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  چکیده

اما در طول تاریخ دچار تحوالتی شده است. ، هدایت است ۀچشمسر، پس از قرآن ادیث معصوماناح

. یکی کند میبرابر و سقیم را چند لزوم شناخت احادیث صحیح، شیعه و اهل سنت وجود احادیث جعلی در

هاي متـأخرتر   در دوره. مسلمانان ناخت جریانات جعل حدیث استش، هاي شناخت احادیث موضوع از راه

ـ  تاریخ و آثار حدیثی به برخی از  ۀاز طریق مطالع حاضـر بـا روش    ۀجریانات جعل حدیث پی بردنـد. مقال

از ابتـداي  ، یـان پرداخته است. قار یعنی قاریان، حدیث ۀوزبه یکی از جریانات مؤثر در ح، تحلیلی توصیفی

این نقـش   یگاه که ؛دان پیشبرد اهداف آن داشتهمی و اسال ۀگذاري در تشکیل جامعنقش اثر، نزول وحی

بر  تطبیق مهدي موعودجعل احادیث در فضایل خلفا و گرفت.  در جهت منفی و در حمایت از خلفا شکل می

، خاطر مستند ساختن اجتهادات و فهم نادرست خود به حدیث نبوي به، حادیث فقهی و کالمیجعل ا، خلفا

هـاي جعـل حـدیث توسـط      از حـوزه ، بخشی به قرائات خود مشروعیت دلیل بهاحرف  إلجعل احادیث سبع

 قاریان است.
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  همسئلبیان . مقدمه و 1

 وداشـته    ویژههاي  و توانایی تعدادکه اس هستند اي افرادي گیري هر جامعه شکلدر جریان 

و قدرت و نفوذ زیادي بر سایر افـراد جامعـه    بودهاز نظر منزلت اجتماعی در جایگاه با� 

در  کـه  شـکل گرفتنـد  ء افـرادي موسـوم بـه قـرّا    ، با آغاز وحـی  اس�می ۀجامعدر دارند. 

در  ر عمیق میان قاریـان و مـردم  تأثی .تحو�ت قرون نخستین اس�می نقش بسزایی داشتند

وي  شـود.  نمایان می بن عمیردر شهر مدینه براي حضور مصعب  ءالقرّا اولین دار تأسیس

، سـعد  (ابن.سازي اذهان مردم مدینه وارد آنجا شد براي تعلیم و آماده ریامبقبل از ورود پ

قاریـان را در پیشـرفت اسـ�م و تحـو�ت      ۀبرجست این مهم نقشِ )82ص، 3ج، ق1410

محـدود بـه    پـس از پیـامبر   . نقش محوري قاریاندهد فکري و فرهنگی مردم نشان می

یخ و بیـان داسـتان و   و حتـی تـار   حـدیث ، فقـه ، تفسـیر  ۀآنان در حـوز  ؛تعلیم قرآن نبود

و چـه   چه در زمان پیـامبر قاریان  نظر بودند. و خلقت جهان نیز صاحب سرگذشت انبیا

 آنـان نگریستند.  می احترام ۀد و مردم به آنان با دیدجزو خواص جامعه بودن، پس از ایشان

ها ایستاده و نقش اعتراضی و قیامی خود را  توانستند در برابر حکومت می پس از پیامبر

، بـ�ذري (.انـد  ي فراوان شـده ها ها و شکنجه متحمل رنج، ایفا کنند و برخی نیز در این راه

  )525ص، 5ج، ق1417

حضـور در منـاطق   ، بخشی بـه آنـان   نقش حمایتی براي خلفا و مشروعیت ترین بزرگ

ـ   ۀبر عهـد ، ها حکومت شسازي افکار عمومی براي پذیر شده و آماده فتح تازه  .ودقاریـان ب

النفسـی چـون    استخدام گروهی از صحابه و تابعان از طریق تطمیع افراد ضعیفمعاویه با 

 شروع به جعل و نشر اخبـار و احادیـث ناپسـند در تحقیـر    ، بن جندب ةابوهریره و سمر

ایـن مهـم بـه    نمود.  مردم از خاندان اهل بیتو لزوم دوري  طالب مو� علی بن ابی

انجـام   »بـن زبیـر   ةبن شعبه و عـرو  ةمغیر، عمرو بن عاص، ابوهریره« دستان افرادي چون

  )216ص، م1119، ابوریه(.شده است

 تواند بر مردم سیطره داشـته  زمانی یک حکومت می مهم و قابل توجه این است: ۀنکت

یابـد   د و این امر تحقق نمـی نکهاي خویش جلب  سمت خواسته ها را به باشد که افکار آن

خـویش   ۀمگر اینکه مردم را با خویش همراه سازد. مردم نیز تابع نخبگان و بزرگان جامع

بـر مـردم از طریـق نخبگـان آن جامعـه انجـام        هاي حکومتی هستند و اثرگذاري سیاست
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یانات مهم دوران اسـ�می را  شناخت عام�ن جعل حدیث ابتدا باید جر براي. خواهد شد

اول فکري آن جریان دست پیـدا   در شناخت یک جریان ابتدا باید به منابع دست .شناخت

ـ     .کرد ن اامري که بسیار مشکل است. در جریان جعل حدیث ابتـدا بایـد بانیـان و مخاطب

 نخبگان هسـتند ، یانات اثرگذار فکريترین جر اولین و بزرگشناخت.  جریانات فکري را

، منتقـل گـردد   اي در جامعـه  بخواهد هر جریان فکريبنابراین  .مردم اثرگذارند ۀکه بر تود

جریانات  نیستند؛ پسزیرا مردم اصو�ً دنبال فکر و اندیشه ، مردم در ارتباط نیست ۀبا عام

  )ش1395، اطمی(ف.دنکن هاي خویش را به مخاطب نخبه منتقل می تئوري، فکري

گسـترش افکـار و    یعنـی  ؛اي دارنـد  العـاده  در هر جامعه میزان اثرگذاري فوق نخبگان

هـا از طریـق    بخشـی حکومـت   کم به مردم بـراي تحکـیم و مشـروعیت   حا ۀهاي طبق ایده

  )223ص، ش1379، زاده (نقیب.شود نخبگان انجام می

اولین گروه مورد اعتماد مردم قاریـان  ، آناز  و بعد از زمان پیامبراس�می  ۀعدر جام

 نفـر  چهـار  مخصوص ...)و فقه و تفسیر، حدیث(جاحظ معتقد است که ثبت علمبودند. 

. اعمـش و کلبـی  ، زهـري ، بـن دعامـه   ةها سه نفر اول قاري بودند: قتـاد  آن بود که از بین

  )204ص، 1ج، ق1423، (جاحظ

مـأمور تـدوین حـدیث    بن عبدالعزیز و به دستور وي  شهاب زهري در زمان عمر ابن

وي احادیث را دفتر به کرد.  چیز را فروگذار نمی نوشت و هیچ یم، شنید شد و هرآنچه می

خـویش   ۀهـاي تحـت سـیطر    را بـه مکـان  هـا   آن بن عبدالعزیز نیز نوشت و عمر فتر مید

ـ (.فرستاد می  )92ص، 1ج، ق1414، عبـدالبر  ؛ ابـن 107ص، تـا  بـی ، ک: خطیـب بغـدادي  ن

نگارش حدیث در زمان تدوین حـدیث بـوده و در ضـبط و     ۀایندنم، قاري مدینه، زهري

. س اسـت یتـدل مشـهور بـه    يزهـر  برخی معتقدنـد  .نداشت نگارش حدیث دقت کافی

از قاریـان   مسـعود  ابـن  صـحابی معروفـی چـون    که درحالی )84ص، 1ج، تا بی، (سیوطی

گیـر بـود و شـاگردانش را از     اما در حـدیث بسـیار سـخت    ه در اداي قرائات آزادبرجست

  )16ص، 1ج، ق1419، (ذهبی.داد سستی و کاهلی در ضبط الفاظ زجر می

واضـحی از   ۀچهـر ، تـاریخ ، بود قدر پیامبر گران ۀمسعود از صحاب با وجود اینکه ابن

 ۀزمینـ  وي بـه خلفـا  دهد. گرایش  نشان نمی وي در حمایت و�یت امیرالمؤمنین علی

در مقابـل   وي تا جایی که برخی معتقدنـد سازد  مسعود فراهم می به ابنبرخی تردیدها را 
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 )؛ امـا 22ص، ق1411، حسـنی  ا حکومت وقت همسو بوده اسـت(معروف ب مو� علی

جاعـل حـدیث باشـد.    ، عنـوان یـک قـاري    مسعود بـه  این سخن بیانگر این نیست که ابن

خواهد بود که در جریـان جعـل حـدیث دسـت     بنابراین در این نوشتار سخن از قاریانی 

توان همه قاریان را در این جریان دخیل دانست و نکته اینکه نقش قاریـان   اند و نمی داشته

  اند که در ادامه خواهد آمد. هاي خاصی گرفته با گذشت زمان تغییر کرده و نام

مرجعیـت فکـري و    عنـوان  بـه  بیـت   دور کردن مردم از اهل، ها است آنو سی خلفا

عنـوان نخبگـان    بـه واگذاري دانش دین به افراد تحت نفـوذ خـود و معرفـی آنـان     ، دینی

و چه بعد  چه در زمان پیامبر . قاریانبوده استجعل حدیث  جریانات مهم... از جامعه

قاریان شده از سوي  ارائه ات مردم داشتند. احادیث جعلیو اعتقادتأثیر عمیقی بر باور ، آن

بنابراین ایـن پرسـش مطـرح     گرفت. راحتی مورد پذیرش مردم قرار می به، حدیثجاعل 

جریانی تأثیرگذار در جعل حـدیث دانسـت؟ ایـن     عنوان بهتوان قاریان را  است که آیا می

رو شـناخت جریـان     وهش پیشهدف از پژ قابلیت جعل چه احادیثی را داشتند؟، جریان

 .دارا بودندجعل حدیث را  ۀکه انگیز است یتوسط قاریانآن  ۀگستر جعل حدیث و

  پژوهش ۀپیشین. 1ـ1

تصور جعل حدیث از جانب ، تالیان وحی الهی عنوان بهقاریان  توجه به قداست قرآن وبا 

جعل حـدیث   ۀیا کتابی که به جریان قاریان در زمینشود. بنابراین مقا�ت  قاریان داده نمی

قُرّاء و نقش ایشـان در تحـو�ت قـرن اول    «ۀ مقال .نگارش نشده است، باشد شدهاشاره 

در هـا   آن ) به نقش قاریان و تأثیرات110ـ63ص، ش1384، کوشکی و مفتخري(»هجرى

، در بیان تحـو�ت مقاله اگرچه است.  نخست اختصاص داده سدۀاس�می در یک  ۀجامع

نظر  نقش مثبتی براي آنان در، درمجموع ،دنک منفی این گروه را ذکر می هاي مثبت و نقش

رو شـناخت جریـان جعـل حـدیث توسـط        هدف از مقاله پیش که درحالیست. گرفته ا

  .  افکار حکومتی بودند ۀکه وابسته به حکومت یا تحت سیطر است یقاریان

   جامعۀ اسالمیقاریان و نقش آنان در . 2

بـه  ، افـرادي بـا عنـوان قـاري    ، هـا  حفـظ قـرآن در سـینه    بـراي ، زمان با نـزول وحـی   هم

و  اهیم آیات الهی را به دیگران تعلـیم داده مفتا  شدند هاي اس�می گسیل داده می سرزمین

اي هـ  دانشدر  این افراد را گسترش دهند. قرآن و معارف وحیانی به دیگر مناطق اس�می
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آنـان معلمـانی    اس�می بودند.هاي حکومت  جزو برترینحدیثی ، ک�می، فقهی، تفسیري

همواره مـورد توجـه و عنایـت     اور مردم در ارتباط بوده وصورت مستقیم با ب هکه ب بودند

  خلفاي وقت بودند.، و بعد از ایشان شخص پیامبر او�ً

  قاري ۀتحوالت معنایی واژ. 1ـ2

 ۀ. تشـکیل یـک جامعـ   ت شریف خویش نیاز به حمایت داشتانجام رسال براي، پیامبر

بـوده اسـت.   همـراه  فرسـا   هـاي طاقـت   با رنـج ، هم در محیط آن زمان عربستان نآ، دینی

عرب در پیشبرد اهـداف وي بسـیار    ۀدانست که افراد بانفوذ جامع الهی می به امر پیامبر

، 3ج، ق1410، سـعد  ؛ ابـن 260ص، 2ج، ق1403، ازرقیارقم( ابی  بن  ارقم ۀخان. نداثرگذار

 1مقـري  مـر ع  بـن   مکه حائز اهمیت است. مصـعب  يالقرّا نخستین دار عنوان به) 183ص

، 3ج، ق1410، سـعد  ابـن (.را فـراهم آورد زیادي از مـردم یثـرب    ۀاس�م آوردن عد ۀزمین

بـه گسـترش اسـ�م    ، سته و ت�ش براي تعلیم آنـان با تربیت قاریان شای پیامبر )82ص

  اندیشید. می

آنـان در    تحولی است کـه در نقـش  ، مهم ۀمسئل ،در شناخت قاریان قرآن و نقش آنان

ـ    ، در زمان پیامبرپدید آمد.  جامعۀ اس�می  ان و حافظـان قـرآن  عنـوان قـاري بـراي تالی

 مکتـب ، دیگـري چـون مقـري   اصـط�حات  ، هاي بعـد  دوره که در کرد درحالی صدق می

. در نقش قاریان نیـز همـراه بـود    یرشد که با تغیضمیمه  ه این عنوانمودب نیز ب، (مکَتِّب)

قاریـانی بودنـد کـه بـه     ، بودند امـا مقریـان   قرآنو حافظان  کسانی بودند که تالیان قاریان

صورت سماع یـا مشـافهه از اسـتاد خـویش      هها آگاه و آن را ب ها و اخت�ف قرائت قرائت

خـوبی انجـام    دانسـتند و هـم اقـراء را بـه     مقریان هم قرائت را خوب مـی د. آموخته بودن

 ،تـا  بـی ، زرقـانی (.شدند اشتباه نمی دادند و به اعراب قرآن آشنا و در قرائت قرآن دچار می

گانـه یـا    کـه قرائـت ده  گـردد   اطـ�ق مـی  کسانی  مقري به ) برخی معتقدند405ص، 1ج

 بـن   افرادي چـون مصـعب   پس نامیدن )257ص ،ش1372، بحیرا بداند(ص گانه چهارده

دوران در  واژهایـن  یا اینکـه   هاي پسینی اتفاق افتاده یا در نامگذاري ،مقري عنوان بهعمیر  

  .  ضیق معنایی پیدا کرده و تنها به استادان فن قرائت اط�ق شده است، متأخرتر

داده  جامعـۀ اسـ�می  اصط�حات دیگري که به قاریان قرآن با توجه به نقش آنـان در  

مردم و دومی به معلمـان   ۀعنوان مکتب و مؤدب است که اولی به معلمان قرآن عام ،شده
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از زندگی خوب و رفاه مالی برخـوردار   مکتبان معمو�ً شد. اط�ق میقرآن فرزندان خلفا 

، 2ج، ق1417، بغـدادي    بیـ (خط.داراي امتیـازات ویـژه بودنـد    بانمؤد که درحالینبودند 

 )215ــ 214ص، 1ج، ش1362، ؛ متز296ص، ق1404، جوزي ابن ؛88، ص3ج و 52ص

خْتري  ،  وسفی   بن  حجاج شدند. بان از میان قاریان برجسته انتخاب میمکتبان و مؤدابـوالب

 )72ص ،تـا  بـی ،  مینـد  (ابن.دندیگزخود بر  فرزندان  تیرا براي ترب ییکسا، دیالرش رونها  و

. بـود   منـد شـده   هبهـر   هم  از خدمتکار و اسب،  ثابت  بر حقوق  ع�وه  ،نیام  بمؤد، ییکسا

ث بـا اصـط�ح   بنابراین ما در میان قاریان جاعل حدی )259ص، 3ج ،م1900،  خلّکان (ابن

  داریم. ب سروکاردمؤ، مکتب، مقري، قاري

  قاریان   در گزینش خلفاسیاست  .2ـ2

تکیه بر نقش محوري قرآن و ارج نهـادن  ، سیاست منع تدوین حدیث توسط عمر در کنار

، قاریـان  جریان، پیامبربعد از هاي حاکمان وقت بوده است.  از دیگر سیاست ،به قاریان

 مسلمانانی بودنـد  تمیم رشد کرد؛ این افراد تازه وائل و بنی  بن بکر در میان قبایل بدوي بنی

کشـته شـدن    )104ص ،ش1381، (جعفریـان .شدند شده رهسپار می فتح ازهکه به نواحی ت

ایـن  هایی چون جنگ یمامه بیـانگر   جنگ درزمان ابوبکر و عمر  در زیادي از قاریان ۀعد

 گـاهی  و راي قاریان حقوق بستب عمر )116ـ111، ص1ج، ق1397، (شیبانی.مهم است

بـا اسـ�م   ، قاریان پس از پیـامبر  شد. ل میئقا اعطاي هدایابراي آنان با یگاهی وا�تر جا

بـا گـزینش    خلفـا . انـد  آشنا نبـوده  و جانشین پیامبر وصی عنوان به راستین و امام علی

صحابی پیغمبر که به  داء ازاز جمله ابودر ؛کردند اهداف خویش کمک میبه پیشبرد ، افراد

 سـوي شـام روانـه شـد     بـراي تعلـیم قـرآن بـه     سفیان از سوي عمر ابی  بن تقاضاي یزید

 مدینإلَ�« حدیث )94ص، 47ج، ق1415، عساکر ؛ ابن1647ص، 4ج، ق1412، عبدالبر بن(ا

ـ   ابودرداءاز  »معاویه �رجاء بعدبعد عثمان و   ۀوعـد وي دارد.  ۀحکایت از گـرایش امویان

 )105ص، 47ج، ق1415، رعســاک (ابناز جانــب خداونــد درداء بــه پیــامبر اســ�م ابــی

ثابـت    بـن  عایشـه و زیـد  ، از پیامبر ابودرداء جعل حدیث از طریق او دارد. حکایت از

، داعـه و  بـن  ) و دیگران چون اسـد 472ـ470ص، 22ج، ق1400، حدیث نقل کرده(مزّي

از وي  مـر ع  بن  عبداهللا، عباس  بن  عبداهللا، مسیب  بن سعید، التغلیبی مالک و بشر  بن  انس

  )94، ص47ج، ق1415، عساکر ؛ ابنجا همان(.اند حدیث نقل کرده
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نقـش عثمـان در ارسـال     تر است. نقش قاریان قرآن کمی متفاوت، ماناما در زمان عث

، مهم و قابـل توجـه در ارسـال قـرّاء     ۀناشدنی است. نکتقاریان به هر شهر در تاریخ انکار

بـه  ، با سامان بخشـیدن بـه آن   اي انتخابی آن است. نقشی که خلفاگزینش قاریان و شهره

 بخشی به کردار و گفتـار خـویش   هاي حکومتی خویش و همچنین مشروعیت تحکیم پایه

شـی کـه   بـا نق ، شـود  یزیرا آنچه امروزه از لفظ قاري در ذهن متبادر مـ  ؛نمودند میکمک 

در هـاي پررنگـی    نقش، در زمان خلفا ءرّااند متفاوت است. ق قاریان در صدر اس�م داشته

 و بصـره ، کوفـه ، شـام ، مدینـه ، مکـه  شـهرهاي  انـد.  سیاست و فرهنگ و اجتمـاع داشـته  

، ثنـایی (.المقدس از مراکز مهم فرهنگی و جایگاهی براي حضور قاریـان بـوده اسـت    بیت

  )64ص ،ش1384، کوشکی و مفتخري؛ ش1396

، قاریان زیادي در سپاه امام وجود داشتند کـه برخـی از آنـان    نیز در زمان امام علی

ایـن  « سزایی داشتند:به اهدافشان نقش ب در عدم نیل امام که بودند بصیرت و بی منافقاء قرّ

حامیـان   ترین ثري داشته و از مهمؤهاي جمل و صفین حضور م یی در جنگقاریان از سو

هـاي   از جنـگ هـا   آن شمار چشـمگیري از ، امام در برابر مخالفان بودند و از سویی دیگر

به تردیدهاي عامـه در مشـروعیت   ، نخبگان جامعه عنوان بهجمل و صفین کناره گرفتند و 

نبـرد بـا   ، افزودنـد و انـدکی بعـد    شدههاي یاد با مسلمانان در جنگ نبردهاي امام علی

سرانجام گذاشتند و چندي نگذشت  عقیم و بی، او را با طرح حکمیت ۀمعاویه و دارودست

ترین مخالفان حکمیت بدل شده و در لباس محکِّمـه و سـپس خـوارج     که خود به بزرگ

، رضـی  از قاریـان منافق(سـید   اشـعث بـن قـیس کنـدي     )ش1396، ثنایی»(.ظاهر شدند

و قـرآن مـردم   معلـم فقـه   ، کـه بـه دسـتور عمـر     مـرادي   ملجـم  و ابن )63ص ،ش1390

 هستند.  و از خوارج هایی از این افراد ) نمونه440ص، 3ج، ق1390، عسق�نیبوده(

از . ابوریـه  انـد  که از جاع�ن حدیث شناخته شده بودند یقاریان، خوارجبرخی از پس 

شـیخی از خـوارج شـنید کـه      او از«کنـد کـه    لهیه نقل مـی  مهدي از ابی ابن از حلیهکتاب 

پـس   .گیرید دینتان را از چه کسی فرامیپس نگاه کنید ، احادیث دین هستند این گفت: می

  )111ص ،م1119، (ابوریه».ساختیم براي آن حدیثی می ،خواستیم ما هرگاه امري را می

نیز قاریانی بودند که در جریـان جعـل حـدیث نقـش     و دیگر امویان  در زمان معاویه

بـر   طالـب  ابـی   بـن   نقل جریان طعن بـر علـی  تزلی پس از الحدید مع بن ابیا اند: داشته
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کنـد.   برانگیزي اشـاره مـی   تأمل  ۀمسئلبه ، منبرها و همچنین جعل حدیث در فضایل خلفا

ل صـحابه و خلفـا را بـه    یکودکان نوشت که احادیث فضامعلمان معاویه به  گوید وي می

مختلف نوشـت   کوکان و زنان و خدمتکاران بیاموزند و همچنین به عمال خود در مناطق

و اهل بیت او را از دفترها محو کنند و احادیث زیادي وضع شد کـه   که اسم امام علی

جعـل  ، هـا  تـر از آن  تـر و خطرنـاك   به دست فقیهان و والیان و قاضیان جعل شد. اما مهم

ساختند تا از امکانـات   حدیث توسط قاریانی انجام گرفت که خود را به والیان نزدیک می

، الحدید ابی  ابن(2.آثار خشوع ظاهري در آنان نمایان بود که درحالی ،مند گردند دنیوي بهره

  )46ـ44ص، 11ج، ق1404

  قاریان وابسته به حکومت. 3ـ2

احترامی کـه نـزد مـردم     دلیل بهیا خود اریخ یا وابسته به حکومت بودند قاریان در طول ت

 بـراي ، وابسته بـه حکومـت  قاریان  .وقت داشتند از حکومت يی جدایها سیاست ،داشتند

 ی کـه قاریانمانند  ؛شدند نزدیک می مندي از مزایاي مالی و مقامی به والیان و حاکمان بهره

 ۀگوشـ برخـی از قـرّاء    ،وقتی حکومت به امویان رسید .نقش داشتند در پذیرش حکمیت

  بـن  عـامر  )173ص ،ش1373، (یعقـوبی .ند و برخی نیز به حکومت پیوستندعزلت گزید

فه فرار کرد در جریان قیام مختار از کو وفه) از قاریان و فقیهان ک104ـ ق19(شعبى  شراحیل

وان او را جذب کـرد و  مر وبرق بنى زرقپر ۀروان شد و سفرم  بن  و سپس ندیم عبدالملک

  )223ص، 6ج، ق1384، (طبري.اشعث با دیگر قاریان وى را همراهى کرد در قیام ابن

. اي داشت هژنزد معاویه جایگاه وی، رین جاع�ن حدیثت گاز بزر قاریان و ابوهریره از

  )187ص ،م1969، ابوریه؛ 659، ص2ج، ق1395، ثقفی کوفی(

را درك کـرده و   دوم و از کسانی است که حیات پیامبر ۀملیکه از قاریان طبق ابی  ابن

شود. نقش وي در جعل احادیـث و   از صحابه قرآن را آموخته و جزو تابعان محسوب می

اسـتگاري امـام   حدیث ساختگی در مـورد خو  جعل همچنین ساختن احادیث واژگونه و

ــر ابوجهل(بخــاري  علــی نــک: (.انکارناشــدنی اســت 3)37ص، 7ج، ق1422، از دخت

  )13ص ،ش1387، حسینی می�نی

، 5جو  100ص، 1ج، ق1422، جعل حدیث سـد ا�بـواب از طریـق عکرمـه(بخاري    

نشـان از جایگـاه    دلیل چند  به) از قاریان قرآن و همچنین عدم استناد شیعه به وي 57ص
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 ؛دروغ زیـاد  .3 ؛تمسخر احکام .2 ؛عقیده بودن با خوارج هم .1: وي در جعل حدیث دارد

، ق1382، ؛ ذهبـی 42ص، 11ج، ق1415، (عسـق�نی .وآمد زیاد وي به دربار امـرا  رفت .4

  ) 32ص ،ش1387، ؛حسینی می�نی118ـ117ص، 2ج

از لحاظ حدیثی نیز کام�ً قابـل اعتمـاد    تصور رایج مبنی بر اینکه قاریان قرآن بنابراین

 بـن   . در حدیثی از س�ماند شود که خود اهل سنت به این مسئله تذکر داده رد می ،اند بوده

، ذهبـی »(نداردتر از قاري فاجر وجود  گوید؛ خبیث شنیدم ایوب می«مطیع نقل شده که  ابی 

آفـت  « گویـد:  از فضیل کـه مـی  ع�ء   بن  إلقطب) و همچنین روایت 382ص، 8ج، ق1413

نکته اینکه عجب و غرور افرادي چـون شـریح کـه موجـب      )جا همان(».قرّاء عجب است

گردد که بعدها باعـث تفسـیرهاي    به باورهاي ک�می قاري برمی ،اخت�ف در قرائت شده

ابراهیم نخعـی در بیـان علـت اخـت�ف قرائـت شـریح        است. مختلف از آیات الهی شده

، رازي غرور وي به علمش را مطـرح سـاخته اسـت(فخر   ، قاضی نسبت به قرائت مشهور

در  منقـول از پیـامبر  ، دیگـر روایـت  . که در پی خواهـد آمـد   )324، ص26ج، ق1420

افراد منافق این  بیشترین قُرّاؤها یعنی ا�مإلاکثر منافقی هذه « کهخصوص قاریان این است 

  )263ص، 1ج، ق1408، (البانی».باشند از میان قاریان می، امت

در میان مردم  شان نماید که قاریان با توجه به جایگاه برجسته ه مهم میمسئلزمانی این 

نقش مهمی را براي حکومت وقت ایفـا   ،نخبگان فکري و فرهنگی یک جامعه عنوان بهو 

شود تـا   تهیه ،عداوت داشتند که با امام علیقاریانی  فهرستی ازپس مهم است  نمایند.

ط بـه طعـن بـر اهـل     توانستند در جعل احادیث مربو مشخص شود این گروه چگونه می

  ایفاي نقش کنند. احادیث در فضیلت خلفا، یا برعکس بیت

زیـرا آنـان اگـر    ، از قاریـان دورى کـن  «نقل از فضیل گفته اسـت:   عبداهللا بن خبیق به

کنند و اگر مورد غضب آنـان   تو را مدح و ستایش مى، تو باشند به آنچه ندارى دار دوست

، 12ج، ق1413، (ذهبـی ».شـود  دهنـد و از آنـان پذیرفتـه مـى     باشى بر ضد تو شهادت مى

  )243ـ242ص

  جعل حدیث توسط قاریان  ۀحوز. 3

گـاه در   هاي مختلفـی قـدرت جعـل احادیـث را داشـتند؛      حوزه در قاریان جاعل حدیث

گاه ، احادیث فضایل خلفا، اعتقادي احادیث فقهی و احادیث ک�می هاي عامی چون حوزه
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و بـاور   احرف در بحث اخت�ف قرائـات  إلسبعروایات هاي خاصی چون جعل  در حوزه

اند اما برخی از قاریان معروف بودنـد کـه    قاریان محدث نبوده ۀهمچنین هم .به مهدویت

  شـهاب  ابـن ، زیبـر   بـن   ةعـرو  حدیث شمرده شدند؛ افرادي چونیان جزو محدثان و راو

، قـیس   بـن   علقمـإل ، نخعى  ابراهیم، مسعود شاگردان ابن، شعبی  عامر، بصري  حسن، زهري

، ق1420، حمـود  شـرحبیل(   بن  ةعرو و قیس  بن  حارث، سلمانى  عبیده، اجدع  بن  مسروع

  )117ص، 7ج، ق1410، سعد (ابن.ابوالعالیه ریاحىو ) 53ص

ست؛ اما منابع متقـدم ثبـت   دوم انجام گرفته ا ۀبیشترین جعل توسط قاریان جاعل طبق

قائـل بـوده و   ، قداست خاصی بـراي صـحابه و تابعـان   ، سوم) در اهل سنت سدۀحدیث(

دانند؛ لذا در بررسـی سلسـله سـند     دامن افرادي چون ابوهریره را از جعل حدیث مبرّا می

را هـا   آن یـا کـرده  جاعل حـدیث معرفـی    عنوان بهنام افراد دیگري را ، احادیث موضوعه

  کنند.   تضعیف می

  هاي عام جعل حدیث   حوزه. 1ـ3

 اند که بخش اعظـم آن  صورت گسترده دست به جعل حدیث زده هقاریان ب، در این حوزه

  فهمی آنان بوده است. صورت فردي که ناشی از کج هبه دستور خلفا بوده و گاه ب

  قاریان در جعل احادیث فقهینقش . 1ـ1ـ3

جز مدینـه  (شهرهاي اس�می ۀدانش فقه در هم، زبیر  بن  عباس و عبداهللا  بن  پس از عبداهللا

به مـوالی منتقـل شـد. موالیـان عمـدتاً از قاریـان        )مسیب قرشی  بن  خاطر وجود سعید به

ـ   بـن   عطـاء ، سـیرین  ابن، بصري  افرادي چون حسن ؛آمدند میبرجسته به شمار  ، ربـاح  یاب

از موالی و قـاري قـرآن    محکول، منبه  بن  همام، طاووس، جبر  بن مجاهد، جبیر  بن  سعید

دوم  ۀقاریـان طبقـ  ، اول ۀطبقـ  قاریـان و  پس از پیـامبر  )155ص ،م1969، امین(.بودند

زیـرا گمـان بـر ایـن بـود کـه        ،عهده گرفتند برهایی چون قضاوت و فتوا را نیز  مسئولیت

. آشنا بودنـد و اگـر   .محکم و متشابه و.، منسوخ، ناسخ، تفسیر، ي آنقاریان با قرآن و معنا

و  اي که میان امام بـاقر  نند مناظرهشدند؛ هما ه�کت خود و دیگران می ۀنبود مایچنین 

 و 349ص، 46ج، ق1403، (مجلسـی .قتاده در خصوص بحث فقاهت اتفاق افتاده اسـت 

 سـخن پیـامبر   آن را به، براي مشروع جلوه دادن فتواي خود، این گروه از قاریان )357

 ۀخـورد  جواز وضو با آب نـیم  ۀباردر مانند حدیث منسوب به پیامبر ؛ساختند مستند می
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حـدیثی نقـل   ، به این معنا که قتاده از قاریان مفتی بصره )157ص ،ش1388، (پارسا.گربه

تـوان وضـو گرفـت. امـا      گربه می ۀخورد فرمود که از آب نیم پیامبرکرده مبنی بر اینکه 

) و 227ص، 1ج، ق1401، طبرانی»(گربه از متاع خانه است« این بوده که حدیث پیامبر

 .گربـه وضـو گرفـت    ۀخـورد  توان با آب نیم کرده که میقتاده از این سخن پیامبر استنباط 

و به یـک   حدیث فقهی مذکور توسط راویان دیگر نقل )200ـ184ص ،ش1388، (پارسا

  )جا (همانه است.تبدیل شد حکم فقهی منسوب به پیامبر

، هاي خلفا در دور کردن مردم از اهل بیت براي تقویـت سیاسـت خـود    یکی از نقشه

 بـن   عمـر  ،مثـال  رايب ؛شد داده می تغییر مرجعیت دینی بود که این نقش معمو�ً به قاریان

 از او در سنت نبوده است داناتردانست که کسی  می شهاب زهري را فقیهی ابن، عبدالعزیز 

در میـان   از خانـدان نبـوت   امام سـجاد  که درحالی )360ص، 3ج، ق1394، اصفهانی(

  مردم بود.

  کالمی اعتقادي در پیدایش باورهاي قاریان نقش .2ـ1ـ3

داشـته اسـت.    و فهم متفاوتشان از قرآن در پدید آمدن باورهاي ک�می نقش مهمـی  ءقرّا

ن معاویـه و امـام   اند که در جنگ میا خوار گروهی از قاریان دانسته برخی مرجئه را میراث

وقـاص کـه از قاریـان و از     ابی  بن سعد :از جمله ؛نشینی اختیار کرده بودند گوشه علی

ــوده اســت ــه ب ــان24ـــ23ص ،م1986، (عطــوان.مرجئ  )23ـــ22ص ،ش1371، ؛ جعفری

برد کـه در   از قاریانی نام می، در فصل ششم کتاب خود تلبیس ابلیسجوزي در کتاب  ابن

موجب انحرافـات فکـري آنـان شـده     رو  دچار اشکال بودند و ازاین، فهم قرآن و حدیث

که موجب شده تا » احتَرَقَفی إهابٍ ما  لو جعلَ القرآنُ« حدیث مانند استناد آنان به؛ است

) 675ــ 665ص، ق1373، جـوزي  ابـن نـک:  (.مبا�تی به خرج دهنـد  بی، گناهان در انجام

پیـروي کردنـد؛ حتـی    قاریان در قرائت مختلف از قرآن نیز از باورهاي ک�مـی خـویش   

قرائت آیات مربوط به صفات خداوند  ۀو شریح قاضی در زمین ملیکه ابی  افرادي چون ابن

ـ     اند. برخی معتقدند از باورهاي ک�می خویش بهره جسته ه اخت�ف قرائـت کـه بعـدها ب

، تفسیر قرآن از سوي قاریانی است کـه ابتـدا بـا هـدف تفسـیر قـرآن       ۀنتیج ،آمده وجود

منجر بـه  این اخت�فات زیاد شده و ، هاي خود را پیشنهاد کردند که با گذشت زمان قرائت

 قاریـان  )70و 61 ،58ص ش،1394 ،نجفـی نـک:  (.پیدایش قرائات مختلف گردیده است
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ماننـد حـدیثی    ؛کردند ارائه می آنباورهاي فکري و اعتقادي خویش را در قالب تفسیر قر

کند که خداوند متعال در ثلث پایانی شب به آسـمان دنیـا    نقل می که ابوهریره از پیامبر

حنبـل    بن ) که اصحاب حدیث چون احمد2230ص، 5ج، ق1422، آید(بخاري فرود می

جعل چنین روایتی از ابوهریره ناظر  )29ص، 1ج، ق1371، یعلی یبا (ابن.اند آن را پذیرفته

  به فهم نادرست وي از صفات خداوند در قرآن است که به تشبیه خداوند متعال انجامید.

  هاي خاص جعل حدیث حوزه .2ـ3

ـ  صورت خاص جعل شده هاحادیثی ب، در این حوزه خـاطر خلفـا و حکومـت     هاند که یا ب

  بخشی به سخنان خود قاریان بوده است. خاطر مشروعیت هبوده یا ب

  جعل احادیث مهدویت در قاریاننقش . 1ـ2ـ3

در خصـوص  ، گونه که بیـان شـد   همان شد. خلفا جعل می در زماناحادیث اعتقادي نیز 

ـ    دلیل بهصفات و افعال خداوند  ث فهم متفاوت قاریان از قرآن احادیثی جعـل شـد. احادی

 بـر اینکـه عیسـی   نبود. جعل احادیث مهدویت مبنی  امهدویت نیز از این گزینه مستثن

ــدي ــان مه ، 8ج ،م2006، نیشــابوري  ؛ حــاکم916ص ،م2008، ماجــه اســت(ابن هم

د از جعلیات امویان است که در سلسله اسـنا  )267ـ265ص ،م1997، حماد ؛ ابن2971ص

، ش1395، و دیگـران  (بـرادران .مالک حضور دارنـد   بن  آن قاریانی چون ابوهریره و انس

بن عبدالعزیز را مهـدي موعـود معرفـی     خلفاي اموي چون عمر، ) احادیث زیادي11ص

ایـن  در سلسله سـند  ) 264ص ،م1997، حماد ؛ ابن179ص ،م2002، (سیوطی.کرده است

حسـن   )264ص ،م1997، حمـاد  (ابـن .دارد بصـري وجـود    قاریانی چون حسن، احادیث

تابعان است که در بصره به قرائت و تعلـیم قـرآن مشـغول     ۀبصري از قاریان معروف دور

، (حلـی .مـوارد اسـت   از همـین  اعتقاد وي به افضلیت ابوبکر نسبت به مو� علی بود.

حسـن بصـري و   مـردم را از نقـل مراسـیل     ،بصـره سیرین از قاریـان   ) ابن212ص ،تا بی

. مبا�ت است عتقد بود وي در نقل از راویان بیداشت چون م حذر میاستادش ابوالعالیه بر

  )328ـ327ص، ق1403، (شیرازي

ل خلفا جعل شده است. بـاور بـه   یي عباسی نیز احادیث زیادي در فضادر زمان خلفا

مهدي موعود از جمله احادیث جعلـی   عنوان بهمهدویت و معرفی یکی از خلفاي عباسی 

 )127ص ،ش1397، سـجادي  و (دیاري بیـدگلی .سه محور جعل شده استاست که در 
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هاي جعلـی   آمده و بخش قابل م�حظه حدیثی است که در مورد نسب امام زمان ۀنکت

 )138ص ،ش1397، سجادي و دیاري بیدگلینک: ؛ 87و  83ص، ق1427، (سیوطی.دارد

ام مسـعود) در تمـ    بـن   عبـداهللا ، حبـیش   بن زر، النجود بیا  بن  عاصم قاریانی چونوجود 

بـاارزش آنـان در    یا نشان از جایگاه، مهدویت خلفا ۀسلسله سند احادیث جعلی در حوز

رسد جـاع�ن   به نظر می است. نقش آنان در جعل حدیث ۀدهند نقل حدیث دارد یا نشان

سعی در معتبـر سـاختن   ، سخنان خود به قاریان مشهور گونه احادیث با مستند ساختن این

  سـط پیـروان حسـنی   تو، هـا  و تحریـف  ایـن جعـل  ، نظر برخی اند. به احادیث خود داشته

 ید مهـدي یعباس جهت تأ یا از سوي طرفداران بنی منظور اثبات مهدویت عبداهللا محض به

اي از  نمونـه  )139ص ،ش1397، سـجادي  و دیاري بیدگلینک: (.عباسی واقع شده است 

حماد عن الولید عن  فقد رواه ابن«این حدیث است که  مهدویت ۀاحادیث جعلی در حوز

 ».و فیـه: المهـدي مـن ولـد العبـاس     ، ا�حبـار  الخزاعی عن کعب الولید  بن عن یزیدشیخ 

ولید مقري جعل شده است؛ کسی کـه    بن که توسط محمد )152ص، ق1427، (سیوطی

 ؛37ص، تـا  بـی ، عمیـدي  (حبیـب .بـرد  سند روایات نیز دست میع�ه بر جعل حدیث در 

  )1ص، تا بی، بستوي

» قـرّاء الحضـره  «�ح اصـط  .قاریان نقش دیگري نیـز داشـتند  ، در زمان خلفاي فاطمی

خواند و هرگـاه   مخصوص قاریانی بود که در حضور خلیفه و متناسب حال وي قرآن می

بدرالجمالی کـه   ۀدربار مث�ً قاریان ؛ساخت ش خارج میا قرآن را از معناي اصلی �زم بود

 »...أَذلَّـةٌ و لَقَد نَصرَکُم اللَّه بِبـدرٍ و أَنْـتُم   «ۀ آی ،ق) شده بود487ـ427وزیر مستنصر(خ�فت 

 ،م1983، ؛ بقلـی 575ص، 3ج ،تـا  بـی ، قلقشـندي نک: ) را قرائت کردنـد( 123 :عمران (آل

  .الهی بدانند ۀمژد وسیله وزارت این شخص را تا بدین )272ص

  احرف ةسبعات جعل روای درقاریان نقش . 2ـ2ـ3

سـتند بـه روایتـی اسـت از     گیـري خـود م   در بستر شکل ت و اخت�ف قرائاتتاریخ قرائا

ـ     که مبنی بر نزول قرآن بر هفت حرف رسول اکرم  ۀکتـاب و مقـا�ت زیـادي در زمین

سـعی در تحلیـل و تفسـیر    یـک از نویسـندگان   لیل این روایت نوشته شده اسـت. هر تح

بر نزول واحد مبنی  معصوم ۀین روایات با برخی از روایات ائماند. ا روایت فوق داشته

، هـا در طـول تـاریخ    . نگاشتهدر تعارض است )665ـ664ص، 4ج، ق1430، (کلینیقرآن
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 که درحالی ،نموده و سعی کردند آن را تفسیر کنند »احرف  إلسبع« شروع به توجیه روایات

 24نقـل از   بـه  وطریق  46از شود. این روایت  دست جعل در این روایت آشکارا دیده می

  به شرح زیر است: شده مطرح ۀصحاب

ایـوب و    ما، ایـت رو 4بـوهریره  ا، روایـت  7مسـعود   ابـن ، روایـت  20کعـب    بن  بیا

، بـن ارقـم   زیـد ، روایـت  2عمر و فرزندش عبداهللا هرکـدام  ، روایت 3عباس هرکدام  ابن

 .کـدام یـک روایـت دارنـد    ابوالعالیـه هر  و دینـار  ابـن ، صرد ابن، بوبکرا، ابوجهیم، ابوطلحه

تعـداد روایـات از ایشـان دقـت شـود       ) اگر به اسامی صحابه و51ص ،م2005، (شاهین

 ،ش1398( رسد. خلوصـی و همکـاران   بیشترین آمار به دو صحابی مشهور در قرائت می

کـه در زمـان   را  امکان این »احرف إلسبع« با بررسی د�لی و عقلی روایات )311ـ285ص

بـه ایـن   ، رد کرده و با بررسی متن روایاتمبر اخت�ف قرائتی وجود داشته عمر شریف پیا

شـأنیتی بـراي افـرادي    و اثبـات   تراشی نوعی فضیلت روایات موجود بهرسد که  نتیجه می

  )296ـ293ص، (همان.بوده استمسعود  کعب و ابن  بن  بیا، چون عمر

 ؛قرائـت نیـز پنهـان نمانـده اسـت      ۀنظران حـوز  از دید صاحب ،اي که مطرح شد نکته

احـرف در طـول تـاریخ دسـتاویزي بـراي       إلسـبع جزري معتقـد اسـت کـه روایـات      ابن

این مهـم از   )9ص، 1ج، ق1420، جزري (ابن.شی به قرائات مختلف بوده استبخ ستقدا

صـحت  «اظهار نظر در این خصوص شـده کـه    دید مستشرقان نیز پنهان نمانده و موجب

ـ  ،گیرد ید و اعتراف قرار نمییهیچ قرائتی مورد تأ ی کـه  یـ روا ۀمگر اینکه بتوان آن را به ادل

علـل و   )55ص، ق1374، گلـدزیهر »(.تند سـاخت مسـ  ،قابل وثوق و مورد اطمینان باشد

تقدند که اخت�ف در مصحف عثمـانی  برخی مع ؛نماید جعل چنین احادیثی مهم می ۀانگیز

. موجب ایجاد اخـت�ف میـان قـرّاء گردیـده اسـت     ، الخط و التزام صحابه به رعایت رسم

 إلسـبع پرکاربردترین روایـات   جزء به بنابراین بررسی جزء )92ص، ق1365، مالکی کردي(

گونـه روایـات را قـوت     ی بـودن ایـن  جعلـ  ۀفرضی، وجود تعارض میان روایات احرف و

. بردنـد  انـد کـه از آن سـود مـی     بخشد و اینکه این روایات از سوي افرادي جعل شده می

  )301ص، ش1398، و همکاران (خلوصی

در گـزینش   ح شده است و با توجه به نقش خلفـا آنچه در خصوص قاریان مطر ۀهم

هـا   آن ۀوجود آمده که همـ ه قاریان هر منطقه و اخت�فاتی که بر اساس مصحف عثمانی ب



 در جریان جعل حدیث جاعل حدیث قاریان   21
 

ـ (.یافـت  شکل و معنـاي کلمـه تغییـر مـی     ها ناشی نبوده و اکثراً هم از اخت�ف لهجه  ک:ن

و  ) معتقـدان بـه خلفـا   116ـ113، صش1388، فضلی؛ 159ـ151ص ،ش1378، معرفت

 »احـرف  إلسبع« ها را براي جعل احادیث ین انگیزهتر قوي، خواران حکومت از قاریان جیره

اختند و سـ  می پیامبر با جعل حدیث فوق هم قرائت خویش را مستند به زیرا ،اند داشته

 و شـدند  قائـل مـی   قرآنقرائت در  وي دقت خاطر هب چون عمر ییخلفایلتی براي هم فض

خـاطر   هبـ  ص کـار عثمـان  ینقـا  و همتراشیدند  ل مییفضا، عثمان در جمع قرآن برايهم 

 جعل احادیـث  ۀبیشترین انگیزیافت.  مستندي روایی می، ها اخت�فات فاحش در مصحف

کـه جهـت مسـتند سـاختن قرائـات       رسد دوم از تابعان می ۀاریان طبقبه ق »احرف إلسبع«

  استناد دادند. صحابیان مشهور به پیامبرآن را به  احادیثی را جعل نموده و، خود

جدیـدي   ۀقرائـت قـرآن وارد مرحلـ   ، هاي بعد با ابداع اعراب و اعجام قـرآن  در دوره

 بـن  زر، ع�ء  بن افرادي چون ابوعمرو شدند و قرّاء در علم و ادبیات عرب سرآمد شدند.

 عبداهللا، جندب  بن  مسلم، ضمحی  بن  عبدالرحمن  بن محمد، النجود ابى  بن  عاصم، یشحب 

  )53ص ،ق1420، حمود(.اند آن جمله حضرمى از  کثیر و یعقوب  بن 

اخـت�ف قرائـت را ناشـی از جمـود محـض حـاکم بـر        ، مرتضی عاملی  ع�مه جعفر

، (عـاملی .انـد  اشتهانتخاب برخی قرّاء دانسته که در عربیت و شناخت قواعد ادبی ضعف د

شناخت قاریـان معـروف شـام و     )110ـ109، صش1396، پور جانی ؛220ص ،ق1410

چنین افتخار شـامیان  عامر و انتساب قرائت او به عثمان و هم قرائت ابنچگونگی گزینش 

عـامر   ابن ۀرابط و و شخصیت )109ـ107ص ،ش1396، پور جانینک: (عامر به قرائت ابن

  تواند به جریان جعل حدیث مربوط باشد. می، با دستگاه خ�فت

  نقش قاریان در جعل احادیث فضیلت خلفا. 3ـ2ـ3

معاویـه  ، فضایل عمر و ابوبکر توسط معاویه امري انکارناشـدنی اسـت  جعل احادیث در 

تراشـی بـراي    شروع بـه منقبـت   ،ي خود رساندپس از اینکه فضایل عثمان را به حد اع�

) ناگفته 20ص ،ق1432، ؛ طبسی45ـ44ص، 11ج، ق1404، الحدید ابی  (ابن.خویش نمود

نکـرده اسـت. وي بـراي وضـع     ل را جعـل  یتنهایی ایـن فضـا   پیداست که معاویه خود به

احادیث نیازمند کسانی بود که وفادار به وي بوده و همچنین مورد وثوق و اطمینان مـردم  

اگـر در   باشند و چه کسانی بهتر از قاریان وابسته به دربار که هر دو وجه را داشته باشـند. 
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 صـحابی معـروف و   سلسله اسـناد بـه  ، ش شودواخلفا ک لیسلسله سند احادیث در فضا

رسد و سپس در سلسـله   می ابوهریره مسعود و ابن، عباس ابن، عمر  بن  ل عبداهللامثمشهور 

 سند نیز افرادي با عنوان مقري یا مکتب و حتی مؤَدب وجود دارند. مانند روایـت عبـداهللا  

خداوند بر بهشـت عـدن    ،بوبکر در آن شب متولد شداانی که زم«که  عمر از رسول  بن 

شود مگر کسی که این مولود  مشرف شد و گفت قسم به عزت و ج�لم که داخل تو نمی

طریـق   چهـار ) این حدیث از 274ص، 23ج، ق1417، بغدادي  خطیب»(.را دوست بدارد

 (دیواسـط   یقاضـ   یعلـ   بـن  محمد  بوع�ءافردي به نام ، آنذکر شده که در سلسله سند 

، (عسـق�نی .که مقري بوده و متهم به وضع و جعل حدیث فوق استوجود دارد ق) 431

  )654ص، 3ج ش،1382، ؛ ذهبی297ـ296ص، 5ج

ق) راوي 153 دمشـقى(د   سـلمى   عمـار   بـن   هشام دیبوالولا، در طریق دوم این روایت

 بـن   عیینـه و مسـلم    بن  انس و سفیان  بن  حدیث است که وي نیز مقري است و از مالک

، ذهبـی نک: با وجود اینکه در مورد وي توثیقاتی هم رسـیده(  .کند روایت میخالد زنجی  

از نظر حدیثی ظاهراً توثیق نشده و گفته شده که در زمـان پیـري    )117ص، 1ج، ق1417

 هبـن مسـلم بـن وار    حدیث را نقل کرده که اصلی ندارد و محمـد  چهارصدو  تغییر کرده

، 30ج، ق1400، فروخـت(مزّى  رازي از حدیثش خودداري کرده چون وي حدیث را مـی 

وي  ۀدربــار) و تضــعیفات دیگــري 304ـــ302ص، 4ج، ق1382، ؛ ذهبــى250ـــ242ص

  .استاعتماد به احادیث وي رسیده که نشان از عدم 

در  کهبرخی معتقدند سند روایاتی  که مالک نقل شده است  بن  از انس يروایت دیگر

قابـل اعتمـاد    کتمان حقیقت و نفرین امام علـی  دلیل بهمالک حضور دارد؛   بن  انس آن

اما حدیث ذیل توسط افراد دیگر نیـز تضـعیف    )26ص ،ش1387، می�نی حسینی(.نیست

  شده است:

نا خداوند در روز هما بابکر...ااي «نقل شده که فرمودند:  مالک از رسول  بن  از انس

ـ     هق بیقیامت براي خ�  ».کنـد  ی مـی صـورت خـاص تجلـ    هصورت عمـوم و بـراي تـو ب

جـوزي   ذکر شده که ابـن  طریق چهار) این حدیث از 304ص، 1ج، ق1386، جوزي ابن(

حجر نیز هر چهار طریـق را واهـی    موضوعات آورده و ابن ۀهر چهار طریق آن را در زمر

  )76ص، 2ج، ق1390، (عسق�نی.دانسته است
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 بیاسـت کـه تضـعیف شـده(خط     مکتـب  هعبـد   بن  على، در سلسله سند این روایت

یـا اینکـه آن را از   ه اینکه حدیث منکر را نقل کرده ) خوا 20ص، 12ج، ق1417، بغدادى 

 بن حمدا بوحامدهمچنین ا ؛)370ص، 6ج، ق1418، عدي افراد ثقه سرقت کرده باشد(ابن

، 12ج ،کرده(همـان  عبده را سندسازي  بن  قاري بوده و احادیث علیکه ه یحسنو  بن  على 

 سـالم   بـن   اشیـ ع  بـن  بوبکرا ؛ نیز)163ـ159ص، 30ج، ق1415، عساکر ؛ ابن20ـ19ص

، عـدي  ابنکـرد(  احادیـث ضـعیف را نقـل مـی    ق) که قـاري بـوده و   193کوفی(د   سدىا

، (عســق�نى.انــد ا را بــه او داده) و برخــی نیــز نســبت غلــط و خطــ26، ص4ج، ق1418

  )33ـ31ص، 12ج، ق1415

ق) است که قـاري  190 ـ90اسدى( بوعمرا  مانیسل  بن  این حدیث حفص راوي دیگر

 انـد و  کـرده  معروف است که از عاصم قرائت کرده است. برخی او را در حدیث تضعیف

بـا وجـود    )268ص، 3ج، ق1418، عـدي  (ابـن .اند تر دانسته عیاش را از وي ثقه  بن بوبکرا

تـر از   اما در حدیث وي را ضـعیف   داده بوبکر ترجیحاینکه این افراد قرائت حفص را بر ا

الحـدیث و خـائن در    اند و برخی او را غیرثقه و برخی دیگـر او را متـروك   بوبکر دانستها

 برخی وي را در شمار اصحاب امام باقر و امام صادق )جا (همان.امانت معرفی کردند

وي  اما اهـل سـنت   )148ص، 7ج ،تا بی، ؛ خویی189و  150ص ،ق1415، آورده(طوسی

، 7ج، ق1400، در حــدیث تضــعیف کرده(مــزّي، خ�ف مقــام وا�یــش در قرائــترا بــر

ند که وي در سند احادیـث دسـت   ا قائل و )268ص، 3ج، ق1418، عدي ؛ ابن14ـ13ص

 ،ق1406، ؛ دارقطنـی 154ص ،م1984، (حلبـی .برده و کذاب و جاعـل حـدیث اسـت    می

  )214ص، 1ج، ق1408، ؛ ذهبی78ص

کـذاب   اما ،حفص براي مسلمانان خصوصاً شیعیان اهمیت داردجود اینکه قرائت وبا 

هم با وجود اینکه اهل سنت خـود اعتـراف بـه ارزش     آن ،و جاعل حدیث نامیدن حفص

دیگـري از رجـال    یا ناشی از اشتباه در نام وي است که با افـراد  اند وا�ي قرائت وي داده

نـک:  (.ثقـه نبـوده اسـت   یا اینکه بپذیریم کـه وي در نقـل حـدیث    حدیث مشترك است 

  )143ـ122ص ،ش1395، پسند شاه

تـوان دسـت    مـی  ،دبشـو ش بیشـتري  ول کایر در بین راویان سلسله اسناد فضاالبته اگ

  وضوح دید. جعل قاریان را در آن به
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  گیري نتیجه. 4

هاي خویش بر مردم و مشروعیت دادن به  گسترش افکار و ایده براي دوام و حکومتی هر

نیازمند نخبگانی است که مورد وثوق مردم باشند. نخبگـان تنهـا   ، خویشاعمال حکومتی 

نخبگـان   عنـوان  بهقاریان  ر از آنان هستند.گروهی هستند که هم حکومت و هم مردم متأث

آفـرین بودنـد.    کیل حکومت اس�می و گسترش آن نقـش فکري و فرهنگی جامعه در تش

طق اسـ�می  منـا  ۀاز آنـان بـراي ادار   فاگیري خل تربیت قاریان و بهره براي ت�ش پیامبر

 عنوان بهشده نشان از جایگاه وا�ي آنان نزد حکومت دارد. قاریان  فتح خصوصاً مناطق تازه

  مستقیم با مردم در ارتباط بودند. آنان مورد وثوق و اطمینان مردم بودند.، معلمان قرآن

، و اکثـر آنـان در سلسـله سـند احادیـث      حدیثی نیز فعال ۀوزحدر ، بسیاري از قاریان

منصب و مقام  با تطمیع برخی از قاریان از طریق وجود دارند. خلفا راوي حدیث عنوان به

اعتماد قاریان را جلب نموده و از طریق آنـان  ، حقوق بستن به آناناعطاي هدایا و  یادادن 

  بردند. اهداف حکومتی خویش را پیش می

جانشـین   عنوان به یا کاستن از مقام وا�ي امام علی جعل احادیث در فضیلت خلفا

نیازمند افرادي بود که مـورد اعتمـاد مـردم باشـند و چـه      ، از سوي خلفاي وقت پیامبر

تالیان وحی الهی از قداست خاصـی برخـوردار بـوده و     عنوان بهکسانی بهتر از قاریان که 

  حرف آنان براي مردم حجت بود.

بارزي از جریان قاریان و جعل حدیث توسط آنان است. قاریانی که در  ۀنمون خوارج

بینش �زم و حساسـیت  ، نسبت به مقام و�یت و امامت ،دوران پس از قرّاء صحابه آمدند

 بوده اسـت.  جامعۀ اس�میبر ایجادشده از طریق خلفا  جو دلیل بهکافی نداشتند و این امر 

کـه برخـی از آنـان    ، با تغییر مرجعیت فکري و دینی و واگذاري آن به عالمان دینـی  خلفا

نسـبت بـه   دوم  ۀدند. قاریان طبقـ کرتغییراتی ایجاد  در باور مردم ،جزو عالمان سوء بودند

، حکومت بودنـد و نسـبت بـه حـق اهـل بیـت       ۀتحت سیطر بیشتر، اول ۀقاریان طبق

گرفته یا خـود   قرار میتأثیر احادیث جعلی  تر تحت یرت کمتري داشتند؛ بنابراین راحتبص

  پرداختند. به جعل حدیث می

  ها نوشت پی

  ش.1394. براي شناخت مصعب بن عمیر نک: حکیمی، 1
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و کـان   ةو الـو�  ةفظهر حدیث کثیر موضوع و بهتان منتشر و مضى على ذلـک الفقهـاء و القضـا   «. 2

القراء المراءون و المستضعفون الذین یظهرون الخشوع و النسک فیفتعلـون   بلیإلأعظم الناس فی ذلک 

و المنازل حتـى    األحادیث لیحظوا بذلک عند و�تهم و یقربوا مجالسهم و یصیبوا به األموال و الضیاع

انتقلت تلک األخبار و األحادیث إلى أیدي الدیانین الذین � یستحلون الکـذب و البهتـان فقبلوهـا و    

 ».لما رووها و � تدینوا بها باطلإلو هم یظنون أنها حق و لو علموا أنها  رووها

(صدوق، .کند این قضیه را رد می آمده که امام صدوق از قول امام صادق امالی این حدیث در. 3

  )165ص ،ق1417
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