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  :فهرست مطالب 
 

 پیشگفتار

 لکلیاتی دربارۀ جایگاه علم رجا فصل اول:

 اع علوم حدیثگفتار اول: انو

 گفتار دوم: دانش رجال الحدیث و انواع آن

 گفتار سوم: انگیزۀ پیدایش علم رجال

 گفتار چهارم: نیازمندی به علم رجال

 اصول و معیارهای توثیق فصل دوم:

 گفتار اول: طرق احراز وثاقت راوی

 گفتار دوم: مبانی حجیت قول رجالی و الفاظ جرح و تعدیل

 از ضعف راوی و روش رفع تعارضشیوۀ احر گفتار سوم:

 گفتار چهارم: توثیق عمومی

 معرفی منابع رجالی فصل سوم:

 گفتار اول: انواع کتب رجال و شیوه های تدوین آن

 گفتار دوم: اصول اولیۀ رجالی

 گفتار سوم: معرفی اصول ثانویه رجالی

 گفتار چهارم: جوامع رجالی

 گفتار پنجم: جوامع رجالی معاصر

 گفتار ششم: منابع رجالی اهل سنت
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 فرایند بهره گیری از رجال فصل چهارم:

 های اسنادگفتار اول: گونه

 دگذاری کتابهای حدیثیگفتار دوم: شیوۀ سن

 گفتار سوم: گام سوم، توجه به مشکالت سندی

 گفتار چهارم: گام چهارم، شناسایی راوی

 گفتار پنجم: گام پنجم: تعیین وضعیت اعتبار سند

 پیوست ها:

 پیوست اول: معرفی اجمالی نرم افزارهای رجالی

 پیوست دوم: آشنایی با فرقه ها و مذاهب

 حدیثی پیوست سوم: یادآوری اصطالحات

 پیوست چهارم: نمودار ها

 پیوست پنجم: آمارها
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 :پیشگفتار 
لسالم( است اهای دینی بعد از قرآن کریم سنت پیامبر و ائمه )علیهمگمان مهمترین راه دستیابی به احکام و آموزهبی

در میان هزاران حدیث در کتب متعدد روایی گزارش شده است. با توجه به اینکه دشمنان اسالم و اهل بیت که 

السالم( روایات فراوانی را جعل کردند تا راه حق را مشوّه سازند، استفاده از این گنجینۀ پر بها نیازمند طیّ )علیهم

لسالم( ادیث است تا نسبت به صدور روایت از معصوم )علیهمقدماتی است که یکی از آنها اطمینان به وثاقت راویان ح

اطمینان کافی بدست آید. از این رو باید تمامی کسانی که در سلسلۀ ناقالن احادیث قرار دارند بررسی شوند تا حدیث 

است  ژوهیپصحیح از غیر صحیح بازشناخته شود. علم رجال متکفّل این امر مهم است و بر هر مجتهد، مفسّر و حدیث

 دست آورد.که اطالع کافی دربارۀ رجال و راویان حدیث به

ای هبنابراین، گزاف نخواهد بود اگر علم رجال را از مهمترین علوم اسالمی بشماریم که کم و بیش در تمام شاخه

 ید.آی دستیابی به علوم اهل بیت و روایات ایشان به حساب میای براعلوم حدیثی نقش کلیدی دارد و مقدمه

، تألیف استاد ارجمند، حجت االسالم دکتر سید علی دلبری، دانشیار دانشگاه علوم «آشنایی با اصول علم رجال»کتاب 

لمیه و های عبا هدف معرفی اجمالی این دانش سامان یافته و برای چهار واحد درسی در حوزه اسالمی رضوی،

 دانشگاهها فراهم آمده است.

 صفحه است 420اصل کتاب، حدود امل، از مهمترین مطالب این کتاب ارزشمند. ای است ک]نوشتار حاضر، خالصه

 صفحه خالصه شده است، به این امید که برای طالبان علوم اسالمی مفید واقع شود[. 113که در 

  محمد هادی بیات1

 دانشگاه علوم اسالمی رضوی

 مشهد مقدّس

 1399تابستان 

                                                           
 /http://hadibayat.blog.ir.......................................................... . وبالگ:..................................................................................................................... 1

 yat1415hadiba.................................................................... آیدی شبکه های اجتماعی: ......................................................................................................

 mhbayat1415@gmail.com.................................................. پست الکترونیکی: .............................................................................................................

 https://eitaa.com/hadibayat................................................ ایتا: ....................................................................................................................... کانال
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  :الکلیاتی دربارۀ جایگاه علم رج فصل اول 
 

 گفتار اول: انواع علوم حدیث 

 الف( ضرورت حدیث پژوهی:

السالم( دست نیافتنی است؛ زیرا قرآن در اغلب آیات به بیان بسیاری از معارف قرآنی، بدون بیان اهل بیت )علیهم

 است. هوآله( و اوصیای بعد از او واگذار کردعلیهاهللکلیات پرداخته و تبیین جزئیات را به پیامبر اسالم )صلی

 به نظر عالمه طباطبایی، سنت نسبت به قرآن کریم دو نقش اساسی دارد:

 تفسیر قرآن و تعلیم روش برداشت از آن؛ .1

 تبیین تفاصیل احکام شریعت و جزئیات قوانین. .2

 ب( انواع علوم حدیث:

 توان علوم حدیثی را به دو بخش نظری و کاربردی تقسیم کرد:می

 علوم حدیث

 کاربردی
 یثروایۀ الحد .1

 علم رجال .2

 فقه الحدیث .3

 نظری

 فلسفه علوم حدیث .1

 تاریخ حدیث .2

مصطلح الحدیث )درایۀ  .3

 الحدیث(

 منبع شناسی .4

 اصول رجال الحدیث .5

 اصول فقه الحدیث .6
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 علوم حدیث کاربردی:

 یک. روایۀ الحدیث:

آله( و ائمه معصومین وعلیهاهللامبر )صلیعلمی است که به روایت، ضبط و نگارش گفتار، کردار، تقریر و نیز صفات پی

 السالم( پی پردازد.)علیهم

 دو. علم رجال:

شود، که خود علمی است که در آن از حاالت راویان خبر واحد از نظر برخورداری شرایط پذیرش خبر بحث می

 گرایشهایی دارد:

 الف( رجال الحدیث )راوی شناسی(؛

 ب( فهرست شناسی؛

 اسی(؛ج( طبقات )طبقه شن

 د( مشیخه شناسی؛

 ه( تراجم )شرح حال نگاری(؛

 و( علم االسناد.

 س. فقه الحدیث:

علمی است که به بررسی داللتهای متن حدیث از جهت عام و خاص، مجمل و مبین، تعارض، شرح معنای الفاظ 

 پردازد، که خود گرایشهایی دارد:حدیث و مانند آن می

 الف( غریب الحدیث؛

 ب( علل الحدیث؛

 ( ناسخ الحدیث؛ج

 د( مختلف الحدیث؛
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 ه( مشکل الحدیث؛

 و( نقد متن الحدیث؛

 ز( اسباب ورود الحدیث.

 

 علوم حدیث نظری:

 پردازند، که عبارتند از:علومی که به ارائۀ مقدمات، مبانی و اصول علوم حدیث کاربردی می

 یک. فلسفۀ علوم حدیث:

 پردازد.مجموعۀ علوم حدیث میعلمی که با نگاه بیرونی به شناسایی و تحلیل کل 

 دو. تاریخ حدیث:

علمی که از سرگذشت حدیث و تحوالت آن در ادوار گذشته و نیز چگونگی پیدایش و گسترش علوم و فنون مربوط 

 کند.به آن بحث می

 سه. مصطلح الحدیث )درایۀ الحدیث(:

ع و احکام آن و چگونگی فراگیری و آداب علمی که در آن از اصطالحات مربوط به سند و متن و نیز از شرایط، انوا

 کند.نقل حدیث بحث می

 چهار. منبع شناسی:

 پردازد.علمی که به بررسی و تحلیل روشمند مصادر و منابع حدیثی می

 پنج. اصول فقه الحدیث:

 پردازد.علمی که با ارائۀ اصول و قواعد عمومی فهم متن به روش شناسی فهم حدیث و آسیب شناسی آن می

 . اصول علم رجال:شش

 پردازد.علمی که به بیان مقدمات و مبادی تصوری و تصدیقی رجال الحدیث )کاربردی( می
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 ج( تفاوت علوم حدیث:

 ا:کند؛ زیراست، لکن از جهت و حیثیت در هر کدام فرق می« حدیث»به طور کلی موضوع هر کدام از این دانشها 

 است.« روایۀ الحدیث»رند، داخل در بحث از اینکه هر یک از ائمه چه احادیثی دا

 و اصول آن است.« فقه الحدیث»بحث از اینکه مفهوم هر یک از احادیث و قواعد فهم آن چیست، داخل در 

 است.« تاریخ حدیث»بحث از سرگذشت حدیث، داخل در دانش 

ت، داخل سام حدیث اسبحث از اینکه چه روایتی صحیح، موثق یا ضعیف است یا چه حدیثی نصّ یا ظاهر یا دیگر اق

 است.« درایۀ الحدیث»در علم 

 است.« رجال الحدیث»شود داخل در بحث از اینکه حدیثِ چه راویانی پذیرفته یا رد می

 میان علم رجال و درایه از دو نظر تفاوت وجود دارد:

ال و بررسی احوبه شود و در درایه نخست اینکه در رجال به بررسی احوال تک تک رجال سند حدیث پرداخته می

 شود.گردد، توجه میعوارضی که بر مجموع سند )سلسلۀ راویان( عارض می

 شود.گردد، بحث میدوم اینکه در علم درایه از احوال و عوارضی که بر متن حدیث نیز عارض می

 گفتار دوم: دانش رجال الحدیث و انواع آن 
 اند که آنان در صحت یا ضعف حدیثت بدان سند گفته، سلسلۀ راویان متن حدیث است و از آن جه«سند»مقصود از 

 سلسلۀ راویان متن حدیث است. کنند و مقصود از اسناد گزارشِبر آن اعتماد می

 رسد.پس از این مرحله نوبت به بررسی داللی و محتوایی متن حدیث می

 دانش رجال کاربردی (1

 یک. تعریف:

واحد، طبقه و حاالت آنان از نظر برخورداری از شرایط پذیرش علمی است که در آن از شخصیت شناسی راویانِ خبر 

 شود.خبر با هدف جداسازی افراد ثقه از غیر ثقه بحث می
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 دو. موضوع:

باشد؛ اعم از آنکه مرد باشند یا زن وتنها از باب غلبه بدان، علم رجال اطالق موضوع علم رجال، راویان حدیث می

 شود.می

 سه. فائده:

 ثقه از غیر آن. جدا ساختن راوی

 چهار. مسائل علم:

 شود. عارض میمسائل علم رجال اوصاف و حاالتی است نظیر عدالت و فسق که بر راوی 

ای در قبول یا ردّ روایت او تأثیر دارد، مانند: نام او، مسائل علم رجال مجموعه اطالعاتی دربارۀ راوی است که به گونه

 ، مشایخ و شاگردان، قدرت ضبط و صداقت، وثاقت و عدالت و...القاب و کنیه ها، تاریخ والدت و وفات

 پنج. مبادی علم:

شود و نیز اصولی که مسائل مراد از مبادی، تعریف علم رجال، فایدۀ آن و مفاهیمی که در رجال از آنها استفاده می

 باشد.این علم بر آن مبتنی است، از جمله مبادی علم رجال می

 کاربردی:شش. گرایشهای علم رجال 

دانش شناسایی گروهی از مرد مکه در جهت خاصی مشترکند و اطالع از احوال یا انساب »اند: در تعریف عام آن گفته

 که گرایشهای آن عبارت است از:« یا تألیفات یا برخی دیگر از خصوصیات ایشان

 رجال الحدیث )راوی شناسی(؛ .1

 فهرست شناسی؛ .2

 مشیخه شناسی؛ .3

 یان(؛طبقات )طبقه شناسی راو .4

 تراجِم )شرح حال نگاری و زندگی نامه(؛ .5

 علم االسناد. .6

 شود، همچون:علم رجال به معنای خاص )راوی شناسی( نیز به موضوعهای محدودتری تقسیم می
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 ذکر راویان ممدوح و مذموم؛ .1

 السالم(؛یادکرد راویان هر یک از معصومان )علیهم .2

 آوردن اصحاب یک امام؛ .3

 آوردن راویان یک امام؛ .4

 ه به ویژگی خاصی در راویان.توج .5

 نکته: رابطۀ علم رجال با علم تاریخ

و موضوع علم تاریخ فراتر از موضوع علم رجال )شناخت راویان حدیث(  ای از تاریخ استرجال بخش جداشده

یز باشد وناست، چراکه علم تاریخ شامل مطالبی دربارۀ اقوام و بالد و رسوم آنها و حوادث و اخبار مهم گذشته می

 غرض از آن عبرت گرفتن است، درحالیکه غرض از رجال، تعیین راویان ثقه از ضعیف است.

 هفت. پیشینۀ تألیف نگاری در رجال کاربردی:

با سفارش وتأکید بزرگان دین بر ذکر ناقل خبر، روایات اسالمی از صحابه به تابعان و از تابعان به اتباع آنها و سپس به 

سند منتقل شده است. بعد از تدوین حدیث، گستردگی احادیث در ابواب مختلف، کثرت  کتابهای حدیثی با سلسله

محدّثان )صحابه، تابعان و اتباع( و نیز وجود افراد ناشناخته از یکسو و افراد دروغ پرداز و جعّال از سوی دیگر، سبب 

قل یی مستیث در مجموعه هاشد تا گروهی در کنار جمع آوری اصل حدیث و ثبت و ضبط آن به معرفی ناقالن حد

روی آورند. بدین ترتیب علم رجال و جرح و تعدیل در کنار حدیث ثبت و ضبط شد. بنابراین سرآغاز رجال به سدۀ 

 از سدۀ سوم در مجامع علمی رواج یافت.« علم رجال»گردد، اما تعبیر نخست هجری باز می

عنوان اثر در این موضوع  688ذ شناسی رجال شیعه عنوان کتاب و مؤلف مأخ 500شیخ آقا بزرگ تهرانی بیش از 

 اند.شمرده

، کاتب «عبید اهلل بن ابی رافع»السالم( بودند، برای مثال نخستین نگارندگان در این زمینه نیز اصحاب ائمه )علیهم

 رود.یالسالم( ـ به گفتۀ شیخ آقا بزرگ تهرانی ـ  نخستین مؤلف در علم رجال به شمار مامیرالمؤمنین )علیه

ق( اولین کتاب رجالیی را نگاشت، لکن نخستین کتابهایی که به ما رسیده و 219عبد اهلل بن جَبَله کِنانی )»پس از او 

 به بعد نوشته شد: 5و  4دهد، در قرن اصول کتب رجالی را تشکیل می

 ق(.350اختیار معرفۀ الرجال )رجال کشی  .1
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 (.ق 450فهرست اسماء مصنفی الشیعه )رجال نجاشی  .2

 ق(.460رجال الطوسی )شیخ طوسی  .3

 الفهرست )شیخ طوسی(. .4

 ق(.274طبقات الرجال )بَرقی  .5

 ق(.450کتاب الضعفاء )ابن غضائری  .6

 ق(.585فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم )رازی  .7

 ق(.588معالم العلماء )ابن شهرآشوب مازندرانی  .8

 ق(.715رجال ابن داوود )حسن بن علی بن داوود  .9

 ق(.726وال فی معرفۀ احوال الرجال )عالمه حلّیخالصۀ االق .10

 

 دانش رجال نظری (2

 یک. تعریف:

پردازد. موضوع آن خود رجال کاربردی و فایدۀ دانشی است که به بیان مبادی تصوری و تصدیق رجال کاربردی می

 آن شناخت منابع، مبانی و قواعد علم رجال است.

خشی کاربردی است که برای آن باید به کتابهای رجال مراجعه نمود. بنابرآنچه گذشت: علم رجال بر دو گونه است؛ ب

 پردازد.بخش دیگر، نظری و مقدماتی است که به مبادی تصوری و تصدیقی رجال کاربردی می

 مسائل رجال نظری همان مبادی رجال کاربردی است.

 دو. کتابشناسی رجال نظری

ی ااما رجال نظری که محور بحث در این کتاب است، پیشینه ای کهن در تاریخ اسالم دارد،رجال کاربردی سابقه

 طوالنی ندارد.

 است. آمده« خاتمه»و یا در پایان آنها با عنوان « فواید»اینگونه مباحث از دیرباز در مقدمات منابع رجالی ذیل عنوان 
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 گفتار سوم: انگیزۀ پیدایش علم رجال 

 الف( انگیزۀ پیدایش علم رجال

یان و تدوین کتب رجالی بوده است، پژوهان در توجه به بررسی راومهمترین انگیزۀ حدیث های قرآنیآموزه .1

)الحجرات:  ( و 36)االسراء:  همچون آیاتِ 

6.) 

 های روایی نیز انگیزۀ مهم دیگر است.آموزه .2

طعام دانشی است که آدمی »فرمایند: می سورۀ عبس:  24السالم( ذیل آیۀ م باقر )علیهاما

 «.1گیردباید نسبت به آن دقت کند که از چه کسی می

 السالم( روایت شده:از امام صادق )علیه

 و نیز:  

 السالم( نیز رجوع به راویان احادیث واجب شمرده شده است:در توقیع مشهور امام زمان )علیه

 «.هَل الدینُ إالّ معرفۀ الرجال؟»نویسد: روایت شده است که شیخ حرّ عاملی می

و ـ  وآله( ـ که تا یک قرن نیز ادامه یافتعلیهاهللمنع تدوین و نقل حدیث پس از ]شهادت[ پیامبر اسالم )صلی .3

جعل و وضع حدیث، منجر به اهتمام و مراقبت شدید محدّثان بود که در کار تدوین و جمع نیز گرمی بازار 

 برند.آوری احادیث از راویان به کار می

از صحابه  ایالسالم( نسبت به پارهآری، هستۀ اولیۀ دانش رجال در شیعه، ریشه در ستایشها و نکوهشهای ائمه )علیهم

رتیب علم و بدین ت گوگیری از آن، مصنفاتی پیرامون راویان حدیث فراهم ساختندو یاران خود دارد که شیعیان با ال

داند و اجتهاد تا حدودی السالم( میرجال پدید آمد، واز آنجا که شیعه اجتهاد را محور اساسی فقه اهل بیت )علیهم

                                                           
 . الکافی، ج1، ص50. 1
 . همان، ج1، ص 32. 2
 .  همان، ج1، ص50. 3
 . کمال الدین شیخ صدوق، ص 484. 4
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ویسد: نآقا بزرگ تهرانی میمتوقف بر علم رجال است، این علم از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است، تا آنجا که 

 «.ال یصیر الفقیه فقیها ما لم یکن رجالیا»

 نمونۀ ستایشها و نکوهشها:

 السالم( گفتم:گوید: به امام صادق )علیهشعیب عقرقوقی می .1
 

السالم( گفتم: گوید: به اما رضا )علیهعبد العزیز بن مهتدی می .2
 

 ب( اهمیت ذکر سند حدیث و صحت آن

که به وسیلۀ ناقالن و راویان به ما رسیده است، به همین جهت بسیار مهم است که بدانیم  روایات اسنادی تاریخی است

لسالم( ااند و آیا افرادی ثقه و مورد اعتمادند تا به صحّت آنچه به معصوم )علیهناقالن هریک از احادیث چه کسانی

 تناد نیست.اند، اطمینان حاصل شود و یا چنین نیستند و گفتارشان قابل اسنسبت داده

 اشتباه کننده، جاهل و ضابط. اند: منافق، دسته تقسیم کرده 4، راویان را به 3السالم( در روایتیامیرالمومنین )علیه

 در حقیقت حضرت با این تقسیم بندی، دقّت در متن حدیث و راویان آن را گوشزد فرمودند.

 و نیز فرمودند: 

السالم( روایت شده: و یا از امام صادق )علیه
 

واستند. خالسالم( هم سند میای بود که گاهی برای احتجاج از امام معصوم )علیهحساسیت راویان در ذکر سند به اندازه

 دادند.السالم( با ذکر سند، این شیوه را تعلیم میگاهی هم ائمه )علیهم

                                                           
 . وسائل الشیعه، ج27، ص142. 1
 . همان، ص 148. 2
 . الکافی، ج1، ص 62. 3
 . الکافی، ج1، ص52. 4
 . همان. 5



15 
 

 اند:ای به ذکر سند و صحّت آن دادهان اهل سنّت نیز اهمیّت ویژهبزرگ

 گیرید.مالک بن انس: حدیث همان دین است، توجه کنید دین خود را از چه کسی می .1

 گفت.خواست میمسلم: اسناد از دین است و اگر اسناد نبود، هرکه هرچه دلش می .2

 رجال نصف ]دیگر[ آن است.علی بن مدینی: تفقه در معانی حدیث نصف علم و شناخت  .3

ابن حِبّان، به نقل از سفیان ثوری: اسناد سالح مومن است، پس اگر سالح همراه او نباشد، با چه چیزی مقاتله  .4

 کند؟می

 ج( اختصاص علم رجال به منابع اسالمی

حالی است که این در  از ویژگیهای روایات اسالمی که در دیگر ادیان سابقه ندارد، ذکر آن همراه با سند است.

 شود.منقوالت یهود و نصاری با ارسال و فاصلۀ زیادی از پیامبرانشان نقل می

 

 گفتار چهارم: نیازمندی به علم رجال 
 این بحث یکی از بحثهای مهم رجال نظری است. موافقان علم رجال بیشتر اصولیان و مخالفان اخباریان هستند.

 الف( ادلۀ موافقان دانش رجال:

 پرداز در میان راویاندروغوجود افراد  .1

گوید: علم اجمالی هست که در میان راویان، افراد دروغگو و وضع کننده وجود داشتند، مرحوم مامقانی می

 آید تا آنجا که مغیرۀ بن سعید گفت: نزدیک به صد هزارو این اطمینان به تتبع در کتب اخبار به دست می

 ر این مدعا داللت دارند.حدیث جعل کردم. دالیل نقلی فراوانی نیز ب

 شناخت خبر واحد حجّت .2

اثبات سند یا قطعی است )به واسطۀ تواتر و یا احتفاف به قراین قطعی( و یا به تعبّد شرعی است که شارع یک 

سری امور غیر مقطوع و غیر حجّت بالذات )مانند خبر واحد غیر محفوف به قرینۀ قطعی( را حجّت قرار داده 

یث پژوهان در اینکه آیا آن خبر حجّت نزد شارع، خبر صحیح، موثّق و یا موثوق الصدور است. اصولیان و حد

ان، یاست، اختالف دراند و ما در تشخیص مصداق، احتیاج به علم رجال داریم تا با آشنایی بر احوال راو
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ی متوقف کم شرعاحادیث را از هم تمییز دهیم. در نتیجه استنباط احکام و استدالل به روایات برای اثبات ح

 بر دانش رجال و شناخت راویان است.

 سفارش اخبار عالجیه به دقت در صفات راوی .3

السالم( که برای رفع تعارض موجود در روایات راهکارهایی را ارائه در اخبار عالجیۀ امامان معصوم )علیهم

روشن است که بررسی و بر صفات و ویژگیهای راویان )همچون صداقت و عدالت و...( تکیه شده و  کرده

 شود.صفات راویان در دانش رجال بررسی می

 وجود غیر امامیان در سند احادیث .4

ی ااند که برای شناسایی آن چارهبرخی از علما، شیعۀ دوازده امامی بودن را از جملۀ شرایط راوی برشمرده

 جز مراجعۀ مستقیم به منابع رجالی نیست.

 نقد سند سیرۀ عملی محدثان و فقها در نقل و .5

 سیرۀ عملی دانشمندان جهان اسالم در طول تاریخ توجه فراوان به نقل سند و ارزیابی راویان بوده است.

 ب( ادلۀ منکران علم رجال )اخباریان(:

منکر مطلق علم رجال در واقع وجود ندارد، بلکه مورد اختالف در گسترۀ مبانی، مصادیق و شدّت و ضعف مباحث 

و عدمشان در شدت و ضعف نیاز به رجال بسیار مؤثر است، عبارتند از:  خی از مباحث که وجودپذیرفته شده است. بر

مقدار اعتماد و اطمینان به کتب اربعه به عنوان قرینۀ مهم در صحّت، مبانی گوناگون در حجیّت خبر واحد، شرایط 

 راوی، شهرت روایی یا فتوایی و پذیرش هریک از توثیقات عامه.

  مخالفان و جوابهای آنها: نمونه اشکاالت

با وجود شهرت روایی و عملی نیازی به بررسی سندی نخواهیم داشت تا به دانش رجال نیاز داشته باشیم. لذا  .1

کند و خبر غیر مشهور را کنار کنیم؛ زیرا شهرت ضعف سند را جبران میبه خبر یا قول مشهور عمل می

 گذاریم.می

یا روایت مشهور در تمامی مسائل بسیار مشکل است چراکه یا شهرتی در : اوال، شناسایی فتوا و نقد مدعی

 اند. کار نیست و یا هر دو مشهور
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ثانیا بر فرض احراز شهرت، در حجیّت شهرت فتوایی اختالف است و به باور برخی حتی جابر ضعف سند 

 هم نیست.

ناپسند از دید عقلی و شرعی دانش رجال موجب تجسّس و غیبت دیگران است و این عملی حرام و بسیار  .2

 است.

اوال، معلوم نیست حرمت غیبت و تجسّس شامل جرح و تضعیف راویان باشد؛ زیرا به دستور شارع  نقد:

 مقدس )مانند آیۀ نبأ( به این کار اقدام شود.

ثنیات تثانیا، هر یک از اینها موارد استثنایی مثل غیبت در هنگام مشورت و... دارد و ارزیابی راویان از مس

 است.

 السالم( نیز روایاتی در جرحثالثا، از دیرباز سیرۀ راویان و عالمان بر همین شیوه بوده و از معصومان )علیهم

 راویان رسیده است.

در استنباط احکام شرعی استناد به خبر واحد جایز نیست و اساسا خبر واحد اعتباری ندارد تا نیاز به ارزیابی  .3

عمل به  و که بزرگانی مانند سید مرتضی و ابن ادریس خبر واحد را حجت ندانستهسند آن باشد، همانگونه 

 اند.آن را همچون عمل به قیاس قلمداد کرده

 اند مقصود آنها از این سخن روشن نیست.: اوال، از آنجا که خود این عالمان هم به خبر واحد عمل کردهنقد

 حجیّت خبر واحد داریم.ثانیا، این ادعای بدون دلیل است و ما دلیل بر 

شهادت به وثاقت او داده( در « زراره ثقه است»گوید قول رجالی نوعی شهادت است )مثال وقتی نجاشی می .4

حالیکه شرایط اعتبار شهادت موجود نیست، چرا که رجالی راوی را ندیده و با واسطه او را توثیق کرده و این 

 شهادت حدسی است نه حسی. 

د و دو نفر هم کند، بلکه باید لفظی باشگویند: شهادتِ کتبی کفایت نمیباب شهادت می دیگر اینکه فقها در

 شهادت بدهند، با اینکه نجاشی )بعنوان مثال( یک شاهد است و شهادتش لفظی نیست.

نقد: اوال، مبانی در پذیرش و حجیّت قول رجالی مختلف است و منحصر در شهادت نیست )مثال حجیت از 

 ل خبره و کارشناس یا حجیّت مطلق ظن و... باشد(.باب حجیّت قو

ثانیا، شهادت رجالیان چون مستند به شهادت حسی دیگران با قرائت بر یکدیگر و یا مستند به مبادی قریب به 

حس است و چون انتساب کتاب به مصنّف آن از طریق شهرت یا اطمینان عقالیی محرز است )مانند وصایا 
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نماید و در فرض شک در حسّی یا حدسی بودنِ سخن رجالی، اصالۀ الحسّ جاری و اقاریر( پذیرفتنی می

 است.

شود مورد اختالف در مبانی رجالی اختالف نظر وجود دارد )مثال در اینکه عدالت با چه چیزی محقق می .5

 است(، بنابراین معلوم نیست که مقصود از عدالت )مثال( در کالم رجالیان مجمل و قابل تمسّک نیست.

 مراد ایشان همان معنای مشهور است، مگر اینکه خالف آن ثابت شود. پاسخ:

دانیم که مؤلفان کتب اربعۀ حدیثی، این هدف را برآورده هدف رجالی تشخیص و تمییز راوی ثقه است و می .6

اند؛ چراکه در مقدمۀ کتاب خود با شهادت بر صحّت روایات آن، راویان اسناد کتاب را نیز اجماال کرده

 شود که تمامی راویان آن ثقه باشند.می اند؛ زیرا روایتی صحیح نامیدهوثیق کردهت

اوال، از شیخ طوسی ادعایی در صحت تمامی روایات تهذیبین نقل نشده است و معلوم نیست شیخ کلینی  نقد:

یست در سخن خود، مطمئن ن« أرجو»هم صحت در روایات را گواهی دهد؛ چراکه وی با استفاده از کلمۀ 

هدف درخواست کننده را از تألیف کتاب برآورده باشد، لذا با ذکر کامل سند بصورت معنعن، زمینۀ ارزیابی 

 دیگران را فراهم نموده است.

بر فرض اینکه عبارات ایشان صحت در روایات را برساند، باید دانست که صحیح در اصطالح متقدمان  ثانیا،

م شود که سند آن متصل به معصومتأخران به روایتی گفته می و متأخران متفاوت است. صحیح در کالم

السالم( و تمامی راویان آن امامی عادل یا ثقه باشند، در حالیکه صحیح قدمایی به معنای لغوی آن یعنی )علیه

کامل )در مقابل ناقص( یا سالم و درست یا ثابت االنتساب است و مراد از آن حدیثی است که صدور آن از 

 السالم( به کمک قرائن به اثبات رسیده باشد، گرچه به سببی مثل تقیه مورد عمل و فتوا نباشد.)علیهمعصوم 

سناد کافی اند، اگر به فرض کلینی تمام افراد اثالثا، بسیاری از روایات کافی را دیگر دانشمندان تضعیف کرده

ورتی رود؛ زیرا شهادت در صفوق از بین میگردد و اعتبار شهادت را ثقه بداند، با گفتار رجالیان متعارض می

 اعتبار دارد که اشتباه آن اندک باشد.

از آنجاکه روایات کتب اربعه قطعی الصدور و یا الاقل قطعی االعتبار است، نیازی به بررسی اسناد آن نیست  .7

 تا احتیاج به دانشی باشد که حدیث موضوع آن را غیر آن تمییز دهد.

در میان  اند و این دیدگاهاربعه هم به قطعی الصدور بودن تمامی احادیث معتقد نبوده اوال، مؤلفان کتب نقد:

 ای ندارد.دانشمندان سابقه

 ثانیا، اعتبار و حجیّت ذاتی تمام احادیث کتب اربعه هم ادعای بدون دلیل است و پذیرفتنی نیست؛ زیرا:



19 
 

 ه بودن ماه رمضان( پذیرفتنی نیست.الف( برخی روایات کافی و من ال یحضر )مانند روایات سی روز

ب( تصحیح روایات در این کتب گاه بر پایۀ قرائن خارجی صورت گرفته که در اعتبار آن اختالف نظر 

 وجود دارد.

وسی اند، تا آنجا که شیخ طج( بسیاری از دانشمندان بر عدم اعتبار برخی روایات این کتب تأکید ورزیده

 تضعیف نموده است.بسیاری از روایات تهذیبین را 

ای از منابع این کتب در نزد رجالیان معتبر نیست و مورد تضعیف دیگر دانشمندان د( بسیاری از راویان و پاره

 قرار گرفته، ضمن اینکه احادیث مرسل در این کتابها فراوان است.

ایات مذکور رو ضمن اینکه به فرض صحت تمامی روایات کتب اربعه حدیثی، باز هم نیاز به رجال نسبت به

 در غیر کتب اربعه همچنان باقی است.

 

بنابراین، اعتبار ذاتی و حجیّت تمامی احادیث این کتب، بدون ارزیابی محتوایی و سندی با همۀ ارزش و 

جایگاه بلندی که دارد، صحیح نیست و برخی بر این باورند که همچون دیگر کتابها باید بررسی سندی شوند؛ 

روایات کافی و من الیحضر بی نیاز از ارزیابی محتوایی و گاه سندی نیست، ولی چنین  رسدلکن به نظر می

 هم نیست که با مهمل یا مجهول بودن یک راوی، روایت از اعتبار خارج شود و دیگر قابل استناد نباشد.

 

 بررسی بیشتر اعتبار کافی و من الیحضر:

 یک. دیدگاه دانشمندان دربارۀ احادیث کافی

هرچند کتاب کافی از کتابهای مرجع و مدار استنباط احکام است، این بدان معنا  مشهور اصولیان:دیدگاه  .1

 نیست که احادیث آن به ارزیابی سندی نیازمند نباشد.

 )امین استرآبادی و خلیل قزوینی(: تمام احادیث این کتاب قطعی الصدور است. دیدگاه اخباریان افراطی .2

 احادیث این کتاب حجّت و معتبر است، هرچند صدور آن قطعی نباشد. تمام: دیدگاه اخباریان معتدل .3

)مرحوم مجلسی(: احادیث کتاب همگی ذاتا معتبر است و نیاز به بحق سندی  دیدگاه اخباری = اصولی .4

 ندارد، ولی در هنگام تعارض احادیث، مراجعه به اسناد آن تعیین کننده خواهد بود.
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بار تمام روایات کافی و من الیحضر است، مگر اینکه دلیل قاطعی از اصل بر اعتدیدگاه برخی اصولیان:  .5

کتاب، سنّت و عقل بر خالف آن باشد، چراکه ظنّ حاصل از مجموع قرائنی که بزرگان حدیث پژوه بیان 

 .اند، کمتر از ظنّ حاصل از قول رجالیان نیستکرده

 دیدگاه صحیح همین دیدگاه آخر است.

 :دیدگاه مؤلفان کتب اربعه

کونَ بحیث أرجو أن ی»الف( مرحوم کلینی خود به قطعی الصدور بودن احادیث کافی معتقد نبوده و در مقدمه با تعبیر 

به این امر اشاره کرده است. عالوه بر آن وی اسناد را بصورت کامل و معنعن ذکر نموده که نشانگر آن است « توخّیت

 داند.گسترده میکه ایشان مجال بررسی دیگران در اسناد کتاب را 

 کند:دهد که شیخ صدوق هم به صحّت تمام احادیث کافی حکم نمیب( قرائنی نشان می

 دهد.گوید که به آن فتوا نمی. شیخ صدوق دربارۀ برخی روایات کافی با صراحت می1

د، به شدانست، می بایست وقتی از او درخواست تألیف کتاب . اگر شیخ صدوق همۀ روایات کافی را صحیح می2

 داد نه اینکه خود کتابی بنویسد.کتاب کافی ارجاع می

 کند.. وی پس از نقل روایتی از کافی، به فتوا ندادن به آن و فتوا دادن به روایت معارض آن اشاره می3

 اند.دداند و حتی ایشان را کذّاب، ضعیف یا فاسد المذهب می. برخی از راویان کتاب کافی را شیخ صدوق ثقه نمی4

-دانند و صدور آن از معصوم )علیهج( شیخ مفید و سید مرتضی به صراحت برخی از احادیث کافی را نادرست می

 کنند.السالم( را انکار می

 د( شیخ طوسی به اعتاد سندی احادیث کافی معتقد نیست.

 

ر احادیث کافی اعتبا در سخنان بزرگان دین صورت گرفته که برخی از آن مدایح بسیاری از کافی و مؤلف آن نکته:

 اند، در حالیکه باید دانست:را استفاده کرده

 تواند به عنوان حجّتاوال( بسیاری از مدحهای کافی و کلینی از علمایی همچون شهید اول و متأخران است که نمی

 تعبّدی مطرح گردد.
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عنای آن این است ثی را داراست، بلکه منظیر بودن کتاب این نیست که تمام امتیازات سایر کتابهای حدیثانیا( معنای بی

که بطور کلی این کتاب بهتر از سایر کتب است، گرچه ممکن است کتابی امتیاز خاصی داشته باشد که کافی فاقد 

 آن است.

 .توان نقل روایت ضعیف را در کافی نفی کردثالثا( با تمسّک به مدحهای مذکور نمی

 را:فی، نمی تواند دلیل بر معتبر بودن تمام روایات این کتاب باشد، زیصرف بیست سال زمان برای تألیف کا نکته:

اوال( امکانات کلینی و میزان کتابهای در دسترس وی معلوم نیست و چه بسا زمانی طوالنی صرف تهیۀ کتابهای الزم 

 نموده باشد.

 ی الزم دارد.های معتبر از کتابها و مقابلۀ آن با یکدیگر طبیعتا زمان زیادثانیا( تهیۀ نسخه

ثالثا( تنظیم ابواب مناسب و قرار دادن روایات در جای خود و ترتیب درست روایات یک باب، تلخیص در شیوۀ نقل 

وان با قرینۀ تطلبد و نمیای میگیری از روش تحویل و...، هر یک زمان گستردهاحادیث یکسان با اسناد مختلف با بهره

 گری برای مؤلف همچون بررسی اسناد تک تک روایات به اثبات رسانید.تألیف کتاب در بیست سال، فعالیت دی

 

 دو. اعتبار من الیحضره الفقیه

مهمترین دلیل برخی اخباریان در اعتبار تمام روایات این کتاب، مقدمۀ شیخ صدوق است که در آن تمامی روایات 

ۀ اجتهاد و تواند بر پایایات از دید مؤلف میداند که در نقد این استدالل باید گفت: صحت رواین کتاب را معتبر می

 استنباط شخصی او باشد که تنها بر مقلّدینش حجیّت شرعی دارد.
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  :اصول و معیارهای توثیق فصل دوم 
 

 گفتار اول: طرق احراز وثاقت راوی 

 الف( شرایط راوی

 خبر واحد خواهد بود.اگر شرایط ذیل در شخص راوی باشد، روایات وی حجّت است و مشمول ادلۀ حجیّت 

 شرایط راوی در هنگام تحمل حدیث عبارت است از: ممیّز و ضابط بودن.

 ضبط.. 6. عدالت یا وثاقت 5ایمان، . 4بلوغ، . 3عقل، . 2اسالم، . 1و شرایط او در هنگام نقل حدیث عبارت است از: 

 ، شیعۀ دوازده امامی بودن است. «ایمان»مقصود از 

لکۀ انجام واجبات و پرهیز از کبائر و عدم اصرار بر صغائر است )البته اگر مالکک قبول خبر، م« عدالت»و منظور از 

 اطمینان به صدور آن از معصوم باشد که هست، دیگر با احراز وثاقت راوی، نیازی به عدالت او نیست(.

 نیز هوشیاری و عدم غفلت راوی است.« ضبط»مقصود از 

را مستند به اجماع، آیۀ نبأ، اولویت مستفاد از مقام شهادت و تحصیل اطمینان و لزوم این شرایط برای راوی برخی 

 اند.وثوق به صحّت نقل راوی دانسته

دو مبنای کلی در مالک اعتبار و حجیّت خبر واحد وجود دارد؛ یکی وثاقت راوی، یعنی تنها خبری دارای اعتبار است 

وق صدوری، یعنی روایاتی معتبر است که به واسطۀ قراین و لو از که راوی آن ثقه و مورد اعتماد باشد و دیگری وث

 السالم( وثوق حاصل شود.ناحیۀ وثاقت راوی یا عمل مشهور و... به صدور روایت از معصوم )علیه

رسد که تنها شرط راوی اعتماد بر خبر اوست، پس سه شرط عقل، ثقه و ضبط؛ شرایط اعتماد به راوی البته به نظر می

 توان آن روایت را معتبر دانست.در هر مورد که این سه شرط باشند، میاست و 

 های احراز وثاقت راویانب( شیوه

 رد.گیتوثیق خصوصیِ اثبات وثاقتِ راوی به داللت مطابقی و توثیق عمومی به داللت تضمّنی انجام می
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ردازند؛ پعین با الفاظ دالّ بر وثاقت میالسالم( یا رجالیان به توثیق یک راوی مدر توثیق خصوصی، معصومان )علیهم

 .شودیک توثیق خصوصی است؛ چه فرد معیّن و مشخصی توثیق می« أبان بن تغلب ثقۀ»مثال تعبیر 

ای عام و فراگیر در وثاقت گروهی وجود دارد که راویانی ضمن آن توثیق یا تمجید اما در توثیق عمومی قاعده

 گردند.می

 خصوصیج( تعریف و موارد توثیق 

 شود:وثاقت یا عدالت راوی و بلکه سایر شرایط وی به یکی از موارد ذیل احراز می

 علم وجدانی .1

 شود.که با آزمایش راوی و مصاحبت با وی حاصل می

 تصریح معصوم .2

 گردد.السالم( دالّ بر وثاقت راوی رسیده باشد، قطعا وثاقت او ثابت میهرگاه روایتی از معصوم )علیه

 ز رجالیان متقدمتصریح یکی ا .3

هرگاه عالمان رجال که خود ثقه و کارشناس و مطّلع بر احوال راویان هستند، در کتابهای رجالی خود بر وثاقت 

 شود.هر یک از راویان تصریح کنند، وثاقت آنان از باب شهادت و یا حجیّت خبر ثقه اثبات می

 تصریح یکی از رجالیان متأخر .4

عالمه و پس از وی( نیز از طرق احراز وثاقت راوی است، البته اگر قائل شویم که تصریح یکی از رجالیان متأخر )

پذیرش قول رجالی از باب رجوع به خبره باشد و نیز در صورتی که از ارائۀ قرائن بر وثاقت راوی برای دیگران 

 هم، اطمینان یا علم بر وثاقت راوی حاصل شود.

 ادعای اجماع رجالیان .5

کند که شخص ادعا کنندۀ اجماع و برخی از عالمان متقدّم، راوی مورد نظر را موثّق ت میاین ادعا دست کم ثاب

دانند، یا نقل این اجماع به منزلۀ استفاضه توثیق راوی و اشتهار او به وثاقت است که در حصول علم عادی به می

 کند.وثاقت کفایت می

 شرعی دارد، صحیح است. پس اجماع در یک موضوع خارجی مثل توثیق افراد هم که اثر
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 شهرتِ به وثاقت .6

یعنی افرادی در عصر خود به این صفت مشهور باشند، و لو در کتابهای رجال به وثاقت آنان تصریح نشده باشد، 

 مانند مشایخ حدیث پس از کلینی تا کنون.

 جمع آوری قرائن .7

اطمینان  اشتن تعدادی از آنها به وثاقت راویگاهی برخی شواهد به تنهایی بیانگر وثاقت راوی نیست، اما با کنار هم گذ

 شود.حاصل می

آن را  ای که شهید صدراین معیار از آن جهت که موجب اطمینان شخصی محقق است، استواری بیشتری دارد، بگونه

 داند.بهترین شیوه در پژوهشهای رجالی می

ز وثاقت راوی، از مهمترین و متداولترین بنابراین، جمع آوری قرائن، چه در اثبات صحت اصل حدیث و چه در احرا

 طرق است.

 مقایسۀ میدانی احادیث راوی با راویان موثّق .8

توان روایات راوی مورد نظر را با روایات راویان موثّق مقایسه کرده و در صورت موافقت این احادیث در لفظ و می

 دریافت که راوی مدّ نظر ضابط و موثق است. حتی در معنا

 

 :مبانی حجیت قول رجالی و الفاظ جرح و تعدیل گفتار دوم 

 الف( مبانی حجیّت قول رجالی

 4دهد، آیا قول او حجّت است؟ در این باره هنگامیکه یکی از بزرگان رجالی به وثاقت یا ضعف راوی و... خبر می

 دیدگاه وجود دارد:

رسد یدانند، لکن به نظر مدِّل را شرط میاند و تعدّد معبرخی اعتبار قول رجالی را از باب بیّنه و شهادت دانسته .1

تعدد در باب شهادت در موارد خاصی مثل باب مرافعات و ثبوت هالل ماه است که قول رجالی از این موارد 

 نیست و مستفاد از ادلۀ حجیّت خبر واحد، پذیرش خبر یک نفرِ مورد اعتماد است.

ر اند؛ چراکه سیرۀ عقالء به در موضوعات پذیرفتهمشهور حجیّت قول رجالی را از باب حجیّت خبر واحد ثق .2

 عمل به چنین خبری است و این سیره از ناحیۀ شارع هم ممنوع نشده است.
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 انند.دای حجیّت قول رجالی را از باب رجوع به کارشناس فنّ و اهل خبره که مبتنی بر سیرۀ عقالست، میعده .3

به دلیل اجماع و انسداد صغیر )انسداد باب علم و علمی  برخی قول رجالی را از باب حجیّت مطلق ظنّ رجالی، .4

 اند.به عدالت وثاقت روات( پذیرفته

اوال اجماعی در این باره وجود ندارد، ثانیا دلیل انسداد به ویژه انسداد صغیر پذیرفتنی نیست؛ زیرا توثیق 

زون بر اینکه باب علم و علمی آوری قرائن در اختیار داریم، افبسیاری از روات را از طریق رجالیان و جمع

 دانیم.نسبت به اکثر احکام را نیز مفتوح می

طبق دیدگاه اول و دوم تعدیل باید مستند به حس باشد و تعدیل مبتنی بر اجتهاد و حدس پذیرفتنی نیست، ولی در دو 

س اه سوم و سپدیدگاه اخیر، جرح و تعدیل حسی یا حدسی یک رجالی هم کافیست. در میان چهار دیدگاه، دیدگ

 دوم به صواب نزدیکتر است.

 ب( تعدّد معدّل

 د.گردمشهور بر آنند که جرح و تعدیل راویان به گفتۀ یک نفر رجالی از باب حجیّت خبر ثقه ثابت می

شهید ثانی: وقتی در اصل )روایت کردن( یک نفر عادل کافی باشد، در فرع آن )عدالت راوی( نیز بیش از این الزم 

 نیست.

اند؛ زیرا جرح و تزکیۀ راوی، برابر این قول، گروهی برای اثبات وثاقت راوی، قول دو نفر عادل را الزم شمردهدر 

 نوعی شهادت است و در شهادت، تعدد و عدالت شاهدان شرط است.

ه و نیز سیرۀ لّدانیم و حجیّت خبر ثقه )به دلیل اطالق ادلکن از آنجا که اعتبار قول رجالی را از باب حجیّت خبر ثقه می

 سد.رگردد، توثیق یک نفر رجالی کافی به نظر میعقالء( تنها به احکامِ اختصاص ندارد و شامل موضوعات هم می

 ج( شرایط جارح و معد ّل

 . آگاهی از اسباب و عوامل جرح و تعدیل.3. ضبط، 2. عدالت، 1

 د( الفاظ جرح و تعدیل

شود و مراد از ه موجب تضعیف روایت وی و عدم قبول آن میتوصیف راوی به صفاتی است ک« جرح»مراد از 

 گردد.، توصیف راوی به صفاتی است که موجب قبول روایت وی می«تعدیل»
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 الفاظ توثیق و مدح  .1

 اند:این الفاظ را بر اساس مقدار داللت به چند گروه تقسیم کرده

 یک. الفاظ دالّ بر توثیق

 که این الفاظ در سه رتبه هستند:

هر من أن فضله أش«. »من جمیل و ثقۀ و فقه فهو فوقه کلّ ما یوصف به الناس»الفاظ دالّ بر فوق توثیق؛ مانند:  اول:

 «.کان وجها فی أصحابنا و فقیها و أوثق الناس فی حدیثه«. »یوصف...

 «.نا و فقهائهملۀ أصحابثقۀ عین صدوق من ج»، «ثقۀ عین»، «ثقۀ ثبت»، «ثقۀ ثقۀ»الفاظ دالّ بر توثیق مؤکّد؛ مانند:  دوم:

 «.صدوق»، «ثبت»، «ثقۀ فی الحدیث»، «صحیح الحدیث»، «حجۀ»، «ثقۀ»، «عدل»سوم: الفاظ دالّ بر صرف توثیق؛ مانند: 

 دو. الفاظ اختالفی دار بر توثیق یا مدح

ن عیون عین م: »الفاظ و تعابیر زیر از دیدگاه برخی دالّ بر توثیق و از دیدگاه برخی دیگر دالّ بر مدح راوی است

 «.رضی اهلل عنه»، «رحمه اهلل»، «أسند عنه»، «وکیل اإلمام»، «وجه من وجوه أصحابنا»، «أصحابنا

 سه. الفاظ دالّ بر مدح

ابط، یحتجّ متقِن، حافظ، ض»رسد: الفاظ و تعابیر زیر بیانگر مدح، تمجید و تعریف راوی است که به حدّ توثیق نمی

فی حدیثه، البأس به )فی مذهبه أو فی روایته(، شیخ، جلیل، صالح الحدیث، شکور بحدیثه، یکتب حدیثه، ینظر 

)مشکور(، خیر، فاضل، خاصّی، دیّن، مسکون الی روایته، مضطلع الحدیث، کثیر الروایۀ، له أصل، ممدوح، عالم، فقیه، 

أصحابنا، صاحب اإلمام، من  محدّث، ورع، صالح، زاهد، نقیّ الحدیث، محلّ الصدق، معتمد الکتاب، قریب األمر، من

 خواصّ اإلمام، سلیم الجنبۀ، روی عنه المشایخ.

 چهار. الفاظ غیر دال بر توثیق و مدح

که نه بر توثیق راوی داللت دارد و نه بر مدح و قابل اعتماد بودن « شاعر، کاتب، عربی، مولی، کوفی و...»الفاظی مانند 

 او.

 ای مراتبی است که باید به آن دقت شود.پس الفاظ تعدیل از نظر بار معنایی دار
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 الفاظ جرح و ذمّ 

 یک. الفاظ دالّ بر جرح

کذّاب، کذوب، أکذب البریّۀ، ملعون، ضعیف، وضّاع، خبیث، مجهول، فی مذهبه ارتفاع، غالٍ، مرتفع القول )من أهل »

وک ، واهٍ، ساقط، متعصّب، متروک، متراالرتفاع(، کان من الطیّاره، فاسق، فاسد المذهب و الروایۀ، فاسد العقیده، مخلَّط

الحدیث، منکر الحدیث، لیس بعادل، لیس بشیء، الشیء، ال یعوّل علیه، مطعون، لیس بذلک الثقۀ، مهمل، غیر مسکون 

 الی روایته، متّهم )بالکذب و الغلوّ(.

 دو. الفاظ اختالفی جرح

 لیس بنقیّ الحدیث، لم یکن بذلک، لیس بذلک مضطرب الحدیث، ال یبال عمّن أخذه، مدلّس، حدیثه یعرف و ینکر،»

 النقیّ، لیک بکلّ التثبّت فی الحدیث، ال یعتدّ به، غُمز علیه فی حدیثه.

 سه. الفاظ دالّ بر ذمّ 

یروی عن الضعفاء، یعتمد المراسیل، »رسد؛ مانند: نکوهش راوی است و به درجۀ جرح او نمی برخی از الفاظ ناظر به

 «.الغالۀ کثیرا، لیس بمرضیّ، لیس بمشکوریروی عنه الضعفاء أو 

 پس الفاظ جرح و ذمّ نیز دارای مراتبی است: 

 مبالغه در دروغگویی و تضعیف، مانند: أکذب الناس، کذّاب، وضّاع. .1

 تضعیف معمولی، مانند: ضعیف، متروک .2

 اتّهام در تضعیف، مانند: متّهم بالکذب أو الغلوّ. .3

 بذلک الثقۀ. نفی توثیق، مانند: لیس بعادلٍ، لیس .4

 بیان مذمّتی که با وثاقت قابل جمع است، مانند: یروی عن الضعفاء، فیه مقال، یعرف و ینکر. .5

 

 :شیوۀ احراز ضعف راوی و روش رفع تعارض گفتار سوم 

 الف( تضعیف خاص و عام

موارد  .پردازنددر تضعیف خاص، رجالیان به بیان موجبات ضعف یک راوی مشخّص با الفاظ دالّ بر ضعف او می

السالم(، قول رجالیان، اجماع، شهرت و تجمیع قرائن بر تواند علم وجدانی، تصریح معصوم )علیهتضعیف خاص می

 ضعف راوی باشد.
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در تضعیف عمومی، یک قاعده و سببِ فراگیری در ضعف گروهی وجود دارد که به داللت تضمّنی تمامی راویان 

 شوند.ضمن آن قاعده تضعیف می

 رح عمومیب( اسباب ج

کند که آن عنوان کلی بر مصادیق برخی از اموری که داللت بر مذمّت روات دارد، عنوانی عام و کلی را مذمّت می

 شود )تضعیفات عمومی، در مقابل توثیقات عمومی(، که برخی از آنها عبارتند از:تطبیق می

 بودن راوی از کاتبان، والیان و کارگزاران حاکم ظالم. .1

 خاندان بنی امیه. بودن راوی از .2

 کثرت روایت از راویان ضعیف و مجهول. .3

نقل فراوان مذمومین از راوی به خصوص کثرت روایت اصحاب عقاید فاسد یا ادعای آنان که راوی از جملۀ  .4

رسد چنین چیزی از تحت اختیار راوی خارج است، پس داللتی هم بر مذمّت او آنهاست. لکن به نظر می

 ندارد.

البته بسیاری از علما، انحراف در عقیدۀ و ایمان راوی را با وجود وثاقت او  های انحرافی.فرقهبودن راوی از  .5

 دانند.مضر نمی

 شمارد.ای حدیث نقل کند که گویا آنان را امام نمیالسالم( به گونهاز امامان معصوم )علیهم .6

 ج( ذکر اسباب جرح و تعدیل

همراه با ذکر سببی باشد که موجب تضعیف یا توثیق راوی گردیده است  آیا قول رجالی در جرح و تعدیل راویان باید

 کند؟یا اگر بدون بیان علتِ آن باشد هم کفایت می

 دیدگاه وجود دارد: 6در این باره 

 ذکر سبب الزم نیست. .1

 ذکر سبب الزم است. .2

 قول مشهور: تفصیل در کفایت تعدیل بصورت مطلق و کلی، بر خالف جرح. .3

 ور مطلق، بر خالف تعدیل.کفایت جرح به ط .4

تفصیل عالمه حلی: اگر جارح یا مزکّی، عالم به اسباب جرح و تعدیل باشد، قول وی به طور مطلق پذیرفتنی  .5

 است، وگرنه الزم است سبب جرح یا تعدیل راوی ذکر شود.
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و تعدیل  حکند، در اسباب جرتفصیل شهید ثانی: اگر عقیدۀ معدِّل یا جارح با عالمی که طبق خبر عمل می .6

 مطابق باشد، احتیاجی به ذکر سبب نیست، ولی اگر هم عقیده نیستند، ذکر سبب ضروری است.

 رسد دیدگاه آخر درست است.به نظر می

 د( تعارض جرح و تعدیل

السالم(، یا دو قول رجالی و یا نص معصوم با اقسام تعارض: این تعارض گاه ممکن است میان دو نصّ معصوم )علیه

 لی باشد.قول رجا

تواند تتبع ناقص یا کامل رجالی، اختالف مبانی رجالیان و تقیه در عصر معصومین عوامل تعارض: عامل تعارض می

 السالم( باشد.)علیهم

و ود. ش، مانند اینکه واقفی یا عامی بودن، با وثاقت جمع میشودکه به هر دو عمل می تعارض گاهی قابل جمع است

 ه برای رفع آن دیدگاههای مختلفی ارائه شده است:گاهی تعارض واقعی است ک

دم خبر است، اما این تقمقدم بودن قول جارح مطلقا، زیرا قول او مشتمل بر اطالعاتی است که معدِّل از آن بی .1

 موجب تکذیب معدّل از جانب جارح نیست.

 داند.این قول منسوب به جمهور علما بوده و شهید ثانی آنرا بهترین قول می

معدِّل مقدم است مطلقا، زیرا قائل به تساقطِ قولِ جارح با نظر معدِل هستند و اصل عدالت را حاکم  قول .2

 دانند.می

حی در شود و اگر ترجیتفصیل به اینکه هرگاه میان جرح و تعدیل قابل جمع نباشد، به مرجّحات مراجعه می .3

 شود.بین نبود، دربارۀ آن راوی توقف می

 یکتر است.قول آخر به حقیقت نزد

 

 گفتار چهارم: توثیق عمومی 
 یرند.گای کلی است و عام است که بیانگر توثیق مصادیق و راویانی است که ذیل آن قاعده قرار میتوثیق عمومی قاعده
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اند، در حالیکه مشهور قاعدۀ کلی مطرح شده است که برخی از عالمان بخشی را پذیرفته 45این توثیقات در ضمن 

-کرده نماید، انکارطور جداگانه وثاقت راوی را باز نمین و رجالیان توثیقات عمومی را از آن رو که بهفقیهان، محدثا

ی اخورد. و نیز گاه هیچ مالزمهاند؛ چراکه به طور معمول این قواعد کلیّت ندارد و در هر کدام موارد نقضی به چشم می

ذا در مباحث رجالی خود، این قواعد را چونان قرائن و مؤیّدات میان این قواعد با احراز وثاقت راویان وجود ندارد. ل

 آورند.توثیق راوی به شمار می

 موارد توثیقات عمومی:

 از:توثیقات عمومی موارد و مصادیق بسیاری دارد که مهمترین آنها عبارتند

 «تفسیر قمّی» تمامی راویانِ سلسۀ اسناد کتاب .1

ه وثاقت تمام راویان موجود در کتابش شهادت داده، برخی از علما، به به استناد مقدمۀ کتاب که در آن مؤلف ب

 ند.االسالم(، این توثیق عمومی را پذیرفتهشرط عدم تعارض، امامی بودن و نیز اتصال روایت به معصوم )علیه

 ،لکن، اوال در اصل انتساب تفسیر موجود به وی جای تردید است، پس گویندۀ عبارت مقدمه نیز مشخص نیست

ثانیا عبارت مقدمه تنها به مشایخ مستقیم یا مؤلفان مأخذ کتب تفسیر اشاره دارد؛ زیرا روایات ضعیف و مرسل در 

 اسنادِ موجود بسیار است.

 «کامل الزیارات»راویان سلسلۀ اسناد کتاب  .2

 دیدگاه معروف وجود دارد: 3مستند این توثیق عمومی، عبارت مقدمۀ کتاب است که در این باره 

 .دانندتمام راویان کتاب را ثقه می )به استناد شهادت مؤلف( وهیگر

 دانند.گروهی شهادت مؤلف را تنها در مورد مشایخ بدون واسطه معتبر می

 دانند.گروهی نیز این شهادت را به جهت حدسی بودن و موارد نقض متعدد قابل اعتنا نمی

ز د مصنف )از عبارت مقدمه( این است که روایاتش را انظر آیت اهلل سیستانی که به صواب نزدیکتر است: مقصو

تب از آن ک کند که مورد اعتماد اوست، گرچه صاحبانکتب مؤلفین معروف و مشهور به حدیث و علم نقل می

شخص ضعیفی نیز روایت کرده باشند؛ پس در اعتماد به روایات غیرمشهور تنها به آن دسته از روایات که از طریق 

 قل شده، بسنده شده است.بزرگان حدیث ن
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 «کافی»راویان مذکور در سلسلۀ اسناد کتاب  .3

مستند این توثیق عمومی، شهادت مرحوم کلینی به صحّت تمامی روایات مذکور در کافی است که بالمالزمه 

 داللت بر وثاقت تمام راویان آن دارد.

صحیح  ای میانتش بدانیم، مالزمهرسد بر فرض که این سخن را شهادت کلینی به صحّت روایالکن به نظر می

 قدمایی با وثاقت راوی نیست.

 «من الیحضره الفقیه»راویان مذکور در سلسۀ اسناد کتاب  .4

ی امستند این توثیق عمومی نیز شهادت مؤلف در مقدمه به صحّت تمامی راویانش است، اما گذشت که مالزمه

 میان صحیح قدمایی با وثاقت راوی نیست.

 «بشارۀ المصطفی»ر سلسلۀ اسناد کتاب راویان مذکور د .5

مستند توثیق کلمات طبری در مقدمۀ کتاب است، اما به دلیل وجود راویان ضعیف در بین راویان کتاب و قدر 

 متیقّن بودنِ وثاقت مشایخ بدون واسطۀ مؤلف، این توثیق در محدودۀ مشایخ مستقیم وی پذیرفتنی است.

 «المزار»راویان مذکور در سلسۀ اسناد کتاب  .6

ا رمستند این توثیق عام نیز کلمات مؤلف )محمد بن مشهدی( در مقدمه است، لکن به سبب موارد نقض باید آن

استادِ مستقیم  14راوی موجود در کتاب، تنها  380به خصوص مشایخِ بدون واسطه اختصاص داد. در نتیجه از میان 

 مؤلف مصداق این توثیق عمومی هستند.

 «المُقنع»سلسۀ اسناد کتاب راویان مذکور در  .7
مدرک این توثیق عمومی نیز عبارات شیخ صدوق در ابتدای کتاب است که بر طبق آن، راویان مذکور در روایات 

 این کتاب، در سایر منابع صدوق همگی از مشایخ ثقه هستند.

مئن شد که توان مطمی لکن باید گفت در فرض اتحاد روایات این کتاب با منابع دیگر صدوق یا محدّثان، از کجا

اسناد روایات دیگر منابع همان اسناد محذوف کتاب المقنع است تا سند و راویان منابع موجود اعتبار یابد؟ آری، بر 

 اساس این عبارت، روایات این کتاب معتبر است.
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 وآله(علیهاهللبودن راوی از صحابۀ پیامبر اکرم )صلی .8

نند، کدانند، در حالیکه روایاتی که برای این مدعا استفاده میعادل می مشهور اهل سنت تمامی صحابۀ ایشان را

 تنها داللت بر ارزش واالی برخی از صحابه دارد و مفید مالزمه بین مصاحبت و عدالت، بلکه وثاقت نیست.

 السالم(بودن راوی از اصحاب امامان )علیهم .9

 ندارد. السالم( و وثاقت وجودتالزمی بین مصاحبت با امام )علیه

 السالم(بودن راوی از اصحاب امام صادق )علیه .10

 این توثیق عمومی بر اساس سخنی از شیخ مفید )ره( است.

آیت اهلل خویی )ره( این توثیق را نپذیرفته است؛ چراکه مرحوم شیخ در رجالش تعدادی از اصحاب امام صادق 

 راویان در رجال شیخ همان راویانی باشند که شیخ توان پذیرفتالسالم( را تضعیف نموده است، پس چگونه می)علیه

 4مفید آنها را توثیق کرده است و اگر مراد شیخ مفید از توثیق اصحاب حضرت این باشد که اصحاب ایشان بیش از 

یست؛ تب نای بر آن مترتواند صحیح باشد، اما فائدهاند. این سخن گرچه میاند، لکن این مقدار از آنها ثقههزار نفر بوده

 زیرا راهی برای شناخت افراد ثقه از میان آنها نداریم.

 بودن راوی از آل أعین .11

السالم( تا غیبت صغرا از اند که از زمان امام سجاد )علیههای بزرگ و سرشناس کوفه بودهآل أعین از خاندان

 اند.آمدهالسالم( به شمار میاصحاب نزدیک ائمه )علیهم

 هبودن راوی از آل ابی شُعب .12

 بودن راوی از آل ابی جَهم .13

 بودن راوی از آل نُعَیم اَزدی .14

 بودن راوی از آل رَوّاسی .15

ی ندارد دهد، در حالیکه نجاشی چنین تعبیرمحقق خوئی نسبت این توثیق عمومی را به سخنی از نجاشی نسبت می

 رسد.و این برداشت از عبارت موجود وی درست به نظر نمی
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 ایخ این خاندانبودن راوی از بنی فضال و مش .16

خ السالم( نسبت به کتب بنو فضال و نیز ادعای اجماع شیمستند این توثیق عمومی روایتی از امام عسکری )علیه

 طوسی )ره( است، در حالیکه سند و داللت این روایت مخدوش است.

 بودن راوی از مشایخ اصحاب اجماع .17

عدۀ اصحاب اجماع است. این قاعده به استناد سخن یکی از توثیقات عمومی پر کاربرد و مهم در علم رجال، قا

 ت: السالم( گفته اسگروه شش نفره از راویان پرورش یافتۀ مکتب اهل بیت )علیهم 3مرحوم کشی است که دربارۀ 

 

 اختالف نظر وجود دارد و اقوال مهم در مفاد قاعدۀ اجماع چنین است:« تصحیح ما یصحّ»دربارۀ مفهوم 
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 د اصحاب اجماع.توثیق خو قول اول:

وید: گدر حالیکه داللت عبارت مرحوم کشی فراتر از ابراز وثاقت نسبت به خود این اصحاب باشد، آنجا که می

 «.تصحیح ما یصحّ من هوالء و تصدیقهم لما یقولون»

 توثیق خود اصحاب اجماع و مشایخ آنها. قول دوم:

ای با وثاقت راوی سخن، صحت قدمایی مالزمه لکن صحت روایت، اعم از توثیق راویان آن است و به دیگر

 ندارد.

تصدیق مرویّات آنها، یعنی سند حدیث تا اصحاب اجماع نیاز به ارزیابی دارد، ولی بعد از ایشان تا  قول سوم:

 السالم( بررسی سندی الزم نیست؛ گرچه حدیث مرسل یا راوی مجهول یا ضعیف باشد.معصوم )علیه

 تر است.ت مرحوم کشی نزدیکاین دیدگاه به ظاهر عبار

برخی بر این باورند که اساس قبول سخن از ناقالن برجسته یک قاعدۀ عقالیی است. معنای عقالیی بودن نیز این 

است که اصل اولی، قبول خبر آنهاست مگر خالفش ثابت شود و اشتباه اندک، مثل اینکه راوی برجسته در چند مورد 

 زند.ه اعتبار و ارزش او لطمه نمیاز راوی کذّاب نقل حدیث کند، ب

 بودن راوی از اساتید و مشایخ ثقات ثالث .18

احمد بن محمّد بن »ق( و 210« )صفوان بن یحیی»ق( و 217« )محمد بن ابی عمیر»برخی تمامی اساتید و مشایخ 

 دانند.ق( را ثقه می221ابی نصر بزنطی )

 ود:شرمایش ایشان شهادت به دو مطلب برداشت میمستند این توثیق عام کالم شیخ طوسی )ره( است که از ف

 دانند؛ چه اینکه اینان جز از افراد ثقهیک. امامیه روایات مرسل آنها را همانند مسند دیگران قابل عمل و معتبر می

 آورند.روایت مرسل نمی

 دو. معروف است که تمامی مشایخ روایی آنها افراد ثقه و مورد اعتماد هستند.

دهد و شهادت از عمل، شهادت حسّی هادت حدسی نیست؛ چون وی از عمل اصحاب خبر میشهات شیخ، ش

 است. از این رو، سخن شیخ در کتاب اصولی خود مفید وثاقت مرویّ عنه این سه نفر و اعتبار مرسالت آنهاست.
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دح رجالیان ارض قاز دیدگاه بسیاری از محققان معاصر نیز نقل مشایخ ثقات موجب توثیق راوی است، البته در تع

 با توثیق عام مشایخ ثالث، رحجان و تقدم با قول رجالی است.

 بودن راوی از مشایخ و شاگردان جعفر بن بشیر .19

 اند.تهاند. ولی برخی به حقّ عبارت وی را دالّ بر وثاقت ندانسبرخی به استناد سخن نجاشی این توثیق عام را پذیرفته

 د بن اسماعیل بن میمون زعفرانیبودن راوی از مشایخ و شاگردان محم .20

فید حصر تواند قرینۀ خوبی باشد، اما ممستند این توثیق نیز سخن نجاشی است، در حالیکه عبارت ایشان گرچه می

 روایت ایشان از ثقات نیست.

 بودن راوی از مشایخ محمد بن احمد بن یحیی اشعری .21

 د.نفر هستن 646که « نوادر الحکمۀ»یعنی راویان اسناد کتاب 

 بودن راوی از مشایخ علی بن حسن طاطریّ  .22

 ود.شمستند این توثیق سخن شیخ طوسی است در حالیکه از عبارت ایشان انحصار نقل از ثقات فهمیده نمی

 بودن راوی از مشایخ احمد بن محمد بن عیسی اشعری .23

تا برخی که در این راس برخی به استناد سختگیری او در نقل حدیث و نحوۀ برخوردش با دیگر راویان معاصر خود

یخ او کند، پس تمامی مشااند که خودش تنها از فرد ثقه نقل حدیث میروات را از قم تبعید نمود، استفاده کرده

توان گفت: سبب تبعید تنها نقل از راوی ضعیف نیست، بلکه کثرت نقل از ضعفاء ثقه هستند. لکن در نقد آن می

 گردد.ز افراد ضعیف توسط خود اشعری نقض میاست. ضمن اینکه این قاعده با نقل ا

بودن راوی از مشایخ ابوعلی محمد بن ابی بکر بن همّام الکاتب االسکافی و احمد بن محمد بن سلیمان ابو  .24

 غالب زُراری

 مستند این توثیق، سخن نجاشی است، لکن عبارت ایشان داللت بر انحصار نقل وی از ثقات ندارد.
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 یینمشایخ قم بودن راوی از .25

قمیین  های معروف آنها، برخی اعتمادبر اساس تقیّد و شدّت احتیاط قمیین در نقل حدیث از افراد ثقه و سختگیری

دانند و برخی آن را از اسباب مدح بر راوی و یا نقل قمیین از یک راوی را نشانۀ اعتماد بلکه وثاقت راوی می

ی به حقّ آن را نشانۀ صحّت قدمایی روایت و جابر ضعف اند. البته برخی از فقهاء همچون شیخ انصاربرشمرده

 اند.سند دانسته

 مشایخ صدوق بودن راوی از .26

به نظر عالمه مجلسی )ره( طریق داشتن شیخ صدوق به راوی در مشیخه، هرچند از دیدگاه محدّثان سبب صحّت 

ای طریق دارد وی صاحب حدیث نگردد، بی تردید موجب مدح آن راوی خواهد بود؛ چراکه اگر صدوق به راوی

کتاب است و صدوق در اول کتاب خود ملتزم شده است که روایاتش را از کتب معتبر روایت کند و این امر مو، 

 موجب مدح راوی خواهد بود.

بیانگر این است که روایات کتابش راز کتب « من الیحضر»لکن در نقد آن باید گفت: سخن صدوق در مقدمۀ 

، نه اینکه از کتب افرادی که به آنها طریق دارد؛ زیرا در مشیخه نام افرادی را آورده که یا معتبر استخراج نموده

اند؛ از این رو ذکر طریق صدوق به راوی اصال صاحب کتاب نیستند و یا بیش از یک روایت از او نقل نکرده

 داللت بر توثیق یا مدح او ندارد.

 بودن راوی از مشایخ کشی .27

اند که مشایخ کشی ثقه اند، لکن نه تنها دلیل کافی بر این مدعا ندارند، بلکه سخن نجاشی برخی بر این عقیده

 از ضعفا روایت کرده، ناسازگار با این عقیده است.گوید وی بسیار که می

 بودن راوی از مشایخ نجاشی .28

ان ضعیف از راویاین توثیق عام به استناد چندین عبارت از رجال نجاشی است که بیانگر روش وی در اجتناب 

 اند.قاعده را پذیرفته به حق اینتزام در نقل از ثقات است. بزرگانی و ال

 بودن راوی از مشایخ اجازه .29

مقصود از مشایخ اجازه آن دسته از اساتید حدیثی هستند که خود مرجع نقل حدیث بوده و برای شاگردانِ 

اند توادند. بنابراین، اعتماد و طلب اجازۀ شاگردان میدبرخوردار از شرایط الزم، نقل کتاب یا حدیث را اجازه می

 توثیق عملی استاد خود محسوب شده و از جایگاه واالی استادشان خبر دهد.
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دانند، چراکه عالوه بر موارد نقض این قاعده، میان شیخوخیت اجازه لکن گروهی این دیدگاه را مخدوش می

 ای نیست.و وثاقت مالزمه

 سالم( بودنالوکیل امام )علیه .30

اند؛ برخی آنرا نشانۀ مدح راوی و برخی های وثاقت و بلکه عدالت دانستهبرخی وکیل امام بودن را از نشانه

اند به نوع وکالت )یعنی اگر شخص وکیل امام در امور اجتماعی ـ مانند شئون دینی، به حق آنرا تفصیل داده

قت راوی است، اما اگر وکیل در امور شخصی باشد که به حقوق مالی و امور عام المنفعه ـ باشد، دالّ بر وثا

 دین و مردم ارتباطی ندارد، دالّ بر وثاقت یا عدالت وی نیست(.

مستند توثیق وکیل، دلیل عقلی و نقلی است. سیرۀ عقالء واگذاری امور مهم به افراد مورد اعتماد است، پس 

نقلی فراوانی در نهی از اعتماد به ظالمین رسیده و نیز  میان وکالت با وثاقت، مالزمۀ عرفی وجود دارد. و ادلۀ

 ای در مورد جاللتِ وکیل امام وجود دارد.روایات خاصه

 متولیّ شدن راوی از سوی امام .31

ری اند. مرحوم شوشتهای وثاقت دانستهبرخی خادم امام، کاتب یا نامه رسان بودن راوی از سوی امام را از نشانه

 است. به حق این را نپذیرفته

 صاحب سرّ امام بودن .32

( برخی از اخبار غیبی و یا برخی از معارف الهی را السالمصاحب سرّ به افرادی گویند که معصومین )علیهم

میثم تمّار، حُجر بن عَدیّ، رُشید هجری، »نمودند )مانند در سطحی فراتر از عموم مردم به این افراد تعلیم می

نابراین، این و...(، ب« بن عبد اهلل انصاری، حبیب بن مظاهر، ابو حمزۀ ثمالی کُمیل بن زیاد، قیس بن سعد، جابر

 مورد باالتر از وثاقت است.

 ترحّم و ترضّی یکی از بزرگان برای راوی .33

یا هر دعای خیر دیگری در حق راوی است که توسط بزرگانی چون « رضی اهلل عنه»و « رحمۀ اهلل علیه»مراد 

 انند.ددیگران گفته شده باشد که برخی آنرا نشانۀ وثاقت یا مدح راوی میکلینی، صدوق، شیخ طوسی و 
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اند، چراکه دعای خیر در حق هر مومنی جایز و بلکه مستحب است و نیز لکن بسیاری این آن را نپذیرفته

گوید اساتید من ایشان را تضعیف کرده و از کند در حالیکه مینجاشی برای برخی روات طلب رحمت می

 کنند.ایت نمیاو رو

 کثرت نقل بزرگان از یک راوی .34

و تواند نشانۀ وثاقت اکثرت نقل اجالء و بزگان حدیث )چون کلینی، صدوق، طوسی و...( از یک راوی می

 باشد.

 السالم(کثرت روایت راوی از معصوم )علیه .35

دارد.  لت بیشتریالسالم( منزمطابق برخی روایات، هرکس روایت بیشتری داشته باشد، نزد امامان )علیهم

اشکال داللی این روایات این است که: مراد صرف کثرت روایت داشتن ـ چه صادق و چه کاذب ـ نیست، 

بلکه مراد کثرت روایات صادق راوی است که آن هم متوقف بر احراز وثاقت اوست، پس از این توثیق برای 

 توان استفاده نمود.افراد مجهول الحال نمی

 ودن راویصاحب اصل و کتاب ب .36

مراد از اصل دست نوشتۀ اولیۀ راوی است که آن را بدون واسطه از امام یا راوی شنیده و کتاب مجموعه 

 های دیگران اخذ شده و یا همراه با مطالبی از خود نویسنده است.راوایاتی است که از نوشته

 دوح است.از نگاه اصحاب حدیث، اعتبار و جایگاه اصل بیش از کتاب و صاحب اصل نیز مم

 لکن به نظر برخی دیگر که به صواب نزدیک است، دارای اصل یا کتاب بودنِ راوی مفید مدح نیست.

 مندی راوی از توقیع امام زمانبهره .37

 مستند این توثیق عمومی کالم شیخ طوسی در کتاب الغیبه است.

 دیۀ شیخ مفیدالسالم( مذکور در رسالۀ عدبودن راوی از فقیهان برجستۀ اصحاب ائمه )علیهم .38

بزرگان  رسد این سخن که فقیهان ومستند این توثیق عبارت شیخ مفید در رسالۀ عددیه است، لکن به نظر می

اند، مفید حصر نیست، السالم( که صاحبان اصول و مصنّفات مشهورند، همه ممدوحاز اصحاب ائمه )علیهم

نفر از اصحاب را یادد  42ز این عبارت اسامی گرچه از باب تجمیع قرائن و نیز از آنجا که شیخ مفید پس ا

 کرده است، از باب توثیق خصوصی پذیرفتنی است.
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 عمل اصحاب به روایت راوی .39

 دانند، به شرط اینکه منحصر باشد.برخی عمل همۀ عالمان را به خبری، از امارات مدح روات آن می

 تصحیح سند متأخّران .40

اند، از امارات فقیهان و عالمان متأخر آن را صحیح شمرده به نظر برخی، بودن راوی در سلسله سندی که

 وثاقت راوی است. 

 تضعیف سند از ناحیۀ غیر این راوی .41

ند، این ابه نظر برخی اگر راوی در سلسله سندی باشد که عالمان آن را به سبب راوی دیگری ضعیف دانسته

 اند.و برخی نیز در آن تأمّل نمودهاند خود عالمت وثاقت راوی است و برخی نشان مدح راوی دانسته

 اصل عدالت .42

اصالۀ العدالۀ یعنی هر راوی مسلمانی تا فسق او ثابت نگردد، عادل است، لکن پر واضح است عدالت و فسق 

 با اصل فسق یکسان است.اند و بر این اساس اصل عدالت دو امر وجودی

 عدم تضعیف و سکوت نجاشی .43

طعنی باشد، آن را ذکر نماید. بر اساس این، سکوت و عدم تضعیف وی  نجاشی ملتزم اگر برای راوی قدح و

توان گفت نجاشی ملتزم به معرفی مؤلفان شیعه است از این رو ذکر نشانۀ وثاقت و مدح راوی است، لکن می

 نام راوی در کتاب وی، تنها نشانۀ امامی بودن راوی خواهد بود نه وثاقتش.

 در رجال شیخ طوسی )ره(« أسند عنه»تمامی راویان مورد اطالق عبارت  .44

نفر آمده که در نحوۀ قرائت و داللت بر وثاقت آن اختالف  349این عبارت در رجال شیخ طوسی )ره( وصف 

 شده است. عمدۀ اقوال عبارت است از:

یعنی  ؛معصوم باشد« عنه». فاعل آن راوی و مرجع ضمیر 1یک. فعل معلوم خوانده شود )اَسنَدَ عنه( با دو معنا: 

. فاعل آن ابن عقده و مرجع ضمی راوی باشد؛ یعنی 2این راوی حدیث را از امام تا پیامبر اسناد داده است. 

 ابن عقده روایتی را از این راوی آورده است. 

. از این راوی سند 1دو. فعل مجهول )اُسنِدَ عنه( و مرجع ضمیر راوی باشد که سه تفسیر برای فعل شده است: 

. به این راوی 3. این راوی در زنجیرۀ سند واقع شده است )از او روایت شده است(. 2 باال رفته است.تا پیامبر 
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بر  شود، لکن افزوناستناد )اعتماد( شده است. تنها طبق این معنا، عبارت مذکور توثیق عمومی شمرده می

ده و برای برخی روات آور «أسند عنه»اینکه این معنا خالف ظاهر است، با تضعیفی که شیخ در پی عبارت 

 اند، ناسازگار است.اینکه بسیاری از آنها غیر معروف و ناشناخته

 سه. به نظر برخی این عبارت، معنای روشنی ندارد.

 رسد، گرچه داللت بر توثیق راوی ندارد.تر به نظر میاحتمال اول از فرض مجهول روشن

 یکی از راویان آنبودن راوی در سند دارای اجماع بر عمل به روایات  .45

مستند این توثیق عمومی عبارت شیخ طوسی در العدّه است، لکن عبارت ایشان تنها بیانگر وثاقت تعداد خاصی 

 از روات و جواز عمل به راویان ثقۀ غیر امامی است.

 موافق بودن حدیث با کتاب، سنت، اجماع، حکم عقل، یا تجربه .46

 اند.شمردهبرخی این موارد را از امارات مدح راوی بر

 

 : تیجهن

تعداد اندکی از موارد توثیقات عمومی، همچون قاعدۀ مشایخ ثقات، وکیل امام بودن در امور اجتماعی و 

قطعی عام  تواند دلیلکثرت نقل اجلّاء به عنوان توثیق عامّ قابل پذیرش است و برخی دیگر از این قواعد نمی

میان  اینبود و با وجود موارد نقض فراوان، هیچ مالزمه بر وثاقت باشد؛ چراکه مستندات برای مدعا کافی

 برخی از این قواعد با توثیق عام نیست.
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  :معرفی منابع رجالی فصل سوم 
 

 گفتار اول: انواع کتب رجال و شیوه های تدوین آن 
ه او ب رجال کاربردی دو وظیفۀ مهم بر عهده دارد، یکی شناخت شخصی راوی و دیگری شناخت حاالت و اوصاف

 ای که از این طریق میزان اعتبار وی مشخّص گردد )شخص شناسی و شخصیت شناسی(گونه

 های تدوین منابع رجالیالف( شیوه

نبۀ تحلیلی و ج اند: گزارشی و استنباطی )مراد از استنباطی، کتبی است کهدو گونه بصورت کلی کتابهای رجالی

ا و اهداف هکند(، که با توجه به تفاوت انگیزهرای پژوهشگران فراهم میاطالعات جنبی فراوانی را ب اجتهادی داشته و

 توان آنها را به شش نوع تقسیم کرد:های تدوین آنها، میگوناگون نگارش و شیوه

 تدوین بر اساس جمع روایات دربارۀ راویان، مانند: رجال کشی و مستطرفات المعالیِ نمازی. .1

 شیخ طوسی. رجال برقی و تدوین بر اساس طبقات، مانند: رجال .2

 فهرست شیخ طوسی، رجال نجاشی. تدوین بر اساس فهرست مصنّفان و آثار آنان، مانند .3

 تدوین بر اساس جرح و تعدیل، مانند: رجال ابن داوود و رجال عالمه. .4

 تدوین بر اساس حروف الفبا به صورت جامع و مفصل، مانند: معجم رجال الحدیث آیت اهلل خویی. .5

 حو اختصار، مانند: الوجیزه عالمه مجلسی و شیخ حرّ عاملی.تدوین بر ن .6

 ب( انواع کتابهای رجالی

 کتابهای رجالی انواعی دارد:

 الف: کتابهای عامی که جامع بین شرح حال راویان ثقه و ضعیف است، مانند: جامع الرواۀ اردبیلی.

 ب: کتابهای خاص و ویژۀ موضوعی معیّن، مانند:

ه السالم(، مانند: رجال ابن عقده و االصابوآله( یا اصحاب یک امام )علیهعلیهاهلل)صلیشناخت صحابۀ پیامبر  .1

 ابن حجر عسقالنی.

 طبقات رجال، مانند: طبقات برقی و واقدی. .2
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 راویان ضعیف، مانند: الضعفاء غضایری. .3

 راویان ثقه، مانند: معجم الثقات تجلیل تبریزی. .4

 ب اسانید کافی بروجردی.راویان کتب حدیثی معیّن، مانند: ترتی .5

 راویان شهر خاص، مانند: تاریخ بغداد خطیب بغدادی. .6

 راویان مشترک، مانند: المشترکات محمد امین کاظمی. .7

 ج( معرفی منابع رجالی شیعه

ن شناخخته شده که بیشترین اعتبار را بی« اصول عشرۀ رجال»از میان کتب فراوان رجالی شیعه، ده کتاب به عنوان 

 اند:لم رجال کسب نمودهکتابهای ع

 اختیار معرفۀ الرجال )رجال کشی(؛ .1

 الرجال )رجال شیخ طوسی(؛ .2

 الفهرست )فهرست شیخ طوسی(؛ .3

 رجال النجاشی )فهرست اسماء مصنّفی الشیعه(؛ .4

 طبقات الرجال )رجال برقی(؛ .5

 کتاب الضّعفاء )رجال ابن غضائری(؛ .6

 فهرست شیخ منتجب الدین؛ .7

 ؛معالم العلماء )ابن شهرآشوب( .8

 رجال ابن داوود؛ .9

 خالصۀ االقوال فی معرفۀ الرجال )رجال عالمه(. .10

چهار کتاب نخست، کتب اربعۀ رجال و شش کتاب نخست، اصول اولیۀ رجال و کتب متقدمان و چهار کتاب بعد، از 

 اند.شود اما به دلیل اهمیتشان، در ردیف اصول اولیه قرار گرفتهکتب متأخران قلمداد می

 اند.نیز معروف شده« اصول ثمانیه»به هشت کتاب نخست 

 د( دسته بندی کتابهای رجال کاربردی

 دستۀ عمده تقسیم کرد: 4توان بر اساس ادوار تاریخی و اعتبار و جایگاه آنها به منابع رجالی شیعه را می
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 : منابع و اصول اولیه؛ اصول ثمانیه یا کتب قدما )قرن سوم تا ششم(.دستۀ اول

 و اصول ثانویه؛ کتب متأخّران )قرن هشتم(:: منابع دستۀ دوم

 ق(.741ق(، رجال ابن داوود )726خالصۀ االقوال عالمه حلی )

 : جوامع رجالی )قرن یازدهم و دوازدهم(:دستۀ سوم

مجمع الرجال قهپایی، نقد الرجال تفرشی، جامع الرواۀ اردبیلی، الفوائد الرجالیه بحر ق(، 1028منهج المقال استرآبادی )

 وم طباطبایی، منتهی المقال حائری.العل

 : جوامع رجالی معاصران:دستۀ چهارم

 تنقیح المقال مامقانی، قاموس الرجال شوشتری، معجم رجال الحدیث خویی، مستدرکات الرجال نمازی.

 ه( کتابهای رجالی چهارگانه )کتب اربعه رجال(

ا به رجالی است. نزدیکی زمان نگارش این کتابه اصول چهارگانۀ رجال، معتبرترین منبع برای دستیابی به اطالعات

ی وجود ااست. در سندیّت منقوالت این کتب هیچ شبهه عصر راویان، اعتبار و ارزش منقوالت آنها را دوچندان ساخته

 ندارد.

 و( سبب شهرت کتب اربعه رجال

 . شهرت مؤلفان.1

 ه با دقت(.. اشتمال بر شرح حال اغلب راویان امامیه )جامعیت نسبی همرا2

 . نزدیکی زمان نگارش آنها به عصر راویان )در نتیجه منقوالت مستند به حس یا قریب به حس است نه حدس(.3

 ای مهم شیعه.ه. انحصار منابع رجالی به این کتب به جهت از بین رفتن اکثر مدارک شیعه در آتش سوزی کتابخانه4

 بعد از شیخ طوسی )فترت تقلید(.. بوجود آمدن رکود علمی در حدیث و فقه امامیه 5

 ز( تفاوتهای کتب اربعۀ رجالی

الف: موضوع دو کتابِ فهرست نجاشی و فهرستِ شیخ طوسی، فهرست نویسی و دو کتاب دیگر، رجال است که 

 پردازد.رجال کشی به ذکر روایات و رجال شیخ طوسی به بیان طبقات می
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ده، نویسندگان و کتب شیعیان و دفاع از کیان تشیع نگاشته ش رجال نجاشی با هدف اثبات کثرتب: فهرست شیخ و 

بنابراین جنبۀ رجالی این دو کتاب فرعی است نه غرض اصلی؛ بر خالف دو کتاب دیگر که غرض اصلی آنها جنبۀ 

 رجالی است.

لیل بر شیعه بودن داند، بنابراین صرف آمدن نام یکنفر در این کتابها ج: شیخ و نجاشی فهرست کتابهای امامیه را نوشته

 راد در این کتابها مدحی عام است.اوست، مگر آنجا که تصریح به خالف آن شده باشد. در حقیقت ذکر نام اف

 

 گفتار دوم: اصول اولیۀ رجالی 

 الف( رجال کشی

 زندگینامۀ مؤلفیک. 

 وم و چهارم است. ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز معروف به کَشّی، از بزرگان و علمای شیعه در قرن س

ق 328تاریخ والدت و وفات او به طور دقیق مشخص نیست اما بنابر بعضی نقلها وفاتش نیمۀ قرن چهارم و به نقل دیگر 

 بوده است.

 ای در ازبکستان کنونی است. زندگی کشی با غیبت صغری مصادف بوده و معاصر شیخ کلینی است. منطقه« کشّ»

ق( و 385جالیان است. از جمله دالیل وثاقت او، روایت هارون بن موسی تلعکبری )اعتبار و وثاقت کشی پذیرفتۀ ر

وی همین بس که شخصیتی مانند  ق( نویسندۀ کامل الزیارات. در اعتبار علمی369روایت جعفر بن محمد قولویه )م.

 .شیخ الطائفه، شیخ طوسی )ره( کتاب او را روایت نموده و برای شاگردان خویش امال کرده است

 دو. تألیفات

مهذّب کتاب  منتخب و تنها کتابی که از ابوعمرو کشی به ما رسیده، کتاب اختیار معرفۀ الرجال است، که در حقیقت

اختیار »کشی است که به کوشش شیخ طوسی تهذیب و با عنوان « السالم(معرفۀ الناقلین عن االئمۀ الصادقین )علیهم»

 لکشی چاپ شده است. اصل کتاب معرفۀ الناقلین موجود نیست.و گاه با عنوان رجال ا« معرفۀ الرجال

 سه. مزایا و ویژگیهای کتاب

السالم( دربارۀ رجال و راویان حدیث است که در ضمن غرض مؤلف جمع آوری روایات و اخبار ائمه )علیهم .1

 پردازد.آن به جرح و تعدیل آنان می
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السالم( بسنده کرده و جز در اندک ه )علیهمکشی به ذکر روایات دربارۀ شخصیت راویان و اصحاب ائم .2

 مواردی اظهار نظری نکرده است.

 راوی پرداخته است. 520روایت است که به معرفی  1151کتاب دارای  .3

( در مورد السالمتوان به سه قسمت کلی تقسیم کرد: الف( منقوالتی که از ائمه )علیهممطالب کتاب را می .4

والتی کند، ج( منقاز سایر علما مانند عیّاشی و فضل بن شاذان نقل می راویان رسیده، ب( مطالبی که کشی

 که خودش ناقل آنهاست.

 مؤلف در کتاب، سند روایات را آورده، لکن تعلیق در سند نیز رخ داده است. .5

رجال کشی در شش جزء تنظیم شده، ولی هیچگونه ترتیبی در آن از حیث طبقه، تاریخ، ترتیب اسامی راویان  .6

 خورد.س حروف الفبا و... به چشم نمیبر اسا

در این کتاب بنا بر ذکر راویان شیعه بوده و از راویان اهل تسنن در مواردی سخن به میان آمده است که برای  .7

 شیعه روایتی داشته باشند.

این کتاب مشتمل بر نام راویان ثقه و ضعیف، شیعه و سنی است، پس وجود نام راوی در این کتاب، دلیل  .8

 بودن یا شیعه بودن او نخواهد بود. موثق

ها و رقهتوان از تشکلهای شیعیان، فاین کتاب از اسناد معتبر و قدیمی تاریخ تشیع است و با بررسی آن می .9

 بندیهای داخلی شیعه و نیز خط مشی آن در قبال دستگاه خالفت بنی امیه و بنی عباس آگاهی یافت.دسته

 چهار. چگونگی تهذیب کتاب

 باره چند احتمال هست:در این

شیخ روات سنی را حذف کرده و تنها رجال شیعه را از میان آنها برگزیده است، اما از آن جهت که نام تعداد  .1

 زیادی از راویان اهل سنت در آن آمده، این قول مردود است.

حذف شده  بروایاتی که مشکل سندی یا متنی داشته، حذف شده است. در نتیجه، تراجم بعضی افراد از کتا .2

 و حجم آن کمتر شده است.

 شیخ اشتباهاتی که در نسب افراد و طبقۀ آنها و نیز غلطهای متن را اصالح کرده است. .3

 پنج. ترتیب

 اند، از جمله:برخی رجال پژوهان اقدام به مرتب نمودن رجال کشی کرده
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 ق(.673تألیف سید احمد بن طاووس حلی )م. « حل االشکال» .1

 ق(.1011تالیف شیخ حسن بن شهید ثانی )« تحریر الطاووسی» .2

 ق(.1011مولی عنایۀ اهلل قهپایی )« ترتیب الکشی» .3

 مولی عنایۀ اهلل قهپایی.« مجمع الرجال» .4

 (.9سید یوسف بن محمد بن زید العابدین عاملی )قرن .5

 شیخ داوود بن حسن بن یوسف. .6

 ق(.1405تألیف شیخ علی نمازی )« مستطرفات المعالی» .7

 سیب( فهرست شیخ طو

 یک. زندگینامه مؤلف

 ق دار فانی را وداع گفت.460ق در خراسان متولد و در سال 385شیخ طوسی در سال 

 دو. شخصیت علمی و تألیفات

 که معتبرترین کتب رجال است، سه عنوان متعلّق به شیخ است که عبارتند از:در حقیقت، از کتب چهارگانۀ رجال 

 ار معرفتۀ الرجال(.الفهرست، الرجال، اختیار الرجال )اختی

 توان به آثار ذیل اشاره کرد:از دیگر تألیفات او می

 النهایۀ، المبسوط، الخالف، عدۀ االصول، تمهید االصول، التبیان، الشافی و...

، به اکثر فقها بعد از شیخ طوسی»کند: در عظمت شخصیت شیخ طوسی، صاحب معالم از پدرش شهید ثانی نقل می

 «.حسن ظنّ که به شیخ طوسی داشتند، در فتوای خود تابع او بودند دلیل کثرت اعتقاد و

 سه. معرفی الفهرست

میه کتبی عده ای از بزرگان اما»کند: این کتاب اولین نگاشتۀ رجالی شیخ است. وی سبب نگارش آن را چنین بیان می

طور کامل آنها را جمع آوری  اند، اما هیچ یک بهبه عنوان فهرست مصنّفات و اصولِ تألیف شده در شیعه نوشته

 «.اند...از این رو تصمیم گرفتم که کتابی شامل فهرست مصنّفات و اصول بنویسمنکرده
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 چهار. ویژگیهای فهرست

سی ترین منابع فهرست شنااین کتاب در ردیف مهمترین منابع برای شناخت اعتبار راویان شیعه و از عمده .1

 است.

اشد، لذا راویان بصنّفان شیعه و کتابهایی که در عالم تشیّع نوشته شده میهدف اصلی از تألیف، بیان اسامی م .2

اند و یا مؤلفانی که شیخ طریق به آنها ندارند، نامشان در کتاب نیامده است. از سوی ای که کتابی ننوشتهشیعه

برای  میدیگر، صرف آمدن نام یک نفر در این کتاب، دلیل بر شیعه بودن اوست و در نتیجه این مدح عا

 راویان است مگر آنجا که تصریح به خالف شده باشد.

 رود.اگر توثیق یا جرح و تعدیلی دربارۀ راویان و مصنّفان آمده، نتیجۀ تبعی به شمار می .3

 طریق است. 1009نفر از مؤلفان شیعه آمده و در مجموع دارای  912کتاب دارای ترتیب الفبایی است و نام  .4

 است: شیخ مفید، ابن غضایری، ابن حاشر، ابن ابی جیّد، و ابن صلت اهوازی. عمدۀ نقل شیخ از پنج نفر .5

 پنج. تلخیص

 ق(، الفهرست را تلخیص کرده است.676محقق حلی )صاحب شرائع االسالم( )

 شش. شرح

ق(، الفهرست را شرح کرده و نام آن را معراج الکمال الی معرفۀ 1121شیخ سلیمان بن عبد اهلل بحرانی ماحوزی )

 لرجال نهاده است.ا

 هفت. ترتیب

 اند:برخی برای دسترسی بهتر، مطالب الفهرست را مرتب نموده

 ق(.1127ترتیب شیخ علی بن عبد اهلل مقشاعی بحرانی ) .1

 ترتیب مولی عنایۀ اهلل قهپایی. .2

 هشت. تکمیل

بر فهرست ای ق(، کتاب فهرست خویش را به عنوان تتمه585شیخ منتجب الدین علی بن عبید اهلل رازی ) .1

 شیخ نوشته است.

 ق(.588معالم العلماء تألیف ابن شهر آشوب مازندرانی ) .2
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 ج( رجال شیخ طوسی

السالم( بابی مستقل و در ذیل هر یک به است، زیرا برای اصحاب هر یک از معصومان )علیهم« االبواب»نام دیگر آن 

 تعداد حروف الفبا ابوابی را گشوده است.

 اعتبار رجال شیخ یک.

 ای است:ال شیخ از چند جهت دارای اعتبار ویژهرج

 نویسندۀ این کتاب شیخ طوسی است که عظمت علمی او زبانزد همگان است. .1

 تاریخ تألیف در اواخر عمر ایشان بوده و این یعنی در اوج دوران علمی خویش آنرا نگاشته است. .2

 یار داشته جمع آوری نموده که بسیاریاختاز منابع متعدد و اصول فراوانی که در  شیخ مطالب این کتاب را .3

 از این منابع از بین رفته و تنها راه دستیابی ما به مطالبشان، همین اصول رجال است.

 این کتاب از اصول اولیه و کتب اربعه رجال است. .4

 دو. انگیزۀ نگارش

تر به مدح و ذمّ افراد السالم( را دارد، فلذا کمشیخ در رجال، قصد جمع آوری و شمارش اصحاب معصومان )علیهم

 پرداخته است.

 سه. اشتراکات و تفاوتهای رجال و فهرست شیخ طوسی:

 یک. اشتراکات:

 نویسندۀ هر دو کتاب شیخ طوسی است. .1

 به نگارش در آمده است.« شیخ فاضل»هر دو بنا به درخواست  .2

 موضوع هر دو کتاب، رجال است. .3

 .باشندهر دو از کتب اربعه و اصول اولیۀ رجال می .4

 دو. تفاوتها:

فهرست شیخ با هدف شمارش مصنّفان شیعه است؛ بنابراین، در اکثر موارد ذکر نام یک شخص در این کتاب،  .1

 دالّ بر شیعه بودن در مقابل سنی بودن اوست. اما کتاب رجال، توجهی به مذهب افراد ندارد.



49 
 

هی به اند اما در کتاب رجال، توجهتوان یافت که دارای تصنیف و تألیف بوددر فهرست تنها شیعیانی را می .2

 صاحب تألیف و تصنیف بودن راوی نیست، بلکه نظر به راوی بودن اوست.

 چهار. ویژگیهای رجال شیخ

لسالم(، اوآله( تا امام عسکری )علیهعلیهاهللباب بر اساس طبقات روات از زمان پیامبر )صلی 13این کتاب در  .1

از کسانی بحث « من لم یرو عن واحد من االئمه»به عنوان  13. در باب بر اساس حروف الفباء مرتّب شده است

 اند.اند اما روایتی از آن بزرگواران نقل نکردهالسالم( بودهکرده که معاصر ائمه )علیهم

عنوان نیز  8900راوی آمده است، البته در برخی چاپها شمارش راویان تا  6429در رجال شیخ طوسی، عنوان  .2

 آمده است.

 این کتاب به جرح و تعدیل افراد کمتر توجه شده است. در .3

 اند آورده و به ایمان آنها کاری نداشته است.السالم( روایت کردهشیخ تمامی افرادی که از معصومین )علیهم .4

بوده و شیخ بارها در این کتاب به الفهرست ارجاع داده است اما « الفهرست»تألیف این کتاب پس از کتاب  .5

 ر زمانی نگارش رجال بر فهرست، دیدگاه وی در رجال مقدّم است.به دلیل تأخ

-از اصحاب امام صادق )علیه مورد آن 337بار وصف راوی آمده که  349« أسند عنه»در رجال شیخ عبارت  .6

السالم( است که نحوۀ قرائت آن به صورت معلوم و مجهول و مرجع ضمیر و مفاد آن، مورد اختالف عالمان 

 واقع شده است.

 د( رجال نجاشی

 یک. زندگینامۀ مولف

ق در مطر آباد، از نواحی سامرا به رحمت ایزدی پیوست. وی با 450ق در کوفه به دنیا آمد و در سال 373در سال 

 اینکه اصالتا کوفی است، بیشتر عمر خویش را در بغداد گذرانده است.

 دو. استادان و شاگران

اساتید  اند؛ بنابراین،مشایخ مرحوم نجاشی را از جملۀ توثیقات عامه دانسته برخی همچون عالمه بحر العلوم و مامقانی،

 توان به این افراد اشاره کرد:اند که میوی قابل توجه

ـ هارون بن  6ـ ابن غضایری  5ـ احمد بن علی سیرافی  4ـ ابن حاشر  3ـ شیخ مفید  2ـ پدرش علی بن احمد نجاشی 1

 ـ ابن جندی. 7بن هارون  جعفرموسی تلعکبری و فرزندش ابو
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 اند:افراد زیر از شاگردان نجاشی

 ـ سید عماد الدین معبد حسنی مروزی. 3ـ شیخ ابوالحسن صهرشتی  2ـ شیخ طوسی  1

 سه. معرفی رجال النجاشی

تاب معروف شده. این ک« رجال نجاشی»است که به « فهرست اسماء مصنفی الشیعه و مصنّفاتهم»نام اصلی کتاب او 

ز چهار کتاب اصلی علم رجال است که مؤلف آن را به عنوان فهرستی برای نامهای مؤلفان شیعه تألیف کرده یکی ا

 اند.است؛ لذا در آن تنها نام بزرگانی را آورده که کتاب و اثری از خود به یادگار گذاشته

 چهار. انگیزۀ تألیف

ه توان داشتم ی و تألیفی ندارید، به همین دلیل تا آنجا کاند که شما شیعیان سابقۀ علمنجاشی: برخی مخالفین شیعه گفته

 نام مؤلفان شیعه را جمع نمودم.

 پنج. جایگاه علمی کتاب

 باشد.بنا به نظر شیخ آقا بزرگ تهرانی مانند کافی در بین کتب اربعه می

ل را در میان رجال وی هنوز هم مهمترین منبع تشخیص وثاقت و اعتبار راویان حدیث است. این کتاب حرف او

 زند و در هنگام معارضه، قول و نظر نجاشی بر دیگران مقدم است.کتابهای رجال می

 شش. تقدّم رجال نجاشی بر فهرست شیخ

اند، چراکه دقّت و ضبط نجاشی در در صورت تعارض میان قول نجاشی و شیخ، برخی سخن نجاشی را مقدّم داشته

 نقل، زبانزد همگان است.

نجاشی به حدّی بوده که حتّی حاضر به شنیدن حدیث از افراد ضعیف هم نبوده است. این نکته ارزش احتیاط و توجه 

 کند.منقوالت نجاشی را دو چندان می

 تاریخ تألیف رجال نجاشی، بعد از فهرست شیخ طوسی و در اواخر عمر نجاشی است.

قسیم شده، در حالیکه نجاشی تمام همّ اش در این علوم تشیخ طوسی در علوم مختلف تألیف دراد و قدرت علمی

 خویش را در رجال مصروف داشته است.

 نجاشی به علم انساب بسیار مسلّط بوده که برای شناخت رجال بسیار الزم است.
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 ناسد.شکه خودش کوفی است، آنها را بهتر می اند و نجاشیبسیاری از راویان در آن زمان از کوفه و اطراف آن بوده

 غضایری که استاد این فن بوده، مأنوس بوده و از او استفادۀ فراوان کرده است. نجاشی با ابن

 نجاشی بسیاری از علمای رجال را دیده که شیخ آنها را ندیده است.

 هفت. ویژگیهای رجال نجاشی

ر تترین منبع در جرح و تعدیل راویان به جهت ضابطاین کتاب مهمترین منبع برای فهرست شناسی و عمده .1

 باشد.ن نجاشی میبود

هدف اصلی کتاب، شناساندن مؤلفان شیعه و کتابهایشان است؛ بنابراین، راویان بدون تألیف، در این کتاب  .2

 اند.ذکر نشده

نفر از مؤلفان و راویان شیعه است که به ترتیب حروف الفبا مرتّب  1269رجال وی شامل نام و شرح حال  .3

 ت. طریق اس 1217اند و در مجموع دارای شده

 در این کتاب شخص از حیث مذهب و اعتبار و وثاقت نیز بررسی شده است. .4

 ده است.السالم( نیز در بعضی موارد تذکر داده شاعتماد بزرگانی بر کتابی یا عرضۀ آن کتاب بر معصوم )علیه .5

 شیر.بدر این کتاب برخی از توثیقات عمومی آمده است؛ مانند توثیق عام آل ابی شعبه و مشایخ جعفر بن  .6

د: گوینوشته، بدون اجازه و سماع میوی به روش علمای بغداد، آن هنگام که حدیثی را از روی کتاب می .7

ماع سو هنگامیکه حدیث را از طریق « أخبرنا إجازۀ»نویسد: ، و هنگامی که اجازۀ نقل داشته، می«ذکر فالن»

 ولی فهرست شیخ طوسی چنین نیست.«. حدّثنا»گوید: دریافت نموده است، می

نجاشی هنگامی که راوی از یکی از امامان روایتی داشته باشد، این مطلب را در ترجمۀ خود او یا در ترجمۀ  .8

رار ق« مَن لم یرو عنهم»دهد و هرگاه تذکر ندهد، بیانگر این است که این راوی در طبقۀ دیگری تذکر می

 گیرد.می

شود، عدم ی دارای طعن و ضعفی باشد، آن را در ضمن ترجمۀ او و یا در جای دیگری یادآور میهرگاه راو .9

ای است بر اینکه به نظر وی راوی ضعیف نیست؛ از این رو، ابن ذکر طعنی دربارۀ یک راوی، خود قرینه

 داوود در رجال خود، اینگونه راویان را در قسمت ممدوحین آورده است.
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ز فهرست شیخ طوسی و ناظر بر آن نگاشته شده و به رجال شیعه اختصاص دارد، پس فهرست نجاشی پس ا .10

توان به امامی بودن وی حکم کرد؛ مگر مواردی که به عامی بودن هرکه نامش در کتاب نجاشی باشد، می

 فردی تصریح کرده باشد.

 ه( رجال برقی

 مؤلف و شخصیت علمی یک. زندگینامۀ

یا  274از توابع شهر قم به دنیا آمد و در سال « برق رود».بن علی برقی، در روستای شیخ ابوجعفر احمد بن محمد..

 ق دار فانی را وداع گفت. 280

 آید. او از محضر پدر بزرگوارشالسالم( به شمار میوی از راویان حدیث و از فقهای بزرگ شیعه و از یاران ائمه )علیهم

گ شیعه و از مشایخ روایت و شخصیتی مورد اطمینان نزد امام موسی محمد بن خالد برقی که خود از شخصیتهای بزر

السالم( بود کسب علم نمود. احمد بن محمد بن خالد برقی از مشایخ کلینی است و بسیاری کاظم و امام رضا )علیهما

 اند.انستهد گردد. شیخ طوسی و نجاشی وی را توثیق کرده و مورد اطمیناناز احادیث شیخ صدوق و کلینی به وی برمی

 . رجال برقیدو

 در انتساب کتاب به احمد یا پدر وی محمد یا فرزند او عبد اهلل یا نوادۀ او احمد اختالف است.

 . ویژگیهای کتابسه

 السالم( را نام برده است.نفر از اصحاب امامان معصوم )علیه 1719رجال برقی در مجموع  .1

رده وآله( شروع کعلیهاهللظیم شده که از اصحاب پیامبر)صلیباب تن 14این کتاب بر اساس طبقات راویان در  .2

السالم( پرداخته و در باب سیزدهم اسامی زنان راوی و در باب چهاردهم و به اصحاب امام حسن عسکری )علیه

 اسامی معترضان به غصب خالفت را بیان کرده است.

ق کسی ای در ردّ یا تأیید و توثیدارد و جملهتقریبا تمام حجم کتاب اختصاص به ذکر نام افراد و نسبت آنها  .3

 آید و تنها در دو مورد به توثیق تصریح نموده است.به میان نمی
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 و( رجال ابن غضایری

 مؤلف و شخصیت علمی یک. زندگینامۀ

م ق(، از بزرگان شیعه در قرن پنج411این کتاب اثر شیخ ابوالحسین، احمد بن ابی عبداهلل، معروف به ابن غضایری )

 هجری است. وی همشاگردی و هم درسی شیخ طوسی و نجاشی بوده و در اساتید و شاگردان اشتراکاتی با آنها دارد.

نویسد: ]او[ عالمی دانا و ژرف اندیش و مشهور است. متخصص در احوال رجال میرداماد در مورد ابن غضایری می

او از بزرگترین فقهای امامیه است و مصنفات معتبری باشد. او استاد شیخ طوسی و نجاشی است... حدیث و اخبار می

 هم در فقه و هم در غیر آن دارد.

 شیخ طوسی صحیفۀ کاملۀ سجادیه را از طریق وی نقل نموده است.

او با نجاشی در قرائت حدیث بر پدرش شریک بود و با توجه به اینکه شیخ طوسی در مقدمۀ الفهرست وی را از شیوخ 

ته و در حق وی طلب رحمت کرده و نیز از کثرت ارتباط او با نجاشی و اعتمادی که نجاشی در طائفه و اصحاب دانس

ه بودن مشایخ ثق»شود. ضمن اینکه طبق مبنای مشهور در نقل حدیث بر وی داشته است، وثاقت ابن غضایری ثابت می

 توجه نیست.باید چنین حکمی کرد؛ بنابراین، تشکیک در وثاقت وی از سوی برخی قابل « نجاشی

 دو. رجال ابن غضایری

 مؤلف کتاب؟ .1

مشهور بوده و از آنجا که ـ برخالف سایر اصول رجال ـ دربارۀ رجال مذموم و جمع « کتاب الضعفاء»این کتاب به 

 آوری تضعیفهایی است که نسبت به هر یک از رجال شیعه وجود دارد، مورد مناقشه و بحث فراوان واقع شده است.

ؤلف این کتاب پدر )حسین بن عبید اهلل( است یا پسر )احمد بن حسین( دو دیدگاه وجود دارد، لکن دربارۀ اینکه م

 این کتاب به هر کدام که تعلق داشته باشد، با توجه به جاللت و عظمت شأن هر دو بزرگوار، قابل توجه است.

 تاریخچۀ کتاب .2

د جمال که از این کتاب سخن گفته، سینخستین کسی نیست.« کتاب الضعفاء»)حدود دو قرن(، سخنی از  7تا  5از قرن 

ای را که منسوب به ابن غضایری بوده یافته ق( است. وی نسخه673الدین ابوالفضائل، احمد بن طاووس حسنی حلّی )م

« رجالحل االشکال فی معرفۀ ال»ای بر آن نسخه ندارد، آن را در کتاب و با تصریح بر اینکه هیچ سماع و روایت و اجازه

 دار نشده است؛ گویا از طریقق نگاشته، آورده است؛ بنابراین، ایشان صحت مطالب کتاب را عهده644که در تاریخ 

 وجاده به این کتاب دست یافته است.
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آمده  «مجمع الرجال»در این زمان، مطالبی است که در « کتاب الضعفاء»تنها منبع و مدرک مهم برای اطالع از مضمون 

 ق توسط مولی عنایۀ اهلل قهپایی نگاشته شده است.11در قرن است. این کتاب 

 راوی چاپ شده است. 225اکنون رجال غضایری با تحقیق سید محمد رضا حسینی جاللی در یک مجلد مشتمل بر نام 

 سه. ارزش علمی کتاب و انتساب آن به ابن غضایری

جعلی »الف نظر شدیدی میان اندیشمندان، از دربارۀ صحت مطالب و درستی انتساب این کتاب به ابن غضائری اخت

 وجود دارد.« از اصول کتب رجالی بودن»تا « بودن کتاب

عالمه آقا بزرگ تهرانی، به شدّت مخالف انتساب این کتاب به ابن غضایری است و دامان این بزرگمرد را  .1

منان اعۀ فحشاء را در میان مؤکه اشداند و آنرا نوشتۀ دشمنان شیعه و کسانیاز نسبت به این کتاب مبّرا می

 اند.داند که سعی در مخدوش نمودن چهرۀ بزرگان شیعه داشتهدوست دارند، می

 حت این کتاب به ابن غضایری با توجه به قرائن زیر تردید نموده است: آیت اهلل خویی در ص .2

جزء شاگردان او یا اند و احتماال ای به کتاب او نکرده با اینکه هم عصر بودهیک. نجاشی هیچ اشاره

 اند.همشاگردی بوده

که طریق خودش به اصول خمسۀ رجال را ذکر کرده، هیچ اشاره ای به ابن « الخالصه»دو. عالمه حلی نیز در 

 غضایری نکرده است.

سه. سیرۀ بزرگان و مشهور بین آنان عدم توجه و اعتنا به تضعیفات ابن غضایری است، در صورتی که او در 

 باشد. تضعیفش تنها

ه ای در ابتدای کتاب خویش گفتسید بن احمد بن طاووس، نخستین راوی این کتاب پس از دو قرن، قاعده .3

از شود و اگر معارض نداشته باشد، بکه: در مورد جرح و تضعیفات این کتاب اگر معارضی باشد، ساقط می

 اطمینان به آن راجح است. هم اطمینان پیدا کردن به آن مرجوح است، اما در مورد مدح چنین نیست و

برخی مانند عالمه حلی آن را از ابن غضایری دانسته و در صورت عدم تعارض با توثیقات شیخ و نجاشی،  .4

 دانند.دیدگاه وی را معتبر می

گروهی معتقدند که تضعیفات وی معتبر نیست، زیرا او در جرح و تضعیف راه افراط را پیش گرفته و به  .5

کرده است. شاهد این مسأله عبارات تند و تیز وی است. شاهد دیگر اینکه تضعیف میاندک سببی، راوی را 

هد و ناگر دربارۀ یک راوی تضعیف و تحسین وارد شده باشد، ابن غضایری با اصرار بر تضعیف او بنا می
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 وقتیشود، اما ای به حسن او ندارد. شاهد سوم اینکه گاهی یک راوی در علم رجال تضعیف میهیچ اشاره

 کند.برد، با شدیدترین تعبیر او را تضعیف میابن غضایری به این تضعیف پی می

د اعتنایی به انعالمه شوشتری: ابن غضایری در میان متأخران به تعجیل در جرح افراد شهرت یافته و لذا گفته .6

 آن مجروحین دستطعن و جرح او نیست، با اینکه در مواردی که او اقدام به جرح کرده است و ما به کتب 

 ایم که حق با اوست.ایم، دریافتهیافته

انند؛ چراکه داند، لکن تضعیفات وی را معتبر نمیبرخی مانند آیت اهلل سبحانی آن را از ابن غضایری دانسته .7

ثال م این تضعیفات مستند به حدس، اجتهاد و استنباط وی از روایاتِ راویان است نه حسّ و سماع از مشایخ.

ای خاص در باب غلوّ داشته که اگر متن یک روایت طبق اعتقاداتش دربارۀ غلوّ ناسازگار ایری عقیدهابن غض

 کرد.بو، راوی را به کذب و جعل حدیث متّهم می

برخی همچون مرحوم کلباسی بر این باورند که اگر تضعیفات ابن غضایری مورد مناقشه باشد، توثیقات وی  .8

 در غایت اعتبار است.

کتاب »چون عالمه خواجویی، قهپایی، شوشتری و آیت اهلل سیستانی، از مدافعان سرسخت اعتبار گروهی هم .9

 باشند.می« الضعفاء

بنابراین، انتساب این کتاب به ابن غضایری و اعتبار کتاب و مطالب آن مورد مناقشه واقع شده است. در صورتی که 

ی در ت، به قرینۀ مطابقت این کتاب با گزارشهایی از وانتساب کتاب به ابن غضایری صحیح باشد که چنین نیز هس

رسد گرچه در نسبت غلوّ او باید با دیدۀ احتیاط و تردید نگریست، تضعیفات وی همچون رجال نجاشی، به نظر می

ود؛ شتوثیقاتش معتبر است، مگر در هنگام تعارض با سخنان دیگر رجالیان که قول دارای مزیّت و مرجّح، مقدم می

که در تحقیق میدانی و مورد پژوهی که نسبت به مقایسۀ دیدگاه وی با دیگر رجالیان صورت پذیرفت، تفاوت چرا 

 معناداری دیده نشده و موارد مخالف با دیدگاه دیگران اندک است.

 چهار. ویژگیهای کتاب 

د یا با دیگران مورد با دیگران مخالفت نموده و در سایر موار 23راوی اصلی، تنها در  159وی از مجموع  .1

اند مورد( و یا رجالیان متقدّم دیدگاهی ارائه ننموده 6مورد( و یا بدون اظهار نظر شخصی است ) 121موافق )

آن  توان به بهانۀ تضعیفات فراوان،مورد(. بنابراین مخالفت این کتاب با مشهور در حدّ معمول است و نمی 9)

 را ساختۀ دست مخالفان دانست.
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از منابع مهم رجالی است و عالمه حلی در کتاب خود و ابن داوود در رجالش و سید بن کتاب رجال او  .2

 کنند.طاووس در حلّ االشکال از آن نقل می

یم آثار ابن اگر بگوئبرخی گویند: از آثار ابن غضایری چیزی باقی نمانده است، و در مقابل برخی معتقدند:  .3

-ال مشهورش ـ که از ناب ترین کتابهای رجالی موجود میغضایری از مهمترین منابع نجاشی در تألیف رج

 باشد ـ بوده است؛ از واقعیت دور نیست.

 

 گفتار سوم: معرفی اصول ثانویه رجالی 

 الف( رجال عالمۀ حلی

 زندگینامه و شخصیت علمی مؤلفیک. 

نی متولد شد و پس ق در حلّه در یک خانوادۀ علمی و روحا 647ماه مبارک رمضان سال  29وی در سحرگاه جمعه، 

 ق در همان شهر دار فانی را وداع گفت. 726از عمری تالش در محرم سال 

رفت و در علوم مختلف متبحّر بوده و کتب متعدد داشته که تنها دو های روزگار خود به شمار میاو یکی از اعجوبه

 کتاب از آنها به دست ما رسیده است.

 معرفی رجال عالمه حلیدو. 

ت که: فرماید این اساست و انگیزۀ ایشان از تألیف، چنانچه خود می« خالصۀ االقوال فی معرفۀ الرجال»ب نام این کتا

 نگارد.شود، بکه روایاتشان کنار گذاشته میکه قابل اعتمادند و کسانیمختصری دربارۀ حاالت راویان، کسانی

 ویژگیهای خالصۀ االقوالسه. 

ی شناختن راویان شیعه است و وثاقت و ضعف راویان را خیلی واضح و رجال عالمه مرجعی بسیار معتبر برا  .1

نفر از ضعفاء معرفی  510نفر از راویان مورد اعتماد و 1227بدون ابهام بیان کرده است. در کتاب ایشان 

 اند.شده

 گزیند.عالمه در رجال خود مجتهدانه عمل کرده و قول نزیک به صواب را بر می  .2

 صحیح اسامی رواتی که ممکن است اشتباه خوانده شوند، تدکر داده است. نحوۀ تلفّظ و نوشتن  .3

در این کتاب به نوعی طبقۀ روات روشن شده و امامانی که هر راوی از آنها روایت  نقل کرده نیز مشخص   .4

 اند.شده
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 ارزش و اعتبار کتابچهار. 

یث شته های گوناگون و از حمؤلف کتاب شخصیتی چون عالمه حلی است که با قریب به صد تألیف در ر  .1

 علم و تقوا زبانزد همگان است، آنچنان که قبل از بلوغ به مقام رفیع اجتهاد نایل آمد.

عالمه برخی از مطالب خود را از کتبی نقل کرده که به دست ما نرسیده، مثل رجال عقیقی و رجال ابن عقده   .2

 عه به کتاب عالمه است.و رجال ابن غضایری و تنها راه اطالع از مضمون آنها مراج

 ب( رجال ابن داوود

 زندگینامۀ و شخصیت علمی مؤلف. یک

شیخ تقی الدین، ابومحمد، حسن بن علی بن داوود حلی، از علمای بزرگ شیعه در قرن هفتم هجری است. او کتاب 

 به رحمت ایزدی پیوسته است. 740نگاشته و در سال  707رجالش را در سال 

 سیاری از علوم دیگر شخصیتی برجسته بود.او در فقه و اصول و ب

 معرفی رجال ابن داووددو. 

در  آید. ابن داوود در این کتاب با استفاده از منابع غنی و معتبری کهاین کتاب از کتب معتبر رجالی شیعه به شمار می

آدرس مستند  امل و بیانای نو و ابتکاری در ترتیب راویان بر اساس حروف الفبا به صورت کاختیار داشته و با شیوه

 ای گرانبها را در اختیار دیگران نهاده است.خود به صورت رمز، مجموعه

نویسد: وی تمام کتابهای رجالی قدما را که به دستش رسیده، در کتاب آورده و شیخ حر عاملی دربارۀ کتاب وی می

ن شیخ طوسی را آورده و کمتر به متأخرا مستند خود قرار داده است...، وی در این کتاب فقط نام شخصیتهای قبل از

 پرداخته است.

 انگیزۀ نگارشسه. 

وی انگیزۀ نگارش را اهمیت اطالع بر علم رجال برای شناخت حدیث صحیح از سقیم و در نتیجه رسیدن به فتوا در 

 فروعات فقهی بیان کرده است.

 ویژگیهای رجال ابن داوودچهار. 

را به ترتیب حروف الفبا آورده و این ترتیب را تا آخر حروف هر اسمی ی ابن داوود در این کتاب تمام اسام  .1

 رعایت نموده که برای نخستین بار در کتب رجالی چنین ترتیبی اتفاق افتاده است.



58 
 

نفر از مجروحین و راویان ضعیف نام برده  565نفر که ممدوح یا قدحی ندارند و نیز بالغ بر  1744وی از  .2

 است.

 داند.ب معتبر اولیۀ رجالی شیعه است و در مقدمه، کتاب خود را جامع آنها میکتاب ایشان از کت .3

 ابن داوود برای اختصار کتاب، عناوین منابع را به صورت رمز آورده است. .4

تنبیه آورده و در آنها نکات مفید و بسیار سودمند رجال نظری را ذکر  9فصل و  17ابن داوود در پایان کتاب،  .5

 کرده است

 کتاب و رجال عالمه از نظر نحوۀ تألیف تشابه و تفاوتهایی وجود دارد. میان این .6

 الف( شباهتها:

 ـ هر دو، تلخیص کتب رجالی اند. 1

 اند.ـ هر دو به دو بخش ثقات و ضعفاء تقسیم شده 2

 ب( تفاوتها:

لکه نیست، ب ـ روش ابن داوود در تنظیم کتاب مانند عالمه بر اساس عمل نمودنش به روایات یا ترک آنها 1

 بر اساس مدح و ذم رسیده دربارۀ راویان تنظیم شده است.

ـ ابن داوود افرادی را که دربارۀ آنها اختالف نظر وجود دارد، به اعتبار مدحی که از او شده، در بخش اول  2

وال، اقنماید. ولی عالمه مجتهدانه در میان کتاب و به اعتبار قدحی که از او رسیده، در قسمت دوم ذکر می

 قول نزدیک به صواب را انتخاب نموده است.

ـ ابن داوود در بخش اول کتاب، عالوه بر ممدوحین، افراد مهمل را نیز آورده اما عالمه فقط ممدوحین و  3

 موثقین را آورده است.

عالمه کند اما داند و مستند خود را با رمز اشاره میـ ابن داوود خود را متعهد به ذکر مدرک مطالب می 4

 چنین تقیّدی به ذکر منبع ندارد.

 پنج. اشکاالت کتاب

مولی عبد اهلل شوشتری: کتاب ابن داوود را من قابل اعتماد ندیدم؛ زیرا اشکاالت فراوانی را در آن یافتم، مانند اشتباه 

 در نقل سخن قدما یا بررسی راویان یا تعیین آنها...

 ال ابن داوود بر سه قسمند:علما در اعتماد به کتاب رج»شیخ عباس قمی: 
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 دانند.اند و آن را کافی از جمیع کتبی که در رجال تصنیف شده میقسمی )همچون والد شیخ بهایی( غالی

 قسمی دیگر به عکسند )مانند مولی عبد اهلل شوشتری( که اعتماد بر آن ندارند...

 «ابن داوود مانند نامش زیباست.دانند... خط ولکن سایر علما متوسطند و آن کتاب را مثل نظایرش می

کتاب را در  توان اینبا توجه به اعتبار و شهرت علمی مؤلف و دسترسی داشتن وی به بسیاری از منابع غنی رجالی، می

 ردیف دیگر کتابهای رجالی دانست و در تحقیقات رجالی از امتیازات و ویژگیهای آن بهره جست.

 

 گفتار چهارم: جوامع رجالی 
ل اولیه و ثانویۀ رجالی در قرن هشتم، از قرن یازدهم به بعد جوامع رجالی به نگارش در آمد. معیار این پس از اصو

جوامع نام راویان به ترتیب حروف الفبا بوده تا بتوان آسانتر به اطالعات راویان دست یافت. در این جوامع اطالعات 

 کمک تجمیع قرائن، به جرح و تعدیل راویان یا رفع تعارضجا گرد آمده و گاه به تفصیلی و پراکنده دربارۀ راوی یک

 اقوال پرداخته شده است.

 پردازیم:در این قسمت به معرفی اجمالی پنج کتاب از این جوامع رجالی می

 «منهج المقال فی تحقیق أحوال الرجال»الف( 

 یک. مؤلف کتاب

از بزرگان قرن یازدهم است. شیخ حرّ « ا محمدمیرز»نویسندۀ این کتاب شیخ محمد بن علی استرآبادی، معروف به 

رزا از کند. میعاملی وی را دانشمندی فاضل، محققی دقیق، پارسایی مورد اعتماد و آگاه به حدیث و رجال معرفی می

در مکۀ معظمه چشم از جهان  1028ق( بود. ایشان در سال  1032ق( و ابن مفلح )م.  993شاگردان مقدس اردبیلی )م. 

 و در شعب ابیطالب مدفون شد.فروبست 

 دو. معرفی کتاب

ترین کتب رجالی شیعه است که مؤلف دو بار یکی از بهترین و جامع« رجال کبیر»منهج المقال معروف به  .1

 آن را خالصه نموده است.
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ین تر. معروفاندبسیاری از فقها و رجالیان به این کتاب توجه نموده و شروح و تعلیقات فراوانی بر آن نوشته .2

 ق( است. 1205تعلیقه بر آن، تعلیقۀ وحید بهبهانی )

 «مجمع الرجال»ب( 

 یک. مؤلف کتاب

نگاشته شده است. وی از شاگردان  1016ق( بوده که در سال  1051نویسندۀ کتاب مرحوم عنایۀ اهلل قهپایی )زنده در 

 ست.ق( ا 1030ق( و شیخ بهایی )م.  1021مقدس اردبیلی، شیخ عبد اهلل تستری )م. 

 دو. معرفی کتاب

 این کتاب یکی از کتب رجالی شیعه است که اصول خمسۀ رجالی را در بر دارد. .1

این کتاب در عصر حاضر نیز به عنوان مهمترین منبع معتبر در بازنویسی و ویرایش رجال ابن غضائری مورد  .2

 استفاده قرار گرفته است.

 «نقد الرجال فی معرفۀ الرجال»ج( 

 یک. مؤلف کتاب

ق( و از شاگردان میرزا محمد  1044سندۀ کتاب میر مصطفی بن حسین تفرشی، عالم رجالی قرن یازدهم )زنده در نوی

 1015ق( است. نگارش این کتاب در سال  996استرآبادی، شیخ عبد اهلل تستری و عبد العالی بن علی کرکی عاملی )م. 

 داند.وم تستری میپایان یافت. وی محاسن کتابش را نتیجۀ شاگردی در محضر مرح

 دو. معرفی کتاب

 در این کتاب با نگرشی انتقادی، اقوال و آرای پیشینیان به صورت منظم و با عباراتی جامع و کوتاه آمده است. .1

اشتباه  را تکراری ومؤلف در مقدمه، کتب رجالی پیشین را فاقد ترتیب و جامعیت شمرده و برخی مطالب آن .2

گرفتم کتابی بنویسم که جامع تمام اسامی رجال از ممدوحین، مذمومین و تصمیم »دانسته و نوشته است: 

مهملین باشد و از تکرار و غلط نیز خالی باشد و در عین نظم و ترتیب نیکو، مشتمل بر تمام اقوال رجالیان 

 «.باشد... و آن را بر اساس حروف الفبا مرتب کردم و برای دوری از تطویل از رموز بهره گرفتم

زایای کتاب: جامعیت، عدم تکرار، ذکر مشایخ و شاگردان هر راوی، دقت در اختالف نسخ و کوشش برخی م .3

 های کتب رجال.در ضبط صحیحی اسامی و رفع کاستی

 (.64، زنان:  177، القاب:  456 ها:، کنیه 5907 عنوان برای راویان است )اسامی: 6604ل بر این کتاب مشتم .4
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 «شتباهات عن الطریق و األسنادجامع الرواۀ و إزاحۀ اإل»د( 

 یک. مؤلف کتاب

ق( از شاگردان عالمۀ مجلسی است. عالمه مجلسی به وی اجازۀ  1101مؤلف این کتاب محمد بن علی اردبیلی )م. 

اش به او متذکر شد که بسیاری از آثار حدیثی و عقلی را نزد وی قرائت کرده نامهنقل آثار خود را داد و در آغاز اجازه

 است.

 دو. معرفی کتاب

 استرآبادی است.« تلخیص المقال»این کتاب در واقع شرح و ذیلی بر  .1

به برکت کتاب من، بیش از دوازده هزار حدیث که مشهور، آن را »مؤلف در مقدمۀ کتاب آورده است:  .2

 «.خواندند، معلوم الحال و صحیح شدضعیف، مجهول و مرسل می

ابهام موجود در نام بسیاری از راویان مجهول را زدود و نام اثرش را  عنه،وی از طریق تأمّل در راوی و مروی

 خواند.« رافع اإلشتباهات»

 مؤلف هدف تألیف کتاب را شناخت مشترکات از طریق طبقه دانسته است.

عنه )شاگردان و استادانِ( یک فرد را وی برای اولین بار برای تعیین طبقۀ راویان تمامی افرادِ راوی و مروی .3

 ند.اصورت ناقص به ذکر شاگردان راوی پرداختهکرده است، در حالیکه رجالیان پیشین گاه به ذکر

 (.88، زنان:  208، القاب مشهور:  155ها: ، کنیه 8467)اسامی:  عنوان است 9050کتاب مشتمل بر  .4

 «منتهی المقال فی أحوال الرجال»ه( 

 یک. مؤلف کتاب

ق(، یکی از رجالیان  1216یا  1215ل حائری مازندرانی، معروف به ابو علی )م. نویسندۀ کتاب ابوعلی محمد بن اسماعی

 ق( است. 1212ق( و عالمه بحر العلوم )م.  1231برجسته و از شاگردان وحید بهبهانی، صاحب ریاض )م. 

 دو. معرفی کتاب

، ای نداردآن فایده نویسنده در این کتاب، شرح حال تعدادی از راویان را با این گمان که مجهولند و ذکر .1

د؛ گیرند و مجهول الحال نیستنرها کرده است، در حالیکه بخش زیادی از این افراد ذیل عنوان مهملین قرار می

 زیرا چه بسا با کمک قرائن بتوان وثاقت راوی را اثبات نمود.

 (.26ن: ، زنا 369، القاب:  785ها: ، کنیه 3309عنوان راوی است )اسامی:  4489این اثر شامل  .2
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 گفتار پنجم: جوامع رجالی معاصر 

 «تنقیح المقال فی أحوال الرجال»الف( 

 یک. مؤلف کتاب

است. پدر ایشان از مشایخ حدیثی، مجتهد  1351ق و متوفای  1290مؤلف این کتاب، شیخ عبداهلل مامقانی متولد سال 

نوزده سالگی در درس خارج فقه و اصول و صاحب رساله بود و خود ایشان از کودکی به تحصیل علم پرداخته و در 

 شرکت جست.

 دو. ویژگیهای کتاب

ز ترین کتب رجالی شیعه است. مؤلف با تتبع بسیار در منابع گسترده، ااین کتاب یکی از بهترین و جامع .1

را در طول سه سال به رشتۀ تحریر درآورده منبع اهل سنت بهره جسته و آن 4منبع شیعه و  30بیش از 

 است.

، ضعیف، مجهول یا  46، موثق:  1665، حسن:  1328راوی است )ثقه:  16305ب در مجموع شامل کتا .2

 (.13266مهمل: 

لسقیم من نتایج التنقیح فی تمییز ا»در این کتاب پیش از ورود به مباحث اصلی، فهرستی کامل با عنوان  .3

ا وصف رجالی مختصر و راویی که شرح حال آنان در کتاب آمده، همراه ب 13365از اسامی « الصحیح

نتیجۀ دیدگاه خود دربارۀ راویان و شمارۀ صفحه و ردیف هریک از آنان را در متن کتاب ارائه داده که 

 خود، یک رجال مختصر و مفید است.

 «قاموس الرجال»ب( 

 یک. مؤلف کتاب

 1320 شان در سالکوش نامی و معاصر، مرحوم عالمه محمد تقی شوشتری است. اینویسندۀ کتاب حدیث پژوه سخت

 در شوشتر به رحمت ایزدی پیوست. 1416ق در نجف اشرف متولد و در 
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 دو. ویژگیهای کتاب

ترین منابع رجالی شیعه است که در حقیقت حاشیه و نقدی بر کتاب بدون شک این کتاب، یکی از محققانه .1

 مرحوم مامقانی است.« تنقیح المقال»

وی ذکر نکرده است، وی شرح حال او را با ذکر اقوال رجالیان بیان هرگاه مرحوم مامقانی شرح حالی برای را .2

 داشته و در برخی موارد نیز عناوین جدیدی بر آن افزوده است.

ن گرچه رجال مامقانی از بهتری»کنند: عالمه در مقدمۀ کتاب انگیزۀ خود از نگارش کتاب را چنین بیان می .3

مدارک پرداخته و بدین جهت استوارترین کتاب در دانش آوری اقوال و منابع رجالی است؛ زیرا به جمع

خورد... با وجود این نقایص، این کتاب نیازمند رجال است؛ جز آنکه در آن ایرادات و اشکاالتی به چشم می

 «.به اصالح و تنقیح بود و من این تعلیق را بر آن نگاشتم

 سه. اشکاالت تنقیح المقال

 انی به باور عالمه شوشتری:برخی از اشکاالت کتاب مرحوم مامق

 فائده همچون ضبط برخی اسامی مشهور مانند محمد و...طوالنی کردن برخی از مباحث بی .1

 عدم توجه به تمییز مشترکات و توحید مختلفات. .2

 های صحیح آنها.عدم دقت در استفاده از منابع و نسخه .3

 عدم صحت برخی از مبانی مامقانی در جرح و تعدیل و... .4

 «رجال الحدیثمعجم »ج( 

 یک. مؤلف کتاب

ق در خوی به دنیا آمد و پس  1317باشد. وی در سال مؤلف آن آیت اهلل سید ابوالقاسم بن سید علی اکبر خویی می

سال حیات پر افتخار و برجای نهادن خدمات بزرگ دینی و دهها اثر جاویدان و صدقات جاریه از تألیفات،  96

 به رحمت ایزدی پیوست. 1413دنیا، در سال  شاگردان و بناهای عظیم در سراسر

 دو. معرفی کتاب

 :انگیزۀ نگارش .1

علم رجال در گذشته مورد توجه خاص علما بود و برای آن »نویسد: آیت اهلل خویی در مقدمۀ کتاب می

تنباط ستوجهی قرار گرفته که گویا اجتهاد و ااند، اما در زمانهای اخیر چنان مورد بیای قائل بودهاهمیت ویژه
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احکام شرعی اصال متوقف بر آن نیست. با توجه به این مسئله تصمیم گرفتم کتابی جامع بنویسم که به اندازۀ 

 «کافی مزایای این علم را در بر داشته باشد...

 ویژگیهای کتاب .2

 ویک. در این کتاب ذیل هر راوی، آدرس تمام روایات او را از کتب اربعۀ حدیثی و... با ذکر شمارۀ جلد 

 ند.اعدد حدیث و عنوان باب نقل کرده و با این عمل، راویان پر روایت و کم روایت از یکدیگر متمایز شده

دو. ذیل نام هر راوی طبقۀ وی را با ذکر تمام مشایخ و شاگردان او در کتب اربعه به صورت الفبایی و ذکر 

ه روی عنهم بیشتر مشترکات تمییز دادبدین ترتیب با تمییز بین راویان و م آدرس روایات او آورده است.

 اند.شده

 سه. برای هر راوی بحثی ژرف به روش علمی دربارۀ وثاقت و اعتبار و عدم اعتبار راوی ذکر شده است.

مطالب را از اصل منبع نقل کرده و به منقوالت چهار. به خاطر اعتبار بخشیدن هرچه بیشتر به کتاب، تمام 

 دیگران اعتنا نکرده است.

ورده آ« اختالف نسخ»ار. اختالف نسخه در کتب روایی و غلطهای آنها را در فصلی جداگانه تحت عنوان چه

 که برای اهل تحقیق بسیار سودمند است.

 کارهای صورت گرفته پیرامون کتاب .3

از آنجا که اطالعات پیرامون راویان به تفصیل بیان شده و در برخی موارد یافتن نتیجۀ سخن و دیدگاه مؤلف 

 اند:گیرد، برخی به تلخیص این کتاب روی آوردهزمان زیادی از پژوهشگر می

 ـ دلیل معجم رجال الحدیث، نوشتۀ محمد سعید طریحی. 1

 ـ المعین علی معجم رجال الحدیث، نوشتۀ سید محمد جواد حسینی بغدادی. 2

 ـ المفید من معجم رجال الحدیث، نوشتۀ محمد جواهری. 3

 «یهالموسوعۀ الرجال»د( 

ق( است. ایشان با تألیف کتاب خود، روشی 1380مؤلف این کتاب، فقیه برجستۀ رجالی، آیت اهلل حسین بروجردی )م. 

رای شناخت گونه که بجدید و طرحی نو در تدوین علم رجال )البته متأثر از جامع الرواۀ اردبیلی( ارائه کرده است. بدین

بسنده نشد، بلکه به اسناد مکرر روایات که مشتمل بر اسم راوی است، بیشتر راویان حدیث تنها به سخنان رجالیان 

 به میزان علم و فهم راوی حدیث، مضبوط بودن وی و شناخت توجه نمود. وی با این روش، امکان آشنایی بیشتر نسبت 
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ر دیگر که در وتمامی مشایخ و شاگردان او و در نتیجه، طبقۀ وی و نیز تمییز مشترکات و توحید مختلفات و برخی ام

 شناخت راوی دخیل است میسّر ساخت.

 ایشان دو کار سترگ در رجال انجام داد:

 ترتیب اسانید کتب اربعۀ حدیثی: .1

وی با استیفای کامل اسانید و ترتیب الفبایی آنها امکان قیاس آنها را میسّر ساخت. با این روش )مقایسۀ تطبیقی 

دان راوی حدیث و طبقۀ وی و برخی مسائل دیگر، مانند اسناد روایات یک راوی( تمامی شیوخ و شاگر

شناسایی سقطات و نامهای مجهول، بررسی همۀ اسناد کتب اربعه به ترتیب مشایخ صاحب کتاب، بیان مقام و 

 شود.منزلت راویان و کثرت و قلّت روایات آنها مشخص می

 طبقات الرجال: .2

طبقه بیان کرده  12تا زمان شیخ طوسی را به ترتیب در ضمن  وآله(علیهاهللسلسلۀ روایان از عصر پیامبر )صلی

در  اندخذ حدیث کردهبقۀ اول و کسانی را که از اینان اوآله( در طعلیهاهللاست. صحابۀ رسول خدا )صلی

 طبقه دوم و... قرار داده است.

 «مستدرکات علم رجال الحدیث»ه( 

ترین منابع ژوه سخت کوش، صاحب یکی دیگر از محققانهق(، حدیث پ 1405 – 1333شیخ علی نمازی شاهرودی )

 رجالی معاصر شیعه است.

اند، به همراه اطالعات در این کتاب مؤلف نامهای راویانی که به شکلی در موسوعۀ بحار االنوار عالمۀ مجلسی آمده

ی است. )اسامی: راو 18189کتب رجال متقدم بر حسب حروف الفبا مرتب نموده است. این کتاب مشتمل بر نام 

 (.253زنان: ، 287، لقبها: 1054ها: ، کنیه 16595

 

 گفتار ششم: منابع رجالی اهل سنت 
آغاز تدوین کتابهای رجالی به شکل جدی، قرن سوم هجری است و در قرن چهارم، کتابهای رجالی شکل تخصصی 

 این علم در میان اهل سنت رو به افول گذاشت. 9به خود گرفتند و در قرن 
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 لف( علم رجال اهل سنت از پیدایش تا کمالا

 دورۀ اول: نیمۀ دوم قرن دوم

 ویژگیهای این دوره:

 شدت حرکت وضع و جعل؛ .1

 ظهور افرادی آشنا به احوال رجال؛ .2

 نقل اقوال رجالی به طور شفاهی؛ .3

 وجود چند کتاب مختصر در زمینۀ رجال. .4

 دورۀ دوم: قرن سوم

 ویژگیهای این دوره:

 ل به شکل عام؛تألیف کتابهای رجا .1

 ضبط راویان و بیان احوال آنها؛ .2

 ذکر آرای خود و مشایخ دورۀ قبلی از سوی رجالیان؛ .3

 نگارش صحاح ستّۀ حدیثی؛ .4

 تألیف مصادر اولیۀ رجالی. .5

 دورۀ سوم: قرن چهارم تا نیمۀ اول قرن نهم

 ویژگیهای این دوره:

 ص(؛تخصّصی و موضوعی شدن کتابهای رجال )با هدف خاص و در موضوع خا .1

 عصر ترقّی و شکوفایی رجال؛ .2

 تألیف جوامع رجالی. .3

 ب( ضرورت مراجعه به کتب رجال اهل سنت

 به دالیلی چند از تحقیقات رجالی اهل سنت بی نیاز نیستیم:

-گونگیاند، متوقف بر شناخت چوآله( که بسیاری از ناقالن آن راویان عامهعلیهاهللشناخت سیرۀ پیامبر )صلی .1

 ست.های راویان آن ا
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 آمیختگی آثار تفسیری، روایی، فقهی مذاهب گوناگون و تأثیر و تأثّرهای موجود در آنها. .2

 عمل به روایات راویان غیر امامی تحت شرایطی تجویز شده است. .3

تر و برای آگاهی بیشتر از حال راویان شیعه قابل گاهی اطالعات تاریخی منابع رجالی عالمان اهل سنت کامل .4

 استفاده است.

 ند.اها و روشهایی که آنها در نگارش کتابهای رجالی خود به کار گرفتهان استفاده از سالیق و اخذ شیوهامک .5

اند، مراجعه به منابع رجالی آنها در مقام احتجاج و مناظره برای تمسّک به حدیثی که راویان آن از اهل سنت .6

 برای اثبات صحت آن از دیدگاه خودشان بسیار مفید و الزم است.

 ( انواع منابع رجالی اهل سنتج

 اند:مهمترین کتب رجالی اهل سنت در این موضوعات هفتگانه نگاشته شده

 وآله(.علیهاهللشناخت صحابیان پیامبر )صلی .1

 طبقات راویان صدر اسالم بصورت طبقه طبقه و عصر به عصر تا زمان مؤلف. .2

 جامع بین شرح حال راویان ثقه و ضعیف. .3

 شناخت راویان ضعیف. .4

 شناخت راویان ثقه. .5

 راویان کتب حدیثی معیّن، همچون صحاح ستّه. .6

 شرح حال رجال شهر معین. .7

 د( سیر عمل به حدیث راویان غیر امامی

 شیخ طوسی برای عمل به خبر راویان غیر امامی تفصیل قائل است:

مل ارض نباشد، بر طبق آن عالسالم( نقل کند و حدیثی با آن متعای از آنها خبری از اهل بیت )علیهماگر فرد ثقه

 شود و لو این که معتضد به خبر یا عمل اصحاب و... هم نباشد.می

مۀ ای که هق( به بعد، تقریبا توجه به روایات غیر دوازده امامی موثق آغاز شد، به گونه 993از زمان محقق اردبیلی )

دانند و حتی در حسن و موثق را یکسان میمعاصران عمل به روایات آنان را جایز و در مقام عمل، روایات صحیح، 

 یابد.دیدگاه برخی، حتی در مقام تعارض دو خبر صحیح و موثق، روایت صحیح بر موثق ترجیحی نمی
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  :فرایند بهره گیری از رجال فصل چهارم 
 

 های اسنادگفتار اول: گونه 
احل زیر را گام به گام انجام دهد بایست مرخواهد در خصوص سند روایات کار رجالی انجام دهد، میکسی که می

 )گرچه در بسیاری از موارد این موارد از هم جدا نیستند(:

 شناخت اعتبار کتاب و مؤلف آن؛ .1

 بازشناسی اسناد؛ .2

 توجه به مشکالت سندی؛ .3

 شناسایی راوی )شخص شناسی و شخصیّت شناسی(؛ .4

 تعیین وضعیّت اعتبار سند. .5

 گام اول: شناخت اعتبار کتاب و مؤلف آن

 بل از هرچیز، بررسی میزان اعتبار منبع حدیث الزم است.ق

بخشی از اعتبار یک منبع حدیثی به جایگاه خود کتاب و بخشی نیز به مؤلف آن بستگی دارد. از ناحیۀ کتاب، احراز 

انتساب کتاب به مؤلف، قدمت کتاب، صحّت نسخۀ موجود و ارزش محتوایی کتاب بر اساس هدف نگارش و موضوع 

مورد توجه باشد و دربارۀ مؤلف کتاب هم وثاقت او، عقیده، ضبط و میزان دقّتش در ارئۀ روایات، در اعتبار  آن باید

 کتاب حدیثی بسیار مؤثّر است.

 های اسنادگام دوم: بازشناسی گونه

سند  یهای محدّثان و بزرگان دانش حدیث در ارائۀ سند یا اختصار آن گوناگون است؛ برای ارزیاباز آنجاکه شیوه

 های معروف و متداول اسناد معرفی شود.حدیث الزم است گونه

 شود:به چند دسته تقسیم می سند به اعتبار چگونگی ارائه و گزارش

 سند کامل )عادی(؛ .1

 سند عطف عادی؛ .2
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 سند تحویلی )عطف غیر عادی(؛ .3

 سند عطف تردیدی؛ .4

 ای؛سند اشاره .5

 سند تذییلی؛ .6

 سند ضمیری؛ .7

 سند تعلیقی؛ .8

 سند مرفوعی؛ .9

 سند ارسالی؛ .10

 سند کامل )عادی( (1

الم( متصل و خالی السمنظور سلسله سندی است که بدون وابستگی به سند دیگر یا جمع میان چند سند به معصوم )علیه

از حرف عطف، ضمیر، اسم اشاره یا تعلیق و تذییلی باشد؛ اینگونه اسناد غالبا با شیخ خود مؤلف کتاب به عنوان فاعل 

شود. البته در جوامع حدیثی شیعه، به ندرت این فعل در آغاز باب آغاز می« روی»یا « حدّثنی»یا « أخبرنی»برای فعل 

 مانند: شود.ذکر می

 سند عطف عادی )با واو( (2

اوی )یک طبقه( عطف شود. ، یک راوی )یک طبقه( بر یک ر«(أو»)یا « واو»سندی که در آن به کمک حرف عطف 

 در اینگونه اسناد، در حقیقت جمع میان دو یا چند سند شده است.

 

 سند تحویلی )عطف غیر عادی( (3

 نوعی از سند عطف با واو است که در آن یک طبقه بر دو طبقه یا دو طبقه بر دو طبقه عطف شود.

                                                           
 . الکافی، ج3، ص 1. 1
 . همان، ج1، ص 23. 2
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تقال از سندی به سند دیگر و این در هنگامی است که محدّث در نظر به عبارت دیگر: تحویل در سند یا حیلوله یعنی ان

دارد متن حدیثی را که با دو یا چند سند نقل شده است، یکجا روایت کند. بنابراین هر سند تحویلی به چند سند عادی 

 شود.تبدیل می

شود که ممکن است همه عطف عادی یا نکته: گاهی در سند، یک حرف عطف و گاه چند حرف عطف دیده می

 عطف تحویلی یا برخی عادی و برخی تحویلی باشد.

 «(أو»سند عطف تردیدی )با  (4

دیدی گویند. در این مورد سند به دو سند تفکیک بکار رفته که به آن عطف تر« أو»در برخی اسناد، حرف عطف 

اگر  . اماشودشود؛ حال اگر دو طرف تردید، راویان ثقه باشند، از ناحیۀ تردید راوی، به اعتبار سند لطمه وارد نمیمی

 یک طرف تردید ضعیف باشد، )از آنجا که نتیجه تابع أخس راویان است( سند محکوم به ضعف خواهد بود. مثال:

 

 ایسند اشاره (5

بدان اشاره  «بهذا االسناد»سندی است که تمام یا بخشی از آغاز سند با تکیه بر اسناد قبل، حذف و با عبارتی مانند 

 گردد. مانند:

                                                           
 . الکافی، ج1، ص 254. 1
 . همان، ص 405. 2
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 سند تذییلی (6

گاه در پردازد. )سندی است که در پایان نقل یک روایت، تنها به بیان سند دیگر همان روایت بدون تکرار متن می

د اصلی به اتحا آخر سند با سن« نحوه»و « مثله»اینگونه اسناد تنها قسمت مختص سند در ذیل روایت و با الفاظی مانن 

 شود(:اشاره می

 

 

 سند ضمیری (7

رود. رفع ابهام از ضمیر با شناسایی مرجع آن میسّر سندی است که در آغاز آن، به جای نام راوی، ضمیر به کار می

غاز . )اگر ضمیر از آاست. البته شناخت مرجع ضمیر گاهی جلّی و روشن و گاه خفیّ و نیازمند دقت و بررسی است

باشد، اما اگر ضمیر از آغاز سند، به وسط سند پیشین حدیث الحق به اول سند قبلی برگردد، مرجع ضمیر جلیّ می

ول سند قبلی ممکن باشد یا نباشد، در این صورت، بازگردد، یا بین ضمیر و مرجعش فاصله شود، ارجاع ضمیر به ا

 مرجع ضمیر خفی است(:

 

 

 سند تعلیقی (8

حذف نام یک یا چند راوی از آغاز سند با تکیه بر سند قبلی و یا جایی دیگر مانند مشیخه، بدون اینکه به قسمت 

 یا با ضمیر اشاره شود، سند تعلیقی گویند.« بهذا االسناد»محذوف با کلماتی همچون 

                                                           
 . همان، ص 40. 1
 . الکافی، ج2، ص 100. 2
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حذوف، باشد. با شناخت راوی مکسی که حدیث از کتاب او اخذ شده، می علت تعلیق سند، اختصار و شروع سند به نام

 شود.در صورت ثقه بودن او، از ناحیۀ تعلیق به صحت سند ضرری وارد نمی

 شناسایی بخش محذوف سند، از دو طریق ممکن است:

 سند و یا اسناد قبلی )مانند اکثر تعلیقهای کافی(؛ .1

 

 مشیخۀ کتاب یا تألیف مستقل مؤلف، همچون فهرست شیخ طوسی: .2

شیخ صدوق در من ال یحضر آورده است: 
 

  سپس ایشان در بخش مشیخۀ کتاب، طریق خود به صفوان را چنین بیان کرده است:

فوان عن علیّ بن إبراهیم بن هاشم، عن أبیه، عن ص )رضی اللّه عنه( فقد رویته عن أبی یحیى بن صفوان عن فیه و ما کان

 .بن یحیى

 سند مرفوعی (9

عُهُ، یَبلُغُ رَفَعَهُ، یَرفَ»است که از وسط یا آخر آن نام یک راوی یا بیشتر حذف شده باشد و راوی با الفاظی مانند  سندی

 به رفع آن تصریح نماید.« بِهِ إلی المعصوم

                                                           
 . همان، ج2، ص 370. 1
 . من ال یحضره الفقیه، ج2، ص 395. 2
 . الکافی، ج1، ص 45. 3
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 سند ارسالی (10

ر و یا بدون تصریح به حذف(، یکی یا بیشت یا وسط یا پایان زنجیرۀ سند حدیثی )بدون اتکا به سندی واگر از آغاز 

همۀ راویان حذف شده باشند یا با الفاظ مبهمی گزارش شوند، سند را ارسالی و حدیث را مرسل گویند؛ خواه این 

 حذف از سلسلۀ سند عمدی باشد یا سهوی.

ائن و اطالعات رجالی ارسال گاهی جلیّ و هویدا و گاه خفیّ و ناپیداست که اهل فن با دقت در طبقات و سایر قر

عن رجل، عن بعض أصحابنا، عمّن رواه، عمّن »توانند بدان پی ببرند. در سند حدیث مرسل جلیّ تعابیری همچون می

 شود:و... به کار گرفته می« ذکره، روی، 

-

 

 ک. انواع مرسالتی

در مورد اعتبار و ارزش روایات مرسل، دیدگاههای مختلفی مبتنی بر انواع مرسالت ارائه شده است، لذا در آغاز انواع 

 کنیم:بندی میمرسلها را از دیدگاه رجالیان و محدّثان شیعه دسته

 میر، صفوان بن یحیی، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی(؛مرسالت منقول از مشایخ ثالث )محمد بن ابی ع .1

 مرسالت منقول از اصحاب اجماع؛ .2

 مرسال مؤیّد به غیر مرسل و غیر معارض با مسند صحیح؛ .3

 وق؛اند؛ مانند: مراسیل صداند و بدانها اعتماد کردهمراسیل موثّقانی که خود به صحت مراسیلشان گواهی داده .4

 مراسیل ضعفاء و متروکین؛ .5

 ای که مقیّد به نقل از ثقات نیست.مرسل ثقه .6

 دو. حجیّت مرسالت

ای از شهرت داشته باشد. اما در حجیّت چهار مورد دو قسم اخیر )از موارد مذکور( متروک است مگر اینکه پشتوانه

 نخست آرای مختلفی وجود دارد:

 حجیّت مطلقا .1

                                                           
 . همان، ص 21. 1
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 عدم حجیّت مطلقا .2

 این رأی، دیدگاه بسیاری از عالمان است.

 قول به تفصیل .3

 اند.میان مراسیل اشخاص مختلف و یا مراسیل یک شخص، تفصیالتی قائل شده

 سه. اجتماع چند گونه در یک سند

ممکن است در یک سند، چند گونه از اسناد جمع شده باشد؛ یعنی عالوه بر تعلیق در آن، تحویل هم رخ دهد یا 

 ه با تحویل باشد و...تحویل همراه با عطف عادی باشد و یا سند ضمیری همرا

 

 گفتار دوم: شیوۀ سندگذاری کتابهای حدیثی 
اند، حدیث پژوه باید در ارزیابی اسناد هایی مشترک و خاصّ را اعمال کردههای حدیثی خود شیوهمحدّثان در کتاب

 به شیوۀ سندگذاری کتب حدیث آگاه باشد.

 الف( شیوۀ سند گذاری کافی

ی مسند و سند به صورت کامل آمده است و تنها موارد اندکی حدیث ذکر تمام سند: اغلب احادیث کاف .1

 خورد.مرسل به چشم می

 صورت معنعن آورده است. در سند: مرحوم کلینی تمام سند حدیث را به« عنعنه» .2

 .ای آورده استتعدد طرق: گاهی یک روایت را با طرق مختلف به صورت سند عطفی، تذییلی یا اشاره .3

 . این تعدد راویان اغلبگاهی نام راویان متعدد در یک طبقه به همدیگر عطف شده است ذکر راویان متعدد: .4

 شود.السالم( دیده میدر طبقۀ مشایخ کلینی و طبقۀ اصحاب معصوم )علیه

کند، یعنی: احمد بن محمد بن از سه نفر نقل حدیث می« عدّۀ من أصحابنا»عدۀ کلینی: غالبا وی با عبارت  .5

 د و احمد بن محمد بن خالد برقی.عیسی، سهل بن زیا

 یک. هرگاه چنین آمده باشد: عدّۀ من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عیسی...، این عدّه عبارتنداز:

 ـ ابوجعفر محمد بن یحیی عطار قمی؛ 1

 ـ علی بن موسی بن جعفر کمیذانی؛ 2

 ـ ابوسلیمان داود بن کورۀ قمی؛ 3
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 عری قمی؛ـ ابوعلی احمد بن ادریس بن احمد اش 4

 ـ ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم قمی. 5

 عدّۀ من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد برقی...، این عدّه عبارتنداز:»دو. هرگاه چنین آمده باشد: 

 ـ ابوالحسن علی بن ابراهیم بن هاشم قمی؛ 1

 ـ علی بن محمد بن عبداهلل بن اذینه قمی؛ 2

 ـ احمد بن عبداهلل بن امیه؛ 3

 ـ علی بن حسین سعد آبادی. 4

 عدّۀ من أصحابنا عن سهل بن زیاد...، این عدّه عبارتند از:»سه. هرگاه چنین آمده باشد: 

 ـ ابوالحسن علی بن محمد بن ابراهیم بن ابان رازی، معروف به عالن کلینی؛ 1

 ـ ابوالحسین محمد بن ابی عبداهلل جعفر بن محمد بن عون اسدی کوفی، ساکن ری؛ 2

 ـ محمد بن حسن بن فروخ صفار قمی مولی عیسی بن موسی بن جعفر االعرج. 3

 ـ محمد بن عقیل الکلینی. 4

 دقّت و امانتداری: مرحوم کلینی در گزارش سند، امانتداری و دقّت الزم را اعمال نموده است. .6

 :، این افراد هستندرددر برخی موا مقصود از آن سند کافی آمده و 72این عبارت در «: غیر واحد من أصحابه» .7

 جعفر بن محمد بن سماعه، المیثمی، الحسن بن حماد.

ان ای از آن در تمامی راویتعداد قابل توجهی از اسناد کافی از آغاز تا پایان سند و یا بخش عمده اسناد مکرّر: .8

 باشد.مشترک می

سناد معلّق واقع که در ابتدای ا تعلیق )حذف اوایل سند(: گاه به اعتماد سند قبلی، تعلیق صورت گرفته و کسی .9

 شود.است، مؤلف کتابی است که حدیث از آن نقل می

در اینگونه اسناد که به عنوان ذکر سند جدید و گاه برای اشاره به اختالف تعلیق بدون اعتماد به اسناد قبل:  .10

 در نقل آمده، انقطاع در آغاز یا پایان سند بسیار است.

 جع آن در اسناد کافی.فاصله افتادن بین ضمیر و مر .11

معموال در جایی است که نام پس از این « بهذا االسناد»های کافی با جمالتی همچون ای: اشارهسند اشاره .12

 عنوان در سند قبل به کار رفته باشد.

 زیاد صورت گرفته است.« بهذا االسناد»به معنای « بإسناده»به کارگیری عبارت  .13
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 ه به سندی جدید در پایان روایت.برای اشار« مثله»به کارگیری کلمۀ  .14

وجود اسناد تحویلی: در این اسناد غالبا دو یا چند طبقه به طبقات دیگر عطف شده و معموال با قرائنی چون  .15

شود و بهترین روش برای شناخت اسناد تحویلی کافی، مراجعه به سایر اسناد ، رفع اسم و... شناخته می«جمیعا»

 یثی دیگر یا آشنایی با علم طبقات است.مشابه در کافی یا کتابهای حد

طریق  19001روایت، با  15658شمارگان احادیث و نوع آن: کافی بر اساس نرم افزار درایۀ النور دارای  .16

 باشد.روایت ضعیف می 6328حدیث موثّق،  2720روایت صحیح،  9488سندی است که از این میان 

 نیز روایت کرده است.گاهی کلینی از باب اتمام فایده از غیر معصوم  .17

نفر از اجالء  92اند. از این تعداد نفر هستند که بیش از پنجاه حدیث داشته 190مکثران حدیث در کتاب کافی  .18

 راوی ضعیف اند. 10راوی ثقه و  180نفر عامی و  5نفر امامی و  159شیعه و در مجموع 

 «من ال یحضره الفقیه»اری ب( شیوۀ سند گذ

ناد به دلیل طوالنی شدن کتاب، خودداری کرده و در بیشتر روایات، صدر سند را شیخ صدوق از کامل اس .1

 حذف و شروع به نام صاحبِ اصل و کتابی نموده که از او روایت نقل شده است.

اد به ذکر اسناد و تکمیل نام اساتید روایتی که از اوایل اسن« مشیخه»شیخ صدوق در باب پایانی کتاب به نام  .2

 طریق آورده است. 385اخته و در آن حذف نموده، پرد

 از کتابهای مشهور و مرجع شیعه دانسته است.« فقیه»شیخ صدوق منابع خود را در تدوین  .3

در این کتاب تعداد نسبی افراد واقع در اسناد به تدریج افزوده شده است، گویا به مرور از تعجیل شیخ صدوق  .4

 نموده و باب بندی جزئی تری را ارائه کرده است.در اتمام فقیه کاسته شده، لذا کمتر سند را حذف 

به کار رفته است که این عبارت در بسیاری از آنها بدون « روی عن»در آغاز اسناد بسیاری از فقیه، عبارت  .5

 د.باشباشد، ولی گه قرائنی هم هست که این جمله به صیغۀ معلوم میمی« رُوِیَ»تردید به صیغۀ مجهول 

ده ای، تردید، تذلیل و...( دینی از انواع سند )ضمیر، عطفی، تعلیق، تحویل، اشارهدر فقیه حاالت گوناگو .6

 شود.می

 در اسناد معلّق فقیه، غالبا به اتکای مشیخه، قسمت نخست سند حذف شده است. .7

شود که همچون اسناد تحویلی دیگر کتابهای حدیثی با توجه مورد سند تحویلی دیده می 8در اسناد فقیه، تنها  .8

 توان به دو سند عادی تبدیل کرد.قرائن داخلی و خارجی می به

 به دقت نیاز دارد. ند ضمیری واقع شده که تعیین مرجع آن 563در فقیه  .9
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 حدود یک سوم روایات کتاب مرسل است که در اعتبار مرسالت آن سه دیدگاه وجود دارد: .10

 یک. مطلقا حجت هستند.

 ست و امتیازی بر آنها ندارد.دو. مرسالت آن همچون مرسالت سایر کتابها

قل شود؛ ن« دخل ابوعبداهلل»و « قال الصادق»سه. تفصیل به اینصورت که اگر روایت مرسل به صیغۀ جزمی همچون 

و... نقل شود؛ اعتبار ندارد، « رُوی»، «رُوی عن الصادق»حجت است، ولی اگر روایت مرسل با صیغۀ مجهول همچون 

 به معصوم تردید دارد.زیرا خود مؤلف در نسبت روایت 

 ج( شیوۀ سند گذاری تهذیبین

 اسناد روایات تهذیبین دو گونه است: .1

 یک. ذکر تمام سند.

 و ذکر نام صاحبِ اصل و کتابی که از او روایت کرده است. دو. حذف صدر سند

 شیخ طوسی است که در آن شیوخ و سلسلۀ اسناد حدیث« تهذیب»و « استبصار»مشیخه: بخش پایانی کتاب  .2

 به صاحبان کتب و اصول ذکر شده است.

افرادی که شیخ در تهذیبین سند را به اسم آنها ابتدا نموده و در مشیخه هم طریق خود را به آنها ذکر کرده 

 است، بر سه قسمند:

 نماید.یک. افرادی که به طور مستقیم از آنان نقل می

 کند.دو. راویانی که با واسطه از آنان روایت می

 انی که شیخ گاه از آنان مسقیم و گاهی با واسطه نقل نموده است.راویسه. 

 واسطه است؟توان تشخیص داد که کدام مورد مستقیم و کدام بیحال آیا در این قسم اخیر، می

آیت اهلل سیستانی گوید: تنها نسبت به برخی از افراد مشیخه پاسخ مثبت است؛ مانند برقی. هرگاه سند با عنوان 

 «أحمد بن ابی عبداهلل»آغاز شده باشد، حدیث با واسطۀ کافی نقل شده و هرگاه « حمد بن خالدأحمد بن م»

 باشد، حدیث را به طور مستقیم از خود کتاب برقی أخذ کرده است. 
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در اسناد تهذیب و استبصار اسناد تعلیقی زیادی وجود دارد که شیخ از آغاز سند نام یک یا چند راوی را  .3

ا در سند قبل یا مشیخه و یا فهرست خود آورده است تا بدین وسیله سند از تعلیق خارج حذف نموده و آن ر

 گردد.

هرگاه دو حدیث در متن مشترک و در سلسله سند با یکدیگر متفاوت باشند، شیخ پس از ذکر سند و متن،  .4

 صرف نظر کرده است.« نحوه»یا « مثله»سند دوم را آورده و از ذکر دوبارۀ متن با عبارت 

« عن»به « بن»ای از اسناد تهذیبین تصحیف واقع شده است. از رایج ترین انواع تصحیف سندی، تبدیل در پاره .5

 و یا برعکس آندو، یا زیاده و نقیصۀ آنهاست.« أبی»یا 

 در کتب اربعه و طریق تحمّل حدیث« أخبرنی»یادآوری: معنای 

ن کتب، در ای« أخبرنی»ت دارد، البته به کمک قرائن، عبارت إشعار به سماع و قرائ« حدّثنی»و « أخبرنا»و « أخبرنی»

 بیشتر بیانگر اجازۀ نقل حدیث است تا سماع.

ق برای گویند. هشت طریمی« طرق تحمّل حدیث»گیرد که به آنها های مختلفی حدیث را از استاد فرا میراوی به شیوه

 تحمل حدیث بیان شده است:

 شوند.استاد حدیث می سماع: شاگرد حدیث را از زبان خود .1

کند و استاد آن را تأیید نماید، یا آنکه دیگری بر استاد قرائت قرائت: شاگرد حدیث را نزد استاد قرائت می .2

 کند و راوی بشنود. 

اجازه: استاد به شاگرد اجازۀ نقل کتابت یا روایت خاص یا همۀ کتب و روایاتی را که خود تحمّل کرده  .3

 دهد.است، می

 دهد. خ حدیث، کتاب خود را در اختیار شاگرد قرار میمناوله: شی .4

ن پیدا حدیث است بیابد و یقی وجاده: آن که شخص حدیث یا کتاب حدیثی را که متعلق به یکی از مشایخ .5

 کند که به خط او و یا متعلق به اوست.

 ند.بنویس کتابت: استادِ حدیث، روایات درخواستی شاگرد را برای او بنویسد، یا دستور دهد برایش .6

اعالم: شیخ حدیث به شاگرد فقط اعالم کند فالن حدیث یا کتاب حدیثی، سماع یا روایت من از فالن شخص  .7

 است، بدون اینکه آن حدیث را به صورت کامل برای وی بخواند.

 خص باشد.اش از فالن شوصیّت: آن است که شیخ به هنگام سفر یا مرگ وصیّت کند که فالن کتاب حدیثی .8
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 ها در جوامع حدیثیواسطهنکته: 

ن ها زیاد نیستند؛ زیرا صاحبان ایروایات جوامع حدیثی گرچه بر حسبِ ظاهر چندین واسطه دارند، در حقیقت واسطه

نوشتند، از طریق شهرت و گاه با دستخطِ ها و مصادر اولیۀ اصحاب را که روایات را از روی کتب آنها میجوامع، نوشته

 اند. همانگونه که واسطۀ ما تا شیخ کلینیآوردهها را میاند و از باب تیمّن و تبرّک واسطهاشتهخودِ مؤلف در اختیار د

های روایی بیش از سی واسطه وجود دارد، ولی ما حدیث را از خود کلینی و کافی او که با نامهزیاد است و در اجازه

یمّن های اجازات برای تکنیم و نقل واسطهی نقل میاشهرت مورد اطمینان و قطعی به ما رسیده است، بدون هیچ واسطه

 و تبرّک است.

 «وسائل الشیعه»د( شیوۀ سندگذاری 

معموال در اول اسناد یک باب و مجموعه، نام مؤلف کتب اربعۀ حدیثی، همچون کلینی، اضافه شده و در  .1

ه تبع سند ایر اسناد بعدی باکتفا شده و در س« و عن»گردیده و به سایر اسناد بعدی به تبع سند نخست، حذف 

 اکتفا شده است.« و عن»نخست، حذف گردیده و به 

 افزوده است.« یعنی»الی سند، توضیحات مختصر سندی با عبارت در البه .2

 

 گفتار سوم: گام سوم، توجه به مشکالت سندی 
 کنیم:می شناسایی مشکالت سندی و حلّ آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است، که به برخی از آنها اشاره

 الف( اشتراک راویان )رجال همنام(

مشترک این است که یک نام، لقب یا کنیه میان دو یا چند تن از راویان حدیث همانند باشد، در حالیکه گاهی برخی 

 اند.از آنان ثقه و برخی غیرثقه

أسماء »و « سماء بنت عمیسأ»باشد، همچون قابل توجه است که برخی از نامهای راویان میان زنان و مردان مشترک می

 و...« برکه»، «هند»، «بسره»، «أمیّۀ بن ابی الصلت»و « أمیّۀ بنت ابی الصلت»، «بن حارثه

 راههای شناسایی راوی مشترک

برای این منظور باید از اسناد مشابه یا طبقات و قرائن زمانی و مکانی و دیگر ویژگیهای اشخاص استفاده کرد؛ مانند: 

. تاریخ تولد، وفات و معاصران 6. لقب و کنیه 5. مکان، شهر و قبیله 4. نام پدر و جدّ أدنی 3. راوی از او 2عنه . مروی1ّ
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. مقایسه با سایر اسناد 10. قرائن در متن حدیث 9. والء 8. شغل و وصف رجالی راوی و ارتباط آن با متن حدیث 7

 . حکم اصحاب به صحّت.11

 انصراف مطلق به فرد کامل

 ای که کثرت روایت یا شهرت و معروفیت دارد، منصرف است.شترک به راویعنوان م

 توحید مختلفات )نامهای متعدد یک راوی(ب( 

در برابر تمییز مشترکات، بحث توحید مختلفات قرار دارد که موضوع آن، اثبات واحد بودن دو یا چند اسم مختلف 

 اند.باشد. البته غالب راویان دارای اسامی متعددمی

 راههای شناسایی و اثبات وحدت اسامی متعدد

تعدد عنوان در کتب رجال، ظهور در تعدد راوی دارد. از این رو، اثبات وحدت چند اسم، نیاز به دلیل و قرینه دارد. 

با قرائنی مانند: وحدت طبقه، وحدت طریق، اتحاد راوی و مروی عنه، اتحاد در وصف، به کارگیری هر یک از رجالیان 

 نمود.  تواند اتحاد راویان متعدد را اثباتوسی یا نجاشی مثال( از یک عنوان، اسناد مشابه و تصریح رجالیان می)شیخ ط

 تشابهج( 

گاهی نام چند راوی از نظر نگارش و تلفّظ موافق و اسامی پدران آنها از نظر نگارش موافق، اما از نظر نطق و تلفّظ 

 باشند.متفاوت می)نوع حرکات( 

  ف و اختال فد( ائتال

گاهی اسامی راویان از نظر نگارش برابر و همسان، لکن از نظر تلفّظ متفاوت است. شناسایی اینگونه اسامی تحت 

« ریر و حریزج»، «بشار و یسار»، «برید و یزید»ای جز حفظ و به خاطرسپاری ندارد، مانند ضابطه و قیاسی نیست و چاره

 و...

 ه( اضمار

تعبیر شده است. از آنجاکه مروی عنه « عنه»وی حدیث نقل شده، در سند نیامده و از او به لفظ گاهی نام امامی که از 

 ند: اناشناخته مانده، سبب ضعف سند حدیث شده است، لکن برخی از بزرگان در این زمینه بدینگونه تفصیل قائل شده

ر این کار از روی تقیه است و گاهی شود؛ زیرا بیشتاگر اضمار از سوی راویان ثقه باشد، موجب ضعف حدیث نمی

 هم به سبب تقطیع حدیث از مروی عنه به ضمیر تعبیر شده است.
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 و( مجهول و مهمل بودن

نام راوی در منابع رجالی نیامده و یا صرفا نامشان در کتب رجال آمده است، بدون اینکه دربارۀ شخصیت اخالقی و 

 شود.وی مجهول و مهمل اطالق میعقیدتی او سخنی به میان آمده باشد. به این را

از این  اند؛مجهول نزد قدما در معنای لغوی آن کاربرد داشته و متأخران برای آن معنای اصطالحی نیز در نظر گرفته

رو، باید در کلمات متأخران دقّت شود که مقصود از آن، مجهول مجروح است یا مجهول مهمل. این عبارت در تعابیر 

 راوی اشاره دارد، ولی در اصطالح متأخران اعم از مجهول و مهمل است.قدما به ضعف و جرح 

 مجهول بودن راوی، با شناخته بودن نام و نسب او و نیز با آمدن نامش در سند روایات دیگر منافاتی ندارد.

 د.اشنمهمل در مورد راویانی کاربرد دارد که رجالیان، متعرض حال آنان نشده و وضعیت آنان را بررسی نکرده ب

رسد چنین ر میاند. به نظاند و یا توثیق نشدهبرخی راویان برجسته با وجود نقل حدیث بسیار، در کتب رجالی یا نیامده

افرادی نیاز به توثیق ندارند؛ زیرا اشتهار و معروفیت آنان به حدی است که اگر قدحی داشتند، از نظر عالمان رجال 

از طریق تجمیع قرائنی مانند مشایخ اجازه، صاحب اصل و کتاب، کثیر الروایۀ بودن ماند، یا اینکه توثیق آنان دور نمی

 بر کسی پوشیده نیست.

 ز( تصحیف سندی

حدیثی است که قسمتی از سند یا متن آن به طور سهوی به کلمه یا عبارت مشابه آن تغییر یافته باشد « مصحّف»حدیثِ 

 ف ممکن است در کتابت باشد و یا تلفّظ آن.دهد. تحیکه گاهی در سند و گاه در متن رخ می

اند و برخی میان این دو تفاوت قائلند. در روایتِ محرّف، شخص تحریف برخی محرّف را به مصحّف هم اطالق نموده

 کننده، قصد تحریف و تبدیل داشته؛ ولی در تصحیف، قصد تغییر نداشته است.

ن بار ت که تنها عالمان تیزبین، حاذق و نقادند که سنگینی ایتصحیف شناسی فنّی بسیار سخت، پرمخاطره و عظیم اس

 کشند.را بر دوش می

شناسایی و اصالح تصحیف در سند، به دانش رجال و طبقه شناسی نیاز دارد و با کمک طبقۀ راوی و اسناد مشابه 

 توان به وقع تصحیف اطمینان یافت.می
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 ح( اشتهار

ا اند، به طوری که ناقالن حدیث هم، در سلسلۀ سند تنهیا لقب شهرت یافتهبرخی راویان حدیث در عصر خود به کنیه 

اند و این برای متأخران، به ویژه مبتدیان، مشکل ساز است؛ لذا عالمه حلّی و ابن به ذکر کنیه یا لقب آنان بسنده نموده

 اند.ها یا لقبهای مشهور را یاد کردهداوود حلی در رجال خود کنیه

 رهای مشهوکنیه

 ابن حمدون کاتب: احمد بن ابراهیم

 ابو ایوب انصاری: خالد بن زید

 ابو ایوب الخرّاز: ابراهیم بن عثمان یا ابراهیم بن عیسی

 ابوبکر حضرمی: عبد اهلل بن محمد

 ابوجریر: زکریا بن ادریس

 ابوجمیله: مفضّل بن صالح

 ابوالجوزاء: منبه بن عبداهلل

 ابوالجیش: مظفّر

 ابی حمزه(: صالحابوحمزه )علی بن 

 ابوحنیفه )سائق الحاج(: سعید بن بنان

 ابوخالد )قماط(: یزید

 ابوخدیجه: سالم بن مکرم

 ابوالخطاب )محمد بن حسین ابوالخطاب(: زید

 ابوالخطاب محمد بن ابی زینب = محمد بن مقالص 

 ابوداوود )مسترق(: سلیمان بن سفیان
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 ابوالربیع )شامی(: خلیل بن اوفی

 ماعیل بن ابی زیاد(: مسلمابوزیاد )اس

 ابوسعید )قماط(: خالد بن سعید

 ابوسمینه: محمد بن علی بن ابراهیم قرشی

 ابوالصباح )کنانی(: ابراهیم بن نعیم

 ابوالصهبان )محمد بن ابی صهبان(: عبدالجبار

 ابوعبداهلل )عبدالرحمن بن ابی عبداهلل(: میمون

 ابوعبداهلل )عمرکی(: علی برمکی

 اء(: زیاد بن عیسیابوعبیده )حذّ

 ابوعلی )اشعری(: احمد بن ادریس

 ابوعلی )اشعری(: محمد بن عیسی بن عبداهلل بن سعد بن مالک، شیخ القمیین

 ابوعمیر )محمد بن ابی عمیر(: زیاد

 ابی فاخته(: سعید بن جهمان)ثویر بن ابوفاخته 

 ابوالفضل )حناط(: سالم

 ابومالک )حضرمی(: الضحاک

 ارابومریم: عبدالغف

 ابوالمغراء: حمید

 ابوالمقدام )عمرو بن ابی المقدام(: ثابت

 ابو نجران )عبدالرحمن بن ابی نجران(: عمرو بن مسلم
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 ابونصر )احمد بن نصر(: زید

 ابوهمام: اسماعیل بن همام

 ابووالد )حناط( حفص بن سالم

 ابویعفور )عبداهلل بن ابی یعفور(: قیس بن منصور واقد یا وقدان.

 

 هورالقاب مش

 سَکونی: اسماعیل بن ابی زیاد

 نوفِلی: حسین بن یزید

 وَشّاء: حسن بن علی

 حجّال: عبداهلل بن محمد

 حَمدان )نَهدی قَالنسی(: محمد بن احمد

 کاهلی: عبداهلل بن یحیی

 ساباطی: عمار بن موسی

 بَزَوْفَری: حسین بن علی بن سفیان

 بَقباق: فضل بن عبدالملک

 نعیم شاذانی: محمد بن احمد بن

 صفوانی: محمد بن احمد بن ابی عبداهلل بن قضاعه

 طاطری: علی بن الحسن

 نخعی: ایوب بن نوح.
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 السالم( در احادیث و کتب رجالط( کنیه و القاب ائمه )علیهم

 السالم(: ابوجعفر، الباقر، ابوجعفر االوّل.امام باقر )علیه

 .السالم(: ابوعبداهلل، الصادق، الشیخامام صادق )علیه

السالم(: ابوالحسن، ابو ابراهیم، ابو الحسن االوّل، العبد الصالح، ابو الحسن الماضی، الکاظم، العالم، امام کاظم )علیه

 الفقیه، الرجل، الشیخ.

 السالم(: ابوالحسن، ابوالحسن الثانی، الرضا، الخراسانی.امام رضا )علیه

 السالم(.الرجل، ابن الرضا )علیه السالم(: ابوجعفر، ابوجعفر الثانی،امام جواد )علیه

 السالم(: ابوالحسن، ابوالحسن الثالث، الرجل، ابو الحسن العسکری، ابوالحسن األخیر، الفقیه، العسکریّ.امام هادی )علیه

 السالم(: ابومحمّد، العسکریّ، الفقیه، الرجل.امام عسکری )علیه

الصاحب، القائم، صاحب الدار، صاحب هذا االمر، المهدیّ، الناحیۀ السالم(: ابوالقاسم، صاحب الزمان، امام زمان )علیه

 المقدّسه، الغائب، المنتظر، الغریم.

 عن أحدهما: امام باقر یا صادق )علیهما السالم(.

 

 ی( رموز و اختصارات

 السالم(رموز اصحاب معصومان )علیهم .1

 وآله(.علیهاهللل: صحابۀ رسول اهلل )صلی

 السالم(.علیهی: اصحاب امام علی )

 السالم(.ن: اصحاب امام حسن )علیه

 السالم(.سین: اصحاب امام حسین )علیه

 السالم(.ین: اصحاب امام سجاد )علیه
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 السالم(.قر: اصحاب امام باقر )علیه

 السالم(.ق: اصحاب امام صادق )علیه

 السالم(.ظم، م: اصحاب امام کاظم )علیه

 (.السالمضا: اصحاب امام رضا )علیه

 السالم(.ج، د: اصحاب امام جواد )علیه

 السالم(.دی: اصحاب امام هادی )علیه

 السالم(.کر، ری: اصحاب امام عسکری )علیه

 اند )مَن لَمْ یَرْوِ عَنهُم(.لم: برای اصحابی که از آنها روایت نکرده

 

 رموز کتابهای رجالی .2

 کش: رجال کشی )اخیار معرفۀ الرجال(.

 جش: رجال نجاشی.

 خ: رجال شیخ طوسی.ج

 ست: فهرست شیخ طوسی.

 قی: رجال برقی.

 عق: رجال عقیقی.

 قد، عقد: رجال ابن عقده.

 فض: رجال ابن فضال.

 عب: رجال ابن عبدون.

 غض: رجال غضایری.
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 یه: رجال ابن بابویه، صدوق.

 فش: رجال فضل بن شاذان.

 صه: رجال علّامه حلی )الخالصه(.

 االشتباه(. ضح: رجال علّامه حلی )ایضاح

 د: رجال ابن داوود حلی.

 ب، م: رجال ابن شهر آشوب )معالم العلماء(.

 حاوی: حاوی االقوال، عبدالنبی جزائری.

 بلغه: بلغۀ المحدّثین.

 تنقیح: تنقیح المقال مامقانی.

 مح، هج: رجال میرزا محمد استرآبادی )منهج المقال(.

 ج: معراج اهل الکمال.

 ابن بابویه.فهرست منتجب الدین  فه:

 جع: جامع الرّواۀ محمد اردبیلی.

 عدۀ: عدّۀ الرجال، أعرجی کاظمی.

 قد، نقد: نقد الرجال تفرشی.

 تکمله: تکملۀ الرجال عبد النبی کاظمی.

 منتهی: منتهی المقال ابوعلی حائری.

 مجمع: مجمع الرجال قهپایی.

 مشکا: مشترکات الکاظمی = هدایۀ المحدّثین.
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 ن: نخبۀ المقال.

 

 رموز کتب مهم حدیثی .3

 کا، فی: الکافی.

 یه: من الیحضره الفقیه.

 یب: التهذیب.

 صا، بص: االستبصار.

 فی: الوافی.

 بح، بحا: بحاراالنوار.

 ئل: وسائل الشیعه.

 

 رموز اصطالحات .4

 باشد.ح: حیلوله و تحویل در سند؛ )در برخی کتب مقصود از ح، حینئذٍ می

 ثنا، نا: حدّثنا.

 انأ: أخبرنا.

 : مطلقا.مط

 هف: هذا خلف.

 الخ: الی آخره.

 الحدیث یا اآلیه ]پس از بخشی از حدیث یا آیه[: إقرء الحدیثَ بِتمامِه أو اآلیه.
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 ک( راویان غیر منسوب به پدر

اند؛ مانند: ابن حمامه = بالل بن رباح حبشی )حمامه نام برخی از راویان به مادر، جد یا فرد اجنبی نسبت داده شده

باشد(، محمد بن حنفیه )حنفیه نام مادر اوست(، ابن جاریه = مجمع بن یزید بن جاریه، مقداد بن اسود = یمادرش م

 مقداد بن عمرو بن ثعلبه )اسود بن عبد یغوث وی را بزرگ کرده است(.

 ل( تعارض اقوال رجالیان

مذکور در سند است که در یکی دیگر از مشکالت سندی، اختالف دیدگاه رجالیان دربارۀ جرح و تعدیل راویان 

 مباحث پیشین چگونگی برخورد با تعارض اقوال رجالیان بررسی شد.

 م( تبدیل سند )تعارض(

از روشهای تصحیح یک سند ضعیف، تبدیل بخشی ازسند یا تمام آن به اسناد مشابه آن با قرائن اطمینان آور است. 

ده د در کتاب حدیثی به صاحب اصل تضعیف شگاهی ممکن است سند ضعیف یک حدیثی که بر اساس طریق موجو

ل یا تعویض تبدی»است به قرینۀ طریق دیگر مؤلف به صاحب اصل، به سند دیگری تبدیل گردد که از آن به عنوان 

 شود.یاد می« سند

 

 گفتار چهارم: گام چهارم، شناسایی راوی 
 ترین وظایف رجال کاربردی است. این مرحله، از عمده

 حال راوی امور ذیل را باید مدّ نظر داشت: در مقام شناسایی

 شناسایی نام راویان، که در این زمینه باید به موارد ذیل توجه داشت: .1

 السالم(.الف( یکسان بودن نام برخی از راویان با نام پدر و جدّشان: حسن بن حسن بن حسن )علیه

 ن عمران )العطاردی( عن عمران )ابن حصین(.ب( یکسان بودن نام با نام استاد و استادِ استاد: عمران )قصیر( ع

 ج( یکسان بودن نام پدر راوی با نام شیخ آنها: ربیع بن انس عن انس.

 د( یکسان بودن نام استاد با نام راوی آنها: مسلم )فراهیدی( استاد و شیخ بخاری و مسلم راوی بخاری.

 ود.ه( اضافه شدن نام برخی از راویان به غیر پدرشان: مقداد بن اس

 بایست به امور ذیل توجه داشت:شناسایی کنیۀ راویان، در این مورد می .2
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 الف( شهرت برخی راویان به کنیه: ابوبصیر، ابوحنیفه و...

 ب( یکسان بودن نام و کنیۀ برخی: ابوطالب )پدر امیرالمومنین علیهما السالم(.

 بوالولید و ابوخالد نیز دارد.ج( اشتهار برخی به چند نام یا چند کنیه: ابن جریح که دو کنیۀ ا

 د( یکسان بودن کنیۀ برخی راویان با نام پدرانشان: ابواسحق، ابراهیم بن اسحق مدنی.

های آنها؛ مانند: انتساب به قبایل، انتساب به زادگاه، انتساب به محل سکونت، انتساب شناخت أنساب و گونه .3

 به صنعت و شغل و...

 شناخت موالید و وفیات راویان. .4

 ناسایی طبقات راویان.ش .5

 شناسایی احوال راویان از لحاظ جرح و تعدیل. .6

 

 گفتار پنجم: گام پنجم: تعیین وضعیت اعتبار سند 
در این مرحله، حدیث پژوه پس از شناسایی هویت و اعتبار راوی، وضعیت او را در یکی از شش حالت زیر قرار 

ن است، بر اساس همین وضعی راوی اخس، میزان اعتبار دهد و با توجه به اینکه سند روایت تابع أخس راویامی

 نماید.( تعیین می4و ضعیف 3، موثق2، حسن1مجموعۀ سند را طبق اقسام چهارگانۀ خبر )صحیح

 

 وضعیت راوی
 معلوم الذات و معلوم الوصف

 امامی ثقه .1

 امامی ممدوح .2

 غیر امامی ثقه .3

 ضعیف .4

 . مجهول(5معلوم الذات و مجهول الوصف )
                                                           
 . صحیح، سندی است متصل به معصوم )علیهالسالم( که تمام سلسلۀ راویان، امامی ثقه )یا عادل( باشند. 1
. حسن، سندی است متصل به معصوم )علیهالسالم( که تمام افراد سند امامی باشند و حداقل یک نفر از سلسلۀ راویان سند، ممدوح باشد و سایر  2

 افراد سند، ثقه باشند.
موثق، سندی است که به معصوم )علیهالسالم( منتهی گردد و حداقل یک نفر از سلسلۀ راویان سند، غیرامامی توثیق شده باشد و سایر افراد سند  3

 امامی ثقه باشند.
 . ضعیف، سندی است که دارای شروط انواع پیشین نباشد. 4
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 . مهمل(6مجهول الذات و مجهول الوصف )

 

 اتصال:

السالم( یکی از چهار صورت را دارد: مسند، مرفوع، مرسل، هر سند از جهت اتّصال یا عدم اتصال به معصوم )علیه

 موقوف.

 مسند )متصل(

 ود.قاط ذکر شالسالم( که در آن نام تمام سلسلۀ راویان سند بدون ابهام و اسسندی است متصل به معصوم )علیه

 مرفوع

صریح شده السالم( تسندی است که در آن، نام یک یا چند نفر از سلسلۀ راویان ذکر نشده و به رفع آن به معصوم )علیه

 باشد.

 مرسل

« أصحابنا بعض»و « رجل»سندی است که در آن یک یا چند نفر از سلسلۀ راویان حذف و یا از آن با تعابیر مبهمی چون 

 یاد شده باشد.

 موقوف

 السالم( نقل شده است.گردد و از صحابۀ معصوم )علیهالسالم( منتهی نمیسندی است که به معصوم )علیه

 یادآوری

باید توجه داشت که ضعف سند روایت در تمام موارد ضرورتا به معنای مجعول بودن آن نیست، همانگونه  .1

 شواهد و قرائنی در کنار منبع، سند و متنکه صحّت سند لزوما به معنای صدور خبر از معصوم نیست؛ چراکه 

 زند.حدیث وجود دارد که بر صدور روایت از معصوم مهر تأیید یا تردید می

 عمدۀ راههای اعتبار بخشی به حدیث ضعیف عبارتند از: .2

می کثرت نقل یا استفاضۀ آن، عظمت علیافتن سند صحیحی در دیگر منابع، شهرت روایی یا عملی حدیث، 

یا جایگاه رفیع کتاب نزد عالمان، سبک حدیث و تلقی اصحاب به قبول و نیز از نظر محتوایی: نویسنده و 

 و علوّ مضمون. هماهنگی حدیث با قرآن، سنت قطعی و حکم قطعی عقلی، اتقان متن
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سد ربرای تشخیص روایات حقیقی از ساختگی، پس از منبع شناسی و اعتبار سنجی سندی روایت، نوبت می .3

ن حدیث با قواعد و معیارهایی پذیرفته شده مانند: قرآن، سنّت، عقل، مسلّمات اعتقادی، فقهی، به سنجش مت

 است.« فقه الحدیث»علمی و تاریخی که این مهم بر عهدۀ دانش 

ـ ارسال و  1رسد، عبارتنداز: هایی که به أسناد میدهد که مهمترین آسیبآسیب شناسی أسناد نشان می .4

ـ  3ـ مهمل یا مجهول بودن روات،  2د شامل معلّق، مرفوع، موقوف، منقطع، معضل؛ هرگونه افتادگی در سن

 ـ تحریف. 7ـ زیادت و نقصان؛  6ـ ادراج در سند؛  5ـ اضطراب در سند؛  4تصحیف؛ 
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  :پیوست ها 
 

 پیوست اول: معرفی اجمالی نرم افزارهای رجالی 

 «درایۀ النور»نرم افزار  (1

جلد کتاب رجالی و کتب خمسۀ حدیثی  31فزار تخصصی شیعه در علم رجال حدیث بوده که در مجموع نخستین نرم ا

 با قابلیت های مختلف است.

 «کشف الرجال»نرم افزار  (2

 29عنوان آن مربوط به کتب شیعه و  41مجلّد( گنجانده شده که  335عنوان کتاب رجالی )در  70در این نرم افزار 

 ل سنت است؛ که قابلیت های متعددی نیز دارد.عنوان مربوط به کتب اه

 «السالم(کتابخانۀ اهل بیت )علیهم»نرم افزار  (3

جلد آن از کتب رجالی است )کتب رجالی  427جلد کتاب در موضوعات مختلف وجود دارد که  4709در مجموع 

 ای متعددی نیز دارد.جلد(؛ که قابلیت ه 311عنوان در  61جلد و کتب رجالی اهل سنت  116عنوان در  58شیعه 

 

 پیوست دوم: آشنایی با فرقه ها و مذاهب 
در این مقام بر آنیم تا به معرفی اجمالی برخی از فرق اسالمی در محدودۀ آنچه که در کتابهای رجالی آمده است، 

 بپردازیم.

ش دو فرقۀ که سبب پیدایوآله( بود علیهاهللاولین اختالف اعتقادی مهم، اختالف بر سر امامت و خالفت پیامبر )صلی

السالم( رخ داد که مبدأ پیدایش فرقۀ خوارج گردید. اهل تسنن و شیعه شد و دومین اختالف در سپاه امام علی )علیه

دو فرقۀ مرجئه و معتزله نیز در واکنش با آراء خوارج شکل گرفتند و اختالف سوم در مورد مسئلۀ جبر و اختیار انسان 

 قۀ جبریه و قدریه انجامید.بود که به پدید آمدن فر

 شیعه:

 شود:به دو معنا اطالق می 
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السالم( و اهل بیت او را دوست دارند که شامل تمام فرق مسلمین غیر از نواصب و که علی )علیهکسانی .1

 شود.خوارج می

 السالم( و اوالدش هستند و امامت را منصوص از جانب خداکه قائل به امامت بالفصل علی )علیهکسانی .2

 دانند.می

 خوارج:

-لی )علیهکه در جریان جنگ صفّین در مقابل امام عگویند که علیه امام حق قیام کنند و بیشتر به کسانیبه کسانی می

از: محکمه، ازارقه، نجدات، بیهسیه، عجادره، ثعالبه، های مهم آنها عبارتندشود. فرقهالسالم( قیام کردند اطالق می

 صفریه و اباضیّه.

 :مرجئه

 به چندین فرقۀ مختلف اطالق شده است. 

گفتند قضاوت دربارۀ حق و باطل نخستین گروه از آن در قرن اول در جریان شورش علیه عثمان پدید آمدند و می

 السالم( را باید تا روز قیامت به تأخیر انداخت.بودن عثمان و علی )علیه

. به نددانستیزید( بودند و همۀ اهل قبله را مؤمن و مسلمان می گروه دیگر قائل به پیروی از هر حاکمی )و لو معاویه و

 نظر اینان، ایمان قول بدون عمل و اساس آن، نیّت است نه عمل. همچنین اینان خواهان جنگ و خونریزی بودند.

 معتزله:

 باشند:اصل می 5ق( گویند که دارای 110« )حسن بصری»شاگرد « واصل بن عطاء»به اصحاب 

 صفات زائده و عینیّت آنها(. توحید )نفی .1

 عدل )نفی جبر از خدا(. .2

 المنزلۀ بین المنزلتین )مرتکب کبیره نه کافر است و نه مؤمن(. .3

 کند(.دهد عمل میالوعد و الوعید )هر وعده و وعیدی که خداوند می .4

 امر به معروف و نهی از منکر. .5
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 اشاعره:

ش تفریطی اهل حدیث در سرکوب عقل، مذهب اشعری در به دنبال روش افراطی معتزله در استفاده از عقل و رو

، به منظور تعدیل ایندو جریان، پا به میدان گذاشت. ایشان به قدیم بودن «ابوالحسن اشعری»اوایل سدۀ چهارم به رهبری 

رای اگویند این اعضا مانند اعضای انسانی نیست و دکالم نفسی و اثبات اعضا و جوارح برای خداوند قائل هستند و می

 باشد.کیفیّت نمی

 کیسانیه:

ند حضرت السالم( قائل به امامت محمد بن حنفیه فرزالسالم( یا بعد از حسین )علیهبه کسانی گویند که بعد از علی )علیه

ه کردند و او را زندالسالم( شدند. این اولین انشعاب در شیعه بود. برخی او را به عنوان مهدی معرفی میعلی )علیه

السالم( است و به نظر برخی به امامت عبداهلل بن تند و برخی قائلند او مرده و امام پس از وی امام سجاد )علیهدانسمی

 محمد قائل شدند.

 زیدیه:

السالم( به امامت زید بن علی بن الحسین قائل بوده، ائمۀ بعدی را امام ای هستند که پس از امام سجاد )علیهفرقه

، سلیمانیه های این فرقه عبارتند از: جارودیهپذیرند. شاخهتنها به عنوان پیشوایان علم و معرفت می دانند، بلکه آنان رانمی

 و بتریه.

 جارودیه:

الم( اند: یک فرقه قائلند که امامت حسن و حسین )علیهما السگویند که اینان دو فرقهبه اتباع ابوجارود زیاد بن منذر می

السالم( در بین اوالد امام حسن و امام حسین )علیهما السالم( مت بعد از امام حسین )علیهالسالم( و امابا نصّ علی )علیه

گویند هرکس در بین اوالد آنها قیام کند، امام است. فرقۀ دیگر امامت حسن و حسین )علیهما باشد و میشورایی می

 دانند.السالم( را با نصّ پیامبر می

 سلیمانیه:

زیدی گویند که به شورایی بودن امامت معتقد هستند. به نظر اینان با قرار داد دو نفر از أخیار  به اتباع سلیمان بن جریر

ن شمردند. آنها سلیمان بتوان امام را تعیین کرد و امامت مفضول را جایز و امامت ابوبکر و عمر را ثابت میامّت می

 دانستند.جریر را بر عثمان مقدم می
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 بَتَریه:

 گویند.ق( و کثیر النواء ملقّب به ابتر می168ر، یعنی حسن بن صالح بن حیّ )به پیروان دو نف

 مغیریه:

گرد  گویند که معتقد بودند امام به او وصیّت کرده و بایدالسالم( میبه پیروان مغیرۀ بن سعید از اصحاب امام باقر )علیه

اهلل بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب است. که مهدی خروج کند و مهدی نزد آنها محمد بن عبداو باشند تا زمانی

 السالم( در مذمت مغیره رسیده است. بیت )علیهمروایات زیادی از اهل

 محمدیه:

به کسانی گویند که محمد بن عبداهلل بن حسن بن حسن بن علی بن ابیطالب را زنده و او را مهدی دانسته و منتظر قیام 

 اویند.

 ناووسیه:

و  السالم( و زنده بودنگویند که به امامت امام صادق )علیهاهل بصره به نام عجالن بن ناووس میبه پیروان مردی از 

 مهدویت او معتقد بودند.

 اسماعیلیه:

انند. دالسالم( به امامت اسماعیل فرزند ایشان معتقد بوده و او را امام قائم میبه کسانی گویند که پس از امام صادق )علیه

 ان باطنی گری و تأویل آیات و احادیث است.مهمترین ویژگی آن

 قرامطه:

السالم(، محمد بن اسماعیل )نوۀ امام( امام است و امامت اند که معتقدند بعد از امام صادق )علیهای از اسماعیلیهفرقه

 پدرش عالمتی بر امامت اوست.

 سمیطیه:

 اشند.بفر و امامت فرزندانش معتقد میای است منتسب به یحیی بن ابی سمیط که به امامت محمد بن جعفرقه
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 فطحیه:

جهت که  باشند و به آنها از آنالسالم( قائل میای که به امامت ائمۀ اثنا عشر و عبد اهلل أفطح پسر امام صادق )علیهفرقه

 گویند.نیز می« عماریّه»رئیسشان عمّار ساباطی بود 

 واقفیه:

السالم( توقف نمودند و به مهدویت ایشان قائل شدند و امام رضا هکسانی را گویند که بر امامت امام کاظم )علی

 السالم( و فرزندانش را به امامت نپذیرفتند.)علیه

 خطّابیه:

-گویند. وی از اصحاب امام صادق )علیهبه پیروان محمد بن مقالص، ابوزینب اسدی کوفی با کنیۀ ابوالخطاب می

السالم( واقع شد. روایات زیادی در مذمت دعای نبوّت مطرود ائمه )علیهمالسالم( بود، ولی به دلیل کارهای زشت و ا

 او از امامان رسیده است.

 نصیریه:

 گویند که به خدایی علی بن محمد عسکری و مباح بودن محارم معتقد بودند.به اصحاب محمد بن نصیر فهری می

 غُالت:

حدّ  السالم( زیاده روی کرده، آنها را ازاهل بیت ایشان )علیهم وآله( وعلیهاهللای هستند که در حق پیامبر )صلیطائفه

 مخلوق بودن خارج نمودند. مغیریه، خطّابیه و نصیریه از غالت هستند.

 

 پیوست سوم: یادآوری اصطالحات حدیثی 
ه توضیح بآید که در درایۀ الحدیث با در نظر گرفتن مباحث دانش رجال، برای حدیث، انواع و اقسام متعددی پدید می

 شود. اکنون مرور اجمالی آنها خالی از فائده نیست:آنها پرداخته می

 توان به شش بخش اصلی تقسیم کرد:اهمّ اصطالحات حدیثی را در یک تقسیم جامع می

 سنت، حدیث، روایت، خبر، اثر، نقل، اسناد، وجه، طریق و... اصطالحات اولیه: .1
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السالم( و رموز آن، صحابه، تابعان، های معصومین )علیهمالقاب و کنیه اصطالحات مربوط به اشخاص: .2

مُخَضرم، مولی، شیخ، مُملی، مُستملِی، مُعید، مُسنِد، مَخرج، مُخرج، محدِّث، حافظ، مفید، الحجۀ، الحاکم، 

 عنه، طبقه، عدّه، اصحاب، اجماع، نواب، اربعه، محمّدون، ابوجعفریّون و...راوی، مروی

 سماع، قرائت، اجازه، وجاده، کتابت، مناوله، اعالم، وصیّت. تحمّل حدیث: اصطالحات مربوط به طرق .3

اصل، کتاب، مصنّف، نسخه، رساله، صحیفه، مسائل، توقیع، نوادر، جامع،  اصطالحات کتابهای حدیث: .4

صحیح، مَشیخه، سُنن، مُسنَد، جزء، أمالی، مُستدرَک، مُستخرَج، مُعجم، تراجم، کتب تخریج، کتب أطراف، 

 ز و اختصارات کتب حدیثی و...رمو

متنی، اصطالحات سندی و این بخش خود به سه قسم اصطالحات سندی، اصطالحات  اصطالحات حدیثی: .5

 متنی تقسیم پذیر است:

 الف( اصطالحات سندی:

 یک. اصطالحات سندی ناظر به سند:

 ، ضعیف(.)صحیح، موثّق، حسن ـ بر اساس میزان اعتبار: متواتر )تفصیلی ]لفظی، معنوی[ و اجمالی(، خبر واحد

 ـ به اعتبار گوینده: قدسی، مسند )متصل(، موقوف، مقطوع، مضمر.

 ها تا معصوم: عالی و نازل.ـ به اعتبار تعداد واسطه

 ـ به اعتبار تعداد راویان موجود در هر طبقه: متواتر، مشهور، مستفیض، عزیز، شاذّ، تابع و شاهد، مفرد، غریب.

 ه با سایر احادیث: شاذّ، نادر، محفوظ، مشهور، متفق، متفرد، منکر.ـ به اعتبار مقایس

 دو. اصطالحات سندی دربارۀ انقطاع سند: معلّق، منقطع، معضل، مرفوع، مرسل، موقوف، مقطوع.

سندی دربارۀ چگونگی تحمّل و نقل حدیث: مکاتب، مُدَبَّج، روایۀ األقران، روایۀ األکابر عن  سه. اصطالحات

 سلسل.األصاغر، م

چهار. اصطالحات سندی دربارۀ چگونگی طرح در منابع رجالی: مجهول، مهمل، مشترک، متشابه، متّفِق و 

 متفرِق، مؤتلف و مختلف.

 پنج. اصطالحات سندی ناظر به وجود شباهتهای مکرر در سند: مسلسل، معنعن، مؤنَّن.

 ب( اصطالحات متنی:

و ظاهر، مجمل و مبیّن، ناسخ و منسوخ، محکم و متشابه،  یک. اصطالحات متنی دربارۀ چگونگی داللت: نصّ

 مشکل، مؤوَّل، غریب لفظی.

 دو. اصطالحات متنی دربارۀ پذیرش یا ردّ روایت: مقبوله، معتبر، قوی، مردود، مطروح.
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 ج( اصطالحات سندی و متنی:

 معلّل، مُدرَج، مُصحَّف، مَزید، مُدلَّس، موضوع، مضطرب، مقلوب و...

صحیح در نزد قدما و متأخران، قرائن صحت خبر نزد قدما، اعتبار احادیث اربعه در نزد  ث:اعتبار حدی .6

 متأخران، حجیّت مرسالت و...

 

 پیوست چهارم: نمودار ها 
 

 الف( اصول عشرۀ رجالی
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101 
 

 ب( نمودار جوامع رجالی ثانویه
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 ج( نمودار جوامع رجالی معاصر
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 د( نمودار کتب رجالی اهل سنت
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 پیوست پنجم: آمارها 

 الف( آمار ارزیابی اسناد کتب اربعه و وسائل الشیعه
 

 

 ب( آمار کیفیت اتصال سند کتب اربعه و وسائل الشیعه
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 ج( آمار نوع سند کتب اربعه و وسائل الشیعه

 

 د( آمار اساتید پر روایت کلینی
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 ه( آمار مکثرین معصوم در کافی
 

 

 کافیو( آمار مکثرین حدیث در 
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 «و آخر دعوانا أن الحمد هلل ربّ العالمین»


