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  چکیده
پژوهان معاصر که با درك اهمیت پاکسازي احادیث تاریخی و سیره؛ پاي به عرصه پـژوهش   از جمله حدیث

است. وي در تألیفاتی که احادیث سیره و تاریخ را مورد نقد سـندي  » عالمه سید مرتضی عسکري«نه نهاد، در این زمی
شده؛ علل و آثار حاصل از این آسـیب را ردیـابی    ر داده است، عالوه بر شناسایی و اصالح احادیث تحریفو متنی قرا

علل سهوي عبارتند از؛  توان به دو دسته سهوي و عمدي تقسیم کرد. نماید. عوامل تاثیرگذاري که او برشمرده را می می
علـل  ». تـاریخی  تحریـف قهـري  «و  » در شـرعیات  تحریف سیرة نبوي در پی اجتهادات خلفا«، »اشتباه نویسندگان«

، »میل بـه تفسـیر بـه رأي روایـات نبـوي و آیـات الهـی       «، »انگیزة مادي«، »اي تعصبات قبیله«عمدي مواردي چون 
همگـامی بـا فرهیختگـان عصـر     «، »اسـالم  تخریب چهرة«، »و حذف وصایت او %حسادت نسبت به حضرت علی«

؛ تحریف در نگاه عالمهباشند.  می» براندازي معاویه اسالم«و » و پسند جمهور مردمهمگامی با عیاشان زمانه «، »صدور
، »$تضـعیف شخصـیت پیـامبر   «، »خلفاتثبیت سنّت «، »تحریف تاریخ واقعی اسالم«اخبار، عواقب ویرانگري چون؛ 

سوءاسـتفاده  «، »مصـادر متقـدم اسـالمی   ضـعف اعتبـار   «، »ر محرَّفه در مصـادر تـاریخی متقـدم   ورود آگاهانه اخبا«
  را موجب گردیده است.» عدم شناخت صحیح اسالم«و » خاورشناسان
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  ألهبیان مس -1

آن » مزید فیـه «  است که گونه» تحریف«هاي مرحلۀ نقل حدیث، آسیب  یکی از آسیب
) و گـاهی از طریـق    115 ،مسـعودى شود. ( وب میحدیث محس» جعل«هاي  از زیر شاخه

دهد. به عنوان یک واقعیت از ابتداي تـاریخ   هایی در برخی از حقایق رخ می تحریفجعل؛ 
هاي تاریخ اسـالم   اندازي در احادیث و سیرة پیامبر و ورود تغییراتی در گزارش اسالم دست

  رخنه کرده است.و انبیاء به وضوح قابل رؤیت بوده و در مصادر علوم مختلف 
اي در  پژوهان  معاصر عالمه سیدمرتضی عسکري است. وي اهتمام ویژه یکی از حدیث
با توجه به اهمیت شناخت تحریـف در  تاریخی و سیرة نبوي داشته است.  پاکسازي روایات

هاي عالمه عسکري در این زمینه؛ این مقاله در صدد است با  اخبار سیره و تاریخ و کوشش
ه آثار ایشان روشن سازد که از نظر وي علل تحریف اینگونه اخبار چیست و نیـز  مراجعه ب

  تحریف در اینگونه اخبار چه پیامدهایی دارد؟
گونه کار پژوهشی با این موضوع و  هاي انجام شده هیچ که؛ در بررسی الزم به ذکر است

  نماید. را تأیید میمشابه آن یافت نگردید و این امر؛ بدیع بودن و ضرورت انجام این کاوش 
  

  مقدمه -2
قبل از پرداختن به علل و آثار تحریف احادیث تاریخ و سیره از نظـر عالمـه عسـکري    

  هایی ضرورت دارد. بیان نکته
  

  . تحریف2-1
گیرد و به معنـاي کـج و خـم     از حرف به معناي کناره و لبه ریشه میدر لغت؛ این واژه 

) در دانـش  821و  1/819 (الجـرّ،  رون بردن است.ن و تغییر دادن و از جایگاه  خود بیکرد
دگرگون ساختن سند یا  و معنا دارد و در اینجا مقصود،اصطالح تحریف دست کم د حدیث،
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) و از 59؛ مسعودي، 1/243؛ مامقانی، 148نژاد،  است. (جدیديمتن براي اغراض نادرست 
گونـه   درایه، ایـن  کارشناسان علم رجال و. شود هاي مرحله نقل حدیث محسوب میآسیب 

ف «و » مزیـد فیـه  «هاي نادرست و ساختگی  و برخی را به اعتبار افزودهاحادیث  و » محـرّ
تضـعیف  » یزیـد فـی الحـدیث   «و عامـل آن را بـا تعبیـر      اي از احادیث جعلی دانسته گونه
  )  115و  59(مسعودي، اند.  کرده
یـک  » جعـل «سـیب  و آ» تحریـف «رسد در نگاه عالمه عسکري؛ بین آسیب  نظر می  به

را هـم   »جعـل «در یکی از آثار خود  . چرا کهمشابهت تنگاتنگ و شاید عینیت وجود دارد
  )427/ 1 خواند. (عسکري، نقش ائمه در احیاي دین، عامل تحریف و هم اصل تحریف می

  
  احادیث سیره و تاریخ. 2-2

حرکت، رفـتن،   یعنی ریاست، س »ریس«از ماده  یدر زبان عرب رهیس سیره: از نظر لغوي؛
داللت بر نوع  ،یاست و در زبان عرب» فعله«بر وزن  رهینوع راه رفتن. س نیراه رفتن. همچن

و  ئتیه قه،یبه طر را» رهیس« ) برخی؛»رهیس«واژه  لیذ د،یعم؛ 6/399منظور،  ابن( .کند یم
ـ ، ذیحیطر؛ 3/120فارس،  ابن( .ندا حالت معنا کرده ـ  نیبنـابرا ) »رهیسـ «واژه  لی اى در معن

) از نظر معنـاي  90-86 کوب، نی؛ زر47 ،يمطهر( اى دوام و استمرار نهفته است. نهگو رهیس
جمعى  ایو روش عملى مردم  رتیتداوم و استمرار س«عبارت است از  »رهیس«اصطالحی؛ 

لیل مفهوم سیره و بررسی مصادیق آن ) با تح21، طه( .»ترك کارى ایاز آنان بر انجام دادن 
 از -افعـال عبـادي  در بـه جـز    - داشتن منطـق عملـی  و مرار فعل یا ترك در روایات؛ است
که  همۀ عوامل لفظی، عقلی و مقالی موجود در اخباردر زبان عرب  .باشد می مقومات سیره

از بـه جـاي مانـده     ةتواند مبین منطق عملی موجـود در سـیر   می نشانگر تداوم عمل است،
م به معناي احوال و تاریخ زنـدگانی پیـامبر   ان صدر اسالخدر اصطالح مور ن باشد.امعصوم
غلـب  در بـین ا » سـیره «کلمـه  حاضـر   ) در زمان22/21(ابوالفرج االصفهانی،  است.بوده 

هـاي   کردن آن حضـرت در زمینـه   به معناي روش و سبک پیامبر و به نحوة عمل دانشمندان
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کـرد   حـوة عمـل  عـالوه بـر ن  » سیره« دانشمندان شیعه کلمۀگوناگون اطالق شده است. نزد 
حسـین، میـر،    مهـدي؛ غـالم   (مهریزي،شود.  پیامبر، روش زندگی اهل بیت را نیز شامل می

خوانـده مـی   » احادیث سیره«) در نتیجه احادیثی که داراي چنین مشخصاتی باشند، 1393
تواند از مشاهدات صحابه و تابعین از فعله و نحوة افعال پیامبر باشد و یا نقـل   شوند. نیز می

  )150(سیدرضی،  وم از پیامبر باشد.معص
ـ  د بهمتعد میمختلف با مفاه يها واژه در زبان نیاتاریخ:  و  می. در قـرآن کـر  رود یکار م

شده و  دهیدوم د ةکلمه در منابع سد نیبار ا نیبه کار نرفته است. اول خیتار ي واژه ث،یاحاد
ـ لغو انیو اشتقاق آن م شهیر ي ارهاست. درب دهیگرد جیسوم به بعد کاربرد آن را ةاز سد  انی

ـ تعر شـمندان، یاز اند یبرخـ ؛ خیتـار  یاصطالح يمعنادر مورد  نظر وجود دارد اختالف  فی
ـ نظران ا صاحب انیآنچه م اما .دانند یسهل و ممتنع م يرا امر »خیتار« عرصـه مشـهور    نی

 خیتـار « دو مفهـوم  انیم »خیتار« ي واژه. باشد یم »خیتار« فیاست، وجود دو معنا در تعر
مشـترك  یک » عیبه مثابه علم گزارش از حوادث و وقا خیتار«و  »عیبه مثابه حوادث و وقا

    )خیدانش تار نیادیدر چند مفهوم بن یتأمالت ،یحضرت. (است یلفظ
وقـایع دوران زنـدگانی   مکان و زمان و افراد دخیل و اصل احادیثی که به ذکر این؛ بنابر

  -در مکتـب خلفـا   –تابعین  ئمه شیعه یا دوران صحابه وانبیاء به خصوص پیامبر اسالم یا ا
این احادیث ممکن است  شود. شناخته می» احادیث تاریخی«بپردازد، در کتب حدیثی با نام 

  روایت شده باشد. از زبان معصوم و یا از زبان مورخان
  

  عالمه عسکري .2-3
در شـهر   قمـري  1332در سـال  ي شـیعی   مرتضی عسکري محقق برجسـته عالمه سید

عالمان دیـن   ويهمه خاندان  بود. سبزوار در اصل اهلسامراء پا به عرصه وجود گذاشت. 
و سـپس در قـم بـه تعلّـم     حـوزه سـامراء    در گیسـال   ده ) از61(ادیبی الریجانی،  بودند.

کـه   ر اصالحی و پیشرو در ایشان ظهور یافتي یک تفکّ در این دوره، اولین بارقه پرداخت.
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هاي فارسی و  تفسیر، اعتقادات، نویسندگی، خطابه به زبان تدریسمرسوم،  عالوه بر دروس
 اما شرایط بد حاکم اجازه نداد که این فکـر  نیز در حوزه نیاز است. عربی و آشنایی با ادیان

    .یابد طور کامل تحققه ب در آن زمان
الـدین   مـال الـوطنی سـید ج   و داسـتان حـزب  در ایـران  تاریخ واقعه تنباکو  ایشان با آشنایی

  د.گردانف وصرمهمه عمر ایشان را به نوعی در مبارزه با بیگانه و استعمار و استبداد  ؛آبادي اسد
بـه فعالیتهـاي مختلـف علمـی و     حـدود بیسـت سـالگی     از پس از بازگشت به عراق؛

تربیتی قبـل از دانشـگاه،    -هاي آموزشی اجتماعی پرداخت. از جملۀ آنها تاسیس مجموعه
المجتمـع  «و » رسـاله االسـالم  «ي علمـی   دو مجلـه ه اصول الدین، انتشـار  تأسیس دانشگا

 تبـدیل ، حاد میان قبایـل شـیعی عـراق   ایجاد ائتالف و اتّ ،الدعوه حزب تأسیس ،»االسالمی
 ،خـوانی  مقتل ، اصالحدر همه شهربه یک عزاخانه یکپارچه  عزاداري ایام محرم جات دسته
  .یزن قمههمچون مقابله با  از دین یزدای خرافه
اي با نـام   مؤسسهمسی، شهجري 1357در سالامه چند سال پس از هجرت به ایران علّ

هـاي علمـی علـوم     جمع مخطوطات قـدیمی از کتـاب   جهترا  »المجمع العلمی االسالمی«
 ل اطالعات موجود در مصادر اسالمی به کامپیوترانتقا و مختلف اسالمی از تمام نقاط جهان

  در تهران تأسیس کرد.   ،هاي درسی علوم اسالمی حوزوي تابنظر در کلیه ک تجدید و
ابیون ، خصوصاً وهمخالفان مذهبیوگو با  گفت   باب بود که مستقیماً یاز جمله بزرگاناو 

 يوگـو نشسـت، و   بحث و گفت   به» بن باز«همچون  یابسردمداران بزرگ وه را گشود و با 
وگو با دگراندیشان از هر گونه اهانت و  گفت   دربرخوردار بود،  يا گسترده يرو که از اعتدال

تمـام عمـر،   ترین دغدغه ایشان در  اصلیبود و مرد عمل  او بسیار  .کرد می يخوددار تحقیر 
  .)152تا  128(ادیبی الریجانی،  مردم و هدایت آنها بود

. کرد رفت و آمد می کشورهاي آسیایی و اروپایی به تالش علمی و دینی جهت همچنین
و یـک تنـه توسـط    ست که همه یا حداقل بسیاري از این کارهـا در عـرض هـم    ا این تهنک

 .شد انجام میشخص عالمه 
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. حاصل تالشهاي علمی او در بودمعاصر  پژوهان یکی از حدیثکه گذشت وي  طوري به
به ویژه روایات تـاریخی و سـیرة نبـوي حـدود      تحقیق و نقد احادیث اعتقادي، تفسیري و

در علـوم و   منقول از پیـامبر حدیث و سیره یی گوجا که او قصد باز از آنت. چهارده اثر اس
بیـت پیـامبر و صـحابه او     را داشته و الزمه این امر؛ معرفت به زندگى اهـل معارف اسالمى 

در بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه      زندگانى هـر دو را دنبـال کـرده    بررسى  است. به این سبب؛
یف بسیار چه در سند روایت و چه در متن روایـت  تحرهاى سیره و تاریخ و حدیث  روایت

ة ؛ همو، االسطور13-1/10 ، صحابی مختلق ئةعسکري، خمسون و ماصورت گرفته است. (
تحریف و جعل ) وي در ضمن بررسی روایات، به مداقّه در علل و آثار 38-1/33، السـبئية

    1احادیث تاریخ و سیره پرداخته است.
    

  حریف روایات تاریخی و سیرههاي ت انگیزه  علل و -3 
تعداد قابل توجهی از آثار عالمه عسکري به صحت سنجی و پاکسازي روایات تاریخی 

، »اهللا بـن سـبأ و اسـاطیر اخـرى    عبـد «هـاي   و سیره تعلق دارد. از جملۀ این آثـار کتـاب  
، »ة السـبئيةاالسـطور «، »خمسون و مائه صـحابی مختلـق  «، »هالمؤمنین عائش أحادیث أم«
باشد. البته در تألیفاتی که با محوریـت مباحـث    می» علی مائده الکتاب و السنه«، »هسقیف«

به ضـرورت  ؛ بنا»نقش ائمه در احیاي دین«، »معالم المدرستین«اند مانند  اعتقادي هم داشته
شود که مداقّه در آنها از نگاه عالمه دور نمانده است.  مبحث، روایات سیره وتاریخ دیده می

گونه روایات را  نگر تحریف و علل مختلف در ایجاد و اقدام به تحریف در اینوي نقش ویرا
  مورد تأمل و ارزیابی قرار داده است.  

در احادیث سیره و تـاریخ از نگـاه   » تحریف«ها و نقش مخرّب  در این پژوهش انگیزه
ر گردد علل تحریف د شاهد در هر مورد، ارائه می عالمه عسکري رمزگشایی و با استخراج

    آثار عالمه به دو نوع کلی قابل تقسیم است به شرح:

                                                                                                                                        
  .مراجعه شود» بیت مرزدار مکتب اهل«و کتاب » افزار آثار عالمه نرم«. جهت مطالعه بیشتر به مجموعه 1
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  علل سهوي .3-1
  این علل خود از مواردي چند تشکیل شده که عبارتند از:

  
  اشتباه نویسندگان. 3-1-1

عامـل تغییراتـی در ثبـت فرهنـگ     طور سـهوي؛   اشتباه نویسندگان به گاهاز نظر عالمه 
ایات سیف در تاریخ طبرى، نسب  سه صـحابى،  عنوان نمونه؛ بنا به رو است. به شدهاسالمی 

» تجریـد «و » اسـد الغابـه  «و در  »قرشـى «به غلط » استیعاب«آمده است. و در  »غوثى«
آمده است. و این در حـالى اسـت کـه در اصـل      »عرنى«حجر  ابن» اصابه«، و در »غرثى«

غـوث   از بنى شناسى که نزد دانشمندان نسب - عکاشه، و عبداهللا -نام کوچک آنها  ذکرى از
 .نـدارد وجـود   - و ابن درید در اشـتقاق   چون ابن حزم در جمهره -اند  بن طى سخن گفته

ابن حجر، فیروزآبادى، زبیدى آنها را از صحابی رسـول  ن ما کوال، سمعانى، ابن اثیر، فقط اب
شناس قبایل مختلف عرب کسى را بـه   خدا دانسته اند. تاکنون هیچ یک از دانشمندان نسبت

  )132-2/124 صحابی مختلق،  ئةخمسون و مااند. (عسکري،  ان غوثى معرفى نکردهعنو
کتب خلفا بیت این مزّیت وجود دارد که جوامع حدیثی خود را برخالف م در مکتب اهل

اعد درایه اند و باب تعقّل و بحث علمی  و عرضه احادیث به قو نام گذاري نکرده» صحاح«
صومین به دور از خطا و نسـیان  ویسندگان آنها را همانند معباشد و ن الحدیث در آنها باز می

بـرداري را   ی متقدم شیعی نیز اشـتباه در نسـخه  عالمه در بررسی نسخ کتب حدیث دانند. نمی
و هجـدهم  کند. به عنوان مثال؛ احادیث هفتم، نهم، چهاردهم، هفـدهم   مطرح و استخراج می

چنانکـه  بینـد.   را داراي اشـکال مـی   )533و 1/531کلینـی،  اصول کافی (الحجة کتاب  در
 –بیت سیزده نفـر   ائمه اهل فحواي متن حدیث هفتم و چهاردهم داللت دارد بر اینکه؛ تعداد

باشند. در حالیکه همین روایات کافی را شـیخ   می –امام علی و دوازده امام از فرزندان وي 
صـدوق در   خشـی  و )369در اعالم الوري (طبرسـی،  طبرسی )، 328فید در ارشاد (مفید، م

انـد   نقل کردهاینگونه  )480و الخصال (صدوق،  )1/56صدوق، (عیون اخبار الرضا  کتابهاي
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محمد دوازده نفرند و اولین ایشان حضرت علی و یازده نفر دیگر، فرزنـدان   آل که؛ امامان از
شود کـه ناسـخان در نگـارش حـدیث در      گیري می علی هستند. در نهایت چنین نتیجه امام
اند. چرا که طبرسی روایات کتاب اعالم الـوري را از کتـاب االرشـاد     افی دچار خطا شدهک

منتقـل شـده    شیخ مفید گرفته است و متن این دو روایت در آن از کتاب االرشاد به درستی
  )351-3/315 عسکري، معالم المدرستین، ( است.
 

  تخلفاء در شرعیااجتهادات  تحریف در سنّت نبوي در پی. 3-1-2
ات مانند اجتهادات خلفاء در شرعی ،ت نبويتحریف در سنّسهوي از جمله دالیل ورود 

  صدقه و خمس و عمره تمتع و متعه نکاح است.
فحـص در  ، ابتدا بایـد بـه ت  براي فهم دقیق اجتهاد خلفا در مسئلۀ خمسعنوان نمونه؛  به

  ت.پرداخ» زکات، صدقه، انفال، غنیمت، خمس«معناي اصطالحات اسالمی 
؛ در شرع اسالمی به معنی حـق اهللا در مـال   زکات عالمه در این ارتباط معتقد است که؛

به معنی چیزي است که هنگام به حد نصاب رسیدن طال و نقره و  ؛صدقهبطور مطلق است. 
غالت و چهارپایان واجب است از آنها خارج شود و همچنین فطریه روز عید فطـر را هـم   

مکتوبات نبوي و اینکه حکـم زکـات در آیـات مکـی و قبـل از       شود. با تکیه بر شامل می
انند خمس شود که صدقه م گیري می تشریع صدقه در مدینه نازل گردیده است، چنین نتیجه

؛ جمع نفل به معنی عطیـه و  انفالشود و مرادف یکدیگر نیستند.  از انواع زکات محسوب می
است که بـدون زحمـت بـه     ی چیزي. غنیمت و مغنم؛ به معنهدیه و زیادت بر واجب است

طـور   ت آید که در ابتدا در کسب مال بـه دست آید و یا با زحمت در جنگ با دشمن به دس
مطلق و سپس در جنگ بدر براي آنچه که از اموال دشمن جمع شود، به کار رفته اسـت. از  

ره مسلمانان اجماع دارند بر ایـن سـی   پرداخت خمس از مطلق مغانم واجب است وآنجا که 
کـرد، پـس خمـس فقـط بـه       خرج از معدن و گنج خمس دریافت میپیامبر که از مال مست

یابد. از مؤیدات دیگر سنّت نبوي در معنـا و   میغنیمت به دست آمده در جنگ اختصاص ن
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قبایل عرب مسلمان شـده و  القیس و دیگر مس؛ دستور رسول خدا به قبیله عبدمصادیق خ
ـ   هاي ایشان به والیانشان عهدنامه ال است که اداي خمس از تمام مغانم و تمام آنچه کـه از م

  )228-2/216(عسکري، معالم المدرستین،  آورند، واجب است. به دست می
ز گسترش فتوحات و منـع خمـس از   اما در طول زمان و پس ا«گوید:  وي در ادامه می

پیدا کرد و در بیت پیامبر؛ معنا و مصادیق پرداخت و مصرف خمس نزد مسلمانان تغییر  اهل
حکم اصلی را به فراموشـی سـپردند و در تفسـیر     –پیروان مکتب خلفا  –نهایت مسلمانان 

مس فقط به غنائم جنگـی اختصـاص یافـت و تعیـین     )، خسوره انفال 41 (آیهآیه مربوطه 
که نزد اهل لغت؛ تخصـیص و   به اجتهاد خلفا گردید. در صورتی موارد مصرف آن هم منوط

) از 1/312صـدوق،  ( لفظ است. همچنین در الخصالمخالف معناي متبادر از تقیید این آیه 
امبر در وصـیتش بـه علـی فرمـود:     صادق با سند متصل ائمه از پیامبر نقل است که؛ پیامام 
المطلب در جاهلیت پنج قانون گذاشت که خدا آنها را در اسالم جاري کـرد و یکـی از   عبد

ن آن است که خدا هـم نـازل نمـود:    ه و صدقه دادآنها خارج کردن خمس از گنج یافته شد
، معالم المدرستین، يعسکر( .....»واعلموا انّ ما غنمتم من شئ فأنّ هللا خمسه و للرسـول و «
 2/303-311(.  

  
  تاریخی تحریف قهري  .3-1-3

بـه ایـن نتیجـه    در تـاریخ  » عبداهللا بن سبأ« در بررسی سیر تطور کلمهعالمه عسکري 
یعنى نسـبت   »سبئیه«معناى اصلى و اولى کلمه س از انتشار افسانه سبئیه که؛ پرسیده است 

عنـاى  طور کلى فراموش گردید و بـه همـان م   اسالمى بهجا و در شهرهاي در همه  ،قبیلگى
باره کسانى کـه بـه وصـایت و یـا الوهیـت      طور اختصاصی، دره جدید اختصاص یافت و ب

اهللا عبـد «نخست منظور همان »  عبداهللا سبأ«ل گردید. استعما ،باشند على معتقد مىحضرت 
کرد و در آخر ریاست گروه خـوارج   على زندگى مى امام بود که در عصر» بن وهب سبائى

عبد اهللا بن وهـب  «سازى سیف و انتشار افسانه سبئیه  را به عهده گرفت سپس بعد از افسانه
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ز و موهوم یهودى که از باره یک مرد مرمودر» اهللا سبأعبد«گردید و کلمه  فراموش» سبائى
ـ حضرت یمن آمده بود و بنا به روایت سیف معتقد به وصایت   هعلى بود به کار رفت، ولى ب

سـبأ قهرمـان ایـن    بـن  اهللا هاى زیادى به خود گرفت و عبـد  ایهمرور زمان افسانه سبئیه پیر
غـالى و   تر و در باره یک مرد خطرناك کردترى پیدا  افسانه نیز طبعاً صورت تندتر و خرافى

  استعمال گردید. -که فرقه سبئیه معتقد به الوهیت على را به وجود آورده است -تندرو 
 ات باعـث اشـتباه گردیـده اسـت.    این تغییر و تحول گاهى در فهم معناى بعضى از روای

اسـت  » اول اهللاعبـد «ن که راجع بـه  او احادیث معصومروایات و جریانات تاریخى  چنانکه
و ساخته سیف تأویل و تطبیق شده است و  »اهللا سبأ دومعبد«باره ظى درگاهى در اشتباه لف

تحریـف  آمیخته و هم در ان بهبدین صورت مطالب و وقایع تاریخى و بعضى احادیث معصوم
نویسـان ایـن اشـتباه و     تاریخ یتدقّ بیبه عمل آمده است و در اثر  قهرى در تاریخ و حدیث

دى ادامه یافته و جنبه واقعیت بـه خـود گرفتـه    تحریف قهرى در طول اعصار و قرون متما
ال گردیده است و علما نیز در باره در فرهنگ اسالم به این سرنوشت مبتاست. هزاران کلمه 

اهللا بن سبأ و اسـاطیر  (عسکري، عبد دارند.اند که نیاز به بررسی بیشتري  وشتهها ن آنها کتاب
  )  372-2/371اخري، 

  
  علل عمدي. 3-2
  هاي سیاسی ه. انگیز3-2-1

 عالوه بـر ، افسانه عبداهللا بن سبأ و سبئیهجعلیات موجود در  ها و نشر تحریفدر  عالمه
داند کـه؛ تحریـف    داند. دلیلش را این می هم مؤثر می را انگیزه هاي سیاسی اشتباه در نسخ،

از جانـب   انتقادهـا و ایرادهـایى را کـه   یا مخفی نگاه داشتن برخی از سیره و سنّت نبـوي،  
نمایـد و آنهـا را از ایـن     پوشى مى پرده ،گردید متوجه مى شان صحابه به برخی از $یامبرپ

سازد و این مطلبى است بسیار حساس و سیاسى کـه در تمـام    ایرادها پاك، منزّه و مبرّا مى
بـه  با جعـل حـدیث،   تر این که  ها بوده است. مهم ها و حکومت مورد عالقه قدرت، ها دوران
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 ،تا بـه امـروز   باشند و در طول تاریخ یعیان خاندان عصمت مىخلفا که شمخالفین حکومت 
از  هنسبت کفر و الحاد داده و آنهـا را خـارج شـد    ،اند هاى عصر خود بوده مخالف حکومت
نماید. و خود این افسانه است که در گذشته راه حمله بـر شـیعیان را بـراى     دین معرّفى مى

ها  مال هر نوع فشار نسبت به شیعه براى حکومتهاى وقت هموار ساخته و در اع حکومت
اهللا بـن سـبأ و اسـاطیر    عسکري، عبـد ( آویز محکمى محسوب گردید شتوانه قوى و دستپ

  .)413و  2/412  اخرى،
  

  منافع مادي . 3-2-2
در  اینکـه؛  شـاهد  دانـد.  مـی  »منفعت مادي« یکی از علل تحریف روایات پیامبر را وي

هایى به دست آمد. در میان  غنیمت اى مسلمانان (با رومیان) ه زمان عمر، در یکى از جنگ
فروش به براى تقسیم در میان مردم  آنها را معاویهبه فرمان  .غنائم مقدارى ظروف نقره بود

کردنـد کـه    معامله مى »سکه نقره« یک مثقال از این ظروف را با دو مثقال درهم گذاشتند و
صامت، فریاد برآورد که من از رسول خدا شنیدم کـه   اى ربوى و حرام بود. عبادة بن معامله

فرمـود:   طـور مسـاوى، نهـى کـرده مـى      از خرید و فروش طال به طال و نقره به نقره، جز به
گونه معامالت زیادتر بدهد یا بگیرد، گرفتار ربا شده است. چـون معاویـه از    هرکس در این

شده است که مردمان احـادیثى از   اى خواند و گفت: چه جریان آگاه شد، با ناراحتى، خطبه
ایـم، هرگـز    کنند که ما، که آن حضرت را دیده و با او مصـاحب بـوده   رسول خدا بازگو مى

ایم؟! عباده از جاى برخاست و گفت: ما آنچه را کـه از پیـامبر    چنین سخنانى از وى نشنیده
. (عسـکري،  اشـد ایم بازخواهیم گفت، اگرچه معاویه از آن ناخشنود و ناراضى ب خدا شنیده

  )163-162 ،سقیفه
 

  و حذف وصایت او %دشمنی  یا حسادت  نسبت به حضرت علی .3-2-3
عالمه این انگیزه را در مورد عایشه و برخی روایات وارده از وي بیان می کند. عایشـه  
متناسب با وقایع مختلف تاریخی نیازمند ایجاد انزجار و نفرت صحابه نسـبت بـه حضـرت    
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مله؛ در جریان شهادت پیامبر و جانشینی ابوبکر و نیز بـراي اینکـه سـپاه    بود. از ج %علی
جنگ جمل را بر علیه او آماده سازد. بنابراین در برخی روایـات بـه احتجـاج بـا صـحابه      
برخاسته تا شهرت امام علی به وصایت پیامبر در نزد مردم را زیر سوال ببرد. بـراي تحقـق   

کـه   ز عایشه راجع به امام علی سوال شده، پاسـخ داد این مقصود؛ در برخی روایات وقتی ا
بجـاي نـام علـی    » الرجـل «و در برخی روایات از لفظ » گویم من راجع به او چیزي نمی«

کند.  ت امام علی اظهار سرور و شادي میانگیزتر که با شنیدن خبر شهاد استفاده کرد. تأسف
روایـات متـواتر دیگـر صـحابه      در بررسی این دسته از روایات عایشه؛ آنها را مخـالف بـا  

یابیم. نمونه آن؛ روایت کعب االحبار از عمر است که در آن اذعان شده که پیامبر نـه در   می
حجره عایشه که در نزد و سینه علی جان به جان آفرین تسـلیم کـرد و مراسـم تغسـیل و     
 تدفین وي توسط امام علـی انجـام گرفـت و عایشـه در حـدیث معـارض آن، تفـرّد دارد.       

همچنین؛ حدیث عایشه در مورد عدم شهرت علی به وصایت پیامبر، معـارض بـا احادیـث    
متعدد و متواتري است که بیان می کند پیامبر از ابتداي رسالت و واقعه یوم االنذار تا پایـان  
عمر مبارکشان و در واقعه غدیر بارها به طور علنی وصایت علی از پیامبر اسالم را مطـرح  

  )  340-1/325 ري، معالم المدرستین، کرده بود. (عسک
تعدادي از اغراض تحریف روایات مربوط به فضائل و تشهیر وصایت علی از پیامبر، در 

تابعین جهت تأیید خالفـت خلفـاي ثالثـه و اعتبـار      صحابه وبرخی از قرون بعدي توسط 
حذف تمـام   راویان و منابع حدیثی آنها در اشکال مختلف ادامه یافت. از جملۀ این اشکال؛

خبر از سیرة صحابه با اشاره به حذف یا عدم اشاره به آن، تأویـل معنـی حـدیث بـه غیـر      
 معناي اصلی و حذف قسمتی از متن حدیث و تبدیل آن به کلمه مبهم است. مانند آنچه کـه 

انـد و از روایـت    انجـام داده » و انذر عشیرتک االقـربین... «کثیر در تفسیر آیۀ  طبري و ابن
را حذف کرده و به کلمات » و وصیی و خلیفتی فیکم«یامبر ذیل این آیه؛ عبارت یري پتفس

  ).429-1/394 معالم المدرستین، عسکري، اند ( تبدیل کرده» وکذا و کذا«مبهم 
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  اي . تعصب قبیله3-2-4
در بین احادیث آن ساختگی و ورود در صدور روایات » اي تعصب قبیله«عالمه  از نگاه

هـا و جعـل اکاذیـب؛     این تغییر در اصـل واقعیـت  که جاست  نکته ایند. باش صحیح مؤثر می
  هاي بزرگی در اصل اسالم و تاریخ اسالم گردیده است. منجر به تحریف

عالمه عسکري چون باور به این داشته که روحیه تعصـبات قبیلـه اي عصـر جاهلیـت     
اویه نگـاه، بـه تحلیـل    لذا با این ز همچنان پس از اسالم در بین مسلمانان حاکم بوده است،

ت سیف در مورد جریان سقیفه می پردازد. و معتقد است که تعصب قبیله اي علت یـا  روایا
-1/91 اهللا بن سبأ و اساطیر اخـرى،   هاي جریان سقیفه است. (عسکري، عبد یکی از علت

در باره مخالفت خالد بن  $در روایاتى که سیف از صخر، نگهبان پیغمبر او؛) از نظر 142
 $کند، مبنی بر این که خالد که در حین وفـات پیغمبـر   عید اموى با بیعت ابوبکر نقل مىس

واهـد بـه   خ یک ماه پس از فوت آن حضرت به مدینـه بازگشـته اسـت، مـى     و در یمن بود
گفـت: اى   %گوید خالـد بـه علـى    بکر جنبه انتقام داده، سپس مىمخالفت خالد با بیعت ابو

اف! در مبارزه شکست خوردید! یعنى چگونه قبیلـه تمـیم در   الحسن! و اى اوالد عبد منابو
اى نبـود، بلکـه امـر     مبارزه با قبیله عبد مناف پیروز گردید؟! و على پاسخ داد: مبارزه قبیله

آمیز جداست!  اى و اعمال تعصب قبیله اش از مبارزه حساب  خالفت است و موضوع خالفت
لیکن خالد دوباره تکرار کرد و گفت: اى اوالد عبـد منـاف! از شـما سـزاوارتر بـراى کـار       

دهد (عسکري، عبـداهللا   اى نشان مى فت کسى نیست و مجدداً هدف را یک مبارزه قبیلهخال
  .)160/ 1 بن سبأ و اساطیر اخرى،

  
  جزئیات مسائل تاریخی مندان به عالقه ی باهمگام .3-2-5

جـاعالن بـا   همگامی «را تاریخ و سیره ت اروای تحریفعالمه عسکري از دیگر دالیل 
از طرفـى دوسـت داران فرهنـگ و     زیرا؛داند.  می »مندان به جزئیات مسائل تاریخی عالقه

هـاى   همتـا، و حماسـه   هاى بـى  سیف و سخنورى مانند روایات هایی ادب، در خالل روایت
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هـاى   هاى هیئتاى صلح و آشتى و دستورو قرارداده هاى نظامى متون جالب پیمانزیبا، به 
از  جزئیـات آن و  منـدان بـه تـاریخ    عالقـه از طـرف دیگـر؛     یابنـد.  حاکمه وقت اطالع مى

 را کاملترکه سیف بیش از هر تاریخ نویس دیگر وقایع  چرابرند.  هاى سیف سود مى روایت
در خبرسازى مـاهر، و   اونیز صرف نظر نکرده است. شرح داده و از کوچک ترین موضوع 

چون نویسی  هیچ تاریخدر وقایع نگارى و افسانه پردازى استادى متبحر است. براى نمونه، 
کار به هنگام عبـور  حتّى تکان دادن دم اسب فالن سوار یابید که را نمیسیف بن عمر تمیمى 

  .)85-1/81 بی مختلق، صحا عسکري، خمسون و مائۀ(دهد.! از دجله را توضیح 
  

  همگامی با عیاشان زمانه و پسند جمهور مردم .3-2-6
 عسـکري عالمـه   .اسـت قابـل توجـه   نمـاي نگـاه راوي   گران حدیثی، دور تحلیلبراي 

را به عنوان یـک علـت    »و پسند جمهور مردم گذرانان و عیاشان زمانه همگامی با خوش«
ش خـو و  ثروتمنـدان برشمرده است. زیرا؛ موجود در ذهن راوي و مؤثّر در تحریف روایت 

ي هـاى سـیف بهـره وافـر     هـا و افسـانه   هایشان از روایت دارى گذرانان جامعه در شب زنده
  د.ونم و بساط شادى و سرگرمى آنها را تکمیل مى نددبر می

زیـد  وهایى مانند عنتـرة بـن شـداد، و اب    ها، با خواندن افسانه النقّ در روزگارى که بازار
وتمندان و اربـاب نفـوذ را سـرگرم    هزار و یک شب، و امثال آنها گرم بود، و ثرسروجى، و 

هاى خود را به لباس داستان و  ؛ اندیشمندان نیز به این فکر افتادند تا افکار و اندیشهکرد می
افسانه در آوردند، تا همه مردم آنها را بخوانند و دست به دست بگردانند. روى همین اصـل  

هـایى کوچـک در میـان     خود را به صورت رسـاله هاى  ء افکار و اندیشهروه اخوان الصفاگ
طفیل افکارش را در لباس داستان حى بن یقظان زبـان زد مـردم     مردم پخش کردند؛ و ابن

ساخت؛ و ابن مقفع منظورش را با ترجمه کتاب کلیله و دمنه، و باالخره سیف بـن عمـر بـا    
به هـر  این طبقات را  حدود دوازده قرن همۀتوانسته است » فتوح و جمل«تألیف دو کتاب 

بـه  احادیث صحیح و گفته هاى معتبـر دیگـران   کجا که خودش خواسته بکشاند. در مقابل؛ 
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، (عسکري دست فراموشى سپرده شده و در بعضى از موارد به طور کامل از بین رفته است.
  )1/84 صحابی مختلق،  ئةخمسون و ما

  
  ماسالچهرة  هدفمند تخریب. 3-2-7

تخریب اسالم در دو جبهه اعتقاد و «از دیگر عوامل تحریف که عالمه بر آن باور دارد؛ 
تهاي سیف تحت پوششـى از نشـر مناقـب بـه سـاختن خشـون       ؛نمونه زیردر  است.» عمل
» ذات السالسـل « هايحد و حصر براي خالد بن ولید در جنگ انسانی و خونریزیهاي بیغیر
و . در جنگ حیره می پـردازد » آزادبه«بردن لشکر  ز بین و ا» الیس« و» ولجه« و» ثنى« و
قعقاع بن عمـرو  » فراض«و » زمیل«و » ثنى«و » مصیخ«و » حصید«گوید در حمله به  می

راى اسالم و مسـلمانان انجـام   هایى که آنها ب جنگ زند و انگیزى دست مى حشتبه کشتار و
اى علیه اسالم به کـار برنـد و    حربه کند تا دشمنان  به صورت اند را اینگونه معرفی می داده

ر لباس وقایع را د تحریفیهاى  همین تاریخ و بگویند اسالم به زور شمشیر پیش رفته است
ـا مـى   ؛از طرف دیگر و اند. تاریخى انتشار داده اى از مسـلمانان از   دانسـت عـده   سیف کاملً

و نیز بـر ایـن عقیـده    کنند و ا هرچه که فضیلت براى صحابه باشد با آغوش باز استقبال مى
خته و تحویـل مسـلمانان داده   خواسته سـا  تخریب اسالم هرچه که مى نموده و در راهتکیه 
فضیلتى براى صـحابه محسـوب    ه تنهاها ن در حقیقت؛ این داستان باید توجه نمود که است.
. شود میو باعث تضعیف چهرة اسالم و مسلمانان  بودهشود، بلکه در واقع نکوهش آنان  نمى

  .)415-2/379  بن سبأ و اساطیر اخرى، اهللا(عسکري، عبد
  

  آثار ویرانگر تحریف روایات سیره و تاریخ -4
تحریـف   هاي بسـیاري از روایـات   مونهروایی خود ن -در آثار تاریخیعسکري عالمه 

د. عـالوه بـر ایـن؛ در    دار ار داده و پرده از چهره حقایق برمیشده را مورد نقد و بررسی قر
طور پراکنده در تالیفـات دیگرشـان بـه     هز کتاب عبداهللا بن سبا و اساطیر اخري و ببخشی ا
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خوانـد کـه    هاى سیاهى می خته و آنها را لکّهگونه از روایات پردا ناپذیر این نتایج مخرّب و جبران
در تاریخ و فرهنگ اسالم از خیانت سیف بن عمر و مانند وي به یادگار مانده است و بـر لـزوم   

  عبارتند از:شمارد  ئی که براي آن برمیگذارد. از جمله آثار سو اصالح آن صحه مینقد و 
  

  انحراف تاریخ واقعی اسالم. 4-1
 سیف بـن عمـر،  » جمل«و » فتوح«دو کتاب  ةروایات تاریخی و سیر در بررسی تمامی

از شـاعران و   گروهـى باشـد. افـزودن    تحریفهایی که باعث انحراف تاریخ است، هویدا مـی 
عموم، و قبیلـه تمـیم بـه    طور  هاى قبایل مضر به افتخارات و بزرگوارىذکر سرایان،  سهحما

 اى چشم گیر از قبیله خود به عنوان عده جایگزین کردنطور خصوص، باالخص تیره خود، 
 راویـانى  قـرار دادن خیـالى،  نبردهاى  و قهرمانان در فرماندهان سپاه ، وصحابه رسول خدا

شهرها و قصـبات و امـاکنى    هاي خود و نام بردن از سانهاي نقل افبر خیالی در سلسله سند
 اي حـاکم بـر فضـاي فرهنگـی و اجتمـاعی زمـان صـدور        تعصب قبیله ناشی از  واقعیغیر

تـا  در مـتن تـاریخ واقعـی نشـانده      (روایات) بخشی از اقدامات سیف بوده که وي آنهـا را 
بـیش   ،هم ریختن شالوده و اساس آنبا آلوده ساختن تاریخ صحیح اسالم و به منقوالت او 

گویـاى وقـایع حسـاس تـرین      ان سندى حقیقى، و قاطع و معتبر،از هزار سال هنوز به عنو
اهللا عبد؛ 89-1/86صحابی مختلق،  ئةاسالم باشد. (عسکري، خمسون و ماسال هاى تاریخ 

  ).311-1/262 بن سبأ و اساطیر اخرى، 
  

  تثبیت سنّت خلفا .4-2
به عنـوان یکـی از   » تثبیت سنّت خلفا«آثار تحریف حدیث را؛  از یکیعسکري عالمه 

و دلیل آن را تغییـر   کرده است. ذکر -در کنار قرآن و سنّت نبوي –منابع معتبر تعالیم اسالم 
صـحابه و   -سـاکنان مدینـه   کـه؛  دانـد. چـرا   و تحول معیشت مردم عوام زمـان خلفـا مـی   

در شـرایط  نبودنـد، قبـل از عصـر اسـالم،      به خصوص آنها که از قبایل انصار -صحابهغیر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            16 / 24

https://pnmag.ir/article-1-1444-fa.html


  157///  علل و آثار تحریف در احادیث تاریخ و سیره از نگاه عالمه عسکري

بعضى از همین افراد در زمان خلیفه دوم و سـوم بـا یـک    نامناسب مادي قرار داشتند. ولی 
هریره، ابـو  شدند. افرادى مانند ابـو  چون مصر، شام، عراق و ایران فرمان، حکمران کشورى 

به طورى گرفت.   قیصر در اختیارشان قرارهاى کسرى و  موسى اشعرى و عمرو عاص، گنج
اى  . عـده بـود سـنگین   گذران شدند که تصور آن برایشان که بعضى به قدرى پولدار و خوش

خلیفـه دوم بـه جـایى    قـدرت  هم از روى ترس و تهدید مجبور به اطاعت از خلیفه بودند. 
) لـذا  1/2764طبـرى،  ز خدا کسى باالتر از مـن نیسـت. (  رسیده بود که گفت: امروز غیر ا

خلفاى ثالثه بـا   .شد تلقی میگفت، قانون اسالم و سنّت  مىخلیفه هر چه خلفا؛  مکتب طبق
، اعمال خلفاى قبلى را تأیید کردند آنهاو خلفاى بعد از  تغییر دادند را اجتهاد خود احکامى

روایـت   مبر اکـرم از پیا به نقلدر زمان معاویه که  تا جایینمودند.  هاى آنها را تثبیت  و سنّت
احمـد بـن   » (به سنّت من و سنّت خلفاى راشدین بعد از مـن. عمل بر شما باد « :که شد می

) با این روایت مـدارك شـرع اسـالم، قـرآن و     45 -1/44؛ دارمى، 127و  4/126حنبل، 
سنّت پیامبر و سنّت خلفاى ثالثه گردید. نظیر این حدیث محرَّف، حدیث محـرَّف دیگـرى   

من مانند ستارگان هستند؛ از هـر کـدام پیـروى     اصحاب«است که از پیامبر روایت کردند: 
) 2/588؛ ابن حجر العسقالنی، 607و  1/413ابن قایماز الذهبی، » (شوید. کنید، هدایت مى

  د.االجرا ش زمالخلفا جزء سنّت و عقاید ؛ اعمال و اجتهادات ه این ترتیبو ب
م صـحیح را بـه   هاى خـود، اسـال   حضرت علی و سایر ائمه، هر چند توانستند با روشنگرى

جامعه عرضه کنند، اما نتوانستند همه مردم را بـه اجـراى آن وادار سـازند و بخـش عظیمـى از      
اند، پایبندنـد. حضـرت    مسلمین تا امروز، به احکامى که خلفا بنابر رأى و اجتهاد خود تغییر داده

اینکـه خـود   اى در شکایت از تغییر احکام به دست خلفـاى قبـل از خـود دارد و از     علی خطبه
کنـد.   خلیفه شده است ولى به تصحیح و بازگرداندن آن احکام قادر نیست، گلـه و شـکایت مـى   

  )26رضی، خطبه شقشقیه، ؛ سید505- 2/493 کري، نقش ائمه در احیاي دین، (عس
به مسـائل خمـس، عمـره    بیشتر چنانچه در قبل اشاره شد تغییر احکام در مکتب خلفا 

  ).311-2/303 عسکري، معالم المدرستین، ( باشد مربوط میتمتع و متعه نکاح و ..... 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

nm
ag

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                            17 / 24

https://pnmag.ir/article-1-1444-fa.html


 1401بهار و تابستان   30نامۀ قرآن و حدیث ـ شماره /// پژوهش 158

   اعتبار پیامبر تضعیف. 4-3
مبر اسـت. ایـن   هاي تاریخی و سیره؛ تضعیف شخصیت پیا از آثار برخی از تحریف یکی

 وجهـۀ  باال بردن«و » اسالم در دو جبهه اعتقاد و عملچهرة تخریب «آسیب به دنبال خود 
، مصـادر حـدیثی مکتـب خلفـا     برخـی مراه داشت. شاهد آنکه؛ در ه را به»  اوحکّام بعد از 
اعمـالى کـه از پیـامبر اکـرم در ایـن      هاى مسلمانان وجود دارد و  ب عروسىاحادیثى در با

 دهـد پیـامبر رقـص و آواز را دوسـت داشـته اسـت.       نشان مى که زده است ها سر عروسى
ف«در باب  ودر موضوع همنشینی با زنان بیگانه  در صحیح بخارىهمچنین  از ، »ضرب الد

و  3/167بخـاري،  چنین روایاتی نقل شده است. (» بقات الکبرىطال«کتاب نکاح، و نیز در 
  )8/328ابن سعد، 
متفـاوت  متون معتبر حدیثى مکتب خالفت، روایات دیگـرى   مقابل این روایات؛ در در

بد اللّه بن عمر همـراه  من با ع« گوید: مجاهد مى از جمله اینکه؛وجود دارد.  با این مضامین
بودم. در میان راه صداى طبلى به گوش رسید. عبداللّه دو انگشت خویش در گوش کـرد و  
مدتى راه پیمود تا از آن مکان دور شد. سپس دست را درآورد. باز صداى طبـل را شـنید،   

م دیگربار دست در گوش کرد. این عمل سه بار تکرار شد. آنگاه عبد اللّه گفـت: راه و رسـ  
در همچنین ) 220-2/215 ، هالمؤمنین عائش أحادیث أم عسکري،(» عملى پیامبر چنین بود.

نقـل  سـوره لقمـان) از عایشـه     6(آیه  و منَ النَّاسِ منْ یشْتَرِي لَهو الْحدیثذیل آیه کریمه: 
ا و رى بـه ا خـوان  (مغنیه)، و تعلـیم آوازه  خوان فروش کنیزك آوازه و پیامبر خرید«شود:  مى

 ،کثیـر  ؛ و ابـن 53و  52و  14/51 ،؛ و القرطبـی 40-21/39 ،(الطبـري » حرام کرده اسـت. 
  ).160-5/159؛ و السیوطی، 3/441-442

بیـنش   کـه  آمـده اسـت  نمونه دیگر اینکه؛ در احادیث مکتب خالفت روایات دیگـري  
د پیامبر ، پدران و اجدا، چنین القاء می کند که خاص ناشى از این احادیث در مکتب خالفت

پرست بودند؛ در حالى که دیگران پیرو دین حنیف ابراهیم بودند. شـخص پیـامبر    کافر و بت
هـا کشـته بودنـد،     کرد؛ زیرا او از گوشت قربانى کـه بـراى بـت    هم، مانند پدرانش عمل مى
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 نمودند. ومی نمایانند که ذاهایى پرهیز مىخورد و حال آنکه حنیفیان از خوردن چنین غ مى
انى در عصر جاهلیت، از پیامبر برتر بودند! پیامبر آیاتى از قرآن را هنگام قرائـت  چنین کس

اندازد؛ زیرا آنها را فراموش کرده است. تا اینکه قرائت قاریان دیگر، آن آیات را بـه   جا مى
علّت انتشار چنـین   اند. آورد. بنابراین، حافظه دیگران از او بهتر، و از پیامبر افضل یادش مى

زندگانى مادى و سراسر لهو و لعب و ، تضعیف شخصیت پیامبر و  ث در مکتب خالفتاحادی
ورى ایشـان در کسـب لـذّات و     و غوطـه  ي اموي و عباسیفسق و فجور و تبهکارى خلفا

جانشـینى پیـامبرى معصـوم و منـزّه از ایـن       -شهوات، با مقام خالفتى که مدعى آن بودند
است. بدیهى است که این تناقض، لطمه بزرگى به کیـان  داشته  منافات و تناقض تام -اعمال

مکتب، احادیثى به پیـامبر نسـبت   کرده است. بنابراین الزم بود در این  حکومتشان وارد مى
داده شود که رفتار ایشـان را در جانشـینى پیـامبر توجیـه کـرده و مشـروع جلـوه دهـد.         

در تـاریخ و احادیـث   شـه  ؛ نقـش عای 365-1/357 کري، نقش ائمه در احیاي دیـن،  (عس
اسـت امـا در حقـایق و     واضحبرخی از این اخبار جعلی بودن گرچه و ) 76-4/69 اسالم، 

  مفاهیم اصلی دین اسالم تحریفهاي ویرانگري ایجاد کرده است.
  

  در مصادر تاریخی متقدم همحرَّفاخبار ورود آگاهانه  .4-4
ابن اثیـر   طبرى و اى سیف برايکه همه افتراه باور داردو یقین قطع به ؛ عالمه عسکري

عبدالبر، ابن عساکر، ذهبى و ابن حجر  ها مورخ دیگر مانند ابن دون و دهابن خل و و ابن کثیر
هاى فاسـد و پلیـد وى آشـنایى     زیرا همه آنان با کفر و زندقه و با هدف .روشن بوده است

ز معرفـى کـرده و کـافر و    سا شایعهگو و  اند که او را دروغ همان مورخاناینان؛ داشتند، زیرا 
در گفتار طبرى، ابن اثیر و » ذات السالسل«در جنگ  و دلیل دیگر این که اند زندیق خوانده

باره این جنگ مخالف حقیقتى است سیف در گویند گفتار ابن خلدون آمده است که آنان مى
از دروغ و نویسـان   این همـه ایـن تـاریخ   اند، بنابر سیره در این مورد آوردهکه اهل تاریخ و 

 انـد.  ماد نمودهبه روایات وى اعت ،اطالع و آگاهى . اما علیرغم اینیف اطالع داشتندزندقه س
  .)415-2/379 عسکري، عبداهللا بن سبأ و اساطیر اخرى، (
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  مصادر متقدم اسالمی ضعف اعتبار .4-5
و به دیده اعتماد، در کتب معتبر و دسـت اول مسـلمانان   ذکر شده تحریفات  بسیاري از
طور گسـترده راه یافتـه اسـت. حتّـى      ، بهنویسان اسالمى نگاران و جغرافى عدر مدارك وقای

نگرند، از جمله ابن عبد البر،  ن و دانشمندانى که با دیده تجزیه و تحلیل در تاریخ مىامورخ
فة فى معر بةاسدالغا«و ابن اثیر، در کتابش » االستیعاب فى اسماء االصحاب«در کتاب خود 

 بـةاالصـا «و ابن حجر، در کتابش » تجرید اسماء االصحاب«و ذهبى، در کتابش » بةالصحا
هـا را در   ، قسمت عمده آن اسـم »دمشقينة تاریخ مد«و ابن عساکر، در » بةفى تمییز الصحا

هـا وجـود    اند. در صورتى که صاحبان این نـام  آورده $شمار ترجمه اصحاب رسول خدا
شـان   و کنیـه   شود و نسـب  هاى سیف دیده مى در داستان شان نیز، فقط خارجى نداشته و نام

و مجمـوع ایـن    )311-1/262 عسکري، عبد اهللا بن سبأ و اساطیر اخـرى،  ( .معلوم نیست
  اعتباري بسیاري از منابع متقدم اسالمی شده است. حقایق موجب ضعف و بی

  
  سوء استفاده خاورشناسان .4-6

ن اروپایى، به اینگونه احادیث تکیـه کـرده و   شناسا اسالمموضوع دیگر آنکه بسیاري از 
هـاى یهـودى، در    ن مسیحى و خاخامامبشّر اند. چنگ زدهبه آنها ض خود، اغرابراى اعمال 

اند که قرآن را ساخته فکر و دست بشر قلمداد کنند  تحقیقات شرقى و اسالمى خود خواسته
معرّفى کنند. در پـى   -تماعىفنومن اج -و وحى را نفى نمایند، و اسالم را یک پدیده زمینى

انجام این هدف بهتر آن بود که از مدارك اسالمى دلیل بیاورند. اما چـون هـدف و غـرض    
گردان شدند و بـه مـدارك    خود را در مدارك و مصادر معتبر اهل بیت نیافتند، از آنها روى

وسیله آنها  مکتب خالفت روى آوردند. البته در این مکتب هم به احادیثى تکیه کردند که به
توانستند به هدف خود نائل شوند و روایات صحیح مکتب خالفت را کـه بـا اهدافشـان     مى

ائمه در احیـاي دیـن،    (عسکري، نقش دادند. وجه مورد توجه قرار نمى چمتناقض بود، به هی
 1/357-365(.  
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  شناخت صحیح اسالمامکان عدم  .4-7
ا و تغییراتی که در اخبار به ویژه روایات طبق دیدگاه عالمه عسکري؛ به دنبال دگرگونیه

سـت و وجـود آن   پى بردن به اسالم صحیح در حـد محـال ا  سیره و تاریخ رخ داده است، 
ئۀ صـحابی  شود (عسکري، خمسون و مام بد آموخته که اسال احادیث دروغ باعث  گردیده

  ).38-1/33 ، ة السبئيةو االسطور 13-1/10 مختلق، 
حوادث در برخی روایات معتبر در مصادر حـدیثی مکتـب خلفـا و    گونه  البته وقوع این

سنن ادیان پیشـین   ازپیروى این امت رسول خدا در بینی شده است.  پیش 'بیت حتی اهل
. یکـی از امـوري کـه در    اسـت  در تمام کارها و رفتارهاى ایشان خبر داده قبلهاى  امتو 

نی آن پیامبران بـوده اسـت و بـالطبع و    امتهاي پیشین اتفاق افتاده تحریف سیره و تعالیم دی
مطابق با حکم عرف عقلی پیروي از امتهاي قبل، منـتج بـه جعـل و تحریـف سـیره نبـوي       

از قول امام  »الدین اکمال«شیخ صدوق در کتاب  خواهد بود و نیاز به کشف و اصالح دارد.
قسم به آن « جعفر صادق از قول پدران بزرگوارش روایت کرده است که رسول خدا فرمود:

هـیچ تفـاوتى    دهنده برانگیخته است، که امت من بى کس که مرا به راستى به نبوت و بشارت
اسـرائیل مـارى بـه     سان که اگـر در بنـى   همان راه پیشینیان را در پیش خواهد گرفت، بدان

همچنـین   ».ت نیز مارى به همان سوراخ فرو خواهد شد!سوراخى فرو شده باشد، در این ام
) به از نقل طبرانى در 8/261، هیثمی) و مجمع الزوائد (28/359(احمدبن حنبل، مسند در 

ت قدم به قدم روش اهل شرار این ام :آمده است کهاز رسول خدا » شداد بن اوس«حدیثى 
و تـاریخ ثابـت کـرده اسـت کـه در ایـن        کتاب پیش از خود را در پیش خواهنـد گرفـت.  

رست پا جاي پارى، کا دست عسکري، خمسون  هاى پیشین نهاده است. ى امتامت اسالم د)
  )  54-2/48 صحابی مختلق،  ئةو ما

  
  مقاله ایجنت -5

تحریـف قهـري   «و » اشتباه نویسـندگان «حاصل این تحقیق گویاي آن است که  .5-1
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هـاي سـهوي    از علـت » اجتهادات خلفاء در شـرعیات  «و » ناشی از اعتماد به منابع متقدم
 ،»هاي سیاسـی  انگیزه« باشد. و عوامل عمدي عبارتند از: سیره میتحریف روایات تاریخ و 

نسبت بـه حضـرت علـی و    دشمنی یا حسادت « ،»اسالم براندازي معاویه« ،»منافع مادي«
عصـر   مندان بـه اخبـار تـاریخی    عالقههمگامی با «، »اي تعصب قبیله« ،»حذف وصایت او

، »یل به تفسیر به رأي در آیات الهیتما«، »عوامهمگامی با عیاشان زمانه و پسند « ،»خود
  .»تخریب اسالم در دو جبهه اعتقاد و عمل«

آسیب تحریف روایات تاریخ و سیره؛ تأثیر نامطلوبی در شـناخت چهـرة واقعـی    . 5-2
داشته و در مکتب خلفا؛ سـنّت ایشـان را در کنـار     $اسالم و شخصیت واالي پیامبراکرم

طـور   بهاین موارد اخت احکام تثبیت نموده است. ن به عنوان منبع شناقرآن و سنت معصوم
ده و موجب ضعف اعتبار مصـادر  شوارد  اسالمیآگاهانه در مصادر علوم مختلف یا سهوي 

در عصـر حاضـر بـا     خاورشناسـان متقدم اسالمی گشته است. برخـی معانـدان بخصـوص    
ف و جع  بی لـی، سـعی بـر    توجهی عامدانه به منابع و روایات معتبر و تکیه بر روایات محـرّ

گریزي جهانی و ایجاد شبهات ساختاري در فرهنگ غنی اسـالم نمـوده و کـار     رواج اسالم
  اند. شناخت و معرفی جهانی اسالم ناب را بر مبلغین و بشریت دشوار نموده

ویـژه   گردد که آحـاد مسـلمین و بـه    در نهایت؛ این ضرورت احساس و تأکید می. 5-3
سـازي و ارائـۀ تـاریخ حقیقـی      اند که در مسیر شـفاف  فمعاصر مکلّاندیشمندان و محدثان 

ن جهادگونـه و بـا   ادوران نبوت و امامت و رونمایی از سیره و سنّت قولی و عملی معصـوم 
  سازماندگی قوي و سریع اقدام نمایند.
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