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 چکیده
. شودیم یبررس اتیمعتبر، اسناد روا ثیبه احاد یابیدست یبرا لیتعد و در علم رجال و دانش جرح

 یخاصالفاظ و اصطالحات  ان،یاز راو کیدرباره هر  یو داور دیاسان یابیاعتبار یبرا ،یرجال ورانشهیاند

بهره رو،نیدارد. ازا جودو یینظرهااصطالحات، اختالف نیاز ا یاند. بر سر معنا و داللت برخآورده دیپد

 دیاسان یبررس یكارآمد برا یروش تواندیاصطالحات م یدالل یدر بازنگری معنا ییاز مطالعات معنا یرگی

ت مراتب و درجا لیو تحل «ثیلحدمنکرا»اصطالح  قیپژوهش، شناخت مفهوم دق نیا یاصل کردیباشد. رو

اصطالح و  نیا یدالل یرجال درباره معنا لمع شمندانیاست. اند لیوتعداصطالحات جرح یآن بر منحن

 نیهستند؛ به هم دگاهیاختالف د یذكرشده، دارا یهر دو معنا ایو  اتیضعف روا ،یاطالق آن بر جرح راو

كم ـ  ایمتوسط  اد،یز یعنیـ  كندیم تیصطالح از آن حکاا نیكه ا یادرجه نهیدر زم یابهام فراوان ل،یدل

كردن آراء مختلف به هم، مرتبه این اصطالح را نشان  کیضمن نزد مایدهیشمقاله كو نیوجود دارد. در ا

 .مییآن را ترسیم نما یو حدود دالل میده
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 مقدمه -1

ر استنباط احکام و د و از آن طریق یشناسثیحددانشی است که در ، لیتعد و جرحدانش 

صحیح  شناسایی حدیث، تأثیر بسزایی دارد. اساس و بنیة این دانش دینیاستخراج معارف اصیل 

ع وفرو از  های پر اهمّیّت علم حدیثیکی از شاخه . این دانشاز سقیم و مقبول از مردود است

کاربردی در شناسایی حاالت مختلف راویان اعم از جرح و یا تعدیل  ینقش که استدانش رجال 

با الفاظ و اصطالحات مخصوصی  لیوتعدجرحدر  .(12ص، 1429، حماده) بر عهده داردرا آنان 

پرداخته به نقد حال راویان ، دباشنمی ارادکه مراتب و درجات متفاوتی از جرح و یا تعدیل را 

های منفی که داوریبه سبب آناین اوصاف و الفاظ  .(2ص، 1ج، 1371، ابن ابی حاتم ) شودمی

 مردود یا مقبول کند موجب استنباطرا ارائه می و یا مثبت رجالیان دربارة هر صنف از راویان

 .شودیمها بودن روایات آن

یمرا مخدوش عدالت راوی  یا جرح به معنای ظهور وصفی است که، نزد حدیث پژوهان

 روایات او تیمقبولحفظ و ضبط او سبب تضعیف راوی و عدم با ایجاد خلل در و یا  کند

دهند تا او را به ملکة تعدیل راوی نسبتی است که معدِّالن به راوی می، مقابل طرفگردد. در می

توان گفت که دانش می، رونیازا .(20-19، صص1429، حماده) تقوی و ضبط بشناسانند

برای سنجش راوی و یا روایات  نظرانصاحببه مثابة ترازویی است که از سوی  لیوتعدجرح

 د.شوه میداو استفا

اند تا با مقایسه و کوشیده انداهمّیّت فراوان داده لیوتعدجرحعرصة حدیث به دانش  محققان

ا هدر این کوشش البتهها را تبیین نمایند. مفهوم آن، و تحلیل الفاظ و اصطالحات رجالی و حدیثی

موضوع  .شده است میدانی( اصطالحاتـمصداقی) بررسی کاربردیبارزی به  توجهیبیاغلب 

آرای ت. اس در کاربرد اصطالح منکرالحدیث و تحلیل معنایی بررسی کاربردی، مطالعه، این مقاله

اً بعض یایا فقط روایات او مختلف و ، بر جرح شخص راوی این اصطالحدربارة داللت  فناهل

اصطالح مزبور  های مصداقیتا با واکاوی آراء و بررسی میآن برمتخالف است. در این نگاشته 

 با حرکتیرا  منکرالحدیثمفهوم اصطالح ، داللی آن هندسهسی معنایی و بررسی دضمن مهن

 هگوننیابازیابی کنیم. ، دورای آراء متشتتِ موجو، و برخاسته از مفهومی تنشی و پویا گراساخت

 در ،بدین شکل؛ شودمی ارزیابیهای اصلی این اصطالح شاخصه، ها و مصادیقبا بررسی نمونه

و منحنی داللت آن بر جرح یا  گرددمی دریافت نظر مورداصطالح داللت روشنی از ، جهینت

ار دتوان بر نمواللی آنان را میدرجة مفهومی و مرتبة دو  درجة ضعف روایات آنان، تعدیل راویان

 .نمود ترسیم ـداردی فرود و فرازکه  ـ لیوتعدجرحطالحات و الفاظ اص
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 «منکرالحدیث»اصطالح  شناسیمفهوم -2 

لغوی معنای -2-1

داللت  وضعیتی است و برمردود  و ی ناشناختهابه معن« ر ک ن» شهیر برگرفته از« منکر» هژاو

 .(476ص، 5ج، 1404، بن فارسا) ردیپذینمقلب آن را و  کندمییق ندتص را آن که زبانکند می

، 1409، / فراهیدی232ص، 5ج، 1405، ابن منظور) حیله و زیرکی، این واژه که مفاهیم خدعه

، طریحی) کندیم مکروه و یا حرام داللت، بر امور قبیح، ( را در خود نهفته دارد355ص، 5ج

، 1376، جوهری) رودکار میبهعدم قبول و تکذیب ، ردّ، ( و در مفاهیم انکار510ص، 3ج، 1395

 .(837-836، صص2ج

 اصطالحی مفهوم -2-2

 اهل انیرجال در نزد ژهیوبه لیوتعدجرحترین اصطالحات اولدیکی از مت «یثدمنکرالح»

ود شزیرا بر افرادی اطالق می؛ است. این اصطالح صفتی منفی برای راویان حدیث است سنّت

 ندیآیم حساببهفاقد اهلیت الزم  رونیازاند و کم و ناچیزی در این حوزه دار هایکه ممارست

 دخو همت هی وجهخوببه. چنین افرادی حفظ حدیث را (17ص، 66ج، 1419، ابن عساکر)

 .(173ص، 1420، بستوی) پردازنداند و از روی حافظه خود به ذکر حدیث نمینساخته

و جرح راوی و یا  داللت اصطالح مزبور بر قدح هدر میان اندیشمندان حدیث پژوه دربار

ود اختالف دیدگاه وج ـ معنای اصطالحی آن دامنهگی و فراگیری دگستره به با توجّـ روایات او 

 : تعاریف مختلفی ارائه شده است، از حدیث یخاصنوع  وصفِ عنوانبه« منکر»برای  .دارد

.(32ص، تابی، خالدی) اندقرار داده 1«معروف»برخی حدیث منکر را مقابل  (1

حدیث منکر را در کنار حدیث ، شودارائه می 2بر اساس تعریفی که از حدیث شاذّبرخی  (2

.(7-6، صص1ج، تابی، ابن دقیق العید) انددو را یکی دانستهاین  مجموع درو  اندنشانده« شاذّ»

.(45ص، 1384، غفّاری) انددانسته حدیث مردودبا حدیث منکر را مرادف دیگر برخی  (3

و نشان از مراتب و  دننمایاماهیّت نزولی این اصطالح را می، آورده شد ای کهآراء پراکنده 

.داردرجات مختلف معنایی این اصطالح د

                                                           

.(45، ص1384، غّفاري) و نامدار است شدهشناخته شيوبکمحديث مشهوري است كه نزد اهل حديث ، معروف .1

 د.بشوقل ن، اندرا آورده ثيکه مهان حد مجاعيت تيخمالف روا، خاّص قيطر کيحديثي است كه از ، شاذ ثي. حد2
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: است و منکَر را دو نوع دانسته شده لیتفصبهقائل ، ابن صالح، دیگری متفاوت در تعریف (4

ليس ِفي  الثِّقات... و الّثاين ُهو الَفرد الَِّذي اأَلّول هو امُلنفِرُد امُلخاِلُف مّلا ِرواُه ...: امُلنَكر علي ِقسَمني»

این دو نوع ای عده .(80ص، 1397، ابن صالح) 1«راويِه ِمن الّثقِة و اإلتقان ما حيتمُل معه تفرده

.(51ص، تابی، علوان) اندتعریف را از مشهورترین تعاریف ارائه شده برای حدیث منکر دانسته

 حدیث شاخصه عنوانبهانفراد راوی و تفرَّد روایت ، ردر تعریف دیگو  ر همین راستاد (5

دوق امُلنَكر ُهو ما انَفِرُد الّراِوي الضَّعيف ِبِه و َقد ُيَعدُّ مفرُد الصَّ»: مورد تأکید قرار گرفته است، منکَر

ُه الفًا ملا ِرواامُلنَكر ُهو ما ِرواُه الضَّعيُف خم»: اندگفته بارهنیا درهمچنین  .(9ص، تابی، ذهبی) 2«منَكرًا

دو عنصر راوی و روایت در این توضیح در  .(12ص، تابی، زاهدی) 3«َمن ُهو أويل منُه ِمَن الثِّقاِت

تعریف منکَر لحاظ شده است.

« رمنک»و انحصار و اطالق « روایت»و « راوی»و عنصر دبر « منکر»شتمال مفهوم با توجه به ا

راوی عنصر محوری  حدیثِ، بیشتر، صطالحین ادر ا استنباط که توانیمچنین « یثدح»بر لفظ 

 را از الفاظ« منکر»رخی اصطالح ب که همچنانو مکمّل است.  تبعی امری، ه به راویاست و توجّ

به راوی آن ، بدین معنا که ضعف روایت و حدیث منقول؛ انددانسته 4جرحِ مربوط به راوی

 َصريح يف حقِّ الّراوي بإعتباِر حديِثِه ال أمر َهذا الَوصُف»: گرددمیسرایت نموده و سبب ضعف او 

این معنای  .(336ص، 1ج، 1424، جدیع) 5«آِخر و هي ِمن ألفاِظ اجَلرِح امُلوجبِة َضعفِه عند الّناِقد

لرِّواية ا احلديث و َمهجوَر أنَّ الرَّاوي ُيصِبُح منكَر»: اندگویای تعبیری است که برخی آورده، داللی

                                                           

باشد و از نظر مضمون خمالف با روايت  دمنفر دکه از نظر سن دشونوع اول آن به رواييت اطالق مي: و نوع استدمنکر  .1

يث دي است که راوي آن وثاقت و اعتبار کايف را براي نقل حدروايت متفر، وم حديث منکرد. نوع دمجاعيت از ثقات باش

اشته باشد.دن

وق هم که تنها از يک د به روايت راوي صحيت است. در نقل آن متفرداست که راوي ضعيف يث منکر رواييت دح .2

.دشومنکر گفته مي، ده باشدطريق خاّص روايت ش

يث منقول از راويان ارجح و موثق خمالف است.دروايت راوي ضعيفي است که مضمون آن با منت احا، يث منکردح .3

.(167، ص1526، / ابن فودي143، صتايب، فحل) اندح راوي دانستهالفاظ داّل بر جر هدر مراتب اولي .4

.داردر جرح راوي د صراحت، يث ضعيفدم اعتبار احادبر مبناي ع« منکر»وصف ، ان رجايلدگاه ناقديدبنابر  .5
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، ملیباری) 1«وُتعرف النكارةُ مبخالفةِ الرَّاوي ِلآلخرينَ ِمن احُلفَّاظِ املعروفنَي، َمروياِتهِ امَلناكرٌي إذا َكُثَرت يف 

 .(79- 78صص، 1422

. انداظهار داشته بارهنیدرای متنوعی را هادگاهید نظرانصاحب، دشوه میدکه مشاه گونههمان

بررسی چگونگی استعمال اصطالح منکرالحدیث از انی و دی میابامطالعهاکنون ، فارغ از این آراء

 هرجد، قیق رجالی این اصطالحدیم وزن ددرصد، رجال و راویان هربارد، یثدسوی اهل ح

 تأثیر منفی آن بر روایاتشان را به دست آوریم.راویان و تضعیف() مّ و جرحذاللتش بر د

 «منکرالحدیث»وزن رجالی اصطالح  یسنج ساختار -3

«منکرالحدیث»وصوف به راویان م-3-1

مال استع دو همچنین تحلیل موار از بررسی چگونگی استعمال منکرالحدیث دربارة راویان

آن بر جرح کم  تبعبههای راوی و بر ضعف روایت، که این اصطالحتوان به دست آورد آن می

 مراتب الفاظ این اصطالح بر منحنیة . این امر حاکی از نوسان رتبکندیماو داللت  و یا متوسط

له »چون  اصطالح مزبور در مواردی با تعابیری .(378ص، 10ج، 1409، هیثمی) است جرح

/ 104ص، 3ج، 1405، نیشابوری هندی) «يف أحاديِثِه مناكرٌي»، (118ص، 1416، ممدوح) «مناكرٌي

ل ذی موارد برای نمونهه است. دبیان ش دو یا عباراتی مشابه این موار( 112ص، 7ج، 1397، امینی

 : رسندبه نظر می توجهقابل

كثرُي »، «بثقه() ليس بالَقوي»با تعابیر  نظرانصاحبعلی بن یزید هانی دمشقی از سوی  (1

 ذاهُب»و « متروُك احلديث»، «ضعيُف احلديث»، «منكُر احلديث»، «أحاديُثُه منَكره»، «املنَكرات

 .(347 -346، صص7ج، «الف» 1404، ابن حجر عسقالنی) و ... توصیف شده است «احلديث

، «ُه مناكريأحاديُث»، «حملَُّه الّصدق»، «ضعيٌف»بن عبداهلل دمشقی را با تعابیر  ةصدقظر اهل ن (2

حَتجُّ هو مّمن َيجوُز حديُثُه و ال ُي»، «ليس يسوى حديثُه شيئًا»، «ضعيُف احلديث»، «منَكُر احلديث»

.(316 -314، صص7ج، «الف» 1413، ذهبی) اندو ... توصیف کرده «به

 احتجاج هاز درجهم  دهد روایات ایشانو نشان می دهستنجرح و یا قدح این تعابیر حاکی از 

 استناد ساقط است.هم از درجه و 

                                                           

 و درر منقوالتش مناکري فراوان دشود که خوانده مي« مهجورالروايه»و رواياتش « يثدمنکراحل»زماين يک راوي  .1

.درواياتش خمالف با روايت مجاعيت از راويان موثق وجود داشته باش
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 «منکرالحدیث»مراتب و درجات راویان موصوف به -3-2

دارای  ،منکرراوی که  شودیماین نتیجه حاصل منکرالحدیث با بررسی اوصاف مقارن با 

در بیان و ابالغ تساهل و  (262-261، صص2ج، تابی، عسکری) اتّکا به حافظه یی چونهاویژگی

، امینی) خطاهای فاحش، محدثان ازنظر. چنین فردی (53ص، 1ج، 1411، کورانی) است حدیث

از فروع  هایژگیودارد. این  در حوزة حدیث و یا نقل روایت 1( و فراوانی87ص، 10ج، 1397

ای از موارد (. البته در پاره87-86صص، 1418، عتر) ندیآیم حسابهبر ضبط راوی داختالل 

ن ر چنید؛ الحدیث است راویان منکر تیشخصهای حدیثی مربوط به ناراستین بودن لغزش

وارد  خللمتن و یا سند حدیث  به، در همة این مواردشود. ق راوی دچار اختالل میدص، حالتی

 .(17-16، صص«ب» 1404، ابن حجر) کندمیرا از اصل خود دور و دآن د و شومی

 «منکرالحدیث»راویان صدوق  -3-2-1

 هکاررفتبهکه برایشان اصطالح منکرالحدیث  شوندیمرجالی راویان صدوقی یافت  منابع در 

 : شودیماست. در ادامه به برخی از این موارد اشاره 

ده که صدوق شناسایی ش عبیس بن میمون رقاشی را، متعددی یهانقلیحیی بن معین در   (1

ست و به اتضعیف کرده « ليس بشيٍء»و « ضعيٌف»، «الَوهم کثرُي اخلطأ و» ی چونبا اوصاف، است

 سبب هبوصف منکرالحدیث را ، موافق با این تضعیف نیز است. بخاریگفته متروک الحدیث  او

.(280-277، صص19ج، 1406، حافظ مزّی) استعمال کرده است، زیاد بودن خطاهای راوی

از روایات را ، هرغم ضعف حافظبهحسن بن یحیى خشنی از راویان صدوقی است که   (2

ین هم است. مناکیر فاحشی در روایات او حاصل شده، رونیازاکرده است. تحدیث می ،حفظ

ذهبی و دارقطنی او را متروک . گردیده است محدثانسبب تضعیف او از سوی برخی ، امر

، 1406، انهم) را مطرود دانسته است شرا منکرالحدیث و روایاتیز وی نان ابن حبّ .دانخوانده

(.341صو پاورقی  341-339، صص6ج

 «منکرالحدیث»یا كذّاب  و راویان متّهم به كذب -3-2-2

 کذب به متهم ای و کاذب که شودیم کاربردهبه یانیراو یبرا منکرالحدیث، موارد از یبرخ در 

: است دستنیا از یموارد دیآیم لیذ در که ییهانمونه. هستند

                                                           

 مّتصف« احلديث منكر» به ياو. زماين يک رگرددين يک راوي منديث بودمنکراحل سبب، منکر روايِتيک  ًاِصرف .1

 .(117، ص1416، ممدوح) دباشد که مناكري در رواياتش فراوان گردترک مي او هايروايت شود ومي



 

 227   در دانش جرح و تعدیل« منکَر الحدیث»تعیین گستره                                           

، است یضعیف و متروک، یحیی بن عمیر بزاز را که راوی غیر موثق، نظرانصاحب (1 

در تضعیف راوی مذکور  محدثانکه با دیگر رغم آنبهابن حجر ، اند. لیکنمنکرالحدیث خوانده

، 31ج، انهم) تنسبت وضّاع بودن او را به درجة اّتهام به وضع تقلیل داده اس، همراه است

 .(488 صو پاورقى  488-483صص

 وخوانده شده است کذّاب ، نسائی و ابو حاتماز منظر مقاتل بن سلیمان ازدی خراسانی  (2

ابن ) ده استخواناو را منکرالحدیث نیز . بخاری اندآمده حساببهروایاتش متروک ، به تبعِ آن

.(253-251، صص10ج، «الف» 1404، حجر

 «منکَرُ الحدیث»و « ضعیف »، «لیس بشئٍ»اوصاف به بخاری سط تو عطاء بن عجالن (3

تحدیث روایات « متروک»و  «کّذاب»شده است. دلیل انتساب وی به اوصافی چون خوانده 

.(544 صپاورقی ، 14ج، «الف» 1413، ذهبی) موضوع دانسته شده است

«الحدیث منکر»روایات راویان موصوف به  بررسی -3-3

رجات آنان دو مراتب و  منکرالحدیثپیشین پیرامون راویان  همدّ و مقد أّمل بهوقتی با ت

ست. راویان این راویان ا تیشخصرک دپلی برای  منزلهبهمات دّبینیم که تبیین آن مقمی، نگریممی

ی گیماکم، یتیهویب. این موقعیت نشانگر دارندقرار  لیتعد و جرحر جهت پایینِ منحنی دمذکور 

 ان است. و ضعف این راوی

ضعف راوی و وجود آفات و  دهندهنشان، منکرالحدیثاطالق وصف ، حاصل کالم اینکه

 تحدیث و نقل هدر حوزمزبور چگونگی داللت اصطالح  بررسیی در روایات اوست. با دمفاس

، راوی 1های متفردروایت، این اصطالحدر  ی مشاهده کرد.روشنبه توانامر را میاین ، روایت

در اکثر موارد ، راویِ متصف به این ویژگی. گیردمیدر ردیف روایات مرجوح قرار مورد طعن و 

، ان/ هم570ص، 27ج، 1406، / حافظ مّزی320ص، 15ج، 1415، ابن عساکر) «ضعیفُ الحدیث»

. ضعیف الحدیث شودیمخوانده  (283ص، 9ج، 1373، م/ ابن ابی حات97ص، 28ج، 1406

شان ن ت منکرالحدیث با ضعیف الحدیثمقارنراوی است.  سقوط() حکایتگر روند نزولی، بودن

م که عموشاهد آن است. شاناللید ترنازلرجات در د ضعف روایات این راویانپایین و از مرتبة 

                                                           

، تايب، مغريب) با اصول شناخته شده است مصاديق تفّرد حديث و خمالفت مجله از ،منكر و موضوع بودن روايت .1

 .(128 -127صص
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، 1422، مغلطای بن قلیج) و یا متروک 2غیر محفوظ، 1حکم روایت غیر متابع، روایات این راویان

؛ استرا ترک کرده  راویاناین تمام روایات ، ی نیزبخارشته است. ( را دا127صپاورقی ، 2ج

برخی  3.(21ص، 1ج، 1406، بخاری) ترغیب نموده است این کاردیگران را بر وی حتی 

 : از اندعبارتهای این نوع نمونه

و اعمرو بن شمر جعفی را غیر موثق و منکرالحدیث خوانده است. ، ن رازیاحمعبد الرّ (1

های راوی مذکور حاتم او را به ترک روایت درش آورده که ابودر گزارش دیگری به نقل از پ

.(240-239، صص6ج، 1372، ابن ابی حاتم) است فراخوانده

 د.رسبه نظر می توجهقابلدیگری است که در این بخش  نمونه عمر بن صهبان اسلمی (2

و  «الحدیثمتروکُ »، «واهیِ الحدیث»، «ضعیُف الحدیث»او را  نسائی و یحیی بن معین، بخاری

 عموم روایات او را منکر و غیر متابع دانسته است نیز اند. ابن عدیخوانده« منکَُر الحدیث»

.(408ص، 7ج، «الف» 1404، / ابن حجر عسقالنی401-400، صص21ج، 1406، حافظ مّزی)

منکرالحدیث  ،یثدر حاو را د نسائی و بخاری. ر بن هارون تمیمی استمحرّنمونه سوم  (3

 «ما ليس من حديِثِه َتِحلُّ الرِّوايُة َعنه َو ال اإلحتجاج ِبِه»با عبارت ، ان همسو با آنانابن حبّ اند.یافته

.(50ص، 10ج، «الف» 1404، ابن حجر) استدانسته روایات راوی مزبور را از درجة اعتبار ساقط 

اخبارشواهد و ی هانمونه؛ «منکرالحدیث»ت اصطالح ماهیّ جایگاه -4

شواهد موجود دربارة راویان منکرالحدیث چنین مجموع از ، گفته شد نیازاشیپکه  گونههمان

ب ر سطحی از مراتد، داردیل دمرزی منحنی تع نقطهی که از ابافاصلهآید که اصطالح مزبور برمی

 تنهانه ،برای کسی استعمال شودچنین اصطالحی هرگاه  رونیازاجرح و ضعف قرار گرفته است. 

که بر قدح و ضعف بلدهد به لحاظ سند و یا متن مورد جرح و طعن قرار می روایات وی را

 ،هانمونهاین  .دنوجود دار هانمونهاز  شمار فراوانیشواهد و  بارهنیدرا. کندیم خود او نیز داللت

                                                           

با ، در نقل از شيخ يا کسي که مافوق است، با راوي آن يکه راوي ديگر داننديماهل سنت حديث متابع را رواييت  .1

شيعه نيز حديثي را متابع  حمدثان .(181، ص1376، صاحل) شته باشدموافقت دا، لفظ نزديک به لفظ حديث اصلي

چنني  موافق باشد.، اندون را نقل کردهمضم مهان که مفردي حديث راويان با سندش لسلهگويند که از برخي افراد سمي

 .(62، ص1377، چيشانهرمدي) گريد که مؤيد مضمون حديث ديگري استقرار مي موردتوجه جهتازآن حديثي

 .(61، ص1377، چيمديرشانه) حديث حمفوظ به حديث مشهوري گويند که حديث شاّذي با آن خمالف باشد .2

، يينام /«َمن قلُت فيه منكر احلديث فال َتحلُّ روايةُ حديِثِه»: 6، ص10، ج1410، مباركفوري: ک.براي موارد بيشتر ر .3

 «.عنه و َتركُت حديَثهُ منكر احلديث و قد رأيُتُه و كتبُت »: 308، ص9، ج1397
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یا یکی از  هر دو - روایتسند و یا  متن نهیزمر د منکرالحدیث حاکی از ضعف روایات راوی 

اصطالحاتی نظیر ، ر کنار وصف منکرالحدیثد هار برخی از این نمونهد .دهستن -ودآن 

روند. مجاورت منکرالحدیث با این اصطالحات نیز به کار می« موضوع»و « مقلوب»، «مضطرب»

 : نداتوجهقابل. برای نمونه شواهد ذیل کندیمتر معنای این اصطالح را روشن ،ضمنی طوربه

در دو رویکرد  یو است.از راویان غیر موثق و ضعیف  عبیداهلل بن ابی حمید هذلی (1

بخاری او را راوی عجایب دانسته  .است شده فیتضعبه وصف منکرالحدیث ، محدثانمتفاوت 

از آن جا که اسانید را مقلوب ، انبنا به اظهارات ابن حبّ، و منکر الحدیثش خوانده است. لیکن

.(31-29، صص19ج، 1406، فظ مّزیحا) منکر الحدیث خوانده شده است، روایت کرده

اصم ابن ابی ع .متفاوت منکرالحدیث شناخته شده است هدمشقی از دو زاوی ةعلی بن عرو (2

به پیروی از نیز ابن عدی است. وی را منکرالحدیث دانسته ، ضمن بیان مجهول بودن حال او

ا ر هدنامبر «ُثُه بشٍئليس حدي»با وصف ، اندرا کذّاب و یا وضّاع نامیدهوی  جملگیکه  - دیگران

.(319ص، 7ج، «الف» 1404، ابن حجر عسقالنی) تضعیف کرده و منکرالحدیثش خوانده است

اوصافی  هبرا ن خزاز احمالرّنضر بن عبداحادیث  ،گونهتضعیف یدر نگرش محدثانعموم  (3

. اندکرده منتسب «متروکُ الحدیث»و « ذاهبُ الحدیث»، «الحدیث منَکرُ»، «ضعیفُ الحدیث»چون 

ی شخصیت حدیث . همچنیندانو باطل به شمار آورده دانسته خالی از اعتبار او را احادیث شانیا

، «الف» 1404، همان) شده است قطعی جرح« متروک »و « لیس بثِقَه»، «ضعیف »با اوصاف وی نیز 

ر دهر روایتی که نوعی ضعف  دیآیمست دبه ، هانمونهبا توجه به این  .(395-394، صص10ج

 ر یک ارتباطدآن اخبار  همهی که اگونهبه؛ قرار گیردیث دمنکرالحدر شمار  دتوانمی، دآن باش

یمو جایگاه اصطالح منکرالحدیث را تبیین  داکردهیپپوشانی یگر همدوار با یکزنجیره، تنگاتنگ

 ر ادامهر دیگدها بر یکثرات آنأثیر و تأی روایی و چگونگی تهانمونهسته از این د د. چنندینما

 شود.ذکر می

در كارنامۀ راویان  مدلَّسمقلوب و ، اخبار مضطرب دوجو -4-1

بار  ،منکرالحدیثی روایات متندرون دنقق، چند مسأله در دص اهل روایی راویانِ هدر کارنام

  ند: کایجاد می ارزشی منفی
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 3مدلَّسیوایات ر و یا 2(عمدقلب ) مقلوباحادیث ، 1(عمدقلب غیر ) وجود اخبار مضطرب

 : برای نمونه کند.استناد را از حدیث راویانش ساقط می ستهیشااست که اعتبار و حجیّت 

 بسیار ضعیفی داشته و اشتباهات فراوانی حافظهلیث بن ابی سلیم قرشی ، راوی صدوق (1

را به روایات لیِّن او  نظرانصاحبتوجه ، امر همینحدیث مرتکب شده است. نقل  حوزهرا در 

دانسته و او را  4روایات او را مضطرب و مخلَّط، فاق آنانقریب به اتّ کهچنان؛ انگیخته استبر

.(419 -417، صص8ج، «الف» 1404، انهم) اندمنکرالحدیث خوانده

احادیث ، و احادیث منکر دیگران اعتباریباخبار یحیی بن میمون بصری افزون بر نقل  (2

 عبداهلل به نقل ازاست.  شده خطئهف منکرالحدیث تخود را نیز مقلوب روایت کرده و با وص

 سرنوشت احادیث مقلوب او را سوزاندن در آتش گزارش کرده است، پدرش احمد بن حنبل

.(254ص، 11ج، «الف» 1404، انهم)

از راویان ضعیفی است که ابن عدی منکرالحدیثش خوانده ، حسن بن ابی الحسن بغدادی (3

اسانید  همچنین ویاند. کردهروایت ب وقلمذکر کرده که اسانید را و نامبرده را در شمار راویانی 

عمد و یا غیر عمد بودن قلب اسانید توسط خود راوی در هالة  ـ مقلوب حسن بن ابی الحسن

، ابن عدی) را غیر محفوظ و روایات او را دور از روایات اهل صدق دانسته است ـ ابهام است

.(333-332، صص2ج، 1405

کثیر الوهم و فاحش الخطا خوانده شده است. راوی ، صدوق، زبان عبسیسعید بن مر (4

 داحادیث وی فاق، ه همین دلیل. بنمودتدلیس می، مذکور برای رفع ناکارآمدی خود در حدیث

                                                           

بط شعار بر عدم ضاِ . چنني حديثيسند و يا منت خمتلف نقل شده باشد حلاظ ازحديثي است که ، حديث مضطرب .1

 .(113-112، صص1042، عاملي) راوي دارد

 جاشدهجابهحديثي است که بعضي از راويان سند آن به رجال و راويان حديث ديگري تبديل و يا ، حديث مقلوب .2

شدن عباريت که در منت حديث وارد شده است. اين عمل گاه  شيوپپسعبارت است از نيز باشند. قلب در منت حديث 

، بليحافظيان با) گشتارائه مي حمدثانو گاه براي امتحان راوي از سوي منود بروز مياز سوي راوي  به صورت اشتباه

 .(205 -204، صص1، ج1424

کند که رواييت را گاه راوي مدلِّس وامنود مي . در چنني احاديثيشودجود سند کتمان مييکي از عيوب مودر تدليس  .3

و گردد ميراوي ضعيف از سند حذف نيز گاه ؛ گردد که او روايت را مساع کرده استمساع کرده و اين توهم حاصل مي

.(545، ص2، ج1424، حافظيان بابلي) کندمياز او حديث نقل ، يا با عنوان غري معروف شيخ حديث

 .(47، ص1377، چيمديرشانه) سوء حافظه در اواخر عمر را ختليط گويند .4
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ر دو است. اده یدگرضعیف و مجروح نیز ت یتیشخص نظر از و اندشده شناختهارزش و اعتبار  

شده  شناسانیده، منکرالحدیث و متروک الحدیث، الحدیث ضعیف ی چوناوصافمنابع رجالی با 

.(71-70، صص4ج، «الف» 1404، ابن حجر) اندو متروک محسوب شده دیثش فاسدو احا است

 در كارنامۀ راویان  مطروح و موضوع، اخبار متروک دوجو -4-2

رزشی منفی بار ا 3و یا موضوع 2مطروح، 1وجود اخبار متروک، ی روایاتمتندرون دنقناظر به 

ر و اعتبا زیرا ؛دارد کّذاب منکرالحدیث و یا متّهم به کذب در کارنامة روایی راویانِو سنگینی 

 : برای نمونهکند. حجیّت را از حدیث راویانش ساقط می

سائی ن شده است.تضعیف  نظرانصاحبتوسط برخی از عبدالمهیمن بن عباس انصاری  (1

 عبدالمهیمن از آن جا که در روایات نیز بخاری است. هاو را غیر موثق و متروک الحدیث خواند

، «الف» 1404، انهم) او را منکرالحدیث خوانده است، شودیماحادیث منکر و ضعیف یافت 

.(383ص، 6ج

حسام بن مصک را تضعیف کرده و با کاربرد ، رازی در چندین گزارش عبدالرحمان (2

احادیث او را از  همه «منکرُ الحدیث»و « ثواهیِ الحدی»، «لیس حدیُثهُ بشئٍ»اصطالحاتی چون 

یکتب ، لیس بقَوى»با تعبیر ، و در گزارش دیگریمه کهآناست. جالب دانسته درجة اعتبار ساقط 

احمد بن حنبل او را مطروح الحدیث ، رنگی بخشیده است. لیکنبه احادیث او اعتبار کم« حدیثُهُ

، / ذهبی317ص، 3ج، 1371، ابن ابی حاتم) است خوانده و روایات او را غیر قابل تأویل دانسته

.(477ص، 1ج، 1382

ب وری او از مراتد، احمد بن حنبل در دو گزارش .ر بن عبید قرشی استمبشّ، یگردنمونه  (3

 . احمد بن حنبل در وصفروایی او را تضعیف کرده است تیشخص یل را متذکر گشته ودتع

و « وضوعم»، «کذب»با اوصافی چون نیز دیثش را و احارا استفاده نموده « لیس بشیء»وی تعبیر 

                                                           

، 2، جتايب، عبد الرب)ابن نظر دارندحديث بر ترک آن اّتفاق اهل عموم و ساقط احتجاج جهحديثي است که از در .1

راي توصيف حال راوي است. موازي با اصطالح منکراحلديث و ب، موارد کاربرد هدر مهحديث متروک  .(464ص

 رود.يک عنوان خاّص براي وصف راوي منکر احلديث به مشار مي، توان گفت كه متروک احلديثمي، رونيازا

 .(70، ص1377، چيشانه)مدير قابل تأويل باشد حديثي را مطروح گويند که خمالف دليل قطعي و غري .2

احاديث گاه با اقرار خود راوي و گاه با  ساخته باشد. اين آن را از خود، حديثي است که راوي، حديث موضوع .3

.(131، ص1، ج1424، حافظيان بابلي) شوندرکاکت الفاظ و با توجه به قرائن تشخيص داده مي
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ایت از او رونقل ، بر او وصف منکرالحدیثاستعمال با ، نیزبخاری  ضعیف دانسته است.« باطل»

.(30ص، 10ج، «الف» 1404، ابن حجر عسقالنی) را منع کرده است

او  .قرار دارداسحاق بن نجیح ملطی ، ترین مرتبه از مراتب وصف منکرالحدیثر نازلد (4

که از وضّاعان حدیث به شمار وی به وصف کذب مّتصف و به وضع حدیث مشهور شده است. 

احادیثش منکر و متروک ، رذاز این رهگاحادیث موضوع دیگران را نیز روایت کرده و ، رودمی

(.117-115، صص2ج، 1422، مغلطای بن قلیج) دانسته شده است

«منکرالحدیث»موصوف به  اخبار معضل در كارنامۀ راویان دوجو -4-3

این  در کارنامة شیوبکم دریافت که توانیم راویان منکرالحدیثبا نگاهی به اسانید اخبار 

موجب ، شود. وجود چنین اخباری به سبب بار ارزشی منفیدیده می 1اخبار معضلراویان 

یمعف ضجرح و  ورطهیل به دمرزی منحنی تع نقطهراوی از  فروافتادنخسارت بیشتر و سبب 

. ودش راویانش ساقطو حدیث  ایناستناد قابل اعتبار و حجیّت  شودیم. همین امر نیز باعث شود

 : برای نمونه

اند. ازدی بن زیاد انصاری را منکرالحدیث خوانده عبداهللبن  محمد، نظرانصاحبعموم  (1

دینار معضل  احادیث منقول او را از مالک بن، که او را با وصف مزبور تضعیف کردهضمن این

ابن ) راوی مذکور اساساً مالک را مالقات نکرده استازدی معتقد است  .به شمار آورده است

.(228ص، 9ج، «الف» 1404، حجر عسقالنی

نسائی و یحیی بن معین او را ، بخاری .سعید بن سنان حمصی است، یگردهای از نمونه (2

وم نیز عمابن حماد  .دانمتذکّر شدها روایاتش ر بطالن منکرالحدیث و متروک الحدیث خوانده و

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

تنزّل دهندۀ رتبۀ ممدوحان «منکرالحدیث»وصف  -5

طالح ریافت اصدتوان میاصطالح منکرالحدیث های مختلف روایی با نگرشی کوتاه بر جنبه

 باوجودعالمان رجال از سوی  وحدمم راویان به جرح و ضعف است. گاه دورو چهیدرمزبور 

ر د و شوندی اصطالح منکرالحدیث قدح میریکارگبههایی که در ارتباطشان وجود دارد با مدح

 : ر این راستا هستنددهایی نمونهموارد ذیل د. نشیننمی ترجایگاهی نازل

                                                           

، حافظيان بابلي) دو نفر يا بيشتر حذف شده باشند ،وسط و يا آخر آن، حديثي است که از آغاز، حديث معضل .1

 .(409، ص1، ج1424
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ر هرد. رجالیان وجود دافاق نظر است که دربارة مدح او اتّ شخصی یحیى بن ایوب غافقی (1 

از آن جا که حافظة ضعیفی ، اند. لیکناو را ستوده، یک با وصفی که حاکی از مدح نامبرده است

 ضمن، ابن سعدناظر به این اشکال فردی چون است. مضطرب احادیثش از برخی ، داشته

ابن ) او را نمایان سازد تیشخصین جنبه از همآن شده تا  بر، منکرالحدیث خواندن راوی مذکور

 .(165-163، صص11ج، «الف» 1404، حجر عسقالنی

مدح کرده «بأس به ما»و  «صدوق»خالد بن مخلد را با اوصاف عالمان رجال ضمن آنکه  (2

اند که احادیث منکری در کارنامة مدعی شده رهگذراز این و  دانسته گراافراطرا در تشیّع  او، اند

 .(218-217، صص10ج، «الف» 1413، ذهبی) روایی او ثبت شده است

و « ثقٌة»با اوصاف در آثار رجالی اری ذمّ عبدالرحمانبن  عبدالملک، عمرو بن علی (3

ی در ابن عد، نام او را در میان ثقات برده است. لیکننیز ان ابن حبّ شده است.ستوده  «صدوٌق»

همین بر . استروایت کرده را ها مناکیری را استخراج کرده که نامبرده آن، میان احادیث اوزاعی

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

«منکرالحدیث»اصطالح  یمنحنی دالل ساختارشناسی -6

ل در عموم مواردی با تأمّ  .اصطالح منکرالحدیث در میانة اصطالحات جرح و قدح قرار دارد

ر نمودار دتوان چنین استنباط کرد که می، اندرفتهکه از این اصطالح در وصف راویان بهره گ

الفاظ جرح و قدح راوی و ضعف کم تا متوسط  ةاز مرتب مزبور اصطالح، الفاظ جرح و قدح

 ،های راویاین اصطالح به روایت دکه رویکره داشت ولی باید توجّ. دگیرر برمیدها را روایت

؛ داردی واگرا و نوسانی دنمو، راوی دِخوی منفی و همگراست. همچنان که جهت آن به درویکر

با اصطالحات  کهینحوبه، دهداصطالح مزبور گاه درجة بهتری را به خود اختصاص می، بنابراین

کاربرد این اصطالح ، در موارد بیشتری، گردد. لیکنمی جوارهمترین مراتب مدح موجود در پایین

تلویحی به قدح راوی است که بر عدم  یااشارهبر جرح و یا  یاامارهتنها ، راوی حدیث هدربار

: اندبه شرح ذیل دهای این موارنمونه خی ازروایات او داللت دارد. بر صحت

کرده است که عموم اهل حدیث او را مدح کم شخصی طفاوی عبدالرحمانبن  محمد (1

بوزرعه راوی ا، احمد بن حنبلاحمد بن حنبل او را مدلِّس خوانده است. موافق با ، لیکن؛ اند

ل در این با تأمّ .(654-653، صص25ج، 1406، حافظ مّزی) مزبور را منکرالحدیث دانسته است

ترین مرتبه از مراتب تعدیل را برای شخص راوی و توان نازلمی هاآنسنجش همچنین آراء و 
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 ـر عمدغی یا عمدبه ـممدوح اشتباهاتی را  تضعیف روایات او استنتاج کرد. گاه راویِ حالنیدرع

 منکرالحدیثوصف ، رونیازا؛ کاهدوی میاز بار مثبت مدح شود. این کار می در روایت مرتکب

.شودیمبرای وی به کار گرفته 

 .فضل بن عیسى بن ابان است هدربار محدثانداوری ، تأمّل در این راستا قابل نمونه نیدوم (2

الح روشنی بر معنای داللی اصط هاشار اندکارکردهدر عباراتی که ایشان برای فضل بن عیسی به 

روایی و دینی تضعیف کرده و با اوصافی چون  هرا از دو جنب وی، محدثان .شودیافت میمزبور 

اند. اساندهشن« َقدَریٌّ خبیث»و « ضعیفُ الحدیث»، «لیس بثِقه»، «لیس بقَوی»، «ال شَیء»، «ضعیف »

 ،لحدیثی خوانده که در برخی از روایاتش ضعفاو را منکرا، ابو حاتم موافق با این جرح و قدح

، 8ج، «الف» 1404، ابن حجر عسقالنی) شودمیمشاهده ی امالحظهقابلنقصان و اشتباهات 

.(255-254صص

داوری بخاری دربارة  .عمرو بن خالد است، اللی این اصطالحدترین سطح ای از نازلنمونه (3

، 1ج، 1406، بخاری) منکرالحدیث است روایات راویان تیمقبولاو شاهد روشنی بر عدم 

ای چون برجسته محدثانبخاری در حالی راوی مذکور را منکرالحدیث دانسته است که  .(21ص

 سیل»، «متروک»، «کّذاب»و نسائی او را با اوصاف  داود ابو، یحیی بن معین، احمد بن حنبل

در حدّ باالیی تضعیف  «ثیالحد ذاهب»و  «ثیالحد متروک»، «مأمون ریغ»، «بثقه سیل»، «بشئ

وصف  دهدنشان میاین نمونه  .(25-24، صص8ج، «الف» 1404، ابن حجر عسقالنی) اندکرده

ترین درجه از درجات جرح و ذّم راوی داللت دارد و از منکرالحدیث در نزد بخاری بر نازل

.دارد تمایل به کاستن جرح از ساحت شخص راویتوان فهمید که او می، اشارتی

«منکرالحدیث»اصطالح مرتبۀ  به نظرانصاحب نگرش وهیش -7

، ابو حاتم رازی، آید که بخاریاصطالح منکرالحدیث چنین برمی از بررسی موارد استعمال

در . انداحمد بن حنبل بیش از دیگران از این اصطالح در وصف راویان بهره جسته و انابن حبّ

ای از راویان ضعیف طیف گسترده، ز این اصطالحا یریگبهرهبخاری با بیشترین ، محدثانصدر 

اعتبار  هحجّیت روایات آنان را از درج، بدین ترتیباست. و کذّاب را منکرالحدیث خوانده 

 1404، / ابن حجر عسقالنی544 صپاورقی ، 14ج، «الف» 1413، ذهبی) ساقط دانسته است

 هاآندیگران را به ترک روایات ، تلویحاً یا تصریحاً در برخی موارد یو .(151ص، 9ج، «الف»

 گاه بخاریدیدنیز همسو با  احمد بن حنبلکه چنان .(6ص، 1ج، 1382، ذهبی) فراخوانده است

به میدان آمده و با کاربرد اصطالح منکرالحدیث بر راویان  نظرانصاحبدر میان تضعیفات سایر 
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، 22ج، 1406، حافظ مّزی) ازداعتبار سنقل و روایت بی هدرصدد است تا آنان را از جنب، ضعیف 

 .(78ص، 1ج، 1382، / ذهبی14ص

اما خاری بتر از هدگستر یگاهبا ن است. ویدومین صدرنشین استعمال این اصطالح  ابوحاتم

ن گاه راویا، راویان منکرالحدیث را به ممدوحین کشانیده است. در نگاه وی هدامن، رانهیگسخت

. او معموالً در اطالق وصف منکرالحدیث بر راویان شوندمنکرالحدیث شناخته مینیز ممدوح 

. (30ص، 19ج، 1406، همه/ 78ص، 9ج، 1406، مّزی حافظ) است دهیعقهمبا بخاری ، ضعیف

، کنندراویانی را که روایات را به نحو صحیحی منتقل نمیتنها ، انابن حبّ، ر این میاند

 .(170ص، 1280، ر عسقالنی/ ابن حج74ص، 1407، ابن عجمی) منکرالحدیث خوانده است

 «منکرالحدیث»هم رتبۀ اصطالح  اصطالحات -8
توان به می ی که برای راویان داردکاربردو همچنین  جرح و ذمّالفاظ  از طریق بررسی دیگر

ث اصطالح منکرالحدی رتبه، . برخی مفاهیمگشت نائل منکرالحدیثتر داللت معنایی فهم دقیق

تری ر مرتبة نازلده و دبرخی مفاهیم فروتر از وصف مزبور بو، لر مقابدو  دبخشنرا ارتقا می

اصطالح منکرالحدیث  که آنجا از. درونضعیف این راویان بکار می دتوصیف عملکر عنوانبه

 دیونر یک پتقریبی با اصطالحات زیر تعریف و د طوربه، گرددبیشتر با الفاظ ذمّ و قدح همراه می

در دو سطح  . این اصطالحگیردقرار می مرتبهکیل یذ رها دقریباً با آنت، هامعنایی با هر یک از آن

ی از این یقدمصا. نمونه شودمی یبندطبقهالفاظ مربوط به راوی و الفاظ مربوط به روایت راوی 

 : آیدسته در ذیل مید

 «منکرالحدیث»راوی مرتبط با  رتبههمالفاظ  -8-1

لیس »: از شوندیم عبارت هستند ثیمنکرالحد یراو با مرتبط رتبههم که یالفاظ از یبرخ

 لیس مِن أحالسِ »، «مختلِط ، ضعیفُ الحدیث»، «لیس بحجّةٍ»، «یلیس بالقَو»، «بثقةٍ و المأمون 

، «هو مشهور  باألباطیل»، «سئ المذهبِ لیس مِن معادنِ الصّدق، لیس له علم  بالحدیثِ»، «الحدیث

، «کان مِمّن یُخطئ کثیراً، عَن الثّقات البَواطیل ییَرو»، «ندهُ عجائبع»، «مجهولُ الحال»، «شیخ  واهٍ»

 /378و  241-240، صص4ج، 1382، ذهبی /98ص، 1409، حسینی شافعی) «لم تثبت عدالتُهُ»
، 11ج؛ 162ص، 6ج ؛334و  289ص، 1ج، «الف» 1404، ابن حجر عسقالنی /543ص، 4ج، همو

 (.465ص، 4ج، 1382، یذهب /266ص، 1280، همو /140، ص7ج؛ 229ص
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جرح و تضعیف شدید  و باعث این الفاظ عموماً به مراتب مختلف جرح راوی تعلق دارند

دح و بر قنیز در مواردی البته از نظر نباید دور داشت که گاه استعمال این الفاظ . شوندوی می

 .کندمی ذمّ راوی داللت

 «ثمنکرالحدی»روایت راوی مرتبط با  رتبههم الفاظ -8-2

: زهستند عبارت می شوند ا ثیمنکرالحدمرتبط با روایت راوی  رتبههمبرخی از الفاظی که 

، ساقٌط»، «واهِي احلديث»، «مل يثبت حديُثُه»، «ال جيوز أن ُيحَتجَّ به»، «َسكتوا عنه و َترَكوا حديَثُه»

، «ديثذاهُب احل»، «حلديثَيَضُع ا»، «جهِة التََّعُجب یالُيكتب حديُثُه إال َعَل»، «اليكتب حديُثُه

 /24، ص2ج؛ 254-252، صص1ج، 1422، مغلطای بن قلیج) «الُيعَترب بروايِتِه»، «أحاديُثهُ أباطيل»

، «الف» 1404، ابن حجر عسقالنی /140ص، 1409، حسینی شافعی /284ص، 4ج، 1382، ذهبی

(.228ص، 6ج، تابی، ابن ماکوال /170ص، 8ج؛ 71، ص3ج؛ 241و  145 ، ص2ج

به ضعف و ذمّ روایت و راوی منکرالحدیث داللت دارند و به نحو ضمنی  شیوبکمین الفاظ ا

 کنند.راوی را نیز تضعیف می

 «منکرالحدیث»اوصاف مقارن اصطالح  -9
دیگر ا ای آن بهای مقارنهکاربردالزم است به منکرالحدیث برای فهم بیشتر گسترة معنایی 

 ی راویهاتیرواراوی و یا ضعف  د بر جرح و قدحنوبة خوها نیز به که هر یک از آن فیاوصا

ر مفاهیم رتبی اصطالح دحاکی از تفاوت ، پیرامون این مطلب اشاره شود. بررسی، دنداللت دار

  :ی در ذیل بیان شده استنینشهمهایی از این نمونهاست. منکرالحدیث ان دربارة راوی نظر مورد

 «منکرالحدیث»اوصاف مقارنِ مرتبط با راوی  -9-1

: مشاهده کرد توانیمرا در این موارد  ثیمنکرالحداوصاف مقارن مرتبط با راوی 

؛ (221ص، 11ج، «الف» 1404، انهم) تیمی داهللیعبیحیى بن  هدربار« ليس بِثَقة، ثديمنکراحل»

لیس »؛ (449ص، 1301، خزرجی) ابورحال انصاری بصری هدربار« ثدیمنکرالح، لیس بالقَوی»

؛ (163ص، 1407، ابن عجمی) ن بن اسحاق واسطیاحمعبد الرّ هدربار« ثدیمنکرالح، بشئٍ

، ثدیمنکرالح»؛ (693ص، 2ج، تابی، باجی) محمّد بن کثیر بصری هدربار« ثدیمنکرالح، ضعف »

؛ (76ص، 2ج، «الف» 1404، ابن حجر عسقالنی) جعفر بن حارث واسطی هدربار« فی حِفظهِ شئ 

؛ (38ص، 4ج، 1418، عقیلی) محمّد بن بحر هجیمی هدربار« وهمکثیرُ ال، ثدیمنکرالح»
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، منکرالحدیث»؛ (406ص، 3ج، 1382، ذهبی) کثیر بن عبداهلل هدربار« شِبهُ المتروک، منکرالحدیث» 

 هدربار« منکرالحدیث، مجهول »؛ (327ص، 1ج، 1417، دارقطنی) دربارة زکریا وقار« متروک 

  (.28ص، 1280، قالنیابن حجر عس) اسحاق بن ثعلبه حمیری
وصف منکرالحدیث ر کنار ها دیابیم اصطالحاتی که در این نمونهبا دقت در این اوصاف درمی

درجات متوسط و مراتب و به ، اندآورده شده راوییک  درباره، آن وصف قرین عنوانبهو 

 تعلق دارند. و ضعف شدید جرح شیوبکم

 «منکرالحدیث»اوصاف مقارنِ مرتبط با روایت راوی  -9-2

: مشاهده کرد توانیمموارد  نیرا در ا ثیمنکرالحد یراوروایت اوصاف مقارن مرتبط با 

، 7ج، 1415، عظیم آبادی) عبدالخبیر بن قیس بن ثابت هدربار« منکرالحدیث، حدیثُهُ لیس بالقائم»

، قالنیعس ابن حجر) کوفیوب بن واقد ایّ هدربار« منکراحلديث، حديُثُه ليس باملعروف»؛ (120ص

عثمان  هدربار« ال َيجوُز اإلحتجاج ِبِه، قلَِّة روايِتِه یمنَكُر احلديث عل»؛ (363ص، 1ج، «الف» 1404

 «يكتب حديُثُه و ال ُيحَتجُّ به، منکراحلديث»؛ (283ص، 1280، ابن حجر عسقالنی) بن رشید ثقفی

، منَكُر احلديث»؛ (124ص ،6ج، «الف» 1404، ابن حجر عسقالنی) ن بن اسحاقاحمعبدالرّ هدربار

منَكُر »؛ (51ص، 1ج، 1390، ابن حجر عسقالنی) ابراهیم بن ابی حنیفه هدربار« ال َتِحلُّ روايُتُه عنه

منَكُر »؛ (130ص، 1ج، 1386، ابن جوزی) عمار بن مطرف هدربار« إّن ديِنِه َبواطيل، احلديث

یم قاص ن بن ابراهاحمعبد الرّ هدربار« ِعدالِةَيروي َما ال ُيتابع عليِه و ليس مبشهوٍر يف ال، احلديث

« َعنُه عجائٍب، منَكُر احلديث، ضعيُف احلديث»؛ (258-257، صص1409، حسینی شافعی) کرمانی

 (.473ص، 1ج، 1373، ابن ماجه) دربارة محمّد بن اسماعیل بن سمره

وصف  جنب، هاکه در این نمونه وصافیا، دشوهای قرین معلوم مینمونه داز برآین

به درجاتی از درجات جرح و یا قدح راوی ، اندذکرشدهآن  وصف قرینِ عنوانبه ثیمنکرالحد

 داللت دارند.نیز  اوتعلق و بر ضعف روایات 

 گیرینتیجه

، تشده اس استعمال« منکر الحدیث»اصطالح ی که دبا بررسی و تحلیل معنایی غالب موار

 (ذمّ جرح و) لیوتعدجرحمنفی منحنی  صفحهبر ، مختلف اصطالح مزبور دابعا کهیابیم درمی

ته برخاسبار معنایی منفی ، دتر باشمنکرالحدیث، هر چه روای، . بر این اساسداردنوسان  راوی
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ه دهمیف طورنیا، تا آنجا که با واکاوی این وصفِ منفی؛ اشتد دت بیشتری خواهدّ ش، از آن نیز

د غیر متخصّصی است که در عرصة حدیث برای توصیف حال فرکه اطالق آن بیشتر  دشومی

 انتقال داده است.نارسا شالودة حدیث را ناقص و  یاناماهرانهقدم نهاده و به طرز 

ناهموار رفتار کرده و ترکیب و بافت ، کمی در مواردو  دخو هترین مرتبر نازلمنکرالحدیث د 

م قّوت راوی و یا ده عبا توجه باین اصطالح گاه  که روستنیازا. دهدمیبه حدیث  یفاسد

اصطالح ، . در این مرتبهردیگیمضعف و جرح قرار میانی از مراتب  یامرتبهدر ، میزان ضعف او

که به دلیل انتقال ندادن صحیح  رودیمی به کار عموماً برای جرح و تضعیف روایاتِ راویان مذکور

بر عدم  گاهی نیز الح مزبور. اصطی وجود دارداعتمادیبکم اعتمادی و یا حتی  هابدانروایات 

 .نمایدیمبر جرح و یا قدح خود او اشاره اً و تلویحکند میصحت روایات راوی داللت 

 

 

 

 

  



 

 239   در دانش جرح و تعدیل« منکَر الحدیث»تعیین گستره                                           

 
 و مآخذ منابع

.م 1952/ق 1371، دار احياء التراث العريب: بريوت؛ اجلرح و التعديل؛ بن حمّمد عبدالرمحن، ابن ابی حامت  .1

.م 1966/ق 1386، مکتبة السلفية: مدينه منّوره؛ ، وعاتاملوض؛ بن علي عبدالرمحن، ابن جوزي .2

.م 1970، عزيزيه: درآباديح؛ كتاب املجروحني؛ حمّمد بن امحد، ان بسيتابن حّب .3

، ولیالطبعة اال، عطا عبدالقادرمصطفي : به کوشش؛ هتذيب التهذيب؛ امحد بن علي، ابن حجر عسقالنی .4

«الف» .م 1984/ق 1404، دار املكتبة العلمية: لبنان -بريوت

.م 1971/ق 1390، مؤسسة األعلمي للمطبوعات: بريوت، الطبعة الثانية؛ لسان امليزان؛ ــــ .5

.ق 1280، دار الكتب العريب: بريوت؛ تعجيل املنفعة بزوايد رجاُ االئمة االربعة؛ ــــ .6

.م 1995/ق 1415، دار الكتب العلمية: بريوت؛ صابة يف متيز الصحابةالا؛ ــــ .7

«ب» .م 1984/ق 1404، نایب، جایب؛ مام أمحدالقوُ املسدد يف الذب عن مسند للال ؛ــــ .8

.تایب، دار الكتب العلمية: بريوت؛ صطلالحالقتراح يف بيان االا؛ تقي الدين، ابن دقيق العيد .9

، عتر نينورالد: به کوشش؛ (صلالح ابن مقدمة) احلديث علوم؛ محانابوعمر عثمان بن عبد الّر، ابن صالح .10

.م 1977/ق 1397، دار الفكر املعاصر: بريوت

.ق 1415، كردار الف: تبريو، علي شريي: به کوشش؛ دمشق مدينة تاريخ؛ علي بن حسن، ابن عساكر .11

 .تایب، نایب، جایب؛ ستذکار فی شرح مذاهب علماء األمصارالا؛ يوسف بن عبداهلل، ابن عبد الرب .12

، ييصبحي سامرا: به کوشش؛ عم ن رمي بوضع احلديث الكشف احلثيث؛ ابراهيم بن خليل، ابن عجمي .13

.م 1987/ق 1407، مكتبة النهضة العربية: بريوت، الطبعة االولی

.م 1985/ق 1405، دار الفکر: بريوت؛ الکامل فی ضعفاء الرجاُ؛ بن عدی عبداهلل، ابن عدي .14

.ق 1404 ،مکتب االعالم االسالمي: قم؛ معجم مقاييس اللغة؛ امحد بن فارس، ابن فارس .15

.ق 1526، دار العلم: نيجريه؛ منظومة مصباح الراوي يف علم احلديث؛ عبداهلل، ابن فودي .16

.ق 1373، دار الفكر: بريوت، حمّمد فؤاد عبد الباقي: به کوشش؛ سنن ابن ماجه؛ حمّمد بن يزيد، ابن ماجه .17

 تا.بی، روق احلديثهدار الكتاب االسالمي الفا: قاهره؛ كماُالا؛ علی بن هبه اهلل، ابن ماكوال .18

.ق 1405، ادب احلوزه: قم؛ لسان العرب؛ حمّمد بن مكرم، ابن منظور .19

.ق 1397، دار الكتب االسالمي: بريوت، 4چ؛ الغدير فی الکتاب و السنة و االدب؛ نيعبداحلس، اميين .20

.تایب، نایب، مراكش، امحد بزار: به کوشش؛ التعديل و التجريح؛ سليمان بن خلف، باجي .21

 .م 1986/ق 1406، دار املعرفة: بريوت؛ التاريخ الصغري؛ حممد بن امساعيل بن ابراهيم ابوعبداهلل، اريخب .22



 1396هفدهم، پاییز و زمستان  ۀشمارهفتم، سال ، دو فصلنامه كتاب قیم  240

 

 

 

 

دار ابن : وتبري؛ الصحيحة ثارالحاديث و االع( يف ضوء ا) املهدي املنتظر؛ ميعبدالعظعبد العليم ، بستوي .23

.ق 1420، حزم

 .م 2003/ق 1424، ؤسسة الرِّيانم: بريوت؛ حترير علوم احلديث؛ بن يوسف عبداهلل، جديع .24

.ق 1376، دار العلم للماليني: قاهره؛ اللغة و صحاح العربيةتاج: الصحاح؛ امساعيل بن محاد، جوهري .25

.ش 1382/ق 1424، دار احلديث: قم؛ رسائل يف دراية احلديث؛ ابولفضل، حافظيان بابلی .26

.ق 1406، مؤسسة الرسالة: بريوت ؛الرجاُهتذيب الكماُ يف امساء ؛ نامحيوسف بن عبد الّر، حافظ مّزي .27

: شبه کوش؛ كماُ يف اكر من له رواية يف مسند االمام امحداال؛ حمّمد بن علي بن محزه، حسيين شافعي .28

.ق 1409، سلسله منشورات جامعة الدراسات االسالمية: قاهره، عبداملعاطي امني قلعجي

اين علي بن كوكب: به کوشش؛ يف أمساء الرجاُ ْلالصة تذهيب هتذيب الكماُ؛ امحد بن عبداهلل، خزرجي .29

 .ق 1301، مكتب املطبوعات االسالمية: حلب، صنعاين

.ق 1417، دار الكتب العلمية: بريوت؛ سنن الدارقطين؛ ابواحلسني علي بن عمر، دارقطين .30

، د جباويّمعلي حم: به کوشش؛ عتداُ يف نقد الرجاُميزان اال؛ حمّمد بن امحد ابوعبداهلل نيالدمشس، ذهيب .31

.م 1963/ق 1382، دار املعرفة للطباعة و النشر: بريوت

«الف» .م 1993/ق 1413، مؤسسه الرسالة: بريوت، شعيب ارنؤوط: حتقيق؛ سري أعلالم النبلالء؛ ـــــ .32

 ،ابراهيم بن حمّمد سبط ابن عجمي: به کوشش؛ الكاشف يف معرفة من له رواية يف كتب الستة؛ ـــــ .33

«ب» .م 1992/ق 1413، دار القبلة للثقافة االسالمية و مؤسسه علوم القرآن: دهج، الطبعة االولی

.ش 1376، اسوه: قم، عادل نادر عادل: ترمجه و حتقيق، علوم حديث و اصطلالحات آن، صبحی، صاحل .34

ر فرهنگ دفتر نش: قم، سّيد امحد حسيين: به کوشش؛ و مطلع النريين البحرينجممع ؛ نيفخرالد، طرحيي .35

.ق 1395، اسالمي

.ق 1042، انشارات خيام: قم؛ ْبارالْيار إىل أصوُ أوصوُ اال؛ حسني بن عبد الصمد، عاملي .36

.م 1997/ق 1418، نابی، مشقد؛ ثديفی علوم احل دمنهج النق؛ ندينورال، عتر .37

.تایب، مؤسسة النعمان: بريوت؛ معامل املدرستني؛ سّيد مرتضى، عسكري .38

.ق 1415، دار الكتب العلمية: بريوت؛ عون املعبود شرح سنن ايب داود؛ حمّمد مشس احلق، یآبادميعظ .39

 .م 1998/ق 1418، دار الكتب العلمية: بريوت؛ ضعفاء العقيلی؛ حمّمد بن عمرو، عقيلي .40

 سازمان مطالعه و تدوين کتب: هتران؛ تلخيص مقباس اهلداية() دراسات يف علم الدرايه؛ اکربیعل، غّفاري .41

.ش 1384، دانشگاه امام صادق: مست() هاهدانشگاعلوم انسانی 

انتشارات : قم، مهدي خمزومي و ابراهيم سامرايي: به کوشش؛ كتاب العني؛ خليل بن امحد، فراهيدي .42

.ق 1409، هجرت



 

 241   در دانش جرح و تعدیل« منکَر الحدیث»تعیین گستره                                           

 
.ق 1411، مؤسسه معارف اسالمي: قم؛ ع() املهدي الماممعجم أحاديث ا؛ علي، كوراين .43

.م 1990/ق 1410، دار الكتب العلمية: بريوت؛ ع الترمذيحواي بشرح جامالاحتفة ؛ حمّمد، مباركفوري .44

ا.تبی، نابی، جابی؛ بصحة حديث باب العلم: یفتح امللك العل؛ امحد، مغريب .45

.ق 1422، الفاروق احلديثه: قاهره؛ إكماُ هتذيب الكماُ يف امساء الرجاُ؛ مغلطاي بن قليج .46

 نا،جا: يبيب ؛ و املتأْرين يف تصحيح األحاديث و تعليلهااملوازنة بني املتقدمني؛ بن عبد اهلل ةمحز، مليباري .47

.م 2001/ق 1422

 1416، دار االمام النووي: عمان؛ رفع املناره لتخريج احاديث التوسل و الزيارة؛ حممود سعيد، ممدوح .48

.م 1995/ق

 :هتران؛ هارئمة االطنوار يف امامة االعبقات اال: نوارالْلالصه عبقات ا؛ حامد حسني، نيشابوری هندی .49

.ق 1405، انتشارات بعثت

.ق 1408، دار الكتب العلمية: بريوت؛ جممع الزوائد و منبع الفوائد؛ علي بن ابوبكر، هيثمي .50

.؛ نسخه نرم افزار مکتبة الشاملهالدرر النقية يف شرح املنظومة البيقونية؛ امحد بن محود، خالدي .51

.نرم افزار مکتبة الشامله؛ نسخه شرح التبصرة و التذكرة؛ ماهر ياسني، فحل .52

 .؛ نسخه نرم افزار مکتبة الشاملهاحلديث املعلوُ قواعد و ضوابط؛ بن عبداهلل ةمحز، مليباري .53

.بة الشامله؛ نسخه نرم افزار مکتاملوقظة يف علم مصطلح احلديث؛ د بن امحدحمّم ابوعبداهللمشس الدين ، ذهيب .54

.؛ نسخه نرم افزار مکتبة الشاملهُالفصوُ يف مصطلح حديث الرسو؛ ثناء اهلل، زاهدي .55

.ة الشامله؛ نسخه نرم افزار مکتبمايل املكية علي املنظومة البيقونيةالا؛ سليمان بن ناصر ابوعبداهلل، علوان .56
57. http: //saaid.net/book/index.php. 

58. http: //www.almeshkat.net/books/index.php 

http://saaid.net/book/index.php
http://www.almeshkat.net/books/index.php



