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چگونگی تغيير گفتمان فرهنگی -سياسی جامعه پس از رسول خدا
با تأکيد بر احادیث ساختگی

تاریخ دریافت6731/3/37 :

تاریخ تأیید6731/4/1 :

سید محمد تقی موسوی کراماتی

1

محمد تقی دیاری بیدگلی

2

جامعه اسالمی پس از رحلت رسول خداا لدلی اع یل ده ل بده وده سدو
ارزشها ناهمسو وا ارزشها یها نبو حرکت کرد .این مقابه در پی رلشدن
ساختن راهبردها هافمندا حوومدت پدس از دلرا حضدور پ دامبر

ودرا

جاوهجایی فرهنگی در سایه سووت دینی ل مانی افوار یمومی جامعده اسدالمی
است .مقابه وا رلش تحل لی ل وا استناد وه مناوع دست الل نشا میدها که ایدن
راهبرد وه کمک احادیث ساختگی ،اوعاد سده اانده انایشده ،شت د ت ل سدنت
پ امبر

را از طریق ورنامه سه اانه نظریهساز  ،شت تساز ل رفتارسداز

داراو ساخت ل کوش ا قرائتی نو از افتما اسالمی ل سازاار وا منافع س اسی
در م ا افوار یمومی نهادینه سازد.

کلیدواژگان :گفتمان نبوی ،احادیث ساختگی ،تغییر گفتمان ،تاریخ صدر اسالم ،نهاد
خالفت.
 .1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم (.)Musavi.keramati@yahoo.com
 .2استاد دانشگاه قم (.)mtdiari@yahoo.com
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 .1مقدمه

این مقاله بر آن است به تحلیل و بازکاوی چگونگی چرخش گفتمانی جامعه اسالمی پس
از رسول خدا

بپردازد .پرسشی که تحقیق حاضر بر اساس آن سامان مییابد ،پیراموون

این مسئله است که حکومت پس از رسول خدا

با چه راهبوردی موفوق ود گفتموان

نبوی را از درون به نفع خود استحاله نماید؟ و چرا با وجود آنکه این دگرگوونی گفتموانی
دارای رویکردی متفواو بوا ارز هوای نبووی بوود ،بیشوتر جامعوه اسوالمی از آن روی
برنتافتند؟
واقعیت تاریخی پس از رسول خدا

نشان می دهد با روی کار آمدن حکومت جدیود

در گفتمان نبوی تغییر و تحوال سواختاری ایاواد ود .ایون دگردیسوی بوا جابوهجوایی
گستردهای که در اصول و ارز ها ایااد کرد ،چهرهای جدید و متفاو از گفتموان نبووی
در احکام ،حکومت و ارز های اجتماعی پدید آورد.
عوامل دیگری ،مانند رقابتهای پیدا و پنهان قبیلهای ،حساد و کینههای به جا مانده
از روزهای جابهجایی ،جای گزینی فرهنگ اسالمی به جای هناارهوای جواهلی و ضوع
ایمان در این دگردیسی سیاسی و فرهنگی بیتأثیر نبوده است اما این عوامل نمیتوانستند
گفتمان سیاسی و فرهنگی پایداری مغایر با ارز های نبوی ایااد کنند.
فرضیهای که نویسنده این مقاله در پی تحقیق آن برآمده است ،ایون بواور اسوت کوه
جامعه پس از پیامبر
خدا

با یک حرکت فرهنگی و اعتقادی جایگزین بوا فرهنوگ رسوول

به بریدگی از ارز های نبوی

رضایت داد .ساماندهی فرهنگ جایگزین بوا

برنامهریزی و هدفگذاری زمان بندی ده ،همراه با سیاستگذاریهوای عمیوق فکوری،
فرهنگی و به دینی پیرامون محور جایگاه رسول خدا

در نظام دینی اناام گرفت توا

به یک رفتارگرایی و فرهنگ سازی خاصی در حوزه اجتماعی منار ود .تحقق این امر با
پشتوانه احادیث جعلی در سه رویکرد نظریه سازی ،خصیت سوازی و رفتارسوازی پدیود
آمده است.
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براساس بررسیهای فراوان ،کتاب یا مقالهای یافت نمی ود که بوه صوور مسوتقل،
این موضوع را با این نوع تحلیل بازکاویده با د .هر چند در آثار متعدد ،وقتوی بوه چرایوی
بعضی عملکردهای حاکمان پس از رسوول خودا پرداختوه موی وود بوه دوگوانگی میوان
ارز های جامعه نبوی و پس از آن توجه میگردد.
به عنوان نمونه ،اثر گرانسنگ نقش ائمه در احیاء دین نو ته سید مرتضوی عسوکری
در موووارد متعووددی از تفوواو و تنوواقه عملکردهووای خلفووا بووا رسووول خوودا نووام بوورده
است6.همچنین ،رسول جعفریان 3در کتاب تاریخ خلفا در بحثی با عنوان د واریهای امام
از بحران های فرهنگی و ارز ی که فراروی امیرالمؤمنین حضر علی وجود دا وت ،یواد
میکند.
مقاال فراوانی در پی یافتن این پرسش برآمدهاند که چرا جامعه پس از رسول خدا از
اهل بیت روی برتافتند؟ که میتوان به مقاالتی چون سقیفه بازتولید سیاد جاهلی نو ته
علی ناظمیانفرد ا اره کرد .نویسنده در این پژوهش میکو د ،رو ن سوازد کوه چگونوه
اعضای سقیفه با بازسازی ساز و کار تعیین قدر در نظام قبیلهای عصر جاهلیوت ،موفوق
دند اعضای حاضر را در چانه زنی سیاسی سقیفه به پذیر

حکومت خود قانع سازند؟

7

مقاله چگونگی و چرایی بازگشت به جاهلیوت در جامعوه پوس از پیوامبر نو وته جوواد
سلیمانی به چرایی ظهوور اخوالج جواهلی پوس از پیوامبر مویپوردازد .او ا ورافی گوری،
تساهلورزی نسبت به اجرای احکام و نفوذ نااهالن در مناصب دولتی را از عواملی میداند
 .1سید مرتضی عسکری ،نقش ائمه در احیاء دین ،ج ،2ص.101-494
 .2رسول جعفریان ،تاریخ خلفا ،ص.242-239
 .3علی ناظمیان فرد« ،سقیفه بازتولید سیادت جاهلی» ،پژوهشهای تااریخی ،ساال ساوم ،1390 ،ش ،4
ص.929-112
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که زمینه چنین بازگشتی را به وجود آوردند 6.همچنین ،مقاله چرا به حودیث دودیر عمول
نشد؟ نو ته سید علی حسینی ادیانی برای یافتن پاسخ این پرسش ،آن را در چنود عامول
عقدههای درونی قریش ،حساد و طمع قریش در قدر جسته است.

3

یاد آوری این نکته مهم است که در این پژوهشها ،پرداختن به انگیزهها و چگوونگی
پیروزی بر رقیبان است در کانون توجه قرار گرفته است ،اما چگونگی روند تغییر و چرایوی
این پذیر

از سوی افکار عمومی جامعه اسالمی ناگفته مانده است .مقالوه حاضور بور آن

است که به چرایی این تدوام و چگونگی ادامه این روند خاص سیاسی در جامعه اسالمی با
تأکید بر نقش احادیث ساختگی بپردازد.
 .2نقش احادیث ساختگی در تغيير گفتمان نبوی

واگرایی ارز ی با گفتمان نبوی
رسول خدا

بزرگترین چالشی بوود کوه حکوموت جدیود پوس از

با آن روبهرو گردید .حفظ روند اعتبار بخشی و مشروعیت سنای ارز ی در

جامعه دینی ،دولت مستقر را به سرعت در یک بحران اجتماعی بزرگ فرو میبرد .توقو
این روند جز با تغییر نگر

در نقش کانونی و مطلق رسول خدا

در نظام دینی حاصل

نمی د.
بنابراین ،تغییر در معیارهای ارز

گذاری با مسخ جایگاه ارز ی رسوول خودا

بوه

دست میآمد .این امر اناام پذیر نبود ،مگر با یک حرکت دینی که بوار فرهنگوی خاصوی
مطابق با نگر های حکومت جدید تولید نماید اما پرسش اساسی در ایون بواره پیراموون
 .1جواد سلیمانی« ،چگونگی و چرایی بازگشت به جاهلیت در جامعه پس از پیامبر» ،حکومات اسا می،
 ،1332ش  ،4ص.109 -39
 .2سید علی ادیانی حسینی« ،چرا به حدیث غدیر عمل نشد» ،فصالنامه علاوم انساانی ،ش  ،41ص -39
.111
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چگونگی به کارگیری راهبرد وضع حدیث به منظور دستیابی به مقاصودی اسوت کوه از
حیث سیاسی ،دولت پس از رسول خدا

آن را دنبال مینمود.

باز ناسی احادیثی که در این زمینه وجود دارنود ،رو ون مویسوازد بهوره بورداری از
احادیث جعلی در راهبرد تغییر گفتمانی جامعه نبوی با نگاهی کالن سامان دهی می وود.
این ماموعه از احادیث به صور کلی رو بوه سووی  .6افکوار پیوامبر
پیامبر

و  .7سنت پیامبر

 .3 ،خصویت

دارند .در این مقاله ،بررسی تغییر ابعاد این سه وجه با هدف

گذاری سه گانه نظریه سازی ،خصیت سازی و رفتارسازی در دستور کار قرار میگیرد.
 .3نظریه سازی(تغيير در افکار پيامبر

جریان حاکم پس از رسول خدا

)

با قرائت مطلق از جایگاه نبوی

در عمول مخالفوت

نمود .این مخالفت نه از موضع انکار مطلق بلکه با هدف مقید کردن جایگاه مطلق رسول
خدا

در نظام دینی اناام گرفت .ایااد چنین خوانشی از دین ،نیازمند نظریهای بود کوه

قادر با د آن را در پو شی از دین قرار دهد و مردم را با خود همراه سازد.
بنابراین ،این بخش به گونه ای سامان می یابد که رفتار سیاسوی حاکموان از انتقوادا
افکار عمومی مصون بماند و زمینه برای اطاعت پذیری مطلق و بی چون و چورای آنوان،
حتی در رفتارهای متناقه با موازین اسالمی گشوده ود.
 .1-3اجتهاد در برابر نص

نظریه اجتهاد در برابر نص ،خاستگاه اصلی روندی است که جریان تغییور را در کوانون
گفتمان اصیل اسالمی رقم زد .مبنایی که حق تغییر و دگرگونی در سیاستهوای بنیوادین
دینی اسالم را به منبعی در کنار رسول خدا
عرض رسول خدا

واگذار موینموود .مرجوع سوازی دینوی در

و حذف مطلق انگاری جایگاه آن حضر

در تعیوین ارز هوای

دینی ،بزرگ ترین گامی بود که برای تأمین مقبولیت پایدار حکومت پس از رسول خدا
بردا ته د.
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آنچه در ادامه خواهد آمد به جز اندیشه جبرگرایانه ،پیوندی ذاتی با مسوئله اجتهواد در
مقابل نص دارد .اجتهاد در برابر نص بدون استناد به منابع دینی پدید آمد اما پس از آن با
حضور احادیث جعلی ،جایگاهی ویژه برای حاکمان در نظام دینی آفرید.
 .2-3نتایج اجتهاد در برابر نص

قدسی سازی و مرجع سازی برای خلفا از دل این جریان پدید آمد و آنان را در تعیوین
ارز های جدید از اختیارا ویژهای برخوردار میساخت.
 .1-2-3قدسی سازی

مقام خلیفه دوم در میان افکار عمومی به اندازهای ارتقا یافت که گمان کردند ،قرآن در
موافقت با رأی و عقیده وی نازل ده است 6.رفتار و گفتار وی معادل حق قورار گرفوت و
این پرسش به وجود آمد که اگر تناقضی میان رأی خلیفه دوم با رأی پیامبر

بوه وجوود

آید ،حق با کدام یک از دو طرف خواهد بود؟ در صحیح بخاری از رسول خدا

دراینباره

نقل می ود:
در امت های شما مردمانی بودند که فرشتگان با آنان سخن میگفتند .اگرر در
میان امت من کسی با این خصوصیت باشد عمر اسرت 2و از عقبره برن عرامر د.
85ق) نقل می شود که از رسول خدا شنیدم که می فرمود :اگر بعد از من پیامبری
وجود داشت او عمر بن خطاب بود.

3

 .2-2-3مرجع سازی

چنان که گفته د ،اجتهاد در مقابل نص ،ایااد منبعی جدید در کنار مرجعیوت دینوی
بود که براساس گزارههای اسالمی برای رسول خدا
گستر

تعری می د .این رونود در کنوار

احادیث جعلی به صور عملی از سوی حاکمان دنبال میگردید.

 .1بخاری ،الجامع الصحیح ،ج1ص101؛ مسلم بن حجاج ،الجامع الصحیح ،ج ،2ص.119
 .2بخاری ،الجامع الصحیح ،ج ،4ص.149
 .3ترمذی ،سنن ،ج ،1ص.231
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این نگر

همسان سازانه در رفتار خلیفه دوم دیده می ود .جماعتی از مردم ام به

حضور وی میرسند و از او تقاضا میکنند برای مال ،اسب و دالم آنها زکا معین سوازد.
او در پاسخ ،عمل ابوبکر با پیامبر گرامی اسالم را در وزنهای یکسان قرار داد و گفت:
مطابق با آنچه پیامبر و ابوبکر انجام دادند عمل کنید.

1

یکی دیگر از مواردی که میتواند گواهی نیکو بر این امر با د ،گفتوگویی است کوه
میان عمران بن سواده با عمر بن خطاب گزار

می ود .آنگاه که عمران بون سوواده از

خلیفه دوم از چرایی اجتهاد او در برابر نص و سنت پیامبر میپرسد در پاسخ میگوید:
من همردیف و هم شأن پیامبرم.

متأسفانه ،این نگر

2

به صور یک قانون در ساختار فکری و سیاسی جامعه اسالمی

نقش بست .آن چنان که در ورای ش نفره ،مالک گزینش خلیفه از سوی عبودالرحمن
بن عوف ،التزام عملی به سیره خلیفه اول و دوم تعیین د 7.این ساز و کار سیاسی مناور
به کنار زدن امیرالمؤمنین حضر علی

در ورای ش نفره و روی کار آمدن عثموان

گردید.
در لغو قانون تحریم نگار

حدیث از سوی عمر بن عبدالعزیز نشانهای دال بور ایون

موضوع وجود دارد؛ زیرا عمر بن عبد العزیز در بخش نامه خود به تساوی سنت پیامبر

با

سیره خلیفه اول و دوم تصریح مویکنود 4.در عورض قورار گورفتن سونت خلفوا بوا سویره
پیامبر

و حتی برتری و ترجیح آن را میتوان در درگیری لفظی ابن عباس با عروة بن

زبیر در حج تمتع مشاهده کرد .ابن عباس در این باره میگوید:
 .1احمد بن حنبل ،مسند ،ج ،1ص.14
 .2طبری ،تاریخ ،ج ،4ص.221
 .3همان ،ص.233
 .4متقی هندی ،کنزالعمال ،ج ،1ص320؛ ابن عساکر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج ،11ص.331
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آنها را چنان می بینیم که به زودی هالک میشوند  .مرن مریگرویم :پیرامبر
فرمود و او میگوید  :ابوبکر و عمر نهی کردند.

1

نتیاه این روند تا آنجا پیش رفت که حااج بن یوس  ،گسوتاخانه مقوام خلیفوه را در
برابر پیامبر

قرار میداد .در گزار ی در این باره آمده است:
حجاج در کوفه نطق کرد و از کسانى یاد نمود که به مدینه به زیرار مررار
پیامبر خدا

مىروند ،و گفت :مرگ بر ایرنهرا بره گررد پرار هرا چروب و

استخوان پوسید طواف مىکنند .چرا نمىروند به گررد کراا امیراؤمريمنین عبرد
اؤملك طواف کنند؟ مگر نمىدانند خلیفه خدا بهتر و برتر از پیامبر او است.

2

 .3-3اطاعت پذیری مطلق

اطاعت پذیری مطلق بینشی است که نقوش بنیوادینی در پوذیر

حکوموت جدیود و

تداوم حیا سیاسی آن در جامعه دارد .نتیاه حاصل از این تفکر در میان مسولمانان ایون
بود که هیچ گاه ،پشتوانه اجتماعی حکومت پس از رسول خدا

مخدو

نمی ود و بوه

خلیفه اختیار می داد ،خارج از چهارچوب مقررا دینی و وظای قانونی عمل نماید .در این
بخش به روایت هایی ا اره خواهیم کرد که به وجووب اطاعوت پوذیری مطلوق از خلیفوه
مسلمانان فرمان می دهد ،حتی اگر خلیفه به ظلم و گناه آلوده با د .در روایتی در این باره
آمده است:
رسول خدا فرمودند :بعد از من امامانی خواهند بود کره بره را و رسرم مرن
نمیروند و سنت مرا نمیپذیرند .در میان اینان مردانری هسرتند کره دلهایشران،
دلهای شیاطین در بدن انسان است .حذیفه میگوید :گفتم که ای رسول خدا اگر

 .1احمد بن حنبل ،مسند ،ج،1ص.332
 .2ابن ابی الحدید ،شرح نهج الب غه ،ج ،11ص.242
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آن زمان را دریابم چه کنم؟ فرمود :گوش فرا میدهی و اطاعت میکنی از امیرر،
حتی اگر تو را با تازیانه برند و ماؤت را بگیرد.

ابوهریره در روایتی دیگر از پیامبر

در این باره میگوید:

هر کس از اطاعت خارج گردد و از جماعت جدا شود ،سپس بمیرد به مررگ
جاهلیت مرد است.

1

 .4-3جبر

این مفه وم به دلیل تأثیری که از پذیرفتن یا نپذیرفتن آن در رفتارهای اجتماعی ایااد
می ود ،توجه جریان های سیاسی را به خود جلب کرد .از این رو ،مفهوم جبور بوه عنووان
یک طعمه سیاسی استفاده موی گردیود توا هور نووع انگیوزه قیوام و اعتوراض نسوبت بوه
سیاستهای حکومت را در نطفه خفه کند .در یکی از این روایتهای ساختگی در این باره
آمده است:
ابو هریر از پیامبر نقل می کند که حضرر موسری بره آدم ابواؤبشرر گفرت:
آدم ،تو پدر بشر هستی که خردا بره دسرت خرود ترو را آفریرد و رور خرود را
در تو دمید فرشتگان را به سجد برر ترو فرمران داد اسرتا چررا مرا و خرود را
از بهشت بیرون کردی؟ آدم در پاسخ گفت :تو موسایی که خدا با تو سخن گفتره
و تورا برای تو نوشته است ،بنگر که خردا چنرد سرال پری

از آفررین

مرن،

عصیان و گمراهی مرا در تورا نوشته است؟ موسی در پاسخ گفت :چهل سرال.
بنابراین آدم تقصیری نداشتا زیرا از تقدیر چهل سال پی
نیست.

2

 .1مسلم بن حجاج ،الجامع الصحیح ،ج ،9ص.13
 .2همان ،ج ،3ص.10

از آفررین

گریرری
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 .4شخصيت سازی(تغيير شخصيت پيامبر

خصیت پیامبر

)

به عنوان میزانی مهم برای سناش اعتبار رفتارهوای دینوی وناخته

می ود .با وجود اختالف فکری و رفتاری که میان حکوموت پوس از رسوول خودا
گفتمان پیامبر

بوا

وجود دا ت ،طبیعی بود که بوا توداوم حفوظ ایون تصوویر از جایگواه و

خصیت رسول خدا

 ،حیا سیاسی قدر حاکم به خطر افتد.

بنابراین ،اهداف حکومت در سیاست اجتهاد در برابر نص محقق نمی د مگر در کنوار
افکاری که اندیشه دینی را مطابق با خواست حکومت تغییر میدادنود .بورای تحقوق ایون
هدف باید ابعاد مختل حیا پیامبر گرامی اسالم و خصیت ایشان را متناسب با چرخش
فکری تغییر میدادند.
 .1-4تخریب اعتبار خانوادگی پيامبر

به نظر میرسد که این کار با هدف تغییر و تحول در میزان صالحیت و سناش اعتبار
دینی و معنوی حاکمان پس از رسول خدا اناام گرفته است؛ زیرا حاکمان نوپوای پوس از
رسول خدا

فاقد چنین اعتباری بودند .حضر علوی

مسئله ا اره میکند.

در سورزنش معاویوه بوه ایون

6

از سوی دیگر ،رقیبان حکومت سقیفه از اعتباری فراوان و وجواهتی عوالی برخووردار
بودند که با دست اندازی به تبار خانوادگی پیوامبر

 ،نقطوه ضوع حکوموت در عرصوه

رقابت های سیاسی در برابر ایشان پو یده می د .به عنوان نمونه در روایتی در منابع مهم
اهل سنت آمده است:
پیامبر

دربار جهنمی بودن پدرش خبر داد است .فردی به رسرول خردا

گفت :یا رسول اهلل پدرم کجاست؟ رسول خدا فرمود :پردر ترو در آتر

اسرت.

چون آن مرد رفت ،پیامبر او را صدا کرد و فرمود :پدر من و پدر ترو ،هرر دو در
 .1نهج الب غه ،نامه .10
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آت

هستند.

1

بر این روایت از جهت سندی ضع هایی وارد است؛ زیرا حماد بن سلمه در سند آن به
ضع در حفظ متهم است .افزون بر این ،ابن ابی العوجا که از زندیقان آن عصر به ومار
میرود ،فرزند خوانده او بود .از این روی احتمال دست بردن در احادیث او به وسویله ابون
ابی العوجا دور از ذهن نیست.

3

پس از بررسی رویکرد انکارآمیز درباره اجداد پیوامبر

در احادیوث ،اکنوون ایسوته

است به دیگر سوی این قضیه بنگریم که چگونوه جریوان سوازمان یافتوه حودیث سوازی
سیاسی ،اذهان را به سمت خاصی سوج میدهد .به عنوان نمونه ،عایشه دربواره مسولمان
بودن پدر  ،ابوبکر گزار

میدهد:

پدر هیچ یك از مهاجران جر ابوبکر مسلمان نشد.

3

با این حال ،عالمه امینی نام بیست و پنج نفر از مهاجران را که پدران آنهوا مسولمانان
دند در نقه و نقد روایت باال ،بیان میکند 4.در گزار
حضر علی
علی

دیگری ،بوه نوام امیرالموؤمنین

چنین حدیثی را ساختهاند تا در پرتو اعتبوار نوام امیرالموؤمنین حضور

جعلی بودن آن پو یده ود .در این روایت در این باره آمده است:
زمانی پدر و مادر ابوبکر اسالم آوردند که پدر هیچکدام از صحابه مسرلمان
نبودند.

8

 .1مسلم بن حجاج ،الجامع الصحیح ،ج ،1ص.133
 .2ابن حجر ،تهذیب التهذیب ،ج ،3ص13؛ ر.ک :سید جعفر مرتضی عاملی ،الصحیح من سیرة النبی االعظم،
ج ،2ص.31
 .3متقی هندی ،کنزالعمال ،ج ،13ص .143
 .4ر.ک :امینی ،الغدیر ،ج ،2ص.413
 .1بیهقی ،سنن ،ج ،9ص204؛ قرطبی ،الجامع الحکام القرآن ،ج ،19ص.199
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حدیثی باال به صور مرسل از امیرالموؤمنین حضور علوی

گفتنی است گزار

بیان می ود .بنابراین نمیتواند دارای اعتبار الزم در دانش حدیث با د.

6

 .2-4تخریب گذشته پيامبر

بخشی دیگر از برنامهای که برای تخریب جایگاه حقوقی پیامبر
اناام گرفت ،زیر سؤال بردن حیا پیامبر گرامی اسالم

با هودف سیاسوی

پیش از بعثت بود .عبداهلل بن

عمر (د)37.در روایتی در این باره میگوید:
از بعثت با زید بن عمرو بن نفیل مالقرا نمرود و او را بره

رسول خدا پی

خوردن گوشت دعو کرد ،اما زید بن عمررو برن نفیرل از خروردن آن گوشرت
امتناع ورزید و در پاسخ به دعو پیامبر

گفت :من نه از آنچه بررای برتهرا

ذبح میکنید ،میخورم و نه از آنچه بر آن نام خدا را نمیبرید.

2

در این روایت سعی می ود مقام معنوی ،واخصهوای عقالنوی و برجسوتگیهوای
تخریب ود تا هیچ امتیازی برای قرار دادن پیامبر

اخالقی پیش از نبو پیامبر

رأس منابع دینی باقی نماند .در این روایت ساختگی ،پیوامبر

در

هویچ رفتواری بورخالف

فرهنگ فاسد جاهلیت نشان نمیدهد و به وسیله فرد دیگری که پسر عمووی خلیفوه دوم
است ،مالمت می ود.
وقتی که این روایت با روایت پیشین که نسب و خاندان پیامبر

را تخریب میکنود

کنار هم گذا ته می وند ،میتوان به این نتیاه رسید کوه ایون روایوت در اداموه روایوت
پیشین خلق ده است تا اعتبار خانوادگی کوه نقطوه قوو در مرجیعوت دینوی محسووب
می ود از پیامبر

سلب ود.

7

 .1امینی ،الغدیر ،ج ،2ص.413
 .2بخاری ،الجامع الصحیح ،ج ،9ص.221
 .3ر.ک :نجمی ،سیری در صحیحین ،ص.299
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این در حالی است که امیرالموؤمنین حضور علوی

در وصو پیوامبر

و نووع

پرور  ،ر د و بالیدن ایشان میگوید:
از همان ؤحظه که پیامبر را از شیر گرفتند ،خداوند بررگترین فرشته خود را
مأمور تربیت پیامبر کرد تا شب و روز ،او را به را هرای بررگرواری ،راسرتی و
اخالق نیکو راهنمایی کند.

امیرالمؤمنین حضر علی

1

در گفتاری دیگر درباره أن پیامبر

میگوید:

نهاد اصلی وجود او را از بهترین معادن استخراج کرد و نهال وجرود او را در
اصیلترین و عریرترین سرزمینها کاشت و آبیاری کرد ....و درخت وجرودش از
بهترین درختان است .در حرم امن خدا رویید و در آغوش خانواد کریمی بررگ
شد .شاخه هرای بلنرد آن سرر بره آسرمان کشرید کره دسرت کسری بره میرو آن
نمیرسید.

2

همچنین در بیانی دیگر ،حقیقت را اینگونه بیان میکند:
پیامبری که بهترین آفریدگان در خردسراؤی و در سرن پیرری نجیربتررین و
بررگوارترین مردم بود.
 .3-4تخریب حيات پيامبر

3

در دوران پيامبری

پس از تخریب نسب ،گذ ته پیامبر
در ادامه ،حیا پیامبر

و چگونگی رویارویی آن حضر با آداز نبو ،

در دوران پیامبری باید با ویژگیهایی معرفی می د که اهوداف

تعیین ده برای ایااد نظام فکری جدید تأمین میگردید .در این بخش ،پیامبر
 .1نهج الب غه ،خ .192
 .2همان ،خ.94
 .3همان ،خ .101

همان
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خصیت گذ ته خویش را نشان میدهد که به هیچ کمالی نرسیده است و هنوز متوأثر از
عناصر فرهنگی جاهلیت است.
در این دوران ابوبکر ،عمر و عثمان به جای ورقة بن نوفل در قضیه آداز بعثت 6و زید
بن عمرو بن نفیل ا تباها پیامبر

را به وی یادآور می وند و نقش ناجی؛ یعنی نقش

ثابتی در همه این احادیث ساختگی دارند .به عنوان نمونه ،در صوحیح بخواری از عایشوه
روایت می ود:
که دو دختر در خانه من آواز خوانی مینمودنرد و اشرعار جنرع بعرا

2

را

می خواندند .رسول خدا وارد گردید و به رختخواب رفت و صور خود را به آن
دو برگردانید و در این هنگام ابوبکر هم وارد گردید و با دیدن آواز خوانها بره
من پرخاش نمود و گفت :آیا در حضور پیامبر هم غنا و موسیقی؟ رسول خردا بره
ابوبکر رو کرد و فرمود :آنان را به حال خودشان واگذار .عایشه میگوید ابوبکر
به جای دیگر متوجه گردید ،من به آن دو دخترر اشرار کرردم و از خانره بیررون
رفتند.

3

آثار ساختگی بودن در متن گزار

باال آ کار است اما با توجه به آیا قرآن ،بطوالن

این خبر بهتر ثابت میگردد .خداوند در قرآن میفرماید:
وَ مِنَ اؤنَّاسِ مَنْ یَشْتَری ؤَهْوَ اؤْحَدیثِ ؤِیُضِلَّ عَنْ سَبیلِ اؤلَّهِ بِغَیْرِ عِلْرم وَ یَتَّخِرذَها
هُرُواً أُوؤئِكَ ؤَهُمْ عَذابٌ مُهین

4

 .1بخاری ،الجامع الصحیح ،ج ،1ص.4
 .2پیش از اس م ،جنگ های زیادی میان اوس و خزرج برای ریاست بر یثرب پدید آمده باود .بعااب باه
یکی از مشهورترین جنگها میان این دو قبیله گفته میشود(ابن خلدون ،تاریخ ،ج ،2ص.)349
 .3بخاری ،الجامع الصحیح ،ج ،2ص2؛ مسلم ،الجامع الصحیح ،ج ،2ص.42
 .4لقمان.9/
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براساس روایا  ،مقصود از لهو الحدیث ،رقوص و آوازه خووانی تفسویر موی وود 6.در
بعضی از منابع اهل سنت آمده است که پیامبر

عایشه را دعو میکند تا رقوص یوک

حبشی را تما ا کند .عایشه سر خود را به روی انه پیامبر

میگذارد و مشوغول تما وا

می ود تا اینکه ناگهان خلیفه دوم میآید و مردم از اطراف پراکنده می وند .پیامبر

با

دیدن این صحنه در توصی عمر میگوید:
به راستى که مىبینم شیاطین -چه از جن و چه از انس -از عمر میگریرند.
 .5رفتارسازی(تغيير سنت پيامبر

2

)

رفتارسازی دایتی است که از ایااد تغییر در افکار و خصیت پیامبر
طبیعی است که وقتی افکار و خصیت پیامبر

بهدست میآیود.

برخالف واقعیت بیان می د ،ایاواد و

تحکیم ارز های رفتاری جدید ،آسان میگردید .افزون بر این ،مرجع سازی جدیدی کوه
در کنار رسول خدا

پدید آمد ،فرایند تغییر گفتمانی نبوی را تسریع میبخشید.

 .1-5تغيير سنت نبوی

سنت موضوعی است که آداز و چگونگی انشعاب امت رسول خودا

را بوه درسوتی

تبیین مینماید .به طور معمول در بررسیها و تحلیلهایی که درباره اختالف امت اسالمی
اناام می ود ،مسئله خالفت به عنوان نخستین مسئله اختالف برانگیز میان امت اسالمی
مطرح میگردد .در حالیکه اگر به درستی و مو وکافانه موضووع تحلیول وود ،موضووع
خالفت فرعی بر سنت نبوی ناخته می ود.
آنچه سبب د اصحاب سقیفه در برابر اهل بیت
جایگاه سنت رسول خدا

قرار گیرنود .اخوتالف بور سور

در نظام فکری و رفتارهوای اسوالمی بوود و ایون دو قرائوت

 .1ابن کثیر ،تفسیر القرآن العظیم ،ج ،9ص299؛ سیوطی ،درالمنثور ،ج ،1ص.119
 .2ترمذی ،سنن ،ج ،1ص 231؛ نسایی ،سنن ،ج ،1ص.309
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مختل از نقش و جایگاه سونت رسوول خودا
پیامبر

مبودأ اخوتالف و رویوارویی اهول بیوت

با اصحاب سقیفه گردید.
 ،سنت پیامبر

در مکتب اهل بیت

همسان اطاعت خدا قرار میگیرد .اجتهواد در

برابر آن ناپسند است و مخالفت با خدا قلمداد می ود اما در مکتب خلفا ،فتوا و حرکت بور
خالف سنت و سیره رسول خدا

تحت رایطی مااز است.

آداز کمرنگ دن سنت رسول خدا
رسول خدا

از سوی نخبگان و برخی از اصوحاب برجسوته

روع د .این روند با سکو در مقابل اجتهاد در برابر نص ظهور نموود و

به تثبیت آن در برابر سنت رسول خدا

اناامید .خلیفه دوم به صور رسمی اعالم کرد

که هر کس متعه اناام دهد از سوی حکومت سقیفه تحت پیگرد قانونی قرار میگیرد .او
با اعتراف به حالل بودن متعه در زمان رسول خدا

تحریم آن را اعالم مینماید.

عدم استناد به قرآن و معارف رسوول گراموی اسوالم

6

در فرموان و دسوتور رسومی

حکومت سقیفه دیده می ود .خلیفه دوم ،خود را منبع اعالم این حکم معرفی میکند و به
بیانی دیگر ،او خود

را مرجعی جدید در ابقا و الغای احکام در کنوار سوایر منوابع دینوی

اعالم مینماید .پس از آن ،هواداران قرائت جدید از خالفت کو یدند با عط به مرجعیت
سازی جدید ،آن را به عنوان یک قانون به جامعه معرفی کنند.
بر این اساس ،انشقاج دو جریان فکری بر مبنای اصالت بخشی به دو اصل متفواو و
رویارویی آن دو در صحنه های مختل سیاسی و اجتماعی بیشتر دیده می ود .مروان بن
حکم بن ابی العاص (د5 .

ج) در این باره میگوید:

عثمان و علی
و علی

را در حج دیدم در حاؤیکه عثمان از متعه حج منع میکررد

با صدای بلند مردم را بر متعره حرج ترغیرب مریکررد و مریفرمرود:

 .1قرطبی ،الجامع الحکام القرآن ،ج  ،2ص392؛ بیهقی ،معرفة السنن واآلثار ،ج  ،1ص.341
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هیچگا سنت پیامبر را به خاطر سخن کسی رها نمیکنم.

1

در واقع این نزاع ،ترجمان دو منطوق و فرهنوگ در خصووص ارز
رسول خدا
پیامبر

و جایگواه سویره

در ایون دو مکتوب اسوت .در عورض قورار گورفتن سونت خلفوا بوا سویره

و برتری و ترجیح آن را میتوان در درگیری لفظی ابن عباس با عروة بون زبیور

مشاهده کرد .در مسند احمد بن حنبل در این باره آمده است:
عروة بن زبیر ،ابن عباس را متهم به گمراهی مرردم در خصروح حرج تمترع
نمود اما ابن عباس در پاسخ رأی خود را مستند به سیر رسول خدا

میکرد.

2

به عنوان نمونه ،در روایتی دیگر منازعه درباره اصالت و اولویت بخشی سیره پیامبر
یا خلفا بیشتر مشهود است .در این روایت آمده است:
عروة گفت :آیا از خدا پروا نمیکنی که اجاز متعه میدهی؟ و ابن عباس در
پاسخ میگوید :از مادر بپرس ای کوتوؤه عروة گفت :اما ابوبکر و عمرر آن را
انجام ندادند و ابن عباس در پاسخ میگوید :من از رسول خدا برای شما میگویم
و شما از ابوبکر و عمر پاسخم را میدهید.

3

هم چنین ،مشاجره و گفتگو و نزاع میان گفتمان اصالت سیره رسول خدا

در مقابول

مکتب خلفا پیرامون متعه نسا دیده می ود .مسلم در صحیح در این باره مینویسد:
عبداهلل بن زبیر در مکه به پا خاست و گفت :مردمانی که خدا دلهای آنان را
همانند چشمانشان کور کرد است به ازدواج موقت فتوا میدهند .کنایه عبداهلل به
ابن عباس بود که چشمان

را از دست داد بود .ابن عباس در پاسرخ گفرت :ترو

موجودی جلف و سبك سرری .بره جرانم سروگند متعره در زمران امرام اؤمتقرین
 .1بخاری ،الجامع الصحیح ،ج ،2ص.112
 .2احمد حنبل ،مسند ،ج ،1ص.212
 .3ابن عبدالبر ،االستذکار ،ج ،4ص.91
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مقصودش رسول خداست) حالل بود .ابن زبیر گفت :خود تجربره کرن کره بره
خدا سوگند اگر چنین کنی تو را با سنعهای خود سنگسار میکنم.

این اختالف که بیشتر در نوع اصالت بخشی میان رسول خدا

1

و خلیفه دوم در مبنوا

قرار دادن احکام به وجوود آموده بوود بوه دوران تابعوان و پیوروان تابعوان سورایت کورد.
این مسئله را تأیید میکند .در گزار وی

گفتوگوی عبداهلل بن معمر لیثی با امام باقر
در این باره آمده است:
عبداهلل بن معمر ؤیثی نرد امام باقر

آمد و از حضر پرسید که آیا صرحت

دارد که حکم به جواز متعه داد است؟ امام
کتاب

در پاسخ فرمودند :خردا آن را در

حالل نمود و سنت پیامبر بر آن قرار گرفته است و اصرحاب آنرا انجرام

داد اند .عبداهلل به امام باقر

میگوید که عمر آنرا تحریم کرد است .امام

در پاسخ می گوید :تو بر فتوای رفیقت عمل کن و من هم بر اساس حکرم رسرول
خدا

عمل میکنم.

2

 .2-5تغيير ارزشهای اجتماعی نبوی

در زمان خلیفه دوم ،دفتری برای تقسیم بیت المال تعیین ده بود که در آن بر اساس
پیشینه اسالمی و نسبت قبیلهای میزان دریافتیهای افراد متفاو بود .نکته مهوم در ایون
جریان آن است که ابوسفیان و معاویه ،مبلغی به میزان پنج هزار درهم بیش از مااهودان
جنگ بدر دریافت میکردند و در میان زنان پیامبر

به عایشه ،ام حبیبه و حفصوه مبلو

دوازده هزار درهم؛ یعنی دو برابر دریافتی دیگر زنان پیامبر

اختصاص داده د 7.خلیفه

دوم درباره چرایی تفاو میان جویریه ،زن دیگر رسول خدا

با عایشه میگوید:

 .1مسلم ،الجامع الصحیح ،ج ،4ص.133
 .2شیخ مفید ،خ صه االیجاز ،ص.29
 .3یعقوبی ،تاریخ ،ج ،2ص.113
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هیچگا کنیری را مساوی با دختر ابوبکر قرار نخواهم داد.

1

خلیفه دوم در اعمال سیاست های خود ،متأثر از نگاهی قومی و قبیلهای بود و برخی از
قوانین مدونی که در زمان وی تصویب د بر فاصله طبقواتی و نوابرابریهوای اجتمواعی
افزود و از اسالم یک تصویر قومی و نژادی ساخت .برای نمونه ،و در زمان خود ،بخشنامه
3
کرد که هیچ عامی حق اقامت در مدینه را ندارد.
نظام طبقاتی که خلیفه دوم بر خالف ارز های نبوی بنا کرد ،در زمان بنی امیوه بوه
صور گستردهای نهادینه د .مقیاسهای اسالمی به صور کلی به هم ریخت و میزان
ارز گذاری انسان بر اسواس قومیوت گرایوی تعیوین ود .رفتارهوای برتوری جویانوه و
نژادپرستانه تا آن جا پیش رفت که اعراب ،خود را برتر از آن می دانستند کوه بوا مووالی در
یک ص گام بردارند و حاضر نمی دند دیر عرب را با کنیه و به صوور احتورام آمیوزی
صدا نمایند.
اگر اعراب با موالی بر سر یک سفره حاضر می دند ،مووالی بایود بواالی سور اعوراب
همچون خدمتگزاران میایستند تا آنها دذای خود را میل کنند .همچنین ،دختر مووالی از
پدر و مادر یا برادر خواستگاری نمی د و این امر با کسوی کوه او را آزاد سواخته بوود،
اناام میپذیرفت .اگر عقدی بدون اطالع صاحب والی آن صور میگرفت ،صاحب وال،
7
حق فسخ آن را دا ت.
وضعیت اسفناک موالی در زمان بنی امیه با گزار

یکی از نمایندگان موردم خراسوان

به نام ابوالصیداء 4در حضور عمربن عبدالعزیز آ کارتر می ود .او در این باره اعوالم کورد
 .1ب ذری ،انساب االشراف ،ج ،2ص.442
 .2مسعودی ،مروج الذهب ،ج ،2ص320؛ مالک ،موطا ،ج ،1ص.120
 .3ابن عبد ربه ،عقدالفرید ،ج ،1ص.120
 .4نام او ،صالح بن طریف از موالی بنی ضبه است .وی در سال 110ق از سوی اشرس بن عبداهلل السالمی،
والی خراسان مأمور شد مردم سمرقند و دیگر شهرهای ماوراءالنهر را به اسا م فراخواناد(طبری ،تااریخ ،
ج ،9ص .)119
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که بیست هزار موالی بدون هیچ دستمزدی در حال جنگند .این در حوالی اسوت کوه بوه
همین اندازه ،کسانی هستند که مسلمان دهاند ،اما هنوز از آنها جزیوه گرفتوه موی وود.
همچنین ،حاکم خراسان که نماینده بنی امیه و فردی متعصب بود ،آ کارا اعالم میکرد:
بهخدا سوگند یك نفر از قومم نرد من محبوب تر از صد نفر دیگر است.

1

 .6نتيجه

رویکرد جریان حاکم پس از رسول خدا
دا ت .به دلیل آنکه رسول خدا

در تضاد با نگر

و گفتمان پیامبر

قرار

در کانون سواختار گفتموان اصویل اسوالمی ،هوویتی

معنادار به همه ارکان ماموعوه اسوالمی مویبخشوید ،نیازمنودی حکوموت جدیود بورای
بازطراحی گفتمانی خاص با رویکردی جدید پدیود آمود .ایون بوازطراحی نوه بوا تغییورا
حا یهای ،بلکه با دگرگونیهای کانونی و مبنایی ممکن بود.
با جابه جایی نقطه کانونی گفتمان اصیل اسالم که در جایگاه و مقام رسول خدا

در

نظام دینی تبلور یافته بود ،روند تعیین مشروعیت و مقبولیت سیاسوی نوزد افکوار عموومی
تغییر یافت .تنها با چنین تحوال ساختاری بود که حکومت جدیود موفوق ود مقبوولیتی
پایدار برای بقای قدر فراهم سازد.
آن چنانکه مطرح د ،حکومت پس از پیامبر
در اندیشه ،خصیت و سنت پیامبر

با راهبرد سه گانه تغییر نگر

مردم

با کمک رفتار خلفا بور اسواس حرکوت فرهنگوی

نظریه سازی و خصیت سازی موفق د ،رفتارسازی جدیدی در حوزه گفتمانی پدید آورد
که متناقه با گفتمان اصیل اسالمی بود.
رقابتهای قبیلهای در این دگرگونی فرهنگی بیتأثیر نبودند ،اما آنچه به صور پایدار
در حکومت و ارز های اجتماعی و رفتارهای دینی بدون اعتراض فراگیر دینوی و مودنی
 .1الکامل ،ابن اثیر ،ج ،1ص.11
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پدید آمد ،حاصل جابهجایی عناصر اصلی در ساختار فرهنگی بود کوه بوا کموک سیاسوت
حاکمان و احادیث ساختگی به صور هدفمند اناام د.
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