تاریخ سیاسی و تأثیر آن بر تاریخ حدیث
مصطفی رحیمی
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قانون ،سه مقام یا رتبه دارد؛ رتبه نخست ،مقام جعل قانون؛ رتبه دوم ،مقام تنفیذ قانون (اجرا) و رتبهه سهوم،
مقام امتثال قانون.
غرب ،مقام جعل و تنفیذ قوانین را برای عموم انسانها و بر اساس دموکراسی میداند .اهلسنت مقهام جعهل
قانون را برای خداوند ،و اجرا و تنفیذ را برای مردم قلمداد میکنند .مکتب اهلبیهت

ههر دو مقهام جعهل و

اجرای قانون را از آن خداوند میشمرد .از همین رو تفاوت شیعه با سایر مکتبهای فکری این است کهه حه
حکومت و والیت را تنها برای معصوم و جانشین ایشان میداند .مکتب اههلبیهت
اکرم

 ،بالفاصهله په

از نبهی

به سبب نقش بیبدیل حکومتها در هدایت و ضاللت امتها ،خالفت و سرپرستی را حه جانشهین

منصوب من قِبل اهلل میداند.
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این که حکومت یا تنفیذ قوانین ،باید به دست مجریان الهی باشد و نه مردم ،از طریه عقلهی و نقلهی قابهل
اثبات است؛ اما این نوشتار ،با نگاه اجمالی به تاریخ حدیث شیعه ،تأثیر مستقیم سیاست در اوج و فرود حدیث
را بررسی میکند .تاریخ علوم اسالمی و به ویژه تاریخ حدیث ،تابع تاریخ سیاسی اسالم است .با نگهاهی گهذرا
به تاریخ عصر حضور و عصر غیبت معصوم ،این واقعیت روشن میشود.
پیامبر اسالم

در مکه تحت حکومت قریش زندگی میکرد و در مدینه ،خود رهبهر و حهاکم بهود .محتهوا و

مضمون آیات مکی ،عموماً منحصر در توحید و معاد است و شامل ابعاد دنیوی زندگی نمیشود؛ اما آیهات مهدنی،
تمام ابعاد اخروی و دنیوی را دربر میگیرد .همچنین حجم احادیث حضرت رسول اکرم

در مدینه با مکه قابهل

مقایسه نیست.
نیز همین وضعیت را دارند و در زمان قریب به پنج سهال حکومهت ایشهان صهادر

بیشتر روایات امیر مؤمنان

شدهاند و نه بیست و پنج سال خانهنشینی.
امام حسن ،امام حسین و امام سجاد

در وضعیتی قرار داشتند که بنیامیه مرجعیت علمهی ایشهان را محهدود

کرده بودند .احادیث این سه امام بزرگوار در نهایت اندکی است.
شیعه در زمان صادقین

حکومت نداشت ،اما مخالفان نیز بر سلطنت خود تسلط و قرار نداشتند .از همهینرو،

گنجینهای عظیم از احادیث ایشان انتشار یافت ،به گونهای که مرجعیت علمی آنها چون آفتاب روشن شد.
در زمان امام کاظم

 ،بنیعباس در اوج قدرت خود بود .از همینرو امام شیعیان در سیاهچالههههای حکومهت

ظالمانه به بند کشیده شد .امام رضا

حدود بیست سال امامت داشت که کمتهر از سهه سهال آخهر آن در زمهان

والیتعهدی مأمون در خراسان بود ،جالب آن که اکثر روایات آن حضرت برای همین مدت کوتاه است و نه هجده
سال حضور در مدینه.
جان نورمن هالیستر میگوید:
این امام ،مردی سختکوش و با شهامت بود .شواهدی در دست است که بر طب آن ،امام دعوتی گسهترده و
 .1پژوهشگر پژوهشکده حدیث حوزه)rahimi11111@gmail.com( .
 .2این تقسیم از درس خارج استاد مددی _ حفظه اهلل _ در دیماه  41استفاده شده است.

تبلیغاتی سازمان یافته برای جلب مقامات رسمی و توده های مردم به مذهب تشیع راهانهدازی کهرده بهود ،تها
آنجهههههههها کهههههههههه کسهههههههههانی چهههههههههون فضهههههههههل بهههههههههن سههههههههههل
_ وزیر مأمون _ تحت تأثیر همین برنامه ،به تشیع گراییدند.
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در زمان متوکل و معتصم ،اوج دوران اهل حدیث عامه است .بسیاری از جوامهع حهدیثی اههلسهنت در همهین
دوران نگاشته شد .به همین نسبت ،کمترین احادیث شیعه از امامان اخیر است .سه امام نهم ،دهم و یهازدهم

در

اختناق و حصر شدید بودند و روایات بسیار کمی از این سه امام ،صادر و منتشر شده است.

به شهادت کتابهای فهرست و رجال ،اصحاب ائمه

پرکار و پر تألیف بودهاند ،اما کتهابههای آنهان در

اثر خفقان و ترس از بین رفت .داستان ابنابیعمیر و از بین رفتن دویسهت کتهاب او از همهین نمونهه اسهت.
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«بغداد اول» اصطالحی است که اساتید ما برای دورهای _ نیمه دوم قرن دوم_ از مکتب حدیثی شیعه در بغهداد
به کار میبرند که معاالسف از هیچ یک از آنها ( ابنابیعمیر ،یون
به دست ما نرسیده است.
پ

بن عبدالرحمن ،هشام بن حکهم )...کتهابی
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از حضرات معصومین

همین نسبت و مقایسه تا امروز ادامه داشته است .عمده کتهابههای متقهدمان

شیعه بهویژه کتب حدیثی در  121سال ،حکومت آل بویه شیعی نگاشته شدند .اعیان الشیعه ،کتابههایی را کهه
آل بویه نوشتند یا دانشمندان به آنها هدیه دادند را فهرست کرده اسهت .در میهان آنهها عیهون اخبهار الرضها و
االنتصار سید مرتضی آشناتر هستند .هردوی این کتابها به ملوک و وزرای آل بویه تقدیم شدهاند.
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علت گرایشهای شیعی حاکم نیشابوری 1و مسلمان شدن ابنمسکویه 8را در فضای فرهنگهی آن دوران بایهد
جستوجو کرد.
در ابتدای حکومت آل بویه و مساعد شدن فضای فرهنگی بغداد برای شیعه ،محدثانی از ری و قم عهازم بغهداد
شدند و حوزه حدیثی بغداد و مکتب «بغداد دوم» شکل گرفت .شیخ مفید آنچنان به مناظرات و نوشتن کتب کهالم
شیعی پرداخت که درگذشت او علمای اهلسنت همچون خطیب بغدادی را آسودهخاطر کرد 9.در تشهییع او هشهتاد
هزار نفر شرکت کردند 10.شیخ طوسی با تلفی مکتب حدیثی قم بهویژه ابنولید و مکتهب کالمهی و عقلهی بغهداد،
قرائتی جدید از معارف شیعه ارائه داد .نشر و ماندگاری و تثبیت کتاب شریف کافی و تهألیف بقیهه کتهب اربعهه و
شیخ مفید ،سید مرتضی و سید رضی ،همگی در دوران  121سال حکومت  19حاکم آل بویهه رقهم خهورد 11.ایهن
دوران را «بغداد دوم» مینامند که بسیاری از کتابهای آنان به دلیل فضای سیاسی مناسب به دست ما رسیده است.

با حمله سلجوقیان و فشار و ظلم روزافزون به شیعه در قرن پنجم ،دوران افول علمی آغهاز شهد و تها قهرن
هفتم ادامه یافت .زمانی که خواجه نصیرالدین طوسی و عالمه حلی توانستند در حاکمان مغهول ،گهرایشههای
شهههههههیعی ایجهههههههاد کننهههههههد ،کهههههههمکهههههههم مکتهههههههب حلهههههههه رخنمهههههههایی
 .3تشیع در هند ،ص 41به نقل از تشیع در تاریخ ،ص.141
 .1اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص.151
 .5نگاهی به دریا ،ص.131
 .6نک :اعیان الشیعة ،ج ،1ص.111
 .1ترجمه تاریخ نیشابور ،مقدمه شفیعی کدکنی ،ص.35
 .1ترجمه الکامل ابن اثیر ،ج ،11ص.213
 .4تاریخ بغداد ،ج ،3ص.231
 .10فهرست شیخ طوسی ،ص151؛ لسان المیزان ،ج ،5ص.361
 .11اعیان الشیعة ،ج ،2ص42؛ الذریعة ،ج ،3ص.211

کههرد و در تمهههام علههوم مکتهههب اهههلبیهههت
پ

تطههوری نهههوین ایجههاد شهههد .در زمههان صهههفویه

از محمدون اول (صاحبان کتب اربعه) ،محمدون ثانی نیز جوامع ثانویهه (بحهار االنهوار ،وافهی و وسهائل

الشیعه) را نوشتند و حدیث و سایر علوم اسالمی پ

از سالها رکود ،صعود را تجربه کرد.

دوران معاصر و زمامداری والیت فقیه نیز در رشد فرهنگ شیعی در سرتاسر خاورمیانه و جههان ،عرصههای
بههههیبههههدیل بههههه وجههههود آورده اسههههت کههههه مقایسههههه تعههههداد طههههالب و ...بهههها
پیش از انقالب ،اهمیت حکومت را نشان میدهد .این نگاه اجمهالی تهاریخی ،اهمیهت حکومهتهها را نشهان
میدهد .در دوران غیبت ،جوامع حدیثی شیعه در سایه حکومتهای شیعی نوشته شدهاند.
در میان احادیثی که به دست ما رسیده است ،حدود ده حدیث ،قیام و حکومت بهرای شهیعیان را تها ظههور
حضرت حجت

نفی میکند .در داللت و سند این احادیث ،جواب ها و توجیهات متعددی شهده اسهت ،امها

یکی از این جوابها میتواند همین نگاه تاریخی باشد .کسانی که به استناد این احادیث ،قیام و حکومت بهرای
شیعه در زمان غیبت را جایز نمیدانند ،از نگاه تهاریخی غفلهت ورزیهدهانهد؛ زیهرا همهه احادیهث ،در سهایه
حکومتهای شیعی در طول تاریخ نوشته شدهاند و با کمک مادی ومعنوی و فضای مناسب فرهنگهی حاکمهان
تألیف گشتهاند .چگونه میتوان این فرزند را از مادرش جدا کرد با این که گفته اند «الولد للفراش»!؟ کسی که با
نردبان به پشت بام راه یافته ،نمیتواند نردبان را انکار کند .از این رو نمیتوان با این دسته از روایات ،شیعه را
از برکت حکومت در عصر غیبت محروم کرد.
هر قدر حکومت شیعه به امامت معصوم نزدیکتر باشد ،برکات آن بیشتر است .نهایت ایهن برکهت و رشهد
علمی با خود امام معصوم

شکل میگیرد .از همینرو شیعه منتظر حکومت عدل امام قائم

دوران علمی خود را تجربه کند؛ ان شاء اهلل.

اسهت کهه اوج

