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 ی به علم رجالدرس اول ( پیش درآمد

 

 

 اهداف درس: 
 هدف از ارائه مطالب درس اول این است که دانش پژوه: 

 آَشنا شود.  علم رجالبا جایگاه و معنای  (1

 . اهداف یادگیری دانش رجال را درک کند (2

 سئواالتی که علم رجال در مورد سند بدان ها پاسخگوست، آشنا شود.با  (3

 شناخت کافی به سندهای معلق، مضمر و تحویل پیدا کند. (4

 با شیوه اسناد دهی کتب اربعه حدیثی آشنا گردد. (5
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 پيش گفتار

بیم ای میدر ادله آن  دقت در احکام و و توجه اندکی با ،هستند شرعی احکام منابع عقل و اجماع سنت، کتاب،

استخراج می گردد. کتاب خدا در صدد اصل تشریع احکام است استنباط و که اغلب احکام شرعی از سنت 

 و ن در مقام اهمال استآکامال تبیین نمی کند به گونه ای که می شود گفت اکثر آیات قر وخصوصیات آنرا

 و از مقیدات سنت مراجعه کرد و تفسیر آن به بایستی برای فهم و اطالق نیست و حتی در مقام عموم و

 صات آن در سنت آگاه شد.مخصّ

 فعل و تقریر معصوم مورد توجه قرار می گیرد. ،ت از قولاجماع نیز در صورت کاشفیّ 

محدود است همانند حسن  در مواردی هم که حکمی دارد درک می کند و روابط بین احکام را عقل نیز غالبا  

 تسری نمی کند. قبح عقلی که به فروعات احکام و

 از طریق حدیث به دست می آید.  ت نیز غالبا سنّ ت است وبنابراین مهمترین منبع فقه سنّ 

و روشن است  ت واستنباط احکام شرعی روشن می گردد.این جاست که اهمیت احادیث در رسیدن به سنّ

 ینا ند. و امکان دارد دراین احادیثی که در اختیار ماست همگی سنّت نیستند؛ بلکه حاکی از سنّت می باش

. دانشی که به ما کمک می کند تا بتوانیم از این احادیث دوجود داشته باشحکایت صادق و یا کاذب  نقل

 است.  «رجال»سنّت را بدست بیاوریم دانش 

 

 علم رجال

ونگی چگعلم رجال به معرفی راویان و صفاتی که در پذیرش، یا عدم پذیرش راویان نقش دارد می پردازد و از 

  د.توثیق و جرح راویان و راه های رفع تعارض میان جرح و تعدیل سخن به میان می آور

سلسله ای از راویان  ،مقصود از سند و می دانیم که روایات معصومین همراه با سند به دست ما رسیده است

نقل کرده است. به آن روایت معصوم را برای دیگری  ،است که به ترتیب دوره های تاریخی هر یک از آنان

محمد بن یحيي، عن محمد بن عبد الجبار، عن » م:بر می خوریسندی عنوان مثال در کتاب کافی به چنین 

 (المعليه الس)محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن ابي بصير، عن ابي عبداهلل 

 ...«قال: 
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کرده  نقل (علیه السالم)برده شده که به ترتیب روایت مزبور را از امام صادق نام شش راوی از در این روایت 

اند. این شش تن عبارتند از: محمد بن یحیی، محمد بن عبدالجبار، محمّد بن اسماعیل، علیّ بن نعمان، ابن 

 (لیه السالمع)( از محدثان سده چهارم تا عصر امام صادق  323مسکان، ابوبصیر. پیداست که مرحوم کلینی ) م 

بنابراین قطعا  او این روایت را   ت.فاصله داشته اسسال  151بیش از  هجری ـ 141تا  114ـ یعنی سال های 

  .ل، دریافت کرده و برای ما نقل نموده استاز طریق راویان پیش از خود شنیده، یا به یکی از طرق دیگر تحمّ

صدور  هاینکمناسب برای دستیابی به  ید، ما راه تحقیقاگر او نام این راویان و سلسله سند را ذکر نمی کر

ان بزرگ کلینی از محدث مرحوماثبات کند نداشتیم، مگر آنکه با خود می گفتیم  (علیه السالم)از امام را روایت 

و محتاط است و البد خود از راویان پیشین شنیده که برای ما نقل کرده است. افزون بر آن که این اندیشه ما 

دربرداشت و آن اینکه شاید او در قضاوت درباره عدالت، نیز اطمینان کافی نمی رساند، محذور دیگری  را به

 وثاقت و ایمان راویان دچار اشتباه شده باشد.

ذکر نام راویان و سلسله سند، این امکان را برای ما فراهم می سازد که از منظر اجتهادی و مبانی نظری خود 

  .ررسی قرار دهیمشرائط راویان را مورد ب

 سئواالت علم رجال 

چنانچه بخواهیم با روایت این راویان به دلیلی که حجّت شرعی است دست پیدا کنیم باید به سؤالهای ذیل 

  پاسخ دهیم:

 این شش راوی چه كسانی هستند؟  - 1

 در چه عصری می زیسته و با چه كسانی معاصر بوده اند؟  - 2

 اعتقاد داشته اند؟ (علیهم السالم)آیا در حوزه عقیده به امامت ائمه  - 3

 آیا در حوزه اخالق انسان های عادل، یا حداقل راستگو بوده اند؟ - 4

اینها پرسش هایی است که ما برای دستیابی به صحت روایت به پاسخ آنها نیازمندیم. از سوی دیگر بیش از  

شده، چگونه می توانیم به این پاسخ ها دست یابیم. اینجاست که علم رجال میان ما و آنها فاصله  قرنسیزده 

؟ هین راوی آیا جزء امامیه است یا نبه کمک ما می شتابد و ضمن معرفی هویت راویان، به ما می گوید که ا

ی دشوار می ماند که واژه ها یآیا عادل است یا نه؟ آیا موثق است یا نه؟ از این رو علم رجال به منزله فرهنگ
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و ناشناخته متون را برای ما معرفی کرده و مبیّن می سازد. این بخش از وظیفه علم رجال بر عهده کتب و 

  .منابع رجالی گذاشته شده است

پاره ای از مشکالت است که صرفا  با مراجعه به این منابع حل نمی شود و می بایست مبانی  باید توجه داشت

  :آن قبال  تبیین گردد. برخی از این مشکالت بدین شرح است

 ون برای تعدیل، توثیق، یا جرح راویان از چه الفاظی استفاده می كنند؟رجالیّ*     

 یان راه یافت؟ بر چه مبنایی می توان به توثیق راو *     

 آیا نصّ امام معصوم الزم است؟ *     

 آیا جزء اصحاب اجماع بودن برای وثاقت كافی است؟*     

وجود داشته باشد و اصطالحاً در تعارض میان جرح  ون تضادّدر مواردی كه میان دیدگاه های رجالیّ *     

 و تعدیل چه باید كرد؟

 ت و چه تفاوتهایی میان آنها وجود دارد؟منابع رجالی شیعه و اهل سنت كدام اس *

بخشی از مباحث علم رجال صرفا  نظری و بخش بنابراین علم رجال به این پرسش ها نیز پاسخ می دهد. 

 دیگر میدانی و کاربردی است. 

بخش میدانی وکاربردی علم رجال تنها با مراجعه به منابع رجالی به سامان نمی رسد، زیرا زمانی مراجعه به 

ابع پاسخ می دهد که ما از اتصال سند اطمینان داشته باشیم و بدانیم تصحیف یا تحریفی در سند اتفاق من

 نیفتاده است.

 دانش رجال اهمیت

اشاره  هابه آنذیل  که در رقم می زند،و اهمیّت آن را  «رجال»عوامل گوناگونی ضرورت پرداختن به دانش 

 :می شود

ی فهم و دریافت معارف دینی بیشترین از آنجا که حدیث در گستره :اطمینان از صدور حدیث -1

یافتن از صدور آن است. این اطمینان ممکن گام در اعتماد به حدیث، اطمینانرا دارد، نخستین نقش

گیری های خاص بدست آید، اما در اکثر موارد، تنها راه آن، بهرهاست در موارد اندکی از گذر قرینه
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و اطمینان به راویان حدیث، پس از احراز عدالت یا وثاقت آنها است؛ به دیگر سخن  «رجال»از دانش 

از نظر اعتبار آن )صحیح،  توان نوع حدیث راویان است که میو شناخت را «رجال»تنها از گذر دانش 

 موثق، حسن، ضعیف، قوی( دریافت.

تردیدهای ناشی از تعارض در روایات بسیاری، ائمه برای زدودن  :توجه به صفات برتر راویان -2

ها وجود صفات برتر در راویان یک روایت نسبت اند. یکی از این راههایی را نشان دادهروایات، راه

الحُکمُ مَا حَکَمَ بِهِ أعدَلُهُما وَ أفقَهُهُما و أصدَقُهُما فِی الحَدیث و  به راویان روایات متعارض با آن است:

تر، تر، فقیهحکم ]صحیح[، حکم آن کسی است که عادل؛  ما یَحکُمُ بِه اآلخَرُأورَعُهُما وَ الیُلتَفَتُ إلی 

 1توان اعتماد کرد.تر در حدیث و پرهیزگارتر باشد و به حکم فرد دیگر نمیصادق

تر، راستگوتر و پرهیزگارتر، از رهگذر شناخت احوال او میسّر تر، فقیهروشن است که شناخت راویِ عادل

 .شناخت در دانش رجال دست یافتنی است است و تنها این

رو از مشکالت مهمی که حدیث در طول تاریخ خود با آن روبه : شناخت راویان دروغ پرداز -3

ت اند. شناخبوده، وجود راویان دروغگویی است که به نام حدیث مطالبی را به معصومان نسبت داده

 گونه روایات است.ینپرداز، راهی برای پاالیش جوامع روایی از اراویان دروغ

 قطعی است؛ همچون حدیث شریف نبوی:تواتر و  دهد در حدّکه از این پدیده گزارش می یبرخی روایات

 مُتَعَمِّداً، فَلیَتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِن النَّار... الکِذَابَةُ، فَمَن کَذَبَ علیَّ هَا النَاسُ قَد کَثُرَت عَلیَّأیُّ

إنَّا أهلُ بَیتٍ صادِقُون، النَخلُو مِن کَذّابٍ َیکذِبُ علینا؛ فیُسقِطُ  نقل شده است که: (السالمعلیه)ادق از امام ص

 2صِدقَنا بِکَذِبِه علینا.

کند؛ از این رو ضرورت گونه روایات، نقش مهمی ایفا میهای رجالی در شناخت ایننقد سندی و بررسی

 از این زاویه نیز پیدااست. «رجال»گیری از دانش بهره

                                                           
 86، ص: 1اإلسالمية(، ج -الكافي )ط  . 1

 216، ص: 2بيروت(، ج -بحار األنوار )ط  . 2
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داشته  عهر کس که کمترین شناختی از تاریخ اسالم و به ویژه تاریخ تشیّ :شناخت روایات تقیّه اي -4

وردهای برخ ی شیعه و پیروانشان،ران با ائمهکند که حاکمان و زورمداباشد، به این حقیقت اعتراف می

ر حاکم بود، ائمه و خفقان و زور که در آن روزگا اند. در برابر این جوّای داشتهرحمانهتند و بی

ایشان هگونه روایات را صاحبان جوامع روایی، در کتاباین اند؛بهره گرفته« هتقیّ »شیعیان از راهبرد 

ودن ب توان به وسیلۀ آن چنین روایاتی را باز شناخت، عامیترین قرائنی که میاند. از مهمنقل کرده

در ضمن احوال راویان، بدان  «جالر»که در دانش  راوی و انتساب او به حکومت استمذهب 

 د.دار ثان دربرهای بسیاری برای محدّاز این زاویه نیز بهره «رجال»شود؛ از این رو دانش پرداخته می

 (المالسعلیهم)دانشمندان شیعی از عصر حضور ائمه اخت راهکار توثیق و تضعیف راویان: شن -5

و بر این پایه روایات آنان را پذیرفته یا رد  تاکنون، از راهکار توثیق و تضعیف راویان بهره گرفته

 های دینی،اند. آنان برای گسترش دانشنیز در مواردی چنین کرده (السالمعلیهم)اند. خود ائمه کرده

س از ایشان نیز عالمان و کردند؛ پدادند و آنان را توثیق میکسانی را مرجع آموزش مردم، قرار می

 اند.بزرگان شیعه این شیوه را پی گرفته

 

ند و همواره اگاه نیز از آن رو برنتافتهاین رویکرد از دیرباز در میان دانشمندان شیعه، رایج بوده است و هیچ

شروعیت مگمان این سیره و رویکرد، به دلیل ضرورت بررسی اسناد روایات و اند. بیاین شیوه را پی گرفته

داشت، راویان و محدثان رنج اسناد را بر خود هموار دانش رجال ضرورتی نمینچه اناین شیوه بوده است؛ چ

گاه بسیاری از اصحاب ائمه و هیچ کشاندندها را با آوردن این اسناد به درازا نمیکردند و کتابنمی

های رجالی فتار رنج و زحمت تدوین کتابو عالمان پس از آنان تا این روزگار، خود را گر (السالمعلیهم)

اهمیت رجال

شناخت راویان دروغ پرداز شناخت روایات تقیه
شناخت راهکار توثیق و 

تضعیف راویان

اطمینان به صدور حدیث  توجه به صفات برتر راویان
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 کردند.نمی

 اتصال و انفصال سند

دن اتصال یا برای پیدا کر خواهد سند را بررسی کند باید به این نتیجه برسد که سند متصل است.کسی که می

 یاری دهد:  می تواند محقق را ، راههای ذیلانفصال سند

 الف: شناخت طبقات رجال 

 :ذیل را به همراه داردفوایدی  جالشناخت طبقات ر طبقات رجال را بشناسد، دبایدر ابتدا محقق رجالی 

 ابین راویانی که در اسم و اسم پدر اشتراک دارند تمییز داد و آنهمی توان با شناخت طبقات راوی   -1

 طور دقیق مشخص نمود. را شناخت و راوی یک حدیث را ب

تی شود؛ مثال  وقص بودن و ارسال و مرفوع بودنش روشن میهمچنین وضعیّت کامل بودن سند یا ناق -2

« )علیه السالم(عن أحمد بن محمد عن علی بن حدید عن زرارة عن أبی جعفر»در سند روایتی آمده 

 و «زراره»با  «علی بن حدید»می فهمیم این روایت، سندش کامل نیست، بلکه مرسل است؛ زیرا 

محمد »و  «زراره» بتواند بدون واسطه از «علی بن حدید»در طبقات متوالی نیستند تا  «محمد بن مسلم»

  نقل روایت کند. «بن مسلم

 طبقه بندی رجال

به نظر می رسد کاربردی ترین آنها طبقه  صورت گرفته است و «رجال احادیث»طبقه بندی های متفاوتی از 

تا عصر صاحبان کتب اربعه به دوازده طبقه ،  احادیث راراویان  است. ایشان بندی مرحوم آقای بروجردی

 طبقه بندی کرده است که عبارت است از:

 لی اهلل علیه و آله(ص): اصحاب رسول اهلل طبقه اول

 )علیهم السالم( اصحاب امام علی تا امام حسین طبقه دوم:

 )علیه السالم(اصحاب امام سجاد  طبقه سوم:

 )علیه السالم( راویان امام باقر طبقه چهارم:
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 )علیه السالم(روایان امام صادق  طبقه پنجم:

 )علیهم السالم(روایان امام کاظم و امام رضا و امام جواد  طبقه ششم:

و معاصرین با نایب اول حضرت یعنی عثمان  )علیهم السالم(روایان امام هادی و امام عسکری  طبقه هفتم:

 (ره)بن سعید 

 )ره(.دومین نایب خاص حضرت، محمد بن عثمان بن سعید روایان هم عصر با طبقه هشتم:

 .و انتهای غیبت صغری )ره(روایان هم عصر حسین بن روح و علی بن محمد سمری طبقه نهم:

 )ره( راویان معاصر با شیخ صدوق طبقه دهم:

 )ره( روایان معاصر با شیخ مفید طبقه یازدهم:

 )ره( راویان معاصر با شیخ طوسی طبقه دوازدهم:

 

 تحویل اضمار و ب: شناخت تعليق ،

ر د در عین حالی که کوشش کرده است روایات خود را مسند بیان کند اما «کافی» کتاب مرحوم کلینی در

 بعضی جاها تعلیق کرده است و گاهی با اضمار آورده است. 

سند را  «صاراستب» و «تهذیب»کتاب  در )ره( و شیخ طوسی «من الیحضره الفقیه»کتاب  در )ره( شیخ صدوق

برای مسند کردن روایات این کتب  باید  بیان نکرده اند که در نگاه اول این روایات مرسل نمایان می شوند و

سراغ مشیخه این بزرگواران رفت و از آنجا اول روایات را مسند کرد وسپس اتصال سند را بررسی کرد. آنجا 

 الزم را بدست بیاوریم . هم با مشکالتی مواجه می شویم  که بایستی راه حل های

 شناخت روش های تدوین کتب اربعه

 قیقا  را د «کتب اربعه»روش مولفین  الزم است شیوه و اگر بخواهیم در بررسی اسناد موفق تر عمل کنیم 

 در ذیل هریک را به ترتیب زمان تألیف معرفی می کنیم: شناسایی کنیم،

 کتاب کافي 
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گردآوری به  1ا اخالص، جدیّت و تالش فراوان در مدت بیست سالب ه.ق( 323)متوفای  . مرحوم کلینی1

 را ترتیببندی آنها برای موضوعات گوناگون پرداخت. احادیث وارده و دسته «صحیح»انتخاب احادیث و 

« اصول کافی»قرار داد. دو جلد اول آن به  2کتاب 35و این مجموعه را در هشت جلد و بندی موضوعی نموده 

 است.معروف « روضه کافی»و جلد هشتم به « فروع کافی»و پنج جلد بعد از آن به 

یثی کند. به چنین احادهای بین خود و معصوم را ذکر می. مرحوم کلینی در نوشتن این کتاب، تمام واسطه2

  :شود، مانند این دو حدیثگفته می« مُسند»

 نِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ لِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَِن ابْعَالف( 

 . 3«عَالِمٌ یُنْتَفَعُ بِعِلْمِهِ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ أَلْفَ عَابِدٍ »قَالَ:  )علیه السالم(سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

أَبِی عُبَیْدَةَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ( ب

مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لَا هُدًى لَعَنَتْهُ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَةِ وَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ »قَالَ:  )علیه السالم(رٍالْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَ

 .4«وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِفُتْیَاهُ

، قسمت اولین روایت. مرحوم کلینی، گاهی به سبب اینکه قسمتی از سند دو یا چند حدیث مشترکند، در 3

ه کند. بآورد و در احادیث بعدی به علت اعتماد بر حدیث قبلی، قسمت مشترک را حذف میمشترک را می

 ؛ گویند، یعنی سندش وابسته به حدیث گذشته است. مانند این دو حدیثمی« معلّق»این گونه احادیث، 

 ه السالم()علیعُبَیْدَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِاللَّهِعُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیأَبِیعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الف( 

                                                           
 .1228. رجال نجاشي، رقم، 1

 کند:هاي مندرج در کتاب کافي را چنين معرفي ميمحقق خوئي کتاب. 2

 . کتاب الحجة. 4. کتاب التوحيد، 3. کتاب فضل العلم،2. کتاب العقل والجهل، 1کتب الجزء األول و هي أربعة:

 لعشرة.. کتاب ا4. کتاب فضل القرآن، 3. کتاب الدعاء،2. کتاب اإليمان والكفر، 1کتب الجزء الثاني و هي أربعة:

 . کتاب الزکاه.5. کتاب الصاله، 4. کتاب الجنائز، 3. کتاب الحيض، 2. کتاب الطهاره، 1کتب الجزء الثالث و هي خمسة:

 . کتاب الحج.3. کتاب الصيام،2. کتاب تتمة کتاب الزکاه، 1کتب الجزء الرابع تتمة و کتابان:

 . کتاب النكاح.3المعيشة، . کتاب 2. کتاب الجهاد، 1کتب الجزء الخامس و هي ثالثة:

. کتاب 7. کتاب األطعمة، 8. کتاب الذبائح، 5. کتاب الصيد، 4.کتاب العتق والتدبير والكتابة، 3. کتاب الطالق، 2.کتاب العقيقة، 1کتب الجزء السادس و هي تسعة:

 . کتاب الدواجن،9. کتاب الزيّ والتجمل والمروة، 6األشربة، 

. کتاب 7. کتاب القضاء واألحكام، 8. کتاب الشهادات، 5. کتاب الديات،4. کتاب الحدود،3. کتاب المواريث،2. کتاب الوصايا، 1:کتب الجزء السابع و هي سبعة

 األيمان والنذور والكفارات.

 (.  253، ص2الجزء الثامن الروضة وليس فيها کتب مختلفة )معجم رجال الحديث، ج

 (.33،ص1)کافي، ج«. قام عالمي که مردم از علمش بهره ببرند از هفتاد هزار عابد باالتر استم»فرمود:  )عليه السالم(. امام محمد باقر3

کسي که بدون علم و دليل براي مردم فتوا بدهد، مالئكه عذاب و رحمت او را لعنت کرده و گناه کساني که به فتواي او »فرمود:  )عليه السالم(. امام محمد باقر4

 (.42،ص1)کافي، ج«. شودنوشته ميکنند، براي او عمل مي
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ا اللَُّه لَهَ إِلَّلَا أَعْنِی سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِ»ثُمَّ قَالَ: «. مِنْ أَشَدِّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ ذِکْرُ اللَّهِ کَثِیراً»قَالَ: 

 1.«هَا وَ إِنْ کَانَ مَعِِْیَةً ََرَکَهَاوَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ إِنْ کَانَ مِنْهُ وَ لَکِنْ ذِکْرَ اللَّهِ عِنْدَ مَا أَحَلَّ وَ حَرَّمَ فَإِنْ کَانَ طَاعَةً عَمِلَ بِ

هِ عَنْ قَوْلِ اللَّ  )علیه السالم(نِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِعُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْابْنُ أَبِیب( 

أَمَا وَ اللَّهِ إِنْ کَانَتْ أَعْمَالُهُمْ أَشَدَّ بَیَاضاً مِنَ »قَالَ:  ﴾وَ قَدِمْنا إِلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً﴿عَزَّ وَ جَلَّ 

 2.«الْقَبَاطِیِّ وَ لَکِنْ کَانُوا إِذَا عَرَضَ لَهُمُ الْحَرَامُ لَمْ یَدَعُوهُ

با حدیث اول مشترک است؛ از این رو مرحوم کلینی « علی بن ابراهیم عن أبیه»در حدیث دوم عبارت 

 سند را در حدیث دوم نیاورده است.این قسمت از 

آن را « یۀرواو فی »با فعل مجهول یا با عبارت را حذف کرده و  های خود. مرحوم کلینی گاهی واسطه4

 ؛ شود، مانند این حدیثگفته می« مرفوع»دهد. به چنین روایاتی به معصوم اسناد می

 3«ءٍ وَ لَا ََتَکَلَّمُوا فِی ذَاتِ اللَّهِ.کُلِّ شَیْ وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَى عَنْ حَرِیزٍ ََکَلَّمُوا فِی »

ه گفت« مرسل»های سند را حذف کرده است. به چنین روایاتی . مرحوم کلینی گاهی بعضی از واسطه5

بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ : شود. مانند این حدیثمی

 4.«الْعَقْلُ دَلِیلُ الْمُؤْمِنِ»قَالَ:  )علیه السالم(اللَّهِ

فته گ« موقوف»کند. به چنین نقلی . مرحوم کلینی گاهی مطلبی را در کتابش از غیر معصوم نقل می6

 5«نَّسَبِ وَ لَا یَرِثُونَ بِالنِّکَاحِ.الْمَجُوسُ یَرِثُونَ بِال»وَ قَالَ الْفَضْلُ: : شود. مانند این حدیثمی

( حدیث 13111کافی آمده است، ) یه. مجموع روایاتی که در کتاب کافی بدون احتساب روایات روض7

حدیث  451حدیث مرسل و  1317حدیث مرفوع و  (536)حدیث مسند و  (16131)است که مشتمل بر 

 6باشد.موقوف می
                                                           

حَمْدُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْ»ترين چيزي که خداوند بر بندگانش واجب کرده، ذکر زياد است. سپس فرمود: مقصودم از ذکرسخت»فرمود:  )عليه السالم(. امام صادق1

باشد که خدا حالل يا حرام کرده. پس هم ذکر است، ولي مقصود من به ياد آوردن خدا نزد کاري مي نيست، اگر چه اينها« لِلَّهِ وَ لَا إَِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَر

 (.562، ص2)کافي، ج«. اگر آن عمل، اطاعت خداست، انجام دهد و اگر معصيت اوست، ترک کند

. پرسيد )عليه السالم(از امام صادق« را مانند ذرات پراکنده قرار داديمبا اعمالي که انجام داده بودند نزد ما آمدند، ما آنها »ي . سليمان بن خالد از معناي آيه2

هاي کتاني سفيد رنگ باشد، زيرا آنان کساني هستند که هر گاه عمل حرامي بر تر و سفيدتر از پارچهبه خدا سوگند اگرچه اعماشان پاک»امام فرمود: 

 (.561، ص2ي، ج)کاف«. شد، از انجام دادنش امتناعي نداشتندآنان عرضه مي

 (.91،ص3)همان، ج«. خواهيد سخن بگوييد، مگر در ذات خداونددر هر چيزي مي». در روايت ديگري که حريز نقل کرده، امام فرمود: 3

 (.25، ص1)کافي، ج«. عقل راهنماي مؤمن است»فرمود:  )عليه السالم(. امام صادق4

 (.145،ص7)کافي، ج«. نه از راه ازدواج برند،مجوس از راه نسب ارث مي». فضل بن شاذان گفت: 5

ندي اند . علي آخوها آمار کمتري داده. اين اعداد بر اساس آماري است که در نرم افزار دراية النور مرکز تحقيقات اسالمي منتشر شده است. در برخي از کتاب8

گردد؛ زيرا ه اختالف ارقام سبب کم و زياد شدن احاديث کتاب نميداند. بايد توجه داشت کحديث مي 18199( تعداد آنها را 12در مقدمه استبصار )ص

هاي مذکور آمده، بر اساس متني است که از معصوم نقل باشد، ولي ارقامي که در کتابارقامي که در نرم افزار دراية النور آمده، بر اساس تعداد سندها مي
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 «من ال یحضره الفقيه»کتاب 

را در چهار مجلّد نوشت که به  «من ال یحضره الفقیهکتاب »پس از مرحوم کلینی، کتاب  )ره(صدوقشیخ 

 (3371) حدیث است که مشتمل بر (6211) شود. مجموع روایاتشیاد می« فقیه»و « الفقیه»اختصار از آن به 

 1باشد.حدیث موقوف می (466) حدیث مرسل و (53) حدیث مرفوع و (1732) حدیث مسند و

در تألیف این کتاب، غیر از روش مرحوم کلینی است. وی برای حجیم نشدن  )ره(روش شیخ صدوق

را در اختیار داشت، برای رعایت اختصار، در  ةمأازه زد. از آن جا که اصول اربعکتابش، دست به ابتکاری ت

بین خود و مؤلفان را در هر حدیثی ذکر کند، لذا در ابتدای هر  یهنقل روایاتِ مُسند، نیازی ندید که واسط

کند و برای جبران این نقص و رفع مرسل بودن روایت، نام مؤلفی که روایت را از کتاب او گرفته، ذکر می

های خود را به مؤلف هر کتابی، بیان در آخر کتابش نوشت و واسطه 2،«مشیخة الفقیه»ای به نام روایات، خاتمه

ذکر  «مشیخه»گویند: شیخ صدوق، طریق خود را به کتاب فالن راوی در می «رجال علمِ»رد. در اصطالح ک

 باشد.می «حسن»یا  «موثق»، « ضعیف»، « صحیح»طریق کرده و این 

 ه السالم()علیجَعْفَرٍحَمْزَةُ الثُّمَالِیُّ عَنْ أَبِی وَ رَوَى أَبُو نویسد:می «من ال یحضره الفقیه»برای نمونه: صدوق در  

َِّلَاةُ وَجَبَتْ عَلَیْهِ المَنْ صَلَّى فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةً مَکْتُوبَةً قَبِلَ اللَّهُ بِهَا مِنْهُ کُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا مُنْذُ یَوْمٍ »أَنَّهُ قَالَ: 

 3.«وَ کُلَّ صَلَاةٍ یَُِلِّیهَا إِلَى أَنْ یَمُوتَ

و ما کان فیه عن أبی حمزة الثمالی، فقد رویته عن أبی رضی اهلل عنه عن سعد »نویسد: مشیخه میایشان در 

بن عبداهلل، عن إبراهیم بن هاشم، عن أحمد بن محمد بن أبی نِر البزنطی، عن محمد بن الفضیل، عن أبی حمزة 

 4.«ثابت بن دینار الثمالی
 

 

                                                           
 شده است و چه بسا يک متن با دو سند آمده باشد.

حديث آمده  5922اد بر طبق آماري است که در نرم افزار دراية النور مرکز تحقيقات اسالمي منتشر شده است. در چاپ جامعه مدرسين تعداد آنها . اين اعد1

ث حديث گفته است. بايد توجه داشت که اختالف ارقام سبب کم و زياد شدن احادي 5983( تعداد آنها را 12است. علي آخوندي در مقدمه استبصار )ص

هاي مذکور آمده، بر اساس متني باشد، ولي ارقامي که در کتابگردد؛ زيرا ارقامي که در نرم افزار دراية النور آمده، بر اساس تعداد سندها ميکتاب نمي

 است که از معصوم نقل شده است و چه بسا يک متن با دو سند آمده باشد.

ي يا خوانده شود، اسم مكان و مشيخه، اگر با فتحه ميم و سكون شين و کسره»نويسد: ( مي75)ص . مرحوم ميرداماد در کتاب الرواشح در راشحة عشرون2

 باشد.به معناي ذکر کردن نام مشايخ و اساتيد است، ولي اگر با فتحه ميم و يا و سكون شين خوانده شود، جمع شيخ و شيوخ مي

لحرام نماز واجبي را بخواند، خداوند نمازهايي که از ابتداي بلوغش خوانده و همين طور نمازهايي کسي که در مسجد ا»فرمود:  )عليه السالم(. امام محمد باقر3

 (.226، ص1)من ال يحضره الفقيه، ج«. کندخواند از او قبول ميکه تا وقت مرگش مي

 .444، ص 4. من ال يحضره الفقيه، ج4
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 «کتاب من الیحضره الفقيه»روایت مرسل 

 اند:مرسلی که شیخ صدوق نقل کرده است، بر دو گونه روایات

وَ قَالَ الَِّادِقُ جَعْفَرُ دهد؛ مانند: مرسالتی که در آنها به طور جزم و یقین، مطلب را به معصوم نسبت می

 1.«ذُکِرَتْ الْعَافِیَةُ نِعْمَةٌ خَفِیَّةٌ إِذَا وُجِدَتْ نُسِیَتْ وَ إِذَا فُقِدَتْ: »)علیه السالم(بْنُ مُحَمَّدٍ 

الْجُلُوسُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِی التَّعْقِیبِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّى ََطْلُعَ الشَّمْسُ أَبْلَغُ فِی طَلَبِ : »)علیه السالم(و قال الِادق

 2«الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ.

رُوِيَ عَنِ الَِّادِقِ  کند؛ مانند:استفاده می )رُوِیَ(و مرسالتی که در اسنادش به معصوم، از فعل مجهول 

 ََفَرَ فِی دُبُرِ الْفَرِیضَةِ قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ  )سالم اهلل علیها مَنْ سَبَّحَ ََسْبِیحَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ»أَنَّهُ قَالَ:  )علیه السالم(

 3«اللَّهُ لَهُ.
 

 «تهذیب االحكام»کتاب 

 ، در صدد برآمد که شرحی بر کتاب فتوایی)ره(( پس از شیخ صدوققهـ 315 – 461))ره( شیخ طوسی

آوری روایاتی پرداخت هـ( بنویسد و در این راه به جمع 413)متوفی )ره(، تألیف استادش شیخ مفید«المقنعه»

د، درصدد باش )ره(شود و در هرجا که روایتی بر خالف فتوای شیخ مفیدکه با آنها فتاوای استادش اثبات می

 ه در آنشد ک «تهذیب االحکام» آن برآمد. حاصل کار او، کتابی ده جلدی به نام یتعارضتنافی و بیان راه حل 

حدیث  (322) حدیث مرفوع و (214) حدیث مسند و (14147) روایت آمده است و مشتمل بر( 16226)

 4باشد.حدیث موقوف می( 252) مرسل و

به  «ابواب الزیادات فی ابواب کتاب الطهارة»از باب  (1112) در این کتاب تا حدیث )ره(شیخ طوسی

 کند، مانند:بین او و معصوم هستند، ذکر می یهکند، یعنی نام راویانی را که واسطروش کلینی عمل می

                                                           
«. گردندگاه که مفقود گردد، دنبالش ميشود و آنخفي است. هنگامي که موجود باشد، فراموش ميعافيت و سالمتي نعمتي م»فرمود:  )عليه السالم(. امام صادق1

 (.428، ص4)من ال يحضره الفقيه، ج

ال  . )من«تعقيبات نماز و دعا بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب، از مسافرت کردن براي به دست آوردن روزي رساتر است»فرمود:  )عليه السالم(. امام صادق2

 (. 329، ص1يحضره الفقيه، ج

را بعد از نماز فريضه و قبل از اين که حرکت کند بگويد، خداوند او  کسي که تسبيحات حضرت زهرا ا»روايت شده که فرمود:  )عليه السالم(. از امام صادق3

 (. 322، ص1)من ال يحضره الفقيه، ج« آمرزدرا مي

ر کتاب اند، مثال دها آمار کمتري دادهرم افزار دراية النور مرکز تحقيقات اسالمي منتشر شده است. در برخي از کتاب. اين اعداد بر طبق آماري است که که درن4

( از شيخ علي آخوندي نقل کرده است. بايد 12ذکر کرده، همان رقمي که در مقدمه استبصار )ص 13592( مجموع آنها را 62چي )صعلم الحديث شانه

د، باشگردد؛ زيرا ارقامي که در نرم افزار دراية النور آمده بر اساس تعداد سندها ميقام سبب کم و زياد شدن احاديث کتاب نميتوجه داشت اختالف ار

 هاي مذکور آمده، بر اساس متني است که از معصوم نقل شده است. چه بسا يک متن با دو سند آمده باشد.ولي ارقامي که در کتاب
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ى عْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ ََعَالَى عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَ 

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُهُ السَّبُعُ وَ الطَّیْرُ وَ : »قَالَ  )علیه السالم(عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ 

یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یَُِلَّى عَلَیْهِ َو یُدْفَنُ فَإِذَا کَانَ الْمَیِّتُ نِِْفَیْنِ صُلِّیَ »قَالَ: « یَبْقَى عِظَامُهُ بِغَیْرِ لَحْمٍ کَیْفَ یُِْنَعُ بِهِ؟

 1«فِیهِ الْقَلْبُ.عَلَى النِِّْفِ الَّذِي 

)اکتفا به نام مؤلفی که روایت را از کتاب او گرفته(  )ره(به روش شیخ صدوق (1112) و بعد از حدیث

یت از آنها روا تهذیبهایی که در خود را به بعضی از کتاب یه، مشیختهذیبکند و در آخر کتاب را تمام می

 نقل کرده، آورده است؛ مثال  روایت زیر را از کتاب علی بن جعفر نقل کرده است:

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَى الْهِلَالَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ »قَالَ:  )علیه السالم(عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ 

 2«إِذَا لَمْ یَشُكَّ فِیهِ فَلْیَُِمْ وَ إِلَّا فَلْیَُِمْ مَعَ النَّاسِ.»قَالَ: « یْرُهُ، لَهُ أَنْ یَُِومَ؟وَحْدَهُ لَا یُبِِْرُهُ ََ 

و ما ذَکَرَُْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ فَقَدْ أَخْبَرَنِی بِه َ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ » نویسد:می تهذیبی در مشیخه

 3.«ٍبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ النَّیْسَابُورِيّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرأَحْمَدَ 

 «فهرست» و آنها را به کتاب 4کندها را در مشیخه نقل نمیشیخ طوسی)ره( طریق خود به بسیاری از کتاب
 5دهد.اند، ارجاع مینوشتههایی که اصحاب در این موضوع و دیگر کتاب

 

 « اإلستبصار»کتاب 

نقل  «یبتهذ»، روایات متعارض و متخالفی را که در کتاب «تهذیب»شیخ طوسی)ره( پس از نوشتن کتاب 

 آوری کرد.جمع «ختلف من األخبارفی ماا االستبِار»کرده، جداگانه در کتاب دیگری به نام کتاب 

ای که در آخر این کتاب است، و مشیخه «تهذیب»روش او در نگارش این کتاب نیز مانند روش او در نوشتن 

  اند.نامیده «َهذیبین»است. دو کتاب را در اصطالح،  «تهذیب» یهنقل کرده، همان مشیخ

                                                           
-تخواناند و فقط اسخوار، انساني را خوردهدرندگان يا پرندگان گوشت»پرسد: مي )عليه السالم(از برادرش امام موسي بن جعفر الم()عليه الس. علي بن جعفر1

 هکنند. اگر از ميتي نصف بدنش کامام فرمود: غسل داده و کفن شده و پس از نماز، آنها را دفن مي» ؟ «هايش باقي مانده است. نسبت به او چه بايد کرد

 (.338، ص1)تهذيب األحكام، ج« در آن قلب وجود دارد باقي بماند بايد بر آن نماز خواند.

اگر »؟ امام فرمود: «اش نسبت به روزه چيستاگر هالل ماه رمضان را فقط يک نفر ديده، وظيفه». علي بن جعفر از برادرش امام موسي بن جعفر پرسيد: 2

 (.317، ص4)تهذيب األحكام، ج«. گيرند، روزه بگيردحال ترديد و شک است، همان روزي که مردم روزه مييقين دارد، بايد روزه بگيرد و اگر در 

لي ع چه در اين کتاب از علي بن جعفر نقل کردم، استادم حسين بن عبيداهلل از احمد بن محمد بن يحيي از پدرش محمد بن يحيي عطار از عمرکي بن. آن3

 (.78، ص12ا به من خبر داد )مشيخة تهذيب األحكام، جبوفكي از علي بن جعفر از آنه

 . مانند ابراهيم بن عمر يماني، ابراهيم بن هاشم، ابو جميله و... .4

هو مذکور في الفهارس المصنّفة في هذا الباب للشيوخ رحمهم اهلل من اراده أخذه من هناک إن شاء اهلل و قد ذکرنا نحن . »66. مشيخة تهذيب االحكام، ص5

 «.وفى في کتاب فهرست الشيعة والحمد هلل رب العالمين و صلى اهلل على محمد وآله الطاهرين و سلممست
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 پرسش و پژوهش

 علم رجال را تعریف کنيد. (9

 چهار مورد از اهميت علم رجال را بيان کنيد.  (2

 علم رجال به چه سئواالتي در مورد سند احادیث پاسخگوست؟ (3

برای پيدا کردن اتصااال یا انفصااال سااند چه راه هایي پيش روی محقق اساات، یا مورد را  (4

 توضيح دهيد.

 چه فوایدی در شناخت طبقات رجال وجود دارد؟ (5

س (6 سناددهي روایات بهره برده ا ت، آن ها مرحوم کليني در کتاب کافي از چه روش هایي برای ا

 را بيان کرده و اشكاالتي که ممكن است به برخي روش ها وارد باشد را بيان کنيد.
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 مراحل بررسی سند روایت (  دومدرس 

 

 

 اهداف درس: 
 این است که دانش پژوه:  دومهدف از ارائه مطالب درس 

 با چهار مرحله اساسی بررسی سند روایت آشنا شود.  (1

 انفصال سلسله سند را به وسیله برخی از معیارها تشخیص دهد.بتواند اتصال و  (2

 با برخی از تصحیف ها و تحریف های اتفاق افتاده در سند روایات آشنا گردد. (3

 با تقسیم بندی  احادیث به لحاظ اوصاف راویان آشنا گردد. (4
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 بررسی سند روایتمراحل 

یت را مورد د بایستی روایابلی بر حکم شرعی بفقیه وقتی می خواهد به یک روایت استناد کند و از آن دلی

 چهار مرحله را دنبال کند تا بتواند به آن روایت تمسّک کند. دبررسی قرار دهد، در این بررسی بای

 
 

  مرحله اول: اتصال و انفصال سند

ن یدا کردن ایپ یبرا. د که سند متصل استیجه رسین نتید تا به ارک یبه دقت بررسروایت را باید سند 

ده  طبقه»مثال  در  «یراو» نیا بداند که« راوی»تا هنگام مواجهه با یک  شناخترا  «طبقات رجال»د یاتصال با

« دسناتصال »ن گونه یتا همروایت کند و همینطور ادامه دهد  «رجال طبقه نه»تواند از میو فقط  است «رجال

درست  «سند»را نشناسد چه بسا  «طبقات رجال»اگر  وصل گردد، چنانچه )علیه السالم(به معصوم د ویایدر ب

 . توجهی بدان نداشته باشدباشد و او افتادگی ای ت ینشود و در روا

ان مشترک را یکند که راومی کمک ،کندمی ن مشکل را حلیا «رجال طبقات»شناخت ن که یعالوه بر ا

در اسم مشترک هستند. با شناخت  ونفرند  151ش از یکه ب «احمد بن محمد»مانند  یانیمثال  راو ؛میبشناسنیز 

 م. یم و بشناسیز بدهیین مشترکات را تمیم ایتوانمی یبه راحت «طبقات رجال»

ه توجه به این مطلب است کدر اتصال و انفصال سند مورد توجه قرار گیرد گر که الزم است ید ینکته ا

اتش را کوشش کرده است که مسند یهمه روا «یکاف»صرفا  کتاب  وجود دارد، در این کتاب های روایی که 

 ،رک استدر سند مشت یت دومیبا روا یت قبلیمثال  روا ؛ق کرده استیتعلموارد  یان کند اما باز هم در بعضیب

و  «بیتهذ» ،« حضریمن ال» اما کتببا اضمار آورده است.  یق کرده است و گاهیت دوم را تعلین روایا

اتصال و انفصال سند

مالحظۀ تصحیف و تحریف سند

بررسی حال راویان از جهت توثیق و تضعیف

بررسی موانع دیگر بر سر راه عمل به روایت
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با ند را ن اتصال سید ایهستند و با «مرسل» این کتب اتینکرده اند و در نگاه اول رواان یسند را ب «استبصار»

شیخ  و )ره(یخ طوسین رابطه است که شیدر ا یالبته مسائل. میدرست کنها ب ااین کت« مشیخه»مراجعه به 

است  را که آورده «خهیمش»ن ینبوده اند. چه بسا ا ،ان کنندیرا کامل ب «خهیمش»ن که یدنبال ا یلیخ (ره)صدوق

ها خهیشن میاگر در ا وان نکرده اند. یخودشان را ب «خهیمش»لذا تمام  .ستندین «مرسل»ات ین بوده که روایا یبرا

خ در یش «خهیمش»بر اساس  یتیم. چه بسا روایبرو )ره(یخ طوسیش «فهرست»د سراغ یبا ،میدا کردیپ یمشکل

ممکن است که  (ره)خ صدوقیش «خهیمش»در  یحت ح باشد.یصح «فهرست»ف باشد اما در یضع «بیتهذ»

ن طرق یبه ا میتوانمی لذا ا برعکس.یم و یح کنیتصح( ره)یخ طوسیش «خهیمش»ف باشد اما با مراجعه به یضع

 م.یات را مسند کنیروا

 

 ف سندیف وتحريمرحله دوم: مالحظه تصح

 فیآورده است. چه بسا تصح «و»، «عن»کلمه  یمثال  به جااشکاالتی وجود دارد؛ در سند روایت  یگاه

 نُ بْ مُحَمَّدُ وَ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ  بْنُ عَلِیُّ» :یکافکتاب ت در ین روایرد. مثل ایگمی ن صنف صورتیاز ا ییها

 1«قَال ...  )علیه السالم( اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ زَیْدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ یَحْیَى

نقل کند اما سند بدون واسطه روایت  «طلحه»تواند بدون واسطه از نمی «بن هاشمم یابراه»ت ین روایدر ا

ل یتبد «عن» ا مثال ی افتادگی در میان بوده استا یصورت گرفته است. آ حیفیم که تصیفهممی ن جایاست. از ا

د یذا با. ل«یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ عن أَبِیهِ عَنْ  إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ»سند مذکور اینگونه بوده است شده است. مثال   «و»به 

 عَلِیُّ »ست. ا «محمد بن یحیی» م و طلحه شخصین ابراهیم که واسطه بیکن یت را بررسین روایه ایشب یاتیروا

 ...«قَال زَیْدٍ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ

 فَضَالَةَ  نْعَ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ»: بیت درتهذیروااین مثل  شودمی «عن» به لیتبد «و» کلمه یگاه

  2«لیه السالم(ع) أَحَدِهِمَا عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ الْعَلَاءِ عَنِ

. لذا د بوده  اندین بن سعیدو استاد حس هر دو شاگرد عالء بوده اند و هر «صفوان»و  «فضاله»م که یدان یم

است که  نیح ایست بلکه صحیح نیصح «د عن صفوان عن فضالهین بن سعیحس»ن عبارت یم که ایفهمیم

 هستند «دین بن سعیحس»و هر دو استاد  اندبوده ک طبقه هستند و شاگرد عالءیهر دو در  «فضاله»و  «صفوان»

 سَعِیدٍ  بْنُ الْحُسَیْنُ رَوَاهُ مَا» ن روایت ذیل است:و این تبدیل را به کمک دیگر روایتی در تهذیب می فهمیم و آ

است که در روایت ن مطلب یبر ای شاهد این روایت 3«قَال مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ  الْعَلَاءِ عَنِ  فَضَالَةَ  وَ صَفْوَانَ  عَنْ

                                                           
 .18روايت   52ص  5کافي، ج  . 1

 .64ص  2تهذيب ج . 2

 .12ص  2تهذيب ج  . 3
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 شده است.« عن»تبدیل به « و»باال کلمه 

 یفورد، شنومی «ابان» یشود. مثال  وقتمی گر اشتباهید یراواسم با به علت مشابهت  یراویک اسم  یگاه

 است. «ابان بن عثمان»که  یسد در حالینومی «ابان بن تغلب»

 ارَةَ زُرَ عَنْ ََغْلِبَ بْنِ أَبَانِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ  عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ» چنین آمده است: یکافدر مثال  

 .1«قَال

ن وچ هم ییت داشته باشد و در کتب روایتواند رواینم «تغلببن ابان »از  «ریعم یابن اب»که  یدر حال

 «عثمان ابان بن»از  «ابن ابی عمیر» ت کرده باشد امایروا «ابان بن تغلب»از  «ریعم یابن اب»م که یندار یتیروا

قل ن نیچن «بیتهذ»در را ت ین روایا )ره(یخ طوسیت دارد که احتمال دارد اشتباه شده باشد و شیاد روایز

 :کرده است

 2«... قَالَ زُرَارَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبَانِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنُ»

هستند و با مراجعه به اسناد و  راویک یشود که می د و گماننشومی بیبا هم ترک راویاسم دو  یگاه

ن روایت که یمثل ا، میببر ین اشتباه پیم به ایتوانمی شده است ذکرها ت در آنین روایکه ا روایی گریکتب د

 است:  «لیاحمد محمد بن اسماع» یوانام ر ؛نقل کرده است «یکاف»از « استبصار»در  )ره(شیخ طوسی

 عُمَرَ  عَنْ الْحَمِیدِ عَبْدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ  عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ»

 .3«قَال لیه السالم(ع) اللَّهِ عَبْدِ أَبِی عَنْ ََیْرِهِ أَوْ یَزِیدَ بْنِ

 «لیاسماع بن محمد بن احمد» ، می یابیم که5«بیتهذ» کتاب ای 4«یکاف»کتاب به عه جهنگام مراکه یدر حال

 «.لیاسماع بن محمد عن محمد بن احمد» دو نفر است و سند صحیح اینگونه است: ست بلکهیک نفر نی

 )ره(یخ طوسیت که شین رواینوشته شده است مثل ا «عن»، «ابن»کلمه ، بجای در هنگام نوشتننیز  یگاه

 نِ بْ  الْحَسَنِ عَنِ زِیَادٍ بْنِ حُمَیْدِ  عَنْ یَعْقُوبَ بْنُ مُحَمَّدُ» :ان کرده استین بیسند خودش چنبا تهذیب کتاب در 

 نْ عَ یَسَارٍ بْنِ عَطَاءِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ  أَسْلَمَ عَنْ زَیْدٍ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ الْمِیثَمِیِّ الْحَسَنِ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مُحَمَّدِ

 «عن اسلم» ،«ابن اسلم»کلمه  یکه بجا .6«علیه و آله( )صلی اهلل اللَّهِ رَسُولُ  قَالَ قَالَ لیه السالم(ع) جَعْفَرٍ أَبِی

                                                           
 .142ص  4ج کافي ، .1

 .4، ح218، ص 12تهذيب، ج .2

 .231، ص 2. استبصار، ج3
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 .آورده است

 عَنْ  سَمَاعَةَ  بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ  الْحَسَنِ  عَنِ زِیَادٍ  بْنُ  حُمَیْدُ» :استآمده ن گونه یا «کافی»کتاب  درهمین روایت اما 

ه لیع) جَعْفَرٍ أَبِی عَنْ یَسَارٍ بْنِ عَطَاءِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَسْلَمَ بْنِ زَیْدِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ  الْمِیثَمِیِّ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ

 .1«السالم(

 عَنْ  عَنْهُ» :تهذیب ت درین روایشود مثل امی ز مثل آن اضافهیا چی «هیکن»و  «اسم»ن یب «عن»لفظ  یگاه

 .2« قَالَ... صَالِحٍ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ جَمِیلَةَ أَبِی عَنْ نَِْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ

 «کافی» کتاب ت درین روایاما هم فاصله شده است. «عن»با  «لهیجم یاب»ه اش یو کن «المفضل»ن اسم یکه ب

 نِ بْ  الْمُفَضَّلِ جَمِیلَةَ أَبِی عَنْ  نَِْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ عَنْهُ  وَ» :استن صورت یبه ا

اینها برخی از نمونه های تصحیف بود که نقل نموده و  .3« ... لیه السالم(ع) الْحَسَنِ أَبِی إِلَى کَتَبْتُ قَالَ صَالِحٍ

 م.ییات بزدایرا از رواها فین تصحیم که اید دقت کنیلذا بابررسی کردیم و 

  «فيتضع»و  «قيتوث»ان از جهت یحال روا يمرحله سوم: بررس

 «وثاقت»، در «ذمّ »و  «مدح»ان از جهت یاحوال راو ی، به بررسیرجال یمرحله با مراجعه به کتاب هادر این 

 م.یپردازمی «ضعف»و 

ی انیواز را یکیاگر  یعنیتابع اخسّ مقدمات است؛  یجه بررسید توجه داشت که نتیبادر هنگام بررسی 

دن معلوم ش یبرا «خاص»ا ی «عام»قات یاز توث ینداشته باشد و راه «یذمّ»و  «مدح»ا یباشد  «فیضع» در سند

 شود.می شمرده« فیضع»ت یحالش نباشد، آن روا

 

 تقسيم بندی حدیث به لحاظ اوصاف راویان
 :کرده اند میبه چهار دسته تقسبه لحاظ اوصاف و احوال راویان ث را ین حدیمتأخر

ادل ع )علیه السالم(واقع در سند آن تا معصوم راویان  است که سند آن متصل و تمام یتیروا ح:ي. صح9

 باشد. یو امام

 باشند. یمر امایاز آنان غ یکن برخیآن ثقه باشند، لراویان  است که سند آن متصل و تمام یتیروا. موثق: 2

ح ممدو یاز آنان ثقه و بعض یو بعض یامامآن راویان  است که سند آن متصل و تمام یتیروا . حسن:3

 باشند.

 ا مبهم باشند.یا مجهول یف یآن ضعراویان  از یاست که برخ یتیروا ف:ي. ضع4

                                                           
 .3حديث ، کَثِيرَهُ وَ قَلِيلَهُ مُسْكِرٍ کُلَّ حَرَّمَ ص اللَّهِ  رَسُولَ أَنَّ ابُ، بَ 426، ص 8. کافي، ج1

 .18، ح 212، ص 9. تهذيب، ج 2

 .44، ص 7. کافي، ج3
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 مُحَمَّدِ  عَنْ وَعَنْهُ» :ذیل را که در سند یک روایت آمده است بررسی می کنیمان یبه عنوان مثال، حال روا

لیه ع) الْحَسَنِأَبِی إِلَى کَتَبْتُ  قَالَ صَالِحٍ بْنِ الْمُفَضَّلِ جَمِیلَةَأَبِی عَنْ نَِْرٍ أَبِی بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ الْحُسَیْنِبْنِ

 .1«السالم(

و  «ینجاش»ناقل آن است که کليني  آمده است، پس مرحوم «یکاف»ت در کتاب ین روایاز آن جا که ا

که  «ارطّع یحیی بن محمد» ت، بهین روایبا توجه به سند قبل از ا« عنه»ر یق کرده اند. ضمیاو را توث «خیش»

نه یبه قر «نیمحمد بن حس»مقصود از  2ق کرده است.یاو را توث «ینجاش»گردد که  یم است بر «کلینی» استاد

 یاب ن بنیمحمد بن حس ـ ینصر بزنط یاحمد بن محمد بن اب»و استادش  «عطار محمد بن یحیی» شاگردش

 «مفضل بن صالح» یعنی ین راویآخر 3فوق را دارند. یق دو عالم رجالیز توثیاست که او و استادش ن «الخطاب

این سند  بنابراین نتیجه می گیریم که 4ف کرده است؛یع، تض«ید جعفیزیجابر بن »در شرح حال  یرا نجاش

 باشد.می «فیضع»ت یروا

 

 تیگر بر سر راه عمل به روایموانع د يمرحله چهارم: بررس

، «فیضع»ا ی «حسن»، «موثق»، «حیصح»ن یاز عناو یکیمراحل سه گانه فوق و اتصال سند به  یپس از ط

ش یر پیاز دو حالت ز یکین مرحله یت بالمانع گردد. در ایمود تا عمل به روایز پین مرحله را نید آخریبا

 د:یآیم

د یه بایفق )صحیح، موثق و حسن(، متصف شده است، اکنون از سه عنوان اول یکیت به یسند روااگر . 1

یر؟ یا خ ردیت را بگیعمل به روا یتواند جلوکه بهست مانند اعراض مشهور و ...  یا مانعیکند که آ یبررس

که در صورت تعارض  ییبه راه کارهامانع مطمئن شد و در فرض وجود مانع د از عدم یبا نخست بنابراین

 عمل کرد.باید مقرر شده است، 

ه در علم اصول بر جبران ضعف سند با عمل یفق یاگر مبنادر این فرض ف است. یت ضعیسند روااگر . 2

ا یت عمل کرده اند و بر طبق آن فتوا داده اند ین روایا مشهور به ایند که آید ببیت باشد، بایمشهور به روا

 ر؟یخ

روایت بعنوان دلیلی محکم بر احکام شرعی در اختیار فقیه وقتی این چهار مرحله را طی کند آنگاه این 

 او خواهد بود.

وط مرب را کهمباحث خود را در سه فصل پی خواهیم گرفت و در هر فصل یکی از این مراحل  بنابراین 
                                                           

 3 ، ح 44، ص  7. الكافي، ج 1

 948رقم  353. رجال نجاشي ص  2

 .83رقم  52و الفهرست ص 25771رقم  391و رجال الطوسي ص 697رقم  334. همان، ص  3

 . ناگفته نماند که برخي از دانشمندان مانند وحيد بهبهاني و ميرزاي نوري قرائني بر وثاقت نامبرده اقامه کرده اند.126. همان، ص  4
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که می را مطرح خواهیم کرد می باشد مورد بررسی قرار خواهیم داد و راهکارهایی « رجال کاربردی»به بحث 

باشد تا این تالش مرضی حضرت حق و حضرت صاحب االمر )عج اهلل  ،ا سریعتر به هدف برساندتواند ما ر

   . انشاءاهلل ریف( قرار گیردتعالی فرجه الشّ

 

 پرسش و پژوهش

 چهار مرحله از مراحل بررسي سند روایت را نام ببرید. (9

 منظور از اتصال و انفصال سند چيست؟ (2

 به چه معناست و تفاوت این دو در چيست؟ تصحيف و تحریف در اصطالح علم حدیث (3

متاخرین حدیث را به لحاظ اوصاف و احوال راویان به چند دسته تقسيم مي کنند، موارد را نام  (4

 برده و توضيح دهيد. 

 آخرین مرحله از مراحل بررسي سند چيست؟ آن را توضيح دهيد. (5
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  (1حل مشکل اسناددهی )(  سومدرس 

 

 

 اهداف درس: 
 این است که دانش پژوه:  سومهدف از ارائه مطالب درس 

 ریشه های مشکل در تشخیص اسناددهی روایات آشنا شود.با  (1

 راه حل های عام شناخت اسناد روایات را بداند. (2

 اسانید مشهوره را شناخته و با قطعات مکرره آشنا شود. (3
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 های مشکل در تشخیص اسنادریشه

بایستی ریشه های مشکل در تشخیص سند را شناسایی کنیم و برای هر یک برای شناخت اسناد روایات 

 عمدتا   ،اتیص اسناد روایمشکل درتشخ های ریشه ،راه حلی پیدا کنیم. با بررسی انجام شده در اسناد روایات

 :گردد یم ر بریاز موارد ز یکیبه 

 ؛سندها تلخیص .1

  ؛مجامیع به و هثانویّ  جوامع به و اولیه جوامع به اصول از روایات انتقال و نقل. 2

 ؛یکدیگر در اسناد ادغام .3

 ؛استنساخ یمرحله در اشتباهات.4

 ؛در آن روزگارو وضعیت خط  نوشتن یها یمشکالت وسخت. 5

 پرداخت.  عیوب این از اسناد پاالیش به دا کرد ویپ  مشکالت این با مقابله برای راهی دیبا

 مشکالتی به اختصاص برخی و عام و هستند کلی وجود دارد که برخین مشکالت یحل ا یبرا ییراه ها

 شود.می که به آنها اشاره دارند ویژه

 

 :مشكل یراه حل ها

 
 

راه حل های مشکل

راه حل عام

بهره گیری از مصادر اصلي و
نسخه های .صحیح

درك فضای حاکم در
مصادر اصلي آشنایي با مشکالت رایج در

امر استنساخ

مقایسه سند با اسانید
مشهور و قطعات متکرره

راه حل 
خاص

تعیین مرجع 
ضمیر

تعلیق اشاره تذییل عطف تحویل
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 عام:  هایالف( راه حل 

 .صحیح نسخه هاي و اصلي مصادر از گیري بهره. 7  
  یهر کتاب از نه کرد اخذ غلط کم و قدیمی نسخ و اصلی منابع از باید را روایاتاولین راه حل اینست که 

 کندمی نقلروایت را  کلینیکتاب مرحوم  از )ره(طوسی شیخ که آنجا حتیمثال  . روایی مجامیع از حتی نه و

 و «کافی» از نقل در)ره(  شیخ اشتباهات که دانندمیو تحقیق  تجربه اهل چونکرد  اکتفا او نقل به نباید

نسخ و  قدمت، افتدمی کارمان و سر خطی های نسخه با که هم آنجا. نیست کم چندان دیگر کتب و «محاسن»

 .هاست نسخه ه از داستفا در مهم مالک دو مستنسخ دقت

 . اصلي مصادر در حاکم فضاي درك  .5
 در مصنف؛ است داشته اصلی وجود منبع در که است فضایی از آن جداشدن واسطه به عمدتا  سند ابهام

 :کنید توجه زیر سند بهاست.  ندیده اشکالی کتاب مزبور در قرائن وجود خاطر به سند تلخیص

 ولی کند جلوه ابهام غایت در سند این ما برای شاید«. ...علي بن الحسن عن احمد، عن محمد، عن»

 مشهور همان سند سند این از مراد که شودمی متوجه بخواند را «کافی» یعنی اصلی منبع صفحه از چند که کسی
 تکیه با مصنف .است «الفضّ بن علی بن الحسن عن عیسی بن محمد بن احمد عن العطار یحییبن  محمد»

 و که، غامض اسنادی یشتری. باست کردهراویان  اسامی در رعایت اختصار به اقدام سند تكرار یقرینه بر

 هستند. «اربعه کتب» یمشهوره اسانید از ،کندمی جلوه مبهم

 و قبل روایات در موجود قرائن» به توجه آید،می کار به فراوان اصلی منبع فضای در که دیگریی نکته

 کند.می گویی خالصه بعدی سند نقل در کرده اینک نقل هم که سندی بر تکیه با گاهی لفؤم. است «بعد

 :دهندمی نشان را بوضوح مسئله این زیر های نمونه

 ...زرارة عن ،حریز عن عیسی، بن حماد عن سعید، بن الحسین (الف

 ....عمار بن معاویة عن عمیر، ابی بن محمد و فضالة عن سعید، بن الحسین

 …..قال سماعة عن زرعة، عن الحسن، اخیه عن عنه،

 ...زرارة عن اذینة، بن عمر عن عمیر، ابی ابن عن عنه،

 ...1 عمار بن معاویة عن ایوب، بن فضالة عن عنه،

 بن حسین» کتاب روایت از چند آورندمی الزم را دوباره طهارت که حدث هایی از بحث در )ره(شیخ

 رعایت برای بعدی سندهای در ولی آوردمی را «سعید بن حسین» اسم اول سند دو در .کندمی نقل «سعید

 دشومی مشاهده سند چند این در که دیگری های اسم .(عنه) کندمی ضمیر استفاده از ظاهر اسم بجای اختصار

 . اند تلخیص شده عمدتا  

                                                           
 .348 ص ،1 ج االحكام، تهذيب  .1
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 تلخيص: قرینه

 .هستند «تهذیب» کتاب مشهور اسانید از فوق اسناد تمامی :اوالً 

 این بر تکیه با )ره(و شیخاند.  آمده بعدی یا قبلی سندهای در کامل طور به اسامی این از بسیاری :ثانياً 

 .است زده تلخیص به دستها قرینه

 ...(لیه السالم)ععبداهلل ابی عن ی عبیدةبا عن رئاب، بن علی عن محبوب، ابن عن بیه،ا عن ابراهیم، بن علی (ب

 ...(لیه السالم)ععبداهلل ابی عن زرارة بن عبید عن رئاب، بن علی عن محبوب، ابن

 1(لیه السالم)عاباجعفر سالت قال الورد ابی عن رئاب، بن علی عن محبوب، ابن

 در او است. ذکر کرده را فوق روایت چند «الِلَاة وقْتِ دخُولِ  بعد ََحِیض الْمرْأَةِ» باب در کلینیمرحوم 

 تکیه با بعدی سند دو در ولی کرده ذکر سند در صدر را هاشم بن ابراهیم ش پدر و ابراهیم بن علی اول سند

 .است نموده آنها خودداری ذکر از اول سند بر

 قرائن از گیری بهره این گونه به را آنان )ره(شیخ و )ره(کلینی چون نویسانی جامع کار نوع رسدمی نظر به

 گزیدندمی بر اولیه منابع این از را روایات و کرده ل استفادهاصو از عمدتا  دو هر کلینی و شیخاست.  رسانیده

موضوع  و خاص باب در اصل یک از روایت چند گاهی روند این در .دادندمی قرار خاص خویش تبویب در و

 نمونه در «سعید بن حسین» مانند کتب ها ب کتا این به خود سند نقل در جامع لفؤم و آمدمی کار به خاصی

 ولی آوردمی را هاواسطه یهمه ابتدای رونویسی در ،)بند ب( دوم نمونه در «کافی» کتاب و)بند الف(  اول

 از یک روایات پی در پی رونویسی احتمال به توجه .کندمی خودداری هااین واسطه ذکر از بعدی های نقل در

 .2انجامدمی سند از متفاوتی تعبیرهای ایجاد به اصل

 را اسناد برخی یافتن و شده مدقتی توأ کم با گاهی هم جوامع مؤلفین توسط مطالب محتوایی بندی دسته

 :. مثالکندمی دشوار

 ...عمير ابي بن محمد عن عيسي، بن محمد بن احمد

 ...صفوان عن سعيد، بن الحسين

                                                           
 .391 ص ،1 ج االحكام؛ تهذيب و 123 ص ،3 ج . کافي؛ 1

 ...عمار بن اسحاق عن رباط، ابن عن سماعة ابن عن زياد بن حميد :مثال اين در . مثال 2

 بصير ابي عن حفص، بن وهيب عن عنه،

 91 ص ،8 ج کافي؛ ، حمزة ابي بن علي عن جبلة، بن عبداهلل عن عنه، .

 از روايت چند اين رونويسي و زياد بن حميد جامع کتاب از کليني نقل احتمال به توجه

 آن مرجع طبعاً و آمده حميد کتاب در عينا عنه تعبير که کند مي مطرح را فرض اين او کتاب

 .زياد بن حميد نه است سماعه ابن
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  ...1عمير ابي ابن عن عيسي، بن محمد عن عنه، و

 معهود و «عبید بن بن عیسی محمد» از «عیسی بن محمد بن احمد» روایات کثرت به توجه با اینجا در

 بن محمد بن احمد» به سوم روایت در ضمیر ، مسلما  «عیسی بن محمد» از «سعید بن حسین» روایت نبودن

 که احتماال  شویممی متوجه کنیم، توجه گانه سه روایات مضمون به اگر .گرددمی اول باز روایت سند در «عیسی

 جابجا ضمیر مرجع در به ایجاد ابهام توجه بدون را وسوم دوم روایات تنظیم، و بندی دسته مقام در )ره(شیخ

 .است کرده

 موجود قرائن و مشهور و اسناد مکرر به توجه با و یافت توانمی اصلی منبع فضای در را فوق قرائن یهمه

 دسته و تنظیم احتمال و اصلی، منبع از روایات پی در پی احتمال رونویسی به توجه و بعد و قبل روایات در

 باب الاقل یا و کرد را برطرف اسناد از بسیاری در ابهام توانمی ،جامع کتاب ؤلفم سوی از بندی موضوعی

 .داد نشان را تحقیقی راه و گشود را احتمالی

 .استنساخ امر در رایج مشکالت با آشنایي .3
 کنیم مقابله اصلی متن با سپس و کرده را رونویسی خطی، اینسخه البته کافی، کتاب از صفحه چند اگر

 است اندازد، ممکنمی اشتباه به را ما آن از ایقطعه یا سند یک تکرار گاهی خوریم؛متنوعی برمی اشتباهات به

 علی» نام دیدن محض به موارد برخیدر عبارت  تکرار بار هاده مالحظه با مثال   «ابيه عن ابراهيم بن علي» در

 به را «بن» و کنیم بدل مشابه ایکلمه به را ایکلمه یا و کنیم؛ را ذکر «ابیه عن» آن دنبال به سند در «ابراهیم بن

 .ای بسازیم تازه راوی کرده اشتباه گذاری نقطه در یا و کنیم عمل آن عکس یا و بگذاریم «عن» جای

 «یزید» به «برید .»دهد موجود افزایش ینسخه و اصل ینسخه میان راها فاصله تواندمی استنساخ تکرار

 تعویض «سلیمان» و «سلیم» و «سلمه» و «مسلم»و  «سلم» با «سالم» و شود تبدیل  «زبیده» حتی و «زید» و

 .گردد

 خوش حتی یا و خطی جهت بد به که هایی تاب و پیچ و الف جای به مقصوره الف از استفادهگاهی 

 و تصحيف با آشنایی و آوردمی پدید متون در تصحیح مشکالت شودمی داده حروف به مستنسخ خطی

 هایگره ببخشد تا محقق به یخاصّ بصیرت تواندمیها شدن اضافه و زیادت ،ها افتادگیو  سقط ،ها جابجایی

 .بگشاید را متن تصحیح کور

 همتکرر قطعات و مشهور اسانید با سند مقایسه .3
. شوندمی تکرار بسیار اسناد از که برخی در می باید روشنی به حدیث، کتب اسناد مطالعه در صورت کثرت

کافی  در بارها را زیر سند مثال  .شودمی راکرت سند از بخشی صرفا  گاه دهد ومی رخ سند کلّ  در گاه تکرار این

 :یدکنمی مشاهده

                                                           
 22 ص ،6 ج تهذيب، 1.
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 «.)عليه السالم(عبداهلل ابي عن السكوني عن النوفلي، عن ابيه، عن ابراهيم، بن علي»

 بن محمد عن االشعری، ابوعلي» :شودمی تکرار تهذیب و کافی در زیادی اسناد در قطعه این چنین هم

 «.بن شمر عمرو عن النضر، بن احمد عن سالم،

 بیشتری اطالعات هم اسناد دادن این قرار هم کنار در زیرا دارد؛ اسناد تنقیح در زیادی تاثیر تکرارها این

 کنید فرض مثال  . شودمی روشن تحریفات و اشتباهات هم و ددهمی دست به مزبور راویان از یک هر مورد در

 :برخوردیم زیر سندهای به مشابه اسناد در جستجوی

 ابي عن زیاد السكوني، ابي بن اسماعيل عن النوفلي، عن ابيه، عن هاشم، بن ابراهيم بن علي»

 ،«(ليه السالم)ععبداهلل ابي عن السكوني، عن النوفلي، عن ابراهيم، بن علي»و « (ليه السالم)ععبداهلل

 کافی در بار  3577«محمد بن احمد عن یحیی بن محمد» کافی در بار  4125«ابیه عن ابراهیم بن علی»

 آمده است.

 شمر عن عمروبن الخزاز، النضر احمد عن سالم، بن محمد عن ادریس، بن احمد»

 «.شمر بن احمد عن سالم، بن محمد عن االشعری، ابوعلي

 دهد.می افزایش نسب سکونی و نام و ابراهیم بن علی پدر مورد در را ما اطالعات اول روایت

 ابراهیم، بن علی روایات اسناد تمامی در زیرا دهیم؛میرا « عن ابیه»  تعبیر سقط احتمال دوم روایت در 

 و سال والدت بررسی و کتاب دیگر نسخ مشاهده با احتمال این .باشدمی پدرش توسط به نوفلی از نقلبه 

 .شودمی تضعیف یا تقویت ...و نوفلی و ابراهیم بن علی وفات

 .شناساندمی را االشعری ابوعلی احتمالی نسب و نام  سوم روایت

 ابوعلی» مکرر و یکسان به سند توجه با .کنیممی برخورد «شمر بن احمد» عجیب نام با چهارم روایت در

 صورت اشتباهی چاپ یا و استنساخ در شاید که شودمی مطرح احتمال این «شمر بن عمرو» از «االشعری

 «شمر بن عن عمرو النضر بن احمد» حقيقت در «شمر بن احمد» و است شده حذف از سند بخشی و گرفته
 و رد طبقه، این در روایی، کتب و کتب رجال در «شمر بن احمد» نام به یراوی از اگر خصوصا  است، بوده

 .نشود یافت اثری

  ه:مشهور اسانيد معرفي .4ا9

 )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه عَنْ السَّکُونِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (1

 )علیه السالم(اهلل عَبْدِ أَبِی عَنْ الْحَلَبِیِّ عَنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (2

  )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه عَنْ  الْحَلَبِیِّ عَنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ سَعِیدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ (3

  )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ  الْحَلَبیِّ عَنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنُ مُوسَى (4

   )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه عَنْ سِنَانٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (5
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  )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ الْبَخْتَرِيِّ بْنِ حَفْصِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (6

   )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ دَرَّاجٍ بْنِ جَمِیلِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (7

   )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (8

   )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (9

   )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ سَالِمٍ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (11

   )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ الْحَکَمِ بْنِ هِشَامِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (11

  )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَمَّادِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (12

 )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (13

   )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عِیسَى بْنِ حَمَّادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (14

   )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ زُرَارَةَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (15

  )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (16

   )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنُ مُوسَى (17

   )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ سَمَّاكٍ أَبِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنُ مُوسَى (18

   )علیه السالم(أَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ سَمَّالٍ أَبِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنُ مُوسَى (19

 سالم()علیه الجَعْفَرٍ أَبِی عَنْ قَیْسٍ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ حُمَیْدٍ بْنِ عَاصِمِ عَنْ نَجْرَانَ أَبِی ابْنِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنُ عَلِیُّ (21

   م()علیه السالعَبْدِ اللَّه أَبِی عَنْ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ (21

یه )علأَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ حَمَّادٍ وَ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ (22

  السالم(

 بْنِ  صَفْوَانَ  عَنْ جَمِیعاً الْجَبَّارِ  عَبْدِ  بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ إِدْرِیسَ  بْنُ  أَحْمَدُ وَ شَاذَانَ  بْنِ الْفَضْلِ  عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ  مُحَمَّدُ (23

  عَمَّارٍ بْنِ مُعَاوِیَةَ عَنْ یَحْیَى

 الم()علیه السأَبِی عَبْدِ اللَّه  عَنْ  حَازِمٍ بْنِ مَنُِْورِ عَنْ عُمَیْرٍ أَبِی ابْنِ عَنِ شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ (24

 

  حَازِمٍ بْنِ مَنُِْورِ عَنْ یَحْیَى بْنِ صَفْوَانَ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنُ مُحَمَّدُ (25

 أَبِی عَبْدِ اللَّه عَنْ  الْقَدَّاحِ مَیْمُونٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ  عَنْ  الْأَشْعَرِيِّ مُحَمَّدٍ  بْنِ  جَعْفَرِ عَنْ زِیَادٍ بْنِ سَهْلِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ  عَلِیُّ (26

  )علیه السالم(

 أبی عبدعدة من أصحابنا  عن  سهل بن زیاد عن جعفر بن محمد األشعري عن عبد اهلل بن میمون القداح عن  (27

 )علیه السالم( اهلل
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أَبِی عَبْدِ  عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَنْ  سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ مُحَمَّدُ (28

   )علیه السالم(اللَّه

 سَمَاعَة عَنْ زُرْعَةَ عَنْ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ  أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ (29

 عَنْ  مُحَمَّدٍ بْنِ زُرْعَةَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مَهْزِیَارَ بْنِ عَلِیِّ عَنْ عَامِرٍ بْنِ اللَّهِ عَبْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ (31

  سَمَاعَةَ

 سَمَاعَة عَنْ زُرْعَةَ عَنْ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ عِیسَى بْنِ  مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَمَاعَةٌ (31

 عَنْ  عُثْمَانَ بْنِ حُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَصْحَابِنَا مِنْ عِدَّةٌ (32

  بَِِیرٍ أَبِی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ سَمَاعَةَ

 بِیأَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ  فَضَالَةَ عَنْ  سَعِیدٍ  بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَى بْنُ  مُحَمَّدُ (33

  بَِِیرٍ

  )علیه السالم(أَبِی عَبْدِاللَّه عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ عِیسَى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدٍ بْنُ الْحُسَیْنُ (34

 الِباح أبی  عن الفضیل بن محمد عن إسماعیل بن محمد عن عیسى بن محمد بن أحمد عن یحیى بن محمد (35

 اهلل عبد أبی عن الکنانی

 )علیه السالم(اهلل عبد أبی عن  الِباح أبی  عن  الفضیل بن محمد عن سعید بن الحسین (36

 )علیه السالم(عن أبی عبد اهلل الحسین بن سعید  عن  النضر بن سوید عن عبد اهلل بن سنان (37

 )علیه السالم(الحسین بن سعید عن  النضر  عن ابن سنان  عن أبی عبد اهلل (38

 )علیه السالم(الحسین بن سعید عن  فضالة  عن معاویة بن عمار  قال قال أبو عبد اهلل (39

 بن سعید عن  فضالة  عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار  قال الحسین (41

 ال ... ق)علیه السالم(الحسین بن سعید  عن  فضالة بن أیوب عن معاویة بن عمار  قال قلت ألبی عبد اهلل  (41

 قال سألته...   )علیه السالم(الحسین بن سعید عن  فضالة  عن العال عن محمد بن مسلم  عن أبی جعفر  (42

 ین بن سعید  عن  فضالة بن أیوب عن العال بن رزین عن محمد بن مسلم  عن أبی جعفر الحس (43

 قال سألته... فقال   )علیهما السالم(الحسین بن سعید  عن  صفوان  عن العال عن محمد بن مسلم  عن أحدهما  (44

 الم()علیه السلحسین بن سعید  عن  صفوان بن یحیى عن العال بن رزین عن محمد بن مسلم  عن أبی جعفرا (45

 قال سألته )علیه السالم(الحسین بن سعید  عن  محمد بن الفضیل  عن أبی الِباح  عن أبی عبد اهلل  (46

 ...م()علیه السالحسین بن سعید عن  محمد بن الفضیل  عن أبی الِباح الکنانی قال سألت أبا عبد اهلل ال (47

محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن إسماعیل  عن  محمد بن الفضیل  عن أبی الِباح  (48
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 قال  )علیه السالم(الکنانی عن أبی عبد اهلل 

محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعیل  عن  محمد بن الفضیل  عن أبی الِباح الکنانی  (49

 ... فقال لسالم()علیه اقال سألت أبا عبد اهلل 

محمد بن یحیى  عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم  عن علی بن أبی حمزة  عن أبی بِیر  عن أبی عبد  (51

      قال )علیه السالم(اهلل 

حمزة  عن أبی بِیر  قال  محمد بن یحیى  عن أحمد بن محمد بن عیسى  عن علی بن الحکم  عن علی بن أبی (51

     السالم()علیه عبد اهلل قال أبو

علیه )محمد بن یحیى  عن أحمد بن محمد بن عیسى  عن ابن محبوب  عن عبد اهلل بن سنان  عن أبی عبد اهلل  (52

)علیه بی عبداهللعن عبد اهلل بن سنان  قال ذکرت ألمحمد بن یحیى  عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب   السالم(

  السالم(

  ()علیه السالماهللحبوب  عن ابن سنان  قال سألت أباعبدبن م محمد بن یحیى  عن أحمد بن محمد عن الحسن (53

محمد بن یحیى  عن أحمد بن محمد بن عیسى عن ابن فضال  عن ابن بکیر  عن زرارة بن أعین عن أبی عبد  (54

 قال  )علیه السالم(اهلل 

محمد بن یحیى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علی بن فضال  عن ابن بکیر  عن زرارة  قال قلت  (55

 ... قال)علیه السالم(ل أبی عبد اهلل 

محمد بن یحیى  عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعید  عن مِدق بن صدقة  عن عمار  (56

 )علیه السالم(بن موسى عن أبی عبد اهلل 

محمد بن یحیى  عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علی عن عمرو بن سعید  عن مِدق بن صدقة   (57

  )علیه السالم(عن عمار الساباطی عن أبی عبد اهلل

 محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن یحیى  عن  َیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اهلل (58

 ()علیه السالمعن محمد بن یحیى  عن  َیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اهلل  محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد (59

محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن یحیى الخزاز  عن  َیاث بن إبراهیم عن أبی عبد  (61

 اهلل

 قال  )علیه السالم(محمد بن یحیى  عن العمرکی بن علی عن علی بن جعفر  عن أبی الحسن موسى  (61

 بن یحیى  عن العمرکی بن علی النیسابوري عن علی بن جعفر  عن أخیه موسى محمد (62

 لیه السالم()عاهللالحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن علی بن أبی حمزة عن أبی بِیر  قال سألت أبا عبد (63



  ................................................................................... / رجال33

  )علیه السالم(الحسین بن سعید  عن القاسم بن محمد عن علی  عن أبی بِیر  عن أبی عبد اهلل (64

 )علیه السالم(لحسین بن سعید  عن القاسم  عن علی  عن أبی بِیر  قال سألت أبا عبد اهللا (65

   الم()علیه السلحسین بن سعید  عن القاسم بن محمد الجوهري  عن علی  عن أبی بِیر  قال قال أبو عبداهللا (66

من بن أبی عبد اهلل قال الحسین بن سعید  عن القاسم بن محمد الجوهري  عن أبان بن عثمان عن عبد الرح (67

 ...)علیه السالم(سألت أبا عبد اهلل 

 )علیه السالم(اهللان  عن عبد الرحمن  قال سألت أباعبدالحسین بن سعید  عن القاسم  عن أب (68

عن الحسین بن سعید عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبی عبد اهلل قال سألت أبا  (69

 ...السالم()علیه عبد اهلل 

 ،دیحل نما ص اسناد رایاز مشکالت موجود درتشخ یاریتواند بسمی نکهآشناخت اسناد مشهور عالوه بر

 یت را ارزش گذاریهزار روا چند و کرد را کمک خواهد او واقع شده دراسناد یاحوال هفتاد راو یبررس

 ان عبارتند از :ین راویا .دینما

 میبن ابراه یعل .1

 بن هاشم إبراهیم  .2

 الحسین بن یزید النوفلی .3

 زیاد السکونیأبیبنإسماعیل .4

 ریعم یمحمد بن اب .5

 حماد بن عثمان  .6

 یالحلب ید اهلل بن  علیعب .7

 دین بن سعیحس .8

 بن القاسم  یموس .9

  الْبَخْتَرِيِّ بْنِ حَفْصِ .11

 دَرَّاج بْن جَمِیل .11

 ة بن عماریمعاو .12

  أُذَیْنَةَ بْنِ عُمَرَ .13

 هِشام بن سالم .14

  هِشام  بن الْحَکَمِ .15

 عبد الرحمن بن الْحَجَّاج .16
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  عِیسَى بْنِ حَمَّادِ .17

 یعبد اهلل السجستانحَرِیزٍبن .18

 نیبن اَع زُرَارَة .19

  محمد بن مسلم .21

  ییحیبن  صَفْوان .21

 سَمَّاك )سَمّال(یاببنمیابراه .22

 نَجْرَانَ  أَبی عبد الرحمن بْن .23

  حُمَیْدٍ بْنِ عَاصِمِ .24

  قَیْسٍ بْنِ مُحَمَّدِ .25

  يشابوریالن لیاسماعبنمحمد .26

 فضل بن شاذان .27

  سیاحمد بن ادر .28

 محمد بن عبد الجبار .29

 منِور بن حازم .31

 بن محمد عالن  یعل .31

 ادیسهل بن ز .32

 يجعفر بن محمد االشعر .33

  الْقَدَّاح مَیْمُون عبد اهلل بن .34

 العطار  ییحیمحمد بن  .35

  یسیاحمد بن محمد بن ع .36

 د یحسن بن سع .37

 ين بن محمد االشعریحس .38

 يعبد اهلل بن عامر االشعر .39

 اریبن مهز یعل .41

  زُرْعَةَ بن محمد .41

 سمَاعَةَ بن مهران  .42
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  أَیُّوب بْنِ فَضَالَةَ .43

 ن بن عثمان یحس .44

  بَِِیرٍ أَبو .45

 یسیعثمان بن ع .46

 ع یبن بز إسماعیل محمدبن .47

  الفضیل بن محمد .48

  الکنانی الِباح م أبوینعبن میابراه .49

  عبد اهلل بن سنان .51

 دیبن سونضر  .51

 أبان بن عثمان .52

 سحاق بن عمارا .53

 عال بن رزین .54

 علی بن الحکم .55

 یالبطائنبن أبی حمزة علی .56

 حسن بن علی بن فضال .57

 بن بکیرعبد اهلل  .58

 ياالشعر ییحیبن  محمد بن أحمد .59

 بن فضال یبن علأحمد بن الحسن  .61

 یالمدائن عمرو بن سعید .61

 مِدق بن صدقة .62

 عمار بن موسى  الساباطی .63

 الخزازمحمد بن یحیى  .64

 َیاث بن إبراهیم .65

 النیسابوريعلی بنعمرکی .66

 یضیالعر علی بن جعفر .67

 يالجوهرالقاسم بن محمد  .68
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 أبی عبد اهلل بنعبدالرحمن .69

 

 طعات مكررهمعرفي ق .4ا2

 کلینی اسنادی سلسله به عمدتا  مربوط تکراری های قطعه این .شوندمی تکرار بسیار اسناد قطعات برخی

 اتکای به شیخ و کلینی که است ای قرینه مانند ،هاقطعه این کثرت تکرار .هستند اولیه اصول و کتب به شیخ و

 و هستند سند تام یک به نزدیکها قطعه این از برخی .اند پرداختهها قطعه این راویان تلخیص اسامی به آن

 در را کار بسیاری موارد درها قطعه این به مراجعه آشنایی و .اند کتاب صاحب شیخ بر مشتمل صرفا   برخی

 :قرارند این ازها قطعه این از برخی .کندمی آسان مشترکات تمییز

 عمیر ابی ابن .1

 ابی نِر بن محمد بن احمد .2

 (عیسی ابن) حماد .3

 نجران ابی بن عبدالرحمن .4

 محبوب بن الحسن .5

 البجلی یحیی بن صفوان .6

 البجلی المغیرة بن عبداهلل .7

 فضال بن علی بن الحسن .8

 عن هاشم، بن ابراهیم عن ابراهیم، بن علی .9

 عبدالرحمن بن یونس عن مرار، بن اسماعیل عن هاشم، بن ابراهیم عن ابراهیم، بن علی .11

 عبدالرحمن بن یونس عن عبید، بن عیسی بن محمد عن ابراهیم، بن علی .11

 داود بن سلیمان عن محمد االصفهانی، بن القاسم عن القاسانی، محمد بن علی عن ابراهیم، بن علی .12

 َیاث بن حفص عن المنقري،

 1بشیر بن جعفر عن السندي، بن صالح عن ابراهیم، بن علی .13

                                                           
 بن جعفر عن السندي بن صالح عن ابيه عن ابراهيم بن علي اربعه کتب اسناد برخي . در 1

 به ابراهيم بن علي نقل اربعه کتب غير همچنين و نيست زياد آن تعداد که شده وارد بشير

 .است شده ذکر السندي بن صالح از پدرش واسطه

 (الطاطري) الحسن بن علي

 (اليماني) محمد بن عبداهلل
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 :دارد متکرر قطعه چند نیز العطار یحیی بن محمد .14

 (العریضی)جعفر  بن علی عن ،( علی بن) العمرکی عن ،(العطار) یحیی بن محمد .15

 یحیی بن عن صفوان ،( الخطاب ابی ابن) الحسین بن محمد عن ،(العطار) یحیی بن محمد .16

 :است قرار این از آنها از که برخی دارند ای متکرره قطعات و مشهور تقریبا  اسنادی نیز کلینی دیگر مشایخ

 عن ثابت، بن معاذ عن ،(بن علی الحسن) بقاح ابن عن ،( موسی بن الحسن) الخشاب عن، زیاد بن حمید .1

 عليه السالم()عبداهلل ابی عن جمیع، بن عمرو

)علیه عبداهلل ابی عن بِیر، عن ابی حفص، بن وهیب عن سماعة، بن محمد بن الحسن عن زیاد، بن حمید .2

 السالم(

 :چنین هم و

 عثمان ابان بن عن واحد، َیر عن سماعة، بن محمد بن الحسن عن زیاد، بن حمید .3

 بن زیاد بن محمد عن ،(الطاطري)الحسن  بن علی عن، نهیك بن احمد بن عبیداهلل عن، زیاد بن حمید .4

 عثمان بن ابان عن عیسی،

 عثمان بن ابان عن ،(الوشاء)علی  بن الحسن عن، محمد بن المعلی عن ،( عامر بن) محمد بن الحسین .5

 (الحسن بن محمد)جمهور  بن محمد عن محمد، بن المعلی عن ،(عامر بن) محمد بن الحسین .6

 ابی عن مسلم، بن سعدان ، عن(سعد بن عبداهلل بن) اسحاق بن احمد عن ،( عامر بن) محمد بن الحسین .7

 )علیه السالم(احدهما عن ،(االسدي یحیی) بِیر

 االزدي محمد بن بکر ، عن(د سع بن عبداهلل بن) اسحاق بن احمد عن ،( عامر بن) محمد بن الحسین .8

 بن فضاله عن َالباً) بن مهزیار، علی عن ،( االشعري) عامر بن عبداهلل عن ،( عامر بن) محمد بن الحسین .9

 (ایوب

 عمه عن َالباً) اسباط، بن عن علی ،( فضال بن علی بن) الحسن بن علی عن ،(العاصمی) محمد بن احمد .11

 (سالم بن یعقوب

 بن احمد عن ،( االشعري بن عمران یحیی بن) احمد بن محمد عن ،(ادریس بن احمد) االشعري ابوعلی .11

 الساباطی) موسی بن عمار عن صدقة، بن مِدق عن بن سعید، عمرو عن ،( فضال بن علی بن) الحسن

 )علیه السالم(ابی عبداهلل عن ،(

                                                           
 (عميره بن) سيف بن علي

 عن الخطاب، بن سلمة عن ،(العطار) يحيي بن محمد
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 عن ،( ابوسمینه) علی بن عن محمد ،(الرازي) حسان بن محمد عن ،( ادریس بن احمد) االشعري ابوعلی .12

 (صالح بن المفضل) جمیله ابی

 شمر بن عمرو عن بن النضر، احمد عن، سالم بن محمد عن ،( ادریس بن احمد) االشعري ابوعلی .13

 عن َالباً ) فضال بن علی الحسن بن عن، عبدالجبار بن محمد عن ،( ادریس بن احمد) االشعري ابوعلی .14

 (میمون بن ثعلبة

 هشام بن عبیس عن ،(بن المغیرة عبداهلل بن) علی بن الحسن عن ،( ادریس بن احمد) االشعري ابوعلی .15

 (االهوازي) سعید بن عن الحسین عیسی، بن) محمد بن احمد عن ،( ادریس بن احمد) االشعري ابوعلی .16

 ابیه عن ،(البرقی بن خالد) حمدم بن احمد عن، ) 1عمران بن ابوالقاسم عبداهلل بن) محمد بن علی .17

 حماد بن عبداهلل عن ،(االحمري)اسحاق  بن ابراهیم عن ،( عمران نب ابوالقاسم عبداهلل بن) محمد بن علی .18

 (االنِاري)

 الجرجانی یزید بن عن الفتح ،( العلوي) الحسن بن عبداهلل عن ،(الرازي الطایی) الحسن بن محمد .19

 تواندمی این قطعات با آشنایی .شناسایی کرد را بیشتری متکرر قطعات توانمی تفحصتحقیق و  با البته

 باشد. اسناد تنقیح در ریؤثمبسیار  کمک

 و و اشتباهات درآورد اجمال از نتوامی اسناد همین بر تکیه با را مبهم و شده اسماء تلخیص از سیاریب

 .زد حدس را افتادگی

 کمتر بسیار را های متکررقطعه این )ره(صدوق «الفقیه الیحضره من» و )ره(شیخ «استبصار» و «تهذیب» در

 عنوان تحت و کتاب پایان در را اولیه منابع و به کتب خود اسناد صدوق و شیخ زیرا یافت؛ توانمی کافی از

 البته شیخ .است شده اجتناب کتب این اسناد اوائل در تکرارها از بسیاری از همین جهت به و اند آورده مشیخه

 .جستجو کرد« الفهرست» در کتاب عمدتا  راها آن باید که دارد منابع و کتب به دیگری طرق (ره)طوسی

 با و  گیردمی صورت به راحتی موارد غالب در سند تنقیح متکرر قطعات و مشهوره اسانید شناخت با

 همین بر تکیه با شود؛موجب اشتباه نمیمشکل ساز و  ،و اختالف اشتراک  ،هاسلسله این و راویان این دیدن

 .کنیم اقدام مختلفات توحید و اتمشترک تمییز نسخه و اشتباه رفع به توانیممی قرینه

 نوشته «المحدثین هدایة»کتاب  در هاابهام رفع در متکرر قطعات نقش و مکررات به توجهنخستین بار 

 نیز حاضر عصر در. اردبیلی محقق «الرواة جامع»در  شبعد کمی و  2شودمی مشاهده کاظمی محمدامین

 تیبتر» پیدایش به که تکرارهاست همین یافتن برای الفبا حروف بر اساس اسناد کردن مرتب یاندیشه

                                                           
 بندار بن محمد بن علي به . مشهور 1

 .يافت ميتوان نيز(ره)شيخ کتب در ابتدايي شكل در را توجه اين . البته 2
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 .است انجامیده زنجانی شبیری اهلل آیۀ و بروجردی اهلل آیۀ مرحوم «االسانیدهای

 

 راه حل تمييزانواع مشترکات 

 يز به کما راویان )شاگردان( يتم(9

 تمییز او اسمی های از مشابه رااو  ،فرد یک راویان کمک با کندمی تالش کاظمی «المحدثین هدایة» در

 «عبدالملک بن مسمع» یا و «زید بن معلی» عنوان از این راوی اگر است: آورده «المعلی» باب در ثال م .دهد

 ابن»، «معلی» از مراد کند نقل او از «زیاد بن محمد» اگر و است «خنیس معلی بن» ،«معلی» از منظور باشد

 «البصری محمد معلی بن» همان «معلی» این باشد او راوی «عامر بن محمد بن حسین» اگر و است «عثمان

 و روایات به مراجعه با او. است بوده منظور «موسی بن معلی»، باشد «سلیمان بن ابراهیم» راوی اگر و بوده

 .دانسته است اساتید آن تمایز وجه را شاگردان این اند داشته نام «معلی» که از اساتیدی افراد این نقلی مشاهده

 مشخص توانیدمی کرده نقل او که از کسی نام به توجه با خورید،می بر «معلی» عنوان به روایت در اگر حال

 .است منظور «معلی» کدام کنید

 

 تمييز به کما راویان و مروی عنهم )شاگردان و استادان((2

 مروی قرینه به بلکه (شاگرد)راوی  قرینه به فقط نه تا کندمی تالش «الرواة جامع» در نیز اردبیلی محقق

 دو هر بر تکیه با تا کرده ضبط را او تالمیذ و اساتید عنوان هر تحت او. دهد تمییز مشترکات میان (استاد) عنه

 شودمی منجر تردیدی دامنه کردن محدود به غالبا   اردبیلی محقق و کاظمی حل راه اما. شود تمییز حاصل قرینه

 شاگردان دارای اند، طبقه هم اصطالح به و زیستهمی عصر یک در که نامیهمراویان  از بسیاری. آن رفع به نه

 بین از آنرا ولی کاهدمی تردید اطراف از غالبا   راوی شاگردان و استادان به توجه .اند بوده یکسانی یاساتید و

 . دبرینم

 

 تمييز مشترکات از طریق ترتيب حروف الفبا(3

ها سال او. بود اندیشیده حل دیگری راه آنها از استفاده و تکرارها آوردن دست به برای بروجردی مرحوم

 بگیرند قرار یکدیگر کنار در مشابه اسناد راه این از تا کند مرتبالفبا  حروف ترتیب به را سندها تا کرد تالش

 و اندیشه اینی ادامه. است تالش این و اندیشه این حاصل کافي «نيداالسا ترتيب». آیند به دست تکرارها و

 اصحاب اسناد ترتيب» دفاتر مانند شبیری زنجانی اهلل آیۀ هاینوشته در را اردبیلی محقق اندیشه چنینهم

 .دید توانمی (ره)صدوق «االسانيد ترتيب» و «اجماع

 روایات صرفا  سند اول از «ترتیب الفبایی» در زیرا کند؛می حل را مشکل از بخشی صرفا   نیز تدبیر این اما
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 قرار اسناد ابتدای در که مکرری های قطعه و گیرندمی هم قرار کنار در ،«کلینی شیخ» مثال سند، اول راوی

 گشایند، بسیار مشکل گاه که داده رخ بعد به سوم و دوم راوی از که تکرارهایی اما شوندمی شناسایی دارند

 .شوندنمی شناخته

  تدبير ترین درایه النور جامع(4

 تمامی به برنامه این در. کرد مشاهده توانمی «النور درایة» کامپیوتریی برنامه در را تدبیر ترین جامع 

 گردیده فراهم «االسانید ترتیب» همچنین و و تالمیذ اساتید آوردن دست به امکان و شده توجه فوق قرائن

نوع  این 1ندارد. وجود آن از پس و سوم و دوم راوی برای «االسانید ترتیب»ایجاد  امکان چنانهم ولی است

 .است مانده مغفول متاسفانهبوده،  بینی پیش قابل کامپیوتریی نامه بر در راحتی به که سندها، دادن ترتیب

 

 

 پرسش و پژوهش

 ریشه های مشكل در تشخيص اسناد در چيست؟ توضيح دهيد. (9

برای حل مشااكل اسااناد چه راه های عامي وجود دارد. هر کدام را با یکر یا متال توضاايح  (2

 دهيد.

 درک فضای حاکم در مصادر اصلي، به چه معناست؟ آن را توضيح دهيد. (3

سي کنيد و برای هر کدام روایتي را از کتب عدد از معروف  91 (4 شهوره را بازنوی سانيد م ترین ا

 اربعه حدیتي نقل کنيد.

با مراجعه به نرم افزار درایه النور وثاقت علي بن ابراهيم، حماد بن عتمان، عبداهلل بن ساانان،  (5

 محمد بن مسلم، حسين بن سعيد، مصدق بن صدقه  را بررسي کنيد.

 اه هایي قابل بررسي است؟ برای هر کدام متالي را بيان کنيد.تميز مشترکات از چه ر (6

  

                                                           
 .کنند فراهم ابهامات و مشكالت رفع براي را تازه اي و امكان کنند مشخص را سندها وسط در شده واقع تكرارهاي توانند مي االسانيدها ترتيب . اين 1
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  (2حل مشکل اسناددهی )(  چهارمدرس 

 

 

 اهداف درس: 
 این است که دانش پژوه:  چهارمهدف از ارائه مطالب درس 

 با راه حل های خاص حل مشکل اسناددهی آشنا شود.  (1

 توان حل مشکل  احادیث مضمر را بیابد. (2

 سند را شناخته و بتواند راه حل مشکل این دست از اسانید را بیاموزد. تعلیق در (3

 اشاره و تذییل را شناخته و با نمونه های آن در کتاب های حدیثی آشنا گردد.  (4

 با قرائن تحویل و عطف در احادیث آشنا گشته و بتواند این دو را از هم تفکیک کند.  (5
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 های خاص:راه حلب( 

 )ضمیر عادي ـ ضمیر غیر عادي(ضمیر مرجع تعیین. 7
ت به دو گونه وجود ین وضعیا کنیم،می برخورد ضمیر با راوی نام بجای روایات برخی سند ابتدای در

 ؛ یرعادیر غیضمـ  2 ؛ یر عادیضمـ  1 دارد:

، اشدآن فاصله ب مرجع و رین ضمیب ای است به وسط سند قبل باز گردد، اول سند که در یریچنانچه ضم

 یلر به اول سند قبیارجاع ضم ،باشدا نیدرسند باشد  یانهیقرکه  کندنمی هم یفرق است. یعاد ریغ ریضم

 د:یتوجه کن ی ذیلا نباشد. به نمونه هایممکن باشد 
 رجوع ضمير به صدر سند قبلي با قرینه:9-9

  ....الحكم بن علي عن، عيسي بن محمد بن احمد عن، محمد بن یحيي :لاو نمونه

 1سعيد بن الحسين عن محمد، بن احمد عن عنه،

 :کنیممی عمل ذیلی ها شیوه به ضمیر مرجع تعیین و اضمار رفع برای 

 ضمیر مرجع. بود موجود نیز قبل روایت در ضمیر از پس شده واقع راوی اسم فوق مثال همانند اگر (الف 

 .گرددر میب «محمد بن یحيي» به ضمیر فوق نمونه در مثال . بود خواهد قبلی راوی قرینه همین اساس بر

 رجوع ضمير به وسط سند قبلي با قرینه:9-2

 … یحيي بن صفوان عن ، عبدالجبار بن محمد» عن االشعری، ابوعلي :مدو نمونه

 2... صفوان عن عنه، و

  .گرددمی باز «عبدالجبار بن محمد» یعنی «صفوان» از قبل اوی ر به ضمیر که است روشن
 به اول و به وسط سند قبلي با قرینهرجوع ضمير : 9-3

  ...الحكم بن علي عن ، عيسي بن محمد بن احمد عن ،محمد بن یحيي :سوم نمونه

  ....الحكم بن علي عن عنه،

 3 عيسي بن محمد بن احمد عن عنه،

  .کندمی رجوع «عیسی بن محمد بن احمد» به قبلی سند در و «یحیی بن محمد» به اخیر سند در ضمیر

 رجوع ضمير به مؤلف )کليني(  :1-4

 مثال   ،مؤلف  از (عنه) تعبیر این صدور به توجه با، باشد نیامده قبل سند دو یکی در ضمیر از پس اسمِ اگر

 است کرده نقل مشایخش از را روایت خود «کلینی» که گرفت نتیجه گونه این توانمی ،سند صدر در ،«کلینی»

                                                           
  86، 87ح 62ص 6. کافي ج 1

  13 و 14 ح / 277 ص ،4 ج . همان؛ 2

 -3-2-1ح / 172 و 189 ص ،2 ج . همان؛ 3
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 .گرددمی باز قبلی سند صدر در «کلینی شیخ» به ضمیر رو این از و

ظهور دارد  کلینی سوی از «عنه» بیرتع شودمی مشاهده خاصی کتاب از نقل یا و تعلیق قبلی سند در اگر و 

  .قبلی سند صدر به ضمیر رجوع در
 : قرائن9-5

 در تردید پیدایش به و شود منجر نداز س ای تازه تفسیرو یا به  زند برهمفوق را  ظهور تواندمی قرائنی 

 گردد. منتهی ضمیر مرجع

  :است قبلی سند صدر به ضمیر رجوع امکان عدم قرائن این از یکی  

 ....نجيح بن خالد عن عيسي بن عتمان عن ، عبداهلل ابي بن احمد عن اصحابنا، من عدة

 ....عمر بن حفص عن الجهم، بن هارون عن ابيه، عن عنه،

 1 ...مسكان بن عبداهلل عن عيسي، بن عتمان عن عنه، 

جمع است. « عدة»چون . بازگردد «اصحابنا من عدة» به تواندنمی «عنه» در ضمیر ادبی حیث ازجا در این

 احمد» دوم راوی ضمیر مراد از  مواردی چنین در که اندقرار گرفته این بر روایی جوامع کتب عادت مؤلفین

 .نددانمی را «عبداهلل ابی بن
 قبلي قسمتي از سند حذف شده است. تكرارهایاسم بعد از ضمير در سند قبل وجود ندارد. اما با تكيه بر 

 ؛گرددمي باز قبل سند وسط در فردی به آشكاری قرینه هيچ بدون «عنه»در ضمير گاهي  :4-4

 قال وشيكة بن عطاء بن معمر عن حذیفة، بن الحسن عن محمد، بن الحسن عن زیاد، بن حميد. 1

 ...یقول)عليه السالم(اباجعفر سمعت

 2)عليه السالم(ابي جعفر عن بصير ابي عن سماعة، عن المغراء، ابي عن جبلة، بن عبداهلل عن عنه، و 

)عليه عبداهلل ابي عن بصير، ابي عن یونس، عن مرار، بن اسماعيل عن ابيه، عن ابراهيم، بن علي

  ...السالم(

 3... )عليه السالم(جعفر ابي عن رجل، عن عنه، و

. «عبدالرحمن بن یونس» به دوم مورد در و گرددمی باز «سماعۀ بن محمد بن حسن» به ضمیر اول مورد در

 است. نموده حذف به اقدام رجال قبلی تکرارهای به قرینه ها توجب کلینی مورد دو هر در

 از کلینی نقل دوم مورد در و شده تکرار کافی در بارها ده «جبلۀ ابن» از «سماعة ابن» نقل اول، مورد در

 است «عبید بن عیسی بن محمد» وساطت با یا باشد «هاشم بن ابراهیم» طریق از اگر «عبدالرحمن بن یونس»

                                                           
 24 96/ص ،2 . کافي ج 1

 .1558ص ،8 ج . کافي؛ 2

 4527 ص ،8 ج . کافي؛ 3
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 ابراهیم، بن علی یعنی اول نفر چهار رو این از کند،می نقل یونس کتاب از کلینی ظاهرا  و سند همین با یا و

 به کلینی و شوندمی تکرار مرتبا   عبدالرحمنبن  یونس از نقل در مرار بن اسماعیل هاشم، بن ابراهیم او پدر

 آخر فرد به راجع ضمیری بر مشتمل هم و 1معلق هم را دوم سند ،قبل سند به اتکاء با و تکرار همه این قرینه

 .2است آورده «یونس»

 آشنایان برای که کرده تکیه قرائنی بر نیز قبل سند وسط به ضمیر ارجاع در کلینی یعنی مؤلف حقیقت در

 حل برای الزم های زمینه مهمترین از یکی مکرر های قطعه و مشهور اسناد با آشنایی. است آشکار او کتاب با

  .است اسناد مشکالت

 :نیست فائده از خالی ضمیر مرجع خصوص در نکته دو تذکر

 به. جامع صاحب به یعنی ؛گرددمی باز اول سند صدر از قبل فردی به ضمیر گاهی اینکه :اول نکتة

 کنید: توجه زیر نمونه

 بن الحسن عن الخراییني، عباس بن علي عن البرمكي، اسماعيل بن محمد عن عبداهلل، ابي بن محمد

  ...)عليه السالم()امام کاظم( ابراهيم ابي عن الجعفری، جعفر بن یعقوب عن راشد،

 )عليه السالم(ابراهيم ابي عن جعفر، بن یعقوب عن راشد، بن الحسن عن رفعه عنه، و

 3.... اسماعيل بن محمد عن عبداهلل، ابي بن محمد عن عنه، و 

 سند ذکر در حدیث کتب مؤلفین از بسیاری. گرددمی باز کلینی خود به اخیر روایت دو سند در ضمیر 

 در عنه تعبیر و شودنمی مشاهده روشی چنین کلینی کتاب در ولی کنندمی شروع را سند خود نام با روایت

 قلمی سهو یا و شده افزوده «جامورانی» و «صفوانی» مانند کافی معروف راویان سوی از یا فوق روایت دو

 .است زده سر مؤلف  از که است

 دارد؛ قرار قبل سند دو یکی در و دورتر کمی ضمیر مرجع گاهی : دوم نکته 

 ....عمير ابي بن محمد عن عيسي، بن محمد بن احمد 

 ....صفوان عن سعيد، بن الحسين 

  ...4عمير ابي ابن عن عيسي، بن محمد عن عنه، و 

                                                           
 داد خواهيم توضيح بزودي تعليق مورد . در 1

 اول سند در حقيقت در . است راجع او به ضمير که است فردي کتاب از پياپي هاي نقل هست قبلي سند وسط به ضمير ارجاع در که ديگري احتمال .  2

 خصوص در وضعيت اين بررسي . است گرديده رونويسي و نقل فرد اين کتاب از عينا بعدي سندهاي در و شده ذکر کتاب اين به مولف هاي واسطه

 .کندمي تقويت را احتمال اين کامالً سماعة بن محمد بن حسن و البرقي عبداهلل ابي بن احمد و عيسي بن محمد بن احمد و سعيد بن حسين

 125ص ،1 ج . کافي؛ 3

 بازگشته سعيد بن حسين به ضمير آن پذيرش صورت در که شده مطرح النور درايه در ديگري ي محققانه نظر سند اين تحليل در 22 ص ،6 ج . تهذيب، 4
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 بن محمد از سعید بن حسین نقل زیرا گردد؛می باز «عیسی بن محمد بن احمد» به اخیر سند در ضمیر

 عیسی بن محمد واسطه با عمیر ابی ابن از زیادی روایات عیسی بن محمد بن احمد ولی نیست معهود عیسی

 ترتیب و تنظیم برای طوسی شیخ که آوردمی پدید را گمان این فوق روایت سه محتوای به توجه. دارد عبید بن

 .است نداشته توجه سند در ابهام پیدایش به و داده صورت را جابجایی این ،روایات محتوایی
 مرجع ضمير در کتاب دیگری:9-7

 با (ره) طوسی شیخ های کتابی مقایسه !1است دیگری کتاب در و دورتر قدری ضمیر مرجع یگاه 

 نقل خویش کتاب در را مصدر کتاب از بخشی (ره) شیخ گاه که دهدمی نشان محاسن مانند آن مصادر برخی

 کثرت جهت به الطائفه شیخ ازها دقتی کم این البته ،است مانده جا اصلی کتاب در ضمیرها مرجع ولی کرده

 دقت باید استبصار و تهذیب در ضمیر مرجع تعیین در رو این از. است زدهمی سر لیفاتأت وسعت و اشتغاالت

  .کرد مراجعه محاسن و کافی مانند کتاب مصادر به المقدور حتی و داشته مبذول بیشتری

 ضمایر و «عنه» درضمیر  مرجع تعیین و است همراه هایی دشواری با نیز «فقیه»کتاب  در ضمایر ارجاع

 به مراجعه .گیردنمی صورت «ه» مانند بارزی ضمیرهای سادگی به «روِی» و «)علیه السالم(قال» در مستتر

 کتب در روایت همین سند به مراجعه همچنین و موجود اصول برخی و «محاسن» ، «کافی» چون مصادری

 .کند راهگشاییرا  موارد از بسیاریمی تواند دیگر  روایی

 تعليق. 2

سند اول کامل بیان شده است اما سند دوم با اتّکاء به سند اول تعلیق شده است؛ تعلیق عمدتا  در تعلیق، 

هم تعلیق  «من ال یحضره الفقیه»و  «استبصار»و  «تهذیب»است که معلق بر اسناد قبلی است و در  «کافی»در 

 .هستند «مشیخه»داریم ولکن این تعلیقات معلق بر 

 محذوف قطعه ذکر اتکاء به اگر حذف این 2.سند با اتّکاء به سند قبلی آن اوائل حذف یعنی سند در تعلیق

 زیاد« اربعه کتب» در شیوه این. بود خواهد تلخیص نوعی و زندنمی سند اعتبار به ضرری باشد دیگر جایی در

  : شکل دو به امااست  شده گرفته کار به

  است؛ قبلی سندهای در محذوف قطعه ذکر اتکاء به : در کافي تعليقاتکافی تعلیقات. 1

 زیاد بن سهل عن اصحابنا من عدة و محمد بن احمد عن محمد بن یحيي و ابيه عن ابراهيم، بن علي

 ...جریر بن خالد عن محبوب، ابن عن جميعاً 

                                                           
 است داده رخ سند در زيادت به تحريف حقيقت در و بوده زياده سند اين در عيسي بن محمد عنوان و

 ضمير مرجع ع قال)عليه السالم( عبداهلل ابي عن الحلبي عن ؛ کان،« ابن عن عنهما، الجرمي علي عن القاسم، بن موسي ذلک روي 113 ص ،5 ج . تهذيب؛ 1

  379 ص و 347 ص و 181 ص و 116 ص ؛5 ج :کنيد نگاه باز و .است جامانده .مس ...» القاسم بن موسي کتاب در

 .4 ص المقال، جامع و 121 ص الدراية، علم في الرعاية  215 ص ،1 ج الهداية، . مقباس 2
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 1 ....جریر بن خالد عن محبوب، بن الحسن 

 ...جميعا زیاد بن سهل عن ابيه عن، ابراهيم بن علي» آن اولی قطعه و است داده رخ تعلیق دوم سند در

 کتابی یا اصل صاحب و کلینی میان عمدتا  «یافک» در تعلیقات. است شده حذف قبل سند در آن ذکر اتکاء به «

 کلینی طریق مزبور، اصل یا کتاب درون اسناد خالف به دهد؛می رخاست  شده اخذ اوی نوشته از روایت که

  .شودمی تکرار دائما   و بوده ثابت اصل و کتاب صاحب به

 مشیخه در محذوف قطعه ذکر اتکاء به تعليقات در این سه کتاب :فقیه و استبصار و تهذیب تعلیقات .2

 ذکر را معلق اسناد محذوف بخش (ره)صدوق و شیخ آن در که است مزبور کتب پایانی فصل مشیخه. است

 :خوانیممی فقیه در ثال م .اند کرده

  « 2انائه في یجد الرجل عن» )عليه السالم( عبداهلل ابا الساباطي موسي بن عمار سأل و

  :یابیممی را عبارت این آن ابتدای در کنیم رجوع مشیخه به اگر حال

 بن الحسن بن محمد و ابي عن رویته فقد الساباطي موسي بن عمار عن الكتاب هذا في کان ما کل

 عمرو عن فضال، بن علي بن الحسن بن احمد عن عبداهلل، بن سعد عن  عنهما اهلل رضي  الوليد بن احمد

  3الساباطي موسي بن عمار عن صدقة، بن مصدق عن المدائني، سعيد بن

 تفاوت تعلیقات شیخ و صدوق)ره(: 
 :هست تفاوت دو نیز (ره)صدوق و شیخ تعلیقات میان

 او اجازاتی سلسله صرفا   او مشیخه و کندمی آغاز کتاب صاحب نام با را معلق سند همیشه (ره)شیخ. 1

 آخر راوی دو یکی نام ذکر به اکتفاء نقل هر در و کندنمی مشی گونه این صدوق اما است کتب از نقل برای

 .4نمایدمی سند

 در را کتب به خود اسنادی همه شیخ .ستا اهآن مشیخه یعنی معلقات اتکاء نقطه در دوم تفاوت . 2

 محذوفه قطعاتی همه صدوق ولی آورده فهرست نام به مستقلی کتاب در را آن از بخشی و نکرده ذکر مشیخه

 .است آوردهگرد «فقیه» کتاب پایانی فصل همان در را

 سند وسط به ضمیر که است جایی در این و شودمی مأتو سند صدر در ضمیر از استفاده و تعلیق گاهی

  .کردید مشاهده قبل بحث در را آن از هایی نمونه که بازگردد قبلی

 ذکر به کتاب لیاوا در آنکه از پس (ره)شیخ زیرا نیست؛ دشوار استبصار و تهذیب در معلق اسناد شناخت

                                                           
   398 ص ،8 ج کافي؛ . 1

 .28  ش ، 22 ص ،1 ج فقيه؛ . 2

  422 ص ،4 ج . فقيه؛ 3

 .داشت نخواهد ضرورتي فهرست و تهذيب مشيخه در شيخ اسناد بررسي ندانيم الزم را اجازه مشايخ وثاقت اگر جهت همين . به 4
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 کندمی آغاز اصول و کتب صاحبان نام با را اسناد عمدتا  و داده رویه تغییر کار اواسط در پردازدمی اسناد کامل

 نیاز و است دشوارتر کافی اسناد در تعلیق تشخیص اما .آوردمی فهرست و مشیخه در را محذوفی قطعه و

 محذوفهی قطعه عمدتا   و بوده معلق نشود آغاز بزرگان این نام با که سندی هر. دارد کلینی مشایخ شناخت به

 .است آمده قبل سند در

 در شودمی آغاز «محمد بن احمد» نام با که اسنادی مثال  . نیست کافی آشنایی این اسناد برخی در البته 

 بن احمد محمد، بن احمد از منظور و است عادی سند اینکه اول پذیرند؛می تفسیر گونه دو آغازین بررسی

 محمد، بن احمد از غرض و بوده معلق سند که است این دوم تفسیر. است بوده کلینی شیخ العاصمی محمد

 به  نیاز محمد بن احمد از مراد و سند وضعیت تعیین. باشدمی 1عیسی بن محمد بن احمد کلینی مشایخ شیخ

 گنجدنمی مقال این در آن تفصیل که دارد دیگر قرائن برخی و عنه مروی به توجه

 ؛ اشاره. 3

ی به قطعه« باسناده»و « بهذاالسناد»چون حذف کنند و با تعابیری هم ار سند اوائلآن است که  اشاره

  :به نمونه ذیل دقت کنید محذوف اشاره کنند

 بن عبداهلل عن عقبة، بن صالح عن اسماعيل، بن محمد عن الحسين، بن محمد عن یحيي، بن محمد

  ...الجعفي محمد

 2... عبدالملا بن یزید عن عقبة، بن صالح عن بهذااالسناد، و

 سند دو هر در «عقبۀ بن صالح» نام تکرار به توجه با زیرا نیست؛ دشوار مشارالیه تشخیص فوق سند در 

 گاه اما. گرفته قرار «عقبۀ بن صالح» نام از قبل که است اول سند از ایقطعه مشارالیه که شویممی متوجه

 الحكم، بن علي عن البرقي، محمد بن احمد عن ابراهيم، بن علي» مثل این مورد: میشود مشکل تشخیص

 ....یقول)عليه السالم(عبداهلل ابا معتس :قال بصير ابي عن حمزة، ابي بن علي عن

)عليه جعفر ابي عن الحذاء، عبيدة ابي عن رزین، بن العالء عن عبدالحميد، بن محمد عن االسناد بهذا و 

 .«3قالالسالم(

 «عبدالحمید بن محمد» نام که مواجه می شویم مشکل این با اخیر سند در هذا لفظ مشارالیه شناخت برای

 .کندمی نقل او از کسی چه که نیست مشخص و نیامده قبل سند در

 شاگردان همچنین و کرده معلوم را اول سند راویان طبقه و «عبدالحمید ابن» طبقه باید مشکلاین  حل برای

                                                           
 هرگز شده، انجام هاي بررسي اساس بر اخير، راوي چه اگر است نصر ابي بن محمد بن احمد نين همچ و خالد بن محمد بن احمد ديگر بدوي . احتمال 1

 است نشده ذکر معلق اسناد صدر در

  482 ص ،1 ج . کافي؛ 2

 35 ص ،1 ج . کافي؛ 3
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 «الحکم بن علی» و «عبدالحمید ابن» بودن طبقه هم به را ما طبقات بررسی. بشناسیم را «عبدالحمید بن محمد»

 محمد بن احمد» او شاگردان از یکی که کندمی معلوم ما ای بر عبدالحمید ابن شاگردان شناسایی و رساندمی

  .است «البرقی

 عن البرقي، محمد بن احمد عن ابراهيم بن علي» :کنیم ثبت چنین را دوم روایت سند توانیممی پس

 «.الحذاء عبيدة ابي عن رزین، بن العالء عن عبدالحميد، بن محمد

 اواسط در تعبیر این اگر البته .است تشخیص قابل فوق نکات به توجه با ضمیر مرجع نیز باسناده تعبیر در

 سند دو راویان طبقه شناخت به باید آن تعیین برای و بوده دشوار قدری محذوف قطعه تعیین، شود ظاهر سند

 یافت. دست «عن باسناده» تعبیر ازبعد  شده واقع ییراو شاگردان تشخیص همچنین و

 ؛ . تذیيل4

 کامل یکسانی وجود با که خوردندمی بر روایاتی به گاه خویش کتاب تدوین درروایی  جوامع مؤلفین

 راهی که داشتمی آن بر را مؤلف مزبور روایات متن وحدتداشتند،  اسناد در اختالفاتی آن الفاظ و مضمون

 احمد عن یحيي، بن محمد» :مانند. بود تذییل راه ترین سادهو  دنبیاندیش نویسی دوباره از جلوگیری برای

  ...)عليه السالم(اباعبداهلل لتسأ قال: مسلم بن محمد عن رزین، بن العالء عن الحكم، بن علي عن محمد، بن

 عن مسلم بن محمد عن رزین، بن العالء عن محبوب، ابن عن محمد، بن احمد عن یحيي، بن محمد

 1.«متله)عليه السالم(احدهما

 نیز دیگر طریقی به مضمون همین که شودمی اشاره آن ذیل در، اول روایت متن و سند نقل از پس یعنی

  .است شده نقل

 انجام می گیرد و سپساول نقل هردو سند باهم شیوه ی دیگری نیز در تذییل وجود دارد بدینصورت که 

 را نقل می کند مثل روایت ذیل: متن واحد

 عمرو عن زیاد، بن عبادة عن عنبسة، بن جعفر عن اصحابنا، بعض عن االشعری، ابوعبداهلل ]سند اول:[

 ؛)عليه السالم(جعفر ابي عن المقدام، ابي بن

 عن حسان، بن علي عن محمد، بن معلي عن حدثه، عمن العاصمي، محمد بن احمد و ]سند دوم[

  .... اميرالمومنين قال :قال )عليه السالم(عبداهلل ابي عن کتير، بن عبدالرحمن

 بن ظریف بن الحسن عن عبدک، بن علي عن الحسيني، محمد بن جعفر عن سعيد، بن محمد بن احمد

: متله)عليه السالم(اميرالمومنين عن نباتة بن االصبغ عن طریف، بن سعد عن علوان، بن الحسين عن ناصح،

                                                           
 احدهما عن .... عن ،محمد بن يحيي رواه : باشد آمده در تذييل اگر اما .شود نمي استفاده نقل دو الفاظ کامل اتحاد مثله تعبير از 433 ص ،5 ج . کافي؛ 1

  .است تلخيص نوع ترين منصفانه تذييل نقل، دو کامل اتحاد عدم صورت در .گرفت نتيجه را کالم دو اتحاد تواند مي.
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 1...قال انه اال

 بهره فوقی شیوه دو هر از اختصار رعایت برای و دارد دست در سند سه با را روایتی کلینی فوق متن در

 شود.نمی نوشته دوباره متن ولی دیآنمی پدید اسناد حجم در تغییری هیچ شیوه دو هر در .گیردمی

 ؛ . عطف5

 آیادر چنین فرضی  .باشدمی اندک تفاوت روایت دو اسناد میان هم و است یکسان ،نقل دو متن هم گاه

 تدبیری دو تحویل و عطف ؟یا خیر دارد وجود نویسی دوباره از جلوگیری و اسناد حجم از کاستن برای راهی

 دو از یکی خوردب چشم به طبقه یک در صرفا  تفاوت این اگر. ه استشد اندیشیده مرحله این در کهاست 

 :های زیرمانند نمونه گرددمی عطف هم بر راوی دو نام مزبوری طبقه در صرفا  و شودمی گذاشته کنار سند

 بن محمد عن یزید، بن یعقوب عن الحسن، بن محمد عن ،محمد بن یحيي و محمد بن احمد. 1

 . 2اسماعيل

  3مصعب بن عمرو عن جميل و بكير ابن عن عمير، ابي ابن عن محمد، بن احمد عن ،محمد بن یحيي .2

 الحسين و]سند دوم[  خالد بن محمد عن عيسي، بن محمد بن احمد عن ،محمد بن یحيي . ]سند اول[3

 بن عمران و]سند سوم[  الحر بن ایوب عن الحلبي، عمران بن یحيي عن سوید، بن النضر عن سعيد، بن

 4 ...بصير ابي عن الحلبي، علي

 دو هر در حقیقت در. سند اواخر در دوم روایت در و هستیم سند صدر در عطف شاهد اول روایت در

 هستیم؛ عطف دو شاهد سوم روایت در اما. است شده استفاده اختصار رعایت برای عطفی شیوه از مورد

 !کنید دقت. «الحر بن ایوب» بر «الحلبی علی بن عمران» عطف و «خالد بن محمد» بر «سعید بن حسین» عطف

 !کنید تامل .سند دو نه 5هستیم سندسه  اختصار شاهد اینجا در
 ؛ . تحویل7

 کلینی مرحوم کار روند در را مشکلاین  .دنکنمی گشایی مشکل نیز عطف و بوده تر پیچیده مشکل گاهی 

 این او. دارد دست در «محبوب بن حسن» از بسیاری روایات لینیمرحوم ک، کنیم بررسی و ببینیم

 سهل» یعنی نفر را سه« حسن بن محبوب»روایات کتاب . است آورده دست به طریق چندین از را روایات

 در و اندکرده نقلکلینی  اساتید برای «هاشم ابراهیم بن» و «عیسیاحمد بن محمد بن » ، «زیاد بن

، حسن بن محمد ،عالن» برای را کتاب این «زیاد بن سهل» ؛هستند کلینی اساتید دِ تیاسا نفر سه این حقیقت

                                                           
  337 /7 ،ص5 ج . کافي؛ 1

 271 /3ص ،1 ج . کافي، 2

 54 279،ص1. کافي،ج 3

 15266 ص ،1 ج . کافي؛ 4

 باشد. متعدد عنه مروي)عليه السالم(امام يا و)عليه السالم(امام از راوي که شود مي محسوب متعدد وقتي نيست. روايت روايت تعدد معناي به اسناد . تعدد 5
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 بن علی» پسرش برای «هاشم بن ابراهیم» و کرده روایت «اسدی جعفر بن محمد ،عقیل بن محمد

 ، نقل کرده است.«عطار یحيي بن محمد» شاگردش برای نیز «عیسی بن محمد بن احمد» و «ابراهیم

 محمد» ،«علّان» یعنی شدخو استاد شش از را «محبوب ابن» کتاب روایات حقیقت در کلينيمرحوم 

 روایت «یحیی بن محمد» و «ابراهیم بن علي» ،«جعفر بن محمد»، «عقیل بن محمد»، «حسن بن

 امکان عطف، بکند؟ باید چه دیگرسو از تکرار از پرهیز و، یکسو از خود سندهای حفظ برای ولی .کندمی

  .نیست ممکن کار این محبوب ابن کتاب به کلینی طرق بودن متفاوت با زیرا ندارد

 اساتید طریق از را روایتی بخواهم هرگاه که گذاردمی قرار خود کتاب خواننده با اول گام در کلینیمرحوم 

 بن محمد» و «عقیل بن محمد» و «حسن بن محمد» و «علّان» از بردن نام بجای، کنم نقل زیاد بن سهل از خود

 و سند حفظ در را راه از نیمی تدبیر این با کلینیمرحوم . «اصحابنا من عدة» گفت خواهم «اسدی جعفر

 برای «واو» از استفاده کلینی دوم تدبیر. است داده کاهش سند سه به را سند شش و کرده طی اختصار رعایت

 :مثل این نمونه است ایشان از دیگر طبقه چند برراویان  طبقه چند عطف و مختلف طرق میان حائل ایجاد

 ،جمیعا  زیاد بن سهل عن اصحابنا من عدة و محمد بن احمد عن ،یحییبن  محمد و ابیه عن ،ابراهیم بن علی»

 این که کرد نخواهد گمان کافیی خواننده آیا اما شد! ادغام هم در موفقیت با سند هرشش 1«محبوب ابن عن

 متوجه او جمیعا ی کلمه به رسیدن با زیرا !خیر اند؟ رفته کار به طبقه یک در واقعراویان  عطف برای ،«واو» دو

 با و گرددمی باز قبل به رو این از. زیاد بن سهل صرفا  نه و اند کرده نقل محبوب ابن از نفر چند که شودمی

  یابد.می را شده عطف هم بر طبقات «حیلوله واوهای» به توجه

 ولی باشدمی  اسناد تلخیص در ثرؤم تدبیری چه اگر تحویل .گویندمی «تحویل» اصطالحا   را تدبیر این

 تکیه قرینه چند بر کار این در کلینی رو این از. شود اشتباه عطف و آن میان که رددا وجود خطر این همواره

 .کندمی

 ف:و عط تحویل نقرائ 

 آن از گیری بهره کیفیت و گذشت آن از بحث که تحویل، پایان در «کلّهم» یا و «جمیعا » تعبیر .9

 .شد داده توضیح

 محمد بن یحیی و عمیر ابی ابن عن ابیه عن ابراهیم بن علی؛ تحویل از پس راوی اولین نام تکرار .2

 کلینی 2)عليه السالم(جعفر ابي عن حمزه ابي عن عميره بن سيف عن عمير ابي ابن عن محمد بن احمد عن

 متفاوت نقل طریق دو دارای «عمیر ابی ابن» تا روایت این که کندمی متوجه را ما «عمیر ابی ابن» نام تکرار با

 اند. شده عطف دیگر طبقه دو بر راویان از طبقه دو و است

                                                           
 39851 ص ،8 ج . کافي؛ 1

 33ص ،1 ج . کافي؛ 2
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 مجموعه عطف در اما شودمی اعراب در علیه معطوف از معطوف تبعیت باعث عطف؛ اعرابی قرائن.  3

 عطف میان تفکیک برای را کارگشایی قرینه تواندمی تفاوت همین و نیست تبعیت این (تحویل) مجموعه بر

 :دهد دست به تحویل و

 بن صفوان عن عبدالجبار بن محمد عن االشعری علي ابو و شایان بن الفضل عن اسماعيل بن محمد 

 1... یحيي

 از تبعیت به باید صورت این در زیرا نیست؛ شاذان بن فضل بر ابوعلی عطف برای سند این در واو حرف

 البته  2است. تحویل عالمت واو این رو این از. شود نوشته علی ابی و شده مجرور نیز ابوعلی لفظ فضل، لفظ

که  کندمی مطمئن را ما هستند هفتم طبقه از دو هر که نیز عبدالجبار بن محمد و شاذان بن فضل طبقه بررسی

 اند.  بوده (ششم طبقه) از یحیی بن صفوان از کننده روایت دو این

 سند این به. خوردمی چشم به کافی اسناد برخی در قرینه این بر تکیه ؛داسنا برخی تکرار ثرتک .4

  :کنید توجه

  ...حمزة ابي عن محبوب، ابن عن ابيه، عن ابراهيم، بن علي و زیاد بن سهل عن ،3اصحابنا من عدة

 شده عطف زیاد بن سهل بر ابراهیم بن علی که کند خطور گونه این خواننده ذهن به اول نگاه در شاید

 به شناسندمی را کلینی مشایخ همچنین و آن سندی کررات و داشته کار و سر کافی با که کسانی ولی است

 :دارد سند دو روایت این اصل در و است گرفته صورت تحویل اینجا در که یابندمی در راحتی

  ...حمزة ابي عن محبوب، ابن عن زیاد، بن سهل عن اصحابنا، من عدة 

  .....حمزة ابي عن محبوب، ابن عن ابيه، عن ابراهيم، بن علي

 طریق از او که دانندمی اسناد خوانندگان همه و کرده ذکر را سند دو این اول قطعه بار صدها کلینیمرحوم 

 و ندارد ای واسطه ابراهیم بن علی خود استاد از نقل در و کندمی حدیث نقل سهل از خود اساتید از ایعده

 اصطالحا   سند این و داشته تکیه ابیه عن ابراهیم بن علی طریق بر محبوب ابن از نقل در کلینی که دانندمی باز

  .است کافی مشهور اسانید از

 

 

 

                                                           
 523.51ص ،5 ج . کافي؛ 1

 ابوعلي ابوالحسن، ابوالحسين، ابوداود، مثالً:  کند.مي استفاده کنيه از خود اساتيد از بسياري براي کليني که بدانيم شود مي آشكارتر وقتي قرينه اين . اهميت 2

 .ابوسليمان و
 شود.اعم از شيعه اماميه و ديگران به کار برده مي.  3
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 پرسش و پژوهش

 برای حل مشكل اسناد چه راه های خاصي وجود دارد؛ نام ببرید. (9

تعيين مرجع ضاامير چند روش امكان پذیر اساات، توضاايح داده و برای هر کدام متالي را بيان  (2

 نمائيد.

 تعليق در اسناددهي احادیث به چه معناست و چرا این امر در سند احادیث روی داده است؟ (3

 تذیيل به چه معناست؟ نمونه ای را برای آن بيان کنيد.  (4

 قرائن تحویل و عطف را نوشته و برای آن از کتاب کافي نمونه هایي را بيان نمائيد. (5
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 دوم فصل

 تنقیح سند
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 (1) سند 1تنقیح(  پنجمدرس 

 

 

 اهداف درس: 
 این است که دانش پژوه:  پنجمهدف از ارائه مطالب درس 

 با معنای تنقیح سند آشنا گردد.  (1

با نمونه هایی از تصحیف های صورت گرفته در اسانید آشنا شده و راه پیراستن ایشان  (2

 را بیاموزد.

 چرایی وقوع این نوع خطاها را در اسانید بداند. (3

 با راه حل های رفع اشتباهات حاصل از تصحیف آشنا گردد. (4

 دد. با راه حل تنقیح سند از اشتراکات آشنا گر (5
  

                                                           
 .گردانيدن گردانيدن، پيراستن، تهذيب کردن )کالم(، خالص اصالح کردن، پاکيزه ،اصالح، پيراستگي، تهذيب، تصحيح .1
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 هنگامی ،سندراویان  همه تشخیص و آوری جمع از پس گاهی ،رسیدهن پایان به سند تشخیص در کار 

 اتابهام و احتماالت ،مشابه عنوان و اسم همه اینی مشاهده با رویممی تعدیل و جرح کتاب سراغ به که

  .که بایستی بدان پرداخت شودمی زنده ما برای  ایتازه

 تصحیف و تحریفاز تنقیح سند الف( 

 جرح از استفاده امکان و راویان مشابه عناوین برخی اتحاد احتمال سند، در و وتصحیف تحریف احتمال

 تحقیق مورد راوی دقیق تشخیص در ابهام چنینهم و دیگر عناوین و ،عنوان یک مورد در وارده تعدیل و

 تحریف، بحث در که آورندمی پدید را سواالتی مابرای   ،دیگر راویان برخیاسم  با او اسم وحدت بخاطر

  .پرداخت خواهیمها آن به مشترکات تمییز و مختلفات توحید

 صحيفتهای هنمون

می  بررسی آنرا واقعیی نمونه سه دو .دارد گوناگونی های شکل و مختلف های علت سند در تصحیف

 بن علی بن الحسن» و «الوشاء علی بن الحسن» ،«عثمان بن ابان» مشایخ در که ار اشتباهات برخی و کنیم

 صورت که اشتباهاتی در دقت و حوصله  ولی رسدمی نظر به کننده خسته چه گر .ببینیم هم با دادهرخ «الفضّ

  .دهد دست به را آن های حل راه و کرده نزدیک تحریف مشکل واقعی فضای به را ما تواندمی گرفته

 

  :یافت توانمی الشیعه وسائل و اربعه کتب در را اشتباهات این عثمان بن ابان مشایخ در
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 وقوع محل صحيح عنوان اشتباه عنوان

 بار (2وسائل ) ه السالم(يجعفر )عل ه السالم(يجعفر )علابا

 بار (9وسائل ) ادیالحسن بن ز دین بن زيالحس

 بار (9ب )یتهذ اسحاق )بن عمار( اسحاق ياب

 بار (9وسائل ) ساریبشار بن  ساریر بن يبش

 بار (9) يکاف عامر بن عبداهلل داهلليعامر بن عب

 بار (9وسائل ) ابةيعبدالرحمن بن س عبداهلل سنان

 (9استبصار )(،2وسائل) (يرفيمان )الصيعبد اهلل سل عبداهلل سنان

 بار (9ب )یتهذ عجالن ابو صالح عجالن بن صالح

 بار (9ب )یتهذ يحمزه البطائن يبن اب يعل نيبن الحس يعل

 بار (9وسائل ) الفضل )بن عبدالملا( المفضل

 بار (9وسائل ) قليم الصيابراه قليم الصياسحاق بن ابراه

 بار (9وسائل ) يل)بن عبدالرحمن( الجعفياسماع يل الجبلياسماع

 يبن حفص، سلمة بن ابسلمة

 حفص
 سملة ابو حفص

 (9استبصار )(9)يکاف

 بار

 عبداهلل يعبدالرحمن بن اب عقبة يعبدالرحمن بن اب
استبصار (،9ب )یتهذ

(9) 

 بار (9استبصار ) عفوری يعبداهلل بن اب عفوریعبداهلل بن 

 بار (9استبصار ) عبدالملا بن عمرو )االحول( م بن عمرویعبدالكر

 بار (9وسائل ) بن بشرعقبة ريبن بشعقبة

 بار (9وسائل ) محمد )بن مسلم( من حدثه

 ياع الزطيسرة بيم
اع ي( بير النخعیسر )بن عبدالعزيم

 يالزط
 (9استبصار )(،9ب)یتهذ

 (2( وسائل )9ب )یتهذ ب )التمار(يعقوب بن شعی ب الحداديعقوب بن شعی
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 :است داده رخ تصحیفات این الوشاء علی بن حسن مشایخ در و

 

 وقوع محل صحیح عنوان اشتباه عنوان

 )علیه السالم(عبداهلل  ابا
 موسي بن علي) اباالحسن

 (الرضا
 (بار 2)  وسائل

 عثمان بن ابان عثمان بن حماد
)  وسائل ،(9)  استبصار ،(9)  تهذیب

 بار (2

 حمزةالتمالي ابي بن علي
 حمزة ابي بن علي

 (البطائني)
 وسائل

 العطار الحارث بن نجبة العطار الحارث بن نجية
)  وسائل ،(2)  استبصار ،(2)  تهذیب

 بار (4
 راشد نب المثنیعبدالسالم بن المثنیالمیثمی

 الخیاط
 بار (4) وسائل ،(2)  کافی (الحناط الولید بن) المثنی

 بار (1)  الفقیه الحالل عمر بن احمد الحلبي عمر بن احمد

 بار (1) کافی میسر بن علی میسره بن علی

 الجریری حفص بن وهيب الحریری وهب
 (2)وسائل ،(9) تهذیب ،(9) کافي

 بار

 

 احمد بن محمد» بجای :داده است رخ اشتباه این وشاء حدیث سند در تهذیب از نقطه سه در همچنین

 «.عيسي بن محمد بن احمد» :است آمده «عبید بن عیسی بن محمد عن ،عمران بن یحیی بن

 

 :هستیم تصحیفات این شاهد «فضال بن علی بن حسن» مشایخ در 
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 وقوع محل صحیح عنوان اشتباه عنوان

 بار (1) وسائل (ميمون بن) ثعلبة الحسين، ابي ثعلبة

 بار (1)استبصار ثعلبة فضالة

 رباط بن محمد بن جعفر
 (یحيي بن) محمد بن جعفر

 رباط( ابن عن)
 بار (1) استبصار ،(1) تهذیب

 (الجهنی) عیسی بن حماد عثمان بن حماد
 وسائل ،(9) تهذیب ،(9) کافي

(2) 

 العطار یزید بن داود
 یزید ابي بن داود

 العطار( االسدی فرقد)
 بار (1) استبصار

 بار (4) وسائل ،(1) تهذیب الطاطری محمد بن سعد الطاطری محمد بن سعید

 بار (1) وسائل (ناصح بن) ظریف طریف

 الجعفریابراهيم بن عبداهلل
 جعفر عن ابراهيم بن عبداهلل

 الجعفری( ابراهيم بن)
 بار (1) وسائل

 بار (1) وسائل مونیعبد اهلل بن م میمون

 بار (1) تهذیب رباط بن( الحسن بن) علي اسباط بن علی

 بار (1)استبصار ،(3) وسائل رباط بن( الحسن بن) علي رباط بن علی بن الحسن

 رباط بن محمد بن جعفر
 (یحيي بن) محمد بن جعفر

 رباط ابن عن
 بار (1) استبصار ،(1) تهذیب

 بار (1) وسائل (خالد بن)عقبة بن( علي) عقبة

 بار (1) وسائل الخزاز الخراز

 عبداهلل بن محمد
 علي بن)عبيداهلل محمدبن

 (الحلبي
 بار (2) وسائل ،(2) تهذیب

 بار (2) وسائل الجریری(حفص بن) وهيب الحریری وهب

 بار (1) وسائل میسرة بن الفضیل میسر بن الفضل

 بار (2) وسائل (صالح بن المفضل) جميلة ابي جمیلۀ ابی ابن

 غالب بن عتمان

 عيسي بن غالب
 بار (2) وسائل ،(1) عثمان بن غالب
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 بار (2) وسائل فضیل بن محمد فضل بن محمد

 بار (2) وسائل عبدالملک عن مروان مروان بن عبدالملک

 مسلم بن مروان مسلم هارون بن
 وسائل ،(9) تهذیب ،(9) کافي

(5) 

 بن الحسن بن الحسين

 الجهم

 الجهم بن علي بن الحسن

 الجهم بن علي

 بار (3) وسائل ،(1) تهذیب الجهم بن الحسن

 بن المتني

 الميتميعبدالسالم،
 بار (3) وسائل ،(1) تهذیب (ولید بن) المثنی

 بار (1) وسائل ،(1) تهذیب محمد بن ابراهیم ابراهیم بن علی

 بار(9) استبصار ،(9) وسائل ،(9) مسلمۀ بن بشر سلمم بن بشرمسلمة بن بشير

 

 ولی نماید روایات اسناد به نسبت اعتماد بی و حیرت دچارممکن است برخی را  اشتباه همه این دیدن 

 رعایت با اشتباهات این  بسیاری از مهمتر اینکه و است درصد یک از کمتر اشتباهات اینی همهباید گفت 

  .کرد تحرز توانمی نکته چند

 وقوع اشتباه در اسانيد  علت

  . کم و زیاد شدن نقطه7
 و «نجیه» به را «نجبه» کشیده یا و اضافه «نقطه» یک است ساده فوق اشتباهات از برخی وقوع علت درک

  .کندمی بدل «الخراز» به را «الخزاز» و «طریف» به را «ظریف» نقطه یک رنگی کم یا فراموشی
 ؛ نقطه بدون. کم و زیاد شدن حرف 5

 شاید اما. نیست مشکل «بشیر بن عقبه» به «بشر بن عقبه» و «المفضل» به «الفضل» تبدیل علت فهم چنینهم

ها تحریف وها تبدیل گونه این فهم. کنیم توجیه «حمزة ابی بن علی» بهرا  «الحسین بن علی» تبدیل نتوانیم

  .است استنساخ مشکالت از تری دقیق درک نیازمند
 ؛ از رونویسي . مشکلي ناشي3

 نگارش نوع و خط در گاهی و آن انتقال در یگاه و اصلی متن خواندن در یگاه طوالنی های رونویسی در

 در مقصوره صورت به «الف» نوشتن به توجه با اصلی متن خواندن در .شودمی حادث مشکل نویس نسخه

 و «ر» و «ن» :حروف مانند برخی مشابهت وها دندانه در یا  و آن تعداد و نقطه تشخیص دریا  و کلمه وسط
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 دست به دستها  نویس نسخه رچنداست؛ ه فراوان اتیاشتباهچنین  ها، بروزنوشته دست درکه  ،... و «د»

 .نیست دشواری کار عمر و عمار و عمیره به عثمان تبدیل بدهند هم
 ؛ . کم و زیاد شدن در هنگام انتقال3

افتد و سند تازه و راوی جدیدی خلق جا می« بن»و « عن»یا یک  در انتقال نیز گاهی نام یک راوی و

 .شودمی
 ؛ . لغزش چشم2

 آید! افتد و مصیبتی پدید میگاه با لغزش چشم در مراجعه مجدد به متن اصلی یک یا چند خط جا می
 ؛ . بد خط و خوش خط بودن نسخه نویس7

حروف و کلمات  ،های اضافیب دادنخوش خطی زیادی و پیچ و تا یبدخطی نسخه نویس و حتی گاه

 کند.را بر خوانندگان مشتبه کرده و راه را بر اشتباهات بعدی باز می

 های رفع اشتباه:حلراه

 نکته چند به توجه یافت؟ را واقعی و صحیح اسناد و گرفت فاصله اشتباهات این از توانمی چگونه اینکه

 رساند:می مقصود این به را ما
 منابع اصلي ؛ مراجعه به .7

 ذکر نمونه عنوان به که اشتباهاتی بر مروری .نوشید سرچشمه از و گرفت اصلی منابع از را روایات باید

 و داده رخ الشیعه وسائل مانند روایی مجامع در اشتباهات این از بخشی که کندمی نکته این متوجه را ما شد

 نیز جوامع مؤلفین میان در. سازدیم مصون اشتباهات از بخش این از را ما اربعه کتب و اولیه منابع بر تکیه

 خوبی اطمینان ضریب از صدوقمرحوم  و کلینیمرحوم  اسناد ولی شودمی اشتباه دچار بیشتر )ره(طوسی شیخ

 دهد.می نشان ما به اشتباهاتی نمونه همان از حاصله آمار را این. است برخوردار

 معتبر ؛ مراجعه به کارهاي تحقیقي و محقیقین.5
 خوش دل چاپی ینسخه هر به و رفت معتبر محققین و تحقیقی کارهایبه سراغ  باید چاپی کتب میان در

 نسخ بر تکیه با که هایی نسخه. یافت توانمی معدودیی عده میان در تنها آنرای حوصله و تصحیح هنر. نکرد

 هستند. ماد بیشتراعت قابل باشند شده تهیه معتبر و قدیمی و متعدد

 ؛  مقابله با منابع اولیه.3
 صاحب مانند مجامیع صاحبان دست در که هایی نسخه با ماست دست در اولیه منابع از که هایی نسخه

 موارد از بسیاری در بزرگان آن نقل به توجه دارد. هایی تفاوت بوده نوری محدث و فیض و مجلسی و وسائل

 راهگشاست.
 جدید؛مراجعه به کتب رجالي تحقیقي .3

 از. دارند اشتباهات گونه این خصوص در مناسبی های تحقیق وها دقت جدید رجالی کتب برخی 

 نباید شوشتری مرحوم «الرجال قاموس» و خویی اهلل آیۀ مرحوم «حدیث رجال معجم» مانند کتبی
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 بود. غافل

 ؛ ابداء احتماالت.2
 از یک هر لوازم به توجه با سپس و پرداخت احتماالت ابداء به باید سند در پیچیدگی و مشکل دیدن با 

 فقط و هستند احتماالت تنهاها این که نکنیم فراموش. کرد اقدامها آن خصوص در تحقیق به احتماالت این

 .بگیرند قرار اتکاء مورد توانندمی آور اطمینان قرائن یافتن از پس

 ؛ مقایسه با اسناد مشابه.7
 ممکن مشابه اسناد با سند این مقایسه. دهدمی رخ سند یک از قسمتی یا اسم یک از بخشی در غالبا   باهاشت

 نماید. معلوم را تغییرها و تبدیل حتی وها اضافه و حذف و کند مشخص را اشتباه وقوع محل است

 ؛ به روایات قریب المضمون و درك فضاي اصل اولیهو دقت توجه . 1
 اختصاص خاص موضوعی به یک هر و بوده مضمون وحدت دارای حدیث اولیه اصول از برخی 

 مانند خاص موضوع اساس بر و متفاوت ترتیب با هستیم روبرو هاآن با ما که روایاتی و اند داشته

 قریب روایات به توجه موارد برخی در .اند گردآوری شده اصول آن در طالق و نکاح یا طهارت

 است ممکن متقارب ایات رو این اسناد مقایسه و کرده نزدیک اولیه اصل فضای به را ما المضمون

 .دهد نشان ما به را اولیه جوامع و اصول این در موجود سند

 ؛ آشنایي با اسناد مکرر و مشهور.3
 اسناد این با آشنایی .است داده رخ مشهور و مکرر اسناد درها یل تبد و هااضافه و حذف از بسیاری 

  .برهاند آفتها این از را ما تواندمی

  کشترااز اتنقیح سند ب( 

 :کنید دقت ذیل مورد به

  «.)عليه السالم(موسي الحسن ابا سأل انه عمار بن اسحاق عن سيف عن علي عن احمد»

 این وضعیت رجال کتب به مراجعه با اید کرده سعی آیا و اید؟ شده مواجه اسنادی چنین با تاکنون آیا

 برخی و ثقه برخی که اندمشترک نفر صدها بلکهها ده میانها نام این از یک هر کنید؟ مشخص را راویان

 نام این میان دادن تمییز سند تنقیح و تشخیص در مشکل مباحث از یکی. هستند ناشناخته برخی و ضعیف

 ابوبصیر، از مراد مسلما   باشد حمزه ابی بن علی ابوبصیر، از راوی اگر گوییممی وقتی مثال . است مشترک های

  .شودمی محسوب مشترک تمییز بیان این، است االسدی القاسم بن یحیی

 :اشتراک پيدایش منشأ

 ؛ . تلخیص7
 ناشناس احتمال البته .است بوده اختصار رعایت جهت به راوی نام تلخیص عمدتا   اشتراک پیدایش منشأ

 و راویان نام در چه کلی ای گونه به تلخیص از .باشدنمی منتفی مزبور کتاب مؤلف برای راوی بودن مبهم و
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 مشکالت تر دقیق درک به را ما راویان نام در تلخیص های شیوه با آشنایی اما شد گفته سخن سند در چه

 کند.می تر آگاه نها آ حل چگونگی و اسناد

 شود، دیگران از او تمییز و راوی شدن مشخص به که آنجا تا اسناد در راویان لقب و کنیه نسب، نام، ذکر

 رعایت در را کار چاره است اسامی مرتب تکرار به مجبور که روایی کتاب مؤلف  رو ین ا از. است ضروری

  .بیندمی اختصار

 ؛ . حذف انساب و آباء بعيد9 ا 9

 حذف و انساب کردن کوتاه ،شیوه ترین ساده :است گرفته صورت مختلفی های شیوه به راویان نام تلخیص

 بن محمد» به بعيد آباء حذف با «عمران بن یحیی بن احمد بن محمد»  مثال  .ستا راوی عنوان از بعید آباء

 .شودمی تلخیص «احمد بن محمد»به  حتي یا و «یحیی بن احمد

 بن جعفر بن محمد بن جعفر» مثال  .شوندمی حذف دیگر برخی و 1حفظ مشهورترند که آباء از برخی 

 به ،«فضال بن علی بن الحسن بن لیع» یا و شودمی بدل «قولویه بن محمد بن جعفر» به ،«قولویه بن موسی

  .گرددمی تلخیص «فضال بن علی» به حتی یا و «فضال بن الحسن بن علی»

 انساب و نام حذف یعنی آن عکس یا و انساب و نام بر تکیه و القاب وها کنیه حذف تلخیص یگری دشیوه

 «جعفرابو» اش کنیه از «عیسی بن محمد بن احمد» اسم کنار در شیوه این در. است راوی لقب و کنیه بر تکیه و

 «االشعری ابوعلی» یعنی او لقب و کنیه  کلینی شیخ  «احمد بن ادریس بن احمد» نام جایه ب یا و نشده استفاده

 ،«عمیر ابی ابن» ،«محبوب ابن» .شوندمی برده نام شیوه دو این از یکی به مشهورراویان  از بسیاری نشیندمی

 بن زیاد بن محمد» و «محبوب بن الحسن» و هستند دوم دسته از همگي «وشاء» ،«برقی» ،«ابوبصیر» ،«بزنطی»

 بن محمد بن احمد» و «البختری بن لیث» یا «القاسم بن یحیی» و «نصر ابی بن محمد بن احمد» و «عیسی

  .اول محسوب می شوند دسته از «زیاد بن علی بن الحسن» و «خالد

 توجه زیر عناوین به .کنندنمی عمل شیوه یک به هموارهراویان  اسامی تلخیص در روایی کتب مؤلفین 

  کنید:

های مختلف احمد بن محمد بن خالد نام

 برقی

 های مختلف حسن بن علی الوشاءنام

 عبداهلل ابي بن احمد

 البرقي

 خالد بن محمد بن احمد

 بن علي بن الحسن                        الوشاء ابومحمد

 زیاد

 الياس بنت ابن

                                                           
 مي ذکر نگيرند قرار توجه مورد و باشند مميز وجه است ممكن که آبايي و حذف االستعمال کثير هاي نام گاه همچنين و دارند؛ غريب نام که پدراني . يا 1

  .گردند
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 عبداهلل ابي محمد بن احمد

 البرقي عبداهلل ابي بن احمد

 البرقي احمد

 الخزاز علي بن الحسن

 الياس بنت ابن علي بن الحسن

 الوشاء

 علي بن الحسن» و «البرقي خالد بن محمد بن احمد» نامهای به راوی دو از صرفا  عنوان ستون دو این 

 !کندمی حکایت «الوشاء

  

 :انجامدمي مشكل نوع دو پيدایش به تلخيص در تنوع

 ؛ یکدیگر به مختلف راویان نام شباهت. 1

 ؛ نفر یک برای مختلف عناوین پیدایش. 2

ی پیچیده های بحث و قواعد دوم مشکل و زندمی رقم را «مشترکات تمییز» و بررسی بحث اول مشکل 

  .را «مختلفات توحید»

 با که بمانیم متحیرها آن میان مشترک نام با برخورد در شودمی موجب گرییکد با راویان نام شباهت

آن راوی کدام راوی  که دانیمنمی باشد رجال کتب در توصیفی راویان آن برخی از اگر و هستیم طرف کدامیک

 است؟

 احمد» مثال   شده، توثیق رجالی کتب در عنوان یک به او اگر که میشود موجب راوی برای ینعناو اختالف

 رفتن بکار موارد در توثیق آن از تواننمی ،عناوین سایر وحدت احراز عدم صورت در ،«البرقی عبداهلل ابی بن

  .کرد استفاده عناوین سایر

 

 پرسش و پژوهش

صحيف از نمونهچهار  (9 سانيد در گرفته صورت های ت ستن راه و را بيان کرده ا شان پيرا  ار ای

 .بياموزد

 علت وقوع این دست از تصحيف ها در اسناد روایات چيست؟ (2

 وجود دارد؟ آنها را نام ببرید. تصحيف از حاصل اشتباهات رفعچه راه حل هایي برای  (3

  چه راه حل هایي برای پيراستن اسناد روایات از مشترکات وجود دارد؟ (4
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 (2) تنقیح سند(  ششمدرس 

 و توحید مختلفات تمییز مشترکات
 

 

 اهداف درس: 
 این است که دانش پژوه:  ششمهدف از ارائه مطالب درس 

 با  تمییز مشترکات به عنوان یکی از راه های تنقیح سند آشنا گردد. (1

با راه های که نویسندگان کتاب های حدیثی برای تمییز مشترکات به کار برده اند، آشنا  (2

 شود. 

 بتواند راویانی که از لحاظ اسم و یا عنوان با هم شباهت دارند را از هم تمییز دهد.  (3

 را آموخته و بتواند نمونه های آن را بیابد.تنقیح سند با توحید مختلفات معنای  (4

 با علت پدید آمدن مختلفات در نام راویان آشنا شود.  (5

وارد شده بر اسانید را حل  بتواند با روش های آموخته شده توحید مختلفات، اشکاالت (6

 کند.
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 علل پدید آمدن مشترکات در اسناد روایات

 رایرا ب ایقرینه راویان  نام تلخیص هنگام تا شده موجب روایی جوامع لفینؤم از بسیاری دقت و درایت 

 دهند:قرار   مخاطب به تفهیم

 ؛ قبل سند بررسي . 9 

 بعدی سندهای در کامل مشخصات با سند ذکرمرتبه یک از پس موارد از بسیاری در روایی کتب مؤلفین 

  های زیر توجه کنید: به نمونه .کنندمی راویان اسامی تلخیص به اقدام سند همان بر تکیه با

  ...الحضرمی بکر ابی عن عمیرة، بن سیف عن الحکم، بن علی عن محمد، بن احمد عن اصحابنا، من عدة. 1

 1... عمار بن اسحاق عن سيف، عن علي، عن احمد،

 ...مسكان بن عبداهلل عن النعمان، بن علي عن عيسي، بن محمد بن احمد عن یحيي، بن محمد. 2

 2... بكير ابن عن فضال، ابن عن احمد، عن محمد، 

 در. است شده تلخیص آن راویان نام قبل سند قرینه به هم و دارد تعلیق هم سند دومین اولی نمونه در

 ردیدهگ تلخیص مشهوره اسانید در قطعه این تکرار همچنین و قبل سند به اتکاء با دوم سند نیز دومی نمونه

 .است

 ؛ راوی شهرت. 2

 دو چیز است: شهرت ناشی از 

 ؛ . کثرت استعمال لفظ خاص1

 ؛ . لفظ در جایگاه خاص2

 جایگاه خاص: الف( شاگرد ب( استاد ج( طبقه د(تعداد واسطه، است.این 

 «جمیل» و «حریز» ،«عیص» ،«عالء» ،«فضالۀ» ،«سماعۀ» ،«زرارة» چون هایینام دیدن با روایی کتب خواننده

 کثرت از برخاسته هم خاص مصادیق سوی به ذهن سبقت این. آوردمی یاد به را مشهوری و خاص راویان

دیگران  گذاری نام برای یمااس این کمتر استعمال با هم و است خاص راویانی خصوص در الفاظ این استعمال

  .دارد ارتباط آن مصادیق بودن کمتر و

 کلینی مشایخ طبقه در «االشعری ابوعلی» مثال  گیردمی قرار مؤلف اتکاء مورد نیز فنی قرائنی گاهی البته

 «مسلم بن محمد» ظاهرا  «رزین بن عالء» نقل در «محمد» از منظور یا و 3است «ادریسبن احمد» به منصرف

                                                           
 .333 ص ،4 ج . کافي؛ 1

 .52 ص ،1 ج . کافي؛ 2

 طبقه اين در او نام تكرار کثرت و او شهرت و اوست به منصرف عيسي بن محمد بن احمد طبقه در است مشترک راوي ها ده ميان که ابوجعفر کنيه يا . و 3

 .کند تلخيص اينگونه را او نام تا دهد اجازه مي مولف به
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 .باشدمی

 اصطالح به یا  خاص مصادیق به ذهن سبقت پیدایش موجب حاصله شهرت و استعمال کثرت بنابراین

 جایگاه این. خاص جایگاهی در لفظ گاه و است لفظ خصوص در گاه استعمال کثرت این شودمی انصراف

 اسناد در «محمد بن احمد» تعبیر مثال   باشد؛ مؤلف  تای واسطه تعداد حتی و شاگرد و استاد طبقه، تواندمی

 بن احمد» یا «عیسی بن محمد بن احمد» به منصرف باشد داشته کلینی با واسطه دو یا یک اگر کافی

 است. «خالد بن محمد
 ؛ مكرر قطعات و مشهور اسناد. 3

با استفاده از این انس   مؤلف کند که را فراهم می  زمینهو  دهدمی انس اموری با را خواننده ذهن ،تکرار

 چندین در خاص ترتیبی با اسم سلسله یک خواندن ؛ زیراکند تر کوتاه را خود بیان   تفهیم مقام در ذهنی 

 در تکرارها. دریابد را او غرض مخاطب کند اشاره سلسله این به مؤلف  گاه هر که شودمی موجب روایت

  .خاص بحث در یا و خاص هایهقطع در چه و دهد رخ سند کل در تکرار چه دارند وضعیتی چنین سند

 

 مشترکات مییزمراحل ت

 :شد قائل مشترکات تمییز برای را زیر مراحل توانمی گذشته مباحث به توجه با 

 

 
 

 

تعیین طبقه راوی

مقایسه سند با اسانید مشهور و قطعات متکرر

ارجاع اسناد کتب اربعه و رجال نجاشی به منابع اولیه

اساتید و تالمذه

مراجعه به کتب رجالی
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 ؛ راوی طبقه تعيين  . 9 

 .کتاب مؤلف  از و )علیه السالم(امام از نقل در او تقریبی فاصله یعنی راوی طبقه

 کتاب مؤلف از او زمانیی فاصله تخمین و راوی علمی حیات دوران تقریبی تشخیص یعنی طبقه تشخیص

 از گاه و شودمی اشتراک رفع به منجر گاه ،مشترک عنوان مورد در طبقه تعیین. )علیه السالم(یا از امام معصوم

 .کاهدمی تردیدی دامنه

 کلینی و کندمی نقل )علیه السالم(صادق امام از مثال  واسطه چند با غالبا   او که کندمی مشخص راوی طبقه

 توجه کنید: های ذیلبه نمونه 1اند. کرده روایت اخذ او از واسطه چند با اکثرا  نیز صدوق یا و شیخ یا

 «الحدیث رجال معجم» به او اعتبار تعیین برای و باشد «یحیی بن محمد»  راوی عنوان اگر: اول نمونه 

 . است مشترک آنان میان «یحیی بن محمد» تعبیر که یافت خواهید عنوان سی از بیش کنید مراجعه

   و باشد  کافیکتاب  سند اول در راوی اگر مثال  .باشدمی ساده بسیار عنوان این از اشتراک رفع گاهی اما

 این در «یحیی بن محمد» تعبیر و است« العطار یحیی بن محمد» او از مراد مسلما   شود محسوب کليني شیخ

  .اوست به منصرف جایگاه و طبقه

. است آمده کافی اسانید در بار هزاران که باشد «محمد بن احمد» عنوان در تردید است ممکن :دومی نمونه

 رفع است ممکن او یطبقه تعیین با اما. باشد راوی صدها شاید یا وها ده میان مشترک عنوان این اول نگاه در

  دامنه تردید محدود شود. الاقل یا وشود   اشتراک

 است مراد «العاصمی محمد بن احمد»  مسلما  باشد آمده کافی سند صدر در «محمد بن احمد» اگر مثال 

یک یا دو واسطه  کلینی از راویاین   اگر .شودمی خوانده نام این به که است کلینی مشایخ از فردی تنها که

 احمد» و «خالد بن محمد بن احمد» یعنی بزرگ راوی دو از یکی به مطلق عنوان این شدبیشتر نداشته با
 است منصرف کرده، نقل آنان از کلینی بار هزاران که ،«عیسی بن محمد بن

 ؛ متكرر قطعات و مشهور اسانيد با سند مقایسه 2. 

 قرائنی به متکی غالبا  مؤلفین تلخیص و استراویان  نام تلخیص از حاصل عمدتا   اشتراک که شد گفته 

 از را ما بسیاری موارد درها آن با موجود سند مقایسه و مکررات این به رجوع. است تکرار کثرت همچون

  2توجه کنید: های ذیلبه نمونه رساند.می راوی تفصیلی نام به و رهانیده اشتراک

، سعید بن محمد عن، همام ابی عن، محمد بن احمد عن ،محمد بن یحیی» :خوانیممی کافی در :اولی نمونه

  «)علیه السالم( عبداهلل ابی عن، السکونی عن

                                                           
 ثقة کوفي، ابومحمد، وضاح، بن عبداهلل .شود مي پرداخته نيز کتب از او نقل طرق و روات ساير با راوي ارتباط به آن تر وسيع معناي در طبقه از بحث . در 1

 نجاشي رجال به يعرف و کثيرا القاسم بن يحيي ابابصير صاحب الموالي، من

 244ص ،7 ج . کافي؛ 2
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 است کليني شیخ که اول راوی ولی رسدمی نظر به مشترک اول نگاه در سند در موجود های نام تمامی

بن  احمد بن محمد»  ظاهرا  دوم راوی .است« العطار یحیی بن محمد» او از کليني نقل و اش طبقهی قرینه به

 احمد عن، محمد بن یحیی» که است شده تکرار قطعه این کافی اسناد برخی اوائل در زیرا باشد؛می «عیسی

 «همام بن اسماعیل مخصوص کنیه این و نیست مشترک سوم راوی نام. «ابوهمام عن، عیسی بن محمد بن

 بن سعید بن محمد عن، همام ابی» 1مکرر قطعهی قرینه به «محمد بن سعید» یعنی چهارم راوی. است

 کثرت در جهت به و طبقهی قرینه به )علیه السالم( امام از راوی .باشد غزوانباید  «السکونی عن غزوان،

  .است «سكوني» به ملقب «زیاد ابی بن اسماعیل» به منصرف روایی بزرگ کتاب داشتن و روایات

 مسمع عن، عبدالرحمن بن عبداهلل عن، الحسن بن محمد عن، زیاد بن سهل عن، محمد بن علی» :دوم نمونه

  2.«عبدالملك بن

 او، استاد به توجه با ولی است مشترک کلینی مشایخ میان حتی و طبقه این در اول، راوی محمد، بن علی

 بن عبداهلل» و «بن الحسن محمد» عنوان. است کلینی عالن «محمد بن علی» مسلما   مراد زیاد، بن سهل

 محمد عن، زیاد بن سهل» مکرر قطعه به توجه با ولی است مشترک چه اگر چهارم و سوم راوی ،«عبدالرحمن

 .یابدمی فرد دو همین به اختصاص «االصم عبدالرحمن بن عبداهلل عن، شمون بن الحسن بن

 . کرد مقایسه است دست در که سندی با تا یافت را متکرر های قطعه توانمی کجا از 

 با امروزه اما بود مشکل و گیر وقت بسیار گذشته در چهاگرخاص  سند با متناسب متکرر قطعات یافتن

 . نیست مشکل چندان «درایۀالنور» کامپیوتریی برنامه کمک

 مثال   کرده وارد کیبتربه صورت  «راوی/ اسناد» بخش در را مشترک عنوان از بعد و قبل راوی دو نام

 مختلف طرق به سهل آن در که را اسنادی تمامی برنامه «زیاد بن سهل االصم عبدالرحمن بن عبداهلل» نویسیممی

 . کندمی آماده کاربر برایاست،  کرده نقل االصم عبدالرحمن بن عبداهلل از

 محمد» ،«عبدالرحمن بن عبداهلل و سهل» میان متعددی موارد در که دریافت توانمی سندها این بررسی با 

 نمونه همانند وضعیت اگر. است متکرر ای قطعه این اصطالح به واست  گرفته قرار «شمون بن الحسن بن

 « راوی/ اسناد» بخش همان دردوباره  بودند «بدالملکع بن مسمع» مشترک پیاپی راوی دو و بود دوم

 نام اگر. آید بدست مطلوب متکرر قطعه تا شود بررسی باید بیشتری اسناد بار  این. «زیاد بن سهل» نویسیممی

 طوالنیی متکرره قطعات یا و مشهوره اسناد از یکی با زیاد احتمال به بود این از بیش سند در مشترک های

  .کرد مقایسهها آن با را سند باید و بوده مواجه

 تلخیصی اجازه مؤلف به و کرده عمل «قرینه» مثابه به غالبا   متکرر قطعات و مشهور سندهای تکرار کثرت

                                                           
 است آورده خود کتاب در طريق اين به را سكوني روايات او و است سكوني بزرگ کتاب به ابوهمام طريق اين . ظاهرا 1

   277 ص ،3 ج . کافي؛ 2
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 منصرفها نام همان بهشده  صیلخت اسناد دیدن با نیز تکرارها از آگاهی خواننده ذهن و است داده راراویان  نام

 .شودمی

 روایت اخذ در ،«زیاد بن سهل» مثال  قطعه، صدر راوی خاص طریق از حکایت صرفا متکرری قطعه گاهی

 اطمینان ما برای ایاماره همانند و کندمی، «االصم عبدالرحمن بن عبداهلل» ما مثال در، قطعه انتهای راوی از

 «شمون بن الحسن بن محمد» همان ،«الحسن بن محمد» یعنی شده، واقع دو آن میان که فردی که آوردمی

 .باشدمی

 ؛ 9اوليه  منابع به کتب اربعه و رجال نجاشي  اسناد عارجا  .3  

 کتاب صاحبان و اند بوده روایی تالیف و کتاب دارای اربعه کتب روایات سند در واقع رجال از بسیاری

 بیان در .کنندمی نقل است رسیده دیگران دست بهاز آن طرق  کتب این که را طرقی وها راه نجاشی و اربعه

ها نام کلینی و شیخ کتب در طرق این ذکر هنگام ولی شودمی ذکر کامل طور به راویان نام معموال   طرق این

  .آیدمی پدید اشتراک معضل و شده تلخیص دچار

  کردن عنوان در طوسی شیخ توضیحات به شد گفته که ایشیوه جای به قبل سند بررسی در اگر :نمونه

 او خصوص در شیخ .رفتمی بین از راحتی به سند در وابهام اشتراک کردیممی رجوع «عبدالملک بن مسمع»

 بن علی عن الزبیر، بن محمد بن علی عن عبدون، بن احمد به اخبرنا کتاب له اباسیار،  یکنی و» :گویدمی

 بن االصم عبدالرحمن بن عبداهلل عن شمون،  بن الحسن بن محمد عن الربیع، بن محمد عن فضال، بن الحسن

 بوده بعدی های نسل برای «مسمع» کتاب نقلی واسطه دو «عبداهلل» و «شمون ابن» حقیقت در .«عبدالرحمن

 .اند
  ؛ تالميذ و اساتيد . 4 

 مشترکات تمییز ایبر مناسب هایشیوه از یکی ایشان اساتید و شاگردانبه  توجه با نامهم راویان تفکیک

به  .کرد مشاهده توانمی «الرواة جامع» و «المحدثین هدایة» کتاب دو در را آن وسیع کارگیری به که است

 های ذیل دقت کنید.نمونه

 مشایخ میان در که آنجا از. شودمی دیده بسیار «محمد بن علی» نام کافی سندهای صدر در: اول نمونه

 اشتراک مسئله ،دو این اساتید به توجه اما. است مشکل قدری دو آن میان تمییز هستند نام این به نفر دو کلینی

  .اند داشته متفاوتی کامال  یاساتید دو این زیرا کندمی برطرف را

 شدیم مطمئناست  کرده نقل «زیاد بن سهل» از« محمد بن علی» دیدیم که هنگامی نیز قبل سند در

 «سهل» از ومد فرد زیرا ؛« عمران بن القاسم ابی عبداهلل بن محمد بن علی» نه است کليني عالن او که

                                                           
 شيخ اسناد و رجال در کتاب صاحب عنوان ذيل نجاشي اسناد است و  شده ذکر کتاب مشيخه عنوان به و الفقيه اليحضره من کتاب پايان در صدوق . اسناد 1

 فهرست ذکر شده است. کتاب در هم و تهذيب مشيخه در هم
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  .است نبوده او تلمیذ اصطالح به و نکرده نقل روایتی

 بن محمد»...: است آمده آن سند در که یافت توانمی را متعددی روایات کافی 5 جلد در :دومی نمونه

 «یعقوب ابن» ،«عبدالرحمن ابن» یعنی مشهور راوی سه میان الاقل «یونس» عنوان و «یونس عن عبید بن عیسی

 در مشابه روایات مستقیم بررسی با یا و 1««المحدثین هدایة» به مراجعه با اما. است مشترک «ظبیان ابن» و

  .کندمی نقل او از و «بوده عبدالرحمن بن یونس» شاگرد «عبید بن عیسی بن محمد» که یابیممی

. شودمی مشاهده تهذیب و کافی در حدیث صدها سند پایان در که ستا عنوانی ابوبصیر :سومی نمونه

 :دارد مصداق پنج عنوان این

 یحييا 4 بتری الحارث بن یوسف  ا3 االسدی محمد بن عبداهلل  ا2 اسيد بن عبداهلل بن حماد ا9 

 ؛المرادی  البختری بن ليث ا5 االسدی القاسم بن

ی که راویانی طبقه از ،دو این زیرا کند؛می متمایز سایرین از را سوم و اول راوی افراد اینی طبقه بررسی 

 کشی صرفا  ندارد بلکه اربعه کتب در روایتی نیز دوم نفر. نیستند کنند،روایت می )علیه السالم(ق صاد امام از

 صادق امام و )علیه السالم(باقر امام از نقل صورت در بصیر ابو کنیه رو این از. است کرده نقل روایت یک او از

 آسانی کار «البختری بن ليث» و «القاسم بن یحيي» میان تمییز .است آخر راوی دو به منصرف )علیه السالم(

 ،«ابوبصیر» از مراد قطعا   باشد «البطائنی حمزة ابی بن علی» کرده نقل او از که شاگردی و راوی اگر اما. نیست

 د.باشمی «القاسم بن یحیی»

 ؛ يرجالمراجعه به کتب . 5

خصوص  دربنابراین برای رفع اشتراک  .است کارساز بسیار اشتراک رفع در یگاه رجالعلمای  توضیحات

 ی زیر توجه کنید.راویان واقع در سند باید به کتب رجالی مراجعه کنیم. به نمونه

 عن بِیر، ابی عن وضاح، بن عبداهلل عن، باط ر بن الحسن بن علی عن سماعة، بن محمد بن الحسن :نمونه

 .)علیه السالم(عبداهلل ابی

 با ولی ؟کیست «ابوبصير» این که دانست نخواهیدباز هم  بگیرید کاره ب شد گفته را کهروشهای  همه اگر

 ثقة کوفی، ابومحمد، وضاح، بن عبداهلل» :بینیممی «عبداهلل بن وضاح»ی ترجمه در «نجاشي» رجال به مراجعه

 .2« به یعرف و کثیراً  بن القاسم یحیی ابابِیر صاحب الموالی، من

  :هنكتچند تذکر 

 :است مفید مشترکات تمییز در نکته چند رعایت شد گفته که مراحلی طی گذشته از

                                                           
  185 ص المحدثين؛ . هداية 1

 عليرضا آقاي ي مقاله از مثال اين اسالمي، انتشارات دفتر ، 582 شماره  »  138 ص الثقات؛ معجم :ک.ر بيشتر توضيح ، براي 215 ص نجاشي؛ رجال . 2

 319 ص اسالمي؛ علوم و کامپيوتر سمينار اولين مقاالت ي مجموعه . است شده اخذ حسيني
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 و کتب در اندگرفتهقرار هم از دور و پراکنده روایی مجامع و جوامع در که روایاتی از سیاریب :اول نکته

 احتماال  که سندی قرائن از برخی ،زیستیهم این رفتن میان از با و اندداشته قرار یکدیگر کنار در اولیه منابع

 اصول و کتب که نکته این به توجه اما. است رفته دست از ،بوده اشتراک ایجاد عامل و سند تلخیصی پایه

 را مااست  شده نگاشته ةصال و زکات طهارت، مانند واحد موضوعی پیرامون عمدتا  جوامع، خالف بر اولیه،

 اندداشته قرار هم کنار در اولیه بعامن در است ممکن المضمون متحد روایات که سازدمی رهنمون مسئلهاین  به

نیز  مشترک رجال تمییز و سند از ابهام رفع برای قرائنی ،مضمونهم روایات سند در دارد امکان رو این از و

 .باشد داشته وجود

 ؛است «کافی» کتاب، (ره) طوسی شیخ «استبصار»و « تهذیب» روایی کتب مهم مصادر از یکی :دوم نکته

 )کافی(اصلی  مصدر به است بهترباشد  کرده نقل کافی از را روایت شیخ دهیممی احتمال که هنگامی بنابراین

تقدیم و تاخیر موجود در کافی  ،شیخ کتب به کافی از ، روایات نقل هنگام درممکن است  زیرا کنیم؛ مراجعه

های زیر به نمونه شده باشد. سند درموجب ابهامی  باشد و در نتیجه  نگرفته قرار توجه مورد سندی قرائنو 

 توجه کنید:

 :است آمده تهذیب کتاب در صید بحث در :اول نمونه

  ...جعفر بن علی عن یزید، بن یعقوب عن عبداهلل، ابی بن احمد عن اصحابنا، من عدة عن یعقوب، بن محمد 

)علیه الرضا الحسن ابی عن الجعفري، سلیمان عن المدنی، ایوب ابی عن محمد، بن علی عن عبداهلل، ابی بن احمد

  ....السالم(

 عن المدنی، ایوب ابی عن سلیمان، بن محمد بن علی عن عبداهلل، ابی بن احمد عن اصحابنا، من عدة عن عنه،

  ...)علیه السالم(الرضا الحسن ابی عن الجعفري سلیمان

 . است نشده ذکر سند اولی قطعه و گرفته صورت تعلیق دوم سند در که است روشن

 کیست؟ دوم سند در «محمد بن علی» باید دید

 است ممکن آیا که آوردمی پدید را سوال این سند دو تام مشابهت درک و سوم سند با دوم سند مقایسه 

 . باشد صورت گرفته بعد ما بر تکیه با سلیمان بن محمد بن علی نام در تلخیص اینجا در

  :کندمی روشن را مسئله است، قسمت این در شیخ مصدر که کافی، به مراجعه اما

 عن المدینی، ایوب ابی عن سلیمان، بن محمد بن علی عن البرقی، عبداهلل ابی بن احمد عن اصحابنا، من عدة

  ....الجعفري جعفر بن سلیمان

  ...جعفر بن بن علی عن یزید، بن یعقوب عن عنه، و

 1 جعفر بن سلیمان عن المدینی، ایوب ابی عن محمد، بن علی عن عنه، و
                                                           

  224 ص ،8 ج . کافي؛ 1
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 صورت قبل اسناد بر تکیه با یعنی متعارفی شیوه به کافی در «سلیمان بن محمد بن علی» نام تلخیص

  .است دیده آسیب سندی قرینه و نمانده محفوظ ترتیب این شیخ کتاب به روایت انتقال در ولی است گرفته

  .کندمی کمک مشترکات تمییز در گاهی نیزراویان  کتب به توجه: سومنکته 

 و عمير ابي ابن عن ،(عيسي بن محمد بن احمد) جعفر ابي عن ،( عبداهلل بن سعد) عنه و :دوم نمونه

 بن ابراهيم عن محبوب، بن علي بن محمد الحلبي، علي بن عبيداهلل عن عتمان، بن حماد عن نصر، ابي ابن

  اسامة ابي عن حریز، عن حماد، عن عتمان،

  1زرارة بن عبيد و زرارة عن حریز، عن حماد، عن ابيه، عن ابراهيم، بن علي عن یعقوب، بن محمد

 در اما. است «عيسي ابن»و  «عتمان ابن» یعنی ۀالروای کثیر راوی دو به منصرف طبقه این در «حماد» نام 

 به توجه با و اند کرده تصریح او سوی از «زکات» کتاب نگارش به هردو شیخ و نجاشی «عیسی ابن» ترجمه

  .باشد فمنصر «عیسی ابن» به که است محتمل اطالق این آمده «تهذیب زکات» کتاب در فوق روایات اینکه

ی بالواسطه نقل چنینهم و «حریز» از زکات بحث در «عیسی بن حماد» نقل مانند دیگری قرائن البته

 از استفاده) .کندمی کمک مشترک عنوان این تمییز به سوم روایت در «عیسی بن حماد» از «هاشم بن ابراهیم»

  .(عیسی بن حماد عن ابیه عن ابراهیم بن علی متکرری قطعه

 به عنوان هر رجال کتب در اگرچهنیست؛ راویان  تعددمستلزم  رجال کتب در عناوین تعدد :چهارمنکته 

 تعدد توهم و انددهش اشتباهدچار  زمینه این در رجالعلمای اهل  گاهی ولی دارد اختصاص خاص راوی یک

 .شودمی اک اشتر پیدایش منشاء گاه اشتباه این .اندنموده غفلت قبل در آن ذکر از نیز یگاه و اند داشته

  :است آمده الشیعه وسائل در :اول نمونه 

 2.... العباس بن الحسن عن زیاد، بن سهل عن الحسن، بن محمد

 عنوان دو 3شود مراجعه او «فهرست» یا و شیخ «رجال» به «عباس بن حسن» وضعیت بررسی برای اگر

 . کشاندمی مشترکات تمییز به را کار «الحریشی العباس بن الحسن» و «الرازی الحریش بن العباس بن الحسن»

 به توجه و 4نجاشی «رجال» دقیق بررسی زیرا دهدمی نشان را تعدد عنوان این بودن اشتباه بیشتر بررسی

 عنوان دو این کردن فرض متعدد در شیخ نظر بودن اشتباه به را ما دوم عنوان از روایت یک حتی نقل عدم

 .انجامدمی مختلفات توحید به و رسانده

 محبوب، بن الحسن» :است شده وارد سند این حدود زیاداتدر موضوع « تهذیب»کتاب  در :دومی نمونه 

                                                           
 الرجال من يسير و حريز عن اکثره الزکاه کتاب له: عيسي بن حماد ترجمه ذيل نجاشي، . رجال 1

  ، 167 ، 12 ب الطرف، قصاص ابواب ، 129 ص ، 19 ج الشيعه؛ وسائل.  2

 159 رقم الفهرست؛ ، 422 ص و 482 ص الطوسي؛ . رجال 3

  136 رقم نجاشي؛ رجال ، 372 ص ،4 ج حديث؛ رجال . معجم 4
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 1«... )عليه السالم(جعفر ابي عن صالح بن الحسن عن

 االحول، صالح بن الحسن میان عنوان این بودن مشترک به را ما صالح بن حسن مورد در اولیه تحقیق

)علیه کاظم امام اصحاب از) صالح بن الحسن و التوری صالح بن الحسن حي، بن صالح بن الحسن

 راوی یک به متعلق عناوین اینی همه که کندمی مشخص تفصیلی تحقیقات ولی. دکنمی رهنمونالسالم(

 برد.می بین از را مشترکات تمییز بحثی زمینه مختلفات توحید حقیقت در 2است

 

  مختلفات توحیدتنقیح سند با  

 را سند در تحقیق کار و شودمی ساز دردسر بسیار گاه ایشان از تعبیر در تنوع و راویان نام تلخیص 

 . کندمی دشوار مبتدی طلبه یک برای خصوصا  

 !«(الیاس بنت ابن) الوشاء زیاد بن علی بن الحسن»

 در طلبه که هنگامی اما است حدیث راویان ینتر معروف از «وشاء» به معروف زیاد بن علي بن حسن

 بن حسن» همان الیاس دختر پسر که کندنمی گمان هرگز کندمی برخورد «الياس بنت ابن» نام با روایتی سند

 3یابدنمی هاکنیه ابواب در را ایکنیه چنین رجال «اولیه اصول» به مراجعه با. باشد معروف راوی «الوشاء علی

  .کندمی راوی بودن مجهول به حکم و

 قرائن و داده نشان را اشتباه های ریشه و پردازدمی متفاوت ظاهر به عناوین این به مختلفات توحید بحث

 .کندمی گوشزد را عناوین اختالف و اتحاد یکلّ

 

  اشتباه های ریشه

 تلخیص دچار احادیث سند مکرر ذکر در طوالنی های نام گاه که شد گفته قبل های بحث در. تلخیص: 7

 نا برای شودمی انجام دیگر اسناد در راوی کامل نام زیاد تکرار بر تکیه با غالبا   کهها تلخیص این .شوندمی

 کامال  حدیث کتب به آشنایان برای «سماعۀ بن محمد بن الحسن» نام کند؛می اشکال ایجاد اسناد به آشنایان

 .شودمی یاد «سماعۀ بن الحسن» و «عهسما ابن» های نام با او از مختلف سندهای در و است شده شناخته

 «سماعۀ بن الحسن» نداند را مشهور،راویان  خصوصا  راویان، اسامی تلخیص در محدثین شیوه محقق اگر حال

                                                           
 146 ص ، 12 ج . تهذيب؛ 1

 ،4 ج الحديث؛ رجال معجم 422 رقم الرجال؛ معرفه . اختيار ، 346 ص و 188 ص و 148 ص و 113 ص طوسي؛ رجال ، 127 رقم نجاشي؛ . رجال 2

   382 ص

  .اند کرده ذکر الوشاء براي را کنيه اين الوشاء علي بن الحسن عنوان ذيل در شيخ و نجاشي . البته 3
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  .پنداردمی «سماعۀ بن محمد بن الحسن» با متفاوت فردی را

 «برقی»  گردد؛ اشتباه منشاء تواندمی نیز راوی یک از تعبیر در تنوع تلخیص، گذشته از. تنوع در تعبیر: 5

 نقل او از را بسیاری روایات کلینی و شیخ که است حدیث مشهور بسیار راویان از «محاسن» کتاب صاحب

 عنوان با او از زیرا. کرد مشاهده توانمی را تعبیر در تنوع حدیث کتب در او از بردن نام هنگاماما . اند ه کرد

 با محقق اگر حال. شودمی یاد ... و «البرقی احمد» ،«خالد بن محمد بن احمد» ،«اهللعبد ابی بن احمد» های

 عنوان این خصوص در توضیحی نماید مراجعه یرجال اصول به و کند برخورد «عبداهلل ابي بن احمد» عنوان

  1یافت. نخواهد

 تر مشکل آن از رهایی و تر پیچیده گاهی اشتباه. اشتباه مؤلفین کتب حدیث و صاحبان اصول رجالي: 3

و  نیافته در را عنوان دو وحدت رجالی اصول صاحبان یا و حدیث کتب مؤلفین که است جایی آن و است

 .اند اشتباه کرده

 برخورد «متوکل بن آدم» و «اللولو بياع آدم» عنوان دو با 47 و 46 های شماره در شیخ «فهرست» در مثال 

 تفکیک در شیخ نظر بودن اشتباه ورا ثابت  مزبور عنوان دو وحدت بیشتر های بررسی که حالی در شودمی

  2دهد.می نشان خوبی به را عنوان دو این
 . احتمال تصحیف: 3

 3.«ِالصَّحِيفة في الخَطَأُ : والتَّصْحِيفُ» تعریف تصحیف:

 حتى فتغير غيره أی فتصحف صحفه یقال الخطایا أصله و المعنى، یتغير حتى اللفظ تغيير: التصحيف»

  4.«التبس

 دو آن از یکی در تصحیف وقوع احتمال عنوان، دو وحدت احتمال با همراه گاهی که داشت نظر در باید

 نزدیکی عنوان دو نگارشی شیوه میان که شودمی مطرح جایی در غالبا   تصحیف احتمال البته .دارد وجود نیز

 توحید بحث به نوبت عنوان دو اصالت ثبوت و تحریف و تصحیف احتمال رفع با. باشد داشته وجود زیادی

  .خیر یا کنندمی حکایت راوی یک از عنوان دو این آیا که شود مشخص تا رسدمی مختلفات

  اختالف و اتحاد قراین

 به بحث این در که گیردمی قرار توجه مورد متعددی قرائن ،عنوان دو اختالف یا اتحاد تشخیص در

                                                           
 کتبه بجميع اخبرنا دهد:مي نشان را عناوين اتحاد اين کند مي ارائه او کتب به که سندي با (162رقم) خالد بن محمد بن احمد عنوان ذيل در . نجاشي 1

 بن احمد حدثنا :قال القمي، ابوالحسن السعدآبادي الحسين بن علي مؤدبي حدثنا قال: الزراري، ابوغالب محمد بن احمد حدثنا :قال عبيداهلل بن الحسين

  بها عبداهلل ابي

 است. کرده اقامه عنوان دو اين اتحاد بر دليل 4 خويي مرحوم . 22 ص ،1ج حديث؛ رجال ک: معجم.. ر 2

 .167 ص 9 جلدالعرب . لسان 3

 .76 صفحه 5 جلد البحرين . مجمع 4
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  :شودمی اشارهها آن مهمترین

 قرینیتی آنکه حال شوندمی تلقی قرینه عنوان به گاه که کرد گفتگو اموری از باید ابتدا در. تنوع القاب: 7

 است. القاب تنوع امور این ترینمهم .ندارند

 یا تولد محل اعتبار به القاب این شدندمی ملقب متنوعی و متعدد القاب به افراد عرب قدیم فرهنگ در

 و شغل یا و دارند تعلق آن به که ای قبیله یاو  طائفه عشیره،، (زندگی منطقه یا و شهر یا محله) سکونت محل

 های زیر توجه کنید.به نمونه. شودمی داده افراد به ظاهری عیوب حتی یا

 هر که 1هستند «سماعۀ بن محمد بن الحسن» القاب همگی «الحضرمی االسدی الصیرفی الکندی الکوفی»

 محمد بن الحسن» و «الکوفی سماعۀ بن محمد بن الحسن» عنوان دو دیدن با و شده اعطاء او به جهتی به یک

 . کرد عنوان دو این اختالف به حکم القاب تفاوت بر تکیه با نباید «الصیرفی سماعۀ بن

 باشد؛ فرد یک تواندمی لقب دو این به متصف آیا ببینیم که دهدمی را امکان این لقب دو این معنای بررسی

 به دیگر بار و قبیله اعتبار به بار یک که کنندمی حکایت نفر یک از «االسدی ابراهيم» و «النخعي ابراهيم»

 . است گرفته لقب خاصی تیره اعتبار

  ...است کوفه های محله از یکی کناسه زیرا ندارند؛ منافاتی یکدیگر با «الكوفي» و «الكناسي» لقب دو

 تواندمی «ابوالحسین» زیرا نیست؛ دو آن تفاوت بر قرینه نیز عنوان دوی کنیه تفاوت . تنوع کنیه:5

 از یک هر اعتبار به پدر زیرا دارد، را کنیه هردو نجاشی معروف رجالی که گونه همان باشد، هم «ابوالعباس»

 زیرا باشد «جمهور بن حسن بن محمد» همان تواندمی «جمهور ابن» چنینهم و بگیرد کنیه تواندمی فرزندانش

 انتساب او اسم غرابت حتی یا و جدّ شهرت صورت در و بوده رایج امری پدر جای به جدّ به فرد دادن نسبت

 . است مرسوم و طبیعی کامال   جدّ به فرد

  .اند گرفته کنیه شکل همین به «بابویه ابن»  و «قولویه ابن» مانند بزرگی راویان
 اختالف قرائنالف( 
 تا اوی واسطه و فاصله میزان و او علمی حیاتی دورهی دهنده نشان فرد هر طبقه ؛طبقه تفاوت. 1

 دو آن وحدت عدم بر محکم ای قرینه عنوان دوی طبقه تفاوت. است روایی جوامع مؤلفین تا و معصومین

 است کلینی «شیخ» او زیرا باشد «سلیمان بن یحییبن  محمد» همان تواندنمی« العطار یحیی بن محمد». است

 کند.روایت می )علیه السالم(صادق امام از مستقیم راوی این و

 وضعیت تعین در مراجع ترینمهم الغضائری ابن و کشی شیخ، جاشی،ن؛ رجال اصول صاحبان نظر .2

 این اند کرده ذکر یکدیگری عرض در را عنوان دو خویش رجالی کتب در بزرگان این اگر هستند راویان

 . است عنوان دو اختالف بر ایقرینه این و بوده ایشان نظر در ونمعنّ برتعدد ایقرینه
                                                           

 و 335 ص ،1 ج و 884 ص ،2 ج کافي، . ک ر است شده وارد روايات در بعدي لقب دو و ده کر ذکر او براي 133 ص فهرست، در شيخ را اول . لقب 1

  255 ص نجاشي، رجال است کرده ذکر او براي نجاشي را آخر لقب و 818 ص ،2 ج
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 توجه با طوسی شیخ مورد در ولی بوده تر قوی او مورد در قرینه این نجاشی بسیار دقت به توجه با البته

 . نیست برخوردار چندانی قوت از او رجالی های کتاب در اشتباهات گونه این کثرت به

 این از کشی از موجود رجالی کتاب او خالف بر اما است دقیق بسیار «رجال» شناخت در نیز غضائری ابن

  .نیست اعتماد قابل چندان حیث

 ،عناوین بخش هر در غالبا   شیخ که کرد توجه نکته این به باید طوسی شیخ «رجال» کتاب خصوص در

 ،«عقده ابن رجال» یا «بطه ابن رجال» مانند قدیمی، مصادر از یکی از را آنها ترجمه احیانا   وراویان  از تعدادی

 در تکرار وقوع از گاه میان این در .کندمی نقل را مطالب شکل همین به دیگری مصدر  از سپس و کرده نقل

 «رجال» یا «فهرست » در هم کنار در مشابه عنوان دو اگر البته 1کند.می غفلت مشابه عناوین اتحاد یا وها اسم

 احتمال 2،«الحریشی العباس بن الحسن» و «رازی الحریش بن العباس بن الحسن» مانند باشد، گرفته قرار شیخ

 نیستند متحد عنوان دو این او نظر در ظاهرا  و بوده منتفی. شیخ غفلت

 در که مواردی آنی همه لحاظ با البته است عناوین تفاوت بر یمهمّ قرینه نیزاین  ؛انساب در اختالف. 3

 .شد گفته اجداد و آباء برخی حذف و اسماء تلخیص

 تلقی اختالف بر ایقرینه تواندمی تفاوت در اساتید و تالمیذ؛ عنوان دو تالمیذ و اساتید در تفاوت . 4 

 از که تالمیذی در یا و کرده روایت بسیار آن از عنوان صاحب که اساتیدی در تفاوت این اگر خصوصا  ،شود

 .باشد داده رخ دارند، بسیار نقل او

 عناوین از یک هر برای متفاوت های ترجمه کر. ذ5
 : اتحاد قرائنب( 

 مواردی در دو آن پدران نام وحدت و عنوان دو در اسم وحدت لقب؛ یا و کنیه اسم، در خاص ویژگی. 1

 )علیه السالم(معصومینی متبرکه اسماء خصوص در نکته این شود.نمی محسوب عنوان دو وحدت بر قرینه

 جد نام ذکر گاه و بوده مشترک راویها ده میان «علی بن الحسن» مانند هایینام است. قابل مشاهده خوبی به

 و شوندمی استعمال کمتر اسامی برخی اما ،«جعفر بن محمد بن جعفر» مانند شود؛نمی تفکیک موجب نیز

 «عبدوس» ،«آدم» چون اسامی .رسدمی نظر به بعید بسیار نسب کی و اسم کی با و طبقه یک در راوی دو وجود

. باشند مشابه نسب یک با و طبقه یک در اینکه به رسد چه شودمی یافت کم بسیارراویان  میان در «زرعة» و

 عقبۀ» مانند ،مهاب نسب و اسم لحاظ به گاه و است راوی اسم لحاظ به صرفا  گاه اسامی برخی وجود ندرت

 کارکرد همین نیز القاب وها کنیه در بلکه کندمی عمل قرینه صورت به اسماء در فقط نه ندرت این. «محرز بن

 ولی ندارد عنوان دو اتحاد بر چندانی قرینیت ابوجعفر و ابوعبداهلل و ابوالحسن مانند مشترکی کنیه دارد؛ را

                                                           
 نشان، تحقيق و است کرده اکتفاء ل او عنوان ذکر به ، نجاشي166اند،  دانسته مورد دويست بر بالغ شيخ رجال در را تكرارها . برخي1

 هستند نفر يک به متعلق عنوان دو اين دهد مي 167 رقم . الفهرست؛ 2
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 قبیل این در مشابه عنوان دو اشتراک و هستند کمبسیار 1ابواليسع و کازر ابن و ابوالجوزاء مانند هایی کنیه

  .است اتحاد بر محکمی قرینهها کنیه

 ولی شوندنمی تلقی اتحاد قرینه «اسدی» یا «کوفی» چون القابی و بوده منوال همین به وضع نیز القاب در

 .شوندی بر اتحاد محسوب میچون کم هستند قرینه 2«خثعمی» و «صیقل» و «کاسوال»

 .معروف غیر اساتید خصوصا   ؛تالمیذ و اساتید وحدت .2

 .مزبور عنوان دو به علمای رجال طرق وحدت. 3

 بن الحسن» و «الحریشی العباس بن الحسن» ترجمه مانند ؛عنوان دو برای شده ذکر ترجمه حدت. و4

 دو. آن تراجم در توجیه غیر قابل اشتراکات وجود یا و ،«الحریش بن العباس

 .«العبادی بریۀ» و «النصرانی ۀیبر» عنوان دو مانند ؛عنوان دو از یکی برای ترجمه فقدان. 5

، قرائنی همه ازبررسی پس اگر که است روشن ؛مشهوره اسانید و متکرر قطعات در همسان وقوع. 6

 دیگری به را یکی توثیق و جست بهره اتحاد مزایای از تواننمی دیگر نشد حاصل عنوان دو اتحاد به اطمینان

 .آمیخت درهم راها ترجمه و داد نسبت

 

 

 پرسش و پژوهش

 منظور از تمييز مشترکات چيست و چگونه در تنقيح سند به کار گرفته مي شود؟ (9

 علل پدید آمدن مشترکات در سند چيست؟ برای هر علت، نمونه ای را بيان دارید. (2

 چه راه هایي در تمييز مشترکات وجود دارد؟ نام برده و برای هر یا نمونه ای را بيان کنيد. (3

سناد روایات وجود دارند با مراجعه به کتاب های رجالي،  (4 ساتيد و تالمذه که در ا نمونه ای از ا

 را نام برده و وثاقت ایشان را بررسي کنيد.

 بتواند راویاني که از لحاظ اسم و یا عنوان با هم شباهت دارند را از هم تمييز دهد.  (5

 تنقيح سند با توحيد مختلفات به چه معناست؟ (6

  چيست؟ نمونه هایي را بيان دارید.علت پدید آمدن مختلفات در نام راویان  (7

 

 

  

                                                           
 622و 622 رقم نجاشي؛ . رجال 1

 983 رقم نجاشي؛ رجال ، 421 ص شيخ؛ رجال ، 682 :رقم نجاشي؛ رجال . 2
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  سوم فصل

 

جرح و تعدیل 
 راویان
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 درس هفتم( بررسی حال روایان از جهت توثیق و تضعیف

 

 اهداف درس: 
 این است که دانش پژوه:  هفتمهدف از ارائه مطالب درس 

، راوی پی بردراه هایی که از طریق سند و متن می توان به وثاقت و تضعیف یک با   (1

 آشنا گردد.

 منابع متداول در بررسی احوال راویان را شناخته و ویژگی های هر کدام را بداند. (2

 الفاظ مدح و ذم را از هم تشخیص داده و اعتبار ارزشی هر کدام را آشنا گردد.  (3

منابع تضعیف رجالیان را دانسته و بتواند با مراجعه به کتاب های رجالی توثیق و تضعیف  (4

 یان را بیان دارد.راو
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 مقدمه

را گفتیم، بعد از بحث و بررسی سند روایت، پرسش و سوالهای ذیل برای  آن تنقیح و سند تشخیصراههای 

 :محقق و فقیه پیش می آید

 درآورده متفاوت شکلی به را آن راوی ضعیف سماع و درک یااست  شده صادر معصوم از کالم این آیا. 1

 ...؟یا است ساخته آلودهآن را  زبانی یا و 

)علیه معصوم سخن عین نقل این آیا که پیش می آید پرسش این باز پذیرفته شود صدور اصلبر فرض که . 2

 نتیجه در که است امام کالم از راوی فهم و معنی به نقل یا نگریست برآن موشکافانه توانمی و است السالم(

 ؟است منتسب حکمت مصادر آن به (تأخیرها و تقدیم وها واژه تک تک نه) سخن مجموع

 آیا که  میمواجه پرسش این با باز (نقل دقت به اطمینان و صدور اثبات (مشکل دو هر حل فرض بر. 3

 را خود نظرنموده است و  تقیه جهتی به یااست  پرداخته دین معارف بیان به محذور بدون )علیه السالم(امام

 زیرا ندارد؛ مشکلی خود تکلیف تشخیص در است ایتقیه ،کالم مخاطبچنانچه  ؟است نهاده پردهشت پ در

و بدور  هتاز شنوندگان برای سخن این اما نیست، انتظار دیگری چیز او از و کندمی عمل خطاب همان به او که

  .بشناسند را خود تکلیف تا هستند کالم صدور جهت تعیین نیازمند آنان و نبوده گشا راه از تقیّه

 جهت تشخیص» چنینوهم «نقل در ناقل دقت میزان تعیین» و «صدور اصل اثبات»توجه داشت که باید 

 از بهره گیری برای که است ایمرحله سه «بوده مواجه آن با گفتن سخن هنگام در امام که شرائطی و صدور

 .کنیم طی باید امام کالم

  

 

  سند طریق از.  1

  صدور اصل به اطمينان (الف

بررسی حال راویان 

از طریق متن از طریق سند
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  :هستیم مواجه مشکل دو با جا این در

 ؛آن در افتادگی و حذف وجود عدم و سند اتصال به اطمینان.  1

 ؛کالم اداء و تحمل درراویان  ضبط و صداقت اثبات .2

 دوم مبحث و کشاندمی «تحریف و تصحیف» یا و «راویان طبقات» پیرامون فتگوگ به را ما اول بحث 

 در را آنان «مذهب بررسی» و «تعدیل و جرح»،  «راویان» مورد در شده ذکر توصیفات و «رجالی »هایبحث

  .دارد پی
 ؛ متن به اطمينان ميزان (ب

 خصوص در. باشد شده دگرگونی دچار روایت و سماع یهمرحل در یا و کتابت یهمرحل در تواندمیراوی 

 سایر با نقل همقایس به و کرد تفحص اتکاء مورد نسخ سالمت از و پرداخت کتاب مؤلف اعتبار به باید کتابت

 حاصل اطالعراویان  دقت و ضبط میزان از است الزم سماع مرحله خصوص در و پرداخت. همسان منقوالت

  نمود.

  هتقيّ احتمال (ج

 و راوی مذهب جهت به است  شده صادر )علیه السالم(امام از ی کهکالم است ممکن باید توجه داشت،

از روی تقیه صادر شده  حاکم، اجتماعی طشرای علت به یا و مخاطب در دیگری هایضعف وجود بخاطر یا

 .باشد  دیده مطالب کتمان از ناچار را خود )علیه السالم( امام باشد و 

 ق متنیاز طر. 2

توان یمو م یم در فقرات سخن نقل شده تأمل کنیکند که بتوانمی ن امکان را فراهم یتأمل و تفقه در متن ا 

 و سالمت جهت آن پرداخت. یزان دقت راوین مییبه اثبات صدور و تع ییمحتوا یبا مالکها

، اتیر روایبا قرآن و سا یمانند هماهنگ ییهاارائه شده است؛ مالک ییمحتوا یهان نوع مالکیات ایدر روا

 که در سخن ییگشاو راه ییت و راهنمایوراننن یچنافت و همیتوان یکه در کالم صاحبان حق م یقتیحق

 شان موجود است.یا

 ییازمند آشنایت در قرآن نیدن شواهد صدق روایو د 1ات با قرآنیمطالب روا یخوانو هم یدرک هماهنگ

                                                           
حدثني محمد بن قولويه و الحسين بن الحسن بن بندار القمي، قاال حدثنا سعد بن عبد اهلل، قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس  . 1

ما أشدک في الحديث و أکثر إنكارک لما يرويه أصحابنا فما الذي بن عبد الرحمن، أن بعض أصحابنا سأله و أنا حاضر، فقال له يا أبا محمد 

يقول ال تقبلوا علينا حديثا إال ما وافق القرآن و  )عليه السالم(يحملک على رد األحاديث فقال حدثني هشام بن الحكم أنه سمع أبا عبد اهلل 

ا والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه اهلل دس في کتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتق

 نا قال اهلل عز و جل و قال رسول اهلل )ص(. قال يونس وافيتاهلل و ال تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى و سنة نبينا )ص( فإنا إذا حدثنا قل

متوافرين فسمعت منهم و أخذت  )عليه السالم(و وجدت أصحاب أبي عبد اهلل  )عليه السالم(العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفر 
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و با  یدشیندا نهین زمیانات قرآن در ایبه ب یتیدر کنار هر روا نتواین تسلط میبلکه تسلط بر قرآن است. با ا

 . مودندرک و مخالفت را  یا ناهماهنگیو موافقت  یهماهنگ ت،یآن با روا یهسیانات و مقایتأمل در آن ب

اجزاء آن و از شواهد و عالئم صدق آن قابل فهم است. در کالم  یثبات و استحکام سخن حق از هماهنگ

زند و انسجام و بالغت آشکار یاند ظرافت و دقت موج مآنان که بر زبان احاطه داشته و مصدر حکمت بوده

 است.   

ن یکه ا یریقرار بگ یکه در برابر سؤال و مشکل ردکحس می توان  یرا هنگام ت سخن صوابینوران

موضوع سخن و مشکالت موجود در آن حوزه امکان  یست. درک درست از فضاا آن یگوسخن جواب

 رائیافتد حاصل ین سخن را باینبود ا یت خبریت و آن حقانین نورانیکند. اگر از ایص را فراهم میتشخ

 د.رندا یحق نسبت یهات و سرچشمهیهدا یدهایبه خورش کهدانست 

تبر و دیگر کتب مع د صدوقیو توحفه سجادیه یالبالغه و صحکه در نهج یات بلند و پرمغزیرواادعیّه و 

ن یست. ایقابل تصور ن یانیبرخوردار هستند که صدور آنها جز از منبع وح یتیاند از عمق و نورانآمده ما

 یهنش به بهایژرف اند یدارند و فقها یادیز کارکرد زیات احکام نیروا یهعرصدر  یحت ییمحتوا یهامالک

 گذرند.یمغز نم ات پریاز کنار روا یضعف سند به راحت

رح ج» یهاشود تا نه فقط راهیمبحث و معرفی ان یتفحص در احوال راو یهاوهیمنابع و ش ،ن بخشیدر ا

                                                           
و قال  يه السالم()علأبي عبد اهلل  أن يكون من أحاديث فأنكر منها أحاديث کثيرة )عليه السالم(کتبهم، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضا 

لعن اهلل أبا الخطاب و کذلک أصحاب أبي الخطاب يدسون هذه األحاديث إلى يومنا  )عليه السالم(لي إن أبا الخطاب کذب على أبي عبد اهلل 

ن إن تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن و موافقة السنة إنا ع ، فال تقبلوا علينا خالف القرآن، فإنا)عليه السالم(هذا في کتب أصحاب أبي عبد اهلل 

ذا أتاکم إاهلل و عن رسوله نحدث، و ال نقول قال فالن و فالن فيتناقض کالمنا إن کالم آخرنا مثل کالم أولنا و کالم أولنا مصادق لكالم آخرنا، ف

کل قول منا حقيقة و عليه نورا، فما ال حقيقة معه و ال نور عليه من يحدثكم بخالف ذلک فردوه عليه و قولوا أنت أعلم و ما جئت به فإن مع 

  224ص ؛کشي رجال. فذلک من قول الشيطان

مَا حَقِيقَةً وَ عَلَى کُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَى کُلِّ حَقٍّ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ 

  54، ص2؛ جکافي )عليه السالم(و با همين سند به نقل از علي  89، ص1ج ؛کافي      وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ 

يعا عن الحسن بن محمد بن جمهور قال حدثنا أبي عن بعض رجاله عن المفضل أخبرنا محمد بن همام و محمد بن الحسن بن محمد بن جمهور جم

 بن عمر قال أبو عبد اهلل ع خبر تدريه خير من عشر ترويه إن لكل حق حقيقة و لكل صواب نورا ثم قال إنا و اهلل ال نعد الرجل من شيعتنا

     141؛ صنعمانيت غيب نفقيها حتى يلحن له فيعرف اللح

بن أبي زياد السكوني عن أبي جعفر عن أبيه عن علي ص قال الوقوف عند الشبهة خير من االقتحام في الهلكة، و ترکک حديثا لم عن إسماعيل 

تروه خير من روايتک حديثا لم تحصه، إن على کل حق حقيقة و على کل صواب نورا فما وافق کتاب اهلل فخذوا به، و ما خالف کتاب اهلل 

عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد اهلل بن أبي يعفور قال علي و  ]احمد بن محمد بن خالد[عنه  6ص ،1؛ جتفسيرعياشي فدعوه

يه من عن اختالف الحديث يرو )عليه السالم(حدثني الحسين بن أبي العالء أنه حضر ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال سألت أبا عبد اهلل

ه و إال فالذي جاءکم ب (ص)يثق به و فيهم من ال يثق به فقال إذا ورد عليكم حديث فوجدتموه له شاهد من کتاب اهلل أو من قول رسول اهلل

 225، ص1؛ جمحاسن   أولى به
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علوم ز میشان در نقل نیزان دقت ایو م «راویان مذهب»ص یتشخ یوهیان آموخته شود بلکه شیراو «لیو تعد

 گردد.

 

 احوال راویان یمنابع متداول بررس

 ؛ الف( اصول اوليه رجالي

 ها کتب رجالن آنیترن و روشنیتراست. مهما در دسترس م یان منابع مختلفیاحوال راو یبررس جهت

ست. ها استوار شده امندرجات آن یهیبر پا یقات بعدیتحق یاند که عمدهرجال یکتب اصل ،پنج کتاب است.

که  یابن الغضائر «رجال»خ و یش «فهرست»و  «رجال»، «یفهرست نجاش» ،«یرجال کش»عبارتند از  آن کتابها

 مانده یبر جا «ضعفاء»فقط بخش  یده است و از آخریبه دست ما رس «یخ طوسیمنتخبات ش»صرفا   یاز اول

 !است
 اصول اولیه يهايژگیو

ارده ات ویع روایتجم امّا بااست پرداخته راویان  ان اوصافیل و بیکمتر به جرح و تعد ؛ يرجال کش.1 

 ردازد.نه بپین زمیکه خود به برداشت در ا ساخته استمحقق فراهم  ین امکان را برایشان ایا «ذمّ»ا ی «مدح»در 

 ت.ار راهگشاسیافت که بسیتوان یم شان بزرگیآن عصر و راو یدر مورد فضا یمتیق یالبته اطالعات ذ

تاب باعث ن کیشود. البته کثرت اغالط ایافت نمیما  یثیک از کتب حدیچیدر ه یات کشیاز روا یاریبس 

ب آن نتوان بر آن یمطالب غر یو در مورد برخ یر کتب رجالیشود تا هنگام تعارض مندرجات آن با سایم

توان ینم یرجال یهااز بحث یاریست و در بسیاد نیها پرداخته شده زکه به آن یه کرد. البته تعداد رواتیتک

 کرد. یااز آن استفاده

 یانین راویچنکند و همیرا ارائه م )علیه السالم(نیک از معصومیهر راویان  از یفهرست ؛ خيرجال ش.2

چندان راویان  ان اوصاف و مذهبیب ها ولین کتاب حجم جرح و تعدیما  از امام نقل ندارند. در ایرا که مستق

 اند.ابوبکر وعمر هم فهرست شده یعه نبوده و حتیان ذکر شده صرفا  شیست. راویاد نیز

عه یش یا برایعه بوده و یداده است که ش یرا در خود جا ینیفمصنّ یههماین کتاب  ؛ خيفهرست ش.3

اند  گفته یشود. برخیز شامل میه و واقفه را نیفطحبلکه ه نبوده یز صرفا  امامیعه نیاند. غرض از شف کردهیتأل

ن یدر ا خیبودن اوست. ش یل بر امامیعه از او دلیبه نفع ش ین فهرست و عدم ذکر کتابیدر ا یذکر نام فرد

 د.یگویسخن نمراویان  کتاب چندان از مذاهب

ن ی. ذکر نام فرد در ااستآمده ها فات آنیعه و هم تصنین شیفهم مصنّدر این کتاب  ؛ نجاشيفهرست .4

و سرشار از  یپر محتو یبودن آن فرد داللت دارد. کتاب یکتاب و عدم تعرض به فساد مذهب او بر امام

ش یوبزرگ عصر خ یر رجالیفات تحت تأثیابعاد است. اما متأسفانه در تضع یهدر هم ید رجالیاطالعات مف
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 .م گفتیشتر سخن خواهین نکته بیاست. از ا یتدیاو عمدتا  عق یهاجرح کهبوده  یالغضائرابن یعنی

 «هخالصةالرجال عالم» و «یالرجال قهپائمجمع» کتب مانند یق منقوالت برخیاز طر ؛ یالغضائررجال ابن.5

است ده ح داده شیترج یر کتب رجالیث دقت بر سایاز ح ،میفات آن خبرداریبخش تضع یاز محتواما صرفا  

پروا یاو را ب یست. برخین متأخر نییرش رجالیجرح مورد پذ یو صحت مبانها قضاوت یاز جهت درست یول

 .«السالم من سلم عن جرحه»اند: اند که در وصفش گفتهدهید یاو را در حد یریگدر جرح دانسته و سخت

که نه  یف و جرح است. برخورد و روشین برخورد متفاوت برخاسته از روش او در تضعیاما ظاهرا  ا  

 ار گذارده است.یر بسیز تأثین یبزرگ نجاش یفقط در آثار او بلکه در نظرات رجال

م. یه بر نظرات او قبال  سخن گفتیدر جرح و عدم امکان تک «يالغضائرابن»در خصوص مشکالت روش  

 سو امکان کیرا از یدارد؛ ز یبرخورد ما با اطالعات موجود در کتب رجال یهدر نحو یر مهمین مباحث تأثیا

و  یر نجاشع نظرات او بیر وسیت به تأثیگر سو با عنایبرد و از دین میرا از ب یالغضائره بر نظرات ابنیتک

رح پرداخته ج یهاشهیر یابتداء به بررس یشود. در هر جرحیرفته نمیپذ یز به راحتین جرح آنان نییر رجالیسا

رح از اتکاء ج یبرا یدتیو عق یلیتحل یهاهیروشن شدن پاا یو  یالغضائرر ابنیدار شدن تأثیو در صورت پد

 م. یکنیم یبه آن خوددار

را در جرح احتمال یشود؛ زیل مقدم داشته میل معموال  جانب تعدیان جرح و تعدیدر موارد تعارض م

ا ب د در هر موردیس اصل کرد و بایتوان تأسینه نمین زمیبطالن مبنا و روش موجود است. البته در ا یجد

از یع قرائن و در نظر گرفتن اطالعات موجود در هر مورد به قضاوت نشست. به هر حال آنچه به اثبات نیتجم

 ل کند.    یدل یهد اقامیوثاقت با یاست و مدع یدارد وثاقت راو

ات انحراف یهتر مسئلقیعم یازمند بررسیآن ن یهاشهیفات و ریدرک درست مشکالت موجود در تضع

 خواهد شد. بحثگر از آن ید ییث و رجال دارد که در جایر آن بر علم حدیان و تأثیعیان شیدر م یمذهب

 
 ب( اصول ثانویه رجالي

رار مورد توجه ق یرجال یهایز به عنوان اصل در بررسین یگریفوق کتب د یهگذشته از کتب پنجگان

 ت.سیما ن رسکه امروزه در دست اندداشته یدسترس (یکتبمنابعی )ن کتب به یاند. صاحبان اگرفته

ت در حد اصول یث قدمت و سندیسو از حکیرا از یاند؛ زدهیه نامین کتب را اصطالحا  اصول ثانویا 

د یداود و شاعالمه، رجال ابن یهاند. خالصمتفاوت سود جسته یگر سو از منابعیستند و از دینقبلی پنجگانه 

دون تواند بینم یق رجالیدق قاتیحقت ،اندن جملهین از ایالدابن شهرآشوب و فهرست منتجب یالعلمامعالم

 رد.یصورت بپذ «هیاصول اول»ه بر ین کتب و صرفا  با تکیتوجه به مندرجات ا
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 ج( منابع رجالي غير مستقل 

های مورد نیاز در حوزهدر تحقیقات دقیق رجالی کتب مورد توجه وسعت بسیار زیادی دارد؛ زیرا اطالعات 

، «الفخري»به کتب انساب مانند  شویممیتر نسب یک راوی گاه محتاج متفاوتی قرار دارند. برای تعیین دقیق

و برای رسیدن به احواالت یک راوی نیاز به کاوش در کتب مراجعه کنیم  «العربانساب» ةیا جمهر «المجدي»

 تاریخ یا کتب تراجم عامه و خاصه داریم.

درک درست از نسبت برخی راویان به اماکن یا قبائل باید به کتب جغرافی یا کتب انساب رجوع  یبرا 

محلی از  «کناسی»منافاتی ندارد؛ زیرا  «یمنی»با  «کندی»و  «کوفی»با  «کناسی»کرد تا مثال  درک کرد که لقب 

 .است ای از قبائل یمنمحالت کوفه است و کنده قبیله

 قیمتی وجود دارد؛ کتب شیخ مفید و شیخ صدوق و کتب حدیثی نیز اطالعات رجالی ذیدر برخی کتب 

ها نای یههای عمیق و کارشناسانه به همحدیثی شیخ طوسی سرشار از اطالعات رجالی هستند و در بررسی

 باید توجه کرد.

 ؛د( کتب رجالي معاصر 

های زیادی به ارمغان ن کوشیده و تحفهعلم رجال علم کم سن و سالی نیست و بزرگان بسیاری در آ 

 های ایشان بهره گرفت.اند. باید کتب این بزرگان را شناخت و در جای مناسب از حاصل تالشآورده

، «یلیالرواة اردبامعج»، «المقال مامقانیَنقیح»، «فوائد رجال وحید بهبهانی» :مانند ،نسل سوم از کتب رجالی 

هایی نیستند که طالب علم رجال به راحتی از کتاب «الرجال شوشترياموسق»و  «حدیث خوییال عجم رجالم»

 کنار آنها عبور کند.

 ؛ منابع تحقيق رجالي غير مستقل دیگرها( 

ین های خوبی در ابرخی فقها مانند صاحب معالم و مقدس اردبیلی کتاب رجال مستقلی ندارند ولی دقت

ان تجمیع سخن ید باین گونه بارا نیز باید مورد توجه قرار داد و ااند. نظرات این بزرگان وادی به خرج  داده

 .الناس من جمع عقل الناساعقل :اندترین دیدگاه رسید که گفتههای همگان به پختهسنجشو نقادی 

که گاه در تحقیقات ما  استشده های مهمی برداشتهرجال اهل سنت نیز گامی هناگفته نماند که در عرص

 کرد ولی در شناسایی احوال برخی از یشان نسبت به رجال شیعه باید تأملگشاست. اگر چه در جرح اهم راه

آنها و نکات الزم در تمییز مشترکات، کتب اهل سنت حاوی  ۀخصوصا  در تعیین مشایخ و تالمیذ و طبقراویان 

 اطالعات پرارزشی هستند.

 دالزان االعتیم» ،«هرست ابن ندیمف»، «ابوالحجاج مزّي الکمالَهذیب»توان از کتبی مانند در این زمینه می

 «نة دمشق ابن عساکریخ مدیارَ»و  «يب بغدادیخ بغداد خطیارَ» ،«المیزان ابن حجرعسقالنیلسان»، «یذهب

 های زیادی کرد. استفاده
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 الفاظ مدح و ذم در کتب رجال

که با آن روبرو  یاز مسائل یکی رویممیان به سراغ کتب رجال یاحوال راو بررسی یکه برا یهنگام

، «القولمرتفع» :مانند یریاست. تعاب علمای رجال یهژیات خاص کتب رجال و اصطالحات ویادب شویمیم

 اصطالحاتن یفهم درست اما را وا می دارد که ، «نین بیب»ا ی «االمربیقر»، «کن بذاکیلم »، «االمرمضطرب»

 اصات خیکرد و ادبی، رویازمند شناخت کامل مبانیه نیکتب دراتوضیحات مربوطه در  یهمطالععالوه بر 

اهل  حاتیتوض یهن فصل به ارائین رو در ایاز اباشد. میفات یعه در بحث تضعیصدر اول شعلمای رجال 

 یهیبر پا هم کیریگیمیرا پ یترقیبحث عمبلکه اکتفاء نکرده و ذم و مدح و تعدیل ه در مورد الفاظ جرح یدرا

 زان اعتبار آن مشخص گردد. یواضح و مها های رجالیگفتهآن مفاد 

شان یقات ایقرار داده و سپس از توث یرا از جهات مختلف مورد بررس یفات رجالیفصل ابتداء تضعاین در 

 م.یکنیگفتگو م

راویان  در اتفیضعتو سپس از انواع شود میفات آغاز یدر تضع یمنابع و مدارک رجال یبحث اول با بررس

ار زان اعتبیدر ادامه م شود ویل گفتگو میحاکم بر عصر جرح و تعد یاز فضانیز کشف آن و  یاهویو ش

الفاظ ذم  ر مفادیمباحث قبل به تفس یههم یهین شده و بر پایین صدر اول تعییک از رجالیفات هر یتضع

 شود. یپرداخته م

 نييّفات رجاليگفتار اول : تضع

 فیضع»، «ثیالحد یف فیضع» ،«فیضع»کنند. یاستفاده م یر مختلفین از تعابییرجال ،فیتضعهنگام 

 د به چند نکته توجه داشت.یانات باین بیدرک درست مفاد ا یو... برا «ثیضع الحدی»، «ابکذّ »، «ثیالحد

 ؛ فیمنابع تضع. 7
ر یو غ یو سوابق علم یزندگ یاول بررسدر شیوه ی وه قابل تصور است؛ یان دو شیاحوال راو یدر بررس

 انیناق از آشیتحق ،ممکن است مصاحبت و معاشرت با فرد ین بررسیا یها هی. پامورد توجه است هاآن یعلم

 ،یبررس  هوین شیرد. دومیگکار قرار  یگران مبناید یهایقات و بررسینکه تحقیا ایو باشد فرد  شینانو همن

 ،تیخصن شیوه، آثار به جا مانده از این شی. در ااست مانده یمزبور به جات یاست که از شخص یه بر آثاریتک

 شود.یات صاحب اثر برده میبه خصوص یاثر پ یهایژگیو از و شده ییشناسا

ه در اند. البتق نظر داشتهیتحق یهویخود به هر دو ش یهایدر بررس «رجال یهیکتب اول»سندگان ینو  

اند که در آن عصر موجود بوده و امروزه ه کردهیتک یگرید یرجال یهابر نوشتهعمدتا  راویان  یزندگ یبررس

ز کامال  مورد ین یین کتب روایو مؤلفراویان  ه بر آثاریتک یعنیق یدوم تحق یهویم. شیار نداریما آنها را در اخت

 و یشناخت راو یمانده مبنا یات و کتب به جایو روااست قرار داشته  «ینجاش»و  «یالغضائرابن»توجه 

ر کتب د «ثیح الحدیصح»و  «ثیف الحدیضع»، «هیالرواصالح »مانند  یجیرا یریگرفته است. تعابمؤلف قرار 
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 ت اوست.یکتاب و روااز  یمؤلف و راو ییو رواج شناسا یاز توجه خاص به متن شناس یرجال حاک

ن یبلکه افزون بر ا ،است یبر متن شناس ینه فقط متک یمانند ابن غضائر هایرجال یبرخ سخنان

 داده است. یرا در خود جا یاژهیوهای گیرینتیجه

هب ز و مخالف با مذیآم به نظر غلوّ یات فردیکه روا یمتن شناسانه هنگام یهاینکه در بررسیح ایتوض

 ن گونهیدر صورت کثرت ا یشد ولیا تساهل او در درک و نقل میحمل بر اشتباه او و  ید تا حدیرسیم

ار یسب ییگون دروغید و از ایگردیم ییگومزبور متهم به دروغ یفرض اشتباه نمانده و راو یبرا ییها جانقل

 بودن او قابل استنتاج بود. وضاعّ

ت غالّ  یدیقیدند و با توجه به بیرسیم نیزبودن او  یات فرد به غالیز بودن روایموارد غلو آم از یادر پاره

اد ن افریبودن ا «ابکذّ»و  «ییگودروغ»شان در ارتکاب محرمات حکم به یا ییپروایو ب 1نینسبت به احکام د

 شد.یم
 ص آن:یوه تشخیو شاویان انواع ضعف در ر .5

 ،ییگودروغکه گرفت؛ ید قرار میها در او مورد تردیژگیو یبا وجود برخ یک راویسالمت منقوالت  

 .از موارد آن است ا فسق درعملیفقدان ضبط، انحراف در مذهب و 

برد، اما یان مینده از میست که عدم صداقت در گفتار هر گونه اعتماد را به گوین یشک :یيگودروغ (الف

ده و تا چه حد قابل صادر ش یچه مستندات یهیبر پاآن شخص ن است که حکم به عدم صداقت یسؤال ا

 اعتناء است؟

گفتن  ن تناقضیافتن تناقض در کالم اوست. ای ،فرد ییگوکشف دروغ ین راه برایترجین و رایترساده

 گذارد.ینم ینده باقیفرض اشتباه گو یبرا ییاگر مکرر رخ دهد جا

از  یاوک رینده با واقع است. در منقوالت یعدم تطابق مکرر کالم گو ،ییگوص دروغیگر تشخیابزار د 

دم ع ین به معنایگران ناسازگار باشد اید یو منقوالت قطع ینیکه سخن او با مسلمات د یمعصوم هنگام

 را به دنبال خواهد داشت. ییگوشود و در صورت تکرار اتهام دروغیمعصوم فرض م یهتطابق آن با گفت

 یا گروهیبر طبق نظر خود  را ینیو مسلم د ی، اعتقادات قطعیفرد رجال البته باید توجه داشت چنانچه

ب یهتک و اهانت و تخر یبرا یل به ابزاریخود را از دست داده و تبد ییکارااین ابزار  ر کند،یخاص تصو

 شود.یت میشخص

 ینینابجا در مورد اعتقادات د یهافرضشین پیبرخاسته از ا یو گاه نجاش یغضائرابن یبرخوردها 

عه یش بزرگ نیپنداشتند اعتقاد متکلمین قم به عنوان غلو میمحدث یو برخ یو نجاش یغضائر است. آنچه ابن

نظر  دیکه مؤرا  یا نقل امورید است. آیخ مفیشاذان و شبنعبدالرحمن، فضلبنونسیحکم، مانند هشام بن

                                                           
 رجال  .و لم أحضره في وقت صالة و لم أسمع فيه إال خيراًأما علي بن عبد اهلل بن مروان فإن القوم يعني الغالة يمتحن في أوقات الصلوات، . 1

   532؛صکشي
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 ت بههتک و اهانت نسب ،ن گونه جرحید ایا بایناقل پنداشت  ییگول بر دروغیتوان دلین بزرگان باشد میا

 جارح حمل کرد؟ یدقتیو ب یتساهل دانسته و بر کم اطالع یرا برخاسته از نوعراویان 

د یآنچه سالمت نقل را تهد یبا فرض صداقت راو او در نقل: یانگارو سهل یعدم ضبط راو (ب

ل کالم منقو یهیتواند چه در ناحیکالم است که  م «انتقال»ا یو  «حفظ»ا ی «افتیدر»در  یکند ضعف راویم

 سند آن رخ دهد.  یهیو چه در ناح

ن یا رد؟یگیآن شکل م ین قضاوت در مورد سخن نقل شده و راویا یرجالاما چگونه در ذهن عالم 

 است و یآن رجال یبا معتقدات قطع ین راویث ایمضمون احاد یبرخاسته از احساس تناف یگاه قضاوت

 آن با منقوالت مشابه نشأت گرفته است. یهسیو مقا یدر خود منقوالت راو یز از دقت آن عالم رجالین یگاه

گاه  ،اتیشتر روایهرچه بآوری عاق به جمینقل از ضعفاست. اشتراویان  انیج در میرا یهااز ضعف یکی

ظر ث نقل گردد. البته در نیز حدیف نیو از افراد ضعشود زان اعتبار ناقل کمتر توجه یشد که به میموجب م

م یل مستقشان نقیاز نظر ان یچنف. همیشد نه صرف نقل از ضعیب شمرده میگذشتگان کثرت نقل از ضعفاء ع

 نداشت.   ینقل با واسطه اشکال یب بود ولیاز ضعفاء ع

ات که اظهار ین است؛ کتبیشیپ یمندرجات کتب رجال یهیپا بر هارجالیز قضاوت یاز موارد ن یاریدر بس 

 است. ودهبراویان  یت علمیت و وضعیا با واسطه با شخصیم و یمستق ین آنها عمدتا  بر اساس آشنائیمؤلف

ه در چگر .استمعتبر مستند باشد  یراو یت علمیت و وضعیها اگر به شناخت از شخصن قضاوتیا

ر مورد ان دینیشین صحت اظهارات پییق مجدد و تعیامکان تحق ،مزبور یاز راو یصورت وجود منقوالت کاف

در  را اظهاراتگونه اینست؛ یقابل اعتماد ن یاعتقاد یبرخاسته از قضاوتها سخنانست. اما اضعف او در نقل 

 افت.یتوان یبه وضوح م «ینجاش»و گاه  «یالغضائرابن»و  «نییّقم»کلمات 

 یاعتقاد یهاو به دور از قضاوتاست نشسته  یک راویمنقوالت  یخود به بررس یکه رجال یدر موارد

و  رفتیک خبره پذیاو را به عنوان  یتوان رأیدهد مخبر  یجه از عدم ضبط راویات و در نتیاز ضعف نقل

 .   د پرداختیفق ین رجالیا یرأ یهمزبور به قضاوت دربار یاز راو یتوان در صورت وجود منقوالت کافیم

ن یدر مسائل مربوط به امامت است. اانحراف عمدتا   ،یانحراف مذهبمراد از  انحراف در مذهب: (ج

اند و گاه در صورت غلو در منشعب شده یامام یهعیدر شکل مذاهب خاص است که از ش یانحراف گاه

 افته است.یحق ائمه نمود 

موجب  ،البته در فرض تعارض اخبار .ندارد یانحراف در اعتقاد با وثاقت فرد منافاتباید توجه داشت که 

 ف خبر فرد منحرف خواهد شد.یتضع

 یمیقد یو وجود کتب رجال یه به جهت فاصله اندک زمانیاول یهارجالیدر عصر راویان  شناخت مذهب

 یرجال یهدر کتب اربعراویان  مذهب ییشناسا یهویاز ش یبا کتب رجال ییدشوار نبوده است. در بحث آشنا

 م.یپردازیسخن گفته شد که دوباره به آن نم
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م یابیینم یاو سخن یم و از مذهب انحرافیف فرد هستیه رجال گاه صرفا  شاهد تضعیالبته در اصول اول

 یذهبم که او متهم به انحراف میشوین فرد متوجه مین در مورد اییّانات رجالیع بیبا تجم یاریدر موارد بس یول

در  «دا  ج فیضع»ر تند یدهد که تعبیقات نشان میع قرائن و تحقینمونه تجم یباشد. برایم عمدتا  غلو، و

 اند.به کار رفته است که متهم به غلو بوده یخصوص کسان

ست؛ یء نقم قابل اتکا یو علما یو نجاش یالغضائرچون ابن یص غلو نظر بزرگانیه در تشخدانست کید اب

 اند.قضاوت کردهراویان  ن در موردیمعصوم یهدگاه خاص خود از ائمینان بر اساس دیرا ایز

ت. اشاره شده اس «لعب بالشطرنجی»ا یو  «ذیشرب النبی»مانند  یبه امور یدر موارد معدود :يفسق عمل (د

ن یممکن است مضرّ به وثاقت نباشد و ا 1اگر فسق و خروج از عدالت فرد را ثابت کند یها حتن گونه رفتاریا

 منافات ندارد.      یق راویا با توثهفیگونه تضع

 یوکال یکه از بعض ییگذارد مانند رفتارهاینم یاعتماد به فرد باق یبرا ییرفتارها مسلما  جا یالبته برخ

یه )علها را به امام رضارا تصاحب نمودند و آن )علیه السالم(کاظماموال امام که سر زد  )علیه السالم(امام کاظم

 جاد کردند.یه را ایوفات امام کاظم را انکار کرده و مذهب واقفتحویل ندادند. و  السالم(
 لیحاکم بر عصر جرح و تعد ي. فضا3

عه یث شیج کتب حدیجه به تدرید و در نتیعدم نقل را برگز یهویمنحرف شراویان  عه در برخورد بایش 

 ه شد.یات تصفین روایاز ا

 یثیع حدیرا در مجام یتیبه ندرت روا «ابوالخطاب» ای «دیة بن سعمغير»مانند  یافرادشما امروزه از  

ن دسته یص ایصرفا  به تشخه ندارند یعۀ امامیبا ش یخاص یفرق که تفاوت فقه ید اما در خصوص برخیابییم

 د. ین مسئله در هنگام تعارض اکتفاء گردیو توجه به اراویان  از

در  یت خاصیرسد که حساسیگونه به نظر من یا ینجاش یو حت یغضائرمانند ابن هاییرجالسخنان از  

ن یات ایرواک و کنار گذاردن یص و تفکیتشخ یبرا یادیبزرگان تالش ز یغلو وجود داشته و برخی هلأمس

 اند.گروه داشته

ه )علیبرد اما در عصر امام سجادیبهره م یها متعددنهیمعضل غلو اگرچه از صدر اسالم مطرح بوده و از زم

وع ن موضیبه ا یاالنوار بخشو کتاب بحار یافت. در رجال کشی یت متفاوتیو پس از آن وضع السالم(

عه نسبت یش یعلما یژة برخیت ویآن دوره و حساس یما را با فضا کتاب بر آن دو یافته که مروریاختصاص 

                                                           
اسم ق ومنها ما ذکر في األجلة من انهم کانوا يشربون النبيذ مثل ما سيجئ في ثابت بن دينار وابن أبي يعفور أو يأکلون الطين کما في داود بن. 1

أو کان قبل  سننبه عليه في ترجمة ثابت ولعله ليس ببعيد بالنسبة إلى کثير و وأمثال ذلک ولعلها لم تكن ثابتة أو کانوا جاهلين الخبر منها

اود دوثاقتهم و جاللتهم فيكون حالهم حال الثقات واألجلة الذين کانوا فاسدي العقيدة ورجعوا ومر اإلشارة اليه وسنذکر اعذار اخر في ثابت و

له نتوجه في خصوص الموضع منها إلى العذر المناسب أو الماليم ولو لم نتوجه فلنعتذر وغيرهما . وبالجملة في المواضع التي ذکر أمثالها فيها لع

 83وحيد بهبهاني؛ الفوائد الرجاليه،ص. بما ذکرنا أو أمثاله مما يقبله وذکر آنفا ان األصل في افعال المسلمين الصحة وغير ذلک فتأمل
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 کند.یبه مسئلۀ غلو آشنا م

ابن »و  «یحسکه قمّبنیعل» یهارا دو تن از غالت معروف به نامیغالت حادتر است؛ ز یهدر قم مسئل

ها و یس قمّیبه عنوان رئ «یاالشعریسیعبنمحمدبناحمد»ساز شده و ها مسئلهیقم یبرا «یقمّ یبابا

از  نیثخواهد که محدّیر است. او میبا موضوع غلو به شدت درگ «سلطان»ت قم در برابر یوضع یجوابگو

 کنند.ث نینقل حداند نموده یروادهیت زیبکه در فضائل اهل یکرده و از کسان یدارز خودیانات غلو آمینقل ب

... را اد ویو سهل بن ز یمانند برقراویان  یرود که برخیش میپن راه تا آنجا یدر ا یسیعبنمحمدبناحمد

به  گرانیدر نقل از د یستند ولیگر نید یا ضعفیکه خود متهم به غلو و  یکند؛ رواتیاز شهر قم اخراج م

 کنند که متهم به غلو هستند.ینقل م یعنه توجه نداشته و از کسانیت مرویشخص

ن بغداد مانند یمحدث یقم و برخ یعمدتا  علما ،س به غلون است که افراد حسایگر ایمشکل د

رخالف قم ب یهاند و حوزبهرهیدر بحث امامت ب یمستحکم کالم یاز مبانهستند که  «ینجاش»و  «یغضائرابن»

برخوردار  یکم یاز توانائ یو تعقل یدر مباحث کالم یبغداد داشته ولی هث نسبت به حوزیکه در تحد یقوت

 بوده است.

خ یش یهاسۀ آن با نوشتهیش است و مقاین در عصر خوییّکتاب اعتقادات صدوق که بزرگ قمی همطالع 

  دهد. ینشان م ین تفاوت را بخوبین حوزة بغداد ایگر متکلمیو د یخ طوسید و شیمف
 فاتی. اعتبار تضع3

 یهایژگین وییدر تع یغضائرو ابن یو کش یو نجاش یخ طوسیمانند ش یروشن است که آراء بزرگان 

از  یبرخ یکه مبنا یاعتقاد یهامانند جرح یخبره در خور اعتماد است. اما در موارد یبه عنوان رأراویان 

 ست. ین یرفتنیشان پذیش ایاست فرماراویان  ن اعتباریین بزرگان در تعیا

 ءامکان اعتماد بر آرارد یگیار به کار میوه را در جرح بسین شین قم که اییو رجال یغضائردر مورد ابن

 ست. یشان در جرح ن

کرده و در  اطید احتیرفته بایپذ یغضائرنه از ابنین زمیدر ا یادیر زیکه تأث یگر همانند نجاشید یبرخ

 ءااحتمال اتک یع قرائن پرداخت و در صورتیق به جرح او اکتفاء نکرده و به تجمیموارد وجود امارات توث

 ق را مقدم داشت.ید جانب امارات توثیگفته باشیپ ین جرح بر مبانیدر ا ینجاش

خبره  یگفته استوار نباشد به عنوان رأشیغلط پ یکه بر مبان ییز تا جاینها یرجال یهشناسانتناظهارهای م

زرگان شات آن بیتوان به فرمایق میاز فرد مورد تحق یات کافیاست، هر چند در صورت وجود روا یرفتنیپذ

 ص آن بزرگان را معلوم داشت.یات فرد صحت و سقم تشخیم روایمستق یبررس اکتفاء نکرده و با
 آنها: ير در جرح و معنای. تعاب2

 م کرد:یتوان به چند دسته تقسیدر جرح را م یرجالعلمای ر یتعاب 

فرد  کی؛ خواندن «ثیف الحدیضع»ا ی «ثیالحد یف»مانند  یدیا با قیو  «مطلق»به صورت  ؛ ف  ي. ضع9
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 یهنیه زمد بیّن صفت مقیر قابل اعتماد بودن اوست. اگر ایمحدث مزبور و غ یناتوان یرجال به معنادر کتاب 

 خ ویا ضعف در مشایث کردن و یث شود در آن صورت در برابر ضعف در اعتقاد بوده و ضعف در حدیحد

 رساند.ینقل مرسالت را م
 

 های رجالي:منشأ مذمت

 ز است:یرجال چند چ یکند که منشأ مذمت علمایروشن مفات موجود در کتب رجال یتضع یبررس

 ؛ییگو. دروغ1

 ؛. عدم ضبط2

 ؛. نقل از ضعفا3

 ؛. نقل ضعفا از فرد4

 ؛. کثرت ارسال5

 ؛ی. انحراف مذهب6

 . فسق در رفتار؛7

 یت راویوضع ین در بررسییّمنافات ندارد. رجال یها با وثاقت راون ضعفیاز ا یروشن است که برخ

 کنند.یبرخورد کنند آن را ذکر م ییهان ضعفیاگر به چن

ن وصف یا یف کسیکه در توص یهنگام برد؛یپ «ۀثق»ر یدر مورد تعب یمهمی توان به نکتهین جا میاز هم

 جه گرفت.یفوق نت یهاضعف را از همه او یتوان دوریم ارائه نشده یگریح دیآورده شده و توض

 یهدهندر قابل اعتماد بودن اوست و نشانیغ یخواند به معنایف میرا ضع یفرد ،یکه رجال یاما هنگام

 ن عالم رجال کامال   با وثاقت منافات دارد. یاست که از نظر ا یاز ضعف در راو یسطح

از دو  یکیاز وجود   یو امثال آن حاک «ثیالحدفیضع»ر یدهد که تعبین نشان مییّع در عبارات رجالتتبّ

 است : یراور در یضعف ز

ا اداء آن یا حفظ و یث یدر مقام تحمل حد یاز وجود ضعف ین حاکیث کردن، که ایضعف در حد (الف

 .ستا

 یانین بزرگ بود. راویر قابل قبول در نزد اهل رجال و محدثیغ یم، که رفتاریت مستقیضعف در روا (ب

 کنند.یث میف نقل حدیه و از افراد ضعین ضعف هستند بر مرسالت تکیکه دچار ا

شود. یده میم و... فهمیح و سقیختن حق و باطل، صحیدرهم آم یر نوعین تعبی؛ از اا مخلّطً ی. مختلط  2

ف هم در خصوص اعتقادات فرد و هم در مورد منقوالت او و هم به صورت مطلق در کتب ین نوع توصیا

التش است. اختالط در در منقو یانگر عدم دقت و ضعف فهم راویرجال وارد شده است که شکل آخر ب

 باشد. یدر سند م یدر متن و گاه یختگیدرهم آم یمنقوالت هم گاه به معنا
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گردد. یا به مذهب و اعتقاد او باز میدر ضبط و  یا در ناتوانیشه دارد یا در عدم صداقت او ری یط راویتخل

 دهد.یط توجه به  مذهب و آراء باطل فرد را نشان مف افراد به مخلّ یتوص

شان یات ایمانند غلو داشته و روا یخاص یبه کار رفته که اعتقادات باطن ین وصف عمدتا  در مورد کسانیا 

 ن شائبه را دارد. یهمهم 

 ختن استعمال شدهیآمدرهم یعنی یلغو یمعنابه هم در موارد فوق به کار رفته و هم  «االمرمختلط»وصف 

 است.

 یعنیگفته شیاضطراب و ارتفاع خواهد آمد دچار مشکالت پن آنچه در بحث یچنن اظهار نظرها و همیا

 شود.یانات مین نوع بین مانع از اتکاء کامل به ایمتن شناسانه بوده و هم یهاو قضاوت یجرح اعتقاد

 یست. از افرادها وارد شده انوشته کتب و در خصوص یر گاه در مورد افراد و گاهین تعبی؛ ا. مضطرب 3

 صلحی»و  «ةتار ضطربی»، «ثیالحدمضطرب»، «المذهبمضطرب»، «االمرمضطرب»، «مضطرب»با صفات 

 اند.دهیف گردیتوص «عقله اضطرب»و  «یاخر

ر شود. تالطم و رفت و برگشت دیم هستفاداا نوشته یو تالطم در فرد  یتناف یر اضطراب نوعیاز تعب

ست. یسازگار ن «وثاقت»ث با یا در حدیاضطراب به صورت مطلق و  یبا عدم وثاقت ندارد ول یمذهب مالزمت

شناسانه ات متنقیبر تحق یبودن رجال یدهنده متکعمدتا  نشان «اضطراب»ر یاستفاده از تعب باید توجه داشت که

 دارد.

 یدندارد و به او اعتما یش ارزشیکه رأ یر را معادل کسین تعبیه ایدرا یعلما یرشتی؛ بالقول. مرتفع4

ح یتوض ،ن ظاهر خود لفظیبا توجه به موارد کاربرد و همچن ید بهبهانیمرحوم وح یولاند ر کردهیست، تفسین

 .1ن اصطالح ارائه داده استیاز ا یکامال  متفاوت

ن حد یاند و تجاوز از ااز عصمت و کمال را قائل بوده یاز قدماء در خصوص ائمه حدّ یاریبه نظر او بس

 کردند.یوب مرا مجاز ندانسته و آن را غلو و ارتفاع محس

 یقاداعت ید جرحیف را باین توصیف استفادة جرح کرد و این توصیتوان از ایگر نمیان دین بیبا ا

 محسوب نمود.    

افت. یز دریگر را نیشناسانۀ در متنیتعاب یمت برخیو قدر و ق یتوان معنیبا توجه به آنچه گفته شد م

                                                           
وأمثالهما والمراد انه کان غاليا . أعلم ان الظهار ان کثيرا من القدماء سيما القميين منهم وغض کانوا يعتقدون نها قولهم کان من الطيارة ومن أهل االرتفاع . م 1

عدي انوا يعدون التلألئمة ) ع ( منزلة خاصة من الرفعة والجالل ومرتبة معينة من العصمة والكمال بحسب اجتهادهم ورأيهم وما کانوا يجوزون التعدي عنها وک

نذکر سفاعا وغلوا على حسب معتقدهم حتى انهم جعلوا مثل السهو عنهم غلوا بل ربما جعلوا مطلق التفويض إليهم أو التفويض الذي اختلف فيه کما عنها ارت

وذکر  کثير قدرة لهماظهار  اجاللهم وتنزيههم عن کثير من النقائص و أو المبالغة في معجزاتهم ونقل العجائب من خوارق العادات عنهم أو اإلغراق في شانهم و

 هتعليق؛ انيبهعلمهم بمكنونات السماء واألرض ارتفاعا أو مورثا للتهمة به سيما بجهة ان الغالة کانوا مختفين في الشيعة مخلوطين بهم مدلسين وحيد به
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عرف و ی»و خالصه  جیر رایا به تعبی ،«یتارة و ننکره اخرثه ینعرف حد»،  «ءیثه شیحد یف»مانند  یریتعاب

 است. یاعتقاد یهاها و جرحن قضاوتیو همچن یشناسمتن ینوع یهمگ «یبنقس يل ثهیحد» و «نکری

ن یپائ یلیخ و نه باال یلیگاه نه خیث جایبد و از ح یثش خوب و برخیاحاد یبرخ یعنی «نین بیب»ر یتعب

که در ترجمۀ  «کن بذاکیلم »ر یر تعبید در تفسیشناسانه است.  مرحوم وحر متنیتعب یز نوعین نیباشد. ایم

کرده است.  یمعن «وثق به وثاقۀ تاما  یث یس بحیل»آمده آنرا  «بن مستفاد یسیع»و  «ید انصاریزیمصعب بن »

ک ینزد «رنکیعرف و ی» یشناسانه بوده و به معناف هم متنین توصیدهد که این نشان میمحقق یبرخ یبررس

 است.

 

 

 

 پرسش و پژوهش

منظور از ميزان اطمينان به متن به عنوان یكي از روش های بررسي حال راویان به چه معناست؟  (9

 .توضيح دهيد

 متن چگونه مي تواند موجب وثاقت و یا تضعيف متن مي شود؟ توضيح دهيد. (2

 را به اختصار معرفي کنيد.ویژگي های هر کدام یا از اصول اولية رجالي را نام برده و یكي  (3

 برخي از الفاظ مدح و یم به کار برده شده در کتاب های رجالي را بيان کنيد. (4

 برای بررسي تضعيفات راویان از چه منابعي مي توان بهره برد؟ (5

 تضعيف راویان به چند نوع تقسيم مي شود، نام برده و هر کدام را توضيح دهيد. (6

 يست؟ نام ببرید. منشاء مذمت های علمای رجالي در چ (7
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 (2) بررسی حال راویان از جهت توثیق و تضعیف(  هشتمدرس 

 

 

 اهداف درس: 
 این است که دانش پژوه:  تمشههدف از ارائه مطالب درس 

 الفاظ مدح و توثیق به طور کلی آشنا گردد.با   (1

 با قرائن تشخیص مذهب راویان آشنا گردد.  (2

راه های اثبات قابل اعتماد بودن راویان را کشف کرده و بتواند در عمل ایشان را به کار  (3

 بگیرد. 

 با برخی از الفاظی که امتیازات خاصی را به راوی می بخشد، آشنا گردد.  (4

بتواند با فهم جایگاه علمی و شخصیت اجتماعی راوی، راهی را برای اعتبار بخشی به  (5

 راویان بیابد.
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 قيمدح و توث الفاظگفتار دوم: 

بکار اویان ر مدح یعه برایش یم که در کتب رجالیپردازیم یفاتین توصیترمهم ین بخش به بررسیدر ا

ت کرده و ما را با مذهب، یان حکایازات راویفات به صورت خالصه از امتین توصیگرفته شده است. ا

 ت کتب ویزان مقبولین میمنقوالت او و همچن زان اعتبار سخنان ویو م یراو یو اجتماع یت علمیشخص

 کند.یاو آشنا م یهانوشته

واهد خپرداخته  یو سپس به الفاظ و اوصاف بحث می کنیمراویان  فات مربوط به مذهبیدر آغاز از توص

 کند.    یمشخص م یزان اعتبار راویت و میرا در خصوص شخص یشد که نکات

 ؛انیدر مذهب راوبحث و بررسی  .1

ه اشاره شد. اما گذشت یکل یهنیان به چند قریص مذهب راویتشخ یهویدر بحث از کتب رجال در مورد ش

 یری. تعابده استیاستفاده گرد یاژهیر ویاز کلمات و تعابراویان  ن مذهبییتع ین قرائن در کتب رجال برایاز ا

ان یعیش یعنی «اصحابنا»به  یکه در آن راو «من اصحابنا»و  «وجه من وجوه اصحابنا»، «ه اصحابنایفق»مانند 

 یازده امامدو یهعیر الزاما  معادل شین تعبیعه بودن فرد مزبور دارد. البته ایاز ش یحاک ینسبت داده شده، همگ

ع به یّ، تشرین تعبیشود. از این عنوان اطالق میز این «یناووس»و  «واقفه»، «هیفطح»مانند  ییهافرقه نبوده و به

 یکیو نزد یده و همسانیمراد گرد یعمل یو رفتارها یدر فروعات فقه یهمراه یعام آن و حداقل نوع یمعنا

عنوان  نیتحت ا «هیلیاسماع»و  «هیدیز»مانند  ییهان جهت فرقهیرساند و به همیه را میامام یهعیدر فروع با ش

 رند.یگیقرار نم

، «میمستق»مثل  یریداللت دارد. اما تعاب یدوازده امام یهعیبر ش یچ ابهامیبدون ه «یامام»ر یتعب

مانند  ییهااو به فتنه یو عدم ابتال یدر فرد راو یبر فقدان انحراف مذهب «ۀقیالطرمیمستق»و  «المذهبمیمستق»

 «حیصح»ر یز دارد. تعبین یبودن راو یبر امام یان داللت التزامین بیاشاره داشته و ا «غلو»و  «تیّفطح»و  «وقف»

شخص خواهد م «حیصح»اضافه شود مراد از  «ثیحد»ا ی «اعتقاد»م دارد البته اگر به یک به مستقینزد ییز معناین

 رساند.یرا م ییو روا یوب اعتقادیاستعمال گردد ظاهرا  سالمت از ع «مطلق»بود و اگر به صورت 

 است که قدر مسلم «ةحَسَن المعرف»و  «ةقیحَسَن الطر»داللت دارد  یبودن راو یکه بر امام یگریر دیتعاب

 باشد. یمزبور م یمذهب و اعتقادات راو یآن درست یمعنا

عه بودن فرد دارد. اما مراد از لفظ یبه کار رفته و داللت بر ش «یعامّ»در برابر  «خاصّ »ا ی «یخاصّ»لفظ 

 ندهکن ان الفاظ مدحیامامت است. در مداود از آن سه بار استفاده کرده است ظاهرا  اعتقاد به که ابن «معتقد»

 رد.ه اشاره دابه مذهب حقّ یفرد راو یکیاد کرد که به نزدیز ین «بیامره قر»ا ی «االمربیقر»ر ید از تعبیبا
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 ؛یت راویدر اعتبار و شخصبحث و بررسی  .2 

دهد. اطالع از یار ما قرار میدر اخت ی، اطالعات متنوعرواةفات ذکر شده در خصوص یاز توص یاریبس

ست؛ ا یث در چه حدّیاو نسبت به احاد یزان فهم و آگاهیر؛ میا خیموصوفه قابل اعتماد است  یا راوینکه آیا

 یهایژگیها کتب رجال از ونیا یه؟ افزون بر همیا خیر ث داردیدر امر تحد یخاصّ ا ضعفیو  ییتوانا ایآ

زان وثاقت افراد دخالت یت و درک میشناخت شخصکند که ممکن است در یت میحکاراویان  از یّخاص

  که ما آنها را به ترتیب ذکر می کنیم: داشته باشد

 ؛یقابل اعتماد بودن راو الف(

ث واقع  یاست که در سند احاد یا عدم وثاقت رجالین وثاقت یین کتب رجال تعین هدف در تدویتریاصل

 است.  «ثقۀ» یهکتب رجال کلم ن لفظ به کار رفته درین رو پرشمارتریاند؛ از اشده

، نسبت به شخصی یک رجالی یان از سوین بینان و اعتماد است. این کلمه فرد مورد اطمیا یلغو یمعنا

 یث برایحد یکه علما یث اوست؛ شروطیرش احادیپذ یت از وجود شروط الزم در فرد مزبور برایحکا

 ل صحت مذهب، ضبط و صداقت. یاز قب یشمارند، شروطیم الزم یک راویرفتن نقل یپذ

ث از نظر فقهاء و ینان در حدیفرد قابل اطم ینان را ندارد ولیت اطمیقابل یدر خود جز معنا «هثق»لفظ 

الم اع «هثق»ر یرا با تعب یوثاقت فرد یک عالم رجالیکه  یرا داراست و هنگام یخاص یهایژگین ویمحدث

ا یها مانند صحت مذهب یژگین ویاز ا یمزبور در اوست. وجود برخ یهایژگیاحراز و یدارد به معنایم

ح یون توضق بدیو توث یشتر فقهاء ضرورت دارد و اطالق کالم رجالیمان، ضبط و صداقت در نظر بیاصطالحا  ا

ه است ک ییهایژگیوی همزبور واجد هم یمزبور از نگاه رجال یرساند که راوین نکته میاو ما را به ا یاضاف

 و وثوق به قول او الزم است.  یک راویعمل به نقل  یبرا یج فقهیان انظار رایم

ت؛ ق دانسیتوان آن را معادل توثیح به صورت مطلق آمده است که میر صحیتعبراویان  یدر مورد برخ

نقل مصون مانده باشد،  یوب و امراض موجود در فضایاست که از ع یمحدث «حیث صحمحدّ»را منظور از یز

ل ن و قابیز امیر مأمون به صورت مطلق نیا فقدان عدالت. تعبیمانند فساد مذهب، عدم صداقت و  یوبیع

 دهد. ینشان م ینان بودن فرد را به صورت کلیاطم

صداقت   یکه عالم رجال یرا هنگامیاست؛ ز یکاف یرش وثاقت راویپذ یز براین «صدوق» ای «صادق»ر یتعب

ا تمسک یو  «الضبط ۀاصال»با مزبور حاصل شده و  ینان به عدم تعمد کذب راویکند اطمید مییرا تأ یک راوی

 «قصدو»گردد. البته داللت لفظ یمزبور احراز م یوثاقت راو ،ن خصوصیمزبور در ا یبه اطالق کالم رجال

 تر است.یقو یح بر وثاقت راوین توضیبا هم

ال بأس »ر یقت تعبیشود. در حقیمحسوب م «هثق» یف معنایز در ردین نییدر کالم رجال «به بأسال»ر یتعب

در عمل  ینداشته و مانع یچ مشکلیک محدث هین است که او به عنوان یا یبه معنا یک راویدر مورد  «به
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ند کیمورد اعتماد و وثوق بودن فرد را مشخص م «هیمعتمد عل»ر ین طور تعبیات او وجود ندارد. همیبه روا

 توان استفاده کرد. یمذهب را نم ر صحتینگونه تعابیگرچه از ا

ه و در ز توجه شدین «نقل از ضعفاء»مانند  ییهابه ضعف «یابن الغضائر»و  «یرجال نجاش»مانند  یدر کتب

از  یبن کتیده است. در چنیاشاره گرد هم ن ضعفیا، در خصوص ن ضعفیبه ا یق افراد مبتلیصورت توث

ه یا تکافت و بیمؤلف را در ینه براین زمیدر ا یعدم وجود قرائنتوان یم یوبین عیق افراد و عدم ذکر چنیتوث

 استدالل کرد. یبین عیاو بر فقدان چن یهت مؤلف و احاطیّبر خبرو

 1«هقث ثقه»ر به یتعبراویان  یم که او در مورد برخیشوین نکته مواجه میبا ا یرجال نجاش یدر بررس

ن یخ ابن معیاهل سنت مانند تار یان کتب رجالیو در م یو کش یالغضائرر در رجال ابنین تعبیکند. ایم

اهد ها بار شده یز سابقه دارد. در کتاب نجاشیش از آنها نین پییرجال یوالعلل احمد بن حنبل و در گفتارها

توان یه و مع جهات داشتیار مطمئن بودن فرد مزبور از جمیت از بسین تکرار حکایم. ایق هستین شکل از توثیا

 قان کامل منقوالت او را استفاده کرد.از آن ات

 «ۀالعام عند هالثق» ن شکل تازه آن را معنا کرد.ید در اید گردد باییدچار تق یه نحوب «هثق»ر یاما اگر تعب

اثبات وثاقت  ما یر براین تعبیم ایقات آنان را معتبر بدانیدهد و اگر توثیموثق بودن فرد در نزد عامه را نشان م

 نیمزبور نقل از ضعفاء کرده و از ا یشود که راویآورده م یدر موارد «نفسه یف هثق»ر یتعب. 2خواهد کرد

 گردد.یضعف است که البته به عدم وثاقت فرد در نقلش منجر نم یجهت دچار نوع

ح یصح»، «ثیح الحدیصح»، «اتهیروا یمسکون ال»، «تهیروا یف هثق»، «ثهیحد یمأمون ف»، «هثق»مانند  یریتعاب

اللت وارد شده د «ییاحمدبن هالل عبرتا»که در مورد  «هیصالح الروا»ر یتعب یو حت «ثیالحد ینق»، «اتیالحکا

 بر وثاقت فرد در نقل دارد. 

فرد  اتیروا یا بررسیو  یا شناخت شخصیع نظرات اهل فن یبر اساس تجم یر عالم رجالین تعابیدر ا

 کند. یقابل اعتماد در نقل محسوب م یرش و درست و او را فردیث او را قابل پذیاحاد

ت یح است و نینقل صح یق مهم است اجتناب فرد از کذب و تالش او برایروشن است که آنچه در توث

کند گرچه فساد مذهب و یجاد نمیا یرییا فساد مذهب او در اصل حکم به وثاقت او تغین کار و یاو در ا

ا یر و گیات دیبا روا ین راویکمتر شده و در صورت تعارض ا شود تا اعتماد به اویسوء رفتار فرد موجب م

 یاحتسته و به ریانات او نگرید به بیترد یهدیبا د یخاص و یا رفتارهایت او با مذهب یارتباط مضمون روا

                                                           
 شود.نيز ديده مي ثقة ثقة ثقةمطمئن. در برخي کتب رجالي اهل سنت تعبير  . فرد مطمئِنِ 1

 مارعتفسير شود؛ زيرا او به عنوان  العامه عند الثقةآورده است ممكن است به همان معناي  عمار بن معاويةکه عالمه در مورد پدر  العامه في ثقة. تعبير  2

 ت، ولي روايت چنداني در مياندر کتب روايي اهل سنت روايات زيادي داشته و از سوي رجاليين ايشان نيز توثيق شده اس معاويةابي بن عمارو  الدهني

يش شيعي اشيعيان نداشته و در کتب رجالي ما نيز توثيق نشده است. البته بررسي محتواي روايات او در کتب اهل سنت نشان دهندة تشيع و يا الاقل گر

 اين بوده که او فردي امامي بوده که در ميان روات عامه قرار داشته است. العامه في ثقةاوست و از اين رو احتمال دارد که مراد عالمه از تعبير 
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 رفته نخواهد شد. یپذ

 ،ن است که از حکم در خصوص مذهب فردیا «مطلق»به صورت  «هثق»ر یان با تعبین بیتفاوت مهم ا

 ن مسئله پرداخته نشده است.  ین اظهار نظر به ایاجتناب و در ا

تقل وارد شده و به صورت مس «هثق»ز همواره پس از وصف ین «االمر یالمتثبت ف» یبه معنا «ثَبَت» ریتعب

 یرساند که ظاهرا  وثاقت در حدیث را میو تثبت فرد در امر حد یشود و ثابت قدمیده نمیدر کتب رجال د

 ول فرد در منقوالت داشته باشد.شتر از حد معمیت از ضبط و دقت بیتواند حکایدهد و میباالتر را نشان م

 یبل قوله فقیال»مانند  یریثقات تعاب ی)ره( در مورد برخیخ طوسیمتقدم مانند ش یفقها یانات برخیدر ب

 شود تا دریکه موجب م یکند؛ ضعفیم یضعف در راو یت از وجود نوعیشود که حکایده مید «ما انفرد به

 سته شده و حجت محسوب نگردد.ید به آن نگریترد یهدیک مطلب به دیدر نقل  «یتفرّد راو»صورت 

 ؛ثیخاص در تحد یها یيتوانا ب(

ان ان موصوف نشیراو یرا برا یازات خاصیشود امتیان ذکر میراو یکه در کتب رجال برا یصفات یبرخ

ه متن زان اعتماد بیمتن را گوشزد کرده و م یهافرد با ظرافت ییآشنا «عارفٌ باالدب»ا ی «بٌیاد»ر یدهد. تعبیم

را گوشزد  یوز فهم و تعمق راین «فاضل»و  «هیفق»، «عالم»ل یاز قب یفاتیکند. توصیشتر میمنقول توسط او را ب

 افزون در منقوالت او دارد. یکرده و طبعا  اشاره به وجود دقت

اره دارد. اش یراو یآموزش یهبه سابق «السماعمیقد»و  «رالسماعیکث»، «ح السماعیصح»ل یاز قب یریتعاب

دن و یاد دار استیصحت سماع است و بس ،د مناسبیث و استفاده از اساتیدن درست و مطابق اصول تحدیشن

 یراو یزشآموت از سابقه یز حکایکثرت سماع است. قدمت سماع ن ،استفاده کردن یشتریاز محضر بزرگان ب

ات یارو یکه برا یزان اعتباریها ممکن است در مین نوع آگاهین دارد. ایو انس او از گذشته با کلمات معصوم

 هد. برتر را نشان د یهنین به هنگام بروز تفاوت در منقوالت، گزیم اثرگذار بوده و همچنیشویفرد قائل م

خاص مانند احکام و وجود وسعت در  یهنیک زمیبه  یات راویبه محدود نبودن روا «هیالرواواسع»ر یتعب

ت کرده و عالقه و یحکا یمنقوالت راو یاز حجم باال «هیرالروایکث»ر یموضوع منقوالت او اشاره دارد و تعب

داللت دارند.  یدر راو یخاص یهایژگیر به ویدهد. هر دو تعبین خصوص نشان میاو را در ا یتالش و سع

سانده را ر ینیگوناگون علم د یهااو با حوزه یین و آشنایبه معالم مختلف علم معصومر اول توجه فرد یتعب

ر یعبهر دو ت کندیت را گوشزد میاق او به نشر علوم اهل بیو اشت ینیبه علوم د یراو یهر دوم عالقیو تعب

ه ممکن است ب ان دو خبر ثقهیداشته و خصوصا  در هنگام تعارض م یراو یباالتر علم یت از توانمندیحکا

 .    عنوان مرجح به کار گرفته شود

ص یها و تشخبرند که در شناخت سنتیبه کار م ین بزرگیرا در مورد محدث «حافظ»ر یاهل سنت تعب

ر یتعب ر وین تعبیز ایما ن یدارند. در کتب رجال یگاه بلندیث مقبول و مصحّح جایاسناد و طرق و حفظ احاد

فرد  یهژیگاه ویث و اسناد داللت داشته و جایبا احاد یع راویوس ییبر آشنا شود کهیده مید «الحفظحسن»
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زبور م یث راوین وصف افزون بر داللت بر متن احادیرسد ایکند و به نظر مین را مشخص میّان محدثیدر م

ن یت دارد و احراز  چنیفرد مزبور حکا یخاص برا یو اجتماع یگاه علمیجا یو دقت او در اسناد از نوع

حسن  نیست و روشن است که ایت وثاقت و عدالت فرد قابل تصور نیجز با حسن ظاهر و مقبول یگاهیجا

 شود.یص وثاقت و عدالت محسوب میتشخ یبرا ییعقال یاظاهر اماره

با  ن عبارتیگفته شد اما گاه اراویان  فات مربوط به مذهبیدر بخش توص «االمربیقر»عبارت  یمعنا

رفته یحه و پذیبا منقوالت صح یمنقوالت راو یکیگردد که ظاهرا  غرض از آن نزدیهمراه م «ثیالحد یف»د یق

 افت. یعه را دریاو با ش یفکر یکیتوان نزدیاست و از آن م هشد

کرده و صرفا  بر اساس منقوالت  یخوددار یف از اظهار نظر در مورد مذهب راوین توصیدر ا یرجال

 عه نظر داده است.یو منقوالت ش آن با اعتقادات یفرد و هماهنگ

 شود  یده يث فهمیتحد یالزم برا یها تيکه از آنها صالح ياوصاف (ج

آن  یفحوا از یست ولیما  به بحث وثاقت مربوط نین مستقییفات ذکر شده در کتب رجالیتوص یبرخ

راالستعمال یثک ریمانند تعبجه گرفت؛ یتوان نتیث را میدر اعتبار تحد لیدخ یهایژگیو یوجود برخ ای و وثاقت

 ،«)علیه السالم(االمام یمن حوار»، «)علیه السالم(خواص االمام من»مانند  یگریر دین تعابیو همچن «لیوک»

ت ممکن اس یدارند ول یر با آن که استعمال کمترین تعابیا .«ریخ»و  «عهیالش اریمن خ»، «عهیمن خواص الش»

 گردند. یموصوف تلقا عدالت فرد یبر وثاقت  یلیکه دل

امور  یوکالت را تصد یاد شده است. برخی «لیوک»با عنوان  یادیدر کتب رجال از افراد ز؛ وکیل تعبیر

دانند. یم ین نصب را صرفا  مطمئن بودن فرد در تصرفات مالیا یهامام دانسته و الزم یاز سو یو اقتصاد یمال

است که انحراف  یین نگاه وجود وکالید ایست. مؤیدگاه وکالت مستلزم وثاقت فرد در نقل نین دیدر ا

 اند.داشته یاسیو س یاعتقاد

 یارات اوست. ائمه در زندگیاخت یهل و محدودیگاه وکیص درست جاین بحث تشخیدر ا یاساس ینکته

 یخیتار ات و مدارکیگرفتند. در روایر امور بهره میم و تدبیتنظ یبرا یخود از افراد مختلف یو حرکت اجتماع

هده ع از امور امام را بر یک بخشیخورد که هر یل به چشم میو... وک «شاکر» ،ِ«قهرمانه»، «میند»مانند  ینیعناو

 داشتند. 

 افته و رشدیظهور  )علیه السالم(ه و پس از عصر امام صادقیشدت تق یهاست که در دور یل شأنیوک

 اخذ و یهفیبوده و وظ یدار امور مالفقط عهده دهد که وکالء نهینشان م یخیمدارک تار یکرده است. بررس

اند بلکه بر اساس ه خود را داشتهیا به اصطالح ناحیش یر نظر خویز یهرا در حوز یمصرف وجوه شرع

 شد.یمشان اطاعت از امام شمرده یه قائم مقام امام محسوب و اطاعت ایات وارده در آن ناحیروا

 ین شبکه مردم و وکالیکردند. در ایده عمل میچیپ یهشبک کیوکالء مانند  یهقت مجموعیدر حق 

ر نظر شخص امام و در عصر یز در عصر حضور زیک متصل شده و آنان نی هو درج یالن اصلیبه وک یفرع
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 اند. است نواب اربعه قرار داشتهیبت تحت ریغ

اقت لزوم وث یل به روشنیاز وک ین تلقیان مردم و امام بود. ایارتباط م یهل حافظ اسرار امام و واسطیوک

 شد که در صورتیوکالء باعث م یبرا یگاه بلند اجتماعین شأن و جایکند. همیبلکه جاللت او را معلوم م

وکالء  یموجود برا یت اجتماعیرا مقبولید کند؛ زیعه را تهدیش یهجامع یل خطر بزرگیک وکیمنحرف شدن 

بودن امام صورت  یا زندانیبت یغ یهن انحراف در دوریاگر ا داد، خصوصا یم یادیز یرگذاریبه آنان تأث

 در عصر امام «واقفه» یهن امر را در فتنیا یهامام فراهم نبود. نمون یم برایگرفت و امکان دخالت مستقیم

 د. یتوان دیم یبخوب )علیه السالم(رضا

بان ت از زین روایدر رجال خود آورده است. در ا یاست که کش یتیبرگرفته از روا «االمام یحوار»ر یتعب

ر امبیون پیرا به عنوان حوار یدهد و گروهیندا م یامت منادیم که در روز قیشنویم )علیه السالم(امام کاظم

دار یش را نشکسته و بر آن پایداند که عهد خویم ین افراد را کسانیت ایکند. در روایم یو امامان معرف

 یرسبا بر یمان بن داود دچار اشکال است ولیبن سل یق علیت از جهت عدم امکان توثیروا نیماندند. سند ا

توان به وجود دقت یداران بر عهد امامت میائمه و پا یت به عنوان حواریکه در روا یات رجالیو روا یزندگ

ن به نایاطم یادعار افراد واقع در سند یت اعتراف کرده و با توجه به قوت متن و وثاقت سایار در روایبس

جامعه  یعموم ت از جدا شدن فرد از جوّیبر افراد حکا یق عنوان حواریصدور آن از جانب معصوم کرد. تطب

 ش دارد.یعصر خواو با امام هم یو التزام و همراه

 اریعنا بسن میده است و روشن است که ایر گردیتعب «نیاول المقرب»و  «نیاول السابق»نان به یت از ایدر روا

    دهد.  ین بزرگان را نشان میفراتر از وثاقت بوده و عظمت مقام ا

ف یمستدرک به آن پرداخته، تکل یهنهم خاتم یهدر فائد یکه مرحوم محدث نور ،ک نکتهیتوجه به 

به کار  «هثق»ر یست که در خصوص او تعبیک فرد الزم نیکند. در اثبات وثاقت ین را مشخص میر عناویسا

بات اث یدر فقه برا یم؛ حسن ظاهریاست از مجموع قرائن حسن ظاهر او را احراز کن یبلکه کافرفته باشد 

ف ی. توص1میبریمیا عدالت افراد پین اساس به وثاقت یز معموال  بر همیدانسته شده و ما ن یعدالت افراد کاف

ه را کامال  افاد ین حسن ظاهریچن «نیار المسلمیخ»ا ی «عهیّار الشیخمن »ا ی «عهیّخواص الش من»به  یفرد راو

 کند.یم

     یراو یت اجتماعیو شخص یگاه علمیجا. 3

را مشخص  یراو یو اجتماع یگاه علمیدهند جایارائه مراویان  ن در موردییکه رجال یفاتیتوص یبرخ

                                                           
هاي اند. حتي اگر مدحبسياري در کتب رجال دنبال کلمه ثقه هستند و در غير موارد تصريح به وثاقت، راوي را ممدوح و روايتش را حسنه محسوب کرده.  1

يلي تواند دلکنند. روشن است که صرف مدح نمين روايات او را حسن کالصحيح تعبير ميذکر شده در خصوص يک راوي زياد باشد برخي بزرگان اي

 نمايد.براي اعتبار راوي محسوب شود و اين برخورد روايات بسياري را از دائرة اعتبار خارج مي
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اهر الزم ظ توان به حسنیز میر نین تعابیمستدرک نقل شد از هم یهکه از خاتم یاکند. با توجه به نکتهیم

 من نیع»ا ی و «الطائفه وجوه من وجه»تر یر قویا تعابی «نیع»ا ی «وجه»ر یبرد. تعبیاثبات وثاقت فرد پ یبرا
د آبرومن یمحدث یراوک یعه یش یرساند، مگر ممکن است از نظر عالم رجالیمسلما  وثاقت فرد را م «ونهیع

ن ینرش چین پذیباشد. افزون بر ا یدیدر وثاقت او ترد یعه محسوب شود ولیا چشم شیعه یش یا آبروی

 اثبات وثاقت است.  یوجود حسن ظاهر الزم برا یان به معنایعیان شیفرد در م یبرا یگاهیجا

و امثال آن  «نییّمالق خیش» ای «الطائفههیفق»، «اصحابنا خیش» ،«الطائفه خیش» ،«شیخ»فات مانند یتوص یبرخ

و ابراز  ةثق ریکند که به کار گرفتن تعبیافراد ثابت م یرا برا یو اجتماع یعلمت یاز اعتبار و شخص یسطح

و  «رارهز»ث مانند یاز بزرگان حد یاریرسد! در مورد بسیبه نظر مبی فایده ات یمطمئن بودن فرد در نقل روا

رفته نشده به کار گ هثق ریتعب «مونیبن م هثعلب»مانند  یار مورد احترامیبس یهاتیو شخص «م بن هاشمیابراه»

رجال به کار بردن  یاز علما یشان مسلم فرض شده و به قول برخیاز اعتبار در مورد ا ن حدّیا ییاست گو

از  ثقةر یعبت یبجاراویان  لین قبیاز ا یف برخین است که در توصیشان بوده است. همیدون شأن ا هثقر یتعب

 و امثال آن بهره گرفته شده است. «رالقدلیجل»، «هالمنزلعیرف»مانند  یر بلندیتعاب

ت یار حسن ظاهر حکیکنند که ما از آن با تعبیرا ثابت م یرشیفات همان اعتماد و پذیاز توص یااما پاره

ن یاز چن «عن الثقات و رووا عنه یرو»، «اتهیروا یمسکون ال»، «معتمد عند االصحاب»، «یمرض»م؛ یکنیم

 ت دارد.یحکا یاعتماد

دهد. یان اهل سنت خبر میبه فرد در م ین اعتمادیز ظاهرا  از چنیخ نیدر کتاب رجال ش؛  عنهاسند ر یتعب

ان اهل فن بوده و هست، با مراجعه به کتب یار میخ از آن مورد اختالف بسیر که درک مراد شین تعبیا یمعنا

برند یبه کار م یرجال ر را در موردین تعبین اهل سنت اییّن و رجالیّشود. محدثیاهل سنت مشخص م یرجال

رار سند ق یهده و در سلسلیث برگزیدرج در سند حد یث آنان را برایک حدین یان ناقلیث از میکه اهل حد

 دهند.یم

ن مطلب یخ ایث به فرد مزبور و اعتبار او دارد. ظاهرا  شیت از اعتماد اهل حدینش و درج حکاین گزیا 

راویان  لین قبیث اهل سنت نظر داشته و ایکه به احاد یاز مصادر خود اخذ کرده است؛ مصدر یکیرا از 

 ت اهل سنت را مشخص نموده است.یمورد عنا

  یف کتب راویتوص .4

 و یشود که در شناخت خود راویده میدراویان  یهادر خصوص نوشته یحاتیدر کتب رجال گاه توض

 یریعابو ت «هعنه جماع یروی»ا ی «عنه جماعات یروی»مانند  یریمؤثر است. تعابش یهازان اعتبار او و نوشتهیم

 از یاریبس یهدر ترجم «هدیج هکتبه حسن»و  «کتابه ممدوح» نیو همچن «هیمعوّل عل»ا ی «کتابه معتمد»مانند 

ه ست کین یدر حد یشود ولیمدح از خود فرد هم محسوب م یر به نوعیر اخیشود. دو تعبیافت میراویان 
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 افت. یبتوان از آن وثاقت فرد را در

نقل  نه اعتماد براو ویک فرد قریبوده نقل متعدد از  یعمل یهاستفاد یت براینکه نقل روایبا توجه به ا

 «جماعات»ا ی «هعنه جماع یروی»فرد مزبور دارد. عبارت  یت عمومیت از مقبولیاز او حکا یادیز یهعد

ات ید رواییو تأ یبا توجه به بررس ین امکان وجود دارد که کتابیدهد. البته ایرا نشان م ین اعتماد عمومیچن

رسد ینظر م نداشته است. به یت اعتبار مصنف نقشین مقبولیافته و در ایت یبزرگان مقبول یبرخ یآن از سو

، باعث ید احتمالییو تأ ین بررسیو امثال او و عدم تعرض او به ا ینجاش یان عبارت مزبور از سویصرف ب

 .  1ت داردیز حکاین عبارت از مورد اعتماد بودن خود فرد نین احتمال شده و ظاهرا  ایف ایتضع
ه د کیافزاین نکته را میشان ایپس از ذکر مذهب ا یر امامیغ یخ در کتاب فهرست در مورد چند راویش

استدراک است تا مخاطب  یان نوعین بیخ از ایرسد غرض شیم ن افراد مورد اعتماد است. به نظریکتاب ا

اند. رفتهیذآنان را پ ییعه  منقوالت کتاب روایش ین افراد از جهت نقل قابل اعتماد بوده و فقهایمتوجه باشد که ا

 ق هستند.یگر قابل توثیه بر قرائن دین افراد با تکیا یهمهالبته 

 «لیتفضال افعل»ها از تیشخص یف برخی. در توصفات کارساز استیک نکته در توصیان توجه به یدر پا

 «اوجه»ا ی «قاوث»شود یده و مثال  گفته میسه گردیمقا یگریت دیبا شخص یاستفاده شده و فرد مزبور از جهت

 .«اصدق من فالن»ا ی

ن ی. ا2«ابوه اوثق منه»م که یشنویم یالغضائرابناز زبان  «یحمزه بطائنیبن اب یحسن بن عل» هدر ترجم

ن یوثاقت ا یعااد یگفته به معنا یالغضائررا آنچه ابنیبودن پدر و پسر فوق نخواهد بود؛ ز «ثقه»ل بر یان دلیب

 داند. یتر منانیست و صرفا  پدر را از پسر قابل اطمین یپدر و پسر واقف

ر و دروغگوت یکیکه  ین معنیتواند صادق باشد به ایز میدر مورد دو دروغگو ن یحت یانین بین چنیا

که  ییر جارسد دیستند. اما به نظر مینان نیقابل اطم یا فردیک ثقه یچیه یتر است ولنانیطمقابل ا یگرید

از  یظّهر دو ح «هیمفضّل عل»و  «مفضّل»ن مسئله دارد که یت از ایر حکاین تعبیدر کار نباشد ظاهر ا یانهیقر

                                                           
مولى بني  عبد اهلل بن سنان بن طريف ه است.اي است که در متن گرفته شددر ذيل عنوان عبداهلل بن سنان نجاشي تعبيري دارد که مؤيد نتيجه.  1

هاشم يقال مولى بني أبي طالب و يقال مولى بني العباس. کان خازنا للمنصور و المهدي و الهادي و الرشيد کوفي ثقة من أصحابنا جليل ال 

الذي  و ليس بثبت. له کتاب الصالة ء روى عن أبي عبد اهلل عليه السالم و قيل: روى عن أبي الحسن موسى عليه السالميطعن عليه في شي

 هيعرف بعمل يوم و ليلة و کتاب الصالة الكبير و کتاب في سائر األبواب من الحالل و الحرام. روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا لعظم

 ... في الطائفة و ثقته و جاللته

مزة لعنه اهلل أصل الوقف و أشد الخلق عداوة للولي من بعد أبي إبراهيم علي بن أبي ح الغضائري در مورد پدر تعبيرات بسيار تندي داردابن.  2

از اين رو اين احتمال وجود دارد که تعبير ابوه اوثق منه نوعي طعنه و طنز بوده و تأکيد بر دروغگويي و غيرقابل اطمينان بودن  عليهما السالم

اند اوثق من ابيه و اصلح در حالي که محمد بن جمهور جمهور نيز گفته حمزه داشته باشد. در مورد حسن بن محمد بنحسن بن علي بن ابي

 به ضعيف توصيف شده است. 
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 ل دارند.یماده تفض

 

 پرسش و پژوهش

 چه قرائني در تشخيص مذهب راویان به کار گرفته مي شود، نام برده و توضيح دهيد.  (9

 چه تعابيری بر امامي بودن و نيز عامي بودن یا راوی داللت دارد؟ چند مورد را نام ببرید.  (2

 راه اثبات قابل اعتماد بودن راوی را با یکر دو متال بيان دارید.  (3

 ه هایي از آن بيان کنيد.را به راوی مي بخشند، نمون چگونه برخي از الفاظ، امتياز خاصي (4

ضيح  (5 صيت اجتماعي یا راوی تاثيری بر اعتبار و وثاقت او دارد؟ تو شخ آیا جایگاه علمي و 

 دهيد. 
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 (3بررسی حال راویان از جهت توثیق و تضعیف )( نهمدرس 

 

 

 اهداف درس: 
 این است که دانش پژوه:  نهمهدف از ارائه مطالب درس 

 با توثیقات جمعی به عنوان یکی از روش های احراز وثاقت آشنا گردد.  (1

با اصحاب اجماع به عنوان یکی از کاربردی ترین اصطالحات در اعتماد بخشی به برخی  (2

 از راویان آشنا گردد. 
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 گر احراز وثاقتید یها روش

 

  يقات جمعيتوث الف(

ت ث و ثبیان حدیت راویث نضج گرفت. توجه به وضعیعلم حد ییهمراه با شکوفاعلم رجال در دل و 

ک از ین به اظهار نظر در خصوص هر ین آغاز شد و بزرگان دیائمه معصوم یهو ضبط احوال آنان از دور

 یفات جامع شدند و از سویساز تألنهیک سو زمیمختصر و محدود از  یهاث پرداختند. نوشتهیان حدیراو

 یهاتهع نوشیادها رفتند. آنچه امروزه از تراث گذشته در دست ماست حاصل تجمیگر با رواج کتب جامع از ید

 یحاتیوضقات و تینهمه، توثیباشد که ایه میصاحبان اصول اول یقیتحق یهاافزوده ین صدر اول و برخییرجال

 مانده است. یجاث بیان حدیت راویروشن شدن وضع یبرا ینیاست که از خبرگان و بزرگان د

ق یاز تحق یشکل متفاوت یهیشود که عمدتا  بر پایقات پرداخته میگر از توثید ین قسمت به نوعیاما در ا

 ینبوده و نوع یخاص یمانده از بزرگان سلف در خصوص راو یقات بر جاین توثیحاصل شده است. ا

برد.  یپراویان  از یتوان به وثاقت جمعیآن م یدهد که در پرتویعام را به دست م یقیو توث یکل یهقاعد

در  یکل یث به قواعدیا رفتار بزرگان حدین است که با استظهار از کالم یبر ا یقات عامه سعیدر بحث توث

 گردند. ین و مشخص میق قاعده معیکه افراد مشمول آن هنگام تطب یم؛ قواعدیابیق دست یتوث
  هرجال نوادر الحکم .7

ف یتأل «نوادرالحکمه»ت داشت کتاب یّت و مرجعیّکه جامع یاز کتب یکیکتب اربعه  یریگش از شکلیپ

توثیقات جمعی 

رجال نوادر الحکمه

روی عن ثقات و رووا عنه

اصحاب اجماع

رجال کامل الزیارات 

رجال تفسیر قمی 

توثیقات شیخ مفید 
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 رفت.یث به شمار میون قم محسوب و از بزرگان حدیبن عمران بود که از اشعر ییحیمحمد بن احمد بن 

. 1اندردهکات مرسل از او انتقاد یه بر روایدر خصوص نقل از ضعفاء و تک یثقه دانسته ول یفردرا ن او ییّرجال

ود قرار گرفته ب یادیه زعاز مردم مورد توجه و مراجیکتاب مزبور به جهت اشتمال بر مطالب متنوع و مورد ن

 یرفت برایبه شمار م یمورد اعتماد یشهر قم و رجال یکه استاد بزرگ علما «دیمحمد بن حسن بن ول»و 

محمد بن »عتبر ر میات غیبور پرداخته و نقلکتاب مز یو حجت از الحجت به بررس معتبر از غیر معتبرک یتفک

 ن ساخت. یرا مع «ییحیاحمد بن 

د ییرد تأده بود موین قم گردیخ صدوق که خود سرآمد محدثیش یعنید ین نظر بعدا  توسط شاگرد ابن ولیا

ن یس ااسابه کار آمد. بر راویان  قیک اصل و قاعده در توثیبه عنوان  یق رجالین تحقیج ایو نتا 2قرار گرفته

بر عبارت  یرفته شد. مروریپذ یر قابل اعتماد و مابقیاز دوازده نفر غ ییحیات محمد بن احمد بن یق نقلیتحق

ن سخن را گفته و اظهار نظر او بر یدهد که او بر اساس دقت در اسناد اینشان م ید بخوبیمنقول از ابن ول

 ا ضعفیات او که دچار ارسال ین اظهار نظر به نقلیرا او در ایست؛ زیات او نیروا یتأمل در محتوا یهیپا

 کند.ینم یاث مزبور اشارهیاحاد ییعنه هستند توجه داشته و به مسائل محتوایمرو

اما در  رفته و مقبول استیبا توجه به نظر خبرگان بزرگ رجال پذ ییحیخ محمد بن احمد بن یاعتبار مشا

 د به چند نکته توجه کرد: یق عام باین توثیا هن دامنیا

کند که قاعده مزبور صرفا  در مورد کتاب نوادرالحکمه نبوده و یمشخص م ی. دقت در عبارت نجاش1

 ت. سیق نینه دقین زمیدر ا یالغضائرر ابنیشود و تعبیم ییحیمنقوالت محمد بن احمد بن  یهشامل هم

ار در نقل ق شدگان نه فقط اعتبیبرد که توث یته پن نکیتوان به اینه مین زمیدر ا یخ طوسیان شی. از ب2

خاص او  تیو حساس ید قمیبا مشرب ابن ول ییستند. آشنایز نیط و غلو نیچگونه تخلیدارند بلکه دچار ه

حمد و جعفر بن م یالهمدان ی، محمد بن علیاریمانند س ین توجه به ذکر رواتینسبت به مسئله غلو و همچن

ن متهم ییان قمیاستثناء کرده ،و در م ییحیخ محمد بن احمد بن یان مشایکه او از م یان کسانیبن مالک در م

ق یتوث ک سو بر اعتبارین نکته از یکند. اید مییق مزبور را تأیت در تحقین حساسیاند، وجود ابه غلو بوده

 برد.یر سؤال مید نسبت به استثناء شدگان زیگر اعتبار جرح ابن ولید یشدگان افزوده و از سو

رش یعدم وجود شروط پذ ید به معنایابن ول یاز سو ییحیاز اسناد محمد بن احمد بن  ی. رد برخ3

 شوند. مثال  یبه اتصال سند مربوط م یو برخ یات راویبه خصوص ین شروط برخیت در آن است. ایروا

                                                           
عن طأبو جعفر کان ثقة في الحديث. إال أن أصحابنا قالوا: کان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل و ال يبالي عمن أخذ و ما عليه في نفسه م.  1

 349نجاشي؛ ص رجال ء ...في شي

ام ع نظر ابن وليد از سوي رجاليين بزرگ بعدي يعني ايوب بن نوح بن دراج، ابن الغضائري، نجاشي و شيخ طوسي مورد پذيرش قرار گرفت و مقبوليت.  2

 ن رجالينيافت.  نگاه کنيد به رجال ابن الغضائري ذيل عناوين محمد بن موسي بن عيسي السمان و محمد بن احمد الجاموراني و چند عنوان ديگر و همچ

  429طوسي؛ص و فهرست 349نجاشي؛ ص
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ه ب یا از راویامده یت نیها نام مأخذ رواکه در آن یمنقطع بوده و منقوالت یات او از وهب بن منبه همگینقل

ت از د ممکن اسیبن عب یسین منقوالت از محمد بن عیر شده دچار ارسال هستند. همچنیبعض اصحابنا تعب

ر ونس بن عبدالرحمن دید، یات پس از ابن عبین نقلیاز ا یارین جهت مورد خدشه قرار گرفته که در بسیا

ارد. ونس امکان ندیاو از  هاست که نقل بدون واسط یاگونهد به یابن عب یهد طبقیسند آمده و از نظر ابن ول

ز ت به هنگام نقل او اید را جرح نکرده بلکه اتصال سند روایبن عب یسید، محمد بن عیولقت ابنیدر حق

 رد.یپذیونس بن عبدالرحمن را نمی

افت؟ یه را خ صاحب نوادرالحکمیتوان مشاین قاعده چگونه ممکن است و چگونه میاما استفاده از ا

اما در اند خ فراهم کردهین مشایاز ا یدر کتاب اصول علم رجال فهرست ین مانند مسلم داوریمؤلف یبرخ

و با انتخاب  یرا در صفحه اسناد/راو خ صاحب نوادر الحکمهیتوان مجموعه مشایم «النورهیدرا» یهبرنام

احب نوادر ت صیعه روایالشکه در کتب اربعه و وسائل یخیافت، البته فقط مشای یبه راحت  «عنه یرو»نه یگز

 یاتیوار یهتوان از برنامه نورااللفاظ کمک گرفت و همیخ مین مشایل ایتکم یشان ذکر شده باشد. برایاز ا

را خ صاحب نوادر یمشا یهوارد شده، گرد آورد و سپس هم ییحیرا که در آنها نام محمد بن احمد بن 

 مشخص کرد.
 ؛عن الثقات و رووا عنه  يرو .5

ار از او وارد یر و پس از مدح بسیاست که در خصوص جعفر بن بش «یرجال نجاش»از ر فوق برگرفته یتعب

ت یلرش کیر دارد و در صورت پذیخ جعفر بن بشیذ و مشای. عبارت فوق داللت بر وثاقت تالم1شده است

مون یل بن میر در مورد محمد بن اسماعین تعبیا خ او را اثبات کرد. مشابهیتوان وثاقت و مشاین سخن میا

 شود. یده مید 3یبن حسن طاطر یدر خصوص عل ییهاو با تفاوت2یزعفران

م آن یان شاگردان و تعظیر ثقه در میوجود افراد غ یاند؛ نفداللت کالم فوق بر حصر را انکار کرده یبرخ

ز مطرح نشده و وجود یدر مورد امامان معصوم ن یاست که حت یقت مدحیه در حقین ناحیدو بزرگوار از ا

ر یر بن بشخ جعفیان مشایر ثقه در میحضور افراد غ یشود. نفیان از ائمه مسلم پنداشته میان راوین در میابکذّ

اء هستند که مسلما  از ضعف یشان افرادیخ ایان مشایرا در میز با واقع ناسازگار است؛ زیل نیو محمد بن اسماع

                                                           
و  اجعفر بن بشير أبو محمد البجلي الوشاء من زهاد أصحابنا و عبادهم و نساکهم و کان ثقة و له مسجد بالكوفة باق في بجيلة إلى اليوم و أن.  1

ان مات جعفر رحمه اهلل باألبواء سنة ثمان و مائتين ککثير من أصحابنا إذا وردنا الكوفة نصلي فيه مع المساجد التي يرغب في الصالة فيها و 

 119ص أبو العباس بن نوح يقول: کان يلقب فقحة العلم روى عن الثقات و رووا عنه. له کتاب المشيخة مثل کتاب الحسن بن محبوب

 ه کتاب نوادرل أصحاب أبي عبد اهلل عليه السالم.محمد بن إسماعيل بن ميمون الزعفراني أبو عبد اهلل ثقة عين روى عن الثقات و رووا عنه و لقي .  2

 345ص

 هعلي بن الحسن الطاطري الكوفي کان واقفيا شديد العناد في مذهبه صعب العصبية على من خالفه من اإلمامية. و له کتب کثيرة في نصرة مذهب.  3

 272فهرست شيخ؛ ص ا.و له کتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم فألجل ذلک ذکرناه
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د و یان اساتیکثرت و غلبه افراد ثقه در م ید به معنایرا با ین اساس کالم نجاشیشوند. بر ایمحسوب م

 ن دو بزرگوار دانست.یشاگردان ا

 یعیبط یکردن آن از فائده است. کثرت نقل فرد ثقه از ثقات امر یخال یر از سخن نجاشین تفسیاما ا

ر توجه یدر مورد جعفر بن بش یعبارت نجاش یههم د. اگر بهیآیافزون بر وثاقت به شمار نم یلتیاست و فض

فر از جع یار نجاشید بسیگردد. پس از تمجیروشن م یت او در نگاه نجاشیقدس یشود عظمت شأن و حت

 باشد.  یاساده ین معنایر چنین تعبید مراد او از ایر نبایبن بش

ز به ین 1«لیمحمد بن اسماع»و  «ریجعفر بن بش»خ یق مشایدر توث یدست برداشتن از ظاهر عبارت نجاش

ن افراد ممکن است از نظر آن دو بزرگوار ثقه یرا ایست؛ زیح نیضعاف صح یشان از برخینقل ای بهانه 

دأب  نیم و ثبوت ایابیین دو عالم در نقل از افراد مطمئن را در میدأب ا یقت از کالم نجاشیاند. در حقبوده

ر ن دأب همان است که دیندارد. ا یر ثقه هستند منافاتیو از نظر ما غ شان ثقهیکه از نظر ا یبا نقل از کسان

شتر یاز آن ب یبعد یهاو در بحث 2دهیهم ادعاء گرد یو بزنط ییحیر و صفوان بن یعم یمورد محمد بن اب

 گفتگو خواهد شد.

 دوره که عصرن ین احتمال وجود دارد که در این سه بزرگوار ایر و ایعصر بودن ابن بشبا توجه به هم

و رفع اختالفات  3اخبار ین معانیین تبیات موجود در کتب اصول و همچنیع روایه و تجمین جوامع اولیتدو

ث ائمه به یات ضعاف را کنار گذارده و مجموعه احادیاند تا روان بزرگان تالش کردهیز هست ایث نیاحاد

نن و ات سیدر روا یرفته شود حتیرگان پذن بزیدر ا ین دأبیف مبرأ کنند. اگر وجود چنیاز طرق ضع ینوع

 شان را موثق محسوب کرد.یخ اید مشایز بایمناقب ن

ود نداشته وج یر قابل اعتمادیمسلم الضعف و غ یچ فردیدهد که هیر نشان میخ جعفر بن بشیمشا یبررس

ز ین یدر کالم نجاش «رووا عنه»ر یندارد. تعب یلیخ او دلیدر مورد مشا یرش نظر نجاشین رو عدم پذیو از ا

ن یا یاند و نجاشگران و موجب اتصال سند بودهید یاست که واسطه نقل کتب او برا یظاهرا  ناظر به روات

 داند.یها را ثقه و مورد اعتماد مواسطه

 «ریجعفر بن بش»خ یدر خصوص وثاقت مشا یان نجاشیصرفنظر کردن از ظاهر ب یبرا یلیدر مجموع دل

. متفاوت است «یبن حسن طاطر یعل»ت در مورد یرسد. اما وضعیبه نظر نم «یل زعفرانیمحمد بن اسماع»و 

                                                           
 ده است.ردي. در کتب اربعه از زعفراني نقل چنداني نشده و صرفاً تعدادي از روايات حماد بن عيسي از طريق علي بن حسن بن علي بن فضال از او نقل گ 1

ال  من الثقات الذين عرفوا بأنهمت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى و أحمد بن محمد بن أبي نصر، و غيرهم سوّ.  2

ظاهراً تعبير شيخ ناظر به افرادي مانند جعفر بن بشير است که مقيد به نقل از ثقات   154؛ صعدة االصول  يروون و ال يرسلون إال عمن يوثق به

 اند. بوده

حضرت رضا و عصر حكومت مأمون، سؤاالتي که در  مرحلة نقل . با نشر وسيع اخبار در دوره صادقين و با بروز امكان استفاده بيشتر از ائمه در دوره  3

 االخبار متعلق به اين دوره هستند.اند. روايات کتبي مانند معانيپرسيده شده )عليه السالم(شود در عصر رضاپديدار مي
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ان و شیکه به ا یدر فقه دارد که مطالب آن را از رجال یکتاب «یطاطر»ح شده است که یخ تصریدر کالم ش

 اتش اعتماد دارد نقل کرده است. یروا

 ا ازیم. اما آیبه رجال موجود در کتابش مواجه هست یخ در مورد اعتماد طاطرین سخن ما با کالم شیدر ا

صرفا  توجه  یخ طوسیان شین بیا از ایافت؟ یدست  یخ طاطریعام نسبت به مشا یقیتوان به توثین سخن میا

 ات و رجال مورد اعتماد قابل استفاده است. یه بر روایدر تک یطاطر یکل

نکته  نیص ایرا تشخیکند؛ زیباز مشکل را حل نم ق عام معتبر از کالم فوقیتوث یهاستفاد یاما ادعا

ن از یه ناقلنکیا ایکند  ییق مزبور کارگشایاست تا توث یات منقول از کتاب طاطریمعموال  دشوار است که روا

ص یشخن تیق فوق وجود ندارد. ایاند و امکان تمسک به توثت را برگرفتهیاو روا یر کتاب فقهیاز غ یطاطر

را  یدر صدر سند نام طاطر یخ گاهیرا شیب ممکن است؛ زیدر تهذ یخ طوسیمنقوالت ش یصرفا  در برخ

ق یامکان تمسک به توث ین صورتیاست، در چن یخ از کتاب طاطرینقل ش یهدهندن نشانیکند که ایذکر م

که  یاتیروا یرا در تمامیکند؛ زیرا دوا نم یق دردین توثیز این صورت نیدر ا یشود. اما حتیمزبور فراهم م

 یرق اثین توثیقابل اثبات است و ا یگریاز طرق د یخ طاطرین شروط هستند وثاقت مشایا یهحائز هم

 ندارد.

 در «الثقات عنه یرو»شود که اگر چه عبارت یز نام برده مین بحث از سه نفر از بزرگان نیل ایدر ذ

احمد »ده است؛ یشان مطرح گردیخصوص ان ادعاء در یهم یبه جهت وجود قرائن یموردشان وارد نشده ول

 .«الفضّ یبن»و  «ینجاش»، «یسیبن محمد بن ع

ت. ش بوده اسین در عصر خوییّقم یو علم ی، اجتماعیاسیس سیرئ «یاالشعر یسیاحمد بن محمد بن ع»

هور ن مشیمحدث یر بوده که برخیگسخت یث به حدّیگونه استدالل شده که او در امر حد نیدر خصوص او ا

ر ب او داعتقاد و دأ یهن امر نشاندهندیرا از شهر قم بخاطر نقل از ضعفاء اخراج کرده است که ا یمانند برق

 وثاقت آن فرد در نزد احمد بن محمد است. یهنشان یعدم نقل از ضعفاء است. پس نقل او از کس

موجب اخراج او از قم شده ب شمرده شده و یع یرا آنچه بر برقیز ؛رفتیتوان پذین استدالل را نمیاما ا

ن یدر ا یبر برق یسیاحمد بن محمد بن ع یریشان. سخت گیکثرت نقل او از ضعفاء است نه صرف نقل از ا

اویان ر ر اجالءیز همانند سایب دانستن اکثار نقل از ضعفاء است و مسلما  احمد بن محمد نینه نشانگر عیزم

ر اجالء رفتار شده و ثقه محسوب یخ سایز همانند مشایخ او نیکرده و با مشا یاز اکثار نقل از ضعفاء خوددار

 شوند.یم

از  یر اصحاب از برخینه عدم سماع او و سایبه قر یتوان ثقه دانست؟ برخیرا م یخ نجاشیا مشایاما آ
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 یاز اظهار تعجب او از نقل برخهمچنین و  2شانیاز ا یم او از برخین عدم نقل مستقیو همچن 1فیافراد ضع

از  ن رو نقل اوینقل از ضعفاء نکرده و از ا یاند که او به طور کلدهیجه رسین نتیبه ا 3فیضع یان از فردبزرگ

 اماره بر وثاقت آن فرد است.  یکس

او را استاد خود قرار  یعنی یرا اوال  سماع از کسیرا ندارند؛ ز یین ادعاین منقوالت توان اثبات چنیاما ا

را اکثار در نقل یندارد؛ ز یت چندانیف خاصیات از فرد ضعیو آموختن روا یدادن و روشن است که شاگرد

ست. یز قابل اعتماد و  استناد نیت منقوالت او،کالمش در عمل نیب محسوب شده و به علت عدم حجیاز او ع

ه در چهمانند آن یاثبات شود اجتناب تام او در عدم نقل از ضعفاء است، اجتناب ید در مور د نجاشیاما آنچه با

 ر و صفوان ثابت شده است.یعم یخصوص ابن اب

آنکه ظاهرا   یکیاظهار تعجب او در نقل دو تن از بزرگان از جعفر بن محمد بن مالک به دو جهت است؛  

آنکه  گریاند و دقت اکثار در نقل از او داشتهیکتاب او شده و در حق ین فرد و راویا یهان دو، ناقل نوشتهیا

کند که چرا از یف دانسته و از آن دو عالم با فراست اظهار تعجب میار ضعیو بس «اعوضّ»را  ین راویاو ا

قل از دأب بر اجتناب از ن یجه گرفت که نجاشیتوان نتینم یانین بیاند. از چنث کردهینقل حد ین فردیچن

 در حدّ کم و محدود داشته است.   یضعفاء حت

ث ضعف شمرده شده اکثار در نقل یکه آنچه در نزد اهل حدز اشاره کرد ین نکته نید به ایدر آخر با

ار از کند تا اکثیاز محمد بن عبداهلل بن محمد با واسطه نقل م ین رو نجاشیبالواسطه از ضعفاء است و از ا

مزبور در اواخر عمر دچار ضعف شده و ممکن است  ین راوینباشد. افزون بر ا یبیع ینجاش یز برایاو ن

 او، که متعلق به دوران یمین جهت باشد که از منقوالت قدیتر از ایمیها و افراد قدبر واسطه یه نجاشیتک

 رد.یصحت و سالمت اوست، بهره بگ

ما رووا خذوا ب»ت یه بر روایتک یکی :ان ذکر شده استیشان دو بیخ ایو وثاقت مشا «الفضّیبن»در مورد 

با توجه به سخن  «البن فضّ  یبن حسن بن عل یعل»خ یوثاقت مشا یادعا یگریدارد و د 4«و ذروا ما رأوا

  .5«فيعن ضع یقلّ ما رو»در مورد او که  «ینجاش»

                                                           
 مه اسحاق بن حسن بن بكران ترج176ترجمه احمد بن محمد بن عبيداهلل و رقم   192زيد و رقم ترجمه عبيداهلل بن ابي 817. رقم  1

 ترجمه محمد بن عبداهلل بن محمد بن عبيداهلل 1259. رقم  2

 ترجمه جعفر بن محمد بن مالک 313. رقم  3

ن ع قال أبو الحسين بن تمام حدثني عبد اهلل الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح رضي اهلل عنه قال سئل الشيخ يعني أبا القاسم رضي اهلل عنه.  4

ن بابن أبي العزاقر بعد ما ذم و خرجت فيه اللعنة فقيل له فكيف نعمل بكتبه و بيوتنا منها مالء فقال أقول فيها ما قاله أبو محمد الحسن  کتب

طوسي؛  غيبت    علي ص و قد سئل عن کتب بني فضال فقالوا کيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها مالء. فقال ص خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا

 367ص

 257. رجال نجاشي؛ ص 5



  ................................................................................. / رجال777

قادات ان منقوالت و اعتیک میت مورد استناد صرف تفکیرا در روایز ؛قاصرند یان از اثبات مدعیاما هر دو ب

د و از رید کرد جواب گیشان چه بایار ایات بسین پرسش که با روایمورد نظر است تا ا ین خاندان فطحیا

توان ینم خ اویع مشایر و صفوان و وثاقت جمیعم یمزبور با امثال ابن اب یسطح بودن راوز همین یکالم نجاش

ار کم از یاند بلکه بسست که صرفا  از اکثار از ضعفاء احتراز داشتهیر اجالء نیسا او در حدّ یجه گرفت. آرینت

محسوب  یاز قرائن ین رو نه فقط اکثار او اماره وثاقت است بلکه صرف نقل او از کسیاز ا کند؛یضعفاء نقل م

 کند. یم عنه کمکیر قرائن به اثبات وثاقت مرویشود که در کنار سایم
 اصحاب اجماع .3 

ن یتراز آن پردامنه یاز اصحاب ائمه وارد شده که برخ یدر خصوص جمع یعبارات یدر کتاب رجال کش

 اند. قات عامه استنباط کردهیتوث

أبی عبد  و )علیه السالم(اجتمعت العصابۀ على تصدیق هؤالء األولین من أصحاب أبی جعفر » قال الکشی:

و انقادوا لهم بالفقه فقالوا أفقه األولین ستۀ: زرارة و معروف بن خربوذ و برید و أبو بصیر  )علیه السالم(اهلل 

األسدی و الفضیل بن یسار و محمد بن مسلم الطائفی قالوا و أفقه الستۀ زرارة و قال بعضهم مکان أبی بصیر 

  1«األسدی أبو بصیر المرادی و هو لیث بن البختری

یح ما یصح من هؤالء و تصدیقهم لما یقولون و أقروا لهم بالفقه من دون أجمعت العصابۀ على تصح» 

نفر: جمیل بن دراج و عبد اهلل بن مسکان و عبد اهلل بن بکیر و  هلستۀ الذین عددناهم و سمیناهم ستأولئک ا

ن: أن وحماد بن عیسى و حماد بن عثمان و أبان بن عثمان قالوا و زعم أبو إسحاق الفقیه یعنی ثعلبۀ بن میم

  2.«)علیه السالم(أفقه هؤالء جمیل بن دراج و هم أحداث أصحاب أبی عبد اهلل 

أجمع أصحابنا على تصحیح ما یصح عن هؤالء و تصدیقهم و أقروا لهم بالفقه و العلم: و هم ستۀ نفر » 

منهم یونس بن عبد الرحمن و  )علیه السالم(آخر دون الستۀ نفر الذین ذکرناهم فی أصحاب أبی عبد اهلل 

صفوان بن یحیى بیاع السابری و محمد بن أبی عمیر و عبد اهلل بن المغیرة و الحسن بن محبوب و أحمد بن 

محمد بن أبی نصر و قال بعضهم: مکان الحسن بن محبوب: الحسن بن علی بن فضال و فضالۀ بن أیوب و 

  3.«ه هؤالء یونس بن عبد الرحمن و صفوان بن یحیىقال بعضهم: مکان ابن فضال: عثمان بن عیسى و أفق

ه و یعه آنان را فقیش یبرد که علماینام م یاز سه دسته شش نفره از اصحاب ائمه به عنوان کسان یکش

حاب ق عام اصیاز آن توث یبه کار برده که برخ یر خاصیاند. در مورد دسته دوم و سوم او تعبصادق دانسته

 اند.اجماع استنباط کرده

ه از عه آنچه را کیش یعلما  «صح عنهمیح ما یتصح یعل ۀجمع العصاباَ» شان گفته است کهیاو در مورد ا 

                                                           
 .236. رجال کشي، ص  1

 .375. رجال کشي، ص  2

 .551. رجال کشي، ص  3
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 ن گونه برداشتین کالم ایاز بزرگان از ا یکنند. برخیح محسوب میح نقل شده صحیشان به طور صحیا

اء و ن فقهین ایکه ما ب یافراد یعنیسند  یشان باقیدهد که از نظر این برخورد علماء نشان میاند که اکرده

دسته  ن سهین رو هرگاه در سند با نام ایا به اصطالح ثقه هستند. از ایاند، قابل اعتماد و ن واقعیائمه معصوم

نداشته  ن سه دسته هستندیت از معصوم به اینقل روا یهکه واسط یبه اثبات وثاقت افراد یازیم نیروبرو شو

 م.ین سه گروه را به اثبات برسانیاز ا نید وثاقت ناقلیو فقط با

ر ن هجده نفیاست که به دقت و فقاهت ا یعه اعتقاد خاصیش یکرد علماین رویرسد علت ایبه نظر م 

از  ق نقل کالمیت نقل کنند حتما  در طریرا به عنوان روا یدانند که اگر کالمیم یداشته و شأن آنان را در حدّ

 اند.افراد مطمئن نقل سخن معصوم نکردهمعصوم دقت داشته و بجز از 

 در خور تأمل و نقد است: یاز جهات مختلف ین برداشت از کالم مرحوم کشیاما ا

دهد یشان من ینبوده و قرائن آت یکاف یبرداشت ارائه شده از کالم کش یبرا یل کافیرسد دلی. به نظر م1

م ق عایدر توث یبحث اصحاب اجماع داللت نداشته باشد الاقل ظهور یکه اگر ظاهر کالم او بر خالف مدعا

 مورد ادعاء ندارد.

ر است یز قابل تفسین یگرید یهابه گونه «صح عنهمیح ما یتصح یعل ۀاجمعت العصاب»عبارت  (الف   

 ست. یگفته نشیپ یکمتر از معنا ین معانیکه احتمال مراد بودن ا

شان نقل یز اقابل اعتماد ا یکه به شکل یرا به مطلب «صح عنهمیما »ر یتعب یر قبلیدر تفس احتمال اول:     

 یاهین بزرگان نقل شده بر چه پایح دانستن آنچه از ایا صحیح یعه در تصحیش یم. اما نظر علمایشده معنا کرد

 یوااز محت ان ویاصحاب از راو ین سه دسته از فقهایا به خاطر اعتماد به فقاهت و شناخت ایاستوار است؟ آ

اد به جهت ن افریل آنکه طرق ایا صرفا  به دلیات فقهاء شکل گرفته است و ین باور و اعتقاد به روایث ایاحاد

ت ح دانسته شده است. به عباریز صحیشان نیات ایرش بوده روایخ مورد پذیشان در انتخاب مشایدقت خود ا

ان نسبت شینان به شناخت ایا اطمیشان است یاق ینان به طریشان به جهت اطمیات ایگر حکم به صحت رواید

 ث. ین احادین نسبت به مضامیق و همچنیبه طر

ثقه باشد  ریشان در عدم نقل از افراد غینان به دقت ایل اطمیشان صرفا  به دلیث ایح دانستن احادیاگر صح

م ت فقاهت و علشان هم به جهیث ایح شمردن احادیبجاست، اما اگر صح یق عام از کالم کشیاستفاده توث

ه ن فقهاء و علماء بیات ایرش روایرا پذیق عام به دست آورد؛ زین سخن توثیتوان از ایشان بوده است نمیا

شان بر صحت سند یه ایث بوده و الزاما  از تکین احادیشان در شناخت طرق و شناخت مضامیجهت توان ا

بر ح و معتیث صحیاند همانند احادنقل کرده ن بزرگانیعه با هر چه ایش ین درست که فقهایدهد. ایخبر نم

و توان  یناسث شیتواند به حدیست و میشان نیخ ایح پنداشتن مشایصح ین الزاما  به معنایاند اما ارفتار کرده

 سازد. یم یتفرا من یق عام از کالم کشین احتمال استفاده توثیگران اتکاء داشته باشد. ایک سخن امام از دیتفک

.  یروت باشد نه میح روایتصح «ح ما...یتصح یاجمعت العصابه عل»ر یاز تعب یمراد کش ل دوم:احتما     
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ک نفر از سه ی) یفالن قال حدثن ی. اخبرن3فالن قال  ی. حدثن2فالن قال  یحدثن .1اگر در سند آمده  یعنی

 یاجماع به درستح بوده و نقل از اصحاب یث اول صحیکه سه تحد ی... در صورت یفوق( قال حدثن یهدست

ته مورد ن سه دسیث این صورت نقل کردن و تحدیدر ا «صح عنهمی یر کشیا به تعبی» صورت گرفته باشد

ر، کالم ین تفسیوجود ندارد. در ا یبوده و در آن اختالف «صح عنهمیح ما  یتصح» عهیش یرش و قبول علمایپذ

جه یاد را نتن افریش از وثاقت ایب یزیو عمال  چن افراد را نشان داده یم همگان نسبت به ایق و تعظیتوث یکش

 دهد.ینم

صح یح ما یتصح یاجمعت العصابه عل»ر یدر خصوص دو دسته از اصحاب ائمه تعب یدر کالم کش (ب

و امام  )علیه السالم(اول اصحاب ائمه که بزرگان اصحاب امام باقر یهشود و در مورد دستیده مید «عنهم

اق یشان سخن گفته شده است. سیهاق گفتهیعه در تصدیش یاند صرفا  از اجماع علمابوده )علیه السالم(صادق

را  یر معروف از عبارت کشین سه دسته ندارد حال آنکه اگر تفسیان ایاز تفاوت م یگانه نشانعبارات  سه

ان یگر، مید ریاز دو تفس یکیرش یخواهد بود. اما در صورت پذ یار مهمین عبارات تفاوت بسیان ایم میریبپذ

ن بزرگان و عظمت ینخواهد بود و هر سه عبارت از اعتماد طائفه به منقوالت ا یر تفاوت چندانین تعابیا

 دهد.یعه خبر میش یعلما یهشان در نظر همیا یعلم

ر یتفس نکرده است. بنا بر یعه بوده و اظهار نظر شخصیدر عبارات فوق ناقل اتفاق نظر بزرگان ش ی. کش2

 دهد. اما در کلماتیعه خبر میش یان فقهایدر م یار مهمیاز اتفاق نظر بس «... اجمعت العصابۀ»فوق، عبارت 

 ینظر صاحب یشود و حتیده نمید ین اتفاق نظریاز چن یآن عصر اثر یان استدالالت فقهاین و در مییرجال

 یالم کشر مزبور از کیتفس ینادرستن خود نشان دهنده یرا ابراز کرده باشد. ا ین نظریافت که چنیتوان یرا نم

 است.

عه یش یاعلم یه خاص در استدالالت فقهیک رویرش یپذ یبه معنا یر فوق از کالم کشیرش تفسی. پذ3

ات اصحاب یکه روا یفقهاء در موارد یهاز هست، اما مراجعه به استداللین یب به عصر کشیقر یهدر دور

ر ن دیدهد. افزون بر ایرا نشان م یاهین رویوضوح فقدان چندهند به یل میاجماع مستندات بحث راتشک

م که اصحاب اجماع در آنها حضور دارند و استدالل یهست یاتیشاهد نقض و ابرام اسناد روا یاریمباحث بس

 کنند.یا اشاره نمیاستناد  ین اتفاق نظریک به چنیچیان عدم صحت هین مدعیچنکننده بر صحت سند و هم
 ؛ اراتیرجال کامل الز .3

ر یعه آن را به رشته تحریعالم بزرگ ش «هیجعفر بن محمد بن قولو»است که  یارات نام کتابیکامل الز

ر باشد. دیم )علیه السالم(ارت ائمهیات مربوط به زیها و روانامهارتین کتاب مشتمل بر زیا درآورده است.

خرجته و جمعته عن األئمۀ صلوات اهلل علیهم أجمعین من ..أ.» :سنده آورده است کهین کتاب، نویمقدمه ا

أحادیثهم و لم أخرج فیه حدیثا روی عن غیرهم إذا کان فیما روینا عنهم من حدیثهم ص کفایۀ عن حدیث 

غیرهم و قد علمنا أنا ال نحیط بجمیع ما روی عنهم فی هذا المعنى و ال فی غیره لکن ما وقع لنا من جهۀ 
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رحمهم اهلل برحمته و ال أخرجت فیه حدیثا روی عن الشذاذ من الرجال یؤثر ذلک عنهم  الثقات من أصحابنا

 1«عن المذکورین غیر المعروفین بالروایۀ المشهورین بالحدیث و العلم

ده یعه به دست او رسیق افراد مورد اعتماد شیاورد که از طرین کتاب بیرا در ا یاتیدهد که روایاو وعده م

افراد  یهق عام او نسبت به همیه، توثین عبارت ابن قولویاز ا یکند. برخ یر معتبر خودداریافراد غو از نقل از 

 اند.افتهیز اعتبار مصادر کتاب را درین یو برخ هخ بالواسطیق مشایگر توثید یواقع در اسناد کتاب و برخ

ت یخ با وضعیق عام مشایتوث یث شده و ادعایل نقل حدیاز ضعفاء و مجاه یاریدر اسناد کتاب از بس 

ه و به ر تناسب داشتیشتر با احتمال اخیب «...الثقات هما وقع لنا من جه»ست. عبارت یاسناد کتاب سازگار ن

ات یه رواک یان اعتبار مصادر کتاب خود بوده است. با توجه به مشخص نبودن افرادیاد مراد مؤلف بیاحتمال ز

 شود.ینم هستفادا یق عامیچگونه توثیه هیشان اخذ شده، از کالم ابن قولویاز کتب ا
 ؛ ير قمّیرجال تفس .2

 یوالحسن علاب»ن کتاب که نگارش آن به یاست. ا یر قمّیقات عامه کتاب تفسیاز منابع در بحث توث یکی

 ابراز داشته سنده کتابیر نوین تفسیا یاست. در ابتدا ییروا یرینسبت داده شده تفس «م بن هاشمیبن ابراه

 ع أحدا حتى ال یس ...أن یبین للناس ما فی القرآن من األحکام و القوانین  (ص)اهلل عز و جل على نبیهففرض »

جهله و ال یعذر فی ترکه و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی إلینا و رواه مشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض 

راویان  یهکتاب هم یهسندیکه نو 2اندن برداشت کردهیچن ین سخن برخیاز ا «...اهلل طاعتهم و أوجب والیتهم

ناد افراد واقع شده در اس ین عالم بزرگ به وثاقت تمامیا یرأ یهیموجود در کتاب خود را ثقه دانسته و بر پا

 اند.ن کتاب حکم دادهیا

 د است:ین حکم از چند جهت محل تردیاما ا

نبوده و  میبن ابراه یمنقوالت از علن کتاب منحصر به یکند که این کتاب مشخص میاسناد ا ی. بررس1

اخذ  یست و چند راویات موجود در کتاب از بیدهد که روایطبقات افراد واقع شده در صدر اسناد نشان م

گران یمنقول از د یک چهارم مابقیم بوده و یبن ابراه یب به سه چهارم کتاب نقل از علیشده است. البته قر

 باشد. یم

ت به یسهل حاتم و با عنایبن اب یخ  ابوالحسن علیواقع شده در صدر سند با مشاراویان  یهسی. با مقا2

 یاو دانست. برخ یهن کتاب را نوشتیتوان ایبن حاتم م یر معروف مؤلف کتاب و علیخ غیوحدت مشا

. 3اندانستهد ندیم را بعیبن ابراه یسهل را به ابوالحسن عل یبن اب یف ابوالحسن علین احتمال تصحیمحقق

                                                           
 4الزيارات؛ ص. کامل 1

 49، ص1. معجم رجال حديث؛ ج2

تواند اين احتمال را تقويت کند؛ اول اينكه در صفحات اول اين تفسير روايات متعددي از علي بن ابراهيم نقل شده و صدر سند با نام . توجه به چند نكته مي 3
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ن م هثق» اندبن حاتم باشد که در وصف او گفته یز از آن علیق وارده در آن نیکتاب و توث یهظاهرا  مقدم

 .«1أصحابنا فی نفسه یروی عن الضعفاء سمع فأکثر

ار متن یبس تفاوت یهدهندر مزبور با متن موجود نشانیات از تفسیاآللیان منقوالت کتاب تأویسه می. مقا3

 ست. یز قابل اعتماد نیاز جهت متن ن ین رو متن فعلیباشد. از ایم یبا منقوالت از متن اصل یفعل
 ؛ دیخ مفیقات شیتوث .7

د یخ مفیاز ش یقات عامه دارد. کالمیخاص در مبحث توث یگاهیز جاین «دیخ مفیش»مانده از  یانات بجایب

جه قات عامه مورد تویه در بحث توثیعدد یهمانند رسال یسخنان او در کتب ین برخیدر کتاب ارشاد و همچن

 یکه برخ دارد )علیه السالم(در خصوص اصحاب امام صادق یانید در کتاب ارشاد بیخ مفیقرار گرفته است. ش

ذکر شده در قسمت اصحاب الصادق راویان  یها وثاقت همیو  )علیه السالم(اصحاب امام صادق یهوثاقت هم

 اند. ده کردهرا استفا یخ طوسیکتاب رجال ش

لم ینقل  من العلوم ما سارت به الرکبان ، وانتشر ذکره فی البلدان ، و (علیه السالم)نقل الناس عن الصادق »

ال نقلوا عنهم  نقلۀ االخبار ، و عن أحد من أهل بیته العلماء ، ما نقل عنه ، وال لقی أحد منهم من أهل اآلثار ، و

عنه من الثقات على اختالفهم فی  هأصحاب الحدیث قد جمعوا أسماء الرواکما نقلوا عن أبی عبد اهلل ، فإن 

 «.2آالف رجل هالمقاالت فکانوا أربع اآلراء و

ت کرده که یث حکایتوسط اهل حدان ثقه امام صادق یراو یهانام یآورد از جمعیخ مفین کالم شیدر ا

 ست وین تعداد نیانحصار اصحاب امام صادق در ا ین سخن به معنایاند. اما اان چهار هزار نفر بودهین راویا

 را کرد.  )علیه السالم(اصحاب امام صادق یهوثاقت هم یتوان ادعایان نمین بین از ایهمچن

ت؟ سیف کید)ره( ناظر به تألیرا انجام داده و کالم مف یآورن جمعیا ین سؤال هست که چه کسیا یاما جا

ال ذکر أهل الرج» :، نجاشی می گویدافتیدست  یبه اطالعات خوبتوان یم یخ طوسیو ش یاز سخنان نجاش

قد ضبط أصحاب  "ابن عقدة  " المعروف ب "أبی العباس " د الحافظ المکنى بأن أحمد بن محمد بن سعی

له کتاب الرجال وهو کتاب من روى عن  " ؛الصادق علیه السالم فی کتاب رجاله. قال النجاشی فی ترجمته

له کتاب الرجال وهو کتاب من روى  ". ومثله الشیخ فی فهرسه ، حیث قال: "جعفر بن محمد علیه السالم 

  «.3عن جعفر بن محمد علیه السالم

                                                           
الف در ابراهيم مقصوره  سهل و علي بن ابراهيم است؛ زيرا اگراوست. دوم مشابهت دو نام علي بن ابيآورد که مؤلف هماوست و اين توهم را بوجود مي

ماند که امكان حدوث اشتباهي در اين حد الخط باقي ميسهل مشابه راء ثبت گردد فاصله کمي ميان دو عنوان از حيث رسمنوشته شود و حرف ياء در ابي

 بسيار زياد خواهد بود.  

 283. رجال نجاشي؛ ص 1

 269. ارشاد؛ ص2

 94. رجال نجاشي؛ ص3
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ولم أجد ألصحابنا کتابا جامعا فی هذا المعنى ) أسماء الرجال الذین رووا »شيخ طوسي)ره( مي فرماید: 

عن النبی صلى اهلل علیه وآله وعن األئمۀ من بعده إلى زمن القائم عجل اهلل تعالى فرجه الشریف ومن تأخر 

عنهم ( إال مختصرات ، قد ذکر کل انسان منهم طرفا ، إال ما ذکره ابن عقدة ، فإنه قد بلغ الغایۀ فی ذلک ، ولم 

  .«1ه ، وأورد من بعد ذلک من لم یذکرهیذکر رجاله باقی األئمۀ علیهم السالم ، وأنا أذکر ما ذکر

ن احمد ب»د، یافت. ظاهرا  شخص مورد نظر مفیرا در «دیخ مفیش»توان منظور یمبزرگوار، ن دو یبا کالم ا

ن یتراد کرده و آن را مهمیاز آن در مقدمه کتابش  یخ طوسیاست که ش «ابن عقده»معروف به  «دیمحمد بن سع

ک از موثق یچیه یخ و نه نجاشیقرار داده است. اما نه ش «اصحاب الصادق»ش در بخش یمصدر کتاب خو

 «ابن عقده»الم در ک یقینگفته است و ظاهرا  توث یشان سخنینسبت به ا «ابن عقده»ق یا توثین افراد و یبودن ا

 وجود نداشته است. 

افراد ثبت شده در دهد که یخ در قسمت اصحاب صادق نشان مین رجال شین شمارش عناویافزون بر ا

کالم  توانین رو نمیست؛ از اید سازگار نین بخش حدود سه هزار نفر هستند و با عدد ذکر شده در کالم مفیا

 ابن عقده دانست.   یهد را به طور مسلم ناظر به نوشتیخ مفیش

 یانیب یرجال یهار کتب و نوشتهین کتاب و ساید با توجه به ایخ مفیرسد که شیدر مجموع به نظر م 

 گاه وید)ره( در مقام نشان دادن جاین مفیارائه کرده و همچن )علیه السالم(امام صادقراویان  در مورد ینیتخم

 ق عام.یک توثیا نقل یان یاست نه ب )علیه السالم(امام صادق یمقام علم

  

 د توجه داشت: ید به چند نكته بايخ مفيقات شيدر توث
ته است رفیکامال  پذ یخاص او در مقام بحث رجال یهاقید)ره( توثیمفشیخ گاه ی. با توجه به شأن و جا1

 خدشه آن وجود ندارد.  یبرا یلیو دل

مشخص، مانند آنچه در بحث گذشته از کتاب ارشاد نقل شد، معموال   یهاو بدون عنوان یقات کلی. توث2

 .را انتظار داشت یرجال یهاینیزبیقت و رتوان دین مقام نمیعه است و در ایان شیه و دفاع از کدر مقام محاجّ 

نقل  یک از ائمه را از کسانیدر خصوص امامت هر  «ارشاد نصوص وارده»در کتاب  )ره(دیمفشیخ . 3

اد قات خاص قابل اعتمیقات هم همانند توثین قسم از توثیداند. این امام درگذشته میکرده که آنان را معتمد

 ست.یشبهه در آن ن یبرا یبوده و وجه

 را در مقام محاجهیابد؛ زییه میمسامحه توج یگاهین جایک متکلم بزرگ است و در چنید یخ مفی. ش4

ذکر کرده  یاثبات مطلب یرا برا یاریات بسیروا ید گاهیست. مفین یف علمیار ظریو دقت بس ینیزبیر یجا

ق عامه یوثد تیانات را نباین بیده که این را ثقه نامیآنها منقول از ثقات است اما او به طور مطلق ناقل یهکه عمد

                                                           
  17. رجال طوسي؛ ص1
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 باشد.یه ممبالغه همراه بوده و متناسب با مقام محاجّ یان با قدرین نوع بیمحسوب کرد. ا

در مورد طول  1د بر نظر خودیه و تأمل در شکل استدالل مفید در رساله عددیخ مفیان شیبر ب ی. مرور5

ات مورد یافراد واقع شده در سند روا یهد همییشان نه تأیدهد که مراد ایمدت ماه مبارک رمضان نشان م

لسله بزرگ در س یهاتیا کتب مورد اعتمادش بلکه او وجود شخصیخ یق مشایش است و نه توثیاستناد خو

اند. از ات را نشان دادهین روایش به ایات عمل و اعتقاد خوین روایاسناد را مورد توجه قرار داده که با نقل ا

را به یز تد اسین فقره مفید در ایشود. توجه به لحن کالم مفیده نمیفهم یق عامیچگونه توثیه یانین بیچن

 یهاامکان اعمال دقت ین شرائطیتوان مشاهده کرد و در چنیرا م یاحتجاج یهویو ش یان خطابیوضوح ب

 قات عام وجود ندارد.یو استفاده توث یرجال

 

 

 

 پرسش و پژوهش

 معنا بوده و چگونه مي تواند راهي بر اعتبار بخشي به راوی باشند؟توثيق جمعي به چه  (9

نوشته چه کسي بوده و چگونه مي تواند اعتبار بخش یا دسته از راویان « نوادر الحكمه»کتاب  (2

 باشد؟

شود؟ آیا این « روی عن التقات و رووا عنه» (3 سته از راویان مي  شامل کدام د به چه معنا بوده و 

 علمای رجالي مي باشد؟ امر مورد تائيد همة

اصااحاب اجماع را نام برده و بيان دارید این گروه، مورد تائيد همة علمای رجالي هساات و یا  (4

 مورد اختالف است؟

 در توثيقات شيخ مفيد توجه به چه نكاتي دارای اهميت است؟توضيح دهيد.  (5

 

 

 

                                                           
ر محمد جعف. و اما رواة الحديث بأن شهر رمضان شهر من شهور السنة، يكون تسعة و عشرين يوما،ً و يكون ثالثين يوماً، فهم فقهاء اصحاب ابي1

الحسن علي ابي ]جعفر محمد بن عليالحسن علي بن موسي و ابيالحسن موسي بن جعفر و ابيو ابي [عبداهلل جعفر بن محمدبن علي و ابي

محمد الحسن بن علي بن محمد صلوات اهلل عليهم و االعالم الرؤساء المأخوذ عنهم الحالل و الحرام و الفتيا و االحكام، الذين محمد و أبيبن 

 هراليطعن عليهم و الطريق الي ذم واحد منهم و هم اصحاب االصول المدونة و المصنفات المشهورة و کلّهم قد اجمعوا نقالً و عمالً علي أن ش

ات شيخ سلسلة مؤلف مضان يكون تسعة و عشرين يوماً، نقلوا ذلک عن ائمة الهدي عليهم السالم و عرفوه في عقيدتهم، و اعتمدوه في ديانتهم.ر

 25، صرسالة الرد علي اهل العدد و الرؤية، 9جمفيد؛ 
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 (4بررسی حال راویان از جهت توثیق و تضعیف )( دهمدرس 

 

 

 اهداف درس: 
 این است که دانش پژوه:  دهمهدف از ارائه مطالب درس 

 ، آشنا گردد. -نحوة برخورد علما و راویان حدیث -وثاقت بخشی دیگربا روش  (1

روش های مختلف برخورد علما با راویان حدیث را در جرح و تعدیل یاد گرفته و  (2

 بتواند مبانی ایشان را در وثاقت و یا تضعیف راویان به کار بگیرد. 
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 ث با فردیان حدیبرخورد علماء و راو یهنحوب( 

 

 

 ستیرجال در خصوص او ن یث منحصر در رجوع به اظهار نظر علمایحد یک راویص وثاقت یراه تشخ

ظر ا عدم وثاقت او را از نیث با فرد مزبور، وثاقت یان حدیبرخورد علماء و راو یچگونگ یتوان با بررسیو م

از به یکه ن یث در اموریما مشخص شود که اهل علم و حد یهایکه در بررس یافت. هنگامیگران درید

 ش را به سخن اویخو یاکتفاء و رأ ین راویمنقوالت اق داشته به یث و اعتبار طرینان به صدور حدیاطم

 گردد. یشان احراز میدر نزد ا ین راویاند وثاقت امستند کرده

ق یدهد که همانند توثیار ما قرار میرمصرح را در اختیق نانوشته و غیتوث یقت نوعیوه در حقین شیا

 یتشان و حین کثرت ایفرد مزبور و همچنان از یوه جاللت راوین شیاعتبار است. البته در ا یمکتوب دارا

ح یدارد. توض میافتن به وثاقت فرد دخالت مستقینان یف، در اطمیان ضعیشان در تحرز از راویت ایزان حساسیم

شان یاز ا یاریات بسینسل بعد بوده و روا یث برایث که محل نقل احادیان اجالء و بزرگان حدینکه در میا

ت از ضعاف احتراز کرده و صرفا  از یکه از نقل روا یهستند : اول کسانص ینقل شده سه دسته قابل تشخ

، ییحیر، صفوان بن یعم یمانند محمد بن اب یشان ثقه باشند. افرادیکنند که از نظر ایث مینقل حد یکسان

 یرجال نام 1یمون زعفرانیل بن میر و محمد بن اسماعیو جعفر بن بش ینصر بزنط یاحمد بن محمد بن اب

را در عصر حضرت  یاهین رویات ضعفاء چنیث از روایه احادیدسته هستند که ظاهرا  به قصد تصفن یا

                                                           
ن با بزرگاني چون ابن ابي عمير و صفوان و بزنطي روات و عصر بود. از فرد اخير روايات کمي در کتب اربعه نقل شده است که ممكن است به جهت هم 1

 اند تا احاديث آن دوره را از طريق اين مشاهير و اجالء نقل کنند نه از طريق محمد بن اسماعيل.مصنفين بعدي ترجيح داده

نحوه ي برخورد 

علماء و راویان 

حدیث با فرد

نقل  افراد متحرز از ضعفاء

روایت بزرگان از فرد 

کثرت نقل از فرد 

عمل علما به روایت های فرد 

اعتماد به نوشته های فرد و ترویج کتب او 

مشایخ اجازه 

کثرت وقوع در اسناد کافی و من ال یحضره الفقیه 

رفتارهایی که قرینه مستقل بر وثاقت نیست
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 اتخاذ کرده بودند. )علیه السالم(رضا

 انیدهند که اگر چه شدت احتراز دسته فوق را در عدم نقل از راویل میتشک ین دسته را کسانیدوم

عفاء ب دانستن اکثار از ضیجستند. عیم یو از آن دورب شمرده یف نداشتند اما کثرت نقل از ضعفاء را عیضع

ناب اجت ین رفتار نامقبولیشان از چنیشان بوده و غالب این ایعه و محدثیش یان علمایج در میرا یاعتقاد

 کردند.یم

ان ث و از دست نرفتن سخنیشتر احادیع هر چه بیاق تجمیهستند که به اشت ینین دسته محدثیسوم

ن دسته ین اایاند. در مبوده یز مبتلیث به اکثار از ضعفاء نیان حدینسبت به راو یشین با سهل اندیمعصوم

 بن محمد احمد بن»ن یچنمؤلف کتاب محاسن و هم یمانند احمد بن محمد بن خالد برق ین بزرگیمحدث
 رند. یگیم یجا «هالحکمنوادر» صاحب کتاب «بن عمران یحیی

ت یخصش یب و ضعف فوق در بررسیشان به عیتوجه ا یهدهند عه نشانیرجال ش یبر مصادر اصل یمرور

را در او ذکر  یبین عیث نام برده و چنیاز بزرگان حد یکین مزبور از ین رو هر گاه مؤلفیافراد است. از ا

ر وثاقت ب یان نکته به مثابه امارهیبرده و از همیب پین عیتوان به عدم اعتقاد اهل فن به وجود ایاند منکرده

 شان استفاده کرد.یخ ایمشا

ح یحل تام و صیدل یهد و پس از ارائییف در مقام تأیات ضعید توجه داشت که از نظر قدماء ذکر روایاما با

ل یبه دل زیاز آن بزرگان نقل از ضعفاء در مستحبات و مکروهات ن یاریدگاه بسینداشت. از د یبر مدعا اشکال

 یازیو در بحث از اماکن ن یخین در مسائل تاریچنشد. همیب محسوب نمیسنن عاعتقاد به تسامح در ادله 

 د.یگردیاحساس نم یریگن دقت و سختیبه ا

ثقه  در صورت ین جهت خبر حتیل علم را الزم دانسته و به همیتحص یاریز بسین یدر مباحث اعتقاد 

ن یفت و به همریپذیحصول علم انجام م یبرا ینیچنهیزم یرفته نبود و نقل اخبار صرفا  برایبودن مخبر آن پذ

الفضل ما »ز بر اساس اعتقاد به ین نینبود. در مناقب و فضائل معصوم یز ابائیر ثقه نیل از نقل اخبار غیدل

 شد.یاعمال نمراویان  نسبت به یخاص یریگسخت «شهدت به االعداء

 یدر مقام عمل بود و آنجا که سخن از واجبات و محرمات شرع ییات عمدتا  به قصد ارائه راهنماینقل روا

احکام  یت حاوین رو نقل رواید؛ از ایگردیت اعمال میبه اعتبار و صحت روا یان بود توجه خاصیدر م

و از  صورت نگرفته یسند یق بررسیص صحت صرفا  از طریهمراه بود. البته تشخ یبا دقت خاص یالزام

ح از نظر یح در نزد قدماء اعم از صحیل، صحین دلیشد. به همیز مدد جسته مین یو خارج یقرائن داخل

ر یتعب قدماء یق آن است ولیصحت و اعتبار طر یت به معناین صحت روایرا در نگاه متأخرین است؛ زیمتأخر

احراز  موجب یو خارج یقرائن داخل ینداشته ول یبرند که سند متقنیهم به کار م یاتیح را در مورد روایصح

 نیا یهه بر قرائن در همی، احتمال تکیک راویشود. روشن است که در صورت تکرّر نقل از یصدور آن م

 . ق نقل بوده استیات مزبور به جهت معتبر دانستن طرینبوده و قاعدتا  معتبر شمردن روا ییموارد عقال
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 نقل افراد متحرز از ضعفاء .7
 یخاص یهیات ضعفاء رویث از روایه احادیتصف یته شد که براسخن گف یدر بحث گذشته از بزرگان

 ییحیر، صفوان بن یعم ینمودند. محمد بن اب یر ثقه خودداریافراد غ یهااتخاذ کرده و از نقل کتب و گفته

 یین ادعایشان چنیهستند که در مورد ا یسه محدث و مؤلف نامدار ینصر بزنط یو احمد بن محمد بن اب

إذا کان أحد الراویین  و» فرموده است: «االصول هعد»نان در کتاب یدر مورد ا یخ طوسیمطرح شده است. ش

مسندا واآلخر مرسال ، نظر فی حال المرسل، فإن کان ممن یعلم أنه ال یرسل إال عن ثقۀ موثوق به، فال ترجیح 

 ، وصفوان بن یحیى د بن أبی عمیر، وت الطائفۀ بین ما یرویه محمألجل ذلک سوّ لخبر غیره على خبره ، و

أحمد بن محمد بن أبی نصر وغیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنهم ال یروون وال یرسلون إال عمن یوثق به، 

وبین ما أسنده غیرهم ، ولذلک عملوا بمراسیلهم إذا انفردوا عن روایۀ غیرهم ، فأما إذا لم یکن کذلک ویکون 

إذا انفرد وجب التوقف فی خبره إلى أن یدل  قۀ فإنه یقدم خبر غیره علیه ، وعن غیر ث ممن یرسل عن ثقۀ و

  1«.دلیل على وجوب العمل به

 یاریبس یت رجالیخ و استاد بوده و شخصیصدها ش ین بزرگان داراین بس که این قاعده همیت ایدر اهم

است که  یعه در حدیبزرگ در حفظ تراث ش ین سه راویمانده است. نقش ا یا مجهول باقیشان مهمل یاز ا

 داده است. ینان را در خود جایش نام ایث در سند خویازده هزار حدیک به یدر کتب اربعه نزد

نقل کرده  «ریعم یابن اب»در مورد  یبرد که نجاش یبه جهت سخن یتوان پیم یخ طوسیبا توجه به کالم ش

استتاره وکونه فی الحبس أربع سنین فهلکت الکتب، وقیل: بل ل: إن أخته دفنت کتبه فی حال یق»است که 

ترکتها فی غرفۀ فسال علیها المطر فهلکت ، فحدث من حفظه، ومما کان سلف له فی أیدی الناس ، ولهذا 

 «.2أصحابنا یسکنون إلى مراسیل

ر ثقات یقل از غابد که او دأب بر عدم نیح یه توضین پایتواند جز بر ایر نمیعم یرش مرسالت ابن ابیپذ

و ن ریکند؛ از اینان بود که او صرفا  از افراد ثقه نقل مین اطمیان از او ایراو ین جهت برایداشته و به هم

 شد. یاو ثقه فرض م یهخ بالواسطیاو مضر به منقوالت او نبود و ش یاز سوراویان  فراموش کردن نام

؛ 3افته استیان ینیشیپ یا فقهی یرجال یهانکته را در نوشتهن یرسد که او این گونه به نظر میخ ایاز کالم ش

 یبن ابدر مرسالت ا یب گاهیخ در تهذیده است.  البته شیک به دست ما نرسیچیکه متأسفانه ه ییهانوشته

 «بیتهذ»و  «االصوله عد»ان نظر او در یم ین تنافیرسد ایبه نظر م یکند ولیل ارسال خدشه میر به دلیعم

                                                           
    154؛ صعدة االصول.  1

 328. رجال نجاشي؛ ص 2

و  15، ص1براي توضيح بيشتر نگاه کنيد به لسان الميزان ؛ ابن حجر، ج اليروون اال عن ثقة. اهل سنت نيز برخي روات را اين گونه وصف کرده که  3

ن ب ، ابوداود، مالک بن انس، بقي بن مخلد اندلسي، قطان، يحيي بن ابي کثير و اسماعيلشعبة بن حجاجو همچنين ترجمة  42، ص1الكاشف؛ ذهبي، ج

 اند.ابي خالداحمسي که همگي باهمين تعبير توصيف شده
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به  یوده ولاطالع بیف کرده و از نکته فوق بیتأل یب را در دوران جوانیخ تهذیابد که شیح بیتوضن گونه یا

 .1است، وقوف داشته است یسال فات او در کهنی، که از تأل«هعُد»ف کتاب یهنگام تأل

ن یاند ادهف شیتضع یکه در کتب رجال یو مواجهه با افراد یر، صفوان و بزنطیعم یخ ابن ابیمشا یبررس

رثقات قائل شد و یاز نقل از غ ین بزرگان در خودداریتوان به دأب ایآورد که چگونه مید میسؤال را پد

 ح داد؟یشان توضیخ ایان مشایف شدگان را در میوجود تضع

 ن سه بزرگوار همچنان قابلیخ ایوثاقت مشا یهدهد که قاعدیت افراد مزبور نشان میق وضعیدق یبررس

ه ده کیج غلو در موردشان مطرح گردیشده و اتهام را ین افراد جرح اعتقادیاز ا یاریبس اوالً رایدفاع است؛ ز

، عبدالرحمن بن سالم، عبداهلل بن قاسم ین بن احمد منقریست مانند جرح حسیاستوار ن یبر اساس محکم

خ مزبور قابل یشااز م یبعضاً يثانله مفضل بن صالح و عبداهلل بن خداش؛ یان، ابوجمیونس بن ظبی، یحضرم

 2سیبن خن ید و معلیبن حد یآن عل یهشوند که نمونیوارد شده با ادله متعدد رد م یهاق بوده و جرحیتوث

 یسشود که کیمربوط م ین افراد هنگام تحمل و اداء ثقه بوده و جرح وارده به زمانیاز ا یبرخ ثالتاًهستند؛ 

شده که  ر واقفه نقلیو سا یحمزه بطائن یبن اب یکه از عل یثیث نداشته است مانند احادین افراد نقل حدیاز ا

احتراز  دین افراد پلیان در دوران وقف کامال  از ایعیرا شیقبل از انحراف بوده است؛ ز یهمسلما  مربوط به دور

مگان هعه قرار داشتند و یش یهباران خورده مورد نفرت و انزجار جامع یهاهمانند سگ یر برخیکرده و به تعب

 کردند. یشان اجتناب میاز ارتباط با ا

ف شدگان ین تضعیاز ا ین سه بزرگوار به وثاقت برخید در نظر داشت امکان اعتقاد ایکه با یچهارم نکته 

اند و گر ثقه بودهیا دو محدث بزرگوار دیر یعم یخ از نظر ابن ابین مشایاز ا یممکن است بعض یعنیاست. 

رد نقل ن فیدر صورت احراز عدم وثاقت ا یاند. روشن است حتوثاقت او به نقل اقدام کردهشان با اعتقاد به یا

را در مورد  ین اعتقادینان نخواهد بود. وجود چنیخ ایوثاقت مشا یهبر قاعد ین سه بزرگوار از او نقضیا

رچه احتمال داد، گتوان یم یحمزه واقف یبن اب ین حسن بن علیو همچن یع بتریمانند عمرو بن جم یخیمشا

 ل ماالفض»ن نقل از باب یه واقفه داللت داشته و ممکن است ایت نقل شده از او بر علیر روایدر مورد فرد اخ

د و به همراه نقل از یف به عنوان مؤین نکته امکان نقل از ضعیپنجم  رفته باشد.یانجام پذ «به االعداء شهدت

  د.یتوان دیان میونس بن ظبیر از یعم یآن را در نقل ابن اب یهثقه است که نمون یت از فردیهمان روا

                                                           
جال شود. ر.ک.  معجم ر. با توضيحات فوق پاسخ سه اشكال صاحب معجم رجال حديث بر نظريه وثاقت مشايخ ابن ابي عمير، صفوان و بزنطي روشن مي 1

   84،ص 1حديث؛ ج

کند که ظاهراً ابن ابي عمير قادر به نقل مستقيم از او نبوده و در سندي که نام معلي پس از . افزون بر اين بررسي تاريخ وفات معلي بن خنيس مشخص مي 2

من مدائح اند مگر در ضابن ابي عمير آمده بايد سقطي صورت گرفته باشد. شيخ و نجاشي در خصوص بسياري از بزرگان از توثيق ايشان خودداري کرده

 اند.دانستهثيق را غير ضروري و شايد خالف شأن ايشان ميرسد که صرف توبسيار از اين رو به نظر مي
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 فیموارد تصح یان است که در پارهیرد اید مورد توجه قرار گین خصوص بایکه در ا یان نکتهیآخر

ن گاه یشود و همچن ین سه بزرگوار تلقیخ ایف شده به عنوان شیتضع یموجب شده تا فرد «عن»به  «واو»

ردد مانند ق گیشان تطبیخ ایاز مشا یکیگر به ید یف وارده در مورد فردیباعث شده تا تضع یمشابهت اسم

 «ادرالحکمهنو»د صاحب یاز اسات یکیبا  «یعبداهلل بن محمد شام»به نام  یخ بزنطیاز مشا یکی یمشابهت اسم

 جرح شده است. «دیمحمد بن حسن بن ول»که توسط 

خ یمشا یهافتن همی یدارد ول یاریگرچه آثار بس «یبزنط»و  «صفوان»، «ریعم یابن اب»خ یقاعده وثاقت مشا

کتب  ریث وارده در غیشان در احادیخ ایتواند نام مشایز نمیالنور نهیدرا یهبرنام یست و حتیشان آسان نیا

ن یا 1یفهرست یهین با تهیمحقق ین عصر برخیاز موجب شد تا در این نیاربعه را مشخص کند. احساس ا

 ق بردارند.یاهل تحق یروشیرا از پ مشکل
 ؛ ت بزرگان از فردیروا .5

نه در ین قریشان به فرد مزبور است. روشن است که اینشاندهنده اعتماد ا ،ک فردیث از ینقل بزرگان حد

نظر  ندارد. آنچه در یتینین قریث چنیحد یدارد و صرف نقل تعداد کم ییاز فرد مزبور کاراصورت نقل زیاد 

 شان.یث از ایحد یاز ضعفاء بود نه صرف نقل تعداد کم نقل زیادشد یب شمرده میع ثیاهل حد

شان به یا از اعتقاد ایگردد و یم ات از ضعفاء بازیشان در اخذ روایا به تسامح ای ،ثیبزرگان حد نقل زیاد

 را دأبیشود؛ زین مشخص مییّف فرض اول با رجوع به کلمات رجالیزد. تکلیخیعنه برمیوثاقت مرو

ن در ییرجال یاز سو یبین عیث بوده و عدم ذکر چنیبزرگان حد یهان گونه ضعفین بر تعرض به اییرجال

اماره  یبزرگان از فرد نقل زیادنکه یجه ایل بر عدم وجود آن خواهد بود. نتیر دلیاز بزرگان و مشاه یکیحق 

و  «عفاءالض عن یروی»شان گفته شده ینباشد که در حق ا ینکه آن بزرگ از کسانیوثاقت اوست مشروط بر ا

  .«یلالمراس یعتمد علی»

 :کندیبا چند سؤال مواجه مرا ن اماره ما یبه ا یاما نگاه کاربرد

 ص آنان وجود دارد؟یتشخ یبرا یهستند و چه مالک یث چه کسانی. منظور از اجالء و بزرگان حد1

 ارائه کرد؟ یکمّ یاریتوان معیکثرت نقل م یا برای. آ2

ن یک فرد چنیل از یچند فرد جل یهامجموع نقل یا اگر کثرت در نقل تک تک بزرگان نبوده ولی. آ3

 اثبات وثاقت بهره جست؟ یتوان باز از اماره اکثار برایا میداشته باشد آ یتیوضع

از قل زیاد ن است که در صورت اقدام به یل کسیشتر ذکر شد غرض از فرد جلیکه پ یبا توجه به استدالل

در  یتین وضعید. چنیگردیدر مورد او در کتب رجال ذکر م یژگین ویگران واقع و ایضعفاء مورد اعتراض د

زان نقل یث به او را از مید مشهور رخ داده است. شهرت فرد و توجه اهل حدین مهم و اساتیمورد مؤلف

                                                           
 به بعد 134الثقات نوشته غالمرضا عرفانيان صفحه . کتاب مشايخ  1
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 افت.یتوان دریفرد م یهنکات ذکر شده در ترجم ین از برخیاو و همچن یهات نوشتهیث از او و روایاحاد

داد اما  یعدد یاریتوان معین مورد نمیاکثار در ا ین نکته توجه داد که براید به ایدر برابر پرسش دوم با

ر نقل از د یراو یمباالت یدهنده بم نشانیف فرض کنیعنه را ضع یباشد که اگر مرو یزان نقل در حدّید میبا

 یاتواند امارهیل میجل یراو یبرا ین ضعفیعدم ذکر چن یهمیبه ضم ن حد از نقلیر مطمئن است. ایافراد غ

 گردد.   یعنه تلقیبر وثاقت فرد مرو

ت در ین وضعیباشد ظاهرا  ا «نقل زیاد»ب دانستن ید گفت که اگر مالک بحث عیدر پاسخ سؤال سوم با

ن یت اینیاند و مسلما  قرنشده فیک مرتکب رفتار ناپسند اکثار از ضعیچیرا هیدهد؛ زینقل چند نفر رخ نم

 خواهد بود. یز منتفیعنه ن یبر جاللت مرو یگونه نقل
 از فرد  کثرت نقل ثقات .3

 ینید ین کار خود مطلبیکند و با این نقل  میرا از معصوم یمطلب که یمؤمن از شخص یکه فرد یهنگام

اقل او را ا الیاعتقاد داشته باشد و باید عنه  یاست که به وثاقت فرد مرو یعیدارد طبیگران عرضه میرا به د

عنه یاعتقاد به وثاقت مرو یهدهندثقات، غالبا  نشان یاز سو ینین و در امور دیاء دیاعتبار نداند. نقل از اولیب

وثاقت  با یبوده و حت یر عادیکه فرد به آنها اعتماد ندارد غ یاز افراد ینیاست و نقل کالم معصوم و مطالب د

 ست.یسازگار ن ید راوخو

 یرد ولتوان مطرح کیشتر از آن سخن گفته شد، میرا، که پ یگری، احتماالت د«قلت نقل»البته در صورت 

ت او دهنده اعتقاد او به وثاقک فرد اماره و نشانیثقه از  نقل زیادکند. یم یسائر احتماالت را منتف کثرت نقل

شان بر یب این عیهست که اهل تسامح در نقل بوده و ان احتمال یر مشهور ایاست. در خصوص ثقات غ

ند ن در نقل چند نفر باشیشود که مکثریبرطرف م ین احتمال در صورتیده مانده باشد که این پوشییرجال

 یمرو»نان به وثاقت یمحقق شود اطم «عنه یک مروی»نسبت به  یاگر در چند راو ،ثقه نقل زیادی اماره یعنی

 گردد.یحاصل م یبه راحت «عنه

را ید؛ زینمایز مشخص میخاص را ن یف فرض تحقق اکثار در منقوالت چند ثقه از فردیان فوق تکلیب

ن یدر اراویان  ت کرده و تعددیعنه را تقویثقات احتمال وثاقت مرو یهاک از نقلیل فوق هر یدر تحل

 ندارد.  یتیموضوع مدخل

اللت ن از جییکه رجال یبزرگ یار مؤثر است. راویاماره بسن یا یجه بخشیدر سرعت نت یراو یهایژگیو

اند از وثاقت دانسته ییباال ا او را در حدّیاند عه سخن گفتهیا فقاهت او در نزد طائفه شیث یاو در امر حد

 عنه دارد. یدر نقل داشته و نقل محدود او هم کاشف از اعتقادش به وثاقت مرو یشتریمسلما  دقت ب

 مانند سنن و مستحبات نگاه یرا در اموریاکثار اثر دارد؛ زی هرز در قدرت اماینقل ن یمحتوا نیافزون بر ا

 یریگدقت و سخت یدر احکام الزام یرش منقوالت ضعفاء بوده ولیان گذشتگان تسامح و پذیج در میرا

او  توان به اعتقادیثقه م یراو یاز سو ین رو در صورت نقل چند حکم الزامیمبذول شده است؛ از ا یشتریب
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 یشتریرخ داده باشد معموال  با دقت ب یها اگر در حوزه احکام الزامن نقلیرا ایعنه حکم کرد؛ زیبه وثاقت مرو

 همراه است.

ود ن تفاوت وجیا «ءت اجالّیاماره روا»و  «اکثار ثقه»ان دو اماره یکه م ن نکته توجه دادید به ایدر خاتمه با

رخ  ینه احکام الزامین اکثار در زمینقل الزم است تا مشخص شود ا یوجه به محتوادارد که در اماره اول ت

 باشند و یات منقوله مشتمل بر احکام الزامیست روایء الزم نت اجالّیکه در اماره روا یر، در حالیا خیداده 

آن  یرجال در ترجمه یاست که در صورت وجود آن، علما یبیز عین یر احکام الزامیدر غ یاکثار اجالء حت

 کنند.یل به آن اشاره میفرد جل
 ؛ ات فردیعمل علماء به روا .3

 یعلما یهین کالم از رویخ در ای. ش1تکرار شده است «االصولعده»در  یخ طوسیر در کلمات شین تعبیا

خ یش انیدر بدهد. یح میش وجه آن را توضیعه خبر داده و از نظر خویر شیرش منقوالت افراد غیعه در پذیش

 ترفته است که با منقوالیپذ یدر صورت یان دچار انحراف مذهبیعیعامه و شراویان  ات نقل شده توسطیروا

ر شرط افزون ب یین به دروغگویف شدگان و متهمینباشد. اما در منقوالت غالت، تضع یعه در تنافیشراویان 

وب فوق یرفت که هنگام نقل از عیپذ یر صورتشان را فقط دیز توجه داشت و نقل اید به زمان نقل نیفوق با

 اند.بودهء مبرا

                                                           
ر يوأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على االخر فهو: أن يكون الراوي معتقدا للحق، مستبصرا ثقة في دينه ، متحرجا من الكذب غ.  1

فيما يرويه . فأما إذا کان مخالفا في االعتقاد ألصل المذهب وروى مع ذلک عن األئمة عليهم السالم نظر فيما يرويه . فان کان هناک من متهم 

طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره . وان لم يكن هناک ما يوجب اطراح خبره ويكون هناک ما يوافقه وجب العمل به . وان لم 

رقة المحقة خبر يوافق ذلک وال يخالفه ، وال يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ، لما روى عن الصادق عليه السالم انه قال يكن من الف

ائفة لط: ) إذا أنزلت بكم حادثة ال تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السالم فاعملوا به ( وألجل ما قلناه عملت ا

السكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السالم فيما لم ينكروه ولم يكن  واه حفص بن غياث، وغياث بن کلوب، ونوح بن دراج، وبما ر

إذا کان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية ، والواقفة ، والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه : فان کان هناک قرنية تعضده أو  عندهم خالفه . و

آخر من جهة الموثوقين بهم ، وجب العمل به . وان کان هناک خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين ، وجب اطراح ما اختصوا بروايته  خبر

في  اوالعمل بما رواه الثقة . وان کان ما رووه ليس هناک ما يخالفه وال يعرف من الطائفة العمل بخالفه ، وجب أيضا العمل به إذا کان متحرج

موثوقا في أمانته ، وان کان مخطئا في أصل االعتقاد . وألجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية مثل عبد اهلل بن بكير وغيره ، روايته 

وأخبار الواقفة مثل سماعة بن مهران ، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤالء بما رواه بنو فضال وبنو سماعة والطاطريون 

فيما لم يكن عندهم فيه خالفه . وأما ما ترويه الغالة والمتهمون والمضعفون وغير هؤالء ، فما يختص الغالة بروايته ، فان کانوا ممن وغيرهم ، 

عرف لهم حال استقامة وحال غلو ، عمل بما رووه في حال االستقامة ، وترک ما رووه في حال خطاءهم، وألجل ذلک عملت الطائفة بما رواه 

ب محمد ابن أبي زينب في حال استقامته وترکوا ما رواه في حال تخليطه وکذلک القول في أحمد بن هالل العبرتائي، وابن أبي عذاقر أبو الخطا

 ؛وغير هؤالء. فأما ما يرويه في حال تخليطهم فال يجوز العمل به على کل حال . وکذلک القول فيما ترويه المتهمون والمضعفون عدة األصول

  146، ص 1ج 
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ذکر شده از عامه راویان  ضعف یهدهد که از نظر او نقطینشان م یخ بخوبیان کالم شیتأمل در آغاز و پا

 یشان بوده و در صداقت و اعتماد به منقوالتشان جایعه صرفا  اعتقاد باطل ایمنحرف ش یهافرقه یو برخ

از  تین عمل حکایدهد و ایعه در عمل به منقوالت افراد مزبور خبر میش یه علمایخ از رویشست. یشبهه ن

مزبور به  عه نسبت به افرادیق طائفه شیقت از کالم فوق هم توثین افراد دارد. در حقیشان به وثاقت ایاعتقاد ا

 .یخ طوسیق شید و هم توثیآیدست م

عمدتا  از  ی، که نقل از سکونید نوفلیزین بن یمانند حس یدهد که منقوالت برخیشتر نشان میب یبررس

ق نشده است. عمل علماء یتوث یخود او در کتب رجال یرش علماء قرار گرفته ولیق او بوده، مورد پذیطر

 کاشف از اعتقاد به وثاقت اوست.   
 ج کتب او یفرد و ترو يها اعتماد به نوشته .2

 یر امامیافراد غ یشود. در خصوص برخیار با مکتوبات او مشخص ماعتقاد به وثاقت فرد گاه در نوع رفت

 یخ و نجاشیباشد. شیاعتقاد به وثاقت او در نقل م یهدهندنشان  وارد شده است که 1«معتمد الکتاب»ر یتعب

عنه  یرو»ر یدر هشت مورد تعب یو نجاش «عۀجما عنه یرو»اند ر کردهیتعبراویان  از یادیدر مورد تعداد ز

 اند.را به کار برده «جماعات

ن فرد است. یشان به وثاقت ایاعتقاد ا یهنیاز فرد مزبور بوده و قر یاکثار افراد متعدد یر به معناین تعبیا

باشد. یم اثبات وثاقت ین جا قابل استناد برایاکثار ثقه در ا یهنیاند و قرثقه بودهراویان  نیاز ا یمسلما  برخ

 یز سومزبور ا یهنه فقط مطلب باال را افاده کرده بلکه از استقبال خاص از نوشت «عنه جماعات یرو»ر یتعب

 .2کندیرا معلوم م یت و مورد اعتماد بودن فرد راویت و مقبولیث حکایاهل حد

وثاقت  ر به اثباتیعبن تیجه ایاند و در نتح داشتهیق صریبه کار رفته که توث یر در مورد کسانیر اخیالبته تعب 

 یارید و بسانگفته یادیافراد ز یهادر مورد کتب و نوشته یخ و نجاشیر اول را شیرساند. اما تعبیمدد نم یکس

 داشته باشد.  یادیز ییتواند در اثبات وثاقت کاراینه مین قریندارند و ا یحیق صریشان توثیاز ا

در  ن شدند. صدوقیمحل رجوع محققافتند و مورد اتکاء و ی یشتریعه شهرت بیان شیکتب در م یبرخ

 عه مشهور بوده و به عنوان مرجع وین شید که بیگویسخن م یاز کتب «هیحضره الفقیمن ال»کتاب  یهمقدم

ن یثند که قبل از تدویحد یهیبرد عمدتا  جوامع اولیکه صدوق از آنها نام م ی. کتب3شدندیگاه محسوب مهیتک

                                                           
عمار بن موسى الساباطي ، 335و ص طلحة بن زيد ، 258صو حفص بن غياث القاضي  ، 156صو  إسحاق بن عمار الساباطي ، 39؛ صطوسي فهرست.  1

  بن عمرو علي بن محمد بن علي ، 282؛ صنجاشي رجالو 

 رجال  "جماعات من أصحابنا لعظمه في الطائفة و ثقته و جاللتهروى هذه الكتب عنه " . کالم نجاشي در مورد عبداهلل بن سنان در خور تأمل است : 2

 214،ص 1؛جنجاشي

لَّهِ بْنِ عَلِيٍّ عُبَيْدِ ال بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السِّجِسْتَانِيِّ وَ کِتَابِ جَمِيعُ مَا فِيهِ مُسْتَخْرَجٌ مِنْ کُتُبٍ مَشْهُورَةٍ عَلَيْهَا الْمُعَوَّلُ وَ إِلَيْهَا الْمَرْجِعُ مِثْلُ کِتَابِ حَرِيزِ...".  3

مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ  الْحَلَبِيِّ وَ کُتُبِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ الْأَهْوَازِيِّ وَ کُتُبِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ
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ت خاص ینه فقط وثاقت فرد بلکه توجه و مقبول ین شهرتیاند. چنبوده ثیعه در حدیکتب اربعه کتب مرجع ش

 یل محسوب شده و تمسک به شهرت کتب براین کتب از ثقات جلین ایمؤلف یهدهد. البته همیاو را نشان م

 ست.  یاز نیاثبات وثاقت مورد ن

 ؛ خ اجازهیمشا .7
نان یه اک یاتیاند و نه رواگرانید یت برایروا یهشود که نه قرائت کنندیگفته م یانیخ اجازه به راویمشا

ز یمستج ت فردید صالحیین افراد تأیقت نقش ایشان نقل شده است. در حقیدر سند آن حضور دارند از کتب ا

ند از رو ید قدریبا یگاه و عنوانین جایظهور چن یهانهیدرک زم ین بوده است. براینقل کالم معصوم یبرا

 ات گفتگو کرد.یتحول در اسناد روا

ها سطهکه از وا یشان موجب شد تا نقل سخنانی( در ذکر سند سخنان الیهم السالم)عمعصومین د ائمهیتأک

ز یم گردد؛ امروزه نوأن کالم تین با نام ناقلیشد با ذکر نام واسطه همراه شود و متن سخنان معصومیده میشن

)علیه امام کاظم)ره( و امام رضا یهد. در دوریائمه دمانده از اصحاب  یت را در اصول بجاین وضعیتوان ایم

ز در ین «یبزنط»و  «حسن بن محبوب»، «صفوان»، «ریعم یابن اب»مانند  ین جوامع بزرگانیبا آغاز تدو السالم(

فات یش تألیدایشتر زمان و پیش به اصول اربعمائه را ذکر کردند و با گذشت بیه اسناد خویف جوامع اولیتأل

ن مرحله شکل یخ اجازه در ایاجازه و مشا یهدید. پدیتر گردیشتر شد و اسناد طوالنیها بواسطهدتر یجد

 گرفت.

را  تیم سخن و روایام که او را درک و از محضرش استفاده کردهیکنینقل م یکه از کتاب فرد یهنگام

دان م و از شاگریاو را در دست دار یهم اما اگر خود او را درک نکرده و صرفا  کتاب و نوشتیدهیبه او نسبت م

م؟ نسبت دادن و نقل بال واسطه از او به نظر دروغ ینسبت ده یم کالم را به چه کسیااو کتابش را آموخته

تر سبم منایاق او از صاحب کتاب بهره گرفتهیم و از طریاکه از او آموخته یرسد و نسبت دادن آن به کسیم

 است. 

ا گرفتن ید، گاه به استجازه در نقل و یدر نزد اسات «قرائت»و  «سماع»و مشکالت اما با وسعت گرفتن کار 

ق یدر هنگام نقل باز کالم ابتداء  به استاذ اجازه دهنده منتسب شده و از طر یشد ولیکتاب  از استاد اکتفاء م

با  کسویاز  یدر نقل و انتقال کالم نداشت ول ید. استاد اجازه دهنده نقشیگردیاو از صاحب کتاب نقل م

د و از یگردید مییتأراویان  یهن و حضور در سلسلیث معصومینقل احاد یت فرد را برایصدور اجازه صالح

 شد. ینقل حفظ م یزمان یهب و سلسلیگر ترتید یسو

کرد تا از عبارت یدر اظهار نظر تالش م یانگاشت و حتیه خود را محدث میکه فق یعصراجازه نقل در 

                                                           
حَمَّدِ مُ لِسَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَامِعِ شَيْخِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ نَوَادِرِ  يَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ وَ کِتَابِ الرَّحْمَةِأَحْمَدَ بْنِ يَحْ

تاب ک"ي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ وَ رِسَالَةِ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيَّ وَ غَيْرِهَا مِنَ الُْأصُولِ وَ الْمُصَنَّفَاتبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ کُتُبِ الْمَحَاسِنِ لِأَحْمَدَ بْنِ أَبِ

 4ص ،1ج ؛الفقيهاليحضرهمن
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 ین رو نوعیبعد داشت و از ا یهامشابه اجازه اجتهاد در دوره ین استفاده کند کارکردیات معصومیو متن روا

 حضور یهاز بزرگان اجازه به منزل یاریبعد، از نظر بس یهاد. اما در دورهیگردیم یتلق یعلم یارزش گذار

 یبرا یشد تا حتین امر موجب میشده و هم ین تلقین کالم معصومیو ناقل ثیان حدیراو یهدر سلسل

 .1ادگار بگذارندیشان به یارزشمند برا یاهیش از بزرگان استجازه کنند و به عنوان هدیفرزندان خو

ث حضور یخ اجازه بوده و در سند حدیکه از مشا یافت که اثبات وثاقت کسانیتوان دریح مین توضیبا ا

قت از کتاب مشهور و شناخته یشان در حقیاز ا یو راو سخن نبوده یشان راویرا ایندارد ؛ ز یضرورتدارند 

 نقل کرده است. یاشده

دهنده وثاقت  نشان یبودن فرد «خ اجازهیش»ا صرف ین است که آیما ا یدر بحث فعل یاما سؤال اصل 

من » و «استبصار»و  «بیتهذ» یهخیو در مش یخصوصا ّ در صدر اسناد کاف یاریبسراویان  ر؟یا خیاوست 

 یکل یهک قاعدیخ اجازه را به عنوان یاند و اگر وثاقت مشاخ اجازه محسوب شدهیاز مشا «هیحضره الفقیال

ت باشند نقلشان معتبر خواهد بود. یکه ناقل روا یدر موارد یشان ثابت شده و حتیا یهم وثاقت همیریبپذ

 د.یز به اثبات رسانیشان را نید ایتوان اعتبار اساتیت اکثار ثقه  میمانند امار ین با کمک قواعدیهمچن

 

 خ اجازه : یاثبات وثاقت مشاراههای 

خ یشان است؛ مراجعه به مشاین به وثاقت ایت اجازه از جهت اعتماد عموم محدثیخوخی. اشتهار به ش1

 یعیجاد اتصال در آن است، اما به طور طبیسند و اشان در سلسله یقرار دادن ا یشان برایاجازه و استجازه از ا

که رفتار و  یشان باشند و افرادین خواهند بود که مورد اعتناء و اعتماد ایاد محدثیمورد رجوع ز یکسان

و  یمرند. اگر اعتماد عمویگین قرار نمیدر صداقت و وثاقت نداشته باشد مورد اقبال محدث یگفتارشان ظهور

ن ین محدثیاند و اعتماد ان اجازه به فرد مزبور اعتماد داشتهیاز طالب یم مسلما  جماعتیرینپذ اشتهار به وثاقت را

 دهد.یجه مینان به وثاقت او را نتیز اطمیما ن یبه فرد مزبور برا

دق ز صیشان نین جهت اماره اکثار ثقه در مورد ایشود و به همینقل م یاریات بسیخ اجازه روای. از مشا2

ر ز دیء نت اجالّیث قرار گرفته اماره روایخ مورد اعتماد اجالء و بزرگان حدین مشاین غالب ایهمچنکند. یم

 ن مورد قابل اتکاء خواهد بود.یا

اند و از تهر اجازات خود داشیبه تکث یاریعالقه بس «یتلعکبر یهارون بن موس»ن مانند یثمحدّ یالبته برخ

خ اجازه یمشا ین برخیتوان از استجازه اعتماد را استنتاج کرد و همچنین نمیل محدثین قبین رو در مورد ایا

                                                           
هم، قال : قريبا من والدت -الذين ولدوا بالشام  - أنه استجاز من أکثر مشايخه بالعراق ألوالدهکند که : شهيد ثاني در کتاب الرعايه از شهيد اول نقل مي. 1

. وحكى أيضا أنه رأى خطوط جماعة من فضالئنا باإلجازة ألبنائهم عند والدتهم مع تاريخ والدتهم ، منهم السيد جمال  "وعندي اآلن خطوطهم باإلجازة  "

وي أجاز الشيخ جمال الدين أحمد بن صالح وهو صبي صغير لما مر أن السيد فخار الموسهمچنين نقل کرده است که  الدين بن طاووس غياث الدين .

 .  "وستعلم حالوة ما خصصتک به  "ثم قال :  "يا ولدي أجزت لک ما يجوز لي روايته  "بوالده مسافرا إلى الحج فأوقفه بين يدي السيد ، فقال السيد : 
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ن یشان ممکن است به ایتر شدن سند در صورت استجازه از اد به جهت سن باال و کوتاهیج یمانند ابن اب

 یث و عالیحد یقدرکم تا معصوم باعث گران یهرا سند کوتاه و واسطیاند؛ زجهت مورد توجه قرار گرفته

 شد. ین میند در نزد محدثشدن س

ائط کند و فقط در شریوارد نم یابوده و بر استدالالت فوق خدشه یکامال  استثنائ ین مواردیالبته چن

 ز مورد توجه قرار خواهد گرفت.یز و مستجیدر مورد مج یمشابه

 یمتنوع یهاراهن سؤال یص داد؟ در پاسخ به ایخ اجازه را تشخیمشاراویان  انیتوان از میاما چگونه م

حسن »افراد مانند  ین خصوص است. مثال  برخین در اییحات رجالین راه، مراجعه به تصریارائه شده است. اول

 اند.شده یخ اجازه در نقل از کتب مشهور معرفیبه عنوان مشا 2«ن بن حسن بن أبانیحس»و  1«الوشاء یبن عل

ر دست را د یخ صدوق چه کتب مشهوریو شکلینی  ،یخ طوسین نکته است که شیگر توجه به ایراه د 

 یداشته ول دست در را کلینی کتاب یخ طوسیکنند مثال  شینقل م یق چه کسانین کتب را از طریاند و اداشته

رده ک یرا باز «خ اجازهیمشا»ها صرفا  نقش ن واسطهیکند که مسلما  ایرا ذکر م ییهاواسطه کلینی در نقل از

کند یآغاز م یسند را با نام کسان «بیتهذ»خ در اکثر مجلدات ین شیاند. همچنکامل نموده صل وو سند را متّ

تب ن کیق او به ایآورد که طریرا م ینام بزرگان «بیتهذ یهخیمش»ت را از کتابشان اخذ کرده و در یکه روا

 اند.بوده «خ اجازهیش»ا ی «زیمج»خ از کتب مزبور صرفا  ینان در اخذ شیشوند. ایمحسوب م

 یو برخ یاز محاسن برق کلینی توان تکرار کرد. در نقلیم یبه نحو کلینی ن سخن را در مورد منقوالتیا

م که صرفا  نقش ینیبیرا م یخیکند نام مشایاز آن کتب را ثابت م کلینی استفاده یگر که قرائن متعددیکتب د

از  لینیک ا احتمال نقلیذکر نشده و  یفیشان تألیاز ا یبرخ یکه برا یاند؛ بزرگانخ اجازه را بر عهده داشتهیش

قات یحقت یم است ولوأت یشتریب یهایص مصادر با دشواریات صدوق تشخیشان وجود ندارد. در روایکتب ا

 یدایتا حدود ز «هیحضره الفقیمن ال »از مصادر او را خصوصا  در کتاب  یارین عصر ما بسییرجال یبرخ

 ن کرد.یصدوق را مع یهخ اجازیتوان مشایم یادیمشخص کرده که بر اساس آن در موارد ز

ر د یخ طوسیش و شیدر رجال خو یاست که نجاش یخ اجازه توجه به طرقین مشاییگر در تعیروش د

داشته و احتمال ن یند که کتابستح ین طرق افرادیاند. در افات مختلف ذکر کردهینسبت به تأل «فهرست»کتاب 

فات یألنسبت به آن ت «خ اجازهیمشا»توان از ین افراد را مین صورت ایاست که در ا یشان منتفینقل از کتاب ا

 محسوب کرد.

 

                                                           
 39. رجال نجاشي؛ ص 1

مد بن محمد بن عيسي در مورد منقوالت از کتاب ابان بن عثمان االحمر و کتاب عالء بن رزين شيخ اجازه البته الوشاء براي اح 396. رجال طوسي؛ ص 2

 گردد و در غير اين موارد احراز شيخوخيت اجازةشود و الحسين بن الحسن بن أبان نسبت به کتب حسين بن سعيد از مشايخ اجازه تلقي ميمحسوب مي

 د داشت. اين دو نياز به قرائن ديگري خواه
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  ؛« هیحضره الفقیمن ال»و   «يکاف»کثرت وقوع در اسناد  .1
 هرا بالواسط یادیات زیکه روا یث محسوب شده و در صورتین بزرگان حدیترو صدوق از مهم ینیکل

شود. یم ق او محسوبیشان به فرد مزبور بوده و به مثابه توثیاعتماد ا یهدهندن امر نشانینقل کنند ا یاز کس

ن بحث یو صدوق است. اما در اکليني  خیت اکثار ثقه در مورد مشایامار یهق قاعدیقت تطبین نکته در حقیا

 ه.یحضره الفقیو من ال یکثرت وقوع فرد در اسناد کافم ؛ یدهیمورد توجه قرار مرا  یگرید یهامار

ه صرفا  د دارند کین نکته تأکیبر ا «هیحضره الفقیمن ال»و  «یکاف»دو کتاب  یهو صدوق در مقدم ینیکل

 یهصحت سند هم ین سخن به معنایدانند. ایاند که آنها را حجت مش درج کردهیرا در کتاب خو یاتیروا

ان شان نشید ایات مزبور را از دیست اما صحت روایسندگانشان نیدو کتاب از نظر نون یات مندرج در ایروا

تقان ل اعتقادشان به ایشان به سند باشد و چه به دلین اعتقاد به صحت برخاسته از اعتماد ایدهد حال چه ایم

 .یمحتو

 اتین روایا یهنقل همتوان یار تکرار گردد نمیبس یک راوین دو کتاب نام یحال اگر در خالل اسناد ا

 ت قابل طرح استیا چند روایک ین احتمال اگرچه در یرا ایحمل کرد؛ ز یرا بر صرف اعتقاد به اتقان محتو

ن یاز ا یرفت که الاقل در برخید پذینبوده و با ییگر عقالیات احتمال مزبور دیاما با متعدد و متکثر شدن روا

 یه معنان بیاند و اش کردهیت در کتاب خوید اقدام به درج روابا اعتقاد به صحت سنکليني  ات صدوق ویروا

مانند محمد بن سنان  یخورد. افرادیات به چشم مین روایا یهاست که نام او در سند هم یراو یق ضمنیتوث

که در دهها سند از  یحمزه بطائن یبن اب ین علیحضور دارد و همچن یات کافیاز روا یاریکه در سند بس

 اند.  بوده «ثقه»و صدوق  کلینی ه وارد شده مسلما  از نظرید فقیاسان
 ستین «وثاقت»بر  ينه مستقلیکه قر یيرفتارها .3

ه ک یگریث عالئم و امارات دیم که در رفتار نسبت به اهل حدین نکته اشاره کنید به ایان بایدر پا

ن عالئم یز بوده و ایگفته نشیمصداق امارات پ یشان است ذکر شده که همگیاعتقاد به وثاقت ا یهدهندنشان

ک فرد یه ب یبزرگ ابن الغضائر یا رجالین قم یرساند. مثال  اعتماد محدثیرا به ثبوت نم یاتازه زیو امارات چ

ث یدر امر حد یریگبه سخت ین ابن الغضائریقم و همچن یرا علمایعالمت وثاقت شمرده شده است؛ ز

شان یار ااکث ین قم به معنایاعتبار اوست. اما اعتماد محدث یهک محدث نشانیشان به یااشتهار داشته و اعتماد 

 یزرگانقم و ب یعلما یریگاست و سخت یاثبات وثاقت کاف یل موارد براین قبیبوده و اماره اکثار ثقه در ا

بور عدم اتهام محدث مزشان صرفا  از یغلو بوده و اعتماد ا یهز صرفا  در خصوص مسئلین یمانند ابن الغضائر

 ت دارد. یبه غلو حکا

را یاند؛ زشان دانستهیوثاقت ا یهدهندث را نشانیعدم ذکر جرح در مورد بزرگان حد ین برخیهمچن

 ه قرار گرفته و درشان زودتر مورد توجیاند ضعفهاث شهرت داشته و مورد توجه بودهیکه در امر حد یافراد

 یعدم ابتال یهث نشانیبزرگان حد یهان به ضعفییرو عدم تعرض رجالن یشدند ؛ از ایمکتب رجال ذکر 
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ادعاء شده  یز در حق کسانین اماره نیگردد. اما ایم یاست که موجب عدم اعتبار راو ییهاشان به ضعفیا

 ش از آن را ثابتیب یزیشان صورت گرفته است و چیث بوده و مسلما  اکثار از ایاست که از بزرگان حد

  کند.ینم

ن اماره عمدتا  یاست. ا یک راویاز بزرگان در حق  یکی «ترحّم»ا ی «یترضّ»گر از امارات مشهور ید یکی

 ید به ترضیّش مقیخ خویاز مشا یرا صدوق)ره( در مورد برخیخ صدوق ادعاء شده است ؛ زیدر مورد مشا

ن ییّاز رجال ی( است. گروهینام راوه پس از ی)ذکر رحمۀ اهلل عل ا ترحمیشان( یاهلل عنه پس از نام ا ی)ذکر رض

 اند. پنداشته «ثقه»اول را  یهک کرده و صرفا  دستیز تفکین دو دسته نیان ایم

ه ذکر د بیمق یدهد که صدوق در مورد کسانیر در کتاب صدوق نشان مین تعبیموارد استعمال ا یبررس

ل افراد معموال  اماره اکثار ثقه در ین قبیو ااند ث بودهین و علم حدیاست که از بزرگان د «ترحّم»ا ی «یترضّ»

 کند.یش از آن را ثابت نمیب یزیر چیموردشان صادق بوده و اماره اخ

از اعتقاد  تیش حکاید خویاسات یر در کنار اسم برخین تعبیا ید صدوق به ذکر دائمیالبته کشف تق 

 شود.یم یق تلقیبر توث یاشان کرده و خود امارهیخاص صدوق به ا

 

 

 پرسش و پژوهش

 برخورد علما با راویان، چگونه مي تواند راهي بر اعتبار بخشي به راوی باشند؟ (9

افراد متحرز به چه کساااني گفته مي شااود و چگونه مي تواند راهي براعتبار بخشااي به راوی  (2

 باشند؟

شود؟ نمونه هایي از آن را  (3 صورتي روایت بزرگان از فرد موجب وثاقت راوی مي  بيان در چه 

 دارید و توضيح دهيد.

شد؟ دالیل خود را بيان  (4 آیا عمل علما به روایات یا فرد مي تواند دليل بر وثاقت یا راوی با

 دارید و نمونه هایي را از ميان علمای رجال که این مبنا را قبول داشته اند نام ببرید.

  دارید.مشایخ اجازه چه کساني هستند؟ راه های اثبات وثاقت ایشان را بيان  (5
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 (4بررسی حال راویان از جهت توثیق و تضعیف )( یازدهمدرس 

 

 

 اهداف درس: 
 این است که دانش پژوه:  یازدهمهدف از ارائه مطالب درس 

 ، آشنا گردد. -)علیه السالم(جایگاه فرد در نزد امام -با روش دیگر وثاقت بخشی (1

روش های درک میزان دقت راوی و عدم آن آشنا شده و بتواند در نمونه های عملی آنها  (2

 را به کار بگیرد. 
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 ؛« وثاقت»ی اثبات گرید یها روش ج(

 )علیه السالم(گاه فرد در نزد امامیجا يبررس. 7
ما مشخص کند. از فرمان امام به ابان  یاو را برا یهایژگیتواند ویک فرد میبرخورد امام با  یچگونگ

انجام  یابان برا یو توان علم یت روحیتوان به ظرفی، م1بده یمردم فتو ین و برایبن تغلب که در مسجد بنش

امام  عصمت و حکمت ین اقتضایبرد؛ این رفتار پیجاب ایا یبرا یخاص ین کار و به وجود شرائط اجتماعیا

 او در برخوردها است.  یو هدفمند

ما مکشوف  یاو را برا یهایژگیو یتواند برخیدر نزد امام و نوع برخورد امام با او م یک راویگاه یجا

 تواندیبه او م ینیاز معارف د یادیم حجم زیو آموزش مستق یک راویمثال توجه خاص امام به  یکند. برا

 یهنگام یک راویآموزش  یبرا یگذارهین سرمایرا ایگردد؛ ز یاعتماد امام به فرد مزبور تلق ینشان دهنده

 یبرا گرانیت مراجعات دیت و ظرفیگران را داشته و صالحیت انتقال سخنان به دیه دارد که او صالحیتوج

 ها واجد باشد.افت معارف و آموزهیدر

 یافت. استواریتوان دریمات او یروا یفیات او و هم از سطح کیروا یرا هم از اندازه کمّ یک راویگاه یجا

 تین دشوار حکایفهم او از مضام یو حت یتواند از دقت راویق میدر نقل مطالب عم یمنقوالت و دقت راو

ش یمخاطب خو یاز فهم را برا یکند که آموزگار چه سطحیآموزش مشخص م ین سطح علمیکند. و همچن

 قائل است.

اتهم ا على قدر روایالناس منّ عرفوا منازلَاِ»افت که یشتر درین کالم را بیتوان عمق ایحات مین توضیبا ا

ر دراویان  نیبر اعتبار ا ینه محکمیقر یت به امثال سماعه و سکونیهزاران روا یآموزش صدها و حت. «2اعنّ

ابر ج»مانند  یق به افرادیار عمیبس یهامحسوب شده و آموزش جوامع الکلم و حکمت )علیه السالم(نگاه امام

 دهد.یشان را نشان میبلکه فهم و فقاهت ا «وثاقت»نه فقط  «سیبن خن یمعل»و  «ید جعفیزیبن 

شیعتنا بقدر ما یحسنون من روایاتهم  اعرفوا منازلَ» :وارد شده )علیه السالم(از امام صادق یگریدر کالم د 

 مُ و المفهَّ ما مفهَّ قال یکونُ محدثا  المؤمنُ یکونُ وَ. فقیل له أَمحدثا  حتى یکونَ منهم فقیها  الفقیهَ عدُّا، فإنا ال نَعنّ

را فهم از کالم معصوم با سطح یگاه و منزلت فرد است؛ زیجا یق سخنان معصوم نشانهیدرک عم .«3ثٌ محدَّ

ورود  تیفهمد که اهلیشان را بهتر میسخن ا یم داشته و کسیاو رابطه مستق یوجود یهاسلوک فرد و اندازه

                                                           
 12. رجال نجاشي؛ ص 1

جال قال اعرفوا منازل الر )عليه السالم(عن أبي عبد اهلل و ...  ا.ا على قدر رواياتهم عنّقال اعرفوا منازل الناس منّ  )عليه السالم(عن أبي عبد اهلل .  2

 3؛ جکشي رجال ا.ا على قدر رواياتهم عنّمنّ

بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اعْرِفُوا مَنَازِلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْعِجْلِيِّ عَنْ عَلِيِّ  

   52، ص1ج ؛کافي النَّاسِ عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا

 3؛ جکشي رجال.  3
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 . 1افته استیشان را یسخن ا یبه فضا

 دست یدر خصوص راو یتوان به نکاتیم )علیه السالم(آموزش امام یزان و چگونگیهمان گونه که از م

ام آن انج یالزم برا یهاتیتوان به وجود صالحیبه او م یو احاله کار یتیمسؤول یافت، از نصب فرد برای

و  یداراموال نداند بر مسند خزانه ینهیصالح در هزن در حراست و یرا که ام یکار استدالل کرد. امام کس

سان انتخاب رامیرا که به اعتبار او در نقل سخن اعتقاد ندارد به عنوان پ ینشاند و کسیمردم نم یر امور مالیتدب

 کند.ینم

 وکالتا یبا وثاقت فرد مالزمه دارد. آ )علیه السالم(امام یاز سو ین است که احاله چه اموریاما سخن در ا

د ، داللت بر وثاقت فریشکاریو خدمت و پ ینگار، کتابت و  نامهیرسانامیامام، معتمد او بودن، پ یاز سو

 دارد؟ 

 یصدصرفا  ت )علیه السالم(ل امامیل و وظائف او سخن گفته شد. وکیگاه وکیگذشته از جا یهادر بحث  

ک منطقه محسوب شده و امر او مطاع و دستور ینده امام در ینما ،یرا بر عهده نداشت بلکه به نوع یامور مال

 ز داشت.ایفراتر از وثاقت در نقل ن یزیبه چ یریگاه خطین جایچن یاالجراء بود. روشن است که تصداو الزم

ان ائمه در ر از زبین تعبیرود که فرد مزبور مورد اعتماد کامل باشد. ایبه کار م ییدر جا «یثقت»ر یاما تعب

و اهل  )علیه السالم(یو از زبان رسول خدا در مورد عل «لیمسلم بن عق»و در مورد  «نوّاب اربعه»خصوص 

ر ین تعبیا یخین استعماالت و از استعماالت تاری. از ا2طالب و حمزه نقل شده استیت او و جعفر بن ابیب

که احراز  رود. روشن استیکار م ک فرد بهیار نزدین بسیمعتمد ین عنوان برایبرد که این نکته پیتوان به ایم

 طلبد. یرا م «وثاقت در نقل»ار فراتر از یبس یزیدر نزد ائمه چ یگاهین جایچن

محسوب شده و  ینده اعزامیقت رسول نمایرسان دانست. در حقتوان معادل نامهیرا نم «رسول»ر یاما تعب

 یگاهین جایچن ید. تصدیگردین او قلمداد مزبا یحرف و نظر مقام فرستنده را به افراد اعالم کرده و به نوع

                                                           
هايي که حاصل کثرت تعلّم نبوده و در نوع سلوک و تقيد هايي از آن سو ارزاني شده، فهمشود که به او فهم. حتي فقيه هنگامي از نظر امام فقيه محسوب مي 1

 و تعبد فرد ريشه دارد. 

قَالَ سََألْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ أَوْ عَمَّنْ آخُذُ وَ َقوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرِيُّ  )عليه السالم(نْ أَبِي الْحَسَنِقَْد أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَ.  2

 354غيبت طوسي؛ ص  329، ص1؛ جکافي أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُون ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْکَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَکَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ

 292و در مورد محمد بن عثمان ر. ک. همان؛ ص 382و

رسلكم  هإني باعث إليكم أخي و ابن عمي و ثقتي من أهل بيتي فإن کتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملئكم و ذوي الحجا و الفضل منكم على مثل ما قدمت ب...    

 39، ص2؛ جاإلرشاد ... 

      171ة؛ صمختارالفصولو ال 37؛ صالورىإعالم عند ملم الزمان و الكرب إن عليا و جعفرا ثقتي   

قال زوجته و ابناه قلت ثم من قال ثم جعفر و حمزة إن خير الناس أصحاب الكساء الذين  )عليه السالم(له من خير هذه األمة بعد عليفقلت   

نفسه و عليا و فاطمة و الحسن و الحسين ثم قال هؤالء ثقتي و عترتي في أهل بيتي فأذهب اهلل  (ص)نزلت فيهم آية التطهير ضم فيه رسول اهلل

 822؛ صقيس بن سليم کتاب  جس و طهرهم تطهيراعنهم الر
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 و وثاقت او در نقل دارد. ینده اعزامیت از اعتماد امام به نمایامام حکا یاز سو

 یوشان از سیامام بوده و خط ا یهاینگارنامه یبه کار رفته که متصد یدر مورد کسان زین «کاتب»وصف 

 گردد. یم یتلق اعتماد به فرد کاتبامام نشان دهنده  یسوفه از ین وظین اییتع 1شد.یمخاطب خط امام قلمداد م

امام  «شکاریپ»ا یو  «خدمتکار»امروز  اصطالحاطالق شده که به  یبه کسان 3«قهرمانه»ا ی 2«خادم»تعبیر 

ه را ن نکتیتوان ایات میروا یاز به وثاقت در نقل نداشته و از برخین ین اموریچن یاند. مسلما  تصدّبوده

ته است. به وثاقت نداش یازیل امور نین قبیا یدر خدمت ائمه بوده و تصد یکه افراد متنوع و متفاوتافت یدر

 ق خاصیشان در مصادر موجود است غالبا  توثیات ایمحسوب شده و رواراویان  یکه در زمره یالبته خادمان

 دارند. 

 ید وثاقت راوییآن مالزم با تأ رش مضمونیاند پذرا نقل کرده ین مطالبیاز ائمه معصومراویان  یبرخ
                                                           

 .)عليه السالم(..کاتب أمير المؤمنين .عبيد اهلل بن أبي رافع  327، ص1؛ جطوسي فهرست.  1

عن سليمان بن الحسين کاتب علي بن يقطين قال أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد مائة و خمسين   437، ص1؛ جکشي رجال

 رجال أقل من أعطاه منهم سبعمائة درهم و أکثر من أعطاه عشرة آالف درهم. 

 .م()عليه السالو علي کاتبا أمير المؤمنين أبو رافع مولى رسول اهلل کان صاحب بيت ماله بالكوفة. و ابناه عبيد اهلل  5، ص1؛جنجاشي رجال

را و و کان کاتبا له و حفظ کثي )عليه السالم(ابعي من خيار الشيعة کانت له صحبة من أمير المؤمنين ت علي بن أبي رافع  7،ص 1؛جنجاشي رجال

 ...جمع کتابا 

او نويسنده اولين وصيت نامه امام کاظم است و يكي از  ب الوصية األولىهو کات هم اين تعبير در کافي وارد شدهمحمد بن جعفر بن سعد األسلمي در مورد 

بور که زنويسندگان وصيت نامه دوم. البته با توجه به فتنه واقفه و شبهاتي که در خصوص امامت حضرت رضا و وفات امام کاظم مطرح شد مسلماً فرد م

 قت و عدالت بوده است.در هر دو وصيت امين تلقي شده بايد حائز مراتب بااليي از وثا

 رجالخيران الخادم    368،ص 1؛جطوسي رجال .ياسر خادم الرضا  453،ص 1؛جنجاشي . رجالياسر الخادم  515،ص 1؛جطوسي فهرست.  2

  چند روايت از خيران خادم   829،ص 1؛جکشي رجال  کافور الخادم  392،ص 1؛جطوسي

خادم رسول اهلل  هأنس بن مالک أبو حمز 21،ص 1؛جطوسي رجال .)عليه السالم(محمد بن زيد الرزامي ...خادم الرضا   389،ص 1؛جنجاشي رجال

سالم العطار .....خادم أبي عبد   216،ص 1؛جطوسي رجال  )ص(.أبو الحمراء خادم رسول اهلل    68،ص 1؛جطوسي رجال[. ]األنصاري (ص)

أبو سلمة و قيل اسمه خلف بن خلف اللفائفي   347، ص1؛جطوسي رجال .القافي خادم أبي الحسن 342،ص 1؛جطوسي رجال .)عليه السالم(اهلل

 . )عليه السالم(خادم أبي الحسن

نشيط بن صالح بن لفافة مولى بني عجل روى عن أبي الحسن   178ه عالمه خالص  )عليه السالم(العالي خادم أبي الحسن      52،ص 1؛جبرقي رجال

از راويان خادم، ياسر، خيران، نشيط و کافور   محمد بن عبد اهلل الخراساني خادم الرضا. 76،ص 1؛جکافي  و کان يخدمه ثقة يه السالم()علموسى

در  صرفاً شانداراي توثيق خاص هستند از القافي و العالي و سالم العطار روايتي يافته نشد. احمد بن ابي خلف و همچنين محمد بن عبداهلل خراساني نام

اند. انس بن مالک که وضعيت يكي دو روايت وارد شده است. محمد بن زيد الرزامي نيز چند روايت دارد ولي هيچيک از اين افراد توثيق خاص نشده

 428؛صطوسي أمالي و 362؛صصدوق أمالي  روشني دارد و از ابوالحمراء در امالي صدوق و شيخ يكي دو روايت در فضائل اهل بيت نقل شده است.

 از ديگران خادمان معصومين در کتب رجالي نامي برده نشده است.  87،ص 2؛جقمي تفسيرو 

وَ کَانَ اشْتَرَاهُ وَ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ فَأَعْتَقَهُمْ وَ اسْتَكْتَبَ أَحْمَدَ وَ  )عليه السالم(عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ مَوْلَى أَبِي الْحَسَنِ ...   516،ص 8؛جکافي.  3

 ...  جَعَلَهُ قَهْرَمَانَهُ فَقَالَ أَحْمَد
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باشد. از یدر رابطه سابق مراویان  قیازمند به اثبات اعتبار سند و توثین منقوالت نیرش صدور ایاست. اما پذ

 شان را ثابت کند.یتواند وثاقت اینمراویان  نین رو منقوالت ایا
 ؛ق در آن یع منقوالت فرد و تدقیتجم .5

ر آثار وه را دین شیتوان ایکه م یاسندهین نویتریمینه دارد. قدیرید یاسابقه «عهیرجال ش»وه در ین شیا

 یا از سووه رین شیا یریگبه کار یبه خوب یابن الغضائر ینظرهابر اظهار یاست. مرور یالغضائر د ابنیاو د

اه شان کرده و گیث ایز با احادیاط آمیاحت یگاه حکم به برخوردراویان  ثیاحاد یدهد. او با بررسیاو نشان م

 کند.یشان میا ییحکم به دروغگو یکرده و حت یرا نفراویان  یز صراحتا  وثاقت برخین

ام د و چه در مقییچه در مقام تأ ید. نجاشیتوان به وضوح دیز مین «یرجال نجاش»وه را در کتاب ین شیا

ان ی. در ماست یر ابن غضائریتحت تأثن راه یرسد که در ایم وه بهره جسته و به نظرین شیاعتبار از ا ینف

 یبهبهان دیوح یهااند و در نوشتهوه استفاده کردهین شیاول و دوم از ا ین مانند مجلسییّاخبار ین برخیمتأخر

 م.ین روش هستیز شاهد استفاده از اید بحرالعلوم نیو س

توان شاهد یبن صدقه ممشهور مانند مسعده راویان  یوه را در بحث از برخین شیکاربست ا یهانمونه

ه الجمیع لمتان هالذی یظهر من أخباره أنه ثق» م:یخوانیم ی. در طرائف المقال از قول مرحوم مجلس1بود

 «.2حریز بما یرویه، ثم جعل أخباره أسد من روایۀ جمیل و والموافقه لما یرویه الثقات، وعملت الطائفه

تأمل کرده بلکه  «همسعد»ات یروا یهمه یدر محتواکند که او نه فقط یمشخص م ین اظهار نظر مجلسیا

و  «لیجم»مانند  یات بزرگانین استحکام روایده و همچنیز سنجیگران نیات او را با منقوالت دیموافقت روا

 یعمار بن موس»را در خصوص  یپرقدر یهاین بررسیسه نموده است. چنیمقا «مسعده»ات یرا با روا «زیحر»

 توان مشاهده کرد.   یز مین 4«عماراسحق بن »و  3«یساباط

ن راه ین اعتبار آن وجود دارد. اییتع یبرا یمختلف یهام راهیاز گذشتگان روبرو هست یکه با نقل یهنگام

                                                           
ت ويه الثقات ، ولذا عملوالذي يظهر من أخباره أنه ثقة الن جميع ما يرويه في غاية المتانة والموافقة لما ير  در کالم بحرالعلوم هم آمده است :.  1

  337، ص  3الطائفة برواياته ، کما عملت برواية غيره من العامة  الفوائد الرجالية؛ سيد بحر العلوم، ج 

 822، ص1المقال؛ ج. طرائف 2

ن انتهى وفي الصحيح ع وقال جدي)ره( والذي يظهر من اخبار عمار انه کان ينقل بالمعنى مجتهدا في معناه وکلما في خبره فمن فهمه الناقص.  3

ان عمار الساباطي يروى عنک رواية قال وما هي قلت ان السنة فريضة قال أين يذهب ليس  )عليه السالم(محمد بن مسلم قال قلت للصادق

ويه عمار بالجملة يشكل التعويل على هذا الخبر الذي را  283هكذا حديثه إنما قلت الحديث   تعليقه على منهج المقال؛ وحيد بهبهاني، ص

خبر من أخباره خاليا من تشويش و اضطراب في اللفظ و المعنى و ترک األخبار الكثيرة الصحيحة الدالة على البطالن و  الذي قل أن يكون

 234، ص65بحاراألنوار، ج إال لكان يمكن القول بالتخيير.

قال الشيخ رحمه اللّه: أنّه فطحيّ، و قد قدّمنا کالما في هذا، و أنّه ال قال بعض المحقّقين: ليس فيه إرتياب إال من جهة إسحاق بن عمّار، حيث .  4

ک لو نّيبعد کون الحديث صحيحا. أقول : ما قدّمه قد تقدّم الكالم فيه: من أنّ األصوب هو المشهور، مضافا إلى تهافت أخباره، کاخبار أبيه، فإ

 327، ص3فاء و المجاهيل.   کشف األسرار في شرح االستبصار؛ جتتّبعت روايتيهما لوجدت الخلل فيهما أکثر من روايات الضع
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ش در متن عالمت عدم صحت کالم یگردد. اضطراب و تشویمرون آن آغاز یها هم از درون کالم و هم از ب

ت موجود خود یز واقعیرون کالم نیدهد. در بینده نشان میکالم گوا یرا در نقل ناقل  یاست و وجود خلل

د توانیگران از همان حادثه مین مسلّمات و نقل دیدارد. همچن یت ربطیاست که با واقع یمالک نقد سخنان

 ا ضعف نقل موجود را مشخص کند.یسالمت 

ص یشخت یبرا یتواند راهیآن مق در یو تدق یک راویع منقوالت یتجم )علیه السالم( تیث اهل بیدر احاد

ص یتشخ یتواند برایز وجود دارد که مین یگریعالئم د یانیمحسوب شود. در کالم وح یوثاقت و دقت راو

 اعتبار نقل به کار گرفته شود.

کتاب  یانیان مجموعه وحیم یت کالم معصوم و وجود هماهنگیت و نورانیگذشته از حقان یهادر بحث

ه ز نشان دهد، البته به شرط آنکیان را نیتواند اعتبار و وثاقت راویها میژگین ویو سنت سخن گفته شد. ا

 رد. یقضاوت صورت گ یجه کلیقرار گرفته و بر اساس نت یمورد بررس یک راویاز کالم  یموارد متعدد

و  یبرحذر بود و تجربه ابن الغضائر یاعتقاد یهاد از آفت قضاوتیبا یک راویمنقوالت  یدر بررس

 ن قم را تکرار نکرد.ییجالر

 یمحمد بن عل»ن معروف به نام یثاز محدّ یکیت یوضع یارائه نمونه به بررس ین قسمت برایدر ا

ها آشکار وهیر شیق در کنار سایتحق یوهین شیشود تا ثمرات ایپرداخته م «نهیابوسم»معروف به  «یالهمدان

 گردد.

 یالهمدان ابوجعفر یم بن موسیبن ابراه یمحمد بن عل»شده است:  ین گونه معرفینه درکتب رجال ایابوسم

خ در کتاب یه شبوده است ک یفاتیصاحب تأل ،نهیابوسم «یا المقری یا الطاحی یا القرشی یا الکوفی یرفیا الصی

 یهاه  عنوانچند کتاب ب یاند. اما نجاشد دانستهین بن سعیکتب او را مانند کتب حس یبه نقل از برخ «فهرست»

 .«االداب»اب و کت «تسائلونیعم »ر ین کتاب تفسیش نقل کرده است. و همچنیبرا «ا و العتقیالدالئل و الوصا»

ر ینقل شده و در سا «ثیحد 2»ه یو در فق «ثیحد 76»ب یو در تهذ «ثیحد 212»از او  یدر کتاب کاف

، «دیتوح»ن منقوالت در کتب یا یهافت، البته عمدیتوان یث میث نام او را در سند صدها حدیکتب حد

 وارد شده است. «صدوق یامال»و  «ثواب االعمال»، «خصال»

ن یافته و بر او ایرش یر قابل پذیات او مطالب غیدر روا یالغضائرو ابن 1کندینقد م یاو را به تند ینجاش

فضل بن شاذان  ،ینقل کش. بنا بر 2کندیات مرسل اعتماد میرد که از ضعفاء نقل کرده و بر روایگیب را میع

                                                           
ء. و کان ورد قم و قد اشتهر بالكذب بالكوفة و نزل على أحمد کان يلقب محمد بن علي أبا سمينة ضعيف جدا فاسد االعتقاد ال يعتمد في شي . 1

 332؛ صنجاشي رجال .عن قم و له قصة بن محمد بن عيسى مدة ثم تشهر بالغلو فجفا و أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى

 95؛ صالغضائريابنرجال  حديثه يعرف و ينكر. و يروي عن الضعفاء کثيرا و يعتمد المراسيل..  2
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محمد بن حسن » یعنیمشهور قم  ی. رجال1داندیشان مین ایان مشهور بلکه مشهورترینه را از دروغگویابوسم

 یاراعتبیز در بین «دیابن ول»ات نوادر الحکمه از او را فاقد اعتبار دانسته و صدوق شاگرد یروا «دیبن ول

من »کتاب  یعنیخود  یین جهت در کتاب فتوایظاهرا  به همداستان است و با استاد خود هم «نهیابوسم»

 ندارد. یاز او نقل چندان «هیحضره الفقیال

و  اشتهار داشته است. او پس از آمدن به قم یینه در کوفه به دروغگویکتب رجال ابوسم یح برخیبه تصر

ن جهت توسط او از قم یافته و به همیبه غلو شهرت  یسین احمد بن محمد بن عییّس قمیاقامت در نزد رئ

 ده است.یاخراج گرد

نه به غلو شکل یرا جرح مزبور بر اساس متهم کردن ابوسمیفوق قابل خدشه است؛ ز یادله یاما تمام

 ها سخن گفته شد.  ن گونه اتهامات و جرحیا یاعتبار یگرفته و سابقا  از ب

 «دیولناب» یعنین قم ییّقضاوت رجال آورده است. «نهیابوسم»در ترجمه را ن مسئله یبه صراحت ا ینجاش

 «کمهنوادرالح»در خصوص رجال  «دیولابن»ن اتهام بوده و عبارت یبر هم یز متکیدر مورد او ن «خ صدوقیش»و 

وده و سابقا  از آن سخن ن قم به آن مشهور بیثکه محدّ یتیدهد؛ حساسیت را نشان میّدگاه و حساسین دیا

 گفته شد.

ت یحکا ان متهم به غلویر راوینه در کنار سایذکر ابوسم یهنیز به قرین «بن شاذان فضل»سخن نقل شده از 

 ست.یاز جهت جرح داشته  و قابل اعتناء ن

د ل را گوشزیاش بر مراسهیاو را به صراحت جرح نکرده و صرفا  نقل او از ضعفاء و تک یالغضائرابن

ن قضاوت یا «رو حدیثه یعرف و ینک»ن است: یا یالغضائرر ابنیات او تعبینموده است. البته در خصوص روا

در  یائرالغضز همان نظر خاص ابنیصورت گرفته قابل اتکاء نبوده و مستند آن ن یکه بر اساس متن شناس

 مورد غلو است. 

ح یز رخ داده، به تصرین یمانند برقراویان  یکه در خصوص برخ یسیاخراج توسط احمد بن محمد بن ع

 نه بوده است.ین زمیت خاص در این به مسئله غلو و وجود حساسییبخاطر نگاه خاص قم ینجاش

 توان تمسک کرد: یم ینه به قرائن و امارات متعددیاثبات وثاقت ابوسم یاما برا

 یبن حسن بن عل یالقاسم عبداهلل بن عمران و علیث مانند محمد بن ابیاز بزرگان حد ی. اعتماد برخ1

  «.فیعن ضع یقل ما رو» ر وارد شده کهین تعبیدوم ا یبن فضال که در خصوص راو

 ت آن بر وثاقت ثابت شد.ینی، که سابقا  قریاز اسناد کاف یارینه در بسی. وقوع ابوسم2

نه یوسماست. البته بخاطر اتهام اب یرش اعتبار او به عنوان راویاز پذ یحاک «فهرست»خ در کتاب یان شی. ب3

                                                           
ذکر الفضل في بعض کتبه: الكذابون المشهورون أبو الخطاب و يونس بن ظبيان و يزيد الصائغ و محمد بن سنان و أبو   548ص؛ کشي رجال.  1

 هرهم. سمينة أش
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که  یاتیشده و روا یخاص نقاد یتیژه و با حساسیو یات او با دقتیروا یز، محتواینقل مسائل غلو آمبه 

 گردد.یباشند مردود اعالم م ین مسائلیمشتمل بر چن

ت و از یوانه در نقل و ریابوسم یرش اعتبار کلیک سو نشانگر پذیدر کتاب فهرست از  یخ طوسیان شیب

دن د بویّن مورد مقیخ در ایاست. ش یقم یهخ اجازیمشا یبرخ یاو از سورش اتهام غلو به یگر پذید یسو

 نکرده است. یان فرموده و خود جرح مستقلینه بیاجازه خود را در نقل از ابوسم

 یاریات بسیات او پرداخت؛ روایروا یتوان به بررسینه میشتر نسبت به وثاقت ابوسمینان بیاطم یاما برا

 وارد شده است.   ییر منابع روایا، کتب صدوق و سیکه در کاف

 کند:یچند نکته را مشخص م نهیات ابوسمیروا یهبر مجموع یمرور

ت. در بوده اس یاز او باق یدهد که ظاهرا  کتب متنوعینه نشان میات نقل شده از کتب ابوسمی. تنوع روا1

 یهخورد. گستریا به چشم میوصاات و یاو از احکام دماء ثالثه تا اعتکاف تا انفال و تا حدود و د اتیروا

ر ین رو تعبیرد. از ایگینم  یجا «ا و العتق و اآلدابیالدالئل و الوصا»ات منقوله در قالب چند کتاب یروا

او هم  یریات تفسیرسد. روایاند به نظر درست مدانسته «دین بن سعیحس»که کتب او مشابه کتب  یبرخ

نسبتا   یات اخالقیشود. روایتسائلون، نمیر عم یت داده شده، تفسبه او نسب یمحدود به آنچه در کتب رجال

 گرفته بوده است. ید در کتاب آداب جایز از او نقل شده که شاین یادیز

 شود. در عباراتیها مشاهده نمز در آنیز نیانات غلو آمیب نبوده و بیات او مشتمل بر مطالب غری. روا2

 ست.  یو تهافت ن یز دچار ضعف و سستینقل شده ن

انات مربوط به ینصب و هم ب یهات هم ادلین روایدر مورد ائمه از او نقل شده که ا یادیات زی. روا3

م دسته دو یهاتیدر مواجهه با روا او به غلوّ متهم شدناد یرد. به احتمال زیگیشئوون و فضائل را در بر م

 عه سازگار هستند.  یش یو اعتقاد ییروا ات کامال  با مسلماتین روایشکل گرفته است. البته ا

القاسم یاب)احمد بن محمد بن خالد و محمد بن  یق خاندان برقینه عمدتا  از طری. منقوالت از ابوسم4

 بن حسن یعل یهن به واسطیق صاحب نوادرالحکمه و همچنی( و از طریعبداهلل بن عمران داماد خانواده برق

و  یسید اخراج او توسط احمد بن محمد بن عیده است. شایاربعه رسبن فضال به صاحبان کتب  یبن عل

ب او به ن مؤثر بوده و کتیاو در اکثر محدث یهامانند فضل بن شاذان در طرد نوشته یار تند افرادیبرخورد بس

 ده است.ینرس یبعد یهادست نسل

ار یبس «کتب اربعه»در  یاز او حتات ین همه روایماندن ا ی، باق«نهیابوسم»د با ی. با توجه به برخورد شد5

 باشد.یقابل توجه م
 ؛ گرانیسه منقوالت او با منقوالت همسان دیمقا .3

ران گیهمسان د یهاتوان منقوالت او را با نقلیک فرد میزان اعتبار و دقت منقوالت یص میتشخ یبرا

 مختلف از آن کالم و حادثه یهانقلسه یسخن رفته مقا یاا از حادثهینقل شده و  یسه کرد. آنجا که کالمیمقا
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 ن را نشان دهد.یتواند ضعف و قوت ناقلیم

وه را در موارد مکرر بودن ین شیتوان این میعصر حضور معصوم یدادهایو رو یخیدر نقل حوادث تار

حکام ان حکم کرد. در نقل معارف و یناقل یا ضعف برخیاد آن به اعتبار یه تکرار زینقل به کار گرفت و در سا

ک جلسه را از دو نقل یتوان مطالب یبوده گاه م یان متعددین گاه در حضور راویانات معصومیز از آنجا بین

 یاجهیدن به نتیرس یوه براین شیبرد. اما این پیسه کرده و به ضعف و قوت ناقلیان آن دو مقاید و میشن

کمتر  یرطن شیگران داشته و چنیک نفر با دیت سه منقوالیاز مقا یمتعدد یهانمونه ه بریازمند به تکیدرخور ن

موال  نقل کرده باشند و مع یاریات بسیشوند که روایم ین شرطیحائز چن ین رواتیشود. افزون بر ایمحقق م

 کند. یم ییگشاگر وثاقت مشگلیامارات دراویان  نیدر مورد ا

توان یکنند میگفتگو م یاخالق و احکام اسالمات عمدتا  از معارف، عقائد، ین رواین که ایاما با توجه به ا

ان یا دقت راویسه کرد و در خصوص وثاقت یگر مقایکدیمشابه را با  یمنقوالت افراد مختلف در موضوع

بر ما  یاشیر عیو منقوالت مشابه در کتاب تفسکليني  یریات تفسیان روایسه میمثال مقا یقضاوت نمود. برا

کليني  رن نظر بیتوان او را از ایار داشته و میات دقت بسیدر نقل روا یاشیع کند کهین نکته را مکشوف میا
 مقدم دانست.

عفور که متهم به ی یمانند عمار و اسحاق و ابن اب یات کسانیتوان در مورد روایوه مین شیعمال همبا إ

 1یروزحفص الممان بن یرا در مورد سل ین پژوهشیچن یداشت. برخ یترقیضعف در نقل هستند قضاوت دق

د یق ابراز تردیاند. حاصل تحقسه کردهیگران مقایات دیات او را در ابواب مختلف با روایانجام داده و روا

 یافگران متنیبا منقوالت د ین راویات ایرا در غالب موارد روایاست؛ ز ین راویات ایشتر نسبت به روایب

 کند.یجاد میا ین راویدر خصوص وثاقت ا یشتریر شبهه بین حد از تغایبوده و ا

 

 ؛ و عدم آن یزان دقت راويدرک م یها روش

ات دقت نه فقط در نقل تک تک کلم یاند. برخگر متفاوتیکدیگران با یها به ددهیق شنیافراد در انتقال دق

ن یدر ع گرید یکنند اما برخیز توجه مینده نیت گویدارند بلکه در صورت لزوم به نقل شرائط نقل و وضع

 ندارند.  یات و قرائن توجه کاملیسخن اکتفاء کرده و به جزئ یو صداقت به نقل مضمون و محتوا ییراستگو

شان متفاوت خواهد بود. در منقوالت گروه یا یهایژگیمواجهه و استفاده از منقوالت افراد با توجه به و

ه حات راجع بیتوض یو حتم و تک تک کلمات ینیبیق از سخن معصوم روبرو میدق یاول خود را با نقل

 یام که پارهیدهین احتمال را میات گروه دوم ایم. اما در مواجهه با نقلیدهینقل را مورد دقت قرار م یصحنه

 ر شده باشند.ییالفاظ و قرائن به جهت نقل به معنا دچار تغ یاز قرائن حذف شده و برخ

                                                           
 356. شيخ عنوان سليمان المروزي را در زمره اصحاب کاظم آورده ولي کالمي در توثيق او ندارد ر.ک. رجال شيخ؛ ص 1
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شود که مضمون سخن قابل یفرض م یتوان او در نقل در حدّ ،ک فردیرش وثاقت یروشن است با پذ

عارض شود در فرض تیدر نقل موجب م یشتر برخیب یاتکاء و استناد به معصوم باشد. اما توجه به توانمند

نکته  زان دقت ویرخ نداده م یکه تعارض ییدر جا یشتر اعتماد گردد. حتیشان بیو تفاوت در نقل به کالم ا

 متفاوت خواهد بود. یساباط یدر کالم امثال زراره با منقوالت عمار بن موس یسنج

و دقت ناقل اول را  قائل شدن تفاوت یریو ناقل اول و سا یان راوید مین مورد بایرسد در ایبه نظر م

ده وات و قرائن روبرو بیجزئ یرا اوست که اساس نقل را شکل داده و با تمامیدانست؛ ز یشتریت بیواجد اهم

 اند. صرفا  به نقل سخن او پرداخته ین بعدیو ناقل
 ه بر کتب رجال ی. با تک7

در  ین است. رجال نجاشییشان کلمات رجالیزان ضبط ایو مراویان  شناخت دقت ین منبع برایترمهم

قائل اویان ر ضبط یبرا یتوان مراتبیدهد که میر موجود نشان میخاص دارد. تتبع در تعاب یگاهینه جاین زمیا

 او وارد شده است. یهادر خصوص نوشته یو گاه یر گاه در مورد فرد راوین تعابیشد. ا

ر یت. تعبث اسیح الحدیر صحیا تعبیکند وصف ثقه و یرا مشخص م یکه ضبط راو یرین تعابیتررائج

 ضبط و دقت او در نقل است.نان به ینان به نقل او، اطمیاطم یکند و الزمهیرا اعالن م یبودن راو اول مطمئن

و ن دیدر نقل است. ا یآن دقت و ضبط راو ید کرده که الزمهییرا تأ یات راویر دوم صحت نقلیتعب 

 داللت دارد. یر بر حداقل الزم ضبط در راویتعب

در  ید. در رجال نجاشیدراویان  یباالتر از ضبط را در برخ یتوان سطحین مییّفات رجالیاما در توص

ود. البته شیاهل سنت هم مشاهده م یر در کتب رجالین تعبیا «هثق هثق» کندیر میتعبراویان  یخصوص برخ

 شتر تکرار شده است. یب یر تا سه بار تکرار و حتین تعبیدر کتب اهل سنت گاه ا

منقوالت  رب رتنان فزونیاطم یصورت گرفته و نشان دهنده یشتر بر وثاقت راوید بیتأک ین تکرارها برایا

ضبط  آن یار به منقوالت اوست که الزمهیاعتماد بس ینان بودن فرد، به معناید بر قابل اطمیاو است. تأک

 العاده فرد مزبور است.فوق

ح یصح» ای «تهایروا یمسکونا  ال فی حدیثه هثق» ای «صدوق هثق»ا یو  «هیمعتمد عل ۀثق» ر مانندین تعابیهمچن

د یرا تأک یاتهنک یندارند ول «هثق هثق» ریبا تعب یهمسان یاگرچه معنا «هیرویما یسالم ف هثق»و  «همیسل ثیالحد

 دقت او را نشان دهد.  یتواند قوت ضبط و فزونیکنند که میم

اللت دارد و د یبر فهم و فقاهت راو یندارد ول ید وثاقت فرد داللتیما  به تأکیچه مستقر اگریتعاب یبرخ

 یریابن رو تعیات و کمتر شدن احتمال اشتباه او در نقل است. از ایتر رواقیمالزم با درک دق یفهم و فقه راو

تواند بر یم «عارف باألخبار هثق»، «بصیر باألخبار و بالرجال هثق»، «له کتب فی الفقه هفقیه متکلم ثق»مانند 

نقل شده در  ریز با توجه به تعبین رسد که اصحاب اجماعیداللت کند. به نظر م «ثقه یراو»تر در فزون یضبط

رض ن افراد مسلم فیرا اعتبار منقوالت و فقاهت ایرند؛ زیگین سطح از ضبط و دقت قرار میدر ا یرجال کش



 .................................................. ………............................................................/731رجال کاربردي 

 
 

 .1شده است

که اهل رجال در مقام  ید: اول کسانیتوان دید ضبط و دقت را در مورد سه دسته مییسطح سوم از تأ

ق من وثا»اند اند مثال  در وصف او گفتهان بزرگ و نامدار دانستهیراو یبرختر از فشان آنان را موثقیتوص

 اند.از دسته سابق برتر شمرده یاند که آنان را حتبوده یث وثاقت در حدّیل افراد از حین قبیا «صفوان

مانند  یریاند؛ در تعابذکر شده در سطح دوم را جمع کرده یهاکه در وصفشان مدح یدسته دوم کسان 

 حدیثه اعتمد و)فأکثر(  أکثر و روى عنه العیاشی»، «صحیح هثق هثق»، «فقیه متکلم من أصحاب الحدیث ثقۀ ثقۀ»
 «یهو الروا ثفی حدیثه متقنا لما یرویه فقیها بصیرا بالحدی هثق»، «علیه صحیح الحدیث معتمد هثق»، «ثبت هثق هثق

 کند.یو ضبط و دقت را گوشزد م «وثاقت»باالتر از  یر سطح دوم جمع شده و سطحیان تعابیم

ا ن آنان رییّهستند که رجال یداد افراد ین سطح از ضبط و دقت جایتوان در ایرا که م یان دستهیآخر 

ن ب یعل»و  «کلینی»  اند مانندات قائل شدهیشان در نقل روایا یخاص برا یاوثق از همگان دانسته جاللت

که در  «ریعم یابن اب»ا ی «ثهیحد یاوثق الناس ف»اند بزرگ که در وصفشان گفتهراویان  یو برخ «اسباط

    «2مو أنسکهم نسکا و أورعهم و أعبده هو العام کان من أوثق النّاس عند الخاصه»اند فش آوردهیتوص

دقت و  پرداخته ود بر وثاقت و ضبط و دقت فرد به کتاب او یا تأکیف یتوص یبجا یاما گاه عالم رجال 

گو شده و فرد گفت یف گاه صرفا  از قابل اعتماد بودن نوشتهین توصیانضباط مطالب آن را ستوده است. در ا

 .ده استیژه گردیو یدیبر اعتبار و استحکام کتاب تاک یگاه

آمده:  «نونس بن عبدالرحمی»که در خصوص کتاب  یریمانند تعب ان شده استید گاه به وضوح بین تأکیا 

شود یاده من به کتاب مزبور استفیمحدث یز از توجه و استقبال گستردهیو گاه ن «یوم و لیلۀ حسن جید صحیح»

و در مورد کتاب  «3له کتاب رواه عنه جماعات من الناس» :ل بن دراجیدر مورد کتاب جمنجاشی ر یمانند تعب

 .«جماعۀ کثیرة من أصحابناله کتب منها: کتاب الحج رواه عنه »ه بن عمار یحج معاو

ا یند و کتاب یگویا از ضعف کتاب او سخن میدر نقل  یاز ضعف فرد یرجال گاه یگر سو علمایدر د

د بود. گذار خواهند اثریرا نب یقیف در برابر خود توثین موارد اگر تضعیدانند. در ایرا قابل اعتماد نم یراو

 یهاقضاوت یجاد متکیبر مالحظات متن شناسانه و ا یمبتن فاتیاز تضع یارید توجه داشت که بسیالبته با

 یفاتیعن تضیشود تا در صورت برخورد به چنین نکته باعث میدر مورد اشخاص و کتب بوده که ا یاعتقاد

 ز توجه گردد.ین احتماالت نیبه ا

                                                           
يعني اينان صحيح الحديث  375رجال کشي؛ ص اجمعت العصابة علي تصحيح ما يصح عن ... اقروا لهم بالفقه و ... . کشي آنان را اين گونه وصف کرده  1

 اند.توان ايشان را در زمره کساني دانست که به وثاقت در نقل و فقاهت توصيف شدهيه؛ از اين رو ميهستند و فق

)عليه داهلليسميه اباعب در مورد جعفر بن محمد بن قولويه و يا تعبير . تعابيري مانند کل ما يوصف به الناس من جميل و ثقة و فقه فهو فوقه 2

 گيرندبراهيم بن نعيم العبدي در اين دسته و اين سطح قرار ميخصوص ا الميزان لثقته در السالم(

 . در کتاب رجال نجاشي اين شكل توصيف در مورد ده کتاب وارد شده است. 3
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 ات یروا يمحتوا ي. با بررس5
گر ین دیک ناقل با ناقلی یهاسه نقلیمقاشان و یسخنان ا یق بررسیص دقت و ضبط در افراد از طریتشخ

شود. یهست به کار گرفته م یات سروکاریکه با نقل یاست که در همه امور یاوهین شیممکن است و ا

 زان دقت او را در تحمل و اداء کالم معصوم نشان دهد. یتواند میک فرد میات یروا یبررس

برخاسته از ضعف یا ه و نقل غلط و یّدر شرائط تقان کالم صادر شده از معصوم یتوان میاما چگونه م

دتا  با اقوال عم یاهین نکته توجه داشت که کالم تقید به ایص داد؟ بایناقل را از هم تشخ یدقتیب یا حافظه و

که از حضور نامحرم  یافت؛ عالئمیه یرا بر تق یتوان عالئمیم ین کالمیعامه هماهنگ بوده و معموال  در چن

 دهد. یدر هنگام گفتگو خبر م  یر عادیغ ییو فضا

 ییان نوع تصرفات با جیپنهان برخاسته و ا ییورزا غرضیناتوان و  یذهن یاما تهافت در کالم از دستکار

ه یقت یکه کالم در هر صورت از مصدر حکمت و دقت برگرفته شده متفاوت است. کالم صادر شده در فضا

 ص است.یسخنان متهافت قابل تشخسخن را دارا بوده و از  یعیاستحکام طب

و  یت کالم و هماهنگیت و نورانیمانند حقان ید به امورینقل با یو همخوان یگذشته از توجه به هماهنگ

حکم  یکه در گذشته از آن سخن گفته شد. البته برا یپرداخت؛ امور ییو روا یانات قرآنیآن با ب یسازگار

 دو نقل یکیقرار داد و بر اساس  یاز او را مورد بررس یمتعددات ید روایبا یک راویا عدم دقت یبه دقت 

 نکرد. یکل یحکم

 یق بررسیاز طر یوثاقت راو یابیبا استفاده از منقوالت او در بحث ارز یدقت راو یابیدر باب ارز

 ست.یبه تکرار آن ن یازیز گفته شد که نین یگرید یهامنقوالتش سخن

 

 

 پرسش و پژوهش

 جایگاه فرد در نزد ائمه )عليهم السالم( از چه روش هایي مي توان بهره برد؟برای بررسي  (9

افراد متحرز به چه کساااني گفته مي شااود و چگونه مي تواند راهي براعتبار بخشااي به راوی  (2

 باشند؟

ستفاده مي کرده است؟ این روش را  (3 ابن غضائری بيشتر از چه روشي در جرح و تعدیل خود ا

 توضيح دهيد.

روش ها را نام  روش هایي مي توان برای درک ميزان دقت راوی و یا عدم آن بهره برد؟از چه  (4

 برده و هر کدام را به طور جداگانه با یکر نمونه ای توضيح دهيد.
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 مذهب راوی( دوازدهمدرس 

 

 

 اهداف درس: 
 این است که دانش پژوه:  دوازدهمهدف از ارائه مطالب درس 

 به اهمیت مذهب راوی در وثاقت و یا تضعیف راوی پی ببرد.  (1

 مذاهب منحرف را شناخته و با افراد شاخص در این مذاهب آشنا گردد.  (2

 بتواند با تحلیل متن و سند روایات، پی به مذهب راوی ببرد.  (3

 

 

 

  



  ................................................................................. / رجال720

نان یمدر نقل است. اطنان بودن او یبر وثاقت و قابل اطم یه اصلیتک یک راویمنقوالت  ا ردّیرش و یدر پذ

 در یرا اختالفات مذهبیبا وجود اختالف با او در مذهب ممکن است؛ ز یرش وثاقت او حتیبه فرد و پذ

ان با یاز راو یارین رو بسیافراد ندارد؛ از ا یشه در فساد اخالقیت نبوده و رینغالب موارد برخاسته از سوء

 اند.رجال قرار گرفته یق علمایوجود فساد مذهب و باطل بودن اعتقادات مورد توث

در  یرا شناخت مذهب راویت دانست؛ زیکم اهم یرا کار یمذهب و اعتقادات راو ید بررسیاما نبا

عه یشراویان  ش ازیه در کالم او بیعه نباشد احتمال تقیاگر ش یات او اثر گذار است. راویبرخورد ما با روا

تر یه در کالم او به صورت جدیعه احتمال تقیشراویان  منقوالتبوده و طبعا  به هنگام تعارض نقل او با 

ن یر ایگردد و در غیث مزبور از اعتبار ساقط میافتن احتمال مزبور، حدیشود و در صورت قوت یم یبررس

 .  1ابدییه تقدم میث مخالف تقیح طرف مقابل شده و حدین احتمال سبب ترجیصورت ا

 یشناخت مذهب او الزم است. ف یک راویدرست در خصوص  یبنددن به جمعیرس ین برایهمچن

ات خود یبعد چرا به ح یهاآغاز شده و در دوره ییهازهیانگ م مذهب وقف ابتداء با چهین که بدانیالمثل ا

 هیاول یهاهمراه بوده و مسلما  گروه یدیپل یهازهین حرکت با انگیرا شروع ایار مهم است؛ زیادامه داد بس

ن یان ایاور یها فاصله گرفت برخزهین انگیها بعد که وقف از اکه در دوره یستند در حالیاعتماد نواقفه قابل 

 اند و فرض وثاقت در مورد آنان ممکن است.    ها به دور بودهیل آلودگین قبیفرقه از ا

، «هیفطح»مانند  یعه رواج داشته است؛ مذاهبیشراویان  انید که در میشویز آشنا مین ین فصل با مذاهبیدر ا

غلو  یقیقح یخواهد شد تا چهره یکوتاه یز گفتگوی. در ادامه از مسئله غلو ن«هیّ ناووس»و  «هیّسانیک»، «هیّواقف»

 گردد. نیین بحث تبیدر ا ین قمّیثن و محدّییّو رجال یو نجاش یالغضائرن نگاه خاص ابنیان و همچنیو غال

از  انین دنبال کرده و در پاییاز کالم رجالراویان  به دست آوردن مذهب یهاوهیان شین فصل را با بیا

 گفتگو خواهد شد.راویان  شناخت مذهب یبرا یث به عنوان منبعیاسناد و متون احاد

 ؛مذاهب منحرف  . 1

ه عه بیرند. شیگیا عامه قرار میعه و اهل سنت ین در دو دسته شیعه مجموعه مسلمیش یدگاه علمایاز د

باشند یخدا و رسول م یفه بر حق رسول دانسته و قائل به نصب او از سویرا خل یشود که علیاطالق م یکسان

گر مسلمان تحت عنوان عامه ید یهاگروه یدگاه همهین دیدانند. در ایو خالفت ابوبکر و عمر را مشروع نم

 رند.یگیم یا اهل سنت جای

ه یر امامیتعب یاند. در کتب رجالدهیرا به خود د یو افتراقات اندشده ییهایبندز دچار دستهیان نیعیاما ش

                                                           
براي  يعهشود؛ مذاهبي که از پيشتيباني قدرت حاکم و حمايت عموم مردم برخوردار بوده و امامان ش. بحث تقيه عمدتاً در برابر مذاهب اهل سنت مطرح مي 1

 شدند. حراست از جامعه شيعيان ناچار از تقيه در برابر آنان مي
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 یرتعیوس یر اصحابنا از معنایامبر خدا است، اما تعبیمعتقد به امامت دوازده امام پس از پ یعهیمعادل ش

کثیرا من مصنفی أصحابنا و أصحاب األصول ...» د:یگویدر مقدمه کتاب خود م یخ طوسیبرخوردار است. ش

 .«1المذاهب الفاسدة و إن کانت کتبهم معتمدة ینتحلون

اد هستند مر یشود. البته مذاهبیز میدارند ن یکه مذهب انحراف ین کالم شامل کسانیدر ا «اصحابنا»ر یتعب

 یتن کتاب فهرسیخ در ایاند. شت اخذ کردهیک بوده و احکام خود را از اهل بیبا ما نزد یث فروع فقهیکه از ح

است که از اصحاب و همراهان  یکسان یها و نام مصنفات همهیژگیو ینام و برخ 2فراهم آورده که مشتمل بر

 .3نباشند یعه دوازده امامیداشته و ش یشان مذهب فاسدیاز ا یشوند اگر چه برخیما محسوب م

م و ه م()علیه السالیه که هم خالفت علیمذاهب مانند بتر یکند که برخیحات فوق مشخص میتوض

ه را یلیه و اسماعیدیمانند ز ین مذاهبید از عامه محسوب کرد و همچنیدانند باین را مشروع میخیخالفت ش

خذ عه ایبا ما نداشته و احکام خود را از ائمه ش یقرابت یرا در فروع فقهینداد؛ ز یتحت عنوان اصحابنا جا

 اند. نکرده

تب رد و نام و کیگیرا دربر م «هیّ سانیک»و  «هیّ ، ناووس«هیّواقف»، «هیفطح»مانند  یمذاهب «اصحابنا»عنوان 

 شده است. یگرد آور یخ طوسیو فهرست ش ین مذاهب در دو کتاب رجال نجاشیان معتقد به ایراو

 ؛ نییاستفاده از کالم رجال .2

ن دو یتوان همه افراد ذکر شده در ایم «یرجال نجاش»و  «خیفهرست ش»با توجه به موضوع دو کتاب 

ن خصوص، از عدم ذکر یه بر دقت او در ایبا تک «یرجال نجاش»در  یدانست و حت «اصحابنا»کتاب را از 

وده ه بکه از عامّ ین دو کتاب از کسانیبودن او حکم کرد. البته گاه در ا یبه امام یمذهب فاسده در مورد کس

 شود.یز نام برده میاند نعه زدهیّ به نفع ش یفیو دست به تأل

و  «یواقف»، «یفطح»مانند  یراتیز اشاره کرده و با تعبین یاز موارد به مذهب راو یاریکتب رجال در بس

ن کار اختصاص داده یبه ا یخاص یهابخش یکنند. در کتاب رجال کشیمذهب او را گوشزد م« هالعامّ من»

 . 4ار سودمند استیآن بس یشده که مطالعه

ده شان چندان قابل اعتناء نبویا یهارجال اهل سنت با توجه به تعصبات حاکم بر نوشته یات علماینظر

                                                           
 4؛ صطوسي فهرست.  1

فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من أصحاب الحديث عملوا فهرست کتب أصحابنا و ما صنفوه من التصانيف و رووه من األصول و لم .  2

کل منهم کان غرضه أن يذکر ما اختص بروايته و أحاطت به خزانته من الكتب و لم يتعرض  أجد منهم أحدا استوفى ذلک و ال ذکر أکثره بل

 همان.  ...أحد منهم الستيفاء جميعه

 اند در فهرست ذکر شده است.. البته نام کساني از اهل سنت که به نفع شيعه و اعتقادات او کتابي نوشته 3

 518و  455، 254، 232، 226. رجال کشي؛ ص 4
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فات یصست. تویشان نیاست که مورد پسند ا یع او و ابراز عقائدیّک فرد، صرف تشیف یو گاه منشأ تضع

ت از درک نادرسان و یعیشان از شیا یر واقعیغ یهایم بندیز با توجه به تقسیعه نیشان از مذاهب افراد شیا

صرفا  وجود  یشان به کسیا یع از سویّنسبت دادن تش یرد و حتیتواند مورد توجه قرار بگیعه نمیش یهافرقه

ع یّ شدهد و اثبات تیعه نشان میّاز اعتقادات ش یا قبول برخیعه و یّ در آن فرد نسبت به ائمه ش یعالقه خاص

 دارد. یشتریاز به قرائن بیمصطلح ن یبه معنا

 ؛ ل متن و سندیتحل . 3

که او در آن واقع شده، بهره  یت اسنادیتوان از متن منقوالت او و هم از وضعیم یمذهب راو یدر بررس

 جست.  

د توان اعتقادات آن فریت نقل کند میآن را به عنوان روا یاست که اگر فرد یمطلب یمتن منقول گاه حاو

ه نقل کند یّد حنفدر مورد محمّ )علیه السالم(یا علی)ص( از رسول خدا یتیروا یرا حدس زد. مثال  اگر کس

 رقه است.ن فیروان ایز از پین زد که او نین گونه تخمیتوان ایه سازگار باشد میسانیکه صرفا  با اعتقادات ک

 :کند یرسان بر اساس متن منقوالت او سه اماره ممکن است مدد ین مذهب راویدر تخم

ر سند د ینمونه اگر کس ین سازگار است؛ برایاز فرق مسلم یکیکه صرفا  با اعتقادات  ی. نقل مطالب1

داشته  تیشان حکایژه ایار ویا از فضائل بسیشود و ینصب ائمه محسوب م یواقع شود که از ادله یثیاحاد

اقل فضائل ن نیعه است. همچنیتوان حدس زد که او شیست، میبه آن قائل ن یعه کسیکه جز ش یباشد، فضائل

 د از اهل سنتیعه نبوده و بایشان داللت دارد ظاهرا  شیت ایاز رسول که بر حقان یمطالب یا راویخلفاء و 

 قلمداد شود.

که  یشان مؤثر است. افرادیص مذهب این نقل شده در تشخیز توجه به مضامیعه نیان شیدر خصوص راو

وجود دارد  یدر منقوالتشان قرائن یا واقفه هستند گاهیه یا منتسب به فطحیشان نسبت غلو داده شده و یبه ا

 خواهد داشت. ییا اثبات نسبت مزبور کارآی یکه در نف

 یر مسلمات همان مطالبیست؛ مراد از تعبیعه سازگار نیش یدر احکام که با مسلمات فقه ی. نقل مطالب2

م به فه ین مطالب گاه متکیرا ایاست؛ ز یقتا  اجماعیا حقیاجماع شده و  یها ادعاست که در خصوص آنین

 یمذهب تلق یافت همسان حکم قطعین دریک مسئله دارد و الزاما  ایات وارده در یهمسان علماء از روا

شده و مانند  یات وارده در موضوع مسلم تلقیاست که به علت کثرت روا یشود. مراد از مسلمات امورینم

 گردد.یت محسوب میفقه اهل ب یهایژگیاز و «بیعول و تعص»ا بحث ی «قات ثالثیتطل»مباحث 

ا الاقل در خصوص مذهب یمنتسب شده و  یانحراف یدر کتب رجال به داشتن مذهبراویان  ی. برخ3

 یلاند وبه وقف بر امام کاظم متهم شدهراویان  یخ برخیوجود دارد. مثال  در کتاب رجال ش یشان شبهاتیا

ان محسوب یهمه از اصحاب و راو یشان در زمان ائمه بعدیاز ا یبعضدهد که یشان نشان میات ایروا یبررس
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 ست. یساز نن مسئله با اتهام مزبور همیشدند که ایم

شده  ائمه ذکر یبرا یشان فضائلیاند که در منقوالت اشده یتلق یبه عنوان عامراویان  از یان پارهیهمچن

شان با یشوند که منقوالت ایمتهم م یز به مذاهبینراویان  یان است. برخیعیکه اعتقاد به آن از اختصاصات ش

 ست.یاعتقادات آن مذاهب سازگار ن

را در مورد مذهب  یات آن نکاتیتوان از خصوصیمعناست و م یز همانند متن آن دارایث نیسند حد

 :افتیدر یراو

نن س یشان به مثابه راویبه ان نقل یکنند اما در ایث میز نقل حدیعه نیان اهل سنت از امامان شی. راو1 

دهند. یادامه م )علیه السالم(یا علیخدا)ص( سته و سند را تا به رسولینگر )علیه السالم(یا علیرسول)ص( 

وارد  «کتب اربعه»ر در یبا شکل ز یادیاسناد ز «یسکون»معروف به  «ادیز یل بن ابیاسماع»مشهور  یاز راو

)علیه هعن آبائ )علیه السالم(عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اهللعلی بن إبراهیم عن أبیه » :شده است

  «.1...)علیه السالم(قال قال أمیر المؤمنین السالم(

)علیه هعن آبائ )علیه السالم(علی بن محمد عن سهل بن زیاد عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اهلل»و 

    «.2...)ص(قال قال رسول اهلل السالم(

اعتبار  یراعه بیّرا از نظر شیاست؛ ز «عن ابائه»ر یرسد تکرار تعبیبه نظر م «بیغر» یاسناد سکونآنچه در 

ام ام یر اگر چه ممکن است گاه از سوین تعبیندارد. ا یشان ضرورتین ایان امام اسناد آن به اجداد طاهریب

)علیه نیرالمؤمنی)ص( و امخدا  شان به رسولیا یهاصال آموزهسلسله عصمت و اتّ یادآوری یبوده و برا

 ید راومّم، احتمال تعیشاهد آن هست یکه در منقوالت سکون اد آنیبه کار گرفته شده باشد اما تکرار ز السالم(

ت یضعن وید. ایآید میرش اعتبار آن پدیپذ یرمومنان برایا امیخدا رسول بر اسناد به )علیه السالم(ا امامیو 

 .3کندیت میا تقویرا مطرح و  یبودن راو یاحتمال عامّ

رت به صو یحت )علیه السالم(یخدا)ص( و عل عه از رسولیت امامان شید در نظر داشت که روایالبته با

ش یکردند. به هر حال تکرار بین عامه بوده و با وجود ارسال به نقل آن اقدام میر مسند مورد توجه محدثیغ

 شود. یمحسوب م یمعصوم به عنوان راو یبر تلق یاگفته امارهشیوه پیش از حدّ

ه به شمار آمده است در نقل بوده و از عامّ یکه قاض «اثیحفص بن غ»مانند راویان  یگر سو برخی. از د2

یه )علو امام کاظم اعتناء نکرده و همواره کالم را صرفا  به امام صادق)ص( ین اموریچ وجه به چنیش به هیخو

زبور م یعه بودن راویّه سازگار نبوده و احتمال شن عامّیثنوع نقل با دأب محدّن ینسبت داده است. ا السالم(
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 . 1کندیه کردن او به جهت مسند قضاء را مطرح میّو تق

عه بودن او ینه بر شیتواند قریم  ار از ائمهیعه و نقل بسیّ د شیان اسانیدر م یک راوی. صرف حضور 3

اهل سنت محسوب راویان  در نزد یعاد یعه امریخ شیدر نزد مشاعه و تلمذ یشراویان  ن مخالطت بایباشد. ا

تواند یگر مینه در کنار قرائن دین قریگردد. البته ایم یع فرد تلقیّبر تش یااماره ،نشده و معموال  تلمذ و اختالط

  جه دهد.ینان به مذهب فرد را نتیاطم

 

 

 

 پرسش و پژوهش

 برای بررسااياختالف مذهب تاثيری بر اعتبار یا راوی در پذیرش یا رد روایات او دارد؟ آیا  (9

 جایگاه فرد در نزد ائمه )عليهم السالم( از چه روش هایي مي توان بهره برد؟

 کدام مذاهب است و چگونه با راویان این مذاهب برخورد مي شود؟« ذاهب منحرفم» (2

عيين مذهب یا راوی مي تواند یا روش علمي باشااد یا رجاليان برای تآیا اسااتفاده از کالم  (3

 خير؟ توضيح دهيد.

 تحليل متن و سند یا روایت چگونه مي تواند مذهب یا راوی را مشخص کند؟ (4

 

 

 

 

 

 

                                                           
 اي ندارد. ممكن است با توجه به بيان توليت قضاء از سوي او نيازي به ذکر آن نديده و. نجاشي در ترجمه اين راوي به عامي بودن او اشاره 1

ممكن است با نظر شيخ طوسي در فهرست و کشي در رجال خويش مخالف بوده و او را عامي محسوب نكرده است. به اين روايت از او 

نَّاسُ مَا عَلَيْکَ أَلَّا يُثْنِيَ عَلَيْکَ ال يَقُولُ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ لَا تُعْرَفَ فَافْعَلْ وَ )عليه السالم(عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  ... :توجه کنيد

 بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع لَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ رَجُلٍ وَ مَا عَلَيْکَ أَنْ تَكُونَ مَذْمُوماً عِنْدَ النَّاسِ إِذَا کُنْتَ مَحْمُوداً عِنْدَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَبِي عَلِيُّ

لَايَتِنَا ى يَنْقَطِعَ عُنُقُهُ مَا قَبِلَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى مِنْهُ إِلَّا بِوَکُلَّ يَوْمٍ خَيْراً وَ رَجُلٍ يَتَدَارَکُ مَنِيَّتَهُ بِالتَّوْبَةِ وَ أَنَّى لَهُ بِالتَّوْبَةِ وَ اللَّهِ لَوْ سَجَدَ حَتَّ  يَزْدَادُ

يْسَ ثُمَّ قَالَ مَا الَّذِي آتَوْا آتَوْا وَ اللَّهِ مَعَ الطَّاعَةِ الْمَحَبَّةَ وَ الْوَلَايَةَ وَ هُمْ فِي ذَلِکَ خَائِفُونَ لَ... حَقَّنَا وَ رَجَا الثَّوَابَ فِينَا  أَهْلَ الْبَيْتِ أَلَا وَ مَنْ عَرَفَ 

اي البته در روايات صوم عاشوراء به او بيانات تقيه 457ص ،2ج ؛کافي  مَحَبَّتِنَا وَ طَاعَتِنَاخَوْفُهُمْ خَوْفَ شَکٍّ وَ لَكِنَّهُمْ خَافُوا أَنْ يَكُونُوا مُقَصِّرِينَ فِي 

 ارائه گرديده است.

 


