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آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ

ﯾﮑﯽ از ﺑﺤﺚ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ راوﯾﺎن ،ﻣـﺬﻫﺐ آﻧـﺎن
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺿﺒﻂ راوﯾﺎن در اﻋﺘﻤـﺎد ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﺎر آﻧـﺎن ﮐـﺎﻓﯽ
اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن ﻧﯿﺰ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی دﺧﯿﻞ در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ آﻧﺎن اﺳـﺖ ،ﻫﻤـﻮاره
ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف رﺟﺎﻟﯿﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺧﻼﺻﺔاﻻﻗﻮال ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آنﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﻨﻬـﺎ
در ﻓﺎﺻﻠﮥ دو ﻗﺮن ﭘﺲ از اﺻﻮل اوﻟﯿﮥ رﺟﺎﻟﯽ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ ﻓـﺮاﻫﻢ آﻣـﺪه
اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺐ رﺟﺎﻟﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽرود .اﯾـﻦ
اﻋﺘﻘﺎد وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب روش و ﻃﺮﯾﻖ واﺣﺪی را درﺑﺮﺧـﻮرد ﺑـﺎ
راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ در ﭘﯽﻧﮕﺮﻓﺘﻪاﺳـﺖ؛ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪادی از ﻏﯿـﺮ اﻣﺎﻣﯿـﺎن اﻋﺘﻤـﺎد ﮐـﺮده و
ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮاﻧﺪهاﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردی ﺷـﺮح ﺣـﺎل راوﯾـﺎن
ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ در ﺧﻼﺻﺔاﻻﻗﻮال ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺧـﻼف اﯾـﻦ ﮔﻤﺎﻧـﻪ ،ﻋﻼﻣـﻪ
ﺣﻠﯽ ﺷﯿﻮهای ﯾﮑﺴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ در ﭘـﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳـﺖ .وی ﺑـﻪ
راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﻏﯿﺮاﻣـﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺸـﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ،ﯾـﺎ اﻣـﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺸـﺎن را ﻣـﺮﺟﺢ
ﻣﯽداﻧﺪ و ﯾﺎ ﭘﺲ از دورهای اﻧﺤﺮاف ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﻣـﺎ

١

۱۰۵

۱۰۶

اﮔﺮ ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن راوی ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﺮز ﺷﻮد و وﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺿـﻌﻒ
راوی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽداﻧﺪ.
واژﮔــﺎن ﮐﻠﯿــﺪی :رﺟــﺎل ،راوﯾــﺎن ،ﺟــﺮح و ﺗﻌــﺪﯾﻞ ،ﻣــﺬﻫﺐ ،ﻏﯿﺮاﻣــﺎﻣﯽ،
ﺧﻼﺻﺔاﻻﻗﻮال ،ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
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ﻋﻠﯽ رﻏﻢ آنﮐﻪ در ﮐﺘﺐ دراﯾﻪ و در ﻧﺰد ﺣﺪﯾﺚ ﭘﮋوﻫﺎن ﺷﺮاﯾﻂ ﺷـﺶﮔﺎﻧﻪای ﺟﻬـﺖ
ﭘﺬﯾﺮش رواﯾﺖ از ﻧﺎﻗﻼن ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻘﻞ ،ﺑﻠﻮغ ،اﺳـﻼم ،اﯾﻤـﺎن،
ﻋﺪاﻟﺖ و ﺿﺒﻂ راوی )ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ .(۳۳۴-۳۰۹/۱ :۱۴۲۸ ،اﻣﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻘﻬﺎ و ﻋﺎﻟﻤـﺎن ﺣـﺪﯾﺜﯽ در
ﭘﺬﯾﺮش ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﻘﺶ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ در اﺛﺒﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮدن راوی ﻫﻢداﺳـﺘﺎن
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ؛ ١ﮔﺮوﻫﯽ ﻋﺪاﻟﺖ را ﺷﺮط ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ وﺛﺎﻗﺖ راوﯾﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﯿـﺰ
در ﺷﺮط ﺑﻮدن اﯾﻤﺎن و اﻣﺎﻣﯽ ٢ﺑﻮدن راوﯾﺎن ﺗﺮدﯾـﺪ ﮐﺮدهاﻧـﺪ .از ﻫﻤـﯿﻦروﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺎن
ﯾـﺖ ﻣﻮﺛـﻖ" ٣ﮐـﻪ در آن ﻋﻠـﯽ رﻏـﻢ وﺛﺎﻗـﺖ راوﯾـﺎن ،اﻣـﺎﻣﯽ
ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان در ﭘـﺬﯾﺮش "روا ِ
ﺑﻮدﻧﺸﺎن ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،رأی ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧـﻮﯾﯽ )ﺧـﻮﯾﯽ .(۱۰۷/۳ :۱۴۱۰ ،ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ رواﯾـﺎت "ﻣﻮﺛـﻖ" را
ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺟـﻮاز ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ رواﯾـﺎت ﻣﻮﺛـﻖ ﺑﺮداﺷـﺖ
ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺷﯿﺦ اﯾﻦ ﺟﻮاز را ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟـﻮد رواﯾـﺖ ﻣﻌﺎرﺿـﯽ داﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ از
ﻃﺮﯾﻖ راوﯾﺎن اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ) .ﻃﻮﺳـﯽ .(۱۵۰-۱۴۹/۱ :۱۴۱۷ ،ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در
اﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ رواﯾﺘﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ رواﯾـﺖ

h

 .١ﺑﺮای اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ) ر ،ک ،ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ.(۳۰۹-۳۳۴ /۱ :۱۴۲۸ ،
 .٢اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﺼـﺮ ﺧـﻮﯾﺶ و ﻋﻠـﯽ اﻻﺟﻤـﺎل ﺑـﻪ اﻣﺎﻣـﺖ اﻣـﺎم ﺑﻌـﺪی
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ )ﻣﺆدب (۳۴ :۱۳۷۸ ،ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ رﺟﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی ﻫﻤﭽـﻮن "ﻣـﻦ اﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ" )ﻣﺎﻣﻘـﺎﻧﯽ:۱۴۲۸ ،
" ،(۴۷۲ - ۴۶۹/۱ﺧﺎﺻﯽ" )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ (۲۰۸ :۱۴۰۸ ،و ...ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺻﻄﻼح "ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ" ﻧﯿﺰ
ﮐﻪ از اﻟﻔﺎظ ﻣﺪح راوﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود )ﺻﺪر ،ﺑﯽﺗﺎ ،(۳۹۹ :ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﻣﺬﻫﺐ و ﻋﺪم ﺗﻠـﻮن
اﺳﺖ) .اﻋﺮﺟﯽ(۱۲۴/۱ :۱۴۱۵ ،
 .٣رواﯾﺘﯽ را ﻣﻮﺛﻖ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاﺗﺼﺎل ﺳﻨﺪ آن ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم ،ﺑﻪ وﺛﺎﻗﺖ راوﯾﺎن آن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺎ
وﺟﻮد آنﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﮥ آﻧﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽاﻧﺪ) .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ۸۴ :۱۴۰۸ ،؛ ﺻﺪر ،ﺑﯽﺗﺎ۲۶۴ :؛ ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ،
(۱۳۸/۱ :۱۴۲۸
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 .١ﻋﻼﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب رﺟﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد از آن ﺑﻪ رﺟﺎل ﮐﺒﯿﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ،
۱۰ :۱۴۱۷؛  ۵۰و (...اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

۱۰۷

اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻣﺬﻫﺐ راوﯾﺎن در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻼﺻﮥ اﻻﻗﻮال

اﻣﺎم ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه در ﻣﺴﺌﻠﻪای رواﯾﺎت اﻣﺎﻣﯿﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸـﺪ ،ﺑـﻪ رواﯾـﺎﺗﯽ
ﮐﻪ ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯿﺎن از اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،رﺟﻮع ﺷﻮد )ﻫﻤﺎن.(۱۴۹/۱ :
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺮ ﻧﺨﺴﺖ ،ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻘﺪاد و ﻓﺨﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻠـﯽ رواﯾـﺎت ﻣﻮﺛـﻖ را ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ
اﻋﺘﻤﺎد )ﺑـﺎﻗﺮی .(۱۹۲ :۱۳۹۰ ،و ﻣﺮدود ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻼک اﻋﺘﺒﺎر رواﯾﺎت
ﺷﻬﺮت آن اﺳﺖ و ﻟﺬا رواﯾﺎت ﻣﻮﺛﻖ ﻣﺸـﻬﻮر را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧـﺪ و رواﯾـﺎت ﻣﻮﺛـﻖ ﺷـﺎذ را ﻓﺎﻗـﺪ
اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ .(۹۱ :۱۴۰۸ ،ﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺧﯿﺮ رواﯾـﺎت ﺿـﻌﯿﻒ ﻣﺸـﻬﻮر را
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻣﻮﺛﻖ ﻣﺸﻬﻮر.
ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ -ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻓﻘﻬـﺎی ﺷـﯿﻌﻪ در ﻗـﺮن ﻫﻔـﺘﻢ و ﻫﺸـﺘﻢ
ﻫﺠﺮی -در ﮐﺘﺎب رﺟﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮدش" ، ١ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال" ،ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ
را ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﺸﺴﺘﻪ و اﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎدش ﺑﻪ آﻧﺎن را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻟﺬا راوﯾـﺎن
ﻣــﺬﮐﻮر در ﮐﺘــﺎﺑﺶ را ﺑــﻪ دو ﮔــﺮوه ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ؛ ﻗﺴــﻢ ﻧﺨﺴــﺖ ،ﻣــﻦ اﻋﺘﻤــﺪ
ﻋﻠﯿﻪ]اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدهام[ و ﻗﺴﻢ دوم ،ﻣﻦ ﻻ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﻪ]اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﺮدهام[ .ﻋﻼﻣﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﺟﺎی دادن ﮔﺮوه ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ از راوﯾـﺎن ﺣـﺪﯾﺚ در
ﯾﮑﯽ از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﮐﺘﺎﺑﺶ ،در اﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ؛
ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮ رواﯾﺎت راوﯾﺎن ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻇﻦ و اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﻧﺴـﺒﯽ ﺑـﻪ ﻣﻌﺘﻤـﺪ
ﺑﻮدن راوی )ﻧﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدﻧﺶ( و ﺗﻮﻗﻔﺶ در ﻗﺴﻢ دوم راوﯾﺎن ،ﻧﺸﺎﻧﮥ ﻇـﻦ ﺑـﻪ
ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮدن راوی )ﻧﻪ ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮدﻧﺶ( اﺳﺖ.
ﮔﺎه ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و ﻣﺒﺎﻧﯽ رﺟﺎﻟﯿﺎن در ﺟـﺮح و ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﻧـﺎﻗﻼن ﺣـﺪﯾﺚ
ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻀﺎوﺗﻬﺎی ﻋﺠﻮﻻﻧﻪ و ﻧﺎﺻﻮاب در ﻣﻮرد ﺷـﯿﻮۀ ﻋﻤﻠﮑـﺮد آﻧـﺎن ﻣﯽﺷـﻮد و ﻋﻼﻣـﻪ
ﺣﻠﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ،اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻼﺻﻪ اﻻﻗـﻮ ِال ﺧـﻮد در ﻣـﻮارد ﻣﺸـﺎﺑﻪ ،ﻧﺘـﺎﯾﺞ و آراﯾـﯽ
ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻣﻮﺿﻮع آﻧﮑﻪ آﯾﺎ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻋﻼﻣﻪ در ﺗﻮﺛﯿﻖ
و ﺗﻀﻌﯿﻒ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻧﯿـﺰ اﻇﻬـﺎرات ﮔﻮﻧـﻪﮔﻮﻧﯽ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﯾـﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهای ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﭙﺮدازد ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ
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راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﭼﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ را در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ روات ﺣﺪﯾﺚ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داراﺳـﺖ؟
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺗﻼش دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺮح ﺣـﺎل
ﺗﮑﺎﺗﮏ راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ در ﮐﺘﺎب"ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال" و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺒﺎرات ﻋﻼﻣﻪ ذﯾﻞ ﺗﺮﺟﻤﮥ
آﻧﺎن ،ﻣﻮﺿﻊ ﮔﯿﺮی واﺿﺢ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺪﺳﺖ دﻫـﺪ ﺗـﺎ
در ﺳﺎﯾﮥ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻼک و ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻼﻣﻪ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ،ﻧﻈﺮات و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﺷـﯿﻮه و روش وی در ﺗﻮﺛﯿـﻖ و ﺗﻀـﻌﯿﻒ راوﯾـﺎن ﻏﯿﺮاﻣـﺎﻣﯽ را ﺑـﻪ داوری
ﻧﺸﯿﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻃﺎﻟﮥ ﮐﻼم ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗـﺎ در اﺛﺒـﺎت ﻣﻄﺎﻟـﺐ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ ذﮐﺮ ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮥ ﻣﺤﺪود اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﺪ اﺳﺖ و اﺳﺎﻣﯽ راوﯾﺎن ﮐﻪ دارای
ﺷﺮح ﺣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ را در ﭘﺎورﻗﯽ آورد ﺗﺎ از اﻃﺎﻟﮥ ﮐﻼم و ﺗﮑﺮار ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی
ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻧﻈﺮ رﺟﺎﻟﯽ ﻋﻼﻣـﻪ در ذﯾـﻞ ﺗﺮﺟﻤـﻪ راوﯾـﺎن ﻏﯿﺮاﻣـﺎﻣﯽ ،از
ﺳﻮی رﺟﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ و ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات را ﺑﯿﺎن و
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ و داوری ﻗﺮار دﻫﺪ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮕﺎﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣـﺬﻫﺐ راوﯾـﺎن در ﺟـﺮح و ﺗﻌـﺪﯾﻞ آﻧـﺎن
ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺮﯾﻢ ﻗﺒﺎدی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻣـﺬﻫﺐ
راوی در ﺗﻮﺛﯿﻘﺎت رﺟﺎﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ" ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﺟﺮح راوی ﺑﺎ
ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺬﻫﺐ راوی ،از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮﯾﻘﯿﻦ" اﺷﺎره ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه
و ﻧﻘﺶ ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻣﺬﻫﺐ در اﻋﺘﻤﺎد ﯾﺎ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻼن ﺣـﺪﯾﺚ اﺧﺘﺼـﺎص
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

 .۱آرای رﺟﺎﻟﯿﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬﻫﺐ راوﯾﺎن ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال

ﻧﻈﺮات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﻧﻘﺶ و اﺛﺮ ﮔﺬاری ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻣﺬﻫﺐ در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ،اﻋﺘﻤﺎد ﯾـﺎ
ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻼن ﺣﺪﯾﺚ در "ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال" ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
اﺟﻤﺎل ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از؛
-۱ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ :ﻣﺸﻬﻮر آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرات ﻋﻼﻣﻪ ﻇﻬﻮر در آن دارد
ﮐﻪ وی ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ راوﯾﺎن ﻋﺪول اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )اﯾﺮواﻧﯽ .(۹۹ :۱۴۲۸ ،و ﻟﺬا ﻣﺬﻫﺐ ﯾﮑﯽ از
اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی دﺧﯿـﻞ در ﺟـﺮح و ﺗﻌـﺪﯾﻞ راوﯾـﺎن در ﻧـﺰد ﻋﻼﻣـﻪ اﺳـﺖ .ﺑـﻪ

ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ از ﻓﺨﺮاﻟﻤﺤﻘﻘﯿﻦ ،ﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻼﻣﻪ ،ﻧﻘﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﯽﮔﻔـﺖ:
ﻓﺴﻘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻋﺪم اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ )ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ .(۲۰۰ :ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ
ﻫﺮ راوﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻪ ﺗﻮﺛﯿﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﻣﺪح – ﺑـﺪون ﺗﻮﺛﯿـﻖ -در ﻗﺴـﻢ
اول ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻏﯿﺮ اﺛﻨﯽ ﻋﺸﺮی را ،ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺗﻮﺛﯿـﻖ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ را در ﻗﺴـﻢ دوم
ﻣﯽآورد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﺒﺮ ﺣﺴﻦ در ﻧﺰد او ﺣﺠـﺖ اﺳـﺖ و ﺧﺒـﺮ ﻣﻮﺛـﻖ ﺣﺠـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ
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)ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۲۲۵/۱ :

.(۲۲۵/۱

ﺑﻨﺎﺑﺮ آنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺰد ﻋﻼﻣﻪ رواﯾـﺖ
ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﺛﻘﻪ ،ﺣﺠﺖ اﺳﺖ و ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ اﺧﺒﺎر اﯾﻦ ﮔﺮوه را در ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻏﯿـﺮ ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در ﺑﯿـﺎن وﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌـﺪادی از ﺛﻘـﺎت ﻏﯿﺮاﻣـﺎﻣﯽ در ﮔـﺮوه ﻧﺨﺴـﺖ و
ﺗﻌﺪادی دﯾﮕﺮ از آﻧﺎن در ﮔﺮوه دوم ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﻌﻀﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ را از
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻋﻼﻣﻪ در ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ

اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻣﺬﻫﺐ راوﯾﺎن در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻼﺻﮥ اﻻﻗﻮال

-۲اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﮐﺜﺮ راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ :ﻣﯿﺮزای ﻗﻤﯽ در ﮐﺘﺎب ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻋﻼﻣﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﮐﺜﺮ ﻣـﻮارد ﺑـﻪ رواﯾـﺎت ﻣﻨﻘـﻮل از ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯿـﻪ اﻋﺘﻤـﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺑﻠﮑـﻪ
رواﯾﺎت راوﯾﺎن ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد )ﻗﻤﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺎ.(۴۶۶/۲ :
 -۳ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ اﮐﺜﺮ راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ :ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﻓﺴﺎد ﻣﺬﻫﺐ در ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ،ﻃﻌﻨﯽ ﺟﺪی و ﺟﺒـﺮان ﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ در ﺟـﺮح راوﯾـﺎن ﺣـﺪﯾﺚ
اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ راوی ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ از اﺻﺤﺎب اﺟﻤﺎع ﺑﺎﺷﺪ )درﯾﺎب ﻧﺠﻔﯽ.(۳۱ :۱۴۱۴ ،
-۴ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﯿﺎر ﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣـﺬﻫﺐ راوﯾـﺎن :ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻋﻼﻣﻪ روش ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ را در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑـﺎ راوﯾـﺎن ﻏﯿﺮاﻣـﺎﻣﯽ در ﭘـﯿﺶ ﻧﮕﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ؛ ﺑـﻪ
ﮔﺮوﻫﯽ از راوﯾﺎن ﺛﻘﻪ ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده و آﻧﺎنرا در ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻼﺻﻪ ﺟـﺎی
داده و ﺑﻪ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻨﻤﻮده و آﻧﻬﺎ را در ﻗﺴﻢ دوم راوﯾﺎن ذﮐﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ
)ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ .(۸۷۸-۸۷۷ :ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﯿﺎن اﻫﻤﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬﻫﺐ در ﺟـﺮح
و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻌﺪادی از راوﯾﺎن ﻓﻄﺤﯽ در ﻗﺴﻢ اول و ﺑﺮﺧـﯽ
دﯾﮕﺮ در ﻗﺴﻢ دوم را از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧـﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد در ﮐﺘـﺎب ﺧﻼﺻـﺔ اﻻﻗـﻮال
داﻧﺴﺘﻪ و ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻤﺨﻮاﻧﯽﻫﺎ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐـﻢ ﻧﯿﺴـﺖ )ﻣﺎﻣﻘـﺎﻧﯽ ،ﺑـﯽﺗـﺎ:

ﺗﻨﻬﺎ اﺻﺤﺎب اﺟﻤﺎع از ﻣﻮﺛﻘﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
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 .۲داوری ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻣﺬﻫﺐ در ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال
ﺑﺮای آنﮐﻪ ﻗﻀﺎوت ﺻﺤﯿﺤﯽ در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ و اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﻨﺼﺮ ﻣـﺬﻫﺐ ﻧـﺰد ﻋﻼﻣـﻪ
ﺣﻠﯽ در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪدﺳﺖ دﻫﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺟﻤﮥ راوﯾـﺎن ﻏﯿـﺮ اﻣـﺎﻣﯽ در
ﮐﺘﺎب رﺟﺎﻟﯽ اﯾﺸﺎن ،ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ،واﮐﺎوی و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﻟﺬا اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪن ﻣﻄﻠﺐ راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐـﺮده و ﺷـﺮح
ﺣﺎل آﻧﺎنرا ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ؛ راوﯾـﺎن ﻏﯿﺮاﻣـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻼﻣـﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ و راوﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ ﺧـﻮد را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دادهاﻧﺪ.

 .۱-۲واﮐﺎوی اﺣﻮال راوﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ
آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ /ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  / 1397ﺷﻤﺎرة ٤

راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯽ ﻧﺒـﻮده و ﻋﻼﻣـﻪ آﻧﻬـﺎ را در ﻗﺴـﻢ دوم ﮐﺘـﺎﺑﺶ ،در ﻣﯿـﺎن
راوﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،در ﮔﺮوهﻫﺎی ذﯾﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛
ً
-۱راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﻣﺴـﮑﻮت :ﺑﺮﺧـﯽ از راوﯾـﺎن ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ ﻏﯿﺮاﻣـﺎﻣﯽ ﺑـﻮدن و ﯾـﺎ
ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮدن ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن ،در ﮔﺮوه دوم راوﯾﺎن ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪح و ذﻣﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ راوﯾﺎن "أﻫﺒﺎن ﺑـﻦ ﺻـﯿﻔﯽ"
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﮐﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺎ ﺻﻮاﺑﺶ در ﻣـﻮرد ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﯽ ،hدر ﮔـﺮوه دوم
روات ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻋﻼﻣﻪ .(۳۲۵ :۱۴۱۷ ،و ﻧﯿﺰ "اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻨﻮاء" ﮐﻪ ﻋﻼﻣـﻪ
در ﺗﺮﺟﻤﮥ وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻋﻘﯿﻘﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ او ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﺮد« )ﻫﻤﺎن.(۴۱۳ :
 -۲راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛﻖ :ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺘﯽ راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﺟﺎﻟﯿـﺎن ﻣﺘﻘـﺪم ﺑـﻪ ﺻـﺮاﺣﺖ
ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،را در ﻗﺴـﻢ دوم ﺧﻼﺻـﺔ اﻻﻗـﻮال ﺟـﺎی داده
اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ "ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ ز ﯾﺎد اﻷﺳﺪی )ﻫﻤـﺎن .(۳۸۴ :ﯾﺤﯿﯽ ﺑـﻦ ﺳـﺎﻟﻢ
اﻟﻔﺮاء )ﻫﻤﺎن .(۴۱۷ :و ﺻﺒﺎح ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﻤﺰﻧﯽ )ﻫﻤـﺎن .(۳۶۰ :اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ
١
ﺗﻤﺎﻣﯽ از ﺛﻘﺎت زﯾﺪی ١ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 .١زﯾﺪﯾﻪ از ﭘﯿﺮوان "زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽh

" ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻀﺮت زﻫﺮا )س(

 -۳راوﯾﺎن ﻣﻮﺛﻘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺬﻫﺐ آﻧﺎن اﺧﺘﻼف ﺷﺪه اﺳﺖ :اﮔﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﺎنرا در ﻣﯿﺎن راوﯾﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﻤﺪ آورده ﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮ رواﯾـﺎت

آﻧﺎن ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ "ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ" ﮐﻪ از دﻋﻮت ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻣﺎم

۱۱۱

ﺣﺴﯿﻦ  ،hزﯾﺪی ﻣﺬﻫﺐ و ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻼﻣﻪ او را در ﻗﺴﻢ دوم راوﯾﺎن ذﮐـﺮ ﮐـﺮده و
ﺑﺮ وی ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۲۴۲ :

دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻼﻣﻪ ،رواﯾﺘﯽ از ﺷﯿﺦ و ﺑﺮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺗﻤﺎﯾﻞ راوی ﺑﻪ ﺣـﻖ ﺑـﻮدن

اﻣﺎم ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺮﭼﻪ در اﻣﺎﻣﯽ ﺑـﻮدن وی ﺻـﺮاﺣﺘﯽ ﻧـﺪارد ،در ﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ ﻋﺒـﺎرت
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﻪ ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮده اﺳـﺖ و ﮔﻮﯾـﺎ ﻋﻼﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻏﯿﺮاﻣـﺎﻣﯽ ﺑـﻮدن او

ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﻄﻊ ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺑﺮ رواﯾﺎت وی ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎرض اﻗﻮال رﺟﺎﻟﯿﺎن در ﻣﺬﻫﺐ "اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﺣﯿﺎن" ،ﻋﻼﻣـﻪ را ﺑـﻪ

ﺟﺎی دادن او در ﻗﺴﻢ دوم و ﺗﻮﻗﻒ در رواﯾﺎﺗﺶ وادار ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن .(۳۱۷ :ﻣـﻮارد

دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ راوی ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﯿﺦ ﯾـﺎ ﮐﺸـﯽ ﻏﯿﺮاﻣـﺎﻣﯽ ﺧﻮاﻧـﺪه ﺷـﺪه اﻣـﺎ

ﭼﻨﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻧﺰد ﻧﺠﺎﺷﯽ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﮐﺘﺎب

رﺟﺎﻟﯽ ﺧﻮد را "ﻓﻬﺮس ﻣﺼﻨﻔﯽ اﻟﺸﯿﻌﻪ" ﻧﺎم ﻧﻬـﺎده و در ﻣﻘﺪﻣـﮥ ﮐﺘـﺎب ﻫـﺪف ﺧـﻮد را از

ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎﺑﺶ ،ﮔﺮد آوری اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳـﺖ )ﻧﺠﺎﺷـﯽ .(۳ :۱۴۰۷ ،اﯾـﻦ

اﻣﺮ ﻧﺸﺎن ﮔﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯿـﺎن ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ ،اﻣـﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻢ ،زاﻫﺪ ،ﺷﺠﺎع ،ﺳﺨﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای اﻣﺎﻣﺖ ﻗﯿﺎم ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎم و واﺟﺐ اﻻﻃﺎﻋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﺧـﻮاه از
اوﻻد اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ از اوﻻد اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ) .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ (۲۵۰ – ۲۴۹ /۱ :زﯾﺪﯾﻪ دارای ﺳـﻪ
ﻓﺮﻗﮥ ﺟﺎرودﯾﻪ ،ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯿﻪ و ﺑﺘﺮ ﯾﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ۲۲ :۱۴۰۴ ،؛ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺎ(۲۲۵/۱ :
 .١ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﺗﺮﺟﻤﮥ "ﻏﯿﺎث ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ اﻟﺘﻤﯿﻤﯽ اﻷﺳﺪی" )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ" ،(۳۸۵ :۱۴۱۷ ،ﻋﺒـﺎد
ﺑﻦ ﺻﻬﯿﺐ" )ﻫﻤﺎن" ،(۳۸۰ :ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻘﻄﺎن" )ﻫﻤﺎن" ،(۴۱۷ :إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﺑﺸﺮ ،أﺑﻮ ﺣﺬﯾﻔﺔ اﻟﮑـﺎﻫﻠﯽ
اﻟﺨﺮاﺳﺎﻧﯽ" )ﻫﻤﺎن" ،(۳۱۸ :اﺻﺮم ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ اﻟﺒﺠﻠﯽ" )ﻫﻤﺎن" ،(۳۲۶ :ﻓﻀﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﯿﺎض" )ﻫﻤﺎن،(۳۸۷ :
"ﻣﻨﺪل ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺘﺮی" )ﻫﻤﺎن" ،(۴۱۰ :أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻓﻀﺎل ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
أﯾﻤﻦ" )ﻫﻤﺎن" ،(۳۲۱ :أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﯽ ﺑﺸﺮ اﻟﺴﺮاج" )ﻫﻤﺎن" ،(۳۲۰ :ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺳـﻤﺎﻋﺔ" )ﻫﻤـﺎن:
" ،(۳۳۰اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻤﺎﻋﺔ" )ﻫﻤﺎن" ،(۳۳۳ :اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ أﺑـﯽ ﺳـﻌﯿﺪ ﻫﺎﺷـﻢ ﺑـﻦ ﺣﯿـﺎن" )ﻫﻤـﺎن:
 (۳۳۵و. ...

h

h
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ﻧﺠﺎﺷﯽ او را ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮐﺮده و در ﻣﻮرد ﻣﺬﻫﺒﺶ ﺳﮑﻮت ﮐﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗـﻮان

ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮاردی ﻧﯿﺰ از ﻣﻮارد ﺗﻌﺎرض در ﻣﺬﻫﺐ راوی اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻋﻼﻣـﻪ
۱۱۲

ﺑﺮ ﭼﻨﯿﻨﻦ اﻓﺮادی ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ.

١

 .۲-۲واﮐﺎوی اﺣﻮال راوﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ
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ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻣﺪ ﻋﺪهای ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺑﺨـﺶ
ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال ،اﺻﺤﺎب اﺟﻤﺎع ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺎرهای دﯾﮕﺮ از اﻓﺮاد ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ
اﻓﺮاد را در ﻣﯿﺎن راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ از اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻋﻼﻣﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺟﺎیﮔﯿﺮی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻼک و ﻣﻌﯿﺎر ﺛﺎﺑﺖ در ﻧﺰد ﻋﻼﻣﻪ اﺳﺖ.
راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ ﻣﻄﻌﻮن ﺑﻮدن در ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ و در ﻣﯿﺎن راوﯾـﺎن ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد
ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ذﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد:
 -۱ﺑﺮﺧﯽ از اﺻﺤﺎب اﺟﻤﺎع :ﺗﻌﺪادی از اﺻـﺤﺎب اﺟﻤـﺎع ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ "ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ ﺑـﻦ ﺑﮑﯿـﺮ"
)ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ .(۱۹۵ :۱۴۱۷ ،و "اﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن" )ﻫﻤـﺎن .(۷۴ :از ﺟﻤﻠﻪ راوﯾﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﺎ
وﺟﻮد ﺿﻌﻒ ﻣﺬﻫﺐ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ "ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮة"
در اﺑﺘﺪا واﻗﻔﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ در آﻣﺪه )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ .(۱۹۹ :۱۴۱۷ ،و "ﺣﺴﻦ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻓﻀﺎل اﻟﺘﯿﻤﻠﯽ" ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ وی را ﺑﻪ ﺟـﺎی "ﺣﺴـﻦ ﺑـﻦ ﻣﺤﺒـﻮب" از اﺻـﺤﺎب
اﺟﻤﺎع ﺷﻤﺎرش ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﮐﺸﯽ .(۵۵۶ :۱۳۴۸ ،از ﻣﺬﻫﺐ ﻓﻄﺤﯽ ﺑﺎزﮔﺸـﺘﻪ اﺳـﺖ )ﻋﻼﻣـﻪ
ﺣﻠﯽ .(۹۸ :۱۴۱۷ ،و ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ در ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال ﻗـﺮار دارﻧـﺪ) .وﺟـﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه و اﺑﻦ ﻓﻀﺎل را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬﻫﺒﺸﺎن در ﺳﻮﻣﯿﻦ
ﮔﺮوه راوﯾﺎن ﻏﯿﺮ اﻣﺎﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ آﻧﺎنﮐﻪ دو دورۀ ﺳـﻼﻣﺖ و ﻓﺴـﺎد داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ،ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(.
 -۲ﻣﺘﺼﻔﺎن ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ :راوﯾﺎﻧﯽ ﻫﻢﭼﻮن "ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ ﺣﮑﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﯾﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺎر اﻟـﺪﻫﻨﯽ"
)ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ" .(۲۷۴ :۱۴۱۷ ،ﻣﺼﺪق ﺑﻦ ﺻﺪﻗﺔ" )ﻫﻤﺎن" .(۲۸۲ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ اﻟﻮﻟﯿـﺪ اﻟﺨـﺰاز"
)ﻫﻤﺎن .(۲۵۳ :ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﻓﻄﺤﯽ ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎ ﻋﺎدل ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ ﺑـﺮ ﻋﻼﻣـﻪ ،ﺑـﻪ
 .١ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ "أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺷﻌﯿﺐ ﺑﻦ ﻣﯿﺜﻢ اﻟﺘﻤﺎر" )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ" ،(۳۱۹ :۱۴۱۷ ،إﺳﺤﺎق ﺑﻦ
ﺟﺮ ﯾﺮ" )ﻫﻤﺎن" ،(۳۱۸ :ﺣﻨﺎن ﺑﻦ ﺳﺪﯾﺮ اﻟﺼـﯿﺮﻓﯽ" )ﻫﻤـﺎن" ،(۳۴۲ :داود ﺑـﻦ اﻟﺤﺴـﯿﻦ اﻷﺳـﺪی" )ﻫﻤـﺎن:
" ،(۳۴۵ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺰرج" )ﻫﻤﺎن.(۴۰۸ :

ﺟﻬﺖ ﻗﺮار دادن اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﻣﯿﺎن راوﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ،اﻧﺘﻘﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ) .ﺷﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ،
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ﺑﯽﺗﺎ .(۱۰۶۵ :اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺟﻬـﺖ ﺟـﺎیﮔﯿـﺮی آﻧـﺎن در ﻗﺴـﻢ ﻧﺨﺴـﺖ ﺧﻼﺻـﺔ
اﻻﻗﻮال آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﯽ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻦ را ﺑﺎ واژۀ "ﻋﺪول" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﮐﺸـﯽ،
 .(۵۶۳ :۱۳۴۸اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد واژۀ ﻋﺪل در ﻣـﻮرد اﯾـﻦ
راوﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪل ﻋﺎم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎدل ﺑﻮدن ﻓﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮدﺷﺎن اﺳﺖ؛ ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻋﺪل ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎص آن و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯽ اﺳـﺖ و ﮔـﺎه در
ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم آن و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮد راوی اﺳﺖ )ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ.(۴۱۳/۱ :۱۴۲۸ ،
 -۳ﻣﺘﻬﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﺬﻫﺐ :ﮔﺮوﻫﯽ از راوﯾﺎن ﺣـﺪﯾﺚ ،ﮔﺮﭼـﻪ ﻣـﺘﻬﻢ ﺑـﻪ ﻓﺴـﺎد ﻣـﺬﻫﺐ
ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻼﻣﻪ اﯾﻦ اﺗﻬﺎم را در ﻣﻮرد آﻧﺎن ﻧﻤﯽﭘـﺬﯾﺮد؛ ﺑـﻪ اﻣـﺎﻣﯽ ﺑـﻮدن آﻧـﺎن ﯾﻘـﯿﻦ و
ﺗﻤﺎﯾﻞ دارد .اﯾﻦ ﮔﺮوه از راوﯾﺎن ﻧﯿﺰ در ﻗﺴـﻢ ﻧﺨﺴـﺖ راوﯾـﺎن ﺧﻼﺻـﺔ اﻻﻗـﻮال ﺟـﺎی
دارﻧﺪ .دﻗﺖ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺑﺮﺧﯽ از راوﯾﺎن ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﺑـﻪ وﺿـﻮح ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﻣـﯽ
ﺳﺎزد ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺮدﯾﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﯾـﺎ ﯾﻘـﯿﻦ در ﻏﯿـﺮ اﻣـﺎﻣﯽ ﺑـﻮدن راوی در
ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ روات ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻧﺠﺎﺷﯽ "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺎر ﺑﻦ ﺣﯿﺎن اﻟﺘﻐﻠﺒﯽ" را ﺑﺎ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﻫﻢﭼﻮن "ﺛﻘﺔ ﻋﯿﻦ"
ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻧﺠﺎﺷﯽ .(۳۶۱ :۱۴۰۷ ،ﻋﻼﻣـﻪ ﭘـﺲ از ﺑﯿـﺎن ﮐـﻼم ﻧﺠﺎﺷـﯽ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ:
»اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او واﻗﻔﯽ اﺳﺖ .ﻣﻦ در رواﯾﺎت وی ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻫﺴﺘﻢ« )ﻋﻼﻣﻪ
ﺣﻠﯽ .(۱۲۳ :۱۴۱۷ ،اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ،ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ واﻗﻔﯽ ﺑﻮدن "ﺗﻐﻠﺒﯽ"
را ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮده اﻣﺎ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﻼﻣﻪ ،رواﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺻﺪوق در ﮐﺘﺎب "ﻋﯿﻮن اﺧﺒـﺎر
اﻟﺮﺿﺎ " hﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫـﯽ از واﻗﻔﯿـﻪ ﺑـﺮ اﻣـﺎم رﺿـﺎ hوارد ﺷـﺪﻧﺪ .دراﯾـﻦ
رواﯾﺖ ﺗﻐﻠﺒﯽ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ اﻓﺮاد اﺳﺖ )ﺻـﺪوق .(۲۳۰/۱ :۱۴۰۴ ،اﻣـﺎ رواﯾـﺖ ﻣـﺬﮐﻮر ﺑـﻪ
ﺑﻮدن ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن آن ،ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺴﻨﺪ اﺳـﺖ )ﺧـﻮﯾﯽ .(۷۲/۱۵ :۱۴۱۰ ،و از
ﺟﻬﺖ ﻣﺠﻬﻮل ِ
ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ واﻗﻔﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ راوی را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و او را در ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ راوﯾـﺎن
ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺮی دﯾﮕـﺮ ﻫـﻢ ﻣـﯽﺗـﻮان ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺼـﻮر ﻧﻤـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣـﻮرد از
ﺗﻌﺎرﺿﺎت آرای ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺬﻫﺐ راوی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻋـﺪم ﺑﯿـﺎن ﻣـﺬﻫﺐ
راوی ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻧﺸﺎﻧﮥ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن راوی اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧـﺎم رﺟـﺎل
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،وی ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﻪ ﻣﺆﻟﻔﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕـﺮ

۱۱۳

۱۱۴
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رواﯾﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از واﻗﻔﯽ ﺑﻮدن ﺗﻐﻠﺒﯽ دارد ،ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺴﻨﺪ اﺳـﺖ و در ﻣـﻮارد ﺗﻌـﺎرض
رأی ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮان ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻧﺠﺎﺷﯽ را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ )ژﯾﺎن.(۱۱۷ :۱۳۹۲ ،
در ﺷﺮح ﺣﺎل "ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺪاﯾﻨﯽ" آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ او ﺛﻘـﻪ
اﺳﺖ و ﮐﺸﯽ از "ﻧﺼﺮ ﺑﻦ اﻟﺼﺒﺎح" ﻧﻘـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ او ﻓﻄﺤـﯽ اﺳـﺖ و ﺑـﺮ ﻗـﻮل ﻧﺼـﺮ
اﻋﺘﻤﺎدی ﻧﯿﺴﺖ« )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠـﯽ .(۲۱۳ :۱۴۱۷ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺎ آوردن ﻋﺒﺎرت اﺧﯿﺮ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﯽرﺳـﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﻓﻄﺤﯽ ﺑﻮدن "ﻋﻤﺮو" را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ در ﺷﺮح ﺣﺎل "ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻗﯿﺲ" دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻼﻣﻪ در ﺷﺮح
ﺣﺎل وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻋﻠﻤﺎ در ﻣﻮرد او اﺧﺘﻼف ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ وی را ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮐـﺮده
و ﻧﺠﺎﺷﯽ او را از اﺻﺤﺎب ﺧﺎص اﻣـﺎم ﺻـﺎدق hو اﻣـﺎم ﮐـﺎﻇﻢ hو وﮐﯿـﻞ از ﺟﺎﻧـﺐ
اﯾﺸﺎن داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .او اﺑﺘ ﺪا اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻣﺎﻣـﺖ "ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ" داﺷـﺖ و ﺳـﭙﺲ از اﯾـﻦ ﻋﻘﯿـﺪه
ﺑﺮﮔﺸﺖ .ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﻓﻄﺤﯽ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن .(۲۹۷ :ﻋﻼﻣﻪ در ﻣﻘـﺎم ﻗﻀـﺎوت
ﻣﯿﺎن آرای ﻣﺘﻌﺎرض در ﻣﻮرد اﯾـﻦ راوی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ» :ﮐﺸـﯽ رواﯾـﺎﺗﯽ را ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده ﮐـﻪ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ ﻋﻘﯿﺪۀ وی دارد و آنﭼﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﭘﺴـﻨﺪﯾﺪه اﺳـﺖ ،ﻗﺒـﻮل رواﯾـﺎﺗﺶ
اﺳﺖ« )ﻫﻤﺎن( .از ﻋﺒﺎرات ﻋﻼﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ او اﻣـﺎﻣﯽ ﺑـﻮدن "ﯾـﻮﻧﺲ ﺑـﻦ
ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻗﯿﺲ" را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رواﯾﺖ ﮐﺸﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ.
ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﺗﺮﺟﻤﮥ "ﻇﻔﺮ ﺑﻦ ﺣﻤﺪون"ﺑﺎ ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻣـﻦ أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ« او را اﻣـﺎﻣﯽ
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﺠﺎﺷﯽ .(۲۰۹ :۱۴۰۷ ،اﻣـﺎ اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :در ﻣـﺬﻫﺐ او ﺿـﻌﻒ
وﺟﻮد دارد« )اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،ﺑﯽ ﺗﺎ .(۷۲ :از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ آرای ﻧﺠﺎﺷﯽ را ﺑﺮ ﺳـﺎﯾﺮ رﺟﺎﻟﯿـﺎن
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ )ژﯾـﺎن .(۱۱۷ :۱۳۹۲ ،وی را در ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ راوﯾﺎن ﺟﺎی داده اﺳﺖ )ﻋﻼﻣـﻪ
ﺣﻠﯽ.(۱۷۳ :۱۴۱۷ ،

ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ "داود ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ" ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻏﻠﻮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ
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 .١ﻏﻠﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از ﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪن اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻓﺮادی ﻏﺎﻟﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در ﺷـﺄن اﻫـﻞ ﺑﯿـﺖ زﯾـﺎده روی
ﺑـﻪ اﮐﻔـﺎر آﻧـﺎن و ﺧﺮوﺟﺸـﺎن از اﺳـﻼم ﺣﮑـﻢ ﮐﺮدهاﻧـﺪ.
ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﻮﻫﯿﺖ آﻧـﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ اﺋﻤـﻪ
)ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ (۱۱۶/۲ :۱۴۲۸ ،ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﺪﻋﺖ ﻏـﻼت ،در ﭼﻬـﺎر ﭼﯿـﺰ اﺳـﺖ :ﺗﺸـﺒﯿﻪ ،ﺑـﺪا ،رﺟﻌـﺖ و
ﺗﻨﺎﺳﺦ) .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ (۱۷۳/۱ :در ﮐﺘﺐ رﺟﺎﻟﯽ اﻟﻔﺎﻇﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ "ﮐﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﯿﺎرة " و "ﻣﻦ أﻫﻞ اﻻرﺗﻔﺎع" ﻧﺸـﺎﻧﮥ
ﻏﺎﻟﯽ ﺑﻮدن راوﯾﺎن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﻮرد ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻦ اﯾﻦ واژﮔﺎن در ﺗﺮﺟﻤـﮥ راوﯾـﺎن ﺑـﻪ ﺟﻬـﺖ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻋﻠﻤـﺎ در
ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﻋﺘﻘﺎدات ﻏﺎﻟﯽ ﻣﺂﺑﺎﻧﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﻧﻤﻮد) .ﮐﺠﻮری ﺷﯿﺮازی(۱۲۴ – ۱۱۸ :۱۳۸۲ ،
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ﻗﻮل ﻗﻮی رواﯾﺎت وی را ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در واﻗﻊ ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻏﺎﻟﯽ
ﺑﻮدن "داود" اﻋﻼم ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و دﻟﯿـﻞ اﯾـﻦ اﻣـﺮ را رواﯾـﺖ ﺷـﯿﺦ ﺻـﺪوق و ﮐﺸـﯽ از اﻣـﺎم
ﺻﺎدق hﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺸﺎن اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ "داود ﺑـﻦ ﮐﺜﯿـﺮ اﻟﺮﻗـﯽ" را ﺑـﻪ
ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﻘﺪاد از اﺻﺤﺎب ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺪاﻧﻨﺪ )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ.(۱۴۱-۱۴۰ :۱۴۱۷ ،
ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن "ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ أﺑﯽ ز ﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﻧﺼﺮ اﻷﻧﺒﺎری" ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ
اﺳﺖ؛ ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل وی آورده اﺳﺖ» :در ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻪ ،و ﻋﺎﻟﻢ ﺑـﺪان اﺳـﺖ ،او
در اﺑﺘﺪا واﻗﻔﯽ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺳﭙﺲ رﺟﻮع ﮐﺮده اﺳـﺖ« )ﻧﺠﺎﺷـﯽ .(۲۳۱-۲۳۳ :۱۴۰۷ ،اﻣـﺎ ﺷـﯿﺦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه او از ﻧﺎووﺳﯿﻪ ١اﺳﺖ« )ﻃﻮﺳﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ .(۲۹۷ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آنﮐـﻪ ﺷـﯿﺦ
ﻧﺎووﺳﯽ ﺑﻮدن اﯾﻦ راوی را ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت "ﻗﯿﻞ" ﻣﻄﺮح ﮐﺮده و ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ او از
واﻗﻔﯿﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺘﻪ اﺳـﺖ و ﻣـﻼک ﻋﻼﻣـﻪ در ﻣـﻮرد راوﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دارای دو دورۀ اﻋﺘﻘـﺎدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﺎل اﺧﯿﺮ راوی اﺳﺖ ،اﯾﻦ راوی در ﻣﯿﺎن راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻋﻼﻣﻪ

۱۱۵

ﺣﻠﯽ.(۱۹۵-۱۹۴ :۱۴۱۷ ،

 .١از ﭘﯿﺮوان ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﺎووس ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﺻﺎدقh
ﻣﻬﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ(۶۷/۲ :۱۴۲۸ ،

ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن زﻧﺪه و ﻗـﺎﺋﻢ

اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻣﺬﻫﺐ راوﯾﺎن در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻼﺻﮥ اﻻﻗﻮال

 -۴ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای اوﺻﺎﻓﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از وﺛﺎﻗﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺮﺧﯽ راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣـﺎﻣﯽ ﻣﻮﺛـﻖ
در ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ راوﯾﺎن ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال ﺟﺎی دارﻧﺪ ﮐـﻪ در ﺗﻘﺴـﯿﻤﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺟـﺎی
ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ راوﯾﺎﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺑﻪ وﺛﺎﻗﺖ دارای وﺻﻒﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ
ﻣﻮﺟﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺳـﻪ ﺗـﻦ از روات ﺑـﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد:
ﻋﻼﻣﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎل "ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻓﻀﺎل" ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :او ﻓﻘﯿﻪ اﺻﺤﺎب
ﻣﺎ ﺑﻮد ،وﺟﻪ ﺛﻘﻪ ،ﻋﺎرف ﺑﻪ ﺣﺪﯾﺚ ﮐﻪ ﺳﺨﻨﺶ در رواﯾﺎت ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻧﺠﺎﺷـﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻟﻐﺰﺷﯽ از وی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮑﺮدم .ﻋﻼﻣﻪ در اﻧﺘﻬﺎ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﻣـﻦ ﺑـﺮ رواﯾـﺎت وی
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ او "ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ" ﺑﺎﺷﺪ )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ .(۱۷۷ :۱۴۱۷ ،ﺷﯿﺦ در ﺗﺮﺟﻤﮥ
وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :او ﻓﻄﺤﯽ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﺳﺖ ،ﺛﻘﻪ و ﮐـﻮﻓﯽ ،ﮐﺜﯿـﺮ اﻟﻌﻠـﻢ و واﺳـﻊ اﻻﺧﺒـﺎر،
دارای ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ ﻧﯿﮑﻮ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺛﻨﯽ ﻋﺸـﺮی اﺳـﺖ« )ﻃﻮﺳـﯽ،
ﺑﯽﺗـﺎ .(۲۷۲ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ او را ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺎﻧﺪ ﺧﻮاﻧﺪه و ﺗﻮﺟﻪ در ﮐﻼم ﻧﺠﺎﺷﯽ
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ﮐﻪ "ﻟﻐﺰﺷﯽ در او ﻧﺪﯾﺪم" ،ﺟﻬﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻼﻣﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آنﮐـﻪ ﻣﺤﺘﻤـﻞ
اﺳﺖ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ رواﯾﺖ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی hﮐـﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ» :ﺧـﺬوا ﺑﻤـﺎ رووا و
ذروا ﻣﺎ رأوا« )ﻃﻮﺳﯽ .(۳۹۰-۳۸۹ :۱۴۱۱ ،ﺑﻪ اﯾﻦ راوی اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣــﻮرد دﯾﮕــﺮ در ﺗﺮﺟﻤــﻪ "ﺣﻤﯿــﺪ ﺑــﻦ زﯾــﺎد" دﯾــﺪه ﻣﯽﺷــﻮد .ﻋﻼﻣــﻪ در ﺗﻮﺻــﯿﻒ وی
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﺷﺮح ﺣﺎل او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺛﻘﺔ ،ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻠﯿﻞ ،واﺳﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﮐﺜﯿﺮ
اﻟﺘﺼﺎﻧﯿﻒ« و ﻧﺠﺎﺷﯽ درﺑﺎرۀ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺎن ﺛﻘﺔ واﻗﻔﺎ وﺟﻬﺎ ﻓـﯿﻬﻢ« و در ﻧـﺰد ﻣـﻦ
ﻗﺒﻮل رواﯾﺎت وی ﭘﺴﻨﺪﯾﺪهﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎرض ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ« )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ:۱۴۱۷ ،
 .(۱۲۹ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ راوی را در ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ راوﯾﺎن ،ﺧﻼف اﺻـﻮل ﻋﻼﻣـﻪ
ً
داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ،ﺑﯽ ﺗـﺎ .(۹۵۸ :اﻣﺎ اوﻻ ﻋﻼﻣﻪ رواﯾﺎت "ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ زﯾﺎد" ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠـﻖ
ً
ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺬﯾﺮش آنرا ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻌﺎرض ﻣﺸﺮوط ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ .ﺛﺎﻧﯿـﺎ ﻟﻔـﻆ "ﺟﻠﯿـﻞ" در
ﺷﺮح ﺣﺎل ﻫﯿﭻﯾﮏ از راوﯾﺎن ﻗﺴﻢ دوم ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﮕﺮ "اﺑـﻦ ﻋﻘـﺪه" )ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ،
 .(۳۲۱ :۱۴۱۷ﮐﻪ زﯾﺪی ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻮده و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه
اﺳﺖ ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﻣﻮرد او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ او را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﻞ ﻓﺮاوان از اﻣﺎﻣﯿـﺎن
در ﻣﯿﺎن اﺻﺤﺎب ﺧـﻮد ﻗـﺮاردادهاﯾﻢ )ﻧﺠﺎﺷـﯽ .(۹۴ :۱۴۰۷ ،اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
راوﯾﺎن ﻏﯿﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﺛﻘﻪای ﮐﻪ ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در ﻧﺰد ﻋﻼﻣﻪ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻋﻼﻣﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎل "ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ﺑـﻦ رﺑـﺎح" از ﻗـﻮل
ﻧﺠﺎﺷﯽ او را واﻗﻔﯽ ،ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺮواﯾﺔ ،ﺛﺒﺖ ،ﻣﻌﺘﻤﺪ در رواﯾﺎﺗﺶ ﻣﯽداﻧﺪ )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠـﯽ:۱۴۱۷ ،
 .(۱۸۶ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ اوﺻﺎﻓﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺛﺒﺖ ،ﻣﻌﺘﻤﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﯿﻞ ،از ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻪ راوی اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ واژﮔﺎن "ﺛﺒﺖ" و "ﻣﻌﺘﻤﺪ" در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻫﯿﭻﯾﮏ از راوﯾﺎن ﮔﺮوه دوم
ﮐﺘﺎب ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪﮐﺎر ﻧﺮﻓﺘﻪ ﮔﺮﭼـﻪ اﯾـﻦ
وﺻﻒ در ﻣﻮرد ﮐﺘﺐ ﺗﻌﺪادی از رواﯾﺎن اﯾﻦ ﻗﺴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﯾـﺎت
١
و ﻧﻪ ﺧﻮدﺷﺎن(؛ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ "ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ز ﯾﺪ ،أﺑﻮ اﻟﺨﺰرج اﻟﻨﻬﺪی اﻟﺸﺎﻣﯽ" ﻋﺎﻣﯽ )ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ،
" .(۳۶۱ :۱۴۱۷ﻋﻤــﺎر ﺑــﻦ ﻣﻮﺳــﯽ اﻟﺴــﺎﺑﺎﻃﯽ" ﻓﻄﺤــﯽ )ﻫﻤــﺎن" .(۳۸۱ :إﺳــﺤﺎق ﺑــﻦ ﻋﻤــﺎر
 .١ﻋﺎﻣﯽ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ،ﻋﺎﻣﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ اﻣﺎﻣـﺖ اﺑـﻮﺑﮑـﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ و اﻣﺎﻣـﺖ )ﺧﻼﻓـﺖ( ﭘـﺲ از
ﺑﻪ ﻧﺺ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ) .ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ (۳۴۹-۳۲۳ :۱۴۰۴ ،و ﻋﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی اﮐﺜﺮﯾـﺖ ،ﺑـﻪ اﻫـﻞ ﺗﺴـﻨﻦ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ
اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﺻﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺟﺪﯾﺪی ﻧﮋاد.(۱۰۱ – ۱۰۰ :۱۴۲۴ ،

j

اﻟﺼﯿﺮﻓﯽ" ﻓﻄﺤﯽ )ﻫﻤﺎن" .(۳۱۷ :ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﻏﯿﺎث اﻟﻘﺎﺿﯽ" ﻋﺎﻣﯽ )ﻫﻤﺎن" .(۳۴۰ :ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ
ز ﯾﺪ اﻟﻨﻬﺪی اﻟﺸﺎﻣﯽ"ﻋﺎﻣﯽ )ﻫﻤﺎن.(۳۶۱ :

ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺤﺚ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢﺗﺮ از ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻋﻼﻣـﻪ را ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﻌﯿـﺎر ﺛﺎﺑـﺖ در

۱۱۷

ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ راوﯾﺎن ،ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ دو راوی ﮐـﻪ
ﻋﻠﯽ اﻟﻈﺎﻫﺮ دارای ﺷﺮح ﺣﺎل ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن در ﮔﺮوه ﻧﺨﺴﺖ و دﯾﮕﺮی

در ﮔﺮوه دوم راوﯾﺎن ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد؛ در ﺗﺮﺟﻤﮥ "ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠـﯽ

ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ رﺑﺎح" آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﮐـﺎن ﺛﻘـﺔ ﻓـﯽ اﻟﺤـﺪﯾﺚ ،واﻗﻔـﺎ ﻓـﯽ اﻟﻤـﺬﻫﺐ،

ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺮواﯾﺔ ،ﺛﺒﺘﺎ ﻣﻌﺘﻤﺪا ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﯾﺮوﯾﻪ« .و اﯾـﻦ راوی در ﮔـﺮوه اول ﺧﻼﺻـﺔ اﻻﻗـﻮال
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ .(۱۸۶ :۱۴۱۷ ،اﻣﺎ ﺑﺮادر او ﯾﻌﻨﯽ" اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ رﺑﺎح" ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎ "ﺛﻘﺔ ﻓﯽ اﻟﺤﺪﯾﺚ و واﻗﻔﯽ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه و در ﮔـﺮوه

دوم آورده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻼﻣﻪ در ﺗﺮﺟﻤﮥ راوی اﺧﯿﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﺮ رواﯾـﺎﺗﯽ ﻣﺘﻔـﺮد ﮐـﻪ او

ﻧﻘﻞ ﮐﻨﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ )ﻫﻤﺎن .(۳۲۱ :در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﻗـﺮار

ﺗﻤﺎﻣﯽ رواﯾﺎت او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻧﺠﺎﺷـﯽ .(۲۵۹ :۱۴۰۷ ،ﻋﻼﻣﻪ اﯾـﻦ اﻋﺘﻤـﺎد ﻧﺠﺎﺷـﯽ را

وﺻﻔﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﺬﻫﺐ راوی اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ آنﭼﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ آن ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪ راوﯾـﺎﻧﯽ از ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯿـﺎن در

ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ راوﯾﺎن "ﺧﻼﺻﺔ" ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﻮﺻﯿﻒ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺛﯿﻘﺸﺎن اﮐﺘﻔـﺎ

ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﮑﻪ دارای وﺻﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ "ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن" آﻧﺎنرا ﺟﺒﺮان ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ،از

اﺻﺤﺎب اﺟﻤﺎع ﺑﻮدن ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ آﻧﺎن و ﯾﺎ آنﮐﻪ در ﻣﺬﻫﺐ آﻧـﺎن اﺧـﺘﻼف ﻧﻈـﺮ
وﺟﻮد دارد و ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮدن آﻧﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .۳-۲واﮐﺎوی اﺣﻮال راوﯾﺎن دارای دو دوره ﺳﻼﻣﺖ و ﻓﺴﺎد ﻣﺬﻫﺐ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد ﮐﻪ در واﻗﻊ در زﻣﺎن ﺣﯿﺎﺗﺸﺎن دارای دو دورۀ اﻋﺘﻘـﺎدی ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،ﺑـﻪ دو
دﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ اﻓﺮاد ﻓﺎﺳـﺪاﻟﻤـﺬﻫﺐ ﮐـﻪ ﻣﺴﺘﺒﺼـﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿـﻪ
درآﻣﺪهاﻧﺪ و اﻓﺮادی ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻖ ﺑﻮده و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ.

اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻣﺬﻫﺐ راوﯾﺎن در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻼﺻﮥ اﻻﻗﻮال

ﮔﺮﻓﺘﻦ "ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ" در ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ راوﯾﺎن آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷـﯽ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ
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 -۱اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮده ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺣﻖ در آﻣﺪﻧﺪ ،در "ﺧﻼﺻﺔاﻻﻗﻮال" از ﺟﻤﻠﻪ
راوﯾﺎن ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮان از "ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺳﺒﺎط ﺑﻦ ﺳـﺎﻟﻢ
ﺑﯿﺎع اﻟﺰﻃﯽ" ﯾﺎد ﮐﺮد .وی از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻄﺤﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ درآﻣﺪ؛ ﮐﺸـﯽ
وی را ﻓﻄﺤﯽ ١داﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ )ﮐﺸـﯽ .(۵۶۲/۱ :۱۳۴۸ ،اﻣـﺎ ﻧﺠﺎﺷـﯽ از ﺑﺎزﮔﺸـﺖ وی ﺑـﻪ
ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ )ﻧﺠﺎﺷﯽ .(۲۵۲ :۱۴۰۷ ،ﻋﻼﻣﻪ در ﻣﻘﺎم ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد اﯾـﻦ
راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ اﯾﻦ راوی ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﺑـﻪ رواﯾـﺎت او
٢
اﻋﺘﻤﺎد دارم )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ.(۱۸۶-۱۸۵ :۱۴۱۷ ،
در ﺗﺮﺟﻤﮥ " ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر" در رﺟﺎل ﮐﺸﯽ از ﻗﻮل ﺧﻮد او ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ hﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ وﻓﺎت اﻣﺎم hاﯾﻤﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻢ و ﻣﻘـﺮ ﺑـﻪ
اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ hﻧﺒﻮدم اﻣﺎ ﺑﻨﺎ را ﺑﺮ آن ﮔﺬاﺷﺘﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿـﺎ hرا ﻣﻼﻗـﺎت
ﮐﺮدم ،از اﯾﺸﺎن ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﺑﭙﺮﺳﻢ و در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ ﭘﺎﺳـﺦ اﯾﺸـﺎن ،او را ﺗﺼـﺪﯾﻖ ﮐـﻨﻢ.
وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ hﻣﺘﻮﺟﮥ ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ hو اﻣﺎﻣـﺖ اﻣـﺎم
رﺿﺎ hﺷﺪم .ﮐﺸﯽ ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﻦ رواﯾﺖ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ رﺟﻮع او از
ﻣﺬﻫﺐ واﻗﻔﯿـﻪ دارد )ﮐﺸـﯽ .(۴۵۰ :۱۳۴۸ ،ﻋﻼﻣـﻪ در ﺷـﺮح ﺣـﺎل اﯾـﻦ راوی آورده اﺳـﺖ:
»ﺷﯿﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او ﺛﻘﻪ اﺳﺖ و ﮐﺸﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :او از ﻣـﺬﻫﺐ واﻗﻔﯿـﻪ ﺑـﻪ اﻣﺎﻣﯿـﻪ رﺟـﻮع
ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﻦ ﺑﻪ او اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺳﻨﺪ ﮐﻼم ﮐﺸﯽ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﻬﺎدت ﺷﯿﺦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد« )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ .(۱۱۴ :۱۴۱۷ ،ﺗﻔﺮﺷـﯽ در ﻣﻘـﺎم اﻧﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ ﻋﻼﻣـﻪ
ﺣﻠﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻧﻘﻞ ﮐﺸﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ "ﺣﺴﯿﻦ ﺑـﻦ ﺑﺸـﺎر" دﻻﻟـﺖ دارد؛ ﭼـﺮا ﮐـﻪ

h

 .١ﻓﻄﺤﯿﻪ ﻓﺮﻗﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن "ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑـﻦ ﺟﻌﻔـﺮ اﻻﻓﻄـﺢ" ﻣﻌﺘﻘـﺪ
ﺷﺪﻧﺪ) .ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ (۳۲۳/۲ :۱۴۲۸ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ را از آن ﺟﻬﺖ اﻓﻄﺢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه او "أﻓﻄﺢ اﻟـﺮأس"
)دارای ﺳﺮی ﭘﻬﻦ( ﯾﺎ "أﻓﻄﺢ اﻟﺮﺟﻠﯿﻦ" )دارای ﭘﺎﻫﺎی ﭼﻬﻦ( ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ(۷۸ :۱۴۰۴ ،
 .٢ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﺗﺮﺟﻤﮥ "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺎش" )ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ (۲۴۶ :۱۴۱۷ ،و"
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ داود ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻔﺰاری" )ﻫﻤﺎن" ،(۶۷ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﺒﺔ " )ﻫﻤﺎن" ،(۲۴۳ :ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻓﺴﺎﻧﺠﺲ" )ﻫﻤﺎن" ،(۱۸۸ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﺘﺒـﺎن" )ﻫﻤـﺎن،(۲۷۰ :
"ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻤﻠﻚ اﻷﺻﺒﻬﺎﻧﯽ" )ﻫﻤﺎن" ،(۲۶۶ :ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻧﯽ" )ﻫﻤﺎن" ،(۱۳۲ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن" )ﻫﻤﺎن" ،(۱۴۷ :ﻋﺒـﺪ اﻟﻠـﻪ ﺑـﻦ اﻟﻨﺠﺎﺷـﯽ" )ﻫﻤـﺎن" ،(۱۹۸-۱۹۷ :أﺑـﻮ ﺑﺠﯿـﺮ"
)ﻫﻤﺎن" ،(۱۹۸-۱۹۷ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻤﻐﯿﺮة " )ﻫﻤﺎن (۲۱۸ :و "ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر" )ﻫﻤﺎن.(۱۱۴ :

ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ اﯾﻦ رواﯾﺖ را زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻔﯽ ﺑﻮده ﻧﻘﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ ،ﯾـﺎ ﭘـﺲ از آن )ﺗﻔﺮﺷـﯽ،
١

h

h

 .١واﻗﻔﯿﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﺗﻮﻗـﻒ ﻧﻤـﻮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧـﺪ ﮐـﻪ اﻣـﺎم ﮐـﺎﻇﻢ زﻧـﺪه
ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺣﻀـﺮت
ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ( (۶۷/۲ :۱۴۲۸ ،ﮔﺎﻫﯽ اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﺮ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺎﯾﺮ اﺋﻤـﻪ
ﻋﻠﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ،اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد) .ﻫﻤﺎن(۳۲۰/۲ :
 .٢ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ را ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ در ﺗﺮﺟﻤﮥ"ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺷﻠﻤﻐﺎﻧﯽ" )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ" ،(۳۹۹ :۱۴۱۷ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺻـﺎﻟﺢ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺰداد" )ﻫﻤﺎن" ،(۳۶۹ :اﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻘﻼص" )ﻫﻤـﺎن" ،(۳۹۲ :ﻃـﺎﻫﺮ ﺑـﻦ ﺣـﺎﺗﻢ"
)ﻫﻤﺎن" ،(۳۶۱ :ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ" )ﻫﻤﺎن.(۳۶۹ :

h
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اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻣﺬﻫﺐ راوﯾﺎن در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻼﺻﮥ اﻻﻗﻮال

 .(۸۲-۸۱/۲ :۱۴۱۸در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ از رواﯾﺖ ﮐﺸﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮدهاﺳﺖ
ً
ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﺑﺸﺎر اﺳﺎﺳﺎ واﻗﻔﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .او ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳـﯿﺪن اﻣـﺎم ﻣﻮﺳـﯽ
ﮐﺎﻇﻢ hﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ .hﺧﻮﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺻـﻞ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ واﻗﻔﯿﻪ در ﻣﻮرد او ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ رﺟﻮع او ﻧﯿـﺎز ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ داﺷـﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﻮﯾﯽ.(۲۰۳/۵ :۱۴۱۰ ،
ً
اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺮﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای رواﯾﺎت ﮐﺎﻣﻼ ﮔﻮﯾﺎ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
رواﯾﺖ ﺑﻌﺪ از اﻋﺘﻘﺎد راوی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ hﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳـﺖ و ﺟـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای
ﺧﺪﺷﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﺖ رواﯾﺖ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ راوی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ را ﻗﺒﻞ از ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ
ﺗﺸﯿﻊ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده و ﯾﺎ ﻗﺒﻞ از آن ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ً
اﻣﺎ اﺷﮑﺎل آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ؛ اوﻻ اﻧﺘﻘﺎد اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺮداﺷـﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﮐﺸـﯽ از رواﯾـﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و در واﻗﻊ اﻧﺘﻘﺎد او ﺑﻪ ﮐﺸﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﻋﻼﻣﻪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﺸﯽ ﺧـﻮد در اﻧﺘﻬـﺎی
ً
رواﯾﺖ ﺑﻪ رﺟﻮع راوی از ﻣﺬﻫﺐ وﻗﻒ ﺣﮑﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺧﻮد راوی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐـﻪ
در ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ و اﻣﺎﻣــﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ iﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺘــﻢ و ﻇﺎﻫــﺮ ﮐﻼم او ﺗﻮﻗــﻒ
 ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺪک -ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ hاﺳﺖ .ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺑـﻪ ﺑﺮداﺷـﺖ وﺷﯿﻮۀ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻼﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎدی وارد ﻧﯿﺴﺖ.
 -۲در ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال اﻓﺮادی ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿـﻪ ﺑـﻮده اﻣـﺎ ﭘـﺲ از ﻣـﺪﺗﯽ
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪهاﻧﺪ ،در ﻗﺴـﻢ دوم راوﯾـﺎن و در ﻣﯿـﺎن راوﯾـﺎن ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد ،ﺟـﺎی
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎن "ﺷﺒﺖ ﺑﻦ رﺑﻌﯽ" اﺳﺖﮐﻪ ﺑﻪ ﻣـﺬﻫﺐ ﺧـﻮارج در آﻣـﺪ )ﻋﻼﻣـﻪ
ﺣﻠـﯽ ٢.(۳۵۸ :۱۴۱۷ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی ﺣﺘﯽ در ﺣﺎل ﺳﻼﻣﺘﺸﺎن ﻧﯿﺰ اﻋﺘﻤﺎد
ً
ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ اوﻻ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد را در ﻣﯿﺎن راوﯾـﺎن ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد آورده و

۱۱۹

۱۲۰

آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ /ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  / 1397ﺷﻤﺎرة ٤

ً
رواﯾﺎت در ﺣﺎل ﺳﻼﻣﺘﺸﺎن را اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎ در ذﯾﻞ ﺷﺮح ﺣﺎل "اﺑﻮاﻟﺨﻄﺎب
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻘﻼص" ﺳﺨﻦ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی را ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ ﺣﺘﯽ رواﯾـﺎﺗﯽ
را ﮐﻪ اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ اﻟﺨﻄﺎب ﻓﯽ أﯾﺎم اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻪ« .ﺗﺮک ﻣـﯽﻧﻤـﺎﯾﻢ
)اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،ﺑﯽﺗﺎ .(۸۸ :و ﺑﺮ رأی اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی اﻋﺘـﺮاض ﻧﮑـﺮده و راوی را )ﮐـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ
ﺿﻌﻒ او واﺿﺢ اﺳﺖ( در ﻗﺴـﻢ دوم راوﯾـﺎن ﺟـﺎی داده و ﺣﺘـﯽ ﺑـﺮ وی ﺗﻮﻗـﻒ ﻧﯿـﺰ
ﻧﻨﻤﻮده اﺳﺖ )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ.(۳۹۲ :۱۴۱۷ ،
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺗﺮﺟﻤﮥ "ﺷﻠﻤﻐﺎﻧﯽ" ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :او ﮐﺘﺎب ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ را در ﺣـﺎل اﺳـﺘﻘﺎﻣﺘﺶ
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻧﺠﺎﺷﯽ .(۳۷۸ :۱۴۰۷ ،و ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ رواﯾﺎت اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ رواﯾـﺖ،
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ .(۳۹۹ :۱۴۱۷ ،ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ آنﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ او را در ﻗﺴﻢ دوم ﮐﺘﺎﺑﺶ -ﮐﻪ
راوﯾﺎن آنرا "اﻟﻀﻌﻔﺎ و ﻣﻦ ارد ﻗﻮﻟﻪ او اﻗﻒ ﻓﯿﻪ" ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ -ﻗﺮار داده و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻗﻒ ﺧﻮد را
در ﻣﻮرد "ﺷﻠﻤﻐﺎﻧﯽ" اﻋﻼم ﻧﮑﺮده ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ رواﯾـﺎت "ﺷـﻠﻤﻐﺎﻧﯽ" در ﻧﻈـﺮ
وی ﯾﮑﺴﺮه ﻣﺮدود اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ آنﭼﻪ در ﻧﺰد ﻋﻼﻣﻪ ،در ﻣﻮرد راوﯾـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ دارای
دو دوره زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ ﺣﺎل اﺧﯿﺮ راوی اﺳﺖ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از ﻋﻠﻤﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺪﺣﺴﻦ ﺻـﺪر ﺑـﺮ اﻋﺘﺒـﺎر ﺣـﺎل راوی در ﻫﻨﮕـﺎم ﻧﻘـﻞ رواﯾـﺖ ﺗﺄ ﮐﯿـﺪ
ﻣﯽورزﻧﺪ )ﺻﺪر ،ﺑﯽﺗﺎ .(۴۳۹ :و رواﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ راوی در ﻫﻨﮕﺎم ﺳـﻼﻣﺖ ﻧﻘـﻞ ﮐﻨـﺪ را ﻣﻌﺘﺒـﺮ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺣﺎل روای در زﻣﺎن ﻧﻘـﻞ رواﯾـﺖ در اﮐﺜـﺮ ﻣـﻮارد ﺑﺴـﯿﺎر
دﺷﻮار و ﮔﺎه ﻧﺎﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﺑﻠﻪ در ﻣﻮاردی ﻫﻤﭽﻮن رواﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب ﺷﻠﻤﻐﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺤﯽ ﮐﻪ در ﻣـﻮرد آن وﺟـﻮد دارد ،ﻣـﯽﺗـﻮان ﺳـﻼﻣﺖ ﯾـﺎ ﻓﺴـﺎد راوی را در
ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ ﺑﻪدﺳﺖ آورد.
در اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺤﺚ از ﻧﻘﺶ ﻣﺬﻫﺐ در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ راوﯾﺎن ،ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺤﺚ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﮑﺘﮥ ذﯾﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد:
ﻧﮑﺘﮥ ﻧﺨﺴﺖ :ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻼﺻـﺔ اﻻﻗـﻮال ذﯾـﻞ ﺷـﺮح ﺣـﺎل ﺗﻌـﺪادی از
رواﯾﺎت ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯿﺎن ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﺮح ﺣـﺎل
راوﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮش
ِ
"ز ﯾﺎد ﺑﻦ ﻣﺮوان اﻟﻘﻨﺪی" ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﻪ او از ارﮐﺎن واﻗﻔﯿﻪ اﺳﺖ ،اﺷﺎره ﮐـﺮده وﺳـﭙﺲ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :او در ﻧﺰد ﻣﻦ"ﻣﺮدود اﻟﺮواﯾﺔ" اﺳﺖ« )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠـﯽ .(۳۴۹ :۱۳۱۷ ،در ﺷـﺮح ﺣـﺎل

 .١اﺿﻄﺮاب و ﺧﻠﻂ در ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﮔﺎﻫﯽ ﺑـﺮ راه ﺣـﻖ و ﮔـﺎﻫﯽ ﺑـﺮ راه ﺑﺎﻃـﻞ اﺳـﺖ.
)ﺟﺪﯾﺪی ﻧﮋاد(۱۶۴ :۱۴۲۴ ،
 .٢زﻧﺪﯾﻖ ﮐﻠﻤﻪای ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺘﺎب اوﺳﺘﺎ "زﻧﺪ" اﺳﺖ .ﻫﺮ ﻓﺮدی ﮐـﻪ در ﺷـﺮﯾﻌﺖ ﭼﯿـﺰی را ﮐـﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل ﮐﺘﺎب ﻣﻨﺰل ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ" ،زﻧﺪی" ﻧﺎم دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﺤﺮف اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ
ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﺎﻧﯽ "زﻧﺪی" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮب آن "زﻧﺪﯾﻖ" اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ واژۀ زﻧـﺪﯾﻖ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻓـﺮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﺗﺎﺑﺎن۴۷۸-۴۵۵ :۱۳۶۶ ،؛ دﻫﻘﺎن ﻣﻨﮕﺎﺑﺎدی.(۲۶۷- ۲۵۱ :۱۳۹۰ ،
 .٣ﺑﻪ ﺧﻮارج" ،ﺷﺎری" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ادﻋﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻧﻬﺎی ﺧﻮﯾﺶ را در ﺟﻬﺖ رﺿﺎی ﺧـﺪا
ﻓﺮوﺧﺘﻪاﻧﺪ) .ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۹۶۰ :
 .٤ﺧﻄﺎﺑﯿﻪ از اﺻﺤﺎب "اﺑﻮاﻟﺨﻄﺎب" ﻫﺴﺘﻨﺪ .وی در اﺑﺘﺪا از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺻﺎدق ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺳﭙﺲ در ﺷـﺄن
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اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻣﺬﻫﺐ راوﯾﺎن در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻼﺻﮥ اﻻﻗﻮال

"ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ ﯾﻮﻧﺲ ﺑﺰرج" ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ او را واﻗﻔﯽ داﻧﺴﺘﻪ )ﻃﻮﺳﯽ ،اﻟﺮﺟﺎل ،ﺑـﯽﺗـﺎ .(۳۴۳ :و
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺗﻮﺛﯿﻘﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﻧﺠﺎﺷـﯽ .(۴۱۲ :۱۴۰۷ ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﺮ رواﯾﺎت
وی و "رد ﻗﻮﻟﺶ" ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ« )ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ.(۴۰۸ :۱۴۱۷ ،
ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺮﺧﯽ ﻫﻢﭼﻮن اﺑـﻮ اﻟﻤﻌـﺎﻟﯽ ﮐﻠﺒﺎﺳـﯽ از ﻋﺒـﺎرات ﻋﻼﻣـﻪ در
ﻓﻀﺎل" ﻓﻄﺤﯽ ﮐﻪ »ﻓﺄﻧﺎ أﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﯽ رواﯾﺘﻪ
اﻧﺘﻬﺎی ﺷﺮح ﺣﺎل "ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ِ
ﻋﺜﻤـﺎن" ﻧﺎووﺳـﯽ ﮐـﻪ »و
و إن ﮐﺎن ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻓﺎﺳﺪا« )ﻫﻤﺎن .(۱۷۷ :و در ﺷﺮح ﺣﺎل "اﺑﺎن ﺑﻦ
ِ
اﻷﻗﻮی ﻋﻨﺪی ﻗﺒﻮل رواﯾﺘﻪ وإن ﮐﺎن ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ« )ﻫﻤـﺎن .(۷۴ :ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ
ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯿﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ.(۹۶/۴ :۱۳۸۰ ،
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آنﮐﻪ "اﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن" از اﺻﺤﺎب اﺟﻤﺎع ﺑﻮده ،وﺟﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﺑـﻪ
او واﺿﺢ اﺳﺖ و ﺑﯿﺎن ﺟﻬﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ "ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﻓﻀـﺎل" در ﻣﯿـﺎن
راوﯾﺎن ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ آﻣﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ دو ﻋﺒﺎرت ﻣﺬﮐﻮر ﻋﻼﻣـﻪ ،ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ اﻋﺘﻤـﺎدش ﺑـﺮ
رواﯾﺎت اﻓﺮاد ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ و ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ،دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ
ﻣﺒﻨﺎی اﺻﻠﯽ در ﻧﺰد ﻋﻼﻣﻪ ،ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ اﺳـﺖ و در دو ﻣـﻮرد
ﻣﺬﮐﻮر ،ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ،از ﻗﺎﻋﺪۀ و ﻣﻌﯿﺎرش ﻋﺪول ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻼم
ﻋﻼﻣﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮ ﭼﻪ در ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯿﺎن اﻋﺘﻤـﺎدی ﻧﯿﺴـﺖ ،اﻣـﺎ ﻋﻠـﯽ
رﻏﻢ ﻓﺴﺎد در ﻣﺬﻫﺐ اﯾﻦ راوﯾﺎن ،ﺑﺮ رواﯾﺎﺗﺸﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻧﮑﺘﻪ دوم :ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از راوﯾـﺎن ﮔـﺮوه ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﺎ ﻋﺒـﺎراﺗﯽ ﻧﻈﯿـﺮ "ﻓﺎﺳـﺪ اﻟﻤـﺬﻫﺐ"،
"ﺿﻌﯿﻒ اﻟﻤﺬﻫﺐ"" ،ﻣﻀﻄﺮب اﻟﻤﺬﻫﺐ"" ،ﺧﻠﻂ ﻓﯽ ﻣﺬﻫﺒﻪ"" ، ١زﻧﺪﯾﻖ"" ، ٢ﺧـﺎرﺟﯽ"، ٣
"ﻋﺎﻣﯽ"" ،ﺧﻄﺎﺑﯽ" " ، ٤ﺑﺘﺮی"" ، ١ﺻﺎﻟﺤﯽ"" ، ٢زﯾﺪی"" ،ﻣﺨﻤﺲ"" ، ٣ﮐﯿﺴﺎﻧﯽ" ٤ﻣﺘﺼـﻒ
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ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﻔﺎظ ﻣﺬﮐﻮر در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺑﺮﺧﯽ راوﯾـﺎن ﮔـﺮوه دوم
آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺳﻮم :در ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﮐﻪ در ﻣﻮرد راوﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﺷـﺪ ﻣﯽﺗـﻮان دو ﮔـﺮوه
دﯾﮕﺮ را اﻓﺰود؛ رواﯾﺎن ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻌﻒ ﻣﺬﻫﺐ از ﺟﻬﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻀـﻌﯿﻒ
ﺷﺪهاﻧﺪ و اﻓﺮادی در وﺻﻒ آﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺿﻌﯿﻔﺸـﺎن اﺷـﺎره ﺷـﺪه و ﻣﯿـﺰان وﺛﺎﻗـﺖ
آﻧﺎن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺟﻬﺖ ﻋﺪم ذﮐﺮ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال
در ﻣﻮرد آﻧﺎن روﺷﻦ و واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻖ اوﻟـﯽ ﻋﻼﻣـﻪ ﺑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ راوﯾـﺎﻧﯽ اﻋﺘﻤـﺎد
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﻒ در ﻣﺬﻫﺐ آﻧﺎن ﺑـﺎ ﺗﺮدﯾـﺪ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه و ﻣﺴـﮑﻮت
اﻟﺤﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در زﻣﺮۀ اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻮن "ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺧـﺮزاذ" ﮐـﻪ
ﻋﻼﻣﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎل وی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،وﻗﯿﻞ :اﻧـﻪ ﻏـﻼ ﻓـﯽ آﺧـﺮ ﻋﻤـﺮه«
)ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ.(۳۳۶ :۱۴۱۷ ،

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
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از آنﭼﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﻮارد ذﯾﻞ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد:
 -۱در ﻧﻈﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ،در اﻋﺘﻤﺎد و ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ راوﯾﺎن
ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻤﺬﻫﺒﯽ-ﻧﻪ ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯽ -ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد او ﻧﯿﺴﺖ.
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و ﺣﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺧـﻮد ادﻋﺎﻫـﺎی ﺑـﺎﻃﻠﯽ ﻧﻤـﻮد .وی ادﻋـﺎی ﻗﯿﻤﻮﻣـﺖ از
اﻣﺎم ﺻﺎدق و ﺳﺎﯾﺮ اﺋﻤﻪ
ﻃﺮف اﻣﺎم ﺻﺎدق و ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﺳﻢ اﻋﻈﻢ و ﻧﺒﻮت و ...را ﻣﻄﺮح ﻧﻤـﻮد و ﺑـﻪ اﻟﻮﻫﯿـﺖ اﻣـﺎم ﺻـﺎدق
ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد) .ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ۱ ،؛ ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ(۹۱/۲ :۱۴۲۸ ،
 .١ﺑﺘﺮ ﯾﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ را از ّ
زﯾﺪﯾﻪ داﻧﺴﺘﻪ )ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﯽﺗـﺎ۲۶۲-۲۶۱ :؛ ﻣﺎﻣﻘـﺎﻧﯽ (۸۷/۲ :۱۴۲۸ ،اﻣـﺎ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ رواﯾﺘﯽ در رﺟﺎل ﮐﺸﯽ )ﮐﺸﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ص (۳۵۱آﻧﺎنرا از زﯾﺪﯾﯿﻪ ﻧﻤـﯽداﻧﻨـﺪ.
اﯾﻨﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد آنﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ را اﻓﻀﻞ ﻣﺮدم ﭘﺲ از رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻣﺎﻣﺖ اﺑﻮﺑﮑﺮ و ﻋﻤﺮ
را ﻧﯿﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را رﺿﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ از اﯾﻦ اﻣﺮ و ﺑﯿﻌﺖ اﯾﺸﺎن ﺑـﺎ آﻧـﺎن ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ.
)ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ(۳۳ :۱۴۰۴ ،
 .٢ﺻﺎﻟﺤﯿﻪ ﻓﺮﻗﻪای از زﯾﺪﯾﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺷﯿﺨﯿﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ) .ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ(۹۱/۲ :۱۴۲۸ ،
 .٣ﻣﺨﻤﺴﻪ ﻓﺮﻗﻪای از ﻏﻼت ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺎن ،اﺑﻮذر ،اﻟﻤﻘﺪاد ،ﻋﻤـﺎر وﻋﻤـﺮو ﺑـﻦ أﻣﯿـﺔ از اﻧﺒﯿـﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻮﮐﻼن ﺑﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻟﻢ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ) .ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ(۹۶/۲ :۱۴۲۸ ،
 .٤ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ﻓﺮﻗﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ و از ﭘﯿﺮوان ﻣﺨﺘﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺨﺘـﺎر ،ﮐﯿﺴـﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،آﻧﺎنرا ﺑﻪ ﮐﯿﺴﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ) .ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ(۲۷-۲۶ :۱۴۰۴ ،
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 -۲اﮐﺜﺮ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻓﺮق ﺷﯿﻌﯽ ﻏﯿﺮاﻣﺎﻣﯿﻪ ،در ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ راوﯾﺎن ﺟـﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ ،از

ﺟﻤﻠﮥ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال ﻏﯿﺮاﻣـﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺸـﺎن را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ ،ﯾـﺎ

اﻣﺎﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺸﺎن در ﻧﺰد ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺮﺟﺢ ﺑـﻮده ،ﯾـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿـﻪ ﺑﺎزﮔﺸـﺘﻪ و ﯾـﺎ دﻟﯿـﻞ

۱۲۳

ﻣﺤﮑﻤﯽ –ﻏﯿﺮ از وﺛﺎﻗﺘﺸﺎن-ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش رواﯾﺎت آﻧﺎن وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺟﺒـﺮان ﮐﻨﻨـﺪۀ
ﺿﻌﻒ ﻣﺬﻫﺐ آﻧﺎن اﺳﺖ.

 -۳ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺎرﺿﺎﺗﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻼﻣﻪ وﺟﻮد دارد و ﻋﻼﻣﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ

راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﮔـﺎه آﻧـﺎنرا ﻏﯿـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ

اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﻟﺬا ﮔﺮوﻫﯽ از آﻧﺎنرا در ﻗﺴﻢ ﻧﺨﺴﺖ و ﺗﻌﺪادی دﯾﮕـﺮ را در ﻗﺴـﻢ

دوم راوﯾﺎن ﺟﺎی داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭼﻨﯿﻦ راوﯾﺎﻧﯽ ﺑﺴـﯿﺎر اﻧـﺪک

اﺳﺖ و اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮرد -اﺣﻤﺪ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ رﺑﺎح -دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ اﻣﺎ ﻋﻠﯽ رﻏـﻢ ﺷـﺮح ﺣـﺎل ﯾﮑﺴـﺎن ﻇـﺎﻫﺮی و وﺟـﻪ ﻗـﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن در دو ﮔﺮوه ﻣﺘﻔﺎوت و ﻗﻀﺎوت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻼﻣﻪ در ﻣـﻮرد آﻧﻬـﺎ ،ﺑﺮرﺳـﯽﻫﺎ

اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

 .۱اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﺮﺟﺎل ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟﯽ ،دار اﻟﺤﺪﯾﺚ  ،ﻗﻢ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲اﻋﺮﺟﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻋﺪة اﻟﺮﺟﺎل ،چ اول ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻬﺪاﯾﺔ ﻻﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث  ،ﻗﻢ.۱۴۱۵ ،
 .۳اﯾﺮواﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،دروس ﺗﻤﻬﯿﺪﯾﺔ ﻓﯽ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺮﺟﺎﻟﯿﺔ ،چ دوم ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻗﻠﻢ ،ﻗﻢ.۱۴۲۸ ،
 .۴ﺑﺎﻗﺮی ،ﺣﻤﯿﺪ و رﺣﻤﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ،ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻮﺛﻖ و اﻋﺘﺒـﺎر آن ﻧـﺰد داﻧﺸـﻤﻨﺪان اﻣـﺎﻣﯽ ،ﻣﺠﻠـﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﭘﮋوﻫﯽ ،ش.۱۳۹۰ ،۶
 .۵ﺗﺎﺑﺎن ،ﺗﻮرج ،زﻧﺎدﻗﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺸﺮﯾﻪ اﯾﺮان ﻧﺎﻣﻪ ،ش.۱۳۶۶ ،۱۹
 .۶ﺗﻔﺮﺷﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل ،چ اول ،ﻣﺆﺳﺴﺔ آل اﻟﺒﯿﺖ ،ﻗﻢ. ۱۴۱۸ ،
 .۷ﺟﺪﯾﺪی ﻧﮋاد ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،ﻣﻌﺠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺮﺟﺎل واﻟﺪراﯾﺔ ،ﺑﺎ اﺷﺮاف ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ رﺣﻤﺎن ﺳـﺘﺎﯾﺶ،
چ دوم ،دار اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻗﻢ.۱۴۲۴ ،
 .۸ﺣﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻣﻄﻬﺮ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال ،ﻣﺤﻘﻖ و ﻣﺼﺤﺢ ،ﻗﺴـﻤﺖ ﺣـﺪﯾﺚ در ﻣﺠﻤـﻊ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻼﻣﯽ ،چ اول ،آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ،ﻣﺸﻬﺪ. ۱۴۲۳ ،
 .۹ــــــــ  ،ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﺟﻮاد ﻗﯿﻮﻣﯽ ،چ اول ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ.۱۴۱۷ ،
 .۱۰ﺧﻮﯾﯽ ،اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻣﻌﺠﻢ رﺟﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ آﺛﺎر ﺷﯿﻌﻪ ،ﻗﻢ. ۱۴۱۰ ،

اﺛﺮﮔﺬاري ﻣﺆﻟﻔﮥ ﻣﺬﻫﺐ راوﯾﺎن در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺧﻼﺻﮥ اﻻﻗﻮال

ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﺟﻮد وﺻﻒ اﺿﺎﻓﯽ و ﺟﺒﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺿﻌﻒ ﻣﺬﻫﺐ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ

۱۲۴

 .۱۱درﯾﺎب ﻧﺠﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﻮد ،اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻻﻋﻼم اﻻﺻـﻮل اﻟﺮﺟﺎﻟﯿـﺔ و اﻟﺨﻼﺻـﺔ ،چ اول ،ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﻔﮑـﺮ
اﻻﺳﻼﻣﯽ ﻗﻢ.۱۴۱۴ ،
 .۱۲دﻫﻘﺎن ﻣﻨﮕﺎﺑﺎدی ،ﺑﻤﺎﻧﻌﻠﯽ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ زﻧﺎدﻗﻪ در ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺣﺪﯾﺚ ﭘﮋوﻫﯽ ،ش.۱۳۹۰ ،۶
 .۱۳ژﯾﺎن ،ﻓﺎﻃﻤﻪ ،رﺣﻤﺎن ﺳﺘﺎﯾﺶ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ،راهﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻌﺎرض آرای رﺟﺎﻟﯽ در
ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال ،ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ،ﺷﻤﺎره .۱۳۹۲ ،۶۷
 .۱۴ﺷﻮﺷﺘﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮﺟﺎل ،چ اول ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ. ۱۴۱۹ ،
 .۱۵ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﮑﺮﯾﻢ ،اﻟﻤﻠﻞ واﻟﻨﺤﻞ ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺪ ﮔﯿﻼﻧـﯽ ،دار اﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ ،ﺑﯿـﺮوت،
ﺑﯽﺗﺎ.
 .۱۶ﺻﺪر ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ،ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﺪراﯾﺔ ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﺎﺟﺪ ﻏﺮﺑﺎوی ،ﻧﺸﺮ ﻣﺸﻌﺮ ،ﻗﻢ ،ﺑﯽﺗﺎ.،
 .۱۷ﺻﺪوق ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ،ﻋﯿﻮن اﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿﺎ  ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ أﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﯽ
ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺑﯿﺮوت.۱۴۰۴ ،
 .۱۸ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻟﺮﺟﺎل ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﻀﻮﯾﺔ ،ﻧﺠﻒ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۱۹ــــــــ  ،اﻟﻐﯿﺒﺔ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ،ﻗﻢ.۱۴۱۱ ،
 .۲۰ــــــــ  ،اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﻀﻮﯾﺔ ،ﻧﺠﻒ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۱ــــــــ  ،ﻋﺪة اﻷﺻﻮل ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ أﻧﺼﺎری ﻗﻤﯽ ،چ اول ،ﺳﺘﺎرة ،ﻗﻢ.۱۴۱۷ ،
 .۲۲ﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺪﯾﻦ وﻣﻼذ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪﯾﻦ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﻢ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۳ﻋﺎﻣﻠﯽ ،زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺪراﯾﺔ ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻘﺎل ،چ
دوم ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ،ﻗﻢ.۱۴۰۸ ،
 .۲۴ــــــــ  ،رﺳﺎﯾﻞ اﻟﺸﻬﯿﺪ اﻟﺜﺎﻧﯽ )ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال و رﺟﺎل اﺑﻦ داود( ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﺨﺘﺎری ،رﺿﺎ ،دﻓﺘـﺮ
ﺗﺒﯿﻠﻐﺎت ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ،ﻗﻢ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۵ﻗﻤﯽ ،ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﺤﮑﻤﺔ ﻓﯽ اﻻﺻﻮل ،ﻣﺤﻘﻖ ،رﺿﺎ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺒﺢ ،اﺣﯿﺎء
اﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﻗﻢ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۶ﮐﺠﻮری ﺷﯿﺮازی ،ﻣﻬﺪی ،اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺟﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﮐـﺎﻇﻢ ﺳـﺘﺎﯾﺶ ،چ اول ،داراﻟﺤـﺪﯾﺚ ،ﻗـﻢ،
.۱۳۸۲
 .۲۷ﮐﺸﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﺧﺘﯿﺎر ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟﺎل  ،اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻬﺪ.۱۳۴۸ ،
 .۲۸ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ ،أﺑﻮ اﻟﻤﻌﺎﻟﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮﺟﺎﻟﯿﺔ ،ﻣﺤﻘﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ دراﯾﺘﯽ ،چ اول،
دار اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻗﻢ.۱۳۸۰ ،
 .۲۹ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻤﻘﺎل ،ﻣﻄﺒﻌﺔ اﻟﻤﺮﺗﻀﻮﯾﺔ ،اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۳۰ــــــــ  ،ﻣﻘﺒﺎس اﻟﻬﺪاﯾﺔ ،ﻣﺤﻘﻖ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺷﻮﺷﺘﺮی ،چ اول ،ﻣﻨﺸﻮرات دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ،ﻗﻢ،
.۱۴۲۸
 .۳۱ﻣﺆدب ،ﺳﯿﺪ رﺿﺎ ،ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،چ اول ،اﺣﺴﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻗﻢ.۱۳۷۸ ،
 .۳۲ﻧﺠﺎﺷﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻓﻬﺮس اﺳﻤﺎء اﻟﻤﺼﻨﻔﯿﻦ  ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ،ﻗﻢ.۱۴۰۷ ،
 .۳۳ﻧﻮﺑﺨﺘﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ،ﻓﺮق اﻟﺸﯿﻌﻪ ،دار اﻟﻀﻮاء ،ﺑﯿﺮوت.۱۴۰۴ ،
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