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 ۱۳۹۶ پاییز و زمستان، ۲های حدیثی، سال اول، شمارۀ آموزه

 رباعی احادیث ناکارآمدی تقسیم 
  های منابع رجالی یبا توجه به کاست

 ١علی نصیری  
 چکیده

هـای  که جزئیات و تفاصـیل آمـوزه ،شناخت ترین منبع دین سنت به عنوان گسترده
ه جز در مواردی نادر از طریـق اخبـار آحـاد بـ، دینی را در اختیار ما گذاشته است

 ،ه اطمینــان صــدور آنهــا از معصــومدســت مــا رســیده اســت و بــرای دســتیابی بــ
در تقسیم رباعی احادیث کـه توسـط سـید بـن . هایی تکیه کرد ه نشانهبایست ب می

ها به سند احاله شده و  نشانه ۀهم، هفتم پیشنهاد شد ۀحلی در سد ۀطاوس و عالم
 از سـوی. گذاری آنها عمالً بر دوش منابع رجال نهـاده شـد کار ارزش ،در نتیجه

مـالً شـمار زیـادی از روبـرو بـوده و ع یمختلف های منابع رجالی با کاستی، دیگر
 ،نخسـت ۀنگارنده در این مقاله در مرحلـ. اند روایات در شمار ضعاف قرار گرفته

گزارشی از سیر تاریخی تقسـیم ثنـائی و ربـاعی روایـات را ارایـه داده اسـت و در 
منـابع  ربرای اثبات ناکارآمدی تقسـیم ربـاعی بـه خـاطر ابتنـای آن بـ ،دوم ۀمرحل

فقدان . ۱: جالی را مورد بررسی قرار داده که عبارتند ازسه کاستی منابع ر ، رجالی
عدم بازتاب شماری قابـل توجـه . ۲؛ جرح و تعدیل راویان در منابع رجالی ۀانگیز 

 . انیوجود اختالف در مبانی نظری رجال. ۳؛ از راویان در منابع رجالی
 ،منـابع رجـالی، تقسـیم ربـاعی احادیـث، تقسیم ثنائی احادیث واژگان کلیدی:

 . مبانی کالمی رجالیان، جرح و تعدیل

                                                 
 .۱۷/۱۲/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۷/۱۱/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 ).dr.alinasiri@gmail.com(ایران  صنعت و علم دانشیار دانشگاه .١
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 مقدمه 
 ،های اسالم به عنوان آخرین دین الهی و دینی جامع و کامل دانیم که آموزه نیک می

قـرآن در ، از سـوی دیگـر. یعنی قرآن و سنت بازتاب یافته اسـت ،در دو منبع اساسی آن
جزئیات و تفاصیل را عموم موارد به عنوان قانون اساسی به یادکرد کلیات بسنده کرده و 

که این بیان و تفسیر در روایات موجود بازتـاب  ،احاله داده به بیان پیامبر و اهل بیت
 . یافته است

فاقـد قطعیـت  ،از آن جا که صدور روایات جز در مواردی بس محدود، از دیگر سو
 بـرای دسـتیابی بـه .رونـد شـمار مـی اد بـهاخبار آح ءعموم آنها جز ،است و به اصطالح

هایی نیاز  به نشانه ،قطعیت صدور یا ظّن قابل اعتماد به صدور آنها از سوی پیشوایان دینی
 .  دارد

 ،یعنی پیش از سید بن طاوس به اموری فراتر از ِصرف سـند ،این نشانه در نگاه قدما
 ۀت متن معطوف شده و روایات به دو دستنظیر تکیه داشتن به منابع معتبر اصحاب و قّو 

اما با پیشنهاد سید بن طاوس و شاگرد ایشـان ، شدند ر و غیر معتبر تقسیم میساسی معتبا
گـذاری روایـات  روایات به چهار دسته تقسیم شده و تمام معیارهای ارزش ،حلی ۀعالم

 . به چند و چون سند معطوف شد
نظـر از اتصـال یـا  بنیان اساسی تقسیم ربـاعی روایـات بـا صـرف ،تر به عبارت روشن

بر انعکاس یا عدم انعکاس نام راویان در منابع رجـالی و تصـریح آنـان بـه  ،انقطاع سند
عدالت یا سکوت آنان از این جهت و نیز چگونگی گرایش مذهبی راویان متمرکز شده 

 . است
هـای  جایگاه منابع رجالی به فرهنگ لغتی ارتقاء یافـت کـه بایـد واژه ،از این جهت

 . و کرددشوار یا همان راویان را در آنها جستج
هـای غیرقابـل  کاسـتی، کنـد پذیر می یم رباعی را به شدت آسیبآن چه که این تقس

. دست دادن گزارش جامع از نام راویان و توصیف آنان اسـت هتدارک منابع رجالی در ب
 ،باعث شده که بیش از ده هزار روایات کـافی شـریف ،کوچک ۀاین امر در یک نمون

دو سـوم روایـات ایـن کتـاب  ،شیعه و به عبـارت دیگـربه عنوان معتبرترین جامع روایی 
شـیعه بـه ایـن کتـاب  متأخرخسارتی که ناخواسته از سوی عالمان . ضعیف تلقی گردد
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نخست سیر تاریخی تقسـیم ثنـائی و ربـاعی روایـات را  ،نگارنده در این مقاله. وارد شد
را مورد واکـاوی های منابع رجالی  سه کاستی از کاستی ،مورد بررسی قرار داده و سپس

 . قرار داده است

 تقسیم ثنائی روایات از نگاه قدماءالف. 
ح بود که صدور مـتن آن از یثی صحیدر اصطالح قدما حد، به استناد شواهد موجود

  .باشد همراه آور نانین اطمئمورد وثوق بوده و متن آن با قرا ،معصوم

تـی کـه صـدورش از یروا. ۱: از سه حـال خـارج نبـوده اسـت، ح از نظر قدمایصح
 تـر فاقد معارض قوی، ث از معصومیدر کنار علم به صدور حد. ۲؛ معصوم قطعی باشد

 آن مضـمون صـحت، معصوم از تیروا صدور تیقطع فقدان نیع در. ۳؛ باشد خود از
 . باشد قطعی واقع در

صـدور . ۱: ف است که از سه حال خارج نباشدیاز نظر قدما ضع ثییحد، مقابلدر 
دارای ، ث از معصـومیبـه رغـم علـم بـه صـدور حـد. ۲؛ معصوم معلوم نباشدت از یروا

عدم صحت متن ، اتیث با ضرور یبه خاطر مخالفت متن حد. ۳؛ باشد تر معارض قوی
 . آن قطعی باشد
. ۱ :از عبارتند، شود میث ین مورد نظر قدما که باعث صحت متن حدئبرخی از قرا

ا دو اصـل از یـ کیـث در یوجود حد. ۲؛ کی از اصحاب اجماعیاز سوی  ثیحد نقل
اجمـاع ، سـنت، ل کتـابیاز قب ن صحتئث با قرایموافقت متن حد. ۳؛ ةأاصول اربعم

؛ ۹۵ – ۲۰/۹۳، ۱۳۶۷شـیخ حرعـاملی،: کر. ( ...ل عقلی قطعی ویدل، هیا اجماع امامیمسلمانان 
 .)۱/۱۹، ۱۴۰۶مجلسی،؛ ۱/۱۳، جبعی عاملی،بی تا؛ ۳، ۱۳۹۸شیخ بهائی،

 : دیگو  ن باره میین عاملی در ایالدخ بهاء یش
 آنـان گفتـار بررسـی بـا کـه چنان - ان قدمایم ]ثیم رباعی احاد یتقس[ن اصطالح یا«

 هـر بـر را حیصـح که بود متعارف نیچن آنان انیم و نبوده شده شناخته - داستیهو 
 ودب قرائنی با همراه ای، داشت اعتماد اقتضای ،آنان نظر از که کردند می اطالق ثییحد
  .)۳، ۱۳۹۸شیخ بهائی،( .»شد می آن به اعتماد و نانیاطم باعث که

گـاهی اصـطالح نیـا از قطعـاً  قـدما«: سـدینو  ن بـاره مـییز در ایصاحب معالم ن  آ
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 .»بودنـد ازیـن بـی آن از ،خبـر صـحت بـر دال قرائن کثرت خاطر هب غالباً  رایز  ،نداشتند
 .)۱/۱۳، جبعی عاملی(

، ه آمـدهیـی اولیـدر جوامـع روا، انمتـأخر یف از منظر اتی ضعین که گاه روایعلت ا
 : دیو گ ض کاشانی در این باره چنین مییف. خاطر وجود قرائن خارجی بوده است هب

، نیطبـق متعـارف متقـدم) نی و صدوقیمرحوم کل( هیصاحبان دو کتاب کافی و فق«
 بـه ،رو نیـا از. باشـد اسـتناد و اعتمـاد قابـل که اند ثی اطالق کردهیح را بر حدیصح

 انمتـأخر  اصـطالح طبق چند هر، اند کرده حکم خود های کتاب اتیروا تمام صحت
 .)۱/۱۱، ۱۴۱۲فیض کاشانی،( »نباشد حیصح) دارند توجه سند به که(

ات بوده و بر اساس موافقت آنها با یشتر توجه قدما به متن روایب، بنابر آنچه گفته شد
 ضعف اتیروا سند در اگر حتی، انستندد ح مییت را صحیروا... عقل و، سنت، کتاب
 تلقـی مردود و فیضع، بود می قرائن نیا فاقد تییروا که صورتی در و باشد داشته وجود
 . شد می

 انمتأخر تقسیم رباعی احادیث از نگاه ب. 
تقسـیم ، هفتم تا کنون در میان عالمان شـیعه رواج یافتـه ۀبر اساس آن چه که از سد
ر واحـد را خبـ ،انمتأخر به این معنا که ؛ م ثنائی شده استرباعی حدیث جایگزین تقسی

 : کنند به این شرح به چهار دسته تقسیم می
ان عادل و امـامی در تمـام طبقـات بـه یتی است که سند آن توسط راو یروا :حیصح. ١

 – ۱/۱۴۵، ۱۴۱۱،امقــانی؛ م۵، ۱۳۹۶شــیخ بهــائی،؛ ۱۹، ۱۳۸۱شــهیدثانی،( معصــوم مّتصــل باشــد
۱۴۶(.   

ح است به استثنای آن که در یت صحیط روایتی است که واجد تمام شرایروا :نَحَس . ٢
ح بـه عـدالت یا چند راوی در منابع رجالی تصـر ی کینسبت به  ،انیراو  ۀان سلسلیم

، ۱۳۸۱شـهیدثانی،؛ ۵، ۱۳۹۶شیخ بهـائی،( ش او اکتفا شده باشدینشده و تنها به مدح و ستا
 آن سـند کـه اسـت تییروا حسن ،تر عبارت روشنبه  .)۱۶۱ – ۱/۱۶۰، ۱۴۱۱،امقانی؛ م۲۱

 آنهـا عـدالت بـه حیتصـر  که راوی چند ای کی استثنای به عادل امامی انیراو  توسط
 . باشد متصل معصوم به، نشده
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ا یـز عدالت یتی است که به رغم برخورداری از اتصال سند به معصوم و نیروا :موثق. ٣
ــِت راو  ــوثاق ــاتی ــام طبق ــ، ان در تم ــ کی ــد ر ی ــغ، اوی آنا چن ــندی ــامی باش  ر ام

   .)۱/۱۶۸، ۱۴۱۱امقانی،؛ م۲۳، ۱۳۸۱شهیدثانی،(

 فیضع، موثق و حسن، حیصح ثیحد برای گفته شیف پیبا توجه به تعار  :فیضع. ٤
، ۱۴۱۱امقـانی،(م نباشـد صـادق او بـر فیتعار  نیا از کدام چیه که بود خواهد ثییحد
ان آن فاقـد یـا راو یـ، تصـال سـندثی که فاقـد ایگر هر حدیبه عبارت د  .)۱۷۸ – ۱/۱۷۷

 . ف خواهد بودیضع، ا وثاقت باشندی، صفت عدالت
کیدصاحب نظران شیعه بر این نکته  ۀهم ن بار ینخست ،دارند که این تقسیم رباعی تأ

و شـاگرد او ) ۶۷۳م ( د بـن طـاووسییعنـی سـ ،حّلـه ۀوران مدرس توسط دو تن از اندیش
ه ئـارا، ان اسـتمتـأخر  ۀقت ناظر بـه دور یر حقکه د) ۷۲۶م ( عالمه حسن بن مطّهر حلی

ر. ک:  همچنین. ۱۳۸ – ۱/۱۳۷، ۱۴۱۱امقانی،م( شده و پس از آنان مورد عمل قرار گرفته است
 ).۱/۷۸، ۱۴۱۴طباطبائی،

آنان به جـای ، ن قرائن از دست رفتیا بخشی از ای همه ،انمتأخر اما چون در دوران 
ان از صـفِت یـو بـا توجـه بـه برخـورداری راو  ات روی آوردندیبه سند روا، توجه به متن

 . م کردندیات را به چهار دسته تقسیروا، امامی بودن، وثاقت، عدالت

 رویکردها در برابر تقسیم رباعی احادیثج. 
دو رویکرد در برابر این ، هفتم تا کنون که تقسیم رباعی احادیث پیشنهاد شد ۀاز سد

 : تقسیم مشاهده شده است

 تقسیم رباعیپذیرش مطلق . ۱
پذیرش مطلـق آن از آغـاز پیشـنهاد تـاکنون  ،بیشترین رویکرد در برابر تقسیم رباعی

صاحب نظـران شـیعه در  ۀهم، نظر از اخباریان با صرف، تر به عبارت روشن. بوده است
 بـابـر اسـاس همـین تقسـیم ربـاعی  ،های مختلف علوم اسالمی و به ویژه در فقه شاخه

 . ای خود را بر مبنای آن استوار ساختنداحادیث عمل کرده و فتاو 
به خبر  ،بعد ۀآنان در نخستین مرحله از فتوا به خبر صحیح و در مرحل، بر این اساس
احادیث ضعیف ، کنند و در برابر به خبر موثق تکیه کرده و می ،سوم ۀحسن و در مرحل
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خبـر بـا ضـعف  مگر در مواردی خاص نظیر آن که برخی معتقدند، گذارند را کنار می
 . عمل مشهور قابل تدارک است

یعنی کتب اربعه ضـعیف  ،ترین منابع حدیثی عموم روایات مهم ،با چنین رویکردی
 . تلقی شده و عمًال از مدار فتوا و عمل خارج شدند

به خاطر از دست رفتن قرائن مورد اعتماد ، گویند مدافعان تقسیم رباعی احادیث می
 ای جز پذیرش این تقسیم در بین نبوده اسـت چاره، ثقدما برای صحیح انگاشتن احادی

: کز ر. یـ؛ و ن۲/۱۶، بحرانی،بـی تـا؛ ۱/۱۹، ۱۴۰۶مجلسـی،: کن ر. ی، همچنـ۴ – ۳، ۱۳۹۸شیخ بهـائی ،(
 .)۱۲۹ – ۱۲۵، ۱۴۱۳غراوی،

 انکار مطلق تقسیم رباعی . ۲
را  اتیـم ربـاعی روایآنان تقسـ؛ این رویکرد عمومًا توسط اخباریان اتخاذ شده است

 هیّ تق ۀدیپد ،اتیروا در اختالف منشأ: معتقدند آنان. اند کرده تلقی گذاری نوعی بدعت
 کنند نظر اظهار چندگونه ،انیعیش ای خود جان حفظ برای بودند ناچار ائمه که بوده
 اتیروا از دست نیا ساختن جدا برای تا افتهی راه جعلی ثیاحاد ، اتیروا در که آن نه و
 .)۱۲۹ – ۱۲۵، ۱۴۱۳غراوی،: ک؛ ر. ۱/۱۶، بحرانی،بی تا( ان باشدمتأخر از به اصطالح ین

آنها دو  ۀگیرند که عمد دعای خود از دالیل مختلف بهره میاخباریان برای اثبات م
 : دلیل است
کیدعموم صاحب نظران متقدم شیعه بر این نکته  .یک دارند که روایات نقل شده  تأ

دارای قطعیـت ، آور در نقل یا بـه خـاطر قـرائن علـمیا به خاطر تواتر  ،در جوامع حدیثی
 . دهستن صدور

 : محمد امین استرآبادی در این باره به نقل از سید مرتضی چنین آورده است
کثر أخبارنا المرو « ق یإّما بالتواتر من طر ، معلومة مقطوعة علی صّحتها ،کتبنا یة فیّ إّن أ

موجبة للعلـم  یفه، ّحتها وصدق رواتهااإلشاعة واإلذاعة أو بأمارة وعالمة دّلت علی ص
، امین استرآبادی،بی تا( »الکتب بسند مخصوص یة للقطع وإن وجدناها مودعة فیمقتض
 .)۲۵۸، ۱۴۰۳حرعاملی،؛ ۱۰۹

از صـحت و ، صاحبان کتب اربعه چنان که در مقدمه کتـب آنـان آمـده اسـت .دو
و ایـن دفـاع یـا بـه معنـای  اند درستی روایات خود و استناد آنها به معصومان دفاع کرده
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چنین ، تر به عبارت روشن. وثاقت راویان استتأیید صحیح انگاشتن روایات یا به معنای 
ییدی یا به معنای صحیح انگاشتن متن یا صحیح انگاشتن سند روایات است که خـود أت

روایات کتب اربعـه قابـل اسـتناد  ،از توثیق صاحبان رجال کمتر نیست و در هر صورت
 . بود خواهد

هـر دو ره بـه خطـا و  ،که دفاع مطلق و رّد مطلق تقسیم رباعی است نگارنده معتقد
تقسیم ، یعنی سند و متن ،افراط دارند و باید با عطف توجه به دو رکن اساسی در روایات

 . جدیدی از روایات ارایه گردد

 دالیل ناکارآمدی تقسیم رباعی احادیثد. 
 ،تـرین آنهـا ند اشکال اساسی روبرو است کـه مهـمتقسیم رباعی روایات با چ ۀنظری

غفلت از نقش متن در تصحیح روایات و ابتناء غیـر ، اهتمام بیش از حد به سند روایات
 ،از میان اشـکاالت مختلـف ایـن نظریـه ،ما در این مقاله. متعارف به منابع رجالی است

 . سی قرار خواهیم دادیعنی ابتناء غیر متعارف به منابع رجالی را مورد برر  اشکال سوم
چنـدان دشـوار  ،تقسیم رباعی روایات به منابع رجالی ۀاثبات ابتناء غیر متعارف نظری

تعاریف هر یک از ، حدیث دانسته شد ۀزیرا چنان که از تعاریف اقسام چهارگان ،نیست
ِصرفًا به چگونگی اسناد آنها معطوف شـده و  ،موثق و ضعیف، حسن، احادیث صحیح
مبتنی بر منابع رجالی و  ،ای ترسیم شده است که سراسر د آنها نیز به گونهچگونگی اسنا

 . چگونگی برخورد آنها با راویان احادیث است
حسن و موثق مشهود اسـت در تمـام تعـاریف ، چنان که از تعاریف حدیث صحیح

در تحلیـل چنـد و چـون روایـات نقـش  ،منابع رجالی و چگونگی تعامل آنها با راویـان
 . دارند بنیادین

 های منابع رجالی کاستی.   ه
وایات به دو باید در نظر داشت که منابع رجالی از نظر تاریخ تدوین و نوع تعامل با ر 

منابع رجالی پس . ۲؛ دهم ۀمنابع رجالی تا پیش از سد. ۱: شوند اساسی تقسیم می ۀدست
 . دهم تا کنون ۀاز سد

فهرست و ، رجال نجاشی، ال کشینخست منابعی همچون رج ۀمراد ما از منابع دست
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بـه تـاریخ  ،حلی و رجال ابـن داود اسـت کـه از یـک جهـت ۀرجال عالم، رجال شیخ
اجتهـاد در  ،دیگـر نـد و از سـویتر  شـیعه نزدیـک متأخرتدوین جوامع حدیثی متقدم و 

 . اندیشه و منش راویان کمتر در آنها راه یافت، واکاوی شخصیت
دوم آن دسـت از منـابع همچـون رجـال  ۀدسـت ،الیدر برابر مقصود ما از منـابع رجـ

رجال خویی و رجال مامقانی است که در کنار دور بودن زیاد از تاریخ تـدوین ، تفرشی
 . اند عمومًا بر مدار نقد و اجتهاد فراهم آمده، شیعه متأخرجوامع حدیثی متقدم و 

چه به صـورت  زیرا آن ،نخست است ۀمنابع رجالی دست ،ها کاستی ئۀمعیار ما در ارا
اطالعـاتی اسـت کـه از  ۀبـر پایـ، انعکاس یافته دوم ۀآراء اجتهادی در منابع رجالی دست

راویـان  ۀربار بر میزان اطالعات ما د ،نخست برگرفته شده و با مراجعه به آنها ۀمنابع دست
 . گردد احادیث افزوده نمی

تـوان  مـی ،یـان آنهـاخورد با روایـات و راو از نگریستن در کارکرد منابع رجالی در بر 
جـرح و  ۀفقـدان انگیـز . ۱: حداقل سه کاستی اساسی برای آنها برشمرد کـه عبارتنـد از

عدم بازتاب نام یا توصیف کامل شماری قابل . ۲؛ تعدیل راویان در تدوین منابع رجالی
 . انیوجود اختالف در مبانی نظری رجال. ۳؛ توجه از راویان در منابع رجالی

 . پردازیم ها می ین کاستیاینک به بررسی ا

 جرح و تعدیل راویان در تدوین منابع رجالی  ۀفقدان انگیز . ۱
کیـدعموم منابع رجالی و اهدافی که پدیدآورندگان آنها مورد  ۀبا مراجعه به مقدم  تأ

آید که این کتـب در  دست می هب، اند و نیز با مراجعه به متن مباحث عموم آنها قرار داده
فـراهم ، نابع رجالی با هـویتی کـه اینـک بـرای مـا شـناخته شـده اسـتآغاز به عنوان م

 . اند نیامده
امروز تلقی ما از یک منبع رجالی و کـارکردی کـه از آن انتظـار ، تر نبه عبارت روش

بـه منظـور معرفـی ، گفتـه همان فرهنگ لغت در مثـال پـیش ۀداریم آن است که به مثاب
، اندیشه و منش آنها سامان یافته باشـند، یتراویان روایات جوامع حدیثی و تبیین شخص
یابیم که اساسًا آنها به عنوان برشمردن عالمان و  اما با مراجعه به عموم منابع رجالی درمی

، شخصـیت ۀانـد و تـذکار نکـاتی دربـار  بزرگان شیعه و صاحبان مصنفات فـراهم آمـده
 . ه استاندیشه و منش آنها به عنوان اهدافی پیرامونی و تبعی دنبال شد
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 . دهیم موم آنها را مورد واکاوی قرار میع ۀمقدم ،برای اثبات این مدعا
 : هدف خود در تدوین کتاب رجال چنین آورده استدربارۀ  نجاشی

ر ییـمـن تع - قـهیأطال الله بقاءه وأدام توف - فید الشر یوقفت علی ما ذکره الس یفإن«
قـول مـن ال علـم لـه بالنـاس وال  وهذا. ه ال سلف لکم وال مصنفنا أنّ یقوم من مخالف

عـرف یف أحداً  یوال لق، خ أخبار أهل العلمیوال عرف منازلهم وتار ، وقف علی أخبارهم
ولم أبلغ ، وقد جمعت من ذلك ما استطعته. علم وال عرفینا لمن لم یة علوال حّج ، منه
کثر الکتب، تهیغا  »رهه کتـاب لـم أذکـیإلی من وقع إل وإنما ذکرت ذلك عذراً ، لعدم أ

 .)۳، ۱۴۱۶نجاشی،(
فهرسـت اسـماء «یعنـی عنـوان  ،این امر از عنوانی که او برای کتاب خـود برگزیـده

 . نیز قابل استفاده است» عةیالش یمصنف
در ایـن ، آید که او در برابر مخالفان شیعه دست می هنجاشی کامًال ب رجال ۀمقدماز 

. ۲؛ ای اسـت ی عالمان فرهیختـهشیعه دارا. ۱: کتاب به دنبال اثبات دو نکته بوده است
ر قـوم مـن ییـمـن تع«این امـر از عبـارت . عالمان شیعه دارای کتب و مصنفات بسیارند

 . کامًال هویداست» ه ال سلف لکم وال مصنفنا أنّ یمخالف
ثبـت و  ،آید که هـدف اساسـی یات در آغاز کتاب رجال کشی برمیاز چیدمان روا

است که روایات بیشتری از آنان را نقـل  ضبط اسامی آن دسته از اصحاب اهل بیت
در روایـت نخسـت  ،به عنوان نمونه .ندا هواقع شد اند یا مورد ستایش اهل بیت کرده

تهم یـا علـی قـدر رواقال اعرفوا منازل الرجال منّ  عبدالله یعن أب«: چنین آورده است
 .)۱/۵، ۱۴۰۴طوسی ،شیخ ( »عنا

حسـنون مـن یعتنا بقدر ما یفوا منازل شاعر  قال الصادق«: روایت دوم چنین است
کـون المـؤمن یل له أو یفق. ثاً کون محّد یحتی  هاً یه منهم فقیالفق ا ال نعّد نّ إف، ااتهم عنّ یروا

 .)۶، (همان »ثوالمفهم محّد  کون مفهماً ی؟ قال ثاً محّد 
ه بن اللّ  أنه قال لعبد ،نیر المؤمنیعن أم یورو«: در روایت دهم چنین آمده است

لقد ، اً س حقّ یی فإنك وأبوك من شرطة الخمیحیا ابن یأبشر : وم الجملی یلحضرمی ایحی
اکم شـرطة ه سـمّ والّلـ، سیشـرطة الخمـ یك فـیـباسـمك واسـم أب هرسول اللّ  یأخبرن
س کانوا سـتة آالف رجـل أو خمسـة یوذکر أن شرطة الخم. هیس علی لسان نبیالخم
 .)۲۴، (همان »آالف



   

وزه
آم

 
ان 

مست
و ز

يز 
 پاي

ي/
ديث

ي ح
ها

١٣
٩٦

 
رة 

شما
 /

2

۱۲ 

در صـدد ، وایات که خود نوعی براعت استهالل استکّشی با آوردن این دست از ر 
خواهـد نشـان دهـد کـه  گویـا مـی؛ است چینی برای ذکر اصحاب اهل بیت مقدمه
یاران زیادی داشتند و چنان نبود که گفته شود شمار شـیعیان آنـان انـدک  بیت اهل

کیدچنان که در این بین درصدد ؛ بوده است ان بر این نکته است کـه شـماری از یـار  تأ
 . دارای مقام علمی و جایگاه تحدیث بودند اهل بیت

با ذکر روایات متناسب  فهرستی از یاراِن مورد ستایش اهل بیت، بر همین اساس
فهرست ، برای تمییز دوستان از دشمان آنان همچنین. با هر فرد در این کتاب آمده است

فته در ایـن کتـاب قرار گر  مخالفان و هر کسی که به نوعی مورد نکوهش اهل بیت
 . بازتاب یافته است
محمد بن مسلم و ابوجعفر أحول از امام ، ةید بن معاو یبر ، زرارةدربارۀ  به عنوان مثال

ة ومحمـد بـن مسـلم یـد بـن معاو یـزرارة وبر «: این روایت را نقل کرده است صادق
فال أجد بدا مـن  یل یقولوننیف یؤنیجیهم ولکنّ ، و أمواتاً  اءاً یحأ ِیّ إل الناس واألحول أحّب 

 .)۲/۴۲۳، (همان »أن أقول
 : علی بن ابی حمزه بطائنی چنین آورده استدربارۀ  ،مقابلدر 

 یبن أبـ یمات عل: یفقال ل دخلت علی الرضا: قال، ونس بن عبد الرحمنیعن «
أما أنه سـئل عـن : قال، ففزعت من ذلك: قال، قد دخل النار: قال، نعم: حمزة ؟ قلت

قبـره ضـربة  یال فضـرب فـ: لیـفق، بعـده عرف إمامـاً أال : فقال یأب مام بعد موسیاإل
 .)۷۴۲، (همان»اشتعل قبره ناراً 

 ذکـر قـت یـا عـدم وثاقـت افـرادوثادربـارۀ  ی هیچ گونه اظهار نظـریکّش  رجالدر 
 شود و تنها روایاتی از اهل بیت در مدح یا ذم افراد بازتاب داده شده و داوری نهایی نمی

 . به خواننده واگذار شده است الً عم ،آنهادربارۀ 
 : شیخ طوسی چنین آمده است رجال ۀدر مقدم
أسـماء  یشتمل علـیمن جمع کتاب ، هیخ الفاضل فیر سؤال الشقد أجبت إلی ما تکّر  یفان«

ثـم أذکـر بعـد  ،ن رووا عن رسول الله و عن األئمة من بعده إلی زمن القـائمیالذ، الرجال
و ال أضـمن أن ... رو عـنهمیـث أو مـن عاصـرهم ولـم یالحـد ر زمانه من رواةذلك من تأّخ 

مکـن حصـرهم لکثـرتهم یوال ، نضـبطونیث ال یرواة الحـد ّن إفـ. ذلك عـن آخـره یأستوف
 .)۱۷، همان( » النادرّال إعنهم  شّذ ین ال أأرجو  ینّ إر یغ، وغرباً  البلدان شرقاً  یوانتشارهم ف
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 : آن گاه چنین افزوده است
 انسان طرفاً   مختصرات قد ذکر کّل ّال إهذا المعنی  یف جامعاً  تاباً ولم أجد ألصحابنا ک«

ولـم ، ذلـك یة فـیـفإنه قد بلـغ الغا ، ما ذکره ابن عقدة من رجال الصادقّال إ، منها
 »وردهیـا أذکـر مـا ذکـره وأورد مـن بعـد ذلـك مـا لـم نّ إف األئمة یذکر رجال باقی

 .(همان)

، در رجـال ویـانار اساسـی او از یـادکرد ها کامًال پیداست کـه هـدف  از این عبارت
یعنی هر کس که روایـت یـا روایـاتی را از آنـان ؛ است ضبط شمار راویان اهل بیت

ابـن عقـده مقایسـه کـرده و مـدعی  کار خود را با کـار ،از این جهت. نقل کرده است
م راویان تما، تر است و به جای انحصار به راویان امام صادق شود که کار او جامع می

 . را ذکر کرده است اهل بیت
 : فهرست شیخ طوسی چنین آمده است ۀدر مقدم

ث عملـوا فهـرس کتـب یوخ طائفتنا من أصـحاب الحـدیت جماعة من شیلما رأ ینّ إف«
شـتمل یعمـدت إلـی کتـاب ... ف ورووه من األصـولیأصحابنا وما صنفوه من التصان
 .)۳۱، ۱۴۱۷،(شیخ طوسی »علی ذکر المصنفات واألصول

 ،دهد کـه عالمـان رجـال پـیش از شـیخ طوسـی ن عبارت به صراحت توضیح میای
را تـدوین کردنـد و او بـا ایـن  تصانیف و اصول اصحاب اهل بیـت، فهرست کتب

 . ه کندئتری را ارا تر و کامل کتاب در صدد آن است تا فهرست جامع
جـرح و  دربـارۀ ،شود که در کنار این هدف اصـلی از این جهت در ادامه یادآور می

 : کند نیز مطالبی را ذکر می ویانار دیل تع
ل یر إلی ما قیمن أن أش فالبّد  ،ن وأصحاب األصولیواحد من المصنف فإذا ذکرت کّل «
ن عـن اعتقـاده وهـل هـو یوأبـ، ته أو الیعول علی روایوهل ، حیل والتجر یه من التعدیف

 .)۳۲، (همان »أو هو مخالف له موافق للحّق 

 : کند تعدیل روات را این چنین تبیین میاو علت ذکر جرح و 
وإن ، نتحلـون المـذاهب الفاسـدةیأصحابنا وأصحاب األصـول  یمن مصنف راً یکث ّن أل«

 .(همان) »کانت کتبهم معتمدة

ب بازتاب یافته یی نقیحی نیعزالدد یگفتار س ،فهرست شیخ منتجب الدین ۀدر مقدم
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۱۴ 

 : د کرده استشیخ طوسی این چنین یا رجالکه با تحسین از کتاب 
با جعفر محمد بـن الحسـن أد یخنا الموفق السعیش ّن أاثناء کالمه  یف ضاً یأوقد جری «

، همیفعة ومصـنّ یخ الشیاسامی مشا یف قد صنف کتاباً ، ه منزلتهبن علی الطوسی رفع اللّ 
 .)۳۱، ۱۳۶۶،(شیخ منتجب الدین »صنف بعده شئ من ذلكیو لم 

 ،دستم که اگـر عمـری بـه مـن ارزانـی داهد بگوید در آن جلسه با خداوند ع او می
 : اسامی سایر مصنفین شیعه از زمان شیخ طوسی تا دوران معاصر را به آن بیافزایم

خ یسـماء مشـاأمـن  یه ما عندیضفت إلأملی أق جلی وحقّ أر الله تعالی ّخ ألو : فقلت«
و  هبـی جعفـر رحمـه اللـأخ یر زمـانهم عـن زمـان الشـن تـأّخ یالـذ، همیفعة ومصنّ یالش

 .(همان) »عاصروه

تعبیری است که از کتاب رجال شیخ طوسی در این مقدمـه آمـده و از  ،محل شاهد
یاد شده و خود شیخ منتجب الدین به » همیفعة ومصنّ یخ الشیاسامی مشا«آن با عنوان 

مـن اسـماء  یه ما عندیضفت إلأ«: دنبال افزودن اسامی دیگر بر این فهرست بوده است
 .»همیصنفعة و میخ الشیمشا

ان یـفاتشـان میعه و تألیخ شـیفهرسـت مشـا، نیفهرسـت منتجـب الـد ،ن اساسیبر ا
 . است قمری هجری ۶۰۰ تا ۴۸۰ های سال

در حلـِب عـراق بـا ) ۵۸۸م ( ابن شهر آشـوب مازنـدرانی ،جالب آن که همزمان با او
امـا ، خ طوسـی بـودیل کـار شـیچون وی در فکر تکم» معالم العلماء«نگارش کتاب 

 ،ن حـالیـا بـا .)۱۱۱، ۱۴۱۰سبحانی،( گر اطالعی نداشتندیکدیاز آن دو از کار  کیچ یه
 و کتابخانـه از شتریب مندی ران و بهرهیخاطر حضور مؤّلف در ا هن بیفهرست منتجب الد

 برخـوردار شـترییب اعتبـار و تیـجامع از »العلماء معالم« بـه نسبت ،علمی های چهره
 . است

عی آمده و کتـاب براسـاس یتن از عالمان ش ۵۵۳می اسا ،نیدر فهرست منتجب الد
عه و آثـار یم شده است و مؤّلف در کنار نام بردن از اسامی عالمـان شـیحروف الفبا تنظ

 جـرح و... و مناظر، بیاد ، هیفق چون هم ت علمی آنانیشخص ۀحاتی دربار یتوض ،آنها
 . ستل آنان پرداخته ایدتع به غالباً  چند هر ،آورده را آنان لیتعد و

معـالم «کتـاب  ۀدر مقدمـ ،ششـم ۀابن شهر آشوب از دیگر رجالیـان شـیعه در سـد
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۱۵ 

عة یفهرسـت کتـب الشـ یهذا کتاب معالم العلمـاء فـ«: نیز چنین آورده است» العلماء
 .)۳۸، ابن شهرآشوب مازندرانی،بی تا( »ثاً یوحد، ماً ین قدیفوأسماء المصنّ 

کتب شیعه و اسامی مصنفین آنها  فهرستدربارۀ  کتاب: به عنوان کتاب توجه کنید
اما ، نظیر بوده است کند که کار شیخ طوسی در دوران خود بی او آن گاه بیان می. است

با این حال شماری از عالمان معاصر شیخ در رجال او نیامـده و خـود بـه حسـب دوران 
 : نام ششصد مصنف را افزوده است، پس از شیخ

 ،ر لـهیذلك العصر ما ال نظ یالله عنه ف یرض یخنا أبو جعفر الطوسیوإن کان جمع ش«
مـن  ه نحـواً یـوقـد زدت ف، ة لـهکـون إذن تتّمـیف، ه زوائد وفوائدیهذا المختصر ف  أّن إّال 
 .(همان) »ف وأشرت إلی المحذوف من کتابهئة مصنّ أمستّ 

کنـد  در ابتدا گفتار غزالی را ذکر می ،آن گاه بر اساس عنوان و هدف تدوین کتاب
مالـک بـن ، معمر بن راشد، عطاء، مجاهد، یجَر ُج ف در اسالم را ابن مصنّ  که نخستین

نخسـتین  :گویـد آن گاه سخن او را نقد کـرده و مـی، انس و سفیان ثوری دانسته است
رافع  یبن أب اللهدیعباصب بن نباته و ، ابوذر، سلمان ،فان در اسالم حضرت امیرمصنّ 

 .)۳۸، (همان هستند و امام سجاد
 :  ة را این چنین نقل کرده استأتدوین اصول اربعمدربارۀ  گفتار شیخ مفید ،اهاو آن گ

 یمحمد الحسن العسکر یإلی عهد أب ین علیر المؤمنیة من عهد أمیّ مامف اإلصنّ «
 .)۳۹، (همان »ی األصولة کتاب تسمّ ئأربع م

تنظـیم  ،معـالم العلمـاءلـف کتـاب ؤ تمام دغدغـه و ذهنیـت م ،چنان که پیداست
 ،گوید در پایان کتاب از این جهت می ،فین شیعه استو مصنّ لفین ؤ ای از م نامه فهرست

 . را نیز آوردم اسامی شاعران اهل بیت
 ۀتوان به صورت جداگانه یاد کرد که انگیـز  تنها از دو کتاب رجالی می ،ندر این بی

 ةخالصـ. ۱: انـد لیف و محتوای آنها از هر جهت به عنـوان علـم رجـال تنظـیم شـدهأت
 . ابن داود رجال. ۲؛ عالمه حلی، االقوال
کند کـه کتـاب را تنهـا  تصریح می» خالصة االقوال«کتاب  ۀحلی در مقدم ۀمعّال 

 . به هدف جرح و تعدیل راویان فراهم آورده است
 : جایگاه علم رجال چنین آورده استدربارۀ  حلی نخست ۀمعّال 
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۱۶ 

جب ی، ةیّ القواعد السمع یه تبتنیوعل، ةیالعلم بحال الرواة من أساس األحکام الشرع ّن إ«
کثر األ ، سوغ له ترکه وجهلهیوال ، مجتهد معرفته وعلمه علی کّل  حکام تستفاد مـن إذ أ

ث یـح، همیق إلیمن معرفة الطر  فالبّد  ةیّ ة المهدات عن األئمّ یة والروایّ خبار النبو األ 
عتمـاد جـوز اإل یال  ته ومـنیعمل بروایومن ، رهیخنا رحمهم الله عن الثقة وغیروی مشا
 .)۴۳، ۱۴۱۷عالمه حلی ،( »علی نقله

فدعانا ذلك إلی «: خود از تدوین کتاب چنین آورده است ۀدر توجیه انگیز  ،آن گاه
 .(همان) »تهیومن تترك روا، هیعتمد علیان حال رواة ومن یب یف مختصر فیتصن

ویـان ت خـود را صـرف تبیـین جـرح و تعـدیل راهمّ  ،او به عکس سایر کتب رجال
گوید این کار را  او می. آنان ۀفات راویان و ذکر سیر نه ذکر اسامی کتب و مصنّ  ،ساخته
 : دهم تاب مفصل خود احاله میبه ک

ن اعتمد یوهم الذ، ن منهمیبل اقتصرنا علی قسم، ع الرواةیولم نطل الکتاب بذکر جم«
 یالف الجماعـة فـخـتا لضعفه أو إل مّ إ، ف عن العمل بنقلهمن أتوقّ یوالذ، تهمیعلی روا

 یوال طولنا فـ، فات الرواةمصنّ  ولم نذکر کّل . یعند أو لکونه مجهوالً ، قه وضعفهیتوث
 .)۴۴، (همان »رتهمینقل س

کیدرجال خود با  ۀابن داود در بخشی از مقدم بـر نقـش علـم رجـال در اسـتنباط  تأ
 : چنین آورده است، احکام شرعی
وحاولـت الخـالص مـن ، ةیّ ة وفروعها النظر یّ أصول الفتاوی الفقه یلما نظرت ف ینّ إف«

ر یاضـطررت إلـی سـ، ةّیـالمحک یه مـن الفتـاویـة واتباع ما نشأت علیّ دیالشبهات التقل
 یة فیّ قة المرضین مختلفها علی الطر یوالدخول ب، ةیّ ة المهدة عن األئمّ یّ ث المرو یاألحاد 

 یالصـطف، ةّیـالفرع یواعتبار ما استنبطه األصحاب منهـا مـن الفتـاو، ةیّ القواعد األصول
ة النظـر یّ ت من لوازم هذه القضـیرأ، ةیّ وأطرح المخالف بالکل. ةیالرو  یف الموافق للحّق 

 لمختصـر جامعـاً فت هـذا افصنّ ، ةیّ ر المرضیة وغیّ ة ورجالها المرضیّ ث االمامیاألحاد  یف
قـه ومـا حقّ ، لـه) الفهرسـت( ه، وجعفـر رحمـه الّلـ یبـخ أیللش) الرجال( لنخب کتاب

رت وأّخـ، نیقرهم وبـدأت بـالموثّ یـوغ یوالغضائر یفه البرقوما صنّ ، یوالنجاش یالکش
 .)۲۵، ۱۳۹۲حلی،(ابن داود »نیالمجروح

 : از این مقدمه سه نکته قابل استفاده است
روایــات نقــل شــده از  ،ریشــه و خاســتگاه اصــلی فتــاوای فقهــی و فــروع نظــری آن. ۱

 . است بیت اهل
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 ،های برون رفت از ایـن اختالفـات یکی از راه، در روایاتبا توجه به وجود اختالف . ۲
احادیث قوی بر احادیث ضعیف  ،بررسی رجال در اسناد روایات است تا از این طریق

 . ترجیح داده شوند

مباحث آن بـه ، از آن جا که کتاب به هدف ترسیم جرح و تعدیل راویان فراهم آمده. ۳
 . دو بخش موثقین و مجروحین تقسیم شده است

اسـت کـه  روشـینظیر ، این تحلیل از جایگاه علم رجال و تنظیم دو دسته از راویان
 . دنبال کرده است» خالصة االقوال«حلی در کتاب  ۀمعّال 

بررسی رجال در اسناد روایـات  ۀحلی و ابن داود با انگیز  ۀمعّال به رغم آن که رجال 
گـذار در تأثیر ع رجـالی مسـتقل و توان به عنـوان یـک منبـ اما از آنها نمی، اند تنظیم شده

همان نکاتی ، راویان در این دو کتاب بازتاب یافتهدربارۀ  زیرا هر آن چه ،رجال یاد کرد
ی و حلّ  ۀمبا این تفاوت که عّال  ،رجالی انعکاس یافته است ۀاولی ۀاست که در منابع اربع

یت راویان راه دهند و اند تا اجتهاد را در تحلیل شخص ابن داود کوشیده ،البته کمتر از او
 . به نقد و تحلیل دیدگاه رجالیان نخستین رو آورند

عدم بازتاب نام یا توصیف کامـل شـماری قابـل توجـه از راویـان در . ۲
 منابع رجالی

 دو اتفـاق یسر است که با مراجعه به منـابع رجـالیم یزمان یک راویدربارۀ  یداور
 : او افتاده باشددربارۀ 
او دربارۀ  ،ان راوی ذکر شده باشد یا اگر هم نام او را آورده باشندنام او به عنو  .یک

ن یـبـه ا. ت او مشخص شده باشدیهو ، تر به عبارت روشن. حکم به جهالت نشده باشد
کـه  یا کتـاب و اصـلیا محل والدت و وفات یا استاد ی، ا فرزندیمعنا که با ذکر نام پدر 

 . است یقًا چه کسیدق ین راوید که امشخص شو ، ن دستیاز ا یلیفراهم ساخته و مسا
 : راوی گفتگو شده باشد یژگیسه و دربارۀ  .دو
گزارش شود که  ین معنا که به درستیبه ا؛ شده باشد یاو معرف یدتیت عقیشخص .الف

. است یو مذهب یدتیش عقیچه گرا یدارا ،ژه تا آخر عمریو  هحال و ب، او در گذشته
، یفطحـ، یناووسـ، هیسـانیک، یدیـز ، یب سـنمـذه یا آن که دارایاست  یا امامیآ

 . است... ه ویواقف
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۱۸ 

 یا او انسـانیـن معنا که آشکار گردد کـه آیبه ا؛ ن شودیّ مب یراو یت اخالقیشخص .ب
، ا آن کـه اهـل فسـقی هنماز و روزه بود، ا اهل عبادتیآ. ا نهیا ثقه بوده است یعادل 

 . بوده است یخوار فجور و شراب
ل و ا در تحّمـیـن معنا که روشن شود که آیبه ا؛ ن گرددیمع یراو یثیت حدیشخص .ج

ات توجـه یا در نقل روایا نه؟ آیقدرت حافظه و دقت بوده است  یدارا ،ثینقل احاد 
ات یـا آن کـه در نقـل روایت و اتقان نقل کند ان اهل دقّ یثان و راو داشته که از محّد 

 قل کرده است؟ن یت و واکاورا بدون تثبّ  یتیدچار تساهل بوده و هر روا
 ،جـهیات و در نتیـدر سند روا یدر نوع داور ،ها یژگین و یک از ایدا است که هر یپ

 . گذارد یم میمستق تأثیرنوع برخورد با آنها 
بایـد اذعـان کـرد کـه از جملـه ، رود از منابع رجـالی مـیدر برابر چنین انتظاری که 

طور  گفته به درستی و به های پیش های منابع رجالی آن است که پاسخ به پرسش کاستی
 . کامل در آنها ایفاد نشده است
م کـه یخور  یبر م یا چند راوی کیبه  ،ثیحد کیان یراو  ۀبه این معنا که گاه در سلسل

 ١.ندیگو  یث مجهول میاز آنان نام برده نشده است و اصطالحًا به آن حد یدر منابع رجال
گفتـه بـا  شیپـ یژگـیسـه و  ۀنـیمدر گزارش کامل و جامع در ز یگاه نیز منابع رجال

ات را بـا یـروادربـارۀ  یکـار داور ،یادیـن امر در موارد ز یروبرو هستند و ا ییها  کاستی
 . مشکل روبرو ساخته است

ا یـوثاقـت ، عـدالتدربـارۀ  و سـکوت یدر منبع رجـال یذکر نام راو، ن اساسیبر ا
 ،آن مهمـل باشـد یک راویـکـه تنهـا  یتیو روا ٢او را مهمل خواهد کرد، یضعف راو

حسـن ، ینـیقزو  یبه عنوان مثال گفته شده که محمد بن موس. دچار ضعف خواهد بود
                                                 

 هـم اگـر و باشـد امـدهین یرجـال منـابع در آن سـند انیراو  از یبرخ ای تمام، نام که است یتیروا مجهول. ١
: ک.ر( شــود آنهــا بــودن ناشــناس و جهالــت بــه حکــم ،او تیــهو  بــودن نامشــخص خــاطره بــ ،آمــده

 آن و یاصطالح مجهول. ۱: از عبارتند که داند یم قسم دو را مجهول ردامادیم. )۱/۳۹۷ ،۱۴۱۱امقانی،م
 آن و یلغـو  مجهـول. ۲ انـد؛ کرده جهالـت به حکم آن انیراو  از یکی به نسبت انیرجال که است یتیروا
 ،یلغـو  مجهـول کـه اسـت معتقـد دامـاد ریـم. است امدهین رجال کتب در آن یراو نام که است یتیروا

 ).۸۸ – ۸۹ ،۱۳۹۳مدیرشانه چی،: ک.ر( ستین ضعف به محکوم
 مـدح، ۀدربار  اما باشد، شده برده رجال کتب در آن انیراو  از یخبر  ای تمام، نام که است یثیحد مهمل. ٢

 ).۱۹۱ و ۱/۴۶ ،۱۴۰۴شیخ طوسی ،: ک.ر( باشد شده سکوت آنان ذم ای
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احمد بـن ، هیل فقیاحمد بن اسماع ،)۲/۸۱و  ۱/۹۶، ۱۳۶۹۹موحدابطحی،( اریبن مهز  یبن عل
 . اند مهمل )۴۰و  ۳۶، ۱۳۹۲حلی،(ابن داود معروف به سقران یعل

ک یـدربـارۀ  زیـآم شیمختلف ستا یها به رغم آوردن عبارت یا اگر در منابع رجالی
ت سـقوط کـرده و از صـّح ک درجـه یت یروا، ح به عدالت او نشده باشدیتصر ، یراو

م یهمچون ابراه یممتاز یثیو حد یت علمیاز شخص ،به عنوان نمونه .حسنه خواهد شد
 ینـیاالسالم کل ةر معروف و استاد ثقیصاحب تفس ،یم قمیبن ابراه یپدر عل ،بن هاشم

، و محـرز بـودن عـدالت یگـاه بلنـد علمـیاز جا یکه به رغم برخوردار توان نام برد یم
 یقیاز او بـه صـراحت تـوث ین خـاطر کـه در منـابع رجـالیتنها بد ،بودن یموثاقت و اما

 .)۱/۴۵۰، ۱۴۲۰حسینی صدر،ر. ک:  ( شود یاد میات او به عنوان حسنه یاز روا، ده استینرس
 اصـولدر شـرح  یمالصـالح مازنـدران یبا مراجعه به مباحث رجـال ،به عنوان نمونه

، انـد آمده یکـافدر  ینـیکـه در اسـناد کل،انیاز راو  ید کـه شـماریآ یم دسته ب یکاف
 . از آنها برده نشده است ینام یدر منابع رجال یعنی ،اند مجهول
 ،۱۴۲۱،ی( (مازندران عبد الصمد بن سعد: عبارتند از یکافان مجهول در یاز راو  یشمار

، (همـان دیـز یفتح بـن  ،)۱۹۷، (همـان ید زهریابو سع ،)۲/۷۹، (همان بن معبد یلع ،)۱/۲۸۵
بـن  یـیحی ،)۶/۱۸۷، (همـان یابو الحکم ارمن ،)۱۳۸، (همان یبیحماد بن عمرو نص ،)۳/۸۹

 ۀقـات عالمانـیاز تعل یسـتن در بخشـینیـز در نگر  .)۲۱۱، (همـان یرفیا بن نعمان صیزکر 
قابـل توجـه از  یدهـد کـه شـمار ینشان م هیحضره الفقیمن ال بر کتاب  ،یاستاد غفار

 یبه رغم آن کـه نامشـان در منـابع رجـال یعنی ،اند ن کتاب مهملیان ذکر شده در ایراو 
 . ا عدم وثاقت آنان سکوت شده استیوثاقت دربارۀ  اما، آمده

اسـحاق بـن : عبارتنـد از حضره الفقیهیمن ال ب ان مهمل در کتاین راو یاز ا یشمار
و  ۶۵، (همـان نیحکـم بـن مسـک ،))ی(پاورق ۱/۴۹، ۱۴۰۴شیخ صدوق ،( یم بن هاشم قمیابراه
 ثیمحمد بن ل ،)۳۳۱، (همان سعدان بن مسلم ،)۲۸۰، (همان یحمزه بن محمد علو  ،)۲۷۱

  )۲/۲۱۶، مان(ه یلمید  یحسن بن عل ،)۴۷۵، (همان

 هایی از رهیافت راویان مجهول و مهمل در جوامع حدیثی  نمونه
شریف و برخی دیگـر  کافیبرای آن که بحران راهیافت راویان مهمل و مجهول در 
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این کتـاب را مـورد بررسـی  چند نمونه از روایات، از منابع روایی را بیشتر آشکار سازیم
 . دهیم قرار می

ْصَحاِبَنا َعِن اْلُحَس «: آن چنین آمده استدر روایتی که آغاز . ۱
َ
ٌة ِمْن أ ِن ْبـِن اْلَحَسـِن یْ ِعدَّ

بِ یزِ یَ ْبِن 
َ
َثنِ یَد َعْن َبْدٍر َعْن أ ُبو َعلِ  یه َقاَل َحدَّ

َ
ٌم أ ِم ْبـِن َسـعِ  یُّ اْلُخَراَسانِ  یٍّ َسالَّ ٍد یَعـْن َسـالَّ

بِ یْ َقاَل بَ  یِّ اْلَمْخُزومِ 
َ
َنا َجاِلٌس ِعْنَد أ

َ
هعَ  یَنا أ ـاُد ْبـُن َکثِ یْ ِإْذ َدَخَل َعلَ  ْبِد اللَّ ٍر َعاِبـُد یـه َعبَّ

ْهِل اْلَبْصَرِة واْبُن ُشَر 
َ
 .)۴۰۱ /۱، ۱۳۸۸کلینی ،( »...ٍح یْ أ

که چهار تن از آنان مجهـول و نفـر  ،روایت نام پنج نفر راوی برده شدهدر سند این 
 یالخراسـان یعلـ یم أبسال، پدر او، بدر، دیز ین بن الحسن بن یحس :هستندآخر مهمل 

 . اند مهمل ید المخزومیاند و سالم بن سع مجهول
ِد ْبـِن ِإْسـَماعِ «. ۲ ٍد َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ٍة ِمْن أ ٍع َعـِن یـَل ْبـِن َبزِ یَعْن ِعدَّ

ِم َقاَل یاْلَفْضِل ْبِن َکثِ  اَن اْلُمَعلِّ َبا َعبْ : ٍر َعْن َحسَّ
َ
ْلُت أ

َ
هِ َسأ ْعلِ  ِد اللَّ ُخْذ یَعِن التَّ

ْ
ِم َفَقاَل َال َتأ

ْعلِ  ْجراً یَعَلی التَّ
َ
 ).»باب بیع المصاحف« ،۵/۱۲۱، ۱۳۸۸کلینی،( »...ِم أ

 )۳/۶۵، ۱۴۲۱همـو،؛ ۳۶۴، ۶، ۱۳۹۰شـیخ طوسـی،(نقل کرده این روایت را شیخ طوسی نیز 
 . اند لان معلم مهمدو تن از راویان این سند یعنی فضل بن کثیر و حّس و 

بِ  یِّ َو َعْن َعلِ «. ۳
َ
ْحَمَد ْبِن أ

َ
ٍد َعْن أ ـِد ْبـِن َعِلـ یْبِن ُمَحمَّ ـِه َعـْن ُمَحمَّ َعـْن َعْبـِد  یٍّ َعْبـِد اللَّ

بِ 
َ
ْحَمِن ْبِن أ ْندِ  یالرَّ اِق َقاَل  یِّ َهاِشٍم َعْن َساِبٍق السِّ هِ : َعْن َعْنَبَسَة اْلَورَّ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْلُت أ

َ
 َسأ

 
َ
بِ َفُقْلُت أ

َ
 َلْسَت َتْشَترِ  یَتنِ یْ ُع اْلَمَصاِحَف َفِإْن َنهَ یَنا َرُجٌل أ

َ
ِبْعَها َفَقاَل أ

َ
َوَرقًا َو َتْکُتـُب  یَلْم أ

َس ِبَهایفِ 
ْ
َعاِلُجَها َقاَل َال َبأ

ُ
 »)باب القمار والنهبة« ۵/۱۲۲، ۱۳۸۸لینی،(ک »ِه ُقْلُت َبَلی َو أ

 نی سابق السندی و عنبسة بن وراق یع؛ اند در سند این روایت دو راوی آخر مهمل

ِد ْبِن ِإْسَماعِ «. ۴ ٍد َعْن ُمَحمَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
َ
ْعَماِن َعِن اْبـِن ُمْسـَکاَن  یِّ َل َعْن َعلِ یَعْن أ ْبِن النُّ

هِ : َعْن َعْبِد اْلُمْؤِمِن َعْن َصاِبٍر َقاَل  َبا َعْبِد اللَّ
َ
ْلُت أ

َ
ُجِل  َسأ ِه یـَباُع فِ یُ ُه فَ تَ یْ َؤاِجُر بَ یُ َعِن الرَّ

ْجُرهُ 
َ
 .)۶/۳۷۲، ۱۳۹۰شیخ طوسی،( »اْلَخْمُر َقاَل َحَراٌم أ

 . اند این روایت را شیخ طوسی نقل کرده و در سند آن عبد المؤمن و صابر مهمل
اِبِق فِ «. ۵ ِه ص ِفـیاَدِة اْلَمرِ یَ عِ  یِبِإْسَناِدِه السَّ ی َمـْن َتـَولَّ : ٍث َقـاَل یَحـدِ  یِض َعْن َرُسوِل اللَّ

َعاَنُه َعلَ 
َ
ْو أ
َ
َم َو ِبـْئَس یْ ُخُصوَمَة َظاِلٍم أ َها َنَزَل ِبِه َمَلُك اْلَمْوِت ِباْلُبْشَری ِبَلْعِنـِه َو َنـاِر َجَهـنَّ

 ).۴/۱۱، ۱۴۰۴شیخ صدوق،( »...ُر یاْلَمِص 
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انـد کـه  در سند این روایت دوازده راوی حضور دارند که شش نفـر از آنـان مهمـل
میسـرة بـن عبـد ربـه ، یالحسـن الخراسـان یأبـ،  یبیعمـرو النصـحماد بـن : عبارتند از
یزید بن عمـر بـن عبـد العزیـز المقرائـی و ابـی سـلمة بـن ، أبو عائشة السعدی، الفارسی

 . عبدالرحمن بن عوف
ْصَحاِبَنا َعْن َسْهِل ْبِن زِ «. ۶

َ
ٍة ِمْن أ ٍد اْلَباِرقِ یَ َعْن ِعدَّ ْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

َ
ْبـِن  یِّ َعِلـَعـْن  یِّ اٍد َعْن أ

بِ 
َ
ْندِ یَراِشٍد َعْن ِإْبَراهِ  یأ اٍر َقاَل یُ َعْن  یِّ َم ْبِن السِّ بِ : وُنَس ْبِن َعمَّ

َ
ـهِ  یَوَصْفُت ِأل  َعْبـِد اللَّ

ـْن یَ َمْن  ْمـِر ِممَّ
َ
ـْلَطاِن َفَقـاَل ِإَذا َوُلـوُکْم یَ ُقوُل ِبَهـَذا اْأل ُکُم یْ ُلوَن َعَلـْدِخ ُیـْعَمـُل َعَمـَل السُّ

 »)باب عمل السلطان وجوائزهم« ۵/۱۰۹، ۱۳۸۸لینی،(ک »..اْلْرَفَق.
أحمـد بـن : انـد در سند این روایت نام پنج راوی برده شده که سه تن از آنان مهمل

 . یالکوف یم بن السندیراشد و إبراه یبن أب یعل، یمحمد البارق
تِ یَ اْلَمَجاِلِس ِبِإْسَناٍد  یَو فِ «. ۷

ْ
ـِه یَ َجاَء َنَفٌر ِمَن الْ : َقاَل  یأ ُلوُه  )ص(ُهوِد ِإَلـی َرُسـوِل اللَّ

َ
َفَسـأ

ْن َقاَل 
َ
ـَة  یَصلِّ یُ َو َما ِمْن ُمْؤِمٍن  َعْن َمَساِئَل ِإَلی أ ـُه َلـُه اْلَجنَّ ْوَجَب اللَّ

َ
َعَلی اْلَجَناِئِز ِإالَّ أ

ْن 
َ
ْو َعاّقاً یَ ِإالَّ أ

َ
 ).۲۶۱ ،۱۴۱۷،صدوقشیخ ( »ُکوَن ُمَناِفقًا أ

الحسـن  یأبـ: اند ه راوی برده شده که سه تن از آنان مهملدر سند این روایت نام د
 . حسن بن عبد الله و آباء الحسن بن عبد الله،  ین البرقیبن الحس یعل
ُد ْبُن َعلِ «. ۸ ـِر َعـْن  یِن فِ یْ ْبِن اْلُحَس  یِّ ُمَحمَّ ِد ْبِن اْلَقاِسِم اْلُمَفسِّ وُسـَف یُ اْلِخَصاِل َعْن ُمَحمَّ

ِد ْبِن زِ  بِ یَ ْبِن ُمَحمَّ
َ
ـِه  َعْن آَباِئهِ  یِّ اْلَعْسَکرِ  یٍّ ِه َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعلِ یاٍد َعْن أ نَّ َرُسـوَل اللَّ

َ
أ

َتاُه َجْبَرئِ 
َ
ا أ َجاِشـ ِی ِبَنْعـ )ع(ُل یص َلمَّ َخـاُکْم ْیـٍن َعلَ یَبَکـی ُبَکـاَء َحـزِ  یِّ النَّ

َ
ِه َو َقـاَل ِإنَّ أ

َجاِش  ْصَحَمَة َو ُهَو اْسُم النَّ
َ
ی َعلَ  َماَت  یِّ أ اَنـِة َو َصـلَّ ـَر َسـْبعًا ْیـُثـمَّ َخـَرَج ِإَلـی اْلَجبَّ ِه َو َکبَّ

ی ِجَناَزَتُه َو ُهَو ِباْلَحَبَشةِ 
َ
ی َرأ ُه َلُه ُکلَّ ُمْرَتِفٍع َحتَّ  ،۱۴۰۴همـو،؛ ۳۵۹، همو،بی تا( »َفَخَفَض اللَّ

۱/۲۵۲(. 
محمـد بـن القاسـم به این معنا کـه ؛ اند یا مهمل تمام افراد سند این روایت یا مجهول

 . اند اد و پدر او مهملیوسف بن محمد بن ز یمجهول و   یالمفسر األسترآباد

باید پرسید که آیا از ثقة االسالم کلینی شایسته است که در معتبرترین کتاب روایـی 
 ۀیعنی همان کتابی که برای نجات شیعه از پراکندگی فکری و بـه عنـوان مرامنامـ ،شیعه

روایاتی را از افرادی نقل کند که هیچ نام و نشـانی از آنهـا در منـابع ، دینی فراهم آورده
 رجالی نباشد؟!
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 ،ثان بزرگـی همچـون شـیخ صـدوق و شـیخ طوسـیچگونه متصور است که محـّد 
اسناد روایات خود راه دهند که یا نامی از آنان در رجال برده نشـده  ۀافرادی را در سلسل

 .)۱/۲۵، ۱۴۱۲،فیض کاشانی ک:  ر.( ؟!ه باشندیا بدون هر گونه توصیف راهگشا رها شد
از سه عامـل  یتواند حداقل ناش یم، یان در منابع رجالیاز راو  یادکرد نام برخیعدم 

 : باشد
انـًا بـدون یو اح یمنسـجم و مشـارکت جمعـ یا ان بـدون داشـتن برنامـهیرجال .یک
براسـاس ، صـاردر آن اع یرسان از امکانات مطلوب با توجه به ضعف اطالع یبرخوردار

آنـان  ،در حقیقـت. انـد ان پرداختهیـراو  ۀدربـار  یبه اطالعات آمار یشخص یها زهیانگ
 ۀزان ابتالء به سلسلیهمه جانبه و هرکس به فراخور اطالعات خود و م یبدون سازمانده

 . اطالعات پرداخته است یبه گردآور، اسناد
ن افتاده است یا در توصیف ان از قلم آنایاز راو  یداست که شماریبا چنین شرایطی پ

 . کامل آنان غفلت راه یافته است
و جـرح  یان به ثبت اسامیانًا رجالیاح که هبود یدر حدان یاز راو  یاشتهار برخ .دو
و  یت شخصـیموارد معروف یدر برخ، به عبارت دیگر. اند دهید  ینم یازیل آنان نیو تعد
ف کامل و یادکرد توصیباعث غفلت از  ،ن گونه کتابهایفان ات راویان از نگاه مؤلّ یمقبول

 . ل آنان شده استیجرح و تعد
ن اشخاص پس از عصر خود از آن شـهرت افتـاده باشـند و یچه بسا ا ،که یدر حال

گـاه ،نیامـروز  یها نسل یبرا شـان  تیـروا ۀقضـاوت دربـار  یاز صـفات آنـان بـرا یآ
 . رسد یبه نظر م یضرور
آنـان در ، ان در تدوین منابع رجـالی آوردیـمرجالی ۀهمان گونه در تحلیل انگیز  .سه
 . اند اصل یا تصنیف بوده، معرفی آن دسته از عالمان شیعه بودند که دارای کتاب ۀاندیش

افـرادی بودنـد کـه  چه بسا بسیاری از راویان روایات اهـل بیـت، از سویی دیگر
کردند و خـود  های خود به آنان مراجعه می برای فراگیری دانش یا یافتن پاسخ به پرسش

از چنان علم و دانش خاصی برخوردار نبودند تا کتاب و تصنیفی را بـه نـام خـود ثبـت 
 . کنند

بـه افـرادی در  ،از جمله شواهد مدعا آن است که در شماری قابل توجه از روایـات
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هـای مختلـف اجتمـاعی  دارای مشـاغل و پیشـه ،خوریم که بسان عوام مـردم سند برمی
پـی ( مشاغلی همچون شـّحام؛ ب و اصل از آنان قابل تصور نیستبودند که داشتن کتا

؛ )فروشـنده نـوعی پارچـه( بّیـاع سـابری؛ )رنگرز( صباغ؛ )آهن تراش( صیقلی؛ )فروش
 ... و) صراف( صیرفی

 انیوجود اختالف در مبانی نظری رجال. ۳
ل یجـرح و تعـددربارۀ  یدهد که گاه اختالف جد ینشان م یمراجعه به منابع رجال

د یـمهـم در علـم رجـال را پد یده مبحثین پدیع بودن ایشا. ان آنان وجود داردیان میاو ر 
ــوان  ــا عن ــ» لیتعــارض جــرح و تعــد«آورده کــه از آن ب ــد و در ضــمن آن یاد می  ،کنن

یکی . ردیگ یقرار م یان مورد بررسیل رجالیان جرح و تعدیتعامل با تعارض م یچگونگ
 . های رجالیان است ها و نگرش ر نگاهاختالف د، از دالیل اصلی این اختالف

ا مفهوم یده یف صحت عقیان در تعر یرجال یمبان ،از موارد یا ن معنا که در پارهیبه ا
 . شان مؤّثر استدگاهیعدالت در تفاوت د 

غـذا خـوردن در : ان انجام منافی مروت همچـونیکی از رجالیاگر  ،به عنوان نمونه
در برابـر رجـالی ، ف عـدالت بدانـدیـرا جزء تعر دن لباس نظامی یا پوشیحال راه رفتن 

 کاری انجام بر داللت که راوی از گزارشی دنیشن با، ردیپذ دگاه را نمیین د یگر که اید 
 رجـالی نظـر طبق که حالی در، کند می محکوم فسق به را او، باشد داشته مروت منافی
 فیـتعر  رد مـروت منـافی انجـام عـدم رایز ؛ است عادل چنان هم شخصی نیچن ،دوم

 .)۳۳۷ - ۳۲۶، ۱۳۶۶شیخ انصاری ،: ک(ر.  ظر او لحاظ نشده استن از عدالت
اختالف رجالیان در مباحث و مبانی کالمی  ،گذار در این زمینهتأثیر از جمله عوامل 

 ،بهترین گـواه مـدعا. است» تقصیر«و » غلّو «از جمله در چگونگی تعریف دو مفهوم 
 ،یــوندر حـالی کــه قمّ . اســت» سـهو النبــی« ۀاخـتالف مکتــب قـم و بغــداد در مســأل

را به استناد صدور روایت یا روایـاتی در » اسهاء النبی«تری  النبی و به تعبیری دقیق سهو
مکتب بغداد به شدت با آن به مخالفت ، دانند اند و انکار آن را غلّو می این زمینه پذیرفته
 . برخاسته است

 : این باره چنین آورده استدر  ،مکتب قم ۀشیخ صدوق به عنوان نمایند
 یسـهو فـیلو جاز أن : قولونیو  ینکرون سهو النبیه ضة لعنهم اللّ إن الغالة والمفّو «
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۲۴ 

... ضةیه فر یغ علیالتبل ضة کما أّن یه فر یالصالة عل ّن غ ألیالتبل یسهو فیالصالة لجاز أن 
ه بشـر أّنـ علمیمـا أسـهاه لـوجل وإنّ  ه عّز سهوه من اللّ  ّن کسهونا أل یس سهو النبیول

وسهونا ، علم الناس بسهوه حکم السهو متی سهواً یول، دونه خذ ربا معبوداً تّ یمخلوق فال 
، ۱۴۰۴شـیخ صـدوق،( »سـلطان ةواألئّمـ یطان علـی النبـیس للشـیطان ولـیمن الش

۱/۳۵۹ – ۳۶۰(. 

مکتب بغداد با تعـابیر بسـیار تنـد ایـن مـدعا را  ۀشیخ مفید به عنوان نمایند، در برابر
 : از جهل صدوق دانسته استناشی 

ض لمـا ن وفق لرشـده لمـا تعـرّ ولو کان ممّ ، العلم وعجزه یفأبدی بذلك عن نقصه ف«
، لکن الهوی مود لصاحبه، قهیإلی معرفة طر  یهتدیوال ، وال هو من صناعته، حسنهی ال

سـلوك مـنهج  یه فـیونسـتهد، ونسأله العصمة من الضالل، قیه من سلب التوفنعوذ باللّ 
 .)۱۸ ،۱۴۱۴شیخ مفید،( »هق بمنّ یوواضح الطر  ،الحّق 

اخبـار آحـادی  ءجـز، شیخ مفید معتقد است که روایاتی که در این باب وارد شـده
در حقیقت عمل بـه ظـّن در  ،به آنهاعمل  مستلزم عمل واند و نه  است که نه مفید علم
 .)۲۱، (همان برابر یقین و قطع است

هر کس کـه  ،پایه است که از نگاه شیخ صدوقغلو و تقصیر تا بدان  ۀلأنزاع در مس
ضـة والغـالة وعالمـة المفّو «: غـالت اسـت ءجـز، مشایخ قم را قائل بـه تقصـیر بدانـد

 .)۱۰۱، ۱۴۱۴شیخ صدوق ،( »ریخ قم وعلماءهم إلی القول بالتقصیوأصنافهم نسبتهم مشا
مان یا مخالفت با عال گوید موافقت به این حکم شیخ صدوق تاخته و می شیخ مفید
همچـون  ،کند که عالمان قم او اذعان می. تواند معیار غلو یا تقصیر باشد یک شهر نمی

معتقدنـد کـه  ،هستند و از سـویی دیگـر ابن ولید که موافق رهیافت سهو پیامبر اکرم
گاهی ندارند اهل بیت  .)۱۳۵، همانر.ک: ( اند ر شدهیدچار تقص، از برخی از احکام آ

دو مکتب بغداد و قم و اختالف آنان بر سـر  ۀی گستردپیداست که منازعات کالم
تواند بر نوع تعامل آنان و رجالیان همسو با آنان بـا  تا چه میزان می ،عریف تقصیر و غلوت

 . گذارد تأثیرراویان 
 : دیگو  ین باره میدر ا ید بهبهانیوح

از  یگـاه خاصـیبر جا هائمّ  یبرا یون و غضائریّ ژه قمیو  هاز قدما ب یاریظاهرًا بس«
خـود  یاز عصمت و کمال بر اسـاس اجتهـاد و رأ یمشّخص ۀرفعت و جاللت و مرتب
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و غلّو  ینگر رفعت ،شمردند و آن را طبق باورشان یاز آن را روا نم یمعتقد بوده و تعّد 
شـد و  یمحسـوب م غلـّو  هتا بدانجا که از نظر آنان انکار سهو از ائمّ . دانستند یم

ا مبالغـه در یـ، ض کـه مـورد اخـتالف اسـتیا تفـو یـ هض بـه ائّمـیمطلق تفو  ،چه بسا
ا اغراق در شأن و بزرگداشت و منّزه ی، خارق عادت یو نقل کارها همعجزات ائمّ 

 »دانستند یغلّو م ،آنان را یاز نقائص و اظهار قدرت فراوان برا یاریدانستن آنان از بس
 .)۳۹ – ۳۸، ۱۴۲۰حسینی صدر،ر. ک: (
 : سدینو  یدر این باره چنین م ح المقالیتنقصاحب 
 امبریپ که امروزه ما در حّق  یاز امور یاریرا بسیز ، ار استیعوامل اشتباه در جرح بس«

را  یراو ،ن سـببیدر گذشته محکوم به غلو بوده و به کمتـر ، میل هستئقا هو ائمّ 
 .)۱/۲۰۸، مامقانی،بی تا( »کردند یجرح م

فات خود افراط یدر تضع یند که ابن غضائر ان معتقدیاز رجال یاریبس ،ن جهتیاز ا
و  یعیان شـیـاز راو  یاریبسـ یزیرا ابن غضائر ١،دانند یمنفات او را معتبر یکرده و تضع

فسـاد مـذهب و مـردود  یکرده است که به معنا یرفح المذهب را جزء غالت معیصح
هرگونه  ،ن خاطر است که از نظر اویف او بدیکه تضع یدر حال. ت آنان استیبودن روا

گاه ،نگرش خاص نسبت به مقامات ائمه غلـّو ، بیآنان از علم غ یهمچون اعتقاد به آ
، ۱۴۰۳مجلسـی ،؛ ۱/۵۰، ۱۳۷۸شوشـتری،؛ ۳۹ – ۳۸، ۱۴۲۰حسـینی صـدر،: ک(ر.  شـده اسـت یتلق
۲۵/۳۴۵ – ۳۴۶(. 

جـرح  اختالفات کالمی در تأثیر، شماری از راویاندربارۀ  بازخوانی دیدگاه رجالیان
ن یقطـید بن یبن عب یسیمحمد بن ع ،به عنوان نمونه .سازد و تعدیل راویان را آشکار می

 یامـا نجاشـ، ان را بـاور داشـته اسـتیـدگاه غالیـف بـوده و د یضـع یخ طوسیاز نظر ش
ات فراوان یروا یدارا، نامبردار، ثقه، لیان اصحاب ما جلیاو در م: اش گفته است درباره

 .)۱۴۱، ۱۴۱۶،نجاشی ( ف استیو حسن تأل
ــناس ،نجاشــی ــای ســخنی ناش ــه ادع ــا ب ــری را بن ــلم طب ــن اس ــد ب ــالی و ،محم  غ

فاسد «و » غال«ابن غضائری نیز او را به دو صفت  ٢.المذهب معرفی کرده است فاسد
                                                 

 قـدح از یا ثقـه کمتر و مانده امان در یغضائر ابن جرح از یکس کمتر: «دیگو  یم باره نیا در ردامادیم. ١
 ).۱۰۳ ،۱۴۱۰سبحانی،: ک.ر زین و ۲۲ ،۱۴۱۹کلباسی،( »است رسته او
 إلی جرتّ ی کان ،یکوف أصله جعفر، أبو یالجبل یالطبر أسلم بن محمد: «است نیچن باره نیا در او سخن. ٢

 ).۳۶۸ ،۱۴۱۶نجاشی ،( »ثیالحد فاسد ،اً یغال کان إنه قالی طبرستان،
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سایر رجالیان نیز بـه پیـروی از  .)۱۱۵، ۱۳۸۰،یابن الغضائر  ( توصیف کرده است» المذهب
عالمـه (ر. ک:  انـد او را غـالی و فاسـد المـذهب معرفـی کـرده ،سخنی مـبهم از نجاشـی

 .)۱۳۸ – ۴/۱۳۷ ،۱۴۱۸حسینی تفرشی،؛ ۲۷۰، ۱۳۹۲،حلی؛ ابن داود۴۰۳، ۱۴۱۷حلی،
آیت الله خویی معتقد است که چون نجاشی اتهام او به غلـو و فسـاد مـذهب را بـه 

، ی بـه قبـول نکـرده اسـتافرادی ناشناس نسـبت داده و در حقیقـت ایـن اتهـام را تلّقـ
، ۱۴۱۳خـویی،( تـوان بـه وثاقـت او حکـم نمـود هر چند نمـی، توان او را تضعیف کرد نمی
۱۶/۸۶ – ۸۸(. 

گفتـه ، اسـت بن عبد الله بن عمران که از جمله اصحاب امـام رضـا یعل ۀدربار 
 اً یـکـان غال: لیـوق«: اش چنین آورده اسـت هدربار  نجاشی. غالت است ءشده که جز

 .)۱۸۲، ۱۴۱۶،ینجاش (»کذاباً 
» ِمْهـراند بـن یَحّمـاد بـن َسـع د بنین بن َسعیْ ْحَمُد بُن الُحَس أ«دربارۀ  ابن غضائری

 ۴۰، ۱۳۸۰،یابن الغضـائر  ( »اً یکاَن غالِ : ونیُّ وقال الُقمّ «: دانند یون او را غالی میگوید قمّ  می
– ۴۱(. 

: چنـین آورده اسـت» یُّ الُقّمـ، الَصّفاُر ، أُبو َعْبِد اللهِ ، هیْ ُن بُن شاَذَو یْ ُحَس «دربارۀ  همو
 گوید من کتابی از او ب آن که خود او میجال )۵۳، (همان »اً یأّنُه کاَن غالِ : ونیَزَعَم الُقمُّ «

 »واللُه أْعَلُم  داً یالصالِة َسدِ  یُت َلُه ِکتابًا فیورأ«: نماز دیدم و آن را بر صواب یافتمدربارۀ 
 .(همان)

ث یـتـه حیه قبـول روایـأعمل عل یوالذ«: حلی در این باره چنین آورده است ۀمعّال 
 ۱۵۹، ۱۴۱۱عالمـه حلـی،( »اً علی ضعفه نّصـ دّل یما  یذکر ابن الغضائریولم  یعدله النجاش

 .)۱۱۹ – ۱۱۸، ۱۴۱۷همو،(پاورقی)؛ 
ا به رغم آن که گفتـه شـده اکثـر اصـول اصـحاب ر  ،احمد بن هالل عبرتایی ۀدربار 

 .)۵۷، ابن شهرآشوب مازندرانی،بی تا( ادعا شده که غالی است، روایت کرده
فته شـده کـه او قائـل بـه گ» یابن عون األسد: محمد بن جعفر بن محمد« ۀدربار 

کان «: گوید اش چنین می هدربار  شینجا .)۴/۱۶۲، ۱۴۱۸حسنی تفرشی،( جبر و تشبیه است
، ۱۴۱۶،ینجاشـ( »هیقول بالجبر والتشبیه روی عن الضعفاء وکان  أنّ ث إّال یح الحدیثقة صح

از وکـالء شیخ طوسی او را یکی  ،با این حال .)۲۷۱، ۱۳۹۲حلی،. نیز ر. ک: ابن داود۳۷۴ – ۳۷۳
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ه مـن الـوکالء ّنـإ«: او چنین آورده اسـتدربارۀ  امام عصر معرفی کرده و شیخ صدوق
 .»ن وقفوا علی معجزات صاحب الزمان عجل الله فرجه ورأوهیالذ

تـه یه لرواینسبته إلـی الجبـر والتشـب«: او چنین آورده استدربارۀ  مجلسی نیز ۀمعّال 
  .»هیوجد مثلها فیل أصل من األصول ال اذ قه إیقدح فیخبار الموهمة لهما وذلك ال األ 

ق بمقامـه یـر ال یـه غیواعتقـاد الجبـر والتشـب«: گویـد او مـیدربـارۀ  شیخ حر عاملی
ه وعـدم یـعل ه مـن الـنّص یـلما أشرنا إل، ةیبعض األوقات للتق یه أظهرهما ففکأنّ ، لیالجل
 .)۳۰/۴۶۵، ۱۴۰۳شیخ حرعاملی،( »والله أعلم، رهیّ تغ

ثـه مـن یحد یا فـّنـإف«: کنـد او توقـف مـیدربـارۀ  گوید کـه خـود ی میحلّ  ۀمعّال 
 .)۲۶۵، ۱۴۱۷عالمه حلی،( »نیفالمتوقّ 

 : اش چنین آورده است هدربار  مجلسی اول
کـون بابـه؟ وروی یه بـأن یـعل عتمـد الصـاحبیف یـک، ولو کان فاسد المـذهب«

علـی  وظهـور المعجـزات منـه ضة تدّل علی وکالته للصاحبیالصدوق أخبارًا مستف
ة وظهـور المعجـزات ّیـوالوکالـة والباب، بةین وکتاب الغیه بکمال الدیفمن أراده فعل، دهی

. بـه نقـل از ۲۳۸ /۱۴، ۱۴۰۶مجلسـی ،( »یباب محّمـد بـن جعفـر األسـد ید فیعلی ال
 .)۳/۴۰۸، ۱۳۸۰،محمد کلباسی

 : او چنین آورده استدربارۀ  شیخ ابراهیم کلباسی
لکونه من ؛ یشکال کمال اعتبار محّمد بن جعفر األسدفالظاهر بل بال إ، ف کانیوک«

کـّل مـّرة  یق فیوالتوث، نیخ مّرتیق الشیل" وتوثی"نعم العد:  وقوله، الوکالء واألبواب
کیغا یف  .)۳/۴۱۲، همان ( »دیة المبالغة والتأ

القـول بـالجبر مـن ( ا ذکـرهوأّمـ«: گویـد اش چنـین مـی هدربـار  الهدی کلباسـیابو 
 »ریر سـتیـر غیـة کما هو علـی الخبه من األجلّ والظاهر أنّ ، هیر وجیه غظاهر أنّ فال) هیوالتشب

   .)۲۵۳ – ۱/۲۵۲، ۱۴۱۹کلباسی ابوالهدی ،(
 : گوید ه خویی در این باره میآیت اللّ 

الشك  ینبغیفال ، هیبالجبر والتشب محمد بن جعفر کان قائالً  أّن ، منالنا وسلّ ا لو تنزّ إنّ  ثّم «
ة یـحج یفـ یة وثاقـة الـراویح من کفایبناء علی ما هو الصح، تهیااالعتماد علی رو  یف

 .)۱۶/۱۸۰، ۱۴۱۳خویی،( »ذلك یدته فیمن دون دخل لحسن عق، تهیروا
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، هیبالجبر والتشب قائالً  یفلو کان محمد بن جعفر األسد«: آن گاه چنین افزوده است
ع یـوأوضـح مـن جم. ة عنهیعقوب أولی بمعرفة ذلك وترکه الروایذه محمد بن یلکان تلم

وبطالن القـول ، هیبطالن القول بالتشب یات فیة رواروی عّد ، عقوبیمحمد بن  أنّ : ذلك
 .)۱۷۹، (همان »بالجبر

چگونـه در  ،های کالمی ها در نگرش دهد تفاوت هایی است که نشان می اینها نمونه
 . گذاشته است تأثیرافراد دربارۀ  ر دیدگاه رجالیانتکثّ 

تـرین اشـکال  یکـی از اساسـی ،های پیشگفته بـرای منـابع رجـالی با توجه به کاستی
 . گردد آشکار می، تقسیم رباعی احادیث که ابتنای آن بر منابع رجالی است

 گیری نتیجه
 : نتایج ذیل قابل استفاده است، از مباحثی که در این مقاله بازتاب یافت

که صـدور مـتن آن از  ح بودیثی صحیدر اصطالح قدما حد، به استناد شواهد موجود. ۱
 براساس، برابر در. باشد همراه آور نانین اطمیمعصوم مورد وثوق بوده و متن آن با قرا

 ربـاعی تقسـیم ،یافتـه رواج شـیعه عالمـان میـان در کنـون تا هفتم ۀسد از که چه آن
 بـه را واحـد خبـر انمتـأخر  که معنا این به ؛است شده ثنائی تقسیم جایگزین حدیث
 . کنند می تقسیم ضعیف و موثق، حسن، یحصح ۀدست چهار

پـذیرش مطلـق . ۱: دو رویکرد مشـاهده شـده اسـت ،در برابر تقسیم رباعی احادیث. ۲
. ۲؛ این رویکرد از سوی عموم صاحب نظران شیعه دنبال شـده اسـت؛ تقسیم رباعی

 . این رویکرد عمومًا توسط اخباریان اتخاذ شده است؛ انکار مطلق تقسیم رباعی

 ،تـرین آنهـا تقسیم رباعی روایات با چند اشکال اساسی روبرو است کـه مهـم ۀرینظ. ۳
غفلت از نقش متن در تصـحیح روایـات و ابتنـاء ، اهتمام بیش از حد به سند روایات
 . غیر متعارف به منابع رجالی است

تـوان  خورد با روایات و راویـان آنهـا مـیاز درنگریستن در کارکرد منابع رجالی در بر . ۴
جـرح و  ۀفقدان انگیز . ۱: اساسی برای آنها برشمرد که عبارتند از داقل سه کاستیح

عدم بازتاب نام یا توصـیف کامـل شـماری . ۲؛ تعدیل راویان در تدوین منابع رجالی
 . انیوجود اختالف در مبانی نظری رجال. ۳؛ قابل توجه از راویان در منابع رجالی
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کیـدجالی و اهدافی که پدیدآورندگان آنها مـورد عموم منابع ر  ۀبا مراجعه به مقدم. ۵  تأ
آید که این کتـب  دست می هب، اند و نیز با مراجعه به متن مباحث عموم آنها قرار داده

فـراهم ، در آغاز به عنوان منابع رجالی با هویتی که اینک برای ما شناخته شده اسـت
 . اند نیامده

توصیف کامل  ئۀارا، یادکرد نام راویان های منابع رجالی آن است که از جمله کاستی. ۶
ان یـراو  ۀبه این معنا که گـاه در سلسـل ،از آنها به طور کامل در آنها ایفاد نشده است

از آنـان نـام بـرده  یم که در منابع رجالیخور  یبرم یا چند راوی کیبه  ،ثیحد کی
ایگاه منش اخالقی و ج، اعتقاد ۀنینشده است و گاه در گزارش کامل و جامع در زم

 . روبرو هستند ییها  تحدیثی راویان با کاستی

ل یجـرح و تعـددربارۀ  یدهد که گاه اختالف جد ینشان م یمراجعه به منابع رجال. ۷
مهـم در علـم رجـال را  یمبحثـ ،دهیـن پدیع بودن ایشا. ان آنان وجود داردیان میراو 
 ،د و در ضـمن آنکنن یاد می» لیتعارض جرح و تعد«د آورده که از آن با عنوان یپد

. ردیـگ یقـرار م یان مورد بررسـیل رجالیان جرح و تعدیتعامل با تعارض م یچگونگ
 . های رجالیان است ها و نگرش اختالف در نگاه، یکی از دالیل اصلی این اختالف

  نامه کتاب
، مطبعـة الحیدریـه، نجـف، کتاب الرجـال (رجـال ابـن داود) ،تقی الدین حسن بن علی، ابن داود حّلی .۱

۱۳۹۲ . 
 . تا بی، جا بی، نا بی، معالم العلماء، ابن شهر آشوب مازندرانی .۲
 . ۱۳۸۰، دار الحدیث، قم، رجال ابن غضائری ،ابن غضائری .۳

 . تا بی، دار النشر ألهل البیت، و الشواهد المکیة ةالفوائد المدنی ،محمد ، امین استر آبادی .۴
 . ۱۳۶۶، قم، مطبوعات دینی، المکاسب ،مرتضی، انصاری .۵
 . تا بی، جامعه مدرسین، قم، الحدائق الناضرة ،شیخ یوسف، بحرانی .۶

جامعـه ، قـم، حادیـث الصـحاح و الحسـانمنتقـی الجمـان فـی األ  ،حسن بن زین الدین، جبعی عاملی .۷
 . تا بی، مدرسین

  .۱۴۰۳، هیالمطبعة العلم، قم، هیالفوائد الطوس ،محمد بن حسن، حّر عاملی .۸

یعه ةتفصیل وسائل الشیع ،ـــــــ  .۹  . ۱۳۶۷، کتابفروشی اسالمیه، تهران، چاپ ششم، الی مسائل الشر
 . ۱۴۲۴، دارالحدیث، قم، الحاشیة علی اصول الکافی ،بدرالدین، حسینی عاملی .۱۰
 . ق ۱۴۱۸، قم، آل البیت ةمؤّسس، نقد الرجال ،مصطفی، حسینی تفرشی .۱۱
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 . ۱۴۲۰، دار الغدیر، قم، جالیةالفوائد الر  ،سید علی، حسینی صدر .۱۲
 . ۱۴۱۱، یمؤسسة النشر االسالم، ضاح االشتباهیإ ،حسن بن یوسف بن مطهر، حّلی .۱۳
 . ۱۴۱۷، ه نشر اسالمی، مؤسسقم، جواد قیومی: تحقیق، خالصة االقوال فی معرفة الرجال ـــــــ ، .۱۴
 . ق۱۴۱۳، قم، سالمیهاإل  ةمرکز نشر الثقاف، معجم رجال الحدیث ،ابوالقاسم، خویی .۱۵
 . ۱۴۱۰، چاپ دوم، علمیه قم ۀمرکز مدیریت حوز ، قم، کلیات فی علم الرجال ،جعفر، سبحانی .۱۶
 . ۱۳۹۶، المکتبة االسالمیة الکبری، قم، الوجیزة فی الدرایة ،محمد بن حسین، شیخ بهایی .۱۷
 . ۱۳۹۸، قم، مکتبة بصیرتی، مشرق الشمسین ـــــــ ، .۱۸
 . ۱۳۶۶، کتابخانه آیة الله مرعشی، قم، الفهرست ،علی بن عبید الله، ینشیخ منتجب الد .۱۹
، چـاپ دوم، دار المفیـد، قـم، عتقادات فی دیـن االمامیـهاإل  ،محمد بن علی بن بابویه القمـی، صدوق .۲۰

۱۴۱۴ . 
 . ۱۴۱۷، قم، ه بعثت، مؤسسمالیألا ،محمد بن علی بن بابویه، صدوق .۲۱
 . تا بی، قم، العلمیه ةالحوز  جامعه مدرسین فی، الخصال ـــــــ ، .۲۲
 . ۱۴۰۴، بیروت، االعلمی للمطبوعات ة، مؤسسعیون اخبار الرضا ـــــــ ، .۲۳
 . ۱۴۰۴، نیمدرس هجامع، قم، هیحضره الفقیمن ال  ـــــــ ، .۲۴
 . ۱۴۱۴، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی، ریاض المسائل ،سید علی، طباطبائی .۲۵
ه ، مؤسسـقـم، مهـدی رجـایی: تحقیـق، (رجال الشیخ)اختیار معرفة الرجال  ،محمد بن حسن، طوسی .۲۶

 . ق ۱۴۰۴، البیت آل
 . ق ۱۴۲۱، بیروت، دار التعارف، خبارفیما اختلف من األ  االستبصار ـــــــ ، .۲۷
 . ق ۱۴۱۷، قم، انتشارات ستاره، محمد رضا انصاری: تحقیق، ة فی اصول الفقهالعّد  ـــــــ ، .۲۸
 . ق۱۴۱۷، قم، ه نشر الفقاهه، مؤسسالفهرست ـــــــ ، .۲۹
 . ۱۳۹۰، هیدار الکتب العلم، تهران، هحکام فی شرح المقنعب األ یتهذ ـــــــ ، .۳۰

 . ۱۳۸۱، بوستان کتاب، قم، الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة ،زین الدین)، شهید ثانی( عاملی .۳۱
یینواأل صولیین مصادر االستنباط بین األ  ،محسن محمد عبدالحسن، الغراوی .۳۲ دفتـر تبلیغـات ، قـم، خبار

 . ۱۴۱۳، اسالمی
 . ق۱۴۱۲، اصفهان، منین علیؤمام امیرالماإل ةمکتب، الوافی ،محمد بن شاه مرتضی، فیض کاشانی .۳۳
 . ۱۴۱۹، مؤّسسة ولی العصر، قم، سماء المقال فی علم الرجال ،ابو الهدی، کلباسی .۳۴
 ۱۳۸۰، دار الحدیث، مق، الرسائل الرجالیه ،محمد بن محمد ابراهیم، کلباسی .۳۵

، دارالکتـب االسـالمیه، تهران، چاپ سوم، علی اکبر غفاری: تحقیق، کافی ،محمد بن یعقوب، کلینی .۳۶
۱۳۸۸ . 

 . ۱۴۲۱، داراحیاء التراث العربی، بیروت، شرح اصول الکافی ،مال محمدصالح، مازندرانی .۳۷

 . ۱۴۱۱، آل البیت ةمؤسس، بیروت، مقباس الهدایة ،عبدالّله، مامقانی .۳۸
 . ۱۴۰۳، مؤّسسه الوفاء، بیروت، برارلدرر اخباراالئمة األ  ةالجامع بحار االنوار ،محمد باقر، مجلسی .۳۹
 . ۱۴۰۶، بنیاد فرهنگ اسالمی کوشانپور، تهران، روضة المتقین ،محمد تقی، مجلسی .۴۰
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چـاپ ، روتیـب، عید للطباعة والنشر والتوز یدار المف، عدم سهو النبی ،محمد بن محمد بن نعمان، مفید .۴۱
 . ۱۴۱۴، دوم

 . ۱۳۹۹، جا بی، چاپ ربانی، تاریخ آل زرارة ،سید محّمد علی، موحد ابطحی .۴۲

ه نشـر ، مؤسسـقـم، رجال نجاشی (فهرست أسماء مصنفی الشیعه) ،ابو العباس احمد بن علی، نجاشی .۴۳
 . ۱۴۱۶، اسالمی




