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 یادداشت مترجم

ي کتاب حاضر را آغاز کردم قصد آن داشتم با پایان گرفتن کـار   از زمانی که ترجمه
ي تحریر درآورم. چون ترجمـه   بر این کتاب به رشتهاي  ترجمه به رسم مترجمان، مقدمه

اي پیش روي خویش نهادم و قلم در دست گرفتم تـا   و ویرایش اثر به پایان رسید، برگه
 »...علوم حدیث«ي  اي بنویسم، آن هم درباره به اصطالح مقدمه

هی اما متحیر ماندم که چه بنویسم و از کجا آغاز کنم. در اندیشه فرو رفتم تا مگر را
 تر شد... بیابم، ولی هر چه بیشتر اندیشیدم نوشتن برایم مشکل

، اثـر  »تیسـیر مصـطلح الحـدیث   «اي از کتاب  ي حاضر، ترجمه به هر حال مجموعه
پژوهان  اي که سعی دارد دانشجویان و دانش است. مجموعه» محمود طحان«استاد، دکتر 

ول و علوم حدیث آشـنا کنـد و   هاي اص ها و قالب ترین تعریف را با محتوا، سبک و رایج
اي بر فهم قرآن و حدیث را فراروي ایشان بگشاید. درسی بودن کتاب نیز موجب  دریچه

هـایی نیـز بـراي تعمیـق      ها و اصطالحات، تعلیق شده است عالوه بر توضیح برخی واژه
 پژوهان فراهم آید. بیشتر مطالب در ذهن فراگیران و حدیث

تیسـیر مصـطلح   «بزرگ، ترجمـه و تعلیـق کتـاب     و اینک به فضل و یاري خداوند
ي تقـدیم بـه    نگرید، ساماندهی و آماده را به اتمام رساندم و به صورتی که می» الحدیث

 جویان گرامی، گردیده است. و حدیث پژوهان و دانش دوستداران پیامبر
البته در ترجمه و نگارش این اثر، با احساس مسـئولیت خطیـر دینـی و اخالقـی و     

و با استفاده از کتابهاي معتبـر حـدیثی، بهتـرین ترجمـه و توضـیح را انتخـاب و        علمی
 ام. گزینش نموده

نظران در جهت هر  و مترجم با ارج نهادن به انتقاد و پیشنهاد پژوهشگران و صاحب
چه زیباتر و پربارتر شدن این اثر گرانسنگ تقاضا دارد، دیدگاه، پیشنهاد و انتقاد خـود را  
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ور گردد؛ زیـرا   ها بهره از آن -ان شاء اهللا  -هاي آینده  شزد کنند تا در چاپبه مترجم گو
شمرد و آغوش خویش را براي هـر نقـد    که مترجم تالش خود را پیراسته از اشکال نمی

خیرخواهانه و هر راهنمایی دلسوزانه و هر پیشنهاد سازنده و هر دیدگاه مفیـد و ارزنـده   
 گشاید. می

 
 ي بارانی را آن که در ساخته است قطره   ک مرا حسن قبـول تواند که دهد اش می

 

 
 فیض محمد بلوچ

25/12/1388 

 تربت جام -ي صدیقیه  ي علمیه ي حوزه کتابخانه
 
 
 



 
 مؤلف ي مقدمه

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
بـر مسـلمانان منـت    ستایش خداوندي را سزاست که با فروفرستادن قـرآن کـریم،   

و نوشـت افزارهـا    ]ي حافظان[ها  گذاشت، و حفظ و صیانت آن را تا روز جزا در سینه
حفظ آن از دستبرد دشمنان و از هر گونـه   ضمانت و کفالت کرد و به جهت ]ي کاتبان[

حفـظ و   ]حضـرت محمـد  [ار و پیشـقراول پیـامبران   د ل، از سنت طالیـه تغییر و تبدی
 نگهداري و حمایت و صیانت نمود.

بـاد کـه خداونـد عزوجـل      و درود و سالم بر سرور و پیغمبر ما، حضرت محمد
قـرآن کـریم را   هـاي   روشن سازي و تبیین آنچه از احکام و دستورات و تعالیم و آمـوزه 

 :فرماید می او سپرده است، آنجا که ي اراده فرموده، به عهده

نَزۡ�َ ﴿
َ
ٓ َوأ َ  رَ ّ�ِكۡ ٱ َك إَِ�ۡ  ا ُرونَ  َولََعلَُّهمۡ  ِهمۡ إَِ�ۡ  نُّزَِل  َما لِلنَّاِس  ِ�ُبَّ�ِ    ]٤٤[النحل:  ﴾٤٤ َ�َتَفكَّ

این که چیزي را براي مردم روشن سازي که براي تا ایم  و قرآن را بر تو نازل کرده«
(قـرآن را  آنان فرستاده شده است (که احکام و تعلیمات اسالمی است) و تا این که آنان 

 »مطالب آن) بیندیشند.ي  مطالعه کنند و درباره
ییـدات  أافعال و ت ،م با اقوالأتو ،روشناي  و شیوه ،نیز  با اسلوبی واضح  پیامبرو 

 خویش به بیان و توضیح آن پرداخت.
کسانی که سنت نبوي را از پیامبر بزرگوار  ؛راضی و خشنود باد و خدا از صحابه

اسالم فراگرفتند و به حفظ و صیانت آن مبادرت نمودند و همانگونه که خـود شـنیدند،   
 آن را براي مسلمانان نقل نمودند و به سمع آنها رساندند. ،بدون هیچگونه تغییر و تبدیل

رسـول  ف صـالح بـاد؛ کسـانی کـه سـنت گهربـار       لَو رحمت و آمرزش خدا بر س
دقیقـی را   را نسل به نسل به آیندگان و پیشینیان منتقل کردند و قواعد و ضوابط  خدا
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و پاکسـازي آن از دسـتبرد دشـمنان و     ،صـحیح  حـدیث  جهت دریافت روایـت و نقـلِ  
 بدخواهان وضع نمودند.

وجـود   ي ل به علماء و دانشمندانی که پـس از سـلف پـا بـه عرصـه     و خداوند متعا
کسـانی کـه قواعـد و اصـول دریافـت       ؛جزاء و پاداش خیر عنایت فرماید نیزاند  گذاشته

حدیث را از سلف فراگرفتند و به تهذیب و ترتیب و تـدوین و   صحیحِ روایت و درایت
 علـم «همت گماردند که بعدها همان کتابها بـه   ،گردآوري آن قواعد در کتابهاي مستقل

 .1نامیده شدند» مصطلح الحدیث

 اما بعد:
طی چندین سـال عهـده    ،منوره ي شریعت اسالمی مدینه ي هزمانی که در دانشکداز 

علـوم  «تـدریس کتـاب    ،و در آن زمـان  -بـودم  » مصطلح الحـدیث «دار تدریس علـم  

تدریس مختصر آن، یعنـی کتـاب    ،ر بود که بعدها به عوض آنابن صالح مقرّ» الحدیث

تعلیم ویان دانشکده ي شریعت در همراه با دانشج -عالمه نووي، مقرّر گردید » تقریب«
با عظمت و شکوه آنهـا و فراوانـی    -و آموزش و مطالعه و تحقیق این دو کتاب درسی 

 احساس دشواري و سختی و پیچیدگی و زحمت نمودیم که در این زمینه -فوائد آن دو 
، اشاره کرد: درازگویی و تطویل در برخی از مباحثها  توان به این دشواریها و سختی می

در برخـی دیگـر از    ]خـل و ایجـاز م [و یا مختصر گـویی   ،2به ویژه در کتاب ابن صالح
. و یا دشـواري و پیچیـدگی عبـارت و یاعـدم تکامـل      3مباحث، به ویژه در کتاب نووي

                                                 
(علم الحـدیث درایتـی)،    »دراية علم احلديث«شود:  به علم مصطلح الحدیث، این نامها نیز اطالق می -1

 ».اصول الحدیث«و » علوم الحدیث«

له وكيفيّة سامع احلديث و«مانند بحث شناخت  -2 صفحه از کتاب را در بر گرفته  46که  »صفة ضبطهحتمّ
 است.

 کلمه تجاوز نکرده است. 19که از » ضعیف«به عنوان مثال: مانند بحث  -3
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یا نادیده گـرفتن   ،]مثالً[: ترك تعریف یک موضوع یا یک بحث مانند 1برخی از مباحث
 ...یک بحث و یا ي مثال و ذکر نکردن آن، یا بیان نکردن فایده

کتابهـاي علمـاي    ،]کتاب ابـن صـالح و کتـاب نـووي    = [و عالوه از این دو کتاب 
بلکه برخـی   ؛تحریر درآورده بودند را نیز چنین یافتم ي پیشین را که در این فن به رشته

نبودند و برخی از آنها نیز از تهـذیب و  » علوم حدیث«از این کتابها، شامل تمام مباحث 
و شاید عذر  ؛برخوردار نبودند ]یخاص[تصحیح و نظم و ترتیب و ساختار و ساماندهی 

نسـبت بـه    -ستاویز آنها در این زمینه به این جهت بوده که برخی از امور براي آنها دو 
یـا بـه    ،انـد  بـادرت نمـوده  روشن و واضح بوده و از این جهت به ترك آنها م -دیگران 

نسبت زمان خودشان، احساس نیاز کردند که برخی از مباحث را به تفصیل بیان بکنند و 
 از آنچه مـا  -و یا دالئلی دیگر از این دست  ؛توضیح زیاد بدهند و وارد جزئیات بشوند

 در دست داشتند! -شناسیم  نمی شناسیم یا می
مصـطلح  «پیرامـون   ،و ساده و سهل و آساناز این رو تصمیم گرفتم تا کتابی روان 

شریعت قرار دهـم تـا   هاي  دانشکده پژوهانِ در اختیار دانش» علوم حدیث«و » ثالحدی
 حدیث و مصطلحات آن را برایشان ساده و آسان نماید. فهم و درك قواعد فنِّ

 ي شـده گـذاري   و بندهاي شـماره ها  هر بحث به فقرهبندي  مهم با تقسیم و این کارِ
نخست به بیـان تعریـف بحـث     -عنوان مثال ه ب -محقق شده است، اینطور که  ،یالیسر

و پس از آن به بیان اقسام آن اشاره شده  ،سپس مثالی براي آن آورده شده ،پرداخته شده

 « ي است... و در آخر با فقره
َ
  رُ هَ شْ أ

ْ
مشـهورترین کتابهـایی کـه در ایـن     [ »هِ ْيـ�ِ  اِت فٰ نَّ َص مُ ال

                                                 
المه نووي در بحث مقلوب به چیـزي نزدیـک بـه مقلـوب اسـت.      نمونه این اختصار، اکتفا کردن ع -1

همچون حدیث مشهور از سالم که به جاي سالم از نافع روایت شده است تا در شـنیدن آن رغبـت   
حدیث را جابجا  100سندهاي  بیشتري پیدا شود و نیز اهل بغداد براي امتحان کردن امام بخاري

 ؛ بدین جهت آنان به فضیلت او اعتراف نمودند.کردند و او پاسخ صحیح آنان را بیان کرد
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و تمـام اینهـا بـا     .رسـد  مـی  بحث مورد نظر به پایان ،]اند ریر درآمدهتح ي بحث به رشته
روشن علمی، سـاماندهی و تـدوین شـده     ]نوین و[هاي  عباراتی روان و ساده و با شیوه

و به جهت مراعات  ؛است که در آنها نه پیچیدگی و دشواري است و نه غموض و ابهام
شـریعت و  هاي  در دانشکده ]مصطلح الحدیث[زمانی اندك که براي این علم هاي  دوره

من نیز به بسیاري از  ،تحقیقات و دراسات اسالمی در نظر گرفته شده استهاي  دانشکده
و خیلی در آنها وقـت  ام  ها، و بسط و تشریح مسائل نپرداخته یل و قالمسائل اختالفی، ق

 ام. و در آنها نماندهام  را صرف نکرده
یـن  ام، و بر این باور نیسـتم کـه ا   نام نهاده» طلح الحدیثتیسیر مص«و این کتاب را 

تحریـر در   ي پیشین که در این زمینـه بـه رشـته    نظرانِ کتاب از کتابهاي علماء و صاحب
فقط این بـود تـا کلیـدي     ]از نگارش و تدوین این کتاب[و هدفم  ،نیاز است بیاند  آمده

بـراي وصـول بـه فهـم     اي  کننـده  و آسان ،یادآوري براي مطالب آنها و ،ها براي آن کتاب
خذ و أمرجع و م ،پیشین نظرانِ اره کتابهاي ائمه و علماء و صاحبو هم ؛انی آنها باشدعم

ستنَمنبع و مجاري و روان اسـت کـه   اي  و چشمه ،صین این فندي براي علماء و متخص
 گیرند. از آن برمیاي  نوشند و جرعه می همه از آن

از برخـی از محققـان و پژوهشـگران،     ،در زمانهـاي اخیـر   شود کـه  می خاطر نشان
و پژوهـان   بـراي دانـش  [کتابهایی منتشر شده و به چاپ رسیده که در آنها فوائد فراوانی 

هاي  پراکنی و شبههها  به ویژه آنکه در این کتابها به شایعه افکنی ؛وجود دارد ]فرهیختگان
؛ اما برخی از این پاسخ داده شده استشناسان و منحرفان و گمراهان مستشرقان و خاور

و برخی نیـز بسـیار مختصـر و     ؛طناب استل و طوالنی و داراي اطودار و م کتابها، کش
علـوم حـدیث و   [تمام مباحث  ي هو برخی هم در بردارند ؛کوتاه و فشرده و موجز است

 تیسـیر مصـطلح  = [از ایـن رو تصـمیم گـرفتم تـا ایـن کتـابم        ؛نیستند ]مصطلح حدیث
علـم مصـطلح   [تمام مباحث  ي حد وسط بین تطویل و اختصار و در بردارنده ،]الحدیث
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 باشد. ]الحدیث
عمـال  ا ]تیسـیر مصـطلح الحـدیث   = [به روز و جدیدي که در ایـن کتـاب    و امورِ

 گردیده است عبارتند از : 
 

گـذاري   و بنـدهاي شـماره  هـا   هر بحث بـه فقـره  بندي  یعنی تقسیم :بندي تقسیم -1
 ســهل و آســان ،کــه فهــم و درك (هــر) بحــث را بــراي دانــش پــژوهاي  شــده

 1گرداند. می
، از ذکر تعریف، مثـال  تکامل در هر بحث با توجه به ساختار و طرح کلی بحث -2

 ...و
3- و مفید[علم مصطلح الحدیث به شکلی مختصر  در برداشتن تمام مباحث[. 

 

 ]و کالسه کردنبندي  کردن، فصلبندي  و بخشبندي  طبقه[ »تبویب«اما از نقطه نظر 

از روش حـافظ   ،]مرتب کردن و سازمان دادن و منظم و ردیف کردن کتاب[ »ترتیب«و 

بنـدي   زیرا که ترتیب و طبقهام  و شرح آن بهره گرفته »]رکَالف[ النخبة«ابن حجر در کتاب 
 یافت.توان بدان دست  می بهترین ترتیب و تنظیمی است که ،حافظ ابن حجر

علـوم  «بـر کتـاب    ،]این کتاب[علمی  ي و بیشترین اعتمادم در عنصر تشکیل دهنده

                                                 
هـاي)   بنـدي  ، از (تقسـیم »گـذاري شـده   ها و بندهاي شماره بندي مباحث به فقره تقسیم«در موضوع   -1

سـالمي يف ثوبـه الفقـه اإل«اساتید بزرگوارم بهره گـرفتم، از قبیـل: اسـتاد مصـطفی زرقـاء در کتـابش       

و استاد دکتر محمد زکی عبدالبر در  »أصول الفقـه«، و استاد دکتر معروف الدوالیبی در کتابش »اجلديد
ي شـریعت در دانشـگاه دمشـق، دانشـجو      وقتی در دانشکده -ي ما  یادداشتی که آن را براي استفاده

 ي تحریر درآورد. ي مرغینانی نوشت و به رشته بر کتاب هدایه -بودم 
ترین تأثیر را در فهم ایـن علـوم بـه سـهولت و      ن و ابداعی، بزرگترین و عمیقبندي نوی و این تقسیم 

هـاي فراوانـی را کشـیدیم و     هـا و سـختی   آسانی دارد، بعد از این که ما در فهم و یادگیري آنها رنج
 چشیدیم.
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» التـدریب «و شـرح آن   نـووي، » التقریـب «کتـاب   ،ابن صالح و مختصر آن »الحدیث
 سیوطی است.

و این کتاب را به یک مقدمه و چهار باب، مرتّب و ساماندهی نمـودم: بـاب اول در   
، و بـاب  »روایـت و اصـول آن  «؛ بـاب سـوم در   »تعدیلجرح و «؛ باب دوم در »خبر«

 ».اسناد و شناخت روات«چهارم در 
نـاچیز را بـه فرزنـدان دانشـجو و      و در حقیقت، در همان حال که من ایـن تـالشِ  

کنم که نتوانستم  ام اعتراف می کنم، با این وجود به ناتوانی و کوتاهی ام تقدیم می فرهیخته
الزم به قدر و شـأن آن پـی نبـردم و    ي  د ادا کنم [و به گونهحق این علم را چنان که بای

و حدیث شناسان، ارائه دهم]، و من خویشـتن را  پژوهان  حق آن را نتوانستم براي دانش
دانـم، از   نمـی  خطا و اشتباه بی کنم و خود را نمی تبرئه ،از لغزش و خطا و اشتباه و سهو

 ا و اشـتباه و سـهوي اطـالع و آگـاهی    این رو از کسانی که دراین کتاب بر لغزش و خط
د، بلکه آن را رفـع  ند و خاطر نشان سازنیابند، انتظار دارم تا لطفاً مرا بر آن آگاهی ده می

این کتـاب،  ي  کنم و تصحیح و اصالح نمایم؛ و از خداوند متعال انتظار دارم تا به ذریعه
 راي خود گرداند.را نفع و سود رساند و آن را خاص بپژوهان  دانشجویان و حدیث

 



 
 

 
 

هـا   پیدایش علم مصطلح الحدیث، و دورهي  تاریخچه *
و حــاالتی کــه در طــی زمــان بــر آن گذشــته اســت.  

پیداش و تدوین علم مصطلح الحدیث در ي  تاریخچه(
 )ادوار مختلف

* * * 
مصـطلح  «علم ي  مشهورترین کتابهایی که درباره *

 اند. تحریر درآمدهي  به رشته» الحدیث
 

* * * 
 تعریفات اولیه *
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 ي پیدایش علم مصطلح الحدیث تاریخچه

 
 
 

و حاالتی که در ها  و دوره پیدایش علم مصطلح الحدیث، ي تاریخچه
  .طی زمان بر آن گذشته است

 :)پیدایش و تدوین علم مصطلح الحدیث در ادوار مختلف ي تاریخچه(
 

و  بنیـادین ي  کنـد کـه اسـاس و شـالوده     مـی  مالحظـه  ،شخص محقّق و پژوهشگر
اخبار، در کتـاب الهـی و سـنّت     محوري براي دانستن و دریافت روایت [صحیح] و نقلِ

 فرماید: می نبوي، موجود است. خداوند متعال در قرآن کریم

َهاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ َءاَمُنوٓ  �َّ ٓ  إِن ا ْ َ�َتبَيَُّنوٓ  بِنََبإٖ  فَاِسقُۢ  َءُ�مۡ َجا    ]٦[احلجرات:  ﴾... ا

خبر مهمی را بـه شـما رسـانید     ،فاسقی اید! اگر شخصِ اي کسانی که ایمان آورده«
 »آن تحقیق کنید.ي  درباره

 «فرماید:  می و پیامبر
ً
َ اُهللا اْمرَأ ٰما سَ  نرَضَّ

َ
َغُه ك

َّ
 َ�َبل

ً
ـٍغ أَسِمَع ِمّنا َشيْئا

َّ
ُربَّ ُمَبل

َ
يٰع وْ ِمَعُه، ف

 .1»ِمْن ٰساِمٍع 
رو سازد که حدیثی را از ما شـنید و همانگونـه کـه     اي را شادمان و خنده خدا بنده«

                                                 
 ترمذي، کتاب العلم؛ و ترمذي گفته است: حدیثی حسن و صحیح است. -1
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آن را به سمع دیگري رسانیده است، که  -بدون تغییر لفظ و عبارت  -خود شنیده است 
 »شنونده قویتر باشد.ي  اش از حافظه حافظهاي که  شدهبسا تبلیغ 

 فرماید: می و در روایتی دیگر

ُربَّ ٰحاِمِل فِْقٍه اىِلٰ «
َ
َقُه ِمْنُه، ف

ْ
يَْس بَِفِقْيهٍ و َمْن ُهَو اَ�

َ
 .1»ُربَّ ٰحاِمِل فِْقٍه ل

کنند، و چـه   می چه بسیارند دانشمندانی که دانش را به دانشمندتر از خویش حمل«
 »کنندگان دانش که دانشمند نیستند. بسیارند حمل
اعتمـاد و اطمینـان یـافتن و    ي  کریمه و حدیث گهربار، اساس و شـالوده ي  این آیه

به دقت کردن در آن و حفـظ کـردن    ،تحقیق کردن در پذیرفتن اخبار، و کیفیت ضبط آن
 براي دیگران است. ،آن و تحقیق و بررسی نمودن در نقل آن

در  ،نیز در راستاي اطاعت و فرمانبرداري از فرمان خدا و پیامبر خدا  و صحابه
کردند و براي اطمینـان یـافتن از صـحت و درسـتی آن،      می نقل و پذیرش اخبار احتیاط

بـه ویـژه هنگـامی کـه در صـداقت و       ؛نمودنـد  می تحقیق و بررسی و مطالعه و وارسی
شدند. می ردیددچار شک و ت ،اخباري  نقل کننده راستگویی فرد 

[سند حدیث] و ارزش آن در پـذیرش  » اسناد«بنابراین [اهمیت و جایگاه] موضوع 

ابـن  صحیح مسـلم بـه نقـل از    ي  یا رد اخبار، [براي همه] ظاهر و روشن شد. در مقدمه

 آمده که وي [در مورد اسناد] گفته است: سیرین

لَ « نٰادِ، فَ سْ ِ نِ االْ نَ عَ أَلُوْ سْ نُوا يَ وْ كُ ْ يَ ا لَنٰـاملَ وْ مُّ ا سَ تْنَةُ ٰقالُوْ عَتِ الْفِ قَ ـنَّةِ  امّٰ وَ ـلِ السُّ يَنْظُـرُ اِٰيل اَهْ مْ فَ ٰجـالَكُ رِ

مْ  ثُهُ يْ دِ ذُ حَ خَ يُؤْ مْ و فَ ثُهُ يْ دِ ذُ حَ خَ ؤْ ٰال يُ عِ فَ لِ الْبِدَ نْظُرُ اِٰيل اَهْ  .2»يَ
فتنـه  کردند، ولی هنگامی که  نمی سند حدیث سؤالي  امت اسالمی در ابتدا، درباره«

گفتند: رجال سند خـود را   می در میان امت روي داد، از آن تاریخ مردم به راویان حدیث

                                                 
 و ترمذي. و ترمذي گفته است: حدیثی حسن است.ابوداود، ابن ماجه، احمد   -1
 ي صحیح مسلم. مقدمه  -2
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بیان کنید تا ببینند اگر رجال سند از اهل سنّت و جماعت باشند آن را بگیرنـد و اگـر از   
 »از روایت آن اجتناب ورزند. ،دنگرایان باش بدعت

بـه   آن،» سـند «مگر بعد از شناخت شود  نمی و با توجه به اینکه هیچ خبري پذیرفته
[علـم رجـال]،   » نقد و تضعیف راویـان حـدیث  «، »علم جرح و تعدیل«همین خـاطر  

شناخت عوامـل و  «و » شناخت سند منقطع حدیث«، یا »شناخت سند متصل حدیث«

باشد که اگر آشکار گـردد بـه    می [که مربوط به متن حدیث و یا سند آن» اسباب پنهانی
 گـري و  رساند = علّـت حـدیث]، تأسـیس گردیـد و بـه جلـوه       می صحت حدیث ضرر

خودنمایی پرداخت، و تعداد اندکی از راویان حدیث مورد نقد و بررسـی و تضـعیف و   
اعتراض قرار گرفتند؛ زیرا در ابتداي امر، شمار راویانی که مورد نقد و تضعیف [جـرح]  

 قرار گرفته بودند، اندك و انگشت شمار بود.
لماء و صاحب نظران اسالمی در این زمینه مباحث را گسترش دادند و پس از آن، ع

در این راستا به تفصیل سخن گفتند تا اینکه بحـث و تحقیـق و بررسـی و پـژوهش در     
، »کیفیت تحمل و اداي حـدیث «، »ضبط راوي«ي  علوم بسیاري که به حدیث از ناحیه

... تعلّق دارند، ظاهر و» شناخت حدیث غریب«، »حدیث از منسوخ آن خشناخت ناس«
و نمایان شد، جز آنکه علماء این مباحث و علوم را به طور شفاهی و زبانی بـه دیگـران   

 کردند. می منتقل
سپس این امر توسعه پیدا کرد و تکامل یافت و رشد و پیشرفت نمود، و این علـوم  

مصـطلح  علـوم  امـا ایـن علـوم [    ؛تحریر درآمدند و تدوین و نگارش یافتندي  به رشته

همانند علم اصول، علـم   ،] در البالي کتابها به صورت پراکنده که با دیگر علومالحدیث
فقه و علم حدیث در هم آمیخته و مخلـوط شـده بودنـد، تـدوین و گـردآوري شـدند،       

 آیند. می امام شافعی به شمار که هر دو از تألیفات »مّ األُ «و کتاب  »الرسالة«همانند کتاب 
با توجه به اینکـه علـوم بـه تکامـل و      -در قرن چهارم هجري قمري  -و در پایان 
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پیشرفت و رشد و توسعه رسیده و اصطالحات [علمی و فنّـی] نیـز مسـتقر و تثبیـت و     
ه و از داند، و هر فن از دیگر فنون اسـتقاللش را بـه دسـت آور    مرتّب و ساماندهی شده

نیـز علـم   لمـاء و صـاحب نظـران اسـالمی     وابستگی درآمده و مستقل گردیده اسـت، ع 
اند و کتابی مجزّا براي آن  را در کتابی مستقل و جداگانه تدوین کرده» مصطلح الحدیث«

فردي که علم مصـطلح الحـدیث را در   اند. و نخستین  اند و اختصاص داده در نظر گرفته
بـراي آن در  تحریر و نگارش درآورد و کتابی مجـزّا  ي  کتابی مستقل و جداگانه به رشته

قاضی ابومحمـد، حسـن بـن عبـدالرحمن بـن خـالد       «نظر گرفت و اختصاص داد، 

ث الفاصـل بـني الـراوي «ق] است که در کتابی با عنـوان   . ه 360[متوفی » رامهرمزي املحـدّ

علم مصطلح الحدیث پرداختـه اسـت؛ و بـزودي بـه ذکـر       به تدوین و نگارشِ »والواعي
از زمان شروعِ تدوین  -علم مصطلح ي  اخت که دربارهمشهورترین کتابهایی خواهم پرد

تحریـر  ي  بـه رشـته   -و نگارش این علم توسط قاضی رامهرمزي تـا عصـر کنـونی مـا     
 اند. درآمده
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 ي  در عرصههایی که  مشهورترین کتاب

 اند علم مصطلح الحدیث، نگاشته شده

 
 

ث الفاصل بني الراوي« -١  »:الواعيو املحدّ

[متوفی » قاضی ابومحمد، حسن بن عبدالرحمن بن خالد رامهرمزي«این کتاب را 

در » علم مصطلح«تحریر درآورده است. اما ایشان به تمام مباحث ي  ق] به رشته . ه 360
این کتاب اشاره نکرده و به تمام و کمال به بیان آنها نپرداخته است؛ و این موضوع، غالباً 

ته باشد در هر فنی یا هر علمی بـراي شـروع   حالت و موقعیت هر کسی است که خواس
 تحریر درآورد، و به نگارش و تدوین آن بپردازد.ي  کار چیزي را به رشته

 »:علوم احلديث ةمعرف« -٢

[متـوفی  » ابوعبـداهللا محمـد بـن عبـداهللا، حـاکم نیشـابوري      «این کتاب توسـط  
ق] تدوین و نگارش یافته اسـت، ولـی ایشـان [در ایـن کتـاب] بـه تهـذیب و         . ه 405

تصحیح و اصالح و پاکسازي مباحث نپرداخته و مباحث آن را به طور فنّـی و شایسـته،   
 نموده است.نبندي و تنظیم  مرتّب و ساماندهی و طبقه

 »:معرفة علوم احلديث املُستَخرج عىل« -٣

ق] نگاشته است؛  . ه 430[متوفی » عبداهللا اصفهانیابونعیم احمد بن «این کتاب را 
و ضمیمه و پیوست کرده است که  هوي در این کتاب، به قواعدي از این فن اشاره نمود
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معرفـة علـوم «حاکم نیشابوري [برحسب شـرایطش] آنهـا را از دسـت داده و در کتـابش     

قلـم انداختـه و نادیـده    در این کتاب چیزهایی را از » ابونعیم«نیاورده است، ولی  »احلديث
وجود گذاشته، این امکـان نیـز وجـود دارد    ي  ا در عرصهپگرفته که براي کسی که پس از او 

 که مباحثی را بر کتاب ابونعیم اضافه و پیوست نماید.

 »:الكفاية يف علم الرواية« -٤
[متوفی » ابوبکر احمد بن علی بن ثابت، خطیب بغدادي مشهور«این کتاب توسط 

ق] تدوین و نگارش یافته است. این کتاب سرشار و پر از نگارش مسـائل ایـن    . ه 463
از بیان قواعـد و ضـوابط روایـت [حـدیث]     و سرریز و ماالمال  ،فن [مصطلح الحدیث]

 آید. می است که از بزرگترین مصادر و منابع این علم، به شمار

 »:آداب السامعو خالق الراوياجلامع أل« -٥
خطیب بغدادي است؛ و این کتـاب چنانکـه از نـامش    ي  رش یافتهاین کتاب نیز نگا

 نماید. می پیداست پیرامون آداب روایت، بحث و بررسی
ي  بیان آداب روایـت و در زمینـه  ي  این کتاب، در حوزه و قلمرو خودش [در حیطه

 و در مباحث و محتویـات  ؛نظیر بی همتا و منحصر به فرد و بی ذکر اخالق راوي] یکتا و
و کمتر فنّی از فنون علوم حـدیث اسـت کـه خطیـب      ؛ارزشمند و گرانبها است ،شخوی

را تدوین و تألیف نکرده باشد و پیرامـون آن  اي  کتاب مستقل و جداگانه ،بغدادي در آن
همـانطور کـه    ؛تحریر درنیاورده باشـد ي  مباحثی را در قالب نگارش و تصنیف، به رشته

 ؛»كتبه أنّ املحدثني بعد اخلطيب عيال عىلنصف، علم أكل من «گوید:  می ابوبکر بن نقطهحافظ 
ي  ثینی که پس از خطیب بغدادي پـا بـه عرصـه   داند، محد می هر فرد منصف و دادگري«

 »خوار خوان کتابهاي وي هستند. ریزه ،اند وجود گذاشته
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 »:تقييد السامعاإلملاع إىل معرفة أصول الرواية و« -٦
ي  ق] بـه رشـته   . ه 544[متـوفی  » ن موسی یحصـبی قاضی عیاض ب«این کتاب را 

تمام مباحث مصطلح [الحدیث] نیسـت  ي  تحریر درآورده است؛ و این کتاب دربردارنده
بلکه محدود و منحصر به مبـا حثـی اسـت کـه بـه کیفیـت و چگـونگی تحمـل و اداي         

ولی [با این وجود] ایـن کتـاب در حـوزه و قلمـرو      ؛[حدیث] و فروعات آن تعلّق دارد
خـوب  ذکر فروعات آن] ي  بیان تحمل و اداي حدیث و در زمینهي  خودش [و در حیطه

و عالی است و از نظر هماهنگی و سازگاري و ساختاري و آراستگی و نظـم و ترتیـب،   
 نیکو و پسندیده است.

ث جهله ما« -٧  »:ال يَسع املحدِّ

ق]  . ه 580متوفی » [ابوحفص، عمر بن المجید میانَجِی«ي  یافته این کتاب، نگارش
 است. و این کتاب، جستار کوچکی است که نفع فراوانی در آن نیست.

 »:علوم احلديث« -٨

» ابن صالح«، مشهور به »زوريابوعمرو، عثمان بن عبدالرحمن شهر«این کتاب را 

ابـن صـالح در   » علوم الحدیث«اسـت. و  تحریر درآورده ي  ق] به رشته . ه 643[متوفی 

مشـهور و معـروف اسـت، و ایـن کتـاب از بهتـرین و       » مقدمۀ ابن صالح«بین مردم به 
تحریـر و  ي  علم مصطلح [الحـدیث] بـه رشـته   ي  نیکوترین کتابهایی است که در عرصه

 نگارش درآمده است.
بهاي کسـانی  کتابهاي خطیب بغدادي و کتاي  نویسنده در این کتاب، مباحث پراکنده

اند را تدوین و گردآوري نمـوده اسـت، از ایـن رو ایـن کتـاب،       زیسته می که پیش از او
ن بکتابی سرشار و سرریز از فایده و نفع، و ماالمال و پر از سود و بهره است، جز اینکه ا

زیرا  ؛بندي و ساماندهی ننموده است ترتیباي  صالح این کتاب را بطور مناسب و بایسته
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حث این کتاب را اندك اندك و به تدریج و قدم به قدم امالء و دیکته نموده است، او مبا
مناسـب   [از این رو از نظم و ترتیب و هماهنگی و سـازگاري و آراسـتگی و سـاماندهیِ   

گـاه   ] و با وجود ایـن، بـاز هـم ایـن کتـاب، پایـه و تکیـه       .برخوردار نیستاي  وشایسته
صـالح، پـا در    نظرانی اسـت کـه پـس از ابـن     [تحقیقات و پژوهشهاي] علماء و صاحب

اند، و چه قدر [از علماء و دانشورانی که] بـه اختصـار و خالصـه     گیتی گذاشتهي  عرصه
اند و چه اندازه که آهنگ مخالفـت   کردن و ساماندهی و مرتّب نمودن این کتاب پرداخته

ـ   و ناسازگاري ساز کرده و روشـنگر   ،اباند [و این خود بیانگر اهمیت و جایگاه ایـن کت
 عظمت و بزرگی آن است.]

 »:التيسري ملعرفة سنن البشري النذيرو التقريب« -٩

ق] نگاشـته   . ه 676[متوفی » محی الدین، یحیی بن شرف نووي«این کتاب توسط 

اصـطالحات  ي  صالح است، کـه [در عرصـه   ابن» علوم الحدیث«و مختصر کتاب  ،شده
اینکه هـر از گـاهی در [برخـی از] عبـارات آن،     حدیثی] کتابی خوب و نیکو است، جز 

 خوردگی وجود دارد. پیچیدگی و دشواري و به هم ریختگی و گره

 »:تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي« -١٠

ق]  . ه 911[متـوفی  » جالل الدین، عبدالرحمن بن ابی بکر سـیوطی «این کتاب را 
شـرح   -ه از عنـوانش پیداسـت   چنانکـ  -تحریر درآورده است. و این کتـاب  ي  به رشته
فراوانـی را  ي  باشد که نویسنده، در آن، فوائد و نکات ارزنده می »تقریب النواوي«کتاب 

 گردآوري و تدوین نموده است.

ر يف علم األ« -١١ رَ  »:ثرنظم الدُّ
و  ق] . ه 806[متـوفی  » زین الدین، عبدالرحیم بن حسین عراقی«ي  این کتاب، نگارش یافته
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ابـن صـالح را   » علوم الحدیث«باشد که نویسنده در آن، کتـاب   می »لفية العراقيأ«مشهور به 
 در قالب نظم و شعر درآورده و مباحث و نکاتی را نیز بر آن افزوده است.

و این اثر، کتابی خوب و عالی و نیکو و پسندیده و سرشـار و ماالمـال از فوائـد و    
شروحات متعدد و گوناگونی نگاشته شده اسـت   ،ننکات [ارزنده و مفید] است که بر آ

الدین، عبدالرحیم بـن حسـین    کتاب [زیني  آنها دو شرح از خود نویسندهي  که از جمله
 باشد. می عراقی]

 »:لفية احلديثفتح املغيث يف رشح أ« -١٢

ق]، و  . ه 902[متـوفی  » محمد بن عبدالرحمن سخاوي«ي  این کتاب، نگارش یافته
الفیـۀ  «و این کتاب، از کارآمـدترین و بهتـرین شـروحات     ؛باشد می »الفیۀ العراقی«شرح 

 آید. می به شمار» العراقی

كر يف مصطلح « -١٣  »:ثرهل األَ نُخبة الفِ
تحریر ي  ق] به رشته . ه 852[متوفی » حافظ ابن حجر عسقالنی«این کتاب توسط 

باشـد؛   می مختصر و فشرده و گزیده و موجزدرآمده است که جستاري کوچک و بسیار 
و از بهتـرین و برتـرین    ،ترین کتابهـاي مختصـر   ولی با وجود این از مفیدترین و ارزنده

ي  و نویسـنده  ؛باشـد  می کتابهاي مختصر از لحاظ ترتیب و ساماندهی و نظم و آراستگی
اي  تاب، شـیوه بندي ک حجر عسقالنی] در ترتیب و ساماندهی و تقسیم و طبقه کتاب [ابن

ریزي نموده و اسلوبی را اختراع کرده و آفریـده کـه هـیچ کـس در ایـن       را ابداع و طرح
 زمینه بر او پیشی نگرفته و برتري نیافته است.

نام نهاده، شرح نموده » نزهة النظـر«کتاب، این اثر را با شرحی که آن را ي  و نویسنده
اند [و شروحاتی را بـر   کتاب پرداخته به شرح و توضیح ایناست، همچنانکه غیر او نیز 

 اند]. تحریر درآوردهي  آن به رشته
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 »:املنظومة البيقونية« -١٤
ق] و از  . ه 1080[متـوفی  » عمـر بـن محمـد بیقـونی    «ي  این کتاب، نگارش یافته

 بیت فراتـر  34ابیاتش از  به دلیل اینکه شمار ؛مختصر و موجز استهاي  منظومهي  جمله
مفید و ارزنـده، و   کتابهاي مختصرِي  وجود این، باز هم این کتاب، از زمرهرود؛ و با  نمی

ي  شروحات متعـدد و گونـاگونی بـه رشـته     ،آید که بر آن می مشهور و معروف به شمار
 تحریر درآمده است.

 »:قواعد التحديث« -١٥

ق] نگاشـته شـده    . ه 1332[متوفی » محمد جمال الدین قاسمی«این کتاب، توسط 
 آید. می اثري مفید و سودمند و ارزنده و نافع به شماراست و 

کتابهاي فراوان دیگري نیز وجود  ،علم مصطلح الحدیث]ي  و در این عرصه [عرصه
آنهـا] بـه   ي  این مختصر بیرون است و بیـان همـه  ي  آنها [از حوصلهي  که ذکر همهدارد 
رین کتابهـا[یی کـه در   کشد؛ و من نیز [در این مختصر، فقط] بـه بیـان مشـهورت    می درازا

و خداوند متعال بـه تمـام    ؛ام اند] اکتفا نموده علم مصطلح الحدیث نگاشته شدهي  عرصه
وقفـه و زحمتهـاي فـراوان     بی نظران اسالمی [که در این راستا تالشهاي علماء و صاحب

 بهترین پاداش را عنایت بفرماید. ،اند] از سوي ما و تمام مسلمانان کشیده
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 هاولیتعریفات 

 
 

 علم مصطلح: -1

املـتن مـن علـمٌ بأصـولٍ وقواعـدٍ يُعـرف هبـا أحـوال السـند و« :عبارت است از علم مصطلح

د  .»حيث القبول والرّ
آنهـا حـاالت سـند و مـتنِ     ي  یعنی: اطالع و آگاهی از اصول و قوانینی که به وسیله

 شود. می [حدیث]، از حیث پذیرش و رد، تشخیص داده

 طلح:موضوع علم مص -2

دو املتن من حيث القبولو السند« :عبارت است از یعنی: سند و مـتن [حـدیث] از    ؛.»الرّ
 حیث رد و قبول.

 علم مصطلح:ي  فایده -3

یعنـی: تشـخیص دادن    ؛.»حاديـثمتييـز الصـحيح مـن السـقيم مـن األ«اسـت از:   عبارت
 احادیث صحیح از احادیث ضعیف.

 حدیث: -4

[تازه و نو] است که جمع » جدید«لغت به معناي در » حدیث« الف) تعریف لغوي:
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 باشد. می احادیث - 1برخالف قیاس- آن 

 فعلٍ أو  من قولٍ  النبيّ إىل  ما اضيف«حدیث عبارت است از:  ب) تعریف اصطالحی:

 .»صفةأو  تقريرٍ أو 
 2شود. می از اقوال، افعال، تأییدات و صفات نسبت داده یعنی: آنچه که به پیامبر

 خبر: -5

اسـت؛ و جمـع آن   » آگاهی و اطـالع «خبر در لغت به معناي  الف) تعریف لغوي:

 باشد. می »اخبار«

در تعریف اصطالحی خبر، سه قول وجود دارد که عبارتند  ب) تعریف اصطالحی:
 از:

است؛ یعنـی از لحـاظ اصـطالحی، خبـر و     » حدیث«مرادف و هم معنی » خبر« -1

                                                 
، ولی بـرخالف قاعـده در جمـع حـدیث     »حدیث«است نه » احدوثۀ«گوید: واحد احادیث،  فراء می  -1

 استعمال شده است. [مترجم]
حدیث در لغت به معناي: خبر، کالم و جدید است، و جمـع آن بـرخالف قیـاس، احادیـث آمـده        -2

 است. و بر آن خبر، سند، روایت و اثر نیز اطالق شده است.
رسـیده اسـت اطـالق     اختصاص داده و خبر را به آنچه از غیر پیـامبر  برخی حدیث را به کالم پیامبر 

» اخبـاري «کردنـد در مقابـل محـدثین،     اند. و به همین جهت، به مؤرخانی که واقعه را با سند نقل می کرده
 گفتند. می

» خبـر «، و حدیث مرفوع را »اثر«نقل شده که فقهاي خراسان، حدیث موقوف را  6تدریب الراوي ص  در کتاب 
 نامیدند. می

از آن جهت است که در مقابل قرآن کـه هـر دو بیـان احکـام     » حدیث«ي خبر به  ظاهراً وجه تسمیه 
د و از ایـن رو،  باشـن  الهی است قرار گرفته؛ زیرا اهل سنّت و جماعت قایل به قدیم بودن قـرآن مـی  

نامنـد.   = قرآن) مـی ه است، حدیث (در مقابل کالم قدیمصادر شد احکامی را که از شخص پیامبر
 [مترجم]
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 حدیث یک معنی دارند.
مخصـوص مطـالبی    :»حـدیث «است؛ پـس  » حدیث«و متناقض با مغایر » خبر« -2

مخصوص مطالبی است که از غیـر   :»خبر«گردد، و  می نقل  است که از پیامبر
 روایت شده باشند.  پیامبر

تـر و فراگیرتـر اسـت؛     تـر و همگـانی   تر و کلّی عمومی ،[مفهوم] خبر از حدیث -3
مطلبی اسـت   :نقل شده باشد، و خبر  مطلبی است که از پیامبر ،یعنی: حدیث

باشـد یـا غیـر ایشـان [از صـحابه و        خـواه پیـامبر   ،گردد می که از کسی نقل
 .تابعین]

 اثر: -6

 آنچه که از چیزي باقی و بر جاي بماند. :یعنی ،اثر الف) تعریف لغوي:

، دو قول وجود دارد که عبارتند »اثر«در تعریف اصطالحی  ب) تعریف اصطالحی:
 از:

یعنی از لحاظ اصطالحی، اثر و حدیث  ؛است» حدیث«مرادف و هم معنی » اثر« -1
 یک معنی دارند.

مـا «عبـارت اسـت از:   » اثـر «است، اینطور که » حدیث«مغایر و متفاوت با » اثر« -2

از   و تابعین  ، آنچه که به صحابه»أقوال أو أفعـالالتابعني من و الصحابةإىل  ضيفأ
 شوند. می دادهاقوال و افعال نسبت 

 اسناد: -7

 این واژه دو معنی دارد:
 منظّم راویان حدیث.ي  اش با بیان زنجیره منسوب کردن حدیث به گوینده الف)
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 بـه مـتن حـدیث منتهـی     ،راویان که با نظم و ترتیبي  عبارت است از زنجیره ب)

 است.» سند«مرادف و هم معنی » اسناد«شود. و با این معنی،  می

 سنَد: -8

یعنی: چیزي که بدان اعتماد و اطمینان کنند. و چون بـه   ،سند الف) تعریف لغوي:
 شود، آن را بدین نام [سند] خواندند و نام نهادند. می حدیث اعتماد و تکیه

حدیث که [بـا نظـم و ترتیـب] بـه مـتن       راویانِي  زنجیره ب) تعریف اصطالحی:
 .1شود می حدیث منتهی

 متن: -9

 یعنی: آن قسمت از زمین که سخت و بلند باشد. »متن« الف) تعریف لغوي:

 ؛»ليـه السـند مـن الكـالمإينتهـي  مـا«عبـارت اسـت از:    ،»متن« ب) تعریف اصطالحی:

 گردد. می بدان منتهی ،راویاني  مطلبی که زنجیره

 مسنَد [به فتح نون]: -10

                                                 
ي  رساند. زنجیـره  ي راویان است که متن حدیث را به پیامبر می سند حدیث، همان سلسله و زنجیره  -1

شود؛ چه  نامند که در مقام اثبات حدیث به گفته و نقل آنان استناد می» سند«حدیث را از این جهت 
ـنَدٌ «از » سند«ي  ي اعتماد و اطمینان به حدیث است؛ بنابراین کلمه سند وسیله عتَمـدٌ   فالنٌ سَ اخـذ   »أي مُ

پیـدا   ي سـند، اضـافه و انتسـاب بـه پیـامبر      شده است؛ یا از این جهت است که حدیث به وسیله
 کند. می

اند؛ ولی ظاهراً اسناد، نقل حـدیث اسـت بـا سـند. میـر سـید        را یکی دانسته» اسناد«و » سند«برخی  
؛ اسناد رسـانیدن حـدیث اسـت بـه     »اولاإلسناد رفع احلديث إىل قائله بالتنـ«گویند:  شریف و سیوطی می

 ي بعدي. [مترجم] ي اصلی آن به نقل هر طبقه از راویان براي طبقه گوینده
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ـ  » أَسند اليشء اليـه«اسم مفعول از » مسنَد« الف) تعریف لغوي: ی: نسـبت  اسـت، یعن

 داده شدن چیزي به او.

سنَد«در تعریف اصطالحی  ب) تعریف اصطالحی:  ، سه معنی وجود دارد:»مُ

 ،هر صحابه به طور جداگانـه و مسـتقل   مرویاتي  هر کتابی که در آن مجموعه -1

 تدوین و گردآوري گردد. [مانند مسند امام احمد]

 رسد. می  متّصلِ راویان به پیامبرمنظم و ي  یک زنجیرهي  حدیثی که به وسیله -2

مسـنَد، مصـدر   ي  باشد؛ در این صورت، واژه» سنَد«همان » مسنَد«اینکه مراد از  -3

 میمی است.

 مسند [به کسر نون]: -11

سندم خـویش روایـت کنـد، چـه از      به کسی گویند که حدیث را با زنجیره و سند

 اقل و راوي آن باشد.کیفیت سند اطالع داشته باشد، و چه فقط ن

 محدث: -12

اشـتغال   1محدث به کسی گویند که به علم الحدیث روایتی و علم الحدیث درایتـی 

                                                 
گـردد و بـه دو علـم جداگانـه و مسـتقل       استعمال می» روایتی«و » درایتی«علم الحدیث با دو قید   -1

از میان این دو علـم،  » علم الحدیث روایتی«و دیگري » علم الحدیث درایتی«شود: یکی  اطالق می
آیـد و همچنـان کـه اصـول      علم الحدیث درایتی اساس و زیربناي علم الحدیث روایتی به شمار می

فقه، اساس و زیربناي فقه است، همچنین علم الحـدیث درایتـی، اسـاس و زیربنـاي علـم الحـدیث       
الحـدیث درایتـی   نظران اسالمی، علم  باشد؛ به همین خاطر برخی از دانشمندان و صاحب روایتی می

 اند. نامیده» فروع حدیث«، و علم الحدیث روایتی را »اصول حدیث«را 
: رشته قواعدي است کـه از احـوال روایـت کننـده (راوي) و از خصوصـیات      علم الحدیث درایتی 
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[و در علم الحدیث روایتی و درایتی داراي چنان مهارت و تخصصی باشـد   ؛داشته باشد

که به خوبی بتواند احادیث صحیح و روایات ضعیف را تشخیص دهـد و از میـان آنهـا    

فقط به نقل و روایت احادیث صحیح بپردازد] و بر بسیاري از روایات و حاالت راویـان  

و...] آگـاهی و تسـلط داشـته باشـد. [بـه      [و اسناد و علل و اسامی و رجال عالی و نازل 

ي  شود که حـدیث را بـا سلسـله    می اطالقمعموالً به کسی  »محدث«سخن اینکه:  دیگر

سند نقل نماید و در فهم آن کوشـا باشـد. و اصـطالحًا کسـی را گوینـد کـه اسـانید را        

ا شناخته و به علل و نقایص حدیث آشنایی داشته باشد و اسماء راویـان و حـال آنـان ر   

 بداند و مقدار قابل توجهی از متون احادیث را حفظ باشد.]
 

 حافظ: -13

 در تعریف حافظ، دو قول وجود دارد:

، مـرادف و هـم معنـی    »حـافظ «بسیاري از حدیث شناسان بر این باورند که  الف)

                                                                                                                            
ـرويروایت شده ( ي روایتها (سند)، از حیث رد و قبول بحث  ) و همچنین کیفیت و کمیت زنجیرهمَ

ي  فایده(روایت شده). و » مـروي«(روایت کننده) و » راوي«، عبارت است از: ضوع آنموکند؛ و  می

ي آن مقبول و  توان به وسیله : اطالع و آگاهی از قوانین و ضوابطی است که میعلم الحدیث درایتی
 اند، به خوبی تشخیص داد. نسبت داده شده مردود را از روایتهایی که به پیامبر

 پیـامبر  تأییـدات  و احـوال  افعـال،  اقوال، آن، ي وسیله به که است علمی :تیو علم الحدیث روای 
 شوند. می شناخته و روایت

اسـت از حیـث اقـوال و افعـال و احـوال و       ، شخص خود پیامبرو موضوع علم الحدیث روایتی 
 تأییدات.

و تأییـدات و   : اطالع و آگـاهی یـافتن از اقـوال و افعـال و احـوال     ي علم الحدیث روایتی و فایده 
 است. [مترجم] صفات پیامبر
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 است.» محدث«

اسـت بـه طـوري کـه     » محدث«یک درجه باالتر از » حافظ«اند که  برخی گفته ب)

 1اطالعی و ناآگـاهی وي اسـت.   بی بیشتر ازآگاهی و اطالع وي در هر طبقه [از راویان] 

باشد و  احاطه داشته گویند که بر سنن رسول اکرم می [به دیگر سخن، حافظ به کسی

حـدیث، کـامالً    موارد اتفاق و اختالف آن را بداند و به احوال راویان و طبقات مشـایخِ 

 اشد.]لع بمطّ
 

 حاکم: -14

گوینـد کـه بـر بیشـتر      مـی  بنا به رأي برخی از صاحب نظران علمی، حاکم به کسی

احادیث [از لحاظ متن و سند، و احوال راویان و جرح و تعدیل آنها و تاریخ آنها] اطالع 

علمی داشته باشد [و موارد اتفاق و اختالف احادیث و روایات را بداند ي  کامل و احاطه

                                                 
شود که آشنا به  اند: حافظ به کسی گفته می را اینگونه تعریف کرده» حافظ«برخی از حدیث شناسان  -1

و آگاه به طُرق سنن باشد و سند این طـرق را خـوب تمییـز دهـد و حـافظ آن       سنّت رسول خدا
انـد باشـد، و آگـاه بـه مـوارد اخـتالف و        د کـرده مقدار از احادیثی که اهل حدیث صحت آن را تأیی

 اصطالحات محدثین باشد.
شود که یکصد هزار حـدیث   اند: حافظ به کسی گفته می و برخی نیز حافظ را اینگونه تعریف نموده 

را از حیث متن و سند و جرح و تعدیل راویـان و تـاریخ آنهـا بررسـی کنـد و احادیـث صـحیح را        
 روایت نماید.

گوینـد: در زمـان مـا     اند؛ و برخی نیـز مـی   را به عرف مردم حواله کرده» حافظ«تعریف  و برخی نیز 
شود که بیش از هزار حدیث را حفظ داشته باشد و هر حدیثی را دید بتوانـد   حافظ به کسی گفته می

 تشخیص دهد که از صحاح ستّه است یا خیر؟ [مترجم]
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 .1باشد] کامالً مطلع و آگاه ،احوال راویان و طبقات مشایخ حدیثو به 

                                                 
اند و از  نیز در میان حدیث شناسان تعریف نمودهعلماء و صاحب نظران اسالمی، قسم دیگري را   -1

ت«اند و آن را  آن نام برده  اند. نام نهاده» حجّ

ـت«و   شود که احادیث صحیح را از حیث متن، سند و احوال راویان بررسـی   به کسی گفته می» حجّ
سیصـد  شود که  اند: حجت به کسی گفته می کرده و احادیث صحیح را روایت کند. و برخی نیز گفته

هزار حدیث را از حیث متن و سند و احوال راویان بررسی کرده و احادیث صحیح را روایت نماید. 
اند: حجت کسی است که در علم حدیث داراي چنان اطالعاتی باشد که معاصرین،  و برخی نیز گفته
نـزاع و  ي صحت حدیثی بـا او   ي هر حدیثی حجت و سند بشمارند و کسی درباره قول او را درباره

 جدال نکند.
ثشناسی، محدث برتر از مسند، و حـافظ برتـر از    و در نزد اهل فنِ حدیث  ـدِّ ت برتـر از   حمُ و حجـ ،

 باشد. حافظ، و حاکم برتر از حجت می
حفظ متون و شناسایی غریـب الحـدیث و فهـم آن.     الف)گوید: علوم حدیث سه است:  ابوشامه می 

جمع حدیث و سماع و نوشتن آن. ابـن حجـر پـس از     ج)  حفظ اسانید و معرفت رجال سند. ب)
گوید: هر کس این سه فن را جامع باشـد،   می 77، صفحه قواعد التحـديثنقل کالم ابوشامه در کتاب 

 تري قرار دارد. [مترجم] ي پایین محدث کامل است وگرنه در مرتبه





 
 

 :باب اول

 »رــــــــــخب«
 
 
 

 به ماخبر به اعتبار رسیدن آن بندي  فصل اول: تقسیم. 

 (خبر پذیرفته شده و مورد تأیید) فصل دوم: خبر مقبول 

      فصل سوم: خبر مردود (خبـر غیرقابـل قبـول و رد شـده و

 اعتبار) ناپذیرفتنی و بی

 .فصل چهارم: خبري که بین مقبول و مردود، مشترك است 
 





 
 
 
 

 :فصل اول

 »اعتبار رسیدن آن به مابندي خبر به  تقسیم«

 

 شود: می به اعتبار رسیدن آن به ما، به دو قسم تقسیم خبر

رق خبر [و تعداد روایت کنندگان آن] محصور و معـین نباشـد، آن خبـر،    اگر طُ -1

 است.» متواتر«

رق خبر [و تعداد روایت کنندگان آن] محصور و معین باشـد، آن خبـر،   و اگر طُ -2

 است.» آحاد«
ریز  هر کدام از این دو قسم، اقسام و اجزاء و جزئیات و تفصیالت و نکاتو براي 

به ذکر و توضیح و تشریح و  -اگر خداوند متعال بخواهد  -و دقایقی است که به زودي 
 کنم: می آغاز» متواتر«تبیین آنها خواهم پرداخت؛ و از بحث 
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 مبحث اول:
 خبر متواتر

 

 تعریف متواتر: -1

، به معنی: »تواتر«قاق یافته از ، اسم فاعل و اشت»متواتر«ي  واژه لغوي: الف) تعریف
گـویی:   مـی  باشـد.  می »پی در پی شدن، پشت سر هم آمدن، پیاپی رسیدن و پیاپی بودن«
 ، یعنی باران پشت سر هم آمد و پیاپی رسید.»تواتر المطر«

که تبانی آنها گروه زیادي است  عبارت از روایت» متواتر: «ب) تعریف اصطالحی

: خبر متواتربر دروغ سازي عادتاً [و عقالً] محال است. [به عبارت دیگر، از نظر اصولی، 
خبري است که جماعتی دهند و چنان باشد که نتوان گفت آن جماعت بر جعل این خبر 

 اند.] مواضعه کرده
حدیث یا خبري است که در هـر طبقـه از    ،: متواتراین که» متواتر«توضیح تعریف 

ــابعی   ــاع ت ــابعین و اتب ــحابه، ت ــند آن [از ص ــات س ــادي از  طبق ــداد زی ــر]، تع ــا آخ ن ت
کند [کـه بـه    می عادتاً حکم ،آن را روایت کرده باشند به طوري که عقل ،کنندگان روایت

حـال و  سازي و جعل ایـن خبـر، م   بانی آنها بر دروغاطر تعداد زیاد روایت کنندگان] تخ
 غیرممکن باشد.

 شرایط خبر متواتر: -2

شود که تـواتر خبـر بـا     می از شرح و توضیح تعریف [خبر متواتر] آشکار و روشن
 کند که عبارتند از: می چهار شرط، تحقق پیدا

حدیث، به روایـت آن پرداختـه باشـند. و در     کنندگانِ تعداد زیادي از روایت الف)
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نظــران و  علمــاء و صــاحبکننــدگان در میــان  یــتکمتــرین میــزان کثــرت [تعــداد روا
کثرت،  شناسان] اختالف وجود دارد و بنا به قول برگزیده و مختار، کمترین میزانِ حدیث

 1ده نفر است.
کثرت روایت کنندگان در تمام طبقات سند [و در تمام مقاطع سلسله از اول تا  ب)

 ، تحقق یابد.]آخر
دروغ و تبـانی   ي [شرایط طوري باشد که] عادتاً هماهنگ شدن آنها براي توطئه ج)

 .2خبر، محال و ممتنع باشدآنها بر جعل 
کنندگان، حس (شنیدن یا مشاهده کـردن) باشـد، [نـه     روایت مستند و منبع خبرِد) 

ـ«گویند:  می شان که دلیل عقلی بر مفاد خبر]. مانند این گفته  »انٰـيْ أَ رَ «[شنیدیم]، یـا   »انٰ عْ مِ سَ

ـملََ «[دیدیم]، یا  کننـدگان،   خبر روایت [لمس کردیم، حس نمودیم] و... اما اگر مستند »انٰ سْ
مسائل عقلی و فکري [و صفات درونی و حاالت روانی] باشد، مانند: حادث بودن عالَم؛ 

                                                 
 .177، ص 2تدریب الراوي، ج  -1
هـاي   هاي مختلف، دسته یت کنندگان از شهرهاي مختلف، از طبقهو این قضیه مانند آن است که روا -2

متفاوت و مذاهب گوناگون و آنچه شبیه اینهـا اسـت باشـند. بنـابراین، گـاهی اوقـات تعـداد خبـر         
شود، و گاهی نیز تعداد خبردهنـدگان بـه    دهندگان زیاد است، ولی براي خبر حکم متواتر ثابت نمی

گردد؛ و این قضیه براسـاس حـاالت روایـت     حکم متواتر ثابت می طور نسبی کم است و براي خبر
کنندگان است. (توضیح اینکه: تواتر خبرها یک امر نسبی است و نسبت به زمانها و مکانها و افـرادو  

اي متـواتر   است خبري در زمانی و بـراي عـده  کند. بنابراین ممکن  ها، فرق می ها و گروه اقوام و دسته
اي [از جمله یقـین   براي جمعی دیگر آحاد باشد. زیرا که علّت پیدایش هر پدیده باشد و در زمان دیگر

و چون شرایط خبـر متـواتر عنـوان    ». رفع مانع«و دیگري » وجود مقتضی«به خبر] دو چیز است: یکی 
مقتضی دارند بنابراین در مواردي که این شرایط به وجود آمدند اما مانع رفـع نشـده بـود (ماننـد شـق      

که در نظر فالسفه محال است و مانع صدق خبر است)، بدیهی است که یقین به خبر براي آنهـا  القمر، 
آیـد.   حاصل نخواهد شد و در نتیجه این خبر نسبت به آنها متواتر نیست بلکه خبر مشهور به شمار مـی 

 [مترجم])
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 شود. نمی نامیده» متواتر«در آن هنگام، خبر، 

 حکم خبر متواتر: -3

متواتر، دالّ بر علم ضروري، یعنی علم قطعی و یقینی و مسلّم و جازمی اسـت  خبر 
نـد؛  اگرد مـی  چون و چـرا  بی قاطع و مسلّم، و تأیید جازم و که انسان را وادار به تصدیقِ

همانند کسی که خود خودش [نه کسی دیگر]، موضوع را [از نزدیـک] مشـاهده نمـوده    
ـ     بـاورش نداشـته باشـد،     دي در تصـدیق و باشد به طوري که هـیچ گونـه شـک و تردی

 است. آن همچنین خبر متواتر، مفید علم به مضمون قطعی و مسلّم
از این رو، کلّ خبر متواتر [متن و سند و احـوال راویـان و تعـدیل و توثیـق آنهـا]      
مقبول و پذیرفتنی و مورد تأیید و قابل قبول است و نیازي به تحقیق و بررسی از احوال 

 کنندگان آن نیست.روایت 

 اقسام خبر متواتر: -4

 .متواتر معنويو  متواتر لفظیشود که عبارتند از:  می خبر متواتر به دو قسم، تقسیم

یعنی: خبري کـه هـم در    ؛»معنـاهو ما تواتر لفظه«عبارت است از:  الف) متواتر لفظی:

ي اسـت کـه   : خبـر متـواتر لفظـی  لفظش متواتر باشد و هم در معنی. [به عبارتی دیگر، 
روایت کنندگان خبر، هم در لفظ و هم در معنی با هم دیگر، متفق باشند، و همـه  ي  همه

ـ«مضمون آن را به یک لفظ و معنی، نقل کـرده باشـند.] هماننـد حـدیث     
َ
َّ  َب ذَ َمـْن ك  يلَعَ

 مِّ عَ ُمتَ 
َ
 داً ف

ْ
مبشره] ي  که هفتاد و اندي صحابه [و در میان آنها عشره ؛»انلّارِ  نَ مِ  هُ دَ عَ قْ أ مَ وَّ بَ تَ يَ ل

 .1اند روایت کرده  این حدیث را از پیامبر

                                                 
اي  و عده طبق تحقیقات شیخ سیوطی و عالمه قاسمی و عالمه احمد شاکري و ابن حجر عسقالنی -1

 «) 1ي احادیث متواتر لفظی، عبارتند از:  دیگر از دانشمندان، نمونه
ْ
َيتََبوَّأ

ْ
ل
َ
داً ف َّ ُمتََعمِّ َذَب يلَعَ

َ
َمْقَعَدهُ  َمْن ك
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یعنـی: خبـري کـه در     ؛»ما تواتر معناه دون لفظه«عبارت است از:  ب) متواتر معنوي:
معنایش متواتر باشد، ولی در لفظش متواتر نباشد. [به عبارت دیگر، مضمون چند حدیث 
یکی، ولی قالب الفاظ آنها متفاوت باشد. یعنی روایت کننـدگان خبـر، در معنـی بـا هـم      

 .اند ولی در لفظ با یکدیگر اختالف دارند] متفق
در حــدود یکصــد حــدیث از  هماننــد احادیــث رفــع یــدین در دعــا؛ کــه براســتی

دستان خویش را در دعـا    وارد شده که در هر حدیث از آنها آمده که پیامبر  پیامبر
بلند نموده است؛ ولـی ایـن بلنـد کـردن دسـتها در موضـوعات و قضـایاي مختلـف و         
گوناگونی بوده است که هر قضیه از آن [به طور مستقل و جداگانه] به حد تواتر نرسیده 

راویان] است، و آن بلند ي  قدر مشترك در میان تمام آنها مورد توافق [همه است، و یک
اخبار اسـت [و بلنـد    رقِکردن دستها در موقع دعا است که تواتر آن به اعتبار مجموع طُ

کردن دستها، مفاد مشترك جمعی از اخبار و روایات است که تمام آنها در یک امر کلّـی  
متفق هستند و تنها جزئیات و موضوعات آنها  -دستها یعنی بلند کردن  -و قدر مشترك 

 1مورد اختالف راویان گردیده است.]

 وجود خبر متواتر: -5

از احادیث متواتر وجود اي  روایات و احادیث] میزان قابل مالحظهي  [در گنجینه
، و »مسح بر خفّین«، و حدیث »حوض«توان به حدیث  می آنهاي  دارد که از جمله

                                                                                                                            
 يف اجلنة ب�هللا مسجداً  ب�من ) «۲»  ِمَن انلّارِ 

ً
نرّض اهللا ) «۴»  حرفأسبعة  ىلعنزل القرآن ) «۳»  اهللا هل بيتا

 ».ن�رىلع من أ ايلم� املّديع وابليّنة ىلع) «۶»  عمال بانلياتنّما األإ) «۵»  ليتامرأ سمع مقا
داننـد و فقـط    و برخی از علماء و اندیشمندان اسالمی نیز تواتر لفظی را در هیچ حدیثی ثابـت نمـی   

انـد.   دانند که هفتاد و چند تن از صحابه به روایت آن پرداختـه  را متواتر می ...»من كـذب يلعّ «حدیث 
 [مترجم]
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، و تعداد زیادي »نرّض اهللا امرأ [سمع مقاليت]«، و حدیث »یدین در نمازرفع «حدیث 
نمازها و ي  شمارهي  دیگر از احادیث اشاره کرد. [همانند اخبار و احادیثی که درباره

تعداد رکعتهاي آنها و همچنین وضو و اذان و تعداد طواف و سعی و مسائلی از این قبیل 
اند  مشاهده کرده  را به همین شکل در عمل پیامبرکه بیش از یکصد هزار صحابی آنها 

و به  ؛اند و بیش از چند صد هزار تابعی نیز آنها را از قول و عمل اصحاب نقل کرده
همین منوال تا عصر حاضر تواتر معنوي در این مسائل و در صدها مسائل دیگر به این 

مشترك اتفاق دارند که صورت، تحقق یافته است که به عنوان مثال عموماً بر این قدر 
نماز ظهر در اوایل نصف دوم روز و با شستن اعضاي وضو و توجه به کعبه و چهار 

اختالف دارند  -در الفاظ  -شود و تنها در جزئیات این مسائل  می انجام داده ،رکعت
توان در این احادیث جستجو  می احادیث متواتر لفظی راي  [تواتر معنوي]، و نیز نمونه

که صد صحابی این حدیث » من كذب يلّع متعمداً فليتبوا مقعده من انلار«یث کرد: حد

سبعة ىلع  نآنّزل القر«، و حدیث »عمال بانلياتنّما األإ«اند، و حدیث  راروایت کرده

 يف اجلنة ب�هللا مسجداً،  ب�من «، و حدیث »حرفأ
ً
 »]اهللا هل بيتا
توجه و دقت بکنیم، حتماً مالحظه  ولی با وجود این، اگر ما به تعداد احادیث آحاد،

 است. خواهیم کرد که احادیث متواتر به نسبت احادیث آحاد، بسیار اندك

تدوین و گردآوري احادیث و اخبار ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -6

 اند: متواتر، نگاشته شده

اهتمـام  علماء و اندیشمندان اسالمی، به تدوین و گردآوري احادیث و اخبار متواتر 
تحریـر  ي  مسـتقل و جداگانـه بـه رشـته    اند، و آنها را در کتـابی   ردهاند و توجه ک ورزیده

پژوهان، مراجعه بدانها سـهل و آسـان باشـد؛ از     اند، تا براي دانشجویان و دانش درآورده
 توان بدینها اشاره نمود: می این کتابهاي  جمله
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. این کتاب بر مبناي ابـواب،  سیوطی، تألیف »االزهار املتناثرة يف االخبار املتواترة«الف) 
 مرتّب و ساماندهی شده است.

، و مختصر کتـاب سـابق   سیوطیي  : این کتاب نیز نگارش یافته»قطب االزهـار«ب) 
 باشد. می »]االزهار المتناثرة فی االخبار المتواترة[«

عداد احادیـث  [که ت محمد بن جعفر کتانی، تألیف »نظم املتناثر يف احلديث املتواتر«ج) 
 را پانصد حدیث به شمار آورده است.] -متواتر معنوي  -متواتر 

 
*** 
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 :مبحث دوم
 خبر آحاد

 
 

 تعریف خبر آحاد: -1

 ، به معنـی واحـد [یـک، فـرد، تنهـا، یکّـه]      »أحد«جمع  آحاد الف) تعریف لغوي:

 باشد.، خبري است که فقط یک نفر به روایت آن پرداخته »خبر واحد«باشد؛ و  می

 ؛»مـا مل جيمـع رشوط املتـواتر«، عبـارت اسـت از:   خبر آحـاد  ب) تعریف اصطالحی:
 باشد. خبري که فاقد شرایط متواتر باشد و شرایط متواتر در آن جمع نشده

 حکم خبر آحاد: -2

خبر آحاد، مفید علم نظري و تئوریک است؛ یعنی: علمـی کـه وابسـته بـه تأمـل و      
 دالل و استنباط است.اندیشه و بررسی و تفکر و است

 اقسام خبر آحاد با توجه به تعداد طرق آن: -3

 شود: می خبر آحاد با توجه به تعداد طرق آن، به سه قسم تقسیم
 الف) مشهور. 

 ب) عزیز. 

 ج) غریب. 
 هر کدام از آنها، با بحثی مستقل و مجّزا، سخن خواهم گفت.ي  و بزودي درباره



 47 باب اول: خبــر ۴۷  1تیسیر مصطلح الحدیث  

 
 

 »]مستفیض«مشهور [یا 

 
 

 تعریف مشهور: -1

[موضـوع را بـرمال و   » رَماَالْ ترْهشَ«، اسم مفعول از »مشهور« الف) تعریف لغوي:
گـردد کـه موضـوعی را اعـالم و فـاش و       مـی  آشکار ساختم] است، و هنگامی استعمال

 آشکار و برمالسازي؛ و حدیث مشهور را به خاطر ظهور و آشـکار بـودنش، بـدین نـام    
 خوانند. می

 -يف كلّ طبقة  -كثر أما رواه ثالثة ف«عبارت است از: » مشهور« اصطالحی:ب) تعریف 

؛ حدیثی است که در هر طبقه به تعداد سه نفر از روایت کننـدگان یـا   »ما مل يبلغ حد التواتر
تا زمانی که تعداد روایت کنندگان به حـد تـواتر نرسـد [در صـورت      -سه نفر بیشتر از 

حدیثی اسـت کـه تعـداد    ا روایت کنند. [به عبارت دیگر، آن ر -بیشتر بودن از سه نفر] 
سند از سه نفر کمتر نباشند، و اگر ي  روایت کنندگان محصور، اما در تمام مقاطع سلسله

 از سه نفر بیشتر باشند، باید تعداد روایت کنندگان به حد تواتر نرسد.]

 مثال مشهور: -2

 ينزتعه إ«حدیث 
ً
ل�ن يقبض العلم بقـبض و [من العباد،ّن اهللا اليقبض العلم انزتااع

 جّهـاالً، فُسـئلوا فـأذا لم يبق اعلٌم اختذ إ العلماء، حىّت 
ً
وا انلاس رؤوسا

ّ
فتوا بغـ� علـٍم فضـل
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وا]أو
ّ
 .1»ضل

برد، بلکه علم را  نمی خداوند علم و دانش را با گرفتن آن از بندگان از بین«ترجمه: 
خردي  بی که عالمی نماند و مردم افراد جاهل وبرد، تا این می با از بین بردن علماء از بین

را به عنوان رهبر برگزینند و از آنان مسائل دینی را بپرسند و آنان ناآگاهانه فتوا دهند که 
 »کنند و هم دیگران را. می هم خود را گمراه

 مستفیض: -3

» فاض المـاء «، مشتق از »استفاض«، اسم فاعل از »مستفیض« الف) تعریف لغوي:
باشد؛ و حدیث مسـتفیض را بـه خـاطر پخـش و نشـت و       می جاري و روان شد] [آب

 خوانند. می انتشار و رایج بودنش، بدین نام
، اخـتالف وجـود دارد و از آن سـه    »مستفیض«در تعریف  ب) تعریف اصطالحی:

 که عبارتند از:اند  تعریف ارائه نموده
 است.» مشهور«، مرادف و هم معنی »مستفیض« -1

خاص تر و ویژه تر اسـت؛ زیـرا در مسـتفیض شـرط     » مشهور«، از »یضمستف« -2
است که دو طرف اسنادش مساوي و یکسان باشد، و این یکی در مشهور شرط 

 نیست.
 .-به عکس قول دوم  -تر است  عامتر و کلّی» مشهور«از » مستفیض« -3

 مشهور غیراصطالحی: -4

بـدون مراعـات    -سـر زبانهـا   حدیثی است که بر »: مشهور غیراصطالحی«مراد از 
 شود: می مشهور و معروف شده باشد که شامل این امور -شرایط معتبر و پذیرفتنی 

                                                 
 بخاري، مسلم، ترمذي، ابن ماجه و احمد. -1
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 حدیثی که داراي یک اسناد باشد. الف)

 حدیثی که از یک اسناد بیشتر داشته باشد. ب)

 حدیثی که اصالً داراي اسناد نباشد و اسنادي برایش یافته نشده باشد. ج)

 مشهور غیراصطالحی:انواع  -5

 مشهور غیراصطالحی، انواع فراوانی دارد که مشهورترین آن، عبارتند از:
حدیثی که فقط بین اهل حدیث، مشهور اسـت؛ و مثـالش حـدیث حضـرت      الف)

 رعـٍل ىلع  قنـت شـهراً بعـد الر�ـوع يـدعو ّن رسـول اهللاأ«گویـد:   می است که  انس

 .1»ذكوانٍ و
حدیثی که بین اهل حدیث، علماء و دانشوران و مردم عـوام مشـهور اسـت؛ و     ب)

 املسلم مـن سـلم املسـلمون مـن لسـانه«فرماید:  می  مثالش این حدیث است که پیامبر

 2».�دهو
ابغض احلالل ايل «حدیثی که بین فقهاء، مشهور است. مثالش این حدیث است:  ج)

 .3»اهللا الطالق
حدیثی که بین صاحب نظران اصولی مشهور است. مثالش ایـن حـدیث اسـت:     د)

این حـدیث را ابـن حبـان و حـاکم     ». ما استكرهوا عليهو النسيانو ميت اخلطأأرفع عن «
 اند. تصحیح نموده و آن را درست و صحیح خوانده

حدیثی که بین علماء و صاحب نظران نحوي، مشهور است. مثالش این حدیث  هـ)

                                                 
 بخاري و مسلم. -1
 متفق علیه.  -2
پذیرفته اما با لفـظ  تصحیح نموده و درست خوانده است؛ و ذهبی آن را » مستدرك«حاکم آن را در  -3

 ما أ«
ً
 ».يله من الطالقأبغض إحّل اهللا شيئا



  
 50 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

این حدیث، اصـل و ریشـه و پایـه و    ». لم �ف اهللا لم يعصه نعم العبُد ُصهيب لو«است: 
 اساسی ندارد.

العجلـة «مردم مشهور است، و مثالش این حدیث اسـت:  ي  حدیثی که بین عامه و)

 این حدیث را ترمذي روایت کرده و آن را حسن دانسته است.». من الشيطان

 حکم مشهور: -6

 ، توصیف و تعریف»غیرصحیح«یا » صحیح«به  غیراصطالحیمشهور اصطالحی و 
و » ضعیف«، و برخی نیز »حسن«، و برخی دیگر »صحیح«شوند، بلکه برخی از آنها  نمی

است؛ ولی با این وجود، اگر صحت و درسـتی  » موضوع و ساختگی«بلکه برخی از آنها 
صیتی است که آن را مشهور اصطالحی تحقق یابد، برایش برتري و ویژگی و امتیاز و خا

 دهد. می ترجیح» غریب«و حدیث » عزیز«بر حدیث 

تدوین و گردآوري اخبار و احادیث ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -7
 اند: تحریر درآمدهي  مشهور، به رشته

تحریـر  ي  یث مشهور، به رشتهتدوین و نگارش احادي  مراد از کتابهایی که در زمینه
و نگارش احادیثی است که بر سـر زبانهـا مشـهور اسـت [= مشـهور      اند، تألیف  درآمده

ایـن  ي  غیراصطالحی]، و مراد تدوین و نگارش مشهور اصـطالحی نیسـت؛ و از جملـه   
 توان به اینها اشاره نمود: می کتابها،

 تألیف سخاوي. ،»سنةلاأل عىلاملقاصد احلسنة فيام اشتهر «الف) 
ــألیف »ســنة النــاسلْ أَ  عــىلاشــتهر مــن احلــديث لبــاس فــيام اإلكشــف اخلفــاء و مزيــل «ب)  ، ت

 عجلونی.
، تـألیف ابـن الـدیبع    »سنة النـاس مـن احلـديثلْ أَ  عىلز الطيّب من اخلبيث فيام يدور متيي«ج) 

 شیبانی.



 51 باب اول: خبــر ۵۱  1تیسیر مصطلح الحدیث  

 
 

 عزیز

 
 

 تعریف عزیز: -1

[به کسر عین]، بـه معنـاي   » عزَّ یعزُّ«، صفت مشبهه از »عزیز« الف) تعریف لغوي:

[به » عزَّ یعزُّ«صفت مشبهه از »: عزیز«باشد؛ یا  می »یافت، و نادر و کمیاب شدکاهش «

 است.» قوي و نیرومند شد و استحکام پیدا کرد و تشدید یافت«فتح عین] و به معناي 
خواننـد، یـا بـه     مـی  و حدیث عزیز را یا به خاطر قلّت و ندرت وجودش، بدین نام

دیگـر وارد شـده اسـت، آن را بـدین عنـوان،       خاطر قوتش بـه سـبب اینکـه از طریقـی    
 اند. نامگذاري کرده

يقل رواته عـن اثنـني يف  ن الأ«عبارت است از: » عزیز«حدیث  ب) تعریف اصطالحی:

حدیثی است که تعداد روایت کنندگان آن در تمام مقـاطع و طبقـات    ؛»مجيع طبقات السند
 سند، از دو نفر کمتر نباشند.

 شرح تعریف: -2

در هیچ یک از طبقات سند کمتـر از دو راوي   : تعداد روایت کنندگانینکهتوضیح ا
نباشد؛ اما اگر چنانچه در برخی از طبقات سند، سه نفر یا بیشتر وجود داشـته باشـد در   
این صورت مشکلی وجود ندارد؛ با این شرط که حتی یک طبقه هـم کـه شـده وجـود     

ر به حداقل طبقات است کـه همـان یـک    داشته باشد که در آن دو راوي باشد؛ زیرا اعتبا
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 باشد. طبقه می

 مثال حدیث عزیز: -3

روایـت    و بخاري از ابـوهریره  ، حدیثی که شیخان [بخاري و مسلم] از انس

يلـه مـن إحـّب أ�ون أ حد�م حىتاليؤمن أ«فرمودند:  اند که پیامبر گرامی اسالم کرده

 .1»مجع�أانلّاس و ودلهو وادله
و شعبه و سعید از قتـاده، و   ، قتاده و عبدالعزیز بن صهیب از انساین حدیث را 

انـد، و گـروه و    اسماعیل بن علَیه و عبدالوارث از عبدالعزیز [بن صهیب] روایت نمـوده 
 اند. جمعیتی این حدیث را از هر یک از آنها روایت کرده

تدوین و نگارش احادیث عزیز، ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -4

 اند: نگاشته شده

را براي حـدیث عزیـز، بـه    اي  علماء و اندیشمندان اسالمی، کتابهاي مستقل و ویژه
اند؛ و ظاهراً نگارش نیافتن احادیث عزیـز، بـه خـاطر قلّـت و      تحریر در نیاوردهي  رشته

مهم و ارزنده از تألیف و تدوین اینچنـین کتابهـایی   ي  ندرت آنها، و در بر نداشتن فایده
 است.

  

                                                 
 بخاري و مسلم. -1
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 غریب

 
 

 تعریف حدیث غریب: -1

منفرد و تنها، و منزوي و «، صفت مشبهه و به معناي »غریب« الف) تعریف لغوي:

 باشد. می »دور از خویشاوندان [و وطن]«است؛ و یا به معناي » جدا شده

؛ »ما ينفـرد بروايتـه راوٍ واحـدٍ «حدیث غریب عبارت است از:  ب) تعریف اصطالحی:
روایت کنندگان آن [در یکی از مقاطع و طبقات سـند] فقـط یـک نفـر     حدیثی که تعداد 

 باشد.

 شرح تعریف: -2

حدیث غریب، حدیثی است که فقط یک نفر به روایت آن پرداختـه   توضیح اینکه:
ولو در یـک   -باشد، خواه در هر طبقه از طبقات سند باشد، یا در برخی از طبقات سند 

 .-طبقه از طبقات سند
طبقات سند، تعداد روایت کنندگان از یک نفـر بیشـتر شـد، زیـان و      و اگر در باقی

رساند، زیرا مهم و اساسی، کمترین طبقه از طبقات سـند   نمی آسیبی [به غریب بودن آن]
 است.

 عنوانی دیگر براي حدیث غریب: -3

اسم و عنوان دیگـري   ،»غریب«زیادي از علماء و صاحب نظران اسالمی، بر ي  عده
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متـرادف و  »] فـرد «و » غریب[«کنند؛ به این معنی که هر دو  می نیز اطالق» ردف«را به نام 

، مغـایرت  »فـرد «و » غریـب «هم معنی هستند؛ و برخی از علماء و حدیث شناسان، بین 
ولی حافظ ابـن حجـر، هـر     ؛اند اند و هر یک از آنها را نوعی مستقل قرار داده قایل شده

دانـد،   مـی  ز لحاظ اصطالحی، مترادف و هم معنیدوي آنها را هم از لحاظ لغوي و هم ا
شناسی و اصطالحات حدیثی، غریب و فرد را از  حدیث گوید: اهل فنِ می جز اینکه وي

دانند؛ و این عـده از صـاحب    می حیث کثرت و قلّت استعمال، مخالف و مغایر همدیگر
» فـرد نسـبی  «را بـر  » غریب«، و »فرد مطلق«را بر » فرد«حدیثی، بیشتر ي  نظران عرصه

 1نمایند. می اطالق

 اقسام غریب: -4

و » غریب مطلق«حدیث غریب با توجه به موقعیت تفرّد و تنها بودنش، به دو قسمِ 

 شود: می تقسیم» غریب نسبی«

                                                 
در صورتی است که تـک راوي، متصـل بـه صـحابی باشـد. مـثالً        فرد مطلق:. [ 28، ص نزهة النظر -1

کند چند تابع تابعی از او روایت کننـد. مثـال    حدیثی را که فقط یک نفر تابعی از صحابی روایت می
اسـت کـه فقـط عبـداهللا بـن       »يورث الاليوهب والَوالء حلمة لكحمة النسب اليُباع و«فرد مطلق: حدیث 

در صورتی است که تـک راوي، متصـل بـه     فرد نسبی:دینار (تابعی) از ابن عمر نقل کرده است. و 
صحابی نباشد. به عنوان مثال: چند نفر تابعی، حدیثی را از صحابی روایت کنند، امـا یـک نفـر تـابع     

زهري، از سـالم، از ابـن عمـر،     تابعی بعدها این حدیث را روایت کند. مثال فرد نسبی این است که:
کنـد. و در   حدیثی را روایت کرده است، سپس یک نفر به تنهایی این حدیث را از زهري روایت می

روایت از زهري هیچ کس موافق این راوي نیست، هر چند روایـت کننـدگان از سـالم و ابـن عمـر      
، ابـن حجـر   نزهـة النظـر(اسـت.   -فرد نسبی  -زیادتر باشند. پس این حدیث، نسبت به زهري فرد 

 ). مترجم]29عسقالنی، ص 
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 »:فرد مطلق«یا » غریب مطلق«الف) 

حـدیثی کـه غرابـت در اصـل سـندش       »:فرد مطلق«یا » غریب مطلق«تعریف  -1

، حدیثی اسـت کـه روایـت کننـده در اصـل      »فرد مطلق«یا » غریب مطلق« :باشد. یعنی
 .1سندش، فقط یک نفر باشد

انّمـا االعمـال «ماننـد حـدیث    »:فـرد مطلـق  «یـا  » غریب مطلق«مثال حدیث  -2

آن را نقل کرده است. و گاهی اوقـات ایـن تفـرّد      ، که فقط عمر بن خطاب2»بانليات
کند، و گاهی نیز،  می [به تنهایی روایت کردن حدیث] تا آخر سند، تداوم و استمرار پیدا

متفرد [که به تنهـایی  ي  تعدادي از روایت کنندگان، این چنین حدیثی را از روایت کننده
 3نمایند. می به روایت آن پرداخته] روایت

                                                 
هـاي پـی در پـی     اي از حلقـه  اي است که در آن صحابه قرار دارد. و صحابه حلقـه  اصل سند همان مرحله -1

یعنی زمانی که حدیثی را فقط یک صحابی نقـل کـرده باشـد آن حـدیث غریـب مطلـق       سند است.  
ي ابن حجر فهمیده اسـت، بـه    از گفته» اصل سند«ریف شود. اما آنچه مال علی قاري از تع نامیده می
 ي خود ابن حجر نیست. طبق نظریه -و اهللا اعلم  -گمان من 

شـود کـه بـا     مال علی قاري بدین باور است که ابن حجر گفته است اصل سند به قسمتی گفتـه مـی   
وجود دارند و وجود تعدد طرق روایت، سند به او منتهی شود و آن قسمتی است که صحابی در آن 

علی قاري چنین برداشت کرده است که اگر صحابی  گردد. و مال تفرّد صحابی غرابت محسوب نمی
اي  به تنهایی راوي باشد غرابت در حدیث وجود ندارد و تعلیلش چنین است که بـر صـحابه طعنـه   

ونه باشد؛ زیرا گ حجر این کنم هدف ابن باشند. و من گمان نمی ي آنان عادل می گردد و همه وارد نمی
ي  گونه تعریف نموده است: حدیثی که یـک نفـر آن را در قسـمتی از سلسـله     حجر غریب را این ابن

اي از سند  سند روایت نموده باشد، یعنی اگر چه این تفرّد از جانب صحابی باشد زیرا صحابی حلقه
 -و اهللا اعلم  -است. زیرا که وجود صحابی یکی از علل صحیح بودن سند است. 

 اند. این حدیث را بخاري و مسلم روایت کرده -2
ي  گویند. یعنی حدیثی کـه در طبقـه   نیز می غریب المتن، »فرد مطلق«یا » غریب مطلق«و به حدیث  -3

اول یا در نقل از شیخ حدیث، فقط یک نفر آن را روایت کـرده باشـد، گـر چـه در طبقـات بعـدي       



  
 56 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

 »:فرد نسبی«یا » یغریب نسب«ب) 

حدیثی که غرابت در اثناي سند حدیث  »:فرد نسبی«یا » غریب نسبی«تعریف  -1

، حدیثی است کـه روایـت کننـدگان در اصـل     »فرد نسبی«یا » غریب نسبی«باشد. یعنی 
از یک نفر بیشتر باشد، سپس یک نفر از این گروه روایت کنندگان به روایت آن  ،سندش

چند نفر تابعی، حدیثی را از صحابی روایت کنند، اما یک نفر تابع  حدیث بپردازد. [مثالً
 تابعی، بعدها این حدیث را روایت نماید.]

حـدیثی را    از انـس  ،از زهـري  ،مالـک  »:فرد نسبی«یا » غریب نسبی«مثال  -2

 .1»رأسه املغفرىلع و دخل مكة  ن انليبّ أ«روایت کرده است بدین مضمون: 
در حالی وارد مکه شد که بر سرش کاله خود بود. و این حدیث را   یعنی: پیامبر

 یهـیچ کسـ   ،فقط مالک به تنهایی از زهري روایت کرده اسـت [و در روایـت از مالـک   
زیـادتر باشـند. پـس ایـن       موافق این راوي نیست هر چند روایت کننـدگان از انـس  

 فرد نسبی] -حدیث نسبت به مالک فرد است 
نامگذاري شده است، زیرا تفرّد در » غریب نسبی«این قسم به  سبب نامگذاري: -3

این حدیث، نسبت به یک فرد معین است [و این حدیث نسبت به یـک نفـر مشـخص،    
 فرد است.]

                                                                                                                            
کـه فقـط عمـر بـن     » عمال بانلياتإنما األ«. مانند: حدیث اشتهار یافته و جمعی آن را نقل کرده باشند

آن را نقل نموده و از وي فقط علقمۀ بن وقّاص لیثی و از علقمه، فقط محمد بن ابـراهیم   خطاب
تمیمی و از او، فقط یحیی بن سعید نقل کرده، ولی از یحیی، جمع کثیري (در حدود دویسـت نفـر)   

 اند. روایت کرده
 . [مترجم]387آورده است. تقریب ص » غریب الحدیث«ن قسم را عالمه نووي نام ای 
 بخاري و مسلم. -1
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 »:غریب نسبی«برخی از انواع  -5

» غریب نسـبی «توان آنها را از  می در اینجا، انواعی از غرابت و تفّرد وجود دارد که
یرا که غرابت در آنها به طور مطلق نیست، بلکه غرابت در آنها به نسبت به شمار آورد، ز

غریـب  «مقداري معین و مشخص وجود دارد [و به طـور مطلـق نیسـت] و ایـن انـواع      

 عبارتند از:» نسبی

ي  مانند ایـن گفتـه   انسان ثقه و مورد اعتماد به نقل و روایت حدیث؛ الف) تفرّد

یعنی این حدیث را هیچ انسان ثقه و مورد اطمینانی به جـز   ؛»فالن الإمل يروه ثقة «محدثان: 
 است. روایت نکرده -که ثقه و مورد اعتماد است  -فالنی 

ي  مانند این گفته ي] معین؛ مشخص از راوي [روایت کنندهي  ب) تفرّد نقل کننده

د به فالن عـن فـالن«محدثان:  این حدیث را  ،مشخص]ي  ، یعنی: فقط فالنی [نقل کننده»تفرّ
معین]، روایت نموده است؛ گر چه این حدیث از طرفی دیگـر  ي  از فالنی [روایت کننده

 از غیر آن راويِ مشخص، روایت شده باشد.
از مردمان سرزمینها [ي اي  تفرّد مردمان شهري از شهرها، یا تفرّد ناحیه و منطقه ج)

د به أ«ان: محدثي  اسالمی]، یا تفرّد جهتی دیگر؛ مانند این گفته هل أهل البرصة عن تفرّ

اند.  منوره روایت نمودهي  یعنی فقط مردمان بصره این حدیث را از مردمان مدینه ؛»املدينة
د به «یا  یعنی فقط مردمان سرزمین شام این حدیث را از  ؛»هل احلجازأ هل الشام عنأتفرّ

 1اند. حجاز، نقل کردهي  مردمان منطقه

 غریب:تقسیمی دیگر از حدیث  -6

بـه  » متن«یـا  » غرابت سند«علماء و اندیشمندان اسالمی، حدیث غریب را از حیث 

                                                 
 ام. به جهت اختصار، از بیان مثالهاي دیگر، صرف نظر نموده -1
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 اند: چند قسم، تقسیم نموده
الف) حدیثی که هم از لحاظ متن غریب باشد و هم از لحاظ اسناد [= غریب در 

شود که متن آن توسط یک نفر روایت شده  می و این قسم به حدیثی گفته متن و اسناد]:
 باشد.

) حدیثی که از لحاظ اسناد غریب باشد نه از لحاظ متن [= غریب در اسـناد  ب

کننـد و   مـی  عبارت از حدیثی است که جمعی از صحابه، متن آن را روایت نه در متن]:
ایـن قسـم،   ي  کند؛ و دربـاره  می یک نفر دیگر به تنهایی، از صحابی دیگر، آن را روایت

 [و چنین حدیثی، بیشتر غیرصحیح است.] .»غريب من هذا الوجه«گوید:  می ترمذي

 برخی از کتابهایی که در آنها احادیث غریب وجود دارد: -7

 پیدا کرد:» غریب«توان در این کتابها براي حدیث  می زیادي راهاي  مثالها و نمونه
 الف) مسند بزّار. 

 وسط طبرانی.ب) معجم األ 

نگارش حدیث غریب، به تدوین و ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -8

 اند: تحریر درآمدهي  رشته

 ، تألیف دار قطنی.»غرائب مالك«الف)  

 باشد. می دار قطنی ي این کتاب نیز نگارش یافته ؛»األفراد«ب)  

د بكل سنة منها «ج)    تألیف ابوداود سجستانی. ،»هل بلدةأالسنن التي تفرّ
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 تقسیم خبر آحاد
 ضعف آنبا توجه به میزان قوت و 

 

 
 

بـا توجـه بـه میـزان قـوت و       -با سه قسمش: مشهور، عزیز و غریب  - خبر آحاد
 شود که عبارتند از: می دو قسم، تقسیم هضعفش ب

در » مخبر به«: حدیثی است که صحت و صداقت و راستی و درستی »مقبول«الف) 

 ،عمـل بـدان  این است کـه اسـتناد و احتجـاج و    » مقبول«و حکم  .آن، ترجیح داده شود
 واجب و الزامی است.

در آن، تـرجیح داده  » مخبـر بـه  «: حدیثی است که صحت و درسـتی  »مردود«ب) 

این است که استناد و احتجاج و عمل بدان واجب و الزامی » مردود«نشده باشد. و حکم 
 گردد. می نیست و استناد و عمل بدان ترك

انواع و تفاصیل و جزئیاتی است که ، اقسام و »مردود«و » مقبول«و براي هر کدام از 
بیـان خـواهم    -اگر خداونـد متعـال بخواهـد     -ل ـل مستقـا را در دو فصـبه زودي آنه

 نمود.





 
 
 
 
 
 
 
 

 :فصل دوم

 »ولـر مقبـخب«

 
 
 

 مبحث اول: اقسام مقبول 

  غیر معمول به«و » معمول به«مبحث دوم: تقسیم مقبول به.« 
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 :مبحث اول
 اقسام مقبول

 
 

عمـده   با توجه به میزانِ تفاوت مراتبش [مراتب قوت و ضعفش] به دو قسمِ مقبول

؛ و هـر  »حسـن «و » صـحیح «شود که عبارتند از:  می و اساسی و اصلی و کلیدي تقسیم

و در ». لغیـره «و » لذاتـه « :از شوند کـه عبارتنـد   کدام از آنها به دو قسم دیگر تقسیم می
 رسد که عبارتند از: می نهایت، اقسام مقبول به چهار قسم

 .صحیح لذاته [صحیح ذاتی] -1 

 .حسن لذاته [حسن ذاتی] -2 

 .غیرخود]ي  صحیح لغیره [صحیح به واسطه -3 

 .غیرخود]ي  حسن لغیره [حسن به واسطه -4 
آید، بحث هر کدام از این اقسام را به تفصیل و با ورود به جزئیـات و   می و چنانکه

ریز بیان خواهم نمود. نکات 
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 صحیح

 

 تعریف صحیح: -1

[ضعیف، معیوب، ناقص، بد، نامرغوب] » سقیم«ضد » صحیح« الف) تعریف لغوي:

یابـد و در حـدیث و سـائر     می در اجسام تبلور ،»صحیح«ي  است؛ و معناي حقیقی واژه
 مجازي دارد.ي  معانی، جنبه

ما اتصـل سـنده بنقـل العـدل «حدیث صحیح عبارت است از:  ب) تعریف اصطالحی:

 ؛ حدیثی است که سند آن با نقل فرد عـادلِ »العلـةو منتهاه من غري شذوذإىل  الضابط عن مثله
و  2و شـذوذ د، تا انتهاي سند، وصـل باشـد   و با ضبط کامل از فردي همانند خو 1ضابط

 [چیزي که به صحت و درستی آن زیان و آسیب برساند]، در آن نباشد. 3علّت قادحه

                                                 
ي قوي و یـا   باشد و از طریق حافظه ي روایت می مقصود از ضبط حدیث، پاراستن حدیث تا مرحله -1

ي روایت، در نزد فرد محفوظ  که حدیث تا مرحله پذیرد. هدف این است از روي نوشته صورت می
 و مصون بوده باشد. [مترجم]

 آن است که با حدیث مشهور معارض نباشد. [مترجم]» شذوذ«مراد از  -2
، عبارت است از عیب غیرآشکاري که موجب ضعف حـدیث شـود. بـه عبـارت     »علّت«و منظور از  -3

پنهانی که مربوط به متن حدیث و یـا سـند آن    دیگر، علّت حدیث، عبارت است از عوامل و اسباب
رساند؛ اگر چه برحسب ظاهر، حدیث خـالی   باشد که اگر آشکار شود به صحت حدیث ضرر می می

شناسـی بـه    اي دارد که جز خبرگان و متخصصان فن حدیث از عیب باشد، ولی علت یا علل پوشیده
لم و تندرست به بیماري کمـون شـده و   آن پی نخواهند برد. همانگونه که طبیب حاذق در انسان سا

 مستور در وي آگاهی خواهد یافت، متخصص علم حدیث هم همانگونه خواهد بود. [مترجم]
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 شرح تعریف: -2

گیرد که تحقق و فراهم بودن آنهـا   شود و دربرمی می تعریف پیشین، اموري را شامل
 قرار بگیرد؛ و این امور عبارتند از:» صحیح« واجب و الزامی است تا حدیث،

یعنی هر یـک از روایـت    الف) اتصال سند [از ابتدا تا انتهاي سند، متصل باشد]:
 کنندگان، آن حدیث را از ابتدا تا انتهاي سند، از فرد باالتر از خـود بـه طـور مسـتقیم و    

 1واسطه فرا گیرد. بی

                                                 
ي راویان سند از ابتدا تا پایان، همگی با هم متصل و پیوسـته باشـند. بنـابراین هـر گـاه       باید سلسله  -1

هـر   -ي رجال حدیث  خر افتاده باشد، بقیهي سند از اول یا وسط و یا آ هاي سلسله اي از حلقه حلقه
تلقّـی   -و چـه بسـا مـردود     -باز هم حـدیث، ضـعیف    -اندازه از عدالت و ضبط برخوردار باشند 

و... آنچنـان بـا   » زهري«، »عطاء«، »حسن بصري«گردد تا آنجا که برخی از پیشوایان تابعی، مانند  می
دادند و روزهـا   ء (نماز باران) مورد شفاعت قرار میورع و متّقی بودند که مردم آنان را براي استسقا

اي اگـر   شد. چنین مرد تابعی ها به خاطر دریافت علم از آنان به مسافرتهاي طوالنی پرداخته می و ماه
شـنیده باشـد، حـدیث او     بگوید: پیامبر فرموده است، بدون ذکر صحابی کـه حـدیث را از پیـامبر   

دارد حدیث را از تابعی دیگر و آن تابعی هم از تابعی دیگر شنیده پذیرفته نخواهد بود؛ زیرا احتمال 
 باشد...

شود و چنین احـادیثی   اي در روایت حدیث مجهول باشد، آن حدیث پذیرفته نمی باز هر گاه واسطه 
نظران فقهـی، احادیـث مرسـل را بـا شـرایط خاصـی        نامند؛ اگر چه برخی از صاحب می» مرسل«را 

 اند. پذیرفته
ان معنا است که هر کدام از راویان ناگزیر باید به طور مستقیم و بدون واسـطه، حـدیث را از   این بد 

اي را مبنی بر اینکه نزد  مافوق خود دریافت نموده باشد و براي راوي حدیث جایز نیست که واسطه
او موثق و معتبر است، حذف کند، زیرا ممکن است شخصی که نزد او موثق و مورد اعتمـاد اسـت،   

ز نظر و دیدگاه دیگري، مجروح و غیرموثق باشد؛ خالصه صرف حذف واسطه، موجب تشکیک و ا
 گردد. تردید آن حدیث می

ي راویان حذف گردد و لفظ  عالوه بر این، هر گاه یکی از راویانِ عادل و مقبول در بعضی از سلسله 
ز فالنی؛ در ایـن صـورت چنـین    ، یعنی: به نقل ا»عن فالن«محتملی را بیان کند، مانند اینکه بگوید: 
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یعنی هر یک از روایت کننـدگان حـدیث، مسـلمان،     ب) عدالت روایت کنندگان:
بنـد و بـاري، و خـالف     بـی  به فسق و فجـور و هرزگـی و  بالغ و عاقل باشند و متّصف 

 .1جوانمردي و مردانگی و فتوت و بزرگواري نشده باشند

                                                                                                                            
، یـا  »حـدثني فـالن«گویند و حدیث او پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه بگویـد:   می» مدلّس«روایتی را 

...«یا » أخربين فالن« ، چنین حدیثی ضعیف است، زیرا »عن فـالن«و امثال آن. ولی اگر بگوید: » سمعتُ
مسـتقیم را دارد و محـض احتمـال، حـدیث را     ، احتمال دریافت حدیث از طریق واسطه و یـا  »عن«

 گرداند. [مترجم] ضعیف می
راوي باید متصف به عدالت باشد. معنی عدالت مربوط به دین، اخالق، و امانتداري راوي در آنچـه    -1

باشد. به طوري که گفتـار و رفتـار راوي، گویـاي خـوف و خشـیت او از       کند، می روایت و نقل می
گـویی و   از حساب و مجازات روز قیامت بیم داشته باشد و از دروغ و مبالغـه خداوند متعال باشد و 

 تحریف و تغییر، جداً پرهیز نماید.
انـد.   ي راویـان اعمـال نمـوده    احتیاط بسیار شدیدي را در سلسله ،-به ویژه محدثان  -امت اسالمی  

انـد و هـر گـاه     ودهاي در سـیرت و شخصـیت راوي، رد نمـ    آنان احادیث را به خاطر کمترین شـبهه 
اي  دریافته باشند که گاهی دروغی از آن راوي، سر زده است، با آگـاهی از اینکـه دروغگـو در پـاره    

مواقع هم صادق است و هر چند دروغگویی او در روایت احادیث به اثبات نرسیده باشـد، بـاز هـم    
 اند. نام نهاده »مكذوب«و یا  »موضوع«حدیث او را 

ي حدیث، عدالت راوي را به سالمت و مصونیت از فسـق و عـواملی    عرصهعلماء و صاحب نظران  
 اند. که باعث خرم مروت او گردند، تفسیر کرده

از جمله عالیم چنین عدالتی این است که راوي، مرتکب گناه کبیـره نشـده و بـر گنـاه صـغیره اصـرار        
شرط گرفته که با وجود صـفت  عالوه بر این باز متخصصان علم حدیث براي راوي به نداشته باشد. 

اند که: اجتناب از  تقوا در او باید متصف به مروت و شخصیت باشد و مروت را اینگونه تفسیر کرده
اعمال پست و آنچه نزد مردم باعث کم شخصیتی او تلقی گردد، مانند خوردن در معابر عمومی و یا 

 سر برهنه راه رفتن در بعضی زمانها و در بعضی مکانها.
انـد، بلکـه    علماء و صاحب نظران اسالمی در شرط راوي به اجتناب از منکرات شرعی اکتفاء ننموده 

اند. به این معنا شـخص راوي در نـزد خـدا و مـردم      اجتناب از مستقبحات عرفی را هم بدان افزوده
ی و نمایند و یا بـه صـورت تصـنّع    مقبول باشد. و نباید گفت که بعضی از مردم تظاهر به عدالت می
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یعنی هر یک از روایت کنندگان حدیث، بایـد از   ج) ضابط بودن روایت کنندگان:
حافظـه  ي  دار باشند. و ایـن ضـبط و اتقـان یـا از طریـق قـوه      ضبط و دقت کامل برخور

حدیث، بـه محـض   ي  ها. [به هر حال روایت کننده پذیرد و یا از روي نوشته می صورت
آید بلکه باید ضبط و دقت ورزیدن،  نمی اتصاف به عدالت و تقوا، موثق و معتبر به شمار

رهیزگـارترین بنـدگان و   عدالت و امانـت او گـردد. چـه بسـا یـک راوي از پ     ي  ضمیمه
آنان از لحاظ ورع و صالح باشد، ولی داراي ضبط و دقت در روایت نباشد و ترین  عالی

دهـد و   مـی  از این طریق به اشتباه و غلط خواهد افتاد و گـاهی فراموشـی بـه او دسـت    
 حدیثی را با حدیث دیگري خلط خواهد نمود.

و هـا   فظه و یا صحت نوشتهحاي  بنابراین براي شخص راوي، ضبط و دقت در قوه
شرط اساسی است. علماء و صاحب نظران اسالمی، حدیث صحیح را مشـروط  ها  شنیده

درجات ضبط و اتقان برخـوردار باشـد تـا    ترین  اند که راوي آن باید از عالی بر این کرده

                                                                                                                            
کنند، در حالی که قلبشان خراب و پیرو هواي نفسـانی   ظاهري، مروت و شخصیت خود را حفظ می

باشد و همانند منافقان  است، یعنی نهان و آشکار آنان یکی نیست و گفتارشان برخالف رفتارشان می
 د.شو ورزند، زیرا واقعیت گویاي این است که دروغ آشکار و نفاق رسوا می خدعه و نیرنگ می

ي سند باید مشخص و معلـوم الحـال باشـند. بـه عبـارت       و عالوه از این، هر کدام از راویان سلسله 
دیگر از لحاظ شخصیت و سیرت، معلوم و معروف باشند. هیچ سندي که در آن گفته شـود: فالنـی   

پذیرفتـه   از یک نفر و یا از شیخ فالن قبیله و یا از فرد موثقی براي ما روایت کرده، بـدون ذکـر نـام   
 نخواهد شد.

همچنین راوي سندي که ندانیم کیست؟ اهل کـدام دیـار اسـت؟ اسـتادان او چـه کسـانی هسـتند؟         
شاگردان او چه کسانی هستند؟ کجا زیسته و تا چه مدت زنده بوده است؟ کجا و چه وقـت وفـات   

 هد بود.باشد، روایت او پذیرفته نخوا» مجهول العین«یافته است و به اصطالح علوم حدیث، 
اي که ذات و شخصیت او شناخته شود، ولی از احوال و صفات او از لحاظ خیـر یـا    همچنین راوي 

شر و مثبت و منفی بودن اطالعی نداشته باشیم که در اصـطالح علـم الحـدیث، چنـین شخصـی را      
 نامند، باز روایت او پذیرفته نیست. [مترجم] می» مستور الحال«و یا » مجهول الحال«
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تـوان بـا    مـی  اینکه به محفوظات و دقت وي اطمینان حاصل گردد، و اینگونـه ضـبط را  
و  یا با روایت راویان دیگـر کـه حـافظ   بعضی روایت یک راوي با یکدیگر، و ي  مقایسه

 موثق باشند، به دست آورد.
چه بسا یـک راويِ ضـابط؛ حـافظ و مـتقن باشـد، ولـی در اثـر کهولـت و پیـري،          

اش ضعیف شده باشد و محفوظاتش را با هم خلط نماید. محدثان روایت چنـین   حافظه
، یعنـی  »اختلط بآخره«گویند:  می اوي  شمارند و درباره می را هم ضعیفاي  روایت کننده

در آخر عمر دچار آشفتگی و پریشانی شده است، تا جایی که روایات این گونه روایـت  
کنندگانی را به دالیل و شواهد مختلفی از هم متمایز نموده و گفتـه شـود: ایـن روایـت     

باشد و پذیرفتنی اسـت، و   می او مربوط به قبل از حواس پرتی و آشفتگی ایام پایان عمر
و یا اگر نـدانیم کـه    ؛ربوط به بعد از اختالط و پریشانی پایان عمر او استاین روایت م

از عمر است، در این صورت، آن روایت مردود و متـروك  اي  روایت مربوط به چه دوره
 مترجم] -خواهد شد. 

، حـدیثی  حـدیث شـاذّ  یعنی حدیث نباید شاذّ باشد. و  د) عدم شذوذ در حدیث:
اعتماد]، آن را برخالف حدیث راويِ مـوثقتر  ثقه [معتبر و مورد ي  است که روایت کننده

نمایـد. [ماننـد اینکـه یکـی از      می کند و در نقل با او مخالفت می و راجحتر از خود، نقل
 معینی، برخالف نقل راویـان مـؤثقتر از خـود   اضافات ت و ابا عبارراویان موثق، حدیثی را 

شـود و حـدیث او    می روایت راوي موثقتر و معتبرتر پذیرفتهکند؛ در این صورت  می روایت
آن از نگاه  گویند، و حدیث مخالف آن روایت را هر چند راويِ می» محفوظ«را در اصطالح 

 گویند.] می »شاذّ«محدثان، موثق و مقبول باشد، 

ر سـند و مـتن آن]   یعنی حدیث شامل علت معیوبی [د عدم علّت در حدیث: هـ)

عوامل و اسـباب پنهـانی [کـه مربـوط بـه مـتن        :، عبارت است ازعلت حدیثنباشد. و 
باشد که اگر آشکار شود] به صحت و درسـتی حـدیث ضـرر و     می حدیث و یا سند آن
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علـل  ا ی رساند، اگر چه برحسب ظاهر، حدیث خالی از عیب باشد [ولی علت می آسیب
 1برد.] و متخصصان حدیث به آن پی نخواهند دارد که جز خبرگاناي  پوشیده

 شرایط حدیث صحیح: -3

، واضح و آشکار شد که شرایط حدیث »صحیح«از شرح و توضیح تعریف حدیث 

قـرار بگیـرد، پـنج    » صحیح«صحیح، که واجب و الزامی است تحقق پیدا کند تا حدیث، 
لت روایت کننـدگان، ضـابط   مورد است که عبارتند از: اتصال سند [از ابتدا تا انتها]، عدا
 بودن روایت کنندگان، عدم علّت و عدم شذوذ در حدیث.

و هر گاه یکی از این شرایط پنج گانه، مختل و معیوب شد و صدمه و آسیب دیـد،  
 شود. نمی در آن هنگام حدیث، صحیح نامیده

 مثال حدیث صحیح: -4

حـدثنا «ته اسـت:  مانند حدیثی که بخاري آن را در صحیح خود روایت نموده و گف

بيه هاب عن �مد بن جب� بن مطعم عن أخربنا مالك عن ابن شن يوسف، قال: أعبدا� ب
 .2»قرأ يف املغرب بالطور سمعت رسول اهللا :قال

عبداهللا بن یوسف براي ما روایت کرده و گفته: مالک از ابن شـهاب از محمـد بـن    «

                                                 
اند و از لحاظ اسناد و متون  ن شرط را پیشوایان و متخصصان این فن؛ کسانی که با احادیث زیستهای -1

شناسند؛ و این بدان معنی اسـت کـه حـدیث در ظـاهر      از خبرگی و مهارت خاصی برخوردارند، می
ناقـدان  شود، ولی همین که صرّافان و  آید و اشکالی در آن دیده نمی امر، مقبول و پذیرفته به نظر می

پایگی آن حدیث باشد،  حدیث، آن را نقد و بررسی نمایند، به سرعت خللی که موجب سستی و بی
تأسـیس گردیـده   » العلـل«یابند، و به همین دلیل است که در علوم حدیث، علمـی بـه نـام     در آن می

 است. [مترجم]
 بخاري، کتاب االذان. -2
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در نمـاز    شنیدم که پیامبر اکـرم جبیر بن مطعم از پدرش به ما خبر داده و گفته است: 
 »خواند. می طور راي  مغرب، سوره

 این حدیث صحیح است؛ زیرا:
؛ زیرا هر یک از روایت کننـدگان، ایـن   الف) سندش [از ابتدا تا انتها] متصل است

مالک و ابن شهاب و ابن جبیر [در  1»ي عنعنه«حدیث را از شیخ خود شنیده است. و اما 
مالک عن ابن شهاب عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه]، محمول بر اتصال «ي  جمله

 تدلیس، مبرّا و پاك هستند.ي  این بزرگواران از شبههي  است، زیرا همه
؛ و اوصاف و ویژگیهـاي  ب) روایت کنندگان حدیث، همه عادل و ضابط هستند

 ماء و صاحب نظران جرح و تعدیل، به ترتیب چنین است:این روات در نزد عل
: ثقۀ متقن [فـردي مـورد اعتمـاد و ضـابط و ثقـه و کامـل       »عبداهللا بن یوسف« -1

 است].
 : امام حافظ [پیشوايِ حافظ و با دقّت است].»مالک بن انس« -2

: فقیه حافظ متفق علی جاللته و اتقانه [فقیهی حافظ اسـت  »ابن شهاب زهري« -3
 تمام علماء بر عظمت و بزرگی و ضبط و اتقان وي، اتفاق نظر دارند.]که 

 [فردي ثقه و مورد اعتماد است]. ثقه »:محمد بن جبیر« -4

                                                 
» معـنعن«و بزودي تفصیل حکم عنعنه در نوع ». عن« عنعنه: نقل حدیث یا روایت از قول شیخ با لفظ -1

ي سند، هر یـک از نـاقالن و راویـان،     : حدیثی است که در تمام سلسلهحديث معنعنخواهد آمد. [و 
و ماننـد آن را در روایـت   » سـمعت «نموده باشد، بدون اینکه راوي، لفظ » عن فالن«تصریح به لفظ 

ي تدلیس بري باشند، مانند مالک، ابن شهاب و ابن  شبههبیاورد. در حدیث معنعن، چنانچه روات از 
جبیر در حدیث باال، در این صورت حدیث، متصل خواهد بود، مشروط بر این که مالقات هر یـک  
از روات با مروي عنه ممکن باشد وگرنه، ممکن است راوي، مروي عنه را ندیده باشد و از وي بـه  

 وایت منقطع خواهد بود. مترجم]نقل حدیث کند؛ بنابراین، ر» عن فالن«
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دار  عـادل و امانـت    صحابی است [و تمام اصحاب پیـامبر  »:جبیر بن مطعم« -5
 هستند.]

نکـرده و  زیرا حدیثی قوي تر و راجحتر با او مخالفت  ج) این حدیث شاذّ نیست:
 مغایرتی پیدا ننموده است.

و یـا   اب [پنهانی که مربوط به متن حـدیث و در این حدیث، علّتی از علل و اسب د)
رسـاند] وجـود    مـی  سند آن باشد که اگر آشکار شود به صحت حدیث ضـرر و آسـیب  

 ندارد [و حدیث از شذوذ و علّت مبرّا و پاك است.]

 حکم حدیث صحیح: -5

و صاحب نظرانِ معتبر و مورد اعتماد اصولی و فقهـی، عمـل    به اجماع اهل حدیث
به حدیث صحیح [و استناد و احتجاج بدان] واجب و الزامی است، و حـدیث صـحیح،   
حجت و دلیلی از حجتها و دالیل شرعی است که مسلمان را نسزد که عمل [و استناد و 

 فراموشی بسپارد.ي  احتجاج] بدان را ترك گوید و به بوته

[این، » هذا حدیث صحیح«گویند:  می محدثان کهي  مراد و مقصود این گفته -6

[این، حدیثی غیرصحیح » هذا حدیث غیرصحیح«حدیثی صحیح است]، و 

 است]:

، این است که شرایط پنج »هذا حدیث صحیح«محدثان: ي  الف) مراد از این گفته
عدم علت و عـدم شـذوذ]   پیشین [اتصال سند، عدالت راوي، ضابط بودن راوي، ي  گانه

در این حدیث، تحقق یافته است؛ و مقصود از این گفته، این نیست که این حـدیث، بـه   
اش قطعی و مسلم است، چون احتمـال طـاري    ینفسه و به خودي خود، صحت و درست

 شدن خطا و نسیان و لغزش و فراموشی بر شخص ثقه و مورد اعتماد وجود دارد.
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، ایـن  »هذا حدیث غیرصـحیح «گویند:  می محدثان کهي  ب) و مراد از این گفته
یا برخی از آنها در  -صحت حدیث ي  درباره -پیشین ي  است که تمام شرایط پنج گانه

این حدیث، تحقق نیافته است. و مقصود از این گفته، این نیسـت کـه ایـن حـدیث، بـه      
نفسه و به خودي خود، ناراست و دروغ است، چون احتمال دارد کسی کـه زیـاد دچـار    

شود، گاهی سخن راست و درست بگویـد و بـه    می اشتباه [و نسیان و فراموشی]خطا و 
 .1اب دست بیابدحق و صو

به  -سندي گفت که آن سند ي  نی دربارهیتوان به طور قطعی و یق می آیا -7

 سندها است؟:ترین  صحیح -طور مطلق 

توان به طور قطعـی و   نمی سند حدیثي  قول برگزیده و مختار این است که درباره
وت ترین سـندها اسـت؛ زیـرا مبنـاي تفـا      یقینی گفت که آن سند، به طور مطلق صحیح

مراتبِ صحت حدیث، براساس تثبیت شدن شرایط صحت براي سند حـدیث اسـت؛ و   
 و برترین درجات نیز در تمام شرایط صحت [حدیث] به ندرت اتفـاق ترین  تحقق عالی

 افتد. می
کار این است که از حکم نمـودن بـه اینکـه    ترین  و [در این زمینه] بهترین و مناسب

اسانید است، خودداري شود؛ با این وجود باز ترین  صحیح -به طور مطلق  -فالن اسناد 
چیزهـایی را  » ترین سندها صحیح«هم از برخی از ائمه و پیشوایان نقل شده که پیرامون 

رسد که هر امام و پیشوایی که صحت حدیثی در نزدش تقویـت و   می و به نظر ؛اند گفته
ــه، آن را تــرجیح و برتــري داده اســت [و پیر  امــون آن گفتــه اســت کــه اســتحکام یافت

سند، همین اسـت کـه مـن بـه تحقیـق و تفحـص و مطالعـه و بررسـی آن         ترین  صحیح
 ام.] پرداخته

                                                 
 .76و  57، صص 1نگا: تدریب الراوي، ج  -1
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تـرین   صحیح«سندها، این موارد هستند که ترین  صحیحي  برخی از این اقوال درباره
 عبارتند از:» سندها

نقل شده  ؛ این قول از اسحاق بن راهویه و احمد1»زهري از سالم از پدرش«الف) 
 است.

؛ این قول از ابن مدینی و فلّـاس روایـت شـده    2»ابن سیرین از عبیده از علی«ب) 
 است.

 ؛ این قول از ابن معین نقل شده است.3»اعمش از ابراهیم از علقمه از عبداهللا«ج) 

؛ ایـن قـول از   »زهري از علی بن حسین از پدرش [حسین بن علی] از علـی «د) 
 روایت شده است.ابوبکر بن ابی شیبه، 

 ؛ این قول از بخاري روایت شده است.»مالک از نافع از ابن عمر« هـ)

ي  ، به رشته»فقط صحیح ثحدی«نگارش ي  نخستین کتابی که در عرصه -8

 تحریر درآمده، چیست؟:

از اي  تدوین و نگارش حدیث فقط صحیح [که شـائبه ي  نخستین کتابی که در زمینه
تحریـر درآمـده، کتـاب    ي  و... در آن نباشـد] بـه رشـته    ضعف و عیب و نقص و علّـت 

ي  است که هر دوي آنهـا از زمـره  » صحیح مسلم«؛ و بعد از آن، کتاب »صحیح بخاري«
آینـد، و امـت اسـالمی نیـز بـر       می صحیحترین و معتبرترین کتابها بعد از قرآن به شمار

 نظر و اجماع دارند. پذیرش و قبول و تأیید و دریافت دو کتاب این بزرگواران، اتفاق
 الف) کدام یک از دو کتابِ بخاري و مسلم، صحیحتر است؟:

                                                 
 است. مراد عبداهللا بن عمر بن خطاب -1
 است. مراد علی بن ابی طالب -2
 است. مراد عبداهللا بن مسعود -3
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آید که از فوائد و نکات [ارزنـده و   می ، صحیحترین این دو کتاب به شمار»بخاري«
مفید] زیادي نیز برخوردار است، و این بدان خاطر اسـت کـه اتصـال [اسـناد] احادیـث      

باشـد. و عـالوه از ایـن، در     مـی  ثقتر و معتبرتـر بخاري قویتر و مؤثرتر، و رجـال آن مـؤ  
آمیزي وجـود دارد کـه    نغز و حکمتهاي  بخاري، استنباطات و استدالالت فقهی و نکته

 در صحیح مسلم وجود ندارد.
صـحیحتر اسـت، بـه اعتبـار مجمـوع      » صحیح مسـلم «از » صحیح بخاري«و اینکه 

افتد که برخـی از احادیـث    می ق[احادیث، و به طور کلّی] است وگرنه گاهی اوقات اتفا
 نماید. می مسلم، از برخی از احادیث بخاري قویتر و صحیحتر

اند که صـحیح مسـلم [از صـحیح بخـاري]      و برخی از علماء و صاحب نظران گفته
 صحیحتر است؛ و حق و درست همان قول نخست است.

؟ و آیـا  اند تمام احادیث صحیحي  ب) آیا صحیح بخاري و صحیح مسلم دربردارنده

بخاري و مسلم، خویشتن را متعهد و مقید به تـدوین و گـردآوري تمـام احادیـث     

 اند؟: صحیح نموده
امام بخاري و امام مسلم، تمام احادیث صـحیح را در کتابهـاي خـویش، تـدوین و     

تمـام احادیـث   ي  اند [و کتابهاي آنان دربردارنـده  گردآوري و ساماندهی و احاطه نکرده
خویشتن را به گردآوري تمام احادیث صحیح، ایشان ام آنها نیست] و صحیح و شامل تم

 اند. مقید و متعهد و ملتزم و پایبند ننموده
تركـت مـن الصـحاح حلـال و ما ادخلت يف كتايب اجلامع االّ ما صـحّ «امام بخاري گفته است: 

ام و  فقط احادیث صحیح را وارد نمـوده  -الجامع [الصحیح]  -در کتابم «یعنی:  ؛1»الطول

                                                 
وارد شده است. یعنی امام بخاري، روایت بسـیاري از احادیـث   » لمالل الطول«در برخی از روایات،  -1

صحیح را در کتابش از ترس اینکه کتابش طوالنی شود، و باعث خستگی و ملول آنهـا شـود، تـرك    
 است. کرده و از قلم انداخته
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 »ام. ام و نادیده گرفته احادیث صحیحی را نیز از ترس طوالنی شدن کتاب، از قلم انداخته
مجعـوا أنام وضعت ما إكلّ يشءٍ عندي صحيح وضعته ههنا؛ ليس «و امام مسلم گفته است: 

ام، بلکه در ایـن   م احادیث صحیح را در این کتاب قرار ندادهاز سوي خود«یعنی:  ؛»عليـه
نظران بر [صـحت و   ام که علماء و صاحب پرداختهکتاب به تدوین و گردآوري احادیثی 

 .1»اند اجماع نموده ها درستی] آن
اند، یا احادیث صـحیح   ج) آیا احادیث صحیحِ زیادي از بخاري و مسلم، فوت شده

 رفته است؟: اندکی از دست آنها، در

حافظ ابن اخرم گوید: از بخاري و مسلم جـز احادیـث صـحیح انـدکی، فـوت       -1
علماء و صاحب نظـران حـدیثی] مـورد    ي  نشده است. و این قول وي [از ناحیه

 تردید و انکار قرار گرفته است.
و قول صحیح این است که از بخاري و مسلم، احادیث صـحیحِ زیـادي، فـوت     -2

 ؛»كثرأاح وما تركت من الصح«اند. از امام بخاري نقل شده که وي گفته است:  شده
ام، بیشـتر [از   آنچه از احادیـث صـحیح تـرك نمـوده و از قلـم انداختـه      «یعنی: 

 باشد. می »]الجامع الصحیح«احادیث گردآوري شده در 
 ؛2»لـف حـديث غريصـحيحأمـائتي و لـف حـديث صـحيح،أحفـظ مائـة أ«نیز گفته است: و 
 »ام. حفظ نمودهغیرصحیح صد هزار حدیث صحیح و دویست هزار حدیث «یعنی: 

 د) تعداد احادیث در هر یک از صحیح بخاري و صحیح مسلم، چه قدر است؟:

هزار و دویست کلّ احادیث بخاري با احادیث مکرّرش، هفت صحیح بخاري:  -1
 ] حدیث است. و بدون مکرّرات، چهار هزار حدیث دارد.7275و هفتاد و پنج [

                                                 
یعنی احادیث صحیح مسلم، دو مؤلفه و فاکتور دارد: یکـی دارا بـودن شـرایط صـحت، و دیگـري:       -1

 اجماع علماء بر صحت آن.
 .16علوم الحدیث، ص  -2
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] 12000تمام احادیث مسلم با احادیث مکـرّرش، دوازده هـزار [   صحیح مسلم: -2
 حدیث، و بدون مکرّرات، در حدود چهار هزار حدیث است.

اند،  و مسلم فوت شدهاحادیث صحیحی را که از بخاري ي  توانیم بقیه می در کجا ) ه

 بیابیم و از آنها اطالع و آگاهی پیدا بکنیم؟:
توانیم آنها را در کتابهاي معتبـر و مـورد اعتمـاد و مشـهور و معـروف، هماننـد:        می

سـنن چهـار گانـه    «، »مسـتدرك حـاکم  «، »صحیح ابن حبـان «، »صحیح ابن خزیمه«

و دیگر کتب معتبر و » بیهقی«، »سنن دارقطنی«، »[ترمذي، ابوداود، نسایی و ابن ماجه]
 مشهور حدیثی، بیابیم.

و وجود حدیث در این کتابها [براي صـحت و درسـتی حـدیث] کـافی نیسـت، بلکـه       
شـده باشـد؛ مگـر     1ضروري و الزامی است که بر صحت آن حدیث [در آن کتاب] تنصیص

این باشد که  اینکه این حدیث در کتابی آمده باشد که یکی از شرایط تدوین و گردآوري آن،
صـحیح ابـن   «فقط به نقل و روایت احادیث صـحیح، منحصـر و محـدود باشـد؛ هماننـد:      

[در این صورت اگر بر صحت آن حدیث در چنین کتابی، تنصیص نشده بـود، بـاز   ». خزیمه
اش متعهـد و   رود، چـرا کـه نویسـنده    می احادیث صحیح به شماري  هم آن حدیث از جمله

به تدوین و نگارش احادیث صحیح، در کتابش بپردازد، و احادیـث  ملتزم شده است تا فقط 
 غیرصحیح را در کتابش درج نکند.]

صحیح ابن «و » صحیح ابن خزیمه«، »مستدرك حاکم«ي  سخنی درباره -9

 : »حبان

ایـن کتـاب در میـان کتابهـاي حـدیث، کتـابی بـزرگ و        »: مستدرك حاکم«الف) 

                                                 
 ر کردن و روشن ساختن صحت حدیث. [مترجم]آشکا»: تنصیص« -1
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که بخـاري و   -در آن، به بیان احادیث صحیحی  اش آید که نویسنده می پرحجم به شمار
پرداخته است، آن هم بر طبق شرایط بخاري و  -اند  مسلم آنها را در صحیح خود نیاورده

 مسلم، یا بر طبق شرایط یکی از آن دو.
کـه بـه    -همچنین حاکم نیشابوري در این کتاب، به تدوین و گـردآوري احـادیثی   

حادیث مطابق بـا  اپرداخته، گر چه این  -است تشخیص خودش از لحاظ اسناد صحیح 
شرایط هیچ یک از بخاري و مسلم [براي صحت حدیث] نباشد و واجـد هـیچ یـک از    

 و چـه بسـا کـه وي بـه ذکـر برخـی از احـادیثی        1شرایط بخاري و مسلم نبـوده باشـد.  
نیسـتند؛ [و بـه طـور کلّـی] حـاکم نیشـابوري در       پردازد که [از لحاظ اسناد] صحیح  می

و صحیح احادیث، متساهل و کم توجه است، و مناسـب اسـت کـه بـه طـور شایسـته       ت
 2بایسته، احادیث کتابش، مورد مطالعه و وارسی و نقد و بررسی و کند و کاو قرار بگیرد.

                                                 
حـدیث دارد] بـه تـدوین و گـردآوري سـه نـوع حـدیث         8864[که » املستدرك«حاکم نیشابوري در  -1

احادیثی که مطابق با همان شرایط بخاري و مسلم صحیح بـوده، بـا   ) 1پرداخته است که عبارتند از: 
روایاتی که بر طبق شـرایط یکـی از ایـن دو محـدث     ) 2اند.  این حال در آن دو کتاب صحیح نیامده

روایـاتی کـه بـه تشـخیص حـاکم       )3انـد.    یعنی بخاري و مسلم صحیح بوده و در صحیحین نیامده
 نیشابوري، صحیح بوده گرچه واجد هیچ یک از شرایط بخاري و مسلم نبوده است.

، بـه نـوع آن، طبـق    به این صورت است که پـس از نقـل هـر حـدیثی    » المستدرك«روش حاکم در  
این حدیث واجد شرایط بخاري و مسلم اسـت  «گوید:  کند. به عنوان مثال می توضیح فوق، اشاره می

شـود کـه بـه     به کتابی گفته مـی » مستدرك«شود که  خاطر نشان می» اند. و آنان این حدیث را نیاورده
ف فوت شده، گردآوري نموده عنوان متمم کتابی دیگر و با همان شرایط، احادیثی را که از کتاب سل

باشد، و به یادآوري احادیثی بپردازد که مؤلف کتاب برحسب شرائطش آنهـا را از دسـت داده و در   
 کتابش نیاورده است. [مترجم]

، متساهل و کم توجه »المستدرك«عالمه شمس الدین ذهبی، حاکم نیشابوري را در تألیف و نگارش  -2
ل تشیع دانسته است. و دکتر صـبحی صـالح نیـز روش حـاکم را در     شمرده و او را نیز متمایل به اه

حاکم صحیح بودن احادیثی را بـر شـیخان [بخـاري و مسـلم]     «نقد کرده و گفته است: » المستدرك«
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و عالمه ذهبی نیز به نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل احادیث مستدرك پرداخته و بیشتر 
سته به نقد کشیده و به صورت شایسته به قضاوت در احادیث آن را به طور مناسب و بای

 مورد آنها پرداخته است.
 1دارد. و هماره این کتاب، نیاز به نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل و عنایت و توجه

ترتیب و ساماندهی این کتاب، اختراعی و ابداعی است، و  »:صحیح ابن حبان«ب) 
بندي شده، نیست؛ از این  براساس ابواب و مسانید، مرتّب و منظم و سازمان یافته و طبقه

، نام نهاده است. [و چـون ایـن کتـاب بـر مبنـاي درسـتی،       »نواعالتقاسیم واأل«رو آن را 
نمودن یک حدیث در آن، کاري بـس   ساماندهی نشده است، از این رو] پیدابندي و  طبقه

 .سخت و دشوار است
، به ترتیب و سـاماندهی صـحیح   2و برخی از علماء و صاحب نظران متأخر و پسین

 اند. بندي نموده و آن را براساس ابواب، مرتب و طبقهاند  ابن حبان پرداخته
 کتاب [= ابن حبان]، در تصحیح [صحیح گفتن] احادیـث، متسـاهل و  ي  و نویسنده

دقتی وي در ایـن زمینـه، از حـاکم نیشـابوري، کمتـر       بی کم توجه است؛ ولی تساهل و

                                                                                                                            
الزم دانسته که به هیچ وجه الزم نیست که آنها را صحیح بدانند. زیرا راویان آنها ضعفها و مشکالتی 

 احادیثی که حاکم یادآور شده، نقدهایی وارد است.[مترجم]دارند. از این رو بر اکثر 
هم اکنون برادر پژوهشگر ما، جناب شیخ دکتر محمود المیرة، به تحقیق و مطالعـه و نقـد و بررسـی     -1

ي آنها نقدي وارد نکرده؛ و ایشان  احادیث مستدرك پرداخته، آن هم احادیثی که عالمه ذهبی درباره
اي به نقد آنها پرداخته و قصد دارد بعد از این تالش و کوشـش، مسـتدرك    به طور شایسته و بایسته

حاکم را [در لباسی نو و تحقیقی زیبا] به زیور چاپ بیاراید. خداوند متعال از سوي تمام مسـلمانان  
 به ایشان پاداش خیر عنایت بفرماید.

] اسـت کـه [بـه ترتیـب و     . ق  ه 739[متـوفی  » امیر عالء الدین، ابوالحسن علی بـن بلبـان  «مراد  -2
 نام نهاده است.» اإلحسان يف تقريب ابن حبان«ساماندهی صحیح ابن حبان پرداخته و] آن را 
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 1است.
این کتاب یک درجه از صحیح ابن حبـان بـاالتر و برتـر     »:صحیح ابن خزیمه«ج) 

است، آن هم به خاطر اینکه، [ابن خزیمه] در تشـخیص و شناسـایی احادیـث صـحیح،     
بسیار تحقیق و تفحص و بررسی و مطالعه و کند و کاو نموده اسـت، تـا جـایی کـه بـه      

از دیثی] حـدیث شناسـان و رجـال حـ    ي  خاطر اندك نقدي در اسناد [حدیث از ناحیـه 
 2است. صحیح قرار دادن [آن حدیث]، خودداري ورزیده و توقف نموده

 3مستخرجات بر صحیح بخاري و صحیح مسلم: -10

 »:مستخرج«الف) موضوع 

عبارت از کتابی است کـه نویسـنده، احادیـث و روایـات یـک کتـاب        »:مستخرج«
یوخ خـویش بـراي آن   حدیث را به غیر اسناد صاحبِ آن، بلکه با سندي که خود [از شـ 

حدیث] فراهم نموده است، روایت کند، و به یکی از شیوخ صاحب کتاب یا باالتر از آن 
ایـن دو طریـق (طریـق     -یا تابعین ها  صحابی -[یعنی در طبقات باال  .[مافوق آن] برسد

اند، و طریـق مسـتخرج)    اصلی که شیوخ صاحب کتاب یا مافوق آن، آن را روایت نموده
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 همان. -2
است، و عبارت از کتابی است که نویسنده، روایات کتـاب حـدیثی   » مستخرج«جمع »: مستخرجات« -3

دانـد،   ، بلکه با سندي که خود از شیوخ خویش براي آن حدیث مـی را به غیر از اسناد صاحب کتاب
رسد، نقل کند. تألیف مسـتخرجات، فوایـد زیـادي دارد، از     ولی به یکی از شیوخ صاحب کتاب می

هاي روایت با توجه به علـو   جمله تقویت سند احادیث با توجه به طرق متعاضد، و کم شدن واسطه
قطوع و معلق و مرسل، به سندهاي متصـل، و اشـتمال احادیـث    اسناد مستخرج، و ترمیم سندهاي م

کتابهاي مستخرج بر نکات اضافه و جدید. زیرا مؤلف کتاب مستخرج، ملزم نیست که احادیث را با 
 همان عبارات موجود در کتابهاي اصلی بیاورد. [مترجم]
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 خورند]. می پیوندبه هم 
 اند: ب) مشهورترین مستخرجات که بر صحیح بخاري و صحیح مسلم، نگاشته شده

 نسبت به صحیح بخاري. ،مستخرج ابوبکر اسماعیلی -1

 نسبت به صحیح مسلم. ،اسفرایینیي  مستخرج ابوعوانه -2

 1نسبت به صحیح بخاري و صحیح مسلم. ،مستخرج ابونعیم اصفهانی -3

مستخرجات، موافقت و مطابقت و یکسانی و هماهنگی صحیحین در  ج) آیا صاحبان

ند؟ [و احادیث را با همان الفـاظ موجـود در   ا را در کتابهایشان، رعایت کرده الفاظ

 اند؟]: صحیحین آورده
نویسندگان مسـتخرجات، موافقـت و همـاهنگی در الفـاظ را بـا صـحیحین،       

انـد] چـرا    صحیحین نیـاورده ود در اند [و آنها را با همان الفاظ موج رعایت نکرده

                                                 
 توان در این امور خالصه کرد: را میمستخرجات محور اصلی  -1

همچـون مسـتخرج ابـوبکر اسـماعیلی جرجـانی؛       ت نسبت به صـحیح بخـاري:  الف) مستخرجا
مستخرج ابوبکر برقانی؛ مستخرج ابوبکر بن مردویه؛ مستخرج ابواحمـد غطریفـی؛ و مسـتخرج    

 ابن ابی ذهل هروي.
ي اسفرایینی؛ مسـتخرج محمـد    همانند مستخرج ابوعوانه ب) مستخرجات نسبت به صحیح مسلم:

خرج محمد بن عبداهللا جوزقی نیشابوري، و مستخرج احمد بـن سـلمه   بن رجاء نیشابوري؛ مست
   نیشابوري.

همانند مسـتخرج محمـد بـن یعقـوب      مستخرجات نسبت به صحیح بخاري و صحیح مسلم: ج)
شیبانی، معروف به ابن اخرم؛ مستخرج ابوذر هـروي؛ مسـتخرج ابومحمـد بغـدادي معـروف بـه       

 خالل؛ مستخرج ابوعلی ما سرخسی نیشابوري، و مستخرج ابونعیم اصفهانی.
همانند مستخرج محمد بـن عبـدالملک بـن     د) مستخرجات نسبت به سایر کتابهاي سنن و غیره:

خزیمـه و مسـتخرج    امین نسبت به سنن ابوداود؛ مستخرج ابونعیم نسبت به کتـاب توحیـد ابـن   
 ابوعلی طوسی بر سنن ترمذي. [مترجم]
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اند که از طریق شیوخشان به آنها رسیده اسـت؛   الفاظی پرداختهبه روایت که آنها 
 از این رو اندك تفاوتی در برخی الفاظ در مستخرجات واقع شده است.

شان به نقـل   و همچنین احادیثی که نویسندگان پیشین در کتابهاي مستقل و جداگانه
» رواه البخاري«گویند:  می مانند: بیهقی و بغوي و امثال آنها که -اند  اختهو روایت آنها پرد

خـورد و هـم    می براستی در برخی از آنها، هم تفاوت در معنی به چشم -» رواه مسلم«یا 
 تفاوت در الفاظ.

، این است کـه اصـل ایـن    »مسلمو رواه البخاري«گویند:  می و مراد از این قولشان که
 اند. مسلم روایت نموده حدیث را بخاري و

د) آیا جایز است که از مستخرجات، حدیثی را نقل کنیم و آن را به بخاري و مسلم، 

 نسبت دهیم و مربوط به آنها بدانیم؟:
با توجه به آنچه گذشت، براي کسی جایز نیسـت کـه از مسـتخرجات یـا کتابهـاي      

ین حدیث را بخاري روایت [ا» رواه البخـاري«مزبور پیشین، حدیثی را نقل کند و بگوید: 

[این حدیث را مسلم روایت نموده است]، مگر به یکی از دو » رواه مسلم«کرده است] یا 
 شرط:
 بکند. اینکه حدیث را با روایت صحیح بخاري و صحیح مسلم، مقایسه و مقابله -1

، بخاري و مسلم، این »خرجاه بلفظهأ«مستخرج و یا مصنّف بگوید: ي  یا نویسنده -2
 اند. ث را با لفظ آن، نقل کردهحدی

 فوائد مستخرجات بر صحیح بخاري و صحیح مسلم: ) ه
اند، فواید زیادي  براي مستخرجاتی که بر صحیح بخاري و صحیح مسلم نوشته شده

به ذکـر   1»تدریب الراوي«باشد که سیوطی در  می است که این فواید نزدیک به ده فایده
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 و مهمترین آنها عبارتند از: ؛آنها پرداخته است
 -مـثالً   -مستخرج، حدیثی را از طریق بخـاري  ي  زیرا اگر نویسنده علو اسناد: -1

روایت بکند، البته که این طریق پائین تر از طریقـی اسـت کـه در مسـتخرج بـه      
روایـت را  هـاي   روایت آن پرداخته است (به عبارت دیگر، مستخرجات، واسطه

مقطوع و معلّق و مرسل را تـرمیم و بـه سـندهاي متصـل     کند و سندهاي  می کم
 کند.) می تبدیل

بـه خـاطر اینکـه برخـی از احادیـث کتابهـاي        افزایش میزان صحت حـدیث:  -2
 است. الفاظ زاید و مشتمل بر نکات اضافی و جدیدي  مستخرج، دربردارنده

احادیث تقویت سند ي  و فایده تقویت [سند احادیث] با توجه به کثرت طرق: -3
با کثرت طرقش، این است که در وقت مخالفت و تعارض، [بر حدیث متعارض 

 کند. می خود] ترجیح و برتري پیدا

چه حدیثی از احادیثی که شیخان [بخاري و مسلم] به روایت آن  -11

 اند، محکوم به صحت است؟: پرداخته

دیگـري  پیشتر گذشت که بخاري و مسلم، جز روایات و احادیث صحیح، احادیث 
اند، و امـت اسـالمی نیـز کتابهـاي آن دو بزرگـوار را مـورد        را در صحیحین وارد نکرده

 اند. عنایت و توجه و پذیرش و قبول خویش قرار داده
به هر حال سؤال این است که احادیث و روایاتی که محکوم بـه صـحت اسـت، و    

 د؟اند، کدامها هستن امت اسالمی نیز آنها را پذیرفته و قبول نموده
اند، محکوم  آنچه بخاري و مسلم با اسناد متّصل به روایت آن پرداخته جواب اینکه:

که  -اسنادش، یک راوي یا بیشتر حذف شده باشد به صحت است؛ و اما آنچه از ابتداي 
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گویند و در بخاري چنین احادیثی زیـاد اسـت. امـا چنـین      می 1»معلّق«به چنین حدیثی، 
مقدمات آنها است، و اصالً در متن و بدنه و قسـمت اصـلی   احادیثی در تراجم ابواب و 

ابواب بخاري چنین احادیثی وجود ندارد، و در مسلم نیز از این نوع احادیث [معلّق] بـه  
حکم چنـین حـدیثی    -جز یک حدیث، آن هم در باب تیمم، دیگر حدیثی وجود ندارد 

 شرح زیر است: که از ابتداي اسنادش، یک راوي یا بیشتر حذف شده باشد، به
ـرَ أَ «، »قالَ «باشد، مانند: » جزم و قطع«ي  احادیثی که با صیغه الف) ـرَ «و » مَ كَ ؛ پـس  »ذَ

 آیند، محکوم به صحت است. ها می مطالبی که پس از این صیغه

ـرو«احادیثی که در آنها جزمیت و قطعیت وجـود نـدارد: ماننـد     ب) ر«، »يُ كَ ـذْ ، »يُ

ك« ي«، »ىحيُ وِ رَ «و » رُ كـِ آید، محکـوم   می غیرقطعیهاي  ؛ پس آنچه که پس از این صیغه»ذُ

 به صحت نیست.
پایـه   بـی  با این حال، باز هم در چنین اسنادي، حدیث واهی و سست، و ضـعیف و 

بـودن را  » صـحیح «وجود ندارد، چرا که این حدیث در کتابی وارد شده است که عنوان 
 کشد. می یدك

 مراتب حدیث صحیح: -12

صـحیحترین و عـالیترین   «که برخی از علماء با تشخیص خودشان،  پیشتر گذشت

شـرایط صـحت   ي  اند، به همین خاطر و بر مبناي فراهم بودن بقیـه  را بیان نموده» اسانید
 دارد: توان گفت که براي حدیث صحیح، مراتبی وجود می [حدیث]،
عالیترین و معتبرترین مراتب حدیث صحیح، احادیثی هستند کـه بـا یکـی از     الف)

 از نافع، از ابن عمر، روایت شده باشند. ،صحیحترین اسانید مانند: روایت مالک

                                                 
 بحث حدیث معلّق، بعدها به طور مفصل خواهد آمد. -1
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دوم [از لحاظ رتبه]، احادیثی هستند که از طریق رجال و روایت کنندگانی کـه   ب)
پائین تر هسـتند، روایـت شـده باشـند؛     ) اول (= مالک از نافع از ابن عمراز رجال اسناد 

 مانند: روایت حماد بن سلمه از ثابت از انس.
سپس [از لحاظ رتبه و درجه]، احادیثی هستند که کسی به روایت آنها پرداخته  ج)

ثاقت در او تحقق یافته باشـد، ماننـد:   کسانی باشد که کمترین میزان وي  باشد که از زمره
 پدرش از ابوهریره. روایت سهیل بن ابی صالح از
شود کـه   می بندي حدیث صحیح، به هفت مرتبه نیز ملحق و به این تفاصیل، تقسیم

 عبارتند از:
انـد [و ایـن قسـم عـالیترین و      احادیثی که بخاري و مسلم، متفقاً روایـت کـرده   -1

 معتبرترین مراتب حدیث صحیح است.]
 دوم، احادیثی که فقط بخاري روایت کرده است. -2

 سپس احادیثی که فقط مسلم به روایت آنها پرداخته باشد. -3

 (هـم  مسـلم  شـرط  عصري)، و هم و (مالقات بخاري شرط مطابق که احادیثی -4
 :چهـارم  دیگـر،  عبـارت  باشند. (بـه  نشده ذکر صحیحین در ولی باشد، عصري)

حدیثی است که واجد شرایط بخاري و مسلم باشد ولی در صحیحین ذکر نشده 
 باشد.)

هم عصري) باشد، ولی در صـحیح  و احادیثی که مطابق شرط بخاري (مالقات  -5
 بخاري ذکر نشده باشد.

احادیثی که مطابق شرط مسلم (هم عصري) باشد، ولی در صحیح مسـلم ذکـر    -6
 نشده باشد.

ائمه و پیشوایان حدیثی غیر از بخاري و مسلم؛ مانند: ابن ي  سپس احادیث بقیه -7
از آن احادیثی که واجد شرایط شیخان [= بخاري و مسـلم]  خزیمه و ابن حبان، 
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 و مطابق با شرایط آنها نباشد.

 شرط بخاري و مسلم: -13

 اضـافه بـر شـرایط مـورد اتفـاق در حـدیث       -شیخان [بخاري و مسلم] شرطی را 
انـد؛ ولـی علمـاء و     که شرط کرده باشند یا تعیین نمـوده باشـند، بیـان نکـرده     -صحیح 

و اسلوب بخاري و ها  شیوه پس از جستجو و تحقیقِ ،قق و پژوهشگرصاحب نظران مح
ي  اند که آن شیوه و طریقـه، از جملـه   اند و گمان کرده رسیدهاي  مسلم، هر کدام به نتیجه

 شرایط یکی از آن دو است.ي  شرایط بخاري و مسلم، یا از زمره
شرط شیخین، یـا   و بهترین سخنی که در این زمینه گفته شده، این است که مراد از

شرط یکی از آن دو، این است که حدیث از طریق رجال هر دو کتاب [بخاري و مسلم]، 
یا از طریق رجال یکی از آن دو، با مراعات کیفیتی که شیخان در روایت از آنها بر خـود  

 اند، روایت شده باشد. الزم گرفته

 »:همتَّفَقٌ علَی«گویند:  می معناي این قول محدثان که -14

بگوینـد، مرادشـان: اتفـاق    » متفـق علیـه  «حدیثی، ي  هر گاه علماي حدیث، درباره
بخاري و مسلم] است. یعنی: شیخان بر صحت این حدیث اتفاق نظر دارنـد،   شیخان [=

 ، اتفاق امت اسالمی نیست، مگر اینکـه ابـن صـالح کـه    »متفق علیه«و مراد از اصطالح 
 گوید: می

بر [صحت و درستی] این حدیث، نتیجه و حاصلِ اتفاق لیکن اتفاق امت اسالمی «
شیخان است؛ زیرا امت اسالمی بر این مسئله اتفاق نظر دارند کـه آنچـه مـورد اتفـاق     

 1»بود. بخاري و مسلم است، مورد قبول و پذیرش امت اسالمی نیز خواهد
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 هم باشد؟: 1»عزیز«، شرط است که »صحیح«آیا در  -15

باشـد.  » عزیـز «، شرط نیست که »صحیح«این است که در قول صحیح در این باره 
یح بخـاري و صـحیح   به این معنی که داراي دو اسناد باشـد، زیـرا در صـحیحین [صـح    

هسـتند. و  » غریـب «ابهاي حدیثی، احادیث صحیحی وجـود دارد کـه   مسلم] و دیگر کت

، »صـحیح «برخی از علماء، مانند: ابوعلی جبائی معتزلی و حاکم بر ایـن باورنـد کـه در    

شان، مخالف آن چیزي است که امت اسالمی بر  باشد؛ و این گفته» عزیز«شرط است که 
 آن اتفاق آراء دارند.

  

                                                 
حدیثی است که تعداد روایت کنندگان آن در تمام مقاطع و طبقـات سـند از دو نفـر کمتـر     »: زیزع« -1

به معنی ندرت و کمی و یا به معنی قوت و استقامت است که بنـا  » عزّ یعزّ«ي  از ماده» عزیز«نباشند. 
دوم، بـه   ي خبر به عزیز، به لحاظ ندرت و کمی این گونه احادیث است و بنا بر بر اول، وجه تسمیه

باشد. و ابو علی جبائی و حاکم، شرط صحت حـدیث را   جهت اطمینان و وثوق بدین گونه خبر می
 دانند. [مترجم] نقل الاقل دو نفر در هر طبقه می
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 حسن

 
 

 »:حسن«تعریف  -1

» جمال و زیبـایی «و به معناي » الحسن«، صفت مشبهه از »حسن« الف) تعریف لغوي:
 است.

حد فاصل حدیث صـحیح و  ، »حسن«با توجه به اینکه حدیث  ب) تعریف اصطالحی:
حدیث ضعیف است و برخی از علماء بـه تعریـف یکـی از دو قسـم آن [یعنـی حسـن       

اند، از این رو اقوال علماء و صاحب نظران اسالمی نیز در تعریف حدیث  لغیره] پرداخته
اند؛ و من نیز  مختلف و گوناگون است و هر کدام به ارائه تعریفی از آن پرداخته» حسن«

پردازم و سپس آنچه را موافق تر و سازگارتر و  می ذکر برخی از این تعریفها به زودي به
 هماهنگ تر و منسجم تر از دیگر تعریفها یافتم، انتخاب و گزینش خواهم نمود.

 عبارتند از:]» حسن«مون حدیث [و این تعریفها پیرا

رف خمرجه،« تعریف خطّابی: -1 هـو الـذي و حلـديث،كثـر اعليه مدار أو اشتهر رجاله،و هو ما عُ

 .1»يستعمله عامة الفقهاءو كثر العلامء،أيقبله 

[مقصـود از   ؛شود که مخرجش مشخص باشـد  می به حدیثی گفته »حسن«حدیث «
باشد.] و رجال سـندش، انسـانهاي مشـهوري     می مخرج، شامی، عراقی، مکّی، کوفی و...

                                                 
 .11، ص 1معالم السنن، ج  -1
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 -سرزمینشـان   -[این که راویان سند، به روایت کردن حدیث از اهـل شهرشـان    ؛باشند
 مشهور باشند]، و مدار و محور اکثر احادیث بر آن باشد.

فقهاء نیز آن ي  و حدیث حسن، حدیثی است که اکثر علماء آن را قبول کرده و عامه
 »اند. را مورد استناد و احتجاج و استفاده قرار داده

رو« ذي:تعریف ترم -2 ـتّهم بالكـذب إسنادهيكون يف  ال كل حديثٍ يُ يكـون احلـديث  الو مـن يُ

اً،  .1»يروي من غري وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسنو شاذّ
نباشد  2د، و حدیث نیز شاذنحدیثی که رجال سندش، متّهم به دروغگویی نباش هر«

و داراي سندهاي متفاوتی باشد و با طرق مختلف روایت شده باشد، آن حدیث در نـزد  
 »ما، حدیثی حسن ا ست.

حـاد بنقـل وخـرب اآل«ابن حجر در تعریف حدیث حسن گفته است:  تعریف ابن حجر: -3

، هـو الصـحيح لذاتـه، فـو عدل تام الضبط، متصل السند غري معلل  ن خـفّ الضـبط فاحلسـنإال شـاذّ

 .3»لذاته

: اگر [اسناد آن] با نقل فرد عادلِ ضابط و با ضبط کامل از همانند خود تا خبر آحاد«
انتهاي سند، متصل باشد، و شذوذ و علّت قادحه [چیزي که به صحت آن زیان برسـاند]  

است، و اگر اسنادش با روایت فرد عادلِ ضابط » صحیح لذاته«در آن نباشد، آن حدیث، 

 »است.» حسن لذاته«غیرکامل باشد، آن حدیث، با ضبط 

                                                 
 . 519، ص 10، کتاب العلل در پایان جامع الترمذي، ج »حوذيحتفة األ«جامع الترمذي با شرحش:   -1
تر از خـود و یـا بـا     شاذّ در نزد ترمذي به این معنا است: حدیثی که راوي آن با حدیث راوي حافظ -2

جمعی از راویان [که از نظر حفظ و اعتبار با او در یک سطح هستند، اما تعـداد آنهـا بیشـتر اسـت]     
ن راوي کنـد] فـرد بـود    مخالف باشد و در حدیث شاذّ [مطابق آنچه امام شافعی به صراحت بیان می

 شرط نیست. [مترجم]

 .29با شرحش، ص  النخبة -3



  
 88 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

، همـان حـدیث   »حسـن «گوید: مثل اینکه از دیدگاه ابن حجر، حـدیث   می نگارنده

که در حدیث حسن، ضبط راوي کمتر و ضعیفتر [از ضبط است، با این تفاوت » صحیح«
 1راوي در حدیث صحیح] است.

. امـا بـر تعریـف    اسـت » حسـن «و تعریف ابن حجر، بهترین تعریف براي حدیث 
، و ترمذي نیز، فقـط بـه تعریـف یکـی از دو     2استخطّابی، انتقادهاي زیادي وارد شده 

پرداخته است، در حالی که اصل در تعریف حدیث  -حسن لغیره  -قسم حدیث حسن 
تعریـف کـرده شـود، زیـرا     » حسن لذاته«اول]، حدیث ي  این بود که [در وهله» حسن«

ضعیف است که بـه خـاطر اصـالحش بـا تعـدد طـرق، از        ،در اصل خود» حسن لغیره«

 ارتقاء یافته است.» حسن«ي  ضعف به مرتبه

 »:حسن«تعریف برگزیده و مختار از حدیث  -4
 را اینگونه تعریف کرد:» حسن«توان حدیث  می براساس تعریف ابن حجر،

                                                 
آن است که اسناد آن با نقل فرد عادلِ ضابط و با ضبط کامل از همانند » صحيح لذاتـه«چرا که حدیث  -1

خود، از ابتدا تا انتهاي سند، متصل است، بدون اینکه شذوذ و علت قادحه (چیزي که به صـحت آن  
 ن باشد.زیان و آسیبی برساند) در آ

، حدیثی است که اسنادش با روایت فرد عادلِ ضابط اما با ضـبط غیرکامـل از   »حسن لذاتـه«و حدیث  
اش از شـهرت   همانند خود تا انتهاي سند، متصل است، بدون شذوذ و نقص و بـا شـهرتی کـه پایـه    

 صحیح کمتر است. [مترجم]
جو نیستند، و تعریفهـایی   ي حقیقت نهآور هستند و جوابگوي ذهن تش تعریف خطابی و ترمذي ابهام -2

اند، تعریفهایی کامل جهت جدا کردن حدیث حسـن   که ترمذي و خطابی از حدیث حسن ارائه داده
از صحیح نیستند؛ انگار که ترمذي یک نوع از حسن را یادآور شده و خطـابی نـوع دوم آن را بیـان    

انـد و از نـوع دیگـر چشـم      بسنده کردهکرده است؛ بدین معنی که هر کدام از آنها به موارد ضروري 
اند و از نوع دیگر و بعضـی از جوانـب دیگـر غافـل      اند و یا نوعی از حسن را ذکر کرده پوشی کرده

 اند. [مترجم] مانده
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ةٍ و شذوذمنتهاه من غري إىل  هو ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خفّ ضبطه عن مثله«  .»العلّ
حدیث حسن، حدیثی است که اسنادش با نقـل فـرد عـادل بـا ضـبط غیرکامـل و       «

ضعیفتر از همانند خود تا انتهاي سند، متصل باشد، و شذوذ و علّت قادحه (چیـزي کـه   
پایـه اش از شـهرت   به صحت آن زیان و آسیب برساند)، در آن نباشد (و با شهرتی کـه  

 اشد.)صحیح کمتر است، نقل شده ب

 حکم حدیث حسن: -2

حکم حدیث حسن در احتجاج و استناد جستن بدان، همانند حدیث صحیح است؛ 
گر چه در قوت از آن پائین تر است؛ و به همین خاطر تمام فقهاء بدان احتجاج و استناد 

اند، و بیشتر محدثان و صاحب نظـران اصـولی نیـز معتقـد بـه       جسته و بدان عمل نموده
از متشـددین و  انـدکی  ي  د جستن به حدیث حسن هسـتند، مگـر عـده   احتجاج و استنا

و برخـی از   ؛گیران [که اعتقادي به احتجـاج جسـتن بـه حـدیث حسـن ندارنـد]       سخت
اند، مانند:  وارد کرده» صحیح«را در نوع  حسنانگار نیز حدیث  انسانهاي متساهل و سهل

گویند کـه حـدیث    می خودشانحاکم، ابن حبان و ابن خزیمه، و این در حالی است که 
باشـد! [و بـا ایـن وجـود،      می حسن، پائین تر از حدیث صحیح [که قبالً بیانش گذشت]

 1]!اند درج نموده» صحیح«حدیث حسن را در نوع حدیث 

 مثال حدیث حسن: -3

حـدثنا جعفـر بـن  ةحـدثنا قتيبـ«همانند آنچه ترمذي روایت کرده و گفتـه اسـت:   

يب أشعري قـال: سـمعُت األ موىس يبأب�ر بن  يبأران اجَلو� عن عم يبالّضبيع عن أسليمان 

                                                 
 .160، ص 1نگا: تدریب الراوي، ج  -1
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 .1»بواب اجلنة حتت ظالل السيوف...أّن إ:  حبرضة العدو يقول: قال رسول اهللا
اش، انسانهایی موثـق و   است، چرا که هر چهار روایت کننده» حسن«و این حدیث، 

است؛ از  2»حسنُ الحدیث«مورد اعتماد هستند به جز جعفر بن سلیمان الضّبعی که وي 
 است. صحیح به حسن، تنزّل پیدا کردهي  این رو حدیث از مرتبه

 مراتب حدیث حسن: -4

آن مراتـب،  ي  ، مراتبی وجود داشت که بـه ذریعـه  »صحیح«همچنانکه براي حدیث 
 برخی از احادیث صحیح از برخی دیگر [از نظر رتبه و درجه] تفاوت و گوناگونی پیـدا 

نیز مراتبی وجود دارد؛ و عالمه ذهبی، مراتـب  » حسن«بدینسان براي حدیث نمودند،  می

 را در دو مرتبه قرار داده و گفته است:» حسن«حدیث 

بهز بـن حکـیم، از پـدرش، از    « الف) عالیترین و معتبرترین مراتب حدیث حسن:
 و امثال اینهـا » ابن اسحاق از تیمی«، و »عمرو بن شعیب، از پدرش از جدش«و » جدش

و تـرین   باشد؛ و این نوع از پـائین  می است» صحیح«آنها گفته شده که ي  از آنچه درباره
 است.» صحیح«کمترین مراتب 

دوم]، احادیثی است که در تحسین و تضعیف آنها اخـتالف  ي  سپس [در درجه ب)
صورت گرفته است: مانند حدیث حارث بن عبداهللا، و عاصم بن ضَـمرة و حجـاج بـن    

 ل آنها.ارطاة و امثا

یا » سنادحدیث صحیح اإل«گویند:  می این قول محدثان کهي  رتبه و درجه -5

 »:حسن االسناد«

                                                 
 .300، ص 5بواب فضائل جهاد، ج أ، حوذيحتفة األترمذي با شرحش:  -1
 از ابواحمد نقل کرده است. 2/96حافظ ابن حجر در تهذیب التهذیب چنانکه این قول را  -2
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[اسناد این » اإلسـنادهذا حديث صحيح «گویند:  می این قول محدثان کهي  درجه الف)

» هـذا حـديث صـحيحٌ «گویند:  می حدیث، صحیح است]، پائین تر از این قولشان است که
 .است][این حدیث، صحیح 

هـذا حـديث حسـن «گوینـد:   می این قول محدثان کهي  و همچنین درجه و مرتبه ب)

 ؛ زیرا گاهی اتفاق»هذا حـديث حسـن«گویند:  می ، پائین تر از این قولشان است که»اإلسناد
ي  باشد، ولی مـتن حـدیث بـه واسـطه    افتاد که حدیث از نظر سند، صحیح یا حسن  می

» هذا حديث صحيح«اشد؛ مثل اینکه هر گاه فرد محدث شذوذ یا علّت، صحیح یا حسن نب
را در این حدیث  1صحتي  اش، کامل بودن شرایط پنج گانه بگوید، گویا که با این گفته

بگوید، مثل این است » اإلسنادهذا حديث صحيح «براي ما تضمین کرده باشد؛ ولی هر گاه 
تضـمین نمـوده باشـد کـه     که کامل بودن سه شرط از شرایط صحت حدیث را براي ما 

عبارتند از: ا تصال سند [از ابتدا تا انتهاي سند]، عدالت روایت کنندگان و ضـابط بـودن   
از آن را براي ما ضمانت و کفالت ننموده است، چـرا  » علّت«و نفی » شذوذ«آنها. اما نفی 

که وي از عدم شذوذ و علّت در حدیث، اطمینان کامـل نیافتـه اسـت [از ایـن رو گفتـه      
 »]هذا حدیث صحیح االسناد«است: 

هذا حـديث «که مورد اعتماد و اطمینان است اینطور بگوید:  2»حافظ«ولی اگر فردي 

، و براي حدیث او علّتی [قادحه که به صحت آن حدیث زیـان و آسـیب   »اإلسنادصحيح 

 ،، صحیح است؛ زیرا اصل»متن حدیث«رسد که  می برساند] بیان نشود؛ در ظاهر به نظر

                                                 
ي صحت حدیث عبارتند از: اتصال سند از ابتدا تـا انتهـاء، عـدالت راویـان،      مراد از شرایط پنج گانه -1

 ضابط بودن راویان، عدم علّت و عدم شذوذ در حدیث. [مترجم]
و آگاه به طرق سـنن باشـد و سـند ایـن      خدا شود که آشنا به سنّت رسول حافظ به کسی گفته می -2

طرق را خوب تمییز و تشخیص دهد و حافظ آن مقدار از احادیثی که اهـل حـدیث، صـحت آن را    
 اند باشد و آگاه به موارد اختالف و اصطالحات محدثان باشد. [مترجم] تأیید کرده
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 م علّت و عدم شذوذ است.عد

 »:حدیثٌ حسنٌ صحیح«گویند:  می معناي قول ترمذي و دیگر محدثان که -6

مشـکل و معضـل و   اي  ، مسـئله »حديث حسنٌ صـحيحٌ «براستی که ظاهر این عبارت: 

 پائین تر است، پس چگونـه » صحيح«از » حسن«ي  پیچیده و غامض است، چرا که درجه
و صحیح] جمع کرد و آن دو را به هم پیوند داد و متّحـد  شود که بین این دو [حسن  می

ي  آنها با همدیگر متفـاوت و گونـاگون اسـت [و درجـه    ي  کرد؛ حال آنکه درجه و رتبه
 حسن از صحیح، پائین تر است]؟

مقصود ترمذي از این عبارت [= حـدیثٌ  ي  علماء و صاحب نظران اسالمی، درباره
اند که بهترین آنها، جـوابی اسـت کـه     ددي دادهمتعحسنٌ صحیح]، جوابهاي گوناگون و 

 آن اینگونه است:ي  حافظ ابن حجر داده و سیوطی آن را پذیرفته، که خالصه
اگر براي حدیث دو اسناد یا بیشتر وجود داشته باشد، معنی چنین اسـت کـه:   الف) 

 »به اعتبار یک اسناد، حسن و به اعتبار اسناد دیگر، صحیح است.«
در نزد «حدیث یک اسناد وجود داشته باشد، معنی چنین است که: و اگر براي  ب)

گویا ». گروهی از محدثان، این حدیث حسن است و در نزد گروهی دیگر، صحیح است
خواهد به دو چیز اشـاره نمایـد:    می ،»هذا حديث حسن صـحيح«گوینده با گفتن این قول: 

ن حدیث وجود دارد [که برخی یکی اشاره به اختالفی که بین علماء در حکم دادن به ای
گویند: اسناد این حدیث حسن است، و برخی دیگر بر این باورند که اسـناد   می از علماء

خواهد به ایـن   می ،»حدیث حسن صحیح«این حدیث، صحیح است، و گوینده با گفتن 
 اختالف اشاره کند.]

ـ  ر دیگـري  و یا اینکه گوینده نتوانسته است یکی از دو حکم [حسن یا صحیح] را ب
پرداخته و هـم بـه   » حسن«ترجیح و برتري دهد [از این رو در اسناد حدیث، هم به ذکر 



 93 باب اول: خبــر ۹۳  1تیسیر مصطلح الحدیث  

 »]هذا حدیث حسن صحیح«، و گفته است: »صحیح«ذکر 

 1»:مصابیح«عالمه بغوي و تقسیم احادیث  -7

، اصطالح خاصی را رایج و متداول نموده اسـت [و  »مصابیح«امام بغوي در کتابش 
خود اوست]، و این اصطالح خاص چنین است که وي به احادیثی ي  ویژه ،این اصطالح

که در صحیح بخاري و صحیح مسلم، یا در یکی از آنها وارد شده است، با این قـولش:  
»کند؛ و به احادیثی که در سنن چهارگانه [ترمذي، ابـوداود، نسـایی و    می اشاره» صحیح

نماید؛ و این اصطالح با اصـطالح   می اشاره »حسنٌ«است، با این قولش: ابن ماجه] آمده 
محـدثان، تناسـب و سـازگاري و همـاهنگی و مـوافقتی نـدارد، چـرا کـه در سـنن           عامِّ

وجود دارد و هـم  » صحیح«چهارگانه [ترمذي، ابوداود، نسایی و ابن ماجه]، هم حدیث 

ه به همین خاطر ابن صالح و نووي، به ایـن مسـئل  ». منکر«و » ضعیف«، »حسن«حدیث 
 اند. تذکر و هشدار داده[در کتابهایشان] 

بغوي در ي  نیز مناسب است که به اصطالح ویژه» مصابیح«کتاب ي  و براي خواننده

یـا  » صـحیح «این کتاب، آشنا و آگاه باشد و بداند که هـر گـاه وي نسـبت بـه حـدیثی      

گوید، منظورش از این اصطالح چیست [تـا دچـار سـردرگمی و پیچیـدگی      می »حسن«
 2نشود].

                                                 
تـدوین و گـردآوري احادیـث     است؛ و مؤلف در این کتاب بـه » مصابيح السـنّة«اسم کامل این کتاب  -1

اي از صحیح بخاري و صحیح مسلم و سنن چهارگانه [ترمذي، ابوداود، نسـایی و   منتخب و برگزیده
ابن ماجه] و سنن دارمی پرداخته است. و خطیب تبریزي بر احادیث این کتاب، احادیثی را افزوده و 

 گذاشته است.» مشكاة املصابيح«به تهذیب و تحقیق آن پرداخته و نام آن را 

حسـن.   )2صحیح ) 1و بداند که صاحب مصابیح، احادیث مصابیح را به دو نوع تقسیم کرده است:  -2
: حدیثی است که در کتاب مسلم و یا بخاري و یا هر دوي آنها نقل شده باشـد.  صحیحمنظورش از 
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 کتابهایی که در آنها احادیث حسن وجود دارد: -8

» حسـن «را به احـادیثی کـه فقـط    اي  علماء و صاحب نظران اسالمی، کتابهاي ویژه
را به احادیثی کـه فقـط   اي  اند، همچنانکه کتابهاي مستقل و ویژه هستند، اختصاص نداده

جا کتابهایی وجود دارد که اند؛ ولی در این هستند در نظر گرفته و تخصیص داده» صحیح«

پرداختـه شـده اسـت و در آنهـا بسـیاري از      » حسن«در آنها به ذکر بسیاري از احادیث 
 از: احادیث حسن وجود دارد که مشهورترین آنها عبارتند

این کتـاب در شـناخت حـدیث     »:سنن ترمذي«مشهور به » جامع الترمذي«الف) 

را در ایـن  » حسـن «ست کـه اسـم   ، مرجع و اصل است؛ و ترمذي همان کسی ا»حسن«
از این لفظ [= » الجامع«و در کتابش  1کتاب خاطر نشان کرده و به شهرت رسانده است.

 حسن] بسیار استفاده و ذکر کرده است.

                                                                                                                            
سـایی و امثـال   احادیثی بوده است که در کتاب ترمذي. ابوداود، ابن ماجـه، ن »: حسن«و منظورش از 

ها، شناخته شده و مشهور نیسـتند و حـدیث    بندي اینها روایت شده باشد، و بداند که این نوع تقسیم
در نزد علماء چنین تعریفی ندارد و آنچنان که قبالً یادآور شدیم، این کتابهـا شـامل حسـن و     حسن

 غیرحسن [از قبیل: ضعیف، منکر و حتی خود صحیح] هستند. [مترجم]
یان کتابها چنین رایج شده که اولین کسی که حسـن را بـه صـحیح و ضـعیف افـزوده، ترمـذي       در م -1

است؛ اما این صحیح نیست و قبل از ترمذي نیز از این اصطالح استفاده شده، امـا ترمـذي آن را بـه    
شهرت رسانده است. [البته همانطور که قبالً گفتیم، تعریف حسن در نزد ترمـذي بـا تعریـف آن در    

را از بخـاري و بخـاري نیـز از    » حسن«کند] به عبارت دیگر، ترمذي لفظ  ایر علماء تفاوت مینزد س
نقـل کـرده،    -بخاري  -گرفته است و در نظرهایی که ترمذي از استادش » علی بن مدینی«استادش 

علی بن مـدینی  » علل«و » مسند«خورد و  در کتاب  الفاظ حسن با معناي اصطالحی آن به چشم می
این اصطالح زیاد به کار رفته است و اما چون ترمذي اولین کسـی بـوده کـه ایـن      -د بخاري استا -

ــرده و آن را بــه شــهرت رســانده اســت، او را پایــه   گــذار آن  لفــظ را در کتــابش بســیار بــه کــار ب
 [مترجم] اند. خوانده
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] هذا حـدیثٌ [«ي  مختلف کتاب ترمذي، در گفتههاي  شود که نسخه می خاطر نشان
اند؛ از این رو  و مانند اینها متفاوت و گوناگون»] حسنٌ هذا حدیثٌ«[و یا  »صحیح حسنٌ

شایان بـه اختیـار نمـودن    بر پژوهشگر حدیث الزم و ضروري است که توجه و عنایتی 
تحقیق و تصحیح شده و مطالعه و بررسی شده، همت گمارد و اصل کتاب را هاي  نسخه

آنها اعتمـاد و  ي  [و به نتیجه .با بعضی اصول معتمد و مورد اعتبار، تصحیح و مقابله کند
 اطمینان نماید.]

که به اهل مکه نوشته بود، گفته است کـه وي  اي  ابوداود در نامه ب) سنن ابوداود:
در این کتاب، حدیث صحیح و شبیه به آن و نزدیک به آن را نقل کرده است. [همچنـین  

در هـر فصـلی    اش این است که وي در هر بخشی و از وي نقل شده که معناي این گفته
از فصول حدیث، صحیحترین چیزي را که در آن باب شنیده، نقل کرده و گفته است که 
اگر] در کتابش، حدیثی داراي ضعف شدید باشد، آن را متذکّر و یـادآور شـده و تبیـین    
کرده است، و اگر در مورد حدیثی، چیزي نگفته اسـت، آن حـدیث، صـالح [صـحیح و     

 درست] است.
گیریم که] هر گـاه بـا حـدیثی در     می توجه به مطالب فوق الذکر، نتیجهبنابراین، [با 

سنن ابوداود برخورد کردیم که ابوداود آن را در کتابش نقل کرده و توضـیحی در مـورد   
   ــاد ــورد اعتم ــه و پیشــوایان م ــک از ائم ــیچ ی ــداده باشــد، و ه ي  عرصــه ضــعف آن ن

آن ي  ت صـریحی از درجـه  شناسی نیز به تصحیح آن نپرداختـه باشـند [و قضـاو    حدیث
» حسـن «آنها نیامده باشد] در این صورت، آن حدیث در نزد ابوداود، ي  حدیث از ناحیه

 شود. می تلقی
دارقطنی در سننش، بسیاري از موارد حدیث حسن را صـراحتاً   ج) سنن دار قطنی:

 ذکر کرده است.
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 صحیح لغیره

 
 

 »:صحیح لغیره«تعریف  -1

است وقتی که از طریقی دیگر همانند آن، یا از » حسن لذاته«، همان »صحیح لغیره«

 را بـدان خـاطر بـدین نـام    » صـحیح لغیـره  «و  1طریقی قویتر از آن روایت شده باشـد. 
علّتـی غیـر از خـودش،    ي  باشد، بلکه بواسطه نمی سند خوانند که صحت آن از خود می

 باشد. می صحیح

 »:صحیح لغیره«حدیث ي  درجه -2

صـحیح  «، و پائین تر از »حسن لذاته«از لحاظ درجه و رتبه، باالتر از صحیح لغیره 

 2باشد. می »لذاته

                                                 
هرت داشـته  حدیثی است که راویان آن، به عـدالت و ضـبط، شـ   »: صحیح لغیره«و به عبارت دیگر،  -1

باشند، ولی عدالت و ضبط ایشان کمتر از عدالت و ضبط افرادي اسـت کـه در سـند صـحیح لذاتـه      
حدیثی است که در سطح پایین [نه عالی]، واجد شـرایط  »: صحیح لغیره«هستند. و به تعبیري دیگر، 

باشـد.   ي روایت این حدیث، این نقص را تالفـی کـرده   صحیح لذاته باشد و در مقابل کثرت سلسله
 [مترجم]

قبالً گفتیم که وجه اشتراك حدیث صحیح و حسن در این است که سند هـر دو متصـل بـه نقـل از      -2
راوي عادل و سالم از شذوذ و علّت است و وجه افتراق آن دو در این اسـت کـه راوي در حـدیث    

 حسن، کم ضبط ولی در صحیح ضابط است. [مترجم]
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 »:صحیح لغیره«مثال حدیث  -3

کـه روایـت کـرده کـه      محمد بن عمرو، از ابوسلمه، از ابوهریره«همانند حدیث 

 .1»اميت المرتهم بالسواك عند لك صالةىلع  لو ال ان اشّق «فرموده است:   پیامبر
دادم که هنگام هر  می شدم، به آنان دستور می رنج و مشقّت امت خودي  اگر نه مایه«

 »نمازي مسواك کنند.
محمد بن عمرو بن علقمه، از انسانهایی است که به صدق و تقوا «ابن صالح گوید: 

   [کامـل] نبـوده    و پرهیزگاري و صیانت، شهرت دارد، اما از اهل اتقـان و ضـبط و دقـت
اش عنـوان   حافظـه شناسـان، ضـعف وي را در بـدي     که برخی از حدیث است؛ تا جایی

اند و ثقه و مورد اعتماد قرار  اند، و کسانی او را از جهت صداقت و وارستگی ستوده کرده
پس از این رو، حدیث محمد بن عمرو از این جهت، حسـن اسـت، امـا وقتـی     اند؛  داده

در ایـن صـورت آن تـرس و    حدیثش با سندهاي دیگر و از طرق دیگـر تقویـت شـد،    
تعدد طرق، آن نقـص  ي  رود و به وسیله می اش از بین اضطراب ما به نسبت سوء حافظه

 صـحیح ارتقـاء  ي  شود و بدین ترتیب این سند اصالح شده و به درجـه  می اندك جبران
 3 ،2»یابد. می

 

                                                 
روایت کـرده اسـت. و  شـیخان از طریـق ابـی الزنـاد از اعـرج از         »كتاب الطهارة«ترمذي آن را در  -1

 اند. ابوهریره، به روایت آن پرداخته
 .32-31علوم الحدیث، ص  -2
پس وقتی که راوي حدیث از لحاظ اتقان و ضبط و حفظ و دقت در مراتب پائینی باشد، اما بـا ایـن    -3

تقـوا و پرهیزگـاري اسـت و از طرفـی     وجود از کسانی باشد که در جامعه، اهل صـدق و امانـت و   
شود کـه روایـتش از دو جهـت تقویـت      احادیثش از چند طریق روایت شده باشند، همین باعث می

ي صحیح لغیره ارتقاء یابد، مانند حدیث محمد بـن   ي حسن به درجه شده باشد و حدیثش از درجه
 عمرو بن علقمه. [مترجم]
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 حسن لغیره

 
 

 »:حسن لغیره«تعریف  -1

و  ؛که از چند طریق روایـت شـده باشـد   است وقتی » ضعیف«، همان »حسن لغیره«
 1سبب ضعف آن، فسقِ راوي یا دروغگویی راوي نباشد.

دو امر بـه  ي  توان چنین نتیجه گرفت که حدیث ضعیف به وسیله می از این تعریف
 یابد که عبارتند از: می ارتقاء» حسن لغیره«

ده اینکه حدیث ضعیف از طریقی دیگر یا بیشـتر از یـک طریـق، روایـت شـ      الف)
 همانند خودش یا قویتر از خودش باشد. ،باشد، به شرط اینکه طریق دیگر

اینکه سبب ضعف حدیث، بدحافظه بودن راوي، یا انقطاع در سند و یا جهالت  ب)
 در رجال حدیث باشد.

 »:حسن لغیره«حدیث ي  درجه -2

                                                 
ست که شرایط حدیث صحیح لذاته را نه در سطح عـالی و  ؛ حدیثی ا»حسن لغیره«به عبارت دیگر،  -1

نه در سطح پائین به صورت محقق نداشته باشد، بلکه به وجه مشکوك و مظنون این شـرایط را دارا  
 اي (مانند موافقت با اقوال اصحاب) جانب قبول آن را ترجیح دهد. باشد، اما قرینه

سناد آن از فرد ناشناخته یا داراي سوء حافظه و... حدیثی است که ا»: حسن لغـريه«و به تعبیري دیگر،  
خالی نیست به شرط آنکه این فرد، غافل و فراموشکار و داراي خطاي زیاد نباشد و این حـدیث، از  

 راوي متهم به فسق روایت نشده باشد. [مترجم]
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لذاتـه  پائین تر است، بنابراین اگر حسن » حسن لذاته«، یک درجه از »حسن لغیره«
شود  می مقدم» حسن لغیره«بر » حسن لذاته«با حسن لغیره تعارض و مخالفت پیدا کند، 

 یابد [و در احتجاج و استناد جستن و عمل کردن بدان، اولویت دارد.] می و ترجیح

 »:حسن لغیره«حکم حدیث  -3

و است که بدان احتجاج اي  احادیث مقبول و پذیرفته شدهي  ، از زمره»حسن لغیره«
 شود. می استناد

 »:حسن لغیره«مثال حدیث  -4

 همانند آنچه ترمذي از طریق شعبه، از عاصم بن عبیداهللا، از عبـداهللا بـن عـامر بـن    

ّن امرأة مـن بـ� فـزارة، أ«ربیعه، از پدرش روایت کرده و آن را حسن قرار داده است که: 

نعلـ�؟ قالـت: نعـم. مالـك و : أرضيِت من نفسـك نعل�، فقال رسول اهللاىلع  تزوجت
 .»جازأف

، یعنـی: در  1.»يب حـدردأو اع�شةو يب هر�رةأو و� ابلاب عن عمر«ترمذي گفته است: 
نیز احـادیثی نقـل شـده      و ابوحدرد  عایشه ، ابوهریره . این بخش از عمر

 است.
اش ضعیف است، اما ترمذي حـدیثش را   عاصم [بن عبیداهللا]، به خاطر بدي حافظه

طریق دیگر، حسن قرار داده است، چرا که این حدیث از چند طریـق دیگـر [از   از چند 
طریق عمر، ابوهریره، عایشه و ابوحدرد] روایت شده است [از این رو، حدیث عاصم، با 

 حسـن لغیـره ارتقـاء   ي  ضـعیف بـه درجـه   ي  شود و از درجه می سندهاي دیگر تقویت
 یابد.] می

                                                 
 ترمذي. -1
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 که قرائن  [در احادیث آحاد]خبر مقبول 
 و دالئل آن را احاطه کرده و در برگرفته است

 

 پیش درآمد: -1

خبر مقبولی که قـرائن آن را در  «ي  خواهم بحثی دربـاره  می در پایان اقسام مقبول،

»: قرائنی که خبر مقبول را در برگرفته«بنمایم؛ و مراد از » برگرفته و احاطه کرده است
خبر مقبول است کـه آن را در بـر گرفتـه و احاطـه     اموري زائد و افزون بر سایر شرایط 

 کرده و بدان متصل شده و پیوند خورده است.
و این امور زائدي که به خبر مقبول، متصل شده و پیوند خورده اسـت، قـوت خبـر    

بر غیر آن از اخبـار مقبـول    -را براي آن اي  دهد و برتري و ویژگی می مقبول را افزایش
ه و صـ این مشخّي  کند که به وسیله می ایجاد -ور زائد هستند ن امدیگري که خالی از ای

 نماید. می ویژگی، بر آنها ترجیح پیدا

 انواع خبر مقبول که قرائن و دالئل آن را احاطه کرده است: -2

براي خبر مقبولی که قرائن آن را در بر گرفته و احاطه کرده است، اقسـامی وجـود   
 از:دارد که مشهورترین آنها عبارتند 

آنچه که شیخان [بخاري و مسلم] آن را در صحیح خودشان [صحیح بخـاري  الف) 
 اند. اند، آن هم از احادیثی که به حد تواتر نرسیده و صحیح مسلم] روایت کرده

 چنین احادیثی را چند قرینه در بر گرفته که برخی از آنها عبارتند از:
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 وارستگی و بزرگی بخاري و مسلم در روایت حدیث. -1

پیشی جستن و پیشقراولی بخاري و مسلم از دیگران در تمییز و تشخیص دادن  -2
 احادیث صحیح [از غیر صحیح].

 دو کتاب بخاري و مسلم، مورد قبول و پذیرش علماء و صاحب نظران اسالمی -3
از  -در مفیـد واقـع شـدن علـم      -باشد. و تنها همین قبول و پذیرش علماء  می

 است. رسد، قوي تر و مؤثرتر نمی حد تواترمجرد کثرت طرقی که به 
خبر مشهور، هر گاه که برایش طرقی متفاوت و مختلف باشد، و تمام آن طرق  ب)

ضعف روات و علل قادحه [چیزي که به صحت حـدیث  [با وجود متفاوت بودنشان] از 
 عیب و نقص باشد. بی زیان برساند] سالم و صحیح و

باشد. مانند » غریب«خبر مسلسل به ائمه و پیشوایان حافظ و متقن، بدون اینکه  ج)
حدیثی که امام احمد از امام شافعی روایت کرده، و امام شافعی از امام مالک نقل نمـوده  

و سهیم از امام شافعی شریک است؛ و سپس فردي دیگر با امام احمد در روایت حدیث 
 یث از امام مالک بپردازد.شود و همانند او به روایت حد

حکم خبر مقبولی که قرائن و دالئلِ [زائد بر شرایط خبر مقبول]، آن را  -3

 احاطه کرده و در برگرفته است:

این نوع از خبر مقبول [که با قرائن و دالئل تقویت شده اسـت]، از هـر نـوع خبـر     
رزشمندتر اسـت، پـس   مقبول در میان احادیث و اخبار آحاد، راجحتر و برتر و غالبتر و ا

با اخبار و احادیث مقبول دیگر [که فاقـد  » خبري که با قرائن و دالئل احاطه شده«اگر 
خبري که «این قرائن و دالئل زائد هستند]، تعارض و مخالفت پیدا کند؛ در این صورت 

یابد [و در احتجاج  می شود و ترجیح می بر اخبار مقبول دیگر مقدم» با قرائن احاطه شده
 دارد.] استناد جستن و عمل کردن بدان، اولویت و برتري و
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 :مبحث دوم
 »غیرمعمول به«و » معمول به«مقبول به تقسیم خبر

 
شـود؛ و از ایـن    تقسـیم مـی  » غیرمعمـول بـه  «و » معمول به«خبر مقبول به دو قسم 

 آیـد کـه عبارتنـد از    گیـرد و بیـرون مـی    تقسیم، دو نوع از انواع علوم حدیث، نشأت می
 ». ناسخ و منسوخ«و » محکم و مختلف الحدیث«
 
 

 محکم و مختلف الحدیث

 
 

 »:محکم«تعریف  -1

آن چیز را استوار و «و به معناي » اَحکم«، اسم مفعول از »محکم« الف) تعریف لغوي:

 است.» متقن گردانید

، حدیث مقبولی است که هیچ گونه معارضی مسـاوي  »محکم« ب) تعریف اصطالحی:
 نداشته باشد.

و بیشتر احادیث از همین نوع است؛ و اما احادیث متعارض و مخـالف بـه نسـبت    
 مجموع احادیث، اندك است.

 »:مختلف الحدیث«تعریف  -2
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اسـت. و  » اتفـاق «، و ضـد  »اختالف«، اسم فاعل از »مختلف« الف) تعریف لغوي:

رخی از آنهـا بـا برخـی    ، عبارت از احادیثی است که به ما رسیده و ب»مختلف الحدیث«
دیگر مخالفت و مغایرت دارند. یعنی برخی از آنها با برخی دیگر در معنی بـا همـدیگر   

 تضاد و تناقض و مغایرت و مخالفت دارند.
، حدیثی است مقبول و داراي معـارض  »مختلف الحدیث« ب) تعریف اصطالحی:

چون جمـع آن دو   معارض وجود دارد [یعنی مساوي که امکان جمع بین آن دو حدیث
 شود.] می حدیث ممکن است، پس به هر دوي آنها عمل

، حدیث صحیح، یا حدیث حسنی اسـت کـه در   »مختلف الحدیث« توضیح اینکه:
دهد کـه   می مقابل او حدیث دیگري که در درجه و قوت همانند آن است، خود را نشان

یشـمندان و فرهیختگـان و   نماید و براي اند می به ظاهر در معنی با آن، متضاد و متناقض
دانشوران و خردمندان این امکان وجود دارد که بین مـدلول ایـن دو حـدیث بـه ظـاهر      

عمـل  ي  متضاد و مغایر، به شکلی مقبول، جمع کنند [و به مـدلول هـر دوي آنهـا جامـه    
 بپوشانند و آنها را مورد احتجاج و استناد قرار بدهند.]

 »:مختلف الحدیث«مثال  -3

کند و  نمی ، [یعنی: بیماري به دیگري سرایت...»1ال ط�ةو ىال َعدو«ث الف) حدی
 بدفالی درست نیست...] این حدیث را مسلم روایت کرده است.

گریـزي از   مـی  [همچنانکه از شـیر  ؛»دفرارك من األس 2فّر من املجذوم«ب) حدیث 

                                                 
 فال بد گرفتن با پرندگان. »:الطرية« -1

رد. و جذام بیماري است که به هـر کسـی سـرایت کنـد، اعضـاي      مجزوم: کسی که بیماري جذام دا -2
برد. [جذام در حقیقت بیماري مزمن است که باسیل آن شبیه بـه   کند و از میان می بدنش را فاسد می

کشف شده است و در آسیا و آفریقـا و بعضـی   » هانسن«م توسط  1870باسیل سل است و در سال 
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 بیمار جذامی نیز بگریز]، این حدیث را بخاري روایت کرده است.
مغایر و مخـالف و   و متعارض همدیگر با ظاهر در و هستند باال، صحیح حدیث دو هر

 هـا] را نفـی   سري بـودن بیمـاري  [واگیري و م» عدوي«متناقض هستند، چرا که حدیث اول، 
 نماید. می را ثابتها  کند، و حدیث دوم، واگیري و مسري بودن بیماري می

اند  [به نحو مطلوبی] جمع کرده  و علماء و اندیشمندان اسالمی، بین این دو حدیث
ِ[به ظاهر متضاد و مغایر] به صورتهاي مختلف و متعـددي،   و بین معناي این دو حدیث

 که در اینجا ما به بیان آن صـورتهایی اند  هماهنگی و سازش و اتحاد و پیوند ایجاد کرده
آن به شرح  و مفاد ؛پردازیم که حافظ ابن حجر آنها را انتخاب و گزینش نموده است می

 زیر است:

 کیفیت جمع بین دو حدیث متعارض: -4

[به ظاهر متعارض] اینگونه است کـه گفتـه شـود:     کیفیت جمع بین این دو حدیث
 ها]، منتفـی اسـت و تثبیـت شـده     [واگیر بودن و سرایت کردن بیماري» عدوي« ي مسئله

 «فرماید:  می که  رسول خداي  باشد به دلیل این فرموده نمی
ً
؛ یعنی: 1»اليعدي يشٌء شيئا

                                                                                                                            
دو قســم اســت: یــک قســم آن داراي عوارضــی از قبیــل نقــاط اروپــا و آمریکــا شــیوع دارد و بــر 

کند و تبدیل به زخـم و   باشد که به تدریج تغییر می هاي مسی رنگ در روي پوست بدن می برآمدگی
حسـی بعضـی از    هاي سفید شبیه به برص و بی شود. قسم دیگر آن عبارت است از لکه جراحت می

 برد. کند و از میان می را فاسد می اعضاي بدن از قبیل بینی و دست و پا که گوشت آنها
ي کمون آن بسیار طوالنی است و ممکن است به ده یا پانزده سال برسد. عالمتهاي عمومی آن:  دوره 

کم خونی، خستگی زیاد، سردرد، اختالل در دستگاه تنفس و دسـتگاه گـوارش، درد مفاصـل، تـب،     
شود، موهاي پلـک و ابروهـا    بینی خارج میي متعفنی از  زکام، سمج یا خونریزي از بینی، گاهی ماده

ي آن  شود، بـراي معالجـه   ها متورم می کند، لبها و گونه هایی در پیشانی و چانه بروز می ریزد، لکه می
 داروهاي جدیدي ساخته شده است. مترجم]

 و احمد نیز این حدیث را روایت کرده است. 450، ص 4ترمذي، کتاب القدر ج  -1
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دهد [بلکه واگیر بودن و سرایت کردن آن  نمی هیچ چیزي بیماري را به چیز دیگر، انتقال
 باشد.] می برحسب تقدیر خداوند متعال و بر مبناي سنن جهان هستی

عرضه داشت که اگر شتر بیمـار و    و به دلیل این روایت که مردي به رسول خدا
مخلوط گردد، حتمـاً شـتران سـالم، بیمـار و گـر      الم باشد و با آنها گر در میان شتران س

، یعنی: پس چه کسـی شـتر اولـی را    1»؟ّولاأل ىعدأفمن «فرمود:   خواهند شد! پیامبر
بیمار و گر ساخته و این بیماري را به او سرایت داده است. یعنـی خداونـد متعـال ایـن     

همچنانکه آن را در حیـوان اول، آفریـده و   بیماري را در حیوان دوم آفرید و ایجاد کرده 
ایجاد نموده است [و واگیر بودن و سرایت کردن آن برحسب تقدیر خداوند متعال و بـر  

 باشد.] می مبناي سنن هستی
 باشد. می فرار از شخص جذامی، از باب سد ذریعهي  و اما قضیه
خالطـه و معاشـرت   جـذامی، م افتد شخصی که با این فرد  می گاهی اتفاق توضیح اینکه:

در حالی که این مبتال شـدن برحسـب    -داشته است به چیزي از این بیماري مبتال گردد 
[مسري و واگیر » عدوي«تقدیر خداوند متعال [و بر مبناي سنن هستی] بوده نه بر مبناي 

و این  -بودن بیماري] که در شریعت نفی شده و گفته شده که واگیري در اسالم نیست 
ب در آمیخته شدن و مخلوط و قاطی گردیدن بـا  باش به س یماريکند که این ب فرد گمان

فرد بیمار بوده است [و همچون زمان جاهلیت اعتقاد پیـدا کنـد کـه بیمـاري در ذات و     
» عـدوي «ي  طبیعت خود مسري و واگیر است] و اعتقاد و باور به درسـت بـودن قضـیه   

ـ  اه و معصـیت بیافتـد؛ از ایـن رو بـه دوري     [واگیر بودن ذات بیماري] پیدا کند و در گن
شـود،   می سبب وقوع وي در گناهگزیدن از فرد جذامی مأمور شده تا از این اعتقادي که 

                                                 
با شرحش: فتح الباري. و مسـلم، ابـوداود و احمـد نیـز آن را      171ص  10ب، ج بخاري، کتاب الط -1

 اند. روایت کرده
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 1مصون و محفوظ بماند.

 متعارض و مقبول، چه کار باید کرد؟: جود بودن دو حدیثودر صورت م -5

الزم و ضروري است شود بر او  می کسی که با دو حدیث متعارض و مقبول، مواجه
 که مراحل ذیل را دنبال بکند:

 

                                                 
هـاي   به مسلمانان دستور داده که خـود را از بیمـاري   توان چنین گفت که پیامبر خدا به طور کلی می -1

هاي واگیردار و مسري، نظیر طـاعون و امثـال آن پیشـگیري     واگیر دور دارند و از خود در برابر بیماري
ي پیشگیري را وسعت داده که چهار پایـان   چنان در این مورد دایره نمایند تا جایی که حتّی حضرت

هنگام آب دادن، شـتر  «[بخاري] » ُمصحّ ىلع  ال يوردّن ُمّرض«فرماید:  ي که میگیرد. به طور را هم در برمی
 »بیمار و گر با شتر سالم مخلوط نگردد.

در صحیح مسلم روایت شده که در وفد ثقیف که براي بیعت خدمت پیامبر خدا آمـده بودنـد، یـک مـرد      
کسی را به سوي او فرستاد که به او بگوید: ما با او بیعت کـردیم، از ایـن رو برگـردد     جذامی بود. پیامبر

 إىلال تـديموا انلظـر «فرمایـد:   مـی  و به جانب ما نیاید. همچنین از ابـن ماجـه روایـت شـده کـه پیـامبر      
فرمایـد:   روایت شده است که مـی  ، همچنین از پیامبر»به اشخاص جذامی زیاد نگاه نکنید.«، »املجذوم�

م املجذوم و�ينك و«
ّ
ي میان شما و ایشان بـه   هنگام سخن گفتن با مجذوم فاصله«، »ر�ـ� وأ�ينه قدُر رمٍح لك

 »باشد. ي یک نیزه و یا دو نیزه اندازه
ذا سـمعتم بـه إ«فرماید:  ي طاعون (که یک بیماري عمومی و مسري و واگیر است) می درباره پیامبر 

هر گاه شنیدید کـه بیمـاري   «، »نتم بها فال خترجوا منها فراراً منهأرض وأذا وقع ب�وتدخلوا عليه  رض فالأب
طاعون در سرزمینی شیوع پیدا کرده است، وارد آن سرزمین نشوید و اگـر در سـرزمینی بودیـد کـه     

 »طاعون آنجا را گرفت، به خاطر فرار از آن سرزمین خارج نشوید.
[واگیري در اسالم نیست]، صحیح » ىَعدو ال«، ولی حدیث این حدیث بر مسئله طاعون تمرکز دارد 

هـا در ذات و طبیعـت    است و بخاري آن را روایت کرده است، ولی معنی آن چنین است که بیماري
خود مسري و واگیر نیستند، همانگونه که جاهلیت بدان معتقد بودند، بلکه واگیـر بـودن و سـرایت    

باشـد نـه برحسـب ذات و     بر مبناي سنن جهان هستی می کردن آن برحسب تقدیر خداوند متعال و
 طبیعت بیماري! [مترجم]
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گاه امکان جمع بین آن دو حدیث وجود داشـته باشـد؛ در ایـن صـورت،     هر الف)
 است. شود و عمل کردن به [مدلول] هر دو واجب می جمع بین آنها تعیین و مشخص

گاه جمع بین آن دو حدیث، به وجهی از وجوه امکان نداشته باشد، در ایـن  هر ب)
 رت:صو

 

اسـت، در ایـن   » ناسـخ «اگر مشخص شد که یکی از آن دو حـدیث معـارض،    -1
نمـائیم و منسـوخ را    مـی  کنیم و بدان عمل می صورت، ناسخ را بر منسوخ مقدم

 کنیم. می ترك
و اگر ناسخ و منسوخ بودن آنها مشخص نشد، در این صورت، یکی از آن  -2

که به پنجاه وجه یـا   - دو حدیث را بر دیگري، به وجهی از وجوه ترجیح
[که بـا  » راجح و برتر«دهیم و سپس به حدیث  می ترجیح -رسد  می بیشتر
ترجیح که علماء و حدیث شناسان وضع و تدوین قواعد و وجوه ي  وسیله
 کنیم. می اند، ترجیحش مشخص و معلوم شده است] عمل نموده

وجـوه تـرجیح]    و اگر یکی از آن دو حدیث معارض، بر دیگري [به وجهـی از  -3
افتـد   می که این نوع به ندرت اتفاق -برتري و تفوق و ترجیح و اولویت نیافت 

در این صورت، عمل کردن به [مدلول] هر دو حدیث را تا زمان آشکار شدن  -
 براي عمل به یکـی از آن دو حـدیث] بـه تعویـق    اي  مرجحی [رأي تعیین کننده

 ترجیح یکی بر دیگري درنگ و مکث اندازیم و تا زمان روشن شدن قوت و می
 کنیم. می

، و کسانی که در این زمینه، به مهارت و »مختلف الحدیث«اهمیت فنّ  -6

 اند: خبرگی و کمال رسیده
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آید؛ بـه   می به شمار» علوم حدیث«هاي  ، از مهمترین شاخه1»مختلف الحدیث«فنّ 
فراگیـري آن، نـاگزیر و   دلیل اینکه تمام علماء و اندیشـمندان اسـالمی، بـه شـناخت و     

 ناچارند.
ي  و در حقیقت این پیشوایان و طالیه داران و پیشقراوالن و پیشگامانِ پیشتازِ عرصه

ور در  متّحد کردن و پیوند دادن حدیث و فقه، و صاحب نظران اصولیِ غواص و غوطـه 
فـن  آشـنایی بـا   ي  [دریاي] مفاهیم و معانی واال و ژرف [اسالمی] بودنـد کـه در زمینـه   

به کمال رسیدند و در این راستا به مهارت و خبرگی دست یافتنـد. و  » مختلف الحدیث«
همینها بودند که [به شناخت بیشتر این گونه احادیث به ظـاهر متعـارض، آشـنا و آگـاه     

شـناخت دیگـر احادیـث     -بودند و] به جز تعداد اندکی از آنها [= مختلـف الحـدیث]   
 ت و پیچیده و مبهم و گنگ و غامض نبود.براي آنها دشوار و سخ -معارض 

و براستی تعارض ادلّه [تعارض احادیث و روایاتی کـه بـدانها در مسـائل مختلـف     
شود]، علماء و دانشوران اسالمی را به خود مشـغول کـرد [و تمـام     می احتجاج و استناد

عارض تي  وقت آنها را گرفت و تمام توجه آنها را به خود جلب کرد]. و در همین قضیه
ادلّه [احادیث معارض] بود که استعداد و مهارت و قابلیت و توانایی علمـاء، و دقّـت و   

و جذابیت و برتريِ انتخاب و گزینش دانشوران، ظاهر ظرافت فهم و درك اندیشمندان، 
و آشکار شد؛ همچنانکه [نباید فراموش کرد که] در همین تعارض ادله بود که قـدمهاي  

 [بدون لیاقت و شایستگی و صالحیت و توانایی] در ایـن اقیـانوس   کسانی هم لغزید که
هایی که [بدون دعوت] خویشتن را  ور شدند؛ آن هم از برخی از ناخوانده کران، غوطه بی

 بر خوانِ علماء و اندیشمندان داخل نمودند!

                                                 
علم مختلف الحدیث: علمی است که پیرامون احادیثی که ظاهر آن احادیث، بـا همـدیگر تنـاقض دارنـد،      -1

 گوید. [مترجم] سخن می
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تحریر ي  به رشته» مختلف الحدیث«ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -7

 اند: درآمده

نخسـتین  ي  ، تألیف امام شافعی. و امـام شـافعی از زمـره   »ختالف الحدیثا«الف) 
آید که در این زمینه سخن گفته و در این راستا دست به قلم  می کسانی به شمار

 فرسایی نموده است. برده و قلم
 ».ابن قتیبه، عبداهللا بن مسلم«، تألیف »تأویل مختلف الحدیث«ب) 

 ».طحاوي، ابوجعفر احمد بن سالمه«ف ، تألی»ثارمشکل اآل«ج) 
 

 
 

 ناسخ و منسوخ حدیث

 
 

 »:نسخ«تعریف  -1

» ازالـه «در لغت داراي دو معنی است: یکی به معنـاي  » نسخ«الف) تعریف لغوي: 

، یعنـی آفتـاب سـایه را    »نسخت الشمس الظـلّ «، مانند: )(برطرف کردن و کنار زدن چیزي

(انتقال دادن از جایی به جایی) » نقل«به معناي زائل و برطرف کرد و کنار زد. و دیگري 

بـرداري کـردم. کـه     ، یعنی از کتـاب نسـخه  »نسخت الکتاب«آمده است؛ از جمله مانند: 
ي  شود که الفاظ و رسم الخط آن کتـاب را عینـاً بـه نسـخه     می چنین عبارتی وقتی گفته
 دیگري منتقل کرده باشم.
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کرده و کنار زده، و یا حکم منسوخ را  پس گویا که ناسخ، منسوخ را زائل و برطرف
 جا نموده است. به حکمی دیگر، جابه

شـدن حکـم شـرعی و     عبارت اسـت از: برداشـته  » نسخ« ب) تعریف اصطالحی:
بـه برداشـتن   دیگـر:   يی دیگر از طرف شارع مقدس اسالم. [به تعبیرتبدیل آن به حکم

ي  و به حکم برطرف شدهشود،  می حکم شرعی قدیمی، با دلیل شرعی جدید، نسخ گفته
 گویند.] می »ناسخ«و به حکم جدید » منسوخ«قدیمی 

، و دشواري و پیچیدگی آن، و »علم ناسخ و منسوخ حدیث«اهمیت  -2

مشهورترین اندیشمندانی که در شناخت و یادگیري آن، به خبرگی و شهرت 

 رسیدند:

سـخت و  هم و اساسـی و در عـین حـال    م، فنّ »ناسخ و منسوخ حدیث«شناخت 

ن يعرفـوا ناسـخ أعجـزهم أو أعيـا الفقهـاء«آن گفته اسـت:  ي  درباره» زهري«دشوار است که 

شناخت این فنّ، فقهاء را خسـته و نـاتوان کـرده و از پـا انداختـه      «، »احلديث من منسوخه
است و آنها را از اینکه ناسخ و منسـوخ حـدیث را بشناسـند، عـاجز و درمانـده نمـوده       

 »است.
» ناسخ و منسوخ حـدیث «ین اندیشمندانی که در شناخت و یادگیري و از مشهورتر

توان به امام شافعی اشـاره کـرد کـه در ایـن عرصـه،       می اند، به خبرگی و شهرت رسیده
داران و  آگــاهی بــود [و از طالیــهي  تسـلط و مهــارت داشــت و داراي ســابقه و پیشــینه 

 رفت.] می پیشقراوالن این عرصه به شمار
كتبتَ كتب «گفت:  -در حالی که از مصر آمده بود  -بن وارة امام احمد به ا

، ما «امام احمد بدو گفت:  ؛رآیا کتابهاي شافعی را نوشتی؟ او گفت: خی »الشافعي؟ طتَ فرّ

، به راستی که در  ؛»جالسنا الشافعي ىال ناسخ احلديث من منسوخه حتو علمنا املجمل من املفرسَّ
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کوتاهی و تفریط کردي؛ ما مجمل را از مفسر، و ناسخ دقتی و  بی این زمینه اهمال و
دادیم تا که با امام شافعی، همنشینی و مجالست  نمی حدیث را از منسوخ آن تشخیص

 کردیم.

 ناسخ حدیث از منسوخ آن، بازشناخته و تشخیص دادهاي  به چه وسیله -3

 شود؟: می

 شود: می ادهناسخ حدیث از منسوخ آن، به یکی از این امور، تشخیص د
: مانند حدیث بریـده   الف) به تصریح و بیان شفاف و روشنِ خود رسول خدا

ر نهـا تـيت�م عن ز�ـارة القبـور، فزوروهـا فإكنُت نه«فرماید:  می در صحیح مسلم که
ّ
ذك

 .»خرةاآل
 ناسخ و منسوخ آن را بیان فرموده است.] ،[در این حدیث، خود آن حضرت

اكن آخـر «گویـد:   می که  جابر بن عبداهللاي  مانند این گفته ب) به قول صحابی:

ایـن حـدیث را صـاحبان سـنن     ». ترك الوضوء مّما مّست انلـار  مر�ن من رسول اهللاأل
 اند. روایت کرده

 فطـر احلـاجمأ«ماننـد حـدیث شـداد بـن اوس:      شناخت تـاریخ: ي  ج) به وسیله

نسـخ شـده    2»هـو �ـرم صـائمو احتجم ّن انليبأ«که به حدیث ابن عباس:  1»املحجومو

ّن ذلـك اكن زمـن إ«شداد بـن اوس آمـده اسـت کـه:      است. و در برخی از طرق حدیث

کسی است که حجامت کنـد] در  ي  یعنی حدیث شداد [که حاکی از بطالن روزه ؛»الفتح
[حدیث] ابن عباس [کـه حـاکی   سال فتح مکه [سال هشتم هجري] صدور یافته است، و 

در حال روزه است] در سال حجۀ الوداع [دهم هجري] بوده که ابـن    پیامبراز حجامت 

                                                 
 ي خود را شکستند.] ابوداود. [حجامت کننده و حجامت شده، هر دو روزه -1
 در حالی حجامت کرد که هم روزه بود و هم در حال احرام بوده است.] [پیامبر مسلم. -2
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 .عباس همراه و دوشادوش پیغمبر بوده است
ن اعد يف الرابعـة مـن رشب اخلمـر فـاج�وه، فـإ«مانند حدیث:  د) به داللت اجماع:

یعنی: کسی که شراب نوشید، او را تازیانه بزنید، و اگر نوشیدن شـراب را تـا    ؛1»فاقتلوه
 چهار مرتبه تکرار کرد، در بار چهارم او را بکشید.

اجماع، داللت و اشاره بر نسخ این حـدیث  « ؛»نسـخهعىل  مجاعدلّ اإل«گوید:  می نووي
 »دارد.

شـود، بلکـه اجمـاع،     مـی  کند و نه نسخ کـرده  می اجماع، نه حکمی را نسخ و خود
 دارد.» ناسخ«داللت و اشاره بر 

، تألیف »ناسخ و منسوخ حدیث«ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -4

 اند: شده

 تألیف ابوبکر محمد بن موسی الحازمی.، »ثاراالعتبار يف الناسخ واملنسوخ من اآل«الف) 

 ، تألیف امام احمد.»الناسخ واملنسوخ«ب) 

 ، تألیف ابن جوزي.»املنسوخة حاديثجتريد األ«ج) 

 

                                                 
 ابوداود و ترمذي. -1





 
 
 
 
 
 
 

 :فصل سوم

 خبر مردود
 اعتبار] بی [خبر غیرقابل قبول و رد شده و ناپذیرفتنی و

 
 

 مبحث اول: خبر ضعیف. 

   مبحث دوم: خبر مردود به سبب فقدان نظم و اتصال در سـند

 .حدیثي  و سلسله

  مردود به سـبب طعـن [عیـب و نقـص در     مبحث سوم: خبر

 1راوي].

                                                 
: حدیثی است که در یکی از جهات ذیـل، ضـعف و عیـب و نقـص     مردودبه عبارتی دیگر، حدیث  -1

 متوجه آن گردد:
 از جهت سند و سلسله که فاقد نظم و اتصال باشد. الف)
 از حیث احوال تک تک راویان که واجد شرایط روایت حدیث نباشند. ب)
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 خبر مردود و اسباب رد شدن آن

 
 

 تعریف خبر مردود: -1

ح صدقُ املخرب به«: عبارت است از: »خبر مردود« یعنی خبري اسـت   ؛»هو الذي مل يرتجّ
عـدم  ي  ترجیح داده نشود. [یعنی خبـري کـه بـه واسـطه    » مخبر به«که راستی و درستی 

 .صدق و درستی آن، مورد عمل نباشد.]اطمینان به 
و این ترجیح نیافتن جانب صدق و درستی خبر، و عمل نشدن بدان، یـا بـه خـاطر    

شرط از شرایط قبولِ صحت حدیث است کـه در بحـث   فقدان یک شرط یا فقدان چند 
 صحیح بدانها اشاره شد [که عبارتند از: اتصال سند از ابتدا تا انتهاي سند؛ عدالت راویان؛

چیزي که به صحت حدیث، زیان  -ضابط بودن راویان؛ عدم شذوذ و عدم علّت قادحه 
 ]-و آسیب برساند. 

 اقسام خبر مردود و اسباب رد شدن آن: -2

علماي حدیث، خبر مردود را [به اعتبار احوال متـون و صـفات آنهـا، و بـه اعتبـار      

                                                                                                                            
از حیث متن که مخالف واقعیات و مسلّمات باشد و قابل تأویل و توجیه هم نباشد. و هر کدام  ج)

از این جهات داراي اقسام گوناگون و متفاوتی است که در همین کتـاب بـه بیشـتر آنهـا اشـاره      
 شود. [مترجم] می
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حادیث] به اقسـام و انـواعی   اي  ایشان، و به اعتبار سند و سلسلهاحوال راویان و صفات 
اند و بر برخی از آنها نیز  اي نهاده و بر بیشتر این اقسام، نامهاي ویژه 1اند زیاد تقسیم کرده

 اند. خوانده» ضعیف«بلکه آنها را با عنوانی عام، یعنی اند  اسم خاصی را نگذاشته
اساسـی و   اما اسباب رد حدیث، زیاد است که جملگی آنها به یکی از این دو سببِ

 گردند که عبارتند از: محوري و کلیدي و بنیادین برمی
 حدیث.ي  الف) فقدان نظم و اتصال در سند و سلسله 

 ب) طعن و ضعف و عیب و نقص در راوي حدیث. 
و در تحت هر یک از این دو سبب [به حسب مراتب]، انـواع متعـدد و گونـاگونی    

بـه بیـان آنهـا     ،مباحثی مستقل و مفصل با -اگر خدا بخواهد  -وجود دارد که به زودي 
پردازم که عنوانی عام براي نـوع   می خواهم پرداخت؛ و نخست به بحث حدیث ضعیفی

 است.» مردود«
  

                                                 
 اند. که برخی از علماء، انواع حدیث مردود را به بیش از چهل قسم، رساندهتا جایی  -1
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 :مبحث اول
 خبر ضعیف

 

 »:خبر ضعیف«تعریف  -1

 است. و ضعف، هم شامل ضعف حسی» قوي«، ضد »ضعیف: «الف) تعریف لغوي

 باشد. می »ضعف معنوي«مراد از ضعیف در اینجا، شود و هم ضعف معنوي؛ و  می

ما مل جيمـع صـفة احلسـن، بفقـد «: خبر ضعیف، عبارت است از: ب) تعریف اصطالحی

[صـحیح یـا] حسـن، در آن جمـع      حـدیث  حدیثی که یکی از شرایط ؛»رشط من رشوطه
 1نباشد.
 گوید: می خویشي  در منظومه بیقونی

ـــــ ـــــة ال ـــــا عـــــن رتب ــــــوكـــــلّ م سنِ قَ  رصـحُ
 

 فهــــــو الضــــــعيف وهــــــو أقســــــام كثُــــــر 
 

 نازلتر از حسن باشد، ضعیف است و اقسام ضعیف، زیادي  هر حدیثی که در مرتبه«
 »باشد. می

 متفاوت بودن ضعف حدیث ضعیف: -2

مراتب ضعف حدیث ضعیف، به موجب شدت ضعف راویـان و خفّـت و سـبکی    

                                                 
حدیثی است که یک شرط یا بیشتر از یـک شـرط از شـرایط صـحت و     »: ضعیف«به تعبیري دیگر،  -1

شود و مراتب ضـعف آن بـه موجـب     حسن را فاقد است؛ و به این اعتبار به اقسام زیادي تقسیم می
 باشد. بکی اسناد و متن آن، متفاوت میضعف راویان و خفّت و س

و به طور کلّی هر حدیثی که نه صفات و شرایط صحیح را داشته باشد و نه صفات و شرایط حسـن   
 گویند. [مترجم] را، بدان ضعیف می
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اتب صحت حدیث صحیح باشد؛ همچنانکه مر می [اسناد و متن] آن، متفاوت و گوناگون
[کـه نـه   » ضـعیف «باشد. از این رو برخی از احادیـث،   می بر حسب شرایط آن متفاوت

صفات صحیح در او است و نه صفات حسن] و برخـی بسـیار ضـعیف، و برخـی نیـز      
موضـوع و  [به خاطر کثرت خطا و اشتباه راوي]، و برخی نیز » منکر«، و برخی »واهی«

 2 1شوند. می ین انواع ضعیف تلقیباشند که از بدتر می جعلی

                                                 
 89ص » معرفۀ الموضوع«نگا: علوم الحدیث، مبحث  -1
: حدیثی است که شروط یکی از اقسام صحیح، حسن، موثق و قـوي در  ضعیفبه هر حال، حدیث  -2

شـود. [جـرح در مقابـل تعـدیل      آن جمع نباشد. و گاهی ضعیف بر روایت مجروح نیز اطـالق مـی  
ي صحت پـائین آورده و   : وجود صفتی است که حدیث را از درجهجرحشود و مراد از  استعمال می

رت است از: ضعیف، مضطرب، غـالٍ، مرتفـع القـول،    موجب ضعف آن گردد. الفاظ جرح راوي عبا
 متهم، ساقط، لیس بشیء، کذوب، وضّاع، یروي عن الضعفاء، الیبالی عمن اخذه و...]

شـاذ     -6معضل    -5منقطع   - 4مرسل  -3مقطوع  -2موقوف  -1و انواع ضعیف بدین قرار است:  
مختلـق   -14متروك   -13موضوع  -12مقلوب  -11مضطرب  -10مدلّس   -9معلّل  -8منکر   -7

 [مختلق نام دیگري از حدیث موضوع است.]
 -1در شرح بیقونیه آمده است که فاقد شروط قبول را ضعیف نامند و شروط قبول شش امر اسـت:   

فقـدان   -6فقدان علّـت قادحـه     -5فقدان شذوذ   -4ضبط راوي  -3عدالت راوي  -2اتصال سند 
 روایت معارض.

کـذب راوي در حـدیث کـه موسـوم اسـت بـه        -1حدیث به قـرار ذیـل اسـت:    و موجبات ضعف  
کثرت خطاي وي کـه موسـوم    -3»   متروك«اتهام وي به کذب که موسوم است به  -2»   موضوع«

غفلت راوي  -4داند.]   [بنا به رأي کسی که در منکر، مخالفت با قواعد را شرط نمی» منکر«است به 
فسق راوي که چون بیشتر موجـب جعـل    -5».    منکر«وم است به از اتقان و ضبط در نقل که موس

روایت راوي بر سبیل توهم [منظور از تـوهم راوي   -6»   موضوع«شود، موسوم است به  حدیث می
آن است که حدیث مرسل یا منقطعی را طوري نقل کند که گمان شود حدیث مزبور متصل است، و 

و یا چند سند را با هم مخلوط کند.] که موسـوم اسـت بـه    یا حدیثی را در حدیث دیگر وارد سازد، 
ي تغییر سند باشد، موسـوم اسـت بـه     مخالفت در نقل روایت با ثقات که اگر به واسطه -7».  معلّل«
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 ید:ناساترین  ضعیفترین و واهی -3

گذشت، علماء در بحث » یدناساترین  صحیح«از ذکر » صحیح«بنا به آنچه در بحث 

انـد،   نام نهاده شده» اسانیدترین  ضعیفترین و واهی«نیز به بیان احادیثی که به » ضعیف«

را بـه نسـبت   » ضـعیفترین اسـانید  «نیز تعداد زیادي از  1اند؛ و حاکم نیشابوري پرداخته
ها] و شهرها، بیان نموده، و من نیـز [در   و منطقهها  برخی صحابه یا برخی جهات [ناحیه

از کتاب حاکم نیشابوري و دیگران خواهم ها  و نمونهها  اینجا] به بیان برخی از این مثال
 پرداخت:

صدقۀ « :: عبارت است از اسناد صدیقالف) ضعیفترین اسانید به نسبت ابوبکر 
  .«2بن موسی الدقیقی، از فرقد السبخی، از مرة الطیب، از ابوبکر

محمد بن قیس المصلوب، « :عبارت است از اسناد رین اسانید اهل شام:تب) ضعیف
 3.»هاز عبید اهللا بن زحر، از علی بن یزید، از قاسم، از ابی امام

 :: عبـارت اسـت از اسـناد    بعبداهللا بن عبـاس  ج) ضعیفترین اسانید به نسبت
 ». السدي الصغیر محمد بن مروان، از کلبی، از ابی صالح، از ابن عباس«

ایـن سـند و    ؛»سلسـلة الـذهب هـذه سلسـلة الكـذب ال«گویـد:   مـی  حافظ ابن حجر

ي  [زنجیــره »سلســلة الــذهب«دروغ] اســت نــه ي  [زنجیــره »سلســلة الكــذب«سلســله، 

                                                                                                                            
بودن راوي از اهل بدعتی کـه   -9».   مجهول«مجهول بودن راوي که موسوم است به  -8».   مدرج«

کم حافظگی راوي که اگـر همیشـگی باشـد،     -10»  متروك« ناشی از شبهه باشد که موسوم است به
». مخـتلط «ي پیري و عوارض دیگر باشد، موسـوم اسـت بـه     ، و اگر به واسطه»شاذ«موسوم است به 

 اگر خدا بخواهد، در آینده با تک تک این اقسام، بیشتر آشنا خواهید شد. [مترجم]

 .72-71، صص معرفة علوم احلديث -1
 همان. -2
 همان. -3



 121 باب اول: خبــر ۱۲۱  1تیسیر مصطلح الحدیث  

 1طالیی].

 مثال حدیث ضعیف: -4

از  ،آنچه ترمذي از طریق حکـیم بـن اثـرم، از ابوتمیمـۀ الهجیمـی، از ابـوهریره      

  أىتمن «فرموده است:   روایت نموده که آن حضرت  پیامبر
ً
أو امرأة يف دبرهـا حائضا

 فقد �فر بما أ
ً
کسی که با زنش در ایـام قاعـدگی از راه عقـب    « ؛»�مـدىلع  نزلأو اكهنا

نـازل    او را تصدیق کند] به آنچه بر محمدي  جفت شود، یا پیش کاهنی رود [و گفته
 »ورزد. می شده، کفر

إالّ من حـديث حكـيم النعرف هذا احلديث «گوید:  می ترمذي پس از روایت این حدیث

جيمي عن ـيب متيمة الأثرم عن األ یعنی این حدیث را فقط از طریق حدیث حکیم ؛ »يب هريرةأهُ
 شناسیم. می اثرم، از ابوتمیمۀ الهجیمی، از ابوهریره

بـن  محمـد [  :یعنـی  ؛3»إسـنادههـذا احلـديث مـن قبـل  2و ضـعّف حممـد«گوید:  می سپس
 اسنادش، ضعیف شمرده است.ي  بخاري] این حدیث را از ناحیهاسماعیل 

این حدیث، حکیم اثرم وجود دارد که علماء وي گوید: چرا که در اسناد  می نگارنده
 اوي  دربـاره » تقریـب التهـذیب  «اند. حافظ ابن حجر در کتـاب   را فردي ضعیف شمرده

و در این زمینه، متساهل و کم توجه کند  می [یعنی از غیر ثقه روایت» فیه لینٌ«گوید:  می
 است.]

 »:حدیث ضعیف«حکم روایت  -5

                                                 
 .181، ص 1نگا: تدریب الراوي، ج  -1
 مراد: محمد بن بخاري است. -2
 .420و  419، صص 1ترمذي با شرحش، ج  -3
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حب نظران اسالمی، روایت کردن احادیث ضعیف و در نزد اهل حدیث و دیگر صا
بـه   -تساهل در اسانید آنها بدون آنکه ضعف آنها بیان گردد، به دو شـرط جـایز اسـت    

و  -خالف احادیث موضوع که روایت آنها جز با بیان وضع و جعل آنها درست نیسـت  
نکـه  این دو شرط در روایت کردن احادیث ضعیف و تسـاهل در اسـانید آنهـا بـدون ای    

 ضعف آنها بیان گردد، عبارتند از:
 آن احادیث، مربوط به عقاید، مانند صفات خداوند متعال نباشد.اینکه  الف)

کـه ارتبـاطی بـا حـالل و      -بیان احکام شرعی ي  اینکه آن احادیث، در عرصه ب)

، »ترغیـب «، »مـواعظ «نباشند؛ یعنـی روایـت احادیـث ضـعیف در مثـل       -حرام دارند 

و امثال آنها درست و صحیح است [اما در عقاید و احکام شرعی که » قصص«، »ترهیب«
ارتباط با حالل و حرام دارند، درست نیست.] و از کسانی که در روایت احادیث ضعیف 

تـوان بـه سـفیان ثـوري و      مـی  اند [بدون اینکه ضعف آنها را بیان کننـد]  تساهل ورزیده
 1عبدالرحمن بن مهدي و احمد بن حنبل اشاره کرد.

 -بـدون اسـناد    -شود که هر گاه به روایت کردن احادیث ضـعیف   می خاطر نشان
؛ بلکه بر تـو  »كـذا قال رسول اهللا«پرداختی، [سعن کن تا] در روایت آنها اینطور نگویی: 

وي عن رسول اهللا«الزم است تا چنین به روایت آنها بپردازي و بگویی:  بلغنـا «یـا  » كذا رُ

ا، تـا نسـبت ایـن حـدیث را بـه طـور قطـع و جـزم بـه رسـول           و امثـال اینهـ  » عنه كـذا
دانی [و آگاهی که ایـن حـدیث از    می ندهی، حال آنکه تو ضعف این حدیث را  خدا

 سند ضعیف و معیوب است!]لحاظ 

 حکم عمل به حدیث ضعیف: -6

                                                 
د يف «باب  134و  133صص  الكفاية، و 93نگا: علوم الحدیث، ص  -1 حكام والتجـوز ألحاديث اأالتشدّ

 ».عامليف فضائل األ
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علماء پیرامون عمل به حدیث ضعیف، اختالف نظر دارند. جمهور علمـاء بـر ایـن    
به حدیث ضعیف [فقط] در فضائل اعمال [همچـون مـواعظ، ترغیـب و    باورند که عمل 

توضیح  1ترهیب] درست و مطلوب است، آن هم به سه شرط که آنها را حافظ ابن حجر
 و تبیین نموده است که عبارتند از:

 ضعف حدیث، خیلی شدید و حاد نباشد. الف)

ج و متداول و به [مرسوم و معتبر و رای» معمول به«حدیث تحت یکی از اصول  ب)
 عمل آمده و شایع] گنجانده شود.

در وقت عمل بدان، معتقد به ثبوت حـدیث ضـعیف نباشـد، بلکـه معتقـد بـه        ج)
 احتیاط کردن در آن باشد.

 مشهورترین کتابهایی که در آنها احادیث ضعیف وجود دارد: -7

حریـر  تي  [راویان ضعیف] به رشته» ضعفاء«بیان ي  الف) کتابهایی که در عرصه

تـألیف  » میـزان االعتـدال  «تألیف ابن حبان، و کتاب » کتاب الضعفاء«مانند  اند: درآمده
از احادیث پرداختند کـه  هایی  و نمونهها  ذهبی. این بزرگواران در این کتابها به بیان مثال

 اند. ، منتهی شده»ضعف و نقص«ضعیف، به  به سبب روایت این عده از راویانِ
تحریـر  ي  [بیان] انواع خاصی از احادیث ضعیف، به رشـته ب) کتابهایی که در 

کتـاب  «و امثـال آنهـا هماننـد:    » مـدرج «، »علـل «، »مراسیل«مانند کتابهاي  اند: درآمده

 دارقطنی.» کتاب العلل«ابوداود، و » مراسیل
 
 

                                                 
 .268، ص 1و فتح المغیث، ج ،299و  298، صص 1نگا: تدریب الراوي، ج  -1
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 :مبحث دوم
 خبر مردود به سبب فقدان نظم و اتصال در سند حدیث

 
 

 »:حدیثي  اتصال در سند و سلسلهفقدان نظم و «مراد از  -1

سند به سـبب سـقوط   ي  مراد از فقدان نظم و اتصال در سند حدیث، انقطاع سلسله
به طور عمدي یا غیرعمدي از  -یک راوي یا بیشتر از آن در اول یا آخر و یا وسط سند 

سـند،  ي  کند کـه ایـن سـقوط راوي از سلسـله     نمی و فرقی ؛باشد می -برخی از راویان 
 .سقوط خفی(و واضح) باشد، یا  ظاهري سقوط

 سند]:ي  انواع سقوط راوي [از زنجیره -2

شـود   مـی  سقوط راوي از سند حدیث، برحسب ظهور و خفائش به دو نوع تقسـیم 
شود، دو  می [یعنی سقوط راوي که موجب عدم اتصال سند از اول یا وسط و یا آخر آن

 نوع است] که عبارتند از:
[راوي]، ائمـه و   در شـناخت ایـن نـوع از سـقوط     شـن: الف) سقوط واضح و رو

علـوم حـدیث، مشـترك هسـتند. و ایـن      پژوهان  پیشوایان، و دیگر پژوهشگران و دانش
شـود، خـواه [ایـن عـدم      مـی  شناخته» عدم مالقات نمودن راوي با شیخش«سقوط، با 

را مالقات با شیخ اینطور باشد که] عصر شیخ خویش را درك نکرده باشد، یـا عصـرش   
دریافته باشد ولی با او مالقات و دیدار و نشست و گفتگو نداشته باشد (و از شیخش نه 

 اي.)»وِجاده«براي روایت حدیث از او داشته باشد و نه  1اي اجازه

                                                 
ي شـیخی   افتد که راوي بر اجازه است. و گاهی اتفاق می» اذن به روایت حدیث«به معناي » اجازه« -1
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ي  از این رو پژوهشگر و محققِ اسانید، نیاز به شناخت تـاریخ راویـان و زندگینامـه   
بیان تاریخ تولد و وفات آنهـا، و روشـنگر   ي  ارندهدربرد ،آنها دارد، چرا که تاریخ راویان

اوقات آنها در طلـب و جسـتجوي حـدیث، و بیـانگر سـفرهاي آنهـا بـراي تحصـیل و         
 باشد. می فراگیري حدیث و غیر آن

سقوط واضح و روشـن  «تا اند  و علماي حدیث شناسی با همدیگر به توافق رسیده

اند،  سند افتادهي  راویانی که از سلسلهرا برحسب مکان سقوط [راوي] یا تعداد » [راوي]
به چهار اسم، نامگذاري کنند [و سقوط واضح و روشن راوي را به علّت فقـدان نظـم و   
اتصال سند به چهار نوع تقسیم نمایند و چهار نام متفاوت بر آن بگذارند] و ایـن چهـار   

 نام عبارتند از:
 معلّق. -1 

 مرسل. -2 

 معضل. -3 

 منقطع. -4 

 سقوط خفی:ب) 
این نـوع از سـقوط راوي، [چنـان مخفـی و پوشـیده اسـت کـه] جـز پیشـوایان و          

                                                                                                                            
ي  بـراي اهـل زمـانم، اجـازه    «گوید:  یابد. مثل اینکه گاهی شیخ می که با او مالقات نداشته، اطالع می

عبارت از ایـن اسـت کـه شـیخ، حـدیث را      » اجازه«[و به تعبیر دیگر، ». ام هایم را داده روایت شنیده
ام و در کتابهایم  نویسد: ترا اجازه دادم که آنچه من شنیده گوید یا براي کسی می رودررو به کسی می

[به کسر واو] عبارت است از اینکـه شخصـی کتـابی را بـه خـط      » وجـادة«ام روایت نماید.] و  نوشته
شناسد [یا اینکـه آن شـیخ را    رده و خط او را به خوبی میبیند که او آن شیخ را مالقات ک شیخی می

مالقات نکرده اما از روي دالیلی، مطمئن است که این کتاب از خط همان شیخ است] از ایـن رو از  
، در بـاب  »وجـاده«و » اجـازه«پردازد. و به زودي تفصیل بحـث   روي آن کتاب، به روایت از شیخ می

 خواهد آمد.» اي اداي حدیثه اشکال مختلف تحمل حدیث و صیغه«
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تواند  نمی بین و آگاه بر طرق حدیث و مطلع بر علل اسانید، کسی دیگر داران ژرف طالیه
ي  [و فقـط پیشـقراوالن عرصـه    ؛بفهمد که یک راوي در این سلسله سقوط کـرده اسـت  

هوش ي  دقّت و ظرافت و سرآمدان عرصهي  عرصه روایت و درایت و پیشگاماِن پیشتاز
ق آن هم با تالش و تعم -شناسی و سندشناسی  حدیثي  و ذکاوت و پیشآهنگان عرصه

 توانند بفهمند که در این سلسله، یک راوي سقوط کرده است.] می -زیاد 
 دو نام دارد که عبارتند از:» سقوط خفی«و 

 ».مدلّس« -1 

 ».سل خفیرم« -2 
آید، بحث هر کدام از این شش قسم [معلّق، مرسـل، معضـل، منقطـع،     می چنانکهو 

 تفصیل و ورود به جزئیات بیان خواهم نمود:مدلّس و مرسل خفی] را به ترتیب و با 
 
 

 معلّق

 
 

 »:حدیث معلّق«تعریف  -1

آن «است؛ یعنی  »علّق اليشء باليشء«، اسم مفعول از »معلّق« الف) تعریف لغوي:

 .»را به آن چیز آویخت و بدان مربوط ساخت و آن را معلّق گذاردچیز 
و انقطاعش از جهـت پـائین، بـه     ،و این سند را فقط به سبب اتصالش به جهت باال

اند؛ مثل اینکه همانند چیزي است که به سـقف یـا ماننـد آن آویـزان و      نام نهاده» معلّق«
 معلّق شده باشد.
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سـناده راوٍ إحـذف مـن مبـدأ  ما«حدیث معلق عبارت است از:  ب) تعریف اصطالحی:

سند، یک تن از راویان یا بیشـتر، بـه   ي  حدیثی است که از اول سلسله ؛»التـوايلعىل  كثرأف
 دنبال هم افتاده باشد.

 هاي حدیث معلّق: برخی از صورت -2

رسـول قال «گفته شود:  -به عنوان مثال  -اینکه تمام سند حذف شود و سپس  الف)

 ».كذا اهللا

 1حذف شود. -به جز صحابی، یا صحابی و تابعی  -اینکه تمام اسناد حدیث  ب)

 مثال حدیث معلّق: -3

[آنچه در مورد ران پا آمـده  » يُذكر يف الفخـذ ما«باب ي  همانند آنچه بخاري در مقدمه

دخـل ر�بتيه ح�   انليب ى: غّط بوموىسأقال و«است] روایت کرده که وي گفته است: 

 دو زانوي خویش را پوشاند.]  وارد شد، پیامبر  [وقتی عثمان ؛2»عثمان
کـه   -این حدیث، معلّق است چرا که بخاري تمام اسناد حدیث را به جز صـحابی  

حذف نموده است [و خـودش بـه طـور مسـتقیم از ابوموسـی       -ابوموسی اشعري باشد 
 کند.] می روایت

 حکم حدیث معلّق: -4

باشد، چرا  می اعتبار بی حدیثی مردود و غیرقابل قبول و ناپذیرفتنی و، حدیث معلّق

اتصـال  «که چنین حدیثی، فاقد شرطی از شرائط قبول [و صحت حدیث] به نام شـرط  

                                                 
 .42شرح نخبه، ص  -1
 .90، ص 1، ج كتاب الصالةبخاري  -2
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از اسـناد   -باشد. و این عدم اتصال سند، با حذف یـک راوي یـا بیشـتر از آن     می »سند
نین حدیثی اعتماد و اطمینـان کـرد]   توان به چ می کند [و چطور می تحقق پیدا -حدیث 

حذف شـده در دسـت    با وجودي که ما هیچ گونه آگاهی و اطالع از حاالت این راویانِ
 نداریم!

 صحیح بخاري و صحیح مسلم: حکم احادیث معلّقِ -5

مخصـوص حـدیث    -اعتبار است  بی حدیث معلّق، حدیثی مردود و -حکم پیشین 
لّق، در یکی از کتابهایی یافت شود که فقـط در آنهـا   معلّقِ مطلق بود؛ ولی اگر حدیث مع

مانند صـحیح بخـاري و صـحیح     -به تدوین و گردآوري احادیث صحیح پرداخته شده 
شود کـه در   می در این صورت، براي حدیث معلّق، حکم خاصی در نظر گرفته -مسلم 

همـان  به این موارد اشاره شد، و بـد نیسـت کـه در اینجـا نیـز       1»صحیح«بحث حدیث 
 مطالب را یادآوري کنیم که:

جزم و قطعی هاي  در صحیحین که با الفاظ و صیغه مواردي از احادیث معلّق الف)

كـ«و » ذَكر«و » قالَ «به کسی نسبت داده شده است؛ مانند:  [مـثالً بـدون ذکـر سـند      ؛»ىحَ

و«، یا »قال جماهد كذا«یا » كذاو كذا قال رسول اهللا«گفته شود:  ، یـا  »كـذاو كـذابـوهريرة أ رَ

ك«، یا »كذاو ذَكر ابن عباس كذا« و عبـاراتی شـبیه اینهـا]؛ در ایـن     » كذاو ابن مسعود كذا ىحَ
آیند، محکوم به صحت هستند و این  ها می و صیغه صورت، مطالبی که پس از این الفاظ

اطمینـان  باشند [و به کار بردن این الفاظ، بیانگر  می دلیل بر صحت حدیث معلقها  صیغه
 باشد.] می آنها از فالن گفته

که در آن اي  [صیغه» تمریض«هاي  و احادیث معلّقی که در آن به الفاظ و صیغه ب)

                                                 
اند، محکـوم بـه صـحت     چه حدیثی از احادیثی که شیخان به روایت آن پرداخته«، بحث 11در فقره  -1

 ».است؟
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ر«و » قيـل«لفظ حتمی و قطعی به کـار نرفتـه باشـد]، ماننـد:      كـِ كـي«و » ذُ ایـن گونـه   ». حُ
یـد،  آ مـی  غیرقطعـی هـاي   شوند و آنچه که پس از این صـیغه  نمی احادیث، صحیح تلقی

تمـریض  ي  محکوم به صحت نیست، بلکه احادیث معلّقی کـه در صـحیحین بـا صـیغه    
باشـند و ممکـن اسـت     صحیح[غیرقطعی] آورده شده باشند، این احادیث ممکن است 

باشند. ولـی بـا    ضعیفباشند [به خاطر وجود سند تقویت کننده] و ممکن است  حسن
پایـه وجـود    بـی  سست و ضـعیف و این حال، باز هم در چنین اسنادي، حدیث واهی و 

 بـودن را یـدك  » صـحیح «ندارد، چرا که این حدیث در کتابی وارد شده است که عنوان 
پایـه وجـود    کشد [و امکان ندارد که در آن، حدیثی واهی و ضـعیف و سسـت و بـی    می

داشته باشد] و طریق شناخت حدیث صحیح از غیرش، همان تحقیق و بررسی از اسـناد  
 1[صحت یا ضعف] آن است.ي  مناسب و شایسته درباره این حدیث و حکم

                                                 
انـد و اسـانید متصـل آن را     صحیح بخاري را ارزیابی و مطالعه و بررسی کردهاحادیث معلّق علماء  -1

باشد که اسـانید متصـل    ي این کار برآمده، حافظ ابن حجر می اند. و بهترین کسی از عهده بیان نموده
 تدوین و گردآوري نموده است. »تغليق التعليق«بخاري را در کتابی با عنوان 

 کند: ، احادیث معلّق صحیح بخاري را این چنین ارزیابی می[به طور کلّی، حافظ ابن حجر 
 شوند: احادیث معلّق صحیح بخاري به دو دسته تقسیم می 

احادیث معلّق مرفوعی که بخاري آنها را در ابواب دیگر به صـورت مسـند و موصـول آورده     الف)
 باشد. حدیث می 1181است که تعداد آنها 

یح بخاري و در ابواب دیگر آن، به صورت مسند و موصـول  احادیث معلّق مرفوعی که در صح ب)
 شود: باشد که این نیز خود به دو بخش تقسیم می حدیث می 160نقل نشده باشند. تعداد اینها 

اند که این گونـه احادیـث ممکـن اسـت بـر       ي جزم و قطعی آورده شده احادیثی که با صیغه -1
باشند، هـر چنـد کـه ممکـن اسـت در نـزد        تر از شرط بخاري شرط بخاري باشند و یا بر کم

دیگران صحیح و یا حسن باشند، و البته ممکن است بعضی از اینها ضعیف نیـز باشـند. علـی    
 الخصوص به خاطر انقطاع در سند.

اند که این نوع احادیـث جـز    آورده شده -غیرقطعی  -ي تمریض  احادیث معلّقی که با صیغه -2
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 مرسل

 
 

 تعریف حدیث مرسل: -1

[رها کـرد،  » أطلق«، به معناي »اَرسل«، اسم مفعول از »مرسل« الف) تعریف لغوي:
باشد؛ پس گویا کـه شـخص مرسـل، اسـناد      می خارج ساخت، آزاد نمود، جدا ساخت]

معروف، زنجیر و قیـد و محـدود و   ي  یک روایت کنندهحدیث را رها ساخته و آن را با 
 محصور نکرده است.

ـن إخـر آما سقط مـن «حدیث مرسل عبارت است از:  ب) تعریف اصطالحی: سـناده مَ

                                                                                                                            
موارد اندکی برشرط بخاري نیستند و آنهایی که بر شرط او هستند، دلیل اینکه آنها را بـا ایـن   

 صیغه آورده است، چون خواسته که آنها را با معنی نقل کند.
ي تمریض آورده شده باشـند، ایـن    صحیح بخاري نباشند و با صیغهاما احادیث مرفوع معلّقی که در  

احادیث ممکن است صحیح باشند، هر چند که بر شرط بخاري نیستند و ممکن است حسن باشـند  
باشند، اما عمل اجماع اهل علم، » ضعیف فرد«و ممکن است  -به خاطر وجود سند تقویت کننده  -

اي نداشته باشند که احادیث از  باشند، اما تقویت کننده» ردضعیف ف«موافق آنها باشد؛ و ممکن است 
اند. آنچه که گفتیم، حکم تمامی احادیـث معلّـق مرفـوع     این نوع آخر در صحیح بخاري بسیار اندك

 -غیرقطعـی   -ي تمریض  و یا با صیغه -قطعی  -ي جزم  باشد که بخاري آنها را با صیغه بخاري می
 . مترجم]16و  15لباري، فصل چهارم، صص ي فتح ا نقل کرده است. مقدمه
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 گیرد. صورت  حدیثی است که سقوط راوي در بین تابعی و پیامبر ؛1»بعد التابعي

 صورت حدیث مرسل [در نزد محدثین]: -2

 - 2خواه کوچـک باشـد یـا بـزرگ     -اینگونه است که تابعی صورت حدیث مرسل 

فالن کـار    [در حضور پیامبر» كـذا... فعل بحرضته«، یا »كذا قال رسول اهللا«بگوید: 

اتفاق افتاد...] و صورت مرسل در نزد محدثین همینگونه است [که سقوط راوي در بـین  
از آن حذف صحابی راويِ  صورت گیرد و  و پیامبر -خواه کوچک یا بزرگ  -تابعی 

 .]»: كذاقال النبي«شده باشد. به عنوان مثال عبداهللا بن دینار تابعی بگوید: 

 مثال حدیث مرسل: -3

روایـت کـرده کـه:    » کتـاب البیـوع  «همانند آنچه مسلم در صحیح خود، در بحث 

ُحج� ثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن مسّيب  3حدث� �مد بن رافع ثنا«

                                                 
. و تابعی: کسی است که در حالت اسالم با صـحابی مالقـات کنـد و بـر اسـالم      43نزهۀ النظر، ص  -1

 بمیرد.
تـابعی  کسی است که بیشتر احادیثش را بـه طـور مسـتقیم از صـحابی نقـل کنـد. و       تابعی بزرگ:  -2

 بار تابعین از صحابی نقل کرده باشد. [مترجم]کسی است که بیشتر احادیثش را از طریق ک کوچک:
اخبرنی «یا » حدثنی«راویان و ناقلین حدیث، معموالً براي حکایت و نقل حدیث از مروي عنه، لفظ  -3

 با حذف فعل اکتفا شده است.» عن فالن«اند و گاهی براي اختصار، به لفظ  برده را به کار می» فالن
، عالیـم  »اخبرنـی «و » حـدثنی «و همچنـین  » اخبرنـا «و » حـدثنا «در کتب متأخرین، بـراي تعبیـر از    

 اختصاري خاصی وضع و استعمال شده است، بدین قرار:
در حیلوله. چه اگر محدث متنی را به دو سند نقـل نمایـد   » ح«در اخبرنا؛ » انـا«در حدثنا؛ » نا«و » ثنا« 

رمزي است براي تحویل، بـه معنـی    نویسد. این حرف، می» ح«هنگام انتقال از سندي به سند دیگر، 
 ؛ یا حیلوله به معنی فاصله و حاجز شدن است.»انتقال«

کننـد؛ مـثالً    شود، حذف می را که تکرار می» قال«ي سند حدیث، لفظ  و نیز معموالً در ضمن سلسله 
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 .1»عن املزابنة ن�  ّن رسول اهللاأ
محمد بن رافع از ُحجین از لیث از عقیل از ابن شهاب براي ما نقل کرده که سعید «

ي  فروختن چیزي که وزن یـا شـماره   -» مزابنه«از   بن مسیب گفته است: رسول خدا
چیزي که وزن و شماره اش معلوم باشد، مثل فروختن خرماي تر بـه  آن معلوم نباشد به 

 »نهی کرده است. -خرماي خشک 
بدون اینکه  -کبار تابعین است که به روایت این حدیث ي  سعید بن مسیب از زمره

پرداخته است. وي از اسـناد ایـن    -[صحابی] را ذکر کند   بین خود و پیامبري  واسطه
ي  را ساقط کـرده و از سلسـله   -از تابعی است، یعنی صحابی که بعد  -حدیث، آخرش 

[راوي] در این حدیث، این است کـه   میزان این سقوط حدیث انداخته است. و کمترینِ
وي فقط صحابی را ساقط کرده باشد. و این احتمال نیز وجود دارد که به همراه صحابی، 

 سند حدیث انداخته باشد. نیز از -مثالً مانند تابعی  -فرد دیگر غیر از او را 

 :»حدیث مرسل در نزد فقهاء و صاحب نظران اصولی«

آنچه بیان کردم، صورت حدیث مرسل در نزد محدثین بـود، امـا [مفهـوم] حـدیث     

                                                                                                                            
، اول را »قـال قـال  «ي  ، کـه در جملـه  »حدثني شافعي، قال قال حدثني مالك...« :احمد بن حنبل قال

 کنند. اکتفا می» قال«حذف و به یک 
اند و آن این است که فقط نام کسـی را کـه از وي    ي دیگري در اختصار به کار برده متأخرین، طریقه 

حدیث نقل شده ذکر و به کیفیت (صحیح، حسن، موثق و غیره) اشاره و سـپس مـتن حـدیث را از    
 نمایند. نقل می آخرین راویان یا از پیامبر

ي روات،  ر چند حدیث که از یک اصل یا یک راوي نقل شده، در اولین حدیث، سلسـله گاهی نیز د 
ي روات صـرف نظـر گردیـده اسـت.      ، از ذکر سلسـله »سـنادو هبذا اإل«آورده شده و در بقیه به لفظ 

 [مترجم]
 مسلم، کتاب البیوع. -1
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مرسل در نزد فقهاء و صاحب نظران اصولی، از این هم عامتر و وسیعتر است. بـه بـاور   
» مرسـل «این گروه از فقهاء و صاحب نظران اصولی، هر گونه انقطاعی در سند حدیث، 

خطیـب  «کند که این انقطاع چگونه و به چه وجهی باشد.] و مـذهب   نمی است [و فرقی
 نیز همینگونه است.» بغدادي

 م حدیث مرسل:حک -5

آیـد:   مـی  ، به دو دلیل، حدیثی ضعیف و مردود به شـمار »حدیث مرسل«در اصل، 

اتصـال  «یکی به جهت فقدان شرطی از شرایط قبول [و صحت حدیث] بـه نـام شـرط    

 [چرا که در چنین حدیثی، یک راوي از اسناد حدیث حذف شده است.]» سند
راويِ محـذوف؛ چـرا کـه در چنـین     اطالع بـودن از حـاالت    بی و دیگري به جهت

صورتی این احتمال وجود دارد که راويِ محذوف، غیرصحابی باشد، و در این صـورت  
 رود که آن راويِ [غیرصحابی]، فردي ضعیف و معیوب باشد. می این احتمال

ولی علماء و محدثین، در حکم مرسل و استناد و احتجاج جستن بدان، با همـدیگر  
یرا که این نوع از انقطـاعِ [راوي در حـدیث مرسـل] بـا هـر نـوع       اختالف نظر دارند. ز

مرسـل غالبـاً    اي که در حـدیث   انقطاعی دیگر در سند حدیث، تفاوت دارد، چون راوي
تمامی صحابه عـادل هسـتند کـه    دانند]  می شود، صحابی است و [چنانکه همه می ساقط

زیانی بـه صـحت حـدیث     جهالت و ناآگاهی به نسبت اسم آنها [نشناختن نام صحابی]،
 آورد. نمی وارد

 [حجیت] مرسل، سه قول است که عبارتند از:ي  اقوال علماء دربارهي  و خالصه
شماري از صـاحب نظـران اصـولی و     بی الف) در نزد جمهور محدثین و تعداد

آیـد. و دلیـل ایـن گـروه از      مـی  حدیث مرسل، حدیثی ضعیف و مردود به شمار فقهی:
اطالع بودن از حاالت راويِ محذوف است؛ زیـرا در   بی ظران اسالمی،علماء و صاحب ن
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این احتمال وجود دارد که راويِ محذوف، غیرصـحابی باشـد [و در ایـن    چنین صورتی 
رود که آن راويِ غیرصحابی، فردي ضعیف و معیوب باشد. زیرا  می صورت این احتمال

 هستند.] -به طور کلی  -ماد فقط صحابه عادل و وارسته و انسانهاي ثقه و مورد اعت
امام ابوحنیفه، امام مالک، و در روایت مشـهور از   -سه گانه  ي ب) در نزد ائمه

حـدیث مرسـل، حـدیثی     و گروهی از علماء و صاحب نظران اسـالمی:  -امام احمد 
گردد؛ البته بـه شـرط اینکـه حـدیث      می شود که بدان احتجاج و استناد می صحیح تلقی

سی باشد که خودش ثقه و مورد اعتماد است [و عادتاً و یا به تصـریح  مرسل از جانب ک
 کند. نمی خود وي، مشخص شده باشد که] جز از راویان ثقه، حدیث، نقل

 و دلیل این گروه از علماء در این زمینه این است کـه تـابعیِ ثقـه، بـراي خـود روا     
را از فـردي ثقـه و مـورد     بگوید مگر زمانی که آن حدیث»  قالَ رسول اهللا«دارد تا  نمی

 1اعتماد بشنود.
حـدیث مرسـل بـا مراعـات شـرایطی،       ج) در نزد امام شافعی و برخی از علماء:

قبولِ حدیث مرسل، چهار شرط است که سـه   است. و این شرایط» صحیح و پذیرفتنی«
 باشد. می شرط مربوط به راويِ ارسال کننده، و یک شرط آن مربوط به حدیث مرسل

 ایط چهار گانه عبارتند از:و این شر

                                                 
نظر دوازدهـم را چنـین    آورد و در مورد حکم مرسل، دوازده نظر را می» النكـت«ابن حجر در کتاب  -1

کند: اگر مرسل از جانب کسی باشد که عادتاً و یا از طریق عبارت صریح خود وي مشخص  بیان می
شـود و در غیـر ایـن     کنـد، مرسـل او پذیرفتـه مـی     شده باشد که جز از راویان ثقه، حدیث نقل نمی

 شود. صورت حدیث مرسل پذیرفته نمی
ي مـذاهب   آورد: این مذهب آخـر از همـه   ین عالیی چنین میابن حجر در ادامه از حافظ صالح الد 

تر است، چرا که علماي سلف فقط در صـورتی احادیـث مرسـل     دیگر در مورد حکم مرسل، معتدل
اند که ارسال او عادتاً و یا به تصریح خود فرد، فقط از راویان ثقه بوده باشد. البته به  فردي را پذیرفته

 ز ثقه و مورد اعتبار و اعتماد باشد. [مترجم]شرطی که خود ارسال کننده نی
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اینکه حدیث مرسل از جانب کبار تابعین باشد. [مانند عبیداهللا بن عدي بن خیار،  -1
 سپس سعید بن مسیب و امثال اینها.]

هر گاه ارسال کننده نام کسی را برد که حدیث را از او ارسال نموده است، بایـد   -2
 نام فردي ثقه و مورد اعتماد را ببرد.

گاه حافظان معتمد و معتبر حدیث، در روایت حدیث بـا او شـریک شـدند،    هر  -3
 نباید مخالف او، حدیث را نقل کنند و با او به مخالفت بپردازند.

4- پیشین، یکی از شرایط ذیل، ملحق شود: اینکه به این سه شرط 

 حدیث مرسل از طریقی دیگر، به طور مسند روایت [و تقویت] شده باشد. الف)

اینگونه  ؛اینکه حدیث مرسل از طریقی دیگر به طور مرسل روایت شده باشد یا ب)
 که حدیث را فردي دیگر از غیر رجال مرسل اول، روایت و ارسال کرده باشد.

 حدیث مرسل، موافق قول صحابی باشد. ج)

 1یا اینکه بیشتر اهل علم به حکم حدیث مرسل، فتوا داده باشند. د)
ق یافت، صحت مخرج حدیث مرسل، و صحت حدیثی پس هر گاه این شرایط تحق

گردد که حدیث  می شود و این قضیه نیز ظاهر می که آن را تقویت کرده، روشن و آشکار
باشند که اگر حدیث صحیح دیگـري   می مرسل و حدیثی که آن را تقویت کرده، صحیح

ا نباشـد،  نماید، در این صورت اگر امکـان جمـع بـین آنهـ     تبا آن دو، تعارض و مخالف
به جهت تعدد طرق  -آن را بر حدیث معارض ي  حدیث مرسل و حدیث تقویت کننده

 2دهیم. می ترجیح و برتري -سند 

                                                 
 .416تألیف شافعی، ص  »الرسالة«نگا:  -1
شود که در حجیت روایت مرسل و عدم حجیت آن اختالف اسـت کـه سـیوطی در     خاطر نشان می -2

عدم حجیت به طـور   -2حجیت مطلق   -1حجیت مرسل نه قول را نقل نموده است که عبارتند از: 
فقـط حجیـت مرسـالت     -5حجیت مرسالت عدول   -4حجیت مرسالت در قرن اول    -3مطلق  
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 مرسل صحابی: -6

خبـري دهـد در    مرسل صحابی آن است که فرد صحابی از گفتار یا رفتار پیـامبر 
حالی که به دلیل کوچکی سن یا تأخیر در اسالم آوردن یا حاضـر نبـودن در آن وقـت،    

یا دیدن آن گفتار یا رفتار وجود نداشته باشد؛ و از این نوع حدیث بسـیار  امکان شنیدن 
 و امثال آنها. زبیر و ابن عباس هایی همچون ابن است به دلیل کوچکی صحابه

 حکم مرسل صحابی: -7

روایـت و  ي  که جمهـور [علمـاء و صـاحب نظـران عرصـه      ،قول صحیح و مشهور
، حکـم  »مرسل صـحابی «اند، این است کـه   و اطمینان یافتهاند  درایت] بدان تأکید نموده

را دارد که احتجاج و استناد جستن بـدان درسـت اسـت. زیـرا [روایـت      صحیح  حدیث
نشناختن نام  -نسبت اسم صحابی گیرد و جهالت به  می صحابی فقط از صحابی صورت

شود، چرا که تمامی صحابه عادل هسـتند و] خیلـی کـم     نمی ضعف محسوب -صحابی 
افتد که صحابی از تابعین، حدیث روایت کند. و وقتی هم که از تابعین، حدیثی  می اتفاق

 پردازد. می را روایت کنند، حتماً به بیان اسم او
؛ » قال رسول اهللا«ناد حدیث] نبرد و بگوید: و هر گاه صحابی نام کسی را [در اس

                                                                                                                            
قـوي   -7حجیت مرسل در موردي که حدیث دیگري در آن زمینـه نباشـد.      -6سعید بن مسیب   

فقط حجیت مرسـالت صـحابه    -9ي مستحبات.   حجیت مرسل در زمینه -8بودن مرسل از مسند   
ویان حدیث، بیشتر از این عده، حدیث مرسل نقل شده: عطاء بن ابـی  شایان ذکر است که در بین را

رباح (از اهل مکه)، سعید بن مسیب (از اهل مدینه)، حسن بصـري (از بصـره)، ابـراهیم نخعـی (از     
 کوفه)، مکحول (از شام).

و صحیحترین مراسیل، مرسالت سعید بن مسیب است؛ زیرا عالوه بـر اینکـه وي از فقهـاي حجـاز      
و بیشتر بزرگان صحابه را درك نموده، اغلب مراسیل وي با سند صحیح توسـط دیگـران نقـل     بوده

 شده است. [مترجم]
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این حدیث را از صحابی دیگر شـنیده باشـد [و    ،در اینجا اصل بر این است که صحابی
و چنانکه گذشت،  1ضعیف، شنیده باشد، بسیار نادر است.] احتمال اینکه آن را از تابعیِ

 اند.رس نمی سند، به صحت حدیث، زیان و آسیبیي  حذف صحابی از سلسله
که حکم مرسـل صـحابی، هماننـد حکـم مرسـل دیگـران [از       اند  و برخی نیز گفته

اعتبـار و ناپـذیرفتنی اسـت [و     بی تابعین] است؛ ولی این قول، قولی ضعیف و مردود، و
 باشد.] می قول صحیح، همان قول نخست

 اند: تألیف شده» مرسل«حدیث ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -8

 مراسیل ابوداود. الف) 

 مراسیل ابن ابی حاتم. ب) 

 2تألیف عالیی.» حكام املراسيلجامع التحصيل أل« ج) 
  

                                                 
گوید: من روایات صحابه را از تابعین جستجو و بررسی کردم و در  می» النكـت«ابن حجر در کتاب   -1

ي احکام، هیچ حـدیث   هآنها به تحقیق و مطالعه و پژوهش و کندوکاو پرداختم؛ در میان آنها در زمین
ي صحابی از تابعیِ ضعیف وجود ندارد، و همین خود دلیل بر این است که روایـت   به اثبات رسیده

 صحابی از تابعی ضعیف، کمیاب و نادر است. [مترجم]

همان حافظ محقق، صالح الدین ابوسعید خلیـل  »: عالیی«. و  86و  85، صص »الرسالة املسـتطرفة«  -2
. ق در قـدس،    ه 716. ق در دمشق زاده شد و به سال   ه 694ي است که به سال بن کیکلدي عالو

 چهره در نقاب خاك کشید.
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 معضل

 
 

 تعریف حدیث معضل: -1

[او را خسـته  » اعیـاه «، به معناي »أعضله«اسم مفعول از  »معضَل«الف) تعریف لغوي: 
 حیرانش نمود.] است.کرد و از پا انداخت، ناتوانش کرد و عاجزش نمود، سردرگم و 

عىل  كثرأسناده اثنان فما سقط من إ«حدیث معضل عبارت است از:  ب) تعریف اصطالحی:

سند] دو راوي یا بیشـتر از سـند آن   ي  حدیثی است که [از آغاز یا وسط سلسله ؛»التـوايل
 حذف شده باشد، به شرط اینکه حذف شدگان پشت سر هم باشند.

 مثال حدیث معضل: -2

رسـد از   می با سندش که به قعنبی »معرفة علوم احلديث«چه حاکم در کتاب همانند آن
گفتـه:    بـه او خبـر رسـیده کـه ابـوهریره     مالک روایت کرده که مالـک گفتـه اسـت:    

ـف مـن العمـل و �سـوته بـاملعروف،و للملوك طعامـه«اند:  فرموده  پیامبر
ّ
 مـا إالي�ل

ّ
ال

 ».قييط
زیـرا مالـک آن را اعضـال کـرده اسـت،      گوید: این حدیث معضل اسـت،   می حاکم

 .1همچنانکه در موطأ به این قضیه اشاره رفته است
پس این حدیث معضل است چرا که دو راوي به طور متوالی و پشت سر هم، بـین  

                                                 
 .46، ص معرفة علوم احلديث  -1
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یی دیگر] امالک و ابوهریره، حذف شده است؛ و ما خارج از کتاب موطأ [در کتابهاي رو
روات [سند] این حدیث، دو راوي پشـت سـر هـم سـاقط     که از ایم  به این نتیجه رسیده

 .1»يب هريرةأعن  بيهأعن مالك عن حممد بن عجالن عن «... که این دو نفر عبارتند از: اند  شده

 حکم حدیث معضَل: -3

حدیث معضل، حدیثی ضعیف است؛ و وضعیت حدیث معضـل بـدتر از وضـعیت    
ث معضل، تعـداد راویـانِ حـذف    ، چرا که در حدی2حدیث مرسل و حدیث منقطع است

شده از سند حدیث، [به نسبت مرسل و منقطع] زیادتر و بیشتر اسـت. و حکـم حـدیث    
 باشد. می معضل [مبنی بر ضعیف بودنش]، مورد اتفاق علماء و صاحب نظران اسالمی

 جمع شدن حدیث معضل با برخی از صورتهاي حدیث معلّق: -4

وجـود   3»عموم و خصوص من وجـه «بین حدیث معضل و حدیث معلّق، نسـبت  
 که: دارد؛ اینطور
حدیث معضل با حدیث معلّق در یک صورت قابل جمع است، و آن اینکـه:  الف) 

                                                 
 .47همان، ص  -1
 .295، ص 1و التدریب، ج  21ص  الكفايةنگا:  -2
یکی از نسبتهاي چهارگانه است و عبارت از صورتی است که هر کلّی  عموم و خصوص من وجه: -3

که از طرفی لباس » سفید«و » لباس«نسبت به کلّی دیگر از جهتی اعم باشد و از جهتی اخص. مانند: 
شود، و از طرفی سفید عامتر از لباس  اعم از سفید است و لباسهایی را هم که سفید نیستند شامل می

 شود. هاي سفید و... می برف، گچ، کاغذ، قند و شکر، سنگ است؛ زیرا شامل
شود: بعضی لباسها سفید است؛ بعضی لباسها  از اسناد این دو کلّی به یکدیگر چهار قضیه حاصل می 

 سفید نیست؛ بعضی سفیدها لباس است؛ بعضی سفیدها لباس نیست.
هاي مخصـوص بـه خـود     مصداقاین دو کلّی بعضی مصداقهاي مشترك دارند و هر یک از آنها هم  

 دارند. [مترجم]
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در این صورت، این حـدیث  » هر گاه از اول سند، دو راوي پشت سر هم حذف شوند.«
در آنِ واحد، هم معضل است و هم معلّق. [معضل از آن جهـت اسـت کـه دو راوي بـه     

اند، و معلّق نیز از آن جهت است که از اول سند  طور متوالی و پشت سر هم حذف شده
 اند.] دو راوي، حذف شده

 شود: می در دو صورت از حدیث معلّق، متمایز و جدا و حدیث معضل، ب)

هر گاه از وسط سند حدیث، دو راوي به صورت متوالی و پشت سر هم حذف  -1
 نیست.» معلّق«است و » معضل«شوند؛ در این صورت این حدیث 

هر گاه از اول سند حدیث، فقط یک راوي حذف شـود؛ در ایـن صـورت ایـن      -2
 نیست.» معضل«است و » معلّق«حدیث 

 وجود دارد:» معضل«مشهورترین کتابهایی که در آنها احادیث  -5

وجود » مرسل«و » منقطع«، »معضل«: از کتابهایی که در آنها احادیث 1سیوطی گوید
 کرد:توان به اینها اشاره  می دارند،

 کتاب السنن سعید بن منصور. الف) 

 مؤلفات ابن ابی الدنیا. ب) 
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 منقطع

 
 

 تعریف حدیث منقطع: -1

[جـدایی، قطـع شـدن، از هـم     » انقطاع«اسم فاعل از » منقطع« الف) تعریف لغوي:

 باشد. می [پیوستگی، ارتباط، پیوند، به هم پیوستگی]» اتصال«گسیختگی]، و ضد 

 يّ أعـىل  سـنادهمـا مل يتصـل إ«حدیث منقطع، عبارت است از:  اصطالحی:ب) تعریف 

کند که این انقطـاع   نمی ؛ حدیثی است که اسنادش متصل نباشد و فرقی»وجه كان انقطاعه
 .1سند، چگونه و به چه وجهی باشد

 شرح تعریف حدیث منقطع: -2

انقطـاعی [در  شـود کـه در آن    می [حدیث منقطع] شامل هر اسنادي توضیح اینکه:
کند که این انقطاع، در کجاي سند اتفـاق   نمی سند حدیث] صورت گرفته باشد، و فرقی

 -بنا به ایـن تعریـف    -افتاده باشد؛ خواه در اول سند باشد یا آخر سند و یا وسط سند. 

                                                 
به تعبیري دیگر، حدیث منقطع: حدیثی است که سقوط راوي یا دو یا بیشتر اما غیرمتـوالی باشـد و    -1

در دو موضع از سلسله صورت گیرد. یعنی حدیث منقطع، حذف شدن یک راوي از سند حدیث یا 
مجهول در سند آن است. و علت ضعف حدیث منقطع، عدم اتصال آن اسـت.  ذکر شدن یک راوي 

در منقطع چنانچه ناقل حدیث از کسانی باشد که معموالً هم عصري وي با آن کسی که از وي نقـل  
. 28خواهـد بـود. علـوم الحـدیث، حـاکم، ص      » مـدلّس «حدیث کرده است، مخفی باشد، از اقسام 

 مترجم]
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 شوند. می داخل» منقطع«نیز در تعریف حدیث » معضل«و » معلّق«، »مرسل«حدیث 
اند  صطلح الحدیث، حدیث منقطع را به مفهومی اختصاص دادهولی علماي متأخرِ م

و یـا حـدیث   » معلّـق «یـا حـدیث   » مرسـل «که هیچ گونه انطباقی با صورتهاي حدیث 

ندارد [بلکه مفهوم آن با مفاهیم مرسل و معلق و معضل، متمـایز و متفـاوت و   » معضل«
 ویژه و جدا است.]

قطع را به مفهـومی خـاص و جـدا [از    و غالباً علماي متقدم و پیشین نیز، حدیث من
گوید:  می مفاهیم مرسل و معلّق و معضل] اختصاص داده بودند. و به همین خاطر نووي

بیشـتر احـادیثی    ؛1»لك عن ابن عمـرة من دون التابعي عن الصحايب كاميستعمل يف رواي كثر ماأو«
باشند، مانند:  می صحابیشوند، روایات غیرتابعی از  می منقطع نامیده ،که از نظر استعمال

 روایت مالک از ابن عمر.

 حدیث منقطع در نزد محدثین متأخر: -3

ا ال يشـمله ما مل يتّصل إ«در نزد محدثین متأخر عبارت است از:  حدیث منقطع سـناده ممـّ

؛ حدیثی که اسنادش متصل نباشد و شامل اسم مرسـل یـا   »املعضـلأو  املعلّقأو  اسم املرسل

، عنوانی عام و کلّی براي هر انقطـاعی در  »منقطع«نگردد. پس گویا که معلّق و یا معضل 
باشد که ایـن سـه صـورت     می سند حدیث، به جز سه صورت از صورتهاي انقطاع سند

 انقطاع عبارتند از:
حذف راوي از اول سند [معلّق]، یا حذف راوي از آخر سند [مرسل]، و یـا حـذف   

کند که این حذف  نمی ی و پشت سر هم. و فرقیطور متوالسند به ي  دو راوي از سلسله
دو راويِ پشت سر هم، از آغاز یا وسط و یا آخر سـند باشـد. [معضـل]. [پـس مفهـوم      
حدیث منقطع با مفاهیم حدیث مرسل، معلّق و معضل متفاوت و جدا و متمایز و خاص 
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همان  شود] و این می است؛ و منقطع، شامل هر انقطاعی در سند، به جز سه صورت باال
 1.و شرح آن، بدان راه یافته است» النخبة«چیزي است که حافظ ابن حجر در کتاب 

افتـد و گـاهی    می و باید دانست که گاهی انقطاع سند، در یک موضع از اسناد اتفاق
نیز انقطاع بیشتر از یک موضع است؛ مثل اینکه در دو موضع یـا سـه موضـع از اسـناد،     

 انقطاع صورت پذیرفته باشد.

 حدیث منقطع: مثال -4

 -همانند حدیثی که عبدالرزاق، از ثوري، از ابواسحاق، از زید بن یثَیـع، از حذیفـه   

بـاب�ر فقـوي أن ويلتموهـا إ«فرمـوده اسـت:     روایت کرده که پیامبر -به طور مرفوع 

او گذاریـد،  ي  را به کار گمارید و کار را به عهده  اگر براي آن قضیه، ابوبکر« ؛2»م�أ
 »براستی که او هم قوي و نیرومند است و هم امانتدار و مطمئن.

و » ثـوري «در بـین  » شـریک «در سند این حدیث، یـک نفـر از وسـط آن بـه نـام      

افتاده است. چرا که ثوري به طور مستقیم و شخصاً از ابواسحاق حـدیث را  » ابواسحاق«
 3یده است.نشینده است، بلکه آن را از شریک، و شریک نیز از ابواسحاق شن

و بر چنین انقطاعی [در سند حدیث که در روایت باال بدان اشاره رفـت]، نـه اسـم    

                                                 
 .44با شرحش، ص  النخبة -1

روایـت کـرده و احمـد و بـزّار و طبرانـی در       36، ص معرفة علـوم احلـديثاین حدیث را حاکم در  -2
 .176، ص 5اند. نگا: مجمع الزوائد، ج  اوسط نیز به همان معنی، روایت کرده

در واقع این حدیث در دو جا منقطع است. چرا که اوالً عبدالرزاق از ثوري حدیث را نشنیده اسـت،   -3
. و نیـز ثـوري   »ثـوري سـفيان از جندي ةشيب يبأعبدالرزاق از نعامن بن و«و سند اصلی حدیث چنین است: 

ثوري عـن  «شخصاً و به طور مستقیم از ابواسحاق نشنیده است، بلکه اصل سند حدیث چنین است: 
عبدالرزاق عن نعامن بن أيب شيبة جنـدي عـن سـفيان «و اصل کلّ سند چنین است: ». اسحاق شریک عن ابی

ثيع عن حذيفة...  [مترجم]» الثوري، عن رشيك عن أيب إسحاق عن زيد بن يُ
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آید و نه اسم معلّق و نه اسم معضل. چرا که چنین انقطاعی، فقط در  مرسل درست درمی
 حدیث منقطع، قابل اجرا و انطباق است.

 حکم حدیث منقطع: -5

دارند که حدیث منقطع، حـدیثی ضـعیف   علماء در این قضیه با همدیگر اتفاق نظر 
اطـالع بـودن از حـاالت روايِ     شود. و این ضعف حدیث منقطع، به جهـت بـی   تلقی می

رود کـه آن راويِ محـذوف،    محذوف است. [چرا که در چنین صورتی این احتمـال مـی  
 فردي ضعیف و معیوب باشد.]

 
 

 مدلَّس

 
 

1- تعریف حدیث مس:لَّد 

در لغـت  » تدلیس«است. و » تدلیس«، اسم مفعول از »سدلَّم« الف) تعریف لغوي:

 -باشد. و اصل تـدلیس   می »پنهان کردن و پوشانیدن عیب کاال براي مشتري«به معنی 

ظلمـت و  «باشـد. و آن بـه معنـاي     مـی  »دلَس«مشـتق از   -آمده  1همچنانکه در قاموس

 است. »اختالط و آمیختگی تاریکی«یا » تاریکی
حـدیث را بـر    س]، حالـت صـحیح و درسـت   تدلیس کننده [مدلِّگویا که فرد پس 

 کنـد و امـرش را غبـارآلود و تاریـک     مـی  حدیث شناسان، تیره و تار و مشتبه و مخفـی 
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نماید [که فرد نتواند حالت صحیح و درست و دقیق حدیث را به وضـوح و روشـنی    می
و حـدیث   دهـد  مـی  تشخیص دهد.] و از این روزنه اسـت کـه تـدلیس در حـدیث رخ    

 گردد. می »مدلَّس«
 اإلسـناداخفـاء عيـب يف «حـدیث مـدلّس عبـارت اسـت از:      ب) تعریف اصطالحی:

؛ یعنی: پنهان کردن و پوشاندن عیبی در اسناد حدیث، و آراستن و تـزیین  »حتسني لظاهرهو
کردن ظاهر سند حدیث. [و به عبارتی دیگر، مدلَّس: حدیثی است که در آن عملـی کـه   

اعتبار روایت گردد انجام شود، ولی در واقع خود حدیث داراي ایـن خصوصـیت   باعث 
 نباشد.]

 اقسام تدلیس: -2

و » تدلیس در سـند «تدریس داراي دو قسم اساسی و محوري است که عبارتند از: 

 [تدلیس در اساتید].» تدلیس شیوخ«

 تدلیس در سند: -3

علماي حدیث، این نوع از تدلیس [= تدلیس در سـند] را بـا تعریفـاتی مختلـف و     
اند که به زودي به انتخاب و گزینش صحیحترین و دقیقترین آنها  گوناگون تعریف نموده

خواهم پرداخـت. و آن تعریـف برگزیـده و مختـار،      -در راستاي نظر شخصی خودم  -
باشـد کـه عبـارت     مـی  ام ابوالحسن بن قطانامو  امام ابواحمد بن عمرو البزّارتعریف 
 است از:

ن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما مل يسمع منه من غـري أ« الف) تعریف تدلیس در سند:

؛ اینکه یک راوي از کسی که از او [احادیث و روایاتی را] شـنیده،  1»نه سمعه منـهأن يذكر أ

                                                 
و » اخبـر فـالن  «یـد:  به تعبیري دیگر، تدلیس در سند چنان است که محدث هنگام نقـل روایـت گو   -1
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بیان کند که آن حـدیث را [نیـز]   روایت کند که از او نشنیده است، بدون اینکه چیزي را 
 1از او شنیده است.

، این که: راوي از شیخی که از »تدلیس در سند«توضیح تعریف  ب) شرح تعریف:
را شنیده، چیزي را روایت کند؛ ولی این حدیثی را که به او برخی از احادیث و روایات 

شیخی دیگـر [غیـر از او]   آن شیخ نباشد بلکه آن را از هاي  تدلیس آن پرداخته، از شنیده
کند و آن حدیث را از او با لفظی که  می شنیده باشد؛ از این رو آن شیخ را از سند ساقط

کنـد و   مـی  ، روایت»عن«یا » قال«موهوم سماع و غیر آن [مالقات با شیخ] است، مانند: 
ت کند که وي آن حدیث را از آن شیخ مستقیماً شنیده اسـ  می چنان براي دیگران وانمود

کند کـه   نمی [و چه بسا که بین آنها، یک راوي یا بیشتر افتاده باشد] ولی با صراحت بیان
 روایـت حـدیث اینچنـین   وي این حدیث را از آن شیخ شنیده است؛ از این رو در وقت 

دروغ پرداز و نیرنـگ کـار و   ، تا بدین وسیله، دروغگو و »حدثني«یا  »سمعتُ «گوید:  نمی

و یـا از   »حدثنا فالن«و یا  »خربنا فالنأ«ین در چنین مواردي از الفاظ متقلّب نگردد. [بنابرا

، و مانند آنهـا.  »يا عن فالن« و »قال فالن«گوید:  می کند، بلکه نمی الفاظی شبیه اینها استفاده
 مستقیم باشد.] کند که موهم سماعِ می و طوري روایت

[بـا ظاهرسـازي و تـدلیس] از    افتد تعداد] راویانی که فرد مدلّس  می و [بسیار اتفاق
 سند حدیث انداخته، به یک راوي و یا بیشتر برسد!

 »:ارسال خفی«با » تدلیس در سند«ج) تفاوت 

 گوید: می پس از بیان تعریف پیشین [براي تدلیس در سند] ابوالحسن بن قطان

                                                                                                                            
چنان وانمود کند که خود، حدیث را از وي شنیده است؛ در صورتی که یـا وي را مالقـات نمـوده،    
ولی حدیث را از او سماع نکرده، یا اگر چه با وي معاصر بوده، ولی اصـوالً وي را مالقـات نکـرده    

 است. [مترجم]
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ـ « ؛»رسال روايته عمن مل يسمع منـهأن اإلرسال هو: بني اإلو والفرق بينه« دلیس و فرق بین ت
پیوندد که راوي از کسی که هیچ حدیثی را  می ارسال این است که ارسال زمانی به وقوع

از او نشنیده [و هرگز همدیگر را مالقات نکرده باشند]، حدیثی را روایت کند [در حالی 
که در تدلیس، مالقات صورت پذیرفته اما راوي هیچ حدیثی را از دیگري نشـنیده و یـا   

 احادیث را از او شنیده است.]فقط بعضی از 
ي]  مرسل [ارسال کننـده «[تدلیس کننده] و » مدلِّس«هر یک از  توضیح اینکه:

سماع و غیر آن [مانند مالقات با  با لفظی که موهمِ -، چیزي را از شیخ »ارسال خفی
 اند، با این تفاوت که [احتمال دارد که] کنند که از او نشنیده می روایت -شیخ] است 

[فرد تدلیس کننده] غیر از احادیثی که به تدلیس آنها از آن شـیخ پرداختـه،   » مدلِّس«
احادیث دیگري را نیز از او شنیده [و با او مالقاتی نیز داشته باشد] در حالی که فرد 

نه از احادیثی که بـه ارسـال    -، هرگز حدیثی »خفیي] ارسال  مرسل [ارسال کننده«
را از آن شیخ نشنیده است؛ ولی (امکان دارد که فقط)  -غیر آن آنها پرداخته و نه از 

معاصر آن شیخ باشد و یا آن را مالقات کرده باشد (اما هرگز حدیثی را از او نشنیده 
 است؛ در حالی که فرد مدلِّس چنین است.)

 د) مثال تدلیس در سند:
فتـه اسـت:   با سندش از علی بن خشرم روایت کرده کـه وي گ  1همانند آنچه حاکم

[آیا » سمعته من الزهري؟«ابن عیینه از زهري حدیثی را براي ما نقل کرد. به او گفته شد: «
ام و از  اي؟] او گفت: خیر، آن را هرگـز از زهـري نشـنیده    این حدیث را از زهري شنیده

ام، بلکه این حدیث را عبـدالرزاق از معمـر    کسی هم که از زهري شنیده باشد نیز نشنیده
 »زهري براي من نقل کرده است.از 

                                                 
 .130، ص احلديثمعرفة علوم  -1



  
 148 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

 1دو نفر بین خود و بین زهري را از سند انداخته است. ،در این مثال، ابن عیینه

 »:تدلیس تسویه« -4

زیـر  ي  ، و از جملـه »تدلیس در سند« این نوع از تدلیس، نوعی از انواعدر حقیقت 
 باشد. می آني  مجموعه

سـقاط راوٍ وايـة الـراوي عـن شـيخه ثـم إر«عبارت اسـت از:   »:تدلیس تسویه«الف) تعریف 

؛ راوي، حدیثی را از شیخش [که ثقـه اسـت] روایـت    »خـرف بني ثقتني لقي أحدمها اآليضع
 ،ثقـه اسـت و یکـی از آن دو    که در بـین دو راويِ ضعیفی  کند و سپس به حذف راويِ

 دیگري را مالقات کرده، بپردازد.
حدیثی را از شـیخش کـه ثقـه    ، اینطوري است که: راوي، »تدلیس تسویه«صورت 

ثقه، آن حدیث را از فردي ضعیف و او نیز از فـردي ثقـه    است، روایت کند، و این شیخِ
ثقه [شیخ ثقه، و فرد سـوم کـه راويِ ضـعیف بـه      روایت نماید، و یکی از این دو راويِ

 روایت از آن پرداخته] دیگري را مالقات هم کرده باشد.
اول [شیخش] شـنیده،  ي  یس کننده] که حدیث را از ثقه[تدل» مدلِّس«در اینجا، فرد 

به حذف کردن راويِ ضعیفی که در سند وجود دارد [و شیخش حدیث را از او روایـت  
ي  پردازد، و اسناد حدیث را با لفظی محتمل و قابل تصور، از شیخ ثقـه از ثقـه   می کرده]

                                                 
تدلیس ». تدلیس قطع«و » تدلیس عطف«ي دیگر نیز دارد که عبارتند از:  ، دو شاخهتدلیس در سند -1

: این که راوي از دو استاد خود روایت کند، اما فقـط از یکـی از آنهـا ایـن حـدیث را شـنیده       عطف
صـین آن را شـنیده باشـد. و    ، اما او فقـط از ح »براهيمإحدثنا حصني و مغرية عن «باشد. مثالً بگوید: 

ي سـند را بیـاورد.    را بگوید اما بعد از کمی مکث، بقیه» حدثنا«اینکه راوي ابتدا لفظ »: تدلیس قطع«
هشام بـن عـروة عـن «ي قطع صحبت باشد] سپس بگوید  [در اینجا مکثی بکند که نشانه» حدثنا«مثالً 

 [مترجم] .»بيه عن عايشةأ
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کند کـه ایـن    می وانمود دهد [و چنان می ضعیف وجود دارد] قرار دوم [که بعد از راويِ
دوم روایت نموده است و فرد دیگري بـین ایـن دو ثقـه    ي  اش از ثقه حدیث را شیخ ثقه

 وجود ندارد.] و به این طریق، تمـام سـند حـدیث را بـا راویـان ثقـه، تسـویه و مرتّـب        
کند که کل اسناد از راویان ثقه، تشکیل شده است [و فـردي   می نماید، و چنان وانمود می

 در میان آنها وجود ندارد.]ضعیف 
 است، زیرا گـاهی اوقـات اتفـاق   » تدلیس«، بدترین نوع از انواع »تدلیس تسویه«و 

اول [در اسناد حدیث]، معروف به تدلیس نیست. و سندشناس نیز بعـد  ي  افتد که ثقه می
یابـد کـه از    می او را بر همین صفت و ویژگی [= معروف نبودن به تدلیس] ،»تسویه«از 

موثق و معتبر دیگر آن حدیث را روایت نمـوده اسـت؛ از ایـن رو حکـم صـحت       راويِ
کند که حدیث وي متصل و صحیح است در حالی کـه از   می دهد [و گمان می حدیث را

 اند]. اسناد این حدیث، راویان ضعیف حذف شده
و پرواضح است که در چنین روایتی، فریبکـاري و حقّـه بـازي شـدید و نیرنـگ و      

ضعیف حذف شده و کسی  سخت، وجود دارد [چرا که در وسط سند، یک راويِ تقلّبِ
 ]فهمد که در سند، یک راوي حذف شده است. نمی که آگاه و مطلع نباشد،

 پرداختند: می »تدلیس تسویه«ب) مشهورترین کسانی که به 

 »بقية بـن وليـد«توان به  می پرداختند، می »تدلیس تسویه«از مشهورترین کسانی که به 

؛ 1»تقيةعىل  حاديث بقية ليست نقيّة، فكن منهاأ«گوید:  می ويي  اشاره کرد که ابومسهِر درباره
باشند، از  نمی اند، صاف و خالص و پاك و پالوده احادیثی که از بقیۀ [بن ولید] نقل شده«

 »این رو از [روایت] آنها برحذر باش و بپرهیز.
 »:تدلیس تسویه«ج) مثال 
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آورده اسـت.  » العلـل «ي این تدلیس، حدیثی است که ابن ابی حاتم در کتاب  نمونه
و ابن ابی حاتم به بیان حدیثی پرداخته که اسحاق بـن   -وي گفته است: از پدرم شنیدم 

ابو وهب اسدي از نافع و او از ابن  -گونه روایت کرده است که  راهویه آن را از بقیۀ این

تعرفـوا  حـىتال حتمدوا إسالم املـرء « فرمودند: که پیامبرند به من چنین خبر داد عمر

 ».عقدة رأيه
گوید: پدرم گفت: در این حدیث اشکالی است که کمتر کسی بدان  ابن ابی حاتم می

 برد. این حدیث از عبیداهللا بن عمرو از اسحاق بن ابی فروة از نافع از ابن عمر پی می
 روایت شده است. از پیامبر

مشهور » اسدي«باشد و به  می» ابووهب«فرد ثقه و مطمئنی است و کنیۀ وي  عبیداهللا
اسد او را نسبت داده است تا بدان پـی بـرده    است. بقیۀ از کنیۀ او استفاده کرده و به بنی

اي که اگر در خالل روایت حدیث، اسحاق بن ابی فروة را رها کند کسـی   نشود به گونه
آمـده اسـت و بقیـۀ     1957شـماره  » علل الحـدیث «ر شود. (این حدیث د وجه آن نمیمت

خواسته است با آوردن کنیۀ ابن عمرو، شنونده را گمراه کند تا متوجه حذف اسحاق بن 
 1ابی فروه نشود).

 [تدلیس در اساتید]:» تدلیس شیوخ« -5

ن يروي الـراوي عـن شـيخٍ أ«است از:  عبارت شیوخ تدلیس شیوخ: تدلیس الف) تعریف

 .2»يُعرف به كي ال يعرف يصفه بام الأو  ينسبه،أو  يكنيه،أو  منه، فيسميّه،حديثاً سمعه 
اینکه راوي از استادش حدیثی را روایت کند که آن حدیث را از او شنیده است، و «

استادش را با اسم و یا کنیه و یا با نسبتی و یا با صفتی نام ببرد که بـا آن شـناخته شـده    

                                                 
 .225، ص 1و التدریب ج  190، ص 1، عراقی، ج رشح األلفية -1
 .66علوم الحدیث، ص  -2
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ش آن فرد است [بلکه منظورش را چنین بیـان کنـد   نیست، تا مشخص نشود که مقصود
 که انگار فرد دیگري را مد نظر دارد.]

 ب) مثال تدلیس شیوخ:

ي  داران عرصـه  یکی از پیشوایان قرّاء و طالیـه  - ابوبکر بن مجاهدهمانند این قول 

[عبداهللا بن ابی عبداهللا براي ما روایـت  » يب عبـداهللاحدثنا عبداهللا بـن أ«گوید:  می که -قرائت 

يب داود سجسـتاين أابـوبكر بـن عبـداهللا بـن «کرده است]؛ و مرادش از عبداهللا بن ابی عبـداهللا،  

 برد.] می است. [و او را با نامی که بدان شناخته شده نیست، نام »[سيستاين]

 حکم تدلیس: -6

سخت مکروه و قبیح است کـه  بسیار زشت و نازیبا و  »:تدلیس در سند«الف) اما 

از  »شـعبه «اند، و  بیشتر علماء و صاحب نظران اسالمی، به مذمت و نکوهش آن پرداخته
دارد؛ از هـایی   همه بیشتر آن را مذمت و نکوهش کـرده و پیرامـون آن، بیانـات و گفتـه    

 1»تدلیس، برادر دروغ است.« ؛»خو الكذبأالتدليس «جمله: 

بیشتر و سـختر  ، »تدلیس در سند«از : زشتی و کراهتش »تدلیس تسویه«ب) و اما 

د فعلهأ«است، تا جایی که عراقی گفته است:  ه قادحٌ فيمن تعمّ به ایـن   ،؛ کسی که به قصد»نّ

آن هم به  -» تدلیس تسویه«شود و به دلیل  می پردازد، مجروح خوانده می نوع از تدلیس
 گیرد. می مورد عیب و نکوهش قرار -طور عمدي 

، مذموم »تدلیس در سند«ي  : این نوع تدلیس به اندازه»تدلیس شیوخ«و اما ج) 
و زشت نیست؛ و زشتی و کراهتش به نسبت نوع اول، کمتر است. زیرا فرد مـدلِّس  
[تدلیس کننده]، فردي را [از سند] ساقط نکرده است، بلکه کراهت و زشـتی آن بـه   

                                                 
اند: شعبه گفـت: مـن تـدلیس را بـدتر از زنـا       از امام شافعی به نقل از شعبه براي ما چنین نقل کرده -1

 باشد. [مترجم] دانم. این افراط شعبه به خاطر بیزاري و تنفر وي از تدلیس می کردن می



  
 152 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

ستاد] و ناهموار ساختن روش سبب پوشانیدن و مبهم ساختن شخصیت مروي عنه [ا
شناخت او براي شنونده [و کسی که بخواهد از وضعیت و شایستگی او مطلع و آگاه 

با توجه به مقصود  -گردد. و براي کراهیت و قباحت این نوع تدلیس  می شود] منجر
 درجات و حاالتی وجود دارد. -فرد مدلِّس از این کار 

 وجود آمدن تدلیس [در سند حدیث]که باعث به  اهدافی و خواستها -7

 شود: می

شـود، چهـار مـورد     مـی  »تدلیس شیوخ«الف) خواستها و اهدافی که باعث به وجود آمدن 

 است که عبارتند از:

 یا فردي غیرقابل اعتمـاد [غیرثقـه]   ضعیف، فردي استادش اینکه خاطر به کسی -1
 برد.] می کنیه و... نامخواند، بلکه با لقب و یا  نمی باشد، [او را با اسم می

یا به این خاطر که استاد، عمري دراز کرده است و در شنیدن احادیث او [عالوه  -2
اند، و از فرد روایـت   روایت کننده]، کسانی که شأن شاگردي او را نداشته از فرد

 اند. ترند با او شرکت کرده کننده پائین
ت؛ به طوري که وي، کوچکتر و یا به این خاطر که سنّ و سال شیخ، کوچک اس -3

 کند. از کسی باشد که از او روایت می
کـرده اسـت و    مـی  بسیار روایـت  ،و یا به این خاطر بوده که راوي از این استاد -4

 نداشته تا همیشه با یک اسم، از استادش نام ببرد.دوست 

مورد است شود، پنج  می »تدلیس در سند«ب) خواستها و اهدافی که باعث به وجود آمدن 

 که عبارتند از:

 برتر نشان دادن سند حدیث. -1

از دست دادن چیزي از حدیث، از شیخی کـه از او احادیـث زیـادي را سـماع      -2
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 نموده است.
 بیان شد.» تدلیس شیوخ«سه عامل نخستی که در  -5و4و3

 اسباب مذمت کردن فرد مدلِّس [تدلیس کننده]: -8

 سه مورد است که عبارتند از:اسباب مذمت کردن فرد مدلِّس، 
کند کـه آن حـدیث را از کسـی     می فرد مدلّس، با تدلیس کردن، چنان وانمود الف)

شنیده، در صورتی که آن حدیث را از آن فرد نشـنیده اسـت [و ایـن خـود دروغ، و در     
 مذمت و نکوهش است] خورِ

درسـت و   [شفاف سازي و آشکار کردن حالت» کشف«انحراف فرد مدلِّس از  ب)

 [گمان بردن و حدس زدن].» احتمال«دقیق سند حدیث] به 
[یعنی فرد مدلِّس آنچنان سند حدیث را بر مخاطب و یا خواننده مشتبه و مشـکوك  

کند که فرد نتواند حالت درست و دقیق سند حـدیث را   می و سیاه و تاریک و تیره و تار
 به وضوح و روشنی، تشخیص دهد.]

دست بـه تـدلیس زده    ،آني  داند که اگر به ذکر فردي که درباره می فرد مدلِّس ج)
[از  1شـود.  نمـی  و رجال شناسان] واقـع پژوهان  بپردازد، مورد پسند و خشنودي [حدیث

یازد که خـود نیرنـگ و فریـب و حقـه و تقلّـب اسـت کـه         می این رو دست به تدلیس
 باشد.] می مستوجب مذمت و نکوهش و سرزنش و توبیخ

 ایت فرد مدلِّس:حکم رو -9

علماء در قبول روایت کسی که به تدلیس شناخته شده باشد، اختالف نظر دارند که 
 شود که عبارتند از: می مشهورترین اقوال آنها در دو قول خالصه
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» سماع«رد کردن و نپذیرفتن روایت فرد مدلِّس به طور مطلق؛ اگر چه به بیان  الف)
[در آن حدیث نیز] بپردازد. زیرا که خود تدلیس، باعث به وجود آمدن عیب و نقص در 

 -نظـران اسـالمی    از دیـدگاه علمـاء و صـاحب    -ري نیـز  شود. (و چنین امـ  می حدیث
 غیرقابل اعتماد و اعتبار است.)

خی از علماء در قبول روایت از فرد مدلِّس، قائـل بـه تفصـیل هسـتند (و     و بر ب)
مذهب درست نیز همین مذهب است) و بر این باورند که باید نوع روایت فرد س به دلِّم

 شکل زیر تفکیک گردد:
» سمعت«اگر فرد مدلّس، با الفاظ واضح و صریح مبنی بر سماع حدیث [مانند:  -1

 و مانند اینها] حـدیث را روایـت کنـد، روایـتش پذیرفتـه     » اخبرنأ«و » حدثنا«و 

یـا الفـاظی ماننـد آن    » سـمعت «شود و قابل استناد است. یعنی اگـر گفـت:    می

 شود. می و...]، حدیثش پذیرفته» خبرناأ«، »حدثنا[«

و اگر فرد مدلِّس با الفاظ مشتبه و غیرصریح مبنی بر سماع، حـدیث را روایـت    -2
اتصال و شنیدن وجود دارد]، در این صـورت روایـتش   ي  شبهه کند [که در آنها

یـا الفـاظی   » عن [فالن]«گفـت:  شود و قابل استناد نیست. یعنی اگر  نمی پذیرفته

 1شود. نمی و...]، حدیثش پذیرفته» قال فالن[«مانند آن 

 شود: می [در حدیث]، شناخته» تدلیس«اي  به چه وسیله -10

 شود: می دو امر دانستهي  تدلیس [در حدیث]، به وسیله
خبر دادن خود مدلِّس به تدلیس در حـدیث؛ هـر گـاه از او [بـه طـور مثـال        الف)

شود. همچنانکه این قضیه براي ابن عیینه اتفاق افتـاد. [از  تدلیس در آن] سؤال ي  درباره

                                                 
 .68-67علوم الحدیث، صص  -1
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قـال «علی بن خشرم نقل شده که وي گفت: ما در نزد ابن عیینه بـودیم کـه وي گفـت:    

آیا این حدیث را زهري براي شما روایـت  «، »حدثكم الزهـري؟«. به او گفته شد: »الزهري

به او گفته شد: آیا از زهري  ».قال الزهري«ایشان جوابی نداد. سپس گفت: ». کرده است؟
ام و از کسی هـم کـه از زهـري     شنیدهناي؟ پس گفت: خیر، آن را هرگز از زهري  شنیده

این حدیث را عبدالرزاق از معمر از زهري براي مـن نقـل    ام بلکه شنیده باشد نیز نشنیده
 کرده است.

خبـر   -چون از او سـؤال شـد    -در این حدیث، خود زهري به تدلیس در حدیث 
 داده است.]

بـا شـناختی    -حدیث پژوهی و سندشناسی ي  امامی از امامان و بزرگان عرصه ب)
بـر   -وارسی به دسـت آورده  تحقیق و بررسی و مطالعه و که از تدلیس حدیث در پرتو 

 تدلیس [در سند یا تدلیس شیوخ و یا تدلیس تسویه] تصریح نماید.

[افرادي که به » مدلِّسین«و » تدلیس«ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -11

 اند: تحریر درآمدهي  اند] به رشته تدلیس شناخته شده

[تدلیس کننـدگان]  » دلِّسینم«و » تدلیس«ي  در این زمینه، کتابهاي زیادي در عرصه
 اند که مشهورترین آنها عبارتند از: تحریر و نگارش درآمدهي  به رشته

تحریر درآورده که یکی ي  خطیب بغدادي، در این راستا سه کتاب را به رشته الف)

نامهاي تدلیس کنندگان، نگاشته شده ي  ، در زمینه1»سنيسامء املُدلِّ التبيني أل«از آنها با عنوان 
 2به بیان نوعی از انواع تدلیس پرداخته است.است؛ و در هر یک از دو کتاب دیگر، 

، تألیف برهان الدین حلبی. (این کتاب بـه زیـور چـاپ    »سامء املدلّسـنيالتبيني أل«ب) 

                                                 
 .361، ص الكفاية -1
 .357همان، ص  -2
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 آراسته شده است.)
یف حافظ ابن حجـر. (ایـن   ، تأل»هل التقديس بمراتب املوصوفني با لتدليستعريف أ«ج) 

 )کتاب نیز چاپ شده است.
 
 

رسل خفیم 

 
 

 تعریف مرسل خفی: -1

» اطالق«و به معنـی  » ارسال«در لغت، اسم مفعول از » مرسل« الف) تعریف لغوي:

(فـرد ارسـال    مرسـل (رها سازي، آزاد کردن، بیرون دادن، انداختن) اسـت. گـویی کـه    
 کننده)، اسناد حدیث را رها ساخته و آن را متصل و منظم نیاورده است.

» جلـی «(پنهان، نهان، سرّي، محرمانه، مستتر، پوشیده، ناشناخته) نیز ضد » خفی«و 

مرسـل  «(روشن، آشکار، واضح، نمایان) است. [و به این نـوع از ارسـال، بـدین خـاطر     

] این نوع از ارسـال، واضـح و روشـن و آشـکار و     شود) چرا که [ارسالِ می گفته» خفی
نمایان نیست و جز با تحقیق و بررسی و تجزیه و تحلیل، قابل درك و فهـم و تمییـز و   

 باشد. نمی تشخیص
عارصه أو  ن يروي عمن لقيهأ«عبارت است از: » مرسل خفی« ب) تعریف اصطالحی:

اینکـه کسـی از دیگـري کـه همـدیگر را       ؛»»قـال«ـغريه كو ما مل يسمع منه بلفظ حيتمل السامع
مالقات کرده باشند یا هم عصر یکدیگر باشند، حدیثی را روایت کند، در صورتی که آن 
حدیث را از آن فرد نشنیده باشد؛ ولی در الفاظ حـدیث چنـان وانمـود شـود کـه از او      
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بیشـتر  حدیث شنیده و او را مالقات کرده است. [و چه بسا که بین آنها، یک راوي و یا 
و یا از الفاظی شبیه اینها  »حدثنا فالن«یا  »خربنا فالنأ«افتاده باشد. و در این مورد از الفاظ 

و ماننـد آنهـا،   » عن فـالن «، یا »فالن قال«شود، بلکه از الفاظی دیگر) مانند:  نمی استفاده
 روایـت شود. چرا که فرد محدث اگر حدیث را با الفاظ مشـتبه و غیرصـریح    می استفاده

اتصال و شنیدن وجود داشته باشد، آن حدیث در حکم مرسـل و  ي  کند که در آنها شبهه
» اخبرنـا «و » حدثنا«و » سمعت«انواع آن است؛ ولی اگر با الفاظ صریح و واضح، مانند: 

 شود و قابل استناد است.] می و مانند اینها، حدیث را روایت کند، روایتش پذیرفته

 مثال مرسل خفی: -2

بـه طـور    -آنچه ابن ماجه از طریق عمر بن عبـدالعزیز، از عقبـۀ بـن عـامر      همانند
خداونـد  « ؛1»رحم اهللا حارس احلـرس«فرموده است:]   روایت کرده که [پیامبر -مرفوع 

 »بان و مأمور گشت و پاسدار را مورد رحمت خویش قرار دهد. فرد نگهبان و دیده
عبدالعزیز، عقبه را مالقـات نکـرده   [این حدیث مرسل خفی است] چرا که عمر بن 

 اشاره کرده است.» طرافاأل«در » مزّي«است، همچنانکه به این قضیه، 

 شود: می اي، ارسال خفی [در سند حدیث]، شناخته به چه وسیله -3

شود که عبارتنـد   می ارسال خفی [در سند حدیث]، به وسیله یکی از سه امر ذیل دانسته
 از:

حدیث پژوهی و سندشناسـی، تصـریح   ي  برخی از بزرگان و پیشوایان عرصه الف)
نمایند که این راوي هیچ گونه مالقاتی با کسی که از او حدیث را روایت کـرده نداشـته   

 نشنیده است. -به طور مطلق  -است؛ یا راوي هیچ حدیثی را از او 

                                                 
 .2769ي حدیث  ، شماره925، ص 2ابن ماجه، کتاب الجهاد، ج  -1
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یث؛ اینطـور کـه   خبر دادن خود مرسل (فرد ارسال کننـده) بـه ارسـال در حـد     ب)
خودش به دیگران خبر دهد که وي هیچ گونـه مالقـاتی بـا کسـی کـه از او حـدیث را       

 روایت کرده، نداشته است؛ یا هیچ حدیثی را از او نشنیده است.
روایت شدن حدیث [مرسل خفی] از طریقی دیگـر کـه در آن [تصـریح شـده      ج)

ه، فردي دیگر نیز وجود دارد باشد که] بین این راوي و کسی که حدیث از او روایت شد
 سند، حذف شده است.]ي  [که از سلسله

اند، چـرا کـه    علماء و صاحب نظران اسالمی، در امر سوم با همدیگر اختالف نموده
افتد که از  می چنین حدیثی [که از طریقی دیگر به طور متصل روایت شده]، گاهی اتفاق

 باشد. 1»سانيداملزيد يف متصل األ«نوع 

 مرسل خفی: حکم -4

 »منقطـع «آیـد، چـرا کـه از نـوع حـدیث       می مرسل خفی، حدیثی ضعیف به شمار

                                                 
ي  حدیثی است که راوي آن بر خـالف اشـخاص مـورد وثـوق در سلسـله     »: املزيد يف متصل األسانيد«  -1

 اند. ند و در محل ذکر راوي زاید نیز تصریح شود که از او نشنیدهراویان، یک نفر اضافی را ذکر ک
در یک سند متصل پنج نفري که به تأیید اشخاص مـورد وثـوق عمومـاً خبـري را از     توضیح اینکه:  

ي شنیدن و استماع ایـن خبـر    اند، اضافه کردن یک یا دو نفر به این سلسله که واسطه یکدیگر شنیده
باشـد. مـثالً ابـن مبـارك، از سـفیان، از       ي اشخاص مورد وثوق می سلسلهباشند در حقیقت تکذیب 

کننـد کـه    روایـت مـی   عبدالرحمن، از بسر، از ابوادریس، از واثلۀ، از ابومرثد غنوي از رسول خدا
ي ایـن سلسـله بـا دو     حـال از مقایسـه  ». تصـلوا ايلهـا الىلع القبور و ال جتلسوا«فرموده است:  پیامبر

اي در بـین ابـن مبـارك و     ؛ اول از ابـن مبـارك، از عبـدالرحمن از بسـر کـه واسـطه      ي دیگر سلسله
اي در بین بسـر و واثلـه نیسـت،     عبدالرحمن نیست؛ و دوم از عبدالرحمن از بسر از واثلۀ که واسطه

ي هفت نفر اول، دو نفر اضافه دارد (سفیان، ابوادریس) و این اشتباه نسبت  شود که سلسله معلوم می
از ابن مبارك است. شرح نخبۀ، » ابوادریس«تر از ابن مبارك، و نسبت به  از شخص پائین» سفیان«به 

 . [مترجم]80عسقالنی، ص 
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آن، روشـن و  » انقطاعِ«گیرد. از این رو هرگاه  می آن قرارهاي  باشد و در زیر مجموعه می
 خواهد بود.» منقطع«نمایان شد، حکمش بسان حکم 

تحریر ي  به رشته» مرسل خفی«ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -5

 اند: درآمده

تـوان بـه    مـی  اند، نگاشته شده» مرسل خفی«ي  از مشهورترین کتابهایی که در زمینه

 ، تألیف خطیب بغدادي اشاره کرد.»التفصیل لمبهم المراسیل«کتاب 
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 »مؤَنَّنْ«و » معنْعنْ«

 
 

 پیش درآمد: -1

مدلَّّس و مرسل خفـی]  [معلّق، مرسل، معضل، منقطع، » مردود«ي  انواع شش گانه

[و سقوط در اسناد]، سـبب رد  » حدیثي  فقدان نظم و اتصال در سند و سلسله«که 

در میـان  » مـؤنّن «و » معنعن«اعتبار بودنشان بود، به پایان رسید، ولی چون  بی شدن و

در رفت و آمد و آمد و شد است، و این سؤال باقی است کـه آیـا   » منقطع«و » متصل«
؛ لذا تصمیم گرفتم تا آن »متصل«اند یا از انوع » منقطع«عن و مؤنّن]، از نوع آن دو [معن

[و سـقوط در  » فقدان نظم و اتصال در سند حـدیث «دو را به انواع مردود که به سبب 
 اند، ملحق و پیوست گردانم و بدان ضمیمه نمایم. اسناد] رد شده

 »:معنْعنْ«تعریف  -2

» قـال عـن، عـن«و بـه معنـاي   » عـنعن«، اسم مفعول از »معنْعنْ« الف) تعریف لغوي:
چند تن به ترتیب، چنانکه گوینـد: روایـت کـرد فـالن از     (نقل روایت یا حدیث از قول 

 فالن) است.
راوي، «؛ »قـول الـراوي: عـن فـالن«عبارت است از: » معنْعنْ« ب) تعریف اصطالحی:
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 »1فالن از فالن] روایت کند.ي  [به ذریعهحدیث را از چند تن، به ترتیب از پائین به باال 

 »:معنعن«مثال  -3

، ثنا معاو�ة بن ةيب شيبحدثنا عثمان بن أ«آنچه ابن ماجه روایت کرده و گفته است: 

شة قالت: قال �سامة بن ز�د، عن عثمان بن عروة، عن عروة عن اعأهشام، ثنا سفيان، عن 
 .2»ميامن الصفوفىلع  مالئ�ته يصلونو ن اهللا: إ رسول اهللا

عثمان بن ابی شیبه براي ما، و معاویۀ بن هشام براي او، و سفیان از اسامۀ بن زید، «
گفتـه کـه     بـراي او نقـل کـرده کـه عایشـه      از عثمان بن عروة، از عروة، از عایشـه 

براستی خداوند و فرشتگان او، بر سمت راست صـفوف نمـاز،   «فرموده است:   پیامبر
 »فرستند. می صلوات

بـه   -از پـائین بـه بـاال     -[در این حدیث، راوي، حدیث را از چند تن بـه ترتیـب   
 فالن از فالن، روایت کرده است.]ي  ذریعه

 ؟:»منقطع«است یا خبر » متصل«از نوع خبر » معنعن«آیا  -4

روشن و ثابت نشود، از نـوع  » معنعن«اند: تا اتصال [سند] حدیث  برخی گفتهالف) 
 است.» طعمنق«خبر 

شود و جمهور علماء و صـاحب   می صحیح و درستی که بدان عملي  و نظریه ب)
، متصـل  »معـنعن «نظران حدیثی، فقهی و اصولی، بدان معتقدند، این اسـت کـه حـدیث    

                                                 
، خواه از طریق »قال فالن عن فـالن«حدیثی است که در سندش گفته شود: »: معنعن«به تعبیري دیگر،  -1

ي سـند هـر یـک از نـاقلین      سلسـله تحدیث باشد یا سماع. یعنی: معنعن: حدیثی است که در تمـام  
و ماننـد آن را در روایـت   » سـمعتُ «نموده باشد، بـدون اینکـه راوي لفـظ    » عن فالن«تصریح به لفظ 
 بیاورد. [مترجم]

 .1005ي حدیث  ، شماره321، ص 1، ج السنة فيهاكتاب إقامة الصالة وابن ماجه،  -2
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خواهد بود؛ البته منوط به مراعات چند شرط؛ که علماء بـر مراعـات دو شـرط از آن بـا     
 از آن دو، اختالف دارند. یکدیگر اتفاق نظر دارند، و بر بیشتر

و امام مسلم نیز بر ایـن   -اما دو شرطی که مراعات آنها، مورد اتفاق علماء است 
 از: عبارتند -توان به این دو شرط اکتفا کرد  می باور است که در اتصال معنعن،

ي  گر و فریبکـار در سلسـله   فالن عن فالن]، مدلِّس [حیلهي  فرد معنعن [گوینده -1
تدلیس در سـند  ي  حدیث] نباشد. [یعنی در معنْعنْ، چنانچه روات از شبههسند 

 حدیث بري باشند، متصل خواهد بود.]
مالقات برخی از راویان با برخی دیگر، ممکن باشد. یعنـی مالقـات معـنعن بـا      -2

کند، ممکن باشد. [و الّـا ممکـن اسـت     می حدیث نقلِ ،»عن«کسی که از وي به 
عـن  «نه را ندیده باشد و با او مالقات نداشته باشـد و از وي بـه   راوي، مروي ع

 نقل حدیث کند؛ بنابراین در این صورت، روایت منقطع خواهد بود.]» فالن
و اما شرایطی که علماء در مشروط کردن آنها اضافه بر دو شـرط پیشـین، اخـتالف    

 اند، عبارتند از: کرده
عنه]؛ این قول بخاري، ابن مدینی  مرويمالقات [هر یک از روات با ثابت شدن  -1

 و دیگر محققان است.
[هـر یـک از راویـان بـا      درازي مدت همنشینی و دوستی و رفاقت و همراهـیِ  -2

 مروي عنه]؛ و این قول ابوالمظفّر سمعانی است.
 اطالع و آگاهی وي به روایت از او؛ و این قول عمرو الدانی است. -3

 »:مؤَنَّن«تعریف  -5

ـنَ أَ «، اسم مفعـول از  »مؤَنَّنْ« تعریف لغوي: الف) (نقـل  » نَّ أَ نَّ قـال: أَ «، بـه معنـاي   »نَّ
کرده که فالنی روایت یا حدیث از قول چند تن به ترتیب، چنانکه گویند: فالنی روایت 
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 بدو خبر داده که...).
نّ راوي: حـدثنا فـالن ألـقـول ا«عبارت است از:  حدیث مؤنّن ب) تعریف اصطالحی:

ي  بـه وسـیله   -از پـائین بـه بـاال     -؛ راوي، حدیث را از چند تن، به ترتیب »فالناً قـال...

روایت کند. [به عبارتی دیگر، مؤنّن: حدیث مسندي است کـه  » نّ فالناً قال...أحدثنا فالن «

در نقل یکایک راویان آن » انّ«که لفظ » نّ فالناً حدثه...نا فالن أحدث«در سند آن گفته شود: 
 رده شود.]آو

 حکم مؤنّن: -6

احمد و گروهی دیگر از علماء و صاحب نظران اسالمی بـر ایـن باورنـد: تـا      الف)

بـه  » منقطـع «، روشن و ثابت نشود، از نوع خبـر  »مؤنّن« ] حدیث[سند زمانی که اتصالِ
 شمار خواهد آمد.

معـنعن]  [حـدیث  » عن«[حدیث مؤنّن]، بسان  »نَّ أَ «و جمهور بر این نظرند که:  ب)

[یعنـی  » سـماع «است؛ و هر گاه حدیث مؤنّن به صورت مطلق آورده شود، محمول بـر  
اتصال سند و مالقات و سماع راوي با مروي عنه] خواهد بود؛ البته با مراعـات شـرایط   

 پیشین [که در حدیث معنعن گذشت].
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 :مبحث سوم
 خبر مردود به سبب طعن [ضعف و نقص] در راوي

 
 

 طعن [ضعف و نقص] در راوي چیست؟:مراد از  -1

داران و  طالیـه ي  ناحیـه مراد از طعن [ضعف و نقص] در راوي، این اسـت کـه [از   
روایت و درایت] مورد ي  حدیث شناسی و پیشگامانِ پیشتاز عرصهي  عرصه پیشقراوالنِ

اش، و از سـوي ضـبط و    عـدالت و دینـداري  ي  جرح و تضعیف قرار بگیرد، و از ناحیه
اش، مورد نقـد و اعتـراض قـرار     هوشیاري و بیداري و حواس جمعی و زیرکیحفظ و 

 اش بگردد. و در این موارد ضعف و نقص متوجه ،بگیرد

آنها، ضعف و نقص، ي  اسباب طعن در راوي [اسباب و عللی که به ذریعه -2

 شود.]: می متوجه یکی از راویان

شود، ده  می ، متوجه راويآنها، ضعف و نقص و طعن و عیبي  اسبابی که به ذریعه
راوي، و پنج مورد دیگر آن، متعلّق به » عدالت«مورد است که پنج مورد از آن، مربوط به 

 باشد. می راوي» ضبط و حفظ«

 است، عبارتند از:» عدالت راوي«پنج موردي که مربوط به طعن در 

 کذب (دروغگویی راوي). -1

 اتهام [راوي] به دروغگویی. -2

خـارج شـدن از طریـق حـق و      ؛یعنی بیرون شدن از فرمـان خـدا  فسق راوي [ -3
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سرکشی نمودن و از حـدود شـرع خـارج     ؛ارتکاب اعمال زشت و ناروا ؛صالح
 بند و باري.] بی فسق و فجور و هرزگی و ؛شدن

 بدعتی بودن راوي. -4

 مجهول بودن راوي. -5

 عبارتند از:باشد،  می راوي» ضبط و حفظ«اما پنج موردي که متعلق به طعن در 

 اشتباه و غلط زیاد. -1

 سوء حفظ. -2

 مالحظگی. بی اعتنایی و بی توجهی و بی غفلت و -3

 کثرت اوهام. -4

 مخالفت کردن با روایت اشخاص مورد وثوق و مورد اعتماد. -5
اند و  و بزودي به بیان انواع حدیث مردود که به سبب یکی از این اسباب رد گردیده

خواهم پرداخـت. و نخسـت بـه بیـان      -به ترتیب  -اند،  وارد شده در آنها طعن و عیب
نوعی خواهم پرداخت که سبب طعن و عیب و ضعف و نقصش از همه بیشتر و سـختر  

 است.
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 حدیث موضوع [جعلی و ساختگی]

 
 
 

باشـد [اینطـور کـه      هر گاه سبب طعن در راوي، دروغ بسـتن بـر رسـول خـدا    
اند که هـم   نسبت داده  اند و آن را به دروغ به پیامبر دروغگویان آن را به وجود آورده

دروغگویان است]، چنین حـدیثی را  ي  از نظر الفاظ و هم از نظر سند، ساخته و پرداخته
 نامند. می [جعلی و ساختگی]» موضوع«حدیث 

 تعریف حدیث موضوع: -1

آن چیـز  «، به معناي »وضع الشیء«، اسم مفعول از »وضوعم« الف) تعریف لغوي:

موقعیت چیزي را پائین آورد. از ارزش، مقـام،  را فرو مرتبه کرد و به نقصان کشاند. 

 باشد. می »اعتبار و کوچک کرد. بی اعتبار یا شأن چیزي کم کرد و آن را
ارزش و اش و فـرو ریخـتن    پائین بودن درجه و مرتبه«حدیث موضوع را به جهت 

 اند. ، بدین اسم، نامگذاري نموده»مقام و اعتبار و شأنش
الكـذب املختلـق املصـنوع «حدیث موضوع، عبارت اسـت از:   ب) تعریف اصطالحی:

؛ حدیثی دروغ و ساختگی و دروغین و جعلی و قلّابی و تصنّعی »رسـول اهللاإىل  املنسوب
بـه دروغ و عمـد] بـه پیـامبر     انـد و آن را   است که [دروغگویان آن را بـه وجـود آورده  

ي  اند [که هم از نظر الفـاظ و هـم از نظـر سـند، سـاخته و پرداختـه       نسبت داده  خدا
 دروغگویان است.]
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 حدیث موضوع:ي  درجه -2

باشـد. و برخـی از    مـی  نوعِ احادیـث ضـعیف  ترین  حدیث موضوع، بدترین و قبیح
موضوع را نوعی مسـتقل   علماء و صاحب نظران اسالمی [همانند حافظ عراقی]، حدیث

 ، نوعی از انواع احادیث ضـعیف »موضوع«دانند و بر این باورند که  می و جدا از ضعیف
 باشد. نمی

 حکم روایت کردن حدیث موضوع: -3

اند کـه روایـت کـردن حـدیث      علماء و صاحب نظران اسالمی به اتفاق نظر رسیده
مطلع و آگاه شـده   -انحاء  به هر نحوي از -موضوع براي کسی که از موضوع بودن آن 

وضـع و  «باشد، صحیح و حالل نیست، و روایت کردن آن، در صورتی مجاز است کـه  

 آن بیان شده باشد.» جعل

من حـدث «فرموده است:]   به دلیل حدیثی که امام مسلم روایت نموده که [پیامبر

 .1»حد الاكذب�أنه كذب فهو أ ىع� حبديث ير
دروغی را از من نقل کند، او نیز یکی از دروغگویـان بـه   کسی که دانسته، حدیث «
 »آید. می شمار

 جعل کنندگان حدیث در حدیث سازي و روایت پردازي:هاي  شیوه -4

سازد و سپس برایش سندي [با  می حدیث، یا سخنی را از خودي  جعل کننده الف)
 پردازد. می کند و به روایت آن می آورد و جعل تشخیص خودش] درمی

و یا قول برخی از حکیمان و فیلسوفان و دیگـر [خردمنـدان و دوراندیشـان و     ب)
 کند. می گیرد و برایش سندي را جعل می نگران] را ژرف

                                                 
 . 62، ص 1ي مسلم با شرح عالمه نووي، ج  مقدمه -1
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 شود: می ي، حدیث موضوع شناختها به چه وسیله -5

 شود که عبارتند از: می حدیث موضوع، با یکی از این امور، بازشناخته
يب أابوعصـمة، نـوح بـن «عل حدیث، هماننـد اقـرار   جعل کننده بر ج اقرار خود الف)

قرآن؛ که وي این احادیث را به نقل از هاي  فضایل سورهي  به جعل حدیث درباره »مـريم
خوانـدن   نموده و براي یکایک آنها، حدیثی را در باب فضـیلت  می جعل ، ابن عباس

 1آن، جعل کرده است.
یا چیزي که در درجه و منزلت اقرار راوي قرار دارد؛ مثل اینکه راوي، حـدیث   ب)

را از شیخی روایت کند در صورتی که خودش از زادگاه شیخ جویا و سؤال کننده است 
 و این حدیث هم فقط نزد این راوي موجود باشد.

وضـعیت  بـه  و یا [اینکه راوي اقرار نکند و دیگران] از روي قرینه و بـا توجـه    ج)
راوي، به جعل حدیث پی ببرند. مانند اینکه: راوي، رافضی و حدیث نیز پیرامون فضائل 

 باشد.» اهل بیت«
به ، [نص حدیث روایت شده]» مروي«و یا از روي قرینه و با توجه به وضعیت  د)

جعل حدیث پی ببرند. مانند اینکه الفاظ حدیث رکیک و مورد تنفر باشد، و یـا حـدیث   
 .2با حس و مشاهده، و یا مخالف با صریح قرآن باشد مخالف

                                                 
من أين لك عن عكرمة عن ابـن عبـاس يف «از ابو عصمۀ، نوح بن ابی مریم نقل است که به وي گفته شد:  -1

هاي قرآن را  ، چطوري شما از عکرمه از ابن عباس، احادیث فضایل سوره»ن سورةً سـورة؟ل القرآفضائ
آن واشـتغلوا إين رأيت الناس قـد أعرضـوا عـن القـر«اي؟ وي در جواب گفت:  سوره به سوره روایت کرده

وقتـی دیـدم مـردم از قـرآن دور      ،»بفقه أيب حنيفة و مغازي حممد بن اسحاق فوضعت هذه األحاديث حسـبة
اند، بـه همـین خـاطر ایـن احادیـث را       اند. و به فقه ابوحنیفه و مغازي ابن اسحاق مشغول شده شده

 جعل کردم. [مترجم]
 :قواعد کلّی براي شناخت احادیث موضوع -2
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ي آنها نسبت به حدیث موضـوع آشـنا    دهیم که به وسیله گوید: چند امر کلّی را تذکر می میابن قیم  

 شویم: می
هـایی باشـد و صـدور     گـویی  مانند اینکه حدیث مشتمل بر مبالغه و گزافـه  گویی: مبالغه و گزافه -1

یـن  بعید باشد. این گونـه احادیـث خیلـی زیادنـد. ماننـد ا      چنان کالمی از رسول گرامی اسالم
من قال ال إله إال اهللا، خلق اهللا من تلك الكلمة طـائراً لـه سـبعون ألـف لسـانٍ «گوید:  حدیث دروغین که می

لكلّ لسانٍ سبعون ألف لغة يستغفرون اهللا له ومن فعل كذا وكذا أُعطي يف اجلنة سبعني ألف مدينة يف كل مدينـة 

 .»سبعون ألف قرص، يف كل قرص سبعون ألف حوراء
و همچنـین ایـن    ».الباذنجان شـفاء مـن كـلّ داء«مانند حدیث  حدیث با حس و مشاهده:مخالفت  -2

س فيه سبعون نبياً «گوید:  حدیث که می ق القلب ويكثر الدمعة قدّ رقّ  ».عليكم بالعدس فإنه مبارك يُ

، مـا أكلـه جـائع إال أشـبع«مانند:  حدیث مورد تمسخر قرار گیرد: -3 و ». هلو كان األرز رجـالً لكـان حلـيامً

ما من ورقة هندباء «گوید:  و یا این حدیث که می ».اجلوز دواءٌ واجلبن داء فإذا صار يف اجلوف صار شفاءً «

 ». إال وعليها قطرة من ماء اجلنة

از  بنابراین پیامبر گرامـی اسـالم   تضاد آشکار حدیث با سنّت صحیح، ثابت و صریح نبوي: -4
ا کار عبث و بیهوده، یا مدح باطل، یا مـذمت حـق و یـا    هر حدیثی که مشتمل بر فساد، یا ظلم، ی

امثال آن باشد، مبرا است. از جمله این حدیثها، احادیثی است که شامل بر مدح و سـتایش کسـی   
باشد و یا هر کسی که از چنین نامهـایی برخـوردار باشـد، داخـل     » احمد«و یا » محمد«که نام او 
ي  تضاد دارد زیرا که به وسـیله  ی و واقعی دین پیامبرشود. چنین احادیثی، با امور عین آتش نمی

ي ایمـان و اعمـال صـالح     توان از آتش پناه گرفت و نجات از آتش به وسـیله  اسماء و القاب نمی
 است و...

دهد که حدیث در ذات خود  این امر در حالی رخ می بطالن حدیث به خاطر تضاد آن با عقل: -5
ة التي « جداً بعید باشد. مانند: باشد که چنان روایتی از پیامبرباطل، و بطالن آن به این دلیل  املجرّ

[کهکشان آسمان از عرق مار افعی است که در زیر عرش  »يف السامء من عرق األفعى التي حتت العرش
إذا غضب اهللا تعاىل أنزل الوحي بالفارسية وإذا ريض أنزله «گوید:  یا مانند این حدیث که می»] قرار دارد.

 ».العربيةب

بـه ایـن معنـی کـه عبـارت       کالم حدیث شباهتی به کالم و ارشادات پیامبران نداشته باشـد:  -6
حدیث، شبیه به کالم انبیاء نباشد. از این رو هر حدیثی که بیانگر حال زیبارویان، سـتایش آنـان،   
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د و مسـائل  گیـر  نگاه به سوي آنان، درخواست نیازمندیها از آنان و اینکه آتـش آنـان را دربرنمـی   

گوید:  دیگري از این قبیل باشد، تمام آنها دروغ، جعلی و ساختگی است. مانند این حدیث که می
ب مليحاً بالنار«  ».عليكم بالوجوه املالمح واحلدق السود، فإن اهللا يستحي أن يعذّ

إذا كـان سـنة كـذا «گویـد:   مانند این حدیث که می احادیثی که مشتمل بر تحدید و تعیین تواریخ باشد: -7  

و یـا ماننـد گفتـار ایـن دروغگـوي      ». وكذا وقع كيت و كيت و اذا كان شهر كذا و كذا وقـع كيـت و كيـت
غل سف القمر يف املحرم كان الغالء والقتال وذا انكإ«گوید:  گستاخ که می السـلطان، وإذا انكسـف يف صـفر شُ

 ».كذاكان كذا و

یثهایی که مخالفت صـریح بـا قـرآن دارنـد ماننـد      از جمله حد مخالفت حدیث با صریح قرآن: -8
ـا سـبعة وإ«احادیثی که بیانگر تاریخ و مدت زمـان دنیـا باشـند، ماننـد:      لـف نحـن يف األآالف سـنة وهنّ

تـرین   که ایـن از روشـن  ». ي هفتم هستیم عمر دنیا هفت هزار سال است و ما در هزاره«، »السابعة
شـد،   بود، هر کسی به وقـوع روز قیامـت آگـاه مـی     دروغها است، زیرا اگر این روایت صحیح می

یعنی براي قیامت از این تاریخ چند سـالی بـاقی مانـده اسـت، در صـورتی کـه خداونـد متعـال         
اَعةِٱ َعنِ  لُونََك  َٔ �َۡ� ﴿ فرماید: می يَّانَ  لسَّ

َ
ٰ ُمرۡ  � ۖ َسٮ �  ِعندَ  ُمَهاِعلۡ  إِ�ََّما قُۡل  َها ٓ لَِوقۡ  ُ�َّلِيَها َ�  َرّ�ِ  ُهـَوۚ  إِ�َّ  تَِهـا

َ�ٰ ٱ ِ�  َ�ُقلَۡت  ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�
َ
  َ�  ِض� �ۡ�

ۡ
ۗ َ�غۡ  إِ�َّ  �ِيُ�مۡ تَأ نََّك  لُونََك  َٔ �َۡ�  َتٗة

َ
ۖ َ�نۡ  َحِ�ٌّ  َك�  ِعنـدَ  ُمَهاِعلۡ  إِ�ََّما قُۡل  َها

ِ ٱ �ۡ  ِ�نَّ َوَ�ٰ  �َّ
َ
پرسند که  مىى قیامت  از تو در باره.  «]١٨٧[األعراف:  ﴾١٨٧ لَُمونَ َ�عۡ  َ�  �َّاِس ٱ َ�َ أ

شود؟ بگو: علم آن تنها نزد پروردگار من است و جـز او آن را بـه موقـع خـود      چه وقت برپا مى
ها و زمین سنگین است و جز به طور ناگهانى به سراغتان  ] در آسمان سازد. [تحقق آن آشکار نمى

[و  يا کـرده  يتو از وقت وقوعش به شدت کنجکـاو  ایپرسند که گو یآن گونه از تو م آید. نمى
دانـش،   نیـ دانند [که ا یمردم نم شتریب ی]، بگو: دانش آن فقط نزد خداست، ولیکامالً از آن آگاه

 »اوست.] اریمخصوص به خدا و فقط در اخت
از آن جملـه   غرابت و تنافر در الفاظ حدیث و تناقض معناي آن با اصول و مبـادي اسـالم:   -9

و طبع سلیم و انسان تیزهوش آن را نپذیرد؛ ماننـد   الفاظ حدیث، رکیک و مورد تنفر گوش باشد
هر گونه حدیثی در ارتباط با مذمت نساجان، بافنـدگان، کفاشـان، زرگـران، و یـا هـر صـنعتی از       

است؛ زیرا که خدا و رسـولش هـیچ گـاه     صنایع مباح دیگر باشد، جعل و افترا نسبت به پیامبر
ن هللا ملكـاً مـن إ«گویـد:   یا مانند این حدیث که میاند. و  صفتهاي مباح را مذمت و سرزنش ننموده

ر األ امرة. ينزل عىل محارٍ من حجارةٍ  كل يوم فيسعّ و هر حـدیثی کـه در    ».سعار ثم يعـرجحجارة يقال له: عُ
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 حدیث سازي و جعل احادیث، و اقسام حدیث سازان:هاي  انگیزه -6

 الف) تقرب و نزدیکی به خداوند متعال:

تقرب و نزدیکی نمودن به خداوند متعال با جعل احـادیثی کـه مـردم را بـه انجـام      
آنها را از عواقب و فرجام انجام کارهاي کارهاي خیر و نیکو، تشویق و ترغیب گرداند و 

 زشت و منکر و بد و زشت بترساند.
و این گروه از حدیث پردازان و جعل کنندگان حدیث، گروهی منسوب به زهـد و  
صالح بودند که [براستی] آنها بدترین حدیث پردازان هستند؛ چرا کـه مـردم بـه جهـت     

ضوع آنهـا را پذیرفتنـد و بـدانها گـردن     مو ثاعتماد و اطمینانی که بدانها داشتند، احادی
 نهادند.

[در حقیقت در طول تاریخ کسانی با محاسـن سـفید و سـیماي زاهدانـه و مقـدس      
مآبانه، براي تشـویق و ترغیـب مـردم بـه عبـادات و سـرگرمی آنهـا بـه اوراد و اذکـار          
مخصوص و ترساندن آنها از عواقب گناهان کبیـره و صـغیره، عمـداً احـادیثی را جعـل      

و وسعت اطالعات اسالمی، اخبار کتب   اند، و نیز براي نشان دادن عظمت پیامبر کرده
و کلمات حکماء و اطباء و دانشمندان ملل مختلف را به  -تورات و انجیل  -عهد عتیق 

 يب مـريمأابوعصـمة نـوح بـن اند. و به عنـوان مثـال:    روایت کرده  عنوان احادیث پیامبر

                                                                                                                            
رابطه با مذمت حبشه و سودان باشد، به طور کلّی کذب و جعلی اسـت، زیـرا چنـین امـوري بـا      

میان مردم و لغو امتیازهاي رنگی، نژادي و... تضاد و مخالفت  آنچه اسالم آورده از قبیل مساوات
الزنجـي إذا : «گویـد  دارد و برتري انسانها فقط از روي تقواي آنان است. مانند این حدیث که مـی 

هـا و بردگـان باشـد،     ها، خواجـه  و... همچنین احادیثی که در مذمت ترك »ذا جاع رسقإو نىشبع ز
خـرج مـن لـو علـم اهللا يف اخلصـيان خـرياً أل«گویـد:   موضوع و جعلی است، مانند این حـدیث کـه مـی   

ةً يعبدون اهللاأ دیدگاههاي فقهی معاصر، دکتر یوسف قرضـاوي، بـا انـدکی تصـرف و      ».صالهبم ذريّ
 [مترجم] .298-288، صص 2تلخیص، ج 
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در ثواب تالوت یکایـک    قرآن، از قول ابن عباسهاي  سوره اعتراف کرد که به تعداد
سازي خـود را اینطـور بیـان     ي حدیث قرآن حدیث جعل کرده است و انگیزههاي  سوره

کرده است که وقتی مشاهده کردم مـردم اوقـات خـود را در فقـه ابوحنیفـه و بحثهـاي       
! ایـن احادیـث را    ادارند، تصمیم گرفتم تا در راه خـد  می تاریخی ابن اسحاق، مصروف

 قرآن مصروف نمایند.]هاي  جعل کنم تا مردم اوقات خود را به تالوت سوره
ـه«توان از این گروه به  می و يرسة بن عبـد ربّ [نیز] اشاره کرد. ابن حبان در کتاب  »مَ

مـن «کند که وي گفت: به میسرة بن عبد ربه گفتم:  می از ابن مهدي روایت »الضعفاء«

اي کـه هـر    این احادیث را از کجا آورده ؛»؟حاديث: من قرأ كذا فله كـذااألين جئت هبذه أ

وضـعتُها «کس چنین بخواند، از چنین پاداشی برخوردار است؟ وي در جواب گفت: 

ب الناسأ این احادیث را جعل کردم تا مردم را به انجام آنها تشـویق و ترغیـب    ؛»رغّ

 نمایم!

 هاي اسالمی]: نشان دادن عظمت شخصیت و ؛ب) پشتیبانی کردن مذهبی [از مذاهب

حدیث سازي و جعل حدیث]، پشتیبانی کردن مـذهبی از  هاي  [یکی دیگر از انگیزه
هاي  مذاهب است، به ویژه مذاهبِ طیفهاي سیاسی بعد از نمایان شدن فتنه و ظهور فرقه

 سیاسی همانند خوارج و شیعه.
پشتیبانی و حمایت و جانبداري از  و طیفها در تأیید وها  براستی هر یک از این فرقه

يلعٌّ خـ� البرشـ، مـن شـّك فيـه «مذهب خویش، احادیثی را جعل نمودند؛ مانند حدیث 

؛ علی برترین و بهترین انسانها است، هر کس در برترین بودنش به خود شـک و  »�فر
 .1تردید راه دهد، کافر شده است

ّمـيت ي�ون يف أ«عل نمود: [و مأمون بن احمد هروي نیز حدیثی را بدین مضمون ج

                                                 
 .283، ص 1تدریب الراوي، ج  -1
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ابوحنيفـة رساج «، و نیـز  »بلـيسإميت مـن أىلع  رضّ أدر�س ي�ون ٌل يقال هل �مد بن إرج

و میسرة بن عبد ربـه فارسـی، اعتـراف نمـود کـه هفتـاد حـدیث را در فضـیلت         ». ميتأ
 حضرت علی مرتضی جعل نموده است.]

 ج) وارد کردن ضعف و نقص در اسالم:

اعتقـادان و   بـی  از زنادقـه و کـافران و  اي  ندگان حـدیث، عـده  این گروه از جعل کن
ملحدان بودند که پس از آنکه نتوانستند به طور آشکار [و از راه زور و حمالت نظـامی]  
علیه اسالم توطئه کنند و دسیسه و نیرنگ چینند، تالش کردند و تصمیم گرفتند تا از این 

جلوه دادن اصول و مبادي اسالمی و حقایق و اعتبار  بی مذبوحانه و زبونانه، [براي طریقِ
شرعی] وارد عمل شوند. از این رو بـراي مخـدوش   هاي  مفاهیم نبوي، و تعالیم و آموزه

ساختن و بدنام کردن اسالم و اهانت و افترا وارد کـردن بـدان، بسـیاري از احادیـث را     
 جعل نمودند.

دینی  بی راه کفر و زندقه وکه در » محمد بن سعید شامی«توان به  می و از این گروه
به طور مرفوع روایت اسـت    و الحاد به دار آویخته شد، اشاره کرد. از حمید، از انس

 إنا خاتم انلبي� النيّب بعـدي، أ«فرموده است:]   که [پیامبر
ّ

؛ مـن خـاتم   »ن �شـاء اهللاأال
 مگر اینکه خداوند بخواهد! ،پیامبران هستم که پس از من پیامبري نخواهد آمد

شناسی، [با استفاده از قـوانین   حدیثي  عرصهي  خبره و کارشناسانِ ماهر و استادانِ
و ماهیت اند  علوم حدیث و فن رجال] وضعیت این گونه احادیث جعلی را فاش ساخته

 ، [که1اند. و حمد و ستایش و فضل و احسان از آنِ خداست آنها را تبیین و روشن نموده

                                                 
گوید: یکی از دشمنان اسالم پیش من اعتراف کرد که به تنهایی یکصـد حـدیث را    مهدي عباسی می -1

دشمنان اسالم، چهار هزار «گوید:  جعل کرده و در دسترس مردم قرار داده است. و حماد بن زید می
 .26 شرح نخبۀ، عسقالنی، ص». اند حدیث را جعل کرده

ي خلفاي عباسی با توطئه جعل احادیث به شدت مبارزه گردید و بعـد از آنکـه محـدثینِ     و در دوره 
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حـدیث  ي  داران عرصـه  شائبه و خالص طالیه بی اسالم را با زحمات و خدمات دشمنانِ
 پژوهی و سندشناسی، ناکام و ناامید، و رسوا و زبون گرداند.]

 د) تقرب و نزدیکی به حاکمان و فرمانروایان:

به جهت تقرب و نزدیکی به برخی از حاکمـان و   -برخی از انسانهاي سست ایمان 
پرداختند که موافق و سازگار و متناسب و هماهنگ با  می به جعل احادیثی -فرمانروایان 

غیـاث بـن   ي  انحرافات و گمراهیها و ناهنجاریها و کجرویهاي آنها بودند؛ همانند قصـه 
ابراهیم نخعی کوفی با خلیفه مهدي که در حالی بر خلیفه وارد شد کـه وي بـا کبـوتران    

به خاطر اینکه مـوقعیتی را در نـزد مهـدي بـراي      کرد. [غیاث بن ابراهیم نخعی می بازي
متصـل و متـوالی تـا    اي  خویش دست و پا کند]، حدیثی را با سند خـودش بـا زنجیـره   

 يف نصـٍل إسبق  ال«فرموده است:  روایت کرد که پیامبر پیامبر
ّ

و أو حـافٍر أو خـفٍّ أال

 ».جناٍح 
را به جهت [تقرب و نزدیکی بـه] مهـدي [و    »جناح وأ«ي  وي در این حدیث، کلمه

هماهنگی و موافقت با کبوتر بازي وي] اضافه نمود. اما مهدي این قضـیه را دانسـت، از   

                                                                                                                            
سـاختند،   آگاه با استفاده از قوانین علم الحدیث، آثار مجعول بودن یک سري از روایتها را فـاش مـی  

حادیـث را  کردند کـه ایـن مجموعـه از ا    سازندگان این احادیث در حال بازجویی اعتراف صریح می
 گردید. اند از طرف حکومت، حکم اعدام آنها صادر و اجرا می عمداً جعل کرده

. ق محمد بن سعید بن حسان آمدي را بـه جـرم     ه 145همچنانکه ابوجعفر منصور عباسی در سال  
.   ه 160زندیق بودن و موضوع و جعلی بودن احادیثش به دار مجازات آویخت. و همچنین در سال 

بـه  » عبـدالکریم بـن عوجـاء   «ي استاندار بصره،  ي عباسی به وسیله ق در زمان خالفت مهدي خلیفه
ي تیـز شمشـیر را    ر جعل احادیث اعدام گردید و جالب این بود که این جنایتکار هنگامی که لبهکیف

مـن چهـار   «رسد با صداي بلند فریاد کشید کـه:   در برابر گردن خود دید و مطمئن شد که به قتل می
ث، الباعـث احلثيـ» باشـند.  ي حرام و حـالل مـی   ام و عموماً درباره هزار حدیث براي شما جعل کرده

 [مترجم] . 84ابن کثیر، ص  ،احلديث مح علورش
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من غیاث بن ابـراهیم را   ؛»ذلكعىل  نا محلتهأ«این رو دستور به کشتن کبوتران داد و گفت: 
 وادار به جعل حدیث کردم.

و پـر کـردن جیبهـا و اهـداف نفـس      ها  کسب روزي و امرار معاش [و سیر کردن شکم ) ه

 پرستی و هوا پروري]:

حدیث سازي و جعل احادیث، گاهی به منظـور تقـرب و   هاي  [یکی دیگر از انگیزه
و پـر کـردن جیبهـا و اهـداف نفـس      ها  ر و زور و سیر کردن شکمنزدیکی به صاحبان ز

ست] همانند برخی از قصه پردازان و حکایت کننـدگانی کـه   پرستی و هوا پروري بوده ا
 کننـد و پـولی بـه جیـب     مـی  با قصه پردازي براي مردمان، کسب روزي و امرار معـاش 

پردازند [و آنهـا   می زنند. از این رو به نقل برخی از داستانهاي عجیب و سرگرم کننده می
رند و چیـزي بـه آنهـا بدهنـد؛     دهند] تا مردم بدانها گوش بسپا می نسبت  را به پیامبر

 1همانند ابوسعید مدائنی.

                                                 
 ابن جوزي نقل کرده است که: -1

گویی از جـاي   نماز خواندند. سپس دیدند که قصه» رصـافة«احمد بن حنبل و یحیی بن معین در مسجد « 
انـد:   خویش بلند شد و با نقل این حدیث، قصه را شروع کرد که: احمد بن حنبل و یحیی بن معـین گفتـه  

ال الـه  «فرموده است: هر کس بگویـد:   عبدالرزاق از معمر، از قتاده از انس روایت شده است که پیامبراز 
آفریند که منقارش از طـال و بالهـایش از مرجـان!     اي براي وي می اي پرنده ، خدا در مقابل هر کلمه»اال اهللا

هـاي   نبل و یحیی بن معین نگاهو... و به همین شکل قصه را در حدود بیست صفحه ادامه داد. احمد بن ح
گفـت: راسـتی شـما ایـن حـدیث را       کردند و هر یک بـه دیگـري مـی    تعجب آمیزي با یکدیگر تبادل می

گـو پـس از    ام. و قصـه  گفت: نه به خدا این حـدیث را نشـنیده   اي؟ و هر یک در جواب دیگري می شنیده
ها نشسته بـود کـه در ایـن هنگـام      بخشش ي هاي مردم به انتظار بقیه پایان قصه و گرفتن بخششها و هدیه

گو خیـال کـرد کـه بـراي دادن بخشـش او را       ي دست، او را نزد خود خواند. قصه یحیی بن معین با اشاره
گـو   دعوت کرده است ولی یحیی بن معین به او گفت: چه کسی این حدیث را به تو گفتـه اسـت؟ قصـه   

یحیی بن معین و این احمد بن حنبل اسـت کـه   گفت: احمد بن حنبل و یحیی بن معین! یحیی گفت: من 
گو بدون اینکه به روي خـود بیـاورد گفـت:     ایم. قصه هیچ کدام از ما این مطلب را به عنوان حدیث نشنیده
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 و) مشهور شدن:

حدیث سازي و جعل حدیث، شهرت طلبی و دنبال کـردن  هاي  [یکی دیگر از انگیزه
موقعیتهاي اجتماعی و به دست آوردن جاه و مقام و شهرت و آوازه است] بدین گونه کـه  

وخ حـدیث،  یهیچ یک از اساتید و شـ  به بیان احادیث عجیب و غریبی بپردازند که در نزد
کننـد و آن را   می شود. از این رو سند حدیث را وارونه و واژگون نمی چنین احادیثی یافت

آور و غریب و غیرمـألوف جلـوه نمایـد تـا [مـردم را       ریزند تا عجیب و شگفت می در هم
گرداننـد؛  سان] براي شنیدن آن حدیث از خود، عالقمند و متمایل و راغب و مشـتاق   بدین

 1همانند ابن ابی دحیه و حماد نصیبی.

 2در جعل حدیث: »کرّامیه«اعتقاد  -7

                                                                                                                            
مدتی بود شنیده بودم که یحیی بن معین احمق است تا این لحظه یقین پیدا نکرده بـودم. سـبحان اهللا! تـو    

احمد بن حنبل فقط شما هستید. من از هفده احمد بن حنبـل و یحیـی    کنی که یحیی بن معین و خیال می
ام. احمد بن حنبل آستینش را بر روي خـود کشـید و گفـت: بگـذار بـرود.       بن معین، حدیث روایت کرده

گو برخواست و در حالی که آنها را به باد استهزا گرفته بود بیرون رفت. شـرح نخبـۀ، عسـقالنی، ص     قصه
 . [مترجم]288صبحی صالح، ص ، علوم الحدیث، 72

 .284، ص 1تدریب الراوي، ج  -1
. ق) پیـروي    ه 255کرامیه: از ابوعبداهللا محمد بن کـرام بـن عـرّاف بـن خزامـۀ بـن بـراء (متـوفی          -2

کردند. وي مردي سیستانی و پدرش رزبان [باغبان که تاك انگـور پـرورش دهـد] بـود و چـون       می
 معروف شد.» ابن کرّام«گویند، از این جهت به  »کرّام«رزبان را در زبان پارسی 

وي پنج سال در مکّه مجاور بود و پس از آن به نیشابور رفت و طـاهر بـن عبـداهللا او را بـه زنـدان       
افکند و پس از رهایی به شام رفت و دیگر بار به نیشابور بازگشت. محمد بن طاهر بندش کرد و در 

 رفت و بدانجا درگذشت.رهایی یافت و به بیت المقدس  251سال 
تـرین معتقـدان بـه     اي از مسلمانان و پیرو محمد بن کرام هستند. وي از مفـرط  به هر حال کرامیه، فرقه

یعنی از جهتی کـه متالقـی بـا     -تجسم خالق بود. به پندار او خداوند جسمی محدود است و از تحت 
د: خداونـد ممـاس بـه عـرش خـود یـا       گفتن متناهی، و از فوق نامتناهی است. کرامیه می -عرش باشد 
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اند، بر این باورند که جعل  نامیده شده» کرّامیه«از بدعت گرایان که با عنوان اي  فرقه

[و تشویق مردم بـه انجـام کارهـاي خیـر و نیـک] و      » ترغیب«ي  احادیث فقط در زمینه

از عواقب و فرجام انجام کارهاي زشت و منکر] جایز اسـت؛   [و ترساندن آنها» ترهیب«
که در برخی از طرق حدیث چنین وارد شـده  اند  شان چنین استدالل کرده و بر این گفته

کسی که از قول من به عمـد دروغ بگویـد و   « ؛»متعّمداً يلضّل انلاس...ىلع  من كذب«که: 
ام به من نسبت دهد، تا مردم را گمراه کند [باید جـاي   گفتار و رفتاري را که انجام نداده

 ».خود را در دوزخ آماده سازد]
اند [و بر این  که در حدیث اضافه شده، استدالل نموده» ليضلّ الناس«ي  آنها به جمله
زي و جعل احادیث آنها، نه دشمنی با دین اسالم است و نه سا حدیثي  باورند که انگیزه

و پر کردن جیبهـا و اهـداف   ها  تقرب و نزدیکی به صاحبان زر و زور و سیر کردن شکم
ترغیـب و ترهیـب،   ي  پرستی و هواپروري، بلکه هدفشان از جعل احادیث در زمینه نفس

مـردم بـه عبـادات و     فقط خدمت به اسالم و مسلمانان است! از ایـن رو بـراي تشـویق   
سرگرمی آنها به اوراد و اذکار مخصوص و ترساندن آنهـا از عواقـب و فرجـام گناهـان     

از جعـل    کبیره و صغیره، عمداً احادیث را جعل کردند. و بر ایـن باورنـد کـه پیـامبر    

                                                                                                                            
ي عـرش قـرار گرفتـه اسـت یـا بـر جزئـی از آن، در تفسـیر          متقارب به آن است و در اینکه بـر همـه  

 ، اختالف داشتند.﴾َتَوىٰ سۡ ٱ ِش َعرۡ لۡ ٱ َ�َ  نُ َ�ٰ لرَّحۡ ٱ﴿

ٓ ٱ إَِذا﴿دانستند. و در تفسیر  خدا را محل حوادث و اعراض می  َما او را  ،]١: االنفطار[ ﴾١ نَفَطَرۡت ٱ ءُ لسَّ
ابن کرام در کتاب خود به  ».هنا انفطرت من ثقل الرمحن عليهـاإ«گفتند:  کردند و می به سنگینی وصف می

(یعنی در کیفیت و چگونگی خدا) داشت و از مکـان   »كيفوفيـة اهللا عزوجـل«بابی در  »عذاب القرب«نام 
تعبیر کرده است. برخی از کرّامیان، خداوند را جسـمِ   »حيثوثيـة اهللا«خدا در بعضی از کتابهاي خود به 

نامیدند، و مالقـات و مماسـات    ي جسمها بزرگتر و کاملتر است، می اَجسم، یعنی جسمی که از همه
نفوذ ایـن   آید. تسلط و گفتند: او به صورتهاي زیبا بر زمین فرود می اجسام را بر او قایل بودند و می
 جري بسیار بود. [مترجم]فرقه مخصوصاً در قرن پنجم ه
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حدیثی منع کرده و هشدار داده که براي گمراه کردن مردم باشـد، نـه از جعـل حـدیث     
 ] -العیاذ باهللا  -سالم و مسلمین براي خدمت به ا

که در حدیث باال بدان اشـاره شـده و مـورد    » ليضلّ الناس[«اضافه ي  ولی این جمله
پایه و  بی استدالل و استناد کرامیه قرار گرفته] در نزد حافظان حدیث به اثبات نرسیده [و

 باشد.] می اساس
ــد:  کرامیــه گفتــهي  و برخــی از فرقــه ــه فایــده« ؛»عليــهنحــن نكــذب لــه ال «ان ي  مــا ب

پردازیم، نه به ضـرر و زیـان    می گوئیم و به جعل احادیث می دین او] دروغ [و  پیامبر
ما از حدیث سازي و جعل احادیث، مخدوش ساختن و بدنام کردن ي  [یعنی انگیزه» او.

و اهانت و افترا وارد کردن بدانها نیست، بلکه هـدف مـا خـدمت بـه      ،اسالم و پیامبر
پیامبر و خدمت به دین او است!!! پرواضح است که] چنین استداللی، در انتهاي حماقت 

شــعوري اســت چــرا کــه شــریعت و آیــین پیــامبر گرامــی  بــی و ســخاوت و نــادانی و
ـ هرگز نیازي به دروغگویان و حقّه بازانی ندارد ت  اسالم ه و تقلّـب و  ا [با دروغ و حقّ

نیرنگ] به ترویج و گسترش آن بپردازنـد. و [مسـلماً] چنـین پنـداري، مخـالف اجمـاع       
در این زمینه از خویشـتن مبالغـه   شیخ ابومحمد جوینی مسلمانان نیز است؛ تا جایی که 

 حدیث را داده است.ي  به خرج داده و قاطعانه حکم تکفیر جعل کننده

 ز مفسران در نقل احادیث جعلی [در تفاسیرشان]:اشتباه برخی ا -8

وضع «بدون اینکه  -جعلی در تفاسیرشان  براستی برخی از مفسران در نقل احادیث
 ابی بن کعباند؛ به ویژه احادیثی که از  و اشتباه رفته ابه خط -آنها را بیان کنند » و جعل

 شده است.قرآن وارد هاي  در ثواب تالوت یکایک سوره
 اند] عبارتند از: جعلی پرداخته برخی از این مفسران [که در تفاسیرشان به نقل احادیثو 
 .ثعلبی الف) 
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 .واحدي ب) 

 .زمخشري ج) 

 .بیضاوي د) 

 .شوکانی ) ه 

احادیث «تدوین و گردآوري ي  هایی که در عرصه مشهورترین کتاب -9

 اند: نگاشته شده» موضوع و جعلی

نخســتین و ي  تــألیف ابــن جــوزي. وي از زمــره، »کتــاب الموضــوعات«الــف) 
آید که در این راستا دست به قلم برده و در این زمینه به  می افرادي به شمارترین  قدیمی

قلم فرسایی و تألیف و تدوین پرداخته است؛ و تنها عیبش این است که وي در قضاوت 
ماء و صاحب ، متساهل و کم توجه است؛ از این رو عل»جعل و وضع حدیث«کردن به 

نظران اسالمی، وي را به نقد کشیدند و ایرادها و انتقاداتی را بر او وارد ساختند؛ و کـار  
تدوین و گردآوري احادیث موضوع و جعلی، از راه تحقیق و ي  ابن جوزي را [در زمینه

 پژوهش و تألیف و تصنیف] دنبال کردند.
سیوطی. این کتاب، مختصر کتـاب   ، تألیف»حاديث املوضوعةالآليلء املصنوعة يف األ«ب) 

احادیـث موضـوع و    ،مباحث و موضوعات آن است کـه در آن ي  ابن جوزي، و دنبال کننده
 جعلی دیگري نیز اضافه شده که ابن جوزي به بیان آنها نپرداخته است.

، تألیف ابن عـراق الکنـانی.   »حاديث الشنيعة املوضـوعةتنزيه الرشيعة املرفوعة عن األ«ج) 
 دو کتاب پیشین است که ماالمـال و سرشـار [از نکـات   ي  کتاب، مختصر و خالصهاین 

 1باشد. می ارزنده و وزین] و تصحیح شده و مفید و سودمند و نافع

                                                 
ي حدیث شناسـی و سـندپژوهی،    همچنانکه علماء و محققین و صاحب نظران و اندیشمندان عرصه -1

ي قلم و از راه تحقیق و پژوهش و تـألیف و تـدوین و نگـارش و تصـنیف، بـه شـدت از        به وسیله
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 متروك

 
 

سـبب دوم از   -باشـد   »اتهام [راوي] به دروغگویی«هر گاه سبب طعـن در راوي،  

 »حدیث متروك«چنین حدیثی را  -اسباب طعن در راوي [از نظر شدت و قوت طعن] 
 نامند. می

 »:متروك«تعریف حدیث  -1

[تـرك کـردن، رهـا نمـودن،     » ترك«اسم مفعـول از  » متروك« الف) تعریف لغوي:
که جوجـه از  باشد. و عربها به تخمی  می فاصله گرفتن، نادیده گرفتن، به جاي گذاشتن]

اي کـه [پـس از خـارج     بجا گذاشته شده«گویند؛ یعنی  می »تریکۀ«آن خارج شده باشد، 

                                                                                                                            
ي  یـز بـه وسـیله   کردند؛ سالطین و فرمانروایان اسالمی ن سازي و جعل حدیث، جلوگیري می حدیث

اي، از جعل حدیث به شدت پیشـگیري   شمشیر و از راه اعدام و به دار آویختن حدیث سازان حرفه
. ق، محمـد بـن سـعید بـن       ه 145ي عباسی، در سال  کردند. همچنان که ابوجعفر منصور خلیفه می

همچنـین   حسان آمدي را به جرم زندیق بودن و موضوع و جعلی بودن احادیثش به دار آویخـت، و 
در زمان مهدي عباسی، محمد بن سلیمان [فرماندار مکه]، عبدالکریم بن ابـی العوجـاء را کـه دایـی     

سازي محکـوم بـه اعـدام کـرد، و وقتـی تصـمیم گرفتنـد گـردن          معن بن زائده بود، به جرم حدیث
انان عبدالکریم را بزنند، فریاد برآورد که من چهار هزار حـدیث را در مـورد حـالل و حـرام مسـلم     

 [مترجم]. 291-290ام. علوم الحدیث، صبحی صالح، صص  وضع کرده
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 1»در آن نیست.اي  شدن جوجه از آن] دیگر هیچ نفع و فایده
راوٍ  إسـنادهاحلديث الـذي يف «حدیث متروك عبارت است از:  ب) تعریف اصطالحی:

وجـود داشـته باشـد کـه بـه      اي  ؛ حدیثی کـه در سـند آن، روایـت کننـده    »متهم بالكـذب
 دروغگویی در حدیث، متّهم است.

 اسباب اتّهام راوي به دروغگویی: -2

 یکی از این دو امر است که عبارتند از: ،اسباب اتهام راوي به دروغگویی
 2اینکه آن حدیث فقط از طریق او روایت شده باشد و مخالف با قواعد معلوم الف)
 هم باشد.
اش، به دروغگویی شـناخته شـده باشـد، ولـی در      ر کالم عاديیا اینکه راوي د ب)

حدیث نبوي، از او دروغی، ظاهر و نمایان نشده باشد. [یعنی راويِ حـدیث، در مسـایل   
 دروغگو باشد.] -غیر از حدیث نبوي  -دیگر 

 مثال حدیث متروك: -3

از علـی   ،از ابوالطفیل ،همانند حدیث عمرو بن شَمر جعفی کوفی شیعی که از جابر

��ـرب يـوم عرفـة و يقنت يف الفجر  اكن انليب«اند:  و عمار روایت کرده که آن دو گفته

 در نماز صـبح قنـوت    پیامبر« ؛»يام الترش�ق�قطع صالة العرص آخر أو من صالة الغداة
خواند و از نماز صبح روز عرفه، شروع به گفتن تکبیرات تشریق [اهللا اکبر اهللا اکبر، ال  می

                                                 
بیان کرده است و قبل از ایشان، نه ابن صالح بـه  » النخبـة«این نوع را فقط حافظ ابن حجر در کتاب  -1

 بیان آن پرداخته و نه عالمه نووي.
ي  : قواعد کلّی و عامی است که علماء و صاحب نظـران اسـالمی، آنهـا را از مجموعـه    قواعد معلوم -2

ـةاأل«ي  اند؛ مثل قاعـده  نصوصِ کلّی صحیح، استنباط و استخراج کرده اصـل، بـري    ،»صـل، برائـة الذمّ
 بودن ذمه است.
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آخـرین روزهـاي    کـرد، و در نمـاز عصـرِ    می اال اهللا و اهللا اکبر، اهللا اکبر و هللا الحمد]اله 
 »نمود. می تشریق، گفتن تکبیرات را قطع

، وي 1»مرتوك احلديث«اند:  عمرو بن شَمر گفتهي  نسائی و دار قطنی و دیگران درباره
 2به دروغگویی در حدیث متهم است.

 حدیث متروك:ي  درجه -4

اسـت، و   »حدیث موضوع و جعلی«ضعیف،  گذشت که بدترین نوع حدیثپیشتر 

، و سـپس  »معلّـل «، و بعـد حـدیث   »منکـر «، سپس حدیث »حدیث متروك«پس از آن 

قـرار دارد. و بـر   » مضطرب«، و در آخر حدیث »مقلوب«و بعد حدیث » مدرج«حدیث 
بنـدي و   طبقـه  اعتبـار را] مرتّـب و   بی ال، حافظ ابن حجر، [احادیث ضعیف ووهمین من

 3ساماندهی و ردیف نموده است.
  

                                                 
 .268، ص 3میزان االعتدال، ج  -1

داند که به دروغ گفتن متهم باشد  را کسی می» ثمرتوك احلدي«، رشح نخبة الفكرابن حجر در کتاب  -2

 باشد. [مترجم] می» منكر احلديث«تر از  و از نظر جرح، یک مرتبه پائین

 به بعد. 46با شرحش ص  النخبة، و 295، ص 1نگا: تدریب الراوي، ج  -3
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 منکر

 
 
 

تـوجهی   بی کثرت غفلت و«، یا »اشتباه و غلط زیاد«هر گاه سبب طعن در راوي، 

 -باشـد  » بند و باري بی فسق و فجور و هرزگی و«و یا » مالحظگی بی اعتنایی و بی و
 ؛-قـوت طعـن]   ر راوي [از نظـر شـدت و   سبب سوم، چهارم و پنجم از اسباب طعن د

 نامند. می »حدیث منکر«چنین حدیثی را 

 تعریف حدیث منکر: -1

[انکار کردن، تکـذیب نمـودن،   » انکار«، اسم مفعول از »منکر« الف) تعریف لغوي:

[اعتراف کـردن، اقـرار نمـودن، تسـلیم     » اقرار«رد کردن، نشناختن، باور نکردن]، و ضد 
 شدن، پذیرفتن، تأیید کردن] است.

را بـا تعریفـات متعـدد و گونـاگونی      منکرعلماي حدیث،  اصطالحی: ب) تعریف
 اند که عبارتند از: اند که مشهورترین آنها دو تعریف تعریف نموده

ش غلطُه، إسنادهاحلديث الذي يف « -1 منکـر بـه   « ؛»ظهـر فسـقهأو  كثـرت غفلتـه،أو  راوٍ فَحُ
داشـته باشـد کـه اشـتباه و     وجود اي  شود که در اسناد آن، روایت کننده می حدیثی گفته

مالحظگی باشـد،   بی اعتنایی و بی توجهی و بی غلطهایش زیاد باشد، یا زیاد اهل غفلت و
اش، ظاهر شده باشد. [بنا به ایـن تعریـف،    بند و باري بی و یا فسق و فجور و هرزگی و

 الـف) حدیث وقتی منکر است که راوي، یکی از این سه خصوصـیت را داشـته باشـد:    

یعنـی مرتکـب    -از حدود خداوند در رفتـه باشـد    ج)غفلت زیاد.    ب)حش.  غلط فا
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 »فسق شده باشد.]
و  1این تعریف را حافظ ابن حجر بیان کرده و آن را به غیـرش نسـبت داده اسـت.   

 خویش آورده و گفته است:ي  همین تعریف را در منظومه بیقونی

ـــــــــه راوٍ غـــــــــدا ـــــــــرد ب  ومنكـــــــــر الف
 

 تعديلــــــــــــــــه ال حيمـــــــــــــــــل التفـــــــــــــــــردا 
 

شود که فردي که عدالتش تغییـر و تبـدیل یافتـه، در یـک      می منکر به حدیثی گفته
طبقه از سند به طور منفرد، حدیث را روایت کرده باشد [و متن حدیث، نه با این سند و 
نه با سندهاي دیگر روایت نشده باشد و ناشناخته باشد] و راويِ آن حدیث به حـدي از  

 شود. روایتش به طور فردي مورد پذیرش واقعثقه و اتقان نرسیده که 
حـدیثی اسـت کـه راويِ ضـعیف      ،منکـر « ؛»ما رواه الضـعيف خمالفـاً ملـا رواه الثقـة« -2

فرد ثقه آن را نقل کند. برخالف روایت« 
که حافظ ابن حجـر بـه بیـان آن پرداختـه و بـدان      است این تعریف، همان تعریفی 

چیزي افزوده شده است،  -نسبت به تعریف اول  - تعریف اعتماد نموده است. و در این
 است.» ثقه و معتبر فرد مخالفت راويِ ضعیف با روایت«و آن قید 

 تفاوت میان حدیث منکر با حدیث شاذّ: -2

[ثقـه و معتبـر و عـادل و ضـابط]، آن را      2شاذّ، حدیثی است که راويِ مقبول الف)
 کند. می برخالف حدیث راويِ راجحتر و برتر از خود، نقل

 و منکر، حدیثی است که راويِ ضعیف، برخالف روایت فـرد ثقـه، آن را نقـل    ب)
 نماید. می

                                                 
 .47، ص النخبةنگا: شرح  -1
و راوي حسن [یعنی راوي عـادلِ   در اینجا هدف از مقبول: هر حدیثی است که شامل راوي صحیح -2

 ضابط با ضبط کامل، یا راوي عادل با ضبط غیرکامل] باشد.
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از این دو تعریف دانسته شد که وجه اشتراك حدیث منکر و حـدیث شـاذّ در ایـن    
، شرط است. [در منکـر شـرط اسـت کـه راوِي ضـعیف،      »مخالفت«است که در هر دو 

حدیث را برخالف روایت فرد ثقه نقل کند. و در شاذ، شرط است که راويِ ثقه و معتبر، 
حدیث را بر خالف راويِ راجحتر و برتر از خود نقل نماید.]؛ و وجه افتـراق آن دو، در  

و عادل] است، ولی در حدیث  [ثقه و معتبر» مقبول«این است که راوي در حدیث شاذ، 
 ، ضعیف است.»منکر«

براستی کسانی که منکر و شاذ را یـک   ؛»بيـنهام وقد غفل من سوّ «گوید:  1ابن حجر

 2اند. مالحظگی شده بی اعتنایی و بی توجهی و بی دانند، دچار غفلت و می نوع

                                                 
آورد: شاذ و منکر در این که هر کدام به  ابن حجر در بیان تفاوت میان حدیث شاذ با منکر، چنین می -1

عنی کـه  شوند، مشترك هستند، و اختالف آنها فقط در مراتب راویان است. بدین م دو نوع تقسیم می
وقتی حدیثی را به تنهایی روایت کند و حدیثش متابع و یـا شـاهد نداشـته باشـد و     » راوي صدوق«

ضبط او در حد راويِ صحیح و یا حسن نباشد، حدیث او یکی از اقسام شاذ اسـت؛ و اگـر در ایـن    
آن تر از خود] نیز داشته باشد، شذوذ آن بیشتر شده و چه بسـا کسـانی    حالت، حدیث مخالف [قوي

ي راوي حدیث صحیح و یا حسن برسد، اما با حـدیث راويِ   را منکر بنامند. ولی اگر راوي به مرتبه
باشد و دلیل نامگذاري شاذ نیز بـه همـین    تر از خود، معارض و مخالف باشد، نوع دوم شاذ می قوي

 خاطر بوده است.
ه و یـا راوي منفـردي کـه در    ولی وقتی راويِ منفرد مستور و یا راويِ منفرد، موصوف به سوء حافظ 

بعضی اساتیدش تضعیف شده باشد، حدیثی را بدون متابع و یا شاهد روایت کند، این یکـی  روایت از 
از اقسام منکر است که از این دست، الفاظ بسیاري از اهل حدیث در توصیف احادیث به منکـر یافـت   

ز در مخالفت درآید، قسم دوم حـدیث  تر از خود] ا شود. و اگر چنین حدیثی با احادیث دیگر [قوي می
 .هستند منکر است که اکثراً بر این رأي دوم

مطلق «ي آنها هم شـامل   شود و هر دو بنابراین و با این توضیح، تفاوت بین شاذ و منکر مشخص می 
 [مترجم] گیرند. را دربرمی» تفرد با قید مخالفت«هستند و هم » تفرد

علـوم  «ابن حجر از این قول، ابن صالح است، چـرا کـه وي در    . و منظور38، ص رشح نخبة الفكر -2
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 مثال حدیث منکر: -3

توجه، یـا   بی محافظه و بی مثال براي تعریف اول [که راويِ حدیث، خیلی الف)

 :بند و باري باشد.] بی زیاد اهل اشتباه و غلط، و یا اهل فسق و فجور و هرزگی و
ن قیس از بهمانند حدیثی که نسایی و ابن ماجه از طریق ابی ز کُیر یحیی بن محمد 

کـه  انـد   به طـور مرفـوع روایـت کـرده     ، هشام بن عروة از پدرش [عروة]، از عایشه

ـح بـاتلمر، فـ«فرموده است:]   [پیامبر
َ
 ؛»الشـيطان�لـه غضـب أذا إدم آن ابـن إلكـوا ابَلل

خورد، شیطان خشمگین  می خرماي نارسیده را بخورید؛ چرا که هر گاه فرزند آدم آن را«
 »شود. می و ناراحت

أخـرج لـه مسـلم يف هـو شـيخ صـالح و بـوزكُريهذا حديث املنكر، تفرد به أ«گوید:  می نسایی

این حدیث، منکر است؛ چرا که ابو زکُیر به « ؛1»نه مل يبلغ مبلغ من حيتمل تفـردهغري أاملتابعات 
بـوده   2خود به روایت آن پرداخته اسـت. و وي پیرمـردي صـالح   ي  طور تنهایی در طبقه

کتابش، حـدیث نقـل نمـوده اسـت، ولـی او بـه       » متابعات«است که امام مسلم از او در 
نرسیده که حدیثش به طور فردي مورد پذیرش و قبـول، واقـع   از [ثقه و اتقان] اي  درجه
 »شود.

مثال براي تعریف دوم [راويِ ضعیف برخالف روایت فرد ثقـه، حـدیث را    ب)

 :نقل کند]

                                                                                                                            
واملنكر ينقسم قسمني عىل مـا ذكرنـاه «، منکر و شاذ را یکی معرفی نموده و گفته است: 72ص » الحدیث

. یعنی همان طور که شاذ را به دو دسته تقسیم کردیم، منکر نیز به دو دسته تقسیم »نه بمعناهإيف الشاذ ف
 منکر به معناي شاذ است. شود، چرا که می

 .240، ص 1تدریب الراوي، ج  -1
منظور این است که وي در دیانت، صالح بوده است. و وقتی در حدیث و روایت مد نظر باشـد، بـه    -2

 شود. [مترجم] آورده می» صالح الحدیث«صورت 
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همانند آنچه ابن ابی حاتم از طریق حبیب بن حبیب الزیات، از ابواسحاق از عیـزار  

قـام أمن «اند:  فرموده  گرامی اسالم که پیامبراند  نقل کرده  بن حریث، از ابن عباس

هر کس نماز را بر پـاي  «؛ »الضيف، دخل اجلنة ىقرو صامو حّج ابليتو الز�ة ىتآو الصالة
کعبه برود و [ماه رمضان ي  حج خانهدارد، و زکات و حقوق واجب مالی را بپردازد و به 

 »شود. می نوازي کند، وارد بهشت را] روزه باشد و مهمان
هــو و فــاً ويب اســحاق موقأنّ غــريه مــن الثقــات رواه عــن هــو منكــر، أل«گویــد:  مــی ابوحــاتم

از دیگـر   -» حبیب بـن حبیـب الزیـات   «؛ این حدیث، منکر است؛ چرا که غیر »املعـروف
[بر ابن عباس از طریق] ابواسـحاق   1این حدیث را به طور موقوف -راویان ثقه و معتبر 

اند. و این حدیث [که از طریق این راویان ثقه و معتبر به طور موقوف بـر ابـن    نقل کرده
 باشد. می »معروف«عباس از طریق ابواسحاق نقل شده است] 

 حدیث منکر:ي  درجه -4

، روشن شـد کـه نـوع ضـعف در     »منکر«پیشین از حدیث ي  از دو تعریف یاد شده
، یا عبارت از حدیثی اسـت کـه راويِ آن   »منکر«منکر، خیلی زیاد است. زیرا که حدیث 

 تـوجهی و  بـی  کثـرت غفلـت و  «، یـا  »اشـتباه و غلـط زیـاد   «فردي ضعیف و متّصف به 
اسـت؛ و یـا   » بند و بـاري  بی فسق و فجور و هرزگی و«و یا » مالحظگی بی اعتنایی و بی

روایت فرد ثقـه و معتبـر، آن را نقـل     عبارت از حدیثی است که راويِ ضعیف برخالف
کند، و [پرواضح است که] در هر دو قسم، ضعف و نقـص شـدیدي وجـود دارد، و بـه     

منکـر در شـدت ضـعف، پـس از     ي  گذشـت کـه درجـه   » متروك«همین دلیل در بحث 

                                                 
ایـن اسـت کـه    »: مقطوع«خبر به صحابی وصل گردد. مانند ابن عباس در حدیث باال. و »: موقوف« -1

نسـبت داده شـود.    حـدیثی اسـت کـه بـه پیـامبر     » مرفوع«روایت حدیث به تابعی وصل شود. و 
 [مترجم]



  
 188 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

 است.» متروك«ي  مرتبه
 
 
 

 1فومعر

 

 

آگـاه شـد، درك   [دانسـت،  » عـرَف «اسم مفعول از » معروف« الف) تعریف لغوي:
 باشد. می کرد]

ــف اصــطالحی: ــارت اســت از:  ب) تعری مــا رواه الثقــة خمالفــاً ملــا رواه «معــروف عب

روایت راويِ ضعیف، آن را نقـل  حدیثی است که راوي ثقه و معتبر، برخالف  ؛»الضعيف
 کند.

اسـت؛ یـا بـه    » منکـر «مقابلِ حـدیث  ي  با این تعریف، نقطه» معروف«پس حدیث 
مقابل و برعکس تعریف منکـري اسـت   ي  دقیقتر: تعریف حدیث معروف، نقطهتعبیري 

 که حافظ ابن حجر بدان اعتماد نموده است.

 مثال حدیث معروف: -1

گذشت. » منکر«اما مثال حدیث معروف، همان مثال دومی است که در نوع حدیث 

                                                 
بیان شود، چرا که مورد بحث در اینجا، بیـان انـواع خبـر    » معروف«در اینجا مناسب نبود که حدیث  -1

احتجـاج و اسـتناد   است کـه بـدان   » مقبول«از اقسام » معروف«مردود است و چنانکه مشهور است، 
در اینجا [در انواع خبر مردود] بدان خاطر بود کـه  » معروف«شود [نه اقسام مردود]. و علت ذکر  می

 دارد.» منکر«مناسبتی با قسیم خود: 
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ثقه و معتبري که به طـور   ]، ولی از طریق راویانِ»الز�ة و... آىتو قام الصالةمن أ«[حدیث 
پـس از اینکـه حـدیث     -اند. زیرا که ابن ابـی حـاتم    موقوف بر ابن عباس روایت کرده

گفته است: این حدیث، منکـر   -حبیب بن حبیب الزیات را به طور مرفوع روایت کرده 
این حدیث  -از دیگر راویان ثقه و معتبر  -» حبیب بن حبیب الزیات«است چرا که غیر 

از اند؛ و این حدیث [کـه   به طور موقوف [بر ابن عباس] از طریق ابواسحاق نقل کردهرا 
از طریـق ابواسـحاق    -بر ابن عباس  -طریق این راویان ثقه و معتبر که به طور موقوف 

 باشد. می »معروف«نقل شده است] 
 
 

 

لَّلْمع 

 
 

 تعریف معلَّلْ -1

سبب ششم از اسباب طعن در راوي [از  -باشد » وهم«هر گاه سبب طعن در راوي 

 نامند. می »معلّل«چنین حدیثی را حدیث  ،-نظر شدت و قوت طعن] 

هُ بكذاأ«اسم مفعول از  الف) تعریف لغوي: لَّ آیـد، و قیـاسِ    می »معلُّ«ي  به صیغه »عَ

ـلَّ أَ «ي  فصیح نیز خواهان این است کـه مفعـولِ صـیغه    مشهور صرفی، و لغت ـلُّ «، »عَ عَ  »مُ

لَّلْ «بیاید [نه  عَ ـلْ «]. و تعبیر این قسم به »مُ لَّ عَ در نزد اهل حدیث، برخالف چیزي است  »مُ
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 1باشد. می که در لغت، مشهور و متداول
که چنین تعبیري در نزد اند  تعبیر نموده» معلُول«و برخی از محدثین، این قسم را به 

 2دانان، ضعیف و مطرود است. عربها و لغت
عـىل  احلديث الذي اطّلع فيه«، عبارت است از: »معلَّل«حدیث  الحی:ب) تعریف اصط

ة تقدح يف صحته مع أ ؛ حدیثی است کـه در آن بـر علّتـی قادحـه و     »ن الظاهر السالمة منهاعلّ
آور به صحتش، اطالع و آگاهی یافته شود [که از ارزش و اعتبـار حـدیث کاسـته و     زیان

که برحسب ظاهر، آن حـدیث خـالی از عیـب و    صحت آن را زیر سؤال برد]، در حالی 
 حدیث، اثري از آن علّت به چشم نخورد.] نقص است [و در ظاهرِ

حدیثی است که در آن، عوامـل و اسـباب پنهـانی کـه     »: معلّل«[و به تعبیري دیگر، 
آشـکار شـود بـه    که اگر داشته باشد باشد، وجود  می مربوط به متن حدیث و یا سند آن

رساند، اگر چه برحسب ظاهر، حـدیث خـالی از عیـب     می زیان صحت حدیث، ضرر و
اي دارد که جز خبرگان و متخصصانِ حدیث، به آن پـی   باشد، ولی علّت یا علل پوشیده

 نخواهند برد.
آن از لحـاظ رفـع و وقـف و     حدیثی است کـه راويِ »: معلّل«تر،  و به تعبیري دقیق

اتصال و انقطاع و داخل کردن حدیثی در حدیث دیگر، دچار اشتباه شده باشد، ولـی در  
رساند، سـالم   می عیوب و نقائصی که به صحت حدیث ضرري  ظاهر، حدیث او از همه

پنهـانی  هـاي   باشد؛ اما محدثینِ باریک بین و اهل تخصص در علم حدیث، بتوانند عیب
و تـرین   را ظاهر نموده و آن را به نقد کشند. و براستی ایـن قسـم از مشـکل   این حدیث 

 است.] علم الحدیث درایتیانواع ترین  پیچیده

                                                 
له«اسم مفعول از » معلّل«زیرا  -1 باشد. و به  [مشغولش کرد و سرگرمش نمود] می »أهلاه«و به معناي  »علَّ

 آید. را نیز می» اش الالیی دادن مادر بچه«معناي 
 . 81آید. نگا: علوم الحدیث، ص  زیرا اسم مفعول از رباعی [یعنی اَعلَّ] بر وزن مفعول نمی -2
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 تعریف علّت: -2

سـبب پنهـانی و   « ؛»سبب غامض خفي قادح يف صحة احلـديث«عبارت است از: » علّت«
گردد] به صـحت  اي که [مربوط به متن حدیث و یا سند آن باشد که اگر آشکار  پوشیده

 »رساند. می حدیث، ضرر و زیان
شود که از دیدگاه علماي حدیث، ضـروري   می از این تعریف علّت، چنین برداشت

 یابد که عبارتند از:دو شرط تحقق » علّت«و الزامی است که در 

 غموض و ابهام و پنهان شدگی و پوشیدگی. الف) 

 ضرر و زیان وارد کردن به صحت حدیث. ب) 
مثل اینکه علّت، ظاهر و آشکار باشـد و   -پس اگر یکی از این دو شرط مختل شد 

در آن هنگـام در اصـطالح [علـم     -حـدیث نبـود   آور به صـحت   یا علّت، قادح و زیان
 گویند. نمی »علّت«الحدیث] بدان 

 گردد: می اش، اطالق بر غیرمعناي اصطالحی» علّت«گاهی  -3

از » علّت«بیان کـردم،  » علّت«بخش پیشین از تعریف به تحقیق مراد از آنچه من در 

را بر هر طعـن و نقصـی کـه    » علّت«دیدگاه و اصطالح محدثان بود، ولی احیاناً محدثان 
خفی و پوشیده و پنهان «کنند، اگر چه این طعن و نقص،  می متوجه حدیث شود، اطالق

دار  بکاهـد و آن را خدشـه  [که از ارزش و اعتبار حدیث » آور قادح و زیان«، یا »و مرموز
 کند] نباشد.
از نوع اول [که پس از بررسی، در آن عاملی ظاهر شود که از ارزش حـدیث   الف)

حالی که در ظـاهر حـدیث، اثـري از آن علّـت     کاسته و صحت آن را زیر سؤال برد در 
شدن راوي به توان به این موارد اشاره کرد: مجروح  می مشاهده نشود و به چشم نخورد]

مالحظگی، و یا سوء حافظه و مانند  بی اعتنایی و بی توجهی و بی دروغگویی، یا غفلت و
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 را موردي از علل الحدیث خوانده است.» نسخ«و ترمذي  -از انواع جرح رجال  -اینها 

شـود و متوجـه    مـی  از آن ناشی علّتو از نوع دوم [عوامل ضعف دیگري که  ب)
 نباشـند] » آور قـادح و زیـان  «یـا  » خفی و پوشـیده «شوند؛ اگر چه این عوامل  می حدیث

ضـرر و  توان به این مورد اشاره کرد: مجروح شدن به مخالفتی که به صحت حدیث،  می
نمایـد، ماننـد:    نمـی  دار کاهد و آن را خدشـه  نمی کند و از ارزش حدیث نمی زیانی وارد

و متصـل   آن حـدیث را بـه صـورت مسـند     ،کسی که فردي عادل و ثقـه  حدیث مرسلِ
مـن احلـديث الصـحيح مـا هـو «انـد:   محـدثان گفتـه  روایت کرده باشد. تا جایی که برخی از 

باشـد. [و حتـی    می معلَّل [معلول] از انواع حدیث صحیح، حدیث صحیحِ ؛»صحيح معلّل
 حدیث صحیح است.] اند: حدیث صحیحِ شاذ نیز از انواعِ فراتر از این، کسانی نیز گفته

[شناخت] علل حدیث، و ظرافت و حساسیت و پیچیدگی و باریکی اهمیت  -4

شناخت علل حدیث به مهارت و خبرگی و کمال ي  آن، و کسانی که در زمینه

 اند: رسیده

، از مهمترین و برترین و دقیقترین و ظریفترین علوم حدیث »علل حدیث«شناخت 
اي دارد کـه جـز    ی و پوشیدهزیرا که نیاز به کشف عوامل و اسباب پنهان ؛آید می به شمار

ت آنها مشخص و هویـدا  براي خبرگان و کارشناسان و متخصصان علوم حدیث، وضعی
 نیست.

گان و انسـانهاي بافراسـت و   سان و خبرو بدون تردید، حافظان و ضابطان و کارشنا
اند؛ از این  شناخت علل حدیث، به مهارت و خبرگی و کمال رسیدهي  بادرایت، در زمینه

اند،  ور نشده این دریاي ژرف جز تعداد اندکی از ائمه و پیشوایان غوطهي  بحبوحه رو در
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 1همانند: ابن مدینی، احمد، بخاري، ابوحاتم و دارقطنی.

شود؟ [یعنی علّت در چه اسنادي،  می متوجه چه اسنادي ،تعلیل [علّت] -5

 یابد؟]: می تحقق

ر، دربردارنده و شـامل تمـام   شود که برحسب ظاه می تعلیل [علّت]، متوجه اسنادي
شرایط صحت باشد؛ چرا که حدیث ضـعیف، نیـازي بـه تحقیـق و بررسـی از علـل آن       

شود [از ایـن   نمی است، بدان عمل خبر مردود، از [انواع] »ضعیف«نیست. و از آنجا که 
آور بـه   رو نیازي به تحقیق و بررسی و تجزیه و تحلیلِ عوامـل و اسـباب پنهـانیِ زیـان    

 حدیث در آن نیست.]صحت 

[در متن یا سند حدیث] را تشخیص داد و » علّت«توان  میاي  به چه وسیله -6

 شناخت؟:

[پنهانی و پوشیده در حدیث] پی بـرد و آن   توان به علّت می چندین امري  به ذریعه

                                                 
ن حدیث و یا پیشتر گفتیم که علّت حدیث، عبارت است از: عوامل و اسباب پنهانی که مربوط به مت -1

رساند، اگر چه برحسب ظاهر، حـدیث   سند آن باشد که اگر آشکار شود به صحت حدیث ضرر می
خالی از عیب باشد، ولی علّت یا علل پوشیده و پنهانی دارد که جز خبرگان و متخصصـان حـدیث،   

شده و  بدان پی نخواهند برد. همانگونه که طبیب حاذق در انسان سالم و تندرست به بیماري کمون
 مستور در وي آگاهی خواهد یافت، متخصص علم حدیث هم همانگونه خواهد بود.

و براستی علّت معیوب [در سند و متن حدیث] را فقط پیشوایان و متخصصان این فن و کسانی کـه   
شناسند و  اند و از لحاظ اسناد و متون، از خبرگی و مهارت خاصی برخوردارند، می با احادیث زیسته

آید و اشـکالی در آن دیـده    ان معنی است که حدیث در ظاهر امر مقبول و پذیرفته به نظر میاین بد
شود، ولی اگر صرافان و ناقدان حدیث، آن را نقد و بررسی و تجزیه و تحلیل نمایند، به سرعت  نمی

یابند و به همین دلیـل اسـت کـه در     پایگی آن حدیث باشد، در آن می خللی که موجب سستی و بی

 تأسیس گردیده است. [مترجم]» العلل«وم حدیث، علمی به نام عل



  
 194 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

 از آنها عبارتند از:را تشخیص و تمییز داد که برخی 
 قل حدیث].تفرّد راوي [فرد بودن راوي در ن الف) 

 مخالفت دیگران با راوي [شذوذ]. ب) 

 1و یک سري قرائن دیگر در حدیث، که به دو قسم (الف و ب) ملحق شود.ج)  
را بـه   ]فرد آشنا و آگاه به این فـن [فـن علـل الحـدیث     این امور، توجهي  مجموعه

یـا بـه   کند؛ و این آشنایی به تـوهم راوي،   می توهمی که از جانب راوي رخ داده، جلب
روایت نمـوده، و یـا بـه     »موصول«در حدیثی است که آن را به صورت » ارسال«خاطر 

خـاطر  نقل کرده، و یـا بـه   » مرفوع«در حدیثی است که آن را به صورت » وقف«جهت 
در غیـر ایـن مـوارد، بـه      2اینکه حدیثی را در حدیث دیگر داخل نموده و یا تـوهمی القـاگر  

جه به قرائن]، فرد متوجه علّت شود و بر آن حدیث، حکم به طوري که با ظن غالب [و با تو
 ]عدم صحت آن دهد. [یعنی حدیث را از حالت صحت خارج کند.

 »:حدیث معلّل«شناخت ي  شیوه -7

روش شناخت علّت در حدیث، این است که تمامی سندهاي آن گردآوري شـود و  
ه و بررسـی و پـژوهش و   در اختالفی که بین راویان حدیث وجود دارد، دقـت و مطالعـ  

بـا توجـه بـه حفـظ و      -تجزیه و تحلیل گردد و مکانت و جایگاه هر کـدام از راویـان   

                                                 
 )2اضطراب متن یـا سـند حـدیث.     )1گردد، عبارتند از:  عللی که موجب قدح و ضعف حدیث می -1

اشتراك اسمی روات که موجب اشتباه ثقـه بـه    )4وقف حدیث مرفوع.   )3ارسال حدیث موصول.  
ب قدح و ضعف نیست، مانند جـایی کـه هـر دو راويِ    غیرثقه شود. [ولی گاهی اشتراك اسمی موج

هم نام، ثقه باشند. مانند تعلیل در اسناد احمد بن محمد بن عیسی که هم نام احمد بـن محمـد بـن    
ادخـال حـدیث در حـدیث دیگـر. و جهـاتی دیگـر. و        )5خالد برقی است، و هر دو ثقه هستند.]  

 ر مثال آورده است. [مترجم].، ده جهت را با ذک167سیوطی در تدریب الراوي، ص 
 توهمی که باعث شده راوي در موردي دچار اشتباه شود. [مترجم] -2
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مورد مقایسه و موازنه قرار بگیرند، و پـس از آن، حکـم    -منزلتشان و ضبط و اتقان آنها 
 1به معلول بودن روایت داده شود.

 افتد؟: می در چه جایی اتفاق» علّت« -8

علّت [ممکن است] در سند حدیث وجود داشته باشد کـه وقـوع علـت نیـز      الف)
[حـدیث  » ارسالِ«[حدیث مرفوع]، و » وقف«بیشتر در سند است. همانند علّت به خاطر 

 موصول و مسند].
و ممکن است علّت در متن حدیث وجود داشته باشـد کـه وقـوع آن در مـتن      ب)

خواندن بسـم اهللا  «افتد. همانند حدیثی که  می حدیث [به نسبت سند حدیث] کمتر اتفاق
 2را نفی کرده است.» الرحمن الرحیم در نماز

                                                 
اي که نتوان سندهاي مختلـف آن را جمـع آوري    از علی بن مدینی نقل شده که گفته است: در زمینه -1

 توان به خطا و اشتباه آن پی برد. [مترجم] کرد، نمی
حدیثی است که مسلم آن را به طور انفرادي [منظور ایـن اسـت کـه در     مثال علت در متن حدیث: -2

باشد که  می روایت آن، بخاري با مسلم همراهی نکرده است] نقل نموده است. و آن حدیث انس
ي حمد، نفـی کـرده اسـت و از     را در سوره» بسم اهللا الرحمن الرحیم«به صراحت قرائت و خواندن 

فكـانوا يسـتفتحون القـراءة باحلمـد هللا رب «انـد:   یث را چنین روایت کردهآنجا که بیشتر محدثان لفظ حد

کردند و  ي الحمد هللا رب العالمین شروع می آنها نماز را با سوره«، »العاملني من غري تعرض لذكرا لبسـملة
کسانی همین حدیث را مبنا قرار داده و روایت مسلم را معلول ». گفتند. در مورد بسم اهللا چیزي نمی

اند. و این [حدیث دوم که از بسم اهللا چیزي نگفته] همان حدیثی است که بخاري و مسلم در  انستهد
صحیحین بر نقل آن متفق هستند و نظرشان بر این بوده است: کسانی کـه حـدیث را بـا لفـظ فـوق      

اند، در واقع الفاظ حدیث را بـا مفهـومی کـه خـود برداشـت کـرده        الذکر [لفظ حدیث انس] آورده
انـد کـه    چنان برداشت کرده» كانوا يستفتحون القراءة باحلمد هللا«ي  اند به طوري که از گفته یت نمودهروا

اند. بنابراین با توجه بـه فهـم    گفته ي حمد] بسم اهللا نمی آنها [ابوبکر و عمر و عثمان در شروع سوره
  ین معنـی اسـت:اند. چرا که اصل حدیث به ا خود، حدیث را روایت کرده و دچار اشتباه شـده
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 برد؟: می آیا اگر علّت در سند باشد، صحت متن را زیر سؤال -9

حـدیث را بـا    سند و مـتنِ  افتد که صحت می وقتی علّت در سند باشد، اتفاق الف)
یابی، مرسل [و یـا   ت که پس از علّتهم زیر سؤال ببرد. و این همانند حالت حدیثی اس

 موقوف] شناخته شود.
حدیث،  متنِ برد و به صحت می و گاهی فقط صحت سند حدیث را زیر سؤال ب)

رسد؛ مثل حدیث یعلی بـن عبیـد کـه از     نمی شود و بدان آسیبی نمی ضرر و زیانی وارد
ــوري ــر  ،ث ــن عم ــار، از اب ــن دین ــرو ب ــه     از عم ــرده ک ــت ک ــوع روای ــور مرف ــه ط ب

 ».ابلّيعان باخليار...«اند:]  فرموده  [پیامبر
عبداهللا «دچار توهم شده و در سند حدیث به جاي » یعلی بن عبید«در این حدیث 

بیان سند واقعی ه گفته است، در حالی که حق این بود که ب» عمرو بن دینار«، »بن دینار
ثوري عـن عبـداهللا بـن دینـار عـن ابـن عمـر...]        ی بن عبید عن سفیان الحدیث [یعل

است، هر چند که در سند حدیث، علّـت  » صحیح« ،بپردازد. به هر حال، متن حدیث
وجود دارد؛ چرا که هر دو تاي آنها [عبداهللا بن دینار » اشتباه و غلط راوي«رخ دادن 

ي  [عبداهللا] بـا ثقـه  جایی ثقه  باشند و جابه می و عمرو بن دینار] راویانی ثقه و معتبر
آورد، هـر چنـد کـه در     نمی دیگر [عمرو]، ضرر و زیانی به صحت متن حدیث وارد
 ترتیب و سیاق سند، اشتباه و خطایی اتفاق افتاده است.

[و » علل حدیث«تدوین و نگارش ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -10

                                                                                                                            
  ي فاتحه بـوده اسـت و در    خواندند، سوره هاي قرآن را که آنها در شروع نماز می اي از سوره سوره

آن از بسم اهللا سخنی به میان نیامده است و عالوه بر این دلیل و برهان، از انس نیز چنین حدیثی بـه  
سؤال  الرحیم در نماز توسط پیامبر ثبوت رسیده است: از ایشان در مورد خواندن بسم اهللا الرحمن

 از حفظ ندارد. [مترجم] کردند. اما ایشان یادآور شدند که در این باره حدیثی را از پیامبر
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 اند: تحریر درآمدهي  احادیث معلّل] به رشته

 تألیف ابن مدینی. ،»العلل كتاب«الف) 

 ، تألیف ابن ابی حاتم.»علل احلديث«ب) 

 ، تألیف احمد بن حنبل.»معرفة الرجالالعلل و«ج) 

 ، تألیف ترمذي.»العلل الكبري والعلل الصغري«د) 

ي  تـألیف دار قطنـی. و ایـن کتـاب از جملـه      ،»حاديـث النبويـةالعلل الـواردة يف األ« ) ه
علـل  «تـدوین و گـردآوري   ي  کتابهایی اسـت کـه در عرصـه   ترین  جامعترین و گسترده

 نگاشته شده است.» حدیث
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ثقه و معتبر  راویانِ مخالفت راوي با روایت 
 [خمالفة للثقات]

 
 

هر گاه سبب طعن در راوي، مخالفت کردن وي با روایت اشخاص و راویان مـورد  
ر راوي [از نظر شدت عن دسبب هفتم از اسباب ط -وثوق و مورد اعتماد و اعتبار باشد 

حـدیث   ، از چنین مخالفتی با روایت راویانِ ثقه، پنج نوع از انواع علـومِ -و قوت طعن] 
درج«آید که عبارتند از:  می به وجود ضـطرب«، »سـانيداملزيد يف متصل األ«، »مقلوب«، »مُ و » مُ

ف« صحّ  پس: ».مُ

اگر مخالفت راوي با روایت راویان ثقه، با تغییر سیاق اسـناد، و یابـا درهـم آمیخـتن و      -1

 نامند. می »مدرج«قاطی کردن حدیث موقوف به مرفوع باشد، چنین حدیثی را 

[یعنـی راويِ   ؛و اگر مخالفت راوي با روایت راویانِ ثقه، با تقدیم یا تأخیر باشد -2
ر کلمات اسم راویـان، تقـدیم و تـأخیري بـه عمـل      حدیث، در کلمات متن حدیث یا د

 »مقلـوب «آورده و از این رو با اشخاص مورد وثوق مخـالف باشـد] چنـین حـدیثی را     
 نامند. می

ي  و اگر مخالفت راوي با روایت راویان ثقه، با اضافه کردن یک نفر [در سلسله -3
ي  وثـوق در سلسـله  راویان] باشد [اینطور که راويِ حدیث، بـرخالف اشـخاص مـورد    

راویان، یک نفر اضافی را ذکر کند و در محل ذکر راويِ زائد نیز تصریح شـود کـه از او   
 نامند. می »سانيداملزيد يف متصل األ«اند]، چنین حدیثی را  شنیده

جـایی یـک راوي بـه جـاي      و اگر مخالفت راوي با روایت راویان ثقه، با جابـه  -4
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 مـتنِ  در مـتن باشـد، [یعنـی راويِ حـدیث، در اصـلِ     راوي دیگر، یا تفاوت و اختالف 
مخالف باشد] و ترجیح یکی بر راویان، با اشخاص مورد وثوق ي  حدیث و یا در سلسله

 نامند. می »مضطرب«دیگري هم امکان نداشته باشد، چنین حدیثی را 

راوي با روایت راویان ثقه، بـا تغییـر لفـظ [از حیـث حـروف و       تو اگر مخالف -5

 »مصـحف «ه از حیث شکل و ساختار و مفاد و مفهوم باشـد، چنـین حـدیثی را    نقطه] ن
 1نامند. می

 
 

 

 مدرج

 
 

 تعریف حدیث مدرج: -1

ت الشأ«، اسم مفعول از »مدرج« الف) تعریف لغوي: چیـزي را  « ؛»يءـيء يف الشـدرجُ
چیـزي را  شود کـه   می ، که چنین عبارتی وقتی گفته»در چیز دیگر پیچیدم و داخل کردم

 در اندرون چیز دیگر داخل گردانی و آن را بدان ضمیمه و پیوست نمایی.
دخـل يف أُ أو  ،إسـنادهمـا غـريّ سـياق «، عبارت است از: »مدرج« ب) تعریف اصطالحی:

؛ حدیثی است که سیاق و اسلوب اسنادش، تغییر کرده باشد و یـا  »متنه ما ليس منه بالفصل
و آن نیست [بلکه این زیادتی به متن اصلی حدیث ملحق در متن آن زیادتی باشد که جز

                                                 
 .49-48، صص نخبةالرشح نگا:  -1
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و بـه عنـوان    1بین متن اصلی با متن زیاد شـده، از بـین رفتـه   ي  شده باشد] و آن فاصله
 حدیث نقل شده باشد.ي  ادامه

 »:مدرج«اقسام حدیث  -2

ج «شود:  می مدرج به دو قسم تقسیم درَ ج املتن«و »اإلسنادمُ درَ  ».مُ

 »:سنادمدرج اإل«الف) 

؛ حدیثی کـه سـیاق و   »إسنادهما غري سياق «عبارت است از:  »:سنادمدرج اإل«تعریف  -1
 اسلوب اسنادش، تغییر کرده باشد.

اینکه راوي به نقل سند حـدیث بپـردازد [و در    »:سنادمدرج اإل«برخی از صورتهاي  -2
خـود بگویـد؛   انتهاي سند حدیث] براي او عارضه و پیشامدي ظاهر شود و سخنی را از 

گمـان کننـد کـه ایـن کـالم [سـخن       اند  از این رو برخی از کسانی که این را از او شنیده
کنند. می اسناد است و لذا به همان صورت از وي روایت اضافیِ خود راوي]، متن خود 

 مثال صورت باال: -3

مـن «در حدیث  -که انسانی زاهد و پارسا است  - ثابت بن موسیي  همانند قصه

 .2»ت صالته بالليل حسن وجهه بانلهاركرث

                                                 
از طرف بعضـی از راویـان سـند صـورت گرفتـه بـه        ادراجی در حدیث رسول خداتوضیح اینکه:  -1

طوري که صحابی یا تابعی و... در انتهاي متن حدیث، سـخنی را از خـود گفتـه باشـند و بعـدها ایـن       
ي بین متن اصلی با مـتن سـخن آنهـا از بـین رفتـه       ي آنها به حدیث ملحق شده باشد و آن فاصله گفته

 .ي حدیث نقل شده باشد باشد و به عنوان ادامه
ه نبـوده     انـد   و همچنین باعث شده که قضیه بر کسانی که بر این مسئله واقف و مطّلع و آگـاه و متنبـ

باشـد.   مـی  ي رسول خـدا  مشتبه شود و آنها را دچار اشتباه کند و تصور کنند که تمامی متن، گفته
 [مترجم]

 .1333ي حدیث  ، شماره422، ص 1ابن ماجه، باب قیام اللیل، ج  -2
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و اصل داستان از این قرار است که ثابت بن موسی بر شریک بن عبداهللا قاضـی در  
يب أعمـش عـن حـدثنا األ«گفـت:   می کرد و می حالی داخل شد که وي چنین دیکته و امالء

خاموشی گزیـد  ]  قال رسـول اهللاو [پس از گفتن ..» .سفيان عن جابر قال: قال رسول اهللا

مـن «افتاد، گفت:  ثابتبه  شریک بن عبداهللاآن را بنویسد؛ و چون نگاه  1تا فرد مستملی

؛ و هدفش از گفتن این جملـه، [اثبـات] زهـد و    »كرثت صالته بالليل، حسن وجهه بانلهار
از متن و ثابت گمان کرده که این کالم  ؛حدیث]ي  پارسایی ثابت بن موسی بود [نه ادامه

 پرداخت. می است، بدین خاطر به روایت آنسند 

 »:مدرج المتن«ب) 

حـدیثی   ؛»فصـلٍ  دخـل يف متنـه مـا لـيس منـه بـالما أ«عبارت است از:  »:مدرج المتن«تعریف  -1
است که در متن آن زیادتی باشد که جزو آن نیست [بلکه ایـن زیـادتی بـه مـتن اصـلی      

با متن زیاد شده، از بـین رفتـه و   بین متن اصلی ي  حدیث ملحق شده باشد] و آن فاصله
 حدیث، نقل شده باشد.ي  به عنوان ادامه

 »:مدرج المتن«اقسام  -2

 بر سه قسم است که عبارتند از:» مدرج المتن«

جهت توضیح و بیـان یـا    ،اینکه ادراج در اول حدیث باشد. [اینطور که راوي الف)
کالم برخی راویـان، بـه اول حـدیث،    را از کالم خود یا اي  استشهاد و استناد و...، جمله

افتد، هر چند که وقوعش بـه نسـبت    می اضافه نماید.] و وقوع چنین قسمی، کمتر اتفاق
 باشد. می ، بیشتر»وقوع ادراج در وسط حدیث«

اینکه ادراج در وسط حدیث باشد. [اینطور که راوي، سخنی از خود یا از غیـر   ب)

                                                 
پژوهان و طلّاب زیاد باشد، فرد مستملی صداي محـدث را   اه در محفل و مجلسی، تعداد دانشهر گ -1

 گرداند. رساند و آنها را از کم و کیف جلسه باخبر می به دیگران می
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و یا استناد و استشهاد و... اضافه نمایـد.]   خود را در وسط حدیث، جهت توضیح و بیان
 و وقوع چنین قسمی، از قسم اول کمتر است.

اینکه ادراج در آخر حدیث باشد. [اینطور که راوي، سخنی از خود یـا دیگـري   ج) 
را در آخر حدیث، جهت توضیح و بیان و یا استناد و استشهاد و... اضافه کنـد] و وقـوع   

 یگر، بیشتر است.چنین قسمی به نسبت دو قسم د
 »:مدرج المتن«مثالهایی براي سه قسم  -3

 الف) مثال براي وقوع ادراج در اول حدیث:
سبب وقوع ادراج در اول حدیث، این است که راوي، جهت استدالل و استشهاد بر 

گوید و بـدون اینکـه بـین     می حدیث، سخنی [از خود و یا از غیر خود، در اول حدیث]
اصلی حدیث، جدایی و تفکیک ایجاد کنـد، آن را   [خود و یا دیگري،] و متنِ سخنِ متنِ
دارد] و همین باعث شده که قضیه بـر   می حدیث بیاني  نماید، [و به عنوان ادامه می نقل

شنونده [که بر این امر واقف و مطلع و آگاه و متنبه نیست،] مشتبه و مشکل شود [و وي 
تصور نماید که تمامی متن، از حدیث اسـت. [حـال آنکـه     را دچار خطا و اشتباه کند و]

 چنین نیست!]
خطیب سند روایت هر کدام از ابی  -مثل آنچه خطیب از حدیث ابی قطن و شبابۀ 

از شـعبه، از محمـد بـن زیـاد، از      -قطن و شبابۀ را به طور جداگانه آورده که هر دو از 

أسـبغوا الوضـوء، و�ـٌل «رمـوده اسـت:   ف  که وي گفت: پیامبراند  ابوهریره روایت نموده

 ».عقاب من انلارلأل

، ادراجـــی از کـــالم خـــود »ســـبغوا الوضـــوءأ«اول حـــدیث، یعنـــی: ي  جملـــه
است [کـه آن را در اول حـدیث اضـافه نمـوده و جـزو حـدیث نیسـت]،          ابوهریره

همچنان که در روایت بخاري، این قضـیه، تبیـین و روشـن شـده و از آدم، از شـعبه، از      

بـا أّن إسـبغوا الوضـوء فـأ«نقل شده کـه وي گفتـه اسـت:      بن زیاد از ابوهریره محمد
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 »عقاب من انلار.و�ٌل لأل«قال:   القاسم
 -بنا به آنچه گفتیم  -و ابو قطن و شبابۀ در روایت حدیث از شعبه «خطیب گوید: 

هماننـد  اند و بااین وجود، این حدیث را جمع زیادي از شـعبه،   دچار خطا و اشتباه شده
 1»اند. روایت آدم، نقل نموده

 ب) مثال براي وقوع ادراج در وسط حدیث:

اكن «[آغاز نزول وحی] که گفتـه اسـت:   » بدء الوحی«در  همانند حدیث عایشه

 .2»الليايل ذوات العدد -هو اتلعّبد و -يتحّنث يف اغر حراء   انليبّ 

کالم خود زهري است [کـه آن را  ، ادراجی از »و هو اتلعّبد«ي  در این روایت، جمله
 در وسط حدیث اضافه نموده است و جزو حدیث نیست.]

 ج) مثال براي وقوع ادراج در آخر حدیث:
فرموده اسـت:    که به طور مرفوع نقل کرده که پیامبر  همانند حدیث ابوهریره

حببـت أّ� أل�ـّر و احلجو اذلي نفيس بيده لو ال اجلهاد يف سبيل اهللاو جران،للعبد اململوك أ«

 3».نا ملوكأو موتأن أ

ي  ، جـزو حـدیث اسـت و بقیـه    »جرانأللعبد اململوك «ي  در این روایت [تنها جمله

تـــا آخــر حـــدیث، مــدرج و از کـــالم خـــود   » اذلي نفيســـ بيــده...و«حــدیث از]  
صـادر شـود، چـرا کـه       است. زیرا محال است که چنین کالمی از پیامبر  ابوهریره

[در هیچ شرایطی] بردگی را آرزو کند. و به عالوه مادرشان در قید   امکان ندارد پیامبر
 حیات نبودند تا بدیشان نیکی و خوبی و اظهار لطف و محبت نمایند.

                                                 
 .270، ص 1تدریب الراوي، ج  -1
 بخاري، باب بدء الوحی. -2
 ».العتق«بخاري، باب  -3
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 ادراج [در متن یا سند حدیث]:هاي  انگیزه -3

گونــاگون اســت کــه ادراج [در مــتن و یــا ســند حــدیث]، متعــدد و هــاي  انگیــزه
 مشهورترین آنها عبارتند از:

 بیان حکم شرعی. الف)

استنباط و استخراج نمودن حکم شرعی از حدیث، پیش از بـه پایـان رسـیدن     ب)
 [متن یا سند] حدیث.

نامتعـارف و غیرعـادي در   هـاي   تشریح و توضیح الفاظ عجیب و غریب و واژه ج)
 حدیث.

 سند حدیث]:چگونگی تشخیص ادراج [در متن یا  -4

شود کـه برخـی از    می ادراج [در متن یا سند حدیث]، به چندین امر، تشخیص داده
 آنها عبارتند از:

 1به صورت جدا و مجزّا در روایتی دیگر.» مدرج«ي  وارد شدن جملهالف) 

بـودن حـدیث، تصـریح    » مدرج«برخی از پیشوایان و بزرگانِ آگاه و مطلع، بر ب) 
 نمایند.

راوي به ادراج نمودن در [متن یا سند] حدیث. اینطـور کـه خـودش     اقرار خود ج)
 است. اعتراف نماید که این کالم را [در متن یا سند حدیث] ادراج نموده

                                                 
در ایـن  ». عقـاب مـن انلـارسبغوا الوضوء، و�ـل لألأ«کرده است:  روایت به عنوان مثال: ابوهریره -1

مدرج است. زیرا که ادراج بودن همین جمله در روایتی » سبغوا الوضوءأ«ي اول، یعنی  روایت، جمله
ّن إسـبغوا الوضـوء فـأ«در روایتـی دیگـر گفتـه اسـت:      دیگر ثابت شده است. چنانکـه ابـوهریره  

ي مدرج به صورت جدا و مجـزا در ایـن روایـت     و جمله» عقاب من انلارقال: و�ل لأل باالقاسمأ
 وارد شده است. [مترجم]
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محال و غیرممکن و نامعقول و غیرمنطقـی باشـد کـه ایشـان       از سوي پیامبر د)
 1حدیث مدرج را گفته باشند.

 حکم مدرج: -5

نظران فقهی و دیگـر علمـاء، ادراج [در مـتن یـا سـند       به اجماع محدثین و صاحب
حدیث]، کاري حرام و نامشروع است؛ و از این قاعده، ادراج بـراي تشـریح و توضـیح    

شـود،   مـی  ] عجیب و غریب و نامتعارف و غیرمعمولِ [حدیث]، مستثنیو الفاظها  [واژه
مـأنوس حـدیث باشـد،    غریب و الفاظ ناهاي  چرا که اگر ادراج براي تشریح و بیان واژه

 زهـري و دیگـر پیشـوایانِ    ،چنین ادراجی ممنـوع و نامشـروع نیسـت. و بـه ایـن دلیـل      
 دادند. شناسی و سندپژوهی] این کار را انجام حدیثي  [عرصه

» مدرج«تدوین و نگارش حدیث ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -6

 اند: نگاشته شده

 تألیف خطیب بغدادي. ،»النقلالفصل للوصل املدرج يف «الف) 

تألیف ابن حجر. این کتـاب، خالصـه و مختصـر     ،»تقريب املنهج برتتيب املـدرج«ب) 
را نیز [به نسـبت  اي  بغدادي است که در آن مباحث و مطالب جدید و تازهکتاب خطیب 

 2کتاب خطیب بغدادي] افزوده است.

                                                 
أجـران، واذلي للعبـد اململـوك «فرموده است:  که روایت کرده است: پیامبر مانند حدیث ابوهریره -1

للعبـد اململـوك « ي کـه تنهـا جملـه   ». نـا ملـوكأموت وأن أحببت ّ� ألأاحلج و برُّ نفيس بيده لوال اجلهاد و
است. زیرا امکان ندارد و محـال و غیرمنطقـی اسـت    » مدرج«ي حدیث  ، حدیث است و بقیه»جرانأ

آرزوي بردگی کند، به عالوه مادرشان نیز در قید حیات نبودند تا بدیشان نیکی و خوبی  که پیامبر
 نمایند. [مترجم]

خود یا کالم بعضی از راویان را داخل در ، حدیثی است که راوي، کالم »مدرج«به هر حال، حدیث  -2
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 حدیث نماید که موجب اشتباه کالم وي با متن اصلی حدیث شود؛ چه ایـن عمـل بـه عنـوان     متـن

ي حدیث، توضـیحی   شرح و توضیح حدیث باشد و چه به عنوان استشهاد به آن؛ یا طی نقل زنجیره
ي سـندي نقـل شـده     هر کدام بـه سلسـله  ي یکی از راویان، اضافه نماید. یا دو حدیث را که  درباره

ي سند دیگري آورد. یا دو متن را که به دو سند رسیده است، به یک سـند نقـل    است، ضمن سلسله
کند یا متن حدیثی را بدون قسمتی از آن، نقل کند و سپس شخص دیگري همان متن را بـا قسـمتی   

 ید.که در سند مزبور نیست، ولی به سند دیگر آمده، از وي نقل نما
است، مانند اینکه راوي، سخنی از خود یا از غیـر خـود   » مدرج المتن«یا »: مدرج«به تعبیري دیگر،  

باشـد. و ایـن قسـم     می» مدرج االسناد«را در اول حدیث یا در وسط و یا در آخر آن ذکر کند. و یا 
دو مـتن را از راويِ  عبارت از آن است که نزد راوي، دو متن با دو اسناد مختلف، موجود باشد و آن 

یکی از آن دو سند، نقل کند؛ یا راوي، یکی از دو حدیث مختلف را با اسناد مخصوص به خـودش  
از او روایت کند و از متنی دیگر، چیزي را در آن زیاد کند که با آن اسناد نباشد. یا نـزد او متنـی بـا    

سـنادي دیگـر نـزد او هسـت،     موجود باشد و چون آن قسمت، با ا -به جز قسمتی از آن  -اسنادي 
 کند. بعداً، تمام آن را با اسناد اول روایت می

توان در تکمیل آنها چنین گفت که  البته نویسنده در این کتاب به تمام انواع مدرج اشاره نکرده و می 
 انواع دیگري نیز دارد که عبارتند از:» مدرج«

د و مطابق با یکی از سندها، فقـط بخشـی   : یک راوي حدیثی را با دو سند روایت کرده باشنوع اول 
از حدیث [متن حدیث] ذکر شده باشد و این راوي بیاید و متن سند دوم را به متن سند اول اضـافه  
کند و متن دو حدیث را فقط با سند اول ذکر کند و سند دومی را ذکر نکند. مانند حدیث ابن عیینـه  

و او نیـز از وائـل بـن حجـر نقـل کـرده کـه وي        و زائدة بن قدامۀ که از عاصم بن کلیب از پدرش 
نـه جـاء يف إ«ي چگونگی نماز پیامبر گرامی اسالم، روایتی را نقل کرده و در آخرش گفته است:  درباره

ذکـر شـده    ي نماز پیامبر در اصل این حدیث فقط شیوه »يدهيم من حتت الثيـاب.يرفعون أهم آالشتاء فر
باشد که در  عاصم بن کلیب حدیث را نقل کرده صحیح میاست و روایت کسی که با همین سند از 

را ذکر کرده و بلند کردن دستها را از متن حدیث جـدا کـرده اسـت و     ي نماز پیامبر آن فقط شیوه
هلـه عـن وائـل بـن أعـن عاصـم عـن عبـداجلبار بـن وائـل عـن بعـض «حدیث را با این سند نقل کرده اسـت:  

]، این است که بخشی از متن یـک حـدیث بـه مـتن حـدیث      نوع دوماز انواع دیگر مدرج [» حجـر.
دیگري اضافه گردد در حالی که سندشان یکی نباشد. مثالً روایت سعید بـن ابـی مـریم از مالـک از     
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» تنافسـوا... الال تباغضوا وال حتاسدوا وال تـدابروا و«فرموده است:  زهري از انس که وي گفته: پیامبر

بن ابی مریم از متن حدیث دیگري گرفته و در این حدیث آورده اسـت  را ا» تنافسوا وال«ي  که جمله
و متن آن به این صورت است: » يب هر�رةمالك عن أيب الزناد عن األعرج عن أ«که سند آن چنین است: 

 ».حتاسدوا التنافسوا و الال حتّسسوا وجتّسسوا و ال«
ا در یک و یا چند طبقه از سـند، از  ]، این است که راوي، حدیث رنوع سومو از انواع دیگر مدرج [ 

جمعی [دو یا بیشتر] که در سندهاي خود اختالف دارند، روایت کند و اختالف آنها در سند روایت 
ي سندهاي آنها به صورت یک سند [که بیانگر عدم اختالف سندهاي آنها و اتفـاق   همهشده ذکر نشده و 

از ادراج است. در این صورت، روایـت حـدیث    آورده شود. که این نیز نوعی ،آنها بر یک سند است
 به صورت اتفاق نظر آنها در سند، نوعی دیگر از ادراج است.

همانند روایت عبدالرحمن بن مهدي و محمد بن کثیر العبدي از ثوري از منصور و اعمش، و واصل  
ّي أ«گفـتم:   االحدب از ابووائل از عمرو بن شرحبیل از ابن مسعود که وي گفته اسـت: بـه پیـامبر   

فقط از طریق ابووائل از عبداهللا و بـدون ذکـر   » واصل االحدب«در حالی که ». عظم... احلديثأاذلنب 
عمرو بن شرحبیل در بین آنها، حدیث را روایت کرده است. و به تعبیر دیگر، حدیث باال با دو سند 

ل از عمرو بن شـرحبیل  : از سفیان از منصور و اعمش از ابووائسند اولگوناگون روایت شده است: 
 ».عظم؟أي اذلنب أقلت يا رسول اهللا! «از عبداهللا بن مسعود که گفت: 

حـال  » قلـُت يـا رسـول اهللا...«: از سفیان از واصل از ابووائل از عبداهللا بن مسعود که گفت: سند دوم 
هـیچ  ترمذي آمده و همین حدیث را با سندي روایت کرده است که ترکیبی است از دو سند فوق و 

کدام از آنها نیست. و سند مدرج ترمذي از این قرار است: از واصل و منصور و اعمش، از ابووائـل  
که این سند » عظـم؟ي الذنب أأ !قلُت يا رسول اهللا«از عمرو بن شرحبیل از عبداهللا بن مسعود که گفت: 

بـا سـند اول   » واصـل «با سند دوم مخالف، و با داشـتن  » عمرو بن شرحبیل«مدرج ترمذي با داشتن 
ي ابن  ، و مقدمه74، و الباعث الحثیث، ص 75-65، عسقالنی، صص رشح نخبة الفكرمخالف است. 

 صالح. [مترجم]
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 مقلوب

 
 

 تعریف حدیث مقلوب: -1

حتويـل اليشـء عـن «و به معناي » قلب«، اسم مفعول از »مقلوب« لغوي:الف) تعریف 

 1باشد. می [وارونه کردن و واژگون ساختن و عکس کردن چیزي] »وجهه

خر يف سـند آبـدال لفـظ بـإ«حدیث مقلوب، عبارت اسـت از:   ب) تعریف اصطالحی:

 ،حدیثی که عبـارتی از سـند آن بـا عبـارتی دیگـر      ؛»نحوهو تأخريأو  متنه بتقديم،أو  احلديث
تبدیل و تعویض شود، و یا عبارتی از متن آن، پس یا پیش شده باشد و در آن تقـدیم و  

 2تأخیر و مانند آن، صورت بگیرد.

                                                 
 .123، ص 1نگا: القاموس، ج  -1
ت که عبارتی از متن آن پس و پـیش شـده باشـد، یـا نامهـاي      حدیثی اس» مقلوب«به تعبیري دیگر،  -2

ي سند به شخص یا به اشخاص دیگري تبدیل شـود. و یـا نـام دو     همگی یا برخی از راویانِ سلسله
ي سند هستند، پس و پیش آورده شود. [مانند کعب بن مرة کـه مـرة بـن کعـب      راوي که در سلسله

ست، در سند حدیثی دیگر داخل کنند (کـه ایـن نـوع را    اي را که در سند حدیثی ا است.] و یا راوي
سـبعة «مرکب نیز گویند.) یا برخی از الفاظ متن حدیث را مقدم و مـؤخر بیاورنـد؛ ماننـد حـدیث:     

که اصل آن » التعلم يمينه ما ينفق �شماهل حىتخفاها أيظلهم اهللا يف عرشه... (فمنهم) رجٌل تصدق بصدقة ف
 باشد. می» التعلم شماهل ما تنفق بيمينه حىت«

به هر حال، مقلوب حدیثی است که راوي آن در اسم راویان یا در کلمات و الفاظ حـدیث و یـا در    
شـده   دهد. و گاهی این عمل به طور اشـتباهی انجـام مـی    سند حدیث، تأخیر و تقدیمی صورت می
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 اقسام حدیث مقلوب: -2

شـود کـه    می عمده و اساسی و محوري و بنیادین تقسیم حدیث مقلوب به دو قسمِ
 از: عبارتند

 

 ».مقلوب المتن«و » مقلوب السند«
 

؛ حدیثی کـه تغییـر و   »بدال يف سندهماوقع اإل«: عبارت است از: »مقلوب السند«الف) 
 جایی در سند آن، اتفاق بیافتد. تبیدل و دگرگونی و جابه

 توان تصور کرد: می و براي حدیث مقلوب السند، دو صورت
ام پـدرش، تقـدیم و تـأخیري بـه     اینکه راويِ حدیث، در نام یکی از راویان و ن -1

روایت شـده اسـت کـه در ایـن      »كعب بن مّرة«عمل آورد. همانند حدیثی که از 
مـرة بـن «از »] کعـب بـن مـرة   «صورت راويِ حدیث بیاید و حدیث را [به جاي 

 نقل نماید. »كعب

اینکه راوي، براي بهتر جلوه دادن حـدیث و ناآشـنا و بـاارزش جلـوه دادن آن،      -2
سند] را به شخص دیگري تبدیل کند. همانند ایـن  ي  شخصی [از راویان سلسله

 »نـافع «روایت شـده باشـد، امـا راوي آن را بـه     » سالم«که حدیث مشهوري از 
سـد و بـا ارزش   نسبت دهد. [تا بدین وسیله، حدیث ناآشنا و غریب بـه نظـر ر  

 جلوه نماید]
 پرداختند، می »قلب کردنِ راویانِ سند حدیث«و از جمله راویانی که به این نوع از 

اشاره کرد. و مثـالش حـدیثی اسـت کـه آن را حمـاد       »محاد بن عمرو النصـيبي«توان به  می
بـه طـور مرفـوع روایـت کـرده کـه         النصیبی، از اعمـش، از ابوصـالح، از ابـوهریره   

                                                                                                                            
است. مانند آزمـایش اهـل بغـداد از     گرفته است و گاهی براي امتحان و آزمایش محدث صورت می

 شود. [مترجم] امام بخاري. و گاهی نیز این کار براي بهتر جلوه دادن حدیث می
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 .»هم بالسالموؤلقيتم املرش�� يف طر�ٍق فال تبدذا إ«فرموده است:   پیامبر
است، چرا که حماد آن را قلب و دگرگون نموده و به جـاي  » مقلوب«این حدیث، 

روایـت    صالح از پـدرش [ابوصـالح]، از ابـوهریره   سهیل بن ابی «اینکه حدیث را از 
سـهیل  «کند، آن را از طریق اعمش [از ابوصالح از ابوهریره] روایت نموده است. و نـام  

سـند   تبدیل کرده است. در حـالی کـه طریـق معـروف    » اعمش«را به نام » بن ابوصالح
است؛ و به همین ترتیب » سهیل بن ابوصالح از پدرش از ابوهریره«حدیث، همان طریق 

 [به طریق سهیل بن ابوصالح،] این حدیث را مسلم در صحیحش روایت کرده است.
و این نوع از قلب [که راوي بـراي بهتـر جلـوه دادن حـدیث، شخصـی از راویـان       

مان نوعی است که بر راويِ این گونـه  ي سند را به شخص دیگري تبدیل کند] ه سلسله
گـردد کـه وي حـدیث را دزدیـده و سـرقت       مـی  اطـالق » سارق«احادیث، [اصـطالح]  
 [حدیثی] نموده است.

 

؛ حـدیثی کـه تغییـر و    »بـدال يف متنـهمـاوقع اإل«: عبارت است از: »مقلوب المتن«ب) 
عبـارتی از مـتن   تبدیل و دگرگونی و جابـه جـایی در مـتن آن، رخ داده باشـد. [یعنـی      

 پس و پیش و تغییر و جا به جا شده باشد.] و براي حدیث مقلـوب المـتن نیـز    ،حدیث
 توان دو صورت تصور کرد: می

اینکه راويِ حدیث، در برخی از متن حدیث، تقدیم و تأخیري به عمل آورد. و  -1

ه يوم ال«مثالش: حدیث 
ّ
ـهظل إ سبعة يظلهم اهللا يف ظل

ّ
ن را از اسـت؛ کـه مسـلم آ   » ال ظل

 خفاها حىّت أورجٌل تصّدق بصدقة ف«روایت نموده و در آن آمده است:   طریق ابوهریره

و این عبارت از برخی از راویان وارونه روایت شده است، .» تعلم يمينه ما تنفق شماهل ال

  1.»يمينه تعلم شماهل ما تنفق ال حىت«و در اصل چنین بوده است: 

                                                 
از شرح نووي بر مسلم. و  120ص 7ج بخاري يف اجلامعة، و مسلم يف الزكاة، باب فضل اخفاء الصدقة -1
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دهـد و بـالعکس.    می گیرد و براي متنی دیگر قرار می اینکه راوي، اسناد متنی را -2
کنـد] و ایـن کـار بـراي امتحـان و       می [یعنی متن هر سند را با متن سند دیگري، عوض

آزمایش [فرد محدث] و یا مانند آن [مثالً براي بهتـر جلـوه دادن حـدیث، و یـا از روي     
 گیرد. می اشتباه و خطا] صورت

کاري است که اهل بغداد با امام بخاري کردند آنگـاه کـه بـراي بخـاري      :مثالشو 
یکصد حدیث را مقلوب کردند [و سندهاي تمامی احادیث را با هم عوض کردند و متن 
هر سند را با متن سند دیگري عوض نمودند و در مجلس بخاري حضور پیدا کردنـد و  

ایشان عرضه کردند. وقتی کار آنها بـه اتمـام رسـید] بـه خـاطر اینکـه میـزان         آنها را بر
ي بخاري را بیازمایند و تسـت بکننـد، از وضـعیت و حالـت آن احادیـث از وي       حافظه

سئوال کردند. و بخاري نیز تمام آن احادیث مقلوب را به صورت درستشان برگرداند: و 
در یکی از آنها دچار خطا و اشتباه نشـد [و هـر   را تبیین نمود و » قلب و دگرگونی آنها«

براي آنها مشـخص کـرد و همـین     ،ا کنار سند، و هر سندي را با متن اصلی خودرمتنی 
 1ها به فضل و علم او اقرار و اعتراف کنند.]نباعث شد تا آ

اسباب و عواملی که [برخی از راویان را] بر قلب نمودن [متن یا سند]  -3

 د: کن می حدیث، وادار

 اراسباب و عواملی که برخی از راویان را بر قلب کردن [متن یـا سـند حـدیث] واد   
 کند، متنوع و گوناگون است که [برخی از آنها] عبارتند از: می

برخی از راویان به خاطر بهتر جلوه دادن حدیث و غریب و ناآشـنا گردانـدن    الف)
زننـد تـا مردمـان را بـه      می ساختن [متن یا سند] حدیث» قلب و دگرگون«آن، دست به 

                                                                                                                            
 .952ص  2ج مالك، در موطأ، كتاب الشعر، باب ما جاء يف املتحابني يف اهللا

 مراجعه نمائید. 20ص  2براي آگاهی بیشتر از جزئیات این داستان، به تاریخ بغداد ج -1
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 نمایند. و تحریک و تهییجفراگیري و روایت حدیثش تشویق و ترغیب 
ي محـدث] و اطمینـان یـافتن از     [و گاهی] براي امتحان کردن [میـزان حافظـه   ب)

 گیرد. می صورت ،حفظش و مطمئن شدن از ضبط کاملش
[و گاهی قلب کردن متن یا سند حدیث] از روي خطا و اشتباه، بدون هیچ گونه  ج)

نه از روي عمد  –ي حدیث، از روي خطا و اشتباه  شود [و قلب کننده می قصدي، انجام

 شود.] می دچار قلب کردن حدیث –

 حکم قلب کردن [متن یا سند] حدیث: -4

بهتـر جلـوه دادن حـدیث و    اگر قلب نمودن [متن یا سند حدیث]، به قصـد   الف)
ریب و ناآشنا گرداندن آن باشد، بدون هیچ گونه شک و تردیدي، چنین چیزي درست غ

آید؛ و ایـن   می نیست. چرا که در چنین نوعی از قلب، تغییر و دگرگونی در حدیث پیش
 آید. می نوع از قلب، از کارهاي جعل کنندگان حدیث به شمار

حدیث]، به قصد امتحان کردن [میزان حافظـه]   و اگر قلب نمودن [متن یا سند ب)
ي حفظ و ضبط محدث و مطمئن شدن به لیاقـت و صـالحیت و    و اطمینان یافتن از قوه

قابلیت و شایستگی محدث براي عهده داري منصب روایت باشد؛ جایز اسـت مشـروط   
حیح بر اینکه قبل از به پایان رسیدن مجلس و پیش از پراکنده شدن اهل مجلس، وجه ص

حدیث، بیان شود. و درست 
و اگر قلب نمودن [متن یا سند حدیث] از روي خطا و اشتباه و سهو باشـد، بـدون    ج)

آیـد،   مـی  ي حدیث، در خطا و اشتباهش، معذور به شمار شک در چنین صورتی، قلب کننده
ولی هرگاه چنین چیزي از او به کثرت سرزند، در این صورت، در ضبط و حفظـش خلـل و   

 گرداند. می کند و وي را فردي ضعیف و مجروح می واردنقص 

از انواع خبـر ضـعیف و    –چنانکه مشخص و معلوم است  –و اما حدیث مقلوب 
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 آید. می مردود به شمار

» حدیث مقلوب«ي تدوین و نگارش  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -5

 اند:  تألیف شده

تـوان   مـی  اند، نگاشته شده» مقلوبحدیث «ي  از مشهورترین کتابهایی که در عرصه

، تألیف خطیب بغـدادي،  »رافع االرتیاب فی المقلوب من االسماء و االلقاب«به کتاب 
شود که این کتاب فقـط در راسـتاي    می اشاره کرد. و از ظاهر عنوان این کتاب، مشخص

 ي تحریر درآمده است. به رشته» مقلوب در سند«تدوین قسم 
 
 
 

 سانیداأل لالمزید فی متص

 
 
 

 »:سانيداملزيد يف متصل األ«تعریف  -1

[اضافه کـردن. زیـاد نمـودن.    » ةزیاد«، اسم مفعول از »المزید« الف) تعریف لغوي:

مـرتبط، منسـجم، پیونـد     ،[بـه هـم پیوسـته   » متّصل«افزودن. افزایش دادن. باال بردن]؛ و 

 گسـیخته و جـدا شـده]؛ و    [بریده، قطع شده، کوتاه شده، گسسته، » منقطع«خورده] ضد

 باشد. می »اسناد«جمع » اسانید«

يف اثنـاء  وٍ ارزيـادة «، عبارت است از: »املزيد يف متصل االسانيد« ب) تعریف اصطالحی:
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ي سـند حـدیثی کـه ظـاهراً      ؛ اضافه کردن یک راوي در اثناي سلسله»سند ظاهره االتصال
، روایتی است کـه در سـند آن،   »المزید فی متصل االسانید«[سندش] متصل است. [یعنی 

نقل شود که در سند دیگر، یک نفر بر افراد سلسله افزوده شده اي  روایتی توسط سلسله
ي راویان یـک نفـر    باشد. یعنی راويِ حدیث بر خالف اشخاص مورد وثوق، در سلسله

 اضافی را ذکر کند.]

 »:سانيداملزيد يف متصل األ«مثال  -2

حدثنا سفيان عن عبدالرمحن بن «روایت کرده و گفته است: همانند آنچه ابن مبارك 

اثلـة يقـول: سـمعُت و در�ٍس قـال: سـمعُت أبا أيز�د، حدث� �رس بن عبيدا�، قال: سمعت 
وا و القبورىلع  جتلسوا يقول: ال  بامرثد يقول: سمعت رسول اهللاأ

ّ
سـفیان  « 1»يلها.إال تصل

ز ابوادریس از واثلۀ از ابومرثد بـراي مـا نقـل    از عبدالرحمن بن یزید از بسربن عبیداهللا ا
فرموده اسـت: بـر قبرهـا ننشـینید و بـه سـوي آنهـا نمـاز           کرده و گفته است: پیامبر

 »نخوانید.

 زیادت در این مثال: -3

؛ و »سفیان«در این مثال، در دو جا، زیادت صورت گرفته است: موضع اول در لفظ 

بـوده   هـم و اشـتباه  ودر هر دو جا، » زیادت«و سبب ». ابا ادریس«موضع دوم در لفظ 
 است.

 

هم و اشتباه نسبت به سفیان، از شـخص پـائین   این و »:سفیان«الف) اما در زیادت 
ابن «تر از ابن مبارك بوده است. چرا که تعدادي از راویان ثقه و معتبر، این حدیث را از 

                                                 
. هر دو هم با اضافه کردن ابوادریس و هم 367ص  3، و ترمذي ج38ص  7مسلم، کتاب الجنائز ج  -1

 اند.  با حذف آن روایت کرده
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در بین ابن مبارك و اي  در آن واسطه[که اند  روایت کرده» مبارك از عبدالرحمن بن یزید

نیست] و برخی از این راویان، ایـن حـدیث را بـه لفـظ      –به نام سفیان  –عبدالرحمن 

.. .خربنـا سـفيانأ» «.. حـدثني....حـدثنا سـفيان«[و بـه جـاي   انـد   روایت کـرده » اخبار«

 ]اند. آورده ..».خربينأ
 

این و هم و اشتباه از ابن مبارك بوده است. چرا  »:ابوادریس«ب) و اما در زیادت 
نقـل  » عبدالرحمن بـن یزیـد  «که تعدادي از راویان ثقه و مورد اعتماد، این حدیث را از 

بـه نـام    –در بین بسر و واثلـۀ  اي  [و در آن واسطهاند  را ذکر نکرده» ابوادریس«کرده و 

 1اند. نموده اثله تصریحنیست.] و برخی از آنها به سماع بسر از و –ابوادریس 

 ت:دشرایط رد کردن زیا -4

کند، دو  می براي رد نمودن زیادت، و معتبر دانستن آن نسبت به فردي که آن را زیاد
 شرط باید مراعات گردد که عبارتند از:

را [چه در سند و یا متن] روایت نکرده، از دیگري که اي  اینکه فردي که زیاده الف)

                                                 
اص مورد وثوق، عموماً خبري از یکدیگر به هر حال، در یک سند متّصل پنج نفري که به تأیید اشخ -1

ي شنیدن و استماع این خبر باشـند در   اند، اضافه کردن یک یا دو نفر به این سلسله که واسطه شنیده
ابن مبـارك  «باشد. به عنوان مثال: در حدیث باال،  ي اشخاص مورد وثوق می حقیقت، تکذیب سلسله

انـد کـه رسـول     س، از واثله از ابامرثد غنوي روایت کردهاز سفیان، از عبدالرحمن، از بسر، از اباادری
ي (هفت نفري)  ي این سلسله حال از مقایسه.» يلهاإتصلوا  الىلع القبور و الجتلسوا«خدا فرموده است: 

که واسـطه در بـین ابـن مبـارك و     » از ابن مبارك، از عبدالرحمن، از بسر«ي دیگر: اول  با دو سلسله
اي در بـین بسـر و    کـه واسـطه  » از عبدالرحمن از بسر از واثله«ي دوم:  سلسلهعبدالرحمن نیست. و 
» سـفیان «ي هفت نفري اول، دو نفر اضافه دارد که عبارتند از  شود که سلسله واثله نیست، معلوم می

تـر از ابـن مبـارك، و نسـبت بـه       از شـخص پـائین  » سـفیان «و این اشتباه نسـبت بـه   ». اباادریس«و 
 ز ابن مبارك بوده است.[مترجم].ا» اباادریس«
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 کرده، از نظر حفظ و اتقان باالتر باشد.زیاده را روایت 
 نقل شده، به سماع آن تصریح شده باشد. ي هاینکه در موضع زیاد ب)

نقـل شـده، تـرجیح و     ي هپس اگر این دو شرط، یا یکی از آنها، مختل گردد، زیـاد 
شود، و سندي که خالی از این زیاده اسـت، منقطـع بـه     می کند و پذیرفته می برتري پیدا

 1گویند. می »مرسل خفی«خواهد بود که بدو » خفی«آید ولی انقطاعش  می شمار

                                                 
فقـط  » ي ثقـه  زیاده«بندي کرد که: بحث از  توان جمع این چنین می» ي ثقه زیاده«به هر حال در مورد  -1

شود که مخرج احادیث یکی باشد. یعنی عالوه بر همگونی متن، سندها نیز حـداقل   زمانی مطرح می
از یک حـدیث بـا سـندهاي مختلـف امـا هـم       ي صحابی، مشترك باشند. یعنی ما در اینجا  در طبقه

کنیم. یعنی اگر همین حدیث را یـک بـار از    ي صحابی مشترك] صحبت می مخرج [حداقل در طبقه
اي آمـده باشـد    ابوهریره و یک بار از ابوسعید خدري روایت کرده باشند و در متن یکی از آنها زیاده

ي ثقـه و   شود. و این مباحـث زیـاده   می [به شرط صحت سندهاي آنها و عدم شذوذ]، زیاده پذیرفته
تابعین و راویان بعد از آنها است چرا کـه زیـاده   بسط این قضیه و مباحث این بخش، صرفاً مربوط به 

از ظن و گمان غالب مـورد نیـاز اسـت.     انگیزد و کمک گرفتن در احادیث آنها شک و گمان را بر می
حاب بر اصحاب دیگـر، اختالفـی وجـود نـدارد و     ي بعضی از اص بنابراین در قبول و پذیرفتن زیاده

مقصود از زیاده، اضافه شدن مطالبی به متن حدیث و یا زیاد شدن یک راوي در سـند و مطـالبی از   
ي ثقه این است که زیاده فقط از راوي ثقه و معتبـر آن هـم بـا     باشد و مقصود از زیاده این دست می

شود. و در اینجا بحثی از آن بـه میـان    پذیرفته نمی ي راوي ضعیف شود و زیاده شرایطی پذیرفته می
 نیامده است.  

ي ثقـه وجـود دارد بـه صـورت زیـر       توان تمام حاالتی را که در یک حدیث امکان زیـاده  تقریباً می 
 خالصه کرد:

شود که فرد راوي که زیـاده را نقـل کـرده، حـافظ و مـتقن       ي ثقه فقط زمانی پذیرفته می زیاده اول:
اي را   شود. یعنی اگر فـردي کـه زیـاده    هاي او مورد قبول واقع می این صورت، اضافه باشد. و در

[چه در سند و یا متن] روایت کرده از دیگري که زیاده را روایت نکرده، از نظـر حفـظ و اتقـان    
شود، ولی اگر حدیث سندهاي مختلف و هم مخرجـی داشـته    ي او پذیرفته می باالتر باشد، زیاده

 آید: الت پیش میباشد، چند ح
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 شود: می [در متن یا سند حدیث] وارد هاعتراضاتی که بر ادعاي وقوع زیاد -5

بر ادعاي وقوع زیاده [در متن یا سند حدیث]، دو اعتراض واردشدنی است که عبارتنـد  
 از:

 

باشـد،  » عـن«حـرف  اگر سندي که خالی از زیاده است، در موضع زیـاده بـا    الف)

                                                                                                                            
این که کسی که زیاده را آورده و نقل کرده است، یک نفر باشد، و اگر از نظر حفظ و اتقان از  )1

 اند باالتر باشد، دو نظر در این مورد وجود دارد: تمامی راویانی که زیاده را نقل نکرده
انـد امـا    آنها که حفظ و اتقان باالي او را از تعداد زیاد راویان دیگر که زیاده را نیـاورده  الف)

دانند و به نظر آنها هیچ خللـی در   تر می تري از عدالت و اتقان را دارند، قوي درجات پائین
ي سفیان ثـوري و یـا شـعبه را بـر حـدیث فاقـد        این زیاده وجود ندارد. مثالً کسانی زیاده

 پذیرند. ها نفر ترجیح داده و می ي ده زیاده
کننـد و مبنـا را تعـداد زیـاد راویـانی کـه زیـاده را         اما کسانی عکس این گروه عمل مـی ب) 

ي فرد حافظ متقن را بر حدیث آنها (آن هم با تعداد بسیار امـا   اند قرار داده و زیاده نیاورده
 پذیرند. تر) نمی ي حفظ پائین از نظر درجه

این است که زیاده از طرف کسی و یا کسانی باشد که هم از نظر حفظ و اتقان و هم  حالت سوماما 
 شود. ي آنها پذیرفته نمی تر باشند که در این صورت زیاده از نظر تعداد پائین

حالت بعدي این است که از نظر تعداد (راویان) برابر باشند که در این صورت، اگر در میان  چهارم:
ی وجود داشته باشد که از نظر حفظ و اتقان بـاالتر باشـد، حـدیث او مـورد     راویان هر کدام، کس

 استناد قرار گرفته و سندهاي دیگر تابع حدیث او هستند.
حالت بعدي این است که راوي و یا راویانِ حدیث داراي زیاده و بدون زیاده، کامالً در یـک   پنجم:

شود. و در صورتی کـه هـر    یاده پذیرفته میسطح باشند، در صورتی که منافاتی بین آنها نباشد، ز
 ششـم: شـود.   کدام از آنها تقویت کننده [حدیث عضد] داشته باشند، حدیث آنها ترجیح داده می

اي که زیاده را نیاورده، هر دو حافظ باشـند   حالت بعدي این است که هم راويِ زیاده و هم راوي
ي ثقه، مطلقاً پذیرفتـه   شود]، بنابراین زیاده ته می[که احتماالً با توجه به حفظ باالي او زیاده پذیرف

 شود. [مترجم].   نمی
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 باشد.» منقطع«مناسب است که چنین سندي 
 

[نقل شده در متن یا سند حدیث]، به سماع آن تصریح  ي هو اگر در موضع زیاد ب)
شده باشد، در این صورت امکان دارد که در بار اول، آن حدیث را از کسی دیگر به نقل 

 واسطه و مستقیماً آن حدیث را از خود او شنیده باشد. بی و شنیده، و سپساز ا
 

 توان به این دو اعتراض چنین پاسخ داد که: می و
 

توان گفت که حق با فرد اعتراض کننـده اسـت و قضـیه     می در اعتراض اول الف)
ست [یعنی اگر سندي که خالی از این زیاده ا همانگونه است که فرد معترض گفته است.

 باشد، منقطع به شمار خواهد آمد.]» عن«در موضع زیاده با حرف 
 

ي پیشـین در آن ممکـن    و اما در اعتراض دوم باید گفت که احتمال یـاد شـده   ب)
 است، ولی علماء و صاحب نظران اسالمی، حکم وهمی [و اشتباه] بودن زیاده را صـادر 

 که دالّ بر آن باشد.اي  کنند، مگر با وجود قرینه نمی

تألیف » سانیدألالمزید فی متصل ا«ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -6

 اند: شده

ن اتـو  مـی  انـد،  ي تحریر درآمده از مشهورترین کتابهایی که در این عرصه به رشته
 برد. ، تألیف خطیب بغدادي را نام»تمییز المزید فی متصل االسانید«کتاب 
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 مضطرب

 
 

 تعریف حدیث مضطرب: -1

اخـتالل  «و به معنـاي  » اضطراب«، اسم مفعول از »مضطرب« الف) تعریف لغوي:

باشـد. و   می نظمی و آشفتگی آن] بی و[درهم و نابسامان شدن کار » االمر و فساد نظامه

 »جـوش و خـروش مـوج [دریـا]    «یعنـی  » اضطراب الموج«از » اضطراب«ي  اصل واژه
و بـه مـوج زدن و جـوش و     شش زیـاد شـود  خروگرفته شده است وقتی که حرکت و 

 خروش بیفتد.
اوجـهٍ خمتلفـة عـىل  ماروي«حدیث مضطرب، عبارت است از:  ب) تعریف اصطالحی:

؛ حدیثی که به صورتهاي مختلف و متفاوت و بدون ترجیح یکـی از آن  »متساوية يف القـوة
طریقها بر دیگري، روایت شده باشد. یعنی از نظر قوت و صحت یکسان و در یـک رده  

 ند.باش

 شرح تعریف حدیث مضطرب: -2

، حدیثی است که به صورتها و شکلهاي مختلف »حدیث مضطرب« توضیح اینکه:
و گوناگون و متعارض و مغایر روایت شده باشد به طوري که هرگز هماهنگ سـازي و  
      همنوایی و انطباق و جمع نمودن بین آنها، امکـان نداشـته باشـد، و تمـام ایـن روایـات 

مساوي و یکسـان باشـند [و از    –در تمام جوانب  –لف] از نظر قوت [متعارض و مخت
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که امکان ترجیح یکی از آنها بـر دیگـري بـه    اي  نظر صحت در یک رده باشند]، به گونه
1ترجیح، ممکن نباشد. وجهی از وجوه 

 شرایط تحقق اضطراب [در حدیث]: -3

گـردد کـه بـه     میبا نگاهی به تعریف حدیث مضطرب و شرح آن، روشن و آشکار 
 شود که در آن دو شرط تحقق یافته باشد: گفته می» مضطرب«حدیثی 

 اي که امکان جمع بین آنها نباشد. اختالف و تعارضِ روایات؛ به گونه الف)

برابري و یکسانی روایات در قوت [و صحت]؛ به طوري کـه تـرجیح یکـی از     ب)
 آنها بر دیگري ممکن نباشد.

روایات بر دیگري [به وجهی از وجوه تـرجیح]، برتـري و   ولی هر گاه یکی از این 
ترجیح یافت، یا جمع بین آنها به شکلی مقبول و پذیرفتنی امکان داشـته باشـد؛ در ایـن    

رود [و حـدیث را   رسـد و از بـین مـی    از حدیث، به انتهاء می» اضطراب«صورت صفت 
ح [که یکـی از  نامیم و حکم آن، حکم اضطراب نیست]؛ و در حالت ترجی مضطرب نمی

بر دیگـري تـرجیح یابـد، در ایـن صـورت] بـه        -به وجهی از وجوه ترجیح  -روایات 
کنیم؛ یا در حالتی که جمع بـین روایـات [بـه شـکلی      روایات ترجیح داده شده عمل می

 نمائیم. مقبول و پذیرفتنی] ممکن بود، به تمام روایات عمل می

                                                 
شود که روایات در مورد آن مختلف باشـند و   به تعبیري دیگر، حدیث مضطرب: به حدیثی گفته می -1

آن را به سندي نقل کنند و دیگران با سندي دیگر که مخالف آنها است روایت کننـد؛ و مـا    کسانـی
نامیم که دو روایت از نظر صحت و قوت در یک رده باشـند امـا    زمانی مضطرب میحدیث را فقط 

تر باشد و یا از نظر شاگردي و مالزمـت   وقتی که راوي یا راویان یکی از احادیث، از نظر حفظ قوي
توان یکی از روایات را بر  به استاد نزدیک بوده باشد و یا سایر موارد معتمد ترجیح را دارا باشد، می

نـامیم و   یگري ترجیح داد و حدیث ارجح را پذیرفت و در این صورت حـدیث را مضـطرب نمـی   د
 حکم آن، حکم اضطراب نیست.[مترجم]
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 اقسام حدیث مضطرب: -4

وقعیت [و مکان وقوعِ] اضـطراب در آن، بـه دو قسـمِ    حدیث مضطرب، برحسب م
[اضـطراب در مـتن   » مضطرب المـتن «[اضطراب در سند حدیث] و » مضطرب السند«

شود که وقوع اضطراب در سند حدیث، نسبت به وقـوع آن در مـتن    ، تقسیم می]حدیث
 حدیث، بیشتر است.

 [اضطراب در سند حدیث]:» مضطرب السند«الف) 

! يـا رسـول اهللا«گفـت:    که به پیامبر  حدیث ابوبکر :»سند اضطراب در«مثال 

و موهاي سرتان سـفید شـده   اید  بینیم که پیر شده می رسول خدا! شما رااي  ؛»َت بْ راك شِ أ

ي  مرا مفـاهیم واالي سـوره   ؛1»خواتهاأو شيبت� هود«فرمود:  ول گرامی اسالماست! رس
 پیر نمود.نظائر آن هود و 

 است:دار قطنی گفته 
ـرة نحـو عشـعـىل  قد اخـتالف عليـه فيـهو سحاق،إيب الّ من طريق أإنه مل يرو إهذا مضطرب، ف«

مـنهم و يب بكر،أمنهم  من جعله من مسند و منهم من رواه موصوالً،و وجه: فمنهم من رواه مرسالً،أ

رواتـه ثقـات اليمكـن و لـك.غـري ذو مـنهم مـن جعلـه مـن مسـند  عايشـةو من جعله من مسند سعد،

، واجلمع متعذر.عىل  ترجيح بعضهم  »بعضٍ
وایـت  این حدیث [از حیث سند] مضطرب است. زیرا جز از طریق ابی اسـحاق ر «

نقل شده و در آن اختالف و گونـاگونی و تعـارض و    لنشده است. و نزدیک به ده شک
و برخـی بـه   » مرسـل «تغایر صورت گرفته است. به طوري که برخی آن را به صـورت  

                                                 
ولـی  ». حتفة االحوذي«همراه با شرح آن  184ص  9ي واقعه ج  ترمذي، کتاب التفسیر، تفسیر سوره -1

و گفته است: حدیثی حسن » ... احلديثاملرسالتشيبت� هود و الواقعة و«با این لفظ روایت کرده است: 
 و غریب است.  



  
 222 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

مسـند  «و برخی از » مسند ابوبکر«و برخی آن را از  اند. روایت نموده »موصول«صورت 

و چون راویان این حدیث [عموماً] ثقه  اند. .. شمرده.، و»مسند عایشه«، و برخی از »سعد
باشند، ترجیح یکی بر دیگري هم امکان ندارد، و جمع کردن میان آنها  می و مورد اعتماد

 »نماید. می نیافتنینیز دشوار و سخت و ناممکن و دست 
 ب) اضطراب در متن حدیث:

: آنچه ترمذي از شریک، از ابوحمزه، از شعبی، از »اضطراب در متن حدیث«مثال: 

از  ؛»عـن الـز�ة سـئل رسـول اهللا«فاطمه دختر قیس روایت کرده که وي گفته اسـت:  

  سـوّن يف املـال إ«ال شد. ایشان در پاسـخ فرمودنـد:   ؤپیرامون زکات، س  پیامبر
ً
 ىحلقـا

 »است. حقوق مالی دیگري نیز –عالوه از زکات  –در مال « ؛»الز�ة
و ابن ماجه با همین شکل و سند، از فاطمـه دختـر قـیس اینگونـه ایـن حـدیث را       

در مال به جز زکـات، حقـوق مـالی    « ؛»الز�ة ىليس يف املال حق سو«روایت کرده است: 
 »دیگري نیست.

ایـن اضـطرابی اسـت کـه قابـل      « ؛»حيتمل التأويل ب الفهذا اضطرا«عراقی گفته است: 
 »باشد. نمی تأویل و توجیه

 ي چه کسانی است؟: از ناحیه ،وقوع اضطراب [در متن یا سند حدیث] -5

ي یک راوي است. اینطـور   گاهی اضطراب [در متن یا سند حدیث]، از ناحیه الف)
 که حدیث را به صورتهاي مختلف و گوناگون و به شکلهاي متعارض و مغایر، نقل کند.

ي گروهی از راویان است.  و گاهی اضطراب [در متن یا سند حدیث]، از ناحیه ب)
ان روایت نماید. [و هر کس از آنهـا،  برخالف دیگررا اینطور که هر یک از آنها، حدیث 

حدیث را با سندي و یا متنی نقل کند و دیگران با سند و یا متنی دیگر که مخـالف آنهـا   
 است، آن را روایت کنند.]
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6- حدیث مضطرب« سبب ضعف:« 

[در » اضطراب« خود ، این است که وجود»حدیث مضطرب« سبب ضعف و نقصِ
 شنگر عدم ضبط و اتقان راویان آن است.متن یا سند حدیث]، بیانگر و رو

» حدیث مضطرب«ي تدوین و نگارش  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -7

 :اند ي تحریر درآمده به رشته

تـوان بـه کتـاب     مـی  انـد،  از مشهورترین کتابهایی که در این عرصـه نگاشـته شـده   
 ، تألیف حافظ ابن حجر، اشاره کرد.»المقترب فی بیان المضطرب«
 
 
 

صمحف 

 
 

 »:فصحم«تعریف حدیث  -1

اخلطـأ يف « :، و بـه معنـاي  »تصحیف«، اسم مفعول از »فحمص« الف) تعریف لغوي:

نیـز از آن  » صحفی«ي  باشد. و واژه می [خطا کردن در نوشتن یا خواندن نامه] »الصـحيفة

[عمدآً] خطا کند به معناي کسی است که در خواندن نامه » صحفی«گرفته شده است. و 
و به جهت خطا کردن در خواندن نامه، برخـی از الفـاظ    1و نامه را غلط و اشتباه خواند.

                                                 
 166ص  3القاموس ج  -1
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  1آن را تغییر دهد و طوري دیگر بخواند.
 يف احلـديث ةتغيري الكلم«عبارت است از: » حدیث مصحف« ب) تعریف اصطالحی:

تغییر و دگرگونی در لفظ یا معنی و مفاد حدیث، بـر  « ؛»معناً أو  قات لفظاً ثغري ما رواها الإىل 
 »2اند. خالف آنچه که راویان ثقه و معتبر نقل کرده

                                                 
اي خطا  در خواندن نوشته«در لغت به این معانی استعمال شده است: » تصحیف«ي  به طور کلی واژه -1

تغییر دادن کلمه با کم کـردن یـا زیـان کـردن     «؛ »اي را تغییر دادن و طور دیگر خواندن کلمه«؛ »کرد.
عبـارت  » تصـحیف «و در اصطالح علم بـدیع،  » خطا کردن در نوشتن نامه یا کتاب.«؛ »ي آنها نقطه

اینکه نویسنده یا شاعر کلماتی استعمال کند که با تغییر دادن نقطه، معنی آنها تغییر کند، یا «است از: 
 ي جانـا بـه   گویـد: مـرا بوسـه    مدح بدل به قدح شود مثل: محرم و مجرم. بوسه و توشه. سعدي می

 تصحیف ده / که درویش را توشه از بوسه بِه. [مترجم]

ف«به تعبیري دیگر، حدیث  -2 حدیثی است که برخی از کلمات آن از حیث لفظ یـا معنـی و   »: مصـحَّ
 اند. مفاد، مخالف حدیثی باشد که اشخاص مورد وثوق و اعتماد، روایت کرده

ف«یعنی   ، حدیثی است که قسمتی از سند یا متن آن به کلمه یا عبارت مشابه آن تغییـر  »مصحّ
شـود، ممکـن اسـت در کتابـت باشـد، ماننـد        مشابهت دو کلمه که موجب تصحیف مییافته باشد. 

») يزيـد بـن معاويـة«به » بريدبن معاوية العجيل«(در » یزید«به » برید«و » مزاحم«به » مراجم«تصحیف 

بـه  » ستاً «، که کلمه »من صام رمضان و اتبعه سًتا من شوال«و نیز مانند تصحیف، » ریزح«به » جریر«و 

تصحیف شده است [که این تصحیف را ابوبکر صولی مرتکب شده است.] و مثـل حـدیث:   » شـيئا«

اي از حصیر و  در مسجد حجره (یعنی پیامبر» ي اختذ حجرة من حص�أ  احتجر باملسجد، ن انليبأ«
حجامت فرمود) تصحیف شده است [که این تصحیف  (یعنی پیامبر »احتجم«بوریا ساخت) که به 

توسط ابن لهیعۀ انجام شده است] و گاهی نیز تصحیف در معنی و مفـاد حـدیث اسـت؛ مثـل ایـن      
 صـىلا رشف، نحن عنـزة نحن قوم لن«حدیث که از ابوموسی محمد بن المثنی العنزي نقل شده که گفت: 

ي  کـه نـام قبیلـه   » عنـزة«است بـه  » عصاي کوتاه«را که مراد » عنـزة«که راوي لفظ  »لينا رسول اهللاإ
بـه طـرف    راوي است،  تصحیف نموده و مفاد حدیث را که حاکی از نماز گـزاردن رسـول خـدا   

 ي عنزة تغییر داده است.[مترجم] عصاي خویش است، به نماز گزاردن رو به قبیله
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اسیت و ، و ظرافت و حس»حدیث مصحف«اهمیت و جایگاه [شناخت]  -2

 پیچیدگی و باریکی آن:

، فنّی واال و ارجمند و دقیق و ظریـف و مشـکل و دشـوار و پیچیـده و     »تصحیف«
و اهمیت و جایگاهش در کشف خطاها و اشتباهاتی نهفته و نهان است که  باریک است،

و خبـره و   ن تردید، این حافظان، مـاهر وافتند؛ و بد می برخی از راویان در [گرداب] آنها

هستند که مسئولیت دشوار و سنگین این مهـم   –د دار قطنی همانن –استاد و کارشناس 
ي آن برآمدند. [و از خطاها و اشتباهات  عهدهرا بر دوش خویش کشیدند و به خوبی از 

ي  وقفـه  بـی  نهفته در متن و سند حدیث، پرده برداشتند و با زحمات و خدمات شایان و

و در عـین حـال    –خویش، از کیان احادیث منجی عالم بشریت، خالصـانه و صـادقانه   

 دفاع نمودند.] –مقتدرانه 

 »:صحفم«تقسیمات حدیث  -3

که اند  نظران اسالمی، حدیث مصحف را به سه گونه تقسیم نمودهعلماء و صا حب 
ف، از دیدگاه و چشم هر یک از این تقسیماتعـد و     حدیث مصحانـدازي [خـاص] و ب

 اعتباري [ویژه] است.
 :آید، بحث هرکدام از این تقسیمات را بیان خواهم کرد که عبارتند از میو چنانکه 

صحتصحیف در حدیث: اعتبار موقعیت و مکانِف، به الف) تقسیم حدیث م 

 حدیث مصحف، به اعتبار موقعیت و محل تصحیف در حدیث، به دو قسم تقسـیم 
 شود که عبارتند از: می
که ابن معین آن » عوام بن مراجِم«مثل حدیث شعبه از  :»تصحیف در سند حدیث« -1

 ».عوام بن مزاحم«را تصحیف کرده و گفته است: 
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ان «مثـل حـدیث زیـد بـن ثابـت کـه گفتـه اسـت:          »:در مـتن حـدیث   تصحیف« -2

از حصـیر و بوریـا   اي  حجـره  ،در مسـجد   [یعنـی پیـامبر    » احتجر يف املسجد  انليبّ 

[یعنـی  » احـتجم يف املسـجد«آن را تصحیف نموده و گفته است: » ابن لهیعۀ«ساخت.] و 
 ]در مسجد حجامت فرمود.  رسول اکرم

 پیدایش تصحیف در حدیث: ي مصحف، به اعتبار منشأ و ریشهب) تقسیم حدیث 

حدیث مصحف، به اعتبار منشأ و اصل پیدایش تصحیف در حـدیث، نیـز بـه دو قسـم     
 شود که عبارتند از: می تقسیم
1- »تصحیف بو این نوع از تصحیف، بیشتر  [تصحیف چشمی و دیدي]:» ريص)
م خواننـده، مشـتبه شـود. [یعنـی خواننـده در      افتد.) یعنی خطّ و نوشته بر چش می اتفاق

دچار خطا و اشتباه بصري شود. و این خطاي چشـمی] یـا بـه خـاطر     اي  خواندن نوشته
کلمه. [از این رو کلمه با کم کردن یا زیاد گذاري  بدي خط است و یا به خاطر عدم نقطه

معنـی آن  آن، تغییر کند و طوري دیگر خوانده شـود کـه موجـب تغییـر     هاي  کردن نقطه
 شود].

 من شوال...باتو من صام رمضان«مثل حدیث: 
ً
که ابوبکر صولی با تصـحیف  » عه ستا

 من شـوال...و من صام رمضان«آن را روایت کرده و گفته است: 
ً
ي  کـه کلمـه  » اتبعه شيئا

 1تصحیف شده است.» شیئاً«به  »ستاً«

                                                 
ر«و مانند تصحیف  -1 بّـاً ر زُ زدد حُ بّاً، تَ [روز در میان زیارت کن تا موجب زیادي دوستی گردد] کـه  » غِ

ر«بعضی به  بّاً  زُ نّا تزدد حُ صـحیف  [از جانب ما زیارت کن تـا موجـب زیـادي دوسـتی شـود.] ت     » عَ

نـاءاً «اند:  اند. و بعضی هم آن را اینگونه تصحیف نموده نموده نا تزداد حَ رعُ اي هـم بـرایش    و قصه» زَ
 امتناع کردند و مزروعات آنها به حناء تبدیل گردید. اند که گویا قومی از دادن زکات تراشیده

انـد:   را تصحیف نموده و آن را اینگونه روایت کرده »الدنيا رأس كل خطيئة«ي  و همچنین برخی جمله 
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اش،  : یعنی تصحیفی کـه منشـأ و ریشـه   [تصحیف شنوایی]» تصحیف سمعی« -2
باشـد   مـی  ي شنوایی شنونده، یا بعد و دوري شنونده [از گوینده] و امثال آن بدبودن قوه

گـردد. و ایـن مشـتبه شـدن برخـی از       می که موجب مشتبه شدن برخی کلمات بر او بر
ن صرفی آن کلمات، مشابه همـدیگر اسـت.   زکلمات بر شنونده، بدین خاطر است که و

شود و قسمتی از سند  می وزن صرفی، موجب تصحیف [از این رو مشابهت دو کلمه در
عاصـم  «یابد.] مثـل حـدیثی کـه از     می یا متن حدیث به کلمه یا عبارت مشابه آن، تغییر

واصل «، »لحوعاصم األ«صحیف نموده و به جاي نقل شده، که برخی آن را ت» االحول

 اند. گفته» حدبألا

صححدیث: ف، به اعتبار لفظ یا معنیج) تقسیم حدیث م 

 شود که عبارتند از: می حدیث مصحف، به اعتبار لفظ یا معنی حدیث، به دو قسم تقسیم
این نوع از تصحیف [نسبت به نوع دیگـر] بیشـتر    »:تصحیف در لفظ حدیث« -1
افتد و مثال این نوع از تصحیف، همان مثالهـاي پیشـین و سـابق اسـت. [مثـل       می اتفاق

 »احتجـر يف املسـجد يّ بـن النأ«تصحیف ». بن مزاحم عوام«به » عوام بن مراجم«یف حتص

عاصـم «تصـحیف   ».لشـيئاً مـن شـوا«بـه   »سـتاً مـن شـوال«حیف صت .»احتجم يف املسـجد«به 

 ..].و »حدبواصل األ«به  »لحواأل

تصحیف در معنـی و مفـاد حـدیث، ایـن     »: تصحیف در معنی و مفاد حدیث« -2
تصحیف کننده، لفظ حدیث را بر حالت اصلی اش باقی گذارد، ولـی آن   است که راويِ

نـه بـر    -کند که مفاد و مراد حدیث را بر اساس فهم و درك خودش تفسیر اي  را به گونه
 تغییر دهد. - مبناي مفاد حقیقی حدیث

ن �ـ«مثل این حدیث که از ابوموسی [محمد بن مثنی] عنزي نقل شده کـه گفـت:   

                                                                                                                            
 [مترجم] »الدينار، أسّ كل خطيئة.«
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و از  ،[مـا قـومی مفتخـر و ممتـاز    ».  يلنا رسـول اهللاإ ص�قوم نلا رشف، �ن من ع�ة، 

 ي ما نمازگزارده است.] رو به قبیله  هستیم که پیامبر »زةعن«ي  قبیله

خـود بـه ایـن    اي  ابوموسی عنزي با این جمله در رابطه با افتخارات قـومی و قبیلـه  

را [کـه مـراد    »عنـزة«، و راوي لفـظ  »ةع� إىل صّ�  ّن انليبّ أ«حدیث استدالل کرده که 

وي است، تصحیف نموده [و مفاد حـدیث  ي  که نام قبیله »عنـزة«عصاي کوتاه است] به 

به طرف عصاي خویش است، به نمازگزاردن   اردن رسول خدازرا که حاکی از نمازگ
که در وقـت نمـاز   بود اي  اسلحه» عنزة«ي عنزه تغییر داده است] و حال آنکه  لهیرو به قب

 1شود. می در جلوي نمازگزار نصب

 »]:تصحیف در حدیث«تقسیم حافظ ابن حجر [براي  -4

دیگـر بـه تقسـیم    اي  پیشـین، حـافظ ابـن حجـر نیـز بـه گونـه        عالوه از تقسیمات
آن را به دو قسم تقسیم نموده اسـت کـه   و [در متن یا سند حدیث] پرداخته » تصحیف«

 عبارتند از:
نقط احلروف مع بقـاء إىل  ما كان التغيري فيه بالنسبة«که عبارت است از:  »:مصحف«الف) 

حدیثی که در حروف آن از حیث نقطه (نه از حیث شکل) تغییـري ایجـاد    ؛»صورة اخلـط
 شده باشد، و صورت [اصلی] خط باقی باشد.

                                                 
هاي عبرت انگیز این بود کـه محمـد بـن المثنـی العنـزي در رابطـه بـا         به هر حال یکی از تصحیف -1

 کـه گویـا پیـامبر   » ع�ة إىل ص� ن انليبأ«اي به این حدیث استدالل کرد:  افتخارات قومی و قبیله

 اي بـود کـه پیـامبر    اسلحه» نـزةع«توجه مخصوصی به قوم عنزي داشته است و در صورتی که آن 
هنگامی آن را در وقت نماز جلو خویش نصب نمود و مقصود این بود که اهل جهاد هنگام نمـاز و  

ي خود را در جلو چشم خـویش گذاشـته باشـند و حتـی در      ي کارزار باید همیشه اسلحه در صحنه
 [مترجم] از هم نباید اسلحه از دید آنها دور شود.حالت نم
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بقـاء شـكل احلـروف مـع إىل  ماكـان التغيـري فيـه بالنسـبة«عبارت اسـت از:  »: فمحرَّ«ب) 

حدیثی که در حروف آن، از حیث شکل [نه از حیث نقطه]، تغییري ایجـاد   ؛»صورة اخلـط
  1شده باشد، و صورت [اصلی] خط باقی باشد.

کند؟ [و ضبط و اتقان وي را  می ، ضرر و زیانی متوجه راوي»یفحتص«آیا  -5

 کاهد؟]: می برد و از ارزش روایت او می زیر سئوال

ندرت از راوي سـرزند، در ضـبط و اتقـان وي ضـرري      به» تصحیف«هرگاه  الف)
اندك، در  برد. زیرا که هیچ کسی از خطا و تصحیف نمی کند و او را زیر سئوال نمی وارد

 شوند.] می اندك دچار خطا و تصحیف –خواه ناخواه  –امان نیست [و بیشتر راویان 
از راوي سـر بزنـد، در ایـن    اي  ، بـه میـزان قابـل مالحظـه    »تصحیف«و هرگاه  ب)

                                                 
ف«برخی از محدثان، حدیث  -1 اند: حدیثی است که در سند یـا مـتن آن،    را اینگونه تعریف کرده» حمـرّ

که تصغیر » ابن ايب مليكة«کم یا زیاد شده و یا حرفی به جاي حرفی دیگر نهاده شود. مانند تحریف 
 است.» ملک«که جمع » مالئکۀابن ابی « اسـت بـه » ملکۀ«

ف«اند:  و برخی نیز گفته  حدیثی است که برخی از کلمات آن از حیث حرف و نقطه (نـه از  » مصـحّ

ف«اند و  حیث شکل) مخالف حدیثی باشد که راویان ثقه و معتبر روایت کرده ، حـدیثی اسـت   »حمـرّ
از کلمات آن در شکل (نه که در روایت یکی از راویان بر خالف روایت اشخاص مورد وثوق، یکی 

ـيَ أ«که روایت کرده اسـت:   در حرف و نقطه) تحریف شده باشد. مثل جابر مِ ٌّ يـوم األرُ  حـزابيبَ

اه رسـول اهللاعىل أ ؛ و غُندر یکی از راویان، این مطلب را با تحریف نقل کرده و گفتـه  »كحله فكوّ

ْ يوم األ مىرَ «است:  ي  ي احـد بـه درجـه    و معلوم است که پدر جابر قـبالً در غـزوه  »  حزاب ...أيبِ
 رفیع شهادت رسیده است.

انـد. و برخـی تصـحیف را اعـم از تحریـف       را یکی دانسته» مصحف«و » محرّف«به هر حال برخی  
اند. و برخی تصحیف را مختص به تغییر لفظ از حیث نقطـه دانسـته و تحریـف را تغییـر در      دانسته

 اند. و ابن حجر نیز تعریف منحصر به فرد خود را داراست.[مترجم] فتهشکل کلمه گ
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کاهـد. چـرا کـه     می برد [و از ارزش روایت او می صورت ضبط و اتقان او را زیر سئوال
مالحظگی و سر بـه هـوایی راوي، و    بی اعتنایی و بی توجهی و بی اي] بیانگر چنین قضیه

روشنگر این واقعیت است که وي، لیاقت و صالحیداري چنین منصبی را نـدارد   هعهد ت
ه به نقل احادیث و روایات بپردازد، و در مورد پذیرش و قبـول آنهـا مـورد وثـوق و     [ک

 اعتماد باشد.]

 »:تصحیف زیاد«سبب افتادن راوي در  – 6

این است که وي  –در بیشتر اوقات  -، »حیف زیادصت«سبب دچار آمدن راوي به 
گیرد. بدون اینکه آنها را  می ابها و ورقها فراتواسطه] از درون ک بی احادیث را [مستقیماً و

 ي هاز شیوخ و معلّمان و آموزگاران و استادانِ [ماهر و خبره] دریافـت دارد، و بـه ذریعـ   
به خطا و اي  آنها به تحصیل و فراگیري آنها بپردازد. [و به همین خاطر در خواندن نوشته

کم یا زیاد کـردن  خواند، و با  می دهد و طوري دیگر می را تغییراي  رود و کلمه می اشتباه
سازد.]، و لذا پیشـوایان و   می آن، کلمه را از حالت اصلی اش تغییر و دگرگونهاي  نقطه

ي حـدیث شناسـی و سـندپژوهی] مردمـان را از فراگـرفتن و تحصـیل        بزرگان [عرصـه 
في«انـد:   و گفتـه انـد   احادیث، از چنین افرادي برحـذر داشـته   ـحَ ؛ »اليؤخـذ احلـديث مـن صَ

ه احادیث را [مستقیماً و بدون مراجعه بـه اسـاتید و معلمـانِ خبـره و     حدیث، از کسی ک
 شود. نمی ورقها به دست آورده، فرا گرفتهو ماهر]، از درون کتابها 

» فحدیث مصح«ي تدوین و نگارش  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -7

 اند: تألیف شده

 ، تألیف دار قطنی.»التصحیف«الف)  

 ، تألیف خطابی.»دثینصالح خطأ المحإ«ب)  
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 ، تألیف ابواحمد عسکري.»تصحیفات المحدثین«ج)  
 
 
 

 »محفوظ«، و حدیث »شاذ«حدیث 

 
 

 »:شاذ«تعریف حدیث  -1

[عزلـت گزیـد.   » انفرد«و به معنـاي  » شذّ«اسم فاعل از » شاذ« الف) تعریف لغوي:

املنفـرد عـن «کـرد:  را اینگونـه معنـی   » شاذ«توان  می باشد. پس می کناره گرفت. تنها شد.]

 »جدا شده و تنها مانده از گروه. مخالف و ناسازگار با جمهور.«؛ »اجلمهور

رواه املقبـول خمالفـاً ملـن هـو  مـا«حدیث شاذ، عبارت است از:  ب) تعریف اصطالحی:

حدیثی که راويِ ثقه و معتبر، آن را بر خالفت حدیث راويِ راجحتر و قوي تر  ؛»ويل منها
 از خود، نقل کند.

 »:حدیث شاذ«شرح تعریف  -2

فرد عادل ضابطی اسـت کـه ضـبط و    »]: رواه املقبول ما«ي  [در جمله» مقبول«مراد از 
سـبکتر و   اتقانش کامل باشد [= صحیح]، یا مراد: فرد عادلی است کـه ضـبط و اتقـانش   

 خفیفتر باشد [=حسن].
[در تعریف شاذ]: فردي است کـه از نظـر ضـبط و اتقـانِ     » من هو اويل منه«و مراد از 

و یا امثـال آن از دیگـر وجـوه     –راویان  به راويِ مخالف]، یا تعداد بیشتربیشتر [نسبت 
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ی، مخالف، راجحتر و قوي تر باشد. و علماء و صاحب نظران اسـالم  بر راويِ –ترجیح 
و تعریفهاي متعدد و گوناگونی را اند  با همدیگر اختالف نموده» شاذ«در تعریف حدیث 

اند؛ ولی تعریف پیشین، همان تعریفی است که آن را حـافظ ابـن    در این زمینه ارائه داده
نـه املعتمـد يف تعريـف الشـاذ إ«ي آن گفتـه اسـت:    حجر، انتخاب و گزینش نموده و در بـاره 

بر اساس اصطالح [محدثان و حدیث پژوهان]، تعریف سابق، همان  ؛1»بحسب االصطالح
 2تعریف معتبر و قابل اعتماد در تعریف حدیث شاذ است.

 ؟:دشو می در چه جایی [از حدیث] واقع» شذوذ« -3

 آید: می شود، در سند آن نیز پیش می در متن حدیث واقع» شذوذ«همچنانکه 
 الف) مثال شذوذ در سند حدیث:

از عمرو بـن دینـار، از    ،ابن عینیه«چه ترمذي، نسایی و ابن ماجه از طریق همانند آن

                                                 
 .37الفکر ص  النخبةنگا: شرح  -1
توان گفت که: اگـر   است که در این صورت می» مختلط«گاهی مقابل » شاذ«در مصطلحات حدیث،  -2

شـود بـر دو قسـم     راويِ حدیثی از نظر هوش و حافظه، کم بهره باشد، حدیثی که از او روایت مـی 
محافظه بودن او دائمی و همیشـگی بـوده و عارضـی     : در صورتی که کم هوشی و بیشاذ) 1است: 
ظه بودن او عارضی باشد و به علت پیري محاف در صورتی که کم هوشی و بی»: مختلط«) و 2نباشد. 

اي بود که بر اثـر   و نابینایی یا حریق و سوختن کتابهایش باشد. ابن الملقن راوي با هوش و با حافظه
هاي زیادي مانند:  محافظه گردید و همچنین ابن لهیعۀ و مسعودي بر اثر سانحه احتراق کتابهایش، بی

 مختل شد و حافظه اش را از دست داد. فوت پسرش و سرقت اموالش، حواسش به کلی
 است که تعریفش بدین ترتیب است:» محفوظ«، مقابل شاذّو گاهی  
تـر از خـــود    حدیثی است که راوي ثقه و معتبر آن را بر خالف راويِ راجحتـر و قـوي   »:شاذ) «1 

   نقـل کنـد.
عبارت از حدیثی است که راويِ راجحتر و قوي تر، آن را از راويِ معتبري که با او  »:محفوظ«) و 2 

 در روایت اختالف دارد، روایت کند.[مترجم]
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لـم و  عهـد رسـول اهللاىلع  ّن رجالً تو�أ«که: اند  روایت کرده عوسجۀ، از ابن عباس

 
ً
 .»عتقهأهو  مو� الإيدع وارثا

از ابـن جـریج و دیگـر راویـانِ [ثقـه و       1متابعیو ابن عینیه به پیوست حدیث باال، 
معتبر] آورده است، ولی حماد بن زید با روایت ابن عینیه و ابن جریح و غیـر آنهـا، بـه    

» ابن عبـاس «برخاسته و آن را از عمروبن دینار از عوسجۀ نقل نموده و در آن،  تمخالف
 را ذکر نکرده است.

حـدیث محفـوظ    ؛»ديث ابـن عينيـهاملحفوظ ح«و به همین خاطر ابو حاتم گفته است: 
 [که آن را راويِ راجحتر و قوي تر روایت کرده باشد] همان روایت ابن عینیه است.

و با وجودي که حماد بن زید از اهل عدالت و ضبط و اتقان است، باز هم ابوحاتم، 
 روایت کسانی را برتري و ترجیح داده که از نظر تعداد، بیشتر از حماد بن زیاد هستند.

 »:شذوذ در متن حدیث«ب) مثال 
عبدالواحـد بـن زیـاد، از اعمـش، از ابـی      «همانند آنچه ابوداود و ترمذي از حدیث 

 ذا صّ� إ«فرموده است:   که پیامبراند  به طور مرفوع روایت کرده  صالح، از ابوهریره

 ».حد�م الفجر، فليضطجع عن يمينهأ
عداد زیادي از راویان، مخالفت کرده بیهقی گفته است: عبدالواحد در این حدیث با ت

قـول و  «نه از اند  نقل کرده»  و کردار پیامبر فعل«است. چرا که آنها این حدیث را از 

ایشان. و از میان شاگردان ثقه و معتبر اعمش، فقـط عبدالواحـد بـه روایـت ایـن      » گفتار

                                                 
ي سند حدیثی، با راویان حدیث مفـردي کـه همـان مضـمون را نقـل       چنانچه بعضی از افراد سلسله -1

متـابع بیشـتر از آن جهـت کـه مؤیـد       گوینـد. و حـدیث  متابع اند، موافق باشند، آن حدیث را  نموده
گیرد، لذا صحت حدیث، زیاد ملحوظ نیسـت. و   مضمون حدیث دیگري است، مورد توجه قرار می

نامند. و گاهی متابع بر شـاهد  » شاهد«ي سند دیگري شود آن را  اگر مضمون حدیث مفرد به سلسله
 شود.[مترجم] و به عکس، اطالق می
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پرداخته است [و آن را بر خالف دیگر راویـانِ مـورد وثـوق، از     –بدین لفظ  –حدیث 
 نقل کرده است.]  قول پیامبر

 »:محفوظ«حدیث  -4

 قرارداد و عبارت است از:» شاذ«، در مقابل حدیث، »محفوظ«حدیث 

حدیثی که راويِ موثقتر و راجحتر، آن را بر خالف  ؛»ةوثق خمالفاً لرواية الثقـرواه األ ما«
 ثقه و معتبر، نقل کند. حدیث راوي

بود. [مثال شذوذ در » شاذ«همان دو مثال یاد شده در نوع »: محفوظ«و مثال حدیث 

حدیث ابن عینیه و مخالفت حماد بن زید با او، و شذوذ در متن حدیث  –سند حدیث 

 ].حدیث عبدالواحد که مخالف راویان زیاد، آن را نقل کرده بود –

 »:محفوظ«و » شاذّ«حکم  – 5

د و ناپذیرفتنی اسـت؛ ولـی   وحدیثی مرد ،»حدیث شاذّ«معلوم و مشخص است که 

 باشد. می ، حدیثی مقبول و پذیرفته شده»حدیث محفوظ«
 
 
 

  1جهالت و ناآشنا بودن به راوي

                                                 
 از اسباب طعن در راوي [از نظر شدت و قوت طعن] است. مجهول بودن راوي، سبب هشتم -1
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 »:جهالت و ناآشنا بودن به راوي«تعریف  -1

نبـود،   [ندانست. اطالع نداشت. آگاه» جهل«، مصدر »جهالت« الف) تعریف لغوي:

باشد. و منظـور   می [آگاهی و اطالع]» علم«اطالع بود. جاهل بود.]، و ضد  بی ناآشنا بود.

 ، همان عدم شناخت و معرفت او است.»مجهول بودن راوي«از 

عـدم معرفـة عـني «، عبـارت اسـت از:   »مجهول بودن راوي« ب) تعریف اصطالحی:

 راوي. شناخت حاالت و اوصاف ؛ عدم شناخت عینِ خود راوي، یا عدم»حالهأو  الراوي

 اسباب و عوامل مجهول بودن راوي: -2

 اسباب و عوامل مجهول بودن راوي، سه مورد است که عبارتند از:
یت، یا لقب، یا صـفت،  ناز قبیل اسم، یا ک راوي:هاي  الف) کثرت ویژگیها و نشانه

یک حدیث، داراي نامها و القـاب و صـفات و    یا شغل و حرفه، و یا نسب. [یعنی راويِ
متعدد و گوناگونی است] که به یکی از آنهـا معـروف و   هاي  ویژگیها و خصلتها و نشانه

ي سند حدیث] او را به خاطر هدفی از اهـداف، بـه    مشهور گشته است، ولی [در سلسله
بـدین  غیر آنچه بدان مشهور است، ذکر کنند، و تصور شود که شخص دیگري است؛ و 

  1اطالعی و ناآگاهی و جهالت و سردرگمی ایجاد گردد. بی ترتیب، نسبت به حاالتش
حدیث، نـام و نشـان مشخصـی     [گاهی راويِ راوي: ب) قلّت و کم بودن روایت

شود، ولی از کسانی است کـه بـه نـدرت حـدیثی را      می دارد و بدان نام و نشان هم یاد

                                                 
تـألیف  » موضـح «و محدثین بـراي مشـخص کـردن ایـن نـوع از راویـان، کتابهـایی تحـت عنـوان           -1

 اند.[مترجم] کرده
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شود. و چه  نمی زیاد از او حدیث فرا گرفته روایت کرده است و] به سبب قلت روایتش،
 1بسا فقط یک نفر، حدیثی را از او روایت نموده است.

حـدیث، داراي نـام و نشـان     [گـاهی راويِ  ج) عدم تصریح به نام و نشان راوي:
مثال: به عنـوان   اند. ي سند، بدون نام و نشان از او یاد کرده مشخصی است، اما در سلسله

و  انـد.  ، او را ذکر کرده»کسی که مورد وثوق است«یا » شخصی«، یا »مردي«، یا »فالن«
و بـه   .تصریح نکردن به نام و نشان راوي] به جهت اختصار و ایجاز و یا امثال آن است

 2گویند. می »مبهم«که به نام و نشانش تصریح نشده است، اي  روایت کننده

 »: مجهول بودن راوي«براي ا سباب هایی  مثالها و نمونه -3

 راوي:هاي  الف) مثال براي کثرت ویژگیها و نشانه

انـد:   برخـی او را بـه جـدش نسـبت داده و گفتـه     »: محمد بن السائب بن بشر کلبی«

ي  و برخـی او را بـا کنیـه    اند. نام نهاده» حماد بن السائب«و برخی او را ». محمد بن بشر«

؛ تـا جـایی   اند نام برده» ابوهشام«ي  و برخی با کنیه» ابوسعید«ي  کنیه، و بعضی با »ضرنابو«
کنند که تمام اینها، نامها و القاب جمعی از راویان  می اطالع و ناآگاه] گمان بی که [اشخاصِ

 باشند. می هستند، در صورتی که عموماً نامها و القاب یک نفر
 

بودن کسانی کـه از او حـدیث   ب) مثال براي قلّت و ندرت روایت راوي، و اندك 

                                                 
انـد و   تألیف کـرده » وحدان«محدثین، براي معرفی کردن این نوع از راویان، کتابهایی را تحت عنوان  -1

 نامند. [مترجم] می» ول العینمجه«این اشخاص را 

انـد. و   تـألیف کـرده  » مبهمـات «و محدثین براي معین کردن چنین راویانی، کتابهایی تحـت عنـوان    -2
ي تحریر درآورده اسـت   ابوالقاسم بن بشکوال، کتاب مفصلی را در این زمینه تألیف کرده و به رشته

که نام آنها برده نشده، مرد بودند یا زن  و با دالیل و مدارك، واضح و روشن نموده است که راویانی
 اند. [مترجم] و داراي چه خصوصیات و ویژگیهایی بوده
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 اند: روایت کرده

، کسی دیگر از او روایت حماد بن سلمۀاز تابعین، که غیر از » ابوالعشراء الدارمی«

که غیر از قتاده کسی از او روایت نکرده اسـت  » جري بن کلیب«نکرده است. [و مانند: 

اسحاق  که غیر از ابو» سعید بن ذي حدان«و » جبار الطایی«، »ذي مر«، »عمرو«و مانند 
 سبیعی، کسی از آنها روایت نکرده است].

 

 ج) مثال براي عدم تصریح به نام و نشان راوي:

فالنـی، یـا   «؛ »رجـلٌ أو  شـيخ،أو   فـالن،يناخـرب«گویـد:   مـی  ي راوي کـه  مثل این گفته
استادي، یا مردي [یا شخصی و یا کسی که مورد وثوق است] و امثال آنها، به مـن خبـر   

 »که...داد 

 [راويِ مجهول]:» مجهول«تعریف  -4

؛ کسی که نه به ذات او اطـالع  »صفتهأو  من مل تعرف عينه،«عبارت است از: » مجهول«

اي  روایـت کننـده  »: مجهـول « و آگاهی داشته باشی و نه به صفات و ویژگیهاي او. یعنی
ـ   که به ذات او و به هویت فردي و شخصی او اطالعی نداشته باشی، یااست  ت بـه هوی

یعنی عـدالت   –شخصی او آگاهی و آشنایی داشته باشی، ولی از صفات و ویژگیهاي او 

 چیزي دانسته نشود. –و ضبط او 

 انواع مجهول: -5

 سه گونه است که عبارتند از:» مجهول«انواع  :این امکان وجود دارد که گفته شود

 »:مجهول العین«الف) 

 »:مجهول العین«تعریف  -1

کسـی  ». الّ راوٍ واحـدٍ إلكن مل يرو عنه و من ذكر اسمه،«، عبارت است از: »العینمجهول «
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که [داراي نام و نشان مشخصی است و به آن] نام و نشان خویش ذکر شده باشد، اما [از 
کسانی است که به ندرت حدیثی را روایت کرده است و] فقط یک نفر، حـدیثی را از او  

 روایت نموده است.
 مجهول العین: حکم روایت -2

روایت مجهول العین، غیرقابل پذیرش است، مگر زمانی کـه توثیـقِ راويِ مجهـول    
 العین محرز و ثابت بشود.

 شود: می راوي مجهول العین، چگونه توثیق -3

 گیرد: می شود و مورد اعتماد قرار می به دو طریق، توثیق مجهول العین

 او را مورد وثـوق، معرفـی   –ت کرده غیر از کسی که از او روای –یا دیگران  الف)
 کند.

 کسی که از او روایت نموده، وي را مـورد وثـوق و اعتمـاد، معرفـی     و یا خود ب)
نماید، البته مشروط بر اینکه فرد توثیق کننـده از اهـل جـرح و تعـدیل باشـد و      

 لیاقت و صالحیت این کار را داشته باشد.
4 – برخوردار است؟:اي  و ویژه آیا حدیث مجهول العین از عنوان خاص 

، عنوان ویژه و خاصی نیست و بـدون تردیـد حـدیث    »مجهول العین«براي حدیث 

 است.» ضعیف«مجهول العین، از نوع 

 شود]: می نامیده» مستور الحال«ب) مجهول الحال [که به 

 تعریف مجهول الحال: -1

؛ کسی که دو »مل يوثـقمن روي عنه اثنان فاكثر، لكن «از: است ، عبارت »مجهول الحال«
نفر یا بیشتر، حدیثی را از او روایت نمایند، اما در مورد موثوق بودن وي سکوت کـرده  

 ي وثوق و اعتماد به وي، چیزي نگفته باشند. باشند و در زمینه
 حکم روایت مجهول الحال: -2
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روایت مجهول الحال، رد شده  –که قول صحیح نیز است  –اساس قول جمهور بر
 1قابل پذیرش است.و غیر 

 آیا براي حدیث مجهول الحال، عنوان ویژه و خاصی است؟: – 3

ـ و براي حدیث مجهول الحال، عنوان ویژه  ی وجـود نـدارد و بـدون تردیـد،     خاص
 آید. می به شمار» ضعیف«حدیث مجهول الحال، از نوع 

 »ممبه«ج) 

حسـاب بیـاوریم؛    در نظر بگیریم و بـه » مجهول«را از انواع » مبهم«ممکن است که 
گرچه  علماي حدیث، بر آن عنوان ویژه و خاصی [= مولـی   انـد،  م] را اطالق نمـوده به

 مشابه و همانند است [و هر » مجهول«با حقیقت » مبهم«[واقعیت این است که] حقیقت
 دو شبیه و مانند و مشابه و همسان و مطابق و همگون هستند.]

 »:مبهم«تعریف  -1

کسی که [داراي نـام و نشـان    ؛»من مل يرصح باسمه يف احلديث«از: است عبارت » مبهم«
 ] حدیث، به نام و نشان وي، تصریح نشده باشد.ي سند مشخصی است، اما در سلسله

 حکم روایت مبهم: -2

روایت کننده از او، [کسی که حـدیث را از او روایـت   روایت مبهم، تا وقتی که فرد 
صریح ننماید، یا بـه ورود نـامش از طریقـی دیگـر تصـریح      کند] به نام و نشان وي ت می

نشده باشد و نام و نشانش از طریقی دیگر بازشناخته نشود، غیر قابل پـذیرش اسـت. و   
راوي است. زیرا کسی که نامش مبهم و  سبب رد شدن روایت مبهم، همان جهالت ذات

مخفی و نهان خواهـد   پوشیده باشد، ذاتش نیز پنهان است و به طریق اولی، عدالتش نیز

                                                 
انـد. و تحقیـق    امام ابوحنیفه، روایت مستور الحال را قبـول کـرده اسـت و جمهـور آن را رد نمـوده      -1

آید. نخبۀ  ي رد و یا قبول، پیش می محققان این است که بایستی در حال او تحقیق کرد، سپس مسئله
 [مترجم]87ص 
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 بود. از این رو روایت چنین فردي قابل پذیرش نیست. 
مورد وثوق قرار بگیرد،  –با الفاظ مبهم و مجمل  –، از طریق جرح و تعدیل »راوي مبهم«اگر  – 3

کنـد،   می شود؟ مثل اینکه کسی که حدیث را از او روایت می در این صورت، روایتش پذیرفتهآیا 

 ..]؟.[فردي ثقه و معتبر به من خبر داد که» ۀاخبرنی الثق«بگوید: 

در جواب باید گفت که: بنا به قول صحیحتر در این زمینه، روایت چنین فردي نیـز  
ي  قابل پذیرش نیست. چرا که این احتمال وجود دارد که وي از دیـدگاه روایـت کننـده   

ي  زرگان و پیشـوایان عرصـه  حدیث، مورد وثوق باشد، ولی از دیدگاه غیر او [از دیگر ب
 حدیث شناسی و رجال پژوهی]، فردي غیر ثقه و معتبر باشد!

 آیا براي حدیث مبهم، عنوان ویژه و خاصی وجود دارد؟: -4

به نام  آري، براي حدیث مبهم، عنوانی خاص»موجـود دارد، و حـدیث مـبهم    » مبه

اي  دیثی که در آن روایـت کننـده  ؛ ح»احلديث الذي فيه راوٍ مل يرصح باسـمه«عبارت است از: 

ي  در منظومـه  بیقـونی وجود داشته باشد که به نام و نشـان وي، تصـریح نشـده باشـد.     
 خویش گفته است:

اي  ، حدیثی است کـه در آن روایـت کننـده   »حدیث مبهم« ؛»و مبهم ما فيه راوٍ مل يسـم«
 وجود دارد که به نام وي تصریح نشده است.

اسباب جهالت در «ي به تحریر درآوردن  در عرصه مشهورترین کتابهایی که -6

 اند: ي تحریر و نگارش درآمده به رشته» راوي

: در ایـن زمینـه خطیـب    »راويهـاي   کثرت ویژگیها و نشـانه «الف) [سبب اول:] 

 ي تحریر درآورده است. به رشته »التفريقأوهام اجلمع و حموض«بغدادي کتابی را با عنوان 

: در ایـن زمینـه کتابهـایی تحـت     »راوي ندرت روایـت  قلّت و«ب) [سبب دوم:] 

یعنی کتابهایی که شامل راویانی بودند که فقط  اند. تألیف و نگارش شده» حدانو«عنوان 
تـوان بـه کتـاب     مـی  و از میان این کتابها .یک نفر، حدیثی را از آنها روایت نموده است
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»تألیف امام مسلم اشاره کرد.»حدانالو ، 

: در ایـن راسـتا، کتابهـایی    »عدم تصریح به نام و نشـان راوي «ج) [سبب سوم:]: 

سامء املبهمة يف األ«ي تحریر و نگارش درآمدند. مثل کتاب  به رشته» مبهمات«تحت عنوان 

تـألیف   »اإلسـناداملستفاد من مبهامت املـتن و«و کتاب  ؛، تألیف خطیب بغدادي»نباء املحكمةاأل
 ولی الدین عراقی.

 
 
 

 1بدعت

 
 

 »:بدعت«تعریف   -1

و بـه  » بـدع «مصـدر  » بدعت« :آمده» القاموس«همچنانکه در  الف) تعریف لغوي:

باشـد.   مـی  [تأسیس کردن، ایجاد کردن، ساختن و تشکیل دادن، آفریـدن] » انشاء«معناي 

 [اختراع و طراحی نمود، نوآوري کرد.] » ابتدع«همانند 

 ؛»احلـدث يف الـدين بعـد االكـامل«اسـت از:  عبـارت  » بدعت« ب) تعریف اصطالحی:
 دین، پس از کامل شدن آن.در نوآوري و ابداع 

؛ امیـال و  »عـاملاألو هـواءمـن األ ما استحدث بعـد النبـي«و یا بدعت عبارت است از: 
[و مخالف با اوامـر و فـرامین   اند  ایجاد شده  هوسها و کارهایی که پس از رسول خدا

                                                 
 بدعی بودن راوي، سبب نهم از اسباب طعن در راوي [از نظر شدت و قوت طعن] است. -1
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نبوي و احکام و دستورات شرعی و حقـایق و مفـاهیم واالي   اي ه الهی و تعالیم و آموزه
 اسالمی باشند.] قرآنی و اصول و مبادي کلیِ

 انواع بدعت: – 2

 ، دو نوع است:بدعت

 ایمانی است: بی الف) بدعتی که موجب کفر و
گردد. مثل اینکه اعتقـاد و   می ایمان بی یعنی بدعتی که به سبب آن، صاحبش کافر و

بـدیهی و   ایمـانی ا سـت. [و یـا مسـائل     بی داشته باشد که مستلزم کفر و باور به چیزي
ضروري دین اسالم را مانند نماز، روزه، حـج، و همچنـین اخـالق و قـوانین و حقـوق      

 بدیهی اسالمی را باطل و غیرالزم بداند.]
قبول در این زمینه، این است که روایت کسـی قابـل رد اسـت     و قول معتمد و قابلِ

بدیهی و ضروري دین مقدس اسالم را که با تواتر، ثابت و مشـخص و معلـوم و   که امر 
حرز شده است، انکار کند [و آن را باطل و غیر الزم بداند] و یا بـه عکـس آن، اعتقـاد    م

[روایت اینگونه اشخاص به علت کفـر و نداشـتن اسـالم و انکـار مسـائل       1داشته باشد.
 اعتبار است.] بی اپذیرفتنی و رد شده وبدیهی و ضروري اسالم، کالً مردود و ن

 

 ب) بدعتی که سبب فسق و خروج از عدالت است:
گردد. و  می ي عدالت یعنی بدعتی که به سبب آن، صاحبش فاسق و خارج از حوزه

دینی [و انکار  بی فاسق، کسی است که بدعتش به هیچ عنوان، مستلزم کفر و بدعت گذارِ
 اسالم] نباشد.مسائل بدیهی و ضروري دین 

 حکم روایت فرد بدعتگرا: -3

                                                 
 .52الفکر ص  النخبةنگا: شرح  -1
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 ایمـان  بـی  اگر بدعت وي، بدعتی باشد کـه بـه سـبب آن، صـاحبش کـافر و      الف)
گردد، در این صورت، روایت اینگونه اشخاص [به علت کفر و نداشتن اسـالم، کـالً]    می

 مردود است.
ي  زهو اگر بدعتش، بدعتی باشد که به سبب آن، صاحبش فاسق و خارج از حو ب)

این اسـت کـه    –که جمهور نیز برآنند  –گردد، در این صورت قول صحیح  می عدالت
 ی است:روایت اینگونه اشخاص به دو شرط، پذیرفتن

غ و دعوتگر به سوي بدعت شود که مبلّ می روایت چنین کسانی، زمانی پذیرفته -1
 خود نباشند.

یت احادیثی بپردازند که شود که به روا می روایت چنین اشخاصی، وقتی پذیرفته -2
 1باعث ترویج و گسترش مذهب آنها نشود.

                                                 
گردد، روایت اینگونه اشـخاص   ایمانی می به هر حال، اگر بدعت از نوعی باشد که موجب کفر و بی -1

اعتبار است، و اگر بدعت از نـوعی باشـد    اسالم، کالً مردود و بیایمانی و نداشتن  کفر و بی به علّت
ی          که سبب فسق و خروج از عدالت می گـردد، در ایـن صـورت اگـر بـراي مـذهب و گـروه خاصـ

تبلیغات کند و احتمال داشته باشد که بـراي پیشـرفت یـک مـذهب، احادیـث را جعـل یـا آنهـا را         
، مگر در مواردي که روایت او ربطی به تضعیف تصحیف و تحریف کند، باز روایت او مردود است

کرد  و تقویت مذهب مخصوصی نداشته باشد. و اگر اساسآً براي هیچ مذهب و گروهی تبلیغات نمی
 طرفی داشت، روایت او قابل قبول است. و نسبت به تقویت و تضعیف مذاهب، حالت بی

پشیمانی نکند، اختالف علماء وجود خالصه، در قبول روایت راويِ بدعتگذار، که در بدعتش اظهار  
کنند. چرا که با بدعتش از حد دیـن در رفتـه و دچـار     دارد: کسانی به طور مطلق روایت او را رد می

فسق و خروج از دین شده است و چنانکه در کفر، تأویل کننده و غیر تأویل کننده برابرند، در فسق 
ر صورتی که در تأیید و یـاري مـذهبش و یـا    هم چنین است. و کسانی روایت راويِ بدعتگذار را د

پذیرند و در نظر این گروه، مردم را به بدعتش بخوانـد یـا    هم مذهبانش، دروغ را مجاز نشمارد، می
شـود کـه مبلـغ     اند: روایت چنین کسانی زمـانی پذیرفتـه مـی    نخواند، مهم نیست. و کسانی هم گفته

شود و ایـن مـذهب    د روایت از آنها پذیرفته نمیبدعت خود نباشند. اما وقتی مبلغ بدعت خود باشن
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 :، عنوان خاصی وجود دارد؟»حدیث مبتدع«آیا براي 

، عنوانی ویژه یـا خاصـی وجـود نـدارد. و همچنانکـه پیشـتر       »حدیث مبتدع«براي 

آید که جز با مراعات  به حساب می» مردود«گذار از نوع احادیث  دانستی، حدیث بدعت
 باشد. شرایطی که پیش از این به بیان آنها پرداختم، قابل قبول نمی

  

                                                                                                                            
تـر   باشد؛ که مذهب آنها از دیگر مذاهب، صـحیحتر و معتـدل   بیشتر و یا اکثریت علماء [جمهور] می

است و به نسبت آن دو مذهب دیگر در اولویت قرار دارد. و نسبت دادن مذهب اول به ائمه، بسـیار  
خود آنها، روایات بدعتگذارانی وجود دارد که مبلغ بـدعت  رسد؛ چرا که در کتابهاي  بعید به نظر می

گوید: در صحیح بخاري و صحیح مسلم، چه در بخش شواهد و چه در  اند. ابن صالح می خود نبوده
 بخش اصول [احادیث مسند و متصل در صحیحین]، احادیث آنها بسیار است. [مترجم]
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 1[بد حافظه بودن راوي]سوء حفظ 

 
 

 تعریف راويِ بدحافظه: -1

ح جانـب إ«راويِ بد حافظه، عبارت اسـت از:    ؛»جانـب خطئـهعـىل  صـابتههـو مـن مل يـرجّ
، تـرجیح و  و اشتباهشکسی که جانب صواب و راست و درست بودنش بر جانب سهو 

 برتري نداشته باشد.

 انواع راويِ بد حافظه: -2

 ، دو نوع است:راويِ بد حافظه

یا بد حافظگی و کم هوش بودن راوي از اول حیاتش بـا او بـوده و در تمـام     الف)
حاالت زندگی اش، مالزم و همراه وي بوده است [و جزء تفکیک ناپـذیر و سرشـتی و   

ید که همیشه و پیوسته با اوست و عارضی نیسـت].  آ می ذاتی و جدانشدنی وي به شمار
 شود. می گفته» شاذّ«بنا به رأي برخی از محدثان، به حدیث چنین فردي 

حافظگی و کم هوش بودن او عارضـی اسـت کـه بـه علّـت پیـري یـا         دو یا ب ب)
نابینایی و یا احتراق و آتش گرفتن کتابهایش به وجود آمده است. به حدیث چنین فردي 

                                                 
اوي [از نظر شدت و قـوت طعـن]، و آخـرین    بدحافظه بودنِ راوي، سبب دهم از اسباب طعن در ر -1

 باشد.   آنها می
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 1شود. می گفته» لطتَمخْ«

 حکم روایت راويِ بد حافظه و کم هوش: -3

بودن راوي، دائمی و همیشـگی بـوده و    در صورتی که کم هوشی و بدحافظه الف)
 عارضی نباشد [نوع اول]؛ روایت اینگونه اشخاص مردود و ناپذیرفتنی است.

 حافظه بودن وي، عارضـی باشـد و بـه علـت    دو در صورتی که کم هوشی و ب ب)
پیري و نابینایی و یا حریق و سوختن کتابهایش به وجود آمده باشـد [نـوع دوم]؛ حکـم    

 ذیل، تفکیک نمود: توان به تفصیلِ می روایت اینگونه اشخاص را
احادیثی را که پیش از دچار شدن به کم هوشی و بد حـافظگی، روایـت کـرده،     -1

مقبول و پذیرفتنی است. البته مشروط بر اینکه این احادیث از احادیـث دیگـري   
که به روایت آنها بعد از دچار شدن به بدحافظگی و کم هوشی پرداخته، تفکیک 

 و جدا شود.
الط و حـواس پرتـی و کـم هوشـی و     احادیثی را که پس از دچار شدن به اخـت  -2

 باشد. می اعتبار بی سبک مغزي، به روایت آنها پرداخته است، مردود و
و اگر احادیث، جدا سازي و تفکیک نگردد، و مشخص و معلوم نشد کـه ایـن    -3

ي احادیثی است که قبل از دچار شـدن بـه اخـتالط و حـواس      احادیث، از زمره
ي احادیثی است که پس از دچار شدن  از جمله پرتی به روایت آنها پرداخته و یا

به اختالط و حواس پرتی به نقل آنها همت گمارده؟ در این صـورت، تـا زمـان    
و از حکـم  یرش و یا رد آنها، بایـد توقـف کـرد    ت، در پذمشخص شدن وضعی

                                                 
است که تعریف آن را در باال مالحظه کردید، و » مختلط«گاهی مقابل » شاذ«در مصطلحات حدیث،  -1

توانید تعریف آنهـا را در همـین مبحـث سـوم، مالحظـه       است که می»  محفوظ«، مقابل »شاذ«گاهی 
 فرمایید. [مترجم]
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دادن به قبول و پذیرش آنها و یا رد نمودن آنها، باید دست نگه داشت و توقـف  
 نمود.

*** 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م:فصل چهار

 »مشترك و دو جانبه است» مردود«و » مقبول«خبري که بین «

 
 
 

   مبحث اول: تقسیم خبر با توجه به کسی که خبر بد و نسـبت

 شود. می داده

  مبحث دوم: انواع دیگري از اخبار و احادیث که بین مقبول و

 اند. مردود، مشترك
 





 :مبحث اول
 شود می تقسیم خبر با توجه به کسی که خبر بد و نسبت داده

شود  می شود به چهار قسم، تقسیم می حدیث، با توجه به کسانی که بدو نسبت داده
 که عبارتند از:

 ».حدیث مقطوع«و » حدیث موقوف«، »حدیث مرفوع«، »حدیث قدسی«
آید، بحث هر کدام از این چهار قسم را به ترتیب و با تفصـیل و ورود   می چنانکهو 

 به جزئیات، بیان خواهم نمود.
 
 
 

 حدیث قدسی

 
 

 تعریف حدیث قدسی: -1

، منسوب به »القدسی«ي  آمده، واژه  1»القاموس«همچنانکه در  الف) تعریف لغوي:

پـاك و   یعنی حدیثی که منسـوب بـه ذات   .است» پاکی و طهارت«و به معناي » دسقُ«
 مقدس خداوند متعال است.

عــن إلينـا  مـا نقـل«، عبـارت اسـت از:   »حـدیث قدســی « ب) تعریـف اصـطالحی:  

ه عزوجـلإىل إياه  إسنادهمع   النبي بـراي مـا نقـل      ؛ حدیثی که از طرف پیامبر اکرم.»ربّ

                                                 
  .248ص  1ج -1
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نسبت بدهـد [و از قـول    آن را به پروردگار عزوجل  شده باشد و رسول گرامی اسالم
خبار نماید؛ بدین گونه که معنا و مضمون آن بر قلب پیـامبر خداوند عزوجل، ا   القـاء 

نماید. لذا در الفاظ آن تحدي و اعجاز نیست، بـه   می با لفظ خود ادا  شود و پیامبر می
خالف قرآن که به الفاظی مخصوص وحی شده که تغییر آن به لفظی دیگر جایز نیسـت  

 دیگران در آوردن همانند آن، عاجز و ناتوانند.]و 

 فرق حدیث قدسی با قرآن: -2

 در بین حدیث قدسی و قرآن، فرقهاي زیادي وجود دارد که مشهورترین آنها عبارتند از:
لفظ و معناي قرآن از جانب خداوند متعال اسـت؛ ولـی در حـدیث قدسـی،      الف)

اسـت. [بـدین     آن از طرف پیامبر اکرمباشد، ولی لفظ  می معناي آن از جانب خداوند
شود و پیامبر بـا لفـظ    می القاء  گونه که معنا و مضمون آن بر قلب پیامبر گرامی اسالم

 نماید.] می خود، آن را اداء
عبادت و پرستش خـدا پرداخـت، ولـی بـا تـالوت      به توان  می با تالوت قرآن ب)

 صـورت » تعبـد «تـالوت قـرآن،    [یعنی بـا  توان به عبادت پرداخت.  نمی حدیث قدسی،
 یابد.]  نمی گیرد، ولی با تالوت حدیث قدسی، این کار تحقق می

شرط است، ولی در اثبـات حـدیث   » تواتر«[صحت و درستی] قرآن،  در اثبات ج)

 1شرط نیست. تواترقدسی، 

                                                 
 )1عالمه تهانوي از فواید امیر حمید الدین، شش فرق براي قرآن و حدیث قدسی نقل کرده اسـت:   -1

منکـر   )3قرائت نماز جز بـه قـرآن صـحیح نیسـت.      )2قرآن معجزه است به خالف حدیث قدسی. 
) قرآن به وسـاطت جبرئیـل امـین وحـی     4شود به خالف منکر حدیث قدسی.  قرآن کافر شمرده می

شـود، ولـی    قرآن به الفاظ مخصوص از لوح محفوظ وحی می )5شود، به خالف حدیث قدسی.  می
لمس قرآن بدون طهارت روا نیست به خالف  )6در حدیث قدسی ممکن است لفظ از پیامبر باشد. 
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 تعداد احادیث قدسی: – 3

تعـداد آنهـا زیـاد    تعداد احادیث قدسی به نسبت دیگر احادیث نبوي، کمتر است و 
 1و مجموع احادیث قدسی، بالغ بر دویست حدیث است. .نیست

 مثال حدیث قدسی: – 4

از   نقـل کـرده کـه پیـامبر      همانند آنچه امام مسلم در صحیح خویش از ابوذر

 حرمـت إ !يـا عبـادي«پروردگارش روایت نموده که خداوند عزوجل فرمـوده اسـت:   
ّ

�

 فال جعلته بين�مو نفيسىلع  الظلم
ً
 .2»تظاملوا... �رما

اي بندگان من! براستی ظلم و ستم را بر خود حرام نمودم و آن را میـان شـما نیـز    «
 .»ام، پس به همدیگر ظلم و ستم روا ندارید... حرام گردانیده

 شود: می روایت» حدیث قدسی«ي آن،  که به وسیلههایی  الفاظ و صیغه -5

وجود دارد که به هـر کـدام از    غه و عبارتدو صیدر اختیار راويِ احادیث قدسی، 
 تواند حدیث قدسی را روایت نماید، و آن دو صیغه عبارتند از: می آنها بخواهد،

 .»فيام يرويه عن ربه عزوجل  قال رسول اهللا«الف)  

                                                                                                                            
 .حدیث قدسی

وجه دیگري براي فرق بین قرآن و حدیث قدسی یـاد شـده اسـت و آن     65در قواعد التحدیث ص  
 کیفیت خاصی شرط نیست؛ چه ممکن اسـت در رؤیـا بـه پیـامبر     این که در ایصال آن به پیامبر

 القاء شود و یا به زبان فرشته در بیداري و یا به القاء در خاطر (القاء در روع). [مترجم]

املجلـس «. ق   ه 1389گویـد: بـه سـال     مـی  31ص » احلديث النبوي«د محمد الصباغ در کتاب استا -1

در مصر، چهار صد حدیث قدسی از کتب صـحاح سـته و موطـأ جمـع     » سالميةللشئون اإل عىلاأل

 انتشار داده است.[مترجم]» حاديث القدسيةاأل«آوري و تدوین نموده و ضمن دو جلد به نام 

 و بعد از آن. 131، ص 16نووي، ج شرح مسلم،  -2



  
 254 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

 ».ه، فيام رواه عنه رسولىلقال اهللا تعا«ب)  

، به »احادیث قدسی«ي تدوین و نگارش  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -6

  اند: ي تحریر درآمده رشته

تـوان بـه کتـاب     مـی  انـد،  از مشهورترین کتابهایی که در ایـن عرصـه، تـألیف شـده    
، تالیف عبدالرؤوف مناوي، اشـاره کـرد. وي در ایـن    »حاديث القدسيةباأل ةاالحتافات السني«

آنهـا پرداختـه   ی و نگـارش  حدیث را تدوین و گردآوري کرده و به سامانده 272کتاب 
 است.

 
 
 

 مرفوع

 
 

 تعریف حدیث مرفوع: -1

[اعتال بخشید، باال برد.] و » رفع«، اسم مفعول از فعل »مرفوع« الف) تعریف لغوي:

و حدیث را بدین خـاطر  است. [انداخت. پائین گذارد. پست و خوار شد.] » وضَع«ضد 

مقام واال و ارجمند و جایگاه  چرا که منسوب به صاحبِاند  نامگذاري نموده» مرفوع«به 
 باشد. می  رفیع و پرارج، یعنی حضرت محمد

مـن   النبـيإىل  ضـيفأُ مـا «حدیث مرفوع عبارت است از:  ب) تعریف اصطالحی:

نسبت   اقوال یا افعال، یا تأییدات و یا صفاتی که به پیامبر ؛»ةٍ صفأو  تقريرٍ أو  فعلٍ أو  قولٍ 
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 شوند. می داده

 »:حدیث مرفوع«شرح تعریف  -2

 نسـبت داده   بـه پیـامبر  کـه  حدیث مرفوع، عبارت است از آنچـه   :توضیح اینکه
بـه ایشـان، از اقـوال    شـده  نسـبت داده   گردد. خواه ایـن حـدیث   می سنادشود، و یا ا می

 کنـد کـه فـرد    نمی ییدات و یا از صفات ایشان. و فرقیأباشد یا از افعال یا از ت  پیامبر
...]؛ و چـه  از آنها [تابعین و تبع تابعین و تر صحابی باشد و یا از افراد پائین دهنده، نسبت
حدیث، متصل باشد و یا منقطع.  اسناد 

در مفهـوم حـدیث   » منقطع«و » متّصل«، »مرسل«، »موصول«با این تعریف، حدیث 

نیز همین است که بیـان  » مرفوع«مشهورِ  شود، و [تعریف و] حقیقت می داخل» مرفوع«
ي  مرفوع [از ناحیـه  حدیث ي حقیقت و تعریف شد و در اینجا اقوال دیگري نیز در باره

 1و سند شناسان] بیان شده است.پژوهان  حدیث

 انواع حدیث مرفوع: -3

گردد که انواع حدیث مرفوع، چهار نوع اسـت   می از تعریف حدیث مرفوع، روشن

                                                 
در نزد بعضی از علماء، مرفوع و مسند یک مفهوم دارند و انقطاع و انفصال در تعریف هر دو داخل  -1

توانـد   اند؛ چرا که حدیث مرفـوع مـی   است. و کسانی دیگر بر این باورند که مرفوع و مسند متفاوت
منتهی  منتهی شود، اما مسند، سندي است متصل که به پیامبر منقطع و یا متصل باشد و به پیامبر

خبري اسـت کـه صـحابی از قـول و یـا فعـل        مرفوعشده باشد. حافظ ابوبکر بن ثابت گفته است: 
دانـد و   مـی  کنند. و با  این تعریف، مرفوع را مخـتص نقـل صـحابی از پیـامبر     روایت می پیامبر

گوید: اگر کسی از اهل حـدیث، مرفـوع    داند. و ابن صالح می را مرفوع نمی مرسل تابعی از پیامبر
را در مقابل مرسل قرار دهد، منظور آن است که در نظـر او حـدیث مرفـوع، داراي سـندي متصـل      

 است.[مترجم].  



  
 256 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

 از: که عبارتند
 الف) مرفوع قولی. 

 فعلی.ب) مرفوع  

 ج) مرفوع تقریري. [تأییدي و سکوتی] 

 د) مرفوع وصفی. 

 براي انواع حدیث مرفوع:هایی  مثالها و نمونه -4

قـال رسـول «همانند اینکه صحابی و یا غیـر آنهـا بگوینـد:     الف) مثال مرفوع قولی:

 [رسول گرامی اسالم چنین فرمود...]» كذا...  اهللا

فعـل رسـول «ابی و یـا غیـر آنهـا بگوینـد:     مثـل اینکـه صـح    ب) مثال مرفوع فعلی:

 چنین کرد...]  [رسول خدا» كذا.... اهللا

همانند اینکه صحابی و یا غیـر آنهـا   ج) مثال مرفوع تقریري [تأییدي یا سکوتی]: 

فالن کار انجام گرفت بـدون    [در حضور پیامبر 1»كذا...  فعل بحرضة النبي« بگویند:
با انجام گرفتن آن   اینکه ایشان آن را انکار کند]، و از آنها روایت نشده باشد که پیامبر

 کار، مخالفت کرده باشد.
اكن رسـول «همانند اینکه صحابی و یـا غیـر آنهـا بگوینـد:     د) مثال مرفوع وصفی: 

 أ اهللا
ً
 مردمان بود.] از خوش اخالقترین  [پیامبر» حسن انلاس خلقا

  

                                                 
از آن، انجـام   با حضور وي یا با آگـاهی آن حضـرت   ما فالن کار را در عصر پیامبر«یا بگویند:  -1

، مشـکلی در فـالن امـر    مـا در زمـان پیـامبر   «یـا بگوینـد:   » گفتـیم  فالن چیز را مـی «، یا »ادیمد می
 نیز در قبال انجام آن کار، نقل نشده باشد.[مترجم] و انکار پیامبر» دیدیم. نمی
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 موقوف

 
 

 تعریف حدیث موقوف: -1

متوقـف شـدن]    .[ایسـتادن » وقـف «، اسم مفعول از »موقوف« الف) تعریف لغوي:
ي سـند   ي سلسـله  است، گویی که راوي، حدیث را به صحابی به انتهاء رسـانده و بقیـه  

حدیث را دنبال نکرده و بیان آن را پی نگرفته است. [یعنی حدیث را فقـط بـه صـحابی    
 متصل کرده و از او فراتر نرفته است.]

الصـحايب إىل  ضـيفأُ مـا «، عبارت است از: »موقوف«حدیث  ب) تعریف اصطالحی:

 اقوال یا افعال و یا تأییداتی که به صحابی نسبت داده شوند. ؛»تقريرٍ أو  فعلٍ  وقولٍ أ من

 »:حدیث موقوف«شرح تعریف  – 2

، عبارت است از آنچه بـه صـحابی یـا گروهـی از     »حدیث موقوف« توضیح اینکه:
نسـبت داده شـده بـه     گردد؛ خواه این حدیث می شود و یا اسناد می صحابه، نسبت داده

ي  کند که سلسـله  نمی ایشان، از اقوال آنها باشد یا از افعال و یا از تقریرات آنها؛ و فرقی
1شود، متصل باشد یا منقطع. می حدیثی که بدانها منتهی سند 

                                                 
حدیثی است که از صحابی نقل شده، بدون اینکـه وي آن را بـه   »: حدیث موقوف«به تعبیري دیگر،  -1

 ي سند تا صحابی، متصل باشد و چه منقطع و منفصل. ناد دهد؛ چه سلسلهاس پیامبر
یعنی آنچه از صحابی، از اقوال و افعال و تأییدات و ... نقل شده باشد و سـند حـدیث بـه صـحابی      
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 مثالهایی براي حدیث موقوف: -3

يب قـال يلع بـن أ«مثل اینکـه راوي بگویـد:    الف) مثال براي حدیث موقوف قولی:

ــون،  ــا يعرف ــاس بم ــدثوا انل ــب: ح ــدون أطال ب اهللاُ أتر� ــذَّ ــن « ؛1»رســوهلو ن ي� ــی ب عل
فهم آنان است، سخن بگوییـد [و   که در خورِاي  گفته است: با مردم به گونه طالب ابی

خواهیـد کـه خـدا و پیـامبرش      مـی  ادراك آنان نیست، ترك کنید]، آیـا  آنچه را در توانِ
 »تکذیب شوند؟!

ي بخاري کـه گفتـه اسـت:     همانند این گفتهب) مثال براي حدیث موقوف فعلی: 

مو ابن عباس مَّ أو«  .2»هو متيمّ
 »ابن عباس در حالی براي مردم امامت و پیشنمازي داد که تیمم زده بود.«

هماننـد اینکـه برخـی از تـابعین     ا سـکوتی]:  یج) مثال موقوف تقریري [تأییدي 

ن کـار  در حضور یکی از صحابه، فال« ؛»مل ينكر عـيلّ و ةحد الصحابأ مامأفعلت كذا « اند: گفته
 » انکار و یا رد نماید.بر من ، بدون اینکه وي آن را دادمانجام را 

 استعمالی دیگر براي حدیث موقوف: -4

 3رود اما به طور مقید و با پسـوند.  می در مورد غیرصحابی نیز به کار» موقوف«لفظ 

                                                                                                                            
نام دارد. و اگر حدیث موقوف صـحابی،  » موقوف«نرسیده باشد،  ختم شده باشد و به رسول خدا

موقوف «شود و در غیر این صورت آن را  گفته می» موقوف متصل«ه آن داراي سندي متصل باشد ب
منتهـی   نامند؛ درست مانند حدیث مرفوع متصل و یا منقطعی که به پیـامبر اکـرم   می» غیر موصول

 شده باشد.[مترجم]
 بخاري. -1
 .82ص 1بخاري، کتاب التیمم ج -2
وقتی لفظ موقوف، مخصوص صحابی است که این لفظ به طور مطلق و بدون هـیچ پسـوندي ذکـر     -3

شود؛ اما هنگامی که لفظ موقوف با پسوند و به طور مقید در مورد غیر صحابی بـه کـار رود، گفتـه    
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 ،این حدیث« ؛1»عطاءعىل  أو الزهريعىل  قفه فالنو هذا حديثٌ «شود:  می به عنوان مثال گفته
 و یا جمالتی همانند آن.» موقوف به زهري و یا عطاء است.

 اصطالح فقهاي خراسان: -5

 اند: فقهاي خراسان، [حدیث مرفوع، و حدیث موقوف را اینگونه] نامگذاري کرده
نقـل شـود،     به آنچه که از پیامبر گویند. [یعنی می »خبر«به حدیث مرفوع،  الف)

 گویند.] می »خبر«
 »اثر«نامند. [یعنی آنچه را که از صحابی نقل شود،  می »اثر«و حدیث موقوف را  ب)

 نامند.] می
ثـرتُ أ«از » اثـر «ي  چرا کـه واژه  ؛اند نامگذاري کرده» اثر«ولی محدثین، هر دو را به 

 2باشد. می نقل آن چیز پرداختم] [به روایت و» هتُیور«، به معناي »اليشء

 تعلّق و ارتباط دارند:» مرفوع حکمی«[از موقوف] که به هایی  بخش -6

صورتهایی از حدیث موقوف وجود دارد که از لحـاظ  » حدیث موقوف«در مبحث 

                                                                                                                            
، ایـن حـدیث موقـوف بـه زهـري یـا عطـاء        »حـديث وقفـه فـالن عـىل الزهـري أو عـىل عطـاء«شـود:   می

 است.[مترجم]
 اند.] ي باال به عنوان مثال ذکر شده ي تابعین هستند. [و در جمله زهري و عطاء هر دو از زمره -1
و  حـدیث را در کتب لغت مرادف و هـم معنـی بـا    » اثر«برخی از علماء و صاحب نظران اسالمی،  -2

انـد   را به آنچـه از صـحابه نقـل شـود، اختصـاص داده     » اثر«اند. ولی بعضی  برشمرده خبرو  روایت
یـا اصـحاب و یـا تـابعین      اند: مطلبی که از پیامبر را اینگونه تعریف کرده» اثر«[موقوف]. و برخی 

ي صـحابی و تـابعی    را بـر گفتـه   اثري پیامبر و  را بر فرموده حدیثروایت شده است. و برخی نیز 
امبر باشـد یـا غیـر    : مطلبی است که از کسی نقل گردد، خواه پیخبراند که  اند. و نیز گفته اطالق کرده

 آن. [مترجم]   
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رسد، ولی آنکه با نگاهی دقیق و ژرف بـه   می به نظر» موقوف«[ظاهري]،  الفاظ و شکلِ
 پردازد، متوجه می نگرد و به تجزیه و تحلیل و تحقیق و پژوهش یم حقیقت و ماهیت آن

هستند. از این رو » حدیث مرفوع«شود که آنها در معنی و مفهوم [و از نظر حکمی]،  می

اند؛ یعنی چنـین صـورتهایی، از نظـر     اطالق نموده» مرفوع حکمی«علماء بر آنها عنوانِ 

 هستند. » مرفوع«حکم؛  ]و از لحاظ [معنی و مفهوم و »موقوف«لفظ، 
و از لحـاظ معنـی و حکـم؛    انـد   و برخی از این صورتها [که از نظر لفـظ، موقـوف  

 مرفوع]، عبارتند از:

که ثابت نشده باشد که وي از اهل کتاب [یهود و اي  صحابی –اینکه صحابی  الف)

لی قولی را بگویـد کـه در آن نـه مجـا     –نصاري] چیزي را آموخته و یا فرا گرفته باشد 
شخصی وي باشد، و نه تعلّقی به بیان لغـت، و نـه ارتبـاطی بـه تشـریح و       براي اجتهاد

 اي] غریب و نامأنوس. مثل: [جمله توضیحِ
 ».آغاز آفرینش«خبر دادن از امور گذشته و پیشین؛ مانند:  -1

بزرگ]، و بـر  هاي  [جنگ و خونریزي» مالحم«یا خبر دادن از امور آینده؛ مانند:  -2
 و آشوبها، و حاالت روز رستاخیز.ها  فتنه پا شدن

پاداشی مخصوص و یا عذاب و کیفري  ،یا خبر دادن از کارهایی که با انجام آنها -3

مـن فعـل كـذا، «ي صحابی که گفته اسـت:   رسد، مانند این گفته می به انسان ،ویژه

 »رسد. می هر کس فالن کار را انجام دهد، فالن پاداش بدو« ؛»جر كذافله أ

یا فرد صحابی، کاري را انجام دهد که در آن مجالی براي اجتهاد نباشد. ماننـد   )ب
نماز کسوف [خورشید گرفتگی] را خواند و در هر رکعت آن بـیش از دو    اینکه علی

 رکوع انجام داد.
موري هستند که شخص صـحابی نـه آنهـا را از    ا[تمام این اقوال و افعال، از جمله 

ي اجتهاد و استنباط خویش، به فهم و درك آنها پرداخته، و  اهل کتاب شنیده، و نه با قوه
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شود که اقوال و افعال صحابی در ایـن مـوارد،    می نه... بلکه از مفاد تمام این امور دانسته

 باشد.] می –رفوع م –  نشأت گرفته از قول یا فعل و یا تقریر خود پیامبر
را فـالن کـار   «: یا »گفتند می آنها [صحابه] فالن چیز را«یا صحابی خبر دهد که:  ج)

 ، در این صورت:»دیدند نمی در انجام فالن کار، مشکلی را«و یا » دادند می انجام
نسبت دهـد، بنـا بـه قـول       اگر آن قول و یا فعل و یا تقریر را به عصر پیامبر -1

ىلع  نعـزل اكنّ «است. مانند اینکه جابر گفته است: » مرفوع«ث، صحیح، این حدی

کردیم [یعنی منی را  می عزل  ما [صحابه] در زمان پیامبر« ؛»1عهد رسول اهللا
 ».ریختیم] می خارج از فرج زن

نسـبت ندهـد؛ در     و اگر آن قول و یا فعل و یا تقریر را به زمان پیامبر اکـرم  -2

اسـت. ماننـد اینکـه    » موقـوف «این صورت از دیدگاه جمهـور، ایـن حـدیث،    

هرگاه بـه بلنـدي   « ؛2»حنابّ ذا نزنلا س�و ذا صعدنا كرّبناكّنا إ«گفته است:   جابر
آمدیم، تسبیح  می گفتیم، و هرگاه از بلندي پائین می رفتیم، تکبیر [اهللا اکبر] می باال

 »گفتیم. می [سبحان اهللا]
 «یا اینکه صحابی بگوید:  د)

ُ
 ؛»به انجام یا ترك فالن چیز، امر شـدیم « ؛»ِمرنا ب�ـذاأ

انجـام  « ؛»من السنّة كـذا«و یا  ؛»از انجام یا ترك فالن چیز، نهی شدیم« ؛»نُهينا عن كذا«یا 
 ».یا ترك فالن کار، سنّت است

 « اند: مثل قول برخی از صحابه که گفته
ُ
از « ؛3»قامة�وتر اإلو ذاناألن �شفع أِمر بالل أ

ن را دو مرتبه تکرار کند و کلمات ذادستور داده شد تا کلمات ا به بالل طرف پیامبر

                                                 
 بخاري و مسلم. -1
 .بخاري -2
 بخاري و مسلم. -3
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 »اقامه را یک بار.
ــول  ــین ق ــه«و همچن ــت:   »ام عطی ــه اس ــه گفت ــائز«ک ــاع اجلن ــن اتب ــا ع  نهين

 1».علينا يعزم لمو

ذا إ ةمـن السـنّ «وي گفتـه اسـت:   کند کـه   می نقل و نیز قول ابی قالبه که از انس

 قام عندها سبعاثليب أىلع  تزوج ابلكر
ً
 .2»ا

چهارگانه  یا راويِ حدیث، در هنگام بیان کردن نام صحابی، برخی از این کلمات ) ه

بلُغ «[ینمی الحدیث]، یا » ینمیه«[یرفع الحدیث]، یا  »يرفعه«را به کار ببرد که عبارتند از:  يَ

 3»عني.يب هريرة رواية: تقاتلون قوماً صغار األأعرج عن أ« :مانند حدیث؛ »روايةً «و یا  » به

بپردازد که تعلّق و ارتباطی به سبب نـزول آن آیـه   اي  و یا صحابی، به تفسیر آیه و)

امرأته من دبرهـا  أىتاكنت ايلهود تقول: من «گفته است:   داشته باشد؛ مانند اینکه جابر

بلها جاء ا يف
ُ
ٓ ﴿: ىلنزل اهللا تعاأحول، فألودل ق  4».يةاآل ﴾...لَُّ�مۡ  ثٞ َحرۡ  ؤُُ�مۡ �َِسا

[پس تمامی این موارد و مانند اینها، کنایه از نسبت دادن حدیث از طرف صحابی به 
باشد. و در نزد علماء و صاحب نظران اسالمی، این چنین احـادیثی، حکـم    می  پیامبر

 حدیث مرفوع بالفظ صریح را دارند.]

 شود؟: می موقوف، احتجاج و استناد آیا به حدیث -7

، و گاهی »حسن«، و گاهی »صحیح«گاهی  –همچنانکه دانستی  –حدیث موقوف 

باشد؛ ولی [در اینجا] این سئوال باقی است که اگر صحت حدیث موقـوف   می »ضعیف«

                                                 
 بخاري و مسلم. -1
 بخاري و مسلم. -2
 بخاري. -3
 مسلم. -4
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 به اثبات برسد، آیا احتجاج و استناد بدان جایز است [یا خیر]؟
وقوف، عدم احتجاج و استناد بدان است، چـرا کـه   اصل در حدیث م جواب اینکه:

موقـوف بـه    اقوال و افعال صحابه است؛ ولی با این وجود اگر صـحت  ، همان»موقوف«
ت و نیرو ببخشد و آنهـا   اثبات برسد، این توان را دارد تا برخی از احادیثضعیف را قو

ابه [همـاره و  زیرا حالت صح –همچنانکه در مبحث مرسل گذشت  –را تقویت نماید 
 ] بودند. پیوسته] بر این بود که دنبال کننده و پیرو سنّت [پیامبر گرامی اسالم]

، حکم حدیث مرفـوع را نداشـته باشـد    »موقوف«و این حکم، در صورتی است که 

» حکم مرفوع«، نباشد]؛ اما اگر موقوف، از آن صورتهایی باشد که »مرفوع حکمی«[یعنی 
معنی و مفهوم در حکم حدیث مرفـوع باشـد]، در ایـن صـورت      را دارا باشد [و از نظر

رسـد، ولـی از    مـی  حدیث موقوف [که از لحاظ الفاظ و شکل ظاهري، موقوف بـه نظـر  
باشد و احتجاج و  می ، حجت»حدیث مرفوع«لحاظ معنی و حکم، مرفوع است] همانند 

 استناد بدان جایز است. 
 
 

 مقطوع

 
 

 تعریف حدیث مقطوع: -1

[بریدن، قطع کردن. شکستن]، » قطع«، اسم مفعول از »مقطوع« تعریف لغوي:الف) 

 باشد. می [پیوند دادن، ربط دادن، پیوستن و ضمیمه شدن]» وصل«و ضد 

من أو  التابعيإىل  ضيفأما «حدیث مقطوع عبارت است از:  ب) تعریف اصطالحی:
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یا به فرد پائین تر از او [تبع تابعین  1گفتار، یا کرداري که به تابعی«؛ »فعلٍ أو  دونه من قولٍ 

 »..] نسبت داده شود..و

 »:حدیث مقطوع«شرح تعریف  -2

: حدیث مقطوع قول یا فعلی است که به سوي تابعی و یا تبع تابعی و اینکه توضیح
متفاوت است؛ زیرا مقطوع از » منقطع«با » مقطوع«تر از آنها نسبت و اسناد گردد.  یا پایین

 و منقطع از صفات اسناد. صفات متن است
تر از آن است و گاهی سند تا خود تابعی  یعنی حدیث مقطوع از کالم تابعی و پایین

باشد در حالی که منقطع به مفهوم غیرمتصل بودن سند ایـن حـدیث اسـت و     متصل می
 ارتباطی به متن ندارد.

 مثالهایی براي حدیث مقطوع: -3

ي نمـاز   ي حسـن بصـري در بـاره    گفته مثل الف) مثال براي حدیث مقطوع قولی:

 2».عليه بدعتُهو صلّ «خواندن پشت سر فرد بدعتگذار که گفته است: 

ي ابراهیم بن محمد بن المنتشـر،   همانند گفته ب) مثال براي حدیث مقطوع فعلی:

 3».دنياهمو خيلّيهمو صالتهعىل  يقبلو هلهبني أو بينه كان مرسوق يُرخي السرت«که گفته است: 

 حکم احتجاج و استناد جستن به حدیث مقطوع: – 4

                                                 
اي را مالقات کند و با همان حـال بمیـرد و چهـره در     تابعی: کسی است که در حال اسالم، صحابه  -1

 نقاب خاك کشد.
 .157ص  1بخاري ج  -2
 .96ص  2، جولياءحلية األ  -3



 265 باب اول: خبــر ۲۶۵  1تیسیر مصطلح الحدیث  

شـود ولـو    نمـی  ، احتجاج و اسـتناد مقطوعدر هیچ یک از احکام شرعی، به حدیث 
اینکه نسبت آن به گوینده اش، بـه صـحت رسـیده باشـد [و در سـند حـدیث مقطـوع،        

، عبارت از گفتار و یا کردار یکـی  »حدیث مقطوع«مشکلی وجود نداشته باشد.] چرا که 

[مرفـوع  » رفـع «دالّ بـر  اي  قرینـه » موقوف«ولی با این وجود اگر در  ؛مسلمانان است از

گیـرد. هماننـد    مـی  را» مرفوع مرسل«آن وجود داشته باشد، در آن صورت حکم  ]بودن

 –به عنوان مثال  -[در سند حدیث]، » تابعی«برخی از راویان که در کنار بیان کردن نام 
[و یا در سند آنها و در کنار نام  »يرفع احلديث«گویند:  می ند وکن می از این عبارت استفاده

اسـتفاده کننـد و بگوینـد:     »روايـة«و یا  »نمي احلديثي«، یا »يبلغ احلديث«تابعی از عبارات: 

ري يرفـع ـعـن احلسـن البصـ«و یـا   »عن احلسـن البرصـي روايـةً «، یا »عن احلسن البرصي يبلغ به«

 ..].و» احلديث

 »:منقطع«مقطوع بر حدیث  اطالق حدیث -5

کننـد و   مـی  را اطالق» مقطوع«لفظ  - رانیبهمانند شافعی و ط -برخی از محدثین 

است؛ یعنی: حدیثی که اسنادش متصل نباشد. و این اصـطالح،  » منقطع«مرادشان از آن، 
 باشد. می اصطالحی غیر مشهور و غیر شایع

غیر مشـهورش   و براي اصطالحِ توان امام شافعی را در این کار معذور دانست می و
[مقطـوع و   اصـطالحِ وضـع  چنین عذر آورد که وي این اصـطالح را پـیش از تثبیـت و    

منقطع، و قبل از تفکیک و جداسازي آنها در اصطالح علوم حدیث]، بوده است. اما کار 
ـ    » منقطع«[که لفظ مقطوع را بر » رانیبط«  ف از اصـطالحِ اطـالق نمـوده]، تجـاوز و تخلّ

اصطالح مشهور را نادیـده   ،آید [که وي در این زمینه می حدیث] به شمار علومِ [مشهورِ
گرفته و از آن چشم پوشی نموده، و آن را زیر پا گذاشته و پا را فراتـر از آن نهـاده و از   

 حد گذشته است.]



  
 266 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

 وجود دارند:» مقطوع«و » موقوف«کتابهایی که در آنها احادیث  -6

 .مصنّف ابن ابی شیبۀ الف)

 مصنّف عبدالرزاق. ب)

 تفاسیر ابن جریر، ابن ابی حاتم و ابن منذر. ج)
 



 :مبحث دوم
» مردود«و » مقبول«انواع دیگري از اخبار و احادیث که بین 

 اند مشترك

 

 

 مسنَد

 
 

 »:مسنَد«تعریف حدیث  -1

ـنَدأ«، اسم مفعول از »مسند« الف) تعریف لغوي: [پیوسـت   »أَضـاف«و به معناي  »سْ

بَ «کرد. ملحق ساخت. اضافه کرد.]، و یا به معنی  [به چیـزي یـا کسـی نسـبت داد.      »نَسَ
 ارجاع داد. منسوب کرد.] است.

إىل  ما اتصـل سـنده مرفوعـاً «، عبارت است از: »حدیث مسند« ب) تعریف اصطالحی:

ــي ــیله  ؛«1النب ــه وس ــه ب ــدیثی ک ــره ح ــک زنجی ــان  ي ی ــلِ راوی ــنظم و متص ــه  ،ي م ب
 2رسد. می  پیامبر

                                                 
بدان اطمینان یافته » النخبـة«این همان تعریفی است که حاکم به آن تأکید کرده و ابن حجر در کتاب  -1

 است. و در اینجا تعریفات دیگري نیز براي مسند وجود دارد.
ابتدا تا انتها شود که سندش از  گوید: در نزد اهل حدیث، مسنَد به حدیثی گفته می ابوبکر خطیب می -2

نقل شود و به  رود که حدیث از شخص رسول خدا متصل باشد. و اکثراً این لفظ زمانی به کار می
 رود. ندرت این لفظ [مسند] در مورد نقل قول از صحابی و غیره به کار می
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 مثال حدیث مسند: -2

يب أحدثنا عبدا� بن يوسف عن مالك عن «آنچه بخاري روایت کرده و گفته است: 

نـاء إذا رشب اللكـب يف إقـال:  ّن رسـول اهللاإقـال:  يب هر�ـرةأعرج عـن الزناد عن األ
 حد�م فليغسلأ

ً
  1».ه سبعا

ي مـنظم و   ي یک زنجیره و سند این حدیث از ابتدا تا انتها، متصل است و به وسیله
 رسد. می  متصلِ راویان به پیامبر

 
  

                                                                                                                            
 منتهی شده باشد. مثـال حـدیث   حدیثی است که فقط به پیامبر مسند:گوید:  میابوعمر بن عبدالبرّ  

و مثال حدیث مسـند منقطـع:   .» مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول اهللا«مسند متصل: همانند 

ایـن سـند، مسـنَد اسـت چـرا کـه بـه        ». مالك عن زهري عن ابن عباس عن رسـول اهللا«همانند 
منتهی شده است و از طرفی منقطع است، چرا که زهري از ابن عباس نشنیده است. ابوعمر  پیامبر

  از کسانی چنین آورده است: مسند فقط به حـدیثـیبه نقل 
 شود که اوالً متصل و ثانیاً مرفوع باشد و به پیامبر گفته می  ي  منتهی شده باشد. اینها اقوال سه گانـه

شود که بعضـی   اند. از این رو از تعاریف فوق مالحظه می مختلفی بودند که در مورد مسند نقل شده
اند و بعضـی حتـی مرفـوع و موقـوف و مقطـوع را در       انقطاع سلسله را منافی اتصال و اسناد دانسته

شـود. تـدریب    مل مرفوع، موقـوف و مقطـوع هـم مـی    اند که مسند شا اند و گفته شمار متصل آورده
 [مترجم]107الراوي، ص 

 47ص  1بخاري ج -1
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 متّصل

 
 

 صل:تعریف حدیث متّ -1

[اتصـال پیـدا کـرد. پیوسـت،     » اتّصل«، اسم فاعل از »متّصل« الف) تعریف لغوي:

 است. [قطع شد. بریده شد. گسسته شد. جدا گردید]» انقطع«د ضرابطه برقرار کرد.] و 

 نیـز » موصـول «[یعنـی متصـل را    اند. نیز نامگذاري کرده» موصول«و این نوع را به 
 نامند.] می

 ب) تعریف اصطالحی:

؛ حـدیثی کـه   »موقوفـاً أو  مرفوعـاً كـان هما اتصل سند«عبارت است از: » متصل«حدیث 
باشـد یـا موقـوف [بـر       خواه مرفوع بـه پیـامبر   سندش [از ابتدا تا انتها] متصل باشد،

 .1صحابه یا کسی پائین تر از او]

                                                 
شـود   نامند، و به طور کلی شامل مرفوع و موقوف می نیز می» موصول«به هر حال، حدیث متّصل را  -1

و آن حدیثی است که سندش از ابتدا تا انتها، متصل باشد به طوري که هر کدام از راویـان حتمـاً از   
 حدیث را شنیده باشد. –از ابتدا تا انتها  –ي ماقبل خود  طبقه

ي باالتر  حدیثی است که هر یک از راویان آن از راوي طبقه»: موصول«یا » لمتص«دیگر، به تعبیري  
شـرط   ي حدیث به پیامبر گرامی اسـالم  بالواسطه نقل کرده باشد ولی در این نوع، رسیدن سلسله

ي سند تا یکی از شیوخ متصل باشد کـه در ایـن صـورت، حـدیث،      نیست؛ چه ممکن است سلسله
باشـد؛ منتهـا    جهت، حدیث متصل، موقوف و مرفوع را نیز شامل مـی است و از این » متصل نسبی«

یا صحابی، بـدون انقطـاع ذکـر     ي راویان تا پیامبر اکرم دانند که سلسله متصلِ مطلق را حدیثی می
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 مثال حدیث متصل: -2

ابـن مالـك عـن «، [از کتاب موطأ] چنین اسـت:  »حدیث متّصلِ مرفوع«مثال  الف)

» نّـه قـال كـذا...أ [عبدا� بن عمر] عن رسول اهللابيه شهاب عن سالم بن عبدا� عن أ
از رسـول   - عبـداهللا بـن عمـر    -شهاب از سالم بن عبـداهللا از پـدرش   [مالک از ابن 

 ]....فرمود: کند که پیامبر روایت می خدا
نه قال مالك عن نافع عن ابن عمر أ«، چنین است: »حدیث متصلِ موقوف«مثال  ب)

 .»كذا...

 نامند؟: می» متّصل«را » قول تابعی«آیا  -3

در صورتی که اسـانید حـدیث،    -هاي] تابعین  [گفتهو اما اقوال «عراقی گفته است: 
نامند.  نمی» متّصل«گویند و آنها را  نمی» متصل«به طور مطلق، بدانها  -بدانها متصل باشد 

رود،  ولی هنگامی که لفظ متصل با پسوند و به طور مقید در مورد اقوال تابعین به کار می
نین امري در کالم خـود تـابعین اتفـاق    آنها نیست. چنانکه چ» متصل نامیدن«اشکالی در 

 مالـكأو إىل  الزهـري،أو إىل  سعيد بـن املسـيّب،إىل  هذا متصل«اند:  افتاده است؛ همچنانکه گفته

سند این حدیث به سعید بن مسیب، یا زهري، یا مالک و یا غیر آنها متصل « ؛»نحوذلـكو
ه اقوال و گفتـار تـابعین   [یعنی متصل به طور مطلق شامل اقوال تابعین نیست و ب» است.

شـود. و در صـورت مزبـور     گفته نمی» متصل«که سند حدیث به خود آنها متصل باشد، 
بایست گفت: حدیث تا فالن فرد تابعی، متصل است. یعنی هـر گـاه لفـظ متصـل در      می

مورد اقوال تابعین به کار رود، باید با پسوند و به طور مقید اسـتعمال گـردد و بـه طـور     
 شود.] گفته نمی» متصل«ن مطلق بدا

                                                                                                                            
  شود.[مترجم].
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اقـوال  «اي که در این قضیه نهفته است، این اسـت کـه    و گفته شده که نکته و لطیفه
نامند. [یعنی آنچه از اقوال و افعالی از تابعین که بـه آنهـا منتهـی     می» مقاطیع«را » تابعین

هماننـد ایـن   بر اقوال تـابعین [مقـاطیع]،   » متصل«شود] و اطالق لفظ  شده باشد گفته می
است که یک چیز با دو وصف [که از نظر لغت بـا همـدیگر متضـاد و مغـایر هسـتند]،      

 »توصیف و تعریف بشود.
 
 

 ]افراد ثقه و معتبرهاي  زیاده[زیادات الثقات  

 
 

 »:زیادات الثقات«مقصود از  -1

 »ثقـة«و  ؛»ةثقـ«، جمع »ثقات«؛ و [افزایش، اضافه، افزوده]» زیادة«، جمع »زیادات«

 است.» ضابط لِراويِ عاد«نیز همان 

ثقـه و   برخی از راویـانِ  حدیثیِ در روایت این است که ما :»ثقه ي هزیاد«و مراد از 
همسـان آن کـه دیگـر     بیابیم که در حـدیث  [در متن یا سند آن]اي  معتبر، اضافه و زیاده

  1آن اضافه و زیاده وجود نداشته باشد. اند، ثقه و معتبر به روایت آن پرداخته راویانِ

                                                 
روایتی است که در متن یـا سـند آن، زیـادتی وجـود داشـته      »: ي ثقه زیاده«به تعبیري دیگر، مراد از  -1

انـد، وجـود نداشـته     د که در حدیث همسان آن که دیگر راویانِ ثقه و معتبر آن را روایـت کـرده  باش
اند؛ ولی به  که مشهور چنین روایت کرده» طهوراً جعلت يل األرض مسجداً و«باشد. مانند خبر نبوي: 

شـخص منفـرد را   » تـدریب الـراوي  «نقـل شـده اسـت. و در    » ترابها طهوراً و«سند دیگري به لفظ 
ذکر کرده است. تدریب الـراوي ص   »تربتهـا«نام برده و لفظ زیاده را  »ابومالك سعد بن طارق أشجعي«
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 اند: ، توجه و اهتمام ورزیده»ثقهي  زیاده«مشهورترین کسانی که به فنّ  -2

 انـد،  عمـال نمـوده  ثقه و معتبر که در بعضی از احادیـث ا  برخی از راویانِهاي  زیاده
نموده و آنها را وادار ]توجه علماء و صاحب نظران اسالمی را به خود جلب کرده است 

به تحقیق و پژوهش و تجزیـه و تحلیـل و جسـتجو و بررسـی آنهـا بپردازنـد و بـه         [تا
 شناخت و معرفت آنها اهتمام بورزند و توجه شایانی به تدوین و گردآوري آنها بنمایند.

راویـانِ   ي هزیـاد «و از مشهورترین پیشوایان و بزرگانی که به شناخت و گردآوري 

 توان اینها را نام برد: می دارند،شهرت » ثقه در احادیث

 ابوبکر عبداهللا بن محمد بن زیاد نیشابوري. الف) 

 ابونعیم گرگانی. ب) 

 ابو ولید حسان بن محمد قرشی. ج) 

 1نقل شده از راويِ ثقه و معتبر: ي همکان وقوع زیاد -3

                                                                                                                            
 .[مترجم] 158

شود کـه مخـرج احادیـث یکـی      فقط زمانی مطرح می» ي ثقه زیاده«شود که بحث از  خاطر نشان می -1
ك باشند. یعنی مـا در  ي صحابی مشتر باشد. یعنی عالوه بر همگونی متن، سندها نیز حداقل در طبقه

صـحبت   [ي صحابی مشترك حداقل در طبقه]اینجا از یک حدیث با سندهاي مختلف اما هم مخرج 
روایـت   و یک بار از ابوسـعید خـدري   کنیم. یعنی اگر همین حدیث را یک بار از ابوهریره می

زیـاده   [دم شذوذاي باشد [به شرط صحت سندهاي آنها و ع کرده باشند و در متن یکی از آنها زیاده
ي ثقه و بسط این قضیه و مباحث این بخش، صرفاً مربـوط بـه    شود. و این مباحث زیاده پذیرفته می

انگیـزد و   تابعین و راویان بعد از آنها است. چرا که زیاده در احادیث آنها شـک و گمـان را بـر مـی    
بعضی از اصحاب بـر  ي  هکمک گرفتن از ظن غالب مورد نیاز است. بنابراین در قبول و پذیرش زیاد

و یـا زیـاد    اصحاب دیگر، اختالفی وجود ندارد. و مقصود از زیاده، اضافه شدن مطالبی به متن حدیث
ي ثقه این است که زیـاده   باشد و مقصود از زیاده شدن یک راوي در سند و مطالبی از این دست می

ي راويِ ضـعیف پذیرفتـه    شـود و زیـاده   فقط از راوي ثقه و معتبر، آن هم با شرایطی، پذیرفتـه مـی  
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 ي نقل شده در متن حدیث: با اضافه کردن یک کلمه یا یک جمله. زیاده الف)

یـا   ؛قـرار دادن حـدیث موقـوف   » مرفـوع «ي نقل شده در سند حدیث: با  یادهز ب)
 گردانیدن حدیث مرسل.» موصول«

 ي نقل شده از راوي ثقه در متن حدیث: حکم زیاده -4

ي نقـل شـده از راويِ ثقـه در مـتن      زیـاده «نظران اسالمی در حکم  علماء و صاحب
 اند: نظر دادهاي  گونه و هر کدام به، با همدیگر اختالف نظر دارند »حدیث

ثقه و معتبر، در هر صورت  نقل شده از راويِ ي هبرخی بر این باورند که زیادالف) 
بدین معنی که اگـر راوي دربـار اول کـه حـدیث را     ]شود.  می پذیرفته [و به طور مطلق]

همـان سـند را    –که همان فـرد   –روایت کرده، زیاده را نقل نکرده باشد، ولی بار دوم 
را نقل کرده باشد؛ و یا اینکه زیـاده را از راوي دیگـر غیـر از راوي     هت نموده، زیادروای

 قبلی که زیاده (در حدیث او وجود) نداشته روایـت بکنـد، در هـر دو صـورت تفـاوتی     
 الفاظ است)، قابل قبـول اسـت و پذیرفتـه    ي هکند و روایتش (روایتی که شامل زیاد نمی
 [شود. می

معتبـر و   نقل شده از راويِ ي هصاحب نظران اسالمی، زیاد و بعضی از علماء و ب)
 نمایند. می کنند و آن را رد می ثقه را به طور مطلق انکار

بـر ایـن    [واند  و اینگونه تفکیک نمودهاند  تفصیل قائل شده]و برخی از علماء،  ج)
باورند که اگر راوي دربار اول که حدیث را روایت کرده، زیاده را نقل نکرده باشد، ولی 

زیاده را نقل کرده باشد، در این صورت زیـاده   ،همان سند پرداخته بار دوم که به روایت
وي، پذیرفته و قابل قبول نیست؛ اما اگـر حـدیث را بـدون     [در متن یا سند]و اضافات 
 سی و با زیاده از دیگري روایـت کـرده باشـد، قابـل قبـول اسـت و پذیرفتـه       زیاده از ک

                                                                                                                            
   ]مترجم[شود و در اینجا بحثی از آن به میان نیامده است.  نمی



  
 274 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

 1شود. می
را با توجه به قبول یا رد آن، به سـه  » نقل شده از راوي ثقهي  زیاده«و ابن صالح، 

 تقسـیم ابـن صـالح، تقسـیمی خـوب و نیکـو       [و در حقیقت]قسم تقسیم نموده است. 
و موافقـت  انـد   مورد تقسیمش به توافق رسیدهو دیگران نیز با وي در  نوويباشد که  می

 اند. نموده
را از حیث قبول یا رد آن، اینگونه به » نقل شده از راوي ثقه ي هزیاد«و ابن صالح، 

 تقسیم نموده است: ،سه قسم
 ثقـه، منافـات و مخـالفتی بـا روایـت      2منفرد نقل شده از راويِ ي هاینکه زیاد الف)

که اي  مانند حدیثی که در طبقه]ثقه، یا راویان مؤثقتر و راجحتر از او نداشته باشد. راویانِ
ثقه، یا  راویانِ راوي اش ثقه و معتبر است فرد باشد، و هنگام عرضه کردن آن به روایات

و چنـین حـدیثی    [راویان مؤثقتر و راجحتر از او، مخالفت و منافاتی با آنها نداشته باشد.
آن،  ود و قابل قبول است. چرا که آن، مانند حدیثی است که به روایت کـلِّ ش می پذیرفته

 از راویان ثقه و معتبر، منفرد باشد.اي  ثقه
ثقه، منافی و مخالف روایت سایر راویان  نقل شده از راويِ منفردي  هاینکه زیاد ب)

راویان مؤثقتر و راجحتر از او باشد که در ایـن صـورت حـدیث،     ثقه، یا مخالف روایت
 ش گذشت.حثمردود است، چنانکه در نوع شاذ، ب

منفرد ثقـه کـه در آن نـوعی منافـات و مخالفـت بـا        نقل شده از راويِ ي هزیاد ج)
راویانِ روایت مؤثقتر و راجحتر از او، وجود داشته باشـد.   راویانِ معتبر و ثقه، یا روایت

عنی قسم سوم اینگونه است که حالتی بـین دو مـورد اول و دوم اتفـاق بیفتـد. یعنـی      ی]
کـه ثقـه و    -اضافاتی در حدیث راوي ثقه وجـود داشـته باشـد و در روایـات دیگـران      

                                                 
 و ما بعد آن.  424ص  الكفايةو  77لحدیث ص نگا: علوم ا -1

 ]مترجم[منفرد در یک طبقه از سند   -2
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وجود نداشته باشد و بـه  ها  این اضافات و زیاده - معتبراند، یا از او مؤثقتر و راجحتراند
مورد و موارد شبیه آن، به قسم اول شبیه هستند چرا کـه   نوعی با آنها مخالف باشد. این

عام (مطلق) اسـت و زیـاده متنـی کـه      اند، معتبر و ثقه روایت کرده راویانِ آنچه جماعت
نـام دارد  » مغایرت در صفت«منفرد روایت کرده است، خاص (مقید) است و این  راويِ

را در مـورد آن متفـاوت   هـا   و نوعی از مخالفت در آن وجود دارد به طوري که قضاوت
توانـد منافـاتی هـم بـا احادیـث       مـی  کرده است. و همچنین به قسم دوم شبیه است کـه 

شود و  می و این منافات و مخالفت، فقط در دو محور، منحصر و محدود 1]نداشته باشد.
 یابد: می تجلّی و تبلور

 .مقید نمودن مطلق -1 

 خاص کردن عام. -2 
و نووي پیرامـون   2حکم این قسم، ابن صالح سکوت اختیار کرده است، ي هبارو در

                                                 
أو و عبد ألك حر ىلع  فرض ز�ة الفطر من رمضان ّن رسول اهللامارواه مالك عن نافع عن ابن عمر أ«مثل:  -1

مـن «ي لفـظ   گویـد: فقـط در روایـت مالـک، اضـافه      ابوعیسی ترمذي مـی .» من املسلم� أنىثو ذكر أ
اند و عبید اهللا بن عمر و  ي دیگر آن را در حدیث خود نقل نکرده آمده است، و راویان ثقه» املسلم�

ي الفـاظ را در مـتن    اند امـا ایـن اضـافه    ایوب و دیگران، این حدیث را از نافع و ابن عمر نقل کرده
ي  انـد و از جملـه   تناد کـرده ي الفاظ مالک استدالل و اس اند. اما بعضی از ائمه به همین اضافه نیاورده
توان شافعی و احمد و خود مالک را نام برد. ولی امام حنیفـه و احنـاف، مخـالف ایـن نـوع       آنها می

 [مترجم]کنند.  اضافه هستند و آن را رد می
ي ثقه وجـود دارد،   توان تمام حاالتی را که در یک حدیث امکان زیاده شایان ذکر است که تقریباً می -2

 یر خالصه کرد:به صورت ز
شود که فرد راوي که زیاده را نقل کـرده اسـت، حـافظ مـتقن      ي ثقه فقط زمانی پذیرفته می زیاده )1

اي را  شود. یعنی اگـر فـردي کـه زیـاده     هاي او مورد قبول واقع می باشد. و در این صورت اضافه
ه، از نظر حفـظ و  [چه در سند و یا متن حدیث] روایت کرده از دیگري که زیاده را روایت نکرد

شود. ولی اگر حدیث، سندهاي مختلـف   ي او پذیرفته می ضبط و دقّت و اتقان باالتر باشد، زیاده
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 ؛ قول صحیح بر پـذیرش و قبـول ایـن قسـمِ    »خ�والصحيح قبول هذا األ«آن گفته است: 
 1آخر است.

 ثقه در متن حدیث: منفرد نقل شده از راويِ ي همثالهایی براي زیاد -5

                                                                                                                            
آید: اول اینکه کسـی کـه زیـاده را آورده و نقـل      و هم مخرجی داشته باشد، چند حالت پیش می

اند،  ه را نقل نکردهکرده است، یک نفر باشد، و اگر از نظر حفظ و اتقان از تمامی راویانی که زیاد
باالتر باشد، دو نظر در این مورد وجود دارد: اول آنها که حفظ و اتقان باالي او را، از تعداد زیـاد  

تـر   تـري از عـدالت و اتقـان را دارنـد، قـوي      اند اما درجات پائین راویان دیگر که زیاده را نیاورده
ي سفیان ثـوري و   دارد، مثالً کسانی زیادهدانند و به نظر آنها هیچ خللی در این زیاده، وجود ن می

 پذیرند.  ها نفر ترجیح داده و می ي ده یا شعبه را بر حدیث فاقد زیاده
انـد قـرار    کنند و مبنا را تعداد زیاد راویانی که زیاده را نیاورده و اما کسانی عکس این گروه عمل می )2

ي حفـظ   با تعداد بسیار، امـا از نظـر درجـه    ي فرد حافظ متقن را بر حدیث آنها [آن هم داده و زیاده
 پذیرند. نمی [تر پائین

و اما حالت سوم این است که زیاده از طرف کسی و یا کسانی باشد که هم از نظر حفظ و اتقان،  )3
 شود. ي آنها پذیرفته نمی تر باشند که در این صورت زیاده و هم از نظر تعداد پایین

برابر باشـند کـه در ایـن صـورت اگـر در میـان        [راویان]حالت بعدي این است که از نظر تعداد  )4
راویانِ هر کدام، کسی وجود داشته باشد که از نظر حفظ و اتقان بـاالتر باشـد، حـدیث او مـورد     

 استناد قرار گرفته و سندهاي دیگر تابع حدیث او هستند.
یان حدیث داراي زیـاده و بـدون زیـاده، کـامالً در یـک      حالت بعدي این است که راوي و یا راو )5

شـود و در صـورتی کـه هـر      سطح باشند در صورتی که منافاتی بین آنها نباشد، زیاده پذیرفته می
 شود. داشته باشند، حدیث آنها ترجیح داده می [حدیث عضد]کدام از آنها تقویت کننده 

هـر دو   ،اي که زیاده را نیـاورده  نده، و هم راويحالت بعدي این است که هم راويِ زیاده نقل کن )6
 [مترجم]شود. حافظ باشند که احتماالً با توجه به حفظ باالي او زیاده پذیرفته می

پذیرنـد، امـا    . شافعی و مالک این نـوع از زیـاده را مـی   247ص  1نگا: التقریب همراه با التدریب ج -1
 اند. احناف آن را رد نموده
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ثقـه، کـه منافـات و مخـالفتی بـا       منفـرد  نقل شده از راويِ ي همثال براي زیاد الف)
راویانِ روایت مؤثقتر و راجحتر از او، نداشته باشد: راویانِ ثقه، یا روایت 

علی بن مسهر، از اعمش، از ابی رزین و ابـی صـالح،   «از طریق  1همانند آنچه مسلم
ذا ولـغ إ«و گفتـه اسـت:   ]روایـت کـرده    »ولوغ الكلب«ي حدیث  در باره » از ابوهریره

قـه«متن  ي هاضاف که]»قه فليغسله سبع مرارريحدكم فلأناء إلب يف الك لريُ اضافه متنـی اسـت    »فَ

از دیگـر شـاگردان    -اظ نقل شده است و سایر حفّ» علی بن مسهر«که فقط در حدیث 

ذا ولـغ الكلـب يف إ« انـد:  بلکه حدیث را چنین روایت نموده اند، آن را نقل نکرده -اعمش 

، به سان رنقل شده از طرف علی بن مسه ي هپس این زیاد .»سبع مراتأحدكم فليغسله ناء إ
خبري است که فقط علی بن مسهر به روایت آن پرداخته است و وي ثقه و معتبر است، 

 شود. می ثقه نیز پذیرفته ي هو زیاد
 

 روایـت  ثقه، کـه منـافی و مخـالف    منفرد نقل شده از راويِ ي همثال براي زیاد ب)
 سایر راویان ثقه و معتبر، یا مخالف روایت راویان مؤثقتر و راجحتر از او، باشد:

رش�ق، ـيـام اتلـأو �وم انلحرو فةرعيوم «، در حدیث: »فۀرعیوم «متن  ي ههمانند زیاد

 .»رشبو �لأيام أ� و سالمأهل اإلنا عيد
ي مـتن   به میان نیامده است، و اضافه »ةيوم عرف«در تمام طرق این حدیث، ذکري از 

بن عـامر، وارد شـده    ۀفقط از طریق موسی بن علی بن رباح از پدرش از عقب »ةيوم عرف«
 اند. است. و این حدیث را ترمذي، ابوداود و دیگران، روایت کرده

 

نقل شده از راويِ منفرد ثقه کـه در آن نـوعی از مخالفـت و     ي همثال براي زیاد ج)
ثقه و معتبر وجود دارد: سایر راویانِ منافات با روایت 

                                                 
بـه بعـد مالحظـه     182، ص 3یث را در صحیح مسلم، همراه با شرح نووي، ج روایات مختلف حد -1

 فرمایید.
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روایت کـرده   ابی مالک اشجعی، از ربعی، از حذیفه«همانند آنچه مسلم از طریق 

.» راً جعلت تر�تها نلا طهـوو رض لكها مسجداً األ انلجعلت و ...«فرموده است:   که پیامبر
، اضافه متنـی اسـت کـه فقـط در حـدیث ابومالـک       »تر�تها نلا توجعل«ي متن  که اضافه

وجعلـت نلـا األرض « اند: اشجعی نقل شده است و دیگران حدیث را چنین روایت نموده

 .1»طهوراً مسجداً و
]راویـانِ  این مورد و موارد شبیه آن به قسم اول شبیه هستند، چرا که آنچه جماعت 

 –اسـت و زیـاده متنـی کـه راويِ منفـرد       -مطلـق   -عـام   اند، معتبر و ثقه روایت کرده
است و این مغایرت در صفت  –مقید  –روایت کرده است، خاص  –ابومالک اشجعی 

را در مـورد آن  هـا   نام دارد و نوعی از مخالفت در آن وجود دارد به طوري که قضـاوت 
توانـد منافـاتی هـم بـا      مـی  دوم شبیه اسـت کـه  متفاوت کرده است. و همچنین به قسم 

 ]احادیث نداشته باشد.

 ثقه در سند حدیث: نقل شده از راويِ ي هحکم زیاد -6

 هعمد ي ثقه در سند حدیث، در اینجا متوجه دو مسئله نقل شده از راويِ ي هاما زیاد
ی و عمـده و اساسـ   ي و آن دو مسـئله  ؛پیوندنـد  مـی  شود که زیاد به وقـوع  می و اساسی

 محوري و بنیادین، عبارتند از:
حـدیث موصـول  [» وصل« تعارض و مخالفت[   بـا»رسـال ا «]  و  ؛]حـدیث مرسـل

ي صـورتهاي   بقیـه در ؛ امـا  ]حدیث موقـوف [» وقف«با  ]حدیث مرفوع[» رفع«تعارض 
، علماء و صاحب نظـران اسـالمی بـراي    »نقل شده از راويِ ثقه در سند حدیث ي هزیاد«

المزیـد فـی   «مثـل   اند، و اختصاص دادهاند  و خاصی را در نظر گرفتهآنها مباحث ویژه 

                                                 
 و ما بعد آن. 4ص  5شرح صحیح مسلم، نووي ج  -1
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 ».یدنسامتصل األ
ثقه در سند حدیث، با  نقل شده از راويِ ي هعلماء در قبول و رد زیاد ،گذشته از این

چهار قول از آنها در راستاي قبول یـا رد آن   تالف نظر دارند، و در این زمینه،یکدیگر اخ
 وجود دارد که عبارتند از:

بـا  » موصـول «نقل شده در سند حدیث، مربوط به تعارض بین  ي هاگر زیاد[ الف)

از دیدگاه جمهور  ]باشد، در این صورت» موقوف«با » مرفوع«و یا مخالفت بین » مرسل«
فـردي اسـت کـه حـدیث را بـه      فقها و صاحب نظران اصولی حکم و قضاوت به نفـع  

 .1نقل شده) ي هآورده باشد. (یعنی پذیرفتن زیاد» مرفوع«یا » موصول«صورت 

و از دیدگاه اکثر محدثین، حکم و قضاوت به نفع کسی است که حدیث را بـه  ب) 

 ي نقل شده.) آورده است. (یعنی نپذیرفتن زیاده» موقوف«و یا » مرسل«صورت 

ثین، حکم به نفـع کسـانی اسـت کـه از تعـداد زیـاد       و از دیدگاه برخی از محد ج)
 ]اند. که زیاده را نیاوردهاند  یعنی مبنا را تعداد زیاد راویانی قرار داده[راویان برخوردارند. 

و از دیدگاه برخی دیگر از محدثین، حکم و قضاوت به نفع کسی اسـت کـه از    د)
بـاالتر   انـد،  زیـاده را نقـل نکـرده   تقان از تمامی راویانی که ت و انظر حفظ و ضبط و دقّ

 باشد.
به هر حال اگر کسی که زیاده را در سند حدیث آورده و نقل کرده است، یک نفـر  [

از تمـام راویـانی کـه زیـاده را در سـند      باشد، در این صورت اگر از نظر حفظ و اتقـان  
که حفـظ و   اند، باالتر باشد، دو نظر در این مورد وجود دارد: اول آنها حدیث نقل نکرده

تري  اما درجات پائین اند، او را از تعداد زیاد راویان دیگر که زیاده را نیاوردهاتقان باالي 
دانند و به نظر آنها هیچ خللی در ایـن   می از عدالت و اتقان را دارند، قوي تر و راجحتر

                                                 
 411ص  الكفايةخطیب گفته است: از دیدگاه ما این قول نسبت به دیگر اقوال، صحیح است.  -1
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ه را وري و یـا شـعب  ثسفیان  ي هزیاد –گروه چهارم  –زیاده وجود ندارد. مثالً این گروه 
نفر دیگر که از نظر حفظ و اتقان از آنها کمتر است، ترجیح ها  ده ي هبر حدیث فاقد زیاد

و مبنـا را   –گـروه سـوم    –کنند  می پذیرند. اما کسانی عکس این گروه عمل می داده و
 فرد حافظ ي هقرار داده و زیاد اند، تعداد زیاد راویانی که زیاده در سند حدیث را نیاورده

تـر   ي حفـظ پـائین   بسیار امـا از نظـر درجـه   آن هم با تعداد  –تقن را بر حدیث آنها م- 
 ]اند. و اساس را بر تعداد زیاد راویان گذاشتهپذیرند  می

 .»االبو�الن�اح «ثقه در سند حدیث: حدیث  نقل شده از راويِ ي همثال براي زیاد
ل، و قـیس بـن ربیـع از ابـی     این حدیث را یونس بن ابواسحاق سبیعی و فرزندش: اسرائی

ـ یان فو در مقابل، ساند  روایت نموده»  متصل«و » مسند«اسحاق به صورت  وري و شـعبۀ  ث
 1.اند روایت کرده» مرسل«بن حجاج آن را از ابو اسحاق به طور 

 
 

 »شاهد«و » متابع«، »اعتبار«

 
 

 »:شاهد«و » متابع«، »اعتبار«تعریف هر یک از  -1

 »:اعتبار«الف) تعریف 

اندیشیدن در امور، تا بتوان «و به معناي » عتبرا«، مصدر »عتبارا« تعریف لغوي: -1

                                                 
 مالحظه فرمایید. 409ص  الكفايةاین مثال و اختالف راویان در ارسال و وصل آن را در  -1
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 1باشد. می .»چیزي را به نظائر آن رد کرد و حکم آن را بر نظائر آن بار نمود

، تتبع طرق حـديث انفـرد بروايتـه راوٍ «عبارت است از: » اعتبار« تعریف اصطالحی: -2

در [ع و جستجوي طرق حدیثی که فقط یک نفـر  تتب ؛»روايته غريه اوالليعرف هل شاركه يف 
به روایت آن پرداخته است، تا دانسته شود که آیا براي حـدیثی کـه    ]یکی از مقاطع سند

ثقه دیگري نیز آن را  یعنی آیا راويِ[به صورت منفرد روایت شده، متابعی هست یا خیر. 
گیرد که چنانچه حدیثی متـابعی   می لحاظ صورت روایت کرده یا خیر. و این کار، به این

 2]داشته باشد، معلوم شود تا از انفراد خارج گردد.

 :]نامند می نیز» تابع«و متابع را [» متابع«ب) 

 ،موافقـت کـرد  [» وافـق «بـه معنـاي   » تابع«اسم فاعل از » متابع« تعریف لغوي: -1
 باشد. می ]متناسب بود، جور بود، منطبق بود. ،سازگار بود

                                                 
پند و اندرز گرفتن از هـر آنچـه کـه بتـوان در آن     «به این معانی آمده است: » اعتبار«ي  در لغت واژه -1

اندیشه و تأمل کرد. عبرت گرفتن. قیاس کردن و اندازه نمودن به چیزي در ثبوت حکم. به معنی رد 
نظائر آن بار نمود. چیزي یا کسی را به دیگـري   چیزي به نظائر آن به این صورت که حکم آن را بر

 [مترجم]». قیاس کردن
روش اعتبار در خبرها چنین است؛ مثالً حدیث حماد بن سلمه را که تابعی نـدارد در نظـر بگیریـد:     -2

ي دیگـري   . سپس باید نگاه کرد که آیا راوي ثقه»يب هريرة عن النبيين عن أمحاد عن أيوب عن ابن سري«
فهمـیم کـه بـراي     یوب از ابن سیرین این حدیث را روایت کرده است که اگر چنین باشد میغیر از ا

تـر کسـی    ي پائین این خبر، اصل و مرجعی وجود دارد و اگر این را نیافتیم باید ببینیم که آیا در طبقه
د ببینیم که غیر از ابن سیرین از ابوهریره حدیث را روایت کرده است یا نه. اگر این را هم نیافتیم بای

این حدیث را روایت کرده است که هر کدام از اینهـا   آیا غیر از ابوهریره صحابی دیگري از پیامبر
فهمیم که حدیث داراي اصل و ریشه است و در غیر این صورت، اصل و  اگر وجود داشته باشند می

داشته باشد، معلوم  گیرد که چنانچه حدیثی، متابعی مرجعی ندارد و این کار به این لحاظ صورت می
 [مترجم]شود تا از انفراد خارج گردد. 
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احلديث اذلي �شارك فيه رواته رواة «عبارت است از: » متابع« تعریف اصطالحی: -2

 
ً
 حـدیثی کـه راویـانِ    ؛»ايبحفقط، مع االحتـاد يف الصـ و مع�ً أ، مع�و احلديث الفرد لفظا

در  –اند  که همان مضمون را نقل نموده 1ي سند حدیث با راویان حدیث مفردي سلسله

 –مشابه حدیث مفرد  نِیعنی مت[موافق و متّحد باشند.  –لفظ و معنی، یا فقط در معنی 
ي سند حدیث و با همان صحابی، روایت  با همان سلسله –در لفظ و معنی، یا در معنی 

 ]2شده باشد.

 »:شاهد«ج) 

گـواهی. دلیـل. مـدرك. شـاهد.     [ »شهادة«، اسم فاعل از »شاهد« تعریف لغوي: -1

چـرا کـه چنـین    انـد   نام نهاده» شاهد«است. و چنین حدیثی را بدین خاطر به  ]استشهاد
دهد که براي آن، اصل و مرجعی وجود  می حدیثی، براي حدیث مفرد شهادت و گواهی

که شاهد و گـواه،   انچنبخشد؛ هم می دارد، و از این طریق، حدیث مفرد را قوت و نیرو
ییـد و مـورد حمایـت و    أبخشـد و آن را ت  مـی  را قـوت  ]کننـده فـرد ادعا [ي مدعی  گفته

 ]ي حدیث مفرد است. د و تقویت کنندهحدیث شاهد نیز، مؤی[دهد،  می پشتیبانی قرار
احلديث اذلي �شـارك فيـه رواتـه « :عبارت است از» شاهد« تعریف اصطالحی: -2

                                                 
ي سند، فقـط یـک نفـر باشـد.      حدیث مفرد: حدیثی است که روایت کننده در یکی از مقاطع سلسله -1

 [مترجم]
محاد عن أيوب عن ابـن سـريين «متابعه به این شیوه است: مثالً حدیث حماد بن سلمۀ را در نظر بگیرید:  -2

ایـوب  «پس اگر کسی غیر از حماد همین حدیث را با همین سند، یعنی از  ،»عن النبـي يب هريرةعن أ
نامند. و اگر این حدیث را غیر از حمـاد از   می» ]کامل[ي تام  متابعه«روایت کند، این را » تا ابوهریره

یـر از  ایوب، فرد دیگري روایت نکرده باشد اما کسانی از ابن سیرین و یا از ابوهریره، و یـا کسـی غ  
ابوهریره از پیامبر همین حدیث را روایت کرده باشد، وجود چنین روایاتی نیز متابعه نـام دارد. ولـی   

   [مترجم]شود.  ي متابعه، کاسته می شویم، از درجه دورتر می ]کامل[ي تام  هر چه از متابعه
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  ةروا
ً
حـدیثی کـه    ؛»فقط، مـع االخـتالف يف الصـحايب ، او مع�مع�و احلديث الفرد لفظا

ي سند، با راویان حدیث مفرد، از نظر لفظ و معنـی، و یـا فقـط از لحـاظ      راویان سلسله
در لفظ و معنی، یـا در  [حدیث مفرد  مشابه معنی، با آنها موافق و متحد باشند، ولی متنِ

 1ي سند دیگري نقل نمایند. را از اصحابی دیگر و با سلسله ]معنی فقط

 نیست:» شاهد«و  ]متابع[» تابع«قسمی از تقسیمات  ،»اعتبار« -2

هم قسمی از تقسـیمات  » اعتبار«چه بسا این توهم براي کسی ایجاد ایجاد شود که 

گیرد؛ ولی واقعیت امر، چنـین   می آنها قرارهاي  است و در زیرمجموعه» شاهد«و » تابع«
خشی تابع و شـاهد، و  هیأت دست یابی و تحقق ب«عبارت از همان » اعتبار«نیست، بلکه 

همان روش تحقیق و تفحص و تتبع و جستجو از » اعتبار«است. یعنی  »محقق کردن آنها
گیرد که چنانچـه حـدیثی،    می و اعتبار به این لحاظ صورت[باشد.  می متابعات و شواهد

 و معلوم گردد تا از انفراد و تنهایی خارج گردد.] حمتابع یا شاهدي داشته باشد، واض

 »:شاهد«و » تابع«صطالحی دیگر براي ا -3

گذشت، تعریف مشهوري است که بیشتر علماء و » شاهد«و » تابع«آنچه از تعریف 
ولـی در اینجـا، تعریفهـاي دیگـري نیـز از       ؛صاحب نظران اسالمی، بدان متمایل هستند

 ارائه شده که عبارتند از:» شاهد«و » تابع«
ـد أ«عبارت است از:  »:تابع«الف)  ن حتصل املشاركة لرواة احلديث الفرد بـاللفظ، سـواء احتّ

                                                 
مفـردي کـه همـان    ي سند حدیثی با راویان حـدیث   به تعبیري دیگر، چنانچه بعضی از افراد سلسله -1

گویند و اگر مضـمون حـدیث   » متابع«اند، موافق و متحد باشند، آن حدیث را  مضمون را نقل نموده
نامند. پـس در صـورتی کـه مـتنِ مشـابه      » شاهد«دیگري نقل شود، آن را  ي سنـد مفـرد به سلسلـه

شـده باشـد،   ي سـند دیگـري روایـت     حدیث مفرد در لفظ و در معنی از اصحابی دیگر و با سلسله
 شود. [مترجم] نامیده می» شاهد«
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حدیث مفـرد، از نظـر لفـظ،     ي سندي با راویانِ سلسله اینکه راویانِ ؛»اختلـفأو  الصحايب
 ي سند با آنها متحد باشند یا مخالف. [یعنی فرقـی  متّحد و موافق باشند؛ خواه در سلسله

ي سند حدیث مفـرد   را از همان سلسله –در لفظ  –حدیث فرد  مشابه کند که متنِ نمی
ي سند دیگـري   و با همان صحابی روایت کنند، و یا آن را از اصحابی دیگر، و با سلسله

 نقل نمایند.]
، سـواء احتـد ىن حتصل املشاركة لرواة احلديث الفرد باملعنأ«عبارت است از:  »:شاهد«ب) 

حـدیث مفـرد از نظـر     ، با راویـانِ حدیثی اینکه راویان سلسله سند« ؛»اختلـفأو  الصحايب
با آنها متحد باشـند  ي سند حدیث  معنی [نه لفظ]، موافق و متحد باشند، خواه در سلسله

را از همـان   -در معنـی   -کند که متنِ مشابه حـدیث مفـرد    یا مخالف. [یعنی فرقی نمی
و بـا   مفرد و با همان صحابی روایت کنند، یا آن را از اصـحابی دیگـر  ي حدیث  سلسله
، بـر دیگـري   »شـاهد «و » تـابع «ي سند دیگري نقل نمایند.] و گاهی اسم یکی از  سلسله
شود و همچنانکه حافظ  می عکس، اطالق هو ب» شاهد«بر » تابع«گردد، و عنوان  می اطالق

حجر گفته، اینکه تابع را شاهد، و یا شاهد را تابع بنامیم، اشـکالی نـدارد، چـرا کـه     1ابن
حدیث [منفرد] با یـافتن و پیـدا کـردن     دو، یکی است و آن تقویت هدف هر یک از آن

[و از تابع و شـاهد بـه عنـوان شـاهد و مـدرکی بـراي        باشد.  می روایتی دیگر براي آن،
شود تا با یـافتن روایتـی دیگـر     می تقویت بخشیدن و نیرو دادن به حدیث منفرد استفاده

 ارج گرداند.]براي آن، حدیث منفرد را از انفراد و گمنامی خ

 متابعه: -4

 الف) تعریف متابعه:

                                                 
 .38الفکر ص  النخبةشرح  -1
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[موافقت کرد، منطبـق  » وافق«و به معناي  »تابع«، مصدر »متابعه« تعریف لغوي: -1

 است.» موافقه«همان » متابعه«باشد. از این جهت،  می بود]

ان يشـارك الـراوي غـريه يف روايـة «عبـارت اسـت از:   » متابعـه « تعریف اصطالحی: -2

 راوي با دیگري در روایت کردن حدیث. قت و مشارکت؛ مواف»احلديث

 ب) انواع متابعه:

 متابعه دو نوع دارد که عبارتند از:
ل ة للراوي من أن حتصل املشاركأ«عبارت است از:  تامه [کامل]: ي همتابع -1 ؛ »اإلسنادوّ

راوي با دیگري [در روایت کردن حدیث]، از اول سلسله سند  اینکه موافقت و مشارکت
[یعنی در صورتی که متابعت و موافقت راوي با دیگري، نسـبت بـه خـود     حدیث باشد. 

 است.]» تامه ي همتابع«راوي تحقق یافته باشد، 
أن حتصـل املشـاركة للـراوي يف أثنـاء «عبـارت اسـت از:   قاصره [نـاقص]:  ي  متابعه -2

راوي با دیگران [در روایت نمودن حدیث]، در اثناي  اینکه موافقت و مشارکت؛ »اإلسـناد
سلسله سند حدیث باشد. [یعنی در صورتی کـه متابعـت و موافقـت راوي بـا دیگـري،      

 است.]» قاصره و ناقص ي همتابع«نسبت به استادش یا مافوق استادش تحقق یافته باشد، 

 »:شاهد«و  »قاصره ي همتابع«و  »هتام ي همتابع«مثالهایی براي  -5

 ي همتابع«خواهم پرداخت که در آن، هم  1به زودي به بیان مثالی از حافظ ابن حجر
 ».شاهد«، و هم »قاصره [ناقص] ي همتابع«، تحقق یافته و هم »تامه [کامل]

مالـک، از  «آن را از » مالُاَ«در کتاب » شافعی«و این مثال، عبارت است از حدیثی که 

 الشـهر �سـع«فرمایـد:   مـی  نقل کرده اسـت کـه   بن دینار، از ابن عمر، از پیامبر عبداهللا

                                                 
 .37، ص رشح النخبة  -1
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�ملوا العدة إن غم علي�م فأوه، فترحىت  التفطرواو تروا اهلالل،حىت  عرشون، فالتصومواو
 .»ثالث�

است و فقـط شـافعی   » منفرد«که این حدیث با این لفظ اند  برخی چنین تصور کرده
و] از غرائب اند  کرده است، و به همین سبب [آن را غریب دانستهاز مالک آن را روایت 
سند، این حدیث را بـا  زیرا شاگردان و اصحاب مالک با همین  اند. شافعی به شمار آورده

روایت کرده اند؛  ولی بعد از تتبع و جستجو و تحقیق و » هل ن غم علي�م فاقدروافإ« :لفظ
 ي همتابعـ  -، »متـابع «د]، براي حدیث شافعی، هم بررسی و کند و کاو [در جوامع و مسانی

 »:شاهد«پیدا نمودیم و هم  -قاصره  ي هتامه و متابع

 »:تامه ي همتابع«الف) اما 

 ۀسـلم عبداهللا بـن م «بخاري این حدیث را به عین عبارت شافعی و با همان سند از 
روایت کرده است، و در » ] ی، از مالک [از عبداهللا بن دینار، از ابن عمر، از پیامبربالقعن

 ي ه[و ایـن متابعـ  .» ثالثـ� ة�ملوا العدأن غّم علي�م ففإ«این روایت چنین آمده است: 
 است.] هتام

 »:]ناقص] قاصره  ي همتابع«ب) و اما 

عاصـم بـن   «[مانند حدیث سابق] که ابن خزیمه [آن را در صحیح خود] با روایـت  
نقـل   »وا ثالثـ�لـفكمّ « با لفظ» عبداهللا بن عمرش محمد، از پدرش محمد بن زید از جد

از عبداهللا بن دینـار   –مافوق شافعی  –نموده است. [که در اینجا متابعت محمد بن زید 
 آید.] می قاصره به شمار ي هتحقق یافته است؛ و این نیز متابع

 »:شاهد«ج) و اما 

 ابـن عبـاس از    نـین از [مانند حدیث سابق] که نسایی آن را از روایت محمد بـن ح
 ة�ملوا العـدأن غـم علـي�م فـفـإ«فرماید:  می نقل کرده است که در آن حدیث  پیامبر
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حدیث شافعی در لفظ و در معنی از راویانی دیگر و بـا   مشابه [که در اینجا متنِ ».ثالث�

روایت شده اسـت. و   –نین از ابن عباس از طریق محمد بن ح -سلسله سندي دیگري 
 است.]» شاهد«این 

 





 
 
 

 :»باب دوم«

 صفات کسی که روایتش مورد قبول است  ]شناخت[

  ]شود نمی صفات کسی که روایت از او پذیرفته و[
 ]راویان[ قات آن از جرح و تعدیلِو شناخت متعلّ

 
 
 

  تأیید ويمبحث اول: راوي و شرایط پذیرش و. 

 مبحث دوم: مفهوم کلی کتابهاي جرح و تعدیل. 

 مبحث سوم: مراتب جرح و تعدیل. 
 





 

 :مبحث اول

 راوي و شرائط پذیرش و تأیید وي

 
 

 پیش درآمد: -1

 وات [راویـان] بـه مـا   از طریـق ر،  با توجه به اینکه احادیث رسول گرامی اسـالم 
ت حدیث، یا عدم صحت آن رسد، از این رو آنها نخستین پشتوانه براي شناخت صح می

ي حـدیث شناسـی، بـه     ت علمـاء و صـاحب نظـران عرصـه    آیند؛ به این علّ می به شمار
شناخت] صفاتو بـراي قبـول و   انـد   وات اهتمام و توجه [ویـژه اي] مبـذول داشـته   ] ر

که وضـع   اند، ت و مطمئن وضع نمودهپذیرش روایتشان، شرایطی دقیق و ظریف، و سخ
این شرایط، گویاي بینش و بصیرت، و تیزبینی و فراست آنها، و بیانگر راستی و درسـتی  

ي آنها در وضع این  ق اسلوب و شیوهو آگاهی و هوشیاري آنها، و روشنگر برتري و تفو
 شرایط است.

» راوي«ي حـدیث شناسـی، در    و این شرایطی که علماء و صـاحب نظـران عرصـه   
و شرایط دیگـري کـه بـراي پـذیرش و قبـول احادیـث و اخبـار وضـع          اند، شرط کرده

و نائل اند  بدان دست نیافته –ها  و فرقهها  از دیگر ملت –اي  هیچ ملت و فرقه اند، نموده
یک و سیستماتیک، دتا جایی که در این عصري که صاحبانش آن را به عصر مت اند، نشده

اسیت، ظرافت و حسکننـد،   می ت و دقت و موشکافی، توصیف و تعریفدرستی و صح
باز هم در گزارش و نقل اخبار، شرایطی را که علماي مصطلح الحدیث در راوي شـرط  
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بلکـه فراتـر از آن، حـداقل در میـزان     اند  مشروط ننموده ،آنها در گزارش اخبار اند، کرده
 اند. شرط قرار ندادهو اند  کمتري از اخبار نیز این شرایط را وضع ننموده

ت، به بسیاري از گزارشـها و اخبـاري کـه سرویسـهاي اطالعـاتی و      و به همین علّ
 آنها را پخش و منتشر ،مطبوعاتی و آژانسهاي خبري و خبرگزاریهاي رسمیهاي  مؤسسه

 توان به صحت و درستی آنها تکیه نمود. نمی کنند، اعتماد و اطمینانی نیست و می
خبرگزاریهاي رسمی، به سبب مجهول بودن راویـان  هاي  ه دادهو این سلب اعتماد ب

 است که] آفت اخبار و گزارشها، راویان آنهـا بـه شـمار    حرواضاالن آنها است؛ [و پو نقّ
 آیند. می

و بیشتر اوقات نیز عدم صحت اینگونه اخبار، پس از مدتی اندك از تـاریخ انتشـار   
 گردد. می آنها، ظاهر و هویدا و روشن و آشکار

 شرایط پذیرش و تأیید راوي: -2

ي حدیث و فقه، نظرشـان بـر ایـن اسـت کـه در       جمهور پیشوایان و بزرگان عرصه
 راوي، دو شرط عمده و اساسی و محوري و بنیادین، شرط است که عبارتند از:

و مرادشان از عدالت راوي، این است که راوي: مسلمان، بالغ، عاقل،  الف) عدالت:
ي  د فسـق [از حـدود خداونـد تجـاوز نکنـد] و بـدور از مـوارد شـکننده        سالم از مـوار 

 ] باشد.خوارم املروءةانگی [دجوانمردي و مر

و مرادشان از ضبط و اتقان راوي، این است که راوي: با روایت  ب) ضبط و اتقان:
ه نباشد؛ زیاد دچار اشـتباه و  اشخاص مورد وثوق و مورد اعتماد، مخالفت نکند؛ بدحافظ

مالحظگی نکنـد،   بی اعتنایی و بی توجهی و بی در فراگیري حدیث، غفلت و 1شود؛ن خطا

                                                 
یعنی کمتر سهو و اشتباه داشته باشد، نه اینکه از سهو و نسیان و خطا و اشتباه به کلّـی مبـرّا و پـاك     -1

 شود. [مترجم] باشد، چرا که هر یک از راویان دچار خطا و اشتباه می
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 ف به کثرت اوهام نیز نباشد.صمتّو 

 گردد؟: می راوي، ثابت عدالتاي  به چه وسیله -3

 شود: می به یکی از دو امر ذیل شناخته و ثابت عدالت راوي

راوي،  یکی از آنها بر عدالتي راوي]، یا  یق کنندهثیا اینکه علماي تعدیل [تو الف)
 تصریح نمایند.

ثابــت شــود. بنــابراین در  يو ي راوي، عــدالت و یــا از روي شــهرت و آوازه ب)
شهرت یافت و خاص و عام او را به راسـتی   ،صورتی که عدالت کسی در بین اهل علم

ي  و درستی ستودند، در این صورت است که چنین فردي، از سخنی [صـریح] از ناحیـه  
باشـد. هماننـد:    مـی  نیاز بی نه و شاهد]حدیث براي اثبات عدالتش [به عنوان بی یشوایانِپ

چهارگانه [امام ابوحنیفه، امام مالک، امـام شـافعی و امـام     ي مشهور، بسان ائمه پیشوایانِ
ه، اوزاعـی و کسـان دیگـري [کـه آوازه و     نوري، سفیان بن عییثاحمد بن حنبل]، سفیان 
و  .عـدالت ندارنـد   حرز و ثابت است و نیازي به اثبـات دنشان مشهرت و پیشکسوت بو

روشـن و   ،و فرهیختگـان پژوهـان   ت او بردانشتبیین عدالت براي کسی است که وضعی
حرز نیست.]م 

 مذهب ابن عبدالبرّ در اثبات عدالت راوي: -4

علمـی] کـه بـه خـاطر      ي علمی [=حاملِ بر این باور است که هر دارنده ابن عبدالبرّ
توجه و عنایت به علم و دانشش، شناخته شده باشد، عادل است و اساس بر عـدالت او  

رحش ثابت شود.است، مگر زمانی که ج 

�مـل «جوید:  می اج و استنادجو ابن عبدالبرّ براي اثبات ادعایش به این حدیث احت

تأو�ـل و تحـال املبطلـ�انو العلم من لك خلٍف عـدوهل ينفـون عنـه حتر�ـف الغـال� هذا
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در هر دوره و زمانی، افرادي عادل و وارسته، حامل این علم (علم قرآن و « ؛1.»اجلـاهل�
شند، که بر اساس آن، به از میـان بـردن تحریـف    ک می گردند و آن را بر دوش می سنّت)

 نادرست و نا به جاي تافراط گرایان و بدعت سازان، و دست برد باطل گرایان و تأویال
ي  گوید: بر اساس این حدیث، هر دارنـده  می ان خواهند پرداخت. [و ابن عبدالبردخر بی

دل است و اسـاس بـر   اکه به خاطر علمش شناخته شده باشد، ع -علمی  حاملِ -علمی 
 عدالت اوست مگر زمانی که جرحش ثابت شود.]

مـاء و  ي ابن عبدالبر [در اثبات عـدالت راوي]، مـورد رضـایت و پسـند عل     و نظریه
ي صـحت   به درجـه  ،را حدیثی که بدان استدالل جستهزیصاحب نظران اسالمی نیست. 

شـود:   مـی  ي صـحت رسـیده باشـد، معنـایش چنـین      نرسیده؛ و به فرض اینکه به درجه
و زمانی، افرادي عادل و وارسته،  ه[باید در هر دور» لَيحمل هذا العلم من كل خلف عدولـه«

افتد که حامالن این علم، غیرعادل و  می نکه گاهی اتفاقییل احامل این علم باشند.] به دل
 اند. ناوارسته

 :شود؟ می ضابط بودن راوي، چگونه تشخیص داده -5

ضابط بودن راوي، با موافقت روایاتش با روایات انسـانهاي شـناخته شـده و داراي    
چنـد از  روایـاتش (هـر   چنانچـه  پس اگر  ؛شود می اعتبار و ضبط و اتقان، تشخیص داده

جهت معنی) در اکثر موارد با روایـات آنهـا موافـق باشـد، در ایـن صـورت، آن راوي،       
معتبر و ثقـه و ضـابط و    راویانِ اندك او با روایات باشد. و مخالفت می »ضابط و متقن«

                                                 
اند. عراقـی   ابن حدیث را ابن عدي در الکامل روایت کرده است و دیگران نیز به روایت آن پرداخته -1

گفته است: این حدیث داراي طرقی است کـه تمـام آنهـا ضـعیف اسـت کـه از آنهـا چیـزي ثابـت          
انـد. بـراي اطـالع از     شود. و برخی از علماء به جهت کثرت طرق، آن را حسـن معرفـی نمـوده    نمی

مراجعه فرمائید. 303 – 302صص  1توانید به التدریب ج بیشتر می جزئیات 
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آورد. [یعنی در صورتی که روایاتش بـه   نمی متقن، ضرر و آسیبی به ضابط بودنش، وارد
معتبر و ثقه، مخالف باشد، در ایـن صـورت بـاز هـم آن راوي،      ویانِرا ندرت با روایات

 است.]» ضابط و ثبت«
ولی در صورتی که روایات او داراي مخالفت بسیار با روایات راویـان معتبـر وثقـه    
باشد، به اختالل و آشفتگی در ضـبط او [و ایـراد و خدشـه و خلـل و نقـص در حفـظ       

 شود. نمی ش استناد و احتجاجتبه روای شود و در این صورت می حدیث او] منجر

 شود؟: می آیا جرح و تعدیل بدون بیان علّت، پذیرفته -6

مطابق مذهب صحیح و مشهور، تعـدیل راوي [از طـرف    »:تعدیل راوي«الف) اما 
ي حدیث شناسی و رجال پژوهی] آن هم بـدون ذکـر علـت،     پیشوایان و بزرگان عرصه

یـق راوي] بسـیارند و شـمارش و    ثقابل قبول است، چرا که اسباب و دالیل تعـدیل [تو 
ت راوي] کاري بس سخت و دشوار است، حساب کردن تک تک آنها [به نسبت شخصی

ّبه دلیل اینکه در این صورت بر فرد مي راوي] الزم است که [تک تک  ل [توثیق کنندهعد
مل يفعـل كـذا، مل «اعمال و کردار و گفتار راوي را براي تعدیل آن برشمارد و] مثالً بگویـد:  

راوي فالن عمل را انجام نداده است یا مرتکب فالن عمل [که در عـدالت  « ؛»يرتكب كذا
 ».او خدشه وارد کند] نشده است

شـخص راوي، فـالن و فـالن عمـل را     « ؛»...و يفعـل كـذاو هو يفعل كذا«و یا بگوید: 
 و یا ترك آن، فسق او بـه اثبـات   نرا که با انجام آ ه[یعنی تمامی آنچ» انجام داده است...

را شمارش نماید، و این نیز کاري بس مشکل و دشوار و طاقت فرسا و سـخت   رسد می
 و غیرممکن است.]

ر و توضـیح داده شـده   فسشود که م می فقط زمانی پذیرفته »:جرح راوي«ب) واما 
هب مردم در مورد اذکر شده و مشخص باشد. چرا که مذ ،جرح باشد. یعنی علت و دلیلِ



  
 296 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

باشند، و ممکن اسـت یکـی از آنهـا      می فاوت و گوناگوناسباب و دالیل جرح راوي، مت
مبنایش براي جرح راوي، صرفاً یک بینش شخصـی باشـد در حـالی کـه اساسـاً جـرح       

ذکر شده باشد تا اینکه مشـخص شـود    ،[بنابراین باید علت و دلیل جرح  1خوانده نشود.
 که آیا واقعاً جرح است یا خیر؟]

اصلی بدیهی و روشن و ثابت شده و قطعی در فقه و  ،و این«ابن صالح گفته است: 
و خطیب [یکی از حافظان حدیث] یادآور شده کـه ایـن روش [کـه     ؛باشد می اصول فقه

ـ   فسشود که م می جرح راوي فقط زمانی پذیرفته ت و ر و توضیح داده شده باشـد کـه علّ
ـ فّح -ذکر شده و مشخص باشد]، روش پیشوایان و بزرگانی از  ،دلیل جرح ادان اظ و نقّ

باشد؛ و به همین دلیل است که بخـاري بـه    می مانند بخاري و مسلم و دیگران -حدیث 
کسانی مانند عکرمه [مولی ابن عباس] و عمرو بن مرزوق که قـبالً  [احادیث و روایات [

کند، و مسلم نیز به سوید بن سـعید و کسـان    می استناد اند، دیگران آنها را مجروح کرده
نماید؛ و اینچنین ابوداود نیز همین رویه  می طعن در آنها مشهور است، استناد دیگري که

که جـرح  اند  را در پیش گرفته است؛ و همین دلیل بر این است که آنها بر این باور بوده
یعنـی علـت و دلیـل     ؛ر و توضیح داده شده باشـد فسشود که م می راوي، زمانی پذیرفته

   2»شد.جرح و طعن راوي، ذکر شده با

 شود؟: می به قول یک نفر ثابت ،آیا جرح و تعدیل -7

                                                 
اي و ترك نموده  کنند که به او گفته شد: چرا حدیث فالنی را نپذیرفته از آن جمله، از شعبه نقل می  -1

تاخت دیدم؛ بنابراین حدیثش را  اي؟ ایشان در پاسخ گفت: چون او را در حالی که با اسب باري می
از مسلم بن ابراهیم در مورد حدیث صالح مري پرسـیده شـد؟ ایشـان در پاسـخ گفـت:       نپذیرفتم. و

خورد چرا که روزي از او در نزد حماد بن سلمه یاد کردند و حماد رویش  روایت صالح به درد نمی
 را درهم کشید و از بحث در مورد او دوري گزید. [مترجم]

 با اندکی اختصار. 96علوم الحدیث ص  -2
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رسد و یا بایـد   می ي یک نفر، جرح و یا تعدیل کسی به اثبات [در اینکه آیا به گفته
 دو نفر آن را بگویند، اختالف است:] 

 گردد. می ي یک نفر ثابت راوي، به گفته صحیح آن است که جرح و تعدیلِ الف)

ي دو نفر الزم و ضروري  که براي جرح یا تعدیل راوي، گفتهاند  و برخی گفته ب)
 1است.

 اجتماع جرح و تعدیل در یک راوي: -8

ي مختلف نقـل شـده باشـد و     در موردي که نسبت به یک نفر از راویان، دو عقیده
و هم تعدیل کرده باشند، در این صورت: ،ت او را هم جرحشخصی 

ست که جرح بر تعدیل مقدم است؛ مشروط بر اینکه مد و معتبر این اعتَقول م الف)
جرح راوي، مذکـر شـده و    ،ر و توضیح داده شده باشد. یعنی علت و دلیل جـرح او فس

مشخص باشد. [چون کسی که او را تعدیل کرده، با توجه به ظـاهر راوي، او را تعـدیل   
او را مجـروح  نموده است، اما جرح کننده با توجـه بـه مسـائلی غیرآشـکار و پوشـیده،      

 دانسته است.]
که: اگر تعداد تعدیل کنندگان بر تعداد جرح کننـدگان بیشـتر   اند  و برخی گفته ب)

ت با پذیرش تعدیل اسـت. و  باشد، در این صورت، تعدیل بر جرح مقدم است، و اولوی
 2آید. می اعتماد به شمار ي اقوال ضعیف و غیر قابلِ این قول از زمره

                                                 
قول اول آن است که همانطور که در نقل حدیث، تعدد راوي لزومی نداشت، و بـه اصـطالح،   دلیل  -1

 خبر واحد را حجت دانستیم، در تعدیل راوي نیز تعدد شرط نیست.
و دلیل دوم آن است که تزکیه یا جرح راوي، نوعی از شهادت اسـت و در شـهادت، تعـدد گواهـان      

 [مترجم] شرط است.
اند که معدّل، اظهار اطالعی  در موردي قائل به ترجیح قول جارح بر قول معدّل شده برخی از علماء -2

بر موضوعی که موجب جرح وي گردیده است ننماید. و برخی نیز قول کسی از تعدیل کننـدگان و  
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 مورد وثوق و عادل، از کسی دیگر: حدیث کردن فرد حکم نقلِ – 9

چنانچه فرد مورد وثوق و عادل، از کسی نقـل حـدیث کنـد؛ در نـزد بیشـتر       الف)
روي عنه = منقول عنـه]  علماء و صاحب نظران اسالمی، این به معناي تعدیل آن کس [م

 نخواهد بود. و قول صحیح نیز همین است.
مؤثق و عادل از کسی نقل حدیث کند، این بـه معنـاي   که: اگر فرد اند  و برخی گفته

 1تعدیل آن کس خواهد بود.

                                                                                                                            
تر است؛ و این گـروه قـول کسـی را کـه      اند که حافظ جرح کنندگان را در اولویت پذیرش قرار داده

 دارند. است، مقدم می تر حافظ
ترجیح قول جارح بر معدّل است، زیرا مفاد قول معدّل، عدم اطالع بـر   –قول صحیح  –به هر حال  

قبایح اعمال راوي است؛ در صورتی که جارح، مدعی است که بر معاصی و فسقِ پنهانی وي اطـالع  
ي معدّل که حاکی  ، مفاد گفته»م الوجـودعدم الوجدان ال يدلّ عىل عد«ي  یافته است، بنابراین، طبق قاعده

ي جارح که مدعی وجود فسق نسبت به راوي و اطالع بـر   از عدم اطالع از حال راوي است با گفته
آن است، منافات ندارد و در این فرض، فرقی در فزونیِ تعداد معدّل بر جـارح و یـا بـرعکس (کـه     

 بعضی قائلند) نیست.[مترجم]
و شـبیه آن   »حـدثني الثقـة«که تعدیل مبهم و بدون ذکر نام معدل و منحصراً بـا الفـاظ   اند  علماء گفته -1

داننـد و دلیـل آن هـم     کند. و این خالف نظر کسانی است که این نوع تعدیل را کافی می کفایت نمی
این است: چرا که ممکن است فردي که در نزد او ثقه و مورد اعتماد است، دیگران بر جرحش آگاه 

م نبردن شـخص  باشند، و ممکن است آن فرد در نزد فالنی و یا به صورت اجماع مجروح باشد و نا
و امثال این، کافی نیست چرا کـه در دل شـک و تردیـد بـه      »ثقـة«مروي عنه و اکتفا به الفاظی مانند 

   شود. آورد و باعث تردید به نسبت تعدیل راوي می وجود می
به هر حال چنانچه فرد مورد وثوق و به اصطالح عادل، از کسی نقل حـدیث کنـد؛ ایـن بـه معنـاي       

عنه = منقول عنه] نخواهد بود. زیرا ممکن اسـت عـادل از غیـر عـادل نقـل       تعدیل آن کس [مروي
کننـد،   حدیث کند. ولی حق آن است که روایت کسانی که معموالً جز از ثقـات، نقـل حـدیث نمـی    

به علمـاي اصـول نسـبت    » تدریب الراوي«رود و همین مطلب را در کتاب  یتعدیل راوي به شمار م
کـنم ثقـه اسـت     گوید: هرگاه عالمی بگوید: هر کس از او روایت می میاند. با این وجود خطیب  داده
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طبـق یـک حـدیث، حـاکی از اعتقـاد      عمل کردن یک عالم، یـا فتـواي او بـر     ب)
ت روایت نیست. و همچنین مخالفت یک عـالم بـا یـک    دهنده به صحکننده و فتوا عمل

ن روایت، و دلیل بـر قـدح   حدیث [و فتوا ندادن به مضمون آن]، حاکی از عدم صحت آ
جرح م]ي حکـم فقیـه    ي مطابقه ر] او به نسبت حدیث و راوي نیست. [زیرا در زمینهفس

با روایت، ممکن است مستند دیگري براي فتواي مزبور باشد چنانکـه در صـورت فتـوا    

از قبیـل   –ي مـانعی از فتـوا بـر مفـاد آن      ندادن به مفاد روایت، ممکن است به واسـطه 

به روایت عمل نشـده باشـد، نـه از لحـاظ      –ي روایت مزبور با روایت دیگري  معارضه
 عدم صحت روایت مزبور.]

طبق یک حدیث، حـاکی از  که عمل کردن یک عالم با فتواي او بر اند  و برخی گفته
ت روایت است. و عالمه آمدي و دیگـر صـاحب   کننده و فتوا دهنده به صح اعتقاد عمل

و در ایـن زمینـه، سـخن بـه درازا      .اند قول را قول صحیح قرار دادهنظران اصولی همین 
 کشیده شده و زیاد بحث شده است.

10- کسی که از فسق توبه کرده است: حکم روایت 

 روایت کسی که از فسق توبه کرده، قابل قبول است. الف)

توبـه کنـد، روایـتش      کسی که از دروغ بستن عمدي در حدیث رسول خدا ب)
 1شود. نمی پذیرفته

                                                                                                                            
هر چند که اسم او را نیاورم و او عمالً از کسی کـه اسـم او را نیـاورده روایـت کنـد، همـین خـود        

ي تزکیه و پذیرش راوي از طرف اوست، اما با این حال تزکیه و تعدیل به این شیوه در نزد ما  نشانه
ل اینکه ممکن است فردي که در نزد او ثقه و مـورد اعتمـاد اسـت، دیگـران بـر      معتبر نیست، به دلی

 جرحش آگاه و مطلع باشند.[مترجم]
گوید: خبر هر کسی از اهل نقل را که به خـاطر دروغ در روایـت از اعتبـار     عالمه ابوبکر صیرفی می -1

    ساقط باشد،
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 گیرد: می حکم روایت کسی که در برابر روایت حدیث، اجرت و مزد -11

روایت کسی کـه در   ؛از دیدگاه برخی از ائمه مانند: احمد، اسحاق و ابوحاتم الف)
 شود. نمی برابر روایت حدیث، پاداش بگیرد، پذیرفته

روایت کسی که  ؛کینو از دیدگاه برخی دیگر از ائمه، مانند: ابونعیم فضل بن د ب)
شود و روایـتش قابـل قبـول     می گیرد، پذیرفته می در برابر روایت حدیث، اجرت و مزد

است. [و این گروه از علماء در گرفتن پاداش در برابر روایـت کـردن حـدیث رخصـت     
بـا ایـن   انـد   و آن را شبیه گرفتن پاداش در برابر تعلیم قـرآن و ماننـد آن دانسـته   اند  داده

 ال رفتن شخصیت فردؤگرفتن پاداش در این موارد باعث زیر س ،نظر عرفتفاوت که از 

ماننـد تـأمین معـاش خـود و      –ه عذري موجه کگردد  می شود و این زمانی برطرف می

ي  ا کند. و در حقیقت این گروه از علماء این کار را به واسـطه مبرّ ناو را از آ –خانواده 

                                                                                                                            
  سی را ضعیف بدانیم بعد از آن هرگـز او را  پذیریم و وقتی نقل خبر از ک ي ظاهري نمی با یک توبه

 دهیم. ي انسانهاي قوي قرار نمی در رده
به هر حال جمعی از علماء، از جمله: احمد بن حنبـل و ابـوبکر حمیـدي [اسـتاد بخـاري] بـر ایـن         

توبه کند، تـا ابـد روایـتش پذیرفتـه      باورند: کسی که از دروغ بستن عمدي در حدیث رسول خدا
 اي نیکو باشد. شود هر چند که توبه اش، توبه نمی

گوید: دروغ از کفر باالتر نیست، چه ما روایت کافر را پس از توبه قبـول   نووي در رد این سخن می 
 گوید: مراد دروغ در حدیث است. کنیم. سیوطی پس از نقل این سخن از نووي، می می

بایست بین روایـات صـادره از وي    اند که: تحقیق آن است که در مورد دروغگو می گفتهو برخی نیز  
فرق گذارد. یعنی روایاتی را که قبل از توبه نقل کرده، مورد قبول نیست، و آنچـه را بعـد از توبـه و    
احراز وثاقت وي از او نقل شده، باید قبول نمود. آري اگر روایاتی از کسی در کتـب حـدیث ثبـت    

است که علماي رجال نوشته باشند وي که دروغگـو بـوده اسـت از ایـن صـفت توبـه کـرده،         شده
توان به روایت مزبور عمل نمود، زیرا معلوم نیست روایات منقـول از وي، در چـه زمـانی از او     نمی

 صدور یافته است.[مترجم]



 که روایتش... باب دوم: صفات کسی ۳۰۱  1تیسیر مصطلح الحدیث  
 

301 

 ]اند. احتیاج جایز دانسته
ق شیرازي براي کسـی کـه بـه سـبب روایـت کـردن حـدیث بـراي         و ابواسحا ج)

 اش نداشته باشـد، فتـوا داده بـود کـه او     تی براي تأمین معاش براي خانوادهشاگردان، وق
 تواند در برابر روایت کردن حدیث، اجرت بگیرد. می

حکم روایت کسی که [در هنگام شنیدن حدیث یا روایت کردن آن] به  -12

رت سهو، معروف و پذیرفتن تلقین در حدیث و یا به کثسهل انگاري، یا 

 شناخته شده باشد:

روایت کسی که در هنگام شنیدن حدیث یا روایت کردن آن به سهل انگـاري   الف)
 ،حـدیث  شـنیدنِ  شود. مانند کسی که گاهی در مجلـسِ  نمی شناخته شده باشد، پذیرفته

 ،ي اسـتاد  شده و پاکسازي شـده  تصحیح ي اصلیِ خوابد و یا مانند کسی که از نسخه می
 کند [و نقل از آن، زیاد برایش مهم نیست.] نمی روایت

و روایت کسی که به پذیرفتن تلقین در حدیث شناخته شده و معروف اسـت،   ب)
و تلقین شود و او بدون اینکه بداند که آن چیـز از  شود. اینطور که چیزي بد نمی پذیرفته

و  پردازد [و خود را به نقل احادیث و روایات شـاذّ ي حدیث است، به روایت آن ب جمله
نکر مشغول نماید.]م 

روایتش معروف باشـد [مـادامی کـه     رو روایت کسی که به خطا و سهو زیاد د ج)
شود. [و پرواضح است که تمـامی   نمی ي اصلی روایت نکند] پذیرفته عیناً از روي نسخه

برنـد و ایـن جهـات،     مـی  ن او را از بـین اینها اعتماد به راوي و اطمینان به ضبط و اتقـا 
توان روایـت   نمی گردد و با وجود آنها دیگر می موجب سلب اعتماد از راوي و روایتش

 ي وي اعتمادي نیست.] او را صحیح دانست و دیگر به گفته

13-  نَ وَ  ثَ دَّ حَ «کسی که  حکم روایت َ
روایت  [روایت کرده و حدیث »يسِ
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 است]:ي خود را فراموش کرده  شده

[کسی که حدیثی را روایت کرده و بعـدها آن را  » ینَس و دثَمنْ ح«تعریف  الف)

؛ اینکه »ان اليذكر الشيخ رواية ماحدث به تلميذه عنـه«فراموش نموده است] عبارت است از: 
ي آن دچـار   استاد، حدیثی را که شاگردش از او روایت نموده، به یـاد نیـاورد [و دربـاره   

 موشی شده باشد.]سهو یا فرا
 

ب) حکم روایت کسی که حدیثی را روایـت کـرده و آن را فرامـوش نمـوده     

 است. [منْ حدث و نَسی]:

1- ت، حدیثت و جزمیروایـت شـده از خـود را نفـی کنـد، در ایـن        اگر با قطعی

به هیچ عنوان « ؛»ما رويتُـه«شود. مانند اینکه بگوید:  نمی صورت روایتش پذیرفته

، یـا  »او بر من دروغ بسـته اسـت  « ؛»هو يكذب عـيلَّ «یا  ؛»ام ردهروایت نکآن را 
 1شبیه اینها. یالفاظ

                                                 
را روایت کند. اما مـروي  ي دیگر، حدیثی  پس هرگاه که یک راوي معتبر و ثقه، از راوي معتبر و ثقه -1

آن حدیث را که از او روایـت شـده اسـت انکـار      –کسی که حدیث از او روایت شده است  –عنه 

[این را » كذب عيلّ «یا » ما رويته«رساند، مانند:  کند؛ اگر ایشان با الفاظی که حتمیت و قطعیت را می
اینها، حدیث روایت شده را انکار کنـد،  ام و یا بر من دروغ بسته است] یا الفاظی شبیه  روایت نکرده

کنـد] بـا    [که یکی حدیث را اثبات و دیگـري نفـی مـی   » مروي عنه«و » راوي«در این صورت الفاظ 
یکدیگر در تضادند و اولویت و اصل با پذیرش الفاظ انکار کننده است. بنابراین عدم پـذیرش فـرع   

ي احـادیثی را کـه او از    سـبب شـود تـا بقیـه    شود. اما این جرح او نباید  [که راوي باشد] واجب می
بنـدد،   ي احـادیثش نیـز بـر اسـتادش دروغ مـی      استادش نقل کرده است با این توجیه که او در بقیـه 

نپذیریم و همچنین پذیرفتن جرح استاد او بر جرح او بر استادش، [جرح او بر استاد این اسـت کـه   
کنـد و ایـن چنـین او اسـتادش را جـرح کـرده        میکند اما او ادعاي روایت  اسناد حدیث را انکار می

 است] به معناي از دست رفتن اعتبار آنها نیست. [مترجم]
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 ؛»عرفـهأ ال«در نفی آن متـردد باشـد، هماننـد اینکـه بگویـد:      » روي عنهم«و اگر  -2

، و یا عباراتی از این قبیل، [ایـن  »آورم به خاطر نمی« ؛»ذكـرهأال «یا  ؛»شناسم نمی«
شود. می راوي از او نیستند] و حدیثش پذیرفته نوع الفاظ به معناي انکار روایت 

 

آن،  رحـی در یکـی از دو راويِ  دح و جج) آیا در صورت رد شدن حدیث، قَ

 :شود یا خیر؟ وارد می
دیگر، حدیثی را روایت کند،  ي هر و ثقمعتب معتبر و ثقه، از راويِ وقتی که یک راويِ

[کسی که حدیث از او روایت شده است] آن حدیث را که از او روایت » مروي عنه«اما 
انکار او، حدیث راويِ دیگر رد شود، در این صورت  ي هشده است انکار کند و به وسیل

ر طعـن و  شود، چرا که هیچ یک از آنها د نمی قدح و جرحی در هیچ یک از آن دو وارد
 جرح از دیگري برتر نیست.

احادیثی  ي هشود تا بقی نمی سبب –باشد  می که راوي –[بنابراین عدم پذیرش فرع 

ـ     –که او از استادش نقل کرده است  احـادیثش نیـز بـر     ي هبا ایـن توجیـه کـه او در بقی

بر جـرح او بـر    –نپذیریم و همچنین پذیرفتن جرح استاد او  –بندد  می استادش دروغ

 به معناي از دست رفتن اعتبار آنها نیست.] –استادش 
 

ـ حدث و نَ«د) مثال براي  سکسـی کـه حـدیثی را روایـت کـرده و آن را      » ی]

 :فراموش نموده است]
ربیعۀ بن ابـی عبـدالرحمن،   «حدیثی که ابوداود، ترمذي و ابن ماجه آن را از روایت 

ن رسـول أ«که: اند  نقل کرده  از پیامبر  ابوهریرهن ابی صالح، از پدرش از از سهیل ب

حـدثني بـه «عبدالعزیز بن محمد الدراوردي گفته اسـت:  .» بايلم� مع الشاهد قىض اهللا

بن ابی عبدالرحمن از سهیل بـراي   ۀاین حدیث را ربیع« ؛»يب عبدالرمحن عن سهيلبن أ ةربيع
ال ؤسپس با سهیل مالقات کردم و از او در مـورد ایـن حـدیث سـ    » من نقل کرده است.
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کردم اما او این حدیث را به یاد نیاورد و نشناخت. بدو گفتم: ربیعه به نقـل از تـو ایـن    
ت: گفـ  مـی  حدیث را براي من نقل نموده است. و به همین دلیل سهیل بعد از این قضیه

ي « عبـدالعزیز، از  « ؛»يب هريـرة مرفوعـاً بكـذا....أين حدثتـه عـن أحدثني عبدالعزيز عـن ربيعـة عنـّ
ـ کـه ا ام  ربیعه، از من نقل کرده که من بـدو خبـر داده   بـه طـور مرفـوع از      و هریـره ب

بـه سـوگند همـراه بـا شـاهد، فیصـله       اي  قضـیه  رنقل کرده است که ایشـان د   پیامبر
 »اند. نموده

 

ث و «تدوین و نگارش احادیث  ي همشهورترین کتابهایی که در زمین ) ه ـدَّ ـن حَ مَ

 اند: اند]، تألیف شده ی که روایت کرده و فراموش نموده[کسان »نيس

تـوان بـه    مـی  ،هتحریـر درآمـد   ي هاز مشهورترین کتابهایی که در این عرصه به رشت
ث ونيسـأ«کتاب  انـد]،   و فراموش نمودهاند  [خبرهاي کسانی که روایت کرده »خبار من حدَّ

 تألیف خطیب بغدادي، اشاره کرد.
 



 
 :مبحث دوم

 مفهوم کلّی کتابهاي جرح و تعدیل

 
 

آنجا که حکم بر صحت و ضعف حدیث، مبتنی بـر امـوري از قبیـل: عـدالت و     از 
باشد، از ایـن رو علمـاء بـه نگـارش و      می ضبط راویان، یا طعن در عدالت و ضبط آنها

 به نقـل از پیشـوایانِ   -که در آنها عدالت و ضبط راویان اند  ساماندهی کتابهایی پرداخته

نامیده » تعدیل«نقل شده است؛ و این تزکیه و توثیق آنها،  –تعدیل کننده و توثیق کننده 
وات شده است. همچنانکه در این کتابها طعنهایی نیز متوجه عدالت یا ضبط و حفظ ر- 

شـده   -ب و تنگ نظر، و بزرگـان غیـر متحجـر و فناتیـک     غیرمتعص به نقل از پیشوایانِ
» جـرح «و حفظ روات شـده،  است؛ و این طعن و جرح آنها که متوجه عدالت یا ضبط 

 اطـالق » جـرح و تعـدیل  «نامیده شده است، و به همین جهت به ایـن کتابهـا، عنـوان    
 گردد. می

و تعداد این کتابها زیاد و فراوان و متنوع و گوناگون است به طوري که از یک سـو  
ن راویـا «، و در برخی فقـط بـه بیـان    »ثقه و معتبر راویانِ«در برخی از آنها فقط به بیان 

پرداختـه شـده   » راویان ثقـه و ضـعیف  «، و در برخی نیز به بیان »ضعیف و جرح شده
 -حـدیث   است؛ و از سویی دیگر، حوزه و قلمرو برخی از این کتابها براي ذکر راویـانِ 

عام و گسترده اسـت   -صرف نظر از رجال کتاب یا کتبی خاص از میان کتابهاي حدیث 

و در آنها بیشتر ر]قطع نظر از رجال و راویان  –بر و یا ضعیف و مجروح ثقه و معت وات
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 تدوین و گردآوري شده است.] –کتابی خاص 
کتـابی خـاص اسـت و     ي تراجم و بیوگرافی راویـانِ  و برخی از این کتابها نیز ویژه

 اند. اختصاص یافته ،برخی نیز به بیان رجال و راویان کتابهایی معین و مشخص
علمـاي جـرح و تعـدیل در نگـارش و تصـنیف ایـن       و [براستی] تالش و کوشش 

آید؛ هـر چنـد کـه     می کتابها، تالشی شکوهمند و عالی و شگفت انگیز و جالب به شمار
این کار، کاري بزرگ و سترگ و سخت و طاقت فرساست، به دلیل اینکه علماي جـرح  

اویـان  ي نخست، به اصالح و پاکسازي دقیق تراجم و بیوگرافی تمام ر و تعدیل در وهله
 انـد،  و همت گمـارده اند  شود، پرداخته می حدیث، و بیان جرح یا تعدیلی که متوجه آنها

[شاگردان وي] و [یا] او از آنها اند  سپس عهده دار بیان کسانی که از او حدیث فرا گرفته
کـه ایـن راویـان بـه     انـد   و بیان کرده اند، حدیث دریافت داشته است [استادان وي] شده

و چه وقت با برخی از شـیوخ [اسـاتید] مالقـات و برخـورد و     اند  رت کردهکجاها مساف
و جز آن از دیگر تالشهاي علماي جـرح و تعـدیل در راسـتاي    اند  ع داشتهدیدار و تجم

 کـه بـه شـکلی   انـد   زیسـته  مـی  مشخص کردن و محصور نمودن زمان راویانی که در آن
به طـوري کـه   اند  نها را پوشش دادهسابقه و منحصر به فرد، اوضاع و احوال زندگی آ بی

که خویشتن را به میـزان انـدکی بـه    اند  ملتهاي متمدن و مترقی عصر حاضر نیز نتوانسته
بـزرگ  هـاي   تصنیفات و تالیفات علماي حدیث، در نگارش و تحریر این دائرة المعارف

یـک  نزد انـد،  ي تحریـر درآمـده   به رشته –حدیث  اتوي تراجم رجال و ر بارهکه در –
گزارش و نقل اخبار خود، شرایطی را که علماي حدیث پژوهی و رجال  رگردانند. [و د

وضع نمایند! به همین علت به بسـیاري از گزارشـها و    اند، شناسی در راویان شرط کرده
مطبوعـاتی و آژانسـهاي خبـري و    هـاي   اخباري کـه سرویسـهاي اطالعـاتی و مؤسسـه    

 کننـد، اعتمـاد و اطمینـانی نیسـت و     مـی  تشـر خبرگزاریهاي رسمی، آنها را پخـش و من 
 توان به صحت و درستی آنها تکیه نمود.] نمی



 که روایتش... باب دوم: صفات کسی ۳۰۷  1تیسیر مصطلح الحدیث  
 

307 

حدیث بود که علماي حدیث شناسـی و رجـال    [و با وضع همین شرایط در راویانِ
پژوهی توانستند تا] با گذشت زمان، باز هم به حفظ و نگهداري تعریف کامل راویـان و  
نقّاالن حدیث بپردازند [و نگذارند تا غبار کهنگی و فراموشی و نسیان بر روي تـراجم و  

ما به این علمـاء   ي راویان بنشیند.] خداوند متعال از طرف بیوگرافی دقیق و حساب شده
 و پاداش خیر عنایت بفرماید. او دانشمندان، جز

ي جرح و تعدیل و شناسـایی راویـان، بـه     و برخی از اسامی کتابهایی که در عرصه

 عبارتند از: اند، ي تحریر در آمده رشته

، تألیف بخاري. محتویات این کتـاب کلـی و عمـومی اسـت و     »التاریخ الکبیر« -1
 باشد. می و معتبر و ضعیف و مجروحثقه  شامل راویانِ

 

تألیف ابن ابی حاتم. این کتاب نیز شبیه کتاب امام بخاري  ،»الجرح و التعدیل« -2
 است و مطالب و محتویات آن نیز کلی و عمومی است که شامل راویان ثقـه و ضـعیف  

 باشد. می
 

ي  به رشتهثقه و معتبر  ان. این کتاب در خصوص راویانِحب، تألیف ابن »الثقات« -3
 تحریر درآمده [و در آن ذکري از راویان ضعیف و مجروح به میان نیامده است.]

 

، تألیف ابـن عـدي. ایـن کتـاب مربـوط بـه بیـان تـراجم و         »الكامل يف الضعفاء« -4
 ضعیف و مجروح است؛ همچنانکه از عنوانش پیداست. بیوگرافی راویانِ

، تألیف عبدالغنی مقدسی. محتویات و مطالب این کتـاب  »سامء الرجالأل يف الكام« -5

هـر   –[از سویی] کلّی و عمومی است و شامل تراجم و بیوگرافی راویان ثقه و ضـعیف  

باشد، ولی [از سویی] خاص و ویژه اسـت کـه در آن فقـط بـه راویـان ثقـه و        می –دو 
] پرداختـه شـده   ایی و ابن ماجهسضعیف صحاح سته [بخاري، مسلم، ترمذي، ابوداود، ن

 است.
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ی. این کتاب مربوط بـه بیـان تـراجم و بیـوگرافی     بتألیف ذه ،»میزان االعتدال« -6
است که مـورد جـرح و   اي  راویان ضعیف و متروك است. [و مراد از متروك] هر راوي

طعن قرار گرفته باشد، گر چه جرح بر او پذیرفته نشده باشـد و اساسـاً جـرح خوانـده     
 نشود.
تألیف ابن حجر. این کتاب، یکی از تهذیبات و مختصـرات   ،»التهذیبتهذیب « -7

 1آید. می به شمار» سامء الرجالأالكامل يف «کتاب 

 

                                                 
 ي کتابهاي رجال الحدیث عبارتند از: و بقیه -1
اجلمـع بـني رجـال « ج)تـأليف دواليب. » سـامءواأل ىالكنـ« ب)، تأليف بخاري. »التاريخ الصغري« الف) 

ي يوسـف بـن عبـدالرمحن.   »هتذيب الكامل« د)، تأليف ابن ظاهر مقديس. »الصحيحني ، تأليف حافظ مزّ

، تـأليف صـفي »خالصـة هتـذيب تـذهيب الكـامل« و)، تأليف ابن حجر عسقالين.  »تقريب التهذيب« )ه

 ح)يف ابـن حجـر عسـقالين.   ، تـأل»ئمـة االربعـةتعجيل املنفعـة بزوائـد رجـال األ« ز)الدين خزرجي.   

 ي)، تـأليف ابـن حجـر عسـقالين.   »لسـان امليـزان«ط) ، تـأليف شـمس الـدين ذهبـي    »تذكرة احلفـاظ«

 سامء)، تأليف شمس الدين ذهبي.(مشتبه األ» املشتبه«
 توان به این کتابها اشاره کرد: هاي بزرگان حدیث و غیره نیز می و از تذکره نامه 

تـألیف ابـو نعـیم     ،»اخبـار اصـفهان«بـن یوسـف.    ةزیف سهمی جرجـانی، حمـ  ، تأل»تاریخ جرجان«
تـاريخ شـام . «، تألیف عبدالکریم سمعانی»االنساب«، تألیف ابو نعیم اصفهانی. »حلية األولياء«اصفهانی. 

تـألیف   »طبقـات الشـافعية«، تـألیف ابـن خلکـان.    »عيانوفيات األ«تألیف ابن عساکر دمشقی.  »(دمشق)
صـفة « ، تألیف قاضی ابوالحسـین محمـد بـن ابـی لیلـی.     »طبقات احلنابلة«عبدالوهاب بن علی سبکی. 

 »طبقـات احلنفيـة«نسـاب)، تـألیف ابـن اثیـر جـزري.      (لبـاب األ  »اللبـاب«، تألیف ابن جوزي. »الصفوة
ــی.  اجلــواهر املضــيئة( ــدالقادر قرش ــألیف عب ــأل»اعــالم املــوقعني عــن رب العــاملني«)، ت ــیم ، ت ــن ق یف اب

 جوزي.[مترجم].



 
 

 :مبحث سوم

 مراتب جرح و تعدیل

 
 
 

هر یـک از مراتـب جـرح و     ،»الجرح و التعدیل«ي کتابش  ابن ابی حاتم در مقدمه
تعدیل را به چهار مرتبه تقسیم نموده و حکم هر یـک از آن مراتـب را نیـز بیـان کـرده      

ي دیگـر را نیـز    است. سپس علماء نیز به مراتب هر یـک از جـرح و تعـدیل، دو مرتبـه    
 اند. اضافه نموده اند؛ از این رو مراتب هر یک از جرح و تعدیل به شش مرتبه رسیده

 ي هر یک از جرح و تعدیل با الفاظشان، عبارتند از: اتب شش گانهو این مر

 مراتب الفاظی که براي تعدیل به کار رفته، به قرار زیر است: -1

ي راوي] بـه   و افراط در توثیق [و تزکیه الفاظی که براي مبالغه و اغراق و غلو الف)
اینچنین الفـاظی کـه    ؛باشد ي تفضیل] [صیغه» فْعلأ«رفته است؛ یا الفاظی که بر وزن کار 

آید  می ي باالترین مرتبه از مراتب الفاظی به شمار از زمره ،براي تعدیل راوي به کار رفته
 تُ بَـثْ أ فـالنٌ «و یـا  » يف التثبـت ىليه املنتهفالنٌ إ«که براي تعدیل راوي به کار رفته است. مثل: 

 ».الناس

ي دوم، الفاظی قرار دارد که یک صفت یا دو صـفت از صـفات    سپس در مرتبه ب)

 ».ثقة ثبتٌ «، یا »ثقة ثقة«ي [راوي] را مورد تأکید قرار دهد. مثل:  توثیق و تزکیه

ي سوم]، الفاظی قرار دارد که بیانگر صفتی دالّ بر توثیـق و   بعد از آن [در مرتبه ج)
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ة«یا » ثقة«مانند:  ؛یدي [راوي] باشد، اما بدون تأک تزکیه  ».حجّ

ي  ي چهارم]، الفاظی قـرار دارد کـه بیـانگر تعـدیل و تزکیـه      بعد از آن [در مرتبه د)
ماننـد:   1راوي احسـاس شـود.   راوي است، البته بدون اینکه از آن الفاظ، ضـبط و اتقـانِ  

ه الصدق«یا » صدوق« ه ابن معـین  . چرا که هرگا» ابن معني«در نزد غیر  »البأس به«و یا » حملّ

استفاده کند، منظورش از به کار بردن این الفاظ ایـن  »  البأس بـه«از الفاظ  ،ي راوي بارهدر
 است.» ثقه«است که راوي در نزد او 

ي پنجم]، الفاظی قرار دارد که داللتی بر تعدیل و توثیـق راوي   سپس [در مرتبه هـ)

  2».عنه الناس رو«یا » ن شيخفال«یا بر تجریح و مذمت راوي ندارد. مانند: 

ي ششم]، الفاظی قرار دارد که بیانگر این قضـیه هسـتند کـه     بعد از آن [در مرتبه و)
اعتبار شدن] قرار دارد. مانند:  بی ال قرار گرفتن وؤ[مورد س» تجریح«[راوي] در نزدیکی 

                                                 
؛ »البأس به«یا  »حملّه الصدق«یا  »ه صدوقإن: «ي راوي گفته شود ابن ابی حاتم گفته است: وقتی در باره -1

یعنی: در پذیرفتن احادیث وي باید تأمل کـرد و   ؛»يكتب حديثه و ينظر فيه«بدین معنی است که: این الفاظ 
شـود؛   ي احتیاط را رعایت کرد؛ چرا که از این عبارات، شـرایط ضـبط و اتقـان راوي احسـاس نمـی      جنبه

ي تبیین ایـن قضـیه،    ي تأمل کرد تا ضبط و اتقان او روشن و شناخته شود. شیوه بنابراین باید در حدیث و
ت و ثقه و میابد. و اگـر نتـوان ایـن راوي را بـا تأمـل در       تقن بودن راوي تحقق میبا روشن شدن شخصی

آوریـم و نگـاه    شخصیت او شناخت و به حدیثی از احادیـث او احتیـاج پیـدا کـردیم، آن حـدیث را مـی      
 اي دارد یا خیر؟   کنیم که آیا حدیث او در روایات دیگران ریشه می

است. ابی خیثمه گفته است: به یحیی بـن   »ثقـه«معنی به  »البأس«ابن معین بر این باور بود که الفاظ  
منظورتان چیست؟ گفت: وقتی  ،»فالن ضعيف«، و »فالن ليس به بأس«گویید:  معین گفتم: شما وقتی می

ليس هو بثقـة التكتـب «، آن به معناي »هو ضعيف«، و وقتی گفتم: »ثقة«، یعنی »ليس به بأس«به تو گفتم: 

یحیی بن معین مشخص است که این نظر  خاص خـود اوسـت و نظـر    ي  است. ولی از گفته» حديثه
 باشد. [مترجم]   علماي حدیث نیست. و آنچه ابی حاتم گفته، نظر و دیدگاه اهل حدیث می

، یعنی: در »يكتب حديثه و ينظر فيـه«بدین معنی است:  »شيخ«ابن ابی حاتم گفته است: وقتی گفته شد:  -2
 ي احتیاط را رعایت کرد. ل کرد و جنبهپذیرفتن احادیث ایشان باید تأم
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 1».يكتب حديثه«یا » فالن صالح احلديث«

 حکم مراتب الفاظ تعدیل: -2

 باید گفت که بـه [احادیـث] راویـانِ    ،ي نخست ي مراتب سه گانه ارهاما در ب الف)
شود؛ گرچه برخی از آنهـا از برخـی دیگـر قـوي تـر       می استناد و احتجاج ،چنین مراتبی

 باشند.
چنـین   باید گفـت کـه بـه [احادیـث] راویـانِ      ،ي چهارم و پنجم و اما در مرتبه ب)

شود و باید در  می احادیث چنین راویانی نوشتهشود، بلکه  نمی مراتبی، استناد و احتجاج
ي احتیاط را رعایت نمود تا ضبط و اتقان آنهـا   پذیرفتن احادیث ایشان تأمل کرد و جنبه

ي چهارم و پنجم است]،  [و این حکم مربوط به هر یک از مرتبه 2روشن و شناخته شود.

                                                 
یعنی: حـدیث او صـرفاً بـه عنـوان      ،»فالن صالح احلديث«وقتی گفته شود: «ابن ابی حاتم گفته است:  -1

و از ابو جعفر احمد بن سنان نقل شده کـه وي گفـت: عبـدالرحمن بـن مهـدي      ». شاهد اعتبار دارد
صالح «گفت: او  و در حد صدوق بود می دید که در او ضعف وجود داشت وقتی حدیث کسی را می

 است.[مترجم]» الحدیث
دهـیم؛ اینطـور کـه احادیـث آنهـا را بـر        یعنی ضبط و اتقان آنها را مورد آزمایش و امتحان قرار مـی  -2

نمائیم، پس اگر حدیث آنها با احادیث راویان  احادیث راویان ثقه و معتبر و ضابط و متقن عرضه می
نمـائیم. پـس دانسـته     کنیم و گرنه بدان استناد نمی ، بدان استناد و احتجاج میثقه و ضابط موافق بود

، قبل از امتحان نمودن ضـبط و اتقـانش، بـه    »صدوق«شد که اگر در مورد کسی از راویان گفته شد: 
ي احتیاط را  شود و باید در پذیرفتن حدیث وي، تأمل کرد و جنبه حدیث وي احتجاج و استناد نمی

انـد   ا ضبط و اتقان او روشن و شناخته شود. و به تحقیـق بـه راه خطـا و اشـتباه رفتـه     رعایت کرد ت
» حسـن «، حـدیثش  »صـدوق «اند که در مورد هر کس از راویان که گفته شـد:   کسانی که گمان کرده

شود. [چیزي که ما بیان نمودیم] اصطالح ائمه و بزرگـان   نیز احتجاج و استناد می» حسن«است و به 
» صـدوق «ي  بـراي واژه » تقریـب التهـذیب  «یل است ولی حـافظ ابـن حجـر در کتـاب     جرح و تعد

 »  واهللا اعلم«اي را دنبال کرده است.  اصطالح خاص و ویژه
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 تر باشند. ي چهارم پائین مرتبه ي پنجم از راویانِ مرتبه گرچه راویانِ
توان گفت که به [احادیث] آنها احتجاج  می ،ي ششم ي راویانِ مرتبه بارهو اما در ج)
اعتبـار دارد نـه   » شـاهد «شود، بلکه احادیث چنین راویانی، صرفاً به عنوان  نمی و استناد

[یعنی براي پذیرفتن احادیث چنین راویانی، نیازي به تأمل کردن در شخصیت ». ارباخت«
ي احتیاط براي روشن شدن ضبط و اتقان آنها نیست] چرا کـه   ایت کردن جنبهآنها و رع

است. ت آنها در عدم ضبط و اتقانشان، مشخص و هویداوضعی 

 به کار رفته، به قرار ذیل است:» جرح«مراتب الفاظی که براي  -3

 کمترین مرتبـه از مراتـب الفـاظ   » تلیین«دارد. (و  »تلیین«الفاظی که داللت بر  الف)
 1».فيه مقال«یا » فالنٌ لنيّ احلديث«جرح است.) مثل: 

دوم]. الفاظی قرار دارد که به عدم احتجاج و استناد به راوي ي  سپس [در مرتبه ب)

 ».كريله منا«و یا » ضعيف«یا » حيتج به فالن ال«تصریح دارد. مثل:  –و یا الفاظی شبیه آن  –
الفاظی قرار دارد کـه بـه نوشـته نشـدن احادیـث       ،سوم]ي  بعد از آن [در مرتبه ج)

الحتـلّ الروايـة «یـا  » يكتـب حديثـه فالن ال«و یا الفاظی شبیه آن، تصریح دارند. مثل:  2راوي،

                                                 
است، یعنی او از کسانی اسـت   »لنيّ احلديث«ابن ابی حاتم گفته است: وقتی در مورد کسی گفتند: او  -1

دهند [در شواهد  از جهت اعتبار به آن اهمیت می شود، ولی جاي تأمل دارد و که حدیثش نوشته می
 و متابعات].

گویی،  می »فالنٌ لنيّ احلـديث«و حمزة بن یوسف سهمی از امام ابوالحسن دار قطنی سئوال کرد: وقتی  
مـرتوك «ي اعتبـار سـاقط] و    [حـدیث او از درجـه   »ساقط«منظورت چیست؟ وي در پاسخ گفت: او 

 اندازد. [مترجم]  نیست ولیکن به چیزي مجروح است که او را از عدالت نمی »احلديث
تـوان از حـدیثش در اعتبـار بخشـیدن بـه       منظور از نوشته نشدن حدیث راوي، این اسـت کـه نمـی    -2

احادیث و روایات دیگر و تقویت آنها استفاده کرد؛ و مراد از نوشته شدن حـدیث راوي ایـن اسـت    
او در تقویت احادیث و اعتبار بخشیدن بـه روایـات [در شـواهد و متابعـات]     توان از حدیث  که می
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ة«و یا » ضعيف جداً «یا » عنه  ».واهٍ بمرّ
مـتهم بـودن راوي بـه    «ي چهارم]، الفاظی قرار دارد که بیانگر  سپس [در مرتبه د)

مـتهم «یا » فالن متهم بالكـذب«باشد، مثل:  می بیه آن [از دیگر اتهامات]و یا ش» دروغگویی

 ».ليس بثقة«و یا » مرتوك«یا » ساقط«یا » يرسق احلديث«یا » بالوضع
متّصـف شـدن   «ي پنجم]، الفاظی قرار دارد کـه داللـت بـر     بعد از آن [در مرتبه ) ه

مضـرّ بـه عـدالت و    و ست و رذیلـه  پو شبیه آن [از دیگر صفات » راوي به دروغگویی
 ».یضع«و یا » یکذب«یا » وضّاع«یا » دجال«یا » کذّاب«باشد. مثل:  می ضبط راوي]

الفــاظی قــرار دارد کــه بــراي مبالغــه و اغــراق در  ،ي ششــم] [در مرتبــه و در آخــر و)
است.] الفاظ جرح  دروغگویی رواي به کار رفته است. [و این مرتبه، بدترین مرتبه از مراتبِ

 ».هو ركن الكذب«و یا  »يف الكذب ىليه املنتهإ«یا  »كذب الناسأفالنٌ «مثل: 

 حکم مراتب الفاظ جرح: -4

باید گفت کـه   ،ي نخست [از مراتب الفاظ جرح] دو مرتبه ي راویانِ بارهاما در الف)
 نوشتهشود، ولی احادیثشان فقط جهت اعتبار،  نمی طبعاً به احادیث آنها احتجاج و استناد

ي اول و دوم اسـت]، گرچـه    مرتبـه  [و این حکم مربوط به هر یک از راویانِ 1شوند. می
 تر باشند. اول پائیني  دوم از راویانِ مرتبهي  مرتبه راویانِ

توان گفت که نه به احادیث  می ،ي آخر مراتب چهار گانه ي راویانِ بارهو اما در ب)
تـوان از   نمـی  شـود. [یعنـی   مـی  ث آنها نوشـته شود و نه احادی می آنها استناد و احتجاج

توان  می ] و نه،احادیثشان در اعتبار بخشیدن به احادیث دیگر و تقویت آنها استفاده کرد
 از احادیثشان جهت اعتبار [در شواهد و متابعات] استفاده نمود.

                                                                                                                            
 استفاده برد. [مترجم]

 توان از احادیث آنها در اعتبار بخشیدن به احادیث دیگر و تقویت آنها استفاده کرد.[مترجم] یعنی می -1





 
 
 

 :باب سوم

 روایت و آداب [نقل] آن،«

 »کیفیت و چگونگی ضبط آنو 
 
 
 

 شکال مختلـف  ي ضبط روایت، و اَ فصل اول: کیفیت و نحوه

 اداء و تحمل حدیث.

 .فصل دوم: آداب [نقل] روایت 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :فصل اول

 »ضبط روایت و اشکال مختلف اداء و تحمل حدیثي  نحوه«

 
 

 ل حدیث، و چگونگی ضبط ي  مبحث اول: نحوهسماع و تحم

 .حدیث

 ل و صیغهاداي حدیثهاي  مبحث دوم: طرق تحم. 

      مبحث سوم: کتابت و ضـبط حـدیث، و تـألیف و نگـارش

 .احادیث

 روایت حدیثي  مبحث چهارم: نحوه. 
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 :اولمبحث 
 سماع و تحمل حدیث، و نوع ضبط آني  کیفیت و نحوه

 
 

 پیش درآمد: -1

: ایـن اسـت کـه لـوازم و ضـروریات و      »سماع حدیثي  کیفیت و نحوه« مراد از
ل و خواهد به سماع روایت از اساتید، و تحم می خواستها و شرایط کسی را بیان دارد که

 -دریافت آن بپردازد تا در آینده آن را به دیگري برساند. و این همانند شرط قـرار دادن  
 باشد. می راوي]سنّ معین [براي  -وجوبی یا استحبابی 

: بیان طرق تحصیل و دریافت حدیث از اساتید و شیوخ »ل حدیثتحم«و مراد از 
ضـبط طالـب [حـدیث     : این است که نحوه و نوعِ»بیان ضبط حدیث«مراد از است. و 

دارد که ضـبط و اتقـان وي در فراگیـري و دریافـت روایـت از       می پژوه] را اینگونه بیان
هست که وي را اي  وي است؛ آیا ضبط و اتقانش در درجهاستادش، چگونه و به چه نح

نقل کردن روایت براي دیگران به شکلی بگرداند که بتوان به روایت او اعتماد و  در خورِ
 اطمینان کرد [یا خیر]؟

ـ  ي  علماي مصطلح [الحدیث] به این نوع از علوم حدیث [= نحـوه  ل سـماع و تحم
اند، و براي آن قواعد و ضوابط و قوانین  زیدهحدیث و نوع ضبط آن]، توجه و اهتمام ور

و میان طرق تحمل اند  آور و شکوهمند، وضع نموده و شرایطی دقیق و مطمئن و شگفت
اند و آنها را به مراتبـی کـه برخـی از برخـی      و دریافت حدیث، تفاوت و فرق قائل شده

گشـت گـذاردن و   اند. و این قضیه بیـانگر ان  ترند، ساماندهی و مرتب نموده دیگري قوي
ه و عنایت به احادیـث و روایـات رسـول گرامـی اسـالم     تأکید داشتن آنها بر توج   و
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  سن نقل و انتقال آنها از شخصی به شخص دیگر است؛ و این توجـه و عنایـتویـژه   ح
رسیدن حدیث به خود، اطمینـان و اعتمـاد پیـدا    ي  بدان جهت است تا مسلمان به نحوه

ي  ، در باالترین درجـه »رسیدن حدیث بدوي  نحوه«ود که این کند و مطمئن و متقاعد ش
دقّي  ت و راستی و درستی، و به انتها درجهسالمت و امنیت و کمال ت و ظرافت و صح

 است.

 آیا براي تحمل و دریافت حدیث، اسالم و بلوغ شرط است؟: -2

ولـی  ل و دریافت حدیث، اسالم و بلوغ شرط نیسـت؛  طبق قول صحیح، براي تحم
اسـالم و بلـوغ شـرط     -همچنانکه پیشتر در شرایط راوي گذشت  - 1براي اداي حدیث

است. بنابراین، روایت فرد مسلمانِ بالغ، کـه پـیش از اسـالم آوردن و یـا قبـل از بلـوغ       
ولی در  ؛شدنی است ل و دریافت آن پرداخته باشد، قابل قبول و پذیرفتهخویش، به تحم

زم است که راوي به نسبت غیـر بالغهـا، بـه سـنّ تمییـز و      ل حدیث قبل از بلوغ، التحم
 تشخیص رسیده باشد.

[بالغ بودن راوي] شـرط  » بلوغ«که براي تحمل و دریافت حدیث، اند  و برخی گفته
چـرا کـه مسـلمانان     ؛باشـد  مـی  است، ولی این قول، قولی به دور از صـواب و حقیقـت  

کوچک، همچون حسنهاي  صحابه روایات  سعبـا  و ابـن    و دیگـران را پذیرفتنـد
اند یـا   بدون اینکه تفاوت و فرقی قائل شوند که آیا روایات را قبل از بلوغ دریافت داشته

 بعد از بلوغ؟

 چه وقت مستحب است که سماع حدیث، آغاز شود؟: -3

اند: براي شخص مستحب است کـه در سـی سـالگی، شـروع بـه       برخی گفته الف)

                                                 
ل« -1 بـه معنـاي روایـت     »:اداء«: به معنی فراگیري و دریافت حدیث از شیوخ [اسـاتید] اسـت. و   »حتمّ

 باشد. جویان می پژوهان و دانش نمودن حدیث و آموختن آن براي حدیث
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 همین اعتقاد را دارند.سماع حدیث نماید. و اهل شام 
که در بیست سالگی، شروع به سماع حدیث مستحب است. و اند  و برخی گفته ب)

 اهل کوفه است.ي  این نظریه
اند که براي شخص مستحب است که در ده سالگی به سـماع   و برخی نیز گفته ج)

 و این قول اهل بصره است. .حدیث بپردازد
درست این است که بهتر است به سماع حدیث و زمانهاي اخیر، قول ها  در دوره د)

زودتر اقدام شود، البته از زمانی که [از نظر قوانین و شرایط] سماع حدیث براي شخص، 
تمییز و تشـخیص] چـرا کـه احادیـث و روایـات در کتابهـا        شود [یعنی سنّ می درست

 تدوین شده و تحریر یافته است [و دسترسی بدانها مشکل و سخت نیست.]

شخص صغیر [کوچک]، سن و سال معینی شرط  سماعِ براي صحت آیا -4
 است؟:

انـد. و   سن و سال صغیر را پنج سال معین و مشـخص کـرده   ،برخی از علماء الف)
و بدان اند  گوش خویش قرار دادهي  اهل حدیث نیز همین نظریه را نصب العین و آویزه

 کنند. می عمل
ت سماع شـخص صـغیر، ایـن    در صحاند: قول درست  و برخی از علماء گفته ب)

معتبر دانسته شود و مورد توجـه قـرار بگیـرد.    » سن تمییز و تشخیص«است که در وي 
پس اگر شخص ِ صغیر [کوچک]، خطاب را درك کرد و فهمیـد و جـواب متقابـل داد،    

آید که سماعش صحیح و درست  می دهنده] به شمار [تمییزدهنده و تشخیص» ممیز«وي 
 سماعش صحیح نیست.است و گرنه، 
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 :مبحث دوم
 حدیث 1ادايهاي  طُرق و اَشکال مختلف تحمل حدیث و صیغه

 

                                                 
نظران اسالمی بـراي جلـوگیري از نقـل احادیـث جعلـی و       پیشتر خواندیم، علماء و صاحبچنانکه  -1

ي ایشـان ذکـر    یـا صـحابه   ي نقل کننـدگان روایـت را تـا رسـول اکـرم      ساختگی، معموالً زنجیره
ها که توسط اهل فن صورت یافت، براي شناسـایی   پس از تدوین احادیث در مجموعهنمودند و  می

راویان و منزلت و جایگاه هر یک در وثاقت و عدالت و ضبط و اتقان، کتابهایی در رجـال حـدیث،   
 تدوین و ساماندهی گردید.

 از این پس تحدیث شفاهی روایات، جاي خود را به نقل از کتب مزبور داد. 
ي نقل حدیث از استاد  شد، اجازه ي که به منظور دقّت در نقل روایات و احادیث، انجام میکار دیگر 

ي اسـتاد در نقـل    و شیخ حدیث به شاگرد بود که پس از احراز صالحیت شاگرد، بـه افتخـار اجـازه   
ي مجامع حدیث، یا آنچه را نزد شیخ قرائت نموده بـود یـا آنچـه را شـیخ قبـول داشـت و بـه         کلیه

 گردید. نزد وي به صحت پیوسته بود، نایل می اصطالح
ي مزبور فوایدي داشت: نخست جلوگیري از هرج و مرج در نقل احادیث که از هر کس و از  اجازه 

ي وي، موجـب اطمینـان شـنونده بـه ناقـل       شد. دیگر آنکه معرفی شیخ و اجـازه  هر جا پذیرفته نمی
 گردید. حدیث می

یافـت   ي تحدیث گسترش می ي اجازه دید، دایره یخ در شاگرد میسوم آن که بر طبق صالحیتی که ش 
شد زیرا چه بسا شاگردي فقط در نقل کتاب خاصی مجاز و محدود بود، ولـی شـاگرد    و یا تنگ می

ي اسـتاد،   شد. و به اصطالح، صالحیت ناقالن از ناحیه دیگري در نقل تمام کتابهاي حدیث مجاز می
 شد. روایات معین و مشخص می گردید و حدود ناقلین کنترل می

ي راویان و ناقالن حدیث نبوي مشـرف   ي استاد، شاگرد در زمره ي تشریفی که با اجازه چهارم جنبه 
 یافت. ي سند که از خصوصیات مسلمین است ادامه می گردید و با این کار، سلسله می

منبر و وعاظ و سخنوران به گري اهل  هاي کتب حدیث و طبع و انتشار آنها و تصدي با تکثیر نسخه 
نقل حدیث، و باالخره از رسمیت افتادن درس حدیث، جهات اصلی که منظور از اجازه بود از بـین  

 ي تشریفی باقی ماند. [مترجم] رفت و فقط جنبه
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 ، هشت نوع است که عبارتند از:ل حدیثتحماشکال مختلف 
شنیدن و سماع از شیخ [استاد]؛ خواندن و قرائت نزد شیخ؛ اجازه؛ مناولـه؛ مکاتبـه؛   

 اعالم؛ وصیت، و وِجاده.
اختصار به بیان هر یک از این اشکال و طُـرق، همـراه بـا بیـان     و بزودي با ایجاز و 

 الفاظ اداي هر کدام از آنها به ترتیب خواهم پرداخت.

 شنیدن و سماع از شیخ [استاد]: -1

اینکه شیخ بخوانـد و طالـب [حـدیث پـژوه و دانشـجو]       الف) صورت سماع از شیخ:
چه از روي کتاب خـود،   بشنود؛ خواه شیخ براساس حفظ خویش القاي حدیث نماید و

کند که طالب و حدیث پژوه، به سماع حـدیث و نوشـتن آن بپـردازد، و یـا      نمی و فرقی
 فقط به سماع حدیث مشغول شود و حدیث را ننویسد.

 »:سماع از شیخ«ي  ب) رتبه و درجه
 برترین و واالترین اقسام تحمل حدیث است.ي  در نزد جمهور، سماع از شیخ از زمره

 اداء [در سماع از شیخ]: ج) الفاظ

پیش از اختصاص یافتن برخی الفاظ براي هر یک از اقسام طرق تحمل حدیث،  -1
براي فرد شنونده از شیخ [سامع من لفظ الشیخ] درست بود که در اداي حـدیثی  

 ».يل ذكر«و یا  »قال يل«یا  »نبأينأ«یا  »خربينأ«یا » سمعتُ «که از شیخ شنیده بگوید: 

ختصاص یافتن برخی الفـاظ بـراي هـر یـک از اقسـام طـرق تحمـل        و پس از ا -2
حدیث، الفاظ اداء [براي هر یک از اقسام مختلف طرق تحمل حدیث]، به شکل 

 ذیل، اختصاص یافت و متداول و شایع شد:
 ».حدثني«يا » سمعتُ «الفاظ براي سماع از شیخ:  •

 ».نبأينأ«الفاظ براي اجازه:  •
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 ».ذكر يل«يا » قال يل«: 1الفاظ براي سماع مذاکره •

 خواندن و قرائت نزد شیخ: -2

 نامند. می »رضع«بیشتر محدثین این نوع از اشکال تحمل حدیث را 

 الف) صورت خواندن و قرائت نزد شیخ:

؛ چـه خـود   2اینکه شاگرد [دانشجو و حدیث پژوه] حدیث را بخواند و شیخ بشنود
ي بخوانـد و شـیخ بشـنود؛ و چـه     حدیث پژوه و دانشجو نزد شیخ قرائت کند یا دیگـر 

خواندنش از حفظ باشد یا از روي کتاب؛ و چه استاد، حدیث را حفظ باشد یا با کتـاب  
 3اي دیگر، مقابله کند. ثقه ایمصحح خود و 

                                                 
مذاکره با سماع تحدیث [نقل کردن حدیث براساس شـنیدن حـدیث از اسـتاد] تفـاوت دارد.     سماع  -1

شیخ و طالب حدیث، قبل از آمدن به مجلس تحدیث، خویشتن را براي آن » تحدیثسماع «زیرا در 
سازند اما در مذاکره چنین آمـادگی و مجهـز    کامالً آماده و مهیا و مجهز می -از نظر ضبط و اتقان  -

 یابد. ساختنی، تحقق نمی
ادیثی بپـردازد کـه از   مراد از خواندن شاگرد و گوش کردن استاد، این است که شاگرد به خواندن اح -2

مرویات خود استاد و شیخ باشد، نه اینکه به روایت هر حدیثی که خودش بخواهد، [از شیخ یا غیـر  
او] بپردازد. و این بدان جهت است که هدف از قرائت و خواندن شاگرد نزد شیخ این است که شیخ 

 و بهتر شود.آن احادیث را بشنود و ضبط اعتماد شاگرد نسبت بدان احادیث کاملتر 
قرائت نزد بزرگان، رسم بوده و حتی در کتب فقه و دیگر علـوم نیـز متـداول و شـایع بـوده اسـت.        -3

رض«قرائت حدیث را نزد شیخ اصطالحاً  گویند. در قرائت، شاگرد از روي کتابی که در پیش  می» عَ
نماید [عرض]،  روي اوست یا از احادیثی که حفظ کرده است، چندین حدیث براي استاد قرائت می

 گیرد. دهد و از این احادیث ایراد و اشکالی نمی و استاد گوش می
و در موردي که دیگري حدیث را نزد شیخ بخواند و شیخ استماع کند، شـرط اسـت کـه اسـتاد، یـا       

 ي صحیحی، حدیث را مقابله نماید. خود حافظ حدیث باشد و یا با نسخه
شیخ، یک قسم، و قرائت دیگري را نزد شیخ که راوي هم آن و برخی از علماء، قرائت راوي را نزد  
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 ب) حکم روایت نمودن حدیث از طریق قرائت نزد شیخ:

باال ي  شدهبا تمام صورتهاي یاد  -شود  می روایتی که از طریق قرائت نزد شیخ نقل
آیـد. بـه جـز برخـی از      مـی  بدون هیچ گونـه اختالفـی، روایتـی صـحیح بـه شـمار       ،-

اعتبار و غیرمعتمدي که از آنها برخالف این نظریه، قولی نقل  بی گیران و متشددانِ سخت
شود، روایتی صحیح  می نقل» قرائت نزد شیخ«اند: روایتی که از طریق  شده است [و گفته
اعتبـار سـاقط   ي  دان، از درجـه فته شد، قول این سـختگیران و متشـد  نیست. و چنانکه گ

 شود.] نمی است و بدان توجهی

 »:قرائت نزد شیخ«ي  ج) درجه و رتبه

تالف نظر دارند و از آنها با همدیگر اخ ،»قرائت نزد شیخ«ي  علماء در درجه و رتبه
 باره، سه قول نقل شده است: دراین
، برابر و یکسان است. این قـول از مالـک، بخـاري، و بیشـتر     »سماع از شیخ«با  -1

 جاز و کوفه، نقل شده است.حعلماي 
تر است. این قول از جمهور علماي مشرق زمـین نقـل    ، پائین»سماع از شیخ«از  -2

 آید. می شده است. و قول صحیح نیز به شمار
ابـی ذئـب، و    ن، باالتر و برتر است. این قول از ابوحنیفه و اب»سماع از شیخ«از  -3

 در روایتی از مالک، نقل شده است.

 »]:قرائت نزد شیخ«د) الفاظ اداء [در 

ري عليه و«یا  ؛»فالن عىل تُ أقر«نزدیکتر به احتیاط، این الفاظ است:  -1 قرّ أأنا أسمع فـقُ

                                                                                                                            
 اند. را بشنود، قسم دیگري به شمار آورده

ي شـیخ در   و بسیاري از کتب حدیث که نزد مشایخ، قرائت یا سماع شده و دست خط بالغ و مقابله 
 آن ثبت است، از دستبرد حوادث مصون و محفوظ مانده است. [مترجم]



 باب سوم: روایت و آداب آن    ۳۲۵  1تیسیر مصطلح الحدیث  
 

325 

 .1»به

2- د به الفاظسماع که مقی قرائت باشد،  و اداي قرائت نزد شیخ، با عبارات و الفاظ

 .»حدثنا قراءة عليه«جایز است؛ مانند: 

[بر قرائـت نـزد شـیخ]     »خربنـاأ«از دیدگاه بسیاري از محدثین، فقط اطالق لفظ  -3
 شایع و متداول است نه الفاظ دیگر.

 »:اجازه« -3

 »:اجازه«الف) تعریف 

اسـتاد بـه شـاگرد در    ي  ؛ اجازه»كتابةأو  ذن بالرواية، لفظاً اإل«عبارت است از: » ازهاج«
 2نقل مسموعات یا مؤلفات خویش؛ چه این اجازه، لفظی باشد یا کتبی.

                                                 
کتابی که در پیش اوست یا از احادیثی که حفظ کرده است، چندین حدیث براي  اگر شاگرد از روي -1

استاد قرائت [عرض] نماید و استاد بدانها گـوش دهـد و از آنهـا ایـرادي نگیـرد، در ایـن صـورت        
تواند از ایـن عبـارت اسـتفاده کنـد:      هنگامی که شاگرد این احادیث را براي دیگران روایت کند، می

...وهو يسمع أ الشيخقرأتُ عىل « و اگر شاگرد دیگري این عمـل را انجـام داده باشـد و او در آنجـا      »نَّ
حاضر بوده و سماع کرده باشد، هنگامی که این احادیث را براي دیگران روایـت کـرد بایـد بگویـد:     

ر« ...أسمع أنا كذلك الشيخ وهو يسمع وأعىل  یءقُ  [مترجم]» نّ
تو را اجازه دادم که آنچه «نویسد:  گوید یا براي کسی می می یعنی شیخ، حدیث را رو در رو به کسی -2

فرق اجازه با سماع و با قرائت این اسـت کـه در   » ام، روایت نمایی. ام و در کتابهایم نوشته من شنیده
ها را شنیده است و در قرائت، یکایک احادیث را به سمع   سماع، شاگرد از زبان شیخ یکایک حدیث

در اجازه [چه شفاهی و چه کتبی] هیچ یک از این کارهـا صـورت نگرفتـه     شیخ رسانیده است ولی
است، بلکه شیخ حدیث، کسی را اجازه داده است که یک مجموعه از احادیث او را به شـکل کلـی   

ي کتـب حـدیث را کـه     ي نقل کتاب خاصی یا کلیه روایت کند. و معموالً شیخ به شاگرد خود اجازه
 دهد. خود مجاز در نقل آن است می

ي کتبی به کسی، لفظی را که نوشته نیز به زبـان   ابن عبدالبر گفته است: شایسته است در مورد اجازه 
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 ب) صورت اجازه:

ن أجـزت لـك أ«اینکه شیخ [استاد] به یکی از دانشجویان و شـاگردان خـود بگویـد:    

 تو را اجازه دادم تا از من، صحیح بخاري را روایت نمایی. ؛»تروي عنّي صحيح البخاري

 ج) انواع اجازه:

 پردازم که عبارتند از: می اجازه داراي انواع زیادي است که من به بیان پنج نوع از آن
شیخ به یک نفر معین و به خصوص، در مورد کتـابِ خـاص یـا    ي  اجازه« -1

ـ  ؛»روایت مشخص و معلوم [بـه تـو   » أجزتـك صـحيح البخـاري«د: مانند اینکه شیخ بگوی
برتـرین انـواع   ي  اجازه دادم تا از من صحیح بخاري را نقل کنـی.] و ایـن نـوع از زمـره    

اند. گر چـه   باشد [و معموالً این نوع را جایز دانسته می است که عاري از مناولهاي  اجازه
ابـوبکر  برخی از علماء ماننـد: شـعبه و ابـراهیم حربـی و قاضـی حسـین و مـاوردي و        

 دارند.] خجندي، این نوع را نیز روا نمی
شیخ به شـخص  ي  [یعنی اجازه شیخ به شخص معینی براي غیرمعین؛ي  اجازه -2

معینی با تعمیم مورد که نقل از هر کتاب معتبري را مثالً بـراي وي اجـازه نمایـد] مثـل     
به تو اجازه دادم تـا مسـموعات    ؛»جزتك رواية مسموعايتأ«ن بگوید: اینکه به شخصی معی

 مرا روایت نمایی.
شـیخ بـه شـخص    ي  [اجـازه  شیخ به شخص غیرمعین براي غیرمعین.ي  اجازه -3

مسموعات وي را مثالً بـراي اشـخاص غیـرمعین    ي  غیرمعین با تعمیم مورد که نقل همه
 -ل زمـانم  بـه اهـ   ؛»هـل زمـاين روايـة مسـموعايتأجـزت أ«مثل اینکه بگویـد:   ؛اجازه نماید]

 مسموعات مرا روایت کنند.ي  اجازه دادم که همه -معاصرانم 
مثـل ا ینکـه    شـیخ بـراي مجهـول.   ي  شیخ به فرد مجهول، یا اجازهي  اجازه -4

                                                                                                                            
 نویسد در دل بگذراند. [مترجم] آورد یا الاقل هنگام نوشتن اجازه براي شاگرد، آنچه را می
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یـا  ». تو را اجازه دادم که کتابهـاي سـنن را روایـت کنـی    « ؛»جزتك كتاب السـننأ«بگوید: 

روایت بـه محمـد بـن خالـد دمشـقی      ي  اجازه« ؛»جزت ملحمد بن خالد الدمشـقيأ«بگوید: 
 در این نام اشتراك دارند.اي  ، و شیخ این سخن را در جایی بگوید که عده»دادم

؛ خواه این اجـازه بـراي   اجازه به کسی که فعالً وجود ندارد [و معدوم است] -5

اجزت «فرد غایب و ناموجود، در ضمن اجازه براي فرد موجود باشد، مانند اینکه بگوید: 

روایـت  ي  شـود، اجـازه   مـی  [به فالنی و فرزندش که در آینده متولـد  »لفالنٍ و ملن يولد له
شیخ، مستقالً و جداگانه [قطع نظر از فرد موجود] براي فرد معـدوم  ي  دادم.]، و یا اجازه

[براي فرزند فالنی کـه در آینـده    »جزتُ ملن يولد لفـالنأ«و غایب باشد. مثل اینکه بگوید: 
 1روایت دادم.]ي  ود، اجازهش می متولد

 د) حکم [انواع] اجازه:

اند و مورد عمل نیز قرار گرفتـه   که جمهور علماء آن را پذیرفته -طبق قول صحیح 
روایت نمودن نوع اول از انواع اجازه و عمل بدان، مشکلی ندارد و جایز است.  ،-است 
اند، و یکـی   معرفی نموده ، روایت و عمل نمودن به نوع اول را باطل2از علماءاي  و عده

 از دو روایت امام شافعی نیز به همین قضیه اشاره دارد.
انواع اجازه، اختالف علماء [در جواز و عـدم جـواز آن]   ي  و اما در مورد جواز بقیه

 .3بدتر و جدي تر و بیشتر و فزونتر است

                                                 
اتی که خود شیخ و قسمی دیگر از اقسام و انواع اجازه این است که شیخ به شاگردش در مورد روای -1

و يصـحّ أجزت لك ماصـحّ أ«هنوز سماع ننموده و بعداً آنها را خواهد شنید، اجازه دهد. چنانکه بگوید: 

. و نوعی دیگر نیز اینگونه است که شیخ به شـاگردش آنچـه را کـه از اسـتادش     »عندي من مسموعايت
 . [مترجم]»يل روايته جيزأُ جزت مجيع ما أ«مجاز گردیده، اجازه دهد. مانند اینکه بگوید: 

 مانند شعبه، ابراهیم حربی، قاضی حسین، ماوردي و ابوبکر خجندي. [مترجم] -2
اند. و قسم سوم را جمعی ماننـد قاضـی ابوطیـب و خطیـب      قسم اول را جمهور علماء جایز دانسته -3
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به هر حال، تحمانـدك  لـی نـاچیز و   ل و روایت حدیث به این طریق [اجازه]، تحم
 دقتی صورت بگیرد. بی است که مناسب نیست که در آن تساهل و

 الفاظ اداء [در اجازه]:   هـ)

 ».يل فالنٌ  جازأ«در اجازه، بهتر است که بگوید:  -1

2- و اداي اجازه، با عبارات و الفاظ  د به لفـظاجـازه باشـد،    سماع و قرائت که مقی

 .»جازةً أا نخربَ أ«یا  »جازةً إنا حدثَ «جایز است. مثل: 

ــازه]، اصــطالح   -3 ــاظ اداء در اج ــأخرین [در الف ــا«و اصــطالح مت اســت. و  »انبأن

 نیز همین اصطالح را انتخاب نموده است. 1»الوجازه«کتاب ي  نویسنده

 :2»مناوله« -4

                                                                                                                            
ث از شـیخ  اند. و در قسم چهارم، بیشتر محـدثین منـع تحـدی    بغدادي و ابن منده، آن را جایز دانسته

انـد: در   دانند. و در مـورد قسـم پـنجم برخـی گفتـه      اند گر چه برخی این قسم را نیز جایز می نموده
موردي که شیخ، وي را به موجودین ضمیمه و پیوست نماید و به اصطالح، عطف معدوم بر موجود 

 اند. نماید، آن را جایز دانسته
دانـد. زیـرا بـه     شده، بـدعت شـمرده و جـایز نمـی     ابن حزم اصوالً اجازه را در تمام اقسامی که یاد 

را بدعتی » اجازه«ي وي، دلیلی از شرع بر نقل آنچه را نشنیده نداریم. و به طور کلی ابن حزم  عقیده
انـد کـه آن را    غیرمجاز شمرده است. و برخی دیگر نیز در نامطلوبی اجازه آنقدر اغراق و غلو کـرده 

دهـد چیـزي را کـه     اند: شرع هرگـز اجـازه نمـی    اند و گفته دهمجوزي براي دروغ گفتن به شمار آور
ي مجهول براي مجهـول جـایز نیسـت [تمـام      اي روایت کنی. اما حقیقت این است که اجازه نشنیده

ي معلوم براي مجهول هم مورد اخـتالف   مردم را اجازه دادم که همه چیز مرا روایت کنند]، و اجازه
 هیچ اشکالی ندارد. [مترجم] ي معلوم براي معلوم است، و اجازه

، ابوالعباس ولید بن بکر معمري است. و عنوان کامـل کتـاب وي   »الوجـازة«ي کتاب  مراد از نویسنده -1
 باشد. می »الوجازة يف جتويز االجازة«نیز 

مناوله این است که شیخ حدیث، کتاب یا جزوه و یا چند حدیثی را به شاگردش بدهد تـا وي آنهـا    -2
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 الف) انواع مناوله:

 مناوله بر دو نوع است:
این نوع از انـواع مناولـه بـه طـور مطلـق از       اي که توأم با اجازه است: مناوله -1

انواع مناوله است. و یکی از صورتهاي این نوع، این است که ترین  برترین و قويي  زمره
حدیث خـود را] بـه شـاگرد بدهـد و بـدو      هاي  شیخ، کتاب حدیث خود را [و یا نوشته

ن از فالنـی نقـل   اینها احـادیثی هسـتند کـه مـ    « ؛»هذا روايتي عن فالن، فاروه عنـي«بگوید: 
و سپس شیخ، یا ایـن کتـاب را در ملـک     ؛»ام، پس تو نیز آنها را از من روایت کن. کرده

دهد تا از روي آن  می آورد و یا آن را به عنوان عاریت در اختیارش قرار شاگردش درمی
بنویسد. [و این نسخه را با اصل آن تطبیق دهد و سپس کتـاب را  اي  براي خویش نسخه

 خویش برگرداند.]به استاد 
و صورت این نوع از مناوله ایـن اسـت کـه     د از اجازه باشد:که مجرّاي  مناوله -2

کتاب خود را به شاگرد داده و فقط بدو بگوید که احادیث و روایات این کتاب، از  ،شیخ
نقـل احادیـث و روایـات آن    ي  من است [و بدو اجازههاي  مسموعات و شنیدهي  جمله

 ]1کتاب را ندهد.

                                                                                                                            
 ند. [مترجم]را روایت ک

 گیرد: اند که مناوله به چهار شکل ذیل صورت می علماء گفته -1
دهـد و بـه او    هاي حـدیث خـود را بـه شـاگردي مـی      شیخ، کتاب حدیث خود را و یا نوشته الف)
ها را ملک تو نمودم و تـو را اجـازه دادم کـه احادیـث آنهـا را       این کتاب یا این جزوه«گوید:  می

» ي تـوأم بـا اجـازه    مناولـه «ایـن شـکل را   ». روایت کنی. پس آنها را از من بگیر و روایت کن
تـر   انـد کـه آن را از سـماع هـم قـوي      رخی در قوت این شکل تا حدي اغراق کـرده نامند و ب می

  اند. دانسته
اي بنـویس و ایـن    این کتاب را بگیر و از روي آن نسخه«گوید:  شیخ حدیث به شاگرد خود می ب)

 »نسخه را با اصل تطبیق بده و سپس کتاب مرا به من برگردان.
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 ب) حکم روایت کردن احادیث از طریق مناوله:

روایـت نمـودن احادیـث از     ،در این نوع که توأم با اجازه است:اي  اما مناوله -1
و » سـماع از شـیخ  «ي  طریق آن، جایز است. و این نوع از لحاظ درجه و رتبه، از درجـه 

 پائین تر است. ؛»قرائت نزد شیخ«
طبـق قـول صـحیح، روایـت      اجازه است: که مجرد و تهی ازاي  و اما مناوله -2

 کردن احادیث از طریق آن، جایز نیست.

 ج) الفاظ اداء [در مناوله]:

اگر مناوله توأم با اجازه است، بهتر است که در وقـت تحـدیث و نقـل روایـت      -1

 ».ناولنی و اجازلی«یا » ناولنی«بگوید: 

و اداي مناوله، با عبارات و الفاظ سماع و قرائت که مقید [بـه لفـظ مناولـۀ، یـا      -2

 ».جازةإخرب مناولة وأ«یا  »حدثنا مناولة«مناولۀ توأم با اجازه] باشد، جایز است؛ مانند: 

 [کتابت]:» مکاتبه« -5

 الف) صورت مکاتبه:

                                                                                                                            
احادیث این کتاب را از راه سماع دریافت نموده است و شیخ آورد که شیخ،  شاگرد، کتابی را می ج)

گوید: احادیـث ایـن    کند، سپس به او می گیرد و آن را مطالعه می این کتاب را از دست شاگرد می
 کن. کتاب را از من روایت

کند که این کتاب را از او گرفتـه و پـس    شاگردي کتابی را به نزد شیخ آورده و از او خواهش می د)
گیـرد   ي شدید به شاگرد، کتاب را از او مـی  مطالعه به او برگرداند و شیخ بر اثر اعتماد و عالقهاز 

گردانـد.   ي خویش تطبیق نماید آن را به شاگرد برمی اما بدون اینکه آن را مطالعه کند، یا با نسخه
و علـوم الحـدیث، ص    147، تـدریب الـراوي، ص   97-96علوم الحدیث، صبحی صالح، صص 

 [مترجم]. 137



 باب سوم: روایت و آداب آن    ۳۳۱  1تیسیر مصطلح الحدیث  
 

331 

اش، البتـه] بـا    ندهنویسـ  خودش، یا [به خـطّ  اینگونه است که شیخ به خطّ »مکاتبه«
فرمان خودش، چند حدیثی را براي شخص حاضر و یا غایب بنویسد [و آنگـاه بـه وي   

از او روایـت   ،روایت آن را بدهد و آن کس نیز این احادیث را بـا قیـد کتابـت   ي  اجازه
 ]1»خربين فالن مكاتبة يا كتابةأ«و یا  »فالن قال حدثنا... يلَّ كتب إ«بکند و بگوید: 

 مکاتبه:ب) انواع 

 مکاتبه بر دو نوع است:
یـا   ؛»تـك مـا كتبـتُ لـكزجأ«که توأم با اجازه باشد؛ مثل اینکـه بگویـد:   اي  مکاتبه -1

 و الفاظی شبیه اینها. »ليكإجزتك ما كتبت أ«

روایـت باشـد؛ مثـل اینکـه شـیخ بـراي       ي  که مجرّد و تهی از اجـازه اي  مکاتبه -2
ي  برایش ارسال نماید بدون اینکه به وي اجازهشاگردش برخی از احادیث را بنویسد، و 

 روایت آنها را بدهد.

 ج) حکم روایت نمودن احادیث از طریق مکاتبه:

حکمـش ایـن اسـت کـه روایـت کـردن        که توأم با اجازه است:اي  اما مکاتبه -1
احادیث از طریق آن، صحیح و بالمانع است. و این نوع از مکاتبه در صحت و قوت بـه  

                                                 
يلّ حممـد إنـه كتـب أ«، طریق روایت حدیثی را اینطور بیان کرده اسـت:  »ایمان و نذور«بخاري در کتاب  -1

به جابر بن سمرة نوشتم به من «گویـد:   ؛ و همچنین مسلم در صحیح خودش می»نه سمع...أبن بشار 
يـوم  رسـول اهللاسـمعت اي. و او براي من نوشـت:   شنیده خبر دهید از چیزي که از رسول خدا

 .»مجعة...
حـدثني «تصریح کند و بگویـد:  » کتابت«در مکاتبه، راوي موظف است در روایت اینگونه احادیث به  

را حذف کند، ایهام آن دارد که این حدیث را شخصاً و با گـوش  » کتابت«و اگر قید  ».خربين كتابةأو أ
آید و در ضعف حدیث مؤثر خواهـد بـود.    به شمار می» تدلیس«خود از او شنیده است و این ایهام، 

 [مترجم]



  
 332 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

 است که توأم با اجازه است.اي  لهسان مناو
حکمش این است که جمعی  که مجرّد و عاري از اجازه است:اي  و اما مکاتبه -2

انـد، و گروهـی نیـز روایـت آن را جـایز و روا       از علماء از نقل و روایت آن منـع کـرده  
 اند. دانسته

 ؛سـت و از دیدگاه اهل حدیث نیز قول صحیح، همان جایز بودن نقل و روایت آن ا
 روایت است.ي  بیانگر اجازه» مکاتبه«چرا که خود 

 د) آیا براي اعتماد و اطمینان یافتن به خطّ شیخ، وجود دلیل و برهانی شرط است یا خیر؟:

بر اثبات خط از جانب شیخ، وجـود دلیـل و برهـان را    پژوهان  برخی از حدیث -1
دارد. و ایـن قـول، قـولی     اند که خط با خـط شـباهت   اند و اینگونه ادعا کرده شرط کرده

 ضعیف است.
انـد: همـین کـه مکتـوب الیـه       شناسان و رجال پژوهان، گفته و برخی از حدیث -2

کاتـب [اسـتاد] را بشناسـد و     خـطّ  ،[کسی که شیخ برایش احادیث را نوشته و فرستاده]
تشخیص بدهد، کافی است [و نیازي به دلیل و برهان ندارد]، چرا که خط انسان با خـط  

گـردد. و قـول    نمـی  شود و باعث ایجاد سوء تفاهم و شک و تردیـد  نمی دیگران، مشتبه
 صحیح، همین است.

 الفاظ اداء [در مکاتبه]: ) ه

؛ مثل اینکه بگویـد:  »]کتابت«[نقل نمودن حدیث با قید » کتابت«تصریح به لفظ  -1

 ».يلّ فالنٌ كتب إ«

باشد؛ مثل » کتابت«به کار گرفتن عبارات و الفاظ سماع و قرائت که مقید به قید  -2

 ».خربين فالن كتابةأ«یا  »حدثني فالنٌ كتابة«اینکه بگوید: 

 اعالم: -6
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 الف) صورت اعالم:

اذن دادن به کسی، فقط] به شاگردش اعالم کند کـه ایـن    اینکه شیخ [بدون اجازه و
 حدیث یا این کتاب، [روایت یا] سماع من از فالن شخص است.

 »:اعالم«ب) حکم روایت نمودن حدیث از طریق 

حکم روایت کردن حدیث از طریق اعالم، با یکدیگر اخـتالف نظـر   ي  علماء درباره
 ده است که عبارتند از:دارند و در این باره دو قول از آنها نقل ش

جمع زیادي از محدثین و فقهاء و صاحب نظران اصـولی، بـر ایـن باورنـد کـه       -1
 باشد. می ، جایز و روا»اعالم«روایت نمودن حدیث از طریق 

 -اند  شماري از محدثین و دیگران، تحدیث آن را جایز و روا ندانسته ي بی وعده -2
است که خود شیخ بدانـد کـه ایـن    زیرا ممکن  -و قول صحیح نیز همین است 

خللـی کـه در   ي  روایات و مسموعات او است ولی به واسطهي  حدیث از زمره
ي  حدیث وجود دارد، روایت آن را جایز و روا نداند؛ آري اگر خود شیخ اجـازه 

 باشد. می روایت آن را بدهد، در این صورت روایت آن، جایز و بدون اشکال

 ج) الفاظ اداء [در اعالم]:

از وي احادیث را نقل نماید، و  ،»علمني شيخي بكذاأ«در این قسم باید راوي به نحو 
 در اداي احادیث از این اصطالح، استفاده کند.

 »:وصیت« -7

 الف) صورت وصیت:

اینکه شیخ در زمان وفات یا هنگام مسافرت خود، وصیت کند کـه فـالن شـخص،    
ح من از آن فـالن  مصحي  نماید. [یا فالن نسخهفالن کتاب از کتابهاي مرا از من روایت 

 باشد.]
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 ب) حکم روایت نمودن حدیث از طریق وصیت:

برخی از علماي سلف بر این باورند که روایت نمودن حدیث از طریق وصیت،  -1
جایز و روا است. و این قول به دور از صواب و حقیقـت اسـت. زیـرا در ایـن     

شـخص وصـیت کـرده و روایـت آن را      قسم، شیخ فقط کتابش را بـراي فـالن  
 وصیت ننموده است!

اند. و قول  [و جمعی از محدثین روایت مزبور را از طریق وصیت] جایز ندانسته -2
 درست و صحیح نیز، همین قول است.

 ج) الفاظ اداء [در وصیت]:

 ».ةحدثني فالنٌ وصيّ «یا  »يلّ فالن بكذاإ ىصأو«در این نوع، باید شخص راوي بگوید: 

 »:وجاده« -8

از اي  اسـت کـه چنـین واژه   » وجد«به کسر واو، مصدري جعلی و مولّد از » جـادةو«
و به معنی: دریافت علم اند  عربها شنیده نشده است [بلکه فقط محدثین آن را به کار برده

 باشد.] می -بدون شنیدن و اجازه و مناوله  -از اوراق و برگها 

 »:  وجادة«الف) صورت 

صورت که طالب حدیث [حدیث پژوه]، احادیثی [یا کتابی] به خط شیخ [یا  به این
یکی از مشایخ حدیث] بیابد و خط او را به خوبی بشناسد، بدون اینکه آن احادیث را از 

 .1براي روایت آنها از وي داشته باشداي  آن شیخ شنیده و یا اجازه

                                                 
ـ      به معنی دریافت علـم از اوراق و برگـه  » وجاده«در حقیقت،   -1 ه هـا، بـدون شـنیدن و اجـازه و مناول

بیند که او آن شیخ را مالقات کرده  باشد. به این صورت که شخصی، حدیثی را به خط شیخی می می
شناسد، یا اینکه آن شـیخ را مالقـات نکـرده، امـا از روي دالیـل و قرائنـی        و خط او را به خوبی می
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 »:وجاده«ب) حکم روایت نمودن حدیث از طریق 

آیـد کـه در آن    مـی  به شـمار » منقطع«کردن حدیث از طریق وجاده، از باب ایت ور

وجود دارد. [به هر حال بیشـتر محـدثین و صـاحب نظـران فقهـی و      » اتصال«نوعی از 
اصولی، نقل احادیث کتب صحاح را که انتساب آنهـا بـه نویسـندگان و مؤلفـان، یقینـی      

يف كتـاب «یا » وجدت بخط فالن«گوید: اند، منتها باید هنگام تحدیث ب باشد، جایز دانسته

 .]»ه فالن كذاحصحّ 

 »]:وجاده«ج) الفاظ اداء [در 

قـرأت بخـط فـالن «یـا  » وجدت بخط فـالن «در این نوع، باید شخص راوي بگوید: 

 .1، و سپس به بیان سند و متن حدیث بپردازد»كذا

                                                                                                                            
 کـه نسـبت آنهـا بـه     -مطمئن است که این خط از همان شیخ است. و همچنین در کتابهاي مشهور 

احادیثی را دیده است که در تمام این صورتها، روایت این  -مؤلفان آنها جاي بحث و تردید نیست 
احادیث از این شیوخ صحیح است، اما باید در عبارت روایت حتماً به این مسائل تصریح کند، مـثالً  

و الفاظی شـبیه اینهـا. و در ایـن مـوارد،      »نه خط فالنأو بخط يغلب عىل ظنّي وجدت بخط فالن أ«بگوید: 
. زیـرا ایـن عبارتهـا خـالف واقـع را ایهـام       »خربنـاأ«یا  »حدثنا«رواي به هیچ وجه حق ندارد بگوید: 

آیند؛ و حتی اگر یقین نداشت که این خط از همان شخص اسـت و   به شمار می» تدلیس«کنند و  می
وجدت بخط يغلـب عـىل «، بلکه باید بگوید: »النوجدت بخط ف«فقط ظن راجح داشت باز نباید بگوید: 

 [مترجم] ».نه خط فالنأظني 

 گوید: مال عبداهللا احمدیان می -1

اسـت و علمـاء و   » وجاده«در عصر حاضر، در تمام کشورهاي اسالمی طریق روایت احادیث فقط « 

محقـق   دانشمندان پس از آنکه حدیثی را در کتاب معروف که نسبت آن به یکی از شـیوخ حـدیث  
ي  ي طـرق هفتگانـه   کننـد و از بقیـه   است، دیدند آن حدیث را از آن کتاب و از آن شیخ روایت مـی 

روایت حدیث (سماع، قرائت، اجازه، مناوله، مکاتبه، اعالم، وصیت) جز به صورت خیلی نادر و جز 
دیث در شود... بدون تردید طریق وجاده بـه صـورت دیـدن حـ     ها استفاده نمی در برخی از دانشگاه
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ي صحاح سته و سپس روایت بـه نـام    هاي مشهور مانند صحیح بخاري و مسلم و موطا و بقیه کتاب

آید. زیرا تواتر قطعی وجود دارد کـه صـاحبان ایـن کتابهـا از      آنها یک طریق بسیار عالی به شمار می
طعـی اسـت   اند و نسبت این کتابهـا بـه آنهـا نیـز مـورد تـواتر ق       شیوخ مبرز و کم نظیر حدیث بوده

مخصوصاً توجه به این امر که این کتابها به ویژه صحیح بخاري و مسلم و موطا و مسند امام احمـد  
اند و تصور تغییر متون یـا کـم و زیـادي احادیـث      ها حفظ و زبان به زبان روایت شده قرنها در سینه

این کسی کـه حـدیثی   اي است در برابر قطع و یقین و هیچ گونه ارزش علمی ندارد. بنابر آنها واهمه
بیند، درست مانند آن است که این حدیث را به خط بخاري دیـده اسـت؛ و    را در صحیح بخاري می

از طرف دیگر چون در عصر ما براي روایت حدیث جز وجاده طریق دیگري وجود نـدارد، واجـب   
ط ایـن  است در نقل هر حدیثی شرایط الزامی این طریق به درستی رعایت شود: یکـی از ایـن شـرای   

ي معـروف (ماننـد    است که خودش شخصاً این حـدیث را در یکـی از کتابهـاي احادیـث صـحیحه     
صحاح سته) دیده باشد یا این حدیث را در کتاب معتبري دیده باشد که صـاحب ایـن کتـاب، ایـن     
حدیث را از کتابهاي معروف احادیث صحیحه نقل کرده باشد. دوم اینکه: در حال روایـت حـدیث   

کند که این حدیث را در فالن کتاب حدیث صحیح یا در فالن کتاب معتبر که از کتاب  باید تصریح
ام، سپس متن حدیث را بدون تغییر نقل کند و کسانی که در زمـان   صحیح فالن نقل کرده است دیده

هاي خـود هنگـام روایـت حـدیثی از اصـول       ما در تألیفات و تحقیقات خویش یا در وعظ و خطابه
کننـد (مـثالً در حـدیث     روایـت مـی   کنند و بدون بیان مرجع، حدیثی را از پیامبر وجاده عدول می

بـدون هـیچ قیـدي     -ام که پیامبر فرموده است، یا  ام یا دیده ام یا دیده است یا حدیث است، یا شنیده
و نعوذ  -و این حدیث را منقطع و معضل و مرسل  »الدين النصيحة«فرموده است:  گویند: پیامبر می
ي  هاي احادیث صـحیحه  کنند که کتاب دهند، یا حدیثی را از مراجعی نقل می معیوب نشان می -هللا با

دهند که این مراجع این احادیث را از کـدام کتـاب    مشایخ معروف حدیث نیستند و توضیح هم نمی
امام  اند، مانند نقل حدیثی از تفسیر بیضاوي یا تفسیر کشاف یا احیاء العلوم حدیث صحیح نقل کرده

ها به اتفاق تمام محدثین عملی است غیرمجـاز   محمد غزالی یا تفسیر کبیر)، نقل حدیث به این شیوه
رازي از  و و باید از آن پرهیز گردد. و تردیدي هم نیست که قاضی بیضاوي و زمخشري و غزالــی 

گـذارد، امـا    اند و هر مسلمانی به مقام واالي آنها احتـرام مـی   بزرگواران علوم و معارف اسالمی بوده
ي معارف اسالمی  تخصص آنها در علم الحدیث درایتی نبوده است بلکه در تفسیر قرآن کریم و بقیه
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 :مبحث سوم
 1کتابت و ضبط حدیث، و تألیف و نگارش احادیث

 کتابت حدیث:حکم  -1

در کتابـت و نگـارش حـدیث، بـا یکـدیگر اخـتالف        -صحابه و تـابعین   -ف لَس
 و در این زمینه اقوالی از آنها نقل شده است:اند  نموده

کتابت حـدیث   ،و زید بن ثابت جمعی از آنها، مانند: ابن عمر، ابن مسعود الف)
 دانستند. می را امري ناخوشایند

و بیشـتر   عمر بن عبـدالعزیز  ،انس ،د: عبداهللا بن عمروو گروهی از آنها، مانن ب)
 صحابه، بر این باور بودند که کتابت حدیث، امري مباح و مشروع است.

                                                                                                                            
در روایـت احادیـث   بوده و محدثین حق دارند با تخصصی که در علم الحدیث دارند، کـار آنهـا را   

 انتقاد کنند...
طریـق دیگـري نیسـت در    » وجاده«خالصه مطلب اینکه در عصر ما براي روایت احادیث جز طریق  

حالی که کتب احادیث صحیح در دسترس مردم هست و روایـت احادیـث از طریـق صـحیح خـود      
ا محققین یـا واعظـین،   امکان دارد، چه دلیلی دارد جز تنبلی و اهمال در عمل، که مؤلفین ی» وجاده«

 گویـد: حـدیث پیـامبر    احادیثی را خارج از قوانین روایت حدیث، روایت کنند، آیا کسی کـه مـی  
نباید از قبل جواب این سؤالها را داده باشد که چه کسی در چه کتابی و  »عمال بانليـاتإنما األ«است: 

هیچ مجوزي براي نقل حدیث بدون با چه عبارتی این حدیث را نقل کرده است؟ و آیا عقالً و نقالً 
 ، با تصرف. [مترجم]73-71شناسی، صص  سند وجود دارد؟ ر.ك: کلید حدیث

این موضوع را با اختصار و ایجاز مورد بحث قرار خواهم داد، زیرا در این زمان بسـیاري از قواعـد    -1
راي متخصصـان  ي کاري فرد محقق و ناشر گردیده، و این تفصیالت ب کتابت و تصحیح، جزو حوزه

هاي خطی قدیمی  این فن به جاي مانده تا به شناخت اصطالحات گروهی از علماء در کتابت نسخه
 ها، نائل شوند. و غیر آن از دیگر ابعاد و جنبه
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واحـدي رسـیدند و بـا    ي  ف بر جواز کتابت حـدیث بـه نتیجـه   لَپس از این، س ج)
منقضی شد. یکدیگر به اتفاق نظري در این زمینه دست یافتند و اختالف به انتها رسید و 

ت در کتابهــا تــدوین و گــردآوري و نگــارش و او [بــه راســتی] اگــر احادیــث و روایــ
 از میـان  -بـه ویـژه در عصـر کنـونی مـا       -شد، حتماً در زمانهاي اخیـر   نمی ساماندهی

 ماند. نمی رفت و چیزي از آنهاباقی می

2- [سلف] در کتابت حدیث: علل اختالف 

اباحت کتابـت و نهـی از   ي  است که در زمینهسبب اختالف در کتابت حدیث، این 
توان آن احادیث را به  می آن، احادیث و روایاتی متعارض و متضاد وارد شده است، [که

 دو دسته تقسیم کرد:]
ماننـد آنچـه مسـلم روایـت کـرده کـه        الف) احادیث نهـی از کتابـت حـدیث:   

 إ«فرموده است:   پیامبر
ً
 القرال ت�تبوا عّ� شيئا

ّ
 غ� القـرآو ن،آال

ً
ن من كتب عّ� شيئا

یعنی از زبان من غیر از قرآن، چیز دیگري ننویسید و هر که از من چیزي غیر  ؛»فليمحه
 1از قرآن نوشته است، محوش سازد!

                                                 
كّنـا قعـوداً «گویـد:   اشاره کرد. وي می توان به حدیث ابوسعید خدري و از دیگر احادیث نهی می -1

 �تـاب مـعأفخرج علينا فقال: ما هذا ت�تبون؟ فقلنا: ما �سمع منك. فقـال: ، ن�تب ما�سمع من انليب
روزي «؛ »حرقناه بانلار...لنا ما كتبناه يف صعيد واحٍد ثم أخلصوه! قال: فجعكتاب اهللا؟! ا�ضوا كتاب اهللا وأ

مـا  بـر   نوشتیم. در این هنگام رسول خـدا  شنیده بودیم، می نشسته بودیم و آنچه را که از پیامبر
شنویم. فرمود: آیـا   نویسید؟ گفتیم: سخنانی است که از شما می وارد شد و پرسید: این چیست که می

اي دیگر؟ کتاب خداونـد را بـا چیـزي دیگـر مخلـوط نکنیـد و آن را از        با وجود کتاب خدا، نوشته
یم و همـه  هایمان را یکجا جمع نمـود  گوید:] به دنبال این نهی نوشته اضافات پاك سازید. [راوي می

 »را آتش زدیم.
مجموع احادیثی که دالّ بر ممنوعیت کتابت حدیث هستند، شمارشان از تعداد انگشـتان دسـتها هـم     
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: مانند آنچه شیخان [بخاري و مسلم] »اجازه دادن به کتابت حدیث«ب) احادیث 

م را]  بـراي ابوشـاه [خطبـه   « ؛»شـاهيب اكتبـوا أل«فرمـود:    کـه پیـامبر  انـد   روایت کرده
 »1بنویسید.

اباحـت  «و در این زمینه، احادیث دیگري نیز وجود دارد کـه مجمـوع آنهـا بیـانگر     
] بـه عبـداهللا بـن     [پیـامبر ي  توان از میان آنهـا بـه اجـازه    می هستند، و» کتابت حدیث

 .2[در مورد کتابت حدیث] اشاره کرد  عمرو

                                                                                                                            
انـد، چنـان بـدیهی و مسـلم      کند. به عالوه دالیل و اسبابی که موجب این ممانعـت بـوده   تجاوز نمی

در  نمایند. به هر حال پیـامبر  میهستند که راه را در مقابل هر گونه انتقاد و برداشت منفی مسدود 
چـه   -سالهاي اول وحی از لحاظ احتیاط و جلوگیري از آمیختن حدیث و قرآن، نوشتن احادیث را 

ممنـوع   -به صورت صحیفه و جزوه و هر کس براي خودش، و چه به صورت کتاب و براي عموم 
زیـادي آنهـا را حفـظ کردنـد و از     هاي قرآن نازل گردید و جمع  اعالم کرد. اما بعد از آنکه اکثر آیه

به افرادي اجازه داد تا تعدادي از احادیث را (نـه   آمیزش قرآن و حدیث جاي نگرانی نبود، پیامبر
ي احادیـث) بـه    ي احادیث را) به صورت صحیفه و جزوه (نه به صورت کتـاب و شـامل همـه    همه

هـا   ران نیـز از ایـن صـحیفه   منظور کمک به حفظ احادیث هر کس براي خودش (نه براي اینکه دیگ
 روایت کنند) بنویسند. [مترجم]

سخنانی پیرامون حقوق متقابل انسانها و سایر موارد مهم ایـراد فرمودنـد؛    در زمان فتح مکه، رسول خدا -1
هـاي آن روز را   درخواست نمود تا تعالیم و آمـوزه  از آن حضرت» ابوشاه یمنی«یکی از اصحاب به نام 

، بـراي  »اکتبـوا البـی شـاه   «نیز اجابت کرد و خطاب بـه اصـحاب فرمـود:     برایش بنویسند. آن حضرت
 ام را بنویسید. [مترجم] ابوشاه، خطبه

علـم را مهـار سـازید!    «فرمـود:   کند کـه رسـول خـدا    روایت می بعبداهللا بن عمرو بن عاص -2
، ج »جامع بیـان العلـم  » [ابن عبدالبر» مز مهار کردنش چیست؟ فرمود: نوشتن و کتابت آن.پرسیدم: ر

 ]73، ص 1
علم را بـه  «؛ »قّيدوا العلم بالكتاب«در مورد کتابت حدیث فرمود:  و از او نیز منقول است که پیامبر 

 [همان].» نوشتن مقید سازید
اي رسـول خـدا! مـا از شماسـخنان       عرضـه داشـتم:   گوید: به رسول خدا می و رافع بن خدیج 
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 احادیث اباحت:جمع میان احادیث نهی و  -3

حدیث و احادیث اباحت،  تعلماء و اندیشمندان اسالمی، میان احادیث نهی از کتاب
 اند که برخی از آن صورتها عبارتند از: به اشکال و صورتهاي مختلفی جمع نموده

اند: اجازه دادن به کتابت احادیث، براي کسانی بود که بیم نسـیان   برخی گفته الف)
داشتند. و نهی از کتابت، مخصوص کسانی است که از فرامـوش  و فراموشی احادیث را 

شدن احادیث، ایمن بودند. و این ترس و هراس وجود داشت که اگر به نوشتن حـدیث  
دل خوش کرده و اعتماد و اتکاء نمـوده [و رفتـه رفتـه از حفـظ     ها  روي آورد، به نوشته

 شمار آن محروم بماند.] بی احادیث دست برداشته و از فواید
اند: نهی از کتابت احادیـث، بـه خـاطر بـیم از آمیختـه شـدن        و برخی نیز گفته ب)

ي  احادیث با قرآن بود، اما بعداز آنکه خطر آمیختگی قرآن و حدیث از میان رفت، اجازه
توان چنین برداشت کرد کـه   می وجود گذاشت؛ از این روي  کتابت احادیث پا به عرصه

                                                                                                                            
». بنویسید، مشکلی نیسـت «؛ »ال حرجاكتبوا و«توانیم آنها را بنویسیم؟ فرمود:  شنویم، آیا می زیادي می

اي  آمـد و گفـت:   ] و نقل شده که یک نفر انصاري نزد رسول خدا286، ص 2[تدریب الراوي، ج
کـنم. آن   آید، امـا فراموشـش مـی    آن بسیار خوشم میشنوم و از  من از شما حدیث می رسول خدا

در  گویـد: رسـول خـدا    راوي می» از دست راستت کمک بگیر.«؛ »استعن بيمينك«حضرت فرمود: 
 این هنگام با دست مبارکش اشاره به نوشتن فرمود. [ترمذي]

ل اي رسـو  شتافت و عرض کـرد:  یک مرتبه به محضر رسول خدا و عبداهللا بن عمرو بن عاص 
ام همراه یادداشـت قلبـی از    خواهم احادیث شما را روایت نمایم. براي همین قصد نموده ! میخدا

فرمود: اگر حدیث مـن باشـد، ایـرادي     نوشتن هم کمک بگیرم تا نظر شما چه باشد؟ رسول خدا
ي ها به هر حال نمونه». ندارد، پس به همراه قلب خود از دستت نیز کمک بگیر و احادیث را بنویس
ي کتابت  ي جایگاه ویژه زیادي از کتابت حدیث در عهد رسالت وجود دارد که مجموعاً نشان دهنده

 باشد. [مترجم] و اصحاب وي می حدیث در نظر رسول خدا
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 .1آید می وخ شده به شمار، امري منس»نهی از کتابت حدیث«

                                                 
به هر حال، با نظر به علل نهی از کتابت حدیث، و انواع تطبیقاتی که برخی علماء در میان احادیث   -1

در صـدر اسـالم، اصـالً    » نهی از کتابـت «شود که موضوع  اند، ثابت می شدهمنع و جواز کتابت قائل 
هاي محدود و  هاي ثابت و دائم نداشته و همواره معلول به علل و اسباب مختلف، و داراي دامنه پایه

اي مـأنوس و پذیرفتـه شـده بـود. و در واقـع       پدیده» کتابت حدیث«منحصر بوده است و در مقابل، 
سـازي بـراي تـرویج کتابـت حـدیث بـود. و        مقدمه و یکنوع زمینه -در اوائل  -ممانعت از نوشتن 

انـد را   هایی از انواع تطبیقاتی که برخی از علماء در میان احادیث منع و جواز کتابت قائل شده نمونه
توان چنین بیان کرد که منع صحابه از کتابت احادیث در اوائل اسالم، کامالً براسـاس حکمـت و    می

 توان چنین نام برد: ستوار بوده و مهمترین علل و اسباب منع کتابت حدیث را میمصلحت ا
شـد و   چرا که در اوائل اسالم، آیات قرآنی به تدریج نـازل مـی   ) خطر آمیختگی قرآن با حدیث:1

نوشتند و زمان نیز زمان نزول وحـی الهـی بـود، اگـر در آن موقـع نوشـتن        کاتبان وحی آن را می
با همـدیگر مخـتلط گردنـد و    » حدیث«و » قرآن«رفت که  یافت، احتمال می می احادیث نیز رواج

اگر چه به نظم خویش معجز است، ولیکن زمانی » قرآن«فرق واضحی در میان آن دو باقی نماند. 
ی بودنـد؛ برایشـان وجـوه اعجـاز،         به تازگی نازل می» قرآن«بود که  شد، آن هم بر قـومی کـه اُمـ

و اسرار قرآنی هنوز به طور کامل منکشف نشـده بـود و نیـز تـا آن زمـان       حقایق، معارف، دقایق
اگـر  » حـدیث «به طریق احسن مناسبت و ممارست نداشتند. از طرف دیگـر،  » قرآن«مسلمانان با 

چه به لحاظ نظم، معجزه نیست، اما فحـوا و مفهـوم آن همـه وحـی الهـی اسـت و کـالم از آن        
و مصدر جوامع الکلم بود. با توجه به ایـن وضـعیت،   ترین عرب  شخصیت پاکی است که فصیح

 شد. و بر این مبنا، آن حضـرت  حس می» حدیث«و » قرآن«خطر اختالط در میان قسمتهایی از 
 در آغاز کار، از نوشتن احادیث منع فرمود.

گذاشت کتابـت حـدیث مقـام مطلـوبش را      یکی از بزرگترین موانعی که نمی سوادي: ) مشکل بی2
اند: در دوران  د، امی بودن عموم مردم و دوري از خط و نوشتن بود. علماء چنین گفتهکسب نمای

توانستند با مهارت کامل بنویسند، بسیار کم بودند و اگر در نوشتن [عربی]  نزول قرآن آنان که می
شود.  بیداري کامل به خرج داده نشود، گاه با کوچکترین تغییري، مفهوم مطلب به کلی عوض می

» ال«کند. حال اگر الف  اي که داخل گردد، آن را منفی می براي نفی است و بر هر جمله» ال«: مثالً
   باقـی بمـاند،» ل«انداخته شـود و فقـط 
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 و در عوض مفهوِم منفی، » اثبات«، »نفی«گردد. یعنی به جاي  مضمون جمله منعکس و منقلب می

مشکل بود که آن حضـرت، از تـرویج عمـومی    آید. به علت وجود همین  مفهوم مثبت بدست می
 کتابت حدیث منع فرمود تا به سبب نقص کتابت از این قبیل اغالط پدید نیاید.

، این مشکل دامنگیر نبود؛ زیـرا بـراي ایـن کـار از چنـدین      »قرآن«ناگفته نماند که در امر نوشتن  
فقط منحصر به همین گروه » قرآن«ي نوشتن  شد و وظیفه ي ماهر در نوشتن کار گرفته می صحابه

آمـد و   برمـی » حـدیث «ي قوي اصحاب به خـوبی از پـسِ حفاظـت     بود. از جانب دیگر، حافظه
 آنها را به روایت حدیث آزاد گذاشته بود. پیامبر

اند کـه   برخی نهی از کتابت را براي کسانی ذکر کرده ها و ترك حفظ: ي اعتماد به نوشته ) اندیشه3
، ایمن بودند و این شائبه وجود داشت که اگر به نوشـتن حـدیث روي   از فراموش شدن احادیث

ها دل خوش کرده، رفته رفته از حفـظ احادیـث دسـت برداشـته و از فوایـد       آوردند، به نوشته می
با توجه به این مورد، صحابه را از نوشتن احادیث برحذر  ماندند. پیامبر شمار آن محروم می بی

 اً، سخنانش را تکرار نموده و به دیگران برسانند.داشت و اجازه داد فقط لسان
اصلی مسلم است اینکه، هر گاه سلسله قواعد و دستوراتی در  ي فاصله گرفتن از اعمال: ) اندیشه4

ذهن آدمی ذخیره شده باشد، اگر مربوط به رفتارهـا و آداب خـارجی شـخص باشـند، انعکـاس      
 اند. که به صورت مکتوب، کنار گذاشته شدهظاهري بیشتري خواهند داشت از ضوابط و فرامینی 

هاي رسول اهللا را در قالب اعمال بریزند و بدین  کرد که مردم فرموده مقام رسالت چنین تقاضا می 
آوردند، این ارشادات بیشتر  نیز باال برود. اگر تنها به نوشتن روي می» حدیث«طریق میزان تحفظ 

آفرین. و  شدند تا به شکل علمِ اعمال و تحرك می گر تحرك جلوه به صورت فرامینی صامت و بی
قطعاً معارف و علومی که از زندگانی مردم فاصله داشته باشند، در معرض فرسایش زودرس قرار 

 دارند.
در  توانست از بزرگترین دالیلی باشد بر اینکـه آن حضـرت   ي خود می این موضوع نیز به نوبه 

ي نوشتن احادیث را به تعویق بیندازد و بـراي اینکـه    سالهاي نخستین بعثت خویش، موقتاً اجازه
 مردم بهتر ارزش اعمال و تعالیم آسمانی را درك نمایند، آنها را به حفظ احادیث وادارد.

نوشـتن حـدیث در   «گویـد:   ي منع کتابت حدیث، توجیهی دیگر دارد، او مـی  عالمه نووي درباره) 5
اي از اصحاب عادت داشتند به همراه نوشـتن آیـات    هیچ زمانی مطلقاً ممنوع نشده بود. بلکه عده

ها یادداشـت نماینـد. البتـه کـه ایـن کـارِ بسـیار         قرآن کریم، تشریحات مربوط را نیز در کنار آیه
ي آمیختگی و تداخل میـان آیـات قرآنـی و احادیـث      خطرناکی بود، زیرا در این صورت اندیشه
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 ي] حدیث، واجب و الزامی است؟: [مراعات] چه اموري بر کاتب [نویسنده -4

احادیث و روایات، مناسب و زیبنده است که [در کتابت احادیـث]  ي  براي نویسنده
 این نکات را رعایت نماید:

اینکه سعی و تالش و همت و کوشـش خـویش را در راسـتاي ضـبط و تحقیـق       •
حیث شکل و صورت و نقطه، صرف نمایـد تـا حـدیث از ایـن حیـث      حدیث از 

عـالم بایـد   دچار التباس و ابهام و اختالل و آشفتگی نگردد؛ بـه ویـژه در اسـامی اَ   
دقت و تالش بیشـتري را مبـذول دارد چـرا کـه مشـکل و معضـل و غمـوض و        

، زیرا اسـامی اعـالم از ماقبـل و مابعـد خـود      ؛دهد می پیچیدگی در آنها بیشتر رخ
 باشند. نمی شوند و از سیاق و سباق خود قابل درك و دریافت نمی تشخیص داده

اینکه خط وي واضح و روشن و خوانا و مطـابق قواعـد و قـوانین مشـهور رسـم       •
 الخط باشد.

اینطـور کـه بـراي     ؛و اینکه براي خود، اصطالح ویـژه و خاصـی را ترسـیم نکنـد     •
 ،هد که [بـه جـز او] دیگـر مردمـان    خویشتن رمز و نشانه و کد و عالمتی قرار ند

                                                                                                                            
ي  از نوشتن احادیث بـه شـیوه   بسیار قوي بود. به همین دلیل بود که آن حضرت ل خدارسو

 ، هیچ ممنوعیتی نداشت.»قرآن«مذکور، ممانعت به عمل آورد. نوشتن احادیث، جداي از 
ي کالم اینکه، با نظر به علل منع و انواع تطبیقاتی که در این مورد به عمل آمده است، ثابـت   خالصه 

هـاي ثابـت و دائـم نداشـته و همـواره       ، در صدر اسالم، اصًال پایـه »منع کتابت«موضوع  شود که می
اي  پدیـده » کتابت«اي محدود و منحصر بوده است و در مقابل،  داراي دامنه معلول به علل و موقّت و

مأنوس و پذیرفته شده بود. در واقع ممانعت از نوشتن در اوایل، مقدمه و یکنوع زمینه سـازي بـراي   
 ترویج کتابت حدیث بود...

هاي معقول داشت  تردید جنبه در آن محیط ابتدایی و بدور از خط و کتابت، بی بنابراین نهی پیامبر 
کنـد. ر.ك: سـنت در گـذرگاههاي تـاریخ،      شناسی او مـی  نگري و وقت و به خوبی حکایت از ژرف

 . [مترجم]76-73صص 
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 معنی و مفهوم آن را ندانند و چیزي از آن سر در نیاورند.

درود «روایات و احادیث، مناسب و شایسته است که بر نوشتن ي  و براي نویسنده •
 هر زمان که نـام مبـارك ایشـان بـرده     -اهللا عليه و سلّم]  صىل[»  و سالم بر پیامبر

خسته  »اهللا عليه وسلّم صىل«پایبند و متعهد باشد. و نباید از تکرار نوشتن  -شود  می
کند  می پردازي اصلی، نسخهي  و ملول و دلتنگ و کسل شود. و اگر از روي نسخه

فرستاده نشـده اسـت، در    اهللا عليه و سلّم] [صىلدرود و سالم   که در آن بر پیامبر
ي  ایبند و مقید به اصـل کنـد [و بـدون جملـه    این صورت، نباید وي خویشتن را پ

 پردازي کند.] از آن نسخه »اهللا عليه و سلّم صىل«
 را» اهللا«بایسته است که [هر زمان نام مبـارك  » احادیثي  نویسنده«و همچنین براي 

 »عـزّ و جـلّ «برد، باید] به ستایش و تمجید و سپاس و تعریف خدا بـا الفـاظی ماننـد:     می
گیرد، باید] رضایت و خشنودي الهـی و   می [هر گاه نام صحابه و علماء را بپردازد، و نیز

رمحه «و  »ريض اهللا عنه«رحمت و بخشش خداوندي را براي آنها خواهان شود [و از الفاظ 

] استفاده کند.] و مکروه و زشت است که [در وقت بردن نام مبارك پیـامبر اکـرم   »اهللا

بسنده و اکتفا کند؛ همچنانکه مکروه است کـه بـراي    »سالم«[درود] و یا » صالة«فقط به 

به کار برده » صلعلم«و یا الفاظی شبیه آن مثل » ص«ي  از عالمت و نشانه» درود و سالم«

 صىلشود، بلکه بر او الزم و ضروري است که درود و سالم را به صورت کامل بنویسد [

 ].سلّماهللا عليه و

 با اصل] و کیفیت و چگونگی آن:نوشته شده ي  مقابله کردنِ [نسخه -5

 1احادیث، واجب است که پس از پایان کتابت، آن نسخه را بـا اصـلِ  ي  بر نویسنده

                                                 
 ا از شیخش دریافت داشته است.ي اصلی شیخش که از آن احادیث ر یعنی نسخه -1
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شیخ خویش، تطبیق دهد و مقابله نماید؛ گر چـه اصـل نسـخه را از شـیخش از طریـق      
 دریافت داشته باشد.» اجازه«

هـاي خـود را    تهشاگرد و استاد در حال سماع، نوشـ این است که » مقابله«و کیفیت 
دیگر قرار دهند؛ و اگر چنانچه این مقابله در حال قرائت یا پـس از آن بـا ثقـه     مقابل هم

کند به همان صورتی که این مقابله با فرعی کـه بـا    دیگري هم صورت بگیرد کفایت می
 اصل شیخ مقابله شده، معتبر است.

 اصطالحاتی در کتابت الفاظ اداي [حدیث] و غیر آن: -6

نزد بسیاري از نویسندگان و کاتبان احادیث و روایات، اینگونه رواج پیـدا کـرده   در 
 اختصـاري، اکتفـا و بسـنده   هـاي   است که آنها در الفاظ اداي حدیث، به عالئم و نشـانه 

هـاي   بدین گونه که در وقت به کـار بـردن الفـاظ اداء، از ایـن عالیـم و نشـانه       ؛کنند می
 کنند: می اختصاري براي کتابت استفاده

 کنند. می استفاده» نا«یا » ثنا«، از »حدثنا«براي تعبیر از  الف)

 گیرند. می بهره» ارنا«یا » انا«از » خبرناأ«براي تعبیر از  ب)

کنند  می استفاده» ح«و براي انتقال از سندي به سند دیگر، از عالمت اختصاري  ج)

 .1کند می تلفظ» حا«که فرد خواننده، در وقت خواندن، آن را به 

و الفـاظی شـبیه آن را کـه    » قال«حدیث، لفظ  سندي  و معموالً در ضمن سلسله د)
 و بـه خـاطر اختصـار حـذف     -از حیث نوشتاري، نه گفتاري  -شوند  می تکرار

کنند، ولی براي شخص خواننده مناسب است کـه الفـاظ حـذف شـده را در      می

                                                 
» ح«ي حدیث، متنی را به دو سند نقل نماید، هنگام انتقـال از سـندي بـه سـند دیگـر،       اگر نویسنده -1

و تحویل نیز یا به معناي انتقال است و یا حیلولـه  ». تحویل«نویسد. این حرف، رمزي است براي  می
 به معنی فاصله و حاجز شدن. [مترجم]
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کـه  ». خربنـا مالـكبن يوسف، أحدثنا عبدا� «هنگام خواندن، تلفظ نماید. مثل: 

 :حدثنا عبدا� بن يوسف قـال«براي خواننده مناسب و شایسته است که بگوید: 

 ».خربنا مالكأ
 -به جهت اختصـار   -سند حدیث ي  همچنین عادت چنین بوده که در آخر سلسله

که خواننـده در هنگـام خوانـدن     ؛»يب هريرة قـالعن أ«مثل:  ؛کنند می را حذف» نّهأ«ي  واژه

ه قالأيب هريرة أعن «را تلفظ نماید و بگوید: » نّهأ«باید  و این به جهت تصحیح کـالم از  ». نّ
 .1باشد می حیث اعراب

 مسافرت در راستاي تحصیل و فراگیري حدیث: -7

همتـا و منحصـر بـه فـردي را بـه       بـی  نظیر، بی براستی که سلف ما، توجه و عنایت
اند، و در راستاي تدوین و گردآوري و ضـبط و تحریـر    روایات مبذول داشته احادیث و

انـد، و وقـت و زمـان     اند و تالش و کوشـش نمـوده   آنها، چنان اهتمام و عنایت ورزیده
اند که عقلِ [قاصر و ناقص بشري] قادر به تصـدیق و تأییـد نمـودن و اثبـات و      گذاشته

ت آن عاجز و ناتوان و درمانده و وامانـده  تصویب آن نیست [و از درك حقیقت و واقعی
 است.]

علـم و دانـش،   ي  داران عرصـه  پس از اینکه یکی از آنها [سـلف صـالح؛ آن طالیـه   
حکمت و فرزانگی، تالش و کوشش و صداقت و اخـالص] بـه گـردآوري و فراگیـري     

پرداخت، به دنبـال آن بـه شـهرها و نقـاط دور و      می احادیث از شیوخ سرزمین خویش

                                                 
اند و آن این است که فقـط نـام کسـانی را کـه از      ي دیگري در اختصار به کار برده یقهمتأخّرین، طر -1

آنان نقل حدیث شده ذکر و به کیفیت سند (صـحیح، حسـن، مؤثـق و غیـره) اشـاره و سـپس مـتن        
نمایند. و گاهی نیز در چنـد حـدیث کـه از یـک      نقل می حدیث را از آخرین راوي یا خود پیامبر

و بهـذا  «ي روات آورده شده و در بقیه به لفظ  ل شده، در اولین حدیث، سلسلهاصل یا یک راوي نق
 ي روایت خودداري شده است. [مترجم] از ذکر سلسله» االسناد
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خویش را بـه مقصـد آنجـا    ي  بست و خانه و کاشانه می یک دیگر سرزمینها، بار سفرنزد
کرد تا بـدین وسـیله بـه فراگیـري احادیـث و روایـات از شـیوخ و اسـاتید آن          می ترك

فرساي سفر، و دشـواریها و   سرزمینها بپردازد؛ و در این راستا، سختیها و مشکالت طاقت
کـرد و   مـی  صمیم قلب و با کمالِ خوشوقتی تحملمرارتهاي زندگی را با طیب خاطر از 

بـه   »الرحلـة يف طلـب احلـديث«کشید؛ و خطیب بغدادي نیز کتابی را با عنـوان   می به دوش
تحریر درآورده است. وي در این کتاب به تدوین و گـردآوري اخبـار صـحابه،    ي  رشته

ي  نـدن و مطالعـه  پژوهانی پرداخته است که براستی انسان [از خوا تابعین و دیگر حدیث
 شود. می اوضاع و احوال آنها] دچار حیرت و شگفتی و بهت و اعجاب

اي  آورنده کننده و به شوق پس آنکه مشتاق و عالقمند به شنیدن چنین اخبارِ تحریک
[در راستاي تحصیل و فراگیري احادیث] است باید به کتاب خطیـب بغـدادي مراجعـه    

آیـد کـه    می پژوهان به شمار مشوق و محرّك حدیثي] این کتاب،  کند، چرا که [مطالعه
کند و بدان نیـرو و   می آنها را تقویتي  عزم و تصمیم آنها را تیز و برنده، و قصد و اراده

 بخشد. می نشاط

 انواع گوناگون نگارش و تألیف کتابهاي حدیث: -8

و  -بیند تا به تصنیف و نگارش احادیث  می کسی که این قدرت و توان را در خود
بپردازد، بر وي واجب است تا این مسئولیت را به عهده گیرد و بـه تـدوین و    -غیر آن 

ـ      ت و انگارش آنها بپردازد. و مقصود از تدوین و نگارش احادیـث ایـن اسـت کـه روای
احادیث پراکنده، گردآوري و ساماندهی شوند، و احادیث پیچیـده و مشـکل، واضـح و    

و احادیث نامرتب و  ، بندي شوند بندي و بخش بقهغیرمرتّب، ط روشن گردند و روایات
بنـدي شـوند کـه     بنـدي و گـروه   بنـدي و رده  بنـدي و تقسـیم   فهرستاي  نامنظم به گونه

پژوهان به راحتی بتوانند به آسانترین روش و در کمترین وقت، از آن بهره گیرند  حدیث
 و استفاده نمایند.
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ید قبل از اصالح و تصحیح کتابش و پـیش  و فرد نویسنده باید توجه داشته باشد که نبا
و تصنیف و تـألیفش   ؛از تحریر و نگارش، و منظم و مرتب کردنش، به انتشار آن دست یازد

 .زیاد برخوردار باشداي  باشد که از نفعی عام و فایدهاي  باید در زمینه
حـدیث، بـه اشـکال و صـورتهاي مختلـف و      ي  نظـران عرصـه   و علماء و صـاحب 

انـد و در   تدوین و نگارش احادیث، دست به تألیف و تصـنیف زده ي  زمینهگوناگون در 
ي  اند، که از مشهورترین ایـن اشـکال و صـورتها در عرصـه     فرسایی نموده این راستا قلم

 توان به این انواع اشاره کرد: می تألیف و نگارش احادیث
در آن بـه  هر کتاب حدیثی است که نویسنده  ،»جامع« الف) جوامع (مفرد: جامع):

تدوین و گردآوري تمام ابـواب حـدیث پرداختـه باشـد. و ابـواب حـدیث عبارتنـد از:        
». عقاید، عبادات، معامالت، تاریخ و سیره، مناقب، رقاق، فتن و اخبار روز رستاخیز«

 .1امام بخاري »اجلامع الصحيح«مثل: 

                                                 
 گردد: در اصطالح محدثین به دو معنی استعمال می»: جامع«  -1

ي حـدیث هسـتند، یعنـی:     گردند و مشتمل بر تمام ابواب هشتگانه کتابهایی که مستقالً تألیف می )1
عقاید، احکام، رقاق، آداب طعام (خوردن و آشامیدن)، تفسیر، تاریخ و سیره، سـفر و نشسـتن و   «

و هر کتاب حـدیثی کـه مشـتمل بـر     ». برخاستن (که به شمائل معروف است)، و مناقب و مثالب
نامند چون این هشت باب را که در کتابهاي مختلف آمده  می» جامع«هشتگانه باشد، آن را ابواب 

 است، در خود جمع کرده است.  
به معناي کتابی است که مستقالً تألیف نشده است بلکـه از جمـع کـردن روایـات کتـب      » جامع« )2

هـا نیـز دو نـوع     اصلی (صحاح سته و موطا و مسندها و...) به وجود آمـده اسـت. و ایـن جـامع    
 هستند: یکی: جامع تنها روایات صحیحین، و دیگري: جامع روایات صحاح سته و غیره.

: با جمع کردن تمـام  اولجامع تنها روایات صحیحین، به چهار شکل صورت گرفته است:  الف)
گونـه تعبیـر و تفسـیر عبـارات      گونه تغییري در نظم و بدون هیچ روایات صحیحین بدون هیچ

اکثر جوامع به این شکل صورت گرفته است. مانند جامع اسماعیل بن احمد، معـروف  آنها. و 
: با جمع روایات دومبه ابن فرات سرخسی، و جامع حسین بن مسعود، مشهور به فراء بغوي. 
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هر یک از  ، کتاب حدیثی است که در آن مرویاتمسند ب) مسانید (مفرد: مسند):
 -قطع نظر از موضوعی که حدیث بدان تعلق و ارتبـاط دارد   -صحابه به طور جداگانه 

 1».مسند امام احمد بن حنبل«گردآوري شود. مثل: 

                                                                                                                            
صحیحین و تغییر ترتیب آنها و مرتب کردن آنها به ترتیب مسندها، ماننـد جـامع ابـراهیم بـن     

معی که بعد از جمع روایات صحیحین، کلمات مشـکل و عبـارات   : جواسومعبید و حمیدي. 
اند. مانند: جامع ابوالفرج عبدالرحمن بـن جـوزي، معـروف بـه      معضل آنها را نیز توضیح داده

: جوامعی که در آنها تمام روایات صـحیحین  چهارم». کشف المشکل من حدیث الصحیحین«
مسلم و بخاري مـورد اتفـاق بـوده، در    آوري نشده است، بلکه مشترکات و آنچه در بین  جمع

، تـألیف محمـد   »اللؤلؤ و المرجان فیما اتفق علیه الشـیخان «آوري شده است. مانند:  آنها جمع
 فؤاد عبدالباقی.

جوامع صحاح سته و غیره. تألیف جوامعی کـه مشـتمل بـر احادیـث صـحاح سـته و غیـره         ب)
، معـروف بـه فـراء بغـوي و کتـاب      ، تألیف حسین بن مسـعود »مصابيح السـنة«هستند. مانند: 

 ، تألیف احمد بن رزین بن معاویۀ. [مترجم]»التجريد الصحيح للصحاح الستة«

هر کتاب حدیثی است که در آن روایات به ترتیب صـحابه (چـه بـه حسـب      مسندبه تعبیري دیگر،  -1
گویـد:   آوري شده باشد. امام نووي مـی  ي اسالمی) جمع حروف الفباء نام آنان و چه به مراتب سابقه

است که در این روش محدثان » مسانید«ي  یکی از روشهاي تصنیف حدیث، گردآوردن آن به شیوه«
آورنـد. و مسـانید صـحابه را گـاه      یتهاي او را اعم از صحیح و ضعیف میدر پی نام هر صحابی، روا

دهنـد و در حالـت اخیـر از     ي ایشـان ترتیـب مـی    براساس الفباي نام آنها، و گاه بر حسب نام قبیلـه 
از حیـث   هاشم شروع کرده، و سپس از قبایل دیگر به ترتیب نزدیـک بـودن بـه رسـول خـدا      بنی

ي  کنند. و گاه سوابق مسلمانی صحابه را در نظر گرفتـه و در نتیجـه از روایـات عشـره     نسب، یاد می
آورند. پس از این عده، احادیث اصحابی  مبشره آغاز کرده و سپس احادیث اهل بدر و حدیبیه را می

اصـحابی را کـه    اند و در آخرین مرحله مسـند  ي صلح حدیبیه و فتح مکه هجرت کرده که در فاصله
رسد که از مسـندهاي   کنند. سپس نوبت به مسندهاي زنان صحابه می اند ذکر می کم سن و سال بوده

 ]141-140، صص 2گردد. [تدریب الراوي، ج  آغاز می همسران پیامبر
اند کـه مشـهورترین آنهـا عبارتنـد از: داود      و بیش از صد نفر از محدثین به مسندنویسی اقدام نموده 
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ن عبارت از کتابهایی است که بر مبنـاي ابـواب فقـه [از جملـه     نکتاب س ج) سنن:
تا منبـع و مأخـذي بـراي     اند، بندي و نگارش شده طهارت، نماز، زکات، روزه و...] طبقه

 فقهاء در استنباط و استخراج مسائل باشند.
در این است کـه در کتـاب سـنن، هـیچ یـک از      » جوامع«با » سنن«و وجه اختالف 

عقاید، تاریخ و سیره، مناقب و... وجود ندارد، بلکه چنین کتابهایی منحصر و محدود بـه  
 .1»اودسنن ابی د«ابواب فقهی و احادیث احکام هستند، مثل 

، کتاب حدیثی است که نویسنده غالباً احادیـث آن  معجم د) معاجم (مفرد: معجم):
را برحسب ترتیب اسامی شیوخ خویش و بر مبناي حروف الفبا، گردآوري نموده باشـد.  

» وسـطاملعجـم األ«، »عجم الكبريامل«عالمه طبرانی که عبارتند از: ي  سه گانههاي  مثل: معجم

                                                                                                                            
لسی، امام احمد بن حنبل، یحیی حماتی، اسد بن موسی، نعـیم بـن حمـاد، سـلیمان بـن جـارود       طیا

شیبه، عبـد   طیالسی، عبید اهللا بن موسی، حمیدي، مسدد بن سرهد، اسحاق بن راهویه، عثمان بن ابی
 بن حمید، یعقوب بن شیبه، محمد صمدي و بقی بن مخلّد.

به این ترتیب [ترتیب مسند] احادیـث را گـردآوري کـرد،     و به اعتقاد برخی از علماء، اول کسی که 
است که دیگران از وي اقتباس نمودند. و بزرگترین مسانید، مسـند   هـ) 204ابوداود طیالسی (متوفی 

 باشد. [مترجم] است که شامل بیش از سی هزار حدیث می هـ) 241امام احمد بن حنبل (متوفی 
 راي سه فاکتور و مؤلفه هستند که عبارتند از: در اصطالح محدثین، کتابهاي سنن دا -1
احادیث آنهـا بـر مبنـاي     ب)باشند.  تمام احادیث آنها واجد جمیع شرایط احادیث صحیح می الف) 

احادیـث   ج)انـد.   بندي و ساماندهی شـده  ابواب فقه [از جمله طهارت، نماز، زکات، روزه و...] طبقه
دد، در میان احادیث آنهـا وجـود نداشـته باشـد. زیـرا      گر موقوف که در نهایت به صحابی منتهی می
تـوان آن را   روایـت نشـده باشـد، نمـی     گردد و از پیامبر روایتی که در نهایت به صحابی منتهی می

 نامید و از سنن به شمار آورد. سنّت رسول خدا
ه حـدي مـورد   و در بین کتابهاي سنن: سنن نسایی، ترمذي، ابن ماجه و ابوداود، در جوامع اسالمی ب 

 اند. [مترجم] اند که آنها را در ردیف صحیح بخاري و صحیح مسلم قرار داده قبول واقع شده
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 .1»عجم الصغريامل«و 

باشد کـه در آنهـا    می : عبارت از کتابهایی است که شامل احادیث معلول»علل« هـ)

تـألیف ابـن ابـی     ،»العلـل «نیز تبیین و روشن شده است. همانند کتاب » علّت احادیث«

 .2تألیف دار قطنی ،»العلل«حاتم و 

                                                 
ها یا شهرها یـا   عبارت از کتابی است که احادیث آن برحسب ترتیب صحابی معجمبه تعبیري دیگر،  -1

اساتید یا براساس تاریخ وفات اساتید و همچنین بر مبناي فضیلت و تقدم و تأخر آنـان در دانـش و   
اند،  بندي و تنظیم شده باشد. کتابهاي معجم، غالباً به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده پرهیزگاري، طبقه

و... به همین » ابراهیم«، و بعد »ابان«میان اساتید خود، اول از احادیث  صورت کـه مؤلـف دربه این 
نویسان عبارتند از: ابوالقاسم سلیمان بن احمد طبرانـی، و   ترین معجم رود. و معروف ترتیب پیش می

 ماعیلی.ابو عبداهللا محمد بن احمد ذهبی، و ابن جمیع و ابن قانع و ابوبکر احمد بن ابراهیم اس
صغیر «هاي  و چنانکه گفته شد، سلیمان بن احمد طبرانی داراي سه معجم حدیثی است که به معجم 

معجم صغیر و معجـم  «ي آنها پیداست،  باشند. و همانگونه که از مطالعه موسوم می» و متوسط و کبیر
و تنظـیم گردیـده   بنـدي   ها طبقه به ترتیب نام صحابی» معجم کبیر«براساس نام استادانش، و » اوسط

 ي بیست و پنج هزار حدیث هستند. [مترجم] است و این کتب در بردارنده
در اصطالح محدثین عیبی است مخفی و پوشیده که از حیث سند یـا   علتاست و  علتجمع  علل -2

متن یا هر دو بر حدیث عارض شده که فقط کارشناسان بسیار دقیق و ماهر از آن آگاه خواهند بـود.  
 نامند که در واقع یکی از اقسام حدیث ضعیف است. می» معلّل«یثی را حدیث چنین حد

بـاقی  » علل«ي بیان  ترین آثاري که در زمینه گردد و قدیمی ي این علم به قرن دوم هجري برمی سابقه 
، تألیف احمد بن »علل احلـديث«، تألیف یحیی بن معین، و کتاب »التاريخ و العلل«اند عبارتند از:  مانده

، تألیف یعقوب بن شیبۀ سدوسی و کتابهاي علل از محمـد بـن عیسـی    »املسند املعلل«حنبل، و کتاب 
 ترمذي، علی بن مدینی، مسلم بن حجاج، ابن ابی حاتم، علی بن عمر دار قطنی، و حاکم نیشابوري.

ا حدیث، عبارت است از عوامل و اسباب پنهانی که مربوط به مـتن حـدیث و یـ   » علّت«به هر حال،  
رسـاند؛ اگـر چـه برحسـب ظـاهر،       باشد که اگر آشکار شود به صحت حدیث ضرر مـی  سند آن می

اي دارد که جز خبرگان و متخصصان حـدیث،   حدیث خالی از عیب باشد ولی علت یا عللی پوشیده
به آن پی نخواهند برد. همانگونه که طبیب حاذق در انسان سالم و تندرست به بیماري کمون شده و 
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در آن ، عبارت از هر کتاب کوچک حدیثی است که جزء: (مفرد: جزء)» اجزاء«و) 
فقط مرویات یک نفر از راویان حدیث گردآوري شده باشد، و یا در پیرامون یک موضـوع  

آوري  تـدوین و جمـع   -پس از تحقیق و بررسی و جستجو و موشکافی در آن موضوع  -
 .1، تألیف بخاري»جزء رفع اليدين يف الصالة«شده باشد. مثل: 

حدیثی است که نویسـنده در  عبارت از کتاب  ،اطراف: (مفرد: طرف)» اطراف«ز) 
آن داللت دارد [و نمـوداري از مضـمون آن   ي  آن به ذکر جزئی از هر حدیث که بر بقیه

و یا به نقل  -به طور کامل  -ید هر یک از متون ناست] اکتفا کند و پس از آن به ذکر اسا
 ،»طـرافحتفـة األرشاف بمعرفـة األ«از مأخذي که حدیث در آن وجـود دارد بپـردازد. مثـل    

                                                                                                                            
در وي آگاهی خواهد یافت، متخصص علم حدیث هم همانگونه خواهد بود.و راویان شـرط  مستور 
اند که حدیث نباید شامل علت معیوبی در سند و مـتن آن باشـد. ایـن شـرط را پیشـوایان و       گذاشته

اند و از لحاظ اسانید و متون از خبرگی و مهـارت   کسانی که با احادیث زیسته -متخصصان این فن 
شناسند و این بدان معنی است که حدیث در ظاهر امر مقبول و پذیرفته به  می -دارند خاصی برخور

شود، ولی همین کـه صـرافان و ناقـدان حـدیث آن را نقـد و       آید و اشکالی در آن دیده نمی نظر می
یابند و بـه   پایگی آن حدیث باشد، در آن می بررسی نمایند، به سرعت خللی که موجب سستی و بی

 تأسیس گردید. [مترجم] »العلل«است که در علوم حدیث، علمی به نام  همین دلیل

 رود: به چندین معنی به کار می» جزء«در حقیقت اصطالح  -1
ي  اي از احادیث که تنهـا از یـک تـن نقـل شـده باشـد. خـواه آن شـخص از طبقـه          مجموعه الف)

. بـه  »جزء حديث مالـك«. و »صديقالبكر جزء حديث أبی «ي بعدي. مانند:  ها باشد یا از طبقه صحابی
 آید. به شمار می» جزء«ها یک  این معنی هر یک از مسندهاي صحابی

 ،»نآجـزء فضـائل القـر«ي احادیثی که عموماً متعلق به موضـوع واحـدي باشـند. ماننـد:      مجموعه ب)
 ، تألیف عبداهللا بن مبارك.»زهداجلهاد والجزء «تألیف امام شافعی، و 

يف حـديث اختصـام املـأل  ألوىلجـزء اختيـار ا«بررسی اسناد یک حدیث بپردازد. ماننـد   اي که به نوشته ج)

 ، تألیف ابن رجب حنبلی.»عىلاأل
 [مترجم]». اربعین نووي«اربعینات در حدیث، مانند  د)
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 1تألیف [یوسف بن عبدالرحمن] مزّي.
، عبارت از هر کتاب حدیثی اسـت  مستدرك: (مفرد: مستدرك)» مستدرکات«ج) 

که نویسنده در آن به عنوان متمم کتابی دیگر و با همـان شـرایط، احـادیثی را کـه از آن     
ابوعبداهللا تألیف  ،»الصحيحني عىلاملستدرك «کتاب فوت شده، گردآوري نموده باشد. مانند 

 .2حاکم نیشابوري

                                                 
ي آن داللـت دارد و نمـوداري از مضـمون آن     در کتب اطراف، مؤلف به ذکر جزئی از حدیث که بر بقیه  -1

اکتفا کرده است و طرف و اسناد آن حدیث به نقل از مأخذي کـه حـدیث در آن وجـود دارد بیـان     است 
نموده است. و در حقیقت کتابهاي اطراف، حکم فهرست راهنما یا فرهنگ حدیث را دارنـد و در آنهـا دو   

 ي بسیار مهم وجود دارد: فایده
 تمام طرف در یکجا فراهم آمده است. کنند. زیرا آگاهی از اساتید و شیوخ احادیث را آسان می )1 
هـاي حـدیثی چـه کسـانی آن حـدیث را نقـل        دهند از صاحبان منابع و مجموعـه  اینکه نشان می )2 

 اند و در چه بابی از کتاب خود آمده است. کرده
، تألیف ابراهیم بن محمد بن عبیـد دمشـقی.   »الصحيحني أطراف«مهمترین کتابهاي اطراف عبارتند از:  

، تـألیف ابـونعیم   »الصـحيحني أطـراف«تألیف ابومحمد خلف بن محمد واسـطی.   »الصحيحني أطراف«
، تـألیف ابـن   »السـنن االربعـة أطـراف«، تألیف محمد بن طاهر مقدسی. »الكتب السـتة أطراف«اصفهانی. 

احتـاف املهـرة بـأطراف «تألیف یوسف بـن عبـدالرحمن مـزّي،     ،»طـرافحتفة االرشاف بمعرفة األ«عساکر. 

تـألیف احمـد بـن ابـی بکـر بوصـیري.       ، »املسانيد العرشة أطراف«، تألیف ابن حجر عسقالنی، »عرشةال
تألیف محمـد سـعید بسـیونی زغلـول، دکتـر عبـدالغفار و        ،»ريفـاحلديث النبوي الشـ أطرافموسوعة «

 سلیمان عبدالغفار بنداري. [مترجم]

روایاتی است که مؤلف کتـابی برحسـب    عبارت از یادآوري احادیث و» مستدرك«به تعبیري دیگر،  -2

حاکم نیشـابوري. حـاکم   » مسـتدرك«شرایطش آنها را از دست داده و در کتابش نیاورده است. مانند 
آوري سـه نـوع حـدیث     حدیث است) به جمع 8864نیشابوري در این کتاب (که تعداد احادیث آن 

 به شرح زیر پرداخته است:
یط بخاري و مسلم، صـحیح بـوده و بـا ایـن حـال در آن دو کتـاب       احادیثی که مطابق با همان شرا الف)

 اند. صحیح نیامده
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، عبارت از هر کتاب حدیثی اسـت  مستخرج: (مفرد: مستخرج) »مستخرجات«ط) 
که در آن مؤلف، احادیث یک کتاب حدیث را به غیر اسناد صاحب آن کتـاب، بلکـه بـا    
سندي که خود فراهم نموده است، روایت کند، و چه بسا که طریق مسـتخرج بـا طریـق    

 عـىلاملسـتخرج «ماننـد:   .1طریق باالتر از وي، بـه هـم پیونـد بخورنـد     شیخ راوي دیگر یا

 .2، تألیف ابونعیم اصفهانی»الصحيحني

                                                                                                                            
روایاتی که بر طبق شرایط یکی از دو محدث یعنی بخاري و مسلم صحیح بوده و در صحیحین  ب)

 اند. نیامده
روایاتی که به تشخیص حاکم صحیح بوده گر چه واجد هیچ یـک از شـرایط بخـاري و مسـلم      ج)

نظران اسالمی بر اکثر احادیث و روایاتی که  نبوده است. و نباید فراموش کرد که علماء و صاحب
 اند. [مترجم] حاکم یادآور شده و حکم به صحیح بودن آنها داده، نقدهایی وارد کرده

ت، فواید زیادي دارد؛ از جمله تقویت سند احادیث با توجه به طرق متعاضد؛ و کم تألیف مستخرجا -1
هاي روایت با توجه به علو اسناد مستخرج؛ و ترمیم سندهاي مقطوع و معلّـق و مرسـل    شدن واسطه

به سندهاي متصل؛ و اشتمال احادیث کتابهاي مستخرج بر نکات اضافه و جدید. زیرا مؤلـف کتـاب   
 نیست که احادیث را با همان عبارات موجود در کتب اصلی بیاورد. [مترجم] مستخرج ملزم

توان به این نـوع   اند، می ي تحریر درآمده ي نگارش احادیث به رشته و از دیگر کتابهایی که در زمینه -2
 از کتابها نیز اشاره کرد:

ا دیگر کتـب مهـم   ، احادیثی است که در صحاح سته ی»زواید«مقصود از  کتب زواید حدیث: الف)
به صورت احادیثی که لفظاً و  اول:یابند:  اند و این احادیث به سه صورت تحقق می حدیث نیامده

ي صحابیان دیگـر   همین زواید و نه به وسیله راویانِ صحابیِي  نه به وسیله -معنی به هیچ وجه 
یـا معنـی در کتـب     : احـادیثی کـه لفظـاً و   دومنیامده باشند.  -در کتب صحاح سته و دیگر کتب 

: احـادیثی  سـوم ي زواید.  هاي روایت کننده ي صحابی اند اما نه به وسیله اصلی حدیث وارد شده
که اگر چه با همان لفظ یا معنی در کتب اصلی حدیث وارد شده، اما متن حدیث در کتب زوایـد  

باشـد بـه    و جدیدي برخـوردار  از نکات اضــافـی -در مقایسه با متن حدیث در کتب اصلی  -
ي حکـم جدیـدي بـوده، و یـا مطلبـی را قیـد زده، یـا عـامی را          طوري که این نکات دربردارنده

تخصیص کرده یا مشتمل بر بیان و تفصیل حدیث مجملی باشد. و قابـل توجـه اینکـه احادیـث     



 باب سوم: روایت و آداب آن    ۳۵۵  1تیسیر مصطلح الحدیث  
 

355 

                                                                                                                            
 آیند. ي دوم به شمار می موجود در کتب زواید از حیث اعتبار از منابع درجه

و  »جممــع الزوايــد«، مؤلــف کتــاب »نــور الــدین هیثمــی«ویســان عبارتنــد از: و معروفتــرین زوایدن 
، و ابـن حجـر   »رةـاحتاف اخلرية بزوائـد املسـانيد العشـ«ابوالعباس شهاب الدین بوصیري، مؤلف کتاب 

 ».املطالب العالية بزوائد املسانيد الثامنية«عسقالنی، مؤلف کتاب 
ت خود به عنوان استشهاد یا استدالل، احادیثی را ذکـر  بسیاري از مؤلفان در تألیفا ب) کتب تخریج:

انـد بـه همـین جهـت، وضـعیت آن       اند و چون مرجع و مأخذ و اسناد آنها را بیان نکرده کرده می
شناسـی   احادیث از حیث صحت و حسن و ضعف معلوم نیست و مؤلفان کتب تخریج بـه منبـع  

انـد. بسـیاري از مؤلفـان بـه تـألیف کتـب        هاینگونه روایات پرداخته و وضعیت آنها را معلوم کرد
الـدین عراقـی    اند و مشهورترین آنان: جمال الدین ابو محمـد سـبکی و زیـن    تخریج اقدام نموده

 اند. بوده
از موارد مهم کتب تخریج، تعیین وضعیت روایاتی است که به صورت پند و اندرز و مثَل در بین  

اند. و چون در میان آن روایات، صحیح و ضـعیف   فتهاند و شهرت و معروفیت یا مردم رایج گشته
اي از محدثان با تألیف کتبـی بـه تحقیـق در منـابع آن روایـات و ارزش و       اند، عده به هم آمیخته

قاصد احلسنة يف بيـان كثـري مـن امل«اند. و معروفترین این کتابهاي تخریج عبارتند از:  اعتبار آنها پرداخته

املغنـي عـن «، تألیف شمس الدین محمد بن عبـدالرحمن سـخاوي. و   »لسنةاألحاديث املشتهرة عىل األ

تسـهيل السـبل «، تألیف زین الدین عراقـی. و  »خبـارحياء من األسفار يف ختريج ما يف اإلسفار يف األاأل محل

 ، تألیف عزّ الدین محمد بن احمد خلیلی.»لسنة الناسأحاديث عىل كشف االلتباس عام اشتهر من األ إىل
اسـت. محـدثین   » جعلـی و سـاختگی  «موضوعات جمع موضوع و به معنـاي   ب موضوعات:ج) کت

براي جدا کردن احادیث صحیح و اصلی و شناسـایی و اسـتخراج احادیـث جعلـی و سـاختگی،      
شوند. و معروفترین آنهـا عبارتنـد از:    نامیده می» کتب موضوعات«اند که  کتابهایی را تألیف کرده

، »تـذكرة املوضـوعات«ید محمد بن علـی بـن عمـر النقـاش حنبلـی. و      ، تألیف ابوسع»املوضوعات«
يل الـآل«تـألیف ابـن جـوزي. و    ، »املوضـوعات الكـرب«تألیف ابوالفضل محمد بن طاهر مقدسی و 

حاديـث د املجموعـة يف األئـالفوا«، تـألیف جـالل الـدین سـیوطی، و     »حاديـث املوضـوعةاملصنوعة يف األ

 شوکانی.، تألیف محمد بن علی »املوضوعة
شود که شـیخ حـدیث، در مجـالس متعـدد آن را امـالء و       غالباً به کتاب حدیثی اطالق می د) امالی:

 نیز نامند.» مجالس«دیکته فرموده باشد؛ و از این رو، آن را 



  
 356 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

  

                                                                                                                            
امالی از نظر قوت اعتبار و دوري از احتمال سهو و نسیان، نظیر اصل است، به ویـژه اگـر امـالي     

ي  ي او باشد. مشروط بر اینکه اطمینان بـه حافظـه   حح یا مستند به حافظهشیخ از روي کتاب مص
 وي داشته باشیم.

ي کمی و قلت، تحـت   که به واسطه -گردد که در آن احادیث متفرقی  ظاهراً به کتابی اطالق می نوادر: ) ه
شـود کـه    مـی  آوري شده باشد، چنانکه در کتب متداول نیز مشـاهده  جمع -گیرد  عنوان با بی قرار نمی

اند که معموالً بـراي روات تـا بـه پیـامبر،      گذارند. ولی بعضی گفته معموالً بابی براي نوادرِ اخبار باز می
اند بنابراین چنانچه بـه غیـر طریـق مزبـور      کرده طریق خاصی بوده که به همان وسایط، نقل حدیث می

 روایتی نقل کنند، آن را نوادر نامند. [مترجم]
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 :مبحث چهارم
 1روایت حدیثي  نحوه

 = چگونگی روایت حدیث]: صفة رواية احلديثهدف از این نامگذاري [ -1

حدیث، و بیان روایت و نقل ي  : بیان نحوهمراد از این عنوان [صفۀ روایۀ الحدیث]
راوي خویشتن را] بـدانها بیارایـد و    آداب و متعلقات آن است که زیبنده است [شخصِ

ن بنماید؛ و پیشتر در مباحث گذشته به برخی از این امور اشاره شد و در اینجا نیز به مزی
 آنها خواهم پرداخت:ي  ذکر بقیه

ظ نباشد، جایز آیا روایت راوي از کتابش، هنگامی که محتویات آن را حف -2

 است؟:

در این زمینه، علماء و صاحب نظران اسالمی با یکدیگر اختالف دارند به طوري که 
انـد؛ و   روي را دنبال کرده اند و راه افراط و زیاده برخی از آنها در این راستا سخت گرفته
 انـد و دچـار تفـریط و    اند و سهل و آسان گرفتـه  برخی نیز در این زمینه، تساهل ورزیده

رو  اند؛ و برخی از آنها نیز در این عرصه، معتدل و میانـه  دقتی شده بی کوتاهی و اهمال و
 اند: اند و افراط و تفریط نکرده روي را گرفته اند و جانب اعتدال و میانه بوده

یعنی فقط زمانی  ؛» رواه الراوي من حفظـهامال فيال حجة إ«اند:  اما سختگیران گفته الف)
روایت راوي قابل اعتماد است که آن را بر مبناي حفظ خویش نقل نماید [نه اینکـه بـه   

                                                 
را نیز به اختصار و ایجاز مورد بحث و بررسی قـرار خـواهم داد، چـرا کـه [شـناخت]       این موضوع -1

برخی از جزئیات آن در عصر روایت حدیث، ضروري و الزامی بوده است، امـا در ایـن زمانهـا [ي    
آید که شـناخت آن   به شمار می» تاریخ روایت«اخیر]، تحقیق و پژوهش آن از باب مطالعه و تحقیق 

 باشد. این فن، الزمی و ضروري می براي متخصصان
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نقل آن از روي کتاب خویش بپردازد در حالی که محتویات آن را حفـظ نباشـد] و ایـن    
 قول از مالک، ابوحنیفه و ابوبکر صیدالنی شافعی، نقل شده است.

 

اند [و دچار تفریط  که در این زمینه تساهل ورزیده از علماي آسانگیراي  و عده ب)
کتاب را به اصلشان تطبیق هاي  اند]، بدون اینکه نسخه دقتی شده بی همال وو کوتاهی و ا

انـد؛ کـه از    بدهند و آنها را با یکدیگر مقابله و مقایسه نمایند، از روي آنها روایت نموده
 ود.اشاره نم »ابن هليعه«توان به  میآنها  میان

 

گـاه فـرد   انـد: هر  جمهور علماء هستند] گفتهگرایان [که  روان و اعتدال ولی میانه ج)
خـویش را  ي  دار تحمل و دریافت حدیث [از استاد خویش] شود، و نسـخه  راوي، عهده

در این صـورت،   -بنا به شرایطی که قبالً گذشت  -با اصل آن [کتاب استاد] تطبیق دهد 
البته مشـروط بـر    ؛ست است، گر چه کتاب از او دور باشدروایت وي از روي کتاب در

کسـانی  ي  اینکه به ظن قوي از تغییر و تبدیل در امان باشد، به ویژه اگـر راوي از زمـره  
 ماند. نمی باشد که غالباً تغییر و تبدیلها از دید وي پوشیده و پنهان

 خود را حفظ نیست:هاي  حکم روایت فرد نابینایی که شنیده -3

خود را حفظ نیست، از فـرد ثقـه و معتبـر، بـراي     هاي  گاه فرد نابینایی که شنیدههر 
و بـه منظـور محافظـت و نگهـداري از      -کتابت حدیثی که آن را شنیده و ضبط نمـوده  

احتیاط به خرج دهد کـه  اي  به گونه ،کمک و یاري بگیرد و در وقت قرائت آن -نوشته 
اشـد، در ایـن صـورت از دیـدگاه بیشـتر علمـاء،       به ظنّ قوي از تغییر و تبدیل درامان ب

 سـوادي  بـی  دار و بینـاي  روایتش صحیح است و روایت وي به سان روایت فـرد چشـم  
 خود را حفظ نیست.هاي  باشد که شنیده می

 و شرایط آن: ،نقل حدیث به معنی -4
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که برخی از آنهااي  اند به گونه اختالف کرده ،»نقل حدیث به معنی«ف پیرامون لَس ،
 اند: اند و برخی نیز، آن را جایز و روا دانسته را منع کرده» نقل حدیث به معنی«

جمعی از محدثین و صاحب نظران فقهی و اصولی، از قبیـل: ابـن سـیرین و     الف)
 درست نیست.» نقل حدیث به معنی«ابوبکر رازي بر این باورند که 

فقـه و اصـول،   ي  هف از محدثین و صاحب نظران عرصـ لَف و خَلَو جمهور س ب)
اند. البته  رفته» نقل حدیث به معنی«همانند امام ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد به جواز 

» معنـی حـدیث  «مشروط بر اینکه راوي حدیث، قاطعانه و با اطمینان و تأکیـد بـه بیـان    
، هیچ گونه شک و تردیدي صحت و درستی معنی و مضمون حدیث بپردازد [و پیرامون

 اشد.]نداشته ب
انـد، بـراي آن    را جـایز و روا دانسـته  » نقل حدیث بـه معنـی  «ناگفته نماند، کسانی کـه  

 اند که عبارتند از: یکسري شرایط و ضوابطی را نیز وضع نموده
 

اینکه راوي به الفاظ، و مقاصد و مـدلوالت الفـاظ، آشـنا و آگـاه باشـد. [زیـرا        -1
خصوصیات و قواعد زبان، در تغییر دانیم، لغت عرب بسیار وسیع، و  می چنانکه

 معانی، کامالً دخیل است.]
 آگاه و مطلع باشد. ،اینکه راوي به تغییر معانی و مفاهیم الفاظ -2

 

 هـا، معمـول و متـداول    ناگفته نماند که تمام این مباحـث در غیـر کتابهـا و نوشـته    
و تغییـر و تبـدیل    ،نیها، روایت چیزي از آنها به مع باشد؛ اما در مورد کتابها و نوشته می

جایز و روا نیسـت، چـرا کـه     -گرچه مطابق با معانی آنها باشد  -آنها هاي  الفاظ و واژه
از کلمـات، و  اي  نقل به معنی، براي ضرورت و نیاز است، آن هم هنگامی که کلمه جوازِ
دیث و پنهان شود، اما پس از تثبیت شدن احا ي] راوي، دور از [حافظهها  از واژهاي  واژه

 ماند. نمی و روایات در کتابها، ضرورت و نیازي براي نقل چیزي از آنها به معنی، باقی
پردازد، مناسب و زیبنده است که پس  می »نقل حدیث به معنی«و براي کسی که به 
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 .1»و شبههأ«و یا  »و نحوهأ«، یا »و كام قالأ«از روایت حدیث بگوید: 

                                                 
ي حدیث و نقل به معناي آن، احتیاج به ورود نص و دلیل روایی نداشـته،   به هر حال، جواز ترجمه -1

زبـان احادیـث و   «نمایـد، زیـرا همگـان بـه      مـی  -بلکه رجحان آن  -و بداهت عقل حکم به جواز، 
اي جز ترجمه و نقل به معنی نیست.  ، چارهآشنایی نداشته و براي تعمیم استفاده از احادیث» روایات

ولی از دیرباز در این موضوع اختالف بوده و گر چه مشاهیر راویان از صحابه چـون علـی بـن ابـی     
طالب، ابن عباس، انس بن مالک، ابو درداء، و اثلۀ بن اسقع، ابوهریره و همچنین جمعی از پیشوایان 

ن بصري، شعبی، عمرو بن دینـار، ابـراهیم نخعـی،    ي تابعین و تبع تابعین چون حس حدیث در طبقه
ي اندکی نیز جز بـه   اند و عده مجاهد، عکرمه، امام ابوحنیفه، مالک، شافعی و احمد به جواز آن رفته

 اند. روا ندانسته عین الفاظ پیامبر
اظ منتها چون جمع اخیر، ناگزیر از نقل احادیث سلف هستند، خواه و ناخواه، حدیث را به عین الفـ  

 توانند نقل کنند، و همین موضوع، دلیل روشنی بر رد این قول است. آن نمی
انـد کـه از میـان آنهـا      وارد شده» جواز ترجمه و نقل به معنی«به هر حال احادیثی در این باره، یعنی  

ّب أداهـا فـرنرّض اهللا عبداً سـمع مقـاليت فواعهـا و«فرمودند:  توان به این حدیث اشاره کرد: پیامبر می
اي را کـه   خداوند خرّم و نورانی فرمایـد بنـده  »: فقه منهإىل من هو أرب حامل فقه حامل فقه غ�فقيه و

ي مرا شنیده و حفظ کند و آن را به دیگران برساند؛ چه بسا کسی که خود عالم نیست و حافظ  گفته
 ي نقل به عالمتر از خود است. فقه است و چه بسا فقیهی که وسیله

د که جمعی از پیشوایان حدیث، حتی تغییر لفظ حدیث را بـه لفـظ مشـابه و مـرادف آن     ناگفته نمان 
مثل املنافق كمثل الشاة «اند. عبید بن عمیر ضمن گفتار خود این حدیث را نقل کرد:  شمرده جایز نمی

 دانـد بـه کـدام    مثل منافق، مثل گوسفندي است که بین دو گله واقع شده، نمی«؛ »الرابضة ب� الغنم�
چنـین   واي بر تو! دروغ بر پیامبر خدا مبند. پیـامبر «ابن عمر حاضر بود و گفت: ». یک ملحق شود

تغییر داده بود، با اینکـه  » رابضة«را به  »عائرة«که » مثل املنافق كمثل الشاة العائرة ب� الغنم�«فرمود: 
وامانـده بـا متوقفـات، و    » رابضـۀ «ي معنی نیست. زیرا معنـاي   تغییر مزبور موجب تغییري در ناحیه

 باشد. ، متردد می»عائرة«معناي 
در حدیث کم یا زیاد نکنند. بـه  » واوي«یا » فاء«برد که حتی مقید بودند که  اعمش از گروهی نام می 

هر حال باید دانست که نقل به معنی در صورتی جایز است که ناقل به قواعد زبان عرب و لغـات و  
دانیم لغت عـرب بسـیار وسـیع و گسـترده و      و عارف باشد. زیرا چنانکه می مدالیل الفاظ کامالً آشنا
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 ، و سبب آن:»حدیث 1لحن« -5

تـرین   و برجسته -یعنی خطا و اشتباه در تلفظ و خواندن حدیث  -حدیث لحن در 
 ترین اسباب و علل آن، عبارتند از: و شاخص

الزم و ضـروري   ،بـر حـدیث پـژوه    الف) عدم یادگیري و فراگیري نحو و لغت:

[خطا و » لحن«است که به میزانی به تحصیل و آموزش نحو و لغت بپردازد که وي را از 

[خطـا کـردن در نوشـتن و تغییـر دادن     » تصحیف«لفظ و خواندن حدیث] و اشتباه در ت
 آن] در امان بدارد.هاي  کلمه با کم یا زیاد کردن نقطه

مثـل الـذي يطلـب احلـديث «خطیب از حماد بن سلمه روایت کرده که وي گفته است: 

الة ال داسـتان کسـی کـه بـدون شـناخت و      « 2؛»شـعري فيهـا واليعرف النحو مثل احلامر عليه خمِ
ان داستان االغی اسـت کـه بـر او    آگاهی از نحو، به دنبال فراگیري حدیث بپردازد، به س

 »اي بدون جو، حمل شده باشد. برهتو
ب) تحصیل و فراگیري احادیث از کتابها و ورقهـا، و عـدم دریافـت آنهـا از     

 ]:شیوخ و معلّمان و آموزگاران و استادانِ [ماهر و خبره
پیشتر گذشت که تحمل و دریافت حدیث، داراي اشکال و طرق مختلفی است کـه  

و تـرین   تر و مؤثرتر هستند. [و گفتـه شـد کـه] قـوي     برخی از آنها از برخی دیگر، قوي
از این رو بر  ؛»قرائت نزد شیخ«و » سماع از شیخ«مؤثرترین این طرق، عبارت است از: 

واسـطه]   بی را [مستقیماً و  حدیث پژوه الزم و ضروري است که احادیث رسول خدا
از دهان کارشناسان و خبرگان و متخصصان و محققان دریافت دارند تا بـدین وسـیله از   

                                                                                                                            
 خصوصیات و قواعد زبان، در تغییر معانی کامالً دخیل است. [مترجم]

؛ »در سخن گفتن و خواندن، دچـار خطـا و اشـتباه شـدن    «به این معانی استعمال شده است: »: لحن« -1
 [مترجم] ».کلمهخطاي در اعراب و بناي «؛ »خطا در تلفظ کلمه«

 .106  ،2تدریب الراوي، ج  -2
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آن] و هاي  [خطا کردن در نوشتن و تغییر دادن کلمه با کم یا زیاد کردن نقطه» تصحیف«
 در تلفظ و خواندن حدیث] محفوظ و مصون باشد.خطا و اشتباه [

و حدیث پژوه را نسزد که به کتابها و ورقها متوسل شود و آنها را به عوض شـیوخ  
و اساتید خویش برگزیند و احادیث را [مستقیماً] از آنها دریافت دارد و به روایت و نقل 

 ت و تصـحیفات وي از آنها بپردازد؛ چرا که این کار بـه زیـاد شـدن خطاهـا و اشـتباها     
نمایـد]، از ایـن رو علمـاء خیلـی      سازي را ایجاد می آفرینی و بحران افزاید، [و چالش می

صـحفي«اند:  وقت پیش گفته ـو التأخذ القران مـن مُ یعنـی: قـرآن از    ؛1»فيٍ حَ ال احلـديث مـن صَ
این فن] از مصـحف  ي  کسی که آن را [مستقیماً و بدون مراجعه به قاریان و اساتید خبره

واسـطه و   شود، و نیز حدیث از کسـی کـه احادیـث را [بـی     نمی کند، دریافت می حاصل
 بدون دست یازیدن به معلمان و اساتید خبره و ماهر] از درون کتابها و ورقها بـه دسـت  

 شود. نمی آورد، فرا گرفته می
 

 غریب الحدیث

 »:غریب الحدیث«تعریف  -1

بیگانه و دور شده از اقوام «معناي در لغت به » غریب«ي  واژه الف) تعریف لغوي:

اسـت کـه معـانی و مفـاهیم آنهـا      هـایی   است. و در اینجا مراد الفـاظ و واژه » و بستگان
 پوشیده و نهان باشد. [الفاظ ناروشن و نامأنوس]

                                                 
صحفي« -1 »: صـحفی «کسی که قرآن را بدون مراجعه به قاریان و شیوخ، از مصحف فـرا گیـرد. و   »: مُ

نیز کسی است که احادیث را بدون اینکه در نزد شیوخ زانوي تلمذ زنـد و احادیـث را از آنهـا فـرا     
 دارد.گیرد، از درون کتابها و ورقها، دریافت 
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ضَ «گفته است: » القاموس« ي نویسنده مُ : غَ مَ رُ كَ بَ كَ رُ ـيَ و غَ فِ » کَـرُم «بـر وزن   بغَرُ« ؛1»خَ
 ».، و به معناي غموض و پیچیدگی و پوشیدگی و پنهانی استثالثی مجرد][باب فَعلَ، 

مـا وقـع يف مـتن احلـديث «عبارت است از: » غریب الحدیث« ب) تعریف اصطالحی:

اینکه در متن حدیث، لفظی غامض و مـبهم  « ؛»من لفظةٍ غامضةٍ بعيدة من الفهم لقلة اسـتعامهلا
استعمال، فهم آن دشوار گردیده [و محتاج  و گنگ و پیچیده واقع شود که به خاطر قلّت

 »تفسیر و توضیح و تشریح و تبیین است.]

 ، و سختی و پیچیدگی آن:»غریب الحدیث«اهمیت و جایگاه علم  -2

آیـد کـه آشـنایی نداشـتن      می فنّی بسیار مهم و شاخص به شمار» غریب الحدیث«
ور شدن در  جود، غوطهشود؛ با این و می بدان، براي اهل حدیث عیب و نقص محسوب

طلبد که شخص فرورونده در آن، بـه   می از این رو ؛آن، کاري بس سخت و دشوار است
تحقیق و وارسی و جستجو و بررسی بپردازد و از اینکه به مجرد ظن و گمان، اقـدام بـه   

زیـرا سـلف در ایـن     ؛کند، باید از خداوند عزوجل پروا کنـد   تفسیر کالم پیامبر اکرم
بسـیار    زدند و در تفسیر کالم پیامبر نمی گدار به آب کردند و بی می یار دقّتزمینه، بس

نمودند و در این زمینه شـتاب   می کردند و با یکدیگر مشاوره و رایزنی می درنگ و تأمل
 2ورزیدند. نمی و عجله

                                                 
 .115، ص 1القاموس، ج  -1
: عبارت از آگاهی و شـناخت از شـرح و تفسـیر کلمـات و جمالتـی از      »غريب احلديث«به هر حال،  -2

احادیث است که به علّت دوري از زمان پیامبر و اصحاب، و عدم احاطه به زبـان اصـیل عربـی، آن    
شـرح و تفسـیر و توضـیح و تبیـین     رسـند و نیازمنـد    غریب و نامأنوس به نظر میکلمات و جمالت، 

هستند. و به اعتقاد حاکم نیشابوري، نخستین کسی که کتابی را در شـرح و تفسـیر کلمـات و جلمـات     
ـ بود. ولی قبل از او، » نضر بن شمیل مازنی«غریبِ احادیث نوشت،  ، بصـري  یابوعبیدة معمر بن مثن

 کتاب مختصري را در این زمینه تألیف نموده بود.
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 »:غریب الحدیث«بهترین تفسیر براي  -3

است کـه توضـیح و تشـریح و    ، این »غریب الحدیث«بهترین و برترین تفسیر براي 
در روایتی دیگر وارد شده باشد. مثل حدیث عمران بن حصـین، کـه    ،تفسیر و تبیین آن

 فـإ«فرموده است:]   پیرامون نماز مریض نقل کرده که [پیامبر
ً
ن لـم �سـتطع يص� قائما

 .1»جنٍب  فع�ن لم �ستطع إفقاعداً، ف

عىل «اینگونه تشریح و تفسیر نموده است:   را حدیث علی »جنٍب  ىلع«ي  و جمله

 .2»يمن، مستقبل القبلة بوجههجنبه األ

ي  ، به رشته»غریب الحدیث«نگارش ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -4

 اند: تحریر درآمده

 ، تألیف ابوعبید، قاسم بن سلّام.»غريب احلديث« الف)

تألیف ابن اثیر. و این کتاب از بهترین و برترین  ،»ثـرالنهاية يف غريب احلديث واأل« ب)

 نوشته شده است.» کلمات و جمالت غریب احادیث«ي  کتابهایی است که در زمینه

 »ثـرالنهايـة يف غريـب احلـديث واأل«، تألیف سیوطی. و ایـن کتـاب، مختصـر    »الدرر النثـري« ج)
 است.

 .3، تألیف زمخشري»الفائق« د)

                                                 
 بخاري. -1
 سنن دار قطنی. -2
چنانکه قبالً نیز بیان شد، به اعتقاد حاکم نیشابوري، نخستین کسی کـه کتـابی را در شـرح و تفسـیر      -3

ابوعبیـدة  «بود. ولی قبل از او » نضر بن شمیل مازنی«کلمات و جمالت غریب احادیث نوشته است، 
ـ »معمر بن مثنی بصري ود. و در همـین قـرن (سـوم    ، کتاب مختصري را در این زمینه تألیف نموده ب

هجري)، قاسم بن سالم و ابن قتیبه دینوري و ابراهیم حربی، کتابهایی را در غریب الحدیث، تـألیف  
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اند و در اواخر قرن چهارم، ابوسلیمان صمد الخطایی، و در اوایل قرن پنجم، احمد بن محمـد   نموده

 اند. هروي، در این زمینه کتابهایی تألیف کرده
هاي قرآن نیز تشریح و تفسیر شده بود،  هروي، عالوه بر غرائب احادیث، تعابیر مشکل آیهدر کتاب  

و در قرن ششم هجري، ابوالفرج عبدالرحمن جوزي و زمخشري و ابوموسی محمـد بـن ابـی بکـر     
 اند. ي علم غریب الحدیث تألیف کرده مدینی، کتابهایی در زمینه

است. و در اوائل قرن هفتم، ابو السعادات مبارك بن  »ديثالفائق يف غريب احل«کتاب زمخشري، نامش  
ي  محمد، معروف به ابن اثیر، با مبنی قـرار دادن کتابهـاي هـروي و ابوموسـی مـدینی و بـا اسـتفاده       

النهايـة يف غريـب «کتـاب معـروف    -اعم از صـحاح و سـنن و جوامـع     -مستقیم از کتابهاي احادیث 

ترین کتـابی اسـت    ي شیخ سیوطی، این کتاب، بهترین و جامع فتهتألیف نمود که به گ »ثـراحلديث واأل
الـدر النثـري، «که در علم غریب الحدیث تألیف گردیده است. و شیخ سیوطی آن را مختصـر کـرده و   

ي ابن اثیر به طور مکرر چاپ شـده و در دسـترس    نامیده است. و کتاب نهایه »تلخيص هناية ابن االثري
 رجم]عموم قرار گرفته است. [مت





 
 
 
 
 
 

 
 

 م:فصل دو

 »آداب نقل حدیث«

 
 

 ّثمبحث اول: آداب محد 

 [حدیث پژوه] مبحث دوم: آداب طالب حدیث 
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 :مبحث اول
 آداب محدث

 

 پیش درآمد: -1

مشغولیت به حدیث، از برترین و بهترین وسـایل نزدیکـی بـه خداونـد     از آنجا که 
آید؛ از ایـن رو بـر    می به شمارها  هنرها و تخصصترین  متعال، و از شریفترین و نجیب

دار پخش و نشـر آنهـا در    حادیث و روایات مشغول و سرگرم است و عهدهکسی که به ا
خویشـتن را بـه اصـالتهاي اخالقـی و     باشد، مناسب و زیبنـده اسـت کـه     می میان مردم

و عادات و خصلتهاي خـوب و نیـک،    ،لق و خویهاي شایسته و بایستهو خُ ،شرافتمندي
حقیقـی، و سـمبل و سرمشـقی واقعـی بـراي      اي  مزین و آراسته بگرداند تا الگو و نمونه

ا فرمـان  آموزاند؛ و پیش از آنکه دیگران را بدانه می باشد که به مردمهایی  تعالیم و آموزه
دهد، خویشتن را به عمل بدانها متعهد و پایبند نمایـد [و تطـابقی بـین گفتـار و کـردار      

و اوامر ها  نجی عالم بشریت و تعالیم و آموزهخویش ایجاد نماید، و احادیث و روایات م
و فرامین و احکام و دستورات و حقایق و مفـاهیم واالي نبـوي را نخسـت خـودش در     

 گوش خویش قرار دهد.]ي  نصب العین و آویزه تمام ابعاد زندگی،

خصلتهایی که مناسب است، فرد محدث ترین  و برجستهترین  شاخص -2

 خویشتن را بدان، آراسته و مزین نماید:

ی؛ یتصحیح و اخالص نیت و پاکیزه ساختن قلب از اهـداف و اغـراض دنیـا    الف)
منظور از اخالص بـراي فـرد   طلبی. (به هر حال  همانند: دلبستگی به ریاست و یا شهرت
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شخصی یا دنیوي هاي  آن از شایبهي  محدث، جویا شدن رضایت خدا در عمل و تصفیه
است؛ یعنی انسان جز به خاطر جلب رضایت خدا و منزل اخروي کاري را انجام ندهـد  

و امیال و آرزوهاي زودگذر نفسی، اعم از ها  دهد، آن را از شایبه می و اگر کاري را انجام
ر و باطن و موانع راه، اعم از سرمایه، شهوت، مقام، مال، شهرت، کسـب منزلـت در   ظاه

مردم، تعارف با بزرگـان،  ي  دل دیگران، مدح و ثنا، گریز از مالمت، کسب رضایت عامه
و امراض پنهانی درونی یـا  ها  حسادتي  پوشیده، استجابههاي  شفا یافتن از عقده و کینه

دیگر، پیراسته گرداند.)هاي  و علل و خواسته ،ناشی از ذلت کبر و نخوت 
اینکه بزرگترین و واالترین توجه و اهتمام محدث، نشـر و پخـش احادیـث و     ب)

باشد، و در این راستا فقط مشـتاق و عالقمنـد بـه پـاداش       ابالغ از جانب رسول خدا
 بزرگ و سترگ [الهی] باشد.

 -سـال و یـا علـم و دانـش     از حیث سـن و   -اینکه در حضور کسی که از او  ج)
 سزاوارتر و شایسته تر و برازنده تر و قابل تر است، نقل حدیث نکند.

و محـدث بدانـد کـه     -هر کس از محدث پیرامون چیزي از حدیث سؤال کنـد   د)
برایش مناسب  -سؤال شده در نزد غیر او از دیگر محدثان است  علم و دانش این مورد

 دیگر، ارشاد و راهنمایی کند. ده را به طرف محدثو شایسته است که فرد سؤال کنن
به این خاطر که نیت وي صـحیح   -از تحدیث [حدیث بیان کردن] براي کسی  هـ)

رود و امید است که نیـت   می امتناع و خودداري نورزد، چرا که انتظار -و درست نیست 
 وي [در آینده] تصحیح و خالص گردد.

ی را براي امال و دیکته کردن حدیث و تعلـیم  اینکه فرد محدث، مجلس و محفل و)
 ؛و آموزش آن، منعقد نماید، مشروط بر اینکه صالحیت و قابلیت این کار را داشته باشد
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 .1آید می نقل و روایت حدیث به شمار چرا که چنین کاري از برترین و واالترین مراتبِ

 براي محدث: 2آداب و مستحبات حضور در مجلسِ امالء -3

اینکه خویشتن را پاك و پاکیزه و تمییز و تطهیر، و معطر و عطرآگین نمایـد،   الف)

                                                 
محـدث بایـد متوجـه    «گویـد:   در آداب محـدث مـی  » االدب يف الـدين«امام محمد غزالی در کتاب  -1

درســتی و صــداقت باشــد. از دروغ اجتنــاب ورزد. معمــوالً احادیــث مشــهور را نقــل نمایــد (نــه  
و راویانِ معتبر و مورد اعتماد نقل حدیث کند. احادیث منکـر   هاي شاذ و غریب را). از ثقات حدیث

را ترك کند. عارف و آشنا به زمان و موقعیت باشد. از لغزش در نقـل، و تصـحیف حـدیث پرهیـز     
کند. از غلط خواندن حدیث و تحریف خودداري نماید. هنگام تحدیث شوخی نکنـد. بـه جـدال و    

ي پیامبر قرار گرفته، شکرگزاري نمایـد. فـروتن و    ستیز نپردازد. بر نعمت حدیث گفتن که در درجه
گیري مردم در واجبات و سـنن و سـایر    باشد. چیزهایی را نقل کند که موجب انتفاع و بهره متواضع

و علـم   234قواعد التحدیث، عالمـه قاسـمی، ص   » داند، نقل نکند. آداب گردد و حدیثی را که نمی
 [مترجم] .191و  186الحدیث، صص 

گویـد و شـاگرد    ی کـه اسـتاد مـی   یعنی مطلبی را تقریر کردن که دیگـري بنویسـد. و مطلبـ   »: امالء« -2
 رود: نویسد. در امالء غالباً از این اصطالحات به کار می می

 کند. کسی که حدیث را القاء (= دیکته) می»: مميل« الف)

 کند. یعنی کسی که تقاضاي امالي حدیث از شیخ [= استاد] می»: مستميل« ب)

کند. و معموالً این کلمـه   دیگران بازگو میشنود، براي  کسی که حدیثی را که از شیخ می»: معيد« ج)
پژوهـان   استاد) به تمام طالب و حـدیث  در مورد مجالس بزرگ درس حدیث که صداي شیخ (=

شـنوند،   گردد. زیرا در این صورت، یک یا چند تن آنچـه را از شـیوخ مـی    رسد، استعمال می نمی
 کنند. براي دیگران دیکته می

شود که شیخ حـدیث در مجـالس    ، و غالباً به کتاب حدیثی اطالق می»امالء«امالی جمع »: مـايلأ« د)
از نظر قوت اعتبـار  » امالی«نیز نامند. » مجالس«متعدد آن را امالء فرموده باشد و از این رو آن را 

و دوري از احتمال سهو و نسیان، نظیر اصل است، به ویژه اگر امالي شیخ از روي کتاب مصحح 
 ي وي داشته باشیم. [مترجم] او باشد، مشروط بر اینکه اطمینان به حافظهي  یا مستند به حافظه
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 و به سر و ریش خویش، برسد و آن را شانه زند.
با وقار و متانت و  ، اینکه به جهت تعظیم و بزرگداشت احادیث رسول خدا ب)

 شکوه و ابهت بنشیند.
توجـه و عنایـت ورزد و بـدانها روي آورد، و     ،اینکه به تمام حاضـران مجلـس   ج)

اختصاص ندهـد، [بلکـه    -جداي از دیگري  -توجه و عنایت خویش را به یکی از آنها 
 همه را به یک دید نگاه کند.]

مجلسـش را حمـد و ثنـاي خـدا، سـالم و درود بـر       ي  اینکه افتتاحیه و اختتامیه د)
 تشکیل دهد. و دعاي مناسب و مطابق با مقتضاي حال، ،پیامبر
که در خورِ فهم آنان است، سخن بگویـد و  اي  اینکه با حاضران مجلس به گونه ) ه

از آنچه که در توان ادراك آنان نیست و از درك و فهم آن عاجز و ناتوانند، پرهیز نماید. 
  سـخت و نـاهموار   [و خویشتن را متعهد و پایبند نماید کـه از اصـطالحات،  و کلمـات 

غریب و نامأنوس در روایت احادیث و روایات، جداً خودداري کند و دقّـت و سـهولت   
 را در مکالمات به کار بندد.]

و سرحال آوردن آنها و از میان بردن کسـالت و  ها  براي آرامش بخشیدن به قلب و)
خویش را با نقل حکایات و نـوادر بـه پایـان    ي  مجلس]، امالء و دیکته خستگی [حضّارِ

 د.برسان
 

گري و  در چه سن و سالی براي فرد محدث، مناسب است که به تصدي -4

 بپردازد؟:» نقل حدیث براي دیگران«دست یازیدن به 

 در این زمینه اختالف وجود دارد:
کـه بـراي محـدث مناسـب اسـت کـه در پنجـاه سـالگی بـه          اند  برخی گفته الف)

الگی را بـراي ایـن کـار    و برخی چهل سـ  ؛بپردازد» نقل و روایت حدیث«گري  تصدي
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 اند. و برخی نیز غیر آن را مشخص و معین نموده ؛اند معین کرده
نقـل  «و قول صحیح این است که در هر زمان که فرد محدث، لیاقت و قابلیت  ب)
 ؛را بدست آورد، و نیاز به نقل روایات و احادیثی که در نزد وي است، پیدا شد» حدیث

[نقـل و  » تحـدیث «هر سن و سالی کـه باشـد] بـراي     تواند [در می در این صورت وي
روایت حدیث]، مجلسی را براي خویشتن منعقد نماید و چنین امري، منوط بـه سـن و   

 سال معین و مشخصی نیست.
 

به » آداب محدث«تدوین و نگارش ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -5

 اند: تحریر درآمدهي  رشته

 ، تألیف خطیب بغدادي.»آداب السامعواجلامع ألخالق الراوي « الف)

 ، تألیف ابن عبدالبرّ.»محلهجامع بيان العلم وفضله، و ما ينبغي يف روايته و« ب)
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 :مبحث دوم
 پژوه] آداب طالب حدیث [حدیث

 

 پیشگفتار: -1

، اموري اسـت کـه بـراي شـخص حـدیث پـژوه       »آداب طالب حدیث«مقصود از 
بدانها از قبیل: آداب و رفتارهاي واال و پسندیده و مناسب و زیبنده است که خویشتن را 

اخالق اصیلی که متناسب با شرافت علمـی کـه در طلـب آن اسـت [= حـدیث رسـول       
]، آراسته و متّصف بگرداند. و در برخی از این آداب، حدیث پژوه با محـدث در   خدا

 .متصف شدن بدانها مشترك است، و در برخی از آنها نیز تنها و منفرد است

ث، مشترك صف شدن بدانها، با فرد محدآدابی که حدیث پژوه در متّ -2

 است:

تصحیح و خالص نمودن نیت براي خداوند عزوجل، در راسـتاي تحصـیل و    الف)
 فراگیري حدیث.

برحذر بودن از اینکه هدفش از تحصیل و فراگیري حدیث، رسیدن به اهـداف   ب)
ــ  ــن ماج ــوداود و اب ــایی باشــد. اب ــوهریرهو اغــراض دنی ــد  نقــل کــرده  ه از اب ــه ان ک

 ما يبتيغ به وجه اهللا «فرموده است:   پیامبر
ً
مه ىلتعامن تعلم علما

ّ
 يلصيب به إ، اليتعل

ّ
ال

 من ادلنيا، لم �د عرف اجلنة يوم القيامة
ً
کسی کـه علـوم و معـارف اسـالمی و     « ؛»غرضا

الهی را به خاطر به دست آوردن اغراض دنیوي و اهـداف نفسـانی و امـراض شخصـی     
 .»، بوي بهشت به مشامش نخواهد رسیدآموزد، در روز قیامت می

 شنود. می عمل بدانچه از احادیث و روایات ج)
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 است:آدابی که حدیث پژوه، در متّصف شدن بدانها، تنها و منفرد  -3

براي اینکه [به نحو احسـن] بـه ضـبط و درك حـدیث بپـردازد، از خداونـد        الف)
متعال، توفیق و موافقت گردانیدن اسباب براي تحصیل حدیث، نشان دادن راه راسـت و  
درست، سهل و آسان گرداندن کار و مساعدت و یاري رساندن را تقاضـا و درخواسـت   

 نماید.
دیث کند و در این راستا از هـیچ تـالش و   خود را وقف تحصیل و فراگیري ح ب)

کوششی دریغ نورزد و در این زمینه تمام سعی و توانش را به کار بـرد و هرگـز از پـاي    
 ننشیند و هر چه در توان دارد به کار گیرد.

علم و «، »اسناد«بپردازد که از نظر  يیدتنخست، به سماع حدیث از شیوخ و اسا ج)
 برترین و مطلوبترین اساتید شهرش باشند.ي  از زمره »ن و پرهیزگاريتدی«و » دانش

کند، داشته  می اینکه احترام و بزرگداشت استاد و کسی که حدیث را از او سماع د)
برداري از علـم   چرا که احترام بدو، تجلیل و بزرگداشت علم و سبب انتفاع و بهره ؛باشد

 شود می و دانش
رضایت و خشنودي اسـتاد و شـیخ   و حدیث پژوه، هماره باید در جستجوي جلب 

مهـري دیـد، صـبر و بردبـاري و      بی استاد، جفا وي  خویش باشد [و احیاناً] اگر از ناحیه
ل و شکیبایی پیشه کند.تحم 

در صورتی که بـه فوایـد و نکـاتی [ارزنـده و سـودمند] دسـت یافـت، دیگـر          هـ)
آگاه بگرداند و آنهـا را   ر وبو برادران حدیث پژوه خویش را نیز از آنها باخها  همکالسی

به این فواید ارشاد و راهنمایی بنماید، و در این زمینـه پنهـان کـاري نکنـد و آنهـا را از      
ـ پژوهـان   چرا که کتمانِ نکات علمـی از حـدیث   ؛ایشان کتمان و نهان نگرداند اب، و طلّ

ـ    مالمت و کاري در خورِ خسـیس و   ابِسرزنش و نکوهش و توبیخ است کـه فقـط طلّ
یازند [و طالب و حدیث پژوهانی کـه آراسـته و    می خرد، بدان دست بی نادان و حقیر و
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اسالمی و اصالتهاي اخالقی هستند، به هیچ وجـه  ي  مزین به آداب و رفتارهاي پسندیده
دانند کـه] هـدف از    می ورزند. چرا که آنها به خوبی نمی به کتمان مسائل علمی، مبادرت

 نشر و پخش آن است.تحصیل و فراگیري علم و دانش، 
اینکه حیا و شرم و تکبر وغرور او را از تالش و کوشـش در راسـتاي سـماع و     و)

و از آموزش و فراگیري علـم و دانـش بازنـدارد؛ گـر چـه سـماع و        ،تحصیل [حدیث]
از نظر سنّی یا منزلت و رتبـه   -تحصیل و فراگیري علم و دانش از فردي پائین تر از او 

 باشد. -
باشد که فقط به سماع و کتابت حدیث اکتفا و بسنده نماید، بدون اینکه اینطور ن ز)

به فکر معرفت و شناخت و فهم و درك آن باشد [بلکه بر او الزم است که هم به سماع 
فهـم و درك آن، از هـیچ کوشـش و تالشـی     ي  و کتابت حدیث بپردازد و هم در عرصه

هیچ، به سختی و آوردن ا براي بدست دریغ نورزد، تا از آن کسانی نباشد] که خویشتن ر
نتیجـه و بیهـوده    بی ثمر و بی فایده و بی آنها،هاي  اندازند و زحمتها و خستگی می مشقت
 هستند.

 -شنیدن حـدیث   -» سماع«[براي طالب حدیث، زیبنده و مناسب است که در  ح)

 ، در مـورد کتابهـاي مختلـف   »درك و فهـم آن «و  -کتابت و نوشتن حدیث  -» ضبط«
 حدیثی، اینگونه عمل کند:]

 بپردازد. صحیح مسلمو  صحیح بخارينخست به سماع، ضبط و درك و فهم  -

 بپردازد. نساییو  ترمذي، سنن ابوداودپس از آن به سماع، ضبط و درك و فهم  -

 عالمه بیهقی همت گمارد.» سنن الکبري«بعد از آن، به سماع، ضبط و درك و فهم  -

مسـند امحـد و به مسـانید و جوامـع، ماننـد     ،مبناي ضرورت و نیازو پس از آن، بر  -

 »علـل«مراجعه کند. و از میان کتابهاي علل [در صورت نیاز و ضـرورت] بـه    موطأ مالك

اجلـرح «تـألیف بخـاري، و    ،»التـاريخ الكبـري«بـه  » اسـماء «دار قطنی؛ و از میـان کتابهـاي   
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به کتاب ابن ماکوال، و از  ،»ضبط اسامء«بهاي تألیف ابن ابی حاتم؛ و از میان کتا ،»والتعديل

 تألیف ابن اثیر، مراجعه نماید.» النهاية«به کتاب » غریب الحدیث«میان کتابهاي 



 
 

 

 

 : باب چهارم

 »اسناد و متعلقات آن«
 
 

 ادناس 1فصل اول: لطائف 

 واتفصل دوم: شناخت ر 
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 :فصل اول

 »لطاف اسناد«

 
 اسناد عالی و اسناد نازل -1    

 مسلسل -2

از لحـاظ سـن و    -[روایت بزرگترها  رواية األكابر عن األصاغر -3

از کوچکترها. مانند روایـت اسـتاد از    -سال و علم و دانش 

 شاگرد]

 [روایت پدران از پسران] بناءباء عن األرواية اآل -4

 [روایت پسران از پدران] باءبناء عن اآلرواية األ -5

دبّج« -6  »قرانرواية األ«و  »مُ

 »الحق«و » سابق« -7    
 

 

هاي نغز و نیکو و  و به معناي نکته »لطيفة«لطائف جمع  -1

 شود. [مترجم] پسندیده است که باعث شادي و انبساط می

 
 



 
 

 اسناد عالی و اسناد نازل -1

 
 

 پیش درآمد: -1

از »] علــم نبــوت«و » علــم دیــن«سـند [صــحیحِ متصــل تابــه منبــع اولــی در نقــل  
هـاي   خصوصیات و ویژگیهاي شریف و واالي این امت اسالمی است که در دیگر امـت 

 توان چنین امري را مشاهده نمود. نمی پیشین
ه و و سند [صحیحِ متصل]، یکی از سنتها و روشهایی است که [در اسالم] بدان توج

عنایت شایان و تأکید زیادي شده است؛ از این رو بر مسلمان الزم و ضروري است کـه  
مـن  اإلسـناد«در نقل احادیث و اخبار بدان اعتماد و تکیه نماید. ابن مبارك گفتـه اسـت:   

پیوسته تـا منبـع    اسناد [درخواست سلسله سند« ؛»لقال من شاء ما شـاء اإلسنادلو ال و الدين،
 خواسـت  مـی  بـود، هـر کسـی هـر چـه را      نمـی  از دین است و اگر اسناد ،اولی حدیث]

 »گفت. می
 »مؤمن، اسناد است.ي  اسلحه« ؛»سالح املؤمن اإلسناد«و ثوري گفته است: 

ي  متصل، یکی از سنتها و روشهاي مؤکَّد و قابل مالحظه صحیحِ و همچنانکه [سند
از سنتها و روشهاي اسالمی به  نیز یکی دیگر» اسناد عالی«اسالم است]، جستجو کردن 

جسـتجو  « ؛»العايل سـنة عمـن سـلف اإلسنادطلب «آید؛ احمد بن حنبل گفته است:  می شمار
 ان [اصـحاب و تـابعین]  نیکردن اسناد عالی [براي حدیث]، سنت و روش سلف و پیشـی 

[و این سخن احمد بن حنبل بدان خاطر بود] که شاگردان و اصحاب عبـداهللا  » باشد. می
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بستند  می کردند و بدانجا بار سفر می منوره تركي  کوفه را به مقصد مدینه ، مسعودبن 
پرداختند و از ایشان سماع  می  و به یادگیري و فراگیري احادیث و اخبار در نزد عمر

کردنـد و خـود    مـی  را کمها  نمودند [و به این طریق، در سند حدیث، واسطه می حدیث
 شنیدند.] می  رسول خداي  اصحاب بزرگ و برجستهمستقیماً احادیث را از 
مسافرت براي طلب و جستجوي حدیث، کاري دوست داشـتنی   ،و به همین خاطر

زیـادي از صـحابه از جملـه    ي  و مطلوب و خواستنی و پسندیده بـه نظـر آمـد، و عـده    
مسافرت کردند و از شـهري  » اسناد عالی«براي جستجو و طلب  ، و جابر  ابوایوب

 شهر دیگر کوچ و هجرت نمودند.به 

 »:اسناد عالی و اسناد نازل«تعریف  -2

، افراشـتگی، تعـالی، واالیـی،    ي[بلنـد » علُو«، اسم فاعل از »عالی« الف) تعریف لغوي:

، »نازل«[سرازیر شدن، پائین آمدن، سقوط، هبوط و فرود] است؛ و » نزول«تفوق] و ضد 

 باشد. می »نزول«اسم فاعل از 

 ف اصطالحی:ب) تعری

رد بـه ذلـك إىل  الذي قلّ عدد رجاله بالنسبة« عبارت است از: »:اسناد عالی« -1 سند آخر يَ

حدیثی که تعداد راویان آن در طول سلسله، نسبت به تعـداد  « ؛»كثراحلديث بعدد أ
 ».دیگر، کمتر باشدي  راویانِ این حدیث در طول سلسله

رد خر سند آإىل  كثر عدد رجاله بالنسبةالذي «عبارت است از:  »:اسناد نازل« -2 به ذلـك يَ

حدیثی که تعداد راویان آن در طول سلسله، بیشـتر از تعـداد   « ؛»قلأاحلديث بعدد 
 .1»دیگر باشدي  راویانِ همین حدیث در طول سلسله

                                                 
مثـال . از پیـامبر  از عایشـه  : شافعی از مالک از عبداهللا بن دینار از ابـوهریره مثال اسناد نازل -1
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 حدیث]:ي  اقسام علُو [برتري اسناد در سلسله -3

لُوشود که یکی از آنها  می به پنج قسم تقسیم ،حدیث]ي  [برتري اسناد در سلسله ع

 و این پنج قسم عبارتند از: ؛باشند می »علو نسبی«و بقیه  ،»علُو مطلق«
 

عیب و  بی آالیش، بی با اسنادي صحیح و نظیف [پاك و  علُو و نزدیکی به پیامبر الف)

سـام علـو، بـه    است که از برترین و بزرگتـرین اق » مطلق لوع«نقص]؛ و این قسم همان 
 رسد.] می  به پیامبر ،کمتري از راویاني  آید [که با شماره می شمار

 

بـا اسـنادي صـحیح و نظیـف      ،علو و نزدیکی به یکی از امامان و پیشوایان حـدیث  ب)
عیب و نقص]. مانند نزدیکی به اعمش، یا ابن جریج یـا مالـک و    بی آالیش و بی [پاك و

باشند.] و در ایـن   می داراي امتیازات مهمی در علم حدیثیا دیگر پیشوایان حدیث [که 
قسم، نزدیکی به یکی از پیشوایان حدیث، مطرح هست، و مهـم نیسـت کـه پـس از او     

 زیاد و فراوان باشد.  تعداد راویان در طول سلسله تا رسول خدا
 

حـدیث [صـحیح   ي  علو و نزدیکی به نسبت روایـت یکـی از کتابهـاي شـش گانـه      ج)
صحیح مسلم، سنن ترمذي، سنن ابوداود، سنن نسایی و سنن ابـن ماجـه] و یـا     بخاري،

حدیثی. دیگر کتابهاي معتبر و مورد اعتماد 
و علو و نزدیک شدن به روایت یکی از همین کتابهاست که متـأخرین را مشـتاق و   

یانی ، توجه و عنایت شـا »مصافحه«و » مساوات«، »بدل«، »موافقه«تا با اند  عالقمند کرده
؛ [و این همان چیزي است که متأخرین به صورت موافقت، ابـدال،  را بدان مبذول دارند

                                                                                                                            
ي اول، تعـداد   . که در سلسـله از پیامبر : شافعی از مالک از عبداهللا بن دینار از عایشهاسناد عايل

راویان پنج نفر، و در دومی چهار نفر است. و دلیل اینکه اولی نازل، و دومی عالی است، این اسـت  
تـر اسـت.    که کوتاهترین فاصله، خط مستقیم است و هـر چـه راوي کمتـر باشـد، سلسـله مسـتقیم      

 [مترجم]
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 اند]: مساوات، و مصافحه، بدان اهمیت و توجه بیشتري نموده
قل ممـا شيخ أحد املصنفني من غريطريقه بعدد أإىل  الوصول«: عبارت است از: »موافقه« -1

 اینکه حدیث به غیرطریق یکـی از مصـنفان و مؤلفـان [صـاحبانِ    « ؛»من طريقه عنه لو رو
خـود  ي  کمتر از تعداد راویـانِ ایـن حـدیث در طـول سلسـله      صحاح]، با تعداد راویانِ

یکی از مصنفان صـحاح، بـا طریـق     استاد [یعنی اگر حدیث». مصنّف، به استادش برسد
با طریقی غیر از طریق وي نقل یابد، و اگر  می خودش روایت شود، تعداد راویان افزایش

همـین حـدیث در طـول     گردد، تعداد راویانِ آن در طول سلسله کمتر از تعـداد راویـانِ  
 باشد.] می همان مصنّفي  سلسله

 رو«است. [وي گفته است:]  هبیان داشت» النخبـة«آنچه که ابن حجر در شرح  مثال:

لو رويناه ذلـك و بني قتيبة ثامنية،و قه كان بينناالبخاري عن قتيبة عن مالك حديثاً، فلو رويناه من طري

بـني قتيبـة فيـه سـبعة، فقـد و راج عـن قتيبـة مـثالً، لكـان بيننـاـيب العباس السـأاحلديث بعينه من طريق 

 .1»ليهإ اإلسنادعىل  البخاري يف شيخه بعينه مع علو اإلسنادحصلت لنا املوافقة مع 
نموده است که اگر ما به روایت آن حدیث بخاري از قتیبه از مالک، حدیثی را نقل «

 بین مـا و قتیبـه بـه هشـت نفـر      ،از طریق بخاري بپردازیم، در این صورت تعداد راویانِ
از قتیبه روایـت   2از طریق ابوالعباس سراج -مثالً  -رسد و اگر عین همین حدیث را  می

رسـید؛ و نتیجـه    کنیم، در این صورت تعداد راویان میان ما و قتیبه به هفت نفر خواهـد 
به اسـتاد بخـاري رسـیدیم، و     ،کمتر از طریق دیگر این خواهد شد که ما با تعداد راویانِ

 »علو اسناد را نیز به دست آوردیم.
قل أحد املصنّفني من غري طريقه بعدد أشيخ شيخ  إىلالوصول «عبارت است از:  »:بدل« -2

                                                 
 .61، ص النخبةشرح  -1
 یکی از اساتید بخاري. -2
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روایت گردد: یکـی از طریـق یکـی از    اینکه حدیث به دو طریق «؛ »من طريقه عنـه مما رو
مؤلفان و مصنّفان [صاحبان صحاح]، و دیگري از غیر طریق او. در این صـورت اگـر از   

به اسـتاد اسـتاد او    ،کمتر فان، حدیث روایت شود؛ با تعداد راویانِغیرطریق یکی از مصنّ
ویـان بیشـتر   [یکی از مصنفان] برسد، و اگر از طریق خود مصنّف، نقل گردد، با تعداد را

 »از تعداد راویان همین حدیث در غیر طریق او به استاد استاد وي برسد.
بعينـه مـن طريـق  كان يقـع لنـا ذلـك اإلسـناد«همانند آنچه که ابن حجر گفته است:  مثال:

 ».القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي فيه بدالً من قتبيةإىل  خرأ
 1بۀ عن مالک]، از طریقی دیگر به قعنبیمثل اینکه عین همین اسناد [بخاري عن قتی«

باشـد.   مـی  در حـدیث، بـدل از قتیبـه   » قعنبی«از مالک براي ما برسد که در این صورت 
سند به جاي قتیبه واقع شده است و بخـاري از قتیبـه از   ي  [یعنی قعنبی در طول سلسله

 -استاد بخاري استاد  -پردازد، و ما از طریقی دیگر از قعنبی  می مالک به روایت حدیث
پردازیم. و این کار دو ویژگی دارد: یکی اینکه با تعداد  می از مالک به روایت آن حدیث

رسیم، و دیگر اینکه علـو اسـناد را    می راویان کمتر از طریق دیگر به استاد استاد بخاري
 آوریم.] می نیز به دست

سـناد احـد إخـره مـع آإىل  من الراوي اإلسناداستواء عدد «: عبارت است از: »مساوات« -3

 ؛»املصنفني
سند تا آخر، با تعـداد افـراد یکـی از مصـنّفان     ي  تعداد افراد راوي در طول سلسله«

[یعنی چنانچه تعداد راویان حدیثی که شیخ » [صاحبان صحاح]، مساوي و یکسان باشد.
صـحاح، همـان    کتـبِ  حدیث از پیامبر نقل کند، با تعداد راویانی کـه یکـی از صـاحبانِ   

» مسـاوات «نقل کرده، مسـاوي و یکسـان باشـد، آن را     حدیث را توسط آنان از پیامبر
 گویند.]

                                                 
 قعنبی، استاد استاد بخاري است. -1
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بـني و ي مثالً حديثاً يقع بينهكأن يروي النسائ«مثال: همانند آنچه که ابن حجر گفته است: 

حـد أفيـه  بـيبـني النو خـر، بيننـاآسـناد إحد عرش نفساً، فيقع لنا ذلك احلديث بعينـه بفيه أ النبي

 »ي من حيث العدد.ئعرش نفساً، فنساوي النسا
مثل اینکه نسایی به روایت حدیثی بپردازد کـه در آن تعـداد راویـان بـین او و     «
اي  به یازده نفر برسد، و ما نیز عین همان حدیث را با اسنادي دیگر به گونه  پیامبر

به یازده نفر برسد، و در  -  میان ما و پیامبر -روایت کنیم که تعداد راویان در آن 
 »بود. این صورت، عدد افراد ما مساوي با عدد افراد نسایی خواهد

إسناد تلميـذ خره مع آإىل  من الراوي اإلسناداستواء عدد «: عبارت است از: »مصافحه« -4

 ؛»حدِ املصنفنيأ
ز سند تا آخر، بـا تعـداد افـراد شـاگرد یکـی ا     ي  تعداد افراد راوي در طول سلسله«

 »مصنفان، مساوي و یکسان باشد.
نامگذاري شده است، چرا کـه غالبـاً عـرف و    » مصافحه«و این نوع بدین خاطر به 

اند، قهراً با هـم مصـافحه    عادت بدین منوال است که دو نفر که همدیگر را مالقات کرده
 اند. نموده

 

 شیخ]: د) علو به سبب تقدم وفات راوي [از شیخ بر وفات راوي دیگر از همان

فـام «بدان اشاره کرده و گفته اسـت:   نوويمثال این قسم همانند آن چیزي است که 

يب بكـر بـن خلـف عـن أرويـه عـن ثالثـة عـن أن أمـن  أعـىلرويه عن ثالثة عن البيهقي عـن احلـاكم، أ

 .1»احلاكم، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف
ام، نسبت بـه آنچـه کـه از     ودهآنچه را که من از ثالثۀ، از بیهقی، از حاکم روایت نم«

                                                 
. ق، و ابن خلـف بـه     ه 458. ناگفته نماند که بیهقی به سال 168، ص 2التقریب، شرح التدریب، ج  -1

 اند. اند و چهره در نقاب خاك کشیده . ق فوت کرده  ه 487سال 
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هقی ام، برتر و واالتر است؛ به دلیل اینکه بی ثالثۀ، از ابوبکر بن خلف، از حاکم، نقل کرده
 .1»قبل از ابن خلف فوت کرده است

 

 علو به سبب تقدم در سماع [از شیخ، از سماع راوي دیگر از همان شیخ]: هـ)
به نسبت کسی که سماعش جدیـد  تر باشد  ییعنی کسی که سماعش از شیخ، قدیم

بوده است، علو نسبی دارد، و از او برتر و عالیتر است. مانند اینکه دو نفر از شیخ سماع 
در شصت سال پیش، و دیگري در چهـل   -مثالً  -حدیث کرده باشند، و یکی از آن دو 

سند] با ي  هر یک از آن دو [در طول سلسله سال قبل سماع کرده باشند، و تعداد راویانِ
تعداد راویان دیگري، مساوي و یکسان باشد، در این صورت، اولی به نسبت دو می علو

دارد و از او برتر و عالیتر است. و این موضوع در حق کسی که شیخش دچار اختالط و 
پرتی یا خرفتی و کورذهنی (ناشی از پیر شدن) شده، بیشتر مورد تأکیـد و توجـه    حواس

 گیرد. می قرار

 قسام نزول:ا -4

بنـابراین   ؛شود می اقسام نزول، پنج قسمت است که از ضد پنج قسمت علو شناخته
 وجود دارد.» نزول«، قسمی از اقسام »علو«در مقابل هر قسمی از اقسام 

 ؟:»نزول«یا » علو«فضیلت و برتري کدام یک بیشتر است:  -5

از » علو«ت و برتري فضیل -که جمهور نیز بدان معتقدند  -طبق قول صحیح  الف)

                                                 
است، هر چند که تعداد راویان یکی باشـد.  » تقدم وفات راوي«به هر حال، یکی از انواع علو نسبی،  -1

شنیده باشد، بر کسی کـه آن  » نجیب«از » ابن عباس«از » حالوي«را از » ند احمدمس«یعنی اگر کسی 
شنیده باشد، علو نسبی دارد، به دلیل اینکه سه » زینب دختر مکی«از » قرضی«از » جمال کتانی«را از 

. 253-254اند. علوم الحدیث، دکتـر صـبحی صـالح، صـص      نفر اول، قبل از سه نفر دوم فوت کرده
 [مترجم]
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حـدیث، کثـرت احتمـال     شود تا از ساحت می باعث» علو«بیشتر است. زیرا که » نزول«
(نـامطلوب و نخواسـتنی) بـه    » عنه مرغوب«، امري »نزول«خلل و نقص را دور سازد، و 

نـزول، شـوم و   « ؛»مؤالنـزول شـ«آید، [به همین خاطر] ابن مـدینی گفتـه اسـت:     می شمار
 »نامبارك است.

[ناگفته نماند که این موضوع زمانی قابل طرح است که] اسـناد [عـالی و نـازل] در    
 قوت و صحت، یکسان و مساوي باشند.

جدا شود، در این » اسناد عالی«از  ،1اي با دارا بودن فایده» اسناد نازل«گاه و هر ب)

 ق و برتري بیشتري خواهد داشت.، تفو»علو«از » نزول«صورت 

» اسناد عالی و نازل«تدوین و نگارش ي  کتابهایی که در زمینه مشهورترین -6

 اند: تحریر درآمدهي  به رشته

، کتابهـایی ویـژه و خـاص، کـه بـه      »ید عالی و نازلناسا«ي  به طور کلّی در عرصه

پرداختـه باشـند، وجـود نـدارد، بلکـه علمـاء و       » اسناد عالی و نازل«تدوین و نگارش 
انـد و   زایی از آن را براي نگارش و تحریر در نظر گرفتـه صاحب نظران اسالمی، فقط اج

انـد؛ و   اطالق نمـوده » ثالثیات«اند و بر آنها عنوان  به تألیف و تصنیف آن اجزاء پرداخته

احادیث و روایاتی است که تعداد راویان آن در بین مصنّف و »: ثالثیات«مرادشان نیز از 
بیانگر و روشنگر توجه و اهتمام علمـاء  فقط سه نفر باشد؛ و این موضوع   رسول خدا

 عبارتند از:» ثالثیات«و برخی از این  ؛است» اسانید عالی«به 

 ، تألیف ابن حجر.»ثالثيات البخاري«الف)  

                                                 
تر و عالمتر، نسـبت بـه    تر، و یا فقیه تر و متقن مثل اینکه رجال اسناد نازل، معتبرتر و مؤثقتر، یا حافظ -1

 باشد.» اسناد عالی«رجال 
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 ، تألیف سفّارینی.»محد بن حنبلثالثيات أ«ب)  
 
 

 مسلسل -2

 
 

 »:مسلسل«تعریف  -1

ل« الف) تعریف لغوي: لْسَ سَ ة«، اسم مفعول از »مُ لَ لْسَ يء ـاتصال الش«، و به معناي »اَلسَّ

 چیزهاي ردیف و پشت سـر هـم و بهـم پیوسـته]     .[اتصال چیزي به چیز دیگر »يءـبالش

 ؛فلزي بهم پیوسته] نیز به همین معنی آمـده اسـت  هاي  [حلقه »سلسلة احلديد«باشد. و  می

و هماننـدي و   اتصالي  ، از ناحیه»سلسـلة«به خاطر مشابهتش با  »مسلسل«گویی حدیث 
 یکسانی بین اجزاء، بدین اسم، نامگذاري شده است.

 وصفة أعىل  هإسنادهو تتابع رجال «عبارت است از: » مسلسل« ب) تعریف اصطالحی:

واة تارة، گـاهی در راویـان و    -حدیثی اسـت کـه اسـنادش    «؛ »أخرللرواية تارةً و حالة للرُ
[به تعبیـري دیگـر،    »یک حالت باشد.پی در پی بر یک صفت یا  -گاهی نیز در روایت 

ي  در تمام مقاطع سلسـله  -مسلسل: حدیثی است که در عبارت راویان، و یا در روایت 
سـمعتُ «گفتن یک جمله یا نشان دادن یک حالت یا صفت، تکـرار شـود. مثـل:     -سند 

 حـدثني فـالن، شـهد بـاهللاأ :حدثني فـالن قـال«و يا » سمعتُ فالنا... :سمعتُ فالناً، قال :فالناً، قال

خـذ آهـو و خـذ بلحيتـه، قـال حـدثني فـالنآهـو و حدثني فـالن«یا  »شهد باهللا حدثني فالن...أ :قال

 »]لخإبلحيته... 
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 شرح تعریف حدیث مسلسل: -2

شود که تک تـک راویـان بـه ترتیـب و      می مسلسل: به حدیثی گفته توضیح اینکه:
 ر یا کردار] باشند:داراي این خصوصیات مشترك [و مشابه در گفتا ،پیاپی

هنگـام   ،[یعنی تمام راویان .راویان در یک صفتي  اشتراك و یکنواختی همه الف)
 داراي خصوصیت مشترك و مشابهی در گفتار یا کردار باشند.] ،روایت

 راویان بر یک حالت.ي  یا اشتراك و یکنواختی همه ب)

 1در یک صفت باشند. راویان، در روایت داراي اشتراك و یکنواختیي  و یا همه ج)

 اقسام مسلسل: -3

گردد که مسلسل بر سه نوع است کـه عبارتنـد    می از شرح تعریف، واضح و روشن
 از:

 ؛[مسلســل، نسـبت بــه اوضـاع و احــوال راویـان حــدیث]   » الـرواة أحوالاملسلسـل بـ«

املسلسـل «و  ؛[مسلسل، نسبت به صفات و خصوصـیات راویـان]   »املسلسل بصفات الرواة«

 .[مسلسل، نسبت به خصوصیات و ویژگیهاي روایت] »الروايةبصفات 
 و چنانکه خواهد آمد، به بیان این انواع خواهیم پرداخت که عبارتند از:

 

 [مسلسل، نسبت به اوضاع و احوال راویان حدیث]: »الرواة أحوالاملسلسل ب«الف) 
 باشد: می و فعلیاوضاع و احوال راویان، یا قولی است و یا فعلی، و یا توأم با قولی 

                                                 
هـم نـام    ي سـند تـا بـه پیـامبر     به هر حال، مسلسل: حدیثی است که تمامی یا بیشتر افراد سلسله -1

یکدیگر باشند، یا تمامی راویان، اهل یک شهر باشند، یا همگان هنگـام روایـت، داراي خصوصـیت    
مشابهی در گفتار یا کردار باشند، و یا هر یک از راویان، از پـدر خـویش نقـل نمـوده باشـند. مثـل:       

ي  که الفاظ مزبور در یکان یکـان افـراد سلسـله    »يب...أخـربين أ :يب قالأخرب أ«و یا  »اهللا...أخربين فالن و«
 سند تکرار شده باشد و پی در پی بیاید. [مترجم]
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: مثـل حـدیث معـاذ بـن     »مسلسل نسبت به اوضاع و احوال قـولی راویـان  « -1

ىلع  عـّ� أا�  :حبك فقل يف دبر لك صالةأ� إيا معاذ! «بدو فرمود:   که پیامبر  جبل

 .1»حسن عبادتكو شكركو ذكرك
 ،-در تمـام مقـاطع سلسـله     -[و در این حدیث]، در قول هـر یـک از راویـان آن    

و یکی پـس از دیگـري بـه ترتیـب     اي  به طور پیاپی و زنجیره ،»حبّك فقـلأُ نا وأ«ي  جمله
 آمده است.

که  : مثل حدیث ابوهریره»مسلسل نسبت به اوضاع و احوال فعلی راویان« -2

 ».رض يوم السبتقال: خلق اهللا األو بوالقاسمأشّبك بيدي «گفت: 
هنگام روایت داراي  -مقاطع  سلسله  در تمام -[در این حدیث] هر یک از راویان 

و پیاپی، اي  خصوصیت مشابهی در عمل و کردار هستند و هر یک از آنها به طور زنجیره
کنـد   می به تشبیک دست [داخل کردن دست] در دست کسی که از او حدیث را روایت

قـال:  شـبك بيـدي و ك بيـدي فـالنشبّ «[و گفته است:  2[به طور عملی] پرداخته است،

 »]قال...و بوالقاسمأشبك بيدي  أبوهر�رة:الن، قال... قال ف
: مثـل حـدیث   »مسلسل نسبت به اوضاع و احـوال فعلـی و قـولی راویـان    « -3

يـؤمن بالقـدر حىت  يمان: ال�د العبد حالوة اإل قال رسول اهللا«که وي گفت:   انس

 حلّوهو رشهو منُت بالقدر خ�هآقال: و حليتهىلع  قبض رسول اهللاو مّره،و رّشه، حلّوهو خ�ه
 .3»مّرهو

در تمـام مقـاطع    -اي  [در این حدیث]، هر یک از راویان به طور پیـاپی و زنجیـره  

                                                 
 ، روایت کرده است.»وتر«این حدیث را ابوداود در  -1

 نقل کرده است. 42، ص »معرفة علوم احلديث«این حدیث را حاکم به طور مسلسل در  -2

 به طور مسلسل، روایت نموده است.  42ص  ،»معرفة علوم احلديث«این حدیث را حاکم در  -3
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هـر   [گرفتن ریش خویش] پرداخته و در قـولِ » قـبض حليتـه«[به طور عملی] به  -سلسله 

، »مـّرهو حلـّوهو رشهو منُت بالقدر خـ�هآ«ي  جمله -در تمام مقاطع سلسله  -یک از آنها 
 آمده و تکرار شده است.

 

 [مسلسل نسبت به صفات و خصوصیات راویان]: »املسلسل بصفات الرواة«ب) 

 نیز یا قولی است و یا فعلی:» صفات و خصوصیات راویان«

: مثل حـدیثی کـه بـه    »مسلسل نسبت به صفات و خصوصیات قولی راویان« -1

وارد شده است کـه در آن، در  » صفي  هقرائت و خواندن سور«طور مسلسل، پیرامون 

 تکرار شده است. »فقرأها فالنٌ هكذا«ي  سند تا به آخر، جلمهي  یکان یکان افراد سلسله

صـفات  « ؛»واهلم القولية، متقاربة بل متامثلـةحوأ ةصفات الرواة القوليو«عراقی گفته است: 
و خصوصیات قولی راویان با اوضاع و احوال قولی آنها، متقارب و نزدیک به هم، بلکـه  

 »باشند. می مشابه و همانند یکدیگر
: همانند همنـام بـودن   »مسلسل نسبت به صفات و خصوصیات فعلی راویان« -2

باشـد، و   »محمد«سند تا به آخر، نامشان ي  تمامی راویان؛ مثل اینکه تمامی افراد سلسله
تمـامی راویـان، توافـق و همـاهنگی و مطابقـت و یکنـواختی        یا اینکه در عنوان و لقبِ

» حـافظ «یا » فقیه«سند، عنوان و لقبشان ي  صورت بگیرد؛ مثل اینکه تمامی افراد سلسله
باشند؛ و یا اینکه تمامی راویان، اهل یـک شـهر باشـند،    »] فقهاء و یا حفّاظي  [و از زمره
 باشند.» مصر«یا » دمشق«سند تا به آخر، از ي  مامی افراد سلسلهمثل اینکه ت

 

 [مسلسل، نسبت به خصوصیات و ویژگیهاي روایت]:  »املسلسل بصفات الرواية«ج) 

، از این سه حال خالی نیست: »مسلسل نسبت به خصوصیات و ویژگیهاي روایت«

زمـان  «یا تعلق و ارتباط بـه  دارد و » الفاظ و عبارات اداي روایت«یا پیوند و ارتباط با 

 ».مکان روایت«و یا به » روایت
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: مثل اینکه در عبارت هر یک »الفاظ و عبارات اداي روایت«مسلسل نسبت به  -1

 »خربنـاأ«یـا   »سـمعتُ «ي  سـند، گفـتن جملـه   ي  از راویان در تمام مقاطع سلسله

اخربنـا فـالن، «يـا .» سمعتُ فالناً، قال سمعت فالناً، قـال سـمعتُ فالنـا..[«تکرار شود. 

 ]»قال اخربنا فالن، قال اخربنا فالن...

: مثل اینکه هر یک از راویان در تمـام مقـاطع   »زمان روایت«مسلسل نسبت به  -2

، پرداخته باشند، و همه آن حدیث روز عیدسند، به روایت حدیث در ي  سلسله

 نقل نموده باشند. روز عیدرا در 

سند تا به ي  : مثل حدیثی که تمام افراد سلسله»تمکان روای«مسلسل، نسبت به  -3
تصریح نمـوده باشـند. [و اجابـت دعـا در     » ملتزم«آخر، به اجابت دعا در مکان 

تکـرار شـده    -در تمام مقاطع  -سند ي  از یکان یکان افراد سلسله» ملتزم«مکان 
 باشد.]

 بهترین و برترین اقسام مسلسل: -4

ام مسلسل، قسمی است که در سماع، بر اتصال و به بهترین، برترین و کاراترین اقس
 هم پیوستگی سند و نبودن تدلیس، داللت کند.

 برخی از فواید مسلسل: -5

زیـاد بـودن ضـبط و    «، این است که چنین حدیثی، بیانگر »مسلسل«یکی از فواید 

 است.» اتقان راویان حدیث

 است؟:سند، شرط ي  آیا وجود تسلسل در تمام مقاطع سلسله -6

زیرا گـاهی تسلسـل در    ؛سند، شرط نیستي  وجود تسلسل در تمام مقاطع سلسله
 هذا مسلسـل«گویند:  می شود، ولی در این حالت می وسط، و گاهی نیز در آخر سند، قطع
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 »تسلسل این حدیث، تا فالن راوي است.« ؛»فالنإىل 

 ست!:هیچ گونه پیوند و ارتباطی بین تسلسل [حدیث] و صحت [آن] نی -7

از خلـل در تسلسـل و یـا ضـعف،     » مسلسل«افتد کـه   می به ندرت و خیلی کم اتفاق
 سالم و در امان بماند، گر چه اصل حدیث از غیرطریق تسلسل، صحیح باشد.

، به »مسلسل«تدوین و نگارش ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -8

 اند:  تحریر درآمدهي  رشته

حدیث مسلسل   85تألیف سیوطی. این کتاب، شامل ، »المسلسالت الکبري«الف) 
 است.

 .، تألیف محمـد عبـدالباقی ایـوبی   »المناهل السلسلۀ فی االحادیث المسلسلۀ«ب) 
 باشد. می حدیث مسلسل 212این کتاب، شامل 

 
 

 رواية األكابر عن األصاغر -3

 

لم و از لحاظ سن و سال و ع -[روایت بزرگترها  رواية األكابر عن األصاغر -3

 از کوچکترها؛ مانند: روایت استاد از شاگرد.] -دانش 

 »:رواية األكابر عن األصاغر«تعریف  -1

[بزرگتـر، سـالمندتر، مهمتـر]، و    » اکبـر «، جمـع  »کـابر األ« الف) تعریـف لغـوي:  
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روایت بزرگترهـا از  «[کوچکتر، جوانتر، خردتر]، و به معناي: » اصغر«، جمع »صاغراأل«

 است.» کوچکترها

رواية الشخص «، عبارت است از: »رواية األكابر عن األصاغر« تعریف اصطالحی:ب) 

روایت کردن شـخص از کسـانی کـه از    «؛ »احلفـظو يف العلمأو  الطبقةو عمن هودونه يف السن
 »تر باشند. وي، از لحاظ سن و طبقه، یا علم و حفظ پائین

 شرح تعریف: -2

حدیث را روایت کنـد کـه از وي، از لحـاظ سـنّی      یراوي از شخص توضیح اینکه:
 تر باشد. کوچکتر و از لحاظ طبقه، پائین

همانند  -و روایت کردن شخص از کسی که از وي، از لحاظ طبقه پائین تر است  -
 کند. این است که صحابی از تابعی [و یا تابعی از تبع تابعین] و امثال آن، روایت

ل نماید که از لحاظ علمی و حفـظ و اتقـان، از   حدیث را نق یو یا راوي، از شخص
وي پائین تر باشد. مثل: روایت فرد عالم و حافظ از شیخ؛ گر چه این شیخ از لحاظ سن 

 و سال، از فرد عالم و حافظ بزرگتر باشد.
شایان ذکر است که صرفاً سالخوردگی و مسنّی، و یا پیشقدم بودن در طبقه، بـدون  

از لحاظ علمی، مساوي و یکسان باشند، بـراي نامیـدن آن بـه    روي عنه، اینکه راوي و م
روایـت بزرگترهـا از   «باشند، [بلکـه زمـانی    نمی کافی و بسنده» روایت اکابر از اصاغر«

گر چه این شیخ از لحاظ  -کند که فرد عالم و حافظ، از شیخ  می ، تحقق پیدا»کوچکترها
ثی را روایـت کنـد.] و مثالهـا و    حـدی  -سن و سال از فرد عالم و حافظ، بزرگتـر باشـد   

 سازد. می آتی، این قضیه را بیشتر واضح و روشنهاي  نمونه

 »:رواية األكابر عن األصاغر«اقسام و مثالهاي  -3

 تقسیم نمائیم که عبارتند از: ،را به سه قسم »رواية األكابر عن األصاغر«ممکن است که 
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او]، از لحـاظ سـنی و پیشـقدمی و    روي عنه [روایت شده از اینکه راوي از م الف)
پیشتازي در طبقه، بزرگتر و برتر باشد (و فرد راوي از نظر علمی و حفظ و اتقان نیـز از  

روي عنه باالتر باشد.)م 
ـ   ب) روي عنـه، بیشـتر باشـد. ماننـد     اینکه قدر و منزلت و شأن و جایگـاه راوي از م

 1مالک از عبداهللا بن دینار.روایت حافظ عالم از شیخ مسنِّ غیرحافظ. مثل روایت 
اینکه راوي از لحاظ سنّی و قدر و منزلت، بزرگتر و برتر از مـروي عنـه باشـد.     ج)

یعنی راوي هم از لحاظ سنّی از مروي عنه بزرگتر باشد، و هم از نظـر علـم و دانـش و    
 2حفظ واتقان از او برتر و واالتر باشد. مثل روایت برقانی از خطیب.

 »:رواية األكابر عن األصاغر«هاي  برخی از صورت -4

 : مثل روایت عبادله و دیگر صحابه از کعب احبار.الف) روایت صحابه از تابعین 

 : مثل روایت یحیی بن سعید انصاري از مالک.ب) روایت تابعی از تبع تابعین 

 »:رواية األكابر عن األصاغر«برخی از فوائد  -5

زیرا  ؛اوي، برتر و بزرگتر و واالتر و مهمتر استروي عنه از رتا تصور نشود که م الف)
باشد. می روي عنه از فرد راوي، برتر و بزرگترکه غالباً اینطوري است که فرد م 

سند، تغییر و تبدیل و قلـب و تحـول رخ   ي  تا چنین گمان نشود که در سلسله ب)

» اکـابر « [کوچکترهـا] از » اصـاغر «داده است، چرا که سنّت و عادت چنـین بـوده کـه    

                                                 
آیـد؛   مالک، امام و پیشوایی حافظ است؛ و عبداهللا بن دینار، فقط یک شیخ روایت کننده به شمار می -1

 گر چه از لحاظ سنّی از مالک بزرگتر است.
سـتاد  چرا که برقانی از لحاظ سنّی و قدر و منزلت از خطیب بزرگتر و برتر است؛ زیـرا او شـیخ و ا   -2

 تر است. شود و از او داناتر و عالم خطیب محسوب می
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 پردازند. می [بزرگترها] به نقل روایت

تألیف » رواية األكابر عن األصاغر« ي زمینه در که کتابهایی مشهورترین -6

 اند: شده

» رواية األكابر عن األصاغر«تدوین و نگارش ي  از مشهورترین کتابهایی که در زمینه

االبـاء عـن و بر عـن االصـاغر،امـارواه االكـ«توان بـه کتـاب    می اند، تحریر درآمدهي  به رشته

 ق) اشاره کرد. . ه 403، تألیف حافظ ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم وراق (متوفی »االبناء
 
 

 بناءباء عن األرواية اآل -٤
 [روایت پدران از پسران]

 
 

 »:رواية اآلباء عن األبناء«تعریف  -1

حـدیث از پسـرش   سند حدیث، پدري یافت شود که به روایت ي  اینکه در سلسله
 پرداخته باشد.

 »:رواية اآلباء عن األبناء«مثال  -2

نقل کرده که وي » فضل«از پسرش:   همانند حدیثی که عباس بن عبدالمطلب

 «گفت: 
َ
 ».مجع ب� الصالت� باملزدلفة نَّ رسول اهللاأ
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 »:رواية اآلباء عن األبناء«برخی از فواید  -3

ل، و سند حدیث، تغییر و تبـدیل و قلـب و تحـو   ي  تا چنین تصور نشود که در سلسله
 چرا که اصل این است که پسر از پدرش روایت کند؛ ؛خطا و اشتباهی رخ داده است

روايـة األكـابر ] با نوع قـبلش [=  رواية اآلباء عـن األبنـاءو این نوع از علوم حدیث [= 

کـه علـم و   نظران اسالمی اسـت   ]، بیانگر تواضع و فروتنی علماء و صاحبعن األصاغر

گر چه از لحاظ قدر و منزلت و سن و سال از آنها پائین بودنـد   -دانش را از هر شخصی 
، و »مـن قـال  «توجه داشتند نه » ما قال«داشتند، [و هماره به  می گرفتند و دریافت فرامی -

 ».]من قالإىل  التنظرو ما قال إىل انظر«گفتند:  می پیوسته چنین

 :اند تألیف شده» رواية اآلباء عن األبناء«ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -4

، بـه  »رواية اآلباء عـن األبنـاء«تدوین و نگارش ي  از مشهورترین کتابهایی که در زمینه

تـألیف خطیـب   ، »روايـة اآلبـاء عـن األبنـاء«تـوان بـه کتـاب     می ،اند تحریر درآمدهي  رشته
 بغدادي، اشاره کرد.
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 باءبناء عن اآلرواية األ -٥
 [روایت پسران از پدران]

 
 

 »:رواية األبناء عن اآلباء«تعریف  -1

سند حدیث، پسري یافت شود کـه فقـط بـه روایـت حـدیث از      ي  اینکه در سلسله
 روایت نماید.» از پدرش، از جدش«و یا اینکه حدیث را  ؛پدرش پرداخته باشد

 »:رواية األبناء عن اآلباء«مهمترین نوع  -2

، نوعی است که در آن به اسم پـدر، یـا جـد    »رواية األبناء عن اآلبـاء«و مهمترین نوع 
نیاز بـه تحقیـق و بررسـی پیرامـون      ،چرا که در این صورت ؛[پدر بزرگ] تصریح نشود
 شود. می شناخت اسمش، احساس

 »:رواية األبناء عن اآلباء«انواع  -3

 بر دو نوع است:» رواية األبناء عن اآلباء«

راوي فقط از پدرش، حدیث را روایت نماید [بدون اینکه در روایت حدیث،  الف)

روایـت ابـی العشـراء از    «افتـد، مثـل:    مـی  از جد نامی ببرد.] و این مورد زیـاد اتفـاق  

 1».پدرش

راوي از پدرش از جدش؛ و یا از پدرش از جدش از جد جدش الـی آخـر...،    ب)

                                                 
اسـامه پسـر   «پیرامون اسم ابی العشراء و پدرش اختالف وجود دارد، و مشهور ایـن اسـت کـه وي     -1

 است.» مالک
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 .1»روایت عمرو بن شعیب از پدرش از جدش«حدیث را روایت نماید. مثل: 

 »:رواية األبناء عن اآلباء«برخی از فواید  -4

؛ »جـد «یا » پدر«ي شناخت اسم  جستجو و تحقیق و کاوش و پژوهش درباره الف)
 ي سند حدیث]، تصریح نشده باشد. اسم آنها [در سلسلهدر صورتی که به 

جد «[پدر بزرگ پسر] است و یا » جد ابن«؛ که آیا او »جد«معین نمودن مفهوم  ب)
 [پدر بزرگ پدر].» أب

» رواية األبناء عن اآلباء«ي تدوین و نگارش  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -5

 اند: ي تحریر درآمده به رشته

 ، تألیف ابونصر عبید اهللا بن سعید وائلی.»بائهمآبناء عن واية األر« الف)

همن رو عن أ«جزء  ب)  ، تألیف ابن ابی خیثمه.»بيه عن جدّ

يش املعلم يف من رو«کتاب ج)  ه عن النبي عن أالوَ  ، تألیف حافظ عالئی.»بيه عن جدّ
  

                                                 
پـس جـد    ».عمرو بن شعيب بن حممد بن عبـداهللا بـن عمـرو بـن العـايص«نسب [کامل] عمرو، چنین است:  -1

نظران اسالمی، پـس از تحقیـق و بررسـی و کنـد و کـاو       ولی علماء و صاحب است؛» حممـد«عمرو، 

ه«اند که ضمیر  دریافته [پـدر بـزرگ   » جـده «گردد، پس در این صورت، مـراد از   به شعیب برمی» جدّ

 باشد. صحابی مشهور می »عبداهللا بن عمرو«او]، 
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 »قرانرواية األ«و » مدبج« -6

 
 

 »:أقران«تعریف  -1

و بـه  » قـرین «جمـع  » اقران«آمده:  1»القاموس«همچنانکه در  تعریف لغوي: الف)

[همنشین، همراه، یار و همدم، مـالزم و معاشـر، و رفیـق و دوسـت]     » مصاحب«معناي 
 است.

؛ »اإلسـنادو املتقـاربون يف السـنّ «عبـارت اسـت از:   » اقـران « ب) تعریف اصـطالحی: 
ر مالقات شیخ] با یکدیگر، متقارب و نزدیک [د 2راویانی که در سنّ و سال، و در اسناد«

 »به هم باشند.

 »:رواية األقران«تعریف  -2

، این است که راوي، حـدیثی را از کسـی روایـت کنـد کـه سـن و       »روایت اقران«
در مالقات  -در اسناد و استادشان، یکی باشد. [یعنی یکی از دو نفري که در سن و سال 

 دیگري نقل حدیث نماید.] اند، از با همدیگر مساوي -شیخ 
که هر دو قرین یکدیگرند؛ ولی مـا  » روایت سلیمان تیمی از مسعر بن کدام«مثل: 

                                                 
 .260، ص 4القاموس، ج  -1
که هر دو از شیوخ یک طبقـه، حـدیث را فـرا گرفتـه باشـند.      این است » تقارب در اسناد«منظور از  -2

 [یعنی در مالقات شیخ و در استاد با یکدیگر برابر باشند.]
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در این زمینه که مسعر به نقل حدیث از تیمی پرداخته باشد، اطالعی در دسـت نـداریم   
 [بلکه اطالع ما در این زمینه، فقط در همین حد است که سلیمان تیمی از مسعر به نقل و

روایتی یـک طرفـی اسـت.    » اقران«شود که  می روایت حدیث پرداخته است. و مشخص
کند. و براساس تحقیقی  می فقط یکی از دو قرین از دیگري نقل حدیث» اقران«یعنی در 

شود که فقط سلیمان تیمی از مسـعر نقـل حـدیث کـرده      می که صورت گرفته، مشخص
 است.]

 »:مدبج«تعریف  -3

[آرایـش  » تزیین«، و به معناي »تدبیج«، اسم مفعول از »مدبج« لغوي:الف) تعریف 

باشـد.   می »دو گونه«یعنی » دیباجتی الوجه«، مشتق از »تدبیج«و تزیین نمودن] است. و 

ـ  را به این عنوان، بدان خاطر نامگذاري نموده» مدبج«و  روي عنـه  اند، زیرا که راوي و م
 برابرند، همانگونه که دو گونه با یکدیگر یکسان و برابرند.[در سن و استاد] با یکدیگر 
ن يـروي القرينـان كـل واحـدٍ مـنهام أ«، عبارت است از: »مدبج« ب) تعریف اصطالحی:

که هم از نظر سن و سال با هم برابرند و هم از لحـاظ   -اینکه دو نفر راوي « ؛»خرعن اآل
هر دو حدیث را از یکدیگر روایت کنند. [یعنـی هـر یـک از دو     -استاد و مالقات شیخ 

 »1قرین از یکدیگر، نقل حدیث کنند.]

 »:مدبج«مثالهایی براي  -4

                                                 
، »مـدبج «روایتی اسـت یـک طرفـی، و    »: اقران«، مشخص شد که »مدبّج«و  »رواية األقران«از تعریف  -1

» اقـران «دبج نیست. چـرا کـه در   روایتی است دو طرفی. پس هر مدبجی اقران است، اما هر اقرانی م
هر یک از دو قرین از یکـدیگر  » مدبج«کند، ولی در  فقط یکی از دو قرین از دیگري نقل حدیث می

 نمایند. [مترجم] نقل حدیث می



 باب چهارم: اسناد و متعلقات آن ۴۰۱  1تیسیر مصطلح الحدیث  
 

401 

و روایـت   ؛ بـوهریره از ا ل: روایـت عایشـه  الف) مدبج در میـان اصـحاب  
 اند.] [که هر دو از یکدیگر حدیث را روایت کرده  لاز عایشه  ابوهریره

و روایت عمـر بـن    ؛: روایت زهري از عمر بن عبدالعزیزب) مدبج در میان تابعین
 اند.] عبدالعزیز از زهري [که هر دو از یکدیگر به نقل حدیث پرداخته

و روایت اوزاعـی از مالـک    ؛وایت مالک از اوزاعی: رج) مدبج در میان تبع تابعین
 اند.] [که هر دو از یکدیگر حدیث را نقل کرده

 »:مدبج«و » رواية األقران«برخی از فواید  -5

 1سند حدیث، زیادتی رخ داده است.ي  تا چنین تصور نشود که در سلسله الف)

صـورت گرفتـه و   سند، تغییـر و تبـدیلی   ي  تا چنین گمان نشود که در سلسله ب)

 .2تبدیل شده است» واو«به » عن«

تألیف » مدبج«و » رواية األقران«نگارش ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -6

 اند: شده

 ، تألیف دار قطنی.»المدبج«الف) 

 ، تألیف ابوالشیخ اصفهانی.»رواية األقران«ب) 

                                                 
چرا که اصل این است که شاگرد از استادش روایت کند. پس هر گاه راوي از قرین خود حـدیثی را   -1

] اطالع و آگاهی نداشـته  قرانرواية األه به این نوع [از علوم حدیث = روایت نماید، چه بسا کسی ک
، زیادتی از طرف ناسخ [کسی که از روي کتاب یـا  »قرینِ مروي عنه«باشد، چنین گمان کند که ذکر 

 اي نسخه بردارد] است. نوشته
حـدثنا «ل روایـت  یعنی تا فرد شنونده یا خواننده، پیرامون اسناد حدیث دچار این تصور نشود که اص -2

استفاده کـرده و گفتـه    »عن«از  »واو«بوده، ولی راوي دچار خطا و اشتباه شده و به جاي  »فالنفالن و
 ».حدثنا فالن عن فالن«است: 
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 سابق و الحق -7

 
 

 »:سابق و الحق«تعریف  -1

[پیشـین،  » متقـدم «و به معنـاي  » السبق«اسم فاعل از » سابق« تعریف لغوي:الف) 

[دیـر اتفـاق   » متأخر«، و به معناي »اللحاق«، اسم فاعل از »الحق«لی] است؛ و پیشتاز، او
 باشد. می افتاده، در پشت قرار گرفته، با تأخیر، دیر]

مـراد از  مـوده؛ و  اي اسـت کـه زودتـر فـوت ن     کننده ؛ فرد روایت»سابق«و مراد از 

 اي است که دیرتر فوت کرده و چهره در نقاب خـاك کشـیده   : فرد روایت کننده»الحق«
 است.

ان يشـرتك يف الروايـة عـن «، عبارت است از: »سابق و الحق« ب) تعریف اصطالحی:

 ».شيخ، اثنان تباعد ما بني وفاتيهام
اسـتادي روایـت کننـد کـه     اینکه دو نفر [دو قرین]، حدیثی را به طور مشـترك از  «
 1»بین فوت این دو نفر راوي، زیاد باشد.ي  فاصله

 »:سابق و الحق«مثال براي  -2

                                                 
گفته است: آخرین فاصله بین فوت دو قرین که در سماع از شیخی  52ابن حجر در شرح نخبۀ ص  -1

 [مترجم] اند، یکصد و پنجاه سال است. شرکت داشته
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 1»محمد بـن اسـحاق سـراج   «بخاري و خفّاف، روایاتی را به طور مشترك از  الف)
 بین فوت بخاري و خفّاف، یکصد و سی و هفت سال یا بیشتري  اند که فاصله نقل نموده

 2باشد. می
ري و احمد بن اسماعیل سهمی، روایاتی را به طور مشـترك از امـام مالـک    زه ب)
بین فوت زهري و احمد بن اسماعیل سهمی، یکصـد و سـی و   ي  اند که فاصله نقل کرده
 . ه 259ق درگذشت و سهمی به سـال   . ه 124باشد. زیرا که زهري به سال  می پنج سال

 اع گفت.ق چهره در نقاب خاك کشید و دار فانی را ود
از طرفی زهري، از لحاظ سنی از مالک بزرگتر بود، چـرا کـه وي از    توضیح اینکه:

از این  ؛شد می تبع تابعین محسوبي  آمد، و مالک نیز از زمره می تابعین به شماري  زمره
 »روایت اکابر [بزرگترها] از اصاغر [کوچکترهـا] «، از باب »روایت زهري از مالک«رو 
و از سویی دیگر، سـهمی از نظـر    -پیشتر به این موضوع اشاره رفت چنانکه  -باشد  می

سنّی از مالک کوچکتر بود، و عالوه از این، سهمی عمر طوالنی داشت، چرا که عمر وي 
به نزدیکی صد سال رسیده بود، و به این دلیل است که تفاوت زیادي بین وفات سهمی 

 خورد. می و وفات زهري به چشم
، »راوي سـابق «گیري کرد که]  توان چنین نتیجه تر [می تر و واضحو به تعبیري روشن

آیـد کـه ایـن     می ، شاگرد وي به شمار»راوي الحق«شیخ [استاد] این فرد مروي عنه، و 
 شاگرد عمر طوالنی کرده و زندگی درازي داشته است.

                                                 
. ق چهره در نقاب خـاك کشـید، و     ه 313. ق دیده به جهان گشود و به سال   ه 216سراج به سال  -1

 سال عمر کرد. 97در کلّ 
یـا   393. ق درگذشت و ابوالحسن احمد بن محمد خفّاف نیشابوري به سال   ه 256بخاري به سال  -2

 وداع گفتند. [بنا به اختالف روایات]، دار فانی را 395و یا  394
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 »:سابق و الحق«برخی از فواید  -3

 تثبیت نمودن حالوت و شیرینی علو اسناد در قلوب. الف)

 تا چنین تصور نشود که سند الحق، دچار انقطاع شده است. ب)

، »الحق«و » سابق«تدوین و نگارش ي  مشهورترین کتابهایی که در عرصه -4

 اند:  تألیف شده

ـ  مـی  اند، تحریر درآمدهي  از مشهورترین کتابهایی که در این زمینه به رشته وان بـه  ت
 ، تألیف خطیب بغدادي اشاره کرد.»السابق و الالحق«کتاب 

 



 

 فصل دوم:

 »شناخت روات«

 
 شود:] [شناخت روات، شامل این موارد می

 [شناخت صحابه] الصحابة معرفة -1

 [شناخت تابعین] معرفة التابعني -2

 [شناخت راویان برادر و خواهر در هر طبقه از طبقات] خواتاألمعرفة اإلخوة و -3

 ترقفمتفق و م -4

 مؤتلف و مختلف -5

 متشابه -6

 مهمل -7

 [شناخت راویان مبهم] معرفة املبهامت -8

فقط یکنفر حدیثی را از آنها روایت نموده [شناخت راویانی که  معرفـة الوحـدان -9

 است.]

[شناخت راویـانی کـه بـا نامهـا و القـاب       و صفات خمتلفةأسامء أمعرفة من ذكر ب -10

 شود] می مختلف از آنها یادهاي  متعدد، و ویژگیها و کنیه

نمعرفة املفردات من األ -11 [شناخت راویـانی کـه داراي اسـم،     لقابو األ ىسامء و الكُ

و جز آنها دیگر کسـی از راویـان    -مفرد  -و لقب مختص به خود هستند کنیت 

 داراي این اسم، لقب و کنیت نیست]

[شناخت نامهاي راویانی که با کنیه شهرت پیـدا   همأسامء من اشتهروا بكنامعرفة  -12
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 اند] کرده

 [شناخت القاب راویان] لقابمعرفة األ -13

[شناخت راویان و محدثینی که به غیـر پدرانشـان    بائهمآغري  إىلمعرفة املنسوبني  -14

 منسوبند]

[شـناخت راویـانی کـه از حیـث نسـبت،       خالف ظاهرها عىلمعرفة النسب التي  -15

 باشند.] می رسند و نسبتشان برخالف ظاهر آنها می غیرعادي به نظر

 [آشنایی با تاریخ و سرگذشت راویان] معرفة تواريخ الرواة -16

[شناخت راویانی که دچار کم هوشی و حواس پرتی  من الثقات معرفة من خلّط -17

 اند] و درآمیختگی و اختالل حواس شده

 [شناخت طبقات علماء و راویان] معرفة طبقات العلامء والرواة -18

 [شناخت موالی از میان راویان و علماء] العلامءمعرفة املوايل من الرواة و -19

 [شناخت راویان ثقه و ضعیف] الرواةالضعفاء من معرفة الثقات و -20

 [شناخت وطن و سرزمین راویان] بلداهنممعرفة أوطان الرواة و -21
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 [شناخت صحابه] معرفة الصحابة -1

 
 

 تعریف صحابه: -1

 »الصـحبة«در لغـت، مصـدر اسـت و بـه معنـاي      » صـحابه « الف) تعریف لغـوي: 
ي  باشـد. و واژه  مـی  [دوستی، رفاقت، همراهی، یار و همـدم شـدن، معاشـرت، گفتگـو]    

و » اصـحاب «نیز به همین معنا آمده است. و جمـع آن بـر وزن   » صاحب«و » صحابی«

[جمع] نیز زیاد مورد اسـتعمال  » اصحاب«[مفرد]، به معناي » صحابه«است؛ و » صحب«
که  -» اصحاب«ي  به معناي واژه -که مفرد است  -» صحابه«ي  گیرد. [یعنی واژه می قرار

را » صحابه«افتد که کسی  می شود. و زیاد اتفاق می زیاد به کار برده -جمع صحابه است 
 به کار برده و منظورش جمعی از صحابه است.]

را   در اصطالح، به کسی گویند که پیامبر اکـرم  صحابی ب) تعریف اصطالحی:
دار کرده، و بر اسالم نیز مرده باشد؛ گر چه در ایـن فاصـله،   در حال اسالم مالقات و دی

ایمان آورد و   ارتدادي نیز رخ داده باشد؛ بنا به قول صحیح. [یعنی اگر فردي به پیامبر
ایشان را مالقات نمود، و سپس از اسالم برگشت و مرتـد شـد، و در آخـر، دوبـاره بـه      

 گفتـه » صحابی«از هم به چنین فردي، آغوش اسالم بازگشت و از ارتدادش توبه نمود، ب
 1شود.] می

                                                 
باشـد، امـا    اسـت و داراي معـانی زیـادي مـی    » صاحب«منسوب به » صحابی«از نظر لغوي و لفظی،  -1

ي مشترکی در تمام معناهـایی کـه بـراي آن ذکـر شـده اسـت، وجـود دارد و آن، ایـن اسـت:           نقطه
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 آن:ي  و فایده» شناخت صحابه«اهمیت  -2

، علمی بس مهم و اساسی و بـزرگ و بنیـادین اسـت کـه در آن     »شناخت صحابه«
فواید و نکاتی ارزنده و مفید به ودیعه نهاده شده است. و یکی از فواید مهم آن، شناخت 

 است.» مرسل«از » متصل«

]،  صحابی [با پیامبر گرامی اسالم» صحبت و همراهی«اي  وسیله به چه -3

                                                                                                                            
 ».مالزمت، همنشینی و اطاعت«

کسـی را گوینـد   » صـحابی «اند،  یان نمودهاما تعریف اصطالحی آن، براساس تعاریفی که علماي اصول ب
باشـد، همچـون ام    او را دیده باشد. (منظـور افـراد نابینـا مـی     را دیده و یا اینکه پیامبر که پیامبر

 مکتوم) و به اسالم گرویده و بر همان حالت ایمان فوت کرده باشد.
اند، امـا جـزو    را دیده امبرپس براساس این تعریف، افرادي مانند ابوجهل و ابولهب و... هر چند پی 

 اند. صحابه نیستند چون، بر ایمان نمرده
یک حدیث یا یک کلمه روایت کرده یا به حال ایمـان او   هر کس از پیامبر«شیخ ابن حجر گوید:  

را ببیند و بر اسالم بمیرد، چه همنشـینی او   را دیده باشد، از صحابه است. هر کس با ایمان، پیامبر
داشته باشد یا نه، در غـزوه و جنگـی شـرکت     بسیار یا کم باشد، روایت از آن حضرت با پیامبر

کرده باشد یا نه. هر کس او را دیده و با او ننشسته یا به دلیل مانعی، او را ندیده باشد، همـه و همـه   
 اند: گفته» ي کرام تعداد صحابه«ي  نظران اسالمی درباره و علماء و صاحب» از صحابه هستند.

سال فعالیت دعوت و تبلیـغ را انجـام داده و در ایـن مـدت توانسـتند افـرادي را        23مدت  پیامبر 
 شوند. ي تاریخ، به عنوان اسوه و الگو و نمونه شناخته می تربیت نمایند که براي همیشه

هزار نفـر   144یا  124تعداد این افراد از سال اول تا سال بیست و سوم بعثت، رو به افزونی و نهایتاً به  
 رسیده است.

نفر،  1500نفر، در هنگام صلح حدیبیه  313» بدر«نفر بود. در جنگ  40تعداد صحابه در سه سال اول،  
هـزار نفـر؛ و در    70» تبـوك «هزار نفر، در جنگ  12» حنین«هزار نفر، در جنگ  10در وقت فتح مکه، 

هـزار نفـر    144یا  124ن بزرگواران تعداد ای - یعنی آخرین سال زندگانی رسول خدا -الوداع  حجة
 [مترجم] بوده است.
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 شود؟: می شناخته

 ، به یکی از این امور پنج گانه، شـناخته »] صحبت و همراهی صحابی [با پیامبر«
 شود که عبارتند از: می

 مبشره.ي  و سایر عشره ، عمر بن خطاب ، مانند ابوبکر صدیق الف) تواتر:

 . و عکّاشۀ بن محصن ، مانند ضمام بن ثعلبۀ ب) شهرت:

 است.]  پیامبري  صحابه ،خبر دادن فردي از صحابه [به اینکه فالنی ج)

پیامبر گرامـی  ي  صحابه ،خبر دادن فردي مؤثق و معتبر از تابعین [به اینکه فالنی د)
 است.]  اسالم

اسـت. البتـه     پیـامبر اصـحاب  ي  خبر دادن خود فرد بـه اینکـه وي از زمـره    هـ)
 1مشروط بر اینکه وي فردي عادل، و ادعایش نیز قابل تصور و محتمل باشد.

 عادل بودن تمامی صحابه: -4

نظران اسالمیِ معتمد، تمامی صـحابه عـادل    به اجماع علماي مورد اعتبار و صاحب
انـد و یـا از    شـده هـا قـاطی    ي افرادي باشند که در فتنه هستند؛ خواه این صحابه از زمره

و بعد از  ي خالفت عثمان یعنی دورهها [ ي افرادي باشند که خویشتن را از فتنه جمله
اند و بدانها نزدیک  آن که اهواءو حزبگرایی، امت اسالمی را در برگرفت] دور نگه داشته

 ي آنها عادل هستند و خداوند متعال عدالت آنان را در قرآن بـه اثبـات   اند. [و همه نشده

                                                 
را » صحبت و همراهی بـا پیـامبر  «، ادعاي مثل اینکه پیش از سپري شدن صد سال از وفات پیامبر -1

نماید. ولی اگر ادعاي صحبت و همراهی را در وقتی دیرتر از این نمود، در ایـن صـورت، ادعـایش    

که بعد از گذشت شش قرن از هجرت (ششصد سال بعد از » اهلنـديرتن «پذیرفتنی نیست. همانند: 
نمود. و در حقیقت همچنانکه عالمـه ذهبـی   » صحبت و همراهی با پیامبر«) ادعاي وفات پیامبر

 گر و مکّار است. شیخی دروغگو و شیاد و حیله» رتن الهندي«گفته،  54ص  2ج » المیزان«در 
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آنان را ستایش و تمجید فرموده است. از جمله  ،ي قرآن رسانده و در بیشتر از یک سوره
به خصوص مهاجرین و انصار و اصـحاب بیعـۀ الرضـوان را بـه     » فتح«ي  در آخر سوره

در چندین حدیث بـه بیـان     ستایش خود مختص نموده است. و رسول گرامی اسالم
داري  تاریخ پاك اسالم نیز گواه عدالت و امانتعدالت و امانت آنان پرداخته و سیرت و 

 باشد.] می آنان
پـردازي در   ، این است که آنها از اینکه به عمـد بـه دروغ  »عدالت صحابه«و معناي 

کردند و از انحراف و کجروي و فساد و بیراهه  می روایت بپردازند، اجتناب و خودداري
شدند تـا   نمی جستند و مرتکب اموري می نمودند و دوري می رفتن در روایت نیز، پرهیز

 اعتبـار و قبولیـت بیفتـد؛ پـس بـدین گونـه      ي  انجام آنها، روایتشان از درجهي  به ذریعه
هاي  بدون بدوش کشیدن سختی -توان چنین نتیجه گرفت که تمامی روایات صحابه  می

هـا کـه   مورد قبول است؛ و در مورد افرادي از آن -تحقیق و بررسی در مورد عدالت آنها 
توان چنین نتیجه گرفت که به خاطر حسن ظن بـدانها، امـر    می اند، قاطی شدهها  در فتنه

 شود که هر یـک از آنهـا در ایـن اجتهادشـان مـأجور      می هر یک از آنها بر اجتهاد حمل
 آیند. می به شمار» خیر القرون«ي  باشند، چرا که آنها حامالن شریعت و از زمره می

 اند: ش از دیگران حدیث روایت کردهکه بیهایی  صحابی -5

هستند که بـیش از دیگـران بـه روایـت     هایی  صحابیي  شش تن از صحابه از زمره
 اند، و این شش نفر به ترتیب عبارتند از: حدیث پرداخته

حدیث. از وي بیش از سیصـد مـرد نیـز     5374: تعداد مرویات:  الف) ابوهریره
 اند. حدیث نقل نموده
 حدیث. 2630تعداد مرویات: :  ب) ابن عمر

 حدیث. 2286: تعداد مرویات:  ج) انس بن مالک
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 حدیث. 2210: تعداد مرویات:  المؤمنین عایشهام   د)

 حدیث. 1660: تعداد مرویات:  ابن عباس هـ)

:  ابوسـعید خـدري  حـدیث. [و   1540: تعداد مرویـات:   و) جابر بن عبداهللا
 حدیث] 1170تعداد مرویات: 

 دادند: می که بیش از دیگران، فتواهایی  بیصحا -6

نقل شده است، و پس از ایشان، اکثر فتواها   بیشتر فتواهاي صحابه، از ابن عباس
مسـروق، بزرگـان علمـاي    ي  اند کـه بنـا بـه گفتـه     از بزرگان علماي صحابه روایت شده

 اند؛ وي در این زمینه گفته است: صحابه، شش نفر بوده
ابـن و يب الـدرداءأزيـد بـن ثابـت وو يب بـن كعـبأو عـيلو سـتة: عمـرإىل  علـم الصـحابة ىانته«

 .»عبداهللا بن مسعودوعىل  إىل علم الستة ىمسعود، ثم انته
زید بن   ابی بن کعب ، علی ، شود: عمر می علم صحابه، به شش نفر ختم«
و عبداهللا بن   و علم این شش نفر نیز به علی . مسعود و ابن ، ابودرداء ، ثابت

 »گردد. ختم می مسعود

 کیست؟» عبادله« -7

باشد، و » عبداهللا«، هر آن کسی از صحابه است که اسمش »عبادله«در اصل، مراد از 

رسـد؛ ولـی در    می است، به نزدیکی سیصد نفر» عبداهللا«هایی که اسمشان  تعداد صحابی

باشد.  می »عبداهللا«چهار نفر از صحابه است که اسم هر یک از آنها  »عبادله«اینجا مراد از 
 و این چهار نفر عبارتند از:

 
 .ب عبداهللا بن عمر الف)

 .بعبداهللا بن عباس ب)
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 .ب عبداهللا بن زبیر ج)

 .ب عبداهللا بن عمرو بن العاص د)
 

ي  زمـره و امتیاز و ویژگی این گروه از صحابه بر دیگـران، ایـن اسـت کـه آنهـا از      
ي  به تأخیر افتاده که [از ناحیـه اي  آیند که وفاتشان به گونه می اي به شمار علماي صحابه

مسلمانان و افراد تازه مسلمان] احساس نیاز به علم و دانش آنهـا شـده اسـت [و بـدین     
و منبع مورد اعتمـادي  پژوهان  گاهی براي حدیث جویان و تکیه گونه مرجعی براي دانش

قرار گرفتند] و بدین ترتیب، از این طریق، داراي شهرت و آوازه و امتیاز  براي مسلمانان
 بر فتوایی به اتفاق نظر برسند، گفتـه » عبادله«باشند. پس هر گاه  می و ویژگی بر دیگران

 »این فتوا براساس قول عبادله است.« ؛»هذا قول العبادلة«شود:  می

 آمار صحابه: -8

صـحابه وجـود نـدارد، ولـی در ایـن زمینـه، آراء و        در اینجا آمار دقیقـی از تعـداد  
 از علماء و صاحب نظران اسالمی، مطـرح شـده اسـت کـه از مجمـوع آنهـا      هایی  نظریه

توان چنین برداشـت نمـود کـه آمـار صـحابه، بـیش از یکصـد هـزار نفـر اسـت؛ و            می
بض : «باشد. وي گفته است می رازيي  ابوزعهي  ها، نظریه مشهورترین این آراء و نظریه قُ

اصـحاب  « ؛1»سـمع عنـهو عنـه لفاً من الصـحابة ممـن روأربعة عرش أو لفأعن مائة  رسول اهللا
اند که این تعـداد   هزار نفر (زن و مرد) بوده دهیکصد و چهار  هنگام وفات پیامبر اکرم

 »اند. وایت احادیث ایشان پرداختهو به راند  استماع حدیث کرده  از پیامبر
 

 طبقات صحابه:تعداد  -9

                                                 
 .230، ص 2التقریب مع التدریب، ج  -1
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پیرامون تعداد طبقات صحابه، در میان علماء و صاحب نظران دینی، اخـتالف نظـر   
وجود دارد و هر یک از آنها بر حسب اجتهاد و استنباط خویش، به تقسیم آنها پرداختـه  

، یـا  »پیشتازي در قبـول دیـن اسـالم   «است؛ برخی از آنها، طبقات صحابه را به اعتبار 

اند، و برخی دیگر نیز،  تقسیم نموده» در مشاهد محترم و شریفحضور «و یا » هجرت«
 اند. طبقات آنها را به اعتباري دیگر تقسیم کرده

[به هر حال]، هر یک از علماء برحسب اجتهاد خویش، به تقسـیم طبقـات صـحابه    
 پرداخته است [مثالً:]

 ابن سعد، طبقات صحابه را به پنج طبقه تقسیم نموده است. الف)

 اکم، طبقات صحابه رابه دوازده طبقه تقسیم کرده است.و ح ب)

 برترین صحابه: -10

و   به اجماع اهل سنت و جماعت، برترین صحابه (به طور مطلق)، ابوبکر صدیق
 باشد. می  سپس عمر

از نظـر فضـل و برتـري در      و جمهور اهل سنت و جماعت برآننـد کـه عثمـان   
باشد؛ و سـپس در   می چهارمي  در درجه  علی سوم قرار دارد و بعد از ایشاني  درجه
عبـدالرحمن بـن    ، سـعد  ، زبیـر  ، مبشره [طلحـه ي  بعدي، سایر عشرهي  درجه
، و بـدر ي  اهـل غـزوه  ] و بعد از آنهـا،   زید ، راحجابوعبیده عامر بن  ، عوف

 باشد. می »اهل بیعۀ الرضوان«و پس از آنها  »حداُ«ي  اهل غزوهسپس 

 پیشتازي در قبول اسالم:ي  صحابه در عرصه داران و پیشقراوالنِ طالیه -11

داران، پیشـقراوالن،   قبول کردن دین اسالم، جزو طالیـه ي  که در زمینههایی  [صحابه
 آیند، عبارتند از:] می پیشگامانِ پیشتاز، و پیشآهنگان به شمار

 . ابوبکر صدیق الف) از مردان آزاد:
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 . علی بن ابی طالب ها: ب) از بچه

 . المؤمنین خدیجهام  ج) از زنان:

 . زید بن حارثه هاي آزاد شده: د) از برده

 . بالل بن رباح ها: از برده ) ه

 آخرین کسانی که از صحابه درگذشتند و چهره در نقاب خاك کشیدند: -12

بود که به سـال   »ابوالطفيل عامر بن واثلـة الليثـي«آخرین کسی که از صحابه درگذشت، 
انـد [و بـر ایـن     مکرمه درگذشت، و برخی نیز بیشـتر از ایـن گفتـه   ي  هجري در مکه 100

انـس بـن   «هجري وفات نموده است] و قبل از او در بصـره،   110باورند که وي به سال 

 1ق درگذشت و چهره در نقاب خاك کشید. . ه 93در سال » مالک

                                                 
  ه 74در سـال  » يب عبداهللا بن عمـرأبو أ«هاي پیامبر در شهرها، عبارتند از: در فلسطین:  آمار آخرین صحابه -1

در  ، ه 87در سال » أوىفأيب عبداهللا بـن «در کوفه:  ، ه 86در سال » عبداهللا بن حدث زبيدي«. ق. در مصر: 

» مامـه بـاهيلأبوأ«سالگی و قبل از او در دمشق:  94در سن  88در سال » عبداهللا بن مازين اسلمي«دمشق: 

سالگی و قبل از او در مدینـه:   96در سن  91، در سال »سهل بن سعد انصـاري«در مدینه:  ، ه 86در سال 

سـالگی،   107و در سن  91در سال » انس بن مالك«، در بصره:  ه 74در سال » جابر بن عبداهللا انصاري«

 .  ه 85در سال » حديثعمر بن «و قبل از او در بصره: 

مسـور «و » ابوالطفيـل«جالب است بدانید که جوانترین صحابه به اعتبار سن، به ترتیب عبارتنـد از:   

کـه سـال دوم   » نعـامن بـن بشـري«اند؛ و  هشت ساله بوده که هر دو در سال وفات پیامبر» بن خمرمه

 که سال وفات پیامبر» زبـري عبداهللا بن«و » حسني بن عيل«و » حسن«هجري متولد گشته است. و 

مسـلمة بـن «در سفر حجۀ الوداع کـودك بـوده اسـت، و    » جعفر بن عبدالرمحن«اند، و  نه ساله بوده

، عمومـاً ده سـاله   »عبـداهللا بـن عبـاس«و » قسم بـن عبـاس«و » عبداهللا بن جعفر«و » خملد خزرجي
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 »معرفة الصحابة«تدوین و نگارش ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -13

 اند: تألیف شده

 ، تألیف ابن حجر عسقالنی.»صابة يف متييز الصحابةاإل«الف) 

 جزري، مشهور به ابن اثیر. محمد بن علی ، تألیف»الصحابة معرفة يف سد الغابةأ«ب) 

 1، تألیف ابن عبدالبرّ.»صحابسامء األ إاالستيعاب يف«ج) 

                                                                                                                            
 نه ساله بوده است.» عمر بن ايب سلمه«اند و  بوده

، »حسان بن ثابـت«اند:  ها، هر یک یکصد و بیست سال عمر کرده طول عمر، این صحابیو به اعتبار  

ــد العــزي« ــن عب ــن نوفــل«، »حويطــب ب ــة ب ــد«، »خمرم ــن خويل ــن حــزام ب ــرادرزاده» حكــيم ب ي  (ب

اند)،  (نامبردگان فوق، هم جاهلیت و هم اسالم را درك کرده» سعيد بن يربوع قـريش«)، خدیجه

نوفل بن معاويـه «، »عويف ي سعد بن جناده«، »عاصم بن عدي عجالين«، »عامري ي لبيد بن ربيعه«

بـه نقـل از   ». جغـدي ي نابغـه«و » نـافع بـن سـليامن عبـدي«، »عدي بن حاتم طايي«، »منتج نجدي
 . [مترجم]76-56ي خطیب صص  و کفایه 287سیوطی در الفیۀ ص 

را به طور مستقل و جداگانه، یـا در ضـمن    به هر حال گروهی از دانشمندان اسالمی، احوال صحابه -1
اند. کتابهایی که به طور مسـتقل در شـرح حـال     ها تدوین و گردآوري نموده اي از مجموعه مجموعه

 اند، عبارتند از: صحابه، تألیف و نشر یافته

، تألیف حافظ ابی عمرو یوسف بـن عبـداهللا، معـروف بـه ابـن      »صـحابأسامء األاالستيعاب يف «الف) 
 تن از صحابه را حاوي است. 3500ي  که ترجمه ) ه 463بر قرطبی (متوفی عبدال

صحابی  7554ي  که شامل ترجمه هـ) 630، تألیف ابن اثیر (متوفاي »سد الغابة يف معرفة الصحابةأ«ب) 
مختصـر شـده و مؤلـف     هـ) 748است. این کتاب توسط شمس الدین محمد بن احمد ذهبی (م 

ي رسول اکرم است.  تن از صحابه 8866ي  گذارده و شامل ترجمه» الصحابةسامء أجتريد «نام آن را 
 نیامده نیز از خود اضافه کرده است.» سد الغابةأ«ذهبی در این کتاب، نام کسانی را که در 

، تألیف شیخ االسالم شهاب الدین احمد بن علی بن محمد، معروف بـه  »صابة يف متييز الصـحابةاإل«ج) 
 ).852متوفی ابن حجر عسقالنی (
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 [شناخت تابعین] معرفة التابعني -2

 
 

 »:تابعین«تعریف  -1

، اسم فاعل از »تابع«است. و » تابع«یا » تابعی«، جمع »تابعین« الف) تعریف لغوي:

[پشت سر او رفت. دنبال کسی را گرفت. از کسی الگـو  » مشی خلفه«و به معناي » تَبعه«
 باشد. می گرفت. از دیگري پیروي و تبعیت کرد.]

را   شود کـه [خـودش پیـامبر    می ، به کسی گفته»عیتاب« ب) تعریف اصطالحی:

                                                                                                                            
)، تألیف ابو عبداهللا احمد بن سـعد زهـري کـه کاتـب     التـابعنيطبقات الصحابة و( »طبقات ابن سعد«د) 

چنانکـه از اسـم آن    -واقدي، مورخ مشهور بوده و خود معروف به ابن سعد است. کتاب مزبور 
 اند. اختصاص به صحابه نداشته و تابعین نیز، طی آن ترجمه شده -پیداست 

ب اول به ترتیب حروف الفباي نـام صـحابه اسـت کـه معمـوالً  در آخـر کتـاب، فصـلی         سه کتا 
داده  -شان از نام آنهـا بیشـتر اشـتهار داشـته      که لقب و کنیه -اختصاص به صاحبان کنیه و لقب 

 بندي کرده که عبارت است از: شده، ولی کتاب اخیر، صحابه و تابعین را به طرز خاصی دسته
و وقایع زمان آن جناب تا رحلت، و شـرح   ) غزوات آن حضرت    2اکرم ي پیامبر ) سیره1 

آوري و تـدوین   دادند و یا قـرآن را جمـع   ي منوره فتوا می حال کسانی که از صحابه که در مدینه
) در مهاجرین و انصاري که قبل از فتح مکه، اسـالم آورده ولـی   4) در بدریین   3کرده بودند.   

ي طـائف، یمـن،    در اسامی تابعین از اهل مدینـه. در صـحابه   )5ودند.    در بدر شرکت نجسته ب
) در صحابه و تابعین از اهالی بصره، شـام،  7) در کوفیان از صحابه و تابعین   6یمامه، بحرین.   

 ) در نساء (زنان).   [مترجم]8مصر و دیگر شهرهاي اسالمی.   
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دیدار و مالقات نکرده باشد، یا اگر دیده باشد، در حال مالقات مسلمان نبوده؛ ولـی] بـا   
 در حال اسالم، دیدار و مالقات کرده و بر اسالم نیز مرده باشد.  اصحاب آن حضرت

صـحابی، و همـراه و   ، کسی است که در خـدمت و مـالزم   تابعیاند:  و برخی گفته
 همدم وي باشد.

 »:معرفة التابعني«برخی از فواید  -2

 ».متّصل«از احادیث » مرسل«تشخیص احادیث 

 طبقات تابعین: -3

پیرامون تعداد طبقات تابعین، در میان علماء و صاحب نظران دینـی، اخـتالف نظـر    
طبقات تـابعین   وجود دارد، و هر یک از آنها برحسب اجتهاد و دیدگاه خویش به تقسیم

 [مثالً:] ؛پرداخته است
 مسلم، طبقات تابعین را به سه طبقه، تقسیم نموده است. الف)

 و ابن سعد، طبقات آنها را به چهار طبقه، تقیسم کرده است. ب)

و حاکم نیز طبقات تابعین را به پانزده طبقه، تقسیم نموده که نخسـتین طبقـه از    ج)
 صحابه را درك کرده باشد.است که ده تن از اي  آنها، طبقه

 (مفرد: مخضرم):» مخضَرمون« -4

در را   شود که جاهلیت و زمان پیامبر گرامی اسـالم  می به کسی گفته»: مخضرم«
ـ   درك نموده و اسالم آورده باشد، ولی با پیامبر ف رَمالقات و دیداري نداشته و به شَ

 نائل نشده است.  صحبت رسول اکرم
گردد که اسالم و جاهلیت را درك  می به کسانی اطالق» مخضرم« [به تعبیري دیگر،

شده باشند] ننائل   نموده، ولی پیامبر را مالقات نکرده و به شرف صحبت رسول اکرم
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 هستند.» تابعین«در شمار » مخضرمون« از این رو طبق قول صحیح،

ولی قول  در حدود بیست نفرند. -براساس آمار امام مسلم  -» مخضرمون«و تعداد 
باشـد کـه برخـی از آنهـا      مـی  صحیح در این زمینه این است که تعداد آنها بیش از اینها

 ».اسود بن یزید نخعی«و » ابوعثمان نهدي«عبارتند از: 

 ]:الفقهاء السبعة» [فقهاي هفتگانه« -5

آیند که تمـامی آنهـا از    می بزرگان علماي تابعین به شماري  فقهاي هفتگانه، از زمره
 باشند؛ و اینان عبارتند از: می منورهي  ساکنان مدینه

ابوسلمة بن «، »خارجة بن زيد«، »عروة بن زبري«، »قاسم بن حممد«، »سعيد بن مسيّب«

 .1»سليامن بن يسار«، و »عبيد اهللا بن عبداهللا بن عتبه«، »عبدالرمحن

 برترین تابعین: -6

، با یکدیگر اخـتالف نظـر   »بعینبرترین تا«علماء و صاحب نظران اسالمی، پیرامون 

 است.» سعید بن مسیب«دارند، و مشهور در این زمینه این است که برترین آنها 

 گفته است:» ابو عبداهللا محمد بن خفیف شیرازي«

 باشد. می »بمسی بن سعید«تابعین،  که: برترین باورند این بر منوره ي مدینه اهل الف)

 باشد. می »اویس قرنی«و اهالی کوفه، معتقدند که: برترین تابعین،  ب)

 باشد. می »حسن بصري«و ساکنان بصره برآنند که: برترین تابعین،  ج)

                                                 
در شمار فقهاي هفتگانـه قـرار داده، و   » عبداهللا بن عمرسالم بن «را به جاي » ابی سلمه«ابن مبارك،  -1

ي فقهـاي هفتگانـه،    در جرگه» سلمه ابی«و » سالم«را به جاي » ابوبکر بن عبدالرحمن«نیز » ابوالزناد«
 گنجانده است.
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 برترین زنانِ تابعی: -7

عمـرة بنـت و التابعـات: حفصـة بنـت سـريين اتسـيد«، گفته اسـت:  ابوبکر بن ابی داود

عمـره  «و » حفصه دختر سیرین«سرور و مهتر زنان تابعی، « ؛1»الدرداءم أ تليهامو عبدالرحن،
 »باشد. می »ام الدرداء«، و در پی آنها »دختر عبدالرحمن

، »التابعین معرفة«تدوین و نگارش ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -8

 اند: تألیف شده

تـوان بـه    مـی  انـد،  تحریر درآمدهي  از مشهورترین کتابهایی که در این عرصه، به رشته

 .2، اشاره کرد»ابوالمطرف بن فطیس اندلسی«، تألیف »معرفة التابعني«کتاب 

  

                                                 
، و دیگري به »ام الدرداء کوچک«داشت، که یکی از آنها به » ام الدرداء«ابوالدرداء، دو زن به نامهاي  -1

» ام الـدرداء کوچـک  «ي بـاال، همـان    در جملـه » ام الدرداء«مشهور بود. و مراد از » ام الدرداء بزرگ«
» ام الـدرداء بـزرگ  «ي تابعین اسـت]، ولـی    باشد [و از زمره می» جهیمۀ«یا » هجیمۀ«است که نامش 

 باشند. ي زنان ابوالدرداء می باشد، و هر دو از جمله ، و یکی از زنان صحابی می»خیرة«نامش 
 .105نگا: الرسالۀ المستطرفۀ، ص  -2
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 خواتاألخوة ومعرفة اإل -3
 طبقه از طبقات] هر [شناخت راویان برادر و خواهر در

 

 مقدمه: -1

یکی از علـوم و   -شناخت راویان برادر و خواهر در هر طبقه از طبقات  -این علم 
و صاحب نظران حدیثی است که بدان توجـه و عنـایتی ویـژه، و    پژوهان  معارف حدیث

را [در راستاي شناخت و آشنایی بـا  هایی  و نوشته اتو تألیفاند  اهتمامی در خور ورزیده
 اند. آن] اختصاص داده و در نظر گرفته

و اختصاص این نوع [از علوم حدیث]، به تحقیق و پـژوهش و تـألیف و تصـنیف،    
میزان توجه و اهتمام علماي حدیث به [احوال] راویان و شـناخت نسـب و   خود بیانگر 

چنانکه به زودي پـس از   -تبار و ریشه و دودمان آنها، و شناخت برادران آنها و غیر آن 
 باشد. می -این در انواع بعدي بدانها اشاره خواهد شد 

 »:معرفة اإلخوة واألخوات«برخی از فواید  -2

این است تا » راویان برادر و خواهر در هر طبقه از طبقاتشناخت «یکی از فواید 
انـد ولـی بـرادر     در صورتی که مشاهده شد که دو نفر در نام پدر بـا همـدیگر مشـترك   

یکدیگر نیستند؛ چنین تصور نشود [که چون نام پدر هر دو یکـی اسـت، پـس] هـر دو     
، کـه در ایـن صـورت    »رعمرو بن دینا«و » عبداهللا بن دینار«برادر یکدیگر هستند؛ مثل: 

و » عبـداهللا «کنـد کـه    مـی  اگر کسی از حقیقت ماجرا آگاه و مطلع نباشـد، چنـین گمـان   

، با یکدیگر برادرند، حال آنکه آن دو برادر یکدیگر نیستند؛ گر چه اسم پدرشان »عمرو«
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 یکی است.

 »:معرفة اإلخوة واألخوات«براي هایی  مثالها و نمونه -3

 هستند. »خطاب« پسران دو هر که »زید« و »عمر: «صحابه میان در برادر، دو مثال الف)

 ».ابوطالب«، فرزندان »عقیل«و » جعفر«، »علی: «ب) مثال سه برادر، در میان صحابه

، »صـالح «و » محمـد «، »عبداهللا«، »سهیل: «ج) مثال چهار برادر، در میان تبع تابعین
 ».ابوصالح«فرزندان 

و » محمـد «، »عمـران «، »آدم«، »سـفیان : «تبـع تـابعین  د) مثال پنج برادر، در میان 
 ».عیینه«، فرزندان »ابراهیم«

، »معبـد «، »یحیی«، »انس«، »محمد: «مثال شش برادر و خواهر، در میان تابعین هـ)
 ».سیرین«، فرزندان »کریمه«و » حفصه«

، »سـنان «، »سوید«، »عقیل«، »معقل«، »نعمان: «و) مثال هفت برادر، در میان صحابه
ي  و تمــامی ایــن هفــت بــرادر، از زمــره». مقــرّن«، فرزنــدان »عبــداهللا«و » عبــدالرحمن«

مهاجري هستند که در این مکرمت و بزرگی، دیگر کسی بـا آنهـا سـهیم و    هاي  صحابی
حضـور  » خنـدق «ي  اند: تمامی این هفت برادر، در غـزوه  و برخی گفته 1شریک نیست.

 اند. داشته

معرفة اإلخوة «تدوین و نگارش ي  هایی که در زمینه مشهورترین کتاب -4

 اند، تحریر درآمدهي  ، به رشته»واألخوات

 تألیف ابوالمطرف بن فطیس اندلسی.، »خوةاإل«الف) کتاب 

                                                 
شود که هفت برادر باشند و همـه   یعنی به جز این هفت برادر، دیگر کسی در میان صحابه یافت نمی -1

 هاي مهاجر هم باشند. ي صحابی از زمره
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 1، تألیف ابوالعباس سرّاج.»خوةاإل«ب) کتاب 
 
 

 متفق و مفترق -4

 
 

 »:متفق و مفترق«تعریف  -1

[توافـق، همـاهنگی، مطابقـت،    » اتّفـاق «اسم فاعل از ، »متّفق« الف) تعریف لغوي:

[جـدایی، فـراق،   » افتـراق «، اسـم فاعـل از   »مفتـرق «انسجام، یکنواختی، سازگاري]، و 

 باشد. می »اتفاق«پراکندگی، دوري، چند دستگی] و ضد 

، عبارت از حدیثی است که اسم راویان و »متفق و مفترق« ب) تعریف اصطالحی:
پدرِ پدر آنها الی اخر... در نوشتن [خط] و تلفظ، متفق و یکنواخـت و  اسم پدران آنها و 

هماهنگ و مطابق باشند، ولی در عین حال، هویت شخصی هر کـدام از آنهـا [در عـین    
 اینکه اسم خودشان و نام پدرانشان یکی است] از هم جدا باشد.

نند آن، [در تلفـظ  و در صورتی که نام و کُنیت راویان، و یا نام و نسبت آنها و یا ما
و نوشتن] متفق و یکنواخت باشد، [و در عین حال، شخصیت هـر کـدام از آنهـا از هـم     

                                                 
سـازي و   فروشـی) اسـت. و زیـن    سازي و زین (خورجین فروشی، زین» سروج«، منسوب به »سرّاج« -1

نسـبت  » سـرّاج «ي یکی از اجداد و نیاکان وي بوده است [از این جهـت او را بـه    وشی، پیشهفر زین
وي ». ابوالعباس، محمد بن اسحاق بن ابـراهیم ثقفـی  «اند] و نام و نسب کامل وي عبارت است:  داده

آمد که شیخان [بخـاري و مسـلم] نیـز از وي روایـت      در زمان خودش، محدث نیشابور به شمار می
 . ق درگذشت و چهره در نقاب خاك کشید.  ه 313اند، و به سال  نموده
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 .1گویند می »متفق و مفترق«جدا باشد] باز هم بدان 

 »:متّفق و مفترق«براي هایی  مثالها و نمونه -2

شش نفر در این اسم مشترك هستند که نخستین نفر از آنها،  الف) خلیل بن احمد:
باشد [یعنی خلیل بن احمد، عمر بن تمیم نحوي]. می سیبویه استاد 

 چهار نفر در یک عصر، بدین نام بودند. ب) احمد بن جعفر بن حمدان:

 .2شش نفر در این اسم، مشترك بودند ج) عمر بن خطاب:

 آن:ي  و فایده» متفق و مفترق«اهمیت شناخت  -3

شناخت این نوع [از علوم حدیث]، بس مهم و اساسی و محوري و بنیـادین اسـت؛   
چرا که به جهت ناآشنایی بدان، و آگاهی نداشتن از آن، بسیاري از علماي بزرگ، در این 

و شناخت این نوع از علوم حدیث، ایـن فوایـد را    ؛اند عرصه، دچار لغزش و اشتباه شده
 در پی دارد:
، دیگر ممکن نیست که چند نفري که در یک اسم »متفق و مفترق«با شناخت  الف)

اند، یک نفر تصور شود. چرا که آنها از هم جدا هسـتند و شخصـیت هـر     با هم مشترك
است، زیرا کـه در مهمـل   » مهمل«، عکس »متفق و مفترق«یکی جدا از دیگري است؛ و 

                                                 
شـود. و تعریـف    این که در بین اسم دو راوي، تشابه و همگونی باشد کمتر موجب بروز مشکل مـی  -1

گردد که باعث بروز مشکل در فهم حدیث شود و این مـورد (اتفـاق در    مذکور مواردي را شامل می
 بیشتر در نوع مهمل داخل است.اسم فقط) در مطوالت بحث شده و 

، تألیف خطیب بغـدادي،  »المتفق و المفترق«ترین مثالی است که در کتاب  ترین و شگفت این عجیب -2
ام؛ و در این کتاب، بیشترین عددي که در آن اسم راویان با یکدیگر متفـق و مشـترك    مشاهده نموده

 مشترك هستند.]باشد. [یعنی هفده نفر در یک اسم متفق و  است، هفده می
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 .1این بیم وجود دارد که دو شخص، یک نفر تصور شود
متمایز ساختن و تشخیص دادن میان افرادي که نامشان متفق باشند؛ پـس چـه   ب) 

بسا که یکی از آن دو راوي (که اسمشان یکی است) ثقه و معتبـر و دیگـري ضـعیف و    
» صحیح«به جـاي  » ضعیف« و »ضعیف«به جاي » صحیح«غیرمعتبر باشد؛ و بدین گونه 

 قرار داده شود.

 چه وقت مطرح کردن این بحث کارآمد است؟ -4

هاي اشتراکی کارآمد اسـت کـه دو یـا چنـد راوي، اشـتراك       وقتی آگاهی این نمونه
اسمی داشته باشند و در یک عصر با همدیگر زندگی کرده باشند (یعنی معاصر یکـدیگر  

انچه در باشند) و در برخی از استادان یا شاگردان با هم مشترك بوده باشند. ولی اگر چن
هاي مختلف زندگی کرده باشند در این صورت در اتفاق اسمی آنان اشـکالی وارد   زمانه
 گردد. نمی

، به »متفق و مفترق«تدوین و نگارش ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -5

 اند: تحریر درآمدهي  رشته

، تـألیف خطیـب بغـدادي. و ایـن کتـاب، کتـابی       »المتفق و المفترق«الف) کتاب 
االمال و سر پر [از فواید و نکات مفید و ارزنده] و کتابی ارزشمند و نفیس و پر بهاء و م

 2باشد. می گرانقدر

                                                 
 .68الفکر، ص  النخبةنگا: شرح  -1
در  2097ي  ي اسعد افندي بـه شـماره   مکتبه -اي خطی و غیر کامل در استانبول  از این کتاب، نسخه -2

 -یعنی تا آخر کتاب  -وجود دارد و این نسخه از اول جزء دهم تا آخر جزء هیجدهم  -ورق  239
در نـزد شـیخ عبـداهللا بـن حمیـد،       -سوم تا آخر جـزء نهـم    از اول جزء -باشد. و بخشی از آن  می

 باشد. موجود می
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ق). و  . ه 507، تألیف حافظ محمد بـن طـاهر (متـوفی    »نساب املتفقـةاأل«ب) کتاب 
 تحریر درآمده است.ي  به رشته» متفق«این کتاب، در نوع خاصی از 

 
 

 مؤتلف و مختلف -5

 
 

 »:مؤتلف و مختلف«تعریف  -1

اجتمـاع و  «و بـه معنـاي   » ائـتالف «، اسم فاعـل از  »مؤتلف« الف) تعریف لغوي:

 »النّفـرة«[گردهمایی، به هم پیوستگی، به هم رسیدن، یکدیگر را دیدن]، و ضـد  » یقتال

 باشد. می [تنفر، انزجار، بیزاري، بیگانگی، رمش، فرار و گریز]
 است.» اتفاق«، و ضد »اختالف«، اسم فاعل از »مختلف«و 

أو  سـامء،ن تتفـق األأ«عبـارت اسـت از:   » مؤتلف و مختلـف « ب) تعریف اصطالحی:

 یـا  و هـا  اینکه نام راویان یا القاب یا کنیـه «؛ »ختتلف لفظاً و نساب خطاً،األأو  ،ىالكنأو  لقاب،األ
 1»شوند. جدا هم از تلفظ در فقط و باشد، موافق خط و نوشتن در ایشان، انساب

 »:مؤتلف و مختلف«مثالهایی براي  -2

 ؛ اولی به تخفیف الم، و دومی به تشدید الم.»لّامس«و » المس«الف) 

؛ اولی به کسر میم و سکون سین و تخفیف واو؛ و دومی به »مسور«و » مسور«ب) 

                                                 
 کند که مرجع اختالف در تلفظ کلمات از حیث نقطه باشد، یا از حیث شکل و ساختار. و فرقی نمی -1



  
 426 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

 ضم میم و فتح سین و تشدید واو.
 است.» راء«، و در دومی حرف »زاء«؛ اولی در آخرش حرف »بزّار«و » بزّاز«ج) 

 است.» زاء«و » تاء«، و دومی با »راء«و » ثاء«؛ اولی با »تَوزِي«و » ثَورِي«د) 

، قاعده و اصل و معیار و مقیاسی »مؤتلف و مختلف«آیا براي شناخت  -3

 :است؟

به  -، قواعد و مقیاسی براي شناخت آنها »مؤتلف و مختلف«در بیشتر موارد  الف)
وجود ندارد، بلکه فقط بـا حفـظ، قابـل تشـخیص و      -کثرت پخش و انتشار آنها  خاطر

ضبط هستند، اینطور که هر اسم به تنهایی و به طور مجزّا و جداگانـه، مـورد بررسـی و    
 پژوهش قرار بگیرد.

، معیار و مقیاسی مشخص بـراي شـناخت   »مؤتلف و مختلف«و برخی ازموارد ب) 
 ر و مقیاس بر دو نوع است:آنها وجود دارد، و این معیا

هر آنچه «معیار و مقیاس به نسبت کتاب، یا کتابهایی خاص؛ مثل اینکه بگوئیم:  -1

آمده، تمامی آنها » یسار«که در صحیح بخاري و صحیح مسلم و موطأ، به شکل 

» شـین «و » بـاء «که بـا  » محمد بن بشار«[یسار] است، به جزء » سین«و » یاء«با 
 »[بشار] آمده است.

عمومی و کلّی داشته باشد. یعنی به کتاب یا کتابهایی ي  معیار و مقیاسی که جنبه -2

، هـا »سـلّام «تمـامی  » الم«خاص، محدود و منحصر نباشد؛ مثل اینکـه بگـوئیم:   
مشدد است به جز پنج تا از آن [که مشدد نیست] و پس از آن، به ذکـر آن پـنج   

»بدون مشدد، بپردازیم.» المس 

 آن:ي  و فایده» مؤتلف و مختلف«شناخت اهمیت  -4
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 بـه شـمار  » علم رجال«شناخت این نوع [از علوم حدیث]، از مهمات و ضروریات 

شـدّ التصـحيف مـايقع يف أ«اسـت:   بـاره گفتـه   درایـن  بن مـدینی علی آید، تا جایی کـه   می

 بدترین نوع تصحیف [خطا کردن در نوشتن و خواندن و تغییر دادن کلمـه بـا  « ؛»سـامءاأل
را تغییر دادن و طور دیگر خواندن] در نامهـاي  اي  آن و کلمههاي  کم یا زیاد کردن نقطه

؛ چرا که نامهاي راویان، با معیار و مقیاسـی معـین، قابـل تشـخیص     »دهد می راویان رخ
تـوان وجـه درسـت آنهـا را [از      نمـی  نیستند، و عالوه از آن، از ماقبل و مابعد اسامی نیز

 .1خیص و تمییز دادحیث نقطه و شکل] تش
است که انسان را از وقـوع   در این امر نهفته» مؤتلف و مختلف«شناخت ي  و فایده

دارد و وي را از لغزش و اشتباه [در خطا کردن در نوشـتن و   می در خطا و اشتباه مصون
 .2دارد می خواندن نامهاي راویان] دور نگه

، »مؤتلف و مختلف«نگارش تدوین و ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -5

 اند: تألیف شده

                                                 
 . 68، ص النخبةنگا:  -1
، اسم حدیثی است که نـام کسـی   »مؤتلف و مختلف«توان چنین گفت که  به هر حال در مجموع می -2

ي سند نقل شود که ممکن است به دو گونه خوانده شود، ولی در کتابـت یکسـان نوشـته     در سلسله
ي کتابت، نام راوي، متفق و به لحـاظ مسـماي اشـخاص کـه از ایـن نـام        شود که به اعتبار نحوه می

اسـت؛ منتهـا در   » تصـحیف «این قسم در واقع یکـی از شـعب   رود، مفترق نامیده شده؛ و  میاحتمال 
همـدانی و  «و » خثیم و خیـثم «، و »جریر و حریز«، و »حیان«و » حنّان«ي سند نه در متن. مانند:  سلسله

طـالق  به احادیث متعـارض و متضـاد، ا  » مختلف«ناگفته نماند که گاهی نیز ». برید و یزید«و » همدانی
[پرهیز نکنیـد] تعـارض    »ىعدو ال«که با حدیث  »سداملجذوم فرارك من األ فّر من«شود، مانند حدیث:  می

و تضاد دارد و قابل جمع نیز است. از میان علماء، شافعی و ابن قتیبه و طحـاوي در مختلـف الحـدیث    
 م]اند. [مترج ي جمع بین احادیث متعارض، کتاب نوشته (به معناي اخیر) درباره
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 تألیف عبدالغنی بن سعید. ،»املؤتلف و املختلف«الف) 

، مباحثی »كـاملاإل«، تألیف ابن ماکوال. و ابوبکر بن نقطه نیز، در ذیل کتاب »كاملاإل«ب) 
 تحریر درآورده است.ي  را در قالب پی نوشت و حاشیه، به رشته

 
 
 

 متشابه -6

 
 

 متشابه:تعریف  -1

[تشـابه،  » تَماثُـل «و به معناي » تشابه«، اسم فاعل از »متشابه« الف) تعریف لغوي:

، »متشابه«باشد. و در اینجا مـراد از   می یکنواختی، همسانی، یکسانی، همانندي، مطابقت]

» متشابه قرآن«دار، مشکل و دشوار، غامض و گنگ] است. و  [مبهم، شبهه» لتَبِسم«همان 
مشکل و قابل تأویل بوده و معانی کامالً واضح و روشنی ندارند و در فهم آنها [آیاتی که 

 دچار اشتباه و التباس خواهیم شد] نیز از همین معنی گرفته شده است.
 سـامء الـرواة لفظـاً وخطـاً،أن تتفـق أ«عبارت است از: » متشابه« ب) تعریف اصطالحی:

 ؛1»بالعكسأو  باء لفظاً الخطاً،سامء اآلأختتلف و
 -اینکه اسم راویان در نوشتن و تلفظ، متفق و یکسان، اما اسم پدرانشان در تلفـظ  «

متفاوت باشد، و یا برعکس؛ یعنی اسم پدرانشان در نوشتن و تلفظ متفق  -نه در نوشتن 

                                                 
 باشد. می» مؤتلف و مختلف«و » متفق و مفترق«متشابه، حدیثی مرکب از دو نوع قبلی، یعنی  -1
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 »متفاوت باشد. -نه در نوشتن  -واسم خود راویان در تلفظ 

 »:متشابه«براي هایی  مثالها و نمونه -2

بـه فـتح عـین؛ در ایـن     » محمد بن عقیـل «به ضم عین، و » حمد بن عقیلم« الف)
امثال، اسم راویان [از حیث نوشتن و تلفظ] متفق، ولی اسم پدرانشان [از حیث تلفظ نـه  

 نوشتن] متفاوت است.
؛ در این مثال، اسم راویان متفاوت، ولی »سریج بن نعمان«و » شُریح بن نعمان« ب)

 .1استاسم پدرانشان متفق 

 »:متشابه«ي  فایده -3

 ، فواید زیر نهفته است:»متشابه«در شناخت 
 ضبط اسامی راویان. •
 عدم التباس و سردرگمی و آشفتگی و ابهام در تلفظ اسامی راویان. •
و عدم وقوع در وهم و تصحیف [خطا کردن در نوشتن و خواندن و تغییـر   •

را تغییر دادن و طـور  اي  آن و کلمههاي  دادن کلمه با کم یا زیاد کردن نقطه

                                                 
 تشابه، گاهی در سند حدیث است و گاهی در متن حدیث: -1

حدیثی است که اسم برخی ازراویان آن با راوي دیگـري، هـم در تلفـظ و هـم در     »: متشابه السـند« 
(بـه فـتح   » محمد بن عقیـل «پدر فقط در کتابت متفق باشند. مانند کتابت، یکسان باشد؛ ولی در اسم 

 ضم عین). (به» محمد بن عقیل«عین) و 
احمد بن محمد بـن  «یا اینکه در اسم و اسم پدر همسان باشند و امتیاز آنها فقط به لقب باشد؛ مانند  

یـن قسـم در واقـع    ناگفته نماند کـه ا ». احمد بن محمد بن عیسی (القصري)«و «، »سدي)(األ عیسی
 است.» مفترق و متفق«همان 

 حدیثی است که در مفاد و معناي آن دو احتمال مساوي داده شود. [مترجم]»: متشابه املتن« 
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 دیگر خواندن.]

 انواعی دیگر از متشابه: -4

تـرین آنهـا    در اینجا، انواع دیگري از متشابه نیز وجود دارد که ما به ذکر با اهمیـت 
 خواهیم پرداخت که برخی از مهمترین انواع آن، عبارتند از:

متفـق و   اسم راوي و اسم پدران آنهابـه جـز در یـک یـا دو حـرف، بـا هـم        الف)

 ».محمد بن حبیر«و » محمد بن حنین«یکنواخت باشند. مانند: 

اسم راوي و اسم پدران آنها، هم در تلفـظ و هـم در نوشـتن، متفـق باشـند، ولـی        ب)
 :[و این تقدیم و تأخیر]تقدیم و تأخیر اسامی به وجود آمده باشد، ي  در نتیجه اختالفی
 .1»یزید بن اسود«و » اسود بن یزید«مثل پیوندد؛  می یا در هر دو اسم به وقوع -1

بـن   ایـوب « و »سـیار  بـن  ایـوب « مثل آید؛ می وجود به حروف از برخی در یا و -2

 ».یسار

تألیف » متشابه«تدوین و نگارش ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -5

 اند: شده

، تألیف »الوهمو أشكل منه عن بوادر التصحيفمحاية ما تلخيص املتشابه يف الرسم، و«الف) 
 خطیب بغدادي.

                                                 
، عبارت از »مشتبه مقلـوب«اند. و  نامگذاري کرده »مشتبه مقلوب«برخی، این نوع از علوم حدیث را به  -1

است نه خطی؛ و چه بسـا کـه اسـم راوي بـر برخـی از      حدیثی است که خطا و اشتباه در آن، ذهنی 
راویان مشتبه شود [و منظور از آن، راویانی است که در اسم و نسبت، متشابه و در تقـدیم و تـأخیر،   

رافـع االرتيـاب يف املقلـوب مـن «متمایز هستند.] و خطیب بغدادي نیز در این نـوع، کتـابی را بـا عنـوان     

 نوشته است. »نساباألسامء واأل
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باشـد. [و در   مـی  »خطیـب بغـدادي  «ي  ؛ این کتـاب نیـز نوشـته   »تايل التخليص«ب) 

تلخيص املتشابه يف حقیقت] این کتاب، قسمت تکمیلی، یا ضمیمه و پیوست کتاب قبلی [

کتابهـاي  ي  توان گفت که] ایـن دو کتـاب، از زمـره    می باشد که [به جرأت می ...]الرسـم

آیند که به سان آنها در این زمینـه [فـنّ    می و ارزنده و وزین و گرانسنگ به شمار نفیس
 .1متشابه]، کتابی نگاشته نشده است

 

 

 مهمل -7

 
 

 »:مهمل«تعریف  -1

[نادیده » ترك«، و به معناي »اهمال«، اسم مفعول از »مهمل« الف) تعریف لغوي:
توجهی کـردن، غفلـت و قصـور، اغفـال و      بیگرفتن، فراموش کردن، از قلم انداختن، 

مسامحه] است؛ گویی که راوي، نام [شخص] را رها کرده، بدون اینکه بیان نماید کـه  
مقصود وي از آن نام چه بوده است [یعنی: راوي، اسم فردي را بدون ذکر مشخصـات  

 دهد.] و ویژگیهاي آن رها نماید، و آن را مهمل و سربسته قرار
ن يـروي الـراوي عـن شخصـني أ«عبـارت اسـت از:   » مهمـل « ی:ب) تعریف اصطالح

                                                 
]، دو »تـايل التخلـيص«و  »تلخـيص املتشـابه يف الرسـم...[«، از دو کتاب بـاال  »دار الكتب املرصـية«در  -1

 اي از آن دو است. ي کامل وجود دارد که در نزد من نیز، کپی نسخه
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 ».مل يتميزا بام خيصّ كل واحدٍ منهامو نحو ذلك،أو  ب،مع اسم األأو  متفقني يف االسم فقط،
حدیثی که راوي، آن را از دو نفر که فقط در اسم، یا در اسم و اسم پـدر، یـا غیـر    «

مقصود کدام یک از آن دو نفـر اسـت.   آن، متفق باشند، روایت نماید، و معلوم نباشد که 
 1[چرا که راوي، مشخصات و ویژگیهاي آنها را بیان نکرده است.]

 رساند؟: در چه وقتی به صحت حدیث ضرر و آسیب می» اهمال« -2

حدیث [که با یکدیگر در اسم ونسبت و غیره متفـق هسـتند]،    اگر یکی از دو راويِ
دانـیم کـه    نمی باشد، در این صورت، چون ما ثقه و معتبر، و دیگري ضعیف و غیرمعتبر

کیست [و قرائنی هم در دست نیست تا مشـخص کنـد کـه مقصـود      عنه رويمدر اینجا 
آیـد. امـا    مـی  کدام یک از آنها است] در این صورت، حدیث [مهمل و] ضعیف به شمار

حدیث  به صحت» اهمالِ [راویان]«اگر هر دو راوي، ثقه و معتبر بودند، در این صورت 
عنه باشد، حدیث صـحیح اسـت    رويرساند، چرا که هر یک از آنها م نمی ضرر و آسیبی

حدیث هستند و هـیچ اشـکالی در چنـین     و واجد روایت ،آنها ثقه و معتبري  [چون همه
 2حدیثی پیدا نخواهد شد.]

                                                 
عبارت است از اینکه: راويِ یک حدیث با شخص دیگر، در نام و نشـان،  » مهمـل«به تعبیري دیگر،  -1

اسم پدر و نسبت و غیره، متفق باشد و معلوم نباشد که مقصود کدام یک از آنهـا اسـت.   و یا اسم و 
 [مترجم]

به هر حال، حدیثی که راوي، آن را از کسی نقل کند که با یک نفر در اسم و نسـبت و غیـره متفـق     -2
هـد کـه   باشد، در این صورت اگر هر دو راوي، واجد شرایط و ثقه و معتبر باشند و یا قرائن نشان د

مقصود کدام است، و واجد شرایط هم باشد، در این صورت هیچ اشـکالی در چنـین حـدیثی پیـدا     
نخواهد شد. اما اگر تنها یکی از آنها واجد شرایط روایت و ثقه و معتبر بود و قرائنی هـم در دسـت   

 [مترجم] آید. نبود که مقصود او است، در این صورت، حدیث مهمل و ضعیف به شمار می
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 »:اهمال«مثال براي  -3

در  معتبـر باشـند:  الف) مثال براي اهمال، در صورتی کـه هـر دو راوي ثقـه و    
بدون  -حدیث بخاري چنین وضعی اتفاق افتاده است، چون بخاري حدیثی را از احمد 

از ابن وهب روایت کرده است؛ و معلـوم نیسـت کـه     -اینکه به چیزي نسبت داده شود 
؛ و هر دوي آنهـا افـرادي   احمد بن عیسیاست، یا  احمد بن صالح، »احمد«مقصود از 

 این رو هیچ اشکالی در صحت چنین حدیثی پیدا نخواهد شد.] ثقه و معتبر هستند [از
ب) مثال براي اهمال در صورتی که یکی از دو راوي، ثقه و دیگـري ضـعیف   

که در این صورت اگـر مـراد از آن،   » سلیمان بن داود«و » سلیمان بن داود«مثل  باشد:

سـلیمان  «گر مـراد  باشد، وي فردي ثقه و معتبر است، ولی ا» سلیمان بن داود خوالنی«

 باشد، وي فردي ضعیف و غیرمعتبر است.» بن داود یمامی

 »:مبهم«و » مهمل«فرق بین  -4

 ؛شود می برده» اهمال«این است که در مهمل نام کسی با » مهمل«و » مبهم«فرق بین 
شود ولی در تعیین و مشخص کردنش، التباس و ابهامی وجود دارد؛  می یعنی نامش ذکر

 ند.رب نمی مبهم، کسی را ناماما در 

 اند: تحریر درآمدهي  ، به رشته»مهمل«ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -5

تحریـر  ي  به رشته» مهمل«تدوین و نگارش ي  از مشهورترین کتابهایی که در زمینه

 ، تألیف خطیب بغدادي اشاره کرد.»املُكمل يف بيان املهمل«توان به کتاب  می اند، درآمده
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 [شناخت راویان مبهم] معرفة املبهامت -8

 
 

 »:معرفة املبهامت«تعریف  -1

» ابهام«اسم مفعول از » مبهم«است؛ و » مبهم«، جمع »مبهمات« الف) تعریف لغوي:
، نامعلومی، گنگـی، پیچیـده و غـامض کـردن سـخن]، و ضـد       ح[پوشیدگی، عدم وضو

 باشد. می پرده برداشتن] [توضیح دادن، روشن کردن، ظاهر نمودن،» ایضاح«

یا  -عبارت است از: حدیثی که نام یکی از راویان » مبهم« ب) تعریف اصطالحی:
در مـتن یـا سـند حـدیث، بـه       ،-نام یکی از کسانی که تعلق و ارتباطی به روایـت دارد  
 1صورت مبهم و گنگ و پوشیده و نامعلوم آورده شود.

 »:مبهم«برخی از فواید جستجو و بررسی  -2

در این صورت، هر گاه راوي ثقه و معتبر، تشخیص  الف) اگر ابهام در سند باشد:
آید، و اگر راوي ضعیف و غیرمعتبر شناخته شود،  می داده شود، حدیث، صحیح به شمار

 آید. می در این صورت، حدیث نیز، ضعیف به حساب

                                                 
اي است که داراي نام و نشان مشخصی است اما در سلسله بدون نام و نشان از او  اويِ مبهم، راوير -1

او را ذکـر  » کسی که مورد وثوق اسـت «یا » شخصی«یا » مردي«یا » فالن«یاد شود. به عنوان مثال به 
 [مترجم]اند.  تألیف کرده» مبهمات«کنند و محدثین براي معین کردن آنها کتابهایی تحت عنوان 
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جسـتجو و  در این صورت فواید زیادي در ب) و اگر ابهام در متن حدیث باشد: 

» شناخت صاحب قصه«آن، ي  ترین فایده بررسی آن نهفته است که بارزترین و شاخص

است؛ اینطور که اگر در حدیث، منقبت و فضیلتی براي او بیان شـده  » شناخت سائل«یا 
بریم، و اگر در حدیث، عکس ایـن   می بود، در این صورت ما به فضیلت و برتري او پی

[یعنی: در حدیث به مذمت و توبیخ و سرزنش و نکوهش صاحب قضیه اتفاق افتاده بود 
قصه و یاسائل، پرداخته شده بود] در این صورت با شناخت آن، از بدگمانی به غیر او از 

 دیگر بزرگان و افاضل صحابه در امان خواهیم بود.

 شود؟: می شناخته» مبهم«به چه طریقی  -3

 شود: می و تشخیص داده، به یکی از این دو طریق، شناخته »مبهم«

 [دقیق راوي]، اشاره شود. اینکه در برخی از روایات دیگر، به نام و نشانِ الف)

 پردازان به بیشتر نام و نشان [راوي] تصریح نمایند. بیوگرافی نویسان و سیره ب)

 اقسام مبهم: -4

و  شود؛ می برحسب شدت ابهام، یامیزان شدت ابهامش، به چهار قسم تقسیم» مبهم«
 تر است: کنیم که از دیگر اقسام، ابهامش بیشتر و قوي می ما نیز از قسمی شروع

که گفته اسـت:    مانند حدیث ابن عباس [زنی]: »امـرأة«[مردي] یا » رجلٌ«الف) 

قـرع بـن   أ«در این حدیث، » رجلٌ«و مراد از » يا رسول اهللا! احلّج لك اعم؟ :ن رجالً قالأ«

 است.» حابس

ابـن  «[خـواهر]،  » خـت األ«[برادر]، » خاأل«و [دختر]: » البنت«[پسر] و » االبن«ب) 
» خبنـت األ «[خـواهرزاده = پسـر خـواهر]،    » خـت األ ابن«[برادرزاده = پسر برادر]، » خاأل

[خواهرزاده = دختر خواهر] نیز در این قسـم  » ختبنت األ«درزاده = دختر برادر]، و [برا
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 داخل است.
[غسـل دادن  » سـدرو بمـاء  غسل بنت انليب«ي  که درباره» ام عطیه«مانند حدیث 

در حـدیث،  »  بنـت النبـي«با آب و سدر] وارد شـده اسـت؛ و مـراد از      دختر پیامبر

 است. لحضرت زینب

» العـم  ابـن «[خالـه]،  » اخلالـة«[دایی]، » الخال«: و [عمه]» العمـة«[عمو] و » العم«ج) 

[دختـر عمـه]،    »بنت العمـة«[پسر عمه]، » العمة ابن«عمو]، [دختر » العم بنت«[پسرعمو]، 

بنـت «[پسـر خالـه] و    »ابـن اخلالـة«[دختر دایی]، » بنت الخال«[پسر دایی]، » ابن الخال«

رافع بن خديج عن عّمـه «[دختر خاله] نیز در این قسم داخل است؛ مانند حدیث  »اخلالة

، نقـل  1از عمویش در نهـی از مخـابرة  [حدیثی که رافع بن خدیج » يف انل� عن املخابرة
 است.» ظُهیر بن رافع«در این حدیث، » عموي رافع بن خدیج«کرده است.] و نام 

حد شهید شد، که وقتی برادرش [پدر جابر] در روز جنگ اُ» جابري  عمه«همانند  و

 است.» فاطمه بنت عمرو«، »جابري  عمه«و اسم  ؛بر او گریست و اشک ریخت

ماننـد حـدیث صـحیح بخـاري و      [همسر مـرد]:  »الزوجـة«[شوهر] و » الزوج«د) 

انـد؛ و نـام    [شوهر سـبیعه] روایـت کـرده   » زوج سبيعة«وفات ي  صحیح مسلم که درباره

 است. »سعد بن خولة«»: همسر سبیعه«

ي قرظی  که در نکاح رفاعه» [همسر] عبدالرحمن بن زبیري  زوجه«و مانند حدیث 

 است. »بنت وهب ۀتمیم«طالق داد؛ و نامش بود که او را 

، تألیف »مبهم«تدوین و نگارش ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -5

                                                 
مخابره: آن است که مالک زمین خود را به زارع واگذار کند تا در آن کشت کرده و در عـوض ثلـث    -1

 یا ربع محصول را به مالک بدهد. [مترجم]
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 اند: شده

در نگارش این نـوع [از علـوم حـدیث]، تعـدادي از علمـاء و صـاحب نظـران        
تحریـر  ي  انـد و در ایـن راسـتا کتابهـایی را بـه رشـته       اسالمی، دست به قلـم بـرده  

و » خطیـب «، »عبـدالغنی بـن سـعید   «تـوان بـه    مـی  کـه از ایـن جملـه    اند درآورده

اسـت،   کتابی که در این زمینه تألیف شدهترین  اشاره کرد؛ و بهترین و جامع »نووي«

 باشد. می تألیف ولی الدین عراقی ،»سناداملستفاد من مبهامت املتن واإل«کتاب 
 
 

 [شناخت راویانی که فقط  معرفة الوحدان -9
 حدیثی را از آنها روایت نموده است.]یکنفر 

 

 

 »:حدانو«تعریف  -1

 [یک، یکی، یکتا] است.» واحد«[به ضم واو]، جمع » وحدان« الف) تعریف لغوي:

الـذين مل يـرو عـن كـل  هـم الـرواة«عبارت اسـت از:  » وحدان« ب) تعریف اصطالحی:

 »1را از آنها روایت کرده باشد.راویانی که فقط یک نفر، حدیثی «؛ »ال راوٍ واحدٍ واحدٍ منهم إ

                                                 
اي است که داراي نام و نشان مشخصی باشد و به آن نام و نشان هم ذکر شده  ، راوي»راوي وحدان« -1

درت حدیثی را روایت کرده است و فقط یک نفـر حـدیثی را از او   باشد، اما از کسانی باشد که به ن
تـألیف   »وحـدان«روایت نموده است. و محدثین براي معرفـی کـردن آنهـا، کتابهـایی تحـت عنـوان       

نامند؛ و اگر دو نفر یا بیشتر از آنها روایـت کننـد امـا در     می »جمهول العني«اند و این اشخاص را  کرده
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 »:وحدان«شناخت ي  فایده -2

شناخت راویانی که فقط یک نفر، حـدیث را از آنهـا روایـت کـرده اسـت      ي  فایده
شـود؛ و در   مـی  شـناخته  1»مجهول العـین «[وحدان]، این است که در این صورت، فرد 

 گردد. می نباشد، روایتش رد» صحابی«صورتی که وي 

 »:وحدان«براي هایی  مونهمثالها و ن -3

ـس« الف) وحدان از میان صحابه: رضِّ کـه غیـر از شـعبی، کسـی از او      »عـروة بـن مُ

، کسی دیگر از او روایـت  »سعید«، که غیر از پسرش »مسیب بن حزْن«روایت نکرده، و 
 ننموده است.

اء« ب) وحدان از میان تابعین: که غیـر از حمـاد بـن سـلمه، کسـی از او       »ابوالعُرشَ
 روایت نکرده است.

[کسانی » وحدان«آیا شیخان [بخاري و مسلم] در صحیح خویش، حدیث  -4

 اند؟: را که غیر از یک نفر کسی از آنها روایت نکرده] را آورده

گفته که بخاري و مسلم در صحیح خویش، از احادیـث  » المدخل«حاکم در  الف)
یان [کسانی که به جز از یک نفـر، کسـی دیگـر از آنهـا روایـت نکـرده]،       این نوع از راو

 اند. چیزي را نیاورده
اند: در صـحیح بخـاري و صـحیح مسـلم، احادیـث       ولی جمهور محدثین گفته ب)

                                                                                                                            
 نامند. [مترجم] می »مستور«یا  »جمهول احلال«وت کرده باشند، آنها را مورد موثوق بودن آنها سک

شود که علماء او  اي گفته می است که در نزد اهل حدیث به راوي» وحدان«فرد مجهول العین، همان  -1
را نشناخته باشند و حدیث او جز از جهت یک راوي، شناخته شده نباشـد [یعنـی جـز یـک راوي،     

 »مترجم«رده باشد.] کسی از او روایت نک
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[راویانی که فقط یک نفر از آنها روایت نموده است]، آن هم از میان » وحدان«زیادي از 
 نها عبارتند از:صحابه وجود دارد که برخی از آ

 اند. نموده روایت را آن بخاري و مسلم که ابوطالب، وفات پیرامون »مسیب« حدیث -1

که از وي چنـین نقـل نمـوده    » مرداس اسلمی«از » قیس بن ابی حازم«حدیث  -2

، کسـی  »قیس ابـن ابـی حـازم   «؛ و غیر از »ولول فاأليذهب الصاحلون األ«است: 
روایت نکرده اسـت. و ایـن حـدیث را    » اسلمیمرداس «دیگر این حدیث را از 
 بخاري نقل کرده است.

 اند: ، تألیف شده»وحدان«ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -5

[راویانی که فقط یک نفر، حـدیثی  » وحدان«ي  از مشهورترین کتابهایی که در زمینه
توان بـه کتـاب    می اند، تحریر و نگارش درآمدهي  را از آنها روایت نموده است] به رشته

 ، تألیف امام مسلم، اشاره کرد.»املنفردات والوحدان«

 

 و صفات خمتلفةأسامء أكر بمعرفة من ذُ  -10

 

[شناخت راویانی که با نامها و  معرفة من ذُكر باسامء او صفات خمتلفة -10
 شود] می مختلف از آنها یادهاي  القاب متعدد، و ویژگیها و کنیه

 »:باسماء او صفات مختلفۀ من ذُکر«تعریف  -1

متعـددي،  هـاي   یک شخص یا جماعتی، با نامها، القاب و کنیهي  راویی که از ناحیه
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 توصیف شود.

 مثال: -2

حماد بـن  «و برخی به » ابوالنضر«که برخی او را به » محمد بن سائب کلبی«مانند 

 اند. نامگذاري کرده» ابوسعید«و برخی نیز به » سائب

 »:و صفات خمتلفةأسامء أمن ذُكر ب«د شناخت برخی از فوای -3

کند تا] التباس و ابهامی در نامهاي یـک   می [شناخت این نوع از راویان کمک الف)
کند تا] چنین تصور نشود که [به خـاطر نامهـا و    می شخص به وجود نیاید، و [نیز کمک

 متعدد،] چند نفر راوي هستند.هاي  القاب و کنیه
 

 دلیس شیوخ.برداري از ت پرده ب)

شیوخ و اساتید خویش، زیاد ي  خطیب [بغدادي] از این نوع راویان، درباره -4

هاي  کند [یعنی اساتید خویش را با نامها، القاب، خصوصیات و کنیه می استفاده

 کند]: می متعددي یاد

عبید اهللا بن «، »ابوالقاسم ازهري«به عنوان مثال، وي در کتابهایش به نقلِ روایت از 

پـردازد، در حـالی کـه     می »عبید اهللا بن احمد بن عثمان صیرفی«، و »الفتح فارسی ابی
 تمامی آنها، نامهاي یک فرد است.

ن«ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -5  »و صفاتٍ خمتلفةأسامء أذُكر ب مَ

ي  اند]، به رشته هاي متعددي یاد شده [راویانی که با نامها و صفات و کنیه

 اند: هتحریر درآمد
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 ، تألیف حافظ عبدالغنی بن سعید.»شكالإيضاح اإل«الف) 
 

 ، تألیف خطیب بغدادي.»التفريقموضح أوهام اجلمع و«ب) 
 
 

نوسامء معرفة املفردات من األ -11  لقاباألى والكُ

 
 

نسامء ومعرفة املفردات من األ« -11 [شناخت راویانی که داراي  »لقاباألو ىالكُ
و جز آنها دیگر کسی  -مفرد  -اسم، کنیت و لقب مختص به خود هستند 

 از راویان داراي این اسم، لقب و کنیت نیست]

 [راویان مفرد] چیست؟:» مفردات«مراد از  -1

راویان [صحابه، تابعین، تبـع تـابعین و    اینکه شخصی از صحابه یا فردي از مجموعِ
غیر آنها] یا یکی از علماء، داراي اسم، یا کنیه، یا لقب مختص به خود باشد کـه جـز او   

 راویان و علماء، داراي این اسم، لقب و کنیه نباشد. دیگر کسی از میانِ
هماره اسامی و نامهایی عجیـب و غریـب و نامتعـارف و    » مفردات«و به طور کلی، 

 نماید. می آیند که تلفظشان سخت و دشوار می رعادي به شمارغی

 »:مفردات«شناخت ي  فایده -2

کند تا] در رابطه با این نامهاي مفرد و  می [شناخت این نوع از راویان، به فرد کمک
[خطا کردن در نوشتن و خواندن و تغییر دادن کلمه بـا کـم یـا    » تصحیف«غریب، دچار 
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» تحریـف «را تغییـر دادن و طـور دیگـر خوانـدن] و     اي  و کلمهآن هاي  زیاد کردن نقطه
[بعضی حروف کلمه را عوض کردن و تغییـر دادن معنـی آن، و تغییـر و تبـدیل دادن و     

 گردانیدن کالم کسی از وضع و طرز و حالت اصلی خود] نشود.

[راویان مفرد = کسانی که داراي اسم، کنیه و لقب » مفردات«مثالهایی براي  -3

به خود هستند و جز آنها دیگر کسی از راویان داراي این اسم، لقب و  مختص

 کنیه نباشد]:

 »:نامهاي مفرد«الف) مثال براي 

» احمد بن عجیان« راویانی از میان صحابه که اسم مختص به خود را دارند: -1

 ».رجعف«بر وزن » سندر«و  ؛[عجیان]» علْیان«بر وزن سفیان [عجیان] و یا بر وزن 

اوسـط بـن   « راویانی از میان غیرصحابه که اسم مختص به خـود را دارنـد:   -2

 ».ضُرَیب بن نُقَیر بن سمیر«و » عمرو

 »:هاي مفرد کنیه«ب) مثال براي 

» ابـوالحمراء « :مختص به خـود را دارنـد  ي  راویانی از میان صحابه که کنیه -1

 است.» حارثهالل بن «که نامش   رسول اکرمي  آزاد شدهي  برده

» ابوالعبیدین« مختص به خود را دارند:ي  راویانی از میان غیرصحابه که کنیه -2

 است.» معاویۀ بن سبرَة«که نامش 

 »:مفردهاي  لقب«ج) مثال براي 

غـالم  » سـفینَۀ « را دارنـد: » لقب مختص به خود«راویانی از میان صحابه که  -1

 است.» مهران«که نامش   رسول اکرمي  آزاد شده

کـه  » منْـدل « راویانی از میان غیرصحابه که لقب مختص به خـود را دارنـد:   -2
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 باشد. می »عمرو بن علی الغزي الکوفی«نامش 

[راویانی » مفردات«تدوین و نگارش ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -4

 اند: که داراي اسم، کنیه و لقب مختص به خود باشند]، تألیف شده

بـه ایـن   » سـماء المفـرد  األ«، کتابی را بـا عنـوان   احمد بن هارون بردیجی حافظ
 تحریر درآورده است.ي  موضوع اختصاص داده و در این زمینه، این کتاب را به رشته

[بیـوگرافی و  » تـراجم روات «ي  [ناگفته نماند که] در پایان کتابهایی کـه در زمینـه  

» راویان مفـرد «اند، نیز بسیاري از  ر درآمدهتحریي  راویان حدیث]، به رشتهي  زندگینامه
[که داراي اسم، کنیه و لقب مختص به خود هستند] در آنها ذکر شده است، مانند کتاب 

 ، تألیف ابن حجر.»تقریب التهذیب«
 
 

 سامء من اشتهروا بكناهممعرفة أ -12

 
 

شهرت  [شناخت نامهاي راویانی که با کنیه همسامء من اشتهروا بكناأمعرفة  -12

 اند] پیدا کرده

 چیست؟» اند ه با کنیه شهرت یافتهشناخت نامهاي راویانی ک«مراد از  -1

هدف از مطرح کردن این بحث، این است کـه مـا بـه جسـتجو و تحقیـق نامهـاي       
انـد، تـا بـدین وسـیله نامهـاي       خویش شهرت پیـدا کـرده  ي  راویانی بپردازیم که با کنیه
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نامهاي مشهور آنها] را بشناسیم و بـدانها اطـالع و آگـاهی    غیرمشهور هر یک از آنها [از 
 پیدا نمائیم.

 »:اند نامهاي راویانی که با کنیه شهرت پیدا کرده«برخی از فواید شناخت  -2

این اسـت کـه یـک    » اند نامهاي راویانی که با کنیه شهرت یافته«شناخت ي  فایده
افتد که این شخص،  می سا اتفاقنفر به جاي دو شخص، گمان نشود. به دلیل اینکه چه ب

اي که بدان  در وقتی با نام غیرمشهور خویش در جایی ذکر شود و در وقتی دیگر با کنیه
شهرت یافته ذکر گردد؛ و بدین گونه شخصی کـه بـدین قضـیه واقـف نیسـت و بـدان       
آگاهی و آشنایی ندارد، از اصـل قضـیه پـرت شـود و کـار بـر او مشـتبه و مشـکوك و         

مشـهور، از  ي  غیرمشهور و این کنیه و پیچیده گردد و تصور نماید که این نامِ انگیز شبهه
 یک شخص است.ي  آنِ دو نفر متفاوت و مجزّا است، حال آنکه هر دو، نام و کنیه

 

خویش ي  راویانی که با کنیه«ي  تألیف و تصنیف کتاب، در زمینهي  نحوه -3

 »:اند شهرت یافته

ي  راویانی که با کنیـه «تدوین و نگارش ي  در زمینه که دست به تألیفاي  نویسنده

بندي و  زند، کتابش را بر مبناي ترتیب حروف الفباء، مرتب و طبقه می »خویش مشهورند
خـویش  ي  نماید، و پس از آن به ذکر نامهاي راویانی که بـا کنیـه   می کالسه و ساماندهی

 »ابااسـحاق «[أ] بـه ذکـر   » ههمـز «پردازد. به عنـوان مثـال: در بـاب     می اند شهرت یافته
 اش [ابااسـحاق] مشـهور اسـت،    پردازد، و پس از آن به بیـان نـام راوي کـه بـا کنیـه      می
پردازد و پس از آن به بیان نـام راوي کـه    می »ابا بشر«به ذکر » باء«پردازد؛ و در باب  می

 و... پردازد می اش [ابابشر] شهرت یافته، با کنیه
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 ، و مثالهایی براي آنها:»خویش مشهورندي  کنیهراویانی که با «اقسام  -4

آنها یکی است] و ي  آنها است. [یعنی اسم و کنیهي  راویانی که اسم آنها، کنیه الف)

اش، یکی اسـت   که اسم و کنیه» بالل اشعري ابی«به جز کنیه، اسمی دیگر ندارند، مانند: 

حـاتم رازي   کـه از ابـی   »حصین ابی«حدیث روایت نموده است. و مانند: » شریک«[و از 

ي  نداریم و اسم و کنیه» اسم«اند که چیزي به نام  روایت کرده است و هر دوي آنها گفته
 ما یکی است.]

 

خویش، مشهور شده باشند، و دانسته نشود که آیا برایشان ي  راویانی که با کنیه ب)

رامــی پیــامبر گي  صــحابهي  کــه از زمــره» انــاس ابــی«اســمی اســت یــا خیــر؟ ماننــد: 
 باشد. می  اسالم

 

غیـر از آن  اي  خویش باشند، و برایشان اسم و کنیـه ي  راویانی که ملقّب به کنیه ج)

وي نیـز  ي  اسـت، و کنیـه    ؛ کـه لقـب علـی بـن ابـی طالـب      »ابوتراب«باشد؛ مانند: 

 باشد. می »ابوالحسن«

دو تا کنیه دارد، که » ابن جریج«راویانی که داراي دو کنیه یا بیشتر باشند؛ مانند:  د)

 ».ابوخالد«و دیگري » ابوالولید«یکی: 
 

آنهـا مـورد اخـتالف    ي  راویانی که [در اسم آنها اتفاق وجود دارد ولـی] کنیـه   هـ)

او اخـتالف  ي  [که در اسم او اختالف نیسـت، ولـی در کنیـه   » اسامة بن زيد«است؛ مانند: 

» ابوخارجـه «و برخـی هـم   » ابوعبـداهللا «و برخـی  » ابومحمد«هست، از این رو] برخی 
 اند. گفته

 

شان شناخته شده  آنها اختالفی وجود نداشته باشد و با کنیهي  راویانی که در کنیه و)

که در اسم او و نام » ابوهریره«و مشهور باشند، ولی اسم آنها مورد اختالف باشد؛ مانند: 
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مشـهورترین آنهـا ایـن    پدرش اختالف وجود دارد و در این زمینه سه قول نقل شده که 
 »]عبدالرحمن بن صخر«است. [» صخر«، و نام پدرش »عبدالرحمن«است که اسم او 

 

[در اسـمش  ». سـفینۀ «آنها مورد اختالف باشد؛ ماننـد:  ي  راویانی که اسم و کنیه ز)

اند.  گفته» مهران«و برخی هم » صالح«، و برخی »عمیر«اختالف است، از این رو] برخی 

و برخی هم » بوعبـدالرمحنأ«اي که] برخی  اش نیز اختالف وجود دارد، به گونه [و در کنیه

 اند. گفته »بوالبخرتيأ«
 

راویانی که هم با اسم و هم بـا کنیـه، شـناخته شـده و مشـهور باشـند؛ ماننـد:         ح)

 ابوعبـداهللا«، »بوعبـداهللا حممـد بـن ادريـس شـافعيأ«، »ابوعبداهللا مالك«، »بوعبداهللا، سفيان ثوريأ«

هم با اسـم خـویش شـناخته     ،[تمام این بزرگان ».بوحنيفه نعامن بن ثابتأ«و » محد بن حنبلأ
 شان.] شده و مشهورند و هم با کنیه

 

خویش شهرت یافته باشند، و با این وجود، اسم آنهـا نیـز   ي  راویانی که با کنیه ط)

 است. »عائذ باهللا«که نامش » والنیخابو ادریس «شناخته شده باشد؛ مانند: 
 

آنهـا نیـز   ي  راویانی که با اسم خویش شهرت یافته باشند، و با این وجود، کنیه ي)

حسن بن عيل بن «، و »عبدالرمحن بن عوف«، »طلحة بن عبيداهللا تيمي«شناخته شده باشد؛ مانند: 

 است. »بوحممدأ«تمامی آنها ي  ، که کنیه»يب طالبأ

ي  راویانی که با کنیه«و نگارش  تدویني  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -5

 اند: ، تألیف شده»اند خویش شهرت یافته

تحریـر  ي  زیادي را به رشتههاي  نظران اسالمی در این زمینه، کتاب علماء و صاحب
اند و در ایـن عرصـه    کسانی که در این راستا دست به قلم بردهي  اند؛ و از جمله درآورده

اشـاره کـرد. و از   » نسایی«و » مسلم«، »علی بن مدینی«توان به  می اند، فرسایی نموده قلم
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تـوان کتـاب    مـی  انـد،  مشهورترین کتابهایی که در این زمینه به زیور چاپ آراسـته شـده  
 ق) را نام برد. . ه 310(متوفی » دوالبی ابی بشر محمد بن احمد«تألیف  ،»سامءاألنى والكُ «
 
 

 [شناخت القاب راویان] لقابمعرفة األ -13

 
 

 »:القاب«تعریف لغوي  -1

 ؛»ضـعةٍ أو  شعر برفعـةٍ كل وصفٍ أ«است. و لقب عبارت است از: » لقب«جمع » القاب«
 هر توصیفی که بیانگر رفعت و بزرگداشت، یا پستی و فرومایگی باشد.

؛ هر آنچه که داللت بر مدح یا ذم »و ذمٍ أمـدح  عىلما دلّ «عبارت است از: » لقب«و یا 
 1کند.

 »:شناخت القاب راویان«هدف از  -2

، همان جستجو و تحقیق و کنـد و کـاو در مـورد    »القاب راویان«هدف از شناخت 
بهتر بازشناخته  ،القاب محدثین و راویان حدیث است، تا بدین ذریعه، راویان و محدثین

[چرا که اگر از راه شناسایی مشخصات و القاب، هویت یک راوي معین  ؛و ضبط گردند

                                                 
ي آن نامیـده   اسمی است غیر از نـام اول شـخص کـه شـخص بـه وسـیله      »: لقب«به تعبیري دیگر،  -1

شود و بدان شهرت دارد. و مقصود از آن، تعریف و تشریف و رفعت و بزرگداشت، و یا تحقیـر   می
 و لئامت و پستی و فرومایگی است. [مترجم]
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او به هـیچ وجـه ممکـن نیسـت؛ بنـابراین      ي  و تعدیل و اظهار نظر دربارهنگردد، جرح 
ي  راویانی که داراي القاب مشترك، یا شهرت مشـترك، و یـا اسـم مشـترك، و یـا کنیـه      

باشند و ممکن است یکی از آنها مورد جرح و دیگـري مـورد تعـدیل قـرار      می مشترك
رسـد، و بـراي    مـی  حیاتی به نظـر گیرد، تعیین مشخصات و القاب آنها کامالً ضروري و 

 رفع هر گونه اشتباهی الزم است وجه تمایز راویان را بیان نمود.]

 »:القاب راویان«شناخت ي  فایده -3

 یابد که عبارتند از: می امر تبلور و تجلّی شناخت القاب، در دوي  فایده
شخصـی   ، اسامی راویان است. اینطور که اگر»القاب«تا چنین گمان نشود که  الف)

در جایی با نامش ذکر شد، و در جایی دیگر با لقبش ذکر گردید، چنین تصور نشود کـه  
این اسم و لقب، از آنِ دو نفر است. [از این رو شناسایی القـاب راویـان، از ایـن جهـت     

رود که چند نفر هستند، حـال آنکـه هـر     می ضروري است که اگر شناخته نشوند، گمان
 تند.]دو، نام و لقب یک نفر هس

شده اسـت؛  » لقب«شناخت اسباب و عللی که راوي به خاطر آنها، ملقّب بدان  ب)

لقـب  «گذاري مشخص و معین گـردد]، مقصـود حقیقـی     و در آن هنگام [که سبب لقب

اش،  شود؛ لقبی که در بیشتر اوقات با معناي ظـاهري  می نیز شناسایی» [محدث یا راوي]
رسـند   می اویان از حیث لقب غیرعادي به نظرمخالف و متفاوت است [و از این جهت ر

 گردد و موجب جرح آنها می این لقبها، هویت واقعی راویان معلوم دلیلِ و پس از تحقیقِ
 شود.] نمی

 »:القاب«اقسام  -4

 بر دو قسم است که عبارتند از:» القاب«

القابی که تعریف و توصیف [راوي] بدان درست نیست؛ و فـرد راوي نیـز از    الف)
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 لقّب شدن به چنین القابی، متنفّر و بیزار است.م
القابی که تعریف و توصیف [راوي] بدان جایز و روا است، و فرد راوي نیز از  ب)

آیـد و موجبـات تنفـر و انزجـار و بیـزاري و       مـی  ملقب شدن به چنین القابی، خوشـش 
 آورد. نمی کراهت وي را فراهم

 »:القاب«مثالهایی براي  -5

است؛ و فقط به این علت این لقـب را   »معاوية بن عبدالكريم«که لقب »: ضالّ« الف)
اند چرا که یک بار راه خود را در مسیر مکه گم کرد و سرگردان شـد [از ایـن    به او داده

اند. و وي عالمی پرهیزگار و فاضلی  لقب داده -راه گم کننده  -» ضالّ«جهت وي را به 
 وارسته و عابدي نستوه بوده است.]

؛ و به این علت این لقب بدو داده شده چرا »عبداهللا بن محمد«لقب »: ضعیف« ب)
که از لحاظ فیزیکی و جسمانی، فردي ضعیف و نحیف و الغر و باریک اندام بـود؛ امـا   

رجـالن جلـيالن «گفتـه اسـت:    عبدالغنی بن سعیددر حدیث، فردي ضعیف نبوده است. 

دو مرد بزرگـوار و ارجمنـد هسـتند کـه دو لقـب      «؛ »الضعيفو لزمهام لقبان قبيحان: الضال

معاويـة بـن زشت و قبـیح، مـالزم آنهـا شـده اسـت: [آن دو مـرد بزرگـوار و ارجمنـد:         

 »است.» ضعیف«و » ضالّ«؛ و آن دو لقب زشت و قبیح] عبدالكريم و عبداهللا بن حممد

گـر،   شانگیز، شور آشوبگر، فتنه«، در لغت اهل حجاز به معنـاي  غُندر»: غُندر« ج)

دوست و همـراه  » محمد بن جعفر بصري«باشد. و این واژه، لقب  می »داد و فریادکننده

بـه  » جریج ابن«است. و علت ملقب شدن وي به این لقب [غندر] این است که » شعبه«
پرداخت، [ولی مـردم  » حسن بصري«بصره آمده [و براي اهالی بصره] به نقل حدیثی از 

بصره] روایت او را مورد انتقاد قرار دادند و در این زمینه آشوب و بلوا و داد و فریاد بـه  
راه انداختند، و در این گیر و دار، محمد بن جعفر بیشتر از دیگران سروصدا به پا کـرد؛  
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انگیـز! خـاموش    اي آشـوبگر و فتنـه  « ؛»اُسـكت يـا غنـدر«ابن جریج بدو گفت: از این رو 
 »باش.

سـرخ بـودن دو   «باشد؛ و به علّـت   می »عیسی بن موسی تیمی«لقب »: غُنجار« د)

 اند. ملقب نموده» غنجار«وي را به » اش گونه

 باشد، و امام بخاري نیـز بـه نقـل    می »محمد بن ابراهیم حافظ«: لقب »صاعقة« هـ)
    [خـوبش] و بسـیار بـودن مـذاکره و      حدیث از وي پرداخته اسـت؛ و بـه علّـت حفـظ

 لقب داده شده است.» صاعقه«اش، به  مباحثه

باشد. و این واژه در زبان فارسی به  می »عبداهللا بن عمر اموي«لقب »: همشکدان« و)

 باشد. می دان] [مشک» ظرف مشک«یا » مشکي  هسته«معناي 

این » مطین«است؛ و علت ملقب شدن وي به » ابوجعفر حضرمی«لقب : »مطَینْ« ز)
نیـز  هـا   پرداخـت و بچـه   مـی  در آب، به بـازي ها  است که وي در کوچکی همراه با بچه

! مل ال«کردند؛ به همین خاطر ابونعیم بدو گفت:  می اندود پشتش را گل طنيَّ حترض جملـس  يا مُ

چـرا در مجـالس و محافـل علمـی، حضـور پیـدا       اندود شـده]   اي مطین! [گل« ؛»؟العلم
 »کنی؟ نمی

 اند: تحریر درآمدهي  به رشته» القاب«ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -6

فرسـایی   جماعتی از علماء و صاحب نظـرانِ پیشـین و متـأخر، در ایـن زمینـه قلـم      
انـد کـه از میـان آنهـا، بهتـرین و       تحریر و تألیف درآوردهي  اند و کتابهایی را به رشته کرده

 باشد. می حجر ، تألیف حافظ ابن»لبابنزهة األ«مختصرترین کتاب، کتاب 
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 :بائهمآغري  إىلمعرفة املنسوبني  -14
 [شناخت راویان و محدثینی که به غیر پدرانشان منسوبند]

 
 

 »:پدرانشان منسوب هستندشناخت راویان و محدثینی که به غیر «هدف از  -1

، این است که نخسـت] بـه   »شناخت روات«[هدف از تحقیق و بررسی این نوع از 
شناخت محدثین و راویانی پرداخته شود کـه بـا نسـبت بـه غیرپدرشـان، شـهرت پیـدا        

کند که غیر پدر، آشنا وخویشاوند نسبی باشد، ماننـد: مـادر و پـدر     نمی فرقی -اند  کرده
و سپس به شناسـایی   -و بیگانه باشد، مانند: معلّم و مربی و امثال آن  بزرگ، و یا غریب

 اسم پدرشان، پرداخته شود.

 شناسایی راویانی که به غیر پدرانشان منسوبند:ي  فایده -2

 شوند. می ، در وقتی که به غیر پدرانشان، نسبت داده»توهم تعدد«دفع 

 و مثالهایی براي آنها:» راویانی که به غیر پدرانشان منسوبند«اقسام  -3

عـاذ«ماننـد:   شـوند:  مـی  الف) راویانی که به مادرانشان، نسبت داده ذ«، »مُ و » معـوّ

فراء«فرزندان » عوذ« کـه نـام    »بـالل بـن محامـة«است. و ماننـد:   »حـارث«؛ و نام پدرشان »عَ

 نام پدر وي است. »يب طالبأعيل بن «که  »حممد بن حنفيّة«است. و مثل: » رباح«پدرش 

 شـوند:  می ب) راویانی که به مادر بزرگ اعلی، یا مادر بزرگ ادنی، نسبت داده

نـام پـدر وي اسـت. و    » امیه«پدرش اسـت، و   نام مادرِ» منیۀ«، که »یعلی بن منیۀ«مانند: 
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» معبد«باشد، و  می نام مادر سوم اجداد و نیاکان وي» خصاصیۀ«که » بشیر بن خصاصیۀ«
 در وي است.نام پ

ابوعبیدة بن «مثل  شوند: می ج) راویانی که به پدر بزرگ خویش، نسبت داده

باشد. [و جراح پدر بزرگش  می »عامر بن عبداهللا بن جراح«اش  که نام اصلی» جراح

احمد بن محمد «اش  که نام اصلی» احمد بن حنبل«است که بدو منسوب است]؛ و 

 باشد که بدو منسوب است.] می بزرگ ويپدر » حنبل«باشد. [و  می »بن حنبل

مقـداد بـن   «مثـل   شوند: می نسبت داده -به علتی  -ها،  د) راویانی که به بیگانه

بدین خـاطر نسـبت   » اسود«شود. [و به  می گفته» مقداد بن اسود«که بدو » عمرو کندي

قـرار  » اسود بـن عبـد یغـوث   «داده شده است] چرا که وي زیر قیمومت و سرپرسـتی  
ي  ت، و وي او را به فرزندي پذیرفت [از این رو، اسود بن عبد یغوث، پدر خوانـده داش

 آید.] می مقداد بن عمرو کندي، به شمار

، به »راویان منسوب به غیر پدران«ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -4

 اند: تحریر درآمدهي  رشته

تحریر درآمده ي  به رشته را سراغ ندارم که در این باباي  کتاب ویژه -خودم  -من 
[که به بیوگرافی و » تراجم«باشد، ولی به طور کلّی، نسبت هر یک از راویان، در کتابهاي 

اند] ذکر شده است، به ویـژه کتابهـاي تراجمـی کـه در حـد       راویان پرداختهي  زندگینامه
ند. [از این ا راویان و محدثین پرداختهي  به بیان بیوگرافی و زندگینامهاي  وسیع و گسترده

 را در چنین کتابهایی یافت.]» راویان منسوب به غیر پدران«توان  می رو
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 خالف ظاهرها عىلمعرفة النسب التي  -١٥

 
 

[شناخت راویانی که از حیث نسبت،  معرفة النسب التي عيل خالف ظاهرها -15
 باشند.] می رسند و نسبتشان برخالف ظاهر آنها می غیرعادي به نظر

 درآمد: پیش -1

از راویان و محدثان هستند که به مکـان، یـا غـزوه، یـا قبیلـه و یـا پیشـه و        اي  عده
کـه متبـادر بـه ذهـن [هـر       -شوند که ظاهر این نسبتها  می اي [خاص] نسبت داده حرفه

باشند، بلکه حقیقت امر این است کـه آنهـا بـه ایـن نسـبتها و       نمی مراد -انسان] هستند 
شـوند، از   مـی  که برایشان اتفاق افتـاده، نسـبت داده  اي  عارضه صفتها به خاطر پیشامد و

وران و  قبیل: فرود آمدن آنها در مکانی مخصوص، و یا مجالست و همنشینی آنها با پیشه
 صنعتگران که به پیشه و صنعت خاصی مشغولند و امثال آن.

 راویانی که از حیث نسبت، غیرعادي به نظر«تحقیق و بررسی ي  فایده -2

 »:باشند می رسند و نسبتشان برخالف ظاهر می

» عارضه و پیشامد«شناخت »: راویان«فایده و هدف از تحقیق و بررسی این نوع از 

شود، تا از این  می است که به خاطر آن، این راوي بدان نسبت داده» سبب و علتی«و یا 
یشـامد و  حقیقـی ندارنـد، بلکـه بـه خـاطر پ     ي  رهگذر معلوم شود که این نسبتها، جنبـه 

 شود. می خاص که براي راویان اتفاق افتاده، بدانها نسبت دادهاي  عارضه
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 راویانی که از حیث نسبت، غیرعادي به نظر«براي هایی  مثالها و نمونه -3

 »:باشند می رسند، و نسبتشان برخالف ظاهر می

ي  وي در جنگ بدر حضور نداشته، بلکـه فقـط در منطقـه    عود بدري:سالف) ابوم

 منسوب گردید.» بدر«فرود آمده، از این رو به » بدر«

هـاي   ستون فقران و مهـره ي  وي فقیر و مستمند نبود، بلکه از ناحیه ب) یزید فقیر:

 گفتند.]» فقیر«پشت، دچار آسیب شده بود [از این رو، بدو 

وي کفّاش [حذّاء] نبود، بلکه بـا کفّاشـها، مجالسـت و همنشـینی      ج) خالد حذّاء:

 مشهور گردید.]» حذّاء«ین رو به داشت [از ا

 اند: تحریر درآمدهي  به رشته» انساب«ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -4

تـوان بـه    مـی  انـد،  از مشهورترین کتابهایی که در این عرصه، تدوین و نگارش یافته
 ، تألیف سمعانی، اشاره کرد.»نساباأل«کتاب 

، خالصـه و  »نسـاباللباب يف هتذيب األ«عنوان  ابن اثیر، این کتاب را در کتابی دیگر با
، در کتـابی  »ثـريتلخيص ابن األ«مختصر نموده، و سیوطی نیز به اختصار و خالصه نمودن 

 پرداخته است. »لُبّ اللباب«ان وبا عن
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 :معرفة تواريخ الرواة -16
 [آشنایی با تاریخ و سرگذشت راویان]

 
 

واة«تعریف  -1  »:تواريخ الرُ

باشد  می »اَرخ«است. و تاریخ: مصدر » تاریخ«جمع » تواریخ« تعریف لغوي:الف) 
 که همزه در آن تسهیل شده است.

التعريـف بالوقـت الـذي تضـبط بـه «عبـارت اسـت از:    تاریخ ب) تعریف اصطالحی:

 ».غريهاو الوقائعو الوفياتو من املواليد حوالاأل
اوضاع و احوال [پیشینیان] از قبیـل:  آن، ي  تعریف و معین کردن وقتی که به ذریعه«

: تاریخ[به دیگر سخن، » شود. می تولد، وفات، وقایع و حوادث و غیر آن، ضبط و حفظ
دانشی است که از وقایع و حوادث و زمان آنهـا، و نیـز از زنـدگی و سرگذشـت افـراد      

 گوید.] می بزرگ و اوضاع و احوال اجتماعات بشري، سخن

 ، در اینجا چیست؟:»و سرگذشت راویانتاریخ «هدف از شناخت  -2

، عبارت است از:] شناخت »تاریخ و سرگذشت راویان«[هدف از تحقیق و بررسی 
تاریخ تولّد راویان و سماع آنها از شیوخ واساتید، و [معین کردن تـاریخ] آمـدن آنهـا در    

 برخی از شهرها، و آشنایی به تاریخ وفات ایشان.

 آن:ي  رگذشت راویان، و فایدهاهمیت آشنایی به تاریخ و س -3
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، فنّی مهم و اساسی و محـوري و بنیـادین   »آشنایی به تاریخ و سرگذشت راویان«

ملـا اسـتعمل الـرواة الكـذب، اسـتعملنا هلـم «است، [تا جایی که] سـفیان ثـوري گفتـه اسـت:     

روایـات   هنگامی که راویان، دروغ را به کار گرفتند، ما نیز [بـراي قبـول و رد  « ؛»التـاريخ
 »آنها]، تاریخ و سرگذشت آنها را به کار بردیم.

، شـناخت اتصـال سـند    »آشنایی به تاریخ و سرگذشـت راویـان  «و یکی از فواید 
حدیث و یا انقطاع آن است؛ [زیرا اتفاق افتاده که] برخی ادعاي روایت و نقل حدیث از 

ن که تاریخ و سرگذشت آنها اند، اما همی و به نقل روایت از آنها پرداختهاند  گروهی کرده
مورد تحقیق و بررسی و کنکاش و موشکافی قرار گرفته، مشخص و هویـدا گشـته کـه    

اند که چندین سال پیش از آنهـا دار فـانی را وداع    روایت از گروهی پرداخته آنها به نقلِ
شود که سند  می اند. [و به این طریق، واضح و روشن گفته و چهره در نقاب خاك کشیده

 ین حدیثی، متصل نیست، بلکه منقطع است.]چن

 و سرشناسان تاریخ: ،هاي برجسته از شخصیتهایی  مثالها و نمونه -4

و دو یـار   ،قول صحیح در سن و سال سرور و آقـاي مـا حضـرت محمـد     الف)
اند. [و تاریخ وفـات   سال عمر کرده 63این است که آنها  ،ب باوفایش: ابوبکر و عمر

 پیامبر و خلفاي راشدین از این قرار است:]
ق، در چاشــتگاه روز  . ه 11ربیــع االول ســال  12در  رســول گرامــی اســالم -1

 دوشنبه، جان به جان آفرین تسلیم کرد و چهره در نقاب خاك کشید.
 ق در گذشت. . ه 13در جمادي االول سال  ابوبکر -2

 رفیع شهادت نائل گشت.ي  ق، به درجه . ه 23در ذي حجه سال  عمر -3

 -سـالگی   90و برخـی   -سـالگی   82ق، در  . ه 35در ذي حجه سال  عثمان -4
 درگذشت.
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بهـار از عمـرش    63ق در حالی کـه   . ه 40در ماه مبارك رمضان، سال  علی -5
 گذشته بود، درگذشت و جان به جان آفرین تسلیم کرد.

سـال   120که شصت سال در جاهلیت، و شصت سال در اسالم [اي  دو صحابه ب)
منوره درگذشتند و چهـره  ي  در مدینه  ه 54در مجموع]، زندگی به سر بردند، و به سال 

 در نقاب خاك کشیدند، عبارتند از:
 حکیم بن حزام. -1

 .1حسان بن ثابت -2

 ج) [تاریخ تولد و وفات] ائمه و پیشوایان مذاهب چهارگانه:

 ق] . ه 150-80نعمان بن ثابت (امام ابوحنیفه): [ -1

 ]179-93مالک بن انس: [ -2

 ]204-150محمد بن ادریس شافعی: [ -3

 ]241-164احمد بن حنبل: [ -4

 کتابهاي معتبر حدیثی:د) [تاریخ تولد و وفات] نویسندگان 

 ق] . ه 256-194محمد بن اسماعیل بخاري: [ -1

 ]261-204مسلم بن حجاج نیشابوري: [ -2

 ]275-202ابوداود سجستانی: [ -3

 ]279-209: [1ابوعیسی ترمذي -4

                                                 
اند که عبارتند از: حسـان بـن ثابـت، حویطـب بـن       برخی از صحابه یکصد و بیست سال عمر کرده -1

)، سعید بـن  لي حضرت خدیجه ، حکیم بن حزام بن خویلد (برادرزادهخمرمة بن نوفلعبدالعزّي، 
اند)؛ لبیـد بـن ربیعـۀ عـامري،      یربوع قرشی. (نامبردگان فوق، هم جاهلیت و هم اسالم را درك کرده

ي عوفی، نوفل بن معاویه منـتج نجـدي، عـدي بـن حـاتم       بن عدي عجالنی، سعد بن جناده عاصم
 . [مترجم]287، ص الفية ي جغدي. به نقل از سیوطی در کتاب طایی، نافع بن سلیمان عبدي، نابغه
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 ]303-214احمد بن شعیب نسائی: [ -5

 ]275-207ابن ماجه قزوینی: [ -6

ي  به رشته» تاریخ و سرگذشت راویان«ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -5

 اند: تحریر درآمده

ر محمد بـن عبـداهللا ربعـی، محـدث دمشـق      ، تألیف ابن زب»الوفیات«الف) کتاب 
بندي و ساماندهی  ق). این کتاب بر مبناي ترتیب سالها[ي هجري]، طبقه . ه 379(متوفی 

 شده است.
اند؛ که از میان این حواشی  شدهحواشی و پانوشتهایی که بر کتاب سابق نوشته  ب)

، و بعـد از آن،  »اکفـانی «ي  ، سـپس حاشـیه  »کتـانی «توان بـه پانوشـت    می و پانوشتها،

و دیگران اشاره کرد.» عراقی«اي  حاشیه یادداشت 
  

                                                                                                                            
خ اند؛ و بیشتر مورخان براي تولد ایشـان، تـاری   ي تاریخ تولد امام ترمذي، اختالف کرده علماء درباره -1

ي نخست قرن سوم هجري قمـري   اند که تولد ایشان در دهه اند بلکه بیان نموده معینی را ذکر نکرده
، ص 1از جمله شارح شمائل: محمد بن قاسم جسوس، ج  -رخ داده است؛ ولی برخی از متأخرین 

 . ق دیده به جهان گشود.  ه 209اند که امام ترمذي در سال  بیان کرده - 4
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 معرفة من اختلط من الثقات

 
 

[شناخت راویانی که دچار کم هوشی و  »لط من الثقاتتخامعرفة من « -17
 اند] حواس پرتی و درآمیختگی و اختالل حواس شده

 »:اختالط«تعریف  -1

در لغـت بـه معنـاي    » اختالط«آمده: » القاموس«همچنانکه در  الف) تعریف لغوي:

[دیوانگی، اختالل حواس، سبک مغـزي، حـواس پرتـی، آشـفتگی فکـري،      » فساد عقل«

یعنـی حواسـش پـرت شـد،     « ؛»اخـتلَط فـالنٌ «شود:  می است؛ گفتهآمیختگی ذهنی]  درهم
 »دیوانه شد، اختالل حواس پیدا کرد.

 قوالعدم انتظام األأو  فساد العقل،«عبارت است از: » اختالط« ب) تعریف اصطالحی:

ف، رَ  ».غري ذلكأو  احرتاق كتبأو  عمي،أو  بسبب خَ
پیري، نابینایی، یا احتراق کتابها  پیدا شدن اختالل حواس یا آشفتگی اقوال، به علت«

 »و...

 »:اند راویانی که دچار کم هوشی و اختالل حواس شده«انواع  -2

راویانی که به علت پیـري و خرفتـی، دچـار کـم هوشـی و اخـتالل حـواس         الف)

 .عطاء بن سائب ثقفی کوفیاند؛ مثل:  شده

اند؛ مثـل:   هنی شدهپرتی و آشفتگی ذ راویانی که به سبب نابینایی، دچار حواس ب)
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. وي پس از اینکه چشـمانش را از دسـت داد، احادیـث و    عبدالرزاق بن همام صنعانی
 کرد. می شد، و او نیز آنها را دریافت می روایات بدو دیکته

راویانی که به اسباب و علتهایی دیگـر، دچـار کـم هوشـی و اخـتالل حـواس        ج)

(که بـر اثـر    مصريي  عبداهللا بن لهیعهل: اند؛ مانند احتراق و آتش گرفتن کتابها، مث شده
اش را از  احتراق کتابهایش، دچار اختالل حواس و آشفتگی ذهنی شد و حافظهي  سانحه

 دست داد.)

که به علت پیري، نابینایی، اي  حکم روایت راويِ مختلط [روایت کننده -3

 احتراق کتابها و... دچار کم هوشی و اختالل حواس شده است]:

احادیث و روایاتی که پـیش از دچـار شـدن وي بـه کـم هوشـی و اخـتالل         الف)
 شود. می اند، پذیرفته حواس، از او روایت شده

و احادیثی که پس از دچار شدن وي به حواس پرتی و آشـفتگی ذهنـی، از او    ب)
 اند، مورد قبول و پذیرش نخواهد بود. نقل شده

یدند و مشخص نیسـت کـه آیـا    و همچنین احادیث و روایاتی که مورد شک و ترد
اند یا بعـد   از او روایت شده ،آنها پیش از دچار شدن وي به کم هوشی و اختالل حواس

از دچار شدن وي به حواس پرتی و کم هوشی؛ در این صورت نیز، چنین روایاتی قابـل  
 قبول و پذیرش نخواهد بود.

 آن:ي  اهمیت شناخت راویان مختلط، و فایده -4

ی که به علت پیري، نابینایی، احتراق کتابها و... دچـار کـم هوشـی و    شناخت راویان
اند، فنی بسیار مهم و اساسی و محوري و بنیادین [در علـوم حـدیث]    حواس پرتی شده

توان به جداسـازي و   می اش در این امر نهفته است که با شناخت این فن، است؛ و فایده
ه آنها را پس از دچار شدن بـه حـواس   ثقه و معتبري پرداخت ک تفکیک احادیث راویانِ
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اند، تا بدین ذریعه بتوان به رد و عدم قبول آنها پرداخت  پرتی و آشفتگی ذهنی نقل کرده
[و آنها را از روایات و احادیثی که قبل از دچار شدن به کـم هوشـی و اخـتالل حـواس     

 روایت نموده، متمایز و جدا ساخت.]

ثقه و معتبري که دچار کم  ، از راویانِآیا بخاري و مسلم در صحیح خویش -5

 اند؟: اند، حدیث روایت کرده هوشی و اختالل حواس شده

آري، بخاري و مسلم در صحیح خویش، از راویان ثقـه و معتبـري کـه دچـار کـم      
اند، ولی [نه هر گونـه روایتـی، بلکـه     اند، حدیث نقل کرده هوشی و اختالل حواس شده
دچار شدن به کم هوشـی واخـتالل حـواس بـه نقـل آنهـا       روایات] راویانی که پیش از 

 اند. پرداخته

ي  به رشته» شناخت راویان مختلط«ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -6

 اند: تحریر درآمده

انـد و   ، در ایـن عرصـه دسـت بـه قلـم بـرده      حـازمی و  عالییگروهی از علماء از قبیل: 

و انـد   نگاشته شـده » شناخت راویان مختلط«ي  در زمینهاند؛ و از کتابهایی که  فرسایی نموده قلم

مـي بـاالختالط«توان به کتاب  می اند، تحریر درآمدهي  به رشته ، تـألیف حـافظ   »االغتبـاط بمـن رُ
 ق) اشاره کرد. . ه 841ابن العجمی (متوفی ي  ابراهیم بن محمد، نوه
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 معرفة طبقات العلامء و الرواة -18
 راویان] [شناخت طبقات علماء و

 

 »:طبقه«تعریف  -1

است؛ یعنی گروهی » القوم املتشاهبون«در لغت به معناي » طبقه« الف) تعریف لغوي:
 از مردم که مشابه و همانند یکدیگر باشند.

يف أو  ،اإلسـنادو قـوم تقـاربوا يف السـن«عبارت است از: » طبقه« ب) تعریف اصطالحی:

و اسناد، یا فقط در اسناد، به همدیگر نزدیـک  ؛ گروهی از مردم که در سن 1»فقـط اإلسناد
 باشند.

این است که استادان مشترکی داشته باشند، و یا  تقارب و نزدیکی در اسنادو معنی 
[از لحاظ سن و سال، یا عصر و زمان]، نزدیک به استادان برخـی دیگـر    ،استادان برخی

 باشند.

 »:طبقات علماء و راویان«برخی از فواید شناخت  -2

علماء و راویان این است که با شـناخت آن،  هاي  یکی از فواید شناخت طبقه الف)
از تداخل دو راوي که در اسم یا کنیه و غیر آن مشابه و همانند یکدیگرند، ایمن خواهیم 

افتد که دو اسم در لفظ با یکـدیگر موافـق و یکنواخـت     می شد؛ زیرا گاهی اوقات اتفاق
شود و بدین گونه تداخل و التباس بین  می ي دیگري تصورهستند، از این رو یکی به جا

                                                 
 .381، ص 2لراوي، ج نگا: تدریب ا -1
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عضـل  گردد، ولی بـا شـناخت طبقـات علمـاء و راویـان، ایـن م       می مشابه ایجاد دو اسمِ
 شود. می شود و با شناخت آن، بین این دو اسم، تشخیص داده می برطرف

وایـت  را در ر» عـن فـالنٍ  «ي  [عنعنه: کلمه. »عنعنه«اطالع و آگاهی از حقیقت  ب)
روایـت  «تکرار کردن. نقل حدیث یا روایت از قول چند تن به ترتیب. چنانکـه گوینـد:   

شود که هر یـک از   می علماء و راویان، دانستههاي  و با شناخت طبقه». کرد فالن از فالن
 باشد.] می راویان از کدام طبقه و از کدام عصر و زمان

از یک طبقـه، و بـه اعتبـاري     افتد که دو راوي، به اعتباري می گاهی اتفاق -3

و امثـال وي از دیگـر   » انس بـن مالـک  «مثل آیند:  می دیگر از دو طبقه به شمار

ي  به اعتبار اینکه تمامی آنها از زمره -مبشره ي  کوچکترهاي صحابه. آنها همراه با عشره
کـه   شـود  می گیرند؛ از این رو دانسته می صحابه] قراري  در یک طبقه [طبقه -اند  صحابه

شوند [اما با توجه به امتیازاتی کـه برخـی از    می تمامی صحابه [عموماً] یک طبقه شمرده
اند، داراي طبقات  اند، و همچنین به اعتبار سن و سالی که داشته آنها بر برخی دیگر داشته

 باشند: می فرعی به شرح ذیل
ین از ایـن طبقـه   قبول دین اسالم، که خلفاي راشد پیشتازانِ به اعتبار امتیازات: -1

هـاي   دار الندوة، مهاجرین حبشه، صـحابی  ي قبل از توطئههاي  آیند. صحابی می به شمار
که بعد از فتح مکه هایی  بدر، اهل بیعۀ الرضوان، صحابیي  اول و دوم، اهل غزوهي  عقبه

را   نابالغ که روز فـتح مکـه یـا در حجـۀ الـوداع، پیـامبر      هاي  بچهو اند،  مسلمان شده
 اند. دیده

ر مسـو «و » ابوالطفیل«عبارتند از:  جوانترین اصحاب به ترتیب به اعتبار سنّ: -2
نعمـان بـن   «انـد، و   هشت سـاله بـوده   ،، که هر دو در سال وفات پیامبر»بن مخرمه

و » حسین بن علـی «و » حسن«که سال دوم هجري متولد گشته است، و » بشیر
جعفــر بــن «انــد، و  نــه ســاله بــوده  پیــامبرکــه ســال وفــات » عبــداهللا بــن زبیــر«



  
 464 مصطلح الحدیث تیسیري  ترجمه

مســلمۀ بــن مخلــد «کــودك بــوده اسـت و   حجـة الـوداعکــه در ســفر » عبـدالرحمن 

کـه  » عبداهللا بن عبـاس «و » قسم بن عباس«و » عبداهللا بن جعفر«و » خزرجی
 ، نه ساله بوده است.»عمر بن ابی سلمۀ«اند، و  عموماً ده ساله بوده

هر یک، حدود یکصد و بیسـت سـال عمـر    ها  این صحابی عمر:به اعتبار طول  -3
حکـیم  «، »مخرمۀ بن نوفل«، »، حویطب بن عبدالعزّي»حسان بن ثابت«اند:  کرده

» سعید بن یربوع قرشـی «)، حضرت خدیجهي  (برادرزاده» بن حزام بن خویلد
ـ  «انـد و هـم اسـالم را)،     (نامبردگان فوق، هم جاهلیـت را درك کـرده   ي  ن ربیعـه لبیـد ب

یه نوفل بن معاو«، »عوفیي  سعد بن جناده«، »عاصم بن عدي عجالنی«، »عامري
ي  نابغـه «، »نـافع بـن سـلیمان عبـدي    «، »عدي بن حـاتم طـایی  «، »منتج نجدي

-56خطیب، ص ي  ، کفایه131ابن حجر عسقالنی، ص ي  ذیل شرح نخبه -» جغدي
 . مترجم]287سیوطی، ص ي  ، الفیه76

 ، الزم و ضروري است:»طبقات علماء و راویان« ه بر ناظر و پژوهشگرِآنچ  -4

» طبقات علماء و راویـان «اطالع و آگاهی از موارد ذیل، براي ناظر و پژوهشگر علمِ 
 الزم و ضروري است:

 آگاهی از تاریخ تولد راویان. •
 شناخت تاریخ وفات راویان. •
 اند. روایت نمودهاطالع و آگاهی از اساتید آنها، که از آنها حدیث  •
 اند. آگاهی از شاگردان آنها، که به نقل حدیث از آنها پرداخته •

طبقات علماء و «تدوین و نگارش ي  هایی که در زمینه مشهورترین کتاب -5

 اند: تحریر درآمدهي  به رشته» راویان

 ، تألیف ابن سعد.»الطبقات الكرب«الف) کتاب 
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اء«ب) کتاب   الدانی. عمرو، تألیف ابی »طبقات القرّ

 ، تألیف عبدالوهاب السبکی.»طبقات الشافعية الكرب«ج) کتاب 

 ، تألیف ذهبی.»تذكرة احلفاظ«د) کتاب 
 
 

 معرفة املوايل من الرواة و العلامء -19

 [شناخت موالی از میان راویان و علماء]

 

 

 »:موالی«تعریف  -1

از اضداد اسـت  » مولی«ي  است. و واژه» مولی«جمع » موالی« الف) تعریف لغوي:

برده] و هـم بـر   » [= عبد«شود و هم بر  می [سید، آقا، ارباب] استعمال» مالک«که هم بر 

 2 ،1آزاد شده].ي  [برده» معتَق«برده] و هم بر ي  آزاد کننده» [= معتق«

 به یکی از این سه معنی استعمال شده است:» مولی« ب) تعریف اصطالحی:
 پیمان].شخص محالَف [= شخص هم  •

                                                 
 .404، ص 4نگا: القاموس، ج -1

ي  در لغت به این معانی به کار برده شده است: مالک، سید، آقا، ارباب، بـرده، آزاد کننـده  » ىلمو«ي  واژه -2
دار، دوسـت،   ي آزاد شده، ولی نعمت، نعمت دهنده، نعمت یافته، نعمت داده شـده، دوسـت   برده، برده

مهمان، شریک، پسر، پسرعمو، خواهرزاده، عمو، داماد، نزدیک، قریب، خویشـاوند،  هم پیمان، همسایه، 
 پیرو، تابع. [مترجم]
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 آزاد شده].ي  معتَق [= برده •

 کسی که به دست دیگري اسالم آورده باشد. •

 انواع موالی: -2

 موالی بر سه نوع است که عبارتند از:
لـف ىلمو«الف)  : مثل امام مالک بن انس اصـبحی تیمـی [صـاحب    [هم پیمانی] »احلِ

باشـد. بـدین خـاطر کـه      می تیمي  پیمان قبیله و هم» اصبحی«ي  کتاب موطأ]؛ که از تیره

باشـند [از ایـن رو بـه او     مـی  تیم که از قریش است، هم پیماني  با قبیله» اصبح«قومش 
 اند.] تیمی نیز گفته

[که مالک برده، پس از آزاد سـاختن وي، بـر او والء عتـق و آزاد     »العتاقة ىلمو«ب) 

ـ «کردن دارد و در شرع مقدس اسالم، احکامی بـر آن جـاري اسـت]؛ مثـل      والبختري اب

زیـرا کـه   ؛ باشـد  مـی  »طـی «ي  و موالي قبیله» سعید بن فیروز«تابعی، که نامش: » طایی
 طی بود که او را آزاد ساخت.ي  مالکش از قبیله

، »مغیره«مثل محمد بن اسماعیل بخاري جعفی؛ که چون جدش  »:سالماإل ىلمو«ج) 

سـالم آورده، وي را  ا »عفـياجلخـنس يـامن بـن أ«پرسـت بـود و بـه دسـت      مجوسی و آتش

 گفتند و او را بدان منسوب کردند.» بخاري جعفی«

 برخی از فواید شناخت موالی: -3

[برخی از فواید شناخت موالی عبارتند از:] ایمن شدن از التباس و ابهام و اختالل و 
شوند که آیا آنها از لحاظ نسب  می منسوباي  سردرگمی، و شناخت راویانی که به قبیله

 اند، یا از طریق والء. قبیله، نسبت داده شدهبدان 
توان در بـین راویـانی کـه در اسـم آنهـا اتفـاق اسـت،         می از این رو [با شناخت موالی]
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 از انـد  منسـوب جدایی انداخت و تفکیک قائل شد، و راویانی که از لحاظ نسب بـدان قبیلـه   
 .ساخت متمایز را آنها و کرد جدا اند، منسوب بدان والء طریق از که راویانی

 اند: نگارش یافته» موالی«ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -4

[راویـان و علمـاي   » مصـریین «، فقـط در رابطـه بـا    »ابوعمر کندي«در این زمینه، 
 تحریر درآورده است.ي  مصري]، کتابی را به رشته
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 معرفة الثقات والضعفاء من الرواة -20
 ثقه و ضعیف] [شناخت راویانِ

 

 »:ضعیف«و » ثقه«تعریف  -1

َنْ «در لغت به معناي » ثقه« الف) تعریف لغوي: متَ ؤْ [مورد اعتماد، مطمـئن، امـین،    »مُ

[یک چیز]، هم  باشد؛ و ضعف می »قوي«مقابل ي  نقطه» ضعیف«معتبر و مؤثق] است؛ و 

؛ وضـع غیرعـادي   »ضعف اعصاب«شود:  می حسی است و هم معنوي، [از این رو گفته
شـود. بیمـاري    مـی  پـذیري  حالی و تحریک بی اعصاب که سبب خستگی و فرسودگی و

: »ضـعيف اجلثـة«اش ضعیف است. سسـت بنیـه، نـاتوان.     : آنکه بنیه»ضعيف البنيه«عصبی. 

سست رأي، آنکه رأي و »: ضعيف الـرأي«ضعیف دارد، الغر و کوچک اندام. ي  آنکه جثه

: ضـعیف دل،  »ضـعيف القلـب«، کم عقـل.  : سست خرد»ضعيف العقل«تدبیر سست دارد. 

آنکه مزاجش ضـعیف اسـت و   »: ضعيف املـزاج«آنکه قلبش ضعیف است، کم دل، ترسو. 

ضـعیف  «سسـت دارد.  ي  سسـت نهـاد، آنکـه اراده    »:ضعيف النفس«شود.  می زود بیمار

 آنکه ضعیفان را بیازارد و....»: چزان
ی است و یا معنوي؛ و  ضعفاین مفهوم در هر دو معنـی بـه   تمام این موارد یا حس

 کار رفته است.]
است؛ یعنی آنکـه بـه   » 1ضابط 1فرد عادلِ«به معناي » ثقه« ب) تعریف اصطالحی:

                                                 
باشـد. بـه    کند، مـی  معنی عدالت مربوط به دین، اخالق و امانتداري راوي در آنچه روایت و نقل می -1

ب و مجازات طوري که گفتار و رفتار راوي، گویاي خوف و ترس از خداوند متعال باشد و از حسا
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بافی جـداً پرهیـز    گویی و تحریف و گزاف روز رستاخیز بیم و هراس داشته باشد و از دروغ و مبالغه

ي راویـان،   و اجتناب نماید. امت اسالمی [به ویژه محـدثین] احتیـاط بسـیار شـدیدي را در سلسـله     
اند  راوي، رد نموده اي در سیرت و شخصیت اند. آنان احادیث را به خاطر کمترین شبهه اعمال نموده

و هر گاه دریافته باشند که گاهی دروغ از آن راوي سر زده است [با آگـاهی بـه اینکـه دروغگـو در     
اي مواقع هم صادق است و هر چند دروغگویی او در روایت احادیث به اثبـات نرسـیده باشـد]     پاره

 اند. نام نهاده» مکذوب«و یا » موضوع«باز حدیث او را 
عدالت راوي را به سالمت و مصونیت از فسق و عواملی که باعث جرح در عـدالت   عالمان حدیث، 

 اند. او گردند، تفسیر کرده
از جمله عالیم چنین عدالتی این است که راوي مرتکب گناه کبیره نشده و بـر گنـاه صـغیره اصـرار      

با وجود صـفت  نداشته باشد. عالوه بر این باز متخصصان علم حدیث براي راوي به شرط گرفته که 
اند که: اجتناب از  تقوا در او باید متصف به مروت و شخصیت باشد و مروت را اینگونه تفسیر کرده

 اعمال پست و آنچه نزد مردم باعث کم شخصیتی او تلقی گردد.
عالمان در شرط راوي به اجتناب از منکرات شرعی، اکتفـا ننمودنـد، بلکـه اجتنـاب از مسـتقبحات       

 اند، به این معنا شخص راوي در نزد خدا و مردم مقبول باشد. افزوده عرفی را هم بدان
به هر حال، عدالت راوي، گاهی از طریق سخن صریح انسانهاي عادل و گاهی از روي شهرت خود  

اهل نقل و یا مانند آنهـا   -شود، بنابراین در صورتی که عدالت کسی در بین اهل علم  راوي ثابت می
و خاص و عام او را به راستی و درستی ستودند، در این صورت اسـت کـه    آوازه و شهرت یافت -

چنین فردي، از سخن صریح [از طرف امامان و پیشوایان حدیث] براي اثبات عدالتش [به عنوان بینه 
 باشد. [مترجم] نیاز می و شاهد] بی

ید ضـبط و دقـت   راوي حدیث به محض اتصاف به عدالت و تقوا، مؤثق و پذیرفتنی نیست، بلکه با -1
ي عـدالت و امانــت او گـردد. چـه بســا یـک راوي از پرهیزگـارترین بنــدگان و       ورزیـدن، ضـمیمه  

ترین آنها از لحاظ ورع و صالح باشد، ولی داراي ضـبط و دقـت در روایـت نباشـد و از ایـن       عالی
دیث دهـد و حـدیثی را بـا حـ     طریق به اشتباه و غلط خواهد افتاد و گاهی فراموشی به او دست می

 کند. دیگر خلط می
هـا،   هـا و شـنیده   ي حافظه و یا صـحت نوشـته   در قوه» دقت«و » ضبط«بنابراین براي شخص راوي،  

انـد کـه راوي آن بایـد از     شرط اساسی است. علماي اسالم، حدیث صحیح را مشروط بر این کـرده 
ي اطمینـان حاصـل   ترین درجات ضبط و اتقان برخوردار باشد تا اینکه به محفوظات و دقت و عالی
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 اسم عـام اسـت کـه شـامل هـر کسـی      » ضعیف«عدالت و ضبط شهرت داشته باشد؛ و 
 شود که در ضبط یا عدالت وي طعن وارد شده باشد. می

 آن:ي  ثقه و ضعیف، و فایده اهمیت شناخت راویانِ -2

شناخت راویانِ ثقه و ضعیف، یکی از بزرگترین و ارزشمندترین انواع علوم حدیث 
 آن، احادیث صـحیح، از روایـات ضـعیف، بازشـناخته    ي  آید؛ زیرا به وسیله می به شمار

 شود. می

                                                                                                                            
ي بعضی روایت یک راوي بـا یکـدیگر و یـا بـا روایـات       توان با مقایسه گردد و اینگونه ضبط را می

  راویان دیگر که حافظ و موثق باشند، به دست آورد.
اش ضـعیف شـده    چه بسا یک راوي ضابط، حافظ و متقن باشد، ولی در اثر کهولت و پیري، حافظه 

شـمارند و   هم خلط نماید؛ محدثان روایت چنین راویی را هم ضعیف مـی باشد و محفوظاتش را با 
، یعنی در آخر عمر دچار آشـفتگی و پریشـانی شـده اسـت تـا      »اختلط باخره«گویند:  ي او می درباره

جایی که روایات این گونه راوي را به دالیل و شواهد مختلفی از هم متمایز نموده و گفته شـود کـه   
بل از اختالط و آشفتگی ایـام پایـان عمـر اوسـت و پـذیرفتنی اسـت و ایـن        این روایت مربوط به ق

روایات مربوط به بعد از اختالط و پریشانی پایان عمر اوست و یا اگر ندانیم که روایـت مربـوط بـه    
 اي از عمر است، آن روایت مردود و متروك خواهد شد. چه دوره

اشد، نه اینکه از سهو و نسیان کامالً مبـرّا باشـد.   یعنی کمتر سهو و اشتباه داشته ب» ضبط«به هر حال،  
حال سؤال اینجاست که چگونه به ضابط بودن راوي پی ببریم؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که 
روایات راوي را با روایات انسانهاي شناخته شده و داراي اعتبار و ضبط و اتقان، محک بـزنیم، اگـر   

وایاتش موافق روایات آنها باشد و یا اینکه در اکثـر مـوارد بـا    که دیدیم [هر چند از جهت معنی]، ر
روایات آنها موافق باشد و یا به ندرت روایاتش با روایات راویان معتبر و ثقه، مخالف باشد، در این 

باشـد، ولـی در صـورتی کـه روایـات او داراي       مـی » ضـابط و ثبـت  «فهمیم که آن راوي  صورت می
بریم و بـه حـدیثش    یان معتبر و ثقه باشد، به اختالل در ضبط او پی میمخالفت بسیار با روایات راو

 کنیم. [مترجم] استناد و احتجاج نمی
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، به »شناخت راویان ثقه و ضعیف«ي  مشهورترین کتابهایی که در زمینه -3

 اند، و انواع آنها: حریر درآمدهتي  رشته

، »الثقـات «مثـل کتـاب    انـد:  پرداخته» راویان ثقه«الف) کتابهایی که فقط به بیان 

 ، تألیف عجلی.»الثقات«و کتاب  ؛تألیف ابن حبان

تحریـر و نگـارش   ي  ، بـه رشـته  »راویان ضعیف«ب) کتابهایی که در آنها فقط 

 اند: درآمده

اند، بسیار زیاد است کـه از   پرداخته» راویان ضعیف«ر تعداد کتابهایی که فقط به ذک

، تألیف نسـائی؛  »الضـعفاء«، تألیف بخاري؛ »الضعفاء«توان بدینها اشاره کرد:  می میان آنها

، تـألیف ابـن   »الكامـل يف الضـعفاء«، تألیف دار قطنی؛ »الضـعفاء«، تألیف عقیلی؛ »الضعفاء«

 ذهبی.، تألیف »املغني يف الضعفاء«عدي؛ و کتاب 

انـد و   تحریر درآمدهي  به رشته» راویان ثقه و معتبر«ج) کتابهایی که در آنها هم 

تعداد این گونه کتابها نیز [به سان کتابهاي پیشین] فـراوان اسـت،    »:راویان ضعیف«هم 
 که برخی از آنها عبارتند از:

حـاتم؛ و ایـن    ، تألیف ابن ابی»اجلرح و التعديل«و کتاب » تاريخ البخاري الكبري«کتاب 
[ثقـه و   راویـان و نـاقالنِ  ي  عمومی و کلی دارند و در آنها به بیان عامـه ي  کتابهاي جنبه

 ضعیف] پرداخته شده است.
تحریـر  ي  بـه رشـته  » راویان ثقه و معتبر«و برخی دیگر از کتابهایی که در آنها هم 

ثقه  قط به بیان [راویانِ، عبارتند از کتابهایی که در آنها ف»راویان ضعیف«اند و هم  درآمده

سـامء الكـامل يف أ«و ضعیف] برخی از کتابهاي حدیث پرداخته شـده اسـت؛ ماننـد کتـاب     

، تألیف عبدالغنی مقدسی، و حواشی متعدد و گوناگونی که توسط مزّي، ذهبـی،  »الرجـال
 ابن حجر و خزرجی، بر آن صورت گرفته است.
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 بلداهنمطان الرواة وأومعرفة  -21
 وطن و سرزمین راویان][شناخت 

 
 

 هدف از مطرح کردن این بحث: -1

است که انسان اي  [منطقه، بخش] یا ناحیه» اقلیم«، و به معناي »وطن«جمع » اوطان«
 شود. می گزیند و مستقر می شود، یا در آن اقامت و سکنی می در آن متولد

 در آن زاده، و به معناي شهر یـا روسـتایی اسـت کـه انسـان      »بلد«جمع » بلدان«و 
 گردد. می گزیند و مستقر می شود، یا در آن اقامت می

شناخت منطقـه  »: شناخت وطن و سرزمین راویان«و هدف از مطرح کردن مبحث 
انـد، یـا در آن    راویان و شهر و سرزمینی است که راویـان در آن متولـد شـده   ي  و ناحیه

 اند. اقامت و سکنی گزیده

 »:سرزمین راویانشناخت وطن و «برخی از فواید  -3

 آني  ، ایـن اسـت کـه بـه وسـیله     »شناخت وطن و سرزمین راویان«یکی از فواید 
انـد، تفـاوت    انـد، و از دو شـهر مختلـف    توان میان دو اسم که در لفظ با هـم موافـق   می

گذاشت و هر دو را از هـم متمـایز سـاخت و جـدا کـرد؛ و ایـن در حـالی اسـت کـه          
صرفات و تصنیفات خـویش، بـه شـناخت اینگونـه     در ت ،حدیث پژوهشگران و حافظانِ

 موارد، نیازي مبرم دارند.
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شوند؟ [قبیله و عشیره،  می ها، به سوي چه چیزي نسبت داده عربها و عجم -3

 یا شهر و روستا؟]:

 ؛نددشـ  مـی  خویش، نسـبت داده ي  در زمانهاي قدیم، عربها به قبیله و عشیره الف)
و خانه بدوش و صحراگرد و چادرنشـین بودنـد، از   زیرا بیشتر آنها مردمانی صحرانشین 

این رو پیوند و ارتباطشان با قبیله و عشیره، محکمتر از پیوند آنها بـا منطقـه و ناحیـه و    
وجود گذاشت و در میـان عربهـا،   ي  کشور و دیار بود؛ اما هنگامی که اسالم پا به عرصه

عربها به شهر و روستاهایشان شهر گزینی و روستانشینی رواج یافت؛ از آن زمان بود که 
 شدند. می نسبت داده

 ولی عجمها، از همان زمانهاي قدیم، بـه شـهرها و روستاهایشـان نسـبت داده     ب)
 خویش.]ي  شدند [نه به قبایل و عشیره می

اگر فردي از شهري به شهري دیگر، انتقال یافت، در این صورت به کدام  -4

کیفیت انتسابش بدانها چگونه خواهد شود؟ و  می یک از آن دو نسبت داده

 بود؟:

اگر فردي خواست که راوي را به هر دو شهر نسبت دهـد، در ایـن صـورت     الف)
باید نخست شهر اولِ راوي را بیان کند و پس از آن به ذکـر شـهري بپـردازد کـه بـدان      

» ثم«دوم، حرف  و در این صورت مناسب است که در وقت ذکر شهرِ است؛ منتقل شده

[سوریه] متولد گردیـده و از   حلبفردي که در ي  داخل کند؛ [به عنوان مثال:] درباره را

؛ و عمل بیشـتر علمـاء و   »فالن احللبي ثم املـدين«منوره منتقل شده، بگوید: ي  آنجا به مدینه
 صاحب نظران اسالمی نیز به همین منوال است.

ایـن صـورت وي    و اگر نخواست که راوي را به هر دو شهر نسـبت دهـد، در   ب)
خواهـد نسـبت دهـد؛ و ایـن عمـل       می تواند راوي را به هر شهري که می مختار است و
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 [نسبت به عمل پیشین] کمتر است.

تابع و زیر  ،چگونگی انتساب کسی که ساکن روستا است و آن روستا -5

 شهري دیگر است؟:ي  مجموعه

شـهري دیگـر   ي  وعـه [اگر فردي ساکن روستا بود و آن روستا نیز تابع و زیـر مجم 
 توان چنین عمل کرد:] می بود، در این صورت در وقت انتساب آن فرد به روستا یا شهر،

 توان وي را به روستاي وابسته و تابع، نسبت داد. می الف)

آیـد،   مـی  آن به شـمار ي  توان او را به شهري که آن روستا از زیر مجموعه می و نیز ب)
 نسبت داد.

که آن شهر در آن واقـع شـده اسـت،    اي  را به ناحیه و منطقه توان، وي می و نیز ج)

» حلـب «، از توابـع شـهر   »بـاب «نسبت داد. به عنوان مثال: هر گـاه فـردي از دهسـتان    

واقع شده است، وجود داشت، در این صـورت،  » شام«ي  [سوریه] که در منطقه و ناحیه

 گفت. »فالن الشامي«و یا  »فالن احللبي«یا  »فالن البايب«توان  می در وقت انتساب وي

چه اندازه باید فرد راوي در شهري بماند و اقامت گزیند، تا بدان نسبت  -6

 داده شود؟:

اگر فردي به مدت چهار سال در شهري مستقر شد و اقامت گزید، بدان شهر نسبت 
 است.  شود؛ و این قول عبداهللا بن مبارك می داده

، به »شناخت وطن و سرزمین راویان« ي مشهورترین کتابهایی که در زمینه -7

 اند: تحریر درآمدهي  رشته

توان از مشهورترین این کتابها دانست  می تألیف سمعانی را ،»نسـاباأل«کتاب  الف)
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که در تحریر و نگارش این نوع از علوم حدیث، پیشاپیش و پیشگام دیگر کتابهاي ایـن  
کـه در آن متولـد   اي  منطقه و ناحیـه  آید. زیرا در آن، نسبت راویان به می عرصه به شمار

 اند و... بیان شده است. و یا در آن اقامت گزیدهاند  شده
توان  می و از دیگر کتابهایی که در آن به بیان وطن و شهر راویان پرداخته شده، ب)

 ، تألیف ابن سعد اشاره کرد.»الطبقات الكرب«به کتاب 
آن را در ایـن کتـاب همـوار و آسـان     و این بود پایان مطالبی که خداوند عز و جل 

 نمود. 

 ».احلمد هللا رب العاملنيآله و صحبه، و سيدنا ونبينا حممد وعىل عىلوصىل اهللا «
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	ج) وارد كردن ضعف و نقص در اسلام:
	د) تقرب و نزديكي به حاكمان و فرمانروايان:
	ه) كسب روزي و امرار معاش [و سير كردن شكمها و پر كردن جيبها و اهداف نفس پرستي و هوا پروري]:
	و) مشهور شدن:
	7- اعتقاد «كرّاميه» در جعل حديث:148F
	8- اشتباه برخي از مفسران در نقل احاديث جعلي [در تفاسيرشان]:
	9- مشهورترين كتابهايي كه در عرصهي تدوين و گردآوري «احاديث موضوع و جعلي» نگاشته شدهاند:
	متروك

	1- تعريف حديث «متروك»:
	2- اسباب اتّهام راوي به دروغگويي:
	3- مثال حديثِ متروك:
	4- درجهي حديث متروك:
	منكر

	1- تعريف حديث منكر:
	2- تفاوت ميان حديث منكر با حديث شاذّ:
	3- مثال حديث منكر:
	4- درجهي حديث منكر:
	معروف162F

	1- مثال حديث معروف:
	مُعَلَّلْ

	1- تعريف مُعَلَّلْ
	2- تعريف علّت:
	3- گاهي «علّت» بر غيرمعناي اصطلاحياش، اطلاق ميگردد:
	4- اهميّت [شناخت] علل حديث، و ظرافت و حسّاسيت و پيچيدگي و باريكي آن، و كساني كه در زمينهي شناخت علل حديث به مهارت و خبرگي و كمال رسيدهاند:
	5- تعليل [علّت]، متوجه چه اسنادي ميشود؟ [يعني علّت در چه اسنادي، تحقق مييابد؟]:
	6- به چه وسيلهاي ميتوان «علّت» [در متن يا سند حديث] را تشخيص داد و شناخت؟:
	7- شيوهي شناخت «حديث معلّل»:
	8- «علّت» در چه جايي اتفاق ميافتد؟:
	9- آيا اگر علّت در سند باشد، صحّت متن را زير سؤال ميبرد؟:
	10- مشهورترين كتابهايي كه در عرصهي تدوين و نگارش «علل حديث» [و احاديث معلّل] به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	مخالفت راوي با روايتِ راويانِ ثقه و معتبر  [مخالفة للثقات]
	مُدْرَج

	1- تعريف حديث مُدرَج:
	2- اقسام حديث «مُدرَج»:
	الف) «مُدرَج الإسناد»:
	3- مثال صورت بالا:

	ب) «مدرج المتن»:
	2- اقسام «مدرج المتن»:
	3- مثالهايي براي سه قسم «مدرج المتن»:

	3- انگيزههاي ادراج [در متن يا سند حديث]:
	4- چگونگي تشخيص ادراج [در متن يا سند حديث]:
	5- حكم مُدرَج:
	6- مشهورترين كتابهايي كه در عرصهي تدوين و نگارش حديث «مُدرَج» نگاشته شدهاند:
	مقلوب

	1- تعريف حديث مقلوب:
	2- اقسام حديث مقلوب:
	3- اسباب و عواملي كه [برخي از راويان را] بر قلب نمودن [متن يا سند] حديث، وادار ميكند:
	4- حكم قلب كردن [متن يا سند] حديث:
	5- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «حديث مقلوب» تأليف شدهاند:
	المزيد في متصل الأسانيد

	1- تعريف «المزيد في متصل الأسانيد»:
	2- مثال «المزيد في متصل الأسانيد»:
	3- زيادت در اين مثال:
	4- شرايط رد كردن زيادت:
	5- اعتراضاتي كه بر ادّعاي وقوع زياده [در متن يا سند حديث] وارد ميشود:
	6- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي «المزيد في متصل الأسانيد» تأليف شدهاند:
	مضطرب

	1- تعريف حديث مضطرب:
	2- شرح تعريف حديث مضطرب:
	3- شرايط تحقق اضطراب [در حديث]:
	4- اقسام حديث مضطرب:
	5- وقوع اضطراب [در متن يا سند حديث]، از ناحيهي چه كساني است؟:
	6- سبب ضعفِ «حديث مضطرب»:
	7- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «حديث مضطرب» به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	مٌصَحَّفْ

	1- تعريف حديث «مُصَحَّف»:
	2- اهميت و جايگاه [شناخت] «حديث مصحّف»، و ظرافت و حسّاسيت و پيچيدگي و باريكي آن:
	3- تقسيمات حديث «مُصحَّف»:
	الف) تقسيم حديث مُصحَّف، به اعتبار موقعيت و مكانِ تصحيف در حديث:
	ب) تقسيم حديث مصحَّف، به اعتبار منشأ و ريشهي پيدايش تصحيف در حديث:
	ج) تقسيم حديث مٌصحَّف، به اعتبار لفظ يا معني حديث:
	4- تقسيم حافظ ابن حجر [براي «تصحيف در حديث»]:
	5- آيا «تصحيف»، ضرر و زياني متوجه راوي ميكند؟ [و ضبط و اتقان وي را زير سئوال ميبرد و از ارزش روايت او ميكاهد؟]:
	6 – سبب افتادن راوي در «تصحيف زياد»:
	7- مشهورترين كتابهايي كه در عرصهي تدوين و نگارش «حديث مصحَّف» تأليف شدهاند:
	حديث «شاذ»، و حديث «محفوظ»

	1- تعريف حديث «شاذ»:
	2- شرح تعريف «حديث شاذ»:
	3- «شذوذ» در چه جايي [از حديث] واقع ميشود؟:
	4- حديث «محفوظ»:
	5 – حكم «شاذّ» و «محفوظ»:
	جهالت و ناآشنا بودن به راوي198F

	1- تعريف «جهالت و ناآشنا بودن به راوي»:
	2- اسباب و عوامل مجهول بودن راوي:
	3- مثالها و نمونههايي براي ا سباب «مجهول بودن راوي»:
	4- تعريف «مجهول» [راويِ مجهول]:
	5- انواع مجهول:
	الف) «مجهول العين»:
	1- تعريف «مجهول العين»:
	2- حكم روايت مجهول العين:
	3- راوي مجهول العين، چگونه توثيق ميشود:
	4 – آيا حديث مجهول العين از عنوان خاصّ و ويژهاي برخوردار است؟:

	ب) مجهول الحال [كه به «مستور الحال» ناميده ميشود]:
	1- تعريف مجهول الحال:
	2- حكم روايت مجهول الحال:
	3 – آيا براي حديث مجهول الحال، عنوان ويژه و خاصي است؟:

	ج) «مُبهَم»
	1- تعريف «مُبهم»:
	2- حكم روايت مبهم:
	3 – اگر «راوي مبهم»، از طريق جرح و تعديل – با الفاظ مُبهم و مُجمل – مورد وثوق قرار بگيرد، آيا در اين صورت، روايتش پذيرفته ميشود؟ مثل اينكه كسي كه حديث را از او روايت ميكند، بگويد: «اخبرني الثقة» [فردي ثقه و معتبر به من خبر داد كه...]؟
	4- آيا براي حديث مبهم، عنوان ويژه و خاصّي وجود دارد؟:

	6- مشهورترين كتابهايي كه در عرصهي به تحرير درآوردن «اسباب جهالت در راوي» به رشتهي تحرير و نگارش درآمدهاند:
	بدعت203F

	1-  تعريف «بدعت»:
	2 – انواع بدعت:
	3- حكم روايت فرد بدعتگرا:
	سوء حفظ [بد حافظه بودن راوي]206F

	1- تعريف راويِ بدحافظه:
	2- انواع راويِ بد حافظه:
	3- حكم روايت راويِ بد حافظه و كم هوش:

	فصل چهارم: «خبري كه بين «مقبول» و «مردود» مشترك و دو جانبه است»
	مبحث اول: تقسيم خبر با توجه به كسي كه خبر بد و نسبت داده ميشود
	حديث قدسي

	1- تعريف حديث قدسي:
	2- فرق حديث قدسي با قرآن:
	3 – تعداد احاديث قدسي:
	4 – مثال حديث قدسي:
	5- الفاظ و صيغههايي كه به وسيلهي آن، «حديث قدسي» روايت ميشود:
	6- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «احاديث قدسي»، به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	مرفوع

	1- تعريف حديث مرفوع:
	2- شرح تعريف «حديث مرفوع»:
	3- انواع حديث مرفوع:
	4- مثالها و نمونههايي براي انواع حديث مرفوع:
	موقوف

	1- تعريف حديث موقوف:
	2 – شرح تعريف «حديث موقوف»:
	3- مثالهايي براي حديث موقوف:
	4- استعمالي ديگر براي حديث موقوف:
	5- اصطلاح فقهاي خراسان:
	6- بخشهايي [از موقوف] كه به «مرفوع حكمي» تعلّق و ارتباط دارند:
	7- آيا به حديث موقوف، احتجاج و استناد ميشود؟:
	مقطوع

	1- تعريف حديث مقطوع:
	2- شرح تعريف «حديث مقطوع»:
	3- مثالهايي براي حديث مقطوع:
	4 – حكم احتجاج و استناد جستن به حديث مقطوع:
	5- اطلاق حديث مقطوع بر حديث «منقطع»:
	6- كتابهايي كه در آنها احاديث «موقوف» و «مقطوع» وجود دارند:
	مبحث دوّم: انواع ديگري از اخبار و احاديث كه بين «مقبول» و «مردود» مشتركاند
	مُسنَد

	1- تعريف حديث «مُسنَد»:
	2- مثال حديث مسند:


	متّصل
	1- تعريف حديث متّصل:
	2- مثال حديث متصل:
	3- آيا «قول تابعي» را «متّصل» مينامند؟:
	زيادات الثقات [زيادههاي افراد ثقه و معتبر]

	1- مقصود از «زيادات الثقات»:
	2- مشهورترين كساني كه به فنّ «زيادهي ثقه»، توجه و اهتمام ورزيدهاند:
	3- مكان وقوع زيادهي نقل شده از راويِ ثقه و معتبر:235F
	4- حكم زيادهي نقل شده از راوي ثقه در متن حديث:
	5- مثالهايي براي زيادهي نقل شده از راويِ منفردِ ثقه در متن حديث:
	6- حكم زيادهي نقل شده از راويِ ثقه در سند حديث:
	«اعتبار»، «متابع» و «شاهد»

	1- تعريف هر يك از «اعتبار»، «متابع» و «شاهد»:
	الف) تعريف «اعتبار»:
	ب) «متابع» [و متابع را «تابع» نيز مينامند]:
	ج) «شاهد»:
	2- «اعتبار»، قسمي از تقسيمات «تابع» ]متابع[ و «شاهد» نيست:
	3- اصطلاحي ديگر براي «تابع» و «شاهد»:
	4- متابعه:
	الف) تعريف متابعه:
	ب) انواع متابعه:
	5- مثالهايي براي «متابعهي تامّه» و «متابعهي قاصره» و «شاهد»:
	الف) امّا «متابعهي تامّه»:
	ب) و اما «متابعهي قاصره ]ناقص]»:
	ج) و اما «شاهد»:

	«باب دوم»: [شناخت] صفات كسي كه روايتش مورد قبول است  [و صفات كسي كه روايت از او پذيرفته نميشود]  و شناخت متعلّقات آن از جرح و تعديلِ [راويان]
	مبحث اول: راوي و شرائط پذيرش و تأييد وي
	1- پيش درآمد:
	2- شرايط پذيرش و تأييد راوي:
	3- به چه وسيلهاي عدالتِ راوي، ثابت ميگردد؟:
	4- مذهب ابن عبدالبرّ در اثبات عدالت راوي:
	5- ضابط بودن راوي، چگونه تشخيص داده ميشود؟:
	6- آيا جرح و تعديل بدون بيان علّت، پذيرفته ميشود؟:
	7- آيا جرح و تعديل، به قول يك نفر ثابت ميشود؟:
	8- اجتماع جرح و تعديل در يك راوي:
	9 – حكم نقلِ حديث كردن فردِ مورد وثوق و عادل، از كسي ديگر:
	10- حكم روايتِ كسي كه از فسق توبه كرده است:
	11- حكم روايت كسي كه در برابر روايت حديث، اجرت و مزد ميگيرد:
	12- حكم روايت كسي كه [در هنگام شنيدن حديث يا روايت كردن آن] به سهل انگاري، يا پذيرفتن تلقين در حديث و يا به كثرت سهو، معروف و شناخته شده باشد:
	13-  حكم روايتِ كسي كه «حَدَّثَ وَنَسِيَ» [روايت كرده و حديثِ روايت شدهي خود را فراموش كرده است]:

	مبحث دوم: مفهوم كلّي كتابهاي جرح و تعديل
	مبحث سوم: مراتب جرح و تعديل
	1- مراتب الفاظي كه براي تعديل به كار رفته، به قرار زير است:
	2- حكم مراتب الفاظ تعديل:
	3- مراتب الفاظي كه براي «جرح» به كار رفته، به قرار ذيل است:
	4- حكم مراتب الفاظ جرح:


	باب سوم: «روايت و آداب [نقل] آن، و كيفيت و چگونگي ضبط آن»
	فصل اول: «نحوهي ضبط روايت و اشكال مختلف اداء و تحمّل حديث»
	مبحث اول: كيفيت و نحوهي سماع و تحمل حديث، و نوع ضبط آن
	1- پيش درآمد:
	2- آيا براي تحمّل و دريافت حديث، اسلام و بلوغ شرط است؟:
	3- چه وقت مستحب است كه سماع حديث، آغاز شود؟:
	4- آيا براي صحتِ سماعِ شخص صغير [كوچك]، سن و سال معيني شرط است؟:
	مبحث دوم: طُرق و اَشكال مختلف تحمّل حديث و صيغههاي اداي270F  حديث
	1- شنيدن و سماع از شيخ [استاد]:
	2- خواندن و قرائت نزد شيخ:
	الف) صورت خواندن و قرائت نزد شيخ:
	ب) حكم روايت نمودن حديث از طريق قرائت نزد شيخ:
	ج) درجه و رتبهي «قرائت نزد شيخ»:
	د) الفاظ اداء [در «قرائت نزد شيخ»]:
	3- «اجازه»:
	الف) تعريف «اجازه»:
	ب) صورت اجازه:
	ج) انواع اجازه:
	د) حكم [انواع] اجازه:
	هـ) الفاظ اداء [در اجازه]:
	4- «مناوله»280F :
	الف) انواع مناوله:
	ب) حكم روايت كردن احاديث از طريق مناوله:
	ج) الفاظ اداء [در مناوله]:
	5- «مكاتبه» [كتابت]:
	الف) صورت مكاتبه:
	ب) انواع مكاتبه:
	ج) حكم روايت نمودن احاديث از طريق مكاتبه:
	د) آيا براي اعتماد و اطمينان يافتن به خطّ شيخ، وجود دليل و برهاني شرط است يا خير؟:
	ه) الفاظ اداء [در مكاتبه]:
	6- اعلام:
	الف) صورت اعلام:
	ب) حكم روايت نمودن حديث از طريق «اعلام»:
	ج) الفاظ اداء [در اعلام]:
	7- «وصيّت»:
	الف) صورت وصيّت:
	ب) حكم روايت نمودن حديث از طريق وصيّت:
	ج) الفاظ اداء [در وصيّت]:
	8- «وجاده»:
	الف) صورت «وجادة»:
	ب) حكم روايت نمودن حديث از طريق «وجاده»:
	ج) الفاظ اداء [در «وجاده»]:
	مبحث سوّم: كتابت و ضبط حديث، و تأليف و نگارش احاديث285F
	1- حكم كتابت حديث:
	2- علل اختلافِ [سلف] در كتابت حديث:
	3- جمع ميان احاديث نهي و احاديث اباحت:
	4- [مراعات] چه اموري بر كاتب [نويسندهي] حديث، واجب و الزامي است؟:
	5- مقابله كردنِ [نسخهي نوشته شده با اصل] و كيفيت و چگونگي آن:
	6- اصطلاحاتي در كتابتِ الفاظِ اداي [حديث] و غير آن:
	7- مسافرت در راستاي تحصيل و فراگيري حديث:
	8- انواع گوناگون نگارش و تأليف كتابهاي حديث:
	مبحث چهارم: نحوهي روايت حديث303F
	1- هدف از اين نامگذاري [صفة رواية الحديث = چگونگي روايت حديث]:
	2- آيا روايت راوي از كتابش، هنگامي كه محتويات آن را حفظ نباشد، جايز است؟:
	3- حكم روايتِ فرد نابينايي كه شنيدههاي خود را حفظ نيست:
	4- نقل حديث به معني، و شرايط آن:
	5- «لحن305F  حديث»، و سبب آن:
	غريب الحديث
	1- تعريف «غريب الحديث»:
	2- اهميّت و جايگاه علم «غريب الحديث»، و سختي و پيچيدگي آن:
	3- بهترين تفسير براي «غريب الحديث»:
	4- مشهورترين كتابهايي كه در عرصهي نگارش «غريب الحديث»، به رشتهي تحرير درآمدهاند:

	فصل دوم: «آداب نقل حديث»
	مبحث اول: آداب محدّث
	1- پيش درآمد:
	2- شاخصترين و برجستهترين خصلتهايي كه مناسب است، فرد محدث خويشتن را بدان، آراسته و مزين نمايد:
	3- آداب و مستحبات حضور در مجلسِ املاء314F  براي محدث:
	4- در چه سن و سالي براي فرد محدّث، مناسب است كه به تصديگري و دست يازيدن به «نقل حديث براي ديگران» بپردازد؟:
	5- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «آداب محدث» به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	مبحث دوّم: آداب طالب حديث [حديث پژوه]
	1- پيشگفتار:
	2- آدابي كه حديث پژوه در متّصف شدن بدانها، با فرد محدّث، مشترك است:
	3- آدابي كه حديث پژوه، در متّصف شدن بدانها، تنها و منفرد است:


	باب چهارم:  «اسناد و متعلقات آن»
	فصل اول: «لطاف اسناد»
	1- اسناد عالي و اسناد نازل
	1- پيش درآمد:
	2- تعريف «اسناد عالي و اسناد نازل»:
	3- اقسام عُلُوّ [برتري اسناد در سلسلهي حديث]:
	4- اقسام نزول:
	5- فضيلت و برتري كدام يك بيشتر است: «علوّ» يا «نزول»؟:
	6- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «اسناد عالي و نازل» به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	2- مسلسل
	1- تعريف «مسلسل»:
	2- شرح تعريف حديث مسلسل:
	3- اقسام مسلسل:
	4- بهترين و برترين اقسام مسلسل:
	5- برخي از فوايد مسلسل:
	6- آيا وجود تسلسل در تمام مقاطع سلسلهي سند، شرط است؟:
	7- هيچ گونه پيوند و ارتباطي بين تسلسل [حديث] و صحّت [آن] نيست!:
	8- مشهورترين كتابهايي كه در عرصهي تدوين و نگارش «مسلسل»، به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	3- رواية الأكابر عن الأصاغر


	3- رواية الأكابر عن الأصاغر [روايت بزرگترها - از لحاظ سن و سال و علم و دانش - از كوچكترها؛ مانند: روايت استاد از شاگرد.]
	1- تعريف «رواية الأكابر عن الأصاغر»:
	2- شرح تعريف:
	3- اقسام و مثالهاي «رواية الأكابر عن الأصاغر»:
	4- برخي از صورتهاي «رواية الأكابر عن الأصاغر»:
	5- برخي از فوائد «رواية الأكابر عن الأصاغر»:
	6- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي «رواية الأكابر عن الأصاغر» تأليف شدهاند:
	4- رواية الآباء عن الأبناء [روايت پدران از پسران]
	1- تعريف «رواية الآباء عن الأبناء»:
	2- مثال «رواية الآباء عن الأبناء»:
	3- برخي از فوايد «رواية الآباء عن الأبناء»:
	4- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي «رواية الآباء عن الأبناء» تأليف شدهاند:

	5- رواية الأبناء عن الآباء [روايت پسران از پدران]
	1- تعريف «رواية الأبناء عن الآباء»:
	2- مهمترين نوع «رواية الأبناء عن الآباء»:
	3- انواع «رواية الأبناء عن الآباء»:
	4- برخي از فوايد «رواية الأبناء عن الآباء»:
	5- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «رواية الأبناء عن الآباء» به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	6- «مُدَبَّج» و «رواية الأقران»
	1- تعريف «أقران»:
	2- تعريف «رواية الأقران»:
	3- تعريف «مُدَبَّجْ»:
	4- مثالهايي براي «مُدَبَّج»:
	5- برخي از فوايد «رواية الأقران» و «مُدبّج»:
	6- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي نگارش «رواية الأقران» و «مُدبَّج» تأليف شدهاند:
	7- سابق و لاحق
	1- تعريف «سابق و لاحق»:
	2- مثال براي «سابق و لاحق»:
	3- برخي از فوايد «سابق و لاحق»:
	4- مشهورترين كتابهايي كه در عرصهي تدوين و نگارش «سابق» و «لاحق»، تأليف شدهاند:
	فصل دوم: «شناخت رُوات»
	1- معرفة الصحابة [شناخت صحابه]
	1- تعريف صحابه:
	2- اهميت «شناخت صحابه» و فايدهي آن:
	3- به چه وسيلهاي «صحبت و همراهي» صحابي [با پيامبر گرامي اسلام( ]، شناخته ميشود؟:
	4- عادل بودن تمامي صحابه:
	5- صحابيهايي كه بيش از ديگران حديث روايت كردهاند:
	6- صحابيهايي كه بيش از ديگران، فتوا ميدادند:
	7- «عبادله» كيست؟
	8- آمار صحابه:
	9- تعداد طبقات صحابه:
	10- برترين صحابه:
	11- طلايهداران و پيشقراولانِ صحابه در عرصهي پيشتازي در قبول اسلام:
	12- آخرين كساني كه از صحابه درگذشتند و چهره در نقاب خاك كشيدند:
	13- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «معرفة الصحابة» تأليف شدهاند:
	2- معرفة التابعين [شناخت تابعين]
	1- تعريف «تابعين»:
	2- برخي از فوايد «معرفة التابعين»:
	3- طبقات تابعين:
	4- «مُخضَرمون» (مفرد: مُخضرم):
	5- «فقهاي هفتگانه» [الفقهاء السبعة]:
	6- برترين تابعين:
	7- برترين زنانِ تابعي:
	8- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «معرفة التابعين»، تأليف شدهاند:
	3- معرفة الإخوة والأخوات [شناخت راويان برادر و خواهر در هر طبقه از طبقات]
	1- مقدمه:
	2- برخي از فوايد «معرفة الإخوة والأخوات»:
	3- مثالها و نمونههايي براي «معرفة الإخوة والأخوات»:
	4- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «معرفة الإخوة والأخوات»، به رشتهي تحرير درآمدهاند،
	4- متفق و مُفترق
	1- تعريف «متفق و مفترق»:
	2- مثالها و نمونههايي براي «متّفق و مفترق»:
	3- اهميت شناخت «متفق و مفترق» و فايدهي آن:
	4- چه وقت مطرح كردن اين بحث كارآمد است؟
	5- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «متفق و مفترق»، به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	5- مؤتلف و مختلف
	1- تعريف «مؤتلف و مختلف»:
	2- مثالهايي براي «مؤتلف و مختلف»:
	3- آيا براي شناخت «مؤتلف و مختلف»، قاعده و اصل و معيار و مقياسي است؟:
	4- اهميت شناخت «مؤتلف و مختلف» و فايدهي آن:
	5- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «مؤتلف و مختلف»، تأليف شدهاند:
	6- متشابه
	1- تعريف متشابه:
	2- مثالها و نمونههايي براي «متشابه»:
	3- فايدهي «متشابه»:
	4- انواعي ديگر از متشابه:
	5- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «متشابه» تأليف شدهاند:
	7- مهمل
	1- تعريف «مُهمل»:
	2- «اِهمال» در چه وقتي به صحّت حديث ضرر و آسيب ميرساند؟:
	3- مثال براي «اهمال»:
	4- فرق بين «مُهمل» و «مُبهم»:
	5- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي «مُهمل»، به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	8- معرفة المبهمات [شناخت راويان مبهم]
	1- تعريف «معرفة المبهمات»:
	2- برخي از فوايد جستجو و بررسي «مُبهم»:
	3- به چه طريقي «مُبهم» شناخته ميشود؟:
	4- اقسام مبهم:
	5- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «مُبهم»، تأليف شدهاند:
	9- معرفة الوحدان [شناخت راوياني كه فقط  يكنفر حديثي را از آنها روايت نموده است.]
	1- تعريف «وُحدان»:
	2- فايدهي شناخت «وحدان»:
	3- مثالها و نمونههايي براي «وحدان»:
	4- آيا شيخان [بخاري و مسلم] در صحيح خويش، حديث «وُحدان» [كساني را كه غير از يك نفر كسي از آنها روايت نكرده] را آوردهاند؟:
	5- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي «وحدان»، تأليف شدهاند:
	10- معرفة من ذُكر بأسماء أو صفات مختلفة


	10- معرفة من ذُكر باسماء او صفات مختلفة [شناخت راوياني كه با نامها و القاب متعدد، و ويژگيها و كنيههاي مختلف از آنها ياد ميشود]
	1- تعريف «مَن ذُكر باسماء او صفاتٍ مختلفة»:
	2- مثال:
	3- برخي از فوايد شناخت «من ذُكر بأسماء أو صفات مختلفة»:
	4- خطيب [بغدادي] از اين نوع راويان، دربارهي شيوخ و اساتيد خويش، زياد استفاده ميكند [يعني اساتيد خويش را با نامها، القاب، خصوصيات و كنيههاي متعددي ياد ميكند]:
	5- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي «مَن ذُكر بأسماء أو صفاتٍ مختلفة» [راوياني كه با نامها و صفات و كنيههاي متعددي ياد شدهاند]، به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	11- معرفة المفردات من الأسماء والكُنى والألقاب

	11- «معرفة المفردات من الأسماء والكُنى والألقاب» [شناخت راوياني كه داراي اسم، كنيت و لقب مختص به خود هستند - مفرد - و جز آنها ديگر كسي از راويان داراي اين اسم، لقب و كنيت نيست]
	1- مراد از «مفردات» [راويان مفرد] چيست؟:
	2- فايدهي شناخت «مفردات»:
	3- مثالهايي براي «مفردات» [راويان مفرد = كساني كه داراي اسم، كنيه و لقب مختص به خود هستند و جز آنها ديگر كسي از راويان داراي اين اسم، لقب و كنيه نباشد]:
	الف) مثال براي «نامهاي مفرد»:
	ب) مثال براي «كنيههاي مفرد»:
	ج) مثال براي «لقبهاي مفرد»:
	4- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «مفردات» [راوياني كه داراي اسم، كنيه و لقب مختص به خود باشند]، تأليف شدهاند:
	12- معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم

	12- معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم [شناخت نامهاي راوياني كه با كنيه شهرت پيدا كردهاند]
	1- مراد از «شناخت نامهاي راوياني كه با كنيه شهرت يافتهاند» چيست؟
	2- برخي از فوايد شناخت «نامهاي راوياني كه با كنيه شهرت پيدا كردهاند»:
	3- نحوهي تأليف و تصنيف كتاب، در زمينهي «راوياني كه با كنيهي خويش شهرت يافتهاند»:
	4- اقسام «راوياني كه با كنيهي خويش مشهورند»، و مثالهايي براي آنها:
	5- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «راوياني كه با كنيهي خويش شهرت يافتهاند»، تأليف شدهاند:
	13- معرفة الألقاب [شناخت القاب راويان]
	1- تعريف لغوي «القاب»:
	2- هدف از «شناخت القاب راويان»:
	3- فايدهي شناخت «القاب راويان»:
	4- اقسام «القاب»:
	5- مثالهايي براي «القاب»:
	6- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي «القاب» به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	14- معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم: [شناخت راويان و محدثيني كه به غير پدرانشان منسوبند]
	1- هدف از «شناخت راويان و محدثيني كه به غير پدرانشان منسوب هستند»:
	2- فايدهي شناسايي راوياني كه به غير پدرانشان منسوبند:
	3- اقسام «راوياني كه به غير پدرانشان منسوبند» و مثالهايي براي آنها:
	4- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي «راويان منسوب به غير پدران»، به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	15- معرفة النسب التي على خلاف ظاهرها

	15- معرفة النسب التي علي خلاف ظاهرها [شناخت راوياني كه از حيث نسبت، غيرعادي به نظر ميرسند و نسبتشان برخلاف ظاهر آنها ميباشند.]
	1- پيش درآمد:
	2- فايدهي تحقيق و بررسي «راوياني كه از حيث نسبت، غيرعادي به نظر ميرسند و نسبتشان برخلاف ظاهر ميباشند»:
	3- مثالها و نمونههايي براي «راوياني كه از حيث نسبت، غيرعادي به نظر ميرسند، و نسبتشان برخلاف ظاهر ميباشند»:
	4- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي «انساب» به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	16- معرفة تواريخ الرواة: [آشنايي با تاريخ و سرگذشت راويان]
	1- تعريف «تواريخ الرُواة»:
	2- هدف از شناخت «تاريخ و سرگذشت راويان»، در اينجا چيست؟:
	3- اهميت آشنايي به تاريخ و سرگذشت راويان، و فايدهي آن:
	4- مثالها و نمونههايي از شخصيتهاي برجسته، و سرشناسان تاريخ:
	5- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي «تاريخ و سرگذشت راويان» به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	معرفة من اختلط من الثقات

	17- «معرفة من اختلط من الثقات» [شناخت راوياني كه دچار كم هوشي و حواس پرتي و درآميختگي و اختلال حواس شدهاند]
	1- تعريف «اختلاط»:
	2- انواع «راوياني كه دچار كم هوشي و اختلال حواس شدهاند»:
	3- حكم روايتِ راويِ مُختلط [روايت كنندهاي كه به علت پيري، نابينايي، احتراق كتابها و... دچار كم هوشي و اختلال حواس شده است]:
	4- اهميت شناخت راويان مُختلط، و فايدهي آن:
	5- آيا بخاري و مسلم در صحيح خويش، از راويانِ ثقه و معتبري كه دچار كم هوشي و اختلال حواس شدهاند، حديث روايت كردهاند؟:
	6- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي «شناخت راويان مُختلط» به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	18- معرفة طبقات العلماء و الرواة [شناخت طبقات علماء و راويان]
	1- تعريف «طبقه»:
	2- برخي از فوايد شناخت «طبقات علماء و راويان»:
	4-  آنچه بر ناظر و پژوهشگرِ «طبقات علماء و راويان»، لازم و ضروري است:
	5- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي تدوين و نگارش «طبقات علماء و راويان» به رشتهي تحرير درآمدهاند:
	19- معرفة الموالي من الرواة و العلماء [شناخت موالي از ميان راويان و علماء]
	1- تعريف «موالي»:
	2- انواع موالي:
	3- برخي از فوايد شناخت موالي:
	4- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي «موالي» نگارش يافتهاند:
	20- معرفة الثقات والضعفاء من الرواة [شناخت راويانِ ثقه و ضعيف]
	1- تعريف «ثقه» و «ضعيف»:
	2- اهميّت شناخت راويانِ ثقه و ضعيف، و فايدهي آن:
	3- مشهورترين كتابهايي كه در زمينهي «شناخت راويان ثقه و ضعيف»، به رشتهي تحرير درآمدهاند، و انواع آنها:
	21- معرفة أوطان الرواة وبلدانهم [شناخت وطن و سرزمين راويان]
	1- هدف از مطرح كردن اين بحث:
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