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 چکیده

 آن، ۀدربار وستهیپ و  بودشده شناخته یامر مسلمانان نزد ربازید از ث،یحد جعل ۀدیپد
 و نییتب در یاریبس فاتیتأل و گرفته صورت )ع(نامعصوم  سویاز یحت ییهشدارها
 اند پرداخته بدان یمختلف یها جنبه از شمندان دانووشته شده است ن آن یابی مصداق

 و بوده مشغول ثیحد جعل کار به که ییها تیشخص به اشارهاست  جملهآن  از که
 العوجاء یأب ابن ، این افرادنیمشهورتر ازیکی  .است منسوب ها بدان یجعل یثیاحاد
 صخصو در شیادعاها و او از که است ثیحد خیتار به مربوط کتاب کمتر که است
 او ایآ امّا.  باشدنگفته سخن ثیاحاد نیا اساس بر نید احکام رییتغ و ثیحد جعل
 ثیاحاد تعداد ثیح از او به منسوب یادعاها ؟یا  افسانه ای دارد یقیحق یتیشخص
 سازگار قتیحق با اندازه چه تا ات،یجعل نیا توسط یشرع احکام رییتغ و او یجعل

 ذکراز  پس است، ها داده لیتحل و هیتجز و یا نهکتابخا روش به که مقاله نیا در است؟
 و تعارضات شدن معلوم و ها آن نقد و یبررس و فرد نیا به مربوط یخیتار ییها گزارش

 وجود از توان یم چند هر که شود یم آشکار ها، گزارش نیا یمتن و یسند اشکاالت
 توان ینم ما اگفت سخن  ـاسالم معارض یمتکلم ـ بودنش متکلم و فرد نیا یخیتار

 ها آن اساس بر یاسالم احکام رییتغ و آن ۀاشاع و ثیحد جعل کار در یو که کرد ثابت
 .است بوده
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 طرح مسئله. ١
ای که از دیرباز   پدیده ـ وضع و جعل حدیث نیستۀسخن دربارموضوع این مقاله 

ها تألیف   آن دهۀاند و در بار  میراث حدیثی خود اذعان کردهمسلمانان به وجود آن در
: ـ کن[ و واقعیت احادیث نیز بر این پدیده داللت دارداند  نوشتهمستقل و غیر مستقل 

هایی است که عموماً در تاریخ   یکی از شخصیتۀبلکه سخن در بارـ ] ، سراسر اثر٣٣
. العوجاء  یعنی عبدالکریم بن أبیشود، وضع حدیث از او به عنوان یکی از واضعان یاد می

 او ۀ آنچه دربار آیا، است نام وجود داشته است؟ اگر وجود داشته اینآیا حقیقتاً فردی به
 ؟ استشود قابل اثبات  گفته می

 
 ها نخستین گزارش.  ٢

در نخستین . رسد العوجاء نزد اهل سنت ظاهراً به قرن سوم می  سخن از ابن أبیۀسابق
 دراخبار  و نیز دّس با اسالممخالفت  ،او در کنار گروهی دیگر به زندقه، الحادها،  گزارش
، ١، ج٤٦؛ ٢٧٧ـ٢٧٨، ص٣، ج٣٧؛ ٤٩، ص٢٢؛ ٢٥٩، ص١٨[متهم است ها  کتاب
 حمّاد بن ناپدری خود، در آثار  به دسّ به خصوصها او  بر اساس همین گزارش]٨٩ص
، ٢٢؛ ٢٦٠، ص٢، ج١٤؛ ١٤ ص،٣، ج٦[، متهم است )ق١٦٧. م( بن دینار بصریةسلم
پی در  و کرد  می در قرآن طعنیوشود  همچنین گفته می] ٥٩٣، ص١، ج٤٣؛ ٤٩ص

، ٣، ج٣٧[ کرد هایی به نام افراد، وضع می  و کتابرفت می  آنمتشابه و عام و خاص
هایی از  نمونه البته. ها ذکر و نه دیده شده است ، امّا ظاهراً نه کتابی از آن]٢٧٧ـ٢٧٨ص

ها در  امّا بر این ادعا، مدرک قابل قبولی مانند ذکر آن است  ذکر شده جعلیحادیثاین ا
یک  شود و جالب آنکه هیچ العوجاء ارائه نمی  حدیثی به نقل از حمّاد یا ابن أبیهای باکت

 ربطی  ـترین اتهامات اوست  به خصوص روزه که یکی از مهم ـبه تغییر احکام شرعی
؛ ٢٥٩، ص١٨[ »العرق ذلک من نفسه فخلق فعرقت خیالً أجری هللا إن« :ندارد، مانند

، ١، ج٤[ دانند که عموماً متهم در این حدیث را محمد بن شجاع می] ٤٩، ص٢٢
 و نیالذراع نور من ةالمالئک هللا خلق«یا ] ١١، ص١، ج٤٨؛ ١٣٤، ص١، ج١٥؛ ١٠٥ص

، ٢٧[ وجیهاتیعمر موقوفاً و با ت که عموماً از ابن] ٤٩، ص٢٢؛ ٢٥٩؛ ص١٨[ »الصدر
، ٢، ج٣٦[  بن زبیر از عبدهللا بن عمرو بن عاص بدون رد و انکارةیا از عرو] ٢٢١ص
توسط  ی به شمار آمده که از احادیثکهیا آننقل شده ] ٢٨٤، ص٦، ج٤٩؛ ١٧٨ص

 ۀنمون. العوجاء نیست  ابن أبی ازو سخنی] ١٨٤، ص٥ [ است شده دسّ دچارمهمجسِّ
، اعراف[ »دَکا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ فَلَمَّا« ۀ دربار ـمّاداز طریق ح ـ أنسجواب دیگر، 
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 در ـ ]٢١٠، ص٣[ نوک انگشت کوچکش اشاره با ـ هَکَذَا که گفته استاست  ]١٤٣
و از ] ١٢١، ص١، ج٤؛ ٢١١، ص١[  شدهروایتکه حدیث از غیر طریق حماد نیز   حالی

 و با  اهل سنت با سندی مرفوع یا موقوفهای با در کت ـحداقل از قرن سوم ـ دیر باز
، ١٥، ج٦٩؛ ٢٠٩، ص٣، ج٩؛ ٢١١، ص١[ است  شدهنقل دفاع از صحت مضمون آن،

اند، این نقل   دانستهالعوجاء های ابن أبی ابتدا از ساخته آن راحتی برخی که و ] ٢٩٤ص
 ].٢١٥، ص٥ ؛٢١٠، ص٣[اند  گفته نوعی تقریب به ذهن را

 نسبت دسّ داده العوجاء و چه بسا تنها کسی که به ابن أبیظاهراً نخستین کس 
 )ق٢٣٠ـ٢٢١.م( یبهَبن صُ ادبّعَاست که از ) ق٢٦٦.م( یالثلجمحمد بن شجاع ، است
هایش دس   در کتاب استکرد و گفته شده او، حفظ نمی« :گوید می  چنین حمّادۀدر بار

هایش دس  اش، در کتاب واندهخ  ابن أبی العوجاء، فرزند استکردند و نیز گفته شده می
، ٤٣؛ ٢٦٠، ص٢، ج١٤؛ ١٣، ص٣، ج٦؛ ٢١٥ و١٥٥ص، ٥؛ ١٠٠، ص١، ج٤[ »کرد می
نخستین کسی است که پس از دو قرن و با ) ق٣٦٥. م( ابن عديظاهراً  .]٥٩٣، ص١ج

 ۀ دربار همچنین.، نه با جزم و قطع، چنین نقلی را از ابن شجاع آورده است»قیل«تعبیر 
از بزرگان حنفی و از اصحاب رأی بود و برای  نین گفته شده است که ویی چبن الثلجا

، ٦[ .کرد و نسبت به حمّاد و امثال او، صداقت نداشت یاری مذهبش حدیث جعل می
؛ ٥٧٧ـ٥٧٩، ص٣، ج٤٣  به بعد؛٢٤٢، ص٢، ج٤١؛ ٢٩١، ص٦، ج١٤؛ ١٩٥ـ١٩٦، ص٩ج

، ٦[ شود د و گاهی مدح میکنن هر چند از او بسیار نقل می...] ؛ ٣٦٢ـ٣٦٥، ص٢٥، ج٧٨
لذا چنین اتهامی ] ٥٧٨، ٣، ج٥٩٣، ص١، ج٤٣؛ ٢٦٠، ص٢، ج١٤؛ ١٩٥ـ١٩٦، ص٩ج

 .العوجاء یا حمّاد، چندان قابل اثبات نیست نسبت به ابن أبی
 
 ینی احکام دریی جعل و تغی و ادعاالعوجاء ي ابن أب کشته شدنیچگونگ. ٣

 و علت کشته شدن چگونگیاز دیرباز در  یهای ، گزارش پیشینهای کوتاه عالوه بر گزارش
به جعل حدیث و تغییر احکام شرعی وجود دارد که  وی ابن أبی العوجاء و اعتراف

  ظاهراً از میانو ذیل است های  گزارش ـ که مأخذ دیگران است ـها ترین آن قدیمی
 . دان  بیشتر بر آن تکیه کردهان گزارش طبری تعیین کننده بوده و متأخرها نیز آن
 
 )هق٢٧٩. م(گزارش بالذری. ١. ٣

 یا ٢١١.م( را از عبدهللا بن صالح عجلیالعوجاء  ابن ابیبالذری داستان کشته شدن 
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 :کند  چنین نقل می٢)ق١٧٩ یا ١٧٨. عبثر بن قاسم زبیدی، م(  از أبوزبید عبثر١)ق٢٢١
و ) ق١٥٨. م( ، والی کوفه در خالفت منصور)ق١٧٣. م(محمد بن سلیمان بن علی«

) ق١٦٤. م(  عموی منصور،بن عبدهللا  به پیشنهاد عیسی بن علی،)ق١٦٩. م(مهدي
در این زمان، گروهی از مردم کوچه و بازار بر علیه عبدالکریم بن . شود والی کوفه می

العوجاء ذهلی، گواهی دادند که او خورجینی را که صاحبش بر آن   یعنی ابن أبی،نویره
 ه استای و او جواب داد و به او گفته است چرا چنین نوشتهالکرسی نوشته بود دیده  ةآی

 که دزیده شد و باز مگوید که من شاهد مصحفی بود تا دزیده نشود و عبدالکریم به او می
 آورده )ص(خواند و وقتی به او گفته شد که تو به آنچه پیامبر شهادت دادند که او نماز می

این عادت بدن و سنت کشور و ارضای :  دادخوانی؟ پاسخ ایمان نداری، پس چرا نماز می
 او سخن ۀمدتی بعد در بار.  لذا محمد به زندانی کردن او فرمان داد،اهل و خاندان است

کارش را را به یادم آوردید، لذا او را خواست و دستور داد گردنش را : رفت، پس گفت
 :شود، گفت میگفته شده که او هنگامی که یقین کرد کشته «: گوید عبثر می .بزنند

  .»�لئن قتلتموني لَقَدْ وضعتُ فِي أحادیثکم أربعة آالف حَدِیث�
منصور از محمد بن سلیمان به سبب کشتن ابن أبی : گوید عبدهللا بن صالح می

العوجاء بدون مشورت با او، ناراحت شد و اظهار داشت که آیا عربی بدون اطالع من 
. م (٣شیبانی مگین کرد و معن بن زائدهشود؟ و این امر او را بسیار خش کشته می

را کشته است گفت که او مردی  کرد و  نیز از این کار محمد نزد منصور شکایت ) ق١٥١
 او را به جهت آنکه گفته بود من ]تنها[ است و مبرا زنند  او میههایی که ب از تهمتکه 

 .داند تلمیذ حسن هستم، کشته است چون تلمیذ را از قول زنادقه می
پس منصور نزد عیسی بن علی فرستاد و به او اطالع داد که آیا محمد بن سلیمان س

 کوچه و بازار کشته است؟ تصمیم دارم که او را بدین  ناشناسمردی را به شهادت مردم
ای که بدان  محمد او را به سبب زندقه :پس عیسی به او گفت. سبب بازداشت کنم

درست باشد که به نفع توست و اگر اشتباه   او پس اگر کشتن؛منسوب است، کشته است
خدا سوگند اگر محمد را به سبب این کار بکشی، عوام ه  ب.باشد که به زیان محمد است

                                                                                                                                            
 ].٣٩٠ـ٣٩٢ص، ١ج، ٤٤[ نگار تاریخ و ثقه. ١
 ].٢٥٩ص، ١ج، ٤٤[ ثقه. ٢
 یمناطق و منی در او کارگزار و منصور طرفداران از زین و بخشندگان و حانیفص دالوران، امراء، از یکی. ٣

  .]٦٣١ص، ٩ج، ٤٢[ گرید
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 عزل محمد ای را که در پس منصور نامه. او را ثنا گفته و تو را سرزنش خواهند کرد
 ].٩٦ـ٩٥، ص٤، ج٣٥[ »نوشته بود، پاره کرد

 
 )ق٣١٠ـ٢٢٤(گزارش طبری. ٢. ٣

لیفات أ، تاریخداني بزرگ و صاحب ت)ق٢٦٢ـ١٧٢(عمر بن شَبَّه طبری از قول أبو زید
و دیگران، این ) ؟(  و حسین بن أیوب،کارگزار مأمون بر مدینه، ٢ از قثم بن جعفر١بسیار

محمد بن سلیمان والي کوفه، دستور زنداني کردن « :کند می داستان را چنین ذکر 
دهد و شفیعان بسیاري از منصور  دائی معن بن زائده را ميالعوجاء  عبدالکریم بن ابي

تقاضا کردند که از محمد بخواهد او را رها کند و منصور نیز به محمد نامه نوشت که در 
از العوجاء از یکي  از سویي دیگر، ابن أبي.  او اقدامي نکند تا نظرش را اعالم کندۀبار

خواهد تا کاري کند  محمد در ارتباط بود، ميکه با منصور و ) ؟(بزرگان به نام أبوالجبار
هزار و به آن فرد هم   صد او تأخیر کند و به خاطر این کار به امیر ۀمحمد سه روز دربار
 فرد در آن. که نوعی تطمیع أمیر بود برای تأخیر انداختن حکمش ـ مبلغي خواهد داد

ب شد او را به یادم گوید که خو گوید و محمد در جواب می این باره با محمد سخن می
کند و وقتی چنین  آوردي، پس از نماز جمعه مجدداً من را به یاد بیاور و او نیز چنین می

أبی العوجاء آورده و گردنش را بزنند و وقتي ابن  کرد، محمد دستور داد که ابن
 هزار حدیث در احادیث شما چهارمن : شود، گفت العوجاء یقین کرد که کشته مي أبي

م و حالل شما را حرام و حرام شما را حالل کردم و کاري کردم که در روز روزه وارد کرد
رسد   منصور ميۀالعوجاء، نام پس از اعدام ابن أبي. افطار کنید و در روز افطار روزه بگیرد

گوید و  بیند اعدام صورت گرفته، برگشته و ماوقع را به منصور مي رسان وقتی می و نامه
 که یکي از  را مؤاخذه کند محمدگیرد می  راحت شده و تصمیممنصور نیز به شدت نا

مشاورینش به نام عیسي بن علي که پیشنهاد امارت محمد بر کوفه را به منصور داده 
گوید که محمد یک زندیق را کشته است و اگر عزلش کني، به  بود، او را آرام کرده و مي

واهند کرد و منصور نیز کار محمد خاطر این کارش، مردم او را ستوده و تو را سرزنش خ
 ]٢٩٩، ص٦، ج٥٩[» .کند را تأیید می

از جمله ابن اثیر، ابن کثیر، ابن خلدون در ضمن وقایع آید دیگران نیز  به نظر می

                                                                                                                                            
 .است  نکردهحیتصر فرد این نزد طبری شاگردی به کسی. ١
 .  نکرده استحی تصردی أبوزی فرد برانی ای به استادکسي. ٢
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العوجاء و  با توجه به همین نقل طبری، داستان کشته شدن ابن أبیو . ق١٥٥سال 
به عنوان یکی از اسباب برکناری  ن حادثه با ذکر ایابن أثیر. اند ادعاهایش را ذکر کرده

العوجاء را زندیق بودن او عنوان   از همان ابتدا علت دستگیری ابن أبی،محمد بن سلیمان
کند، در حالی که این اتهام را طبری از زبان عیسی و پس از کشته شدن ابن  می
 که ردابن خلدون از ابتدا تصریح دا] ٧ـ٨، ص٦، ج٢[. کند العوجاء مطرح می أبی

ابن و ] ٢٠٢، ص٣، ج١٠[دستگیری و قتل ابن أبی العوجاء به سبب زندیق بودنش بود 
: ـبرای سایر منابع نک [.به اختصار به این حادثه اشاره دارد  نیز]١٢١، ص١٠، ج١٩[ کثیر

  ...].؛٧، ص٧١؛ ٣٨٩، ص٢، ج٤٨؛٦٤٤، ص٢، ج٤٣؛ ١٤٤ و١٢١، ص٢٤؛ ٥١، ص٤، ج٧
 
 ) ق٣٥٦. م(انیگزارش أبوالفرج اصفه. ٣. ٣

 و از پردازد و یابی آن نیز می ریشهعالوه بر نقل تاریخی حادثه، به ، هانيفأبو الفرج اص
 از پدرش ]٣٢٣، ص٢٢، ج٤٢ :ـ کن[) ق٣٠٠.م( ـ ظاهراً ابن المنجم ـ  بن عليییحی

از ) ؟(  بن شبیبةاز عافی] ١٦٠، ص٢٠ : ـ کن[)  هق٢٧٥. م(  المنجمیعلي بْن یَحْیَ[
کند که در  نقل می) ق٢١٤. م( العطّار، أبو الحَسَن البَصْري از سعید بن سالم) ؟(سهیل أبو

 عمرو بن  از بزرگان معتزله،)ق١٣١. م(واصل بن عطاءبصره شش متکلّم وجود داشت؛ 
 از بزرگان شاعران  ـ)ق١٦٧. م(بشار بن برداز بزرگان معتزله، ـ  )ق١٤٤.م( عُبَید

عبد ن و شعراء و متهم به زندقه، ا از متکلم ـ)ق١٦٠.م (الح بن عبد القدوس ص،مولدین
 ـ) ق١٧٠.م ( جریر بن حازمسپس به نقل از). ؟( مردی از أزدو العوجاء الکریم بن أبي

شدند و بحث   ازدی جمع میۀدهد که آنان در خان یکی از بزرگان حدیث، ادامه می
از (  ثنوی و ازدی سمنی، عبدالکریم و صالح،کردند و در نهایت، عمرو و واصل معتزلی می

ها را  شدند و بشار متحیر ماند و از آنجا که عبدالکریم جوانان را تباه و آن) مذاهب هندی
 لذا او به کوفه .کند می تهدیداو را ساخت، عمرو به او اعتراض و  به ثنویت منحرف می

 .]١٣٨ـ١٣٩، ص٣، ج٢٦[ رفت و در آنجا محمد بن سلیمان او را یافت و کشت
 

 ها گزارش اسفرایینی. ٤. ٣
، ٢٨[ )ق٤٧١.م( و طاهر اسفرایینی ٣٤٩، ٢٥٦، ص٢٩[ )ق٤٢٩. م(  عبدالقادر اسفرایینی

با تأخیری حدود یک قرن،   ـبه اختصار شدید و ظاهراً برگرفته از عبدالقادر ـ ]١٣٧ص
 العوجاء دایی معن بن زائده، مانویِ معتقد به تناسخ و که عبدالکریم بن أبیگویند  می

 از کافرانی بود که در ظاهر، اظهار اسالم و در پنهانی مسلمانان را ترور ،رافضی قدری
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ای در تشبیه و تعطیل و تغییر برخی  کرد و احادیث بسیاری به سندهای فریبنده می
تباه کرد و ) شیعه(  رمضان به هالل را بر رافضهۀاو بود که روز. احکام شریعت ساخت

ها قرار داده بود، عمل کنند و آن حساب   حسابی که برای آنکاری کرد تا آنها بر اساس
 هنگامی که این خبر به ،طاهر اسفراینی  نسبت داد و بنابر نقل)ع(را نیز به امام صادق

 رسید دستور داد او را ،کارگزار منصور بر کوفه، أبوجعفر محمد بن سلیمان هاشمی
هزار حدیث چهار پس همانا من کشند،  اگر من را می: در این هنگام او گفت. بکشند

دم که رافضه در کروضع کردم که حرامشان را حالل و حاللشان را حرام کرد و کاری 
 ».روز روزه افطار کنند و در روز افطار، روزه بگیرند

 
 های باال ۀ گزارشسیمقا. ٥. ٣

البته در طریق طبری . نقل بالذری، طبری و أبوالفرج از سه طریق مختلف است ظاهراً
حداقل ابن شبه قرار دارد که قطعاً باید بالذری و أبوالفرج اصفهانی و دیگران پس از او 

 .کند بودند امّا کسی به جز طبری از او یاد نمی های او آگاه می  تألیفات و گزارشنسبت به
سند بالذری با ارسال همراه است، به خصوص که وفات عبثر بیش از ده سال پس از 

 سال هفتاد حدود ۀ با فاصلح نیزنقل دوم از عبدهللا بن صال. استء العوجا قتل ابن أبی
 عبثر است که در این صورت، این ۀ مگر اینکه گفته شود که چنین نقلی، به واسط؛است

آید که چرا بالذری بدین مطلب تصریح نکرده و داستان را فقط به نقل  سؤال پیش می
 .عبدهللا ادامه داده است
ظاهراً این سند، بدین معناست که طبری از أبوزید از . ال نیستاشک سند طبری نیز بی

کند، در حالی که چنین سندی  اند، نقل می قثم و حسین و دیگران که شاهد ماجرا بوده
رسد؛ ضمن آنکه هیچ توجهی به منبع ماقبل خود و  قاعدتاً به زمان محمد بن سلیمان نمی

کند یا کتاب   چنین داستانی را ذکر میای که گویا نخستین بار سند آن ندارد به گونه
به این نکته باید افزود مجهول بودن دو شخصیت . بالذری در دسترس او نبوده است

العوجاء،  مذکور در سند حدیث و بعید بودن حضور قثم بن جعفر در زمان کشتن ابن أبی
 .والی بوده است)  سال پس از قتل عبدالکریم٥٥. (ق٢١٠زیرا او حداقل در 

 صدر گزارش أبوالفرج، قابل شناسایی دقیق نیست و برخی از رجالش سند
، ٤١[  عطار مطلب وجود دارد که او نیز تضعیف شده استۀاند و فقط در بار ناشناخته

 که  است یحیی بن علی و پدرش تصریح شدهۀو در بار] ١٧٠، ص١٥، ج٤٢؛ ٨٢، ص٩ج
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اگر در تشخیص وی  ـ طارضمناَ ع]. ٣٢٣، ص٢٢، ج٤٢؛ ١٦٠، ص٢٠[ دان بودند تاریخ
 راوی  آنکهتر مهم.  سال با ماجرای قتل فاصله داردهفتاد نزدیک  ـبه صواب رفته باشیم

نقل . قریب دو قرن با أبوالفرج فاصله دارد، ذیل قسمت دوم خبر، یعنی ابن حازم
 .است سند بدون  نیزها اسفرایینی

 به روشنی در  ـ هستند هر چند اصرار شده که منتهی به مشاهده ـها این گزارش
ها، چون با   اختالف و تعارض دارند و جمع میان آن، افزایش،جزئیات، کاستیاز  بسیاری

توان گفت که  هر چند می. ، قابل اتکا نیستاست حذفیات و تصرّفات بسیار و بدون دلیل
 نقل محافل ،سخن از کشته شدن فردی به نام ابن أبی العوجاء در قرن سوم و چهارم

 معرفیشیعه همچنان که خواهد آمد، علیرغم  گرچه در منابع سنت بوده استاهل 
 عللی که بالذری  از سوی دیگر.نداردوجود ، چنین داستانی به طور مستقل  ویاجمالی

ها ذکر  با علتی که اسفرایینی است عالوه بر آنکه برای دستگیری عبدالکریم گفته
 .بر اساس آن کسی اعدام شودتا ند چندان جرم بزرگی نیست، کنند متفاوت است می

آید که مردم از پیش و  ها به خصوص گزارش بالذری، برمی از ظاهر برخی گزارش
العوجاء اعتقادی به اسالم ندارد امّا در داستان طبری  دانستند که ابن أبی پیوسته می

ری  را از زندان نجات دهند و بالذاوسخن از شفیعان بسیاری است که تالش داشتند که 
داند که نوعی تعارض و  گوید که ابن أبی العوجاء را مبرا از زندقه می نیز از معن می

 .استتناقض در این خصوص 
العوجاء را   سخن از محمد بن سلیمان از امراء عباسی دارند که ابن أبیها اسفرایینی

ران و  اعدام کرد، امّا ظاهراً چنین فردی نباید چندان نگ)ع(به سبب تخریب امام صادق
مراقب شیعیان باشد و همچنان که خواهد آمد، از نظر شیعه، وی فقط متکلمی معارض 

ها، عموماً محمد  همچنین برخالف اسفرایینی. بوده و هیچ مرجعتی نزد آنها نداشته است
 ظاهراً هاشمی دانستن  وهاشمی نه] ١٤٨، ص٦، ج٤٥[ اند بن سلیمان را عباسی گفته

 . است فرمان دادهآن قتلبه  امر است که چون شیعی بوده، این فرد، برای القای این
العوجاء، اعتراضی درست و استدالل   اعدام ابن أبیۀاعتراض منصور در خصوص نحو

عیسی در ابقای محمد، به دور از عدالت و انسانیت و مبتنی بر مصلحت دولت نه دین و 
 نشده است،  نیز اوۀ محاکمای به ها اشاره گزارشتمام این حقوق شرعی افراد است و در 

گیرد  می ای با حضور علما صورت  در حالی که عرفاً و شرعاً برای چنین وضعیتی، محاکمه
 . اتهام را ثابت و حکم شرعی را جاری نمایند،تا با دلیل و مدرک
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 ذکر .ق١٥٥ع سال یداستان باال را در خصوص عزل محمد و در وقا طبري که
کند که نوعی تعارض صدر و ذیل   ابقاي محمد اشاره مي در پایان داستان به،کند مي

چون بالذری این داستان را بدون ربط آن به نیز برخی ] ٢٩٩، ص٦، ج٥٩[ سخن است
اند که علت عزل محمد بن سلیمان  کند و بعضی نیز گفته برکناری محمد ذکر می

؛ ١٢١، ص١٠، ج١٩[ اند کارهاي زشتي بود که انجام داده بود و اشاره به این ماجرا نکرده
 اشاره کرده و آن را در برکناری محمد نیز تنها به سال برخیو ] ٣٠٠، ص٦، ج٥٩
 نیز ها در گزارش اسفرایینی]. ٢٩٩، ص٦، ج٥٩؛ ٧، ص٦، ج٢[ اند دانسته. ق١٥٣سال

 .اساساً نه تنها نباید محمد برکنار شود، بلکه باید پاداش نیز بگیرد
اند  العوجاء در کوفه، برخی قتل او را در بصره دانسته علیرغم، شهرت کشته شدن ابن أبی

و نیز با وجود شهرت قتلش در زمان منصور، برخی قتلش ] ٣١٦، ص٢، ج٨؛ ٥٠، ص٤، ج٧[
 .]٥١، ص٤، ج٧[اند  ق دانسته١٦٠و پس از سال ) هق١٦٩. م(را در زمان مهدی

 ن بن زائده به معالعوجا ابن ابی نسبت  سخنی از،دهنده نخستین گزارش  ،بالذری
 ۀ و دیگران پس از او مدعی هستند خواهر زاد]٢٩٩، ص٦، ج٥٩[ شیبانی که طبری

. العوجاء اشاره دارد  هرچند به او به عنوان مدافع ابن أبیبه میان نیاورده استاوست، 
 در  برای حماد بن سلمه و دسّه بودن ویها، به فرزندخواند جالب آنکه در این گزارش

. نشده است اشاره ـبعدها اصحاب تراجم و رجال بدان تصریح دارند  که ـ  اوهای کتاب
نشده بلکه   اشاره العوجاء ی باال، به محدث بودن ابن أبیها یک از گزارش در هیچهمچنین 
 است و  تصریح شدهن اوبه زندیق و وضّاع بود) بالذری، طبری و غیره(ها  از آندر برخی 

که چهار هزار حدیث وارد میراث حدیثی مسلمانان شود   از قول او ذکر میها ضمن آندر 
 . او ندارندای به جعال بودن برخی نیز مانند أبوالفرج اصفهانی اشاره. ١کرده است

 درست باشد، آیا باید  اوالعوجاء و علت کشتن امّا حتی اگر تمام داستان ابن أبی
بر زبان آورده تا  چه بسا از روی شدت ناراحتی کهدر آخرین لحظات عمرش را ادعای او 

 هزار حدیث عدد کمی نیست چهارذهن مسلمانان را مشوش کند، باورکرد؟ از سویی، 
 با  ـاز شیخ و شاگرد ـ  به راحتی و در مرأی و مسمع محدثین وکه یک فرد به تنهایی

و در میان دیگر احادیث قرار ند  جعل ک، مشهورسندی قابل قبول امّا با مضمونی معارضِ
هیچ  در  ضمن آنکه خود بدان اعتراف کند آنکهمتوجه این امر نشود تا و احدی هدد

                                                                                                                                            
 کـشته  هنگـام  العوجـاء   أبـی  ابن زبان از را عبارتی چنین نیز) ق٣٦٥. م(عدی ابن اند که   کرده تصریح برخي. ١

 .نشد مشاهده عدی ابن کتاب در عبارتی چنین اما] ٦٤٤ص ،٢ج، ٤٣ ؛٥١ص ،٤ج، ٧[کند  می نقل شدنش
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 برای او شیخی یا  یاد نشده است وکتابی از او به عنوان یکی از رجال حدیث فریقین
حدیثي از او به  ذکر نشده است و حتی ،خواندگی او برای حماد شاگردی مگر فرزند

 .ل نشده استای و در کتابی، نق عنوان راوی حدیث، توسط فرقه
ترین منابع قدیمی و معاصر بالذری و  هایی، برخی از مهم با وجود چنین گزارش

 الکفایه، ) هق٣٦٠. م( رامهرمزیالفاصل المحدثبرخی کتب درایه مانند از جمله طبری 
مانند  و برخی کتب تاریخی) هق٦٤٣. م(صالح ابن مقدمه، )هق٤٦٣. م(خطیب بغدادی

، به )هق٥٧١. م( ابن عساکر دمشقةمدین تاریخ، )هق٤٦٣. م( خطیب بغدادیبغداد تاریخ
 .ای ندارند العوجاء اشاره این داستان و ابن أبی

چهار هزار حدیث برای العوجاء  ابن ابیظاهراً ) و دیگران به نقل از او( در بیان طبری
ای است که   مطلب، به گونهۀتغییر حالل و حرام مسلمانان جعل کرده است، امّا ادام

  .هدف از این همه حدیث، تباه کردن روزه بر مسلمانان و تنها این حکم بوده است ییگو
کمی وجود ح هیچ و آیادر این صورت باید پرسید که چه نیازی به چهار هزار حدیث بود 

حتی جعلی داشته باشد و اگر گفته شود که احکام دیگری ، دارد که این تعداد حدیث
 .ای ذکر شود که ذکر نشده است ند، باید نمونها نیز با این احادیث تباه شده

البته مسلمانان، حتی در یک مذهب، در بسیاری از احکام با هم اختالف دارند و علت 
همچون اختالف ( این اختالف نیز بیشتر، ناشی از اجتهادهای آنان و نیز اختالف در ادله

لذا حتی اگر در بین . تها از آن ادله اس و تفاسیر آن) در احادیث منقول در یک موضوع
 همچنان که ذیالً خواهیم ـمسلمانان چنین حکمی مربوط به روزهای ماه رمضان باشد 

 .شود به زنادقه نسبت داده باز دلیلی ندارد که ـدید 
 
 العوجاء و تباه شدن روزۀ مسلمانان جعلیات ابن أبی. ٤

روزهای ماه رمضان یا به بنابر قول عموم مسلمانان با اعتقاد به ثابت بودن  ماه رمضان
حسابی ( و جدول) حساب نجوم(  روز تمام بودن است یا به حساب٣٠عدد یعنی به 

 روز بودن ٣٠و برگشت آن که منجر به تعیین   مخصوص مبتنی بر حرکت ماه و رفت
، ٨٠) [شود  می برخی دیگرۀ روز بودن همیش٢٩ سال قمری و های همیشه برخی ماه

اند که گویی ثبوت ایام  ای گفته  به گونه ـها جز اسفرایینیه ب  ـهر چند اکثر ].٨٨ص
روزه برای تمام فرق بر اساس این احادیث مجعول تحقق یافته امّا ظاهراً کسی از اهل 
سنت، بدان اعتقاد نداشته یا فتوا نداده یا حدیثی حتی به طریقی ضعیف در این 

 ٣٠  یا٢٩یث نبوي دال بر خصوص نقل نکرده است بلکه چنین موضوعی، به سبب احاد
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ها، به شدت از  روز بودن رمضان و شهرت این نقصان در ماه رمضان همچون دیگر ماه
 ]. به بعد١٤٩، ص٨٦ به بعد؛ ٤٩٨، ص١، ج٣٨[ سوی آنان نفي شده است

قرن (طاووس  حداقل پیش از ابن ]دیدگاه عدم نقصان ماه رمضان[امّا نزد شیعه، 
ـ ١٧١، ص٢، ج٥٦[ ی داشته است، از جمله صدوقانمعتقد ]٣٣، ص١، ج١٣[ )هفتم
حسین ، )ق٣٦٩. م(عفر بن محمد بن قولویه، ج)ق٣٥٨. م(، حسن بن حمزه طبری]١٦٩

) هق٤١٣. م(، مفید)ق٣٨٥. م( تلعکبریي هارون بن موس،)ق٣٨١. م(بن علي بن حسین
 یف رالنو حیمصاب در  البته وی بعد از آن،ـ رمضان نقصان عدم یف البرهان لمحدر 

 و  ـ برگشت نظر از آنهیالرؤ و العدد یف الموصل أهل جوابات و الشهور أوائل عالمات
آنان عموماً بنابر احادیث به ]. ٣٣ـ٣٥، ص١، ج١٣) [ق٤٤٩.م (محمد بن علی کراجکی

، ٢، ج٦٠[ شود ینم روز ٣٠ از شتریب ای کمتر رمضان ماهمعتقد بودند  ،اصطالح عددیه
، ٧٩ خبر؛ ٣ با ٧٨ـ٧٩، ص٤، ج٧٤ خبر؛ ٥با  ١٦٨ص ،٤، ج٦٤ خبر؛ ٥ با ٦٥ـ٦٦ص
کس مخالف این احادیث هرگوید   تا آنجا که صدوق به صراحت مي]١٦٩ـ١٧١، ص٢ج

یا شده  باید هدایت باشد و به احادیت اهل سنت و عمل آنها عمل کند، تقیه کرده و االّ
 ].١٧١، ص٢، ج٥٦[ متهم به بدعت شود

 به  آن زمان با این نظر استۀی از شیعناوجود مخالفچنین موضعی از صدوق، نشانگر 
خصوص که کلینی اصل باب خود در این بحث را بر احتمال نقصان ماه رمضان قرار داده 

 دانشمندان امّا]. ٧٩ـ٧٨، ص٤، ج٧٤[ و احادیث عددیه را در نوادر ذیل آن آورده است
یا ] ٢٩٢، ص٤٧[  از اصحاب ما که قومی شاذاند گفتهپس از او و در رد امثال او، معموالً 

اند و از ذکر نام  رفته) سی روز( به قول به عدد] ١٦٩، ص٢، ج٦٥[ قومی از اصحاب ما
 اند با ذکر نام از اعتبار نقدشان بکاهند نخواستهاینکه ها یا  به جهت احترام به آن ـ ها آن
تعرض م  و ه کرده اختالفی نگاۀلئبیشتر به این فتوا، به عنوان یک مس خودداری کرده و ـ

ـ ١٧٠، ص٢، ج٦٥؛ ١٦٩ـ١٧٤ ص،٤، ج٦٤؛ ٢٩٢، ص٤٧[  اند هشدآن نبه فتوا دهندگان 
 اند  نیز گفته دیدگاه ایشان نقدهمچنین در...] سر اثر؛اسر ،٨٣؛ ٥٠٢، ص٣ج، ٦٨؛ ١٦٩
منتهی به و  ضعیف  آن نیزرجالو  مرسل  و شاذ منفرد،مبتنی بر اخبار ،این نظرکه 

 وجود ندارند لذا  اودر کتاب مشهوراین اخبار  است و به عالوه ١حذیفه بن منصور
معارض با معمول به لحاظ متن نیز همچنین . ی خود او باشدفتوارود که  احتمال می

                                                                                                                                            
، ١٧[ کنـد   مـی  روایـت  را آن طوسـی  که است کتابی دارای،  )ع(کاظم و )ع(صادق،  )ع(باقر امام اصحاب از .١

 و] ١٤٨ص،  ٨٩؛  ٦٢٧ص،  ٢ج،  ٦١[انـد      کـرده  توثیق را او برخی و] ١٤٨ص،  ٨٩؛  ١٢١ص،  ٦٢؛  ٥٠ص
 ].٥٠ص، ١٧[ کند می روایت  راناصحیح و صحیح کهاند   خوانده»امره فی سمتلبّ« را او برخی
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دیگر دالیل ذکر شده در نقد این دیدگاه نیز . شوند که کم و زیاد میاست های قمری  ماه
قرآن که دیدن هالل ماه را قها، نص ، اجماع ف)ماه( فهم عرب از لفظ شهرعبارتند از

فریقین دال بر مالک بودن از  و نیز احادیثی ]١٨٥، بقره [داند شرط ورود به رمضان می
 نقصان و تمام دارای و ها ماه دیگر همچون رمضان ماه« با این مضمون که رؤیت هالل ماه

 عدم صورت در و کرد افطار هالل دیدن با و  گرفتروزه هالل دیدن با باید و است
 ،١٣، ٥، ص٢، ج٩[ »گرفت روزه باید روز سی ،ماه روزهای تعداد تشخیص در توانایی

، ٧٥؛ ٧٦ـ٧٨، ص٤، ج٧٤؛ ١٥٨، ص٤، ج٦٤؛ ١٢٤، ص٢، ج٥٦؛ ٢٢٩، ٢٢٧، ص٢، ج٣٠
 .، است ...]؛١٢٢ـ١٢٣، ص٣، ج٧٩؛ ٢٨٦، ص١ج

 تقیه در گذار بودند و نه اهل به هر حال، بر خالف نظر صدوق، مخالفین او نه بدعت
 احادیث معتبر بر اساس و نظرشان نام بودند صاحبها دانشمندانی   آنبلکهاین مورد 

کرد، امثال کلینی، مفید، سید  توان گفت در زمانی که صدوق تقیه نمی است و نمی
کرده یا به احادیث معتبر در این مورد  و تمام علمای شیعه تاکنون تقیه ... مرتضی، 

 برخالف منتقدین صدوق، این نظر خالف اجماع فقها نبوده بلکه دسترسی نداشتند و نیز
 .معتقد بودندر فقهایی بزرگ چون صدوق، به این نظ

همچنین از نظر صدوق، احادیث عددیه، نه جعلی هستند و نه غیر شیعی و مخالفان 
 ابن ساختةها را  صدوق نیز هرچند در صحت احادیث عددیه تردید جدی دارند، امّا آن

 عدديةاند و بسیار بعید است که بگوییم قدمای شیعه در دام احادیث  لعوجاء نیز ندانستها أبی
العوجاء افتاده و خود به طریقی مستقل احادیثی در این مضمون  جعلی و گستردۀ ابن أبی

نقل کرده که در نهایت موجب چنین فتوایی شده باشد زیرا حداقل در منابع شیعی، ابن 
 .گاه حدیثی ندارد بلکه صرفاً فردی معاند است که باید از او دوری کردالعوجاء هیچ جای أبی

 این ٤ـ٣بند : ـ کن] (٣٤٩، ٢٥٦، ص٢٩؛ ١٣٧، ص٢٨[ها  البته اهل سنت، مگر اسفرایینی
عموماً در داستان ابن أبی العوجاء، تصریحی ندارند که احادیث جعلی ابن أبی العوجاء ) مقاله

در مذهب شیعه تأثیر گذاشته و فتوای آنها را تغییر داده است امّا چه بسا با توجه به چنین 
وم اند عم ها متوجه شیعیان باشد که گفته  نزد برخی از شیعیان متقدم، سخن آن ای پیشینه

با این حال نه .  روز تمام بودن رمضان٣٠شیعه نه به حساب و جدول اعتقاد دارند و نه به 
ابن أبی العوجاء نزد شیعه متصف به دس و جعل بوده و نه در احادیثی که منجر به چنین 

. سازد فتواهایی شده، نامی از او هست و نه هیچ اثری این فرد را به شیعه مرتبط می
 شدید اهل سنت به این فتوا و متأثر دانستن آن از جعلیات ابن ۀحملهمچنین با وجود 

العوجاء، به نام صاحبان چنین فتوایی که مشهورترین آنان صدوق است و نیز به مخالفان  أبی
 .اند های متمادی است، اشاره نکرده آن که عموم شیعه طی قرن
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در آن هم خاص شیعه به طور کلی نیز باید گفت امکان ندارد مسلمانان یا به طور 
 با این همه مستندات حدیثی و فتوایی به سبب احادیثی مجعول،  و)ع(زمان حضور ائمه

از شیوۀ اجماعی خود در طول نزدیک یک قرن و نیم در اثبات ماه رمضان بر اساس 
اگر . ندده باشرؤیت هالل، دست برداشته و پیرو این احادیث و روشی کامالً مخالف آن ش

،  استالعوجاء موجب تغییر نظر برخی از مسلمانان شده که احادیث ابن أبیشد  گفته می
 در حالی که در سند هیچ حدیثی، حتی احادیث مربوط بودچه بسا به حقیقت نزدیکتر 

 .مشاهده نشده استنامی از او به ماه رمضان، 
 

  مشابه داستان ابن أبی العوجاءهایی پیشینه. ٥
 نقل شده  نیز کلی به صورتدیگر اماهای   شکلشود، به  میالعوجاء نقل   ابن أبیآنچه از
 رسول یوضعت الزنادقة عل«شده است که نقل  )  ه١٧٩. م (حماد بن زیدجمله از   از.است

 به سند خود با پنج رجل ٤٧١، ص٤٠[ » سلم اثني عشر ألف حدیث  هللا علیه ویهللا صل
 به سند خود که از سه تن ١٥، ص١، ج٦٧ زمانی، ظاهراً کم است؛ ۀکه با توجه به فاصل

؛ ١٤٤، ١٢١، ص٢٤  زمانی، ظاهراً کم است و نیزۀشود که با توجه به فاصل تشکیل می
ظاهراً این مطلب را نخستین بار ] همه بدون سند ،٧، ص٧١؛ ٣٨٩، ص٢، ج٤٨

به طریق خود از عقیلی نقل )  ق٥٩٧. م(  ابن جوزیکرده است وذکر )   ه٣٢٢. م(عقیلی
و پس از او، دیگران نیز ] ٣٨، ص١، ج٤[ آورد  هزار می١٤ هزار، ١٢مّا به جای کند ا می

، ٥١؛ ٣٨٨ـ٣٨٩، ص٢، ج٢٠٧، ص١، ج٣٩[ کنند همین رقم را به تأسی از وی ذکر می
 ...].؛ ٢٨١، ص٨٨؛ ٢٨٠، ص٦، ج٨٥؛ ٧٥، ص٧٠؛ ٣١٤، ٢٢ـ٢٣، ص٥٣؛ ١٦٢ـ١٦٣ص

. م(یق خود از جعفر بن سلیمانو ظاهراً تنها او، به طر) ق٣٦٥. م( ابن عدیهمچنین
کند که از  ق،  نقل می١٥١پسر عمو و والی منصور بر مدینه تا سال ، )ق١٧٥ یا ١٧٤

أقر عندي رجل من الزنادقة أنه وضع « :گفت  شنید که ،)ق١٦٩ .م ( عباسيۀخلیف، مهدی
) ق٥٧١. م(ابن عساکر ].١٥٥، ص١، ج١٤[ »ئة حدیث، فهي تجول في أیدي الناساأربعم

زندیقی را گرفته و فرمان داد ) هق١٩٣. م(کند که هارون ز به طریق خود نقل مینی
گوید که خبر نداری که من هزار حدیث بر  در این هنگام زندیق می... گردنش را بزنند

 إسحاق وأبخبر نداری ! گوید که ای دشمن خدا  وضع کردم و هارون به او می)ص(پیامبر
حرف  حرف )ق١٨١. م( عبد هللا بن مبارك  و)ق١٨٨ـ١٨٥. ابراهیم بن محمد، م( فزاري

 ].١٢٧، ص٧، ج١٦[ این احادیث را پاکسازی خواهند کرد
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ها نامی از ابن أبی العوجاء نیست و گویی در آن دوران  شود در این داستان مالحظه می
استناد به امثال . شد  به این اتهام دستگیر می ـ بدون اسم و رسمـهر از گاهی فردی 

هایی  سازی چنین داستان  و هارون نیز چندان معتبر نیست زیرا یا برای فضیلتمأمون
اند تا توجیهی برای ظلم و  ها جعل شده یا خود به دروغ چنین مطالبی را گفته برای آن

 یا ٤٠٠از سوی دیگر هر چند شاید سخن گفتن از . ستم و حفظ جاه و مقامشان باشد
  اعداد ذکر شده، رند هستندۀهم جالب آنکه ـد  حدیث جعلی چندان نامعقول نباش١٠٠٠

که توسط یک فرد یا ) نزدیک به تعداد احادیث کافی( هزار حدیث ١٤ یا ١٢ اما سخن از ـ
افرادی معدود و زندیق و با مضامینی متعارض با فکر و عمل عموم مسلمانان، مخفیانه و با 

ه ویژه آنکه تاکنون یک دسیسه به میراث حدیثی نفوذ کرده باشد بسیار بعید است ب
حدیث از این نوع احادیث به طور دقیق و معتبر شناسایی نشده است؛ عالوه بر آنکه در 

های ویژه  این میراث حدیثی، اخذ و نقل حدیث روش خاص خود را داشته و با حساسیت
 .کردند همراه بوده است و متولیان دانا و متبحری بر آن نظارت می

متوجه  ان، تا زمان اعتراف این زنادقه، آن نیز نزد حاکمان، جالب آنکه این دانشمند
ها، در مثل  نفوذ معاندان، وجود احادیث موضوع، تغییر در برخی احکام فقهی بر اثر آن

همچنین در . العوجاء، نشده بودند که چنین امری غیر ممکن است داستان ابن أبی
  ـ درست یا اشتباهـراویانِ متهم های مربوط به نقد حدیث و احادیث موضوع، عمدۀ  کتاب

جوزی ظاهراً  اند به طوری که برای مثال نزد ابن به اوصافی غیر از زندیق بودن متصف شده
 ].١٢٦ و ١٢٣، ص١، ج٤ [اند  بدین وصف متهم شده ـ آن نیز توسط برخی ـفقط دو نفر

 جعل بر وجود پدیدهها ثابت نشود    آن صحتحتی اگرها   این داستانبا این همه
العوجاء و  های پریشان ابن أبی  داستانۀای ریش حدیث تصریح دارند و چه بسا به گونه

 .هنگام مرگ نیز باشند او اعتراف
 

 ابن أبی العوجاء در میراث شیعی .  ٦
العوجاء وجود ندارد و آنچه  اي براي ابن أبی  شیعه، ترجمهمتقدم رجالي های بادر کت

؛ ٩٦، ص١، ج٦٦؛ ١٢٧ـ١٢٨، ٩٦، ٨٩، ص١، ج٤٦: نندما[متقدم  غیر رجالی های باکت
، ٤، ج٩٠؛ ٥٧٩، ص١١، ج٥٢:مانند[  رجالی متأخرهای باو کت] ٣٥٧، ص٥٥، ج٧٦
، ٢٢ـ٢٣، ص٥٣؛ ١٥٩، ص٥١: مانند[ تاریخ حدیث و درایه های باو نیز کت] ٤٥٥ص

ز اند، عموماً برگرفته ا ، در رد و محکومیت او ذکر کرده]٢٨٠، ص٨٨؛ ٧٥، ص٧٠؛ ٣١٤
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العوجاء،   امّا با این وجود، نام ابن أبیها است آن   های منابع اهل سنت و بعضاً عین عبارت
ای مستقل از او، از همان قرن سوم و چهارم در میراث حدیثی شیعه،  بدون هیچ ترجمه

افکن نسبت به عقاید و احکام اسالم و در  به عنوان فردی متکلم، معاند، منتقد و شبهه
؛ ٣٢٩، ص٢، ج٣١؛ ٣٨٠، ص٣، ج١٢[  وارد شده است ـه در سند آنن  ـمتن حدیث

ـ ٤٣٠، ص٢، ج٦١؛ ١٤٣ـ١٤٢، ص٢، ج٥٨؛ ٢٥١ـ٢٤٩، ص٢، ج٥٦؛ ٣٠٠ـ٢٩٥ص ،٥٥
؛ ٧٦ـ٧٤، ص١، ج٧٤؛ ١٤١، ص١، ج٧٣ ؛٤٢١ـ٤٢٠، ص٧، ج٦٤؛ ٥٨١، ص٦٣؛ ٤٣٣
، ٧جهمان،  ؛٣٦٣ـ٣٦٢، ص٥جهمان،  ؛١٩٨ـ١٩٧، ص٤جهمان،  ؛١٢٦ـ١٢٥، صهمان
 ...]. ؛ ٧ـ٥، ص٨٧؛ ٢٠١ـ١٩٩، ص٢، ج٨٢؛ ٨٥ص

 منداین احادیث نزد اهل سنت دیده نشده است و از حیث سند و متن نیازالبته 
 توسط خود مسلمانان برای نیز ممکن استها  برخی مطالب آنو  بررسی دقیق هستند
در  روشن است که امّا. ن نیستا معارضهای پرسش و الزاماً ه باشدرفع ابهام مطرح شد

العوجاء، متهم به جعل حدیث و دس و مانند آن نشده و از قتل او  احادیث، ابن أبیاین 
  معرفی شده است که بامعارض یا زندیقیفرد به هر سببی سخن نرفته است و صرفاً 

 و علمای آن )ع(با ائمهکرد و  افکنی می داشت شبهه از قرآن و احکام اسالمی  کهاطالعاتی
 توسط اهل سنت از  او که با بخشی از اوصاف، این اوصافه کپرداخت  مجادله میهزمان ب

الزم به ذکر است که معموالً .  و همپوشانی دارداست، مشترک شد دیرباز برای او ذکر می
احادیث  از اهل سنت، به برگرفته مطالب ر این فرد، عالوه بۀدر منابع شیعه، در ترجم
 احادیثی نزد شیعه، در صورت به هر حال، وجود چنین. شود خاص شیعه نیز توجه می

 . خوبی بر وجود چنین شخصیتی در تاریخ باشدۀتوانند قرین صحت، می
 
 اوصاف ابن أبی العوجاء و رافضی بودن او. ٧

 دس  متهم به، گمراه، ملحد، دهری، معارض قرآن،١زندیق معموالًالعوجا در منابع  ابن ابی
اند او در  شود امّا برخی نیز گفته میهایی به نام غیر توصیف   کتابۀحدیث و وضع کنند

باطن مانی و ثنوی مذهب و در ظاهر مسلمان بود و در تأیید مذهب خود کتاب 
 توصیف او این امّا ]٢٥١، ص٤، ج٨١؛ ٣٥٧، ص٥٥، ج٧٦؛ ٤٧٣، ص٢٠[ نوشت می

 قَدَرِيّ و در ثنویت و معتقد به تناسخ باطن و مانوي  که ویها توسط اسفرایینی

                                                                                                                                            
 ی بـرا  یفیصرفاً توص اینکه   ای با مذهب و اهداف خاص است        یگروه نام   »قیزند«که  نی در ا  به طور کلی  . ١

 .]اثر سراسر، ٣٢[ نظر وجود دارد  اختالف،ها است آن به قصد سرکوب و نامخالف
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، بیشتر جای تأمل دارد ]٢٥٥، ص٢٩؛ ٣٤٩، ١٣٧، ص٢٨[ در ظاهر بود) شیعی(یرافض
 در نفی و رد و  مدارک شیعیبلکه و  وجود ندارداوزیرا هیچ مدرکی بر شیعی بودن 

ری که دَقَاست نه » االمر بین االمرین«معتقد به شیعه  ؛ ضمن آنکهمرزبندی با اوست
ها را  اصحاب ملل و نحل عموماً آننافی قضا و قدر الهی و از انشعابات مرجئه است و 

از همه ] ١٣٩، ص١، ج٥٠ به بعد؛ ١٩٠و ص١٩، ص٢٩[ دانند میمتمایز از شیعه 
 عموماً و  کهتوان از باطن و ظاهر چنین فردی سخن گفت در حالی گذشته، چگونه می

 صرف نظر از صحت و عدم صحت آنـ  فرد های ذکر شده، زندیق بودن این بنابر گزارش
 .به خصوص نزد شیعیان، علنی بوده است او ن حیات در زماـ

سرایی و کنار  ها، بیشتر داستان  محتوای گزارش اسفرایینیافزون بر آنکه به طور کلی
تعصب کورکورانه و متهم کردن آنان به هم گذاشتن غث و ثمین از باب تخریب شیعه 

 .بیان یک واقعیت تاریخیاست تا 
 
 نام کامل ابن أبی العوجاء .  ٨

یاد » عبدالکریم«و گاهی نیز از نامش، » ابن أبی العوجاء«در منابع فریقین عموماً از او به 
] ٤٧٣، ص٢٠[ کند العوجاء یاد می ابن ندیم از فردی به نام نعمان بن ابیالبته . شود می

برد مانند بشار بن برد و صالح بن عبدالقدوس  که با توجه به افرادی که در کنار او نام می
 همچنین، پیش از آن، بالذری او .العوجا باشد ابن أبیعبدالکریم   همان، باید مرادش...و 
بني حزم او را از  و ابن] ٩٥، ص٤، ج٣٥[العوجاء الذهلي الکریم بْن نویره ابْن أَبِي عَبْدرا 

 دیگر کسانی که .اند دانسته] ٣١٦، ص٢، ج٨[ عمرو بن ثعلبة بن عامر بن ذهل بن ثعلبة
 نهایة، قلقشندی در  العرب أنسابجمهرةمانند ابن کلبي در اند،   ب پرداختهبه انساب عر

، ابن أثیر در األنساب تحریر في اللباب لب، سیوطي در العرب األنساب معرفة في األرب
  تنها أبوزکریااند و نیز چنین اسمی و مطلبی را ذکر نکرده...  واألنساب تهذیب في اللباب

 را پدر ابن ،متهم به زندقه، ) ق١٦٠. م (بن زیادحارثیاست که یحیی ] ٣٦٧، ص٢٥[
 دقیق  نام و حسب و نسب این  طوربهتوان  بر این اساس نمی. أبی العوجاء دانسته است

 .فرد را شناسایی کرد
 
 اساتید ابن أبی العوجاء. ٩

، ٣٥[ کند یاد می) ق١١٠.م(  حسنشاگردی او نزددر این باره فقط بالذری است که از 
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و صدوق گاهی از » عیسی بن یونس«از ] ١٩٧، ص٤، ج٧٤[ و نیز کلینی] ٩٥ـ٩٦ص، ٤ج
، ٥٥[ »عیسی بن یونس«و گاهی از ] ٤٠٣، ص٢، ج٥٧؛ ٧١٤، ص٥٤[ »فضل بن یونس«

 که او، شاگرد حسن بصری بود که منحرف شد کنند نقل می] ٢٤٩، ص٢، ج٥٦؛ ٢٥٣ص
ری بود و دَلط بود؛ گاهی قَو وقتی از علت انحرافش پرسیده شد، گفت که استادم مخ

امّا نه صاحبان این ...]. ، ٢٤٩، ص٢، ج٥٦...[گاهی جبری و هرگز بر مذهبی استوار نبود
به آن  و نه اهل تراجم، رجال و تاریخ فریقین تصریحی اند نظر، مستندی را ذکر کرده

وفات  ق١٥٥العوجاء ظاهراً در  ق و ابن أبی١١٠شود که حسن بصری در  یادآور می. دارند
 هر چند تاریخ تولد وی در ؛ و اگر شاگردی باشد، ظاهراً در جوانی اوستاند یافته

 .تری داد  در این باره نظر دقیق بتواندسترس نیست تا
 و از انحراف  استاز سوی دیگر، حسن بصری نزد اهل سنت، به بزرگی یاد شده

 رجالی متقدم های بادر کت]. ٧١، ص١، ج٤٤؛ ٢٣١، ص٢، ج٦[ دینی او سخنی نیست
، ٤٧[ یاد شده استهای او  دیدگاهاز او و مکرر  هر چند ،شیعه نیز نامی از او نیست

 شیخ مفید در حدیثی با سندی مرسل و منتهی به خود ....]؛ ٦٦، ص١، ج٦٥؛ ٧٧ص
امّا در برخی از منابع ] ١١٩، ص٨٤[ کند  نقل می)ع(بصری، مدحی را نسبت به او از علی

، ١، ج٥٨[ در مذمت وی نقل شده استهستند مرسل که همگی ی غیر رجالی، احادیث
که در نتیجه آن، برخی از متأخرین رجالی به ] ٥٤٨، ص٢، ج٧٢؛ ٦٨، ص٢، ج٢٥١ص

 ].٣٥٧، ص٢، ج٩٠[ اند  حکم دادهانحراف ویو بودن ری دَمذمت او و قَ
 
 شواهدی دیگر بر وجود ابن أبی العوجاء. ١٠

واسطه شدن ) الف: الً بر زندیق بودن او داللت دارندشواهدی دیگر وجود دارد که معمو
) ق١٢٦. م( ابن أبی العوجاء برای آزادی سه تن از زنادقه که توسط بالل بن أبی برده

. م( انتقاد أبوحیان از اسماعیل بن عبّاد وزیر) ، ب]٥٥، ص٩، ج٣٥[ زندانی شده بودند
 بن حسن کاتب را از بین برد های با ارزش علی از این جهت که او کتاب) ق٣٨٧ یا ٣٨٥

، ٢٣[ در حالی که کتابخانه او پر از کتابهای زنادقه از جمله ابن أبی العوجاء بود
و ظاهراً ] ٣٢٦، ص٤، ج٤٥[ ، هر چند خود ابوحیان نیز متهم به زندقه است]١٨٤ص

روایت أبوحیان صحت ق است و اگر چنین باشد، ٤٦٥علی بن حسین کاتب متوفای 
 العوجاء در رثای ابن أبی)  ق١٤٢. م (ذکر ابیاتی از عبدهللا ابن مقفّع) ج. ستبسیار بعید ا

هر چند سراینده و مخاطب آن ] ٩٤، ص١، ج٤٦؛ ١٥٣، ص٢١؛ ٤٦٩، ص٣، ج١١[
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؛ ٦١٠، ص٧٧؛ ٣٦٧، ص٢٥؛ ١٥٣، ص٢١؛ ٤٦٩، ص٣، ج١١[ اند شدیداً اختالف کرده
 )ق١٦٧. م( جاء از بشار بن بردالعو در مذمّت ابن أبیذکر ابیاتی )  د.]٢٥٦، ص١، ج٩١

 آمده، امّا نخستین بار أبوالفرج  او هر چند این ابیات در دیوان،]١١٩، ص٤، ج٣٤[
 .ها را ذکر کرده است آن] ١٣٩، ص٣، ج٢٦[ )ق٣٥٦.م( أصفهانی

 

 گیری نتیجه
 ابن ۀنام  اطالعات مربوط به زندگی،ها های موجود و نقد و بررسی آن با توجه به گزارش

توان گفت ظاهراً   میدر مجموعالعوجاء بسیار اندک و بعضاً مخدوش یا قابل نقدند امّا  أبی
 نخست قرن دوم هجری در دو عصر اموی و عباسی با دیدگاهی انتقادی و ۀوی در نیم

کرد و به نوعی متکلمی معارض  زندگی می) به اصطالح زندیق( مخالف نسبت به اسالم
 امّا این ادعا ؛ اول قرن سوم در منابع فریقین آمده استۀماسالم بود هر چند نام او از نی

کنند که او در کار وضع حدیث بوده و احکام  که اهل سنت و بالتبع شیعیان ذکر می
های  سندی و متنی بسیاری که گزارشهای  اسالمی را تغییر داده است، به سبب اشکال

 متقدّم شیعه، او را صرفاً های مربوط دارند، قابل اثبات نیست، به خصوص آنکه گزارش
 شدید ۀ و سخنی از وضّاع بودنش نیست و ظاهراً عالقاند یک معارض و منتقد دانسته

، اثبات مستقیم یا غیر مستقیم، انحراف در احکام شرعی اوال دانستن اهل سنت به جعّ
ست  ا و البته تنها موردیـها است  شیعیان، از جمله ثابت بودن روزهای رمضان نزد آن

 در حالی که چنین فتوایی نزد شیعه، هم شاذ است و هم ـاند  که بدان اشاره کرده
 .ها نیست منسوب به احادیثی است که نامی از ابن أبی العوجاء در آن
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