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 پیشگفتار: 
 

دیث، به عنوان حدکتر شادی نفیسی، از جمله کتبی است که در برخی از مراکز تخصصی علوم « درایة الحدیث»کتاب 

 شود.متن درسی، آموزش داده می

 ت شود.، کامال دقّمولف در این کتاب کوشیده است تا به تفاوت بین اصطالحات مشترک بین شیعه و اهل سنّت

 و اینگونه مباحث در پاورقی ها گزارش شده است. و نیز از نقل آراء گوناگون در متن کتاب پرهیز شده

 .دکتر نفیسی است« درایة الحدیث»کتاب ای از نوشتار حاضر خالصه

 صفحه کاهش پیدا کرده است. 60 ر این نوشتار بهکه د بودهصفحه  320حجم کتاب حدود 

ص حذف تلخیکتاب حاوی مثالهای کاربردی فراوانی بوده که به منظور اختصار تمام آنها از الزم به ذکر است که 

برای فهم عمیق این دانش اصال کافی نبوده و صرفا کمکی در جهت مرور و ، بنابراین طبیعی است که این نوشتار شده

 حفظ مطالب کلّی است.

ائه شده که به ار تصویریآمده و نیز در ابتدای بحث از تقسیمات خبر، نیز  تلخیصنمودارهای کتاب همگی در البته 

 کند.مباحث این بخش بسیار کمک می فهم

 «و من اهلل التوفیق»

 1اتمحمد هادی بی

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی

 مشهد مقدس

 1399خرداد 
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 :مباحث مقدماتی 

 تعریف درایة الحدیث: (1

 های دریافت حدیث و آداب نقل حدیث.کند: سند حدیث، متن حدیث، شیوهعلمی است که از چهار چیز بحث می

 توضیح برخی قیود:

شود، بلکه به مباحث کلّی و قواعد راویان بحث نمیسند: مجموعة راویان حدیث را گویند. در درایه از تک تک . 1

 شود، بحث از تک تک راویان بر عهدۀ علم رجال است.پرداخته می

 شود، نه مصادیق عینی.. متن: در بحث از متن نیز به کلیّات و قواعد پرداخته می2

 . شیوه های دریافت حدیث: شنیدن از فرد دیگر یا بصورت مکتوب.3

 حدیث: مباحثی همچون نقل معنای حدیث یا تقطیع با چه شرایطی جایز است.. آداب نقل 4

 

 ( هدف دانش درایة الحدیث:2

ای ههدف دانش درایة الحدیث، آشنایی با اصطالحات مرتبط با حدیث است که این آگاهی برای فهم انواع نوشته

شناخت حکم حدیث از لحاظ ضعیف یا  شود،حدیثی اهمیت دارد. البته مهمترین هدفی که در این دانش دنبال می

 صحیح بودن است.

 نکته: عنوان این دانش:

 از این دانش به نامهای متعددی یاد شده که هر کدام خوبی و ضعف خودشان را دارند، همچون:

 عنوانی کلّی و بدون هیچگونه تعیینی است.«: علوم الحدیث» .1

 کند.ث است داللت میبر نتیجة این علم که شناخت بهتر حدی«: درایة الحدیث» .2

 کند.داللت بر قواعد حاکم بر شناخت و فهم حدیث می«: اصول الحدیث» .3

 کند.داللت بر اصطالحات حدیثی می«: مصطلح الحدیث» .4

 دانشهای حدیثی شیعه:

 مباحث کلی در حوزۀ سند و متن.«: درایة الحدیث» .1
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 مباحث جزئی در حوزۀ سند )بررسی احوال راویان(.«: الحدیث رجال» .2

 (.1مباحث کلّی در حوزۀ متن )فهم حدیث«: الحدیث هفق. » .3

 بیان روایات متعارض.«: مختلف الحدیث» .4

 جریانهای گذشته بر حدیث.«: تاریخ حدیث» .5

 «.روش شناسی تحقیق در علوم حدیث» .6

 «.2معیارهای نقد و ارزیابی دانشهای حدیثی» .7

 دانشهای حدیثی اهل سنت:

از درایه در شیعه داشته و مباحث کلی رجال و فقه الحدیث را در بر مفهومی گسترده تر «: درایة الحدیث» .1

 گیرد.می

 شود.روایة الحدیث: مصادیق عینی احادیث بررسی شده و تفسیر می .2

 است.« روایه»به منزلة اصول برای « درایه»در واقع 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 بررسی روایات متعارض.«: مختلف الحدیث»واژگان دشواریاب حدیث، «: غریب الحدیث»توان اشاره کرد: . از شاخه های این علم به این دو مورد می1

 گیرند.آخر از مباحث جدیدی است که در این حوزه مطرح شده و در چهارچوب موارد نخستین جای نمی. سه مورد 2 
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 :مفاهیم اولیه 

 حدیث: .1

ود آمده و جدید است؛ به سخن و کالم هم از آن در لغت به معنای چیزی است که ابتدا نبوده و سپس به وج 

 آید.گویند که به تدریج به وجود میرو حدیث می

 در اصطالح شیعه: کالمی که حاکی قول، فعل یا تقریر معصوم است.

وآله(؛ یا قول و علیهاهللپیامبر)صلی 1در اصطالح اهل سنت: کالمی که حاکی قول، فعل یا تقریر و یا صفات

 یا تابعی باشد.فعل صحابی 

 : 2سنت .2

 در لغت: راه و روش.

-السالم( که حدیث آنرا در قالب کالم گزارش میدر اصطالح شیعه: نفس قول، فعل و تقریر معصوم )علیه

 .3کند

وآله( صادر شده و غیر از قرآن است، اعم از قول و علیهاهللدر اصطالح اهل سنت: آنچه که از پیامبر)صلی

 مترادف با حدیث(.فعل و تقریر )که شد 

 خبر: .3

 در لغت: اطالع و آگاهی.

 در اصطالح: با حدیث مترادف است.

 اثر: .4

 در لغت: برجای مانده از هر چیزی.

 در اصطالح: مترادف با حدیث است.

 روایت: .5

 در لغت: نقل کردن و گزارش کردن.

                                                           
 . اعم از خصوصیات جسمانی یا خصائص اخالقی.1 

 آید است.و به معنای چیزی که از دین به حساب می« بدعت»است و در کالم در مقابل « فریضه». سنت در فقه به معنای مستحبات در مقابل 2 

( مستند به ضعف ه. چون تنها راه دستیابی به سنت حدیث است، مجازا به احادیثی که حاکی از سنت هستند، سنت گفته شده است. ضمنا سنت )به معنای واقعی کلم3 

 شود.و قوت نمی
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 در اصطالح: 

 الف( به معنای مصدری: نقل کردن حدیث با سند است، 

 اسمی: مترادف با حدیث است.ب( به معنای 

 سند: .6

 گاه.در لغت: تکیه

 در اصطالح: راه دستیابی به متن است که از مجموعة راویان حدیث ساخته شده است.

 اسناد: .7

 در لغت: نسبت دادن خبری به دیگری به صورت مستند.

 در اصطالح:

 الف( به معنای مصدری: رساندن خبر به گویندۀ آن با ذکر سند.

 اسمی: مترادف با سند. ب( به معنای

 طریق: .8

 در لغت: راه.

در اصطالح: مترادف با سند است؛ البته معموال طریق در جایی که یک روایت با چند سند گزارش شده، 

 رود.کار میبه

 متن: .9

 ند.ادر لغت: قسمت مرتفع زمین، که متن حدیث را به بلندی مرتبتش نسبت به سند، چنین نامیده

 گویندۀ حدیث آنرا اظهار کرده است.در اصطالح: سخنی که 

 شیخ: .10

 سال. 50در لغت: فرد مسنّ و باالی 

 که راوی از او روایت نقل کرده است، اگرچه جوان باشد.در اصطالح: کسی

 طبقه: .11

 در لغت: افراد همسان.

 در اصطالح: گروهی که در سنّ و مالقات اساتید، همسان باشند.
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 ی هم واقع شده باشد، سند متصل است و اگر بین طبقات اگر طبقات راویان از نظر تاریخی در پ

 فاصله باشد منقطع است. 

 .فائدۀ شناخت طبقات: شناخت اتصال و انقطاع سند، تشخیص هویّت واقعی راویانِ هم نام 

 :راههای تشخیص طبقه 

 توجه به تاریخ تولد و وفات راویان. .1

 توجه به اساتید و شاگردان راویان. .2

  :درک محضر ائمه»یکی از روشهای معمول در شیعه برای طبقه بندی راویان، طبقه بندی راویان» 

 السالم( است.)علیهم

  ،عناوین خاص طبقات: برای برخی طبقات نامهای خاصی نهاده شده است: طبقة صحابه، تابعین

 مخضرمین، اتباع تابعین و...

 :صحابی .12

 همراه و همنشین. در لغت:

 رده.م وآله( را در حالیکه مسلمان بوده مالقات کرده و مسلمانعلیهاهللکه پیامبر )صلیکسی در اصطالح:

 وآله( شرط نیست. علیهاهللدر مالقات رؤیت پیامبر)صلی

 تابعی: .13

 رو.در لغت: پیرو و دنباله

 که صحابی را در زمان مسلمان بودن خود مالقات کرده و مسلمان مرده.کسیدر اصطالح: 

 شود.صحابه محسوب میدر واقع تابعی، صحابی 

 تابع تابعین: .14

 ة قبلی هستند. طبق« تابع»شوند، بلکه هریک از طبقات بعدی، طبقات بعد از تابعین به نام خاصی خوانده نمی

وآله( علیههللاعناوین صحابی و تابعی در بین شیعه و سنی تنها برای طبقات مسلمانان نسبت به پیامبر اکرم )صلی

 برند.شیعه این عناوین را برای یاران ائمه مطلقا به کار نمیشود و استفاده می
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 مخضرم: .15

اند، به این نام خوانده در لغت: جدا شده و از آنجا که این گروه از معاصران خود یعنی صحابیان جدا افتاده

 اند.شده

ون م آورده، اما بدوآله( را درک کرده و اسالعلیهاهللکه زمان جاهلیت و زمان پیامبر )صلیدر اصطالح: کسی

 مالقات با حضرت مرده.
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 :حجیّت سنّت 

 پیش از صحبت از تقسیمات خبر، الزم است از حجیّت آن بحث شود.

از جمله ادلّة قرآنی اثبات حجیّت خبر، آیة شریفة 

 است.

 الزمة عقلی این حجّت بودن خبر، منجزیّت و معذریّت برای بندگان خداست.

 البته حجّیت خبر شروطی دارد:

 السالم(.ث به معصوم )علیهرسیدن حدی .1

 شود:دستیابی به حدیث از طریق قابل اعتماد، که از دو راه حاصل می .2

 الف( طریق قطعی: تواتر در نقل یک روایت.

 ب( طریق غیر قطعی )=ظنّی(: خبر واحد، که در صورت برخورداری از شرایط ذیل حجّت است:

 .3عدالت، ایمان و ضبط. راوی دارای این اوصاف باشد: اسالم، عقل، بلوغ، 1

 . اتصال سند.2

ه با از دست اند که البت. اعتبار منبع: قدماء برای پذیرش روایت، بیش از همه به منابع نقل حدیث توجه داشته3

 اگزیر به اتّکا به صرف سند شدند.رفتن منابع اولیه، متأخران در داوری نسبت به روایات ن

ین ا استواری در نقل از حافظه، از کتاب و در نقل به معنای روایت است.اطمینان به نقل استوار متن حدیث:  .3

 کند، زیرا راوی ضابط نیز از خطا و اشتباهشرط از ورود اشتباه و خطا به حدیث به طور کامل جلوگیری نمی

در  همصون نیست. همچنان که راه یافتن اشتباه به متن روایت بعضا نه در نتیجه خطای راوی بلکه حاصل اشتبا

 نسخه برداری از کتابی حدیثی در قرون بعد از تدوین آن است.

                                                           
 .7. حشر: 1 

 .59. نساء: 2 

 برخی قراین از جمله عمل به آن توسط فقیهان، از صدور آن اطمینان حاصل شود.. ممکن است در راوی روایتی ویژگیهای الزم موجود نباشد، اما به دلیل وجود 3 
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 عدم تعارض متن حدیث با ادلّة معتبر یعنی قرآن، حدیث و عقل. .4

وجود تعارض غیر قابل حلّ حکایت از آن دارد که در نقل روایت، در یکی از موارد پیشین، در استواری 

 ل وارد شده است.طریق، در استواری متن و... به صورت ناپیدایی، خل

: در هیچ اصطالحی تمام شرایط الزم برای حجیّت، یکجا لحاظ نشده است و لذا هیچ یک از اقسام حدیث، رابطه نکته

 مساوی با حجیّت ندارد.

 اوصاف و شرایط راوی:

 : راوی باید در حین نقل حدیث مسلمان باشد.اسالم .1

بهبود یابد، یا مجنون ادواری باشد، در حالت سالمت : هم در دوران تحمیل و هم نقل. اگر جنون فرد عقل .2

 روایتش پذیرفته است. سخن سفیه نیز در صورت برخورداری از شرایط دیگر، قبول است.

ابن عباس از جمله افرادی است که پیش از بلوغ احادیث را : تنها در هنگام نقل حدیث شرط است. بلوغ .3

 شنیده و بعد از آن نقل کرده است.

دانند ای میتعریف آن اختالف است، عموم عالمان شیعه و برخی از اهل سنت عدالت را ملکه : درعدالت .4

که موجب پایبندی فرد است به تقوا و اجتناب از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره و پرهیز از 

 اعمال خالف مروّت.

 روغ.صرف اطمینان از صدق و راستگویی و دوری جستن او از دشیخ طوسی: 

در چگونگی اطالع از عدالت هم اختالف وجود دارد، برخی حسن ظاهر را کاشف از آن دانسته و برخی 

 اند.ای را در فرد، در نتیجه مالزمت، الزم دانستهاطمینان از وجود چنین ملکه

 .1گانه استامامی بودن است، چرا که باالترین فسق عدم ایمان به والیت ائمة دوازده 12: مراد شیعة ایمان .5

                                                           
شامل « شیعه»ها به تنهایی بکار رفتند، باید به تفاوت بین آندو دقت کرد: روند مراد واضح است، اما اگر این واژهدر کنار هم بکار می« امامی»و « شیعه». زمانیکه واژۀ 1 

به « امامی»ه عنوان کگیرد؛ در حالیهای مختلف شیعه را در بر میرو فرقهباشد؛ از اینالسالم( معتقدند میفصل حضرت علی )علیهکه به خالفت بالشامل تمام کسانی

ه به امام زمان کاست. البته تعریف دقیق تر امامی آن است که بگوئیم: امامی کسی است « امامی»تر از عنوانی عام« شیعه»شیعة دوازده امامی اختصاص دارد؛ بنابراین 

ته آیند به دلیل بی اطالعی از شخص یا اسم او، اعتقاد نداشته باشد. البخود و همة امامان پیش از او، به ترتیب، اعتقاد داشته باشد، اگرچه امامانی که بعد از ایشان می

 ستزمانی که این دو واژه در کنار هم بکار روند )شیعة دوازده امامی( که مراد واضح و روشن ا
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شیخ طوسی: روایت راوی غیر امامی، در صورت برخورداری از سایر شرایط و نیز نقل از یکی از ائمه و عدم 

 وجود روایت مخالف پذیرفته است.

 نظر اهل سنت در مورد ایمان:

و دعت را دو ب که مخالف با عقیدۀ اهل سنت هستند( را به فسق محکوم کردهایشان اهل بدعت )یعنی کسانی

 دانند:نوع می

 انجامد: روایت این دسته به طور کلی پذیرفته نیست. ( بدعتی که به کفر می1 

  انجامد، در پذیرش و عدم این روایت سه قول وجود دارد:(  بدعتی که به کفر نمی2

 عدم پذیرش مطلقا.. 1

 . پذیرش به شرط آنکه طبق مذهبش دروغگویی در یاری دینش جایز نباشد.2

 پذیرش به شرط آنکه رأیش در تأیید بدعتش نباشد )نظر اکثر(.. 3

 : دقّت و استوارگویی در روایت و دوری از سهو و خطا.ضبط .6

توارگویی که به دقت و اسشناسایی میزان ضبط راوی با مقایسة روایات او با روایات پیشوایان حدیث و کسانی

 شود.اند، حاصل میشهره

 اند.قدرت ضبط را موجب تمایز حدیث صحیح از حسن دانستهاهل سنت تفاوت راویان در 

 زمان برخورداری از اوصاف ششگانه: 

برخورداری از این اوصاف در زمان نقل حدیث شرط است، و از این بین برخورداری از عقل هم در زمان دریافت و 

 هم در زمان نقل آن الزم است.
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 :اقسام خبر 

 ه بعد است.[] اهمّ مباحث این کتاب از اینجا ب

و خبر واحد مفید  و یقین،کنند. خبر متواتر مفید علم تقسیم می« واحد»و « متواتر»ای که دارد به خبر را با توجه به فائده

 ظنّ است.

 

 خبر متواتر: (1

 در پی هم آمدن. در لغت:

این  محال باشد وخبری که راویانش به قدری زیاد باشد که بطور عادی احتمال تبانی آنها بر کذب  در اصطالح:

 ویژگی )کثرت راویان( در همة طبقات استمرار داشته باشد.

ن تعیین تنها حدّی است که برای آ« افادۀ یقین»اند و در واقع، بیشتر علما عدد خاصی را برای تواتر تعیین نکرده :1نکتة

 شده است.
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وجود راویان کذّاب امری مسلّم است، لکن باید دانست که همیشه قصد و تصمیم آگاهانه و قبلی بر دروغ  :2نکتة

های مشترک اجتماعی، مذهبی و سیاسی، مانند حبّ و بغضهای دینی یا همسویی با گفتن وجود ندارد. چه بسا زمینه

 دست زنند.ای بدون آشنایی با یکدیگر به اقدام یکسانی قدرت، موجب شود عدّه

 

 اقسام خبر متواتر:

، مانند اند: راویان مضمون واحدی را به یک لفظ یا به الفاظ مترادف یا مشابه گزارش کردهمتواتر لفظی .1

دیث و یا ح« مَن کنتُ موالهُ فعلیٌّ مواله»و یا « مَن کذَب علیَّ متعمِّداً فَلیَتَبَوَّء مَقعَدُهُ مِنَ النّار»حدیث نبوی: 

 .«إنّی تارکٌ فیکم الثقلین؛ کتابَ اهللِ و عترتی اهلِ بیتی؛ فَإنّهما لنْ یَفترِقا حتّی یَرِدا علیَّ الحوض»ثقلین: 

در برخی موارد تنها بخشی از یک حدیث متواتر است، مثال همین حدیث ثقلین نقلهای متعددی دارد  :1نکتة

 وند.شکه برخی از آنها مطالبی افزون بر بقیه دارند که تکرار نمی

ود شاند که در همة آنها مضمون مشترکی تکرار میراویان اخبار گوناگونی را گزارش کرده متواتر معنوی: .2

و از این گزارشهای متعدد بتوان به صدور آن مضمون مشترک، یقین حاصل کرد؛ همچون شجاعت حضرت 

 السالم( و سخاوت حاتم طایی.علی )علیه

 اند. سیار اندک است اما موضوعات با تواتر معنوی بسیارتعداد روایات متواتر لفظی ب :1نکتة
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ای نیست که از ظاهر یک روایت به دست آید. بلکه برای رسیدن به آن، الزم است تمام نقلها و تواتر ویژگی :2نکتة

 طرق یک روایت جمع آوری گردد که این امر به همّت محققان بستگی دارد و نیازمند اثبات است.

 شود.از آنجا که قطعی الصدور است، در کنار قرآن و عقل از جمله ادلّة قطعی محسوب می ر:حکم حدیث متوات

 کتابشناسی روایات متواتر:

 عالمّة امینی، در تواتر رویات غدیر.« الغدیر»

 میر حامد حسین، در تواتر حدیث ثقلین.« عَبَقات االنوار»

 السالم(.احادیث فضائل اهلبیت )علیهمسید هاشم بن سلیمان بحرانی، در تواتر « غایة المرام»

 خبر واحد: (2

 در لغت: تک، یک، تنها.

 در اصطالح: خبری که فاقد شروط تواتر است.

اند، اما ممکن است راویان آن یک نفر یا چند نفر باشند، لکن به حدّ تواتر اگرچه این نوع خبر را واحد نامیده نکته:

 رسد.نمی

مفید ظنّ است، اما گاه ممکن است با وجود قرائنی به صدور آن یقین حاصل  خبر واحد فی نفسه حکم خبر واحد:

 کرد که در اینصورت حجّت خواهد بود.

 :تقسیمات خبر واحد 

 کنیم:اند، که اینک از تک تک آنها بحث میبرای خبر واحد از جهات گوناگون تقسیماتی ارائه داده

 تقسیم اول: خبر واحد بر اساس ویژگیهای راویان:

 .1: صحیح، موثّق، حسن و ضعیفدر شیعهالف( 

 «:صحیح» .1

 سالم در مقابل بیمار. در لغت:

                                                           
فا کردند و در داوری تنها به سند اکت. ای تقسیم به ابن طاووس یا شاگرد او علّامه حلی منسوب است. قدماء حدیث را به دو قسم ضعیف و صحیح تقسیم می1 

ت و بسیاری از این قرائن از بین رفکردند، همچون وجود روایت در چند اصل از اصول اربعمائه، لکن به مرور زمان، کردند بلکه قرائن دیگری را نیز لحاظ مینمی

 ناگزیر علما مبنای داوری خود دربارۀ روایات را به بررسی سندی محدود ساختند.
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باشد و راوی عادل امامی، آن را از راوی  1السالم( متّصلحدیثی که سند آن به معصوم )علیه در اصطالح:

مشابه خود در تمام طبقات، گزارش کرده باشد. )اتصال سند + رسیدن به معصوم + عدالت راوی + ایمان 

 راوی(.

 «:موثّق» .2

 مورد اطمینان و اعتماد.در لغت: 

انحراف  شیعه به رغم ای که عالمانالسالم( متصل باشد، و راویحدیثی که سند آن به معصوم )علیهدر اصالح: 

، وی را توثیث کرده باشند، از راوی مشابه )موثق( یا برتر از خود )عادل امامی( در تمام طبقات آن 2عقیدتی

 را گزارش کرده باشد.

 ند.کتوثیق باید توسط علمای شیعه صورت بگیرد و داوری عالمان اهل سنت دربارۀ راوی کفایت نمی :1نکتة  

داوری دربارۀ سند، در تمام تقسیمات چهارگانه و غیر آن بر اساس حداقل خصوصیات است. نتیجه  :2نکتة 

تابع اخس مقدمات است. پس به عنوان مثال اگر چهار تن عادل و امامی باشند و تنها یک نفر غیر امامی و 

 شود.شمرده می« موثق»موثق باشد، روایت 

 «:حسن» .3

 نیکو. در لغت:

امامی از راوی مشابه  3السالم( و به نقل راوی ممدوحِ که به سند متصل از معصوم )علیه حدیثی در اصطالح:

 )ممدوح( یا برتر از خود )عادل( در تمام طبقات، گزارش شده باشد.

 «:ضعیف» .4

 در مقابل قوّت و به معنای ناتوانی است )چه در امور مادی و چه معنوی(. در لغت:

 شروط انواع پیشین باشد. ا بیشتر از()یکی ی حدیثی که فاقد در اصطالح:

 اقسام حدیث ضعیف:

                                                           
 . اتصال یعنی همة روات سلسلة سند، راوی قبل از خود را مالقات کرده و حدیث را بدون واسطه از او گرفته باشند.1 

 .های انحرافی شیعه باشد. از اهل سنت یا فرقه2 

، «ر بزرگشاع»توصیف شود. پس اوصافی مانند « شیخ اصحابنا». مراد از مدح، مدحی است که در نگاه رجالیان دارای ارزش و اعتبار باشد، مانند اینکه راوی به 3 

 رساند.و.. چنین اعتمادی را نمی« صاحب کتاب»
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 حدیث ممکن است از جهات مختلف محکوم به ضعف شود:

 نرسیدن به معصوم )موقوف یا مقطوع(. .1

 عدم اتصال سند )معلّق، منقطع، مرسل، معضل و مرفوع(. .2

-فتهبرای انواع آن گاند، گرچه برخی نامهایی عدم تعدیل و توثیق راوی )عموما نامگذاری خاصی نداشته .3

 اند، همچون: منکر، مجهول و مهمل(.

 تمامی اقسام ضعیف توضیح داده خواهد شد ان شاء اهلل.

 

 درجه بندی اقسام چهارگانه:

، «أعلی»حسن و موثق، با توجه به اتفاق نظر و قطعیتی که در مورد ویژگی راوی آنها وجود دارد، به  احادیث صحیح،

 شوند.میتقسیم « أدنی»و « متوسط»

 شود.محسوب می« صحیح أعلی»دانند، در اینصورت حدیث گاهی همة رجالیان راوی را عادل امامی می

صحیح متوسط »اما اگر رجالیان به وثاقت راوی امامی تصریح نکرده باشند و محقق با بررسی قرائن به وثاقت او برسد، 

 شود.تلقّی می« یا أدنی

 کاربردهای اقسام حدیث:

 توان به این موارد اشاره کرد:کاربردهای اقسام حدیث میاز جمله 

تشبیه به نوع برتر: گاهی حدیثی در درجة پائین تر قرار دارد، ولی بخاطر قرائنی احتمال اینکه در شمار احادیث  (1

موثقٌ »، «حسنٌ کالصحیح»شود: مرتبه باال قرار گیرند هست، که با تعابیری این چنین به آنها اشاره می

 و...« قویّ کالموثق»، «قویّ کالحسن»، «قویّ کالصحیح»، «یحکالصح

اتصاف بخشی از سند به این انواع: گاهی عالمان یکی از اقسام حدیث چهارگانه را به راوی خاصّی اضافه  (2

، که مراد این است: روایت تا رسیدن به این راوی خاص، صحیح «حسنٌ الی فالن»یا « صحیحُ صفوان»کنند: می

 ت.یا حسن اس

 رابطة بین صحّت اصطالحی و حجیّت:
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)قبال هم اشاره شد که( صحت اصطالحی حدیث همواره به معنای حجیّت آن )یعنی عمل به آن( نیست، چرا که در 

بایست عالوه بر سند، به متن روایت و روایات موافق و مخالف و سایر قرائن نیز توجه مقام عمل به یک روایت، می

 کرد.

 رگانة حدیث:اعتبار اقسام چها

 و حدیث ضعیف پذیرفته نیست. 1شودقاعدۀ اولیه آن است که به حدیث صحیح، حسن و موثّق عمل می

ضعیف بودن حدیث به معنای دروغ بودن آن نیست، و احادیث ساختگی تنها بخشی از احادیث ضعیف را تشکیل 

توان به آن اطمینان و عمل داشته باشد، میدهد. پس اگر قرائنی )همچون نقل از طرق متعدد( در تأیید آن وجود می

 کرد.

توان به عنوان شاهد و قرینة روایات دیگر یا جهت تصحیح و تکمیل طرق روایات عالوه بر این، از احادیث ضعیف می

 کمک گرفت.

 ملحقات:

، مجهول و عبارتند از: قویاند که علمای شیعه، سه عنوان دیگر را نیز به تقسیم خبر واحد با توجه به راوی بیان کرده

 مهمل.

 «قوی»

 در مقابل ضعیف و به معنای قدرتمند است. در لغت:

ده، ای که دربارۀ او مدح و ذمّی نرسیالسالم( به نقل راوی امامیحدیثی که به سند متصل از معصوم )علیه در اصطالح:

 طبقات گزارش شده باشد.از راوی مشابه )قوی( یا برتر از خود )عادل، موثق، ممدوح( در تمام 

 «:2مهمل»یا « مجهول»

راوی حدیث یا خصوصیاتش شناخته شده است )مدح و توثیق شده و یا قدح و تضعیف گشته(؛ و یا خصوصیاتش 

 شناخته شده نیست )اعم از اینکه اصال وجودش ثابت نشده باشد و یا ویژگیهایش(.

                                                           
 . البته در صورتیکه معارضی برای آنها وجود نداشته باشد.1 

 بین این دو اصطالح تفاوت خاصی بیان نشده است.. ظاهرا 2 
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ند، در کجاشی، عالمه حلی و ابن داوود( داللت بر ضعف میبکار رفتن این تعبیر توسط متقدمان )مثل شیخ طوسی، ن

 اند.اش اطالعی ندارند، بکار بردهصورتیکه متأخران )همچون مامقانی( آنرا برای کسی هم که درباره

 گانة حدیث از دیدگاه اهل سنت:اقسام سه

 «:صحیح» (1

بدون آنکه به شذوذ و علت دچار حدیثی که به سند متصل و تا انتها از راویان عادل و ضابط روایت شود، 

 باشد.

 .1است که در نقل روایات کثیر الخطاء نباشد ضابط: کسی

 .2عدم شذوذ: یعنی معارض نداشته باشد

 .3عدم علّت: یعنی عیب پنهانی نداشته باشد

 در تعریف است.« شذوذ»مهمترین تفاوت تعریف شیعه و اهل سنت، قید کردن مسئلة 

 «:حسن» (2

 متصل از راوی عادل خفیف الضبطی روایت شده و در آن شذوذ و علّتی نیست. حدیثی که با سند

 پس تفاوت حسن و صحیح تنها در میزان ضابط بودن راوی است.

 «:ضعیف» (3

 حدیثی که ویژگیهای صحیح یا حسن را برخوردار نباشد.

 انواع حدیث صحیح و حسن:

شود و اگر یگفته م« حسن لذاته»و « صحیح لذاته»باشند، به آنها اگر هرکدام از این احادیق به تنهایی شرایط را داشته 

« حسن لغیره»و  «صحیح لغیره»متن آنها به کمک احادیث و قرائن دیگر تقویت گردد و به مرتبة صحیح و حسن برسد، 

 شود.نامیده می

                                                           
 کند.داند، لذا جداگانه به آن تصریح نمی. شیعه ضابط بودن را از ویژگیهای الزم راوی دانسته و آنرا از مالزمات عدالت او می1 

 د کردن آن در تعریف حدیث نیست.شود و نیاز به قی. در واقع شاذ نبودن در مقام داوری نهایی در مورد روایت و عمل به آن لحاظ می2 
 کند.شود، بلکه به حجیّت آن خدشه وارد می. وجود عیب پنهان موجب ضعف سند نمی3
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 گانة حدیث:اعتبار اقسام سه

حسن نیز گرچه مرتبة پائین تری دارد، اما بدان از نظر علمای اهل سنت، حدیث صحیح شرعا حجّت است. حدیث 

شود. اما در عمل به حدیث ضعیف اختالف است و برخی عمل به آن را در فضایل اعمال با رعایت شرایطی عمل می

 دانند.مستحب می

 اند:اهل سنت در بحث از اعتبار احادیث، از دو نظر وارد شده

 اند.ترین سندها پرداختهبه بحث از صحیح .1

اند. صحیح بخاری و صحیح مسلم در نظر ایشان یح ترین روایات را با توجه به منابعشان معرفی کردهصح .2

 اند.معتبرترین و متقن ترین کتب حدیثی

 دستیابی به اطالعات مورد نیاز دربارۀ راویان:

ویژگیها  ه اینبحث در این فصل در خصوص تقسیم خبر واحد، بر اساس ویژگیهای راویان است. حال از کجا باید ب

 دست یافت؟

بایست به منابع رجالی مراجعه کرد و پیش از آن الزم است که با الفاظ جرح و تعدیل آشنا طبیعتا برای این کار می

 شد.

« المفید»آیت اهلل خوئی اشاره کرد که دو فهرست به نامهای « معجم الرجال»توان به ازمهمترین منابع رجالی شیعه می

 ه منظور سهولت استفاده از آن تهیه شده است.نیز ب« المعین»و 

 مَزّی از بهترین کتب در این زمینه است.« تهذیب الکمال»و در اهل سنّت نیز کتاب 

 الفاظ جرح و تعدیل در شیعه:

بر عدالت و امامی بودن راوی « و ثقةٌ« وجهٌ»، «عدلٌ»، «عدلٌ من أصحابنا اإلمامیّه ضابطٌ»، «عدلٌ إمامیٌ ضابط»الفاظ 

 کند.داللت می

ای بکار رود که بر غیر امامی بودنش داللت کند، در اینصورت این واژه تنها وثاقت واژه« ثقه»البته اگر پس از لفظ 

 کند.راوی را مشخص می

 کنند.داللت بر مدح می« ثَبَت، حافظ، صالح و فاضل»لفاظی مانند ا



23 
 

 الفاظ جرح و تعدیل در اهل سنت:

 .«أثبتُ الناس، أوثق الناس، ثقة، ثَبَت، حجّة، البأسَ به، روی عنه الناس»ارتند از: الفاظ دالّ بر توثیق عب

ضعیف، کذّاب، وضّاع، غال، مضطرب الحدیث، منکَر الحدیث، ساقط الحدیث، متروک »ند: الفاظ جرح نیز از این قرار

 «. الحدیث، متهم بالکذب

 قه:بر اساس تعدد طرق راویان هر طبتقسیم دوم: خبر واحد 

ا با شود، لذا رجالیان روایات رای در اعتماد بیشتر به روایت محسوب میتعدد یا وحدت طریق نقل یک روایت قرینه

 اند.توجه به تعداد طرق نقل حدیث و نیز تعداد راویان در هر طبقه آنرا تقسیم کرده

گانه حدیث )صحیح، حسن،  4از اقسام شوند، بر اساس نوع سند، یکی احادیثی که در این تقسیم بندی ذکر می نکته:

 موثق و ضعیف( خواهند بود.

 «مستفیض» .1

 فراگیر و شایع. در لغت:

 حدیثی که راویان آن در هر طبقه بیش از سه نفر و کمتر از حدّ تواتر باشد. در اصطالح:

 اینگونه احادیث در موضوعات مختلف بسیار است.

 «مشهور» .2

 پرآوازه. در لغت:

 اند، نزد محدّثان شایع باشد.حدیثی که به سبب اینکه راویان زیادی آنرا نقل کرده در اصطالح:

 اند.برخی مشهور و مستفیض را مترادف دانسته :1نکتة

 اند:دانند، در بیان تفاوتهای ایندو گفتهآنها که ایندو را مترادف نمی :2نکتة 

 ـ در مستفیض تعداد خاصی معین شده، بخالف مشهور. 1

 ر مستفیض کثرت راویان در هر طبقه الزم است، بخالف مشهور.ـ د 2

 ـ شهرت خبر ممکن است در بین تمام اقشار مردم یا عالمان باشدف و ممکن است تنها بین گروه خاصی باشد. 3

 «عزیز» .3

 معنای قوی و استوار است.باشد، به « عَزَّ، یَعَز »باشد، به معنای کم و اندک است و اگر از « عَزَّ، یَعِز  »اگر از  در لغت:
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 را )در هر طبقه حد اقل( دو نفر از دو نفر نقل کنند.حدیثی که آن در اصطالح:

 شود:این عبارت به دو شکل تصویر می

 ـ از هر راوی آن دو نفر روایت کنند: 1

 

ث، چه ی در احادیارود و یافتن چنین نمونهدر اینصورت شمار راویان با افزایش طبقات به صورت تصاعدی باال می

 بسا محال باشد؛ چنانکه حتی یک نمونه برای آن ارائه نشده، لذا این تعریف نادرست است.

 ـ راویان آن در هر طبقه دو نفر یا بیشتر باشند:2

 



25 
 

های متعددی ارائه شده است. با این همه، محدّثان، فقیهان و اصولیان برای توصیف احادیث از طبق تفسیر دوم، نمونه

 اند.استفاده نکرده« عزیز»اصطالح 

 «فرد»یا « مفرد» .4

 بی همتا. در لغت:

 حدیثی که راوی آن به نحوی از انحاء فرد باشد. در اصطالح:

 اقسام حدیث مفرد:

ـ مفرد مطلق: حدیثی که از بین تمام راویان ]در یک طبقه[، فقط یک راوی آن را نقل کرده باشد )یعنی فقط یک  1

 السالم( نقل کرده باشد(. نمودار آن به یکی از صورتهای زیر است:اش یعنی معصوم )علیهگویندۀ اصلینفر آن را از 

 

واند یکی تهمتاست؛ و این جهات مختلف میـ مفرد نسبی: حدیثی که از یک جهت )هر جهتی که باشد( تک و بی 2

 از این موارد باشد:

 راوی یا راویان قبلی نقل کرده باشد:در یکی از طبقات سند، تنها یک راوی آن را از  (1
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ها در یک خصوصیت مشترک باشند؛ مثال اهل یک شهر یا »اند، اما همة آروایت را افراد متعددی نقل کرده (2

 از یک فرقة خاص باشند.

قلِ هذا الحدیثِ رَّدَ بِنتف»یا « هذا حدیثٌ تفرَّدَ به فالنٌ»گویند: اگر بخواهند مفرد بودن حدیثی را بیان کنند، می نکته:

 «.الکوفیّون

 «غریب» .5

 دور و جدا افتاده در لغت:

 ، به دو صورت تعریف شده:در اصطالح

وار ؛ در اینصورت حدیث بر واژۀ ناآشنا و دش«غریب اللفظ»ـ آنکه بصورت مقیّد بکار رفته و گفته شود:  1

 اند.آوری کرده، این نوع احادیث را جمع «غریب الحدیث»مشتمل است. کتابهایی با عنوان 

 ـ حدیثی که در یک جا از سند، تنها یک راوی آن را نقل کند، که خودش بر سه قسم است: 2

 متن آن فقط از یک طریق روایت شده. «:غریب االسناد و المتن» (1
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در یک یا چند طبقة اول فقط یک نفر آن را روایت کرده باشد، اما در طبقات بعدی «: غریب المتن» (2

 شده باشد )پس در واقع یک طرف سند دارای تفرّد است(. راویان بسیار

 

 از این قبیل است که تنها عمر بن خطّاب نقل کرده است.« إنّما األعمال بالنیّات»روایت 
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اند، اما از یک نفر آنها فقط السالم( روایت کردهافراد مختلفی آن را از معصوم )علیه«: غریب االسناد» (3

 اند:صورتیکه از دیگران، افراد متعددی روایت کردهیک نفر نقل کرده است، در 

 

 
 

 

  

 

  

 

 

 



29 
 

رابطة مفرد و غریب عام و خاص مطلق است، پس تمام انواع غریب یا از نوع مفرد نسبی است یا مفرد مطلق. اما  نکته:

 وجه اختالف آنها در مفرد نسبی است که در هر طبقه چند نفر آن را گزارش کنند.

 واحد بر اساس گویندۀ اصلی آنتقسیم سوم: خبر 

 «حدیث قدسی» (1

در لغت به معنای پاک است و چون این نوع حدیث به علت انتصاب آن به خداوند متعال « قدس» در لغت:

 شود.چنین نامیده می

کند، بی آنکه به هیچ بخشی از آن تحدی شده ست که کالم خداوند را گزارش میاحدیثی  در اصطالح:

را توانند آنالسالم( هم میبیت )علیهموآله( نداشته و اهلعلیهاهللحدیث قدسی اختصاص به پیامبر )صلی باشد.

 مستقیما از خداوند متعال نقل کنند.

 حدیث قدسی را گردآوری کرده است. 656شیخ حر عاملی در مجموع 

 «مرفوع» (2

 بلند مرتبه. در لغت:

 به دو معنا بکار رفته است: در اصطالح

دون السالم( نسبت داده شده است ـ بمعنای اول: حدیثی که طی آن، گفتار، کردار یا تقریری به معصوم )علیه

 اینکه سایر ویژگیهای دیگر حدیث از جمله وضع سند یا راوی آن لحاظ شده باشد ـ .

مین مرفوع را به هیکی از اقسام منقطع است ـ که توضیح داده خواهد شد ـ  که عالمان شیعا عموما  معنای دوم:

 اند.معنا بکار برده

عموم روایات شیعه و اهل سنت، مرفوع به معنای اول است و در حقیقیت، در جوامع حدیثی این دو فرقه، 

 جمع آوری اینگونه احادیث مدّ نظر بوده و سایر اقسام دیگر استطراداً بدان راه یافته است.

 «موقوف» (3

 متوقّف شده. در لغت:

 حدیثی که بیانگر قول ، فعل و یا تقریر یکی از اصحاب ائمه باشد. در اصطالح:

 توان برای هر راوی که در سلسلة سند، حدیث بر او متوقف شده است، بکار برد.این تعبیر را می

 اقسام حدیث موقوف:
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-مهاحادیث موقوفی که در حکم مرفوع به معنای اول است، چرا که در واقع متکی بر امر و نهی ائمه )علی .1

ه باشد، صادر شد« اُمرنا بکذا»یا « نُهینا عن کذا»السالم( بوده است. اگر حدیث موقوف با تعابیری همچون 

 تواند از این قبیل باشد.می

احادیث موقوفی که در حکم مرفوع نیست، چرا که به معصوم برنگشته و صرفا نتیجة اجتهاد خود صحابی  .2

 آورد.ضعیف بشمار میبوده است. شیعه این دسته از احادیث را 

 «مقطوع» (4

 جدا شده.  در لغت:

 حدیثی که از تابعی یا دربارۀ تابعی است. در اصطالح:

 د.تواند متصل و یا در آن افتادگی باشاز آنجاکه در این تقسیم بندی، اتصال و انقطاع سند لحاظ نشده، روایت می

گی سند یا ناتمام بکار رفته و بر افتاد به معنای لغوی آنع نیست، و بیشتر البته این معنای اصطالحی در لسان شیعه شای

 گیرد.السالم( داللت دارد که در نتیجه جزء احادیث ضعاف قرار میماندن و نرسیدن به معصوم )علیه

 «مضمر» (5

 پنهان و پوشیده. در لغت:

بشمار  ادیث ضعیفگویندۀ آن به دلیل بکار رفتن ضمیر، نامشخص است، لذا در ضمرۀ اححدیثی که  در اصطالح:

 رود.می

 .روداین اصطالح صرفا در شیعه بکار می

 علل پیدایش احادیث مضمر:

اند، یکی از مهمترین عوامل پیدایش اینگونه احادیث تقطیع روایات بلندی که متضمن چند موضوع بوده .1

 است.

 تقطیع روایات از کتابی که حاوی احادیثی از امامی خاص بوده است. .2

 قرائن شناخت صاحب حدیث در عصر صدور.تقیّه و وجود  .3

در صورتیکه قرائنی برای تعیین صاحب حدیث یافت شود، از ضعف خارج شده و اگر از معصوم باشد، معتبر  نکته:

 شود. برای رفع ابهام نیز دو قرینه وجود دارد:تلقی می
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ه تقطیع و یا با یافتن اصل روایتی کالسالم( تصریح شده با استناد به روایات مشابه که در آن به نام امام )علیه .1

 شده است.

ه توان باند، پس اگر راوی حدیث مضمر چنین شخصی باشد، میبرخی راویان از امام خاصی روایت کرده .2

 معصومی که حدیث از او نقل شده نیز پی برد.

 تقسیم چهارم: خبر واحد بر اساس اتصال و انقطاع سلسلة سند

 «متصل» (1

 است.متضاد منقطع  در لغت:

حدیثی که سندش با نقل هر راوی از راوی طبقة باالتر از خود، متصل باشد، خواه به معصوم  در اصطالح:

 السالم( برسد یا بر غیر او متوقف شود.)علیه

 «مسند» (2

 اش نسبت داده شده است.سخنی است که به گوینده در لغت:

 السالم( برسد، پس مسند اخصّ از متصل وصورت متصل به معصوم )علیهحدیثی که سندش به در اصطالح:

 یکی از اقسام آن است. 

 رود.کار میبیشتر برای حدیث نبوی به« مسند»لکن، عنوان 

 «معلق» (3

 آویزان. در لغت:

 حدیثی که از ابتدای سندش یک یا چند راوی کنار هم حذف شده باشد. در اصطالح:
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مربوط به سند ـ صاحب کتاب و منظور از انتهای سند، گویندۀ منظور از ابتدای سند ـ در تمام مباحث : 1نکتة 

 ود.شالسالم( انتهای آن محسوب میعنوان مثال ـ کلینی اول سند و امام صادق )علیهحدیث است، پس ـ به

افتادگی راوی هم اقسام گوناگونی دارد، مثال گاهی نام راوی کامال از سند حذف شده و گاهی از  :2نکتة 

انقطاع سند در حالت دوم کامال  و... یاد شده است.« بعضُ أصحابه»یا « رجل»وین مبهمی همچون راوی با عنا

گویا و واضح است اما اطالع از آن در حالت اول تنها برای افرادی امکان پذیر است که به طبقات راویان 

 آگاهی دارند.

خصی افراد محدود و مشکنند اما مرادشان میاستفاده « عدّۀ من أصحابنا»برخی مؤلفین از تعابیر همچون  :3نکتة 

  است؛ بنابراین حکم آن تعابیر حکم راوی معین است نه مبهم.

 علت به وجود آمدن تعلیق موارد مختلفی است همچون: :4نکتة 

 جلوگیری از طوالنی شدن کتابها ـ آنهم کتابهایی که چندان بحث سندی برایشان مهم نبوده ـ . .1

کتابهای حدیثی، یعنی به استناد به نقل کامل سند در جوامع حدیثی، معلق ذکر شده تعلیق بر جوامع و  .2

 است.

 تعلیق بر روایت پیشین، یعنی به استناد سند پیشین، معلق آورده شود. .3
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تن کتاب شده، از متعلیق بر مشیخه: گاهی صاحب کتاب بخشی از سند را که در روایات متعدد تکرار می .4

ای فراهم آورده که در آن، بخشهای حذف شده را جبران کرده ای آن تکملهحذف کرده و سپس درانته

و « هذیبت»و « من ال یحضره الفقیه»شود. بسیاری از روایات کتاب گفته می« مشیخه»است، که به آن 

معلّق است، اما با توجه به شیوۀ خاص تدوین آنها این روایات در واقع سندی کامل دارند که « استبصار»

 شوند.به مشیخه تکمیل میه با توج

 شود، مگر آنکه با قرائنی تبدیل به متصل شود.حدیث معلق ضعیف محسوب می :5نکتة 

 «منقطع» (4

 متضاد متصل است. در لغت:

 کار رفته است:به دو معنای عام و خاص به در اصطالح

 سند آن افتاده باشد.  1معنای خاص: حدیثی که یک یا چند راوی از وسط

 تواند یک نفر یا بیشتر باشد، اما به هر صورت نباید به ابتدا یا انتهای سند گسترش یابد.افتادگی میاین 

معنای عام: برای همة انواع حدیث معلق، مرسل، منقطع، معضل و مرفوع که در آنها افتادگی وجود دارد ـ به 

 رود.هر صورتی که باشد ـ به کار می

 با قرینه از انقطاع خارج شود.حدیث منقطع ضعیف است، مگر آنکه 

 «مرسل» (5

 آزاد شده. در لغت:

 کار رفته.به دو معنای عام و خاص به در اصطالح

ابی از سلسلة سند آن افتاده باشد )یعنی: تابعی آن را از پیامبر نقل کند، بدون معنای خاص: حدیثی که صح

 ای نماید(.آنکه به واسطة بین خود و پیامبر یعنی صحابی اشاره

 البته مرسل به این معنا اختصاص به اهل سنت دارد.

                                                           
 شود.. هرجای سند ب جز طرفین آن، وسط محسوب می1
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 گردد که در سند آن افتادگی وجود دارد، مانند معلق و منقطع و...شامل انواع حدیثی میمعنای عام: 

سند بسیاری از روایات را به طور کامل نیاورده یا تنها بخشی از « من ال یحضره الفقیه»شیخ صدوق در کتاب 

 اند.معروف« مرسالت صدوق»ت. این روایات به آن را نقل کرده اس

شود، گرچه در مورد مرسالت برخی افراد اختالف نظر وجود دارد، حدیث مرسل ضعیف محسوب می نکته:

 که سه دیدگاه در مورد آن است:« مرسالت صدوق»همچون 

 .انددانسته ای به اعتبار شهادت او در مقدمة کتاب بر صحت روایات کتاب، همة آنها را معتبرعده .1

 اند.طور کلی غیر معتبر دانستهای بهعده .2

 اند.ای قائل به تفصیل شدهعده .3

 «معضل» (6

 درمانده. در لغت:

حدیثی که از سند آن، دو نفر یا بیشتر پشت سر هم افتاده باشد ـ خواه در ابتدای سند، وسط و یا  در اصطالح:

 انتهای آن ـ .
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 ت.اس« مرسل»و یا « منقطع»، «معلق»، و با توجه به مکان آن، «معضل»حدیث با توجه به تعداد افتادگی 

 شود.حدیث معضل همانند سایر احادیث غیر متصل، ضعیف محسوب می

 «مرفوع» (7

 بلند مرتبه. در لغت:

 کار رفته است:به دو معنا به در اصطالح

ه السالم( منتهی شود ـ کهشود که به معصوم )علیمعنای اول: در مقابل موقوف است و به حدیثی گفته می

 گذشت ـ .

معنای دوم: از انواع حدیث دارای افتادگی است؛ حدیثی که از وسط یا آخر سند آن، یک راوی یا بیشتر 

 ت.کار رفته استصریح شده باشد. این معنا فقط در شیعه به« رفع»افتاده باشد، در حالیکه به لفظ 



36 
 

 

 

( اما موثق یا ضعیف باشدتواند صحیح، حسن، مشترک حدیث است )میمرفوع به معنای اول یکی از اقسام 

 شود.در معنای دوم ضعیف محسوب می

 «معلّل» (8

 کار رفته است.اسم مفعول باب تفعیل به غلط به معنای بیمار به در لغت:

 رحدیثی که در واقع مشتمل بر خصوصیتی پنهان و دشواریاب در متن یا سندش باشد که اعتبا در اصطالح:

 سازد؛ اگرچه در ظاهر بی عیب و بلکه صحیح به نظر برسد.را خدشه دار میآن

 تواند به صورتهای زیر باشد:این اشکاالت می

علتهای سندی: بیشتر احادیث معلّل اشکاالت سندی پنهان دارند، مانند آنکه حدیث در واقع ارسال داشته  .1

 باشد، اما این ارسال هویدا نباشد.

 عنوان مثال اضطراب مهمترین نوع این اشکاالت است. علتهای متنی: به .2

از مهمترین راهها برای شناخت حدیث معلل، جمع آوری تمام نقلهای یک حدیث و مقایسة آنها با  :1نکتة 

یکدیگر است که در اینصورت مخالفت یک نقل با نقلهای دیگر و تفرّد راوی آن از قرائن تشخیص اینگونه 

 شود.روایات معلّل دانسته می

اند لکن مصنّف بر این باور است که استوارتر آن است حدیث معلل را در شمار اقسام ضعیف شمرده :2نکتة 

 که از اقسام مشترک به حساب آید.
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برند نه معنای محدّثان در برخی موارد علّت را به معنای لغوی آن، یعنی عیب و اشکال به کار می :3نکتة 

 د ممکن است مشکل حدیث، کذب راوی، سوء حفظ یا غیره باشد.اش، در اینگونه مواراصطالحی

لسفة السالم( علّت و فبه احادیثی که در ضمن آن معصوم )علیه «معلل»در اصطالح برخی فقهای شیعه،  :4نکتة 

تابهای شیخ صدوق از جمله ک« علل الشرایع»است، که کتاب  کند نیز گفته شدهحکم و مطلبی را بیان می

 حاوی اینگونه احادیث است.

 «مدلّس» (9

 تقلّبی. در لغت:

 اش را پنهان کند.حدیثی که راوی آن کوشیده است تا عیب سندی در اصطالح:

 این عیب سندی دو حالت دارد:

یفی اینکه حدیث از راوی ضعممکن است عیبی باشد که موجب ضعیف تلقّی شدن حدیث بشود، مانند  .1

 سعی کند این فرد را به نحوی بپوشاند یا حذفش کند. 1شنیده شده باشد و مدلِّس

ممکن است این عیب تنها کاستی باشد اما موجب ضعف نشود، مانند آنکه حدیث به دلیل وجود راویان  .2

 متعدد طوالنی باشد که او با حذف برخی راویان، سندش را کوتاه کند.

 تدلیس:اقسام 

 اند:شود، به اقسام متعددی تقسیم کردهای که پنهان میتدلیس را با توجه به نوع کاستی

تدلیس در شیوخ: راوی روایتی را از فردی نقل کند، اما آن فرد را با عنوانی یاد کند که بدان مشهور نیست،  .1

 تا اینکه کسی او را نشناسد.

 باشد:دالیل این کار ممکن است یکی از امور زیر 

 ـ ضعف یک استاد.

ود، پس ش، که موجب شنیده شدن روایت توسط افراد مختلفی از آن استاد میـ وفات دیر هنگام یک استاد

 کوشد با یاد کردن فردی غیر از بقیه امتیازی برای خود کسب کند.راوی می

 ندیده.تواند نشان دهندۀ این باشد که اساتید زیادی ـ کثرت روایت از یک استاد، که می

 ـ کم بودن سنّ یک استاد.
                                                           

 زند.شود که دست به تدلیس میای گفته می. مدلِّس به راوی1 
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 ـ عدم خوشنودی شاگرد از انتساب به شیخ به دلیل عقیده، مذهب یا موقعیّت اجتماعی او.

 گردد.از این موارد، تنها مورد اول موجب ضعف سند روایت می

او  ولی ازکه او را مالقات کرده یا معاصرش بوده، تدلیس در إسناد: راوی احادیثی را بدون واسطه از کسی .2

کار برد که توهّم ایجاد کند که او خود این احادیث را حدیث نشنیده نقل کند و در عین حال تعابیری هم به

تدلیس در اسناد بدترین نوع تدلیس شمرده شده «. عن فالن»یا « قال فالن»از وی شنیده است، مثال بگوید 

 است.

 دالیل دست زدن راوی به تدلیس در إسناد:

 دن سلسلة سند.ـ طوالنی ش

 ـ ضعف واسطه.

 کند شاگرد خاص او بوده، درنیافته است.ـ راوی برخی از روایات استادی را که ادعا می

 خورد. تدلیس در بین راویان اهل سنت، به رغم تقبیح بزرگان ایشان، فراوان به چشم می : 1نکتة

به این  اند،و برخی نیز قائل به تفصیل شدهبرخی حدیث مدلّس را در ضمرۀ احادیث ضعاف به حساب آورده  : 2نکتة

ند روایتش استفاده ک« سمعت»تعابیری مانند  بیان که اگر مدلِّس ثقه باشد و تصریح کند که حدیث را شنیده و از

 رسد. گوید، بلکه با توسل به ایهام به هدف خود میپذیرفته است؛ چراکه در تدلیس راوی دروغ نمی

 یست.استفاده کند، حدیثش پذیرفته ن« عن»کند که حدیث را شنیده و از تعابیر مبهمی مانند اما اگر مدلِّس تصریح 

 تقسیم پنجم: خبر واحد بر اساس ویژگیهای ساختاری و ظاهری سند

 «مسلسل» (1

 پی در پی. در لغت:

 شود و آن خصوصیت یکی از موارد زیر است: تکرار می 1حدیثی خصوصیتی در کل یا بعض سند در اصطالح:

داده، این کار ممکن است سخن یا عملی باشد که هر کدام حالت راوی )کاری که راوی هنگام نقل حدیث انجام میـ 

 کنند(.تکرار می

 اوی مانند اسم، لقب، کنیه و...(.صفت راوی )خصوصیات رـ 

                                                           
 اند که البته تسلسل ناقص محتمل تر است.تقسیم کرده. لذا حدیث مسلسل را به تسلسل کامل و ناقص 1 
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تمام سلسلة سند آن تکرار شده باشد، مثال همة راویان از وایت )یک ویژگی مربوط به نقل روایت که در صفت رـ 

 باشند، یا همه در زمان خاصی روایت کرده باشند(. استفاده کرده« حدّثنی»یا « أخبرنا»تعبیر 

 فائدۀ حدیث مسلسل: نکته:

ار یک حالت عاد تکررسد در چنین روایاتی، با توجه به استباند، اما به نظر میبرخی آن را حاکی از دقت راویان دانسته

 یا ویژگی در تمام سند، جعل و دستکاری در اسناد برای جلب توجه بیشتر محتمل باشد تا دقت راویان در نقل.

 «معنعن» (2

 کار برد.را مکرّر به« عن»کسی که لفظ  در لغت:

 د.استفاده کن« عن»حدیثی که راوی در بیان چگونگی أخذ حدیث از استاد خود، از تعبیر  در اصطالح:

 نکته: حکم حدیث معنعن: 

رد، و کار بتوان بهمی از آنجا که این نوع تعبیر را برای همة اقسام أخذ حدیث )یعنی سماع، وجاده، مناوله، اجازه و...(

ای از عالمان معتبر نیست، حکم حدیث معنعن مبهم خواهد بود، لذا عالمان اهل از آنجا که برخی از این طرق نزد عده

 اند:دو شرط متصل دانسته سنت آنرا با

« عن»آورد، مدلِّس نباشد )یعنی با قصد به غلط انداختن دیگران از که حدیث را بصورت معنعن میکسی .1

 استفاده نکرده باشد در حالیکه سند در واقع منقطع بوده است(.

 قرار دارند وجود داشته باشد.« عن»ای که در دو طرف لفظ امکان مالقات دو راوی .2

آنجا که تدلیس در روایات شیعه رایج نبوده، عالمان شیعه در حدیث معنعن با توجه به ظاهر لفظ، بنا را بر صحت اما از 

 گذارند مگر آنکه خالفش ثابت شود.می

 «عالی و نازل» (3

 عالی به معنای بلند مرتبه و نازل به معنای پائین رتبه است. در لغت:

ـ بر خالفهای نقل آن )راویانش( اندکاتصال سندش واسطهعالی است حدیثی که در ضمن  در اصطالح:  اند، و نازل 

 هایش زیادند.عالی ـ واسطه

 کم بودن تعداد راویان در صورتی ارزشمند است که در اثر افتادگی برخی راویان رخ نداده باشد. :1نکتة 
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 گیرد دو امر زیر است:می کوتاهی و بلندی یک امر نسبی است، لذا آنچه که در اینجا مالک قرار: 2نکتة 

مقایسة دو سند برای یک حدیث: اگر حدیثی با دو سند مختلف نقل شده باشد، سندی که کوتاهتر است  .1

 عالی و دیگری نازل است.

السالم( یهو امام صادق )عل مقایسة یک سند با تعداد معمول راویان: فرض کنید تعداد معمول راویان بین کلینی .2

ول السالم( روایت کند، این تعداد از حدّ معماگر کلینی راوایاتی را به سه واسطه از امام )علیهنفر باشند. حال  5

 بسیار کمتر بوده و عالی السند خواهد بود.

 اقسام عالی و نازل:: 3نکتة 

لوّ عالسالم(: این نوع علوّ، علوّ مطلق نامیده شده و ارزشمندترین و مهمترین نوع کوتاهی سند تا معصوم )علیه .1

 است.

کوتاهی سند یک روایت در مقایسه با سند همان روایت در یکی از جوامع حدیثی مورد اعتماد که از انواع  .2

 رود.علوّ نسبی به شمار می

 اهمیّت علوّ:: 4نکتة 

آورد. لکن کم بودن راویان مالک برتری نیست، چه ها در نقل روایت، احتمال خطا را پائین میکم بودن تعداد واسطه

 د.تر باشکار رفته روشنبسا روایتی نازل که راویان آن معتبرتر و یا اتصال سند آن با توجه به الفاظ به

وضیح اند که در ذیل به تو هر یک را به نامی خوانده عالمان صورتهای مختلفی برای حدیث نازل در نظر گرفته :5نکتة 

 پردازیم:آنها می

 و مدبج: روایت اقران .1

 جمع قرین به معنای همدوش و همراه و مدبَّج به معنای تزئین یافته اسا.  در لغت: اقران

کند، معاصر اوست، حال اگر فقط یکی از دیگری روایت کند در اصطالح: فردی که از دیگری روایت می

 زگویند. در واقع نقل مدبّج نوعی ا« مدبّج»و اگر هر دو از همدیگر روایت کنند بدان نقل « اقران»بدان نقل 

 نقل اقران است.

 ت.اس« مدبج»و روایت مالک و اوزاعی از موارد « اقران»روایت کردن شیخ طوسی از سید مرتضی از مصادیق 

 روایت اکابر از اصاغر: .2
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ترها ات مشایخ یا مرتبت پائین تر باشد، روایت بزرگاگر از کسی روایت کند که از خودش به لحاظ سن یا مالق

 از کوچکترهاست.

 ابوهریره ـ که صحابی بوده ـ از کعب االحبار ـ که تابعی است ـ از این قبیل است.روایت 

 روایت آباء از ابناء: .3

از این  وآله(علیهاهللروایت پدر از پسر. روایت عباس بن عبد المطلب از فرزندش فضل از رسول خدا )صلی

 موارد است.

روند، ممکن است محقق در اولین نگاه گمان به شمار می از آنجا که این سه مورد گذشته، نوعی استثنائات در نقل

کند که اشتباهی در نقل رخ داده، و مثال جای پدر و پسر یا بزرگتر و کوچکتر جابجا شده، اما اگر به این موارد خالف 

 مورد در بررسی سند محفوظ خواهد بود.معمول علم داشته باشد، از در افتادن بی

 ساس تفاوت در نقل سند و متنتقسیم ششم: خبر واحد بر ا

 آید.وجود میگاهی یک حدیث به چند صورت متفاوت گزارش شده، که تقسیماتی برایش به

 «مدرَج» (1

 وارد شده، درج شده. در لغت:

 حدیثی که در متن یا سند آن زیادتی باشد که در اصل از آن حدیث نیست. در اصطالح:

 اقسام مدرّج:

 اغلب در انتهای متن حدیث قرار گرفته است.ادراج در متن: این اضافات  .1

هد دعلت وقوع: معموال به این علت بوده که راوی واژه یا مطلب مشکلی را که در حدیث آمده توضیح می

بدون آنکه مرز بین مضمون حدیث و سخن خود را مشخص ، شوده از آن استنباط میای را کیا حکم شرعی

 دهد.کند، توضیح می

به اینصورت که گزارش کنندۀ حدیث یکی از راویان را به لقب، کنیه، انتساب به شهر یا قبیله ادراج در سند:  .2

 و... متّصف بداند و این اطالعات را به سند اضافه کند.

 علت وقوع: روشن کردن هویت رجال سند.
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ین راه به اگوید که مراد فالنی است. اگر در ای بین چند نفر مشترک است و گزارشگر حدیث میمثال کنیه

 واقع اصابت کرده باشد که فبها المراد، و اال کار را خراب کرده است.

ادراج سند و متن: مانند اینکه راوی دو متن با دو سند متفاوت را در هم آمیخته و یکی از متنها را به هر دو  .3

 کند و مشابه آن.سند یا به یک سند، یا بخشی از یک متن را در متن دیگر نقل می

 افتد.قوع: این نوع ادراج معموال به هنگام بازنویسی روایات و در اثر اشتباه اتفاق میعلت و

 دقّتی در تلخیص سند یا متن دو روایت تقریبا مشابه.ادراج در اثر بی .4

های حدیث از هم شناخته شده است، دلیلی برای حکم دادن به وقتی که اصل و افزوده حکم حدیث مدرج:

 .ضعف حدیث وجود ندارد

 اند.ای آن را موجب ساقط شدن راوی از عدالت دانستهالبته ادراج اگر عمدی باشد حرام است و حتی عده

 «مزید» (2

 اضافه. در لغت:

تر از احادیث دیگری که در همان مورد روایت شده است ـ چه در متن حدیثی که مطلبی اضافه در اصطالح:

 و چه در سند ـ ، داشته باشد.

 شیعه است.این اصطالح مخصوص 

 اقسام مزید:

تر باشد و این عبارت مطلبی را برساند که از غیر آن مزید در متن: حدیثی که در متن آن عبارتی اضافه .1

 شود.حدیث فهمیده نمی

یعنی در سند آن یک راوی بیشتر از سند مشابه آن باشد )بعنوان مثال سند یکی به صورت مزید در سند:  .2

 .مرسل و دیگری متصل آمده است(

ارتند اند که اندکی با آن نیز متفاوت است که عباستفاده کرده« مزید»اهل سنت عموما از دو اصطالح دیگر بجای  نکته:

 است.« المزید فی متصل األسانید»و « زیادات الثّقات»از 

 «مقلوب» (3

 جا شده.وارونه و جابه در لغت:
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 کار رفته است:به دو معنا به در اصطالح

 جا شده باشد.که بخشی از سند یا متنش با بخش دیگری از خود آن ـ و نه خارجش ـ جابهمعنای اول: حدیثی 

 اقسام مقلوب:

جا شده باشد. مقلوب سندی: اسم یک راوی با راوی دیگری از همان سند یا اسم راوی با پدرش و... جابه .1

 بیشتر قلبها هم از این نوع است.

 جا شده باشد.از همان متن جابه ای از متن با کلمة دیگریمقلوب متنی: کلمه .2

ت. این تغییر کار رفته اسجایی در کل یا قسمتی از سند احادیث بهمعنای دوم: به طور کلی برای اشاره به تغییر و جابه

 گرفته است.و تبدیل به ویژه در مقام امتحان درجة علمی محدّثان و عالمان صورت می

اند. اگر راوی عمدا به قلب حدیث اقدام کند، در واقع یث ضعیف برشمردهعموم عالمان مقلوب را از انواع حد نکته:

به جعل حدیث دست زده است و اگر در نتیجة بی دقّتی، مکرّرا بدین عمل دچار شود، به دلیل فقدان ضبط ضعیف 

 شود.تلقّی می

 «مصحَّف» (4

 اشتباه نوشتاری. در لغت:

 چیزی شبیه یا نزدیک به آن تغییر کرده است.حدیثی که بخشی از سند یا متنش به  در اصطالح:

 اقسام تصحیف:

الف( تصحیف لفظی: الفاظ متن یا سند به الفاظ دیگری که بدان مشابه است تغییر کند. این تشابه ممکن است به دو 

 علت دیدن و شنیدن رخ دهد:

جا یگر جابهبا یکدتصحیف دیداری: یعنی حرفی به حرف دیگر شباهت نوشتاری داشته باشد و ایندو حرف  .1

  شود.می« یزید»به « بُرید»که سبب تصحیف  «زاء»و « راء» شوند؛ مانند شباهت

 آید.اینگونه تصحیف به سبب خطای دید بازنویس به وجود می
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تصحیف شنیداری: دو کلمه تلفظی نزدیک به هم داشته و یا هم وزن باشند و در نتیجه منجر به تصحیف شود،  .2

 «.واصل األحدب»به « عاصِم األحول»مانند تصحیف 

 دهد که راوی، حدیث را بصورت شفاهی از دیگری آموخته باشد.اینگونه تصحیف در صورتی رخ می

حیف ترین انواع تصتواند رخ دهد و هم در متن. تصحیف سندی یکی از رایجتصحیف لفظی هم در سند می نکته:

 و...« عبید اهلل»به « عبد اهلل»صحیف یا بالعکس و ت« عن»به « بن»است، مانند تصحیف 

ود؛ مثال حرف شگیرد، بلکه معنای آن اشتباه فهمیده میب( تصحیف معنوی: تصحیفی در لفظ سند یا متن صورت نمی

 در جائیکه بیانیه است، تبعیضیه تلقّی شود.« مِن»جر 

کنند: او را چنین معنا می« 1ما شأنه أهجرَ...»ت: وآله( که گفعلیهاهللبر بالین پیامبر )صلی« عمر»برخی از اهل سنت کالم 

 کند. در حالیکه این معنا با شرایط یاد شده از منعقد شدن این کالم اصال سازگاری ندارد.دارد از دنیا هجرت می

 را ضعیف دانسته است.را از اقسام مشترک و اهل سنت آنشیعه آن حکم حدیث مصحف:

 «مضطرب» (5

 آشفته. در لغت:

صورتهای مختلفی، که همگی در یک درجه از احتمال هستند نقل حدیثی که سند یا متن آن به اصطالح:در 

 شده باشد.

ه نتوان یک ای باشد کگونهاین اختالف در نقل ممکن است از طرف یک نفر یا چند راوی باشد و ضمنا باید به نکته:

را  برخی نقلها مؤیّد داشته باشند، عالمان دیگر چنین حدیثینقل را با توجه به قرائن بر دیگری ترجیح داد، پس اگر 

 نامند.را مدرج، مزید، مصحف و... میدانند و با توجه به علت و نوع اختالف، آنمضطرب نمی

 اقسام مضطرب:

توان آنها را طرق مستقل و متعدد تلقّی صورتهای مختلف، که نمیمضطرب سندی: حدیثی که سندش به .1

 اشد.کرد، نقل شده ب

                                                           
 گوید. گوید ـ هذیان می. نعوذ باهلل، یعنی پیامبری که ـ به تصریح قرآن جز به وحی سخن نمی1 
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نتوان  های مختلفی نقل شود، طوری کهگونهآید که حدیثی بهمضطرب متنی: اضطراب در متن وقتی پدید می .2

ویژه دربارۀ پیامبران، امّتهای پیشین و در بین آنها را جمع کرد. روایات مضطرب در موضوعات تاریخی، به

 اسباب نزول برخی آیات بسیار است.

د رساند، لکن به نظر میرا در شمار احادیث ضعیف قلمداد کردهشیعه آناهل سنت و  حکم حدیث مضطرب:

 ضعیف دانستن آن در شیعه، درخور تأمّل باشد.

 ملحقات:

ه شود، در این بخش بدانستیم که در برخی موارد، تشابه اسمی زمینه ساز تغییر در سند یا متن حدیث می

 روند.کار میانواع تشابه در اسامی بهشود که صرفا برای بیان اصطالحاتی پرداخته می

 «: مشترک» .1

 ای که بین چند راوی مشترک است، که خود بر سه نوع است:اسامی

 نفر مشترک است. 19که بین « أبان»ـ مشترک در اسم، مانند  1

و « األعور»که بین دو نفر مشترک است، یکی « فضیل بن عثمان»ـ مشترک در اسم راوی و اسم پدر، مانند  2

 «.الصیرفی»دیگری 

« الحلبی»مشترک است؛ یا « محمد»و « عبد اهلل»که بین « إبن سنان»ـ مشترکی در کنیه، لقب یا نسب، مانند  3

 و برادرش مشترک است و...« عبد اهلل بن علی»که بین 

ی اهل از علما که بین یکی« محمد بن جریر طبری»نکته: گاهی مشابهت نام دو نفر بسیار گسترده است، مانند 

 سنت و شیعه مشترک است.

باشد  مشترک« غیر ثقه»و « ثقه»شود که یک عنوان بین یک فرد اهمیّت این بحث: زمانی این بحث مهم می

و حکم سند با لحاظ هریک از آنها تفاوت کند. در چنین مواردی اگر نتوان هویّت واقعی راوی را تشخیص 

 داری کرد.داد، به ناچار باید از داوری دربارۀ سند خود

اما اگر هر دو ثقه یا هر دو مجهول باشند، در اینگونه موارد عدم تشخیص هویت واقعی فرد مشکلی ایجاد 

 کند.نمی

راههای تشخیص مشترکات: توجه به اساتید و شاگردان یک راوی مهمترین راه برای تشخیص مشترکات 

 است.
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 «:مُتّفق و مفترق» .2

 در اسم اتفاق و در هویت افتراق دارند.مترادف با مشترک است. یعنی راویان 

 «:مُؤتلِف و مختلف» .3

« عدی»ها یا انساب راویان در نوشتن یکسان اما در تلفّظ متفاوت باشند، مانند اینکه اسم اسامی، القاب، کنیه

 برای برخی راویان به فتح عین و برای برخی به ضم عین و فتح دال است. 

 عه به کتابهایی که در این موضوع تدوین یافته امکان پذیر است.شناخت اینگونه موارد تنها با مراج

 نکته: شناخت اینگونه اسامی از دو جهت اهمیت دارد: 

 ـ تلفّظ درست اسامی. 1

 ـ جلوگیری از تصحیف و به اشتباه افتادن در شناخت سند. 2

 «متشابه» .4

 تلفظ یا نوشتن یکسان باشد. نام راویان در نوشتن و تلفظ یکسان باشد، اما نام پدرانشان تنها در

 تقسیم هفتم: خبر واحد با توجه به وجود مخالف

 )=متعارض(. «مختلف» (1

 ناموافق. در لغت:

 دو حدیثی که به ظاهر در معنا با یکدیگر مخالف و ناهمخوانی داشته باشند. در اصطالح:

ا برای رمختلف است، بلکه آنشود این حدیث گیرد؛ یعنی گفته نمیمختلف وصف یک حدیث قرار نمی :1نکتة 

نامیده « متعارض»برند. در اصول فقه اینگونه احادیث کار میتوصیف احادیثی که در یک موضوع وارد شده است به

 شوند.می

 مخالفت دو روایت، یکی از دو حالت زیر را دارد:: 2نکتة 

یا به  است و« مقید»و دیگری « مطلق»؛ یا یکی «خاص»و دیگری « عام»مخالفت قابل جمع، یعنی مثال یکی  .1

 شود.گفته می« تعارض ابتدایی»نحو دیگری قابل تأویل اند. به این حالت 

مخالفت غیر قابل جمع، که حتما باید یک روایت کنار گذاشته شود، در این حالت و در صورت برخورداری  .2

 دانست.« منسوخ»و دیگری را « ناسخ»توان یکی را ای ویژگیها، میاز پاره

 رود.کار می، بیشتر برای احادیث احکام به«فلمخت»تعبیر  :3نکتة 
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 «ناسخ و منسوخ» (2

 برطرف کننده و برطرف شونده.در لغت: 

ناسخ آن روایتی است که بر رفع حکم شرعی پیشین داللت دارد و منسوخ روایتی است که به دلیل  در اصطالح:

 ای که پس از آن آمده، حکمش برطرف شده است.شرعی

اوال نسخ در جایی است که حکم شرعی وجود داشته باشد، ثانیا تقدم منسوخ و تأخر ناسخ از شروط اصلی آن  نکته:

 است، ثالثا نسخ هم در قرآن و هم حدیث وجود دارد.

 «شاذ و مشهور» (3

 جا افتاده از جماعت و تک؛ پر آوازه. در لغت:

د و مخالف با روایت گروهی باشد در حالیکه یک طریق را نقل کنحدیثی است که راوی ثقه آن« شاذ» در اصطالح:

 .1شودخوانده می« مشهور»بیشتر ندارد؛ و طرف برتر 

 

این در کنار مستفیض تعریفش گذشت و مشهور در مقابل شاذ نیز یکی  مشهور اصطالحی عام است که پیش از :1نکتة

از اقسام همان مشهور است. آنچه که مهم است این است که در تعریف مشهور، داشتن مخالف شرط نشده است و 

 کند.کار رود، بر وجود مخالفی برای آن داللت نمیچنانچه این اصطالح به تنهایی به

له مواردی است که ممکن است از نظر اصطالحی صحیح باشد، اما حجیّت ندارد و به دلیل حدیث شاذ از جم :2نکتة 

 شود.داشتن مخالفِ برتر بدان عمل نمی

                                                           
 . البته برتری روایت مشهور، به شهرت و کثرت آن است و نه به وثاقت بیشتر راویان.1 
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 «نادر» (4

 جدا افتاده. در لغت:

ه برخی هم آنرا اند. البتاین تعبیر در بین محدثان و فقیهان جا نیفتاده و صرفا درایه نگاران از آن یاد کرده در اصطالح:

 اند.دانسته« شاذ»مترادف با 

 شاذ و محفوظ در اصطالح اهل سنت:

و « شاذ»را نقل کرده مخالف است را نقل کرده، اما با روایت دیگری که راوی برتری آنحدیثی که راوی معتبری آن

 است.« محفوظ»حدیثی که در مقابل آن قرار دارد 

 اند.انستهایشان حدیث شاذ را ضعیف و محفوظ را از اقسام مشترک د

 

 «:شاذ»تفاوت دیدگاه شیعه و اهل سنت در حدیث  نکته:

 در شیعه بر کثرت و در اهل سنت بر وثاقت همراه با کثرت یا بدون آن تأکید شده. .1

 دهند.اند و اهل سنت به سند هم تعمیم میعموم عالمان شیعه مخالفت را به متن محدود کرده .2

یک بدان دانند، لکن در مقام عمل هیچرا ضعیف میاهل سنت آنشیعه شاذ را در شمار احادیث مشترک و  .3

 دانند.را حجت نمیکنند و آنعمل نمی

 «معروف و منکر» (5

 مردود و ناپسند.شناخته شده؛  در لغت:

« نکرم»حدیثی که تنها یک طریق دارد و آن را راوی غیر موثق، مخالف با روایت جمعی گزارش کرده  در اصطالح:

 است.« معروف»در مقابل آن و روایت شایع 

 تفاوت معروف و منکر با مشهور و شاذ:
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 تفاوت این دو دسته در ضعف راوی روایت منکر و وثاقت راوی روایت شاذ است.

 شود.حدیث منکر از اقسام ضعیف و معروف از اقسام مشترک تلقی می نکته:

 منکر و معروف در دیدگاه اهل سنت:

ثی که و حدی« منکر»روایت کند و با روایتی که از راوی موثّق نقل شده مخالف باشد را حدیثی که راوی ضعیف آن

 است.« معروف»را نقل کند و با روایتی که از راوی ضعیف نقل شده مخالف باشد راوی ثقه آن

 تفاوت دیدگاه شیعه و اهل سنت در منکر و معروف:

عریف ه از تعدد نقل برخوردار است، در صورتی که در تدر تعریف شیعه، تقابل بین حدیثت متفرّد با حدیثی است ک

 تر بودن مورد توجه است.اهل سنت تعدد نقل لحاظ نشده است، و صحت و موثق

 دانند.اهل سنت همچون شیعه منکر را ضعیف و معروف را از اقسام مشترک می

ه معنای معروف به معنای مشهور، و منکر نیز باند، یعنی کار بردهگاهی ایندو تعبیر را به معنای لغوی آنها نیز به نکته:

 نپذیرفتنی و ناشایست است که ناظر به محتوای روایت است.

 تقسیم هشتم: خبر واحد با توجه به ویژگیهای سندی حدیث مؤید

تقسیم « شاهد» و« مُتابع»خبر واحد را در صورتیکه مؤید برای حدیث دیگری باشد، با توجه به ویژگیهای سندی آن به 

 .1کنندمی

 )=تابع(« مُتابع» (1

 پیرو. در لغت:

حدیثی که راویانش در نقل آن، راویانِ حدیث مفردی را از جهت لفظ و معنا یا فقط در معنا  اصطالح اهل سنت: در

 .2همراهی کنند، در حالیکه هر دو طریق از یک صحابی روایت شده باشند

 انواع متابع:

 ابتدای سند با حدیث اصلی در راویان مشترک باشد.متابعت کامل: وقتی که حدیث متابع از  .1

                                                           
 ویژۀ علمای اهل سنت است. شود،. اصطالحاتی که در این بخش ذکر می1 

مان شود که مؤیّد حدیث اول است و هرسد حدیثی را یک نفر روایت کرده است، اما بعد از بررسی و تتبع حدیث دیگری یافت می. در برخی موارد به نظر می2 

 شود.یگفته م« مُتابع»نقل شود، به آن حدیث مؤیّد معنا را به همان لفظ یا غیر آن بازگفته است. در صورتیکه در هر دو طریق، روایت از قول یک صحابی 
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 متابعت ناقص: وقتی که حدیث از وسط سند با حدیث اصلی در راویان اشتراک داشته باشد. .2

 «1شاهد» (2

 گواه. در لغت:

حدیثی که ـ همانند متابع ـ راویانش در نقل آن، راویانِ حدیث مفردی را از جهت لفظ اهل سنت:  نعالما در اصطالح

 معنا یا فقط در معنا همراهی کنند، با این تفاوت که در نقل آن از صحابی اختالف دارند.و 

نقل آنها  اند، محدثان درآیند و صرفا مؤیّد و قرینهاز آنجاکه احادیث متابع و شاهد در تأیید حدیث دیگری می نکته:

 اند.پذیرفتهتساهل به خرج داده و بعضا احادیث ضعیف را هم به عنوان متابع و شاهد 

 «اعتبار» (3

 نگریستن در چیزی. در لغت:

ا گزارش رعلمای اهل سنت: جستجو برای یافتن طرق دیگر برای حدیثی است که ظاهرا فقط یک نفر آن در اصطالح

 کرده است.

 

                                                           
 اند لکن مرادشان معنای عام آن است که بر مشابهت مضمون حدیثی با حدیث دیگر داللت دارد.بهره گرفته« شاهد». علمای شیعه به کثرت از تعبیر 1 
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 تقسیم نهم: خبر واحد با توجه به پذیرش آن

 «مقبول» (1

 پذیرفته شده. در لغت:

 کنند.را قبول کرده و به مضمونش عمل میحدیثی است که آن در اصطالح:

رود که به رغم ضعیف بودن با توجه به قرائن دیگر، متن آن کار میدر شیعه معموال این اصطالح برای حدیثی به

 «.مقبولة عمر بن حنظله»پذیرفته شده است، همچون 

 «معتبر» (2

 مورد پذیرش. در لغت:

ـ اقامة دلیل بر اعتبار آن،  2ـ عمل اکثریت به آن 1قرار گرفته است: حدیثی که به دو دلیل مورد پذیرش  در اصطالح:

 حال این دلیل ممکن است صحت، وثاقت یا حسن سند باشد.

معتبر اعم از مقبول است، چراکه در مثبول توجهی به صحت یا ضعف سند وجود ندارد و صرف تلقی به قبول و عمل 

 کند.به مضمون آن کفایت می

 «مردود» (3

 رانده شده و ناپذیرفته. در لغت:

 در مقابل مقبول است. پس حدیثی است که صدق و راستی محتوای خبر ترجیح داده نشده است. در اصطالح:

 شود.طبیعتا از اقسام حدیث ضعیف محسوب می

 «موضوع» (4

 ساخته شده، نهاده شده. در لغت:

 شود ـ .حدیث گفته میحدیثی که دروغ، جعلی و ساختگی است ـ پس تسامحا به آن  در اصطالح:

 اشت.را کنار گذتنها نوع حدیث ضعیفی است که در آن حکم به ساختگی بودن داده شده و باید با قاطعیت آن

شناخت ساختگی بودن حدیث بسیار دشوار و در عین حال مهم و حساس است، و از جملة راههای شناخت آن عبارت 

 است از:
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 قرآن، حدیث متواتر، حکم عقل، علم و...مخالفت آن با دالیل قطعی ـ اعم از ـ 

ـ وجود انگیزه برای جعل همچون کذّاب بودن راوی یا مبلّغ بودن او برای یک فکر و باور خاص ـ دینی، سیاسی، و... 

 را تأیید نکند.ـ و همسویی مضمون روایت با این اعتقادات، در حالیکه مؤیّد خارجی آن
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  اصطالحات:تشابه های بین 

  بعضی از اقسام حدیث، به دلیل تشابه اسمی ممکن است با یکدیگر اشتباه شوند، که الزم است توجه بیشتری

 به آنها شود:

مقطوع حدیثی است که از تابعی یا دربارۀ تابعی است و منقطع به دو معنای عام و خاص «: مقطوع»و « منقطع» (1

 به کار رفته که در پائین آمده است. 

مقبول حدیثی است که آنرا پذیرفته که و به مضمونش عمل می شود و مقلوب نیز به دو «: مقبول»و « مقلوب» (2

 معنای عام و خاص به کار رفته که در پائین آمده است. 

 :بعضی از اصطالحات در دو معنا به کار رفته اند که می بایست توجه بیشتری به آن شود 

 مرفوع؛ 

 السالم( منتهی شود.شود که به معصوم )علیهو به حدیثی گفته می معنای اول: در مقابل موقوف است

معنای دوم: از انواع حدیث دارای افتادگی است؛ حدیثی که از وسط یا آخر سند آن، یک راوی یا بیشتر افتاده باشد، 

 کار رفته است.تصریح شده باشد. این معنا فقط در شیعه به« رفع»در حالیکه به لفظ 

 منقطع؛ 

 معنای عام: هر حدیثی که در سندش به نحوی افتادگی باشد. 

 .معنای خاص: حدیثی که از وسط سندش یک یا چند راوی افتاده باشد

 غریب؛ 

وار ؛ در اینصورت حدیث بر واژۀ ناآشنا و دش«غریب اللفظ»معنای اول: آنکه بصورت مقیّد بکار رفته و گفته شود: 

 اند.، این نوع احادیث را جمع آوری کرده«یب الحدیثغر»مشتمل است. کتابهایی با عنوان 

 معنای دوم: حدیثی که در یک جا از سند، تنها یک راوی آن را نقل کند

 مقلوب؛ 

 معنای عام: حدیثی که تغییر و جابجایی در کل یا قسمتی از متن یا سندش اتفاق افتاد باشد. 
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 ر از همان حدیث جابجا شده باشد.معنای خاص: حدیثی که بخشی از سند یا متنش با بخش دیگ

 مرسل؛

معنای خاص: حدیثی که صحابی از سلسلة سند آن افتاده باشد )یعنی: تابعی آن را از پیامبر نقل کند، بدون آنکه به 

 .مرسل به این معنا اختصاص به اهل سنت دارد(.البته ای نمایدواسطة بین خود و پیامبر یعنی صحابی اشاره

 گردد که در سند آن افتادگی وجود دارد، مانند معلق و منقطع و...نواع حدیثی میمعنای عام: شامل ا
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 :نمودار کلی تقسیمات خبر 
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 :مباحث تکمیلی 

 طرق تحمّل حدیث:

 تواند حاصل شود.تحمّل حدیث به معنای دریافت و فراگیری آن است که از طرق مختلفی می

 اهمیّت این بحث:

شود و با توجه به فراز و نشیب هایی که تاریخ حدیث پیموده و قرین قرآن تلقّی میحدیث دومین منبع شناخت اسالم 

 کند.است، چگونگی انتقال آن و میزان اعتبار هر یک اهمیّت پیدا می

 الفاظ طرق تحمل و تاریخچة آن:

 توان به دو دوره تقسیم کرد: تاریخچة استعمال این الفاظ را می

 اند.کار بردهاش بهعموم محدّثان این کلمات را در معنای لغویدورۀ اول: پیش از قرن دوم که 

 دورۀ دوم: پس از زمانی است که این الفاظ به معنای اصطالحی معمول شده است.

 طرق هشتگانة تحمل حدیث:

 کنیم:این هشت طریق را به ترتیب درصد اعتماد درایه نگاران بیان می

 «سماع» (1

های أخذ وهترین و بهترین شیترین و معمولگیرد، این شیوه از قدیمییده و فرا میشاگرد حدیث را از زبان استادش شن

 حدیث است.

 کار رفتهبه نیز برای آن« حدّثنی»گویاترین تعبیر برای داللت بر سماع است و الفاظ عامی همچون « سمع»مشتقات مادۀ 

 .نیز اختصار شده است« نا» و« ثنا» که به

 «قرائت» (2

 برای استاد خوانده و او تأیید کند.شاگرد حدیث را 

ممکن است خود راوی حدیث را بر استاد خوانده باشد، و ممکن است شخص دیگری خوانده و راوی در مجلس 

 شنیده است.حضور داشته و می

 اند.برخی قرائت را بر سماع برتری داده
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نیز مختصر « ناار»و « انا»رای آن قرائت شده که به نیز ب« أخبر»به روشنی بر قرائت داللت دارد و کلمة « قرء»مشتقات مادۀ 

 شده است.

 «اجازه» (3

استاد به شاگرد و راوی اجازۀ نقل حدیث بدهد. در واقع اجازه صرفا بر اخبار داللت دارد و معموال شاگر روایت را به 

 کند.یکی از صورتهای دیگر دریافت می

 شود.خود نوعی اعتبار تلقّی می برخورداری از اجازۀ حدیث از شخصیتهای برجستة علمی،

 البته مجاز ممکن است یک فرد یا گروه معین و یا حتی افراد نامعیّنی ـ همچون تمام مسلمین ـ باشند.

 و مجیز ممکن است اجازۀ نقل همة کتابهای خود، یا کتابی معیّن را به مجاز بدهد.

 ند.روکار میبه« إجازۀً»ظ عام تحدیث به همراه قید شود، یا آنکه الفااستفاده می« أجازنی»برای اجازه از تعبیر 

های باقیمانده از گذشتگان، اجازۀ عالمه حلی به بنی زهره است که از آن در ارزش گذاری نکته: از مشهورترین اجازه

 شود.بر برخی کتابها، از جمله رجا ابن غضائری استفاده می

 «مناوله» (4

 د.استاد کتاب حدیثی خود را به شاگرد بده

 بین آنکه مناوله با اجازه همراه باشد یا نه تفاوت است.

 شود.استفاده می« مناوله»برای بیان مناوله از الفاظ عام تحدیث با قید 

 «کتابت» (5

 شاگرد حدیثی را به صورت نوشته از استادش دریافت کند.

 ود.شقید کتابت استفاده مییا الفاظ عام تحدیث با « کتب الی فالن قال...»برای کتابت از الفاظی مانند 

 «اعالم» (6

 های روایی اوست.استاد صرفا اعالم کند که فالن روایت یا فالن کتاب از شنیده

 شود، همچنانکه با اجازه به شاگرد نیز همراه نیست.در این طریق لزوما خود روایت منتقل نمی
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 .اعالم ممکن است به یک فرد خاص، یا گروه معین یا نامعین صورت بگیرد

 «وصیت» (7

روایی اوست،  هایاستاد با وصیت کتابی را در اختیار شاگردش قرار دهد یا او را از اینکه فالن کتاب یا حدیث شنیده

 با خبر سازد.

 اند.بیشتر علما این شیوه را در نقل روایت معتبر ندانسته

 .باشدو... می« بکذاحدّثنی فالن »یا « أوصیک الی فالن بکذا»الفاظ حکایتگر از وصیت تعابیری چون 

 «وجاده» (8

 راوی صرفا به کتابی حدیثی دست یابد ـ بدون اینکه هیچ یک از طرق مذکور اتفاق افتاده باشد ـ .

 در چنین صورتی انتساب کتاب به مؤلّف آن نیازمند دلیل و قرینه است.

 شود.ای تلقّی میالبته شیوۀ انتقال حدیث پس از شهرت کتابها و رواج آنها و در دورۀ معاصر، وجاده

 اند.بسیاری از علما این طریق را معتبر ندانسته

 و... است.« بلغنی عن فالن»یا « وجدت یا قرأت بخط فالن»الفاظ حکایتگر از وجاده تعابیری مانند 

 و طرق تحمّل حدیث:« معنعن»

کار رود. برای أخذ شده به تواند به جای همة اشکال یاد شده و حتی در جایی که روایات با واسطهمی« عن»واژۀ 

حدیث نگارانی که در اعتبار طرق مختلف سختگیرند و همچنین در جایی که راوی متهم به تدلیس است، معنعن بودن 

 برد.را زیر سؤال میروایت، اعتبار آن

اری یا کم تباند و معنعن بودن روایت را موجب بی اعکاربرد این الفاظ سختگیری نشان ندادهعموم محدّثان شیعه در 

 اند.ارزشی آن تلقّی نکرده
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 اقسام کتابهای حدیثی

 «اصل» (1

الم( السهای بسیار محدود از معصوم )علیههای اولیة راویان که در آن معموال روایات بدون واسطه یا با واسطهمجموعه

 گزارش شده است.

 ند.اکالم و توضیحی از مؤلّف نبودهاصلها اولین صورت مکتوب حدیث بوده لذا عموما باب بندی نداشته و متضمّن 

ه اصول ها ـ که بالسالم( است. عموم این مجموعهبیشترین آنها متعلق به عصر امام باقر، امام صادق و امام کاظم )علیهم

 .شد، از دست رفتندها را هم شامل میأربعمائه معروف است ـ ، با پدید آمدن کتابهای جامع حدیثی که این مجموعه

 «کتاب» (2

 کار رفته است.عنوان عامی است که برای اصل و غیر آن به

 «مصنَّف» (3

کتابهای حدیثی که موضوعی طبقه بندی شده و در کنار روایات نبوی متضمّن اقوال صحابه )موقوف( و تابعی )مقطوع( 

 باشند.نیز می

 «سنن» (4

 بوی است.کتابهایی که بر اساس ابواب فقهی ساماندهی شده و صرفا در برگیرندۀ احادیث ن

 در میان محدّثان و فقهای شیعه، نامگذاری کتب حدیثی به این نام معمول نیست.

 «جامع» (5

 ند(ااند. )صحاح ستة اهل سنت و کتب اربعه شیعه از این نوعکتابهایی که در بردارندۀ تمام موضوعات حدیثی

 «معجم» (6

ـ همچون  به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است ها،کتابهایی که بر اساس اسامی مشایخ صاحب کتاب یا شهرها و قبیله

 معجم طبرانی ـ .
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 «جزء» (7

 کتابهایی که اختصاص به روایات یک نفر داشته یا در یک موضوع خاص باشد.

 «أمالی» (8

کتابهایی که مجموع جلسات سخنرانی و درس یک فرد است. این کتابها لزوما به موضوع حدیث اختصاص ندارد و 

 شود. امالی سید مرتضی، شیخ مفید، شیخ طوسی و شیخ صدوق مشهورند.فته مینیز گ« مجالس»به آنها 

 «مستخرج» (9

کتابهایی که ناظر به کتاب دیگری است، در این کتابها مؤلف روایات کتاب اصل را به طریقی غیر از طریق صاحب 

 رک است.در صحابی مشتکند، درحالیکه طریق او با طریق مؤلف اصلی، در بخشی از سند او و فقط کتاب گزارش می

 «مستدرک( »10

کتابهایی که ناظر به کتاب دیگری است تا آنچه در کتاب اصلی در موضوع مورد بحث نیامده، در این مجموعه آورده 

 اند.شود. مستدرک حاکم نیشابوری بر صحیحین و مستدرک نوری بر وسائل الشیعه از این قبیل

 «مسند( »11

 کنندۀ حدیث طبقه بندی شده است.کتابهایی که بر اساس روایت 

 مسند نگاری در میان اهل سنت، بسیار زود هنگام در قرن دوم پدیدار گشت همچون مسند احمد بن حنبل و طیالیس.

 جناب عطاردی است. « مسانید ائمه»مشهورترین این کتب در میان شیعه 

 

 

 و آخر دعوانا أن الحمد هلل ربّ العالمین


