
ت 
الحا

ا 
ال ا

تعم
و اس

عنا 
ور م

ی ت 
اکاو

و
«

»و « شاذ
نکر

م
» ... 

 

 

145 

 
 
 
 

 «منکر»و « شاذ»واکاوی تطور معنا و استعمال اصطالحات 
 در آثار علمای متقدم و متأخر امامیه

یخ ارسال:    22/1/1397تار
یخ پریرش:   29/11/1397تار

 1علیرضا ابیبی
 2مجید زیدی جودکی
 3مهیار خانی مقدم

 چکیده
ر از غیر معتبر بهوده و ترین رویکرد دانش مصطل  الحدیث، جداسازی احادیث معتبمهم

که از جمله آن گر ، بیان«منکر»و « شاذ»ها، در این زمینه، اصطالحات خاصی وضع شده 
تحلیلی و بر مبنای تحلیل  -معیوب بودن حدیث است. پژوهش حاضر با روش توصیفی

کههاربرد اصههطالحات مههرکور در آثههار علمههای متقههد  و متههأخر امامیههه بههه دنبههال  تعههاریف و 
کههاوی تطههو . 1دهههد: ر معنهها و اسههتعمال اصههطالحات مههرکور بههوده و نتههایج ایههر را ارائههه مههیوا

کاربرد  کهاربرد « شاذ»بیشترین  ، در روایهات اعتقهادی «منکهر»در روایهات فقههی و بیشهترین 
را بههه تعریههف متقههدمان از « وثاقههت راوی». متههأخران بههدون دلیلههی مقبههول، قیههد 2اسههت؛ 

اضههافه  -بههود« مخالفههت بهها مشهههور»و « د در نقههلتفههّر »کههه دارای دو قیههد  -«شههاذ»اصههطالح 
ن د قدما مربوط به حوزه عقیدتی راوی و ناالر به ذکر روایاتی « منکر». اصطالح 3اند؛ نموده

کهههه مباحهههث اعتقهههادی را مخهههالف بههها آنچهههه معقهههول و در نههه د دیگهههران بهههود، بیهههان  اسهههت 
راوی و مفرد بودن داشت، اما متأخران عالوه بر مخالفت با عقل و مشهور، شخصیت می

انهد، ولهی هنگها  اسهتعمال و نقهد به حدیث، مهدنظر داشهته« منکر»روایت را نی  در اطالت 
کرده  اند.روایت به همان شیوه قدما عمل 

 : شاذ، منکر، علمای متقد ، علمای متأخر، امامیه.هاکلیدواژه
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گیالن ) .3 گروه قرآن و حدیث دانشگاه   (.m.khani@guilan.ac.irاستادیار 
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 بیان مسأله
کههه در آن از« درایههة الحههدیث»هههای حههدیهی از جملههه دانههش مههتن حههدیث و طههرت آن،  اسههت 

اعههم از صههحی  و سههقیم و همههۀ آنچههه بههرای بازشههناختن حههدیث معتبههر از غیرمعتبههر الز  اسههت، 
نهاالر بهه سهند احادیهث و مهتن آن و چگهونگی « درایهة الحهدیث»به تعبیر دیگر،  4شود.بحث می

یافت و آداب نقل احادیهث اسهت. کنهار آن، دانهش  5در کهه در آ« نقهد الحهدیث»در  ن، قهرار دارد 
شههود و حکههم روایههان آن از حیههث جههرح و تعههدیل، احادیههث صههحی  از ضههعیف تمییهه  داده می

کههرده 6شههود.بیههان مههی کههه ناقههدان حههدیث بیههان  انههد، صههورت البتههه ایههن امههر بههر اسههاس ضههوابطی 
تههرین ضههواب  مههرکور، وضههع اصههطالحات خاصههی ماننههد صههحی ، حسههن، از مهههم 7پههریرد.مههی

بهههه رغهههم  -هههها در ابهههواب مشههخص... و اسههتعمال آنضههعیف، مرسهههل، شههاذ، منکهههر، غریهههب و 
بنههدی روایههات اسههت. در دسههته -ههها اخههتالف یهها توافهه  نظههر ائمههه حههدیث دربههارۀ هههر یهها از آن

کنههد و دانسههتن نیههاز مههیشناسههایی ایههن اصههطالحات، افههراد را از تفصههیل در اسههناد احادیههث بههی
 ضروریات است.پژوهان این طری  از اصطالحات متعارف این دانش، برای دانش

کهه در منهابع حهدیهی و فقههی  -رو، پژوهش حاضر به بررسهی دو اصهطالح شهاذ و منکهر بدین
یهان، عبهاراتی چهون می -پرکاربردند  کیر»پهردازد. رجالیهان دربهاره برخهی راو  8،«یهروی عنهه المنها

کار برده 10«شاذ الحدیث»و  9«منکر الحدیث» که آشنایی با دالیل اطالت این عرا به  بهارات اند 
هاسهت: گویی به ایهن پرسهشای برخوردار است. پژوهش حاضر، درصدد پاسخاز اهمیت وی ه

کهار بهرده انهد یها در ایهن آیا قدما و متأخران، این الفا  را به صورت یکسهان و در مهوارد مشهابه بهه 
گهر تفهاوت دارنهد، ایهن تفهاوت در چهه چیه ی هسهت  امر، دارای روش هایی متفاوت هسهتند  ا

یههان شههاذ و منکههر چههه تغییههر  کههردن حکههم احادیههث و راو معههانی احتمههالی ایههن الفهها  در صههادر 
کارکردههای متنهی هسهتند یها رجهالی  تتبهع  تأثیری خواهد داشهت  آیها ایهن دو اصهطالح دارای 

کنون اثری با این نگهرش و نگهارش بهه ایهور طبهع آراسهته نشهده نگارندگان بیان که تا گر آن است 
                                                      

 .45، صالرعایه فی علم الدرایة .4

 .79، صنهایة الدرایة .5

 .5، صمنهج النقد عند المحدثین .6
 .82، ص«مقدمة فی نقد الحدیث سنداو و متناو . 7
 .708، ص2، جرجال الکشی .8
 .115)ابن غضائری(، صالرجال  .9

 .270)ابی داود(، صالرجال  .10
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کههه معیههار زمههانی، تقههد  و تههأخر در ایههن مقالههه، شههیخ طوسههی بههوده و اسههت. الز  بههه ذکههر اسههت 
که پس از وى آمده  اطالت شده است. 11اند،اصطالح متأخرین بر دانشمندانی 

 «شاذ». معنای اصطالح 1
کهاربرد ایهن اصهطالح در آثهار علمهای متقهد  و «شهاذ»ضمن تبیین معنهای لغهوی  ، تعریهف و 

 یرد.گمتأخر امامیه مورد بررسی قرار می
 . معنای لغوی شاذ1-1
ههّری » از مههاده« شههاذ»واژه    کههه معناهههایی چههون تهها« شی  12روی و جههدایی از جمعیههت،اسههت 

را بههرای آن بیهههان  14و نههادر و جهههدا افتههاده از جمهههور13خههارج بههودن از قیههاس و عهههد  اسههتعمال
که به موا« شاذ»توان رو میاند. بدینداشته کم و نادر بودن دانست  کهه را به معناى  کسانی  رد و 

 شود.شوند و تا روى دارند، اطالت میاز جمعیت جدا می

 . شاذ در اصطالح قدما1-2
، «شهاذ»یهابی بهه تعریهف اصهطالحیبا تتبع در آثار حدیهی و رجالی متقهد  بهه منظهور دسهت

کههه بههر اسههاس آن، واژه  کشههیتنههها تعریههف  زمههانی دربههاره « شههاذ»از ایههن اصههطالح بههه دسههت آمههد 
کهار مههیروایت)کلمهه  کهه مخهالف بهها اصهول و قهوانین پریرفتههه شهده در نه د ناقههد یها قههولی( بهه  رود 

کثهههر علمهههای جهههرح و تعهههدیل نسهههبت داده اسهههت. از  15حهههدیهی باشهههد. وی ایهههن اندیشهههه را بهههه ا
کههه بعههد از تّتبههع در نههر  اف ارهههای حههدیهی و فقهههی، دسههت یههابی بههه تعریههف دیگههری از آنجههایی 

ههای حهدیث  ، حاصل نشد، بهرای آشهنایی بیشهتر بها وی گهیاصطالح شاذ در ن د علمای متقّد 
که قدما آن را شاذ دانستهشاذ ن د قدما، به نمونه  گردد:اند، اشاره میهایی از احادیهی 

 نمونه اول: 
گونهه  16به روایتی درباره تفاوت حکم مرد و زن در قتهل،« شاذ»شیخ طوسی برای اطالت  ایهن 

                                                      
 .6، صن هة الناالر فی الجمع بین األشباه و النظائر .11
 .180، ص3، جمعجم مقاییس اللغة .12
 .307، ص1، جرح الکبیرالمصباح المنیر فی غریب الش .13
 .334، ص1، جالقاموس المحی  .14

 .534، ص2، جرجال الکشی .15

ه .16 ب 
ی
هْن أ ، عی ْکر  ی ْبن  بی وسی ْن م  ، عی ْیم  کی ةی ْبن  ح  یی او  عی ْن م  ، عی وب  ْحب  ّی  ْبن  می ل  د  ْبن  عی ّمی حی اه  م  وی ا ری ا می ّمی

ی
أ هدی ْبهن  فی ْحمی

ی
هد  ْبهن  أ ّمی حی می وی م  یی هْر ی می
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 تحلیل نموده است: 
َو  ی هی الر  ةَع َو َه ی َرْت فی اْلُکُ ةبی فی َمَواضی ْن َتَکةر َ ی ی َو إی ْنَصةا ی

َاَ اْْلَ ىبی َمةْر
َ
َواَها َغْيةُر أ ٌة َما َر اَیُة َشاذ َ

ری اْلُقْرآن ََّاهی َُّا َو لی ی
ُكل  ْخَأاینی 

ْْلَ َفٌة لی الی َی َمَع َهَ ا ُُمَ   17.هی
که  مخهالف بها »و « نقل(واحد)متفرد در »بر اساس عبارت شیخ، شاذ ن د وی، روایتی است 

 باشد. « اخبار اجماعی و شرع)قرآن(
 نمونه دوم: 

پههای مههرده کیههد  18شههیخ طوسههی در خصههوص روایتههی دربههاره حرمههت اسههتفاده از شههیر چهار تأ
 دارد: 

دی  ْصَحابی اْْلَ
َ
ْنَد أ قا عی د  یٌف جی َها َغْيُر َوْهبی ْبنی َوْهب  َو ُهَو َضعی وی ٌة ََلْ َیْر

َواَیٌة َشاذ َ هی  ی .َفَُّ ی   19يثی

که ایهن روایهت  کرده  وی این روایت را شاذ دانسته است؛ ایرا بعد از استقرا و تتبع، مشاهده 
کسی نقل نکرده و او را هم از نظهر محهدثان، فهردی ضهعیف دانسهته «وهب بن وهب»را غیر از   ،

کهراب« وههب بهن وههب»است. عالمان رجهالی نیه   کهه دانسهته 20را فهردی عهامی مهرهب و  انهد 
که قابل مالحظه است، شیخ طوسهی، حهدیهی همان 21به احادیث وی نیست. اطمینانی طور 

که راوی آن فردی غیر ثقه است، به عنوان روایتی شاذ معرفی نموده است. در نمونه دیگری،  را 
کید دارد:  22شیخ طوسی حدیهی درباره لباس نمازگ ار کرده و تأ  نقل 

                                                                                                                             
ْح  هر  یی

ْعفی هی جی ب 
ی
هْن أ ، عی ّی  هار  ْنصی

ی
می اأْل یی هْر ب ی می

ی
ْن أ ، عی اط  بی ن  ْبن  ر  سی ّی  ْبن  اْلحی ل  ْن عی ، عی ة  یی او  عی ی وی م  ،  یی هالو ج  هْت ری لی تی ة  قی

ی
أ هی اْمهری : ف  هالی قی

ّی   ل  د  ْبن  عی ّمی حی ة  م  ایی وی ی ر  ، وی ف  ال  ةی اْلمی ّیی ق  ا بی هی ّی  ل  ی وی ّد  ای ل  وی ی  ْقتی : ت  الی :  قی هوب  ْحب  هة»ْبن  می یی هةی الّد  ّیی ق  کهه  ؛ از امها  بهاقر«بی دربهاره زنهی 
کشته می کشته، پرسیدند، فرمود: آن زن  کنهد )تفهاوت شود و ولی)سرپرسهت( آن، بقیهه مال)دیهه( را پرداخهت مهیمردی را 

 دیه مرد و زن(. 
کسهی آن را نقهل نکهرده و بها ایهن. این روایت شاذ است؛ ایرا ج  ابی مریم 183، ص10، جتهریب االحکا  .17 کهه در انصهاری، 

کتاب کل )عمو ( روایات و الاهر قرآن مخالف است.مواضعی در   های مختلف نقل شده، اما با 

هن .18 ، عی هر 
ْعفی ب ی جی

ی
ْن أ ی، عی ْحیی دی ْبن  یی ْحمی

ی
د  ْبن  أ ّمی حی اه  م  وی ا ری ا می ّمی

ی
أ هْن  فی ، عی هر 

ْعفی هْن جی ، عی ْههب  هْن وی ، عی یهه  ب 
ی
یهه  أ ب 

ی
ّیهاو  أ ل  ّنی عی

ی
هْن  أ لی عی هئ  س 

هّی   ل  هالی عی قی ، فی ن  هبی ها لی ْنهی هبی م  ل  ح  ْت فی اتی اة  می کهه مهرده، امها از آن شهیر شی گوسهفندی سهاال شهد  ْحضها؛ از حکهم  ا   می هری های اْلحی ل  : ذی
 فرمود: حرا  قطعی است. دوشند، اما  علیمی

 .77، ص9، جتهریب االحکا  .19

 .430، صرجال النجاشی؛ 12، ص1، جرجال الکشی .20
 .100)ابن غضائری(، صالرجال  .21
اه   .22 وی ا ری ا می ّمی

ی
أ یر  ْبن   فی ش  ی بی ن  ثی ّدی : حی الی ، قی ّی  ْرم  دی الّصی او  ْن دی ، عی د  ّمی حی دی ْبن  م  ْحمی

ی
ْن أ ی، عی ْحیی دی ْبن  یی ْحمی

ی
د  ْبن  أ ّمی حی ه   م  ْلت 

ی
هأ : سی الی ، قی ار  سی یی

ة   الی ن  الّصی کهه درخه  خهالص خوانهده شهده پرسهیدند، عی ؛ درباره حکهم نمهازی  ای ل  وز  ذی ج  بی یی تی کی ان ب  فی ری
ی
ر  اأْل بی وی  ب 

ّش  غی ّ   ی  ی اْلخی ف 
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ِه  وی  ََلْ َیْر
س َ  َفََُّ ا َخَأٌر َشاذ ٌ . إی َفة  َ لی یَد ُُمْ َسانی

َ
ّن َر فی اْلُکُ بی بی ْن َتَکر َ ْرِمی ُ َو إی

ُُ الص َ اُو َُ 
کتاب رجالی به دست می که راوی ایهن حهدیث، داود بهنبا جستجو در   مافنهة الصهرمی آید 

کوفی که  کتابی درباره مسائل )فقههی( اسهت؛ 24و ناقل روایات اما  رضا 23است   25و دارای 
 وثاقت یا عد  وثاقت وی بیان نشده و به اصطالح مهمل است.ای درباره اما نکته

 نمونه سوم: 

کید دارد:  26داری توس  پیامبرشیخ مفید درباره حدیهی در موضوع نقص روزه  تأ
َاین، و َند طعن فیه فقهاء الشةیعة، بةّنن  يقه سيثبت عند أصحاب اآل ه ا اْلديث شاذ و طر

و عةةن  أبيةةه حةةديثاا واحةةدقا غیةةر هةة ا اْلةةديث، و لةةو َنةةالوا: ُم ةةد بةةن يعقةةوب بةةن شةةعیب َل یةةر
واية عن أبيه لروى عنه أمثال ه ا اْلديث و َل يقتصر عیل حديث واحد.   27كاَت له  

کههه علمهها بههه مضههمون آن شههیخ مفیههد ایههن روایههت را بههه خههاطر تفههرّد، اضههطراب در سههند و ایههن
 اند، شاذ دانسته است. توّجهی نکرده

 نمونه چهارم: 

کهه امها  علهیشیخ مفیهد در تح کفهر یها انفهات بهه دشهمنان  لیهل روایتهی  را نهاهی انتسهاب 
کید دارد:  28دانداش میحربی  تأ

                                                                                                                             
 پس نوشت: جای  است.

 .161، صرجال النجاشی .23
 .381، صرجال الطوسی .24
کتب الشیعة و أصولهم و أسماض المصّنفین و أصحاب األصول .25  .182ص ،فهرست 
یث   .26 د  ، حی یهع  ز  هن  اْبهن  بی ، عی هْین  سی هد  ْبهن  اْلح  ّمی حی هْن م  هاب، عی ّطی هی اْلخی ب 

ی
هْین  ْبهن  أ سی د  ْبن  اْلح  ّمی حی اه  م  وی هوبی  ری ْعق  هد  ْبهن  یی ّمی حی هْن م   ْبهن   عی

، ْیب  ههعی ْبههد  اهلل   ش  ههی عی ب 
ی
ههْن أ ، عی یههه  ب 

ی
ههْن أ ْلههت   عی : ق  ههالی : اّن  قی ههه  ههْرو   النههاس لی ههولی اهلل   ونی یی س  ّنی ری

ی
هها ی  أ ةو وی  صی ْسههعی ههانی ت  ضی می ههْهری ری شی

ها ی  ها صی وا می ب  ری کی  : الی ، فقی ْوماو ینی یی ث  الی ا ی ثی ا صی ّمی ری م  ْکثی
ی
ْوماو أ ینی یی ْشر  کهه مهرد   ع  گفتنهد  ؛ بهه امها   هةو صی اق  ائ ک  نی هری هون  اْلفی ک  اّمهاو وی الی تی  تی

ی
اّل   

کههه بههرحههدیهی را نقههل مههی کثههر مههوارد، بههه جههای سههی روز  اسههاس آن، پیههامبر کننههد  روز را در مههاه رمضههان روزه  29در ا
کامهل روزه مهی گوینهد، پیهامبرگرفتند. حضهرت فرمهود: مهرد  )در ایهن بهاره( دروز مهیمی گرفتنهد و فهرایک بهه صهورت 

  الهی ناقص نخواهند بود.
که دارای آثار)کتهب حهدیهی ؛ این حد23، صجوابات أهل الموصل فی العدد و الرؤیة .27 یث شاذ است و سندش ن د افرادی 

بجهه  « محمهد بههن یعقهوب بههن شهعیب»کننهد؛ ایههرا معتبهر( هسهتند، اثبههات نشهده اسههت و فقههای شههیعه بهه آن نقههد وارد مهی
کهه از پهدرش نقهل  گهر حهدیهی دیگهری از او وجهود داشهت  همین حهدیث، حهدیث دیگهری را از پهدرش نقهل نکهرده اسهت و ا

کتفا نمید، حتما از وی نقل میکرده باش  کردند.کردند و بر همین حدیث واحد ا

یه   .28 ب 
ی
ْن أ ، عی ر  ْعفی ّیاو جی ل  ّنی عی

ی
:  : أ هول  ق  هانی یی کی هه   ّنی ک  ، وی لی ات  فی ی الّن  لی    

ْرک  وی الی ی الّش  لی ه     ْرب  ْهل  حی
ی
ْن أ داو م  حی

ی
ب  أ ْنس  ْن یی ک  ْم یی هْم »لی ه 
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َاین و َند َنابله ما هةو  واة اآل ه ا خبر شاذ َل يّنت به التواتر من اْلخباین و س أمجع عیل صحته  
يقا ف اإلسناُ. أشهر منه عن أمیر املؤمنّی كثر َقلة و أوض  طر   29و أ

که به صورت متواتر نقل نشده و نی  عد  اجماع راویان بر صهحت ر را به خاطر آنوی این خب
 داند.آن و مخالفت با مشهورتر از خودش، چه از لحا  سندی و چه نقلی، شاذ می

 نمونه پنجم: 
که مدت بارداری را یا کهردهشریف مرتضی نی  روایاتی را  انهد، شهاذ سال و بیشهتر از آن نقهل 

گفته: د آندانسته و در مور  ها 
كثةةر  كلةةه: هةةو امجةةاق الفرَنةةة املحقةةة، و س شةةکة ف أن املعتةةاُ ف أ و اْلجةةة املعت ةةدة ف هةة ه 
كةان صةدَنا، شةاذ َةاُین غیةر  يةاُة عةیل ذلةک هةو اذا  اْل ل هم تسعة أشهر و ما يدعی مةن ز
ق للعةاُة و اخلة يعة ت بةع املعتةاُ مةن اسمةوین س اخلةا  ا ج مست ر و س مستداة، و أحکاة الشر

  30عهنا.

کههه خههارج از  گرفتههه و آن را روایتههی دانسههته  شههریف مرتضههی اصههطالح شههاذ را بهها نههادر هههم معنهها 
 عادت و مخالف اجماع باشد.

 : تحلیل
که تفّرد نقهل داشهته و بها مشههور)چه مشههور اصطالح شاذ ن د قدما به خبری اطالت می شده 

کهه فتوایی و عملی و چه مشهور روایی( مخالف بهوده اسهت؛ بهدی کهه یها بهه خهاطر آن  ن صهورت 
اند، یا به خاطر مخالفت با الاهر قرآن یا احادیث صحی  مورد علما به مضمون آن عمل نکرده

کهههه از مهههوارد اطهههالت ایهههن اصهههطالح « شهههاذ»اجمهههاع،  واقهههع شهههده اسهههت. همچنهههین از آنجهههایی 
کههه بهها ا کههه حههاوی حکمههی از احکهها  بههوده  حادیههث پیداسههت، غالبههاو ایههن اصههطالح را بههر روایتههی 

                                                                                                                             
ْوا غی ا بی نی ان  ْخوی ا    ْینی لی یا از افراد محارب با خود، نسبت شهرک یها نفهات نهداده اسهت؛ امها او فرمهوده: به هیچ ؛ همانا علی«عی

 «.برادران ما علیه ما تجاوز و تعدی نمودند»

یهههان 125، صاالفصهههاح فهههی االمامهههه .29 . ایهههن اخبهههار شهههاذ اسهههت؛ ایهههرا بهههه صهههورت متهههواتر در میهههان روایهههات نقهههل نشهههده و راو
کههه دارای  - انههد و ایههن روایههات در مقابههل روایتههی مشهههور از امهها  علههیمعتبههر( بههر صههحت آن اجمههاع نکههردهآثار)حههدیهی 

 قرار دارد. -تری در اسناد است کثرت نقل و طری  واض 

کههه اجمهههاع فرقهههه »؛ 194، ص1، جرسههائل الشهههریف المرتضههی .30 حجهههت قابهههل اعتمههاد در مهههورد تمههها  ایههن روایهههات آن اسهههت 
کثر موارد، مدت بارداری نه ماه است و آنچه درخصوص مدت بارداری بیش ازآن ادعها محقه)شیعه( بر  که در ا این است 

گههر راسهت باشهد -شهودمهی کهه مسهتمر و مسههتدا  نیسهت و احکها  شههریعت از امهور عههادی )واقعههه -ا ای( شهاز و نهادر اسههت 
 «.کند نه امور خارت العاده و خارج ازعادتتبعیت می
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کار برده کهه مهوارد بهاال همگهی در حیطهه اند؛ همانفراوان و مورد اجماع مخالف داشته، به  طور 
کردن روایت مسائل فقهی بودند. دیگر، آن تهأثیری نداشهته که شخصیت راوی در حکم به شاذ 
کههدا  از قههدما اشههاره انههد. بنههابراین مههالک اطههالت لفههظ شههاذ نهه د قههدما ای بههدان نکههردهو هههیچ 

 بوده است.« تفرد در نقل»و « خالفت با مشهورم»
 . شاذ در اصطالح متأخران1-3
 بنا بر تعریف شهید ثانی، حدیث شاذ عبارت است از:   

واه ما َقُة  َر فاا  الثی ا ُُمالی واُه  ملی ٌُ  إس   له يکن ََلْ  مجهوُر َو  َر   31واحٌد. إسنا

کهه مخهالف عاملی نی  حدیث شاذ و نادر را حدیهی می گرچهه راوی آن داند  مشههور باشهد؛ ا
کهه دیگهران روایهت نمهیثقه باشد؛ نه این کهرده  محقه   32کننهد.کهه فقه  راوی آن روایتهی را نقهل 

که حدیث شاذ، طب  آنچه بین محهدثان و اههل درایهه مشهخص اسهت،  کید دارد  دیگری نی  تأ
کرده، اما مخالف با روایت جمعی بوده و ب که شخصی ثقه آن را نقل  رای آن، تنها روایتی است 

 33سند واحدی باشد.
 : تحلیل

کتب درایه و علم الحدیث ارائه شده، عموماو سهه وی گهی را  که از سوی متأخران در  یفی  تعار
کرده کنهون بهرای برای خبر شاذ مطرح  اند: الف( مخالفت، ب( وثاقت راوی، ج( تفهرد روایهت. ا
کهه بهر آن ها به تعریف ذکر شده در میداناطالع از می ان پایبندی آن هها عمل، برخهی از روایهاتی 

 شود.اند، ذکر میحکم شروذ رانده
 نمونه اول: 

کوتهههاهی قهههد قاتهههل در حکهههم بهههه  شههههید ثهههانی دربهههاره حهههدیهی درخصهههوص رابطهههه بلنهههدی و 
کههه هههر چنههد  -کههه از شخصههی ثقههه نقههل شههده  -ایههن روایههت را  34قصههاص، گفتههه  شههاذ دانسههته و 

                                                      
کرده، مخالف با روایت جمههور بهوده و یها طریه  بیشهتر »؛ 84، صالدرایة الرعایه فی علم .31 که راوی ثقه آن را نقل  حدیهی 

 «نداشته باشد.
 .109، صوصول االخیار الی اصول االخبار .32
 .46،صدراسات فی علم الدرایه .33
ْبد  114، ص4، جمن الیحضره الفقیه .34 ب ی عی

ی
ْن أ ، عی ّی  ون  ک  ى الّسی وی ،  اهلل   : وی ری ه  الی هتی قی هل  فی ج  ْتهل  ری هی قی ها ف  عی می    اْجتی

الی ل  وی غ  ج  ی ری ف 
ینی  ن  ْام  یر  اْلم  م 

ی
الی أ : قی الی قی هةی فی ْمسی هالی   خی هغی اْلغ  لی هْن بی ک  هْم یی ْن لی هه  وی   

ّصی لی ْنهه  وی اْقهت  ّصی م  ار  اْقهت  ْشهبی
ی
هةی أ ْمسی هالی   خی غی اْلغ  لی ا بی ذی ار  :    ْشهبی

ی
أ

یی  ض  ق  ؛ سهکونی از امها  صهادت فی ة  یی الّد  روایتهی درخصهوص مشهارکت و اجتمهاع مهرد آزاد و غالمهی در قتهل مهردی، نقهل  ب 
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گونه اخبار با سهند ضهعیف از توا دادهصدوت و شیخ مفید به مضمون این خبر ف اند، لکن این 
انهد. پرواضه  اخبار شاّذ است و بها اصهول سهازگار نیسهت و اجمهاع فقهها بهر خهالف آن فتهوا داده

که نه اما  صادت کوتاهی را مهالک بلهوز نمهی و نه امیر المامنین است  داننهد، بلندى و 
گر خبر مجعول نباشد، حتماو در موردى خاّص بوده بهوده، « قضهّیة فهی واقعهة»و به قهول مشههور  ا

 35نه حکم عمومی است.
 نمونه دوم: 

کفاره آن  آورده است:  36ابوالقاسم خویی نی  در تبیین حدیهی درباره نرر قربانی شتر و 
وايةة ُاوُ الةر   كله مضافا إىل ضةعف   وايات املستفیضة... ه ا  واية شاذة ُمالفة للر فالر

َه َل تثبت وَاَنته   37، و َند ضعفه النجایش، فَل عبرة بتوَیق غیره له.سندا س

یعنی این روایت را به خاطر مخالفت با روایهات مسهتفیک و مشههور، شهاذ بهه حسهاب آورده 
کهههه  کهههرده  وثهههاقتش از نظهههر « داود الرقهههی»اسهههت. در ادامهههه از ضهههعف سهههند سهههخن رانهههده و بیهههان 

دن روایهت را بهه خهاطر مخالفهت بها رسهد شهاذ بهورجالیون مورد تأیید نیست. بنابراین به نظهر مهی
 ندارد. -چه فرد ثقه باشد چه غیر ثقه -روایات مشهور دانسته و ربطی به شخصیت راوی

 نمونه سوم: 
کاشههانی ذیههل روایتههی دربههاره رهههن آن را بههه خههاطر مخالفههت بهها مشهههور فتههوایی شههاذ  38فههیک 

                                                                                                                             
که فرموده: امها  علهی گهر قهد غهال  بهه پهنج وجهب مهی کرده  گهر بهه پهنج فرمهوده اسهت: ا رسهد، پهس بایهد قصهاص شهود و ا

 وجب نرسید، باید دیه بدهد.
 .165،ص15، جع اإلسال مسالا األفها   لی تنقی  شرائ .35
هن  201، ص14، جوسائل الشیعة .36 ، عی هد  ّمی حی هدی ْبهن  م  ْحمی

ی
هْن أ هی، عی ْحیی هدی ْبهن  یی ْحمی

ی
د  ْبهن  أ ّمی حی ْن م  ، عی ه  اد  ْسنی ل  ن  ب  سی د  ْبن  اْلحی ّمی حی : م 

ْبد  اهلل   ب ی عی
ی
ْن أ ، عی ّی  ّق  دی الّری او  ْن دی ، عی وب  ْحب  ن  ْبن  می سی ج   اْلحی ی ری هْم ف  ا لی ذی    :

الی اض  قی دی ی ف  ة  ف  بی اج  ة  وی نی دی ْیه  بی لی ون  عی ک  هةو  ل  یی نی دی هْد بی ج  یی
.؛ از امها  صهادت هه  ل  ْن   هی می ْو ف 

ی
هةی أ ّکی می  ب 

ْومهاو هری یی شی هةی عی یی ان  می ها ی ثی ْر صی ْقد  ْم یی ْن لی ل 
، فی اه  یی ْبعی ش  سی کهه بهر او  فی دربهاره مهردی سهاال شهد 

گوسفند قربهانی  واجب است تا شتری در حج گر شتری )برای قربانی( پیدا نکرد، پس باید هفت  کند، اما  فرمود: ا قربانی 
گر نمی  تواند هیجده روز در مکه یا محل زندگی خود، روزه بگیرد.کند و ا

: پهس روایههت شهاذ و مخههالف بها روایههات مسههتفیک اسهت ... مضههاف بهر آن، روایههت داود الرقههی 13، ص4، جکتهاب الحههج .37
کهرده و عبهارت دیگهری بهرای دارا ی ضعف سندی است؛ ایهرا وثاقهت او اثبهات نشهده اسهت. پهس نجاشهی او را تضهعیف 

 توثی  او وجود ندارد.
سهألت أبها  قهال: : محمد بن حسان، عن أبی عمران األرمنهی، عهن عبهد اهلل بهن الحکهم307، ص3، جمن الیحضره الفقیهه .38

لدین لقو  و عند بعضهم رهون و لیس عند بعضهم فمات و ال یحی  ماله بما علیهه عن رجل أفلس و علیه ا عبد اهلل
دربههاره  مههن الههدین، قههال: یقسههم جمیههع مهها خلههف مههن الرهههون و غیرههها علههی أربههاب الههدین بالحصههص؛ از امهها  صههادت
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گفته:  گرفته و 
  39ْلصحاب و َل يفت أحد.ضعیف و اخلبر شاذ أعرض عنه ا« عبد اهَّلل بن اْلکم»

که عد  وثاقت راوی در اطالت شاذبه حدیث، نقشی ندارد.مشاهده می  شود 
 نمونه چهارم: 

 آورده است:  40شوشتری نی  ذیل روایتی درباره جنس پوشش در نماز
كثیرة  يقه: أمحد بن هَلل الُّاىل  ال  ی وینُ فیه ذموة  فاخلبر شاذ  خَلف با  اْلخباین و ف طر

د العسکری  من أىب  جال. ُمم  ك ب الر    41ك ا ف 

کههه دربههاره ایههن موضههوع در اختیههار  وی ایههن حههدیث را بعههد از مقایسههه و مقارنههه بههین روایههاتی 
 داشته، مخالف با بقیه روایات یافته، پس آن را شاذ دانسته است.

یف پیشنهادی1-4  . تحلیل و تعر
کهه شهاذ شهم کتب متأخران و بررسهی روایهاتی  نمونهه(، مشهاهده  4رده شهده اسهت)با تتبع در 

کتهب درایهه و علهم الحهدیث، متهأخران در هنگها  عمهل  که برخالف تعریهف ارائهه شهده در  شد 
انههد و شخصههیت راوی، هههیچ را مههّدنظر قههرار داده« تفههّرد»و « مخالفههت بهها مشهههور»تنههها دو مههالک 

کهرده تأثیری در حکم بر شروذ روایت نداشته است. در واقع متأخران نی  مانند م تقهّدمان عمهل 
کرده، شاذ دانسته که راوی واحدی بر خالف روایت مشهور و معمول نقل  انهد. و روایت فقهی را 

ای مخهالف بها مشههور کهه فهالن روایهت را چهون شهخص ثقههیها از قهدما و متهأخران بهه ایهنهیچ
کرده، شاذ می حادیهث کهه برخهی ا -ههای بهاال دانیم، اشاره نکرده است؛ حتهی در نمونههروایت 

ها اشخاص ضعیفی هسهتند. بهه عبهارت دیگهر، روایهت شهاذ بهه راوی آن -اند شاذ نامیده شده
                                                                                                                             

گهرو دارد و نه د ب که به افرادی بدهکار است و ن د بعضهی از آن افهراد، رههن و  رخهی نهدارد. سهپس شخص ناداری ساال شد 
کهه می کسهانی  که از او مانهده بهه صهورت مشهترک میهان  میرد و تما  مالش، توانایی پرداخت دین و قرضش را ندارد، مالی 

 شود.به او بدهکار است، اعم از صاحبان رهن یا غیر آن، تقسیم می
گردانهده و احهدی بهه عبداهلل بن الحکم ضعیف اسهت و خبهر شهاذ اسهت، اصهحاب از »؛ 844، ص18ج الهوافی، .39 آن روی 

 آن فتوا نداده است.

هن  357، ص2، جتهریب األحکا  .40 ، عی هاد  ّمی هْن حی ، عی ْیهر  می هی ع  ب 
ی
ن  اْبن  أ ، عی ل  الی دی ْبن  ه  ْحمی

ی
ْن أ ، عی ن  سی ی ْبن  اْلحی وسی ْن م  ، عی ْعد  : سی

ْبد  اهلل   ب ی عی
ی
ْن أ ، عی ّی  ب 

لی وز  ا اْلحی ج  ا الی تی ّل  می ک   : الی ة  قی هوی ْنس  لی هم  وی اْلقی یسی ْبر  هة  اإْل 
ّکی ْههل  الّت  یه  م  ة  ف  الی الّصی سی ب 

ْ
أ الی بی ه  فی ْحدی یه  وی ة  ف  الی لّصی

یه. ی ف 
ّلی صی یل  وی ی  او  ری ی الّسی ون  ف  ک  ار  یی

ّنی ّف  وی الّ    وی اْلخ 
ریه  آن، احمهد بهن ههالل قهرار دارد : خبر شاذ و برخالف سایر روایهات )مهرتب ( اسهت و در ط103، ص4، جقاموس الرجال .41

کتب رجال، احادیث ایادی در مرمت او از سوی اما  عسکری  وارد شده است. که فردی غالی است و در 
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کهه شهخص  که دیگران نیاورده باشند نیست، بلکه بهه معنهای ایهن اسهت  معنای آوردن روایتی 
که مخالف با روایت مشههور و اجمهاع باشهد. پهس  کرده باشد  واحدی، روایتی را به تنهایی نقل 

گونههه تههوان حههدیث شههاذ را ایههنمههوارد اسههتعمال لفههظ شههاذ نهه د قههدما و متههأخران، مههیبهها توجههه بههه 
کرد:  کهه مخهالف احدیث شاذ، حدیهی مفرد در مورد مسأله»تعریف  ی از مسهائل فقههی اسهت 

بههه عبههارت دیگههر، هرگههاه «. بهها روایههات مشهههور و مههورد عمههل علمهها در همههان مسههأله فقهههی باشههد
یا مسأله فقهی بر نظری باشد، ولی راوی واحهدی، بهه تنههایی  ها دراجماع علما و یا عمل آن

کههه مخههالف بهها آن رأی اسههت، چنههین حههدیهی را شههاذ نامیههده کههرده  انههد؛ حههال فرقههی روایتههی نقههل 
که راوی ثقه یا غیر ثقه باشد؛ ایرا شخصیت راوی را هیچ کهردن لفهظ شهاذ ندارد  گهاه در اطهالت 

که در تعریفهیماثر ندانسته کتهب معهروف اسهت، راوی بایهد  اند؛ در حالی  کنهون از شهاذ در  کهه ا
 ثقه باشد تا حدیث را شاذ بگویند. 

 «منکر». معنای اصطالح 2
، با توجه به رابطه قوی میان تعریف اصهطالحی «منکر»در ادامه، ضمن تبیین معنای لغوی 

کاربرد ایهن اصهطالح در آثهار علمهای متقهد  و متهأخر امامیهه مه لغوی آن، با ورد بررسهی تعریف و 
گرفت.  قرار خواهند 

 . معنای لغوی منکر 2-1
ر اسم مفعول از ریشه  کهه « نکر»منکی و به معنای خالف معرفت اسهت؛ ایهرا بها وجهود معرفهت 

کههه قلههب و دل آن را نپههریرد؛دل بههه آن آرا  مههی ایههرا شههرع آن را قبههی  )یهها  42گیههرد، نکههره آن اسههت 
کهه انسهان نسهبت بهه آن جهههل در واقهع منکهر،  43حهرا  و مکهروه( دانسهته اسهت. هههر امهری اسهت 

کهه عهالوه بهر  44داشته و آن را نشناسد. گفته لغویهون )نکهر( یها معنهای سهلبی اسهت  با توجه به 
معنای جهل)عد  معرفت(، دارای معنای عد  آرامش دل در آن چی  و شا داشتن در آن نیه  

 هست.
 . منکر در اصطالح قدمای محدثان2-2

کتهب قهدما، تعر کتهب آنبا بررسی  هها مشهاهده نشهد؛ امها در ضهمن برخهی از یفهی از منکهر در 
                                                      

 .467، ص5، جمعجم مقاییس اللغة .42
 .233، ص5، ج357، ص2، جتهریب األحکا  .43

 .487، ص1، جالقاموس المحی  .44
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کتهههب آن کهههه در  شهههده اسهههت و برخهههی از متهههأخران نیههه  « منکهههر»هههها آمهههده اشهههاراتی بهههه احهههادیهی 
گهاه و انهد. بها اسهتفاده از ایهن دو تکیههدر نه د قهدما بیهان نمهوده« منکهر»توضیحاتی دربهاره مفههو  

کتهب رجهالی متقهد ، سهعی شهده اسهت بهه مفههو   همچنین مهوارد اسهتعمال ایهن اصهطالح در
یم:ها میاین اصطالح در ن د پیشینیان از علما دست یابیم. ابتدا به ذکر نمونه  پرداا

 نمونه اول: 
که راویان عامی مرهب از ائمه نقل نمهوده ، شیخ طوسی در باب معیارهای پریرش روایاتی 

 آورده است: 
واه حفةةة  بةةةن غیةةةاث، كلةةةوب، و َةةةو  بةةةن ُیناج، و  ع لةةةت الطائفةةةة شةةةا   و غیةةةاث ابةةةن 

وه و َل يکن عندهم خَلفه. السکوی، و غیرهم من العامة عن امئتنا   45فی ا َل ينکر

گهر شیخ طوسی در این عبارت هر چند بهه حهدیث منکهر اشهاره نکهرده، امها عبهارت وی بیهان
کههرده یههان عههامی مههرهب از ائمههه نقههل  کههه راو کههه روایههاتی  مههورد پههریرش  انههد، در صههورتیآن اسههت 

گر خالفش در  که طایفه)شیعیان( آن را منکر ندانسته و خالف آن در ن دشان نباشد؛ اما ا است 
کهه مهالک اند. از این عبارت طوسی میدانستهن د آنان باشد، آن را منکر می کهرد  توان برداشت 

 است.« مخالفت با آنچه ن د علما بوده»منکر دانستن حدیث پیش آنان 
 نمونه دوم:  

کتاب   منظور قدما از اصطالح منکر چنین دانسته شده است:  طرائف المقالدر 
  46املنکر ما س يفه وه وَل يکن موافقا لعقوهلم؛

که آن را نمی  فهمیدند و با عقل آنان مواف  نبود. منکر آن چی هایی بود 
نیه   در این عبارت معیار منکر دانستن حدیث، مخالفت با عقل بیان شده است. بهبهانی

گفته است:   درباره نسبت دادن لفظ منکر 
که چه بسا مسأله ای الاهراو قدما در مسائل اصولی اختالف نظر داشتند؛ به طوری 

کفههر و غلههو قضههیه یهها کههه دیگههری آن را فاسههد و  ای در نهه د یکههی حتمههی، در حههالی 
کیر از همینمی  47جا باشد.دانست و چه بسا منشأ روایت منا

                                                      
 .151، ص1، جعدة األصول .45

 .144، ص1، جطرائف المقال فی معرفة طبقات الرواة .46
 .40، صتعلیقه علی منهج المقال .47
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که از عبنکته کهه قهدما در صهورتی حهدیهی را ارت بهبهانی برداشت میای  شهود، ایهن اسهت 
که خالف آن در ن دشان وجود داشته باشد.منکر می که حاوی مسأله عقیدتی باشد   دانستند 

 نمونه سوم: 
آن را حهدیهی منکهر و علهت  48غضایری ذیل حدیهی درباره دعا برای برادر مامن غایهب،ابن

کههه از حههدیث پیداسههت، احتمههاالو  49مهها  دانسههته اسههت.آن را نسههبت دادن دروز بههه ا آن چنههان 
کههه از لسههان امهها منظههور ابههن کههه  غضههایری از دروز، آن بخههش از حههدیث باشههد  کههرده  نقههل 

کردن برای بهرادر در خفها را صهد هه ار برابهر مهی دههد. بها توّجهه بهه ایهن حهدیث خداوند ثواب دعا 
گفههت حههدیث منکههر در نهه د ابههنمههی کههرب و دروغههی بههه  هیغضههایری حههدیتههوان  کههه در آن،  بههوده 
 هههای غریههب و داسههتان طههوالنی از ائمهههگههر غلههو و معجهه هنسههبت داده شههده یهها بیههانائمههه

که  مطاب  شأن اما  نیست و در ن د آنان، مشهور و مألوف نبوده است. باشد 
 نمونه چهارم: 

که در آن، اراره برخی احادیث را  نسهبت داده و  مهکه فضایلی به ائ -در ضمن حدیهی 
عاّلمهه مجلسهی بهر ایهن  50منکر دانسته و سهوزانده اسهت. -توانایی فهمشان برایش مشکل بوده 

 باور است: 
که در آناراره احادیهی را منکر می ذکر شده بود  ها، فضایلی برای ائمهدانست 

 ههها را نداشههت. بههه همههین خههاطر امهها  بههاقرکههه عقلههش توانههایی تحّمههل و درک آن
                                                      

ّی  44، صفههالح السههائل و نجههاح المسههائل .48 ههر  ْکبی ع  ّلی ههی الّتی وسی ونی ْبههن  م  ههار  وت  هی ههد  ههْیخ  الّصی ههی الّشی لی ی    اد  ْسههنی ل  یههه  ب  ْرو 
ی
سی اهلل   -: أ ههّدی قی

ری اهلل  ضی  ّوی ه  وی نی وحی ه  ر  یحی ان ی   -ر  ْفوی دی الّصی ْحمی
ی
د  ْبن  أ ّمی حی ا م  نی ثی ّدی : حی الی ، قی ّی  ْین  سی د  اْلح  ّمی حی د  ْبن  م  ّمی حی د  ْبن  م  ّمی حی ْن م  ا عی نی ثی ّدی : حی الی ، قی

ْبهد  اهلل  ْبهن  ج   عی ْرت  ب  هری : می هالی ان  قی هنی ْبهد  اهلل  ْبهن  س  هْن عی ، عی ه  ّد  ْن جی ، عی یه  ب 
ی
ْن أ ب ی، عی

ی
هْیخاو أ هانی شی کی ا وی  هفی هی الّصی لی مهاو عی ائ  هه  قی ْیت 

ی
أ ری ب  فی ْنهدی

 ، ن  الی نی ْبنی ف  الی ن ف  ّمی ه  ، الّلی ن  الی نی ْبنی ف  الی ن ف  ّمی ه  : الّلی ه  ائ  عی ی د  ول  ف  ق  و وی یی ْدع  ه  یی ْیت 
ی
أ ری ، فی یراو ب 

، کی ةو ْثهری کی ْم  هه  ْحص 
 
هْم أ ا لی ن  می الی نی ْبنی ف  الی ن ف  ّمی ه  الّلی

ّمی  لی ای فی ف  ْوق  ْن می نی م  ْحسی
ی
او أ فی ْوق  ّ   می ری قی

ی
ْم أ ن لی ْبدی اهلل  ا عی : یی ه  ْلت  لی ، ق  می ّلی ی  ا سی هر 

ی
ها اّل هی: می هالی ل  قی ، فی ةو هدی اح  هةو وی ّلی ْیهای خی لی ْمهت  عی قی هی نی ّن 

ی
 أ

ی
اّل   

ْس 
ی
ْم أ ان ای وی لی ْخوی ْن    یر  م  ث  ْلکی و ل  ْدع  : تی ه  ْلت  لی ق  ، فی ّیی لی ْمتی عی قی ها نی نی ْوالی ْعت  می هم  ن سی ْبهدی اهلل  ها عی هی: یی الی ل  قی ، فی ْیئاو ای شی ْفس  نی و ل  ْدع  ْعای تی می

تی  اد    الّصی
ی
هأ ها سی ْههل  می ا م  هری ها هی های یی اض  لی همی هان  الّسی ْعنی

ی
هْن أ یی م  هود  ْیب  ن  ْهر  اْلغی

ظی ن  ب  ْام  یه  اْلم  خ 
ی
ا أل  عی ْن دی : می ول  ق  یهای وی یی خ 

ی
هی أ ْلتی ف 

ة   ائی ای م  ْ   لی
ی
اب  أ جی ْستی ی ت  ْدر 

ی
ة  الی أ دی اح  وی  ب 

ةو ونی ْضم  ْعف  می ْلف  ض 
ی
ةی أ ائی کی م  ْتر 

ی
ْن أ

ی
ّبی أ ح 

 
ْم أ لی ه  فی ْهل  ْعف  م  ْلف  ض 

ی
.أ   الی

 .126غضائری(، ص)ابنالرجال .49

هّی  236، ص1، جبصائر الدرجات فی فضائل آل محّمهد .50 ْنط  هن  اْلبی ی ، عی هد  ّمی حی هد  ْبهن  م  ْحمی
ی
ةی : أ اری ری هْن ا  هی، عی وسی هن  ْبهن  م  سی هن  اْلحی ، عی

ر  
ْعفی ب ی جی

ی
ی أ لی ْلت  عی خی : دی الی ْن  قی

ی
ْمهت  أ می هْد هی یهراو قی ث  کی ْیئاو  ا شی ْنهی ی م  ْند  ّنی ع     : ْلت  ، ق  ة  یعی یث  الّش  اد  حی

ی
ْن أ کی م  ْندی ا ع  ی می ن  لی

ی
أ سی فی

ه : وی ل  هالی ا، قی هی قی ْحر 
 
ّمی أ اراو ث  ا نی هی دی لی وق 

 
ْیهث  أ هة  حی کی ئ  الی ْلهم  اْلمی هانی ع  کی ها  هی: می هالی ل  قی ، فی هور  م 

 
یی اأْل هال  هی بی لی هری عی طی خی ها فی ْنهی هْرتی م  ْنکی

ی
ها أ هات  می می هی

ْت  الی ماضg قی ا  الّد  ْسف  یها وی یی د  ف  ْفس  ْن ی  یها می ل  ف  ْجعی  تی
ی
 .أ
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کمهی معرفهت و قّصۀ م کرد؛ ایرا مالئکه به خاطر  الئکه و آد  را برای او خاطر نشان 
کردنهد. امها  بها ایهن بیهان، زاره  شناخت نسبت به آد ، فضیلت و برتری او را انکار 

کمبههود معرفههت و شههناخت حاصههل مههی کههه انکههار ایههن امههور از  کههرد  شههود و را متوّجههه 
کهه بهه آن که انسان، چی ههایی را  گهاهی نهدارد، انکهار شایسته نیست  هها احاطهه و آ

کههه مالئکههه بهها وجههود علههّو شههأن و  کنههد و بایههد در مقهها  تسههلیم بایسههتد و از آنجههایی 
من لتشان از شناخت آد  عاج  بودند، پس عج  و ناتوانی تو)اراره( از معرفت ائمهه 

 51دور و بعید نیست.

 نمونه پنجم: 
کنهد ردی بهه نها  صهندل نقهل مهیو فهصدوت روایتی را از مکالمه میان امها  صهادت شیخ

گرو خشم حضرت زهرا که خشم خداوند را در  دانسته اسهت،  که صندل، صحت حدیهی 
کههه از ایههن روایههت مشههاهده مههی 52دانههد.نفههی و آن را منکههر مههی احادیههث »شههود، لفههظ آن چنههان 

کهه در آن« صهندل»در نه د  -که در روایت به آن اشهاره شهده  -« منکره ، بهه معنهای حهدیهی بهوده 
کههه در ههها و اوصههافی بههه اهههل بیههتفضههایل و وی گههی نهه د راوی، مشهههور و  نسههبت داده شههده 

                                                      
 .282،ص25، جبحار األنوار .51
ْی 383، صاألمالی .52 ا الّشی نی ثی ّدی هّی  ؛ حی ّم  ْیهه  اْلق  وی ابی هی ْبهن  بی وسی ْین  ْبهن  م  سی ّی  ْبن  اْلح  ل  د  ْبن  عی ّمی حی ر  م 

ْعفی و جی ب 
ی
یه  أ ق  هه  اهلل   -خ  اْلفی می ح   –ری

ه ْحیی ّر  یی
هو ذی ب 

ی
ا أ نی ثی ّدی : حی الی از  قی هّ ی یهد  اْلبی ل  هاس  ْبهن  اْلوی ّبی ْیهد  ْبهن  اْلعی ْیهه   -ی ْبهن  ای لی ان  اهلل  عی ْضهوی هی   –ر  ل  هی عی ّم  ا عی نی ثی هّدی : حی هالی ، قی هة  وفی اْلک  ْبهن   ب 

، اس  ّبی ْن عی  اْلعی ، عی ْید  ْین  ْبن  ای سی ْن ح  ، عی م  ال  ْبد  اهلل  ْبن  سی ا عی نی ثی ّدی : حی الی ، قی ر  ْنر  ّی  ْبن  اْلم  ل  ا عی نی ثی ّدی : حی الی هن  قی ، عی هّی  ل  هری ْبهن  عی می ّی  ْبهن  ع  ل 
ر  ْبن  م  

ْعفی ت  جی اد  هب  الّصی ال  هی طی ب 
ی
هّی  ْبهن  أ ل  هْن عی ، عی هّی  ل  هْین  ْبهن  عی سی هن  اْلح  ، عی هْین  سی هّی  ْبهن  اْلح  ل  هْن عی ، عی یهه  ب 

ی
هْن أ ، عی هد  ّمی هْن حی ، عی

ول  اهلل   س  هالی  ری . قی هاک  ر ضی هی ل  ْرضی ا  وی یی هب  ضی غی هب  ل  ْغضی یی ی لی الی عی کی وی تی اری بی ّنی اهللی تی ن   
ة  می اط  ا فی : یی الی ه  قی ّنی

ی
هالی أ قی ، فی ل  هْندی هاضی صی جی : فی
د   ّمی حی ر  ْبن  م 

ْعفی جی یهثی ل  اد  حی
ی
أ ْنهای ب  ها عی وّنی یئ  ج  ابی یی بی ض  الّشی الی ا  ّنی هی ن    ْبد  اهلل  ا عی بی

ی
ا أ هر   : یی ْعفی هه  جی هالی لی قی ، فی ة  هری ْنکی ها م  اکی یی ها ذی : وی می

ّنی 
ی
ْم أ ه  ْثتی ّدی ای حی ّنی

ی
ْنای أ ا عی نی اضی : جی الی ل   قی ْندی ر   صی ْعفی الی جی قی الی فی ا، قی اهی ر ضی ی ل 

ْرضی ةی وی یی می اط  ب  فی
ضی غی ب  ل  ْغضی ن اهللی یی ل  ْندی ا صی : یی

هه ْرضی ن  وی یی ههْام  ه  اْلم  ْبههد  ههب  عی ضی غی ههب  ل  ْغضی یی ی لی ههالی عی کی وی تی ههاری بی ّنی اهللی تی ونی    ههْرو  هها تی یمی ْم ف  ْیههت  وی ْم ری ْسههت   لی
ی
ههالی أ ههی، قی لی : بی ههالی ههاه   قی ر ضی هها ی ل  می : فی

ة   می اط  ونی فی ک  ْن تی
ی
ونی أ ر  ْنک  هالی  ت  قی : فی هالی ا، قی هاهی ر ضی هی ل  ْرضی ا وی یی هی هب  ضی غی هب  اهلل  ل  ْغضی ةو یی نی ْام  ه  g م  تی سهالی  ر 

هل  ْجعی ْیهث  یی هم  حی ْعلی
ی
؛ اهلل  أ

تهو، خشهنود شهود و بهه خشهنودی ن خداوند تبارک و تعهالی بها غضهب تهو، خشهمگین مهیفرمود: ای فاطمه پیامبر
ای بهه گفهت: یها اباعبهداهللن ایهن جوانهان بها احادیهث منکهر و ناشهناخته شهود. پهس صهندلی)فردی( بهه امها  صهادتمی

گفهت: آن اند. پس امها  صهادتسوی تو آمده گوینهد: خداونهد بها غضهب فاطمهه، هها مهیفرمهود: آن احادیهث چیسهت  
کهه  ادتشهود. امها  صهشود و بهه خشهنودی او، خشهنود مهیخشمگین می فرمهود: ای صهندلن آیها بهرای تهو روایهت نشهده 

گفهت: بلهه. شود و با خشنوی او، خشهنود مهیخداوند تبارک و تعالی با غضب بنده مامنش خشمگین می شهود  صهندل 
که فاطمه که خداوند با غضهبش خشهمگین و بها خشهنوی  اما  فرمود: پس چرا منکر این امر هستی  بنده مامنی باشد 

که: او، خشنود شود گفت: خداوند فرموده  گاه». صندل  کجا قرار دهدآ که رسالتش را   «.تر است 
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 شناخته شده نبوده است. 
 قدمای رجالیوناصطالح . منکر در 2-3

 آورده است:« عمر بن توبه»نجاشی در شرح حال 
ك اب فضل )إَا أَزلناه(ف حديثه بعض الیش   53.ء يعرف منه و ينکر، ذكر أصحابنا أن له 

کرده است: این  که منظور نجاشی از منکر چه چی ی است را مجلسی این طور بیان 
یههارات، روایههاتی از  کتههاب ا کههه مشههتمل بههر « عمههر بههن توبههه»شههیخ در  کههرده  را نقههل 

کههه بههه نظههر مههیثههواب یههادی بههرای برخههی اعمههال اسههت  رسههد همههین هههای بسههیار ا
کهههه نجاشهههی قایهههل شهههده در سههه عمهههر »خنان مطالهههب، آن مطالهههب منکهههری اسهههت 

 54وجود دارد.« توبهبن
 بیان نموده است: « أحمد بن علّی أبوالعّباس الرازّی »غضایری در شرح حال ابن

  55ضعیفا، ف م هبه اینتفاق و حديثه يعرف تاینة، و ينکر أخری. كان

کثیر الرقی»کشی نی  درباره   گفته: « داود بن 
ْم، ی ْرَكاسی

َ
ْن أ ُه می ن َ

َ
ُة أ َن  َیْ ُكُر اْلََُُّل یُر می كی َنا ی َعْنُه امْلَ وی   56اْلُُُّلو. َو ََنْد َیْر

کشی استفاده می که منظور آن دو از منکهر بهودن برخهی احادیهث، از عبارات نجاشی و  شود 
که راوی، انحراف مرهبی داشته و مطالب غلوآمی  بیان نموده است.   آن بخش بوده 

کان مخلطا»کشی به نقل از ابن فضال درباره ابوبصیر آورده است:  اما خهویی دربهاره  57؛« نه 
کهه مخله  بهه معنهای منکهر اسهت و احتمهاالو برخهی  منظور از مخل  بودن ابوبصیر تصری  دارد 

فضهال از مخله  بهودن شوشتری نی  مراد ابهن 58فضال، منکر بوده است.روایات ابوبصیر ن د ابن
                                                      

: برخی از احادیث )عمر بن توبه(معروف و برخی منکر است و یاران ما)محدثان معتبر( بهرای او 284، صرجال النجاشی .53
کرده  اند.کتابی درباره فضیلت سوره قدر بیان 

 .403، ص14، جره الفقیهروضة المتقین فی شرح من ال یحض .54
: )راوی( ضعیف است و در مرهب او مطالهب غلهوآمی  وجهود دارد، برخهی از احادیهث او، 43غضائری(، ص)ابن الرجال .55

 معروف و برخی دیگر، منکراست.
کرده408، صرجال الکشی .56 ر غلهو، روایهت اند و از او روایهات منکهری شهامل به: غالیان او را به عنوان یکی از ارکان خود یاد 

 اند.کرده
 .173همان، ص .57
 .90،ص21، جمعجم الرجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواة .58
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گمههان ابههن کههه بههه  کههردن روایههاتی دانسههته  کههه انههد؛ ماننههد ایههنکههر بههودهفضههال منابوبصههیر را روایههت 
فضههال چههون فطحههی بههوده، ائمههه را سههی ده تههن گانههه بههوده، ولههی ابههنابوبصههیر قایههل بههه ائمههه دوازده

که روایهاتی از ابوبصهیر نقهل شهده ها به شمار آورده یا ایندانسته و عبداهلل افط  را نی  ج ض آنمی
  59که وی، ذبی  را اسحات)و نه اسماعیل( دانسته است.

گمههان آنکلبا کههه بههه  کههردن ابوبصههیر بههه مخلهه  بههودن را بههدین معنهها دانسههته  ههها سههی نیهه  مههتهم 
کثهر روایهات ابوبصهیر مربهوط بهه مسهائل  کهه ا کهه از آنجهایی  کهرده، امها بیهان داشهته  کیر روایهت  منا
کلباسهی نیه  منکهر بهودن را قهدحی  فقهی اسهت، ربطهی بهه منکهر بهودن او نهدارد. بنهابراین مرحهو  

کههه بههه مههی شههود و مربههوط بههه مسههائل فقهههی واسههطه روایههات اعتقههادی متوجههه شههخص مههیدانههد 
 60شود.نمی

که صحت حمل لفظ  کیر»آنچه  و قریهب المعنهی بهودن ایهن دو در نه د « التخلهی »بهر « المنها
کههه شههیخ طوسههی در رجههالش دربههاره پیشههینیان را تأییههد مههی علههّی بههن أحمههد »کنههد، آن اسههت 

 ّنهههه یهههروی »ولهههی در فهرسهههتش دربههاره او آورده اسهههت:  61،« ّنههه مخّلههه »گفتهههه اسهههت: « العقیقههی
کیر عربههههی بصههههری »گفتههههه: « عمههههر بههههن عبههههد العزیهههه »همچنههههین نجاشههههی در احههههوال  62«.المنهههها
کشههی دربهههاره او بیههان داشهههته:  63،«مخلهه  کیر»ولهههی  شوشههتری دربهههاره قرابهههت  64«.یههروی المنههها

کیر»و « التخلی »معنایی دو لفظ   گفته است: « المنا
ای آمیختن روایات ثقات بها ضهعفا و همچنهین آمیه ش مهرهب تخلی  در دو معن

که به معنهای خله  روایهات ثقهه  کثر مواقعی  کار رفته است؛ اما در ا حقه و باطل به 
کار رود، حمل  با ضعیف است، به صورت مقید آمده و هرگاه به صورت مطل  به 

کیر می  65شود.بر منا

 : تحلیل
که علمای متقد  رجهالی، اصهطال کنهار « منکهر»ح از آنجایی  فهی »و « غهالی»، «مخله »را در 

                                                      
 .478، ص12، جقاموس الرجال .59
 .357، ص1، جسماض المقال فی علم الرجال .60
 .434، صرجال الطوسی .61
کتب الشیعة و أصولهم و أسماض المصّنفین و أصحاب األصول .62  .285، صفهرست 
 .284، صرجال النجاشی .63
 .451، صرجال الکشی .64
 .478، ص12، جقاموس الرجال .65
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که آنقرار داده« مرهبه ارتفاع یانی  انهد، ها را منکر دانستهاند و همچنین با نظر به احادیث و راو
که عموماو اصطالح منکر در ن د قدما مربوط به حوزه شخصیت علمی راوی یا به دست می آید 

کههه وقتههی شخصههی، روایتههی در مههورد مسههائل بهتههر بگههوییم مربههوط بههه حههوزه عقیههدتی راوی بههود ه 
کهههه نقهههیک همهههان مسهههأله در نههه د دیگهههری وجهههود داشهههت، او را منکهههر اعتقهههادی نقهههل مهههی کهههرد 

کمتهر بهود، وی را می گهر  گر مکرر ایهن مخالفهت ادامهه داشهت، او را غهالی، ولهی ا دانستند؛ حال ا
 دادند.منکر لقب می

ینمنکر در  .2-4  اصطالح متأخر
که راوی آن ضعیف بوده و بها روایهت ثقهه و ضهاب  از منکر را حدیهی میمتأخران مراد  دانند 

عبدالصهمد( نیه  مطهرح بهناین نکته توس  والهد شهیخ بههایی )حسهین 66تعارض داشته باشد.
که تنها یها طریه  داشهته باشهد  67شده است. از نظر شهید ثانی، حدیث منکر حدیهی است 

کنههد.و راوی غیرموّثهه ، آن را مخههالف بهها روایهه گهه ارش  برخههی از محققههان نیهه  آن را  68ت جمعههی 
 69اند.مترادف با مردود و مخالف با معروف دانسته

 : تحلیل
کهه ایشهان سهه معیهار را با تأمل در تعاریف ارائه شهده از سهوی متهأخران، مشهخص مهی گهردد 

تههأثیر داشههتن شخصههیت انههد: الههف( بههرای اطههالت منکههر بههودن بههر یهها حههدیث در نظههر داشههته
عیف بودن وی(؛ ب( مفرد بودن روایت؛ ج( مخالفت آن با ثقهات، مشههور یها جمههور. راوی)ض
بند که مشخص شود آیا متأخران در عمل و هنگا  نقد احادیث نی  به این معیارها پایبرای آن

انهد، بهه برخهی از مهوارد اسهتعمال که در عمهل، معیارههای دیگهری را منظهور داشهتهاند یا اینبوده
 خواهد شد.ها اشاره آن

 نمونه اول: 
کرده، که در مقا  و من لت عهمان مبالغه  که ایهن روایهت، وزز  70شوشتری ذیل روایتی  گفته 

                                                      
 .57، صدراسات فی الحدیث والمحدثین .66
 .110، صوصول االخیار الی اصول االخبار .67

 .84، صالرعایه فی علم الدرایة .68
 .46، صدراسات فی علم الدرایه .69
ّی  310، صاالختصاص .70 ل  هْیل   : عی ضی هْن ف  ، عی ان  هنی هد  ْبهن  س  ّمی حی هْن م  ، عی ّی  ها 

ْال  هْین  الّل  سی هن  ْبهن  اْلح  سی هن  اْلحی ، عی هال  ّجی هد  اْلحی ّمی حی ْبن  م 
: الی ا قی نی اب  ْصحی

ی
ْعک  أ ی بی ن  ثی ّدی : حی الی ر  قی ْعوی

ی
ر   اأْل

ْعفی ب ی جی
ی
ْندی أ انی ع  اد   کی حی هوی ی  ة  وی ه  هابی صی ه  اْلع  هر  ْن هی ل  م  ج  هْی ری هی شی هوی ف  هه  وی ه  هْن ث  ض  م 

ز   زی ری وی ْرقی ْد قی ا قی ذی ل 
، فی انی ْهمی ْکر  ع  ر   ذ 

ْعفی و جی ب 
ی
ه  أ الی لی قی ، فی ائ    ْوت  اْلحی ْن فی هول  م  ق  یی : فی هالی . قی : الی ْلهت  هالی ق  ، قی ز  زی ا اْلهوی ری ول  هی ق  ا یی ی می ْدر   تی

ی
: أ
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کههرده اسههت. پههس منکههر بههودن ایههن  71را نیهه  عهمههانی دانسههته و در مقهها  و من لههت عهمههان مبالغههه 
بهوده  «مخالفت بها اصهول پریرفتهه شهده»و « مخالفت با عقل»حدیث در ن د شوشتری به خاطر 

 است.
 نمونه دوم: 

که مطالب واهی را به پیامبرسید بن آن را  72دهد،نسبت می طاووس نی  ذیل حدیهی 
کهه چههرۀ پیهامبر و اسهال  را  منکر دانسته؛ ایرا از نظهر او، متضهمن معنها و مفهمهومی اسهت 

کرده و عنایت خداوند به پیامبرش را نی  ایر ساال برده است.خدشه  73دار 
  نمونه سوم:

کتاب رجالی  ، ذیهل حهدیهی الدرجات الرفیعه فهی تصهانیف الشهیعهمدنی شیرازی صاحب 
دانهد؛ حهدیث را منکهر مهی 74اسهت، عباس برخالف فتوای علیگر صدور فتوای ابنکه بیان

گران و مریدان حضرت علیکه ابنایرا با توجه این که خهودش بارهها  عباس را از شا دانسته 
کهه مواره سخن از تجلیل و بزرگداشت مقا  اما  بر ابهان رانهده، امکهان آنبه این امر اعتراف و ه

کهرده باشهد، منتفهی  گرفته باشد و خالف حکم او صهادر  چنین شخصی بر اما  در فتوا سبقت 
 75داند.می

کههه اصههطالحات  مخههتل  »، «مضههطرب الحههدیث»یکههی از نویسههندگان معاصههر بیههان نمههوده 
                                                                                                                             

ّبی  س 
ی ْو ألی

ی
انی أ ْهمی ْکر  ع  ْن ذ  ّنی عی ّفی ک  تی ّیا؛ ن د اما  باقرلی ل  که فرد متعصهبی در حهال صهحبت دربهاره عهمهان بهود. پهس  ّنی عی بودیم 

که صدای وزز از پشت دیوار آمد، اما  باقر گفت: آیا می زمانی  گفت نه. امها  فرمهود: دانی این وزز چه میبه او  گوید  
کن یا علی را سب و توهین نما.می  گوید صحبت درباره عهمان را رها 

 .314، ص9، جقاموس الرجال .71

ّنی  :225، ص1، جالطرائههف فههی معرفههة مههراهب الطوائههف .72
ی
ههةی أ شی ائ  ههْن عی ، عی یههه  ب 

ی
ههْن أ ، عی ةی ههْروی ههْن ع  ، عی هها  

شی ههْن ه  ، عی ّی  ْیههد  می ههالی اْلح  قی
ّیی  ب 

ْی  الّنی ع  الّشی ْصنی ه  یی ّنی
ی
ْیه  أ ل   لی ّی  خی انی ی  کی ی  ّتی ری حی ح  ْع س  ْصنی ْم یی .ضی وی لی  ه 

 .73، صالدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه .73

هیی اهلل  61، ص4صحی  البخاری، ج .74 ض  ها ری ّیو ل  ّنی عی
ی
، أ هةی می ْکر  هْن ع  ، عی هوبی ّی 

ی
ْن أ ، عی ان  ْفیی ا س  نی ثی ّدی ، حی ْبد  اهلل  ّی  ْبن  عی ل  ا عی نی ثی ّدی ،  : حی ْنهه  عی

الی  قی اس  فی ّبی غی اْبنی عی لی بی ا، فی ْومو تی قی ّری ّیی حی ب 
ّنی الّنی

ی
ْم أل  ْقه  ّر  حی

 
ْم أ ا لی نی

ی
ْنت  أ ک  ْو  می  -: لی هّلی ْیه  وی سی لی ی اهلل  عی ّلی :  -صی هالی اب  اهلل  »قی هری عی وا ب  ب  هّر  عی « الی ت 

ّی   ب 
الی الّنی ا قی می کی ْم  ه  ْلت  تی قی می  _وی لی ّلی ْیه  وی سی لی ی اهلل  عی ّلی وه  : »_ صی ل  اْقت  ه  فی ینی لی د  ّدی ْن بی گروههی را سهوزاند، ایهن خبهر بهه ابهن  لهی؛ ع«می

گر مهن بهود  آن گفت: ا کهه ماننهد خداونهد عهراب نکنیهد و  سهوزاند ؛ ایهرا پیهامبرهها را نمهیعباس رسید و وی  فرمهود 
کهه در : »طور بر اساس فرمایش پیامبرها همانکشتن آن کسی)مسلمانی( دیهنش را تغییردههد)با شهرای  خاصهی  گر  ا

 بوده است.« را بکشیداحکا  مقرر شده( او 

 .73، صالدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه .75



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
اره 

شم
 ،

 اول

162 162 

نکری  »، «لیس بنقّی الحدیث»، «الحدیث یهانی « منکر الحدیث» و« عرف حدیهه و ی  مربوط به راو
که دارای مرهب فاسدی بوده و ملعهون  در مهرهب هسهتند. نویسهنده دیگهری بها بیهان  76است 

که در موارد استعمال اصطالح  کیر»، «منکر»تتبعی  کرده، بهر ایهن اعتقهاد اسهت « مخل »و « منا
کیر است. کردن منا  77که مخل  به معنای نقل 

 : لتحلی
گهر چهه در تعریهف منکهر بها قهدما با استناد به مهوارد ذکهر شهده، بهه نظهر مهی کهه متهأخران ا رسهد 

تفاوتی دارند؛ یعنی تنها مخالفت با عقل و مشهور را مانند قهدما در اطهالت منکهر بهودن حهدیث 
انهد، ولهی در نهد، بلکهه شخصهیت راوی و مفهرد بهودن روایهت را نیه  مهدنظر داشهتهامدنظر نداشته

که حدیث، مخهالف هن کرده و تنها وقتی  گا  استعمال و نقد روایت به همان شیوه قدما عمل 
 اند. با عقل سیراب شده از شرع و یا مخالف مشهور بوده، روایت را منکر دانسته

یف پیشنهادی2-5  . تحلیل و تعر
را  تهوان حهدیث منکهربا توجهه بهه مهوارد اسهتعمال اصهطالح منکهر در نه د قهدما و متهأخران مهی

کرد: حدیث این حدیهی عمدتا در بهاب مسهائل اعتقهادی اسهت و بها آنچهه « منکر»گونه تعریف 
 در آن مسأله در ن د راوی دیگری، ثابت و قطعی باشد، مخالف باشد.

گروه یا فرقه ای در مورد یا مسأله عقیهدتی به عبارت دیگر، هرگاه رأی و نظر یا شخص یا 
که نظر دیگری را بیان میبر امری باشد، اما یا راوی، روای کنهد، آن روایهت مخهالف بها تی آورده 

حال ممکن است روایت مفرده بوده باشد یا نهه و راوی آن  78اند؛رأی و نظرشان را منکر دانسته
رو امور مرکور، فرقی در منکر دانستن حدیث نداشته؛ ایرا تنها معیهار ثقه بوده یا ضعیف. بدین

انهد؛ نهه تفهرد روایهت و ضهعیف بهودن که حدیث را منکر دانسهتهمخالفت با رأی و نظرشان بوده 
که نه دش بهوده و آن-راوی؛ برای مهال، هرگاه شخصی)محدد هها را رجالی( به واسطه روایاتی 

که علهم ائمهه را مطله  دانسهته، امها را عاری از سهو دانسته و یا این مسلم پنداشته، پیامبر
کهههه سههههو رراوی کهههرده  جهههای  و یههها علهههم ائمهههه را همهههه زمهههانی  ا بهههر پیهههامبرای، روایتهههی را نقهههل 

                                                      
 .70، صمأخر شناسی رجال شیعه .76
 .285، ص2، جسماض المقال فی علم الرجال .77
یهاد  این امر میان رجالیهان اههل سهنت نیه  وجهود داشهته و بهه عنهوان، مههال، ذهبهی )از رجالیهان اههل سهنت(، .78 کمیهل بهن ا

را بهه دلیهل  (281، صرجهال ابهی داود( و خهواص آن )80، صرجهال الطوسهی( )صحاب امیرالمهامنین علهینخعی )از ا
 (.415، ص3، جمی ان االعتدال فی نقد الرجال، منکر الحدیث نامیده است )ذکر روایات متعدد به نفع اما  علی



ت 
الحا

ا 
ال ا

تعم
و اس

عنا 
ور م

ی ت 
اکاو

و
«

»و « شاذ
نکر

م
» ... 

 

 

163 

کهه راوی  ندانسته، روایت وی را تنها به خاطر مخالفت منکر دانسته است؛ حال فرقی نداشهته 
 ثقه بوده یا ضعیف و یا روایت وی مفرد بوده یا متابع هم داشته باشد.

 . تحلیل و بررسی نهایی3

کههه هههم در دانههش رجههال از سههوی اصههطالحات شههاذ و منکههر از جملههه اصههطالحاتی هسههت ند 
گرفته شده انهد و ههم از جانهب ناقهدان حهدیث بهرای روایهات و رجالیون برای وصف راویان بکار 

ها، این دو اصطالح نشانه ضعف هستند. وقتی عالم رجالی، یا راوی در هر دوی این دانش
کهرد، همچنهین تهوان بهر وی اعتمهاد کنهد، نشهانگر ضهعف راوی اسهت و نمهیرا منکر معرفی مهی

کههرده گههر عههد  اعتمههاد بههه آن انههد، بیههانوقتههی روایتههی را ناقههدان حههدیث، شههاذ و منکههر توصههیف 
 حدیث است. 

شهود که وقتی در تعاریف این دو اصطالح به درستی نظهر شهود، بهه خهوبی روشهن مهیدیگر آن
 کههه معیههار و مههالک در اطههالت ایههن دو اصههطالح چههه از جانههب رجههالیون و چههه ناقههدان حههدیث،
یههان  یههابی یهها راوی، او را بهها راو معیههار مقابلههه و مقایسههه اسههت؛ یعنههی عههالم رجههالی در مقهها  ارا
گههر روایههات وی بهها روایههات بزرگههان و سههرآمدان روایههت،  کههرده و ا مشهههور و شههناخته شههده، مقایسههه 
گر روایاتش با راویان مشهور همخوانی  کرده، اما ا همخوانی داشته، وی را ضاب  و متقن معرفی 

کردهنداش گر روایت وی در حوزه فقه و احکها   ته باشد، وی را منکر یا شاذ معرفی  است. حال ا
گهر  که با حکم فقهی مشهور در تضاد بوده، وی را شهاذ و ا کرده  بوده و راوی، حکمی فقهی بیان 
روایهههت نقهههل شهههده از وی در حهههوزه اعتقهههادات بهههوده و روایهههت اعتقهههادی منقهههول از او بههها روایهههت 

شههده از سههوی بزرگههان مههرهب همسههویی نداشههته باشههد، وی را بهها تعههابیری چههون اعتقههادی نقههل 
کیر»، «منکههر» کیر»، «فههی احادیهههه منهها معرفههی « یعههرف حههدیث و ینکههر»و « کههل مهها یههروی عنههه منهها

 اند. کرده
کرده کهه وقتهی روایتهی در اختیارشهان بهوده ناقدان نی  به همین شیوه عمل  اند؛ بدین صورت 

گهر روایهت مشهابه برآمده به شیوه استقرا درصدد که آیا این روایت مشابه دیگری دارد یها نهه  ا اند 
کرده گهر تضهاد داشته، آنگاه توجه  که این روایات بها ههم هماهنه  هسهتند یها تضهاد دارنهد؛ ا اند 

کههرده یههان نظههر  کههه مشهههورتر و مههورد اعتمههادتر بههوده، روایههتش را داشههته، آنگههاه بههه راو انههد و آن راوی 
که ضعیفصحی  و راوی دی تری از راوی مشهور بوده، روایتش را شهاذ تر و در درجه پایینگری 

کرده  اند.یا منکر معرفی 
به عبارت دیگر، رجالی برای اطالت این اصطالحات بهر راوی، بهه روایهات منقهول از وی نظهر 
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یهکرده در صورت عد  همخوانی با روایت بزرگان، وی را شاذ یها منکهر نامیهده اب انهد. ناقهد و ارا
کننهدگان و درجهه اعتبهار آن هها نظهر حدیث نی  برای اطالت اصطالحات شاذ و منکهر بهه روایهت 

کهههه معهههروفکههرده و راوی تهههر را شههاذ یههها منکهههر تههر اسهههت، روایهههتش را صههحی  و راوی ضهههعیفای 
کرده است.   توصیف 

که آیا طبه  که در این پژوهش انجا  شد، بررسی موارد استعمال این اصطالحات بود   آنچه 
کهه در نمونههتعاریف موجود در دانش رجال و درایه است یا خیهر  امها همهان ههای بهاال ذکهر طهور 

که اصطالح شاذ مربوط به فقه و احکا  شرعی بوده، یعنی با تتبهع چنهدباره  شد، به دست آمد 
گفته باشهند، بلکهه  که یا روایت اعتقادی ضعیف را شاذ  نگارندگان، هیچ جا مشاهده نشد 

کار برده بودند، مربوط به حکمی فقهی بود.هر جا این ا  صطالح را به 
کهه روایهت شهاذ دیگر آن که در تعریف روایت شاذ در دانش درایهه و مصهطل  الحهدیث آمهده 

کهههه راوی آن موثههه  بهههوده و مخههههالف روایهههات دیگهههر باشهههد؛ امههها بههها توجههههه  روایتهههی اسهههت مفهههرد 
کتههابجسههت   از طریهه  نههر  اف ارهههای هههای معتبههر مههرتبوجههوی نگارنههدگان در متههون تمههامی 

که برخی از آنتخصصی مرتب  و با توجه به مشاهده نمونه ها در باال اشهاره شهد، های بسیاری 
که ناقدان حدیث، آن کهه به دست آمد، روایاتی  ها را شاذ دانسته بودند همیشه این طهور نبهوده 

کهه شهاذ معرفهی شهدراوی ه، راوی آن ضهعیف شان ثقهه باشهد، بلکهه در خیلهی از مهوارد، روایتهی 
کههه روایههت شههاذ، راوی آن ثقههه اسههت بهها بههود. پههس ایههن کتههب درایههه آمههده  کههه در تعریههف شههاذ در 

کثهر مهوارد  مشاهده موارد استعمال چنین چی ی در عمل اتفهات نیفتهاده، بلکهه روایهت شهاذ در ا
گفتهه شهده روایهتبه عبارت دیگر، این 79راوی آن نی  شاذ بوده است.  که در یها مههل معهروف 

شاذ اتفات نیفتاده، مگر از جانب راوی شاذ دقیقان در عمل همهین اتفهات افتهاده یعنهی روایهات 
کثرا دارای راویان شاذ بوده  80اند.شاذ، ا

کهه در ایهن تحقیه   درباره اصطالح منکر نی  دقیقا همین طور است. به عبهارت دیگهر، آنچهه 
گرفته این ی اطهالت ایهن دو اصهطالح، معیهار که معیار و مالک چه رجالی و چه ناقد بهراصورت 

یههان مشهههور  مقابلههه و مقایسههه بههوده و وقتههی راوی یهها روایههت در مقایسههه بهها روایههات مشهههور یهها راو
 سنخیتی نداشته، مشمول این الفا  شده است. 

                                                      
که روایت شاذ، اصالو دارای سهندی مسهند نیسهت؛ چهه. 79 تههریب کهه راوی آن ثقهه باشهد )برسهد بهه آن مواردی نی  وجود دارد 

 (.226، ص2، جاألحکا 

 .77، ص9همان، ج .80
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کهه ههر دوی ایهن اصهطالحات به تعبیهری دیگهر، آنچهه در مهوارد اسهتعمال اتفهات افتهاده، ایهن
یانشهههان ضهههعیف هههها مهههدخلیت داشهههته و ههههر دوی آنر آنمعیهههار مخالفهههت بههها مشههههور د هههها راو

کهه بوده اند؛ یعنی هم راوی روایت منکر ضعیف است و هم راوی روایت شاذ و ایهن طهور نبهوده 
کهه در مهوارد اسهتعمال  راوی روایت شاذ موث  و راوی روایهت منکهر ضهعیف باشهد. تنهها تفهاوتی 

ر حههوزه احکهها  و اصههطالح منکههر در حههوزه کههه اصههطالح شههاذ دبههین ایههن دو اصههطالح بههود، ایههن
 اعتقادات بود.

گفهت ایهنبا این توضیحات می گهر توان  گفتهه شهده روایتهی شهاذ اسهت، ا کتهب فقههی  کهه در 
شود، چون راوی آن ثقه است، صحی  نیست؛ ایهرا در روایتی مخالفش نباشد، به آن عمل می

بهههود مخالفهههت نیههه  مهههوارد متعهههددی، راوی روایهههت شهههاذ ضهههعیف اسهههت و حتهههی در صهههورت ن
    شایستگی عمل نداشت؛ ایرا در بسیاری از موارد راوی روایت شاذ، ضعیف است.

 نتایج پژوهش
 توان در قالب چند نکته بیان داشت:برآیند مباحث مطرح شده در این پژوهش را می

کهه دو وی گهی داشهته اسهت: در ن د قدما به خبری اطهالت مهی« شاذ». اصطالح 1 تفهّرد »شهده 
مشههور فتهوایی و عملهی و یها مشههور روایهی( امها اصهطالح «) مخهالف بها روایهات مشههور»و « نقل

گرشته، وی گهی در ن د متأخرین به خبری اطالت می« شاذ» که عالوه بر دو وی گی  وثاقهت »شده 
 را نی  دارد.« راوی
که« منکر». اصطالح 2 کهار رفتهه: الهف( حهدیهی اعتقهادی  ه در آن، در ن د قدما در دو معنا به 

انهد کهردههها ذکهر هها و معجه ات غریهب را بهرای آندروز بسته شده یا فضایل، وی گی به ائمه
کهه در آن هها خله  و آمیختگهی وجهود که عقل راویان، توانایی فهم آن را نداشت؛ ب( احادیهی 

در ن د رجالیون متأخر معنایی قریب به اصطالح مختل  داشته و « منکر»داشت. اما اصطالح 
که دارای انحهراف مهرهبی بهوده یها مهرهب حقهه را بها مهرهب باطهل بهه ههم آمیختهه، بر راوی ای 

 شود.اطالت می
. متهههأخرین ههههر چنهههد در جهههدایی منکهههر و شهههاذ بهههه وثاقهههت و عهههد  وثاقهههت راوی تمّسههها 3

گههر غیههر ثقههه باشههد، آن را منکههر جسههته گههر راوی ثقههه باشههد، حههدیث را شههاذ و ا کههه ا انههد؛ بههه طههوری 
کههردهانههنامیهده کههه تفهّرد نقههل داشههته و د؛ امها در عمههل، بههه همهان شههیوه قههدما عمهل  انهد و حههدیهی 

که ثقه باشد یا نباشد.و دیگر توّجهی به ناقل آن نکرده مخالف مشهور بوده را شاذ نامیده   اند 

کهرده. بهه نظهر مهی4 کهه معتقهد رسهد متهأخرین، قیهد ثقهه و غیهر ثقهه را از آن جههت اضهافه  انهد 
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تههر باشههد، شههروذ حههدیث بیشههتر چههه راوی حههدیث مفههرد و مخههالف بهها مشهههور، موثهه  بودنههد هههر
کثههرت نقههل مههی گههر سلسههه سههند حههدیهی صههحی  و افههراد آن موثهه  باشههد، بایههد از  شههود؛ ایههرا ا

کههه از افههراد موثهه  نقههل شههده و مخههالف بهها مشهههور اسههت، پههس برخههوردار مههی شههد؛ امهها از آنجههایی 
 شروذ آن بیشتر است. 

 کتاینامه
تصاص، محمد بن محمد مفید، قم: الماتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید، چا  اول، اإلخ _

 ت.1413
کنگره شیخ مفید، چا  اول، اإلفصاح فی اإلمامة _  ت.1413، محمد بن محمد مفید، قم: 

 ش.1376، چا  ششم، کتابچی ، محمد بن علی صدوت، تهران:األمالی _

 ت.1403نا، چا  دو ، ، محمد باقر مجلسی، بیروت: بیبحار األنوار _
ی اهلل علههیهم _ ، محمههد بههن حسههن صههفار، تحقیهه : بصههائر الههدرجات فههی فضههائل آل محّمههد صههلّ

، چهههها  کوچههههه بههههاغی، قههههم: مکتبههههة آیههههة اهلل المرعشههههی النجفههههی محسههههن بههههن عباسههههعلی
 ت.1404دو ،

 تا.، محمدباقر بهبهانی، تحقی : محمدحسن قزوینی، بیتعلیقه علی منهج المقال _
، محمهههدبن حسهههن طوسهههی، تحقیههه : حسهههن الموسهههوی خرسهههان، تههههران: حکههها تههههریب األ _

 ت.1407دارالکتب االسالمیه، چا  چهار ، 
یههة _ کنگههره شههیخ مفیههد، جوابههات أهههل الموصههل فههی العههدد و الرؤ ، محمههد بههن محمههد مفیههد، قههم: 

 ت.1413چا  اول، 
عهات، ، هاشم معروف حسنی، بیروت: دار التعارف للمطبودراسات فی الحدیث والمحدثین _

 ت.1398چا  دو ، 
کبر غفاری، بیدراسات فی علم الدرایه _  ش.1369نا، چا  اول، جا: بی، علی ا
احمهد مهدنی، بیهروت: موسسهه الوفهاض،  بهنخهان ، علهیالشهیعه طبقهات فهی الرفیعهه الدرجات _

1983.  
، احمد بن حسین ابهن الغضهائری، تحقیه : محمهد رضها حسهینی، قهم: دار الحهدیث الرجال، _

 ش.1364،چا  اول

احمهههد بهههن علهههی نجاشهههی، قهههم: موسسهههه النشهههر االسهههالمی، چههها  ششهههم، رجهههال النجاشهههی،  _
 ش.1365
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 ت.1342، حسن بن علّی بن داود حلی، تهران: دانشگاه تهران، چا  اول، الرجال _
کشی، حسنرجال الکشی _ مصطفوى، مشهد: ماسسه نشر دانشهگاه مشههد،  ، محمد بن عمر 

 ت.1409چا  اول، 

محمدبن حسن طوسی، تحقیه : جهواد قیهومی اصهفهانی، قهم: ماسسهة النشهر ، الطوسی رجال _
 ش.1373، چا  اول، االسالمی التابعة لجامعة المدرسین

، شههریف مرتضههی، تحقیهه  : السههید مهههدی الرجههائی، قههم: دار القههرآن رسهائل الشههریف المرتضههی _
 ت.1405الکریم، 

حقیه : عبدالحسهین محّمهدعلی الهدین بهن علهی شههید ثهانی، ت، ایهنالرعایه فی علهم الدرایهة _
کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی،   ت.1408بقال، قم: 

، محمهدتقی مجلسهی، تحقیه : حسهین موسهوی روضة المتقین فی شرح من ال یحضهره الفقیهه _
کوشانبور، چا  دو ،   ت.1406کرمانی، قم: ماسسه فرهنگی اسالمی 

کلباسی، تحقیه : سهیسماض المقال فی علم الرجال _ ینهی، قهم: ، ابوالهدی  دمحمد حسهینی قزو
 ت.1419العصر للدراسات االسالمیه، چا  اول،  موسسه ولی

، محمههد بههن  سههماعیل بخههاری، تحقیهه : محمههد زهیههر بههن ناصههر الناصههر، صههحی  البخههاری _
 ت.1422دمش : دار طوت النجاة، چا  اول، 

 ت.1400، علی بن موسی ابن طاووس، قم: چا  اول، الطرائف فی معرفة مراهب الطوائف _

، سیدعلی بروجردی، تحقی : سهیدمهدی رجهائی، قهم: طرائف المقال فی معرفة طبقات الرواة _
 ت.1410مکتبة آیة اهلل العظمی المرعشی النجفی، چا  اول، 

، محمدبن حسن طوسی، تحقی : محمهد رضها انصهاری، قهم: انتشهارات سهتاره، عدة األصول _
 ت.1417چا  اول، 

کتهاب، چها  اول،  علیفالح السائل و نجاح المسائل،  _ بن موسی ابن طهاووس، قهم: بوسهتان 
 ت.1406

کتب الشیعة و أصهولهم و أسهماض المصهّنفین و أصهحاب األصهول، محمهدبن حسهن  _ فهرست 
 ت.1420نا، چا  اول، طوسی، تحقی : عبدالعزی  طباطبایی، قم: بی

 ، محمههدتقی شوشههتری، تحقیهه : موسسههه النشههر االسههالمی التابعههه لجماعهههقههاموس الرجههال _
 ت.1415المدرسین، قم: دفتر انتشارات اسالمی، چا  اول، 

، محمد بن یعقوب فیروزآبادی، تحقی : مکتب تحقی  التراد فی ماسسة القاموس المحی  _
 ت.1426الرسالة، بیروت: ماسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوایع،چا  هشتم، 
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اشهرف: مدرسهة دار  ، سید ابوالقاسهم خهوئی، تحقیه : سیدرضها خلخهالی، نجهفکتاب الحج _
 ش.1364العلم، 

 ت.1414سو ، منظور، بیروت: دار صادر، چا  الدین ابنجمال لسان العرب، _
، رسهههههههول طالییهههههههان، قهههههههم: موسسهههههههه علمهههههههی فرهنگهههههههی شناسهههههههی رجهههههههال شهههههههیعهمأخهههههههر _

 ش.1381دارالحدیث،
، حسههههین بههههن محمههههدتقی نههههورى، قههههم: ماسسههههة آل مسههههتدرک الوسههههائل و مسههههتنب  المسههههائل _

 ت.1408ل، ، چا  اوالبیت

، احمد بن محمد فیهومی، بیهروت: المکتبهة العلمیهة، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر _
 تا.بی

نها، چها  جها: بهی، سهید ابوالقاسهم خهوئی، بهیمعجم الرجال الحدیث وتفصهیل طبقهات الهرواة _
 ت.1413پنجم، 

وت: دار فههارس، تحقیهه : عبههد السههال  محمههد هههارون، بیههر، احمههد ابههنمعجههم مقههاییس اللغههة _
 ت.1399الفکر، 

 ، عبداهلل مامقانی، تحقیه : محّمهد رضها مامقهانی، قهم: ماسسهة آل البیهتمقباس الهدایة _
 ت.1411إلحیاض التراد، چا  اول، 

، عبدالصمد بن بکر بهن ابهراهیم آل عابهد، مجلهة جامعهة «مقدمة فی نقد الحدیث سنداو و متناو  _
 ت.1430، 48ا  القری، شماره

کبر غفهاری، قهم: دفتهر انتشهارات یهمن الیحضره الفق _ ، محمد بن علی صدوت، تحقی : علی ا
 ت.1413، چا  دو ،اسالمی وابسته به جامعه مدرسین

 ت.1410جا: مکتبة الکوثر، ، مصطفی اعظمی، بیمنهج النقد عند المحدثین _
تحقی  علی محمد بجاوی، بیروت:  ،، محمد بن احمد ذهبیمی ان االعتدال فی نقد الرجال _

 ت.1382ارالفکر، د
، یحیههی بههن سههعید، تحقیهه  نورالههدین واعظههی، ن هههة النههاالر فههی الجمههع بههین األشههباه و النظههائر _

 .ت1386، نجف: مطبعة اْلداب
 تا.جا: نشر المعشر، بیسید حسن صدر، تحقی : شیخ ماجد، بی نهایة الدرایة، _
کتابخانه اما  امیرالما الوافی، _ کاشانی، اصفهان:  ، چا  اول، منینمحمد محسن فیک 

 ت.1406

، حسین بن عبد الصمد عاملی، تحقی : سید عبد اللطیف وصول االخیار الی اصول االخبار _
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 ت.1041کمرى، قم: مجمع الرخائر االسالمیة، کوه




