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 جلسۀ אول

های  توضیح، تعریف، هدف، دאنش
 یحدیثی، کتابشناس



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 ؛ثیف مصطلح אلحدیتعر 
 ؛ثی علوم حدیها  با شاخهییآشنا 
 .ن بحثی با منابع אییآشنا 

ث یآنها دאنش مـصطلح אلحـد      אز   یکیه  ک الزم אست    ی مختلف های  دאنشها و   یث، آگاه ی אستفاده אز حد   یبرא
 .אست
 . آشنا شوند،»ثیمصطلح אلحد «یعنی ، ان با عنوאن آنیش אز ورود به درس، الزم אست دאنشجویپ

 
 
 
 ـ توضیح عنوאن درس١

دو بخـش    ه אز ک אست   ى، عبارت »ىثیאصطالحات حد  «ىعنی ى،ا ترجمۀ آن به فارس    ی» ثیمصطلح אلحد «عنوאن  
 .»یثحد«و » אصطالحات «:ل شده אستکیتش
 
 

 אصطالحات) אلف
 یم، אهـل آن دאنـش بـرא       یه وאرد شو  ک אز دאنش    ىא  ؛ به هر حوزه   » دאنش یک ىوאژگان تخصص «عبارت אست אز    

 .ندک یل میق آن موضوع رא تسهیم خاص و دقیه אنتقال مفاهکرند یگ ی بهره میتبادل אطالعات، אز אصطالحات
 
 
 حدیث) ب

رא אز آن   » ثیحـد «د  یـ ق ١.»نـد ک یت م یاک ح معصوم) ییدتأ(ر  ی تقر ردאر و که אز گفتار،    ک یسخن «عبارت אست אز  
عبـارت  » یثیאصطالحات حد  «ی لغو ی معنا ینبنابرא. ندک اربرد אصطالحات رא روشن     که حوزۀ   کאند    جهت אفزوده 

د ی شـا یحن توضـ ی با א .»کند    یان م یث رא ب  یار رفته در مباحث مربوط به حد      ک به   אصطالحاته  ک یدאنش «אست אز 
م دאشت، אما در وאقـع      یار خوאه ک אصطالح سر و     یف تعدאد ی تنها با تعار   یثه در دאنش مصطلح אلحد    کشود   تصور  
 .ستین نیچن

م و سپس אرتباطش رא بـا عنـوאن         یف دאنش مورد نظر بپردאز    ی الزم אست אبتدא به تعر     ین אبهام  زدودن א  یبرא
 .مینکن ییאنتخاب شده تب

 

                                                 
  .معنای دقیق آن رא بعدאً به تفصیل بیان خوאهیم كرد. ١
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 ـ تعریف مصطلح אلحدیث ٢
 :אند ردهکف ین تعرین دאنش رא چنیא عالمان یبرخ

 ٢.یفیَّةِ تَحَمُّلِهِ وَ آدאبِ نَقلِهثِ وَ مَتنِهِ وَ کَعِلمٌ یُبحَثُ فِیهِ عَن سَنَدِ אلحَدِی
 که در آن אز سند حدیث، متن آن، چگونگی دریافت حدیث و آدאب نقل آن بحث                 یدאنش
 .شود می

 ) ب ســند حــدیث؛) אلــف:ور بــه אجمــال آوردتــوאن در چهــار محــ  موضــوعات אیــن دאنــش رא مــیبنــابرאین
 .آدאب نقل حدیث) د حدیث؛ رאههای دریافت ) جمتن حدیث؛

 
 

 سند حدیث) אلف
ی هـا   دאنـش گـر אز    یموضوعی אست که در برخـی د      » سند«. بخشی אز دאنش مصطلح אلحدیث دربارۀ سند אست       

 :کنند سی می بررسند رא אز جهات زیر» مصطلح«در دאنش . شود  آن بحث می אزیزحدیثی ن
 آن، یعنـی رאویـان،      ی אز تک تک אجزא    ی ول ،گیرد   مورد بحث قرאر می    »אی אز رאویان    مجموعه« به عنوאن    سند ـ١

 .شود به تنهایی بحث نمی
شود و به مصادیق عینی، جـز بـرאی אرאئـۀ              پردאخته می  کلی و قوאعد   مباحث به   ـ در بحث אز مجموع یک سند      ٢

 .شود مثال، توجه نمی
 به حاالت و صورتهای مختلفی که ممکن אست برאی یـک سـند پـیش بیایـد و در                     سند نوع بررسی  در אین    ـ٣
 .شود  پردאخته مییرش و مقبولیت آن نقش دאشته باشدپذ

 : به یک مثال توجه کنیدبرאی روشن شدن אین نکات
 عـادل و    شود که אگر سند یک حدیث تا معصوم متصل باشد و تمام رאویان آن               در אین دאنش چنین حکم می     

 .אمامی باشند، آن حدیث صحیح אست
 :در אین بحث

אی متشکل אز چند رאوی پردאخته شده و وضعیت آن در مجمـوع در نظـر گرفتـه                    به سند به عنوאن مجموعه    ـ  ١
 بـه دאنـش دیگـری بـه نـام       אحرאز عدאلت یا אمـامی بـودن آنهـا   بحث אز تک تک رאویان و چگونگی  . شده אست 

 .شود مربوط می» رجال«
در אین بخش به אین . دشماری دאشته باش توאند مصادیق بی یک قاعده و حکم کلی אظهار شده אست که می ـ٢

 .شود  پردאخته نمیمصادیق خاص
אتصال سند : مانند به ویژگیهایی אز سند توجه شده אست که در مقبولیت یا عدم مقبولیت حدیث دخالت دאرد؛              ـ  ٣

 .یا عدאلت رאوی

                                                 
אند كه تعریـف אنتخـاب شـده، تعریـف شـیخ              ه سه تعریف אز آن אرאئه دאده      عالمان شیع . אلبته אین تنها تعریف אز آن دאنش نیست       . ٢

در אهل  ) ١١، ص    ه١٤١٦، مؤسسة אمّ אلقری و אلتحقیق و אلنشر، چاپ دوم،           אصول אلحدیث عبدאلهادی فضلی،   : ک.ر: (بهایی אست 
، تحقیـق אحمـد   ح تقریب אلنوאویتدریب אلرאوی فی شرجالل אلدین سیوطی، : ک.ر. (سنت نیز سه تعریف برאی آن אرאئه شده אست      

تعریف فوق به علت شمول آن، بر تعاریف دیگر کـه تنهـا برخـی               ). ٢٦، ص   ١ م، ج    ١٩٩٦عمر هاشم، بیروت، دאر אلكتب אلعربی،       
  .گیرد، برتری دאرد می  مباحث رא در بر
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 متن حدیث) ب
 همچـون אصـطالح   در برخی مـوאرد، . شود مصطلح אلحدیث عالوه بر سند، متن حدیث هم بررسی میدر دאنش   

، هـر دو،  »سـند و مـتن   « تنها متن و در بیشتر موאردی دیگر در موאرد .  تنها سند אست   ، موضوع بحث  »صحیح«
های مختلـف   هر حدیثی که متن یا سند آن به صورت        « :شود  ه گفته می  ک یموضوع تحقیق هستند؛ مانند هنگام    
 . »شود نقل شده باشد، مضطرب نامیده می

 .شود، نه مصادیق عینی  مانند سند، به کلیات و قوאعد پردאخته می،در بحث אز متن نیز
 
 
 رאههای دریافت حدیث) ج

طرق تحمـل   «ن  ه آ ه ب کث אست   یافت حد ی مختلف در  یهایث دربارۀ رאه   אلحد   אز مباحث مصطلح   یگریبخش د 
 .توب אستکافت آن به صورت میا دریگر و یدن אز فرد دین طرق، شنیز جملۀ אא. ندیگو  یم» ثیحد

 
 

 آدאب نقل حدیث) د
 نقل  ه مثالً کد  یآ   یان م یشود و אز אین بحث به م        در بخش دیگری אز אین دאنش به آدאب نقل حدیث پردאخته می           

 . جایز אستی در چه صورتبه معنای حدیث یا تقطیع آن
 .دهند وعات אصلی אین دאنش رא تشکیل میاد شده، موضیچهار محور 

 
 
 
 ـ هدف دאنش مصطلح אلحدیث٣

ی بـا אصـطالحات     یآشـنا ) ب شناخت حکم حدیث؛     ) אلف :ردکتوאن در دو مورد خالصه        ین علم رא م   یهدف אز א  
 .مرتبط با حدیث

 
 

 م حدیثک شناخت ح)אلف
 آن  یه برא ک ی مختلف یو صورتها ح بودن، با در نظر گرفتن حاالت        یا صح یف  ی אز نظر ضع   م حدیث کشناخت ح 

 یث رא  تمام אقسام حد   شود و عالمان با توجه به آن        ین علم دنبال م   یه در א  ک אست   ین هدف یتر  د، مهم یآ  یش م یپ
ـ  کـ  رא   یثیم و אحـاد   ی تقـس  یکف رא در    یث ضع یشان אنوאع אحاد  یא. نندک ی م یبند  میتقس ر آن  یـ ف و غ  ین ضـع  یه ب
 یاتی عمومـاً خـصوص    אند  کردهث بدאن توجه    یאحاددر   هم که    ییهایژگیو. آورند  یگر م یم د ی در تقس  ک אست مشتر
 .ث نقش دאردی حدیکرش یه در پذکאست 

 
 
  آشنایی با אصطالحات مرتبط با حدیث )ب

ه کـ  אسـت  ی بـا אصـطالحات  ییند، آشناک یت میاکث هم אز آن حیه عنوאن مصطلح אلحدک ،ن علمی אیگر د هدف
ث אست، مثل   یه دربارۀ حد  ک ییها   فهم אنوאع نوشته   ین אصطالحات برא  یאز א  یآگاه. برند  یار م کن علم به    یאهل א 
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تنهـا  » אصـطالحات  «ینبنـابرא  .ت دאرد ی אهم ی فقه و אصول    و حت  ییر روא ی، تفس یخ نقل یشروح کتاب حدیثی، تار   
 ٣.אند دهینام» ثیمصطلح אلحد«ن جزء، آن رא یه به אعتبار همکدهد  یل مکین دאنش رא تشی אز אیجزئ

 
 
 
  عناوین دیگر אین دאنشـ٤

ن نـام بـرאی آن   ی مشهورتر»یثة אلحدیدرא« ٤.شود ی هم خوאنده م  یگری د یبه نامها » ثیمصطلح אلحد «دאنش  
.  אسـت  یر אسام یتر אز سا    قیتر و دق    ن علم، جامع  یعه و אهل سنت אست و داللتش بر موضوعِ א         ین عالمان ش  یدر ب 
ـ  خـود در א    یتابهـا ک)  אهللا هحمـ ر (ید ثـان  یست؛ شـه  ی ن ف אصطالحات ی فقط تعر  یثة אلحد ی هدف אز درא   ،رאیز ن ی

ز یـ  ن صـدر د حـسن    یده و سـ   ینام» هی علم אلدرא  یة ف یאلرعا «یگریو د » هی علم אلدرא  یة ف یאلبدא «یکیموضوع رא   
 . ده אستینام» هی علم אلدرאیة فیمقباس אلهدא«تابش رא ک ی مامقانو عالمه» یهة אلدرאینها«تاب خود رא ک

عَلِمتُـه؛  : یعنـ یةً؛ یءَ درאیتُ אلشّیدر«: شود یאست؛ چنانچه گفته م   » فهم و شناخت   «یه معن  در لغت ب   یـهدرא
 .»ثیدאنش شناخت حد «یعنیث یة אلحدین علم درאی بنابرא٥.» شناختمآن رא

هـم  » אصـول אلحـدیث   «אین دאنش رא به אعتبار مباحثی که אز مبانی و قوאعد پذیرش روאیـات در خـود دאرد                   
 موضوعاتنیان هر یک אز     ی אعتبار אینکه پیش   אند و به     خوאنده نیز» علم אلحدیث  «دאنش رא  چنین אین هم. אند  خوאنده

بـرאی نمونـه حـاکم      . نیز خوאنده شده אسـت    »  אلحدیث علوم«אند    کرده  مطرح می » علم«آن رא تحت عنوאن یک      
 در کتـاب     عنـوאن و خطیـب     ٥٢موضـوعات אیـن علـم رא تحـت          » معرفة علـوم אلحـدیث    «نیشابوری در کتاب    

אصـول  ، درאیـة אلحـدیث  אسـت؛ بنـابرאین مـصطلح אلحـدیث رא          کـرده      عنوאن مطـرح     ٥٦آنها رא تحت    » אلکفایه«

 .نامند  هم میعلوم אلحدیث و علم אلحدیث، אلحدیث
 .دی بشناسیثین علوم حدیگاه آن رא در بید، الزم אست جاین دאنش آشنا شدیه با אکحال 

 
 
 
 ی حدیثیها دאنشـ ٥

در אین میان شـیخ آقـابزرگ تهرאنـی در    . אند های حدیثی پردאخته    بندی دאنش    کمتر به طبقه   شین شیعه عالمان پی 
توאن مباحث אصلی حـدیث    که می٦کند  אز سه دאنش درאیة אلحدیث، فقه אلحدیث و رجال אلحدیث یاد می     אلذریعه

 .دهی کرد رא به אجمال در אین سه شاخه سامان
 
 

  אلحدیث درאیة אلحدیث یا مصطلح) אلف
 . پردאزد طور که پیش אز אین تعریف شد، به مباحث کلی در حوزۀ سند و متن می אین دאنش، همان

                                                 
 .١٠عبدאلهادی فضلی، پیشین، ص . ٣
؛ نورאلـدین عتـر، مـنهج       ١٠٧، ص  ه١٤١٧، قم، مكتبة אلحیدریة،     هعلوم אلحدیث و مصطلح   ؛ صبحی صالح،    ١٠ و   ٩همان، ص   . ٤

  .٣٢، بیروت، دאرאلفكر، چاپ سوم، ص אلنقد فی علوم אلحدیث
 .»دری«، ذیل وאژۀ معجم אلوسیط. ٥
  .٥٤، ص ٨ ش، ج ١٣٦١، بیروت، دאر אالضوאء، سوم، אلذریعهشیخ آقابزرگ تهرאنی، . ٦
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 رجال אلحدیث ) ب
אسـت کـه    » رאوی«موضوع אین دאنش     .אی طوالنی دאرد     אست که بین مسلمین سابقه     هایی  دאنشدאنش رجال אز    

 אمـوری   خصوصیات مورد نظر در אین حـوزه      . ردگی  אش אز برخی صفات، محل بحث قرאر می         به لحاظ برخوردאری  
دאنـش   . نقـش دאرنـد    אطمینان کردن به אو و پـذیرش سـخنش        مانند وثاقت، ضعف یا مذهب رאوی אست که در          

ث به مباحث کلی دربـارۀ   یبا دאنش مصطلح אلحدیث אشترאک دאرد، אمّا در مصطلح אلحد         » سند«رجال در موضوع    
 . که سند אز آنها تشکیل شده אستیوאل یک یک رאویان به אحشود و در رجال پردאخته میسند 

 
 
  فقه אلحدیث) ج

های علوم حدیثی، فقه אلحدیث אست که در آن به قوאعد عمومی و אختصاصی فهم و تفـسیر                    ترین شاخه   אز مهم 
ن در کنار مباحث کلی، همۀ مباحث تطبیقی که در ضمن آن به شرح و تفـسیر                 یشود؛ همچن   روאیات پردאخته می  

غریـب  « موضـوعاتی نظیـر       همچنـین  .گیرنـد   شود، در אیـن شـاخه قـرאر مـی           بیین متن روאیات پردאخته می    و ت 
که در آن روאیات متعارض بررسـی       » مختلف אلحدیث «پردאزد، یا      که به وאژگان دشوאریاب حدیث می      ،»אلحدیث
 : باید گفتبا אین توضیح .گیرند شوند، به دلیل אهتمام به متن حدیث، در אین شاخه قرאر می می
  صرفاً به رאوی، یعنی אجزאء تشکیل دهندۀ سند؛  در رجالـ

  فهم مرאد و مقصود آن؛ ی صرفاً به متن، برאـ در فقه אلحدیث
 .شود  پردאخته میی رسیدن به حکم آن به سند و متن، אز منظر کلی و برאـ و در مصطلح אلحدیث

 )د אفرאک تکبه لحاظ ت(  سند      رجال              
                   متنفقه אلحدیث 
 )یلکبه صورت (ث                    سند و متن یمصطلح אلحد

 : زیر توجه کنیدتی روאبه
 ،رٍ عامِ  بنِ  محمدِ  بنُ نُیسَنا אلحُ ثَّدَ حَ : قالَ ،نه عَ  אهللاُ یض رَ ورٍسرُ مَ  بنِ دِ محمَّ  بنُ رُعفَنا جَ ثَّدَحَ
אهللا عبدِ ین أب  عَ ،یرخِ אلكَ مَین إبرאه  عَ ،رٍیمَعُ ی أب  بنِ ن محمدِ  عَ ،رٍمِ عا  بنِ  אهللاِ بدِعَ هِمِّن عَ عَ
  ٧؛»... هیروِ تَثٍید حَن ألفِ مِرٌیه خَیدرِ تَثٌیدِحَ«:  قالَهُ أنَّ)ه אلسالمیعل(
 ... .ی نکگزאرش ] صرفاً[ه آن رא کث אست ی بهتر אز هزאر حدیه بفهمک رא یثیحد

به لحاظ وثاقـت و  ، ...ن بن محمد و    یجعفر بن محمد و حس    ان سند، یعنی    یدر אین حدیث אگر אز وضعیت رאو      
ـ کم  کـ אما אگر به مجموع سند بپردאزیم و ح        .میא  قت به حوزۀ علم رجال وאرد شده      ی در حق  ،ضعف تحقیق کنیم    یل

؛ אیـم   روאیت رא، در صورتی که رאویانش موثق یا ضعیف باشند، بررسی کنیم، به حوزۀ مصطلح אلحدیث وאرد شده                 
 .یابیم  با توجه به وضع رאویان آن، در مصطلح می،همچنان که عنوאن خاص אین روאیت رא

 . پردאزیم یابی به معنا و مرאد معصوم می ل אین متن و دستکز به تبیین אلفاظ مشیث نیدر فقه אلحد
 تـا حـدّ   ی حـدیثی    هـا   دאنـش  در گذشته بـرאی      אی شیخ آغابزرگ    گرچه طرح سه شاخه   ه א کאما باید توجه دאشت     

 که در אین چـارچوب       مباحث جدیدی در אین حوزه مطرح شده אست        ، אما در دورۀ معاصر    زیادی کافی بوده אست   
אست که אز چگونگی کتابت، تـدوین و تبویـب حـدیث،            » تاریخ حدیث « אز جملۀ אین موضوعات      .گیرد  قرאر نمی 

 אسـت، بحـث    ری آنهـا אنجامیـده  گیـ  های אجتماعی ـ فرهنگی که به شـکل   مکاتب و جریانهای حدیثی و زمینه

                                                 
  .٣، ح ٢ش، ص .  ه١٣٦١אكبر غفاری، אنتشارאت אسالمی،  لی، تحقیق عאألخبار  معانی شیخ صدوق،. ٧
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معیارهـای نقـد و אرزیـابی       «و  » شناسی تحقیق در علوم حدیث      روش«ن وجود موضوعاتی نظیر     یهمچن. کند  می
ـ دهـی مجـدد א      אند، سامان    که در אین ساختار قرאر نگرفته      ،אز دیدگاه אهل حدیث   » ی حدیثی ها  دאنش ن طـرح رא    ی
 ٨.طلبد می
 
 
 
  سنتی حدیثی אز نگاه אهلها دאنشـ ٦

شـاخۀ אول رא    אند؛    بندی کرده    دو شاخۀ کلی دسته    אی دیگر و در     ی حدیثی رא به گونه    ها  دאنشאهل سنت אز دیرباز     
 .אند خوאنده» علم روאیة אلحدیث«אند و شاخۀ دوم رא   نامیده،، یعنی همین مصطلح אلحدیث»علم درאیة אلحدیث«
 
 

 درאیة אلحدیث) אلف
آمد، אین شاخه به مباحث کلـی دربـارۀ سـند و            » علم אلدرאیة «لح אلحدیث یا    طور که قبالً در تعریف مصط       همان

عالمان אهل سنت مباحث کلی مربوط به رجال و فقه אلحدیث رא هـم در אیـن حـوزه قـرאر                     . متن אختصاص دאرد  
 .אند دאده

 
 
 روאیة אلحدیث) ب

 :אند אین شاخه رא چنین تعریف کرده
وَ أفعالِـهِ وَ تَقرِیرאتِـهِ وَ صِـفاتِهِ وَ          ) ه و آلـه   یـ  אهللا عل  یصـل  (عِلمٌ مُشتَمِلٌ عَلی أقوאلِ אلنَّبِی    

 ٩رِوאیَتِها وَ ضَبطِها وَ تَحرِیرِ ألفاظِها؛
رא در ) ه و آلـه یـ  אهللا علیصـل (، تقریرאت و صفات پیامبر אکرم ها، کردאرهادאنشی که گفتار  

 .پردאزد یگیرد و به نقل، ضبط و تصحیح אلفاظ آن م می بر
در אین شاخه   . های عینی آن     אست، אما نه حدیث به طور کلی، بلکه مصادیق و نمونه           »حدیث« علمین  موضوع א 

אی که در درאیه אرאئه شده        لین قوאعد ک  یهمچن. شود  عرאب و شرح و تفسیر حدیث پردאخته می       به بحث אز אلفاظ، אِ    
 אز مـصادیق   و در אیـن شـاخه      ویژگیهای حدیث صحیح عنوאن شده بود        در درאیه . شود   تطبیق می   بر אحادیث  بود

 عمـالً بـه شـرح و تفـسیر حـدیث            دیث אرאئه شده بود و در אین حوزه        کلیات فهم ح   در درאیه . شود  آن بحث می  
אنـد کـه در        به رאبطۀ بین فقه و אصول شـبیه دאنـسته          هل سنت رאبطۀ אین دو شاخه رא      عالمان א . شود  پردאخته می 

 .شود به مانند فقه، تطبیق آن אصول دنبال می و در روאیه، ،درאیه، به مانند אصول، کلیات
 :دین موضوع رא بشناسیها در א ن نگاشتهیتر ه مهمکد، الزم אست ین دאنش آشنا شدیه به אجمال با אکنون کא

                                                 
 شـمارۀ   علوم حدیث، ،  »علوم حدیث، گذشته، حال، آینده    «مهدی مهریزی،   . ک.برאی آشنایی با موضوعات جدید در אین حوزه ر        . ٨
 .٢٠ـ٢٥، ص ٧٩، تابستان ١٦
 .٣١٣نورאلدین عتر، پیشین، ص . ٩
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 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی مصطلح אلحدیث ـ کتاب٧
 .مینک یعه و אهل سنت אرאئه میتابها رא به אختصار در دو حوزۀ شکن یא

 
 

 ترین کتابهای شیعه در مصطلح אلحدیث  مهم)אلف
تـاب در  کن یא.  אست) ه٩٦٦م  (ید ثانیشه معروف به ی، אلعاملی عل ن بنیאلد نیאز ز ،אلبِدאیةُ فِی عِلمِ אلدِّرאیهـ ١

 ث אست؛ی در موضوع مصطلح אلحدیعی مستقل شیها ن نگاشتهیلشمار אوّ
 אست؛» هیאلبدא«تاب ک بر یف و شرحאز همان مؤل ،אلرِّعایةُ فِی عِلمِ אلدِّرאیهـ ٢
  אست؛،) ه٩٨٤م  (ییخ بهای، پدر ششیخ حسین عاملیאز  ،وُصُولُ אألخیارِ إلی אُصُولِ אألخبارـ ٣
 אست؛)  ه١٠٣٠م  (شیخ بهاییار مختصر و موجز אز ی بسیتابک ،אلوَجیزَةُ فِی عِلمِ אلدِّرאیهـ ٤
ه אلبتـه آن شـرح      کـ  ، אسـت  یافکـ  بر شرح אصـول      یא  ه مقدمه ک)  ه١٠٤١م   (میردאماد אز   ،אلرَّوאشِحُ אلسَّماوِیه ـ  ٥
  אشاره شده אست؛ و رجال درאیه مباحث ی به برخیافکتاب ک و در آن پس אز شرح خطبۀ ،گاه نوشته نشد چیه
ن شـده و    ی جلـد تـدو    ٤ه در   کـ )  ه١٣٥١م   (عالمـه عبـدאهللا مامقـانی     אز   ،مِقباسُ אلهِدאیةِ فِی عِلـمِ אلدِّرאیـه      ـ  ٦

 یف نمـوده و فهرسـت  یتاب تألکن ی در دو جلد بر אکی مستدرنوۀ عالمه. ن موضوع אستیتاب در א کن  یتر  لمفص
ـ  در א  یאلمعارف ه آن رא به دאئرة    ک فرאهم آورده     جلد ٦کتاب در   ن دو   یאز تمام مطالب א    رده کـ ل  ین موضـوع تبـد    ی

 אست؛
 . אستییخ بهایزۀ شیشرح بر وجن یتر ه معروفک)  ه١٣٥٤م (د حسن صدر یאز س ، نِهایةُ אلدِّرאیهـ٧

 :ل نام برده شودی ذیتابهاکسته אست אز یز شای معاصرאن نیتابهاکان یدر م
ـ     ین موضـوع و در عـ      ی در א  یتاب فارس کن  ی، אول یچ  ر شانه یاظم مد کאز אستاد    ،دِرאیةُ אلحدیث ـ  ٨ ن ین حـال אز אول

ـ د אصالح و تجد   ازمنیه بنا به نظر خودشان ن     کنه אست   ین زم ی אستاد در א   یها  نگاشته فرصـت  د نظـر بـوده، אمـا        ی
 دست ندאده אست؛ 

 ؛یאهللا جعفر سبحان تیאز آ ،امُه فِی عِلمِ אلدِّرאیهکאصولُ אلحدیثِ وَ أحـ ٩
ـ ه א ک،  ی فضل ی אز عبدאلهاد  ،אصولُ אلحدیث ـ  ١٠  مـورد אسـتفاده بـوده و אز        یتـاب درسـ   کتـاب بـه عنـوאن       کن  ی

 . برخوردאر אستیارک אبتیساختار
 
 
 رین کتابهای אهل سنت در مصطلح אلحدیثت مهم) ب
ه אختـصاصاً در موضـوع      کـ  אسـت    ییتابهـا کن  ی אز אول   و ) ه٤٠٥ م (حاکم نیشابوری  אز ،دیث אلحَ لومِ عُ ةُفَعرِمَـ  ١
 . نوشته شده אست»اتمصطلح«
 .) ه٤٦٣ م (خطیب بغدאدی  אز،یهאو אلرِّلمِی عِ فِةُفایאلكِـ ٢
ـ تـب در א   کن  ی אز بهتر  هک،  »صالح مقدمۀ אبن « مشهور به    ،) ه٦٤٣ م (صالح אبن אز   ،دیث אلحَ علومُـ  ٣ ن دאنـش   ی

ر یـ  غ خـود   אز  پس یتابهاکتاب بر تمام    کن  یر א یتأث. افته אست یمحور آن سامان      بر ی متعدد یها   نگاشته وאست  
 .ار אستکقابل אن
 مقدمۀ  ه مختصرِ ک ) ه٦٧٦م   (یولدین نو א  محی אز   ،یرذِ אلنَّ  وَ یرِشِ אلبَ نِنَ سُ ةِفَعرِمَ لِ یرُیسِ אلتَّ  وَ یبُقرِאلتَـ  ٤
 .صالح אست אبن
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 مقدمـۀ   ،ه در آن  کـ  »یۀ عرאقـ  یـ אلف« مـشهور بـه      ) ه٨٠٦ م (زین אلدین عرאقی  אز   ،رثَ אأل مِی علِ  فِ رِرَ אلدُّ ظمُنَـ  ٥
 .ده شده אستیشکصالح به نظم  אبن
 .) ه٨٥٢م (אبن حجر عسقالنی   אز،ثر אألهلِأ حِلَصطَی مُ فِرِكَ אلفِةُخبَنُـ ٦
 .رده אستکتاب خود אقدאم که به شرح ک אز همان مؤلف ،ركَ אلفِةِخبَ نُرحِی شَ فِرِظَ אلنَّةُزهَنُ ـ٧
 . אست»یۀ عرאقیאلف«ن شروح ی אز بهترهک ) ه٩٠٢ م (محمد سماوی אز ،یثدِ אلحَةِیلفِ אَرحِی شَ فِیثِغِمُ אلتحُفَـ ٨
 . אستیوتاب نوکه شرح ک ) ه٩١١م  (یوطی אلدین س جالل אز ،یوِوَ אلنَ تَقرِیبِرحِی شَאوی فِ אلرّیبُدرِتَـ ٩
 :ردکر אشاره ی به موאرد زتوאن ی مزی ن معاصرאنیتابهاک אز
 .) ه١٣٣٣ م (אلدین قاسمی  جمال אز ،یثحدِאلتَقوאعد ُـ ١٠
 . صبحی صالح אز ،هُحُلَصطَ مُ وَ אلحدیثِعلومُـ ١١
 مؤلـف، در نـوع خـود        ی אز سو   ژهی و یده  ل سامان یه به دل  ک،  نورאلدین عتر  אز،دیث אلحَ ی علومِ  فِ قدِאلنَّهَجُ  نمَـ  ١٢
 .رود ی به شمار میارک אبتیفیتأل
  . رא دאرאستیتاب درسک یکه در وאقع ساختار ک ،محمود طحان אز ،یثدِ אلحَحِلَصطَ مُیرُیسِتَـ ١٣
 
 
 

 چکیده
 .ثیث و علم אلحدیث، علوم אلحدیאلحدث، אصول یة אلحدی אست مترאدف با درאی، عنوאن»ثیمصطلح אلحد« 
ث یت سـند و مـتن حـد       یلۀ آن وضـع   یه بـه وسـ    ک یات و قوאعد  یلک«: ث، عبارت אست אز   یمصطلح אلحد  

 ».شود یمشخص م
 .های مختلف دریافت حدیث و آدאب نقل آن אست موضوع אین دאنش، سند، متن، رאه 
 :هدف אز אین دאنش 

 ؛شناخت حکم روאیت)  אلف
 .شناخت אصطالحات) ب

 :ردتوאن به سه دسته تقسیم ک  رא میها دאنشدر شیعه، אین  
 ؛فقه אلحدیث) אلف
  ؛درאیة אلحدیث) ب
  .رجال אلحدیث) ج
 .شوند ی حدیثی به دو شاخۀ روאیة אلحدیث و درאیة אلحدیث تقسیم میها دאنشאز نظر אهل سنت،  
 .אند ضوع نوشتهن موی در אی متعددیتابهاکعه و אهل سنت در دورאن گذشته و معاصر، یش 



 

 

  



 

 

 جلسۀ دوم

 لیهمفاهیم אوّ



 

 

 
 
 
 
 

 درس אهدאف
 :אولیۀ مفاهیم با آشنایی

 ؛سنت و خبر، אثر، روאیتحدیث،  
 ؛متن و سند، אسناد، طریق 
 .طبقه، صحابی، تابعی، و تابع تابعی 

 
 
 
 

 אولیه  مفاهیمآشنایی با 
  .در אبتدאی ورود به بحث אصلی الزم אست تعریفی אز برخی אصطالحات אولیه אرאئه کنیم

 .אست »حدیث«رسد،   به نظر میالزم آن تبیین که אی وאژه ترین ساسیא
 
 
 

 حدیثـ ١
 بررسی معنای حدیث

 در لغتحدیث 
 وجود آمده و جدید אست؛    ه   ب ، سپس نبودهאبتدא  چیزی אست که       به معنای آن   و» ح د ث  «صفت مشبهه אز ریشۀ     

کـالم و   « در قرآن هم به معنـای        .آید  می وجوده  تدریج ب ه  بگویند که     به سخن و کالم هم אز آن رو حدیث می         
پـس بـه کـدאمین سـخن אیمـان          ١٠؛»فبأی حدیثٍ بعده یؤمنون   «: فرماید  به کار رفته אست؛ آنجا که می      » سخن
 ١١.آورند می
 

                                                 
  .٥٠/ مرسالت. ١٠
. جمع بسته شـده אسـت  » אحادیث«برخالف قاعده به  جمع بسته شود، אما     אلحُـدثان  و   אلحِدثانده باید به     حدیث طبق قاع   ۀ کلم .١١

در هـر صـورت אیـن بحـث         . אند   رא مفرد אحادیث آورده    »حدوثهأ«کنند، و حتی برخی        رא جمع حدیث تلقی می     »حدوثهأ«برخی نیز   
؛ طریحی،  )ذیل وאژه  (١٣٣، ص   ٢ج  ،   م ١٩٥٥بیروت للطباعة و אلنشر،     ، بیروت، دאر אل   لسان אلعرب אبن منظور،   : ک.؛ ر אختالفی אست 

 تـدریب אلـرאوی فـی شـرح         ؛ سیوطی، تدریب אلرאوی   )ذیل وאژه ( ١٧٧، ص   ٣، ج   אلعین؛ فرאهیدی،   ٢٤٦، ص   ٢، ج   مجمع אلبحرین 
، قوאعد אلتحـدیث  قاسمی، אلدین ؛ جمال٢٩، ص   ١ م، ج    ١٩٩٦، تحقیق אحمد عمر هاشم، بیروت، دאر אلکتب אلعربی،          تقریب אلنوאوی 

، مهـر،    ه١٤١١، قم، مؤسـسۀ آل אلبیـت، אوّل،         مقباس אلهدאیه ؛ عبد אهللا مامقانی،     ٦١، چاپ אوّل، ص      ه١٤٠٧بیروت، دאر אلنفاس،    
 . ٦١قاسمی، پیشین، ص : ک.دאنند؛ ر ؛ برخی در حدیث نامیدن سخن پیامبر، توجه به تفاوت آن با قرآن رא ملحوظ می٥٦ص 
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 אصطالح  درحدیث
 تعریف شیعه אز حدیث) אلف

 سـخنی  حـدیث،    ١٢؛»هریـرَ قت وأ هفعلَ وأ אلمعصومِ قولَ یحکی کالمٌ« :אند  عالمان شیعه آن رא چنین تعریف کرده      
 .میکند گزאرش رא) علیه אلسالم (معصوم تقریر و گفتار، کردאر که אست

سـالم אهللا   (زهـرא    ، حـضرت  )صلی אهللا علیه و آله     (خدא رسول) علیه אلسالم  (معصوم אز مرאد،  تعریف אین در
 .هستند) علیهم אلسالم (گانه دوאزده אمامان و) علیها
؛ خـوאه אیـن     אسـت  و کـالم   سخن جنس אز حدیث یعنی،  » ...کالمٌ« شود می گفته وقتی،  حدیث تعریف در

 . کالم به صورت کتبی نوشته شود یا به صورت شفاهی منتقل گردد
 : و مضمون אین کالم ممکن אست یکی אز سه صورت ذیل رא دאشته باشدمحتوא

انند אیـن حـدیث کـه در        ؛ م אست کرده نقل) علیه אلسالم (معصوم   که باشد سخنی אست آن، ممکن  مضمون ـ١
 :کافی آمده

 عُبَیـدِ بـنِ     ، אز  عَلِی بنِ رِبـاطٍ    ، אز  مُحَمَّدِ بنِ سِنانٍ   ، אز  أحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ   ی، אز مُحَمَّدُ بنُ یحی  
بَرُّوא آبـاءَکم یبَـرَّکم أبنـاؤُکم وَ        «: فرمود) علیه אلسالم (أبُوعَبدِאللَّهِ     :کند که   نقل می زُرאرَةَ  

 ١٣».ءِ אلنّاسِ تَعِفَّ نِساؤُکمعِفُّوא، عَن نِسا
به پدرאنتان نیکی کنید تا فرزندאنتان به شـما نیکـی           «: فرمودند) علیه אلسالم (אمام صادق   

 ».کنند و نسبت به زنان مردم عفت دאشته باشید تا نسبت به زنان شما عفت ورزند
 .אست شده گزאرش) علیه אلسالم(אمام صادق  معصوم، یعنی سخن، روאیت אین

  :که حدیثאین  مانند؛ אست زده سر معصوم אز که باشد عملی אست سخن، ممکن אز غیر حدیث ضمونم ـ٢
کنـد    روאیـت مـی   عَنبَسَةَ אلعابِدِ، אز أحمَدَ بنِ صَبِیحٍ، אز  عَلِی بنِ אلحَسَنِ   ، אز أحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ  

ضانَ وَ ثَالثَةِ أیامٍ فِی کلِّ       صَومِ شَعبانَ وَ رَمَ    ی عَل )لی אهللا علیه و آله    ص(قُبِضَ אلنَّبِی   «: که
 )علیه אلسالم (شَهرٍ أوَّلِ خَمِیسٍ وَ أوسَطِ أربِعاءَ وَ آخِرِ خَمِیسٍ وَ کانَ أبُوجَعفَرٍ وَ أبُوعَبدِאللَّهِ               

 ١٤».یصُومانِ ذلِک
 گرفتن ماه شعبان و ماه       قبض روح شد، در حالی که به روزه       ) صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر  

وز در هر مـاه؛ אولـین پنجـشنبه، چهارشـنبۀ وسـط و آخـرین پنجـشنبه،                  رمضان و سه ر   
אیـن روزهـا رא روزه      ) علیهمـا אلـسالم   (مدאومت دאشت؛ אز אین رو אمام باقر و אمام صـادق            

 .گرفتند می
 .אست شده گزאرش) علیهما אلسالم(و صادقین ) صلی אهللا علیه و آله(خدא  رسول روאیت، عمل אین در

                                                 
، مؤسسة אمّ אلقری و אصول אلحدیث؛ عبد אلهادی فضلی، ٨٠ماجد غرباوی، אلمشعر، ص  تحقیق،نهایة אلدرאیه صدر، سید حسن. ١٢

: ک.بـرאی אیـن قـول و نقـد آن، ر          . کند  ؛ تعریف شیخ بهایی אز آن אندکی تفاوت می        ٣٣، ص    ه١٤١٦אلتحقیق و אلنشر، چاپ دوم،      
 تعریف خود אز حدیث، تعریف مطابق با دیدگاه אهل سنت، مبنی بر شـمول               ؛ شهید ثانی و میردאماد در     ٨٥حسن صدر، پیشین، ص     

، تحقیق مرکـز אإلبحـاث و   אلرعایة لحال אلبدאیة فی علم אلدرאیةشهید ثانی، : ک.אند؛ ر زیده آن بر قول و فعل صحابی و تابعی رא برگ    
، تحقیـق نعمـت אهللا      אلروאشـح אلـسماویه   ینی،   میردאماد محمدباقر حـس    .٥٤، ص    ه١٤٢٣אلدرאسات אالسالمیة، قم، بوستان کتاب،      

؛ ٦٠، ص   ١مامقـانی، پیـشین، ج      : ک.אند؛ ر   ؛ אین تعریف رא عموم عالمان شیعه نقد کرده        ٦٧، ص    ه١٤٢٢جلیلی، قم، دאر אلحدیث،   
  .٣٣؛ فضلی، پیشین، ص ٨١صدر، پیشین، ص 

 .٥٥٤، ص ٥، ج  ه١٣٦٥، چاپ چهارم، ، تحقیق علی אکبر غفاری، دאر אلکتب אالسالمیهאصول אلکافیشیخ کلینی،. ١٣
  .٧، ح ٩١، ص ٤همان، ج . ١٤
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 باشـد؛ ) علیـه אلـسالم  (تقریر و تأیید معـصوم       متضمن אست ممکن،  پیشین حالت دو אز حدیث، غیر  مضمون ـ٣
 אیشان برאی هم وریحذم،  گیرد صورت) علیهم אلسالم (یکی אز معصومین     در مقابل  عملی توضیح آنکه، هرگاه  

 آن جـوאز  معنـای  بـه  سکوت אین،  نکنند نهی عمل آن אز و سکوت کنند  هاآن و باشد ندאشته وجود نظر אظهار در
 .شود ، و אز آن به تقریر تعبیر میتلقی عمل
متعـددی   در روאیـات  . אست» متعه «به ربوطمאحادیث  ،  میکند حکایت אیشان تقریر אز کهز جمله אحادیثی    א
 مبـادرت  کـار  אیـن  بـه  حیـات آن حـضرت     زمـان  در) صلی אهللا علیه و آلـه      (پیامبر یارאن شده אست که   گزאرش
 هر به چنین روאیاتی אز تقریر אیشان حکایت دאرد، با אین توضیح           ١٥.کردند  کار نهی نمی   אیشان אز אین     و کردند می

 .شود می گفته باشد، حدیث پیشین مورد سه אز یکی آن مضمون که سخنی
 
  تعریف אهل سنت אز حدیث)ب

 .گردیدسنت نیز آگاه  نزد אهل تعریف آن אز אست شدید، الزم آشنا شیعه نظر אز حدیث تعریف با که אکنون
  אند؛ دאده אرאئه حدیث برאی تعریف دو سنت אهل عالمان
 :אند کرده تعریف چنین رא آن אی عده

ـ  أو یـرٍ قرِتَ أو لٍعْفِ أو ولٍقَ نمِ) صلی אهللا علیه و آله     (بیאلنَّ إلی یفَضِאُ ما«ـ  ١ گفتـار، کـردאر،    حـدیث،    ١٦؛»فَةٍصِ
  .شود دאده نسبت )و آلهصلی אهللا علیه ( אکرم پیامبر به که אست تقریر و صفتی

 :אست باره، چنین אین در مشهور قول אما
ـ  אلتَّابِعِی أوِ حابیאلصَّ إلی فَةٍ أوصِ أو یرٍقرِتَ أو لٍعْفِ أو ولٍقَ نمِ) صلی אهللا علیه و آله  (بیאلنَّ إلی یفَضِאُ ما«ـ  ٢  نمِ
 )صلی אهللا علیه و آلـه     ( אکرم   پیامبر به که صفتی و تقریرگفتار، کردאر،   « :אز אست  عبارت    حدیث ١٧؛»علٍفِ أو ولٍقَ

 ».شود دאده نسبت تابعی یا صحابی به که אست کردאری و گفتار یا شود دאده نسبت
 אهـل  تعریـف  אست الزم،  آن دو ۀ  مقایس אز پیش אما. دאرد تفاوتهایی شیعه تعریف با،  تعریف אین که אست روشن
 .شود تبیین سنت
 یـا  صـفت  آن و شـده  یـاد  هـم  دیگـری  ویژگـی  تقریـر، אز   و کـردאر ،  ارگفت بر سنت، عالوه  אهل تعریف در ـ١

 . אست) صلی אهللا علیه و آله( حضرت آن خصوصیات
 عنـوאن  سـه  تحت که אست אیشان   خصوصیات אز   نوع دو،  )صلی אهللا علیه و آله    (صفات آن حضرت     אز مرאد
  :אند אز خصوصیت، عبارت دو אین. گیرد نمی قرאر) فعل، تقریر، قول (پیشین

  ...و قد صورت،  پوست، شکل رنگ مانند ؛جسمانی خصوصیاتـ 
  ... و بودن مزאح بودن، אهل متبسم :مانند ؛אخالقی خصوصیاتـ 

                                                 
فعلته مع رسـول אهللا     «: گوید  ؛ رאوی در אین مورد می     ٢٩٦، ص   ٤، ج   تفسیر אلمیزאن محمد حسین طباطبائی،    : ک.برאی نمونه ر  . ١٥

 .»...ینهانا عنه حتی قبضه אهللا ثم لم ) صلی אهللا علیه و آله(
تیــسیر مــصطلح ؛ محمــود طحــان، ٣، ص  ه١٤١٧، قــم، مکتبــة אلحیدریــه، و مــصطلحهعلــوم אلحــدیث صــبحی صــالح، . ١٦

 منهج אلنقد فی علوم אلحـدیث ؛ نورאلدین عتر، ٦١؛ جمال אلدین قاسمی،پیشین، ص ١٥ م، چاپ هشتم، ص ١٩٨٧،ریاض،  אلحدیث
 .)دهد عتر، אین قول رא در אصل به کرمانی و طیبی نسبت می ( ٢٦بیروت، دאر אلفکر، چاپ سوم، ص 

؛ علـی نـایف     ١١٧معجـم، ص    ؛  ١٥٣، بیـروت، دאر אألرقـم، ص        شرحِ شرح نخبة אلفکر فی مصطلح אهل אالثر       مالعلی قاری،   . ١٧
؛ نورאلـدین عتـر،     ٣٥، ص    ه١٤١٩، بیـروت، دאر אلبـشائر אالسـالمیه،         אالجتهاد فی علم אلحدیث وأثره فی אلفقه אالسـالمی        بقاعی،  

 .دאند  אهل سنت می؛ عتر אین رא قول جمهور٢٦پیشین، ص 
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 אمـام  نـاتنی  دאیـی  و خدیجه حضرت ، پسر »خاله بیא אبن هند«אز   که روאیتی در رא ویژگی هر دو  אین نمونۀ
 אز بخـشی  در אو. دیـد  تـوאن  می رسیده אست   ) لیه و آله  صلی אهللا ع   (خدא رسول توصیف در،  )علیه אلسالم  (حسن
  :میکند ترسیم چنین رא حضرت سیمای آن خود سخنان

 پیوستگی عین در که کشیده אبروאنش،  خفرא אش پیشانی و بود نورאنی و سفید صورتش ...
 .شد می پر خون אز خشم هنگام که بود رگی אبروאنش رسید، میان یم نظر هم به אز جدא

  :گوید می حضرت آن אخالق توصیف در، دאمهא در و
 هاچشم شد می خوشحال چون. گردאنید می روی،  نارאحتی شدت אز فرمود می غضب وقتی
 چون دندאنهایش،  تبسم هنگام. بود لبخند حضرت آن های خنده بیشتر. نهاد می هم بر رא
 ١٨...شد  می نمایان تگرگ های دאنه

یـاد   تابعین و אز دو گروه دیگر، یعنی صحابه     ) صلی אهللا علیه و آله    ( אکرم    در تعریف אهل سنت در کنار پیامبر       ـ٢
 . شده אست
 بـه  אکنـون  אما.  سخن خوאهیم گفت   گروه دو אین אز تفصیل אولیه، به  مفاهیم تعریف אز بخش آخرین در ما
 درک رא) لیه و آله  صلی אهللا ع  (پیامبر אکرم    محضر אند که  بوده صحابه، مسلمانانی : گوییم می آن تعریف در אجمال
 .אند کردهک در رאه صحاب אما אند نشده پیامبر مالقات به موفق که هستند بعد نسل تابعین، مسلمانان و אند کرده

 .پردאخت شیعه تعریف با آن مقایسۀ به توאن می אز حدیث، سنت אهل تعریف شدن روشن با אکنون
 

  אز حدیثسنت אهل شیعه و تعریف  مقایسۀ)ج
صـلی אهللا  (پیـامبر אکـرم    بـه  آنچه אینکه در سنت אهل  و شیعه. کنند عریف در אفرאد با هم تفاوت می     אین دو ت   ـ١

سالم  (زهرא حضرت و)  אلسالم معلیه (هאئم شیعه אما. ندאرند אست، אختالفی  شود، حدیث  می منسوب) علیه و آله  
 אیـشان  غیـر  אز رא آنچـه صـورت،    یـن در א  .میکند ملحق )صلی אهللا علیه و آله     (حضرت آن به هم رא) אهللا علیها 
 آنچه  ، یعنی »مقطوع «ای،  هرسید ابیحص אز یعنی آنچه ،  »موقوف« نامیدن حدیث و دאند نمی  حدیث باشد رسیده
یکـی،   طبق که دאرد وجود قول دو نیز سنت אهل میان در ١٩.אست مجاز و مسامحه سر אز ، صرفاً رسیده تابعی אز

 و در نتیجـه بـه ماننـد شـیعه،           شود می محدود رسیده) صلی אهللا علیه و آله    ( אکرم پیامبر אز آنچه به فقط حدیث
 و سـخن  ،  حـدیث ،  ندא  برآن سنت אهل عموم که دیگر،   قول طبق ، אما دאنند  אطالق آن رא بر موאرد دیگر، مجاز می       

 .گیرد برمی در هم رא تابعین و صحابه رفتار
 جـسمانی  و אخالقـی  خـصوصیات  شیعه عالمان. وت دאرندאین دو تعریف در موضوعات نیز تفا   ،  אین بر عالوهـ  ٢

 گسترش אمر אین به حدیث رא  دאیرۀ سنت אهل که حالی در ؛אند حدیث، نیاورده  شمار در رא) علیه אلسالم ( معصوم
شود،  אطالق آن بر حدیث عنوאن یا و بیاید شیعه حدیثی های مجموعه در ییهاگزאرش چنین אگر بنابرאین .אند دאده

 .باشد می مجازی

                                                 
 . ٨٠ ش، ص ١٣٦١، تحقیق علی אکبر غفاری، مؤسسۀ אنتشارאت אسالمی،  معانی אألخبارشیخ صدوق،. ١٨
 .٨١حسن صدر، پیشین، ص . ١٩
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  عملی فایدۀ) د
و موضـوعات    و هم در   אفرאد אست  در گروه هم  دو אین تعریف تفاوت که אست شد، روشن  بیان که توضیحاتی با

لذא در بحثهای آینده، و در مقام تعریف אنوאع حدیث، الزم خوאهد بود که مرאتب אختالف نظر شیعه و אهل سنت                     
 .دربارۀ حدیث تکرאر شود
 : تعریف حدیث مرفوع باید چنین گفتبه عنوאن مثال، در

و ) صـلی אهللا علیـه و آلـه   (حدیثی אست که ضمن آن قول، فعل یا تقریری به پیامبر אکرم           : طبق دیدگاه شیعه   ـ١
 .نسبت دאده شود) علیهم אلسالم(אهل بیت 

אهللا علیه و صلی (حدیثی אست که ضمن آن قول، فعل، تقریر یا صفتی به پیامبر אکرم      :  طبق دیدگاه אهل سنت    ـ٢
 .نسبت دאده شود) آله

پرهیز خوאهـد شـد و فقـط        » صفت«با אین همه برאی رعایت אختصار، در همۀ تعاریف آینده، אز ذکر کلمۀ              
خوאهد آمد، در حالی که، אین توجه وجود دאرد که אهل سـنت، صـفت رא هـم در                   » قول، فعل و تقریر   «های    وאژه

 .آورند کنار آن سه می
به تنهایی یا همرאه با عبارت אهل بیت        ) صلی אهللا علیه و آله    (کار بردن عبارت پیامبر אکرم      همچنین، به جای به     

شود؛ אین عنوאن אز نظر شـیعه شـامل پیـامبر אکـرم      אستفاده می ) علیه אلسالم (، אز عنوאن معصوم     )علیهم אلسالم (
رא در بـر  ) لی אهللا علیـه و آلـه  صـ (و אهل بیت אست و אز نظر אهل سنت فقط پیامبر אکـرم    ) صلی אهللا علیه و آله    (
 ٢٠.گیرد می

 :شود در אین صورت تعریف دوتایی فوق، در یک تعریف خالصه می
 .نسبت دאده شود) علیه אلسالم( معصوم حدیثی אست که ضمن آن قول، فعل یا تقریری به :مرفوع
 کـار  هـم بـه    گـری دی אصطالحات محدثان لسان در که بدאنید אست شدید، الزم  آشنا حدیث تعریف با که حال
 .خبر، אثر، روאیت و سنت: مانند אست؛ رود که با آن مترאدف می

 
 
 
 

 ثیۀ مترאدف با حدیم אولیمفاه
 ـ خبر٢

 لغت در )אلف
  ٢١.אست »أخبار «آن جمع و و آگاهی אطالع معنای خبر به

                                                 
کنند و در אینجا مـسامحتاً        אستفاده نمی ) علیه אلسالم (אز تعبیر معصوم    ) صلی אهللا علیه و آله    (אلبته אهل سنت، برאی پیامبر אکرم       . ٢٠
  .ین تعبیری אستفاده شده אستچن
 .»خبر« پیشین، ذیل عنوאن منظور، אبن؛ »خبر«، ذیل عنوאن אلعین فرאهیدی، .٢١
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 אصطالح در )ب
  ٢٢.باشد میمترאدف  حدیث  باخبر در אصطالح

 شـیخ  אألخبـار، אز   معانی: مانند אند؛ به  شده نامیده عنوאن אین به ی متعددی حدیث کتابهای هم مبنا همین بر
 فـی  אلعقول مرآة،  طوسی شیخ אألخبار، אز  من אختلف فیما صدوق، אالستبصار  شیخ אلرضا، אز  أخبار عیون صدوق،
 .مجلسی عالمه אز، )علیهم אلسالم (אلرسول آل أخبار شرح

 :رود می کار به هم دیگری معانی به אیشان غیر نزد אمابرند،   به کار میمعنا אین رא به محدثان خبر
 کـذب  و صـدق  که אست آن، عبارتی  אز مرאد رود و  می کار به אنشاء مقابل در منطقیان و شناسان زبان نزد برـ خ 
 ٢٣.دאرد
 ٢٤.میکند بیان رא مبتدא صفت یا حالت که אست عبارتی عربی نحو در ـ خبر

 ٢٥.رفته אست می کار به نگارאن تاریخ برאی که אست عنوאنی یعرب در زبان »أخباری«ـ وאژۀ 
سـتنباط  א مقـام  در شود که  می گفته شیعه عالمان אز אی عده ، به »یאصول« مقابل אخیر، در  قرون  در »אخباری«ـ  

 ٢٦.شمارند می حجت رא سنت و قرآن تنهاאحکام، 
 
 
 
 ـ אثر٣
 .تאس »אثر«رفته،  کار به حدیث با مترאدف که دیگری وאژۀ

 
 

 در لغت) אلف
 ٢٧. אست»آثار «جمع آن؛ و » چیزی هر אزهبرجا ماند «به معنای

                                                 
אند אز جمله آنکـه آن رא مغـایر بـا حـدیث، یعنـی                 پژوهان در معنای خبر و אرتباط آن با حدیث אقوאل مختلفی ذکر کرده               حدیث .٢٢

אند برאی آگاهی אز אقـوאل   آن یعنی شامل منقول אز معصوم و غیرمعصوم عنوאن کرده         אختصاصاً آنچه אز غیر نبی نقل شود، یا אعم אز           
محمـد  ؛  ١٥، محمـود طحـان، پیـشین، ص         ١٥٣ص   مالعلـی قـاری، پیـشین،        تیسیر אلحدیث  در   حجرقول אبن   : مختلف بنگرید 

؛ شـهید ثـانی،     ١٤٨، ص ه١٤٢٠، ریاض، مکتبة אضوאء אلـسلف،      معجم مصطلحات אلحدیث و لطائف אالسانید      ضیاءאلرحمن אعظمی، 
אند و    אند و آن رא قول אکثریت دאنسته        אما دیگرאن تنها به ترאدف خبر و حدیث אشاره کرده         . ٦٧، میردאماد، پیشین، ص     ٥٤پیشین، ص 

؛ صـبحی صـالح،   ٦١جمال אلدین قاسـمی، پیـشین، ص     : ک.ر. אند که نزد אهل درאیه، مترאدف به کار رفته אست           بعضاً تصریح کرده  
 . ١٠ص پیشین، 

  .١٣٩٧، ص ١ ش، ج ١٣٧٨، تهرאن، مؤسسۀ אنتشارאت אمیرکبیر، چاپ سیزدهم،  فرهنگ فارسیمحمد معین،. ٢٣
  . همان.٢٤
 .)به نقل אز אبن حجر(١٥٣ مالعلی قاری، پیشین، ص .٢٥
سـف بحرאنـی    طور کـه شـیخ یو        در مورد אختالف אصولیان و אخباریان אقوאل مختلفی وجود دאرد ولی همان            ؛٣٠٠حرאنی، ص   ب. ٢٦
 . باشد  وجه אصلی אفترאق در تفاوت آنها در مصادر אستنباط می،رسد کند، به نظر می بندی می جمع
 .٥، ص ٤، ج لسان אلعرب:  آورده אست»אثور« جمع آن رא منظور، אبن؛ ٢٣٦، ص ٨فرאهیدی، پیشین، ج . ٢٧
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 در אصطالح) ب
  ٢٨.אست دאنسته شده مترאدف با حدیث

 به کار  کمتر شیعه میان در تعبیر شده، אما אین   نامیده عنوאن אین به متعددی حدیثی کتابهای سنت אهل میان در
 یـاد » אلـصَحیحه  ثـار אآل «بـه عنـوאن   ) علـیهم אلـسالم    (אئمه אحادیث אز کافی مقدمۀ در کلینی مثالً   אست؛ رفته
  .کند می
 
 
 
 روאیت ـ ٤

 .אست» روאیت«وאژۀ دیگری که مترאدف با حدیث به کار رفته 
 
 

 لغت در) אلف
 ٢٩.אست »دאدن گزאرش و کردن نقل «معنای به و» روی «ریشۀ אز مصدر

 
 
 אصطالح در )ب

 : کار رفته אستروאیت در אصطالح به دو معنا به
 ةروאیـ «: شـود  مـی  گفتـه  که چنان ٣٠باشد؛ می »سند با حدیث کردن نقل« آن אز مرאد و مصدری معنای به )אلف
 .هاکوچکتر אز بزرگترهاحدیث نقل کردن  :یعنی ؛»صاغرألא عن کابرאأل
  ٣١.אست »روאیات «آن جمع و حدیث با مترאدف אسمی، که معنای به) ب

 .אند برده کار به אول معنای به بیشتر אر سنت، روאیت  אهلאلبته 
 .אست» سنت«وאژۀ دیگری که אرتباطی نزدیک با حدیث دאرد 

                                                 
 فقها، אعم אز حدیث و شامل قـول صـحابه و تـابعین              و برخی آن رא در אصطالح     .  در خصوص אثر نیز אقوאل مختلفی وجود دאرد        .٢٨

باشـد، عنـوאن      کـه خـاص مرفـوع مـی       » خبر«و در مقابل    » موقوف«אند و برخی آن رא در אصطالح فقهای خرאسان، خاص             دאنسته
؛ در میـان    ١٦ طحـان، پیـشین، ص       ؛٦١؛ قاسمی، پیـشین، ص      ١٥٣ پیشین، ص     در مالعلی قاری،   אبن حجر قول  : ک.ر. אند  کرده
شـهید ثـانی، پیـشین،    : אند אند و شهید ثانی و مامقانی آن رא אعم אز حدیث دאنسته            مای شیعه هم برخی به نقل אین אقوאل پردאخته        عل

صـبحی صـالح، پیـشین،    : אنـد  אما دیگرאن אز شیعه و سنی به تـرאدف آن نظـر دאده            . ٦٥ و   ٦٤، ص   ١ج   ؛ مامقانی، پیشین،  ٥٤ص  
علیـه  (جعفـر سبحانی،אصـول אلحـدیث،تحقیق مدرسـة אالمـام אلـصادق      ؛ ٨٢شین، ص ؛ حسن صدر، پی   ٢٩؛ عتر، پیشین، ص   ١٠ص

؛ عبدאلهادی فضلی אین אختالف אقوאل در تعریف خبر و אثر رא ناشـی אز  ٢٠ ص ق، موسسة אلنشر אالسالمی،  .  ه١٤١٦، قم،   )אلسالم
 . ٣٣ و ٣٢فضلی، پیشین، ص : دאند در آمیختن معنای لغوی و אصطالحی می

 .»روی«، پیشین، ذیل عنوאنمنظور  אبن.٢٩
  .١٢٣، پیشین، ص طحّان. ٣٠
 کتب فقه אستداللی نزد علمای متأخر אز متأخرאن برאی حـدیث غیرصـحیح              رא در » روאیت« کاربرد   ؛ אو ٣٣ فضلی، پیشین، ص     .٣١
  .کند که چهارمی عبارت אست אز حدیث منقول با سند  معنا برאی آن ذکر میچهارکه  دאند، همچنان می
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 سنتـ ٥
 لغت در) אلف

 ٣٢.شود می بسته جمع »سنن« به و אست روش و رאه معنای بهسنت در لغت 
 
 
  אصطالح در) ب

  :אند عالمان شیعه و אهل سنت، آن رא متفاوت معنا کرده
 ٣٣.شود می گفته) علیه אلسالم (صومعم تقریر و قول، فعل سنفْ به هشیع نظر אز) אلف

 אما مرאد אز نفْس قول و فعل و تقریر چیست؟
 کـه  אنـد  دאنـسته ) علیـه אلـسالم    (صومعم تقریر و فعل و قول خود رא شیعه، سنت  عالمان
 و אسـت  سـخن  جـنس  قولی، אز  سنت یعنی ؛میکند گزאرش کالم قالب در رא آن،  یثحد
 .شـود  تلقـی  فعـل  نوع אز توאند می אست تأیید که هم تقریر و عمل جنس ، אز فعلی سنت
و توسـط وی אنجـام      ) علیـه אلـسالم   ( که در عصر معصوم      אست رאم وאقع،  سنت،  بنابرאین

 صـحیح آنهـا    جملگـی  و نـدאرد  فضـعی  و صـحیح  אقـسام  سـنت  گرفته אست؛ אز אین رو    
  ٣٤.هستند

 کـسانی  بـرאی  وאقعیت، جز  אین אما. אست אستنباط مصادر אز یکی ،»حدیث «نه و،  »سنت «که אست چنین
 یابی  دست رאه . نیست یابی  دست ، قابل אند   بوده معصوم، در حضور אیشان    کردن عمل و گفتن سخن هنگام به که
 حـدیثی کـه     ؛אسـت  حـدیث  طریـق  شوند، אز  می خبر با אعمال אین אز وאسطه با که آنهایی همۀ و ما برאی آن به

به همین دلیل אست که بعضاً سنت به صورت مجازی، مترאدف بـا حـدیث بـه کـار رفتـه                     . حاکی אز سنت אست   
 .אست

 رא متـرאدف   دو آن عمـدتاً  و אنـد  نـشده  قائـل  تفکیکـی  چنـین ،  حـدیث  و سـنت  سـنت، بـین    אهل عالمان
شـود کـه      אی אز کتابهـای حـدیثی گفتـه مـی           ، به دسته  »سنن«عالوه بر אین، جمع אین کلمه، یعنی        ٣٥.אند گرفته

 .سنت אهل حدیثی کتابهای אز »دאرمی سنن «یا »ترمذی سنن«مانند؛ אست فقهی روאیاتمشتمل بر 
 . ندאرد وجود عنوאن אین تحت حدیثی کتابهای شیعه درאلبته 

 : یابد معانی متفاوتی میمختلف،  های حوزه در »سنت«غیر אز אین موאرد وאژۀ 
کـه   چنـان  ٣٦؛رود  به معنای אمر وאجب به کار مـی        »ریضهف «به معنای אمر مستحب در مقابل     » سنت«: هدر فق ـ  

 .یعنی مستحب אست» אست های نوאفل سنتخوאندن نماز«: شود گفته می

                                                 
  .»سنن«منظور، پیشین، ذیل وאژۀ  אبن. ٣٢
אلبته صـریحاً تعریـف     ، که   ٣٣ و فضلی، پیشین، ص      ١٩ص   پیشین،   سبحانی، و   ٨٥صدر، پیشین، ص    :  شیخ بهایی به نقل אز     .٣٣

غیـر  «:  کـرده אسـت    אضـافه  אو در کنار قـول و فعـل و تقریـر،             . با אندکی تفاوت   ٦٩ و   ٦٨، ص   ١مامقانی، پیشین، ج    ؛  نکرده אست 
، ١ج  همـان، : ک. אشکال شـده אسـت؛ ر     »غیر אلعادی  « بر قید  .٨٥صدر، ص   :  אست در نیز همین تعریف رא تکرאر کرده       ص ؛»دیعاאل

  .محققپاورقی ، ٦٩ص 
  .١٩سبحانی، پیشین، ص . ٣٤
  .٦٦جوאبی، ص : אند אلبته برخی אقوאل وجود دאرند که אندکی به آن نزدیک. ٣٥
 .٦٧، ص ١ج  پیشین،  مامقانی،.٣٦
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آید و بـدعت אمـری    ، به معنای آن چیزی אست که אز دین به حساب می»بدعت«در مقابل  » سنت«:  کالم درـ  
 ٣٧.خارج אز دین אست که به غلط بدאن אفزوده شده אست

  .אثر و بعضاً سنت مترאدف אست خبر، روאیت و با شیعه محدثان بیان در وضیحات، حدیثت אین با
 تعـاریف  در کـه  پـردאزیم  می دیگری אولیۀ مفاهیم شدید، به  آشنا آن مترאدفات و حدیث معنای با که אکنون
 . אست نیاز آن به بعدی

 :به حدیث ذیل توجه کنید
أحمد بن محمد عـن       و محمد بن یحیی عن     عمیر،  أبی علی بن إبرאهیم عن أبیه عن אبن      

: قـال ) علیـه אلـسالم   (جعفـر     أبـی حمزة، عن     ن أبی ععمیر، عن سیف بن عمیرة،        אبن أبی 
 ٣٨.»عالمٌ ینتَفِعُ بِعِلمِهِ أفضَلُ مِن سَبعِینَ אَلفِ عابد«

 .دאنشمندی که אز علمش بهره برند، אز هفتاد هزאر عابد برتر אست
و قسمت دوم آن     »سند «رא آن אول قسمت ٣٩؛אست شده تشکیل قسمت دو אز حدیث، אین مثل،  حدیثی هر

 . گویند می» متن«رא 
 
 
 
 

 گریۀ دیم אولیمفاه
 سندـ  ٦

 لغت در) אلف
 ٤٠.אست »أسناد« آن جمع و گاه تکیه معنای بهدر لغت 

 
 
  אصطالح در )ب

 بـه  ٤١؛».صَـاحِبِه  إلـی  یصِلَ حتَّی دٍوאح عن وאحدٌ אلْمَتنَ رَووא مَنْ مجموعُ «:در אصطالح چنین تعریف شده אست     
 .کنند  نقل آن گویندۀ אز دیگری אز پس یکی رא حدیث متن که شود می گفته אفرאدی همجموع

                                                 
  .٦٤ جوאبی، ص. ٣٧
  .٣٣، ص ١ کلینی، پیشین، ج .٣٨
 אطالق حدیث بر سند، אز روی مسامحه و به علت אهمیت آن در مستندکردن متن אست و گرنه حدیث در אصل همـان متنـی                          .٣٩

  .کند حکایت می) علیه אلسالم(אست که אز قول، فعل و تقریر معصوم 
  .٢٢١، ص ١منظور، پیشین، ج   אبن.٤٠
؛ شهید ثانی،   ٥٠، ص   ١ج   ؛ مامقانی، پیشین،  ١٦طحان، پیشین، ص    ؛  مین مضمون אست ولی یکی نیست      تعابیر دیگرאن به ه    .٤١

برخـی آن رא بـه صـورت مـصدری          .  ٦٥ و فضلی، پیشین، ص      ١٨ص   پیشین،   ،سبحانی؛  ٩٣؛ صدر، پیشین، ص     ٥٥پیشین، ص   
ـ    ٢١٠قاسمی، پیـشین، ص     : ک.؛ ر »אألخبار عن طریق אلمتن    «:אند  تعریف کرده  هـم אیـن قـول رא       . ٥٥انی، پیـشین، ص     ؛ شـهید ث

 .٩٤صدر، پیشین، ص : ک.אند؛ برאی نقد אین قول، ر אند، אگر چه آن دیگری رא ترجیح دאده آورده
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 شرح تعریف
 .אسـت  شـده  شوند، تـشکیل   می نامیده »رאوی« اًאصطالح و هستند  متن حدیث  گزאرشگر که ی»אفرאد «אز،  سند
صـادق   אمـام  אینجـا  در و   شـده  نقل אو قول אز متن که فردی یعنی אصلی، گویندۀ یک و رאوی پنج אز فوق سند

 .אست شده تشکیلאست، ) علیه אلسالم(
 دیگـری  אیبـر  رא آن نیـز  אو و کـرده  نقـل  بعـدی  رאوی برאی آن אصلی گویندۀ אز رא حدیث متن،  אول رאوی
 آن אو نیز   אست؛ رسیدهکلینی   یعقوب بن محمد یعنی کافی حدیثی کتاب مؤلف به روאیت آنکه ، تا کرده گزאرش

 .אست گرفته قرאر ما אختیار در طریق אین אز و کرده ثبت خود کتاب در رא
 אولـین . شـوید  رود آشنا  می کار به آن برאی که هم   مترאدفی تعابیر با אست سند، الزم  معنای با آشنایی אز بعد
 .אست »אسناد«موאرد،  אین

 
 
 

 سنادאِـ  ٧
 در لغت) אلف

»  بـه صـورت مـستند   یگـر ی بـه د ینسبت دאدن خبر «یو به معنا» س ن د «ۀشیال אز ر  مصدر باب אفع  אسناد  
 .אست

 
 
 אصطالح در) ب

 :به دو معنای مصدری و אسمی به کار رفته אست در אصطالح
 بـا  آن گوینـدۀ  بـه  خبر رساندن  یعنی ٤٢؛» אلحدیثِ إلی قائله مسندאً    عَزْوُ« عبارت אست אز     مصدری معنای بهـ  ١
 گوینـدۀ  بـه  آن سـند  ذکـر  بـا  رא حدیث :یعنی؛  »אِسنادאً אلحدیثَ أسندتُ«: شود می گفته آنکه ندمان به سند؛ ذکر
 .دאدم نسبت אش אصلی
 دیـده  روאیـات  برخـی  در آنچـه   ماننـد ٤٣אست؛ »אسانید« آن جمع و سند با אست   مترאدفאسمی که    ـ به معنای  ٢
 همین به :یعنی؛  » ....:قال) علیه אلسالم (عبدאهللا   أبی אإلسناد، عن  بهذא و «:אست آمده سند אبتدאی در که شود می

 ....: فرمودند شده אست که روאیت) علیه אلسالم(صادق  אمام אز )گفته پیش سند(سند 
                                                 

אنـد   دאنـسته » رفع אلحدیث إلی قائلـه «برخی آن رא : אند محدثان در تعریف אین معنا برאی אسناد، אز آن به دو صورت تعبیر کرده       . ٤٢
؛ قاسمی، پیـشین، ص  ١٦٠مالعلی قاری، پیشین، ص : ک.אستناد سخن به گویندۀ آن مورد نظر אست؛ ر   که در אین صورت صرف      

؛ ٥٥شـهید ثـانی، پیـشین، ص    : ؛ شهید ثانی فقط یک معنا برאی آن آورده אست که همـین معناسـت           ٩٤صدر، پیشین، ص     ؛٢١٠
بـق אیـن تعریـف ذکـر سـند در ضـمن אسـتناد آن بـه                  ط. אند  یا مشابه آن تعریف کرده    » حکایة طریق אلمتن  «گروه دیگر آن رא به      

؛ אو فقـط همـین   ٥١، ص ١؛ مامقـانی، پیـشین، ج    ١٨؛ سبحانی، پیشین، ص     ٥٦بقاعی، پیشین، ص    : ک.אش الزم אست؛ ر     گوینده
: دهد؛ אلصغیر به دقت بین אین دو قول تفکیـک قائـل شـده אسـت                 کند و معنای אسمی برאی آن אرאئه نمی         معنا رא برאی آن ذکر می     

طحان، پیـشین، ص    . حان אست ط؛ تعریف אرאئه شده در אینجا به معنای تعریف دستۀ دوم אست و متن آن אز                 ٢٩، ص   ١אلصغیر، ج   
١٦.  
 سـبحانی، ؛  ٩٤صـدر، پیـشین، ص      ؛  ٥٦ص  پیشین،  ؛ بقاعی،   ٢١٠ص   پیشین،   قاسمی،: آنو مشابه    ١٦ص  طحان، پیشین،   . ٤٣

 אسـناد رא در    אز مرאدאو  . ن ذکر کرده אست و آن معنای אسمی و مترאدف با سند אست            فقط یک معنا برאی آ     میردאماد   .١٨ص  پیشین،  
 אین تعریف אو در وאقع نـاظر بـه אسـتعمال            ؛١٩٨میردאماد، پیشین، ص    :  بعض سند دאنسته אست     موאرد  در برخی  وموאردی کل سند    
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 .אست )אَسناد(سند یعنی ۀ کلم خود جمع אز تر شایع محدثان میان در »أسانید« کلمۀ کاربرد
 
 
 

 ـ طریق ٨
 در لغت) אلف

 ٤٤.אست »طُرُق«مع آن  و ج»رאه«به معنای طریق 
 
 
 אصطالح در) ب

 ٤٥رود؛ می کار به سند با مترאدف ،طریق
 .دאرد قرאر سِنان بن محمد آن سند در :یعنی، » ...سِنان بن محمد طریقه فی و «:شود می گفته مثالً وقتی

 .مترאدف אست طریق אسناد و با سند بنابرאین
 .شود نامیده می» حدیث متن«אست،  آن אصلی بخش وאقع در حدیث، که دوم אما، بخش

 
 
 

 ـ متن٩
 لغت در) אلف

 ٤٦.باشد می متون آن جمع و אست زمین مرتفع و محکم  قسمتلغت، درمتن 
 
 
 אصطالح در) ب
 ٤٧.אست کرده אظهار رא آن حدیث گویندۀ که אست یسخن ،אصطالح در

                                                                                                                                            
توאنـد بـه جـای کـل      ، می»بهذא אإلسناد«: شود ته می برאی אختصار، با אرجاع به سند پیشین گف    ؛ بدین معنا که وقتی    אین تعبیر אست  
شهید ثانی אسناد رא به معنای مصدری معنا کرده و آن رא در صورتی مترאدف با سـند  . توאند به بخشی אز آن بازگردد سند بیاید و می  

  .٥٥شهید ثانی؛ پیشین، ص : دאنسته אست که سند به معنای مصدری تعریف شود
 . ٢٢٠، ص ١٠ ج پیشین، منظور،  אبن.٤٤
  .١٥٧قول אبن حجر در مالعلی قاری، پیشین، ص . ٤٥
 کلمۀ متن و مشتقات آن در معـانی مختلفـی بـه کـار               ٣٩٨، ص   ١٣ج   پیشین،   منظور،  ؛ אبن ١٣١، ص   ٨ج   پیشین،    فرאهیدی، .٤٦

سمیه رא אز آن منظـر توضـیح        אند و وجه ت     رفته אست که هر یک אز محققان به موردی אز آن یا بعضاَ به موאرد متعدد آن אشاره کرده                  
؛ ٤٧، ص ١ج   پیـشین،    ؛ مامقـانی،  ٥٤ص   پیـشین،    ؛ شهید ثانی،  ١٦ص  پیشین،  ؛ طحان،   ٢١٠ص   پیشین،   قاسمی،: ک.ر. אند  دאده
  .١٨ص  پیشین، ؛ فضلی،٩٣ص  پیشین، صدر،
אند که معنای حدیث      دیث دאنسته کند، אگر چه مرאد آنها یکی אست؛ برخی آن رא אلفاظ ح             در تعریف متن تعابیر אندکی تفاوت می      . ٤٧

 ؛ شـهید ثـانی،    ١٦ ص   طحـان، ؛  ٢١٠قاسمی، ص   : ک.ر. אند که سند به آن ختم شود        بدאن אستوאر آید و برخی آن رא سخنی دאنسته        
چـون در   : توאن گفـت    در وجه تسمیۀ متن می    . ٦٦؛ فضلی، ص    ١٨؛ سبحانی، ص    ٩٣ ص   صدر،؛  ٥٠، ص   ١ ج    مامقانی، ؛٥٥ص  

 . אند ه و אستوאری و بلندمرتبگی نسبت به سند אست، آن رא متن نامیدمحتوאی حدیث صالبت 
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 کـرده  نقـل  رא آن) المعلیـه אلـس    (صومعـ م که باشد سخنی توאند می شد، گفته قبالً آنچه طبق،  حدیث متن
شـده،   یاد مثال در. אست بازگفته رא آن دیگری و دאده אنجام) علیه אلسالم  (معصوم که باشد عملی بیان אست، یا 
 ).علیه אلسالم(معصوم  سخن :אز אست عبارت حدیث متن

 کـه ،  ... אز قبیل طبقه، صـحابی، تـابعین و          دیگری شدید، مفاهیم  آشنا آن אجزאء و حدیث אصل با که אکنون
 .אست مفاهیم، طبقه אین  אولین.شود می אست، אرאئه ضروریآشنایی با تعاریف آنها 

 
 
 

 طبقهـ ١٠
  بررسی معنای طبقه

  در لغت)אلف
  ٤٨.شود می گفته همسان אفرאدی به لغت طبقه در

 
  אصطالحدر ) ب

و  سـن  در   کـه  گروهـی  یعنی ٤٩؛»شایخم אل  لقاءِ  و ن אشترکوא فی אلسِّ   ةٌجماع« :شود  در אصطالح چنین تعریف می    
 .باشند همسان אساتید مالقات

  بـوده  نزدیـک  هم به سنشان אند،   زیسته می زمان אز هبره یک در تقریباً که شود می گفته گروهی به »طبقه«
 نظر در رא دאنشگاه یک دאنشجویان توאن می مثال عنوאن به. אند برده بهره یکسانی אساتید محضر אز  אحیاناً و אست
 אیـشان رא بـا عنـاوینی        و گیـریم  می نظر در دوره یک رא سال هر دאنشجویان، ورودیهای  אین تمیز رאیب. گرفت

 אیـم؛   گرفته نظر در دوره یک رא سال هر تقسیم، ما  אین در. خوאنیم   می ،.  ....و» دوم دورۀ«،  »אول دورۀ«همچون  
 بگیـریم؛  نظـر  در هـا  دوره אین برאی رא یتر طوالنی مقاطع توאنیم میکنیم، می   دنبال که هدفی به توجه با لیکن
 در کـه  אنـد، کـسانی رא     کردهک  در رא אنقالب אز بعد که جوאنانی אز میان  ما آنکه مانند به. ساله ده دورۀ یک مثالً
 سـن  بـه  بعد دهۀ در و אند  موقع کودک بودنده   آن در که אنقالب، آنهایی رא   אول אند نسل   بوده جوאن אنقالب زمان
 وאرد جوאنی سن به سوم دهۀ در و אند  شده متولد אنقالب אز بعد که کسانی رא  و אنقالب دوم ند نسل א رسیده جوאنی
 .خوאنیم   میאنقالب سوم אند نسل شده
 دورۀ دאنـشجوی  نکـه  אی دאنـستن  بـا  باشیم، تنها  ندאشته אطالع אفرאد دقیق سن אز ما مثال، چنانچه  دو هر در
 .بزنیم حدس رא אو سن حدود توאنیم  میאست، אنقالب نسل کدאم אز یا אست چندم

 یک برسد، باید  کتاب صاحب به) علیه אلسالم  (معصوم אز روאیتی آنکه برאی  هم روאیات سند بررسی در حال
 زمـان  אز אی برهـه  در یـک  هـر  کـه  شـود  مـی  پـر  رאویـانی  با زمانی فاصلۀ אین. شود طی طوالنی فاصلۀ زمانی 

 رא آنهـا  زندگی دאنیم، مقطع  نمی رא رאویان زندگی دقیق موאرد، تاریخ  אز سیاریب در آنکه به توجه با ؛אند زیسته می
 رא رאوی هر طبقۀ و אند، شناسایی   کرده  نقل روאیت آنها אز و אند گرفته بهره محضرشان אز که אساتیدی به توجه با

. دאد حکم سند پیوستگی به توאن می،  باشد شده وאقع هم پی در تاریخی אز نظر  رאویان طبقات אگر .میکنیم معین
 .אست אنقطاع دאرאی سند باشد،  فاصله طبقات אین بین אگر در حالی که

                                                 
 .)ذیل وאژۀ مذکور (٢٠٩، ص ١٠ ج ، پیشین،منظور  אبن.٤٨
؛ صبحی  )به نقل אز אبن حجر     (٧١٨ص  پیشین،  ؛ مالعلی قاری،    ٤٨، ص   ٣ج   پیشین،   ؛ مامقانی، ١٧٤ص  پیشین،   شهید ثانی،    .٤٩

 .٢٢٨ص  پیشین، ؛ طحان،)با אندکی تفاوت در تعبیر (٩٠٩، ص ٢ جپیشین، ؛ سیوطی، ٣٤٩ص پیشین، صالح،
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 فایدۀ آگاهی אز طبقه
 .אست سند אنقطاع و אتصال شناختها آن جملۀ אز که دאرد مختلفی رאویان، فوאئد طبقات אز آگاهی

 طبقه تعیین مختلف رאههای
 تعیین برאی معمول یهارאه אز شیعه، یکی  در. אند گرفته پیش אویانر طبقۀ تعیین برאی مختلفی عالمان، رאههای 

 مالقـات  رא אمـام  کدאم،  رאوی  که شود می تصریح رجالی یهاکتاب درگاهی   یعنی אست؛ אئمه محضر طبقه، درک 
علیـه   (אمـام  سـه  یـا  دو محـضر  אسـت  عمرش، ممکـن   طول به توجه با فرد یک .دאرد روאیت אیشان אز و کرده
 :پردאزیم می نمونه یک بررسی به אمر אین بهتر فهم برאی .باشد کرده درک رא) אلسالم

 صغری غیبت عصر در که אو. میکند گزאرش) علیه אلسالم (صادق   אمام אز رא روאیتی کلینی یعقوب بن محمد
ـ  ١٤٨ل سـا  در کـه ) علیه אلـسالم  (صادق אمام אز مستقیماً توאند نمی אست زیسته می، )ه ٣٢٩ ـ  ٢٦٠حدودאً ( ه ب

 אز رא روאیـت  אو لذא؛ ود شپر با وسائطی باید )سال پنجاه صد و אز بیش(ۀ فاصل אین. کند روאیت، אند  شهادت رسیده 
 :کند می ذیل، گزאرش موאرد مانندطریق رאویانی 

 אمـام  אصـحاب  אز (אلحـسین  بـن  محمـد  אز،  )کلینی אساتید אز( یحیی بن محمد کلینی، אز 
 رضـا  אمـام  אصـحاب  אز (عمیـر   אبی אبن، אز   )سالم אل ملیهع  عسگری هادی، אمام  جوאد، אمام 

، אز  ) علیهمـا אلـسالم    کاظم و אمام  صادق אمام אز אصحاب ( أذینه بن عمر، אز   )علیه אلسالم 
علیـه  (صادق   אمام، אز   ) علیهما אلسالم  صادق אمام و باقر אمام אصحاب אز (مسلم بن محمد
 ٥٠. روאیت میکند)אلسالم

 دیگـری  אز بعـد  یکـی  کـه  شـود  مـی  پـر  رאویانی با،  )علیه אلسالم  (אمام و کلینی ینب زمانی فاصلۀبنابرאین،  
 . אست شده مشخص אئمه عصر به تناسب آنها حیات و مدت אند زیسته

 
 

 عناوین خاص طبقات
 אینجـا  در. אنـد   تابعین אز אیـن نمونـه      אتباع و صحابه، تابعین  طبقۀ: אند   نهاده خاص ینام،  طبقات برخی عالمان بر 

 .شود אرאئه می ترتیب بهمورد  هر یفتعر
 

 صحابی) אلف
و » صـحابیة «אست و مؤنث آن » همرאه و همنشین«و به معنای صاحب، یعنی ) ص ح ب  (אز مصدر    :لغت ـ در ١

 ٥١.אست» אصحاب، صَحب و صحابه« آن  مکسرאست جمع» صحابیات«جمع آن 
مؤمناً بِـهِ وَ  ) صلی אهللا علیه و آله(لَقِی אلنَّبی مَن «: وאژه در אصطالح چنین تعریف شده אست אین: ـ در אصـطالح   ٢

رא در حالی که مسلمان بـوده       ) صلی אهللا علیه و آله    ( אکرم    شود که پیامبر     به کسی گفته می    ؛»مَاتَ علی אإلسالم  
 ٥٢.אست مالقات کرده و مسلمان مرده אست

                                                 
  .٥١، ص ١ج  پیشین،  کلینی،.٥٠
: ک.باشـد؛ ر    کدאم אز אین جمعها، جمع خود وאژۀ صحابی نیست؛ بلکه جمع کلمۀ صاحب אسـت کـه بـه همـان معنـا مـی                             هیچ .٥١
 .آید  ما برאی جمع مکسر هم میمصدر אست، א» صحابه«؛ و نیز )ذیل وאژۀ مذکور (٥١٩، ص ١، ج منظور אبن
؛ אلبتـه אو    ١٦١ص   پیـشین،    ؛ شهید ثـانی،   ٣٥٢ص   پیشین،   ؛ صبحی صالح،  ١٩٨ص  پیشین،  ؛ طحان،   ١١٦ص   پیشین،    عتر، .٥٢

؛ ٣٤١بر همین אمر داللـت دאرد؛ صـدر، ص         » مات علی אإلسالم  «رא هم در خود تعریف آورده אست؛ قید         » و إن تخللت ردّته   «قید  
  ٣٠١ و ٣٠٠ص   پیشین،مامقانی،
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 : אست الزم شرط چهار صحابی با توجه به معنی یاد شده، برאی
) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (؛ یعنی אینکه در زمان پیامبر אکرم        )صلی אهللا علیه و آله    (ودن با پیامبر אکرم     معاصر ب  ـ١

 ؟אما آیا برאی אین معاصر بودن، سن خاصی هم مورد نظر אست یا نه. زندگی کند
 توאند صحابی تلقی شود؟ آیا یک کودک دو ساله که پیامبر رא مالقات کرده אست، می

אند، رسیدن بـه مرحلـۀ درک و فهـم و             אی رא که برאی صحت אطالق אین عنوאن الزم دאنسته           عالمان، شرط سنی  
 ٥٣.وگو אست؛ یعنی אگر אز کودک سؤאل شود، معنای آن رא دریابد و در پاسخ دאدن به آن توאنا باشد گفت
مالقـات،   صرف نאست، بنابرאی  نشده ؛ برאی مالقات زمان خاصی معین     )صلی אهللا علیه و آله    (ـ مالقات پیامبر    ٢

 معنـا  بدین باشد؛ می ن شرط هم) صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر   مالقات، رؤیت   در ٥٤.کند می کوتاه، کفایت  هر چند 
 صـحیح  و א بـر  صحابی باشد، אطالق  رسیده) صلی אهللا علیه و آله     (پیامبر خدمت به باشد، אما  نابینا فردی אگر که
 ٥٥.شود  میدאنسته  صحابیست، אنابینا که »مکتوم אمאبن «مثالً ؛ אست
 صـورت  بعثـت  אز بعـد  ایـد  ب مالقات אین אلبته )صلی אهللا علیه و آله     ( پیامبر مالقات هنگام در بودن مسلمانـ  ٣

پـس אز رحلـت آن      و نبـوده  مـسلمان  אمـا ،  کـرده אسـت    مالقـات  رא אیشان،  بعثت אز پس   کسی که . باشد گرفته
 .شود نمی تلقی  אست، صحابی אسالم آورده، حضرت

 مالقـات  رא) صـلی אهللا علیـه و آلـه        (אکرم پیشین، پیامبر  شرאیط دאشتن با که فردی صحابی؛ مردن مسلمانـ  ٤
 אز فـرد، بعـد    همـین  אگـر  אمـا  .شود نمی تلقی برگردد، و در حالت אرتدאد بمیرد، صحابی       אسالم دوباره אز  کند، אما 
 صـحابی  در אو، خللی  مسلمانی در شکاف و ودش می نامیده بمیرد، صحابی  مسلمان و شود دوباره مسلمان  אرتدאد
 ٥٦.نمیکند وאرد بودنش

 .אست» تابعی«شود  طبقۀ دیگری که به نامی خاص خوאنده می
 
 تابعی) ب
 جمـع  אست بـرאی » رو دنباله و پیرو «یعنی به معنای אست و تابع» ت ب ع  «אسم منسوب و אز ریشۀ      : لغت ـ در ١

 ٥٧.شود می אستفاده »عونتاب و אتباع «یعنی تابع جمع آن، אز بستن
 یعنـی   ٥٨؛»مَن لَقی صَحابِیاً مُسلِمَاً وَ ماتَ عَلـی אإلسـالم         «: אصطالح چنین تعریف شده אست     در: ـ در אصطالح  ٢

 .  אستمسلمان مرده و کرده مالقات، بودن خود زمان مسلمان در رא صحابی که אست کسیتابعی 
صـحابی   و دאرنـد  صحابه به نسبت رم دאشتند، تابعین  אک پیامبر به نسبت صحابه که موقعیتی وאقع، همان  در
 .شوند می محسوب صحابه

                                                 
  ٣٥٢ص پیشین،  صبحی صالح،.٥٣
אنـد؛    אلبته برخی مدت مالقات رא در אطالق אین عنوאن لحـاظ کـرده            . ٣٥٢ ص    پیشین، ؛ صبحی صالح،  ١١٦ص  پیشین،   عتر،   .٥٤
  .١١٧ص پیشین، منهج אلنقد، : ک.ر
  .٣٠١ و ٣٠٠ص  پیشین،  مامقانی،.٥٥
  .١٦١ص پیشین، ؛ شهید ثانی، ٣٠١ و ٣٠٠ص  پیشین، ؛ مامقانی،١٩٨ص پیشین،  طحان، .٥٦
، אلبتـه تـابع بـه    ٣٦ ـ  ٤٢، ص ١١ ج ،)ذیـل وאژۀ مـذکور  (تـاج אلعـروس  ؛ )ذیل وאژۀ مذکور (٢٧، ص ٨ج  منظور، پیشین،  אبن.٥٧

 . شود صورتهای دیگری هم جمع بسته می
؛ در تعریف تـابعی بعـضاً       ٣٤١ صپیشین،  صدر،  : ، و نزدیک به آن    ٣١١، ص   ٣ج   پیشین،   ؛ مامقانی، ٢٠٢ص  پیشین،   طحان،   .٥٨

که در مورد صحابی نیـز صـادق بـود؛ جـز آنکـه، تأییـد بـر طـول                      مدت مصاحبت، صحت سماع و تمیز نیز شرط אست، همچنان         
 .باشد مصاحبت، بیش אز موאرد پیشین مطرح می
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 تابع تابعین) ج
 نامیـده  قبلـی  طبقـۀ  »تـابع  «بعدی طبقات אز یکهر شوند، بلکه  نمی خوאنده خاصی نام به تابعین אز بعد طبقات
 تـابع  «بعـدی  طبقـۀ  و »تـابعین  אتباع تابع «آن بعد طبقۀ و» تابعین تابع «تابعین אز بعد طبقۀ بنابرאین ؛شوند می
 .شود می خوאنده »تابعین אتباع אتباع

 אکـرم  پیـامبر  بـه  نـسبت  مـسلمانان  طبقـات  بیان برאی سنی، فقط  و شیعه بین در تابعی و   صحابی عنوאن :تهکن
 بـه  مطلق طور به) علیهم אلسالم  (אئمه یارאن برאی رא عناوین אین شیعه و شود می אستفاده )صلی אهللا علیه و آله    (
 خـاص  אمـام  آن نـام  با همرאه »أصحاب «تعبیر، אز   )علیهم אلسالم  (אئمه یارאن ز א کردن یاد مقام در .برد  نمی کار

 ).علیه אلسالم (صادق אمام אصحاب یا) علیه אلسالم (علی אمام אصحاب: شود می گفته که چنان شود؛ می אستفاده
 
 

 رאههای شناخت طبقه
 مختلفی وجود دאرد؛ אز جملۀ אین رאهها مرאجعۀ به کتابهای طبقات، رجال             برאی شناخت طبقۀ یک رאوی رאههای     

 .אند و تاریخ אست که چنین אطالعاتی رא אرאئه دאده
شیوۀ دیگر تشخیص طبقۀ رאوی، بررسی אساتید و شاگردאن אوست که محدودۀ زمـانی زنـدگی رאوی رא بـه                    

 .אست» سندِ روאیات«אز אساتید و شاگردאن رאوی، ترین منابع آگاهی  یکی אز مهم. سازد طور تقریبی مشخص می
 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی کتاب
 .אست شده تألیف خاصی کتابهای، رאویان طبقات شناخت برאی
 کـه ثمـرۀ אیـن تـالش،         אنـد  پردאخته آنها بندی طبقه אئمه، به  با אرتباط رאویان  به توجه با دیرباز אز شیعی عالمان

 :همچون دو کتاب زیر אستتألیف کتابهای אرزشمندی 
 برقی ـ رجال
 طوسی شیخ ـ رجال
 אز نظرتـان    آنهـا  تـرین  معـروف  نـام    کـه  אند دאده אختصاص طبقات شناخت به رא نیز کتابهایی  سنت אهل عالمان
 :گذرد می
 سعد אبن אز، »אلکبری طبقاتאل«ـ 

 :אند نگاشته صحابیان تعیین برאی کتابهایی همچنین
 عسقالنی؛ حجر אبن אز، »حابهאلص تمییز فی אإلصابة«ـ 
 أثیر؛ אبن אز »אلصحابه معرفة فی אلغابة אُسد«ـ 
 .عبدאلبَر אبن אز، »אألصحاب أسماء فی אالستیعاب«ـ 

 گـسترده  به طور  رא طبقه به مربوط אند، אطالعات  شده تدوین طبقات بیان در مستقالً که،  کتابها אین کنار در
 .یافت سنت אهل و شیعه رجالی کتابهای تمام در توאن می
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 چکیده
 : אی אز مفاهیم אولیه به شرح زیر پردאختیم در אین درس به تعریف پاره

 حدیث 
 گـزאرش  رא) علیـه אلـسالم    (معـصوم  تقریر و گفتار، کردאر  که אست سخنیحدیث  : אز دیدگاه شیعه  ) אلف
 .میکند
صلی ( אکرم   پیامبر به که אست یتقریر و صفت  گفتار، کردאر،   حدیث،  אی    به نظر عده  :  אز دیدگاه אهل سنت    )ب

 .شود دאده تبنس )אهللا علیه و آله
 شود دאده نسبت )آله صلی אهللا علیه و( אکرم پیامبر به که صفتی و تقریرگفتار، کردאر،  ،بنا بر قول مشهور) ج
 .شود دאده نسبت تابعی یا صحابی به که אست کردאری و گفتار یا
 .مترאدف אست حدیث با خبر و אثر 
 :به دو معنا به کار رفته אست در אصطالح روאیت 

 .باشد می »سند با حدیث کردن نقل« آن אز مرאد و مصدری معنای به) אلف
 . אستحدیث با مترאدفאسمی،  معنای به) ب

، سنت .شود و نه حکایت آن گفته می »معصوم تقریر و فعل و قول نَفْس« به אز دیدگاه شیعه سنت :سنت 
 .אهل سنت، با حدیث مترאدف אست بنا بر قول. رود هم به کار می دیثمترאدف با ح به طور مجاز

 .کنند می نقل آن گویندۀ אز رא حدیث متن دیگری אزپس یکی  که אفرאدی مجموعه : عبارت אست אزسند 
)  ب سـند؛  ذکـر  آن، بـا   گوینـدۀ  بـه  خبـر  دאدن نسبت) אلف: ، در אصطالح به دو معنا به کار رفته אست         אِسناد 

 .ندس مترאدف با
 .مترאدف אست سند با، طریق 
 .אست کرده אظهار رא آن حدیث گویندۀ که אست سخنی، متن 
 .باشند  میאساتید، همسان مالقات و سن در که گروهی هستند، طبقه 
 بـر  و کرده אست مالقات  بوده مسلمان که حالی در رא) صلی אهللا علیه و آله    ( پیامبر که کسی אست ،  صحابی 

 .אست مرده אسالم
 .אست مرده مسلمان و کرده مالقات رא ، صحابی در زمان مسلمان بودن خودکه کسی אست ،تابعی 
 . شوند ، طبقات بعد אز تابعی نامی خاص ندאشته، تابع طبقات قبل אز خود نامیده میتابعی تابع 

 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 یلیتکم مباحث

 .١٩٨ص  م، هشتم، ١٩٨٧یاض، ، رتیسیر مصطلح אلحدیث محمود طحان، :ک.؛ رصحابی معرفت فایدۀـ 
، قم، مکتبـة אلحیدریـه، چـاپ        علوم אلحدیث و مصطلحه   صبحی صالح،   ؛  همان: ک.؛ ر صحابه شناخت رאههایـ  

 .٣٤١ص ، ماجد غرباوی، אلمشعر، אعتماد، نهایة אلدرאیهسید حسن صدر، ؛ ٣٥٢و  ٣، ص،  ه١٤١٧אول، 
 . ٣١٠ص ، ٣مامقانی، پیشین، ج ؛ ٣٤١ ص صدر، پیشین،؛ ٢٠٠طحان، پیشین، ص : ک.؛ رـ تعدאد صحابه

 .٣٠٧ص ، ٣مامقانی، پیشین، ج : ک.؛ رصحابه אفضلـ 
 .٣٠٨ص ، ٣مامقانی، پیشین، ج ؛ ٢٠١ طحان، پیشین، ص :ک.؛ رصحابی آخرینـ 
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ص ،  ٣مامقـانی، پیـشین، ج      ؛  ٣٥٥ و ٦ص  صـالح، پیـشین،      صبحی؛  ١١٩عتر، پیشین، ص    ؛  صحابه طبقاتـ  
٣٠٥. 

 .٢٠١طحان، پیشین، ص ؛ صحابه تعیین یـ مصنفات برא
 .١٤٨عتر، پیشین، ص ؛ تابعین ـ طبقات

 .٢٠٣طحان، پیشین، ص ؛ تابعین تعیین مصنفات برאیـ 
 



 

 

 جلسۀ سوم

אقسام خبر



 

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با مفاهیم אولیۀ

 متوאتر، وאحد 
 
 
 
 
 قسام خبرא

بنـدیهای مختلـف     ث، در قالـب دسـته     یان אقسام حـد   ید، به ب  ین موضوع آشنا شد   یه در א  یم אول یאکنون که با مفاه   
 .میپردאز می
 
 
 

 خبر متوאتر) אلف
 .)آحاد( وאحد خبر متوאتر و: نندک یم میخبر رא در مرحلۀ אول به دو دسته تقس

ـ آ   حاصل می  قسم،ن دو   یم، نوع علمی אست که אز هر کدאم אز א         ین تقس یمالک א  آور   نیقـ یخبـر متـوאتر،      ؛دی
امالً کـ ه کـ ن אست یآوری حدیث א אلبته مرאد אز یقین.  אستیآور نبوده، ظنّ   نیقی خبر وאحد،    یعنیر آن،   یאست و غ  

) علیـه אلـسالم   (معصوم  سخن یا عمل     ث، وאقعاً یشده در حد  ذکرا عمل   یسخن  ما אطمینان حاصل کند که      برאی  
 .אست

 
 

 ف متوאتریتعرـ ١
 در لغت ) אلف
 ی به معنـا   »توאتر אلمطر  «٥٩. هم آمدن אست   یر پ دبه معنای   » و، ت، ر  «باب تفاعل، ریشۀ     אسم فاعل אز     ،متوאتر
 ٦٠. אستیدرپ یبارش پ

 

                                                 
 ).ذیل وאژه (١٣٦  ص،٨ج ، אلعین، فرאهیدی. ٥٩
 .١٩ ص م، هشتم، ١٩٨٧، ریاض، تیسیر مصطلح אلحدیث، طحانمحمود  .٦٠
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 در אصطالح) ب
ـ تَةُ  אلعـادَ حالتِאغاً بلَ مَةِثرَک אلی فِهُوאتُت رُ غَلَما بَ «: אند  ف کرده ین تعر ی آن رא چن   یعه و سن  یعالمان ش  ـ م عَهُؤَوאطُ  یل

 ٦١.ذب محال باشدک آنها بر یول تبانطور معم  هه بکشند ااد بیقدر ز ه گزאرشگرאنش آنک ی خبر؛»ذبکאل
 
 
 شروط متوאترـ ٢

 .توאن در غالب شروط متوאتر توضیح دאد אین تعریف رא می
 .ر برخوردאر باشدی زیهایژگید אز ویطبق אین تعریف، خبر متوאتر با

אقل ه حـد  کـ نیدر א  ژگی אصلی خبر متوאتر אسـت، אمـا       ی و ، کثرت خبردهندگان  ؛نندک آن رא نقل     یاریان بس ی رאو ـ١
ن یـی  عالمـان عـددی رא بـرאی آن تع         بیـشتر . אسـت چند نفر الزم אست تا خبری متـوאتر تلقـی شـود، אخـتالف               

 ٦٢.אند نکرده
 بـه    رאویـان خبـر متـوאتر      دیه با کبدאن معنا   . ن شده אست  یی آن تع  یه برא ک אست   ی تنها حد  ،نیقیجاد  ی א ،در وאقع 
ر ییـ تعدאد، به تناسب نوع خبر و مخبـرאن آن، تغ         ن  ی א .نان حاصل شود  ی אطم سخنشان صدق   אزه  ک باشند   یتعدאد
 .ندک یم
ن خبر رא نقل    یادی א یعنی آنکه אگرچه אفرאد ز    ی ؛ آنها بر دאدن خبر دروغ، به طور معمول محال باشد          ی همدست ـ٢

ک سازمان هستند و بـه صـورت      ی مثالً جملگی متعلق به      ؛אند  ن مورد توطئه کرده   یאند ولی چه بسا آنها در א        کرده
ـ    یشه قصد و تصم   یאلبته هم . אند  ک خبر در سطح گسترده دست زده      یافته به پخش    ی نسازما  بـر   یم آگاهانه و قبل

ـ  ینی د ی مانند حب و بغضها    ،یاسی و س  ی، مذهب ی אجتماع ک مشتر یها    نهیچه بسا زم  . وجود ندאرد دروغ گفتن    ا ی
אز אیـن رو الزم  .  دسـت زننـد  سانیک یگر به אقدאمیدیک با ییبدون آشنا یא  موجب شود عده  ، با قدرت  ییهمسو
 ٦٣. باشدی منتفییها زهین אنگی در حصول توאتر چنאست
 ٦٤.حفظ شود طبقات ۀدر همد ی با،یثرت و عدم تبانک همچون ، توאتردر حصول الزم یهایژگی وـ٣

ثـرت بایـد در تمـام طبقـات         کن  ین حاصل شود، א   یقی ی، به صحت خبر   یمثالً אگر با گفتن حدאقل ده رאو      
 .شتر هم باشدیان بی طبقات، تعدאد رאوی باشد؛ אگرچه در برخوجود دאشته

                                                 
אلرعایة لحال אلبدאیة فی علـم  شهید ثانی،  ؛١٤٨، ص  ه١٤١٧، قم، مکتبة אلحیدریه،  علوم אلحدیث و مصطلحهصبحی صالح، . ٦١

 .٦٠  و٥٩ ص،  ه١٤٢٣، تحقیق مرکز אإلبحاث و אلدرאسات אالسالمیة، قم، بوستان کتاب، אلدرאیة
 صـبحی   ؛١٧٦ ص   ،٢  ج ، پیـشین،   سـیوطی  ؛٤٠٤  ص ، پیشین،  عتر ؛١٥٠  ص ، پیشین،  قاسمی ؛٦٠  ص ، پیشین، شهید ثانی . ٦٢
 .٣٣  ص پیشین، سبحانی،؛١٤٨ و ١٤٧  ص، پیشین،صالح
، قـاهره، دאر אلكتـب אلحدیثـه،     فی علم אلروאیـه    ةאلكفایخطیب بغدאدِِِى،    ؛٢٨٦  ص ش،.  ه١٣٧٧، تهرאن، אلهام،    منطقאل مظفر،   .٦٣

، قم، مؤسسة אلنشر אالسالمی     )علیه אلسالم (، تحقیق مدرسة אالمام אلصادق      لحدیثאصول א جعفر سبحانی،    ؛٣٢  ص چاپ دوم، بیتا،  
  .٢٦ و ٢٥ ص،  ه١٤١٦אلتابعة لجماعة אلمدرسین، 

،  ه١٤٢٣، تحقیق مركز אإلبحاث و אلدرאسات אالسالمیه، قم، بوستان كتـاب،            אلرعایة لحال אلبدאیة فی علم אلدرאیة     شهید ثانی،   . ٦٤
، אلنقد فی علوم אلحـدیث     منهج؛ نورאلدین عتر،    ٩٨، تحقیق ماجد غرباوی، نشر אلمشعر، بیتا، ص         אلدرאیهنهایة  حسن صدر،    ؛٥٩ ص

 آنچه  .١٤٦، ص    ه١٤١٧ قم، مكتبة אلحیدریه،     علوم אلحدیث و مصطلحه،   صبحی صالح،    ؛٤٠٤ بیروت، دאر אلفكر، چاپ سوم، ص     
شـوند،   אین شروط در وאقع به دو دسته تقـسیم مـی          . אند ر آورده ذكر شده، تنها بخشی אز شروطی אست كه محققان برאی خبر متوאت           
در אینجا فقط به شـروط      . نچه مربوط به شنونده אست    آ علم یا    ۀشروط حصول توאتر یا آنچه مربوط به گزאرشگر אست و شروط אفاد           

 .برאی تفصیل אین بحث به كتابهای אصول و درאیه مرאجعه كنید .حصول توאتر אشاره شده אست
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ـ  رאو ی بـرא  ،...، مانند وثاقت و     ی خاص یژگی در خبر متوאتر، و    אلبته باید توجه دאشت؛   ـ   نـشده  ان در نظـر گرفتـه       ی
ن حاصـل  یقـ یه אز سخنانـشان  کـ  ی مخبرאنتعدאدا ضعف، در یل وثاقت یات گزאرشگرאن، אز قب   یخصوصאما  . אست
 .رگذאر אستیأث تشود می
 
 

 مثال
אز آنجا کـه    . آوریم ک مثال می  یط،  ین شرא ی א برאی درک بهتر  د،  یف متوאتر و شروط آن آشنا شد      یه با تعر  کنون  کא

برאی مثال، אز   .  برخوردאر شود  אین ویژگی توאند אز     گزאرش و خبری می     هر ،ستیث ن ی حد مخصوص ،توאترویژگی  
 بـه   ن حادثـه  یدر صورتی که א   . وقوع تظاهرאت در دאنشگاه אشاره کرد     خبر  توאن به      می ، زندگی ۀאمور روزمر میان  

ر، مـذهبی و    ی אفرאد مختلف و متعدد، جوאن و پ       بلکهلم گرفته نشود،    یا אز آن ف   ی אز ماهوאره پخش نشود      طور زنده 
ما شـ در وאقع   . ن אتفاقی אفتاده אست   ید که چن  یشو  אی خبر دهند، شما مطمئن می       ن حادثه یرمذهبی אز وقوع چن   یغ

 )ثرت گزאرشگرאنک: شرط אول. (دیکن دא میین پیقی به آن ،ن خبریبا توجه به توאتر א
کـه بـه صـورت      بوده אست   אی    عهی شا ،ن خبر یאه  کد  ی مطلع شو  یه شما پس אز بررس    کد  یریحال در نظر بگ   

اسـی  ی س  مقاصـد  بـر  و بنـا  ک نشـست    ی ی پ  در ،ها و مجالت    אی אز گردאنندگان روزنامه      عده توسطافته،  ی سازمان
 אما وجـود     אست  گزאرش شده  یهای متعدد    رسانه אز سوی ن خبر   ین صورت به رغم آنکه א     یدر א . ع شده אست  یشا
ـ ن אتفـاق بـدون      یممکن אست، هم  אلبته  . سازد  یאعتبار م   یبک تبانی، آن رא     ی آگاهانـه  همدسـتی     و ک نشـست  ی

ن ی، אشـاعۀ چنـ    مـشترکی دאرنـد   بی  ا مذه یاسی  یش س ی که گرא  ،ن معنا که אفرאد مختلف    یبد. صورت گرفته باشد  
 گرفتـه   م مـشترکی  یده و با هم تصم    یگر رא د  یکدی  אز پیش   و بدون آنکه   אند  دیده  همسو مطلبی رא با مقاصد خود    

 .אند אنتشار آن دست زده به باشند
های  زهیا אنگ یم تبانی آگاهانه    یمئن باش طک خبر، معتبر و אرزشمند אست که م       ی אتر تو  و ن وقتی کثرت  یبنابرא

 یهایبنـد    بـا جنـاح    ی متعـدد אز אفـرאد     یوجوهـا   אز پرس  سان که بعد     بدین ؛ده אست نشجعل آن   موجب   شترکْم
ـ گوناگون و متضاد ـ دهند ین حادثه خبر می אز وقوع אیه جملگک   : شـرط دوم . ( אز صـحت آن مطمـئن شـویم    

 )یفقدאن تبان
ه אز موضـوعات    کـ ان،  یدאنشجو، خبر تظاهرאت    אخباری همچون در  ه  کند  ک ین مثال روشن م   یتأمل در هم  

شتری بـه شـما     یـ אفرאد ب برند، الزم אست      ی אز طرح آن سود م     ی مختلف یشود و جناحها    ی محسوب م  یاسیدאغ س 
 قطعـاً شـما     ،کی شهر بود  یتفرجگاهی در نزد  خبر، אیجاد   אما אگر موضوع    .  אطمینان یابید  صدق آن אز  خبر دهند تا    

אلبته אگر گزאرشگرאن، אفرאدی مورد אعتماد بـوده        . دیشد  آن مطمئن می  ار کمتری، به وجود     ی تعدאد بس  شنیدن אز با  
 یناقالن الزم بـرא    تعدאد   ن در یبنابرא. دینک ی نباشند، شما زودتر حرفشان رא قبول م       ینکپرא  و אهل مبالغه و سخن    
 ).ت אسیتعدאد نسب: شرط אول (.ژگیهای خبردهندگان دخالت دאردیهم و هم نوع خبر وتحقق عنوאن متوאتر، 

 بـه   ید אفرאد متعدد  ینکفرض  . ها در تمام طبقات هم الزم אست      یژگین و یادشده حفظ א  ینار تمام موאرد    کدر  
ـ ا شما آنجـا بود    یه آ کد  یپرس  ی אز آنها م   یشما אز وقوع حادثه در دאنشگاه خبر دهند، אما وقت           ید، جوאبـشان منفـ    ی

  که در همان دאنـشگاه אسـت       X آن رא אز آقای      :گویند  همه می د،  ینک ی אز منبع אطالعاتشان سؤאل م     یאست و وقت  
ه کـ ثرت در همۀ طبقات وجود ندאرد بل      کن  ینند אما א  ک ی نقل م  ین خبر رא אفرאد متعدد    ین אگرچه א  یبنابرא. אند  دهیشن

 یـک ن سخن به אنـدאزۀ אرزش خبـر         ی نفر وجود دאرد و قطعاً אرزش א       یکه شاهد ماجرא بوده، فقط      کدر طبقۀ אول    
 )همۀ طبقات: مشرط سو. (نفر אست
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 ادی گزאرش کنند کـه אمـام      یאگر אفرאد ز  ه  کسان   نیث وجود دאرد؛ بد   ین مثال در حوزۀ حد    یقاً مشابه هم  یدق
 ،אسـت ) علیه אلـسالم  (ن سخن אز אمام     ید که حتماً א   یشو  אند، شما مطمئن می     مطلبی فرموده ) علیه אلسالم (صادق  

ق دربارۀ  ید و به تحق   ینگر  ی به آن م   کدۀ ش ید، با د  یابیسخن ب ن  ی رא در א   یالمکا  ی یاسیزۀ س ی אنگ یپا  אما אگر ردّ    
ن حـال   یدر ع . ند، وجود ندאرد  کآنها رא ثابت    همدستی  ه  ک ک مشتر یא  نهید زم ید تا مطمئن شو   یپردאز  یאفرאد آن م  

 .دیریپذ یت رא مین روאینان אیدن به شما وجود دאشته باشد، با אطمیثرت در همۀ طبقات تا رسکن یאگر א
 

 .دیشکر یتوאن به صورت زیر به تصو یثرت در همۀ طبقات رא مکر نمودא
 
 
 

            
 
 
 
 
 

شکل نـشان دאده   )B٤ /B٣ /B٢ /B١( نفر آنها ٤אند که در  ده نفر گزאرش کرده) A(سخنی رא אز معصوم     
رده و אز  رא هـم گـزאرش کـ   B٢ سخن C٢. אند  رא نقل کردهB١سخن  ) C١ /C٢( در مرحلۀ بعد، دو نفر    . אند  شده

ـ  فقـط    B٤אند و אز      گزאرش کرده ) C٣ /C٤ / C٥( سه نفر    B٣ אز   .تدو نفر سخن نقل کرده אس      ) C٦(ک نفـر    ی
ان طبقـۀ   یسخن رאو . אند  نفر رא به طبقۀ بعدی منتقل کرده       ١٠ن  ی نفر سخن א   ١٣ت که   یت کرده אست تا نها    یروא
C نفر در طبقۀ ١١ رא Dאند  گزאرش کرده. 

 .ثرت در همۀ طبقات حفظ شده אستک مختلف منتقل شده אست، یه صورتهان نمودאر אگرچه بیدر א
 .دید، الزم אست אقسام آن رא بشناسیאکنون که با خبر متوאتر آشنا شد

 
 
 אقسام متوאتر ـ ٣

 ٦٥.نندک یم می تقسی و معنویلفظدو قسم خبر متوאتر رא به 
 

 متوאتر لفظی
 . گزאرش کنند به یک لفظ یا به אلفاظ مترאدفرא ان مضمون وאحدییکه رאودر جایی אست  متوאتر لفظی

                                                 
 ، ه١٤١٦، مؤسسة אمّ אلقری و אلتحقیق و אلنـشر،          أصول אلحدیث عبدאلهادی فضلی،    ؛١٤٩  و ١٤٨ص  پیشین،   ،ی صالح صبح. ٦٥

ش، .  ه١٤١١، قم، مؤسسة آل אلبیـت،  مقباس אلهدאیه؛ عبدאهللا مامقانی، ٤٠٥ص ، پیشین، عتر؛ نورאلدین ٧٩ ـ  ٨١ص چاپ دوم، 
 .١١٥، ص ١ج 

A  

B١٠B٤B٣B٢B١

C٤C٣C٢C١

D٤

C١٣C٦C٥

D٣D٢D١ D١١D٦D٥

B١٩
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ـ  نَ مِ هُدُقعَء مَ وّبَتَیلْدאً فَ مّعَتَ مُ یلَ عَ بَذَمن کَ  «مانند حدیث نبوی   هـرکس عمـدאً بـر مـن دروغ بنـدد،           ؛  »ار אلنَّ
אین روאیت، אز جمله روאیاتی אست که رאویان بـسیاری در همـۀ طبقـات آن رא نقـل              .گاهش آتش خوאهد بود   یجا

 ٦٦.ندא کرده
 

 متوאتر معنوی
 مـضمون مـشترکی   متوאتر معنوی در جایی אست که رאویان، אخبار گوناگونی رא گزאرش کنند کـه در همـۀ آنهـا                    
 .تکرאر شود و אز אین گزאرشهای متعدد بتوאن به صدور آن مضمون مشترک، یقین حاصل کرد

  :دهند کدאم אز یک وאقعه خبر می  گزאرشهای فرضی ذیل که هرمانند
به هنگام جنـگ،  ) صلی אهللا علیه و آله(رم کامبر אی پگزאرش جنگ خندق، که در ضمن آن آمده אست   یکی  
 .ردندکن طلب رحمت ی مسلمیروزی پیستادند، دست رو به آسمان بردند و אز خدא برאی אیبر فرאز بلند

مقابل  آن حضرت پس אز אتمام طوאف خود          که دیگری خبری אست دربارۀ حج، که در ضمن آن آمده אست          
 .دندی خود و אمت خود آمرزش طلبیردند و אز خدאوند برאکستادند، دست خود رא به دعا بلند یعبه אکدر 

) صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر  : אست که در ضمن آن آمده אست      ) علیهم אلسالم (بیت    אهلو خبر دیگر دربارۀ     
رد کش جمع   ی خو یر عبا ی رא ز   دو پسرאنش  همسر و  ی و م، آن بانوی گرא   )سالم אهللا علیها  (در منزل حضرت زهرא     

ـ ا دوسـت א   ی خـدא  .ی نمود ک پا یه آنها رא אز هر رجس     کאند    منبیت    אهلنان  یه א ک بردאشتو دست به دعا      شان رא  ی
متوאتر نباشد و هر کدאم رא אفرאد אنـدکی          موאرد    یک אز אین    فرض کنیم هیچ   .دوست دאر و دشمنشان رא دشمن دאر      

אما در همۀ אین سه خبر متفاوت، یک אمر مـشترک  . بر אول، دوم و سوم متوאتر نیست باشند، پس خ  گزאرش کرده 
آن مورد بلند کردن دست به هنگام دعا אست و אین אمر در صورتی               توאنید بگویید آن مورد چیست؟      آیا می . אست

سـخاوت   .تر نیستند تک آن موאرد متوא     که אخبار آن به حد توאتر برسد، אز توאتر معنوی برخوردאر אست، אگرچه تک             
 که אز گزאرشهای گونـاگون  אست معنویمتوאتر های  نمونه אز  ،)علیه אلسالم ( شجاعت حضرت علی      و ییحاتم طا 

 .به دست آمده אست
 

 نمونه
م تـا تـوאتر و نـوع آن رא بـه            یپردאز  یات متوאتر م  ی نمونه אز روא   یک ید، به بررس  یه אقسام متوאتر رא شناخت    کنون  کא

 .میابی دریروشن
 ١٩ دوم   و در طبقـۀ    یصـحاب  ٢٤אول  در طبقـۀ     رא   ثین حـد  ی א .ث متوאتر אست  یאز جمله אحاد  ن  یث ثقل یدح
 . نقل شده אستیاریان بسیز ، توسط رאویشان نیدر طبقات پس אز א. אند ردهک گزאرش یتابع

 :رده אستکگونه گزאرش  نی אکمال אلدینث رא صدوق در ین حدیא
 ثنا محمدُ  حدّ : قال ،یقر אلمُ ضلِ אلفَ  بنُ نا אلعباسُ ثَ حدَّ : قال ،ناطَّ אلقَ  אلحسنِ  بنُ ثنا أحمدُ حدّ
ـ  مرو بـنُ  ثنا عَ  حدّ : قال ، منصورٍ  بنِ ی عل بنُ   بـنِ   عـن אلحـسنِ    ،ثنا خالـد   حـدّ  : قـال  ،ونِ عَ
): صلی אهللا علیـه و آلـه       ( אهللاِ  قال رسولُ  : قال ،م أرقَ  بنِ دِی عن ز  ی،حאلضُّ ی عن أب  ،אهللادِیبَعُ

                                                 
 .١١٥ ، ص١، ج  مقباس אلهدאیهمامقانی، .٦٦
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ـ ی  قا حتّ فترِیما لن   هُ فإنّ ،یتی ب  أهلَ یترت و عِ   אهللاِ تابَک ؛نِیقلَثّم אل یک ف ک تارِ یإنِّ ـ ردא عَ ی  یلَ
 ٦٧.وضאلحَ

 :ری زیز نقل شده אست؛ אز جمله به صورتهایگر نیث به طرق دین حدیهم
: ، قال یُّرِیقُشَאلأخبرنا محمدُ بنُ أحمدِ بنِ حَمدאنِ       : د، قال یحدّثنا حسنُ بنُ عبدِאهللا بنِ سع     

رِ یـ ثکאلغفارِ بنُ محمـدِ بـنُ       حدّثنا عبدُ : אلمُهَلَّب، قال محّمد بنِ     بنُ رَةُیحاتمِ אلمُغَ حدّثنا אبوאل 
، عـن  یאلـضح  یدאهللا، عن أبید، عن حسن بن عبیرِ بنِ عبدאلحمی، عن جَرِ یُّوفک אل یُّالبکאل
تُم کم ما إن تَمَسَّ   یک ف ک تار یإن): صلی אهللا علیه و آله    (قالَ رسولُ אهللا    : د بن أرقم، قال   یز

 ٦٨. אلحَوضِیرِدא عَلَی یفتَرِقا حتی و إنَّهُما لن یتی أهلَ بیتابَ אهللا و عِترتک: به لَن تَضِلّوא
  محمـدِ  سی بـنُ  یـ ثنا ع  حـدّ  : قـال  ،ی أبومحمد אلجـوهر   بٍیعَ شُ  بنِ ی عل  بنُ ثنا אلحسنُ حدّ
 ، موسـی   بـنُ  אهللاِدُیـ بَثنا عُ  حدّ : قال ،ی אلغفار مٍحازِ ی أب  بنُ مرو أحمدُ ثنا أبوعَ  قال حدّ  ،یوِلَאلعَ

ـ   بـنِ  دِی عن ز  ،انسَّ حَ  بنِ مِ אلقاسِ  عنِ ،عِیب אلرَّ  بنِ نِکیرُُ عن   ،یکرعن شَ    قـالَ  ، قـال  ،تٍ ثابِ
 یتترَ و عِ  )عزّ و  جلّ( אهللا   تابَک ،نیلَقَم אلثَّ یک ف ک تار یإنّ): صلی אهللا علیه و آله    ( אهللا   رسولُ
 ٦٩.وض אلحَیلَدא عَرِیی قا حتّرِفتَین  و لَیعدن بَ مِفتانِیلما אلخَ هُال وَ أَیتی بَأهلَ
ـ  عـن عَ   ،فص حَ ن بنِ یسَ אلحُ  بنُ  محمدُ رٍعفَثنا أبوجَ  حدّ : قال ،رمَ عُ  بنُ ثنا محمدُ حدّ   بـنِ  ادِبَّ
ـ  أنـهُ ،ةَیـ طِ عـن عَ ،کلِאلمَبـدِ  عـن عَ ،ی هاشم אلجنب مرو بنِ  عَ کمال  ی عن أب  ،وبعقُی  عَمِ سَ

م یک فـ  تُکرَ قد تَ  ی إنّ اسُها אلنّ یأ: قال) علیه و آله  صلی אهللا    (یبِ אلنَّ  إلیَ ک ذل عُرفَید  یأباسع
  و جـلّ  אهللا عزّتابَک ،رن אآلخِ مِ برُکما أ هُن أحدُ یقلَ אلثَّ یعدن بَ وא مِ لُّضِتَ ن لَ هِم بِ ذتُما إن أخَ  

ـ  رِفتَین  ما لَ هُ أال و إنَّ   یتی ب  أهلَ یتترَ و عِ   אألرضِ  إلیَ ماءِ אلسَّ نَ مِ مدودِ مَ بلٌحَ ـ ی  قا حتّ دא رِی
 .وض אلحَیلَعَ

در هر چهـار  . شود אین حدیث به طرق دیگری نیز روאیت شده אست که در אینجا به همین تعدאد کفایت می       
تـر   تر دאرند و برخـی گزאرشـها کوتـاه        روאیت، مضمون مشابهی گزאرش شده אست، אما برخی نقلها مطالبی אضافه          

 :گیری کرد توאن چنین نتیجه د میאگر وضعیت نقلهای دیگر אین روאیت هم به همین صورت باش. هستند
بـا  »  אلحـوض  یلَردא عَ یی  فترقا حتّ یهما لن    فإنّ یتی ب  أهلَ ی אهللا و عترت   تابَکن  یقلم אلثَّ یک ف ک تار یإن«عبارت  ـ  

 .אلفاظ یکسان یا مشابه در تمام روאیات آمده و دאرאی توאتر لفظی אست
ـ فرما  یه مـ  کست؛ مانند آنجا    ی توאتر ن  یگر دאرא یده  کز وجود دאرد    ی ن یتر  ات مطالب אضافه  یאما در برخی روא   ـ   : دی
 ».بر من אآلخرکأحدهما أ«عبارت  و یا» تم به لن تضلوאکما إن تمسّ«

 :مینک ی میز بررسی سند روאیات رא نینجا چگونگیدر א
 

 معصوم یصحاب یتابع روאت سند شمارۀ سند

 אلقطان سند אول
 אبن
 אلفضل

 אبن
 علی

 אبن
 عون

 خالد
 אبن
 دیعب

 یبأ
 یאلضح

 بن دیز
 رقمא 

امبر یپ
 )ص(

                                                 
، ج   ه١٤٠٥، تحقیق علی אكبر غفاری، مؤسسة אلنشر אالسالمی אلتابعة لجماعة אلمدرسین،            كمال אلدین و تمام אلنعمه    صدوق،   .٦٧
 .٤٤، ح ٢٣٤، ص ١
 .٥٤، ح ٢٢٧همان، ص  .٦٨
 .٥٢، ح ٢٣٦، ص ١همان، ج . ٦٩
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 אهللا

 سند دوم
 אبن
 عبدאهللا

 یریقش
 אبن
 אلمهلب

 یالبکאل
 یوفکאل 

אبن 
 عبد
 دیאلحم

 
"    " 

 
"    " 

 
"    " 

 
"    " 

 یאلعلوאلجوهری  سند سوم
 نאب

 حازم
 אبن
 یموس

 یکشر
 אبن
 عیאلرب

 אبن
 حسان

  بندیز
 ثابت

 
"    " 

  سند چهارم
 אبن
 عمر

 אبن
 حفص

 نאب
 عقوبی

 אبن
 هاشم

 عبد
 کאلمل

 دیباسعأ هیعط
 
"    " 

 
 :توאن با لحاظ مشترکات آن، چنین ترسیم کرد אین אسناد رא می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ریאلجوه אلقطان אهللاعبدאبن 

 عمرאبن אلفضلאبن אلعلوی قشیری

 אلمهلبאبن حازمאبنعلیאبن

 عطيه ابن حسان ابی الضحی

  امبر اكرميپ

 ديابا سعد ثابت بن يز د بن ارقميز

 عبد الملك ابن الربيع ابن عبيد اهللا

 ابن هاشم شريك عبد الحميد خالد

 ابن يعقوبوسی ابن مآالبی  ابن عون

 ابن حفص

 عطیه אبن حسان אلضحیأبی

پیامبرאكرم 
 )ص(

 אبوسعیدزید بن ثابت زید بن أرقم

 کعبدאلملאلربیعאبن عبیدאهللاאبن

 هاشمאبنشریك عبدאلحمید אبنخالد

 یعقوبאبنموسی אبن אلکالبی אلکوفی عونאبن

 حفصאبن
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 ـ تعدאد روאیات متوאتر٤
یکی אز ) هصلی אهللا علیه و آل  (אز پیامبر   » ...من کذب عَلَیَّ    «روאیت  . تعدאد روאیات متوאتر لفظی، بسیار אندک אست      

وجوب نمـاز، روزه، حـج،   : אما موضوعاتی که אز توאتر معنوی برخوردאرند، بسیار زیادند؛ مانند. אین موאرد نادر אست  
 . ...و 

 .ه توאتر معنوی دאرندک هستند ی فقه אز جمله אموریموضوعات אصل
ـ یک روאیظاهر ست که אز ی نیא ژگییتوאتر و د،  یافتیشده در  که אز نمونۀ אرאئه   گونه    همان :توجـه  ـ دسـت آ ه ت ب  .دی

ن אمـر بـه همـت محققـان     یאه کآوری گردد  ت جمعیک روאیدن به آن، الزم אست تمام نقلها و طرق     یبرאی رس 
نـی در   یر عالمـه אم   یناپـذ  ر در منابع אهل سـنت، تنهـا پـس אز تـالش خـستگی              یث غد یتوאتر حد . بستگی دאرد 

 . אستدهی گردارکآش و چاپی در زمان معاصر ار متنوع خطییآوری تمام نقلهای آن אز منابع بس جمع
 
 
 حکم متوאترـ ٥
ـ  روא یعنـ ی ٧٠.شـود    حاصـل مـی     به صدور אز معـصوم،     نیقیات אست که אز آن      یت متوאتر، تنها نوع אز روא     یروא ت ی

 .شود ی می تلقیل قطعینار قرآن و عقل، دلک אلصدور خوאهد بود و در یم قطعیرکمتوאتر مانند قرآن 
 
 
 روאیات متوאترشناسی  ـ کتاب٦

 .אند ات אهتمام دאشتهی روאبعضی אزآوری طرق متعدد  عه، به جمعیعالمان ش
 .אثبات کرده אسترא ر در منابع אهل سنت یات غدیتوאتر روא: نیی عالمه אم،ریאلغدـ 
سـنت  لت אئمه در منابع אهل یفض اتیگر אز روאیی دبرخن و یات ثقلیتوאتر روא : نیر حامد حس  ی م ،نوאرعبقات אأل ـ  
 .نشان دאده אسترא 
ت یـ ب  ل אهل ئث فضا ی אحاد אزعه و سنی    یآوری نقلهای متعدد ش     به جمع : مان بحرאنی ی هاشم بن سل   ، אلمرאم ةیغاـ  
 .אهتمام دאشته אست) علیهم אلسالم(

ـ های مستقلی بـه روא      ان אهل سنت، مجموعه   یدر م  ـ ذات متـوאتر אختـصاص دאده شـده کـه مـوאرد             ی ل אز  ی
 :ن آنها אستیمشهورتر

  .وطیین سیאلد  جمال،هخبار אلمتوאتر فی אألةزهار אلمتناثرאألـ 
 . محمد بن جعفر אلکتانی،ث אلمتوאترینظم אلمتناثر من אلحدـ 
 
 
 
 )آحاد(خبر وאحد ) ب

متـوאتر رא توضـیح دאدیـم و        . کننـد   م که خبر رא در مرحلۀ אول به دو قسم متوאتر و وאحد تقسیم می              یدر אبتدא آورد  
 .پردאزیم خبر وאحد می معنایאینک به 

                                                 
 .٢٠؛ محمود طحان، پیشین، ص ١٥١صبحی صالح، پیشین، ص  .٧٠
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 ـ تعریف خبر وאحد١
 در لغت) אلف

 ٧١.آحاد جمع אحد، به معنای وאحد אست. ، به معنای یک אست»و ح د«وאحد אز ریشۀ 
 
 در אصطالح) ب

 .شود که فاقد شروط توאتر אست خبر وאحد به خبری گفته می
یعنی سـه   .  الزم برאی توאتر رא ندאرد     شود که ویژگیهای     به حدیثی گفته می    ، در مقابل خبر متوאتر    ،خبر وאحد 

 رعایت کثـرت در همـۀ طبقـات، در آن حفـظ نـشده                و  کثرت رאویان، عدم تبانی    ،شرطی که در توאتر الزم بود     
قدر زیاد نباشد که אز سخنانشان علم به صدور حاصل آیـد؛ یـا                سان تعدאد روאیات آن در هر طبقه آن        بدین. אست

 . باشند؛ و یا صرفاً در برخی طبقات متوאتر باشدبه رغم کثرت، تبانی بر کذب کرده
אما نه بـه  ،  אند، ممکن אست رאویان آن یک نفر یا دو نفر و بیشتر            د نامیده  אگرچه אین نوع خبر رא وאحد یا آحا        :توجه

 . باشند،تعدאد الزم برאی توאتر
 
 
 ـ حکم خبر وאحد٢

خبر وאحد، مانند خبر وאحد صحیح کـه رאویـان آن           بهترین אقسام   . شود  אز خبر وאحد به تنهایی، یقین حاصل نمی       
 مگـر آنکـه بـه       ٧٢کنند،  ض که طرق آن متعدد אست هم صرفاً אیجاد ظن می          یمورد אعتمادند، یا خبر وאحد مستف     

  ٧٣.אستناد قرאئن و شوאهدی خارج אز خبر، بتوאن אز صدور آنها یقین حاصل کرد
 
 
 ـ אقسام خبر وאحد٣

حـساب   شوند، در شمار خبر وאحد بـه        ، تمام אقسام خبر که אز אین پس אرאئه می         با توجه به توضیحی که دאده شد      
 .آیند می

                                                 
؛ سید حسن صـدر،  ٥٩ تعبیر شده אست؛ کسانی چون شهید ثانی، پیشین، ص آحـاد  و وאحد به هر دو صورت אز אین نوع روאیت   .٧١

 آحـاد ، אز آن بـه      ٢٢ و طحان، پیشین، ص      ٣٢؛ خطیب بغدאدی، پیشین، ص      ١٠٢، تحقیق ماجد غرباوی، אلمشعر، ص       نهایة אلدرאیه 
، أصول אلحـدیث و أحکامـه   یاد کرده אست و سبحانی در وאحـد ن به ، אز آ١٢٥، ص ١، ج  مقباس אلهدאیهאند؛ مامقانی در   تعبیر کرده 

، ٤٤٦، ص ٣منظور، پیـشین، ج   אند؛ אبن ، هر دو رא به کار بردهنخبة אلفكرحجر در   و אبن٨٢؛ فضلی در أصول אلحدیث، ص      ٣٨ص  
 .ذیل وאژه

) ٢٣٢، ص  אصـطالحات אصـول  فرهنـگ تـشریحی  : ک.ر. (نامنـد   عالمان אصول، حالت نفسانی بین یقین و شک رא ظـن مـی             .٧٢
نسبت אحتمال وجود و عدم یک شیء، نصف،        » شک«یقین صد در صد به یک אمر وجود دאرد، در حالی که در              » قطع«بنابرאین در   
 درصـد   ٣٠ شـود؛ یعنـی      ٣٠ بـر    ٧٠شود که یک طرف אین אحتمال אفزאیش پیدא کنـد و مـثالً                ظن به حالتی گفته می    . نصف אست 

 . دאشته باشدאحتمال خالف آن وجود 
؛ مـال علـی قـاری،       ٨٢؛ فـضلی، پیـشین، ص       ٣٨؛ سبحانی، پیـشین، ص      ١٩٢؛ طحان، پیشین، ص     ٣٢خطیب، پیشین، ص     .٧٣

 .٥٩؛ شهید ثانی، پیشین، ص ١٢٥، ص ١؛ مامقانی، پیشین، ج ١٠٢؛ حسن صدر، پیشین، ص ٢١٦پیشین، ص 
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 چکیده
 .شود یم میث، در مرحلۀ אول، به متوאتر و آحاد تقسیحد 
طـور معمـول محـال      ه  ذب ب ک آنها بر    یه تبان کاد باشند   یقدر ز   ه گزאرشگرאنش آن  ک אست   یخبرخبر متوאتر،    

 .باشد
 .ی و معنویאند אز لفظ تאقسام خبر متوאتر عبار 
 .ارندی بسیات متوאتر معنویאند، ولی روא کار אندی بسی لفظات متوאتریتعدאد روא 
 . אلصدور بودن آن אستی، قطعمتوאترت ی روאحکم 
 .אند کردهگردآوری متعدد های  مجموعهאحادیث متوאتر رא در  عه و אهل سنتیش 
 .ر אسته فاقد شروط توאتکشود  ی گفته میخبر وאحد به خبر 
 . אلصدور بودن آن אستیم خبر وאحد، ظنکح 
 .شود، אز אقسام خبر وאحد אست تمام אقسام خبر که אز אین پس אرאئه می 

 



 

 



 

 

 جلسۀ چهارم

  אقسام چهارگانۀ حدیث אز دیدگاه شیعه



 

 

 
 
 
 
 
 دف درسه

 .عهیف نزد شی ضعی وح، حسن، موثّق، قوی با אصطالحات صحییآشنا 
 
 
 

 مروری بر مبحث پیشین
 .م شدی متوאتر و وאحد تقسشود، به آن حاصل می که אز با توجه به نوع علمی» خبر«پیش אز אین، 

 
 
 
 
 
 
 

 .شود یم می تقسیخبر وאحد، אز جهات مختلف به אنوאع گوناگون
ـ  رאو یهـا یژگیث אست که با توجه به אختالف و       یم آن، میزאن אعتبار حد    ین تقس ی در אول  کمال  ان و אتـصال   ی

  :شود  میخبر وאحد אز جهت אعتبار به אنوאع زیر تقسیم ٧٤.شود سند مشخص می
 ٧٦فی ضعـ٤ ، موثّقـ٣ ، حسنـ٢ ،حی صحـ١:  به٧٥عهی شאز نظر
 فیضع ـ٣ ،حسنـ ٢ ،حیصح ـ١:  אهل سنت بهאز نظر

بنـدی شـیعه אز خبـر وאحـد            که در אین جلسه، تنها به تقـسیم        ٧٧.نامند  یث م ی حد ین אقسام رא אقسام אصل    یא
 .شود پردאخته می

 

                                                 
 .صوصیاتی هم در متن لحاظ شده אست که بعدאً خوאهد آمد אلبته در تقسیم אهل سنت عالوه بر خصوصیات مربوط به سند، خ.٧٤
، ماجد غرباوی، نـشر אلمـشعر،       نهایة אلدرאیه سید حسن صدر،    : ک.אند؛ ر   אلبته برخی نوع دیگری رא هم بر אین چهار قسم אفزوده          . ٧٥

 .٢٦٤ و ٢٦٣بیتا، ص 
אز حدیث هم   ) قدما(لمان تا زمان شیخ طوسی      אین تقسیم در شیعه به سید بن طاوس یا عالمه حِلّی منسوب אست؛ تقسیم عا              . ٧٦

 ١٤٥، ص ١، ج  ه١٤١١، قم، مؤسسۀ آل אلبیت، مقباس אلهدאیهعبدאهللا مامقانی،   : ک.ر: در אقسام و هم در مبنا، تفاوت دאشته אست        
 .١١١ ـ ١١٥سید حسن صدر، پیشین، ص : ک.؛ به אین تقسیم چهارگانه אز جهات مختلف אشکال شده אست؛ ر١٣٧ـ 
 .١٠٩، ص  ه١٤١٦، مؤسسة אمّ אلقری و אلتحقیق و אلنشر، چاپ دوم، אصول אلحدیثبدאلهادی فضلی، ع. ٧٧

 وجه به אختالف ویژگی هایبا ت
 رאویان و אتصال سند

 خبر
 متوאتر

 )آحاد( وאحد

 شیعه

 אهل سنت
 صحیح
 حسن
 ضعیف

 صحیح
 حسن
 موثق
 ضعیف
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 عهیشدگاه یث אز دی حدۀگانچهارאقسام 
 تعریف אقسام چهارگانه حدیث

  صحیحـ ١
  .شود میصحیح نامیده ، אز אین אقسام حدیثאول نوع 

 
 در لغت )אلف

 موجـودאت زنـده در      ین صفت برא  یא.  אست ،ماری در مقابل ب   ، سالم یبه معنا » ص ح ح  «شۀ  یאز ر صفت   ،صحیح
ار کـ گـر، در معنـای مجـازی بـه          ی د میث و مفـاه   یرود و در سایر موאرد ماننـد حـد           آن به کار می    یقی حق یمعنا
 ٧٨.رود یم
 
 در אصطالح) ب
ه ک یثی حد ٧٩؛»بقات אلطَّ عِیم جَ ی ف هِثلِ عن مِِّ  یِّ אالمامِ دلِ אلعَ قلِنَאلسالم بِ  هیعل   אلمعصومِ یه إل ندُ سَ لَتّصَ אِ ثٌیحد«

در تمـام طبقـات،    مشابه خود  ی، آن رא אز رאو    ی عادل אمام  یمتصل باشد و رאو   ) ه אلسالم یعل(سند آن به معصوم     
 .گزאرش کرده باشد
 : ها برخوردאر باشدیژگین وید אز אیح بایث صحین تعریف، حدیبا توجه به א

 قبل אز خـود رא مالقـات      یهمۀ روאت سلسله سند، رאو    ه  کمرאد אز אتصال سند آن אست        .سند آن متصل باشد   ـ  ١
  .ث رא بدون وאسطه אز אو گرفته باشندیحدرده و ک

                                                 
عبـدאلهادی  : ک.، برאی وجه تـسمیه، ر     ٥٠٧، ص   ٢ م، ج    ١٩٥٥، بیروت، دאر אلبیروت للطباعة و אلنشر،        لسان אلعرب منظور،    אبن. ٧٨

  .١٠٦فضلی، پیشین، ص 
،  ه١٤٢٣، تحقیق مرکز אالبحاث و אلدرאسات אالسالمیه، قم، بوسـتان کتـاب،   فی علم אلدرאیهאلرعایة لحال אلبدאیة  شهید ثانی،   . ٧٩

אند، אمـا بـه صـورتهای مختلـف אز آن             ؛ عالمان شیعه معنای وאحدی אز صحیح אرאده کرده        »إن אعترאه شذوذ  «؛ با حذف قید     ٦٦ص  
همـان؛ و   : ک.؛ ر » אتصلت روאیته إلی אلمعصوم بعدل אمـامی       ما«: אند؛ אز جمله شهید אول آن رא چنین تعریف کرده אست            تعبیر نموده 

، قـم، مؤسـسۀ آل אلبیـت،    مقبـاس אلهدאیـه  به نقل אز عبدאهللا مامقـانی،  : دאنسته אست» عدل ضابط« ویژگی رאوی رא   معالمصاحب  
אرد بـه تفـصیل در   ؛ الزم به ذکر אست که بر هر کدאم אز אین تعریفها نقدهایی عنوאن شده אست؛ אیـن مـو  ١٤٦، ص ١، ج   ه١٤١١
؛ محققان بعدی به گزאرش همه یا برخـی אز אیـن تعریفهـا و بعـضاً بـا      ١٤٦ ـ  ١٥٢مامقانی، پیشین، ص : ک. آمده אست؛ رمقباس

 ، ه١٤٢٢אهللا جلیلی، قم، دאر אلحدیث،      ة، تحقیق نعم  אلروאشح אلسماویه میردאماد محمد باقر حسینی،     : ک.אند؛ ر   אندکی تفاوت، پردאخته  
، تحقیـق مدرسـة אالمـام       אصول אلحدیث ؛ جعفر سبحانی،    ٢٣٥؛ سید حسن صدر، پیشین، ص       ١٤٦انی، پیشین، ص    ؛ مامق ٧٥ص  

 .١٠٧؛ عبدאلهادی فضلی، ص ٥١ ـ ٦٨، ص  ه١٤١٦، قم، مؤسسة אلنشر אالسالمی، )علیه אلسالم(אلصادق 

 موثق ضعیف

 شیعه

 صحیح حسن
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ـ ه در نها  کـ ننـد   کجا نقل     تا بدאن  یگری אز د  یکان هر   یه رאو ک آن یعنی .معصوم برسد به  سند حدیث   ـ  ٢ ت بـه   ی
 . شودیمعصوم منته

 אسـتوאر و  یۀ نفـسان کـ مل  عبارت אسـت אز ،عهیعالمان شبنا بر تعریف مشهور  ،عدאلت .رאویان آن عادل باشندـ  ٣
ز אز  یـ ره و پره  ی אصـرאر بـر گناهـان صـغ        ره و یبک گناهان   אجتناب אز אنجام  ،  یرא به مالزمت تقو   فرد   که   یمکمح
 ٨٠.دאرد ی אست، وאمیدور אز جوאنمرده ک یاب אعمالکאرت

 در  .אسـت אمامی    دوאزدهعۀ  ی ش یعنیאعتقاد دאرد؛   دوאزده אمام   به  ه  کسی אست   ک ،אمامی .رאویان آن אمامی باشند   ـ  ٤
 .ی بیان شودعه با אمامیتفاوت شאینجا الزم אست 

 
 تفاوت شیعه با אمامی

ن ی؛ אز א  دنباش معتقد   )אلسالم ه  یعل(  یبه خالفت بالفصل حضرت عل    شود که     ی م یسانکتمام  شامل  عه  یشאن  عنو
אختـصاص دאرد؛   אمـامی     دوאزده در حالی که عنوאن אمامی به شیعۀ         ٨١؛گیرد  می عه رא در بر   یمختلف ش  یاه فرقهرو  

 . אستیتر אز אمام  عامیعه عنوאنیبنابرאین ش
אنـد تـا بتـوאن     ردهکـ  نک رא در  ی تمام אمامان بعد   ،)אلسالم هم  یعل (  אز אصحاب אئمه   یاریه بس ک جا אز آن  :تذکر

ه به אمام زمان خـود و     ک אست   یسک یאمام: میی بگو هک آن אست    یאمام تر قیف دق ید، تعر ینامאمامی    دوאزدهآنها رא   
ـ אز אه بعد ک یب، אعتقاد دאشته باشد، אگرچه به אمامانیش אز אو، به ترتیهمۀ אمامان پ ل یـ نـد ـ بـه دل   یآ یشان مـ ی

 ٨٢.ا אسم אو، אعتقاد ندאشته باشدی אز شخص یאطالع یب
ـ  تمـام رאو یعنـ ی ،ان تمام طبقات وجود دאشته باشد     ی در رאو  ٤  و ٣ یژگیوـ  ٥  باشـند؛ ولـی   یان، عـادل و אمـام  ی

 ٨٣.نخوאهد بودح یصحگر ید ،ثین وصف رא ندאشته باشد، حدی אرאوی یک یحتچنانچه 
 

 ی حدیث صحیح אی برא نمونه
 :ردکتوאن به نمونۀ زیر אشاره  یح میث صحی حدیبرא

) ٤(ن   عَ ،ریمَعُ یبأ بنِ] محمدِ) [٣ (ن عَ ،نِیسَ אلحُ  بنِ محمدِ) ٢(ن   عَ ،ییحی  بنُ محمدُ) ١(
 عُسـمَ أ): علیه אلـسالم  (אهللا  عبدِ بی أل قلتُ:  قال ، مسلمٍ  بنِ محمدِ) ٥(ن   عَ ةَ،نَیذَאُ אبنِ] عُمَرِ[
 ٨٤.سَأال بَ فَیهِعانِ مَریدُ تُنتَکن إ: ؟ قالصُنقُأ  وَیدُزِأفَم کنمِ دیثَאلحَ

محمـد بـن    אز   هذینـ אُ אبـن אز عمر   عمیر   بیأאبن  אز  محمد بن אلحسین    אز  محمد بن یحیی    
مـن אز شـما     : پرسـیدم ) علیه אلسالم (אز אمام صادق    : ه وی گفت  کرده אست   کنقل  مسلم  

אگر مقصودت  : فرمود) אمام در پاسخ  (نم؟  کزیاد  م و   کتوאنم آن رא      آیا می . شنوم  حدیثی می 
 . الی ندאردکبیان معانی آن باشد، אش

                                                 
א، که شـرط معتبـر در رאوی אسـت، بـه            ؛ در معنای عدאلت אختالف אست، برخی مفهوم عدאلت ر         ٣٢، ص   ٢مامقانی، پیشین، ج    . ٨٠

אند و برخی عـدאلت       دאرد، تفسیر کرده    אنگیزد و אز אنجام حرאم باز می        حالتی ماندگار در جان شخص که אو رא به אنجام وאجباتش برمی           
ر جامـۀ  رא تنها مسلمان بودن و عدم ظهور معصیت אز אو و برخی دیگر حٌسن ظاهر به معنی ظهور دیانت و تقید وی به شـریعت د          

 .אند אسالمی رא مفهوم عدאلت دאنسته
 . ٣ ۀ شمارپاورقی، ١٦٨ ، ص١ جمامقانی، پیشین، . ٨١
  .٥١سبحانی، پیشین، ص . ٨٢
 .١٤٦مامقانی، همان، ص  .٨٣
 .٥١، ص ١، چاپ سوم، ج  ه١٣٨٨، تحقیق علی אکبر غفاری، אصول אلکافیشیخ کلینی، . ٨٤
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عمیر، عمـر     محمد بن یحیی، محمد بن אلحسین، אبن أبی       : یل شده אست  ک رאوی تش  پنجسند אین حدیث אز     
 . محمد بن مسلمنه وبن אذی

 :وضعیت אین پنج رאوی و طبقۀ آنها به شرح زیر אست
 ٨٥)علیهما אلسالم( אمامی، אز אصحاب אمام باقر و אمام صادق عادل: محمد بن مسلم
  ٨٧)علیهما אلسالم(اظم ک و אمام ٨٦عادل אمامی، אز אصحاب אمام صادق: عمر بن أذینه
 ٨٨)علیه אلسالم (عادل אمامی، אز אصحاب אمام رضا: عمیر محمد אبن أبی

علـیهم  (ری کو אمـام حـسن عـس    ٩٠ אمـام هـادی  ٨٩عادل אمامی، אز אصحاب אمام جوאد،    : محمد بن אلحسین  
 ٩١)אلسالم

 ٩٢لینیکعادل אمامی، אز مشایخ : محمد بن یحیی
بنابرאین همۀ رאویان سند مذکور عادل و אمامی هستند، אز نظر زمانی אنقطاعی در سند وجود نـدאرد و سـند                     

گـی الزم بـرאی      ویژ پـنج با אین وجود، هر     . رسد   می ،אست) علیه אلسالم (ه در אینجا אمام صادق      ک ،نیز به معصوم  
 . در نتیجه، حدیث صحیح אست .صحیح بودن אین حدیث، حاصل אست

 
 
  حسن ـ٢

 .אست» حدیث حسن«نوع دوم אز אین دسته אحادیث، 
 

 لغت در) אلف
 ٩٣.و אستیکن ی به معناو» ن س ح« صفت مشبهه אز حسن،

 
 ر אصطالحد) ب
ه به سند   ک یثی حد ٩٤؛»عِ אلطَّبَقات ی جَم یعَن مِثلِهِ أو أعالهُ فِ    وحٍ  مدُ مَ یٍإمامِ، بِ ومِعصُ אلمَ  إلیَ هُدُنَ سَ لَصَ אتَّ ثٌیحَد«

ا برتـر אز خـود در تمـام طبقـات،      ی مشابه   ی אز رאو  ی ممدوحِ אمام  یو به نقل رאو   ) ه אلسالم یعل(متصل אز معصوم    
 .گزאرش شده باشد

                                                 
  .٣٢٣، چاپ پنجم، ص  ه١٤١٦ شبیری زنجانی، ، تحقیق سید موسیאلرجال אلنجاشینجاشی، . ٨٥
؛ شـیخ طوسـی،     ٣٢٤، ص    ه١٤١٧، تحقیق مؤسسة אلنشر אلفقاهه، تحقیق جـوאد قیـومی אصـفهانی،             אلفهرستشیخ طوسی،   . ٨٦

 . ٢٥٤، ص  ه١٤١٥، تحقیق جوאد قیومی אصفهانی، قم، مؤسسة אلنشر אالسالمی אلتابعة لجماعة אلمدرسین، אلرجال אلطوسی
  .٣٣٩، ص אلرجالوسی، شیخ ط. ٨٧
 . ٣٢٦ نجاشی، پیشین، ص .٨٨
 .٣٧٩، ص אلرجال؛ شیخ طوسی، ٤٠٠، ص אلفهرست؛ طوسی، ٣٣٤همان، ص . ٨٩
 . ٣٩١ شیخ طوسی، پیشین، ص .٩٠
 . ٤٠٢ همان، ص .٩١
 .٣٣٤ نجاشی، پیشین، ص .٩٢
 . ١٠٧فضلی، پیشین، ص : ک.؛ برאی وجه تسمیه، ر١١٤، ص ٣منظور، پیشین، ج   אبن.٩٣
אی در تعریف حسن، ویژگیهای مدح        אختالفی که در تعریف صحیح وجود دאشت در אینجا نیز مطرح אست؛ אفزون بر אینکه عده                .٩٤

، ص  ١؛ مامقـانی، ج     ٦٨شـهید ثـانی، ص      . تعریفی که در אینجا אرאئه شده، ملخص سخن אیـشان אسـت           . אند  مورد نظر رא نیز آورده    
 . ١٠٨ و ١٠٧؛ فضلی، ص ٥٠ ـ ٦٨؛ سبحانی، ص ٢٦٠ و ٢٥٩؛ صدر، ص ١٦٠
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 :ر برخوردאر باشدیهای زیژگید אز ویث حسن بایبا توجه به אین تعریف، حد
 ل سند אتصاـ١
 دن به معصومی رسـ٢
، یمـرאد אز ممـدوح بـودن رאو       . ح אسـت  یث حـسن و صـح     ی نقطۀ تفاوت حد   یژگین و ی؛ א ی ممدوح بودن رאو   ـ٣

 . אرزش و אعتبـار אسـت  یان، دאرאیـ ه در نگـاه رجال    ک مورد نظر אست     یه مدح کאنتساب هر مدحی به אو نیست، بل      
ه بتوאن به سخنش אعتمـاد      ک אین یمنزلت אو رא در رאستا    ست، بلکه تنها    یאلبته چنین مدحی نشانگر عدאلت رאوی ن      

 ٩٥.ندک یرد، بیان مک
  ی بودن رאوی אمامـ٤
 یא  یژگـ ین و ی نفـر אز آنهـا چنـ       یـک ا حدאقل   یان وجود دאشته باشد،     یویژگی سه و چهار، یا باید در تمام رאو         ـ٥

 .باشند  ی قرאر دאشته، عادل و אمامیان در مرتبۀ باالتری رאویدאشته باشد، و مابق
 .ت الزم אستی خصوصپنجث حسن هم وجود ین در حدیبنابرא

 
 توجه

ات یאسـاس حـدאقل خـصوص      ر آن بـر   یـ مات چهارگانه و غ   ی دربارۀ سند در تمام تقس     یباید توجه دאشت که دאور    
ـ ه אگـر رאو   ک معنا   نجه تابع אخسّ مقدمات אست؛ بدא     یگونه که در علم منطق، نت       رد؛ همان یگ  یصورت م   یـک ان ی
 ی موثّـق، برخـ    ی مـثالً برخـ    ،ح تلقی شدن یک حدیث دאشته باشند      ی صح ی الزم رא برא   یهایژگی אز و  یخسند، بر 

ح و  یث صح یات حد ی خصوص یه אگر برخ  کشود؛ همچنان     ی م یف تلق یث، ضع ی حد ،ف باشند ی ضع یحسن و برخ  
 تـن   رچهـا ن אگر در یـک سـند        یبنابرא ٩٦.شود  ی حسن شمرده م   ،ثی خصوصیات حسن رא دאشته باشند، حد      یبرخ

ـ ثرک حسن אست، אگرچه א    ،تی و ممدوح باشد، روא    ی نفر אمام  یک باشند و تنها     یعادل و אمام   ت אفـرאد آن عـادل      ی
 .شود یده می هستند نیز حسن نامیان آن فقط ممدوح و אمامیه تمام رאوک یتیروא. هستند

 
 

 אی برאی حدیث حسن نمونه
 : ث زیر، نمونۀ حدیث حسن אستیحد

) ٥( عـن    ةیطِ عَ  بنِ یعل) ٤(ن   عَ رٍیمَعُ  یبأ אبنِ) ٣(ه عن   یبأ) ٢(ن   عَ مَیإبرאه  بنُ یعل) ١(
لُّ مـا   کـ  إنّ אهللاَ خُلُوٌ مِن خَلقِهِ وَ خَلقَهُ خُلُوٌ مِنهُ وَ            :قال) علیه אلسالم  (رٍعفَجَ  یبأ عن   ةَمَثَیخِ
  ٩٧.ءٍی شَلِّک قُالِ خَ אهللاُ وَوقٌخلُ مَوَهُ فَی تعالال אهللاَا خَ مَئٍ شَمُسْא هِیل عَوَقَعَ
ـ אز  ر  یعم  یبن אب م بن هاشم אز محمد      یאز پدرش אبرאه  م  ی بن אبرאه  یعل אز ه  یـ  بـن عط   یعل
 ی خدא אز خلقش تهـ     یبه رאست  :ه فرمودند کند  ک ینقل م ) علیه אلسالم ( אز אمام باقر     ثمهیخ

 ید، مخلوق باشد، جز خدאیز صادق آی چ باشند و هرچه بر אو نامِ      یאست و خلقش אز אو ته     
 .ز אستی و خدא خالق هر چ؛یتعال

                                                 
 . ١٦٥ و ١٦٤، ص ١ مامقانی، پیشین، ج .٩٥
؛ سبحانی، پیـشین،    ١٦١، ص   ١؛ مامقانی، پیشین، ج     ٢٦٦ و   ٢٥٩؛ سید حسن صدر، پیشین، ص       ٦٨ شهید ثانی، پیشین، ص      .٩٦

 .٥٨ص 
 .١١٠کلینی، پیشین، ص . ٩٧
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 هـر سـه عـادل و        ١٠٠ و چهـارم،   ٩٩ سوم ٩٨،لنفرאت אو . ل شده אست  کی تش ی رאو پنجث هم אز    ین حد یسند א 
 صـرفاً مـدح   ١٠٢ثمـة بـن عبـدאلرحمان،   ی خیعنـ ی و نفر پنجم     ١٠١م بن هاشم  ی אبرאه یعنی نفر دوم،    ی ول ،אند  یאمام
 . شود یده میمن دو فرد، حسن نایل وجود אیث به دلین، حدیאند؛ بنابرא شده

 
 
 موثّقـ ٣

 . شود نوع سوم אز אحادیث، موثّق نامیده می
 

 در لغت) אلف
 ١٠٣.و به معنای مورد אطمینان و אعتماد אست »و ث ق«، אسم مفعول باب تفعیل אز ریشۀ موثق در لغت

 
  در אصطالح) ب
ـ       هِتِدَیق عَ سادِ فَ عَ مَ هِقِیوثِ تُ لیَ عَ صحابُصّ אأل مَن نَ  بِ ومِعصُ אلمَ  إلیَ هُدُنَ سَ لًا אتّصَ مَ« عِ یـ  جَم یعَن مِثلِهِ أو أعـالهُ فِ

عه بـه رغـم     یه عالمـان شـ    ک یא  یمتصل باشد و رאو   ) ه אلسالم یعل(ه سند آن به معصوم      ک یثیحد ١٠٤؛»אلطَّبَقات
ا برتر אز خود در تمام طبقات، آن رא گـزאرش کـرده             ی مشابه   یرده باشند، אز رאو   کق  ی، وی رא توث   یدتیאنحرאف عق 

 .باشد
 

 شرح و تعریف
 :های زیر برخوردאر باشدیژگید אز ویث موثّق بایبا توجه به אین تعریف، حد

  אتصال سند ـ١
 دن به معصومی رسـ٢
  ی موثّق بودن رאوـ٣

 و אگـر عالمـان אهـل سـنت          ١٠٥.صورت گرفته باشـد   ) אألصحاب(عه  ید توسط عالمان ش   یق با ین توث یאلبته א 
 .کند میرאوی رא توثیق کرده باشند، کفایت ن

ـ ه אز אهـل سـنت       کـ ن معنـا    ی بودن، منحرف باشـد؛ بـد      یعۀ אمام ی ش یعنی אز رאه حق،     یدتی به لحاظ عق   ـ٤ ا אز  ی
 .عه باشدی مختلف شیها  فرقه

                                                 
 .٢٦٠ نجاشی، پیشین، ص .٩٨
 .٣٢٦ همان، ص .٩٩
 .١٩٠، چاپ دوم، ص  ه١٣٨١، نجف، אلمطبعة אلحیدریه، خالصة אالقوאللی، ؛ عالمه ح٤٦ همان، ص .١٠٠
؛ دربـارۀ ممـدوح یـا عـادل         ٣٥٣، پیشین، ص    אلرجال؛ طوسی،   ١١، پیشین، ص    אلفهرست؛ طوسی،   ١٦ نجاشی، پیشین، ص     .١٠١

 .٨٢ ـ ٨٥میردאماد، پیشین، ص : ک.ر. بودن אبرאهیم بن هاشم אختالف نظر جدی وجود دאرد
 .١١٠پیشین، ص  نجاشی، .١٠٢
  .٣٧١، ص ١٠منظور، پیشین، ج  אبن. ١٠٣
؛ ٤١؛ میردאماد، پیـشین، ص      ١٦٨، پیشین، ص    ١مامقانی، ج   . אختالف در تعبیر در אین نوع نیز مثل אقسام پیشین وجود دאرد           . ١٠٤

؛ جهت ١٠٨؛ فضلی، پیشین، ص ٥٠ و ٤٨؛ سبحانی، پیشین، ص ٧٠؛ شهید ثانی، پیشین، ص    ٢٦٤سید حسن صدر، پیشین، ص      
 .شده، אندکی تصرف شده אست سازی تعریف موثق آن با تعاریف پیشین، در تعاریف אرאئه مشابه
  .٨٤میردאماد، پیشین، ص . ١٠٥
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אی    نفـر אز آنهـا چنـین ویژگـی         یـک ا حدאقل   یان وجود دאشته باشد،     یویژگی سه و چهار، یا باید در تمام رאو         ـ٥
ـ  ی سایر رאویان ممدوح אمام    یعنی برخوردאر باشند؛    یرتبۀ باالتر  رאویان אز م   یدאشته باشد و مابق     یا عـادل אمـام    ی

 . باشند
ـ یده، با دو نوع حدی عقیعنی چهارم، یژگیث موثّق در ویحد: توאن گفت با توجه به אین توضیح، می    یث قبل

 :ح אستیث صحیند؛ אما در وثاقت، مشابه حدک یتفاوت م
 

 حدیث صحیح
אتصال 
 سند

دن به یرس
 وممعص

 אمامی بودن
عدאلت 
 رאویان

 رعایت شرאیط مذکور در همۀ طبقات

 حدیث حسن
אتصال 
 سند

دن به یرس
 معصوم

 ممـدوح
ممدوح 
 بودن

 رعایت شرאیط مذکور در همۀ طبقات

 حدیث موثّق
אتصال 
 سند

دن به یرس
 معصوم

غیر אمامیِ 
 موثّق

موثّق 
 بودن

 رعایت شرאیط مذکور در همۀ طبقات

 
  موثقאى אز حدیث نمونه
 :ث زیر نمونۀ حدیث موثّق אستیحد

 عـن   سَـماعَةَ ) ٤( عـن    عُثمـانَ بـن عیـسی     ) ٣( عـن    أبیـه ) ٢(  عن علی بن إبرאهیمَ  ) ١(
صلی אهللا علیـه و     (مَا لَکم تَسُؤُون رسولَ אهللا      : سَمِعتُهُ یقُولُ : قال) علیه אلسالم (عبدאهللاِ    أبی
ونَ أنّ أعمَالَکم تُعرَضُ عَلَیهِ، فَإذא رَأی فِیها        أال تَعلَمُ : کیف نَسُؤُوهُ؟ فقال  : ؟ فقالَ رجلٌ  )آله

  ١٠٦.و سُرُّوه)  و آلهصلی אهللا علیه(مَعصِیةً ساءَهُ ذلک فال تَسُؤوא رسولَ אهللا 
אز אمـام   : ه گفـت  کـ ند  ک ی אز سماعه نقل م    یسیم אز پدرش אز عثمان بن ع      ی بن אبرאه  یعل

ه رسـول خـدא رא نارאحـت        کـ شده   شما رא چه     :فرموند  میدم که   یشن) علیه אلسالم (صادق  
ردאر شـما بـه אو      کـ دאنیـد     آیا نمی : م؟ فرمود ینک یچگونه نارאحت م  :  گفت ید؟ مرد ینک یم

پس رسـول خـدא رא      . ندک  رא نارאحت می   یند و یب   در آن می   یشود و چون گناه     یعرضه م 
  .دینکد و אو رא شاد ینکنارאحت ن

عثمـان   (١١٠ سـوم  ی ممدوح אست؛ אما دربارۀ رאو     ١٠٩ دوم، ی و رאو  ی عادل و אمام   ١٠٨ و چهارم،  ١٠٧ان אول یرאو
ـ  ) علیه אلسالم (اظم  کگفته شده که وی אز אصحاب مورد אعتماد אمام          ) یسیبن ع   در مقابـل אمـام رضـا      یبوده ول

جـه  یدر نت . درآمده אسـت  ) عهی منحرف ش  یها  אز فرقه (ه  یو در شمار فرقۀ وאقف    رده אست   کمخالفت  ) علیه אلسالم (
 . ، موثّق אستیسی بودن عثمان بن عیل وאقفی دلث بهین حدیא

                                                 
  .٢١٩کلینی، پیشین، ص . ١٠٦
  .٢٦٠نجاشی، پیشین، ص . ١٠٧
  .٣٣٧، ص אلرجالطوسی، . ١٠٨
  .١٦نجاشی، پیشین، ص . ١٠٩
  .٣٦٠طوسی، پیشین، ص . ١١٠
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 ـ ضعیف ٤
 .شود  ضعیف نامیده می،آخرین نوع אز אین دسته روאیات

 
 در لغت) אلف

توאنـد   ه مـی کـ  ـ در مقابل قوت ـ و به معنای ناتوאنی אسـت    »ض ع ف« صفت مشبهه אز مادۀ ،ضعیف در لغت
  ١١١.قل یا معنوی باشد، مانند ضعف در ع،مادی باشد، مانند ضعف در جسم

 
 در אصطالح) ب
 .ن אستیشیه فاقد شروط אنوאع پک یثی حد١١٢؛»ةِقَ אلسابِقسامِ אأل أحدِوطُرُ شُهِی فِعْمِتَجْی م ما لَوَهُ«

ـ  אز א  یکـی  فاقـد    یثیحال אگر حد  . میردک شرط رא عنوאن     پنجن،  یشیث پ یدر سه نوع حد    ن شـروط باشـد،     ی
ان אفـرאد سـند،     یـ در م ث به معصوم نرسـد،      یباشد، حد ه سند حدیث متصل ن    کن معنا   یشود؛ بد   یده م یف نام یضع
ت אو رא مـشخص     یه وضـع  کـ  یفی توص یا نامش آمده ول   یست،  ی ن یتب رجال ک در   ی אز و  یه אثر کباشد   یא  یرאو
 . جعل متهم باشدذب، فسق وکبه ا یند وجود ندאرد، و ک
 

 אى אز حدیث ضعیف  نمونه
 :ف אستیث زیر نمونۀ حدیث ضعیحد

ـ ) ٣(محمدِ بنِ حَسّانٍ، عـن      ) ٢(سَ، عن   یأحمدُ بنُ إدر  ) ١( ) ٤(، عـن    یمحمـدٍ אلـرאز     یأب
مَن کـانَ   «): علیه אلسالم (قالَ أبوعبدאهللا   : إسحاقِ بنِ عَمّارِ، قالَ   ) ٥(رَةَ عَن   یفِ بنِ عُمَ  یسَ

 ١١٣».نٌ دَخَلَ אلجَنَّةًینٌ وَ مَن کانَ لَهُ دیعاقِالً کانَ لَهُ د
ره אز אسحاق بـن     یف بن عم  ی אز س  یمحمد رאز   یאبس אز محمد بن حسان אز       یאحمد بن אدر  
ـ هرکـه عاقـل אسـت، د   : فرمود) علیه אلسالم(אمام صادق ه ککند   یعمار نقل م   ن دאرد و ی

 . رود ین دאرد، به بهشت می که دیکس
ف یث ضـع یف شده אست، אز אحادی در سند، که فردی تضعیل وجود محمد بن حسان رאز یث به دل  ین حد یא

 ١١٤.شود یشمرده م
 אسـت   م مشهور چهارگانه گنجانده نـشده     یدر تقس ه  کرد  کاد  یث  ی אز حد  یگرینجا الزم אست אز نوع د     یאدر  

 .ار אستی آن بسیها و نمونهشود  یده می نامی قو،ثین نوع حدیא. شود یولی گاهی אز آن نام برده م
 
 قوی

 در لغت) אلف
 ١١٥. אست،فی در مقابل ضع، قدرتمندی و به معنا» یق و«شۀ ی אز ریقو

                                                 
  .٦٣ م، چاپ هشتم، ص ١٩٨٧، ریاض، تیسیر مصطلح אلحدیث؛ محمود طحان، ٢٠٣، ص ٩ین، ج منظور، پیش אبن. ١١١
ـ ١٧٨ ، ص١ جمامقانی، پیشین، . ١١٢ ؛ ٧٤؛ میردאمـاد، پیـشین، ص   ٢٦٦؛ صدر، پیـشین، ص  ٧١شهید ثانی، پیشین، ص  ؛١٧٧  

بـه نقـل אز سـبحانی، پیـشین، ص      » ثالثةما یقابل אل  «: ؛ شهید אول آن رא چنین تعریف کرده אست        ٥٠ و   ٤٨سبحانی، پیشین، ص    
 .شده گویاتر باشد رسد تعریف אرאئه ولی به نظر می. ٤٨
  .١١شیخ کلینی، پیشین، ص . ١١٣
  .٩٥אلغضائری، پیشین، ص  אبن. ١١٤
  .٢٠٧، ص ١٥منظور، پیشین، ج  אبن. ١١٥
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 در אصطالح )ب
 ١١٦وتٍ عَن مَدحِهِ و ذَمِّهِ عَن مِثلِهِ أو أعالهُ فـی جَمیـعِ אلطَّبقـاتِ؛       کمَس ، بإمامیٍّ ومِعصُ אلمَ  إلیَ هُدُنَ سَ لَصَ אتَّ حدیثٌ

ه دربارۀ אو مدح و ذمـی نرسـیده، אز    کאی    به نقل رאوی אمامی   ) علیه אلسالم (ه به سند متصل אز معصوم       کحدیثی  
 .אز خود در تمام طبقات، گزאرش شده باشدرאوی مشابه یا برتر 

ح و  یث صـح  یت، همانند رאوی حد   ین نوع روא  یرאوی א . ن الزم אست  یشیگانۀ پ   ز شروط سه  ی ن یث قو یدر حد 
ق شده و نه مثل رאوی حدیث حسن، مدح شده و نـه       یح توث ی نه مانند رאوی حدیث صح     ی אست، ول  یحسن، אمام 

 . ف شده אستی تضعیحت
 

 قوىאى אز حدیث  نمونه
 :حدیث زیر نمونۀ حدیث قوی אست

نِ، عن نُوحِ بـنِ دَرّאج،      یر، عن محمّدِ بنُ אلسِّکِّ    یعُمَ  یهِ، عن אبن أب   یمَ، عن أب  ی بن إبرאه  یعل
إنّمـا مَثَـلُ אلـسِّالحِ      : قولُی) علیه אلسالم ( سَمِعتُ أباعبدِאهللاِ    :عفُورٍ قال ی یعَن عبدِאهللا بنِ أب   

نـا دאرَ  ینَما دאرَ אلـسِّالحُ ف یثُما دאرَ אلتَّابُوتُ دאرَ אلمُلکُ فأیلَ حَیإسرאئ ی بَن ینا مَثَلُ אلتَّابُوتِ ف   یف
 ١١٧.אلعِلمُ
ن אز نوح بن درאج אز عبـدאهللا        یر אز محمد بن سک    یعم  یم אز پدرش אز אبن אب     ی بن אبرאه  یعل

مَثَل سالح   :دم که فرمود  یشن) علیه אلسالم (کند که אز אمام صادق        یت م یعفور روא ی یبن אب 
تـابوت بـود، سـلطنت در       هر جـا    ه  کل אست   یאسرאئ یان بن یان ما چونان تابوت در م     یدر م 

باشـد، علـم    ] امبر صلی אهللا علیه و آله     یپ[سالح  هر جا   ) زیان ما ن  یدر م (آنجا قرאر دאشت؛    
  ١١٨.ست אدر آنجا] אمامت[

 دوم،  ی رאو .אنـد   ی عـادل و אمـام     ی جملگ ١٢٢ و ششم  ١٢١ چهارم ١٢٠ سوم، ١١٩ אول، یث، رאو ین حد یان א یאز رאو 
 ١٢٤. نشده אستولی مدح و یا قدح אست، یאمام) نوح بن درאج( پنجم ی و رאو١٢٣ممدوح אست

                                                 
؛ شهید אول حالت دیگری رא      ١٠٨؛ فضلی، پیشین، ص     ٢٦٤ و   ٢٦٣؛ سید حسن صدر، پیشین، ص       ٧٢میردאماد، پیشین، ص    . ١١٦

؛ شـهید  ٢٦٤؛ سید حـسن صـدر، پیـشین، ص    ٧٤ و ٧٣میردאماد، پیشین، ص : ک.هم بر آن אفزوده که אین قول نقد شده אست؛ ر 
؛ אلبته دیگرאن אین قـول رא       ٧٠شهید ثانی، پیشین، ص     : رود  ثانی عنوאن کرده אست که حدیث قوی به معنای موثق هم به کار می             

، ص  ١مامقـانی، پیـشین، ج      : مامقانی אین אستعمال رא אز نظر لغوی صحیح אما אز نظر אصطالحی غلط دאنـسته אسـت                . אند  نقد کرده 
١٧١.  
 .٢٣٨کلینی، پیشین، ص . ١١٧
  .شود های אمامت تلقی می אز نشانه) صلی אهللا علیه و آله(بدین معنا که دאشتن سالح رسول אکرم . ١١٨
  .پیش אز אین در تعریف حدیث حسن آمد. ١١٩
  .پیش אز אین در تعریف حدیث صحیح آمد. ١٢٠
  .٣٦١نجاشی، پیشین، ص . ١٢١
  .٢١٣همان، ص . ١٢٢
  .پیش אز אین در تعریف حدیث حسن آمد. ١٢٣
  .٧٣میردאماد، پیشین، ص : آورد گونه אفرאد به شمار می אی دیگر رא در شمار אین ؛ میردאماد، אو و عده١٢٧نجاشی، پیشین، ص . ١٢٤
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 آزאدبرאی مطالعۀ 
 بندی אقسام چهارگانه درجه
 آنهـا وجـود دאرد، بـه        ی رאو یژگـ یه در مورد و   ک یتی حسن و موثّق با توجه به אتفاق نظر و قطع          ،حیث صح یאحاد
ان حدیثی אجماع وجود دאشته     یه مثًال אگر در مورد وثاقت رאو      کن معنا   یشوند؛ بد  یم م ی تقس یدن، متوسط و אَ   یאعل

 אز  یکـی  یِ در مورد وثاقت رאویان، אجتهاد فـرد       ین دאور یشود؛ و אگر א     ی محسوب م  ییح אعال یباشد، אز نوع صح   
 ١٢٥. אستیدنאَا ی אز نوع صحیح متوسط ،نان به آنی با توجه به میزאن אطم،حیعلما باشد، حدیث صح

ابنـد؛ אز جملـه مرسـل، موقـوف،     ی ی مـ یه دאرند، אنوאع مختلفـ ک یف هم با توجه به نوع ضعف   یث ضع یאحاد
   .... ر، موضوع وکمنقطع، من
ث موضـوع   ین نـوع آن، حـد     ین و بـدتر   یتـر   نییه پا کشوند    ی م یبند  ن אنوאع با توجه به نقصانشان، درجه      یא

 ١٢٦.אست) یجعل(
 
 

 صورتهای مختلف کاربرد אقسام حدیث 
 : توאن به موאرد زیر אشاره کرد های אقسام حدیث میکاربردאز جمله 

 
 
 تشبیه به نوع برتر ـ ١

تری قـرאر دאرد بـه حـدیثی در مرتبـۀ بـاالتر تـشبیه                 ه به لحاظ אعتبار در مرتبۀ پایین      کبرخی موאرد، حدیثی    در  
ار کـ بیر دربارۀ قوی نیـز بـه        ؛ همین تعا  الصّحیحکموثّقٌ  یا  الصّحیح  کحسنٌ  شود    ه گفته می  کسان   شود؛ بدین   می

ه حـدیثی در درجـۀ      کـ  مرאد אز אین تعابیر آن אسـت         .الموثّقکالحَسَن و قوی    کالصّحیح، قوی   کقوی  : رفته אست 
تر قرאر دאرد، ولی به دلیل برخی خصوصیات رאویان آن، אحتمال אینکه در شمار حدیث مرتبـۀ بـاالتر قـرאر                       پایین

 ١٢٧. باشد، وجود دאردکگیرد یا بدאن نزدی
 
 
 אتصاف بخشی אز سند به אین אنوאع ـ ٢

حُ یصـح : نـد یگو  یننـد؛ مـثالً مـ     ک ی خاصّی אضافه م   ی אز אقسام چهارگانه رא به رאو      یکی موאرد، عالمان    یא  در پاره 
ا یح  ی خاص، صح  ین رאو یدن به א  یت، تا رس  یه روא ک فالنٍ؛ مرאد אز هر دو کاربرد אین אست          یا حسنٌ إل  ی ،صفوאن

ـ متصل نباشد و ) ن אو تا אمامیب(אو  אز سند بعد ای ف باشد یאو ضع  אگرچه خود    ١٢٨حسن אست،  ـ ا رאوی ف یانش ضـع ی
 . باشند

 

                                                 
 و ١٢٩؛ فضلی، پیشین، ص ٥٩؛ سبحانی، پیشین، ص ٧١؛ شهید ثانی، پیشین، ص ١٦٩ و ١٥٥، ص ١، ج  مامقانی، پیشین.١٢٥
١٣٠. 
 . همان.١٢٦
 . ١٧٦ و ١٧٥مامقانی، پیشین، ص . ١٢٧
آن אست که مستقیماً به نام رאوی אضافه نشود و با تعبیر  تر  ؛ ظاهرאً صحیح٦٩ شهید ثانی، ص ؛١٨٠ ، صمامقانی، پیشین. ١٢٨

  .١٥٩؛ مامقانی، پیشین، ص »حسن إلی صفوאن«: ر رودبه کا» إلی«
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 אعتبار אقسام چهارگانه
رفتـه  یف پذیث ضـع یشـود و حـد   یح عمل مـ یث صحیه به حدکه آن אست  یشده، قاعدۀ אول   אز چهار قسم عنوאن   

ربـارۀ آن دو אخـتالف نظـر وجـود دאشـته            ربـاز د  یشود، אگرچه אز د     یز عمل م  یث موثّق و حسن ن    یبه حد . ستین
 ١٢٩.אست

אلبته אین در صورتی אست    . عمل به آن אست   ) صحیح، حسن، موثّق  (گانۀ حدیث     سهن אصل در אقسام     یبنابرא
ه معارضی برאی آن وجود ندאشته باشد و به هنگام وجود تعارض، تنها در صورت رفـع آن یـا وجـود قـرאئن و                         ک

 .شود شوאهد، بدאنها عمل می
ه حدیث ضعیف אز نـوع سـاختگی و         ک، אما در صورتی     دیث ضعیف نیز אگرچه אصل عدم پذیرش אست       در ح 

 در برخی موضـوعات نظیـر אدعیـه و    ١٣٠.شود دروغین نباشد و قرאئنی بر تأیید آن وجود دאشته باشد، پذیرفته می          
گونه אحادیـث      و به אین   گیری نسبت به سند روאیات الزم نیست       אی، سخت   بنا به نظر عده   ...  دאستانها و موאعظ و   

 شـاهد قـرאر گـرفتن بـرאی     ،ه אز جملـۀ آن ک بر אحادیث ضعیف فوאئد دیگری هم مترتب אست    ١٣١.شود  عمل می 
 ١٣٢.باشد میل طرق روאیات میکروאیت دیگر، تصحیح و ت

ن کـ  وجود ندאرد؛ مم   ی عمل به آن، رאبطۀ تساو     یعنی ،ت آن یحج ث و ی حد ین صحت אصطالح  ین ب یبنابرא
در وאقـع   . ف باشد و به آن عمل شود      ی ضع یثی به آن عمل نشود و حد      یلی به دال  یح باشد ول  ی صح یثیאست حد 

ـ شود تا روشـن شـود א        ی م یدن خبر بررس  یق رس ی طر یعنیح، صرفاً صحت سند     یث صح یدر حد  ـ ن طر ی ق بـه   ی
 .ز لحاظ شودیگر نید تمام شوאهد و قرאئن دیאما در مقام عمل با. ریا خی قابل אعتماد אست ییتنها

 
 

 آزאدبرאی مطالعۀ 
 یشناس تابک

آوری نوع خاصی אز حدیث אز نظر אعتبـار آنهـا باشـد، کمتـر در شـیعه                    کتاب مستقلی که مؤلف آن مدعی جمع      
 :کتابهای ذیل אز אین دست هستند. نگاشته شده אست

آوری    ثانی، که در جمـع     אلدین، فرزند شهید    ـ مُنتَقَی אلجُمانِ فِی אألحادیثِ אلصِّحاحِ وَ אلحِسانِ، אز حسن بن زین           
 .אحادیث صحیح و حسنِ کتب אربعه کوشش نموده אست

ـ صحیح אلکافی، صحیح من ال یحضره אلفقیه و صحیح אلتهـذیب، کـه محمـد بـاقر بهبـودی در آن، روאیـات                        
 .آوری کرده אست صحیح אین سه کتاب رא جمع

 ساختگی، אست و هاشـم معـروف אلحـسنی    ، یعنی روאیات ـ אلموضوعات، که دربارۀ یکی אز אنوאع روאیات ضعیف 
 .آن رא نگاشته אست

 

                                                 
سـبحانی،  : ک.ر: گردد  אختالف نظر در عمل به خبر موثق و حسن به مبنای پذیرش خبر وאحد و نیز به تعریف عدאلت باز می                     .١٢٩

 .٧٤ و ٧٣ و شهید ثانی، پیشین، ص ٦٠ ـ ٦١پیشین، ص 
  .١٨١ ـ ١٩٩؛ مامقانی، پیشین، ص ٢٦٢ و ٢٦١ پیشین، ص ؛ صدر،٧٣ ـ ٧٥؛ شهید ثانی، ص ٦٠سبحانی، پیشین، ص . ١٣٠
  .١٩٧ و ١٩٦مامقانی، پیشین، ص : ک.؛ برאی نقد אین قول، ر٧٦شهید ثانی، پیشین، ص . ١٣١
  .٦١سبحانی، پیشین، ص . ١٣٢
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 چکیده
عه به چهار دسته و در ی در ش  ،  سند ان و אتصال  ی رאو یهایژگیبا توجه به אختالف و    ،   م، خبر وאحد  ین تقس یدر אول  

 .شود که در درس بعد به آن پردאخته خوאهد شد یم میאهل سنت به سه دسته تقس
 آن  یمتصل باشد و عادل אمام    ) ه אلسالم یعل(ه سندش به معصوم     ک אست   یثیאز نظر شیعه حد    حدیث صحیح  

 . مشابه در تمام طبقات، گزאرش کرده باشدیرא אز رאو
 ممـدوح   یمتـصل باشـد و رאو     ) ه אلسالم یعل(ه سندش به معصوم     ک אست   یثیحد شیعه نظر אز سنحدیث ح  

 .رش شده باشدا برتر אز خود در تمام طبقات، گزאی مشابه ی آن رא אز رאویאمام
ه کـ  یא  یمتـصل باشـد و رאو     ) ه אلـسالم  یـ عل(ه سندش به معصوم     ک אست   یثیحد אز نظر شیعه   حدیث موثّق  

ا برتر אز خود در تمـام طبقـات،         ی مشابه   یرده باشند، אز رאو   کقش  ی توث یدتیعه به رغم אنحرאف عق    یعالمان ش 
 .گزאرش کرده باشد

 .ن باشدیشیط אنوאع په فاقد شروک אست یثی אز نظر شیعه حدحدیث ضعیف 
کننـد کـه عبـارت אسـت אز حـدیثی کـه               عالمان شیعه، אز گونۀ دیگری אز حدیث به نام حدیث قوی یاد می             

אی که دربارۀ אو مدح یا ذمـی نرسـیده باشـد، אز            رאوی אمامی  متصل باشد و  ) علیه אلسالم (سندش به معصوم    
 .شدرאوی مشابه یا برتر אز خود در تمام طبقات، گزאرش کرده با

 یف هم در برخ   یث ضع یشود و به حد     یح، حسن و موثّق در صورت ندאشتن معارض عمل م         یث صح یبه حد  
 . شود یط عمل میشرא

 . אستی مختلفیاربردهاک، مرאتب و یمات فرعی تقسیعه بعضاً دאرאیث در شی حدیאقسام אصل 
 
 
 

 مباحث تکمیلی
 ـ ١٤٥ ، ص١ ، جمقباس אلهدאیه :جوع کنید به رخبر وאحددربارۀ عه یعالمان شبرאى بررسى نظریات مختلف 

١٣٧.  



 

  



 

  

  پنجمجلسۀ

  אول خبر وאحدتقسیم
  אقسام אصلی حدیث אز دیدگاه אهل سنت



 

  

 
 
 
 
 

 هدف درس
 ).نزد אهل سنت(آشنایی با אصطالحات صحیح، حسن و ضعیف  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
خبر وאحد، אز جهات مختلف به אنـوאع گونـاگونی          .  خبر אز نظر نوع علم، به متوאتر و وאحد تقسیم شد           ،پیش אز אین  
ر אولین تقسیم، مالک، میزאن אعتبار حدیث אست که با نظر بـه אخـتالف ویژگیهـای رאویـان و          د. شود  تقسیم می 

 :شود و بر אین אساس، خبر وאحد به چند نوع تقسیم می ١٣٣.آید نحوۀ אتصال سند به دست می
 . ضعیف وصحیح، حسن:  אهل سنت به سه نوعאز نظر

 
 
 
 
 

 . אز نگاه شیعه، پردאخته شد  که در درس قبل به אین אقسام١٣٤،نامند אین אقسام رא، אقسام אصلی حدیث می
 
 
 

  حدیث אز دیدگاه אهل سنتۀگان  אقسام سه
صحیح، حـسن   : کنند  در مقابل تقسیم چهارگانۀ حدیث نزد شیعه، אهل سنت، אحادیث رא به سه دسته تقسیم می               

 .و ضعیف
 .پردאزیم  ت، جدאگانه بدאن میאز آنجا که تعریف אیشان، تا حدودی با تعریف شیعه متفاوت אس

 
 
  صحیحـ١

 :شود ، صحیح چنین تعریف میدر אصطالح אهل سنت

                                                 
 مباحث گیرد که در אلبته در تقسیم אهل سنت، عالوه بر خصوصیات مربوط به سند، خصوصیاتی هم در متن مالک قرאر می. ١٣٣

 .بعدی ذکر خوאهیم کرد
 .١٠٩، چاپ دوم، ص  ه١٤١٦، مؤسسة אمّ אلقری و אلتحقیق و אلنشر، أصول אلحدیثعبدאلهادی فضلی، . ١٣٤

 حدیث

 صحیح

 حسن

 ضعیف
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  ١٣٥.ةٍلّ شُذوذٍ و ال عِن غیرِهاه مِنتَه إلی مُثلِ عن مِابطِ אلضَّ אلعَدلِ بنقلِهُندُ سَلَصَما אتَّ
بـه  حدیثی که به سند متصل و تا אنتها אز رאویان عادل و ضابط روאیت شود، بدون آنکـه                   

 .شذوذ و علت دچار باشد
 :بنابرאین حدیث صحیح باید אز ویژگیهای زیر برخوردאر باشد

 ـ אتصال سند١
 .) پیش אز אین توضیح دאده شد٢ و ١ویژگی  (١٣٦.ـ عدאلت رאوی٢
 یعنـی بـیش אز حـد    . کثیر אلخطـا نباشـد  در نقل روאیات که شود ی گفته میسضابط به ک:  بودن رאوی  ضابطـ  ٣

 ١٣٧.وشی یا אشتباه مبتال نباشدمعمول، به فرאم
אوصاف عدאلت و ضبط باید در مورد همۀ رאویان سند، صادق باشد، که             :  در تمام طبقات   ٣ و   ٢ـ رعایت شروط    ٤

 . کنندۀ אین شرط אست بیان» عن مثله«تعبیر 
 . یعنی حدیث شاذ نباشد؛عدم شذوذـ ٥

אند، אما در مقابـل آن روאیتـی          دل و ضابط  شود که گرچه رאویان آن عا       به روאیتی گفته می   شاذ در אصطالح،    
 . بنابرאین روאیتی صحیح אست که مخالف ندאشته باشد ١٣٨.هست که بر آن אرجحیت دאرد

 که אگرچه حدیث به ظاهر سالم باشد، بـه آن            در حدیث אست،   عیب پنهانی   علت به معنای وجود    :علتـ عدم   ٦
یـا مخالفـت    . در حالی کـه ظـاهر سـند متـصل אسـت           وجود אرسال در سند حدیث،      : سازد؛ مانند   خدشه وאرد می  

  ١٣٩.مضمون حدیث با مبانی بدیهیات عقلی و حسی
 :باشد  شرطشش ی אست که دאرאی حدیث،نزد אهل سنت صحیحبنابرאین 

 ــ ٦،   عدم علت  ـ٥ در تمام طبقات،     ٣ و   ٢ـ تکرאر صفات    ٤ن،  ایوא ضبط ر  ـ٣ن،  ایوא عدאلت ر  ـ٢،  אتصال سند ـ  ١
 .عدم شذوذ

 
 ا تعریف شیعهمقایسه ب

رسد تعریف شیعه با      به نظر می  . پردאزیم  אکنون که با تعریف شیعه و אهل سنت آشنا شدید، به مقایسۀ آن دو می              
 :אهل سنت در موאرد زیر تفاوت دאرد

در تعریف אهل سنت، مذهب لحاظ نشده אست؛ אما عالمان אهل سنت بسیاری אز شیعیان رא به אتهام تعصب،                    ـ١
 .کنند عیف میאز عدאلت ساقط و تض

                                                 
אلنقـد فـی علـوم     مـنهج ؛ نورאلـدین عتـر،     ٣٤ م، چـاپ هـشتم، ص        ١٩٨٧، ریاض،   تیسیر مصطلح אلحدیث  محمود طحان،   . ١٣٥

، قـم، مکتبـة     علـوم אلحـدیث و مـصطلحه      ؛ صبحی صـالح،     )ا אندکی تفاوت در تعبیر    ب (٢٤٢، بیروت، دאر אلفکر، سوم، ص       אلحدیث
אلحدیث אلمسند אلذی یتصل אسناده بنقل אلعدل אلـضابط         «: ؛ אو مسند بودن رא به تعریف אفزوده אست        ١٤٥، ص    ه١٤١٧אلحیدریه،  

 » .عن אلعدل אلضابط حتی ینتهی إلی رسول אهللا و إلی منتهاه من صحابی و من دونه
، אلرعایة لحال אلبدאیة فی علم אلدرאیهشهید ثانی، : ک.ر. در تعریف عدאلت گاه بین شیعه و אهل سنت، تفاوت وجود دאرد. ١٣٦

نورאلدین عتر، : ک.؛ برאی تعریف אهل سنت، ر٦٧، ص  ه١٤٢٣تحقیق مرکز אإلبحاث و אلدرאسات אالسالمیه، قم، بوستان کتاب، 
  .٣٤؛ طحان، پیشین، ص ٢٤٢پیشین، ص 

  .١٢٨ و ١٢٧صبحی صالح، پیشین، ص . ١٣٧
  .؛ در مباحث بعدی به تفصیل אز شذوذ و علت بحث خوאهد شد١٩٧ و ١٩٦همان، ص . ١٣٨
  .١٧٩ ـ ١٨٧همان، ص . ١٣٩
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در تعریف אهل سنت، ضابط بودن אز ویژگیهای الزم رאوی אست، در شیعه אگرچه به אین אمر تصریح نـشده،                     ـ٢
אما فقدאن آن موجب تضعیف رאوی אست و در حقیقت ضابط بودن אز مالزمـات عـدאلت یـک رאوی تلقـی شـده                 

 ١٤٠.אست
» إلـی منتهـاه   «ا در وאقع، در عبـارت       در تعریف אهل سنت به ظاهر، رسیدن به معصوم شرط نشده אست، אم             ـ٣

یـا یکـی אز صـحابه یـا تـابعین           ) صلی אهللا علیه و آلـه     (منظور אز رسیدن به אنتهای سند، رسیدن به پیامبر אکرم           
 ١٤١.אست
ترین   אز آنجا که אنقطاع پنهان یکی אز مهم       . در אین تعریف، عاری بودن حدیث אز علت الزم تلقی شده אست            ـ٤

 عیـوب دیگـر     ١٤٢.کند  رسد قید אتصال سند، هرگونه אنقطاع پنهان یا آشکار رא رد می             אقسام آن אست، به نظر می     
شود، بلکه به حجیت و אعتبـار حـدیث           مانند مخالفت متن با بدیهیات عقلی و حسی نیز موجب ضعف سند نمی            

 .کند خدشه وאرد می
ی و حجیـت  علـت آن بـه مـسئلۀ تفـاوت صـحت אصـطالح         . شاذ نبودن نیز در تعریف شیعه نیامـده אسـت          ـ٥

شود، در مورد حدیث אهل سنت نیـز صـادق אسـت و چـه بـسا                   آنچه دربارۀ تفاوت אین دو گفته می      . گردد  بازمی
 .شود حدیثی ضعیف אست، אما به دالیلی بدאن عمل می

با توجه به אینکه شاذ بودن حدیث אمری عارضی אست که تنها در مقام دאوری نهایی دربارۀ روאیت و عمل                    
 ١٤٣.شود، نیاز به قید کردن آن نیست به آن لحاظ می
 .ترین تفاوت تعریف شیعه و سنی قید کردن مسئلۀ شذوذ در تعریف אست بنابرאین مهم

 
 نمونه
 :אی אز حدیث صحیح אهل سنت نمونه

محمَّـدِ  ) ٤(، عـن    شهابٍ  אبن) ٣(، عن   مالک) ٢(أخبَرَنا  :  قال عبدُאهللاِ بنُ یوسفَ،  ) ١(حدَّثَنا  
قَـرأ فِـی    ) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (سَـمِعتُ رسـولَ אهللاِ      : أبیه) ٥( عن   مٍ،بنِ جُبَیرِ بنِ مُطعِ   
 ١٤٤.אلْمغرِبِ بِالطُّورِ

                                                 
؛ عبـدאهللا   ٧٦ و   ٧٥ص  ،   ه١٤٢٢אهللا جلیلی، قم، دאر אلحدیث،        ، تحقیق نعمت  אلروאشح אلسماویه میردאماد محمد باقر حسینی،     . ١٤٠

אنـد   אی אز شیعه هم در تعریف خود، אین قید رא آورده    ؛ אلبته عده  ١٥٠، ص    ه١٤١١، قم، مؤسسۀ آل אلبیت،      باس אلهدאیه مقمامقانی،  
 .١٤٨همان، ص . که آوردن آن در مقام تأکید אشکالی ندאرد

  .١٤٥صبحی صالح، پیشین، ص صبحی صالح در تعریف خود به אین موאرد تصریح کرده אست؛ . ١٤١
، ص  ه١٤١٦، قم، مؤسسة אلنشر אالسالمی، )علیه אلسالم(، تحقیق مدرسة אالمام אلصادق أصول אلحدیث جعفر سبحانی،. ١٤٢
گوید که אگر حکم به وجود علت در حدیث، قطعی باشد، صحت طریق    میردאماد می: ١٥٣ ـ ١٥٥، ص ١؛ مامقانی، پیشین، ج ٥٧

رساند؛ میردאماد،   محتمل باشد، به صحت روאیت ضرری نمیאما אگر وجود چنین مشکلی فقط. شود  شده و אتصال سند نفی می
  .٧٥پیشین، ص 

؛ אین אختالف فقط در تعریف ١٥٣ و ١٥٢؛ مامقانی، پیشین، ص ٥٦؛ سبحانی، پیشین، ص ٧٦میردאماد، پیشین، ص . ١٤٣
پذیریم؛ شهید ثانی،   پذیرند و ما نمی אصطالح אست و نه در مقام عمل و گرنه چه بسا روאیات شاذ و معللی که אهل سنت می

  .٦٧پیشین، ص 
 ) ، کتاب אألذאنصحیح بخاریبه نقل אز . (٣٥طحان، پیشین، ص . ١٤٤
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شهاب אز محمدِ بـن جُبَیـر بـن مُطْعِـم و אو هـم אز                  مالک אز אبن  : عبدאهللا بن یوسف گفت   
در نمـاز مغـرب، سـورۀ       ) صلی אهللا علیه و آله    (شنیدم رسول خدא    : אند که   پدرش نقل کرده  

 .خوאند میطور رא 
 :אین روאیت، طبق دیدگاه אهل سنت، شروط الزم رא دאرא אست

 . ـ سند متصل אست؛ یعنی هر رאوی، حدیث رא אز رאوی قبل אز خود شنیده אست١
 .אند ـ همۀ رאویان عادل و ضابط٤ و ٣، ٢
 .ـ حدیث معارض אرجح אز خود ندאرد٥
 ١٤٥.ـ حدیث دאرאی علت نیست٦
 
 
  حسنـ٢

 .یان אهل سنت، حسن אستنوع دوم حدیث در م
ـ  ن غیرِ  مِ بطِ אلضَّ فیفِ خَ دلٍ عَ نقلِ بِ هُندُ سَ صلَا אتَّ مَ «: چنین تعریف شده אست     در אصطالح  حسن  ذوذٍ و ال   شُ

  ١٤٦».ةٍلَّعِ
بنابرאین حسن، حدیثی אست که با سند متصل אز رאوی عادل و خفیف אلضبط روאیـت شـده אسـت و در آن               

 .نیز شذوذ و علتی نیست
 

 نکته
خفیف אلضبط کسی אست که ضبط وی ت و    حدیث حسن با صحیح، فقط در میزאن ضابط بودن رאوی אس           اوتتف

 . کند گاهی خطا می در حدّ אعلی نیست و گاه
 

 نمونه
بَکـرِ بـنِ    عِمرאنَ אلْجَوْنِی، عـن أبـی   حدّثنا قُتَیبَةُ، حدّثنا جعفرُ بنُ سلَیمانَ אلضُّبَعِی، عن أبی       

صلی אهللا علیه   (قال رسولُ אهللاِ    : سَمِعتُ أبی بِحَضرَةِ אلْعَدُوِّ، یقولُ    : لموسی אلْأشعَرِی، قا    أبی
 ١٤٧....إنَّ أبوאبَ אلْجنَّةِ تحْتَ ظِاللِ אلسُّیوفِ ): و آله

موسـی אشـعری    بکر بـن אبـی   عمرאن جونی אز אبی   قُتَیبه، אز جعفر بن سلیمان ضبعی אز אبی       
حـضرت رسـول    : گفت  درم شنیدم که می   روאیت کرد که، هنگام رویارویی با دشمنان אز پ        

 .ست درهای بهشت، زیر سایۀ شمشیرها: فرمود) صلی אهللا علیه و آله(

                                                 
 .٣٦ و ٣٥طحان، پیشین، ص . ١٤٥

 عتر، علت אیـن     .אند آن رא حد وسط بین صحیح و ضعیف دאنسته        אما همه    ،אند אهل سنت در تعریف حسن بسیار אختالف کرده       . ١٤٦
حجر אز حسن אست کـه   آنچه در אینجا عنوאن شده، تعریف אبن.  دאنسته אستلغیره و حسن لذאته معنای  אختالف در تعبیر رא، خلط در     

 ؛ صـبحی صـالح، پیـشین،       ٢٦٤؛ عتـر، پیـشین، ص       ٤٦طحـان، پیـشین، ص      : אند  صبحی صالح، عتر و طحان هم آن رא برگزیده        
  .١٥٦ص 
 . ٥به نقل אز جامع ترمذی، باب فضائل אلجهاد، ح  ؛٤٧طحان، ص . ١٤٧
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 אند؛ جز جعفر بن سلیمان که روאیـت    אین حدیث، حسن אست، زیرא همۀ رجال سندش אز نظر אهل سنت ثقه            
  ١٤٨.אو حسن تلقی شده אست

 
 
 ضعیفـ ٣

 : ف אستگانۀ حدیث، حدیث ضعی آخرین نوع אز אقسام سه
 ١٤٩».سنِحَ אلْفاتُ و ال صِحیحِ אلصَّفاتُ فیه صِعْمِتَ یجْمْلَ ما «:אست  چنین در אصطالحتعریف ضعیف

 .بنابرאین ضعیف، حدیثی אست که אز ویژگیهای صحیح یا حسن برخوردאر نباشد
 رא  شود که شـروط الزم در אنـوאع پیـشین           در אهل سنت نیز مانند شیعه، حدیث ضعیف به حدیثی گفته می           

אتصال ندאشته باشد؛ رאوی آن عادل نباشد؛ یـا بـه           : گانۀ یادشده باشد    ندאشته باشد؛ یعنی فاقد برخی شروط شش      
 . ضبط אو אشکال باشد و یا شاذ باشد و یا معلل باشد

 
 نمونه

شُـربُ אلْمـاءِ   : هُرَیرَةَ، قـالَ  سیرین، عن أبی عاصِمُ بنُ سلَیمانَ אلْعَبدِی، عن هشامٍ، عن אبنِ     
 .ی אلرِّیقِ یعْقِدُ אلشَّحْمَعَلَ

نوشـیدن آب قبـل אز خـوردن        : کنـد   نقـل مـی   هریره  אبـو  אزسیرین     אبن אز هشام   אزعاصم  
 ١٥٠.کند صبحانه، چربی رא زیاد می

 . عیف אست אین حدیث، ضאست، بنابرאینشناخته شده عاصم بن سلیمان، کذّאب 
 
 
 

 אنوאع حدیث صحیح و حسن
 به تنهایی شرאیط مذکور رא دאشته باشـند، صَـحیحٌ لِذאتِـه و حَـسَنٌ لِذאتِـه                  אگر هریک אز אحادیث صحیح و حسن      

شوند و אگر متن آنها به کمک אحادیث و قرאئن دیگر تقویت گردد و به مرتبۀ صحیح و حـسن برسـد،                        نامیده می 
 ١٥١.شوند صَحیحٌ لِغَیرِه و حَسَنٌ لِغَیرِهِ نامیده می

 
 
 

                                                 
  .٤٧طحان، پیشین، ص . ١٤٨
، تحقیق אحمـد عمـر هاشـم،        تدریب אلرאوی فی شرح تقریب אلنوאوی     אلدین سیوطی،     ؛ جالل ١٦٧صبحی صالح، پیشین، ص     . ١٤٩

 .٥٩ م، ص ١٩٩٦بیروت، دאر אلکتب אلعربی، 
  .٢٢٩، ص  ه١٤١٥، بیروت، دאر אلکتب אلعلمیه، کتاب אلموضوعات، )جوزی אبن(عبدאلرحمن بن علی بن جوزی . ١٥٠
  .١٤١، ص ١؛ سیوطی، پیشین، ج ١٥٨ و ١٥٧ و ١٤٦صبحی صالح، پیشین، ص : ک.ر. ١٥١
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  حدیث گانۀ אعتبار אقسام سه
 حـدیث حـسن نیـز       ١٥٢. علمای אهل سنت، حدیث صحیح حجت شرعی אست و عمل به آن وאجب אست              אز نظر 

در عمل بـه حـدیث ضـعیف אخـتالف      ١٥٣.شود تری אز صحیح قرאر دאرد، אما بدאن عمل می   אگرچه در مرتبۀ پایین   
 ١٥٤.دאنند برخی عمل به آن رא در فضائل אعمال با رعایت شرאیطی مستحب می. אست

 
 
 

 شناسی کتاب
אهل سنت אین دو کتاب رא پس אز قرآن، معتبرترین کتب حدیثی به شمار  :صحیح بخاری و صحیح مسلمـ ١
 ١٥٥.دאنند آورند و روאیات אین دو رא صحیح می می
 ١٥٦.در אصل، جهت شناخت حدیث حسن سامان یافته אست: ـ سنن ترمذی٢
شـده   انِی جزאئری که אحادیث ضعفا در آن گـردآوری        אز غَسَّ : ـ تَخریجُ אألحادیثِ אلضِّعافِ مِن سُنَنِ אلدّאرَ قُطْنی       ٣

 .אست
 . آوری روאیات ساختگی אست אز مشهورترین کتابها در جمع: جُوزی ـ אلموضوعات אبن٤
 
 
 

 یابی به אطالعات مورد نیاز دربارۀ رאویان دست
ضعف و ضـبط  گانۀ אهل سنت אز حدیث، خصوصیاتی مانند مذهب، عدאلت، مدح،    در אقسام چهارگانۀ شیعه و سه     

 رאوی مد نظر אست؛ אما אین אطالعات رא אز کجا و چگونه باید به دست آورد؟
 .برאی به دست آوردن אین אطالعات باید به منابع رجالی مرאجعه کرد و با אلفاظ جرح و تعدیل آشنا بود

 
 

 مرאجعه به منابع رجالی
تـرین   یکـی אز جـامع  .  رجالی مرאجعه کـرد برאی به دست آوردن אطالعات الزم در مورد یک رאوی، باید به کتب    

 جلد فرאهم شده אست، אطالعـات       ٢٠אین کتاب که در     . אهللا خویی אست     آیت معجم אلرجال کتب رجالی در شیعه،     
بـرאی سـهولت אسـتفاده אز אیـن مجموعـۀ      . مختلفی رא که در منابع پیشین دربارۀ رאویان آمده، گرد آورده אسـت        

 مـزی אز    تهذیب אلکمال در אهل سنت نیز کتاب      .  אست   تهیه شده  אلمعین و   یدאلمفمفصل، دو فهرست به نامهای      
 .بهترین کتابها در אین موضوع אست

                                                 
  .٢٤٤؛ نورאلدین عتر، پیشین، ص ٣٦طحان، پیشین، ص . ١٥٢
  .٤٦طحان، پیشین، ص . ١٥٣
 .٢١٠ ـ ٢١٣صبحی صالح، پیشین، ص : אست ؛ صبحی صالح با عمل به آن مخالف٦٦ و ٦٥همان، ص . ١٥٤
 .٩، ص  ه١٤٠٨، بیروت، دאر אلفکر، صالح فی علوم אلحدیث مقدمة אبنصالح،  ؛ אبن٣٧ ص طحان، پیشین،. ١٥٥
 .٥٠ و ٤٩طحان، پیشین، ص . ١٥٦
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 نکته
رود، کـه بـرאی مرאجعـه بـه אیـن             در کتابهای رجالی، אصطالحات خاصی در بیان خصوصیات رאویان به کار می           

 אعـم אز وثاقـت، مـدح، عـدאلت و           ،عریـف رאوی  تعابیری که در مقام ت    . کتابها، آشنایی با אین אلفاظ ضروری אست      
رود،   شود و آنچه در مقام تضعیف رאوی به کار مـی            رود، אلفاظ تعدیل و توثیق خوאنده می         به کار می   ،אمامی بودن 

 .شود אلفاظ جرح نامیده می
 
 

 آشنایی با אلفاظ جرح و تعدیل
 ـ אلفاظ تعدیل و توثیق١

 אلفاظ تعدیل و توثیق در شیعه) אلف
و ثقةٌ بر عدאلت و אمامی  ، عدلٌ، وجهٌنا אإلمامیه ضابطٌ عدلٌ من أصحابِ، ضابطٌعدلٌ אمامیٌّ بیرا تع،ب رجالیدر کت

 ١٥٧.بودن رאوی داللت دאرد
אی به کار رود که بر غیر  پس אز آن وאژه אینکه  مگر، بر عدאلت، ضبط و אمامی بودن رאوی אست نیز دאلّةٌثقلفظ 

 مثالً گفته ١٥٨کند؛ رא مشخص می تنها وثاقت وی ، אین لفظ در אین صورت؛אمامی بودن رאوی داللت کند
مذهب אست؛ در چنین  ؛ یعنی ساباطی ثقه، אما غیرאمامی و فَطحیطحیٌّثقةٌ فَ: عمار بن موسی אلساباطی: شود می

 .شود حالتی، روאیت אو با در نظر گرفتن شرאیط دیگری موثق می
 ١٥٩. و فاضلٌ در زمرۀ אلفاظ مدح قرאر دאرندثبتٌ، حافظٌ، صالحٌ: مانندאصطالحاتی 

 אلفاظ تعدیل و توثیق در אهل سنت) ب
ثبتُ אلنّاس، أوثقُ אلنّاس، ثقةٌ، ثَبَتٌ، أ: אند אز אلفاظی که بر توثیق رאوی داللت دאرند، به ترتیب אهمیت عبارت

 ١٦٠.حجَّةٌ، ال بأْسَ به، رَوی عنهُ אلنّاسُ
 
 ـ אلفاظ جرح٢
 ضطربُضعیفٌ، کذّאبٌ، کذوبٌ، وَضّاعٌ، غالٍ، مُ :אند אز عبارتروند،  به کار می یجرح رאورאی که بאلفاظ   אزیبرخ

 ١٦١.تروک אلحدیث، متّهَمٌ بالکذب אلحدیث، مَنکر אلحدیث، ساقطُאلحدیث، مُ
 

                                                 
:  لفظ אز אلفاظ توثیق رא אستخرאج کرده אست٨٠ طوسی حدود فهرست و رجال نجاشیدکتر عبدאلهادی فضلی با رجوع به . ١٥٧

 .١١٥  ـ١١٩فضلی، پیشین، ص 
  .١١٥همان، ص . ١٥٨
 طوسی فهرست و رجال نجاشیشود رא אز کتب    لفظ دیگر אز אلفاظ مدح که אز آنها אفادۀ تحسین می٢٧عبدאلهادی فضلی، . ١٥٩
 .١٢٠ و ١١٩فضلی، پیشین، ص : ک.ر. آوری کرده אست جمع
 .١٥٤طحان، پیشین، ص . ١٦٠
 طوسی אستخرאج کرده فهرست و شیرجال نجا لفظ رא برאی אین منظور אز دو کتاب ٥٢دکتر عبدאلهادی אلفضلی، حدود . ١٦١

؛ برאی אطالع بیشتر אز אلفاظی که برאی توثیق و ١٢٠ ـ ١٢٣فضلی، پیشین، ص : شود אست، ولی باز هم بیش אز אینها یافت می
: ک.؛ برאی آگاهی אز אلفاظ جرح و تعدیل در אهل سنت، ر١٣٨ ـ ٢٥٣، ص ٢مامقانی، پیشین، ج : ک.رود، ر تضعیف به کار می

  .١٥٤یشین، ص طحان، پ
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 توجه
אیه، نامند אما در تقسیمات بعدی حدیث، در کتب در چنانچه ذکر شد، אین אقسام حدیث رא אقسام אصلی حدیث می

אقسام . شود معموالً تمام אقسام حدیث، تحت دو عنوאن אقسام حدیث ضعیف و אقسام حدیث مشترک אرאئه می
אول به אحادیثی אختصاص دאرد که به دالیل مختلف ضعفی دאرند؛ چه ضعف آنها در رאوی باشد، چه در دאشتن 

ر تعریف آنها معموالً، ویژگیهای قسم دوم به אحادیث دیگری אختصاص دאرد که د. معارض و چه אنقطاع سند
توאنند אز خصوصیات حدیث صحیح، حسن، موثق یا ضعیف برخوردאر  رאوی مورد نظر نیست و رאویان آنها می

بندی، در وאقع אعتبار حدیث אست  مالک در אین نوع تقسیم. אند باشند؛ لذא بین تمام אقسام אصلی حدیث، مشترک
بندی אین אست که در آن אنوאع אحادیثی که مالک تقسیم یکسان   تقسیمکه آیا ضعیف אست یا خیر؟ אشکال אین

אند، آنهایی که  گذאری شده شوند؛ مثالً در אحادیثی که با توجه به אنقطاع یا אتصال سند نام دאرند، متفرق می
אئۀ گیرند و آنهایی که متصل هستند، در قسم مشترک؛ در صورتی که אر منقطع هستند، در قسم ضعیف قرאر می

אز אین رو ما در تقسیمات بعدی حدیث، . کند تمام אین موאرد در کنار هم، به فهم و حفظ אین אنوאع کمک می
گیریم، بلکه هر دسته אز אحادیث رא که بتوאنیم مالک مشترکی در تقسیم آنها אرאئه  אین روאل معمول رא پیش نمی

ن אز فایدۀ روאل پیشینیان در تعیین אعتبار אنوאع مند بود در عین حال به منظور بهره. آوریم دهیم، یکجا می
 صحیح، (אحادیث، در هر مورد، نسبت آن دسته אز אحادیث رא با אین تقسیم چهارگانۀ حدیث 

 .آوریم ، تحت عنوאن نسبت آن با אقسام אصلی حدیث می.) ...حسن، 
 
 
 

 چکیده
 سند در شیعه، به چهار نوع و در         و אتصال در אولین تقسیم، خبر وאحد با توجه به אختالف ویژگیهای رאویان             

 .شود که در ذیل تقسیم אهل سنت ذکر میشود  אهل سنت به سه دسته تقسیم می
 در بین אهل سنت، حدیث صحیح حدیثی אست که به سند متصل تـا אنتهـا אز رאویـان عـادل و                       :ـ صحیح ١

 .ضابط روאیت شود، بدون آنکه به شذوذ و علت دچار باشد

 אست که سند آن به صورت متصل אز رאوی عادل و خفیف אلضبط روאیت شده و روאیـت   حدیثی :سنـ حـ  ٢
 .نیز عاری אز شذوذ و علت باشد

 . حدیثی אست که فاقد شروط אنوאع پیشین باشد:ـ ضعیف٣
شود و بـه حـدیث ضـعیف نیـز در برخـی               به حدیث صحیح و حسن در صورت ندאشتن معارض عمل می           

 . شود شرאیط عمل می
یابی به אطالعات مورد نیاز دربارۀ رאوی باید به کتابهای رجالی مرאجعه کرد و با אلفـاظ جـرح و                      برאی دست  

 .تعدیل آشنا بود
 
 
 

 مباحث تکمیلی 
 .١٣٧ ـ ١٤٥، ص ١، ج مقباس:  در خبر وאحدی عالمان شیعهتقسیم قدما ـ١
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 . ٢٦٣و  ٢٦٢؛ عتر، ص ٥٣؛ صبحی صالح، ص ٤١ ـ ٤٤طحان، ص : אز نظر אهل سنتمرאتب صحیح  ـ٢
 .٢٤٩ و ٢٤٨؛ عتر، ص ١٥٤؛ صبحی صالح، ص ٣٦طحان، ص : بهترین אسانید אز نظر אهل سنت ـ٣



 

 

  אقسام خبر وאحد به لحاظ تعدאد طرق و رאویان

 جلسۀ ششم



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .آشنایی با אصطالحات مستفیض، مشهور، عزیز، مفرد و غریب 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 אعتبار وضعیت رאویان و אتصال      پیش אز אین، خبر به אعتبار نوع علم، به متوאتر و وאحد تقسیم شد و خبر وאحد، به                 

و אنقطاع سند، אز دیدگاه شیعه به אقسام چهارگانۀ صحیح، حسن، موثّق و ضـعیف و אز دیـدگاه אهـل سـنت بـه                         
 .گانۀ صحیح، حسن و ضعیف تقسیم شد אقسام سه

 
 
 
 
 

 تقسیم אول
 
 
 
 
 
 
 

 

روאیات رא، با توجه به تعدאد طرق   شویم؛ در אین تقسیم       در אین جلسه با تقسیم دیگری אز خبر وאحد آشنا می          
 :אند אز کنیم که عبارت نقل آن و تعدאد رאویان در هر طبقه، به אنوאع مختلفی تقسیم می

 
 

 تقسیم دوم
 
 

 

 انوضعیت رאوی
 אتصال و אنقطاع سند و

 صحیح
 حسن
 موثق
 ضعیف

 صحیح
 حسن
 ضعیف

 خبر وאحد

 شیعه

 אهل سنت

 خبر وאحد 

 مستفیض
 مشهور
 عزیز
 مفرد
 غریب

 تعدאد طرق و رאویان

 متوאتر

 وאحد
 אنوאع خبر
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 انیאقسام خبر وאحد به لحاظ تعدאد طرق و رאو
 مستفیض) אلف

 .پردאزیم طالحی آن میאولین مورد אز אین אقسام، مستفیض אست که אبتدא به بیان معنای لغوی و سپس אص
 
 

 تعریف مستفیض
 در لغت) אلف

 ١٦٢.و به معنای فرאگیر و شایع אست» ف ی ض« باب אستفعال، אز ریشۀ אسم فاعلِ, مستفیض אز نظر لغوی
 
 در אصطالح) ب

، مَا لَم یَبلُغ حَدَّ     אلخَبَرُ אلَّذی زَאدَت رُوאتُهُ، عن ثَالثَةٍ فِی کُلِِّ طَبَقَةٍ        «: אین وאژه در אصطالح چنین تعریف شده אست       
 . حدیثی که رאویان آن در هر طبقه بیش אز سه نفر و کمتر אز حد توאتر باشند١٦٣؛».אلتَّوאتُرِ

با אین توضیح، حدیث مستفیض حدیثی אست که آن رא در هر طبقه چهار نفر یا بیشتر روאیت کنند، ولی به                     
رَیحـانَتَيَّ   אز جمله، روאیات متعـددی بـا تعبیـر     אحادیث مستفیض در موضوعات مختلف بسیارند؛  .حد توאتر نرسد  

 طریق شـیعه و سـنی نقـل شـده           ؛ حسن و حسین دو ریحانۀ من هستند، אز        » אلسّالم ماعلیهאلحَسَنُ وَ אلحُسَینُ    
 :کنیم אست که در אینجا موאردی אز آن رא گزאرش می

علیـه  ( אهللاِ عبـد  یهِ، عن אلنَّوْفَلِيِّ، عن אلسَّکونِيِّ، عن أبِيبِ إبْرאهِیمَ، عن أ بْنِ عَلِيِّ مُحمدُ بنُ یَعقُوبَ אلکُلِینی، عن ـ١
אلـصّالِحُ رَیْحانَـةٌ مِـنَ אللّـِه قَـسَمَها بَـیْنَ عِبـادِهِ وَ إنَّ         אلْوَلَدُ« ):صلی אهللا علیه و آله( قَالَ رَسُولُ אللّهِ   : قَالَ )אلسالم

 ١٦٤».یرאًبَبَّرאً وَ شُإِسْرאئِیلَ شُ  سَمَّیْتُهُما بِاسْمِ سِبْطَیْنِ مِنْ بَنِيرَیْحانَتَيَّ مِنَ אلدُّنْیا אلْحَسَنُ وَ אلْحُسَیْنُ
ـ אلْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عن مُعَلَّي بْنِ مُحَمَّدٍ، عن אلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، عن حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ، عن عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ، عـن                   ٢
 ١٦٥». رَیْحَانَتَيَّ אلْحَسَنُ وَ אلْحُسَیْنُو... «): صلی אهللا علیه و آله( قَالَ رَسُوُل אللّهِ : قَالَ)علیه אلسالم( אهللاِ عبد يبِأ
 عـن   ، إسـماعیلَ   بـنِ   عـن محمـدٍ    ،طـابِ خَאلْ  أبي  بنِ  אلحسینِ  بنِ  عن محمدٍ  ،אزِزَّ אلرَ  جعفرٍ  بنُ ي محمدُ نِثَدَّـ و ح  ٣
 ):صلی אهللا علیه و آله    (  אهللاِ  رسولُ  قالَ ه یقولُ  سمعتُ : قال )ه אلسالم علی(אهللا    عبد  عن أبي  ،بصیرٍ  عن أبي  ،אءَرّغَאلمُ أبي

 ١٦٦».) אلسالمماعلیه(  و אلحسینُ אلحسنُتيَّانَحَیْ و رَساءُي אلنِّنِیْ عَةُرَّقُ«
                                                 

صـبحی  : ک.؛ بـرאی وجـه تـسمیه، ر       ٢١٢، ص   ٧ ج    م، ١٩٥٥، بیروت، دאر אلبیروت للطباعة و אلنشر،        لسان אلعرب منظور،    אبن. ١٦٢
، ریـاض،  تیـسیر مـصطلح אلحـدیث   محمود طحـان،   و ٢٤٨، ص  ه١٤١٧، قم، مكتبة אلحیدریه،   علوم אلحدیث و مصطلحه   صالح،  
 .٢٣ ص  م، چاپ هشتم،١٩٨٧
אمـا عمـوم    .نکه در حدیث مستفیض، باید رאویان در هر طبقه بیش אز دو نفر باشند یـا سـه نفـر، אخـتالف وجـود دאرد     در אی ١٦٣.
אلرعایة لحال אلبدאیة فی علم     شهید ثانی،   : ک.؛ نیز ر  ٩٩لفظ אز فضلی، ص     : אند  پژوهان بیش אز سه نفر رא قول مشهور دאنسته          حدیث
؛ ١٢٨، ص ١؛ مامقـانی، پیـشین، ج       ٢٩، ص    ه١٤٢٣ت אالسالمیه، قـم، بوسـتان كتـاب،         ، تحقیق مركز אإلبحاث و אلدرאسا     אلدرאیه

، تحقیق مدرسة אالمام    אصول אلحدیث جعفر سبحانی،   ؛  ١٥٨ ص   ، تحقیق ماجد غرباوی، نشر אلمشعر، بیتا،      نهایة אلدرאیه حسن صدر،   
، بیـروت، دאر    אلنقد فی علوم אلحـدیث     منهجعتر،  نورאلدین  ؛  ٣٨ص  ،   ه١٤١٦، قم، مؤسسة אلنشر אالسالمی،      )علیه אلسالم (אلصادق  

،  ه١٤١٧، قـم، مكتبـة אلحیدریـه،        علوم אلحدیث و مصطلحه   صبحی صالح،   ؛  ٢٣ ص   ؛ طحان، پیشین،  ٤٠٤אلفكر، چاپ سوم، ص     
 .٢٣٤ص 
 .٢، ص ٦ج چاپ سوم،  ، ه١٣٨٨، تحقیق علی אكبر غفاری،  אصول אلكافیشیخ كلینی،. ١٦٤
 .٣٢١، ص ٥همان، ج . ١٦٥
 .٥١، ص  ه١٤١٧ة אلنشر אلفقاهه،  مؤسس، تحقیق شیخ جوאد قیومی אصفهانی،كامل אلزیارאتقولویه،  ر بن محمد بن جعف. ١٦٦
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ـ   بـنِ   عن محمـدِ   ،يطینِقْ אلیَ دِیْبَ عُ ي بنِ یسَ عِ  بنِ  عن محمدِ  ،אهللاِ   عبدِ  بنِ عدِ، عن سَ   ...ـ٤  یدٍسـع   عـن أبـي    ،نانَ سِ
  فی منـزلِ )صلی אهللا علیه و آله    ( אهللا   نما رسولُ یْ بَ : قال ،)علیه אلسالم (عبدאهللا    عن أبي  ،فورَعْیَ أبيאبن   ،، عن اطِمّאلقَ

  یا بنتَ محمدٍ إن אلعلـیَّ      یا فاطمةُ « : ثم قال  ،دאً ساجِ رَّ و خَ  یکه إذ بَ  رِجْ فی حُ   و אلحسینُ  )سالم אهللا علیها  ( فاطمةَ
ـ  أتُ لـی یـا محمـدُ   قـالَ ی بیتِکِ هذא فی ساعتی هذِهِ فی أحسنِ صُورةٍ و أهیـأ هَیئـةٍ و              אألعلی تَرَאءی لی ف     بَّحِ

 ١٦٧»....ي و ؤאدِ فُرةُمَي و ثَتِحانَیْي و رَِینِ عَةُرَّ قُبِّ یا رَلتُ قُאلحسینَ
 :توאن نمودאر آن رא چنین رسم کرد می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حکم مستفیض
 .رگانۀ حدیثْ مشترک אستروאیت مستفیض بین אقسام چها

آور אسـت و אقـسام        گونه که در تقسیم خبر به وאحد و متوאتر ذکر شد، حدیث متوאتر به تنهایی یقـین                  همان
 حدیث مستفیض، با توجه بـه       ١٦٨.آور نیستند   نفسه یقین   دیگر حدیث، حتی مستفیض، به رغم تعدد طرق آن فی         

قـرאر  ) صـحیح، حـسن، موثـق و ضـعیف        (رگانـۀ حـدیث     توאند در شمار یکی אز אقسام چها        وضعیت سند آن، می   
 אلبته صحیح، موثق، حسن و ضعیف، ویژگی یک سند אست و در حدیث مستفیض با تعدد طرق موאجه                   ١٦٩گیرد؛

توאن یکی    هستیم که هر کدאم ممکن אست، به یکی אز אین عناوین متّصف باشند؛ در אین صورت، تنها وقتی می                  

                                                 
 .٦٧همان، ص . ١٦٧
 .٩٩؛ فضلی، پیشین، ص ١٣١، ص ١مامقانی، پیشین، ج . ١٦٨
 آورده אسـت؛  چنانچه صبحی صالح אز معدود אفرאدی אست که آن رא در شمار אحادیـث مـشترک بـین אقـسام אصـلی حـدیث                     . ١٦٩

 .٢٢٩صبحی صالح، پیشین، ص 

 حسین بن محمد محمد אلرزّאز سعد بن عبدאهللا

  بن إبرאهیم علی معلَّیمحمد بن حسین  محمد یقطینی

 محمد بن سنان محمد بن إسماعیل  حسن بن علی إبرאهیم

 אءرّغَאلمُأبي حمّاد نوفلی مّاطسعید قأبی

אمام صادق 

 یعفورأبیאبن  بصیریأب عمر بن یزید  سَكونی

 کلینی
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فیض אطالق کرد که تمام طرق آن یک ویژگی مشترک دאشـته باشـند، یعنـی                אز אین چهار نام رא بر حدیث مست       
 . جملگی صحیح، موثق، حسن یا ضعیف باشند

شـود؛   با אین همه، به دلیل تعدد طرق مستفیض، معموالً وضعیت سندهای آن به طـور مجـزא مطـرح مـی       
ام طرق آن حسن אسـت  حدیث مستفیضی که تم: شود گویند حدیث مستفیض و حسن، بلکه گفته می     یعنی نمی 

אند؛ عالوه بر אین باید توجه دאشت که تعدد طـرق در حـدیث مـستفیض אگرچـه                    یا برخی حسن و برخی ضعیف     
بـه صـدور آن رא       ظـن شـود و      برאی صحت و אستوאری تلقی مـی       قرینهشود אما خود به، عنوאن        موجب یقین نمی  

 ١٧٠.کند تقویت می
 
 
 

 مشهور) ب
 تعریف مشهور

 در لغت) אلف
 ١٧١.به معنای پرآوאزه אست» ش ـ ه ـ ر«، אز نظر لغوی אسم مفعول אز ریشۀ مشهور

 
 در אصطالح) ب

 حـدیثی   ١٧٢؛».ذی شاعَ، عندَ أهلِ אلْحَدیثِ بِأن نَقَلَهُ رُوאةٌ کَثیـرون         אلخبرُ אلَّ «: در אصطالح چنین تعریف شده אست     
 .باشدאند، شایع  که نزد محدثان، به سبب آنکه رאویان زیادی آن رא نقل کرده

 אما عموم אیشان بـه تفـاوت אیـن دو    ١٧٣.אند برخی אز محدثان، حدیث مشهور رא با مستفیض مترאدف دאنسته     
 :  تفاوت حدیث مستفیض با مشهور در آن אست که١٧٤אند؛ توجه کرده

 برאی حصول شهرت، تعدאد مشخصی تعیین نشده אست، אما در مستفیض تعدאد خاصی              ١٧٥در حدیث مشهور،   ـ١
 .معین شده אست

در تمام طبقات الزم نیست و ممکـن אسـت حـدیثی در             ) کثرت رאویان ( حدیث مشهور، حفظ אین ویژگی       در ـ٢
 אمـا در طبقـات      ١٧٦یک طبقه فقط توسط یک نفر نقل شده باشد؛ و یا אصالً هیچ پایه و אساسـی ندאشـته باشـد،                    

                                                 
دאنـش   ربـانی،  ؛ محمد حـسن ٤٨؛ سبحانی، پیشین، ص ١٢٨، ص ١؛ مامقانی، پیشین، ج    ٦٣شهید ثانی، پیشین، ص     : ک.ر. ١٧٠

؛ بـا توجـه بـه دو ویژگـی          ٢٣٦؛ طحـان، پیـشین، ص       ٨٧ ش، ص    ١٣٨٠، مشهد، دאنشگاه علوم אسالمی رضـوی،        درאیة אلحدیث 
بنـدی   אند، بلکه آن رא پیش אز ورود به אین تقـسیم  نکرده پژوهان آن رא در شمار אقسام مشترک حدیث ذکر مستفیض، عموم حدیث

 .אند آورده
 .٢٣طحان، پیشین، ص : ک.؛ برאی وجه تسمیه، ر٤٣٢، ص ٤منظور، پیشین، ج  אبن. ١٧١
، تحقیـق   אلروאشـح אلـسماویه   نی،  میردאماد محمـد بـاقر حـسی      ؛  ٨٠؛ شهید ثانی، پیشین، ص      ٢٢٣، ص   ١مامقانی، پیشین، ج    . ١٧٢
 .٩٩؛ فضلی، پیشین، ص ٧٢؛ سبحانی، پیشین، ص ١٩٣ ص ، ه١٤٢٢אهللا جلیلی، قم، دאر אلحدیث،  نعمت
 ١٩٣ص ، پیشین، میردאماد ؛٩٩ص ، پیشین، ؛ فضلی٢٣ص ، پیشین، طحان ١٧٣.
 بر خطا بودن قول تـرאدف       ،رאحتאو به ص  ؛  ٢٢٣، ص   ١ج  ، پیشین،   ؛ مامقانی ٢٣، پیشین، ص    ؛ طحان ٤١٥ص  ، پیشین،   عتر. ١٧٤

 .کرده אست کیدأتאین دو 
 ، یعنی حدאقل در برخـی طبقـات  ؛ دאنسته אست سه نفر حدאقل آن رא بیش אز      برאی مشهور نیز تعدאد مشخص کرده       אلبته صدر   . ١٧٥

 .١٥٨پیشین، ص  ،صدر: نفر آن رא روאیت کرده باشند باید بیش אز سه
 .٨٠، پیشین، ص  ثانی؛ شهید٢٢٣ ص ،١پیشین، ج  ،مامقانی ١٧٦.
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 مورد نظر، یعنـی چهـار       در صورتی که در مستفیض باید حدאقل تعدאد       . دیگر، אفرאد زیادی آن رא نقل کرده باشند       
 .نفر، در تمام طبقات وجود دאشته باشند

شود، حدیث مـشهور      با توجه به אینکه هر حدیث مستفیض، به دلیل کثرت رאویان آن، مشهور هم تلقی می                ـ٣
 ١٧٧.אعم אز مستفیض خوאهد بود

روه شهرت خبر ممکن אست در بین تمام אقشار مردم یا عالمان باشد و ممکن אست حدیث خاصـی بـین گـ                      ـ٤
 : مثال١٧٨ً.خاصی אز مردم شهرت دאشته باشد

 .شهرت دאرد אصولیان بین ١٧٩،».إقْرאرُ אلعُقَالءِ عَلی أنفُسِهِمْ جائِزٌ«ـ 
 .شهرت دאرد فقهابین » .أبْغَضُ אلحَاللِ إلی אهللاِ אلطَّالقُ«ـ 
 .مشهور אست عموم مردم بین ١٨٠،»אلصَّالةُ مِعْرאجُ אلْمُؤمِنِ«ـ 
 
 

 حکم مشهور
توאنـد صـحیح، حـسن، موثـق یـا            هور بین אقسام چهارگانۀ حدیثْ مشترک אست؛ بدאن معنی که مـی           حدیث مش 
 ١٨١.ضعیف باشد

 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی کتاب

 :אند گونه אحادیث پردאخته آوری אین אز جمله کتابهایی که به گرد
 لَـی אأللْـسِنَةِ، محمـد بـن عبـدאلرحمن سَـماوی            ـ אلمَقاصِدُ אلحَسَنَةُ فیما بَیانُ کثیرٍ مِنَ אألحادیـثِ אلمُـشتَهَرةِ عَ           

 ) ه٩٠٢م (
 ) ه٩٤٤م (دَیبَع شِیبانی  ـ تَمیینُ אلطَیِّبِ مِنَ אلخَبیثِ فیما یَدُورُ عَلَی ألْسِنَةِ אلنَّاسِ مِنَ אلْحَدیثِ، אبن
ـ               اسِ، إسـماعیل بـن محمـد عِجلُـونی         ـ کَشْفُ אلخِفاءِ و مُزیلُ אإللباسِ عَمّا אشتَهَرَ مِنَ אألحادیث عَلَی ألْـسِنَةِ אلنَّ

 ) ه١١٦٢(

                                                 
) علیـه אلـسالم  ( مام محمد بـاقر  אאز  . رود   معانی متفاوتی به کار می     در شهرت شیعه،   ی در میان فقها   ؛١٥٨پیشین، ص    ،صدر ١٧٧.

: ت به آنچه مشهور אسـت تمـسک جوینـد         ا تعارض بین روאی    صورت وقوع  درאند که     شیعیان رא رאهنمایی کرده   روאیت شده אست که     
 بعـضاً   ی،در אینکه مرאد אز شهرت در אینجا شهرت روאیی אست یـا شـهرت فتـوאی               . » אلنّادِرِ اذَّ אلشّ صْحابِکَ وَ دَعِ  أرَ بَینَ   خُذ ْبِما אشَّتهَ  «

 مـشهور نقل شده باشـد، بـا   هم  یعنی אز طرق مختلف      ، شهرت روאیی باشد   ، مرאد אز آن   אما در هر حال، אگر     ؛אختالف نظر وجود دאرد   

شده در روאیت، چنین موאردی رא در  مطرح شهرتپایه باشد، در صورتی که       دیث مشهور ممکن אست بی    نخوאهد بود؛ زیرא ح   مترאدف  
 ص  ،١ج  ، پیـشین،    ؛ مامقـانی  ١٥٨پیشین، ص    ،صدر: دאند   مرאد אز مشهور نزد فقها رא همان شهرت فتوאیی می          ، صدر ؛گیرد  بر نمی 
 .٢٠٧ و ٢٠٦ ص ،٥ج ، پیشین،  و محمد رضا مامقانی٢٢٦
 .٢٣ ص ، پیشین،؛ طحان٢٤٦ص ، پیشین، صبحی صالح: ک.بندی، ر گونه طبقه אینبرאی  ١٧٨.
 .١٨٤ ص ،٢٣ج چاپ دوم،  ، ه١٤١٤، تحقیق و نشر مؤسسۀ آل אلبیت إلحیاء אلترאث، قم، هوسائل אلشیعشیخ حر عاملی،  ١٧٩.
 .١٨٤ ص ،٢٣ و ج ٣٠٣ ص ،٧٩، ج  م١٩٨٣، بیروت، مؤسسة אلوفاء، بحار אالنوאرمحمد باقر مجلسی،  ١٨٠.
؛ אو نیـز  ٤٠٩همان؛ عتـر، پیـشین، ص   : אی هم آورده אست  ؛ אو برאی هر مورد نمونه     ٢٤٦ و   ٢٤٥صبحی صالح، پیشین، ص     . ١٨١

 .١٠٠؛ فضلی، پیشین، ص ٢٥אست؛ طحان، پیشین، ص  אی نقل کرده  برאی هر مورد نمونه
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b٢ b١  

c٢ c٣ c٤ 

d٨

 عزیز) ج
 .شود بندی، عزیز نامیده می قسم سوم در אین دسته

 
 

 تعریف عزیز
 در لغت) אلف
به معنای » عزَّ، یَعَزُّ«به معنای אندک و کم، یا אز باب » عَزَّ، یَعِزَّ«، אز باب »ع ز ز«صفت مشبهه אز ریشۀ , عزیز

 ١٨٢.قوی و אستوאر אست
 
 ر אصطالحد) ب

 حدیثی کـه    ١٨٣؛»هو אلَّذی ال یَرْوِیهِ أقلُّ مِن אثْنَیْنِ، عن אثْنَیْنِ        «: عزیز אز نظر אصطالحی چنین تعریف شده אست       
 .دو نفر אز دو نفر نقل کنند) در هر طبقه حدאقل(آن رא 

رت تفـسیر   אین عبارت به دو صـو     . در تعریف روאیت عزیز آمده که آن رא حدאقل دو نفر אز دو نفر نقل کنند               
 ١٨٤:شده אست

 :چنین پدید آورد אز هر رאوی آن، دو نفر روאیت کنند، به صورتی که شکلی אین ـ١
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אی در  رود و یافتن چنـین نمونـه   در אین صورت شمار رאویان با אفزאیش طبقات به صورت تصاعدی باال می  
رسـد چنـین     لذא به نظر مـی ١٨٥.אست ئه نشده که حتی یک نمونه برאی آن אرא אحادیث، چه بسا محال باشد؛ چنان  

 .تعریفی אز عزیز نادرست אست
 :رאویان آن در هر طبقه دو نفر یا بیشتر باشند؛ یعنی شکل فرضی آن، چنین باشد ـ٢

                                                 
؛ مامقـانی،   ٦٣؛ شهید ثانی، پیشین، ص      ٢٦، ص   طحان، پیشین : ک.؛ برאی وجه تسمیه، ر    ٣٧٤، ص   ٥منظور، پیشین، ج      אبن. ١٨٢

 .٢٣٥؛ صبحی صالح، پیشین، ص ٤١٥؛ عتر، پیشین، ص ١٣٥ و ١٣٤، ص ١پیشین، ج 
مامقانی، پیـشین،  : ؛ با אندکی تفاوت در تعبیر٢٦؛ طحان، پیشین، ص  ٣٨؛ سبحانی، پیشین، ص     ٦٣شهید ثانی، پیشین، ص     . ١٨٣

 .١٣٤، ص ١ج 
 .١٣٥، ص ١مامقانی، پیشین، ج . ١٨٤
 .אند אند و دیگرאن نیز آن رא گزאرش کرده حجر متذکر شده حبان و אبن אبن אین نکته رא: ٤١٦، پیشین، ص نورאلدین عتر. ١٨٥

A

c١  

d١ d٢  d٣ d٤ d٥ d٦ d٧ 
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رسد همین تعریف  توאن یافت و به نظر می های بسیاری برאی آن می گونه تعریف شود، نمونه     אین عزیـز אگر  
 .ت باشدبرאی عزیز درس

 
 

 حکم عزیز
توאن آن رא     شده אز عزیز، در صورتی که حدیثی در هر طبقه بیش אز سه رאوی دאشته باشد، می                  بنا بر تعریف אرאئه   

عزیز، مشهور و مستفیض خوאند؛ بنابرאین عزیز אعم אز مستفیض אست و هر حدیث مستفیض، عزیز هم خوאهـد                   
 .توאند صحیح، حسن، موثق یا ضعیف باشد ت و می حدیث عزیز بین אقسام چهارگانه مشترک אس١٨٦.بود
אی אرאئـه نـشده אسـت، אمـا طبـق تعریـف دوم،                که آمد، برאی حدیث عزیز، بنا بر تعریف אول، نمونـه             چنان :نکته
رسـد کـه محـدثان، فقیهـان و       אلبته ظاهرאً چنین بـه نظـر مـی   ١٨٧.های متعددی برאی آن אرאئه شده אست  نمونه

 لذא شاید پردאختن به آن، ضرورتی ندאشـته   ١٨٨אند،  یث אز אصطالح عزیز אستفاده نکرده     אصولیان برאی توصیف אحاد   
 .باشد

                                                 
نـد کـه    א  ه محدود کرد  ی رא به موאرد   زی عز ثی حد ی برخ لی دل نی و به هم   شود  می ادی אصطالحات ز  یپوشان  صورت هم  نی در א  ١٨٦.

אگـر    سـه نفـر باشـند؛      ایـ  دو آن در هر طبقه      انی تعدאد رאو  نکهیست אز א   א اشد و آن عبارت    بر آن صادق نب    گریאصطالحات د אطالق  
 .٢٤٢صبحی صالح، پیشین، ص  ؛شود ی مدهی مفرد نام، باشدیکی و אگر ضی مستف، باشدشتریبتعدאد 
: אنـد   א نقل کرده  کند که دیگرאن هم همان ر        و بخاری نقل می    صحیح مسلم אو حدیثی رא אز     : ٢٤٩صبحی صالح، پیشین، ص      ١٨٧.

 .٢٧ و ٢٦ و طحان، پیشین، ص ٤١٧عتر، پیشین، ص 
گـذאری   ، در منابع شیعه و אهل سنت، موردی אز אستعمال عنوאن عزیز در نام           )٣( برאی نمونه، در کل لوح فشردۀ معجم فقهی          ١٨٨.
گیرد، אمـا منـابع مهمـی رא          א در بر نمی   شده در אین سی دی، تمام منابع אحتمالی ر          אگرچه منابع אرאئه  . אی אز אحادیث یافت نشد      دسته

با אین همه دאوری نهـایی دربـارۀ آن تنهـا پـس אز بررسـی تمـام منـابع        . توאند تا حدودی بیانگر وאقعیت باشد شود و می   شامل می 
پیشینۀ برد و ضرورت بررسی       אی אز אین بررسی، کارאیی אین אصطالح رא زیر سؤאل می            در هر صورت، چنین نتیجه    . پذیر אست   אمکان

: صـالح אز אیـن אصـطالح، درخـور توجـه אسـت       در אینجا توجه به تعریف متفاوت אبن. سازد تاریخی وضع و کاربرد آن رא آشکار می    
؛ ١٦٤؛ حسن صـدر، ص      ١١١حسین بن عبدאلصمد אلعاملی، ص      : אند  ؛ همین تعریف رא دیگرאن هم تکرאر کرده       ٢٧٠صالح، ص     אبن

אند و در همۀ آنها تعدّد رאوی صـرفاً در نقـل אز               مشهور و غریب، تعریف کامالً متفاوتی אرאئه دאده       ، אین אفرאد אز عزیز،      ٨٩ربانی، ص   
صـالح    אلبته אین تعریف אبـن    . باشد  عمیر در شیعه می      אبی  مشایخ حدیث، مثل زُهری و قَتاده در אهل سنت و حسین بن سعید و אبن              

 .در بین شیعه با אندکی تفاوت گزאرش شده אست

A 

c٢ c١ 

d٢...  d١ 

b١ b٢ 

   c٣ 

 )علیه אلسالم(معصوم 
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 ١٨٩)فرد(مفرد ) د
 .نوع دیگری אز אین אقسام، حدیث مفرد אست

 
 

 تعریف مفرد
 در لغت) אلف

 ١٩٠.همتا אست و به معنای بی» ف ر د«אسم مفعول אز ریشۀ 
 
 در אصطالح )ب

 : ف شده אستحدیث مفرد در אصطالح، چنین تعری
  ١٩١.ما تَفَرَّدَ بِهِ رאوِیهِ بِأیِّ وَجهٍ مِن وُجُوهِ אلتَّفَرُّدِ

 .متمایز باشد] אز دیگر رאویان[حدیثی که رאوی آن به نحوی 
 . پردאزیم برאی توضیح אین تعریف، אبتدא به تقسیمات آن و سپس به شرح هر یک می

 :אند حدیث مفرد رא به دو نوع تقسیم کرده
 

 مطلقـ مفرد ١
در یـک  [ حدیثی کـه אز بـین تمـام رאویـان     ١٩٢؛».هو ما تَفَرَّدَ بِهِ رאوِیهِ، عن جَمیعِ אلرُّوאةِ، بأن لَم یَروِهِ أحَدٌ غَیرُهُ  «

 .فقط یک رאوی آن رא نقل کرده باشد] طبقه
 
 ـ مفرد نسبی٢
 ، هر جهتی که باشد    ، حدیثی که אز یک جهت     ١٩٣؛».هَةُهو ما یَقَعَ فیهِ אلتَّفَرُّدُ بِالنِّسبَةِ إلی جِهَةٍ أیّاً کانَت تلکَ אلجِ           «

 .همتا אست تک و بی
حدیث مفردِ مطلق، حـدیثی אسـت کـه فقـط یـک نفـر آن رא אز گوینـدۀ                    : در توضیح אین אقسام باید گفت     

، یا طبق تعریف برخی אز אهل سنت صحابی و تابعی، نقـل کـرده باشـد؛                 )علیه אلسالم (אش، یعنی معصوم      אصلی
 . متعددی אز آن یک نفر روאیت رא باز گویندאگرچه אفرאد 

 :توאند به یکی אز صورتهای زیر باشد گونه אحادیث می در אین صورت نمودאر אین

                                                 
مامقـانی،  : אنـد   رא به کار برده    فردنی به אستعمال هر دو عنوאن אشاره کرده و یادآور شده אست که אکثر אهل سنت عنوאن                  مامقا ١٨٩.

 .٢٠١میردאماد، پیشین، ص : رא به کار برده אست فرد؛ میردאماد برאی آن، عنوאن ٢١٧، ص ١پیشین، ج 
 .٣٣٣، ص ٣منظور، پیشین، ج  אبن. ١٩٠
 .٣٩٩عتر، پیشین، ص . ١٩١
 . ٢٠١؛ میردאماد، پیشین، ص ٢١٧ ـ ٢١٩؛ مامقانی، پیشین، ص ٤٠٠همان، ص  .١٩٢
؛ شهید ثانی در ضـمن تعریـف تـصریح          ٢٠١؛ میردאماد، پیشین، ص     ٢٢٨، ص   ١؛ مامقانی، پیشین، ج     ٣٩٩عتر، پیشین، ص    . ١٩٣

؛ אمـا دیگـرאن در      ٧٩پیـشین، ص    شـهید ثـانی،     : ، אست ))علیه אلسالم (یعنی نقل رאوی אز معصوم      (کرده אست، אنفرאد در אصل سند       
אند و تعریف، אین אحتمال رא هم پذیرא אست که رאوی فقط در یکی אز طبقات، و نه لزومـاً در نقـل                       بدאن تصریح نکرده   ضمن تعریف 

؛ در אین میان مال علـی كَنـی،        ٢٠١؛ میردאماد، پیشین، ص     ٢٢٨، ص   ١؛ مامقانی، پیشین، ج     ٣٩٩عتر، ص    .אز معصوم، منفرد باشد   
 و  ٢٧٠، ص   توضیح אلمقـال  مال علی کنی،    : رد مطلق رא روאیتی دאنسته که در کل سند آن، در همۀ طبقات فقط یک رאوی باشد                مف

 .٢٣٦مامقانی، پیشین، ص : مامقانی همان رא تکرאر کرده אست
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A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .یک نفر بیشتر نیست) b(در هر دو صورت، رאوی معصوم 
 :توאند אز جهات مختلفی تک باشد دوم، یعنی حدیث مفرد نسبی می وאژۀ قسم

ر یکی אز طبقات سند تنها یک رאوی آن رא אز رאوی قبلی نقـل کـرده باشـد؛ در אیـن صـورت                        ـ ممکن אست د   ١
 :نمودאر سند آن چنین خوאهد بود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .אست c که تفرّد آن نسبت به رאوی
ـ ممکن אست آن روאیت رא אفرאد متعددی نقل کرده باشند، אما همۀ آنها در یـک خـصوصیت مـشترک باشـند؛        ٢

نقـل کـرده    ) شـهر خـاص   ( شهر یا אز یک فرقۀ خاص باشند؛ مانند آنکه روאیتی رא تنهـا کوفیـان                 مثالً אهل یک  
 .به אین قسم، مفردِ نسبی گویند. گزאرش کرده باشند) مذهب خاص(باشند، یا صرفاً آن رא فَطَحیان 

» یثٌ تَفَرَّدَ بِهِ فُـالنٌ    هذא حَد «: گویند   چنانچه بخوאهند مفرد بودن حدیثی رא بیان کنند، دربارۀ آن چنین می            :نکته
 ».تَفَرَّدَ بِنَقلِ هذא אلحَدیثِ אلکُوفِیُون«یا 
 

 برאی مفرد مطلق אی نمونه
 :توאن نمونۀ زیر رא که شیخ طوسی روאیت کرده אست، مثال زد برאی حدیث مفرد مطلق می

: אلهَمْدאنیٍّ، قـال  محمدُ بنُ علیِّ بنِ مَحْبوبٍ، عن یَعقوبَ بنِ یزیدَ، عن إبرאهیمَ بن مُحَمَّدٍ              
אمْرَأةٌ شَهِدَتْ علی وَصِـیَّةِ رَجُـلٍ لَـمْ         ): علیه אلسالم (אلحسن     أبِی کَتَبَ أحمدُ بنُ هِاللٍ إلیٰ    

b٢ 

A 

b١ b٣ 

c 

d١ d٢… 

 یا
b 

c 

b

c١ c٢ 

A 
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ال إلَّـا أنْ یکـونَ      : یَشْهَدْها غَیْرُها وَ فِی אلْوَرَثَةِ مَنْ یُصَدِّقُها و فیهِم مَن یَتَّهِمُها بِهِ فَکَتَـبَ             
 ١٩٤.یسَ بِوאجِبٍ أنْ تَنْفَذَ شَهادَتُهارَجُلٌ وَ אمْرأتانِ وَ ل

אسـت    زنی شاهد وصیت مردی بوده      : نوشت) علیه אلسالم (אحمد بن هالل به אمام هادی       
و به غیر אز وی شاهدی نیست، در حالی که אز میان ورثه کسی هست که شهادت زن رא                   

: در پاسـخ نوشـتند    אمام  . کنند  متهم می ] به دروغ [کند، אما بقیۀ ورّאث، آن زن رא          تأیید می 
مگر آنکه یـک مـرد و دو زن باشـند و الزم نیـست بـه                ] به شهادت زن عمل نکنید    [نه،  

 .شهادت آن زن אعتنایی شود
 ١٩٥.אین روאیت رא فقط אحمد بن هالل عَبَرتائی نقل کرده אست و روאیت אز אین جهت مفرد مطلق אست

 
 نمونه برאی مفرد نسبی
 ».אلمُسلِمُ مَن سَلِمَ אلمُسلِمُونَ مِن یَدِهِ وَ لِسانِهِ«): صلی אهللا علیه و آله(هللا قال رسول א: به אین حدیث دقت کنید

 . אز אین جهت אین حدیث دאرאی تفردِ نسبی אست١٩٦אند که تمام رאویان אین روאیت کوفی هستند؛ گفته
 
 

 حکم حدیث مفرد
با توجه بـه وضـعیت رאویـان     ) فرد (حدیث مفرد بین אقسام چهارگانۀ حدیثْ مشترک אست؛ بنابرאین حدیث مفرد          

 ١٩٧.توאند صحیح، حسن، موثق یا ضعیف باشد آن می
 

 شناسی کتاب
 :אند کتابهای زیر، به گردآوری אین نوع אحادیث پردאخته

 .ـ אألفرאد، دאرقُطْنی
 .دאود سَجِستانی ـ אلسُننُ אلَّتی تَفََّردَ بِکُلِّ سُنَّةٍ مِنها أهلُ بَلْدَةٍ، אبی

 
 
 
 غریب) ه
 .سم دیگری אز אین אقسام، حدیث غریب אستق

                                                 
سـت کـه بـه      ؛ مـشهور آن א    ٢٨، ص   ٣אالسـالمیه، بیتـا، ج      ، تحقیق سید حسن خرسان، دאر אلکتب        אالستبصارشیخ طوسی،    .١٩٤

،  ه١٣٨١ ه، אلحیدری ة، نجف، مطبع   אالقوאل ةخالصعالمه حلی،   : شود  روאیتی که אحمد بن هالل در نقل آن متفرد אست، توجه نمی           
 .٢٠٢ دوم، ص چاپ
هالل رא ضعیف، فاسـد אلمـذهب و کـسی کـه بـه                پذیرد و אبن    شیخ، אین روאیت رא، كه با خبر دیگری در تعارض אست، نمی            ١٩٥.

 .٢٨، ص ٣شیخ طوسی، پیشین، ج ): ال یَلتَفتُ إلی حدیثِه فیما یَختَصُّ بِنَقلِه(دאند  شود می  نمیحدیثش אعتماد
 .١١٨یشین، ص پ ، ربانی.١٩٦
؛ شـهید ثـانی،     ٢١٩ و   ٢١٨، ص   ١مامقانی، پیشین، ج    : ؛ و در شیعه   ٤٠١؛ عتر، پیشین، ص     ٢٢٦صبحی صالح، پیشین، ص      ١٩٧.

 .٧٩پیشین، ص 
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 تعریف غریب
 در لغت) אلف

 ١٩٨.و به معنای دور و جدא אفتاده אست» غ ر ب«غریب، صفت אز ریشۀ 
 
 در אصطالح) ب

אلحدیثُ אلَّذی یَنْفَرِدُ بِروאیَتِهِ رאوٍ وאحِـدٍ فِـی         «: אول آنکه گفته شده   :  אست  غریب در אصطالح دو گونه تعریف شده      
 حدیثی که در نقل آن یک رאوی متفرد باشد و אین تفرد در هر موضعی                ١٩٩؛».عٍ وقع אلتَفَرّدُ به مِن אلسندِ     أیّ موضِ 
 .توאند وאقع شود؛ به عبارت دیگر حدیثی אست که در یک جا אز سند، تنها یک رאوی آن رא نقل کند אز سند می

אیـن صـورت حـدیث بـر وאژۀ ناآشـنا و      غریب אللفظ؛ در : دوم آنکه به صورت مقید به کار رود و گفته شود      
 ٢٠٠.دشوאر مشتمل אست

 :رود عنوאن غریب برאی حدیث، در دو جهتِ کامالً متفاوت به کار می
אیـن نـوع غریـب אقـسام     . אی تنها یک رאوی آن رא روאیت کـرده باشـد   مورد אول در صورتی אست که در طبقه   ـ  

 . אلمتن و אإلسنادمتعددی دאرد؛ אز جمله غریب אلمتن، غریب אإلسناد و غریب
شـود کـه      مورد دوم در صورتی אست که به دلیل وجود وאژۀ ناآشنا و دشوאر در حدیث به آن غریب گفتـه مـی                     ـ  

کتابهایی با عنوאن غریـب     . غریب لفظاً شود    رود و خوאنده می      به کار می   لفظاًبرאی تمیز آن אز موאرد پیشین با قیدِ         
هـا هـم      گونه کـه غریـب אلقـرآن        אند، همان   آوری کرده   بت لفظی رא جمع   אلحدیث، نوع אخیر، یعنی אحادیثی با غرא      

 . شامل אلفاظ دشوאر قرآن هستند
 
 

 אقسام غریب
یابد، کـه אز جملـۀ آنهـا سـه صـورت زیـر          غریب با توجه به نوع و مکان تفرد رאوی آن، صورتهای مختلفی می            

 ٢٠١:אست
 
 ـ غریب אإلسناد و אلمتن١

رود که متن آن فقط אز یک طریق روאیت شده باشـد؛ یعنـی در هـر طبقـه،                      می אین عنوאن، برאی حدیثی به کار     
 :در אین صورت نمودאر آن چنین خوאهد بود. فقط یک نفر آن رא روאیت کرده باشد

                                                 
 .٦٨٦، ص ١ج یشین، پمنظور،  אبن . ١٩٨
هو אلحدیثُ אلذی تَفَرَّدَ بـه رאویـه، سَـوאءٌ          «: ؛ عتر آن رא چنین تعریف کرده      ٣٨؛ سبحانی، پیشین، ص     ١٦٠صدر، پیشین، ص    . ١٩٩

شـده بـه نظـر        ؛ ولی به لحاظ مرאد تفاوتی بـا تعریـف אنتخـاب           ٣٩٦؛ عتر، ص    »تَفََرَّدَ بِه عن إمامٍ یُجمَعُ حدیثُه أو عن رאوٍ غیر إمامٍ          
 .سدر نمی
 .٢٣١ ص ،١پیشین، ج  ، مامقانی.٢٠٠
؛ صبحی صـالح אیـن تقـسیم        ٢٠٣ و   ٢٠٢؛ میردאماد، پیشین، ص     ١٦٠؛ صدر، پیشین، ص     ٨١ و   ٨٠شهید ثانی، پیشین، ص     . ٢٠١
صـبحی صـالح، پیـشین،      : گانه رא نیاورده، אما غریب رא دאرאی אنوאع گوناگون دאنسته و به موאردی אز אین موאرد אشاره کرده אست                    سه

؛ عتر אفزون بر אیـن   ٣١ و   ٣٠طحان، پیشین، ص    : قسم אول و سوم   : ؛ طحان هم فقط אز دو نوع آن نام برده אست          ٢٢٧ و   ٢٢٦ص  
 .٣٩٧ ـ ٣٩٩عتر، پیشین، ص : سه، אنوאع دیگری رא هم برشمرده אست
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 e            d             c             b             A) معصوم(
 
 غریب אلمتنـ ٢

بعدی تعـدאد    چند طبقۀ אول فقط یک نفر آن رא روאیت کرده אما در طبقات             شود که در یک یا      به حدیثی گفته می   
در אیـن   . در وאقع یک طرف سند دאرאی تفـرد אسـت و طـرف دیگـر آن دאرאی شـهرت                  . رאویان بسیار شده אست   

 :صورت نمودאر سند آن چنین אست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمونه
، یاد کرد که آن رא فقط عمر بن خطاب نقل کرده و אز              »اتِی بالنّ عمالُألما א نّإ« تی روא توאن אز   برאی אین مورد می   

وی فقط علقمة بن وقاص لیثی و אز علقمه، فقط محمد بن אبرאهیم تمیمی و אز אو فقط یحیی بـن سـعید نقـل                         
 ٢٠٢.אند روאیت کرده) در حدود دویست نفر( אست، ولی אز یحیی، جمع کثیری  کرده

 و אین تفرد، در چهار طبقۀ نخست سند تکرאر شده אست            فرد دאرد  אول ت  ۀدر طبق به عبارت دیگر אین روאیت      
 .אما אز طبقۀ پنجم به بعد، حدیث شهرت یافته אست

 
 ـ غریب אإلسناد٣

یا אز یـک رאوی یـا چنـد رאوی روאیـت     ) علیه אلسالم(شود که آن رא אفرאد مختلفی אز معصوم       به حدیثی گفته می   
فر نقل کرده אست، در صورتی که אز دیگـرאن، אفـرאد متعـددی روאیـت                 אما אز یک نفر آنها فقط یک ن        ٢٠٣אند،  کرده
 :در אین صورت نمودאر سند آن یکی אز سه نمودאر زیر אست. אند کرده

                                                 
 .٨١؛ شهید ثانی، ص ١٢٥، ص قوאعد אلتحدیث،  ؛ قاسمی٥٤، ص علم אلحدیثچی،  شانه. ٢٠٢

توאنـد در אصـل سـند و در نقـل אز              یح אین אصطالح تصریح کرده אست که אین تفرد نقل، در مقابل شهرت، مـی              عتر در توض  ٢٠٣. 
نیز ممکن אست   ) علیه אلسالم (که در نقل אز معصوم        همچنان. توאند در نقل אز هر رאوی سند باشد         باشد و می  ) علیه אلسالم (معصوم  

 .٣٩٧אند؛ عتر، ص  نها روאیت کردهدر طرف مشهور آن، یک صحابی باشد که چند نفر אز آ

d١

A

c 

b 

d٤ d٣ d٢

  )علیه אلسالم(معصوم 

A 

b 

c٢

d٣ 

c٣

d١ 

c١ 
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 )١(نمودאر 
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 غریب אست و در     c١حدیث در طریق    ) ٢(אر  در نمود .  غریب אست  b١حدیث مذکور אز طریق     ) ١(در نمودאر   
 .  غریب و אز طریق صحابۀ دیگر مشهور אستb١روאیت אز طریق ) ٣( شهرت دאرد و در نمودאر cطریق 

 
 אی برאی غریب אإلسناد نمونه

، אی روאیتی رא אز אو نقل کرده باشند و אز אین طریق شناخته شده باشد                عمیر باشد که عده      אبن אبی  b٢هرگاه مثالً   
حسین بن (هم نقل کند، در אین صورت روאیت אز אین طریق        ) b١(و همین روאیت رא یک نفر אز حسین بن سعید           

 ٢٠٤.غریب אست) سعید
توאند در هر جای سند وאقع شود و یک  شود، بلکه تفرّد رאوی می  אنوאع غریب به אین سه حالت محدود نمی      :نکتـه 

یا آنکه روאیـت در بعـضی قـسمتهای سـند یـا مـتن، غریـب                  ٢٠٥نفر، رאویِ فردی معین یا گروهی معین باشد،       
  ٢٠٦.باشد

 
 

 و غریب  رאبطۀ مفرد
 بلکـه در    ٢٠٧هم در אصطالح مفرد و هم در غریب، معنای تفـرّد وجـود دאرد، אمـا بـا یکـدیگر متـرאدف نیـستند                       

کـه    نانباشد، چ   مصادیقی אشترאک و در موאردی אختالف دאرند و رאبطۀ آن دو אز نوع عموم و خصوص مطلق می                 
تمام אشکال غریب یا אز نوع مفرد نسبی אست یا مفرد مطلق، אما وجه אختالف آنها در مفرد نسبی אسـت کـه در                        
هر طبقه چند نفر آن رא گزאرش کنند؛ وقتی تفرد آن به دلیل אشترאک تمام رאویان در مذهب یا אنتساب بـه یـک                  

אی رאوی آن یـک نفـر نیـست غریـب خوאنـده              دאنند אمـا چـون در هـیچ طبقـه           شهر باشد آن رא مفرد نسبی می      
 ٢٠٨.شود نمی

 
 حکم حدیث غریب

توאند صحیح، حـسن،    یعنی با توجه به رאویان آن می     ٢٠٩حدیث غریب بین אقسام چهارگانۀ حدیثْ مشترک אست؛       
 .موثق یا ضعیف باشد

 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی کتاب

 : אست برאی نوع אول غریب، کتاب زیر عنوאن شده
                                                 

 .١٦٠مثال אز صدر، ص ٢٠٤. 
 .٢٢٨ و ٢٢٧صبحی صالح، ص : ک.برאی نمونه، ر٢٠٥. 
 .٣٩٢ عتر، ص ٢٠٦.
 .٤٠١دאند، ص  ؛ عتر نیز אین دو رא مترאدف نمی٢٢٦صبحی صالح، ص . ٢٠٧
تفاوت آنها فقط در نوع אستعمال אست؛ אند که  אند و عنوאن کرده   برخی عالمان אهل سنت قائل به ترאدف אین دو אصطالح شده          . ٢٠٨

؛ ٢٨طحـان، ص    : رود و غریب برאی فـرد یـا مفـرد نـسبی             به אین معنا که معموالً فرد یا مفرد برאی فرد یا مفرد مطلق به کار می               
 .تدאند ولی با توجه به אشترאک آنها در برخی مصادیق به אین تالزم در אستعمال قائل אس صبحی صالح آن دو رא مترאدف نمی

؛ عتر به تفصیل حاالت مختلف آن رא بحـث کـرده אسـت؛              ٢٧ ص   ،١ج  ؛ مامقانی،   ١٦١؛ صدر، ص    ٢٢٦ صبحی صالح، ص     ٢٠٩.
 .٤٠٢ و ٤٠١عتر، ص 
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 .مالک، دאرقُطْنِیـ غرאئب 
 :توאن نام برد אز کتابهای زیر می) غریب אللفظ(برאی نوع دیگر غریب 

 :در شیعه
 )٧٢٦م (ـ حلّ مشکالتِ אألخبار، عالمه حسن بن یوسف אلحلی 

  )١٠٨م (ـ مجمع אلبحرین، طریحی 
 ٢١٠)١٢٤٢م (ـ مصابیح אألنوאر فی حل مشکالت אألخبار، سید عبدאهللا شُبَّر 

 :در אهل سنت
 )٣٠٢م (ـ غریب אلحدیث، قاسم سَرَقُسْطی 

 ) ٤٠١م (ـ אلغریبین فی אلقرآن و אلحدیث، אحمد بن محمد אبوعبید هَرَوی 
 )٥٢٩م (אلغافر فارسی  ـ مجمع אلغرאئب، عبد

 ) ٥٣٨م (زَمَخْشَری ـ אلفائق، 
 )٦٠٦م (אثیر  ـ אلنهایة فی غریب אلحدیث و אألثر، אبن

 
 
 

 چکیده
 . که رאویان آن در هر طبقه بیش אز سه نفر و کمتر אز حد توאتر باشندمستفیض، حدیثی אست 
 .مشهور، حدیثی אست که نزد محدثان، به سبب آنکه رאویان زیادی آن رא نقل کرده باشند، شایع باشد 
 .حدאقل دو نفر אز دو نفر نقل کنند) در هر طبقه(عزیز، روאیتی אست که آن رא  
 .متمایز باشد] رאویانאز دیگر [ نحوی مفرد، حدیثی אست که رאوی آن به 
توאند وאقـع     حدیثی אست که در نقل آن یک رאوی متفرد باشد و אین تفرد در هر موضعی אز سند می                   غریب، 

 .شود
 

                                                 
 .٢٣٦، ص ١مامقانی، پیشین، ج . ٢١٠



 

 

 جلسۀ هفتم

 אنوאع خبر وאحد



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 آشنایی با אصطالحات حدیث قدسی، مرفوع، موقوف، مقطوع 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
در אدאمـه نیـز بـا تقـسیمات         . به علم حاصل אز آن به متوאتر و وאحد تقسیم شد          دید که خبر با توجه      پیش אز אین    

 بـه    אز دیـدگاه شـیعه      سند אنقطاع و   אتصال و   وضعیت رאویان  خبر وאحد با توجه به       .مختلف خبر وאحد آشنا شدید    
 در تقسیمی دیگـر .  و ضعیف و אز دیدگاه אهل سنّت به صحیح، حسن و ضعیف تقسیم شد               موثق ، حسن صحیح،

 .گردید و غریب تقسیم  مفرد مشهور، عزیز،مستفیض،و رאویان به تعدאد طرق خبر وאحد با توجه 
گویندۀ אصـلی کـسی אسـت کـه مـتن           . شود  در אین درس خبر وאحد با توجه به گویندۀ אصلی آن تقسیم می            

 شـود؛   ، صـحابه یـا غیـر אیـشان نقـل          )علیه אلسالم (حدیث אز אو نقل شده אست، حدیث ممکن אست אز معصوم            
بر אین אساس خبر وאحـد بـه چهـار قـسم تقـسیم              . که ممکن אست صریحاً אز قول خدאوند گزאرش شود          همچنان

 . مرفوع، موقوف و مقطوع٢١١حدیث قدسی،: شود می
 
 
 

 قدسی) אلف
אولین قسم אز אین אقسام چهارگانه، حدیث قدسی אسـت کـه אبتـدא بـه معنـای لغـوی و سـپس אصـطالحی آن                          

 .پردאزیم می
 
 

 ف حدیث قدسىتعری
 در لغت) אلف

אین نوع حدیث به علت . باشد که کلمۀ قدس، אسم و مصدر به معنای پاک می» ق د س«אسم منسوب אز ریشۀ 
  ٢١٢.شود אنتساب آن به ذאت אقدس אلهی چنین نامیده می

 
 در אصطالح) ب

 : אند در אصطالح آن رא چنین تعریف کرده

                                                 
  .رود یکی אز אقسام حدیث مرفوع به شمار میباشد، ) علیه אلسالم(، به אعتبار אینکه گویندۀ آن معصوم حدیث قدسی. ٢١١
 . ٣٢٣، ص عتر: אند  آن دالیل دیگری هم عنوאن کردهۀאلبته در وجه تسمی ؛٩٤، ص ٤، ج طریحی. ٢١٢
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  אهللاِ ولَسُ رَ تُعْمِ سَ ولُقُیَ) علیه אلسالم ( بٍطالِ  أبی نَ عَلِیَّ بْ  نَنیمِؤْمُ אلْ  أبی أمیرَ  تُعْمِ سَ ولُقُیَ
ـ     :ولُقُ یَ لَّ جَ  وَ زَّ عَ  אهللاَ تُعْمِ سَ ولُقُ یَ یلَئِرَبْ جَ تُعْمِ سَ ولُقُیَ) صلی אهللا علیه و آله    ( ا  ال إلـه إلَّ
ـ   أَ ها وَ وطِرُشُ نادאنا بِ  ةُلَאحِلرَّ א تِرَّا مَ مَّلَی فَ ذאبِ عَ نْ مِ نَی أمِ نِصْ حِ لَخَ دَ نْمَی فَ نِصْ حِ אهللاُ  نْنا مِ
 ٢١٣.هاوطِرُشُ

، )علیه אلـسالم  (پدرم موسی بن جعفر     : کند که فرمودند    نقل می ) علیه אلسالم (صدوق با سندی אز אمام رضا        
صـلی אهللا علیـه و   (محمد رسـول خـدא   ... شنیدم که فرمود ) علیه אلسالم(فرمود אز پدرم جعفر بن محمد صادق    

ال إله إال אهللا دژ من אست، هرکه به         : شنیدم خدאوند متعال فرمود   : رא گفته אست که جبرئیل אو رא گفته که        אو  ) آله
 حـضرت مـا رא نـدא        ، و هنگامی که مرکب به حرکت درآمـد        ،دژ من دאخل شود אز عذאب من در אمان خوאهد بود          

 .مشروطی دאرد و من אز جمله شروط آن هست) אما אین אمنیت אز عذאب(دאدند، 
 

 حکم אحادیث قدسی
توאند ضعیف یا صحیح و موثق یا         حدیث قدسی אز אقسام مشترک حدیث אست و با توجه به وضعیت سند آن می              

 ٢١٤.حسن باشد
 

 شناسی אحادیث قدسی کتاب
אند؛ אز جملۀ אین کتابها در    آوری کرده   های مستقلی جمع    عالمان شیعه و אهل سنت אحادیث قدسی رא در مجموعه         

 :های ذیل نام برد אن אز مجموعهتو شیعه می
که ظاهرאً אولین تألیف مستقل در شـیعه،  ) ١٠٧٤م (ـ אَلْبَالغُ אلْمُبین فِی אلْاَحادِیثِ אلْقُدْسِیَّه אز سید خلف هُوِیزی  ١

  ٢١٥.باشد אز אین نوع می
 ) ١١٠٤م (ـ אَلْجَوאهِرُ אلسَّنِیَّةِ فِی אلْاَحادیثِ אلْقُدْسِیَّه אز شیخ حر عاملی ٢
که تکمیل کتـاب شـیخ      ) ١٣٠٦م  (ـ تَرصِیعُ אلْجَوאهرِ אلسَّنیَِّةِ فِی אلْاَحادیثِ אلْقُدْسِیَّه אز میرمحمد عباس تُستَرِی            ٣

  ٢١٦.باشد حر عاملی می
 :ترین آنها کتابهای ذیل אست אند که אز مهم عالمان אهل سنت کتابهای متعددی در אین موضوع نگاشته

 . حدیث אست٢٧٢ةُ بِالْاَحادیثِ אلْقُدْسِیَّه אز عبدאلرئوف مُناوی که متضمن ـ אَلْاِتْحافاتُ אلسَّنِی١َّ
 حدیث قدسـی در سـه       ٨٦٤که متضمن   ) ١٢٠٠م  (ـ אَلْاِتِْحافاتُ אلسَّنِیَّةُ فِی אلْاَحادیثِ אلْقُدْسِیَّه אز محمد אلمدنی          ٢

 .ساختار مختلف אست
 . حدیث قدسی رא در بر دאرد٤٠که ) ١٠١٤م (ز مال علی قاری ـ مُعجَمُ אألحادِیثِ אلقُدسِیَّةِ אلصَّحِیحَه א٣

                                                 
 .٢٣٦، ص یאألمالصدوق، . ٢١٣
کسانی هم کـه אز آن یـاد        : אصول אلحدیث ،  אلروאشحشهید ثانی،   : ک.ر: אند  ه بعضاً אز حدیث قدسی یاد نکرده      یعنگارאن ش  درאیه. ٢١٤
אما حکم  : אند  ن رא تعریف کرده   آ ، אثر  و  حدیث، سنت  ۀار تعریف وאژ  ن אین علم یعنی در ک     ۀار مفاهیم אولی  אند، به تعریف آن، در کن       کرده

الح بـدون   صـ و صـبحی    : ١٢٦، ص   طحان: אز عالمان אهل سنت، طحان آن رא در شمار אقسام مشترک آورده           . אند  آن رא بیان نکرده   
 .١١، ص الحصصبحی : تאی אلهی دאنسته אس ن، آن رא دאرאی بارقهآتصریح به حکم 

 .٤٧، ص ربانی. ٢١٥
 .٤٨، ص ٥، ج همستدرک مقباس אلهدאیمامقانی، . ٢١٦
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 تفاوت حدیث قدسی با قرآن
אند، אز جمله آنکه ویژگیهـای ذیـل رא     عالمان وجوه متعددی رא برאی بیان تفاوت قرآن و حدیث قدسی ذکر کرده            

 :אند אختصاصاً برאی قرآن و نه حدیث قدسی، صادق دאنسته
ترین وجوه אفترאق אین دو אست که با قیـد عـدم              אین אز مهم  :  אعجاز ندאرد  قرآن معجزه אست و حدیث قدسی      ـ١

 .تحّدی در تعریف حدیث قدسی لحاظ شد
 .شود و نه حدیث قدسی نماز به خوאندن قرآن برپا می ـ٢
 .شود و نه حدیث قدسی منکر قرآن، کافر محسوب می ـ٣
  ٢١٧.ت قرآن بدون طهارت حرאم אست؛ אین حکم برאی حدیث قدسی صادق نیس مسّ ـ٤
 ٢١٨.شود، در حالی که در حدیث قدسی توאتر شرط نیست قرآن به توאتر ثابت می ـ٥
 

 تعدאد אحادیث قدسی
אنـد، برخـی אز عالمـان אهـل           אند، אما در شمارش آن אختالف کـرده         عالمان تعدאد אحادیث قدسی رא بسیار ندאنسته      

 ٢٢٠. مورد رא آورده אست٢٧٢ و مُناوی در جمعِ אین אحادیث، ٢١٩אند سنت آن رא بیش אز دویست دאنسته
 مـورد  ٩٠٠אنـد و شـمار آن رא بـه نزدیـک      אما عالمان بعدی، به جمـع تعـدאد بیـشتری אز آن موفـق شـده              

 . حدیث قدسی رא گرد آورده אست٦٥٦ در شیعه نیز شیخ حر عاملی در مجموع، ٢٢١.אند رسانده
 

 ساختار אحادیث قدسی
אند که در همۀ آنهـا سـخنی، بـه طـور مـستقیم یـا                  ردهאحادیث قدسی رא در قالبهای کالمی مختلفی گزאرش ک        

 : غیرمستقیم به خدאوند نسبت دאده شده אست؛ אز جمله گفته شده
، در  )صـلی אهللا علیـه و آلـه       (؛ پیامبر אکـرم     »: ....فِیمَا یَروِیهِ عَن رَبِّه   ) صلی אهللا علیه و آله    (قال رسولُ אهللاِ    «

 ...: .فرماید آنچه אز پروردگارش نقل کرده، می
؛ خدאونـد متعـال، در آنچـه        ») ....صـلی אهللا علیـه و آلـه       (قال אهللاُ تعالی، فِیمَا رَوאهُ عَنهُ رَسُـولُه         «و یا آنکه    

 ٢٢٢: ....فرماید رسولش אز אو گزאرش کرده، می
 :و یا آنکه ممکن אست، به صورت نقل قول مستقیم در ضمن بیاید

                                                 
دیگر رא هـم بـرאی      ، دو ویژگی     ویژگی چهار تهانوی در کنار אین      ؛١٢٧، ص    طحان ؛٣٢٣، ص   ؛ عتر ٦٣٤، ص   ١تهانوی، ج   . ٢١٧

شـود و دوم   یا منتقل مـی ؤقدسی به אلهام یا رکه حدیث   نقل قرآن جبرئیل אست، در حالی  ۀن אینکه وאسط  آقرآن برشمرده אست و     
رسد אختصاص אین دو ویژگـی بـه          به نظر می  . که حدیث قدسی چنین نیست     نکه لفظ قرآن قطعاً אز سوی خدאوند אست، در حالی         آ

 نـسبت دאدن    אگرچه. با خدאوند אست   )صل אهللا علیه و آله    ( چگونگی وحی و אرتباط پیامبر אکرم        ۀگاه مؤلف دربار  دقرآن، مبتنی بر دی   
توאند مستند و مستدل باشد، אما אختصاص آن به قرآن و نفی آن אز غیر قرآن، مبتنی بـر دیـدگاه کالمـی مؤلـف و                      آن به قرآن می   
 .١١، ص صبحی صالح: ک.ر .ست א لفظ אز جانب خدא،ند که در حدیث قدسی همא باشد و برخی، بر آن محل بحث می

 .١٢٧طحان، ص . ٢١٨
 .١٢٧، ص طحان. ٢١٩
 .١٢٨، ص طحان. ٢٢٠
 . مورد رא אز منابع אهل سنت گرد آورده אست٨٦٤ که ،حادیث אلقدسیهه فی אألنی אلساتتحافאال ،نیدمل محمد א:ک.ر. ٢٢١
 .١١، ص  صبحی صالح؛٣٢٣ص  ، عتر؛١٢٧، ص طحان. ٢٢٢



 

http://vu.hadith.ac.ir ٨٧

خدאوند : فرماید می) صلی אهللا علیه و آله (؛ پیامبر   ».... تعالی   قال אهللا ): صلی אهللا علیه و آله    (قال رسولُ אهللا    «
 ٢٢٣: ....فرماید متعال می

 مرفوع) ب
 .قسم دوم אز אین אقسام چهارگانه، مرفوع אست

 
 

 تعریف مرفوع

 در لغت
 ٢٢٤.و به معنای بلندمرتبه אست» ر ـ ف ـ ع«مرفوع، אسم مفعول אز ریشۀ 

 
 در אصطالح

 :אست؛ אولین مورد آن چنین تعریف شده אستبه دو معنا به کار رفته 
 حدیثی کـه طـی      ٢٢٥؛».مِن قولٍ أو فعلٍ أو تقریرٍ     ) علیه אلسالم (ما אُضیفَ إلیَ אلمعصومِ     «

 .نسبت دאده شده אست) علیه אلسالم(آن، گفتار، کردאر یا تقریری به معصوم 
 . مرفوع به معنای دوم یکی אز אنوאع منقطع אست

 
 אقسام مرفوع
 :کنند ع رא با توجه به موضوع آن به سه دسته تقسیم میحدیث مرفو

 .کند رא گزאرش می) علیه אلسالم(ـ مرفوع قولی، یعنی حدیثی که سخن معصوم ١
 . کند رא گزאرش می) علیه אلسالم(ـ مرفوع فعلی، یعنی حدیثی که عمل معصوم ٢
 ٢٢٦.کند ش میرא گزאر) علیه אلسالم(ـ مرفوع تقریری، یعنی حدیثی که تقریر معصوم ٣

 :توאن مثال آورد برאی هر یک אز אقسام مرفوع، אحادیث ذیل رא می
حـدثنا  «یـا   » ....یقولُ کذא   ) علیه אلسالم (سمعتُ אلمعصومَ   «: مرفوعِ قولی که در אنتهای سند چنین آمده אست        ـ  

 : مانند» ): ....علیه אلسالم(قال «یا » ) ....علیه אلسالم(אلمعصومَ 
رَאهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ אلْفَضْلِ بْنِ شَـاذَאنَ جَمِیعـاً عَـنِ אبْـنِ                  َعلِیُّ بْنُ إِبْ  

إِذَא بَلَغَـتِ   « : یَقُـولُ  )علیـه אلـسالم   ( أَبَاعَبْدِאللَّـهِ     سَـمِعْتُ  عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّאجٍ قَالَ      أَبِی
ـ     ﴿لَی حَلْقِهِ لَمْ یَكُنْ لِلْعَالِمِ تَوْبَةٌ ثُمَّ قَـرَأَ          إِאلنَّفْسُ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ        אللَّـهِ   یإِنَّمَـا אلتَّوْبَـةُ عَلَ
 ٢٢٧».﴾لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ אلسُّوءَ بِجَهالَةٍ

                                                 
 .٢٤٥، ص ٢، ج کافی. ٢٢٣
 .١٢٩، ص ٨منظور، ج  אبن. ٢٢٤
؛ عالمان אهل سنت نیز     ٦٦، سبحانی، ص    ١٨٢؛ صدر، ص    ٢٠٧، ص   ١ ج   ؛ مامقانی، ١٩٩؛ میردאماد، ص    ٧٧شهید ثانی، ص    . ٢٢٥

، آن )علیه אلسالم(אند و به جای معصوم  אند، جز آنکه بر قول و تقریر، صفت همان رא هم אفزوده         مرفوع رא مشابه همین تعریف کرده     
 .١٢٨؛ طحان، ص ٣٢٥؛ عتر، ص ٢١٧صبحی صالح، ص : אند אختصاص دאده) صل אهللا علیه و آله(رא به پیامبر 

 .אند ؛ عالمان شیعه به אین تقسیم אشاره نکرده١٢٩، ص  طحان؛٢١٧، ص صبحی صالح. ٢٢٦
 .٤٧، ص ١ی، ج نیאلكل. ٢٢٧
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علی بن אبرאهیم אز پدرش و محمد بـن אسـماعیل אز فـضل بـن شـازאن مـشترکاً אز אبـن           
) علیـه אلـسالم   ( گفـت شـنیدم אمـام صـادق          אند که   عمیر אز جمیل بن درאج نقل کرده        אبی
 ،و با دست به حلق خـود אشـاره کردنـد          ،  رسد  هنگامی که نفس به אینجا می     : فرمودند  می

همانـا توبـه אز آن   : گاه אین آیـه رא قرאئـت فرمودنـد    دیگر توبه אز عالم پذیرفته نیست، آن 
 . دهند کسانی אست که عمل ناروאیی رא אز روی نادאنی אنجام می

علیـه  (؛ معـصوم    »...رأیتُ אلمعـصومَ یَفعـلُ کـذא        «: وعِ فعلی که در אنتهای سند رאوی چنین گزאرش کرده         مرفـ  
 : ، مانند...کرد  رא دیدم که چنین می) אلسالم

ـ  ع(أَبَاعَبْدِאللَّهِ   رَأَیْتُ   :عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ      عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ אبْنِ أَبِی       )سالملیه אل
 ٢٢٨.یَجْلِسُ فِی بَیْتِهِ عِنْدَ بَابِ بَیْتِهِ قُبَالَةَ אلْكَعْبَةِ

אمـام  : عمیر אز حماد بن عثمان نقل کرده کـه گفـت            علی بن אبرאهیم אز پدرش אز אبن אبی       
 .نشستند رא دیدم در منزلشان، دم در، رو به قبله می) علیه אلسالم(صادق 

؛ در محضر   »....فعلتُ بِحَضرَِة אلمَعصومِ کذא     «: کند  وی چنین حکایت می   مرفوعِ تقریری که در אنتهای سند، رא      ـ  
 .چنین کردم) علیه אلسالم(معصوم 

) صلی אهللا علیه و آلـه     (به مُتعه که در روאیات متعددی گزאرش شده אست یارאن پیامبر             ربوطممثالً אحادیث   
  ٢٢٩.کردند ین کار نهی نمیکردند و אیشان אز א در زمان حیات آن حضرت به אین کار مبادرت می

 
 حکم حدیث مرفوع

. حدیث مرفوع به معنای مورد بحث در אین تقسیم، אز אقسام مشترک، بین صحیح، حسن، موثق و ضعیف אسـت                   
گونه که آمد در حدیث مرفوع، فقط نظر به کسی אست که حدیث אز אو یا دربارۀ אو אست، خوאه آنکـه سـند           همان

در אین صورت در حدیث مرفوع אگر       . آنکه رאویان آن مورد אعتماد باشند یا نباشند       متصل باشد و یا نباشد و خوאه        
سند متصل نباشد، روאیت قطعاً ضعیف خوאهد بود؛ אما אگر سند متصل باشد، در صورتی که رאویـان دروغگـو یـا                      

توجـه بـه   باشند، روאیت ضـعیف و אگـر رאویـان قابـل אعتمـاد باشـند یـا مـدح شـده باشـند، بـا                          ... ناشناخته یا   
 .خصوصیاتشان صحیح، حسن یا موثق خوאهد بود

 
 شناسی אحادیث مرفوع کتاب

گونـه    آوری אیـن    باشند و جوאمع حدیثی אین دو فرقه، در אصل، جمـع            عموم روאیات شیعه و אهل سنت مرفوع می       
ع حدیثی رא در شـمار      אند و אستطرאدאً אقسام دیگر بدאن رאه یافته אست، لذא باید تمام جوאم              אحادیث رא در نظر دאشته    

 .گونه کتابها به حساب آورد אین
 

 تبیین بیشتر معنای مرفوع
در یک معنای آن، کـه      . در تبیین معنای مرفوع، باید توجه دאشت که אین אصطالح، به دو معنا به کار رفته אست                

 حـدیث   یکی אز אنوאع حدیث منقطع אست که אختصاصاً توسط عالمان شیعه אسـتعمال شـده אسـت و در تقـسیم                    

                                                 
 .٦٦٢، ص ٢ی، ج نیکل.٢٢٨
ثم لم  ) صلی אهللا علیه و آله    (فعلته مع رسول אهللا     «: گوید  ؛ رאوی در אین مورد می     ٢٩٦، ص   ٤طباطبائی، ج   : ک.برאی نمونه، ر  . ٢٢٩

 .»... .نا عنه حتی قَبَضه אهللاُ ینها 
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 :قال

باشد چنانچه آمد، در אیـن    אما مرفوع در معنای אول آن بین شیعه و אهل سنت مشترک می ٢٣٠.منقطع خوאهد آمد  
تقسیم، یعنی تقسیم حدیث به قدسی، مرفوع، موقوف و مقطوع، آنچه محل توجه אست אین אست که کسی کـه       

باشـد؛    مـی ) علیـه אلـسالم   (فرد معصوم   در حدیث مرفوع، אین     . باشد  حدیث אز אو یا دربارۀ אو אست، چه کسی می         
نقل شده אست و مثالً پیـامبر  ) علیه אلسالم(یعنی אگر متن حدیث گزאرش یک سخن אست، אین گفتار אز معصوم         

אند، در אین صورت نمودאر فرضـی آن چنـین خوאهـد              سفارشی رא به یارאن خود کرده     ) صلی אهللا علیه و آله    (אکرم  
 :بود
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رفتار خود رא توضیح    ) علیه אلسالم (شک خود معصوم       حدیث بیان عمل و رفتاری باشد، بی       אما אگر مضمون  
 . دهد که در אین صورت، گفتار خوאهد بود و نه رفتار نمی

دهد، فرد دیگری، صحابه یا تابعی یا غیـر           ، کسی که آن رא توضیح می      )علیه אلسالم (در بیان رفتار معصوم     
نمـودאر  . شـود   אست، مرفوع تلقی مـی    ) علیه אلسالم ( موضوع آن عمل معصوم      گونه אحادیث هم که     אین. אو אست 

 .گونه رسم کرد توאن אین فرضی آن رא می
 
 
 
 
 
 
 
 

 .شود نیز به مانند عمل אو، توسط دیگرאن بازگو می) علیه אلسالم(تقریر معصوم 
 )علیهم אلـسالم (بیت   ، אهل )ه و آله  صلی אهللا علی  ( در تعریف شیعه، حدیث مرفوع، عالوه بر پیامبر אکرم           ):١(توجه  

) صلی אهللا علیه و آلـه  ( حال آنکه در تعریف אهل سنت אین אمر אختصاص به پیامبر אکرم              ٢٣١گیرد،  رא نیز در بر می    

                                                 
 .مرفوع بدین معنا در مبحث نهم تعریف شده אست. ٢٣٠
به همـین دلیـل، در      . کنند  برند و کمتر آن رא به אین معنا אستفاده می           عالمان شیعه، عموماً مرفوع رא به معنای دوم به کار می          . ٢٣١

אختـصاص   )صل אهللا علیـه و آلـه      (لذא بیشتر به حدیث پیامبر      אستعمال אین کلمه، در معنای אول، אستعمال אهل سنت غالب אست و             
که אستعمال آن در אین معنا، معموالً با قرینه           همچنان. رود  بیت به کار می     אز אهل  )صل אهللا علیه و آله    (دאرد و کمتر برאی غیر پیامبر       

 .همرאه אست

A 
 
b 
 
c 
 
d 
 
e 

b 

 
c 

 
d 
 
e 

 A عمل 
 ))علیه אلسالم(معصوم (
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) صلی אهللا علیـه و آلـه      (که در تعریف אهل سنت بیان خصوصیات جسمانی و אخالقی آن حضرت               همچنان. دאرد
  ٢٣٢.אما در شیعه فقط قول، فعل و تقریر مورد نظر אستشود،  نیز در شمار حدیث تلقی می

بندی تـوجهی    در حدیث مرفوع، نظر به فردی אست که حدیث אز אو یا دربارۀ אو אست و در אین تقسیم              ):٢(توجـه   
به وضعیت سندی وجود ندאرد؛ ممکن אست سند حدیث تا آخرین فرد متصل باشد و ممکن אست دچـار قطـع و                      

 .אفتادگی باشد
 
 
 
 موقوف) ج

 .قسم دیگر אز אین دسته אحادیث، حدیث موقوف אست
 
 

 تعریف موقوف
 در لغت

 ٢٣٣.شده אست و به معنای متوقف» و ـ ق ـ ف«אسم مفعول אز ریشۀ 
 

 در אصطالح
 :در אصطالح چنین تعریف شده אست

 ٢٣٤.مِن قَوْلٍ أو فعلٍ أو تقریرِ) علیه אلسالم(ما אُضیفَ إلی مُصاحِبِ אلمَعصومِ 
نـسبت  ) علیه אلـسالم  ( گفتار، کردאر یا تقریری رא به یکی אز همرאهان معصوم            حدیثی که 

 .دهد
 

                                                 
 حدیث آوردیم و به همین تفاوتها هم אشـاره  ۀدربار پیش אز אین در بحث אز مفاهیم، تفاوت کلی دیدگاه شیعه و אهل سنت رא           . ٢٣٢

پرهیـزیم؛ אمـا در       ور شدیم که چون אین تفاوت نظر در تعریف تمام אقسام حدیث وجود دאرد، אز تکرאر آن می                 آجا یاد  کردیم و همان  
אنـد،   بعی אختـصاص دאده و نه صحابی و تا )صل אهللا علیه و آله(رא فقط و فقط به پیامبر  אین مدخل، چون אهل سنت، حدیث مرفوع 

 .אیم به بیان אین تفاوت پردאخته
 .٢٢٣، ص ٥، ج אهیدیفر. ٢٣٣
 אند، در حـالی      אستفاده کرده  روی אز   ضیفأ ۀخذ شده אست؛ عالمان شیعه به جای وאژ       אאین تعریف با تصرفاتی אز تعاریف موجود         .٢٣٤

روی عـن   مـا « رساتر باشد אز آن جهت که در تعبیـر  ضـیف أ ۀرسد، وאژ به نظر می و. אند  رא به کار بردهضیفأאهل سنت،    که عالمان 
کنـد کـه چـه بـسا           به معنای نقل گفتار و کردאری אز صحابی، אین بردאشت به ذهن خطـور مـی                ،»...و فعل   أقول   من... مصاحب  

. ود نـدאرد   אیـن אیهـام وجـ      فیضـ أ تعبیردر  که   ، که گزאرش شده، در حالی     ستאوخود  گزאرش کرده نه אینکه عمل       صحابی عمل رא  
، ص  سـبحانی ؛٩١، ص  آمـده؛ شـهید ثـانی   غیـره  یا  نحوه تصریح نشده بلکه     تقریرعالوه بر אین در برخی تعابیر عالمان شیعه، به          

 معصوم به کـار نرفتـه و نبـی    ۀ؛ در تعاریف אهل سنت کلم٣٢٠، ص ١، ج    مامقانی ؛ تصریح کرده אست   تقریـر ؛ אما مامقانی به     ١٠١
،  صـدر  ،٣٢٠، ص   ١، ج   ؛ مامقـانی  ٩١، ص   شهید ثانی : ه کار رفته אست و لفظ صحابی אستعمال شده אست         ب ) אهللا علیه و آله    یصل(

 .٢٠٨، ص  صبحی صالح؛١٣٠، ص  طحان،٣٢٦، ص  عتر؛١٠١، ص  سبحانی،١٨٤ص 
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 אقسام حدیث موقوف 
  ٢٣٥.אند برخی، حدیث موقوف رא نیز همانند مرفوع، به موقوف قولی، فعلی و تقریری تقسیم کرده

 
 ذكر نمونه برאی حدیث موقوف

 :توאن مثال زد برאی حدیث موقوف به مورد ذیل می
 بنُ حسنِ אلصَّفار عَن عُمرאنِ بنِ مُوسی عَن مُوسَـی بـنِ جَعفَـرٍ عَـن مُحمـدِ بـنِ                     محمدُ

بُکَیرٍ عَن عَبدِאالعلی مولی آل سـامٍ فِـی           אلحُسَینِ عَنِ אلحسنِ بنِ علیِّ بنِ فَضَّالٍ عَن אبنِ        
لـشَّمسُ  یُفطِـرُ و إِن خَـرَجَ قبـلَ أن تَغِیـبَ א           : אلرَّجلِ یُریدُ אلسفرَ فی شهرِ رمـضان، قـال        

 ٢٣٦.بِقَلِیلٍ
محمد بن حسن صفار אز عمرאن بن موسی אز موسی بن جعفـر אز محمـد بـن حـسین אز                     

بکیر عبدאالعلی موالی آل سام دربارۀ مردی کـه در مـاه    حسن بن علی بن فضال אز אبن    
אفطار کند حتی אگر فقط     ) אش رא   روزه(باید  : کند که گفت    رمضان قصد سفر دאرد، نقل می     

 .אش خارج شود  غروب خورشید אز خانهאندکی قبل אز
رسد و به گفتۀ عبدאالعلی که אز אصحاب אمام صادق            نمی) علیه אلسالم (در אین روאیت سند به אمام معصوم        

 .شود אست، ختم می) علیه אلسالم(
 

 حکم حدیث موقوف
ف نظـر وجـود   در بیان نسبت אین نوع حدیث با אقسام چهارگانۀ حدیث بین عالمان شیعه و אهـل سـنت، אخـتال    

 :دאرد
   ٢٣٧.אز نظر شیعه حدیث موقوف אز אقسام حدیث ضعیف אست) אلف

 یک אز شروط الزم برאی صحت حدیث אست؟ توאنید معین کنید، حدیث موقوف، فاقد کدאم آیا شما می
 אتصال ) אلف
 وثاقت رאوی) ب
 شیعه بودن رאوی) ج
 )علیه אلسالم(رسیدن به معصوم ) د

وف حتی در صورتی که سند آن تا صحابی متصل بوده، رאویانش موثق و אمـامی                אز نظر شیعه، حدیث موق    
 .אست) علیه אلسالم(شود، چرאکه فاقد شرط مهمِ رسیدن به معصوم  هم باشند، ضعیف، تلقی می

 .دیدگاه אهل سنت دربارۀ حدیث موقوف، نیازمند توضیح אست) ب
صـلی אهللا علیـه و       (یدن آن به پیامبر אکـرم     אز آنجا که در تعریف אهل سنت אز حدیث صحیح و حسن، رس            

 در صورتی که شروط صحت رא دאشته        ،آید   که پس אز אین می     ، شرط نشده بود، حدیث موقوف و مقطوع هم        )آله
 پیش אز אین آمد که شروط قبول حدیث אز نظر אهل سنت، אتصال سند،               ٢٣٨توאنند صحیح نامیده شوند،     می. باشند

                                                 
 .١٣١ و ١٣٠طحان، ص . ٢٣٥
 .٤٩، ش ٢٣٠، ص ٤، ج تهذیبشیخ طوسی، . ٢٣٦
 . ٩١شهید ثانی، ص . ٢٣٧
 .١٣٣طحان، ص . ٢٣٨
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عدم علت אست و در אین صورت אگر روאیت موقوفی אیـن ویژگیهـا رא دאشـته                 ضبط، عدאلت رאوی، عدم شذوذ و       
 .باشد صحیح، و אگر ندאشته باشد ضعیف خوאهد بود

بنابرאین אز نظر אهل سنت حدیث موقوف אز אقسام حدیث مشترک بین صـحیح، حـسن، موثـق و ضـعیف                     
طعاً حجت هستند و در مـوאرد، دیگـر        אی אز אحادیث موقوف در حکم مرفوع و ق          אست و به لحاظ אعتبار آن، دسته      

 .אختالف نظر وجود دאرد
 

 تبیین بیشتر معنای موقوف
در . طور که در موאرد پیشین هم آمده در אین تقسیم نظر به کسی אست که حدیث אز אو یا دربـارۀ אو אسـت    همان

یعنـی مـصاحب و همـرאه     تـر،     بود و در אینجا، אین فرد، یک طبقه پـایین         ) علیه אلسالم (مرفوع، אین فرد، معصوم     
 .אست) علیه אلسالم(معصوم 

در אنتهای سند، صـحابی     . شود، گفتار باشد    طور که در مورد پیشین آمد، در صورتی که آنچه نقل می             همان
 :شود گوید و لذא نمودאر فرضی آن چنین می قرאر دאرد که سخنی رא می

 
 
 
 

 )١(نمودאر 
 
 

אنقطاع لحاظ نشده אست و ممکن אست سلسلۀ رאویان تا صـحابی            با توجه به آنکه در אین تقسیم אتصال یا          
و ممکن אست در سلسلۀ سند آن אنقطاع به وجود آمده باشد و مثالً یک یا                ) ١(متصل باشد، مانند نمودאر فرضی      

 : نمودאر ذیلچند نفر אفتاده باشند، مانند
 
 
 
 

 )٢(نمودאر 
 
 
 

توאنـد آن رא گـزאرش کنـد و فـرد              که خود אو نمـی     در صورتی که رفتار صحابی گزאرش شود، طبیعی אست        
 :مودאر فرضی آن چنین خوאهد بوددیگری باید آن رא گزאرش كند، در אین صورت، ن

: .....  قال
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 )٣(نمودאر 
 
 
 
 
 
 

رא ) علیـه אلـسالم  ( الزم אست به אین نکته توجه شود که در تعریف حدیث موقوف אهـل سـنت، معـصوم          :توجـه 
 .دهند بیت نیز تعمیم می دאنند و شیعه آن رא به אهل می)  علیه و آلهصلی אهللا(منحصر در پیامبر אکرم 

رود،    همچنین باید توجه دאشت که موقوف، برאی حدیث غیرصحابی و مصاحب معصوم نیـز بـه کـار مـی                    :توجه
ین אما در א  . אی در سلسلۀ سند که حدیث بر אو متوقف شده، به کار برد              توאن برאی هر رאوی     یعنی אین تعبیر رא می    

 ٢٣٩.صورت باید گفت که حدیث، موقوف بر فالن رאوی אست
 

 نکته

دهنـد، یعنـی آنکـه آیـا حـدیث            אی رא به حجیت آن אختصاص می        אهل سنت در بحث אز موقوف، بحث جدאگانه       
عالمان אهل سـنت در مقـام جـوאب بـه אیـن             . موقوف به لحاظ شرع حجت אست و باید بدאن عمل شود یا خیر            

 :کنند قوف رא به دو دسته تقسیم میسؤאل، אبتدא روאیات مو
 .ـ روאیات موقوفی که در وאقع مرفوع هستند١
 .ـ بقیۀ روאیات موقوف٢

אنـد یـا عمـل אو رא گـزאرش      אی אز روאیات موقوف هستند که سخن صـحابی  دهند که دسته آنها توضیح می  
ست؛ با אین همه ورאی אین ظاهر و        نی) صلی אهللا علیه و آله    (کنند و در אین روאیات هیچ سخنی אز پیامبر אکرم             می

 אز پیـامبر אکـرم       در وאقع אمر باید אین روאیات رא مرفوع دאنست و آن گفته یا کردۀ صحابی رא متکی بر אمر و نهی                    
دאننـد و   گونه אحادیـث موقـوف رא در حکـم مرفـوع مـی      تلقی کرد؛ عالمان אهل سنت אین     ) صلی אهللا علیه و آله    (

 אز  ٢٤٠ :אنـد   شود، معـین کـرده      ن، موאردی אز موقوف رא که אز אین قبیل شناخته می          هم אیشا . کنند  حجت تلقی می  

                                                 
مطلق و مقید که אوّلـی      : אند  ؛ عالمان شیعه معموالً حدیث موقوف رא به دو قسم تقسیم کرده           ١٣١؛ طحان، ص    ٣٢٧ ص   عتر،. ٢٣٩

 ، ١؛ مامقـانی، ج     ١٠١؛ سـبحانی، ص     ١٨٥؛ صـدر، ص     ٩١بر تعریف אصلی و دومی بر אین مـورد داللـت دאرد؛ شـهید ثـانی، ص                  
رسد، אز آنجا که نزد אیشان تفاوتی بین قول صـحابی             ن شیعه به نظر می    ؛ با بررسی نوع کاربرد אین אصطالح אز بین عالما         ٣٢٠ص  

با دیگرאن وجود ندאرد و سخن جملگی אیشان، فاقد حجیت אست، در مقام به کار بردن אصـطالح                 ) علیه אلسالم (و مصاحب معصوم    
אیـن معنـا رא در کـاربرد אصـطالح     . یـست رسـد و مرفـوع ن   نمی) علیه אلسالم(אند که به معصوم  موقوف، کالً אین معنا رא אرאده کرده   

موقـوفٌ  «: گوید  توאن دید که شیخ به هنگام توصیف حدیثی به موقوف بودن چنین می               می אلتهذیبیادشده توسط شیخ طوسی در      
ن دאنـد بـدو   ؛ بر همین אساس هم، صدر آن رא متوقف بر رאوی می           ٢٣٠، ص   ٤، ج   تهذیبطوسی،  : »غَیرَ مُسنَدٍ إلی أحدٍ مِنَ אألئمة     

 .١٨٤صدر، ص : آنکه طبقه رאوی رא مشخص کند
در אینکه چه موאردی אز حدیث موقوف در حکم مرفوع אست، بین عالمان אهل سنت אختالف وجود دאرد؛ بـرאی אیـن مـوאرد،                        . ٢٤٠
 .١٣١ ـ ١٣٣؛ طحان، ص ٢٠٩ و ٢٠٨؛ صبحی صالح، ص ٣٢٩ و ٣٢٨عتر، ص : ک.ر

 bِعمل  
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نُهِینـا عـن    «، یعنی به فالن کار אمر شـده بـودیم یـا             »אُمِرنا بِکذא «: جمله آنکه صحابی به صیغۀ مجهول بگوید      
صـلی  (امبر אکرم   ، یعنی אز فالن کار نهی شده بودیم، אین فاعل محذوف که אمر و نهی אز אو صادر شده، پی                   »کذא

 .אست، چرאکه غیر אو چنین کسی جایگاهی در جامعۀ مسلمین ندאرد) אهللا علیه و آله
  ٢٤١.گونه روאیات موقوف، אختالف نظر ندאرند אهل سنت در حجت بودن אین

شوند، بین عالمان אیشان אختالف نظـر وجـود    אما دربارۀ دیگر روאیات موقوف که در شمار مرفوع تلقی نمی 
אی فرقـی بـین אجتهـاد אو و دیگـرאن قائـل       دאننـد و دسـته   אی אجتهاد خود صحابی رא هم حجـت مـی      هدאرد؛ عد 
دאننـد، אمـا آن رא بـه عنـوאن قرینـه و تأییـد روאیـات ضـعیف                      برخی نیز אگرچه آن رא حجت نمـی        ٢٤٢.شدند  نمی
 ٢٤٣.پذیرند می
 
 
 
 مقطوع) د

 .قسم آخر אز אین مجموعه אحادیث، حدیث مقطوع אست
 
 

 طوعتعریف مق
 در لغت

 ٢٤٤.و به معنای جدאشده אست» ق ط ع«مقطوع در لغت، אسم مفعول אز ریشۀ 
 

 در אصطالح
 :در אصطالح چنین تعریف شده אست

 حـدیثی کـه گفتـار یـا     ٢٤٥؛»ما אُضیفَ إلیَ אلتَّابِعِیِّ أوْ مَن فی حُکْمِهِ، مِن قَـولٍ أو فعـلٍ          «
 .هدکردאری رא به تابعی یا کسی که در حکم אو אست، نسبت د

 
 نمونه

   ٢٤٦:توאن به مورد ذیل אشاره کرد های حدیث مقطوع، می אز جمله نمونه

                                                 
 شـهید ثـانی،   : ؛ شهید ثانی در صحت אین אدعا بحث کـرده אسـت  ٢٠٨؛ صبحی صالح، ص ٣٢٨؛ عتر، ص ١٣٣طحان، ص   . ٢٤١
 .٩٣ و ٩٢ص 
 .٣٢٨عتر، . ٢٤٢
 .١٣٣طحان، ص . ٢٤٣
 .٢٧٦، ص ٨منظور، ج  אبن. ٢٤٤
 به کار رفته אست؛ علت برگزیدن אین تعبیر رא در بحث موقـوف پـاورقی   روی عـن  به کار نرفته و أضیف إلی در تعاریف شیعه،    . ٢٤٥

أو من فـی    «در تعریف אهل سنت تعبیر      : ١٩٨ و صدر، ص     ٩٣ و مشابه آن، شهید ثانی، ص        ٣٣٠، ص   ١ ج   مامقانی،: دوم، آوردیم 
؛ طحان در تعریف خود، عالوه بر تابعی، رאویان طبقات بعدی رא نیـز              ٢٠٩ و صبحی صالح، ص      ٣٢٧عتر، ص   : وجود ندאرد » حکمه

 .١٣٣طحان، ص : آورده אست» أو من دونه«در تعریف با تعبیر 
 طحـان،  : کند، و برאی مثـال אز אهـل سـنت نیـز مرאجعـه کنیـد بـه              ان، حدیث مقطوع رא نیز به قولی و فعلی تقسیم می          طح. ٢٤٦
 .١٣٤ص 
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 אهللاِن عبـدِ   عَ ینٍسَ حُ  بنِ نِسَن حَ  عَ  أحمدَ  بنِ ارِكَّ عن بَ  یِّعِقانِ אلمُ نِی عَ אزِ אلرّ یٍل عَ  بنُ أحمدُ
 : قـالَ  یـرٍ بَ جُ  بنُ عیدُی س نِثَدَّ حَ  قالَ یهِی عن أبِ  دِ אألسَ  إسماعیلَ  بنِ کِلِאلمَن عبدِ  عَ یرٍكَ بُ بنِ
 ٢٤٧.هاتُكَرَ بَها وَرُ أثَیرَ یُةًرَطَ مَینَشرِ عِ وَعاً أربَرُمطُ تَیُّهدِا אلمَیهَ فِومُقُی یَتِ אلَّةُنَאلسَ

 .و אز אین رو אین روאیت مقطوع אست. عباس אست رאوی אین خبر سعید بن جبیر אز تابعین و شاگردאن אبن
معنای אصطالحی شایع نیست و بیشتر به معنای منقطع و نیز موقـوف             در لسان محققان شیعه، مقطوع به       

در چنـین مـوאردی بایـد بـه قـرאئن      . شود، به کار رفتـه אسـت   به معنای عام آن، که شامل صحابی و غیر אو می      
 :کالمی توجه دאشت؛ مانند نمونه ذیل

ـ     عَنْ مُحَمَّدِ  یما مَا رَوَאهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَ       افَ  بْـنِ  یِّ بْنِ אلْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَאنَ عَنْ عَلِ
אلْحَـسَنِ    عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ אلشَّامِ عَنْ عَبْدِאللَّهِ بْنِ أَبَانٍ אلزَّیَّاتِ عَنْ أَبِـی             یِّإِسْمَاعِیلَ אلدَّغْشِ 

دْ أَرْضَعَتْهُ أُمُّ وَلَـدِ جَـدِّهِ هَـلْ          سَأَلْتُهُ عَْن رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِنْتَ عَمِّهِ وَ قَ        : قَالَ لیه אلسالم אلرِّضَا ع 
 . لَا: قَالَ؟ אلْغُلَامِ أَمْ لَایمُ عَلَرُحْتَ

 ٢٤٨.فَهَذَא خَبَرٌ مَقْطُوعٌ مُرْسَلٌ
 شیخ طوسی אین روאیت رא بـه אعتبـار אفتـادگی در سـند مقطـوع نامیـده אسـت در حـالی کـه אز معـصوم                            

 .روאیت شده אست) علیه אلسالم(
 

 حکم حدیث مقطوع
 ٢٤٩.حدیث مقطوع نزد عالمان شیعه، در شمار אحادیث ضعیف אست

 . אین قسم حدیث به دلیل فقدאن شرط رسیدن به معصوم، אز نظر شیعه در شمار אحادیث ضعیف אست
 ٢٥٠.حدیث مقطوع، نزد אهل سنت אز אقسام مشترک بین صحیح، حسن و ضعیف، با توجه به سند آن אست                  

شود و حجت אست، אما بقیـۀ مـوאرد            אنوאع آن در حکم مرفوع دאنسته می       برخی אز . אما در حجیت آن، بحث אست     
 ٢٥١.آن، حجیت ندאرد

 
 شناسی אحادیث موقوف و مقطوع کتاب

 .אند های مستقلی گرد نیاورده عالمان شیعه و אهل سنت אین نوع روאیات رא در مجموعه
ه برخی کتابهای روאیی، بـه ویـژه   در منابع شیعه روאیات مقطوع بسیار نادرند و بیشتر אز طریق אهل سنت ب        

 .الی جوאمع حدیثی یافت توאن البه هرچند برخی روאیات موقوف رא می. אند تفاسیر رאه یافته
 :توאن یافت در منابع אهل سنت، روאیات مقطوع و موقوف رא بیشتر در אین منابع می

 شیبۀ مصنف אبن אبیـ 
 مصنف عبدאلرزאقـ 

 تفـسیر   وحـاتم      تفـسیر אبـن אبـی      ،تفـسیر ثعـالبی   ،  تفسیر طبـری  : تمام دאرند ـ و تفاسیری که به نقل روאیت אه       
 .אلمنذر אبن

                                                 
 .٢١٢، ص ٥٢مجلسی، ج . ٢٤٧
 .٢٠٢، ص ٣، ج אستبصار ،ی طوسخیش. ٢٤٨
 .٣٢١، ص ١مامقانی، ج  .٢٤٩
 .٢٠٧صبحی صالح، ص . ٢٥٠
 .٢١٠و صبحی صالح، ص  ١٣٣طحان، ص . ٢٥١



 

http://vu.hadith.ac.ir ٩٦

، موقوف در )علیه אلسالم(یا دربارۀ معصوم ) علیه אلسالم(در موאرد پیشین چنین بود که حدیث مرفوع אز معصوم           
ربارۀ تابعی אسـت،  یا د) علیه אلسالم(خصوص صحابی یا مصاحب אو بود؛ در אین قسم، حدیث مقطوع אز معصوم     

 .یعنی طبقۀ بعد אز صحابی
مرאد آنهـا   . אند  אند، אفزوده   عالمان شیعه در تعریف خود، در کنار تابعی، کسانی رא هم که به حکم אیشان بوده               

علیـه  (تر אز طبقۀ مصاحبان אئمه قرאر دאرند و در وאقع تـابعی אمـام                 אز אین گروه کسانی هستند که در طبقۀ پایین        
 ٢٥٢).صلی אهللا علیه و آله(شوند، نه پیامبر  ی میتلق) אلسالم

אی אز    به هنگام گزאرش قول تابعی، آخرین نفر در سند، خود تابعی אست و در مقام گـزאرش فعـل אو، رאوی                    
 .کند تر آن رא گزאرش می طبقۀ پایین

 آن אفتـادگی    توאند متصل باشد یا در      بندی، אتصال و אنقطاع سند لحاظ نشده و لذא روאیت می            در אین تقسیم  
 .وجود دאشته باشد

 
 
 

 چکیده
 .شود آنکه به هیچ بخشی אز آن تحدّی  کند، بی  حدیثی אست که کالم خدאوند رא گزאرش می؛حدیث قدسی 
 :در אصطالح، مرفوع، به دو معنا به کار رفته אست 

 .אستنسبت دאده شده ) علیه אلسالم(حدیثی که طی آن، گفتار، کردאر یا تقریری به معصوم ) אلف
 .رود مرفوع به معنای دیگر، توسط شیعه برאی نوعی حدیث منقطع به کار می) ب
 .نسبت دهد) علیه אلسالم( حدیثی که گفتار یا کردאر یا تقریری رא به یکی אز همرאهان معصوم ؛موقوف 
 . حدیثی که گفتار یا کردאری رא به تابعی یا کسی که در حکم تابعی אست، نسبت دهد؛مقطوع 

  

                                                 
) صـل אهللا علیـه و آلـه       (دهد که در لسان محققان شیعه، تابعی و صحابی خاص پیامبر אکـرم                رد به خوبی نشان می    אین کارب . ٢٥٢

رود، با אین همه در عمل، کاربرد آن به معنای אصطالحی نیـست و بیـشتر بـه              به کار نمی  ) علیهم אلسالم (אست و برאی یارאن אئمه      
؛ ٣٣١، ص   ١مامقـانی، ج    : شامل صحابی و غیر אو می شود، به کار رفتـه אسـت            معنای منقطع و نیز موقوف به معنای عام آن که           

 .١٩٨صدر، ص : ؛ به همین دلیل هم، صدر در تعریف آن به معنای یادشده، آن رא تعریف عامه دאنسته אست١٠٢سبحانی، ص  



 

 

 م خبر وאحد بر אساس אتصال یا אنقطاع سندیتقس

 جلسۀ هشتم



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .آشنایی با אصطالحات متصل، مسند، منقطع و معلق 

 
 
 

 مروری بر مبحث پیشین
دیدید که خبر وאحد با توجه به وضعیت رאویان و אتصال . پیش אز אین با تقسیمات مختلف خبر وאحد آشنا شدید

اه אهل سنت به אقسام و אنقطاع سند אز دیدگاه شیعه به אقسام چهارگانۀ صحیح، حسن، موثق و ضعیف و אز دیدگ
سه گانۀ صحیح، حسن و ضعیف تقسیم شد و با توجه به تعدאد طرق و رאویان به مستفیض، مشهور، عزیز، 

 .مفرد و غریب؛ و با توجه به گویندۀ אصلی آن به قدسی، مرفوع، موقوف و مقطوع تقسیم شد
 .شویم  میدر אین درس با تقسیمات حدیث با توجه به אتصال یا אنقطاع سند آن آشنا

 
 
 
 

 بندی خبر وאحد بر אساس אتصال یا אنقطاع سند تقسیم
 متصل) אلف

אبتـدא بـه تعریـف متـصل     . شـود  تصال یا אنقطاع سند آن به متـصل یـا منقطـع تقـسیم مـی     ه אحدیث با توجه ب   
 ٢٥٣:پردאزیم می
 
 

 تعریف متصل
 در لغت
 ٢٥٤.و متضاد منقطع אست» و ص ل« אسم فاعل، باب אفتعال אز ریشۀ متصل،

 
 در אصطالح

 .אند همتصل رא در אصطالح، عالمان شیعه و אهل سنت با אندکی تفاوت تعریف کرد
 : در شیعه چنین אست

                                                 
 .شود به حدیث متصل موصول نیز گفته می: الزم به ذکر אست. ٢٥٣

 .٧٦٦، ص ١١ م، ج ١٩٥٥یروت، دאر אلبیروت للطباعة و אلنشر، ، بلسان אلعربمنظور،  אبن. ٢٥٤
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أَو ) لسالمه א علی(لیَ אلمَعصُومِ   إِتَّصَلَ سَنَدُهُ بِنَقلِ کُلِّ رאوٍ عَن فَوقِهِ، سَوאءٌ رُفِعَ          אאلَّذی   אَلخَبَرُ
 ٢٥٥.وَقَفَ علی غیره

ه ه نقل هر رאوی אز رאوی طبقۀ باالتر אز خودش متـصل باشـد، خـوא         حدیثی که سند آن ب    
 .برسد یا بر غیر אو متوقف شود) لسالمه אعلی(نکه به معصوم آ

 : אند هو אهل سنت آن رא چنین تعریف کرد
 ٢٥٦.تَّصَلَ سَنَدُهُ مَرفُوعاً کانَ أو مَوقُوفاًאما 

 .وفحدیثی که سند آن متصل باشد خوאه مرفوع باشد و خوאه موق
 

 شرح تعریف
شود که سلسله سند آن به طور کامـل نقـل شـده     شده، حدیث متصل به حدیثی گفته می     با توجه به تعاریف یاد    

 :باشد و אنقطاعی در آن روی ندאده باشد؛ بدین معنی که
عـضِ  عَـن بَ  «یـا   » عَمَّـن سَـمِعَهُ   «یـا   » عن رَجُل « نام تمام رאویان آمده باشد و با عناوین مبهم مثل            ،الًאوّ
 .אی یاد نشده باشد  אز رאوی،»أصحابِهِ
 .گرفته باشدیک אز رאویان حذف نشده باشند و هر رאوی مستقیماً אز رאوی پیشین حدیث رא فرא  ، هیچثانیاً

شـرط  ) لـسالم ه א علیـ (عالمان شیعه، در به کار بردن אین عنوאن برאی حدیث، رسـیدن آن رא بـه معـصوم                   
برسد یا אینکه به صحابی برسد و       ) لسالمه א علی(یثی به صورت متصل به معصوم       ؛ بنابرאین אگر سند حد    אند  هنکرد

 . نامیدمتصّلتوאن آن رא  یا אینکه به فرد دیگری مثل تابعی برسد، در همۀ אین حاالت، می
ز ی אحـادیثی جـای    عموم عالمان אهل سنت، به کار بردن אین אصـطالح رא بـه طـور مطلـق، فقـط بـرא                    אما  
 یعنی موقـوف    ؛ یعنی مرفوع باشد یا بر صحابی متوقف شود        ؛برسد) صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر   که به    אند  هدאنست
یـک تـابعی    ین عنوאن، توصیف کرد، که به نـام         ه א توאن حدیث تابعی رא هم ب        אز نظر אیشان در صورتی می      .باشد
أو سَـعیدِ بـنِ    لیَ אلزُّهریِّإِ هذא مُتَّصِلٌ «:یمی محمد بن شهاب زُهرِی یا سعید بن مسیب تصریح کرده، بگومثل

  ٢٥٧». ...אلمُسَیِّبِ أو 
 

 تفاوت تعریف شیعه و אهل سنت
 : شود  ذیل روشن میحدیث متصل با مقایسۀتفاوت تعریف شیعه و אهل سنت אز 

                                                 
، تحقیـق ماجـد     نهایة אلدرאیه  حسن صدر،    ؛٢٠٦، ص   ١ ج   ، ه١٤١١، قم، مؤسسۀ آل אلبیت،      مقباس אلهدאیه عبدאهللا مامقانی،   . ٢٥٥

ه که یا به صورت سماع      ؛ شهید ثانی بر چگونگی אین אتصال یعنی طریق تحمل آن אشاره کرد            ١٨٣غرباوی، نشر אلمشعر، بیتا، ص      
، تحقیق مرکـز אإلبحـاث و       אلرعایة لحال אلبدאیة فی علم אلدرאیه     شهید ثانی،   : باشد یا آنچه به منزلۀ سماع אست مثل אجازه و مناوله          

، تحقیـق   אلروאشـح אلـسماویه   میردאماد محمد باقر حسینی،     :  و مشابه آن   ٢٧ ص   ، ه١٤٢٣אلدرאسات אالسالمیه، قم، بوستان کتاب،      
 ، تحقیـق مدرسـة אالمـام אلـصادق         אصـول אلحـدیث    جعفـر سـبحانی،       و ١٩٨، ص    ه١٤٢٢אهللا جلیلـی، قـم،  دאر אلحـدیث،            تنعم

 .٦٦، ص  ه١٤١٦، قم، مؤسسة אلنشر אالسالمی، )علیه אلسالم(
 تیـسیر مـصطلح   محمـود طحـان،     ؛  ٣٤٨ ص   ، بیروت، دאر אلفکـر، چـاپ سـوم،        אلنقد فی علوم אلحدیث    منهجنورאلدین عتر،   . ٢٥٦

، אما در אنتهـا  )٢٢٠ص (؛ صبحی صالح در אبتدא آن رא به مانند شیعه تعریف کرده       ١٣٦ م، چاپ هشتم، ص      ١٩٨٧، ریاض،   אلحدیث
 .٢٢١، ص  ه١٤١٧، قم، مکتبة אلحیدریه، علوم אلحدیث و مصطلحهصبحی صالح، : تر دאنسته אست تعریف یادشده رא دقیق

 عتر ضرورت مقید کردن אین عنوאن رא به نام تابعی، بـه جمهـور نـسبت                 ؛١٣٦؛ همان، ص    ٢٢١ص  , صبحی صالح، پیشین  . ٢٥٧
 .٣٤٩ و ٣٤٨ص , عتر، پیشین.  فردی خود אو غیر אین باشدۀدهد، گویا عقید می
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ـ ) صلی אهللا علیه و آله  (אگر حدیثی با سند متصل به پیامبر         ن حـدیث متـصل   ه آبرسد، شیعه و אهل سنت ب
אگـر  . گوینـد  ن، حدیث متصل مـی   ه آ  حدیثی با سند متصل به صحابی برسد، شیعه و אهل سنت ب            אگر. گویند  می

گوید، אما אهل سـنت در تعریـف آن قیـدی             ن حدیث متصل می   ه آ حدیثی با سند متصل به تابعی برسد، شیعه ب        
 یـن قیـد    وردن א ه آ کـه شـیع    متـصل אسـت؛ در حـالی      ) تـابعی ( אین حدیث تا فالنی      گویند کنند و می    אضافه می 

 ٢٥٨.אست رא الزم ندאنسته) تا فالنی(
 نمونه

 .نمونه برאی אین نوع حدیث، در روאیات شیعه و אهل سنت بسیار אست
 :توאن به مورد ذیل אشاره کرد برאی حدیث متصل مرفوع می

قـال  : کلینی عن علیِ بنِ إبرאهیم عن أبیه عن حَمّاد بنِ عیسی عن حُرَیزٍ عن زُرאرةَ، قال               
مـرِ أو   אألَنَّکَ إِذא عَرَفتَ لَم یَضُرُّکَ تَقَدَّمَ هـذא         إإِعرَف إِمامَکَ، ف  «): لسالمه א علی(  عَبدِאهللاوأبُ
 ٢٥٩».خَّرأت

مام ه א برאهیم אز پدرش אز حماد بن عیسی אز حریز אز زرאره نقل کرده ک             بن א کلینی אز علی    
فتـادن قیـام    گر אو رא بشناسی جلـو א      ه א אمامت رא بشناس ک    :فرمودند) لسالمه א علی(صادق  

 .قائم یا عقب אفتادن آن تو رא ضرر نخوאهد رساند
 :توאن به مورد ذیل אشاره کرد برאی حدیث متصل موقوف می

אَلـصّائِمُ فِـی    : عِدَّةٌ مِن أصحابِنا عن سهلِ بنِ زیادٍ عن אلرَّیّانِ بنِ אلصَّلت عن یُونُسَ قـال              
فِی وَقتِ فَرِیضَةٍ فَـدَخَلَ אلمـاءُ حَلَقـهُ فَـال     مَضَ شَهر ِرَمَضانِ یَستاکُ مَتَی شاءَ وَ إن تَمَضْ      

  ٢٦٠.مَضَ لِلصّائِمِ أَن ال یَتَمَضْلٌضْالَ فَإءَ عَلَیه وَ  شَی
گاه خوאست مسوאک کنـد و אگـر در وقـت نمـاز      هرتوאند  در ماه رمضان می،دאر  که روزه  אز یونس نقل شده،   

 .هتر אست مضمضه نکند ب אما،وאجب مضمضه کرد و آب وאرد حلقش شد، אشکال ندאرد
 
 

 حکم حدیث متصل
توאنـد بـا توجـه بـه وضـعیت رאوی آن،        حدیث متصل אز אنوאع مشترک بین אقسام چهارگانۀ حدیث אسـت و مـی             

 . صحیح حسن، موثق و ضعیف باشد
 
 

 شناسی  کتاب
 جوאمـع   تـوאن بـه کثـرت در        אین نوع אحادیث رא مـی     . אند  هآوری نشد   جمع روאیات متصل به طور خاص در کتابی      

 .حدیثی شیعه و אهل سنت یافت

                                                 
کتـب صـحاح سـته و نیـز برخـی مـصنفات؛ مثـل مـصنف                 : ک.برאی نمونۀ حدیث متصّل مرفوع و موقوف אز אهل سنت، ر          . ٢٥٨

 .عبدאلرزאق
 .٣٧١، ص ١، چاپ سوم، ج  ه١٣٨٨، تحقیق علی אکبر غفاری، ول אلکافیאصشیخ کلینی، . ٢٥٩
  .١٠٧، ص ٤یشین، ج پکلینی، . ٢٦٠
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 مُسنَد) ب
 :پردאزیم אبتدא به تعریف مسند در لغت و אصطالح می. אز אنوאع حدیث متصل، حدیث مسند אست

 
 

 تعریف مسند

 در لغت
 ٢٦١.אست אش نسبت دאده شده و به معنای آن چیزی אست که به گوینده» س ن د« אسم مفعول אز ریشۀ ،مسند

 
 در אصطالح 

 : شده אستدر אصطالح چنین تعریف  مسند،
  ٢٦٢).لسالمه אعلی(تَّصَلَ سَنَدُهُ مَرفُوعاً إلیَ אلمَعصُومِ אما 

 .برسد) لسالمه אعلی(حدیثی אست که سندش به صورت متصل به معصوم 
 

 شرح تعریف
در برسد و مرفوع باشد و ممکن אسـت         ) لسالمه א علی(پیش אز אین آمد که حدیث متصل ممکن אست به معصوم            

 :بنابرאین حدیث متصل دو حالت دאرد. نهایت به صحابی یا غیر אو ختم شود
 حدیث متصل مرفوع ) אلف
 مرفوعحدیث متصل غیر) ب

 ٢٦٣.گویند به حدیث متصلی که مرفوع باشد، مسند می
ه و אز نظـر شـیع  ) صلی אهللا علیه و آله   (منحصر در پیامبر אکرم     ) لسالمه א علی(در تعریف אهل سنت، معصوم      

همه، عنـوאن مـسند بیـشتر        با אین . אست) علیهم אلسالم (طهار  אئمۀ  אو  ) صلی אهللا علیه و آله    (م אز آن حضرت     عא
 ٢٦٤.رود برאی حدیث نبوی به کار می

 
 نمونه

 مرفـوع   موردی که پیش אز אین در بحث متصل، برאی متـصلِ          . نمونۀ אحادیث مسند در میان روאیات بسیار אست       
 .پردאزیم  אست که در אینجا به تکرאر آن نمیین موאردۀ אعنوאن شد، אز جمل

                                                 
 .٢٢٠، ص ٣ج , منظور، پیشین אبن. ٢٦١
صـبحی  :  و مشابه آن אز אهل سنت      ٦٦ص  , ؛ سبحانی، پیشین  ٢٠٢، ص   ١ج  , ؛ مامقانی، پیشین  ٧٧ص  , شهید ثانی، پیشین  . ٢٦٢

 تفاوت تعریف אهل سنت بـا شـیعه در کلمـۀ معـصوم              ؛١٣٥ص  , پیشین،   طحان ؛٣٤٩ص  , ین؛ عتر، پیش  ٢١٧ص  , صالح، پیشین 
برخی אز عالمان شیعه رسیدن سـند رא بـه معـصوم، در             . אند  تعبیر کرده ) صلی אهللا علیه و آله    (אست که אیشان אز آن مشخصاً به نبی         

  .אند تدوین خود شرط نکرده
:  و نیز قولی که شهید ثـانی گـزאرش کـرده אسـت             ١٨٦ص  , صدر، پیشین : ک.د، ر אن  برخی متصل رא با مسند مترאدف دאنسته      . ٢٦٣

 .٧٧ص , شهید ثانی، پیشین
    .٦٦ص , ؛ سبحانی، پیشین٧٧ص , شهید ثانی، پیشین. ٢٦٤
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 حکم حدیث مسند
 عناوین صحیح،  مشترک بین אقسام چهارگانۀ حدیث אست و با توجه به وضعیت رאوی آن، یکی אز،حدیث مسند
 .شود  ضعیف بر آن אطالق میحسن، موثق و

 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی کتاب

در شیعه کتابهـای حـدیثی متعـددی، אحادیـث رא بـه             . אند  هری نشد آو  مستقلی جمع  אین نوع אحادیث در مجموعۀ    
 :אند ، به عنوאن نمونه در کتابهای زیر אکثر אحادیث به صورت مسند ذکر شدهאند هد אرאئه دאدنَسصورت مُ

 .)ه ٣٢٩م (، تألیف محمد بن یعقوب کلینی אصول کافیـ 
 .) ه٢٧٤م (حمد بن محمد بن خالد برقی א، تألیف אلمحاسنـ 
 .)ه ٣٨١ م(، تألیف محمد بن علی بن بابویه کمال אلدین و تمام אلنعمهـ 
 
 
 
 منقطع) ج

 .، حدیث منقطع قرאر دאردآمده אستدر مقابل حدیث متصل که سلسله سند آن به طور کامل 
 
 

 تعریف منقطع
 در لغت
 ٢٦٥.و متضاد متصل אست» ق ط ع« אسم فاعل باب אنفعال אز ریشۀ ،منقطع

 
 در אصطالح

 : رفته אستخاص به کار  در אصطالح در دو معنای عام وع، منقط
  : تعریف عام)אلف

 ٢٦٦.אَلحَدیثُ אلَّذی لَم یَتَّصِل إسنادُهِ، عَلی أیِّ وَجهٍ کانَ إنقِطاعُهُ
 . باشد ین אنقطاع حاصل شدهه אحدیثی که سلسله سند آن متصل نباشد، هرگونه ک

 :منقطع به معنای خاص) ب
  . وَسَطِ إسنادِهِ وאحِدٌ أو أکثَرُهُوَ ما حُذِفَ مِن

 ٢٦٧.حدیثی که یک یا چند رאوی אز وسط سند آن אفتاده باشد

                                                 
 .٣٨١، ص ٤ ج, چاپ سوم,  ش١٣٧٥, אنتشارאت مرتضوی, مجمع אلبحرین، طریحیفخرאلدین . ٢٦٥
 شیخ بهایی معتقد אست که در چنین حدیثی فقط یک نفر אز وسط سند אفتـاده אسـت                   ؛ אلبته ١٠٦، ص   وصول אألخیار  عاملی،   .٢٦٦

 .١٠٥، ص سبحانی. دאند ؛ آقای سبحانی نیز همین قول رא אولی می١٩٧، ص نهایة אلدرאیهنه چند نفر، صدر، 
که در پاورقی صـفحۀ پـیش   אند  برخی، אین نوع حدیث منقطع رא אز قسم אوّل جدא کرده، آن رא منقطع به معنای خاص نامیده     . ٢٦٧

 .موאرد آن، ذکر شد
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 شرح تعریف
منقطـع بـه معنـای عـام      در .رفته אست حدیث منقطع به دو معنای عام و خاص به کار      ،طور که گفته شد    همان

ی دهد، یا در אنتهای آن وאقع شـود،  پذیر אست؛ ممکن אست در אبتدאی آن رو       صورتهای مختلف אمکان  אنقطاع به   
شکال، نـامی خـاص وضـع       برאی برخی אز אین אَ    . هم אز آن אفتاده باشند     یا ممکن אست یک یا چند نفر پشت سر        

 אست که در به کـار بـردن آن، فقـط    منقطـع گیرد، عنوאن  אی که تمام אین אنوאع رא در بر می   ، אما عنوאن کلی   شده
 .    دون آنکه، به چگونگی آن توجهی شده باشدنظر به وجود قطعی در سند אست ب

نهـا کـه نـام خاصـی     ه آدر אین صورت، به تمام אقسام حدیثی که در سلسله سند آن قطعی وجود دאرد، چـ             
شود؛ در عین حال آنهایی هم که نـام   نها که نام خاصی ندאرند، عنوאن منقطع אطالق می    ه آ دאرند مثل معلق و چ    

 با אین توضیح אرتباط حدیث منقطـع رא بـا אقـسام آن              ٢٦٨.شود   کلی אز آنها یاد می     خاصی ندאرند، با همین عنوאن    
 : گونه ترسیم کرد توאن אین می
 
 

 
 
 
 
 
 

  ٢٦٩:شود نقطاع سند به دو صورت وאقع میه אالزم אست توجه شود ک :توجه
حَمـاد بـن    بـرאهیم אز پـدرش אز       אعلی بـن    «که سندی مانند      אز سند حذف شود؛ چنان     אول آنکه، رאوی کالً   

ـ با حذف یک رאوی» )لسالمه אعلی(مام صادق אز ه אعیسی אز زُرאر ـ  مثالً حماد  علـی بـن    «: چنین گزאرش شود 
 .»)لسالمه אعلی(مام صادق אز ه אبرאهیم אز پدرش אز زرאرא

مانند آنکـه سـند فـوق        یاد شود،    ...و  » بعض أصحابه «،  »رجلٍ« دوم آنکه، אز رאوی با عناوین مبهم مانند       
در אیـن  » ).لـسالم ه אعلیـ (مام صادق אز ه אرאربرאهیم אز پدرش אز برخی شیعیان אز زُ  אعلی بن    :ین گزאرش شود  چن

م کامالً  ه אنقطاع سند، در حالت دو      مبهم אو وجود ندאرد، جز آنک       یادکردِ  یا ،)حَماد(صورت، فرقی بین حذف رאوی      
پذیر אست کـه بـه طبقـات رאویـان           ن אفرאدی אمکا  گویا و وאضح אست، אما אطالع אز آن در صورت אوّل تنها برאی            

 .آگاهی دאرند
» عـدةٌ مـن أصـحابنا     «در عین حال یادآوری אین نکته ضروری אست که برخی مؤلفان، تعابیر عامی، مثل               

مرאد אز آن، אفرאد مشخص و محدودی אست و لذא حکم آن، حکـم رאوی               אما  برند،    ، به کار می   )ی אز شیعیان    א  عده(
، مکرر אز אین تعبیر در אبتدאی کافی که در کتابش     ٢٧٠אین مؤلفان، کلینی אست      و نه مبهم؛ אز جملۀ       باشد  معین می 

                                                 
، ص  ١، ج   مامقـانی : אنـد  دאنسته אی אز عالمان شیعه آن رא مترאدف مقطوع        پاره. אند مختلفی آورده  تعاریف  عالمان برאی منقطع   .٢٦٨
 .٩٣ صشهید ثانی، : אستدאنسته   شهید ثانی אز یکسو آن رא مترאدف مقطوع؛٣٣٠
 .١٦٩ و ١٦٨صبحی صالح، ص . ٢٦٩
 . אند  برخی אفرאد دیگر نیز אز چنین تعابیری אستفاده کرده.٢٧٠

 قمعلّ
 )به معنای خاص(مرسل 
 ضلمع

 مرفوع
 )به معنای خاص(منقطع 

 )به معنای عام(حدیث منقطع 
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علـی بـن     بـرאهیم، אکند، مانند علی بن       و، אز آنها چنین یاد می     ه א محققان، אساتیدی رא ک   . کند   אستفاده می  ٢٧١سند
 ٢٧٢.אند  کردهאهللا و علی بن حسن تعیین حمد بن عبدאאهللا بن أَُذَینه،  محمد بن عبد

 אلبتـه   ،شود که یک یا چند رאوی אز وسط سند آن אفتـاده باشـد               منقطع به معنای خاص به حدیثی گفته می       
باید توجه دאشت که منظور אز وسط سند، وسط حقیقی یا عرفی نیست بلکه به هر جای سـند جـز طـرفین آن،                        

  ٢٧٣.شود وسط אطالق می
  رא رسم کنید؟ توאنید نمودאر فرضی آن آیا می

 
 نمونه

 :توאن به روאیت ذیل אشاره کرد در مورد حدیث منقطع خاص می
אلقُنوتُ فی کُلِّ  «: جعفرٍ قالَ  بیعُمَیرٍ عن زرאرهَ عن أ     بیعلیُّ بنُ إبرאهیمَ عن أبیه عن إبن أ       
 ٢٧٤».صَالةٍ فی אلرَّکعةِ אلثّانیةِ قبلَ אلرُّکُوعِ

 .אستقنوت در هر نماز، در رکعت دوم و قبل אز رکوع : ترجمه
 تهـذیب אالحکـام   چه شیخ طوسی در     ه אفتاده אست؛    رאرعُمَیر و زُ   بیبه عقیدۀ آقای خویی وאسطۀ بین إبن أ       

 ٢٧٥».عمیر عن حَمّادٍ عن زرאره بیإبن أ «:אست وردهه آگون سند روאیت رא אین
 .نمونه برאی حدیث منقطع عام بسیار אست که در مقام بیان אقسام حدیث منقطع خوאهد آمد

 
 

 دیث منقطع حکم ح
 ٢٧٦.شوند  حدیث منقطع به طور کلی אز אقسام حدیث ضعیف אست، مگر موאردی که به قرینه، אز אنقطاع خارج می                  

در بحث אز אقسام چهارگانۀ حدیث، آمد که אتصال سند אز شروط الزم برאی حدیث صحیح، حسن و موثق אست                    
و  طع آن אست که ضعیف شمرده شـود       بنابرאین حکم کلی حدیث منق    . شود  و فقدאن آن موجب ضعف حدیث می      

ی א  هدر پار אما   ،شوند  پردאزیم به طور کلی ضعیف تلقی می        ن می ه آ ز אین پس ب   ه א لذא تمام אقسام حدیث منقطع ک     
شـده حـدیث منقطـع،        אصالح گونه موאردِ   قابل بازسازی אست و لذא אین      ،موאرد، با אستناد به شوאهدی، אنقطاع سند      

 .شوند دیگر ضعیف تلقی نمی
 
 

 شناسی  کتاب
ـ   کتابی خاص جمـع   تمام אقسام حدیث منقطع در       ، אمـا بـرאی برخـی אز אقـسام آن، کتابهـایی             شده אسـت  آوری ن

 .אختصاص دאده شده که ذیل همان אقسام خوאهد آمد

                                                 
 .شود  تلقی میمبهمدر صورتی که אین تعبیر یا مشابه آن در جایی غیر אز אبتدאی آن به کار رود، אین حکم رא ندאشته، . ٢٧١
 .٤٨، ص ١کلینی، ج . ٢٧٢
 .٣٥٢، ص ٥، ج مامقانی. ٢٧٣
 .٨٩، ص ٢، ج تهذیب ،؛ طوسی٣٤٠، ص ٣، ج کلینی .٢٧٤
 .٢٥٠، ص ٧، ج معجم אلرجال אلحدیث ،خویی. ٢٧٥
؛ شـهید  ١٠٣سـبحانی، ص  : אنـد  ؛ دیگرאن آن رא אز אقسام مختص به ضعیف دאنسته        ٧٧؛ ضمان، ص    ١٦٨صبحی صالح، ص    . ٢٧٦

 .٩٤ثانی، ص 
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 אقسام حدیث منقطع
ـ                       مختلـف   سـامی ه א حدیث منقطع رא با توجه به مکان وقوع אنقطاع، مقـدאر אفتـادگی و تعـابیر مـورد אسـتفاده، ب

مُعَلَّـق و   :  نوع تقـسیم کـرد     دوتوאن به     אین نوع حدیث رא با توجه به مکان وقوع אنقطاع، می          . کنند  گذאری می  نام
 .پردאزیم می مُعَلَّق یعنی حدیث ،در אین درس تنها به نوع אول آن. مُرسَل

 
 
 
 معلّق) د

 .ق אستلَّعَمنقطع، مُحدیث یکی אز אقسام 
 
 

 قمعلّحدیث تعریف 
 تدر لغ
 ٢٧٧.و به معنای آویزאن אست» ع ل ق«אز ریشۀ   אسم مفعول باب تفعیل،،معلق

 
 در אصطالح

  :شده אستدر אصطالح چنین تعریف معلق، 
 ٢٧٨.کثَرُ عَلیَ אلتَّوאلیأسنادِهِ رאوٍ فإِ أما حُذِفَ مِن مَبد

 . سند آن یک رאوی، یا چند رאوی در کنار هم حذف شده باشدیز אبتدאه אحدیثی ک
 

  عریفشرح ت
 .پیش אز توضیح אین تعریف، الزم אست אبتدא و אنتهای سند مشخص شود

د توجه دאشت در تمام مباحث مربوط به سند، אبتدאی سند، صاحب کتاب אست و אنتهای سـند، گوینـدۀ                    یبا :توجه
 : ذیلکه در مثل سند  چنانباشد؛ می حدیث

عبدِאهللاِ  وفِلیِّ عن אلسَّکُونِیِّ عن אبی     אلنُّ مُحَمَّدُ بنُ یعقوبَ عن علیِّ بنِ إبرאهیمَ عن أبیهِ عن         
 ٢٧٩ .... )لسالمه אعلی(

در حدیث معلـق אبتـدאی       .شود  منتهی می ) لسالمه א علی(مام صادق   ه א کلینی در אوّل سند قرאر دאرد و سند ب        
 سـند ممکـن     یאین אفتادگی در אبتدא   . אند  کند، אفتاده   کسانی که صاحب کتاب אز آنها روאیت رא نقل می          سند، مثالً 

 .אست یک نفر یا بیشتر ولی به توאلی باشد
در کتاب خود آورده، باید سند کامـل آن شـکل فرضـی             ) Gمثالً  (در אین صورت אگر روאیتی رא که فردی         

 :ذیل رא دאشته باشد

                                                 
 .٣٧٤؛ و عتر، ص ٧١٧، صدر، ص ٧٩شهید ثانی، ص : ک.، برאی وجه تسمیه، ر٢٦١، ص ١٠منظور، ج   אبن٢٧٧.
 .١٨٧؛ صدر، ص ٣١٥، ص ١؛ مامقانی، ج ٧٩؛ شهید ثانی، ص ٣٧٤عتر، ص :  و مشابه آن٦٩  طحان، ص٢٧٨.

 .٣٦٧، ص ٧ ج ،אلتهذیب٢٧٩. 



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٠٦

d  

f 

c 

b 

g  

 A )لسالمه אعلی( معصوم

e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 :نند אین نمودאر ماحذف شده باشند،…  و d و E و F یا E و F یا fین آن ان آغازیچنانچه رאو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .شود یق دאنسته مت معلّین صورت روאیدر א

 
 نمونه
ن یت رא بـا چنـ     ی روא ،تهذیب ، در كتاب خود   یخ طوس یل مثال زد كه ش    یتوאن به مورد ذ     یث م ین نوع حد  ی א یبرא
 :آورد  مییسند

 بنِ אلنُّعمانِ عَـنِ     یعَن عَلِ لَ  ی بنِ إِسماعِ  ی عَن عَلِ  ییحیعقُوبَ عَن مُحَمَّدِ بنِ     یمُحَمَّدُ بنُ   
 )لـسالم ه א علی( یتُ أباאلحَسَنِ مُوسَ  لْأ س :مانَ عَمِّهِ قالَ  یאلقاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن جَعفَرِ بنِ سُلَ      

  אنتهای سند

  سندאبتدאی

 صاحب کتاب

    d 

  e  

f

 A )لسالمه אعلی( معصوم

 b  سندאنتهای

c 

g 

  سندאبتدאی

  صاحب کتاب
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ـ مسَحُ ظَهـرَ قَدَمَ   یدَهُ فَ یَدخِلُ  یُكُونُ خُفُّ אلرَّجُلِ مُخَرَّقاً فَ    ی کَتُ فِدא  جُعِلْ :فَقُلتُ ـ جزِیأه  یْ  ؟هِی
 ٢٨٠ . نَعَم:قالَ

کـه دسـتش رא وאرد آن        אل شد אگر نعلین شخصی پاره شده باشد به طوری         ؤس) لسالمه א علی(مام کاظم   אאز  
 .بله: دهند مام پاسخ میאکند؟ یا خیر؟   آیا برאی مسح همین کفایت می،کند کرده و روی پاها رא مسح 

 در سال   یخ طوس یكه ش  یحدیث رא אز کلینی نقل کرده، در حال       ) صاحب کتاب (در אین روאیت شیخ طوسی      
ـ  بـدون وאسـطه روא     ینیز كل ه א توאنست  ی نم یخ طوس یאست و ش   افتهی وفات   ٣٢٩ در سال    ینی و كل  ٤٦٠ . ت كنـد  ی
 .شود   مییق تلقت معلّین روאی و אشده אست حذف ینین صاحب كتاب و كلی بیعنین אبتدאی سند فوق، یبنابرא

 
 نکته

ل ی بـه متـصل تبـد      یـق خـارج و    ، سـند אز تعل    نـه بازسـازی کنـیم     אگر بتوאنیم سند حدیث معلّق رא با دلیل و قری         
ـ  به ماننـد روא    ٢٨١،گردد  یم ـ     یتوضـ .  وجـود دאرد   تهـذیب  كـه در     یاریات معلـق بـس    ی ن عالمـان و    یح آنكـه، אز ب
 متدאول گشت كه هدف آن אختصار در سـند، در           یثی حد ین كتابها ی در تدو  یא  وهیز قدما، ش  ه א عینگارאن ش  یثحد
شد، אز مـتن      یات متعدد تكرאر م   ی אز سند رא كه در روא      یوه صاحب كتاب، بخش   ین ش ی در א  .ن ذكر تمام آن بود    یع

شـده رא جبـرאن      ی حـذف  ن بخـشها  یآورد كه در آن، א      ی فرאهم م  یא   آن، تكمله  یكرد و در אنتها     یكتاب حذف م  
ق אو به   ی طر .كرده אست ت نقل   ی روא ینیار אز كل  ی، بس تهذیب ، در كتاب خود   یخ طوس یسان كه ش   نی بد ؛كرده بود 

ـ  هستند كه در تمـام א      ینی אفرאد مع  ینین אو و كل   ی ب یها   وאسطه یعنی،  ینیكل ـ ن روא ی ـ ات با ی د نامـشان رא تكـرאر      ی
ق یشود، طر   یده م یخه نام یها رא אندאخت، אما در تكمله كه مش          آغاز كرد، وאسطه   ینیات رא אز كل   ی لذא אو روא   كرد،  یم

ـ אم، طر   ت نقل كرده  ی روא ینی هر جا من אز كل     ح نمود كه  ی تصر ،ان كرده ی ب ینیخود رא به كل    ـ    ی ن یو چنـ  ه א ق مـن ب
کـه منظـور אز شـیخ،        ٢٨٢.عقُـوبَ یאلقاسِمِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ         یللَّهُ عَن أبِ   א هُدَیَّخُ أ ی אلشَّ یوَ أخبَرَنِ  :אست

 .  شیخ مفید אست،אستاد شیخ طوسی
 .ن صورت كامل شودید بدی که در باال گذشت با،ینی אز كلتهذیبت ین سند كامل روאیبنابرא

ـ    ییـ حیمُحَمَّـدِ بـنِ     عـن    عقُـوبَ یאلقاسِمِ جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ         یبَِللَّهُ عَن أ  ه א دَیَّخُ أ یאلشَّ  بـنِ   ی عَـن عَلِ
 ... . نَ عَمِّهِبنِ سُلَیما بنِ אلنُّعمانِ عَنِ אلقاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن جَعفَرِ یعَن عَلِ لَیإسماعِ
ـ  مانده، د  ی ما برجا  یز گذشتگان برא  ه א  ك یث، در سه كتاب   یز نگارش حد  ه א وین ش یא مـن ال    :شـود   یده مـ  ی

ـ ات א ی אز روא  یاری بس ی؛خ طوس ی אز ش  אستبصار و   تهذیبخ صدوق و کتابهای     ی ش یحضُره אلفقیه  ن كتابهـا معلـق     ی
خه ی كامل دאرند كه با توجه بـه مـش         یات، سند ی روא نین آنها، در وאقع א    ی خاص تدو  یوۀهستند، אما با توجه به ش     

 یف تلقـ  یت متصل بـوده، ضـع     یشوند، در حكم روא     ی م ین بازساز یچن ه אین ات معلق ك  یلذא روא . شوند  یل م یتكم

                                                 
 .٦٥، ص ١  جی،طوس. ٢٨٠
با در نظر گرفتن روאیات معلق در تهـذیبین و          ) همان(؛ אلبته شهید ثانی     ٢١٧ و   ٢١٦، ص   ١؛ مامقانی، ج    ٧٩شهید ثانی، ص    . ٢٨١
 معلق رא در אقسام مشترک ذکر کرده אست؛ مامقانی به אین شـیوۀ عملکـرد شـهید אشـکال کـرده و                        و خصوصیت خاص آنها،    فقیه

تصریح کرده که معلق هم مانند تمام אقسام حدیث منقطع، به دلیل אنقطاع سند آن ضعیف אست، جز مـوאردی کـه مـوאرد אفتـاده،                          
 .٣٣٧، ص ١مامقانی، ج : معلوم باشند و بدאن شناخت دאشته باشیم

 .٨، ص ١وسی، ج ط٢٨٢. 
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 ٢٨٣.شوند ینم
ـ  אمـا א   ،ف אست یث معلق به علت عدم אتصال سند آن، ضع        یאز نظر عالمان אهل سنت هم، حد        یشان برخـ  ی

 .אند  אستثنا كردهی كلین قاعدۀ آمده، אز אصحیح مسلم و صحیح بخاری آنچه رא در ینعیث معلق، یאنوאع حد
ه گـا ی جا یشان دربارۀ  א ی حدیث ی ضعف، خارج شوند، مبان    ین دو كتاب، אز حكم كل     یآنچه موجب شده تا معلقات א     

ات قابل  یوא به صحت، با ضعف ر     یآن حكم كل  . دאنند  یح م یدو رא به طور مطلق، صح      نه آ ن دو كتاب אست ك    אی
 یبنـد   دسـته ،تی نقل روאیوۀن نوع معلقات، آنها رא با توجه به ش   ی א یعالمان אهل سنت، در بررس    . باشد  یجمع نم 

 ٢٨٤.אند ف دאنستهی حسن و ضعیح،ن صحی بکكرده، אز אنوאع مشتر
 
 

 حکم حدیث معلق
 .باشد یف میل كامل نبودن سند آن، אز אقسام ضعی به دلیث معلق به طور كلیحد

 . می كنیم آن رא بازسازینه نتوאنیل و قری אست كه با دلین در صورتین، אیشیته مانند تمام موאرد پאلب
 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی کتاب
ـ א. אند   نشده ی مستقل گردآور  یא  عه و אهل سنت در مجموعه     یات معلق در ش   یروא ـ گونـه روא   نی ات رא بـه كثـرت      ی
 :افتیل ی ذیثی حدیدر كتابها) در شیعه(توאن  یم
 .یخ صدوقز شیه אلفَقه אحضُرُی مَن ال ـ
 .یخ طوسیبُ אالَحكام אز شی تهذـ
 .یخ طوسیما אختَلَفَ مِنَ אالخبار אز شی אالستِبصارُ فـ

 .باشد یعه می شیثی حد سه كتاب אز كتب אربعۀهر
 :افتیل ی ذیثی حدیتوאن روאیات معلق رא به كثرت در كتابها یدر אهل سنت نیز، م

 ؛خاریصحیح بُـ 
  ؛صحیح مُسلمـ 
  ؛سُنن تِرمِذِیـ 
 .  ...و ـ 

                                                 
؛ אما با توجه به آنکه تمام روאیات معلـق  ١٨٨ و ١٨٧صدر، ص : אند برخی אصالً אین دسته אز روאیات رא در شمار معلق ندאنسته        ٢٨٣. 
אند، تفصیل אین موאرد، نیازمند بررسی و مرאجعه به مشیخه خوאهد بود، لذא بهتر אست طبق                   و تهذیبین در مشیخه تکمیل نشده      فقیه

شود، در مرحلـۀ بعـد، אز آن حکـم خـارج کنـیم؛                ، کل آن رא معلق بدאنیم، אما آنچه رא به قرینۀ مشیخه אز تعلیق خارج می               ظاهر آن 
 .وجود دאرد... مضمر، مرسل، و : مشابه אین אمر در مورد عموم روאیت منقطع

 .٣٧٥ ـ ٣٧٨به عتر، ص : ٧٠ طحان، ص ٢٨٤.
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 چکیده
باشـد،  ز رאوی طبقۀ باالتر אز خودش متصل        متصل אز نظر شیعه، حدیثی אست که سند آن با نقل هر رאوی א              

 .برسد یا بر غیر אو متوقف شود) لسالمه אعلی(نکه به معصوم ه آخوא
 . خوאه مرفوع باشد و خوאه موقوف، باشدאز نظر אهل سنت، حدیثی אست که سند آن متصلمتصل  
 .برسد) لسالمه אعلی(مسند، حدیثی אست که سندش به صورت متصل به معصوم  
 . شود حدیث متصل و مسند با توجه به وضعیت رאویان آن به صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم می 
 .ده باشدین אنقطاع حاصل شه אمنقطع، حدیثی که سلسله سند آن متصل نباشد، هرگونه ک 
 حدیث منقطع به طور کلی אز אقسام حدیث ضعیف אسـت، مگـر مـوאردی کـه بـه قرینـه، אز אنقطـاع خـارج                          

 .شوند می
 .ز אبتدאی سند یک رאوی یا بیشتر، پشت سر هم حذف شده باشده א حدیثی אست ک،معلق 
 .گر نتوאنیم سند رא بازسازی کنیمه א אلبت،حدیث معلق אز אقسام حدیث ضعیف אست 

 
 



 

 



 

 

خبر وאحد به لحاظ אتصال دیگر אقسام 
 یا عدم אتصال سند

 جلسۀ نهم



 

 

 متصل

 منقطع

 مسند: متصل مرفوع
 )مرفوعغیر (تصل موقوف م خبر وאحد אنقطاع و אتصال سند

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .آشنایی با אصطالحات مرسل، معضل، مرفوع و مضمر 

 
 
 

 مروری بر مبحث پیشین
در درس پیشین، تا حدودی با تقسیم چهارم خبر وאحد آشنا شدیم و دאنستیم که حدیث رא با توجه بـه אتـصال و                   

 :کنند אنقطاع سند آن به دو دسته تقسیم می
 
 
 
 

 و  معلّـق  رא با توجه به مکان وאقع شدن אنقطاع در سند آن، به دو نـوع                 همچنین دאنستید که حدیث منقطع    
 حدیث معلّق، حدیثی אست کـه אز         آشنا شدیم و دאنستیم     در درس پیشین با حدیث معلّق      .کنند   تقسیم می  مُرسل

 . אبتدאی سند آن یک یا چند نفر پشت سر هم אفتاده باشد
 
 
 
 

 دم אتصال سندאقسام دیگر خبر وאحد به لحاظ אتصال یا ع
 مرسل) אلف

 .شود  نامیده میمرسلقسم دیگر حدیث منقطع، 
 
 

 تعریف مرسل
 در لغت) אلف

 ٢٨٥.شده אستو به معنای رها» ر س ل« אز ریشۀ  אسم مفعول باب אفعال،مرسل،
 
 در אصطالح) ب

 : به دو معنای عام و خاص به کار رفته אستאصطالح  درאین وאژه،
                                                 

 .١٠٧، سبحانی، ص ١٧٥فضلی، ص : ک.ر؛ برאی وجه تسمیه، ٢٨٥، ص ١١منظور، ج  אبن. ٢٨٥
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b  حذف

c  
d 

e 

 حدیثی که صـحابی אز سلـسله سـند آن         ٢٨٦ما سَقَطَ مِنهُ אلصَّحابِی؛   : אند  گفته ،خاصمعنای  به    مرسلِ دربارۀ
 .אفتاده باشد

 :  آمده אستنیز عامدر تعریف مرسل به معنای 
 ٢٨٧. رُوאتُهُ أجمَعُ أو بَعضُها وאحِدٌ أو أکثَرُکُلُّ حَدیثٍ حُذِفَتْ

 .دکه אز همه یا برخی رאویان آن، یک نفر یا بیشتر حذف شده باش حدیثی
مرسـل بـه معنـای      . حدیث مرسل به دو معنای عام و خاص، در بین شیعه و אهل سنت به کار رفته אست                 

نقـل کنـد؛ بـدون آنکـه بـه      ) صلی אهللا علیه و آله(شود که تابعی آن رא אز پیامبر אکرم   به حدیثی گفته می  خاص
 فردی مثل سعید بن     ، برאی نمونه  .مایدאی ن   ، یعنی صحابی، אشاره   )لهصلی אهللا علیه و آ    (وאسطۀ بین خود و پیامبر      

 .شود ، سند مرسل می»): ...صلی אهللا علیه و آله(قال رسول אهللا «: مسیب که אز تابعین אست אگر بگوید
 :ن نوع مرسل چنین خوאهد بوددر אین صورت نمودאر فرضی אی

 
 
 
 
 
 

 אهل سـنت نیـز همـین    مرسل به معنای خاص، אختصاص به אهل سنت دאرد و مرאد אز مرسل نزد محدثان     
 ٢٨٨.ست אمعنا

 ،ثانیـاً  .نقل شـده باشـد  ) علیه אلسالم(אوالً، אز معصوم شود که   عام آن به حدیثی گفته میمرسل به معنای  
 حذف در هستند حذف شده باشند، خوאه אین) علیه אلسالم(همه یا برخی אز رאویان که وאسطۀ بین فرد و معصوم          

 .دل سند باشאنتهای سند، وسط و یا אو
 .با توجه به אین تعریف، مرسل به معنای عام، با منقطع مترאدف אست

  ٢٩٠. و نیز فقیهان אهل سنت به کار رفته אست٢٨٩مرسل به אین معنا، در میان عالمان و فقیهان شیعه
                                                 

؛ عالمان شیعه در تعریف مرسل به دو معنا אشاره ٧١؛ طحان، ص ٣٧٠عتر، ص : ؛ تعابیر مشابه١٦٨صبحی صالح، ص . ٢٨٦
אند و در تعریف مرسل، به معنای خاص، همین قول رא مشهور אهل سنت  אند که یکی رא عام و دیگری رא خاص دאنسته کرده
 .١٨٩؛ صدر، ص ٣٤٠، ص ١؛ مامقانی، ج ٩٤د ثانی، ص אند؛ شهی دאنسته
هُوَ ما رَوאه عَن «: ؛ شهید ثانی، مرسل به معنای عام رא چنین تعریف کرده אست٧٢؛ طحان، ص ٣٣٨، ص ١ مامقانی، ج .٢٨٧

؛ در אین صورت مرسل ٩٤، ص »....و بِوאسطةٍ אلمَعصومِ مَن لَم یُدرِکُهُ، سَوאءً کانَ אلسّاقِطُ وאحدאً أم أکثَرَ و سَوאءً رَوאهُ بِغَیرِ وאسِطةٍ أ
אند،  ، ذکر شده אما پیش אز אو، رאویان وسط سند حذف شده)علیه אلسالم(شود که رאویِ אمام  به معنای عام فقط شامل موאردی می

معلق و موقوف گیرد، حال آنکه طبق تعریف مامقانی، مرسل به معنای عام، شامل  که در אین صورت موقوف و معلق رא در بر نمی
؛ الزم به ذکر ٣٣٩ و ٣٣٨صدر، ص : ؛ صدر، عیناً مطالب شهید ثانی رא گزאرش کرده אست٣٣٩، ص ١شود؛ مامقانی، ج  نیز می

אطالق مرسل بر . אست که دאوری دربارۀ صحت هر یک אز אین تعاریف منوط به بررسی کاربرد آن نزد محدثان و فقیهان אست
دهد که کاربرد مرسل، تنها به موאردی که رאوی در آخر سند حذف شده باشد،  ، نشان میت אلسرאئرمستطرفاאدریس در  روאیات אبن
شود،  شود که شامل موقوف نمی ؛ در عین حال אز بررسی کاربرد مرسل چنین فهمیده می١٨١ربانی، ص : ک.شود، ر محدود نمی

 .برسد) علیه אلسالم(چرאکه حدیث مرسل حتماً باید به معصوم 
 .٧١ان، ص طح. ٢٨٨
 .٩٤؛ شهید ثانی، ص ١٣٤، ص ١مامقانی، ج . ٢٨٩
 .٧٢طحان، ص  .٢٩٠
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 نمونه
 :توאن به روאیت ذیل אشاره کرد  برאی حدیث مرسل به معنای خاص آن، می
در تلبیـه، لبیـک     ) صلی אهللا علیه و آلـه     (پیامبر אکرم   «: کند که گفت      شافعی به سند خود אز مجاهد نقل می       

 ٢٩١»....خوאند  رא به صدאی بلند می... אللهم لبیک 
توאنـد بـدون        رא درک نکرده אست، لـذא نمـی       ) صلی אهللا علیه و آله    (باشد و پیامبر אکرم         مجاهد אز تابعین می   

، کـه אز    )صـلی אهللا علیـه و آلـه       (وאسطۀ بین אو و آن حـضرت        وאسطه אز אیشان نقل کند؛ بنابرאین در אین روאیت          
 .صحابیان بوده، حذف شده אست

 :توאن به موאرد ذیل אشاره کرد  برאی حدیث مرسل به معنای عام آن هم می
 :چنین آورده אستیحضره אلفقیه  من الشیخ صدوق در 

 ٢٩٢.اءٍ طاهِرٌ إِلّا ما عَلِمْتَ أنَّهُ قَذِرٌ كُلُّ م)لیه אلسالمع(وَ قالَ אلصّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ 
نـد مگـر آنکـه      א  تمـام آبهـا پـاک     : فرمایند  می) علیه אلسالم  (، جعفر بن محمد،   אمام صادق 

 .مطمئن شوی نجس אست
حـذف  ) علیه אلسالم(אین روאیت אز مرسالت شیخ صدوق אست که تمام سلسله سند آن بین صدوق و אمام                

سند بسیاری אز روאیات رא به طور کامل نیاورده یـا تنهـا             یحضره אلفقیه    من ال شیخ صدوق در کتاب     . شده אست 
 .אند  معروفאین روאیات به مرسالت صدوق. بخشی אز آن رא نقل کرده אست

 :نمونۀ دیگری אز آن، روאیت ذیل אست
ـ       یأبِ بْنُ إِبْرאهِیمَ عَنْ أبِیهِ عَنِ אبْنِ     عَلِیُّ   ـ  عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أصْـحابِهِ عَ علیـه  (عَبْدِאللَّـهِ     ینْ أبِ
  ٢٩٣.ءٌ یْیَسُدُّها شَ  אلْإِسْالمِ ثُلْمَةٌ الی إِذא ماتَ אلْمُؤْمِنُ אلْفَقِیهُ ثُلِمَ فِ:قالَ) אلسالم

مـرگ دאنـشمند    : فرمایند  کند که می    نقل می ) علیه אلسالم (عمیر אز بعضی אز شیعیان אز אمام صادق           אبیאبن  
 .توאند آن رא جبرאن نماید کند که هیچ چیز دیگر نمی  یجاد میא مؤمن، خللی در אسالم

عَـنْ بَعْـضِ    «به صـورت مـبهم و بـا عنـوאن           ) علیه אلسالم (عمیر و אمام        אبی در אین روאیت وאسطۀ بین אبن     
عمیر אز جمله رאویانی אست که در موאرد متعدد             אبی אبن. آمده אست که به אین دلیل حدیث مرسل אست        » أصْحابِنا
عمیـر یـاد         אبـی  אز אین دسته روאیات אو، به مرسالت אبـن        . کند    روאیت می ) علیهم אلسالم ( אز معصومین    گونه  بدین
 .شود  می

 
 حکم حدیث مرسل

شـرط אتـصال سـند در آن محقـق           هگیـرد؛ چرאکـ     حدیث مرسل به طور کلی در شمار אحادیث ضعیف قرאر مـی           
 ٢٩٤.نیست

                                                 
 .٣٧٠عتر، ص . ٢٩١
 .٥  ص،١  ج،صدوق. ٢٩٢
  .٣٨  ص،١  جی،نیکل. ٢٩٣
؛ شهید ثانی حدیث مرسل رא در شمار אحادیث ضعیف آورده ١٦٦؛ صبحی صالح، ص ٣٧١؛ عتر، ص ٧٣ و ٧٢طحان، ص . ٢٩٤

 .٩٤אست؛ شهید ثانی، ص 
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 نکته
 توضیح بیشتر در مورد حکم حدیث مرسل

ن شیعه و אهل سنت، حکم مرسالت و אحیاناً شرאیط آن، אز موضوعات אختالفی و مهم مصطلح אلحـدیث                   در میا 
 ٢٩٥.אند برخی אز عالمان אهل سنت، با در نظر گرفتن شرאیطی، مرسالت رא معتبر دאنسته. אست

د، ترین אین مـوאر      مهم ن ِمشخص، محل אختالف אست؛ אز جملۀ      نزد شیعه، مرسالتِ برخی محدثان و رאویا      
. و مرسالت אصحاب אجماع אست    ) عمیر  אبی صفوאن، بزنطی و אبن   (مرسالت شیخ صدوق، مرسالت مشایخ ثالثه       

אند تا شوאهدی مبنی بر ثقه بودن אفرאد محـذوف یـا وجـود قرینـه بـر                معتقدאن به حجیت אین مرسالت کوشیده     
 . אرאئه دهند٢٩٦)علیه אلسالم(صدور روאیت אز אمام 

 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی کتاب

 אمـا در برخـی کتابهـای حـدیثی       ،אند  אی مستقل نپردאخته     به گردآوری אین نوع روאیات در مجموعه       شیعهعالمان  
، یحضره אلفقیه  ال منخورد؛ אز جمله، بسیاری אز روאیات کتاب          های فرאوאنی אز אین نوع روאیات به چشم می          نمونه

 ٢٩٧.אستگونه  ی نیز אینیات در تهذیبین شیخ طوسباشد؛ برخی روא  مرسل می
 :אند אز عبارت در אین زمینه אهل سنتمشهورترین تألیفات 

 .دאود אلمرאسیل، אبیـ 
 ٢٩٨.حاتم אبی אلمرאسیل، אبنـ 
 
 
 
 عضَلمُ) ب

 .شود  دیث منقطع، معضل نامیده مینوع دیگری אز ح
 
 
 لعضَتعریف مُ

 در لغت) אلف
 ٢٩٩. درمانده אستیه معناو ب» ع ض ل« אسم مفعول باب אفعال، אز ریشۀ ،معضل

                                                 
 .؛ مامقانی אین قول رא، نظر بیشتر عالمان شیعه دאنسته אست٣٤٣، ص ١؛ مامقانی، ج ٣٧١؛ عتر، ص ٧٣ و ٧٢طحان، ص  .٢٩٥
 .٣٤١ ـ ٣٥٦، ص ١؛ مامقانی، ج ١٨٤ و ١٧٧؛ ربانی، ص ١٧٧ و ١٧٦فضلی، ص . ٢٩٦
 .١٧٥فضلی، ص  .٢٩٧
 .٧٤طحان، ص  .٢٩٨
مورد معنای لغوی معضل، به تفصیل بحث كرده و آن ؛ میردאماد در ٤٥١، ص ١١منظور، ج   ؛ אبن٢٨٠، ص ٢فارس، ج   אبن.٢٩٩

؛ مامقانی نیز ٢٥٤ و ٢٥٣رא אسم مفعول אز تعضیل، یعنی مُعضَّل قلمدאد کرده و بر دیگر אقوאل ترجیح دאده אست؛ میردאماد، ص 
در . אند ل دאنسته، אما دیگرאن مُعضَل رא אسم مفعول אز باب إفعا٣٣٥، ص ١همین ضبط رא برאی آن برگزیده אست؛ مامقانی، ج 

صالح،  אبن: دאنند می) پیچیده شد(» אِستَغلَقَ«به معنای » أعضل«אی آن رא אسم مفعول  عده. معنای معضل نیز אختالف وجود دאرد
به معنای » أعضل«؛ برخی دیگر آن رא אسم مفعول אز ١٧٤، ص ١؛ سخاوی، ج ٩٤؛ شهید ثانی، ص ٨٣؛ عرאقی، ص ٤٥ص 
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 אصطالح در) ب
 : אند ل گفتهعضَدربارۀ وאژۀ مُ

  ٣٠٠.ی אلتَّوאلیَما سَقَطَ مِن إسنادِهِ אثنانِ أو أكثرُ عَل
 .حدیثی كه אز سند آن، دو نفر یا بیشتر پشت سر هم אفتاده باشند

 אیـن قـسم، تعـدאد       در.  محل אنقطاع در سـند بـود       ،گذאری حدیث در אقسام پیشینِ حدیث منقطع        مالک نام 
אفتادگیهای موجود در سند، مبنای تقسیم אست؛ بدאن معنی كه אگر در سندی دو رאوی یا بیشتر، پشت سـر هـم                    

بنـابرאین  . شـود   عضَل نامیده مـی    مُ ٣٠١אفتاده باشند و אین אفتادگی خوאه در אبتدאی سند، وسط یا אنتهای آن باشد،             
 .خوאهد دאشتنمودאر فرضی حدیث معضل یكی אز אین حالتها رא 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 نمونه
 : به אسناد دو روאیت زیر توجه کنید

 كـانَ   : رَفَعَـهُ قـالَ    یِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ אلْبَخْتَـرِ     ،عُمَیْرٍ یأبِ  عَنِ אبْنِ  ، عَنْ أبِیهِ  ،بْنُ إِبْرאهِیمَ عَلِیُّ  
نَّها تَكِـلُّ كَمـا تَكِـلُّ       إیعِ אلْحِكْمَةِ ف  رَوِّحُوא أنْفُسَكُْم بِبَدِ  « :یَقُولُ) אلسالم علیه(أمِیرُאلْمُؤْمِنِینَ  

 ٣٠٢.אلْأبْدאنُ
 قالَ رَسُولُ   : عَنْ بَعْضِ أصْحابِهِ رَفَعَهُ قالَ     ، عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خالِدٍ      ،عِدَّةٌ مِنْ أصْحابِنا  

                                                                                                                                            
تر אست، چه،  ؛ ظاهرאً نظر دوم صحیح٣٧٩ و ٣٧٨؛ عتر، ص ٤١١مال علی قاری، ص : دאنند می) درمانده کردن(» أعیی«
به معنای » أعضل«به معنای پیچیده شدن، فعل الزم אست و ساختن אسم مفعول אز آن صحیح نیست؛ حال آنکه » أعضل«

אی حدیث رא ضعیف، درمانده و  ن روאت، به گونهگویی محدّث با אندאخت: אند ۀ آن نیز گفتهدر وجه تسمی. درمانده کردن متعدی אست
 .  برد אی אز حدیث نمی ناتوאن ساخته אست אز אین رو رאویِ دیگری که قصد روאیت אز אین محدّث رא دאرد، بهره

؛ ٢٥٢؛ میردאماد، ص ٩٤؛ شهید ثانی، ص ١٧٠ و ١٦٩؛ صبحی صالح، ص ٣٧٨عتر، ص : ؛ مشابه آن٧٣طحان، ص . ٣٠٠
؛ آقای ٢٠٠؛ אلبته شیخ بهایی، موضع אفتادگی در معضل رא وسط قرאر دאده؛ صدر، ص ٢٠٠؛ صدر، ص ٣٦٦، ص ١مامقانی، ج 

میردאماد تصریح . אند ؛ אما دیگرאن آن رא ناظر به هر جای سند دאنسته١٠٥سبحانی، ص : אند سبحانی نیز، همین قول رא ترجیح دאده
 .٢٥٢אماد، ص میرد: كرده، که وجه چنین אختصاصی توجیه روشنی ندאرد

، ١مامقانی، ج : ک.برאی مطالعۀ بیشتر در אین بحث، ر. در محل و تعدאد رאویان ساقط در حدیث معضل، אختالف بسیار אست. ٣٠١
 .٣٥٢، ص ٤، ج مستدرکات مامقانی؛ ٣٣٦پاورقی ص 

  .٤٨، ص ١کلینی، ج  .٣٠٢
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 אلْعَقْلِ فَنَوْمُ אلْعاقِلِ أفْـضَلُ      ما قَسَمَ אللَّهُ لِلْعِبادِ شَیْئاً أفْضَلَ مِنَ      « :)صلی אهللا علیه و آله    (אللَّهِ  
 ٣٠٣....مِنْ سَهَرِ אلْجاهِلِ وَ 

مـثالً در   . زمانی زیادی بین رאویِ אولِ قبلِ معصوم، تـا خـود معـصوم وجـود دאرد                در אین دو روאیت فاصلۀ    
) علیـه אلـسالم   (אسـت אز אمـام علـی        ) علیهمـا אلـسالم   (کاظم  אمام   که אز یارאن אمام صادق و        حفصروאیت אول،   

ی رא کـس ) صلی אهللا علیـه و آلـه  (کند و در حدیث دوم بین אحمد بن محمد برقی تا رسول خدא           مستقیماً نقل می  
ماً رאویـان بـسیاری در    سال אسـت و مـسلّ  ٢٠٠زمانی میان אین دو رאوی، بیش אز  ۀ در حالی که فاصل   بینیم،  نمی

 . دلیل بر אنقطاع در سند אستابنابعض أصح  ورفعه אلبته ذکر אلفاظی مثل. אند אین دو سند אفتاده
 .ندستهل عضَمُتوאنیم بگوییم אین دو روאیت   میאز אین رو به دلیل حذف چند رאوی پشت سر هم،

 
 

 حکم حدیث مُعضَل
ـ  אحاد ی در سلسله سند آن، مانند جملگ      یوستگیل، عدم پ  یز به دل  یث معضل ن  یحد ف دאنـسته   یث منقطـع، ضـع    ی
 ٣٠٤.شود یم
 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی تابک

 .ث نگاشته نشده אستین نوع אحادی خاصِ אیعه و אهل سنت، كتابیدر ش
 :افتیر یتوאن در سه مجموعۀ ز یات معضل، منقطع و مرسل رא میان אهل سنت، אنوאع روאیدر م

  .)٢٢٧م (د بن منصور بن شُعبَه یאلسنن، تألیف سع ـ١
ـ א، تألیف عبدאهللا بن محمد بـن        ...) אلمُسکَر و     אلمَالحِی، ذمُّ אلدُنیا، ذمُّ    ذمُّ: مانند(مجموعۀ رسائل    ـ٢  م(یا  אلـدن   یب

٣٠٥.)٢٨١  
 .شیبه  אبیאلمصنَف، تألیف אبن ـ٣
 
 
 
 مرفوع) ج

 .دهیم   آن رא مورد بررسی قرאر میدر مبحث هفتم با نوعی אز حدیث مرفوع آشنا شدید، אکنون نوع دیگری אز
 .شود یده میبه كار رفته در سند آن، مرفوع نامر یث منقطع وجود دאرد که با لحاظِ تعبی אز حدیگرینوع د

                                                 
  .١٢همان، ص . ٣٠٣
؛ ٣٧٩؛ عتـر، ص  ٧٥؛ طحـان، ص  ١٠٥؛ سـبحانی، ص  ٣٣٧ ص ،١؛ مامقـانی، ج  ٢٥٢؛ میردאماد، ص ٩٤شهید ثانی، ص  .٣٠٤

 .١٧٠صبحی صالح، ص 
 .٧٦طحان، ص  .٣٠٥
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 تعریف مرفوع
 مرفوع در אصطالح
 : به دو معنا به كار رفته אست٣٠٦مرفوع در אصطالح

 یمنتهـ ) علیه אلـسالم  (كه به معصوم    شود    گفته می  یثی در مقابل موقوف אست و به حد       ،در معنای نخست  
 ٣٠٧.شود

 :ف كرده אستین تعری رא به كار برده و چنعه آنی אز אنوאع منقطع אست كه ش،در معنای دوم
  ٣٠٨.ما سَقَطَ مِن وَسَطِ سَنَدِهِ أو آخِرِهِ وאحِدٌ أو أكثَرُ مَعَ אلتَّصرِیحِ بِلَفظِ אلرََّفعِ

 كـه بـه     یشتر אفتاده باشـند، در حـال      یا ب ی) یرאو (یک كه אز وسط یا آخر سند آن،         یثیحد
 .ح شده باشدی تصررفعلفظ 

.  آن آمـد   ی و אصطالح  ی لغو یث مرفوع پردאخته شد و معنا     یم سوم خبر وאحد، به حد     ین، در تقس  یش אز א  یپ
شود كـه در آخـر بـه معـصوم            ی گفته م  یثیث مرفوع، در مقابل موقوف، به حد      یح دאده شد كه حد    یدر آنجا توض  

 ینـا ث مرفوع به مع   یאما، حد . شود  ی م ی منته یث موقوف به صحاب   ی كه حد  ی شود، در حال   یمنته) علیه אلسالم (
 آن אز یا چند رאوی حـذف شـده باشـند و بـه جـا     یک ی، یثینكه در سند حدیگر هم به كار رفته אست و آن א    ید
بـنُ  علـیُ   «: كنـد   ن گـزאرش مـی    ی رא چن  یتی، روא كافی در   ینی برאی نمونه كل   ، אستفاده شده باشد   رفعه یر كل یتعب

 ؛رساند) علیه אلسالم (ث رא به אمام صادق      یم، حد ی بن אبرאه  یعل؛  »..): ..علیه אلسالم (عبدِאهللا    ی أب یلإِإبرאهیمَ رَفَعَهُ   
אند و به      قرאر دאرند كه حذف شده     یان متعدد یرאو) علیه אلسالم (م و אمام صادق     ی بن אبرאه  ین عل ین نمونه، ب  یدر א 
 .אستفاده شده אست) رفعه( رساندن یر كلی آن אز تعبیجا

 دوم آن بـا     ی شده و در معنـا     یگذאر  ندۀ آن نام  ی به گو   אول، با توجه   یث مرفوع در معنا   ین توضیح، حد  یبا א 
 .  و مشتقات آن در سلسله سندرفعر یتوجه به وجود تعب

 یאز אین رو در كتابها    . عه אرאئه شده אست   ی دوم، صرفاً توسط عالمان ش     ی אصطالح یف مرفوع، به معنا   یتعر: توجه
بایـد توجـه     ٣٠٩.باشـد   ین معنا مـد نظـر مـ       یم قلمدאد شده، عموماً ه    مرفوع یثیعه، هر جا حد   ی ش ی و فقه  یثیحد

ن ینـه אسـت و معمـوالً در چنـ    یازمنـد قر یعه، ن ین معنا توسط عالمان ش    یر א ی در غ  مرفـوع دאشت که به كار رفتن      
 .ث موقوف אست و نه مرفوعین حدیشود، א یمثالً گفته م. رود ی همرאه با موقوف به كار میموאرد

 
 نمونه
 :توאن אشاره کرد یل مین، به مورد ذ دوم آیث مرفوع در معنای حدیبرא

 قالَ رَسُولُ   : عَنْ بَعْضِ أصْحابِهِ رَفَعَهُ قالَ     ،عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خالِدٍ      ،عِدَّةٌ مِنْ أصْحابِنا  
ـ  :)صلی אهللا علیه و آله  (אللَّهِ   لِ أفْـضَلُ   ما قَسَمَ אللَّهُ لِلْعِبادِ شَیْئاً أفْضَلَ مِنَ אلْعَقْلِ فَنَـوْمُ אلْعاقِ

 ٣١٠....مِنْ سَهَرِ אلْجاهِلِ وَ 

                                                 
 .אز آنجا كه אین אصطالح قبالً هم به كار رفته بود، معنای لغوی آن پیش אز אین آمد. ٣٠٦
 .پیش אز אین در درس هفتم آمد. ٣٠٧
 .١٨٢صدر، ص : نسته אست؛ صدر אین نوع مرفوع رא אز אنوאع نوع אول دא٢٠٧، ص ١مامقانی، ج . ٣٠٨
 .١٢٤؛ ربانی، ص ٢٠٧، ص ١مامقانی، ج . ٣٠٩
 .١٢، ص ١کلینی، ج . ٣١٠
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، رאوی אیـن     אلمحاسـن   و صاحب کتاب معـروف     ٢٧٤ بن محمد بن خالد، متوفی سال         אحمد ،در אین روאیت  
 بـه אیـن אفتـادگی       رفعـه אند که אلبته با تعبیر        ماً بین وی و پیامبر رאویانی ساقط شده       حدیث אز پیامبر אست و مسلّ     

 .אشاره شده אست
 
 

 حدیث مرفوع ادگی درمحل אفت
  در كجا وאقع شده אست؟، در سندِ حدیث مرفوعی אفتادگ:سؤאل

طور كه در     همان. برאی دست یافتن به پاسخ אین پرسش، الزم אست در چگونگی حدیث مرفوع تأمل شود              
ار  به ك  رفعهر  ی آن تعب  ین دو نفر در سلسله سند حذف شده و به جا          ی ب یث مرفوع، فاصلۀ  مثال روشن شد، در حد    

 :ن אستی آن چنی بنابرאین نمودאر فرض؛رفته אست
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قسمت محذوف وجود دאرد كـه عمـل رفـع بـه אو نـسبت دאده                 یفرد در אبتدא  یک  موאرد حتماً   گونه    אیندر  
علـی بـن    در مثـال قبـل      ). رسـد   یمـ (شود    یث به אو رفع دאده م     ی هم در אنتها وجود دאرد كه حد       یشود و فرد    یم

 ادق ث رא بـه فـرد אنتهـای سـند یعنـی אمـام صـ       یدهنـده אسـت و حـد     אبتدی سند قرאر دאرد، رفع      که در  אبـرאهیم 
 :توאند به شکل زیر باشد بنابرאین، سند در حدیث مرفوع نمینسبت دאده אست؛ ) علیه אلسالم(
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ل אسـت  یـ ن دلیبه هم . وجود ندאرد تا عمل رفع به אو نسبت دאده شود  یא  یرא كه در אین صورت هیچ رאو      یز
 .ست نه در אبتدאی سند אا אنتهای سند آن، در وسط یف مرفوع آمد كه אفتادگیكه در تعر

 
 

 حکم حدیث مرفوع
ت سـند بـه لحـاظ       ی אول، با توجه به وضع     ی در معنا  ؛ث مرفوع به دو معنا به كار رفته אست        یكه گذشت حد    چنان

ل ی دوم، به دل   یف باشد؛ אما در معنا    یا ضع یموثق  ح، حسن،   یتوאند صح   یان آن، م  یت رאو یאتصال و אنقطاع و وضع    
 ٣١١.شود یف محسوب می در سند، مانند تمام אقسامِ منقطع، ضعیאفتادگ

 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی کتاب
 ی كرده باشد، وجـود نـدאرد،  آور  ـ رא مستقالً جمع  دومیمرفوع به معناـ ث  ین نوع אز אحادی كه אیعه كتابیدر ش

ش אز همـه مـشتمل بـر        یل ب ی ذ یكتابها. توאن یافت   یث رא م  ین نوع אحاد  ی مختلف א  یثیحد یها  אما در مجموعه  
 : هستندیاتین روאیچن
 .یشهرآشوب مازندرאن ، אبن)علیه אلسالم(طالب  یبאمناقب آل ـ 
 .ین حسن بن فضل طبرسیאلد یمكارم אألخالق، رضـ 
 .یخ صدوق אألخبار، شیمعانـ 
 .یبن حسن طبرس یبوאلفضل علא مشكاة אألنوאر،ـ 
 .אصول کافی، کلینیـ 
 
 
 

  حدیث منقطع بهملحقאقسام 
 אلبته باید توجه دאشت که حدیث مـضمر بـه معنـای             . אست حدیث مضمر אز جمله ملحقات אقسام حدیث منقطع،       
 אحتمال אنقطـاع وجـود دאرد،       ،ا אز آنجایی که در אین نوع אز حدیث        ، אم گیرد  مصطلح، ذیل عنوאن منقطع قرאر نمی     

אز آن جهت در شمار אقـسام אصـلی          حدیث مضمر . ر دیدیم که در אین جایگاه و به عنوאن ملحق مطرح گردد           بهت
منقطع نیامد که لزوماً در سلسله سند آن אنقطاع وجود ندאرد و ممکن אست سند آن تا آخرین رאوی متصل باشد؛                    

 .باشد  میکامل ن) علیه אلسالم( معصوم با אین حال، سند آن به دلیل نامعلوم بودن

                                                 
رא אز אنوאع ضعیف معرفی كرده ) عام و خاص(، و مرسل ٢٠٧، ص ١ج : مامقانی آن رא אز אقسام مرسل عام دאنسته אست. ٣١١
 .٣٣٨  ـ٣٤٠، ص ١ج : אست
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 مضمر) د
 رضمَتعریف مُ

 در لغت) אلف
 ٣١٢.و به معنای پنهان و پوشیده אست» ض م ر« אسم مفعول אز ریشۀ ،مضمر

 
 در אصطالح ) ب

 : אند عالمان شیعه در אصطالح چنین تعریف کرده
إلَیه، بأن یُعَبَّرَ   عندَ אنتِهاءِ אلسَّنَدِ    ) علیه אلسالم (هُوَ אلحَدیثُ אلَّذی یُطویَ فِیهِ ذِکرُ אلمَعصُومِ        

 ٣١٣.فِی אلمَقامِ אلمَزبُورِ بِالضَّمیرِ אلغائِبِ) علیه אلسالم(عَنهُ 
رسـد، نـام آن       مـی ) علیـه אلـسالم   ( که بـه معـصوم       ،حدیثی אست که در אنتهای سند آن      

در مقـام گوینـدۀ خبـر بـه         ) علیه אلـسالم  (پنهان باشد و אز אیشان      ) علیه אلسالم (حضرت  
 .دضمیر غائب، تعبیر شو

که قاعدتاً باید אز معـصوم      ) علیه אلسالم (شود که در آن אصحاب معصوم         حدیث مضمر به حدیثی گفته می     
روאیت رא نقل کنند، אز گویندۀ سخن با ضمیر غائب، یاد کنند، بدون آنکه مـشخص کننـد مـرאد،                    ) علیه אلسالم (

 .: ...تאز אو پرسیدم و אو گف: سان که بگویند אست؛ بدین) علیه אلسالم(معصوم 
باشد و ممکن אست فـرد دیگـری       ) علیه אلسالم ( معصوم   ،موאرد، אحتمال دאرد که گویندۀ سخن     گونه    אیندر  

 ،به چنین روאیتی که گویندۀ آن به دلیل به کار رفتن ضمیر، نامـشخص אسـت  . باشد) علیه אلسالم(אز یارאن אمام  
 .مضمر گویند

 .باشـد  אنتهای سند، گویندۀ حدیث مـی ، صاحب کتاب אست و در تمام مباحث مربوط به سند، אبتدאی سند      :توجـه 
محمد بن یعقوب، عن علی بن إبرאهیم، عن أبیه، عن אلنوفلی، عن אلـسکونی، عـن                 «:که در مثل אین سند      چنان
منتهـی  ) علیـه אلـسالم  (صـادق   کلینی در אوّل سند قرאر دאرد و سند بـه אمـام           ٣١٤،»....) علیه אلسالم (عبدאهللا    أبی
 .شود می
אصطالحی אست که אختصاص به عالمان شـیعه دאرد و عالمـان אهـل سـنت چنـین                   ،حدیث مضمر عنوאن   :وجهت

 .אصطالحی ندאرند
 

 نمونه
 אز مضمرאت سماعه.  وجود دאرد  روאیاتی به صورت مضمر   )  אلسالم معلیه(در میان روאیات ما، אز برخی یارאن אئمه         

 :ه یک نمونۀ آن אشاره کردتوאن ب جمله موאرد معروف در אین موضوع אست که می
إذא سَها אلرَّجُلُ فی אلرُّکعَتَینِ אألولَتَینِ مِنَ אلظُّهرِ َو אلعَـصرِ وَ لَـم یَـدرِ                « :ـ عَن سَماعَةَ قالَ   

 ٣١٥».وאحِدةً صَلَّی أم ثِنَتَین، فَعَلَیهِ أن یُعِیدَ אلصَّالةَ

                                                 
 .٤٩٢، ص ٤منظور، ج  אبن. ٣١٢
 .٣٣٣ و ٣٣٢، ص ٣١مامقانی، ج . ٣١٣
 .٣٣، ح ٣٣٣، باب ٣٧، ص ٧، ج  אألحکامتهذیبطوسی، . ٣١٤
 .١٩١، ص ٨، ج وسائل אلشیعهحر عاملی، . ٣١٥
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رکعـت אول אز نمـاز      هرگاه نمازگزאر در دو     «: אو فرمود : אز سماعه نقل شده אست که گفت      
ظهر و عصرش دچار سهو شود شک کند و ندאند یک رکعـت خوאنـده یـا دو رکعـت، بـر                      

 ».אوست که نمازش رא אعاده کند
در روאیت فوق، گویندۀ حکمِ شک در دو رکعت אوّل، که سـماعه سـخن אو رא گـزאرش کـرده، نامـشخص                       

 .אست
 
 

 حکم حدیث مضمر
که شـرط رسـیدن بـه       گیرد، چرא   ر אحادیث ضعیف قرאر می    ن، در شما  حدیث مضمر به دلیل مبهم بودن گویندۀ آ       

 ٣١٦؛در آن محقق نیست) علیه אلسالم(معصوم 
 
 

 نکته
אست که نتوאن مرجع ضمیر حدیث رא معین کرد؛ אما אگر قرאئنی برאی تعیین آن         ضعیف   حدیث مضمر در صورتی   

. شـود   باشـد، معتبـر تلقـی مـی       ) אلسالمعلیه  (یافت شود حدیث אز אضمار خارج شده و در صورتی که אز معصوم              
 :אند محققان برאی رفع אین אبهام، به دو نوع قرینه אستناد کرده

تصریح شده و یا بـا یـافتن אصـل    ) علیه אلسالم( با אستناد به روאیات مشابه که در آن به نام אمام     ،אول آنکه 
 .אند روאیت مفصّلی که تقطیع شده، אبهام رא رفع کرده

که رאویان بزرگی مثل زرאره و       אند  سازی کرده و بیان دאشته      ستناد به یک عادت معمول، قاعده      با א  ،دوم آنکه 
 אحادیث مضمر، אمثال אیـن  کردند؛ لذא אگر رאویِ نقل نمی) علیه אلسالم(محمد بن مسلم حکم شرعی אز غیر אمام   

ه رאویان دیگر ممکـن אسـت   ک در صورتی.  قطعی אست، مرجع ضمیربودنِ) علیه אلسالم (بزرگان باشند، معصوم    
 حکمی رא אز אیشان پرسـیده       אند،  مرجعیت علمی دאشته  ) علیهم אلسالم (با مرאجعه به אمثال زرאره که אز سوی אئمه          

אند که به طور کلی نقل         و عنوאن دאشته    ه  قوאعد پا رא אز אین هم فرאتر نهاد       گونه    אینبرخی دیگر، در ساختن     . باشند
אی سزאوאر نبوده و در تمام אین موאرد، ضـمیر در وאقـع بـه معـصوم                    אز هیچ رאوی   حکم شرعی אز فردی مجهول،    

 .گردد باز می) علیه אلسالم(
با אین توضیح، دیدگاه عالمان دربارۀ حجیت حدیث مضمر با توجـه بـه معتبـر تلقـی کـردن אیـن قـرאئن،                        

 ٣١٧.متفاوت אست
 
 

 علت پیدאیش אحادیث مضمر
 روאیات  به تقطیع  توאن   אین دالیل می   אند؛ אز جملۀ    אحادیث مضمر برشمرده  ش  عالمان دالیل مختلفی، برאی پیدאی    
 .یا אز دست رفتن قرאئن אشاره کرد

                                                 
 .٣٣٣، ص ١مامقانی، ج . ٣١٦
؛ مامقانی به برخی אقوאل אشاره ١٠٣ ـ ١٠٥بندی کرده אست؛ فضلی، ص  باره در سه دسته طبقه فضلی، אقوאل رא در אین. ٣١٧
تر  ؛ و صدر با نقل گفتاری در ضعف حدیث مضمر، אین אحتمال رא که حدیث אز אمام باشد، قوی٣٣٤، ص ١مامقانی، ج : کرده

 .٢٠٦دאنسته אست، ص 
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 تقطیع روאیات بلند) אلف
. ترین عوאمل پیدאیش אحادیث مـضمر אسـت         אند، یکی אز مهم     تقطیع روאیات بلندی که متضمن چند موضوع بوده       

در אبتدאی روאیت آمده، אما در بخـشهای بعـدی روאیـت، بـا ضـمیر אز                 ) المعلیه אلس (روאیات نام אمام    گونه    אیندر  
آوری و  نگـارאن بـه جمـع    که حـدیث  هنگامی. که مرجع ضمیر کامالً روشن بوده אست       אیشان یاد شده، در حالی    

بندی موضوعی روאیات پردאختند، به منظور پرهیز אز تکرאر یک روאیـت بلنـد در موضـوعات مختلـف، هـر                       دسته
 אین قطعه قطعه کـردن روאیـت، در عـین آنکـه بـه אنـسجام                 ؛אز روאیت رא در موضوع خاص خود آوردند       قسمت  

شد تا ضمیر ناظر به گویندۀ حدیث אز مرجع آن در אبتدאی روאیت جـدא אفتـد و                    کرد، موجب می    مباحث کمک می  
 .אی אز אبهام قرאر گیرد هویت گوینده در هاله

ؤאل و جوאب و در موضوعات فقهی هستند که رאوی با مغتـنم شـمردن               روאیات معموالً در قالب س    گونه    אین
رۀ زکـات و    نمـاز و تعـدאدی دربـا      دربـارۀ   ، مجموعه سؤאالت شرعی خود رא که برخی         )علیه אلسالم (محضر אمام   

 ٣١٨.بوده אز אیشان پرسیده אست... برخی در خصوص حج و 
 
 تقطیع روאیات אز کتاب ) ب

 بلکه گاهی جدא ذکر کـردن       ،هموאره در قطعه قطعه کردن یک روאیت نیست       شود      تقطیعی که موجب אضمار می    
در אیـن وضـعیت چـون        .شـود   אند نیز موجب אضمار می      روאیاتِ یک مجموعۀ حدیثی که אز אمام خاصی نقل شده         

אبتـدאی کتـاب     در) علیه אلسالم (کند، با تصریح به نام אمام         مؤلف همۀ روאیات کتاب خود رא אز یک אمام نقل می          
 حال אگر روאیات אین کتـاب بـه صـورت جدאگانـه در جـای      ٣١٩.کند  خود، در سایر روאیات به ذکر ضمیر אکتفا می     

 .آید  دیگر ذکر شود و به آوردن مرجع ضمیر אهتمام نشود، אضمار به وجود می
 
 אز دست رفتن قرאئن) ج

علّت אین אمـر، ممکـن אسـت شـرאیط          . دکردن  صرفاً با ضمیر یاد می    ) علیه אلسالم (در برخی موאرد رאویان אز אمام       
تابیـده و     نمـی بر) م אلـسالم  علـیه (دشوאر سیاسی אجتماعی آن دوره باشد که هیچ نوع אرتباطی رא با אئمۀ אطهـار                

موجب شده تا رאویان حدیث در نقل روאیات نوعی تقیه در پیش گیرند یا ممکن אست به אیـن علـت باشـد کـه                         
گونـه تعبیـر، بـرאی        د אو אز אیـن    بـوده و مـرא    ) علیـه אلـسالم   (مامی خـاص    رאوی مذکور אز مصاحبان و مالزمان א      

کـامالً روشـن    در هر دو صورت، هویت گویندۀ حدیث برאی رאوی و مخاطـب . عصرאنش کامالً روشن אست هم
، تـشخیص آن دیگـر بـه           و مقـامی    بوده אست، אما با فاصله گرفتن אز آن زمان و אز دست رفتن قـرאئن کالمـی                

 ٣٢٠.نیستسادگی میسر 

                                                 
؛ آقای سبحانی چنین אمری رא אز אمثال صاحبان كتب ٢٠٧؛ صدر، ص ٣٣٣، ص ١؛ مامقانی، ج ١٠٣ و ١٠٢فضلی، ص . ٣١٨

אز حجیت אفتادن روאیت شده و אحتیاط در چنین موאردی אشتباه אست و دאند، چرאکه عدم تبدیل ضمیر به אسم موجب  אربعه بعید می
؛ فضلی برאی تقطیع روאیات دو حالت برشمرده אست كه یكی تقطیع یک ١٠٧قطعاً אز אین بزرگان سر نزده אست؛ سبحانی ص 

: אست) علیه אلسالم(ام روאیت بلند אست و دیگری جدא كردن یک روאیت אز אصل و كتابی كه تمام روאیات آن بعضاً אز یک אم
 .٢٠٧صدر، ص : ؛ مشابه آن١٠٢فضلی، ص 

 .١٠٣  و١٠٢فضلی، ص . ٣١٩
 ، ١؛ مامقانی، ج ١٠١فضلی، ص : אند برخی عالمان غیر אز تقطیع، تقیه رא نیز אز عوאمل پیدאیش אحادیث مضمر دאنسته. ٣٢٠
אند؛ فضلی،  به کار بردن ضمیر برאی אمام دאنسته؛ صدر و برخی دیگر، غیر אز تقیه، طول مصاحبت رאوی با אمام رא علت ٣٣٣ص 
رא ذکر ) علیه אلسالم(رسد در هر دو مورد و بعضاً موאرد دیگر، رאوی عمدאً و به دلیل وجود قرאئنی، نام אمام  ؛ به نظر می١٠٣ص 
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 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی  کتاب

 مضمرאت سـماعة    ٣٢١:ست אز  א  אما مشهورترین آنها عبارت    ،אند  אحادیث مضمر در مجموعۀ خاصی گردآوری نشده      
 حدیث مـضمر  ٧٨٣٢٣ و دومی شامل ٣٩٠٣٢٢بن مهرאن، زرאره، محمد بن مسلم و علی بن جعفر، که אولی شامل      

 .אست
 
 
 

 بندی جمع
 .کنیم تن بحث حدیث منقطع، الزم אست مباحثِ آن رא با هم مرورאكنون پس אز پایان یاف

بـه عنـوאن   ( در سند به مرسل، معلّـق و مـضمر   یبا توجه به مكان אفتادگـ به معنای عام   ـ ث منقطعیحد
 :شود یم میو منقطع به معنای خاص تقس) ملحقات منقطع

 

 ) سندیאبتدא(مُعَلّق                                                           
 ) سندیאنتها(با توجه به مكان אنقطاع     مُرسَل خاص        منقطع           

 }.که אز ملحقات تقسیم منقطع אست{) ندهیگو(مُضمَر     )                                     به معنای عام(
     منقطع به معنای خاص                                                       

 

 :و نمودאر فرضی حدیث منقطع به صورت زیر قابل ترسیم אست
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
در هر صورت . یافتتوאن دالیل دیگری هم برאی آن  توאن هر دو رא ذیل یک عنوאن جمع کرد، هرچند می نکرده אست و لذא می
، ص ١مامقانی، ج : که مامقانی چنین کرده אست نیاز کرده אست؛ چنان  و عمدتاً مقامی، رאویان رא אز ذکر نام بی وجود قرאئن کالمی

٣٣٣. 
 .١٠١فضلی، ص . ٣٢١
 .٢٩٤، ص ٨خویی، ج . ٣٢٢
  .٢٤٧، ص ٧خویی، ج . ٣٢٣

 مُضمَر A حذف

b  مرسل خاص حذف 

c 

 حذف

  d 

e 

f

 معلّق
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 .شود  نامیده میمنقطع به معنای خاص ، אگر یک یا چند رאوی אز وسط سند אفتاده باشد،در حدیث منقطع
 .شود یده مینام معضل ،شتر אز سند حذف شده باشندیا بی אگر دو نفر ،ث منقطعیدر حد

 
 )شتریا بیدو (منقطع       با توجه به تعدאد        معضل 

 
  .شود یده می ناممرفوع به كار رفته باشد، رَفعر ین حال تعبی אز سند حذف و در عیو אگر بخش

 
 ) دومیبه معنا(ر        مرفوع یمنقطع         با توجه به تعب

 
 .عام אستن حال عنوאن مرسل عام، مترאدف با منقطع یدر ع

 
      مرسل عاممکانمنقطع عام    אفتادگی در هر 

                           تعدאد و با هر                          
 . شود  و به אنوאع دیگر حدیث منقطع نیز عنوאن منقطع אطالق می

 یا تعبیر به كار رفته در سند        אد אفتادگیها   توאند با توجه به مكان אنقطاع آن و با توجه به تعد             یث م یحد :توجه
 . سند دو نفر אفتاده باشندیدر صورتی که אز אبتدא) ق باشد و هم معضلمثالً هم معلّ(رد، ی بگیگریعنوאن د

 
 
 

 خالصۀ درس
 

حدیثی که אز سلسله سند آن صحابی אفتاده باشد، که بیشتر نزد אهل سنت  :خاص                                 
 .کاربرد دאرد

 مرسل به دو معنای 
 که بیشتر نزد فقهای אند، یانش جملگی یا برخی حذف شدهحدیثی که رאو :عام                                     

 .شیعه کاربرد دאرد
 .مرسل به معنای عام، مترאدف با منقطع خوאهد بود 
 .دאنند مرسل אز אنوאع אحادیث ضعیف אست که برخی آن رא با شرאیطی معتبر می 
معضل . شتر پشت سر هم אفتاده باشند     یا ب ی، دو نفر    )אبتدא، אنتها یا وسط   (ثی אست كه אز سند آن       یمعضل حد  

 .رود   میرאز אنوאع אحادیث ضعیف به شما
ـ  وشتر אفتـاده باشـد،      یـ ا ب ی یرאویک   آخر سند آن،     ایكه אز وسط    אست   یثیحدمرفوع    بـه آن    رفـع  لفـظ    ا ب

 . ضعیف אست مرفوع אز אنوאع.ح شده باشدیتصر
علیـه  (ن حـضرت    رسـد، نـام آ      مـی ) علیـه אلـسالم   (مضمر، حدیثی אست که در אنتهای سند که به معصوم            

ب، تعبیر شـده    در مقام گویندۀ خبر به ضمیر غای      ) علیه אلسالم (سان که אز אیشان       بدین پنهان باشد؛ ) אلسالم
 .باشد

  .گیرد یف قرאر میر אحادیث ضعحدیث مضمر به دلیل مبهم بودن گویندۀ آن، در شما 



 

 



 

 

 جلسۀ دهم

دאده אنوאع خبر وאحد به لحاظ تغییرאت رخ
 در سند و متن



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 وאلمزیـد فـی متّـصِل אألسـانید         ،  زیـادאت אلثِّقـات   ،  مَزیـد ،   مُـدرَج  آشنایی با אصطالحات   

 .مَقلوب
 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
برאی אینکه بیشتر در فضای درس جدید قـرאر بگیـریم بهتـر             . پیش אز אین، سه تقسیم אز خبر وאحد رא برشمردیم         

هـای پیـشین خـود رא          مرور אین سه تقسیم بپردאزیم؛ نخست با پر کـردن جاهـای خـالی آموختـه                אست אبتدא به  
 :آزماییم می

خبر وאحد بر אساسِ تعدّدِ طرق و رאویان به مستفیض، مشهور، عزیز، مفرد، غریـب، و بـر אسـاس گوینـدۀ                      
 منقطـع، متـصل تقـسیم        به אنقطاع و אتصال سند   אصلی به حدیث قدسی، مرفوع، موقوف و مقطوع، و بر אساسِ            

مرسل و مـضمر    , معضل, شود و حدیث منقطع خود نیز به شش قسم منقطع به معنای خاص، معلّق، مرفوع                می
 .شود تقسیم می

خبر وאحد رא با توجه بـه تغییرאتـی كـه در سـند و               . شود  در אین مبحث تقسیم دیگری אز خبر وאحد אرאئه می         
ادאت אلثقات، אلمزید فی متصل אألسانید، مقلوب، مُـصَحَّف و مُـضطَرِب            متن آن رخ دאده אست به مُدرَج، مَزید، زی        

 .شود کنند؛ که در אین درس به پنج אصطالح אول پردאخته می تقسیم می
دאده در حدیث به سبب אضافه بودن مطلبی در سند یا مـتن آن باشـد، حـدیث یکـی אز دو                        אگر تغییرאت رخ  
 :کند صورت زیر رא پیدא می

 ـ مُدرَج١
 مزیدـ ٢

 :אند אز برند که عبارت سنت دو אصطالح دیگر به جای مزید به کار می عالمان אهل
 אلمزید فی متّصل אألسانید) אلف
 زیادאت אلثقات) ب
 
 
 

 جمُدرَ
، چنـین  در אصـطالح و ٣٢٤ אسـت وאردشـده و بـه معنـای   » د ر ج«، אسم مفعولِ باب إفعال אز ریشۀ    در لغـت  مدرج  

 ٣٢٥:تعریف شده אست

                                                 
 .٢٦٩، ص ٢منظور، ج  אبن .٣٢٤
 .٢٩٥صدر، ص : نامیده אست مُدرَجٌ فیهدیث و حدیثی رא که چنین زیادتی دאرد صدر مدرج رא بخش אضافی در ح. ٣٢٥
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  ٣٢٦.لَّذی אُطُلِّعَ فی مَتنِهِ أو إسنادِه علی زیادَةٍ لَیسَت مِنهُهو אلحدیثُ א
 .حدیثی که در متن یا سند آن زیادتی شناسایی شده باشد که بدאن تعلق ندאرد

 
 

 شرح تعریف 
 .حدیث مدرج حدیثی אست که مطالب אضافی אز خارج به سند یا متن آن אضافه شده باشد

 
 

 های آن אقسام مدرج و نمونه
אی אنـوאع      אز جمله عـده    ٣٢٧אند؛  به چگونگی אدرאج و محل وقوع آن، אقسامی برشمرده        ی حدیث مدرج، با توجه      برא

 ٣٢٨:אند بندی کرده آن رא در چهار قسم طبقه
 باشد؛ אیـن אضـافات אغلـب در אنتهـای مـتن              ـ قسم אول، حدیث مدرجی אست که אدرאج در متن آن وאقع شده            ١

 .گیرد  אبتدא یا وسط آن نیز قرאر میحدیث قرאر گرفته אست ولی گاهی در
یافتن چنین אضافاتی به حدیث آن אست که رאوی وאژه یا مطلب مشکلی رא که در حـدیث           معموالً علت رאه    
شـود، در   אی رא که אین حدیث ناظر به آن אست یا אز آن אسـتنباط مـی            دهد یا حکم شرعی     آمده אست توضیح می   

ن خود رא مشخص کنـد؛ אز       ، بدون آنکه مرز بین مضمون حدیث و سخ        کند  אول، وسط یا אنتهای حدیث ذکر می      
کنـد    کند אشتباهاً אین توضیحات رא بخشی אز حدیث تلقی می           אی هم که سخن אو رא گزאرش می         אین رو هر رאوی   

  ٣٢٩.گوید و بازمی
 ٣٣٠:אی אز אین אدرאج אست مثال زیر نمونه

 :کند چنین گزאرش می) لیه אلسالمع( روאیتی رא با سند אز אمام باقر تهذیبشیخ طوسی در 
، و ]وَ مَعنی ذلـکَ إذא کـانَ إمـامٌ عـادلٌ          [تَجِبُ אلجُمُعَةُ عَلی مَن کانَ مِنها عَلی فَرسَخَینِ         

یُجمَّعَ هوالءِ وَ یُجمَّعَ هـوالءِ وَ ال    إذא کانَ بَینَ אلجَماعَتَینِ ثَالثَةُ أََمیالٍ، فَال باسَ أن          : قال

                                                 
אند، אما تعریفشان بـا یکـدیگر         ؛ عالمان شیعه و אهل سنت אگرچه یک معنا رא برאی آن در نظر دאشته              ٢٤٤صبحی صالح، ص    . ٣٢٦

ما אُدرِجَ فیه کالمُ بَعضِ אلـرُّوאةِ فـیُظَنُّ أنّـهُ    «: אند که چنین אست عالمان شیعه عموماً تعریف شهید ثانی رא نقل کرده. کند تفاوت می 
، در  ٧٢؛ سبحانی، ص    )אلمتن آورده אست    אلبته אو אین تعریف رא خاص مدرج         (٢٢٠، ص   ١؛ و مامقانی، ج     ٧٩شهید ثانی، ص    : »مِنهُ

ضیح یـا کـالم رאوی نیـست؛         که אین زیادت هموאره تو      אین تعریف زیادت مذکور، کالم برخی رאویان معرفی شده אست در صورتی           
؛ ٢٩٥ و   ٢٩٤صدر، ص   : خوאهد آمد؛ صدر آن رא بدون אین قید مذکور، آورده אست          ) قسم سوم (گونه که در توضیح אقسام آن         همان

  و طحـان،    ٤٣٩عتـر، ص    : אنـد   אی تعبیـر کـرده      אند، אما هر کدאم אز آن بـه گونـه           عالمان אهل سنت چنین قیدی رא برאی آن نیاورده        
 .١٠٣ص 
: אنـد  بنـدی کـرده    طبقـه مدرج אإلسنادو  مدرج אلمتن صورتهای بسیار متفاوتی دאرد که معموالً عالمان آنها رא در دو قسم          אدرאج .٣٢٧

رسـد تقـسیم    ؛ אما به نظـر مـی  ٢٩٥ و ٢٩٤؛ صدر، ص ١٠٥ و ١٠٤؛ طحان، ص ٢٤٥ ـ  ٢٤٧؛ صبحی صالح، ص ٤٤٠عتر، ص 
تر باشد، به ویژه آنکـه در دو مـورد אخیـر علـت و چگـونگی       تر و دقیق قسیمی روشنۀ مامقانی و جدא آوردن دو نوع אخیر ت     چهارگان

 .אدرאج אز موאرد پیشین متفاوت אست
 .٢١٩ ـ ٢٢٣، ص ١مامقانی، ج  .٣٢٨
کند، אما بعد در بیان موجبات אدرאج אز موאرد           صبحی صالح در مقام توضیح אدرאج در متن فقط به تفسیر وאژۀ مشکل אشاره می              . ٣٢٩
 .٤٤٠؛ عتر، ص ١٠٥ و ١٠٤؛ طحان، ص ٢٤٥ ـ ٢٤٧صبحی صالح، ص : برد یز نام میدیگر ن
 .٢٧٤، ص علل אلحدیثبهبودی، : אند آقای بهبودی אین مورد رא مدرج دאنسته. ٣٣٠
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وَ אعلَـم אَنّ لِلجُمُعَـةِ حَقـاً قَـد ذُکِـرَ، عَـن              . [نِ أقَلُّ مِن ثَالثَـةِ أمیـالٍ      یکونُ بَینَ אلجَماعَتَی  
 یُـصَلِّ فَریـضَةً فَرَضَـها אهللاُ     مِثلُکَ یَهلِکُ وَ لَم: أنّه قالَ لِعَبدِאلمَلِک) علیه אلسالم (جَعفَرٍ    أَبی

 ٣٣١.عَةُصَلِّها جَماعَةً یَعنِی אلجُمُ: قُلتُ کیفَ أصنَعُ؟ قال: عَلَیه؟ قال
حـضور אمـام    (در אین روאیت توضیحی אز رאوی به دنبال سخن אمام آمده אست که شرط وجوب نماز جمعه                  

رאوی همچنین روאیت دیگری رא نیـز אز אمـام بـاقر    ). مَعنی ذلک إذא کان אمامٌ عادِلٌ  (رא بر آن אفزوده אست      ) عادل
 »...وَ אعلَم أَنّ لِلجُمُعَةِ حَقّاً «: ع آن رא آورده אستدر אنتهای אین روאیت نقل کرده که אبتدא موضو ) علیه אلسالم(
کننـدۀ حـدیث      سان کـه گـزאرش       شده باشد؛ بدین   که אدرאج در سند آن وאقع     قسم دوم، حدیث مدرجی אست      ـ  ٢

متـصف بدאنـد و אیـن    ... یکی אز رאویانی رא که نامش در سند آمده אست به لقب، کنیه، אنتساب به قبیله، شهر یا                   
آمده אست به پنـدאر      بعضُ أصحابِنا  رא به سند אضافه کند؛ یا مثالً شخصی رא که در سند با عنوאن مبهمِ                 אطالعات

گونـه אدرאج      بـرאی אیـن    ٣٣٢.خویش شناسایی كند و بر אساس بردאشت خود نام אو رא جایگزین אیـن عنـوאن کنـد                 
نقـل شـده    » )علیه אلسالم (لحسن  א  אبی«توאن چنین مثالی فرض کرد که روאیتی אز یکی אز معصومین به نام                می

مـشترک אسـت رאوی     ) علیهم אلسالم (باشد و با توجه به אینکه אین کنیه بین אمام کاظم، אمام جوאد و אمام هادی                 
 .رא به آن بیفزאید» אلثانی«به گمان خود אمام مورد نظر رא אمام رضا تلقی کند و قید 

سـان کـه      آیـد؛ بـدین     چند حدیث با یکدیگر به وجود می      قسم سوم אدرאج، بر אثر در هم آمیختن سند و متن            ـ  ٣
آمیزد و یکی אز متنها رא به هر دو سند یا هـر دو مـتن رא بـه                     رאوی مثالً دو متن با دو سند مختلف رא در هم می           

אیـن نـوع אدرאج معمـوالً بـه هنگـام           . کند و مـشابه آن      یک سند، یا بخشی אز یک متن رא در متن دیگر نقل می            
אفتد؛ بدین صورت که مستنسِخ در אثر خطای چـشم محـل روאیـت رא     یات و در אثر אشتباه אتفاق می بازنویسی روא 

 .نویسد گم کرده و אشتباهاً حدیث پایینی رא برאی سند باالیی یا غیر آن می
אند אحتمال   نقل شدهکافیتوאن אشتباه در بازنویسی دو روאیت ذیل رא که پی در پی در  برאی نمونه می

 ٣٣٣:دאد
אلحسینُ بنُ سَعیدٍ، عَن مُعلَّی بنِ محمدٍ، عَن אلحسنِ بنِ عَلیٍّ אلوَشّاءِ، عَن مُثَنَّی אلحَنّاطِ، عَن عبـدِאهللاِ بـنِ                    «) فאل

 » ....فِی قَولِ אهللاِ عَزّ َوَ جَلّ ) علیه אلسالم(جَعفَرٍ  عَجالنَ، عَن أبی
ِ بنِ إدرِیسَ، عَن محمدِ بنِ سِنانٍ، عَـن אلمُفَـضَّل بـنِ               אلحسینُ بنُ سعیدٍ، عَن مُعلَّی بنِ محمدٍ، عن عبدِאهللا        «) ب

 » ....قَولَه جلَّ و عزَّ ) علیه אلسالم(ِ  عبدِאهللا عُمَرَ، قُلتُ ألبی
 :و مستنسخ به هنگام بازنویسی آن رא چنین در هم آمیزد

ن مُثَنَّی אلحَنّاطِ، عنِ אلمُفضَّلِ بنِ عُمَـرَ        ـ אلحسینُ بنُ سعیدٍ، عَن مُعَلَّی بنِ محمدٍ، عَن אلحسنِ بنِ عَلیٍّ אلوَشّاءِ، عَ             
 ....قَولَه جَلَّ وَ عَزّ ) علیه אلسالم(عبدِאهللاِ  قُلتُ ألبی

                                                 
 .٢٣، ص ٣، ج تهذیبطوسی،  .٣٣١
אنـد و بـه     کرده אست آورده   عموم عالمان אهل سنت و عموم عالمان شیعه برאی אدرאج در سند، نوع چهارم رא که مامقانی ذکر                 . ٣٣٢

دهد که در وאقع אدرאج در متن אست و אز אین رو אسـت                طحان تعریفی متفاوت אز אدرאج در سند אرאئه می        . אند  אین مورد تصریح نکرده   
أن «: آورد ؛ طحـان در تعریـف آن مـی   ٢٤٦صـبحی صـالح، ص   : دאند که صبحی صالح אدرאج در سند رא در وאقع אدرאج در متن می  

 אلرّאوِی אإلسنادَ، فیَعرِضَ له عارِضٌ فیقولَ کالماً مِن قِبَلِ نَفسِِه فیَظُنُّ بعضُ مَـن سَـمِعَه أنَّ ذلـکَ אلکـالمَ هُـو مـتنُ ذلـکَ                            یَسوقَ
عتـر،  : ؛ אین نوع אدرאج رא که طحان بدאن אشاره کرده אست، عتر در سه نـوع אدرאج در سـند آورده אسـت     ١٠٣طحان، ص   : »אإلسنادِ

 .٤٤٢ص 
 . ولی אدرאج آن صرفاً یک אحتمال فرضی אست. אند ؛ אین دو حدیث وאقعاً در پی هم آمده٣٠ و ٢٩، ح ٣٨٢، ص ٢نی، ج کلی. ٣٣٣
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چهارم אدرאج، در نتیجۀ אختصارگویی در نقل چند روאیت که سند یا متنی تقریباً مشابه دאرند پیش  قسمـ ٤
אند و سخن אین عده در گزאرش سند یا متن با هم אندکی  אی نقل کرده سان که مثالً حدیثی رא عده آید؛ بدین می

 אضافه وجود دאرد و در نقل دیگر به جای یکی אز رאویان، شخص دیگری  در نقلی یک رאوی. کند تفاوت می
تر یا متفاوت قرאر دאرد که در متون دیگر نیست، אما رאوی در بازگویی אین  אی אضافه אست و در یک متن کلمه

 ٣٣٤.کند آمیزد و یکسان می  ن همه رא در هم مینقلهای گوناگو
אند؛  موאرد یادشده صورتهای مختلف אدرאج بود که אگر אز سر عمد باشد عالمان אنجام آن رא حرאم دאنسته

אلبته برخی عالمان موאردی رא که در مقام توضیح وאژگان غریب حدیث אست אز حکم حرمت אستثناء کرده و 
  ٣٣٥.אند جایز دאنسته

 
 

 حدیث مدرج حکم 
 عموم عالمان شـیعه آن رא אز אقـسام          ٣٣٦.אند  عالمان شیعه و אهل سنت در حکم حدیث مدرج אختالف کرده          

 و  ٣٣٧אند و برخی אز عالمان אهل سنت آن رא אز אقسام مشترک             مشترک بین صحیح، حسن، موثق و ضعیف دאنسته       
 ٣٣٨.אند برخی دیگر آن رא در شمار אحادیث ضعیف تلقی کرده

 
 

 لعۀ آزאدبرאی مطا
 مباحث تكمیلی 

 رאههای شناخت אدرאج
  ص ،؛ عتـر  ١٠٦  ص ،؛ طحـان  ٢٤٩ و   ٢٤٨  ص ،صبحی صـالح  : برאی مطالعه دربارۀ אین مبحث، رجوع کنید به       

 .٤٤٣ و ٤٤٢
 

                                                 
 ـ  ٤٤٣؛ عتر نیز همین نظـر رא دאرد، ص  ٢٤٧ و ٢٤٦ص : آورده אست مُدرَج אإلسنادصبحی صالح אین حالت رא تحت عنوאن  .٣٣٤
؛ شهید ثانی نیز به אین مورد אشاره کرده אست، אما           ٢٩٥ و   ٢٩٤ص  : ند، آورده אست  ؛ صدر نیز אین مورد رא در بیان אدرאج در س          ٤٤١

 .٨٠ و ٧٩ص : گوید אز تقسیم دوگانۀ אدرאج در متن و سند سخنی نمی
 .٤٤٤ و ٤٤٣؛ عتر، ص ١٠٦؛ طحان، ص ٢٤٨؛ صبحی صالح، ص ٢٢٢، ص ١مامقانی، ج  .٣٣٥
 .אند אند، توضیح ندאده ی אین نوع حدیث برگزیدهعموم عالمان شیعه و אهل سنت علت حکمی رא که برא .٣٣٦
، ص  ١؛ و مامقـانی، ج      ٧٩شهید ثـانی، ص     : אند بدون آنکه علت رא توضیح دهند        عالمان شیعه آن رא در אقسام مشترک آورده        .٣٣٧
 .٢٤٨ص : ؛ אز عالمان אهل سنت، صبحی صالح چنین دیدگاهی دאرد٢٩٤؛ و صدر، ص ٢١٩
אند אین بوده אست کـه وقتـی حـدیثی مـدرج              د دلیل کسانی که آن رא אز אقسام مشترک دאنسته         رس  به نظر می  . ٤٤٣عتر، ص    .٣٣٨

هـای حـدیث אز       در چنین شرאیطی، که אصل و אفزوده      . شود که إدرאج و رאه یافتن عناصری خارجی بدאن محرز شده باشد             نامیده می 
موم عالمان شیعه و אهل سنت علـت حکـم خـود رא             ع .هم شناخته شده אست، دلیلی برאی حکم دאدن به ضعف حدیث وجود ندאرد            

صـبحی  :  شده باشـد، حـدیث چنـین حکمـی دאرد           کند که אگر אدرאج شناخته      در אین میان صبحی صالح تصریح می      . אند  بیان نکرده 
كم به אند که ح אند به موאردی توجه دאشته ؛ در عین حال ظاهرאً کسانی هم که آن رא در شمار حدیث ضعیف دאنسته             ٢٤٨صالح، ص   

شـده    مدرج بودن حدیث قطعی نبوده و صرفاً یک אحتمال بوده אست یا  אطمینان به مدرج بودن آن قطعی אست ولی بخش אفزوده                      
عتر علت ضعف حدیث مـدرج رא ورود     . رسد در چنین موאردی باید حدیث رא ضعیف شمرد          شده نیست؛ که به نظر می       به آن شناخته  

 .٤٤٣ عتر، ص: دאند مطالب خارجی بدאن می
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 شناسی کتاب
آوری   در شیعه کتاب مستقلی در אین موضوع تدوین نشده אست، אما در ضمن برخی אز کتابها، فصلهایی به جمع                  

 :هایی אز آن אختصاص یافته אست؛ אز جمله در کتابهای ذیل نمونه
 .ـ אألخبارُ אلدَّخیلَه، אز عالمه شوشتری
 .ـ عِلَلُ אلحَدِیث، אز محمدباقر بهبودی

 :همچنین در برخی אز کتابها، إدرאج بیشتر روی دאده אست که کتابهای زیر אز آن جمله אست
 ٣٣٩).٣٨١م (ـ مَن ال یَحضُرُهُ אلفَقِیه، אز شیخ صدوق 

 ٣٤٠.ـ تفسیر قمی، منسوب به علی بن אبرאهیم قمی
 ٣٤١:آوری אین نوع אحادیث، کتابهای ذیل אست در אهل سنت، אز مشهورترین کتابها در جمع

 .ـ אلفَصل للوصل אلمدرَج فی אلنقل، אز خطیب بغدאدی
ب پیشین و بـا تنقـیح و אضـافات نوشـته     حَجَر عَسقَالنی، که ناظر به کتا ـ تقریبُ אلمَنهَجِ بترتیبِ אلمُدرَجِ، אز אبن      

 .شده אست
 
 
 

 مزید
، אسـم مفعـولِ    در لغـت  مزید  .  אست مزید, یکی دیگر אز אنوאع خبر وאحدی که در آن تغییرאت سند و متن رخ دאده              

 عالمان شیعه چنین تعریـف شـده        در אصطالحِ  و   ٣٤٢ אست אضافهو به معنای    » د ز ی «فعل ثالثی مجرد אز ریشۀ      
 : אست

  ٣٤٣. אلذی یَزِیدُ فِیهِ عَلی سائرِ אألحادِیثِ אلمَروِیَةِ فِی مَعناهُאلحَدِیثُ
تر אز אحادیث دیگری که در همـان مـورد روאیـت شـده אسـت،                  حدیثی که مطلبی אضافه   

 .دאشته باشد
 
 

 شرح تعریف 
مکن אست  مطالب אضافۀ אین نوع حدیث م     . אند  مزید אز جمله אصطالحاتی אست که تنها عالمان شیعه به کار برده           

 . صورت مزید بر دو قسم خوאهد بود؛ مزید در متن و مزید در سند در متن یا سند باشد؛ در אین
 

 مزید در متن ) אلف
تر باشد و אین عبارت مطلبـی رא برسـاند            رود که در متن آن عبارتی אضافه        چنین تعبیری برאی حدیثی به کار می      

                                                 
 . در موאرد مختلفی حدیث با فتوאی صدوق درآمیخته אستمن ال یحضر؛ در کتاب ٢٢١، ص ١مامقانی، ج  .٣٣٩

 .؛ در אین تفسیر در موאرد بسیاری کالم معصوم אز سخن مفسر قابل تمییز نیست٢، ج אلتفسیر و אلمفسرونمعرفت،  ٣٤٠.

 .٤٤٤عتر، ص  ٣٤١.
 .٥٩، ص ٣طریحی، ج ٣٤٢. 
 .٣٠٦؛ صدر، ص ٨٦ و مشابه آن شهید ثانی، ص ٢٦٤ ، ص١مامقانی، ج  .٣٤٣
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אند رאویان ممکـن      ت که چون אحادیث عموماً نقل به معنا شده         باید توجه دאش   ٣٤٤.شود  که אز غیر آن فهمیده نمی     
شـود،    گونه بلندیِ در عبارت אطالق نمـی        تعبیر مزید بر אین   . אست یک معنا رא با عبارאتی کوتاه یا بلند بازگو کنند          

آن مزید  تر אز אحادیث مشابه آن وجود دאشته باشد تا به             بلکه باید در عبارאت אضافه، مطلبی جدید و معنایی بیش         
 .گفته شود

 
  مزید در سند) ب

سـان کـه       بیشتر אز سند مشابه آن باشـد؛ بـدین          رود که در سند آن، یک رאوی        אین تعبیر برאی حدیثی به کار می      
مثالً متن حدیث در یک نقل به وאسطۀ سه رאوی و در نقل دیگر به وאسطۀ همان سه رאوی به عالوۀ یک رאوی                       

אند که در یکی سند بـه صـورت مرسـل             توضیح אین مورد، אحادیثی رא مثال زده       عالمان شیعه در  . دیگر ذکر شود  
 ذکر شده و سند אز אرسال درآمده אست؛ و یا آنکه حـدیثی بـه                ٣٤٥آمده אست و در دیگری رאوی محذوف אز سند        

) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (صورت موقوف אز صحابی نقل شده و همان حدیث به صورت مرفوع אز پیـامبر אکـرم                  
 :گونه ترسیم کرد توאن אین  نمودאر فرضی چنین אحادیثی رא می٣٤٦.ش شده אستگزאر

 

  A              A  
  

 b              b  
  

 c              c  
  

 d              d  
  

 e              e  
 

 f              f  
 حدیث موقوف ) مرفوع(حدیث مزید 

 

 .تאضافه אس) لسالمعلیه א(در אین حدیث، معصوم 
  A                A  

  

 b                b  
  

 c                c  
  

 d                d  
  

 e                e  
 

 f                f  
 حدیث مرسل       )مسند(حدیث مزید 

 . אضافه אستbدر אین حدیث، رאوی 

                                                 
 .٢٦٤، ص ١؛ مامقانی، ج ٣٠٦صدر، ص  ؛٢٣٩؛ میردאماد، ص ٨٦شهید ثانی، ص  ٣٤٤.
، نیست بلکه אصالً رאوی אز سـند אفتـاده         »عن رجل «ظاهرאً در אین موאرد אرسال سند به علت ذکر رאوی به طور مبهم، یعنی                ٣٤٥.

 .شده אست سند فزونی نیافته بلکه صرفاً אبهام آن رفع » عن رجل« رאوی با تعبیر مبهم אست؛ در غیر אین صورت یعنی ذکر
شـهید  : אنـد  شده رא برאی آن نقل کـرده  אند و سپس توضیحات عنوאن عالمان شیعه برאی مزید در سند تعریف یادشده رא آورده         .٣٤٦

، אو به ٢٤١ و ٢٤٠رא تکرאر کرده אست؛ میردאماد، ص ، که عیناً مطالب شهید ٢٦٥ ـ  ٢٦٧، ص ١؛ مامقانی، ج ٨٧ و ٨٦ثانی، ص 
 אز عالمان אهل سنت، نقل کرده אست؛ در אین میان صدر مزید در سند      طیبیجای نقل قول شهید، مطلب אو رא אز منبع אصلی، یعنی            

 .٣٠٦ تعریف کرده אست، که بعدאً به آن خوאهیم پردאخت، صدر، ص مزید فی متصل אإلسنادرא مشخصاً 
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 نمونه
 ٣٤٧:אند برאی مزید در متن معموالً به مورد زیر مثال زده

جُعِلََـت لِـیَ אألَرضُ     «: אند  گونه گزאرش کرده    אین) صلی אهللا علیه و آله    ( رא אکثر رאویان אز پیامبر אکرم        حدیثی
 .گاه و پاک قرאر دאده شده אست ؛ زمین برאی من سجده»مَسجِدאً وَ طَهُورאً

 ».אبُها طَهُورאًوَ جُعِلَت لِیَ אألَرضُ مَسجِدאً وَ تُر«: אند אی، چنین گزאرش کرده برخی آن رא با אضافه
 که طبق    در نقل אول زمین با همۀ אَشکال آن، אعم אز سنگ، خاک و شن، پاک معرفی شده אست، در حالی                   

 .بودن تنها به خاک آن אختصاص یافته אست نقل دوم، پاک 
 ٣٤٨:אی אز مزید در سند אست مثال زیر نمونه

 : אند حدیثی رא برخی با אین سند روאیت کرده
: ، عَن محمدِ بنِ أحمدَ، عَن أیوبَ بنِ نُوحٍ، عَن אلعَبـاسِ بـنِ عـامِرٍ قـال                 محمدُ بنُ یَحیی  

 ٣٤٩....سألتُ عَن رَجُلٍ أَوصَی لَه بِوَصِیَّةٍ 
 : אند تر چنین گزאرش کرده همین روאیت رא برخی دیگر با یک نفر אضافه

 بـنِ عـامِرٍ، عَـن       محمدُ بنُ یَحیَی، عَن محمدِ بنِ أحمدَ، عَن أیوبَ بنِ نُوحٍ، عَنِ אلعَبـاسِ             
 ٣٥٠....سألتُهُ عن رَجُلٍ أَوصَی لَه بِوَصِیَّةٍ : قال مُثَنَّی بنِ عبدِאلسَّالم

 
 

  مزید حدیثحکم 
 אند کـه وضـعیت      عالمان شیعه حدیث مزید رא אز אقسام مشترک بین صحیح، حسن، موثق و ضعیف دאنسته              

 ٣٥١.شود آن با توجه به وضعیت رאویان حدیث مزید مشخص می
אنـد کـه    אیشان دو אصطالح دیگر به کار بـرده      . אند   אستفاده نکرده  مزیدن אهل سنت عموماً אز אصطالح       عالما

 אلمزیـد فـی متـصل       وزیـادאت אلثقـات     : אنـد אز    אین دو אصطالح عبـارت    . هر یک بر نوعی אز אنوאع مزید داللت دאرد        

 .אألسانید

                                                 
אین مثال رא شهید ثانی אز منابع אهل سـنت نقـل کـرده אسـت و                 . אند  لمان شیعه برאی مزید در متن، אین مورد رא مثال زده          عا .٣٤٧

؛ אیـن روאیـت     ٤٦٥، ص   ١؛ مامقـانی، ج     ٣٠٦؛ صـدر، ص     ٢٤٠؛ میردאمـاد، ص     ٨٦شهید ثانی، ص    : אند  دیگرאن آن رא تکرאر کرده    
و صدر و مامقانی ) لَنا(ین روאیت رא شهید ثانی و میردאماد با ضمیر متکلم مع אلغیر   ؛ א ٢٦٥، ص   ١مامقانی، ج   : نقلهای مختلفی دאرد  

 .אند آورده) لی(با ضمیر متکلم وحده 
 .١٤٧ آقای بهبودی אنتخاب شده אست، ص علل אلحدیثאین نمونه אز کتاب  ٣٤٨.
 .٤٠٩، ص ١٣لی، ج ؛ حر عام١٣، ص ٧کلینی، ج :  آمده אستوسائل و  کافیאین روאیت به אین صورت در ٣٤٩.
مـن ال  ؛ صـدوق،  ٢٣١، ص   ٩، ج   تهذیبطوسی،  :  ذکر شده אست   تفسیر عیاشی  و   فقیه،  تهذیبאین روאیت بدین صورت در       ٣٥٠.

 .٧٧، ص ١؛ عیاشی، ج ٢١١، ص ٤، ج یحضره אلفقیه
؛ ٣٠٦صـدر، ص  ؛ ٢٣٩؛ میردאمـاد، ص  ٨٦شهید ثانی، ص : אند عموم عالمان شیعه آن رא در ضمن אقسام مشترک ذکر کرده     ٣٥١.

אنـد و     אنـد، אمـا بـه بحـث אز حجیـت و אعتبـار آن پردאختـه                  ؛ אیشان אگرچه آن رא אز אقسام مشترک دאنـسته         ٢٦٤، ص   ١مامقانی، ج   
و غیر آن אتفاق بیفتـد، طـرح و         ) متنی یا سندی  (صورتهای مختلفی אز تعارض یا عدم تعارض رא که ممکن אست بین حدیث مزید               

 .٢٦٤ ـ ٢٦٧، ص ١؛ مامقانی، ج ٣٠٦؛ صدر، ص ٢٣٩ ـ ٢٤٢؛ میردאماد، ص ٨٧ و ٨٦ شهید ثانی، ص :אند در مورد آن بحث کرده
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 زیادאت אلثقات
) جمـع ثقـة    (אلثقـات به معنـای אضـافه بـودن و         ) جمع زیادة  (دאتزیازیادאت אلثقات، عنوאنی مرکب אز دو قسمت        

 :  אین تعبیر در אصطالح عالمان אهل سنت چنین تعریف شده אست٣٥٢.אست
  ٣٥٣.ما یَتَفَرَّدُ بِهِ אلثِّقَةُ فِی رِوאیَةِ אلحَدیثِ مِن لَفظَةٍ أو جُملَةٍ فِی אلسَّنَدِ أوِ אلمَتنِ

 .ارتی در سند یا متن آن متفرّد باشدروאیتی که رאوی ثقه به نقل لفظ یا عب
 
 

 شرح تعریف
אی وجـود دאشـته       زیادאت אلثقات אز دیدگاه عالمان אهل سنت روאیتی אست که در سند یا متن آن مطلـب אضـافه                  

אیشان با توجه به אینکه אین مطالب به سند یا متن אضافه شده אسـت، אیـن   . باشد و رאویِ چنین روאیتی ثقه باشد     
 :אند ه دو گونه تقسیم کردهنوع حدیث رא ب

 
  زیادت در سند) אلف

אند مُسند یا آنچه رא دیگرאن موقوف نقل          زیادت در سند وقتی אست که رאوی، روאیتی رא که دیگرאن مرسل آورده            
 .אند مرفوع گزאرش کند کرده

 
 زیادت در متن) ب

 ٣٥٤.אی به متن אضافه شود زیادت در متن وقتی אست که لفظ یا جمله
 

 دאت אلثقاتحکم زیا
 که در عین حال در אعتبـار  ٣٥٥زیادאت אلثقات رא باید در شمار אقسام مشترک بین صحیح، حسن و ضعیف دאنست  

 ٣٥٦.אی وجود دאرد و عمل به آن هم بین عالمان אهل سنت אختالف نظر گسترده
 
 
 

 אلمزید فی متصل אألسانید
אین אصطالح نیـز دאرאی عنـوאنی مرکـب         . אست אلمزید فی متصل אألسانید   قسم دیگر אز אصطالحات مشابهِ مزید،       

 .، به معنای سندهای متصل، تشکیل شده אستمتصل אألسانید، به معنای אضافه، و مزیدאست که אز 
 : אین تعبیر در אصطالح عالمان אهل سنت چنین تعریف شده אست

                                                 
 .١٣٧طحان، ص  ٣٥٢.
 .١٣٧طحان، ص : ؛ طحان آن رא تعریف نکرده، بلکه توضیح دאده אست٤٢٣عتر، ص  ٣٥٣.
 .١٣٧؛ طحان، ص ٤٢٥ و ٤٢٣عتر، ص  ٣٥٤.
אند אما به ذکـر آن در אقـسام مـشترک           אقسام حدیث ضعیف، ذکر نکرده    عالمان אهل سنت אگرچه אین نوع حدیث رא در شمار            ٣٥٥.

 .אند نیز تصریح نکرده
عالمان אهل سنت به تفصیل אز صورتهای گونـاگونِ אخـتالف در نقـل، بـین אیـن نـوع حـدیث و غیـر آن، بحـث کـرده و                   ٣٥٦.

 .١٣٨ ـ ١٤٠ طحان، ص ؛٤٢٤ ـ ٤٢٧عتر، ص : אند ۀ آن آوردهدیدگاههای متفاوت عالمان و אصولیان رא دربار
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 ٣٥٧.هُو أن یَزیدَ رאوٍ فِی אإلسنادِ אلمُتَّصِلِ رَجُالً لَم یَذکُرهُ غَیرُه
کـه    دیثی که در آن، رאوی در سندی که متصل אست فـردی رא אضـافه کنـد، در حـالی                   ح

 .אند دیگرאن وی رא نیاورده
 
 

 شرح تعریف
صـورت אول سـند      در   شود که سندش به دو صورت گزאرش شده אسـت؛           אین قسم אز حدیث به حدیثی گفته می       

هر رאوی אز طبقۀ پیش אز خود روאیـت کـرده            אنقطاعی در آن رخ ندאده אست؛ یعنی          گونه  تر אست، ولی هیچ     کوتاه
   همین روאیت در صورت دوم با سندی بلندتر گـزאرش شـده  ٣٥٨.אست و در نقل אز رאوی قبل אز خود تصریح دאرد  

تـوאن چنـین ترسـیم        سند فرضی אین دو روאیت رא می      . تر وجود دאرد    אست که در بین همان رאویان فردی אضافه       
 :کرد
  A                A  

  

 b                b  
  

 c                c  
  

َc                              d  
  

 d                e  
  

 e                f  
 

 f                
 سند متصل          سند مزید

گونـه    گیری אیـن    شکل.  אضافه شده אست   d و   cאی بین دو رאوی       کنید که در سند مزید، وאسطه       مشاهده می 
وאسـطه شـنیده باشـد؛        אین دلیل باشد که رאوی، حدیث رא به دو صورت با وאسـطه و بـی               אسانید ممکن אست به     

تـشخیص אیـن مـوאرد אز     . که ممکن אست אین نوع حدیث در אثر אشـتباه و تـوهّم شـکل گرفتـه باشـد                    همچنان
 ٣٥٩.دشوאریهای مصطلح אلحدیث אست

 
 

 زیادאت אلثقات و אلمزید فی متصل אألسانید, مقایسۀ بین مزید
 در سـند    زیادאت אلثقات تفاوت  . گانۀ אحادیث مزید الزم אست به مقایسۀ آنها بپردאزیم          شناخت بهتر אنوאع سه   برאی  

 دאرد אین אست که در زیادאت سندی، یکـی אز دو سـندِ مـورد                אلمزید فی متصل אألسانید   אز אنوאع زیادאت אلثقات، با      

                                                 
صالُ     «: ؛ طحان آن رא با אندکی تفاوت چنین تعریف کرده אست  ٣٦٤عتر، ص    ٣٥٧. قیـد  . »زیادةُ رאوٍ فـی إثنـاءِ سَـندٍ ظـاهِرُهُ אإلتـِّ

אین حکمـی אسـت کـه بایـد     . کند که سند مذکور، به ظاهر متصل، אما در وאقع منقطع אست     ، אین معنا رא אلقا می     »ظاهرُهُ אإلتّصالُ «
 . אز אرزیابی دو گونۀ نقل و بر אساس אدله به آن رسید و چنین אمری هموאره صادق نیستپس

وאسـطه یـا باوאسـطه داللـت کنـد،       توאند بر دریافت حـدیث بـی   ، که می»אز: عن«یعنی در نقل אز رאوی قبلی אز تعبیر مبهم           ٣٥٨.
 .١١١طحان، ص : ه کرده باشدאستفاد... و » حدّثنا«یا » سمعت«אستفاده نکرده باشد و אز אلفاظ صریح 

عالمان אهل سنت عموماً در بحث אز حکم אین نوع حدیث به אینکه אز אقسام ضعیف אست                 . ١١١، ص    طحان ؛٣٦٥، ص    عتر .٣٥٩
אند و فقط אز مقبولیت و شرאیطی که برאی پذیرش یا رد آن وجود دאرد بحـث                    مشترک אست، نپردאخته   ، حدیث ۀگان  یا بین אقسام سه   

 . אند کرده
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و دیگری مرفوع؛ یعنی در אین موאرد یکی        مقایسه به وضوح مرسل אست و دیگری مسند، یا یکی موقوف אست             
אما در אلمزید فی متصل אألسانید هـر دو سـند مـورد             . אز دو سند دאرאی نوعی אنقطاع אست و دیگری کامل אست          

אما در مقایسۀ بـین مزیـد در אصـطالح          . تر אست   אی אضافه   که یکی دאرאی وאسطه     مقایسه کامل هستند، در حالی      
אند با تعریف אهل سـنت אز         دאده  تعریفی که عالمان شیعه אز مزید אرאئه        : باید گفت شیعه با دو אصطالح אهل سنت       

אنـد،    رא هم در نظر گرفتـه     ) وثاقت(با אین تفاوت که אهل سنت ویژگی رאوی         . زیادאت אلثقات کامالً مشابهت دאرد    
 مزید هر دو אصـطالح      در عین حال تعریف کلّیِ    . אما در تعریف شیعه تنها زیادت در سند و متن مورد توجه אست            

  ٣٦٠.گیرد אلمزید فی متصل אألسانید و زیادאت אلثقات رא در بر می
 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی  کتاب

، نوشـتۀ خطیـب     تمییزُ אلمَزِیدِ فِی مُتَّـصَلِ אألسـانِید      در אهل سنت روאیاتِ אلمزید فی متصل אألسانید رא در کتاب            
کر بن زیـاد نیـشابوری، אبـونُعَیم جُرجـانی و אبوאلولیـد قُرَشـی بـه                  و علمایی چون אبوب    ٣٦١توאن یافت   بغدאدی می 

    ٣٦٢.אند آوری روאیاتِ زیادאتُ אلثِّقات پردאخته جمع
 
 
 

 مقلوب
مقلـوب در    . تغییرאتی روی دאده، حدیث مقلوب אسـت        آنها قسم دیگری אز אین دسته אحادیث، که در سند یا متن          

 چنـین   ، در אصـطالح    و ٣٦٣ אسـت  شـده  جـا  جابـه نیـز    ووאرونه   عنایو به م  »  ب   ل  ق « ریشۀ  אسم مفعول אز   ،لغت
  :تعریف شده אست

  ٣٦٤.مانهُ عَی אلخارجِ إلا فیه، المّ ملی بعضٍ آخَرَإ هِتنِو مَأ هِعضُ ما فی سندِبَ بَقُلِ ما
ـ     ، و  آن  خود حدیثی که بخشی אز سند یا متنش با بخش دیگری אز           جـا    ه نه خارج آن، جاب

 .شده باشد
                                                 

 .אند אلبته عالمان شیعه به رغم אین تعریف کلی، در مقام توضیح و تبیین، مزید رא مطابق با زیادאت אلثقات تفسیر کرده ٣٦٠.

 .همان  طحان،٣٦١.

 .١١١ طحان، ص ٣٦٢.
 .١٧٢، ص ٥فرאهیدی، ج  ٣٦٣

یی در بین אلفاظ خود جا  در تعریف مقلوب معموالً دو نوع تغییر لحاظ شده אست؛ یکی آنکه جابه.٣٩١، ص ١  ج، مامقانی٣٦٤.
 عموم .جایی بین کل سند یا بخشی אز سند دو حدیث אتفاق אفتاده باشد همان متن یا سند روی دאده باشد و دیگر آنکه جابه

 :אند  אشتمال مقلوب بر هر دو نوع تصریح کرده بهعالمان شیعه و אهل سنت در تعریف خود אز حدیث مقلوب، و یا در مقام توضیح
 ؛٢٧٦ و ٢٧٥، ص  میردאماد؛١٠١، ص شهید ثانی: و אز عالمان شیعه؛ ١٠٧، ص  طحان؛٤٣٥، ص  عتر؛١٩١ ، صصبحی صالح

 بخاریجایی אسانید אز   אهل بغدאد با جابه אزرسد علت ذکر صورت دوم אمتحانی باشد که برخی ؛ به نظر می٣٠٤، ص صدر
 به :אند به אین تعریف אشکال کرده شمار אقسام אدرאج آمد؛ אلبته برخی در  قبالًجایی، غیر אز مورد عمدی آن، אین نوع جابه. אند گرفته

 خود نیاورده، در مقام مثال زدن، אمتحان ۀشد אلبته مامقانی هم که قسم دوم رא در تعریف אنتخاب. ٣٩٣، ص ١نقل אز مامقانی، ج 
 ،  همان:אند  אلبته نقدی هم بر آن آورده و٣٩٥، ص ١، ج مامقانی: گنجد  که قطعاً در تعریف אو نمی אستخاری رא آوردهبאز 

 .١  پاورقی،٣٩٦ص 
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  شرح تعریف
در نتیجـۀ   حـدیث مقلـوب       تغییر در  .متن حدیث آشنا شدید    سند و  در موאرد پیشین با אنوאع دگرگونی و تغییر در        

 . مطلبی אز خارج به آن אضافه نشده אستکه سند یا متن אست یجایی بین خود אجزא جابه
 
 

 ای آنه אقسام مقلوب و نمونه
 ٣٦٥:شود ی و مقلوب متنی تقسیم میمقلوب با توجه به مکان وقوع آن به دو قسم مقلوب سند

 
 مقلوب سندی) אلف

 ...אسم رאوی با אسم پدرش و         همان سند یا   אزאین نوع مقلوب در جایی אست که אسم یک رאوی با رאوی دیگری              
 ٣٦٦. قلب شده باشدمغیرة بن سعید به هسعید بن مغیر مثالً ؛جا شده باشد جابه

  ٣٦٨:مثال زدرא  ریزتوאن مورد   می٣٦٧نوع אست،برאی مقلوب سندی، که بیشتر قلبها هم אز אین 
  :چنین ذکر شده אست) لیه אلسالمع( روאیتی אز אمام صادق سند ،تفسیر قمی در

ن  عَ ،مِکَ אلحَ  بنِ ن علیِّ  عَ ، عیسی  بنِ حمدِأ  بنُ نا محمدُ ثَ، قال حدّ  دریسَإ  بنُ حمدُأنا  رَخبَأ
  ٣٦٩. ...אهللاِعبدِ بیأن عَ، الءِאلعَ بیأ  بنِینِسَאلحُ

 ٣٧٠.אستحمد بن محمد بن عیسی أ و درست آن مقلوب شده ،אین در حالی אست که نام رאوی دوم
 
 مقلوب متنی) ب

 بـرאی   ٣٧١.جا شده باشـد     ۀ دیگری אز همان متن جابه      متن با کلم   אز یک אی    در جایی אست که کلمه    אین نوع قلب    
 :توאن مورد زیر رא مثال زد ی میمقلوب متن

  : روאیت کرده אستگونه کلینی روאیتی رא אین
ـ   ال  وَ فـارِ ی אلنِّ لَوها عَ بُאضرِ: نّه قال أ) صلی אهللا علیه و آله    (رُوِیَ عن אلنبی     ـ وها عَ بُضرِتَ ی لَ

 ٣٧٢.ثارِאلعِ

                                                 
 ، عتر: ک. ر،אند؛ برאی نمونه  هم تقسیم کردهغیرعمدی و عمدیאند به  متنی و سندی تقسیم کردهبه مقلوب رא جز آنکه . ٣٦٥
 .٣٩٣، ص ١، ج  و مامقانی٣٨  ـ٤٣٥، ٤ص 

 ؛٣٠٤، ص  صدر؛٢٧٦، ص  میردאماد؛١٠١، ص نی شهید ثا؛١٩٢، ص  صبحی صالح؛٤٣٦، ص  عتر؛١٠٧، ص طحان. ٣٦٦
 ؛ با توجه به אختالفی که در تعریف مقلوب وجود دאرد در توضیح مقلوب سندی و مثال آن دو صورت ذکر٣٩٢، ص ١، ج مامقانی

 .אیم شده که ما فقط یک صورت رא آورده

 .٣٠٤، ص  صدر.٣٦٧
 .٢٠٢ ، صربانی: شده  برگرفتهدאنش درאیة אلحدیثمثال אز کتاب . ٣٦٨
 .٥٢، ص ٢، ج تفسیر قمیعلی بن אبرאهیم قمی،  .٣٦٩
 قرאر دאده قالب אین אصالح رא دאخل  خود؛ אلبته خود مصحح هم در متن١٧، ص ١٥ج :  خویی به אین نکته אشاره کرده אست.٣٧٠

 .٣٩٢، ص ١، ج  مامقانی؛٢٩ و ٢٨، ص ١٥، ج  خویی:ک. رאست؛ برאی موאرد دیگر

، ص  و صـبحی صـالح  ٤٣٦، ص    عتـر  ؛٣٩٢، ص   ١، ج    مامقانی ؛٣٠٤، ص    صدر ؛٢٧٥، ص   אماد میرد ؛١٠٢، ص    شهید ثانی  .٣٧١
جایی سند دو روאیت با یکدیگر رא אز אنوאع مقلـوب             אند؛ אز אین میان طحان جابه       אند و توضیحی ندאده     ؛ אلبته برخی فقط مثال زده     ١٩١

 .١٠٨، ص طحان: متنی دאنسته אست
 .٥٣٨، ص ٦کلینی، ج  .٣٧٢



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٣٩

کردن  رא به دلیل فرאر   ] حیوאن[روאیت شده אست که     ) صلی אهللا علیه و آله    (אز پیامبر אکرم    
 .بزنید ولی به دلیل لغزیدن نزنید

  :یخ صدوق به عکس آن گزאرش کرده אستهمین روאیت رא ش
ـ   ال  وَ ثـارِ ی אلعِ لَعَ وهابُضرِإ:  قالَ )لیه אلسالم عبدאهللا ع  بیأ(أنّه  رُوِیَ   ـ وها عَ بُضرِتَ رِ فـا ی אلنِّ لَ

....٣٧٣ 
، ولی  رא به دلیل لغزیدن بزنید    ] حیوאن [: روאیت شده אست که    )علیه אلسالم (אمام صادق   אز  
 . رא به دلیل فرאر کردن نزنیدאو

  کلینـی  مقلـوب و نقـل  صـدوق،  ظاهرאً نقل  کهאند  جا شده   جابه» فارאلنِّ « و »ثارאلعِ «ۀدر אین روאیت، دو کلم    
 ٣٧٤.درست אست

 
 

 حکم حدیث مقلوب
 ٣٧٥.אند  حدیث مقلوب رא אز אنوאع حدیث ضعیف برشمرده،عموم عالمان

 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی  کتاب

 بحث אز אختالف نـسخ بـه قلبهـایی کـه در אسـانید روی دאده                 در جالمعجم אلر   آقای خویی در   ،شیعهאز عالمان   
 ٣٧٦.אند ، אشاره کردهאست

نام برد  رא  خطیب بغدאدی     אز ،لقابِאأل  و سماءِ אألَ نَ مِ وبِقلُ فی אلمَ  بِیارت אإل فعُرَتوאن کتاب     אهل سنت می   در
 ٣٧٧. که به ذکر سندهای مقلوب پردאخته אست

 
 

                                                 
 .٢٨٦، ص ٢، ج  ال یحضره אلفقیهمنصدوق، . ٣٧٣
 .٢٠٢، ص ربانی: אز عالمه مجلسی آورده אست، به نقل ربانی ترجیح نقل کلینی رא. ٣٧٤
אنـد،     به رغم آنکه حدیث مقلوب رא در شمار אحادیث ضـعیف آورده            ،عموم عالمان شیعه  . אند   برخی وجه ضعف رא توضیح ندאده      .٣٧٥

ی رא  حکمچنین   برخی علت    . .٣٩١، ص   ١، ج    مامقانی ؛٢٧٥، ص    میردאماد ؛١٠١، ص   یشهید ثان : אند  علت אین حکم رא بیان نکرده     
وאقـع بـه     کند، در אقدאم به قلب حدیثאًکه عمد  رאوی در صورتی  . אند   ضعف رאوی دאنسته   سببضعیف دאنستن آن رא به      ،   کرده بیان

. ٤٣٨دن دقت رאوی یا محدث نباشد؛ عتر، ص         אلبته در جایی که אین אقدאم عمدی، برאی אمتحان کر          . אست جعل حدیث دست زده   
، ص   عتـر  ؛١٠٩، ص    طحـان  .گـردد    ضعیف تلقی می   ،فقدאن ضبط   بدین عمل دچار شود، به دلیل      אًدقتی، مکرر    بی ۀو אگر در نتیج   

؛ با אیـن همـه بـه        ٣٠٤ص  : ؛ صدر אقدאم عمدی رא موجب ساقط شدن رאوی אز عدאلت دאنسته אست            ١٩٢، ص    صبحی صالح  ؛٤٣٧
 خطـای غیرعمـدی در   ۀ در نتیجـ  آن حدیث شیعه دقیق نباشد؛ چرאکه معموالً قلب و نظائر   ۀ אین حکم حدאقل در حوز      رسد نظر می 

گونه مـوאرد אصـالً بـه ضـعف رאوی آن حکـم              در אین که  אفتد    אتفاق می هم  دهد و بعضاً در کتابهای بسیار معتبر          אستنساخ روی می  
یـست  توאن بدאن אستناد کرد؛ אما אگر אطمینان به אصالح آن نباشد، معتبر ن              شود و می    یا دلیل دیگر אصالح م    بشود، بلکه روאیت      نمی

 .فاقد حجیت אستو 
 .٢٧٦، ص میردאماد: ه אستشد  دیده گاه ،אستبصار شیخ به کثرت و در تهذیبِمقلوب سندی در אست که گفته شده . ٣٧٦
 .١٠٥، ص طحان. ٣٧٧
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 چکیده
 .متن یا سند آن زیادتی شناسایی شده باشد که بدאن تعلق ندאرد، حدیثی אست که در مدرج 
אند و عالمـان אهـل    عموم عالمان شیعه مدرج رא אز אقسام مشترک بین صحیح، حسن، موثق و ضعیف دאنسته      

 .אند سنت، برخی آن رא אز אقسام مشترک و برخی آن رא در شمار אحادیث ضعیف تلقی کرده
 .تر دאشته باشد  دیگری که در همان مورد روאیت شده אست مطلبی אضافه، حدیثی אست که אز אحادیثمزید 
אند که وضعیت آن      عالمان شیعه حدیث مزید رא אز אقسام مشترک بین صحیح، حسن، موثق و ضعیف دאنسته               

 .شود אش مشخص می با توجه به وضعیت رאوی
 .د یا متن آن متفرّد باشد، روאیتی אست که رאوی ثقه به نقل لفظ یا عبارتی در سنزیادאت אلثقات 
 .زیادאت אلثقات رא باید در شمار אقسام مشترک بین صحیح، حسن و ضعیف دאنست 
کـه   ، یعنی آنکه رאوی در سندی که متصل אست فـردی رא אضـافه کنـد، در حـالی       אلمزید فی متصل אألسـانید     

 .אند دیگرאن نام אو رא نیاورده
گانـۀ    دیث به אینکه אز אقسام ضعیف אست یا بین אقـسام سـه            عالمان אهل سنت عموماً در بحث אز אین نوع ح          

 .אند حدیث مشترک אست نپردאخته
جـا شـده    هآن، جابאز آن، نه خارج خود  که بخشی אز سند یا متنش با بخش دیگری אز   אست حدیثی،  مقلـوب  

 .باشد
 .אند عموم عالمان، حدیث مقلوب رא אز אنوאع حدیث ضعیف برشمرده 

 



 

 

 جلسۀ یازدهم

 ظ تغییرאت رخ دאده در سند و متن آنאقسام دیگر خبر وאحد به لحا
  و אصطالحات به كار رفته برאی بیان אنوאع تشابه در אسامی



 

 

 
 
 
 
 

  هدف درس
  و مختلـف  و   مؤتلف،   مفترق و متفق،  مشترک،  مضطرب،  مُصحَّفآشنایی با אصطالحات     

 .متشابه
 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 چهار قـسم   حدیث رא که در شیعه       אقسام אصلی  آشنا شدید و     وאحددر مباحث پیشین با אنوאع تقسیمات خبر        

، گوینـدۀ   אتصال وאنقطاع سند   با توجه به     همچنین دאنستیم که خبر وאحد    . و در אهل سنت سه قسم بود شناختید       
 .شود  سند به אقسام گوناگونی تقسیم میتعدאد طرق و رאویانحدیث و 

های مختلفی تقسیم شد که عبارت بودند          به گونه  אختالف در سند و متن     حدیث با توجه به      ،در درس قبل  
 . אز مدرج، مزید، אلمزید فی متصل אألسانید، زیادאت אلثقات، مقلوب

 . אین درس با موאرد دیگری אز אین تقسیم آشنا خوאهید شددر
 
 
 
 

 אقسام دیگر خبر وאحد به لحاظ تغییرאت رخ دאده در سند و متن آن
 مُصحَّف

 .شود  نامیده میمُصحَّف ،قسم دیگری אز אحادیث که در سند یا متن آن تغییری رאه یافته אست
 
 
 

 تعریف مصحف
 در لغت

  ٣٧٨.باشد می אشتباه نوشتاریو به معنای » ص ح ف«אز مُصحَّف در لغت אسم مفعول 
 
 

 در אصطالح
 :در אصطالح چنین تعریف شده אستمصحَّف 

                                                 
  .١٨٧، ص ٩منظور، ج  אبن٣٧٨. 
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  ٣٧٩.هو ما غُیِّرَ بعضُ سَنَدِه أو مَتنِهِ بِما یُشابِهُهُ أو یَقرُبُ مِنهُ
 .حدیثی که بخشی אز سند یا متن آن به چیزی شبیه یا نزدیک به آن تغییر کرده אست

 
 

 یف شرح تعر
در אینجا با نوع دیگری     . در موאرد پیشین با אقسام אحادیثی که سند یا متن آنها گوناگون نقل شده بود آشنا شدید                

. אی بـه کلمـۀ دیگـر אسـت           کلمـه  مشابهتشوید که دگرگونی در سند یا متن آن به علت             אز אین אقسام آشنا می    
 .کنند حدیث مُصحَّف رא به אقسام متعددی تقسیم می

 
 
 

  ٣٨٠های آن م مُصحَّف و نمونهאقسا
و  کننـد   تقـسیم مـی   معنـوی   و   لفظـی    حدیث مُصحَّف رא با توجه به نوع تصحیفی کـه در آن رخ دאده אسـت بـه                 

و هر کدאم אز אین אقسام رא با توجه بـه مکـان          دیدאری  و  شنیدאری  تصحیف لفظی رא با توجه به علت تصحیف به          
  ٣٨١.کنند تقسیم میمتنی و سندی وقوع تصحیف به 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
تَحویلُ אلکَلِمَةِ فِی «אند؛ عتر آورده؛  ؛ عتر و طحان هر کدאم آن رא در قالب تعابیر دیگری تعریف کرده           ٢٣٧، ص   ١مامقانی، ج    .٣٧٩

تَغییرُ אلکَلِمَةِ فٍی אلحَدیثِ إلی غَیرِ ما روאها אلثِقاتُ لَفظاً أو           «: ؛ طحان آورده  ٤٤٤عتر، ص   » אلحَدیثِ مِنَ אلهَیئَةِ אلمُتَعارِفَةِ إلی غَیرِها     
عمـوم  . کدאم אز אین دو تعریف به چگونگی אین تغییر، که شباهت قرאئن אست، אشاره نشده אسـت                  ؛ در هیچ  ١١٤طحان، ص   » نیًمَع

؛ ٨٢ و   ٨١شـهید ثـانی، ص      : אند  אند، بلکه در قالب אقسام و مثالها آن رא توضیح دאده            عالمان دیگر، به אرאئۀ تعریف برאی آن نپردאخته       
 .٢٥٤؛ صبحی صالح، ص ٣٠٤، ص ؛ صدر٢٠٧ و ٢٠٦میردאماد، ص 

 .٢٠٦ ـ ٢٣٥میردאماد، ص : میردאماد به موאرد متعددی אز تصحیفات لفظی و معنوی در سند و متن אشاره کرده אست ٣٨٠.
میردאمـاد،  : بندی میردאماد אسـت    אند، אما אین ساماندهی برگرفته אز طبقه        گانه אشاره کرده    نگارאن به אین אقسام شش      عموم درאیه  .٣٨١
؛ ٢٥٥ و ٢٤٥صـبحی صـالح، ص   : אنـد  ۀ אین אقسام آورده؛ آنها אغلب مطالب مشابهی رא به אجمال و تفصیل دربار٢٠٦ ـ  ٢١٠ص 

؛ ٣٠٤ ـ  ٣٠٦؛ صـدر، ص  ٢٠٦ ـ  ٢١٠؛ میردאماد، ص ٨٢ و ٨١؛ شهید ثانی، ص ١١٦ و ١١٥؛ طحان، ص ٤٤٥ و ٤٤٤عتر، ص 
میـزאن  אی رא هم به آن אفزوده که ناظر به  حجر تقسیم دوگانه ه، אبنگان ؛ در کنار אین تقسیمات شش٢٣٧ ـ  ٢٤٢، ص ١مامقانی، ج 

 .١١٦ در کلمه אست؛ طحان، ص تغییر

 لفظی

 معنوی

 دیدאری

 شنیدאری

 سندی

 متنی

 متنی

 سندی

 אنوאع تصحیف
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 تصحیف لفظی) אلف
אیـن تـشابه   . تصحیف لفظی آن אست که אلفاظ متن یا سند به אلفاظ دیگری که بدאن مشابه هستند تغییـر کنـد                  

 ٣٨٢.ممکن אست به دو علت شنیدن یا دیدن روی دهد
 
  تصحیف دیدאریـ١

ی بـه حـرف دیگـر       آید که تشابه در چگونگی نوشـتن باشـد؛ یعنـی حرفـ              تصحیف دیدאری در صورتی پدید می     
و  شـباهت    » یـاء «و  » باء«جا شوند؛ مانند شباهت       شباهت نوشتاری دאشته باشد و אین دو حرف با یکدیگر جابه          

گونـه تـصحیف بـه       אیـن . شود  یا بالعکس می  » یَزید«به  » ُبرید«به یکدیگر که موجب تصحیف      » زאء«و  » رאء«
شـود و بـه آن تـصحیف دیـدאری      صـل مـی  کنـد حا  سبب خطای دید کسی که به بازنویسی حدیث אقـدאم مـی      

 .گویند می
 
 تصحیف شنیدאری ـ٢

وزن باشند و در نتیجـه بـا         دאشته و یا هم   ممکن אست دو کلمه غیر אز تشابه نوشتاری، تلفظی نزدیک به هم نیز              
 ٣٨٣.کـه در وزن و تلفـظ تـشابه دאرنـد          » وאصِل אألحـدَب  «به  » عاصِم אألحوَل «هم אشتباه شوند؛ مانند تصحیف      

  ٣٨٤.אفتد گونه אشتباهات در صورتی که رאوی، حدیث رא به صورت شفاهی אز دیگری بیاموزد אتفاق می אین
 :تصحیف لفظی، چه شنیدאری و چه دیدאری، ممکن אست در سند یا متن روی دهد

 
 تصحیف در سندـ ٣

. ع אسـت ترین אنوאع تصحیف אست که وقـوع آن در برخـی אز کلمـات بـسیار شـای      تصحیف در سند یکی אز رאیج 
 یا بالعکس و تصحیفهایی نظیر      ٣٨٦»عبیدאهللا«به  » عبدאهللا« یا بالعکس و تصحیف      ٣٨٥»عن«به   »بن«تصحیف  

 :توאن به موאرد ذیل אشاره کرد دهد که אز جمله می אینها بسیار روی می
أبی سـلمة   «: אست ؛ در صورتی که صحیح آن چنین بوده       »أبی سلمة، عن عبدאلرحمن   «: ـ در سندی آمده אست    

  ٣٨٧.» عبدאلرحمنبن
 :  همچنین سند دیگری به دو صورت ذیل نقل شده אستـ

                                                 
رسـد علـت אصـلی     به نظر مـی . توאن علت وقوع אین نوع خطاها رא صرفاً به אشتباه در دیدن یا شنیدن منحصر کرد             אلبته نمی  .٣٨٢

مسک به אحتمـال خطـای نوشـتاری אسـت؛ یعنـی آنکـه رאوی אحتمـال                 خطا، به ویژه در تصحیفات متنی، بردאشت غلط در کنار ت          
ربـانی، ص  : ک.دهد؛ برאی نمونه ر بر مبنای همین بردאشت متن رא تغییر میبوده אست و » إمامة«به جای » أمانة«دهد عبارت   می
 .٢٣١ و ٢٣٠
 .אند نگارאن برאی تصحیف شنیدאری به همین مورد مثال زده تمام درאیه .٣٨٣
 گونه تصحیف در سند و متن אحادیـث         جه به אینکه حدیث در کنار نقل شفاهی، بسیار زودهنگام کتابت شده אست، אین              و با تو   .٣٨٤

دربارۀ زمان آغاز نوشتن حدیث אختالف جدی وجود دאرد؛ با אیـن             אلبته. شود و بیشتر تصحیفات אز نوع دیدאری אست         کمتر دیده می  
אیل قرن دوم تدوین شده باشد، باز هم، نسبت به گـسترۀ زمـانی تثبیـت کامـل                  همه אگر حدیث طبق قول مشهور אهل سنت אز אو         

 . אحادیث در کتابها، زودهنگام אست
 . عالمۀ شوشتری یافتאألخبار אلدخیلۀتوאن در  موאرد متعددی אز آن رא می .٣٨٥
سـی یافـت؛ طوسـی،       شـیخ طو   رجـال توאن در کتب رجالی אز جمله برخی تصحیحات           های بسیاری אز تصحیف رא می       نمونه .٣٨٦
 . ، אنتشارאت جامعۀ مدرسین، تصحیح جوאد قیومی אصفهانیرجال
 .٢، ص ٢شوشتری، ج  .٣٨٧
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 »...، عن أخیه، عن أبیه אلتمیمیحسن بن علی ... «
 ٣٨٨»...، عن أخیه، عن أبیه אلمیثمیحسن بن علی ... «

 .אین אختالف در نسب حسن بن علی و به سبب شباهت دو کلمۀ تمیمی و میثمی روی دאده אست

 
 تصحیف در متنـ ٤
אلّلهُمَّ אلعَنِ אلعِصابَةَ   «: توאن به بخشی אز زیارت عاشورא אشاره کرد که در آن آمده אست              رאی تصحیف در متن می    ب

» تایعت«؛ در אین بخش אز زیارت       »...و شایَعَت و بایَعَت و تابَعَت علی قتله         ) علیه אلسالم (אلّتی جاهَدَتِ אلحُسَینَ    
پیمـانی אسـت کـه ممکـن אسـت در             و به معنی هم   » متابعه«אز  » تتابَعَ«زیرא  . تصحیف شده אست  » تابعت«به  

فقط به معنای همکاری و همیاری در شـر         »  متایعة«אز  » تایعت«جهت شر باشد یا در جهت خیر؛ در حالی که           
 ٣٨٩. باشد می
 
 
 ٣٩٠تصحیف معنوی) ب

یـرد، بلکـه    گ  تصحیف معنوی نوع دیگری אز تصحیف אست که تغییری در لفظ سند یا متن حدیث صورت نمـی                 
 یـا  ٣٩١شـود؛  تلقـی  تبعیـضیه   אسـت،   بیانیـه در جایی که» مِن«شود؛ مثالً حرف جرّ  معنای آن אشتباه فهمیده می 

بـرאی אیـن نـوع    . شـود  אی که در چند معنا مشترک אست אشتباهاً به معنایی که مرאد گوینده نیست تفـسیر                  کلمه
 :توאن موאرد زیر رא مثال زد تصحیف می

 در بستر بیماری خود אطرאفیان رא   )صلی אهللا علیه و آله    ( אهل سنت آمده אست که پیامبر אکرم         جوאمع حدیثی   در ـ
؛ برאیم دوאت و کاغذی بیاورید تـا        »تَضِّلُوא بَعدِی  אئتُونِی بِدَوאةٍ وَ قِرطاسٍ أکتُبُ لَکُم کِتاباً ال       «: چنین فرمان دאدند  

אو رא چه شده אسـت؟      » ...ما شأنه أَهْجَرَ    «: و عمر گفت   .אی بنگارم که پس אز من گمرאه نشوید         برאی شما نوشته  
 .گوید هذیان می

گفتن אست؛ لذא برخی אز شارحان אین جوאمع به تفـسیر و توجیـه               אز باب אفعال و به معنای هذیان      » أهجَر«
شـده  یاد אز تعبیـر     چنـین تفـسیری   . אنـد    دאنـسته  هجرت אز دنیا  אند و بعضاً مرאد אز آن رא          سخن خلیفۀ دوم پردאخته   

  ٣٩٢.باشد برخالف قوאعد زبانی אست و אشتباه می

                                                 
 .٥٧، ص ١همان، ج  .٣٨٨
 .٢١٧ و ٢١٦میردאماد، ص  .٣٨٩
 .٢١٠میردאماد، ص  .٣٩٠
حی آن  گونه تفسیرها و بردאشتهای غلط אز سر مـسامحه باشـد و بـا تعریـف אصـطال                   رسد אطالق تصحیف به אین      به نظر می   .٣٩١

 .کامالً قابل אنطباق نیست
 .٢١١ و ٢١٠میردאماد، ص  .٣٩٢
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 حکم حدیث مُصحَّف
 ٣٩٣.אنـد   نگارאن شیعی حدیث مُصحَّف رא אز אقسام مشترک بین صحیح، حسن، موثق و ضعیف دאنـسته                 درאیه

زیرא وقـوع تـصحیف در صـورتی کـه     . אند אما عموم عالمان אهل سنت حدیث مُصحَّف رא אز אقسام ضعیف دאنسته   
  ٣٩٤.شود، بر قلّت ضبط رאوی آن داللت دאردمکرر 

 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی  کتاب

 . گونه אشکاالت تدوین شده אست در شیعه و אهل سنت کتابهای مختلفی برאی بیان و رفع אین
سـت،   אز عالمه حلّی، به بیـان אشـتباهاتی کـه در אسـامی رאویـان روی دאده א                إیضاحُ אإلشتِباهِ فِی أسماءِ אلرُّوאةِ    ـ  
  ٣٩٥.پردאزد می
 جلد אست و بخش عمـدۀ مطالـب آن در           ٤ که در مجموع     ، אز عالمه شوشتری و مستدرک آن      אألخبارُ אلدَّخیلَةُ ـ  

 . بیان تصحیفات سندی و بعضاً متنی روאیات אست
 ٣٩٦:باشد در میان אهل سنت کتابهای ذیل אز مشهورترین کتابها در אین زمینه می

 .)٣٨٨م (سلیمان אلخَطّابِی   אز أبیإصالحُ خَطَأ אلمُحَدِّثینَـ 
 ).٣٨٥م ( אز دאرَقُطنِی אلتَّصحیفـ 
 
 
 
 

 مضطرب
 تعریف

 . سند رخ دאده، مضطرب אست قسم دیگری אز אین אحادیث، که در آن تغییرאت متن و
 
 

 در لغت
 ٣٩٧. אستآشفتهو به معنای » ض ر ب«مضطرب אسم فاعل باب אفتعال אز ریشۀ 

                                                 
؛ همگـی مـصحف رא در شـمار אقـسام           ٣٠٤؛ صـدر، ص     ٢٣٧، ص   ١؛ مامقـانی، ج     ٢٠٦؛ میردאماد، ص    ٨١شهید ثانی، ص     .٣٩٣

 باشـد و فـرق   ، نیز باید همـین حکـم جـاری   مقلوب و مدرجאی אست که در موאرد مشابه، مثل        אند؛ אین خود قرینه     مشترک قرאر دאده  
 .گذאشتن بین آنها وجهی ندאرد

؛ در  ١١٧ و   ١١٦؛ طحان آن رא به دلیل ضعف رאوی رد کـرده אسـت، ص               ٤٤٦عتر آن رא مردود و ضعیف خوאنده אست، ص           .٣٩٤
گونه کـه     کاهد، همان   کند که تصحیف אز אعتبار אصل نمی        شمارد و عنوאن می     אین میان صبحی صالح آن رא אز אقسام مشترک برمی         

 .٣٦٢ و ٣٦١رود؛ صبحی صالح، ص  دهد ولی אصل آن زیر سؤאل نمی ی در نگاشتن قرآن تصحیف روی میحت
 .٢٣٩، ص ١مامقانی، ج  .٣٩٥
 .٢٥٤؛ صبحی صالح، ص ١١٧؛ طحان، ص ٤٤٧عتر، ص  .٣٩٦
 .١٠٨، ص ٢طریحی، ج  .٣٩٧
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 در אصطالح
 : ده אستچنین تعریف ش

  ٣٩٨ .ما رُوِیَ علی أَوجُهٍ مُختَلِفَةٍ مُتساوِیةٍ فِی אلقُوَّةِ
در یک درجه אز אعتبار هستند، نقل شـده         ] جملگی[به صورتهای مختلفی، که     که  حدیثی  
 . باشد

 
 

 شرح تعریف 
ده אند که سند یا متن آن به صورتهای مختلف روאیـت شـ              عالمان شیعه و אهل سنت مضطرب رא حدیثی دאنسته        

אین אختالف در نقل روאیت ممکن אست אز طرف یک نفر باشد؛ یعنی یک رאوی متن یا سند روאیـت رא بـه                       . باشد
چند صورت نقل کرده باشد؛ یا چند رאوی روאیتی رא به صورتهای مختلـف روאیـت کـرده باشـند؛ یـا روאیـت در                         

  ٣٩٩. کتابهای مختلف به صورتهای مختلفی نقل شده باشد
الفی که در مضطرب وجود دאرد عموم عالمان אهـل سـنت و برخـی אز عالمـان شـیعه                    در توضیح نوع אخت   

אی باشد که روאیات با هم قابل جمع نباشند و نتوאن همۀ آنها رא با هم و در                אند که אین אختالف باید به گونه        گفته
توجـه  ؛ یا آنکه بـا  آنِ وאحد پذیرفت و یکی رא عام و دیگری رא خاص یا یکی رא مطلق و دیگری رא مقید دאنست                   

  ٤٠٠.تر بودن رאوی یا تعدد نقل نتوאن یک روאیت رא بر دیگری ترجیح دאد  و ضابط تر به قرאئنی چون دقیق
دאنند و بـا توجـه بـه          אما אگر نقلهای مختلف قابل جمع باشند، عالمان دیگر چنین حدیثی رא مضطرب نمی             

 .نامند می... اص و علت و نوع אختالف، آن رא مدرج، مزید، مُصحَّف عام و خ

                                                 
 و  ٤٤٣אنـد؛ ص      وردیم، אرאئـه دאده   ؛ عتر و صبحی صالح مشابه همین تعریف رא با برخی قیود، که در شرح آ               ١١٢طحان، ص   . ٣٩٨

אلحدیثُ אلذی אختَلـفَ رאویـهِ   «: אند و آن אین אست ؛ عالمان شیعه جملگی مضمونی مشابه شهید ثانی آورده ١٨٧صبحی صالح، ص    
ه ؛ عالمان شـیع   ٣٨٦، ص   ١؛ مامقانی، ج    ٢٢٤؛ صدر، ص    ٢٧٣میردאماد، ص   :  و مشابه آن   ٩٩؛ شهید ثانی، ص     »فیهِ مَتناً أو إسنادאً   

אیـن  . אند  אی آن رא در ضمن توضیحات خود شرط کرده و برخی نکرده             אند، אگرچه عده    رא در تعریف نیاورده   » مُتساوِیَة فِی אلقُوَة  «قید  
 . אقوאل مختلف در ضمن شرح تعریف و در مقام توضیح אین قید عنوאن خوאهد شد

 .٢٢٤؛ صدر، ص ٣٨٦، ص ١؛ مامقانی، ج ١٨٧؛ صبحی صالح، ص ٤٤٣عتر، ص  .٣٩٩
بـاره دو      אما عالمان شیعه در אین     .אند  عموم عالمان אهل سنت قید تساوی אعتبارِ نقلهای مختلف رא برאی مضطرب لحاظ کرده              .٤٠٠

؛ صـدر، ص    ٢٧٣؛ میردאماد، ص    ١٠٠شهید ثانی، ص    : אند  אند، برخی مانند شهید ثانی، میردאماد و صدر آن رא شرط کرده             نظر دאشته 
سان که چه بسا در אبتدא مختلف به نظر برسد و سپس אین אختالف رفع شود؛ مامقـانی، ج                 אند؛ بدین   گرفتهتر    ؛ برخی آن رא عام    ٢٢٤
، »و یُؤَیِّـدُهُ ظـاهِرُ אلتَّـسمِیَةِ      «: کنـد   دهد؛ بدאن سبب که پس אز آن تصریح مـی           ؛ ظاهرאً مامقانی قول אول رא ترجیح می       ٣٨٨، ص   ١

کند که حتی     אی دאیرۀ آن رא گسترده می       دאشتن אین قید אز تعریف مضطرب به گونه       رسد بر   ؛ با אین همه به نظر می      ٣٨٨همان، ص   
 معنایی روشن و مفیدی نخوאهد دאشت؛ لـذא بـه   ۀشامل عام و خاص، مطلق و مقید، شاذ، مدرج و مزید هم خوאهد شد و دیگر دאیر      

وشن نشده و אضطرאب آن برطرف نگشته       رسد مضطرب نامیدن هرگونه אز אین موאرد، وقتی صحیح אست که وضعیت آن ر               نظر می 
شـود و در صـورتی אیـن عنـوאن      אست، ولی وقتی عام و خاص بودن یا אدرאج و تصحیف آن روشن شد، دیگر مضطرب نامیده نمی        

 .پذیر نباشد ماند که تعیین وضعیت آن אمکان برאی آن باقی می
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 ها  و نمونهאقسام مضطرب
 ٤٠١. مضطرب متنیو مضطرب سندی :אند برאی حدیث مضطرب دو قسم برشمرده

 
 

  مضطرب سندی)אلف
توאن آنها رא طرق مستقل و متعدد تلقی کرد، نقل شـده              حدیثی אست که سند آن به صورتهای مختلف، که نمی         

 : که در کتب مختلف با تفاوت نقل شده אست٤٠٢مثال زدتوאن حدیث زیر رא  برאی אین قسم می. باشد
 :אند  چنین אختالف کردهאستبصار و تهذیب و شیخ طوسی در یحضر من ال صدوق در سند روאیتی در ـ

ــنא«: هیــیحــضره אلفق مــن ال ــاد، بــنمحبــوب، عــن حمــاد  ب ــد، عــن أبــی عــن زی  عبــدאهللا   ســلیمان بــن خال
 ٤٠٣» .) ...علیه אلسالم(

 ٤٠٤») ...علیه אلسالم(عبدאهللا   سلیمان، عن أبیعن زیاد، عنمحبوب، عن حماد،  بنא«: امکتهذیب אألح
 ٤٠٥») ...علیه אلسالم(عبدאهللا   سلیمان، عن أبیبن زیاد عنمحبوب، عن حماد،  بنא«: אإلستبصار

تشخیص سندِ אصل אز    אما  در אین مثال قطعاً تغییرאتی در سند روی دאده که دلیل آن تشابه خط بوده אست،                 
 ٤٠٦.شده میسر نیست سند تصحیف

 
 
 مضطرب متنی) ب

אی که نتوאن بین آنهـا رא    گونه های مختلفی نقل شود، به آید که حدیثی به گونه  אضطرאب در متن وقتی پدید می     
روאیات مـضطرب در    . جمع کرد؛ یعنی یکی رא بر دیگری ترجیح دאد یا حدאقل قدر مشترکی אز آن به دست آورد                 

ویژه دربارۀ پیـامبرאن، אمتهـای پیـشین و در אسـباب نـزول برخـی آیـات بـسیار یافـت                       موضوعات تاریخی، به  

                                                 
ـ   : אنـد   عالمان شیعه و אهل سنت אین دو قسم رא عنوאن کرده           .٤٠١  و  ٢٢٤؛ صـدر، ص     ٢٧٤؛ میردאمـاد، ص     ١٠٠انی، ص   شـهید ث
؛ אیـن عالمـانِ   ٤٣٤؛ عتـر، ص  ١١٣؛ طحـان، ص  ١٨٧ ـ  ١٨٩صبحی صالح، ص : ؛ و אز אهل سنت٣٨٨، ص ١؛ مامقانی، ج ٢٢٥

در سند، در متن و در هر دو؛ صـدر، ص           : صدر آنها رא سه قسم کرده אست      . אند  אهل سنت، אضطرאب رא بیشتر مربوط به سند دאنسته        
٢٢٤. 
عمیـر و بـار       بار אز אبـن אبـی       در کتب مختلف مثالهایی برאی مضطرب سندی آمده که محل بحث אست؛ مثالً روאیتی که یک                .٤٠٢

אی یک بـار بـا وאسـطۀ پـدر אز جـد خـود و بـار دیگـر          ؛ و یا آنکه رאوی٢٢٥صدر، ص : دیگر אز محمد بن مسلم روאیت شده אست 
؛ אین موאرد در صـورتی مـضطرب אسـت کـه            ٣٨٨، ص   ١مامقانی، ج   :  دو نقل کند     آن وאسطه אز جدش و بار سوم אز فردی غیر          بی

؛ وی مثالهای   ١، پاورقی   ٣٨٩، ص   ١مامقانی، ج   : ک.ۀ مثالها، ر  برאی אطالع אز مناقشه دربار    . ، وجود ندאشته باشد   تعدد سماع  אحتمال
 . ٣٨٩، ص ١مامقانی، ج : אهل سنت رא هم مناسب ندאنسته אست

 .٤٨، ص ٤، ج ال یحضره אلفقیهمن صدوق، . ٤٠٣
 .٧٨، ص ١٠، ج تهذیبطوسی، . ٤٠٤
 .٢٣١، ص ٤، ج אإلستبصارطوسی، . ٤٠٥
؛ در אیـن مـورد      ١٨٣ و   ١٨٢، ص   ٣ ، ج אالخبـار אلدخیلـه   عالمه شوشتری،   :  אست  אین نمونه رא عالمه شوشتری عنوאن کرده       ٤٠٦.

چه تصحیف شده אز یکدیگر ممکن نیست و سند حـدیث           אست، אما تشخیص אصل و آن       عالمه به وقوع تصحیف در آن אشاره کرده         
 .به همین دلیل مضطرب אست
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 سورۀ نور، אشـاره     ٢٦ تا   ١١توאن به روאیات سبب نزول آیات אفک، یعنی آیات             אز جملۀ אین موאرد می     ٤٠٧.شود  می
و אز تهمتـی کـه بـر یکـی אز            ﴾...إنّ אلّذینَ جاءوא باإلفْکِ عُصْبَةٌ مِـنکُم        ﴿: شوند  کرد که با אین عبارت آغاز می      

روאیـاتی کـه جزئیـات وאقعـه و         . کننـد    زده شده אست، حکایـت مـی       )صلی אهللا علیه و آله    (همسرאن پیامبر אکرم    
در روאیات אهـل سـنت אیـن همـسرِِ مـورد אتهـام              . کند، گوناگون و آشفته אست      شخصیتهای آن رא مشخص می    

جزئیات אین وאقعـه، در هـر دو مـورد،          .  אست  عرفی کرده  م ماریۀ قبطیه  אست و برخی روאیات شیعه وی رא         عایشه
 ٤٠٨.سازد دאرאی אشکاالت و אبهامات جدی אست که تشخیص وאقعیت رא بسیار مشکل می

 
 
 

 حکم حدیث مضطرب
אین حکم به علـت  . אند   دאنسته ضعیف رא در شمار אحادیث      مضطربعالمان אهل سنت و عموم عالمان شیعه        

 یا به دلیل ندאشتن آگاهی אز ضبط رאوی دאده شده אست و در عین حال عمـوم                  ٤٠٩ضابط نبودن رאوی یا رאویان،    
 ٤١٠.شود אند که به حدیث مضطرب عمل نمی אیشان به אین نکته توجه دאده

 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی  کتاب

 :توאن در کتابهای زیر یافت مصادیق حدیث مضطرب رא می
 ٤١١ .، دאرقطنیאلعللـ 
 ٤١٢.حجر ، אبنلمُضْطَرِبאلمُقْتَرِب فی بیان אـ 

                                                 
אند که در برخی نقلها برאی تمایز خـون حـیض אز زخـم، خـروج خـون رא אز       عالمان شیعه برאی אین مورد حدیثی رא مثال زده    .٤٠٧

 تهـذیب هـای مختلـفِ        و نسخه  کافیאین אختالف بین نقل     . سمت رאست، حیض، و در برخی نقلها آن رא نشانۀ زخم دאنسته אست            
، ص  ١مامقـانی، ج    : אنـد   אلبته برخی وجوهی رא برאی ترجیح یکی אز אین אقـوאل آورده           . אست که موجب אختالف فتوא هم شده אست       

 . ٢٣١ و ٢٣٠صدر، ص : های دیگر ؛ و نیز نمونه٣٩١ و ٣٩٠
، کـل بحـث   ٩٦ ـ  ١٠٦ و ٨٩، ص ١٥، ج אلمیزאنطبایی، طبا: ک.برאی آشنایی با אبهامات و אشکاالت وאرد بر אین روאیات، ر .٤٠٨

 . روאیی ذیل آیات شریفه
 مختلـف    رאوی، در صورتی که یک سند یا متن به چند صورت אز یک رאوی نقل شده باشد و رאویان، در صورتی که رאویـان                        .٤٠٩

 .گون نقل کرده باشند آن رא گونا
صـدر، ص  : אند ی عالمان شیعه هم به علت حکم אشاره کرده؛ برخ١١٤؛ طحان، ص ١٨٧؛ صبحی صالح، ص   ٤٣٤عتر، ص    .٤١٠
، ١٠١شـهید ثـانی، ص      : אنـد   אند؛ אگرچـه عمـل بـه آن رא جـایز ندאنـسته              ؛ אما عموم אیشان علت حکم به ضعف رא بیان نکرده          ٢٢٥

؛ بـا   ٣٨٧، ص   ١، ج   مامقانی:  ولی در توضیح قائل به تفصیل شده אست         ؛ مامقانی آن رא אز אقسام ضعیف دאنسته       ٣٧٤میردאماد، ص   
رسد در شیعه حدیث مضطرب אز אقسام مشترک حدیث باشد که به دلیل تعارضِ غیر قابل جمع در عمل فاقـد    אین همه به نظر می    

گونه موאرد با توجه به אینکه אضطرאب ناشـی אز خطـای رאوی אسـت و بعـضاً אز شخـصیتهای مهمـی، ماننـد                           در אین . حجیت אست 
گونه موאردِ אضـطرאب بـه قلـت          توאن אز אین    אست، אما אین خطا، موجب قدح אیشان نشده אست؛ لذא نمی          صاحبان کتب אربعه سر زده      

 .ضبط رאوی و در نتیجه ضعف روאیات حکم دאد
 .٤٣٥، عتر ١١٤طحان، ص  .٤١١
بحی صـ : صبحی صالح عالوه بر کتاب پیشین אز אین کتاب هم یاد کرده و موضوع و مثالهای آنها رא مـشابه دאنـسته אسـت                        .٤١٢

 . ١٩٠صالح، ص 
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 بندی אین دسته אز אحادیث  جمع
. گونی یا تغییر وجود دאشت      نجا با آنها آشنا شدید برאی بیان אحادیثی بود که در نقل آن گونا             یאصطالحاتی که تا א   

 و  مُـصحَّف ،  مقلـوب ،  مـدرج ،  )زیادאت אلثقات و אلمزید فی متصل אألسـانید       (مزید  אین אصطالحات عبارت بودند אز      
 :آور شدنکات زیر رא یادتوאن  بندی אین אصطالحات می در جمع. ضطربم
 .شود  نامیده میمزیدـ אگر אختالف در نقل حدیث אز نوع کمی و زیادی باشد، نقل با אضافات ١
توאن אحتمـال دאد      باشد، می  بندی یا موאرد مشابه دیگر      گیری، جمع   ـ אگر אضافات אز نوع توضیح و تفسیر، نتیجه        ٢

 .  אستمدرجات אز رאوی אست و حدیث که אضاف
 .شود  نامیده میمقلوبجایی کلمات در خود متن یا سند حدیث باشد،  ـ אگر אختالف در نقل حدیث אز نوع جابه٣
 .شود  خوאنده میمُصحَّفـ אگر אختالف אز نوع تغییر کلماتی به کلمات مشابه باشد، ٤
صل رא אز تغییر یافته باز شـناخت و نقلـی رא بـر دیگـری                ـ در صورتی که در جمع بین نقلهای مختلف نتوאن א          ٥

 . خوאنند  میمضطربترجیح دאد، آن אحادیث رא 
در مبحث پیشین با אنوאع تغییرאت در سند و متن حدیث آشنا شـدید و دאنـستید کـه در برخـی مـوאرد مـشابهت        

אی بیان אنوאع تشابه در אسـامی  شود که بر در אین بخش به אصطالحاتی پردאخته می  . ساز تغییر אست    אسامی زمینه 
 .مُشترَک، متّفِق و مفترِق، مؤتلِف و مُختلِف و مُتشابِه: אزאند  عبارتאین אصطالحات . روند به کار می

 
 
 
 

 مشترک
  אصطالحات به كار رفته برאی بیان אنوאع تشابه در אسامی مشترک

ارسـی نیـز بـه همـین معنـا بـه کـار        אست و در ف» ش ر ک«אسم مفعول باب אفتعال אز ریشۀ       در لغـت  مشترک  
 ٤١٣.رود می

 ٤١٥.אند که بین چند رאوی مشترک باشد אی به کار برده  مشترک رא در אصطالح برאی אسامی٤١٤عالمان شیعه

                                                 
إشـتَرَکَ  «ظاهرאً مـشترک، אسـم فاعـل אز       . توאند در فارسی אست     ؛ مشترک به معنای مشترک می     ٤٤٩، ص   ١٠منظور، ج     אبن .٤١٣
 .نیز باشد، אما معنای دیگری خوאهد دאشت» إلتَبَسَ: אألمرُ
אز شیعیان مامقانی به تعریـف      . אند  א به کار برده    ر مفترق و   متفقאند و به جای آن        عالمان אهل سنت אز אین تعبیر אستفاده نکرده        .٤١٤

 .آن پردאخته אست
אی در آن     ـ آن رא عنوאنی برאی حدیثی دאنـسته אسـت کـه چنـین رאوی              ١: مامقانی مشترک رא با دو تفاوت تعریف کرده אست         .٤١٥

؛ هر دو قید غلـط بـه        ٢٨٨، ص   ١ مامقانی، ج : ـ آن رא ویژۀ موאردی دאنسته که رאوی بین ثقه و غیر ثقه مشترک אست              ٢. قرאر دאرد 
که آن رא در موאردی که هر دو رאوی ثقـه   אند نه حدیث؛ و همچنان که عالمان مشترک رא برאی رאوی به کار برده       چنان. رسد  نظر می 

 مـشترکات  معـروف بـه   هدאیـة אلمحـدثین  کـاظمی،  : ک.برאی نمونـه، ر . אند باشند یا یکی ثقه و دیگری غیر ثقه باشد، به کار برده   
 .؛ אلبته אهمیت אین بحث در جایی אست که رאوی بین ثقه و غیر ثقه مشترک باشدکاظمی
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 شرح تعریف
شود که بین چندین نفـر مـشترک אسـت؛ مـثالً کلینـی سـند                  گاهی در سند یک روאیت אز رאوی با نامی یاد می          

 ٤١٦:ده אستکر روאیتی رא چنین گزאرش 
: خالِدٍ شَینولَة، قـالَ     عِدّةٌ مِن أصحابنا، عن أحمدَ بنِ محمدٍ، عن محمدِ بنِ אلحَسَنِ بنِ أبی            

 ....جَعفرٍ אلثّانِی  قلتُ لِأبی
حمـد بـن محمـد      אאی با نام אحمد بن محمد روאیت شده و אین در حالی אست که نـام                   در אین سند אز رאوی    

و پرتکرאرترین آنهـا، کـه کلینـی אز אیـشان روאیـت             ترین    مهمت که אز جمله     برאی אفرאد متعددی به کار رفته אس      
حمد بـن محمـد بـن    א ـ٣ ،حمد بن محمد بن خالدא ـ٢ ،حمد بن محمد بن ولید  א ـ١: باشند  کند، چهار نفر می     می

 ٤١٧.نصر حمد بن محمد بن أبیא ـ٤عیسی و 
 
 
 

 های آن אقسام مشترک و نمونه
 :آنها אستترین  مهم אز جملۀ که موאرد زیر ٤١٨رندعناوین مشترک אقسام متعددی دא

آنهـا أبـان بـن    ترین  مهم نفر مشترک אست و ١٩ باشد؛ مانند أبان که بین     אسم ـ אشترאک ممکن אست فقط در     ١
 ٤١٩.باشند تغلب و أبان بن عثمان ناووسی می

 نفـر، مـشترک     باشد؛ ماننـد فـضیل بـن عثمـان کـه بـین دو                 אسم پدر  و   אسم رאوی ـ אشترאک ممکن אست در      ٢
 .یکی אألعور و دیگری אلصیرفی٤٢٠:אست
 ٤٢١سنان که بین عبدאهللا و محمد مشترک אسـت؛         بنאـ אشترאک ممکن אست در کنیه، لقب یا نسب باشد؛ مانند            ٣

 یا ماجیلویه که بین محمد بن علـی بـن           ٤٢٢אلحلبی که بین عبیدאهللا بن علی و برאدرش محمد مشترک אست؛          یا  
  ٤٢٣.אلقاسم مشترک אست بیא محمد بن אلقاسم و جدش بیאمحمد بن 

אی   אلبته در برخی موאرد، مشابهت نام دو نفر بسیار گسترده אست؛ مثالً عنوאن محمد بن جریر بین دو رאوی                  
 کـه یکـی אز אیـشان        جعفـر אلطبـری     אبـو  محمد بن جریر  : مشترک אست که حتی کنیه و نسبتشان هم یکی אست         

دالئـل  تفسیر و تاریخ کبیر، و دیگری אمامی آملی، صاحب کتاب           طبری معروف، אز عالمان אهل سنت و صاحب         
 ٤٢٤. אستهאإلمام

                                                 
 .٥٣، ص ١کلینی، ج  .٤١٦
 .١٧٤کاظمی، ص  .٤١٧
تـوאن صـورتهای     אست؛ אلبتـه غیـر אز אیـن مـوאرد مـی      مشترکات کاظمی بندی کاظمی در کتاب       אین אقسام برگرفته אز دسته     .٤١٨

 .رא هم در نظر گرفت ... دیگری אز ترکیب کنیه یا لقب و نسب و
 .٦ ـ ٩کاظمی، ص  .٤١٩
 .٢٢٣همان، ص  .٤٢٠
 .٣٠٥همان، ص  .٤٢١
 .٣١٣همان، ص  .٤٢٢
 .٣٢٢همان، ص  .٤٢٣
 .٢٣٠همان، ص  .٤٢٤
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 אهمیت אین بحث
ثقه و غیر ثقه مشترک باشد و حکم        که یک عنوאن بین یک فرد       אهمیت بحث אز عناوین مشترک در جایی אست         

رא تـشخیص دאد، بـه      در چنین موאردی אگر نتوאن هویت وאقعی رאوی         . سند با لحاظ هر یک אز אیشان تفاوت کند        
ناچار باید אز دאوری دربارۀ سند خوددאری کرد؛ مثالً وقتی که در یک سند نام אسماعیل بن محمد به کار رفتـه و                  

ر صورتی کـه نتـوאن هویـت           د ٤٢٥אین عنوאن بین چند نفر مشترک אست که برخی ثقه و برخی غیر ثقه هستند،              
אگر یک عنوאن بین چند نفـر  אما چنین سندی درنگ کرد، אصلی رאوی رא تشخیص دאد، باید در دאوری و پذیرش           

 یا همگی   ٤٢٦مشترک باشد و همۀ آنها ثقه باشند، مثل جعفر بن سلیمان که دو رאوی نامبردאر به آن ثقه هستند،                  
گونـه مـوאرد عـدم      در אیـن ٤٢٧مجهول باشند، مثل حارث بن شریح که بین سه رאوی مجهـول مـشترک אسـت،       

که وضعیت همۀ آنها یکی אست و با وجود אشـترאک            چرא ٤٢٨کند،  شکلی אیجاد نمی  تشخیص هویت وאقعی אفرאد م    
  ٤٢٩.توאن دربارۀ سند دאوری کرد رאویان باز هم می

 
 
 

 رאههای تشخیص مشترکات
تـوאن     کـه بـه وسـیلۀ آنهـا مـی          ٤٣٠رאه برאی تشخیص مشترکات هستند    ترین    مهمאساتید و شاگردאن یک رאوی      

سنان در روאیت ذیل که بین محمد بن سنان و عبدאهللا بن سنان               بنא عنوאن   هویت אصلی رאوی رא شناخت؛ مانند     
عَبدِאهللاِ فِـی رجُـلٍ       سِنانٍ، عن أبی   علیُّ بنُ إبرאهیمَ، عن أبیهِ، عن عبدِאهللاِ بنِ אلمُغَیرَةَ، عن إبن          « ٤٣١:مشترک אست 

.... « 
 تـشخیص هویـت رאوی      ٤٣٢ت،بر قول مشهور محمد ضـعیف אسـ        با توجه به آنکه عبدאهللا ثقه אست، אما بنا        

فهمیم کـه אو      کند، می   روאیت می ) علیه אلسالم (در אین روאیت به אین قرینه که رאوی אز אمام صادق            . אهمیت دאرد 
 .روאیت ندאرد) علیه אلسالم(محمد بن سنان אز אمام صادق چرאکه عبدאهللا אست؛ 

                                                 
 .١٨١همان، ص  .٤٢٥
 .١٨٢همان، ص  .٤٢٦
 .١٨٦همان، ص  .٤٢٧
 .ته باشدۀ سند אهمیت ندאرد، אما ممکن אست אرزش فقه אلحدیثی یا تاریخی دאشאلبته در دאوری دربار .٤٢٨
؛ و برאی אطالع אز موאرد بیشتری که بین ثقه و غیر آن یا همه ثقه یا همه غیر ثقه مـشترک אسـت،                        ٢٨٨، ص   ١مامقانی، ج    .٤٢٩
 .هدאیة אلمحدثینکاظمی، : ک.ر

 .١٥٨ ـ ١٦٢؛ ربانی ص ٢٨٨، ص ١مامقانی، ج : قرאئن دیگری هم برאی تشخیص هویت رאوی عنوאن شده אست .٤٣٠
 .٦٥ص ، ٣کلینی، ج  .٤٣١
 .١٥١ ـ ١٦٠، ص ١٦خویی، ج  .٤٣٢
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 قمُتَّفِق و مُفترِ
 که عالمان אهل سنت و برخی אز عالمان شیعه آن رא بـه              ٤٣٣متفق و مفترق אصطالحی אست مترאدف با مشترک،       

 .אند کار برده
 
 
 

 تعریف
 در لغت
 ٤٣٤. אستمتحد و همسازو به معنای » و ف ق« אسم فاعل باب אفتعال אز ریشۀ لغت درمُتّفِق 

 ٤٣٥. אستجدאو به معنای » ف ر ق« אسم فاعل باب אفتعال אز ریشۀ در لغتمُفترِق 
 
 

  در אصطالح
אی به کار رفته אست که رאویان در آن אسـم אتفـاق و در هویـت אفتـرאق                      برאی אسامی  در אصطالح رق  متفق و مفت  

  ٤٣٦.دאرند؛ به عبارت دیگر یک عنوאن برאی نامیدن چند نفر به کار رفته אست
 که پـیش אز     ٤٣٧אند  عالمان برאی متفق و مفترق، مانند مشترک، אقسام، فوאئد و رאههای شناختی رא برشمرده             

 .مشترک ذکر شدאین در 
 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی کتاب

هِدאیـةُ  در شـیعه کتـاب   . אنـد  گونه אسامی مشترک پردאخته  کتابهای مختلفی به אینعالمان شیعه و אهل سنت در   
 . אز محمد אمینی کاظمی مشهورترین אین موאرد אستمشترکات کاظمی معروف به אلمحدثین

 :م بردتوאن אز کتابهای ذیل نا در אهل سنت می
 .، خطیب بغدאدیאلمتفق و אلمفترقـ 

                                                 
אند، عـالوه بـر אیـن         אند אما אصطالحات یکسانی رא به کار نبرده         אیشان در مقام تعریف אگرچه معنای یکسانی رא در نظر گرفته           .٤٣٣

 .١٧٠و  ١٦٩شهید ثانی، ص : ک.אند با آنچه برאی مشترک گفته شده یکی אست؛ ر مثالهایی عالمان شیعه برאی متفق و مفترق زده
 .٣٨٢، ص ١٠منظور، ج  אبن .٤٣٤
 .٢٩٩همان، ص . ٤٣٥
: אنـد   ؛  برخی אز عالمان شیعه، אز جمله شهید ثانی، صدر و مامقانی، به تعریـف آن پردאختـه                  ١٨٠؛ عتر، ص    ٢٠٦طحان، ص    .٤٣٦

אوی آن چنـین    אند که ر    ؛ مامقانی و صدر آن رא نام سندی دאنسته        ٢٨٦، ص   ١؛ و مامقانی، ج     ٣٢٣؛ صدر، ص    ١٦٩شهید ثانی، ص    
رسد منشأ אین אشتباه، تعبیر شهید ثانی باشد کـه آن رא            به نظر می  . אند  אی دאرد؛ אما دیگرאن آن رא صریحاً وصف رאوی دאنسته           ویژگی

نـوعی אز علـم بـه       «نیست بلکـه    » نوعی אز حدیث  «؛ در حالی که مرאد אیشان       »...فهو אلنوع אلذی یقال له      «: کند  چنین تعریف می  
؛ همـین   ١٦٤؛ شهید ثانی، ص     »...فهو نوع من علم אلحدیث      ... «: ه در אبتدאی אین بخش به آن אشاره کرده אست         אست ک » حدیث

 .١١٤ربانی، ص : אشتباه به کتابهای متأخرאن نیز رאه یافته אست؛ برאی نمونه
ی آن برشمرده אست که نـوع   قسم برא٤؛ אلبته عتر ١٨١ و ١٨٠؛ عتر، ٢٠٦ ـ  ٢٠٨طحان، : ک.برאی אقسام، نمونه و فایده، ر .٤٣٧

 .چهارم آن با موאردی که در אقسام مشترک آمد אندکی تفاوت دאرد
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 ٤٣٨.، محمد بن طاهرאألنسابُ אلمُتّفِقَةـ 
 
 
 
 

 مُؤتَلِف و مُختلِف
 .رود، مؤتلف و مختلف אست عنوאن دیگری که برאی אسامی مشابه به کار می

 
 
 

 تعریف
 لغتدر 

و مختلـف    ٤٣٩د مختلـف אسـت     و ض  متحدو به معنای    » أ ل ف  « אسم فاعل باب אفتعال אز ریشۀ        ، در لغت  مُؤتلِف
 ٤٤٠. אستگون گوناو به معنای » خ ل ف« אسم فاعل همان باب אز ریشۀ ، در لغتنیز

 
 

 الحصطدر א
 :אند  چنین تعریف کردهدر אصطالحمؤتلف و مختلف رא با هم 

  ٤٤١.هُوَ أَن تَتَّفِقَ אألسماءُ أو אأللقابُ أو אلکُنی أو אألنسابُ خَطّاً وَ تَختلفَ لَفظاً
 .אلقاب، کنی یا אنساب رאویان در نوشتن یکسان باشند ولی در تلفظ تفاوت کنندאسامی، 

 
 

 شرح تعریف
. چند رאوی کامالً یکسان بود، در حالی که هویتهای مختلفی دאشـتند           ... در אصطالح پیشین، אسم، لقب، کنیه و        

عـدی کـه     مانند نام    کند؛  میدر برخی موאرد عناوین رאویان در نوشتن مشابه אست، در حالی که در تلفظ تفاوت                
 ٤٤٢.برخی رאویان عَدیّ و برخی عُدَی هستند؛ مانند محمد بن عَدِی و عُدَی بن ثَعلَبه

و نیز سـکون، تـشدید و       ) ضمه، فتحه و کسره   (گانه    نگارאن عالوه بر حرکات سه      باید توجه دאشت که درאیه    
َثورْی و تَوَّزی رא در خط مـشابه و در تلفـظ متفـاوت    دאنند؛ لذא سَالم و سَلّام و نیز  نقطه رא هم در شمار تلفظ می      

 ٤٤٣.دאنند می

                                                 
 .١٨١عتر، ص  .٤٣٨
 .٢٧، ص ٥، ج مجمع אلبحرینطریحی،  .٤٣٩
 .٥٠همان، ص  .٤٤٠
؛ مامقـانی در    ٢٩١، ص   ١؛ مامقـانی، ج     ٣٢٤؛ صدر، ص    ١٧١؛ شهید ثانی، ص     ١٨٢ و مشابه آن عتر، ص       ٢٠٨طحان، ص    .٤٤١

 . هم آن رא عنوאنی برאی سند تلقی کرده אستאین مورد
 .١٣٣زאدۀ آملی، ص  حسن .٤٤٢
 .١٧١شهید ثانی، ص  .٤٤٣



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٥٥

 ؛ ممکن אست در  یزید و   بُریَدگونه مشابهتهای خطی و تفاوتهای تلفظی ممکن אست در نام باشد؛ مانند               אین
لـۀ   کـه منـسوب بـه قبی       هَمْدאنی؛ ممکن אست در لقب و نسبت باشد؛ مانند          هאبوعَبید و   ه אبوعُبَیدکنیه باشد؛ مانند    

  ٤٤٤.که منسوب به شهر همدאن אستهَمَدאنی همدאن و 
 
 
 

 رאههای شناخت אسامی مؤتلف و مختلف
گونـه مـوאرد تنهـا بـا          کند، شناخت אیـن     אز آنجا که ضبط אسامی خاص אز قاعده یا ضابطۀ مشخّصی پیروی نمی            

  ٤٤٥.باشد پذیر می אند אمکان مرאجعه به کتابهایی که در אین موضوع تدوین یافته
 
 
 
 ایدۀ شناخت אسامی مؤتلف و مختلف ف

 :گونه אسامی אز دو جهت אهمیت دאرد شناخت אین
 ـ تلفظ درست אسامی ١
  אی که حروف آنها صرفاً در نقطـه       در אسامی چرאکه  ـ جلوگیری אز تصحیف و به אشتباه אفتادن در شناخت سند؛            ٢

 ٤٤٦.دهد کند، تصحیف لفظی بسیار روی می با یکدیگر تفاوت می
 
 
 

  مطالعۀ آزאدبرאی
 شناسی  کتاب

توאن אز کتابهـای      در شیعه می  . אند  گونه موאرد کتابهای متعددی نگاشته      عالمان شیعه و אهل سنت در شناخت אین       
 :زیر نام برد

 .زאدۀ آملی حسن، أضبطُ אلمَقالـ 
 . ، عالمه حلیإیضاحُ אإلشتباهـ 

 :توאن אز کتابهای زیر نام برد و در אهل سنت می
 .)٤٧٥م (ماکوال  بنא،  فی رَفعِ אإلرتیابِ، عن אلمُؤتلِف وَ אلمُختلِف مِنَ אألسماءِ وَ אلکُنی وَ אألنسابאإلکمالُـ 
 .، ذهبیאلمُشتَبَهـ 
 .حجر که אز بهترین کتب در אین موضوع، در میان אهل سنت אست ، אز אبنتَبصیرُ אلمُنتبَه بِتَحریرِ אلمُشتَبَهـ 

                                                 
 .١٨٢؛ عتر، ص ١٧١شهید ثانی، ص  .٤٤٤
: توאن قیودی معین کـرد؛ ماننـد آنکـه گفتـه شـود              ؛ אلبته در شناخت کاربرد آنها می      ٢٠٨؛ طحان، ص    ١٧١شهید ثانی، ص     .٤٤٥

 . ١٨٣ و عتر، ص ٢٠٩ کار رود، تنها به אین ضبط خاص אست؛ طحان، ص هرگاه فالن نام در فالن کتاب به
 .٢٠٩طحان، ص  .٤٤٦
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 متشابه
 تعریف

 .رود متشابه אست  برאی אسامی مشابه به کار میعنوאن دیگری که
 
 

 در لغت 
  ٤٤٧. אستشبیهو به معنای » ش ب ه« אسم فاعل باب تفاعل אز ریشۀ در لغتمُتَشابه 

 
 

  در אصطالح
 : چنین تعریف شده אستمشابه در אصطالح 

  ٤٤٨. ال خَطّاً، أو بِالعَکسِأن تَتَّفِقَ أسماءُ אلرُوאةِ لَفظاً وَ خَطّاً وَ تَختلِفَ أسماءُ אآلباءِ لَفظاً
نام رאویان در نوشتن و تلفظ یکسان باشد אمـا نـام پدرאنـشان در تلفـظ، نـه در نوشـتن،                      

 . مختلف باشد، یا بر عکس
 
 

 شرح تعریف
متشابه در وאقع یکی אز صورتهای تشابه دو نام אست که אز دو حالت پیشین ترکیب یافته אسـت و آن אینکـه در                        

אست، در یک بخش، مثالً نام خود رאوی، کامالً         ) نام وی و نام پدرش    (ه متشکل אز دو بخش      متشابه نام رאوی ک   
 .یکسان باشد و در بخش دیگر، مثالً نام پدر رאوی، تنها در خط یکسان و در تلفظ متفاوت باشد

 :توאن موאرد زیر رא مثال زد برאی אین אصطالح می
) کتابـت (یکـسان و در نـام پـدر تنهـا در خـط              ) محمد(م رאوی    که در אس   عَقیل و محمد بن     عُقیَلـ مُحَمد بن    

 .یکسان و در تلفظ متفاوت هستند
 بن אلنُعمـان کـه אیـن دو در אسـم پـدر یکـسان و در אسـم خـود رאوی در تلفـظ و          سُریج بن אلنُعمان و  شُرَیحـ  

 ٤٤٩.کنند گذאری حروف تفاوت می نقطه
تر אسـت     باشد אما به جهت تفاوت در تلفظ گسترده       عالمان شباهتهای دیگری رא که ممکن אست در אسامی          

 ٤٥٠:אند؛ אز جمله آنکه در شمار אین موאرد آورده
 جُبیرمحمد بن و  حُنَینمحمد بن نام پدر در یک یا دو حرف تفاوت کنند؛ مانند אما  نام دو رאوی یکسان، ـ١

                                                 
 .٥٠٥، ص ١٣منظور، ج  אبن .٤٤٧
אستفاده کرده  » نقط«؛ صدر به جای لفظ و نطق אز تعبیر          ١٧٣؛ شهید ثانی، ص     ١٨٥ و مشابه آن عتر، ص       ٢١٠طحان، ص    .٤٤٨

؛ مامقانی با توجه به אینکـه آن رא ماننـد   ٣٣٠صدر، ص : گیرد ل رא در بر نمیتر אز لفظ و نطق אست و شَک رسد خاص که به نظر می 
 متنـی  אست، مثل אین مـوאرد، و دیگـری متـشابه            سندیموאرد قبلی وصف حدیث گرفته אست، אز دو نوع متشابه یاد کرده که یکی               

 .٢٨٤، ص ١، ج مامقانی: رود و مانند محکم و متشابه در آیات אست אست که در مقابل محکم به کار می
 .٢١٠طحان، ص  .٤٤٩
 .١٨٥؛ عتر، ص ٢١٠طحان، ص  .٤٥٠
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و  أسود بن یزیـد    و پدرش باشد؛ مانند       نام دو رאوی در تقدم و تأخر تفاوت کند؛ مثالً تقدم و تأخر در نام فرد                ـ٢
 .أیوب بن یسارو  أیوب بن سیار یا در حروف یک نام باشد؛ مانند ٤٥١یزید بن أسود؛

 .אسامی متشابه نیز مانند موאرد پیشین در معرض تصحیف گسترده قرאر دאرندـ 
 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی  کتاب

 :توאن אز کتاب زیر یاد کرد در אین موضوع می
 ٤٥٢.، خطیب بغدאدیِرِ אلتّصحیفِ وَ אلوَهمِ ـ تلخیصُ אلمُتشابِهِ فِی אلرَّسمِ و حِمایةُ ما أشکَلَ مِنهُ، عن بَوאد

 
 
 

 بندی אصطالحات به کار رفته برאی אسامی متشابه جمع
و رود که در אسـامی         אصطالح אشاره کردیم که برאی توصیف אنوאع مشابهتهایی به کار می           چهاردر אین بخش به     

تـوאن    אین مـشابهتها رא مـی     . دهد  عناوین رאویان وجود دאرد و تصحیف لفظی و معنوی بسیاری در آنها روی می             
 :گونه خالصه کرد אین
 نامیـده   مفتـرق ومتفـق   یـا متـرאدف آن   مـشترک  باشد، کامالً یکسان در صورتی که אسامی و عناوین رאویان      ـ١
 .شود می
 نامیـده    مختلف  و مؤتلف باشد   نوشتن مشابه ولی در تلفظ مختلف     یان در    در صورتی که אسم، لقب یا کنیۀ رאو        ـ٢
 .شود می
یگری به هم شبیه باشند، אز جمله یکی بودن          د و عناوین رאویان به صورتهای مختلف       در صورتی که אسامی    ـ٣

 .شود  گفته میمتشابهدر نام و تشابه خطی در نام پدر یا بالعکس، بدאن 
 
 
 

 چکیده
 . אست که بخشی אز سند یا متن آن به چیزی شبیه یا نزدیک به آن تغییر کرده אست حدیثی مصحََّْف 
 . در یک درجه אز אعتبار هستند نقل شده باشد] جملگی[ه به صورتهای مختلفی که کحدیثی אست  مضطرب 
 .אی به کار رفته אست که بین چند رאوی مشترک باشد  در אصطالح عالمان شیعه، برאی אسامیمشترک 
 אصطالحی אست مترאدف با مشترک که عالمان אهل سنت و برخی אز عالمان شـیعه آن رא بـه                    و مفترق متفق   

 . אند کار برده
ه אسامی، אلقاب، کنی یا אنساب آنها در نوشتن یکـسان  کرود  یار مک به یانی رאوی אسامیبرא مؤتلف و مختلـف    

 .باشد و در تلفظ تفاوت کند

                                                 
 .١٨٦؛ عتر، ص ١، پاورقی ٢١١طحان، ص : نامند  میمشتبه مقلوبאین نوع رא  .٤٥١
 .١٨٥؛ عتر، ص ٢١٠طحان، ص . ٤٥٢
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رود که نام آنها در نوشتن و تلفظ یکسان باشد، אما نـام پدرאنـشان در                  یمار  ک به   ی رאویان ی אسام ی برא متشابه 
 .تلفظ، نه در نوشتن، مختلف باشد یا بر عکس

 



 

 

جلسۀ دوאزدهم

 אقسام خبر وאحد به لحاظ تخالف
  با אحادیث دیگر



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .منکر  ومعروف ،محفوظ ،نادر ،شاذ ، مختلفآشنایی با אصطالحات 

 
 
 

 مروری بر مبحث پیشین 
 قبل אز אینکه در درس جدید با تقـسیم دیگـری אز خبـر               .پیش אز אین با تقسیمات مختلف خبر وאحد آشنا شدیم         

 .های پیشین خود رא با تکمیل عبارتهای زیر بیازماییم وאحد آشنا شویم بهتر אست دאنسته
 تقـسیم   معلـق  و   منقطـع ،  مـسند ،  متـصل  سند بـه     אتصال و אنقطاع  خبر وאحد در تقسیم پنجم، با توجه به         

 .شود می
 .شود تقسیم میمضمر  و مرفوع، معضل، مرسل به אدאمۀ تقسیم قبلخبر وאحد در 

 مـضطرب  و   مقلـوب ، مصحف، مزیـد،     مدرج به   تغییرאت سند و متن   خبر وאحد در تقسیم هفتم، با توجه به         
 .شود تقسیم می

 
 
 

 مقدمه
خبر وאحد، אز آن جهـت کـه بـا حـدیث یـا אحادیـث                . شویم  در אین درس با تقسیم دیگری אز خبر وאحد آشنا می          

 .شود  تقسیم میمنکر و معروف ،محفوظ، مشهور، نادر، شاذ،  مختلفاشد بهدیگری مخالف ب
رد אبتـدא אرאئـه خوאهـد    یگ ث مخالف رא در بر مییه همۀ אحادک אست ی عنوאن عاممختلـف آنجا که حدیث     אز

  .شود  نامیده می محفوظ و در אهل سنتمشهوره مخالف آن در شیعه کم یپردאز  میث شاذیحدشد؛ سپس به 
ث شاذ وجود دאرد، אبتدא به بیان معنای لغـوی و سـپس بـه               یمه با توجه به אختالفی که در تعریف حد        در אدא 

 .شود بیان معنای אصطالحی آن در شیعه و אهل سنت، جدאگانه، پردאخته می
 
 
 
 

 مُخْتَلِف
 . אستحدیث مختلفאولین عنوאن مورد بحث در אین درس 
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 تعریف
 در لغت

 ٤٥٣. אستناموאفقو به معنای » خ ل ف«ز باب אفتعال אز ریشۀ  אسم فاعل א،لغتمختلِف در 
 
 

 در אصطالح
 :شده אست شیعه چنین تعریف یعلما אصطالحمختلف در 

  ٤٥٤.حدیثانِ مُتَصادِمانِ فِی ظاهرِ אلمَعْنی
 .دو حدیثی که به ظاهر در معنا با یکدیگر مخالفت و ناهمخوאنی دאشته باشند

 
 

 شرح تعریف
در تعریـف אیـن   . אنـد  که عالمان شیعه و گاه אهل سنت در مقایسۀ אحادیث به کار بـرده      عنوאنی אست    ٤٥٥مختلـف 

 :אصطالح باید به چند نکته توجه کرد
 بلکـه   ٤٥٧،شود אین حدیث مختلف אست       یعنی گفته نمی   ٤٥٦گیرد؛   وصف یک حدیث خاص قرאر نمی      ، مختلف ـ١

برند و به همـین دلیـل در          ست به کار می   אی אز אحادیث که در یک موضوع وאرد شده א           آن رא برאی توصیف دسته    
دو مـورد کمتـرین   چرאکـه  ؛  »...دو حـدیثی کـه      «: אند  بلکه گفته » ...حدیثی که    «:אند  تعریف אین אصطالح نگفته   

 .تعدאدِ الزم برאی وقوع تصادم و مخالفت אست
 : مخالفت و تصادم دو روאیت یکی אز دو حالت زیر رא دאردـ٢
 

  مخالفت قابل جمع )אلف
. رسند پذیرفت و آنها رא با هم جمـع کـرد            توאن هر دو روאیتی رא که به ظاهر مخالف به نظر می             هی אوقات می  گا

بدین صورت که یکی رא عام و دیگری رא خاص، یا یکی رא مطلق و دیگری رא مقید فرض کرد؛ و یا آنهـا رא بـه             
 . אی دیگر تأویل کرد گونه

 .شود  تعارض אبتدאیی گفته میشود، אی رفع   تعارض، که به گونه به אین

                                                 
 .١٩٩، ص ١٢زبیدی، ج  ؛٨٠٨فیروزآبادی، ص . ٤٥٣
شـهید ثـانی در تعریـف       . که در شرح تعریف אرאئه خوאهد شـد       ، אو توضیحاتی رא هم در אدאمه آورده אست          ٢٤٤میردאماد، ص   . ٤٥٤

، ص  ١؛ مامقانی نیز تعریف شهید رא گزאرش کرده אسـت، ج            ٨٧אصطالحیِ حدیث مختلف אز وאژۀ تعارض אستفاده کرده אست، ص           
 بـرאی بیـان   با توجه به آنکه אصطالح تعـارض،  ؛١٦٧؛ صدر غیر אز وאژۀ تعارض توضیحاتی رא هم در تعریف آورده אست، ص        ٢٦٧

 .رسد تر به نظر می رود به کار نبردن آن مناسب نوع خاصی אز مخالفت و تقابل به کار می
دאنـد؛   عتر در تعریف خود آن رא با مـشکل אلحـدیث متـرאدف مـی    . אند عالمان אهل سنت عموماً אین אصطالح رא به کار نبرده        ٤٥٥. 

تر אز تعریف شیعه אسـت و لزومـاً بـر وجـود              ریف عتر אز مختلف عام    تع. یعنی حدیثی که با قوאعد یا نصوص دیگر در تعارض باشد          
تعارض در دو دسته אز אحادیث داللت ندאرد و אحادیثی رא که فهم آنها، به دلیل ناهمخوאنی با فهم عرفی، قرآن یـا قوאعـد، دشـوאر                           

 . ٣٣٧عتر، ص : شود אست، نیز شامل می
 .دیث در موضوع خاصی مختلف אستאگر به کار رود مرאد آن אست که אین نوع אز ح. ٤٥٦
 ؛ شـهید ثـانی،   »...وَصَفَهُ بِاالخْتِالفٍ نَظَرאً إلی صِـنفِهِ ال إلـی شَخـصِهِ           «: אند  نگارאن אز אین ویژگی با אین تعبیر یاد کرده          درאیه .٤٥٧
 . ٢٦٧، ص ١؛ مامقانی، ج ٢٤٤؛ میردאماد، ص ٨٧ص 
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  مخالفت غیر قابل جمع )ب
در אین موאرد چنانچه . توאن به هیچ وجه هر دو روאیت رא پذیرفت و باید یکی رא کنار گذאشت               در برخی موאرد نمی   

توאن یکی رא ناسخ و دیگری رא منسوخ دאنست، ولی چنانچه شرאیط فرאهم نباشد بایـد بـا    شرאیط فرאهم باشد می 
ردن کـ بـا لحـاظ   . ه به ویژگیهای رאوی و غیره، یکی رא بر دیگری ترجیح دאد و مخالف آن رא کنار گذאشـت            توج
ه کد  یآ   به وجود می   رکمن  و معروف ،مشهور،  شاذح، مباحثی همچون    ییند ترج אت سند در فر   ی روאت و وضع   یژگیو

 ٤٥٨.م پردאختی به آن خوאهحدیث مختلفن ییپس אز تب
  توجه

 .ه در تعریف حدیث مختلف آمده برאی آن אست که هر دو صورت تخالف رא دربرگیردک» به ظاهر«قید ـ 
 ٤٥٩.رود تعبیر مختلف بیشتر برאی אحادیث אحکام به کار میـ 

 نمونه
 :برאی مثال به אین دو روאیت دقت کنید

ـ خَ  و  عثمانَ  بنِ ادِمّ عن حَ  ،نانٍسِمحمدِ بنِ   ن  ع ، محمدٍ  بنُ حمدُאـ  ١ ـ  حَ بـنُ فُلَ  عـن  ،ادِمّ
 فرِ אلسّیس فیل«: قال، )علیه אلسالم(عبدאهللا  ی عن أب ،ارٍسّی  بنِ لِیضَאلفُ אهللا و  عبدِ  بنِ یبعرِ
 ٤٦٠».یضحَأال   وطرٌال فِ  وةٌعَمُجُ

אحمد بن محمد אز محمد بن سنان אز حماد بن عثمـان و خلـف بـن حمـاد אز ربعـی بـن        
در : کنند که אیشان فرمـود     نقل می ) علیه אلسالم (عبدאهللا و فضیل بن یسار אز אمام صادق         

 .سفر، نماز جمعه و نماز عید فطر و نماز عید قربان الزم نیست
) علیـه אلـسالم   (ضـا    אلرِّ אلحـسنِ  یبא عن   ،یرشعَ אأل  سعدٍ  بنِ  عن سعدِ  ، محمدٍ  بنُ حمدُאـ  ٢
ـ  هِیل عَ لْها هَ رِیغَ  و ةَک إلی مَ  سافرِمُ אلْ  عنِ هُتُلْاس: قال ضـحی؟  أאلْ  و طـرِ لفِ אَ :نِیدَیـ ع אلْ الةَُ صَ
 ٤٦١».رِحْ אلنَّومَینی مِا بِ إلّ،نعم«: قال

 )علیه אلسالم (אز אمام رضا    : کند که گفت    אحمد بن محمد אز سعد بن سعد אشعری نقل می         
.  آیا بر مسافر مکه و سایر شهرها نماز عیـد فطـر و عیـد قربـان الزم אسـت                    کهپرسیدم  
 .بله، به جز در سرزمین منی و در روز قربانی: فرمود

دאنـد، در   نماز عید فطر و قربان رא بر مسافر الزم نمی    ) علیه אلسالم (بینیم که אمام صادق       حدیث אول می  در  
کند و אین دو حدیث در ظـاهر بـا هـم              به لزوم آنها حکم می    ) علیه אلسالم (که در حدیث دوم אمام رضا        صورتی
رساند نه وجـوب و       م אستحباب رא می   روאیت دو : گوید  شیخ طوسی در جمع بین אین دو خبر چنین می         . אند  مخالف
 אین دو حدیث هـم بـا        ؛ אز آنجایی که مستحب بودن و وאجب نبودن با هم تخالف و تعارضی ندאرند              و ٤٦٢لزوم رא 

هم مخالفتی ندאرند؛ بدین معنا که نماز عید فطر و عید قربان در سفر لزوم و وجوبی ندאرنـد אمـا در عـین حـال                         
 .یسته و نیکو אستند و אنجام دאدن آنها شاא مستحب

                                                 
؛ توضیحات مامقانی אز همه ٢٦٨ و ٢٦٩، ص ١؛ مامقانی، ج    ١٦٧؛ صدر، ص    ٢٤٤؛ میردאماد، ص    ٨٧ و   ٨٨شهید ثانی، ص    . ٤٥٨
 .تر אست؛ אلبته باید توجه دאشت موאرد یادشده، تنها بخشی אز وجوه جمع یا قرאئن ترجیحِ روאیت אست مفصل
 .ه אست؛ אلبته شاید אین مسئله بدאن علت باشد که به אحادیث فقهی بیشتر אز سایر אحادیث پردאخته شد٨٩شهید ثانی، ص  .٤٥٩
 .٤٤٦ و ٤٤٧، ص ١، ج ستبصارאال  طوسی،.٤٦٠
 .همان. ٤٦١
 .٤٤٧همان، ص . ٤٦٢
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 حکم אحادیث مختلِف
אند و با توجه به وضعیت سند آنها به صـحیح، حـسن، موثّـق یـا      אین אحادیث در شمار אقسام مشترک آورده شده      

 یعنی حجیّت و אعتبار حـدیث مختلـف، بـرאی عمـل بـه آن، بـا توجـه بـه                      ٤٦٣شود؛  ضعیف بودن آنها حکم می    
 .شود  بررسیهای بعدی مشخص می

 
 
 
 

  مشهورشاذ و
 تعریف
 در لغت
  ٤٦٤. אستאفتاده אز جماعت و تکجدאو به معنای » ش ذ ذ« אسم فاعل אز ریشۀ ،لغتشاذ در 

 ٤٦٥. אستآوאزهپرو به معنای » ش ه ر« אسم مفعول אز ریشۀ ،لغت  درمشهور
 
 

 در אصطالح
 :אند ن آوردهیف شاذ چنیאیشان در تعر. برند عه شاذ رא در مقابل مشهور به کار مییعالمان ش

  ٤٦٧.ن له إلّا إسنادٌ وאحدٌیک مُخالِفاً لِما رَوאهُ جَماعةٌ وَ لَمْ ٤٦٦ما رَوאه אلثِقَةُ
 یـک ه  ی کـ   باشد در حـال    یت گروه یند و مخالف با روא    ک ثقه آن رא نقل      یه رאو ک یثیحد
 . ق بیشتر ندאشته باشدیطر

 یعنـ ی؛  ٤٦٨»قالُ للطّرَفِ אلـرّאجِحِ   ی«: אند  ده و دربارۀ آن آورده    یت مخالف شاذ رא مشهور نام     یعه روא یعالمان ش 
 .شود یبه طرفِ برتر، مشهور گفته م

                                                 
؛ جملگی אیشان مختلف رא در شمار אقسام        ٢٦٧، ص   ١؛ مامقانی، ج    ٦٧؛ صدر، ص    ٢٤٤؛ میردאماد، ص    ٨٧شهید ثانی، ص     ٤٦٣.

 .אند مشترک آورده
 . ٢١٥، ص ٦؛ فرאهیدی، ج ٤٩٤، ص ٣منظور، ج  אبن. ٤٦٤
 .٤٣٢، ص ٤منظور، ج  אبن. ٤٦٥
شد که رאوی ممدوح رא هـم شـامل شـود، چرאکـه دאمنـۀ                 در تعریف مذکور بهتر بود به جای ثقه אز تعبیر مقبول אستفاده می             .٤٦٦

 .کرد مصادیق آن، طبق دیدگاه علما دربارۀ معتبر بودن روאیتِ حسن و موثق، تغییر می
، صـدر   )٢٤٢ص  (و میردאماد אز جملة אلناس      ) ٨٤ص   (؛ شهید ثانی به جای وאژۀ جماعت אز جمهور        ٢٥٥، ص   ١مامقانی، ج   . ٤٦٧

אلبتـه بـه جـز    . אسـتفاده کـرده אسـت   ) ١٧٩ص (، فضلی אز مشهور بین אلجمهور    )٨١ص  (، سبحانی אز אلمشهور     )٢٢٠ص  (אز أکثر   
در بقیۀ تعاریف אیـن     تصریح کرده   » אلفارد אلثقه «مامقانی که قید تفرّد رא در تعریف خود آورده و نیز میردאماد که در تعریف خود به                  

 .قید ذکر نشده אست
 .٨١؛ אلبته وی گفته، شاذ مخالف مشهور אست؛ سبحانی، ص ٢٢٠؛ صدر، ص ٨٤شهید ثانی، ص  .٤٦٨
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 شرح تعریف
 : ند אزא حدیث شاذ در تعریف عالمان شیعه ویژگیهایی دאرد که عبارت

 ٤٦٩. אست ق شدهی حدیث شاذ توثیرאوـ ١
 ٤٧٠.ق نقل شده אستی طریک تفرد אست و فقط אز یث دאرאیאین نوع حدـ ٢
 ٤٧١.خالف אست میث شاذ دאرאیحدـ ٣
 ٤٧٢.אند ار بردهک مخالفت در متن به یشان شاذ رא تنها برאیאـ ٤
، به شهرت وکثـرت آن      )مشهور(  روאیتِ مقابل  یبرتر. ح دאرد یه در مقابل شاذ قرאر دאرد، بر آن ترج        ک یتیروאـ  ٥

  ٤٧٣.אست و نه به وثاقتِ بیشتر رאویان
 ٤٧٤.نشده אستتأکید ان، ین شهرت، بر ضرورتِ موثق بودنِ تمامِ رאویدر تحققِ אـ ٦

ه کـ  عـام אسـت   ی אما مشهور، אصـطالح ٤٧٥אند، ار بردهک رא به  مشهورمقابل شاذ، אصطالح عه دریعالمان ش
 یژگـ ی برאی تعدאد، طبقه و و یدِ معیّن یچ ق یف مشهور ه  یدر تعر . فش אرאئه شد  یض تعر ینار مستف کن در   یش אز א  یپ
آنچـه  . قِ همان مشهور אسـت    ی אز مصاد  یکیز  ین) ر مقابل شاذ  مشهور د ( ن مورد یان نیامده אست و در وאقع א      یرאو

 یین אصطالح بـه تنهـا     یف مشهور، دאشتنِ مخالف شرط نشده אست و چنانچه א         یمهم אست אین אست که در تعر      
 .ندک ی آن داللت نمی برאیار رود، بر وجود مخالفکبه 

                                                 
؛ אما دیگـرאن بـر ثقـه بـودنِ          ٢٢٠ و   ٢٢١؛ صدر، ص    ١٧٩فضلی، ص   : ک.אند، ر   بودنِ رאوی شاذ رא نیاورده      برخی ویژگی ثقه     .٤٦٩

אی אست که حدیث شاذ    گونه که در بحث אهل سنت אز شاذ خوאهد آمد، ظاهرאً وثاقت، ویژگی رאوی              انאند؛ هم   رאوی شاذ تأکید کرده   
 .توאند در طبقات دیگر هم قرאر گیرد کند و معموالً אین فرد رאویِ معصوم אست، אما می رא نقل می

مـا رَوאه   «عنوאن صفتِ رאوی آورده אست      ؛ میردאماد نیز אین قید رא به        ٢٥٥، ص   ١ج  : مامقانی אین نکته رא تصریح کرده אست      . ٤٧٠
 فهمیـده   ؛ شهید ثانی به אین قید تصریح نکرده אست، אما אین معنا אز توضیحات אو در وجوه رجحان یکـی אز دو طـرف    »אلفارِدُ אلثِّقَةُ 

 .٢٢٠אند؛ صدر، ص  ؛ برخی عالمان אز جمله شیخ אنصاری نیز אین قید رא لحاظ نکرده٨٤شود، ص  می
 .٢٢٠صدر، ص : ک.אند، ر فقهای شیعه، به ویژه قدما، شاذ رא به אین معنا به کار بردهظاهرאً  .٤٧١
؛ شیخ طوسی نیـز آن رא بـه هـر دو            ٢٥٧، ص   ١مامقانی، ج   : אلبته شاذ در شیعه ممکن אست، شاذِّ روאیی یا شاذِّ فتوאیی باشد            .٤٧٢

: »فهذא حدیثٌ شاذٌ مخـالفٌ لِفُتیـا مَـشایخِنا کلِّهـم    «و »  אلَاخبارِ אلکثیرةِ  فهذא خبرٌ شاذٌ مضادٌ لِما قَدَّمناهُ مِن      «معنا به کار برده אست،      
 .١٥٧، ص ١؛ و مشابه آن، ج ٢٧٣، ص ٤، ج تهذیب
شهید ثانی شاذی   . دאنند  عموم عالمان شیعه وجه رجحانِ محفوظ رא تعدد طرق آن، که همان شهرت و کثرت نقل אست، می                  .٤٧٣

، نیز برتـری دאشـته باشـد شـاذّ مـردود            »حفظ، ضبط و عدאلت   «رِت نقل در صفاتِ رאوی، یعنی       رא که روאیتِ مقابلش، عالوه بر کث      
 .٨٤شهید ثانی، ص : نامیده אست

אند؛ در אین میان تنهـا صـدر بـر آن             ، شرط نکرده  )مشهور(ظاهرאً عموم عالمان شیعه وثاقت رאویان رא در حدیث مخالفِ شاذ             .٤٧٤
 .٢٢١ ص تأکید کرده و آن رא شرط دאنسته אست،

مامقانی در مقابل شاذ    . ٨١؛ سبحانی، ص    ٨٤شهید ثانی، ص    : אند  برخی אصطالح محفوظ رא هم در کنار مشهور به کار برده           .٤٧٥
، ص  ١مامقـانی، ج    : فقط محفوظ رא به کار برده אست و به فرق آن با مشهور، که در آن مخالفت وجود ندאرد، אشـاره کـرده אسـت                        

صـدر آن   . ٢٤٣ص  :  نام حدیثی که در مقابل شاذ אست، نه محفوظ و نه مشهور، אشاره نکرده אست               میردאماد به هیچ وجه به    . ٢٥٤
 .٢٢٠ص : رא به تنهایی به کار برده אست
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 ٤٧٦:یم کردتوאن چنین ترس با אین توضیح نمودאر فرضی حدیث شاذ و مشهور رא می
 

 
 

               A                                                                        
                                                  A 

                      
                b٢      ١  b b٣      b٤        َ            b 

              
  )روאیت مفرد و دאرאی رאوی موثق(حدیث شاذ ≠    )دאرאی تعدد نقل( حدیث مشهور

 
 نمونه

 :אی אز حدیث شاذ אز دیدگاه شیعه אست حدیث زیر نمونه
مِنَ  مُرَّحَی  ال :فَقالَع    ضا سالتُهُ عَن אلرَّ   : قالَ )علیه אلسالم (אهللاِ   عَبدِ ی عَن أَبِ  ،نٍیאلعَالءُ بنُ رَزِ  

٤٧٧. وאحِدٍ سَنَةًیعَ مِن ثَدضِا ما אرتُإِلّع אلرَّضا
 

ر دאدن  یش] حرمت אز رאه  [دربارۀ  ) علیه אلسالم (אز אمام صادق    : کند  عالء بن رَزین نقل می    
 مدت یـک سـال    شود مگر آنکه به       حرمتی אز شیر دאدن حاصل نمی     : سؤאل کردم؛ فرمودند  

 .אز سینۀ زنی شیر خورده شود

 ٤٧٨.אند אرد که علمای رجال، אز جمله نجاشی، وی رא توثیق کردهقرאر دعَالء بن رزین در אین روאیت 
کند کـه بـه مـدت یـک سـال       در אین روאیت بیان شده אست که وقتی شیر دאدن به نوزאد حرمت אیجاد می  

با دستۀ دیگری אز روאیات مشهور در تخالف و تضاد אسـت کـه در               ) یک سال (که אین مدت     تدאوم یابد؛ در حالی   
بـه   אند؛ مثالً ده بار شـیر دאدنِ متـوאلی          حاصل אز شیر خوردن رא روییدن گوشت و خون دאنسته         آنها شرطِ حرمتِ    

شود مالک حرمت معرفی شـده אسـت؛ یعنـی بـه              کودک که سبب روییدن گوشت و محکم شدن אستخوאن می         
 .مطرح نیست)  یک سالمثالً(هیچ وجه مدت زمان شیر دאدن 

 
 روאیات مشهور

فَضّالٍ، عَن عَلِی بنِ یعقُوبَ، عَـن مُحَمَّـدِ          حمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ، عَن אبنِ    אَ مُحَمَّدُ بنُ یحیی، عَن   
 مـا ع  لتُهُ عَنِ אلرَّضـا   أ س :قالَ )علیه אلسالم (عَبدِאللَّهِ   بنِ مُسلمٍ، عَن عُبَیدِ بنِ زُرאرَةَ، عَن أَبِی       

 ، تَری وאحِدَةً تُنبِتهُ فَقُلتُ أَسـألُک      :قالَ ثُمَّ   ،أَنبَتَ אللَّحمَ أَوِ אلدَّمَ     ما : قالَ ،مُ مِنهُ یحَرَّ أَدنی ما 
 ٤٧٩. فَلَم أَزَل أَعُدُّ عَلَیهِ حَتّی بَلَغتُ عَشرَ رَضَعاتٍ، ال:قالَ] ؟אثنَتانِ[أَصلَحَک אللَّهُ 

                                                 
אست، با אین همـه ممکـن אسـت אیـن شـذوذ در       ) علیه אلسالم (در אین نمودאر شذوذ در אصل سند، یعنی در رאوی אز معصوم             . ٤٧٦

  .تر אست تر و شایع ما شذوذ در אصل سند معمولرאویان طبقات بعدی هم باشد، א
 .٣١٨، ص ٧، ج تهذیب .٤٧٧
فهذא خبرٌ شاذٌ نـادرٌ متـروکُ אلعمـلِ بـه           «: گوید  شیخ نیز אین خبر رא شاذ دאنسته و می        . ٢٣٥دאود، ص     ؛ אبن ٢٩٨نجاشی، ص   . ٤٧٨

 .١٩٨، ص ٣، ج אالستبصار؛ »اهُ فِی غیرِ َموضِعٍةِ لِما بیّنباإلجماعِ وَ ما هذא حُکمُهُ ال یُعّتَرَضُ به علی אألخبارِ אلکثیر
 .٤٣٨، ص ٥، ج ینیکل. ٤٧٩

 متن مخالف متن
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عقوب אز محمد بن مـسلم אز      ی بن   یفضال אز عل   یی אز אحمد بن محمد אز אبن      حیمحمد بن   
ن یمتـر کدربـارۀ   ) ه אلـسالم  یـ عل(אز אمام صادق    :  گفت یه و کند  ک ید بن زرאره نقل م    یعب

ـ ه باعـث رو   ک یآن مقدאر : دم؛ فرمود یشود پرس   ه باعث حرمت می   کر دאدن   یمقدאر ش  ش ی
ـ ر دאدن گوشـت     ی مرتبـه شـ    یکه  ک یپندאر  ا می یآ: ا خون شود؛ سپس فرمود    یگوشت   ا ی

ـ گو  مـی د  ی؟ عب ]پس با دو بار   [اند؟ گفتم، خدאوند شما رא به صالح رساند،         یرو  خون می  : دی
 .دمی رسر دאدنیده بار ششمردم تا به  گونه می ینهم

 ٤٨٠.אست אین حدیث به سند دیگری نیز אز عبید بن زرאره نقل شده 
 بنِ فَضّالٍ، عَن عَبدِאللّهِ بنِ      ینُ بنُ مُحَمَّدٍ، عَن مُعَلّی بنِ مُحَمَّدٍ، عَن אلحَسَنِ بنِ عَلِ          یאلحُسَ

رضَعُ אلرَّضـعَةَ وَ    یعَنِ אلغُالمِ   ) علیه אلسالم (عَبدِאللّهِ   لتُ أَبا أ س :دَ قالَ یزِیسِنانٍ، عَن عُمَرَ بنِ     
انَت مُتَفَرِّقَةً  ک فَقالَ إِذא    ،مَلتُ عَشرَ رَضَعاتٍ  کهِ حَتّی أَ  یفَعَدَدتُ عَلَ ؛  مُحَرَّی ال:  َقالَ ،نِیאلرَّضعَتَ

 ٤٨١.]فَال[
אی که یکـی دو بـار         پسر بچه ، دربارۀ   )علیه אلسالم (אز אمام صادق    : گوید  عمر بن یزید می   

پس برאی אمـام شـروع بـه        . آید  وجود نمی ه  حرمتی ب : شیر دאده شده، سؤאل کردم، فرمود     
אگـر אیـن تعـدאد شـیر دאدن         : فرمـود .  رسـیدم  ده بار شـیر دאدن    شمردن کردم تا אینکه به      

 .شود پرאکنده باشد، حرمت حاصل نمی
ةَ بـنِ وَهـبٍ، عَـن    یمِ، عَن مُعاوِک بنِ אلحَی عَن عَلِی، عَن أَحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ،  یحیمُحَمَّدُ بنُ   

 : فَقالَ عمُ مِنَ אلرَّضا  حَرَّی ی فَما אلَّذِ  … :)علیه אلسالم (عَبدِאللّهِ   ی قُلتُ لِأَبِ  :دِ بنِ زُرאرَةَ قالَ   یعُبَ
قـالُ عَـشرُ    یانَ  کـ  : فَقـالَ  ؟نبِـتُ אللَّحـمَ وَ אلـدَّمَ      ی ی وَ ما אلَّذِ   : فَقُلتُ .ما أَنبَتَ אللَّحمَ وَ אلدَّمَ    

 ٤٨٢. ... تٍ رَضَعا
د بن زرאره   یه بن وهب אز عب    یم אز معاو  ک بن ح  ی אز אحمد بن محمد אز عل      ییحیمحمد بن   

ر دאدن  یچـه مقـدאر شـ     : دمیپرسـ ) ه אلسالم یعل(אز אمام صادق    :  گفت یه و ککند    نقل می 
ه چـ : گفـتم . ش گوشت و خون شود    یه باعث رو  ک یمقدאر: شود؟ فرمود   یباعث حرمت م  

 . ... ده بارگفته شده : اند؟ فرمودیرو ی گوشت و خون رא میمقدאر
شود که کـودک ده بـار متـوאلی           شیخ مفید نیز معتقد אست به شرطی אزدوאج به وאسطۀ شیر دאدن حرאم می             

 ٤٨٣. شود شیر دאده
 
 
 

 حکم حدیث شاذ
ث با توجه به وضـعیت  ین نوع حدیא. אست) ح، حسن، موثق یا ضعیف یصح(ث  یث شاذ אز אقسام مشترک حد     یحد

                                                 
 .همان. ٤٨٠
 .٤٣٩همان، ص . ٤٨١
 .همان. ٤٨٢
 ». وَ אلَّذِی یحَرِّمُ אلنِّکاحَ مِنَ אلرَّضَاعِ عَشْرُ رَضَعاتٍ مُتَوَאلِیاتٍ:قالَ אلشَّیخُ رَحِمَهُ אللَّهُ« :٣١٢، ص ٧، ج تهذیب. ٤٨٣
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 ٤٨٤.گیرد رאویان آن در یکی אز אقسام چهارگانه قرאر می
ت آن تفـاوت وجـود      یـ ن صحت سـند و حج     یث آمد ب  یه در بحث אز אقسام چهارگانۀ حد      کگونه   אلبته همان 

 .دאرد
ح باشد، אما حجیت نـدאرد و بـه         ی صح یه ممکن אست אز نظر אصطالح     ک אست   یحدیث شاذ אز جمله موאرد    

 .شود یتن مخالفِ برتر بدאن عمل نمل دאشیدل
 .شده، خبر نادر אستیادمِ یثِ مرتبط با تقسی אز حدیگریقسم د

 
 
 
 

 نادر
 تعریف
 در لغت
  ٤٨٥. אستאفتادهجدא یبه معنا» ن د ر«شۀ ی אسم فاعل אز ر،لغت نادر در

 
 

 در אصطالح
 ٤٨٦.אند عه آن رא با شاذ مترאدف دאنستهی אز عالمان شی، برخאصطالحنادر در 

 
 

 شرح تعریف 
 אیـن אصـطالح   ی در بیان معنا٤٨٧.אند ردهکاد ی אز آن یعینگارאن ش هیه صرفاً درא  ک אست   ی אز جمله אصطالحات   نادر

 آن אرאئـه    ی بـرא  یگـر یف د ی تعـار  یאنـد و برخـ       آن رא با شـاذ متـرאدف دאنـسته         یبرخ.  وجود دאرد  یאقوאل مختلف 
ـ     یـک ه به عنـوאن     کدهد،    یمف אین تعبیر نشان     ی אختالف אقوאل در تعر    ٤٨٨.אند  دאده ن محـدثان و    ی אصـطالح در ب
ننـد؛  ک ی رא با آن همرאه مـ یالمکار بردن אین تعبیر قرאئن کن رو معموالً هنگام به     یفتاده אست؛ אز א   یهان جا ن  یفق

 ٤٨٩.ار برده אستک معموالً آن رא همرאه با شاذ به یخ طوسیچنانچه ش

                                                 
کی אز אفرאد سند، یعنی رאویِ אولِ حدیث אز معصوم، אست و وضعیت بقیۀ رאویان مـشخص نیـست؛ بـه                     وثاقت تنها ویژگی ی   . ٤٨٤

 .٢٠، ص ت أهل אلموصل جوאباشیخ مفید،  :ک.همین خاطر شاذ با ضعیف سندی قابل جمع אست؛ ر
 .١٩٩، ص ٥منظور، ج  ؛ אبن٢١، ص ٨فرאهیدی، ج  ٤٨٥.
 .٢٥٢، ص ١؛ مامقانی، ج ٢٢٠صدر، ص  ٤٨٦.
 .אند ای אهل سنت به چنین אصطالحی در کتابهای درאیه אشاره نکردهعلم. ٤٨٧
אلنادرُ مِن אلحَدیثِ فی אإلصطِالحِ ما لیس لَه أَخٌ أو یَکونُ لکِنَّهُ قلیلٌ جِدّאً و یَسلَمُ                «: ٤٠٩، ص   ٣، ج   مجمع אلبحرین طریحی،   .٤٨٨

 »  . غیرُ صحیحٍ أو له مُعارضٌمِن אلمُعارِضِ و ال کَالمَ فی صِحَّتِهِ بِخِالفِ אلشّاذِّ فَإنَّه
شش مورد אز هفت موردی که شیخ طوسی در تهذیبین אین تعبیر رא بـه کـار بـرده אسـت بـه همـرאه شـاذ آورده و عمومـاً                                .٤٨٩

 ؛ همـان،  ٢٧٨، ص ٧؛ همـان، ج  ٢٧٣، ص ٤، ج تهـذیب ؛ ١٦١، ص ٣، ج   אالستبـصار : ک.توضیحی نیز در پی آن آمـده אسـت؛ ر         
 . ١٩، ص جوאبات أهل אلموصلمفید، : ید نیز آن رא به همرאه شاذ به کار برده אست؛ مف... و ٩٦، ص ١٠ج 
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 شاذ و محفوظ
 تعریف
 در لغت
 ٤٩٠.אفتاده אز جماعت و تک אست در لغت به معنای جدא شاذ،شده گفته کگونه  همان

 ٤٩١.אست نشده فرאموش و خاطر سپرده شده بهو به معنای » ح ف ظ« אسم مفعول אز ،لغت محفوظ در
 
 

 در אصطالح
  شاذ) אلف

 : אند ن آوردهیف شاذ چنیאهل سنت در تعر
  ٤٩٢. مِنهیهو أولَ ما رَوאهُ אلمَقبولُ مخالفاً لِمَن

تـری آن رא       بـر  یه رאو کـ ت دیگر   یبا روא אما  ند،  ک ی معتبری آن رא نقل م     یه رאو ک یثیحد
 . مخالف אست نقل کرده

 
  محفوظ ) ب

ـ گـر א  یه مخالف شاذ و طرف د     ک رא   یتیאهل سنت روא   ـ ن تعریده و آن رא چنـ     یـ ن تقابـل אسـت محفـوظ نام       ی ف ی
 .قرאر دאردث شاذ یه در مقابل حدک یثی حد٤٩٣؛»قابِلُ אلشّاذَّیهو ما «: אند ردهک
 
 

  حدیث شاذشرح تعریف
ث شاذ چنـد    یف برאی حد  ین تعر یدر א . میپردאز  یح آن م  ید به توض  ین دو אصطالح آشنا شد    یف א یه با تعر  کنون  کא

 :سازد یز میگر אقسام حدیث متمایه آن رא אز دکت شمرده شده אست یخصوص
 .אست ٤٩٤ رאوی حدیث شاذ، فردی معتبر و مقبول)אلف
 ٤٩٥.رده אستک آن رא نقل ی رאویک تفرّد אست؛ یعنی تنها یث شاذ دאرאی حد)ب
 . مخالف אستیث شاذ دאرאی حد)ج

 :دאنند یאهل سنت مخالفت رא در دو صورت محقق م
                                                 

 .٤، ص ١٣پاورقی : ک.ر. ٤٩٠
 .١٩٨، ص ٣؛ فرאهیدی، ج ٤٤١، ص ٧منظور، ج  אبن. ٤٩١
 .١٩٦؛ صبحی صالح، ص ١١٧؛ طحان، ص ٤٢٨عتر، ص . ٤٩٢
אنـد، صـبحی      ب تعریف در אدאمـۀ بحـث خـود آورده         ؛ אلبته طحان و عتر אین تقابل رא در قال         ٤٢٨؛ عتر، ص    ١١٨طحان، ص    .٤٩٣

 .٦٣صبحی صالح، ص : صالح نیز همین تعریف رא با אلفاظی مشابه آورده אست
یعنی رאویانی که شرאیط الزم برאی روאیت صحیح و نیز روאیت حسن رא دאرא هستند، لذא یا عادل با ضبط کامل یـا عـادل بـا            ٤٩٤.

رسد אین ویژگی خاص یکی אز رאویان سند אست؛ یعنی رאوی אز معصوم               אلبته به نظر می   . ١١٧باشند؛ طحان، ص      تر می   ضبط پائین 
אی که مخالفت אز آن حاصل شده אست؛ بنابرאین تعبیر رאوی به عنوאن אسم جنس برאی بیـان کـل سـند نیـست؛      یا رאویِ هر طبقه   

אنـد، אمـا אز       ناسـان بـه אیـن نکتـه تـصریح نکـرده           ش  درאیه. یعنی در حدیث شاذ الزم نیست همۀ رאویان سند معتبر و مقبول باشند            
 .شود אند אین معنا فهمیده می אند و توضیحی که در دربارۀ شذوذ دאده هایی که آورده نمونه
 .در تعریف به אین ویژگی تصریح نشده، אما جزء شرאیط آن آمده אست ٤٩٥.
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 مخالفت در متنـ ١
 ٤٩٦مخالفت در سندـ ٢

توאنیـد در مباحـث       مخالفت در متن و سند ممکن אست به صورتهای مختلفی باشد که توضـیح آن رא مـی                 
 .یدتکمیلی ببین

 طـرفِ مقابـلِ   یبرتـر . تر אسـت  ستهیه آنچه در مقابلش قرאر دאرد، אز آن برتر و شا        کث شاذ حدیثی אست     یحد) د
 : محفوظ، به یکی אز دو دلیل زیر אستیعنیشاذ، 
تـر אز رאوی   مرتبـه  و بلند  تـر    موثـق  یث אز نظر رجال   ی حد یرאوאما  ت وجود دאرد،    ی روא یک یا در مقابل آن فقط       ـ١
 ٤٩٧.تث شاذ אسیحد
 ثیث شـاذ متفـرد باشـد و حـد    ی אندאزه موثّق و قابل אعتماد باشند، אما حدیکان هر دو طرف به    یه رאو کا آن ی ـ٢

 .ث مقابل، به تعدّد رאویان آن אستی حدین صورت برتریدر א. رده باشندکت یمقابل آن رא چند نفر روא
ه کـ  الزم אسـت     یژگـ یار و ث شـاذ وجـود چهـ      یه אز نظر אهل سنت در حد      کحات روشن אست    ین توض یبا א 
 :אند אز عبارت
  یـ وثاقت رאو١
 ت یـ تفرد روא٢
 ـ دאشتن مخالف ٣
 ) محفوظیبرتر( ثِ مخالفیـ برتر بودن حد٤

 :توאن چنین ترسیم کرد نمودאر فرضی אین حدیث رא می
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) رאوی موثق و روאیت مفرد( متن شاذ ≠ )د رאویانאوثق یا وثاقت و تعدّ(متن محفوظ 
 
 

  حدیث محفوظشرح تعریف
 :ژگیهای אین حدیث بدین شرح אستیو. ه در مقابل شاذ قرאر دאردکشود  ی گفته میثیث محفوظ به حدیحد
 .انِ آن، معتبر و موثّق هستندیرאوـ ١
 . مخالف אستیتِ محفوظ دאرאیروאـ ٢

                                                 
 .٤٢٨؛ عتر، ص ١١٨طحان، ص  ٤٩٦.
 .٤٣٨؛ عتر، ص ١١٧طحان، ص  ٤٩٧.

متن  نمت متن
مخالف

A A A 

b٢ b٣ b١  َb  b١ 

 )אوثق(
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ا به  یگردد     آن برمی  یبودن رאو تر    ا به موثق  ی ین برتر ی دאرد و א   یت مخالف خود برتر   یتِ محفوظ بر روא   یروאـ  ٣
 .تعدّدِ آنها

 
 
 

 حکم حدیث شاذ و محفوظ אز نظر אهل سنت 
ـ ح  یث محفـوظ אز אقـسام صـح       یف و حـد   یث ضـع  یث شاذ אز אقسام حد    ینزد אهل سنت حد    ا حـسن بـه شـمار       ی

 ٤٩٨.آید می
 رא وذعدم شـذ ح و حسن عالوه بر وثاقت و אتصال سند    یث صح یف حد یبا توجه به אینکه אهل سنت در تعر       

ث یا حسن نبـوده و אز אقـسام حـد   یح یان و אتصال سند، صحیث شاذ، به رغم وثاقت رאو   ی حد ،نندک یهم لحاظ م  
ان آن ثقه و سند     ی رאو ،ن حال یرאسته و در ع   یال پ کشאِ ه אز هر  کث محفوظ،   یدر مقابل، حد   .شود  ی م یف تلق یضع

 .شود ی میسن تلقا حیح یات رאویانش אز אقسام صحی با توجه به خصوص٤٩٩آن متصل אست
 
 
 

 مقایسۀ دیدگاه شیعه و אهل سنت دربارۀ حدیث شاذ
مـوאرد אختالفـی بـین      .  متفاوت אست  ی یکسان و در موאرد    یف شاذ در موאرد   یعه و אهل سنت در تعر     ینظرאت ش 

 :شیعه و אهل سنت بدین قرאر אست
عه بـر   یه در شـ   کـ אسـت    طرف مقابل آن نهفته      یهایژگیف شاذ در و   یوجه אفترאق شیعه و אهل سنت در تعر        ـ١
 .شده אستتأکید ا بدون آن یثرت کثرت و در אهل سنت بر وثاقت همرאه با ک
شیعه آن رא به متن محدود کرده אسـت و אهـل            . شیعه و אهل سنت در אقسام مخالفت نیز אختالف نظر دאرند           ـ٢

 . دهد سنت به سند هم تعمیم می
عه شاذ رא در شمار אحادیث مشترک و אهـل سـنت   یش. ز אختالف دאرندیث ن ی حد یدر نسبت شاذ با אقسام אصل      ـ٣

ننـد و آن رא حجـت       ک ییـک، بـدאن عمـل نمـ        ما در مقـام عمـل هـیچ       دאند، א   یف م یآن رא در شمار אحادیث ضع     
 .شمارند ینم
 
 
 

 منکر و معروف
م ین تقـس یل אیه ذکگر، یאکنون که با אصطالح شاذ و مقابل آن، مشهور یا محفوظ، آشنا شدید به دو אصطالح د  

ث معروف  یه حد کאز آنجا   . ر و در مقابل آن حدیث معروف      کث من یאند אز حد    پردאزیم که عبارت    رند، می یگ  یقرאر م 

                                                 
؛ طحان آن رא אز אقسام مقبول، یعنی صحیح، حسن، محفـوظ بـه              ٢٠٢؛ صبحی صالح، ص     ٤٢٨؛ عتر، ص    ١١٩ طحان، ص  .٤٩٨

بـا אیـن همـه، جملگـیِ     . معموالً ویژگیِ رאویِ معـصوم אسـت   وثاقتباید توجه دאشت که در تعریف شاذ،     .  אست  ، دאنسته ...قرאئن و   
 .אند ل سند رא هم موثق دאنستهאند؛ یعنی رאویان ک אیشان شاذ رא אز אقسام مقبول دאنسته

  .אتصال سند و وثاقت تمام رאویان در تعریف شاذ و محفوظ لحاظ نشده אست. ٤٩٩
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ـ  تعریگـر ی با توجه به دیکز مانند شاذ و محفوظ یا مشهور، هر  یر ن کو من  ز هـر دو  یـ نجـا ن یאنـد، در א  ف شـده ی
 .مینک یف و سپس شرح مینار هم تعرکאصطالح رא در 

 
 
 

 تعریف
 ت در لغ

  ٥٠٠.אست مردود و ناپسند یو به معنا»  رکن «شۀ یאسم مفعول باب אفعال אز ر ،رکمن
  ٥٠١.אست شده شناخته یو به معنا» ع ر ف«شۀ ی אسم مفعول אز ر،معروف

 
 

 در אصطالح
אبتـدא  .  متفاوت אست  کیر و معروف هم مانند شاذ و محفوظ אند        کف من یعه و אهل سنت در تعر     یدگاه عالمان ش  ید
 .کنیم عه و سپس دیدگاه אهل سنت رא مطرح مییدگاه شید
 

 عهیدگاه شید) אلف
  :אند ردهکف ین تعریرא چن منکرعالمان شیعه אصطالح 

  ٥٠٢.نْ لَه إلّا إسنادٌ وאحدٌیکرُ אلثِّقةِ مخالفاً لِما رَوאه جَماعةٌ و لَم یما رَوאه غ
ـ با روא موثّق آن رא مخالف     یر غ یق دאشته باشد و رאو    ی طر یکه تنها   ک یثیحد  یت جمعـ  ی

 .ندکگزאرش 
 : אند ردهکتفا کن مقدאر אیف אصطالح معروف نیز به همیشان در تعریא

  ٥٠٣.ةِ אلشّائِعَةِیرِ مِنَ אلرِّوאک قِبالِ אلمُنیان فِکما 
 .ر قرאر دאردکمن] روאیت[ه در مقابل ک یعیت شایروא

  شرح تعریف

 :ر אستی زویژگیهای ی دאرא٥٠٤یعیپژوهان ش یثאز نظر حد رکث منیحد
 .ه مخالف دאردک אست یثیحد ـ١
 .تفرّد دאرد ـ٢
 ٥٠٥.ستی آن موثّق نیرאو ـ٣
 .تِ مخالف آن، אز تعدّدِ نقل برخوردאر אستیروא ـ٤

 . قرאر دאردف و مفردیث ضعیحده אز تعدّد نقل برخوردאر אست و در مقابل آن ک אست یثیحد حدیث معروف

                                                 
 .٢٣٢، ص ٥منظور، ج  אبن .٥٠٠
 .٢٣٦، ص ٩همان، ج  .٥٠١
 .٨١؛ سبحانی، ص ٢٤٢؛ میردאماد، ص ٢٢١؛ صدر، ص ٨٤ ؛ شهید ثانی، ص ٢٥٧، ص ١مامقانی، ج  .٥٠٢
 .٢٢١؛ صدر، ص ٨٤انی، ص ؛ ث٢٥٤، ص ١مامقانی، ج  .٥٠٣
 .١٢٤فضلی، ص : ک.אین אصطالح، در گفتار عالمان و فقیهان شیعه در معانی دیگری به کار رفته אست؛ ر .٥٠٤
 .شود در وאقع مرאد אز موثق، مقبول אست و شامل رאوی موثّق و ممدوح هر دو می .٥٠٥
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 ین دو دسته در ضعفِ رאو     یه تفاوت א  کافت  یرتوאن د   یر با شاذ و مشهور م     کف معروف و من   یسۀ تعر یאز مقا 
 .باشند ی مک دאشتن مخالف و تفرّد، مشتریعنیژگیها، یگر ویتِ شاذ אست و در دی روאیر و وثاقتِ رאوکتِ منیروא

 نمونه
  عَنِ ،دٍی عَنِ אلنَّضرِ بنِ سُوَ    ،نِی عَنِ אلحُسَ  ، عَن أحمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ    ، بنِ مَحبُوبٍ  یّمُحَمَّدُ بنُ عَلِ  

م ک אلحُرِّ   ی عَلَ ی عَنِ אلعَبدِ إِذא אفتَرَ    )لیه אلسالم ع(لتُ أَباعَبدِאللّهِ   أ س :مانَ قالَ یسُلَ אلقاسِمِ بنِ 
 ٥٠٦».هِ نِصفُ אلعَذאبی بِفاحِشَةٍ فَعَلَیإِذא أَتَ« : وَ قالَنَیربَعِأ:  قالَ.جلَدُی

اسـم بـن   د אز قین אز نضر بـن سـو      ی بن محبوب אز אحمد بن محمد אز حس        یمحمد بن عل  
 بـر   یא  אگر بنـده  : دمیپرس) ه אلسالم یعل(אز אمام صادق    :  گفت یه و کند  ک یمان نقل م  یسل

אگـر  : چهل ضربه؛ و فرمـود    : خورد؟ فرمود   بزند چند ضربه شالق می    ] زنا[فرد آزאد تهمت    
 .ردکאنجام دهد نصف مجازאت رא تحمل خوאهد ) زنا (یفاحشه و گناه

وی نیز در کتـب رجـالی توثیـق         . אست  رد אز قاسم بن سلیمان نقل شده        אین روאیت که در نوع خود تفرّد دא       
אی אز روאیات مشهور در تضاد و تعـارض אسـت و    نشده و مجهول אست؛ אز سوی دیگر مضمون אین خبر با دسته 

 ٥٠٧.حتی به אعتقاد شیخ طوسی با قرآن مخالف אست
 و بـه    .نـامیم   می حدیث منکر آمده، آن رא    אز אین رو با در نظر گرفتن شرאیطی که برאی אین روאیت به وجود               

 : های زیر توجه کنید به نمونه. شود  گفته میحدیث معروفگیرد  آن دسته אز روאیاتی که مقابل آن قرאر می
ـ   ، عَن حَمّادٍ  ،رٍیعُمَ ی عَنِ אبنِ أبِ   ،هِی عَن أبِ  ،مَی بنُ إِبرאهِ  یُّعَلِ ـ    ،ی عَنِ אلحَلَبِ عَبدِאللّـهِ   ی عَـن أبِ
 ٥٠٨.هَذא مِن حُقُوقِ אلنّاسِ« : وَ قالَ»نَیثَمانِإِذא قَذَفَ אلعَبدُ אلحُرَّ جُلِدَ « : قالَ)علیه אلسالم(
) ه אلـسالم  یـ عل( אز אمام صادق     یر אز حماد אز حلب    یعم  یم אز پدرش אز אبن אب     ی بن אبرאه  یعل

انـه  ی به فرد آزאد تهمت زنا زند، هشتاد ضـربه تاز  یא  ه بنده ک یوقت: ه فرمود کند  ک نقل می 
 .ن אز حقوق مردم אستیه אکخوאهد خورد، و فرمود 
 عَـن   ،لِی عَـن مُحَمَّـدِ بـنِ אلْفُـضَ        ،لَی عَن مُحَمَّدِ بـنِ إِسـماعِ      ی،سَیأحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عِ    

ـ  یلتُهُ عَن عَبٍد אفتَـرَ    أ سَ : قالَ )علیه אلسالم (عَبدِאللّهِ   ی عَن أَبِ  ،אلصَّباحِ یأبِ  : فَقـالَ  ؛حُـرٍّ ی   عَلَ
 ٥٠٩».نَیثَمانِجلَدُ ی«

ـ   یل אز محمد بن فض    ی אز محمد بن אسماع    یسیאحمد بن محمد بن ع     صـباح نقـل     یل אز אب
ه به فـرد آزאد تهمـت       ک یא  دربارۀ بنده ) ه אلسالم یعل(אز אمام صادق    :  گفت یه و کند  ک یم

 .خورد انه مییهشتاد تاز: دم؛ فرمودیزنا بزند پرس
 ، عَـن زُرאرَةَ   ،رٍکیـ  بنِ بُ  ی عَن مُوسَ  ،مِک بنِ אلحَ  ی عَلِ  عَن ،مَحبُوبٍ بنِא عَن   ،أحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ  

 ٥١٠» ....نَیثَمانِجلَدُ ی« : قالَ، قَذَفَ مُحصَنَةً حُرَّةًک مَملُوی فِ)لیه אلسالمع(جَعفَرٍ  یعَن أبِ

                                                 
 .٧٣، ص ١٠، ج تهذیب. ٥٠٦
یعتَـرَضُ بِمِثْلِـهِ     یعْمَلُ بِهِ وَ لَـا     اهِرِ אلقُرآنِ وَ لِألخبارِ אلکثِیرَةِ אلَتِی قَدَّمناهَا وَ مَا هَذَא حُکمُهُ لَا           فَهذא خَبَرٌ شاذٌّ مُخالِفٌ لِظ    «: همان. ٥٠٧

 »....فَاما مُخَالَفَتُهُ لِظَاهِرِ אلْقُرآنِ فَلِأنَّ אللّهَ تَعالَی قالَ وَ אلَّذِینَ یرْمُونَ אلْمُحْصَناتِ 
     .٧٢همان، ص . ٥٠٨
  .همان. ٥٠٩
  .همان. ٥١٠



 

http://vu.hadith.ac.ir ١٧٣

نـد  ک ر אز زرאره نقـل مـی      کی بن ب  یم אز موس  ک بن ح  یمحبوب אز عل   אحمد بن محمد אز אبن    
بزنـد،  ] زنـا [ تهمـت    یدאمنکه به زن پا   ک یא  دربارۀ بنده ) ه אلسالم یعل( אز אمام باقر     یه و ک
 .... خورد انه مییهشتاد تاز: د؛ אمام فرمودیپرس

 
 دگاه אهل سنتید) ب

 :ن אستین آنها چنی مشهورتر٥١١.אند ردهک نقل یف متعددیر تعارک منیعالمان אهل سنت، برא
  ٥١٢.فُ مخالفاً لِما رَوאه אلثِّقةُیما رَوאهُ אلضَّع

 . موثّق مخالف باشدی که אز رאویتیف آن رא روאیت کند و با روאی ضعیه رאوک یثیحد
 : אند ردهکف ین تعریه در مقابل آن قرאر دאرد، چنکشان معروف رא، یא

  ٥١٣.فُیما رَوאه אلثِّقةُ مخالفاً لِما روאه אلضَّع
אسـت   شـده ف نقـل    ی ضع ی که אز رאو   یتی ثقه، آن رא روאیت کند و با روא        یه رאو ک یثیحد

 .مخالف باشد
 شرح تعریف

گر قرאر دאشتند אما رאویان هر دو طرف موثق بودند،          یدیکه در مخالفت با     کت شاذ و محفوظ،     یش אز אین با روא    یپ
 . ف هستندیی אز آنها ضعیکانِ ین بار رאویت مخالف وجود دאرد، אما אیز دو روאینجا نید؛ در אیآشنا شد
 :ر אستی زویژگیهای یدאرאف، یبا توجه به تعر ،رکثِ منیحد

 .مخالف دאرده ک אست یثی حدـ١
 .ف אستی آن ضعی رאوـ٢
ث یات حـد  یح نشده אسـت אمـا אز خـصوص        یف تصر یدر تعر אگرچه   یژگین و ی تفرّد אست؛ א   یر دאرא کث من ی حد ـ٣
 ٥١٤.شود ی میر تلقّکمن
 ٥١٥. ثقه אست،ثی که با آن مخالف אستی حدی رאوـ٤

  معروف ن موאرد אست؛ لذא   یسِ هم کث معروف ع  ی حد یهایژگیو. ق אست  فو یژگی چهار و  یر دאرא کث من یحد
 .  وجود دאردیف مفردیث ضعی حد،مقابل آن در هک  אست٥١٦یحیث صحیحد

ه کـ  چهارم אست؛ به אین صـورت     یژگیز در و  یعه و אهل سنت ن    یدگاه ش یر و معروف אز د    کف من یتفاوت تعر 
ه در  کـ  یه אز تعدد نقـل برخـوردאر אسـت، در صـورت           ک אست   یثیث متفرد با حد   ین حد یعه، تقابل ب  یف ش یدر تعر 
 .تر بودن مورد توجه אست ف אهل سنت تعدد نقل لحاظ نشده אست و صحت و موثقیتعر

ر کـ ث شاذ، محفوظ، مشهور، معروف و من      یعه و אهل سنت دربارۀ אقسام حد      یتوאن قول ش    یح م ین توض یبا א 
 :ردکم ین ترسیرא چن

                                                 
 .٤٣٠ ـ ٤٣٢؛ عتر، ص ٢٠٦ و ٢٠٤؛ صبحی صالح، ص ٩٥طحان، ص : ک.ر. ٥١١
 .٢٠٣؛ صبحی صالح، ص ٤٣٠؛ عتر، ص ٩٦طحان، ص . ٥١٢
 .٤٣٠؛ عتر، ص ٩٨طحان، ص . ٥١٣
: شود  میאی אست که אز مقایسۀ بین شاذ و منکر بردאشت אین نکته. در روאیت منکر عالوه بر ضعف رאوی تفرد نیز وجود دאرد      .٥١٤

 .٢٠٤صبحی صالح، ص 
صـبحی صـالح، ص     : حدیث معروف نیز مانند حدیث محفوظ، ممکن אست عالوه بر وثاقت אز تعدد نقل نیز برخـودאر باشـد                  . ٥١٥
٢٠٤. 
 .אست و تعبیر صحیح אعم אز صحیح و حسن אصطالحی אست مقبولباید توجه کرد که منظور אز صحیح در אینجا . ٥١٦
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 Aَ  ثی    حد≠    A ثی               حد                             
 تعدد نقل            شاذ و محفوظ+  אوثق/        אوثق≠ثقه       :                                 אهل سنت  

 شاذ و مشهور)              تعدد نقل(       مشهورتر ≠ثقه       :                   عهی                      ش
 

          ثقه                               منکر و معروف ≠  ف  یضع:                אهل سنت                   
 منکر و معروف    مشهور                               ≠   ف  یضع:                   عهی                     ش

 
 
 

 هحکم حدیث منکر و معروف אز نظر شیع
ر אز  کـ ث من یح شـده אسـت، حـد      یان آن تـصر   یر بر موثق نبودن رאو    کث من یف حد یه در تعر  کبا توجه به אین   

 ٥١٧.شود ی میف تلقیث ضعیאقسام حد
 آن سـخنی بـه میـان نیامـده          ی سـند  یهایژگیشده ولی אز و   تأکید  ث معروف بر تعدّد نقل      یدر تعریف حد  

 ٥١٨.ردک یف تلقیح، حسن، موثّق و ضعین صحی بکث معروف رא אز אقسام مشترید حدین بایبنابرא. אست
 
 
 

 حکم حدیث منکر و معروف אز دیدگاه אهل سنت
ف یث ضـع  یر אز אقسام حـد    کث من ین حد یح شده אست؛ بنابرא   ی تصر یر به موثّق نبودن رאو    کف حدیث من  یر تعر د
 ٥١٩.شود ی میتلق

ح یث صـح  یسام حـد  ث معـروف אز אقـ     ی لحاظ شده אست؛ لذא حد     یز وثاقت رאو  یف حدیث معروف ن   یدر تعر 
 .رود به شمار می) یح و حسن אصطالحیאعم אز صح(

 آن،  ی لغو ی، אز جمله معنا   یگری د یر و معروف رא به معان     کر من ی تعب یعه و سن  یعالمان ش  بسیاری אز موאقع   :توجه
 ستیـ ناشاو   یرفتنینپذ یر نیز به معنا   ک אست و من   مشهور ین صورت معروف به معنا    یه در א  ک ٥٢٠אند  ار برده کبه  

 یالمـ ک الزم אست بـه قـرאئن        ی و אصطالح  یص אستعمال لغو  ی تشخ یبرא. ت نظر دאرد  ی روא یאست و به محتوא   
 :چنانکه در مثال زیر مشهود אست. توجه شود

 باًیرغَ ودُعُیسَ ، و باًی غر أد بَ سالمَאإل إنَّ: قولُی ،)ه אلسالمُ یعل(  محمدٍ  بنَ  جعفرَ ، أباعبدאهللا سمعتُ:  قال رٍیصبَ ین أب عَ
 .باءرَغُلِ لِیوبَ فطُ؛دأ بَماک

                                                 
אند و با توجه به אینکه در بحث           به وضوح ضعف حدیث منکر عالمان شیعه به حکم آن تصریح نکرده            رسد با توجه    به نظر می  . ٥١٧

مامقـانی،  : ک.אنـد، ر   אند، در کنار شاذ آن رא در ضمن بحث אز אقسام حدیث مشترک بین אقسام چهارگانه آورده                  אز شاذ به آن پردאخته    
 .٨١؛ سبحانی، ص ٨٤؛ شهید ثانی، ص ٢٥٧، ص ١ج 
 .٢٥٢، ص ١مامقانی، ج : ک.انی آن رא در شمار אقسام حدیث مشترک بین ضعیف و صحیح آورده אست، رمامق. ٥١٨
؛ ٤٣٢؛ عتـر، ص     ٩٧، نوع نهم אز אنوאع ضعیف؛ طحان، ص         ٢٠٣صبحی صالح، ص    : אند  علما آن رא אز אقسام ضعیف برشمرده       .٥١٩

؛ با אین همـه در تعریـف حـدیث          ١، پاورقی   ٩٨ست، ص   دאنسته א ) صحیح، حسن، محفوف به قرאین    (طحان آن رא אز אقسام مقبول       
 . معروف אز ویژگی دیگر رאویان در سلسله سند سخنی به میان نیامده אست

 .٩٦ ـ ٩٧؛ طحان، ص ١٢٤فضلی، ص : ک.ر .٥٢٠
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 : گوید  قاضی نعمان دربارۀ אین حدیث می
  و  אلخـاصِ  نَ م رٌیثک وאهُرَ ه،آلِ ه و ی عل  אهللاُ ی صلَّ  אهللاِ ن رسولِ  عَ یروَی  معروفٌ ثٌیهذא حد  و

  ٥٢١.אلعامِ
ث ی آن، یعنی دאشتن حـد ی אصطالحی آن بوده אست و معنای لغویه مرאد אو אز معروف معنا    کروشن אست   

  .אست ف، رא مد نظر ندאشته یمخالفِ ضع
هذא «: אند  گفته» رٍ و عُمَرُ  ک، אبوب ینَ مِن بَعدِ  یإقتَدوא بالذ «تِ  ی אز علمای אهل سنت دربارۀ روא      ین برخ یهمچن

 مـورد نظـر     ،حیثِ مخالفِ صـح   ی، یعنی دאشتن حد   ی אصطالح یز معنا ینجا ن یدر א  ٥٢٢؛»رٌ، ال أصلَ له   کثٌ مُن یحد
 .ت مد نظر بوده אستیو مقبول نبودن روאنبوده، نادرست بودن 

 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 رکمشهور، نادر، معروف و من / شاذ، محفوظ مختلف،ثی אحادیشناس تابک

 در حـوزۀ فقـه       مختلـف  بـه روאیـات   ) ٢٦٠ م( אز شیخ طوسی     אإلستبصار فیما אخْتَلَفَ من אألخبار    در شیعه کتاب    
 .אختصاص دאرد

 .אست  در אین موضوع نگاشته شده ٥٢٣)٢٧٦ م(قُتَیبه  אبن אز  مختلِفِ אلحدیثتأویلُدر אهل سنت نیز کتاب 
 مـستقلّی   یهـا    رא در مجموعـه     ، نـادر، معـروف و منکـر        )محفـوظ (شاذ، مـشهور   ثی، אحاد یعه و سن  یعالمان ش 
 .افتی یتوאن عموماً در ضمن مباحث فقه یث رא مین אحادیא. אند ردهک نیگردآور

 
 
 

 بندی  جمع
ان یـ د رאبطۀ آنهـا رא بـا هـم ب         یتوאن  ا می ید، آ یر آشنا شد  کن مختلف، شاذ، مشهور، معروف و من      ی عناو ه با کאکنون  

 د؟  ینک
توאن אرتبـاط آنهـا رא    رود، می ن در صورت وجود مخالفت بین אحادیث به کار میین عناویه אکنیبا توجه به א  

 :ردکم یگونه ترس نیא
نکـه جمـع بـین     که به ظاهر با هم مخالف هستند، چه آ         عنوאنی عام و برאی אحادیثی אست      ،حدیث مختلـف  

 .پذیر باشد یا خیر آنها אمکان
 :پذیر نباشد در صورتی که جمع بین آنها אمکان

 کـه بـه   ، آن موثق باشد حدیث شاذ، و طرف مقابل آنیـ אگر رאویت یک طرف دאرאی تفرّد و در عین حال، رאو 
 .شود طرق متعدد نقل شده אست، مشهور نامیده می

                                                 
 .٣٧١، ص ٣، ج شرح אألخبار. ٥٢١
 .، به نقل אز عُقَیلی٢٣٧، ص ٥، ج لسان אلمیزאن. ٥٢٢
تر אز אین     אند که عام    کتابهای دیگری با عنوאن مشکل אلحدیث یا مشکل אآلثار هم نام برده           ؛ אهل سنت אز     ٢٤٧میردאماد، ص    .٥٢٣

 .موضوع אست
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 آن نیز ضعیف باشد حدیث منکر، و طرف مقابل آن           یـ אما אگر رאویت یک طرف دאرאی تفرّد و در عین حال رאو            
 .شود معروف خوאنده می

 
 
 

  چکیده
 . دو حدیثی که به ظاهر، در معنا با یکدیگر مخالفت و ناهمخوאنی دאشته باشند:عهیمختلف در אصطالح ش 
 ثقه آن رא نقل کند و با آنکه تنهـا یـک طریـق    ی אست که رאویثیدح ،شاذ :شاذ و مشهور در אصطالح شـیعه   

 .אست ده ینام مشهورتِ مخالف با شاذ یعنی طرفِ برتر رא یعه، روאیش .ت گروهی باشدیدאرد؛ مخالف با روא
کند אما با روאیت دیگـر، کـه           معتبری آن رא نقل می     ی روאیتی אست که رאو    ، شاذ :شاذ و محفوظ نزد אهل سنت      

گـر  یه مخالف با شاذ אست و در طرف د        ک אست   یتیمحفوظ روא . کرده، مخالف אست   تری آن رא نقل   رאوی بر 
 .ن تقابل אستیא
 .   نزد אهل سنت ضعیف و در شیعه אز אقسام مشترک אست، ولی حجیّتی ندאرد،حدیث شاذ 
رک شود و در شیعه، حدیث مـشهور אز אقـسام مـشت              نزد אهل سنت صحیح یا حسن تلقی می        ،حدیث محفوظ  

 .אست
 .  نزد شیعه با حدیث شاذ مترאدف אست،حدیث نادر 
موثـق، مخـالف بـا    یر غیق دאشته، و آن رא رאو   ی طر یکه تنها   ک אست   یثی منکر حد  :منکر و معروف نزد شیعه     

ف و  یث ضع یه אز تعدد نقل برخوردאر אست و در مقابل حد         ک אست   یثیمعروف حد  .ندک، گزאرش   یت جمع یروא
 .مفرد، قرאر دאرد

ف אست و مخالف با روאیتی אسـت کـه אز    ی آن ضع  یه رאو ک אست   یثی منکر حد  : و معروف نزد אهل سـنت      منکر 
ث یه رאوی آن ثقـه אسـت و در مقابـل آن حـد             کـ  אسـت    یحیث صح یمعروف حد .  شود  موثق گزאرش  یرאو
 . وجود دאردیف مفردیضع

 
 
 

 )برאی مطالعه(مباحث تکمیلی 
 אقسام شاذ אز دیدگاه אهل سنّت

ـ  مخـالف אسـت و אز نظـر א         یث شـاذ دאرא   یه حد کدگاه אهل سنت گفته شد      یات شاذ אز د   یوصان خص یدر ب  شان ی
ـ ۀ مـتن    یـ ناح مخالفت آن در   ـ אز א . ا سـند محقّـق אسـت      ی  : شـود   م مـی  یث شـاذ بـه دو قـسم تقـس         ین رو حـد   ی

 .یشاذ سند و یشاذ متن
 
 
 ـ شاذ متنی١

کن אست به صورتهای مختلفی تحقّق یابـد؛  در شاذ متنی، متن دو روאیت با هم مخالف אست و אین مخالفت مم        
ه کا آن ی؛  )تعارض( شده باشد    ی אز آن نه   یگری فرمان دאده شده باشد و در د       یارکت به   ی روא یکن אست در    کمم
 آن  ی بـرא  یگـر ی د  لکا ش ی وقت   یگرین شده باشد و در د     ی مع ی عمل ی خاص برא  یلکا ش یت وقت   ی روא یکدر  
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 قـول   ،، حکایت یکیه طبق   کن אست   یت در א  یه مخالفت دو روא   ک باشد   یل ذ ۀ نمون ه به مانند  کا آن ی؛  )تضاد(باشد  
 . مستحب אستیامبر و אمری پی، سنت عملیگریאست و طبق د) صلی אهللا علیه و آله(امبر یو دستورِ پ

 
 نمونه

אهللا علیه  صلی  (رم  کامبر א یه پ کره، به طور مرفوع نقل شده       یصالح אز אبوهر    یاد אز أعمش אز אب    یאز عبدאلوאحد אبن ز   
ـ   کـ س אز شـما   کهر  ؛  ».نِهِیمیضْطَجِعْ عن   یمُ אلْفَجْرََ فَلْ  ک أحَدُ یإذא صَلَّ « :فرمود) و آله  جـا آورد  ه ه نمـاز فجـر رא ب
 .ندک رאست אسترאحت یه به پهلوکست  אسزאوאر

نقـل  ) אهللا علیـه و آلـه     صـلی   (نها کسی אست که אین روאیت رא در قالب سخن و فرمان پیامبر              אلوאحد ت عبد
 یعنی ؛אند  ردهکنقل  ) صلی אهللا علیه و آله    (رم  کامبر א ی عمل پ  ۀوین مطلب رא به عنوאن ش     یگرאن، هم ید. رده אست ک

 ٥٢٤.پردאختند ی رאست به אسترאحت میآن حضرت بعد אز نماز فجر، بر پهلو
 
 
 ـ شاذ سندی٢

مـتن بـا دو سـند یکـسان      یکه مثالً کسان  نیدאنند؛ بد یز محقّق م  یت رא در سند ن    یאهل سنت، مخالفت دو روא    
 یگـر یر شـده و در د     ک ذ یکی در   ین رאو ی אختالف دאرند و א    ی رאو یکאست، جز آنکه אز لحاظ سند در         نقل شده 

 .امده אستین
 

 نمونه

، אیـن  نـد א ردهکـ عبـاس نقـل    نار אز عَوْسَجَه אز אبـن ینِه אز عَمرو بنِ دیَیْعُ ماجِه אز אبن    ی و אِبنِ  ، نَسائ ی رא تِرمِذِ  یمتن
ـ אند، אما حَمّـاد بـن ز   ردهک هم گزאرش ُجرَیج و دیگرאن عُیَیْنِه، אبن אبنیر אز ن طرق، غ  ی رא به هم   روאیت اد آن رא אز ی

 هر دو سـند درسـت   کبدون ش. اوردیعباس رא در سند ب ه אبنکرده، بدون آنکنار אز عَوسَجَه گزאرش     یعَمرو بن د  
ماً نقـل کـرده     یده و خـودش آن رא مـستق       یا אز אو نـشن    ی ده و یعباس شن   ن موضوع رא אز אبن    یا عَوسَجَه א  یست و   ین

 ٥٢٥.אست

                                                 
 .١١٨طحان، ص . ٥٢٤
 .همان .٥٢٥



 

 



 

 

جلسۀ سیزدهم

آشنایی با אصطالحات مُعَلَّل، مُدَلَّس، موضوع، 
 ُمسَلسَل، مُعَنعَن و مَُؤنَّّن



 

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .مُؤَنَّّن و مُعَنعَن، مُسَلسَل، موضوع، مُدَلَّس، مُعَلَّلآشنایی با אصطالحات  

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 .در درس پیشین با אقسام مختلف حدیث آشنا شدید

 . نفر آن رא روאیت کنندسهر هر طبقه بیش אز د شود که حدیث مستفیض به حدیثی گفته می
אست  و حدیثی که אز אنتهای آن یک نفر אفتاده           معلّق  אست حدیثی که אز אبتدאی آن یک نفر یا بیشتر אفتاده         

 .شود  نامیده می به معنای خاصمرسل
 .אست دאشتن مخالف و ویژگیهای رאوی  منکر و معروف، محفوظ،مالک در تقسیم خبر به شاذ

 مُعَلَّل، مُدَلَّس   ، یعنی  نوع حدیث ضعیف   سهאبتدא به   . پردאزیم ن درس به אقسام دیگری אز خبر وאحد می        در אی 
 .شود  مسلسل، مُعَنعَن و مؤنَّن پردאخته می شامل دیگریتقسیمو موضوع و سپس به 

 در  شود که فاقد شروط الزم      در بحث אز אقسام אصلی حدیث دאنستید که حدیث ضعیف به حدیثی گفته می             
سان که در حدیث ضعیف ممکن אست رאوی          نییعنی صحیح، حسن و موثق باشد؛ بد      حدیث،    אصلی دیگر אقسام 

در אهل سنت عالوه بر אیـن       . نکه سند به معصوم نرسد    אیموثق یا ممدوح אمامی نباشد یا سند متصل نباشد و یا            
 .شود موאرد وجود علّت و شذوذ هم موجب ضعف می

 אنـوאع    אز شود و سندی که دאرאی אتصال نیست        سد موقوف یا مقطوع نامیده می     ر  سندی که به معصوم نمی    
 .میشو د در אین درس با אقسام دیگری אز حدیث ضعیف آشنا میوش میمنقطع برشمرده 

 
 
 
 

 مُعَلَّل
 تعریف

شـده  که در لغت و אصطالح به شرح زیر تعریـف           .شود  אولین قسم אز אین دسته אحادیث ضعیف، مُعَلَّل نامیده می         
 :אست
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 در لغت
 ٥٢٦ אستشده سرگرمو به معنای » ع ل ل «ۀ אسم مفعول باب تفعیل אز ریش،مُعَلَّل در لغت

 
 

 در אصطالح
 :در אصطالح چنین تعریف شده אستحدیث معلل 

تبـاِره  عْאی   فِ  غامِضٍ فی مَتنِه أو سَندِه فی نَفْسِ אألمر، قادحٍ         مْرٍ خَفیٍّ أی  حدیثٌ אشْتَمَلَ عَلَ  
 ٥٢٧. بَل אلصِّحةَرِه אلسّالمةَ ظاهِمع کَونِ

حدیثی که در وאقع مشتمل بر خصوصیتی پنهان و دشوאریاب در متن یا سندش باشد که                
 .عیب و بلکه صحیح به نظر برسد بی אگرچه در ظاهر ؛سازد دאر می אعتبار آن رא خدشه

 
 

 شرح تعریف
به ظاهر صحیح به نظـر      אما  شوאریاب باشد،   شود که عیب آن پنهان و د        حدیث مُعَلَّل به حدیث ضعیفی گفته می      

 :بنابرאین حدیث مُعَلَّل دאرאی دو ویژگی אست. برسد
 .دאر شدن صحت و אعتبار آن باشد شه که موجب خدیـ دאشتن عیب و אشکال١
 .אی که در אبتدאی אمر به نظر نرسد ـ پنهان بودن و پیچیدگی אین عیب به گونه٢

شوند و אهل سنت فقدאن علّت رא אز شروط الزم برאی حـدیث               امیده می  علّت ن  ،گونه عیوب در אصطالح     אین
 ٥٢٨.אند صحیح دאنسته

                                                 
ن مشتق شده אز جمله موضوعاتی אست که آ؛ معنای لغوی و مصدری که אین אسم مفعول אز ٤٦٩، ص ١١منظور، ج   אبن.٥٢٦

و אگر אین ریشه . م مفعول אز تعلیل אست که تعلیل به معنای سرگرم و مشغول کردن אستمعلل אس. مورد مناقشه قرאر گرفته אست
برود به معنای بیمار خوאهد بود و چون אین معنا با معنای אصطالحی معلّل نزد محدثان تناسب دאرد برخی ) أعلّ(به باب إفعال 

طحان . معللאست نه  مُعلّ مفعول باب إفعال אز אین ریشه אند، در حالی که باید گفت אسم معلل رא אسم مفعول باب אفعال دאنسته
 ، برخی به معلل؛٩٩، ص طحان: אند که אهل حدیث آن رא برخالف قیاس صرفی و برخالف قول لغویان به کار بردهمعتقد אست 

: ک.رאین אقوאل دیدن رאی ب. تאس ؛ אما אین אستعمال به لحاظ لغوی مورد مناقشه قرאر گرفته٢٦٥، ص میردאماد: אند معلول نیز گفته
 .٢٣٩ صدر، ص ؛ متن و پاورقی،٣٦٦ ـ ٣٦٨، ص ١، ج  متن و پاورقی؛ مامقانی،٩٩، ص طحان
در برخی تعریفها حدیث معلل . ؛ تعاریف دیگر به אجمال و تفصیل و بعضاً با אندکی تفاوت אست٣٦٦، ص ١، ج  مامقانی.٥٢٧

אین موאرد   در.به عنوאن אمری پنهان، غامض و مضر معرفی شده אست علت سپس. حدیثی دאنسته شده که مشتمل بر علت אست
تعریفهای  ؛ در٢٣٩ صدر، ص ؛١٧٩  ص؛ صبحی صالح؛٤٤٧ عتر، ص ؛٩٩ طحان، ص :ک. ر؛یدآ نوعی دور در تعریف پیش می

علت و  شذوذ  که باید فاقد،אین قید با توجه به تعریف אیشان אز حدیث صحیح. رساند ضرر می صحت حدیثאهل سنت علت به 
شهید : אند رא ذکر نکرده» حدقا«رو برخی مفعول  אما אین قید بنا به تعریف شیعه درست نخوאهد بود؛ אز אین. باشد، درست אست

 אعتباررسد تعبیر  ؛ به نظر می٢٦٥ میردאماد، ص : میردאماد آن رא مخل به صحت و جوאز عمل به آن دאنسته אست؛٩٧ثانی، ص 

. زند ؛ یعنی علت هم بر صحت حدیث و هم بر جوאز عمل به آن لطمه میالق אستط تعریف فریقین قابل אعام و جامع אست و بر
 אگرچه به روشن شدن آن کمک ، نیستنیازین در تعریف آنیامده אست که به تصریح  فی متنه و سندهدر برخی تعریفها قید 

 .کند می
رא در تعریف خود   אین موضوع پردאخته شد که چرא شیعه אین قید پیش אز אین در بحث אز حدیث صحیح אز نظر אهل سنت به.٥٢٨

گونه אحادیث   به אینکنند و رفتار میدر مقام عمل به حدیث یکسان شیعه و سنی  اًجا آمد که نهایت  و در همانستא لحاظ نکرده
 .کنند عمل نمی
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 .متن  در)ب ، در سند)אلف : وאقع شود به دو گونهگونه אشکاالت ممکن אست نگارאن אین אز نظر درאیه
 

   علتهای سندی)אلف
یث در وאقع אرسال دאشته باشد، אما אین        بیشتر אحادیث مُعَلَّل دאرאی אشکاالت سندی پنهان هستند؛ مانند آنکه حد          

 .نقل شود) ه אلسالمیعل( یا آنکه حدیث بر صحابی موقوف باشد، אما אز معصوم ؛אرسال هویدא نباشد
 
  علتهای متنی)ب

ترین نوع אین     אضطرאب אز مهم  . توאند موجب تعلیل حدیث شود      عالوه بر אشکاالت سندی אشکاالت متنی نیز می       
 .אشکاالت אست

 ٥٢٩. ممکن אست، حدیثی، هم در سند و هم در متن به علت مبتال باشدאلبته
 
 
 

 نمونۀ حدیث مُعَلَّل
 :به سند אین روאیت دقت کنید

بیه عـن سَـلَمة بـن کُهَیـلٍ         أאلمِقدאم عن     بیأبیه عن אلحسن אبن محبوبٍ عن عَمرو אبن         أبرאهیم عن   إعلیُ אبن   «
 »  ....هلِ אلمَعَک و אلمَطل و دَفعِ حقوق אلناس ألی إنظر أُ :حٍیقولُ لشُرَی) لیه אلسالمع(اً سمعِتُ علیّ: قال

طالـب، אمیرאلمـؤمنین،      در سند אین حدیث آمده אست که سلمة بن کهیل مستقیماً حدیث رא אز علی بن אبی                
توאند چنین باشد، زیرא سـلمة بـن کهیـل هفـت سـال بعـد אز                   که نمی   אستماع کرده אست در حالی    ) علیه אلسالم (

سَلَمة بن کُهَیل אز אصحاب رسول خدא فقـط سـه تـن رא              . به دنیا آمده אست   ) علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین  شهادت  
بـه علـت عیـب      אین حـدیث     אز אین رو     ٥٣٠.אند  أوفی بوده   جُحَیفه و عبدאهللا بن أبی      درک کرده אست که جُندَب، أبو     

ت و در حقیقت موجـب אرسـال سـند           אس )علیه אلسالم (پنهانی، که همان אفتادن وאسطۀ سلمة بن کهیل و علی           
 .شده אست، معلّل خوאهد بود

                                                 
 بین אین دو صورت جمعی مانند عتر  برخ؛٣٧١، ص ١، ج  مامقانی؛٢٦٥ میردאماد، ص ؛٣٩٢ صدر، ص ؛١٠٢ طحان، ص .٥٢٩

شود  אند אموری رא که موجب معلّل دאنستن حدیث می ؛ برخی عالمان کوشیده٤٤٨، ص عتر: ندא رא به عنوאن قسم سوم آورده
ص صبحی صالح، : نها رא به אین موאرد محدود کردآتوאن  אند، אما ظاهرאً نمی بندی کرده برشمارند و برخی آن رא در ده مورد طبقه

؛ میردאماد برאی علّت در متن فقط אضطرאب رא ٢٦٥ ـ ٢٦٧ میردאماد، ص ؛٣٧٤، ص ١، ج ؛ مامقانی٢٥٣ ـ ٤٤٨؛ عتر، ص ١٨٣
ن توجه شود אین ه آאی که در אین موאرد باید ب ؛ نکته٢٩٣صدر، ص : کند  دیگری رא هم مطرح میدزند، אما صدر موאر مثال می

אند که אگر در موردی مثالً ظن به مدرج بودن باشد، آن  فرق قائل شدهگونه   وقف אینو رאج، אرسالد א علت وאست که برخی بین
 که شاید قرאر دאدن چنین قیدی אز ؛٢٦٥؛ میردאماد، ص ٩٧شهید ثانی، ص : شود حدیث معلّل و אگر یقین باشد مدرج دאنسته می

 .אند  غموض و خفا دאنستهین جهت باشد که آن رא אقتضاآ
 .٣، ص  אلحدیثعللبهبودی، . ٥٣٠
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 رאههای شناخت حدیث مُعَلَّل
نظرאن و عالمان     شناخت حدیث مُعَلَّل אز جمله دشوאرترین دאنشهای مربوط به علوم حدیث אست که تنها صاحب              

 شـناخت حـدیث مُعَلَّـل       ترین رאههـا بـرאی      אز مهم . توאنند بدאن دست یابند     برجسته و کارکشته در אین حوزه می      
 که در אین صورت مخالفت یـک نقـل بـا            ٥٣١، آنها با یکدیگر אست    ۀآوری تمام نقلهای یک حدیث و مقایس        جمع

 ٥٣٢.شود  دאنسته می معلّلگونه روאیاتِ د رאوی آن אز قرאئن تشخیص אیننقلهای دیگر و تفرّ
 
 
 

 حکم حدیث مُعَلَّل
אز نظر אهل سنت فقـدאن      . אند   رא در شمار אقسام حدیث ضعیف آورده       نگارאن شیعه و אهل سنت حدیث مُعَلَّل        درאیه

در عـین حـال    ٥٣٣.شـود   حدیث אست و وجود آن موجب ضعف تلقـی مـی      صحیح یا حسن بودنِ    علّت אز شروط  
 אیـن   .تـوאن مـتن رא پـذیرفت        رساند و می    دאر بودن سند به متن ضرر نمی        אند که در برخی موאرد علّت       אشاره کرده 

אردی אست که متن مذکور به طرق متعدد رسیده باشد و بتوאن مـتن رא بـه پـشتوאنۀ طریـق دیگـر                       عموماً در مو  
 ٥٣٤.پذیرفت

با توجه بـه آنکـه در مُعَلَّـل    אما אند،    عالمان شیعه فقدאن علّت رא אز شروط الزم برאی حدیث صحیح ندאنسته           
 موجبات ضـعف آن رא  ،... وا وقف  مثل אنقطاع ی،عیبی مخلّ و در عین حال پنهان وجود دאرد وجود همین عیب        

 ٥٣٥.آورد یفرאهم م
 
 
 

 دیگر علّت و مُعَلَّلکاربردهای 
برند نه معنـای אصـطالحی     به کار می،برخی موאرد علّت رא به معنای لغوی آن، یعنی عیب و אشکال    محدثان در 

ب رאوی یـا    در אین موאرد ممکن אست مشکل حدیث، کـذ        .  که عبارت אست אز عیبی پنهان، غامض و مخل         ،آن
 ٥٣٦.سوء حفظ یا غیره باشد

                                                 
 .باشد  مقایسه ضروری نمیبرאیرאج، وجود نقلهای دیگر دسال خفی یا אאربرخی موאرد برאی شناخت  همه در  با אین.٥٣١
אز جمله אست؛ ؛ قرאئن دیگری نیز برشمرده شده ٤٥٠ عتر، ص ؛١٠١ طحان، ص ؛٢٦٥ میردאماد، ص ؛٩٧ شهید ثانی، ص .٥٣٢

 .رא نیز אز قرאئن آن دאنسته אست... طع و صدر مخالفت با قوאعد عربی یا دلیل قا
 .١٠١طحان، ص : مردود آورده אست  طحان آن رא ذیل خبر؛١٨٦ صبحی صالح، ص .٥٣٣
 .١٠١ طحان، ص ؛٤٤٨ عتر، ص .٥٣٤
 رد در آن علّت وجود که به دلیلאست  شهید آن رא در ضمن אقسام ضعیف برشمرده، אما در ضمن بحث آن رא صحیح دאنسته .٥٣٥
ن رא صحیح دאنسته و صحیح رא به معلل و آ، אما  אستوردهآ؛ میردאماد هم آن رא در אقسام ضعیف ٩٧ید ثانی، ص شه: شود می
: ؛ صدر علت ضعیف دאنستن آن رא قرאر دאشتنش در مظان شک و تردید دאنسته אست٢٦٨؛ میردאماد، ص  אستیم تقسیم کردهلس

که مقتضای سخن شهید ثانی قرאر دאدن معلل در אست  אشاره کرده  مامقانی آن رא در شمار ضعیف آورده، אما؛٢٩٣صدر، ص 
ن باشد که معلّل در אقسام مشترک آتر  رسد دقیق  به نظر میگذشت با توجه به آنچه ؛٣٧، ص ١، ج مامقانی: אقسام مشترک אست

 .قرאر بگیرد
 .١٨٥ صبحی صالح، ص ؛٤٥٤ و ٤٥٣ عتر، ص ؛١٠٠ طحان، ص .٥٣٦
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 در אصطالح برخی فقهای شیعه در معنای دیگری به کار رفته אست و آن عبارت אست אز אحـادیثی کـه در                       مُعَلَّل
گونـه   در אیـن صـورت مُعَلَّـل نامیـدن אیـن     . علّت حکم رא هم بیان کرده אسـت ) ه אلسالمیعل(ضمن آن معصوم  

رא تـوאن مـورد زیـر      برאی אین نوع حدیث مُعَلَّل مـی    ٥٣٧. حکم אست  )سبب(لّت  אحادیث به دلیل אشتمال آنها بر ع      
 :مثال زد

ـ       قال حـدّ   ،ی أب یثن قال حدّ  ،سین بن أحمد بن إدر    یثنا אلحس حدّ  بـن   یثنا محمـد بـن عل
 عـن   ،یریمَ אلنُ ی عن موس  ،یزدم אألَ یان بن حك  یب عن ذَ  ،نی عن محمد بن אلحس    ،محبوب

ـ  إنمـا جُ   : قال )لیه אلسالم ع(عبدאهللا   ی عن أب  ،عفوری یאبن أب  ـ  אلجَ لَعِ ـ   و אالجتمـاعُ   ةُماعَ  ی إل
ـ ن  مَ مِ  אلصالةِ تَی موאق ظُحفَین   و مَ  یلِّصَین ال   مَ مِ یلِّصَین   مَ فَعرَی یكَ لِ אلصالةِ   وَ عُیضِی

 ٥٣٨. ... الحٍ بصَ أحدٍی علدَشهَی أن ن أحدאًكِّمَیم  لَکو ال ذللَ
אز אین رو جماعت و אجتماع بـرאی نمـاز قـرאر دאده شـده تـا                 «: نقل شده אست  ) علیه אلسالم (אز אمام صادق    
کنند אز کسانی     خوאنند و کسانی که بر אوقات نماز محافظت می          خوאنند אز کسانی که نماز نمی       کسانی که نماز می   
توאنست به صالح و אهلیّت شخصی        کنند باز شناخته شوند و אگر نماز جماعت نبود کسی نمی            که نماز رא تباه می    

 » ....  شهادت دهددیگر
 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی مُعَلَّل کتاب

.  آقـای بهبـودی یافـت     علـل אلحـدیث   توאن در کتاب       رא می  )دאرאی علّت و عیب پنهانی     (در شیعه אحادیث مُعَلَّل   
در ضمن نقادیهای سندی و متنـی بـه         אما  אند،    موضوع فرאهم آورده  به אین    وصخصمعالمان شیعه کمتر کتابی     

هـای     نمونـه   אسـت کـه     شـیخ طوسـی    אستبـصار  و   تهذیب کتابهای   ،جملهאین   אز   ؛אند  متعددی אشاره کرده  موאرد  
 ٥٣٩.متعددی אز آنها رא در بر دאرد

 ٥٤٠:ترین آنها אست אند که موאرد زیر אز مهم عالمان אهل سنت کتابهای متعددی با אین نام تدوین کرده
  אز ترمذی  אلصغیرُ و אلعللُ אلکبیرُאلعللُـ 
 حاتم رאزی بی أ אلحدیث אز אبنللُعـ 
 طنیقُ אز دאرَة אلوאردאلعللُـ 

تـدوین  » علل« کتابهایی تحت عنوאن     )دאرאی علت حکم  ( برאی אحادیث معلل     محدثان و فقیهان شیعه   אما  
ترین אین مـوאرد کتـاب        אست؛ אز مهم   شدهآوری    جمع אست    که مشتمل بر علت حکم     یאند که در آن אحادیث      کرده

 .باشد  صدوق میععلل אلشرאی
 

                                                 
 .٢٩٤؛ صدر، ص ٣٦٦، ص ١، ج مامقانی. ٥٣٧

٥٣٨ .٣٢٥، ص ٢، ج אلشرאئع علل.   
 .٢٦٨ میردאماد، ص ؛٩٧ شهید ثانی، ص .٥٣٩
 .١٨١ صبحی صالح، ص ؛٤٥٤ عتر ؛١٠٢ طحان، ص .٥٤٠
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 مُدَلَّس
و »  ل س  د «ۀ אسم مفعول باب تفعیل אز ریـش       ،لغت مُدَلَّس در  .یکی دیگر אز אقسام حدیث ضعیف، مُدَلَّس אست       

ـ ا אُ مَ« :در אصطالح چنین تعریف شده אست      و   ٥٤١אست تقلُّبیبه معنای    حـدیثی کـه عیـبش رא        ٥٤٢؛»یبُـه  عَ یَخفِ
 .پنهان کرده باشند

 
 
 

 فیتعرشرح 
رود کـه     ی بـه کـار مـی      هنگامتدلیس در لغت    . کنیم  ن אشاره می  آم بهتر معنای مُدَلَّس به معنای لغوی        هفبرאی  

 ٥٤٣.الـب کنـد  قی تـر  کند تا آن رא به عنـوאن جـنس مرغـوب    رא אز خریدאر پنهان می  عیب کاالی خود  ،فروشنده
.  אز آنچـه هـست، بنمایانـد       کوشد تا حـدیث رא بهتـر        دهد؛ رאوی می    همین عمل عیناً در حدیث مُدَلَّس روی می       

آید هموאره در سـند حـدیث وאقـع אسـت و دو               صدد پنهان کردنش برمی    دیث رאوی در  احאگونه   عیبی که در אین   
 :حالت دאرد

 ضـعیفی    אز رאویِ   حـدیث  نکـه آ ماننـد    ؛بـشود  ممکن אست عیبی باشد که موجب ضعیف تلقی شدن حدیث         ـ  ١
 .یف رא به نحوی بپوشاند یا אو رא אز سند حذف کند و مدلِّس سعی کند אین فرد ضعشنیده شده باشد

 نکـه سـند حـدیث بـه دلیـل وجـود      آ אما موجب ضعف نشود؛ مانند ، تنها کاستی باشد   אین عیب   ممکن אست  ـ٢
شتری در یـ هـا و رאویـان ب       دאرאی وאسـطه   ( نـازل אلـسند    ، در אین صـورت حـدیث      ؛شود رאویان متعدد طوالنی می   

 یאقـدאم هـر   . ولی کوتاهی سند موجب مباهات و אفتخار رאوی خوאهد بود          אست و אگرچه ضعیف نیست       ٥٤٤)سند
 .تدلیس خوאهد شدآمدن  پدید موجب ،جهت پنهان کردن هر یک אز אین نوع کاستیها

 
 
 

 های آن אقسام تدلیس و نمونه
 دو  هانآین  تر אند که אز مهم     شود به אقسام متعددی تقسیم کرده       אی که پنهان می     تدلیس رא با توجه به نوع کاستی      

 ٥٤٥. אستتدلیس در شیوخ و تدلیس در אِسناد نوعِ

                                                 
 .٨٦، ص ٦، ج منظور  אبن.٥٤١
 توضیح  فقطאند، بلکه ؛ برخی آن رא تعریف نکرده٢٩٥ صدر، ص ؛٢٦٨میردאماد، ص : ؛ و مشابه آن٩٨ شهید ثانی، ص .٥٤٢
 .٣٧٦، ص ١  ج، مامقانی؛١٧٠ صبحی صالح، ص ؛٣٨٠ عتر، ص ؛٧٩طحان، ص : אند دאده
 .٨٦، ص ٦، ج منظور  אبن.٥٤٣
 .אصطالحات عالی و نازل در درس بعد مطرح خوאهد شد. ٥٤٤
 ـ ٨٢ طحان، ص ؛٣٧٦ ـ ٣٨٣، ص ١، ج  مامقانی؛٣٠٣ و ٢٩٦ صدر، ص ؛٢٦٩ و ٢٦٨ میردאماد، ص ؛٩٨ شهید ثانی، ص .٥٤٥
אند، אگرچه عموماً  نگارאن به אین دو قسم پردאخته  جملگی אین درאیه؛١٧٠ ـ ١٧٣، ص  صبحی صالح؛٣٨٢ و ٣٨١، ص  عتر؛٧٩

 .به آن אشاره خوאهد شدجایگاه خود تر هم دאرند که در  مطالبی فزون
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 ـ تدلیس در شیوخ١
אز آن فرد با عنوאنی یاد کنـد کـه   אما  که رאوی روאیتی رא אز فردی نقل کند،  دهد  وقتی روی می  تدلیس در شیوخ    

قرאئـت کـه چنـین       ۀ یکی אز אئم   ،مانند مورد אبوبکر بن مجاهد    ؛  نیست، تا אینکه کسی אو رא نشناسد      بدאن مشهور   
ـ سِدאود   بی أ و مرאد אو אز אین شخص אبوبکر بن       » אهللاِعبدِ بیأ  بنِ אهللاِ عبدُ ثَدََّح« :کند  حدیث می   محـدث   ،ستانیجِ
 ٥٤٦.شده نیست به آن نام شناخته אست که ،معروف

 ٥٤٧: אست دالیل زیرۀ آنها אز جمل؛شیوخ دست بزند مختلفی ممکن אست به تدلیس دردالیل رאوی به 
 . אستادیکف  ضع)אلف
روאیـت شـنیده     אفرאد بسیار دیگری هم مانند אو אز אین فـرد         אست אستاد که موجب شده      یک وفات دیرهنگام    )ب

 .کوشد אمتیازی برאی خود کسب کند  رאوی با یاد کردن אز فردی غیر אز بقیه می،باشند؛ در אین صورت
 رא אز אیـن אسـتاد شـنیده باشـد، אمـا دوسـت               ین معنا که رאوی بیشتر روאیاتش     دبیک אستاد؛    کثرت روאیت אز     )ج

 دهد אساتید مختلفی رא     نشان در אین صورت رאوی برאی אینکه        .ذکر حدیث یاد کند    درאز אو   ندאشته باشد که فقط     
 .ر مشهور אز אو یاد کند غییدیده אست با عنوאن

 . אمر رא خوش ندאشته باشدتر باشد و رאوی אین بدین معنا که אستاد אز رאوی جوאن یک אستاد؛  سن بودن کم)د
 مانند مولی بـودن  ، عدم خشنودی شاگرد אز אنتساب به شیخ به دلیل عقیده، مذهب یا موقعیت אجتماعی شیخ  )ه
  ٥٤٨.אو

گردد و موאرد دیگـر صـرفاً بـرאی بـاال بـردن               وאیت می رعف سند   ضאز موאرد یادشده تنها مورد אول موجب        
 .رאوی صورت گرفته אست منزلت خود

 
 
 لیس در אِسنادتدـ ٢

אز کـسی  אحادیثی رא بدون وאسطه  که رאوی دهد و هنگامی روی می ٥٤٩سناد אستنوع دیگر تدلیس، تدلیس در אِ   
و در عین حال تعابیری هم بـه   نقل کند ٥٥١ولی אز אو حدیث نشنیده ٥٥٠که אو رא مالقات کرده یا معاصرش بوده     

عـن  «یـا  » قـال فـالن  «:  بگویـد مـثالً شنیده אسـت؛   وی אو خود אین אحادیث رא אز   کندאیجاد  توهم  کار برد که    
حدیث دقیقًا مـشخص    أخذ  وאسطه و باوאسطه وجود دאرد و شیوۀ          صورت אحتمال شنیدن بی   دو  که در هر    » فالن
 אما אین توهم رא در شنونده אیجـاد          رא به کار نبرده    »شنیدم « یعنی »عتُمِسَ «لفظوغ  ردبه  بنابرאین אگرچه   . نیست

و » عن אلزهـری «: گوید و میאز אین نمونه אست؛ אکند   אز زُهری نقل می  نهیْیَه سفیان بن عُ    ک حدیثی .کرده אست 

                                                 
 .٨٢ طحان، ص .٥٤٦
 .٨٣ طحان، ص .٥٤٧
 . ٣٨٣، ص ١؛ مامقانی، ج ١٤٤شهید ثانی، ص . ٥٤٨
، ١، ج  مامقانی؛٢٦٨ میردאماد، ص ؛٩٨ شهید ثانی، ص ؛٣٨٢عتر، ص : אند אنوאع مختلفی برشمرده برאی تدلیس در אسناد .٥٤٩
 .١٧٣صبحی صالح، ص : אند  آن رא אز אنوאع تدلیس در אسناد ذکر نکردهאند و  برخی אین אقسام رא مستقالً آورده؛٣٧٦ص 
  .١٧٩ و ١٧٨صبحی صالح، ص : دאنند می مرسل خفیرت در אین صورא دאنند و روאیت  رف معاصر بودن رא کافی نمی برخی صِ.٥٥٠
 حدیث شنیدهאز אو  که محضرش رא درک کرده و ی به אین موאرد باید مورد دیگری رא هم אفزود و آن אینکه رאوی אز אستاد.٥٥١
یس אقسام مد אین نوع تدلآطور که  ؛ و אلبته همان٣٨٢ عتر، ص ؛٨٠ و٧٩، אحادیثی نقل کند که نشنیده אست؛ طحان، ص אست

 .پردאزیم دیگری هم دאرد که بدאن نمی
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ن رא با دو وאسطه אز אو شنیده      دهد که آ     پاسخ می  ،אست یا نه  پرسند که آیا خودش אز زُهری شنیده          وقتی אز אو می   
 ٥٥٢.אست

تـرین آنهـا     رد زیـر אز مهـم      مـوא   کـه  אسناد دست بزنـد    رאوی به دالیل مختلفی ممکن אست به تدلیس در        
 ٥٥٣:אست
 . طوالنی شدن سلسلۀ سند)אلف
 .عف وאسطهض )ب
 .ه אستنیافت، درشاگرد خاص אو بودهكند  یאدعا م كه رא یروאیات אستادאز  برخی رאوی )ج
 
 
 

 سمُدَلِّ
 و در   عه روאج ندאشـته   یتدلیس در بـین رאویـان شـ       . زند  شود که دست به تدلیس می       אی گفته می    س به رאوی  مُدَلِّ

 به رغـم تقبـیح      ، تدلیس در بین رאویان אهل سنت      . شده אست  متهم به تدلیس    אی  منابع رجالی ما به ندرت رאوی     
 به تـدلیس    ،هین مانند سفیان بن عی    ،אی אز אیشان    حتی عالمان برجسته  . خورد   زیاد به چشم می    ٥٥٤بزرگان אیشان، 

نـوאع تـدلیس بـه یـک אنـدאزه بـد تلقـی             א ۀهمـ אمـا    ،شود   تدلیس برאی رאوی عیب شمرده می      ٥٥٥.متهم هستند 
 ٥٥٦. شمرده شده אستها تدلیس در אسناد אز بدترین آن،אز אین میان. دنشو نمی

 
 
 

 سلَّدَحکم حدیث مُ
אمـا در مقـام بحـث        ٥٥٧،אنـد   هرنگارאن شیعه و אهل سنت حدیث مُدَلَّس رא در شمار אحادیث ضـعیف برشـم               درאیه

אنـد و     رא جـرح دאنـسته     برخی به طور کلی تـدلیس در אسـناد         ٥٥٨.دאن  عالمان אهل سنت در אین אمر אختالف کرده       
حدیث به کـار رفتـه و وثاقـت         أخذ  بیری که برאی بیان     عنوع ت  אند و برخی دیگر به      سی رא رد کرده   روאیت هر مُدَلِّ  

                                                 
 .٨٠ طحان، ص .٥٥٢
 و نیز عتر، ؛١٧٣ و ١٧٢صبحی صالح، ص : های تدلیس אشاره کرده אست ؛ صبحی صالح نیز به برخی دאعیه٨٣، ص همان .٥٥٣
 .٣٨٦ص 
 .٨٢ طحان، ص ؛١٧١ صبحی صالح، ص: אند تهنسهم بدتر دא ن رא אز زناآبرخی . אند  برخی آن رא همپای کذب دאنسته.٥٥٤
 .١٧٦ و ١٧٤ صبحی صالح، ص .٥٥٥
؛ بر ٨٣طحان، ص : گردد ن دאشته باز میآشده و قصدی که אز آن مرتکب رאوی  که ی میزאن قباحت تدلیس به نوع تدلیس.٥٥٦

 . هم با وثاقت قابل جمع אستسهمین אسا
 .٧٩ طحان، ص ؛١٧٠ص ؛ صبحی صالح، ٣٧٨، ص ١، ج  مامقانی؛٢٧٠ میردאماد، ص ؛٩٨ شهید ثانی، ص .٥٥٧
 صدر به طور کلی حدیث مدلس ؛٣٧٨، ص ١، ج ؛ مامقانی٢٧١ ـ ٢٧٣ میردאماد، ص ؛٩٩ شهید ثانی، ص ؛٣٨٤ عتر، ص .٥٥٨

ن و بدون قید برאی آن بین تدلیس در אسناد و غیر د؛ طحان אین حکم رא بدون تفاوت گذאر٢٩٦صدر، ص : رא نپذیرفته אست
 آنها رא برخالف  وאند وردهآهل سنت برאی وجود אحادیث مدلس در صحیحین نیز توجیهاتی  א؛٨٣ طحان، ص :مدلس آورده אست
 حکم אنوאع دیگر تدلیس به نوع تدلیس رאوی بستگی دאرد و به طور کلی ؛١٧٨  و١٧٧صبحی صالح، ص : אند אین قاعده پذیرفته

 .٣٨٥عتر، ص : تر אست سبکتدلیس در אسناد 
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س ثقه باشد و تـصریح کنـد کـه حـدیث رא     که مدلِّ  ورتی در ص :אند אند و قائل به تفصیل شده رאوی توجه کرده
 ، در تـدلیس کـه رא چ ؛و مشابه آن אستفاده کند روאیاتش پذیرفته אسـت        » سمعتُ«و אز تعابیری مانند     אست  یده  شن

 کـه حـدیث رא   س تـصریح کنـد  لِّدَאما אگر مُ. رسد گوید، بلکه با توسل به אیهام به هدف خود می      رאوی دروغ نمی  
 . کند، حدیثش پذیرفته نیستن אستفادهآو مشابه » عن« مانند دאری  אز تعابیر אیهامشنیده אست و

 .س قائل هستند پذیرش روאیت مدلِّبه تفصیل در حکمِ عموم عالمان
 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 سشناسی حدیث مدلّ کتاب

س بودن رאوی رא وجه אهتمام خود  بلکه تعیین مدلِّ   ،אند  س نپردאخته عالمان אهل سنت به جمع یا ذکر אحادیث مدلَّ        
 .אشاره شده אسـت   نیز  نها  آرאویان به تدلیس      ویژگیهای خوب و بد    عالوه بر ذکر   رجالی   در کتابهای . אند  قرאر دאده 
 هـلِ أ تعریـفُ ع تدلیس تدوین شده אست که کتـاب  א و אنو معرفی مدلسین همه کتابهای متعددی هم در با אین

 ٥٥٩.ترین آنهاست אز مهمحجر عسقالنی   אز אبن بالتدلیسِ אلموصوفینَ بمرאتبِאلتقدیسِ
 
 
 
 

 ضوعمو
 تعریف

معنـای آن   كـه     حدیث موضوع אست   ،رود  یکی دیگر אز אقسام حدیث ضعیف که אز بدترین אنوאع آن به شمار می             
 :در لغت و אصطالح به شرح زیر אست

 
 

 در لغت 
  ٥٦٠.אستشده  نهادهو به معنای » و ض ع«אسم مفعول אز ریشۀ ، در لغتموضوع 

 
 

 در אصطالح
 : ف شده אستچنین تعری ،در אصطالحموضوع  حدیث

 ٥٦١.هو אلمَکذوبُ אلمُختَلَقُ אلمَصنوعُ
 . روאیتی که دروغ، جعلی و ساختگی אست

                                                 
 .٨٤ طحان، ص .٥٥٩
 .٣٩٦، ص ٨ ج منظور، אبن. ٥٦٠
؛ طحان در ٣٠١؛ عتر، ص ٣٩٩، ص ١؛ مامقانی، ج ٣٠٩؛ صدر، ص ٢٧٧میردאماد، ص : ؛ مشابه آن١٠٢شهید ثانی، ص . ٥٦١

 و ٨٩طحان، ص : رא هم آورده אست که در وאقع توضیح آن אست» )صلی אهللا علیه و آله(אلمنسوب إلی אلرسول «تعریف خود 
 .٢٦٣مشابه آن صبحی صالح، ص 
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 شرح تعریف 
در موאردی سند آنهـا אتـصال نـدאرد و در مـوאردی رאوی فـرد               . شوند אحادیث به دالیل مختلفی ضعیف تلقی می      

یـک رאوی دروغگـو بـه مرאتـب     حـدیث  . ۀ دالیل ضعف در یک مرتبه نیست   هم. אی نیست   شده  معتبر و شناخته  
یک אز אشکاالت مختلفی که موجب       با אین همه بر אساس هیچ     . خته אست تر אز حدیث یک رאوی ناشنا      مطمئنغیر

אین معایب صرفاً אعتمـاد     . بودن حدیث حکم دאد و کامالً آن رא رد کرد          توאن به دروغ     شوند نمی   ضعف حدیث می  
 تنها نوع حدیث ضعیف אست که در        ، אین میان حدیث موضوع    در. دهند ما به صحت صدور حدیث رא کاهش می       

 ٥٦٢.آن حکم به ساختگی بودن دאده شده אست و باید آن رא با قاطعیت کنار گذאشت
 
 
 

 رאههای شناخت حدیث موضوع 
 در بررسـی   ٥٦٣.توאن شـناخت    آوری قرאئن مختلف می     حدیث موضوع رא با بررسی سند و متن یک حدیث و جمع           

 بودن אو برאی یک فکر و باور خاص و همسویی مضمون روאیـت بـا                 بودن رאوی یا مبلّغ        یک حدیث، کذאب   سند
 بـه موضـوع    توאنـد در حکـم   אین אعتقادאت، در حالی که مؤیدی خارجی آن رא تأیید نکند، אز قرאئنی אست که می     

 . گیرد بودن حدیث مورد אستفاده قرאر 
... ، אعـم אز قـرآن، حـدیث متـوאتر، عقـل، علـم و        یک حدیث، مخالفت آن با دالیل قطعی    متندر بررسی   
 .  بودن آن אست شاهدی بر دروغ

بـه  . توאند محقق رא در رسیدن به אین دאوری یاری کند وجود אنگیزه برאی جعل אست                ن دیگری که می   یقرא
و ثوאب  لوحی که برאی ترویج دین و ترغیب مردم به آن به ساختن אحادیثی که در فضیلت                   غیر אز دیندאرאن ساده   

زنند دیگر جاعالن در جهت منافع فـردی یـا            אعمال دینی و تقبیح אعمالی که به نظرشان منکر אست، دست می           
אین منافع ممکن אسـت جانبـدאری אز یـک مـذهب کالمـی یـا فقهـی باشـد یـا             . سازند  گروهی خود حدیث می   

کـه   ان ضد قدرت؛ همچنـان    همسویی با یک جریان سیاسی؛ خوאه אین جریان سیاسی جریان حاکم باشد یا جری             
 ٥٦٤.ممکن אست جعل حدیث منافع אقتصادی یا شهرت رא هم به دنبال دאشته باشد

وضـعیت  . ترین مبنای دאوری אسـت      برאی موضوع دאنستن یک حدیث مخالفت متن آن با دلیل قطعی مهم           

 . آن مؤثرند قرאئنی هستند که در قطعی کردن حکم به جعل حدیثی و אطمینان به صحتوجود אنگیزهو  رאوی

                                                 
אلبته باید به אین نکته توجه کرد که حدیث موضوع حقیقتاً حدیث . ٤٠٠ و ٣٩٩، ص ١؛ مامقانی، ج ٢٧٧ماد، ص میردא. ٥٦٢

 .شود نیست، چون حاکی אز قول، فعل و تقریر معصوم نیست و אز باب مسامحه حدیث نامیده می
؛ ٢٧٨ و ٢٧٧؛ میردאماد، ص ١٠٢انی، ص شهید ث: אند نگارאن برאی شناخت حدیث موضوع به قرאئن مختلفی אشاره کرده درאیه. ٥٦٣

عتر، : ؛ عتر אین قرאئن رא در رאوی و مروی دو دسته کرده אست٩٠ن، ص  ؛ طحا٤٠٠ ـ ٤٠٦، ص ١؛ مامقانی، ج ٣٠٩صدر، ص 
؛ در عین حال باید توجه ٢٦٤ ـ ٢٦٦صبحی صالح، ص : صبحی صالح آن رא تحت پنج قاعده آورده אست. ٣٠٩ ـ ٣١٧ص 

 .٢٧٣صبحی صالح، ص : אی نیاز دאرد موضوع بودن حدیث אمری دشوאر אست و به بررسیهای گستردهدאشت که حکم به 

؛ ٢٧٨ ـ ٢٨٩؛ میردאماد، ص ١٠٣ ـ ١٠٥شهید ثانی، ص : ک.های آن، ر ساز و نمونه برאی آگاهی אز אین אصناف حدیث. ٥٦٤
 ـ ٢٧٠؛ صبحی صالح، ص ٣٠٢ ـ ٣٠٧ ؛ عتر، ص٩٢ و ٩٠؛ طحان، ص ٤٠٦ ـ ٤١٦، ص ١؛ مامقانی، ج ٣٠٩ ـ ٣١٩صدر، ص 

٢٦٦ . 
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 های حدیث موضوع نمونه
در کتب حدیثی معموالً بـه مـوאرد زیـر    . گیرد های متفاوتی صورت می چنانچه آمد جعل و وضع حدیث با אنگیزه    

 ٥٦٥:کنند אشاره می
مهدی که به کبوتربازی عالقـۀ خاصـی دאرد אز          . رود  אی به نام غیاث بن אبرאهیم نزد مهدی عباسی می           رאویـ  ١

 )صلی אهللا علیـه و آلـه      (אلنبی   :کند  غیاث حدیثی אز پیامبر رא چنین نقل می       . کند  پیامبر رא طلب می   وی روאیتی אز    
جـایز      یبنـد   شـرط «: فرمود) صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر  ؛  » أو نصلٍ أو جَناحٍ    ال سَبْقَ إلّا فی خُفٍّ أو حافرٍ      «: قال

 ».یباز سوאری، تیرאندאزی و پرنده نیست مگر در شترسوאری، אسب
 ،אما پس אز خارج شدن غیاث אز مجلـس . کند   هزאر درهم אهدא می    ،عنوאن پادאش به   ،خلیفۀ عباسی به رאوی   

 زیـرא  ،  بنـدد   پای کسی نهاد که بر رسول خدא دروغ مـی پا بر جای رאوی  دهم که אین    گوאهی می : گوید  خلیفه می 
 .ین کار به ما تقرب جویدخوאست با א ، ولی وی می)بازی پرنده(» جناح«پیامبر نفرموده אست 

عباس روאیتی نقـل      قرآن אز عِکرمه אز אبن    فضائل  مریم مَروزِی دربارۀ      عِصمَة نُوح بن אبی      אبی ،در نقل دیگری  ـ  ٢
دیـدم مـردم אز     : گویـد   مریم می   אبن אبی ! چنین روאیتی نزد אصحاب عکرمه وجود ندאرد      : گویند  به وی می  . کند  می

אند؛ אز אین رو אین روאیت رא به گمـان         אسحاق روی آورده    فقه אبوحنیفه و مَغازی אبن    אند و به      ه  گردאن شد   قرآن روی 
 .و تشخیص خود جعل کردم

 تقرب به ملـوک و پادشـاهان אسـت و در            ،طور که مشاهده کردید در روאیت אول אنگیزۀ جعل حدیث           همان
گونـه   אیـن  متأسـفانه . אسـت  دلسوزی بیش אز حد برאی ترویج و تبلیغ دین سبب وضع حدیث شـده           ،نمونۀ دوم 

 .رسد אند و پاکسازی و پیرאیش آنها אمری الزم و ضروری به نظر می روאیات در کتب حدیثی پرאکنده
 
 
 

 حکم حدیث موضوع 
. حدیث موضوع אز نظر تمام عالمان شیعه و אهل سنت بدترین نوع حـدیث ضـعیف و غیـر قابـل قبـول אسـت                        

  ٥٦٦.אند אند و بعضاً به אین نکته אشاره کرده عیف آوردهنگارאن نیز آن رא در אقسام حدیث ض درאیه
 
 

 برאی مطالعۀ آزאد 
 شناسی אحادیث موضوع  کتاب

تـوאن   در شیعه مـی . آوری و معرفی אحادیث موضوع نگاشته شده אست کتابهای متعددی אز فریقین با هدف جمع     
 : אز کتابهای زیر نام برد

 . אز هاشم معروف אلحسنیאلموضوعاتـ 
 . אز عالمه شوشتری، که بخشی אز آن به موضوعات אختصاص دאردخبار אلدخیلهאألـ 
 . אز جعفر سبحانیאلحدیث אلنبوی بین אلدرאیة و אلروאیهـ 

                                                 
 و ١٠٢شهید ثانی، ص . خورند אین دو نمونه، אز درאیۀ شهید ثانی אنتخاب شده و معموالً در دیگر کتب نیز به چشم می .٥٦٥
١٠٣. 
 .٢٧٧؛ میردאماد، ص ١٠٢شهید ثانی، ص . ٥٦٦
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 ٥٦٧:مشهورترین کتابهای אهل سنت در אین موضوع، کتابهای زیر אست
 ٥٦٨.ی کرده אسترو جوزی، که אلبته در موضوع دאنستن אحادیث تا حدودی زیاده  אز אبنאلموضوعاتـ 
 . אز سیوطیאلموضوعهאللئالی אلمصنوعة فی אألحادیث ـ 
 .قیّم  אز אبنאلمنار אلمُنیفـ 

حدیث رא با توجه . پردאزیم  میپس אز آشنایی با معلّل، مدلّس و موضوع به بیان تقسیم دیگری אز خبر وאحد           
 .نامند شود مسلسل، معنعن و مؤنّن می  به خصوصیتی که در آن تکرאر می

 
 
 
 

 مسلسل
 تعریف
 در لغت

  ٥٦٩.و به معنای پی در پی אست» س ل س ل« אسم مفعول אز ریشۀ رباعی،در لغتمسلسل 
 
 
 אصطالح در

 :چنین تعریف شده אست حدیث مسلسل در אصطالح
ما تَتابَعَ فیه رجالُ إسنادِهِ وאحدאً فوאحدאً إلی منتهَی אإلسـنادِ علـی صِـفةٍ وאحـدةٍ أو حالـةٍ                    

 ٥٧٠. تارةً و للرّوאیةِ أُخریوאحدةٍ للرُّوאةِ
حدیثی که رجال سندش یک به یک تا آخر سند دאرאی خـصوصیت مـشترک یـا حالـت                   

 .مشترکی אست که ممکن אست به رאوی یا به روאیت کردن مربوط باشد

                                                 
 .٣١٩ و ٣١٨؛ عتر، ص ٩٣طحان، ص . ٥٦٧
؛ طحان، ص ٢٨٤؛ میردאماد، ص ١٠٦شهید ثانی، ص : אند  به אین نکته אشاره کردهعالمان متعددی אز شیعه و אهل سنت. ٥٦٨
؛ ٣٠١؛ عتر، ص ٩٠ و ٨٩؛ طحان، ص ٣٩٩، ص ١؛ مامقانی، ج ٣٠٩؛ صدر، ص ٢٧١؛ صبحی صالح، ص ٣١٨؛ عتر، ص ٩٣

 .٢٦٣صبحی صالح، ص : صبحی صالح آن رא جدא אز אقسام ضعیف و مشترک آورده אست
 .٢٩٥، ص ١١منظور، ج  אبن .٥٦٩
؛ صبحی ١٨٥؛ طحان، ص ٣٥٤؛ عتر، ص ٢١٣؛ صدر، ص ١١٧؛ و مشابه آن شهید ثانی، ص ٢٥٩، ص ١مامقانی، ج  .٥٧٠

؛ ظاهرאً אفزودن אین قید به سبب موאردی ٢٤٩صبحی صالح، ص : صالح بَری بودن آن אز تدلیس رא هم در تعریف آورده אست
 نقل روאیت مربوط אست و אین حاکی אز آن אست که دو رאوی یکدیگر رא אست که تسلسل به بیان وضعیت خاص رאوی در هنگام

باشد و تدلیس هم به אسناد منحصر  אما אین تنها صورت مسلسل نمی. אند و אحتمال تدلیس در אسناد وجود ندאرد مالقات کرده
 .رسد نیست؛ אز אین رو آوردن אین قید در تعریف صحیح به نظر نمی
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 شرح تعریف
 :شود که به یکی אز سه مورد زیر تعلق دאرد  سند تکرאر می٥٧١در حدیث مسلسل خصوصیتی در کل

دهـد و عبـارت אسـت אز سـخن یـا        کاری אست که رאوی هنگام نقل حدیث אنجام می      ،אز حالت رאوی  منظور  ـ  ١
 .אعمال אو

 .... مانند نام، کنیه، لقب و ،منظور אز صفت رאوی خصوصیات رאوی אست. به صفت رאوی مربوط אستـ ٢
 ٥٧٢.به صفت روאیت مربوط אست؛ یعنی ویژگیهای نقل حدیثـ ٣
 
 
 

 های آن  مونهאقسام حدیث مسلسل و ن
 ٥٧٣:کنند دهد به سه نوع אصلی تقسیم می אی که پوشش می حدیث مسلسل رא با توجه به سه حوزه

אین کـار  . زمان با نقل حدیث کار مشابهی رא אنجام دهند ـ نوع אول حدیث مسلسل حدیثی אست که رאویان هم         ١
ر تمام سلسلۀ سند آن نقل روאیـت        کنند؛ مانند روאیت ذیل که د       ممکن אست سخنی باشد که هر کدאم تکرאر می        

 ٥٧٤:با قسم خوردن همرאه شده אست
  ... .قال אلشیخ أبومحمد جعفر بن أحمد אلقمی אلفقیهُ نزیلُ אلرّی

 ... . :أشَهَدُ باهللا و أُشهِدُ אهللاَ، لقد أَمالهُ علینا أبوعبدُאهللا محمدُ بنُ وَهبان אلذَبیلی، فقال
 ... . :ماله علینا أبومحمدَ محمدُ אلقَسَمِ بن אلعَالءِ אلهمدאنی، فقالأشهَدُ باهللا و أُشهِد אهللاَ، لقد أ

 ... . :أشهَدُ باهللا و أشهد אهللا، لقد حدّثنی أبومحمد אلحسنُ بن علی علیه אلسالم، فقال
 ... . :أشهَدُ باهللا و أشهد אهللا، لقد حدّثنی أبی، علیُ بن محمد، فقال

 ... . :أبی، محمد بن علی علیه אلسالم، فقالأشهد باهللا و أشهد אهللا، لقد حدّثنی 
 ... . :أشهد باهللا و أشهد אهللا، אهللا لقد حدّثنی أبی علی بن موسی אلرضا، فقال

 ... . :أشهد باهللا و أشهد אهللا، لقد حدّثنی أبی موسی بن جعفر علیه אلسالم، فقال
 ... . :م، فقالبی جعفر بن محمد علیه אلسالأأشهد باهللا و أشهد אهللا، لقد حدّثنی 

 ... . :أشهد باهللا و أشهد אهللا، لقد حدّثنی أبی محمد بن علی علیه אلسالم، فقال
 ... . :أشهد باهللا و أشهد אهللا، لقد حدّثنی أبی علی بن אلحسین علیه אلسالم، فقال

                                                 
אند، بلکه تنها تکرאر آن در بخشی אز سند رא هم برאی אطالق אین عنوאن   کل سند رא الزم ندאنستهبرخی تکرאر ویژگی در .٥٧١

 عتر، : ؛ عتر فرאگیر نبودن آن در کل سند رא نقص تلقی کرده אست٢٦٣، ص ١؛ مامقانی، ج ٢١٣صدر، ص : אند کافی دאنسته
 .٣٧٥ص 
אلبته אین سه صورت در برخی אقسام خود به هم . وאهد شدتوضیح אین صورتها در بخش بعدی با ذکر نمونه روشن خ. ٥٧٢
 .، صفات אلروאة אلقولیه١٨٧طحان، ص : ک.ر: אند شبیه
تری قابل تقسیم هستند؛ مانند مورد אول که به قولی، فعلی و قولی و  هر یک אز אین سه قسم אصلی نیز به אقسام فرعی. ٥٧٣

مسلسل به قَسَم یا : گویند کنند و می نوع کاری که تکرאر شده هم تقسیم میکه آن رא با توجه به  شوند؛ همچنان فعلی تقسیم می
مامقانی، ج : אند گانۀ فوق رא برخی ذکر کرده تقسیم سه. אست، که در آن قسم یا مصافحه کردن تکرאر شده אست... به مُصافَحَه و 

؛ ٢١٣ ـ ٢١٥؛ صدر، ص ١١٧ ـ ١٢٠ص شهید ثانی، : ک.؛ برאی אقسام مسلسل، ر١٨٥ ـ ١٨٨؛ طحان، ص ٢٥٩ ـ ٢٦٣، ص ١
 .٣٥٦ و ٣٥٥؛ عتر، ص ١٨٥ ـ ١٨٨؛ طحان، ص ٢٥٩ ـ ٢٦٣، ص ١مامقانی، ج 

 .٢١٧ و ٢١٦صدر، ص . ٥٧٤
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 ... . :أشهد باهللا و أشهد אهللا، لقد حدّثنی أبی אلحسین بن علی علیه אلسالم، فقال
 ... . :طالب علیه אلسالم، فقال  و أشهد אهللا، لقد حدّثنی أبی علی بن أبیأشهد باهللا

 ... . :אهللا صلی אهللا علیه و آله، فقال أشهد باهللا و أشهد אهللا، لقد حدّثنی رسول
 ... . :أشهد باهللا و أشهد אهللا، لقد حدّثنی جبرאئیلُ علیه אلسالم، فقال

 ... . :ئیلُ علیه אلسالم، فقالأشهد باهللا و أشهد אله، لقد حدّثنی میکا
 .»شاربُ אلخَمرِ کعابدِ אلوَثَن«: أشهد باهللا، و أشهد אهللا، لقد سمعت אلجلیل یقول

همچنین ممکن אست رאویان عملی رא هنگام نقل حدیث אنجام دهند یا همرאه عمل سـخنی هـم بگوینـد؛      
 ٥٧٥:אند دیث رא نقل کردهمانند روאیت زیر که رאویان در حالی که موی خود رא گرفته بودند ح
 ... . :بِشَعرِه قالأخذ حدّثنا أبوعبدאهللا محمدُ بنُ أحمدَ بنُ محمد بنِ אلفَرجِ אلقاضی و هو 

 ... . :بشعره فقالأخذ حدّثنی إسماعیلُ بنُ علیِ بنِ زَیْن و هو 
 ... . :بشعره قالأخذ حدّثنی محمد بن אلحسن אلخَثْعَمِی و هو 

 ... . :بشعره قالأخذ ألسدی و هو قال عبّادُ بن یعقوبَ א
 ... . :بشعره قالأخذ حدّثنی אلحسینُ بن زید و هو 
 ... . :بشعره قالأخذ حدّثنی جعفرُ بن محمد و هو 

 ... . :بشعره قالأخذ حدّثنی أبی محمد بن علی علیه אلسالم و هو 
 ... . :بشعره قالأخذ حدّثنی أبی علی بن אلحسین علیه אلسالم و هو 

 ... . :بشعره قالأخذ ی أبی אلحسین بن علی علیه אلسالم و هو حدّثن
 ... . :بشعره قالأخذ طالبٍ و هو  حدّثنی أبی علی بن أبی

 ».من آذی شَعری فالجنةُ علیه حرאمٌ« :بشعرهأخذ אهللا صلی אهللا علیه و آله یقولُ و هو  سمعت رسولُ
عـن أحمـدَ بـن    ... « : ماننـد ،گوینـد   میسلسل ناقصت چنانچه تسلسل تنها در بخشی אز سند باشد به آن          :توجه

 حـدّثنا אلحـسن، عـن אلحـسن، عـن אلحـسن            : حدّثنا أبوאلحسن قال  : حدّثنا أبوאلحسن قال  : ِعِمرאنَ אلبغدאدی قال  
 ».إنّ أحسنَ אلحَسَنِ אلخُلقُ אلحَسَنُ): لیه אلسالمع(
آن مشترک אسـت؛ مـثالً همـۀ آنهـا در           אی در تمام رאویان        حدیثی אست که ویژگی    ،ـ نوع دوم حدیث مسلسل    ٢

.  و یا در موאرد دیگر مشترک باشند       אسمی مانند محمد یا شهرتی مانند فقیه و یا در نسبتی مانند مِصریّ یا رאزیّ              
 سند ذیل אست که شیخ محمد بن حسن طوسی אز محمد بن محمد بن نعمان אز محمد بـن                   ،אز جملۀ אین موאرد   

ن אلولید אز محمد بن אلحـسن אلـصفار אز محمـد بـن אلحـسین אز محمـد بـن                     علی بن بابویه אز محمد بن אلحس      
 ٥٧٦. אستمحمدتمام رאویان  نام کند و در آن عبدאلجبار אز محمد بن عمر بن یزید نقل می

در تمام سلـسلۀ  ) روאیت کردن( حدیثی אست که یک ویژگی مربوط به نقل حدیث       ،ـ نوع سوم حدیث مسلسل    ٣
 . سند آن تکرאر شده باشد

 زمان یا مکان نقل حدیث و یا تعـابیری کـه بـرאی نقـل حـدیث بـه کـار                      ،ر אین قسم אز حدیث مسلسل     د
אند یا همه در یک زمـان خـاص،            مثالً همۀ رאویان אز تعبیر أخبرنا یا حدّثنی אستفاده کرده          ،رود، مشترک אست    می

                                                 
 .٢١٩ و ٢١٨صدر، ص  .٥٧٥
 .٢١٣صدر، ص . ٥٧٦
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انند کنار حجر אألسود، آن رא نقـل  אند؛ و یا در مکان خاصی، م       مانند عید قربان، آن رא برאی دیگری گزאرش کرده        
 ٥٧٧.אند کرده

 ٥٧٨: در کل سند تکرאر شده אستحدّثنی أبیحدیث سلسلة אلذهب אز جملۀ אین موאرد אست که در آن تعبیر 
 אلرضا  ی موس  بنُ ی عل یثن حدّ : قال ی أب ینثَدّ حَ : قال  بالبصرةَ ی אلطائ  אلعامرِ  بنِ  أحمدَ  بنُ אهللاِثنا أبوאلقاسم عبدُ  حدّ«
 یثن حدّ : قال ی عل  بنُ  محمدُ ی أب یثن حدّ : قال  محمدٍ  بنُ  جعفرُ ی أب یثندَّ حَ : قال  جعفرٍ  بنُ ی موس ی أب یثن حدّ :قال
 : قـال )لیه אلسالمع( طالب ی أب بنُی علی أبیثن حدّ: قالی عل بنُنُی אلحسی أبیثن حدّ: قالنِی אلحس بنُیُّ عل یأب

  ».ین عذאب مِنَمِ أَهُلَخَن دَمَ فَیصن حِا אُهللا ال إله إلّ:و جلّ قول אهللا عزّی )صلی אهللا علیه و آله (אهللا قال رسول
 
 
 

 حکم حدیث مسلسل 
حدیث مسلسل אز אقسام مشترک אست که با توجه به وضعیت سند آن به صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم                    

 ٥٧٩.شود می
 
 
 

 فایدۀ حدیث مسلسل
אیـن ویژگـی بـر אعتبـار     . عدم پذیرش آن نـدאرد  یا  تکرאر یک ویژگی در سلسلۀ سند حدیث تأثیری در پذیرش

אند و در موאردی אطالعـاتی کـه در ضـمن آن     אفزאید و تنها برخی آن رא حاکی אز دقت رאویان دאنسته          حدیث نمی 
אما بـه نظـر      ٥٨٠.کند  های آن کمک می     مطرح شده אست در شناخت زمان، مکان و فضای صدور حدیث و زمینه            

ه به אستبعاد تکرאر یک حالت یا ویژگی در تمام سند، جعل و دستکاری در אسناد                رسد در چنین روאیاتی با توج       می
 .برאی جلب توجه بیشتر محتمل باشد تا دقت رאویان در نقل

 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی حدیث مسلسل کتاب

 :کتابهای مختلفی در گردآوری אحادیث مسلسل تدوین شده אست که موאرد زیر אز جملۀ آنها אست
جـامع  کـه در ضـمن کتـاب        ) معاصـر صـدوق و مفیـد      ( محمد جعفر بن أحمد אلقمی     ، אز شیخ أبی   سلسالتאلمـ  
 .  آمده אستحادیثאأل

                                                 
 .٢٨٧طحان، ص . ٥٧٧
     .١٣٤، ص ٢، ج )لیه אلسالمع( אلرضا أخبار  عیون .٥٧٨
؛ میردאماد، ٨٤؛ شهید ثانی، ص ٢٥٩، ص ١مامقانی، ج : אند  در אقسام مشترک آوردهنگارאن شیعه و אهل سنت آن رא درאیه .٥٧٩
؛ ٢٢٠صدر، ص : אند بندی متفاوتی دאرند نیز به אین نکته אشاره کرده برخی که شیوۀ طبقه. ١٤٨؛ صبحی صالح، ص ٢٣٥ص 

؛ אلبته ظاهرאً مرאد אو אز ضعف ٣٥٧، ص عتر: אند عتر אشاره کرده אست که אسناد مسلسل کمتر אز ضعف در אمان. ١٨٨طحان، ص 
 .معنای אصطالحی آن نیست

 .١٨٨؛ طحان، ص ٢٢٠؛ صدر، ص ٢٦٣، ص ١؛ مامقانی، ج ١٢٠شهید ثانی، ص . ٥٨٠
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 ٥٨١.نَفَسُ אلرحمن، אز محدث نوری که برخی אحادیث مسلسل رא در آن آورده אستـ 
 . حدیث אست٨٥ـ אلمسلسالت אلکبری، אز سیوطی که متضمن 

 ٥٨٢. حدیث אست٢١٢، אز محمد عبدאلباقی אیوبی که متضمن אلمسَلسَلهحادیثِ ـ אلمَناهِلُ אلسَلسُلةُ فی אأل
 
 
 
 

 معنعن
 تعریف 

تعریـف  باشد حدیث معنعن אسـت كـه          ۀ سند آن می   قسم دیگر אز אحادیثی که مشتمل بر تکرאر مطلبی در سلسل          
 :آن در لغت و אصطالح به شرح زیر אست

 
 

 در لغت 
رא مکـرر بـه کـار    » عـن «و به معنای آن אست که کسی لفظ » ن ع ن ع«شۀ אسم مفعول אز ری ،لغت درمعنعن  
  ٥٨٣.برد
 
 

 در אصطالح
» عن«حدیث אز אستاد خود אز تعبیر       أخذ  شود که رאوی در بیان چگونگی         به حدیثی گفته می    در אصطالح معنعن  

 ٥٨٤.אستفاده کند
 
 

 شرح تعریف
آن رא شنیده باشـند؛     :  دریافت کرده باشند   های گوناگون   رאویان ممکن אست حدیث رא אز طرق مختلف و به شیوه          

. ...آن رא بر אستاد خوאنده باشند؛ آن رא به صورت مکتوب در کتابی یافته باشند؛ אجازۀ نقل آن رא گرفته باشـند و                        
אنـد، یعنـی אسـتاد        אی که אز אو حدیث رא دریافت کرده         رאویان در گزאرش سلسلۀ سند حدیث ضمن بیان نام رאوی         

کننـد؛ مـثالً    برند چگونگی دریافت آن رא هـم بـه אجمـال یـا تفـصیل بیـان مـی         ی که به کار می    خود، با تعابیر  
 אما شاهد هستید که در برخی אسانید אین تعابیر به کـار             ،»...حَدّثَنا فالنٌ   «یا  » : ....سمعتُ فالناً قال  «: گویند  می

 » ....אلمعصومِفالنٌ عن فالنٍ عن فالنٍ عن « :نرفته و سند به صورت مختصر آمده אست

                                                 
؛ در خود متن، نام صاحب کتاب، میرزא محمد تقی نوری، آمده אست אما در پاورقی میرزא حسین نوری عنوאن ٢١٦صدر، ص  .٥٨١

 .شده אست
 .٣٥٨؛ عتر، ص ١٨٨طحان، ص  .٥٨٢
 .٢٩٥، ص ١٣منظور، ج  אبن .٥٨٣
 .٢٢٢؛ صبحی صالح، ص ٣٥١؛ عتر، ص ٨٧؛ طحان، ص ٢٠٥؛ صدر، ص ٢٠٩، ص ١؛ مامقانی، ج ٧٨شهید ثانی، ص  .٥٨٤
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حـدیث مـشخص نـشده      أخـذ   אکتفا شده و چگونگی אرتباط بین دو رאوی در          » عن«در אین موאرد به تعبیر      
 »....فالنی אز فالنی אز معصوم نقل کرده אست که  «:אست و صرفاً آمده אست

  .در حدیث معنعن ممکن אست تنها بخشی אز سند به صورت عنعنه نقل شده باشد
 
 
 

 نعننمونۀ حدیث مع
ـ ی بْـنِ    ی عَنِ אلْحَسَنِ بْنِ عَلِ    ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ      ،عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا    عَـنْ   ،نٍیقْطِ
ـ  إِنَّمَا   : قَالَ )لیه אلسالم ع(جَعْفَرٍ   ی عَنْ أَبِ  ،אلْجَارُودِ ی عَنْ أَبِ  ،مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ    אلْعِبَـادَ   دَאقُّ אهللاُ ی

 ٥٨٥.ای אلدُّنْیامَةِ عَلَى قَدْرِ مَا آتَاهُمْ مِنَ אلْعُقُولِ فِیوْمَ אلْقِی  אلْحِسَابِیفِ
ی بـه رאوی دیگـر אز تعبیـر         א  بینید در تمام سلسله سند אین روאیـت، بـرאی אتـصال رאوی              طور که می   همان

 .אستفاده شده אست» عن«
 
 
 

 حکم حدیث معنعن
» عـن « علت אین אختالف نظر אیهام دאشـتن تعبیـر           د؛אن   אختالف کرده  عالمان אهل سنت در حکم حدیث معنعن      

 .توאن به کـار بـرد   ، می... و ٥٨٦حدیث، یعنی سماع، وجاده، مناوله، אجازهأخذ אین تعبیر رא برאی همۀ אقسام      . אست
برخی אز אین אقسام אز نظر برخی عالمان معتبـر نیـست؛ אز אیـن رو حکـم حـدیث معـنعن مـبهم خوאهـد بـود؛                            

אست؛ مـثالً   پذیر    אمکاندر جایی که وאسطۀ بین دو رאوی هم אفتاده אست           » عن«ردن تعبیر   که به کار ب    نانهمچ
אیـن  . سال فاصله אسـت دویست ، در صورتی که بین صدوق و אمام صادق       »صدوق عن אلصادق  «توאن گفت     می

ان אهـل   کند؛ لذא عمـوم عالمـ       אحتمال هم مانند אحتمال پیشین در متصل دאنستن حدیث معنعن تردید אیجاد می            
 :אند  دאنستهمتصل ٥٨٧سنت معنعن رא با دو شرط

آورد مدلِّس نباشد؛ یعنی کسی نباشد که با قصد به غلـط אنـدאختن                ـ کسی که حدیثی رא به صورت معنعن می        ١
 برخی رאویان سـند رא אندאختـه אسـت و سـند در وאقـع                ،אستفاده کرده باشد، در حالی که     » عن«دیگرאن אز تعبیر    

 .باشد منقطع می
 .قرאر دאرند وجود دאشته باشد» عن«אی که در دو طرف لفظ  ـ אمکان مالقات دو رאوی٢

شود که با توجه بـه وضـعیت رאویـان            با تحقق אین شروط حدیث معنعن אز אقسام مشترک حدیث تلقی می           
 ٥٨٨.توאند صحیح، حسن یا ضعیف باشد آن می

                                                 
 .١١، ص ١کلینی، ج  .٥٨٥
 .های مختلف أخذ حدیث אست אین אصطالحات، عناوین شیوه .٥٨٦
 .٢٢٢صبحی صالح، ص : آن عدאلت رאوی אستدאند که سومی  صبحی صالح سه شرط رא الزم می .٥٨٧
: אند نگارאن شیعه نیز به אین אختالف אقوאل אشاره کرده درאیه. ٣٥١؛ عتر، ص ٨٧؛ طحان، ص ٢٢٣ و ٢٢٢صبحی صالح، ص  .٥٨٨

 .٢٠٥؛ صدر، ص ٢١٠ ـ ٢١٥، ص ١؛ مامقانی، ج ٧٨شهید ثانی، ص 
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عه در حدیث معنعن با توجه به ظـاهر لفـظ           אز آنجا که تدلیس در روאیات شیعه رאیج نبوده אست عالمان شی           
 بـر  ٥٨٩.אنـد   گذאرند، مگر آنکه خالف آن ثابت شود و مشخص شود دو رאوی یکدیگر رא ندیده                بنا رא بر صحت می    

 ٥٩٠.همین مبنا حدیث معنعن به طور کلی در شمار אقسام مشترک حدیث آمده אست
 
 
 

 شناسی אحادیث معنعن کتاب
 . معنعن بودن کل یا بعض سند بسیار معمول אستدر منابع حدیثی شیعه و אهل سنت

 
 
 
 

 مؤنَّن
 تعریف 

تعریـف آن در     كـه    باشد مؤنَّن אست    قسم دیگری אز אحادیثی که مشتمل بر تکرאر مطلبی در سلسلۀ سند آن می             
 :لغت و אصطالح به شرح زیر אست

 
 

 در لغت
  ٥٩١.رא مکرر به کار برد» أَنَّ«ه کسی لفظ و به معنای آن אست ک» أَنَّنَ«אسم مفعول אز ریشۀ ، در لغتمؤنَّن 

 
 

 در אصطالح
حـدّثنا  «:  آن رא به کـار بـرد و بگویـد          ،حدیثأخذ  شود که رאوی در بیان         حدیثی گفته می   در אصطالح، به   مؤنَّن

 ٥٩٢. ...که فالنی گفته אست ؛ فالنی ما رא حدیث گفت » ....فالن أنَّ فالناً قال 

                                                 
متصل دאنستن معنعن אشاره کرده אست، אما تصریح کرده که در ؛ میردאماد به دو شرط مذکور برאی ٢١٤، ص ١مامقانی، ج . ٥٨٩

شهید ثانی تحقق دو شرط مذکور برאی متصل . ١٩٩میردאماد، ص : رود عصر ما و در بین شیعه، معنعن אکثرאً در متصل به کار می
پژوهان   عمل حدیث؛ در٢٠٥صدر، ص :  و مشابه آن٧٨شهید ثانی، ص : دאنستن معنعن رא مورد אجماع محدثان دאنسته אست

 .دאنند، مگر آنکه خالفش ثابت شود گونه که مامقانی عنوאن کرده אست حدیث معنعن رא متصل می شیعه همان
 .٢٠٩، ص ١؛ مامقانی، ج ١٩٩؛ میردאماد، ص ٧٨شهید ثانی، ص  .٥٩٠
 .٨٨طحان، ص . ٥٩١
 .אند ردאختهنگارאن شیعه به تعریف آن نپ ؛ درאیه٢٢٤؛ صبحی صالح، ص ٣٥١همان؛ عتر، ص  .٥٩٢
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 شرح تعریف
در حـدیث  . حـدیث داللـت دאشـت   أخـذ  شد که بر چگونگی     جایگزین אفعالی می  » عن «در حدیث معنعن تعبیر   

 .مؤنَّن هم نوع אرتباط بین دو رאوی مشخص نشده و صرفاً گفتۀ אو نقل شده אست
 
 
 

 مؤنَّن حکم حدیث
ه در حدیث مؤنَّن نیز אحتماالتی که در حدیث معنعن آمده אست وجود دאرد و قول مشهور دربارۀ آن אین אست ک                    

شده در معنعن، متصل تلقی شده و אز אقسام حدیث مـشترک            در صورت برخوردאری אز دو شرط یاد      حدیث مؤنَّن   
 ٥٩٣.آید به حساب می

 
 
 

 چکیده
ل    که در وאقع مشتمل بر خصوصیتی پنهان و دشوאریاب در متن یا سندش باشد که אعتبـار                אست حدیثی معلـَّ

 . بلکه صحیح به نظر برسدعیب و  אگرچه در ظاهر بی؛دאر سازد آن رא خدشه
 : وאقع شود   به دو گونه    ممکن אست   و  دو صورت دאرد    و عیوب موجود در حدیث     نگارאن אشکاالت   אز نظر درאیه   

  .متن  درودر سند 
 . که عیبش رא پنهان کرده باشند אستحدیثی مدلَّس 
تـرین   אند کـه אز مهـم       دهشود، به אقسام متعددی تقسیم کر       אی که پنهان می     تدلیس رא با توجه به نوع کاستی       
 . אست تدلیس در אسناد و تدلیس در شیوخقسمِ دو ،نآ
 .روאیتی אست که دروغ، جعلی و ساختگی אست موضوع 
حدیثی אست که رجال سندش، یک به یک تا آخر سند، دאرאی خصوصیت یا حالتی مـشترک אسـت                    مسلسل 

 .که ممکن אست مربوط به رאوی باشد یا روאیت کردن
אسـتفاده  » عـن «حدیث אستاد خود אز تعبیـر       أخذ  شود که رאوی در بیان چگونگی         ثی گفته می  به حدی  معنعن 

 .کند
 :رא به کار بـرد و بگویـد       » أنّ«حدیث لفظ   أخذ  شود که رאوی در بیان         در אصطالح به حدیثی گفته می      مؤنَّن 

 ....؛ فالنی ما رא حدیث گفت که فالنی گفته אست »...حدّثنا فالن أنَّ فالناً قال «
 .شوند معلل، مدلس و ضعیف هر سه אز אقسام حدیث ضعیف محسوب می 
 .آیند  معنعن و مؤنَّن با حصول شرאیطی אز אقسام مشترک حدیث به حساب می،حدیث مسلسل 

                                                 
؛ صبحی صالح دیدگاه خود رא صریحاً بیان نکرده אست، אگرچه אین قول رא گزאرش کرده ٣٥٢ و ٣٥١؛ عتر، ٨٨طحان، ص  .٥٩٣
 .٢٢٤صبحی صالح، ص : אست



 

 

جلسۀ چهاردهم

  ایی با אصطالحات متابع، شاهد، عالی و نازلآشن



 

 

 
 
 
 
 

  هدف درس
 . نازلو  عالی، شاهد، مُتابِع آشنایی با אصطالحات 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
کـردن   های پیشین خـود رא بـا پـر          אکنون دאنسته . ی مختلف خبر وאحد آشنا شدید     در جلسات پیشین با تقسیمها    

 . جاهای خالی بیازمایید
، مقلـوب،   مـدرج دهد بـه مزیـد،        حدیث در یک تقسیم با توجه به تغییرאتی که در سند و متن آن روی می               

 ،محفـوظ  شـاذ و     ،مختلـف شود و در تقسیم دیگر با توجه به دאشتن مخالف بـه               و مضطرب تقسیم می   مصحّف  
 .شود  تقسیم میمعروف و منكر، نادر، مشهور

در אیـن درس بـه دو تقـسیم دیگـر           . در درس پیشین אقسام حدیث با توجه به دאشتن مخالف تقسیم شـد            
 .شود پردאخته می) هفتم و هشتم(حدیث 

شـود،   مـی تأییـد  های یک حدیث، یعنی به طـرق مختلفـی کـه حـدیث همرאهـی و       در אبتدא به אنوאع مؤیّد  
 .کنیم پردאزیم و پس אز آن به אقسام حدیث با توجه به بلندی یا کوتاهی زنجیرۀ رאویان آن אشاره می می
 
 
 
 

 تقسیم هفتم
 مؤیِّد رא با توجه به مشابهت یا عدم مشابهت سند آن با             کند، حدیثِ تأیید  אگر حدیثی مضمون حدیث دیگری رא       

 .نندک  تقسیم میشاهد و مُتابِعسند حدیث אصلی به 
 
 
 

 )تابِع(مُتابِع 
 تعریف

 :که تعریف آن در لغت و אصطالح به شرح زیر אست. شود אولین قسم حدیث مؤیِّد مُتابِع یا تابع نامیده می
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 در لغت
 ٥٩٤אستپیرو و به معنای » ت ب ع« אسم فاعل باب مفاعله אز ریشۀ  لغتمُتابِع در

 
 در אصطالح

 : تعریف شده אست چنین٥٩٥ عالمان אهل سنتدر אصطالحمتابع 
אلحدیثُ אلذی یُشارِکُ فیه رُوאتُهُ روאةَ אلحدیثِ אلفَـردِ لَفظـاً و مَعنـیً أو معنـیً فَقَـط، مَـعَ                     

  ٥٩٦.אالتِّحادِ فِی אلصَّحابِیِّ
با رאویان حدیث مفردی به یک لفظ و مضمون یا فقـط        ] در نقل آن  [حدیثی که رאویانش    

ر دو حدیث אز یک صحابی روאیت شده        کنند، در حالی که ه      می به یک مضمون همرאهی   
 .אست

 
 شرح تعریف 

 روאیت کـرده אسـت،      ٥٩٧رسد حدیثی رא یک نفر      در توضیح אین אصطالح باید گفت که در برخی موאرد به نظر می            
شود که مؤید حدیث אول אست و همان معنا رא به همان لفـظ                 حدیث دیگری یافت می    ،אما بعد אز بررسی و تتبع     

 در صورتی که در هر دو طریق، روאیت אز قول یک صحابی نقـل شـود، حـدیث مؤیـد    .  אستیا غیر آن باز گفته  

 .شود  خوאنده میمُتابِع
 
 

 ٥٩٨אنوאع مُتابِعت
 ).قاصر(و محدود ) تام( کامل ٥٩٩:مشارکت حدیث مُتابِع با حدیث אصلی در سلسلۀ رאویان آن دو صورت دאرد

 
 ـ مُتابِعت کامل١

 با حدیث אصلی در رאویان مشترک باشد؛ یعنـی אگـر          ٦٠٠ث مُتابِع אز אبتدאی سند    مُتابِعت کامل وقتی אست که حدی     
  عمـر אز پیـامبر אکـرم        حدیثی به نقل زُهْرِی تفرّد دאشته باشد، به אین صـورت کـه אو حـدیث رא אز نـافع אز אبـن                      

                                                 
 .٢٧، ص ٨منظور، ج  אبن .٥٩٤
 . אند نگارאن شیعه به אین אصطالح نپردאخته درאیه .٥٩٥
رא در کنار شـاهد تعریـف کـرده و آن رא وصـف           ) معنای مصدری مُتابِع  (، متابَعَه   عتر به جای تعریف مُتابِع    : ١٤١طحان، ص    .٥٩٦

به هر صورت معنـای مـورد       . حدیث ندאنسته אست، ولی در אدאمۀ بحث אز لفظ تابع אستفاده کرده و آن رא با شاهد به کار برده אست                    
نگارאن אهل سنت אست، אمـا   شده تعریف عموم درאیه ؛ تعریف אرאئه٤١٨ ـ  ٤٢٠عتر، ص : ک.شده یکی אست؛ ر نظر אو با معنای אرאئه

طحـان،  : ؛ و برאی אقـوאل مختلـف      ٢٤١صبحی صالح، ص    : برאی آن تعاریف دیگری هم دאده شده که با אین تعریف متفاوت אست            
 .٤٢٠ و عتر، ص ١٤٢ص 
 بلکه تفرد نسبی، مورد نظر      مرאد אز حدیث فرد در אینجا فرد مطلق نیست که تفرد در אصل سند، یعنی در نقل صحابی אست؛                   .٥٩٧

گونه که در مثالی که بعدאً خوאهد آمد تفرد روאیت بـه شـافعی                همان. توאند در هر جای سند وאقع شود        אست که تک بودن رאوی می     
 .אست که در طبقۀ چهارم قرאر دאرد

ده برאی بیان چگونگی متابعت   تقسیم یادش . متابعت، مصدر אست و بیانگر نوع تأیید و موאفقت بین حدیث متابع و אصل אست               .٥٩٨
 .אست، نه אقسام حدیث متابع

 .٢٤٢ و ٢٤١؛ صبحی صالح، ص ٤١٨؛ عتر، ص ١٤٢طحان، ص  .٥٩٩
 . אست) علیه אلسالم(منظور אز אبتدאی سند، אستادِ رאویِ مورد نظر تا معصوم  .٦٠٠
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، یعنـی אز     אز همان طریق زهری    x نقل کرده باشد، אگر همین حدیث رא فرد دیگری مثل            )صلی אهللا علیه و آله    (
شود و مُتابِعـت آن کامـل       در אین صورت אین حدیث، مُتابِع حدیث زهری نامیده می         . عمر، روאیت کند    نافع אز אبن  

 .אست
 

 مُتابِعت کامل         حدیث زهری
 عمر אبن           عمر אبن
 
 
  نافع            نافع

 
 

 x           زهری
 
 ـ مُتابِعت محدود یا ناقص٢

ت ناقص وقتی אست که حدیث مُتابِع אز وسط سند با حدیث אصلی در رאویان אشترאک دאشـته باشـد؛ بـرאی                      مُتابِع
در . عمـر، روאیـت کنـد     آن رא אز غیر طریق زُهْری، یعنی אز سعید بن مُسَیب אز אبـن xمثال در نمونۀ فوق، رאوی  

 .אین صورت مُتابِعت ناقص אست
 

 مُتابِعت ناقص         حدیث زهری
 عمر אبن            عمر אبن
 
 
 
 مسیب  بن  سعید            نافع

 
 
 

 x             زهری
 
 
 

 شاهد
 تعریف

 :که تعرف آن در لغت و אصطالح به شرح زیر אستشود قسم دوم אز حدیث مؤید، شاهد نامیده می
 

 در لغت
 ٦٠١ אستگوאهو به معنای » ش ه د« אسم فاعل אز ریشۀ لغتشاهد در 

                                                 
 .٢٣٩، ص ٣منظور، ج  אبن .٦٠١
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 در אصطالح
 : چنین تعریف شده אست٦٠٢ عالمان אهل سنتدر אصطالحشاهد 

אلحدیثُ אلذی یُشارِکُ فِیهِ روאتُهُ روאةَ אلحدیثِ אلفَـردِ لَفظـاً و مَعنـیً أو مَعنـیً فقـط، مَـعَ                     
  ٦٠٣.אالختِالفِ فِی אلصَّحابِیِّ

رאویانِ حدیث مفرد رא אز جهت لفظ و معنا یـا فقـط             ] در نقل آن  [یعنی حدیثی که رאویان     
 .ر معنا همرאهی کنند، با آنکه در نقل آن אز صحابی אختالف دאرندد

 
 شرح تعریف

شد، در صورتی کـه در حـدیث         پیش אز אین در حدیث مُتابِع هر دو حدیث مُتابِع و אصلی אز یک صحابی نقل می                
  ٦٠٤.شده אست و אز دو صحابی مختلف نقل  )صلی אهللا علیه و آله(شاهد یک معنا אز پیامبر אکرم 

 
 

 نمونه برאی حدیث مُتابِع و شاهد
אند که دאرאی مُتابِع ـ هم مُتابِعتی کامل و هم محـدود ـ و     برאی אین نوع אز אحادیث حدیثی אز شافعی رא مثال زده

 ٦٠٥.نیز شاهد אست
 نقـل   )صلی אهللا علیه و آلـه     (شافعی روאیتی رא אز مالک אز عبدאهللا بن دینار אز عبدאهللا بن عمر אز رسول خدא                 

 :ند که فرمودندک می
تُفطِروא حَتّـی تَـرَوهُ، فـإن غُـمَّ          אلشَّهرُ تِسعٌ و عِشرونَ، فَال تَصوموא حَتّی تَرَوא אلهِاللَ وَ ال          

 .عَلَیکُم فأکمِلوא אلعِدَّةَ ثَالثینَ
אید، روزه نگیریـد و تـا         بیست و نه روز אست، پس تا هالل ماه رא ندیده          ) رمضان(אین ماه   

، مدت سـی روز رא      )و ماه رא ندیدید   ( رא باز نکنید و אگر هوא אبری بود          אید، روزه   آن رא ندیده  
 .تکمیل کنید

کردند که شافعی در نقل אین روאیت אز مالک تفرد دאرد و کـسی جـز אو אیـن حـدیث رא بـا       برخی تصور می  
 هـم شـاهد     تابِع و  برאی نقل شافعی هم مُ     ٦٠٦چنین عبارאتی אز مالک نقل نکرده אست، אما پس אز تتبع و بررسی،            

 :یافت شده אست
 . بخاری אز عبدאهللا بن مَسلَمَةَ אلقَعنَبی אز مالک با همین سند عین همین تعبیر رא گزאرش کرده אست):کامل(مُتابِع 

                                                 
 .ندא نگارאن شیعه چنین אصطالحی رא عنوאن نکرده درאیه .٦٠٢
پـاورقی  : ک.باره وجود دאرد، ر ؛ אین تعریف مشهور אز شاهد אست؛ אقوאل دیگری نیز در אین        ٤١٨ و عتر، ص     ١٤١طحان، ص    .٦٠٣

 .٣شمارۀ 
؛ אختصاص אین אقسام    ٢٤٢ و   ٢٤١صبحی صالح شاهد رא به دو قسم لفظی و معنوی تقسیم کرده אست؛ صبحی صالح، ص                  .٦٠٤

אو با دیگرאن אست و طبق تعریف طحان و عتر אین אقسام لفظی و معنوی بـرאی متـابع نیـز                     به شاهد در نتیجۀ אختالف در تعریف        
 .قابل فرض هستند

 ؛ صـبحی صـالح،     ٤١٩ و   ٤١٨؛ عتـر، ص     ١٤٣طحـان، ص    : אنـد   حجر آورده و دیگرאن به تکرאر آن پردאخته         אین مثال رא אبن    .٦٠٥
 .٢٤٢ و ٢٤١ص 
گویند؛ به אین صورت که طرق حدیثی رא که به نقل یـک رאوی                اً אعتبار می  אصطالح علمای אهل سنت به אین تتبع و بررسی       . ٦٠٦

؛ ٣٩٤؛ عتر، ص    ١٤١طحان، ص   . کنند تا دریابند که آیا אین حدیث به نقلی دیگر مشارک و پشتیبان دאرد               متفرد אست جستجو می   
 . ٢٤٣صبحی صالح، ص 
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خُزَیْمَه אز طریق عاصم بن محمد אز پدرش محمد بن زید אز جدش عبدאهللا بـن عمـر همـین                     אبن ):محدود(مُتابِع  
 .مطلب رא نقل کرده אست

 روאیتـی رא گـزאرش   )صـلی אهللا علیـه و آلـه   (عباس אز پیامبر אکرم   نَسایی אز طریق محمد بن حُنَین אز אبن       :هدشا
 .کرده که همین قسمت نیز در آن آمده אست

 
 :توאن چنین ترسیم کرد نمودאر אین دسته אز אحادیث رא می

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אند و אستعمال אین      ید که אصطالح مُتابِع و شاهد رא تنها عالمان אهل سنت به کار برده             الزم אست توجه دאشته باش    
 . אست دو کلمه به عنوאن אصطالح در بین عالمان شیعه روאج ندאشته 

  اكرمپیامبر

 سعباאبن

 حنینאبن

 نسائی

ــق  ــن طری در אی
ــسائی  ــت ن روאی
بــا شــافعی در  
هــیچ بخــش אز 

 حتــــی ســــند
صـــحابی هـــم 

 אز ؛אشترאک ندאرد 
ــن رو ــاهد  אی ش
 .شودنامیده می

 حدیث شاهد

 پیامبر אکرم

 عمرאبن

 محمد

 عاصم

 ُخزَیْمَةאبن

...... 

در אین طریق روאیت    
 با شـافعی  خزیمه   אبن

ــط ــحابی  در فقـ صـ
 .مشترک אست

 )ناقص(حدیث متابع 

 پیامبر אکرم

 عمرאبن

 دینارאبن

 مالک

 אلقعنبی

 بخاری

ــق  ــن طری ــت ،در אی  روאی
بخاری با روאیت مالـک אز      
אبتدאی سند، یعنی مالـک،     

 .یکسان אست

 )کامل(حدیث متابع 

 پیامبر אکرم

 عمرאبن

 دینارאبن

 مالک

 شافعی

...... 

در نقــــل אیــــن 
حــدیث، אبتــدא بــه 

ــی  ــر م ــید  نظ رس
شافعی به نقـل אز     
 .مالک تفرّد دאرد

 حدیث אصلی
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 حکم مُتابِع و شاهد
ن و  אند که با توجـه بـه وضـعیت رאویـا            عالمان אهل سنت حدیث مُتابِع و شاهد رא در شمار אقسام مشترک آورده            

تأییـد   در عین حـال چـون אحادیـث مُتـابِع و شـاهد در                ٦٠٧.توאند صحیح، حسن یا ضعیف باشد       دیگر عوאمل می  
آیند و صرفاً مؤید و قرینه هستند، محدثان در نقل آنها تساهل به خـرج دאده بعـضاً אحادیـث                      حدیث دیگری می  

אند به نـوعی وجـود        ان אهل سنت که کوشیده    آن دسته אز عالم   . אند  پذیرفته  ضعیف رא هم به عنوאن مُتابِع و شاهد         
אنـد    אنـد و آورده      کنند אز همین منظر به دفاع אز آنها پردאختـه            و مسلم رא توجیه    بخاریصحیح  אحادیث ضعیف در    

 ٦٠٨.باشند که אین موאرد صرفاً به عنوאن مُتابِع یا شاهد می
 
 
 
 

 تقسیم هشتم
قسیم حدیث به عالی و نازل و بیـان אقـسام آن، یعنـی              شود ت   تقسیم دیگری که در אین درس بدאن پردאخته می        

 . بلند یا کوتاه بودنِ سلسلۀ رאویان حدیث אست،مالک در אین تقسیم. مساوאت، مصافَحَه، موאفقت و بدل אست
 
 
 

 عالی و نازل
 تعریف

 :شودکه تعریف آن در لغت و אصطالح به شرح زیر אست אز אین تقسیم عالی نامیده میאولین قسم 
 

 غت در ل
  ٦٠٩. אستبلندمرتبهو به معنای » ع ل و« אسم فاعل אز ریشۀ لغتعالی در 

 
 در אصطالح 

 : چنین تعریف شده אستدر אصطالحعالی 
 ٦١٠.هُو قلیلُ אلوאسطةِ مَعَ אتّصالِهِ

                                                 
 .٣٤١؛ صبحی صالح، ص ١٤١طحان، ص . ٦٠٧
 .٤٢١ و ٤٢٠عتر، ص  .٦٠٨
 .٨٣، ص ١٥منظور، ج  نאب .٦٠٩
؛ سـبحانی אیـن تعریـف رא بـا          ٢٠٧؛ صدر، ص    ١٩٧ و مشابه آن میردאماد، ص       ٢٤٣، ص   ١؛ مامقانی، ج    ٨٢شهید ثانی، ص     .٦١٠

توאنـد نـسبی      رسد אین قید درست نباشد و علو سـند مـی            آورده אست، به نظر می    » )علیه אلسالم (مع אتّصالِِهِِ إلی אلمعصومِِ     «אفزودن  
؛ عتر تعریفی مشابه    ٧٨سبحانی، ص   : ۀ سند مد نظر قرאر گرفته باشد      در سلسل ) علیه אلسالم ( تا فردی غیر אز معصوم       باشد و فاصله  

؛ אمـا تعریـف     ٢٣٦صـبحی صـالح، ص      : ؛ صبحی صالح بدون אرאئۀ تعریف به توضیح پردאخته אست         ٣٥٨عتر، ص   : אرאئه دאده אست  
؛ در אیـن تعریـف      » رجالِهِ بالنسبةِ إلی سندٍ آخَرَ یَرِدُ ذلک אلحدیثِ بعددٍٍ أکثـرَ           هُو אلذی قَلَّ عددُ   «: طحان مقید به قیدی خاص אست     

رسد אین    به نظر می  . مالک مقایسه نه فاصلۀ معمول بین رאوی تا فرد مورد نظر، بلکه وجود سندی دیگر برאی همین حدیث אست                  
 .١٨١طحان، ص : قید در همۀ شرאیط درست نیست
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אنـدک  ) رאویـانش (هـای نقـل آن       حدیثی که در ضمن آنکه سندش متصل אست وאسـطه         
 .هستند

 
 
 

 نازل
 تعریف

 : که تعریف آن در لغت و אصطالح به شرح زیر אستلی، نازل قرאر دאردعاحدیث در مقابل 
 

 در لغت
 ٦١١. אستپستو به معنای » ن ز ل« אسم فاعل אز ریشۀ لغتنازل در 

 
 در אصطالح

 ٦١٢.های آن زیاد هستند شود که وאسطه  متضاد عالی אست و به حدیثی گفته میدر אصطالحنازل 
 

 شرح تعریف
آید، در حدیث عالی و نازل تعدאد رאویان، که وאسطۀ نقـل حـدیث هـستند، مـورد                    رمیگونه که אز تعریف ب     همان

. شـود  گیرد و در صورت کم بودن آنها حدیثْ عالی، و در صورت زیاد بودنشان نـازل خوאنـده مـی             توجه قرאر می  
 بـه همـین    .אلبته کم بودن رאویان در صورتی אرزشمند אست که در אثر אفتادگی برخی رאویـان روی نـدאده باشـد                   

آمده אست تا موאردی رא که سند در نتیجۀ אفتادگی کوتاه شده אست אز تعریـف               » مَعَ אتّصالِهِ «دلیل در تعریفْ قیدِ     
 .خارج کند

 
 کوتاهی و بلندی سند در مقایسه با چیست؟

توאند نسبت به سندی کوتاه و نسبت بـه سـند دیگـر بلنـد                 کوتاهی و بلندی یک אمر نسبی אست و یک سند می          
 :آنچه در אینجا مالک بلندی یا کوتاهی אست دو אمر زیر אست. باشد

 
  :مقایسۀ دو سند برאی یک حدیث) אلف

که بلندتر אست نازل نامیـده   تر אست عالی و آن چنانچه حدیثی به دو سند مختلف رسیده باشد، سندی که کوتاه 
  ٦١٣.در بحث אز عالی و نازل معموالً אین شکل مورد نظر אست. شود می

                                                 
 . ٦٥٦، ص ١١منظور، ج  אبن. ٦١١
אند یا به אجمال      ؛ عالمان معموالً بعد אز تعریف عالی به אینکه در مقابل آن نازل قرאر دאرد אشاره کرده                ٢٤٣، ص   ١مامقانی، ج    .٦١٢

، میردאمـاد،   ٨٢شـهید ثـانی، ص      : אند  ؛ برخی نیز אصالً به تعریف آن نپردאخته       ٢٠٧، صدر، ص    ٣٥٨אند؛ عتر، ص      آن رא تعریف کرده   
 .١٨١طحان، ص : تر אست ؛ تعریف طحان אز نازل نیز مانند عالی دאرאی قیدی אضافه٢٣٦ ؛ صبحی صالح، ص٩٧ص 
طور که گفتیم אین قید مذکور אز سوی طحان           אلبته همان . که طحان نیز در تعریف خود به אین نکته تصریح کرده אست             چنان .٦١٣

 . ١٨٣طحان، ص : نیستعمومیت ندאرد؛ یعنی گاه نیازی به وجود دو سند برאی تشخیص عالی و نازل 
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  :مقایسۀ یک سند با تعدאد معمول رאویان وאسطه) ب
بدین معنی که ممکن אست یک حدیث دو سند ندאشته باشد که بتوאن آنها رא بـا یکـدیگر مقایـسه کـرد، بلکـه                         

علیـه  (صرفاً یک سند دאشته باشد که تعدאد رאویان آن با تعـدאد معمـول رאویـان وאسـطه بـین رאوی و معـصوم                         
 به مانند آنکه فرض کنید تعدאد رאویان معمول بین کلینـی            ٦١٤אز آن کمتر یا بیشتر باشد؛      مقایسه شود و     )אلسالم

علیـه  (در אین حالت אگر کلینی روאیاتی رא بـا سـه وאسـطه אز אیـشان                 .  نفر باشند  پنج )علیه אلسالم (و אمام صادق    
.  خوאهنـد بـود    عالی אلـسند  ث   روאیت کند، אین تعدאد אز حدّ معمول بسیار کمتر אست و در وאقع אین אحادی               )אلسالم
کـه تعـدאد    ، چرא شـود    تلقـی مـی    نـازل אلـسند    وאسطه אز אیشان روאیـت کنـد،         هشتکه אگر روאیاتی رא با       همچنان

 .رאویانشان אز حد معمول بیشتر אست
شود، אما אین      אندک تلقی می   )علیه אلسالم (تعدאد سه وאسطه بین کلینی و אمام صادق         אگرچه  در همین حال    

کـه فاصـلۀ زمـانی     چرא شوند،   عالی محسوب نمی   )علیه אلسالم (ک نیست و ثُالثیات אو אز אمام عسکری         تعدאد אند 
 .توאند با دو وאسطه نیز אز אیشان روאیت کند تر אست و کلینی به رאحتی می بین אیشان بسیار کوتاه

 
 

 نمونه برאی حدیث عالی و نازل 
 : دو سند زیر אز طریق کلینی روאیت شده אشاره کردتوאن به روאیتی که با  برאی حدیث عالی و نازل می

قـال  :  قـال  )علیه אلسالم (عبدِאهللاِ    بَصیرٍ عن أبی    عُمَیرٍ عن أیوبَ عَن أبی      ـ علیُ بنُ אبرאهیمَ عن أبیه عن אبنِ أبی        ١
 ٦١٥.مَلعونٌ مَلعونٌ مالٌ ال یُزَکَّی: )صلی אهللا علیه و آله(אهللا  رسول

 . نفرین אلهی گرفتار אست، مالی که زکاتش دאده نشده אستبه نفرین אلهی گرفتار אست، به
 :کند همین متن رא کلینی با سندی دیگر هم روאیت می

 ٦١٦....قال :  قال)علیه אلسالم(عبدِאهللاِ  برאهیمَ عَن هارونَ بنِ مسلمٍ عَن سَعدَةَ بنِ صَدَقَة عن أبیאـ علیُ بنُ ٢
 و سند دوم بـا سـه وאسـطه          )علیه אلسالم (نی و אمام صادق     אز אین دو سند، سند אول با پنج وאسطه بین کلی          

 .شود گزאرش شده אست که אوّلی نازل و دومی عالی אلسند تلقی می
 

 אقسام عالی و نازل
ترین آنهـا دو قـسم زیـر           که مهم  ٦١٨אند   אقسام متعددی برشمرده   ٦١٧نگارאن برאی عالی و در مقابل آن نازل         درאیه
 :אست

                                                 
אز حد معمول کمتـر  ) علیه אلسالم(توאن دید که تعدאد وسائط بین رאوی و معصوم     אین אمر رא به ویژه در کتابهای ثالثیات می         .٦١٤

 .אست؛ אگرچه لزوماً در هر مورد نسبت به ثالثیات حدیثی نازل و با سندی بلندتر وجود ندאشته باشد
 .٨، ح ٥٠٥، ص ٣کلینی، ج  .٦١٥
 .١، ح ٥٠٥، ص ٣کلینی، ج  .٦١٦
در . אند که همین אقسام برאی نازل نیـز وجـود دאرد            אند و صرفاً به אین אکتفا کرده        نگارאن فقط به بیان אقسام علو پردאخته        درאیه .٦١٧

 .٣٦٣ و ٣٥٩عتر، ص : אین میان عتر آن رא جدאگانه آورده אست
ه یکی مطلق و مابقی نسبی אست؛ شهید ثانی و میردאماد فقط به چهـار               אند ک   عالی و نازل رא نهایتاً به پنج قسم تقسیم کرده          .٦١٨

؛ ٨٣شـهید ثـانی، ص   : بنـدی کـرده אسـت     אند؛ عتر אین پنج قسم رא در قالب علو مسافت و علو صـفت طبقـه         قسم آن אشاره کرده   
 .٢٣٦ص ؛ صبحی صالح، ٣٥٩؛ عتر، ص ١٨٢؛ طحان، ص ٢٤٧، ص ١؛ مامقانی، ج ٢٠٨؛ صدر، ص ١٩٣میردאماد، ص 
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  ):علیه אلسالم( ٦١٩ـ کوتاهی سند تا معصوم١
 .باشد ترین نوع علو می شود و אرزشمندترین و مهم نامیده میعلوّ مطلق אین نوع علو، 

 
  :کوتاهی سند یک روאیت در مقایسه با سند همان روאیت در یکی אز جوאمع حدیثی مورد אعتماد ـ٢

کـه همـین حـدیث رא         وאسـطه نقـل کنـد، در حـالی         هفتبدین معنی که یکی אز صاحبان جوאمع، حدیثی رא با           
  ٦٢٠.אین نوع علو یکی אز אنوאع علو نسبی אست. های کمتری گزאرش کند دیگری با وאسطه

 
 

 אهمیت علّو
خذ أאی به     آورد؛ אز אین رو محدثان אهتمام ویژه        ها در نقل روאیت אحتمال خطا رא پایین می          بودن تعدאد وאسطه   کم

کردنـد تـا    אلی به شهرهای دیگر سـفر مـی   ی یافتن روאیات عאند و گاه برא אحادیث با کمترین وسائط نشان دאده
بودن رאویان مالک برتری نیست، بلکـه         صرف کم  ، אز رאویان אصلی دریافت کنند با אین همه        روאیات رא مستقیماً  

 ٦٢١.برאی ترجیح دאدن روאیت عالی بر نازل אعتبار رאویان و وثاقت אیشان بیش אز همه مورد توجه אست
 
 

  و نازلحکم حدیث عالی
شـمار صـحیح، حـسن،     حدیث عالی و نازل אز אقسام مشترک حدیث هستند که با توجه به وضـعیت رאویـان در        

 ٦٢٢.گیرند موثق و ضعیف قرאر می
 
 

 برאی مطالعۀ آزאد
 شناسی کتاب

آوری אحادیـث   در جمـع אمـا  آوری אحادیث نازل تألیف نـشده אسـت،      در شیعه و אهل سنت کتاب خاصّی در جمع        
 کـه אز  ٦٢٣ نـام بـرد  قـرب אإلسـناد  توאن אز کتابهای  در شیعه می. ند کتابهای مختلفی نگاشته شده אست   عالی אلس 

تألیف ثامر   سناد قرب אإل  وثالثیات אلکلینی   همچنین  . باقی مانده אست  حِمیَری  قرب אإلسناد   مصادیق متعدد آن    
علـیهم  ( صادق و دیگر معصومین      هاشم אلعمیدی کتابی אست که در آن روאیاتی که کلینی با سه وאسطه אز אمام              

 .آوری شده אست  جمع،نقل کرده) سالملא

                                                 
علـیهم  (و نزد شـیعه شـامل אهـل بیـت           ) صلی אهللا علیه و آله    (نزد אهل سنت منحصر به پیامبر אکرم        ) علیه אلسالم (معصوم   .٦١٩
 .شود هم می) אلسالم
אنـد و     نگارאن در مقایسۀ سند روאیات جوאمع حدیثی معتبر با سند همین روאیات در غیر אین جوאمع، אنـوאعی رא برشـمرده                      درאیه. ٦٢٠

 .אند چهار صورتی که شرح آنها در مباحث تکمیلی پایان درس خوאهد آمد אصطالح وضع کردهبرאی 
، ٣٦٣ و   ٣٥٨، عتـر، ص     ١٨٠، طحـان، ص     ٢٤٦ و   ٢٤٥، ص   ١، مامقـانی، ج     ٢٠٧؛ صـدر، ص     ٨٣ و   ٨٢شهید ثـانی، ص      .٦٢١

 .٢٤٠ و ٢٣٩صبحی صالح، ص 
، صـبحی   ٢٤٣، ص   ١، مامقانی، ج    ١٩٧؛ میردאماد، ص    ٨٢انی، ص   شهید ث : אند  نگارאن آن دو رא אز אقسام مشترک آورده         درאیه .٦٢٢

: אند  אند و جدאگانه هم به حکم آن אشاره نکرده          ؛ برخی دیگر آن رא در قالب تقسیم معمول مشترک و ضعیف نیاورده            ٢٣٦صالح، ص   
 .١٨٠، طحان، ص ٣٥٨؛ عتر، ص ٢٠٧صدر، ص 

 .٩٧سبحانی، ص  .٦٢٣
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 אسـت و אز  )صـلی אهللا علیـه و آلـه      (گانه אز پیـامبر אکـرم         در میان אهل سنت ثالثیات روאیاتی با وسائط سه        
 ٦٢٤.آوری سَفّارینی אست ، جمع אحمد بن حنبل ثالثیاتحجر و  آوری אبن ، جمعثالثیات بخاریمشهورترین آنها 

 
 
 

 چکیده
با رאویان حدیث مفردی به یک لفظ و مضمون یا فقط به یـک              ] در نقل آن  [ حدیثی אست که رאویانش      مُتابِع 

 .کنند، در حالی که هر دو حدیث אز یک صحابی روאیت شده אست  میمضمون همرאهی
 .مُتابِعت محدودمُتابِعت کامل و : مشارکت حدیث مُتابِع با حدیث אصلی در سلسلۀ رאویان آن دو صورت دאرد 
 حدیثی אست که رאویان آن رאویان حدیث مفرد رא به جهت لفظ و معنا یا فقط معنا همرאهی کننـد، بـا           شاهد 

 .آنکه در نقل אز صحابی אختالف دאرند
 . אندک هستند) رאویان(های نقل آن   حدیثی אست که در ضمن آنکه سند آن متصل אست، وאسطهعالی 
 .بسیار هستند) رאویان(های نقل آن   سندش متصل אست، وאسطه حدیثی که در ضمن آنکهنازل 
 :ترین آنها دو قسم زیر אست אند که مهم نگارאن برאی عالی و در مقابل آن نازل אقسام متعددی برشمرده درאیه 

 .شود نامیده میعلو مطلق  אین نوع علو، ):علیه אلسالم( کوتاهی سند تا معصوم )אلف
 .ر مقایسه با سند آن در یکی אز جوאمع حدیثی مورد אعتمادکوتاهی سند یک روאیت د) ب

عالمان אهل سنت حدیث مُتابِع و شاهد رא و عالمان شیعه حدیث عالی و نازل رא در شـمار אقـسام مـشترک                        
 .אند آورده

 
 
 

 مباحث تکمیلی
 های آن אقسام عالی و نازل و نمونه

بر با سند אین روאیـات در غیـر אیـن جوאمـع אنـوאعی رא      مقایسۀ سند روאیات جوאمع حدیثی معت      در ٦٢٥نگارאن  درאیه
  ٦٢٦:אند  صورت زیر אصطالح وضع کردهچهارאند و برאی  برشمرده

 
  موאفقت) אلف

رود که فاصلۀ بین رאوی تا אستادِ یکی אز صـاحبان کتـبِ معتمـد אز طریقـی غیـر                      موאفقت در موردی به کار می     
تر باشـد؛ بـرאی مثـال         אستاد אز طریق صاحب آن کتاب کوتاه      طریق صاحب کتاب، אز فاصلۀ بین رאوی تا همان          

 :نمونۀ فرضی زیر رא در نظر بگیرید
فـرض  . کند  قولَوَیه אز محمد بن عبدאهللا حِمیَری روאیت می        ات متعددی رא אز طریق אستادش אبن      صدوق روאی 

 אجـازۀ روאیـت אز   אز طریـق دیگـر  کـه همـو     وאسطه روאیت کند؛ در حـالی پنجکنید אبن شهرآشوب אز صدوق با  
                                                 

 .٣٥٩ و عتر، ص ١٨٤طحان، ص  .٦٢٤
אنـد   کسانی هم که به گزאرش آن پردאختـه . אند لمان شیعه به אین אقسام אهتمام چندאنی ندאرند و بعضاً آنها رא گزאرش نکرده          عا .٦٢٥

 .٢٣٦، صبحی صالح، ص ١٨٢؛ طحان، ص ٢٥٠ و ٢٤٩، ص ١؛ مامقانی، ج  ٢٠٨صدر، ص : אند رאه אختصار پیش گرفته
 . طور که گفته شد برאی אین אقسام نظیری در نازل وجود ندאرد همان. אند אنستهنگارאن אین چهار قسم رא אز אقسام علو د درאیه .٦٢٦
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 چهـار قولویه אز طریـق مفیـد بـا     قولویه אز طریق شیخ مفید رא دאشته باشد که در אین صورت فاصلۀ אو تا אبن             אبن
قولویه مشترک אست و موאفقـت       אستادش אبن م با طریق صدوق در شمول       אین صورت طریق دو   در  . وאسطه باشد 
 : گونه رسم کرد توאن אین فرضی چنین روאیتی رא میر نمودא. که سند آن نیز دאرאی علو אست دאرد، در حالی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אز غیر طریق صدوق، یعنی אز طریق مفیـد،  ٦٢٧)אستاد صدوق(قولویه    در אین صورت فاصلۀ אبن شهرآشوب با אبن       
 .قولویه روאیت شود تر אز آن אست که אز طریق صدوق אز אبن کوتاه

 
  بدل) ب

 بین رאوی تا אستادِ     ۀآید آن אست که فاصل      سۀ אسناد روאیات جوאمع با غیر آن پیش می        صورت دیگری که در مقای    
تر אز فاصلۀ بین رאوی تا همان אستاد אز طریق صـاحب              אستاد یکی אز صاحبان کتب معتبر אز غیر طریق אو، کوتاه          

 مدّ نظر قرאر دאشـت و       قولویه، که אستاد صدوق بود،      آن کتاب باشد؛ بدین معنی که در صورت قبل فاصله تا אبن           
قولویه، یعنی محمد بن عبدאهللا حمیری، אز غیر طریق صـدوق، مـثالً אز طریـق                  אین شکل فاصله تا אستاد אبن      در

قولویـه    تر خوאهد شد و در وאقع در אین حالت تلعکبری بدل אز אبـن               نُعمانی אز تَلَّعُکبَرِی، مورد نظر אست که کوتاه       
 :فرضی آن چنین خوאهد شددر אین صورت نمودאر . آمده אست

                                                 
 .صدوق אز صاحبان جوאمع معتبر אست. ٦٢٧

 حمیری

 قولویهאبن

 صدوق مفید

a a' 

b b’ 

c c’ 

d d’ 

 אبن شهرآشوب

 معصوم

 سند
 نازل

  
  
  

   سند عالی
 אز نوع موאفقت

e 
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 وאسطه و אز طریـق نُعمـانی אز         هفتدر אین نمودאر طریقِ אبن شهرآشوب به حمیری به نقل صدوق دאرאی             
 . وאسطه خوאهد بودپنجتَلَّعُکبَری دאرאی 

 
  مساوאت) ج

یکی אز کتابهـای جوאمـع، بـا تعـدאد     صورت دیگری אز אین אقسام در جایی אست که تعدאد رאویان سند روאیتی در     
رאویان سند دیگری برאی همان روאیت و در غیر آن کتاب یکی باشد؛ به مانند آنکه شیخ طوسـی روאیتـی رא بـا                        

 روאیت کند و همین روאیت به طریق دیگری אز کتابی غیر אز جوאمـع بـا              )علیه אلسالم (شش وאسطه אز אمام جوאد      
در אین صورت روאیت دوم با روאیت طوسـی بـه لحـاظ عـدد      . د روאیت شود   وאسطه אز אمام جوא    ششهمان تعدאد   

 .مساوی خوאهد بود

d

e

b’

c’

 אبن شهرآشوب

a

b

c

 )لیه אلسالمع(معصوم 

 حمیری

 قولویهאبن

 صدوق

 تلعکبری

 نعمانی

a’

 عالی  سند نازل سند
 بدل אز نوع
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  مصافَحَه) د
آخرین قسم אز אین אقسام چهارگانه آن אست که تعدאد رאویان روאیتی در غیر جوאمع معتمـد بـا سـند دیگـری אز                        

 ٦٢٨. یکی باشد،کند همان روאیت که شاگرد یکی אز صاحبان کتب روאیت می
 
  

                                                 
صالح   אبن. در אینکه مساوאت و مصافحه אز אقسام عالی هستند אختالف وجود دאرد زیرא سندها در هر دو به یک אندאزه هستند                     .٦٢٨

دאند و معتقد אست که       אما صبحی صالح אین دو رא نسبت به نزول مؤلف در אسنادش عالی می             . دאند  אین دو رא دאرאی علو حقیقی نمی      
אز ما تا یک رאوی نسبت به سـند دیگـری אز مؤلـفِ یکـی אز کتـب                   ) تر  کوتاه(هرچند אمروزه و در قرون معاصر وجود سندی عالی          

 .٢٣٨صبحی صالح، ص . رسد جوאمع تا همان رאوی، بعید به نظر می



 

 

جلسۀ پانزدهم

 آشنایی با אصطالحات مقبول، معتبر، مردود، مطروح
 و مروری بر مباحث جلسات پیشین



 

 

 
 
 
 
 
  ف درسאهدא

 ؛مطروح  ومردود، معتبر، مقبولآشنایی با אصطالحات  
 .مروری بر مباحث جلسات پیشین 

در אین درس خبر وאحد رא بر אساس قبول یا عدم قبول آن به مقبول، معتبر، مردود و مطروح تقسیم کرده، 
 .کنیم  جلسات پیشین رא مرور میگاه تمام موضوعات مطرح شده در دهیم و آن هر قسم رא مورد بررسی قرאر می

 
 
 
 

 مقبول
 تعریف
 در لغت 

 ٦٢٩.شده אست  به معنای پذیرفته»ب ل ق«مقبول در لغت אسم مفعول אز ریشۀ 
 
 

 در אصطالح
یعنی مقبول  ٦٣٠. אلحدیثُ אلذی تلّقَوهُ بالقبولِ و عَمِلوא بمضمونِهِ:אند مقبول رא در אصطالح چنین تعریف کرده

 .אند بول کرده و عمل به مضمونش رא پذیرفتهحدیثی אست که آن رא ق
 
 

 شرح تعریف
  אما عموم کسانی که אین אصطالح رא       ،مقبول حدیثی אست که تلقی به قبول شده  و مورد عمل قرאر گرفته אست              

  بدون توجه به صـحت     ،אند که אین تلقّی به قبول و پذیرش        کرده   هنگام شرح و بسط آن تصریح      ،אند به کار برده  
  אمـا مـورد عمـل قـرאر       بـوده   هـم   אز نظر سندی ضعیف    ی، یعنی אگر حدیث   ٦٣١حت طریق حدیث אست   یا عدم ص  

                                                 
 .٥٤، ص ١١منظور، ج  אبن ٦٢٩.
؛ مضمون ٣٤هو אلذی تلقّوه بالقبول و אلعمل بالمضمون، شهید ثانی، ص: ؛ مشابه آن شهید ثانی٢٧٩، ص ١ مامقانی، ج ٦٣٠.

؛ بقیه درאیه ٢٤٣هو אلذی تلقّوه بالقبول و ساروא علی אلعمل بمضمونه، میردאماد، ص : تعریف میردאماد هم مثل شهید ثانی אست
، אلبته ٨٩ سبحانی، ص ٢٧٩ ، ص ١؛ مامقانی، ج ١٦٥אند؛ صدر، ص  ریفی شبیه به میردאماد و شهید ثانی אرאئه کردهنگارאن نیز تعا

؛ ٦٣هو ما یحب אلعمل به عند אلجمهور، شهید ثانی، ص : باید گفت که تعریف دیگری نیز אز مقبول در کتب درאیه אرאئه شده אست
؛ ولی אز آنجا که אین تعریف در کتب درאیه شیعی אستعمال چندאنی ٣٢ه، طحان، ص ، یا هُو ما ترجَّحَ אلمخَبر ب١٦٥صدر، ص 

 .کرد، آن رא در متن درس نیاوردیم ندאشت و אز سوی دیگر نتایج عملی آن با نتایج تعریف مختار ما تفاوت چندאنی نمی
 .٨٩، ص ؛ سبحانی٢٧٩، ص ١؛ مامقانی، ج ١٦٥؛ صدر، ص ٢٤٣؛ میردאماد، ص ٣٤شهید ثانی، ص  .٦٣١
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 مصادیق حدیث مقبول رא چنین بر سنت  شیعه و אهلنگارאن  درאیهبنابرאین . شود نامیده می مقبول ،گرفته باشد
سنت  אهلل شیعه و  یا مورد عم٦٣٢ شیعه אنوאع مقبول رא صحیح، حسن و خبر ضعیف همرאه با قرאئن:אند شمرده

لغیره و خبر ضعیف  لذאته و حسنٌ لغیره، حسنٌ لذאته، صحیحٌ با توجه به مبنای حدیثی خویش، אنوאع آن رא صحیحٌ
 باید توجه دאشت که مصادیق حدیث مقبول بسته به مبنای فرد در مورد אلبته. شمارند  برمی٦٣٣همرאه با قرאئن

بدین معنا که مثال אگر فردی در شیعه قائل . قبض و بسط אستحجیت هر یک אز אقسام אصلی خبر وאحد، قابل 
ق نیز در زمرۀ אحادیث مقبول אست یا ممکن  حدیث موثّ، אز دیدگاه ویبنابرאین ،به حجیت خبر موثق باشد

 که در אین صورت حدیث حسن אز زمرۀ אحادیث مقبول ،אست حدیث حسن رא אز אحادیث قابل حجیت ندאند
 .خارج می شود

 ٦٣٤. باید دقت دאشت که אین אصطالح بیشتر در مورد אحادیث ضعیف کاربرد دאرد:توجهـ 
 
 
 

 نمونه
 آن رא به عنوאن نمونه ذکر نگارאن شیعه אست و عموم درאیهبن حنظله مصدאق بارز אین نوع حدیث  مقبولۀ عمر

نِ عیسی عن صفوאنَ بنِ  یعقوبَ عن محمّدِ بنِ یحیی عن محمّدِ بن אلحسینِ عن محمّدِ بمحمّدُ بنُ: אند کرده
عن رَجُلَینِ من أصحابِنا ) علیه אلسالم(سألتُ أباعبدאهللا :  قاللةَیحیی عن دאودَ بنِ حُصَینٍ عن عمرَ بنِ حَنظَ

 ٦٣٥. ... فی دَینٍ أو میرאثٍ فتَحاکَما إلی אلسلطانِ و إلی אلقُضاهِ أیَحِلُّ ذلک ةٌبینَهما مُنازَع
 چه بر جرح و تعدیل عمر بن حنظله ،موجب ضعف آن گردیده אستر سند روאیت دوجود عمر بن حنظله 

 با אین وجود אین روאیت ٦٣٦تصریح نشده אست و وی رאوی مجهولی אست، אز אین رو حدیث فوق ضعیف אست
 شده و אز دیر باز در کتب فقهی مورد אستدالل و אستناد بوده، پذیرفته عیان مورد عمل توسط شیאین دلیل کهبه 

 .ستقرאر گرفته א
 
 
 

 حکم حدیث مقبول
 ٦٣٧.سنت אز אقسام مشترک حدیث אست با توجه به توضیحات باال، حدیث مقبول אز دیدگاه شیعه و אهل

                                                 
 .٦٣شهید ثانی، ص  ٦٣٢.
 .؛ صبحی صالح، صحیح رא مساوی با حدیث مقبول قرאر دאده אست٥٢١ و ٥٢٠ ص ؛ عتر،٥٤ طحان، ص .٦٣٣

 .٢٨٠ ، ص١ مامقانی، ج ٦٣٤.

 .٣٠١ ، ص٦  ج ؛ طوسی، تهذیب אالحکام،٥ ، ص٢ ؛ صدوق، ج٦٧ ، ص١ کلینی، ج ٦٣٥.
אند و جالب אینکه حکم به توثیق عمر بن  بن حصین نیز אز روאت ضعیفشهید ثانی معتقد אست که محمد بن عیسی و دאود  .٦٣٦

 شهید در مورد ضعف محمد بن  אما درאیه نگارאنی چون میردאماد و سبحانی به رد عقیدۀ. ٩٢ شهید ثانی، ص. دهد حنظله می
 .٩١ و ٩٠ ؛ سبحانی، ص٢٤٤ و ٢٤٣ میردאماد، ص. אند عیسی و دאود بن حصین پردאخته

توאن אز אقسام حدیث ضعیف  شود که مقبول رא می ؛ شهید ثانی متذکر می٢٨٠ ، ص١؛ مامقانی، ج ٩١نی، ص شهید ثا .٦٣٧
توאند  برشمرد، چه حدیث صحیح به طور مطلق مقبول אست، مگر آنکه معارضی دאشته باشد، אما אین حدیث ضعیف אست که می

 .٨٩سبحانی، ص . دאند قبول رא אز אقسام حدیث ضعیف میآقای سبحانی به אستناد همین دلیل، حدیث م. مقبول باشد یا نه
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 معتبر
 تعریف
 در لغت 

 ٦٣٨.و به معنای مقبول و مورد پذیرش אست» ع ب ر« אز ریشۀ  باب אفتعالمعتبر در لغت אسم مفعول
 
 

 در אصطالح
  :אند  کردهمعتبر رא در אصطالح چنین تعریف

 أو אلدلیلُ عَلَی אعتبارِهِ لصِحَّةٍ אجتهادیّةٍ أو وثاقةٍهُو ما عَمِلَ אلجمیعُ أو אألکثرُ به أو أقیمَ 
 ٦٣٩.حُسنٍ

 یعنی حدیثی که همه یا אکثریت بدאن عمل کرده אند و یا به سبب صحت אجتهادی، وثاقت یا حسن دلیلی بر
 .אعتبار آن אقامه شده אست

 
 

 شرح تعریف
 :ر حدیثی אست که به دو دلیل مورد پذیرش و قبول قرאر گرفته אستمعتب

 ؛ـ عمل همه یا אکثریت به آن١
 . حال אین دلیل می توאند صحت، وثاقت یا حسن سند حدیث باشدـ אقامۀ دلیل بر אعتبار آن،٢

یث توجّهی به صحت یا ضعف سند حد چه در مقبول ، אستمعتبر אعم אز مقبولبا توجه به אین تعریف، 
کند، حال آنکه در معتبر عالوه بر אینها،  وجود ندאرد و صرف تلّقی به قبول و عمل به مضمون آن کفایت می

؛  حدیث نیز مدّ نظر و یکی אز فاکتورهای مؤثر در אعتبار و قبول حدیث אستخصوصیات خود سند و طریق
 .ث معتبرند یا אحادیث مقبول در زمرۀ אحادیبنابرאین همۀ אحادیث دאرאی صحت و حسن

 
 
 

 حکم حدیث معتبر
 یا وثاقت אست که در אین  حسن صحّت، چه یا אین حدیث دאرאی،حدیث معتبر אز אنوאع مشترک حدیث אست

حسن یا موثّق אست یا אینکه אز אحادیث ضعیفی אست که به سبب مورد عمل بودن، صورت جزو אقسام صحیح، 
 .مورد پذیرش قرאر گرفته אند

                                                 
  .٥٣ ، ص ٤منظور، ج  אبن ٦٣٨.
، صدر نیز אین אصطالح رא تعریف کرده אست، אمّا در شرح آن تفصیالت بیـشتری                ٩١؛ سبحانی، ص    ٢٧٨ص    ، ١مامقانی، ج  ٦٣٩.

آن אدعای אجماع شده אست، بـر عوאمـل אعتبـار           وی وجود حدیث در یکی אز אصول مورد אعتماد رא، که در مورد אعتبار               . آورده אست 
 .١٧٣ تا ١٧١ر می شمارد، صدر، ص אفزאید و در אدאمه אنوאع אصول معتبر و مورد אعتماد رא ب حدیث می
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 مردود
 تعریف

 تدر لغ
  ٦٤٠.به معنای رאنده شده و ناپذیرفته אست» ر د د«مردود در لغت אسم مفعول אز ریشۀ 

 
 

 در אصطالح
 ٦٤١ .هُو ما لم یَتَرجَّح صدقُ אلمخبَرِ بِه: אند مردود رא در אصطالح چنین تعریف کرده

 .یعنی حدیثی که صدق و رאستی محتوאی خبر ترجیح دאده نشده אست
 
 

 شرح تعریف
 حدیث مردود نقطۀ مقابل حدیث مقبول و معتبر אست و مضمون و محتوאی آن به دالیل توאن گفت که می

با אین تفصیل حدیث مردود تمام .  پذیرفته و مقبول نیست... مختلفی چون ضعف رאوی، عدم אتصال سند و
 .گیرد אنوאع حدیث ضعیف رא در بر می

 
 
 

 حکم حدیث مردود
 چه شروطی چون אتصال سند یا ویژگیهای الزم برאی ٦٤٢.تحدیث مردود אز جملۀ אقسام حدیث ضعیف אس

 .ندאرد که در صحت حدیث شرط אست، ، رאرאوی

                                                 
 .١٧٤، ص ٣אبن منظور، ج ٦٤٠.
ف هو אلذی لم یترجح صدق אلمخبـر بـه لـبعض אلموאنـع بخـال              : ؛ شهید ثانی آن رא چنین تعریف کرده אست        ٣٢طحان، ص  ٦٤١.

؛ صبحی صـالح و عتـر آن رא جدאگانـه و مـستقل تعریـف      ٦٣אلتوאتر فکله مقبول إلفادته אلقطع بصدق אلمخبر به، شهید ثانی، ص         
، مامقـانی حـدیث   ١٤١؛ صـبحی صـالح، ص   ٥٢٠ و٥٢١אند بلکه فقط به ذکر مصادیق حدیث مردود پردאخته אند، عتر، ص             نکرده

، که אین אعتقاد فی نفسه אشتباه نیست אمّا بهتر آن אست که گفته              ٢٥٤، ص   ١امقانی، ج   دאند، م   مردود و منکر رא با هم مترאدف می       
 .حدیث منکر یکی אز مصادیق حدیث مردود אست، نه אینکه دقیقاً با هم مترאدف و به یک معنای אصطالحی باشند: شود

معلّـق، مرسـل، معـضل،    : ند، ماننـد ـ مردود به سـبب אفتـادگی سـ   ٢ـ ضعیف ١: طحان אقسام مردود رא چنین بر می شمارد  ٦٤٢.
موضوع، متروک، منکر، معلـل، مخالفـة       : ـ مردود به سبب طعن و ضعف رאوی، مانند        ٣منقطع، مدلّس، مرسل خفی، معنن و مؤنّن        

؛ عتر אنوאع مردود رא ضعیف، مضعف، متـروک، مطـروح و موضـوع مـی دאنـد، عتـر،                  ٢٧٣طحان، ص   … אلثقات، مدرج، مقلوب و     
 .١٤١ح هم حدیث ضعیف رא به مصدאق حدیث مردود آورده אست، صبحی صالح، ص ؛ صبحی صال٥٢١ص
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 مطروح
 تعریف
 در لغت

 ٦٤٣.معنای دور אندאخته אستو به » ط ر ح«مطروح در لغت אسم مفعول אز ریشۀ 
وی تعاریف فریقین رא אند، אز אین ر عالمان شیعه و אهل سنت אین  قسم אز حدیث رא متفاوت אز هم تعریف کرده

 .کنیم به صورت جدאگانه بررسی می
 
 

 عالمان شیعهدر אصطالح 
یعنی حدیثی که مخالف دلیل قطعی باشد و قابل تأویل ٦٤٤؛هُو ما کانَ مخالِفاً للدلیلِ אلقطعیِّ و لَم یُقبَلِ אلتأویلُ

 .نباشد
 

 شرح تعریف
چون قرآن، سنت، عقل قطعی، تاریخ همقطعی  אز אدلۀ یאز دیدگاه شیعه مطروح نوعی حدیث אست که با یک

 . مخالف باشد و به هیچ وجه نتوאن آن رא توجیه و تأویل کرد و برאی آن وجه درستی آورد... قطعی و 
 
 

  عالمان אهل سنتدر אصطالح
 ٦٤٥.ما نَزَلَ عَن אلضَّعیفِ و אرتَفَعَ عَن אلموضوعِ

 . موضوع باالتر אست و אز حدیثتر پایین אز حدیث ضعیف  مرتبۀ آنحدیثی که
 

 شرح تعریف
 در אز دیدگاه אهل سنت مطروح حدیثی אست که אز لحاظ شدت ضعف و عدم אعتبار، نسبت به حدیث ضعیف

 . אما در عین حال ضعف و عدم אعتبار آن نسبت به حدیث موضوع کمتر אست،درجۀ پایین تری قرאر دאرد
 
 
 

 مقایسۀ دو تعریف
 مطروح بودن حدیث، خصوصیات متنی و مخالفت متن با دالیل قطعی رא در آشکارא دیده می شود که شیعه در

نظر دאرد، حال آنکه אهل سنت صرفاً خصوصیات سندی، ویژگیهای رאوی و تضعیفات אو رא مورد توجه قرאر 
 .دهند می
 
 

                                                 
 .١٦٩، ٣فرאهیدی؛ ج  ٦٤٣.
 )لب אللباببه نقل אز .(٣١٤، ص ١مامقانی، ج  ٦٤٤.
 .کند که אین אصطالح رא تنها ذهبی به کار برده אست وی تصریح می. ٣٠٠عتر، ص  ٦٤٥.
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 نمونه
 . شیعه نیز هستیث مطروح در تعریف حدیثی که در بحث حدیث موضوع گفته شد، مصادیق حد

 :אند  مطروح در تعریف אهل سنت حدیث زیر رא به عنوאن نمونه آوردهبرאی
تَجِبُ אلصَّالهُ عَلی אلغُالمِ אذא عَِقلَ و אلصومُ אذא : عن جُویبِرٍ عَنِ אلضَّحاکِ عَن אبنِ عبّاسٍ مَرفوعاً قالَ ...
 ٦٤٦أطاقَ

ر رفته אست، אز אین رو حدیث در مورد جویبر تعابیر و تضعیفاتی چون لیس بشیء، الیشتغل به و متروک به کا
 .فوق مطروح אست

 
 
 

 حکم حدیث مطروح
با توجه به آنچه گفته شد حدیث مطروح، چه در אصطالح شیعه و چه در אصطالح אهل سنت، אز אنوאع حدیث 

  ٦٤٧.ضعیف אست
 
 
 

 مروری بر مباحث جلسات پیشین
الب جلسات قبل و تقسیمات مختلف אکنون که با אصطالحات مقبول، مردود، معتبر و مطروح آشنا شدید، مط

 .گذرאنیم خبر وאحد و حکم هر یک رא אز نظر می
 :شود به طور کلی אز אخبار دو نوع علم حاصل می

برאی توאتر خبر باید شروطی چون کثرت رאویان، . شود  متوאتر نامیده میۀ یقین دهد،خبری که אفاد: ـ یقین١
 .   ی در همۀ طبقات متحقق شودعدم تبانی آنها بر کذب و تکرאر אین دو ویژگ

شود که بر אساس مالکهای مختلف، تقسیمات  خبری که אز آن ظن حاصل شود، خبر وאحد نامیده می: ـ ظن٢
 :کند که به شرح زیر אست متفاوتی پیدא می

 
 
 

 تقسیم אول
 :خبر وאحد بر אساس אتصال و عدم אتصال سند و ویژگیهای رאوی  אنوאع مختلفی دאرد

 : آید دیث متصل باشد و به معصوم برسد بر אساس ویژگیهای رאوی אقسام زیر به وجود میאگر سند ح
 ،مه رאویان عادل אمامی باشند حدیث صحیح ، אگر همه یا حدאقل یکی אز رאویان ممدوح אمامی باشندאگر ه

 .شود  حدیث موثّق نامیده می،حدیث حسن و אگر همه یا حدאقل یکی אز رאویان ثقۀ غیر אمامی باشد

                                                 
 .٤٢٧، ص ١، ج  میزאن אالعتدאلذهبی، . ٦٤٦
 .٣٠٠؛ عتر، ص ٣١٤ ـ ٣١٥، ص ١ی، ج مامقان .٦٤٧
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אما אگر سند متصل نباشد یا به معصوم نرسد یا رאویان فاقد شروط الزم باشند، حدیث ضعیف نامیده 
رسد یا عیب و  توאن گفت که אحادیثی که دאرאی سند منقطع بوده یا سندشان  به معصوم نمی پس می. شود می

 آن عیبی مانند فقدאن عدאلت و אیرאدی پنهان یا آشکار در سلسلۀ سندشان وجود دאرد یا در ناحیۀ  رאویان
 .ندא وجود دאرد، אز אقسام حدیث ضعیف... وثاقت، کذאب بودن و

 אگر در مالک تقسیم אنوאع دیگر خبر وאحد، که در אدאمه خوאهد آمد، ویژگی شدبا توجه به آنچه گفته 
دیگر مالک آن با  و به عبارت لحاظ شدهאتصال و یا عدم אتصال سند، رسیدن به معصوم و ویژگی های رאوی 

مالک تقسیم אقسام صحیح، حسن، موثق و ضعیف אشترאک دאشته باشد، می توאن آن رא جزء یکی אز אین אقسام  
دیث دאنست و بر صحت یا عدم صحت آن به وضوح حکم کرد אما אگر در مالک تقسیم אتصال و عدم حאصلی 

د، نمی توאن صریحاً بر صحت یا عدم  سند لحاظ نشورאویان אتصال سند، رسیدن به معصوم و ویژگیهای
 بین صحیح، حسن، موثق و ضعیف אست و توאن گفت که אز אقسام مشترک صحت آن حکم کرد و تنها می

 .توאند صحت دאشته یا ضعیف باشد می
 
 
 

 تقسیم دوم
سه ش אز  در هر طبقه کمتر אز حد توאتر  و بی تعدאد رאویانאگر .مالک در אین تقسیم تعدאد طرق و رאویان אست

 نفر باشد حدیث مستفیض نامیده شود، אگر  تعدאد رאویان در هر طبقه دو نفر یا بیشتر باشد حدیث، عزیز אست،
אگر در طبقۀ قبل  شود، نامیده میאگر تعدאد رאویان زیاد و غیر مشخص بوده، حدیث شیوع دאشته باشد، مشهور 

طلق אست و אگر در  یکی אز طبقات تنها یک رאوی אز معصوم تنها یک رאوی وجود دאشته باشد، حدیث، مفرد م
 .شود وجود دאشته باشد، حدیث، غریب نامیده می

 
 

 حکم אحادیث
با توجه به אینکه مالک در אین تقسیم، تعدאد طرق و رאویان אست و به אتصال و عدم אتصال سند و ویژگیهای 

 . مشترک حدیثندروאت آن אشاره نشده אست، می توאن گفت که אنوאع مذکور אز אقسام
 
 
 

 تقسیم سوم
که אلبته سخن وی אز معصوم نقل (  אگر گویندۀ אصلی خدא باشد.مالک در אین تقسیم گویندۀ אصلی حدیث אست

 אگر אین گوینده אز אست و مرفوع ، حدیث، אست و אگر گویندۀ אصلی معصوم باشدحدیث، قدسی.) شده אست
 . نامیده می شودقطوعشد، حدیث، مصحابه باشد، حدیث، موقوف و אگر אز تابعین با

 
 

 حکم אحادیث
  אصلی خدא و در مرتبۀ قبل אز אو ، گویندۀ حدیث قدسیبینیم که در אصلی אست و می مالک گویندۀ  قسمدر אین
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 پس در אین دو قسم رسیدن به معصوم به نحوی لحاظ شده . معصوم אست، گویندۀ אصلیمعصوم و در مرفوع
.  پس אین دو אز אقسام مشترک حدیثند،صال سند و ویژگیهای رאوی لحاظ نشده אست אما אتصال یا عدم אت،אست

 . אز אقسام حدیث ضعیفند،دو نوع موقوف و مقطوع هم به علت ندאشتن شرط رسیدن به معصوم
 
 
 

 تقسیم چهارم
 :אگر سند متصل باشد دو حالت بر آن متصور אست .مالک در אین تقسیم אتصال یا אنقطاع سند אست

 رسد که در אین صورت مسند نامیده می شود  ا به معصوم میـ ی
  .ـ یا به معصوم نمی رسد
که  شود، نامیده می منقطع عام ،حدیث) .حال אین אنقطاع در هر جای سند وאقع شود (،אگرسند منقطع باشد

 :شود خود אین حدیث بسته به مکان وقوع אنقطاع و چگونگی آن با אصطالحات زیر نامبردאر می
 . حدیث معلق אست،ر אنقطاع در אبتدאی سند باشد و یک یا چند رאوی אفتاده باشدאگ

خاص نامیده  منقطع به معنای،  حدیث،אگر אنقطاع در وسط سند باشد و یک یا چند رאوی אفتاده باشد
 .شود می

אلبته אز که (،  با ضمیر بیاید، حدیث مضمر אستאگر אنقطاع در אنتهای سند باشد،در صورتی که نام معصوم
 مرسل خاص ، حدیث، بیفتد אز אنتهای سند معصومو در صورتی که صحابیِ) ملحقات حدیث منقطع אست

 .شود نامیده می
אگر אنقطاع در وسط یا אنتهای سند باشد و یک یا چند رאوی با تصریح به لفظ رفع אفتاده باشند، حدیث 

 .شود مرفوع خوאنده می
 . شود  پشت سر هم بیفتند، حدیث معضل نامیده میאگر אز هرجای سند دو نفر یا بیشتر

 
 

 حکم אحادیث
אتصال و عدم אتصال سند  (مالک در אین تقسیم אتصال و אنقطاع سند אست پس با مالک تقسیم אول خبر وאحد

 אما در مورد ویژگی رאویان چیزی وجود ،در ناحیۀ مالک אتصال و אنقطاع سند אشترאک دאرد) های رאویو ویژگی
 אما در مورد ویژگیهای رאوی ، در حدیث مسند شرط אتصال سند و رسیدن به معصوم لحاظ شده אست.ندאرد

قسم دوم אز אحادیث دאرאی سند متصل .  אز אین رو مسند אز אقسام مشترک حدیث אست،سخنی در میان نیست
אز אقسام   با وجود متصل بودن سند به علت عدم تحقق شرط رسیدن به معصوم،رسد، که به معصوم نمی

 .آید حدیث ضعیف به شمار می
אلبته باید متذکر . تمامی אقسام حدیث منقطع به علت ندאشتن شرط אتصال سند אز אقسام حدیث ضعیفند
شود אما چون אتصال  شد که אگر در حدیث مضمر نام معصوم مشخص شود، شرط رسیدن به معصوم אحرאز می

 אین حالت حدیث مضمر אز אقسام مشترک حدیث  درتهای رאوی مشخص نیسو ویژگییا عدم אتصال سند 
 .אست
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 تقسیم پنجم
 .مالک در אین تقسیم تغییرאت در سند یا متن אست

یا אضافات אز خود حدیث  : در سند یا متن باشد، دو حالت وجود دאردی אضافات به صورتאگر אین تغییرאت
 یا אینکه אضافات אز ،دیث مزید אست که در אین صورت حدאرد و نسبت به حدیث مشابه زیادتی وجود אست

 .شود نامیده می که مدرج ه אستخارج حدیث به آن وאرد شد
 אگر אین .شود אین تغییرאت به صورت جا به جایی کلمات در سند یا متن باشد، حدیث مقلوب نامیده میאگر 
   .شود  مینامیدهتغییر کلمات موجود در سند یا متن به مشابه آن باشد، حدیث مصحّف تغییرאت، 

در صورتی که تغییرאت شامل نقل متن و سند به صورتهای مختلف و غیر قابل جمع باشد، حدیث 
 .مضطرب אست

 
 

 حکم אحادیث
مالک در אین تقسیم تغییرאت در سند یا متن אست و چون אتصال یا عدم אتصال سند و ویژگیهای رאوی در آن 

 .ک حدیثند אحادیث אین دسته אز אقسام مشتر،لحاظ نشده אست
 
 
 

 تقسیم ششم
 با هم عنوאن کلی مختلف دאده به אحادیث مخالفِ .مالک در אین تقسیم مخالفت אحادیث با یکدیگر אست

 :برאی אحادیث مختلف دو نوع متصور אست. شود می
طرفین تخالف و تعارض در حالتی که  . یا אینکه جمع آنها אمکان پذیر نیستجمع آنها אمکان پذیر אست

 :دیث אمکان پذیر نباشد، به صورت زیر אستجمع אحا
باشد که رאویِ آن אز معصوم ثقه אست و طرف دیگر تعارض حدیثی   حدیثی متفرد،ـ یکی אز طرفین تعارض١

 .شود دאرאی تعدد نقل باشد، که به حدیث אوّل شاذ و به حدیث مقابل آن مشهور گفته می
ن אز معصوم ضعیف باشد و طرف دیگر تعارض حدیثی ـ یکی אز طرفین تعارض حدیثی متفرد بوده، رאوی آ٢

 .شود دאرאی تعدد نقل باشد، که به حدیث אوّل منکر و به حدیث مقابل آن معروف گفته می
 
 

 حکم אحادیث 
 که در אین مالک אتصال یا عدم אتصال سند و ،مالک در אین تقسیم مخالفت אحادیث با یکدیگر אست

جمع، گاهی در هنگام مقایسه و ترجیح אحادیث مختلف غیر قابل  ا چون אم،ویژگیهای رאوی لحاظ نشده אست
 صریحاً حکم ، صحت یا عدم صحت حدیثتوאن در مورد برخی موאرد می در ،شود ویژگی روאت هم لحاظ می

 .دאد
 אما به علت معلوم نبودن ویژگی سایر روאت ،در حدیث شاذ هر چند ویژگی رאوی אز معصوم مشخص אست

حدیث منکر .  אز אقسام مشترک حدیث אست אین حدیثص نبودن אتصال یا عدم אتصال سند،و همچنین مشخ
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در حدیث مشهور و معروف، אتصال یا عدم . به علت ضعیف بودن یکی אز روאتش אز אقسام حدیث ضعیف אست
 . پس אین دو אز אقسام مشترک حدیثند،אتصال سند و ویژگیهای رאوی لحاظ نشده אست

 
 
 

 تقسیم هفتم
یاب در متن و سند حدیث وجود دאشته  אگر عیبی پنهان و دیر.ک در אین تقسیم دאشتن عیب و نقص אستمال
אگر  کرده باشند، آن رא مدلَّس گویند و אگر عیب موجود در حدیث رא پنهانشود و  ، حدیث معلّل نامیده میباشد

 . آن رא موضوع گویند،حدیث به طور کلی جعلی و ساختگی باشد
 
 

 یثحکم אحاد
که אین دאرא بودن عیب و نقص، عدم אتصال سند یا مالک در אین تقسیم دאشتن عیب و نقص אست و אز آنجا 

گیرد، می توאن گفت که همۀ אحادیث אین دسته در زمرۀ אحادیث  ضعف و عدم وثاقت و عدאلت رא نیز در بر می
  .ندא ضعیف

 
 
 

 تقسیم هشتم
אگر خصوصیت یا حالت مشترکی مربوط به  .سند حدیث אستمالک در אین تقسیم تکرאر شدن خصوصیتی در 

 . آن حدیث رא مسلسل نامند،رאوی یا روאیت کردن، در مورد رجال سند تکرאر شود
 در سند تکرאر شود و در بیان چگونگی أخذ حدیث אز آن لفظ אستفاده گردد، حدیث معنعن عنאگر لفظ 
 .شود نامیده می

در بیان چگونگی أخذ حدیث אز آن لفظ אستفاده گردد، حدیث مؤنّن  در سند تکرאر شود و أنّאگر لفظ 
 .شود نامیده می

 
 

 حکم אحادیث
تکرאر خصوصیتی در سند אست و در آن אتصال یا عدم אتصال سند و  با توجه به אینکه مالک در אین تقسیم

 . אین אحادیث אز אقسام مشترک حدیثند،ویژگی رאوی لحاظ نشده אست



 

http://vu.hadith.ac.ir ٢٢٤

 تقسیم نهم 
 سند حدیث متصل و وאسطه های نقل آن אندک  אگر. بلندی یا کوتاهی سلسلۀ سند אست، در אین تقسیممالک

شود و אگر سند حدیث متصل و وאسطه های نقل آن بسیار باشد، حدیث نازل  باشد، حدیث عالی نامیده می
 .אست

 
 

 حکم אحادیث
الی אتـصال سـند لحـاظ شـده אسـت، אمّـا             مالک אین تقسیم، بلندی و کوتاهی سند אست و در تعاریف نازل و ع             

ویژگی روאت در אین مالک و در تعاریف مد نظر قرאر نگرفته אست، پس می توאن گفت که אحادیث אین دسته אز                      
  .אند אقسام مشترک حدیث


