
 

 

 

 

 

 

 

 

 روایات موضوعهبرای واژگان مستعمل ترین رایجنقد و بررسی 
 

 *محمد شریفی

 **قربانی الکتراشانیفاطمه 
 

 چکیده
ترین منااب   هایی است که یکی از مهمورود غیر صحیح روایات به دامنۀ احادیث موضوعه از جمله آفت

د شاو مسائلی که سبب می. از سازددار میب قرار داده و اعتبار آن را خدشهدینی مسلمانان را مورد آسی
عاد  آگااهی و شاناخت     ،وسی  و پردامنه انگاشته گردد ،غیرواقعی شکلیفراوانی روایات موضوعه به 
ررسای غواوو و   ب. اسات  وضا  آن با بحث  قرابتو میزان انطباق و  ،جعلیواژگان مستعمل در روایات 

در  ...و ابوریاه  ،میردامااد  ،شده توسط بزرگان شیعه و اهل سنت چون شهید ثاانی معنایی تعاریف ارائه
از  ،اناد قارار گرفتاه  جعل  ۀبسیارو از روایاتی که در دایرمؤید این نکته است که  ،تبیین روایات جعلی

در کتب روایی و نیز کتب دالغت بر ضعف حدیث دارند و نه جعل و وض .  شده خارج بوده وتعاریف ارائه
یث دالغات داشاته وغای    بر ضعف حاد  متعددو از روایات را یافت که فقط وهاتوان نمونهمی موضوعه

ی افزوده است. جعلبر شمار روایات  ،یا ناآگاهانه یح به جعل حدیث نموده و عامدانهتصر ،کتاب دۀنگارن
تارین کاربردهااو   باه بررسای رایا    در این مقاغاه   ،در برخی کتب موضوعه لهئبا توجه به وسعت مس
در  تارین واژگاانی کاه   بدین منظور مهام  .خواهیم پرداختروایات این دسته از ناصحیح واژگان براو 

صادیقی از ادعاو و م گرفتمورد بررسی قرار  مختلف رواییدر کتب  ،دشومی ضعف حدیث مطرح ۀحوز
 اساتفادۀ که  چنین است ،صورت گرفته تحلیلیبه روش توصیفی مقاغه کهاین  نتیجۀد. پژوهش ارائه ش

  د.کنمی وض  خارج عنواناز روایات را از  بسیارو ده و جعل را محدودتر کر ۀدایر ،بجا و صحیح واژگان
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 مقدمه .1

مسرال  متتلر    هرم  روایات در صدور حکم شررع  و ف و فعال  مؤثربا توجه به نقش 
از ده  روایرات مووروعه   لذا سامان ؛دشوآشکار م اعتبارسنج  روایات اهمیت ، دین

صرحی  یرا    شمول برخ  روایات در زمرر  . است ی علم حدیثهابتشترین محوری
آثرار و   چه بسرا  ؛متفاوت را برای بتش  از دین رقم زند تواند جریان  کامالًم ، جعل 

 و فقهر   فکرری منفذی برای رسوخ انحرافرات   است وانستهت لهئنتایج غفلت از این مس
و اصول  یانات متعدد اعتقادی را به جریکپارچگ  و وحدت دین   ایجاد کرده،در دین 
  و سرنجش  تعریف  صحی  از روایات موووعه و ارزیراب  تالش برای ارالۀد. تبدی  کن

 ایرن در  پاسرخ مناسرب  خواهرد داد.    مسئلهبه حساسیت ، شدهبر اساس معیارهای اراله
انگراری را  توهم جع  ،هرگونه وع  در روایت، در کتب موووعهگاه حال  است که 
را بررای او   حدیث فهمهرگونه تفحص و پیگیری در  ایجاد وو متاطب  برای نویسنده

مسرئله بره نفره اهردا      نیز از این  «شاخت»از جمله برخ  مستشرقان د. کنم  متوق 
 نرد. اسرته دان اعتبار و جعلر  اری از روایات نبوی و فقه  را ب ده و بسیخود استفاده کر

 رسولجانب ها از آن اعتباری برای صدور، روایات تاریت  وثاقت در تشکیک ایشان با
 دیردگاه  از کره  حردیث  صردور  زمان به منتسب فقط را آن و نبوده قال  صحابه و اهلل

 (Schacht, 1950, p. 171-172)د.ندانم ، است آن جاع  ایشان
گیررد  مر   نبوی سرچشرمه متواتر تعری  حدیث موووع در کتب روای  از حدیث 

مِونَ   تَبَوَّأأْ مَْْعَودَ ُ  یمُتَعَمِّداً فَلْ یالْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَ یهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَیأَ» فرماید:م  که

هرا  حدیث برای این دسته از نقر   استعمال واژ ( 124ص ،2ج، ق4107، )کلین «النَّارِ
برا  در تضراد و ناسرازگاری اسرت.     واقع  صورت تسامح  بوده و با تعری  حدیثبه

بر اساس ایرن حردیث صرورت گرفتره     ، روایات موووعه که مبنای تعری توجه به این
نرد از تنروع و تعردد بسریاری     کنمر   است و واژگان  کره روایرات مووروعه را تبیرین    

روایرات   دایرر  که آیا تمام واژگران مسرتعم  در    دشوم  ال مطرحؤاین س، دنبرخوردار
میزان قرابت و انطباق این واژگان با مفهوم ووره چیسرت؟ چره     د؟ندارعه قرار وموو

مصادیق  از ورود ناصحی  این دسته از روایات به روایات موووعه در کترب حردی     
واژگران در  تررین  رایرج و اسرتعمال  پاسخ داده  پرسشوجود دارد؟ این پژوهش به این 
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 .کرده استنقد و بررس  حوز  روایات موووعه را 
 تردوین پذیرفتره  مقاالت متتلف  کتب و ، ووه در روایات ینۀ بررس  مقولۀدر پیش

ل  را در اند و در آن روش مؤتهپرداخ موووعهشناس  کتب یا به روش آثاراین  است.
مبران  شرناخت  حردیث    بره   یرا  دهقد و بررسر  قررار دا  انتتاب روایات جعل  مورد ن

 و کترب . از جمله این مقاالت اندکردهتوجه گونه از روایات و حکم شرع  اینموووع 
   د:توان به موارد زیر اشاره کرم 

 «هدر االسرار المرفوعۀ ف  االخبار الموووعمبان  شناخت حدیث موووع »های مقاله
 مقالرۀ ش(؛ 4931، بسرتان  «)حکم شرع  ووه حدیث»(؛ ش4931 ،یاریماری الهع)
مرن  برتحلی  مفهوم  و فرایندی حدیث  تأکیدازپژوهش  اصطالح حدیث موووع با ب»

رورای   )«شریعه حردیث    پرردازان در حروز  دروغ»(؛ 4931 ،آبراد زینر  ملرک  «)کذب
 ش(؛4977همرو،  )«حدیث اهر  سرنت    پردازان در حوزدروغ»؛ ش(497۶، اصفهان 

ووره و نقرد   »کتاب  ش(؛4930، بهرام )«المصنوعه اللئال  در سیوط  اس رشنسبک»
ها آثار دیگر که در بتش  از آثار خود به روایرات  و ده ش(4931، مسعودی) «حدیث

امرا   شرده، از روایات موووعه اراله تعاری  مشابه   ،اند. در این آثارموووعه پرداخته
و صحت ورود این واژگران بره    مورد استفاده در روایات موووعهواژگان  همۀبررس  
اسرت. ایرن پرژوهش برا اسرتتراج       قرار نگرفتهمستقل  مورد توجه و مداقه ، دستهاین 
واژگان و عبارات مستعم  در روایات مووروعه و بررسر  انطبراق و قرابرت     ترین مهم

بردین   سرازد. روایات را محدودتر مر  این دسته از  دایر ، آنان با موووع جع  و ووه
و شرده  پرداختره  « من کذب»دقیق و معناشناس  روایت  به تعری  منظور در ابتدای امر

. گرفته است مورد بررس  قرارو در کتب لغت ر قرآن دواژگان  با مفهوم ووه و جع  
وعی  در کتب موووعه مورد واژگان و عبارات مستعم  در روایات ترین رایجسپس 

، روایات جعلر  قررار گرفتره اسرت     ، که در زمر جستجو قرار گرفته و مصادیق  از آن
 .  دشوم  اراله
  وضعانتساب مستعمل در واژگان شناسی مفهوم .2

ه بلنردی و بر  به معنای و  (931، ص3ج، ق4141، )ابن منظوررفه ووه در لغت ود
، (490ص ،49ج، ش4910، )مصرطفوی پرتاب کردن و سراقط کردن ، معنای انداختن
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 ،9ج، ق4140، جوهریو فرونهرادن)  (101، ص1ج، ش4971، طریح )ن آوردنپایی
، راغررربو ایجررراد و خلق) (437ص ،2ج، ق4103، انتقال)فراهیررردی، (4233ص

، جرر  ).اسرت و در حالت مصدری به مفهوم قرارداد و جعر   آمده  (371ص، ق4142
بره معنرای   اسم مفعول ووره و   «موووع» واژ و  (2431ر2437ص ،2ج، ش4971

حردیث  »نتیجه آنکه اصرطالح  ( 47ص، ق4147، )مرع ساختگ  و دروغ آمده است.
زیرا کالم  خارج از حقیقت بوده و به  ؛آن نیستارتباط با مفهوم لغوی نیز ب « موووع

از جهرت اعتبراری در    و سرتن  جعلر  و سراختگ  اسرت    ، مانند قراردادهای انسران  
 .دارددرجه قرار ترین پایین

دروغ بره   ی اسرت کره بره   فع  و تقریرر ، قول، موووعروایت ، در اصطالح حدی  
؛ 903ص، ق4124 ،صردر )است. شدهنرسبت داده  در نزد شیعه( نیز المه) و پیامبر
و  (٣۸٣، ص4ج، ترا  بر ،  وطیسر  ؛412ص، ق4149، عامل  ؛410ص، تاب ، قاسم 

ه چر  ؛برودن راوی  گرو دروغنره   استساختگ  بودن روایت ، باشدم  تأکیدآنچه مورد 
، سربحان  ؛ 933ص ،4ج، ق4144، )مامقران  .گویرد راسرت مر    گودروغگاه  اینکه 
 ،4ج، ق4104، فالترره ؛393ص ،2ج، ق4103، عسررقالن  ؛401ررر401ص، ق4143
 ؛141، ص4ج ترا، بر   ،برن حنبرر   ا)به عمرد باشرد  و دروغ خواه این ووه  (403ص
و خواه راوی در  (911، ص1ج ،[ب]ق۱۴۱٣ ،؛ صدوق99، ص4ج، م4334، یبتار

 و به تصری  فرریقین  (7ص، ش4931، )مسعودیباشد.داشته ن  ساختن مضمون نقش
سرت کره بره    ا وعی  دسته روایاتترین زنندهآسیب بدترین و ازیک  حدیث موووع 

 (92ص، م4317، ابوریره  ؛439ص، ش4930، میرداماد)د.کندین لطمه وارد م  پیکر 
، ق4144، مامقران  .)اندبر حرمت مطلق آن رأی دادهو آن را از جمله کبالر برشمرده و 

ووره از  و وقروع جعر  و    (441ص ق،4121 ،؛ ابن عبدالصمد عامل 101، ص4ج
قابر    کاکرت لفرو و سرتاوت معنر     چرون ر شواهدی  ن وطریق اقرار راوی و یا قرای

 (912، ص44ج، ش4930، .)مهریزیتشتیص خواهد بود
 روایت موضوعهاز  علمای حدیثیتعاریف  .1ـ2

مشرابه   تقریبراً ، دهندم  لهارا در آثار خود از تعری  روایت موووع عالمان روای آنچه 
الم کرذوُبُ   و هُر ، ووروعُ المُ دیثُلح ر أَ» :اسرت  مشرهور بوده و برگرفته از ایرن تعریر    
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ابوریره   (439ص، ش4930، ؛ میرداماد412ص، ق4149، عامل )«.وعُصنُالم  قُلِتتَمُأل
 دهگونره ارالره کرر   ین تعریر  را ایرن  ا، یا سهوی بودن ووه با مطرح کردن عمدینیز 
و  وراًرول اهلل ز سرُر ر   لر إ نسروبُ الم  وعُصنُالم  قُلِتتَالمُ رو هُ وعُووُالمُ ثُیدالح و » است:

  (32ص، م4317، هیابرور«).أًطَم خَأ مداًع  ک ذلِ کانَ واءًسرَ راًرهتانَبُ
جایگزین شده اسرت.  « راًرهتانَو بُ وراًز » مشهور با عبارت تعری در  «مکذوب»  واژ

دانسته  وب به پیامبرروایات منسبه  فقطحدیث موووعه ، ومن اینکه در این تعری 
سرایر  د. کنر ت را از موووعه بودن خرارج نمر   روای، عمدی یا سهوی بودن آنو شده 
سراخته و  خودروایرات را   گونهاین ،تعریف  مشابه با ارالۀپژوهان اه  سنت نیز حدیث

، 4ج، ترا بر  ، سریوط  ؛ 393، ص2ج، ق4103، عسقالن دانند.)م  دروغ  بر پیامبر
نسربت   دی   است که به دروغ بره معصروم  ح، نتیجه آنکه حدیث موووع (217ص

 یا خیر. ی در ساخت مضمون نقش  داشته استخواه راو داده شده؛
 در قرآن جعل و وضعمفاهیم  مطرح در واژگان .2ـ2

با همین مفهوم در قرآن  «ووه» توان به بررس  واژ م  برای درک بهتر حدیث موووع
، تعدد لغوی خود که به آن اشاره شرد معان  مقرآن در این واژه در اصطالح  پرداخت. 

و ووه به  ،همنشین شده است« الْكَلِمَ حَرِّفَُّنَی» هرجا که با عبارته است. اما به کار رفت
 حَرِّفُوَّنَ ی دُواها نَیالَّذِ مِنَ» فرماید:برای نمونه م  دارد. پروردگار اشاره ازکالم  تحری  

 نَیآخَورِ  لََِّْْمٍ سَمأاعَُّنَ لِلْكَذِبِ سَمأاعَُّنَ دُواها نَیالَّذِ مِنَ وَ» یا (11: )نساء«مََّاضِعِهِ عَنْ الْكَلِمَ

ز مروارد  تحری  کلمات اخواه این ؛ (14: )مالده«مََّاضِعِهِ بَعْدِ مِنْ الْكَلِمَ حَرِّفَُّنَی أْتَُّكَی لَمْ
، ق4142، راغرب )آن باشرد.  یرا خرارج   قرارداد پروردگار بوده یرا از مصرادیق کلر     

  یر تحر را خردا  سرتنان  کره  اسرت  یهود آمده صفات در شرحین آیه در ا (371ص
 و منرافه  بررخال   را حکمرى  هرر  و (معنرو    یر تحر ای لفظى  یتحر خواه)کنندمى

مکرارم  ).نرد کنمرى  رد کلرى هبر  ای ریتفس و هیتوج را آن، دهند صیتشت خود ها هوس
 (913، ص1ج، ش4971، شیرازی
با مفهوم  مشابه مکذوب و متتلق و مصنوع  سه واژ ده است که گونه اظهار شاین
 فرت  المغیرث  کتاب در  .است دهح شمطر کنار یکدیگر ی درتأکیدو  صورت ذوق و به

است و اال یک   تأکیدبردن هر سه این کلمات برای  رسد به کارم  به نظر» آمده است:
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، 4ج، ق4141، سرتاوی )«بررای داللرت برر ایرن نروع حردیث کراف  اسرت.         هااز آن
 ،اگرچه مبنای معنای  این سه واژه برر دروغ و خرال  واقعیرت داللرت دارد     (231ص

 د.کنر م  تنهای  ابعادی از روایت موووعه را آشکارهریک از این واژگان بهبدون شک 
ه صورت جداگانه در انتساب روایت  به جعر  مرورد اسرتفاد   هب اول اینکه از هر سه واژه

متتلرق و   داشرته و واژ   داللرت کذب برر دروغ برودن روایرت      واژ ثانیاً ؛گیردم  قرار
چه این روایت مصنوع بوده و از روایتر   حال  ؛دارد تأکیدبر ساختگ  بودن آن  مصنوع

بوده و بدون هرگونه  تلقروایت  متیا اینکه و تحری  یافته باشد دیگر برگرفته و تغییر 
اینکره  »آمرده اسرت:    تقریرب المعرار   در کتاب  خلق و ساخته شده باشد. ،قبل  زمینۀ

 اسرت. لرذا   در حقیقت مفیرد کرذب برودن آن   ، گرددم  کالم  به متلوق بودن وص 
کالم  مکذوب است و اطالق خلرق  ، گویند که این کالم متلوق و متتلق و مفتع م 

همچنین مکذوبِ  (403ص، ق4101، حلبىابوالصالح ال)«باشد.م  مفید کذببر کالم 
متتلقِ مصنوع به معن  آن است که این روایت توسط واوره آن خلرق و ووره شرده     

گراه  سرتن بره    ، گرو دروغی  دروغ نبوده و چه بسرا  گودروغاست و هر حدیث فرد 
 (91، ص41ج، ق4100، ىیهاشمى خو) .صدق نیز بگوید

، ؛ قرش 417، ص1ج ،ق4100، عسکریصدق)و متال   مطلق دروغ به «کذب»
در  (91، ص40ج ،ش۱٣۶0، یمصرررطفوواقعیت)متررال  ، (37، ص1ج، ش4974

لذا دخالرت گوینرده در آن    (411، ص2ج، ش4971، فع  و در عم  گویند.)طریح 
فون نیرز معنرا   لون و یحر یبدّ تواند بهم  و (123، ص2ج ،ق۱۴۱۴،  ومیفمالک نبوده)

 كَوذَبَ  مِمأونْ  أَظْلَمُ فَمَنْ» در قرآن آمده است: (11، ص4ج، ق۱۴۱۹، حاتماب ابن د.)شو

  فِ إِنَّ»نیز آمده است که  المرؤمنیندر روایت  از امیرومن اینکه  (92: زمر) «اللَّهِ عَلَى
 ر سُرولِ  ع لَى کُذِب  قَدْ و  م نْسُوخاً..... و  نَاسِتاً و  کَذِباً و  صِدْقاً و  ب اطِلًا و  ح ق اً النَّاسِ یدِیأَ

  ع لَرر کَ ُرررَتْ قَرردْ النَّرراسُ ه ررایأَ فَقَررالَ برراًیخَطِ[ هِمْیفِرر] قَررام  ح تَّررى ع هْرردِهِ ع لَررى ص اللَّررهِ
در مفهروم  « کرذب » در این عبارات نیز از واژ  (12، ص4ج، ق4107، )کلین «.الْکَذَّاب ۀُ

 جع  و ووه استفاده شده است.
حسین   ؛417، ص1ج، ش4971، طریح است.)افتر و کذب معنى اختالق به واژ 
پررس هرگونرره  (239، ص2ج، ش4974، قرشرر  ؛424، ص49ج، ق4141، زبیرردی
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، خلرق  (241، ص2ج، ق4101، متتلرق نامنرد.)ابن فرارس   ، خلق  کره کرذب باشرد   
فررق   و (723، ص3ج، ش4972، )طبرسر  .تراد  یکدیگرنرد  در افترا، فر ، اختالق
اسرم خراص    اختالقتواند دروغ یا صدق باشد اما م  خلقو خلق آن است که  اختالق

پس اخرتالق چیرزی جرز دروغ     .است دروغ و خلق به مفهوم جع و بوده ای کذب بر
 ما»مانند  رود کاره ب کالم وص  در خلق که هرجا (490ص، 4100، عسکرینیست.)

راغرب  .)دهرد  مر  کرذب  معنرا   (7: )ص«اخْوتِق    إِلَّا هذا إِنْ الْآخِرَةِ الْمِلَّةِ یفِ بِهذا سَمِعْنا
   (231ص، ق4142، اصفهان 

در هرر صرنع     جودت عم  اسرت. به معنای است و صنه « صنه» ۀاز ریشمصنوع 
، 4ج، ق4103، فراهیردی  ؛139ص، همانفعل  است ول  در هر فعل  صرنه نیسرت.)  

.)حسرین   آمرده است  ینو دروغر  سراختگ  ، به مفهوم امری متتلرق مصنوع  (901ص
 کره مسرتعم  در روایرات مووروعه    « مصنوع» واژ  (947، ص49ج، ق4141، زبیدی
در همگ  به مفهوم ساختن چیرزی  ده و استفاده شدر قرآن متتل   اتدر اشتقاق است،

 اللَّوهِ  صُونْ َ » به آیرات توان م  و انجام عمل  از خیر و شر اشاره شده است. برای نمونه

 ر یو خَب اللَّوهَ  إِنَّ» و (11: )عنکبوت«تَصْنَعَُّنَ ما عْلَمُی اللَّهُ وَ»، (33: نم )«ءٍیشَ كُلَّ أَتَْْنَ یالَّذ

که به ساخته شدن عملر  از جانرب فررد یرا افررادی       داشاره کر (90: نور«)صْنَعَُّنی بِما
بره   ،توجه به اینکه در آیرات متعردد  با ( 910، ص1ج، ش4971، )طریح اشاره دارد.

بدون شک اشراره بره اعمرال  دارد کره      ،دکنم  اشاره هااز اعمال انسانآگاه  خداوند 
شود و انسان در خیر و شر بودن آن دخالت دارد. با ایرن  م  تحت اختیار انسان ساخته

شرته  فرد بوده و در آن دخ  و تصر  دا ۀساختاین واژه به روایات مصنوع که تعری  
   قرابت دارد.، است

برای نمونه واژگان جعر    ؛دن  مفهوم کذب هستدهنداراله  واژگان متتلف، در قرآن
: انعرام )«عِلْمٍ رِْیبِغَ  بَنَاتِ وَ نَیبَنِ لَهُ خَرَقَُّاْ وَ خَلََْهُمْ وَ الجِْنَّ شرَُكاَءَ لِلَّهِ جَعَلَُّاْ وَ»ۀ و خرق در آی

 است.نیز شام  معنای ووه آمده  (400
، 79، ص40ج، ق4141، به معنای شرکا )ابن منظرور  در لغت عرب  «خرق» واژ 
 گوینرد بر سربی  فسراد   چیزی قطه متضاد خلق و ، (413، ص1ج، ق4103، فراهیدی
، عسرکری است.) آمدهنیز  افترا و ساختن به مفهوم دروغ ؛(273ص، ق4142، )راغب
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، 2ج، ش4974، قرشر   ؛419، ص1ج، ش4971، طریح ؛ 472، ص2ج، ق4100
، ق4142، اسرت.)راغب  همعنرا شرد  ، نیز به مفهوم خررق و سراختن  « جع » (293ص
د. ورمن  شوجع  بیشتر در معرف  حدیث موووع استفاده م  فارس  از واژ  در( 431
یون و لندرت کاربرد دارد. رجرا متتلق و متلوق و مدسوس نیز در فارس  به واژ اینکه 
معنا کره حردیث   دین ب ؛ندکنم  موووع و متتلق استفاده شناسان عرب از واژ حدیث

 (3ص، ش4931، راوی است.)مسعودی شد ساخته و خلق
)خطیرب  که در معرف  روایرات مووروعه در کترب حردی   آمرده     « مدسوس» واژ 
در کرالم الهر  نیرز مرورد     ( 1، ص4ج، ق4933، بغردادی  ؛12ص، ق4931، بغدادی

: شرمس )«دَسأوههَا  مَون  خَوابَ  قَدْ وَ»فرماید: م  در قرآناست. خداوند  استفاده قرار گرفته
شده  اءی به قلب آن نیس دو از کىی و بوده «دس» ماد  از آیه این در «دسى» ۀکلم (40
 از مرراد  و نمروده  گرید زیچ در داخ  پنهانى را ز یچ که است آن معنا  به ماده نیا و
 آن مقتضرى ، نفرس  طبه که جهتى آن ریغ به را خود نفس انسان که است نیا کلمه نیا

 نمرو  و تیر ترب، اسرت  نفرس  کمرال  ۀیر ما که تىیترب آن ریغه ب را آن و دهد سوق است
در پنهران    المیرزان شرده در  تعری  ارالره  (104، ص20ج، ش4971،  دهد.)طباطبای

وارد کردن چیزی و یا حقیقت  در دیگری با تعری  روایت جعل  قرابت دارد. در کتب 
، ش4971، طریح  ؛919، ص2ج، 4974، لغت نیز دسّ به معنای پنهان کردن)قرش 

برا قهرر و    (941ص، ق4142، ( داخ  نمودن چیرزی در دیگری)راغرب  70، ص1ج
آن اسرت کره حکرم     دهنرد  و این نشان آمده (32، ص1ج، ق4141، ت)ابن منظورقوّ

و ایرن واژه مربروط    و ووع  است که در آن وارد شدهدسّ در روایت به معنای تزویر 
به روایات موووعه است نه روایات وعیف  که بره سرند آن اشرکال  وارد شرده و یرا      
شواهدی برای حجیت آن اراله نشده است. حال آنکه روایات مدسروس ممکرن اسرت    

 (14ص، ق4123، )سندباشند. زیبا تزیین شدهبه جهت سندی 
                        در لغتاست که  «یفر» از ماد ، گیرددیگری که در قرآن مورد استفاده قرار م  واژ 

خرواه بره جهرت     ؛(103، ص3ج، ق4103، )فراهیدیاسرت  شرکافتن  و قطه معنىه ب
، ش4974، قرشر  ؛ 71، ص3ج، ش4910، مصرطفوی ).افساد و خواه بررای اصرالح  

به جهت افسراد  « افراء»به جهت اصالح و « فری»اما راغب معتقد است  (474، ص1ج
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ریم: )م«ایفَرِ هاًیشَ جِهْتِ لََْدْ» فرماید:م  مانند آنکه آیه (191ص، ق4142، )راغب .است
 دکه باعث تعجرب شرو   است همچنین به معنای کذب  بزرگ و بهتان  بسیار عظیم( 27

 عَلَوى  افْتَرى فَمَنِ»ۀ در آیپروردگار  برمانند افترای ( 923، ص4ج، ش4971، )طریح 

 بسرتن  اشراره بره دروغ   (31: )آل عمرران «الظَّوالِمَُّنَ  هُمُ فَأُولهِكَ ذلِكَ بَعْدِ مِنْ الْكَذِبَ اللَّهِ
، 9ج، ش4971، ی طباطبرا ).با وجود علم به کرذب آن صرورت گیررد    عامدانه دارد که

 قَودْ  وَ بِعَوذَابٍ  سْوحِتَكمُ یفَ كَذِبًا اللَّهِ عَلىَ تَفْترَُواْ لَا لَكُمْیوَ مَُّّسىَ لَهُم قَالَ» ۀ( و نیز آی193ص

و آیات مشابه کره در همگر  نروع  کرذب عمردی مطررح        (14: طه) «افْترََى مَنِ خَابَ
 این واژه با مفهوم روایات موووعه قرابت بسیاری دارد. د.شوم 

، قرآن به مفهروم خبرری دروغرین و سراختگ  آمرده اسرت      از دیگر واژگان  که در 
 هَوذا  إِنْ كَفَرُوا نَیالَّذ قالَ وَ» فرماید:م  خداوند در قرآند. اشاره کر« زور»توان به واژ  م 

اینکره   ورمن  (1: )فرقران «زُوراً وَ ظُلْمواً  جوا ُ  فََْودْ  آخَرُونَ قََّْمٌ هِیعَلَ أَعانَهُ وَ افْتَرا ُ إِفْكٌ إاِلَّ
( و هرر  930، ص40ج، ق4141، معنرای دروغ)ابرن منظرور    در «افک»  همنشین  واژ

 «زور» برا واژ   (73ص، ق4142، شرده از حرق و حقیقت)راغرب   ده و عم  خارجپدی
عه ونشان از دروغ بودن و ساختگ  بودن ادعای  دارد که این مفهوم در روایرات موور  

، ش4971، بهتان و باطر )طریح  به معنای  در لغت« زور»گیرد. مورد استفاده قرار م 
 انحررا  میر  دارد.   است که به قصدی به مفهوم خروج از عدالت و ( و943، ص9ج

منحررر  ، زیرررا از جهررت خررود کرره راسررت  اسررت  ؛برره دروغ زور گوینررد روازایررن
، کرذب ، (433، ص9ج، ش4974، قرش ؛ 911، ص1ج، ش4910، مصطفوی)هشد

 َُّْلُوَّنَ یلَ إِنَّهُومْ » و نیز آیۀ ( آمده است943، ص9ج، ش4971، )طریح  باط  و بهتان

، منکرر امرری ناشناخته)قرشر     (2: مجادلره «)غَفُوَّرٌ  لَعَفٌَُّّ اللَّهَ إِنَّ وَ زُوراً وَ الََّْْْلِ مِنَ مُنْكَراً
 آن دربار  یادانسته  ناپسند و  یقب را آن میسل عق  است که (403، ص7ج، ش4974
( همنشرین   329ص، ق4142، )راغب.کندم  حکم آن قب ه بنیز  شرع و دهکر  توق
در این آیه نیز با عبرارت مسرتعم  در روایرات مووروعه برا       «زور» با واژ « منکر»واژ  
   قرابت دارد.« حدیث مزور»عنوان 

در روایات موووعه « منکر جداً، باط  منکر»رات  چون منکر با عبا  ومن اینکه واژ
، 2ج، ق4109، ؛ ابررررن جرررروزی 704ص، 9ج، ق4103، )مناویآمررررده اسررررت 
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در همرین پرژوهش   صرحت اسرتعمال آن    و (792، ص2، جق4107،  روم،491ص
 .شدخواهد  بررس 

استعمال واژگران فروق در توصری  روایرات مووروعه       رسدم  به نظرنتیجه آنکه 
، دشوم با آن قرابت داشته است. آنچه در ادامه بررس   برگرفته از مفاهیم قرآن  بوده و

ده و از جملره  ه با مفهوم روایت موووعه خلط شر عبارات و اصطالحات  است کسایر 
 روایات وعی  به روایات جعل  داخ  گردیده است.

 و جعل ضعفمشترک در  و مستعملعناوین  .3

، مصرنوع ، احادیرث سراختگ   ، مکرذوب ، متتلرق ، جعل ، خبر موووع»چون  عناوین 
وی و نیز با توجه به معنای لغگیرد که مورد استفاده قرار م  در روایات موووعه« مزور

عبرارات و کلمرات مسرتعم  در     سرایر  ای بجا و شایسته است.مفهوم قرآن  آن استفاده
 منکررٌ ، منکرر  باط ٌ»چون  مواردی توان بهم  ب حدی   در انتساب به ووه و جع کت

د که ایرن اسرتعمال خرود    اشاره کر «علیه أق  لم، أعرفه ال، ب ابت لیس، له أص  ال، جدا
 جای نقد و بررس  دارد.

 علیه أقف لم ،أعرفه ال ،بثابت لیس ،له أصل ال. عبارات 1ـ3
دورترری  با داللت کمترر و  « علیه أق  لم، أعرفه ال، ب ابت لیس، له أص  ال»عبارات  چون 

، شرود اسرتفاده  که اگر در کالم بزرگران   روندحدیث به کار م برای اشاره به جعل  بودن 
  عالمره طباطبرای   برای نمونره  (3ص، ش4931، )مسعودینیازمند اعتنا و پیگیری است.

برن   محمرد  نیالرد از شرمس  ث المشتهر  على االلسنۀیالمقاصد الحسنۀ فى االحاد بار در
هرا را  ث مترداول برر سرر زبران    یث از احادیحد ۱٣۳۶ که ق( 302)ستاو عبدالرحمن 

ن یر ا عنرى ی؛ "الاصر َ لره  "د: یگوگاه مى، ثیحال احادان ی  در بمؤل»فرماید: م  اراستد
ت بره چشرم   یر ن روایر ا،  ىی  حرد هاک از مجموعهیچ یست و در هیث را سند  نیحد
ث بره سرند  دسرت    ین حرد یر مرن بررا  ا   عنىی؛ "اَعْرِفهال"د: یگوخورد و گاهى مىنمى
در صحی  است کره  ، تعاری با توجه به این  (4، ص1ش، ج4971طباطبای ،  )«.امافتهین

حرال  نهایت حکم به وع  حدیث صحت داده شود و نه مووروع و جعلر  برودن آن.    
 یا کتراب روایر  اسرتفاده   ارات در موووع قرار دادن روایت که برخ  بزرگان از این عبآن
   دند.کرم 
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در مووروع دانسرتن کتراب     ق احروال الرجرال  یمنهج المقال فى تحقبرای نمونه در 
ت جماعرۀ  یو رأ»: استفاده شده است« الاص  له»از عبارت  «فض ال عل  ابن»منسوب به 

برن الحسرن برن فض رال المعررو         الکتاب المنسوب إلى عل ذکرون أن یوخنا یمن ش
شرریعتمدار  )«لره  ه ال أصر  یقولون: إن ه موووع علیو ، المالسهین علیرالمؤمنیاء أمیبأصف

روایرات ورعی      زمرر  و در روایات دیگری در (913، ص7ج ،ق4122، استرآبادی
وعی  بودن روایت بره   عۀیعۀ فى طبقات الشیالرفالدرجات کتاب  درآورده شده است. 

 ده اسرت: ع  سرند از ایرن عبرارت اسرتفاده شر     جهت مجهول بودن یرک راوی و ور  
ذکر عن معلى بن هالل عن الشرعبى و هرذا   یمامۀ یخ من اه  الیث مرو  عن شیالحد»

ر  مرن حرال   عر یمانى و ترار  بمرا   یخ الیتار  بجهالۀ الش له   جدا ال اص یالسند وع
همچنرین در رجرال اهر      (402، ص4ج، م4339، )مدن «.الشعبى من طرق المتال 

 مانند روایت ؛ه استشدووع مورد استفاده این عبارت برای روایات موگاه  از  سنت،
ث رد الشمس على ی)المقاصد الحسنۀ( ما نصه: حد  قال ف ین الستاویالدلکن شمس»
، )کراظم  «المووروعات.   فرأورده فر   یو تبعه ابن الجروز ، له قال أحمد ال أص ،  عل

در کتب اهر  سرنت   این عبارت از و گاه  نیز در وع  سند  (21، ص4ج، ق4121
روا   فصاح عن أحروال اال ونه در بیان منفرد بودن روایت دره است. برای نماستفاده شد
  و یفربّما رفه المراس، له ه بما ال أص ینفرد عن أبیقال ابن حبّان: » آمده است: الصحاح

نابجا   در برخ  کتب استفادهمچنین  (917، ص9ج، ق4101، )مظفر«.أسند الموقو 
، 1ج، ق4120، البران  )ناصررالدین  از این عبارت مشهود است.در معنای ووه روایت 

 (917و  237، ص4ج، ق4103، عجلون  الجراح  ؛973ص
ماننرد اینکره در    ؛گیررد در ذم و جرح راوی مورد استفاده قرار مر  « الاعرفه»عبارت 

إال أن جعفر بن محمرد   ال أعرفه» آمده است: ن بن مسکانیحس  دربار الغضالریکتاب 
، حلر  .«)ث فاسد  و ما عند أصرحابنا مرن هرذا الرجر  علرم     یبن مالک رو  عنه أحاد

در غریرب   ق احروال الرجرال  یر منهج المقال فى تحقو یا در کتاب  (247ص، ق4102
ا یزکر بن  ن بن علیإل ا عن الحس ب ال أعرفهیث غریهذا حد»آمده است: بودن روایت 

منرابه  در سرایر   (210، ص1ج، ق4122، استرآبادیشریعتمدار )«سنادبهذا اال یالبصر
 شود.دیده م در معنای جع  نابجا  نیز  استفاد  (197، ص1ج، تاب ، مناوی)
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« لرم اقر  علیره   »در اسرتفاده از عبرارت    أحوال الرجرال   منتهى المقال فدر کتاب 
شود که برای رجال  مورد نظر ادلۀ کاف  فراهم نشده و سرندی در  م  گونه استنباطاین

یت رجرال  دیگرر   به رؤممکن است این سند حال آنکه  وارالۀ حکم در اختیار نداشته 
  فلعل ره فر  ، طرس   ار و ال فر یر من االخت  نستت  ف هیعل أق  أقول: لم» باشد:رسیده 
لرم  »عبرارت  حال  است که  این در (473، ص1ج، ق4141، حالر ).«األص   الکش 

گرفتره  مرورد اسرتفاده قررار     جعر  بررای اشراره بره    ماننرد   منرابه  در برخ « اق  علیه
 (911، ص4، جق4103، الجراح عجلون  ؛ 772، ص2، جتاب ، مناوینک: )است.

مردیر  )دورمر   بره کرار  یرک راوی  قروی  که بررای مردح    «تب ثَ» واژ با وجود آنکه 
در جهرت رد و   «لریس ب ابرت  »در کتب اهر  سرنت از    (412ص، ش4932، چ شانه

فصاح عرن أحروال روا    االکتاب  برای نمونه در ؛عمال استاست مورد منکر بودن روایت
، 1ج، ق4121، مظفرر )«.س ب ابرت یو ل، ث منکریقال: هذا حدثمّ » آمده است: الصحاح

   ده است.همنشین کر «لیس ب ابت»با عبارت روایت منکر را  (223ص
چره در  اگرانرد  دهنظرر گرفتره شر    نتیجه آنکه عبارات فوق که برای مفهوم ووه در

مفهوم با داللت دورتری نسبت به واژگان جع  و ووه بر کذب و متتلق بودن روایت 
نحوی همنشین شده است که ذهن روایات وعی  به با عبارات مستعم  در، اشاره دارد

 سازد.م  سوی جع  منحر جای تضعی  بهمتاطب را به
 انگراری در حروز   روایات وعی  که با مسامحه و سره   سایر واژگان مستعم  در

عه را بره شرکل  غیرر    وروایات موو مورد استفاده قرار گرفته و دایر  وووعهروایات م
 باشد:م  شام  موارد زیر، ده استکرحقیق  گسترده 

  روایت منکر .2ـ3
راوی آن وعی  و محتوای آن نیز با مشرهور  شود که اصطالح منکر به روایت  گفته م 

گونه تعری  منکر را این عالمان شیعه (471ص، ش4930، نژادجدیدی).متال  باشد
ابرن  )«.و لَم ی کُن لَه ال را إسرنادو واحردو    ۀٌمتالفاً لِما ر واه جماع ۀِال ِّقما ر واه غیر » اند:دهکر

، ق4144، ؛ مامقان 212ص ش،4930 میرداماد،؛ 140ج، ق4122، عامل عبدالصمد 
، حدیث منکر متال  داشرته و متفررد اسرت   ، پژوهاناز دیدگاه حدیث (217، ص4ج

 (213ص، ش4932، دارد.)نفیس راوی آن موثق نبوده و روایت متال  آن تعدد نق  
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 حردیث منکرر از اقسرام حردیث ورعی      در نگاه فریقین ، با توجه به این تعاری 
، ق4101، طحران ؛ 209ص، م4334، صال  ؛212، ص4ج ،ق4144، )مامقان .است
مرا ر واه  »عبرارت   در تعریر  روایرت منکرر از   ومن اینکه اه  سرنت نیرز    (192ص

، تررابرر ، عسررقالن  ؛31ص، ق4101، )طحرران«ۀال قررالض ررعی ُ متالفرراً لِمررا ر واه  
تنها تفاوت تعری  شریعه و   ند.کنم  استفاده (190ص، ق4142، عتر ؛993ر997ص

آن اسرت  روایت منکرر  ی هااز ویژگ ، در تعری  اه  سنت کهاست در آن اه  سنت 
و بحرث   (201ص، م43334، )صال بودهثقه ، که راوی حدی   که با آن متال  است

 .موووعیت  ندارد نظر شیعه در آن مد تعدد نق 
تروان ایرن دسرته از روایرات را مووروع      وجود این تعاری  به حکم قطع  نمر  با 
 «منکر جرداً »و  «باط  منکر» شود که محدثان با عبارات  چوناما گاه  دیده م  دانست.

؛ 704، ص9ج، ق4103، )مناوینرد. کنبرای اشاره به موووع بودن حدیث استفاده م 
، ؛ هنرردی4111، ص2ج ،ق4931، قزوینرر ؛ 491، ص2ج، ق4109، جرروزیابررن 
 القرن الرابه عشر  ر فیاتجاهات التفسدر کتاب برای نمونه ( 940، ص42ج، ق4937
را حردی     آن« ن لره ال عقر  لره   یر ن هو العق  وم رن ال د یالد»در روایت را   ینسانظر 

، ق4149،  رومر ).اسرت  «باط  منکر»   یحدآن  قید نموده است کهموووع دانسته و 
 (792، ص2ج

منکر که به صراحت فریقین از واژگان مستعم  در روایات وعی   واژ نتیجه آنکه 
برا   آندن ا همنشرین کرر  راوی ب، است ی برخ  روایت دال بر وع  روایتهاو نشانه
 دهد.م  روایات موووعه قرار و یا تصری  به جع  آن را در دایر ووه  مقولۀ

 روایت محرّف .3ـ3
، ابن منظرور ی ایجراد شرده باشرد.)   رییآن تررغ  درسرتن  اسرت کره     شده یتحرکالم 
به روایت   «محر » حدیث( و 91، ص1ج، ش۱٣۹۳،  حیطر؛ 14، ص۹ج، ق4141

ایرن تغییرر    یا از آن کم کند.روایت را تغییر دهد  متن آگاهانهگویند که راوی عامدانه و 
 ثیحرد ( 11ص، ش4932، چر  خوانند.)مدیر شرانه   را محر کالم را تحری  و آن 

ر سررنده أو مررتنه   یر هرو مرا غ  » د:شو   میتعر گونهدی   اینح در اصطالح « محر »
؛ ۴۳۶ص، ش۱٣۹۲، مردار عتی)شرر «.مطلرب فاسرد   ثبرات ال ناسربه یو لرو بمرا ال  ، رهیبغ
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 بعضر  دانسته و   کیو مصح  را  محر نیز  گاه  (۱۴۹ص، ش۱٣۲۸، نژادیدیجد
 فقرط  را  یتصرح رخر  نیرز   . بداننرد م  بالعکس    و برخی  را اعم از تحریتصح

، ۱ج، ق۱۴۱۱،  )مامقانانرد. نامیرده شک  کلمره  گذاری یا نقطه در، ر لفوییمتتص به تغ
ابرن  )«فَراقْتُلُوه  یتْطُربُ ع لَرى مِنْب ررِ   یۀَ یتُمْ مُع اوِیاذَا ر أَ» روایت در برای نمونه (291ص

تحری  یافته اسرت و محردثان    «فَاقب لوُه»به « فَاقْتُلُوه» واژ  (241ص، ق4101، مزاحم
برخ   (411، ص40ج، ق4937، امین اند.)دهجع  و تحری  این روایت اشاره کر به

 ؛413، ص13ج، ق4141، انررد.)ابن عسرراکر  معاویرره برشررمردهآن را از فضرراینیررز 
ۀَ بْنَ یتُمْ مُع اوِیإِذَا ر أَ»چون حال آنکه وجود روایات نبوی  (271، ص4ج، تاب ، بغدادی

إِنَّ »و (241ص، ق4101، مرزاحم ابرن  «)فَاوْرِبُوا عُنُقَرهُ  یتْطُبُ ع لَى مِنْب رِیانَ یسُفْ  أَبِ
م ا کَانَ  أَنَا ر بُّکُمُ الْأَعْلى الدَّرْکِ الْأَسْفَ ِ مِنَ النَّارِ و  لَوْ لَا کَلِم ۀُ فِرْع وْنَ  فِ تَابُوتٍ  ۀَ فِیمُع اوِ

 د.کنخوب  آشکار م این تحری  واژه را به( 247ص، ۀَ)همانیأَح دو أَسْفَ َ مِنْ مُع اوِ
سبالیه که از طرفرداران عبرداهلل   در بیان اوصا   المل  والنرح در کتاب دیگر  نمونۀ
داللرت   جعل  بوده و بر الوهیت امام علر   د کهشوم  اشارهبه روایات   ،اندبودهسباء 
زنده است و هرگرز نمررده و در او جزلر  از الره       عل( پندارند که سبالیهایشان): »دارد

ش یرعد صرردا ، آیدم  )ابر( سحاب دردهد مرگ بر او استیال یابد. است که اجازه نم 
 یاعمامه امبریپ( حال آنکه 471ص، تا بر،  شرهرستان«)باشد.اش م هخرند، و بررق

رمرود:  فمر   امبریپ، دیرس م عمامه از راهوقت  امام با آن و بتشیده بود  امام عل به 
 (۱۸٣ص، ش۱٣۹۲ ،ی طباطبا؛ 112ص، ق۱۴١١،  )حلبآمد. در سرحاب  عل

ده ترا برخر    سبب شنوع  از محر  بوده و کم نمودن از متن روایت نیز همچنین 
روایات جعلر  قررار     روایات با قواعد حدی   مطابقت خود را از دست داده و در زمر

جعر   ، ای است کره برا تحریر    زول فرشته از جمله روایات موووعهحدیث نگیرند. 
عالن حردیث از مشربهه   جرا » گویرد: این روایرت مر    دکتر مسعودی دربار  ده است.ش

شباهت خداوند و متلوقات و  تقویت عقید  نادرست خود دربار  آنان  اند و انگیزبوده
، ش4931، )مسرعودی «اسرت.  اثبات صفت حرکت و انتقال بررای براری تعرال  بروده    

به روایتر  نزدیرک بره ایرن مضرمون       جمعهشب در فضیلت  کاف کتاب در  (413ص
ءٍ مِنْ عِب اد  ِ  شَ  ه  أَوْ تُقَصِّرَ فِیاک  أَنْ تُضَیلِلْجُمُع ۀِ ح ق اً و  حُرْم ۀً فَإِإنَّ » اشاره شده است:
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هِ الْح س رنَاتِ و   یر ضَراعِ ُ فِ یا فَیلَۀِ الْجُمُع ۀِ إِلَى س م اءِ الردُّنْ یأَوَّلِ لَ  فِ نْزِلُیاللَّهِ ...فَإِنَّ ر بَّک  
اگرچه کلین  در شرح خود سع   (141، ص9ج، ق4107، )کلین .«ئَاتِیهِ السَّیمْحُو فِی
 کنرد معنا به نزول حکمت او و تنزی  قضای پروردگار است تا نزول پروردگار را  دهکر
حرذ   ، که همان نرزول ملکر  باشرد   فرماید که شاید مفعول این عبارت در ادامه م و 

کره  ده است کراشاره  از امام روا این روایتدر اثبات ستن خود به و  گردیده است
للَّرهِ  هِ النَّاسُ ع نْ ر سُولِ ایرْوِی یثِ الَّذِیالْح دِ  ا ابْنَ ر سُولِ اللَّهِ م ا تَقُولُ فِیقُلْتُ لِلرِّوَا ع »

لَع نَ ع ا فَقَالَ یلَۀِ جُمُع ۀٍ إِلَى السَّم اءِ الدُّنْیکُ ِّ لَ  فِ نْزِلُیص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّه  تَب ار ک  و  تَع الَى 
ع إِنَّ اللَّره   للَّهِ ص ذَلِک  إِنَّم ا قَرالَ  نَ الْکَلِم  ع نْ م و اوِعِهِ و  اللَّهُ م ا قَالَ ر سُولُ ایاللَّهُ الْمُح رِّفِ

، صردوق )«ریال ُّلُرثِ الْرأَخِ    لَرۀٍ فِر  یا کُر َّ لَ یم لَکاً إِلَرى السَّرم اءِ الردُّنْ    نْزِلُیتَب ار ک  و  تَع الَى 
بررر  تصررری  امررام (141، ص9ج، ق4107، کلینرر  ؛124، ص4ج، [الرر ]ق4149
 ای از اصر  حردیث  شدهحری حاک  از وجود روایت جعل  ت «فین الکلممحر »عبارت 
   گردد.م  تبیین که با روشنگری ایشان است

 تحری  نوع  نیز این، بیفزاید چیزی حدیث متن بر، شتص اگر مجموعبنابراین در
 تروان م ، باشد واو  و مشتص، محر  حدیث اص  که صورت  در ده ومحسوب ش

خر   ایرن بر وجرود  برا   .شرود نم  روایت سقوط باعث آن تحری  و نمود استناد آن به
آن را ، که توجه به اص  روایتاند تهروایات موووعه قرار گرف روایات محر  در زمر 
جراعالن  د. مرز میان ووه و تحری  بسیار نزدیک بروده و  کنم  از حالت جع  خارج

 اند.در استفاده از تحری  در جع  روایت بهره بسیار برده
 روایات غلو .4ـ3
، حسرین  زبیردی  ).اسرت  شردن  ادیز و آمدن باال حدّ و از تجاوز معنای به لغت در غلو

، ش4974، قرشررر  ؛219، ص7ج، ش4910، مصرررطفوی ؛29، ص20ج، ق4141
گویند کره  به کسان   و در اصطالح حدی   (149ص، ق4142 ،راغب ؛420، ص1ج

غالیان به افرادی گویند که در ( 943، ص4ج، ش4971، ند.)طریح کنم  در دین غلو
ده و از مقام خداوندگاری نیز تجاوز کرر از اندازه فراتر رفته و برای ایشان  وص  المه

ایشان در عقاید  (479، ص4ج، تاب ، صفات اله  را برای ایشان برشمردند.)شهرستان 
و حلرول  ده و برای امامران مقرام الوهیرت    کرتجاوز از مرز عقالنیت و اعتقاد توحیدی 
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  دربار مفید شیخ (33ص، ق4103، .)ابن خلدوننداقال روح خداوند در وجود ایشان 
 و امیرالمؤمنین به و کردندم  تظاهر اسالم به که هستند کسان  هاآن» :فرمایدم  غالیان

 حکم و المه بودن حادث نف ، عقیده غلو عالمت در. شدندم  خارج اعتدال المه از حد

محبت المره   ایشان به بهانۀ (494ص، ق4141، مفید«).کندم  کفایت هاآن الوهیت به
احرادی   را بره   ، ی حدی   ایشانهاو با خزیدن در ص  شیعیان و امانت گرفتن نوشته

ی بره برخر    اعتمراد سبب ب و بدین شک  الی آن گنجاندند ههوای خود در الب مطابق
از  ه اه  بیرت حال آنک (24ص، ش4931، ک: مسعودی)نی حدی   شدند.هانوشته

روایات حاوی غلو  و با عروۀ (247، ص4ج، تاب ، صدوق ک:ن)غالیان بیزاری جسته
؛ 37، ص4ج، همانانرد.) را رد نمروده و پاسرخ داده   هرا برا جردل  اقنراع  آن   ، بر المره 
    (271، ص21ج، ق4109، مجلس 

این نکته را باید در نظر داشت که با توجه ، با وجود روایات غلو در احادیث فریقین
دلیر  انتسراب بره    بسیاری از روایات تنها به، ق نسبت به شیعهرَبه کینه و بغض برخ  فِ

بررای   .اندشدهروایات موووعه محسوب  قرار گرفته و در زمر  روایات غلو شیعه جزء
بن فض  و موس  بن قریس را برا    ، سلمۀابن جوزی افرادی م   عباد بن یعقوب ،نمونه

حال  است که ستنان دیگران بر توثیرق   ده است. این درکذاب معرف  کر، اتهام به غلو
ر ابن احمد برن علر    ایشان داللت دارد و این افراد با کسان  چون سدی  مک  و جعف

 اسرت.  یک  دانسته شرده ، کنندکذب معرف  م ها را به نق  روایات آن بن بیان که همۀ
اگرچره افرراط در فضرای     ورمن اینکره    (437، ش4931، حسرین  کاشران   مرویه )

هرای غلرو بره حسراب     از عالمرت ، دشوی غالیان محسوب م هااز ویژگ  معصومین
غلرو   تروان گفرت کره   نم ، هرجا افراط  در فضای  مشاهده شد ،آید. به بیان دیگرنم 
ماننرد   ممکن است کرامرات اهر  بیرت    زیرا ؛را در روایات جعل  قرار داده و آن شد

، زنرده شردن میرت توسرط معصروم     ، قب  از خلقت عالم احادیث خلقت معصومان
عزتر    ک:ن)د.ء روایات غلو محسوب شوو...نیز جز با امام عل  دگوی خورشیوگفت

 تعریر  غلرو  در  مجلسر   محمردتق   (429ص، ش4931، باش اسم  قیه و فردوی 
 المه شود گفته که است آن ،شودم  یاد غلو عنوانبه آن از که چیزی آن اما» فرماید:م 

دسرت   بره  عرالم  امرر  و میراننرد مر   و کننرد م  زنده، اندکرده خلق را زمین و هاآسمان
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حال آنکه زنده کردن مردگان بره اذن   (249، ص42ج ،ق4101، مجلس ) «.ستهاآن
. نیسرت امری غیرممکن و غلوآمیز  توسط اولیای اله  چون حضرت عیس  پروردگار
و کرامرت ایشران اذعران     نویسندگان کتب موووعه به جایگاه اه  بیتبرخ  اگرچه 
اند. بررای  آمیز و جعل  جای دادهروایات غلو ، گاه  روایت  را به خطا در زمر اندتهداش

 ناحیۀ از را کرامات  چنین ما» :آمده است رالموووعات ف  االثار واالخبا نمونه در کتاب

 خداونرد  قردرت  بره  امرام  کره  دارد امکران وجرود   این زیرا ؛شویمنم  منکر معصومان

 در را آن، روایتر   راویران  در میران  متهمان وجود اما، بیافریند نیز این از بیش معجزات 

 (233ص، ق4123، )هاشم حسن .«دهدم  قرار تردید و اتهام معرض
 که کرد روایت خدا رسول از صادق امام که است آمده راالخبا معان  در همچنین

 او آیا :پرسید فردی. بیافرید را فاطمه نور، زمین و آسماناز خلق  قب  خداوند: فرمود

 و خلقت آدم از قب  خداوند که است گونهانسان ایحوریه فاطمه :فرمود ؟نیست انسان
 قخلر  را آدم خداونرد  که آنگاه و بیافرید را او، داشتند وجود ارواح فقط که زمان آن در
و  بود کجا در فاطمه زمان آن در شد سؤال. داد وی به امانت به را فاطمه روح، کرد

 و تسربی   و داشرت  قررار  عرش ساق زیر در عطردان  در او :فرمود ؟خوراکش چه بود
 جبرلیر   و داد قرار بهشت در سیب  در را او خداوند پس، خوراکش بود خداوند تهلی 

 دنیا به فاطمه رتضح و نموده تناول را سیب آن پیامبر تاآورد .... من برای را سیب آن

غلوآمیزی در این روایت وجود  مسئلۀبا وجود اینکه  (931ص، ق4109، صدوقآمد.)
، ندارد و صحبت از عوالم  است که عق  آدم  امکان تحلی  و رد و انکار آن را نردارد 

روایات موووعه  جزء الموووعات ف  االثار واالخباردر برخ  کتب چون این روایت 
 ( و اتهام به غلو با جع  برابر دانسته شده است.914ص، ق4123، )هاشم حسن نبیا

عموم و خصوص مطلرق وجرود دارد و    جع  رابطۀ باید توجه داشت که بین غلو و
عالوه بر ایرن در مرواردی اگرر راوی    غلو نیست. ، هر غلوی جع  بوده ول  هر جعل 

حال آنکه طبرق   د.شوحدیث غلو محسوب م ، ه حدیث دیده شودلغال  در میان سلس
داللت بر ووه نداشته ، گو در سند حدیثصر  وجود دروغ، تعری  حدیث موووع

هرت  ج، در زمران ظهرور   حسرین  است. برای نمونه در روایات مربوط به رجعت امام
  روایرات  آن را در زمرر ، از معروفان غلو است« بن زیادسه  »اینکه یک  از راویان آن 
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 (919ص، هماناند.)جعل  آورده
 برشرمارده و را از منکرران سرهوالنب    ایشران  ، شیخ صدوق نیز در توصری  غرالت  

قُولُونَ لَروْ ج راز  أَنْ   یص و    س هْو  النَّبِنْکِرُونَ یإِنَّ الْغُلَا َ و  الْمُفَوِّوَۀَ لَع نَهُمُ اللَّهُ » :گویدم 
 (913، ص4ج ،[الر  ]ق4149، صدوق)«غِیالتَّبْلِ  سْهُو  فِیأَنْ  الصَّلَا ِ لَج از   سْهُو  ع فِی

یعنر  مووروع   ؛ (910ص، هماند)کننم  و معتقد است شیعه واقع  سهوالنب  را انکار
ور نکره مشره  حرال آ  غالیان تتلیط شده است.اشتباه با سایر اعتقادات انکار سهوالنب  به

هیچگراه   سید مرتض  معتقدند پیرامبر ، شیخ مفید، شهید ثان ، چون شیخ طوس  علما
، ق4149، شیخ مفید ؛402ص، ش4971، راد)محمدینسیان نشده استو دچار سهو 

اینکره اگرر   مانند  میان اه  سنت نیز رایج است احادیث غلو در وجوداگرچه ؛ (43ص
رسرد  فضایلشان به پایان نم ، سال در فضیلت ابوبکر و عمر ستن بگوید 310جبرلی 

، ق4123، هاشرم حسرن   )د.کنر تنر  مر    و معاویه راه ورود به بهشت را برر پیرامبر  
 (977ص

کترب مووروعه پرس از نقرد     ، روایات جعل  در روایات فرریقین با وجود پذیرش 
روایات فضای  و مناقب  برخ  از، معاویهاحادیث معلوم الحال در فضای  خلفای  مانند 

برا  ، منابه شیعه و اه  سرنت را نیز جعل  دانسته و با وجود تعدد نق  آن در  امام عل 
( 29ص، ش4931، .)مسرعودی اندموووع دانسرته آن را ، اکتفا به وع  برخ  راویان
ابرن جروزی آورده و    المووروعات در کتراب     علر  مانند روایات  که در باب فضای
برخر  روایرات نیرز     (39، ص2ج، ق4109، )ابن جروزی جعل  خوانده شرده اسرت.  

انرد. شراهد   و موووعه خوانده شرده  رددلی  عدم معرفت به معنای عمیق و بلندشان به
 وده اذعران کرر  و آگاه  ایشان به علرم غیرب    عصمت المه بهم ال روایات  است که 

 جعلر  و خرافر  خوانرده   ، مرتقن  دلیلر   توسط برخر  کترب مووروعه بردون ارالرۀ     
غلو و فضرای  اهر     در مواوه فوق مرز بین (201، ص4ج، ق4104، شود.)فالتهم 

جعلر  خوانرده شرده    ، روایات مناقرب گران حدی   خلط گردیده و بیت توسط پژوهش
نروع   ، ابن جروزی در اسالم توسط  برای نمونه روایت پیش  گرفتن امام عل است. 

، عبراد » گوید:م  راوی این روایت  درباروی  شده است.غلو و راوی آن غال  خوانده 
 (910، ص4ج، ق4109، ابن جوزی)«.وعی  و غال ف  التشیه
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مواوه در ورود ناصحی  روایات به روایرات  ترین روایات غلو یک  از مهم بنابراین
ویرژه روایرات   بره  طلبرد؛ م  آن پژوهش  مجزا را کمیتو ک رت نوع و  است موووعه

از موووعات  است که گاه با اهمال محدث و گاه با اغراض شتص   بیتمناقب اه  
  است. روایات موووعه جای گرفته  در زمر

 مدرّجروایات  .5ـ۳
، قرشر   ؛233، ص2ج، ش4971، طریح منزلرت)  و درج در لغت بره معنرای مرتبره   

( و 430، ص9ج، ش4913، مسرریر هررر چیزی)مصررطفوی (991، ص2ج، ش4974
در حقیقت ( 919، ص9ج ،ق4141، بنویسند آمده است.)حسین  زبیدیچه در آن هر

در اصرطالح  ( 940ص، ق4142، باشرد.)راغب  ای که بلندی در آن لحاظ شرده درجه
کالم خود و یا بعض  راویان را داخ  در متن نمایرد  ، حدی   به روایت  گویند که راوی

عنروان شررح و   ه؛ چره ایرن عمر  بر    که موجب اشتباه کالم وی به ستن معصوم شرود 
، ش4934، چر  )مردیر شرانه  .عنروان استشرهاد بره آن   تووی  حدیث باشرد و چره بره   

دقت  در تلتریص  و یا ب یا در سند و یا متن و یا در اثر آمیتتگ  ، درجاین  (434ص
عالمران حردی      (241ر242ص، ش4932، نفیس  ک:)ندهد.چند سند و متن رخ م 

، ق4144، شمارند.)مامقان م روایات وعی  بر صورت غالب آن را در زمر فریقین به
های حردیث  اگر اص  و افزودهاین، با وجود  (119ص، ق4142، عتر ؛243، ص4ج

 (213ص، م4334، صال )داللت  بر وع  وجود ندارد.، از هم شناخته شوند
بدون قصد جعر  صرورت    مسئلهدر ارتباط ادراج و ووه باید گفت که گاه  این 

 روایرات مووروعه قررار گیررد.      ن نباید در زمرر با در نظر گرفتن قرایلذا  ؛گرفته است
سربب مووروعه برودن    ، ادراج در مرتن ، با این توویحات (442ص، م4317، )ابوریه
قررار داد. بررای    جعلر   احادیثردی  روایت را در  توان اص م ن د وشونم روایت 
در  د کهکنم  اشاره احادی  به  در قسمت روایات موووعه ابوریه در کتاب خود نمونه

اتِ اللَّرهِ  یر تَانِ مِنْ آیو  الْقَم رَ آ إِنَّ الشَّمْس » بتش  از روایت درج  صورت گرفته است:
تُمْ ذَلِک  فَرافْزَعُوا إِلَرى   یاتِهِ فَإِذَا ر أَیلِم وْتِ أَح دٍ و  لَا لِح  نْتَسِفَانِیتَوِّ ُ اللَّهُ بِهِم ا عِب اد هُ لَا ی

 ( سرپس در ادامره ذکرر   222، ص2ج، ق4101، جمهرور   ابن أبر )«الصَّلَا ِ  اللَّهِ فِ ذِکْرِ
 درج« الصَّرلَا ِ   تُمْ ذَلِک  فَافْزَعُوا إِلَى ذِکْرِ اللَّرهِ فِر  یفَإِذَا ر أَ» :د که غزال  معتقد استکنم 
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، م4317، .)ابوریره دصحی  نیست نق  شود و بایرد گوینرد  آن را تکرذیب کر    است و
  (449ص

 روایرت جعر   بره  در نرزد مهردی عباسر     ، غیاث برن ابرراهیم   روایت در همچنین 
لَرا  » روایت نبروی ، به جهت تملقو  دیده بازیرا در حال کبوتر او زمان  که، پردازدم 
 «أَو ج ناحٍ»با ادراج  ( را33ص، ق4149، حمیری«)أَوْ خُ ٍ، أَوْ نَصْ ٍ، ح افِرٍ  إِلَّا فِ س ب قَ

و پرس از   لیفه عباسر  پرس از اهردای صرله    خ ،د. در ادامهکنم  ووه در پایان روایت
بنردد کره برر    م  دهم که این راوی پا بر جای کس م  گوید: گواه م  خارج شدن او

 ش،4930، میردامراد .)جناح را نفرموده است زیرا پیامبر، رسول خدا دروغ بسته است
   (907ر902ص، ق4142، عتر ؛101، ص4ج، ق4144، مامقان  ؛233ر273ص

روایات ادراج نیز از جمله روایات  هستند که برا ادراج در مرتن یرا سرند و     بنابراین 
کره تفکیرک و تبیرین    اند دهبه پرونده روایات موووعه وارد ش، بدون توجه به اص  آن
در حقیقت در این نوع روایات ووره   .است پژوهشگران حدی    اص  روایت بر عهد

 جزل  اتفاق افتاده و ک  روایت موووعه نبوده و صحت اص  روایت پابرجاست. ایرن 
 و با روایات موووع تتلیط نگردد. موووع باید مورد توجه قرار گیرد

 گیری. نتیجه۴
روایرات   برا  ت ورعی  اروایر ی هرا تفراوت  وجرود اندیشمندان حدی   بدون توجه به 

دقت و بدون  مسئلهتسام  و اهمال در دلی  ی شتص  یا بههاگاه با غرض و، موووعه
 حجم احادیث جعل  را بسیار گسترده و وسیه اعالم، در مباحث حدی   و رجال  ویژه
بره  ، دشوم  یا محدثان اعالمجاعالن اظهارنظرهای که گاه  توسط  مسئلهاین ند. کنم 

منابه دینر  اسرالم را در معررض خطرر     ترین حقیقت واقه نزدیک نبوده و یک  از مهم
کل   طورهن باد. این موووع تا آنجا ادامه یافته که برخ  مستشرقهدم  قراراعتباری ب 

انرد. لرذا بررسر     برده سؤال تمام روایات نبوی را جعل  دانسته و احادیث فقه  را زیر
پراالیش مجرددی دارد.    نیاز به تنقی  و، هدشکه در کتب موووعه فریقین اراله  روایات 

 دچرار نروع  شرتابزدگ    ، نویسندگان این کتب گاه  با عطش یافتن روایات موووعه
کالم  ، فقه ثر از عقاید که متأ ی ذهن  افرادهاگردند. همچنین با توجه به سوگیریم 

 روایرات مووروعه قررار       از روایرات ورعی  در زمرر   حجم فراوان، است ایو فرقه
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غلو ،  محر ، همنشین  عبارات مستعم  در ووه با روایات منکر ،یانم این در .گیردم 
ند که باید برا  رو مدرج دارای بیشترین آسیب از جهت اتهام به روایات موووعه قرار دا

 د. نبه جایگاه اصل  ایشان بازگردانده شو، عنایت به اص  روایت
 هتر ایرن نک ، قاب  برداشت اسرت از آیات قرآن در تبیین مفهوم ووه و جع   آنچه

صنه در مفهوم دروغ ، خلق، کذب، دسّ، فری، جع ، واژگان  چون ووه که باشدم 
ا عم  اشاره دارد. و تعاری  محدثان نیز برگرفته از همین و ساختگ  بودن یک کالم ی

یرا   عنروان حردیث ورعی    آنچه به، این در کتب روای وجود قرآن  است. با  پیشینۀ
کراک در تحلیر    رود تا ایرن انف م  منفک بوده و انتظار ی هامقوله، دموووع اراله ش

در برخ  کتب روای  و نیز کتب موووعه پس از  حالد. با این روایات نیز لحاظ شو
قید جع  و ووه مورد استعمال قرار گرفته و یرا برخر    ، اعالم به وع  یک روایت

ده اسرت.  روایات مووروعه قررار داده شر    نده در زمر روایات به جهت نافهم  نگار
که به جهرت   ی متعددی از روایات وعی  در سندهارود که نمونهم  اگرچه احتمال
در کتب روایر  جرزو   ، یا به جهت متن  مورد قبول قرار نگرفته است رجال  رد شده

در پرژوهش   لرذا  .اندده و یا در کتب موووعه جای گرفتهروایات جعل  قرار داده ش
م  مشترک در وع  و جعر   واژگان مستعترین و کاربردیترین به رایج فقطحاور 
 ده است. اشاره ش
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