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چکیده

با توجه به آسیبپذیربودن احادیث ،استفاده از این گنجینۀ پربها نیازمند
مقدماتی است .یكی از این مقدمات ،شناسایی آسیبهاست؛ بدان منظور که
حدیثپژوه پیامدهاي نامطلوب آنها را درحوزۀ فهم حدیث ازمیان ببرد.
یكی از آسیبهاي عارض بر احادیث ،ادراج در متن آنها ،یعنی آمیختن
کالم راوي با سخنان معصوم (ع) است .از آنجا که گاه اندک تغییري در
حدیث ،ما را در رسیدن به مقصود اصلی معصوم (ع) ناکام میگذارد و
اختالف دیدگاه را درپی دارد ،توجه به آسیب ادراج متنی ،اهمیت بسیار
دارد .در این نوشتار ،با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی ،به این نتیجه
رسیدهایم که در فرض علم به ادراج ،این پدیده ،از تمسک به ظهور بدوي
حدیث جلوگیري میکند و در فرض شک ،اصل عدم با پشتوانۀ سیرۀ عقال،
بر الغاي هرگونه احتمال خالف ظاهر ،حاکم است.
واژههای کلیدی :ادراج در متن حدیث ،حدیث مُدْرَج ،پیامدهاي
ادراج.

 .1استادیار دانشگاه علوم اسالمی رضوي sad.delbari@gmail.com
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 .بیان مسئله
خداوند متعال تبیین و تفسیر کالمش را در قرآن ،به سنّت پیامبر (ص) واگذار کرده است« :وَ أَنْزَلْنَا

إِلَيكَ الّذِكْرَ لِتُبَينَ لِلنَاسِ مَا نُزِلَ إِلَيهِمْ وَ لَعَلَهُمْ يتَفَّكَرُونَ » (قرآن ،نحل )44 :و پیامبر (ص) نیز سنّت را
همانند قرآن دانسته است« :إِنِي قَدْأُوتِيتُ الْقُرْآنَ و مِثلَه مَعَه» (ابنحنبل ،بیتا191 /4 :؛ مراغی ،بیتا:
113 /14؛ شوکانی1414 ،ق191 /1 :؛ قاسمی1413 ،ق )917 /4 :؛ ولی سوگمَندانه ،این میراث
گرانقدر احادیث ،برخالف قرینش (مجلسی1414 ،ق191 /19 :؛ صدوق1931 ،ق ،)191 /1 :از
تحریف ،وضع ،تعارض ،نقلبهمعنا ،تصحیف ،ادراج در متن و ...مصون نمانده است؛ از این روي،
از همان آغاز صدور حدیث ،اندیشهوران مسلمان ،در کشف و شناسایی مقصود معصوم
کوشیدهاند .آنان معتقدند دستیابی به زالل نصوص دینی ،بدون ارزیابی سندي و محتوایی ،میسّر
نیست و استفادۀ قانونمند از سنّت -که درقالب هزاران حدیث ،در کتابهاي متعدد روایی گزارش
شده است -مانند هر پدیدۀ دیگر ،به وجود برخی شرایط و نبودِ بعضی موانع نیاز دارد؛ به دیگر
سخن ,هر حدیثشناس و دینپژوهی که درصدد بهرهگیري از آموزههاي ارزشمند پیامبر (ص) و
اهلبیت (ع) برآید ،براي استفادۀ درست از حدیث باید دو مرحلۀ اساسی را پشتسر گذارد :یكی
روششناسی فهم حدیث و دیگري آسیبشناسی این حوزه.
در مرحلۀ نخست ،حدیثپژوه ،شرایطی ایجابی را فراهم میکند که در فهم عمیق و درست
حدیث ،مؤثر است و در مرحلۀ دوم میکوشد تا آفتها ،مشكالت و موانع فهم حدیث را شناسایی
کند ،براي آنها چارهاي بیندیشد و اثرشان را در کشف مقصود معصوم ازمیان ببرد .این مرحله ،در
دستیابی به روایتهاي صحیح و سره از ناسره و کنارگذاشتن روایتهاي ساختگی و بیاساس،
نقشی مهم دارد.
سخن معصوم (ع) باوجود داشتن جایگاهی واال ،درطول تاریخ ،دچار برخی آسیبها و آفتها
شده است که خود بر سه قسماند:
 .1و ما این ذکر [قرآن] را بهسوي تو فرود آوردیم تا براي مردم ،آنچه را بهسوي ایشان نازل شده است ،توضیح دهی ،و امید که
آنان بیندیشند.
 .1در نقل دیگري آمده است« :قال“ :أوتيتُ القرآنَ و ما يعدله”» (مالصدرا1911 ،ش.)171 /4 :
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الف) موانع بیرونی مانند تقطیع و تصحیف؛
ب) موانع درونی مانند تقیه و نسخ؛
ج) موانع حدیثپژوه در فهم حدیث مانند جمود ،تعصب و. ...
در اینجا ،ضمن تأکید بر جایگاه واالي حدیث ،یكی از آسیبهاي فهم حدیث را ذکر میکنیم
تا با شناسایی دقیق مشكل ،حل آن ،آسان شود .درمیان جوامع حدیثی ،پدیدۀ ادراج در کتابهاي
من الیحضره الفقیه و التهذیب ،قابل توجه است (کنی1411 ،ق139 :؛ عاملی1411 ،ق 111 :و
 .)134شیخ صدوق در مواردي از من الیحضره الفقیه ،بیان خود را با متن روایت آمیخته (وحید،
1414ق )939 /1 :و عالمه شوشتري دربارۀ این مسئله نوشته است« :عادت مرحوم صدوق ،زیادي

خلط عباراتش با روایت است» (شوشتري1411 ،ق .)993 /1 :پدر شیخ بهایی دربارۀ تهذیب گفته
است« :در برخی از احادیث تهذیب ،این اشتباه رخ داده که با کالم مقنعه ویا کالم خود شیخ خلط شده و

ما با زحمت و بررسی فراوان ،مواردي از آن را تشخیص دادهایم» (عاملی1411 ،ق.)134 :
با توجه به وقوع ادراج در جوامع حدیثی ،براي آشنایی با این پدیده و کیفیت تعامل با احادیث
مُدرَج و درنهایت ،فهم درست آنها ،در نوشتار حاضر ،ادراج در متن حدیث ،انواع ،عوامل و
پیامدهاي آن را بررسی کردهایم.
 .درآمد
در این بخش ،به مباحث ذیل میپردازیم:
 . -مفهومشناسی ادراج

«ادراج» درلغت ،مصدر باب «اِفعال» از مادۀ «درج» به معناي داخلکردن در چیزي و درآمیختهشدن
است (ابنمنظور1411 ،ق113 /1 :؛ ابناثیر جزري1914 ،ش .)111 /1 :ادراج در متن حدیث،
بهمعناي درآمیختهشدن کالم راوي یا محدث با سخنان معصوم (ع) است و درایهنویسان به اینگونه
حدیث ،حدیث مُدْرَج گویند؛ یعنی حدیثی که راوي ،کالم خود یا کالم بعضی راویان را در متن
آن داخل کند و بدین صورت ،کالم وي با سخن معصوم (ع) اشتباه شود؛ چه این عمل براي شرح
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حدیث صورت گیرد وچه براي استشهاد به آن یا تبیین واژهاي از آن (مامقانی1411 ،ق111 /1 :؛
شهرزوري1411 ،ق74 :؛ صدر ،بیتا134 :؛ عاملی1411 ،ق114 :؛ میرداماد1931 ،ش ،111 :ر 97؛
سیوطی ،بیتا113 /1 :؛ سبحانی1414 ،ق71 :؛ عتر1413 ،ق.)493 :
شهید ثانی درتعریف حدیث مُدرَج نوشته است« :هو ما أُدرِجَ فيه كالمُ بعضِ الرواي ،فيُظَنُ لّذلكَ

أنّه مِنه؛ اي من الحديث» (شهید ثانی1419 ،ق)114 :؛ یعنی :روایتی است که کالم بعضی از راویان
در ضمن آن درج شده باشد؛ به گونهاي که گمان شود جزء کالم معصوم است.
شیخ بهایی دربارۀ حدیث مُدْرَج گفته است« :اگر کالم راوي با حدیث مخلوط شود؛ به گونهاي که
جزء روایت بهحساب آید یا روایاتی که در اسناد و متن ،مختلفاند ،در یک روایت ذکر گردد ،آن

حدیث ،مدرج خواهد بود» (شیخ بهایی1417 ،ق ،3 :بیتا.)1 :
پدر شیخ بهایی در وصولاالخیار نوشته است:
ادراج ،آن است که راوي هنگام نقل روایت ،سخنی را از خود یا دیگري ،درتوضیح یا الحاق
آن بیفزاید؛ نه بهعنوان بخشی از روایت؛ لكن راویان بعد ،این بخش اضافی را جزئی از روایت

شمرده و بهعنوان کالم معصوم (ع) نقل نمایند (عاملی1411 ،ق.)111 :
صبحی دربارۀ حدیث مدرج نوشته است« :حدیثی که زیادتی در متن یا سند که در اصل آن حدیث

نیست ،شناسایی شود» (صبحی1919 ،ش.)111 :
روشن است که تشخیص متن اصلی حدیث از سخن مدرج ،به دقت و بررسی کامل نیاز دارد و
کار حدیثشناسان تواناست(.عاملی1411 ،ق111 :؛ میرداماد1931 ،ش.)111 :
 . -پیشینة ادراج

شیعیان کتابی مستقل دربارۀ ادراج تدوین نكردهاند؛ اما در برخی کتابها مانند االخبارالدخیله و
عللالحدیث ،فصلهایی را به جمعآوري نمونههایی از این حوزه اختصاص دادهاند .درمیان عالمان

اهل سنّت ،خطیب بغدادي کتابی مستقل را در این حوزه باعنوان الفصل للوصل المُدْرَج فی النقل
نگاشته و در آن 111 ،روایت مُدرَج را با تكیه بر دیگر روایتها معالجه کرده است؛ همچنین
ابنحجر عسقالنی کتاب تقریبالمنهج بترتیبالمدرج را در این حوزه نوشته و سپس سیوطی آن را
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بانام المَدرج الی المُدرَج ،دربارۀ ادراج متنی تلخیص کرده است (خطیب بغدادي1413 ،ق91 :؛
نفیسی1937 ،ش.)113 :
 . -3انواع ادراج

ادراج را از چند جهت بدین شرح میتوان تقسیم کرد:
 . -3-ازنظر محل وقوع

ادراج در متن ،گاه در آغاز یا وسط حدیث و معموالً در قسمت پایانی آن رخ میدهد (صدر،
بیتا131 :؛ خطیب بغدادي1413 ،ق)19 :؛ بنابراین ،ادراج بر سه نوع تقسیم میشود:
الف) ادراج در آغاز حدیث :اینگونه ادراج ،بسیار اندک است؛ مانند :نمونهاي که ذکر شد
(خطیب بغدادي1413 ،ق)19 :؛ «عن النبي (ص) أنه قال“ :أسبِغُوا الوضوء ويلٌ لألعقابٍ مِن النارِ”»
(سجستانی1411 ،ق91 /1 :؛ ترمذي1419 ،ق91 /1 :؛ نسایی1943 ،ق77 /1 :؛ ابنماجه ،بیتا/1 :
114؛ بخاري1411 ،ق :وضوء باب 13؛ نیشابوري ،بیتا191 /1 :؛ طبري1411 ،ق31 /1 :؛ بیهقی،
بیتا)117 /1 :؛ یعنی :از پیامبر (ص) روایت شده است که فرمود« :وضو را شاداب بگیرید! واي

ازبراي آخر قدمها از آتش!».
فقیهان اهل سنّت با استناد به این حدیث ،بر وجوب شستن پا در وضو فتوا دادهاند (بیهقی ،بیتا
الف .)13 /1 :آنان دو فراز را با هم مرتبط دانسته و نیز واژۀ «اعقاب» را بهمعناي پاشنۀ پا تعبیر کرده
و گفتهاند« :اگر ترک شستن پاشنۀ پا در وضو روا میبود ،بر آن تهدید نمیشد».
برخی حدیثپژوهان این حدیث را مدرج دانسته و گفتهاند پیامبر (ص) اینگونه نفرموده است؛
بلكه ارتباط صدر با ذیل حدیث ،برداشت شخصی ابوهریره یا عایشه است؛ گرچه هریک از دو
فراز ،به طور مستقل نقل شده باشد .قرینۀ آن ،روایتهایی است که بدون «أسبغوا الوضوء» وارد شده
است و نقل ذیل نیز بر آن داللت میکند (خطیب بغدادي1413 ،ق113 :؛ صبحی1919 ،ش111 :؛
ابوریه ،بیتا141 :؛ شهرستانی1411 ،ق113 /1 :؛ حافظیان بابلی1931 ،ش.)113 /1 :
نمونۀ دیگر« :قال“ :سمعتُ أباهريرة و كانَ يمُرُ بِنا و الناسُ يَتَوَضّؤُونَ مِن المطهرة قال :أسبِغُوا الوضُوءَ؛
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فإنَ أبالقاسمِ (ص) قالَ :وَيلٌ لِألعقابِ مِن النارِ”» (ابنحنبل ،بیتا433 /1 :؛ بخاري1411 ،ق43 /1 :؛
نیشابوري ،بیتا191 /1 :؛ ترمذي1419 ،ق13 /1 :؛ بیهقی ،بیتا الف.)13 /1 :
در فراز دوم روایت ،یعنی «وَيْلٌ لِألعقابِ مِنَ النّارِ» (بخاري1411 ،ق ،11 /1 :ح 111؛ نیشابوري،
بیتا191 /1 :؛ ترمذي1419 ،ق13 /1 :؛ بیهقی ،بیتا الف ،)13 /1 :حتی اگر از پیامبر اکرم (ص)
هم به طور مستقل روایت شده باشد ،واژۀ «أَعْقاب» بهمعناي «فرزندان» است؛ نه پاشنۀ پا؛ زیرا
«أَعْقاب» جمع «عقب» است با دو معناي لغوي :یكی «پاشنۀ پا» و دیگري «فرزندان» (ابنمنظور،
1411ق .)119 /1 :ظهور این روایت به این قرینه که کلمۀ «ويل» معموالً به افراد نسبت داده میشود
و نیز «اعقاب» بهمعناي «پاشنۀ پا» ،به مضافالیه (عَقِبُ القَدَم) نیاز دارد ،بهمعناي «اوالد» است ،بار
معنایی آیۀ «يا أَيُهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَّكُمْ وَ أَهْليّكُمْ ناراً( »...قرآن ،تحریم )1 :را به مخاطب منتقل
میکند و همانند حدیث «وَيْلٌ لِأَطْفَالِ آخِرِالزَمَانِ مِنْ آبَائِهِمْ» (نوري1413 ،ق )114 /11 :است؛
بنابراین ،معنا با وضو ارتباطی ندارد (کراجكی1411 ،ق111 /1 :؛ مجلسی1414 ،ق.)171 /14 :
در این خبر ،از مسح یا شستن سخنی گفته نشده است تا دربارۀ آن حكم شود و نامی هم از
وضو نیست تا بتوان آن را دلیلی بر این مسئله دانست .تنها گفته شده است «واي بر پاشنهها از
آتش!» .برخی گفتهاند پیامبر (ص) مردي را دید که آخر قدمهاي خود را نشسته است و دربارۀ او
فرمود« :واي ازبراي آخر قدمها از آتش!» (شهرستانی1411 ،ق 47 /1 :و .)113
در پاسخ به این گروه میتوان گفت در این تعبیر هم ذکري از وضو نیست و احتمال دارد این
عبارت دربارۀ طهارت و حتی وضو باشد؛ ولی برخی عربها عادت داشتند پابرهنه راه بروند،
هنگامیکه پاشنۀ پایشان ترک میخورد ،با ادرار ،آن را درمان میکردند و پیشاز وضو ،پاهایشان
را نمیشستند و از آثار نجس پاک نمیکردند؛ بنابراین ،پیامبر (ص) با این سخن ،آنها را بیم داده
است (کراجكی1411 ،ق111 /1 :؛ مجلسی1414 ،ق171 /14 :؛ سید شرفالدین ،بیتا.)31 :
ب) ادراج درمیان حدیث :این حالت ،بهندرت اتفاق افتاده است .امام باقر (ع) فرمودهاند« :إِنَ

أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ (ع) حَلَلَهُمْ مِنَ الْخُمُسِ يَعْنِي الّشِيعَةَ لِيَطِيبَ مَوْلِدُهُم» (صدوق ،بیتا977 /1 :؛ مجلسی،
 .1اي کسانی که ایمان آوردهاید! خود و خانوادۀ خویش را از آتشی که هیزم آن ،انسانها و سنگهاست ،نگه دارید.
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1414ق131 /39 :؛ حرّ عاملی1411 ،ق111 /3 :؛ مجلسی اول1411 ،ق .)191 /9 :همان گونه که از
این روایت برمیآید ،امیرالمؤمنین (ع) ایشان (شیعه) را ازناحیۀ خمس ،در حلیّت قرار دادند تا
والدتشان پاکیزه باشد.
برخی محققان معتقدند جملۀ «يَعْنِي الّشِيعَةَ» که تفسیري براي ضمیر موجود در «حَلَلَهُمْ» است،
سخن یكی راویان است که براي رفع اجمال آورده است (بروجردي ،بیتا.)111 :
ج) ادراج در پایان حدیث :این حالت ،عبارت از آن است که کالمی در آخر روایت ،بدان
ملحق شود و معموالً ادراج بدین صورت روي میدهد؛ مثالً زراره گفته است:
به امام باقر (ع) گفتم« :نماز جمعه بر چند نفر واجب است؟»؛ آن حضرت (ع) فرمود« :تَجِبُ
عَلَي سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ لِأَقَلَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ

سَبْعَةٌ وَ لَمْيَخَافُوا أَمَهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُم» (صدوق1411 ،ق411 /1 :؛ حرّ عاملی1411 ،ق/7 :
 91و .)911
یعنی :با اجتماع هفت نفر از مسلمانان ،نماز جمعه واجب میشود و براي کمتر از پنج نفر از
مسلمانان که یكی از آنان امام باشد ،نماز جمعه تشكیل نمیشود؛ پس اگر هفت نفر جمع شوند و
ترس [از مخالفان] نداشته باشند ،بعضی از ایشان دیگران را امامت میکند و براي آنان خطبه
میخواند.
دربارۀ بخش پایانی حدیث ،مورد اختالفنظري بدین شرح وجود دارد که آیا این بخش ،جزء
روایت است یا از کالم صدوق .بیشتر عالمان ،این بخش را قسمتی از روایت دانستهاند؛ ولی برخی
مانند بحرالعلوم (عاملی1413 ،ق )144 /3 :و آیتاهلل بروجردي (صدوق1411 ،ق،411 /1 :
پانوشت) معتقدند از جایی که عبارت «فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ» گفته شده ،جزء سخنان شیخ صدوق است
(عاملی1413 ،ق913 /3 :؛ نراقی1411 ،ق11 /1 :؛ منتظري1411 ،ق11 :؛ روحانی1411 ،ق/1 :
 .)111برخی نیز مانند مؤلف ریاض و وحید بهبهانی ،از فراز «وَ لَا جُمُعَةَ» را سخن خود شیخ صدوق
دانستهاند (طباطبایی1413 ،ق93 /4 :؛ وحید بهبهانی1414 ،ق911 /1 :؛ کلباسی1931 ،ش913 /4 :؛
بخاري1411 ،ق191 /1 :؛ نیشابوري ،بیتا.)191 /9 :
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 . -3-ازنظر چگونگی ادراج

مالعلی کنی سه گونه را براي این حالت ذکر کرده است:
الف) واردکردن سخن برخی راویان در متن حدیث؛ به گونهاي که گمان رود این سخن،
بخشی از حدیث است :عالمه طباطبایی معتقد است:
در بعضی از روایات که عبارت رسول خدا (ص) را نقل میکند ،اشاره شده به اینكه مراد لوط
از «ركن شديد» ،خداي سبحان بوده؛ نه مالئكه .این ،نظریهاي بوده که بعضی از راویان حدیث
دادهاند؛ نه اینكه رسول خدا (ص) چنین فرموده باشد؛ نظیر روایتی که از ابوهریره نقل شده که
گفت« :رسول خدا (ص) فرمود“ :خدا رحمت کند لوط را که همواره به رکنی شدید پناهنده

میشد”؛ یعنی خداي تعالی( »...طباطبایی1417 ،ق911 /11 :؛ سیوطی1414 ،ق.)944 /9 :
ب) تلفیق دو متن یا سند؛ به گونهاي که یكی شوند :نمونۀ این حالت ،روایت ابنابیمریم از
مالک ،از زهري ،از اَنس است بدین شرح« :رسولاهلل (ص) فرمود“ :التباغضوا و التحاسدوا و التدابروا

و التنافسوا .»”...در این حدیث ،ابنابیمریم جملۀ «التنافسوا» را از متن حدیثی دیگر بدین شرح
درج کرده است« :رواه مالك عن أبيالزناد ،عن األعرج ،عن أبيهريرة فيه“ :التجسسوا و التحسسوا ،و

التنافسوا و التحاسدوا”» (شهرزوري1411 ،ق71 :؛ میرداماد1931 ،ش.)111 :
شیخ طوسی در تهذیب  ،اختالف دو حدیث را در سند و متن ،بدین صورت گزارش کرده
است:
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِيجَعْفَرٍ (ع)
وَ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِيعَبْدِاللَهِ (ع) أَنَهُمَا قَاال فِي رَجُلَيْنِ كَانَ لِّكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَايَدْرِي كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ« :كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ
لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِيَ مَا عِنْدِي» فَقَالَ «لَا بَأْسَ بِّذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا» وَ قَالَ مَنْصُورٌ فِي حَدِيثِهِ وَ

طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمَا (صدوق.)111 /1 : ،
مرحوم کلینی و صدوق الفاظ این دو روایت را با هم جمع کرده و تنها ازطریق محمد بن
مسلم ،روایت کردهاند:
عَلِيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) أَنَهُ قَالَ فِي
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رَجُلَيْنِ كَانَ لِّكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَايَدْرِي كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ
فَقَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ« :لَكَ مَا عِنْدَكَ وَ لِي مَا عِنْدِي» .قَالَ« :لَا بَأْسَ بِّذَلِكَ إِذَا تَرَاضَيَا

وَ طَابَتْ أَنْفُسُهُمَا» (کلینی1919 ،ش113 /1 :؛ صدوق1411 ،ق99 /9 :؛ بهبودي،
1973ش.)171 :
ج) عبارتی از سند یا متن ،به دو گونه نقل شود و اختالفی بدین صورت پدید آید که آیا این
لفظ ،جزء حدیث است یا خیر و آیا لفظ موجود ،بدین صورت باید باشد یا به صورت دیگر ،با
ذکر دو سند ،مورد اختالف بیان نشود (کنی1411 ،ق.)139 :
 . -3-3ازنظر عمدی یا سهویبودن

ادراج گاه ازروي عمد صورت میگیرد که در این صورت ،حرام است و گاه نیز ازروي سهو
اتفاق میافتد (کنی1411 ،ق139 :؛ میرداماد1931 ،ش111 :؛ شهید ثانی1419 ،ق114 :؛ عاملی،
1411ق114 :؛ مامقانی1411 ،ق111 /1 :؛ صبحی1919 ،ش.)111 :
 . -3-4ازنظر وقوع در سند یا متن

ادراج در سند یا متن یا هردو ممكن است روي دهد (صدر ،بیتا134 :؛ صبحی1919 ،ش.)111 :
در اینجا ،به مدرَجالمتن میپردازیم که در آن ،راوي دیدگاه و تصور خود را بهعنوان توضیح،
تعلیل ،استشهاد و ...به متن میافزاید؛ به گونهاي که بخش افزودهشده ،جزئی از اصل روایت
بهشمار آید.
 . -4عوامل ادراج

ادراج در متن حدیث ،عوامل مختلفی دارد که مهمترین آنها عبارتاند از:
الف) سهو و بیدقتی راوي یا نسخهبردار (عاملی1411 ،ق)111 :؛
ب) انس ذهنی راوي یا نسخهبردار که بر سهو او میافزاید؛
ج) تلقی سخن راوي یا مؤلف بهعنوان بخشی از حدیث؛ بدین شرح که گاه راوي بهخیال
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افتادگی یا اشتباه در عبارت ،بهمنظور تصحیح آن ویا براي شرح حدیث ،توضیح ،تعلیل ،استشهاد یا
بیان برداشت خود از سخن معصوم (ع) ،چیزي بر آن میافزاید؛ ولی یا قرینهاي نمیآورد ویا
قرینهاش ازبین میرود و بدین صورت ،دیگران آن را بخشی از متن تلقی میکنند؛
د) فریبکاري راوي؛
ه) رعایتنكردن نشانههاي نگارشی؛
و) تصحیح قیاسی؛ بدین معنا که حدیثپژوه بهخیال افتادگی یا اشتباه عبارتی ،براي رفع عیب
آن ،ازطریق مقایسه با دیگر روایتها و استنباط خود ،چیزي به حدیث میافزاید و گاه این عمل ،به
بدفهمی حدیث ازسوي دیگران میانجامد (بهبودي1973 ،ش)913 :؛
ز) خلط حاشیه با متن؛ بدین شرح که گاه عبارتی در حاشیۀ نسخه ،ازسوي نسخهبردار ،بهعنوان
توضیح یا نسخهبدل ،به متن افزوده میشود؛ سپس نسخهبردار بعدي ،این بخش را افتادهاي از متن
تلقی میکند و آن را به درون متن میبرد (خطیب بغدادي1413 ،ق13 :؛ عتر1413 ،ق .)441 :نمونۀ
این مسئله ،ادراج در الفقیه است .1از آنجا که من الیحضر ،کتاب فتوایی شیخ صدوق است ،گاه
وي در ذیل حدیث ،سخنی را بدان افزوده است که بهنظر میرسد تتمۀ حدیث قبلی باشد (منتظري،
1411ق .)11 :گاه نیز دو حدیث بهگونهاي درکنار یكدیگر ذکر میشود که گمان میرود ادامۀ
حدیث قبلی است (وحید بهبهانی1414 ،ق939 /1 :؛ بهبودي1973 ،ش .)171 :شارح من الیحضر،
مرحوم مجلسی اول ،برخی از این موارد را ذکر کرده است؛ مثالً در من الیحضره الفقیه آمده
است« :وَ سُئِلَ عَنِ الْوُقُوفِ عَلَي الْمَسَاجِدِ؛ فَقَالَ “لَايَجُوزُ فَإِنَ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَي بُيُوتِ النَارِ”» (صدوق،
1411ق)193 /1 :؛ یعنی :سؤال شد دربارۀ وقفکردن [ملک یا بنا] بر مساجد؛ آن حضرت فرمود:
«جایز نیست .همانا مجوس [گبران] بر آتشكدههاي خود وقف میکنند».
در این حدیث ،کلمۀ «لَايَجُوزُ» ظاهراً از افزودههاي شیخ صدوق است بهقرینۀ روایتی که اصل
این حدیث است و در جایی دیگر از الفقیه و تهذیب شیخ طوسی چنین آمده است« :وَ رَوَي الْعَبَاسُ

 .1بهگفتۀ حدیثپژوهان ،پدیدۀ ادراج در کتابهاي من الیحضره الفقیه و تهذیب شیخ طوسی ،بیشاز دیگر کتابهاي حدیث
دیده میشود (کنی1411 ،ق139 :؛ عاملی1411 ،ق 111 :و .)134
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بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِيالصَحَارِي عَنْ أَبِيعَبْدِاللَهِ (ص) قَالَ قُلْتُ لَهُ“ :رَجُلٌ اشْتَرَي دَاراً فَبَقِيَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَيْتَ

غَلَةٍ أَيُوقِفُهُ عَلَي الْمَسْجِدِ” .قَالَ“ :إِنَ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَي بَيْتِ النَار”» (صدوق1411 ،ق111 ،4 :؛
طوسی1911 ،ش .)111 /3 :ابوالصحاري گفته است:
به امام صادق (ع) عرض کردم« :شخصی خانهاي خریده و در آن ،بنایی ایجاد کرده و از آن
زمین ،عرصه مانده که شخص آن را مستغلّی ساخته است .آیا آن را میتوان وقف مسجد
کرد؟» .آن حضرت فرمود« :همانا مجوس بر آتشكدههاي خود وقف میکنند».
شیخ صدوق از این حدیث ،عدم جواز را فهمیده و با نقلبهمعنی فرموده است« :جایز نیست؛ زیرا

مجوس چنین میکنند» (مجلسی1414 ،ق .)1 /31 :شهید صاحب ذکري و گروهی دیگر نیز از خبر،
عدم جواز را فهمیدهاند و چون فتواي آنان جواز است ،خبر را رد یا توجیه کردهاند (حلّی ،بیتا:
443؛ فیض1411 ،ق117 /7 :؛ نجفی1934 ،ق .)91 /13 :برخی نیز مانند مرحوم محمدتقی مجلسی،
دربارۀ این حدیث ،احتمالی دیگر دادهاند که دلیل بر جواز است .آنها گفتهاند« :هرگاه مجوس بر

آتشكده وقف کنند ،شما خود اولی هستید که بر عبادتگاه خویش وقف کنید» (مجلسی1411 ،ق/1 :
117؛ 1414ق1 /31 :؛ صدوق1917 ،ش.)913 /1 :
گاه برخی مؤلفان کتابهاي حدیث ،مانند صدوق از من الیحضره الفقیه ،بیان خود را با متن
روایت خلط کردهاند (وحید بهبهانی1414 ،ق )939 /1 :و گاه نیز حاشیهنویسان براي توضیح
روایت ،عبارتی را کنار آن نوشتهاند که گاهی بعدها در خود روایت داخل شده است (شوشتري،

1411ق 19 /1 :و  .)14عالمه شوشتري در چند مورد در کتاب النجعه ،از کثرت خلط حاشیۀ الفقیه
با روایتها سخن گفته است؛ مثالً دربارۀ روایت زمان افاضه از عرفه (صدوق1411 ،ق)417 /1 :
نوشته است« :ظاهراً عبارت “و اليجوز ”...جزء کالم صدوق در من الیحضره الفقیه است؛ نه جزء خبر.

عادت مرحوم صدوق ،زیادي خلط عباراتش با روایت است» (صدوق1411 ،ق993 /1 :؛ بهرامی،
1939ش.)7 :
 . -5راههای شناسایی ادراج

شناخت ادراج در حدیث ،بسیار دقیق و دشوار است و تنها عالمان برجسته میتوانند ازعهدۀ آن
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برآیند (عاملی1411 ،ق .)114 :برخی از مهمترین راههاي شناسایی ادراج عبارتاند از:
الف) جمعآوري همۀ نقلهاي یک حدیث ،مقایسۀ آنها با یكدیگر و مخالفت نقلی با دیگر
نقلها یكی از مهمترین راههاي شناسایی ادراج در حدیث است .این عمل با مراجعه به نسخههاي
مختلف یک کتاب روایی و دیگر منابع حدیثی میسر میشود (حرّ عاملی1411 ،ق.)119 /3 :
ب) راه دیگر ،دریافتن ناسازگاري ظاهري حدیث با ضروریات دین و مذهب است .در
روایتی ،تعداد آیات قرآن هفدههزارتا گزارش شده است؛ در حالی که خالف ضروري دین است.
«عَنْ هِّشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيعَبْدِاللَهِ (ع) قَالَ “إِنَ الْقُرْآنَ الَّذِي جَاءَ بِهِ جَبْرَئِيلُ إِلَي مُحَمَدٍ (ص) سَبْعَةَ عَّشَرَ

أَلْفَ آيَة”» (کلینی1919 ،ش .)194 /1 :براساس این نسخه ،از امام صادق (ع) نقل شده است که

قرآنی که جبرئیل نزد حضرت محمد (ص) آورد ،هفدههزار آیه دارد؛ در حالی که در کتاب وافی
مرحوم فیض -که صحیحترین نسخههاي کافی را دراختیار داشته -این روایت بهصورت «سبعةُ

آالفِ آيةٍ» نقل شده است (فیض کاشانی1411 ،ق .)1731 /1 :عالمه شعرانی لفظ «عّشر» را اشتباه
نساخ دانسته است (مازندرانی1411 ،ق.)73 /11 :
ج) مخالفت حدیث با مسلّمات عقلی ،علمی و تاریخ قطعی؛ به گونهاي که استحالۀ صدور
چنین سخنی از معصوم (ع) بر همگان ،محرز باشد.
د) افزونبر آنچه گفتیم ،در چنین مواردي ،تشخیص متن اصلی از حدیث مدرَج ،گاه بهتصریح
خود راوي بر دَرْج است و گاه بیان و روشنگري معصوم (ع)؛ همچنین با آگاهی برخی افراد که بر
احادیث احاطه دارند و با کالم معصومان (ع) آشنایند و کالم معصوم (ع) را از غیر آن تشخیص
میدهند ،میتوان به متن اصلی دست یافت (خطیب بغدادي1413 ،ق13 :؛ صبحی1919 ،ش111 :؛
دلبري1931 ،ش144 :؛ حافظیان بابلی1931 ،ش.)113 /1 :
درصورت شک در ادراج ،اصل عدم ،جاري است؛ چنانکه احتمال ادراج در روایتها ازسوي
اصحاب ائمه (ع) و صاحبان اصول که کتابهایشان به دست ما نرسیده ،با اصالهالظهور ،منتفی
است.
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به طور طبیعی ،ممكن است حدیث مدرَج که همراه افزودهاي از خودِ راوي و فهم اوست ،آثار و
پیامدهایی داشته باشد که در اینجا ،برخی از آنها را بیان میکنیم:
الف) ادراج در احادیث ،یكی از عوامل پیدایش اختالف در اخبار است .گاه ممكن است
روایتی بهسبب ادراج سخن راوي یا مؤلف در آن ،با دیگر سخن معصوم (ع) تعارضنمایی داشته
باشد (سیستانی1414 ،ق .)13 :در استبصار ،شیخ طوسی گاه از درج کالم راوي در سخنان معصوم
(ع) سخن گفته و بدین وسیله ،غبار اختالف و تعارض را از چهرۀ روایتها برداشته است؛ مثالً در
حدیث ذیل ،کالمِ متقن شیخ بدین صورت است که عبارت «يعني صاحبالدار» ،از سخنان خود
راوي است که در تفسیر و تأویل خبر آمده است .این کالم عالوهبر ناسازگاري با روایتهاي قبلی
این باب ،با مطالب بعدي روایت نیز ناهمگون است.
فَأَمَا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ الْبَجَلِيِ عَنْ أَبِيعَبْدِاللَهِ (ع) قَالَ« :سَأَلْتُهُ عَنْ
رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُّكْنَي دَارٍ لَهُ حَيَاتَهُ يَعْنِي صَاحِبَ الدَارِ فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ السُّكْنَي وَ بَقِيَ الَّذِي
جَعَلَ لَهُ السُّكْنَي أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ أَنْ يُخْرِجُوهُ مِنَ الدَارِ لَهُمْ ذَلِكَ» .قَالَ فَقَالَ« :أَرَي أَنْ
تُقَوَمَ الدَارُ بِقِيمَةٍ عَادِلَةٍ ثُمَ يُنْظَرُ إِلَي ثُلُثِ الْمَيِتِ فَإِنْ كَانَ فِي ثُلُثِهِ مَا يُحِيطُ بِثَمَنِ الدَارِ فَلَيْسَ
لِلْوَرَثَةِ أَنْ يُخْرِجُوهُ وَ إِنْ كَانَ الثُلُثُ لَايُحِيطُ بِثَمَنِ الدَارِ فَلَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهُ قِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ
الرَجُلُ الَّذِي جُعِلَ لَهُ السُّكْنَي بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَارِ أَتَّكُونُ السُّكْنَي لِوَرَثَةِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ

السُّكْنَي قَالَ ال» (طوسی1919 ،ش.)111 /4 :
از خالد بن نافع بجلی روایت شده است که گفت:
از امام صادق (ع) دربارۀ فردي پرسیدم که حق سكونت در خانۀ خودش را درطول حیاتش
(یعنی صاحبخانه) به دیگري واگذار میکند؛ صاحبخانه از دنیا میرود و کسی که حق
سكونت براي اوست ،زنده است .بفرمایید آیا ورثۀ صاحبخانه اگر بخواهند ،میتوانند او را از
خانه بیرون کنند .حضرت فرمودند« :خانه به طور عادالنه قیمتگذاري شود؛ سپس به ثلث مال
میّت دقت شود؛ اگر ثلث مال میّت بیشاز قیمت تمام خانه است ،ورثه حق ندارند او را بیرون
نمایند و اگر ثلث ،کمتر از قیمت خانه است ،میتوانند او را بیرون کنند» .دوباره پرسیدند:
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«بفرمایید :اگر آن کسی که حق سكونت داشته است ،بعداز مرگ صاحبخانه بمیرد ،آیا حق
سكونت به ورثۀ او منتقل میگردد؟» .فرمودند« :خیر!».

شیخ گفته است:
آن نكتهاي که در آغاز حدیث ،تحت عنوان «يعني صاحبالدار» آمده است ،سخن خود راوي
است و او در برداشت مطلب اشتباه کرده است؛ زیرا احكام بعدي حدیث ،وقتی صحیح خواهد
بود که ضمیر «حياته» به کسی که حق سكونت دارد ،برگردد؛ نه صاحبخانه؛ در این صورت
است که خانه بعداز مرگ صاحب آن قیمتگذاري میشود و کاهش و افزایش آن با ثلث مال
وي مالحظه میشود؛ ولی اگر مطلب بدان گونه که راوي حدیث گفته است ،معنا شود (مدت
حیات صاحبخانه) ،درهنگام مرگ صاحبخانه ،حق سكونت ،خودبهخود باطل میشود و
دیگر نیازي به قیمتگذاري خانه و سنجش آن با ثلث مال او نخواهد بود .در مباحث پیشین،

روایتی را که بر آن داللت کند ،آوردیم (طوسی1919 ،ش.1)111 /4 :
ب) گاه ممكن است ادراج ،سبب ابهام در معناي حدیث شود و فهم حدیث را دچار مشكل
کند .از عایشه نقل شده است که« :أن النبيَ (ص) قالَ“ :ثالثةٌ لَايُقَصِرُونَ الصَلَاةَ؛ التاجرُ في اَفْقِهِ الفقه ،و
المرأةُ تزُورُ غيرَ أهلِها و الرّاعي”» (ذهبی1411 ،ق .)171 /1 :در این روایت ،ذهبی عبارت «التاجر في

اَفْقِهِ الفقه» را بهجاي «التاجر في اَفْقِهِ» ،اشتباه راوي دانسته است؛ بدین شرح که در آن ،واژۀ «الفقه»
داخل شده و نقل ابنعدي ،این مطلب را تأیید میکند (ذهبی1411 ،ق171 /1 :؛ ابنعدي1413 ،ق:
114 /1؛ ذهبی ،بیتا179 /1 :؛ حرّ عاملی1411 ،ق119 /3 :؛ شوشتري1411 ،ق 73 /1 :تا /1 ،33
.)111
ج) تغییر احكام و آموزههاي الهی ،یكی دیگر از پیامدهاي ادراج است؛ بدین شرح که درپی
واردکردن سخن راوي در کالم معصوم (ع) ،برخی احكام ارزنده و زالل الهی ،کدر و مسموم
شده است؛ مثالً در روایتی از رسول خدا (ص) آمده است« :بَينَ كُلِ اَذانَينِ صَالةٌ اال المَغربَ» (فتنی،

 .1براي نمونههاي بیشتر نگاه کنیده به طوسی1919 ،ش ،91 /1 :ح 1و  ،131 /4 ،1ح 1و  ،4و  ،139ح 1و 1؛ مجلسی1414 ،ق:
 111 /31 ،133 /73و 47 /17؛ حرّ عاملی1411 ،ق117 /11 :؛ طوسی1919 ،ش 114 /9 :و 171؛ طوسی1911 ،ش91 /3 :؛ نجفی،
1934ش11 /91 :؛ اردبیلی1911 ،ش111 /11 :؛  419 /14و 111 /3؛ وحید بهبهانی1417 ،ق.119 :
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بیتا)91 :؛ یعنی :میان دو اذان نمازخواندن ،جایز است؛ مگر نماز مغرب .در این حدیث ،عبارت
«اال المغرب» ازسوي راوياي کذاب بهنام حبان بن عبداهلل افزوده شده است .این حدیث در برخی
از صحاح اهل سنّت ،بدون این فقره نقل شده است (بخاري1411 ،ق.)171 /1 :
د) دیگر پیامد ادراج ،راهیافتن اشتباه به برخی روایتهاست؛ در حالی که محال است کالم
معصوم (ع) لغزش یا خطایی داشته باشد؛ مانند روایت مورداستناد دربارۀ استحباب اقامتگزینی در
مدینه بدین شرح« :عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرٍو الزَيَاتِ عَنْ أَبِيعَبْدِاللَهِ (ع) قَالَ“ :مَنْ مَاتَ فِي الْمَدِينَةِ بَعَثَهُ اللَهُ فِي

الْآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْهُمْ يَحْيَي بْنُ حَبِيبٍ وَ أَبُوعُبَيْدَةَ الْحَّذَاءُ وَ عَبْدُالرَحْمَانِ بْنُ الْحَجَاج”» (کلینی1919 ،ش:
 .)113 /4در این حدیث ،امام صادق (ع) فرموده است« :هرکس در مدینه بمیرد ،خدایش او را روز
قیامت ،درزمرۀ آنان که دراماناند ،برمیانگیزد که ازجمله آنان یحیی بن حبیب و ابوعبیده الحذاء و

عبدالرحمان بن الحجاج میباشد».
از این روایت برمیآید که یحیی بن حبیب و عبدالرحمان درزمان امام صادق (ع) از دنیا
رفتهاند؛ در حالی که ایندو درزمان امام رضا (ع) زنده بودهاند (حائري1411 ،ق111 /4 :؛ نجاشی،
1417ق913 :؛ خویی1419 ،ق919 /3 :؛ مفید1419 ،ق131 /1 :؛ طبرسی1931 ،ق947 :؛ اربلی،
1931ق)919 /1 :؛ افزونبر آن ،راوي حدیث (محمد بن عمرو بن سعید زیّات) ،از اصحاب امام
رضا (ع) و امام صادق (ع) را درک نكرده است؛ از این روي ،ازدیدگاه برخی محدثان ،بعید است
جملۀ «مِنهم يحيي بن حبيب و »...از امام صادق (ع) باشد .دربارۀ این عبارت ،چند احتمال بدین شرح
وجود دارد (مجلسی1414 ،ق:)171 /13 :
احتمال اول :پساز مرگ یحیی بن حبیب ،در این حدیث ،ادراج صورت گرفته است (مجلسی،
1414ق .)171 /13 :این احتمال به واقعیت ،نزدیک است؛ زیرا شیخ طوسی پساز نقل این حدیث
از کلینی ،از «منهم يحيي بن حبيب» تا آخر کالم را از راوي حدیث ،یعنی محمد بن عمرو بن سعید
زیّات دانسته و گفته است« :هَّذَا مِنْ كَلَامِ مُحَمَدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الزَيَات» (طوسی1911 ،ش.)14 /1 :
تأیید دیگر براي مُدرجبودن حدیث ،آن است که فتّال نیشابوري این حدیث را بدون ذیل
موردبحث نقل کرده است( .فتّال نیشابوري :بیتا.)413 /1 :
احتمال دوم :عالمه حلّی و مجلسی اول احتمال دادهاند در اسم معصوم (ع) ،اشتباهی رخ داده
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باشد؛ زیرا محمد بن عمرو بن سعید از اصحاب امام رضا (ع) است و امام صادق (ع) را درک
نكرده است (حلّی1999 ،ق333 :؛ مجلسی1411 ،ق111 /14 :؛ خویی1419 ،ق.)919 /3 :
احتمال سوم :امام صادق (ع) در این سخن ،از آینده خبر دادهاند؛ بدین معنا که یحیی بن حبیب
در آینده ،در مدینه از دنیا خواهند رفت (مجلسی1414 ،ق.)171 /13 :
احتمال چهارم :شاید این یحیی بن حبیب مذکور در روایت ،غیراز آن یحیی بن حبیب درزمان
امام رضا (ع) باشد (مجلسی1411 ،ق.)997 /9 :
ه) گاه ادراج سبب توضیح و تبیین بیشتر متن حدیث میشود؛ گرچه در کتابهاي حدیث،
تفكیک سخن معصوم (ع) از کالم راوي ،الزم است .چند مثال:
 در تهذیب شیخ طوسی آمده است :محمد بن مسلم از امام باقر (ع) نقل کرده که آن حضرتفرمودهاند:
تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَي مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَي فَرْسَخَيْنِ (وَ مَعْنَي ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ) وَ قَالَ إِذَا كَانَ
بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُجَمِعَ هَؤُلَاءِ وَ يُجَمِعَ هَؤُلَاءِ وَ لَايَّكُونُ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ أَقَلُ
مِنْ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ (وَ اعْلَمْ أَنَ لِلْجُمُعَةِ حَقّاً) قَدْ ذُكِرَ عَنْ أَبِيجَعْفَرٍ (ع) أَنَهُ قَالَ لِعَبْدِالْمَلِكِ مِثْلُكَ
يَهْلِكُ وَ لَمْيُصَلِ فَرِيضَةً فَرَضَهَا اللَهُ عَلَيْهِ قَالَ« :قُلْتُ“ :كَيْفَ أَصْنَعُ؟”» .قَالَ «صَلِهَا جَمَاعَةً (يَعْنِي

الْجُمُعَةَ)» (طوسی1911 ،ش.)19 /9 :
طبق این حدیث ،نماز جمعه بر همۀ کسانی که تا دوفرسخی جایگاه نماز قرار دارند ،درزمان
حضور امام عادل ،واجب است .عبارت «وَ مَعْنَي ذَلِكَ إِذَا كَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ» ازسوي راوي و بهعنوان
شرح حدیث ،بدان افزوده شده و دو قسمت دیگر داخل پرانتز نیز توضیحی از اوست .والد شیخ
بهایی معتقد است موارد ادراج در تهذیب ،گاه یقینی و گاه ظنی (مشكوک) است (عاملی،
1411ق .)111 :در حدیث یادشده ،برخی موارد داخل پرانتز ،مصداق ادراجاند و دربارۀ برخی
دیگر نیز احتمال ادراج میرود.
 -نمونۀ دیگر:

خَبَرُ جَمِیلِ بْنِ دَرَاجٍ عَنْ زُرَارَۀَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ« :سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ (ع) عَنِ التَقْصِیرِ؛ فَقَالَ “بَرِیدٌ ذَاهِبٌ
وَ بَرِیدٌ جَائِی وَ کَانَ رَسُولُاللَهِ (ص) إِذَا أَتَی ذُبَاباً قَصَرَ وَ ذُبَابٌ عَلَی بَرِیدٍ وَ إِنَمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِأَنَهُ
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إِذَا رَجَعَ کَانَ سَفَرُهُ بَرِیدَیْنِ ثَمَانِیَۀَ فَرَاسِخَ”» (صدوق1411 ،ق. )411 /1 :
در این حدیث ،عبارت «وَ ذُبَابٌ عَلَي بَرِيدٍ »...سخن خود شیخ صدوق یا حدیث مرسل دیگري است
(مجلسی1411 ،ق141 /1 :؛ شهرزوري1411 ،ق71 :؛ میرداماد1931 ،ش111 :؛ حرّ عاملی،
1411ق 141 /13 :و 911 /13؛ بحرانی1411 ،ق 11 ،11 :و .)939 /17
 شیخ صدوق در بحث قبض مكیل و موزون من الیحضره الفقیه ،روایتی را از امام صادق (ع)نقل کرده (شیخ صدوق1411 ،ق )111 /9 :و توضیحی به آخر آن افزوده است .این توضیح با متن
روایت خلط شده و در تهذیب ،همین روایت ،بدون توضیح الفقیه نقل شده است (طوسی،
1911ش91 /7 :؛ بهرامی1939 ،ش.)11 :
 نمونههایی دیگر از ادراج بهجهت توضیح سخن معصوم (ع)« :التَفْسِيرُ لَيْسَ مِنَ الْإِمَامِ بَلْ هُوَ مِنْبَعْضِ الرُوَاةِ فَلَيْسَ بِحُجَةٍ بَلْ هُوَ مَمْنُوع» (حرّ عاملی1411 ،ق)414 /11 :؛ «أَنَ قَوْلَهُ أَلِفٌ دِيَتُهُ وَاحِدٌ إلخ مِنْ
كَلَامِ بَعْضِ الرُوَاة» (حرّ عاملی1411 ،ق911 /13 :؛ فاضل1413 ،ق)141 :؛ «فَمَا تَضَمَنَ هَّذَا الْخَبَرُ مِنْ

تَفْصِيلِ دِيَةِ الْحُرُوفِ يَجُوزُ أَنْ يَّكُونَ مِنْ كَلَامِ بَعْضِ الرُوَاة» (طوسی1919 ،ش114 /11 ،139 /4 :؛ فیض
کاشانی1411 ،ق.)793 /11 ،143 /11 :
و) گاه راوي یا محدث ،برداشت خودش را از حدیث ،در وسط یا پایان حدیث ضمیمه کرده
است؛ ولی چون قرینهاي نیاورده یا قرینهاش ازبین رفته است ،دیگران آن را بخشی از متن بهشمار
میآورند (منتظري1411 ،ق .)11 :دربارۀ این حالت ،دو نمونه را ذکر میکنیم:
 -در من الیحضره الفقیه آمده است« :وَ سُئِلَ عَنِ الْوُقُوفِ عَلَي الْمَسَاجِدِ؛ فَقَالَ” :لَايَجُوزُ فَإِنَ

الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَي بُيُوتِ النَارِ”» (صدوق1411 ،ق)193 /1 :؛ یعنی :سؤال شد دربارۀ وقفکردن

 .1خبر جمیل بن درّاج از زراره بن اعین که گفت:
از امام باقر (ع) درمورد تقصیر سؤال کردم؛ آن حضرت فرمود« :چهار فرسخ رونده و چهار فرسخ بازآینده باشد
(یا شخص چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد)» .و معمول رسول خدا (ص) بود که هرگاه به باغهاي ذباب
تشریف میبرد ،نماز را قصر میگزارد ،و ذباب درفاصلۀ یک برید یا چهارفرسخی مدینه بود ،و بدین سبب ،نماز
را قصر میفرمود که چون از آنجا بازمیگشت ،سفر آن حضرت در رفتوبرگشت ،رويهم مسافتی معادل دو
برید یا هشت فرسخ میشد (صدوق1917 ،ش.)191 /1 :

 /33ادراج در متن حدیث :انواع ،عوامل و پیامدهای آن

[ملک یا بنا] بر مساجد؛ آن حضرت فرمود« :جایز نیست .همانا مجوس بر آتشكدههاي خود وقف
میکنند».
در این حدیث ،کلمۀ «لَايَجُوزُ» ظاهراً از افزودههاي شیخ صدوق است بهقرینۀ روایتی که اصل
حدیث یادشده است .در جاي دیگر از الفقیه و تهذیب شیخ طوسی آمده است« :وَ رَوَي الْعَبَاسُ بْنُ
عَامِرٍ عَنْ أَبِيالصَحَارِي عَنْ أَبِيعَبْدِاللَهِ (ع) قَالَ“ :قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَي دَاراً فَبَقِيَتْ عَرْصَةٌ فَبَنَاهَا بَيْتَ غَلَةٍ

أَيُوقِفُهُ عَلَي الْمَسْجِدِ”؛ قَالَ“ :إِنَ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَي بَيْتِ النَار”» (صدوق1411 ،ق111 /4 :؛ طوسی،
1911ش .)111 /3 :ابوالصحاري گفته است:
به امام صادق (ع) عرض کردم« :شخصی خانهاي خریده و در آن ،بنایی ایجاد کرده و از آن
زمین ،عرصه مانده که شخص آن را مستغلّی ساخته است .آیا آن را میتوان وقف مسجد
کرد؟»؛ آن حضرت فرمود« :همانا مجوس بر آتشكدههاي خود وقف میکنند».
شیخ صدوق از این حدیث ،عدم جواز را فهمیده و با نقلبهمعنی فرموده است« :جایز نیست؛ زیرا

مجوس چنین میکنند» (مجلسی1414 ،ق .)1 /31 :شهید صاحب ذکري و گروهی دیگر نیز از این
خبر ،عدم جواز را فهمیدهاند و چون فتواي آنان جواز است ،خبر را رد یا توجیه کردهاند (حلّی،
بیتا443 :؛ فیض کاشانی1411 ،ق117 /7 :؛ نجفی1934 ،ق .)91 /13 :برخی نیز مانند مرحوم
محمدتقی مجلسی دربارۀ این حدیث ،احتمالی دیگر دادهاند که دلیل بر جواز است .این گروه
معناي حدیث را بدین صورت دریافتهاند« :هرگاه مجوس بر آتشكده وقف کنند ،شما خود اولی هستید

که بر عبادتگاه خویش وقف کنید» (مجلسی1411 ،ق117 /1 :؛ مجلسی1414 ،ق)1 /31 :؛ ولی لفظ
خبر ،ظهور در منع دارد و حاشیهنویسان در متن عربی اصل کتاب ،ذیل این حدیث ،شرحی نسبتاً
مبسوط نوشتهاند (صدوق1917 ،ش.)913 /1 :
 شیخ طوسی گفته است:عَنِ الْحَلَبِيِ عَنْ أَبِيعَبْدِاللَهِ (ع) مِثْلَ ذَلِكَ وَ زَادَ فِيهِ فَإِنْ أَوْصَي أَنْ يَحُّجَ عَنْهُ رَجُلٌ فَلْيَحُّجَ ذَلِكَ
الرَجُلُ .فَإِنْ أَوْصَي أَنْ يُحَّجَ عَنْهُ حَجَةُ الْإِسْلَامِ وَ لَمْيَبْلُغْ مَالُهُ ذَلِكَ فَلْيُحَّجَ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِيتِ

رَوَي ذَلِكَ موسي بن( ...طوسی1911 ،ش.)411 /1 :
یعنی:
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حلبی از امام صادق (ع) مانند آن را نقل کرده و در آن افزوده است« :اگر وصیت کرده است
که براي او فرد خاصی حج را انجام دهد ،همان فرد ازطرف او حج نماید» [و در ادامه آمده
است« ]:اگر وصیت کرده است که براي او نایب بگیرند تا حج فریضۀ اسالمی را عوض او
انجام دهد و دارایی او هزینۀ حج را کفایت نمیکند ،از یكی از میقاتهاي حج ،براي او نایب
بگیرند» .این مطلب را موسی بن قاسم روایت کرده است. ...

برخی ازروي سهو ،عبارت «فَإِنْ أَوْصَي أَنْ يُحَّجَ عَنْهُ حَجَةُ الْإِسْلَامِ »...را ادامۀ حدیث حلبی
دانستهاند و از آن ،بهعنوان صحیحۀ حلبی یاد کردهاند (حلّی ،بیتا371 /1 :؛ اردبیلی1911 ،ش/1 :
34؛ عاملی1411 ،ق31 /7 :؛ طباطبایی1413 ،ق17 /1 :؛ حكیم1414 ،ق111 /11 :؛ نجفی1934 ،ق:
 .)914 /17برخی دیگر نیز این بخش را سخن خود شیخ دانستهاند (بحرانی1411 ،ق،131 /14 :
پانوشت و نیز پانوشت ریاض ،مستمسک و جواهر) .عبارت «رَوَي ذَلِكَ موسي بن قاسم» بهترین
شاهد براي این مدعاست که این فراز ،فتواي شیخ طوسی است؛ نه ادامۀ حدیث .ذکرنشدن این
تتمۀ حدیث در وسائلالشیعه (حرّ عاملی1411 ،ق ،)11 /11 :الوافی (فیض کاشانی1411 ،ش/14 :
 )119و جامع احادیث الشیعه (بروجردي1937 ،ق )133 /11 :نیز قرینهاي دیگر براي این موضوع
است.
 . -7راهحل

از آنچه گفتیم ،روشن میشود که ادراج موجب اشكال در فهم حدیث میشود؛ از این روي،
دربارۀ احادیث مدرج در جوامع حدیثی باید بكوشیم تا با تفحص کامل ،مراجعه به منابع اصیل
حدیثی و تشكیل خانوادۀ حدیث ،به نقل اصلی حدیث دست یابیم .درصورت دستنیافتن به متن
اصلی یک حدیث ،پساز تفحص الزم در جوامع حدیثی ،این سؤال مطرح میشود که آیا ادراج
در حدیث رخ داده است یا خیر .پاسخ این سؤال ،از سه حالت خارج نیست:
الف) به واقعنشدن ادراج علم داریم و در این حالت ،از ناحیۀ ادراج ،آفتی متوجه حدیث نشده
است؛
ب) به وقوع ادراج علم داریم و این فرض خود سه صورت بدین شرح دارد:

 /34ادراج در متن حدیث :انواع ،عوامل و پیامدهای آن

 میدانیم که ادراج صورتگرفته در حدیث ،به معنا ضرري نمیرساند و در این صورت،مشكلساز نیست.
 میدانیم که ادراجی نادرست روي داده و مخلّ معناست؛ در این صورت ،ادراج موجبنارسایی حدیث میشود و ما را از رسیدن به مراد اصلی معصوم (ع) دور میکند؛ درنتیجه ،ادراج
در این حدیث ،مانع تمسک بدان میشود و آن را از اعتبار ساقط میکند.
 گاهی هم شک داریم آیا ادراج ،مخلّ معناست یا خیر؛ در این صورت ،اگر بهیقین ،راويعادل و داراي صالحیت علمی براي این کار باشد ،اصل عدم ادراج نادرست جاري میشود؛
وگرنه ادراج ،از تمسک به ظهور بدوي حدیث جلوگیري میکند.
ج) در اصل وقوع ادراج شک داریم و نمیدانیم آیا ادراج ازسوي راوي یا محدث صورت
گرفته است یا خیر .این فرض خود سه صورت بدین شرح دارد:
 میدانیم عادت و رسم این راوي یا محدث ،ادراج احادیث است؛ در این صورت ،اصل عدمادراج ،جاري نیست و فرض احتمال ادراج ،محكوم به ادراج است؛ پس حكم فرض علم به اصل
ادراج را دارد.
 میدانیم که رسم راوي یا محدث ،ادراج نیست؛ در این صورت ،اصل عدم ادراج جارياست.
 شک داریم که راوي ،به ادراج عادت دارد یا خیر؛ در این صورت ،مانند فرض پیشین ،اصلعدم ادراج جاري میشود.
 .3نتیجهگیری
براساس آنچه گفتیم:
الف) ادراج در متن حدیث ،بهمعناي درآمیختن کالم راوي یا محدث با سخنان معصوم (ع)
است؛ خواه این عمل براي شرح حدیث باشد وخواه براي استشهاد به آن یا تبیین واژهاي از آن.
ب) رعایتنكردن نشانههاي نگارشی ،سهو راوي یا نسخهبردار ،تصحیح قیاسی و خلط حاشیه
با متن ،از مهمترین عوامل ادراج است.
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ج) بدون تردید ،در برخی احادیث معصومان (ع) ،ادراج صورت گرفته و این مسئله ،آثاري را
درپی داشته است؛ مانند :اختالف در اخبار ،ابهام در معناي حدیث و. ...
د) از آنجا که ادراج بر فهم احادیث ،اثري نامطلوب میگذارد ،الزم است حدیثپژوه با
تشكیل خانوادۀ حدیث ،به نقل اصلی حدیث دست یابد .در فرض علم به ادراج ،این پدیده ،مانع از
تمسک به ظهور بدوي حدیث است و در فرض شک ،اصل عدم با پشتوانۀ سیرۀ عقال بر الغاي
هرگونه احتمال خالف ظاهر ،حاکم است.
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 خویی ،ابوالقاسم (1419ق) .معجم رجال الحدیث .چاپ سوم .بیروت :دارالزهرا (س). دلبري ،سید علی (1931ش) .مبانی رفع تعارض اخبار .چاپ اول .مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوي. -ذهبی ،محمد بن احمد (1411ق) .تنقیحالتحقیق فی احادیثالتعلیق .تحقیق مصطفی ابوالغیط
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عبدالحی عجیب .ریاض :دارالوطن.
 ( ----------------بیتا) .میزاناالعتدال .تحقیق البجاوي .بیروت :دارالفكر. روحانی ،سید محمدصادق (1411ق) .فقهالصادق .جلد پنجم .چاپ سوم .قم :مؤسسه دارالكتاب. سبحانی ،جعفر (1414ق) .اصولالحدیث و احکامه .چاپ دوم .قم :مؤسسه امام صادق. سجستانی ،ابوداوود سلیمان بن اشعث (1411ق) .سنن ابیداوود .تحقیق سعید محمد اللحام .چاپ اول.بیروت :دارالفكر.
 سید شرفالدین عبدالحسین (بیتا) .مسائل فقهیه .یکجلدي .تهران :مكتبه نینوي الحدیثه. سیستانی ،سید علی (1414ق) .الرافد فی علماالصول .سید منیر سید عدنان .چاپ اول .قم :مكتبآیتاللّه سیستانی.
 سیوطی ،جاللالدین (1414ق) .الدرالمنثور فی تفسیرالمأثور .قم :کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی نجفی. ( --------------بیتا) .تدریبالراوی .تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف .چاپ اول .قاهره:دارالكتب.
 شهرزوري ،عثمان بن عبدالرحمان (1411ق) .مقدمه ابنالصالح .تحقیق ابوعبدالرحمان صالح بنمحمد .چاپ اول .بیروت :دار الكتب العلمیه.
 شهرستانی ،سید علی (1411ق) .وضوءالنبی صلی اهلل علیه و آله و سلّم .چاپ اول .قم :ستاره. شهید ثانی (عاملی) ،زینالدین (1419ق) .الرعایه فی علمالدرایه .تحقیق حسین بقال .چاپ دوم .قم:مكتبه المرعشی النجفی.
 شوشتري ،محمدتقی (1411ق) .االخبارالدخیله .تحقیق علیاکبر غفاري .چاپ دوم .تهران :نشر صدوق. 1411( --------------ق) .النجعه فی شرح اللمعه .چاپ اول .تهران :نشر صدوق. شوکانی ،محمد بن علی (1414ق) .فتحالقدیر .چاپ اول .دمشق /بیروت :دار ابنکثیر /دار الكلم الطیب. صبحی ،صالح (1919ش) .علومالحدیث و مصطلحه .چاپ پنجم .قم :منشوراتالرضی. صدر ،حسن (بیتا) .نهایهالدرایه .تحقیق ماجد الغرباوي .قم :نشر المشعر. صدوق ،محمد بن علی بن بابویه (1917ش) .من الیحضره الفقیه .ترجمۀ غفاري .چاپ اول .تهران :نشرصدوق.
 1931( ----------------------ق) .کمالالدین و تمامالنعمه .چاپ دوم .تهران :اسالمیه.1411( ---------------------- -ق) .من الیحضره الفقیه .چاپ پنجم .تهران :دار الكتب
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االسالمیه.
 ( ----------------------بیتا) .عللالشرایع .قم :مكتبهالداوري. -طباطبایی ،سید علی بن محمد بن ابیمعاذ (1413ق) .ریاضالمسائل فی تحقیقاالحکام بالدالئل (ط-

الحدیثه) .چاپ اول .شانزدهجلدي .قم :مؤسسه آلالبیت.
 طباطبایی ،سید محمدحسین (1417ق) .المیزان فی تفسیرالقرآن .چاپ پنجم .قم :دفتر انتشاراتاسالمی جامعۀ مدرسین.
 طبرسی ،فضل بن حسن (1931ق) .اِعالمالوری باَعالمالهدی .یکجلدي .چاپ سوم .تهران :اسالمیه. طبري ،ابوجعفر محمد بن جریر (1411ق) .جامعالبیان فی تفسیرالقرآن .چاپ اول .بیروت :دارالمعرفه. طوسی ،محمد بن حسن ( .)1919االستبصار .سید حسن موسوي خراسان .چاپ چهارم .تهران :دار الكتباالسالمیه.
  .)1911( ---------------تهذیباالحکام .سید حسن موسوي خراسان .چاپ چهارم .تهران :دارالكتب االسالمیه.
 عاملی ،جواد بن محمد حسینی (1413ق) .مفتاحالکرامه فی شرح قواعد العالّمه .دوازدهجلدي .چاپاول .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 عاملی ،حسین بن عبدالصمد (1411ق) .وصولاالخیار الی اصول االخبار .قم :مجمع ذخائر االسالمیه. عاملی ،سید محمد بن علی(1411ق) .مداركاالحکام فی شرح عبادات شرائع االسالم .چاپ اول.بیروت :مؤسسه آلالبیت.
 عتر ،نورالدین (1413ق) .منهجالنقد فی علومالحدیث .چاپ سوم .دمشق :دارالفكر. فاضل لنكرانی ،محمد موحدي (1413ق) .الدیات :تفصیلالشریعه فی شرح تحریرالوسیله .یکجلدي.چاپ اول .قم :مرکز فقهی ائمۀ اطهار.
 فتّال نیشابوري (بیتا) .روضهالواعظین و بصیرهالمتعظین .دوجلدي .چاپ اول .قم :رضی. فتنی محمد ،طاهر بن علی هندي (بیتا) .تذکرهالموضوعات .بیجا :بینا. فیض کاشانی ،محمدمحسن (1411ق) .الوافی11 .جلدي .چاپ اول .اصفهان :کتابخانۀ امام امیرالمؤمنینعلی.
 قاسمی ،محمد جمالالدین (1413ق) .محاسنالتأویل .تحقیق محمد باسل عیون السود .چاپ اول.بیروت :دار الكتب العلمیه.
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 کراجكی ،ابوالفتح (1411ق) .کنزالفواید .چاپ اول .قم :دارالذخائر. کلباسی ،محمد بن محمدابراهیم (1931ش) .الرسائل الرجالیه .تحقیق محمدحسین درایتی .چاپ اول.بیجا :دارالحدیث.
 کلینی ،محمد بن یعقوب (1919ش) .الکافی .چاپ پنجم .تهران :دار الكتب االسالمیه. کنی ،مالعلی (1411ق) .توضیحالمقال فی علمالرجال .تحقیق محمدحسین مولوي .چاپ اول .بیجا:دارالحدیث.
 مازندرانی ،محمدصالح (1411ق) .شرح اصول الکافی .تحقیق عالمه شعرانی .چاپ اول .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
 مامقانی ،عبداهلل (1411ق) .مقباسالهدایه .تحقیق محمدرضا المامقانی .چاپ اول .قم :مؤسسه آلالبیت. مجلسی ،محمدباقر بن موال محمدتقی (1414ق الف) .بحاراالنوار .چاپ سوم .بیروت :مؤسسهالوفاء. 1414( -------------------------ق ب) .مرآتالعقول فی شرح اخبار آلالرسول .چاپدوم .تهران :دار الكتب االسالمیه.
 1411( -------------------------ق) .مالذاالخیار فی فهم تهذیباالخبار .شانزدهجلدي.چاپ اول .قم :کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی نجفی.
 -مجلسی اول ،محمدتقی بن مقصودعلی اصفهانی (1411ق) .روضهالمتقین فی شرح من الیحضره

الفقیه .چاپ دوم .قم :مؤسسۀ فرهنگی -اسالمی کوشانپور.
 مراغی ،احمد بن مصطفی (بیتا) .تفسیرالمراغی .بیروت :دار احیاء التراث العربی. مفید ،محمد (1419ق) .االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد .دوجلدي .چاپ اول .قم :کنگرۀ شیخمفید.
 مالصدرا ،محمد بن ابراهیم (1911ش) .تفسیر القرآن الکریم .تحقیق محمد خواجوي .چاپ دوم .قم:بیدار.
 منتظري ،حسینعلی (1411ق) .البدرالزاهر فی صاله الجمعه و المسافر (الثالثه= االولی المحققه) .قم:نگین.
 میرداماد ،محمدباقر (1931ش) .الرواشحالسماویه .چاپ اول .قم :دارالحدیث. نجاشی ،احمد بن علی (1417ق) .رجالالنجاشی .قم :جامعۀ مدرسین. -نجفی ،محمدحسن (1934ق) .جواهرالکالم .تحقیق علی آخوندي .چاپ ششم .تهران :دار الكتب
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االسالمیه.
 نراقی ،احمد (1411ق) .مستندالشیعه فی احکامالشریعه .چاپ اول .قم :مؤسسه آلالبیت. نسایی ،احمد بن شعیب (1943ق) .سنن نسایی .چاپ اول .بیروت :دارالفكر. نفیسی ،شادي (1937ش) .درایهالحدیث .چاپ اول .تهران :سمت. نوري ،حسین (1413ق) .مستدركالوسائل و مستنبطالمسائل .هجدهجلدي .قم :مؤسسه آلالبیت. نیشابوري ،مسلم بن حجاج (بیتا) .صحیح مسلم .بیروت :دارالفكر. وحید بهبهانی ،محمدباقر بن محمداکمل (1417ق) .حاشیه مجمع الفائده و البرهان .چاپ اول .قم:مؤسسه العالمه المجدد الوحید البهبهانی.
 1414( ----------------------------ق) .مصابیحالظالم .چاپ اول .قم :مؤسسه العالمهالمجدد الوحید البهبهانی.

