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چکیده
در علم رجال و دانش جرح و تعدیل برای دستیابی به احادیث معتبر ،اسناد روایات بررسی میشود.
اندیشهوران رجالی ،برای اعتباریابی اسانید و داوری درباره هر یک از راویان ،الفاظ و اصطالحات خاصی
پدید آوردهاند .بر سر معنا و داللت برخی از این اصطالحات ،اختالفنظرهایی وجود دارد .ازاینرو ،بهره
گیری از مطالعات معنایی در بازنگری معنای داللی اصطالحات میتواند روشی كارآمد برای بررسی اسانید
باشد .رویکرد اصلی این پژوهش ،شناخت مفهوم دقیق اصطالح «منکرالحدیث» و تحلیل مراتب و درجات
آن بر منحنی اصطالحات جرحوتعدیل است .اندیشمندان علم رجال درباره معنای داللی این اصطالح و
اطالق آن بر جرح راوی ،ضعف روایات و یا هر دو معنای ذكرشده ،دارای اختالف دیدگاه هستند؛ به همین
دلیل ،ابهام فراوانی در زمینه درجهای كه این اصطالح از آن حکایت میكند ـ یعنی زیاد ،متوسط یا كم ـ
وجود دارد .در این مقاله كوشیدهایم ضمن نزدیک كردن آراء مختلف به هم ،مرتبه این اصطالح را نشان
دهیم و حدود داللی آن را ترسیم نماییم.
واژگان كلیدی :علم رجال ،جرح و تعدیل ،اصطالحات رجال ،منکرالحدیث ،داللت ،مرتبه.

 .1دانشآموخته دانشگاه فردوسي مشهد (نويسنده مسئول)ta.em1387@gmail.com /
 .2دانشيار دانشگاه فردوسي مشهدa.jalaly@um.ac.ir /
 .3دانشيار دانشگاه فردوسي مشهدabbasesmaeely@yahoo.com/
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 -1مقدمه
دانش جرح و تعدیل ،دانشی است که در حدیثشناسی و از آن طریق در استنباط احکام و
استخراج معارف اصیل دینی تأثیر بسزایی دارد .اساس و بنیة این دانش ،شناسایی حدیث صحیح
از سقیم و مقبول از مردود است .این دانش یکی از شاخههای پر اهمّیّت علم حدیث و از فروع
دانش رجال است که نقشی کاربردی در شناسایی حاالت مختلف راویان اعم از جرح و یا تعدیل
آنان را بر عهده دارد (حماده ،1429 ،ص .)12در جرحوتعدیل با الفاظ و اصطالحات مخصوصی
که مراتب و درجات متفاوتی از جرح و یا تعدیل را دارا میباشند ،به نقد حال راویان پرداخته
میشود (ابن ابی حاتم  ،1371 ،ج ،1ص .)2این اوصاف و الفاظ به سبب آنکه داوریهای منفی
و یا مثبت رجالیان دربارة هر صنف از راویان را ارائه میکند موجب استنباط مردود یا مقبول
بودن روایات آنها میشود.
نزد حدیث پژوهان ،جرح به معنای ظهور وصفی است که یا عدالت راوی را مخدوش می
کند و یا با ایجاد خلل در حفظ و ضبط او سبب تضعیف راوی و عدم مقبولیت روایات او
میگردد .در طرف مقابل ،تعدیل راوی نسبتی است که معدِّالن به راوی میدهند تا او را به ملکة
تقوی و ضبط بشناسانند (حماده ،1429 ،صص .)20-19ازاینرو ،میتوان گفت که دانش
جرحوتعدیل به مثابة ترازویی است که از سوی صاحبنظران برای سنجش راوی و یا روایات
او استفاده میشود.
محققان عرصة حدیث به دانش جرحوتعدیل اهمّیّت فراوان دادهاند و کوشیدهاند تا با مقایسه
و تحلیل الفاظ و اصطالحات رجالی و حدیثی ،مفهوم آنها را تبیین نمایند .البته در این کوششها
اغلب بیتوجهی بارزی به بررسی کاربردی (مصداقیـمیدانی) اصطالحات شده است .موضوع
این مقاله ،مطالعه ،بررسی کاربردی و تحلیل معنایی اصطالح منکرالحدیث در کاربرد است .آرای
اهلفن دربارة داللت این اصطالح بر جرح شخص راوی ،یا فقط روایات او مختلف و یا بعضاً
متخالف است .در این نگاشته بر آنیم تا با واکاوی آراء و بررسیهای مصداقی اصطالح مزبور
ضمن مهندسی معنایی و بررسی هندسه داللی آن ،مفهوم اصطالح منکرالحدیث را با حرکتی
ساختگرا و برخاسته از مفهومی تنشی و پویا ،ورای آراء متشتتِ موجود ،بازیابی کنیم .اینگونه
با بررسی نمونهها و مصادیق ،شاخصههای اصلی این اصطالح ارزیابی میشود؛ بدین شکل ،در
نتیجه ،داللت روشنی از اصطالح مورد نظر دریافت میگردد و منحنی داللت آن بر جرح یا
تعدیل راویان ،درجة ضعف روایات آنان و درجة مفهومی و مرتبة داللی آنان را میتوان بر نمودار
اصطالحات و الفاظ جرحوتعدیل ـ که فراز و فرودی داردـ ترسیم نمود.
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 -2مفهومشناسی اصطالح «منکرالحدیث»
 -1-2معنای لغوی 
واژه «منکر» برگرفته از ریشه «ن ک ر» به معنای ناشناخته و مردود است و بر وضعیتی داللت
میکند که زبان آن را تصدیق نمیکند و قلب آن را نمیپذیرد (ابن فارس ،1404 ،ج ،5ص.)476
این واژه که مفاهیم خدعه ،حیله و زیرکی (ابن منظور ،1405 ،ج ،5ص /232فراهیدی،1409 ،
ج ،5ص )355را در خود نهفته دارد ،بر امور قبیح ،مکروه و یا حرام داللت میکند (طریحی،
 ،1395ج ،3ص )510و در مفاهیم انکار ،ردّ ،عدم قبول و تکذیب بهکار میرود (جوهری،1376 ،
ج ،2صص.)837-836

 -2-2مفهوم اصطالحی
«منکرالحدیث» یکی از متداولترین اصطالحات جرحوتعدیل بهویژه در نزد رجالیان اهل
سنّت است .این اصطالح صفتی منفی برای راویان حدیث است؛ زیرا بر افرادی اطالق میشود
که ممارستهای کم و ناچیزی در این حوزه دارند و ازاینرو فاقد اهلیت الزم بهحساب میآیند
(ابن عساکر ،1419 ،ج ،66ص .)17چنین افرادی حفظ حدیث را بهخوبی وجهه همت خود
نساختهاند و از روی حافظه خود به ذکر حدیث نمیپردازند (بستوی ،1420 ،ص.)173
در میان اندیشمندان حدیث پژوه درباره داللت اصطالح مزبور بر قدح و جرح راوی و یا
روایات او ـ با توجّه به گستردگی و فراگیری دامنه معنای اصطالحی آن ـ اختالف دیدگاه وجود
دارد .برای «منکر» بهعنوان وصفِ نوع خاصی از حدیث ،تعاریف مختلفی ارائه شده است:
 )1برخی حدیث منکر را مقابل «معروف» 1قرار دادهاند (خالدی ،بیتا ،ص .)32
 )2برخی بر اساس تعریفی که از حدیث شاذّ 2ارائه میشود ،حدیث منکر را در کنار حدیث

«شاذّ» نشاندهاند و در مجموع این دو را یکی دانستهاند (ابن دقیق العید ،بیتا ،ج ،1صص .)7-6
 )3برخی دیگر حدیث منکر را مرادف با حدیث مردود دانستهاند (غفّاری ،1384 ،ص .)45
آراء پراکندهای که آورده شد ،ماهیّت نزولی این اصطالح را مینمایاند و نشان از مراتب و

درجات مختلف معنایی این اصطالح دارد .

 .1معروف ،حديث مشهوري است كه نزد اهل حديث کموبيش شناختهشده و نامدار است (غفّاري ،1384 ،ص .)45
 .2حديث شاذ ،حديثي است كه از يک طريق خاصّ ،خمالف روايت مجاعيت که مهان حديث را آوردهاند ،نقل بشود.
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 )4در تعریف متفاوت دیگری ،ابن صالح ،قائل بهتفصیل شده و منکَر را دو نوع دانسته است:
ألوّل هو املُنفرِدُ املُخالِفُ ملّا رِواهُ الثِّقات ...و الثّاين هُو الفَرد الَّذِي ليس فِي
«املُنكَر علي قِسمَني ... :ا َ
راويهِ مِن الثّقةِ و اإلتقان ما حيتملُ معه تفرده»( 1ابن صالح ،1397 ،ص .)80عدهای این دو نوع

تعریف را از مشهورترین تعاریف ارائه شده برای حدیث منکر دانستهاند (علوان ،بیتا ،ص .)51
 )5در همین راستا و در تعریف دیگر ،انفراد راوی و تفرَّد روایت بهعنوان شاخصه حدیث
منکَر ،مورد تأکید قرار گرفته است« :املُنكَر هُو ما انفَرِدُ الرّاوِي الضَّعيف بِهِ و قَد ُيعَدُّ مفردُ الصَّدوق
ف خمالفًا ملا رِواهُ
منكَرًا»( 2ذهبی ،بیتا ،ص .)9همچنین در اینباره گفتهاند« :املُنكَر هُو ما رِواهُ الضَّعي ُ
مَن هُو أويل منهُ ِمنَ الثِّقاتِ»( 3زاهدی ،بیتا ،ص .)12در این توضیح دو عنصر راوی و روایت در
تعریف منکَر لحاظ شده است .
با توجه به اشتمال مفهوم «منکر» بر دو عنصر «راوی» و «روایت» و انحصار و اطالق «منکر»
بر لفظ «حدیث» چنین میتوان استنباط که در این اصطالح ،بیشتر ،حدیثِ راوی عنصر محوری
است و توجّه به راوی ،امری تبعی و مکمّل است .همچنان که برخی اصطالح «منکر» را از الفاظ
جرحِ مربوط به راوی 4دانستهاند؛ بدین معنا که ضعف روایت و حدیث منقول ،به راوی آن
سرایت نموده و سبب ضعف او میگردد« :هَذا الوَصفُ صَريح يف حقِّ الرّاوي بإعتبارِ حديثِهِ ال أمر
آخِر و هي مِن ألفاظِ اجلَرحِ املُوجبةِ ضَعفهِ عند النّاقِد»( 5جدیع ،1424 ،ج ،1ص .)336این معنای
داللی ،گویای تعبیری است که برخی آوردهاند« :أنَّ الرَّاوي يُصبِحُ منكرَ احلديث و مَهجورَ الرِّواية

 .1منکر دو نوع است :نوع اول آن به رواييت اطالق ميشود که از نظر سند منفرد باشد و از نظر مضمون خمالف با روايت
مجاعيت از ثقات باشد .نوع دوم حديث منکر ،روايت متفردي است که راوي آن وثاقت و اعتبار کايف را براي نقل حديث
نداشته باشد .
 .2حديث منکر رواييت است که راوي ضعيف در نقل آن متفرد است .حيت به روايت راوي صدوق هم که تنها از يک
ص روايت شده باشد ،منکر گفته ميشود .
طريق خا ّ
 .3حديث منکر ،روايت راوي ضعيفي است که مضمون آن با منت احاديث منقول از راويان ارجح و موثق خمالف است .
 .4در مراتب اوليه الفاظ دالّ بر جرح راوي دانستهاند (فحل ،يبتا ،ص /143ابن فودي ،1526 ،ص .)167
 .5بنابر ديدگاه ناقدان رجايل ،وصف «منکر» بر مبناي عدم اعتبار احاديث ضعيف ،صراحت در جرح راوي دارد .
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إذا كَثُرَت يف مَروياتِهِ املَناكريٌ ،وتُعرف النكارةُ مبخالفةِ الرَّاوي لِآلخرينَ مِن احلُفَّاظِ املعروفنيَ»( 1ملیباری،
 ،1422صص.)79- 78
همانگونه که مشاهده میشود ،صاحبنظران دیدگاههای متنوعی را دراینباره اظهار داشتهاند.
فارغ از این آراء ،اکنون بامطالعهای میدانی و بررسی چگونگی استعمال اصطالح منکرالحدیث از
سوی اهل حدیث ،درباره رجال و راویان ،درصددیم وزن دقیق رجالی این اصطالح ،درجه
داللتش بر ذمّ و جرح (تضعیف) راویان و تأثیر منفی آن بر روایاتشان را به دست آوریم.

 -3ساختار سنجی وزن رجالی اصطالح «منکرالحدیث»
-1-3راویان موصوف به «منکرالحدیث» 
از بررسی چگونگی استعمال منکرالحدیث دربارة راویان و همچنین تحلیل موارد استعمال
آن میتوان به دست آورد که این اصطالح ،بر ضعف روایتهای راوی و بهتبع آن بر جرح کم
و یا متوسط او داللت میکند .این امر حاکی از نوسان رتبة این اصطالح بر منحنی مراتب الفاظ
جرح است (هیثمی ،1409 ،ج ،10ص .)378اصطالح مزبور در مواردی با تعابیری چون «له
مناكريٌ» (ممدوح ،1416 ،ص« ،)118يف أحاديثِهِ مناكريٌ» (نیشابوری هندی ،1405 ،ج ،3ص/104
امینی ،1397 ،ج ،7ص )112و یا عباراتی مشابه این موارد بیان شده است .برای نمونه موارد ذیل
قابلتوجه به نظر میرسند:
ري
 )1علی بن یزید هانی دمشقی از سوی صاحبنظران با تعابیر «ليس بالقَوي (بثقه)»« ،كث ُ
املنكَرات»« ،أحاديثُهُ منكَره»« ،منكرُ احلديث»« ،ضعيفُ احلديث»« ،متروكُ احلديث» و «ذاهبُ
احلديث» و  ...توصیف شده است (ابن حجر عسقالنی« 1404 ،الف» ،ج ،7صص.)347 -346
 )2اهل نظر صدقة بن عبداهلل دمشقی را با تعابیر «ضعيفٌ»« ،حملَّهُ الصّدق»« ،أحاديثُهُ مناكري»،
«منكَرُ احلديث»« ،ضعيفُ احلديث»« ،ليس يسوى حديثهُ شيئًا»« ،هو ممّن يَجوزُ حديثُهُ و ال يُحَتجُّ
به» و  ...توصیف کردهاند (ذهبی« 1413 ،الف» ،ج ،7صص .)316 -314
این تعابیر حاکی از جرح و یا قدح هستند و نشان میدهد روایات ایشان هم از درجه احتجاج
و هم از درجه استناد ساقط است.
 .1زماين يک راوي «منکراحلديث» و رواياتش «مهجورالروايه» خوانده ميشود که در منقوالتش مناکري فراوان و در
رواياتش خمالف با روايت مجاعيت از راويان موثق وجود داشته باشد .
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-2-3مراتب و درجات راویان موصوف به «منکرالحدیث»
با بررسی اوصاف مقارن با منکرالحدیث این نتیجه حاصل میشود که راوی منکر ،دارای
ویژگیهایی چون اتّکا به حافظه (عسکری ،بیتا ،ج ،2صص )262-261و تساهل در بیان و ابالغ
حدیث است (کورانی ،1411 ،ج ،1ص .)53چنین فردی ازنظر محدثان ،خطاهای فاحش (امینی،
 ،1397ج ،10ص )87و فراوانی 1در حوزة حدیث و یا نقل روایت دارد .این ویژگیها از فروع
اختالل در ضبط راوی بهحساب میآیند (عتر ،1418 ،صص .)87-86البته در پارهای از موارد
لغزشهای حدیثی مربوط به ناراستین بودن شخصیت راویان منکر الحدیث است؛ در چنین
حالتی ،صدق راوی دچار اختالل میشود .در همة این موارد ،به متن و یا سند حدیث خلل وارد
میشود و آن دو را از اصل خود دور میکند (ابن حجر« 1404 ،ب» ،صص.)17-16

 -1-2-3راویان صدوق «منکرالحدیث»
در منابع رجالی راویان صدوقی یافت میشوند که برایشان اصطالح منکرالحدیث بهکاررفته
است .در ادامه به برخی از این موارد اشاره میشود:
 )1یحیی بن معین در نقلهای متعددی ،عبیس بن میمون رقاشی را که صدوق شناسایی شده
است ،با اوصافی چون «کثريُ اخلطأ و الوَهم»« ،ضعيفٌ» و «ليس بشيءٍ» تضعیف کرده است و به
او متروک الحدیث گفته است .بخاری نیز موافق با این تضعیف ،وصف منکرالحدیث را به سبب
زیاد بودن خطاهای راوی ،استعمال کرده است (حافظ مزّی ،1406 ،ج ،19صص .)280-277
 )2حسن بن یحیى خشنی از راویان صدوقی است که بهرغم ضعف حافظه ،روایات را از
حفظ ،تحدیث میکرده است .ازاینرو ،مناکیر فاحشی در روایات او حاصل شده است .همین
امر ،سبب تضعیف او از سوی برخی محدثان گردیده است .ذهبی و دارقطنی او را متروک
خواندهاند .ابن حبّان نیز وی را منکرالحدیث و روایاتش را مطرود دانسته است (همان،1406 ،
ج ،6صص 341-339و پاورقی ص .)341

 -2-2-3راویان متّهم به كذب و یا كذّاب «منکرالحدیث»
در برخی از موارد ،منکرالحدیث برای راویانی بهکاربرده میشود که کاذب و یا متهم به کذب
هستند .نمونههایی که در ذیل میآید مواردی از ایندست است :
 .1صِرفًا يک روايتِ منکر ،سبب منکراحلديث بودن يک راوي منيگردد .زماين يک راوي به «منكر احلديث» متّصف
ميشود و روايتهاي او ترک ميگردد که مناكري در رواياتش فراوان باشد (ممدوح ،1416 ،ص.)117
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 )1صاحبنظران ،یحیی بن عمیر بزاز را که راوی غیر موثق ،ضعیف و متروکی است،
منکرالحدیث خواندهاند .لیکن ،ابن حجر بهرغم آنکه با دیگر محدثان در تضعیف راوی مذکور
همراه است ،نسبت وضّاع بودن او را به درجة اتّهام به وضع تقلیل داده است (همان ،ج،31
صص 488-483و پاورقى ص .)488
 )2مقاتل بن سلیمان ازدی خراسانی از منظر نسائی و ابو حاتم ،کذّاب خوانده شده است و
به تبعِ آن ،روایاتش متروک بهحساب آمدهاند .بخاری نیز او را منکرالحدیث خوانده است (ابن
حجر« 1404 ،الف» ،ج ،10صص .)253-251
 )3عطاء بن عجالن توسط بخاری به اوصاف «لیس بشئٍ»« ،ضعیف» و «منکَرُ الحدیث»
خوانده شده است .دلیل انتساب وی به اوصافی چون «کذّاب» و «متروک» تحدیث روایات
موضوع دانسته شده است (ذهبی« 1413 ،الف» ،ج ،14پاورقی ص  .)544

 -3-3بررسی روایات راویان موصوف به «منکر الحدیث» 
وقتی با تأمّل به دو مق ّدمه پیشین پیرامون راویان منکرالحدیث و مراتب و درجات آنان
مینگریم ،میبینیم که تبیین آن مقدّمات بهمنزله پلی برای درک شخصیت این راویان است .راویان
مذکور در جهت پایینِ منحنی جرح و تعدیل قرار دارند .این موقعیت نشانگر بیهویتی ،کممایگی
و ضعف این راویان است.
حاصل کالم اینکه ،اطالق وصف منکرالحدیث ،نشاندهنده ضعف راوی و وجود آفات و
مفاسدی در روایات اوست .با بررسی چگونگی داللت اصطالح مزبور در حوزه تحدیث و نقل
روایت ،این امر را میتوان بهروشنی مشاهده کرد .در این اصطالح ،روایتهای متفرد 1راوی،
ی متصف به این ویژگی ،در اکثر موارد
مورد طعن و در ردیف روایات مرجوح قرار میگیرد .راو ِ
«ضعیفُ الحدیث» (ابن عساکر ،1415 ،ج ،15ص /320حافظ مزّی ،1406 ،ج ،27ص /570همان،
 ،1406ج ،28ص /97ابن ابی حاتم ،1373 ،ج ،9ص )283خوانده میشود .ضعیف الحدیث
بودن ،حکایتگر روند نزولی (سقوط) راوی است .مقارنت منکرالحدیث با ضعیف الحدیث نشان
از مرتبة پایین و ضعف روایات این راویان در درجات نازلتر داللیشان است .شاهد آنکه عموم

 .1منكر و موضوع بودن روايت ،از مجله مصاديق تفرّد حديث و خمالفت با اصول شناخته شده است (مغريب ،يبتا،
صص.)128 -127
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روایات این راویان ،حکم روایت غیر متابع ،1غیر محفوظ 2و یا متروک (مغلطای بن قلیج،1422 ،
ج ،2پاورقی ص )127را داشته است .بخاری نیز ،تمام روایات این راویان را ترک کرده است؛
وی حتی دیگران را بر این کار ترغیب نموده است (بخاری ،1406 ،ج ،1ص 3.)21برخی
نمونههای این نوع عبارتاند از:
 )1عبد الرّحمان رازی ،عمرو بن شمر جعفی را غیر موثق و منکرالحدیث خوانده است .او
در گزارش دیگری به نقل از پدرش آورده که ابو حاتم او را به ترک روایتهای راوی مذکور
فراخوانده است (ابن ابی حاتم ،1372 ،ج ،6صص .)240-239
 )2عمر بن صهبان اسلمی نمونه دیگری است که در این بخش قابلتوجه به نظر میرسد.
ف الحدیث»« ،واهیِ الحدیث»« ،متروکُ الحدیث» و
بخاری ،نسائی و یحیی بن معین او را «ضعی ُ
«منکَ ُر الحدیث» خواندهاند .ابن عدی نیز عموم روایات او را منکر و غیر متابع دانسته است

(حافظ مزّی ،1406 ،ج ،21صص /401-400ابن حجر عسقالنی« 1404 ،الف» ،ج ،7ص .)408
 )3نمونه سوم محرّر بن هارون تمیمی است .بخاری و نسائی او را در حدیث ،منکرالحدیث

یافتهاند .ابن حبّان همسو با آنان ،با عبارت «ما ليس من حديثِهِ تَحِلُّ الرِّوايةُ عَنه وَ ال اإلحتجاج ِبهِ»
روایات راوی مزبور را از درجة اعتبار ساقط دانسته است (ابن حجر« 1404 ،الف» ،ج ،10ص .)50

 -4جایگاه ماهیّت اصطالح «منکرالحدیث»؛ نمونههای شواهد و اخبار 
همانگونه که پیشازاین گفته شد ،از مجموع شواهد موجود دربارة راویان منکرالحدیث چنین
برمیآید که اصطالح مزبور بافاصلهای که از نقطه مرزی منحنی تعدیل دارد ،در سطحی از مراتب
جرح و ضعف قرار گرفته است .ازاینرو هرگاه چنین اصطالحی برای کسی استعمال شود ،نهتنها
روایات وی را به لحاظ سند و یا متن مورد جرح و طعن قرار میدهد بلکه بر قدح و ضعف
خود او نیز داللت میکند .دراینباره شواهد و شمار فراوانی از نمونهها وجود دارند .این نمونهها،
 .1اهل سنت حديث متابع را رواييت ميدانند که راوي ديگري با راوي آن ،در نقل از شيخ يا کسي که مافوق است ،با
لفظ نزديک به لفظ حديث اصلي ،موافقت داشته باشد (صاحل ،1376 ،ص .)181حمدثان شيعه نيز حديثي را متابع
ميگويند که از برخي افراد سلسله سندش با راويان حديث مفردي که مهان مضمون را نقل کردهاند ،موافق باشد .چنني
حديثي ازآنجهت موردتوجه قرار ميگريد که مؤيد مضمون حديث ديگري است (مديرشانهچي ،1377 ،ص.)62
 .2حديث حمفوظ به حديث مشهوري گويند که حديث شاذّي با آن خمالف باشد (مديرشانهچي ،1377 ،ص.)61
 .3براي موارد بيشتر ر.ک :مباركفوري ،1410 ،ج ،10ص« :6مَن قلتُ فيه منكر احلديث فال تَحلُّ روايةُ حديثِهِ» /اميين،
 ،1397ج ،9ص« :308منكر احلديث و قد رأيتُهُ و كتبتُ عنه و تَركتُ حديثَهُ».
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حاکی از ضعف روایات راوی منکرالحدیث در زمینه متن و یا سند روایت  -هر دو یا یکی از
آن دو -هستند .در برخی از این نمونهها در کنار وصف منکرالحدیث ،اصطالحاتی نظیر
«مضطرب»« ،مقلوب» و «موضوع» نیز به کار میروند .مجاورت منکرالحدیث با این اصطالحات
بهطور ضمنی ،معنای این اصطالح را روشنتر میکند .برای نمونه شواهد ذیل قابلتوجهاند:
 )1عبیداهلل بن ابی حمید هذلی از راویان غیر موثق و ضعیف است .وی در دو رویکرد
متفاوت محدثان ،به وصف منکرالحدیث تضعیف شده است .بخاری او را راوی عجایب دانسته
و منکر الحدیثش خوانده است .لیکن ،بنا به اظهارات ابن حبّان ،از آن جا که اسانید را مقلوب
روایت کرده ،منکر الحدیث خوانده شده است (حافظ مزّی ،1406 ،ج ،19صص .)31-29
 )2علی بن عروة دمشقی از دو زاویه متفاوت منکرالحدیث شناخته شده است .ابن ابی عاصم
ضمن بیان مجهول بودن حال او ،وی را منکرالحدیث دانسته است .ابن عدی نیز به پیروی از
دیگران  -که جملگی وی را کذّاب و یا وضّاع نامیدهاند ،با وصف «ليس حديثُهُ بشئٍ» نامبرده را
تضعیف کرده و منکرالحدیثش خوانده است (ابن حجر عسقالنی« 1404 ،الف» ،ج ،7ص .)319
 )3عموم محدثان در نگرشی تضعیفگونه ،احادیث نضر بن عبدالرّحمان خزاز را به اوصافی
چون «ضعیفُ الحدیث»« ،من َکرُ الحدیث»« ،ذاهبُ الحدیث» و «متروکُ الحدیث» منتسب کردهاند.
ایشان احادیث او را خالی از اعتبار دانسته و باطل به شمار آوردهاند .همچنین شخصیت حدیثی
وی نیز با اوصاف «ضعیف»« ،لیس بثِقَه» و «متروک» جرح قطعی شده است (همان« 1404 ،الف»،
ج ،10صص .)395-394با توجه به این نمونهها ،به دست میآید هر روایتی که نوعی ضعف در
آن باشد ،میتواند در شمار منکرالحدیث قرار گیرد؛ بهگونهای که همه آن اخبار در یک ارتباط
تنگاتنگ ،زنجیرهوار با یکدیگر همپوشانی پیداکرده و جایگاه اصطالح منکرالحدیث را تبیین می
نمایند .چند دسته از این نمونههای روایی و چگونگی تأثیر و تأثرات آنها بر یکدیگر در ادامه
ذکر میشود .

 -1-4وجود اخبار مضطرب ،مقلوب و مدلَّس در كارنامۀ راویان 
در کارنامه روایی راویانِ اهل صدق ،چند مسأله در نقد درونمتنی روایات منکرالحدیث ،بار
ارزشی منفی ایجاد میکند:
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وجود اخبار مضطرب (قلب غیر عمد) ،1احادیث مقلوب (قلب عمد) 2و یا روایات مدلَّسی
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است که اعتبار و حجیّت شایسته استناد را از حدیث راویانش ساقط میکند .برای نمونه:
 )1راوی صدوق ،لیث بن ابی سلیم قرشی حافظه بسیار ضعیفی داشته و اشتباهات فراوانی
را در حوزه نقل حدیث مرتکب شده است .همین امر ،توجه صاحبنظران را به روایات لیِّن او
برانگیخته است؛ چنانکه قریب به اتّفاق آنان ،روایات او را مضطرب و مخلَّط 4دانسته و او را
منکرالحدیث خواندهاند (همان« 1404 ،الف» ،ج ،8صص .)419 -417

 )2یحیی بن میمون بصری افزون بر نقل اخبار بیاعتبار و احادیث منکر دیگران ،احادیث
خود را نیز مقلوب روایت کرده و با وصف منکرالحدیث تخطئه شده است .عبداهلل به نقل از
پدرش احمد بن حنبل ،سرنوشت احادیث مقلوب او را سوزاندن در آتش گزارش کرده است
(همان« 1404 ،الف» ،ج ،11ص .)254
 )3حسن بن ابی الحسن بغدادی ،از راویان ضعیفی است که ابن عدی منکرالحدیثش خوانده
و نامبرده را در شمار راویانی ذکر کرده که اسانید را مقلوب روایت کردهاند .همچنین وی اسانید
مقلوب حسن بن ابی الحسن ـ عمد و یا غیر عمد بودن قلب اسانید توسط خود راوی در هالة
ابهام است ـ را غیر محفوظ و روایات او را دور از روایات اهل صدق دانسته است (ابن عدی،
 ،1405ج ،2صص .)333-332
 )4سعید بن مرزبان عبسی ،صدوق ،کثیر الوهم و فاحش الخطا خوانده شده است .راوی
مذکور برای رفع ناکارآمدی خود در حدیث ،تدلیس مینمود .به همین دلیل ،احادیث وی فاقد

 .1حديث مضطرب ،حديثي است که از حلاظ سند و يا منت خمتلف نقل شده باشد .چنني حديثي ِاشعار بر عدم ضبط
راوي دارد (عاملي ،1042 ،صص.)113-112
 .2حديث مقلوب ،حديثي است که بعضي از راويان سند آن به رجال و راويان حديث ديگري تبديل و يا جابهجاشده
باشند .قلب در منت حديث نيز عبارت است از پسوپيش شدن عباريت که در منت حديث وارد شده است .اين عمل گاه
به صورت اشتباه از سوي راوي بروز ميمنود و گاه براي امتحان راوي از سوي حمدثان ارائه ميگشت (حافظيان بابلي،
 ،1424ج ،1صص.)205 -204
 .3در تدليس يکي از عيوب موجود سند کتمان ميشود .در چنني احاديثي گاه راوي مدلِّس وامنود ميکند که رواييت را
مساع کرده و اين توهم حاصل ميگردد که او روايت را مساع کرده است؛ گاه نيز راوي ضعيف از سند حذف ميگردد و
يا با عنوان غري معروف شيخ حديث ،از او حديث نقل ميکند (حافظيان بابلي ،1424 ،ج ،2ص .)545
 .4سوء حافظه در اواخر عمر را ختليط گويند (مديرشانهچي ،1377 ،ص.)47
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ارزش و اعتبار شناخته شدهاند و از نظر شخصیتی نیز تضعیف و مجروح گردیده است .او در
منابع رجالی با اوصافی چون ضعیف الحدیث ،منکرالحدیث و متروک الحدیث ،شناسانیده شده
است و احادیثش فاسد و متروک محسوب شدهاند (ابن حجر« 1404 ،الف» ،ج ،4صص .)71-70

 -2-4وجود اخبار متروک ،مطروح و موضوع در كارنامۀ راویان
ناظر به نقد درونمتنی روایات ،وجود اخبار متروک ،1مطروح 2و یا موضوع 3بار ارزشی منفی
و سنگینی در کارنامة روایی راویانِ متّهم به کذب و یا کذّاب منکرالحدیث دارد؛ زیرا اعتبار و
حجیّت را از حدیث راویانش ساقط میکند .برای نمونه:
 )1عبدالمهیمن بن عباس انصاری توسط برخی از صاحبنظران تضعیف شده است .نسائی
او را غیر موثق و متروک الحدیث خوانده است .بخاری نیز از آن جا که در روایات عبدالمهیمن
احادیث منکر و ضعیف یافت میشود ،او را منکرالحدیث خوانده است (همان« 1404 ،الف»،
ج ،6ص .)383
 )2عبدالرحمان رازی در چندین گزارش ،حسام بن مصک را تضعیف کرده و با کاربرد
اصطالحاتی چون «لیس حدی ُثهُ بشئٍ»« ،واهیِ الحدیث» و «منکرُ الحدیث» همه احادیث او را از
درجة اعتبار ساقط دانسته است .جالب آنکه همو در گزارش دیگری ،با تعبیر «لیس بقَوى ،یکتب
حدیثُهُ» به احادیث او اعتبار کمرنگی بخشیده است .لیکن ،احمد بن حنبل او را مطروح الحدیث
خوانده و روایات او را غیر قابل تأویل دانسته است (ابن ابی حاتم ،1371 ،ج ،3ص /317ذهبی،

 ،1382ج ،1ص .)477

 )3نمونه دیگر ،مبشّر بن عبید قرشی است .احمد بن حنبل در دو گزارش ،دوری او از مراتب
تعدیل را متذکر گشته و شخصیت روایی او را تضعیف کرده است .احمد بن حنبل در وصف
وی تعبیر «لیس بشیء» را استفاده نموده و احادیثش را نیز با اوصافی چون «کذب»« ،موضوع» و

 .1حديثي است که از درجه احتجاج ساقط و عموم اهل حديث بر ترک آن اتّفاقنظر دارند (ابنعبد الرب ،يبتا ،ج،2
ص .)464حديث متروک در مهه موارد کاربرد ،موازي با اصطالح منکراحلديث و براي توصيف حال راوي است.
ازاينرو ،ميتوان گفت كه متروک احلديث ،يک عنوان خاصّ براي وصف راوي منکر احلديث به مشار ميرود.
 .2حديثي را مطروح گويند که خمالف دليل قطعي و غري قابل تأويل باشد (مديرشانهچي ،1377 ،ص.)70
 .3حديث موضوع ،حديثي است که راوي ،آن را از خود ساخته باشد .اين احاديث گاه با اقرار خود راوي و گاه با
رکاکت الفاظ و با توجه به قرائن تشخيص داده ميشوند (حافظيان بابلي ،1424 ،ج ،1ص .)131
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«باطل» ضعیف دانسته است .بخاری نیز ،با استعمال وصف منکرالحدیث بر او ،نقل روایت از او
را منع کرده است (ابن حجر عسقالنی« 1404 ،الف» ،ج ،10ص .)30
 )4در نازلترین مرتبه از مراتب وصف منکرالحدیث ،اسحاق بن نجیح ملطی قرار دارد .او
به وصف کذب متّصف و به وضع حدیث مشهور شده است .وی که از وضّاعان حدیث به شمار
میرود ،احادیث موضوع دیگران را نیز روایت کرده و از این رهگذر ،احادیثش منکر و متروک
دانسته شده است (مغلطای بن قلیج ،1422 ،ج ،2صص .)117-115

 -3-4وجود اخبار معضل در كارنامۀ راویان موصوف به «منکرالحدیث» 
با نگاهی به اسانید اخبار راویان منکرالحدیث میتوان دریافت که کموبیش در کارنامة این
راویان اخبار معضل 1دیده میشود .وجود چنین اخباری به سبب بار ارزشی منفی ،موجب
خسارت بیشتر و سبب فروافتادن راوی از نقطه مرزی منحنی تعدیل به ورطه جرح و ضعف می
شود .همین امر نیز باعث میشود اعتبار و حجیّت قابل استناد این حدیث و راویانش ساقط شود.
برای نمونه:
 )1عموم صاحبنظران ،محمد بن عبداهلل بن زیاد انصاری را منکرالحدیث خواندهاند .ازدی
ضمن اینکه او را با وصف مزبور تضعیف کرده ،احادیث منقول او را از مالک بن دینار معضل
به شمار آورده است .ازدی معتقد است راوی مذکور اساساً مالک را مالقات نکرده است (ابن

حجر عسقالنی« 1404 ،الف» ،ج ،9ص .)228

 )2از نمونههای دیگر ،سعید بن سنان حمصی است .بخاری ،نسائی و یحیی بن معین او را
منکرالحدیث و متروک الحدیث خوانده و بطالن روایاتش را متذکّر شدهاند .ابن حماد نیز عموم

احادیث او را معضل شناسانده است (ابن عدی ،1405 ،ج ،3ص .)359

 -5وصف «منکرالحدیث» تنزّل دهندۀ رتبۀ ممدوحان 
با نگرشی کوتاه بر جنبههای مختلف روایی اصطالح منکرالحدیث میتوان دریافت اصطالح
مزبور دریچه ورود به جرح و ضعف است .گاه راویان ممدوح از سوی عالمان رجال باوجود
مدحهایی که در ارتباطشان وجود دارد با بهکارگیری اصطالح منکرالحدیث قدح میشوند و در
جایگاهی نازلتر مینشینند .موارد ذیل نمونههایی در این راستا هستند:
 .1حديث معضل ،حديثي است که از آغاز ،وسط و يا آخر آن ،دو نفر يا بيشتر حذف شده باشند (حافظيان بابلي،
 ،1424ج ،1ص.)409
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 )1یحیى بن ایوب غافقی شخصی است که دربارة مدح او اتّفاق نظر وجود دارد .رجالیان هر
یک با وصفی که حاکی از مدح نامبرده است ،او را ستودهاند .لیکن ،از آن جا که حافظة ضعیفی
داشته ،برخی از احادیثش مضطرب است .ناظر به این اشکال فردی چون ابن سعد ،ضمن
منکرالحدیث خواندن راوی مذکور ،بر آن شده تا همین جنبه از شخصیت او را نمایان سازد (ابن
حجر عسقالنی« 1404 ،الف» ،ج ،11صص.)165-163
 )2عالمان رجال ضمن آنکه خالد بن مخلد را با اوصاف «صدوق» و «ما به بأس» مدح کرده
اند ،او را در تشیّع افراطگرا دانسته و از این رهگذر مدعی شدهاند که احادیث منکری در کارنامة
روایی او ثبت شده است (ذهبی« 1413 ،الف» ،ج ،10صص.)218-217
 )3عمرو بن علی ،عبدالملک بن عبدالرحمان ذمّاری در آثار رجالی با اوصاف «ثقةٌ» و
«صدوقٌ» ستوده شده است .ابن حبّان نیز نام او را در میان ثقات برده است .لیکن ،ابن عدی در
میان احادیث اوزاعی ،مناکیری را استخراج کرده که نامبرده آنها را روایت کرده است .بر همین

اساس ،بخاری او را منکرالحدیث خوانده است (ابن حجر عسقالنی« 1404 ،الف» ،ج ،6ص .)356

 -6ساختارشناسی منحنی داللی اصطالح «منکرالحدیث» 
اصطالح منکرالحدیث در میانة اصطالحات جرح و قدح قرار دارد .با تأ ّمل در عموم مواردی
که از این اصطالح در وصف راویان بهره گرفتهاند ،میتوان چنین استنباط کرد که در نمودار
الفاظ جرح و قدح ،اصطالح مزبور از مرتبة کم تا متوسط الفاظ جرح و قدح راوی و ضعف
روایتها را در برمیگیرد .ولی باید توجّه داشت که رویکرد این اصطالح به روایتهای راوی،
رویکردی منفی و همگراست .همچنان که جهت آن به خودِ راوی ،نمودی واگرا و نوسانی دارد؛
بنابراین ،اصطالح مزبور گاه درجة بهتری را به خود اختصاص میدهد ،بهنحویکه با اصطالحات
موجود در پایینترین مراتب مدح همجوار میگردد .لیکن ،در موارد بیشتری ،کاربرد این اصطالح
درباره راوی حدیث ،تنها امارهای بر جرح و یا اشارهای تلویحی به قدح راوی است که بر عدم

صحت روایات او داللت دارد .برخی از نمونههای این موارد به شرح ذیلاند :

 )1محمد بن عبدالرحمان طفاوی شخصی است که عموم اهل حدیث او را مدح کم کرده
اند؛ لیکن ،احمد بن حنبل او را مدلِّس خوانده است .موافق با احمد بن حنبل ،ابوزرعه راوی
مزبور را منکرالحدیث دانسته است (حافظ مزّی ،1406 ،ج ،25صص .)654-653با تأمّل در این
آراء و همچنین سنجش آنها میتوان نازلترین مرتبه از مراتب تعدیل را برای شخص راوی و
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درعینحال تضعیف روایات او استنتاج کرد .گاه راویِ ممدوح اشتباهاتی را ـ بهعمد یا غیر عمدـ
در روایت مرتکب میشود .این کار از بار مثبت مدح وی میکاهد؛ ازاینرو ،وصف منکرالحدیث
برای وی به کار گرفته میشود .

 )2دومین نمونه قابل تأمّل در این راستا ،داوری محدثان درباره فضل بن عیسى بن ابان است.
در عباراتی که ایشان برای فضل بن عیسی به کارکردهاند اشاره روشنی بر معنای داللی اصطالح
مزبور یافت میشود .محدثان ،وی را از دو جنبه روایی و دینی تضعیف کرده و با اوصافی چون
ی خبیث» شناساندهاند.
«ضعیف»« ،ال شَیء»« ،لیس بقَوی»« ،لیس بثِقه»« ،ضعیفُ الحدیث» و « َقدَر ٌّ
ابو حاتم موافق با این جرح و قدح ،او را منکرالحدیثی خوانده که در برخی از روایاتش ضعف،
نقصان و اشتباهات قابلمالحظهای مشاهده میشود (ابن حجر عسقالنی« 1404 ،الف» ،ج،8

صص .)255-254

 )3نمونهای از نازلترین سطح داللی این اصطالح ،عمرو بن خالد است .داوری بخاری دربارة
او شاهد روشنی بر عدم مقبولیت روایات راویان منکرالحدیث است (بخاری ،1406 ،ج،1
ص .)21بخاری در حالی راوی مذکور را منکرالحدیث دانسته است که محدثان برجستهای چون
احمد بن حنبل ،یحیی بن معین ،ابو داود و نسائی او را با اوصاف «کذّاب»« ،متروک»« ،لیس
بشئ»« ،لیس بثقه»« ،غیر مأمون»« ،متروک الحدیث» و «ذاهب الحدیث» در حدّ باالیی تضعیف
کردهاند (ابن حجر عسقالنی« 1404 ،الف» ،ج ،8صص .)25-24این نمونه نشان میدهد وصف
منکرالحدیث در نزد بخاری بر نازلترین درجه از درجات جرح و ذ ّم راوی داللت دارد و از
اشارتی ،میتوان فهمید که او تمایل به کاستن جرح از ساحت شخص راوی دارد .

 -7شیوه نگرش صاحبنظران به مرتبۀ اصطالح «منکرالحدیث» 
از بررسی موارد استعمال اصطالح منکرالحدیث چنین برمیآید که بخاری ،ابو حاتم رازی،
ابن حبّان و احمد بن حنبل بیش از دیگران از این اصطالح در وصف راویان بهره جستهاند .در
صدر محدثان ،بخاری با بیشترین بهرهگیری از این اصطالح ،طیف گستردهای از راویان ضعیف
و کذّاب را منکرالحدیث خوانده است .بدین ترتیب ،حجیّت روایات آنان را از درجه اعتبار
ساقط دانسته است (ذهبی« 1413 ،الف» ،ج ،14پاورقی ص  /544ابن حجر عسقالنی1404 ،
«الف» ،ج ،9ص .)151وی تلویحاً یا تصریحاً در برخی موارد ،دیگران را به ترک روایات آنها
فراخوانده است (ذهبی ،1382 ،ج ،1ص .)6چنانکه احمد بن حنبل نیز همسو با دیدگاه بخاری
در میان تضعیفات سایر صاحبنظران به میدان آمده و با کاربرد اصطالح منکرالحدیث بر راویان
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ضعیف ،درصدد است تا آنان را از جنبه نقل و روایت بیاعتبار سازد (حافظ مزّی ،1406 ،ج،22
ص /14ذهبی ،1382 ،ج ،1ص.)78
ابوحاتم دومین صدرنشین استعمال این اصطالح است .وی با نگاهی گستردهتر از بخاری اما
سختگیرانه ،دامنه راویان منکرالحدیث را به ممدوحین کشانیده است .در نگاه وی ،گاه راویان
ممدوح نیز منکرالحدیث شناخته میشوند  .او معموالً در اطالق وصف منکرالحدیث بر راویان
ضعیف ،با بخاری همعقیده است (حافظ مزّی ،1406 ،ج ،9ص /78همه ،1406 ،ج ،19ص.)30
در این میان ،ابن حبّان ،تنها راویانی را که روایات را به نحو صحیحی منتقل نمیکنند،
منکرالحدیث خوانده است (ابن عجمی ،1407 ،ص /74ابن حجر عسقالنی ،1280 ،ص.)170

 -8اصطالحات هم رتبۀ اصطالح «منکرالحدیث»
از طریق بررسی دیگر الفاظ جرح و ذمّ و همچنین کاربردی که برای راویان دارد میتوان به
فهم دقیقتر داللت معنایی منکرالحدیث نائل گشت .برخی مفاهیم ،رتبه اصطالح منکرالحدیث
را ارتقا میبخشند و در مقابل ،برخی مفاهیم فروتر از وصف مزبور بوده و در مرتبة نازلتری
بهعنوان توصیف عملکرد ضعیف این راویان بکار میروند .از آنجا که اصطالح منکرالحدیث
بیشتر با الفاظ ذمّ و قدح همراه میگردد ،بهطور تقریبی با اصطالحات زیر تعریف و در یک پیوند
معنایی با هر یک از آنها ،تقریب ًا با آنها در ذیل یکمرتبه قرار میگیرد .این اصطالح در دو سطح
الفاظ مربوط به راوی و الفاظ مربوط به روایت راوی طبقهبندی میشود .نمونه مصادیقی از این
دسته در ذیل میآید:

 -1-8الفاظ همرتبه مرتبط با راوی «منکرالحدیث»
برخی از الفاظی که همرتبه مرتبط با راوی منکرالحدیث هستند عبارت میشوند از« :لیس
س
بثقةٍ و المأمون»« ،لیس بالقَوی»« ،لیس بحجّةٍ»« ،ضعیفُ الحدیث ،مختلِط»« ،لیس مِن أحال ِ
الحدیث»« ،لیس له علم بالحدیثِ ،سئ المذهبِ لیس مِن معادنِ الصّدق»« ،هو مشهور باألباطیل»،
«شیخ واهٍ»« ،مجهو ُل الحال»« ،عندهُ عجائب»« ،یَروی عَن الثّقات البَواطیل ،کان مِمّن یُخطئ کثیراً»،
«لم تثبت عدالتُهُ» (حسینی شافعی ،1409 ،ص /98ذهبی ،1382 ،ج ،4صص 241-240و /378
همو ،ج ،4ص /543ابن حجر عسقالنی« 1404 ،الف» ،ج ،1ص 289و 334؛ ج ،6ص162؛ ج،11
ص229؛ ج ،7ص /140همو ،1280 ،ص /266ذهبی ،1382 ،ج ،4ص.)465
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این الفاظ عموماً به مراتب مختلف جرح راوی تعلق دارند و باعث جرح و تضعیف شدید
وی میشوند .البته از نظر نباید دور داشت که گاه استعمال این الفاظ در مواردی نیز بر قدح و
ذمّ راوی داللت میکند.

 -2-8الفاظ همرتبه مرتبط با روایت راوی «منکرالحدیث»
برخی از الفاظی که همرتبه مرتبط با روایت راوی منکرالحدیث هستند عبارت می شوند از:
«سَكتوا عنه و تَركَوا حديثَهُ»« ،ال جيوز أن يُحَتجَّ به»« ،مل يثبت حديثُهُ»« ،واهيِ احلديث»« ،ساقطٌ،
التعَجُب»َ« ،يضَعُ احلديث»« ،ذاهبُ احلديث»،
اليكتب حديثُهُ»« ،اليُكتب حديثُهُ إال َعلَی جهةِ َّ
«أحاديثُهُ أباطيل»« ،اليُعتَرب بروايتِهِ» (مغلطای بن قلیج ،1422 ،ج ،1صص254-252؛ ج ،2ص/24
ذهبی ،1382 ،ج ،4ص /284حسینی شافعی ،1409 ،ص /140ابن حجر عسقالنی« 1404 ،الف»،
ج ،2ص  145و 241؛ ج ،3ص71؛ ج ،8ص /170ابن ماکوال ،بیتا ،ج ،6ص.)228
این الفاظ کموبیش به ضعف و ذمّ روایت و راوی منکرالحدیث داللت دارند و به نحو ضمنی
راوی را نیز تضعیف میکنند.

 -9اوصاف مقارن اصطالح «منکرالحدیث»
برای فهم بیشتر گسترة معنایی منکرالحدیث الزم است به کاربردهای مقارنهای آن با دیگر
اوصافی که هر یک از آنها نیز به نوبة خود بر جرح و قدح راوی و یا ضعف روایتهای راوی
داللت دارند ،اشاره شود .بررسی پیرامون این مطلب ،حاکی از تفاوت در مفاهیم رتبی اصطالح
مورد نظر دربارة راویان منکرالحدیث است .نمونههایی از این همنشینی در ذیل بیان شده است:

 -1-9اوصاف مقارنِ مرتبط با راوی «منکرالحدیث»
اوصاف مقارن مرتبط با راوی منکرالحدیث را در این موارد میتوان مشاهده کرد:
«منکراحلديث ،ليس بثِقَة» درباره یحیى بن عبیداهلل تیمی (همان« 1404 ،الف» ،ج ،11ص)221؛
«لیس بالقَوی ،منکرالحدیث» درباره ابورحال انصاری بصری (خزرجی ،1301 ،ص)449؛ «لیس
بشئٍ ،منکرالحدیث» درباره عبد الرّحمان بن اسحاق واسطی (ابن عجمی ،1407 ،ص)163؛
«ضعف ،منکرالحدیث» درباره محمّد بن کثیر بصری (باجی ،بیتا ،ج ،2ص)693؛ «منکرالحدیث،
فی حِفظ ِه شئ» درباره جعفر بن حارث واسطی (ابن حجر عسقالنی« 1404 ،الف» ،ج ،2ص)76؛
«منکرالحدیث ،کثیرُ الوهم» درباره محمّد بن بحر هجیمی (عقیلی ،1418 ،ج ،4ص)38؛
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«منکرالحدیث ،شِب ُه المتروک» درباره کثیر بن عبداهلل (ذهبی ،1382 ،ج ،3ص)406؛ «منکرالحدیث،
متروک» دربارة زکریا وقار (دارقطنی ،1417 ،ج ،1ص)327؛ «مجهول ،منکرالحدیث» درباره
اسحاق بن ثعلبه حمیری (ابن حجر عسقالنی ،1280 ،ص.)28
با دقت در این اوصاف درمییابیم اصطالحاتی که در این نمونهها در کنار وصف منکرالحدیث
و بهعنوان وصف قرین آن ،درباره یک راوی آورده شدهاند ،به مراتب و درجات متوسط و
کموبیش شدید جرح و ضعف تعلق دارند.

 -2-9اوصاف مقارنِ مرتبط با روایت راوی «منکرالحدیث»
اوصاف مقارن مرتبط با روایت راوی منکرالحدیث را در این موارد میتوان مشاهده کرد:
«حدیثُهُ لیس بالقائم ،منکرالحدیث» درباره عبدالخبیر بن قیس بن ثابت (عظیم آبادی ،1415 ،ج،7
ص)120؛ «حديثُهُ ليس باملعروف ،منکراحلديث» درباره ایّوب بن واقد کوفی (ابن حجر عسقالنی،
« 1404الف» ،ج ،1ص)363؛ «منكَرُ احلديث علی قلَّةِ روايتِهِ ،ال يَجوزُ اإلحتجاج بِهِ» درباره عثمان
بن رشید ثقفی (ابن حجر عسقالنی ،1280 ،ص)283؛ «منکراحلديث ،يكتب حديثُهُ و ال يُحتَجُّ به»
درباره عبدالرّحمان بن اسحاق (ابن حجر عسقالنی« 1404 ،الف» ،ج ،6ص)124؛ «منكَرُ احلديث،
ال تَحِلُّ روايتُهُ عنه» درباره ابراهیم بن ابی حنیفه (ابن حجر عسقالنی ،1390 ،ج ،1ص)51؛ «منكَرُ
احلديث ،إنّ دينِهِ بَواطيل» درباره عمار بن مطرف (ابن جوزی ،1386 ،ج ،1ص)130؛ «منكَرُ
احلديث ،يَروي مَا ال يُتابع عليهِ و ليس مبشهورٍ يف العِدالةِ» درباره عبد الرّحمان بن ابراهیم قاص
کرمانی (حسینی شافعی ،1409 ،صص)258-257؛ «ضعيفُ احلديث ،منكَرُ احلديث ،عَنهُ عجائبٍ»
دربارة محمّد بن اسماعیل بن سمره (ابن ماجه ،1373 ،ج ،1ص.)473
از برآیند نمونههای قرین معلوم میشود ،اوصافی که در این نمونهها ،جنب وصف
منکرالحدیث بهعنوان وصف قرینِ آن ذکرشدهاند ،به درجاتی از درجات جرح و یا قدح راوی
تعلق و بر ضعف روایات او نیز داللت دارند.

نتیجهگیری
با بررسی و تحلیل معنایی غالب مواردی که اصطالح «منکر الحدیث» استعمال شده است،
درمییابیم که ابعاد مختلف اصطالح مزبور ،بر صفحه منفی منحنی جرحوتعدیل (جرح و ذمّ)
راوی نوسان دارد .بر این اساس ،هر چه روای ،منکرالحدیثتر باشد ،بار معنایی منفی برخاسته
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از آن نیز ،ش ّدت بیشتری خواهد داشت؛ تا آنجا که با واکاوی این وصفِ منفی ،اینطور فهمیده
میشود که اطالق آن بیشتر برای توصیف حال فرد غیر متخصّصی است که در عرصة حدیث
قدم نهاده و به طرز ناماهرانهای شالودة حدیث را ناقص و نارسا انتقال داده است.
منکرالحدیث در نازلترین مرتبه خود و در موارد کمی ،ناهموار رفتار کرده و ترکیب و بافت
فاسدی به حدیث میدهد .ازاینروست که گاه این اصطالح با توجه به عدم قوّت راوی و یا
میزان ضعف او ،در مرتبهای از مراتب میانی ضعف و جرح قرار میگیرد .در این مرتبه ،اصطالح
مذکور عموماً برای جرح و تضعیف روایاتِ راویانی به کار میرود که به دلیل انتقال ندادن صحیح
روایات بدانها کم اعتمادی و یا حتی بیاعتمادی وجود دارد .اصطالح مزبور گاهی نیز بر عدم
صحت روایات راوی داللت میکند و تلویحاً بر جرح و یا قدح خود او اشاره مینماید.
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