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    چکیده

که حدیث در  از آنجایی. بررسی جریان وضع و جعل است، ي مهم در روزگار معاصرها از جمله پژوهش

احادیـث  ، کنـد  دهی به زندگی افراد ریشه دوانده است و نقش مهمـی را ایفـا مـی    گیري و جهت شکل

در همـین راسـتا   . سـازد  انسان را از هدف معـین خـویش دور مـی    نیز نقش مخربی داشته وموضوع 

ـ  . اسـت  نسبت به آن امري الزم آگاهی بخشیبازشناسی احادیث موضوع و  سـعی در   ه،در ایـن مقال

انـد.   دهحدیث اهداف خود را در آن پیاده کر است که واضعانِی یها ي وضع و تبیین قالبها واکاوي گونه

صـحیح خـویش سـوق    استه است ذهن مخاطب را به هدف نایی که واضع با استمداد از آن خواه گونه

هشت مورد رویکردي ذهنی به احادیث پرداخته شده است به روش تحلیل و در این نگاشته که با . دهد

وضـع در قالـب حکـم    ، وضع در قالب استتار ند از:ا این موارد عبارتشود.  ي وضع اشاره میها از گونه

وضع در قالب سبب ، وضع در قالب ترکیب، وضع در قالب رفع ابهامدهی،  جهتوضع در قالب ، عیشر

  . وضع در قالب تقلید و وضع در قالب تبیین مراد آیه، نزول
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  اشاره. 1

، 2ج، ق1414، يفراهیـد (وضع در لغـت بـه معنـاي فرونهـادن و پـایین آوردن اسـت      

حــدیث دروغــین ســاختگی و حــدیث موضــوع را ، و در اصــط�ح حــدیث )197ص

کـه   گـو  دروغبه این معنا که جـاعلش آن را سـاخته و نـه حـدیث انسـان      ، شده بربسته

در  )152صق، 1408، شـهید ثـانی  اند.(نک:  دهگوید تعریف کر گاه راست می گو دروغ

عـاملی،  انـد.(نک:   دهیر معصوم را بیان کرکردار و تقر، تعریف حدیث نیز حکایت گفتار

حـدیث در   در مورد اعم از نظر امامیهولی در این مقال معنایی  )534ص، 1ج، ق1398

  . غیر معصوم و سبب نزول را نیز شامل شودسخن نظر گفته شده تا 

، ق1416، ابوریـه (ات از زمان رسـول خـداص آغـاز شـده    یجعل اخبار و وضع روا

در . منجر شده است »تَبوأْ مقْعده منَ النَّارِیمتَعمداً فَلْ  یعلَ  ذَبک  منْ« و به هشدار )65ص

مـروان رو بـه فزونـى     فاى بنىخل در دورۀو  گسترش یافتوضع حدیث  ،هیزمان معاو

توسـط گروهـى    امیـه  بنىل و مناقب خلفا و صحابه در زمان یات در فضایثر رواکا. نهاد

رد و کـ دا یـ هم ادامـه پ  عباس بنىان در زمان ین جریو ا، دع شمان و جاه طلب وضیا بى

س از گفتـار  کهـر . ب آغـاز شـد  یـ اى عج مسـابقه . ث پرداختنـد یجماعتى به جعل احاد

  . ساخت یثى دیگر میحد امبریپ

تـوان   از باب نمونـه مـی  . مختلفی انجام شده است يها نگاشتهوضع حدیث  دربارۀ

 موسوعإلو  ق)1401، ته(فلّاالحدیث فی الوضع، )1390، شوشتري(الدخیلإل ا�خبارکتب 

کـه  را  ق)1419، کـاران هم و حلبـی ال علـی (الموضـوعإل  و الضـعیفإل  اآلثار و األحادیث

 نکتۀ مهم آنولی . نام برد ،است حدیث در وضع و جعل موضوع در کتاب ترین مفصل

سـایی  شنا ،بخشد یاري میاحادیث موضوع  است که آنچه ما را در دستیابی و شناسایی

ي وضـع کـه   هـا  اگر شخص با گونـه . ي آن استها ي وضع و گونهها و آشنایی با قالب

موضـوع   احادیث فتیا، جوید آشنا گردد ف خود بهره میواضع از آن براي پیشبرد هد

لذا براي جبران ایـن نقـص در کتـب بـر آن     . گردد تر می سرعت گرفته و مقداري آسان

شـایان ذکـر اسـت از    . کنـیم  وجـو  جسترا  حدیث ي وضع در حوزۀها شدیم تا گونه

تـوان   ي جعل حدیث در غیر شیعه نسبت به شیعه فزونی دارد و میها که انگیزه آنجایی

سـبب   بـه ، سازي دانست د در منابع شیعی را از باب فضیلتغالب احادیث جعلی موجو
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بـه احادیـث غیـر شـیعی     ، شناسی جعل در احادیث موضوع شـیعی  عدم تنوع در روش

توان در مباحث بـین فـرَق کـه بـا تکیـه بـر        می این نگاشته را نتیجۀ. شده استبسنده 

در منـاظرات  ، و شـناخت آن  ي وضـع ها با بازشناسی قالب. کرداستفاده ، احادیث است

توان از آن بهره جسته و دلیل خصم را که تکیه بر چنین احـادیثی کـرده بـا مشـکل      می

  . مواجه کرد

  ضرورت. 2

حـدیث موضـوع آن را   ، بخشـد  صحیح زندگی انسان را سامان می هر اندازه که حدیث

حادیث از جایگاه ویـژه  ا، انسان زندگیِ معرفتیِ آنجایی که در هندسۀاز . سازد ویران می

محدث را در تعیین احادیـث موضـوع چنـد برابـر      وظیفۀ  نمایان ثیرِ، این تأبرخوردارند

ث درست یى حدوجو جسته ب برده و گذشته نیز افراد به این مهم پیدر زمان . کند می

رفتنـد   یمصر و شام مه نه بیو از مد را طی کردهو سماع از راوى راستگو شرق و غرب 

 . شمردند ین مقصد بزرگ آسان میو محنت سفر را در راه ا

ه کـ ثى را یشـام رفـت تـا حـد    ه نه بی انصارى صحابى معروف از مداهللاجابر بن عبد

، خطیـب بغـدادي  (.رد از او بشـنود کـ  ت مـى یـ روا مبرایس جهنمى از پی بن اناهللاعبد

نـه  یاز مد«دردا آمـد و گفـت:   ش ابویى پیکدر مسجد دمشق . )118ـ 109ص، ق1395

ه هـم  کـ نجاست یته اکن. نى از تو بشنومک یت میروا مبرایه از پکثى را یام تا حد آمده

ن راه دراز یو اده بودند یگر شنیان دیث مطلوب را از راویحد، جابر و هم آن مرد مدنى

 مبرایـ متر گـردد و سـند آن بـه پ   کى یکث یان حدیتا از سلسله راو کردند را طی می

ه عقبـإل بـن   کـ د یده بود و شنیشن مبرایثى از پیوب انصارى حدیابو ا. تر شود یکنزد

ه عقبه رفـت  رد و بخانکمصر سفر ه نه بیاز مد. ندک ت مىیث را روایز همان حدیعامر ن

ده یشن ثید حدییار براى تأکن یا )116ص، 2ج، ق1414، قمی(.دیشنث را از او یو حد

ـ ا همـۀ . ستیى نرد تا مطمئن شود در سماع وى خطایک مى وشـش بـراى   کن دقـت و  ی

زیـرا   ؛شـد  نمـی  شـنیده س ک ث از همهیه حدکث نادرست بود یرى از رواج حدیجلوگ

  .  شهرت راوى شرط بودو امانت ، ضبط، دقت

ث قدرتى شگفت داشتند ولی این نکته سـبب  یحفظ احاد اگرچه تعداي از افراد در

ث با مـتن  یهزار حد 250) 223م (ابن عقده. شد که احتمال خطا از آنان سلب شود نمی
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بـن سـلمان    اهللاعبد )17ـ16ص، 5ج، ق1395،  بغدادي  خطیب (.خاطر داشته و سند ب

ش یوث از حافظـه خـ  ی) محدث عراق به سجستان رفت و سى هزار حد316م (اشعث

آن  شخصـی را فرسـتادند و همـۀ   مخالفـانش از بغـداد    وقتـی خواند و  آنجامردم  ايبر

 ردندکث به خطا منسوب یرا در شش حد او همه حدیث در میان آن، ث را نوشتیاحاد

افـت  این موارد کاشف از اهتمـام راویـان در دری  . رده بودکث خطا یه فقط در سه حدک

ایـن جـدیت در تـ�ش اخـذ احـادیثی کـه       لـذا  . یث صحیح و بدون تغییر اسـت احاد

اهمیـت   رانمـا   تمییـز حـدیث از حـدیث   پرداخـت بـه   اند،  دهدستخوش تغییر واقع نش

که در پی تحقق این مهم نیاز به فحصـی عمیـق و تبحـري    باید دانست . بخشیده است

 . دقیق است

  انواع واضعان. 3

در پدیـداريِ  واضعان  منظرنگاه و اول با  ۀي جعل باید در مرحلها براي آشنایی با قالب

از . ي وضع اثـر بسـزایی دارد  ها آشنا شد که این مهم در شناسایی گونهحدیثی موضوع 

ـ   حا�ت مختلفی دارنـد، رویکرد و ، واضعان نسبت به وضع آنجایی که رات در ایـن تغی

تـوان بـه    در این میان می. است مؤثرنما  سازي براي حدیث پردازش آنان در قالب شیوۀ

ث آنـان خلـل   یه در احادکانى را یابن جوزى راو. ت ابن جوزي نگاهی انداختتقسیما

 . دنک مى میبه پنج گروه تقس موضوع استاتشان یافته و روایراه 

جـه از  یگونه گرفتار شده بودند و در نته در تنگناى زندگى زاهدکسانى ک، گروه اول

ا گم ین رفته ین از بشایها تابکات غافل بودند و برخى هم یامل رواکص یضبط و تشخ

نقـل  ، رده بودنـد و تنهـا از حفـظ   کپنهان  كر خایا خود آن را زیا سوخته بود و یشده 

ث مسـندى را  یگـاه حـد  ، ن گروهیا. شدند شتر به اشتباه دچار مىیردند و بک مى ثیحد

ـ    ردندک ث مقطوع السندى را مسند نقل مىیمرسل و گاه حد  جـا  هو گـاه سـندى را جاب

ه در نقـل  کـ سـانى  ک ،گروه دوم. ختندیآم مى ث را به همیى هم دو حدردند و گاهک مى

ث بر خـود  یانداختند و چندان دقتى در اخذ و تلقى حد نمى ث خود را به زحمتیحد

گـروه  . شود مى دهیز خلط و اشتباه فراوان دینان نیث ایرو در احاد نیاداشتند؛ از نمى روا

و  دندشـ ان عمـر دچـار اخـت�ل ذهنـى     یپا افراد ثقه و مورد اعتماد بودند ولى در ،سوم

املى کـ  كدر هکـ سـانى  ک ،گروه چهـارم . ختندیم را به هم در آمیسق ح ویث صحیاحاد
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ه کـ پنداشـتند   مـى  نـان یبرخى از ا. ردندک مى شد باور مى نیند و هرچه بر آنان تلقنداشت

 ،مگـروه پـنج  . ن نبـود یه چنـ ک درحالى، اند دهیرا خود بدون واسطه شن موضوعث یاحاد

، 1ج، ق1418، ابـن جـوزي  (.ردنـد ک مـى  ثیجعل حد، وى عمد و قصده از رکسانى ک

   )24ـ14ص

 وضعي ها انگیزه. 4

. کلی تقسـیم کـرد   دستۀ چهاررا به  وضعي ها انگیزه ،به اعتباريتوان  در حالت کلی می

اي و خاص که هرکدام از این مـوارد   فرقه، فرهنگی سیاسی، اجتماعی ي سیاسیها انگیزه

بـا سـیري در شـرح     )65ص، 1389، مسـعودي (.موارد دیگر هستندمقسمی براي خود 

شـومی در   یابیم که برخی از آنان انگیـزۀ  حال واضعان و جاع�ن به این نکته دست می

انـد.   تهحـدیث داشـ   وضعقصد خیر در ، لوحی و ساده فهمیسبب کژ سر نداشته بلکه به

است و افزودن بر دین را بدعت تلقـی  آنان بر این باورند که فقط کاستن از دین بدعت 

ان عقلشـ در میان افردي بود که اهل سجاده بودند ولی  اشتباه اغلب این انگارۀ. کنند نمی

در  ، وضع حـدیث را عبـادتی  آنان به گمان خود. یافت در راستاي عبادتشان فزونی نمی

. شـتند پندا کنار عبادات خود تلقی کرده و این عمل را خدمتی بـراي تـرویج دیـن مـی    

ث یداشـت امـا حـد    ز روزه مـى رو گذاشت و در ینماز م تمام شب را بهابوداود نخعى 

ث فـراوان داشـت گفتنـد:    یل قـرآن حـد  یه در فضـا ک بن عبد ربهسرة یبه م. ساخت مى

ـ ا ؟ گفـت: اخذ کرديجا کدر فضل قرآن از  ثیهمه حد نیا سـاختم تـا   را ث یـ داحان ی

ساخت  یث آسان میسره حدید: میعه رازى گوابوزر. نمکمردم را به قرائت قرآن راغب 

رضـاى خـدا    را برايار کن یگفت ا ین ساخته بود و میلت قزویث در فضیو چهل حد

گفـت و   یار میث بسیلت قرآن حدیمروزى در فضنوح بن ابی مریم ابو عصمه . نمک یم

ـ ا گفتند:. تى پر اغراق داشتیقرآن روا سورۀ در فضل قرائت هر ه تـو از  کـ ث ین حـد ی

مـردم را  خبرند؟ گفت:  رمه از آن بىکاران عیه ک ستیچ ،ىگوی یرمه از ابن عباس مکع

ث را یـ ن احادیا ند پسا از قرآن مشغول ابن اسحق  جنگنامهفه و یه به فقه ابو حنکدم ید

ى بـن  یحیذا ل )282ص، 1ج، ق1409، سیوطی(.ج قرآن ساختمیورضاى خدا و تر براي

ث دروغ یحـد  ۀه دربـار کـ اى  انـدازه  صـالحان را بـه  ام  دهیـ من ند« د:یگو مى د قطانیسع

 لیـ وأن تیچنـ ى را یـ حیمسـلم سـخن   . گرى دروغ گفته باشـند یز دیچ ۀدرباراند،  تهگف
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ود ولـى در  شـ  مـى  ه دروغ بر زبان آنان جـارى کمنظور او آن است « د:یگو مى ند وک مى

   )14ـ13ص، 1ج، ق1407، نیشابوريحاکم (».ى تعمد ندارندیگو دروغ

ا یـ ب یه براى ترغکسانى هستند کث یگروهى از واضعان حد« د:یگو مى ىابن جوز

ر وادارنـد و از  یـ ار خکـ تا به گمان خود آنان را به  اند دهرکث جعل یم دادن مردم حدیب

. ن اسـت یـ سرانه بـر سـر د  خودشخصى و  ۀنوع معامل یکن یه اک ؛دارندار ناپسند بازک

ل اسـت و مـا آن را   یمکازمند به تیو نعت ناقص یه شرکن است ین افراد ایار اکمفهوم 

   ».میردکامل ک

تَبـوأْ  یمتَعمداً فَلْ  یعلَ  ذَبک  منْ«را که فرمود  جاع�ن مصداق حدیث رسول خدا

باشـد   حدیث دروغی که به زیان پیامبر ،)37، ص1، جتا بی، بخاري(»مقْعده منَ النَّار

ه هـر سـخنى   کـ رده بود کد دمشقى نقل ید بن سعد از محمیزیخالد بن لذا . پندارند می

پسـندي افـراد    طبع افسانه ها در کنار این انگیزه.  دارم یمنسوب م مبرایو باشد به پیکن

. دننـ کآمد تا احادیث خود را با بیشـتر بـه خرافـات مـزین      می واضعاننیز به مساعدت 

اما آنچه مهـم  . ستندواضعان داراي انگیزه و اهداف گوناگونی ه ،که بیان شد طور همان

این کلیت همـان  . شود کلیتی است که از برآیند این احادیث استخراج می، ندک جلوه می

. ي جعل تفاوت داردها هایی براي جعل حدیث است که با انگیزه قالب و روش، ظروف

 ي مختلف واضعان بـراي وضـع حـدیث در   ها که اهداف و انگیزه یی استها مراد قالب

  . در این نگاشته در پی یافت این کلیت هستیم. استپیاده شده ها  آن

  وضع پیامد. 5

همین امـر سـبب    ،ه شود و وقاحت آن رخت بربنددان برخاستیوقتى مهابت جعل از م

ي درونی افراد در قالب حدیثی به پاکان این عالم نسبت داده ها تفکرات و عقده دشو می

ه از کـ د یـ ش را دیرزنـد خـو  ف فیـ سعد بن طر. شی از پی آن نباشدیشده و هیچ تشو

رمـه از ابـن   کع« م:یاو بگـو  بـارۀ ثى دریگذار تا حـد گفت ب، ستیگر یم مخشونت معل

، ق1418، ابن جـوزي (».ندین خلق خدایاطفال بدتر ه معلمانِکگفت  مبرایعباس از پ

ى بـن  یـ حیو  مـن « کنـد:  نقل مـی معروف  مسنداحمد بن حنبل صاحب  )223ص، 1ج

 سـتاد و گفـت:  یپا اه ى بیکپس از نماز ، خواندیمغداد نماز ب ن در مسجد رصافه دریمع

ه � الـه ا�  کهر  ه:فرمود مبرایه پکاند  ردهکت ین روایى بن معیحیاحمد بن حنبل و «
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اى  و قصـه » ...ند با منقار طـ� و پـر مرجـان و   یافریاو مرغى ب ۀلمکد خدا از هر یگو اهللا

م تـا او  یبـه تعجـب خـاموش بـود     و ما همچنان، ست ورق گفت همه دروغیش از بیب

از احمـد  چه کسی این حدیث را به تو گفته؟ گفت:  میدیپرسآنگاه . را تمام کردسخن 

ـ نم و ایى بن معیحیمن  ى گفت:یحی. ام دهین شنیى بن معیحین حنبل و ب ن احمـد بـن   ی

ى بـن  یحیگو گفت: تو  قصه. میا دهین سخنان نشنیچن مبرایث پیحنبل است و از حد

ى یحیا ین دنیمگر در ا، ردمکن یقینون کده بودم احمقى و ایشنگفت:  .گفت: بله نى؟یمع

ن و احمد بن حنبل بودن منحصر به شماست؟ مـن از هفـده احمـد بـن حنبـل      یبن مع

رهـا کـن تـا     احمد بن حنبل آستین خود را بـر چهـره نهـاد و گفـت:    . ام دهیت شنیروا

، 1ج، ق1418، ابن جـوزي (».کرد میکه آن دو را ریشخند  او برخاست درحالی. برخیزد

وشـش  کتا اواخر قرن دوم بـه   به این صورت )346ص، 2ج، ق1409، سیوطی ؛46ص

آن بـه ششصـد هـزار     ۀفراوان شده بود و شـمار  مبرایث منسوب به پیحد، جاع�ن

ان چـون  یث درست در آن میحد« ح معروفیصاحب صح دارقطنى ه بیانه بکد یرس یم

  .  »وداه بید بر گاو سیموى سپ

  ي وضعها گونه. 6

ي وضع حـدیث  ها ترین گونه به شاخص استقراء ذهنی)(ذهنیبا رویکردي  هدر این مقال

ي مختلفـی را کـه واضـعان در وضـع     هـا  قالب، یعنی با بررسی احادیث. کنیم اشاره می

بـه  . آیـیم  مـی مقـام تبیـین آن بر  بدان اشاره کـرده و در   اند تهحدیث از آن استمداد جس

و احادیـث   انـد  دهي مختلفی را پیاده کرها واضعان در وضع احادیث گونه ،رعبارتی دیگ

، فیـ تحر از قبیـل مواردي  شایان ذکر استلذا اند.  دهجاي دا ها موضوع را در این قالب

نـه   هسـتند  هـا  ابزار و مواد براي این قالب، سوزي و دیگر موارد فضیلت، سازي فضیلت

سـازي یـا    لتیبـه فضـ   لبی خـاص مـث�ً  یعنـی واضـع در یـک قـا    . گونه و قالب وضع

شـده   ي بیـان هـا  پردازد و هدف خود را که این مواد هستند در قالـب  سوزي می فضیلت

 هـا  و قالـب  هـا  این گونه. خلط کرد ها و این قالب ها لذا نباید میان انگیزه. دهند جاي می

  . هستند ها بستري براي جاسازي انگیزه

وضـع در  ، وضع در قالـب اسـتتار  توان  یم حدیث ي وضعِها ترین قالب شاخصاز 

وضع در قالب ، وضع در قالب رفع ابهامدهی،  جهتوضع در قالب ، قالب حکم شرعی
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و وضع در قالـب تبیـین مـراد    وضع در قالب تقلید ، در قالب سبب نزولوضع ، ترکیب

  . شود تبیین می را نام برد که هریک مستق�ًآیه 

  استتار در قالب وضع. 1ـ6

، گاه واضع حـدیث در سـیر وضـع   . نمایاند ي مختلفی رخ میها در قالبوضع حدیث 

دیگـر   نقـاط کند و با پررنگ کردن  �ي حدیث استتار می هخود را در �ب و انگیزۀهدف 

که حتی ذهـن مخاطـب را کـه در     کردهشده تلقی  ثابتاز حدیث را  مقدارآن  ،حدیث

در واقع در . دارد باز نگه می از شک در این مورد ،دیگر نقاط حدیث متمرکز شده است

این صنعت را صـنعت  . القاي پنهانی آن به مخاطب استیک مفهوم و  ، خفااین صنعت

، ي مختلف در وضـع ها اعم از انگیزهدرونی خود را  یعنی واضع انگیزۀ. منامی میاستتار 

 تـوان اشـاره کـرد:    مـی نمـا    در این مقام به این حـدیث . در این قالب پیاده ساخته است

ه انـس گفـت:   کـ  انـد  حـدیثی نقـل کـرده   نسائى و ابن ماجه ، ابو داود، ىترمذ، بخارى

احـد!  «فرمود:  امبریپ، دیوه بلرزکو عمر و عثمان بر احد رفت و  ابوبکربا  مبرایپ«

کتـاب  تـا،   بی، بخارينک: (».د بر تو هستیقى و دو شهیبرى و صدمایه پکاستوار باش 

    )بکر یباب فضل اب، فضائل اصحاب النبی

وارد  ر مسانید اهل سنت این روایت در شأن حضرت علـی قابل ذکر است که د

 ؛8156ق، 1348، نسـائی  ؛3699 ق،1403، ترمـذي  ؛4648 م،1999 ،ابوداود(.شده است

در ایـن   )22427 تـا،  ابن حنبل، بـی ، 6916ق، 1414 ،وحاتماب ؛134 ق،1419 ،بن ماجها

متـذکر  اسکات کوه احد به آن سه شـخص   براي رسول خدادارد  می بیاننما  حدیث

شهادت عمـر و عثمـان   و  ابوبکرمبر بر صداقت ایاند از گفتار پ خواسته همچنینشده و 

وه گاهى احد بـوده و  کن یکه اـ اند دهقرار داوهى کار را ک ۀصحن واضعان. اورندیشاهد ب

ـ لرز تا سخن استوارتر شود و حادثـه را ـ  شده ا مىر و حریثب در روایاتی دیگر وه کـ دن ی

ـ ا کـه ننـد  کن تفکـر ث یاند تا به غرابت آن مستمعان مرعوب شوند و در حـد  دانسته ن ی

طبق روایـت در واقـع محـور    . پوشانند میه دروغى را به دروغى کصنعت استتار است 

ي هـا  شده در حق آن سه نفر دانسـت کـه در �یـه    توان اوصاف بیان جعل حدیث را می

اوصافی است که در ایـن حـدیث در    دیق و شهید ازص. بیانی حدیث مستتر شده است

صحت و سـقم ایـن قسـمت از حـدیث      بهپردازي مستتر شده و مخاطب  ۀ داستانسای
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  . است پس القاي این مطلب در قالب صنعت استتار بیان شده. توجهی مستقیم ندارد

 ۀیدر آ« ند:ک یم نقلشه یعاطبري از که روایتی دیگر در صنعت استتار روایتی است 
"الَّذجِلَةٌینَ یوو مهقُلُوب ا ومبرایاز پ )60 منون:مؤ("ؤْتُونَ ما آتَو ند ا سانکنان آن یدم ایپرس

ه روزه کـ نـد  ا سانکآن  کهق! بلینه اى دختر صدنند؟ گفت: که شراب نوشند و دزدى ک

، ق1412، طبـري (».رفته نشودیشان پذیم دارند از اینند و صدقه دهند و بکدارند و نماز 

   )26ص، 18 ج

 هکـ  آنان و« و معنى آن واضح است:مؤمنون است  ۀ شصتم از سورۀیآ روایتمورد 

 كمنـا یب شـان یها دل هکـ  دهنـد  مـى  حـالى  در دهند مى) خدا راه در جان و مال از(آنچه

 خواهنـد  بـاز  پروردگارشـان  سـوى  بـه  هکـ ) داننـد  مى رایز، نشود رفتهیپذ مبادا هک(است

با توجه به اینکه ایـن  . مورد است یشه بیعا ی ازسؤالاشت چنین لذا باید بیان د .»گشت

دانسـته و   یه عرب بوده و زبان مکاو آیه از متشابهات نیست تا مفهوم نباشد و از طرفی 

ث را بـراى  ین حـد یى اگوی ؛رده باشدکن سؤالى یتوانسته چن ینم، نوس بودهأقرآن مه ب

ث اسـت و  یقت محور جعل حـد یحقه در کد ان ساخته» قیاى دختر صد« عبارتهمان 

یعنی هدف واضع القاي این مطلب بوده کـه در   ؛ال و پاسخ مستتر شده بودؤس در سایۀ

 . قالب صنعت استتار بیان کرده است

اي که باید بیان شود این است که در صنعت استتار �زم نیست توجـه بـه یـک     نکته

ـ  مستتر لفظ مسـتتر   ،ه آن تصـریح نشـده  شده باشد بلکه گاه یک مفهوم که در روایـت ب

آمد  علىحضرت  شخصی به خدمت. است گشته و محور جعل حدیث واقع شده

ـ فرمود: اگر د، گفت نه اى؟ دهیامبر را دید: پیپرس. ما دهیسى ندکبهتر از تو «و گفت:  ده ی

اگـر  فرمـود:  ، اى؟ گفـت نـه   دهیو عمر را د ابوبکر د:یبعد پرس. زدم یمرا بودى گردنت 

   ».ردمک یجازاتت مده بودى مید

بـه حضـرت   شود مبنی بر ابراز ع�قـۀ آن شـخص    اي بیان می در این حدیث مقدمه

از من  فهمانند پیامبر ال میکه با این سؤ کنند الی بیان میؤسپس حضرت س. امیر

 سـؤال اي بوده براي این فراز از روایت که حضرت بـا   این موارد مقدمه. بهتر بوده است

در واقع محور جعل حدیث اذعان . دارند و عمر را بر خود اذعان می برتري ابوبکر، دوم

از اي  هبـا بیـان مقدمـ    واضعکه مستتر شده بود و  هحضرت به تفضیل ابوبکر و عمر بود
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آن را برجسـته کـرده   نسبت به حضرت به حـدیث قـوت داده و    برتري رسول خدا

ین روایت اینکه به صرف در سستی ااي  هنکت. این تفضیل بوده است در پی القايسپس 

. و یا مجـازات نمایـد   چنین ادعایی و سخنی روا نبود بخواهد آن شخص را گردن بزند

حتی شاید القاي خشونت طبعی حضرت در ذهن مخاطب توسط جاعل را نیز از موارد 

نمـا   حـدیث مورد مستتر در این  ،طور که بیان شد همان. مستتر این حدیث قلمداد کنیم

مخاطـب بـا   ص بر حضرت بوده که گرچه در متن ذکر نشـده بـود،   یل آن دو شختفض

  . پذیرد واین همان القاي در خفاست میقبول متن ناچار لوازم آن را نیز 

  وضع در قالب حکم شرعی. 2ـ6

جاعـل در ایـن   . توان وضع در لواي حکم شرعی دانست ي وضع را میها از دیگر قالب

داشـته و مقصـود   روایـت   بخشی به شرعیتحکم شرعی سعی در  نبا تکیه بر بیا ،مقام

کنـد کـه    واضع در ذهن مخاطب القـا مـی  . کند خود را در قالب حکم شرعی توجیه می

نظر وي را از صحت یا عدم صـحت  ، بحث در مقام پرداخت به یک حکم شرعی بوده

ایـن دسـته از روایـات حکـم      واضع در یعنی انگیزۀ ؛گرداند موضوع حکم منصرف می

در روایـت ذیـل   . کنـد  ه هدف خود را در قالب حکم شرعی پیاده میبلک شرعی نیست

ـ روي  اهیزنـى سـ   ،از سفر جنگ آمده بـود  مبرایپاین قالب قابل مشاهده است که  ه ب

مبر ایپ، حضور تو دف بزنمه ى بام اگر سالم بازگشت ردهکنذر « :گفتو حضور وى آمده 

 ابـوبکر ، ردکـ و او آغاز  اى بزن ردهک اگر نذر ".إن کنت نذرت فاضربی و إ�ّ ف�" :فرمود

رد و کـ امـد دف را نهـان   یزد و چون عمر ب یامد و میعثمان ب، زد یامد و او همچنان میب

، ترمـذي  ؛353ص، 5جتـا،   ، بـی (ابـن حنبـل  ».ترسد طان از تو مىیفرمود: عمر! ش مبرایپ

  )293ص، 2ج، ق1403

 ،است ن رسول خداکه مخالف با آیات و روایات در شأ در این روایت ساختگی

، در پـی  نذر که یک حکـم شـرعی اسـت    عل با سوق دادن توجه مخاطب به مسئلۀجا

تراشـی   لۀ بعد به فضیلتبوده است که در مرح بخشی این عمل نزد رسول خدا شرعیت

در این حدیث از قالب یک حکم شـرعی بـراي هـدف     واضع. دوم بپردازد ۀبراي خلیف

کنـد کـه    اینطور به مخاطب القا مـی  ر وارد شده واو از در نذ. خویش مدد جسته است

ایـن  اینکـه  نمـا   حـدیث در رد ایـن  دیگـر  اي  هنکت. شده مطابق با شرع است عمل انجام
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، صـدوق (را نشنیده بود که نذر بر انجـام معصـیت روا نیسـت    حدیث پیامبر، جاعل

  مـن   لست«: حضرت بیان کرده استاین سخن را که چنین مو ه )92ص، 2 ج، ق1413

 لهو و و، من از لهو و لعب نیستم( )؛222، ص10ج ق،1424 (بیهقی،» یو � الدد من، دد

و � الباطـل  ، لسـت مـن الباطـل   « :انـد  دهفرمو یا در حدیثی دیگر و )لعب از من نیست

  )جا (همان.)من از باطل نیستم و باطل از من نیست(»یمن

  دهی جهتقالب وضع در . 3ـ6

. جویـد  بهـره مـی   دهـی  جهـت خـود از صـنعت    انگیزۀ وگاه جاعل براي جعل مقصود 

واقعه یـا یـک مفهـوم مسـلّم را بـا      ، به این معناست که یک رویداد دهی جهتصنعت 

آن  دربـارۀ و ذهـن مخاطـب را   از مسیر خود خارج ساخته  دهی جهتپردازي و  حاشیه

، سـعی در  جهـت روایـت  در واقـع بـا تغییـر مسـیر     . کننـد  حقیقت مسلم منحرف مـی 

سـازي و   ا پرداختن بـه وضـع حـدیث، قصـد حاشـیه     آنان ب. ازي آن مسلّم دارندس نهان

شایان ذکـر  . ده تا اصل واقعه به حاشیه کشیده شوکردن آن نسبت به متن را داشت پررنگ

از باب . جوید واضع موردي دیگر است که از این صنعت بهره می دف و انگیزۀاست ه

ل امامـت  معروف است و خود یکی از د�یلدار نمونه حدیثی است که به ماجراي یوم ا

همـۀ   پیـامبر اکـرم  ، نـازل شـد   )214 شعرا:(وقتی آیۀ انذار. است حضرت علی

آن . بـه منـزل خـود دعـوت کـرد     ، شـدند  لب مـی المطخویشانش را که شامل بنی عبد

برادر و ، حضرت در همان مجلس فرمودند که هرکه مرا اجابت کند و به من کمک کند

جـز امـام    این دعوت را قبـول نکـرد  ، کس از آن جمع  هیچ. ن استو جانشین م وصی

این دعوت سه مرتبه تکرار شد و در هر . نوجوانی بیش نبود، که در آن هنگام علی

از ایـن   ،اي علی«فرمود:  سپس پیامبر اکرم. لبیک گفت امام علی تنها، سه مرتبه

حـال   )191، ص18ج ق،1403(مجلسی، ».جانشین من هستیو  تو برادر و وصی، پس

  در برخی روایات چنین آمده است:

نَیالْأَقْرَبِ کرَتَیو أَنْذر عش" ۀیوقتى آ« 
ـ پ نازل شـد  " ش یاى مـردم قـر  فرمـود:   مبرای

ان خود را نام برد) آنگاه گفـت  یکو گروهى از نزد(ستیارى از من براى شما ساخته نک

ـ  ه تا ب چه خواهى از مال من بخواههر دفاطمه دختر محم  اى  ش خـدا یتو دهم امـا پ

، ابـن حنبـل  نـک:   ؛73ص، 19ج، ق1412، طبري(».ستیارى از من براى تو ساخته نک
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، 3ج، ق1403، ترمذي ؛161ص، 4ج و 191ص، 3جتا،  بی، بخاري ؛333ص، 2جتا،  بی

  )380ص

حفصـه و ام  ، شـه یعا، در برخی از روایات اهل سنت در کنار حضـرت زهـرا  

باید نما  حدیثدر ضعف این  )97ص، 5ج، ق1404، یوطیس(.هم نقل شده است هسلم

ا زودتـر نـازل   ی ره در سال سوم هجرتیانذار عش ۀیآ، ثیفاق اهل حدبه ات بیان داشت

ه کـ  هبـود  كودکیا طبق برخی اقوال و  هنبود فاطمهحضرت و در آن روزگار  شده

ش بـه  یوى را با سـران قـر   مبرایه پک ه استن خطاب نبودیخور ادرطبق این فرض 

اران بـزرگ  کـ هاگن سـتۀ ین شایه عتابى چنکم دهد یمعرض عتاب آرد و از خشم خدا ب

چـه از مـال مـن    هر« سـت و عبـارت  یخـور آن ن ثر چهارسـاله در کحدا دخترياست و 

مـالى   مبرایـ ه پکـ  سـازد  میدا یث را هویه نادرستى حدکگر است ید نۀیقر» بخواهى

   .گرى دهدیا دی به حضرت زهرازى ینداشت تا چ

حضـرت   خ�فـت و وصـایت  ، بحـث محـور  که طبـق روایـات   نما  حدیثدر این 

جاع�ن با زیرکی خاص محور بحث را به سمت مسـائل دیگـر سـوق     ،است امیر

حتی بـراي همسـران و فرزنـدان     داده و به این موضوع پرداختند که حضرت رسول

رح سـاختن ایـن   آنان با مطـ . خود تبعیضی قائل نبوده و در آن سرا نسب کارآمد نیست

الشـعاع   بـوده تحـت   میـر وصایت حضرت ا وایات جعلی اصل بحث را که دربارۀر

جهت تفکر مخاطـب را بـه سـویی دیگـر منعطـف       آن را به حاشیه کشیده و، قرار داده

باشد که بـراي   سوزي می در واقع هدف و انگیزۀ واضع در این حدیث فضیلت. ساختند

 . تفاده شده استاس دهی جهتنیل به این هدف از صنعت 

  وضع در قالب رفع ابهام. 4ـ6

یکـی از   آنجـایی کـه   زا. جاعل حدیث در این قالب در پی پاسخ دادن به ابهامات است

ي گذشتگان ها گفتههاي افراد دربارۀ نا ابهامات و پرسش، ي جعل حدیثها سازي انگیزه

کـه در قالـب   حدیث قرار گرفته اسـت  واضعان تاز و بوده، این مهم بستري براي تاخت

تراشـی در دعـاوي   یکـی از ابهامـات علـت شاهد   . رفع ابهام به جعل احادیثی بپردازند

ـ ذر ۀد همـ یافریخدا چون آدم را ب«ه کثى دارد یر حدیترمذى در باب تفس. است ه او را ی

جواب آمد . ستکین ید ایاو شد و از خدا پرس ۀد و دلبستیرد و او داوود را بدکنمودار 
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ه عمـر داوود  کـ هنگامی که آدم فهمیـد  . ریهاى اخ نام داوود از ملت ست بهن مردى ایا

چـون  . دیـ فزایه چهل سال از عمر وى بر آن بکفقط شصت سال است از خدا خواست 

فرشـته  . ه عمر من هزار سالِ تمام استکاى  مرگ بر او وارد شد گفت: زود آمده فرشتۀ

ه آدم کـ رد و از آن روز کـ ار کآدم ان. را به داوود دادى گفت: مگر نبود که آن چهل سال

باب  ق،1403 ،ترمذيک: ن»( .ر گشتسند نوشتن و شاهد گرفتن مقر، کرد خلف وعده

   )تفسیر

ر بشـر  از ضمائاي  هسرایی خود شبه خواسته است با داستاننما  حدیثجاعل در این 

مـانی  گویی به این مطلب است که از چه باب و از چه ز او در مقام پاسخ. برطرف سازد

و در همین بستر شروع به وضع حدیث کـرده   ند و اخذ شاهد ورود پیدا کردهکتابت س

 ۀتوان انگیز می. دهد کذب را به آدم ابوالبشر نسبت می ،او در این مقام براي وضع. است

دانسـت کـه    خدشه وارد کردن به عصمت حضرت آدمنما  حدیثواضع را در این 

   .در قالب رفع ابهام بیان شده است

م سـبب  این ابها. کیفیت مرگ و حتی قابض ا�رواح است ،موجوددیگر ابهامات از 

. زدایـی دارنـد   ابهـام گویی و  است واضعان در آن سعی به پاسخ پدیداري احادیثی شده

ـ ا ،اند دهرکره نقل یو مسلم از ابوهر يه بخارک ییها از افسانه یکی ،مثال رايب ن اسـت  ی

رفـت و   یالمـوت نـزد موسـ    کملَ يروز«: فرمود د رسول خدایگو یره میه ابوهرک

بـه صـورت او زد و    یمـ کمح یلیسـ  ین! موسـ کدعوت پروردگارت را اجابت گفت: 

ه کـ  يفرسـتاد اي  همـرا نـزد بنـد   : رد! فرشته نزد خدا برگشت و گفتکور کچشم او را 

 رد! خداونـد چشـم فرشـته را بـه حـال اول     کـ ور کـ رد و دو چشم مـرا  یخواهد بم ینم

دسـتت را   ،یزنده بمان یخواه یام برو و به او بگو اگر م د و به او گفت: نزد بندهبرگردان

 يهـا  بـر سـال   ،ردیـ گ یر دستت قرار میه زکگاو  يبنه؛ به تعداد موها يبر پشت گاو نر

 یموسـ  ،ان را به او گفـت یبرگشت و جر یل به نزد موسیچون عزرائ. میافزا یعمر تو م

. سـت؟ فرمـود: آخـرش مـرگ اسـت     یآخرش چ ،همه نیا! بعد از ایعرضه داشت: خدا

المقدس  تین بیه او را به زمکمرگم و از خداوند خواست  ۀنون آمادکرد: پس اکعرض 

فرمـود: اگـر در    آنگـاه رسـول خـدا   . جـا قـبض روح گـردد    و در همان ندک یکنزد

ر سرخ و د يها شن ۀنار تپکه درکدادم  می را به شما نشان یقبر موس ،المقدس بودم تیب



 1398پاییز و زمستان م، ودو ، سال یازدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   212

، بخـاري  ؛1028، ص2372ح، ق1407نیشـابوري،  نـک:  »(.طرف جاده قرار گرفته است

   )3407ح ،572، صنبیاکتاب احادیث ا�تا،  بی

خدشه وارد کردن به مقام انبیـا  ، ي واضعانها شود یکی از انگیزه ه مشاهده میک چنان

م رخ داده این مهم در قالب رفع ابهانما  حدیثو فرشتگان مقرب الهی است که در این 

  .است

  قالب ترکیبوضع در . 5ـ6

منعطف کردن ذهن مخاطب به آن ، قتجاعل با مقدمه قرار دادن یک حقی ،در این بستر

این حدیث  هدف خویش را از ارائۀ، در ادامه با اضافه کردن مطالب جعلی و موضوعو 

هوم سعی در مخفی ساختن یک مف ،خ�ف صنعت استتاردر این روش بر. سازد پیاده می

صـواب از عبـارتی   ه در ایـن بسـتر وامگیـري عبـارتی نا    آن در خفا نیست بلک يو القا

  . صواب است

ردند ک مسلمانان به ابوسفیان اعتنا نمی« کند: در روایتی ابو زمیل از ابن عباس نقل می

ه کـ از شما سه تقاضـا دارم   :ردکعرض  رببه پیام، راه داشتندکو از همنشینی با وي ا

ام ، وترین و زیباترین دختر عـرب کنی. رسول خدا قبول فرمود، نیدکعنایت  آن را به من

 ؛معاویه از نویسندگان وحی باشد. آورم من است او را به همسري شما درمینزد ، حبیبه

 .رسول خدا پذیرفت .انان جنگیدمه با مسلمکگونه  فار بجنگم همانکفرمانده باشم تا با 

رسول خـدا  زیرا  رسید؛ گاه به آن نمی رد هیچک نمیح هایش را مطر اگر ابوسفیان خواسته

   )1945، ص4، جق1398، مسلم(».ردک تقاضاها را رد نمی

در ولـی  . از مسلمات تاریخی است کـه شـکی در آن نیسـت   نما  حدیثابتداي این 

جاعل با بسط این حقیقت تاریخی شروع به جعل حدیث کرده و مقصود خود را  ادامه،

 حیصـح ه نـه در فهرسـت موضـوعات بلکـه در     کنما  حدیثن یا .کند به آن ضمیمه می

قسـمت دوم ایـن   . دانند وجـود دارد  یر میناپذ ات آن را قطعى و خدشهیه محتوک مسلم

) در شرح این روایـت  ق676متوفاي (نووي. با تاریخ مسلم در تعارض استنما  حدیث

ال أن کوجه ا�ش و الکواعلم أن هذا الحدیث من ا�حادیث المشهورة با�ش« :نویسد می

ان کـ إل سنإل ثمان من الهجرة وهذا مشهور � خ�ف فیه وکأبا سفیان إنّما أسلم یوم فتح م

، ق1392، نـووي (.»بزمان طویل کوج أم حبیبإل قبل ذلسلم قد تزّ النبی صلى اهللا علیه و
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   )63، ص16ج

کـرده و   اهللا جحش اسدى بود و با شوهر خود مهاجرتدیهمسر عب، لحفصه در او

از او . نیـز جـان داد  و ترسـا   را انتخاب کردهن ترسا ید اهللادیدر آنجا عب. رفتحبشه  هب

 مبرایـ پسـپس  . به براى حفصه از آنجـا بـود  یحب ما  ۀ ینکه کبه یبه نام حبدخترى ماند 

حفصـه دختـر   . بـا او ازدواج کـرد  رد و کبه حبشه فرستاد و از او خواستگارى  ی راسک

ابن حزم اندلسی نیز . شده بود مبرایمسلمان شدن وى زن پش از یها پ سال، انیسفبوا

هذا الحدیث وهم من بعض الرواة؛ ألنّه � خ�ف بین الناس أنّ النبـی صـلى   « نگارد: می

افر وفـی  کـ اهللا علیه وسلم تزّوج أم حبیبإل قبل الفتح بدهر وهی بأرض الحبشـإل وأبوهـا   

رِمإل بـن عمـار الـراوي    کآلفإل فیه من عقال: وا. روایإل عن ابن حزم أیضاً أنّه قال: موضوع

   )63، ص16، جق1392، النووي(».عن أبی زمیل

گروهی براي تقرب جستن بـه  . اما کاتب وحی بودن معاویه نیز از موضوعات است

رسـی  کال ه او آیـإل کردند و چنین پنداشتند کاتب وحی را براي او درست کلقب  ،معاویه

این . رش براي وي هدیه آورده بودع از را آن یلجبرئ  هکرا با قلمی از ط� نوشته است 

اطمینـان   چگونه رسـول خـدا   به این بیان که. عی سازگار نیستطمورد نیز با عقل ق

ه او و پـدر و  کـ اتب و نویسـنده وحـی باشـد و حـال آن    که مانند معاویه کند ک پیدا می

و ، ده بـود رکـ اسلحه مسلمان شدند و هرگز اس�م در قلب آنان نفـوذ ن  مادرش به زورِ

. نیـز در تعـارض اسـت    تاریخ مسلماین مورد با . پذیرد نمی قل سالم چنین چیزي راع

براي رسول ، ه هیچ ارتباطی به وحی نداردکها را  ه بعضی از نامهکالبته هیچ بعید نیست 

اتب وحی کاصط�ح  وییم چیزي از قرآن را نوشته و بهه بگکاما این ؛نوشته باشد خدا

 :گویـد  مـی  صـابإل ا�در ) ق852متوفايحجـر عسـق�نی(   ابـن . ات نیسـت قابل اثب ،بوده

را بـراي   پیامبر هاي نوشت و معاویه نامه وحی را می زید بن ثابت گوید: می مدائنی«

   )153، ص6، جم1992، عسق�نی(».نوشت می ها عرب

یعنی کاتب وحی اینطور نیست  ؛آور نیست حتی باید گفت کتابت وحی هم عصمت

 سـمرقندي از بـاب نمونـه   . بت او را همچون خـود وحـی پـاك دانسـت    به صرف کتا

سـرح   بـی ااهللا بـن  عبـد ارتـداد   ۀبـار انعـام در  ۀسـور  93 ۀ) در تفسیر آیـ ق367متوفاي(

» .نمکـ  رده است نـازل مـی  کزودي مانند آنچه خدا نازل  به :ه گفتکسی کو « :نویسد می
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ه وقتـی  کـ سـی اسـت   ک او، اتـب وحـی بـود   که کسرح است  اهللا بن ابیآن عبد ۀگویند

 :ه فرمـود کـ یما و وقتـی  کسمیعا ح :نوشت، سمیعا علیما)(بنویس :به او گفت پیامبر

اگر محمد بـه   :و در توجیه این اعمال گفت، سمیعا بصیرا :نوشت، یماکعلیما ح بنویس

شـود بـر مـن نیـز      شود و اگر چیزي بر او نازل می می شود به من نیز وحی او وحی می

   )487، ص1، جق1416، سمرقندي(».افر شدکان پیوست و کبه مشر شود سپس نازل می

اد بـر ضـد   شـتر جهـ  یب مبرایـ د گفـت در زنـدگى پ  یبانیز ان یسفدربارۀ جهاد ابو

ار پنهـان بـر ضـد    یکـ پ شکست خوردند وه کو همدستان وى بود و هنگامى  انیسفابو

به طمـع  ه ک حنیندر جنگ . رماندهی ابوسفیان نبوددیگر خبري از ف، ردندکآغاز  اس�م

 كرد! در تبـو کان نبود و اگر بود جنگ نیسفف ابویدر طا. همراه مسلمانان رفتغنیمت 

و هموا بِمـا  « :گران نداد ار به توطئهکن یه خدا فرصت اکرفته بود  مبرایز براى قتل پین

 74 (توبه:».نالُوایلَم(   

حـدي   ل ساختگی وي بـه یفضاو  او ۀبارامیه در تبلیغات بنیمعاویه باید گفت  دربارۀ

 بوسـعد آبـی  ا. دانستند العزم نیز برتر میااولوه مردم شام حتی او را از انبیاء کرسیده بود 

جامع نشسـته  سه نفر از بزرگـان در مسـجد  « :نویسند می محاضرات) در ق421متوفاي(

 :معاویه برتـر اسـت یـا عـیس بـن مـریم؟ گفـت        :ی از آنان به دیگري گفتکی، بودند

، اآلبـی »(؟نـی ک مـی  را مقایسـه بـا پیـامبر نصـا   اتب وحـی را  ک :نفر سوم گفت، مدان نمی

محاضـرات األدبـاء   ) در ق502متوفاي(القاسم اصفهانیبواو نیز  )209، ص7، جق1424

معاویـه آفریـده نشـده     :گفتند می بعضی از نادانان ناصبی و دشمن علی« :نویسد می

ود و چون وحی مخلوق و آفریـده  اتب وحی بکچون او  :چرا؟ گفتند :سؤال شد، است

   )500ص، 2، جم1999، صفهانیا�»(.وحی هم نباید مخلوق باشد ۀنویسندپس  ،نبود

  نزول سببقالب وضع در . 6ـ6

او بـه  به این بیـان کـه   . گیرد از قالب سبب نزول بهره می، گاه جاعل براي وضع حدیث

سازي و یا دیگـر   فضیلت قاصد خود را از وضع اعم ازبیان سبب نزول اهداف و م بهانۀ

توان به روایتـی کـه    براي ایضاح این روش و قالب می. کند موارد در این قالب پیاده می

اى گم شد و  فهیروز بدر قط« :اشاره کرد ،اند ابن عباس آوردهبه نقل از ى داود و ترمذابو

 شـد: ن مناسبت نازل یآل عمران بد  سورۀ 160 ۀیبرداشته است و آ مبرایگفتند مگر پ
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مشـاهده  نمـا   حـدیث در ایـن   )91ص، 2ج، ق1404، سـیوطی (».غُلَّیأَنْ  یانَ لنَبِکو ما «

را که تصریح قـرآن در   شود واضعان در مقام وضع حتی حاضرند طهارت پیامبر می

  . است به چالش بکشانند )33(احزاب:تطهیر ۀآی

  : ونکر قـال المشـر  لما أسلم عم  : قال« از ابن عباس نقل شده: نمایی دیگر در حدیث

یا أَیها النَّبِـی حسـبک اللَّـه و مـنِ اتَّبعـک مـنَ        "  : وأنزل اهللا عز وجل، القوم مناقد انتصف 

  الْمؤْمنینَ
عمر دانسـته  ، شده ول آیۀ مطرحشود سبب نز ه مشاهده میک چنان )64 (انفال:.»"

با توجه به سیاق آیه باید بیان داشت آیه در سیاق جنگ و تحـریض بـر آن    . شده است

، ق1417، طباطبـایی (.بودنـد  خداوند باعث دلگرمی رسول خـدا  ومنین ؤاست که م

   )122ص، 9 ج

د با نق، دینی آن ي برونها ي نقد حدیث از شاخهها یکی از معیار اگر ،از طرفی دیگر

دوم  ۀه در اوصـاف خلیفـ  ک چنان ،با مراجعه به کتب و سیر در تاریخ، تاریخ معتبر است

 کنـد:  سـیوطی نقـل مـی   . با این سبب نزول سـازگاري نـدارد  ، شود تتبع می ها در جنگ

 انتهـى  فلمـا  قرأهـا ی ان خطب إذا عجبهی انک و عمران آل فقرأ الجمعإل ومی عمر خطب«

 ففررت هزمناهم أحد ومی انک لما قال الْجمعانِ الْتَقَى ومی مکمنْ ولَّواتَ نَیالَّذ إِنَّ قوله إلى

 � فقلـت  محمد قتل قولونی الناس و أروى یأننک أنزو یتنیرأ فلقد الجبل صعدت حتى

 تَولَّـوا  نَیالَّـذ  إِنَّ فنزلـت  الجبـل  على اجتمعنا حتى قتلته ا� محمد قتل قولی أحدا أجد

  )88ص، 2ج، ق1404(».لهاک إلیاآل الْجمعانِ لْتَقَىا ومی مکمنْ

مسلمانان و از جمله ، که در جنگ حنین کند مى قتاده انصارى روایتز ابوبخارى ا و

 .خداسـت  امرعمر گفت . کنند مى چرا فرار :عمر گفتم من به. گریختند عمر بن خطاب

نیـز در  برخـی   )331، ص5، جق1414 ،صالحی شـامی  ؛362، ص3، جق1422، مظفر(

، 8، جتا بی، عسق�نی(.اند دهمقام توجیه برآمده و مراد از امر الهی را قضا و قدر تبیین کر

در نتیجـه   )275ص ،7، جم1995، عظـیم آبـادي   ؛299، ص17، جتـا  بـی ، عینی ؛29ص

 . استدوم  ۀخلیف ،توان ادعا کرد سبب نزول این آیه چطور می

   وضع در قالب تقلید. 7ـ6

کند بـا معیـار    در این روش واضع سعی می. قالب تقلید است، وضع يها از دیگر قالب

ایـن  . از آن الگو گرفته و در همان قالب حدیثی را وضع کند، قرار دادن حدیثی صحیح
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حدیث موضـوع در قالـب ایجـابی بـر     . دهد قالب در دو محور سلبی و ایجابی رخ می

در آن  یلت اسـت و آن الگـو حـاوي آن فضـ   کـه  کنـد   محور فضیلت و کرامتی سیر می

ه مـورد  گیري از حـدیثی کـ  در واقع واضـع بـا الگـو   . حدیث صحیح محقق شده است

نماي خود منتقـل   شده را به حدیث صحت و فضیلت ثابت، خدشه نیست با تقلید از آن

ـ « توان اشاره کرد: می رسول خاتم در این راستا به حدیث. کند می سالْح نُ وسنُ یالْح

ابِیسا شَبنَّإلِأَ  دلِ الْجا خَ، هموهأَب ایومنْه؛140ص، 1ج، م2001، خطیـب بغـدادي  (».رٌ م 

این حدیث هم در کتب شیعه و هم در کتـب   )167، ص3ج، ق1418، يم نیشابورکحا

اهل سنت نقل شده و به طرق دیگر هم بیان شده است که از آن تواتر معنوي نیز ثابـت  

 و رکأبـوب « نماي ن حدیث تقلید کرده و حدیثضیلت ایواضعان از صحت و ف. دشو می

اي تقویت آن را جعل کرده و بر »نین والمرسلییهول أهل الجنإل وما خ� النبکدا یعمر س

ـ اانـد.   دهنسـبت دا  منین علـی صدورش را بـه امیرالمـؤ   از  ياریدر بسـ  تیـ ن روای

ـ یابـن ماجـه قزو   سـنن ، احمد بن حنبل مسند اهل سنت از جمله يها تابک  سـنن ، ین

ـ  ؛نقل شـده اسـت   ...و یثمیه مجمع الزوائد، يترمذ  و مسـلم از نقـل آن   يبخـار  یول

هیثمـی بعـد از   . ل ضعف آن باشـد یاز د� یکیتواند  ین خود میه اکاند  ردهک يخوددرا

سـند آن   ه در سلسـله کاند  ردهکنقل  یت را بزاز و طبرانین روایا« نگارد: نقل حدیث می

ـ ن )53ص، 9ج، ق1408، هیثمی(».ف استیبن عابس وجود دارد و او ضع یعل ز ابـن  ی

آورده و  الموضـوعات تاب کت را در ین روایا، گر از بزرگان اهل سنتید یکی، يجوز

بـن  ا(».سـلم  ه ویـ  علصلى اهللا ث موضوع على رسول اهللایهذا حد« :دیگو یبعد از آن م

   )318ص، 1ج، ق1418، جوزي

ه امـام  کـ  چنـان  ؛تعـارض اسـت   با روایاتی دیگـر در نما  حدیثاین  ،از طرفی دیگر

ـ انمـا   حـدیث ایـن   دربارۀ، ثم داشتندکبن ا ییحیه با ک يا رهدر مناظ جواد ن گونـه  ی

ـ فرموده باشد؛ ز ین سخنیچن امبریه پکمحال است « :اند جواب داده ان یه بهشـت کـ را ی

. وجـود نـدارد  ، باشـد  يریه در سن پک یسکها  آن انیجوان هستند و اص�ً در م یهمگ

 امـام  حـق  در خـدا  رسـول  هکـ  یتیروا مقابل در ردندک وضع هیبنوام را تیروا نیا

جوانـان اهـل    يدو آقا، نیامام حسن و امام حس رمود:ف نیحس امام و حسن

بـا احادیـث   نما  حدیثحتی این  )247ـ246، ص2، جق1403، طبرسی(».بهشت هستند
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 ر المنثـور الـد مفسر معـروف اهـل سـنت در    ، یوطیس. اهل سنت نیز در تعارض است

ه کـ  یحـال شـوند در  یداخل بهشـت مـ  ، اهل بهشت :فرمودند رسول خدا« سد:ینو یم

شـان  یها ده و چشـم یـ چیسرشان پ يمو، ینوران صورتشان، مو یبدنشان ب، ان هستندیعر

رو  ازاین )48، ص1ج، ق1404سیوطی، (».ساله هستند وسه یس ها آن ۀده و همیشک سرمه

  . دشو کشف مینما  حدیثبودن این ملی در روایات موضوع با اندك تأ

کـه   »ر منـا یاهللا أغ ر منه ویأنا أغ ور ویعمر غ «: هریره نقل شدهدر روایتی دیگر از ابو

، 100ج، ق1403، مجلسـی (»رُ منـه یـ ورا و َأَنَـا أَغ یـ م أَبـى غَ یانَ إِبراهک« شاید از روایت

  . تقلید شده باشد )33ح، 248ص

بابهـا فمـن    یعلـ  نإل العلم ویأنا مد« را در حدیثقالب تقلید بر محور وضع ایجابی 

. توان یافـت  نیز می )378ص، 42، جق1415، ابن عساکر(»نإلیأت باب المدیأراد العلم فل

اما واضعان با معیـار قـرار دادن ایـن    . این حدیث نیز با الفاظی مشابه تواتر معنایی دارد

ابن حجر مکی در کتاب . متنی را براي دیگران نیز جاري ساختند فضیلت درون، روایت

انـا  « فرمـوده:  آورده است که رسول خدا )34م، ص1997(هیثمی، قإلصواعق المحرال

در برخـی   ».العلم و ابوبکر اساسها و عمر حیطانها و عثمان سـقفها و علـی بابهـا    مدینإل

این در حالی اسـت کـه   . اضافه شده است »حلقتها إلو معاوی«نما  حدیثکتب نیز بر این 

ناچار آنجا که از  به، نیافته» معاویه«حدیثی در ذکر مناقب  ،خود صحیحدر  یوقت بخاري

، 3جتـا،   ، بـی بخاري(.نام یادکرد معاویه  بابی گشوده است به، مناقب صحابه سخن گفته

این خود دلیل آن است کـه فضـایلی   لذا ابن حجر عسق�نی معتقد است که  )1373ص

هیچ اسـاس و صـحتی نـدارد و در    ، ستکه در خصوص معاویه نقل شده و اخت�فی ا

 .یـک طریـق اسـناد درسـتی نـدارد      فضایل معاویه احادیث فراوانی وارد شده کـه هـیچ  

   )83ص، 7جتا،  ، بیعسق�نی(

یعنی واضع آن سلبیات در یک حـدیث   ؛قالب سلبی است، تقلید قالبِ محور دیگرِ

 این محـور نیـز از یـک   در . دهد م را الگوبرداري کرده و به موردي دیگر نسبت میمسلّ

شده در حـدیث در مـوردي دیگـر دسـتخوش      حدیث تقلید شده و ضعف نسبت داده

ـ از پ«عمرو عاص نقل کـرده:   ،نمایی نمونه در حدیث براي. شود وضع واقع می  امبری

در  1».نـد ا ارانکـ زیستند دوستان من پرهیطالب دوستان من نه فرمود خاندان ابوکدم یشن
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بخـارى  . ابوالعاص بود، جاى ابوطالب هه بکبود  مبرایاز پ ن مضمونیثى بدیحد واقع

قـرار  د یه سـف کم جاى عاص را یهاى قد رده و در نسخهکت تحفظ ین روایز در نقل این

ه کـ انـد   اض نوشـته یب ۀلمک ،ت امانت در محل خالىیرعانیز از باب اتبان کو  داده بوده

» اضیـ خانـدان ابـى ب  « ث رایهـا مـتن حـد    قبل و بعد بهم وصل نشـود و بعضـى   لمۀک

   2.اند خوانده

  تبیین مراد آیات. 8ـ6

توان نام برد که واضع هـدف خـود را بـه     تبیین مراد آیه را می، ي وضعها از دیگر قالب

واضـع در ایـن قالـب سـعی در     . دهـد  این بهانـه و در ایـن قالـب و روش جـاي مـی     

او در مقـام وضـع   . دمـراد آیـات و تفصـیل آن دار    دربارۀیابی  پردازي و حقیقت داستان

ي هـا  بـا گفتـه  ي مـتن قـرآن اسـت    هـا  در این قالب اهداف خود را که ناگفتهکوشد  می

ـ  . خویش تطبیق داده و هدف خود را از وضع نسبت به مخاطب القا کند اي  هاگـر در آی

در . کننـد  بحثی به میان آمده است آن را به زعم خود بسط داده و مراد آیه را تبیـین مـی  

 إِصراً نایعلَ تَحملْ إل و ربنا« دارد: به خداوند عرضه مـی  سول مکرم اس�مر، قرآن کریم

از بخارى و مسلم در بـاب معـراج   از طرفی  )286 بقره:(».قَبلنا منْ نَیالَّذ علَى حملْتَه ماک

امبر یـ ن نیسـت وهـن پ  اندکه معی آورده نمازف یبراى تخف امبر خاتمیرر پکم ۀمراجع

در « :نـد ک ینقل م امبرین است که از گفتار پیث ایهود! حدیامبر یم پیا تعظیست و ما

ت من پنجـاه نمـاز   دم به او گفتم بر امیچون به موسى رس، شب معراج هنگام بازگشت

هـاى   ل تجربـه یاسـرائ  ه با بنىکشناسم  یموسى گفت من مردم را از تو بهتر م، مقرر شد

ف بخـواه و  یـ گرد و تخفسوى خدا باز، ندارندن نماز یام و امت تو طاقت ا ردهکسخت 

ف گرفتن فرسـتاد  یبازگشتم و از خدا خواستم و چهل نماز شد و باز موسى مرا به تخف

خواست باز مـرا   یحضرت موسى م. ست و بعد ده و عاقبت پنج نماز شدیگر بیو بار د

ـ   یتقاضاى تخفه ب ـ (».ام ى سـر فـرود آورده  یکـ نه ف بفرسـتدکه گفـتم ب ، نیشـابوري  ک:ن

   )264و  263 ،259ح، 74باب، مانیتاب ا�ک، 145ـ51، ص1، جق1407

ه در آن بـه وهـن رسـول مکـرم     کـ هود اسـت  یات نژاد ینواى از م ن افسانه نمونهیا

طلبـد و در ایـن راسـتا     پرداخته که مدام براي تکلیف الهی از خدا تخفیف می اس�م

سبب آن او را بر حضرت تفضـیل   کند که به دي رسول خاتم معرفی میها  پیامبر یهود را
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بایـد گفـت در   . هود را در دل مسلمانان نفـوذ دهنـد  یداده و دوستى حضرت موسى و 

مبنی بـر درخواسـت دفـع تکلیـف سـنگین      اي  هبه نکت قرآن که از زبان رسول خاتم

همـت بـر جعـل    ، برداري از موارد تکالیف سنگین واضع از باب پرده. است اشاره شده

نمـا   حدیثدر این . دست دایر بر وهن رسول مکرم اس�م گمارده استاحادیثی از این 

تا تخفیفی کسب نماید که  کند مکرر به خداوند رجوع می کند پیامبر اس�م اشاره می

  . شود کند و به همین مقدار قانع می آخر رسول خدا از رجوع دوباره شرم می در مرتبۀ

  نتیجه. 7

رد . شناسـی دارد  بوده و نیـاز بـه آسـیب    ناپذیرعنوان یک آسیب وجودش انکار وضع به

ي مختلف گسترش پیدا کرده ها دیده شده و به انگیزه پاي وضع از زمان رسول خدا

. ي موجود استها به گونه معرفت، شناخت این گونه احادیثاولین مرحله در باز. است

یـز آن  اسایی احادیث موضـوع و تمی شن ي وضع نیازي ضروري برايها آشنایی با قالب

وضع ، وضع در قالب استتار ند از:ا که در این نگاشته به هشت مورد آن که عبارت است

وضـع در  ، وضع در قالب رفع ابهـام دهی،  جهتوضع در قالب ، در قالب حکم شرعی

وضع در قالب تقلید و وضع در قالـب تبیـین   ، وضع در قالب سبب نزول، قالب ترکیب

باعـث  نیـز   وضـع  ۀپدیـد  ۀنمایی بـیش از انـداز   زرگب ،از طرفی. اشاره کردیم مراد آیه

بینانـه و   باید با این پدیده با نگـاهی واقـع  در این راستا . دشو اعتمادي به احادیث می بی
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