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آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻢ دراﯾﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻢ ﻣﻀﻤﻮن ﺧﻮد زﯾﺎدﺗﯽ در ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﺮ آﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ
زﯾﺎدی در ﻣﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺮ آن ،ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ اﻃـﻼق
ﺷﻮد .وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺻﺮف وﺟﻮد زﯾﺎده در ﻣﺘﻦ را ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﮐﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ.
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﺎدی در ﺳﻨﺪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ راوی ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ
ﻓﻘﻂ وﺟﻮد ﯾﮏ راوی ﺑﯿﺸﺘﺮ را در ﺳﻨﺪ ﺷﺮط اﻃﻼق ﻣﺰﯾﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪهﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪای
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای اﻃﻼق ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ
ﻫﺮﮐﺪام از اﻧﻮاع ﻓﻮق وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﯾﺎﻓﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﮐﺘﺎبﻫﺎی دراﯾﻪ ،اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای
ﻣﺰﯾﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه؛ اﻣﺎ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮده و در ﻋﻤﻞ ﺑـﻪ ﻣﺒـﺎﻧﯽ اﺻـﻮﻟﯽ،
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ﺣﺪﯾﺜﯽ و رﺟﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﻤـﺎل اﺷـﺘﺒﺎه راوی ﯾـﺎ ﮐﺎﺗـﺐ در
ﺑﯿﺎن ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ زﯾﺎده ،ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺟﻮﻫﺮی ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺑﺎ ﺳـﺎﯾﺮ رواﯾـﺎت ،ﺑﺮرﺳـﯽ
وﺛﺎﻗﺖ ﻫﻤﮥ راوﯾﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻨﺪ ،ﺗﻘـﺪﯾﻢ اﺻـﻞ »ﻋـﺪم زﯾـﺎده« ﺑـﺮ اﺻـﻞ
»ﻋﺪم ﻧﻘﯿﺼﻪ« ،اﺿﺒﻂ ﺑﻮدن راوی.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ،زﯾﺎدی در ﻣﺘﻦ ،ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ،زﯾـﺎدی در ﺳـﻨﺪ،
ﻓﻘﯿﻬﺎن.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐـﻪ
ﻫﻤﮕﺎن آن را ﻗﻄﻌﯽ اﻟﺼﺪور ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑـﺎ اﯾـﻦ وﺟـﻮد روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب
آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﻠﯿﺎت اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺑﺮای ﺑـﻪدﺳـﺖ آوردن ﺟﺰﺋﯿـﺎت اﺣﮑـﺎم،
ﻓﻘﻬﺎ ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ رﺟﻮع ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦﺑﺎره ﻫﻤﮥ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺴﯿﺮ ﯾﮏﺳﺎﻧﯽ را
ﻧﭙﯿﻤﻮدهاﻧﺪ .ﻓﻘﻬﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻨﺖ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﮐـﺮم ،jﺳـﻨﺖ ﺻـﺤﺎﺑﻪ ،ﻗﯿـﺎس،١
اﺳﺘﺤﺴﺎن ،٢اﺳﺘﺼﻼح ،٣ﻓﺘﺢ ذراﯾﻊ ،ﺳﺪ ذراﯾﻊ ٤و ...ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻓﻘﻬﺎی اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﯿـﺰ
ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎی اﺻﯿﻞ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ،jﺳﻨﺖ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ kرا در ﮐﻨﺎر ﺳﻨﺖ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ،jاز اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﺣﮑﺎم ﻗﺮار دادهاﻧﺪ؛ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺴـﯿﺎری
از ﻓﻘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ در دوران اوﻟﯿﮥ ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺠﻞ اﻟﻠﻪ ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟـﻪ اﻟﺸـﺮﯾﻒ( ﻇﻬـﻮر
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺤﺪث ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻓﺘﺎوای ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﯿﺎن
 .١ﻗﯿﺎس ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﮑﻢ واﻗﻌﻪای ﮐﻪ ﻧﺼﯽ درﺑﺎرۀ آن وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،از ﺣﮑﻢ واﻗﻌـﻪای ﮐـﻪ
ﻧﺼﯽ درﺑﺎرۀ آن وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺗﺴﺎوی آن دو واﻗﻌﻪ در ﻋﻠﺖ،ﻣﻨـﺎط و ﻣـﻼک ﺣﮑـﻢ )ﺳـﺒﺤﺎﻧﯽ،
.(۱۳۸۳ :۹۱
 .٢اﺳﺘﺤﺴﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺪول از ﻣﻘﺘﻀﺎی دﻟﯿﻞ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﯽداﻧﺪ )ﻫﻤﺎن.(۱۷۰ ،
 .٣اﺳﺘﺼﻼح ﯾﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺮﺳﻠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺼﻠﺤﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ ﯾﺎ ﺟﺰﺋـﯽ ﻧﺒـﻮده و
ﻣﻼک ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﯾﺎ رأی و ﻧﻈﺮ ﻣﺠﺘﻬﺪ اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ﮐﻠﯽ و ﺟﺰﺋﯽ ﻣﺴـﻠﻢ
و ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻋﯽ آن ﻣﺼﺎﻟﺢ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ )ﻣﻠﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ.(۱۳۹۳ :۴۴۱ ،
 .٤ذرﯾﻌﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻔﺴﺪهای از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺌﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﺼﻠﺤﺖ دارد .و ﺳﺪ ذراﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﻨﻊ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﮥ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ذرﯾﻌﻪ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﯿﺌﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﯽء دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺮد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﻓﺘﺢ ذراﯾﻊ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی
وﺟﻮب ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ذی اﻟﻤﻘﺪﻣﻪ ﻫﺴﺖ )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی.(۴۹۴/۱۴۲۸ :۲ ،

 -۱ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ
-۱-۱ﻣﻔﻬﻮم ﻟﻐﻮی
از ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﮐﻬﻦ در »اﻟﻌﯿﻦ« و »ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﻪ« اﺷﺎرهای ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی
ﻣﺰﯾﺪ ﻧﺸﺪه و ﻓﻘﻂ ﻣﻌﻨﺎی رﯾﺸﮥ آن ﯾﻌﻨﯽ »زﯾﺪ« ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳـﺖ )ﻓﺮاﻫﯿـﺪی۳۷۷/۷ :۱۴۰۸ ،؛
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ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻤﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ن

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در دوران ﺑﻌﺪ ،ﻓﻘﻪ از ﻗﺎﻟﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ و ﻓﻘﻬﺎ ﻓﺘﺎوای ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ
ﻋﺒﺎرات ﻓﻘﻬﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻨﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ
و ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮای اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓﺮوﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﻬﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ روﺑـﺮو ﺑﻮدﻧـﺪ .ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ از ﻗﺒﯿـﻞ ﺣﺠﯿـﺖ
اﺧﺒﺎر ،اﺷﮑﺎﻻت ﺳﻨﺪی ،اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻌـﻞ ﯾـﺎ وﺿـﻊ ،ﺗﺤﺮﯾـﻒ ،ﺗﺼـﺤﯿﻒ ،ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎ،
ﺗﻌﺎرض اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﯾﺎ ﺑـﺎ اﺻـﻮل ﻣﺴـﻠﻢ ﻋﻘﻠـﯽ ،وﺟـﻮد واژهﻫـﺎ و اﺻـﻄﻼﺣﺎت
ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس در ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ و . ...ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﯾﮑﺴﻮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑـﻪ ﺣـﺪﯾﺚ در ﻫﻤـﮥ اﺑﻌـﺎد
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻋﻢ از ﺗﺒﯿﯿﻦ آﯾﺎت ﻗﺮآن و ﺑﻪدﺳﺖ آوردن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ و ﻏﯿﺮ آن ،اﻧﺪﯾﺸـﻪ وران
دﯾﻨﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻘﻬﺎ را ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺣـﺪﯾﺜﯽ واداﺷـﺘﻪ ،و از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن داﻧﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺷﺪ؛ داﻧﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ رﺟـﺎل
اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻋﻠﻞ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻋﻼج اﻟﺤﺪﯾﺚ و . ...از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ داﻧـﺶﻫـﺎ
ﻣﺼﻄﻠﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﯾﺎ دراﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻـﻄﻼﺣﺎت ﺳـﻨﺪی و
ﻣﺘﻨﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﭘﺮدازد .در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ .از
ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت »ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ« اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دو ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ دﻧﺒﺎل ﺷـﺪه،
اول ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ در ﮐﺘﺐ دراﯾـﮥ اﻣﺎﻣﯿـﻪ ،در اﯾـﻦ راﺑﻄـﻪ ﺑـﺮای اﺧﺘﻼﻓـﯽ ﮐـﻪ در
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ وﺟﻮد دارد وﺟﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪه .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ آﻣﺪه اﺳـﺖ ،ﻧﺤـﻮۀ ﺑﺮﺧـﻮرد ﻓﻘﻬـﺎ را ﺑـﺎ اﺣﺎدﯾـﺚ ﻣﺰﯾـﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ اﺣﮑﺎم ذﮐﺮ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی دراﯾﻪ درﺑﺎرۀ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺰﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺎ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﻮد ﮐـﻪ ﻓﻘﻬـﺎ
در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﭼﻪﻗﺪر ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن اﺣﮑﺎم داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

۸۰

اﺑﻦ ﻓﺎرس .(۴۰/۳ :۱۳۹۹ ،راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺰﯾﺪ ﮐﻪ در آﯾﮥ  ۳۰ﺳﻮرۀ ق ١ﺑﻪ
ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺰﯾﺪ در اﯾﻦ آﯾﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻃﻠﺐ زﯾﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﻨﺒﯿﻬﯽ اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﭘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ« )راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ .(۳۸۶ :۱۴۱۲ ،در »اﻟﺠﻤﻬﺮه ﻓﯽ
اﻟﻠﻐﻪ« درﺑﺎرۀ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺰﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻣﺰﯾﺪ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی زﯾـﺎد ﺷـﻤﺮدن
آن اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد »ﻋﻨﺪاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻌﯿﻢ« )اﺑﻦ درﯾـﺪ اﻻذری.(۶۴۴/۲ :۱۴۰۷ ،
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺰﯾـﺪ ﺑـﻪﻣﻌﻨـﺎی »ﻧﻤـﻮ« و »ﺧـﻼف ﻧﻘﺼـﺎن« اﺳـﺖ )اﺑـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر:۱۴۱۴ ،
(۱۹۸/۳؛ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی »زﯾـﺎدت« )ﻃﺮﯾﺤـﯽ ،(۵۹/۳ :۱۴۱۶ ،و ﺑﺮﺧـﯽ ﺑـﻪﻣﻌﻨـﺎی »ﻧﻤـﻮ« و
»زﮐﺎء« داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )واﺳﻄﯽ زﺑﯿﺪی.(۴۸۲/۴ :۱۴۱۴ ،

-۲-۱ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻄﻼﺣﯽ
آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

در ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻣﺰﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ زﯾـﺎدی در
ﻣﺘﻦ ﯾﺎ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﻏﯿﺮ آن ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻨﯿﻦ زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﺳـﺒﺤﺎﻧﯽ،
 .(۸۴ :۱۳۸۴ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ ﺑـﻪ دو دﺳـﺘﮥ ﻣﺰﯾـﺪ در ﻣـﺘﻦ و ﻣﺰﯾـﺪ در ﺳـﻨﺪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد.

 -۱-۲-۱ﻣﺰﯾﺪ در ﻣﺘﻦ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﺰﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ ﻣﺰﯾـﺪ
ﺧﻮد زﯾﺎدﺗﯽ در ﻣﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ذﯾـﻞ اﯾـﻦ ﻋﻨـﻮان در ﮐﺘـﺐ دراﯾـﻪ
آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد دارد ،و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
آﯾﺎ اﯾﻦ زﯾﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ اﻃﻼق ﺷﻮد ﯾﺎ
ﺻﺮف اﯾﺠﺎد زﯾﺎده و ﻟﻮ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺮای اﻃﻼق ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ ﮐـﺎﻓﯽ
اﺳﺖ؟
ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮﺧﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت
اﺳﺖ ،از ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ وران ﺑﻪدﺳـﺖ ﻣﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺪﯾﺜﯽ ﮐـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻤﺴﺎن ﺧﻮد زﯾﺎدﺗﯽ در ﻣﺘﻦ دارد ،زﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ آن اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ
َْ
ُ ُ
ُ ُ ْ
َ ﴿ .١ﯾ ْﻮ َم َﻧﻘﻮل ِﻟ َﺠ َﻬ ﱠﻨ َﻢ َﻫﻞ ْاﻣ َﺘﻸ ِت َو َﺗﻘﻮل َﻫﻞ ِﻣ ْﻦ َﻣ ِﺰﯾ ٍﺪ﴾.
ِ

»اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﻣـﺘﻦ آن ﻋﺒـﺎرﺗﯽ اﺿـﺎﻓﻪ ﺗـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و اﯾـﻦ
ﻋﺒﺎرت ﻣﻄﻠﺒﯽ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ از ﻏﯿﺮ آن ﺣﺪﯾﺚ ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐـﻪ
ﭼﻮن اﺣﺎدﯾﺚ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ ،راوﯾﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﻌﻨـﺎ را ﺑـﺎ ﻋﺒـﺎراﺗﯽ
ﮐﻮﺗﺎه ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮای اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪی در ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻧﻘـﻞ ﺑـﻪ

۸۱

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻤﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ن

آن زﯾﺎده در آن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺒﺎرات اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :واﻟﺰﯾﺎده ﺗﻘﻊ ﻓﯽ اﻟﻤﺘﻦ ﺑﺄن ﯾﺮوی ﻓﯿﻪ ﮐﻠﻤـﻪ زاﺋـﺪه
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻻﯾﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﻏﯿـﺮه« )ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ۱۲۱ :۱۴۰۸ ،؛ ﻫﻤـﻮ ،ﺑـﯽ ﺗـﺎ۱۲۴ :و۱۲۵؛ ﻣﺎﻣﻘـﺎﻧﯽ،
 .(۲۶۴/۱ :۱۴۱۱ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺪر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :وﻫﻮ ﻣﺎ زﯾﺪ ﻓﯿـﻪ ﻋﻠـﯽ ﻏﯿـﺮه ﺑﻤـﺎ
ﺟﺎء ﺑﻤﻌﻨﺎه اﻣﺎ ﻓﯽ اﻟﻘﻮل ...او ﻓﯽ اﻟﻔﻌﻞ) « ...ﺻﺪر ،ﺑﯽ ﺗﺎ )ب( .(۳۰۶ :ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ:
»واﻟﺰﯾﺎدة ﻓﯽ اﻟﻤﺘﻦ ﺑﺎن ﺗﺮوی ﻓﯿﻪ ﮐﻠﻤﺔ ،او ﮐﻠﻤﺎت زاﺋﺪه ﺗﻔﯿﺪ ﻣﻌﻨﯽ زاﺋﺪا ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ
اﻟﻨﺎﻗﺺ اﻟﻤﺮوی ﻓﯽ ﻣﻌﻨﺎه« )ﻣﯿﺮداﻣﺎد.(۱۶۱ :۱۴۰۵ ،
ﺷﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮداﻣـﺎد در ﻫﻤـﺎن دو ﻣﻨﺒـﻊ ،ﺣﮑـﻢ ﻣﺰﯾـﺪ در ﻣـﺘﻦ را اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﺑﯿـﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ» :زﯾﺎدت در ﻣﺘﻦ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ راوی ﺛﻘﻪ ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓـﺎﺗﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻫﻤﺴﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ راوی آن ﻫﻢ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺰﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﭼﻨـﯿﻦ اﺿـﺎﻓﻪای ﺑﺎﻋـﺚ ﺑـﻪوﺟـﻮد
آﻣﺪن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ۱۲۱ :۱۴۰۸ ،و ۱۲۲؛ ﻫﻤﻮ ،ﺑﯽ ﺗﺎ۱۲۴ :و۱۲۵؛ ﻣﯿﺮداﻣـﺎد،
 .(۱۶۱ :۱۴۰۵اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻏﯿـﺮ ﻣﺰﯾـﺪ ﻣﻨﺎﻓـﺎت
ﻧﺪارد .اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮﺧﻼف ﺻﺪر آن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻇﻬﻮر در اﯾﻦ دارد ﮐﻪ اﮔﺮ
زﯾﺎدی در ﻣﺘﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺸﻮد ﺑﺎز ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﺣـﺪﯾﺚ دارای آن زﯾـﺎده،
ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ اﻃﻼق ﮐﺮد .ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦﻋﺒﺎرت ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣـﺪﯾﺚ
ﻣﺰﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻫﻤﺴﺎن ﺧﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻧﺸﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی از ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ و دﯾﮕﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ زﯾـﺎدۀ در
ﻣﺘﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ آن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ اﻃـﻼق ﺷـﻮد .ﺑـﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ
ﺧﺎﻧﻢ ﻧﻔﯿﺴﯽ درﺑﺎرۀ ﻣﺰﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

۸۲

ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻃﻼق ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻋﺒﺎرات اﺿﺎﻓﻪ ،ﻣﻄﻠﺒـﯽ ﺟﺪﯾـﺪ
و ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ آن ﻣﺰﯾـﺪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﻮد«
)ﻧﻔﯿﺴﯽ.(۲۱۸ :۲۱۸ :۱۳۹۱ ،

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﺆدب ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»زﯾﺎدت درﻣﺘﻦ ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎت اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ،
درﻣﻌﻨﺎی آن ﻧﯿﺰ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارد« )ﻣﺆدب.(۷۴ :۱۳۷۸ ،

اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕـﺮ از ﻣﻌﺎﺻـﺮﯾﻦ ﺻـﺮف وﺟـﻮد زﯾـﺎده را ﺑﺎﻋـﺚ اﻃـﻼق ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ ﭼﻪ آن زﯾﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺸﻮد و ﭼـﻪ ﻧﺸـﻮد )دﻟﺒـﺮی:۳۷۹ :۱۳۹۱ ،
۳۷۹و.(۳۸۰
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ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎرۀ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ درﻣﺘﻦ
ﭘﯿﺶ از ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ ذﮐﺮ ﯾﮏ ﻧﮑﺘـﻪ ﺿـﺮوری اﺳـﺖ .ﻧـﻮۀ ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ
درﺑﺎرۀ ﺟﺪش ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»در زﻣﯿﻨﮥ ﺗﺼﻨﯿﻒ درﻋﻠﻢ دراﯾـﻪ ﻫـﯿﭻ ﯾـﮏ از ﻋﻠﻤـﺎی ﺷـﯿﻌﻪ ﺑـﺮ ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ ﺳـﺒﻘﺖ
ﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و او اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎب اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳـﺖ« )ﻋـﺎﻣﻠﯽ:۱۴۳۳ ،
.(۶۵۰/۲

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﺰرﮔﺎﻧﯽ ﺑـﻮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﻋﻠـﻢ دراﯾـﻪ
ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺻـﺪر ،ﺣـﺎﮐﻢ ﻧﯿﺸـﺎﺑﻮری را اوﻟـﯿﻦ ﮐﺴـﯽ
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﺗـﺄﻟﯿﻒ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ )ﺻـﺪر ،ﺑـﯽ ﺗـﺎ )اﻟـﻒ( .(۲۹۴ :ﺑﻌـﺪ از ﺣـﺎﮐﻢ
ﻧﯿﺸﺎﺑﻮری ،ﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﻃﺎووس و ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ داﺷﺘﻪاﻧـﺪ؛ وﺑﻌـﺪ از آندو
ﺷـﻬﯿﺪ اول در ﻣﻘﺪﻣـﮥ »ذﮐــﺮی اﻟﺸـﯿﻌﻪ« و ﺑﻌــﺪ از او اﺣﻤــﺪ ﺑـﻦ ﻓﻬــﺪ ﺣﻠــﯽ در ﻣﻘﺪﻣـﮥ
»اﻟﻤﻬﺬب اﻟﺒﺎرع« ﭘﺎرهای از اﺻﻄﻼﺣﺎت اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ )رﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨـﺪی:۱۳۸۹ ،
.(۷
درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺗﯽ در ﻋﻠﻢ دراﯾﻪ داﺷـﺘﻪاﻧـﺪ،
اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﺶ را ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده و ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺪون درآورد ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﻮد.
ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت دﯾﮕﺮ ،ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﭼـﻪ از

 -۲-۲-۱ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ
ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻫـﻢ ﻣﻌﻨـﺎی ﺧـﻮد زﯾـﺎدﺗﯽ در ﺳـﻨﺪ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻣﯿﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮداﻣـﺎد ﺗﻌﺮﯾﻔـﯽ ﺑـﺮای ﻣﺰﯾـﺪ در ﺳـﻨﺪ ذﮐـﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :و ]اﻟﻤﺰﯾﺪ[ ﻓـﯽ
اﻻﺳﻨﺎد ﮐﺎن ﯾﺮوﯾﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﺳﻨﺎد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯽ ﺛﻼﺛﻪ رﺟﺎل ﻣﻌﯿﻨـﯿﻦ ﻣـﺜﻼ ،ﻓﯿﺮوﯾـﻪ اﻟﻤﺰﯾـﺪ

۸۳

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻤﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ن

ﻣﺘﺄﺧﺮﯾﻦ و ﭼﻪ از ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ،ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺒﺎراﺗﺸﺎن را ﻋﯿﻨﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺒﺎرات ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﺧﺘﻼف ﺑﯿـﺎن
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻮۀ ﺷﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﮐﻪ او را اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎب اﯾﻦ ﻋﻠﻢ را ﺑـﺎز
ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت او ﻫﺴﺖ.
ﺣﺎل ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﻋﻠﻤﺎ از ﮐﺘﺐ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ
اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎ در اﻃﻼق ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ،ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ زﯾـﺎدۀ در ﻣـﺘﻦ آن ﻣﻮﺟـﺐ اﯾﺠـﺎد
ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﺎ ﺑﺮ اﻋﻢ از آن و ﺣـﺪﯾﺜﯽ ﮐـﻪ زﯾـﺎدی در آن ﻣﻮﺟـﺐ اﯾﺠـﺎد
ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔـﺮدد .زﯾـﺮا ﺻـﺪر ﻋﺒـﺎرت او
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ اول و ذﯾﻞ آن دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ دوم دارد « )ﺷﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ۱۲۱ :۱۴۰۸ ،و ۱۲۲؛ ﻫﻤـﻮ،
ﺑﯽ ﺗﺎ۱۲۴ :و .(۱۲۵ﺑﺮای ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺻﺪر و ذﯾﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ
ﺑﺮ ﻫﺮدو ﻗﺴﻢ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ آﻧﺠﺎ ﮐـﻪ زﯾـﺎدی ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد ﻣﻌﻨـﺎی ﺟﺪﯾـﺪی
ﺑﺸﻮد و ﭼﻪ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻧﺸﻮد .ذﯾﻞ ﻋﺒﺎرت ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮای ﺑﯿﺎن
ﺣﮑﻢ ﻣﺰﯾﺪ ،آن را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓـﺎت ﺑﺎﺷـﺪ؛
ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ؛ و دﯾﮕﺮ آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﺑـﯿﻦ آﻧﻬـﺎ ﻣﻨﺎﻓـﺎت
ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ زﯾﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻧﺸـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ .ﺻـﺪر ﻋﺒـﺎرت را ﻧﯿـﺰ ﺑﺎﯾـﺪ
ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺮد .زﯾﺮا زﯾﺎده در ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ در اﻏﻠﺐ ﻣـﻮارد ﺑـﻪﮔﻮﻧـﻪای اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎری از اﻧﺪﯾﺸﻪ وران از ﻋﺒﺎرات ﺷـﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ در
ﻋﻠﻢ دراﯾﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮐﻪ از ﻋﺒﺎرت اﯾﺸﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای اﻃﻼق ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ آن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

۸۴
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ﺑﺎرﺑﻌﻪ ،ﯾﺘﺨﻠﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻼﺛﻪ« )ﺷﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ۱۲۱ :۱۴۰۸ ،؛ ﻫﻤﻮ ،ﺑـﯽ ﺗـﺎ .(۱۲۴ :ﻣﯿـﺮ داﻣـﺎد ﻧﯿـﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ
ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻌﺮ ﯾﻒ را ﺑﺎ ﮐﻤﯽ اﺧﺘﻼف در ﻋﺒﺎرت ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﯿﺮداﻣﺎد.(۱۶۲ :۱۴۰۵ ،
اﻣﺎ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﻬـﺎ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ دارﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺰﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راوی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻠﺴﻠﻪ اﺳﻨﺎد ﺧﻮد دارد )ﺻﺪر ،ﺑﯽ ﺗﺎ )ب(:
۳۰۶؛ ﻣﺪﯾﺮﺷﺎﻧﻪ ﭼﯽ۷۱ :۱۳۶۲ ،؛ دﻟﺒﺮی۳۸۱ :۱۳۹۱ ،؛ ﻧﻔﯿﺴﯽ۲۱۹ :۱۳۹۱ ،؛ ( .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺰﯾـﺪ
را ﻣﻨﺤﺼﺮ در وﺟﻮد ﯾﮏ راوی اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮده و ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪهاﻧـﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ در ﺳﻠﺴـﻠﻪ اﺳـﻨﺎد
ﺣﺪﯾﺜﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾـﮏ راوی اﺿـﺎﻓﻪ ﻫـﻢ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﻪ آن ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ اﻃـﻼق ﻣﯽﺷـﻮد» :زﯾـﺎدت ﮔـﺎﻫﯽ در ﺳـﻨﺪ اﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻫﻤﺴﺎن ﺧـﻮد وﺟـﻮد
دارد« )ﻣﻮدب.(۷۴ :۱۳۷۸ ،
از ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ و ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ ذﮐﺮ ﻧﻤـﯽﮐﻨﻨـﺪ و
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :و ]اﻟﻤﺰﯾـﺪ[ ﻓـﯽ
اﻻﺳﻨﺎد ﮐﺎن ﯾﺮوﯾﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﺳﻨﺎد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯽ ﺛﻼﺛﻪ رﺟﺎل ﻣﻌﯿﻨـﯿﻦ ﻣـﺜﻼ ،ﻓﯿﺮوﯾـﻪ اﻟﻤﺰﯾـﺪ
ﺑﺎرﺑﻌﻪ ،ﯾﺘﺨﻠﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻼﺛﻪ« )ﺷـﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ .(۱۲۱ :۱۴۰۸ ،ﻣﯿﺮ داﻣﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤـﯿﻦ ﻣﺜـﺎل را ﺑـﺎ
ﮐﻤﯽ اﺧﺘﻼف در ﻋﺒﺎرت ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﯿﺮداﻣﺎد.(۱۶۲ :۱۴۰۵ ،

ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺎرۀ ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ
ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺎ در ﻋﻠﻢ دراﯾﻪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﺘﺐ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﻟﺬا اﯾﻨﮑـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣـﺪﯾﺚ ﻫـﻢ
ﻣﻌﻨﺎی ﺧﻮد ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راوی ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﻠﺴﻠﮥ راوﯾﺎن آن وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺒﺎرت ﺷﻬﯿﺪ
ﺛﺎﻧﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :و ]اﻟﻤﺰﯾـﺪ[ ﻓـﯽ اﻻﺳـﻨﺎد
ﮐﺎن ﯾﺮوﯾﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﺳﻨﺎد ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﯽ ﺛﻼﺛﻪ رﺟﺎل ﻣﻌﯿﻨﯿﻦ ﻣـﺜﻼ ،ﻓﯿﺮوﯾـﻪ اﻟﻤﺰﯾـﺪ ﺑﺎرﺑﻌـﻪ،
ﯾﺘﺨﻠﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺜﻼﺛﻪ« )ﺷﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ۱۲۱ :۱۴۰۸ ،؛ ﻫﻤﻮ ،ﺑﯽ ﺗﺎ .(۱۲۴ :اﻣﺎ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺜﻼ
در ﻋﺒﺎرت ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺷﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ آﻧﺠﺎ در ﻣﻘﺎم ﻣﺜـﺎل ﺑـﺮای ﻣﺰﯾـﺪ در ﺳـﻨﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻧـﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ،ﻟﺬا ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻫـﻢ ﻣﻌﻨـﺎی ﺧـﻮد
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ راوی ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد ،ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ اﻃﻼق ﺷﻮد.

 -۲اﺣﮑﺎم ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ
در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﮑﺎم ﻣﺰﯾﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ

۸۵

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

 -۲-۱-۲اﺣﮑﺎم ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ در ﻣﺘﻦ در ﮐﺘﺐ دراﯾﻪ
از ﻋﺒﺎرات ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪ وران در ﮐﺘﺎبﻫﺎی دراﯾﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺣﺎﻻت زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ

 -۲-۲-۱-۲ﻏﯿﺮ ﺗﺴﺎوی
ﻧﺴﺒﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﺴﺎوی ﻣﯿﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺒـﺎﯾﻦ ﮐﻠـﯽ و ﻋﻤـﻮم و
ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺪر ﭼﻨﯿﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﮑـﻢ
ﻫﯿﭻﮐﺪام از دو ﺻﻮرت ﻣﺬﮐﻮر را ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ در
ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ،ﺣﮑﻢ ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ را ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ )ﺻﺪر ،ﺑﯽ ﺗﺎ )ب(:
 .(۳۰۶اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﺣﮑﻢ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت و ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﺻـﻮرت را ﺑﯿـﺎن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
 -۳-۲-۱-۲ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ
ﺷﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ و ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﻫﺮﮐﺪام ﺣﮑﻢ ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪای را ﺑـﺮای ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ راﺑﻄـﮥ

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻤﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ن

 -۱-۲-۱-۲ﺗﺴﺎوی
زﯾﺎدت در ﻣﺘﻦ اﮔﺮ ﺗﻮﺳﻂ راوی ﺛﻘﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫـﯿﭻﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻨﺎﻓـﺎﺗﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺎ
ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻫﻤﺴﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ راوی آن ﻫﻢ ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل و اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ )ﺷﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ۱۲۱ :۱۴۰۸ ،و۱۲۲؛ ﻫﻤﻮ ،ﺑﯽ ﺗـﺎ۱۲۴ :و۱۲۵؛ ﻣﯿﺮداﻣـﺎد:۱۴۰۵ ،
 .(۱۶۱ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺪر ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔـﺮ ﺻـﺎﺣﺐ ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ ﺷـﺎذ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و
ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﺎن آندو ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﺎﺷﺪ در اﯾﻦﺻﻮرت ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ )ﺻـﺪر،
ﺑﯽ ﺗﺎ )ب(.(۳۰۶ :

۸۶

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﻣﯿﺎن ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮﻣﺰﯾﺪ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
ﺷﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،اﮔﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﻨﺎﻓﯽ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﻋـﺎم و ﺧـﺎص ﺑﺎﺷـﺪ
)ﻣﺰﯾﺪ ﻋﺎم ﺑﺎﺷﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﺧﺎص و ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ( ،در اﯾﻦﺻﻮرت ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ ﺣﮑـﻢ
ﺣﺪﯾﺚ ﺷـﺎذ را ﺧﻮاﻫـﺪ داﺷـﺖ )ﺷـﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ۱۲۱ :۱۴۰۸ ،و۱۲۲؛ ﻫﻤـﻮ ،ﺑـﯽ ﺗـﺎ .(۱۲۵ :ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺳﺨﻨﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در ﺑﺤﺚ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎذ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺑـﻪدﺳـﺖ ﻣﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ اﮔـﺮ راﺑﻄـﮥ ﻣﯿـﺎن
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮑﻢ آن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :اﮔﺮ
ﯾﮑﯽ از دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮی ﻣﺸـﻬﻮر ﺑﺎﺷـﺪ و راوی آن ﻫـﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺣﻔﻆ ،اﺿﺒﻂ و اﻋﺪل ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺟـﻮح و
ﻣﺮدود اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺪ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ،ﻣﺸـﻬﻮر و دﯾﮕـﺮی ﺷـﺎذ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﻣـﺎ راوی
ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺎذ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی اﺣﻔﻆ ،اﺿﺒﻂ و اﻋﺪل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
واﮔﺮ راوی ﻫﺮ دو از ﺣﯿﺚ اﺣﻔﻆ ،اﺿﺒﻂ و اﻋﺪل ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻫـﯿﭻﮐـﺪام
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ۱۱۵ :۱۴۰۸ ،و۱۱۶؛ ﻫﻤﻮ ،ﺑﯽ ﺗﺎ۱۱۸ :و.(۱۱۹
اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺬﻫﺐ اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻤﺎی اﺻﻮل و ﺣﺪﯾﺚ از ﻋﺎﻣﻪ و ﺧﺎﺻـﻪ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ در اﯾﻦﺻﻮرت ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﭼﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ را ﯾﮏ ﺷـﺨﺺ رواﯾـﺖ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ و ﭼـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻫﺮﮐـﺪام را ﺷـﺨﺺ
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای رواﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﯿﺮداﻣﺎد.(۱۶۱ :۱۴۰۵ ،

 -۴-۲-۱-۲ﺗﺒﺎﯾﻦ ﮐﻠﯽ
ﺣﮑﻢ اﯾﻦﺻﻮرت را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮ داﻣﺎد ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﮐﻪ اﮔـﺮ ﻣﺰﯾـﺪ ﺑـﺎ
رواﯾﺎت ﺳﺎﯾﺮ ﺛﻘﺎت ﺗﻨﺎﻓﯽ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻫﺮ ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦﺻـﻮرت ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ
ﻣﺮدود اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن(.

-۲-۱-۲اﺣﮑﺎم ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ در ﻣﺘﻦ در ﮐﺘﺐ اﺻﻮﻟﯽ
در ﮐﺘﺐ اﺻﻮﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ،ﺑﺤﺜﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »اﺻﻞ ﻋﺪم زﯾـﺎده«
و »ﻋﺪم ﻧﻘﯿﺼﻪ« ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﺎ ﺷﮏ ﮐﻨﯿﻢ آﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺮ ﺣﺪﯾﺚ اﻓﺰوده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ اﺻﻞ ﻋﺪم زﯾﺎدی اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ،ﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺷـﻮد .و
ﻫﺮﺟﺎ ﺷﮏ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﻠﻤﻪای از ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿـﺮ ،اﺻـﻞ ﻋـﺪم ﻧﻘﯿﺼـﻪ

اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺷﻮد )رﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی.(۱۵۱ :۱۳۸۹ ،
اﮔﺮ زﯾﺎدی در ﻣﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺷﻮد ،ﺑﯿﻦ دو اﺻﻞ ﻣـﺬﮐﻮر ﺗﻌـﺎرض
رخ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺻﺪر.(۴۳۹/۵ :۱۴۱۷ ،
در ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ اﯾﻦدو اﺻﻞ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎ اﺻﻞ »ﻋﺪم زﯾﺎده« را ﻣﻘـﺪم ﮐـﺮدهاﻧـﺪ )ﮐﻤـﺮه
ای ،ﺑــﯽ ﺗــﺎ۳۰۴/۲ :؛ ﻣﮑــﺎرم ﺷــﯿﺮازی (۲۳۱/۳ :۱۴۲۸ ،و ﺑﺮﺧــﯽ دﯾﮕــﺮ اﺻــﻞ »ﻋــﺪم ﻧﻘﯿﺼــﻪ« را
)اﻋﺮاﻓﯽ )درس ﺧﺎرج( ،ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺆﺳﺴﮥ اﺷﺮاق وﻋﺮﻓﺎن( ،ﮐﻪ ادﻟﮥ آن در ﮐﺘﺐ اﺻﻮﻟﯽ ذﮐﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

۸۷

-۲-۲ﺣﮑﻢ ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ

 -۳ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ در ﻓﻘﻪ

در ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬــﯽ ﻣﺼــﺎدﯾﻖ ﻓﺮاواﻧــﯽ از ﺣــﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾــﺪ وﺟــﻮد دارد ،ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺣﺠﻤﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺜﺎل اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﻣﺜـﺎل روش ﻓﻘﻬـﺎ
در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ را ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘـﺐ دراﯾـﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﻣـﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗـﺎ
ﺑﺒﯿﻨﻢ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﻘﻬﺎ ﭼﻪﻗﺪر ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻤﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ن

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ:
ﻣﺮﺣﻮم ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ را ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﯽداﻧﺪ و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽﮐﻨﺪ» :در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑـﺮ وﺟـﻮد
راوی ﯾﺎ راوﯾﺎﻧﯽ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻧﻘـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮ آن راوی ﯾﺎ راوﯾﺎن اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ
آﻧﻬﺎ را ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧـﺪارد ،ﺣـﺪﯾﺚ
ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﺳﺖ« )ﺷﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ.(۱۲۲ :۱۴۰۸ ،
اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺪر ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ دو ﺷﺮط ذﮐـﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ؛ اول:
اﯾﻨﮑﻪ در ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻨﻌﻦ اﺳﺖ راوی زﯾﺎده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﮐـﺮده
ﺑﺎﺷﺪ؛ و دوم :اﯾﻨﮑﻪ راوی ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ أﺗﻘﻦ از ﻣﺰﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﺻﺪر ،ﺑﯽ ﺗﺎ )ب(.(۳۰۶ :

 -۱-۳ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺰﯾﺪ در ﻣﺘﻦ
۸۸

در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو ﻣﺜﺎل از ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ

 -۱-۱-۳ﺣﺪﯾﺚ ﻻﺿﺮر
ﻗﺎﻋﺪۀ »ﻻﺿﺮر« از ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻌﺮوف ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻓﻘﻬـﺎ در ﮐﺘـﺐ اﺻـﻮﻟﯽ و ﻓﻘﻬـﯽ
ﺧﻮد از ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺤﺚ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .اﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ از ﺑﺤـﺚ درﺑـﺎرۀ ﻣﻔـﺎد آن ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ
ﻣﺴﺘﻨﺪات آن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴـﺘﻨﺪات رواﯾـﯽ ﻓﺮاواﻧـﯽ دارد .آﻧﭽـﻪ ﺑـﺮای ﻣـﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻋﺒﺎرت »ﻻﺿﺮر و ﻻﺿﺮار« در رواﯾﺎت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ از رواﯾـﺖ ﺑـﻪ
ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ:
اﻟﻒ .ﻻﺿﺮر و ﻻﺿﺮار )اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺑﯽ ﺗـﺎ۳۲۷/۵ :؛ اﺑـﻦ ﻣﺎﺟـﻪ ،ﺑـﯽ ﺗـﺎ۷۸۴/۲ :؛ ﺑﯿﻬﻘـﯽ:۱۴۲۴ ،
۲۵۸/۶؛ ﮐﻠﯿﻨﯽ۲۹۴/۵ :۱۴۰۷ ،؛ ﻫﻤـﺎن۲۸۰/۵ :؛ ﻃﻮﺳـﯽ۱۴۷/۷ :۱۴۰۷ ،؛ ﻫﻤـﺎن۱۶۴/۷ :؛ ﻋـﺎﻣﻠﯽ،

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

۴۲۹/۲۵ :۱۴۰۹؛ ﻧﻮری(۳۰۸/۱۳ :۱۴۰۸ ،
ب .ﻻﺿــﺮر و ﻻﺿــﺮار ﻋﻠــﯽ ﻣ ـﺆﻣﻦ )ﮐﻠﯿﻨــﯽ۲۹۴/۵ :۱۴۰۷ ،؛ ﻫﻤــﺎن۴۸۵/۱۰ :؛ ﻋــﺎﻣﻠﯽ:۱۴۰۹ ،
۴۲۹/۲۵؛ ﻣﺠﻠﺴﯽ(۲۷۶/۲ :۱۴۰۳ ،
١

ج .ﻻﺿﺮر و ﻻﺿﺮار ﻓﯽ اﻻﺳﻼم )اﺑﻦ اﺛﯿﺮ۸۱/۳ :۱۳۸۳ ،؛ ﺷﯿﺦ ﺻـﺪوق۳۳۴/۴ :۱۴۱۳ ،؛ اﺑـﻦ اﺑـﯽ
ﺟﻤﻬﻮر۲۲۰/۱ :۱۴۰۵ ،؛ ﻃﺮﯾﺤﯽ۳۷۳/۳ :۱۴۱۶ ،؛ ﻋﺎﻣﻠﯽ(۱۴/۲۶ :۱۴۰۹ ،

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﻗﯿـﺪ »ﻋﻠـﯽ ﻣـﺆﻣﻦ« و »ﻓـﯽ اﻻﺳـﻼم« ﻣﻮﺟـﺐ ﻣﺰﯾـﺪ ﺷـﺪن
ﺣﺪﯾﺚ دوم و ﺳﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ اول ﺷﺪه اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ دﯾـﺪﮔﺎه ﺑﺮﺧـﯽ از ﻓﻘﻬـﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦدو ﻗﯿﺪ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:

 -۱-۱-۱-۳دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻘﻬﺎ
اﻟﻒ .ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻣﺘﻦ ﺣـﺪﯾﺚ ﺑـﻪﺻـﻮرت »ﻻﺿـﺮر و ﻻﺿـﺮار« ﺑـﺪون ﻗﯿـﺪ »ﻓـﯽ
اﻻﺳﻼم« و »ﻋﻠﯽ ﻣﺆﻣﻦ« ﻧﺰد ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﻣﺸﻬﻮر اﺳـﺖ؛ و اﺿـﺒﻂ ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺘﻌـﯿﻦ ﻫﻤـﯿﻦ ﻧﻘـﻞ
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از آن دو ﻗﯿﺪ )ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ.(۳۶۴/۳ :۱۴۱۸ ،
 .١در »اﻟﻔﻘﯿﻪ« ﺑﻪ ﺟﺎی ﮐﻠﻤﮥ »ﺿﺮار«»،اﺿﺮار« آﻣﺪه اﺳﺖ.

ب .ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم
اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ »ﻋﻠـﯽ ﻣـﺆﻣﻦ« ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ» :رواﯾـﺖ دارای ﻗﯿـﺪ »ﻋﻠـﯽ
ﻣﺆﻣﻦ« ﺗﺮﺟﯿﺢ دارد ﺑﺮ رواﯾﺖ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻗﯿـﺪ .زﯾـﺮا در دوران اﻣـﺮ ﺑـﯿﻦ زﯾـﺎده و ﻧﻘﯿﺼـﻪ،
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﺑﺎ رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای زﯾﺎده ﻫﺴﺖ )ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم ،ﺑﯽ ﺗﺎ.(۳۲۲/۳ :

۸۹

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻤﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ن

ﺳﭙﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ »ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :اﺣـﺎدﯾﺜﯽ ﮐـﻪ ﺑﯿـﺎنﮔـﺮ
اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯿﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی آﻧﻬـﺎ ﺟـﺎﯾﺰ اﺳـﺖ ،ﻟـﺬا ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ راوی ﻫﻨﮕـﺎم
ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻗﻀﺎﯾﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم jآن ﻗﯿـﺪ را اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮده ﺑﺎﺷـﺪ و ﭼـﻮن ﻧﻔـﯽ ﺿـﺮر از
ﻣﺠﻌﻮﻻت ﺷﺮﻋﯽ ﻫﺴﺖ ،راوی ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم jآن را در اﺳﻼم
ﻧﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﯿﺪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم jوﺟﻮد داﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻻ رﻫﺒﺎﻧﯿﻪ ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« )اﺑﻦ ﺣﯿﻮن(۱۹۳/۲ :۱۳۸۵ ،؛ »ﻻ ﺻﺮوره ﻓﯽ اﻻﺳﻼم«
)زﻣﺨﺸﺮی(۲۴۳/۲ :۱۴۱۷ ،؛ »ﻻ إﺧﺼﺎء ﻓﯽ اﻻﺳـﻼم« )ﺑﯿﻬﻘـﯽ .(۴۱/۱۰ :۱۴۲۴ ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در
ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺣﺪﯾﺚ »ﻻﺿﺮر« ﺑﺪون ﻗﯿﺪ »ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« آﻣﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ﮐﻪ از ﻋﺎﻣﻪ
ﻫﺴﺖ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ﻫﻤـﯿﻦ ﻗﯿـﺪ ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )اﺑـﻦ اﺛﯿـﺮ ،(۸۱/۳ :۱۳۸۳ ،ﻋﻼﻣـﻪ در
ﺗﺬﮐﺮه ﻧﯿﺰ ﺣﺪﯾﺚ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ﻗﯿﺪ ﺑـﻪﺻـﻮرت ﻣﺮﺳـﻞ ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﺣﻠـﯽ:۱۴۱۴ ،
ْ َ
َ َ ﱠُ ُ َ َ
ُ
اﻟﺼﺪوق َو ﻗﺎل ﱠاﻟﻨ ِﺒ ﱡﯽِ jاﻹ ْﺳﻼ ُم َﯾ ِﺰﯾﺪ َو
(۶۸/۱۱؛ اﻟﺒﺘﻪ در وﺳﺎﺋﻞ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻗﺎل
َْ ْ َ ُ َ ُ ُْ ْ َ َْ ً َ َ
َ
ْ ْ َ
َ ُ
َ َ َ َ َ َ
ﻻ َﯾ ْﻨﻘ ُﺺ .ﻗﺎل َو ﻗﺎل hﻻ ﺿ َﺮ َر َو ﻻ ِﺿ َﺮ َار ِﻓﯽ ِاﻹﺳﻼ ِم -ﻓ ِﺎﻹﺳﻼم ﯾ ِﺰﯾﺪ اﻟﻤﺴ ِﻠﻢ ﺧﯿﺮا و ﻻ
ُ َ ً
َﯾ ِﺰﯾﺪ ُه ﺷ ّﺮا« )ﻋـﺎﻣﻠﯽ .(۱۴/۲۶ :۱۴۰۹ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺷﯿﺦ ﺻـﺪوق آن را
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺮﺳﻞ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده .ﭘﺲ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم اﯾﻦ ﻗﯿﺪ در ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ
رواﯾﺖ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق و ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد )ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ۳۶۴/۳ :۱۴۱۸ ،و.(۳۶۵
ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ »ﻋﻠﯽ ﻣﺆﻣﻦ« ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :رواﯾﺘﯽ ﮐـﻪ ﻣﺸـﺘﻤﻞ ﺑـﺮ ﻗﯿـﺪ »ﻋﻠـﯽ
ﻣﺆﻣﻦ« ﻫﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و وﺟﻮد اﯾﻦ ﻗﯿﺪ در »ﮐﺎﻓﯽ« در ﺛﺒـﻮت آن
ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎﺿﮥ اﯾﻦﺣﺪﯾﺚ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ »ﻋﻠﯽ ﻣﺆﻣﻦ« از ﻃﺮق ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ
وﻫﻦ آنﻗﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻗﯿﺪ »ﻋﻠﯽ ﻣﺆﻣﻦ« از ﺟﺎﻧﺐ راوی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻣﺆﻣﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺘﺤﻖ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﺮر از او ﻧﻔﯽ ﺷﻮد« )ﻫﻤﺎن(.

۹۰

ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ »ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :رواﯾﺖ »اﻟﻔﻘﯿﻪ« ﮐـﻪ دارای اﯾـﻦ
ﻗﯿﺪ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻞ ﺑﺎ ﻟﻔﻆ »ﻗﺎل« ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻟﻔﻆ »ﻗـﺎل«
ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺧﺒﺮ ﻧﺰد ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،زﯾﺮا او اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑـﻪ
راوی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و از او ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻣـﺎ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻣـﺎ ﺑـﻪ آن راوی ]ﮐـﻪ در ﺳـﻨﺪ
ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ[ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ در ﺣﺠﯿﺖ اﺧﺒﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳـﺖ.
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺒﺮ ﻋﺎدل را ﺣﺠﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻂ ﺧﺒﺮ ﺛﻘﻪ را و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺒـﺮ ﻣﺘـﻮاﺗﺮ ﯾـﺎ
ﻣﺤﻔﻮف ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ ﻋﻤﻠﯿﻪ را ﺣﺠـﺖ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ .ﺑـﺎ وﺟـﻮد ﭼﻨـﯿﻦ اﺧﺘﻼﻓـﯽ در ﺣﺠﯿـﺖ ﺧﺒـﺮ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺮاﺳﯿﻞ ﺻﺪوق را ﺣﺠﺖ داﻧﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ او در ﺣﺠﯿﺖ ﺧﺒـﺮ ﺑـﻪ آن
اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻏﯿﺮ از آن ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ آن اﻋﺘﻤﺎد دارﯾـﻢ .ﭘـﺲ ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق اﺳﻢ راوی را ﻧﻘﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ رواﯾﺎت او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد .ﭘـﺲ ﻗﯿـﺪ
»ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮای ﻣﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ« )ﻫﻤﺎن۳۲۲/۳ :و.(۳۲۳
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ج .ﻣﺮﺣﻮم اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ »ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:

َ ْ
َ َ
»ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق رواﯾﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻻ ﺿ َﺮ َر َو ﻻ ِإﺿ َﺮ َار ِﻓﯽ
َ ً َ
ْ َ َْ َ
ُ ْ
ُ َ ً
ِاﻹ ْﺳﻼ ِم .ﻓ ِﺎﻹ ْﺳﻼ ُم َﯾ ِﺰﯾﺪ اﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َﻢ ﺧ ْﯿﺮا َو ﻻ َﯾ ِﺰﯾﺪ ُه ﺷ ّﺮا« )ﺻﺪوق.(۳۳۴/۴ :۱۴۱۳ ،

اﺣﺘﻤﺎل دارد در ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری از »اﻟﻔﻘﯿﻪ« ﮐﻠﻤﻪ »ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .زﯾﺮا ﺑﺴﯿﺎر اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ ﻧﻈﺮش ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﯽاﻓﺘـﺪ وﻟـﯽ آن را دوﺑـﺎر
ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﮐﺎﺗﺐ ﮐﻠﻤﻪ »ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« را ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﺪه وﻟﯽ دوﺑﺎر ﺗﮑﺮار
ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑﻌـﺪا ﺧﻮاﺳـﺘﻪاﻧﺪ اﯾـﻦ ﻧﺴـﺨﻪ را ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﮐﻨﻨـﺪ ،ﮔﻤـﺎن
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺗﺐ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی »ﻓﯽ« از »ﻓﺎء« اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﺮده اﺳـﺖ؛ ﻟـﺬا »ﻓـﺎء« را
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ »ﻓﯽ« ﮐﺮدهاﻧﺪ« )ﺧﻤﯿﻨﯽ.(۲۵/۱ :۱۴۱۰ ،
ﺳﭙﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ »ﻋﻠﯽ ﻣﺆ ﻣﻦ« ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ اﯾـﻦ ﻗﯿـﺪ در
رواﯾﺘﯽ ﻣﺮﺳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﭼﻮن ﺟﻮﻫﺮ ﻗﻀﯿﮥ آن ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻮﺛﻘﮥ زراره ١و رواﯾﺖ اﺑـﯽ

َ ِ َ .١ﻋ ﱠﺪ ٌة ِﻣ ﱠ ْﻦ َأ ْﺻ َﺤ ِﺎﺑ َﻨﺎ َﻋ ْ َﻦ َأ ْﺣ َﻤ َ َﺪ ْﺑَ ِ َﻦ ُﻣ َﺤ ْ ﱠﻤ ِﺪ ْﺑ ِﻦ َﺧ ِﺎﻟ ٍﺪ َﻋ ْﻦ َأ ِﺑﯿ ِﻪ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﱠاﻟﻠ ِﻪ ْﺑ ِﻦ ُﺑ َﮑ ْﯿ ٍﺮ َﻋ ْﻦ ُز َر َار َة َﻋ ْﻦ َأ ِﺑﯽ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮh
ﻗﺎلِ :إن َﺳ ُﻤ َﺮ َة ْﺑ َﻦ ُﺟ ْﻨﺪ ٍب ﮐﺎن ﻟ ُﻪ َﻋﺬق) ...ﮐﻠﯿﻨﯽ.(۲۹۲/۱۴۰۷ :۵ ،

ﻋﺒﯿﺪۀ ﺣﺬاء ١ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﺻﺪق و ﺻﺪور آن ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨـﺎء ﻋﻘـﻼ
در دوران اﻣﺮ ﺑﯿﻦ زﯾﺎده و ﻧﻘﯿﺼﻪ ﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺻـﻞ »ﻋـﺪم زﯾـﺎده« ﻫﺴـﺖ« )ﺧﻤﯿﻨـﯽ:۱۴۱۰ ،
.(۲۶/۱

ﻫ  .ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨﻮردی
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻘﻼ ﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺻﻞ »ﻋﺪم زﯾﺎده« ﺑﺮ اﺻـﻞ
»ﻋﺪم ﻧﻘﯿﺼﻪ« ﻫﺴﺖ ،ﻫﺮ دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و ﻣﺮﺳـﻞ ﺑـﻮدن ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ
»ﻻﺿﺮر و ﻻﺿﺮر ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« در »اﻟﻔﻘﯿﻪ« ﺿﺮری ﺑﻪ آن ﻧﻤﯽزﻧﺪ ،زﯾـﺮا اﺻـﺤﺎب آن را
ﺗﻠﻘﯽ ﺑﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﺮدهاﻧﺪ« )ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨﻮردی(۲۱۳/۱ :۱۳۷۷ ،
و .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی
اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﺪ »ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﺳﻠﮥ ﺻـﺪوق )ﺻـﺪوق،

َ .١ر َوی ْاﻟ َﺤ َﺴ ُﻦ ﱠاﻟﺼ ْﯿ َﻘ ُﻞ َﻋ ْﻦ َأ ِﺑﯽ ُﻋ َﺒ ْﯿ َﺪ َة ْاﻟ َﺤ ﱠﺬ ِاء َﻗ َﺎل َﻗ َـﺎل َأ ُﺑـﻮ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍـﺮh
َﺣ ِﺎﺋﻂ) ...ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق.(۱۰۳/۱۴۱۳ :۳ ،

َ َ
َْ ٌ
ﮐـﺎن ِﻟ َﺴ ُـﻤ َﺮ َة ْﺑـﻦ ُﺟ ْﻨ َـﺪ ٍب َﻧﺨﻠـﺔ ِﻓـﯽ
ِ

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻤﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ن

د .ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر
اﯾﺸﺎن رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ »ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« و »ﻋﻠﯽ ﻣﺆﻣﻦ« وارد ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺳـﻪ
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و درﺑﺎرۀ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺼـﺤﯿﺢ ﺳـﻨﺪ ،ﻓﻘـﻂ
رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در »ﮐﺎﻓﯽ« اﺑﻦ ﺑﮑﯿﺮ از زراره ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨﯽ ،(۲۹۴/۵ :۱۴۰۷ ،ﺻـﺤﯿﺢ
اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯽ اﻟﺴﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﺧﺎﻟـﺪ ﺧـﺘﻢ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ،
۲۸۰/۵ :۱۴۰۷؛ ﻃﻮﺳﯽ ،(۱۶۴/۷ :۱۴۰۷ ،و ﺗﻮﺛﯿﻘﯽ ﺑﺮای او ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راوﯾﺎن
ﻗﺒﻞ از او در ﺳﻠﺴﻠﮥ ﺳﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .و رواﯾﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺳـﻨﯽ اﻟﺴـﻨﺪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ ﺻﺎﻣﺖ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺑﯽ ﺗﺎ۳۲۷/۵ :؛ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺑـﯽ ﺗـﺎ۷۸۴/۲ :؛ ﺑﯿﻬﻘـﯽ،
ّ
 ،(۲۵۸/۶ :۱۴۲۴و در ﺣﻖ او ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از اﺟﻼی اﺻﺤﺎب و از ﻋﻠﻮﯾﯿﻦ ﻫﺴﺖ ،اﻣﺎ اﻓﺮاد
ﻗﺒﻞ از او ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ« )ﺻﺪر۴۹۹/۴ :۱۴۰۷ ،و.(۵۰۰
ﺳﭙﺲ اﯾﺸﺎن درﺑﺎرۀ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ »ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« و »ﻋﻠﯽ ﻣﺆﻣﻦ« ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﺑﻪدﻟﯿﻞ ارﺳﺎل در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺎت از ﺣﺠﯿﺖ ﺳﺎﻗﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ« )ﻫﻤﺎن(.

۹۱

 ،(۳۳۴/۴ :۱۴۱۳ﻣﺮﺳﻠﮥ اﺑﻦ اﺛﯿﺮ )اﺑـﻦ اﺛﯿـﺮ ،(۸۱/۳ :۱۳۸۳ ،و ﻣﺮﺳـﻠﮥ ﻃﺮﯾﺤـﯽ )ﻃﺮﯾﺤـﯽ:۱۴۱۶ ،

۹۲

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

 ،(۳۷۳/۳آﻣﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺮﺳﻠﮥ ﻃﺮﯾﺤﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ذﯾﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻔﻌﻪ آﻣﺪه ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﯿـﺪ
از ﺳﻬﻮ ﻗﻠﻢ او ﻫﺴﺖ .زﯾﺮا ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻔﻌﻪ در ﺟﻮاﻣﻊ رواﯾﯽ ﻣﺎ ﺑﺪون اﯾﻦ ﻗﯿﺪ آﻣﺪه اﺳـﺖ و
ﺑﺪون ﺷﮏ ﻃﺮﯾﺤﯽ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺟﻮاﻣﻊ رواﯾﯽ ﻣـﺎ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .وﻟـﯽ اﻧﺼـﺎف اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺳﻼت ﺑﺎ وﺟﻮد ﺳﻬﻮ و اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺣـﺪی ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﺪ وﺟﻮد ﻗﯿﺪ »ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی۴۵/۱ :۱۳۷۰ ،و.(۴۶
ﺳﭙﺲ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ »ﻋﻠﯽ ﻣﺆﻣﻦ« ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :اﯾﻦ ﻗﯿﺪ در رواﯾﺖ اﺑـﻦ ﻣﺴـﮑﺎن
از زراره ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨﯽ۲۹۴/۵ :۱۴۰۷ ،؛ ﻫﻤـﻮ ،(۴۸۵/۱۰ ،اﻣﺎ اﺑـﻦ ﺑﮑﯿـﺮ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻫﻤـﯿﻦ
رواﯾﺖ را از زراره ﺑﺪون اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ .(۲۹۲/۵ :۱۴۰۷ ،ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺑـﻮ
ﻋﺒﯿﺪه ﺣﺬاء ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ رواﯾﺖ را از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ hﺑﺪون اﯾﻦ ﻗﯿﺪ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺻـﺪوق،
 .(۱۰۳/۳ :۱۴۱۳ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﻣﺴﮑﺎن در اﺛﺒﺎت اﯾﻦ ﻗﯿﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮد،
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺷﺄن ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﭽﻮن زراره ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻗﯿـﺪی اﻫﺘﻤـﺎم ورزد
)ﻫﻤﺎن.(۴۷ ،

ز .آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ
اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻋﺘﺒـﺎر دو ﻗﯿـﺪ »ﻓـﯽ اﻻﺳـﻼم« و »ﻋﻠـﯽ ﻣـﺆﻣﻦ« ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨـﺪ:
»ﮐﻠﻤﮥ »ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« و »ﻋﻠﯽ ﻣﺆﻣﻦ« از ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﺟﺎری و از
اﻣﻮر ﻣﺮﺗﮑﺰ در اذﻫﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﺪون اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺮ زﺑﺎن ﯾﺎ ﻗﻠﻢ ﺟﺎری ﺷﺪه اﺳـﺖ«
)ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ۱۵۴ :۱۴۱۵ ،و.(۱۵۵
 -۲-۱-۱-۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﮑﻢ ﺣﺪﯾﺚ »ﻻﺿﺮر« ﺑﺮاﺳﺎس اﺣﮑـﺎم ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه در ﮐﺘـﺐ
دراﯾﻪ
راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﺣﺪﯾﺚ »ﻻ ﺿﺮر و ﻻ ﺿﺮار« ﺑﺎ ﻫﺮﯾﮏ از دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ دﯾﮕـﺮ ،ﯾﻌﻨـﯽ
»ﻻ ﺿﺮر و ﻻ ﺿﺮار ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« و »ﻻ ﺿﺮر و ﻻ ﺿﺮار ﻋﻠﯽ ﻣﺆﻣﻦ« ،ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص
ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺖ .زﯾـﺮا دو ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ ،ﺿـﺮر و ﺿـﺮار را در اﺳـﻼم ،ﯾـﺎ ﺑـﺮ ﻣـﺆﻣﻦ ،ﻧﻔـﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺿﺮر را ﻧﻔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
اﮔﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻋﻤﻮم و ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ

ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ ﺣﮑــﻢ ﺷـﺎذ را دارد )ﺷـﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ۱۲۱ :۱۴۰۸ ،و۱۲۲؛ ﻫﻤــﻮ ،ﺑـﯽ ﺗـﺎ ،(۱۲۵ :و ﺑــﺮای
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﯽ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ﯾﮏ رواﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ اﺣﻔـﻆ،
اﺿﺒﻂ و اﻋﺪل ﺑﻮدن راوﯾﺎن ﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد )ﺷﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ۱۱۵ :۱۴۰۸ ،و۱۱۶؛
ﻫﻤﻮ ،ﺑﯽ ﺗـﺎ۱۱۸ :و .(۱۱۹ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿـﺮ داﻣـﺎد ﻧﯿـﺰ روش اﮐﺜـﺮ ﻋﻠﻤـﺎی اﺻـﻮل و
ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﻣﯿﺮداﻣﺎد.(۱۶۱ :۱۴۰۵ ،
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺪر در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺴﺎوی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ،
آندو ﺣﮑﻢ ﻣﺘﻌﺎرﺿﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ )ﺻﺪر ،ﺑﯽ ﺗﺎ )ب(.(۳۰۶ :

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻤﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ن

 -۳-۱-۱-۳ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ روش ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ »ﻻﺿﺮر« و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ اﺣﮑﺎم
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺐ دراﯾﻪ
از ﮐﻼم ﻓﻘﻬﺎ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ اﺷﺎره ﺷﺪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻞﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺣﺪﯾﺚ »ﻻﺿﺮر« ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣـﺪﯾﺜﯽ ،رﺟـﺎﻟﯽ و اﺻـﻮﻟﯽ ﺧـﻮد ﺗﻤﺴـﮏ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .ﻣﺒـﺎﻧﯽ
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه ﺳﻬﻮی راوی ﯾﺎ ﮐﺎﺗﺐ اﺣﺎدﯾﺚ در اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪن ﻗﯿـﺪ »ﻋﻠـﯽ
ﻣﺆﻣﻦ« و ﻗﯿﺪ »ﻓﯽ اﻻﺳﻼم« ،ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺟﻮﻫﺮی ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رواﯾﺎت و ﻋـﺪم
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺄن ﺑﺮﺧﯽ راوﯾﺎن ﺑﺮای ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﯿـﻮد؛ ﻣﺒـﺎﻧﯽ رﺟـﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋـﺪم ﺣﺠﯿـﺖ
ﻣﺮاﺳﯿﻞ ،ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﻣﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﺪم وﺛﺎﻗـﺖ ﺑﺮﺧـﯽ
راوﯾﺎن اﺣﺎدﯾﺚ؛ و ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺻﻮﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺒﺮان ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺷﻬﺮت ﻋﻤﻠﯽ ،ﺗﻘـﺪﯾﻢ
اﺻﻞ »ﻋﺪم زﯾﺎده« ﺑﺮ اﺻﻞ »ﻋﺪم ﻧﻘﯿﺼﻪ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ روش ﻓﻘﻬﺎ در ﺣﺪﯾﺚ »ﻻﺿﺮر« ﺑـﺎ اﺣﮑـﺎم ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه در ﮐﺘـﺐ
دراﯾﻪ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻢﺗﺮی ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺐ دراﯾﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ
و در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ ،رﺟﺎﻟﯽ و اﺻـﻮﻟﯽ ﺧـﻮد ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .زﯾـﺮا
ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮد در ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ و ﻏﯿـﺮ ﻣﺰﯾـﺪ ﻋـﺎم و ﺧـﺎص ﻣﻄﻠـﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﺣﮑﻢ ﺷﺎذ را دارد )ﺷﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ۱۲۱ :۱۴۰۸ ،و۱۲۲؛ ﻫﻤﻮ ،ﺑﯽ ﺗﺎ ،(۱۲۵ :و ﺑﺎﯾـﺪ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رواﯾﯽ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻔﻆ ،اﺿﺒﻂ و اﻋـﺪل ﺑـﻮدن
راوﯾﺎن ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﺤﺎت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐـﺮد )ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ:۱۴۰۸ ،
۱۱۵و۱۱۶؛ ﻫﻤﻮ ،ﺑﯽ ﺗﺎ۱۱۸ :و .(۱۱۹اﻣﺎ ﻓﻘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻧﻪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺎذ ﺑﻮدن ﺣـﺪﯾﺚ

۹۳

۹۴
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ﻣﺰﯾﺪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﺷﻬﺮت و اﺣﻔﻆ ،اﺿﺒﻂ و اﻋﺪل ﺑﻮدن راوﯾﺎن ﯾـﮏ ﺣـﺪﯾﺚ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪدﯾﮕﺮی .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ )ﻧـﺎﺋﯿﻨﯽ۳۶۴/۳ :۱۴۱۸ ،و .(۳۶۵ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺷـﻬﺮت رواﯾـﯽ
ﺣﺪﯾﺚ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ »ﻻﺿﺮر و ﻻﺿﺮار« را ﻣﺮﺟﺤﯽ ﺑﺮای آن ﻣﯽداﻧﺪ ،اﻣﺎ در اداﻣﮥ اﺳـﺘﺪﻻل
ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﻼم ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﺣﻔﻆ ،اﺿـﺒﻂ و اﻋـﺪل ﺑـﻮدن راوﯾـﺎن ﯾـﮏ ﺣـﺪﯾﺚ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪدﯾﮕﺮی اﺷﺎرهای ﻧﮑﺮده و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻋﻤـﻮم و ﺧﺼـﻮص ﻣﻄﻠـﻖ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ را ﻣﻘﺪم داﻧﺴﺘﻪ )ﻣﯿﺮداﻣـﺎد .(۱۶۱ :۱۴۰۵ ،از ﻓﻘﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺣـﻮم
ﺑﺠﻨﻮردی ﻫﺮ دو ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ »ﻻﺿﺮر و ﻻﺿﺮار ﻋﻠﯽ ﻣﺆﻣﻦ« و »ﻻﺿـﺮر و ﻻﺿـﺮار ﻓـﯽ
اﻻﺳﻼم« را ﻣﻌﺘﺒـﺮ داﻧﺴﺘﻪاﺳـﺖ )ﻣﻮﺳـﻮی ﺑﺠﻨـﻮردی ،(۲۱۳/۱ :۱۳۷۷ ،اﻣـﺎ ﺳـﺎﯾﺮﯾﻦ ﯾـﺎ ﻫـﺮ دو
ﺣــﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾــﺪ را ﻏﯿــﺮ ﻣﻌﺘﺒــﺮ داﻧﺴــﺘﻪاﻧﺪ )ﻧــﺎﺋﯿﻨﯽ۳۶۴/۳ :۱۴۱۸ ،و۳۶۵؛ ﺻــﺪر۵۰۰/۴ :۱۴۰۷ ،؛
ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ۱۵۴ :۱۴۱۵ ،و۱۵۵؛ ﻣﮑـﺎرم ﺷـﯿﺮازی۴۶/۱ :۱۳۷۰ ،و (۴۷ﯾـﺎ ﺻـﺮﻓﺎ ﯾﮑـﯽ از آندو ﺣـﺪﯾﺚ
ﻣﺰﯾــﺪ را ﻣﻌﺘﺒــﺮ و دﯾﮕــﺮی را ﻧــﺎﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽداﻧﻨــﺪ )ﺧﻤﯿﻨــﯽ۲۵/۱ :۱۴۱۰ ،و۲۶؛ ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠــﻮم ،ﺑــﯽ ﺗــﺎ:
۳۲۲/۳و .(۳۲۳ﭘﺲ ﻫﻤﮕﯽ در ﻣﻘﺪم ﺑﻮدن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺪر ﻧﯿﺰ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ و ﻏﯿﺮﻣﺰﯾـﺪ ﻋﻤـﻮم و
ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻌﺎرﺿﯿﻦ ﻣﯽداﻧﺪ )ﺻﺪر ،ﺑﯽ ﺗﺎ )ب( .(۳۰۶ :در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎی
ﻣﺬﮐﻮر ﻫﯿﭻﮐﺪام ﺑﺤﺜﯽ از ﺗﻌﺎرض اﺧﺒﺎر »ﻻﺿﺮر« ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

 -۲-۱-۳ﺣﺪﯾﺚ دﯾﻪ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت
اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﺻـﻮرت دﯾﮕـﺮی ﻟﻄﻤـﻪای وارد ﮐﻨـﺪ در ﻣـﻮرد دﯾـﮥ آن در ﺑﺮﺧـﯽ از
رواﯾﺎت ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:

 -۱-۲-۱-۳رواﯾﺖ اول:
َ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ﱠ َ ْ َ َْ ﱠ
ْ
َ
ْ
»ﻋﻠﯽ ْﺑ ُﻦ إ ْﺑ َﺮاﻫﯿ َﻢ َﻋ ْﻦ أﺑﯿﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ َﻣﺤ ُ
ﻮب ﻋﻦ ِإﺳﺤﺎق ﺑ ِﻦ ﻋﻤ ٍﺎر ﻋﻦ أ ِﺑﯽ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠ ِـﻪh
ﺒ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
َﻗ َﺎلَ :ﻗ َﻀﯽ َأﻣﯿ ُﺮ ْاﻟ ُﻤ ْﺆﻣﻨﯿ َﻦ hﻓﯽ ﱠاﻟﻠ ْﻄ َﻤﺔ َﯾ ْﺴ َﻮ ﱡد َأ َﺛ ُﺮ َﻫﺎ ﻓﯽ ْاﻟ َﻮ ْﺟﻪ َأ ﱠن َأ ْر َﺷ َﻬﺎ ﺳ ﱠﺘ ُﺔ َد َﻧﺎﻧﯿ َﺮ َﻓـﺈ ْن َﻟـﻢْ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـﺎر وَ
َﺗ ْﺴ َﻮ ﱠد َو ْاﺧ َﻀ ﱠﺮ ْت َﻓﺈ ﱠن َأ ْر َﺷ َﻬﺎ َﺛ َﻼ َﺛ ُﺔ َد َﻧـﺎﻧﯿ َﺮ َﻓـﺈن ْاﺣ َﻤ ﱠـﺮ ْت َو َﻟ ْـﻢ َﺗ ْﺨ َﻀ ﱠـﺮ َﻓـﺈ ﱠن َأ ْر َﺷ َـﻬﺎ دﯾ َﻨ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ٌ
ِﻧ ْﺼﻒ«؛ اﻣﺎم ﺻﺎدق hﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ hدرﺑﺎرۀ ﻟﻄﻤﻪ اﯾﻦﻃﻮر ﻗﻀﺎوت ﮐﺮدﻧـﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﺎی آن ﺳﯿﺎه ﺷﻮد ارش آن ﺷﺶ دﯾﻨﺎر اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﯿﺎه ﻧﺸﻮد و ﺳـﺒﺰ ﺷـﻮد ارش

آن ﺳﻪ دﯾﻨﺎر اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻮد و ﺳﺒﺰ ﻧﺸﻮد ارش آن ﯾﮏ دﯾﻨﺎر و ﻧﺼﻒ اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨﯽ،

۳۳۳/۷ :۱۴۰۷؛ ﻃﻮﺳﯽ.(۲۷۷/۱۰ :۱۴۰۷ ،

 -۳-۲-۱-۳ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﻮال ﻓﻘﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دﯾﮥ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺮ ﺑﺪن
ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻗﺎل ﺟﻤﺎﻋﺔ و دﯾﺔ ﻫﺬه اﻟـﺜﻼث ﻓـﯽ اﻟﺒـﺪن ﻋﻠـﯽ
اﻟﻨﺼﻒ« )ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ۲۶۱/۴ :۱۴۰۸ ،؛ ﻫﻤﻮ.(۳۱۲/۲ :۱۴۱۸ ،
ﺻﺎﺣﺐ رﯾﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ در ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻋﺒﺎرت ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:

»دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﻮل ﺗﻨﺼﯿﻒ دﯾﻪ در ﺑﺪن را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻗﻮل ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺼﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﺰد او ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﻤﺎن
رواﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد در »ﮐﺎﻓﯽ« و »ﺗﻬﺬﯾﺐ« ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﮐﻪ در آن اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در رواﯾﺘـﯽ ﮐـﻪ در »اﻟﻔﻘﯿـﻪ« آﻣـﺪه
اﺳﺖ ﺗﻨﺼﯿﻒ دﯾﻪ در ﺑﺪن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ« )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺣﺎﺋﺮی.(۵۲۷/۱۶ :۱۴۱۸ ،

ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ ﻧﯿﺰ در ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ» :دﻟﯿـﻞ اﯾﻨﮑـﻪ دﯾـﮥ
ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺮ ﺑﺪن ﻧﺼﻒ دﯾﮥ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺮ ﺻﻮرت اﺳﺖ ،ﻏﯿـﺮ ﻇـﺎﻫﺮ اﺳـﺖ .و اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻘﻖ در ﺷﺮاﯾﻊ اﯾﻦ ﻗﻮل را ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ داده اﺳﺖ ]ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻼم ﻣﺤﻘﻖ اﯾﻦ

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻤﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ن

 -۲-۲-۱-۳رواﯾﺖ دوم
» َر َوی ْاﻟ َﺤ َﺴ ُﻦ ْﺑ ُﻦ َﻣ ْﺤ ُﺒﻮب َﻋ ْﻦ إ ْﺳ َﺤ َﺎق ْﺑﻦ َﻋ ﱠﻤﺎر َﻋ ْﻦ َأﺑﯽ َﻋ ْﺒﺪ ﱠاﻟﻠﻪَ hﻗ َﺎلَ :ﺳ َـﺄ ْﻟ ُﺘ ُﻪ َﻋـﻦْ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َر ُﺟﻞ َﻟ َﻄ َﻢ َر ُﺟ ًﻼ َﻋ َﻠﯽ َو ْﺟﻬﻪ َﻓ ْﺎﺳ َﻮ ﱠدت ﱠاﻟﻠ ْﻄ َﻤ ُﺔ َﻓ َﻘ َﺎل إ َذا ْاﺳ َﻮ ﱠدت ﱠاﻟﻠ ْﻄ َﻤ ُﺔ َﻓﻔﯿ َﻬﺎ ﺳ ﱠـﺘ ُﺔ َد َﻧـﺎﻧﯿ َﺮ وَ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ْ ُ
َْ َ
َ ٍْ َ ﱠ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ ﱠ ْ َ َ َ ٌ َ ْ ٌ
َ
ِإذا اﺧﻀﺮت ﻓ ِﻔﯿﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ دﻧ ِﺎﻧﯿﺮ و ِإذا اﺣﻤﺮت ﻓ ِﻔﯿﻬـﺎ ِدﯾﻨـﺎر و ِﻧﺼـﻒ و ِﻓـﯽ اﻟﺒـﺪ ِن ِﻧﺼـﻒ
َ
ذ ِﻟﻚ« )ﺻﺪوق.(۱۵۸/۴ :۱۴۱۳ ،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در »ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ« آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﻪ در »ﮐﺎﻓﯽ« و »ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم« ذﮐﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﻋﺒـﺎرت »و ﻓـﯽ اﻟﺒـﺪن
ﻧﺼﻒ ذﻟﮏ« را اﺿﺎﻓﻪ دارد .ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺿﺮﺑﻪای ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ
از ﺑﺪن ﻏﯿﺮ از ﺻﻮرت وارد ﺷﻮد ﻧﺼﻒ دﯾﮥ ﺻـﻮرت ﺑﺎﯾـﺪ ﭘﺮداﺧـﺖ ﺷـﻮد؛ ﯾﻌﻨـﯽ اﮔـﺮ آن
ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﯿﺎه ﺷﺪن آن ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن ﺷﻮد ﺳﻪ دﯾﻨﺎر و اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺒﺰ ﺷﺪن ﺷﻮد ﯾﮏ
وﻧﯿﻢ دﯾﻨﺎر و اﮔﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﺑﺸﻮد ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم دﯾﻨﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.

۹۵

۹۶

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺑـﻪ آن ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ[ و ﻣﻘﺘﻀـﺎی ﻗﻮاﻋـﺪ درﺑـﺎرۀ ﻟﻄﻤـﻪ ﺑـﺮ ﺑـﺪن
ﺣﮑﻮﻣﺖ )ارش( اﺳﺖ« )اردﺑﯿﻠﯽ.(۴۶۰/۱۴ :۱۴۰۳ ،
اﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ ﺗﻨﺼﯿﻒ دﯾﻪ در ﺑﺪن را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و در ﺷﺮح ﻋﺒـﺎرت ﻣﺤﻘـﻖ ﺣﻠـﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﺒﺎرت ﻣﺤﻘـﻖ اﺷـﻌﺎر ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ دارد ﮐـﻪ ﺟﻤـﺎﻋﺘﯽ در ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺗﻮﻗـﻒ
ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ درﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﻧﺘﺼﺎر و ﻏﻨﯿﻪ و ﺧﻼف ادﻋﺎی اﺟﻤﺎع ﺑﺮ آن
ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺟﻤﺎع ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از آن رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در »اﻟﻔﻘﯿﻪ« ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ آن رواﯾﺘﯽ ﮐﻪ در »ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم« و »ﮐﺎﻓﯽ« ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ آن ﻋﺒـﺎرت در
آن وﺟﻮد ﻧﺪارد« )ﻧﺠﻔﯽ.(۳۴۷/۴۳ :۱۴۰۴ ،
ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺗﻨﺼﯿﻒ دﯾﻪ در ﺑﺪن را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد و ﭼﻨﯿﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ» :آن
ﭼﻪ در »اﻟﻔﻘﯿﻪ« ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺒﺎرت »و ﻓﯽ اﻟﺒﺪن ﻧﺼﻒ ذﻟﮏ« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،وﻟﯽ
آﻧﭽﻪ در »ﮐﺎﻓﯽ« و »ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم« ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ از آن اﺳـﺖ .و ﺑـﺎ وﺟـﻮد
اﺧﺘﻼف دو ﻧﻘﻞ و اﺿﺒﻄﯿﺔ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ »اﻟﻔﻘﯿﻪ« ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﻬﻮ در زﯾﺎده اﺿﻌﻒ اﺳﺖ از اﺣﺘﻤـﺎل ﺳـﻬﻮ در ﻧﻘﯿﺼـﻪ« )ﺧﻮاﻧﺴـﺎری:۱۴۰۵ ،
.(۲۷۱/۶
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﺒﺎرت ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ﻇﻬﻮر در ﺗﻮﻗـﻒ
دارد ،و ﻇﺎﻫﺮ ﻋﺒﺎرت ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻨﺼﯿﻒ دﯾﮥ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺮ ﺑﺪن اﺳﺖ ،اﻣـﺎ
وﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﺳﺨﻦ آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،و ﺻﺤﯿﺢ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﺸـﻬﻮر ﺑـﯿﻦ اﺻـﺤﺎب
ﻫﺴﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻗﻮل ﺑﻪ ﺗﻨﺼﯿﻒ دﯾﻪ .و رواﯾﺖ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳـﻨﺪ ﺻـﺤﯿﺢ ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه
اﺳﺖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دارد« )ﺧﻮﯾﯽ.(۴۸۷/۴۲ :۱۴۲۲ ،

 -۴-۲-۱-۳ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺪﯾﺚ »دﯾﮥ ﻟﻄﻤﻪ ﺑـﺮ ﺑـﺪن« ﺑﺮاﺳـﺎس اﺣﮑـﺎم ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه در
ﮐﺘﺐ دراﯾﻪ و ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ روش ﻋﻤﻠﯽ ﻓﻘﻬﺎ
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،راﺑﻄﮥ ﻣﯿﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ در اﯾﻦ دو ﻣﺜﺎل ،ﻋﻤﻮم و
ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺴﺖ .زﯾﺮا در رواﯾﺖ ﻣﺰﯾﺪ ﻫﻢ ﺣﮑﻢ دﯾﮥ ﺻﻮرت و ﻫـﻢ دﯾـﮥ ﺑـﺪن ﺑﯿـﺎن
ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در رواﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺣﮑﻢ دﯾﮥ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﮐﺘﺐ دراﯾﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﺣﮑﻢ

-۲-۳ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ
ﺑﺮای ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو ﻣﺜﺎل در ﻓﻘﻪ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ

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

 -۱-۱-۲-۳رواﯾﺖ اول
ﱠ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ
َ
َ
ﱠﱢ
»أ ْﺣ َﻤ ُﺪ ْﺑ ُﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ َﻋﻦ ْاﺑﻦ َﻣ ْﺤ ُ
ﻮب َﻋ ْﻦ أ ِﺑﯽ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠ ِﻪ hﻗـﺎل :ﻟـﯿﺲ ﺑـﯿﻦ أﻫـﻞ اﻟﺬﻣ ِـﺔ
ﺒ
ٍ
ُ َ ََ ٌ َ َ ْ ُ َ ْ َْ ِ َْ ِ َ َ ٍ ﱠ َ ُْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُِ ْ َ ٌ
ﻣﻌﺎﻗﻠﺔ ِﻓﯿﻤﺎ ﯾﺠﻨﻮن ِﻣﻦ ﻗﺘﻞ أو ِﺟﺮاﺣ ٍﺔ ِإﻧﻤﺎ ﯾﺆﺧﺬ ذ ِﻟﻚ ِﻣﻦأﻣﻮ ِاﻟ ِﻬﻢ ﻓ ِﺈن ﻟـﻢ ﯾﮑـﻦ ﻟﻬـﻢ ﻣـﺎل
ٍْ
ْ ُ َ
َر َﺟ َﻌ ِﺖ اﻟ ِﺠ َﻨﺎ َﯾﺔ َﻋﻠﯽ ِإ َﻣ ِﺎم اﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤﯿ َﻦ «. ...؛ »ﻣﻌﺎﻗﻠﻪ درﺑﺎرۀ اﻫـﻞ ذﻣـﻪ ﺟـﺎری ﻧﻤﯽﺷـﻮد،

۹۷

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻤﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ن

ﺷﺎذ را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ )ﺷﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ۱۲۱ :۱۴۰۸ ،و۱۲۲؛ ﻫﻤﻮ ،ﺑﯽ ﺗـﺎ .(۱۲۵ :و ﺑﺮای ﺗﺮﺟﯿﺢ ﯾﮑﯽ ﺑـﺮ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮت رواﯾﯽ ﯾﮏ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺣﻔﻆ ،اﺿـﺒﻂ و
اﻋﺪل ﺑﻮدن راوﯾﺎن ﯾﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد )ﺷﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ۱۱۵ :۱۴۰۸ ،و۱۱۶؛ ﻫﻤـﻮ ،ﺑـﯽ
ﺗﺎ۱۱۸ :و ،(۱۱۹در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﻓﻘﻬﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﯿﺮداﻣﺎد ﻧﯿﺰ در ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﻋﻤـﻮم و ﺧﺼـﻮص
ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد )ﻣﯿﺮداﻣﺎد .(۱۶۱ :۱۴۰۵ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧـﯽ
ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺣﺎﺋﺮی۵۲۷/۱۶ :۱۴۱۸ ،؛ ﻧﺠﻔﯽ۳۴۷/۴۳ :۱۴۰۴ ،؛
ﺧﻮﯾﯽ۴۸۷/۴۲ :۱۴۲۲ ،؛ ( ،اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدهاﻧـﺪ )ﻣﺤﻘـﻖ ﺣﻠـﯽ۲۶۱/۴ :۱۴۰۸ ،؛
ﻫﻤﻮ۳۱۲/۲ :۱۴۱۸ ،؛ اردﺑﯿﻠﯽ۴۶۰/۱۴ :۱۴۰۳ ،؛ ﺧﻮاﻧﺴﺎری .(۲۷۱/۶ :۱۴۰۵ ،ﭘﺲ در ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﺪﯾﺚ
ﻣﺰﯾﺪ ﻫﻤﮕﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺻﺪر ﻧﯿﺰ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾـﺪ ﺑـﺎ
ﻫــﻢ ﻣﺴــﺎوی ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ،ﺣﮑــﻢ ﻣﺘﻌﺎرﺿــﯿﻦ را ﺧﻮاﻫﻨــﺪ داﺷــﺖ )ﺻــﺪر ،ﺑــﯽ ﺗــﺎ )ب( .(۳۰۶ :در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻻ دﯾﺪﯾﻢ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺤﺜﯽ از ﺗﻌﺎرض اﯾﻦدو ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ اﻣﻮری ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﻋﺪۀ ﻓﻘﻬﯽ »ارش« ،اﺟﻤـﺎع ،اﺿـﺒﻂ
ﺑﻮدن ﮐﺎﻓﯽ و ﺷﻬﺮت ﻓﺘﻮاﺋﯿﻪ ﺗﻤﺴﮏ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﭘﺲ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺐ
دراﯾﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.

۹۸

)ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ اﻫﻞ ذﻣﻪ ﻣﯿـﺎن ﻫـﻢ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﺟـﺮم ﺧﻄـﺎﯾﯽ ﺑﺸـﻮﻧﺪ دﯾـﻪ از ﻣـﺎل ﻋﺎﻗﻠـﻪ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد( ﻧﻪ در ارﺗﮑﺎب ﻗﺘﻞ و ﻧﻪ در اﯾﺮاد ﺟﺮح و ﺟﻨﺎﯾﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﮥ ﺟﺮاﺋﻢ را از ﺧﻮد
آﻧﺎن در ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؛ اﮔﺮ ﻗﺎﺗﻞ و ﺟﺎﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎل ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺿـﻤﺎﻧﺖ آن ﺑـﺮ اﻣـﺎم ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ
ﺗﻌﻠﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ) «...ﻃﻮﺳﯽ.(۱۷۰/۱۰ :۱۴۰۷ ،

 -۲-۱-۲-۳رواﯾﺖ دوم
ـﻦ ْﺑـﻦُ
ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪَ » :و َر َوی ْاﻟ َﺤ َﺴ ُ
ََ
َ ْ َ َ ﱠ َ ْ َ َ ْ ﱠ َ َ َْ َ َْ َ َ ْ ﱢ ﱠ
َ ُْ
ـﺔ ُﻣ َﻌﺎﻗﻠـﺔ) «...ﺻـﺪوق،
ﻮب ﻋﻦ أ ِﺑﯽ وﻻ ٍد ﻋﻦ أ ِﺑﯽ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠ ِﻪ hﻗﺎل :ﻟﯿﺲ ﺑﯿﻦ أﻫ ِﻞ اﻟﺬﻣ ِ
ﻣﺤﺒ ٍ
.(۱۴۱/۴ :۱۴۱۳
ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﯿﺎن دو ﺳﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ »اﺑﯽ وﻻد« از ﺳﻨﺪ ﺗﻬـﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑـﺎم ﺣـﺬف
ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

 -۳-۱-۲-۳رواﯾﺖ ﺳﻮم
ُ
َ
ْ
َ
ـﻦ َﯾﺤ َﯿـﯽ ﻋ ْ
ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖُ » :ﻣﺤ ﱠﻤﺪ ْﺑ ُ
ـﻦ
َ ْ َ َﱠ َ ْ َ
َ
َ
أ ْﺣ َﻤ َﺪ ْﺑﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ َو َﻋﻠ ﱡﯽ ْﺑ ُﻦ إ ْﺑ َﺮاﻫﯿ َﻢ َﻋ ْﻦ أﺑﯿﻪ َﺟﻤﯿ ًﻌﺎ َﻋﻦ ْاﺑﻦ َﻣ ْﺤ ُ
ﻮب ﻋﻦ أ ِﺑﯽ وﻻ ٍد ﻋﻦ أ ِﺑـﯽ
ﺒ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ٍ
ِ ِ
َ ْ ﱠ ِ َ َ َْ َ َْ َ َ ْ ﱢ ﱠ ُ َ ََ ٌ
ﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠ ِﻪ hﻗﺎل :ﻟﯿﺲ ﺑﯿﻦ أﻫﻞ اﻟﺬﻣ ِﺔ ﻣﻌﺎﻗﻠـﺔ) «...ﮐﻠﯿﻨـﯽ .(۳۶۴/۷ :۱۴۰۷ ،ﻫﻤـﺎنﻃـﻮر ﮐـﻪ
ِ
واﺿﺢ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺳﻨﺪ از ﻧﻮع ﻋﻄﻒ ﺗﺤﻮﯾﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دو ﺳﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﻣﯽﺷـﻮد؛ ﯾﮑـﯽ
»ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﻋﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋـﻦ اﺑـﻦ ﻣﺤﺒـﻮب ﻋـﻦ أﺑـﯽ وﻻد ﻋـﻦ أﺑـﯽ ﻋﺒـﺪ
اﻟﻠﻪ ،«hو دﯾﮕﺮی »ﻋﻠﯽ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب ﻋﻦ أﺑﯽ وﻻد ﻋﻦ أﺑﯽ ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻪ .«hﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﺳﻨﺪ ﺗﻬﺬﯾﺐ و ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از اﺑﺘﺪای ﺳـﻨﺪ
ﺗﻬﺬﯾﺐ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۴-۱-۲-۳ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻘﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ذﻣﻪ
ﻓﻘﻬﺎ در ﮐﺘﺐ ﺧﻮد اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﻮدن در ﺳﻨﺪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻀـﻤﻮن
آن ﻓﺘﻮا دادهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ اﻫﻞ ذﻣﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻗﺘﻞ ﺧﻄﺎﯾﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺸﻮﻧﺪ دﯾـﮥ آن از
ﻣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻪ از ﻣﺎل ﻋﺎﻗﻠﻪ .و اﮔﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣـﺎم hﻋﺎﻗﻠـﮥ
آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد )ﻃﻮﺳﯽ۱۸۳/۷ :۱۳۸۷ ،؛ ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ۳۸۸/۳ :۱۴۱۲ ،؛ ﻫﻤـﻮ۲۷۲/۴ :۱۴۰۸ ،؛

ﻓﺎﺿــﻞ ﻫﻨــﺪی۵۰۳/۱۱ :۱۴۱۶ ،؛ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ﺣــﺎﺋﺮی۲۴۷/۱۶ :۱۴۱۸ ،؛ ﺷــﻬﯿﺪ ﺛــﺎﻧﯽ۳۱۴/۱۰ :۱۴۱۰ ،؛

ﻧﺠﻔﯽ۴۳۰/۴۳ :۱۴۰۴ ،؛ ﺧﻮاﻧﺴﺎری۳۰۰/۶ :۱۴۰۵ ،؛ ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺎ.(۶۰۰/۲ :

۹۹

 -۲-۲-۳ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺞ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ از ﻣﺎل اﻣﺎﻧﯽ
 -۱-۲-۲-۳رواﯾﺖ اول
ﱠ
ْ
ْ
َ
» ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ُﺪ ْﺑ ُﻦ َﯾ ْﺤ َﯿﯽ َﻋ ْﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ْﺑﻦ اﻟ ُﺤ َﺴ ْﯿﻦ َﻋ ْﻦ َﻋﻠ ﱢﯽ ْﺑﻦ ﱡاﻟﻨ ْﻌ َﻤﺎن َﻋ ْﻦ ُﺳ َﻮ ْﯾﺪ اﻟﻘـﻼء َﻋ ْ
ـﻦ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ ﱡ َ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ ﱢ َ ْ َ َ ْ ِ ﱠ َِ َ َ َ ْ ُ ُ َ ِ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َ َ
ـﻚ وَ
أﯾﻮب ﻋﻦ ﺑﺮ ﯾ ٍﺪ اﻟ ِﻌﺠ ِﻠﯽ ﻋﻦ أ ِﺑﯽ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠ ِﻪ hﻗﺎل :ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ رﺟﻞ اﺳﺘﻮدﻋ ِﻨﯽ ﻣﺎﻻ ﻓﻬﻠ
ٍَ َ َ َ َ
َ ْ َ َ َ
َ
َ
ْ َ
ﻟ ْﯿ َﺲ ِﻟ ُﻮﻟ ِﺪ ِه ﺷ ْﯽ ٌء َو ﻟ ْﻢ َﯾ ُﺤ ﱠﺞ َﺣ ﱠﺠﺔ ِاﻹ ْﺳﻼ ِم ﻗﺎل ُﺣ ﱠﺞ َﻋ ْﻨ ُـﻪ َو َﻣـﺎ ﻓﻀـﻞ ﻓـﺄ ْﻋ ِﻄ ِﻬﻢ«؛ از اﻣـﺎم
ﺻﺎدق hدرﺑﺎرۀ ﻣﺮدی ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻓﻮت ﻧﻤﻮد.
ﻓﺮزﻧﺪ او ﻫﻢ ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ آن ﻣﺮد ﺣﺠﺔ اﻻﺳﻼم را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ.
اﻣﺎم hدر ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ] :ﺑﺎ آن ﻣﺎل[ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺑﺖ از او ﺣﺞ ﺑﻪ ﺟﺎ آورد و آﻧﭽﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺎﻧـﺪ
ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺪﻫﺪ )ﮐﻠﯿﻨﯽ.(۳۰۶/۴ :۱۴۰۷ ،

 -۳-۲-۲-۳ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻘﻬﺎ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﺞ ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ از ﻣﺎل اﻣﺎﻧﯽ
ﻓﻘﻬﺎ اﺷﺎرهای ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ ﺑﻮدن اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﻣﻀـﻤﻮن آن ﻓﺘـﻮا دادهاﻧـﺪ
ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﻧﺰد دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ودﯾﻌﻪ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و آن ﻣﯿﺖ ﺣﺞ ﻫـﻢ ﺑـﺮ ذﻣـﻪاش ﺑـﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻮدع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺎل از ﻃﺮف او ﺣﺞ ﺑﻪﺟﺎ آورد ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ را اﺟﯿﺮ ﮐﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻃﺮف او ﺣﺞ ﺑﻪﺟﺎ آورد )ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠـﯽ۷۷۴/۲ :۱۴۰۷ ،؛ ﻫﻤـﻮ۲۰۹/۱ :۱۴۰۸ ،؛ ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ،
۱۰۵/۷ :۱۴۱۴؛ ﻫﻤـــﻮ۱۸۰/۱۳ :۱۴۱۲ ،؛ ﺑﺤﺮاﻧـــﯽ۲۷۸/۱۴ :۱۴۰۵ ،؛ ﻗﻤـــﯽ۳۲۲/۱ :۱۴۱۳ ،؛ ﻧﺠﻔـــﯽ،

.(۴۰۲/۱۲ :۱۴۰۴

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻤﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ن

 -۲-۲-۲-۳رواﯾﺖ دوم
ﻫﻤﯿﻦ رواﯾﺖ را ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ راوی ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﯾﻌﻨـﯽ »ﺣﺮﯾـﺰ« ﭼﻨـﯿﻦ ﻧﻘـﻞ ﻧﻤـﻮده
اﺳﺖ
َ
ْ
» ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ُﺪ ْﺑ ُﻦ أ ْﺣ َﻤ َﺪ ْﺑﻦ َﯾ ْﺤ َﯿﯽ َﻋ ْﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ْﺑﻦ اﻟ ُﺤ َﺴ ْﯿﻦ َﻋ ْﻦ َﻋﻠ ﱢﯽ ْﺑﻦ ﱡاﻟﻨ ْﻌ َﻤـﺎن َﻋ ْ
ـﻦ ُﺳ َـﻮ ْﯾ ٍﺪ
ِ
ِ
َِ
ْ َ ﱠ َ ْ َ ﱡ َ َ ْ َ ِ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ ﱢ ِ َ ْ َ َِ ْ ﱠ َ ِ َ َ ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
اﻟﻘﻼ ِء ﻋﻦ أﯾﻮب ﻋﻦ ﺣ ِﺮ ﯾ ٍﺰ ﻋﻦ ﺑﺮ ﯾ ٍﺪ اﻟ ِﻌﺠ ِﻠﯽ ﻋﻦ أ ِﺑﯽ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠ ِﻪ hﻗـﺎل :ﺳـﺄﻟﺘﻪ ﻋـﻦ رﺟـﻞ
ٍ
ً
ْاﺳ َﺘ ْﻮ َد َﻋ ِﻨﯽ َﻣﺎﻻ) «...ﻃﻮﺳﯽ.(۴۱۶/۵ :۱۴۰۷ ،

۱۰۰

-۳-۳ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ ﻣﯿﺎن روش ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ در ﺳـﻨﺪ ﺑـﺎ
اﺣﮑﺎم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺐ دراﯾﻪ
در دو ﻣﺜﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﻓﻘﻬﺎ ﻫﯿﭻ اﺷﺎرهای ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ در ﺳـﻨﺪ اﺳـﺖ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،و در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ ﻓﺘـﻮا دادهاﻧـﺪ .اﯾـﻦ روش ﻓﻘﻬـﺎء از
ﺣﯿﺚ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﮐﻼم ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻫﺴﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ در ﺳـﻨﺪ را ﻣـﻮرد
ﻗﺒﻮل ﻣﯽداﻧﺴﺖ )ﺷـﻬﯿﺪﺛﺎﻧﯽ .(۱۲۲ :۱۴۰۸ ،اﻣـﺎ ﺑـﺎ روش ﻣﺮﺣـﻮم ﺳـﯿﺪ ﺣﺴـﻦ ﺻـﺪر ﺑﺴـﯿﺎر
ﻣﺘﻔــﺎوت اﺳــﺖ ،ﭼــﺮا ﮐــﻪ اﯾﺸــﺎن ﺣــﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾــﺪ در ﺳــﻨﺪ ﻣﻌــﻨﻌﻦ را ﺑــﺎ دو ﺷــﺮط ﻣﻘــﺪم
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اول اﯾﻨﮑﻪ راوی زﯾﺎده ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﮐﺮده ﺑﺎﺷـﺪ و دوم اﯾﻨﮑـﻪ راوی ﻏﯿـﺮ
ﻣﺰﯾﺪ اﺗﻘﻦ از ﻣﺰﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﺻﺪر ،ﺑﯽﺗـﺎ )ب( .(۳۰۶ :در دو ﻣﺜـﺎل ذﮐـﺮ ﺷـﺪه ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﯾﻨﮑـﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻨﻌﻦ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺤﺜﯽ از آندو ﺷﺮط ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

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

در ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾﯽ ﻣﺎ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻪ اﺳﺖ وﺟﻮد
دارد .ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ از ﻃﻬﺎرت ﺗﺎ دﯾﺎت آنﭼﻨﺎن ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺘﻨﻮع ﻫﺴﺖ ،ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻫﻤﮥ
آن اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ را ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﯾـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻗﺎﻋـﺪۀ ﮐﻠـﯽ ﻗـﺮار داد .ﮔـﺎﻫﯽ ﯾـﮏ ﻣﺴـﺌﻠﻪ در
ﻃﻬﺎرت اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﺣﺪود اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺘﻮای ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﺟﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﺮوﮐﺎر
دارد ،ﻟﺬا ﻓﻘﯿﻪ در ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻣﻘﺘﻀـﯿﺎت ﻣﻨﺎﺳـﺐ آن ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺳـﺒﮏ
اﺟﺘﻬﺎدی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎلﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه دﯾﺪﯾﻢ ﮐـﻪ
ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ ،رﺟـﺎﻟﯽ و اﺻـﻮﻟﯽ ﺧـﻮد ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺐ دراﯾﻪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺎﻋﺪهای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﻘﻬﺎ در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ
ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺻﻞ »ﻋﺪم زﯾﺎده« ﺑﺮ اﺻـﻞ »ﻋـﺪم
ﻧﻘﯿﺼﻪ« اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اوﻻ ﺧﻮد اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه ﻫـﻢ ﻣـﻮرد اﺗﻔـﺎق ﻫﻤﮕـﺎن
ﻧﯿﺴﺖ )ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی۴۶/۱ :۱۳۷۰ ،؛ اﻋﺮاﻓﯽ )درس ﺧﺎرج( ،ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮﺳﺴﮥ اﺷﺮاق وﻋﺮﻓﺎن( .ﺛﺎﻧﯿﺎ ﻫﻤﺎن
ﻃﻮر ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ﮐﺘﺐ اﺻﻮﻟﯽ آﻣﺪه و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻢ اﺻﻮل اﺳﺖ ﻧـﻪ

ﻋﻠﻢ دراﯾﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺤﺺ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﻌﺎﺻﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ از اﯾﻦدو
اﺻﻞ را در ﮐﺘﺎب دراﯾﮥ ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ )رﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨـﺪی ،(۱۵۱ :۱۳۸۹ ،ﮐـﻪ آنﻫـﻢ ﺑـﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮ از ﻋﻠﻢ اﺻﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻮﯾﮋه ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺐ او ﻣﺮﺟـﻊ اﺻـﻠﯽ
در ﻋﻠﻢ دراﯾﻪ ﺑﺮای اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺳﺖ ،از اﯾﻦ اﺻﻞ در ﮐﺘﺐ دراﯾﮥ ﺧﻮد ﺑﺤﺚ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻮری را ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ در ﮐﺘﺐ دراﯾﮥ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن
ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﮐـﺎرﺑﺮدی درﻓﻘـﻪ.
ﻣﺜﻞ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ راﺑﻄﮥ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﯿﺮداﻣﺎد ،(۱۶۱ :۱۴۰۵ ،ﭼـﺮا
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻌﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﺣـﺪﯾﺚ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺒـﺎﯾﻦ ﮐﻠـﯽ
ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از ﺷـﺮاﯾﻂ ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﺣـﺪﯾﺚ
ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻨﻌﻦ در ﺳﻨﺪ را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﺻﺪر ،ﺑﯽ ﺗﺎ )ب( ،(۳۰۶ :در ﺣﺎﻟﯽﮐـﻪ ﺑـﺎ
ﻓﺤﺺ در ﮐﺘﺐ رواﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﻌﻨﻌﻨﯽ ﮐﻪ در آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع ﺷﺪه ﺑﺎﺷـﺪ
ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ.

ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﺿـﺎﻓﮥ در ﻣـﺘﻦ
ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠـﺎد ﮐﻨـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ آن ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ
اﻃﻼق ﺷﻮد و ﯾﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد و ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾﺪی را اﯾﺠﺎد ﻧﮑﺮد ﺑﺎز ﻫـﻢ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﺮ آن
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ اﻃﻼق ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ زﯾﺎدی در ﺳﻨﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﯾـﮏ راوی
اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ راوی ﻫﻢ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻫـﻢ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﺮ آن
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ اﻃﻼق ﮐﺮد .آﻧﭽﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻢ دراﯾﻪ،
از ﺳﻮی ﺷﺎرع وﺿﻊ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ از ﺳـﻮی ﻣﺤـﺪﺛﺎن و
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﮋوﻫﺎن ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺬﮐﻮر ﺑـﻪ اﺻـﻞ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﺪارد .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺄﻣﻞ در ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف ﺛﻤـﺮۀ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻫﻢ ﺑـﺮای اﻃـﻼق 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
ﺷﺪه اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻤﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ن
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 .۱در ﮐﺘﺐ دراﯾﮥ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان اﻣـﺎﻣﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺣـﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾـﺪ در ﻣـﺘﻦ و ﺳـﻨﺪ
اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺰﯾﺪ در ﻣﺘﻦ را ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ
ﻫﻢ ﻣﻌﻨﺎی ﺧـﻮد ،زﯾـﺎدﺗﯽ در ﻣـﺘﻦ دارد و اﯾـﻦ زﯾـﺎده ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﺠـﺎد ﻣﻌﻨـﺎی ﺟﺪﯾـﺪی
ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺮف وﺟﻮد زﯾﺎده را ﺑﺮای اﻃﻼق ﻣﺰﯾﺪ در ﻣـﺘﻦ ﮐـﺎﻓﯽ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ،
ﭼﻪ آن زﯾﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎی ﺟﺪﯾـﺪی ﺑﺸـﻮد و ﭼـﻪ ﻧﺸـﻮد .ﻣﻨﺸـﺎء اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼف
ﺗﻌﺎرﺿﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺻـﺪر و ذﯾـﻞ ﻋﺒـﺎرت ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ وﺟـﻮد دارد .زﯾـﺮا ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ آﺛﺎر ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در ﻋﻠﻢ دراﯾﻪ ،ﻋﻠﻤﺎی ﺑﻌـﺪ از او ﻫﻤﮕـﯽ
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ او ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﺎ ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺎن ﺻﺪر و ذﯾﻞ ﻋﺒﺎرت ﺷﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ ،ﻣﯽﺗـﻮان
ﺑﯿﻦ دو ﻧﻈﺮ ﻓﻮق ﺟﻤﻊ ﮐﺮد و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ زﯾﺎده ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠـﺎد ﻣﻌﻨـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ
ﺑﺸﻮد و ﭼﻪ ﻧﺸﻮد ،در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﻪ آن ﻣﺰﯾﺪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻨﺸﺎء اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ ﻣﺰﯾـﺪ ﺗﻨﻬـﺎ
ﯾﮏ راوی در ﺳﻨﺪ آن اﺿﺎﻓﻪ دارد ﻋﺒﺎرت ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ در اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦﮐﺘﺎب
در ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ اوﻟﯿﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ دراﯾﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻋﻠﻤـﺎی ﺑﻌـﺪی
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾـﺪ» :ﻣﺰﯾـﺪ
در ﺳﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ راوی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﻬـﺎر
راوی ﻧﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ« ،در ﻣﻘﺎم ﻣﺜﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ؛ ﻟﺬا ﻣﻘﺼﻮد ﺷـﻬﯿﺪ ،زﯾـﺎدی راوی
در ﺳﻨﺪ اﺳﺖ ﭼﻪ ﯾﮏ راوی ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن.
 .۲ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ داﻧﺸﻮران اﻣﺎﻣﯽ از ﺣﯿﺚ ﺳﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﺧـﺘﻼف ﻧﻤـﻮده ﮐـﻪ آﯾـﺎ
ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راوی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ دارد ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﯿﺶ از ﯾـﮏ
راوی ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺸﺎء اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻋﺒﺎرت او
ﺑﻪﮔﻮﻧﻪای آﻣﺪه ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﻫﻢ ﺷﻮد ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻏﯿـﺮ ﻣﺰﯾـﺪ ﻓﻘـﻂ
ﯾﮏ راوی ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد .ﭼﺮا ﮐﻪ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ رواﯾﺘـﯽ را
ﮐﻪ ﻣﺜﻼ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ راوی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧـﯽ دﯾﮕـﺮ ﺑـﺎ ﭼﻬـﺎر راوی ﻧﻘـﻞ ﮐﻨﻨـﺪ«.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ از ﮐﻠﻤﮥ ﻣﺜﻼ ﭘﯿﺪاﺳﺖ ،ﺷﻬﯿﺪ در اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻘﺎم ذﮐﺮ ﻣﺜﺎل ﺑﺮای ﻣﺰﯾـﺪ در
ﺳﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ آن .ﭘﺲ ﭼﻪ در ﺳﻨﺪ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕـﺮ ﯾـﮏ
راوی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ راوی ،ﺑﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﺪ در ﺳﻨﺪ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد.

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

 .۱اﺑﻦ اﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮر ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻋﻮاﻟﯽ اﻟﻠﺌﺎﻟﯽ اﻟﻌﺰ ﯾﺰ ﯾﻪ ﻓﯽ اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺪﯾﻨﯿﻪ ،ﻗﻢ ،دار ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪاء
ﻟﻠﻨﺸﺮ.۱۴۰۵ ،
 .۲اﺑﻦ اﺛﯿﺮ ،ﻣﺒﺎرک ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﻬﺎﯾﻪ ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ و اﻷﺛﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ.۱۳۸۳ ،
 .۳اﺑﻦ ﺣﯿﻮن ،ﻧﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻐﺮﺑﯽ ،دﻋﺎﺋﻢ اﻻﺳﻼم ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ آل اﻟﺒﯿﺖ .۱۳۸۵ ،
 .۴اﺑﻦ درﯾﺪ اﻻذری ،اﺑﻮﺑﮑﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﺟﻤﻬﺮة اﻟﻠﻐﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾﯿﻦ.۱۴۰۷ ،

k

۱۰۳

ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوط ﻣﺤﺪﺛﺎن و ﻋﻤﻞ ﻓﻘﯿﻬﺎن ن

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪی ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣـﯽﺗـﻮان درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ
ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ دراﯾﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺻﻮﻟﯽ ،ﻓﻘﻬﯽ ،ﺣﺪﯾﺜﯽ و رﺟﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺜـﻞ اﺻـﻞ ﻋـﺪم
زﯾﺎده و ﻧﻘﯿﺼﻪ ،اﺿﺒﻂ ﺑﻮدن راوی ،ﺗﺮﺟﯿﺢ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﯾـﺎ ﻣﺒـﯿﻦ ﺑـﻮدن
ﯾﮏ رواﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی آن در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ.
 .۳ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪی ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻬﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐـﻪ ﻓﻘﻬـﺎی
اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪی ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ دراﯾﻪ ﺑﺮای ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐﻤﺘـﺮ ﺗﻮﺟـﻪ
ﻧﻤﻮده ،در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﺪﯾﺜﯽ ،رﺟﺎﻟﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﺧـﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪ ﺑﻮدهاﻧـﺪ.
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل اﺷﺘﺒﺎه ﺳـﻬﻮی راوی ﯾـﺎ ﮐﺎﺗـﺐ در اﺿـﺎﻓﻪ ﮐـﺮدن ﮐﻠﻤـﻪ ﯾـﺎ ﮐﻠﻤـﺎﺗﯽ ﺑـﻪ
اﺣﺎدﯾﺚ ،ﻋﺪم اﺧﺘﻼف ﺟﻮﻫﺮی ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ رواﯾﺎت ،ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﺄن ﺑﺮﺧﯽ
راوﯾﺎن ﺑﺮای ذﮐﺮ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﯿﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺿﺒﻂ ﺑﻮدن راوی ،ﻋﺪم ﺣﺠﯿﺖ ﻣﺮاﺳـﯿﻞ ،ﻋـﺪم
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺎﻣـﻪ ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ،ﻋـﺪم وﺛﺎﻗـﺖ ﺑﺮﺧـﯽ راوﯾـﺎن
اﺣﺎدﯾﺚ ،ﺟﺒﺮان ﺿﻌﻒ ﺳﻨﺪ ﺑﻪوﺳﯿﻠﮥ ﺷﻬﺮت ﻋﻤﻠﯽ ،ﺗﻘـﺪﯾﻢ اﺻـﻞ »ﻋـﺪم زﯾـﺎده« ﺑـﺮ
اﺻﻞ »ﻋﺪم ﻧﻘﯿﺼﻪ« ،اﺳـﺘﻨﺎد ﺑـﻪ اﺟﻤـﺎع ،ﺷـﻬﺮت ﻓﺘﻮاﺋﯿـﻪ؛ ﻋﻠـﺖ اﯾـﻦ ﮐـﻢ ﺗـﻮﺟﻬﯽ،
ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ و ﺗﻨﻮع ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻧﻤﯽﺗـﻮان اﺣﺎدﯾـﺚ ﻣﺰﯾـﺪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ اﺑـﻮاب
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻪ را ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺎﻋﺪۀ ﮐﻠﯽ ﻗﺮار داد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﯿﻪ در ﻫﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت آن ،ﺑﻪ ﺳﺒﮏ اﺟﺘﻬﺎدی ﺧﺎص ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻮر
ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺐ دراﯾﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﮥ ﻓﺮﺿـﯽ دارد ﺗـﺎ واﻗﻌـﯽ .ﻣﺜـﻞ آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ راﺑﻄـﮥ
ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺰﯾﺪ و ﻏﯿﺮ ﻣﺰﯾﺪ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﺮط ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﻣﺰﯾـﺪ در ﺳـﻨﺪ در
رواﯾﺎت ﻣﻌﻨﻌﻦ را ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﺳﻤﺎع داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

۱۰۴

 .۵اﺑﻦ ﻓﺎرس )اﺑﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﺑﻦ زﮐﺮﯾﺎ( ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﻠﻐﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻔﮑﺮ.۱۳۹۹ ،
 .۶اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰﯾﺪ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ،ﺳﻨﻦ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،ﺑﯽﺟﺎ ،دار إﺣﯿﺎء اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۷اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،اﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻔﮑﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮز ﯾﻊ.۱۴۱۴ ،
 .۸اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﻣﺴﻨﺪ اﻻﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ ،ﺑﯿﺮوت ،دار ﺻﺎدر ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۹اردﺑﯿﻠﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة و اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﯽ ﺷﺮح إرﺷﺎد اﻷذﻫﺎن ،ﻗﻢ ،دﻓﺘـﺮ اﻧﺘﺸـﺎرات اﺳـﻼﻣﯽ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ.۱۴۰۳ ،
 .۱۰اﻋﺮاﻓﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ» ،ﻗﺎﻋﺪه در ﺑﺎب اﺧﺘﻼف ﻧﺴﺨﻪ«http://www. eshragh-erfan. com ،
 .۱۱ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم ،ﺳﯿﺪ ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺼﺎﺑﯿﺢ اﻻﺻﻮل ،ﺑﯽﺟﺎ ،داراﻟﺰﻫﺮا ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۱۲ﺑﺤﺮاﻧﯽ آل ﻋﺼﻔﻮر ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﺤﺪاﺋﻖ اﻟﻨﺎﺿﺮة ﻓﯽ أﺣﮑﺎم اﻟﻌﺘﺮة اﻟﻄﺎﻫﺮه ،ﻗـﻢ ،دﻓﺘـﺮ اﻧﺘﺸـﺎرات
اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ.۱۴۰۵ ،
ُ
وﺟﺮدی ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮی ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺑﯿﺮوت،
 .۱۳ﺑﯿﻬﻘﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺴﺮ ِ
دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.۱۴۲۴ ،
 .۱۴ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔآل اﻟﺒﯿﺖ .۱۴۰۹ ،
ّ
 .۱۵ﺣﻠﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ )ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠـﯽ( ،ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ﻓﯽ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻟﺤـﻼل و اﻟﺤـﺮام ،ﭼـﺎپ
دوم ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن.۱۴۰۸ ،
 .۱۶ـــــ ،اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﻓﯽ ﻓﻘﻪ اﻹﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﻪ ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ.۱۴۱۸ ،
 .۱۷ـــــ  ،اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪاء .۱۴۰۷ ،
 .۱۸ـــــ  ،ﻧﮑﺖ اﻟﻨﻬﺎﯾﺔ ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ.۱۴۱۲ ،
 .۱۹ﺣﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ( ،ﺗﺬﮐﺮة اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ .۱۴۱۴ ،
 .۲۰ـــــ  ،ﻣﻨﺘﻬﯽ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻓﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺬﻫﺐ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.۱۴۱۲ ،
 .۲۱ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪروح اﻟﻠﻪ ،اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ،ﻗﻢ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن.۱۴۱۰ ،
 .۲۲ـــــ  ،ﺗﺤﺮ ﯾﺮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دار اﻟﻌﻠﻢ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۳ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪارك ﻓﯽ ﺷﺮح ﻣﺨﺘﺼـﺮ اﻟﻨـﺎﻓﻊ ،ﭼـﺎپ دوم ،ﻗـﻢ ،ﻣﺆﺳﺴـﻪ
اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن.۱۴۰۵ ،
 .۲۴ﺧﻮﯾﯽ ،ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﮑﻤﻠﺔ اﻟﻤﻨﻬﺎج ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﮥ اﺣﯿﺎء آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻮﯾﯽ.۱۴۲۲ ،
 .۲۵دﻟﺒﺮی ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽ ،آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﻬﻢ ﺣﺪﯾﺚ ،ﻣﺸﻬﺪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ رﺿﻮی.۱۳۹۱ ،
 .۲۶راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن ،ﺳﻮرﯾﻪ ،اﻟﺪار اﻟﺸﺎﻣﯿﻪ.۱۴۱۲ ،
 .۲۷رﺑﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪی ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ،داﻧﺶ دراﯾﺔ اﻟﺤـﺪﯾﺚ ،ﭼـﺎپ ﭼﻬـﺎرم ،ﻣﺸـﻬﺪ ،داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم اﺳـﻼﻣﯽ
رﺿﻮی.۱۳۸۹ ،
 .۲۸زﻣﺨﺸﺮی ،ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﻔﺎﺋﻖ ﻓﯽ ﻏﺮﯾﺐ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.۱۴۱۷ ،
 .۲۹ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ،أﺻﻮل اﻟﺤﺪﯾﺚ و أﺣﮑﺎﻣﻪ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺪراﯾﻪ ،ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﮥ ﻗـﻢ ،دﻓﺘـﺮ
اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۸۴ ،
 .۳۰ـــــ  ،اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻻرﺑﻊ )ﺗﻘﺮﯾﺮات درس آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ( ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﮥ اﻣﺎم ﺻﺎدق .۱۴۱۵ ،
 .۳۱ـــــ  ،اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ اﻟﻤﻘﺎرن ﻓﯿﻤﺎ ﻻ ﻧﺺ ﻓﯿﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﺔ اﻻﻣﺎم اﻟﺼﺎدق .۱۳۸۳ ،
 .۳۲ﺻﺪر ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ،ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺸﯿﻌﻪ ﻟﻌﻠﻮم اﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯽﻧﺎ ،ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﺗﺎ )اﻟﻒ(.
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 .۳۳ـــــ  ،ﻧﻬﺎﯾﻪ اﻟﺪراﯾﻪ ،ﻧﺸﺮاﻟﻤﺸﻌﺮ ،ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﺗﺎ )ب(.
 .۳۴ﺻﺪر ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﺎﻗﺮ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻻﺻﻮل )ﺗﻘﺮﯾﺮات درس آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻـﺪر ﺑـﻪ ﻗﻠـﻢ ﺳـﯿﺪ
ﮐﺎﻇﻢ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺣﺎﺋﺮی( ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺐ اﻻﻋﻼم اﻻﺳﻼﻣﯽ.۱۴۰۷ ،
 .۳۵ـــــ  ،ﺑﺤﻮث ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل )ﺗﻘﺮﯾﺮ درس آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺻﺪر ﺑﻪ ﻗﻠﻢ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻤـﻮد ﻫﺎﺷـﻤﯽ
ﺷﺎﻫﺮودی( ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ داﺋﺮه اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ .۱۴۱۷ ،
 .۳۶ﺻﺪوق ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ )ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق( ،ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸـﺎرات
اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزۀ ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ.۱۴۱۳ ،
 .۳۷ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺣﺎﺋﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ر ﯾﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﺣﮑﺎم ﺑﺎﻟـﺪﻻﺋﻞ ،ﻗـﻢ ،ﻣﺆﺳﺴـﻪ آل
اﻟﺒﯿﺖ .۱۴۱۸ ،
 .۳۸ﻃﺮ ﯾﺤﯽ ،ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ ﻣﺮﺗﻀﻮی.۱۴۱۶ ،
 .۳۹ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ،ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻬﺮان ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.۱۴۰۷،
 .۴۰ـــــ  ،اﻟﻤﺒﺴﻮط ﻓﯽ ﻓﻘﻪ اﻻﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان.۱۳۸۷ ،
 .۴۱ﻋﺎﻣﻠﯽ ،زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ( ،اﻟﺮﻋﺎﯾﻪ ﻓـﯽ ﻋﻠـﻢ اﻟﺪراﯾـﻪ ،ﭼـﺎپ دوم ،ﻗـﻢ ،ﻣﮑﺘﺒـﻪ آﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ
اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ.۱۴۰۸ ،
ّ
 .۴۲ـــــ  ،اﻟﺮوﺿﺔ اﻟﺒﻬﯿﺔ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻠﻤﻌﺔ اﻟﺪﻣﺸﻘﯿﻪ )اﻟﻤﺤﺸﯽ ﮐﻼﻧﺘﺮ( ،ﻗﻢ ،ﮐﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﯽ داوری.۱۴۱۰ ،
 .۴۳ـــــ  ،ﺷﺮح اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺪراﯾﺔ ،ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﻧﺎ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۴۴ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻣﻦ اﻟﻤـﺄﺛﻮر و ﻏﯿﺮاﻟﻤـﺎﺛﻮر ،ﺗﻬـﺮان،
اﻟﻤﺮﮐﺰ اﻟﻌﺎﻟﯽ ﻟﻠﻌﻠﻮم و اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻻﺳﻼﻣﯿﻪ.۱۴۳۳ ،
 .۴۵ﻓﺎﺿﻞ ﻫﻨﺪی اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﮐﺸﻒ اﻟﻠﺜﺎم و اﻹﺑﻬﺎم ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺣﮑﺎم ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
اﺳﻼﻣﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ.۱۴۱۶ ،
 .۴۶ﻓﺮاﻫﯿﺪی ،ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻌﯿﻦ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.۱۴۰۸ ،
 .۴۷ﻓﯿﺮوز آﺑﺎدی ،ﻣﺠﺪاﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮﻃﺎﻫﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤﯿﻂ ،ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺑﯿﺮوت.۱۴۲۶ ،
 .۴۸ﻗﻤﯽ ،ﻣﯿﺮزا اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺸﺘﺎت ﻓﯽ أﺟﻮﺑـﺔ اﻟﺴـﺆاﻻت ،ﺗﻬـﺮان ،ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﮐﯿﻬـﺎن،
.۱۴۱۳
 .۴۹ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻬﺮان ،دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.۱۴۰۷ ،
 .۵۰ﮐﻤﺮهای ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،اﺻﻮل اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻐﺮوﯾﻪ ﻓﯽ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻋﻠـﻢ أﺻـﻮل اﻟﻔﻘـﻪ اﻻﺳـﻼﻣﯽ ،ﺗﻬـﺮان ،ﻣﻄﺒﻌـﻪ
ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۵۱ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﻣﻘﺒﺎس اﻟﻬﺪاﯾﻪ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺪراﯾﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﮥ آل اﻟﺒﯿﺖ .۱۴۱۱ ،
 .۵۲ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ )ﻣﺠﻠﺴﯽ دوم( ،ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،ﭼﺎپ دوم ،ﺑﯿـﺮوت ،دار إﺣﯿـﺎء اﻟﺘـﺮاث
اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۰۳ ،
 .۵۳ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﭼﯽ ،ﮐﺎﻇﻢ ،ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ و دراﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۶۲ ،
 .۵۴ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ،ﻧﺎﺻﺮ ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﯿﻪ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﻗﻢ ،ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ.۱۳۷۰ ،
 .۵۵ـــــ  ،اﻧﻮار اﻷﺻﻮل )ﺗﻘﺮﯾﺮات درس ﺧﺎرج آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی ﺑﻪ ﻗﻠﻢ اﺣﻤـﺪ ﻗﺪﺳـﯽ( ،ﭼـﺎپ دوم،
ﻗﻢ ،ﻣﺪرﺳﺔ اﻻﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ .۱۴۲۸ ،
 .۵۶ﻣﻠﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﺻﻮل ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠـﯽ ﺗﺮﺟﻤـﻪ و ﻧﺸـﺮ
اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ.۱۳۹۳ ،j
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۱۰۶

 .۵۷ﻣﺆدب ،ﺳﯿﺪرﺿﺎ ،ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ.۱۳۷۸ ،
 .۵۸ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨﻮردی ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﻬﯿﻪ ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮاﻟﻬﺎدی.۱۳۷۷ ،
 .۵۹ﻣﯿﺮداﻣﺎد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،اﻟﺮواﺷﺢ اﻟﺴﻤﺎوﯾﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﮑﺘﺐ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ.۱۴۰۵ ،
 .۶۰ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﻨﯿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻟﻤﮑﺎﺳﺐ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ.۱۴۱۸ ،
 .۶۱ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ ،ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﮑﻼم ﻓﯽ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻹﺳﻼم ،ﭼـﺎپ ﻫﻔـﺘﻢ ،ﺑﯿـﺮوت ،دار إﺣﯿـﺎء اﻟﺘـﺮاث
اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۰۴ ،
 .۶۲ﻧﻔﯿﺴﯽ ،ﺷﺎدی ،دراﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﻤﺖ.۱۳۹۱ ،
 .۶۳ﻧﻮری ،ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﺴﺘﺪرک اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﮥ آل اﻟﺒﯿﺖ .۱۴۰۸ ،
 .۶۴واﺳﻄﯽ زﺑﯿﺪی ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻟﻔﮑﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و
اﻟﺘﻮز ﯾﻊ.۱۴۱۴ ،
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