
راهیافتن روایات جعلی پس از پیامبر اکرم (ص) در میان منابع اسالمی اعام از کتا
تاریخی ،حدیثی و تفدیری چهره اصیل اسالم را ،هم در حوزه اعت ادی و هم در حاوزه
احکام عملی ،مشوش و مخدوش کرد (مهدویراد .)21 :5816 ،در نتیج نشار و گداترش
روایات موضوع ،اسالم اموی جایگزین اسالم نا محمدی می شود .تبلیغات واعظاان و
سخنرانان دربار سالطین و همچنین قُصاص (قص گویاان) مایتواناد تاأثیر بدایاری در
تغییر اندیش مردم داشت باشد ،ب گون ای ک معروف را منکر و منکار را معاروف کناد.
در نتیجۀ نشر و گدترش همین روایات ،امام علی (ع) ب عنوان ملحد و مدتحق سا و
لعن میشود ،و معاوی با عنوان «کات وحی» معرفی میگردد .خلفای اموی نیز ن تنها از
این مد؛ل است بام میکردند بلک برخی عناصر سدتایمان و عالماان دربااری را بارای
جعل و وضع حدیث ب نفع حکومت تشویق و حمایت میکردند و خودشان هم از این
موقعیت سوءاستفاده میکردند .در نتیج توج ب همین روایات بود ک خلفاای معاصار
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امام سجاد (ع) و والیان و سردمداران حکومت آشکارا قداست تعالیم اسالمی را در هام
شکدتند و پا بر روی تمام اصوم مدلم اسالم گذاشتند ،بدون آنک از کدای بایم داشات
باشند یا کدی جربت اعتراض داشت باشد (سیوطی.)251 :5811 ،
تأثیر جعلیات و موضوعات در وارون کردن اسالم در حوزه احکام عملی نیاز چناان
بود ک عموم مردم و حتی برخی از هاشمیین در زمان امام ساجاد (ع) روش انجاامدادن
بدیاری از احکام عملی دین مانند کیفیت ب جای آوردن نماز ،حاج و بدایاری احکاام
دیگر را نمیداندتند (کاظمی تدتری .)61 :5818 ،انس بن مالک ،صحابی رسوم خدا (ص)،
در این باره معت د است احکامی ک در زمان رسوم خدا (ص) انجام میشد ب فراموشی
سپرده شده است .در همین باره محمد بن مدلم بن شها زهری از مالک بن انس ن ل
کرده ک از مجموع آنچ از رسوم خدا (ص) درباره احکام دین فرا گرفتیم ،ف ط فریض
نماز باقی مانده است ک آن هم ضایع شده و در آن بدعت هایی ایجاد شده اسات (اماین،
 .)816/5 :5121از حدن بصری ن ل شده ک اگر پیامبر اکرم (ص) برگردد از میان آنچ ب
شما تعلیم داده است ،جز قبل را نمی شناسد (ابنعبدالبر .)211/2 :5121 ،وارون جلاوهدادن
دین و ناآگاهی از معارف و احکام ب گون ای بود ک حتای عمار بان عبادالعزیز ،والای
مدین  ،وقوف در منا در عید قربان را غلط انجام داد (حدنی.)86 :5811 ،
در چنین فضایی ،امام (ع) از روشهای گوناگون بارای شناسااندن اساالم واقعای و
تبیین معارف ح ی ی اسالم و زنده نگ داشتن مشعل معنویت بهره میبرد .بهارهگیاری از
سالح دعا برای این کار از مهمترین این روشها بود ،با گونا ای کا اماروزه یکای از
منابع غنی معارف اسالمی در حوزه هاای اعت اادی و اخالقای را دعاهاا ،مناجااتهاا و
عبادت های آن حضرت تشکیل می دهد (شهیدی .)1 :5861 ،از دیگر روشهای تبلیغی امام
(ع) برای شناساندن اسالم ح ی ی و زدودن جعلیات از چهره دیان ،بهارهگیاری از ایاام
حج بود .امام (ع) از این فرصت استثنایی استفاده مایکردناد و در مداجدالحرام توقا
داشتند و ب پرساش هاای ماردم پاساخ مایدادناد و با تبلیا و تارویج معاارف دیان
میپرداختند .امام سجاد (ع) در پاسخ ب پرسشهای اعت ادی و ف هی نوعاً کالم خاود را
ب روایاتی از پیامبر اکرم (ص) یا کتا امام علای (ع) مداتند مایکردناد .بارای نمونا
درباااره «حَایّ عَلَاای خَیارِ العَمَاال» وقتاای عاادهای اعتااراض کردنااد امااام (ع) فرمودنااد:
«پیامبر (ص) اینگون اذان میگفت» (نوری.)11/1 :5865 ،
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 .1 .3شناساندن شخصیت واقعی رسول خدا (ص) و احیای سنت او
صحاب و تابعین ک کم و بیش با خلق و خوی بزرگمنشان پیامبر (ص) آشنا بودناد
از جانشینان او نیز چنین انتظاری داشتند ،در حالی ک زندگی سراسر فدق و فجور خلفا
و والیان شهرها ،با جانشینی پیامبر ،تناقض تام داشت .این تناقض ،لطم بزرگی ب کیاان
حکومتشان وارد میکرد .پس الزم بود برخی از کارهای خاود را باا اساتناد با روایات
توجی ا کننااد و مشااروع جلااوه دهنااد (عدااکری ،)812/5 :5861 ،و از ایاان طریااق ،هاام
نارضایتیهای اجتماعی کاهش پیدا کند ،هم راه رسیدن با اهاداف و اِعماام قادرت در
مدابل مختل هموار گردد .در نتیج ب جعال حادیث و تخریا شخصایت ح ی ای
پیامبر (ص) پرداختند.
از اینرو وجود روایات جعلی فراوان ،ک شخصیت ایشان را وارون نشان مایداد و
حتی محتوای برخی از این احادیث با شأن و جایگاه پیامبر (ص) ناسازگار بود ،در میان
مردم رو ب گدترش نهاده بود .برای نمون  ،مطابق برخای روایاات جعلای ،اگار پیاامبر
اکرم (ص) فردی را لعن کند لعن پیامبر (ص) موج تزکی شاخص ملعاون مای شاود
(همان .)518/5 :در روایتی دیگر ،لعن پیامبر (ص) بر افرادی مثل معاوی و سایر بنیامیّ و
دیگر بزرگان قریش ک بعدها سالیان متوالی زمامدار مدلمانان می شوند ،ف اط با دلیال
نزدیکی ایشان ب خداوند بوده و باعث پااکی و کفااره گناهانشاان محداو مای شاود
(همان) .برای مثام ،درباره معاوی روایتی ب پیامبر ندبت دادهاناد کا مطاابق آن روایات
روزی رسوم خدا (ص) با دست خود تیری ب معاوی داد و فرمود« :این را بگیر کا در
بهشت ب وسیل آن ب مالقاتم بیایی» (خطی بغدادی .)215/5 :5811 ،همچنین ،از اباوهریره
ن ل کردهاند ک « :از رسوم خدا (ص) شنیدم ک گفت :خداوند س کاس را اماین وحای
خویش گردانیده است؛ من ،جبربیل و معاوی » (ابنعداکر .)551/5 :5155 ،همین گون است
روایاتی ک داللت میکند بر نفوذ شیطان در وجود پیامبر اکارم (ص) و وحای االهای و
ال ای آیات شیطانی ب ایشان (ابنسعد .)211/5 :5811 ،نتیج گدترش و نشر چنین روایاتی
سدتشدن ماردم ندابت با سانت رساوم اکارم (ص) و م دساات دینای و با ویاهه
بیاعتمادی ب شخصیت رسوم اکرم (ص) است.
در اینجا امام (ع) وظیف خود میداندت محتوای شاوم روایاات جعلای را بارمال ،و
شخصیت پیامبر اکارم (ص) را معرفای ح ی ای کناد .از ایانرو ،بخاشهاایی از ادعیا
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امام (ع) ب شناساندن م ام و شخصیت رسوم اکرم (ص) اختصاص دارد .صلوات دادن بار
محمد و آم محمد ک ترجیعبند بدیاری از ادعی حضرت است ،تالشی است برای مباارزه
با پدیده جعل حدیث .همچنین ،صلواتدادن بر خاندان پیامبر ک پس از صالوات و درود
بر خود پیامبر آمده است نوعی آموزش و مواجه با سیاست لعن بر علی بن ابیطال (ع)
نیز بود (رنجبر .)15 :5816 ،در بدیاری از اینها ،پس از صلوات ،امام (ع) جایگاه پیاامبر اکارم
(ص) و خاندان رسالت و اهل بیت (ع) را معرفی میکند .برای نمون اماام ساجاد (ع) در
دعای  11صحیف درباره شأن و جایگاه پیامبر اکرم (ص) چنین میگوید:
اللّهمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ أَمِینِکَ عَلَی وَحْیِکَ ،وَ نَجِیبِکَ مِنْ خَلْ ِکَ ،وَ صَفِیِّکَ مِنْ

عِبَادِ َ ،إِمَامِ الرَّحْمَةِ ،وَ قَابِدِ الْخَیْرِ ،وَ مِفْتَاحِ الْبَرَکَةِ ،کَمَا نَصَا َ لِاأَمْرِ َ نَفْدَا ُ ،وَ

عَرَّضَ فِیکَ لِلْمَکْرُوهِ بَدَنَ ُ ،وَ کَاشَ َ فِی الدُّعَاءِ إِلَیْکَ حَامَّتَ ُ  ...وَ هَاجَرَ إِلَی بِلَاادِ
الْغُربَةِ ،وَ مَحَلِّ النَّأْیِ عَنْ مَوْطِنِ رَحْلِ ِ ،وَ مَوْضِعِ رِجْلِ ِ ،وَ مَدْ َطِ رَأْسِ ِ ،وَ مَاأْنَسِ

نَفْدِ ِ ،إِرَادَةً مِنْ ُ لِإِعْزَازِ دِینِکَ ،وَ اسْتِنْصَاراً عَلَی أَهْلِ الْکُفْرِ بِاکَ  ...اللّهامَّ فَارْفَعْا ُ

بِمَا کَدَحَ فِیکَ إِلَی الدَّرَجَةِ الْعُلْیَا مِنْ جَنَّتِکَ؛ پروردگارا ،بر محمد امین وحی تاو
و بهترین از میان خلق تاو و برگزیاده از میاان بنادگانت درود فرسات .او کا

پیشوای رحمت و پیشاهنگ نیکی و کلید برکت است .همچنان ک او نفس خود

را برای اجرای فرمانت ب کار گرفت و بدنش را آماج حوادث ناگوار در راه تو

قرار داد و در راه دعوت ب سوی تو با خویشان خود آشکارا ب ستیز برخاسات

 ...ب شهرهای غربت و دور از وطن و قادمگاه و محال تولاد و ماأنوستارین

جااایش هجاارت کاارد ،و هاادفش از هجاارت ،عاازتبخشاایدن با دیاان تااو و
یاری جدتن علی اهل کفر ب تو بود  ...خداوندا! پس او را ب پاس رنج هایی ک

در راه تو برد ،ب باالترین درج بهشت خود باال بر (صحیف سجادی .)861 :5811 ،

عالوه بر تبیین شأن و جایگاه رسوم اکرم (ص) ،در چنین دورانی امام سجاد (ع) با
احیای سنت از دست رفت پیغمبر (ص) پرداخت .ایشان با آشکارکردن هویات و چهاره
واقعی بدعتهای بنیامیّ و سنتهاای آناان ،کا عمومااً ناشای از احادیاث مجعاوم و
ساختگی طرفداران و عمّام بنیامی بود و در میان مردم پراکنده شده بودناد ،مایکوشاید
با معرفی سنت صحیح نبوی ،فرهنگ ح ی ی اسالم را از ورط نابودی نجاات بخشاد و
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موج احیای سنت پیامبر اکرم (ص) شود .یکی دیگر از راههای احیای سنت نباوی از
طریق آموزش سنت ح ی ی رسوم اکرم (ص) ب بردگان و تربیت آنان ب آدا اساالمی
و در نهایت آزادکردن آنان بود .ایشان بردگان را فرزند می نامید و آناان را باا تعبیار «یاا
بُنیّ» صدا میزد (اربلی11 /8 :5815 ،؛ جعفریان.)811 :5865 ،
یادآوری این نکتا ضاروری اسات کا باا توجا با اینکا بدایاری از بردگاان از
سرزمینهای دور آورده میشدند ،آموزشهای امام سجاد (ع) ،کا در ح ی ات معاارف
نا و ح ی ی اسالم و سنت نبوی بود ،در دیگار سارزمینهاای اساالمی نیاز پخاش و
منتشر میشد .این مد؛ل میتواند جلوه دیگری از م ابل امام (ع) با احادیاث مجعاوم و
خنثاسازی نتایج سوء آن در جامع باشد .این رفتار امام سجاد (ع) در آشناکردن مردم باا
سنت صحیح اسالمی و از بین بردن ن ش مخر روایات جعلی تأثیر چشمگیری داشات
است (مدعودی211 :5818 ،؛ سبحانی.)11/5 :5811 ،
بعضی از همین آزادشدگان ک در مکت اماام ساجاد (ع) تربیات شاده بودناد ،با
محدثانی برجدت و پرتالش تبدیل شدند ،ک از آن جملا مای تاوان از شخصایت هاای
بزرگی چون «حدن بن سعید اهوازی»« ،حدین بن سعید اهوازی»« ،احماد بان حداین
بن سعید» و «شعی » یاد کرد ک هم از ماوالی و آزادشادگان اماام ساجاد (ع) هداتند
(طوسی .)121/2 :5812 ،شیخ طوسی نیز راوی معروف« ،علی بن یحیای بان حدان» را از
همین افراد شمرده است (همو .)812 :5811 ،همین راویان بعدها خود در گدترش معارف
شیعی و نشر سنت نبوی و م ابل با پدیده جعل حدیث ن ش بدزایی داشتند.
 .3 .3تبیین جایگاه و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر در جامعه
یکی دیگر از انحرافاتی ک در عصر امام سجاد (ع) ب دلیل انتشاار احادیاث جعلای
گریبانگیر جامع شده بود ممنوعبودن امر ب معروف و نهی از منکر در جامع یا تبادیل
معروف ب منکر و برعکس بود (سیوطی .)216 :5811 ،برای نمون در روایتی ک با پیاامبر
ندبت داده شده آمده است ک هر گاه دیدید معاوی بر منبرم سخن میگویاد ،ساخن او
را پذیرا شوید و تصدیق کنید .زیارا وی درساتکار و درخاور اطمیناان و معتماد اسات
(خطی بغدادی .)215/5 :5811 ،بر اساس این روایت ،سخنان معاویا بایاد بادون چاون و
چرا پذیرفت شود و کدی حق ندارد او را امر و نهی کند.
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امام سجاد (ع) نیز از یک طرف ب عنوان اماام و هاادی امات ،خاود را مدا؛وم و
پاسبان اجرای فریض امر ب معروف و نهی از منکر در تمام ابعااد سیاسای ،فرهنگای،
اجتماعی در جامع و  ...می داند؛ از سوی دیگر ،ب عناوان یاک عضاو و شاهروند در
جامع اسالمی این مد؛ولیت را عهده دار بود .از این رو ،در سیره و سخن آن حضارت
بارها از این مد؛ولیت در تمام ابعاد و حوزه های پیش گفت سخن ب میان آماده اسات.
از نظر امام ( ع) ،تار امر ب معروف و نهی از منکر مانند کدی است ک کتا خدا را
پشت سر انداخت است « :اَلتّارِ ُ لِألمرِ بِالمَعروفِ وَالنَّ هیِ عَنِ المُنکَرِ کَنابِذِ کِتاا ِ اللّا
وَراءَ ظَهرِهِ» (شری قریشی811 :5811 ،؛ ابونعیم اصفهانی .)511/8 :5811 ،همچناین ،از نظار
امام ( ع) ،تر امر ب معروف و نهی از منکر از گناهانی است ک موج نزوم باال در
جامع می شود« :اَلذُّنُو ُ الَّتی تُنْزِمُ الْبَالءَ تَضْییعُ الْأَمْرِ بِالْمَعْروفِ وَالنَّهیِ عَانِ الْمُنْکَارِ»
(صدوق.)586 :5811 ،

بدیاری از منکراتی چون غلاو ،جبرگرایای ،اندیشا تشابی و تجدایم ،زاهادنمایی،
روحی رفاهطلبی و دنیازدگی ،نفرت از اهل بیت (ع) ،ثروت اندوزی ،بیعدالتی ،تبعیض،
و دهها منکر دیگر در اثر پدیده نامیمون جعل حدیث در عصر امام (ع) شیوع پیدا کارده
بود .امام (ع) در چنین فضایی ،ک حکومت اموی رسماً امر ب معروف و نهی از منکر را
ممنوع اعالم کرده بود ،ب هدایت و ارشاد امت مشاغوم باود و باا عرضا کاردن تفدایر
صحیح قرآن و تبیین سنت نبوی ب روشنگری مردم در هم زمین های اصوم اعت اادی و
احکام عملی میپرداخت (مجلدی.)15/5 :5111 ،
امام (ع) در عمل و رفتار ،چ در بعد فردی و چ در بعد اجتمااعی ،با ایان اصال
حیاتی عمل میکرد .لذا یکی از اصحا را چنین نهی فرمود:
برای تو شایدت نیدت با هر کدی نشدت و برخاست کنی .زیرا خادای تعاالی

می فرماید« :وَ اِذا رَأَیتَ الَّذینَ یخوضونَ فی آیاتِنا فَأَعْرِض عَنْهُم حَتای یخوضُاوا

فی حَدیثٍ غَیرِهِ وَ اِمّاا ینْدِاینَّکَ الشَّایطانُ فَاال تَ ْعُادْ بَعْادَ الاذِّکری مَاعَ الْ َاوْمِ

الظّالِمینَ»؛ «چون کدانی را میبینی کا دربااره آیاات ماا با عنااد گفات وگاو

می کنند ،پس از ایشان روی بگردان تا اینک درباره مطل

دیگری سخن بگویند

و اگر شیطان از خاطر تو برد ،بعد از آنک ب خاطرت آمد ،باا گاروه ساتمگران
ننشین» (بحرانی.)822/5 :5815 ،
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 .1 .3تربیت شاگردان و نخبگان و شرکت آنان در مناظرات علم ی و کالم ی ب رای
شناساندن اسالم راستین
یکی از راههای مبارزه با پدیده جعل حدیث ،ک امام سجاد (ع) با توج ب اوضاع و
احوام سیاسی و اجتماعی دوران خود برگزید ،تربیت شاگردان و نیروی اندانی زباده و
آشنا با مبانی اسالم و احکام شریعت بود .در میان آنان ،شاگردانی بودند ک جزء خواص
امام (ع) محدو می شدند ،مانند یحیی بن ام الطویل ،سعید بن جبیر ،سعید بن مدای
و ابوخالد کابلی و برخی افراد دیگر .بدیاری از روایاتی کا اماام (ع) نمایتواندات در
مدجد یا در جلدات عمومی بیان کند برای آنان میفرمود و از این طریاق معاارف زالم
و ح ی ی اسالم را ب آنها میگفت و آنان نیز در موقعیتهای گوناگون در دوران حیاات
امام (ع) و پس از شهادت ایشان ب نشر این معارف میپرداختناد (ابانقتیبا .)521 :5815 ،
این روش مبارزاتی با پدیده جعل حدیث ،مخصوصاً با توج ب اختناق شدید حاکم بار
دوران امام (ع) و ت ی ایبودن بدیاری از فعالیتهاای ایشاان و پیاروان اهال بیات (ع)،
اهمیت خاصی داشت.
امام (ع) ب تربیت اندان هایی همت گمارد ک بتوانند با روشنگری و توضیح معارف
االهی مدیر اسالم راستین و تشیع علوی را استمرار بخشند .حضرت در مادت  81ساام
امامت خود ،افراد بدیاری را تربیت کردند و برای تداوم مکتا اساالم ناا محمادی،
تواندتند آنان را از هر جهت آماده کنناد ،با گونا ای کا برخای از آناان از بزرگاان و
سرآمدان دانشمندان اسالمی شدند (ادی  .)211 :5811 ،برخی از این افاراد عباارتاناد از:
جبیر بن مطعم ،یحیی بن ام طویل ،ابوخالد کابلی و سعید بن مدی  ،جابر بان عبداللّا
انصاااری و  . ...شاایخ طوساای در رجااام خااود تعااداد اصااحا و شاااگردان حضاارت
سجاد (ع) را بیش از  511نفر میداند (طوسی.)512-15 :5158 ،
 .1 .3تبیین جایگاه اهل بیت (ع) و ویژگیهای آنها برای مردم
یکی دیگر از آثار مخر پدیده جعل حدیث ،نشر و گدترش روایات فضایل خلفاا
و مذمت اهل بیت (ع) بود .در واقع ،میتوان گفت یکی از بدترهای اصلی برای پدیاده
جعل حدیث در سده اوم ،حوزه روایات فضایل و مطاعن اسات .بارای نمونا  ،معاویا
برای تخری شخصیت علی (ع) دستور میداد هار گونا فضایلتی را کا بارای ایشاان
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هدت ،نظیرش را هم برای او یا ب نفع او جعل کنند (عداکری .)111/5 :5861 ،با ساب
بدگوییها و مذمتهایی ک از ناحی خلفا بر امامان روا داشت مایشاد ،شخصایت اهال
بیت (ص) برای مردم مبهم ماناده باود و بدایاری از ماردم از شخصایت ح ی ای اهال
بیت (ع) آگاهی نداشتند.
در چنین فضاایی حضارت ساجاد (ع) در موقعیاتهاای گونااگون ،با شناسااندن
جانشینان و اهل بیت پیامبر (ص) اقادام مای کردناد؛ بارای نمونا وقتای اسایران اهال
بیت (ع) وارد شام شدند ،مردی جلوی امام (ع) ایدتاد و گفت« :سپاس خدایی ک شاما
را کشت و مردمان را از شرّتان آسوده کرد و امیرالمؤمنین را بر شما پیروز گردانید» .امام
علی بن الحدین (ع) خاموش ماند تا آن مرد شامی آنچ در دم داشات ،بار زباان آورد.
آنگاه از او پرسید« :قرآن خوانده ای؟» .گفت« :آری» .سپس فرمود« :آیا آی قُلْ لَا أَسْاأَلُکمْ
عَلَی ِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْ ُرْبَی (الشوری )28 :را خوانده ای؟» .گفت« :آری» .سپس فرماود:
«آیا آی وَ ءَاتِ ذَال ُربِی ح َّ (االساراء )26 :را خواندهای؟» .گفت« :آری» و در پایان از آیا
«إنّما یُریدُ اللّ لِیُذهَ ِ عنکُمُ الرِّجسِ أهلَ البیتِ و یُطَهُرَکُم تطهیراً» (االحزا  )88 :پرساید.
آن مرد باز پاسخ مثبت داد .امام (ع) سپس رو ب مارد کارد و فرماود« :ای پیرمارد! ایان
آی ها در حق ما نازم شده است ،ماییم ذوی ال ربای پیامبر (ص) ،ماییم اهل بیات پااکیزه
از هر گون آالیش» .پیرمرد و اطرافیان ک سخنان امام (ع) را می شنیدند داندتند ک آنچ
درباره اسیران ب آنان گفت شده ح ی ت ندارد و آناان خاارجی نیداتند؛ بلکا فرزنادان
پیغمبرنااد و از کااردار خااود پشاایمان ماایشاادند و طل ا توب ا ماایکردنااد (مجلداای،
.)516/11 :5111

در شااام نیااز ک ا مااردم شااناختی از اهاال بیاات (ع) نداشااتند ،ب ا اساارای کااربال
جدارت های بدیار میشد .ایشان با سخنان افشاگران خود در جمع مردم و کا یزید،
اهل بیت عصمت و طهارت را معرفی کردند .امام (ع) در لباس اسارت ،هماان جهااد
عظیمی را انجام داد ک حدین بن علی (ع) در کربال باا خاون و شاهادت انجاام داده
بود .او با ایراد خطب  ،تحولی بزرگ در امپراتوری شام و در بین ماردم آن ایجااد کارد
(همان.)581 :

پس از اسارت و در مدین نیز امام سجاد (ع) در قال دعا جایگاه و شأن اهال بیات
پیامبر (ص) را تبیین کردند .عبارت «صلوات بر محمد و آم محمد» ک در آغاز بدایاری
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از دعاهای حضرت بود ،و بهرهگیری از تعابیری همچون «آل الطیبین الطااهرین االخیاار
االنجبین» پس از صلوات و نام پیامبر اکرم (ص) در ح ی ت روشی بود بارای م ابلا باا
سیاست لعن بر علی ابن ابی طال (ع) ک از زماان معاویا در شاام شاروع شاده باود
(پیشاوایی .)521 :5815 ،سیاست لعن بر امام (ع) ب گون ای بود ک حتی در مداجد پس از
نمازهای یومی  ،امام جماعت مداجد و مردم ،امام علی (ع) را لعن میکردناد .در چناین
فضایی جامع رو ب زوام گذاشت بود و خاندان اهل بیت (ع) و پیروان آنهاا در نهایات
سختی و فشار روزگار میگذراندند و ب آنها بیتوجهی و بیمهری مایشاد .بار منبرهاا
آنان را لعن میکردند و حکام بنیامی را ستایش (الحموی.)552/8 :5115 ،
مطرحکردن معارف و جایگاه اهل بیت (ع) در قال دعا و صلوات ،گوش ای از بُعاد
اجتماعیسیاسی صحیف سجادی اسات (محادثی .)51 :5815 ،بارای نمونا در قدامتی از
دعای  11صحیف سجادی آمده است:
پروردگارا! بر پاکیزه ترین افراد خانادان پیاامبر درود فرسات کا آناان را بارای

اجرای اوامر خود برگزیدهای و خزان علام و نگا دارناده دیان و جانشاین در

زمین و حجت خویش بر بندگانت قرار دادی و ب خواسات و اراده ات آناان را

از هر پلیدی و ناپاکی پا ساختی و وسیل ٔ ارتباط با خود و راه بهشت خویش
کردی  ...خدایا! تو دین خود را در هر زمان و روزگااری با وسایل پیشاوایی

کمک فرمودهای ک او را راهنمای بنادگان و مشاعل هادایت در شاهرها قارار

داده ای؛ پس از آنک او را با وسیل ارتباط غیبی ،با خاود ارتبااط دادی و او را

سااب

خوشاانودی خااویش کااردی و فرمااانبری از او را واج ا

نمااودی و از

نافرمانی او بیم دادی و ب فرمانبری فرمان هایش و پذیرش نهی او دساتور دادی

و فرمودی ک هیت کس از او پیشی نگیرد و هیت فرد از پیاروی او پاس نماناد
(صحیف سجادی  ،5811 ،دعای .)11

دقت در این عبارات نشان میدهد ک امام (ع) در هم موقعیاتهاا و مخصوصااً در
دورانی ک شدیدترین دشمنی ها و مواجه ها باا آم محماد (ص) انجاام مای گرفات با
معرفی آنان میپرداخت و غبار جهل و نادانی را از چهره ماردم مایزدود و ماردم را باا
جایگاه و ن ش اهل بیت (ع) در هدایت جامع آشنا میکرد (قابمی.)15 :5866 ،
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 .6 .3مقابله ب ا انحراف ات اعتق ادی ناش ی از روای ات جعل ی و اف ای ماهی ت
جریانهای انحرافی
پس از رحلت رسوم خدا (ص) ،اندیش هاا و افکاار گونااگونی در حاوزهٔ فرهناگ
اسالمی شکل گرفت .هر مذه و گروهی خود را حق میداندت و سایر آرا و ماذاه
را باطل می خواند .صاحبان این آرا و مذاه برای مشروعیتبخشی ب دیدگاههای خود
و استوارسازی آن ،عالوه بر تأویل ناروا از آیات قرآن ،ب جعل حدیث دست مایزدناد
ک رنج و هزین ٔ کمتری داشات (امینای211/1 :5866 ،؛ رفیعای .)565 :5815 ،صابحی صاالح
میگوید« :از مهمترین انگیزههای جعل حدیث از همان آغاز ،نصرت مذاه با وسایل
طرفداران هار کادام از فرقا هاا باوده اسات» (صابحی .)216 :5868 ،پیادایش ماذاه و
نحل های گوناگون در عرص های کالمی ،ف هی و تفدیری از بدترین پیامدهای منع ن ال
و تدوین سنّت پیامبر اکرم (ص) بود (ابنساعد .)216/8 :5811 ،ناآگااهی از سانت ح ی ای
پیامبر اکرم (ص) و تأویل های نابجای آیات قارآن میادان را بارای اناواع انحرافاات در
اصوم و پای های اعت ادی باز کرد و فرق های گونااگون مانناد اصاحا قایس ،قدریا ،
مرج؛  ،خوارج ،غالت ،مشبه  ،کیدانی  ،مجدم و  ...ب وجاود آمدناد و چناان فضاای
تیره و تاری ب وجود آمد ک حتی در اصلِ رهباری و جانشاینی رساوم (ص) تردیاد و
انحراف ایجاد کردند (امین.)816/5 :5111 ،
امام سجاد (ع) در م ابل این انحرافات سکوت اختیار نکرد و با توج ب اوضاع
و احوام حاکم بر جامعا  ،علیا ایان انحرافاات مباارزه کارد .اماام (ع) در سراسار
فعالیت های مبارزاتی خود و ب ویهه در دعاهاای صاحیف ساجادی علیا انحرافاات
ع یدتی ،ب پا خواست و با محور قراردادن توحید در هم ابعاد زندگی ،هدف نهایی
تربیت اندان را توحید ،قر االهی و رضایت خدای متعام می داند .ایشان در تماام
ادعی  ،مخاط را با زبان دعا و مناجات ب آن ح ی ت یکتا راهنمایی مای کناد و باا
محور قراردادن خدا در هم امور ،این ح ی ت را روشن می کند کا محاور زنادگی
اندان در تمام ش؛ون آن ،باید اعت اد با وحادانیت خادا و توجا با ربوبیات او و
استمرار آن در مدیر زندگی باشد؛ بدین معنا ک اصلی ترین اشاکام در اندیشا هاای
فِرَق انحرافی دوربودن از توحید و تأویل آیات و روایات متناس باا دیادگاه هاای
فرق ای است .بنابراین ،ایشان از این طریق نحل های ع یدتی و فرق های مختلفی را
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ن د می کند ک بدیاری از اندیش ها و مبانی آنان بر اساس روایات جعلی یا تأویالت
ناروای آیات و روایات است.
برای نمون یکی از این انحرافات اعت ادی ،پیادایش «جریاان غلاو» باود .علایرغام
اختالفات جزبی ،تفکر عمومی این جریان آن است ک آنان امامان (ع) را از شأن بنادگی
خداوند باالتر برده و ب الوهیت آنها معت د شده اند (ذهبی .)51/8 :5115 ،مداتند آناان نیاز
عموماً روایات ساختگی است ک غالباً خود غالیان بربافت اند .برای نمون  ،در تفدیر آیا
«وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَی» (النجم )5 :گفت شده ک م صود س وط ستاره در خانا اماام علای (ع)
است و این دلیل بر امامت ایشان است (ابنالمغازلی266 :5121 ،؛ ذهبی ،)11/2 :5812 ،این در
حالی است ک در سند این حدیث عمرو بن شمر است ک رجالیان او را تضعی کارده
و در زمره غالیان داندت اناد (خاوبی .)516/58 :5118 ،از نظار داللای و متنای نیاز حادیث
اشکاالت جدی دارد .شوشتری در این باره نوشت است« :کوچکترین ستارهها از زماین
بزرگ تر است .چگون می توان پذیرفت خان علی تواندات باشاد ساتاره ای را در خاود
جای دهد ک زمین گنجایش آن را ندارد؟» .وی سپس میافزاید« :مراد از آی  ،سوگند با
پیامبر (ص) است وقتی از دنیا رفت یا ب معراج مشرف گردیاد» (شوشاتری-256 :5851 ،
 .)251از نظر امام سجاد (ع) ،تفکر غلو ،تفکری انحرافی محدو شده و شیع غاالی در
زمره شیعیان نیدتند .امام (ع) در این باره در حدیثی میفرمایند« :گروهای از پیاروان ماا
چنان در دوستی ما مبالغ می کنند کا هار آنچا را یهودیاان با عُزیار و مدایحیان با
حضرت عیدی ندبت دادند آنها نیز ب ما ندبت می دهند» .سپس فرمودند ک « :ن آنان از
ما هدتند و ن ما از آنانیم» (طوسی.)811/5 :5158 ،
بر اساس حدیثی دیگر ،جمعی از مردم ب خان امام سجاد (ع) آمدناد و در ساتایش
امام (ع) مبالغ و زیاده روی کردند .امام (ع) آنان را سرزنش کرد ک چرا وی را بایش از
حد طبیعی باال میبرند ،همین ک او را جزء صاالحان بدانناد بارای ایشاان کاافی اسات
(ابن سعد .)561/1 :5811 ،در جایی دیگر ،ب برخی از شیعیان عراق چناین خطاا کردناد:
«اَحِبّونا حُ َ االسالم و التَرفَعونا فَاوق حَادنا» (اصافهانی .)586/8 :5811 ،هماانگونا کا
مشاهده میشود این روایت در م ابل اندیش غلوآمیز غالیان است.
نمون دیگر را در اندیش های انحرافی فرق مرج؛ میتاوان ساراغ گرفات .یکای از
اعت ادات این فرق آن است ک از نظر آنها هیت مدلمانی با ارتکا ب گناه ،ایماان خاود
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را از دست نمی دهد و معصیت ب ایمان آنان ضرر نمیرساند (شایخانی .)61-68 :5811 ،از
نظر آنان ،حتی قتل نفس محترم  ،زنا ،سرقت ،آتشزدن قارآن ،و دیگار گناهاان کبیاره،
مؤمن را از ایمان ب وحدانیت خدا و حتی از بهشت مناع نمایکناد (حلبای.)511 :5816 ،
مکت اعت ادی مُرج؛ برای امویان ،کا از ارتکاا گناهاان بازرگ در نهاان و آشاکار
پروایی نداشتند ،پناهگاه و مأوای خوبی بود .این ع اید و بدیاری دیگر از ع اید مرج؛ا
ناشی از روایات جعلی ،ضعی و گاه برداشت نادرست از روایات است .ابنجاوزی در
الموضوعات بابی را گشوده و پنج حدیث جعلی را تحت عنوان «با ٌ فی أن االیماانَ ال
یزیدُ وَ ال ین صُ» آورده است .برای نمون ن ل کرده ک مرج؛ گفتا اناد پیاامبر فرماود:
«االیمانُ ال یَزیدُ وَ ال یَن ُصُ»؛ این در حالی است کا در حادیثی صاحیح کا از رساوم
اکرم (ص) ن ل شده است ایشان فرمودهاند« :االِیمانُ قَومٌ و عَمَلٌ ،یَزیدُ و یَن ُصُ ،و مَان
قامَ غَیرَ ذلِکَ فَهُوَ مُبتَدِعٌ» (ابنجوزی .)552/5 :5151 ،بنابراین ،مطابق دیدگاه صحیح ،ایماان
مرات دارد و قابل ن صان و فزونی است .از طارف دیگار ،ساخنانی نیاز در ذم مرج؛ا
جعل و وضع شده است ،مانند این حدیث ک با رساوم خادا (ص) ندابت داده شاده
است« :إنّ لِکل أُمة یهوداً و یهود أمتی المرج؛ة» (همان .)111 :ب هار حاام ،انشاعا هاای
کالمی یکی از عوامل جعل حدیث بود ک هر کدام برای مشاروعیت ع ایاد خاود و رد
دیدگاههای دیگران روایتی را جعل کردهاند.
امام سجاد (ع) با اندیش مرج؛ ک ب دنبام اباحی گری بودند و ایماان را با اعت ااد
قلبی و زبانی منحصر میداندتند ب شدت مبارزه کرد .تبلور روشن مبارزه با این تفکر در
سیره عبادی آن حضرت (ع) رویآوردن ب عبادت و پرستش خدا در م ام عمل بود کا
گاهی در شبان روز بیش از هازار رکعات نمااز مایخواناد و نشاان داد کا اطاعات از
دستورهای االهی و پرستش حق ،ف ط ب اعتراف زبانی نیدت ،بلک بایاد در رفتاار نیاز
جلوهگر باشد (رافعی قزوینی .)551/2 :5511 ،ب هر حام ،امام (ع) باا هوشایاری کامال ،باا
جعل حدیث و نتایج آن در هم اشکالش ب جد م ابل میکرد.
 .7 .3اف ای ماهیت عالمان درباری و آشکارسازی جعلیات آنان
حاکمان ستمگر اموی بارای آنکا بتوانناد بار مدالمانان حکومات کنناد ،چااره ای
جز جلا اعتمااد عماومی نداشاتند .از ایان رو مایکوشایدند حکومات خاود را نازد
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مااردم مشااروع جلااوه دهنااد؛ چراکاا اگاار مااردم ناشایدااتگی حاکمااان بناایامیاا را
میفهمیدند ممکن باود در برابار حکومات موضاع بگیرناد و باا آناان مخالفات کنناد.
یکاای از اقاادامات حاکمااان باارای مشااروع جلااوهدادن خالفتشااان ،جااذ کااردن
دانشمندان حادیثشاناس و عالماان با درباار حکومات باود تاا از ایان طریاق قاادر
باشند روایاتی را از طریاق آناان با نفاع خلفاا جعال کنناد و در نتیجا زمینا فکاری
پااذیرش حکوماات آنااان را در میااان عمااوم مااردم همااوار سااازند .از جملاا ایاان
دانشاامندان محمااد باان مداالم زهااری بااود ک ا خااود را ب ا طااور کاماال در اختیااار
حکوماات امااوی قاارار داده بااود و با نفااع آنااان کتااا ماینوشاات و حاادیث جعاال
میکارد (یع اوبی .)265/2 :5818 ،ابانابایالحدیاد او را یکای از مخالفاان اماام علای (ع)
می شمارد و می نویدد« :روزی علای بان حداین شانید کا زهاری و عاروة بان زبیار
در مدجد پیامبر نشدات اناد و دربااره علای (ع) بادگویی مایکنناد .علای بان حداین
باا مدااجد رفاات و باااالی ساار آنااان ایدااتاد و آن دو را سااخت تااوبیخ کاارد»
(ابااناباایالحدیااد .)512/1 :5811 ،زهااری احااادیثی با نفااع بنایامیا و در جهاات توجی ا
سیاست کفرآمیز آناان ،بار ضاد خانادان هاشامی جعال کارده اسات (نیشاابوری:5151 ،
526/1؛ ابنابیداود ،بی تا256 :؛ ندابی ،بی تاا .)81/2 :باا توجا با ساوابق سایاه زهاری ،اماام
سااجاد (ع) نام ا تنااد و کوبنااده و در ع این حااام خیرخواهان ا و نص ایحتآمیاازی ب ا
وی نوشاات (حراناای .)211 :5851 ،حداان بصااری نیااز از دیگاار دانشاامندان قاارن اوم
هجااری اساات ،ک ا دسااتگاه حکوماات بناایامی ا از چهااره مااذهبی او باارای توجیاا
خیانت خود فاراوان اساتفاده مایکارد (طبرسای .)215/5 :5156 ،اماام (ع) باا ایشاان نیاز
مناظراتی داشتند تا چهره واقعی وی را ب جامع بشناسانند.
یکی دیگر از روشهای مبارزاتی امام (ع) با جعلیات ف ها ،قضات و عالمان دربااری
این بود ک ب صورت حضوری یا در قال ِ نام  ،ف هاا و محادثان و قضاات دربااری را
وعظ می کردند و پند می دادند و آنان را ب پیروی از حق دعاوت مایکردناد ،و باا ایان
شیوه حکیمان تفکرات اصایل اساالمی را با آناان منت ال مایکردناد و در عاین حاام
حداسیت حکومت را برنمی انگیختند .در نتیج  ،آن حضارت مای توانداتند در فضاایی
مناس  ،اهداف و آرمانهای واالی خود را در جهت مبارزه با جعلیات آنها عملای کنناد
(صادقی و ت وی ،28 :5815 ،ب ن ل از :حرانی.)216 :5851 ،
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 .8 .3مبارزه با اسرائیلیات و قصهسرایی و آثار آنها
م صود از اسرابیلیات تمام روایاتی است ک از طریق اهل کتا  ،ب ویاهه یهاود ،وارد
فرهنگ اسالمی شده اسات .از مهامتارین شخصایتهاای گداترشدهناده اسارابیلیات
کع االحبار ،تمیم داری ،عبداللّ بن سالم ،وه بن منبا  ،و اباوهریره اسات .روایاات
اسرابیلی غالباً درباره قصص قرآن و جزبیات داستانهای انبیا ،آفارینش انداان و گااهی
درباره فضیلت شهرها است؛ مانند روایتی ک از کع االحبار ن ل شده کا گفتا اسات:
«پنج شهر از شهرهای بهشت است :بیت الم دس ،حمص ،دمشق ،جبرین و ظفار الایمن
ک از شهرهای یمن و محل سکونت قبلی کع االحبار است» (ابنعداکر.)255 :5155 ،
گدترش فتوحات اسالمی و افزایش تازهمدلمانان یهودیمدیحی خود عاملی بود ک
امام سجاد (ع) با این گون از روایات نیز مبارزه کند .امام (ع) از طرق متعاددی باا ایان
گون روایی م ابل میکرد .گاه ،ضمن دعا ،ب ابطام جعلیات و خرافا هاای اهال کتاا
می پرداخت (حیدری .)516 :5811 ،برای نمون درباره نفی تشبی و تجدایم خداوناد ن ال
شده است ک امام (ع) در مدجد رسوم خدا (ص) در مدین نشدت بود .در ایان هنگاام
متوج شد گروهی در بحث اعت ادی ،ضمن استناد ب برخی اسرابیلیات خدا را ب خلاق
او تشبی می کنند .امام (ع) از این سخنان برآشفت و از جای خود برخاست و کناار قبار
رسوم خدا (ص) رفت و دعاهایی را خواند ک مضمون آن ،نفای ع یاده تشابی باود؛ از
جمل این بخش را ک « :معبود من! قدرت تو آشکار است ،لکن تو هرگز هویدا نخواهی
شد .پس نشناختند تو را .چراک تو را با م ادیری ک الیق م ام تاو نیدات انادازه گیاری
کردند و برای تو تشبی قرار دادند ،و من ای معبودم بیزارم از کدی کا باا تشابی تاو را
میجوید» (اربلی .)15/2 :5815 ،همینگون بود مواجه امام (ع) باا قُصااص کا حتای در
کنار خان خدا قص سرایی میکردند و با استفاده از جعلیات ،مشاغوم باازارگرمی بودناد
(ابنخلکان ،بیتا.)11/2 :

نتیجه
حدیث پس از زمان پیامبر اکرم (ص) در معرض آسی هایی همچون جعل ،وضع و
تحری و ن ل ب معنای نادرست قرار داشت و احادیث صحیح و ناصاحیح فراوانای باا
یکدیگر مخلوط شده است .عالمان اسالمی ،ب ویهه پیشوایان معصوم (ع) ،بارای م ابلا
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با پدیده جعل و مواجه باا جااعالن ،متناسا باا وضاعیت زماانی و مکاانی خاود از
شیوه های مختل استفاده می کردند .در این میان ،امام سجاد (ع) پس از واقعا عاشاورا
در اوضاع و احوالی ب امامت رسیدند ک اختناق و فشار سیاسی بار جامعا مدالمانان،
خصوصاً شیعیان ،حاکم بود .در این دوران ،جعل حدیث ب دست گروه های مختلا و
با انگیزه های گوناگون فراوان شده بود .برخی از آنها عبارتاناد از :عاداوت و دشامنی
معاوی  ،اُمویان ،زبیریان و مروانیان با اهل بیت ،جعل حدیث ب دست علمای درباری ب
نفع خلفا ،جعل حدیث ب دست طرفداران اندیش های کالمی برای توجی ع اید خود و
مشروعیتبخشی ب آن ،جعل حدیث ب نفع یا علی برخی اشخاص مانناد فعالیاتهاای
غالیان ،تالش قُصاص برای ساختن قص های ساختگی برای کد منافع مادی و . ...
امام (ع) در چنین فضایی با روشهای گوناگون با پدیده جعل حدیث م ابل کردناد.
مهمترین این روشها عباارتاناد از :شناسااندن اساالم راساتین در پرتاو آشکارساازی
جعلیات؛ شناساندن شخصیت واقعی رسوم خدا و احیای سنت او (ص)؛ تبیین جایگااه
و ن ش امر ب معروف و نهی از منکر در جامع ؛ تربیت شااگردان و نخبگاان و شارکت
آنان در مناظرات علمی و کالمی برای شناسااندن اساالم راساتین؛ تبیاین جایگااه اهال
بیت (ع) و ویهگیهای آنها برای مردم؛ م ابل باا انحرافاات اعت اادی ناشای از روایاات
جعلی و افشای ماهیت جریان های انحرافی و آشکارسازی جعلیات آنها؛ افشای ماهیات
عالمان درباری و آشکارسازی جعلیات آنان؛ مبارزه با اسرابیلیات و قصا سارایی و آثاار
نامطلو آنها.
پینوشتها

 .1از جمل  :کوثری ،عباس« ،پرتوی از مبارزات امام سجاد (ع)»؛ رنجبر ،محدن« ،مواضع امام سجاد (ع)
پس از واقع کربال»؛ رنجبر ،محدن« ،امام سجاد (ع) و دفاع فرهنگی»؛ معینیپور ،مدعود و موسوی،
سید محمدمهدی« ،سبک آموزش دینی امام سجاد (ع)»؛ کشوری ،محدن« ،وضعیت سیاسیفرهنگای
تشیع در عصر امام سجاد (ع)»؛ حدادی« ،5851 ،روشهای امام سجاد (ع) در بهرهگیاری از دعاا در
مواجه با انحرافات اجتماعی».
« .2غلو» در لغت ب معنای افراط و زیادهروی است و در اصطالح «غالی» ب کدی گفت میشود کا در
حقّ برخی انبیا یا ابم (ع) یا دیگر رجام االهی راه افراط در پیش گرفت و بارای آنهاا م اامی فاوق
اندانی قابلاند (شهرستانی.)515/5 :5121 ،
« .3جَبْر» در لغت یعنی انجامدادن فعلی برخالف قصد و اختیارِ انداان و در اصاطالح جبریا طرفادار
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گرایشی اعت ادی هدتند ک افعام اندانی را مخلوق خدا می دانند و اختیاار انداان را نفای مای کنناد
(ابنحزم.)81/8 :5112 ،
 .4تشبی یعنی خداوند شبی مخلوقات تصور شود و تجدیم یعنی خداوند مانند موجودات جدم دارد و
قابل دیدن است (سبحانی.)65/5 :5811 ،
« .5ارجاء» یا از ماده «رجاء» است ،یعنی امید ثوا از خداوند برای گناهکاران؛ یا از ماده «ارجاء» و با
معنای ب تأخیر انداختن است .زیرا آنها حکمِ مرتکبان گناه کبیاره را با آخارت موکاوم مایکردناد
(سبحانی.)11/5 :5811 ،

منابع

قرآن کریم.

صحیف سجادی ( .)5811ترجم  :سید علین ی فیضاالسالم ،تهران :نشر ف ی .
ابن ابی الحدید ( .)5811شرح نهج البالغ  ،تح یق :محمد ابوالفضل ابراهیم ،بایجاا :دار احیااء الکتا
العربیة.
ابن ابی داود ،سلیمان بن عبداللّا (بای تاا) .سانن ابای داود ،تصاحیح و تعلیاق :محماد محیای الادین
عبدالحمید ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ابن اثیر ،علی بن ابی الکرم ( .)5151الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ابن المغازلی ،علی بن محمد ( .)5121مناق أمیرالمؤمنین علی بن أبی طال  ،المح ق :أبوعبادالرحمن
ترکی ،بیجا :دار اآلثار صنعاء.
ابن بابوی  ،محمد بن علی ( .)5811اعت ادات شیخ صدوق ،ترجم  :محمد علی بن محمد حدنی ،تهران:
علمیة اسالمیة.
ابن جوزی ،عبدالرحمان ( .)5151الموضوعات من االحادیث المرفوعات ،ریاض :مکتبة اضواء الدل .
ابن خلکان ،احمد بن محمد (بیتا) .وفیات االعیان ،تح یق :احدان عباس ،بیروت :دار صادر.
ابن سعد ،محمد ( .)5811الطب ات الکبری ،بیروت :دار صادر.
ابن عبدالبر ،یوس ( .)5121االستیعا فی معرفة االصحا  ،بیروت :دار الجیل.
ابن عداکر ،علی بن حدن ( .)5155تاریخ مدینة دمشق ،بیروت :دار الفکر.
ابن کثیر ،اسماعیل ( .)5111البدایة والنهایة ،تح یق :علی شیری ،بیجا :دار احیاء التراث العربی.
ابن حزم ،علی ( .)5112الفصل فی الملل واألهواء والنحل ،ب کوشش :محمد ابراهیم نصر و عبدالرحمان
عمیره ،بیروت :دار الجیل.
ابوری  ،محمود ( .)5511اضواء علی الدنة المحمدیة ،قاهره :نشر البطحاء.
ابونعیم اصفهانی ،احمد بن عبداللّ ( .)5811حلیة االولیاء ،بیروت :دار الکتا العربی.
ادی  ،عادم ( .)5811زندگانی تحلیلی پیشوایان ما ،ترجم  :اسداللّ مبشری ،قم :مؤسدة آم البیت الحیاء
التراث.
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اربلی ،علی بن عیدی ( .)5815کش الغمة فی معرفة االبمة ،تبریز :مکتبة بنیهاشمی.
اصفهانی ،علی بن حدین ( .)5151األغانی ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
امین ،احمد ( .)5121ضحی االسالم ،بیروت :دار الکت العلمیة.
امینی ،عبدالحدین ( .)5866الغدیر فی الکتا والدنة واالدا  ،تهران :دار الکتا االسالمی.
بحرانی ،سید هاشم ( .)5815البرهان فی تفدایر ال ارآن ،ترجما  :عبداللّا صاالحی نجا آباادی ،قام:
ذویال ربی.
بدتانی ،قاسم ( .)5816معیارهای شناخت احادیث ساختگی ،اهواز :نشر رسش.
پیشوایی ،مهدی ( .)5815سیره پیشوایان ،قم :انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی.
جعفری ،سید محمد ( .)5816تشیع در مدیر تاریخ ،ترجم  :محمدت ی آیاتاللّهای ،تهاران :دفتار نشار
فرهنگ اسالمی.
جعفریان ،رسوم ( .)5865حیات فکری و سیاسی اماماان شایع (ع) ،قام :انتشاارات ساازمان تبلیغاات
اسالمی.
جوش انی ،فرح ( .)5815احادیث جعلی ،مشهد :آفتا توس.
جوهری ،اسماعیل بن حماد ( .)5151الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة ،تح یق :احمد بن عبادالغفور،
بیروت :دار العلم للمالیین.
حرانی ،حدن ( .)5851تح الع وم ،تصحیح :علیاکبر الغفاری ،تهران :کتا فروشی اسالمی .
حدنی ،علیاکبر (« .)5811امام سجاد (ع) در عصر شبگون و ظلمانی» ،در :درسهایی از مکت اساالم،
ش ،51ص.11-81
حلبی ،علیاصغر ( .)5816تاریخ علم کالم در ایران و جهان اسالم ،تهران :اساطیر.
الحموی ،یاقوت بن عبداللّ ( .)5115معجم البلدان ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
حیدری ،محمود؛ و همکاران ( .)5811تاریخ تشیع ( ،)5تهران :انتشارات سمت ،چاپ پنجم.
خطی بغدادی ،احمد بن علی ( .)5811تاریخ بغداد ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
خویی ،سید ابوال اسم ( .)5118معجم رجام الحدیث ،بیروت :مدینة العلم ،الطبعة الثانیة.
دینوری ،عبداللّ بن مدلم ( .)5815االمامة والدیاسة ،تح یق :علی شیری ،قم :منشورات شری رضی.
ذهبی ،محمد بن أحمد ( .)5812میزان االعتدام فی ن د الرجام ،تح یق :علی محمد البجاوی ،بیروت :دار
المعرفة للطباعة والنشر.
ذهبی ،محمدحدین ( .)5115التفدیر والمفدّرون ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
رافعی قزوینی ،عبدالکریم ( .)5511التدوین فی اخبار قزوین ،بیروت :دار الکت العلمیة.
رفیعی ،ناصر (« .)5815عوامل و انگیزههای دروغپردازی حدیث» ،در :مجل علوم اندانی دانشگاه الزهرا
(ع) ،ش ،15ص.212-565
رنجبر ،محدن ( .)5816ن ش اماام ساجاد (ع) در رهباری شایع  ،قام :انتشاارات مؤسدا آموزشای و
پهوهشی امام خمینی (ره).
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سبحانی ،جعفر ( .)5811فرهنگ ع اید و مذاه اسالمی ،قم :نشر توحید.
سبحانی ،جعفر ( .)5811دراسات و بحوث فی تاریخ االسالم ،تهران :مؤسد نشر اسالمی.
سیوطی ،عبدالرحمن ( .)5811تاریخ الخلفا ،تح یق :محمد محیای الادین عبدالحمیاد ،قام :منشاورات
شری رضی.
شری قرشی ،باقر ( .)5811حیاة االمام زین العابدین علی الدالم ،قم :مهر دلدار.
شوشتری ،محمدت ی ( .)5851االخبار الدخیلة ،علق علی  :علیاکبر غفاری ،تهران :مکتبة الصدوق.
شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ( .)5121الملل والنحل ،بیروت :دار المعرفة.
شهیدی ،سید جعفر ( .)5861زندگانی علی بن الحدین (ع) ،تهران :امیرکبیر.
شیخانی ،علی باقر ( .)5811امام سجاد (ع) از دیدگاه اهل سنت ،بی جا :مرکز پهوهشهای اسالمی صدا
و سیما.
صادقی ،حدین؛ ت وی ،علی (« .)5815شم ای از فضایل و مناق امام ساجاد (ع)» ،در :مبلغاان ،ش،81
ص.25-51
صبحی ،صالح ( .)5868علوم الحدیث و مصطلح  ،قم :منشورات رضی.
صدوق ،محمد بن علی ( .)5861الخصام ،قم :مکتبة النجفی.
صدوق ،محمد بن علی ( .)5811اعت ادات شیخ صدوق ،ترجم  :محمد علی بن محمد حدانی ،تهاران:
علمیة اسالمیة.
طبرسی ،فضل بن حدن ( .)5156مجمع البیان لعلوم ال رآن ،ب تح یق :ساید هاشام رساولی محالتای،
بیروت :دار المعرفة.
طوسی ،محمد بن حدن ( .)5811اختیار المعرفة الرجام ،مشهد :دانشگاه فردوسی.
طوسی ،محمد بن حدن ( .)5812اختیار معرفة الرجام ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی.
طوسی ،محمد بن حدن ( .)5158الرجام ،مشهد :بنیاد پهوهشهای آستان قدس رضوی.
عدکری ،سید مرتضی ( .)5861ن ش ابم در احیای دین ،تهران :مجمع علمی اسالمی.
قابمی ،علی ( .)5866در مکت پیشوای ساجدان حضرت امام علی بن الحدین (ع) ،بیجا :پیام م دس.
کاظمی تدتری ،اسداللّ بن اسماعیل ( .)5818کش ال ناع ،تهران :انتشارات االسالمیة.
کشی ،محمد بن عمر ( .)5868رجام کشي ،مصحح :مهدی رجایی ،قم :مؤسدة آم البیت (ع).
مجلدی ،محمدباقر ( .)5111ایمان و کفر ،ترجم  :عبدالعزیز عطاردی ،تهران :عطارد.
محدثی ،جواد ( .)5815تاریخ سیاسی ابم (ع) ،تهران :پهوهشگاه دانش و اندیش معاصر.
مدعودی ،علی بن الحدین ( .)5818مروج الذه و معادن الجوهر ،بیروت :دار االندلس.
معارف ،ماجید ( .)5811تاریخ عامومی حادیث ،تاهران :امیرکبیر ،چاپ دوم.
معروف الحدنی ،هاشم ( .)5815زندگی دوازده امام ،ترجم  :محمد م دسای ،تهاران :امیرکبیار ،چااپ
ششم.
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مهدوی راد ،محمدعلی (« .)5816تدوین حدیث :منع تدوین حدیث ،پیامدها و بازتاا هاا» ،در :علاوم
حدیث ،ش ،5ص.21-5
ندابی ،احمد بن علی (بی تا) .سنن الندابی ،شرح :جالم الدین سیوطی ،حاشی  :امام سندیّ ،بیاروت :دار

الکتا العربی.
نوری ،حدین بن محمدت ی ( .)5865مدتدر الوسابل و مدتنبط المدابل ،قم :مؤسداة آم البیات (ع)
الحیاء التراث.
نیشابوری ،مدلم بن الحجاج ( .)5151صحیح مدلم ،بیروت :دار الفکر.
یع وبی ،احمد بن ابی یع و ( .)5818تاریخ یع وبی ،قم :منشورات رضی.

