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 چکیده 
علم رجال یکی از علومی است که در رشته های علوم حدیث، اهمیت زیادی داشته و در کنار درایه  

بسیار استفاده می شود. علم رجال در میان اکثر علمای حدیثی جزو ضروریات بحث شناخت حدیث 

 است. 

اما در این میان این علم موافقان و مخالفانی دارد که موافقان با دالیلی مانند رفع تعارض، وجود  

با شبهاتی مانند حجیت کتب   نیز  اثبات پرداخته و مخالفان  به  تقیه و...  وضاعین، تشخیص اخبار 

. مبحث  خته اند اربعه، حسی نبودن قول رجالی، عدم اثبات عدالت و وثاقت با کتابت و... به انکار پردا

را منحصر در شناخت صحت  آن    ا اکثر  که   علم رجال فواید زیادی در شناخت حدیث دارد   دیگر اینکه 

 حدیث می دانند. و حجیت 

ضرورت علم   و   بررسی حجیت   صورت جامع و با دید گسترده تر به   به   تحلیلی رویکرد    امقاله حاضر ب

و به این نتیجه رسیده است که کتب اربعه    ده و اکثر دالیل مخالفین را رد نمو   ختهراوی شناسی پردا

و همچنین آثار و فواید این علم را به    نه به صورت مطلق بلکه به صورت نسبی دارای حجیت هستند 

 .کرده استصورت کامل بررسی  

 ی دی کلمات کل
 ادله منکرین  – ادله مثبتین  –  علم رجال دهایف - ل رجا  علم بهاتش  - ل رجا علم
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 ، کلیات و مفاهیم مقدمهفصل اول: 
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 پیشگفتار

 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

که از جانب خداوند    رد یپذ ی مراه و منش الهی و دستوراتی انجام    واسطه به سعادت در دنیا و آخرت  

برای هدایت جامعه بشری،   باشد. به همین دلیل خداوند متعال  متعال که عالم به هر چیز است، 

پیامبرانی از جانب خود مبعوث نموده تا دستورات و راه و روش صحیح زندگی و عبادت خود را از  

صطفی )صلی اهلل علیه و  این طریق بر انسان ابالغ نماید. این پیامبران الهی نیز تا حضرت محمد م

بود، ادامه یافتند و بعد از ایشان، ائمه که ولی خداوند هستند بر روی زمین،    اءیاالنبخاتم آله( که  

پذیرش   هاانسانبر تمامی    ،)بعد از بعثت پیامبر(این مرحله    زمامداران بر حق بشر قرار گرفتند. در 

به گفته خود  ه از دستورات حق اسالمی،  اسالم و تشیع به حکم عقل واجب گردید و برای استفاد

این راه تا    ( معین گردیده است.السالمعلیهم)  بیتاهل دو راه قرآن و  پیامبر )صلی اهلل علیه و آله(  

غیبت امام زمان )عجل اهلل فرجه( ادامه پیدا کرد و بعد از غیبت حضرت اهمیت این نصوص الهی  

  استفاده نمود.   توانمی ا نبوده و تنها از آثار ایشان  افزایش یافت، چرا که حجت خداوند در دسترس م

انتقال یافته تا به دست ما رسیده است. روایات نیز به همین    دستبه دست قرآن که راه اول است،  

 صورت بر کتب روایی نوشته و ثبت گردیده و به ما رسیده است.

برای   این روایات  از روایات،    ی ریگبهره اما  آیا  ائمه و    قتاًی حقو    واقعاًباید تحقیق شود که  از جانب 

امثال  برای باشد ( بوده و از زبان مبارک ایشان صادر گردیده است تا مصداقی السالمهمی)عل بیتاهل

یْفُ جِلَاؤُهَا  تََذاکَرُوا وَ تَلَاقَوْا وَ تَحَدَّثُوا فَإِنَّ الْحَِدیثَ جِلَاءٌ لِلْقُلُوبِ إِنَّ الْقُلُوبَ لَتَرِینُ کَمَا یَرِینُ السَّروایت  

 ؟الْحَِدیثُ
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حرام و  وایات بسیاری بر این تأکید شده است که فتوا و سخن بدون علم  و از طرف دیگر در آیات و ر

به روایات نامعتبر    سخنماندر فتوا و  تا    است و بنابراین باید به منابع و مصادر معتبر رجوع کرد  کذب

 استناد نکرده و مصداقی برای این آیه نباشد.

 تبیین مسئله 

داشتن آن در مسیر شناخت حدیث محتاج است و پس از  استفاده از علم رجال به ضرورت و نیاز  

اثبات این احتیاج به حجیت و سندیت قول رجالی وابسته است تا بتوان از آن استفاده نمود. پس از  

 اثبات این دو مورد نیز استفاده از این علم محتاج تعیین مبنا در گستره استفاده از این علم است.

اج و حجیت و همچنین بررسی فواید اضافه بر شناخت صحت روایت  این مقاله به بیان دو مورد احتی

آیا علم رجال  و به این سؤال پاسخ می دهد که    که می توان از این علم استخراج کرد می پردازد 

 حجیت دارد و ضرورت و فایده آن چیست؟ 

اما در این    آنچه اجماال موردنظر است، ضرورت و حجیت این علم در مسیر شناخت حدیث است 

 نوشته به صورت تفصیل بررسی ها صورت می گیرد. 

 ضرورت تحقیق 

از زمان اختراع اصطالحات پنجگانه موثق، صحیح و... برای حدیث علم رجال دارای اهمیت دو چندان  

شده و این اهمیت در زمان آیت اهلل خویی به اوج خود رسید. یعنی قبل از این، معموال علما رجال  

شناخت صحت حدیث می دانستند که اصطالحا به ایشان متقدمین گفته    را به عنوان قرینه ای بر 

میشد، اما پس از آن و مخصوصا در زمان محقق خویی علم رجال تنها مبنای شناخت حدیث گردید  

 که اصطالحا به آن متأخرین گفته می شود. 

مبنای متأخرین را    اما در زمان حاضر دوباره مبنا در حال تغییر بوده و بسیاری از افراد و حتی علما

به سمت عدم صحت، حجیت و ضرورت این  ین رفته و حتی  قدمقبول نداشته و به سمت مبنای مت
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و این تغییر مبنا تأثیر بسیار زیاد و فراوانی در جرح و تعدیل رواة و بالتبع    علم میل پیدا کرده اند 

 و احکام دینی می گردد.  روایات دارد و این تأثیر موجب تغییر و تحول بسیاری از معارف، عقاید 

بنابراین بحث از ضرورت و نیاز به این علم در این زمان از ضرورت بیشتری برخوردار است تا این 

 میراث عظیم از دست نرود. 

همچنین از جهتی الزم است که علم رجال را بررسی کنیم که  فایده های دیگری که عالوه بر حجیت  

 کثری از این علم بنماییم.حدیث دارد را بشناسیم و استفاده حدا

 پیشینه تحقیق 

قبل از این تحقیق کتب و منابع دیگری هم در این موضوع نوشته شده است. کتبی مانند کلیات فی  

  ی اعتبار سنجمقاالنی مانند    علم الرجال آیت اهلل سبحانی، یا کتاب رجال آیت اهلل خویی و همچنین 

  ( و 1شماره  1397از محمد قائینی در مجله پژوهش های رجالی)بهار  ان یرجال  فات یو تصن  قاتی توث

 اکثر کتب رجالی به بیان اینچنین مباحثی پرداخته اند.

اما در این کتب معموال سه اشکال یا مورد وجود دارد که در این مقاله به بررسی بیشتر پرداخته شده  

 است. 

ه اند و هرکدام بخشی را بیان نموده اند ولی این  اوال آنکه معموال تمامی شبهات و دالیل را بیان نکرد

و به    مقاله تمامی دالیل را جمع آوری کرده و اشکاالت وارده را به صورت جامع تری بیان کرده است 

 پنج دلیل موافقین و شش دلیل منکرین پرداخته است.

به این  ه و  دوم آنکه این پژوهش حجیت اربعه را به دید واضح و گستره و دقیق تری بررسی کرد

نتیجه   البته این  امثال مرحوم کلینی، همانند نجاشی است و  نتیجه رسیده است که حجیت قول 

 موجب رد علم رجال و عمل مطلق به روایات کافی نمی شود. 
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سوم آنکه بحث فایده علم رجال معموال به شناخت صحت روایات خالصه شده و تا به حال این مبحث  

و هفت    ده است و این مقاله به بررسی این مبحث پرداخته استبررسی کامل و حتی مختصر نش

 فایده را نام برده و به بیان شواهد پرداخته است. 

 حقیقتروش 

روش تحقیق در این مقاله به این صورت بوده که به صورت کتابخانه ای به بررسی و جمع آوری  

از کتب رجالی)مخصوصا متقدم( و همچنین روایی فق  ،اطالعات  به    هیاصولی و  پرداخته و سپس 

 صورت تحلیلی این اطالعات را در چهار فصل پردازش نموده است. 

 معرفی علم رجال 

، علم  خوردمیبرای تشخیص وثاقت روایت، کاربرد دارد و نام آن به گوش    یکی از معیار هایی که

 رجال است.

  ی ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا و ما ف: العلم بأحوال رواة الخبر الواحد،  میخوانی معلم رجال    ف یدر تعر

 حکمها. 

  کند ی م  یرا بررس   انیاز راو  یو احوال   پردازدی واحد م  ثیحد   انیراو  اتیرجال به احوال و خصوص  علم

 مؤثر است.  ثیو حد  ت یکه در وثاقت روا

  . کند می معتبر    آن را تواترِ خبر متواتر،    رای ز  پردازدنمی خبر متواتر    ةروا  یعلم به بررس   نیا  نیهمچن

 مطرح شده است.  اتیکه در سلسله سند روا پردازد ی م ی افراد یعلم تنها به معرف نیا نیهمچن

و شناخت    یبررس   یعن ی  ی : از جهت ذاتپردازدی م  ات یخصوص  ن یعلم از دو جهت به ا  ن یا  نیهمچن

  ن ی و...، خانواده و... و همچن  ه یو نام و کن   ونسباصل شناخت    یعن ی  یو   یشناس   تیو شخص  ی خود راو

 .یو... راو  یاجتماع ، یاخالق اتیو خصوص  فاتیو شناخت تأل   ی بررس  یعن ی یاز جهت وصف 
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نقل    ی که افراد از راو  ییهای بد و    هایخوبو    هال یتعد و    هاجرح معناست که    نیبد   ز یو قدحا ن  مدحا

 . گیردمی قرار    یمورد بررس   یدر کتب رجال اند کرده 

موضوع و محور در علم رجال آن چیزی است که در سلسله سند حدیث ذکر شده است و علم رجال  

 . پردازدیم به زندگینامه و خصوصیاتی که در وثاقت راوی مؤثر است  

روایت است  وسقم صحتعلم رجال شناخت    اصلی   ثمره وثاقت  رابطه  که    و  نماند که  ناگفته  البته 

ی که عالوه بر تأثیر علم رجال بر حدیث، حدیث  صورتبه بالعکس نیز میان حدیث و رجال موجود است  

یا یونس  همانند زرارة    ییهای راو نیز بر علم رجال مؤثر است. برای مثال روایاتی که داللت بر وثاقت  

 روی علم رجال تأثیر گذاشته است. و بر بوده علم رجال  کارکمک، کند می بن عبدالرحمن 
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 و موافقین علم رجال  ادله مثبتینفصل دوم: 
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که داللت بر ضرورت، و حجیت علم رجال دارد پرداخته  در این فصل به بیان دالیل و استنباط هایی  

 می شود و نظر موافقین علم رجال که استفاده از آن را الزم می دانند اثبات می شود. 

 معتبر  حجیت روایاتدلیل اول: به دست آوردن 

 چند مقدمه است:  بر مبتنی این دلیل و ادعای مثبتین علم رجال،  

 مقدمه اول: 

ابتدای تولد و حتی قبل از آن و در میانه عمر انسان و تا به هنگام مرگ و حتی بعد از  دین اسالم از 

آن، برای هر فرد مسلمان احکام و وظایف و دستوراتی را قرار داده است که هر فرد مسلمان موظف  

 به انجام آن است.

 ماست: یرو  شِیپرای دستیابی به احکام دینی سه راه در بنابراین ب

ی عمل کنیم که اطمینان قطعی به حاصل شدن صورتبه حتیاط کنیم و در تمامی امور  اول اینکه ا

 دستور شارع پیدا کنیم. 

 دینی تقلید نموده و هرآنچه ایشان گفتند عمل کنیم.  نظرانصاحبدوم اینکه از مجتهدان و 

و    یم تهس  یبتچون ما مسلمانان در عصر غاما    . به پردازیمو سوم اینکه خود به تحقیق و بررسی  

  ی برا   حضوری   صورتبه دستورات    یافت در  ین بنابرا  یم، را ندار  ین به حضرات معصوم  ی حضور  یدسترس 

و از راه آنان به حکمی که مدنظر    پرداخته  ماندهیجابه آثار    پس باید به بررسی  است  رممکنیغما  

و    راه بوده   ترینمهم دست پیدا کرده و به آن عمل نماییم. این راه در واقع    باشد می خداوند تعالی  

وجود آن الزمه امکان استفاده از دو راه فوق است. کسی که از این راه قصد دارد تا به حکم شرعی  

 از قرآن و سنت و عقل و اجماع.  اند عبارتمجتهد(، باید از چهار منبع استفاده نماید که ) برسد 

 مقدمه دوم: 
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 ری دارد. روایات از تمامی ادله دیگر وسعت بیشت  ،میاناین  در 

احکام و مسائل فقهی در آن به    تعداد  اوالًدارد زیرا    روایاتاب و قرآن کاربرد کمتری نسبت به  کت

که این مقدار تمام ابعاد زندگی انسان    2مسئله است  500مراتب کم است و تمامی احکام آن حدود  

در   نبرا  نیز    ثانیاً.  ردیگی مر  شده  بیان  احکام  و  همین  است  مجمل  و  مب  از ین  اًحتمعام  و    ن یّبه 

که مسافر    نجاستیو ابهام در ا  رد یروزه بگ   د یمسافر نبا  گوید می مثال قرآن    ی دارد. برا  دهنده گسترش 

  اتیمسائل از روا  ن ی؟ و اشودمی چطور    گرید  مسئله که شغلش سفر است و هزاران    ی و کس  ستیک

 . شودمی  جاستخرا

  بسیار سخت و تحصیل اجماع محصل    اوالًزیرا    است.اشکاالتی موجود    ز یاجماع ن  در استناد به   اما

غیر به  و  اممکن  قریب  مورد حجیت    ثانیاًست  نیز  منقول  از  اجماع    ثالثاً و    باشد نمیعلما  بسیاری 

یی که ادعا شده است  هااجماع بسیاری از    رابعاًو    باشد نمی مدرکی بوده که حجت    هااجماع بسیاری از  

که اجماع    ید موار  خامساًو    گردد می اجماع مطرح    عنوانبه که    استدر واقع اجماع نبوده و شهرت  

 کم است. اریبس ز ین شودمی استفاده  

منبع اصلی دریافت احکام شرعی،    اوالً زیرا    محدودیت حجیت عقل نیز در احکام شرعی کمتر است

ما قدرت درک و دریافت بسیاری از احکام شرعی همانند تعداد  عقل  ثانیاًاست و  رع از سوی خود شا

 . رکعات نماز و مقدار خمس و... را ندارد

تنها سنت است که بیشترین کاربرد را داشته و گستردگی بسیار دارد  بنابراین از میان این چهار دلیل  

 و اجمال کمتری نیز دارد. 

 مقدمه سوم: 

 
 .378الدین بن علی شهید ثانی و رضا مختاری، ص  ، زینید و المستفیدمنیة المرید فی أدب المفالدین بن علی شهید ثانی، زین 2
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ین ما و امام معصوم  حضوری در حال حاضر برای ما غیرممکن است و ب  صورتبه استفاده از سنت  

از    و بنابراین باید از منقوالت سنت استفاده نماییم. این منقوالت  سال فاصله است  1000بیش از  

 :اند قسم جهت اطمینان و صحت به دو 

  ی ااندازهبه خبری که طبق شرایط خاص خود، تعداد نقلش  )  خبر متواتر  صورتبه الف: روایاتی که  

زیاد است که کذب آن ناممکن است( یا خبر واحد محفوف به قرینه به دست ما رسیده که اطمینان  

 و یقین به صدور آن از امام داریم.

  اصطالح به اطمینان و یقین به صحت و صدور از معصوم برای آن نداریم و    یاواحده ب: روایات و اخبار  

 آور نیست. علمآور است و  ظن

و    اند دوم ن این دو گروه، گروه اول بسیار محدود و تعداد کمی دارد و بیشتر روایات از گروه  در میا

اگر بخواهیم تنها به روایت متواتر و خبر واحد محفوف به قرینه عمل کنیم، بسیار از روایات از دست  

 ما خارج خواهد شد. 

 مقدمه چهارم: 

، 3مِنَ الْحَقِّ َشیْئاً   إِنَّ الظَّنَّ ال یُغْنی :  رماید فمی که    صریح آیه قرآن خبر واحد ظن آور است و طبق  

 عمل به ظنی که دلیل قطعی پشتوانه آن نیست، حرام است.

شارع استفاده از خبر    به جز استفاده از این روایات نداریم و از جهت دیگر   یاچاره از طرفی    بنابراین

 است.  واحد مورد اطمینان را برای ما حجت قرار داده

 ؟آید می نکته کلیدی و مهم این است که اطمینان به خبر واحد از کجا به دست حال در این میان 

 
 . 36ی محمدکاظم معزی، سوره یونس، آیه ، ترجمهالقرآن الکریمعثمان طه،  3
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 :شودمی بیان است که اهم آن بیان شده مختلفی   برای به دست آوردن این اطمینان طرق

 السندی:  اصالةطریق اول: 

راه اول این است که ما برای اطمینان به صدور تنها به سند توجه نماییم. قائالن به این نظریه سه  

 :اند گروه 

از فرد عادل به ما رسیده   حتماًاست که  استفاده قابل برخی بر این اعتقادند که روایتی صحیح و الف: 

 لت و پرهیز از گناه باشد.باشد و عادل نیز فردی است که شیعه دوازده امامی و دارای ملکه عدا

و ثقه نیز کسی است که ضابط   دانند می برخی دیگر تنها خبر فرد ثقه را حجت و قابل استناد  ب:  

 که عادل باشد یا فاسق. کند نمی بوده و از کذب دوری کند و تفاوتی 

بنابراین رابطه میان عادل و ثقه، عموم و خصوص من وجه است بدین صورت که رب عادل که ثقه  

 نباشد و رب ثقة که عادل نباشد و رب انسان که هم عادل و هم ثقه باشد.

 شده باشد.   مراعات  د یحجت است که از فرد عادل ثقه نقل شده باشد و هر دو شرط با  ی خبر واحد ج:  

 طریق دوم: موثوق الصدوری: 

خبر واحدی حجت است که از طریقی به صدور آن از امام اطمینان داشته باشیم و این اطمینان از 

 د به دست آید.توانمی هر راهی مانند عمل صحابه، شهرت اصحاب، وثاقت رواة و... 

 اما جایگاه علم رجال در این دو طریق چیست؟ 

، چرا که برای تشخیص راوی عادل و  شکی نیست که نیاز به علم رجال داریم  طریق اول: در این راه

 تمسک نمود.    تواننمی علم رجال به چیز دیگری  رازیغبه موثق 
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یکی  نیز، وثاقت راوی را    راه دومنیز به علم رجال محتاجیم چرا که قائلین بر    طریق دوم: در این راه

بر شناخت   منحصره علت  ، وثاقت راوی را  آنان آن است که    راه اول اما تفاوتشان با    دانند می   هامالک از  

 .داند می غیرمنحصره وثاقت راوی را علت   این راهولی  دانند می وثاقت 

 نتیجه گیری: 

با توجه به چهار مقدمه ای که بیان شد به این نتیجه میرسیم که در هر صورت و در هر قول باید از  

علم رجال علت و معیار وثاقت حدیث است و برای تشخیص وثاقت راوی    علم رجال استفاده نموده و 

 . به علم رجال محتاجیم

 بررسی 

نه    دانند می ولیون و امثال آن است که خبر واحد را ظن آور  برای اصکه این دلیل تنها    توجهقابل

نی بودن آن  و اصل ظ   دانند می تمامی کتب اربعه و امثال آن را حجت    مثالًامثال برخی اخباریون که  

 . را منکرند 

 رفع تعارض دلیل دوم: 

ی است که جمع بین آن دو ممکن نیست صورتبه هنگامی دو روایت با هم تعارض دارند و تعارض آن  

مستقر است، در شرایط خاص مرجِّحات مختلفی موجود است که یکی از آن دو را به    اصطالحبه و  

 .میینمادیگری ترجیح دهیم و به مرجَّح عمل 

 ک یکدام یکی از مرجحات، سند روایت و راوی حدیث است که باید بررسی شود که راوی   نیبنیدرا

 است. ترموثق از این دو روایت 

یا خیر و دلیل قائالن و    استاختالف است که آیا مؤثر در رفع تعارض  ح  این مرجِّ  بادررابطه البته  

 فرماید:السالم( میعلیه ) امامکه  مثبتان، دو روایت مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله است
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ا وَ لَا یَلْتَفِتْ إِلَى مَا یَحْکُمُ بِهِ  الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعَْدلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصَْدقُهُمَا فِی الْحَِدیثِ وَ أَوْرَعُهُمَ

 4الْآخَر. 

  حکم به تر است و  و با ورع   گوتر راستتر و در نقل حدیث  و فقیه   ترعادله  کم کسی صحیح است  کح

 آن دیگری توجه نشود. 

ر تعارض داشتند، باید قائل آن  بدو خ که یهنگاماز این روایت، حکم عقل نیز همین است که  فارغو 

 را انتخاب نمود.  گوتر راسترسی کرد و را بر

با استفاده از علم رجال ممکن    برای رفع تعارض  شناخت صفت عدالت، فقاهت، صداقت و...بنابراین  

 است.  استفادهقابل و 

 بررسی 

و حجت است که قائل به مرجح بودن صفت راوی در باب    استفادهقابلاین دلیل تنها برای افرادی  

این دلیل برای ایشان مثمر  که    د؛ برخالف کسانی که مرجح بودن سند را قبول ندارند تعارض باشن

 ثمر نخواهد بود. 

 وجود وضاعین و جاعالندلیل سوم: 

ان دروغگو و گمنام  در این می یقیناًنیستند و  گوراستاحادیث ثقه و  ،و بدون شک تمامی رواة  یقیناً

به این مسئله اشاره نمودند و معلوم است که این    نیز   صلی اهلل علیه و آله( )  وجود دارد. خود پیامبر

 مسئله از همان ابتدای اسالم وجود داشته است.

 اشکال: 

 
 .68، 1، ج الکافی )اسالمیه(کلینی،  4
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این روایات دال بر وضع صحیح    اة وجود ندارد و وممکن است در این میان اشکال شود که وضاعی در ر

 . باشد نمی

 :جواب

این روایات یا جعلی بوده و یا خیر و در صورت اول خود نمونه وجود جعل در روایات است و اگر  

 جعلی نیست مفاد آن روایات مؤید ماست و دلیل بر وجود وضاع است. 

 از این روایات: اینمونه 

نْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ  عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاِشمٍ عَ-1

 : السالمعلیه  أَبِی عَیَّاٍش عَنْ ُسلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

صلی اهلل    أَبِی ذَرٍّ َشیْئاً مِنْ تَفْسِیرِ الْقُرْآنِ وَ أَحَادِیثَ عَنْ نَبِیِّ اللَّهِ  إِنِّی َسمِعْتُ مِنْ َسلْمَانَ وَ الْمِقَْدادِ وَ

غَیْرَ مَا فِی أَیِْدی النَّاِس ثُمَّ َسمِعْتُ مِنْکَ تَصِْدیقَ مَا َسمِعْتُ مِنْهُمْ وَ رَأَیْتُ فِی أَیِْدی النَّاسِ  علیه و آله  

أَنْتُمْ تُخَالِفُونَهُمْ فِیهَا  صلی اهلل علیه و آله    الْقُرْآنِ وَ مِنَ الْأَحَادِیثِ عَنْ نَبِیِّ اللَّهِأَْشیَاءَ کَثِیرَةً مِنْ تَفْسِیرِ  

مُتَعَمِِّدینَ وَ  صلی اهلل علیه و آله    اهللرسولوَ تَزْعُمُونَ أَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ بَاطِلٌ أَ فَتَرَى النَّاَس یَکِْذبُونَ عَلَى  

اطِلًا آنَ بِآرَائِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ قَْد َسأَلْتَ فَافْهَمِ الْجَوَابَ إِنَّ فِی أَیِْدی النَّاسِ حَقّاً وَ بَیُفَسِّرُونَ الْقُرْ

قَْد کُِذبَ عَلَى وَ صِْدقاً وَ کَِذباً وَ نَاِسخاً وَ مَنْسُوخاً وَ عَامّاً وَ خَاصّاً وَ مُحْکَماً وَ مُتَشَابِهاً وَ حِفْظاً وَ وَهَماً وَ 

عَلَى عَهِْدهِ حَتَّى قَامَ خَطِیباً فَقَالَ أَیُّهَا النَّاُس قَْد کَثُرَتْ عَلَیَّ الْکَذَّابَةُ فَمَنْ  صلی اهلل علیه و آله    اهللرسول

هِ وَ إِنَّمَا أَتَاکُمُ الْحَِدیثُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَیْسَ  کََذبَ عَلَیَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعََدهُ مِنَ النَّارِ ثُمَّ کُِذبَ عَلَیْهِ مِنْ بَعِْد

  اهلل رسول لَا یَتَأَثَّمُ وَ لَا یَتَحَرَّجُ أَنْ یَکِْذبَ عَلَى    لَهُمْ خَامِسٌ رَجُلٍ مُنَافِقٍ یُظْهِرُ الْإِیمَانَ مُتَصَنِّعٍ بِالْإِْسلَام

اُس أَنَّهُ مُنَافِقٌ کَذَّابٌ لَمْ یَقْبَلُوا مِنْهُ وَ لَمْ یُصَدِّقُوهُ وَ لَکِنَّهُمْ قَالُوا  مُتَعَمِّداً فَلَوْ عَلِمَ النَّصلی اهلل علیه و آله  

وَ   - وَ رَآهُ وَ َسمِعَ مِنْهُ وَ أَخَُذوا عَنْهُ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ حَالَهُصلی اهلل علیه و آله    اهللرسول هََذا قَْد صَحِبَ  

إِذا رَأَیْتَهُمْ تُعْجِبُکَ  قَْد أَخْبَرَهُ اللَّهُ عَنِ   عَزَّ وَ جَلَّ وَ  وَصَفَهُمْ بِمَا وَصَفَهُمْ فَقَالَ  الْمُنَافِقِینَ بِمَا أَخْبَرَهُ وَ 
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النَّارِ بِالزُّورِ وَ    عَاةِ إِلَىأَجْسامُهُمْ وَ إِنْ یَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ثُمَّ بَقُوا بَعَْدهُ فَتَقَرَّبُوا إِلَى أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَ الدُّ

إِ وَ  الدُّنْیَا  بِهِمُ  أَکَلُوا  وَ  النَّاِس  رِقَابِ  عَلَى  حَمَلُوهُمْ  وَ  الْأَعْمَالَ  فَوَلَّوْهُمُ  الْبُهْتَانِ  وَ  مَعَ  الْکَِذبِ  النَّاُس  نَّمَا 

َشیْئاً لَمْ یَحْمِلْهُ عَلَى    اهللرسول جُلٍ َسمِعَ مِنْ  الْمُلُوکِ وَ الدُّنْیَا إِلَّا مَنْ عَصَمَ اللَّهُ فَهََذا أَحَُد الْأَرْبَعَةِ وَ رَ

یَرْوِیهِ فَیَقُولُ أَ وَ یَعْمَلُ بِهِ وَ  وَ لَمْ یَتَعَمَّْد کَِذباً فَهُوَ فِی یَدِهِ یَقُولُ بِهِ  وَهِمَ فِیهِ  نَا سَمِعْتُهُ مِنْ  وَجْهِهِ وَ 

لَوْ عَلِمَ هُوَ أَنَّهُ وَهَمٌ لَرَفَضَهُ وَ  فَلَوْ عَلِمَ الْمُسْلِصلی اهلل علیه و آله    اهللرسول أَنَّهُ وَهَمٌ لَمْ یَقْبَلُوهُ وَ  مُونَ 

لَا یَعْلَمُ أَوْ سَمِعَهُ  صلی اهلل علیه و آله    اهللرسول رَجُلٍ ثَالِثٍ َسمِعَ مِنْ   َشیْئاً أَمَرَ بِهِ ثُمَّ نَهَى عَنْهُ وَ هُوَ 

 وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَحَفِظَ مَنْسُوخَهُ وَ لَمْ یَحْفَظِ النَّاسِخَ وَ لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضَهُ  ءٍ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ یَنْهَى عَنْ َشیْ 

صلی اهلل   اهللرسول وَ آخَرَ رَابِعٍ لَمْ یَکِْذبْ عَلَى   -وَ لَوْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ إِذْ َسمِعُوهُ مِنْهُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ لَرَفَضُوهُ

لَمْ یَنْسَهُ بَلْ حَفِظَ  صلی اهلل علیه و آله    مُبْغِضٍ لِلْکَِذبِ خَوْفاً مِنَ اللَّهِ وَ تَعْظِیماً لِرَُسولِ اللَّهِلیه و آله  ع

الْمَنْسُوخِ فَعَمِلَ  لَمْ یَزِدْ فِیهِ وَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهُ وَ عَلِمَ النَّاسِخَ مِنَ    -مَا َسمِعَ عَلَى وَجْهِهِ فَجَاءَ بِهِ کَمَا َسمِعَ

مِثْلُ الْقُرْآنِ نَاسِخٌ وَ مَنْسُوخٌ وَ خَاصٌّ وَ  صلی اهلل علیه و آله    بِالنَّاسِخِ وَ رَفَضَ الْمَنْسُوخَ فَإِنَّ أَمْرَ النَّبِیِّ

هُ وَجْهَانِ کَلَامٌ عَامٌّ وَ  الْکَلَامُ لَ صلی اهلل علیه و آله    اهللرسول عَامٌّ وَ مُحْکَمٌ وَ مُتَشَابِهٌ قَْد کَانَ یَکُونُ مِنْ  

ما آتاکُمُ الرَُّسولُ فَخُُذوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا    -الْقُرْآنِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ   کَلَامٌ خَاصٌّ مِثْلُ 

وَ لَیْسَ کُلُّ أَصْحَابِ  صلی اهلل علیه و آله     رَُسولُهُفَیَشْتَبِهُ عَلَى مَنْ لَمْ یَعْرِفْ وَ لَمْ یَْدرِ مَا عَنَى اللَّهُ بِهِ وَ 

ءِ فَیَفْهَمُ وَ کَانَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْأَلُهُ وَ لَا یَسْتَفْهِمُهُ حَتَّى  کَانَ یَسْأَلُهُ عَنِ الشَّیْ صلی اهلل علیه و آله    اهللرسول

 5.حَتَّى یَسْمَعُوا لی اهلل علیه و آلهص اهللرسول طَّارِئُ فَیَسْأَلَ ءَ الْأَعْرَابِیُّ وَ الإِنْ کَانُوا لَیُحِبُّونَ أَنْ یَجِی 

 ( گفتم: السالمعلیه ) ن یرالمؤمنیامسلیم بن قیس هاللى گوید: به 

(  لی اهلل علیه و آلهص)  از پیغمبر  هاحدیثمن از سلمان و مقداد و ابوذر چیزها در تفسیر قرآن و هم 

هاى آنان را تصدیق  ست مغایرت دارد و از شما شنیدم که گفته شنوم که با آنچه در دست مردم امى 
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لی اهلل علیه  ص )  از پیغمبر خدا  هاحدیث کنید، در دست مردم هم چیزهاى بسیار از تفسیر قرآن و  مى 

( است که شما با آن مخالفید و معتقدید که همه آنها باطل است، آیا عقیده دارید که مردم عمداً  و آله 

کنند؟ گفت:  ؟ و قرآن را از پیش خود تفسیر مى بندند ی م( دروغ  اهلل علیه و آله  لیص)  به رسول خدا

( به من رو کرد و فرمود: پرسیدى، جواب را خوب بفهم، محققاً در دست مردم حق  السالم)علیه  یعل

هاى درست و  خاص و محکم و متشابه و خاطره   و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و 

دو هست. در زمان خود پیغمبر بر آن حضرت دروغ بستند تا به سخنرانى برخاست و    موهومات، هر 

اند، هر که عمداً بر من دروغ بندد نشیمنش پر از  بر من فراوان شده   دروغ بندان فرمود: اى مردم،  

یکى از چهار    له یوس به پس از وى بر او دروغ بستند. همانا حدیث که به شما رسیده    بازهمآتش باد. و  

 خبرگزار است که پنجمى ندارند:

است و دروغ    یظاهرسازاى که به زبان اظهار ایمان کرده و مسلمانى او  عقیدهشخص منافق و بى .1

شمارد و نه از آن باک دارد، اگر مردم بدانند  ( را نه گناه مى لی اهلل علیه و آلهص)  بستن به رسول خدا

نپذیرند و او را باور ندارند ولى گویند این مردى است یار و هم  که او منافق و دروغگو است از او  

(، آن حضرت را دیده و از او حدیث شنیده. و به این اشتباه  لی اهلل علیه و آلهص)  صحبت رسول خدا

از او روایت اخذ کنند و باطن او را ندانند، خدا از منافقان خبر داده بدان چه معروف است و آنان را  

که فرموده است: »چون آنها را ببینى از ظاهر آراسته آنها خوشت آید و در شگفت    بدان وصف کرده 

به  )   شوى بشنوى،  را  و گفتارشان  به سخن گشایند  و چون لب  فداکار جلوه کنند(  و  نما  قهرمان 

مانند« هم اینان پس از پیغمبر زنده ماندند و به سران گمراهى و داعیان به دوزخ    روحی بکالبدهاى  

و دروغ و بهتان پیوستند و آنها هم کارهاى بزرگ را به دستشان دادند و بر مردم مسلطشان  با ناحق 

آنها دنیا را خوردند همانا مردم هم همراه ملوک و دنبال دنیا هستند مگر کسى که    لهیوس به کردند و  

 ، این یکى از چهار کس. نگه داردخدایش 
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از پیغمبر خدا.2  غلط به ( شنیده ولى درست درک نکرده و  لهلی اهلل علیه و آص)  کسى که چیزى 

کند  ناقص را در دست دارد، بدان معتقد است و بدان عمل مى   افتاده، قصد دروغ ندارد ولى این دستور 

( شنیدم، اگر مردم  لی اهلل علیه و آلهص)  گوید: آن را از رسول خدا کند و مى و هم آن را روایت مى 

 کند.و خود او هم اگر بداند غلط دریافته آن را رها مى دریافته آن را نپذیرند  غلط بهبدانند 

نموده و او    غدغنکسى که از رسول خدا فرمانى شنیده و سپس آن حضرت آن را لغو کرده و  .3

( از چیزى نهى کرده ولى باز بدان امر کرده و او  لی اهلل علیه و آله ص)   نفهمیده، یا شنیده پیغمبر 

را فرا یاد نیاورده، اگر بداند منسوخ است ترکش کند و اگر    ندانسته منسوخ را حفظ کرده و ناسخ

 هم بدانند که این مسموع از او منسوخ است ترکش کنند. هامسلمان

( دروغ نبسته و دروغ را دشمن دارد از  لی اهلل علیه و آلهص)  خبرگزار چهارمین که به رسول خدا.4

  طور همان، آنچه شنیده فراموش نکرده بلکه  (لی اهلل علیه و آله ص)  بیم خدا، و به احترام رسول خدا

دهد، نه به آن بیفزاید و نه از آن کم کند،  که شنیده به یاد دارد و چنانچه شنیده به مردم یاد مى 

لی اهلل علیه و  ص)  ناسخ را از منسوخ بداند و به ناسخ عمل کند و منسوخ را وانهد زیرا دستور پیغمبر 

  به، گاهى رسول خدا خاص دارد و عام( محکم دارد و متشا)  ( هم مانند قرآن ناسخ دارد و منسوخ آله

گفت که دو احتمال داشت، کالم عامى داشت و کالم خاصى مانند ( سخن مى لی اهلل علیه و آلهص)

  غدغن قرآن، خدا هم در کتاب خود فرموده: »آنچه رسول خدا به شما دستور داد اخذ کنید و از آنچه  

( بر او مشتبه شود،  لیه و آلهلی اهلل عص)  کرد باز ایستید« کسى که نفهمد و نداند، مقصود رسول خدا

( چیزى از او بپرسد کالم  لی اهلل علیه و آله ص)  رسول خدا  یهاصحبتهمنبود که هر کدام از    طوراین

و در مقام فهم مقصود نبودند تا آنجا که    دند یپرس ی م آن حضرت را بفهمد، کسانى بودند که از او  

( بپرسد  لی اهلل علیه و آلهص)  ى از رسول خداعرب بیابانى و رهگذرى بیاید و چیز   دوست داشتند یک 

 و آنها بشنوند. 
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الْحَکَمِ، عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَالِ، قَالَ:   حَمَْدوَیْهِ وَ إِبْرَاهِیمُ، قَاال حَدَّثَنَا مُحَمَُّد بْنُ عِیسَى، عَنْ عَلِیِّ بْنِ -2

(، فَلَمَّا دَخَلْتُ ابْتََدأَنِی، السالمعلیه)عبداهللیِّ، فَقُلْتُ لَهُمْ أَْسأَلُ أَبَا  اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی أَحَادِیثِ جَابِرٍ الْجُعْفِ

 : فَقَالَ

 6.ارَحِمَ اللَّهُ جَابِرَ الْجُعْفِیِّ کَانَ یَصُْدقُ عَلَیْنَا، لَعَنَ اللَّهُ الْمُغِیرَةَ بْنَ َسعِیٍد کَانَ یَکِْذبُ عَلَیْنَ

: اصحاب ما در احادیث جابر بن یزید جعفی اختالف کردند. به ایشان وعده  گوید می زیاد بن ابی حالل  

امام صادق از  آنکه  پرسمی م(  السالمعلیه )  دادم که  از  بر آن حضرت داخل شدم، پیش  . زمانی که 

 سخنی بگویم، فرمود: 

خداوند مغیرة بن سعید را لعنت    راست بود.  گفتمی خداوند جابر بن جعفی را رحمت کند؛ آنچه از ما  

 .بستمی کند که بر ما دروغ 

( وَ وَجَْدتُ أَصْحَابَ السالمعلیه قَالَ یُونُسُ: وَافَیْتُ الْعِرَاقَ فَوَجَْدتُ بِهَا قِطْعَةً مِنْ أَصْحَابِ أَبِی جَعْفَرٍ)-3

تُ کُتُبَهُمْ، فَعَرَضْتُهَا مِنْ بَعْدُ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ  ( مُتَوَافِرِینَ فَسَمِعْتُ مِنْهُمْ وَ أَخَْذالسالمعلیه )عبداهللأَبِی  

 ( وَ قَالَ لِی: السالمعلیه )عبداهلل( فَأَنْکَرَ مِنْهَا أَحَادِیثَ کَثِیرَةً أَنْ یَکُونَ مِنْ أَحَادِیثِ أَبِی  السالمعلیه الرِّضَا)

( لَعَنَ اللَّهُ أَبَا الْخَطَّابِ! وَ کََذلِکَ أَصْحَابُ أَبِی الْخَطَّابِ  السالمعلیه)عبداهللإِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ کََذبَ عَلَى أَبِی  

ا عَلَیْنَا خِلَافَ  (، فَلَا تَقْبَلُوالسالمعلیه )عبداهللیَُدسُّونَ هَِذهِ الْأَحَادِیثَ إِلَى یَوْمِنَا هََذا فِی کُتُبِ أَصْحَابِ أَبِی  

نْ رَُسولِهِ نُحَدِّثُ، وَ لَا نَقُولُ  الْقُرْآنِ، فَإِنَّا إِنْ تَحَدَّثْنَا حَدَّثْنَا بِمُوَافَقَةِ الْقُرْآنِ وَ مُوَافَقَةِ السُّنَّةِ إِنَّا عَنِ اللَّهِ وَ عَ

مُصَادِقٌ لِکَلَامِ آخِرِنَا، فَإِذَا   ا مِثْلُ کَلَامِ أَوَّلِنَا وَ کَلَامَ أَوَّلِنَاکَلَامَ آخِرِنَ -قَالَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ فَیَتَنَاقَضَ کَلَامُنَا إِنَّ

 
،  2، مهدی رجایی، محمد بن حسن طوسی، و محمد باقر بن محمد میر داماد، رجال شیعه، ج  اختیار معرفة الرجالمحمد بن عمر کشی،    6

 . 336، حدیث 436ص 
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کُلِّ قَوْلٍ مِنَّا حَقِیقَةً    أَتَاکُمْ مَنْ یُحَدِّثُکُمْ بِخِلَافِ ذَلِکَ فَرُدُّوهُ عَلَیْهِ وَ قُولُوا أَنْتَ أَعْلَمُ وَ مَا جِئْتَ بِهِ! فَإِنَّ مَعَ 

 7نُوراً، فَمَا لَا حَقِیقَةَ مَعَهُ وَ لَا نُورَ عَلَیْهِ فََذلِکَ مِنْ قَوْلِ الشَّیْطَانِ. وَ عَلَیْهِ 

( را در عراق  هماالسالمی)عل  : گروه زیادی از اصحاب امام باقر و صادقگوید می یونس بن عبدالرحمن  

( عرضه  السالمعلیه ) ضاآنان را گرفتم و بر امام ر یهاکتابدیدم و احادیث زیادی از ایشان شنیدم و  

و به من    ( ندانستالسالمعلیه )  کردم. حضرت بسیاری از آنها را انکار کرد و از احادیث امام صادق

 فرمود: 

( دروغ بست. خدا او و یارانش را لعنت کند  السالمعلیه )  محمد بن مقالص( بر امام صادق )  ابوالخطاب

. پس حدیثی که بر خالف  کنند می ( دخل و تصرف  السالمعلیه )  که تا به امروز در کتب امام صادق

  موافق با قرآن و سنت رسول خدا   گوییم میقرآن باشد به نام ما قبول نکنید؛ زیرا ما وقتی مطلبی  

فالنی و    مییگو ی نمو    کنیممی . ما از خدا و رسول او حدیث  گوییممی صلی اهلل علیه و آله( سخن  )

متناقض باشد. کالم اولین امام با کالم آخرین امام از ما به یکدیگر شبیه  فالنی چه گفت تا سخنان ما  

کالم امامان پس از آنان است. اگر کسی از ما حدیثی را نقل    کنندهقیتصد است. کالم امامان گذشته  

کرد که با کتاب خدا و سنت رسول او مخالفت داشت، آن را به او رد کنید و به او بگویید تو بهتر  

،  است؛ زیرا با هر قولی که از ما صادر شده حقیقتی است و بر آن نوری  یاآورده و آن چه    یدانی م

 پس سخنی که عاری از حقیقت و نور باشد گفتار شیطان است.

 : ( یَقُولُالسالمعلیه )عبداهللعَنْ یُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ، أَنَّهُ َسمِعَ أَبَا -4

عِیٍد یَتَعَمَّدُ الْکَِذبَ عَلَى أَبِی، وَ یَأْخُذُ کُتُبَ أَصْحَابِهِ وَ کَانَ أَصْحَابُهُ الْمُسْتَتِرُونَ بِأَصْحَابِ  کَانَ الْمُغِیرَةُ بْنُ َس

وَ یُسْنُِدهَا    نَْدقَةَأَبِی یَأْخُُذونَ الْکُتُبَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی فَیَْدفَعُونَهَا إِلَى الْمُغِیرَةِ فَکَانَ یَُدسُّ فِیهَا الْکُفْرَ وَ الزَّ
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فِی الشِّیعَةِ، فَکُلَّمَا کَانَ فِی کُتُبِ أَصْحَابِ أَبِی مِنَ    إِلَى أَبِی ثُمَّ یَْدفَعُهَا إِلَى أَصْحَابِهِ فَیَأْمُرُهُمْ أَنْ یُثْبِتُوهَا

 8الْغُلُوِّ فََذاکَ مَا دَسَّهُ الْمُغِیرَةُ بْنُ َسعِیٍد فِی کُتُبِهِمْ. 

 : فرمودی م: از امام صادق شنیدم که  گوید می هشام بن حکم 

نیز    دارانشطرفو    گرفتمی یاران پدرم را    هایکتاب. او  بستمی به پدرم دروغ    عمداًمغیرة بن سعید  

. او  دادند می ند و به مغیره  گرفتمی آنها را    هایکتابخود را در میان یاران پدرم پنهان کرده بودند.  

را به یارانش    هاکتاب   گاهآن .  دادمی و به پدرم نسبت    کردند ی م را در آنها داخل    ز یکفرآمنیز روایات  

  ز یغلوآمکنند. پس هرچه روایات  منتشرتا این روایات را بین شیعه   دادمی و به ایشان دستور   دادمی 

  اصحاب پدرم وارد کرده   هایکتاب است که مغیره در    ییهاهمانیاران پدرم دیدید،    هایکتابدر  

 است. 

روایاتی در کتب ما   یقیناًبه این نتیجه رسید که  توانمی با مطالعه و مشاهده این چهار روایت شیعه 

که مذهب شیعه را تحریف کنند و    اند کرده شیعیان وجود دارد که از روی عمد، وضاعین آن را وارد 

 تأکید دارند. وضع این چند روایت بر  

 :کنیممی در کتب اهل تسنن نیز شواهد بسیاری بر این امر وجود دارد که چند نمونه بسنده 

نْ أَصْحَابِ  حَدَّثَنَا یَحْیَى، حَدَّثَنَا ُشعْبَةُ، حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ: َسمِعْتُ مُرَّةَ قَالَ: حَدَّثَنِی رَجُلٌ مِ-1

عَلَیْهِ اللَّهُ  فِینَا    النَّبِیِّ صَلَّى  قَامَ  قَالَ:  نَاقَةٍ حَمْرَاءَ مُخَضْرَمَةٍ    اهللرسول وََسلَّمَ  وََسلَّمَ عَلَى  عَلَیْهِ  اللَّهُ  صَلَّى 

 فَقَالَ: 

 
 .402، حدیث  491، 2همان، ج  8



 بررسی ضرورت، حجیت و فواید علم رجال 

21 
 

 رَأَیْتُمُونِی  وَقَْد  أَلَا وَإِنِّی فَرَطُکُمْ عَلَى الْحَوْضِ أَنْظُرُکُمْ، وَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ، فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِی، أَلَا...  

سْتَنْقٌِذ رِجَالًا أَوْ نَاًسا، وََسمِعْتُمْ مِنِّی وََستُسْأَلُونَ عَنِّی، فَمَنْ کََذبَ عَلَیَّ فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعََدهُ مِنَ النَّارِ، أَلَا وَإِنِّی مُ

 9.  لَا تَْدرِی مَا أَحَْدثُوا بَعْدَکَوَمُسْتَنْقَذٌ مِنِّی آخَرُونَ، فَأَقُولُ: یَا رَبِّ أَصْحَابِی فَیُقَالُ: إِنَّکَ

 صلی اهلل علیه و آله( بر شتر سرخ مویی خطبه خواند و فرمود: ) پیامبر

و من به کثرت شما   د یشوی م ای مردم آگاه باشید! آگاه باشید که شما بر لب حوض کوثر بر من وارد  

مرا دیدید و سخنانم را شنیدید.   نکنید. ای مردم! شما  اه یروس . مرا  کنممی دیگر مباهات    یهاامت بر  

بندد،    یزودبهپس   دروغ  من  بر  که  هر  باشید  آگاه  پرسید.  خواهند  شما  از  مرا  سخنان  آیندگان 

جایگاهش در آتش است. ای مردم! آگاه باشید که در روز قیامت مردان و زنانی از امتم را از آتش  

خداوندا!    میگو ی منجات بدهم؛ پس    که آنان را از آتش  خواهند می و گروهی از من    دهمی منجات  

 بعد از تو چه کردند! یدانینم: رسد می اینان اصحاب من هستند؛ پس از سوی خداوند ندا 

رَضِیَ اللَّهُ    أَخْبَرَنَا أَحْمَُد بْنُ خَالٍِد، حَدَّثَنَا مُحَمٌَّد هُوَ ابْنُ إِْسحَاقَ، عَنْ مَعْبَِد بْنِ کَعْبٍ، عَنْ أَبِی قَتَادَةَ-2

 صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَ َسلَّمَ یَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:  اهللرسول عَنْهُ، قَالَ: َسمِعْتُ 

وَ مَنْ قَالَ عَلَیَّ    -أَوْ إِلَّا صِْدقًا-ُس إِیَّاکُمْ وَ کَثْرَةَ الْحَِدیثِ عَنِّی، فَمَنْ قَالَ عَلَیَّ، فَلَا یَقُلْ إِلَّا حَقًّا،یَا أَیُّهَا النَّا

 10.مَا لَمْ أَقُلْ، فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعََدهُ مِنَ النَّارِ

 صلی اهلل علیه و آله( باالی منبر فرمودند: ) پیامبر
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و حقیقت سخن    یراستبه ، جز  گوید می از زیادی حدیث بپرهیزید؛ هرکسی از من حدیث    ای مردم! 

 ببندد، پس جایگاهش در آتش خواهد بود.  امنگفته نگوید و هر که بر من چیزی که 

دشمنان بوده و از این کار   یهااستیس بنابراین شکی نیست که جعل و وضع حدیث یکی از کارها و 

 ی شناخت این افراد نیاز به علم رجال داریم. و برا  داشتند ی برنمدست 

 ای تقیه تشخیص اخبار دلیل چهارم: 

 نمودند می ( سؤالی  السالمعلیه )  ایشان از امام   بعضاًو    11است بسیاری از راویان احادیث ما از اهل تسنن  

. پس احتمال  دادند می و امام از ترس و تقیه یا به هر دلیل دیگری مطابق با مذهب خود ایشان پاسخ  

 تقیه بودن برخی روایات کامال جدی است. 

علم پیدا کنیم    ،کنندهسؤال از غیر آن باید به مذهب راوی    ایتقیه برای تشخیص و جداسازی روایات  

 کن نیست. و یافتن مذهب آن جز از طریق علم رجال مم

از روی مذهب خود    چنیناین البته   باشد، همیشه  از اهل تسنن  امام هنگامی که راوی  نیست که 

 .دادند می   ، بلکه گاهی نیز پاسخ صحیح و حق دادند میایشان پاسخ 

 : نویسد می رحمة اهلل علیه( در کتاب عدة األصول ) شیخ طوسی

وروى مع ذلک عن االئمة علیهم السالم نظر فیما  فأما إذا کان مخالفا فی االعتقاد الصل المذهب  

الموثوق بهم ما یخالفه وجب اطراح خبره. وان لم یکن هناک ما   یرویه. فان کان هناک من طرق 

 یوجب اطراح خبره ویکون هناک ما یوافقه وجب العمل به. 

وان لم یکن من الفرقة المحقة خبر یوافق ذلک وال یخالفه، وال یعرف لهم قول فیه، وجب أیضا العمل  

به، لما روى عن الصادق علیه السالم انه قال: )إذا انزلت بکم حادثة ال تجدون حکمها فیما روى عنا  

 
 ترجمه بسیاری از این رواة را مشاهده نمود.  توانیمدر کتب رجالی  11
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طائفة بما رواه حفص بن  فانظروا إلى ما رووه عن على علیه السالم فاعملوا به( والجل ما قلناه عملت ال

السالم فیما    ، والسکونى، وغیرهم من العامة عن ائمتنا علیهمجغیاث، وغیاث ابن کلوب، ونوح بن درا

 12لم ینکروه ولم یکن عندهم خالفه. 

( روایت نقل  السالم علیهم )  ائمه  زا  حالنیباا اگر اعتقاد و مذهب راوی بر خالف مذهب امامیه بود و  

برخالف آن    ، اگر روایتی که از طریق مورد اعتماد نقل شده باشد   شودمی نگاه  کرده و در روایتش،  

ی نداشت و بلکه در  داشته باشیم باید روایت راوی مخالف مذهب را طرح کرد و اگر روایتش مخالف

 روایات امامی موافق هم داشت، واجب است به آن روایت عمل شود. 

امامیه در آن مطلب روشن نبود باید به آن روایت    و اگر روایت موافق یا مخالفی نداشت و دیدگاه

پیش آمد که حکم آن را    یاواقعه عمل کرد؛ زیرا از امام صادق نقل شده که فرمودند: اگر برای شما  

( نقل  السالمعلیه )  سیده نیافتید پس به روایاتی که مخالفان از امیرالمؤمنینردر روایاتی که از ما  

جهت طایفه امامیه به روایاتی که حفص بن غیاث، و غیاث بن کلوب،  عمل کنید. به همین    اند کرده 

ا از  و  تسنن هستند  اهل  از  و دیگرانی که  دراج، سکونی  بن  نقل  السالمعلیهم )  مه ئنوح  ، اند کرده ( 

اینکه مضمون آنها مورد انکار نباشد و روایتی بر خالفش از طریق امامیه نداشته باشند، عمل    شرطبه 

 .اند کرده 

 یره علما پنجم: سدلیل 

سی قائل روایت، امری رایج در میان علما و  ررب  که   رسیممی انجام شده به این نتیجه    هایبررسیبا  

 سیره ایشان بوده است.

 :نویسد می  رابطه دراین شیخ طوسی 
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فرقوا  أنا وجدنا الطائفة میزت الرّجال الناقلة لهذه األخبار، و وثقت الثقات منهم، و ضعفت الضعفاء، و  

ذموا   و  الممدوح منهم  و مدحوا  یعتمد على خبره،  و من ال  روایته،  یعتمد على حدیثه و  بین من 

المذموم، و قالوا فالن متهم فی حدیثه، و فالن کذاب، و فالن مخلط، و فالن مخالف فی المذهب و  

فی ذلک الکتب،    االعتقاد، و فالن واقفی، و فالن فطحی، و غیر ذلک من الطعون التی ذکروها، و صنفوا 

الرّجال من جملة ما رووه من التصانیف فی فهارسهم، حتى إن واحدا منهم إذا أنکر حدیثا    او استثنو

 .نظر فی إسناده و ضعفه برواته 

هذه عادتهم على قدیم الوقت و حدیثه ال تنخرم، فلو ال أن العمل بما یسلم من الطعن و یرویه من  

و بین غیره فرق، و کان یکون خبره مطروحا مثل خبر غیره، فال  هو موثوق به جائز، لما کان بینه  

یکون فائدة لشروعهم فیما شرعوا فیه من التضعیف و التوثیق و ترجیح األخبار بعضها على بعض، و  

 13.فی ثبوت ذلک دلیل على صحة ما اخترنا

ثقات آن را توثیق و  همانا ما گروهی را یافتیم که بین راویان ناقل این اخبار، تفاوت می گذارند و  

ضعفاء آن را تضعیف کرده اند و بین کسی که در حدیث و روایت به آن اعتماد می شود و کسی که  

در خبرش به آن اعتماد نمی گذارند تفاوت گذاشته اند و مدح شدگان ایشان را مدح و ذم شدگان را  

دورغگو است و فالنی مخلط    ذم کرده اند و ]مثال[ گفته اند که فالنی در حدیثش متهم است و فالنی 

است و فالنی در اعتقاد و مذهبی مخالف است و فالنی واقفی است و فالنی فطحی است و دیگر طعن  

رجالی را از جمله آنچه در نوشته های کتبشان    و   هایی که ذکر کرده و در این کتب تصنیف کرده اند 

ر کدام که حدیث منکری نقل نمود در  نقل کرده اند استثنا می کنند)که اینها ظعیف اند( تا آنکه ه

 اسناد و ضعف راویان و... دقت می کنند. 
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و از بین نمی رود. پس اگر عمل به آنچه از طعن ها سالم است   از گذشته این عادت ایشان بوده است

از طعون( و غیر آن   بود، بین این)سالم  از کسی که مورد اطمینان است روایت شده جایز نمی  و 

کشف شده  تفاوتی نمی بود و اینکه خبر اش مطروح است، مانند غیر آن می بود. پس فایده ای برای  

از توثیق و تضعیف و ترجیح برخی از روایات بر برخی دیگر. پس    هایشان در آنچه روشن کرده اند 

 اثبات این، دلیلی است برای صحت آنچه ما قبول کرده ایم.

سیره در صورتی حجیت دارد که به عصر معصوم متصل باشد و با شرایط    میدانی م که    طورهماناما  

 آن، حکم تقریر و سکوت امام بر آن خورده باشد.

  مثالً که این سیره به عصر معصوم متصل است و    رسیممی تاریخی به این نتیجه    با مشاهده شواهد 

و امام بدون آنکه منعی و ردعی انجام دهد سؤال او را پاسخ  کند می سائل درباره فالن محدث سؤال  

 . پردازدمی خود به توثیق و تضعیف برخی رواة  ،و یا حتی بدون پرسش اصحاب دهد ی م

 : پردازیممی  کند می ثی که مرحوم حر عاملی نقل برای نمونه به چند حدی

یِّ بْنِ  عَنْهُ عَنْ مُحَمَِّد بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَِّد بْنِ عِیسَى عَنْ عَبِْد الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَِدی وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِ-1

لُ إِلَیْکَ أَْسأَلُکَ عَنْ کُلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ  قَالَ: قُلْتُ لَا أَکَادُ أَصِ  السالمعلیه یَقْطِینٍ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا  

 14 نَعَمْ.مَعَالِمِ دِینِی أَ فَیُونُسُ بْنُ عَبِْد الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُُذ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی فَقَالَ 

برای من امکان ندارد که هرگاه به حکمی  ( عرض کرد:  السالمعلیه )  عبدالعزیز بن مهتدی به امام رضا

از احکام دینم احتیاج داشتم، به خدمت شما برسم؛ آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است تا از او مسائل  

 دینم را بپرسم؟ امام فرمود: آری. 

 
، ص  27، مؤسسة آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث، ج تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعةمحمد بن حسن حر عاملی،    14

147. 
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 جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمََد  بْنِ   عبداهلل الْحِمْیَرِیِّ وَ مُحَمَِّد بْنِ یَحْیَى جَمِیعاً عَنْ    عبداهلل عَنْ مُحَمَِّد بْنِ  -2

قَالَ: َسأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ )وَ عَمَّنْ( آخُُذ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ    السالمعلیه بْنِ إِْسحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ  

قَالَ لَکَ عَنِّی فَعَنِّی یَقُولُ فَاْسمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ    فَقَالَ الْعَمْرِیُّ ثِقَتِی فَمَا أَدَّى إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّی وَ مَا

عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ الْعَمْرِیُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّیَا    السالمعلیه فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَ َسأَلْتُ أَبَا مُحَمٍَّد  

وَ  فَاْسمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ    إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ  مَا قَاال لَکَ فَعَنِّی یَقُولَانِ 

نْ  ا أَقُولُ: هََذا مِالْحَِدیثَ وَ فِیهِ أَنَّهُ ُسئِلَ الْعَمْرِیُّ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ مُحَرَّمٌ عَلَیْکُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْ ذَلِکَ وَ لَ

 15.السالمعلیه عِنِْدی فَلَیْسَ لِی أَنْ أُحَلِّلَ وَ لَا أُحَرِّمَ وَ لَکِنْ عَنْهُ 

( پرسید با چه کسی تعامل داشته باشم و از او معارف دینم  السالمعلیه )  احمد بن اسحاق از امام هادی

 را بگیرم و گفتار چه کسی را بپذیرم؟

عثمان بن سعید( مورد اطمینان من است، پس هر چه به  )  عَمری( فرمودند:  السالمعلیه )  امام هادی

تو از من برساند مطابق با واقع است و هرچه از جانب من به تو بگوید از من گرفته است، به او گوش  

 .استبده و از وی اطاعت کن؛ او ثقه و امین 

فَقَالَ أَ مَا لَکُمْ مِنْ   السالمعلیه عبداهللکُنَّا عِنَْد أَبِی بِالْإِْسنَادِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: -3

 16.مَفْزَعٍ أَ مَا لَکُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ تَسْتَرِیحُونَ إِلَیْهِ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِیِّ

آیا برای شما پناهگاهی  ه فرمود:  ( بودیم ک السالم علیه )  خدمت امام صادق  گوید می یونس بن یعقوب 

کسی را که به او آرامش بگیرید؟ چه چیزی مانع شما از مراجعه به حارث بن    د یخواهی نمنیست؟ آیا  

 ؟ شودمی مغیره اسدی 

  

 
 . 138، 27، ج همان 15
 . 145، 27همان، ج  16
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 و مخالفین علم رجال  ادله منکرینفصل سوم: 
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در این فصل به بیان شبهاتی که بر ضرورت و حجیت علم راوی شناسی وارد می شود پرداخته شده  

 و دالیل مخالفین رجال الحدیث واکاوی می شود. 

 کتب اربعه بودن   الصدورقطعی دلیل اول: 

، این است که روایات  کنند می یکی از دالیلی که منکرین اصولی و اخباری ضرورت علم رجال وارد  

اربعه   این علم    اعتمادقابل  طورکلیبه کتب  بررسی رجالی رواة  به  نیازی  بنابراین دیگر چه  و  است 

 داریم؟ 

 : نویسد می فاضل تونی در این باره 

الربعة مأخوذة من کتب معتمدة بین الشیعة ، فنحن ال  ا إنا لما حصل لنا علم عادی بأن أخبار الکتب

نحتاج إلى العلم بأحوال الرجال فیما ال معارض له ، وأما مع التعارض : فنحن نتفحص عما یحصل به  

 17.رجحان أحد المتعارضین على اآلخر

شده،  همانا ما برای ما علم حاصل شد که روایات کتب اربعه از کتب مورد اعتماد بین شیعه گرفته  

در   و  کنیم،  پیدا  آگاهی  ندارد  معارضی  روایاتشان  که  راویانی  احوال  به  که  نداریم  نیازی  ما  پس 

که یکی از این دو را بر دیگری رجحان   کنیممی پیدا  غیر از وثاقت راوی( ) مرجحاتینیز،  هامتعارض 

 دهد.

 : نویسد می  عهیالشوسائلشیخ حر عاملی نیز در کتاب  

 جماعة من ثقات علمائنا المعتمدین بصحة هذه الکتب، عموماً أَو خُصوصاً.و قد عرفت شهادة 

 18و کذلک أکثر المتقدمین و المتأخرین من علماء الرجال و غیرهم قد اتفقت شهادتهم بنحو ذلک. 

 
 . 278و  277، محمد حسین بن علی نقی رضوی  کشمیری، ص أصول الفقه الوافیة فیعبد اهلل بن محمد تونی،  17
 . 218، 30، ج ئل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعةتفصیل وسا حر عاملی،  18
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کلی یا جزئی    صورتبه از علمای مورد اعتماد را که به این کتب    یاعدهشناختی شهادت    حتماًو  

 . اند کرده اعتماد 

بیشتر متقدمین و متأخرین علمای رجال و غیر ایشان نیز شهادتشان اتفاق به همین    طورن یهمو  

 صحت دارد. 

یا   اربعه  کتب  و    الصدورقطعی روایات  یا صحیح  و  است  معصوم  و    اعتمادقابلاز  و    ترین مهم است 

روایات    نیتریاصل نتیجه  در  تا  از غیر آن است  ثقه  راویان  و جداسازی  فایده علم رجال، شناخت 

صحیح از غیر آن جدا گردد و وقتی اعتقاد به صحت این روایات داشته باشیم، دیگر رجال مثمر ثمر  

 نخواهد بود. 

 بررسی نقد و 

 اشکال اول:

از معصوم صادر شده است! اما دلیل این    حتماًو    قطعاًت  اکه این روای  کنند می برخی از این افراد ادعا  

از لسان ایشان   حتماًکه این روایات    اند آورده   به دستادعا چیست و چگونه و از کجا این اعتماد را  

 خارج شده؟ 

 راه وجود دارد:  سه برای یقین به صدور از معصوم، 

 شنیدن از شخص خود معصوم الف: 

رسیده باشد که کثرتش به طور    یااندازهقل آن به حد و  متواتر باشد و ن   صورتبه ب: نقل آن کالم  

 عادی احتمال توطئه و اجتماع تمام رواة بر کذب را رفع کند.
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  مثالً ج: خبر واحدی باشد که محفوف به قراینی باشد که باز اعتماد ما را به صحت آن به وجود آورد.  

مختلف و صحیح    سندهایعتبر با  ر کتب متعدد روایی مدمشهور علما بر آن عمل نموده باشند، یا  

 رسیده باشد و یا مضمون آن موافق با کتاب و سنت باشد.

زیرا مرحوم کلینی که    باشد نمی برای مؤلفان کتب اربعه ممکن    یقیناً راه اول که    ،از بین سه راه باال

هجری قمری از دنیا رفته است    329مؤلف کتاب کافی است، در عصر غیبت صغری بوده و در سال  

به دنیا آمده و در سال    306الفقیه است در سال    الیحضره مرحوم صدوق نیز که مؤلف کتاب من    و

هجری قمری از دنیا رفته است و همچنین شیخ طوسی نیز که مؤلف تهذیبین است، متولد    381

تا    اند ننموده از این افراد، معصوم را درک   کدام هیچهجری قمری است. بنابراین    460  متوفی و   385

 از ایشان دریافت حدیث نمایند. ماًیتقمس

یا باید طرق مختلفه که مفید تواتر است را در کتبشان ذکر  راه تواتر نیز در روایات ایشان نیست زیرا  

 .نمودند می و یا به متواتر بودن روایت تصریح  نمودند می 

مرحوم کلینی بر صحت روایات منقوله، از روی    مثالً که ادعای    ماند ی مدر بین سه راه تنها راه سوم  

. این راه اگرچه ممکن است اما سؤال  است  وجود قراینی بوده که بر صحت آن روایات داللت داشته

بوده و    آور اطمیناناینجاست که این قراین برای مرحوم کلینی و امثاله حاصل شده و برای ایشان  

است؟ در صورت عدم    آوراطمینانن نرسیده است نیز  برای عالم دیگری که این قراین به دست ایشا

 نیاز به علم رجال ندارد تا به اطمینان و قرینه صحت برسد؟ ،اطمینان

 پاسخ: 

درباره این اشکال ممکن است گفته شود که اگر بنابراین اشکال باشد، ممکن است رجالی نیز شواهدی  

 نباشد.برای وثاقت فردی داشته باشد که آن شواهد برای ما حجت 
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 اشکال دوم 

تمامی روایات معتقد  بودن    الصدورقطعی که خودشان نیز به    شودمیبرداشت  از عبارات خود ایشان نیز  

 :پردازیممی  شاهدها. برای نمونه به اند نبوده 

(1 ) 

و راه عالج را بیان    پردازد می مرحوم کلینی خود در مقدمه کتاب الکافی به بیان راه جمع تعارض  

متعارض باشند زیرا دو خبر در صورتی    الصدورقطعی . اما چگونه ممکن است که دو روایت  کند می 

ین  متعارض خواهند بود که یکی سند دیگر را تکذیب و عبارت دیگر کذب دیگری را ثابت کند. همچن

 د با هم متعارض باشد.تواننمی در صورت تواتر نیز، دو روایت متواتر 

 پاسخ: 

  بیت اهل اما ممکن است به این نمونه اشکال شود و گفته شود که صدور اخبار متعارض در لسان خود  

 نیز تصدیق شده و قطعی است.

 برای نمونه صاحب حدائق روایاتی شاهد این مسئله بیان نموده است:

ما رواه فی الکافی فی الموثق عن زرارة عن ابی جعفر علیه السالم قال: سألته عن مسألة  فمن ذلک  

فأجابنی، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخالف ما أجابنی، ثم جاء رجل آخر فأجابه بخالف ما  

م  رجالن من أهل العراق من شیعتک   اهللرسولأجابنی و أجاب صاحبی، فلما خرج الرجالن قلت: یا ابن  

؟ فقال: یا زرارة ان هذا خیر لنا و أبقى  قدما یسأالن، فأجبت کل واحد منهما بغیر ما أجبت به صاحبه 

لکم. و لو اجتمعتم على أمر واحد لصدقکم الناس علینا و لکان أقل لبقائنا و بقائکم. قال: ثم قلت ألبی  

لمضوا و هم یخرجون من عندکم  علیه السالم: شیعتکم لو حملتموهم على األسنة أو على النار    عبداهلل

 مختلفین، قال: فأجابنی بمثل جواب أبیه. 
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 19.فانظر إلى صراحة هذا الخبر فی اختالف أجوبته علیه السالم فی مسألة واحدة فی مجلس واحد 

( پرسیدم و به من جوابى داد، سپس مردى  السالم)علیه   از امام باقر  مسئلهزرارة بن اعین گوید: یک  

را پرسید و به خالف جوابى که به من داده بود به او جواب داد، پس از آن مرد    لهمسئآمد و همان  

  اهلل رسولدیگرى آمد و به او جواب سومى داد مخالف آن دو، چون آن دو مرد بیرون شدند گفتم: یا بن  

 پرسیدند و به هر کدام جواب دیگرى دادى؟  مسئلهدو تن عراقى از شیعیان شما آمدند و یک 

پایدارتر مى  اگر همه شما فرمود: اى زرارة، این محققاً براى ما بهتر است و شما را و ما را  کند و 

برند، و زندگى ما و شما  شیعیان یک رأى باشید، مردم به وحدت و اعتقاد شما نسبت به ما پى مى 

اگر شیعیان خود  ( گفتم: شما  السالم)علیه   شود گوید: پس از آن به امام صادق متزلزل و ناپایدار مى 

  دهید؟ گوید: مختلف به آنها مى   یهاجواب  حالن یباادهند و  را بر نوک نیزه و بر آتش برانید، انجام مى 

 همان جواب پدرش را به من داد. 

(  السالمعلیه ) امام یهاپاسخبه صراحت این خبر در اختالف کن :( پس نگاه  گوید می )صاحب حدائق 

 و یک جلسه.   مسئلهدر یک 

ایجاد  در صحت روایت  همیشه مشکلی    الصدورقطعی که تعارض دو روایت    گردد می بنابراین روشن  

بودن نیست زیرا ممکن است یکی از روی    الصدورقطعی و به بیان دیگر، تعارض نشانه عدم    کند نمی

که    شودنمیبر این    ، دلیل کند می تقیه باشد و بنابراین اینکه مرحوم کلینی راه جمع متعارض را بیان  

 نیست.  الصدورقطعی روایاتش 

(2 ) 

 
، محمد تقی ایروانی، عبد العزیز طباطبایی، و عبدالرزاق مقرم، جامع  الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةیوسف بن احمد بحرانی،    19

 . 6و  5، ص 1صصی فقه(، ج )کتابخانه و دانشنامه تخ 3فقه 
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که چند نمونه    نماید می شیخ طوسی نیز برخی از روایات تهذیب و استبصار را به دلیل ضعف سند رد  

 : شودمی بیان 

دِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَُد بْنُ مُحَمٍَّد عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّا-1

الرَّجُلُ یُشْهُِدنِی عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أَذْکُرُ    السالمعلیه   عبداهللیَزِیَد قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی  

 . مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَقَالَ لِیَ إِذَا کَانَ صَاحِبُکَ ثِقَةً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَْد لَهُ

 20.أُصُولفَهََذا الْخَبَرُ ضَعِیفٌ مُخَالِفٌ لِلْ

 پس این خبر ضعیف و مخالف با اصول است.

ابِ عَنْ  مَا رَوَاهُ أَحْمَُد بْنُ مُحَمٍَّد عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَِّد بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ ذِی النَّ-2

جُلٍ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمْ یَْدرِ ثِنْتَیْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً  عَنْ رَ السالمعلیه عبداهللعَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: َسأَلْتُ أَبَا  

إِ تَطَوُّعاً وَ  هَِذهِ  ثَلَاثاً کَانَتْ  کَانَ صَلَّى  فَإِنْ  یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَةً  ثُمَّ  یَنْصَرِفُ  یَتَشَهَُّد وَ  نْ کَانَ صَلَّى  قَالَ 

  وَ هََذا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا یُقْضَى لِی أَبَداً.ثِنْتَیْنِ کَانَتْ هَِذهِ تَمَامَ الصَّلَاةِ

 وَ هُوَ عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ فَالْوَجْهُ فِی هََذیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنْ لَا یُعَارَضَ بِهِمَا الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِیهِمَا وَاحٌِد

الْعَمَلِ  وَ هُوَ ضَعِیفٌ فَاِسُد الْمَذْهَبِ لَا یُعْ مَلُ عَلَى مَا یَخْتَصُّ بِرِوَایَتِهِ وَ قَِد اجْتَمَعَتِ الطَّائِفَةُ عَلَى تَرْکِ 

 21.بِهََذا الْخَبَر

پس وجه در این دو حدیث این است که روایات اول با این دو تعارض ندارد زیرا اصل در هر دو یک  

و به آنچه که اختصاص به روایت او  است و آن عمار ساباطی است و او ضعیف و فاسد المذهب است  

 و علما هم بر عمل نکردن به این حدیث اجماع کرده اند.  داشته باشد عمل نمی شود
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لْدِ  مُحَمَُّد بْنُ أَحْمََد بْنِ یَحْیَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعََدةَ بْنِ صََدقَةَ قَالَ حَدَّثَنِی َشیْخٌ مِنْ وُ-3

حَاتِ بْنِ  عَلِیٍّ  عَِدیِّ  مَعَ  کَانَ  وَ  حَاتِمٍ  بْنِ  عَِدیِّ  جَدِّهِ  عَنْ  أَبِیهِ  عَنْ  عَلِیّاً    السالمعلیه مٍ  أَنَّ  حُرُوبِهِ  فِی 

دَفَنَهُمَا فِی    - لَمْ یُغَسِّلْ  السالمعلیه  عَمَّارَ بْنَ یَاِسرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ لَا هَاِشمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ 

 ثِیَابِهِمَا وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا.

أَنَّا قَْد بَیَّنَّا فِی  قَالَ مُحَمَُّد بْنُ الْحَسَنِ: مَا تَضَمَّنَ هََذا الْخَبَرُ فِی آخِرِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا وَهْمٌ لِ 

الْإِْسنَادِ مُرَْسلٌ وَ مَا یَجْرِی  کِتَابِ الصَّلَاةِ وُجُوبَ الصَّلَاةِ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَ هََذ ا الْخَبَرُ عَلَى ُشُذوذِهِ ضَعِیفُ 

فِیهِمْ مَنْ یَذْهَبُ  هََذا الْمَجْرَى لَا یُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنََدةُ عَلَى أَنَّ هََذا الْخَبَرَ طَرِیقُهُ رِجَالُ الْعَامَّةِ وَ  

 22.ا حُکْمُهُ لَا یَجِبُ الْعَمَل إِلَى هََذا الْمَذْهَبِ وَ مَا هََذ

آنچه این حدیث در آخرش دارد، یعنی اینکه همانا امیرالمؤمنین بر آن دو نماز نخوانده، وهم است  

زیرا همانا ما در کتاب صالة وجوب نماز خواندن بر شهدا را بیان کردیم و این حدیث از شذوذ است 

مجرای شاذ باشد، اخبار مستند با آن معارض    برو اسناد آن ضعیف و مرسل است و آن حدیثی که  

نیست. همانا طریق این حدیث رجال سنی مذهب هستند و در آنها کسانی هستند که به سوی این  

   مذهب رفته اند و آنچه حکم این است، این است که عمل به آن واجب نیست.

  تمامی روایات  ت یالصدوری قطعکه خود شیخ نیز بر صحت و    گرددمی این جمالت مشخص    بهباتوجه 

 اعتقادی نداشته.  کتاب خود 

 پاسخ: 

نیز بدین دلیل رد   روایات را خود شیخ رد و طرح نموده است و    چنیناین که    شودمی این نمونه 

 روایاتی که طرح نشده به اعتقاد شیخ صحیح خواهد بود. و بنابراین دلیل بر رد روایات دیگر نشده 
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(3 ) 

به   اند بوده شیخ طوسی، شیخ صدوق و شیخ مفید که به زمان و عصر زندگانی مرحوم کلینی نزدیک 

 قطعیت روایات کافی معتقد نبودند.

 :نویسد می الفقیه   الیحضره شیخ صدوق در من 

مٍَّد عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ  وَ فِی کِتَابِ مُحَمَِّد بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمََد بْنِ مُحَ

نَّ رَجُلًا مَاتَ وَ  عَنْ أَخَوَیْهِ مُحَمٍَّد وَ أَحْمََد عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیَد عَنْ بُرَیِْد بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ إِ

نِصْفَ مَا تَرَکَ وَ أَعْطِنِی النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ فَأَبَى عَلَیْهِ الْآخَرُ    أَوْصَى إِلَى رَجُلَیْنِ فَقَالَ أَحَُدهُمَا لِصَاحِبِهِ خُْذ

 . ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ذَاکَ لَهُ  عبداهللفَسَأَلُوا أَبَا 

عِنِْدی بِخَطِّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ  قَالَ مُصَنِّفُ هََذا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَسْتُ أُفْتِی بِهََذا الْحَِدیثِ بَلْ أُفْتِی بِمَا  

 23.ع وَ لَوْ صَحَّ الْخَبَرَانِ جَمِیعاً لَکَانَ الْوَاجِبُ الْأَخَْذ بِقَوْلِ الْأَخِیرِ کَمَا أَمَرَ بِهِ الصَّادِق 

بلکه به روایتی که از   دهمی نممن به این روایت فتوا  گوید می مضمون و لب کالم اینکه شیخ صدوق 

هر دو هم صحیح باشد الزم    کهی درصورت و    دهم ی مام حسن عسکری نزد من است فتوا  دست خط ام

 است به روایت دوم عمل شود.

اگر هر دو روایت صحیح باشد، نشانه این است که خود ایشان اعتماد کامل به    گوید می کالم شیخ که  

 صحت نداشته.

 :نویسد می در جای دیگر شیخ صدوق و یا 

دِ  نِ عَنْ مُحَمَّ رَوَى مُحَمَُّد بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَِّد بْنِ یَحْیَى عَنْ مُحَمَِّد بْنِ الْحُسَیْ 

قَالَ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ وَ لَهُ ابْنٌ صَغِیرٌ    السالم علیه   عبداهللبْنِ قَیْسٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی  
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حَتَّى زَنَى قَالَ یُلْزَمُ  فَأَدْرَکَ الْغُلَامُ وَ ذَهَبَ إِلَى الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهُ رُدَّ عَلَیَّ مَالِی لِأَتَزَوَّجَ فَأَبَى عَلَیْهِ فَذَهَبَ  

 ذَلِکَ الْوَصِیُّ الَِّذی مَنَعَهُ الْمَالَ وَ لَمْ یُعْطِهِ فَکَانَ یَتَزَوَّجُ.  ثُلُثَیْ إِثْمِ زِنَى هََذا الرَّجُلِ 

مُحَمَِّد بْنِ یَعْقُوبَ وَ مَا رَوَیْتُهُ  قَالَ مُصَنِّفُ هََذا الْکِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا وَجَْدتُ هََذا الْحَِدیثَ إِلَّا فِی کِتَابِ  

هُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ  إِلَّا مِنْ طَرِیقِهِ حَدَّثَنِی بِهِ غَیْرُ وَاحٍِد مِنْهُمْ مُحَمَُّد بْنُ مُحَمَِّد بْنِ عِصَامٍ الْکُلَیْنِیُّ رَضِیَ اللَّ 

 24بْنِ یَعْقُوبَ. 

از طریق    فرمود ی نم، شیخ صدوق  بودی ماگر تمام روایات کافی صحیح   که من این روایت را فقط 

 .امکرده کلینی روایت  

 : کند میشیخ طوسی نیز به همین صورت برخی از روایت کافی را ساقط 

إِْسحَ عَنْ  مُرَّةَ  بْنِ  بِسْطَامَ  بْنِ مُحَمٍَّد عَنْ  مُعَلَّى  مُحَمٍَّد عَنْ  بْنِ  الْحُسَیْنِ  عَنِ  یَعْقُوبَ  بْنُ  بْنِ مُحَمَُّد    اقَ 

الْعَبِْدیِّ عَنْ أَبِی هَارُونَ عَنْ أَبِی َسعِیٍد الْخُْد رِیِّ قَالَ:  حَسَّانَ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ 

وَ الضَّبَّ    حَرَّمَ الْجِرِّیَّ   لی اهلل علیه و آله ص  اهللرسول بِلَالًا أَنْ یُنَادِیَ أَنَّ    لی اهلل علیه و آله ص  اهللرسول أَمَرَ  

 وَ الْحُمُرَ الْأَهْلِیَّةَ. 

مُوَافِقٌ لِلْعَامَّةِ وَ الرِّجَالُ    قَالَ مُحَمَُّد بْنُ الْحَسَنِ: فَمَا تَضَمَّنَ هََذا الْحَِدیثُ مِنْ تَحْرِیمِ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِیِ 

 25.تَصُّونَ بِنَقْلِهِ لَا یُلْتَفَتُ إِلَیْه الَِّذینَ رَوَوْا هََذا الْخَبَرَ أَکْثَرُهُمْ عَامَّةٌ وَ مَا یَخْ

: آنچه این خبر موافق با اهل تسنن است و بیشتر راویان این حدیث از عامه  نویسد می شیخ طوسی  

 نقل کنند و مضمونش در روایات شیعی نباشد ارزشی ندارد.  ییتنهابه هستند و هر روایتی که آنان 

 :کند می مین صورت نقل همچنین شیخ طوسی دو روایت دیگر به ه
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بْرَاهِیمَ  مُحَمَُّد بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمٍَّد عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَِّد بْنِ عِیسَى بْنِ عُبَیٍْد عَنْ إِ

لِأَبِی   قُلْتُ  قَالَ:  الزَّعْفَرَانِیِّ  عِمْرَانَ  عَنْ  الْمََدنِیِّ  مُحَمَّدٍ  عَلَیْنَا    سالمالعلیه   عبداهللبْنِ  تُطْبِقُ  السَّمَاءَ  إِنَّ 

الْمَاضِیَةِ وَ صُمْ یَوْمَ   بِالْعِرَاقِ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَأَیَّ یَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْیَوْمَ الَِّذی صُمْتَ فِیهِ مِنَ السَّنَةِ 

 الْخَامِسِ.

الْأَحْوَلِ عَنْ عِمْرَانَ    عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاِس عَنْ إِبْرَاهِیمَ  بْنِ زِیَادٍ عَنْ 

إِنَّا نَمْکُثُ فِی الشِّتَاءِ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ لَا نَرَى َشمْساً وَ لَا   السالمعلیه   عبداهللالزَّعْفَرَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی  

یَوْمٍ  فَأَیَّ  الْیَوْمَ    نَجْماً  وَ صُمِ  أَیَّامٍ  عُدَّ خَمْسَةَ  وَ  الْمَاضِیَةِ  السَّنَةِ  الَِّذی صُمْتَ مِنَ  الْیَوْمَ  انْظُرِ  قَالَ  نَصُومُ 

 الْخَامِسَ.

الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُمَا خَبَرٌ   فَلَا یُنَافِی هََذانِ الْخَبَرَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْعَمَلِ عَلَى الرُّؤْیَةِ لِمِثْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْبَابِ 

ْسنَادِ الْحَِدیثَیْنِ قَوْمٌ  وَاحٌِد لَا یُوجِبَانِ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ لِأَنَّ رَاوِیَهُمَا عِمْرَانُ الزَّعْفَرَانِیُّ وَ هُوَ مَجْهُولٌ وَ فِی إِ

 26.ضُعَفَاءُ لَا نَعْمَلُ بِمَا یَخْتَصُّونَ بِرِوَایَتِه 

روایت   دو  این  نقل  از  آور  نویسد می شیخ طوسی پس  این دو حدیث، خبر واحد هستند که علم   :

؛ به ویژه که راوی آن عمران زعفرانی است و او مجهول  باشد نمی  واجبنیستند، پس عمل به آنها نیز  

 . باشد می است و سند هر دو روایت مشتمل بر جمعی از راویان ضعیف 

از بیا آورده    28و صدوق در من ال یحضر  27ن روایتی که کلینی در کافی همچنین شیخ مفید پس 

 : نویسد می 
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 .169، 2، ج من ال یحضره الفقیهبابویه، ابن 28
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محمد بن سنان عن حذیفة بن منصور    فمن ذلک حدیث رواه محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن

 .قال شهر رمضان ثالثون یوما ال ینقص أبدا  السالمعلیه  عبداهللعن أبی 

قه محمد بن سنان و هو مطعون فیه ال تختلف العصابة  و هذا الحدیث شاذ نادر غیر معتمد علیه طری

 29فی تهمته و ضعفه و ما کان هذا سبیله لم یعمل علیه فی الدین.

و    باشد می از طریق محمد بن سنان نقل شده که مورد طعن    اعتمادغیرقابلاین حدیث شاذ، نادر و  

چنین سندی داشته باشد، در    و روایتی که   علمای امامیه در متهم بودن و ضعف او اختالفی ندارند 

 .شودنمی امر دین به آن عمل 

 پاسخ: 

  ایلطمه رحمهما اهلل(  )  ممکن است این اشکال بدین دلیل رد شود که رد کردن شیخ طوسی و مفید 

به    زند نمی به حجیت کتاب کافی   این قراین  زیرا شاید مرحوم کلینی قراینی در دست داشته که 

د زیاد حائز اهمیت باشد تواننمیدست این دو بزرگوار نرسیده است. همچنین تضعیفات تهذیبین  

 زیرا شیخ طوسی در این کتاب، درصدد رفع تعارض بین روایات به هر طریق ممکن بوده است.

 سوماشکال 

  ی طوس   خیچهار کتاب، ش   ن یا  ن یدر ب  ظاهراًتن تمام کتب اربعه است، اما  دانس  ت حج  ، نیمنکر  یمدعا

  ح ی صح  توان می دو کتاب را چطور    ن یا  تاًینهاشهادت نداده است و    نیبیاز دو کتاب تهذ   کدام هیچبه  

 دانست؟

 پاسخ داد.  تواننمی و این اشکال را 

 
 .20)کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه(، ص   3، مهدی نجف، جامع فقه جوابات أهل الموصل فی العدد و الرؤیةمحمد مفید،  محمد بن 29
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 چهارماشکال 

با    ی اریفاصله بس  شانیا  رایباشد ز  یحس نم  ی از رو  اتیبر صحت روا  ینیخبر و شهادت امثال کل 

 باشد. یما حجت نم ی برا شانیشهادت ا نیداشته اند. بنابرا  نیو صادق  نیعصر معصوم

 : پاسخ

از    شانیگفت که اوال شهات ا  د یگردد با  یهم مطرح م   ون یاشکال در شهادت رجال  نیپاسخ به ا  در

جهت، همانند    ن یاست که هم عصر معصوم است، بوده است و از ا  یانیاصول اربعمأة شهادت راو  ی رو

  ب را از با   شانیقول ا  ایحس بوده. ثان  یاز رو  ز ین  شانیتوان گفت که شهادت ا  یم   ونیشهادت رجال

قول اهل    تی بودن ندارد و حج  یبه حس  یازیتوان حجت دانست که ن   یم  زیرجوع به اهل خبره ن

  د ییتأ  ینداشته و بلکه دارا  ی متصل به عصر معصوم بوده و ردع  رهیس   ن یبوده و ا  ره یاز س   ز ینخبره  

 باشد. ی م زین

 اشکال پنجم:

اربعه   روایت کتب  دانستن  ر  طورکلیبه حجت  علم  به  منتفی  جنیاز  را  نهایت    ؛کند نمی ال  در  زیرا 

حجیت روایات این کتب را ثابت نمود، ولی مصادر شیعه تنها کتب اربعه نیست و شیعه کتب    توانمی 

  قطعاً و    حتماًحدیثی دیگری هم دارد و بنابراین باید برای استناد به آنها از قراینی استفاده نمود که 

 یکی از آنها رجال و علم راوی شناسی است.

ما در کتب اربعه آمده و این    از یموردنه اکثر روایات  کنند ک  اشکال، اشکالبرخی ممکن است به این  

 چهار کتاب برای استنباط احکام شرعی کافی است!

 برای رد این اشکال باید بگوییم:
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برای    که درحالیکه روایات این کتب برای استنباط احکام شرعی کافی است    گویید می از کجا    اوالً

کتاب    80کتاب وسائل بیش از    بزرگ است؛ در  محدثینمثال مرحوم شیخ حر عاملی که خود یکی از  

چه نیازی به تألیف وسائل    اصالًکتب اربعه کافی بود،    واقعاً؛ اگر  30برد میمصادر وسائل نام    عنوانبه را  

 بود و چرا از این کتب استفاده شده؟ 

 کنار گذاشت؟ طورکلی به بعه، آیا باید کتب دیگر را بر فرض کفایت روایات کتب ار ثانیاً

 بندی جمع

اشکال فوق اشکاالتی مطرح شده است و کمی بحث پراکنده گردید، در اینجا الزم    پنج چون در میان  

 میان این اشکاالت بکنیم. بندیجمعاست، 

مؤلفان آن  دو کتاب تهذیب و استبصار، هیچ ادعای صحتی توسط    ظاهراًدر میان این چهار کتاب  

 . گرددمی ندارد و بنابراین از موضوع بحث خارج 

گفت که شامل    توانمی دارای ادعای صحت توسط مؤلف است، اما    دو کتاب کافی و من ال یحضراما 

  توان نمی که    رسیم می ! زیرا با مطالعه دوباره این اشکاالت و دقت به این نتیجه  گرددینماشکاالت فوق  

 بر صحت روایات این دو کتاب اشکالی نمود. 

  کنم می برای روشن شدن بیشتر بحث به کالم و استدالل مرحوم فیض کاشانی در کتاب الوافی اشاره  

 که خود ایشان نیز به حجیت کتب اربعه اعتقاد داشتند: 

انوا ال یعتمدون على شهادتهم بصحة کتبهم فال یعتمدوا على شهادتهم و شهادة أمثالهم فی  فإن ک

 31الجرح و التعدیل أیضا و أی فرق بین األمرین. 

 
 . 153، 30، ج تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعةحر عاملی،  30
 . 24، ص 1فقیه ایمانی، ج  ، ضیاءالدین عالمه و کمالالوافیمحمد بن شاه مرتضی فیض کاشانی،  31
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کتب اربعه(،  )  شانهایکتاب محمدون ثالث( به صحیح بودن  )  بر شهادت آنان  د یکنینمپس اگر اعتماد  

 ؛ و چه تفاوتی است بین این دو؟ رجالیون() ان پس اعتماد نکنید بر شهادت آنان و امثال آن

، و در مقابل مرحوم کلینی بر صحت روایات  کند می نجاشی به وثاقت زراره حکم    مثالً  دیگرعبارتبه 

، تفاوت بین نجاشی و کلینی چیست و تفاوت بین رجال نجاشی و کافی کلینی  کند می نقل شده حکم  

 ؟ شودنمیمی اعتماد  ود  ولی به شودمی چیست و چرا به اولی اعتماد  

 در پاسخ به این سؤال ممکن است سه پاسخ داده شود: 

  دهیم میپاسخ شاید قراینی که برای صحت روایات به دست کلینی رسیده برای ما حجت نباشد، -1

ممکن است قراین و دالیلی که برای وثاقت زراره به نجاشی رسیده برای ما حجت    ال احتم  بنابراینکه  

 نباشد. 

قدما که محکم و مستحکم    رجالی  و کتب  در ادامه خواهد آمد( )  شهادت رجالیون حسی است-2

و    از کجا معلوم که امثال کلینی کتاب قدما را نداشته باشند   دهیممی پاسخ  است در نزد آنان بوده،  

شهادت ایشان از  همچنین می تواند  و    جه داشت که اصول اربعمأة در دست ایشان بوده استباید تو

 گردد.باب اهل خبره قبول 

که    طورهمان)  روایات متناقض   اوالًکه    دهیممی پاسخ  کافی موجود است،  در    مثالً روایات متناقض  -3

مگر بین رجالیون اختالف و کلمات متناقض یافت    ثانیاًنیست و  بیان شد( دلیل بر عدم صحت آن  

پس بنابراین باید بگوییم که کلمات رجالیون نیز از حجیت برخوردار نیست که کسی قائل    ؟شودنمی

 به این سخن نیست. 

 اما در اینجا دو نکته نباید فراموش شود: 
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اول آنکه صحت به معنای واجب العمل نیست، زیرا چه بسیار روایاتی که از نظر رجالی صحیح و  

 .دهد می، روایات دیگر را ترجیح دهد می موثق هستند ولی به دالیلی که فقیه آن را تشخیص  

دوم آنکه نباید فراموش شود که حجت دانستن روایات کافی و من ال یحضر، دلیل بر عدم نیاز به علم  

حتی در کتاب کافی و من  )  ی و همچنین رفع تعارض و...برای دیگر کتب روای  قطعاًو    شودنمیرجال  

 باید از رجال استفاده نمود.  ال یحضر( 

 به روایات مشهور عمل  دلیل دوم: 

اشکال دیگر این است که برخی بر این اعتقادند که ما باید روایاتی که علما و اصحاب بر آن اعتماد  

 عمل کرده غیر آن را کنار گذاریم و همین روایات برای ما کافی است.  اند نموده ن اجماع کرده و بر آ

 :نویسد می محقق حلی  

یجب   شذ،  أو  عنه  األصحاب  أعرض  ما  و  به،  عمل  على صحته  القرائن  دلت  أو  األصحاب  قبله  فما 

 32.اطراحه

، و آنچه  شودمی و یا قراین بر صحت آن داللت دارد، عمل    اند کرده پس به آنچه اصحاب آن را قبول  

 . شودمی یا شاذ است، رد  اند کرده اصحاب از آن دوری 

 بررسی نقد و 

بر صحت    یانه یقرو اگرچه ممکن است    ندارد  حجیتی   تنها در فتوا حجت بوده و در روایت   شهرت  اوالً

 باشد. 

 
)کتابخانه و دانشنامه    3، جامع فقه المعتبر فی شرح المختصرهی از نویسندگان، جعفر بن حسن محقق حلی، و ناصر مکارم شیرازی، گرو 32

 . 29، ص 1تخصصی فقه(، ج 
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شهرت و غیر شهرت    اصالً علما واقع نشده و    وردنظرم   اصالًروایات هم موجود است که    سیاری ازب  ثانیاً

 .اند نداده یا علما بر آن فتوا و  دهد ی نمبرای آن معنا 

 در بسیاری از موارد در مسئله واحد چندین فتوا وجود دارد و فتوای مشهور مشخص نیست. ثالثاً

، کدام را و به چه دلیلی باید بر دیگری  بودند مشهور   هر دو روایتدر مواردی که در یک مسئله  رابعاً

 ترجیح داد؟ 

 شهادت قول رجالی حسی نیست دلیل سوم: 

قول رجالی از باب حجیت خبر واحد است و خبر واحد    است که حجیت   چنیناین دلیل دیگر منکرین  

 حسی باشد نه اینکه از روی حدس و اجتهاد باشد.  ،تنها در صورتی حجت است که خبرِ مخبِر 

 :نویسد می خویی  اهللآیت

قیل: إن إخبارهم عن الوثاقة و الحسن نشأ من الحدس و االجتهاد و إعمال النظر، فال تشمله أدلة  

 33. الثقة، فإنها ال تشمل األخبار الحدسیةحجیة خبر 

گفته شده که همانا اخبار رجالیون از وثاقت و حسن، از حدس و اجتهاد و نظر دادن نشأت می گیرد،  

 پس ادله حجیت خبر واحد شامل آن نمی شود زیرا آن دالیل شامل اخبار حدسی نمی شود.

یز بدانیم، باید این شهادت از روی حس  همچنین اگر حجیت قول رجالیون را از باب حجیت شهادت ن

بنابراین ممکن نیست که ایشان از    اند نبوده رجالیون با روات هم عصر    غالباًباشد نه حدس؛ و چون  

 روی حس و معاشرت اینان را توثیق یا تضعیف نموده باشند.

 :نویسد می طوراین سبحانی نیز  اهللآیت

 
 . 41، ص 1، رجال شیعه، ج معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةسید ابوالقاسم خوئی،  33
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شرائطها الّتی منها االعتماد على    هادة، یجب أن یجتمع فیه لو قلنا باعتبار قول الرجالی من باب الشّ

الحسّ دون الحدس. و هو شرط اتّفق علیه العلماء، و من المعلوم عدم تحقّق هذا الشّرط، لعدم تعاصر  

 34. غالباًالمعّدل )بالکسر( و المعّدل )بالفتح( 

رایطی که یک از آنها حسی  اگر بگوییم که اعتبار قول رجالی از باب شهادت است، واجب است که ش 

. و این شرطی است که علما بر آن اتفاق نظر دارند و  بودن و حدسی نبودن است، در آن جمع شود

آنچه معلوم است محقق نشدن این شرط است زیرا تعدیل کننده با تعدیل شونده غالبا هم عصر نبوده  

 اند.

داشته باشد تا از اعمال و رفتارش به عدالت یا    حشرونشربه بیان دیگر مخبر باید با فرد معاشرت و  

از    خواهند میو پس چگونه    اند نبوده ضعف او پی برد ولی اکثر رجالیون ما در زمان و هم عصر رواة  

  وسیطهجری و شیخ    450  متوفی روی حس به وثاقت ایشان شهادت دهند؟ برای مثال نجاشی  

  ، اما شهادت امام حسن عسکری هجری است  400قبل از    متوفی و کشی نیز    هجری   460  متوفی 

 د این شرط حسی بودن محقق شود. تواننمیهجری است و بنابراین  260( حدود سال السالمعلیه )

 :نویسد می شیخ یوسف بحرانی 

األزمنة المتطاولة فکیف اطلعوا  و أنت خبیر بما بین مصنفی تلک الکتب و بین رواة االخبار من المدة و  

بنقل ناقل أو شهرة أو قرینة   -؟ و االطالع على ذلک  على أحوالهم الموجب للشهادة بالعدالة أو الفسق 

 35ال یسمى شهادة.  -حال أو نحو ذلک کما هو معتمد مصنفی تلک الکتب فی الواقع  

نی فاصله است پس چطور به  و تو میدانی که بین نویسنده این کتب و راویان احادیث زمان طوال

حاالتی که موجب شهادت دادن به عدالت یا فسق است علم پیدا کرده اند؟ و اطالع بر این به واسطه  

 
 .41و   40، رجال شیعه، ص کلیات فی علم الرجالجعفر سبحانی تبریزی،  34
 . 22، 1، ج الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرةبحرانی،  35
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نقل کردن یا شهرت یا قرینه حالی و مانند آن که در واقع پشتیبان مصنفین این کتب بوده، شهادت  

 نامیده نمی شود. 

 بررسی نقد و 

 شودمی ، بلکه عدم حجیت قول رجالی بررسی  شودنمیز به علم رجال اثبات  با این اشکال عدم نیا  اوالً

 و بنابراین هنوز اصل نیاز پابرجاست. 

که حجیت قول رجالی یا از باب حجیت خبر واحد است و یا از باب شهادت   د یکنی مشما ادعا    ثانیاً

که برخی از علما    م و این دو دارای شرایطی هستند که قول رجالی آنها را دارا نیست و باید بگویی

  حتماً و بنابراین الزم نیست که    اند دانسته حجیت قول رجالی را از باب رجوع به اهل خبره حجت  

و شارع    استو رجوع به اهل خبره نیز یکی از مصادیق سیره    از روی حس باشد   اهل خبره قولشان

 هم ردعی بر آن نکرده است.

در زمان تألیف این کتب رجالی، کتب رجالیون متقدم وجود داشته و ایشان از روی حس به    ثالثاً

 .شودمی  و نقل ایشان در انتها به حس منتهی  اند بوده وثاقت یا عدم وثاقت رواة شهادت داده 

 :نویسد می خویی  اهللآیت

 36.و قد بلغ عدد الکتب الرجالیة من زمان الحسن بن محبوب إلى زمان الشیخ نیفا و مائة کتاب

کتاب    یاخورده به صد و    قطعاً و تعداد کتب رجالی از زمان حسن بن محبوب تا زمان شیخ طوسی  

 کرده است.   یآورجمع که آقابزرگ تهرانی نام آنها را در مصفی المقال  رسد می 

 است. 37عبارت ذکره اصحابنا فی الرجال در کتاب نجاشی از قبیل  ییهانمونه شاهد این مسئله 

 
 .41،  1، ج طبقات الرواة معجم رجال الحدیث و تفصیلخوئی،  36
 .195و  194و  193و  103و  73و  24، موسی شبیری زنجانی، رجال شیعه، ص جاشیرجال الناحمد بن علی نجاشی،  37
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 :نویسد می برای مثال نجاشی در ترجمه حسین بن اشکیب 

 38.[ الرجال فی أصحاب أبی الحسن صاحب العسکر علیه السالمذکره أبو عمرو فی کتابه ]کتاب

 رجالش ذکر کرده که از اصحاب امام حسن عسکری بوده است.ابوعمرو در کتاب 

 :نویسد می در ترجمه ابان بن تغلب نیز    مثالًو یا  

و قال أبو عمرو الکشی فی کتاب الرجال: روى أبان عن علی بن الحسین علیه السالم. و ذکره أبو زرعة  

ن و من قاربهم فقال: أبان  الرازی فی کتابه ذکر من روى عن جعفر بن محمد علیه السالم من التابعی

بن إبراهیم الشافعی ما رواه    عبداهللبن تغلب ]و[ روى عن أنس بن مالک. و ذکر أبو بکر محمد بن  

  أبان عن الرجال فقال: و روى عن األعمش و عن محمد بن المنکدر و عن سماک بن حرب و عن

 39.إبراهیم النخعی 

در کتابش ذکر    را   سجاد روایت کرده و ابوزرعه رازی  ابوعمرو کشی در کتابش می گوید: ابان از امام 

ه و گفته است: ابان بن  آورد  کرده که تابعین و نزدیک تابعینی که از امام صادق روایت کرده اند را

و کرده.  روایت  مالک هم  بن  انس  از  و  است(  ایشان  ابراهیم    ابوبکر  تغلب)از  بن  عبداهلل  بن  محمد 

ت کرده را ذکر کرده و گفته: او از اعمش و محمد بن منکدر و سماک  الشافعی آنچه ابان از رجال روای

 بن حرب و ابراهیم نخعی روایت کرده. 

 :نویسد می و همچنین در ترجمه ابان بن محمد البجلی نیز 

 40و هو ابن أخت صفوان بن یحیى، قاله ابن نوح. 

 
 . 44همان،  38
 .11و  10همان،  39
 . 14همان،  40
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 و او پسر خواهر صفوان ابن یحیی است. ابن نوح این را گفته. 

 و یا درباره ابراهیم بن نعیم العبدی و الحسین بن ابی فاخته نوشته:  

 41...ذکره أبو العباس فی الرجال 

 ابوالعباس در رجال او را ذکر کرده. 

در کتابی نوشته شده    یامسئله بوده که اگر    چنیناین رسم علما    ظاهراً  رسد می که به نظر    طوراین

  توان می . این مسئله را  نمودند می مطلب را نقل    ،ن ذکر منبعبود که با نظر خودشان موافق بود، بدو

 متون کتب مشاهده نمود.  یهاشباهتدر 

 : در ترجمه ابراهیم بن أبی حفص  نمونه اول

إبراهیم بن أبی حفص، أبو إسحاق الکاتب، شیخ من أصحاب أبی محمّد علیه السّالم  شیخ طوسی:  

 42و أبی الخطّاب و أصحابه. له کتب، منها: الرد على الغالیة . ثقة، وجیه

شیخ من أصحاب أبی محمد علیه السالم، ثقة، وجه    إبراهیم بن أبی حفص أبو إسحاق الکاتب نجاشی:  

 43له کتاب الرد على الغالیة و أبی الخطاب. 

 نمونه دوم در ترجمه ابراهیم بن اسحاق احمری: 

 
 .55و  19همان،  41
، عبد العزیز طباطبایی و مکتبة المحقق  و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب األصولفهرست کتب الشیعة  محمد بن حسن طوسی،    42

 . 17الطباطبائی، رجال شیعه، ص 
 . 19، رجال النجاشینجاشی،  43
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النهاوندی، کان ضعیفا فی حدیثه، متّهما فی  إبراهیم بن إسحاق، أبو إسحاق األحمری  شیخ طوسی:  

و صنّف کتبا جماعة، قریبة من السداد، منها: کتاب الصیام، کتاب المتعة، کتاب الدواجن، کتاب    دینه! 

 44.جواهر األسرار کبیر، کتاب النوادر، کتاب الغیبة، کتاب مقتل الحسین بن علی علیهما السّالم

کان ضعیفا فی حدیثه متهوما. له کتب،    ق األحمری النهاوندی إبراهیم بن إسحاق أبو إسحانجاشی:  

منها: کتاب الصیام، کتاب المتعة، کتاب الدواجن، کتاب جواهر األسرار، کتاب المآکل، کتاب الجنائز،  

 45. کتاب النوادر، کتاب الغیبة، کتاب مقتل الحسین علیه السالم، کتاب العدد، کتاب نفی أبی ذر

 احمد بن صبیح:نمونه سوم در ترجمه 

فمن    األسدی، کوفی، ثقة، و الزیدیة تدّعیه و لیس منهم.  عبداهللأحمد بن صبیح، أبو  شیخ طوسی:  

 46کتبه: کتاب التفسیر. 

کوفی، ثقة، و الزیدیة تدعیه، و لیس بصحیح، له کتب،    األسدی  عبداهللأحمد بن صبیح أبو  نجاشی:  

 47. منها: التفسیر و کتاب النوادر

که شهادت مؤلفان آن کتب    اند کرده که اینان از کتب دیگری استفاده    رسیممی این نتیجه    بنابراین به 

 حسی بوده است. 

 .اند بوده استفاده از کتب قدما اثبات شده و آنان با رواة هم عصر  هانمونه این  بهباتوجه 

 
 .16، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب األصولطوسی،  44
 . 19، رجال النجاشینجاشی،  45
 .56، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب األصولطوسی،  46
 . 78، رجال النجاشینجاشی،  47
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 ثاقت با کتابت وعدم اثبات عدالت و دلیل چهارم: 

این است که آنچه به دست ما برای توثیق و تضعیف    شودمی دلیل دیگری که بر رد علم رجال آورده  

رواة رسیده است، مکتوباتی از علمای رجال همچون نجاشی و... است و عدالت افراد با کتابت ثابت  

 .شودنمی

 بررسی نقد و 

بر مدعا داللت ندارد؛ زیرا مدعای شما عدم نیاز به علم رجال بود ولی این دلیل،   بازهم این دلیل  اوالً

 . نماید می را ثابت رجالی عدم حجیت قول 

و... نباید حجیتی    ، قول لغوی عدم اعتماد به مکتوبات بود، امثال وصایا، اقرار مکتوب   بنا براگر    ثانیاً

 . داشتی م

که انتساب مکتوب به کاتب مشکوک باشد، اما    گیردمی قرار    موردتوجهاین دلیل در صورتی    ثالثاً

او   قول مؤلف و کتابت  بین  تفاوتی  باشد، چه  یقینی  به مؤلف  انتساب کتاب  و مشکلة    استوقتی 

 .د یآ ی نمالقرطاس دیگر به وجود 

به دلیل کتابتدر صورت عدم    رابعاً قول رجالی  به  به عصر و حرج  ،  قبول  مقام عمل  افتاده و در 

 .آید می پیش   48انسداد صغیر  اصطالحبه و  میخوری م بستبن

 است  نظراختالف در معنای عدالت و وثاقت دلیل پنجم: 

اختالف در معنای عدالت و فسق است بدین   شودمی که در این باره مطرح    یشبهاتیکی دیگر از  

که در میان علما درباره معنای عدالت و فسق اختالف است و معلوم نیست    کنند می صورت که شبهه  

 
  ضیسخن زنان در امور مربوط به ح  رشی مانند: پذ  باشد، یاز موضوعات م ینسبت به بعض  یانسداد باب علم و علم  ی به معنا  ر،یانسداد صغ  48

 مسدود است. گرانید  ی و نفاس و مانند آنها که علم به آنها برا
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نجاشی عدالت را به معنای    مثالًاگر    دیگرعبارتبه  با ما یکسان باشد.  رابطه دراین که رجالی نظرش  

و شیخ طوسی عدالت را به معنای حسن ظاهر بداند،   داردی مبداند که انسان را از گناه مصون    یاملکه 

 قول نجاشی برای شیخ طوسی حجیت نخواهد داشت. 

 : نویسد می بهبهانی 

الملکه أم حسن الظاهر أم ظاهر االسالم مع عدم ظهور الفسق    ی العداله هل ه  ی وقع االختالف ف  قلتَ

  نفع ی  فیالمعدل ومع عدم االطالع ک   یرأ  یعل  طلع ی   نیأسباب الجرح وعدد الکبائر فمن أ  ی وکذا ف

 49ل؟یالتعد 

)اگر( گفتی که در عدالت اختالف است که آیا ملکه است، یا حسن ظاهر و یا اسالم ظاهری به همراه  

و همچنین در تعداد گناهان کبیره. پس از کجا    وتعدیلجرح عدم ظهور فسق؟ و همچنین در اسباب  

مفید  ؟ و در صورت عدم شناخت، چگونه آن توثیق  شودمی رجالی( آگاهی پیدا  )  کنندهلیتعد به نظر  

 است؟

 بررسی نقد و 

تا دیگران گمراه نشوند زیرا این    کرد می اگر مبنا و نظر رجالی غیر از مشهور باشد باید آن را ذکر    اوالً

و خواننده باید از نظر نویسنده مطلع باشد. برای نمونه محقق خویی    نویسد می کتاب را برای خواننده  

نظر خود را بیان    50داشته است که در کتاب خود در معنای اصطالح صحیح با دیگر رجالیون اختالف  

 نموده است.

در میان  شیخ طوسی    مثالً مبنای علما اسالم ظاهری نبوده است و اگر چنین بود پس چرا    یقیناً  ثانیاً

نفر را مجهول و در مورد مابقی سکوت    42نفر را ضعیف و  20نفر را توثیق،    171راوی، تنها    6428

 
 . 9، ص الفوائد الرجالیه، رساله فی علم الرجالید،  بهبهانی محمدباقربن محمداکمل وح 49
 14، ص1معجم رجال الحدیث، ج 50
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  پردازد می نفر  44نفر و ضعف   500راوی، تنها به وثاقت   1269همچنین نجاشی از میان ؟! و کند می 

ابراهیم بن هاشم که روایات بسیاری نقل نموده است،    مثالً ؟! و چرا  کند می و در مورد بقیه سکوت  

 توثیق نشده است؟! 

 :نویسد می میرزای قمی در این باره 

آلن فکیف نعلم موافقتهم لما هو مختارنا فی العدالة حتى  أنّ مذاهب علماء الرّجال غیر معلومة لنا ا

یرجع إلى تعدیلهم إذ هم یطلقون العدالة و الجرح و ال نعلم سببه عندهم بل و نرى العالّمة رحمه اهلل  

مع أنّا نعلم مخالفتهما فی المذهب و توضیحه أن احتمال أن    مثالًأنه یبنی تعدیله على تعدیل الشیخ  

وفق مذهبهم خاصة مع کونهم عارفین باالختالف و تفاوت المذاهب مع أنّ تألیفهم    یکون تعدیله على 

إنما هو للمجتهدین و أرباب النّظر ال لمقلّدیهم فی زمانهم إذ ال یحتاج المقلّد إلى معرفة الرّجال و  

لعارفین  الظّاهر أنّ المصنّف لمثل هذه الکتب ال یرید اختصاص مجتهدی زمانه به حتى یقال إنه صنّفه ل

بطریقته سیّما و طریقة أهل العصر من العلماء عدم الرّجوع إلى کتب معاصریهم من جهة االستناد  

و سیّما إذا تباعد الزّمان فعمدة مقاصدهم فی تألیف    غالباًو إنما ینفع المصنّفات بعد موت مصنّفه    غالباً

ا لوحظ هذا المعنى منضمّا إلى  ء بعدهم منهم فإذهذه الکتب بقاؤها أبد الدهر و انتفاع من سیجی 

عدالة المصنّفین و ورعهم و تقواهم و فطانتهم و تقواهم و حذاقتهم یظهر أنهم أرادوا بما ذکروا من  

العدالة المعنى الذی هو مسلّم الکل حتى ینتفع الکل و احتمال الغفلة للمؤلف من هذا المعنى حین  

اع به فی حیاته فی غایة البعد و خصوصا من مثل هؤالء  التألیف سیّما مع تمادی زمان التّألیف و االنتف

 51.الفحول الصّالحین 

همانا اآلن اعتقاد علمای رجال برای ما مجهول است، پس چطور موافقت آنان با اعتقاد ما در عدالت  

را بفهمیم تا به تعدیلشان رجوع کنیم زیرا ایشان عدالت و جرح را مطلق گفته اند و ما دلیل این نزد  

 
 .474، ص قوانین األصولقمی،  ابو القاسم بن محمد حسن میرزای قمی و ابوالقاسم بن محمدحسن میرزای  51
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دانیم  ای نمی  را  همانا شان  که  حالی  در  گذاشته  شیخ  مبنای  بر  را  تعدیلش  عالمه  که  میبینیم  و 

اختالفشان در اعتقاد را می دانیم و توضیح اینکه احتمال اینکه تعدیل ایشان بر مذهب خودشان  

فقط  باشد با اینکه ایشان به اختالف و تفاوت در اعتقاد علم داشته اند و در حالی که تألیف ایشان  

برای مجتهدین و صاحب نظران است نه برای مقلیدینشان در آن زمان، زیرا مقلد احتیاجی به شناخت  

رجال ندارد و ظاهر این است که مثال مصنف این کتب قصد اختصاص)کتابش( به مجتهدین زمان 

و روش  خودش را ندارد تا اینکه گفته شود همانا او فقط برای کسانی که طریقش را می دانند نوشته  

غالب علمای این زمان عدم رجوع به کتب معاصرین از جهت استناد است و همانا کتب معموال بعد  

و چه بسا هنگامی که زمان گذشت بیشتر هدفشان از تألیف ای    از مرگ مصنف استفاده می شود

که  کسانی است که بعد از ایشان خواهند آمد، پس هنگامی  ماندگاری آن تا همیشه و استفاده    ،کتب

این را به همراه عدالت نویسنده و ورع تقوا و زرنگی و تقوا و تجربه ایشان در نظر گرفتی، آشکار می  

شود که همانا ایشان اراده کرده اند به آنچه ذکر کرده اند از عدالت، معنایی است که مسلم برای همه  

ن تألیف مخصوصا با زمان  است تا همه از آن استفاده کنند و احتمال غفلت مؤلف از این معنا در زما

 طوالنی نوشتن و استفاده آن در زمان حیات ایشان در نهایت بُعد است و خصوصا از این بزرگان صالح. 

 و افشای منکر است رواة مصداق تجسس   وتعدیلجرح دلیل ششم: 

است که بررسی احواالت راویان حدیث تجسس    چنیناین   شودمی بیان    رابطهدراین شبهه دیگری که  

با    کار   ن یاو    پردازد می مؤمنان و غیبت    حیقباو به افشای عیوب و اسرار و    در زندگی ایشان است 

 رعایت حقوق دیگران منافات دارد و مناسب نیست!

 بررسی نقد و 

مانند برمال کردن معایب شهود    ی مواردرا اجازه داده است. نمونه آن    کار   ن یا  ی مواردشارع در    اوالً

 مدعی در باب مرافعات برای خروج از عدالت، مشورت و... است.
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به    کار  نیااگر    ثانیاً قرآن خود  نبود،  تأیید  مورد  و  قرآن    کار  نیاصحیح  که  چرا  بود  ننموده  امر 

 52بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاِسقٌ : فرماید می 

قرآن امر    یعن یقول است نه قائل.    هی در آ نوایکه منظور از تبدر اینجا ممکن است اشکال شود  البته 

دیگر    اوالًکه    گوییم می   زین  نجا یقول و کالم و خبر فاسق نموده است نه خود فاسق. اما در ا  ق یبه تحق

  ی به جز بررس   ی ن مورد هم، فاسق را از چه راهیدر ا  ثانیاًاست و    یشبهه کاف   نیرد ا  یبرا  دالیل

 م؟ی نکن نییکرده و در صورت عدل تب  ن ییشناخت که در صورت فسق تب د یاحواالت فرد با

تضعیفات    ،درباره برخی افراد  بیتاهل اگر تضعیف افراد مصداق غیبت و حرام است، پس چرا خود    ثالثاً

 ؟اند نموده را بیان 

ی این موارد، باید گفت که احکام الهی هم واجب اند و در تزاحم دو امر  بر فرض قبول حرمت کل   رابعاً

حرام و واجب اهم را باید بر مهم مقدم نمود و در اینجا حفظ احکام الهی مقدم بر ریختن آبروی  

 کذاب و فاسق است. مسلمان

  

 
 .6، سوره حجرات، آیه القرآن الکریمطه،  52
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 بر شناخت حدیث رجال تأثیرات فواید و فصل چهارم: 
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آن را اثبات نمودیم، باید به    ت یو حج  ه فادبعد از بیان اینکه به علم رجال محتاجیم و ضرورت است

بررسی تأثیر این علم بر شناخت احادیث و سلسلة سند روایت بپردازیم تا ضرورت استفاده از آن  

 . گردد  ترروشن

 وثاقت رواةشناخت فایده اول: 

وسقم اصل روایت است و اینکه آیا اصل این روایت،  تأثیر علم رجال، شناخت صحت  ترینمهملین و  او

 صادره از معصوم است یا خیر. 

وسقم اصل روایات، تعاریف بعضی از  فرد علم رجال بر شناخت صحتشاهد اهمیت بسیار و منحصربه 

اند! برای نمونه عالمه  دانسته علم رجال را منحصر در همین فایده می   ظاهراًکتب رجالی است که  

 :نویسد می علیه( در کتاب رجال خویش رحمةاهلل ) حلی

 یسوغ له ترکه و جهله، إذ أکثر األحکام تستفاد من األخبار  یجب علی کل مجتهد معرفته و علمه، و ال

النبویة و الروایات عن األئمة المهدیة علیهم أفضل الصالة و أکرم التحیات، فال بد من معرفة الطریق  

 53. إلیهم، حیث روی مشایخنا رحمهم اهلل عن الثقة و غیره

شایسته نیست که آن را ترک کند و فرا    ، و ردیفرابگ بر هر مجتهدی الزم است که علم را بشناسد و  

کننده )علیهم افضل الصالة و اکرم  نگیرد، چراکه اکثر احکام، از کلمات پیامبر و روایات امامان هدایت

ای جز شناخت راه و مسیر )رسیدن روایت( به آنها نیست، چراکه بزرگان  التحیات( است، پس چاره 

 .اند کرده از غیر ثقه روایت   روایان( ثقه و هم) ما )رحمهم اهلل( هم از 

گذاری و توجه ایشان به علم رجال، از  که اصل سرمایه  شودمی با مطالعه کالم عالمه حلی مشخص  

 وسقم اصل روایت بوده است. جهت شناخت صحت

 
 .2، محمد صادق بحر العلوم، رجال شیعه، ص رجال العالمة الحلیحسن بن یوسف عالمه حلی،  53
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کند که بخشی از  رابطه شروع می مرحوم کشی نیز در ابتدای رجال خود، کتابش را با روایاتی دراین 

 آن چنین است: 

تب إلیّ ابوالحسن األول و هو فی السجن، و أما ما ذکرت یا علی ممن تأخذ معالم دینک: ال تأخذن  ک

اخذت دینک عن الخائنین الذین خانوا اهلل و رسوله و    ،معالم دینک عن غیر شیعتنا فإنک تعدیتهم

 54خانوا اماناتهم...

ای من نامه این نوشت: ای علی! در  ، بربرد می در زندان به سر    کهی درحالالسالم(  امام کاظم )علیه 

جواب سؤال تو که از چه کسی علوم دینی را دریافت کنیم: علوم دینت را از غیر از شیعیان ما دریافت  

نکنید، )چراکه( همانا تو با آنان دشمنی و )اگر علوم دینی را از آنان دریافت کنی( دینت را از خائنینی  

 ...  یاگرفته ، اند کرده ی او خیانت  هامانتا و به  اش فرستاده که به خداوند و به 

)که در ابتدای مقاله و در بخش اقوال در    بنابراین چه در مبنای متأخرین و چه در مبنای متقدمین 

وسقم  ، علم رجال تأثیر بسیار واالیی در شناخت صحتتشخیص وثاقت روایت به بیان آن پرداختیم(

 اصل روایت دارد. 

 :میپرداز ی مبرای نمونه به بررسی یک روایت توسط علم رجال 

صلی    اهللرسولالسالم قَالَ قَالَ  علیه   عبداهللعَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی  

 اهلل علیه و آله: 

 55رُوا فِی حُسْنِ عَقْلِهِ فَإِنَّمَا یُجَازَى بِعَقْلِهِ. إِذَا بَلَغَکُمْ عَنْ رَجُلٍ حُسْنُ حَالٍ فَانْظُ

 
 .8و  7، 1، ج اختیار معرفة الرجالکشی،  54
 . 12، 1، ج الکافی )اسالمیه(کلینی،  55
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هنگامی که حال نیکویی از فردی به شما رسید، پس در نیکویی عقلش نگاه کنید، همانا با عقلش 

 جزا داده می شود. 

( است که باید بررسی گردد.  هیعل)رحمةاهلل  اولین نفری در سلسله سند این روایت، مرحوم کلینی 

 فرماید:اشی و عالمه حلی درباره ایشان می مرحوم نج

 56.کان أوثق الناس فی الحدیث

 مردم در حدیث است.  ن یترموثق )محمد ابن یعقوب ابن اسحاق ابوجعفر کلینی(  

راوی دوم در این روایت محمد ابن ابراهیم قمی است که استاد کلینی بوده و ثقه است که عالمه  

 فرماید:می  علیه( درباره ایشانرحمةاهلل ) حلی

 57.ثقة فی الحدیث ثبت معتمد صحیح المذهب

)علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی( مورد وثوق در روایات است و ثابت شده است که مورد اعتماد و  

 شیعه( است. ) صحیح االعتقاد و مذهب 

علیه( نیز به همین صورت در معجم رجالی خویش از قول نجاشی درباره  رحمةاهلل )   اهلل خویی آیت

 : نویسد می ایشان 

 58.علی بن إبراهیم بن هاشم أبو الحسن القمی، ثقة فی الحدیث، ثبت معتمد صحیح المذهب

ت.  راوی سوم، پدر علی ابن ابراهیم، یعنی ابراهیم ابن هاشم قمی است که استاد علی ابن ابراهیم اس 

 فرماید:اهلل خویی درباره ایشان، پس از ذکر مقدماتی، می آیت

 
 .145، رجال العالمة الحلیعالمه حلی،  ؛377، رجال النجاشینجاشی،  56
 .100، رجال العالمة الحلیعالمه حلی،   57
 .212، 12، ج معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةخوئی،  58



 بررسی ضرورت، حجیت و فواید علم رجال 

58 
 

 59.ال ینبغی الشک فی وثاقة إبراهیم بن هاشم 

 شایسته نیست که در اعتماد به ابراهیم ابن هاشم، شک و تردیدی داشته باشیم.

 که فرمودند:  کند یم همچنین از عالمه حلی نقل  

 60.و األرجح قبول روایته 

 ابراهیم ابن هاشم( قبول شود. ) وایاتبهتر است که ر 

چهارمین فرد در سلسله سند این روایت، نوفلی است که استاد ابراهیم ابن هاشم است. نوفلی لقب  

نتیجه   این  به  وی،  درباره  مختلفی  رجالی  در کتب  تتبع  با  که  است  محمد  ابن  یزید  ابن  حسین 

کتب رجالی مختلف درباره ایشان    ت و وثاقکه برای ایشان نه تأییدی وارد شده و نه رد بر    رسیممی 

 . اند کرده سکوت 

راوی پنجم این روایت، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی است که استاد نوفلی است. ایشان نیز همانند 

نوفلی، در کتب رجالی، تأیید و رد نشده و شخصیت مجهولی است و کتب روایی درباره ایشان سکوت  

 .اند کرده 

که از پنج راوی، روایت، سه راوی اول آن، ثقه، و دو راوی   شودمی  چنیناین ی ی این بررس ریگجه ینت

. بنابراین این روایت از نظر سندی، مهمل و مجهول است  اند الحال مجهولدیگر یعنی نوفلی و سکونی  

. البته قبول  اند کرده چراکه علمای رجالی نسبت به دو راوی آن سکوت کرده و نه توثیق و نه تضعیف  

 یا خیر.  گردد می ل، و یا رد این روایت، تابع مبنای رجالی است که آیا مطلق روایات مجهول رد و عم

 
 . 291، 1همان، ج  59
 . 291، 1همان، ج  60
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 تحریف شناخت فایده دوم: 

 ی ایجاد شده در روایت است. هاف یتحردومین تأثیر علم رجال بر شناخت و بررسی روایت، شناخت 

، د ینمای معلیه الرحمة( در کتاب شریف کافی نقل  )  برای نمونه به بررسی روایتی که مرحوم کلینی 

 :میپردازی م

 عبداهللبِی  مُحَمَُّد بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمََد بْنِ مُحَمَِّد بْنِ عِیسَى عَنْ مُحَمَِّد بْنِ خَالٍِد عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَ

 السالم قَالَ: علیه 

  وَ ذَاکَ أَنَّ الْأَنْبِیَاءَ لَمْ یُورِثُوا دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً وَ إِنَّمَا أَوْرَثُوا أَحَادِیثَ مِنْ أَحَادِیثِهِمْ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِیَاءِ  

هْلَ الْبَیْتِ فِی  ءٍ مِنْهَا فَقَْد أَخََذ حَظّاً وَافِراً فَانْظُرُوا عِلْمَکُمْ هََذا عَمَّنْ تَأْخُُذونَهُ فَإِنَّ فِینَا أَفَمَنْ أَخََذ بِشَیْ

 61کُلِّ خَلَفٍ عُُدولًا یَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِیفَ الْغَالِینَ وَ انْتِحَالَ الْمُبْطِلِینَ وَ تَأْوِیلَ الْجَاهِلِینَ. 

وارثان   ارث    چراکه،  اند امبران یپدانشمندان  به  نقره  و  از  گذارند ی نمپیامبران طال  احادیثی  تنها  و   ،

ه از آن احادیث استفاده کند، بهره بسیاری برده است. پس  ک ، هر کس  رند گذای م ی  جابه احادیثشان  

در هر عصر جانشینان عادلی    تیباهل ، زیرا در خاندان ما  د یریگی مه  که این علمتان را از  ک نگاه کنید  

 .دارند ی برم اران و تأویل نادانان را از دین که تغییر دادن غالیان و وابستگی خرابکهستند 

علیها( در هنگام غصب   اهلل)سالم   قسمتی از این روایت شبیه به کالم ابوبکر در پاسخ به حضرت زهرا

 اما مابقی روایت با دیگر نصوص سازگاری دارد.  62! فدک است

که یکی    رسیممی نتیجه  و به این    میپردازی مبرای بررسی این قسمت به کتب رجالی و بررسی راویان  

 وهب بن وهب(، از مذهب اهل تسنن است! )  از راویان به نام ابوالبختری

 
 . 32، 1، ج الکافی )اسالمیه(کلینی،  61
 . 225، 1، ج مسند اإلمام أحمد بن حنبلابن حنبل،  62
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 :گوید می علیه( پس از ذکر حدیث مذکور، درباره این حدیث، چنین رحمةاهلل )  کشیمرحوم  

و الطریق محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد بن عیسى عن محمد بن خالد عن أبی البختری عنه  

م و أبو البختری هذا هو وهب بن وهب القرشی المدنی، و کان قاضیا عامی المذهب کذابا،  علیه الساّل

 63و لو اله لکان السند صحیحا. 

سند حدیث، محمد بن یحیی از احمد بن محمد بن عیسی از محمد بن خالد از ابی البختری از امام  

ی مدنی است، و او قاضی و  السالم( است، و این ابوالبختری همان وهب بن وهب قریشعلیه )  صادق

 سنی و کذاب است! و اگر ابوالبختری نبود، سند روایت صحیح بود. 

 :نویسد می نجاشی نیز در رجال خود درباره ابوالبختری 

 64کان کذابا.

 .گوید می او بسیار دروغ 

 :نویسد می ابن غضائری نیز 

 65.کّذاب، عامی 

 و سنی است. گوید می او بسیار دروغ 

 .اند کردهاو را تضعیف  66علمای رجال همانند عالمه حلی و دیگر 

 بنابراین این احتمال می رود که این روایت تحریف شده و به قصد خود ایشان وارد گشته باشد.

 
 . 12، 1، ج اختیار معرفة الرجالکشی،  63
 . 430، رجال النجاشینجاشی،  64
 .100، محمدرضا حسینی جاللی، رجال شیعه، ص الرجال )ابن غضائری(غضائری، احمد بن حسین ابن 65
 . 262، رجال العالمة الحلیعالمه حلی،   66
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صحیحی در منابع شیعه دارد و حتی برخی آن را متواتر    سندهایو یا مانند حدیث مدینه العلم که  

العلم و ابوبکر    نه یانا مد که:    اند کرده اما برخی آن را تحریف و بدون سند، به این صورت نقل    اند دانسته 

 67.و عثمان سقفها و علىّ بابها طانهایاساسها و عمر ح

 طبقات فایده سوم: 

بر اساس   ید مف  ار یبساز مباحث    یکی طبقات   و مهم در علم رجال است. طبقات رجال مختلف را 

 .نماید ی بنده م  یبکرده و ترت یبنداستادان و شاگردان طبقه 

، به  رواةاز    یکوثاقت هر    ی هر فرد در علم رجال، پس از بررس   هاییو در بررس   ی در کتب رجال  اصوالً

  یث نقل حد   یاز چه کس  یراو  ینکه ا  شودمی   یبررس   یعنی.  شودمی پرداخته    ی طبقه راو  یبررس 

  د، انبوده   ی شاگرد و  ی بوده و چه کسان  ینموده، او شاگرد چه کس  یثاز او نقل حد   ی کرده و چه کس

هم رجال    مثالً  یل، دل  ین به  “رَوَ   خویی   اهللآیت کتاب  قسمت  “رُوِ  یدو  و  در خود    یَ عَن”  را  عَنهُ” 

عنه شامل    یکرده، و رو   یتشخص، از آنان روا  ینکه ا  شودمی  یعن شامل افراد  یاند. رو  دادهیجا

 . اند کرده   یتفرد روا  ینکه از ا شودمی  ی افراد

  خ ی از جمله رجال ش   عه، یش   ی طبقات نگار  یدر کتابها  ی راوهر    یثیحد   ت یعصر فعال  یب یتقر  انیب

چند    ای  کیبا    ی راو  کی  ییشاخص عبارت است از: ارتباط روا  نیشاخص است. ا  کی  ازمند ین  ،یطوس 

شاخص،    عنوانبه با معصوم،    یی روا  یارتباط  دن یبرگز  ل ی(. دلالسالم)علیهم  نیتن از حضرات معصوم

شروع شده   ی خی( از چه تارالسالم)علیهم ما مشخص است امامت هر کدام از ائمه   ی که برا  ستا  نیا

 .رسد یمبه شهادت  ی در چه زمان ز یو ن

 که آثار و فایدی دارد:   شودمی به این مبحث در علم رجال طبقات گفته 

 
صواعق المحرقة  ، ال1، ج  الصواعق المحرقة فی الرد علی أهل البدع و الزندقةد و عبداللطیف، عبدالوهاب،  محم  ند ب م، احییتمر هجح  ناب   67

 .34فی الرد علی أهل البدع و الزندقة، ص 
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 سند  وسقمصحتشناخت 

از طریق طبقات علم رجال  مرفوع بودنش    یاناقص بودن آن و مرسل    یاکامل بودن سند    یتوضع

عن    ید بن حد   ی باشد: عن أحمد بن محمد عن عل  چنیناین  یتی اگر سند روا  مثالً . گرددمی مشخص 

بلکه مرسل    یست؛سندش کامل ن  یتروا  ینکه ا  گرددمی مشخص    السالم،یه عل  جعفری زراره عن أب

تا    یستند ن  یمتوال   با زراره و محمد بن مسلم در طبقاتِ  حدید بن    یعلدر بحث طبقات،  است؛ چراکه  

 کند.  یتبتواند بدون واسطه از زراره و محمد بن مسلم نقل روا ید بن حد  یعل

 شناخت راوی

در سلسله    که ی مثال هنگام  ی. برانیز مؤثر است  در سلسله سند   یشناخت شخص راو  یبرارجال  

که کدام محمد بن مسلم    آید یم  یشبه نام محمد بن مسلم موجود است، اشکال پ  مثالً  یسند، شخص

 محمد بن مسلم موجود است!  ینچند  یث،حد  یون رجال ینمابمنظور است؟ چرا که در 

استاد و شاگرد وی  کرد که    ی مراجعه کرد و بررس   یتبه سلسله سند روا  ید فرد با  ینشناخت ا  برای

که به    ی و بحث طبقات مراجعه کرده و افراد مختلف یو سپس به کتب رجال  یست؛ در سلسله سند ک

سلسله سند    با   آناستاد و شاگرد  که    یمحمد بن مسلم  وکرد    ینام محمد بن مسلم است را بررس 

 را بیابیم و از این راه مشکل تشابه اسمی را حل می نماییم.  مطابق باشد  یتروا

 شناخت کامل سلسله سند 

از    یثحد   یتداکتاب در اب  یسنده است که نو  یهنگام  یث،مبحث در شناخت احاد  ینسوم ا  یر اما تأث

  ینی، همانند مرحوم کل  یعه ش   ین محدث  یانکار در م   ین . اکند می   ذکر   …عبارت بهذا اإلسناد عن فالن 

  م که کدا  آید ی م  یشعبارت اشکال پ  ینمتداول است. در هنگام استفاده از ا  بسیار  … صدوق و  یخش 

از سلسله سند روا ا  یت قسمت  به  برا  یزن  یتروا  ینقبل،  ا  ی مربوط است؟  اشکال به بحث    ینرفع 

 .پردازیمی طبقات رجال م 
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 است: ین که چن نماید ی را نقل م یتیروا ینی مثال مرحوم کل برای

  یرٍ بَصِ  یحَمْزَهَ عَنْ أَبِ  یبْنِ أَبِ  یِّبْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِ  یِّعَنْ عَلِ  یِّ عَنْ أَحْمََد بْنِ مُحَمٍَّد الْبَرْقِ  یمَبْنُ إِبْرَاهِ  عَلِیُّ

 : یَقُولُ السالمعلیه  عبداهللقَالَ َسمِعْتُ أَبَا 

ذَلِکَ لَهُ؟ قَالَ: إِنْ عَلَّمَهُ النَّاسَ    یَجْرِی   یْرَهُفَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ. قُلْتُ: فَإِنْ عَلَّمَهُ غَ   یْراً عَلَّمَ خَ  مَنْ

 کُلَّهُمْ جَرَى لَهُ. قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ؟ قَالَ: وَ إِنْ مَاتَ. 

عَبِْد الْحَمِ  وَ مُحَمَِّد بْنِ  الْإِْسنَادِ عَنْ  رَزِ  یِدبِهََذا  الْعَلَاءِ بْنِ  جَعْفَرٍ    یالْحَذَّاءِ عَنْ أَبِ  یَْدهَعُبَ  ی عَنْ أَبِ  ینٍعَنِ 

 قَالَ:  السالملیه ع

وَ مَنْ عَلَّمَ بَابَ ضَلَالٍ    یْئاًأُولَئِکَ مِنْ أُجُورِهِمْ َش  یُنْقَصُعَلَّمَ بَابَ هًُدى فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لَا    مَنْ

 68.یْئاًَشأُولَئِکَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ  یُنْقَصُ مِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ عَمِلَ بِهِ وَ لَا  یْهِ کَانَ عَلَ

از    یتسلسله سند روا  یعنیسلسله اسناد )  ینکه به هم  فرماید ی م   ینیمرحوم کل  ینجاا  در سابق( 

ابن عبدالحم ا   ید محمد  ابن عبدالحم  آید ی م  یشسؤال پ  ینا  ینجاو در  افراد    ید که محمد  از کدام 

حد  سند  روا  یثسلسله  ب  یتسابق،  در  و  است  روا  ین کرده  سند  سلسله  افراد  قرار  قب  یتکدام  ل 

 ؟ گیردمی 

مراجعه    ید و بحث طبقات کرده و به بحث محمد ابن عبدالحم  یاشکال به کتب رجال  ینرفع ا  برای

 .کنیمی م

 : نویسد می عنه”   یخود در “رو یدر معجم رجال  یی خو اهللآیت

 69البرقی  محمد  بن أحمد  …)محمد بن عبدالحمید( روى عنه  و

 
 . 35، 1، ج الکافی )اسالمیه(کلینی،  68
 .217، 17، ج معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةخوئی،  69
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 …  برقی  محمد   بن احمد  …  ید،از محمد بن عبدالحم ستا کرده  یتروا و

  ید کرده است و محمد بن عبدالحم  یتروا  ید از محمد بن عبدالحم  یاحمد بن محمد برق   بنابراین

از استاد    یاز برق  یم ابن ابراه  یکه عل  شودمی صورت    ینسلسله سند به ا  یناست و بنابرا  یاستاد برق

 .اند کرده را نقل   یتروا  ینسلسله سند ا ین تا آخر ا  یم محمد ابن ابراه یعنیخود 

 أثیر تاریخی ت

  یز ن   یخدر تار  یث، در حد   یر است که طبقات عالوه بر تأث  ین توجه است، اقابل   ینجا که در ا  ی ااما نکته 

  استادان و شاگردان   ی بر رو  ی صورت تخصصمؤثر باشد، چرا که در بحث طبقات رجال، به   تواند ی م

انجام    راجمهمانند ت  یگرکار در علوم د  ینکه ا   کند ی م  یمترس   یرا در خط زمان  واةکار شده و ر  رواة

 نشده است.

 شناخت شرایط زمانه فایده چهارم: 

البته این فایده تنها در رجال   تأثیر و فایده دیگر علم رجال، شناخت شرایط زمانه راوی است که 

 کشی قابل مشاهده است.

 :شوند ی مبه چند دسته تقسیم  اساساًعلت این انحصار نیز آن است که کتب علم رجال 

کرده    میترس   یرا در خط زمان  ثیاحاد  انی دسته هستند که تنها روا  نیدر ا  یکتبی:  طبقات نگار-1

 ی و رجال برق  ی. مانند: رجال طوس کند می  ان یرا ب انیراو یزمان بیو ترت

دارند را ذکر    یکه کتاب و مصنف  یهستند که تنها نام افراد  یکتب  یفهرست  کتب:  ینگارفهرست-2

 یو رجال نجاش   ی. مانند فهرست طوس پردازند ی مآنها و کتبشان  یو به معرف  اند کرده 
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. اند کرده (  د ییتأ)  ل یتعد   اینقد(  )  را جرح  انیدسته هستند که راو  نیدر ا  ی کتبی:  نگار  وتعدیلجرح -3

( است. مانند الضعفاء ابن  اعتمادغیرقابل)  ف یضع  ایمورد اعتماد(  )  ثقه   مثالً   ی که فالن  اند گفته   یعنی

 خالصه االقوال، رجال ابن داود  ،یغضائر

  با دررابطه و افراد و امام    خی، بلکه آنچه تارکنند ی نم  لیتعد   ایرا جرح    انیکتب راو  نیای:  نگار  گزارش -4

  ن یکه ا  د یگوی نمو    کند می را نقل    یراو  بادررابطه   اتیتنها روا  یعنی.  کنند می را نقل    گویند می  شانیا

 ی . مانند رجال کشریخ ا یفرد ثقه است 

و    ه، یحاش   قه، یتعل  شرح، -5 نواستدراک  ابطح  ب یتهذ   مانند :  یس ینقد    ، یبهبهان  قه ی تعل   ، یالمقال 

 و قاموس الرجال ثی مستدرکات علم رجال الحد 

را    یکتب قبل   جه یهستند که نت  یکتب در واقع نسل سوم کتب رجال  نیای:  المعارف نگار  رهیدا-6

 المقال  ح یو تنق  ثیآنهاست. مانند معجم رجال الحد  انیم  گیرینتیجه کرده و  انیب

فا  ی لیتحل  ، یقی تحق  روش -7 توضمانند ی:  نگار  دهیو  الرجال  ح ی:  الفوائد  الرسائل    ،یبهبهان  ه ی المقال، 

 علوم بحرال هیالرجال

فوق باید گفت که آشنایی با شرایط زمانه راوی تنها در کتب گزارش نگاری    یبند م ی تقس  بهباتوجه 

 . گیردمیممکن است و این دسته فقط کتاب رجال کشی را در بر 

  پردازد نمی کلی به بیان ثقه، عامی بودن، فقیه بودن و...    صورتبه رجال کشی بدین صورت است که  

و شواهد و متون تاریخی که مربوط به راوی است را    پردازدمی   هاگزارش و بلکه فقط و فقط به بیان 

 خواننده است. آن به عهده گیری نتیجه و  بندیجمع و  کند می ذکر 

موقعیت زمانی راوی بسیار مؤثر  این نوع رجال نویسی برای کشف سندیت حکم راوی و همچنین  

 است. 
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 : کنیممی برای مثال گذری در ترجمه یونس بن عبدالرحمن در رجال کشی 

 : کند می ابتدا کشی در ترجمه یونس با این روایت شروع 

ا عَلَیْهِ السَّالَمُ وَ خَاصَّتَهُ، قَالَ  حَدَّثَنِی عَبُْد الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی، وَ کَانَ خَیْرَ قُمِّیٍّ رَأَیْتُهُ، وَ کَانَ وَکِیلَ الرِّضَ

؟ قَالَ: خُْذ مِنْ  : َسأَلْتُ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّالَمُ فَقُلْتُ: إِنِّی الَ أَلْقَاکَ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَعَنْ مَنْ آخُُذ مَعَالِمَ دِینِی 

 70.یُونُسَ بْنِ عَبِْد الرَّحْمَنِ

( بود،  السالمعلیه )  و وکیل امام رضا  امده ید  حالتابه که من    بن مهتدی که بهترین قمی بود   عبدالعزیز

، پس  کنمنمیبرای من حدیث کرد که: از امام سؤال کردم و گفتم: همانا من شما را همیشه مالقات 

 را بگیرم؟ امام فرمود: )معالم دینت را( از یونس بن عبدالرحمن بگیر. امی نیداز چه کسی علوم  

  ینوعبه که امام اعتماد کامل به یونس داشته است که او را    شودمی این روایت مشخص    بهباتوجه 

 جانشین خود دانسته است. 

 :فرماید می و یا در روایتی دیگر 

 71عَلَیْهِ السَّالَمُ ضَمِنَ لِیُونُسَ الْجَنَّةَ ثَالَثَ مَرَّات.مُحَمَُّد بْنُ یُونُسَ: أَنَّ الرِّضَا 

یونس حد  امام رضایمحمد بن  یونس السالمعلیه )  ث کرده که: همانا  برای  را  بهشت  بار  بن  )  ( سه 

 عبدالرحمن( ضمانت کرد. 

ثال او را  برای م  بردمی که مقام یونس را باال    کند می همچنین روایات بسیار دیگری پس از این بیان  

 72داند می بعد از سلمان فارسی فقیه ترین مردم 

 
 . 910، حدیث 779، 2، ج اختیار معرفة الرجالکشی،  70
 .911، حدیث  779، 2همان، ج  71
 .917، حدیث  780، 2همان، ج  72
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 : فرماید می و یا در حدیث دیگری 

مَنِ عَلَى أَبِی الْحَسَنِ  أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیَّ قَالَ: أَدْخَلْتُ کِتَابَ یَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ الَِّذی أَلَّفَهُ یُونُسُ بْنُ عَبِْد الرَّحْ

 73یْهِ السَّالَمُ فَنَظَرَ فِیهِ وَ تَصَفَّحَهُ کُلَّهُ، ثُمَّ قَالَ: هََذا دِینِی وَ دِینُ آبَائِی وَ هُوَ الْحَقُّ کُلُّهُ. الْعَسْکَرِیِّ عَلَ

همانا اباجعفر جعفری گفته: کتاب یوم و لیلة که یونس بن عبدالرحمن آن را نوشته بود به امام حسن  

کتاب( دین من و دین  )   تمامش را تورق کرد و سپس فرمود: اینعسکری دادم. پس امام آن را دید و  

 پدران من و همه آن حق است.

و بر    گیرد مییونس بوده اما در ادامه، روایات رنگ دیگری    وثاقتتا به اینجا تمامی روایات به له و  

 : شودمی علیه یونس 

إِلَى أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّالَمُ مَا تَقُولُ فِی یُونُسَ ابن عَبْدِ حَدَّثَنِی عَبُْد الْعَزِیزِ بْنُ الْمُهْتَِدی، قَالَ: کَتَبْتُ  

 74. الرَّحْمَنِ؟ فَکَتَبَ إِلَیَّ بِخَطِّهِ أَحِبَّهُ وَ تَرَحَّمْ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ یُخَالِفُکَ أَهْلُ بَلَدِکَ

که   مهتدی  بن  عبدالعزیز  است  کرده  باقر گوید می حدیث  امام  به  شما  السالمعلیه )  :  که  نوشتم   )

عبدالرحمن چه    بادررابطه  بن  برای من  )  گویید می یونس  با خط خود  امام  نظرتان چیست(؟ پس 

و مروت کن،   او رحم  به  باش و  را دوست داشته  او  با مخالفت    اگرچه"نوشت که  تو  هم شهریان 

 ."کنند می 

 د دیگر آن روایت دیگر است:و شاه اند نداشته اطرافیان و اصحاب با او میانه خوبی  ظاهراًپس 

اللَّ  لَعَنَهُ  فَکَتَبَ:  یُونُسَ؟  فِی  السَّالَمُ  عَلَیْهِ  الْحَسَنِ  أَبِی  إِلَى  کَتَبْتُ  قَالَ:  بَادِیَةَ،  بْنِ  مُحَمَِّد  لَعَنَ  عَنْ  وَ  هُ 

 75.أَصْحَابَهُ، أَوْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ وَ مِنْ أَصْحَابِهِ

 
 .915، حدیث  780، 2همان، ج  73
 .931، حدیث  783، 2همان، ج  74
 .941، حدیث  785، 2همان، ج  75
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 با دررابطه نظرشان  )  ( درباره یونس السالمعلیه )  کاظم : نوشتم به امام  گوید می از محمد بن بادیه که  

 او(؟ پس امام نوشت که خداوند او را و اصحاب او را لعنت کنت؛ یا خداوند از او و اصحابش دور است. 

 بالعکس روایات اول است! قاًی دقاین روایت  

 : خواند می نازاده  اینکه امام او را ز ترب یعجو یا 

السَّالَمُ وَ مَعَهُ کِتَابٌ یَقْرَؤُهُ فِی بَابِهِ، حَتَّ   عبداهللعَنْ   ى  بْنِ مُحَمٍَّد الْحَجَّالِ، قَالَ: کُنْتُ عِنَْد الرِّضَا عَلَیْهِ 

 76.ضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ، فَقَالَ: کِتَابُ وَلَِد زِنًا لِلزَّانِیَةِ فَکَانَ کِتَابَ یُونُس

کتابی که در    که درحالی ( بودم  السالمعلیه )  بن محمد الحجال که گفت: در نزد امام رضا  اهللعبد از  

آن کتاب  و    تا اینکه آن را به زمین زد و گفت: )این( کتاب زنازاده است  خواند می خانه اش بود را  

 یونس بود. 

 77داند ی نمهمچنین در روایت دیگری امام نماز خواندن پشت سر او را جایز 

خص نشد. در ادامه  شم  یخوببه ن این روایات تعارض پیش آمد و نتیجه وثاقت یونس  یب  ظاهراًپس  

 . گرددمی که با آن نتیجه وثاقت مشخص  پردازیممی به چند روایت دیگر 

 :فرماید می برای مثال 

الرِّضَا عَلَیْهِ السَّالَمُ وَ عِنَْدهُ یُونُسُ بْنُ عَبِْد الرَّحْمَنِ، عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَى، قَالَ: کُنَّا عِنَْد أَبِی الْحَسَنِ  

یْتَ، فَإِذَا بَیْتٌ  إذ اْستَأْذَنَ عَلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فأومأ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّالَمُ إِلَى یُونُسَ: ادْخُلِ الْبَ

فََدخَلَ الْبَصْرِیُّونَ وَ أَکْثَرُوا مِنَ الْوَقِیعَةِ وَ الْقَوْلِ    کَ أَنْ تَتَحَرَّکَ حَتَّى تُؤْذَنَ لَک مُسْبَلٌ عَلَیْهِ ِستْرٌ، وَ إِیَّا

قَامُوا فَوَدَّعُوا وَ خَرَجُوا: فَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّالَمُ مُطْرِقٌ، حَتَّى لَمَّا أَکْثَرُوا وَ  لِیُونُسَ  فِی یُونُسَ، وَ  أَذِنَ 
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نَْد أَصْحَابِی خُرُوجِ، فَخَرَجَ بَاکِیاً فَقَالَ: جَعَلَنِیَ اللَّهُ فَِداکَ إِنِّی أُحَامِی عَنْ هَِذهِ الْمَقَالَةِ، وَ هَِذهِ حَالِی عِبِالْ

کَ عَنْکَ رَاضِیاً، یَا یُونُسُ  فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّالَمُ: یَا یُونُسُ وَ مَا عَلَیْکَ مِمَّا یَقُولُونَ إِذَا کَانَ إِمَامُ

 78...حَدِّثِ النَّاَس

رضا امام  نزد  گفت:  که  عیسی  بن  جعفر  برادرش  بودیم  السالمعلیه )  از  بن    که ی درحال(  یونس 

عبدالرحمن در محضرش بود. هنگامی که گروهی از بصره اجازه )مالقات( با ایشان را گرفتند، امام  

شاید منظور اتاقی باشد( وارد شود و بیتی بود که  ) اشاره کرد که به خانه ( به یونس السالمعلیه ) رضا

بر آن آویزان بود و )امام فرمود( مبادا حرکت کنی تا آنکه به تو اجازه دهم. تا آنکه بصریون    یاپرده 

شدند و بلند  تا آنکه زیاد    گفتی نم و صحبت از یونس گفتند و امام چیزی    بدی وارد شدند و بسیار از  

  کرد می گریه   کهدرحالی ند و خداحافظی کردند و رفتند. پس امام به یونس اجازه خروج داد و او  شد 

و این حال من در میان یاران    کنممی دفاع    گفتگوهاخارج شد و گفت: جانم به فدایت من از این  

مت از تو  اما  که درحالی   گویند می توست. پس امام به او فرمود: ای یونس تو را چه باکی است از آنچه 

 راضی است؟ ای یونس برای مردم حدیث کن... 

و این    دانستند ی مبنابراین جو عمومی مردم برای یونس به این صورت بوده که او را از زمره بدان  

برخی است و واقعی نیست و دلیل این کار نیز روایت دیگری است    وپرداخته ساختهاحادیث ذم نیز  

 :کند می که کشی بیان 

مِهِ  بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبِْد الرَّحْمَنِ ، قَالَ: مَاتَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّالَمُ وَ لَیْسَ مِنْ قُوَّا  عَنْ أَحْمََد

مَوْتَهُ، وَ کَانَ عِنَْد زِ یَادٍ الْقَنْدِیِّ  أَحٌَد إاِلَّ وَ عِنَْدهُ الْمَالُ الْکَثِیرُ، وَ کَانَ ذَلِکَ سَبَبُ وُقُوفِهِمْ وَ جُحُودِهِمْ 

 تَبَیَّنَ عَلَیَّ الْحَقُّ،  َسبْعُونَ أَلْفَ دِینَارٍ، وَ عِنَْد عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَةَ ثَالَثُونَ أَلْفَ دِینَارٍ. قَالَ فَلَمَّا رَأَیْتُ ذَلِکَ وَ 

تَکَلَّمْتُ وَ دَعَوْتُ النَّاَس إِلَیْهِ، قَالَ، فَبَعَثَا إِلَیَّ   وَ عَرَفْتُ مِنْ أَمْرِ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَیْهِ السَّالَمُ مَا عَلِمْتُ:
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وَ قَاالَ لِی:  وَ قَاالَ: مَا تَْدعُو إِلَى هََذا إِنْ کُنْتَ تُرِیُد الْمَالَ فَنَحْنُ نُغْنِیکَ، وَ ضَمِنَا لِی عَشَرَةَ آالَفِ دِینَارٍ،  

لَهُمَا أما رُوِّ فَعَلَى  کُفَّ. قَالَ یُونُسُ: فَقُلْتُ  الْبَِدعُ  أَنَّهُمْ قَالُوا: إِذ ظهرت  السَّالَمُ  عَلَیْهِمُ  ینَا عَنِ الصَّادِقِینَ 

للَّهِ عَلَى کُلِّ حَالٍ،  الْعَالِمِ أَنْ یُظْهِرَ عِلْمَهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ سُلِبَ نُورَ الْإِیمَانِ وَ مَا کُنْتُ لِأَدَعَ الْجِهَادَ وَ أَمْرَ ا

 79ی وَ أَظْهَرَا لِیَ الْعََداوَةَ. فَنَاصَبَانِ

( از دنیا رفت و از میان  السالمعلیه )  کاظماز احمد بن فضل از یونس بن عبدالرحمن که گفت: امام  

با مرگ   شانمبارزه از امام( نزد او بود و این علت وقوف و ) نایبانش کسی نبود مگر آنکه مال بسیاری 

، و نزد زیاد قندی هزار دینار، و نزد علی بن ابی  (نمرده و عروج کرده ند ایشان  گفت می که  )  ایشان بود

که امام  )   حمزه سی هزار دینار بود. یونس گفت: زمانی که من این را دیدم و حق بر من آشکار بود

، سخن گفتم و مردم را  دانستمی ماز امر ایشان آنچه    شناختمی مو  است(،    رضامرده و وصی او امام  

: پس آن دو مرا خواندند و به من گفتند: برای چه  گوید می ( دعوت کردم. یونس  رضام  اما)  به سمت او 

و سپس گفتند:    کنیممی دینار ضمانت    هزارده ما برای تو    یخواهی مو اگر پول    یکنی ماین کار را  

یونس   از صادقینگوید می بس است؟  ما  برای  امام  آیا  آنها السالمعلیهم )  : گفتم:  نکرد که  روایت   )

، بر عهده عالم است که علمش را آشکار کند و اگر چنین  شودمیآشکار    هابدعت: هنگامی که  اند ته گف

جهاد و امر خدا را در هر حالی. پس من    کنم نمی ؟ پس من رها  شودمینکند نور ایمان از او گرفته  

 را بدگویی کردند و دشمنی را با من آغاز کردند.

که هنگامی که امام از دنیا رفت،    گرددمیمشخص    هایدشمن  و  هامذمتبنابراین دلیل تمامی این  

برخی از وکال برای اینکه پول امام سابق را به امام بعدی ندهند، فرقه واقفیه را تشکیل دادند که  

اعتقادشان بر این بود که امام کاظم از دنیا نرفته و عروج کرده و همان موعود است و خواهد آمد و  

اما در این میان که یونس مصداق امامت در آن زمان را  امام رضا، امام نیست که پول را بر او دهند.  
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و چون فرد بزرگ و سرشناسی   نمودی مو انسان با تقوایی بود بر علیه آنان تبلیغات    شناختی م  خوبیبه 

 بود، اینان و اطرافیان آنها شروع به ساختن احادیث جعلی و تبلیغات منفی بر علیه او کردند.

آن فضای حاکم بر   ،هاگزارش در رجال کشی بود که با کنار هم گذاشتن   ة از ترجمه روا اینمونه این 

 . خوردمی مشخص گشت و این فایده ایست که در دیگر کتب رجالی کمتر به چشم    خوبیبه آن زمان  
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 نتیجه 

 که:  میرس ی مانجام شده در این نوشته به این نتیجه  هایبررسیبا 

به دلیل حجیت روایات معتبر،    یقیناً  در مقدمه گفته شد،همانطور که    در مسیر عمل به روایت،   :اوالً

 به این علم احتیاج فراوان داریم. رفع تعارض، وجود وضاعین، تشخیص اخبار تقیه و سیره علما، 

از علم رجال استفاده    منحصراً احتیاج به این علم بدین معنا نیست که برای کشف حجیت باید   :ثانیاً

 مختلفی در حیطه عملکرد این علم وجود دارد.  یهادگاه یدکنیم و  

که شامل، حجیت کتب اربعه، عمل به روایات مشهور، حسی نبودن قول    مخالفان   یلاز میان دال  :ثالثاً

،  بات وثاقت، اختالف در معنای عدالت و تجسس بودن جرح و تعدیل بودرجالی، مشکل کتابت در اث

این نتیجه    پنج دلیل رد شده و دلیل حجیت کتب اربعه به صورت جزئی نه مطلق قبول گردید و به

بوده و قول ایشان تفاوتی با قول    معتبرکافی و من ال یحضر    هایکتابروایات    ظاهراًم که  یرسید 

  ت ی بر صحت روا  ی ا  نه یو بلکه قر  باشد نمیبه معنای عمل مطلق به روایات    عتبار ارجالی ندارد و البته  

و   ضرورتبه   ای لطمه کتب اربعه  اعتبار روایات  و حجیت آن همانند حجیت قول رجالی است و  است

 .زند نمی استفاده از رجال 

همچون شناخت    فواید و تأثیرات رجال منحصر در شناخت حجیت روایت نیست و آثار دیگری   : رابعاً

تحریف، شناخت صحت سند، شناخت راوی، شناخت کامل سلسله سند، تأثیر تاریخی و شناخت  

 . شرایط زمانه نیز دارد
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