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بررسههی بنیههان هههای اخههتالف روایههات شههیعه و سههنی نیازمنههد پیگیههری بسههترهای پدیدآمههدن

اختالف از زوایای فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،روانشناختی ،تهاریخی و جررافیهایی بها نگهاه

معرفتشناسانه است.

برخی از مهمت رین عوامل پدیداری ،گسترش و تثبیت دوگهانگی در میهراث حهدیثی شهیعه و

سنی از این قرار است:
 .1مالک سنت

اهههل سههنت تنه هها عصههمت رسههول ا

را ب ههاور دارنههد و گفتههار و رفت ههار ایشههان را س ههنت

می شمرند؛ یعنی منبع صدور سنت منحصر به ایشان اسهت .در مقابهل ،شهیعیان بهه عصهمت

چهارده معصو باور دارند و همه آنان را حجت الهی و مبلغ آموزههای وحیانی میدانند.

بر این اساس ،زمان صدور روایات از منظر اهل سنت  23سال و به باور شیعیان  342سهال

خواهد بود .طبیعی است که شمار روایات شیعه نیه بسهی بهیش از روایهات اههل سهنت خواههد

بهود؛ ولهی ایهن روایهات مههورد قبهول اههل سهنت قهرار نمههیگیهرد؛ ز یهرا روایهات صهادقین
زمانی بیش از صد سال با دوره پیامبر

دارد.

فاصههله

نتیجه ،آن که اهل سنت برخی از آموزه های نقل شده از صحابه را به سبب ارتباط صحابه

با رسول ا

حدیث میشمارند ،ولی روایهات صهادقین

 .1استادیار دانشگاه قرآن و حدیث.

را از پیهامبر ا کهر

مرسهل
3

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره چهارم

شمرده و حجت نمیدانند.
 .2اثبات و نفی عدالت صحابه

حدیث اهل سنت از مسیر صحابه به پیهامبر ا کهر

مهیرسهد .عنهوان عهدالت صهحابه،

این افراد را فراتوثی قرار داده است که مصون از خدشه و نقاش هستند.

شههیعیان بهها دالیههل مههتقن قههرآن ،سههنت و تههاریخ ،عههدالت صههحابه را نکایرفتههه و آن را انکههار

می کنند؛ اگرچه به عدالت شماری از صحابه همچون اصهحاب اربعهه امیرالمهومنین

بهاور

دارند ،ولهی عهدالت بسهیاری از افهراد مکثهر حهدیث را انکهار مهی کننهد .از ایهن رو ،طهر حهدیثی
اهل سنت برای آنان قابل پایرش نیست .اهل سنت نی در وضعیت فعلی بها وجهود اذعهان بهه

ناتمامی ادله عدالت صح ابه ،امکانی برای دست شستن از آن ندارنهد؛ ز یهرا تمها روایهات آنهان

را مخدوش می کند.
 .3تفاوت طرق

ً
اسناد روایات شیعه و سنی ،به ویژه در سده اول و دو  ،کامال متمای از یکدیگر هستند .اگر

چههه گههاه ،اسههامی برخههی افههراد در هههر دو مجموعههه مشههترک اسههت ،ولههی میههراث حههدیثی شههیعه و
ً
اهلسنت طری های کامال متفاوت دارند .عالمان شیعه و سنی در سدههای نخست بر عد
تداخل طر اصرار داشتند.

 .4بدبینی نسبت به راویان و محدثان گروه دیگر

تفاوت طر روایی سبب پدید آمدن رویکرد خاص در تلقی هر گروه نسهبت بهه راو یهان گهروه

دیگر شد؛ به گونهای که با بدبینی و سوءظن به گروه دیگر مینگرند .شیعیان به روایات افرادی
مثهل ابهو هر یهره ،زههری ،عکرمهه و دیگهران مشهکوک هسهتند .اههل سهنت نیه برخهی راو یهان بهزر

شههیعی همچههون جههابر بههن یز یههد و حتههی زراره و محمههد بههن مسههلم را نمیپایرنههد .کههاربرد عنههوان
رافضی برای راویان سنی اتهامی بزر ن د اهل سنت محسوب می شود و تمایل به علویان نیه

با عنوان تشیع و میل به تشیع نقطه ضع

شمرده میشود؛ به گونهای که بیشتر راویان موجهود

در مصادر شیعی در منابع رجالی اهل سنت یا مهمل هستند و یا تضعی

شدهاند.

 .5تالش حاکمان در پایهر یزی فرهنگ مطلوب از منظر خود

متأسفانه برخی از حاکمان به گمان خود معارف الهی منقول از پیامبر اکر

4

را نا کهافی

شمرده ،به تکمیل معارف دینی پرداختهه و نظر یهات خهود را بهه عنهوان دیهن و شهریعت بهه مهرد

دوگانگی روایات مدرسه خلفا و مدرسه اهل بیت

گردید.
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ابالغ می کردنهد .ایهن شهیوه ،یعنهی خله بهین معهارف الههی و معهارف بشهری سهبب پدیهد آمهدن
 .6جعل و اتهام جعل

از منظر تاریخی تفاوت معارف حهدیثی شهیعه و اههلسهنت ،بهه و یهژه در مباحهث اختالفهی،

سههبب شههو در روایههات گههروه مقاب ههل و پدیههداری اتههها جعههل نس ههبت بههه آنههان شههده اس ههت.

اهل سنت شیعیان را مهتهم بهه جعهل حهدیث کهرده و شههر کوفهه را یکهی از مرا که حهدیثسهازی
معرفی می کنند .به گمان برخهی از رجالیهان اههل سهنت ،راو یهان شهیعی در مرتبههای پهایینتهر از

تما فرقه های ماهبی (حتی خوارج) در توثی و تضعی

قرار میگیرند.

در مقابل ،شیعیان  -که مبانی فکری و باورهای متفاوتی نسبت به اهل سنت دارند  -آنهان

را متهم به جعل حدیث برا ی پیشبرد منافع سیاسهی حاکمهان ،فضهائل خلفهای سههگانهه ،بهاور

جبر ،قصه پردازی نادرست نسبت به پیامبران و دیگر مباحث موصوف به اسهرائیلیات کهرده و

ب ههر ای ههن مطل ههب پ ههای م ههیفش ههارند و م ههال که ههای س ههختگیران ههه س ههندی بعض ههی نویس ههندگان

اهلسنت ،هماننهد بخهاری و مسهلم را بها عرضهه روایهات نامناسهب آنهان بهر سهنجهههای عقهل و
نقل به سخره می گیرند.

 .7وجود شاخه های افراطی

شاخه های افراطی در هر دو گروه همانند ناصبیان و غالت سبب اف ایش بدبینی نسبت به

گروه و ماهب دیگر و کینهورزی گروه های ماهبی نسبت به هم گردید .وجود این افهراد سهبب

بدبینی نسبت به گروه دیگر و بروز حالت مهچگیهری ،طعنههزنهی ،تمسهخر و بهدگویی نسهبت بهه
گ ههروه مقاب ههل ش ههد .نتیج ههه ،آن ک ههه بررس ههی می ههراث ح ههدیثی گ ههروه مقاب ههل ب ههرای به ههرهگی ههری و

معرفتاف ایی نبود و تنها برای ردکردن و انکار بود.
 .8خود بسندگی و تعصب

پیامههد جریانههات پیشههین ،پدیههد آمههدن حالههت خودبسههندگی و تعصههب نس هبت بههه میههراث

حدیثی هر گروه شد؛ به گونه ای که نیازی به اسهتفاده از میهراث حهدیثی گهروه مقابهل احسهاس

نمی شد .نتیجه ،آن که مصنفات حدیثی هر گهروه متمهای از مصهادر حهدیثی گهروه دیگهر شهد و
افترا بین میراث حدیثی دو گروه را بیشتر و بیشتر کرد
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