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 حديثي ةاسناد در كتب اربع هاي بررسي گونه

 
د علي دلبريسي 

 رضوي ديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه علوم اسالمياستا
 
 

 10/5/1390تاريخ پذيرش:  -23/1/1390تاريخ دريافت:  چكيده
. باشـد  منبع شناخت دين، در بردارندة دو بخش اساسي سند و مـتن مـي  به عنوان دومين حديث 

هاي  تالش :انمعصوم خود سفارش به حديث از پاسداري راه در ديرباز از مسلمان انديشوران
ّثان و صاحبان كتب اربعه حـديثي   . شيوة محداند فراواني در شناسايي راويان و اسناد حديث نموده

در گزارش سند يا اختصار آن گوناگون است. اين امر، تشخيص نوع سند را براي ارزيـابي آن، بـا   
يـن نوشـتار بـا    . اطلبد مشكل جدي مواجه ساخته است كه پژوهشي را در معرفي انواع سندها مي

تحليلي به هدف رفع مشكل شناسايي سند و تسهيل در امـر بازسـازي آن، بـه     -روش توصيفي 
تـا قبـل از    است پرداخته متعدد هاي هاي متداول اسناد در كتب اربعه به همراه نمونهمعرفي گونه

 ارزيابي، بازسازي الزم در مورد سند صورت گيرد. 
 .تذييلي ،اي اشاره ،تحويلي ،، عطف عادياربعه  بكت هاي اسناد،گونه ها: كليدواژه

 
 درآمد

 يكي از مزاياي دين مبين اسـالم ايـن  
ان گـ و بزر 9يـامبر پست كـه روايـات   ا

و  همراه بـا سـند نقـل شـده اسـت     دين 
ر اديان سابقه نـدارد.  گچنين امري در دي

 آورد: خطيب بغدادي از ابن حزم مي
ى نقُل الثق�ِة ع�ن الثق�ِة م�ع االتّص�اِل حت�«

، نق�ٌل خ�صَّ هللاُ ع�زَّ وج�لَّ 9يبلَغ به النب�ي
 ».هابه المسلمين دوَن سائِر الملل كلِّ 

نيز از ابوبكر محمد بن احمـد چنـين   
 كند: حكايت مي

ّم��ةَ بثالث��ِة بلغن��ي اَنَّ هللاَ َخ��ّص ه��ذه االُ «
س�ناد و شياَء ل�م يُعِطه�ا قبلَه�ا ِم�ن االَُم�م: اإلأ

158F».عرابنساب و اإلاأل

1   

 ــــــــــ
ــةخطيـب بغـدادي،     .1 ــب الحــديث  الرحل ـي طل ، ف

شـرف اصـحاب   ؛ نيز، بنگريد به: بغدادي، 16ص
ـراوي  ؛ سـيوطي،  40ص، الحديث ـدريب ال ، 2، جت

← 
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انان در امـر حـديث، بـه    اهتمام مسلم
ويژه رواج و تداول نقـل شـفاهي آن در   
آغــاز ســدة نخســت، موجــب شــد كــه  

و تابعان و اتباع براي  9اصحاب پيامبر
جلوگيري از دسـتبرد در ميـراث نبـوي،    
احاديثي را كه هنگام تدوين يـا نقـل، از   
مصدر نبوت فاصله گرفته بود، با اسناد و 

ديگـران  ها نقل كنند و به  ذكر نام واسطه
نيز توصيه نمايند كه سلسلة اسـناد را در  
هنگام نقل و امالي حديث بازگو كننـد.  

روايت شده  7كه از حضرت علي چنان
 فرمود: است كه 

ْثتُْم بَِح��ِديٍث فَأَْس���نُِدوهُ إِلَ��« الَّ���ِذي  ىإَِذا َح��دَّ
159F» َحدَّثَُكم

كنيـد،   ؛ هر گاه حديثي را نقل مي1
كنيد،  مي سند آن را به كسي كه از او نقل

اسناد دهيد. اين سيره در ادوار بعـد بـين   
و از جمله اماميه رواج  تمام فرق اسالمي 

→ __________________________  
 .210ص، قواعد التحديثقاسمي، ؛ 359ص

حـار  ب؛ مجلسـي،  7، ح52، ص1، جالكافيكليني، . 1
ــوار ــل  . 162، ص2، جاالن ــعراني ذي ــه ش عالم

نويسد: اين روايت به سند و رجـال   حديث مي
گونه كه در نقـل مـتن   حديث اشاره دارد، همان

حديث بايد دقت نمود كه از زيـاده، نقصـان و   
تحريف مصون باشد، سند روايت را هـم بايـد   
دقت كرد تا از راويان دروغگو و فاسد بـه دور  

، شرح اصول الكافيمازندراني،  باشد (بنگريد به:
 ) .264، ص2ج

160Fيافت

2. 
حاجي خليفه بررسي اسناد حديث را 

از علم حديث دانسـته اسـت. وي    نيمي 
از آنجا كه حديث داراي سند «گويد:  مي

از دانش  و متن است شناخت سند، نيمي 
ن اسـاس  آيد. بر هميحديث به شمار مي

بود كه حافظان احاديث، هر روايتي را با 
نمودنــد و  اســانيدش حفــظ مــي  تمــامي

تاريخ والدت و وفات راويـان و كيفيـت   
تحمــل حــديث، از ســماع و مالقــات و 

كردنـد تـا بـه     ساير احوال را ضـبط مـي  
هنگام نياز، سند آن را بـه كسـي كـه در    
صحت حديث ترديد كند، نشان دهند و 

 .161F3»او را مطلع سازند
بحــث و «نويســد:  ابــن خلــدون مــي

تـرين  بررسي دربارة سند احاديـث مهـم  
 .162F4»بخش علوم حديث است

خطيب بغدادي هـم دربـارة اهميـت    
بررسـي  «گويـد:   بررسي سند حديث مي

ترين قواعـدي  سند حديث از جمله مهم
است كـه حـديث صـحيح از سـقيم بـه      

شود. به همين دليل  آن شناخته مي ةوسيل

 ــــــــــ
 .52، صتاريخ حديثچي،  مدير شانه.  2
 .87، ص1، جكشف الظنونحاجي خليفه، .  3
 .280، ص1، جتاريخ ابن خلدونابن خلدون، .  4
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ديث بســيار دقــت صــحابه در اخــذ حــ
داشتند تا مبادا حـديثي را از غيـر موثـق    

 .163F1»بشنوند
اي بـراي   دانش رجال به عنوان مقدمـه 

ايفـاي   :دستيابي به روايـات معصـومان  
كـه فقيـه، مفسـر و     كند. هنگـامي   نقش مي
پـژوه در هـر بحثـي بـه يـك مـتن       حديث

، الزم اسـت پاسـخي   خـورد  مـي حديثي بر
متني كـه   براي اين پرسش بيابد كه آيا اين

در دست اوست، حديث معصوم است يـا  
خير؟ يكي از قراين عمـده بـراي اطمينـان    

و  7نسبت به صدور روايـت از معصـوم  
صــحت انتســاب آن ســخن بــه معصــوم، 
بررسي و ارزيابي سـند حـديث اسـت. از    

ثان مختلـف  ّ آنجا كه شيوة سندگزاري محد
هرگاه محقّقي در هر يك از مباحث  ،است

ق، تاريخ و... بـه حـديثي   فقه، تفسير، اخال
برخورد نمايد، پيش از آنكه بخواهـد روي  
سند آن كار رجالي انجام دهد و راويان آن 
را مورد ارزيابي قرار دهـد، الزم اسـت بـا    

مختلف سند در جوامع حـديثي   هاي گونه
آشنا باشـد. ايـن نوشـتار بـه هـدف رفـع       
مشـكل شناسـايي سـند و تسـهيل در امـر      

 ــــــــــ
ــةخطيـب بغـدادي،   .  1 ــب الحــديث  الرحل ـي طل ، ف

 .16ص

هـاي متـداول    ي گونهبه معرف ،بازسازي آن
 اسناد در كتب اربعه حديثي پرداخته است.

 هاانواع سند
ثـان و بزرگـان دانـش    ّ هاي محـد شيوه

ــار آن    ــا اختص ــند ي ــة س ــديث در ارائ ح
ــه ــاگون اســت. گون ــروف و  گون هــاي مع

متــداول اســناد در كتــب اربعــه بــه اعتبــار 
از:  اند چگونگي ارائه و گزارش آنها عبارت

عطــف  ســند. 2؛  كامــل (عــادي) سـند . 1
 عطـف  سـند . 4؛ تحـويلي  سـند . 3عادي؛ 
 ارسـالي؛  سـند . 6؛  تعليقي سند. 5؛ يترديد

 سـند . 9ضميري؛  سند. 8مرفوعي؛  سند. 7
 .تذييلي سند .10؛ اي اشاره

 ) يادع. سند كامل (1
بـدون   كهاست سندي منظور سلسلة 

وابستگي به سند ديگر يا جمع ميان چند 
ي از متصـل و خـال   7سند بـه معصـوم  

حرف عطف، ضمير، اسم اشاره يا تعليق 
گونه اسـناد غالبـا بـا     و تذييلي باشد؛ اين

شيخ خود مؤلّف كتاب به عنـوان فاعـل   
ثنـي) آغـاز   ّ حـد  –براي فعـل (اخبرنـي   

شود كه در جوامع حـديثي شـيعه بـه     مي
ــاب ذكــر   ــن فعــل در آغــاز ب ــدرت اي ن

 مانند: ؛شود مي
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ُد ْب�نُ  يَْعقُ�وَب اْلُكلَْينِ�يُّ  قَاَل أَبُو َجْعفٍَر ُمَحمَّ
َح��دَّثَنِي َعلِ��يُّ ْب��ُن إِْب��َراِهيَم ْب��ِن ) (َرِحَم��هُ هللاُ 

��ُكونِيِّ  هَاِش��ٍم َع��ْن أَبِي��ِه َع��ِن النَّ��ْوفَلِيِّ َع��ِن السَّ
قَ���اَل َرُس���وُل  :قَ���الَ  7َع���ْن أَبِ���ي َعْب���ِد هللاِ 

 .164F1»َماُء يُطَهُِّر َو َال يُطَهَّرُ ـالْ «: 9هللاِ 

 (با واو)   يعاد . سند عطف2
» و(«  سندي كه در آن حـرف عطـف  

باشـد، سـند عطفـي    به كار رفتـه  ») أَو«يا
 قسم است:  سهبر است. اين نوع سند 

عطـف يـك   بـا واو (  . عطف عادي1
 ) ؛راوي بر يك راوي

 )؛تحويليبا واو ( عطف غير عادي. 2
 ».أَو«با  عطف ترديدي. 3

ــه كمــك واو يعــاد ســند عطــف : ب
طبقـه) بـر يـك     يك راوي (يكعاطفه، 

. در گرفته شـود  راوي (يك طبقه) عطف
 در حقيقت جمـع ميـان  اين گونه اسناد، 

 :است دو يا چند سند شده
َعلِيُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن أَبِيِه َع�ْن َجْعفَ�ِر ْب�ِن 

��ٍد اْألَْش���َعِريِّ َو ُعبَْي��ِد  ْهقَاِن َع���ْن  هللاُمَحمَّ ال���دِّ
 :ِد اْلَحِمي��ِد قَ��الَ ُدُرْس��َت َع��ْن إِْب��َراِهيَم ْب��ِن َعْب��

أَْكَم��ُل النَّ��اِس َعْق��ًال «: 7قَ��اَل أَبُ��و َعْب��ِد هللاِ 

 ــــــــــ
، 1؛ ج264و نيـز: ص  1، ص3، جالكـافي كليني، .  1

، 6؛ ج1، ح15، ص2ج؛ 436و  168ص
؛ براي نمونه بيشتر بنگريـد  3، ص8؛ ج177ص

؛ 1، ح6، ص1، جتهـذيب االحكـام  به: طوسـي،  
ــو، 16و 14و12، ح8ص ، 1، جاالستبصــار؛ هم
 .3و1، ح10؛ ص9، ح9ص

 .165F2»أَْحَسنُهُْم ُخلُقاً 
از ايـن  يادشـده  بازسازي شدة سـند  

 قرار است:
َعلِيُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن أَبِي�ِه َع�ْن َجْعفَ�ِر . 1

ٍد اْألَْشَعِريِّ َعْن ُدُرْستَ   ....ْبِن ُمَحمَّ
ُن إِْب�َراِهيَم َع�ْن أَبِي�ِه َع�ْن ُعبَْي�ِد َعلِيُّ ْب�. 2

ْهقَاِن َعْن ُدُرْستَ   ....هللاِ الدِّ
 :يعني

ُد ْبُن اْلَحَسِن َع�ْن َس�ْهِل ْب�نِ . 1 ِزيَ�اٍد  ُمَحمَّ
ِد ْبِن ع  ...یٰ يسَعْن ُمَحمَّ

��ٍد َع��ْن َس��ْهِل ْب��ِن ِزيَ��اٍد . 2 َعلِ��يُّ ْب��ُن ُمَحمَّ
ِد ْبِن عيس  166F3. ...یٰ َعْن ُمَحمَّ

 با واو)  يغير عاد (عطف  ند تحويلي. س3
در كه است  با واو سند عطفاز نوعي 

 بر يـك راوي ) طبقه( عطف يك راويآن، 
يـك طبقـه    ،براي مثالبلكه نباشد، ) طبقه(

دو طبقه بر دو طبقـه عطـف   يا طبقه  دوبر 
تحويـل در سـند يـا     ،. به ديگر سخنشود

حيلوله يعني انتقال از سندي به سند ديگـر  
و ايــن در هنگــامي اســت كــه  باشــد مــي

 ــــــــــ
 .17، ح23، ص1، جالكافيكليني، .  2
؛ 1، ح32، صبراي نمونه بيشتر بنگريد به: همان.  3

ــهصــدوق،  ــره الفقي ــن ال يحض ، 416، ص1، جم
؛ طوسي، تهذيب 2085، 183، ص2؛ ج1227ح

ــام ـ ـ ؛ 54، ح21؛ ص4و3، ح6، ص1، جاالحكـ
 .2، ح12، ص1، جاالستبصار؛ همو، 4، ح26ص
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محدث در نظر دارد متن حديثي را كـه بـا   
دو يا چند سـند نقـل شـده اسـت، يكجـا      

بـه  سـند تحـويلي   روايت كند. بنابراين هر 
 شود. عادي تبديل مي چند سند

 است: بر دوگونه اسناد تحويلي
تعداد طبقـات معطـوف و   الف) غالباً 

 مانند عطف ؛معطوف عليه مساوي است
 : ؛ ماننده بر دو طبقهدو طبق

َعلِيُّ ْب�ُن إِْب�َراِهيَم َع�ْن أَبِي�ِه َو أَبُ�و َعلِ�يٍّ ـ 
ِد ْب�ِن َعْب�ِد اْلَجبَّ�اِر َجِميع�اً  اْألَْشَعِريُّ َعْن ُمَحمَّ
َع��ْن َص��ْفَواَن َع��ْن َعْم��ِرو ْب��ِن ُحَرْي��ٍث قَ��اَل 

َو هَُو فِي َمْنِزِل  7أَبِي َعْبِد هللاِ  یٰ َدَخْلُت َعل
ٍد فَقُْلُت لَهُ ُجِعْلُت فِ�َداَك أَِخيِه عَ  ْبِد هللاِ ْبِن ُمَحمَّ

لَ���َك إِ  طَلَ���ُب « :ْنِزِل قَ���الَ ـَ هَ���َذا اْلم��� ل���یٰ َم���ا َحوَّ
167F...»النُّْزهَة

1. 
بـه دو يـا    تـوان را مي اين گونه اسناد

نمود. بازسـازي  تفكيك  عاديچند سند 
 از اين قرار است: مزبورشدة سند 

َع����ْن أَبِي����ِه َع����ْن  َعلِ����يُّ ْب����ُن إِْب����َراِهيمَ . 1
 ....َعْن َعْمِرو ْبِن ُحَرْيٍث قَالَ  َصْفَوانَ 

��ِد ْب��ِن . 2 أَبُ��و َعلِ��يٍّ اْألَْش��َعِريُّ َع��ْن ُمَحمَّ
َع��ْن َعْم��ِرو ْب��ِن  َعْب��ِد اْلَجبَّ��اِر َع��ْن َص��ْفَوانَ 

 ــــــــــ
، 23، ص2و ج 3، ح21، ص3ج، الكـافي كليني، .  1

؛ 1، ح367، ص2؛ نيز، بنگريد به: همان، ج14ح
ــهصــدوق،  ــره الفقي ــن ال يحض ، 279، ص3، جم

 تهــذيب؛ طوســي، 4138، ح318؛ ص4006ح
ــام ـ ـ ـ ، 78، ص5؛ ج17، ح10، ص1، جاالحكـ

؛ 4و3، ح6، ص1، جاالستبصــار؛ همــو، 256ح
 .2، ح16ص

 ....ُحَرْيٍث قَالَ 
تعداد طبقـات معطـوف و    يگاهب) 

 معطوف عليه مختلف است: 
طبقـه بــر دو   مثـال اول: عطـف يـك   

  طبقه
�ٍد ـ  ِعدَّةٌ ِمْن أَْصَحابِنَا َع�ْن أَْحَم�َد ْب�ِن ُمَحمَّ

َو أَبُو َداُوَد َجِميعاً َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َسِعيٍد َعْن 
فََض��الَةَ َع��ْن َداُوَد ْب��ِن فَْرقَ��ٍد قَ��اَل َس��ِمْعُت أَبَ��ا 

إِنَّ أَبِ����ي َك����اَن يَقُ����وُل « :يَقُ����ولُ  7َعْب����ِد هللاِ 
168F...»إِنَّ 

2. 
بازسازي شدة اين سند عبارت اسـت  

 از: 
ٍد . 1 ِعدَّةٌ ِمْن أَْصَحابِنَا َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َسِعيٍد َع�ْن فََض�الَةَ َع�ْن َداُوَد 
 ....  ْبِن فَْرقٍَد قَالَ 

أَبُ�و َداُوَد َع��ِن اْلُحَس�ْيِن ْب��ِن َس�ِعيٍد َع��ْن . 2
 ....فَْرقٍَد قَالَ فََضالَةَ َعْن َداُوَد ْبِن 

  مثال دوم: عطف سه طبقه بر دو طبقه
َعلِ��يُّ ْب��ُن إِْب��َراِهيَم َع��ْن أَبِي��ِه َو ِع��دَّةٌ ِم��ْن 
�ِد ْب�ِن  ٍد َع�ْن ُمَحمَّ أَْصَحابِنَا َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
إِْس��َماِعيَل َجِميع��اً َع��ْن َحنَ��اِن ْب��ِن َس��ِديٍر َع��ْن 

إَِذا َرأَْي���َت « :قَ��الَ  7أَبِي��ِه َع��ْن أَبِ���ي َجْعفَ��رٍ 
ِ الَّ��ِذي  ُج��َل َم��رَّ بِ��ِه اْل��بََالُء فَقُ��ِل اْلَحْم��ُد ِلَّ الرَّ

��لَنِ  ��ا اْب��تََالَك بِ��ِه َو فَضَّ ي َعلَْي��َك َو َعافَ��انِي ِممَّ
ْن َخلََق َو َال تُْسِمْعه یٰ َعل  .169F3» َكثِيٍر ِممَّ
 ــــــــــ
، 27؛ و نيـز: ص 3، ح21، ص3، جالكافيكليني، .  2

؛ طوســــــي، 10، ح37و ص 6، ح35، ص7ح
 .21، ح11؛ ص8، ح7، ص1، جتهذيب االحكام

 .5، ح565، ص2، جالكافيكليني، .  3
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 سند بازسازي شده: 
َحنَ�اِن  َعلِيُّ ْبُن إِْب�َراِهيَم َع�ْن أَبِي�ِه َع�نْ . 1

 ....قَالَ  7َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي َجْعفَرٍ  ْبِن َسِديرٍ 
ِع���دَّةٌ ِم���ْن أَْص���َحابِنَا َع���ْن أَْحَم���َد ْب���ِن . 2 

ِد ْبِن إِْسَماِعيَل َعْن َحنَاِن ْب�ِن  ٍد َعْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
 ....قَالَ  7َسِديٍر َعْن أَبِيِه َعْن أَبِي َجْعفَرٍ 

 ها اجتماع عطف
يك حـرف عطـف و   در سند،  يگاه

شـود كـه    چند حرف عطف ديده ميگاه 
ممكن است همه عطف عادي يا عطـف  

برخي عطف عـادي و برخـي    ياتحويلي 
 عطف تحويلي باشد.

 الف) چند عطف عادي
�اِد ْب�ِن  َعلِيُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن أَبِي�ِه َع�ْن َحمَّ
ِعيَس��ي َع��ْن ُعَم��َر ْب��ِن أَُذْينَ��ةَ َع��ْن ُزَراَرةَ َو 

ِد ْبِن ُمْس�لٍِم َو بَُكْي�ِر ْب�ِن أَْع�يََن َو بَُرْي�ٍد َو ُمَحمَّ 
فَُض���ْيٍل َو إِْس���َماِعيَل اْألَْزَرِق َو َمْعَم���ِر ْب���ِن 

 8َع��ْن أَبِ��ي َجْعفَ��ٍر َو أَبِ��ي َعْب��ِد هللاِ  یيَْحيَ��
ُج�ُل فِ�ي َدِم النِّفَ�اِس « :أَنَّهَُما قَ�اال إَِذا طَلَّ�َق الرَّ
170F..»أَْو طَلَّقَهَا.

۱. 
ت اين سند به چهارده سند روشن اس
شـود؛ چـه اينكـه در طبقـه      تفكيك مـي 

ــك از دو    ــر يـ ــت راوي هـ زراره، هفـ
 اند. نقل حديث نموده 7معصوم
  چند عطف تحويليب) 

 ــــــــــ
 .11، ح60، ص6همان، ج.  1

اْلُحَسْيُن ْبُن َس�ِعيٍد َع�ْن َص�ْفَواَن َع�ِن اْب�ِن 
ُمْسَكاَن َعِن اْلَحلَبِيِّ َو فََض�الَةَ َع�ْن أَبَ�اٍن َع�ْن 

��ٍد اْلَحلَ  ��اٍد ُمَحمَّ بِ��يِّ َو اْب��ِن أَبِ��ي ُعَمْي��ٍر َع��ْن َحمَّ
: قَالَ  7َعِن اْلَحلَبِيِّ َجِميعاً َعْن أَبِي َعْبِد هللاِ 

171F..»َما َكاَن ِمْن طََعاٍم ُمْختَلٍِف أَْو َمتَاٍع.«

2. 
 :طبقه سهعطف سه طبقه بر  يعني

اْلُحَس��ْيُن ْب��ُن َس��ِعيٍد َع��ْن َص��ْفَواَن َع��ِن . 1
ْلَحلَبِ���يِّ َع���ْن أَبِ���ي َعْب���ِد اْب���ِن ُمْس���َكاَن َع���ِن ا

 .. .7هللا
اْلُحَس��ْيُن ْب��ُن َس��ِعيٍد َع��ْن فََض��الَةَ َع��ْن . 2

���ٍد اْلَحلَبِ���يِّ َع���ْن أَبِ���ي َعْب���ِد  أَبَ���اٍن َع���ْن ُمَحمَّ
 ....7هللاِ 

اْلُحَسْيُن ْبُن َسِعيٍد َعْن اْبِن أَبِ�ي ُعَمْي�ٍر . 3
����اٍد َع����ِن اْلَحلَبِ����يِّ َع����ْن أَبِ����ي َعْب����دِ   َع����ْن َحمَّ

 ....7هللاِ 
ج) اجتمــاع عطــف عــادي و عطــف 

 تحويلي
َعلِيُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن أَبِيِه َع�ِن اْب�ِن  مثال:

أَبِ���ي ُعَمْي���ٍر َع���ْن َحْف���ِص ْب���ِن اْلبَْختَ���ِريِّ َو 
اٍد َعِن اْلَحلَبِيِّ َجِميعاً  اٍر َو َحمَّ ُمَعاِويَةَ ْبِن َعمَّ

َس َال بَ�����أْ « :قَ�����الَ  7َع�����ْن أَبِ�����ي َعْب�����ِد هللاِ 
172F...»بِتَْعِجيلِ 

3. 
 سند باز سازي شدة آن:

َعلِ��يُّ ْب��ُن إِْب��َراِهيَم َع��ْن أَبِي��ِه َع��ِن اْب��ِن  .1
 (عطـف أَبِي ُعَمْيٍر َعْن َحْفِص ْبِن اْلبَْختَِريِّ 

  ....7َعْن أَبِي َعْبِد هللاِ  )عادي

 ــــــــــ
 .396، ح93، ص7، جتهذيب االحكاموسي، ط.  2
 .3، ح458، ص4، جالكافيكليني، .  3
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َعلِ��يُّ ْب��ُن إِْب��َراِهيَم َع��ْن أَبِي��ِه َع��ِن اْب��ِن  .2
�اٍر أَبِ�ي ُعَمْي�ٍر َع��ْن   (عطــفُمَعاِويَ�ةَ ْب��ِن َعمَّ

  ....7َعْن أَبِي َعْبِد هللاِ  )عادي
َعلِ��يُّ ْب��ُن إِْب��َراِهيَم َع��ْن أَبِي��ِه َع��ِن اْب��ِن  .3

�اٍد َع�ِن اْلَحلَبِ�يِّ (تحوي�ل)  أَبِي ُعَمْيرٍ  َع�ْن َحمَّ
 ....7َعْن أَبِي َعْبِد هللاِ 

 »)  أَو«(با   دييترد سند عطف. 4
 »أَو« ةف عاطفحر، اسناد برخي از در

به كار رفته كه به آن عطف ترديدي گفته 
سـند بـه دو سـند     شود، در اين مورد مي

. در صورتي كه دو طرف دوش ميتفكيك 
ترديد، راويان ثقه باشند، از ناحية ترديـد  

شود؛  راوي به اعتبار سند لطمه وارد نمي
 مانند:

بِ�ي َعلِيُّ ْبُن إِْب�َراِهيَم َع�ْن أَبِي�ِه َع�ِن اْب�ِن أَ 
ُعَمْي���ٍر َع���ْن َعلِ���يِّ ْب���ِن إِْس���َماِعيَل َع���ِن اْب���ِن 

ِد  ْبِن ُمْس�لٍِم أَِو اْلَحلَبِ�يِّ َع�ْن اُمْسَكاَن َعْن ُمَحمَّ
َال « :9قَاَل قَاَل َرُسوُل هللاِ  7أَبِي َعْبِد هللاِ 

. گفتني است 173F1» ..تَْطلُبُوا َعثَ�َراِت اْلُم�ْؤِمنِيَن.
 اگر يك طرف ترديد ضعيف باشد نتيجه
تابع اخـس و سـند محكـوم بـه ضـعف      

174Fخواهد بود

2 . 
 ــــــــــ
، 254، ص2ج ؛5، ح355ص، 1، جالكافيكليني، .  1

 .3ح
ــهبنگريــد: صــدوق، .  2 ــره الفقي ــن ال يحض ، 3، جم

، 4؛ ج4930، ح561؛ ص4502، ح435ص
، 1، جتهذيب االحكام؛ طوسي، 5705، ح329ص

← 

  . سند تعليقي5
حذف نام يك يا چند راوي از آغـاز  

را با تكيه بـر سـند قبلـي يـا جـاي      سند 
بــدون اينكــه بــه ديگــر، ماننــد مشــيخه 

بـا كلمـاتي   يـا  قسمت محذوف با ضمير 
، سـند  اشاره شـود  »بهذا االسناد«همچون 

ــد  ــي گوين 175Fتعليق

ــق . 3 ــت تعلي ــند،  عل س
و شروع سند به نـام كسـي كـه     اراختص

. باشـد  مـي او اخذ شده،  بااز كتحديث 
با شـناخت راوي محـذوف در صـورت    
ثقه بودن او از ناحية تعليـق بـه صـحت    

176Fشود سند ضرري وارد نمي

4 . 
از دو ، شناسايي بخش محذوف سـند 

 : طريق ممكن است
(ماننـد اكثـر    يقبلـ و يا اسناد . سند 1
 ) ؛كافيكتاب هاي  تعليق

→ _________________________  
؛ 20، ح202، ص3؛ ج8، ح27؛ ص4، ح26ص

؛ 1، ح125؛ ص2، ح47، ص1، جاالستبصارهمو، 
 .5، ح161ص

ـه شهيد ثـاني،  .  3 وصـول  عـاملي،   ؛101، صالرعاي
ميـر دامـاد،    ؛105، صاالخيار الي اصول االخبار

، جامع المقال ؛ طريحي،128، صالرواشح السماويه
مامقـاني،   ؛273، صتوضيح المقـال كني،  ؛4ص

ـم  اصـول ع ؛ داوري, 215، ص1، جمقباس الهدايه ل
 .408، ص1, جالرجال

؛ شـهيد ثـاني،   486، صالقوانين المحكمـه قمي، .  4
، الرواشـح السـماويه  ؛ مير داماد، 102، صالرعايه

 .216، ص1، جمقباس الهدايهمامقاني،  ؛129ص
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��ِد ْب��ِن َعلِ��يُّ ْب��ُن إِْب��رَ : مثــال اِهيَم َع��ْن ُمَحمَّ
اِز َع��ْن  یٰ ِعيس�� ��ٍد اْلَخ��زَّ َع��ْن يُ��ونَُس َع��ْن ُمَحمَّ

َم����ْن أََذاَع َعلَْينَ����ا « :قَ����الَ  7أَبِ����ي َعْب����ِد هللاِ 
177F..».َحِديثَنَا فَهَُو بَِمْنِزلَِة َمْن َجَحَدنَا َحقَّنَا

1. 
ي يُ��ونُُس َع��ِن اْب��ِن ُمْس��َكاَن َع��ِن اْب��ِن أَبِ��

َم�ْن أََذاَع «: 7قَاَل أَبُو َعْبِد هللا :يَْعفُوٍر قَالَ 
يَمانَ  نَا َحِديثَنَا َسلَبَهُ هللاُ َعلَيْ  178F».اْإلِ

۲  
�ِد ْب�ِن يعني:  َعلِ�يُّ ْب�ُن إِْب�َراِهيَم َع�ْن ُمَحمَّ

َعْن يُونَُس َع�ْن اْب�ِن ُمْس�َكاَن  تعليق)( ىِعيسَ 
 َعِن اْبِن أَبِي يَْعفُوٍر قَاَل....

كتـاب يـا تـأليف مسـتقل      ة. مشيخ2
همچون فهرسـت شـيخ طوسـي    مؤلف، 

و  استبصار، تهذيبهاي  (مانند اكثر تعليق
 نند:ما ؛ 179F3)فقيه

در فقيــه  ;مثــال اول: شــيخ صــدوق
 آورده است:

اٍر قَ�اَل  یَروَ  َصْفَواُن َعْن إِْسَحاَق ْبِن َعمَّ
َرُج�����ٌل طَ�����اَف   7قُْل�����ُت ِألَبِ�����ي َعْب�����ِد هللاِ 

180F...»بِاْلَكْعبَةِ 

4. 
سپس ايشان در بخش مشيخة كتـاب  

 ــــــــــ
 .2، ح370، ص2، جالكافيكليني، .  1
مـن ال  ؛ صـدوق،  6و  5و  4و نيـز ح  3همان، ح.  2

ـــه  ؛ 186و 182، ح83، ص1، جيحضـــره الفقي
؛ 4و3و2، ح19، ص2، جاالحكامتهذيب طوسي، 

ــو، 81، ح177، ص1ج ــار؛ همـ ، 1، جاالستبصـ
 .2، ح77؛ ص2، ح29ص

شد، بدان سـند  ابده شنذكر در جايي . مواردي كه 3
 . ارسالي گويند

ــهصــدوق، .  4 ــره الفقي ــن ال يحض ، 404ص ،2ج، م
 .2824ح

، طريق خود را به صفوان چنين بيان فقيه
كند كه هر جا در اين كتاب از صفوان  مي

 روايتي باشد، طريق من به او اين است: 
 ىَع��ْن َص��ْفَواَن ْب��ِن يَْحيَ�� ي��هِ فِ  ا ك��انَ َم�� وَ «

َعْنه َعْن َعلِ�يِّ  هللاُ  يَ ضِ ي رَ َعْن أبِ  هُ فقد رويتُ 
َم ْبِن هَاِش�ٍم َع�ْن أَبِي�ِه َع�ْن َص�ْفَواَن ْبِن إِْبَراِهي

 .181F٥» ىْبِن يَْحيَ 
بنابراين تكميل سند روايت فـوق بـا   

 توجه به مشيخه بدين صورت است:
َعْن��ه َع��ْن َعلِ��يِّ ْب��ِن  هللاُ  يَ ِض��ي رَ َع��ْن أبِ��

ْبِن هَاِشٍم َعْن أَبِيِه َع�ْن َص�ْفَواَن ْب�ِن اإِْبَراِهيَم 
�اٍر قَ�اَل قُْل�ُت ِألَبِ�ي  َعْن إِْسَحاَق ْبنِ  ىيَْحيَ  َعمَّ

 ....َرُجٌل طَاَف بِاْلَكْعبَةِ   َعْبِد هللاِ 
 استبصاردر  ;مثال دوم: شيخ طوسي

 نويسد: مي
َس��ْعُد ْب��ُن َعْب��ِد هللاِ َع��ْن أَبِ��ي َجْعفَ��ٍر َع��ِن 
اْلُحَسْيِن َعِن النَّْضِر ْبِن ُسَوْيٍد َع�ْن ِهَش�اِم ْب�ِن 

إَِذا َوَض��َع « 7ِد هللاِ قَ��اَل أَبُ��و َعْب�� :َس��الٍِم قَ��الَ 
182F...».   أََحُدُكم

٦ 
باب  استبصاردر پايان  ;شيخ طوسي

ذكر سعد بن عبد اهللا مشيخه دو طريق به 
كند كه هر جـا   نموده است و تصريح مي

روايتـي  سعد بن عبد اهللا در اين كتاب از 
 ، طريق من به او چنين است:ام آورده
ه ع��ن س��عد ب��ن عب��د هللا فق��د وم��ا ذكرتُ��«

رني به الش�يخ المفي�د أب�و عب�د هللا محم�د أخب
هللا ع��ن أب��ي  هب��ن محم��د ب��ن النعم��ان رحم��

القاسم جعفر بن محم�د ب�ن قولوي�ه ع�ن أبي�ه 
ع��ن س��عد ب��ن عب��د هللا، وأخبرن��ي ب��ه أيض��ا 

 ــــــــــ
 .446ص ،4جهمان، .  5
 .3، ح125، ب198ص ،3ج ،االستبصارطوسي، .  6
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الش��يخ المفي��د أب��و عب��د هللا ع��ن ش��يخه الفقي��ه 
ب�ن عل�ي ب�ن اعماد ال�دين أب�ي جعف�ر محم�د 

 ،عن��ه الحس��ين ب��ن بابوي��ه القم��ي رض��ي هللا
عن أبيه الفقي�ه عل�ي ب�ن الحس�ين ب�ن بابوي�ه 

 .  183F۱»عن سعد بن عبد هللا
گفتني است سند روايت معلق فوق با 
توجه به دو طريقي كـه از مشـيخه ذكـر    
شد از تعليق خارج و بـه متصـل تبـديل    

شود كه در نتيجه سـند روايـت فـوق     مي
با توجه بـه امـامي و ثقـه بـودن تمـامي      

 باشد. روات صحيح مي
ٍد َعْن أَبِيِه َع�ْن سوم:  مثال أَْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

�ابَاِطيِّ قَ�اَل  �اٍر السَّ ِد ْب�ِن َعْم�ٍرو َع�ْن َعمَّ ُمَحمَّ
ُجُل يَتَِّجرُ  7قُْلُت ِألَبِي َعْبِد هللاِ  184F....الرَّ

2 
 استبصـار در مشـيخة   ;شيخ طوسي

) براي روايـات منقـول از   339ص ،4ج(
185Fاحمد بن محمد برقي شش طريق

و در  3
 ــــــــــ
 .325ص ،4جهمان، .  1
ــارطوســي، .  2 . و 1، ح29، ب54ص ،3ج ،االستبص

؛ 6و1، ح19، ص2، جتهذيب االحكامنيز: همـو،  
 .97، ح89ص

ما ذكرته) عن أحمد ابن أبي عبد اهللا البرقي  (و.  «3
فقد رويته عن الشيخ المفيد أبي عبد اهللا عن أبي 
الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بـن الوليـد   

يه عن سعد بـن عبـد اهللا عنـه، وأخبرنـي     عن أب
أيضا الشيخ المفيد أبوعبـد اهللا عـن أبـي جعفـر     
محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عـن أبيـه   
رحمهما اهللا ومحمد بن الحسن بن الوليـد عـن   
سعد بن عبد اهللا والحميري عن أحمد بـن أبـي   
عبد اهللا، وأخبرني به أيضا الحسين بن عبيـد اهللا  

مـد الـزراري عـن علـي بـن      عن أحمد بـن مح 
← 

ــت ) خــود ده طريــق ذكــر 54(ص فهرس
 نموده است.

 ارساليسند . 6
186Fاگر از آغاز

يا وسط يا پايان زنجيـرة   4
سند حـديثي (بـدون اتكـا بـه سـندي و      

187Fبدون تصريح به حذف

يكي يا بيشتر  )، 5
يا همة راويان حذف شده باشـند يـا بـا    
الفــاظ مبهمــي گــزارش شــوند، ســند را 

188Fارسالي و حديث را مرسل گويند؛

خواه  6

→ _________________________  
 .»الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد اهللا

.  چنان كه گذشت، اگر از آغاز سند حديث يـك  4
يا چند راوي با تكيه بر سند قبلي يا جاي ديگر 
مانند مشيخه، حذف شـده باشـد، بـدان تعليـق     

شــده شــود و اگــر قســمت حــذف اطــالق مــي
سـالي  ناشناخته باقي بمانـد، داخـل در سـند ار   

ـه است (بنگريد به: شهيد ثاني،   ؛102، صالرعاي
ميـر دامـاد،    ؛486، صالقـوانين المحكمـه  قمي، 

ــاسمامقـاني،   ؛129، صالرواشـح الســماويه   مقب
 .) 216، ص1، جالهدايه

.  اگر از سند حديث يـك يـا چنـد راوي حـذف     5
شده باشد و راوي به رفع آن تصريح كند، سند 

 مرفوعي است.
ناي عام و خاص بـه كـار رفتـه،    .  مرسل به دو مع6

تعريف مذكور مرسل به معناي عام است كه در 
باشد؛ اما مرسـل بـه    ميان عالمان شيعه رايج مي

معناي خاص در ميان عالمان اهل سنت شهرت 
، »ما َسقَطَ ِمن�هُ الص�حابي«دارد و عبارت است از: 

ــطلحهصــبحي صــالح،  ــديث و مص ــوم الح ، عل
ـة ، بكري؛ 166ص ؛ 244، ص4ج ،الطـالبين  اعان

ـوم الحـديث    عتر،  ـي عل ؛ 370، صمنهج النقـد ف
← 
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ف از سلسله سند عمدي باشد يا اين حذ
189Fسهوي

1. 
شايان ذكر است ارسال در سند گاهي 
جلي و هويدا وگاه خفي و ناپيداست كه 
اهــل فــن بــا دقــت در طبقــات و ســاير 

تواننـد بـدان پــي    اطالعـات رجـالي مـي   
190Fببرنــد

2 در ســند حــديث مرســل جلــي .
َعْن بَْع�ِض «، »عن رجل«تعابيري همچون 

ـ ع«، »اهون رعم«، »أَْص�َحابِنَا و » هذَكَـرَ ن م
191Fشود. به كار گرفته مي» روِي«

3  
:مثال ارسال جلي 

َجَماَع��ةٌ ِم��ْن أَْص��َحابِنَا َع��ْن أَْحَم��َد ْب��ِن . 1
ِد  َع�ِن اْلَحَس�ِن ْب�ِن َعلِ�يِّ ْب�ِن  ىْب�ِن ِعيَس�اُمَحمَّ

��اٍل َع��ْن بَْع��ِض أَْص��َحابِنَا َع��ْن أَبِ��ي َعْب��ِد  فَضَّ

→ __________________________  
ــم الرجــال  داوري,  ؛ 409، ص1, جاصــول عل

ــان،  ــي حافظي ــائل ف ــةرس ــديث دراي ، 2ج ،الح
 .128ص

ـه بنگريد بـه: شـهيد ثـاني،    .  1 عـاملي،   ؛136، صالرعاي
مير دامـاد،   ؛106، صوصول االخيار الي اصول االخبار

ــر171 و 170، صالرواشــح الســماويه  ي، ؛ جزائ
ـه  مامقـاني،  ؛ 189، صحاوي االقوال ـاس الهداي ، مقب

اصـول الحـديث و   سبحاني، ؛ 340ـ   338، ص1ج
ـه   ـم الدراي اصـول  داوري, ؛ 107ص، احكامه في عل

 .409، ص1ج ،علم الرجال
 .138، صعلل الحديثبهبودي، .  2
حدود يك سوم آن  فقيه كتاب در مرسل روايات.  3

قـال  « را فراگرفته اسـت كـه بـا عبـاراتي نظيـر     
عـن  «، »7وي عـن الصـادق  ر«، »7الصادق
» 7عن ابي عبداهللا زرارة وير«، »7الصادق

 آمده است.

اْلِعبَ��اَد  9َرُس�وُل هللاِ َم�ا َكلَّ��َم « :قَ�الَ  7هللاِ 
 .192F4» ..بُِكْنِه َعْقلِِه قَطُّ.

َع�زَّ َو َج�لَّ لَ�هُ  أَنَّهُ يَْكتُُب هللاُ  يَ َو ُروِ . «2
ْت َعلَْيهَا يَُدهُ َحَسنَةً  193F...»بَِعَدِد ُكلِّ َشْعَرٍة َمرَّ

5. 
» َع�ْن بَْع�ِض أَْص�َحابِنَا«وجود عبـارت  

در حــديث اول و حــذف كــل طريــق و 
در حديث دوم » روِي«رت بكارگيري عبا

 باشد. قرينة روشني بر ارسال در سند مي
:مثال ارسال خفي 

�ٍد َع��ِن « ْب�ِن َمْحبُ��وٍب َع��ْن اأَْحَم�ُد ْب��ُن ُمَحمَّ
��ِة  :قَ��الَ  7أَبِ�ي َعْب��ِد هللاِ  مَّ لَ�ْيَس بَ��ْيَن أَْه��ِل الذِّ

 .194F6»...ُمَعاقَلَةٌ 
سند مذكور در تهذيب به قرينة همين 

ــافيدر ســند و اســناد مشــابه  ــهو  ك  فقي
شـود كـه ابـن محبـوب بـا      مشخص مي

كند. اين نقل مي 7واسطه از امام صادق
 چنين آمده است: كافيسند در 

ُد ْب�ُن يَْحيَ� �ٍد َو  ىُمَحمَّ َع�ْن أَْحَم�َد ْب�ِن ُمَحمَّ
َعلِ��يُّ ْب��ُن إِْب��َراِهيَم َع��ْن أَبِي��ِه َجِميع��اً َع��ِن اْب��ِن 

ٍد َع�ْن أَ   7بِ�ي َعْب�ِد هللاِ َمْحبُوٍب َعْن أَبِي َوالَّ
 ــــــــــ
ــي، 4 ، 28و ص 15، ح 23، ص1ج، الكــافي.  كلين

 .1، ح67و ص 1، ح40و ص 33ح
ــهصــدوق، .  5 ــره الفقي ــن ال يحض ، 188، ص1، جم

، 117؛ ص77، ح38؛و نيــز: همــان، ص 571ح
ــي، 246و250ح ــام؛ طوس ــذيب االحك ، 1، جته

؛ 12، ح28؛ ص29و 25، ح33؛ ص48، ح20ص
ــو، 14، ح59ص ــار؛ همـ ، 7، ص1، جاالستبصـ
 .5، ح59؛ ص6و5ح

 .171، ص10، جتهذيب االحكام.  طوسي، 6
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�ِة ُمَعاقَلَ�ة: «قَالَ  مَّ 195F...»لَ�ْيَس بَ�ْيَن أَْه�ِل الذِّ

و  .1
اْلَحَس�ُن ْب�ُن  ىَو َروَ «آمـده اسـت:    فقيهدر 

ٍد َع�ْن أَبِ�ي َعْب�ِد هللاِ   7َمْحبُوٍب َعْن أَبِي َوالَّ
ِة ُمَعاقَلَة مَّ 196F...»قَاَل لَْيَس بَْيَن أَْهِل الذِّ

2. 
ل در خور ذكر است روايـات مرسـ  

نيز خود داراي انواع مختلفي است كـه  
اعتبار و حجيـت مرسـالت مبتنـي بـر     
آنهاست و تفصيل آن مجال ديگـري را  

197Fطلبد مي

3. 

   عيمرفوسند . 7
آن  از وسط يا آخـر است كه  يسند

 ه باشدذكر نشدنام يك راوي يا بيشتر 
هُ با الفاظي ماننـد  راوي  و ، يرْفَعـه ، َرفََع�

به رفع ، 7معص�ومال ىغ به البلُ يَ ، ينْميه
 198F4.(199F5دمايتصريح ن آن
 ــــــــــ
 .364، ص7ج، الكافي.  1
 .5309، ح 142ص، 4ج، من ال يحضره الفقيه.  2
؛ 342، ص1، جمقباس الهدايهبنگريد به: مامقاني، .  3

ــهشــهيد ثــاني،  ــالم ؛ عــاملي، 137، صالرعاي مع
، اصول الفقه االسـالمي ؛ زحيلـي،  213ص، الدين

 .474، ص1ج
ـاس  ؛ مامقـاني،  275ص، توضيح المقالكني، .  4 مقب

ــه ــم  ؛ داوري, 207، ص1، جالهداي اصــول عل
 .408، ص1, جالرجال

.  در اصطالح ديگري، برخي (از عالمـان شـيعه و   5
يـا   9بيشتر اهل سنت) حديثي را كه به پيامبر

مـي » مرفوع«نسبت داده شود،  7ام معصومام
 ) .97، صالرعايهنامند (شهيد ثاني، 

�ِد ـ  ِعدَّةٌ ِمْن أَْصَحابِنَا َع�ْن أَْحَم�َد ْب�ِن ُمَحمَّ
قَ��اَل أَِمي��ُر  :ْب��ِن َخالِ��ٍد َع��ْن أَبِي��ِه َرفََع��هُ قَ��الَ 

 ىفِ��ي َك��َالٍم لَ��هُ َخطَ��َب بِ��ِه َعلَ�� 7ُم��ؤِمنِينَ ال
بَِم�ا  أَيُّهَ�ا النَّ�اُس إَِذا َعلِْم�تُْم فَ�اْعَملُوا« :اْلِمْنبَرِ 

200F...» َعلِْمتُْم لََعلَُّكْم تَْهتَُدون

٦  . 

 . سند ضميري8
، به جـاي  آغاز آندر سندي است كه 

201Fرود. بـه كـار مـي   ضـمير  ، نام راوي

پـر   7
ــا   واضــح اســت رفــع ابهــام از ضــمير ب
شناسايي مرجع آن ميسر است. شـناخت  
مرجع ضميرِ به كار رفته در سـند گـاهي   
 جلي و روشـن و گـاه خفـي و نيازمنـد    
دقت و بررسـي اسـت. در صـورتي كـه     

 ــــــــــ
، 3، ح11و ص 6، ح 45، ص1ج، الكافي.  كليني، 6

و نيـــــز:  2، ح54، ص1؛ ج12و  11، ح13ص
ــدوق، 36، ح419، ص7، ح300ص ــن ال ؛ ص م

ـــه  ، 4؛ ج3279، ح37، ص3، جيحضـــره الفقي
، 1، جتهذيب االحكـام ؛ طوسي، 5009، ح28ص
؛ همو، 58، ح43؛ ص18، ح30؛ ص4ح، 26ص

 .7و6، ح161؛ ص5، ح11، ص1، جاالستبصار
 7ممعصـو راوي بـه اسـم   .  گفتني اسـت اگـر   7

، اشاره كرده باشد آنده با ضمير به نموتصريح ن
اطـالق  » مضـمره «نويسـان بـدان روايـت،     درايه

 :ماننـد  كنند كه آن اصطالح ديگـري اسـت؛   مي
بنگريد بـه: صـدر،   . (»قلت له«و »  َسأَْلتُه«عبارت 

ـاس  مامقاني،  ؛206ص، الدرايه نهاية ـه مقب ، الهداي
 .)100ص ،اصول الحديث ،فضلي ؛332، ص1ج

ْسنَاِد َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َسِعيٍد َعْن «مثال:  َو بِهََذا اْإلِ
ُجُل  اٍد َعْن َحِريٍز َعْن ُزَراَرةَ قَاَل قُْلُت لَهُ الرَّ َحمَّ

 ...».أَ تُوِج��ُب اْلَخْفقَ��ة يَنَ��اُم َو هُ��َو َعلَ��ى ُوُض��وءٍ 
 .1ب ،8ص ،1، جتهذيب االحكامطوسي، 
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ضمير از آغاز حديث الحق به اول سـند  
    ــي ــمير جل ــع ض ــردد، مرج ــي برگ قبل

بـه  ، سـند  از آغاز ضمير باشد، اما اگر مي
202Fبـازگردد،  پيشـين وسط سـند  

ميـان  يـا   1
خـواه   ـ  ضمير و مرجع آن فاصـله شـود  

اي در خود سند بـر مرجـع ضـمير     قرينه
رجـع  در اين صـورت، م  ـباشد يا نباشد

  ضمير خفي است.

 نمونة مرجع ضمير جلي
َعلِيُّ ْبُن إِْبَراِهيَم َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن أَبِ�ي ـ 

ُعَمْي��ٍر َع��ْن ُحَس��ْيٍن اْألَْحَمِس��يِّ َو َعْب��ِد هللاِ ْب��ِن 
إِنَّ اْلُخلُ�َق « :قَ�الَ  7ِسنَاٍن َعْن أَبِي َعْبِد هللاِ 

��ْمُس  اْلَحَس��َن يَِمي��ُث اْلَخِطيئَ��ةَ َكَم��ا تَِمي��ثُ  الشَّ
   ».اْلَجلِيدَ 

َعْن��هُ َع��ْن أَبِي��ِه َع��ِن اْب��ِن أَبِ��ي ُعَمْي��ٍر َع��ْن 
 :قَ�الَ  7ْبِن ِسنَاٍن َعْن أَبِي َعْبِد هللاِ اَعْبِد هللاِ 

يَاَر َو « اْلبِ���رُّ َو ُحْس���ُن اْلُخلُ���ِق يَْعُم���َراِن ال���دِّ
 ْب�نِ  َعْن َعلِ�يِّ . يعني: 203F۲»يَِزيَداِن فِي اْألَْعَمارِ 

 ــــــــــ
د كه ضمير آن بـه وسـط سـند    اسناين گونه ادر .  1

است؛  صورت گرفتههم گردد، تعليق  ميبر يقبل
قسمت نخسـت آن بـه اعتمـاد سـند قبـل      زيرا 

 حذف شده است.
ــي، .  2 ــافيكلين ــز:  8و  7؛ ح100، ص2، جالك و ني

ـه  من ال يحضـره صدوق،  ؛ 7، ح8، ص1، جالفقي
تهذيب ؛ طوسي، 433، ح156؛ ص97، ح48ص

ــام ـ ـ ؛ 73، ح47؛ ص65، ح45، ص1، جاالحكـ
ــو، 19، ح62ص ، 13، ص1، جاالستبصــار؛ هم
، 74؛ ص3، ح139؛ ص2، ح114؛ ص4و3ح
 . 8و 6ح

 ....يَم َعْن أَبِيهِ إِْبَراهِ 

 نمونة مرجع ضمير خفي
ُد ْبُن يَْحيَ  ٍد َع�ِن  ىُمَحمَّ َعْن أَْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

�اِد ْب�ِن ِعيَس� َع�ِن  ىاْلُحَسْيِن ْبِن َسِعيٍد َعْن َحمَّ
ْختَاِر َع��ِن اْلُحَس��ْيِن ْب��ِن َعْب��ِد ـُ اْلُحَس��ْيِن ْب��ِن اْلم��

  ....7هللاِ قَاَل قُْلُت ِألَبِي َعْبِد هللاِ 
اِد ْبِن ِعيسَ  َعِن اْلُحَس�ْيِن  ىَو َعْنهُ َعْن َحمَّ

204F...ْبِن اْلُمْختَاِر َعِن اْلُحَسْيِن ْبِن َعْبِد هللا

3. 
َع�ْن  ]اْلُحَس�ْيِن ْب�ِن َس�ِعيدٍ [ َو َعْن�هُ يعني: 

اد .... بازسازي شدة آن عبـارت اسـت   َحمَّ
 از:

��ُد ْب��ُن يَْحيَ�� ��دٍ  ىُمَحمَّ  َع��ْن أَْحَم��َد ْب��ِن ُمَحمَّ
(ضـمير)   َع�ِن اْلُحَس�ْيِن ْب�ِن َس�ِعيدٍ تعليق)، (

اِد ْبِن ِعيسَ   ....ىَعْن َحمَّ
روايت حسين بن سعيد از حماد بـن  

ــ  و اســناد مشــابه،  يعيسـي، در ســند قبل
رجع ضمير حسين بن مي است كه ا هنيقر

205Fاستسعيد 

4. 

  اي . سند اشاره9
از  بخشـي تمـام يـا   سندي است كـه  

حـذف و  ، لاسناد قب يه برتكا آغاز سند ب

 ــــــــــ
 .7، ح239، ص6ج، الكافيكليني، .  3
ــان.  4 ؛ 4، ح269و ص 4، ح186، ص1، جهمـــــ

؛ 5ح، 299؛ ص1، ح272؛ ص5، ح271ص
 ،3ج ؛7و  6، ح490، ص6؛ ج3، ح391ص
 .403ص  ،4ج ؛6، ح402ص
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 بدان اشـاره  »بهذا االسناد« مانندبا عبارتي 
 .گردد

 ل (حذف تمام سند) :او مثال
��ٍد  ِع��دَّةٌ ِم��ْن أَْص��َحابِنَا َع��ْن أَْحَم��َد ْب��ِن ُمَحمَّ
�دٍ  �اٍل َع�ْن أَبِ�ي َجِميلَ�ةَ َع�ْن ُمَحمَّ  َعِن اْب�ِن فَضَّ

َم���ْن « :قَ���الَ  7اْلَحلَبِ���يِّ َع���ْن أَبِ���ي َعْب���ِد هللاِ 
ْسلِِميَن قي�َد ِش��ْبٍر فَقَ�ْد َخلَ��َع ـُ َماَع�ةَ اْلم��فَ�اَرَق جَ 

ْسَالِم ِمْن ُعنُقِهِ   .»ِرْبقَةَ اْإلِ
ْسنَاِد َعْن أَبِي َعْبِد هللاِ    :قَال 7َو بِهََذا اْإلِ

206F...»ْسلِِميَن وـُ َمْن فَاَرَق َجَماَعةَ اْلم«

1. 
ــارت  ــند دوم »به��ذا االس��ناد«عب  در س

ةٌ ِم�ْن ِع�دَّ يعن�ي: به سـند قبـل دارد؛    اشاره
���ٍد َع���ِن اْب���ِن  أَْص���َحابِنَا َع���ْن أَْحَم���َد ْب���ِن ُمَحمَّ

��دٍ  ��اٍل َع��ْن أَبِ��ي َجِميلَ��ةَ َع��ْن ُمَحمَّ اْلَحلَبِ��يِّ  فَضَّ
 :....قَالَ  7َعْن أَبِي َعْبِد هللاِ 

  دوم (حذف قسمتي از سند): مثال
���ُد ْب���ُن إِْس���َماِعيَل َع���ِن اْلفَْض���ِل ْب���ِن  ُمَحمَّ

بِ��ي ُعَمْي��ٍر َع��ْن ِهَش��اِم ْب��ِن َش��اَذاَن َع��ِن اْب��ِن أَ 
قَ���اَل  7اْلَحَك���ِم َو َغْي���ِرِه َع���ْن أَبِ���ي َعْب���ِد هللاِ 

أَيُّهَا النَّ�اُس َم�ا « :فَقَالَ  یبِِمنً  9َخطََب النَّبِيُّ 
   ..».َجاَءُكْم َعنِّي يَُوافُِق ِكتَاَب هللاِ فَأَنَا قُْلتُهُ.

ْس�نَاِد َع�ِن اْب�ِن أَبِ�ي ُعَمْي�رٍ  َع�ْن  َو بِهََذا اْإلِ
 7بَْعِض أَْصَحابِِه قَ�اَل َس�ِمْعُت أَبَ�ا َعْب�ِد هللاِ 

َم�����ْن َخ�����الََف ِكتَ�����اَب هللاِ َو ُس�����نَّةَ « :يَقُ�����ولُ 
دٍ   .207F2»فَقَْد َكفَرَ  9ُمَحمَّ

 ــــــــــ
 .5و  4، ح405، ص1، جالكافيكليني، .  1
. و 4و  3، ح35؛ ص6و 5، ح70-69همــان، ص.  2

، 183، ص2، جمن ال يحضره الفقيهنيز: صـدوق،  
تهــذيب ؛ طوســي، 2101، ح188؛ ص2084ح

؛ 11و 10و 9، ح7؛ ص5، ح6، ص1، جاالحكام
ــار؛ همــو، 13، ح28؛ ص59، ح23ص ، االستبص
 .2، ح17؛ ص2، ح10؛ ص10، ح9، ص1ج

�ُد ْب�ُن إِْس�َماِعيَل َع�ِن اْلفَْض�ِل يعني:  ُمَحمَّ
 .... ْبِن َشاَذاَن َعِن اْبِن أَبِي ُعَمْيرٍ 

  . سند تذييلي10
يـك  نقـل  در پايـان   كـه سندي است 

ديگـر همـان    بيـان سـند  به تنها روايت، 
و » مثلـه « عبـارت بـا  پردازد و  روايت مي

ــن دو را نشــان  اتحــاد »نحــوه« ــي اي متن
سند كامالً  گاه اسنادگونه در ايندهد.  مي

تنها قسمت مخـتص سـند   مستقل و گاه 
 الفاظي ماننـد و با آيد  روايت مي در ذيل

آخـر سـند بـا     به اتحـاد  »نحوه«و » مثله«
 شود.  سند اصلي اشاره مي

 نمونة اول (ذكر سند مستقل) :
�ٍد َع�ْن َس�ْهِل ْب�ِن ِزيَ�اٍد َع�ْن  َعلِيُّ ْب�ُن ُمَحمَّ

ٍد اْألَْش�َعِريِّ َع�ْن َعْب�ِد هللاِ ْب�ِن اَجْعفَِر  ْبِن ُمَحمَّ
 :قَ��الَ  7َمْيُم��وٍن اْلقَ��دَّاِح َع��ْن أَبِ��ي َعْب��ِد هللاِ 

ْلِعْل���َم َعلَْي���ِه قُْف���ٌل َو ِمْفتَاُح���هُ َذا اإِنَّ ٰه���« :قَ���الَ 
 ».ْسأَلَةُ ـَ اْلم

َعلِ�يُّ ْب��ُن إِْب��َراِهيَم َع�ْن أَبِي��ِه َع��ِن النَّ��ْوفَلِيِّ 
 .208F۳ ِمْثلَه 7َعِن السَُّكونِيِّ َعْن أَبِي َعْبِد هللاِ 

 نمونة دوم (آوردن قسمتي از سند) :
 ــــــــــ
؛ و نيـز: همـان،   3، ح40، ص1، جالكافيكليني، .  3

، من ال يحضره الفقيه؛ صدوق، 5، ح503، ص3ج
؛ 3700، ح186؛ ص3438، ح115، ص3ج

؛ 21، ح123، ص1، جتهـذيب االحكـام  طوسي، 
؛ همــــــو،  67و66، ح206؛ ص66، ح136ص

؛ 2، ح295؛ ص4و3ح ،167، ص1، جاالستبصار
ــاملي،  ــر ع ــيعهح ــائل الش ، 169، ص19، جوس

 .24373ح
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���ُد ْب���ُن يَْحيَ���  ىأَْحَم���ُد ْب���ُن إِْدِري���َس َو ُمَحمَّ
��ِد ْب��ِن جَ  ��ٍد َع��ْن ُمَحمَّ ِميع��اً َع��ْن أَْحَم��َد ْب��ِن ُمَحمَّ

��ِد ْب��ِن ِس��نَاٍن َع��ْن  ىِعيَس�� ْب��ِن ُعبَْي��ٍد َع��ْن ُمَحمَّ
 :قَ�الَ  7◌ِ َحْمَزةَ ْبِن الطَّيَّاِر َعْن أَبِي َعْبِد هللا

��ةَ َعلَ��«  ىلَ��ْو بَقِ��َي اْثنَ��اِن لََك��اَن أََح��ُدهَُما اْلُحجَّ
 ».  َصاِحبِهِ 

ُد ْبُن ا ْلَحَسِن َعْن َسْهِل ْبِن ِزيَاٍد َع�ْن ُمَحمَّ
ِد ْبِن ِعيسَ  �ُد ْب�ُن  . يعنـي: 209F۱»ِمْثلَ�هُ  یُمَحمَّ ُمَحمَّ

��ِد ْب��ِن  اْلَحَس��ِن َع��ْن َس��ْهِل ْب��ِن ِزيَ��اٍد َع��ْن ُمَحمَّ
�ِد ْب�ِن ِس�نَاٍن َع�ْن َحْم�َزةَ ْب�ِن  ىِعيسَ  َع�ْن ُمَحمَّ

 .... قَالَ  7الطَّيَّاِر َعْن أَبِي َعْبِد هللاِ 
ر ذكر است كـه در يـك سـند    در خو

ـ  از اسـناد جمـع    هممكن است چند گون
شده باشد؛ يعني عالوه بر تعليـق در آن،  
تحويل هم رخ دهد يا تحويل همـراه بـا   

، يسـند ضـمير  عطف عادي باشد و يـا  
210Fباشد داراي تحويل

2. 

 سخن پاياني
ّثان و صاحبان كتب اربعـه   شيوة محد

حديثي در گزارش سـند يـا اختصـار آن    
ن است؛ مثال گاه متن حـديثي را  گوناگو

كه با دو يا چند سند نقل شده است، بـه  
كننـد. از   اي خاص يكجا روايت مي گونه

 ــــــــــ
 .2، ح180، ص1، جالكافيكليني، .  1
، 7ج، الكـافي كلينـي،  براي نمونـه، بنگريـد بـه:    .  2

؛ 3و 2، 1، ح536، ص5ج؛ 3و 2، ح98ص
؛ 110، ح100، ص1، جتهذيب االحكـام طوسي، 

 .2، ح6، ص6، ح26ص

ــن ــند،   اي ــابي س ــل از ارزي ــد قب رو، باي
 بازسازي الزم در مورد آن صورت گيرد.

متداول   اين نوشتار به بررسي ده گونه
اسناد در كتب اربعـه حـديثي بـه همـراه     

انـد   داخته كه عبـارت هاي متعدد پر نمونه
كامل (عـادي) ؛ عطـف عـادي؛     سنداز: 

؛  تعليقــي؛ يترديــد عطــف؛ تحــويلي
؛ اي اشــارهمرفــوعي؛ ضــميري؛  ارســالي؛

هاي مـذكور   . آشنايي الزم با گونهتذييلي
مشكل شناسايي سند را حل و بازسـازي  

 نمايد. و ارزيابي سند را تسهيل مي

 منابع
 .قرآن كريم .1
(مقدمـه) ،   ؛لدونتاريخ ابن خ ؛ابن خلدون .2

 الطبعـة و سهيل زكار،  هخليل شحادتحقيق 
 .تا ، بيالفكر ، بيروت: دارهالثاني

شـرف اصـحاب   بغدادي، احمد بن علـي؛   .3
؛ تحقيق محمد سعيد خطي اوغلي، الحديث

 .تا ، بيالنبوية السنةجا: دار احياء  بي
ــة، ابــوبكر؛ بكــري دميــاطي .4 ــالبين إعان ؛ الط

 .م 1997 / ق1418 ،بيروت: دار الفكر
؛ تهـران:  علل الحـديث  ؛محمدباقر ،بهبودي .5

 ش.1378سنا، 
قـم:  ؛ حـاوي االقـوال   ي؛عبـدالنب  ي،جزائر .6

 ق.1418، الهداية ةمؤسس



 1390 تابستان - 111شمارة  90

كشـف   ؛مصطفي بن عبداهللا ،حاجي خليفه .7
بيـروت:   ؛الفنون الظنون عن اسامي الكتب و

 ق. 1402 الفكر، دار
 درايةرسائل في  ؛أبوالفضـل ، حافظيان بابلي .8

 .ش1382، ر الحديثدا ؛الحديث
ــائل  ؛محمــد بــن حســن ،عــاملي حــرّ .9 وس

ــيع ــ الطبعــة ؛هالش ــم: هالثالث آل  ةمؤسســ، ق
  ق. 1416 ،:البيت

؛ في طلب الحـديث  الرحلةخطيب بغدادي؛  .10
دار الكتـب   بيروت:، تحقيق نور الدين عتر

 ق.1395، العلمية
؛ معجـم رجـال الحـديث   ، ابوالقاسم؛ خويي .11

ــراء   ــروت: دارالزه ــوم، بي ــاپ س ، 3چ
 ق.1403

؛ تقريـر:  اصول علم الرجـال داوري، مسلم؛  .12
، الثانيـة  الطبعـة محمد علي صالح المعلـم،  

 ق.1426المحبين،  مؤسسة
تهران:  ؛االسالمي اصول الفقه ه؛وهب ،زحيلي .13

 ش.1375 احسان، دار
اصول الحديث و احكامـه   ؛جعفر ،سبحاني .14

ــ  ــم الدراي ــي عل ــم:  ؛هف ــام  ةمؤسســق االم
 ق.1414، 7الصادق

ـراوي   ؛ل الـدين جـال   ،سـيوطي  .15 ـدريب ال  ؛ت
قـاهره: دار  عبدالوهاب عبداللطيف، تحقيق 

 .تا الكتب، بي
ـ  ؛الـدين  زين، شهيد ثاني (عاملي)  .16  ؛ةالرعاي

الثانيـه، قـم:    الطبعـة بقّـال،  حسـين   تحقيق
 .ق1413 المرعشي النجفي، مكتبة

 ؛علوم الحـديث و مصـطلحه   ؛صبحي صالح .17
 ، قـم: منشـورات الرضـي،   هالخامسـ  الطبعة
 ش.1363

ماجـد  تحقيـق   ؛هالدراي نهاية؛ حسن، صدر .18
 .تا ، بينشر المشعر ، قم:الغرباوي

مـن اليحضـره    ؛محمـد بـن علـي   ، صدوق .19
الكتـب   ، تهـران: دار هالخامس الطبعة ؛الفقيه

 ق.1410االسالميه، 
تهـران:   ؛جامع المقـال  ؛فخرالدين ،طريحي .20

 .تا ، بيكتابفروشي جعفري تبريزي
حسن   ؛االستبصار، محمد بن حسن؛ طوسي .21

 موسوي خرسان، چاپ چهارم، تهـران: دار 
 ش.1363 الكتب االسالميه،

حسـن   ؛تهذيب االحكام ــــــــــــــــ ؛  .22
 ، تهران: دارهالرابع الطبعةموسوي خرسان، 
 ش.1365 الكتب االسالميه،

جـواد  تحقيق  ؛الفهرست ـــــــــــــــ ؛ .23
 ق.1417،  ، قمالفقاهةنشر  مؤسسة ،القيومي

بـن   حسـن  ) ،شـهيد الثـاني  ابـن ال عاملي ( .24
ـدين  الـدين؛   زين قـم: انتشـارات    ؛معـالم ال
 ش.1365 مدرسين، ةجامع

ــول ؛ حســين بــن عبدالصــمد ،عــاملي .25 وص
ــار   ــول االخب ــي اص ــار ال ــق  ؛االخي تحقي

 اي، قم: مجمع ذخـائر  كمره عبداللطيف كوه
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 ق.1401 االسالميه،
ــوم  ؛نورالــدين ،عتــر .26 ــي عل ــد ف ــنهج النق م

 دارالفكـر،  :دمشـق ، هالثالثـ  الطبعة ؛الحديث
 ق. 1418

قـم:   ؛اصـول الحـديث   ؛عبدالهادي ،فضلي .27
 ق. 1416 القري، ام ةمؤسس

ــمي .28 ــال  ،قاس ــد جم ــدين؛ محم قواعــد  ال
 .تا ، بيالكتب العلميه بيروت: دار ؛التحديث

تهـران:   ؛هالقوانين المحكم؛ ابوالقاسـم ، قمي .29
 .تا ه، بيالحجري الطبعة

چـاپ   ؛الكـافي  ؛محمد بن يعقـوب  ،كليني .30
 .1363ه، الكتب االسالمي م، تهران: دارپنج

وضـيح المقـال فـي علـم     ت ؛مال علي ،كني .31
تحقيق محمد حسين مولـوي، دار  ؛ الرجال

 ش.1379 ق /1421 ،الحديث

ــدراني .32 ــالح ،مازن ــول   ؛محمدص ــرح اص ش
عالمــه ، تحقيــق و تعليــق  2ج ؛الكــافي
، بيروت: دار احياء التراث العربـي،  شعراني
 ق. 1421

ـة مقبـاس   ؛عبداهللا ،مامقاني .33 تحقيـق   ؛الهداي
آل  مؤسســة ،محمــد رضــا المامقــاني، قــم

 ق.1411، :البيت
 الطبعـة  ؛بحـاراالنوار ؛ محمـدباقر ، مجلسي .34

العربـي،   ، بيروت: دار احيـاء التـراث  ثهالثال
 ق. 1403

تهران:  ؛تاريخ حديث ؛كاظم ،چي مدير شانه .35
  ش.1377 سمت،

؛ قم: الرواشح السماويهميرداماد، محمدباقر؛  .36
 ش.1380حديث، دار ال

 النور. ةدراينرم افزار  .37
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