
~ 453 ~ 

International Journal of Advanced Academic Studies 2020; 2(4): 453-458 
 

  
 

E-ISSN: 2706-8927 

P-ISSN: 2706-8919 

www.allstudyjournal.com 

IJAAS 2020; 2(4): 453-458 

Received: 02-09-2020 

Accepted: 09-10-2020 
 

 دکتورمحمد عثمان روحانی

 د ، هګانڅ ریتفس ثیحد د ، پوهاند

 استاد دیشه ، ځیپوهن علومو اسالمي

 ، پوهنتون ېروزن او ېوونښ د رباني

 افغانستان ، کابل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corresponding Author: 

 دکتورمحمد عثمان روحانی

 د ، هګانڅ ریتفس ثیحد د ، پوهاند

 استاد دیشه ، ځیپوهن علومو اسالمي

 ، پوهنتون ېروزن او ېوونښ د رباني

 افغانستان ، کابل

 

 تدلیس وتأثیرآن برحدیث نبوی
 

 دکتورمحمد عثمان روحانی 
 

 خالصه 
 گشاي راه بايد که حديث چنانکه،. است بوده رو روبه فراواني هاي نشيب و فراز با تاريخ طول در حديث،

 مشايخ و راويان به نسبت فرمانروايان،. شد مي مجاز مدتي، از بعد و ممنوع آن نقل زماني باشد، فقه
 از برخي. نداشتند را حديث گزارش حق حکومت، مخالفان و داشته فراواني هاي گيري سخت حديث

 ميان، اين در. دانستند مي احاديث بيان براي گريزي راه را آن تدليس، بودن مذموم رغم علي مدلسان،
 شد مي باعث ديگر، سوي از انصافشان از دور هاي داوري و سو يک از واليم به نسبت عامه عقايد
 سمت به را احاديث تدليس، روش با محدثان از برخي. نباشد منطقي مردم بين احاديث ارزيابي معيار

 نوشتار اين. آوردند مي پايين را حديثي هاي نوشته اعتبار طريق، بدين و دادند مي سوق مردم رضايت
تدليس مدلسان براحاديث نبوی  تاثير نظرگرفتن در و حديث تاريخ از اي گوشه بررسي با تا است، درصدد

 اين و دهد نشان احاديث از نوع اين تفکيک براي جديد روشي و مدلس احاديث قضاوت براي نو راهي ،
های ومعتبر روش تحقيق انجام شده دراين نوشتاربه شکل کتاب خانه بوده از کتابکند. بندي درجه را احاديث

 استفاده به عمل آمده است.
 

 .، حديث مدلس وحديث نبوی تدليس واژه کلیدی:
 
 

 ـ مقدمه 1
 علی سید المرسلین وعلی اله واصحابه اجمعین.الحمد لله رب العالمین، والصالة والسالم 

دانشمندان توجه خاص را دربخش علم حديث نموده ودر اين بخش قواعد واساسات را پايه گزاری 
موده است، تابتواند به توسط آن احاديث را رسول معظم اسالم از دست برد انسانهای مغرض ن

وجعل کار از دروغ، از موضوع بودن نگاه داری نمايد احاديث را به اقسام مختلف تقسيم کرده از 
انواع احاديث يک نوع آن احاديث مرسل وتدليس است. روايت اشخاص را که ارسال وتدليس می 

 ورد تعقب قرار داده به بخشها وطبقات مختلف تقسيم نموده است. نمايد م
ارسال وتدليس هم به مانند شب تاريک ظهور می يابد هم چيز را دريک ردف قرار می دهد 
وانسان نمی تواند باجود اين پديده فرق ميان درست ونادرست نمايد وچيزی را مشاهده کند؛ از 

اب نموده تا تحقيق نمايم که اثرات اين پديده بر باالی همين جهت در اين باره موضوع را انتخ
احاديث پيامبر اسالم چگونه است که اين يک بخش خيلی مهم و پرجنجال در بخش روايت احاديث 
است آگاه در اين بخش کمک می نمايد احاديث صحيح را از غير صحيح تفکيک نمايم اگر با اين 

ح از غيرصحيح تفکيک نمی شود حتی احاديث غير بخش شناخت کامل نداشته باشيم احاديث صحي
 صحيح در جنب احاديث صحيح قرار خواهد گرفت ويا برعکس آن .

 
 طرح مسئله تحقیق 

سالم واژه تدليس به معنای پنهان نمودن عيب است اطالق اين واژه بر باالی احاديث رسول معظم ا
ف قرار ترديد نسبت حديث شرياز دين اسالم است سبب ايجاد شک وکه تشکل دهنده بخش اعظم 

يک ردف گرفته است فرق بين احاديث سقيم وغير سقيم باجود اين پديده نمی شود وهمه احاديث ب
اشد قرار می گيرد فکر می شود در بين احاديث روايت شده هيچ احاديث ضعيف وجود نداشته ب

مه فطرت بشری است هوتمام راويان از درجه ثقه بودن بر خور دار باشد در حاليکه اين خالف 
ای انسانها دريک درجه قرار داشته باشد عده از انسانها از حافظه ضعيف وعده صادق وعده هم 

ه يکسان کاذب دربين قشر بشری بدين شکل انسانها موجود است روايت تمام انسانها را نمی شود ک
 ؛ ازديد ميگرداند قرار داد، تدليس هم به مانند شب تاريک همه چيزی را برای انسان غير قابل

ده ام نمو انتخابنبوی(  برحديث وتأثيرآن تدليسهمين جهت الزم ديدم موضوع را تحت عنوان )

www.allstudyjournal.com


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 454 ~ 

راه ايجاد تدليس واز بين بردن آن را شناسای کرده تا مشکالت 
که از اين ناحيه به ميان آمده است دور گردد هرواحد از 

ود وضعيف احاديث به جايگاه خود قرار گيرد صحيح درمقام خ
 نيز در جايگاه خود قرار بگيرد.

 
 اهمیت موضوع تحقیق

تدليس پديده است که در قرن های بعدی به ميان آمده تاثيرات 
منفی را در روايت احاديث بجا گذاشته است که اشخاص مدلس 

نمايد عيوب موجوده در احاديث را پنهان نموده بشکل روايت می
احاديث عيب بوده به در  که در حديث عيب نيست در حاليکه در

جه صحت نه رسيده است وايشان کتمان عيب نموده به درجه 
صحت رسانده است اين کار باعث ايجاد شک وترديد در روايت 
احاديث گرديده از اين نگاه الزم است موضوع تدليس در باب 
احاديث يک امر مهم است در باره تحقيق وشناسای صورت 

ه ظاهر گردد ودرجه صحت بگيرد، تاهمان عيب کتمان شد
وسقم حديث برای طالبان حديث هويدا گردد از اختالط حديث 

 معيوب از غيرش جلوگيری به عمل آيد. 
 

 اهداف تحقیق
حصول معرفت به مفهوم تدليس، از اين طريق احاديث مدلس را 

 از غير مدلس تفکيک کرده بتوانم.
 همهشناسای انواع تدليس چه نوع از تدليس وجود دارد که 

 ايشان دريک ردف اند يا باهم فرق دارند.
 آگاه حاصل نمودن به حکم هر واحد از انواع تدليس.

 
 سواالت تحقیقی 

 تدليس کدام اشخاص قبول می شود؟ .1
 همه ای انواع تدليس يکسان است يا فرق دارد؟  .2
صلی الله تدليس چه تاثر را در پذريش أحاديث رسول الله ) .3

 ( می گزارد؟عليه وسلم
 
 
 یتود روش تحقیقم 

در اين اثر سعی صورت گرفته تا از منابع و مآخذ معتبر، 
گرد  نبوی( برحدیث وتأثیرآن تدلیس)مطالب را در رابطه به 

نمايد در هر موضوعی تحقيقی از شود، اجاب میآوری 
گردد که پاسخگوی سواالت تحقيقی روشهای متفاوت استفاده می

ده شود، با توجه به اهداف بوده باشد، تا اهداف تحقيق بر آور
ای انجام يافته است، مطالب تحقيق اين اثر به روش کتابخانه

شده، از منابع معتبر وعلمی تحقيقی تهيه ونگارش  هگردآورد
 يافته است.

 
 ـ مفهوم تدلیس درحدیث  2

 تدلیس در لغت 
از باب تفعيل از َدلَّس يدليس تدليساً. گرفته شده اسم فاعلش 

مفعولش ُمَدلس است. به معنای تقلب وجعلی، پنهان  ُمَدلِس، واسم
باشد. قسمی که گفته شده است که )دلس کردن ودوروغ می

 شيًئا( پنهان کرده شی را.
به معنای پنهان نمودن بايع عيب مبيعه را به مشتری، تقديم 
کردن پول تقلبی به صورت اصلی وحقيقی در حاليکه واقعيت 

 1 شدباندارد شی جعلی وساختگی می
: به حرکت فتحه به معنای تاريکی شب که در هم پی چيده، دلس

باشد چنانکه اعراب در محاوره فريب دادن وبازی خوردن می
خود می گفتند )فالن اليدالس( بدين معنا که فالنی باکسی فريب 
کاری وخيانت نمی کند يا فالنی شما را بازی نه دهد چيزی را 

 2از تو پنهان نه سازد.
 

گويد: تدليس در اسناد از بيان ازهری می در حدیث:تدلیس 
نکردن عيب مبيعه برای مشتری بر گرفته شده است که محدث 

کند از شيخ بزرگتر در واقعيت از غير وی حديث را روايت می
شينده، جماعت از ثقات چنين عمل را انجام داده است. محدث 

وی که در اسناد حديث عيب حديث را آشکار نمی سازد يعنی را
ضعيف است ترک نموده از راوی قوی روايت می کند کسی 
گمان نکند که در اين حديث عيب وجود داشته باشد در حاليکه 
در حديث راوی ضعيف وعيب موجود است کسی که به فن 
حديث مهارت شناسای ازحديث دارد می داند که در اين حديث 

 3مشکل وجود دارد.
 

قول در تعريف تدليس علما به چهار : تدلیس در اصطالح
رواية الراوي عمن ) اختالف نموده اند. تعريف را جح اين است

لقيه أو عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم 
 4السماع(

ی که به آن مالقات نموده، يا راوی از کس روايت نمودن يعنی:
از شيخ که از وی شينده، در واقيعت از وی نشنيده است به 

شود. ) راوی يت می کند احتمال سماع را برده میصيغه روا
اصلی را که از آن حديث سمع نموده است وی را از اسناد 
حديث حذف کرده در مقام وی راوی اعلی را ذکر نموده است 
به الفاظ که گمان سماع از وی برده می شود مثل لفظ عن، قال 

 وان( 
دن است مناسبت بين معنای لغوی واصطالحی تدليس پنهان نمو

چنانکه تاريکی بی آيد تمام آنچه که وجود دارد پنهان می کند، 
راوی مروی عنه خود را پنهان می نمايد کسی را به ميان می 

 5آورد که از وی روايت نکرده است.
 
 ـ تعریف ارسال 3

 ارسال در لغت: به معنای تسليط، اطالق، اهمال وتوجيه. 
  6ب حديثارسال در حديث: عبارت از عدام ذکر صاح

فرق بين تدليس ومرسل خفی: تدليس عبارت از راويت راوی 
از کسی هم عصربوده ومالقات هم نموده است، مرسل خفی 
عبارت است از روايت راوی از کسی که هم عصر بوده ولی 

                                                            
م(. معجم اللغة 4002هـ ق  9241أحمد مختار عبد الحمید عمر ) 1 

 .060، ص 9العربیة المعاصرة، عالم الکتب، الطبعة: االولی، ج 

نظور االفریقی )ب ت(. لسان العرب، بیروت، مصری، محمد بن مکرم بن م2 

 .66، ص 6دار صادر، الطبعة: االولی، ج 

ابن منظور ) ب ت(. لسان العرب، المحقق: عبد الله علی الکبیر وغیره، 3 

 . 8046، ص 2القاهره، دار المعارف، ج 

محمد حسن عبد الغفار )ب ت(. شرح کتاب التدلیس فی الحدیث للدمینی، 4 

 .  2، ص 0المیة، ج الشبکة االس

خزرجی، حماد بن محمد االنصاری السعدی ) ب ت(. التدلیس والمدلسون، 5 

 . 39، ص 2مجلة الجامعة االسالمیة بالمدینة المنورة، ج 

حنفی، أیوب بن موسی الحسینی )ب ت(. الکلیات فی المصطلحات والفروق 6 

ه الرسالة، اللغویه، المحقق: عدنان درویش، محمد المصری، بیروت، مؤسس

 .77ص 
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  7باوی مالقات نکرده است.
تدليس متضمن ارسال است ولی ارسال متضمن تدليس نيست به 

سماع را تقضا نمی کند از کسی که سمع خاطر که ار سال توهم 
نکرده است؛ از همين جهت علما کسی که ار سال می نمايد ذم 

 .8نکرده است 
 
 ـ اقسام تدلیس  4

در اقسام تدليس علما اختالف کرده اند ابو عبد الله نيساپوری 
 تدليس به شش قسم تقسيم نموده است.

باشد  کند محدث از وی فوقاول: راوی از ثقات تدليس می
وياهم پاين باشد مگراينکه از در جه قبول نمودن حديث اش 

شود مثل ابو سفيان طلحه بن نافع وقتاده بن دعامه خارج نمی
 وغيره 

گويند: قال کنند میدوم: راويانی هستند که حديث را تدليس می
فالن، کسی به روايت ايشان عيب بگيرد، باز مراجعه نموده 

 کر می نمايد.روايت وسماعات خويش را ذ
سوم: مدلس از انسانهای مجهول تدليس می نمايد که نمی داند او 

 کی است از کجا است.
چهارم: راويان هستند که حديث را تدليس می کند از کسی که 

نمايد تا که مجروح است اسم اش را تغير داده به کنيه روايت می
 شناخته نشود.

ند از کسانی که از پنجم: از مدلسين کسانی هستند تدليس می کن
ايشان سماعات بسيار دارد، ولی عده از مسموعات خود را از 

 نمايد.آنان فراموش کرده سپس تدليس می
نمايد که ششم: مدلسين کسانی هستند که از شيوخ روايت می

گويند: اصال آن شيوخ را نديده ونه هم از ايشان شنيده است می
 9نه سماع نازله است.در نزد ايشان نه سماع عالی و قال فالن

ابن صالح تدليس را به دو بخش اساسی تقسيم نموده است. اول: 
 10تدليس در اسناد دوم: تدليس شيوخ.

گويد: حافط عراقی يک نوع ديگری تدليس را اضافه نموده می
تدليس به سه نوع است قسمی سومی را ابن صالح ذکر نکرده، 

  11او تدليس تسويه است.
گويد: اقسام ششگانه را که صطالح میبلقينی در محاسن اال

حاکم ذکر نموده است. داخل در تحت اين دوقسم تدليس است 
قسم اول، دوم، سوم، پنجم وششم داخل در قسم اول است. قسم 

 12چهارم داخل در قسم دوم است.
گويد: قسمی سوم تدليس را که ابن صالح حافظ بن حجر می

است ونيز می آفزايد ترک نموده است از جمله بد ترين تدليس 
که تدليس تسويه اصطالح است که بدان اطالق شده در واقعيت 

 در قسم اول داخل است.

                                                            
 .2، ص 0شرح کتاب التدلیس فی الحدیث للدمینی، ج 7 
بغدادی، أحمد بن علی بن ثابت أّبوبکر الخطیب ) ب ت(. الکافیة فی علم  8

الروایة، تحقق: أبو عبد الله السورقی، إبراهیم حمیدی المدنی، المدینة المنورة، 

 .957المکتبة العلمیة ، ص 
(. معرفة 8377هـ 8937له الحاکم محمد بن عبد الله ) نیساپوری، أبو عبد ال 9

علوم الحدیث، المحقق: سید معظم حسین، بیروت، دار الکتب العلمیه، چاپ 

 . 843 -849دوم، ص 
ابن صالح، عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوی ) ب ت(. مقدمه ابن  10

 .62 -68صالح، بیروت، دار الکتب العلمیه، ص 
م(. شرح الفیه 2488هـ 8092ن بن أبی بکر بن محمد ) حنفی، عبد الرحم 11

العراقی فی علوم الحدیث، تحقیق: شادی بن محمد بن سالم آل نعمان، یمن، 

مرکز النعمان للبحوث والدراسات االسالمیة وتحقیق التراث والترجمة، چاپ 

 .887اول، ص 
 بلقینی، عمر بن رسالن بن نصیر )ب ت(. محاسن االصطالح، المحقق: 12

 .299عایشه بنت الشاطی، دار المعارف، ص 

انواع تدليس را که علما ذکر نموده از قبيل خطيب بغدادی، امام 
نووی، ابن کثير، طيبی، ابن حجر، سخاوی، سيوطی وغيره 
داخل در تحت تقسيم ابن صالح است که بدو بخش تقسيم کرده 

 13است.
گويد: اگر اصل تدليس را مراد قرار دهم بجز آنچه را بقاعی می

که ابن صالح ذکر نموده است شی ديگر نيست اگر انواع تدليس 
را مراعت نمايم بيسار است از قبيل تدليس قطع وعطف وغيره 

14 
بنا بر عدم داخل نمودن تدليس تسويه را در قسم اول می توان 

 گفت تدليس به سه قسم است.
 

 اول: تدلیس در اسناد 
عبارت از روايت راوی از کسی که با وی معاصر بوده مالقات 

باشد و لی در واقعيت نموده به الفاظ که توهم سماع را دارا می
از راوی که روايت می نمايد سمع نکرده است مثل لفظ عن. 
وقتی راوی از کسی روايت می کند که با مروی خود هم عصر 

ين صورت تدليس از بين می رود به کذب نه بوده باشد در ا
گويد: در نزد شود، علی بن خشرم میومرسل محض تبديل می

ابن عيينه بوديم فرمود: فرموده است زهری برايش گفته شد از 
زهری روايت نموده ای خاموش شد باز گفت فرموده است 
زهری برايش گفته شد آيا از زهری شنيده ای فرمود: نه از 

نه هم از کسی که او از زهری شينده است بلکه زهری شنيدم و
از عبدالرزاق از معمر از زهری شنيدم، کسی که بدين شکل به 

شود مگر اينکه تدليس معروف است روايت اش مطلقا رد می
تصريح به سماع بکند به لفظ چون سمعت حدثنا و أنبأنا، در 
صورت عدم تصريح به سماع شود مانند لفظ عن به اتفاق آرا 

وايتش قابل قبول نمی باشد، بنا بر قول زين الدين اين مبنی به ر
اتفاق کسانی است که روايت مرسل را قبول ندارند، به الفاظ 
احتمال سماع روايت می کند حکم مر سل را با خود حمل می 

 15نمايد.
 

 دوم: تدلیس در شیوخ 
راوی از شيخ که حديث شنيده است به اسم، يا بر کنيه، لقب، 

کند، يا بسوی شهری، يا بر کاری سوی قبيله نسبت مینسب، ب
گويد: نمايد به آن شناخته شده نباشد. ابن اصالح میتوصيف می

اين قسم خفيف تر از قسمی اول است ابن صباغ بدين جزم 
نموده که کسی چنين روايت می نمايد چون از غير ثقات روايت 

جب است که کند تا که روايت اش مورد قبول قرار بگيرد وامی
روايت چنين شخصی قبول نشود، اگر بدين کار بار ثقات را 
دارد غلط نموده است؛ به خاطريکه غيرش را بشناسم به توسط 
جرحش، اگر به خاطر خورد سند بودنش می باشد، اين روايت 
مجهول است باز هم قبولش جواز ندارد تا که کسی از وی رايت 

 16نموده شناخت شود 
 

 یهسوم: تدلیس تسو
عبارت است از روايت نمودن راوی از شيخ ثقه غير مدلس، 

                                                            
م(. الوجیز النفیس 2445محمدی، عبد القادر بن مصطفی بن عبد الرزاق ) 13

 .0فی معرفة التدلیس، بغداد، مرکز البحوث والدراسات، ص 
صنعانی، محمد بن إسماعیل االمیر الحسنی ) ب ت(. توضیح األفکار  14

، 8مدینة المورة، المکتبة السلفیة، ج تحقیق: محمد محی الدین عبد الحمید، ال

 .954ص 
 .958، ص 8توضیح األفکار ج  15
 . 30-39، ص 2التدلیس والمدلسون، ج  16
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نمايد، راوی ضعيف اين راوی ثقه از راوی ضعيف روايت می
کند، شخص مدلس کسی است که از راوی ثقه از ثقه روايت می

کند غير مدلس است سپس راوی ضعيف را در اول روايت می
وم بين دو راوی ثقه ترک نموده حديث را از راوی ثقه د

ميگرداند بلفظ که احتمال سماع را هم برده می شود، همه رجال 
گيرد اين بد ترين اقسام سند حديث يکسان از ثقات قرار می

 17تدليس است.
گويد: تدليس ابن ابن عبد البر از ايمه حديث نقل نموده است می

شود، زيرا وقتی که به اقوال اطالع حاصل عيينه را پذيرفته می
جريج ومعمر بر امثال ايشان حواله می نمايد اين نمايم به ابن 

آنچه است که ابن حبان تر جيح داده است فرموده: اين چيزی 
است که در دنيا بجز سفيان بن عيينه بکسی ديگری نيست زيرا 

کند مگر بجز ثقه ومتقن از کسی ديگر تدليس نمی که تدليس می
ه را تدليس کند؛ از همين جهت گفته شده است که امام ابن عيين

اش بدون رد قابل قبول می باشد برای ابن عيينه هيچ تدليس را 
در يافت نشده است مگر اينکه بيان نموده سماع خويش را از 

 18کند.ثقات، مثل ساير مد لسين از کاذبين تدليس نمی
 
 ـ حکم تدلیس  5

تدليس آثار منفی را در قبول نمودن احاديث گذاشته حديث را از 
ور ساخته به چاليش می کشاند. دراينجا حکم مورد قبول د

هريکی از اقسام سه گانه تدليس بيان می گردد از جمله آن حکم 
تدليس در اسناد است که اکثر از دانشمندان تدليس در اسناد را 
مذموم دانسته به تمام انواعش شديدا مکروه گفته اند، شعبه از 

امام شافيع رحمه الله  جمله علمای است شديدا تقبيح نموده،
برادر دروغ گفته است بنابراين حکم اين حديث قابل قبول نيست 

علما در اين باره  19مگر اينکه روای تصريح به سماع نمايد.
گويد: تدليس برادر چنين ابراز نظر کرده اند شعبه بن حجاج می

دروغ است به ديگر قولش چنين ابراز می دارد، تدليس در 
باشد، اينکه از آسمان به زمين بی افتم ز زنا میحديث شديد تر ا

بهتر است به من از اينکه در روايت حديث تدليس نمايم. در 
روايت معافی از شعبه بن حجاج ميگويد: زنا محبوب است 

  بسوی من از اينکه تدليس کنم.

 
گويد: تدليس دروغ است. سپس حديث را از حماد بن زيد می

َفَقالَ »روايت نموده است.  (وسلم صلی الله عليهرسول الله )
ُع بَِما لَْم ُیْعَط َكاَلبِِس  َرُسولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعلَْیِه َوَسلََّم اْلُمَتَشبِّ

 20«َثْوَبْي ُزور  
کسی که سير است به آنچه برايش داده نشده، مانند  ترجمه:

کسی است لباس دروغين را برتن نموده است. حماد بعد از نقل 
ديث می فرمايد: مدلس سير است که به اشيای که برايش اين ح

 21داده نشده است.
در نزد جمهور علما تدليس کذب نيست حتی اين که تمام روايت 
اش رد شود ولی بر عدالت راوی عيب وجرح را وارد می 
سازد بلکه قسمی از توهم است. نص از امام شافه رحمه الله در 

                                                            
 .30، ص 2التدلیس والمدلسون، ج  17

 .952، ص 8توضیح االفکار ج 18 

 .75 -70معرفة انواع علوم الحدیث، ص 19 

(. صحیح 2280البخاری، محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغیره )20 

البخاری، المحقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة: 

 .  834ص  29االولی ج 
بغدادی، أحمد بن علی بن ثابت أّبوبکر الخطیب ) ب ت(. الکافیة فی علم  21

الروایة، تحقق: أبو عبد الله السورقی، إبراهیم حمیدی المدنی، المدینة المنورة، 

 .955 -956ة ، ص المکتبة العلمی

ناخته شد کسی که يکبار اين باره وجود دارد که ميگويد: ش
تدليس نموده است عورت وی آشکار گرديده در روايت حديث، 
آشکار شدن اين عورت به معنای دروغ نيست تمام روايت 
روای رد شود ونصيحت در صدق نيست روايت وی را قبول 
می نمايم وآنچه را که از اهل نصيحت وصدق قبول نموده 

بالغه زجر وتنفير شده روايت که از شعبه است حمل بر م 22ايم.
 23است. 

به اعتبار مقصد تدليس کننده در شيوخ  حکم تدليس در شيوخ
گويد: امر اين تدليس خفيف تر شود ابن صالح میمختلف می

است نسبت به تدليس در اسناد. عراقی وبقاعی نيز اين قول را 
تائيد نموده ميفرمايند: کسی مهارت در شناخت حديث دارد می 

اينجا تدليس صورت گرفته است؛ از همين جهت اين داند که در 
تدليس خفيف تر است نسبت به تدليس در اسناد به خاطر که 
تدليس در اسناد را شناخته نمی شود مگر اينکه شخصی تدليس 

 کنند اعتراف نمايد که در روايت اين حديث تدليس نموده است.
است  حافظ ابن کثير در اين باره ميگويد: بعضی اوقات مکروه

در زمانيکه از کسی تدليس ميکند او از نگاه سن خورد باشد، يا 
بطريق نازله روايت می نمايد، وقتی اين تدليس حرام است در 
سلسله سند شخصی غير ثقه باشد وی را ترک نموده از ثقه 
روايت نمايد تاکه حالش را مردم نه شناسد ويا وهم ايجاد نمايد 

ی غير ثقه روای ثقه را ذکر کند به اين قسم که در جای اين راو
که در اسم ويا کنيه به راوی غير ثقه مشابهت داشته باشد. حافظ 
ابن حجر ميگويد: اگر به خاطر ضعف شيخ اش تدليس نموده 
باشد خيانت است. ونيز تنبه به فاسد بودن اين نوع تدليس نموده 
است به خاطر اختالط اسمای ضعفا به ثقات می شود مثل کنيه 

ه عوفی به ابی سعيد کسی به شناخت وصنعت حديث عطي
مهارت ندارد گمان می نمايد که ابو سعيد الخدری رضی الله 

  24عنه است.
حکم ديگری از تدليس تدليس تسويه است اين بد ترين نوع از 
اقسام تدليس است کسی به اين نوع تدليس دست می زند وی از 

س را قبيح جلمه مجروحين است. علما همه ای انواع تدلي
وزسشت دانسته بطور عام ولی تدليس تسويه را به طور خاص 
قبيح گفتند عالئی ميگويد: مذموم است به وجوه بسيار اينکه اين 
غش وپنهان نمودن حالت حديث ضعيف است بر کسی که اراده 
احتجاج براين حديث را دارد ودر بسيار ضعيف بودن اين نوع 

  25تدليس هيچ شک نيست.
چنين تدليس را از شخص مدلس سبب فاسد بودن  ذهبی ثبوت

عدالت مدلس گفته است. ابن صالح حکم براين نموده است که 
پذيرفته نمی شود روايت مدلس مگر اينکه شخصی را در سلسله 
ای سند ترک نموده بيان دارد در غيرآن روايتش قابل قبول نمی 

  26باشد.
 
 

                                                            
 .shamelaامام الشافعی )ب ت(. الرسالة، تحقیق: أحمد شاکر، 22 

م(. معرفة 8366هـ8046ابن صالح، عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو ) 23

انواع علوم الحدیث، المحقق: نور الدین عتر، دار الفکر، سوریا، دار الفکر 

 .75المعاصر، بیروت، ص 
م(. الوجیز 2445ن مصطفی بن عبد الرزاق )محمدی، أبو ذر عبد القادر ب 24

نفیس فی معرفة التدلیس، بغداد، مجلة مرکز البحوث والدراسات فی الوقف 

 . 29السنی، ص 
م(. جامع 8366ه ق 8047عالئی، أبو سعید بن خلیل بن کیکلدی )  25

التحصیل فی أحکام المراسیل، المحقق: حمیدی عبد المجید السلفی، بیروت، 

 .842چاپ دوم. ص عالم الکتب، 
 .30ص  2التدلیس والمدلسون ج  26
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 ـ مناقشه 6
صلی الله عليه رسول الله ) تدليس اثر منفی را در قبول حديث 

( گذاشته اذهان عده را نسبت به قبول احاديث درشک وسلم
افگنده است؛ از همين جهت برشناخت اين موضوع دانشمندان 
اسالم کمر همت بسته برای معرفی اين پديده اقدام عملی نموده 
اند چون بصورت اساسی اين موضوع شناخته شود تا حديث 

دد در غير آن که حديث مصدر دوم مدلس از غيرش تفکيک گر
در اسالم بعد از کتاب الله است مردم در قبول آن دچار تردد 
گرديده سبب ضايع شدن بخش اعظم اسالم ميشود بنا علما 
تدليس را به اقسام مختلف تقسيم نموده است تا به تمام انواع آن 
بشکل که الزم است معرفت حاصل گردد، در تقسيم تدليس علما 

نموده اند ابوعبدالله نيساپوری به شش قسم تدليس را  اختالف
تقسيم نموده است. مدلس تدليس از ثقات می کند، گاه اوقات 
مدلس درتدليس ميگويد: قال فالن، وگاه هم از انسانهای مجهول 
تدليس می کند، بعضی وقت از کسانی تدليس می کند که 

ه عده سماعت اش از همان راوی بسيار است ولی فراموش نمود
مسموعات خود را تدليس می کند و مدلس از شيوخ تدليس  از

ميکند اصال نديده همان شيخ را در اين اقسام متذکره می بينيم 
که همه تدليس صورت گرفته در اسناد حديث است از همين 
جهت علما تمام اين را درتحت تدليس در اسناد داخل نموده 

 است. 
کند بدين شکل که اسم گاه مدلس از شخص مجروح تدليس می 

اش را تغير داده به اسم غير مشهوره اش روايت می کند اين 
بخش در قسم دوم تدليس يعنی تدليس در شيوخ داخل است 
تدليس در شيوخ هم تدليس برکنيه، لقب، نسب وقبيله است؛ از 
همين جهت علما تدليس از شخص مجروح را داخل در تدليس 

 شيوخ نموده است. 
م تدليس را به اقسام مختلف تقسم نمودند مانند ديگر علما ه

خطيب بغدادی، امام نووی، ابن کثير، طيبی وابن حجر وغيره 
وابن صالح تدليس را بدوبخش تقسيم نموده است تدليس در 
اسناد وتدليس در شيوخ. علمای حديث اقسام مختلف تدليس را 

می  برون از همين دوقسم که ابن صالح گفته نمی دانند. وبقاعی
فرمايد که اصل تدليس را اگر معيار قرار دهيم برون از همان 
دوقسم که ابن صالح گفته است خارج نمی باشد در نهايت اين 
بحثها گفته می توانيم تمام انواع تدليس داخل در همان دونوع 

 تدليس است که ابن صالح گفته است.
  
 ـ نتیجه گیری  7

به نتايج ذيل منتج بحث صورت گرفته برباالی موضوع تدليس 
 گرديده است.

تدليس از نگاه لغت از دلس گرفته شده به معنای تقلب،  .1
 جعلی، پنهان کردن ودروغ ميباشد. 

رواية الراوی عمن لقيه اوعن شيخه الذی سمع منه  در اصطالح:
يعنی روايت نمودن راوی مالم يسمع منه بصيغة توهم السماع. 
از شيخ که از وی شنيده از کسی که به آن مالقات نموده، يا 

يت از همان شيخ نشنيده است به صيغه روايت می کند درواقع
 احتمال سماع را برده می شود.

ارسال از نگاه لغت عبارت از عدم ذکر صاحب حديث  .2
 است. 

فرق ار سال با تدليس در اين است که ار سال راويت راوی از 
ی کسی است که به همان راوی هم عصر بوده ولی به همرا

راوی مذکور مالقات نکرده است. تدليس روايت راوی از کسی 
که هم عصربوده ولی به همرای همان راوی مالقات هم نموده 

 است.
تدليس را علما به اقسام مختلف تقسيم نموده اند، بعد از  .3

تبحث آشکار گرديده که تمام انواع تقسيم شده در تحت دو 
خل می باشد او نوع تدليس را ابن صالح ذکر نموده است دا

عبارت از تدليس در اسناد وتدليس در شيوخ ميباشد همه 
انواع تدليس در ضمن همين دو داخل بوده است، بعضی از 
علما که تدليس تسويه را يک نوع مستقل قرار داده واز 

 بدترين انواع تدليس دانسته .
انواع مختلف از تدليس ذکر گرديده است از قبيل تدليس در  .4

وخ وتدليس تسويه. حکم تدليس در اسناد اسناد، درشي
مکروه ميباشد وشعبه بن حجاج تدليس در اسناد را برادر 

 دروغ دانسته است.
 

حکم تدليس در شيوخ را ابن صالح خفيف تر گفته نسبت به 
تدليس در اسناد؛ زيرا که شخصی که مهارت در فن حديث دارد 

صورت تدليس در شيوخ را می داند که در اين حديث تدليس 
گرفته است ضرورت به بيان از جانب مدلس نيست که تدليس 
کرده است. حکم اين تدليس را حافظ ابن کثير مکروه وحرام 
دانسته است در صورت که شخص مدلس از کسی تدليس می 
نمايد در سن از وی خورد بوده است، در صورت که در سلسله 

ايت می سند شخصی غير ثقه است اين را حذف نموده از ثقه رو
 نمايد برين حالت حکم به حرام بودن چنين تدليس کرده است.

از بد ترين انواع تدليس تدليس تسويه ميباشد ابن صالح حکم 
شخص تدليس کننده  برعدم قبوليت چنين حديث نموده مدام که

 تدليس را که انجام داده است بيان دارد.
دانشمندان حديث حکم برقبيوليت حديث کسی نموده است  .5

 ه وی بجز ثقات از کسی ديگری تدليس نمی کند.ک
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