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 ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۹، شمارۀ پنجمهای حدیثی، سال آموزه

  حدیث مزید از نظر تا عمل
  شروط محدثان و عمل فقیهان

 ٢نیک سید مهدی احمدی 
 ٣رضا دریادل امیر     

 چکیده
شود کـه نسـبت بـه  ت علم درایه و به حدیثی اطالق میاز اصطالحاحدیث مزید 

برخـی بـر آننـد کـه . حدیث هم مضمون خود زیادتی در متن یا سند داشته باشـد
حـدیث مزیـد اطـالق ، زیادی در متن باید معنای جدیدی را ایجاد کند تـا بـر آن

. داننـد طور مطلق کافی می متن را به ولی برخی دیگر صرف وجود زیاده در. شود
نسبت به زیادی در سند هم برخی وجود یک یا چند راوی بیشـتر و برخـی دیگـر 

 . دانند شتر را در سند شرط اطالق مزید میفقط وجود یک راوی بی
ای  کتابخانـه ۀتحلیلی مبتنی بر مطالعـ- له را به روش توصیفیئگان این مس نگارنده

عی برای اطالق حدیث مزید بر اند که مان بررسی نموده و به این نتیجه دست یافته
 . هرکدام از انواع فوق وجود ندارد

اصول و قواعد مختلفی برای ، های درایه که اگر چه در کتاب یافته دیگر این است
، اصـولی یاما فقیهان به اینها کمتر پایبند بوده و در عمل بـه مبـان؛ مزید ذکر شده

                                                 
 . ۱۴/۱۲/۱۴۰۰: تاریخ پذیرش - ۱۲/۰۵/۱۴۰۰: تاریخ دریافت 
 عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه علوم اسالمی رضوی .٢

 sm.ahmadinik@gmail.com 

 ).daryadel@yahoo.com(کارشناسی ارشد دانشگاه علوم اسالمی رضوی دانشجوی  .٣
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اشـتباه راوی یـا کاتـب در  مانند احتمـال؛ اند حدیثی و رجالی خود مراجعه کرده
بررسـی ، عدم اختالف جوهری یک روایت با سـایر روایـات، بیان یا نوشتن زیاده

 بـر اصـل» عـدم زیـاده« تقـدیم اصـل، راویان موجود در سلسله سند ۀوثاقت هم
 . اضبط بودن راوی، »عدم نقیصه«

، زیـادی در سـند، معنای جدیـد، زیادی در متن، حدیث مزید واژگان کلیدی:
 . یهانفق

 مقدمه
ای کـه  به گونه ،قرآن کریم در میان مسلمانان از جایگاه بسیار باالیی برخوردار بوده

اما بـا ایـن وجـود روشـن اسـت کـه ایـن کتـاب . دانند همگان آن را قطعی الصدور می
، دسـت آوردن جزئیـات احکـام لذا برای بـه. بیانگر کلیات احکام شرعی است آسمانی

سانی را  فقها مسیر یک ۀباره هم در این. ابع دیگری نیز رجوع کنندفقها ناچارند که به من
، ١قیـاس، سـنت صـحابه، به منابعی نظیر سنت پیـامبر اکـرم فقهای عامه. اند نپیموده

 فقهای امامیه نیـز. اند تمسک کرده ...و ٤سد ذرایع، فتح ذرایع، ٣استصالح، ٢استحسان
در کنار سنت  را سنت معصومین ،رمهای اصیل پیامبر اک گیری از رهنمود با بهره

ای که بسـیاری  گونه به؛ اند از اصلی ترین منابع استنباط احکام قرار داده، پیامبر اکرم
ظهـور ) عجل الله تعـالی فرجـه الشـریف( غیبت امام زمان ۀاز فقهایی که در دوران اولی

قالب احادیث بیان ی خود را در چرا که فتاوا؛ شدند عنوان محدث شناخته می اند به کرده
                                                 

ای کـه  از حکم واقعـه،آن وارد نشده است ۀای که نصی دربار  قیاس عبارت است از استنباط حکم واقعه. ١
، سـبحانی( منـاط و مـالک حکـم،دلیل تساوی آن دو واقعه در علت ؛ بهآن وارد شده است ۀنصی دربار 

۹۱ :۱۳۸۳ .( 
 ). ۱۷۰، همان( داند چه که مجتهد حسن میست از عدول از مقتضای دلیل به آنتحسان عبارت ااس. ٢
هایی که مستند به هیچ اصل کلی یا جزئـی نبـوده و  استصالح یا مصالح مرسله عبارت است از مصلحت. ٣

مسـلم که مجتهد با استفاده از اصول کلی و جزئی ینیا ا ی و نظر مجتهد است وأمالک تشخیص آن یا ر 
 ). ۱۳۹۳: ۴۴۱، ملکی اصفهانی( دهد و متعدد معتبر شرعی آن مصالح را تشخیص می

و سد ذرایع به معنای . که خود مصلحت دارد ئیاز طریق شی ای ذریعه عبارت است از رسیدن به مفسده. ٤
یله انـد کـه وسـ گرفته ئیبرخی ذریعه را به معنای شی. رسیدن به حرام است ۀمنع از چیزی است که مقدم

براین اساس فتح ذرایع بـه معنـای . توان از آن تعبیر به مقدمه کرد و می برای رسیدن به شیء دیگری است
 ). ۱۴۲۸/۴۹۴: ۲، مکارم شیرازی( دمه هستوجوب مقدمه برای رسیدن به ذی المق
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فقه از قالب حدیثی بیرون آمد و فقها فتاوای خود را در قالب  ،در دوران بعد. کردند می
شد  عنوان یک منبع اصلی شناخته می اما همچنان سنت به؛ کردند عبارات فقهی بیان می

از طرف . دیدند قهی خود را نیازمند به احادیث میو فقها برای استنباط فروعات جدید ف
مسـائلی از قبیـل حجیـت . گر در برخورد با احادیث با مسائل مختلفـی روبـرو بودنـددی

، نقـل بـه معنـا، تصـحیف، تحریـف، احتمال جعـل یـا وضـع، اشکاالت سندی، اخبار
هـا و اصـطالحات  وجـود واژه، کدیگر و یا بـا اصـول مسـلم عقلـییتعارض احادیث با 

ابعـاد  ۀو نیازمندی بـه حـدیث در همـاین از یکس بنابر.  ...نوس در برخی احادیث وأنام
اندیشـه وران  ،دست آوردن احکام شرعی و غیر آن ختی اعم از تبیین آیات قرآن و بهشنا

مواجهـه بـا مسـائل  و از سـوی دیگـر، واداشـته را بـه مطالعـات حـدیثی دینی توجه فقها
 هایی از قبیل رجـال دانش؛ های مختلف حدیثی شد وجود آمدن دانش باعث به، مذکور
هـا  این دانـش ۀاز جمل.  ...عالج الحدیث و، غریب الحدیث، علل الحدیث، الحدیث

علم به بررسی اصـطالحات سـندی و  این. باشد الحدیث می ةصطللح الحدیث یا درایم
از . در این علم اصطالحات فراوانی مطرح شـده اسـت. پردازد متنی پیرامون حدیث می

، این مقاله دو بحث اصلی دنبال شـده در. است» حدیث مزید« این اصطالحات ۀجمل
در ایـن رابطـه بـرای اختالفـی کـه در ، هیـامام ۀاول تعریف حدیث مزید در کتب درایـ

که با بیان چند نمونـه دوم این. تعریف حدیث مزید وجود دارد وجه جمعی بیان گردیده
برخـورد فقهـا را بـا احادیـث مزیـد  ۀنحـو ، حدیث مزید که در کتب فقهی آمده اسـت

حدیث  ۀاحکام ذکر شده در کتابهای درایه دربار  ۀسی نموده و در پایان هم به مقایسبرر 
تا روشن شود کـه فقهـا ، مزید همراه با برخورد عملی فقها با احادیث مزید پرداخته شده

 . اند قدر توجه به آن احکام داشته هدر مقام عمل چ

 مفهوم شناسی -۱

 مفهوم لغوی-۱-۱
ای بـه معنـای  اشاره» معجم مقاییس اللغه« و» العین« رهای کهن د از میان فرهنگ

؛ ۷/۳۷۷ :۱۴۰۸ ،فراهیـدی( بیان شده اسـت» زید« آن یعنی ۀمزید نشده و فقط معنای ریش



وزه
آم

ثی
حدی

ی 
ها

  /
ارۀ 

شم
٩ / 

ان 
بست

و تا
هار 

ب
١٤
٠٠

۸۰ 

به  ١ق ۀسور  ۳۰ ۀمزید که در آی ۀراغب اصفهانی در توضیح کلم. )۳/۴۰ :۱۳۹۹ ،ابن فارس
معنای طلب زیادت باشد یا اینکه  تواند به مزید در این آیه می«: گوید کار رفته است می
الجمهره فی « در. )۳۸۶ :۱۴۱۲ ،راغب اصفهانی(» که جهنم پر شده استتنبیهی است بر این

معنای زیـاد شـمردن  مزید از هر چیزی به«: معنای مزید چنین آمده است ۀدربار » اللغه
. )۲/۶۴۴ :۱۴۰۷ ،ابن دریـد االذری(» عندالله المزید من النعیم« شود مثال گفته می. آن است

 :۱۴۱۴ ،ابـن منظـور( اسـت» خـالف نقصـان« و» نمـو« معنـای مزیـد بـه: اند برخی گفته
 و» نمـو« معنـای و برخـی بـه ،)۳/۵۹ :۱۴۱۶ ،طریحـی(» زیـادت« معنای برخی به؛ )۳/۱۹۸
 .  )۴/۴۸۲ :۱۴۱۴ ،واسطی زبیدی( اند دانسته» زکاء«

 مفهوم اصطالحی-۱-۲
بـر زیـادی در  شود کـه مشـتمل حدیثی گفته میمزید به ، در علم مصطلح الحدیث

 ،سـبحانی( شود ای که در غیر آن حدیث چنین زیادی یافت نمی گونه متن یا سند باشد به
مزیـد در مـتن و مزیـد در سـند تقسـیم  ۀبنابراین حـدیث مزیـد بـه دو دسـت. )۸۴ :۱۳۸۴
 . شود می

 مزید در متن -۱-۲-۱
ست از حدیثی که نسـبت بـه غیـر مزیـد همانطور که بیان شد مزید در متن عبارت ا

در کتـب درایـه  ذیـل ایـن عنـوان اما از توضیحاتی که. خود زیادتی در متن داشته باشد
کـه است  و آن این، رسد در مورد یک مسئله اختالف وجود دارد نظر می به، آمده است

ود یا آیا این زیادی باید باعث ایجاد معنای جدیدی بشود تا به آن حدیث مزید اطالق ش
صرف ایجاد زیاده و لو معنای جدیدی را ایجاد نکند برای اطالق حدیث مزیـد کـافی 

 است؟
ظاهر تعریف برخی چنین است که معنای حدیث مزید نسبت به غیر مزید متفـاوت 

آیـد کـه حـدیثی کـه نسـبت بـه  دسـت می توضیحات برخی از اندیشه وران به از، است
شود کـه  زمانی حدیث مزید بر آن اطالق می ،حدیث همسان خود زیادتی در متن دارد

                                                 
ِت َو َتُقوُل َهْل ِمْن َمزِ یَ ﴿  .١

ْ
َم َهِل اْمَتَأل  . ٍد﴾یْوَم َنُقوُل ِلَجَهنَّ
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جا به در این. آن زیاده در آن حدیث نسبت به حدیث دیگر معنای جدیدی را ایجاد کند
 . شود از عبارات اشاره می برخی

ن یروی فیه کلمـه زائـده أوالزیاده تقع فی المتن ب«: گویند و مامقانی می شهید ثانی
 ،مامقـانی؛ ۱۲۵و۱۲۴: بـی تـا، همـو؛ ۱۲۱ :۱۴۰۸ ،ثـانی شـهید(» تتضمن معنی الیستفاد من غیـره

وهو ما زید فیـه علـی غیـره بمـا «: گوید می مرحوم سید حسن صدر نیز. )۱/۲۶۴ :۱۴۱۱
: گویـد میرداماد می. )۳۰۶: )ب( بی تا، صدر(»  ...او فی الفعل ...جاء بمعناه اما فی القول

ئده تفید معنی زائدا غیر مستفاد من او کلمات زا، والزیادة فی المتن بان تروی فیه کلمة«
 . )۱۶۱ :۱۴۰۵ ،میرداماد( »الناقص المروی فی معناه

گونـه بیـان  نیـحکـم مزیـد در مـتن را ا، شهید ثـانی و میردامـاد در همـان دو منبـع
گونه منافـاتی  شکل گرفته باشد و هیچ، زیادت در متن اگر توسط راوی ثقه«: کنند می

آن حدیث ، نداشته باشد، خود که راوی آن هم ثقه استنیز با حدیث غیر مزید همسان 
وجـود  ای باعـث بـه چرا که چنـین اضـافه؛ مزید خواهد بود و مورد قبول و اعتماد است

 ،میردامـاد؛ ۱۲۵و۱۲۴: بی تا، همو؛ ۱۲۲و ۱۲۱: ۱۴۰۸، شهید ثانی( شود آمدن حدیث مستقلی نمی
ید همواره با غیـر مزیـد منافـات که حدیث مز این عبارت داللت دارد بر این. )۱۶۱ :۱۴۰۵
ظهور در این دارد که اگر ، این عبارت شهید برخالف صدر آن که قبال ذکر شد. ندارد

، هـم بـه حـدیث دارای آن زیـاده زیادی در متن موجب ایجاد معنای جدیدی نشود باز
ه است که حـدیث عبارت تصریح شد چرا که در این. توان حدیث مزید اطالق کرد می

گونه منافاتی با حدیث غیر مزید همسان خود نداشته باشد و باعث به  تواند هیچ مزید می
 . وجود آمدن حدیث مستقلی نشود

در  ۀبرخی از معاصرین نیز به پیروی از شهید ثانی و دیگران بر این باورنـد کـه زیـاد
بـرای نمونـه . مزیـد اطـالق شـود متن باید معنای جدیدی را ایجاد کند تا به آن حدیث

 :نویسد مزید در متن می ۀم نفیسی دربار خان
رود که در مـتن آن عبـارتی اضـافه تـر باشـد و ایـن  کار می این تعبیر برای حدیثی به« 

باید توجه داشت کـه . شود عبارت مطلبی را برساند که از غیر آن حدیث فهمیده نمی
عبـاراتی راویان ممکن است یک معنـا را بـا ، اند چون احادیث عموما نقل به معنا شده

عبارت که بر اثر نقـل بـه  گونه بلندی در تعبیر مزید برای این. کنند کوتاه یا بلند بازگو
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مطلبـی جدیـد ، بلکه باید در عبارات اضافه، شود الق نمیاط، وجود آمده است معنا به
» و معنایی بیشتر از احادیث مشابه آن وجـود داشـته باشـد تـا بـه آن مزیـد گفتـه شـود

 .)۲۱۸: ۲۱۸ :۱۳۹۱ ،نفیسی(

 : گوید را پذیرفته است و می دب نیز همین نظرؤ همچنین آقای م 
، ای است که کلمه یا کلمات افزوده شده به متن حدیث مزیـد گونه زیادت درمتن به«

 . )۷۴ :۱۳۷۸ ،دبؤم( »ثیر داردأدرمعنای آن نیز ت

اما برخی دیگـر از معاصـرین صـرف وجـود زیـاده را باعـث اطـالق حـدیث مزیـد 
: ۳۷۹ :۱۳۹۱ ،دلبـری( چه آن زیاده باعث ایجاد معنای جدید بشود و چـه نشـود؛ انندد می
 .  )۳۸۰و۳۷۹

 حدیث مزید درمتن ۀجمع بین تعاریف مختلف دربار 
شـهید ثـانی  ۀنـو . پیش از جمع بندی در این بحث ذکر یک نکتـه ضـروری اسـت

 : گوید جدش می ۀدربار 
ی شـیعه بـر شـهید ثـانی سـبقت تصنیف درعلم درایـه هـیچ یـک از علمـا ۀدر زمین«

 :۱۴۳۳ ،عـاملی(» اند و او اولین کسی است که باب این علم را باز کرده اسـت نگرفته
۲/۶۵۰(. 

انـد کـه در علـم درایـه  ند که قبل از شهید ثانی هم بزرگانی بـودهبرخی معتقد البته 
 حـاکم نیشـابوری را اولـین کسـی، مثال مرحوم سید حسن صـدر. اند هایی نوشته کتاب
بعـد از حـاکم . )۲۹۴: )الـف( بـی تـا، صـدر( لیف داشـته اسـتأداند که در این زمینـه تـ می

دو  وبعـد از آن؛ انـد لیف داشتهأسید بن طاووس و عالمه حلی در این زمینه ت، نیشابوری
 ۀو بعــد از او احمــد بـن فهــد حلــی در مقدمــ »ذکــری الشـیعه« ۀشـهید اول در مقدمــ

: ۱۳۸۹، ربانی بیرجنـدی( اند الحات این علم را بیان کردهای از اصط پاره »المهذب البارع«
۷( . 

، انـد داشـته هدرای لیفاتی در علمأدرست است که قبل از شهید ثانی علمای مذکور ت
. صورت گسترده و کامال مدون درآورد شهید ثانی بود که این دانش را به اما اولین کسی

علمای بعد از شهید ثانی چـه از ، یگرلیفات د أشاهد این ادعا هم این است که با وجود ت
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به . اند لیفات شهید ثانی در این علم بودهأثیر تأهمه تحت ت، خرین و چه از معاصرینأمت
ای که برخی از عباراتشان را عینا مانند عبارات شهید ثانی یا با کمی اختالف بیـان  گونه
که باب این علم را بـاز داند  شهیدثانی هم که او را اولین کسی می ۀمقصود نو . اند کرده

 . لیفات او هستأهمین گستردگی و جامعیت ت، کرده است
توان نتیجه گرفـت کـه  می، ثیر پذیری علما از کتب شهید ثانی روشن شدأحال که ت

در مـتن آن موجـب ایجـاد  ۀبر حدیثی که زیـاد، حدیث مزید اختالف علما در اطالق
ثی کـه زیـادی در آن موجـب ایجـاد یا بر اعم از آن و حـدی؛ معنای جدیدی شده است
زیـرا صـدر عبـارت او . گـردد به عبارت شـهید ثـانی برمی، معنای جدیدی نشده است

، همـو؛ ۱۲۲و ۱۲۱: ۱۴۰۸، شهید ثـانی(»  دارد داللت بر نظر اول و ذیل آن داللت بر نظر دوم
 توان گفت که حدیث مزیـد برای حل تعارض میان این صدر و ذیل می. )۱۲۵و۱۲۴: بی تا

ایجـاد معنـای جدیـدی  جا کـه زیـادی باعـثیعنی چه آن. شود بر هردو قسم اطالق می
شهید برای بیان  زیرا. ذیل عبارت شاهدی بر این مطلب است. جا که نشودبشود و چه آن
؛ جا که بین آنها منافـات باشـدیکی آن. آن را به دو دسته تقسیم کرده است، حکم مزید

جـا کـه بـین آنهـا منافـات و دیگر آن؛ یدی شده باشدیعنی زیاده باعث ایجاد معنای جد
صـدر عبـارت را نیـز بایـد . یعنی زیاده باعث ایجاد معنای جدیدی نشـده باشـد؛ نباشد

کـه  اسـتای  گونـه ه در حدیث مزید در اغلب مـوارد بـهزیرا زیاد. حمل بر غالب کرد
 . شود باعث ایجاد معنای جدیدی می

ری بسیاری از اندیشه وران از عبارات شـهیدثانی در ثیرپذیأبر این اساس با توجه به ت 
 توان نتیجـه گرفـت کـه می، علم درایه و با توجه به تحلیلی که از عبارت ایشان ذکر شد

 . مانعی برای اطالق حدیث مزید بر هر دو قسم آن وجود ندارد

 مزید در سند -۱-۲-۲
ی در سـند مزید در سند حدیثی است که نسبت به حدیث هـم معنـای خـود زیـادت

خرین شهید ثانی و میردامـاد تعریفـی بـرای مزیـد در سـند ذکـر أاز میان مت. داشته باشد
فـی  ]المزید[و « :گوید شهید ثانی می. دهند د و فقط با مثالی آن را توضیح میکنن ینم

فیرویـه المزیـد ، االسناد کان یرویه بعضهم باسناد مشتمل علی ثالثه رجال معینـین مـثال
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میـر دامـاد نیـز ماننـد . )۱۲۴: بـی تـا، همو؛ ۱۲۱ :۱۴۰۸ ،شهیدثانی(» ل بین الثالثهیتخل، باربعه
 . )۱۶۲ :۱۴۰۵ ،میرداماد( کند با کمی اختالف در عبارت ذکر می ف رایهمین تعر 

کیـد دارنـد کـه أ ت برخـی از آنهـا. هم اختالف دارند ما تعاریف معاصرین کمی باا
: )ب( بی تا، صدر( ر در سلسله اسناد خود داردمزید نسبت به غیر مزید فقط یک راوی بیشت

اما برخی دیگر مزیـد . )؛ ۲۱۹ :۱۳۹۱ ،نفیسی؛ ۳۸۱ :۱۳۹۱ ،دلبری؛ ۷۱ :۱۳۶۲ ،مدیرشانه چی؛ ۳۰۶
انـد کـه اگـر در سلسـله اسـناد  را منحصر در وجود یک راوی اضافه نکرده و قائل شده

افه هـم وجـود داشـته معنای خود بیشتر از یـک راوی اضـ  نسبت به حدیث هم، حدیثی
زیـادت گـاهی در سـند اسـت بـه «: شـود حدیث مزید اطـالق می، بازهم به آن، باشد

یک نفر یا بیشتر نسبت به حدیث همسان خـود وجـود ، شکلی که در سند حدیث مزید
 .  )۷۴ :۱۳۷۸ ،مودب( »دارد

و د کننـ تعریفی برای مزید در سند ذکر نمـیشهید ثانی و میرداماد  از میان متقدمین
فـی  ]المزیـد[و «: گویـد شهید ثانی در الرعایه می. دهند فقط با مثالی آن را توضیح می

فیرویـه المزیـد ، االسناد کان یرویه بعضهم باسناد مشتمل علی ثالثه رجال معینـین مـثال
ا بـا میر داماد نیز ماننـد همـین مثـال ر . )۱۲۱ :۱۴۰۸ ،شـهیدثانی( »یتخلل بین الثالثه، باربعه

 . )۱۶۲ :۱۴۰۵ ،میرداماد( کند در عبارت ذکر می کمی اختالف

 مزید در سند ۀجمع بین تعاریف مختلف دربار 
کـه لذا این. اند ثیر کتب شهید ثانی بودهأتحت ت، قبال ذکر شد که علما در علم درایه

حدیثی است که نسبت بـه حـدیث هـم ، کید دارند که مزید در سندأ برخی معاصرین ت
دلیل عبارت شهید  به، دارد دراویان آن وجو  ۀیشتر در سلسلمعنای خود فقط یک راوی ب

فـی االسـناد  ]المزیـد[و «: گویـد طور که ذکر شد شهید ثانی می زیرا همان. ثانی است
، فیرویـه المزیـد باربعـه، کان یرویه بعضهم باسناد مشتمل علی ثالثه رجال معینین مـثال

مثال  ۀطور که از کلم اما همان. )۱۲۴: ی تاب، همو؛ ۱۲۱ :۱۴۰۸ ،شهیدثانی(» یتخلل بین الثالثه
جا در مقام مثـال بـرای مزیـد در سـند بـوده اسـت نـه شهیدثانی آن، در عبارت پیداست

لذا مانعی وجود ندارد که به حدیثی که نسبت به حدیث هـم معنـای خـود  ،تعریف آن
 . مزید در سند اطالق شود، بیش از یک راوی بیشتر دارد
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 احکام حدیث مزید -۲
 پردازیم جا به بررسی احکام مزید میدر این

 حکم مزید در متن-۲-۱
 . اند علما در کتب درایه و اصول فقه برای حدیث مزید در متن احکامی بیان کرده

 احکام ذکر شده برای مزید در متن در کتب درایه -۲-۱-۲
میان  ۀبطآید که را طور بر می های درایه این از عبارات برخی از اندیشه وران در کتاب

 باشد و غیر مزید یکی از حاالت زیر می حدیث مزید

 تساوی -۲-۱-۲-۱
گونـه منافـاتی نیـز بـا  شکل گرفته باشد و هـیچزیادت در متن اگر توسط راوی ثقه 

آن حدیث مزیـد ، نداشته باشد حدیث غیر مزید همسان خود که راوی آن هم ثقه است
 :۱۴۰۵ ،میردامـاد؛ ۱۲۵و۱۲۴: بی تـا، همو؛ ۱۲۲و۱۲۱ :۱۴۰۸ ،شهیدثانی( مورد قبول و اعتماد است

ذ نباشـد و گوید اگـر صـاحب حـدیث مزیـد شـا مرحوم سید حسن صدر هم می .)۱۶۱
، صـدر( صورت حدیث مزید مورد قبول است دو حدیث نباشد در این منافاتی هم میان آن

 . )۳۰۶: )ب( بی تا

 غیر تساوی -۲-۱-۲-۲
تبـاین کلـی و عمـوم و مزید شامل  و غیر ان حدیث مزیدیهای غیر تساوی م نسبت 

ظاهر عبارت مرحوم سید حسن صدر چنین اسـت کـه حکـم . باشد خصوص مطلق می
طـور کلـی در  بلکه به، کنند طور جداگانه بیان نمی به کدام از دو صورت مذکور را چهی

: )ب( بی تا، صدر( داند حکم مزید و غیر مزید را حکم متعارضین می، صورت عدم تساوی
شهید ثانی حکم یک صـورت را بیـان  دو صورت و اما مرحوم میرداماد حکم هر. )۳۰۶
 . کنند می

 عموم و خصوص مطلق -۲-۱-۲-۳
 ۀای را بـرای صـورتی کـه رابطـ شهیدثانی و مرحوم میرداماد هرکدام حکم جداگانـه
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 : کنند میان مزید و غیرمزید عموم و خصوص مطلق باشد بیان می

 بین مزید و غیر مزید تنافی بـه شـکل عـام و خـاص باشـد اگر، گوید شهیدثانی می
صورت حـدیث مزیـد حکـم  در این، )عکس بر مزید عام باشد و غیر مزید خاص و یا(

 یبـا بررسـ. )۱۲۵: بـی تـا، همـو؛ ۱۲۲و۱۲۱ :۱۴۰۸ ،شـهیدثانی( حدیث شـاذ را خواهـد داشـت
میـان  ۀبطـآیـد کـه اگـر را دسـت می چنین بـه، سخنان شهید ثانی در بحث حدیث شاذ

اگر : حکم آن چنین خواهد بود، حدیث مزید و غیر مزید عموم و خصوص مطلق باشد
 نسـبت بـه دیگـری مشـهور باشـد و راوی آن هـم، یکی از دو حدیث مزید یا غیر مزید

اضبط و اعدل باشد ترجیح با همان است و دیگری مرجـوح و ، نسبت به دیگری احفظ
امـا راوی ، مشـهور و دیگـری شـاذ باشـد، مزید رو اگر یکی از مزید یا غی. مردود است
. کنند با یکدیگر تعارض می، اضبط و اعدل باشد، نسبت به دیگری احفظ، حدیث شاذ

کـدام  اعدل بودن با هم مساوی باشـند هـیچاضبط و ، واگر راوی هر دو از حیث احفظ
   .)۱۱۹و۱۱۸: بی تا، همو؛ ۱۱۶و۱۱۵ :۱۴۰۸ ،شهید ثانی( ترجیح بر دیگری ندارد

اصـه مذهب اکثر علمای اصول و حدیث از عامه و خ: گوید اما مرحوم میرداماد می
چه حدیث ، شود صورت مقبول است و به آن عمل می این است که حدیث مزید در این

کـه هرکـدام را شـخص یک شـخص روایـت کـرده باشـد و چـه اینمزید و غیر مزید را 
 . )۱۶۱ :۱۴۰۵ ،میرداماد( ای روایت کرده باشد جداگانه

 تباین کلی -۲-۱-۲-۴
به این نحو که اگـر مزیـد بـا ؛ کند داماد بیان میصورت را تنها مرحوم میر  حکم این

صـورت حـدیث مزیـد  در این، روایات سایر ثقات تنافی کاملی از هر جهت داشته باشد
 . )همان( مردود است

 احکام ذکر شده برای مزید در متن در کتب اصولی-۲-۱-۲
» اصل عدم زیـاده« بحثی تحت عنوان، برای حدیث مزید در متن در کتب اصولی 
ای بر حدیث افزوده شده  هر جا شک کنیم آیا کلمه. مطرح شده است» عدم نقیصه« و

و . شـود بر غیر مزید مقدم می، یعنی حدیث مزید؛ است یا خیر اصل عدم زیادی است
اصـل عـدم نقیصـه ، ای از حدیث کم شده است یا خیـر هرجا شک کنیم که آیا کلمه
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 . )۱۵۱ :۱۳۸۹ ،ربانی بیرجندی( شود بر مزید مقدم می، یعنی حدیث غیر مزید؛ است
بین دو اصل مـذکور تعـارض ، اگر زیادی در متن باعث ایجاد معنای جدیدی شود

  .)۵/۴۳۹ :۱۴۱۷ ،صدر( دهد رخ می
مـره ک( انـد را مقـدم کـرده» عدم زیاده« دو اصل برخی فقها اصل در تعارض بین این

 را» عــدم نقیصــه« و برخــی دیگــر اصــل )۳/۲۳۱ :۱۴۲۸ ،مکــارم شــیرازی؛ ۲/۳۰۴: بــی تــا، ای
آن در کتب اصولی ذکر  ۀکه ادل، )اشراق وعرفان ۀسسؤ سایت م، )درس خارج( اعرافی(

 . شده است

 حکم مزید در سند-۲-۲
 : پردازیم جا به بررسی حکم مزید در سند میدر این

در «: کند داند و چنین استدالل می ند را مورد قبول میمرحوم شهید ثانی مزید در س
بـر وجـود ، کند سند نقل می جا ممکن است شخصی که حدیث را به شکل مزید دراین

صورت غیر مزید نقـل  که به یکه شخص دیگر راوی یا راویانی اطالع پیدا کرده است
اطالع پیدا کرده است یا اگر هم ؛ بر آن راوی یا راویان اطالع پیدا نکرده باشد، کند می

حـدیث ، جا نیز چون مزید با غیر مزید منافاتی نـداردبنابراین در این. آنها را ننوشته است
 . )۱۲۲ :۱۴۰۸ ،شهیدثانی(» مزید مورد قبول است

 :اول؛ کننـد تقدیم حدیث مزید دو شرط ذکـر می یاما مرحوم سید حسن صدر برا
است راوی زیاده تصریح به سماع کـرده  عنوان مثال حدیث معنعن که به اینکه در جایی

 . )۳۰۶: )ب( بی تا، صدر( که راوی غیر مزید أتقن از مزید نباشداین :و دوم؛ باشد

 برخی از مصادیق حدیث مزید در فقه -۳
کــه بــا توجــه بــه ، در مســائل فقهــی مصــادیق فراوانــی از حــدیث مزیــد وجــود دارد

بعد از هر مثـال روش فقهـا . کنیم میمحدودیت حجمی مقاله به ذکر چهار مثال اکتفاء 
تـا ، کنیم در مواجهه با حدیث مزید را با قواعد مطرح شده در کتـب درایـه مقایسـه مـی

 . اند قدر به این قواعد پایبند بوده ببینم در مقام عمل فقها چه
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 مصادیق مزید در متن  -۳-۱
 پردازیم مثال از حدیث مزید در متن می جا به بررسی دودر این

 حدیث الضرر -۳-۱-۱
که فقهـا در کتـب اصـولی و فقهـی ، از قواعد معروف فقهی است» الضرر« ۀقاعد

مفـاد آن بـه بررسـی  ۀامـا قبـل از بحـث دربـار . انـد خود از مفاد این قاعده بحث کرده
آنچـه بـرای مـا در . روایـی فراوانـی دارد این قاعده مسـتندات. اند مستندات آن پرداخته

این قسـمت از روایـت بـه . در روایات است» ضرر و الضرارال « جا مهم است عبارتاین
 : نقل شده است سه صورت

 :۱۴۲۴ ،بیهقـی؛ ۲/۷۸۴: تـا یبـ، ابـن ماجـه؛ ۵/۳۲۷: بی تـا، احمد بن حنبل( الضرر و الضرار .الف
 ،عـاملی؛ ۷/۱۶۴: همـان؛ ۷/۱۴۷ :۱۴۰۷ ،طوسـی؛ ۵/۲۸۰: همـان؛ ۵/۲۹۴ :۱۴۰۷ ،کلینی؛ ۶/۲۵۸

   )۱۳/۳۰۸ :۱۴۰۸ ،نوری؛ ۲۵/۴۲۹ :۱۴۰۹
 :۱۴۰۹ ،عــاملی؛ ۱۰/۴۸۵: همــان؛ ۵/۲۹۴ :۱۴۰۷ ،کلینــی( منؤالضــرر و الضــرار علــی مــ .ب

  )۲/۲۷۶ :۱۴۰۳ ،مجلسی؛ ۲۵/۴۲۹
ابـن ابـی ؛ ۴/۳۳۴ :۱۴۱۳ ،شیخ صـدوق؛ ۳/۸۱ :۱۳۸۳ ،ابن اثیر( فی االسالم ١الضرر و الضرار .ج

   )۲۶/۱۴ :۱۴۰۹ ،عاملی؛ ۳/۳۷۳ :۱۴۱۶ ،طریحی؛ ۱/۲۲۰ :۱۴۰۵ ،جمهور

موجـب مزیـد شـدن » فـی االسـالم« و» منؤعلـی مـ« طور که پیداست قیـد همان
در ادامه به دیـدگاه برخـی از فقهـا . حدیث دوم و سوم نسبت به حدیث اول شده است

 : شود دو قید اشاره می عدم اعتبار این نسبت به اعتبار یا

 دیدگاه فقها -۳-۱-۱-۱

  مرحوم میرزا محمد حسین نائینی .الف 
فـی « بـدون قیـد» الضـرر و الضـرار« صـورت متن حـدیث بـه«: رمایندف ایشان می

و اضـبط بلکـه متعـین همـین نقـل ؛ نزد فریقین مشهور اسـت» منؤعلی م« و» االسالم
 . )۳/۳۶۴ :۱۴۱۸ ،نائینی( مشهور است بدون هیچ یک از آن دو قید

                                                 
 . آمده است »اضرار«،»ضرار«ۀ به جای کلم »الفقیه« در. ١
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گـر  ثی کـه بیـاناحـادی«: فرمایند چنین می» فی االسالم« سپس ایشان نسبت به قید
لـذا ممکـن اسـت راوی هنگـام ، هـا جـایز اسـتام شرعیه باشند نقل بـه معنـای آناحک

و چـون نفـی ضـرر از  آن قیـد را اضـافه کـرده باشـد حکایت از قضایای پیامبر اکرم
آن را در اسالم  توهم کرده است که پیامبر اکرمراوی چنین ، مجعوالت شرعی هست

وجود داشـته  این قید در غالب قضایای پیامبر اکرمکه مخصوصا این؛ نفی کرده است
» ال صروره فی االسالم«؛ )۲/۱۹۳ :۱۳۸۵ ،ابن حیون(» ال رهبانیه فی االسالم« مانند؛ است

همچنـین در . )۱۰/۴۱ :۱۴۲۴ ،بیهقـی(» ال إخصاء فی االسـالم«؛ )۲/۲۴۳ :۱۴۱۷ ،زمخشری(
ابن اثیر که از عامه . مده استآ» فی االسالم« بدون قید» الضرر« مسانید امامیه حدیث

عالمـه در ، )۳/۸۱ :۱۳۸۳ ،ابـن اثیـر( هست این حدیث را با همـین قیـد نقـل کـرده اسـت
 :۱۴۱۴ ،حلـی( صـورت مرسـل نقـل کـرده اسـت راه با آن قید بـهتذکره نیز حدیث را هم

بِ «: البته در وسائل چنین آمده است؛ )۱۱/۶۸ ُدوُق َو َقاَل النَّ ُد َو یزِ یَ ْسَالُم اْإلِ  یُّ َقاَل الصَّ
ْسَالِم  یَال َضَرَر َو َال ِضَراَر فِ  َقاَل َو َقاَل . ْنُقُص یَ َال  ْسَالُم  -اْإلِ رًا َو َال یْ ُد اْلُمْسِلَم َخ یزِ یَ َفاْإلِ

است که مرحوم شیخ صـدوق آن را  ظاهر عبارت آن. )۲۶/۱۴ :۱۴۰۹ ،عـاملی( »ُدُه َشّراً یزِ یَ 
توان به  نمی، ید امامیهنجود عدم این قید در غالب مسابا و پس . طور مرسل نقل نموده به

 . )۳۶۵و۳/۳۶۴ :۱۴۱۸ ،نائینی( شیخ صدوق و عالمه حلی اعتماد کرد، روایت ابن اثیر
علـی « روایتی کـه مشـتمل بـر قیـد«: فرمایند می» منؤعلی م« سپس نسبت به قید

در ثبـوت آن  »کافی« هست از طریق امامیه نقل شده است و وجود این قید در» منؤم
از طرق فریقین موجب » منؤعلی م« حدیث بدون قید این ۀاما استفاض، کند کفایت می
از جانب راوی به مناسبت » منؤعلی م« همچنین احتمال دارد قید. شود قید می وهن آن

شود و مستحق ایـن  من شامل عنایت الهی میؤزیرا م، حکم و موضوع اضافه شده باشد
  .)همان(» شوداست که ضرر از او نفی 

 مرحوم بحرالعلوم .ب
علـی « روایـت دارای قیـد«: فرماینـد چنـین می» منؤعلـی مـ« ایشان نسبت به قید

، زیـرا در دوران امـر بـین زیـاده و نقیصـه. ترجیح دارد بر روایت بدون این قیـد» منؤم
 . )۳/۳۲۲: بی تا، بحرالعلوم( ترجیح با روایتی است که دارای زیاده هست
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کـه دارای ایـن » الفقیه« روایت«: فرمایند ایشان می» فی االسالم« قید سپس نسبت به
» قـال« نقل شده است و نهایت چیزی که لفظ» قال« صورت مرسل با لفظ به، قید هست

زیرا او اطمینان بـه ، صدوق صحیح استشیخ بر آن داللت دارد این است که آن خبر نزد 
کـه در سـند [ ممکـن اسـت مـا بـه آن راویامـا . راوی پیدا کرده و از او نقل کرده است

. چرا که مبانی در حجیت اخبار مختلف اسـت. اطمینان نداشته باشیم ]حذف شده است
دانند و برخی فقط خبر ثقه را و برخی دیگر خبـر متـواتر یـا  برخی خبر عادل را حجت می

نـین اختالفـی در حجیـت خبـر چبـا وجـود . داننـد عملیه را حجـت می ۀمحفوف به قرین
زیرا شاید مبنایی که او در حجیت خبـر بـه آن ، توان مراسیل صدوق را حجت دانست نمی

پـس تـا زمـانی کـه . غیر از آن مبنایی باشد که ما به آن اعتماد داریـم، اعتماد کرده است
 پـس قیـد. توان بر روایات او اعتماد کرد نمی، شیخ صدوق اسم راوی را نقل نکرده است

 .  )۳۲۳و۳/۳۲۲: همان(» تبری برای ما ثابت نیستبه طریق مع» فی االسالم«

 مرحوم امام خمینی .ج
 :فرمایند چنین می» فی االسالم« ایشان نسبت به قید

 یَال َضَرَر َو َال ِإْضَراَر فِ «: کند شیخ صدوق روایت را به طور کامل این گونه نقل می« 
ْسَالِم  ْسَالُم .  اْإلِ  . )۴/۳۳۴ :۱۴۱۳ ،صدوق(» ُدُه َشّراً یزِ یَ َو َال رًا یْ ُد اْلُمْسِلَم َخ یزِ یَ َفاْإلِ

اشتباها اضـافه شـده » فی االسالم« کلمه »الفقیه« احتمال دارد در نسخه برداری از
افتـد ولـی آن را دوبـار  افتد که کاتب نظرش به یک کلمه می زیرا بسیار اتفاق می. باشد

بار دیده ولی دوبار تکرار را یک » فی االسالم« جا هم کاتب کلمهدر این. کند تکرار می
گمـان ، اند ایـن نسـخه را تصـحیح کننـد سپس کسانی کـه بعـدا خواسـته. کرده است

را » فـاء« لـذا؛ استفاده کـرده اسـت» فاء« از» فی« اند که کاتب اشتباها به جای کرده
 . )۱/۲۵ :۱۴۱۰ ،خمینی(» اند کرده» فی« تبدیل به

هـر چنـد ایـن قیـد در «: فرمایند یچنین م» منؤ علی م« سپس ایشان نسبت به قید
و روایت ابـی  ١زراره ۀآن مطابق با موثق ۀولی چون جوهر قضی، روایتی مرسل آمده است

                                                 
بِ . ١

َ
ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن أ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٌة ِمْن أ ِه ْبِن ُبکَ یِعدَّ بِ یْ ِه َعْن َعْبِد اللَّ

َ
  َجْعَفرٍ  یٍر َعْن ُزَراَرَة َعْن أ

 ). ۱۴۰۷/۲۹۲: ۵، کلینی. (.. ِإنَّ َسُمَرَة ْبَن ُجْنَدٍب َکاَن َلُه َعْذق: َقاَل 
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همچنین بنـاء عقـال . شود باعث اطمینان به صدق و صدور آن می، هست ١حذاء ۀعبید
 :۱۴۱۰ ،خمینـی(» هسـت» عـدم زیـاده« در دوران امر بین زیاده و نقیصه بر تقدیم اصـل

۱/۲۶(  . 

 مرحوم سید محمد باقر صدر .د
وارد شده است را به سـه » منؤعلی م« و» فی االسالم« ایشان روایاتی که بدون قید

فقـط ، بر اساس قـوانین تصـحیح سـند«: فرمایند ها میآن ۀاند و دربار  دسته تقسیم کرده
صـحیح  ،)۵/۲۹۴ :۱۴۰۷ ،کلینی( ابن بکیر از زراره نقل کرده است» کافی« روایتی که در

 ،کلینـی( شـوند بن خالـد خـتم می ةاما سایر روایاتی که شیعی السند هستند به عقب. است
همچنین راویان ، و توثیقی برای او ثابت نشده است ،)۷/۱۶۴ :۱۴۰۷ ،طوسی؛ ۵/۲۸۰ :۱۴۰۷

و روایاتی کـه سـنی السـند هسـتند هرچنـد بـه . سند ضعیف هستند ۀقبل از او در سلسل
 ،بیهقـی؛ ۲/۷۸۴: تـا یبـ، ابن ماجه؛ ۵/۳۲۷: بی تا، احمد بن حنبل( شوند بن صامت ختم می ةعباد
اما افراد ، اند که از اجّالی اصحاب و از علویین هست و در حق او گفته ،)۶/۲۵۸ :۱۴۲۴

 . )۵۰۰و۴/۴۹۹ :۱۴۰۷ ،صدر(» قبل از او مانند احمد بن حنبل قابل مناقشه هستند
نقل شده است » منؤعلی م« و» ی االسالمف« روایاتی که با قید ۀسپس ایشان دربار 

  .)همان(» دلیل ارسال در سند این روایات از حجیت ساقط هستند به«: فرمایند می

 مرحوم سید حسن موسوی بجنوردی .  ه
 بر اصـل» عدم زیاده« که بناء عقال بر تقدیم اصلبا توجه به این«: فرمایند ایشان می

 و مرسـل بـودن حـدیث مزیـد. تبر هستندهر دو حدیث مزید مع، هست» عدم نقیصه«
زیـرا اصـحاب آن را ، زند ضرری به آن نمی »الفقیه« در» الضرر و الضرر فی االسالم«

  )۱/۲۱۳ :۱۳۷۷ ،موسوی بجنوردی(» اند تلقی به قبول کرده

 آیت الله مکارم شیرازی .و
 ،وقصـد( صـدوق ۀاین قید فقط در مرسل: فرمایند می» فی االسالم« ایشان نسبت قید

                                                 
بِ  َقُل یْ َرَوی اْلَحَسُن الصَّ . ١

َ
ُبـو َجْعَفـرٍ َدَة اْلَحذَّ یْ ُعبَ  یَعْن أ

َ
 یَکـاَن ِلَسـُمَرَة ْبـِن ُجْنـَدٍب َنْخَلـٌة ِفـ  اِء َقاَل َقـاَل أ

 ). ۱۴۱۳/۱۰۳: ۳، شیخ صدوق... (َحاِئط
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 :۱۴۱۶ ،طریحـی( طریحـی ۀو مرسـل ،)۳/۸۱ :۱۳۸۳ ،ابـن اثیـر( ابن اثیر ۀمرسل، )۴/۳۳۴ :۱۴۱۳
اما این قیـد ، طریحی این حدیث ذیل حدیث شفعه آمده ۀدر مرسل. آمده است ،)۳/۳۷۳

زیرا حدیث شفعه در جوامع روایی ما بدون این قید آمده اسـت و . از سهو قلم او هست
ولـی انصـاف ایـن . ث را از جوامع روایی مـا گرفتـه اسـتبدون شک طریحی این حدی

بـه حـدی نیسـت کـه  اسـتاست که این مرسالت با وجود سهو و اشتباهی که در آنها 
 . )۴۶و۱/۴۵ :۱۳۷۰ ،مکارم شیرازی( را ثابت کند» فی االسالم« بتواند وجود قید

مسـکان  این قید در روایت ابـن: فرمایند می» منؤعلی م« سپس ایشان نسبت به قید
اما ابـن بکیـر ماننـد همـین ، )۱۰/۴۸۵، همـو؛ ۵/۲۹۴ :۱۴۰۷ ،کلینی( از زراره نقل شده است

همچنـین ابـو . )۵/۲۹۲ :۱۴۰۷ ،کلینـی( روایت را از زراره بدون این قید نقـل کـرده اسـت
 ،صـدوق( بدون این قید نقل کرده است عبیده حذاء مانند همین روایت را از امام باقر

، توان به روایت ابن مسکان در اثبات این قید اعتماد کرد پس چگونه می. )۳/۱۰۳ :۱۴۱۳
 ن شخصی همچون زراره نیست که به چنـین قیـدی اهتمـام ورزدأکه در شمخصوصا این

 .  )۴۷، همان(

 ت الله سبحانییآ .ز
: فرماینـد می» منؤعلـی مـ« و» فـی االسـالم« ایشان نسبت به عدم اعتبـار دو قیـد

اری و از ها ج  نز کلماتی هستند که بسیار بر زباا» منؤعلی م« و» فی االسالم« ۀکلم«
» و چه بسا بدون اختیار بر زبان یا قلم جاری شده اسـت می باشندامور مرتکز در اذهان 

 . )۱۵۵و۱۵۴ :۱۴۱۵ ،سبحانی(

براساس احکـام مطـرح شـده در کتـب » الضرر« بررسی حکم حدیث -۳-۱-۱-۲
 درایه 

 یعنـی، با هریک از دو حدیث مزیـد دیگـر» و ال ضرار ال ضرر« میان حدیث ۀرابط
عموم و خصوص ، »منؤال ضرر و ال ضرار علی م« و» ال ضرر و ال ضرار فی االسالم«

نفـی  ،منؤیـا بـر مـ ،ضـرر و ضـرار را در اسـالم، حـدیث مزیـد زیـرا دو. مطلق هست
 . طور مطلق ضرر را نفی کرده است در حالی که حدیث غیر مزید به، کنند می

براساس نظر شـهید ثـانی ، اگر رابطه مزید و غیر مزید عموم و خصوص مطلق باشد
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و بــرای ، )۱۲۵: بـی تـا، همــو؛ ۱۲۲و۱۲۱ :۱۴۰۸ ،شـهیدثانی( حـدیث مزیـد حکــم شـاذ را دارد
، به شهرت یک روایت نسبت به دیگری و همچنـین احفـظ ترجیح یکی بر دیگری باید

؛ ۱۱۶و۱۱۵ :۱۴۰۸ ،شهید ثـانی( گری توجه کرداضبط و اعدل بودن راویان یکی نسبت به دی
ی اصـول و بر اساس نظر مرحوم میـر دامـاد نیـز روش اکثـر علمـا. )۱۱۹و۱۱۸: بی تـا، همو

. )۱۶۱ :۱۴۰۵ ،میرداماد( کنند صورت به حدیث مزید عمل می حدیث این است که در این
، زیدبراساس نظر مرحوم سید حسن صدر در صورت عدم تساوی حدیث مزید و غیر م

 . )۳۰۶: )ب( بی تا، صدر( دو حکم متعارضین را خواهند داشت آن

آن با احکام  ۀو مقایس» الضرر« روش فقها در مواجهه با حدیث ۀمقایس -۳-۱-۱-۳
 مطرح شده در کتب درایه

هـای مختلـف  ها در مواجهه با نقله در باال اشاره شد پیداست که آناز کالم فقها ک
مبـانی . انـد رجـالی و اصـولی خـود تمسـک کرده، یثیبه مبانی حـد» الضرر« حدیث

علـی « حدیثی مانند احتمال اشتباه سهوی راوی یا کاتب احادیث در اضـافه شـدن قیـد
عدم اختالف جوهری یک روایت با سایر روایات و عـدم ، »فی االسالم« و قید» منؤم

حجیـت  مبـانی رجـالی ماننـد عـدم؛ ن برخی راویان برای ذکر برخی از قیـودأتناسب ش
عدم اعتماد به احادیثی که از طریق عامه نقل شده است و عدم وثاقـت برخـی ، مراسیل

تقـدیم ، شهرت عملی ۀوسیل نی اصولی مانند جبران ضعف سند بهو مبا؛ راویان احادیث
 . »عدم نقیصه« بر اصل» عدم زیاده« اصل

ر کتـب احکـام مطـرح شـده د بـا» الضرر« روش فقها در حدیث ۀبنابراین از مقایس
اند  تری به احکام مطرح شده در کتب درایه داشته ها توجه کمآید که آن دست می درایه به

زیـرا . انـد رجالی و اصـولی خـود مراجعـه کرده، و در مقام عمل بیشتر به مبانی حدیثی
حدیث مزیـد و غیـر مزیـد عـام و خـاص مطلـق  ۀکه رابط شهید ثانی قائل بود در جایی

و بایـد  ،)۱۲۵: بی تا، همو؛ ۱۲۲و۱۲۱ :۱۴۰۸ ،شهیدثانی( اذ را داردحدیث مزید حکم ش، باشد
اضبط و اعـدل بـودن ، به شهرت روایی یک حدیث نسبت به دیگری و همچنین احفظ

 :۱۴۰۸ ،شـهید ثـانی( عنوان مرجحات مراجعه کـرد یث نسبت به دیگری بهراویان یک حد
ای به حکم شاذ بودن حـدیث  ارهاما فقهای مذکور نه اش. )۱۱۹و۱۱۸: بی تا، همو؛ ۱۱۶و۱۱۵
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عدل بودن راویان یـک حـدیث اضبط و ا، ای به شهرت و احفظ مزید داشتند و نه اشاره
هرچنـد شـهرت روایـی . )۳۶۵و۳/۳۶۴ :۱۴۱۸ ،نـائینی( البته مرحوم نائینی. دیگری نسبت به

ل اسـتدال ۀاما در ادام، داند را مرجحی برای آن می» الضرر و الضرار« حدیث غیر مزید
عـدل بـودن راویـان یـک حـدیث اضـبط و ا، خود بر خالف کالم شهید ثانی به احفظ

 . ای نکرده و مبانی حدیثی خود را پیش گرفته است دیگری اشاره نسبت به
مزید و غیر مزید عمـوم و خصـوص مطلـق  ۀکه رابط مرحوم میرداماد نیز در صورتی

از فقهای مذکور فقط مرحـوم . )۱۶۱ :۱۴۰۵ ،میردامـاد( دانسته حدیث مزید را مقدم ، باشد
الضـرر و الضـرار فـی « و» منؤالضرر و الضرار علی م« دو حدیث مزید بجنوردی هر

امـا سـایرین یـا هـر دو ، )۱/۲۱۳ :۱۳۷۷ ،موسـوی بجنـوردی( اسـت را معتبـر دانسته» االسالم
ــر دانســته ــر معتب ــد را غی ــائینی( اند حــدیث مزی ؛ ۴/۵۰۰ :۱۴۰۷ ،صــدر؛ ۳۶۵و۳/۳۶۴ :۱۴۱۸ ،ن

دو حـدیث  یـا صـرفا یکـی از آن )۴۷و۱/۴۶ :۱۳۷۰ ،مکـارم شـیرازی؛ ۱۵۵و۱۵۴ :۱۴۱۵ ،سبحانی
: بــی تــا، بحرالعلــوم؛ ۲۶و۱/۲۵ :۱۴۱۰ ،خمینــی( داننــد مزیــد را معتبــر و دیگــری را نــامعتبر می

 . پس همگی در مقدم بودن حدیث مزید اتفاق نظر ندارند. )۳۲۳و۳/۳۲۲
یرمزیـد عمـوم و حـدیث مزیـد و غ ۀکه رابط مرحوم سید حسن صدر نیز در صورتی

که فقهای  در حالی. )۳۰۶: )ب( بی تا، صدر( داند ها را متعارضین میخصوص مطلق باشد آن
 . اند نکرده» الضرر« کدام بحثی از تعارض اخبار مذکور هیچ

 حدیث دیه لطمه بر صورت -۳-۱-۲
ر برخـی از آن د ۀای وارد کنـد در مـورد دیـ اگر شخصی به صـورت دیگـری لطمـه

 : روایات چنین آمده است

 : روایت اول -۳-۱-۲-۱
بِ یعلی ْبُن ِإْبَراهِ « 

َ
بِ یَم َعْن أ

َ
اٍر َعْن أ ـهِ  یِه َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ  َعْبِد اللَّ

مِ : َقاَل 
َ
ْطَمِة  یفِ  َن یُر اْلُمْؤِمنِ یَقَضی أ َثُرَها فِ یَ اللَّ

َ
  یْسَودُّ أ

َ
ُة َدَنانِ اْلَوْجِه أ ْرَشَها ِستَّ

َ
َر َفـِإْن َلـْم ینَّ أ

ْت  ْرَشَها َثَالَثُة َدَنـانِ   َتْسَودَّ َو اْخَضرَّ
َ
ْرَشـَها دِ یَفِإنَّ أ

َ
ْت َو َلـْم َتْخَضـرَّ َفـِإنَّ أ َنـاٌر َو یَر َفـِإِن اْحَمـرَّ

طور قضاوت کردنـد  لطمه این ۀدربار  منینؤامیرالم: فرمودند امام صادق ؛»ِنْصٌف 
ر جای آن سیاه شود ارش آن شش دینار است و اگر سیاه نشود و سـبز شـود ارش که اگ
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 ،کلینی( آن سه دینار است و اگر قرمز شود و سبز نشود ارش آن یک دینار و نصف است
 .  )۱۰/۲۷۷ :۱۴۰۷ ،طوسی؛ ۷/۳۳۳ :۱۴۰۷

 روایت دوم -۳-۱-۲-۲
ا« بِ َرَوی اْلَحَسُن ْبُن َمْحُبوٍب َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ

َ
هِ  یٍر َعْن أ ْلُتُه َعـْن : َقاَل  َعْبِد اللَّ

َ
َسـأ

ْطَمُة َففِ  ِت اللَّ ْطَمُة َفَقاَل ِإَذا اْسَودَّ ِت اللَّ ُة َدَنـانِ یَرُجٍل َلَطَم َرُجًال َعَلی َوْجِهِه َفاْسَودَّ َر َو یَها ِسـتَّ
ْت  ْت َففِ یَها َثَالَثُة َدَنانِ یَففِ   ِإَذا اْخَضرَّ اْلَبـَدِن ِنْصـُف  یَنـاٌر َو ِنْصـٌف َو ِفـیَهـا دِ یَر َو ِإَذا اْحَمرَّ

 . )۴/۱۵۸ :۱۴۱۳ ،صدوق( » َذِلك

نسـبت بـه ، آمده است» من الیحضره الفقیه« طور که پیداست حدیثی که در همان
و فـی البـدن « عبـارت، ذکر شـده اسـت» تهذیب االحکام« و» کافی« حدیثی که در
ای به قسمتی  این است که اگر ضربه مقصود از این عبارت. را اضافه دارد» نصف ذلک

یعنـی اگـر آن ؛ صـورت بایـد پرداخـت شـود ۀاز بدن غیر از صورت وارد شود نصف دی
ضربه باعث سیاه شدن آن قسمت از بدن شود سه دینار و اگر باعث سبز شدن شود یک 

 . دینار باید پرداخت شودسه چهارم ونیم دینار و اگر باعث قرمز شدن بشود 

 لطمه بر بدن  ۀرسی اقوال فقها در رابطه با دیبر  -۳-۱-۲-۳
البـدن علـی  یة هذه الـثالث فـیقال جماعة و د «: گوید باره می محقق حلی در این

 .  )۲/۳۱۲ :۱۴۱۸ ،همو؛ ۴/۲۶۱ :۱۴۰۸ ،محقق حلی(» النصف
 :گوید صاحب ریاض المسائل در توضیح عبارت محقق حلی می

را به جماعتی نسبت داده است این است که محقق قول تنصیف دیه در بدن دلیل این« 
باره نزد او بوده است همان  زیرا تنها نصی که در این؛ که در این قول تردید داشته است

ای به ایـن مطلـب  که در آن اشاره؛ بوده است» تهذیب« و» کافی« روایت موجود در
آمـده » الفقیـه« زیرا در روایتـی کـه در؛ اما نظر محقق قابل مناقشه است. نشده است

  .)۱۶/۵۲۷ :۱۴۱۸ ،طباطبایی حائری(» است تنصیف دیه در بدن ذکر شده است

 ۀکـه دیـدلیـل این«: گویـد مـی یمحقق اردبیلی نیز در توضیح این عبارت محقق حل
و احتمـاال بـه همـین . غیـر ظـاهر اسـت، لطمه بر صورت است ۀلطمه بر بدن نصف دی

مفهوم کالم محقق این [ ت داده استجهت محقق در شرایع این قول را به جماعتی نسب
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لطمـه بـر بـدن  ۀو مقتضـای قواعـد دربـار  ]است که جماعتی دیگر قائل بـه آن نیسـتند
 .  )۱۴/۴۶۰ :۱۴۰۳ ،اردبیلی(» است) ارش( حکومت

 یپذیرد و در شرح عبـارت محقـق حلـ جواهر تنصیف دیه در بدن را میاما صاحب 
له توقـف ئرد کـه جمـاعتی در مسـه ایـن مطلـب داعبارت محقـق اشـعار بـ«: گوید می

چرا که در انتصار و غنیه و خالف ادعای اجماع بر آن ؛ اما این درست نیست؛ اند کرده
. نقل شده است» الفقیه« شده است و این اجماع حجت است بعد از آن روایتی که در

نقل شده اسـت آن عبـارت در » کافی« و» تهذیب االحکام« هر چند آن روایتی که در
 .  )۴۳/۳۴۷ :۱۴۰۴ ،نجفی(» د نداردآن وجو 

آن «: کند د و چنین اظهار نظر میپذیر  یمرحوم خوانساری تنصیف دیه در بدن را نم
ولی ، باشد می» و فی البدن نصف ذلک« ذکر شده است شامل عبارت» الفقیه« چه در

و بـا وجـود . ذکر شده است خالی از آن اسـت» تهذیب االحکام« و» کافی« چه درآن
هـر چنـد . پیدا کرد» الفقیه« توان اطمینان به نقل دو نقل و اضبطیة کافی نمیاختالف 

 :۱۴۰۵ ،خوانسـاری(» که احتمال سهو در زیاده اضعف است از احتمـال سـهو در نقیصـه
۶/۲۷۱(  . 

هرچند عبارت محقق حلی ظهور در توقـف «: فرماید مرحوم آیت الله خویی نیز می
امـا ، لطمه بر بدن است ۀم میل به عدم تنصیف دیو ظاهر عبارت محقق اردبیلی ه، دارد

و صحیح همان چیزی است کـه مشـهور بـین اصـحاب ، وجهی برای سخن آنان نیست
و روایت شیخ صدوق که با سـند صـحیح نقـل شـده . یعنی قول به تنصیف دیه، هست

 . )۴۲/۴۸۷ :۱۴۲۲ ،خویی(» است داللت بر این مطلب دارد

براسـاس احکـام مطـرح شـده در » ه بـر بـدنلطم ۀدی« بررسی حدیث -۳-۱-۲-۴
 آن با روش عملی فقها  ۀکتب درایه و مقایس

عموم و ، میان حدیث مزید و غیر مزید در این دو مثال ۀرابط، طور که پیداست همان
بـدن بیـان  ۀصورت و هـم دیـ ۀزیرا در روایت مزید هم حکم دی. خصوص مطلق هست

 . صورت بیان شده است ۀفقط حکم دیکه در روایت غیر مزید  در حالی، شده است
بنابر نظر شهید ثانی حدیث مزید حکم ، چه از کتب درایه نقل شدپس با توجه به آن
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و برای ترجیح یکی بـر  .)۱۲۵: بی تـا، همو؛ ۱۲۲و۱۲۱ :۱۴۰۸ ،شهیدثانی( شاذ را خواهد داشت
 اضـبط و، به شهرت روایی یک حدیث نسبت به دیگری و همچنین احفظ دیگری باید

بـی ، همـو؛ ۱۱۶و۱۱۵ :۱۴۰۸ ،شهید ثـانی( توجه کرد اعدل بودن راویان یکی نسبت به دیگری
 . اند بینیم فقها چنین بحثی نکرده که در این مثال می در حالی، )۱۱۹و۱۱۸: تا

 مزید و غیر مزید عمـوم و خصـوص ۀکه رابط نظر مرحوم میرداماد نیز در جایی بربنا
جا هرچند برخـی در این. )۱۶۱ :۱۴۰۵ ،میرداماد( شود یبه حدیث مزید عمل م، مطلق باشد

؛ ۴۳/۳۴۷ :۱۴۰۴ ،نجفی؛ ۱۶/۵۲۷ :۱۴۱۸ ،طباطبایی حائری( اند فقها به حدیث مزید عمل کرده
؛ ۴/۲۶۱ :۱۴۰۸ ،محقـق حلـی( انـد اما برخی دیگر به آن عمل نکرده، )؛ ۴۲/۴۸۷ :۱۴۲۲ ،خویی
پس در تقدیم حدیث . )۶/۲۷۱ :۱۴۰۵ ،نساریخوا؛ ۱۴/۴۶۰ :۱۴۰۳ ،اردبیلی؛ ۲/۳۱۲ :۱۴۱۸ ،همو

 . مزید همگی اتفاق نظر ندارند
 بنابر نظر مرحوم سید حسن صدر نیز چون در این مثال حدیث مزید و غیر مزیـد بـا

در . )۳۰۶: )ب( بــی تــا، صــدر( حکــم متعارضــین را خواهنــد داشــت، هــم مســاوی نیســتند
 . اند دو حدیث نکرده اینال دیدیم فقها بحثی از تعارض که در مثال با حالی

اضـبط ، اجمـاع، »ارش« فقهی ۀدر این مثال دیدیم که فقها به اموری همچون قاعد
اند پس توجهی به قواعد مطرح شده در کتب  بودن کافی و شهرت فتوائیه تمسک کرده

 . اند درایه نداشته

 مصادیق مزید در سند-۳-۲
 پردازیم یبرای مزید در سند نیز به بررسی دو مثال در فقه م

 حدیث ضمانت جرائم میان اهل ذمه -۳-۲-۱
 جرائم میان اهل ذمه روایت زیر با سه سند نقل شده است در رابطه با ضمانت

 روایت اول -۳-۲-۱-۱
بِ «

َ
ٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن أ ْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
هِ  یأ ْهـِل   َن یْ َبـ  َس یْ َلـ: َقـاَل  َعْبِد اللَّ

َ
ـِة   أ مَّ الذِّ

َما یَ َما یَلٌة فِ ُمَعاقَ  ْو ِجَراَحٍة ِإنَّ
َ
ْمَواِلِهْم َفِإْن َلـْم  ْؤَخُذ َذِلَك ِمْن یُ ْجُنوَن ِمْن َقْتٍل أ

َ
ُکـْن َلُهـْم َمـاٌل یَ أ

، شـود اهـل ذمـه جـاری نمی ۀمعاقله دربار «؛  ». ...َن یُة َعَلی ِإَماِم اْلُمْسِلمِ یَ َرَجَعِت اْلِجَنا
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م خطـایی بشـوند دیـه از مـال عاقلـه گرفتـه یعنی اگر اهل ذمه میـان هـم مرتکـب جـر (
جرائم را از خود  ۀد دییبلکه با، تیراد جرح و جناینه در ارتکاب قتل و نه در ا) شود نمی

ن یضـمانت آن بـر امـام مسـلم، اگر قاتل و جانی صاحب مال نباشد؛ افت کردیآنان در 
 .  )۱۰/۱۷۰ :۱۴۰۷ ،طوسی( »...تعلق خواهد گرفت

 روایت دوم -۳-۲-۱-۲
َو َرَوی اْلَحَسـُن ْبـُن «: کنـد مین حدیث را شیخ صدوق با سندی متفاوت نقل میه

بِ 
َ
بِ  یَمْحُبوٍب َعْن أ

َ
ٍد َعْن أ هِ  یَوالَّ ْهِل   َن یْ بَ   َس یْ لَ : َقاَل  َعْبِد اللَّ

َ
ـِة ُمَعاَقَلـة  أ مَّ  ،صـدوق( »...الذِّ

۱۴۱۳: ۴/۱۴۱(  . 

سند تهـذیب االحکـام حـذف  از» ابی والد« دهد که میان دو سند نشان می ۀمقایس
 . شده است

 ت سومیروا -۳-۲-۱-۳
ُد ْبـُن «: کلینی نیز این حدیث را با سندی متفاوت نقل کرده است ی َعـْن َیـْح یَ ُمَحمَّ

ٍد َو َعلِ  ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
بِ یْبُن ِإْبَراهِ  یُّ أ

َ
بِ یِه َجمِ یَم َعْن أ

َ
ِبـ یعًا َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن أ

َ
ٍد َعْن أ  یَوالَّ

هِ  ْهِل   َن یْ بَ   َس یْ لَ : َقاَل  َعْبِد اللَّ
َ
ِة ُمَعاَقَلـةٌ   أ مَّ طـور کـه  همـان. )۷/۳۶۴ :۱۴۰۷ ،کلینـی( »...الذِّ

 یکـی؛ شـود واضح است این سند از نوع عطف تحویلی است که به دو سند تجزیـه می
عبـد  یوالد عـن أبـ یی عن أحمد بن محمد عـن ابـن محبـوب عـن أبـیحیمحمد بن «

عبد  یوالد عن أب یه عن ابن محبوب عن أبیم عن أبیبن إبراه یعل« و دیگری ،» الله
دهد که محمد بن یحیی از ابتدای سـند  سند تهذیب و کافی نشان می ۀمقایس. » الله

 . تهذیب حذف شده است

 عملکرد فقها در برخورد با حدیث ضمانت جرائم میان اهل ذمه -۳-۲-۱-۴
زید بودن در سند این احادیث نداشته و به مضـمون ای به م فقها در کتب خود اشاره

آن از  ۀاند که اگر اهل ذمه مرتکب قتل خطایی در میان خودشان بشوند دیـ آن فتوا داده
 ۀعاقلـ و اگر مالی نداشته باشند امـام. شود نه از مال عاقله مال خودشان پرداخت می

؛ ۴/۲۷۲ :۱۴۰۸ ،همـو؛ ۳/۳۸۸ :۱۴۱۲ ،محقق حلی؛ ۷/۱۸۳ :۱۳۸۷ ،طوسی( شود آنها محسوب می
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ــدی ــائری؛ ۱۱/۵۰۳ :۱۴۱۶ ،فاضــل هن ــایی ح ــانی؛ ۱۶/۲۴۷ :۱۴۱۸ ،طباطب ــهید ث ؛ ۱۰/۳۱۴ :۱۴۱۰ ،ش
 .  )۲/۶۰۰: بی تا، خمینی؛ ۶/۳۰۰ :۱۴۰۵ ،خوانساری؛ ۴۳/۴۳۰ :۱۴۰۴ ،نجفی

 حدیث حج نیابتی از مال امانی -۳-۲-۲

 روایت اول -۳-۲-۲-۱
ُد ْبُن « ِد ْبِن اْلُحَس ی َعْن مُ یَ ْح یَ ُمَحمَّ ْعَماِن َعْن ُسَو  یِّ ِن َعْن َعلِ یْ َحمَّ ِء َعـْن یْ ْبِن النُّ ٍد اْلَقـالَّ

 
َ
بِ  یِّ ٍد اْلِعْجلِ یْ وَب َعْن ُبَر یُّ أ

َ
هِ  یَعْن أ ْلُتُه َعْن : َقاَل  َعْبِد اللَّ

َ
َماًال َفَهَلـَك َو   یاْسَتْوَدَعنِ   َرُجٍل   َسأ

ْعِطِهم ُحجَّ یَ ٌء َو َلْم  ْی َس ِلُوْلِدِه َش یْ لَ 
َ
ْسَالِم َقاَل ُحجَّ َعْنـُه َو َمـا َفَضـَل َفـأ َة اْإلِ

از امـام  ؛ »َحجَّ
. مردی پرسیدم که مالی را به امانت پیش من گذاشته بود و فوت نمود ۀدربار  صادق

. االسالم را هم به جا نیاورده است ةفرزند او هم فقیر است و از طرف دیگر آن مرد حج
چه اضافه مانـد نیابت از او حج به جا آورد و آن به ]با آن مال[ :در پاسخ فرمودند امام

 . )۴/۳۰۶ :۱۴۰۷ ،کلینی( به فرزندش بدهد

 روایت دوم -۳-۲-۲-۲
چنـین نقـل نمـوده » حریـز« همین روایت را شیخ طوسی با یک راوی بیشـتر یعنـی

 است

ْحَمَد ْبِن «
َ
ُد ْبُن أ ِد ْبِن اْلُحَس یَ ْح یَ ُمَحمَّ ْعَمـاِن َعـْن ُسـَو  یِّ َعْن َعلِ  ِن یْ ی َعْن ُمَحمَّ ٍد یْ ْبِن النُّ

 
َ
ِء َعْن أ بِ  یِّ ٍد اْلِعْجلِ یْ ٍز َعْن ُبَر یوَب َعْن َحرِ یُّ اْلَقالَّ

َ
هِ  یَعْن أ ْلُتُه َعـْن : َقـاَل  َعْبِد اللَّ

َ
  َرُجـٍل   َسـأ

 .  )۵/۴۱۶ :۱۴۰۷ ،طوسی( »...َماًال   یاْسَتْوَدَعنِ 

 دیث حج نیابتی از مال امانیعملکرد فقها در برخورد با ح -۳-۲-۲-۳
انـد  ای به مزید در سند بودن این روایت نکرده و به مضـمون آن فتـوا داده فقها اشاره

اش بـاقی  عه گذاشته و آن میت حج هـم بـر ذمـهکه اگر میت مالی را نزد دیگری به ودی
کند را اجیر  جا آورد یا شخصی اید با همان مال از طرف او حج بهمستودع ب، مانده باشد

 ،عالمـه حلـی؛ ۱/۲۰۹ :۱۴۰۸ ،همـو؛ ۲/۷۷۴ :۱۴۰۷ ،محقق حلـی( جا آورد که از طرف او حج به
ـــو؛ ۷/۱۰۵ :۱۴۱۴ ـــی؛ ۱۳/۱۸۰ :۱۴۱۲ ،هم ـــی؛ ۱۴/۲۷۸ :۱۴۰۵ ،بحران ـــی؛ ۱/۳۲۲ :۱۴۱۳ ،قم  ،نجف
۱۴۰۴: ۱۲/۴۰۲(  . 
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میان روش فقها در مواجهـه بـا حـدیث مزیـد در سـند بـا  ۀمقایس-۳-۳
 ب درایهاحکام مطرح شده در کت

که این احادیث مزیـد در سـند اسـت ای به این فقها هیچ اشاره، در دو مثال ذکر شده
ایـن روش فقهـاء از . انـد و در مقام عمل به مضمون حـدیث مزیـد فتـوا داده، اند نکرده

چرا که او حدیث مزیـد در سـند را مـورد ، حیث نتیجه مطابق با کالم شهید ثانی هست
امـا بـا روش مرحـوم سـید حسـن صـدر بسـیار . )۱۲۲ :۱۴۰۸ ،شـهیدثانی( دانست قبول می

چــرا کــه ایشــان حــدیث مزیــد در ســند معــنعن را بــا دو شــرط مقــدم ، متفــاوت اســت
کـه راوی غیـر نکه راوی زیاده تصریح به سماع کرده باشـد و دوم ایاول این، دانستند می

کـه ه بـا وجـود ایندر دو مثـال ذکـر شـد. )۳۰۶: )ب( تـا بی، صدر( مزید اتقن از مزید نباشد
 . اند دو شرط نکرده فقها بحثی از آن، حدیث مزید معنعن است

علت کم توجهی فقها در مقام عمل به احکام مطرح شده برای  -۴
 حدیث مزید در کتب درایه

احادیث مزید فراوانی که مرتبط با ابواب مختلف فقه است وجود ، در منابع روایی ما
 ۀتوان هم که نمی، چنان گسترده و متنوع هست دیات آنمسائل فقهی از طهارت تا . دارد

گـاهی یـک مسـئله در . کلـی قـرار داد ۀآن احادیث مزید را تحت یک یـا چنـد قاعـد
ها سروکار  گاهی یک مسئله در حدود است که فتوای فقیه با جان انسان طهارت است و

اسـاس سـبک  مسئله با توجه بـه مقتضـیات مناسـب آن مسـئله بـر لذا فقیه در هر، دارد
های ذکر شده دیدیم کـه  از این روست که در مثال. کند اجتهادی خاص خود عمل می
رجـالی و اصـولی خـود بیشـتر پایبنـد ، به مبانی حدیثی، فقها در مواجهه با حدیث مزید

ای که بیشتر فقها در مواجهـه  تنها قاعده. اند تا به احکام مطرح شده در کتب درایه بوده
عـدم « بر اصـل» عدم زیاده« تقدیم اصل، اند متن به آن اشاره کردهبا حدیث مزید در 

اما باید توجه داشت که اوال خود ایـن قاعـده هـم مـورد اتفـاق همگـان . است» نقیصه
ثانیا همان . )اشراق وعرفان ۀسایت موسس، )درس خارج( اعرافی؛ ۱/۴۶ :۱۳۷۰ ،مکارم شیرازی( نیست

تب اصولی آمده و مربوط به علم اصول است نـه این قاعده در ک، طور که قبال بیان شد



ن ن
یها

ل فق
عم

ن و 
دثا

مح
وط 

شر
مل 

ا ع
ظر ت

از ن
ید 

 مز
ث

حدی

۱۰۱

دو  قط یک نفر از معاصرین بحث از اینف ،بر فحص نگارندگان مقاله البته بنا. علم درایه
هـم بـه  کـه آن، )۱۵۱ :۱۳۸۹ ،ربانی بیرجنـدی( خود ذکر کرده است ۀاصل را در کتاب درای

ی که کتب او مرجـع اصـلی ه شهید ثانژ ویب اما سایر علما. ثیر از علم اصول بوده استأت
 . اند خود بحث نکرده ۀاین اصل در کتب درای از، استدر علم درایه برای امامیه 
خود بیان  ۀرا که در ارتباط با حدیث مزید در کتب درای یصور یهمچنین علما برخ

. های عملی و کـاربردی درفقـه های فرضی است تا به جنبه ناظر به جنبه بیشتر، اند کرده
چـرا ، )۱۶۱ :۱۴۰۵ ،میرداماد( تباین کلی باشد حدیث مزید و غیر مزید ۀکه رابط جایی مثل

که بسیار بعید است کلمه یا کلماتی به متن حـدیث اضـافه شـوند و باعـث تبـاین کلـی 
که یکـی از شـرایط تقـدیم حـدیث  یا مثل جایی. معنای حدیث مزید با غیر مزید شوند

کـه بـا  در حالی، )۳۰۶: )ب( بی تا، صدر( اند نستهمزید معنعن در سند را تصریح به سماع دا
احادیث معنعنی که در آن تصریح به سماع شده باشـد ، یابیم فحص در کتب روایی می

 . بسیار اندک است

 گیری نتیجه
در مـتن  ۀهای مورد اختالف در حدیث شناسی این است که آیا اضـاف یکی از بحث

را ایجـاد کنـد تـا بـه آن حـدیث مزیـد  ای باشد که معنای جدیدی حدیث باید به گونه
تـوان بـر آن  ی جدیدی را ایجاد نکرد باز هـم مـیاطالق شود و یا اگر چنین نبود و معنا

نین زیادی در سند صرفا باید با اضافه کردن یـک راوی چهم. حدیث مزید اطالق کرد
بـر آن  تـوان به آن اضافه شده باشد باز هـم مـی اتفاق بیفتد یا اگر بیش از یک راوی هم

، چه واضح است این است که معانی اصطالحات علم درایهآن. حدیث مزید اطالق کرد
از سـوی محـدثان و  بلکه اصطالحاتی است که بعدها؛ از سوی شارع وضع نشده است

بنا بر این روشن است که اختالف مذکور بـه اصـل . وجود آمده است حدیث پژوهان به
 ۀیابیم که ایـن اخـتالف ثمـر  مل در میأا کمی تدیگر ب از طرف. شریعت ارتباطی ندارد

چندانی ندارد و مانعی هم بـرای اطـالق مزیـد بـر روایتـی کـه زیـادی در مـتن معنـای 
جدیدی را ایجاد نکرده است و یا بر روایتی که بـیش از یـک راوی در سـند آن اضـافه 

 . وجود ندارد، شده است
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حـدیث مزیـد در مـتن و سـند  اندیشمندان امـامی نسـبت بـه تعریـف ۀدر کتب درای. ۱
دانند که نسبت به حدیث  برخی مزید در متن را حدیثی می. اختالف نظر وجود دارد

زیـادتی در مـتن دارد و ایـن زیـاده باعـث ایجـاد معنـای جدیـدی ، هم معنای خـود
، داننـد اما برخی صرف وجود زیاده را برای اطالق مزید در مـتن کـافی می. شود می

منشـاء ایـن اخـتالف . یجاد معنای جدیـدی بشـود و چـه نشـودچه آن زیاده باعث ا
دلیـل  زیـرا بـه. تعارضی است کـه در صـدر و ذیـل عبـارت شـهید ثـانی وجـود دارد

علمای بعـد از او همگـی ، گستردگی و جامعیت نسبی آثار شهید ثانی در علم درایه
تـوان  می، با حل تعارض میان صدر و ذیل عبارت شهید ثـانی. اند ثیر او بودهأتحت ت

بین دو نظر فوق جمع کرد و نتیجه گرفت که چه زیاده باعث ایجـاد معنـای جدیـد 
 .شود صورت به آن مزید اطالق می در هر، چه نشود بشود و

رسد منشاء این توهم که مزید در سند نسـبت بـه غیـر مزیـد تنهـا  نظر می همچنین به
کتاب  چرا که این. یه استیک راوی در سند آن اضافه دارد عبارت شهید ثانی در الرعا

در مذهب امامیه اولین کتابی است که در علم درایه نوشته شده است و علمـای بعـدی 
مزیـد « :فرمایـد جا که شهید ثانی میاما حق این است که در آن. اند ثیر آن بودهأتحت ت

برخی دیگر با چهـار ، کنند در سند آن است که روایتی را که برخی با سه راوی نقل می
زیـادی راوی  ،لذا مقصود شـهید؛ در مقام مثال بوده است نه تعریف، »وی نقل کنندرا

 . در سند است چه یک راوی باشد و چه بیشتر از آن
نسبت به مزید در سند نیز دانشوران امامی از حیث سند نیز اخـتالف نمـوده کـه آیـا . ۲

وانـد بـیش از یـک ت که میی بیشتر از غیر مزید دارد یا اینمزید در سند فقط یک راو
زیرا عبارت او . استمنشاء این اختالف نیز عبارت شهید ثانی . راوی هم داشته باشد

که ممکن است توهم شود مزید در سند نسـبت بـه غیـر مزیـد فقـط  آمدهای  گونه به
مزید در سند آن است کـه روایتـی را «: چرا که او گفته است. یک راوی بیشتر دارد

. »برخـی دیگـر بـا چهـار راوی نقـل کننـد، کنند ی نقل میکه مثال برخی با سه راو
جا در مقام ذکر مثال برای مزیـد در شهید در این، مثال پیداست ۀطور که از کلم همان

پس چه در سند حدیثی نسبت به حدیث دیگـر یـک . سند بوده است نه تعریف آن
 . شود ق میها مزید در سند اطالآن ۀبه هم، راوی بیشتر باشد و چه بیش از یک راوی
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تـوان دریافـت کـه  با بررسی احادیث مزیدی که در کتب فقهی ذکر شده است مـی
و در مقام عمل ، اند فقها به قواعدی که در کتب درایه ذکر شده است کمتر توجه کرده

مثـل اصـل عـدم . اند حدیثی و رجالی خود مراجعه کرده، فقهی، بیشتر به مبانی اصولی
ترجیح داشتن یک روایت بر دیگری یـا مبـین بـودن ، راویاضبط بودن ، زیاده و نقیصه

 . های آن در متن مقاله به تفصیل بیان گردید یک روایت نسبت به دیگری که مثال
 یتوان دریافت کـه فقهـا با بررسی احادیث مزیدی که در منابع فقهی آمده است می. ۳

کمتـر توجـه  برای حدیث مزید ذکر شده اسـت ه به قواعدی که در کتب درایهیامام
. انـد رجالی و اصولی خـود پایبنـد بوده، در مقام عمل بیشتر به مبانی حدیثی، نموده
بـه  یا کلمـاتیـاحتمال اشتباه سـهوی راوی یـا کاتـب در اضـافه کـردن کلمـه  مانند

ن برخی أعدم تناسب ش، عدم اختالف جوهری یک روایت با سایر روایات، احادیث
عـدم ، عدم حجیت مراسـیل، اضبط بودن راوی داننراویان برای ذکر برخی از قیود م

عـدم وثاقـت برخـی راویـان ، اعتماد به احادیثی که از طریق عامـه نقـل شـده اسـت
بـر » عـدم زیـاده« تقـدیم اصـل، شهرت عملی ۀوسیل جبران ضعف سند به، احادیث
، علـت ایـن کـم تـوجهی؛ شـهرت فتوائیـه، اسـتناد بـه اجمـاع، »عدم نقیصه« اصل

تـوان احادیـث مزیـد مـرتبط بـا ابـواب  گستردگی و تنوع مسائل فقهی است کـه نمی
بلکه فقیه در هر مسئله با توجه ، کلی قرار داد ۀمختلف فقه را تحت یک یا چند قاعد

همچنین برخی صور . کند به سبک اجتهادی خاص خود عمل می، به مقتضیات آن
 ۀجـا کـه رابطـمثـل آن. ا واقعـیفرضـی دارد تـ ۀمطرح شده در کتب درایه بیشتر جنب

جا که شرط تقـدیم مزیـد در سـند در یا آن، حدیث مزید و غیر مزید تباین کلی باشد
 . اند روایات معنعن را تصریح به سماع دانسته

 نامه کتاب
 الشهداء سید دار، قم، هینیث الدیاألحاد یف هیز یالعز  یاللئال یعوال ،محمدبن زین الدین، جمهور یابن اب .۱

 .۱۴۰۵ ،للنشر
 .۱۳۸۳، االسالمیه ةالمکتب، بیروت، ثرفی غریب الحدیث و األ هالنهای ،مبارک بن محمد، ابن اثیر .۲
 .۱۳۸۵، آل البیت ۀسسؤ م، قم، چاپ دوم، دعائم االسالم ، نعمان بن محمد مغربی، ابن حیون .۳
 .۱۴۰۷، دارالعلم للمالیین، بیروت، اللغه ةجمهر  ،محمد بن حسن ابوبکر، ابن درید االذری .۴
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 .۱۳۹۹، دارالفکر، بیروت، معجم مقاییس اللغه ،)ابی الحسین بن فارس بن زکریا( ابن فارس .۵
 .تا بی، ةیاء الکتب العربیدار إح، جا بی، سنن ابن ماجه ،ابوعبدالله محمد بن یزید قزوینی، ابن ماجه .۶
دار الفکر للطباعة  ،بیروت، چاپ سوم، لسان العرب ، ن محمد بن مکرمیابو الفضل جمال الد، ابن منظور .۷

 .۱۴۱۴، عیو النشر و التوز 
 .تا بی، دار صادر، بیروت، مسند االمام احمد بن حنبل ،احمد بن حنبل .۸
دفتـر انتشـارات اسـالمی ، قم،  شرح إرشاد األذهان یمجمع الفائدة و البرهان ف ، احمد بن محمد، لییاردب .۹

 .۱۴۰۳،  ه قمین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس
 http://www. eshragh-erfan. com، »قاعده در باب اختالف نسخه« ،علیرضا، اعرافی .۱۰
 .تا بی، دارالزهرا، جا بی، مصابیح االصول ،سید عالءالدین، بحرالعلوم .۱۱
دفتـر انتشـارات ، قـم،  أحکام العترة الطاهره یالحدائق الناضرة ف ،وسف بن احمدی، بحرانی آل عصفور .۱۲

 .۱۴۰۵،  ه قمین حوزه علمیاسالمی وابسته به جامعه مدرس
، بیروت، چاپ سوم، السنن الکبری ،یخراسان یوِجردبن موسی ُخسر  ین بن علیاحمد بن حس، بیهقی .۱۳

 .۱۴۲۴، دار الکتب العلمیة
 .۱۴۰۹، تیمؤسسةآل الب، قم، هعیوسائل الش ،محمدبن حسن، حرعاملی .۱۴
چـاپ ،  مسـائل الحـالل و الحـرام یشرائع اإلسالم ف ،)محقق حلـی( نجم الدین  جعفر بن حسن، حّلی .۱۵

 .۱۴۰۸،  انیلیمؤسسه اسماع، قم، دوم
 .۱۴۱۸، چاپ ششم،  هینیمؤسسة المطبوعات الد، قم،  هیفقه اإلمام یالمختصر النافع ف، ـــــ .۱۶
 .۱۴۰۷،  د الشهداءیمؤسسه س، قم،  شرح المختصر یالمعتبر ف ،ـــــ  .۱۷
 .۱۴۱۲،   ه قمین حوزه علمیدفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس، قم، ةینکت النها ،ـ ــــ .۱۸
  .۱۴۱۴، تیمؤسسه آل الب، قم، تذکرة الفقهاء ،)عالمه حلی( وسف بن مطهریحسن بن ، حلی .۱۹
 .۱۴۱۲،  هیمجمع البحوث اإلسالم، مشهد،  ق المذهبیتحق یمنتهی المطلب ف، ـــــ  .۲۰
 .۱۴۱۰، اسماعیلیان، قم، الرسائل ،ح اللهسیدرو ، خمینی .۲۱
 .تا بی،  مطبوعات دار العلم ۀمؤسس، قم،  لةیر الوسیتحر ، ـــــ  .۲۲
مؤسسـه ، قـم، چـاپ دوم،  شرح مختصـر النـافع یجامع المدارك ف ، وسفید احمد بن یس، خوانساری .۲۳

 .۱۴۰۵،  انیلیاسماع
 .۱۴۲۲، اء آثار امام خوییاحی ۀموسس، قم، مبانی تکملة المنهاج ،سیدابوالقاسم، خویی .۲۴
 .۱۳۹۱، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، مشهد، آسیب شناسی فهم حدیث ،سیدعلی، دلبری .۲۵
 .۱۴۱۲،  هیالدار الشام، سوریه،  مفردات ألفاظ القرآن ،حسین بن محمد، راغب اصفهانی .۲۶
ی دانشـگاه علـوم اسـالم، مشـهد، چـاپ چهـارم، دانش درایة الحـدیث ،محمدحسن، ربانی بیرجندی .۲۷

 .۱۳۸۹، رضوی
 .۱۴۱۷، دارالکتب العلمیه، بیروت، الفائق فی غریب الحدیث ،محمود بن عمر، زمخشری .۲۸
دفتـر ، قـم ۀعلمی ۀمدرسین حوز  ۀجامع، قم، أصول الحدیث و أحکامه فی علم الدرایه ،جعفر، سبحانی .۲۹

 .۱۳۸۴، انتشارات اسالمی
یرات درس آیت الله سبحانی( الرسائل االربع ،ـــــ  .۳۰  .۱۴۱۵، امام صادق ۀموسس، مق، )تقر
 .۱۳۸۳، االمام الصادق ةموسس، قم، اصول الفقه المقارن فیما ال نص فیه ،ـــــ  .۳۱
  .)الف( تا بی، جا بی، نا بی، سیس الشیعه لعلوم االسالمیأت ،سید حسن، صدر .۳۲
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 .)ب( تا بی، جا بی، نشرالمشعر، نهایه الدرایه ،ـــــ  .۳۳
یرات درس آیت الله سید محمد باقر صـدر بـه قلـم سـید مباحث االصو  ،سید محمد بـاقر، صدر .۳۴ ل (تقر

 .۱۴۰۷، مکتب االعالم االسالمی، قم، کاظم حسینی حائری)
یر درس آیت الله محمد باقر صدر به قلم آیت الله محمـود هاشـمی (  علم األصول یبحوث ف، ـــــ  .۳۵ تقر

 .۱۴۱۷،  تیاهل ب بر مذهب یسسه دائره المعارف فقه اسالمؤ م، قم، چاپ سوم، )شاهرودی
دفتر انتشـارات ، قم، چاپ دوم، هیحضره الفقیمن ال  ،)شیخ صدوق( هیمحمد بن علی ابن بابو ، صدوق .۳۶

 .۱۴۱۳،  ه قمیعلم ۀن حوز یاسالمی وابسته به جامعه مدرس
مؤسسـه آل ، قـم، ق األحکام بالـدالئلیتحق یاض المسائل فیر  ،د علی بن محمدیس، ی حائرییطباطبا .۳۷

 .۱۴۱۸،   تیالب
 . ۱۴۱۶،  کتابفروشی مرتضوی، تهران، چاپ سوم، مجمع البحرین ، نیفخر الد، حییطر  .۳۸
 .۱۴۰۷،ةیدار الکتب اإلسالم، تهران، چاپ چهارم، ب األحکامیتهذ ،محمد بن الحسن، طوسی .۳۹
 .۱۳۸۷، تهران، چاپ سوم، المبسوط فی فقه االمامیه، ـــــ  .۴۰
مکتبـه آیـت اللـه ، قـم، پ دومچـا، یه فـی علـم الدرایـهالرعا ،)شهید ثانی( زین الدین بن علی، عاملی .۴۱

  .۱۴۰۸، العظمی مرعشی نجفی
 .۱۴۱۰،  کتابفروشی داوری، قم، )المحّشی کالنتر( هیشرح اللمعة الدمشق یة فیالروضة البه ،ـــــ  .۴۲
 .تا بی، نا بی، جا بی، شرح البدایة فی علم الدرایة ،ـــــ  .۴۳
، تهـران، ثور و غیرالمـاثورأالدر المنثور من المـ ،دین عاملیعلی بن محمد بن حسن بن زین ال، عاملی .۴۴

 .۱۴۳۳، العالی للعلوم و الثقافة االسالمیه المرکز
دفتر انتشارات ، قم،  کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،محمد بن حسن، فاضل هندی اصفهانی .۴۵

 .۱۴۱۶، ه قمین حوزه علمیاسالمی وابسته به جامعه مدرس
 .۱۴۰۸، سسة االعلمی للمطبوعاتؤ م، بیروت، کتاب العین ،یل بن احمدخل، فراهیدی .۴۶
 . ۱۴۲۶، بیروت، چاپ هشتم، القاموس المحیط ،مجدالدین ابوطاهر محمد بن یعقوب، فیروز آبادی .۴۷
،  هـانیمؤسسـه ک، تهـران،  أجوبـة السـؤاالت یجامع الشتات ف ، میرزا ابو القاسم بن محمد حسن، قمی .۴۸

۱۴۱۳. 
 .۱۴۰۷، هیدار الکتب اإلسالم، تهران، چاپ چهارم، یالکاف ،عقوبی محمد بن، نییکل .۴۹
مطبعـه ، تهـران،  مسـائل علـم أصـول الفقـه االسـالمی یف هیاصول الفوائد الغرو  ،محمد باقر، ای کمره .۵۰

 . تا بی، یفردوس
 .۱۴۱۱، آل البیت ۀموسس، قم، مقباس الهدایه فی علم الدرایه ،عبدالله، مامقانی .۵۱
اء التـراث یـدار إح، بیـروت، چاپ دوم، بحاراالنوار ،)دوم یمجلس( ر بن محمد تقیمحمد باق، مجلسی .۵۲

 .۱۴۰۳،  یالعرب
 .۱۳۶۲، دفتر انتشارات اسالمی، قم، چاپ سوم، الحدیث ةعلم الحدیث و درای ،کاظم، مدیر شانه چی .۵۳
 .۱۳۷۰، مدرسة االمام علی بن ابی طالب، قم، چاپ سوم، القواعد الفقهیه ،ناصر، مکارم شیرازی .۵۴
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