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 ۱۳۹۷، پاییز و زمستان ۴های حدیثی، سال دوم، شمارۀ آموزه

 مذهب راویان  ۀاثرگذاری مؤلف
 االقوال  تعدیل خالصة  و  در جرح

  ١فاطمه ژیان  
 چکیده

مـذهب آنـان ، های مؤثر در جرح و تعدیل راویان یکی از بحث برانگیزترین مؤلفه
له که آیا صداقت و ضبط راویان در اعتمـاد بـه گفتـار آنـان کـافی ئساین م. است

همـواره ، های دخیل در جرح و تعدیل آنان اسـت است و یا مذهبشان نیز از مؤلفه
که بـا تنهـا  االقوال به جهت آن خالصة. محل بحث و اختالف رجالیان بوده است

حلـی فـراهم آمـده  عالمـه ۀرجالی و به وسیل ۀدو قرن پس از اصول اولی ۀدر فاصل
ایـن . رود ترین کتب رجالی متأخر شیعیان بـه شـمار مـی یکی از پر اهمیت، است

اعتقاد وجود دارد که عالمه در این کتاب روش و طریق واحدی را دربرخـورد بـا 
بـه تعـدادی از غیـر امامیـان اعتمـاد کـرده و ؛ اسـت نگرفته راویان غیرامامی در پی

بررسی موردی شـرح حـال راویـان . است د خواندهگروهی دیگر را غیر قابل اعتما
عالمـه ، االقوال نشانگر آن است کـه بـر خـالف ایـن گمانـه غیرامامی در خالصة

وی بـه . اسـت ای یکسان در مواجهه با راویان غیرامامی در پـیش گرفته حلی شیوه
یـا امـامی بودنشـان را مـرجح ، راویانی که اتهام به غیرامـامی بودنشـان را نپذیرفتـه

اعتماد کرده امـا ، اند ای انحراف به مذهب امامیه بازگشته داند و یا پس از دوره یم

                                                 
 .۲۳/۰۵/۱۳۹۸ تاریخ پذیرش: - ۰۹/۱۱/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 ) fa_zhian@yahoo.com( . استادیار دانشگاه حضرت معصومه سالم الله علیها١
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اگر غیرامامی بودن راوی بر عالمه محرز شود و وجهی برای غلبه بـر ایـن ضـعف 
 . داند او را غیر قابل اعتماد می، راوی وجود نداشته باشد

، غیرامــامی، مــذهب، جــرح و تعــدیل، راویــان، رجــال واژگــان کلیــدی:
 . عالمه حلی، االقوال خالصة

 مقدمه
ای جهـت  گانه که در کتب درایه و در نزد حدیث پژوهان شرایط شـش علی رغم آن

، مـانیا، اسـالم، بلوغ، از جمله عقل؛ مطرح شده است پذیرش روایت از ناقالن حدیث
اما تمامی فقها و عالمـان حـدیثی در  .)۳۳۴-۱/۳۰۹: ۱۴۲۸، مامقانی( عدالت و ضبط راوی

داسـتان  در اثبات معتمد بودن راوی همپذیرش تمامی این شرایط و نقش هر یک از آنها 
گروهی نیـز ، اند گروهی عدالت را شرط ندانسته و به وثاقت راویان اکتفا کرده ١؛نیستند

روسـت کـه میـان  از همـین. انـد بودن راویان تردیـد کرده ٢در شرط بودن ایمان و امامی
امـامی ، کـه در آن علـی رغـم وثاقـت راویـان ٣یـِت موثـق"صاحبنظران در پـذیرش "روا
  .رأی یکسانی وجود ندارد، بودنشان لحاظ نشده است
عمـل بـه روایـات "موثـق" را  .)۳/۱۰۷: ۱۴۱۰، خـویی( الله خـویی گروهی همچون آیت

از ظاهر سخن شیخ طوسی نیز جـواز عمـل بـه روایـات موثـق برداشـت . اند جایز دانسته
انـد کـه از مشروط به عدم وجـود روایـت معارضـی دانسـته ن جواز راشود اما شیخ ای می

شیخ طوسی در  .)۱۵۰-۱/۱۴۹: ۱۴۱۷، طوسـی( .طریق راویان امامی مذهب نقل شده باشد
اسـت کـه در ایـن روایـت  استدالل کرده نظر خویش به روایتی از امام صادق اثبات

                                                 
 . )۳۰۹-۳۳۴/ ۱: ۱۴۲۸، مامقانی برای اطالع بیشتر( ر، ک، .١
امامـت امـام بعـدی شود که به امامت امام عصـر خـویش و علـی االجمـال بـه یه به افرادی گفته میامام. ٢

: ۱۴۲۸، مامقـانی( که در کتب رجالی با تعابیری همچـون "مـن اصـحابنا") ۳۴: ۱۳۷۸، مؤدب( معتقدند
م" نیز یهمچنین اصطالح "مستق. شود... تعبیر میو) ۲۰۸: ۱۴۰۸، شهید ثانی( "خاصی")، ۴۷۲ - ۱/۴۶۹

ای استقامت در مذهب و عدم تلـون به معن)، ۳۹۹: تا ، بیصدر( روداز الفاظ مدح راویان به شمار می که
 ) ۱/۱۲۴: ۱۴۱۵، اعرجی. (است

بـا ، به وثاقت راویان آن تصریح شـده باشـد، روایتی را موثق گویند که عالوه براتصال سند آن به معصوم .٣
، مامقانی؛ ۲۶۴: تا ، بیصدر؛ ۸۴: ۱۴۰۸، شهید ثانی. (اندآنان غیرامامی ۀکه یکی یا برخی یا هم وجود آن
۱۴۲۸ :۱/۱۳۸ ( 
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بـه روایـاتی ، میه یافت نشـدای روایات اما هر گاه در مسئله کنند که سفارش می امام
  .)۱/۱۴۹: همان( رجوع شود، کنند نقل می که غیرامامیان از امیرمؤمنان
فاضل مقداد و فخر الدین حلـی روایـات موثـق را غیـر قابـل ، در مقابل نظر نخست

دانند و برخی نیز برآنند که مالک اعتبار روایات  و مردود می .)۱۹۲: ۱۳۹۰، بـاقری( اعتماد
فاقـد  پذیرنـد و روایـات موثـق شـاذ را ت و لذا روایات موثق مشـهور را میشهرت آن اس

گر چه این گروه اخیر روایـات ضـعیف مشـهور را  .)۹۱: ۱۴۰۸، شهید ثانی( دانند اعتبار می
 . پذیرند چه رسد به روایات موثق مشهور نیز می

م ترین فقهـای شـیعه در قـرن هفـتم و هشـت به عنوان یکـی از برجسـته-عالمه حلی 
جرح و تعدیل راویان حدیث ، "خالصة االقوال"،  ١در کتاب رجالی موجودش -هجری

را به قضاوت نشسته و اعتماد یا عدم اعتمادش به آنان را اعالم کرده است و لذا راویـان 
مــن اعتمــد ، قســم نخســت؛ مــذکور در کتــابش را بــه دو گــروه تقســیم نمــوده اســت

افرادی که به آنان [من ال اعتمد علیه، و قسم دوم ]ام افرادی که به آنان اعتماد کرده[علیه
عالمه علی رغم جای دادن گروه قابل تـوجهی از راویـان حـدیث در . ]ام اعتماد نکرده

؛ در اعتماد یا عدم اعتماد به آنان توقف نمـوده اسـت، یکی از بخشهای مذکور کتابش
ن نسـبی بـه معتمـد به مفهوم ظن و اطمینـا، توقف عالمه بر روایات راویان قسم نخست

ظـن بـه  ۀنشان، و توقفش در قسم دوم راویان) نه علم به قابل اعتماد بودنش( بودن راوی
 . است) نه علم و یقین به غیر معتمد بودنش( غیر معتمد بودن راوی

گاه عدم توجه کافی به معیارها و مبانی رجالیان در جـرح و تعـدیل نـاقالن حـدیث 
شـود و عالمـه  عملکـرد آنـان می ۀاب در مورد شـیو موجب قضاوتهای عجوالنه و ناصو 

این گمانه ، ای که همانگونه که خواهد آمد به گونه. نیز از این قاعده مستثنا نیست حلی
نتـایج و آرایـی ، در مـوارد مشـابه وجود دارد که عالمه در کتاب خالصه االقـواِل خـود

ارهای عالمه در توثیق در موضوع آنکه آیا مذهب یکی از معی. متناقض ارائه کرده است
گونی بیـان شـده اسـت ایـن  و تضعیف راویان حدیث است یا خیر نیـز اظهـارات گونـه

مهم بپردازد که مذهب   ای توصیفی و تحلیلی به این مسئله پژوهش تالش دارد تا با شیوه
                                                 

، عالمـه حلـی( کنـده خود از آن به رجال کبیر یاد میعالمه صاحب کتاب رجالی دیگری نیز هست ک .١
 . اما این کتاب به دست ما نرسیده است...) و ۵۰؛ ۱۰: ۱۴۱۷
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راویان حدیث چه جایگاهی را در جرح و تعدیل روات حدیث در این کتاب داراسـت؟ 
دستیابی به پاسخ دقیق این پرسش تالش دارد تا با بررسـی شـرح حـال  این پژوهش برای

 ۀکتاب"خالصة االقوال" و تحلیل عبارات عالمه ذیل ترجم تکاتک راویان غیرامامی در
بدست دهـد تـا  موضع گیری واضح عالمه حلی در برابر مذهب راویان حدیث را، آنان

های  نظرات و اندیشه، اویان غیرامامییافتن مالک و معیار عالمه در مواجهه با ر  ۀدر سای
موجود در مورد شـیوه و روش وی در توثیـق و تضـعیف راویـان غیرامـامی را بـه داوری 

کند تـا در اثبـات مطالـب  کالم تالش می ۀبرای جلوگیری از اطال، این پژوهش. نشینید
دارای محدود اکتفا کند است و اسامی راویان که  ۀذکر یک و یا چند نمون بیان شده به

کالم و تکرار مطالب پیشگیری  ۀشرح حالی مشابهی هستند را در پاورقی آورد تا از اطال
از ، همچنین در مواردی که نظر رجالی عالمـه در ذیـل ترجمـه راویـان غیرامـامی. شود

این انتقادات را بیان و ، مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته، سوی رجالیان متأخر و معاصر
 . نی و معیارهای خود عالمه مورد ارزیابی و داوری قرار دهدبا توجه به مبا

ها به نقش مـذهب راویـان در جـرح و تعـدیل آنـان پیش از این در برخی از نگاشته
مریم قبادی با عنوان "جایگـاه مـذهب  ۀتوان به مقال شده است از جمله آنها می  پرداخته

علی نژاد با عنوان "جرح راوی با  عبدالله ۀهمچنین مقال، راوی در توثیقات رجالی شیعه"
ای مستقل به بررسی جایگاه  اما نگاشته. از منظر فریقین" اشاره کرد، معیار مذهب راوی

مذهب در اعتماد یا عدم اعتماد عالمه حلی به ناقالن حـدیث اختصـاص  ۀو نقش مؤلف
 . نیافته است

 آرای رجالیان در جایگاه مذهب راویان خالصة االقوال .۱
اعتماد یـا ، مذهب در جرح و تعدیل ۀگوناگونی در نقش و اثر گذاری مؤلفنظرات 

عدم اعتماد عالمه حلی به ناقالن حدیث در "خالصة االقوال" بیان شـده اسـت کـه بـه 
 ؛ اجمال عبارت است از

 مشهور آن است که عبارات عالمه ظهور در آن دارد: عدم اعتماد به راویان غیرامامی-۱
مذهب یکی از  و لذا .)۹۹: ۱۴۲۸، ایروانی( نماید ان عدول اعتماد میکه وی تنها به راوی

بـه . های دخیـل در جـرح و تعـدیل راویـان در نـزد عالمـه اسـت ترین مؤلفـه اساسی
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: گفـت نقل شـده اسـت کـه عالمـه می، فرزند عالمه، المحققین ای که از فخر گونه
قانی نیز معتقد است که عالمه مام .)۲۰۰: تا بی، عاملی( فسقی باالتر از عدم ایمان نیست

در قسـم  -بـدون توثیـق –چه توثیق داشته باشد و چه مدح ؛ هر راویی که امامی باشد
هـر چنـد توثیـق شـده باشـد را در قسـم دوم ، کند و غیر اثنی عشری را اول ذکر می

 در نتیجه خبر حسن در نزد او حجـت اسـت و خبـر موثـق حجـت نیسـت. آورد می
  .)۱/۲۲۵: تا بی، مامقانی(
میرزای قمی در کتاب قوانین خود معتقد اسـت کـه : اعتماد به اکثر راویان غیرامامی-۲

نمایـد بلکـه  عالمه نه تنها در اکثر مـوارد بـه روایـات منقـول از غیرامامیـه اعتمـاد می
  .)۲/۴۶۶: بی تا، قمی( پذیرد روایات راویان فاسد المذهب را نیز می

گروهی دیگر برآنند که ، بر خالف نظر پیشین: یرامامیعدم اعتماد به اکثر راویان غ -۳
طعنی جدی و جبـران ناپـذیر در جـرح راویـان حـدیث ، فساد مذهب در نظر عالمه

  .)۳۱: ۱۴۱۴، دریاب نجفی( مگر آنکه راوی غیرامامی از اصحاب اجماع باشد، است
کـه  شـهید ثـانی معتقـد اسـت: عدم وجود معیار ثابت در مواجهه با مـذهب راویـان-۴

بـه ؛ عالمه روش یکسانی را در برخورد بـا راویـان غیرامـامی در پـیش نگرفتـه اسـت
را در قسم نخست خالصه جـای  گروهی از راویان ثقه غیرامامی اعتماد نموده و آنان

 ای دیگر اعتماد ننموده و آنها را در قسم دوم راویان ذکر کـرده اسـت داده و به عده
امقانی نیز با وجود بیان اهمیت جایگاه مذهب در جـرح م .)۸۷۸-۸۷۷: تا بی، شهید ثانی(

قرار گرفتن تعدادی از راویان فطحی در قسم اول و برخـی ، و تعدیل خالصة االقوال
هـای موجـود در کتـاب خالصـة االقـوال دیگر در قسم دوم را از جملـه نـاهمخوانی

: تـا بـی، مقـانیما( ها در این کتاب کـم نیسـتگونه ناهمخوانی این: نویسد دانسته و می
۱/۲۲۵(.  

توان گفت که گروهی اعتقاد دارند که در نزد عالمه روایـت  چه گذشت می بنابر آن
حجت است و گروهی دیگر اخبار این گروه را در نظر عالمه غیـر معتبـر ، غیرامامی ثقه

در بیـان وجـه قـرار گـرفتن تعـدادی از ثقـات غیرامـامی در گـروه نخسـت و . دانند می
بعضی این امر را از ؛ از آنان در گروه دوم نیز بیانات گوناگونی آمده استتعدادی دیگر 

اشتباهات و از جمله تناقضات عالمه در خالصة االقوال دانسته و برخی دیگر برآنند که 
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 . اند تنها اصحاب اجماع از موثقان غیرامامی هستند که در گروه نخست جای گرفته

 ة االقوالمذهب در خالص ۀداوری جایگاه مؤلف. ۲
که قضاوت صحیحی در مورد نقش و اثرگذاری عنصر مـذهب نـزد عالمـه  برای آن

امـامی در  رراویـان غیـ ۀباید ترجم، دست دهد هحلی در جرح و تعدیل راویان حدیث ب
لذا این . واکاوی و مقایسه قرار گیرد، مورد بررسی، خالصة االقوال، کتاب رجالی ایشان

رح راویان غیرامامی را به سه گروه تقسیم کـرده و شـپژوهش جهت نمایان شدن مطلب 
راویـان غیرامـامی کـه مـورد اعتمـاد عالمـه ؛ را به تفصیل بررسی نموده اسـت حال آنان
راویان غیرامامی که مورد اعتماد عالمه نیسـتند و راویـانی کـه مـذهب خـود را ، هستند

 . اند تغییر داده

 و غیرامامی واکاوی احوال راویان غیر قابل اعتماد  .۲-۱
در میـان ، راویانی که به مذهب امامی نبـوده و عالمـه آنهـا را در قسـم دوم کتـابش

 ؛ گیرند های ذیل قرار میدر گروه، راویان غیر قابل اعتماد قرار داده است
برخـی از راویـان صـرفًا بـه جهـت غیرامـامی بـودن و یـا : راویان غیرامامی مسـکوت-۱

اند و هیچ دوم راویان خالصة االقوال قرار گرفتهدر گروه ، نامشخص بودن مذهبشان
" یفیاین راویان "أهبان بـن صـ ۀاز جمل؛ گونه مدح و ذمی از آنان به ما نرسیده است

در گـروه دوم  ،که اعتقاد نا صوابش در مـورد حضـرت علـی است که به دلیل آن
ء" که عالمـه و نیز "النضر بن عثمان النوا .)۳۲۵: ۱۴۱۷، عالمه( روات جای گرفته است

  .)۴۱۳: همان( »گوید که او متحیر مرد عقیقی می«: نویسد وی می ۀدر ترجم
عالمه حتی راویانی که توسط رجالیـان متقـدم بـه صـراحت : راویان غیرامامی موثق -۲

را در قسـم دوم خالصـة االقـوال جـای داده ، اما فاسد المذهب هسـتند، توثیق شده
ی بـن سـالم یحی .)۳۸۴: همـان( یاد األسدیبادة بن ز "ع توان بهاز جمله آنها می. است
اشـاره نمـود کـه  .)۳۶۰: همـان( یی المزنیحیس بن یو صباح بن ق .)۴۱۷: همان( الفراء

  ١.مذهب هستند ١تمامی از ثقات زیدی
                                                 

) س( " هستند که هر یک از فرزندان حضرت زهرا ین بن علیبن الحس ید بن علیه از پیروان "ز یدیز  .١
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اگر عالمه به غیرامامی بودن : راویان موثقی که در مذهب آنان اختالف شده است -۳
در میان راویان غیر معتمد آورده گر چه عالمه بر روایـات  را آنان، چنین متمایل باشد

ر" که از دعوت کنندگان به امام یبه عنوان نمونه "عامر بن کث. آنان توقف کرده است
عالمه او را در قسم دوم راویان ذکـر کـرده و ، زیدی مذهب و ثقه است،  حسین

  .)۲۴۲: همان( بر وی توقف نموده است
ل راوی به حـق بـودن یتی از شیخ و برقی است که از آن تمایروا، دلیل توقف عالمه

کـه عبـارت  در حـالی، چه در امامی بـودن وی صـراحتی نـدارد گر، شودامام نتیجه می
نجاشی به غیرامامی بودن او تصریح کرده اسـت و گویـا عالمـه بـه غیرامـامی بـودن او 

 . وقف کرده استمتمایل است اما بر این امر قطع ندارد و لذا بر روایات وی ت
عالمـه را بـه ، ان"یچنین تعارض اقوال رجالیان در مذهب "اسحاق بن عمار بن ح هم

مـوارد  .)۳۱۷: همـان( جای دادن او در قسم دوم و توقف در روایاتش وادار سـاخته اسـت
شود که راوی توسـط شـیخ یـا کشـی غیرامـامی خوانـده شـده امـا  دیگری نیز یافت می

تـوان در این موارد می. و در مورد مذهبش سکوت کرده است نجاشی او را توثیق کرده
نجاشی کتاب  چرا که؛ چنین ادعا کرد که این افراد در نزد نجاشی امامی مذهب هستند

را از  کتـاب هـدف خـود ۀرجالی خود را "فهرس مصنفی الشیعه" نام نهـاده و در مقدمـ
ایـن  .)۳: ۱۴۰۷، نجاشـی( گرد آوری اسامی مؤلفان شیعی بیان کرده اسـت، تألیف کتابش

امـامی ، گر آن است که راویانی که مذهبشان در این کتاب بیـان نشـده اسـت امر نشان
                                                                                                        

خـواه از ، امام و واجب االطاعه خواهد بود، سخی باشد و برای امامت قیام نماید، شجاع ،زاهد، که عالم
) زیدیه دارای سـه ۲۵۰ – ۲۴۹/ ۱: تا ، بیشهرستانی. (باشد یا از اوالد امام حسین اوالد امام حسن

 )  ۱/۲۲۵: بی تا، شهرستانی؛ ۲۲: ۱۴۰۴، نوبختی. (ه هستندیه و بتر یمانیسل، هیجارود  فرقۀ
"عبـاد )، ۳۸۵: ۱۴۱۷، عالمه حلی( "یاألسد یمیم التمیاث بن إبراهی"غ موارد مشابه را بنگرید در ترجمۀ .١

 یفة الکـاهلیأبو حذ، "إسحاق بن بشر)، ۴۱۷: همان( د القطان"یی بن سعیحی")، ۳۸۰: همان( ب"یبن صه
)، ۳۸۷: همان( ض"ایل بن عی"فض)، ۳۲۶: همان( "ی"اصرم بن حوشب البجل)، ۳۱۸: همان( "یالخراسان

بن فضال بن عمر بن  یبن محمد بن عل ی"أحمد بن الحسن بن عل)، ۴۱۰: همان( "یالعتر ی"مندل بن عل
: همـان( "جعفر بن محمـد بـن سـماعة")، ۳۲۰: همان( بشر السراج" ی"أحمد بن أب)، ۳۲۱: همان( من"یأ

: همـان( ان"یـهاشـم بـن حد یسـع ی"الحسن بن أبـ)، ۳۳۳: همان( "الحسن بن محمد بن سماعة")، ۳۳۰
 ... . و) ۳۳۵
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در نتیجه چنین مواردی نیز از موارد تعارض در مذهب راوی است و لذا عالمـه . هستند
  ١.بر چنینن افرادی نیز توقف کرده است

 واکاوی احوال راویان قابل اعتماد غیرامامی  .۲-۲
ای معتقدند که تنها راویان غیرامامی جای گرفته در بخـش  گونه که آمد عده همان 

ای دیگر از افراد جای گرفتن این  اصحاب اجماع هستند و پاره، نخست خالصة االقوال
ایـن  اند و برخـی معتقدنـد کـه افراد را در میان راویان معتمد از اشتباهات عالمه خوانده

 . مالک و معیار ثابت در نزد عالمه است گیری ناشی از عدم وجود جای
قابـل اعتمـاد راویانی که علی رغم مطعون بودن در گروه نخست و در میان راویـان 

 : های ذیل تقسیم نمودتوان به گروهاند را می جای گرفته
 تعدادی از اصـحاب اجمـاع هماننـد "عبداللـه بـن بکیـر": برخی از اصحاب اجماع -۱

از جمله راویانی هستند که بـا  .)۷۴: همـان( و "ابان بن عثمان" .)۱۹۵: ۱۴۱۷، عالمه حلی(
چنین "عبدالله بن مغیرة"  هم. عالمه بر آنها اعتماد نموده است، وجود ضعف مذهب

حسن بن و " .)۱۹۹: ۱۴۱۷، عالمه حلی( در ابتدا واقفی بوده اما به مذهب امامیه در آمده
ی "حسـن بـن محبـوب" از اصـحاب " که برخی وی را به جـایملیبن فضال الت یعل

عالمـه ( از مذهب فطحی بازگشـته اسـت .)۵۵۶: ۱۳۴۸، کشی( اند اجماع شمارش کرده
وجـه ( .و هر چهار نفر در گروه نخست خالصة االقوال قـرار دارنـد .)۹۸: ۱۴۱۷، حلی

در سومین بن مغیره و ابن فضال را با توجه به تغییر مذهبشان   عبدالله اعتماد عالمه به
بررسـی ، سـالمت و فسـاد داشـته انـد ۀکه دو دور  یعنی آنان، ه راویان غیر امامیگرو 

  .)خواهد شد
 "یة بن عمار الـدهنیم بن معاو یة بن حکیچون "معاو  راویانی هم: متصفان به عدالت -۲

 د الخـزاز"یـ"محمد بـن الول .)۲۸۲: همان( "مصدق بن صدقة" .)۲۷۴: ۱۴۱۷، عالمه حلی(
بـه ، شـهید ثـانی بـر عالمـه. فطحی مذهب اما عادل هستند که همگی .)۲۵۳: همان(

                                                 
"إسحاق بن )، ۳۱۹: ۱۴۱۷، عالمه حلی( ثم التمار"یب بن میل بن شعیهمانند "أحمد بن الحسن بن إسماع .١

: همـان( "ین األسـدی"داود بـن الحسـ)، ۳۴۲: همـان( "یرفیر الصـی"حنان بن سد)، ۳۱۸: همان( ر"یجر 
 ). ۴۰۸: همان( ونس بزرج"ی"منصور بن )، ۳۴۵
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، شهید ثـانی( .انتقاد نموده است، جهت قرار دادن این افراد در میان راویان قابل اعتماد
گیـری آنـان در قسـم نخسـت خالصـة  اما باید دانست که جهـت جـای .)۱۰۶۵: تا بی

، یکشـ( کـرده اسـت"عدول" توصیف  ۀاالقوال آن است که کشی این سه تن را با واژ 
عدل در مـورد ایـن  ۀالبته توجه به این نکته ضروری است که کاربرد واژ  .)۵۶۳: ۱۳۴۸

چرا ؛ راویان به معنای عدل عام یعنی عادل بودن فرد بر اساس مذهب خودشان است
که توصیف عدل گاه به معنای خاص آن و بر اساس مذهب امامی اسـت و گـاه در 

  .)۱/۴۱۳: ۱۴۲۸، مامقانی( ب خود راوی استمعنای عام آن و بر اساس مذه
گرچـه مـتهم بـه فسـاد مـذهب ، گروهی از راویان حـدیث: متهمان به فساد مذهب -۳

بـه امـامی بـودن آنـان یقـین و ؛ پـذیرد هستند اما عالمه این اتهام را در مورد آنان نمی
جـای این گروه از راویان نیز در قسـم نخسـت راویـان خالصـة االقـوال . تمایل دارد

ظاهر غیرامامی بـه وضـوح نمایـان مـیبرخی از راویان علی ال ۀدقت در ترجم. دارند
سازد که چنین افرادی به جهت تردید عالمه یـا یقـین در غیـر امـامی بـودن راوی در 

  .قسم نخست روات جای گرفته اند
چون "ثقة عین"  " را با الفاظی همیان التغلبینجاشی "محمد بن إسحاق بن عمار بن ح

: نویسـد می، عالمـه پـس از بیـان کـالم نجاشـی .)۳۶۱: ۱۴۰۷، نجاشی( توثیق کرده است
عالمه ( »من در روایات وی متوقف هستم. او واقفی است: گوید ابو جعفربن بابویه می«

شیخ صدوق خود به صراحت واقفی بودن "تغلبی" ، ابو جعفر بن بابویه .)۱۲۳: ۱۴۱۷، حلی
روایتی است که صدوق در کتاب "عیون اخبـار ، سخن عالمهرا بیان نکرده اما منشأ این 

درایـن . وارد شـدند " نقل کرده است که گروهـی از واقفیـه بـر امـام رضـا الرضا
امـا روایـت مـذکور بـه  .)۱/۲۳۰: ۱۴۰۴، صـدوق( این افراد است ۀروایت تغلبی نیز از جمل

و از  .)۱۵/۷۲: ۱۴۱۰، خـویی( ضعیف السند اسـت، جهت مجهول بودِن یکی از راویان آن
همین روست که عالمه واقفی بودن این راوی را نپذیرفته و او را در قسم نخست راویـان 

تـوان چنـین تصـور نمـود کـه ایـن مـورد از به تقریری دیگـر هـم مـی. جای داده است
چرا که عـدم بیـان مـذهب ؛ رود تعارضات آرای علما در مورد مذهب راوی به شمار می

گونه که از نـام رجـال  چرا که همان؛ امامی بودن راوی است ۀشانراوی توسط نجاشی ن
از طرف دیگـر . وی کتابش را به مؤلفان شیعی اختصاص داده است، آیدنجاشی بر می
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ضعیف السند اسـت و در مـوارد تعـارض ، روایت که حکایت از واقفی بودن تغلبی دارد
  .)۱۱۷: ۱۳۹۲، ژیان( دگزین عالمه به قول نجاشی را برمی، رأی نجاشی با سایران

گوید کـه او ثقـه  نجاشی می«: " آمده استینید المدایدر شرح حال "عمرو بن سع
کنـد کـه او فطحـی اسـت و بـر قـول نصـر  است و کشی از "نصر بن الصباح" نقـل می

رسـاند  عالمه با آوردن عبارت اخیر چنـین می .)۲۱۳: ۱۴۱۷، عالمه حلـی( »اعتمادی نیست
 . " را نپذیرفته استکه فطحی بودن "عمرو

عالمه در شرح . شودس" دیده مییعقوب بن قیونس بن ینمونه دیگر در شرح حال "
شیخ طوسی وی را توثیق کـرده ، اند علما در مورد او اختالف کرده: گوید حال وی می

و وکیـل از جانـب  و امـام کـاظم و نجاشی او را از اصحاب خاص امـام صـادق
دا اعتقاد به امامـت "عبداللـه" داشـت و سـپس از ایـن عقیـده او ابت. ایشان دانسته است

عالمه در مقـام قضـاوت  .)۲۹۷: همان( او فطحی است: گویدشیخ صدوق می. برگشت
کشـی روایـاتی را نقـل کـرده کـه «: نویسـد میان آرای متعارض در مورد ایـن راوی می

ل روایـاتش قبـو ، چه در نظر من پسـندیده اسـت وی دارد و آن ۀداللت بر صحت عقید
ونس بـن یـشـود کـه او امـامی بـودن " از عبارات عالمه چنین نمایـان می .)همان( »است

 . س" را به جهت روایت کشی ترجیح داده استیعقوب بن قی
او را امـامی » مـن أصـحابنا«کارگیری تعبیر  ه"ظفر بن حمدون"با ب ۀنجاشی در ترجم

در مـذهب او ضـعف «: دیـگو  یامـا ابـن غضـائری م .)۲۰۹: ۱۴۰۷، ینجاش( دانسته است
جا که عالمه آرای نجاشی را بر سـایر رجالیـان  از آن .)۷۲: بی تا، یغضائر   ابن( »وجود دارد
عالمـه ( وی را در قسم نخست راویان جای داده است .)۱۱۷: ۱۳۹۲، ژیـان( دهد ترجیح می

   .)۱۷۳: ۱۴۱۷، حلی
مه معتقد اسـت کـه بنـا بـر است اما عال ١که "داود بن کثیر" متهم به غلو با وجود آن

                                                 
زیـاده روی  شـود کـه در شـأن اهـل بیـتغلو به معنای از حد گذراندن است و به افرادی غالی گفته مـی. ١

انـد.  بـه اکفـار آنـان و خروجشـان از اسـالم حکـم کرده کرده و به مقام الوهیت آنـان معتقدنـد کـه ائمـه
، بـدا، رجعـت و گوید: بدعت غـالت، در چهـار چیـز اسـت: تشـبیه) شهرستانی می۲/۱۱۶: ۱۴۲۸(مامقانی، 

) در کتب رجالی الفاظی همانند "کان من الطیارة " و "من أهل االرتفاع" نشـانۀ ۱/۱۷۳تا:  شهرستانی، بی. (تناسخ
کار رفتن این واژگان در ترجمـۀ راویـان بـه جهـت اختالفـات علمـا در  غالی بودن راویان است. البته در مورد به

 )  ۱۲۴ – ۱۱۸: ۱۳۸۲مود. (کجوری شیرازی، تعریف و اعتقادات غالی مآبانه، باید دقت ن
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عدم تمایل خود را به غالی  قول قوی روایات وی را باید پذیرفت و با این عبارت در واقع
نماید و دلیـل ایـن امـر را روایـت شـیخ صـدوق و کشـی از امـام  بودن "داود" اعالم می

داند که ایشان به اصحابشان امر فرمودند که "داود بـن کثیـر الرقـی" را بـه  می صادق
  .)۱۴۱-۱۴۰: ۱۴۱۷، عالمه حلی( مقداد از اصحاب پیامبر بدانند ۀمنزل

" متمایل یعقوب بن نصر األنبارید أحمد بن یز  یالله بن أب ه به امامی بودن "عبدعالم
او ، و عالم بـدان اسـت، در حدیث ثقه«: نجاشی در شرح حال وی آورده است؛ است

امـا شـیخ  .)۲۳۱-۲۳۳: ۱۴۰۷، نجاشـی( »اما سپس رجوع کرده اسـت، در ابتدا واقفی بوده
کـه شـیخ  با توجه بـه آن .)۲۹۷: تا بی، یطوس( »است ١گفته شده او از ناووسیه«: گوید می

ناووسی بودن این راوی را با عبارت "قیل" مطرح کرده و نجاشی معتقـد اسـت کـه او از 
تقـادی اع ۀواقفیه بازگشـته اسـت و مـالک عالمـه در مـورد راویـانی کـه دارای دو دور 

عالمه ( این راوی در میان راویان معتمد جای گرفته است، حال اخیر راوی است، هستند
   .)۱۹۵-۱۹۴: ۱۴۱۷، حلی
برخی راویان غیرامـامی موثـق : غیرامامیانی که دارای اوصافی فراتر از وثاقت هستند -۴

جـای   در قسم نخست راویان خالصة االقوال جای دارند کـه در تقسـیمات گذشـته
هایی هسـتند کـه  چنین راویانی عالوه بر توصیف به وثاقت دارای وصف. گیرند نمی

سـه تـن از روات بـه  ۀچنین امری در ترجم. موجب اعتماد عالمه بر آنان شده است
 : خورد چشم می

او فقیه اصحاب : نویسد عالمه در شرح حال "علی بن الحسن بن علی بن فضال" می
نجاشـی . سخنش در روایات پذیرفته شـده اسـت عارف به حدیث که، وجه ثقه، ما بود
مـن بـر روایـات وی : افزاید عالمه در انتها می. لغزشی از وی مشاهده نکردم: گوید می

 ۀشیخ در ترجم .)۱۷۷: ۱۴۱۷، عالمه حلی( گرچه او "فاسد المذهب" باشد، نمایم اعتماد می
، اسـع االخبـارکثیـر العلـم و و ، ثقه و کـوفی، او فطحی المذهب است«: گوید وی می

، طوسـی( »دارای تصانیف نیکو و غیر معاند و بسیار نزدیک به امامیه اثنی عشـری اسـت
با توجه به این نکته که شیخ او را غیر معاند خوانده و توجه در کالم نجاشی  .)۲۷۲: تـا بی 

                                                 
و معتقدند که ایشان زنده و قـائم  توقف کرده از پیروان فردی به نام ناووس هستند که بر امام صادق .١

 ) ۲/۶۷: ۱۴۲۸، مامقانی. (مهدی هستند
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کـه محتمـل  عـالوه بـر آن، جهت اعتماد عالمه روشن است، که "لغزشی در او ندیدم"
خـذوا بمـا رووا و «: کـه فرمودنـد به جهت روایت امام حسن عسکریاست عالمه 
 . به این راوی اعتماد کرده باشد .)۳۹۰-۳۸۹: ۱۴۱۱، طوسی( »ذروا ما رأوا

عالمــه در توصــیف وی . شــود مــورد دیگــر در ترجمــه "حمیــد بــن زیــاد" دیــده می
ر یالعلم کثواسع ، لیعالم جل، ثقة«: گوید میشیخ طوسی در شرح حال او «: نویسد می

و در نـزد مـن » همیکان ثقة واقفا وجها فـ«: گوید وی می ۀو نجاشی دربار » فیالتصان
: ۱۴۱۷، عالمه حلی( »هنگامی که معارض نداشته باشد، تر است قبول روایات وی پسندیده

خالف اصـول عالمـه ، وی را در قسم نخست راویانشهید ثانی قرار گرفتن این را .)۱۲۹
اما اوًال عالمه روایات "حمید بن زیاد" به طور مطلـق  .)۹۵۸: بی تـا، ثانیشهید ( دانسته است

انیـًا لفـظ "جلیـل" در ث. را به نداشتن معارض مشروط نموده اسـت ته و پذیرش آننپذیرف
، عالمـه حلـی( کار نرفته است مگر "ابـن عقـده" هیک از راویان قسم دوم ب شرح حال هیچ

ا آخر عمر نیز بر این مذهب خویش بـاقی مانـده که زیدی مذهب بوده و ت .)۳۲۱: ۱۴۱۷
ما او را به جهت نقل فراوان از امامیـان : گویدبا وجود این نجاشی در مورد او می، است

سـت کـه ا ایـن امـر نشـانگر آن .)۹۴: ۱۴۰۷، نجاشـی( ایم در میان اصحاب خـود قـرارداده
 . معتمد هستنددر نزد عالمه ، ای که جلیل القدر باشند راویان غیر امامی ثقه

بـن عمـر بـن ربـاح" از قـول  یبن محمد بن عل یچنین عالمه در شرح حال "عل هم 
: ۱۴۱۷، عالمه حلـی( داند معتمد در روایاتش می، ثبت، صحیح الروایة، نجاشی او را واقفی

از موجبات اعتماد ، همانند جلیل، معتمد، رسد که اوصافی همانند ثبتبه نظر می .)۱۸۶
یک از راویان گروه دوم  هیچ ۀچرا که واژگان "ثبت" و "معتمد" در ترجم؛ به راوی است

کار نرفته گرچـه ایـن  هب، کتاب خالصة االقوال که در نظر عالمه غیر قابل اعتمادهستند
نه تمامی روایـات ( .وصف در مورد کتب تعدادی از روایان این قسم استفاده شده است

، عالمـه حلـی( ١" عامییالشام یو الخزرج النهدأب، دیهمانند "طلحة بن ز  )؛خودشان و نه
"إســحاق بــن عمــار  .)۳۸۱: همــان( " فطحــیی"عمــار بــن موســی الســاباط .)۳۶۱: ۱۴۱۷

                                                 
پـس از ) خالفـت( بکـر معتقدنـد و امامـت شـود کـه بـه امامـت ابـو، عامی گفته میعامی به اهل تسنن. ١

، بـه اهـل تسـنن و عامـه بـه معنـای اکثریـت) ۳۴۹-۳۲۳: ۱۴۰۴، نوبختی. (دانندبه نص نمی پیامبر
 ). ۱۰۱ – ۱۰۰: ۱۴۲۴، نژاد یدیجد. (شودمقابل خاصه که به شیعیان گفته میدر ، شوداطالق می
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"طلحة بن  .)۳۴۰: همان( " عامییاث القاضی"حفص بن غ .)۳۱۷: همان( " فطحییرفیالص
  .)۳۶۱: همان( "عامییالشام ید النهدیز 

نظری که عالمـه را فاقـد معیـار ثابـت در تر از  جهت تکمیل بحث و تحلیل صحیح
دو راوی کـه  ۀبه ترجم، داندعلی الخصوص راویان غیرامامی می، جرح و تعدیل راویان

علی الظاهر دارای شرح حال یکسانی هستند اما یکی از آنان در گروه نخست و دیگری 
بن علـی  "علی بن محمد ۀدر ترجم؛ شود اشاره می، اند در گروه دوم راویان جای گرفته

، المـذهب یواقفـا فـ، ثیالحـد یکـان ثقـة فـ«: بن علی بن عمر بن رباح" آمده است
و ایـن راوی در گـروه اول خالصـة االقـوال  .»هیرو یثبتا معتمدا علی ما ، ةیح الروایصح

اما برادر او یعنی" احمد بن محمد بن علی بـن  .)۱۸۶: ۱۴۱۷، عالمه حلی( آورده شده است
که او نیز با "ثقة فی الحدیث و واقفی" توصیف شده و در گـروه علی بن عمر بن رباح" 
بر روایـاتی متفـرد کـه او : نویسد راوی اخیر می ۀعالمه در ترجم. دوم آورده شده است

در تحلیل این امر باید توجه نمود که سبب قـرار  .)۳۲۱: همان( کنم اعتماد نمی، نقل کند
گویـد کـه بـه است که نجاشـی مـی نخست راویان آن گرفتن "علی بن محمد" در قسم

عالمه ایـن اعتمـاد نجاشـی را  .)۲۵۹: ۱۴۰۷، ینجاشـ( تمامی روایات او اعتماد کرده است
 . وصفی دانسته است که جابر ضعف مذهب راوی است

توان نتیجه گرفت کـه راویـانی از غیرامامیـان در  چه تفصیل آن گذشت می بنا بر آن
اند که در توصیف آنان تنها به توثیقشان اکتفـا  هقسم نخست راویان "خالصة" جای گرفت

 از ،همانند، نمایدرا جبران می ی بودن" آنانغیرامامبلکه دارای وصفی هستند که "، نشده
که در مذهب آنـان اخـتالف نظـر  تصریح به عدالت آنان و یا آن، اصحاب اجماع بودن

 . وجود دارد و عالمه به امامی بودن آنان تمایل داشته باشد

 واکاوی احوال راویان دارای دو دوره سالمت و فساد مذهب .۲-۳
بـه دو ، اعتقـادی هسـتند ۀگونه افراد که در واقع در زمان حیاتشان دارای دو دور  این

المـذهب کـه مستبصـر شـده و بـه مـذهب امامیـه  افراد فاسـد؛ دسته قابل تقسیم هستند
  .اند سپس منحرف شده اند و افرادی که در ابتدا بر مذهب حق بوده و درآمده
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در "خالصةاالقوال" از جمله ، اما به مذهب حق در آمدند، افرادی که غیرامامی بوده -۱
بن أسباط بن سـالم  یتوان از "علمی این افراد ۀاز جمل. اند راویان معتمد به شمار رفته

کشـی ؛ وی از جمله فطحیانی است که به مذهب امامیه درآمد. اع الزطی" یاد کردیب
امـا نجاشـی از بازگشـت وی بـه  .)۱/۵۶۲: ۱۳۴۸، کشـی( دانسـته اسـت ١ی را فطحیو

عالمه در مقام قضاوت در مورد ایـن  .)۲۵۲: ۱۴۰۷، نجاشی( دهد مذهب امامیه خبر می
شود اما بـه روایـات او  گرچه به عدالت این راوی یقینی حاصل نمی: گوید راوی می

   ٢.)۱۸۶-۱۸۵: ۱۴۱۷، عالمه حلی( اعتماد دارم
: حسین بن بشار" در رجال کشی از قول خود او چنین نقل شـده اسـت" ۀدر ترجم 

ایمان نداشتم و مقـر بـه  به وفات امام، به شهادت رسیدند هنگامی که امام کاظم
را مالقـات  نبودم اما بنا را بر آن گذاشتم که هر گاه به امام رضـا امامت امام رضا

. او را تصـدیق کـنم، ر صورت صحت پاسـخ ایشـاناز ایشان سواالتی بپرسم و د، کردم
و امامـت امـام  شهادت امام کاظم ۀمتوج افزاید که با مراجعه به امام رضا وی می

این روایت داللت بر رجوع او از : نویسد کشی پس از نقل این روایت می. شدم رضا
: اسـتعالمـه در شـرح حـال ایـن راوی آورده  .)۴۵۰: ۱۳۴۸، کشـی( مذهب واقفیـه دارد

او از مـذهب واقفیـه بـه امامیـه رجـوع : گوید او ثقه است و کشی می: گوید شیخ می«
اما توسط ، گرچه سند کالم کشی ضعیف است، نمایم کرده است و من به او اعتماد می

تفرشـی در مقـام انتقـاد بـه عالمـه  .)۱۱۴: ۱۴۱۷، عالمه حلی( »شود شهادت شیخ تأیید می
چـرا کـه ؛ حسین بـن بشـار" داللـت دارددم اعتماد به "نقل کشی بر ع: نویسد حلی می

                                                 
" معتقـد به امامت فرزندشان "عبدالله بـن جعفـر االفطـح ای هستند که بعد از امام صادقه فرقهیفطح .١

 نامند که گفته شده او "أفطح الـرأس") عبدالله را از آن جهت افطح می۲/۳۲۳: ۱۴۲۸، مامقانی. (شدند
 ) ۷۸: ۱۴۰۴، نوبختی. (بوده است) دارای پاهای چهن( ن"ییا "أفطح الرجل) دارای سری پهن(
و" ) ۲۴۶: ۱۴۱۷، لـیعالمـه ح( اش"ی"محمد بن مسعود بن محمد بن ع موارد مشابه را بنگرید در ترجمۀ .٢

بن  ی"عل)، ۲۴۳: همان( "محمد بن عبد الرحمان بن قبة ")، ۶۷: همان( "ید الفزاریأحمد بن داود بن سع
)، ۲۷۰: همـان( "محمد بن عبد الملك بن محمـد التبـان")، ۱۸۸: همان( محمد بن العباس بن فسانجس"

"محمد بـن )، ۱۳۲: همان( "یسجستانب الی"حب)، ۲۶۶: همان( "ی"محمد بن عبد الله بن مملك األصبهان
 ر"یـ"أبـو بج)، ۱۹۸-۱۹۷: همـان( "ی"عبـد اللـه بـن النجاشـ)، ۱۴۷: همان( مان"یم بن سلیأحمد بن إبراه

 ). ۱۱۴: همان( حسین بن بشار"و ") ۲۱۸: همان( رة "ی"عبد الله بن المغ)، ۱۹۸-۱۹۷: همان(
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، تفرشـی( یـا پـس از آن، بوده نقل کـرده اسـت ١دانیم این روایت را زمانی که واقفی نمی
است  الله خویی نیز از روایت کشی چنین برداشت نموده در مقابل آیت .)۲/۸۱-۸۲: ۱۴۱۸

شهادت رسـیدن امـام موسـی  او تنها در به. که حسین بن بشار اساسًا واقفی نبوده است
بنـا بـر ایـن اصـل : افزاید خویی می .نه امامت امام رضا، تردید داشته است کاظم

گرایش به مذهب واقفیه در مورد او ثابت نشده است که رجوع او نیـاز بـه دلیـل داشـته 
  .)۵/۲۰۳: ۱۴۱۰، خویی( باشد

مًال گویا اسـت کـه اما در مورد نظر تفرشی باید توجه داشت که محتوای روایات کا
نقل شده اسـت و جـایی بـرای  روایت بعد از اعتقاد راوی مذکور به امامت امام رضا

خدشه بر صحت روایت از این جهت که آیا راوی این سخن را قبل از گرایش به مذهب 
 . وجود ندارد، تشیع نقل کرده و یا قبل از آن

داشـتی اسـت کـه کشـی از روایـت اوًال انتقاد ایشان به بر ؛ الله خویی اما اشکال آیت
چرا که کشی خـود در انتهـای ؛ نه عالمه، داشته است و در واقع انتقاد او به کشی است

گوید کـه  روایت به رجوع راوی از مذهب وقف حکم کرده است و ثانیًا خود راوی می
ف ــر کالم او توقــم و ظاهــتردید داشت ت امام رضاــدر شهادت امام کاظم و امام

بنـا بـر ایـن بـه برداشـت و . است بر امامت امام کاظم -زمانی اندک هرچند برای -
 . عملکرد عالمه انتقادی وارد نیست ۀشیو 
در خالصة االقوال افرادی کـه در ابتـدا بـه مـذهب امامیـه بـوده امـا پـس از مـدتی  -۲

جـای ، در قسـم دوم راویـان و در میـان راویـان غیـر قابـل اعتمـاد، اند منحرف شده
عالمـه ( که به مـذهب خـوارج در آمـد " استیجمله آنان "شبت بن ربع از. اند گرفته
عالمه به روایات چنین افرادی حتی در حال سالمتشان نیز اعتماد  ٢.)۳۵۸: ۱۴۱۷، حلـی
تمامی این افراد را در میان راویـان غیـر قابـل اعتمـاد آورده و  چرا که اوالً ؛ نماید نمی

                                                 
زنـده  ده و معتقدنـد کـه امـام کـاظمتوقـف نمـو  واقفیه گروهی هستند که بر امام موسی کاظم .١

هماننـد حضـرت  گاهی این تعبیر بر افـرادی کـه بـر سـایر ائمـه) ) ۲/۶۷: ۱۴۲۸، مامقانی. (هستند
 ) ۲/۳۲۰: همان. (شود، اطالق میتوقف نموده اند علی

لح بن صـا ی"عل)، ۳۹۹: ۱۴۱۷، عالمه حلی( "یشلمغان ی"محمد بن علموارد مشابه را بنگرید در ترجمۀ .٢
 "طـاهر بـن حـاتم")، ۳۹۲: همـان( "ابو الخطاب محمد بن مقالص")، ۳۶۹: همان( زداد"یبن محمد بن 

 ). ۳۶۹: همان( "عبد الله بن سبأ")، ۳۶۱: همان(
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الخطاب  ثانیًا در ذیل شرح حال "ابو. ه استروایات در حال سالمتشان را استثنا نکرد
ن حتی روایـاتی م: گویدخن ابن غضائری را نقل کرده که میمحمد بن مقالص" س
 نمـایمترک مـی .»ام استقامتهیأ یحدثنا أبو الخطاب ف«: گویندرا که اصحاب ما می

البتـه  کـه( را و بر رأی ابـن غضـائری اعتـراض نکـرده و راوی .)۸۸: تا بی، ابن غضائری(
در قسـم دوم راویـان جـای داده و حتـی بـر وی توقـف نیـز ) ضعف او واضح است

  .)۳۹۲: ۱۴۱۷، عالمه حلی( ننموده است
او کتاب تکلیفش را در حـال اسـتقامتش : نویسد "شلمغانی" می ۀچنین در ترجم هم

، به جز یک روایـت، و شیخ مفید روایات این کتاب را .)۳۷۸: ۱۴۰۷، نجاشی( نوشته است
که  -در قسم دوم کتابش که عالمه او را آن ۀبه قرین .)۳۹۹: ۱۴۱۷، عالمه حلی( کند نقل می

قرار داده و حتی توقف خود را  -نامد را "الضعفا و من ارد قوله او اقف فیه" می راویان آن
توان نتیجه گرفت که روایـات "شـلمغانی" در نظـر  می، در مورد "شلمغانی" اعالم نکرده

 . ود استوی یکسره مرد
در مورد راویـانی کـه دارای ، چه در نزد عالمه توان نتیجه گرفت که آن بنا بر این می

این در حالی است که برخی . معتبر است حال اخیر راوی است، دو دوره زندگی هستند
کیـد  از علما از جمله سیدحسن صـدر بـر اعتبـار حـال راوی در هنگـام نقـل روایـت تأ

و روایاتی را که راوی در هنگام سـالمت نقـل کنـد را معتبـر  .)۴۳۹: تا بی، صدر( ورزند می
گرچه به دست آوردن حال روای در زمان نقـل روایـت در اکثـر مـوارد بسـیار . دانند می

با ، دشوار و گاه ناشدنی است بله در مواردی همچون روایات موجود در کتاب شلمغانی
سـالمت یـا فسـاد راوی را در تـوان مـی، توجه به تصریحی که در مـورد آن وجـود دارد

 . دست آورد ههنگام نقل روایت ب
باید ، جهت تکمیل بحث، در انتهای بحث از نقش مذهب در جرح و تعدیل راویان

 : ذیل توجه نمود  ۀبه سه نکت
عالمه حلی در کتاب خالصـة االقـوال ذیـل شـرح حـال تعـدادی از : نخست ۀنکت

به عنوان نمونه در شرح حـال . کند تصریح میراویان به عدم پذیرش روایاِت غیرامامیان 
اشاره کـرده وسـپس ، " تنها به این امر که او از ارکان واقفیه استیاد بن مروان القندی"ز 
در شـرح حـال  .)۳۴۹: ۱۳۱۷، عالمه حلـی( »او در نزد من"مردود الروایة" است«: نویسد می
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و  .)۳۴۳: تـا بـی، الرجال، سیطو( "منصور بن یونس بزرج" که شیخ طوسی او را واقفی دانسته
نظر من توقف بر روایات «: نویسد می .)۴۱۲: ۱۴۰۷، نجاشـی( نجاشی توثیقش نموده است

  .)۴۰۸: ۱۴۱۷، عالمه حلی( »باشد وی و "رد قولش" می
چون ابـو المعـالی کلباسـی از عبـارات عالمـه در  با وجود چنین شواهدی برخی هم

ته یفأنا أعتمد علی روا«ی بن فضاِل" فطحی که انتهای شرح حال "علی بن الحسن بن عل
و «"ابان بن عثمـاِن" ناووسـی کـه و در شرح حال  .)۱۷۷: همان( »و إن کان مذهبه فاسدا

انـد  چنین نتیجـه گرفته .)۷۴: همـان( »ته وإن کان فاسد المذهبیقبول روا یاألقوی عند
  .)۴/۹۶: ۱۳۸۰، کلباسی( که عالمه به روایات غیرامامیان اعتماد نموده است

وجه اعتماد عالمه بـه ، که "ابان بن عثمان" از اصحاب اجماع بوده اما با توجه به آن 
او واضح است و بیان جهت قرار گرفتن "علی بن الحسن بن علـی بـن فضـال" در میـان 

نـه تنهـا بـر اعتمـادش بـر ، بنا بر این دو عبارت مذکور عالمـه. راویان قسم نخست آمد
نماید که بلکه به روشنی تأیید می، داللت ندارد، د المذهب و غیرامامیروایات افراد فاس

عدم اطمینان به روایات فاسد المذهب اسـت و در دو مـورد ، مبنای اصلی در نزد عالمه
به عبارت دیگر مفهوم کالم . و معیارش عدول کرده است ۀاز قاعد، به دالیلی، مذکور

امـا علـی ، یات غیرامامیان اعتمـادی نیسـتعالمه آن است که گر چه در نظر من به روا
 . نمایمبر روایاتشان اعتماد می، رغم فساد در مذهب این راویان

، هیچ یک از راویـان گـروه نخسـت بـا عبـاراتی نظیـر "فاسـد المـذهب": نکته دوم
،  ٣"خـارجی"،  ٢"زندیق"،  ١"خلط فی مذهبه"، "مضطرب المذهب"، "ضعیف المذهب"

متصـف  ٤"کیسانی"،  ٣"مخمس"، "زیدی"،  ٢"صالحی"،  ١بتری" "،  ٤"خطابی"، "عامی"
                                                 

. اضطراب و خلط در مذهب به مفهوم آن است که فرد گاهی بـر راه حـق و گـاهی بـر راه باطـل اسـت .١
 ) ۱۶۴: ۱۴۲۴، نژاد یدیجد(
هر فردی کـه در شـریعت چیـزی را کـه . ای فارسی به معنای تفسیر کتاب اوستا "زند" استمهزندیق کل .٢

به "زندی" نام دارد که به معنای منحرف است و به همین جهت ، مخالف یا معادل کتاب منزل بیان نماید
ای فـردی زنـدیق بـه معنـ اژۀبنا بر این و . شد که معرب آن "زندیق" استطرفداران مانی "زندی" گفته می
 ). ۲۶۷- ۲۵۱: ۱۳۹۰، دهقان منگابادی؛ ۴۷۸-۴۵۵: ۱۳۶۶، تابان. (است که با دین مخالفت نماید

چرا که آنها ادعا داشتند که جانهای خویش را در جهت رضای خـدا ؛ شود، "شاری" گفته میبه خوارج .٣
 ). ۹۶۰: تا ، بیشهید ثانی. (اندفروخته

اما سپس در شـأن ، بود وی در ابتدا از اصحاب امام صادق. تندالخطاب" هس یه از اصحاب "ابوخطاب .٤
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این در حالی است که الفاظ مذکور در شرح حال برخی راویـان گـروه دوم . باشندنمی
 . آورده شده است
تـوان دو گـروه  در گروه بندی که در مورد راویان غیرامامی بیان شـد می: نکته سوم
ه بر ضعف مذهب از جهات دیگر نیز تضـعیف روایان غیرامامی که عالو ؛ دیگر را افزود

اند و افرادی در وصف آنان تنها به مذهب ضعیفشـان اشـاره شـده و میـزان وثاقـت  شده
اما جهت عدم ذکر این دو گروه آن است که نظر خالصة االقوال . آنان ذکر نشده است

مـاد در مورد آنان روشن و واضح است که به طریق اولـی عالمـه بـه چنـین راویـانی اعت
همچنین راویانی که ضعف در مذهب آنان بـا تردیـد بیـان شـده و مسـکوت . کند نمی

حسن بن خـرزاذ" کـه همچون "، اند افراد غیرمعتمد به شمار رفته ۀدر زمر ، الحال هستند
 »آخـر عمـره یانـه غـال فـ: لیوق، ثیر الحدیکث«: نویسد عالمه در شرح حال وی می

   .)۳۳۶: ۱۴۱۷، عالمه حلی(

 ریگی نتیجه
 : شود موارد ذیل حاصل می، چه در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفت از آن

در اعتماد و عدم اعتماد عالمه به راویان ، اهمیت های پر از مؤلفهدر نظر عالمه مذهب یکی  -۱
 .  مورد اعتماد او نیست -نه غیرامامی-ای که هیچ فاسد المذهبیبه گونه، حدیث است

                                                                                                        
وی ادعـای قیمومـت از . و حتی در مورد خـود ادعاهـای بـاطلی نمـود و سایر ائمه امام صادق

 را مطرح نمـود و بـه الوهیـت امـام صـادق... و یادگیری اسم اعظم و نبوت و طرف امام صادق
 ) ۲/۹۱: ۱۴۲۸، انیمامق؛ ۱، تا ، بیشهرستانی. (معتقد بود

امـا ) ۲/۸۷: ۱۴۲۸، مامقـانی؛ ۲۶۲-۲۶۱: تـا ، بیشهرستانی( ه شهرستانی این فرقه را از زیدّیه دانستهیبتر  .١
. داننـدرا از زیدییه نمـی ) آنان۳۵۱ص، پیشین، محمد بن عمری، کش( برخی بنا بر روایتی در رجال کشی

اما امامت ابوبکر و عمر ، دانندز رسول خدا میافضل مردم پس ارا  که حضرت علی اینان با وجود آن
. داننـداین امر و بیعت ایشان بـا آنـان مـیاز  اند و علت این امر را رضایت حضرت علیرا نیز پذیرفته

 ) ۳۳: ۱۴۰۴، نوبختی(
 ) ۲/۹۱: ۱۴۲۸، مامقانی. (اندای از زیدیه است که به امامت شیخین معتقد بودهصالحیه فرقه .٢
ة از انبیـا یـعمـار وعمـرو بـن أم، المقداد، ابوذر، ای از غالت هستند که معتقدند که سلمانرقهمخمسه ف .٣

 ) ۲/۹۶: ۱۴۲۸، مامقانی. (هستند و موکالن به مصالح عالم از جانب خداوند متعال هستند
کیسـان  ،ه معتقد و از پیروان مختار هستند و چون به مختـاریای که به امامت محمد بن حنفه فرقهیسانیک .٤

 ) ۲۷-۲۶: ۱۴۰۴، نوبختی. (اندرا به کیسانیه خوانده ، آنانشدگفته می
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از ، انـد در قسم نخست راویان جـای گرفته، فرق شیعی غیرامامیهاکثر افرادی که از  -۲
یـا ، افرادی هستند که صاحب خالصة االقوال غیرامـامی بودنشـان را نپذیرفتـه ۀجمل

یـا بـه مـذهب امامیـه بازگشـته و یـا دلیـل ، امامی بودنشان در نزد عالمه مرجح بـوده
 ۀارد کـه جبـران کننـدبرای پذیرش روایات آنان وجـود د-غیر از وثاقتشان–محکمی 

 . ضعف مذهب آنان است
عالمه وجود دارد و عالمه گاه به  دممکن است تصور شود که تعارضاتی در عملکر  -۳

را غیـر قابـل  نماید و گـاه آنـان اعتماد می، راویانی که دارای شرح حال مشابه هستند
ا در قسـم را در قسم نخست و تعدادی دیگـر ر  شمارد و لذا گروهی از آنان اد میاعتم

دوم راویان جای داده است اما باید توجه نمود که تعداد چنین راویانی بسـیار انـدک 
احمد و علی بن محمد بن علی بن علـی بـن -به یک مورد  تنها است و این پژوهش

و وجـه قـرار  دست یافت اما علی رغـم شـرح حـال یکسـان ظـاهری -عمر بن رباح
ها  بررسـی، مختلف عالمه در مـورد آنهـاگرفتن آنان در دو گروه متفاوت و قضاوت 

نشان داد که وجود وصف اضافی و جبران کننده ضعف مذهب یکی از آنها موجب 
 . گون شده است  این اظهار نظر گونه

 نامه کتاب
 . تا ، بی قم ،دار الحدیث ، محمد رضا حسینی جاللی ،محقق الرجال،،  نیاحمد بن حس، ابن غضائری .۱
 . ۱۴۱۵، قم ،مؤسسة الهدایة الحیاء التراث ، چ اول عدة الرجال،، بن حسن سید محسن، اعرجی کاظمی .۲
 . ۱۴۲۸، قم،، انتشارات قلم چ دوم دروس تمهیدیة فی القواعد الرجالیة،، محمدباقر، ایروانی .۳
مجلـه حدیث موثق و اعتبـار آن نـزد دانشـمندان امـامی،  ،محمد کاظم، حمید و رحمان ستایش، باقری .۴

 . ۱۳۹۰، ۶ش، حدیث پژوهی
 . ۱۳۶۶، ۱۹ش، نشریه ایران نامه های نخستین اسالمی،زنادقه در سده، تورج، تابان .۵
 .  ۱۴۱۸، قم ،تیمؤسسة آل الب، چ اول نقد الرجال،، سید مصطفی بن حسین، یتفرش .۶
، شیبا اشراف محمد کاظم رحمان سـتا ة،یمعجم مصطلحات الرجال والدرا، محمد رضا، نژاد یدیجد .۷

 . ۱۴۲۴، قم ،ثیدار الحد، چ دوم
قسـمت حـدیث در مجمـع  ،محقق و مصحح ترتیب خالصة االقوال،، حسن بن یوسف بن مطهر، حلی .۸

 .  ۱۴۲۳، مشهد ،، آستان قدس رضویچ اول، تحقیقات اسالمی
 . ۱۴۱۷، قم ی،نشر اسالم ۀمؤسس، چ اول، یومیجواد ق ،محقق خالصة االقوال،، ــــــــ  .۹
 .  ۱۴۱۰،  قم ،عهیمرکز نشر آثار ش ث،یدمعجم رجال الح، ابو القاسم، یخوی .۱۰
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۱۲۴ 

، مجمـع الفکـر چ اول المعجم الموحد العالم االصـول الرجالیـة و الخالصـة،، محمود، دریاب نجفی .۱۱
 . ۱۴۱۴، قماالسالمی 

 . ۱۳۹۰، ۶ش، حدیث پژوهی بررسی نقش زنادقه در جعل حدیث،، بمانعلی، دهقان منگابادی .۱۲
کارهای عالمه حلی در برخورد با تعارض آرای رجالی در  راه، محمد کاظم، رحمان ستایش ،فاطمه، ژیان .۱۳

 . ۱۳۹۲، ۶۷شماره ، مجله علوم حدیثخالصة االقوال، 
 .  ۱۴۱۹، قم، ، مؤسسه نشر اسالمیچ اول قاموس الرجال،، محمد تقی، شوشتری .۱۴
، وتر یـب ،، دار المعرفـةیالنـید گیمحمد س ،محقق الملل والنحل،، محمد بن عبد الکریم، شهرستانی .۱۵

 .  تا بی
 ،. تا ، بیقم ،، نشر مشعریماجد غرباو ،محقق ة،یة الدراینها، د حسنیس، صدر .۱۶
 یمؤسسة األعلم، ین أعلمیخ حسیش ،محقق، اخبار الرضا عیون، محمد بن علی بن بابویه، صدوق .۱۷

 . ۱۴۰۴، روتیب ،للمطبوعات
 . تا ، بی نجف،ة یالمکتبة المرتضو  الرجال،، محمد بن حسن، طوسی .۱۸
 . ۱۴۱۱، قم،ارف اسالمیموسسه مع الغیبة،، ــــ ــــ .۱۹
 . تا ، بی نجف ،ةیالمکتبة المرتضو  الفهرست،، ــــــــ  .۲۰
 . ۱۴۱۷، قم،، ستارة چ اول، یقم یأنصارمحمد رضا  ،محقق عدة األصول،، ــــــــ  .۲۱
 . تا ، بیقم ،مؤسسه نشر اسالمی ن،یمعالم الدین ومالذ المجتهد ،حسن بن زین الدین، عاملی .۲۲
چ ، بقال ین محمد علیعبد الحس ،محقق ة،یعلم الدرا یالرعایة ف ،زین الدین بن علی بن احمد، عاملی .۲۳

 . ۱۴۰۸، قم ی،الله مرعشی نجف ، کتابخانه آیتدوم
، دفتـر رضا، مختاری ،محقق خالصة االقوال و رجال ابن داود)، ۀرسایل الشهید الثانی (حاشی، ــــــــ  .۲۴

  .تا ، بیمق،تبیلغات حوزه علمیه قم 
، احیاء رضا حسین صبح ،محقق القوانین المحکمة فی االصول،، میرزا ابوالقاسم بن محمد حسن، قمی .۲۵

 . تا ، بیقم ،الکتب االسالمیة
، قـم ،، دارالحـدیثچ اول، محمـد کـاظم سـتایش ،محقق الفوائد الرجالیة،، مهدی، شیرازیکجوری  .۲۶

۱۳۸۲ . 
 . ۱۳۴۸، انتشارات دانشگاه مشهد ،اختیار معرفة الرجال ، محمد بن عمر، کشی .۲۷
، چ اول، یتین درایمحمد حس ،محقق ة،یالرسائل الرجال، میمحمد بن محمد ابراه یأبو المعال، یکلباس .۲۸

 . ۱۳۸۰، قم ،ثیدار الحد
 . تا ، بیاصفهان، مطبعة المرتضویة تنقیح المقال،، عبد الله، مامقانی .۲۹
، قم ،، منشورات دلیل ماچ اول، شوشتری ،مقدمه، انیمحمد رضا مامق،محقق مقباس الهدایة،، ــــــــ  .۳۰

۱۴۲۸ . 
 . ۱۳۷۸، احسن الحدیث قم، چ اول علم الحدیث،، سید رضا، مؤدب .۳۱
 . ۱۴۰۷،  قم ،نیانتشارات جامعه مدرس ، فهرس اسماء المصنفین، احمد بن علی، نجاشی .۳۲
 . ۱۴۰۴، بیروت، دار الضواء فرق الشیعه،، حسن بن موسی، نوبختی .۳۳


