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وهشی در باره وضعیت حفص   بن سلیمان قاریپژ

 در پرتو تمییز مشترکات رجالی
 1پسند شا الهه 

 چکیده
اسهت. برتهری  حفص بهن سهلیمان، راوی عاصهم، ناقهل قرائهت منسهوب بهه امهام علهی

جایگههاه حفههص نسههبت بههه راوی دیگههر عاصههم، مههورد اذعههان بسههیاری بههوده اسههت. وی در 
لهوم قرآنهی اههل سهنت کتب رجالی شهیعه چنهدان مهورد توجهه نبهوده، امها رجهال و منهابع ع

یادی به او داشته  اند.  توجه ر
گههر چهه از سهوی بسههیاری از رجالیهان اههل سههنت توثیه  شهده، امهها  حفهص، راوی عاصهم، 
کهه  برخی تضعیفات، به خصوص نسبت به وجهه حدیثی، بر او وارد شهده اسهت. چنهان 

سهلیمان آید، یکی از دالیل این تضعی ، اشهتراک نهام حفهص بهن  از قراین تاریخی بر می
مقری و حفص بن سلیمان منقری است. این مسأله موجب شده برخی تضعیفاتر نهاظر 
کهه تمهام  کهرد  گهر نتهوان ادعها  به حفص منقری، به حفص مقری نسهبت داده شهود. حتهی ا
کههه بههر جنبههه حههدیثی حفههص نظههر دارد، در مههورد حفههص منقههری وارد شههده،  تضههعیفاتی 

که حفص در قرائت متقن بوده،  می گفت   اما در حدیث، ضابط نبوده است. توان 
 حفص بن سلیمان مقری، حفص منقری، قرائت، تضعی  رجالی. ها: کلیدوا  

 درآمد
حفههص بههن سههلیمان یکههی از دو راوی مشهههور قرائههت عاصههم اسههت. بررسههی سههندی قرائههت 

دههد.  عاصم و نیز مقایسه آن با سند دیگر روایات، برتری آن نسبت به دیگر اسهناد را نتیجهه می
گهردد قهاری  لم قاریان نزد مشایخ متعدد، اختیارات آنها را تحت تأثیر قهرار داده و موجهب میتع

                                                   
 (.ela.shahpasand@gmail.comکریم ). استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن 1
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کامههههل و جههههز، بههههه جههههز، بهههها قرائههههت هیچ کههههه لزومههههار مطابقههههت   یههههک از  قرائتههههی میانههههه برگزینههههد 
 مشههایخش نههدارد. امهها طبهه  ادعههای صههریح همههه افههراد سههند قرائههت عاصههم، آنههها همههان قرائههت 

کهههرده   اند. نیهههز عاصههم ادعههها دارد قرائهههت  رسههانده و آن را بههه امیهههر مؤمنهههانشههیخ خهههود را نقههل 
 دهههد  را بههه حفههص و قرائههت ابههن مسههعود را بههه ابههوبکر انتقههال داده اسههت. ایههن نشههان می امیههر

 کههه وی جایگههاه متفهههاوتی بههرای ایههن دو قرائهههت قایههل بهههوده اسههت. ایههن مسهههأله، در مههورد سهههند 
ند قرائههت عاصههم نسههبت بههه سههند دیگههر قههرا،ات، در شههود. برتههری سهه دیگهر روایههات مشههاهده نمی

نیههز وارد  3ق(543و ابههن عربههی )م 2ق(437طالههب )م بیههان اندیشههمندانی چههون مکههی بههن ابی
  4شده است.

 بهههها ایههههن وجههههود، حفههههص در برخههههی منههههابع رجههههالی اهههههل سههههنت تضههههعی  شههههده اسههههت. 
کههه روایههت حفههص از قرائههت عاصههم بهه بررسههی زمینههه ه امههام های ایههن تضههعی ، بههه دلیههل ایههن 

منتسههب اسههت و نیههز بههه جهههت شههرت فههراوان روایههت حفههص در عصههر حاضههر، دارای  علهی
 اهمیت است.

کهوفی، از مهوالی قبیلهه بنهی اسهد معرفهی شهده  یهرل غاضهری  ابوعَمر حفص بن سلیمان بن مغر
گههاه بههه صههورت  6وی ملقههب بههه ُحَفههیص اسههت. 5اسههت. کنیههه پههدر او ابههوداود بههود. لههذا نههام وی 

کهه از  7د در سند احادیهث آمهده اسهت.داو حفص بن ابی از بهود  بهه « َبهز  »نیهز حفهص ملقهب بهه بهز 
گرفته شده و به فروشنده پارچهه و جامهه اطهالق می گهاه بهه صهورت  8گهردد. معنای جامه  نهام او 

کهه عاصهم یها  -در این موارد، به واسطه مروی عنهه او  9ابوعمر بزاز در سند احادیث آمده است.
کوفی می -علقم  بن مرثد بوده   تمییز داد.  10توان او را از ابوعمر بزار 

 او در ده سههههالگی همههههراه بهههها خههههواهرش از  11حفههههص ربیههههب )فرزنههههد همسههههر( عاصههههم بههههود.
                                                   

 .219، صالتبصرل فی القرا،ات السبع. 2
 .364 – 363، صالعواصم من القواصم. 3
 .98 – 50، صقرائت عاصم به روایت حفص؛ از ابتدا تا اشتهار. ر.ک: 4
 .99، ص1، جمعانی القرا،ات؛ 95، صالسبع  فی القرا،ات. 5
 .202، ص1، ججامع البیان. 6
 و ... 333، 305، ص3، جالسنن؛ 148، ص11و144، ص10، جالکبیرالمعجم . 7

 .1180، ص3، جمعجم األدبا،. 8
 .306، ص1، جمسند الشهاب؛ 73، صالترغیب فی فضائل األعمال. ر.ک: 9

، 3، جالجههرح و التعههدیل. ابهوعمر دینههار بههن عمههر بههزار مههولی ابوغالههب اسههدی، در رجههال اهههل سههنت توثیهه  شههده اسههت )10
 (.430ص

 .156، ص1، جالنشر فی القرا،ات العشر؛ 77، صکامل فی القرا،ات العشرال. 11
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کردنههد. عاصهم قهرآن می ق، و در 90تولهد حفهص را در سههال  12آموخهت و هههر دو بهر عاصهم قرائهت 
های مختلفهی  دیهدگاهاما در بهاره زمهان وفهات وی،  13اند. حکومت ولید بن عبدالملک دانسته

 وجود دارد: 
کهههه در 170الههه (   ق: ایهههن تهههاریخ از اههههوازی نقهههل شهههده اسهههت. اههههوازی، بههها اذعهههان بهههه ایهههن 

مرگ حفص، سبعین و مائ  ثبهت شهده، آن را بها توجهه بهه دیگهر منهابع، بهه   نسخه مخطوط سال
کههرده،  و مائهه  از اههوازی همههان سههبعین  صههاحب االقنههاعامها در نقههل  14تسهعین و مائهه  تصههحیح 

 15آمده است.
کهههه نظهههر صهههحیح در بهههاره سهههال ق: بسهههیاری از متهههأخران بهههر آن180ب(   مهههرگ حفهههص،   انهههد 
 16ق است.180

ق، آورده 190تههها 180های  ق: بخهههاری نهههام حفهههص مقهههری را در وفیهههات سهههال190ج( حهههدود
که برخی وفات حفص را حدود  17است. و  18انهد ق، تخمهین زده190گویا به همین دلیل است 

   19اند. ق، دانسته195ا در بعضی آن ر
ای خاص بر صحت یکی از آنهها، امهری دشهوار  انتخاب یکی از این اقوال، بدون وجود قرینه

گفت سال  است. تنها می ق، به دالیلی نامعلوم، بین متأخران شهرت بیشهتری یافتهه 180توان 
که در این تکثر، اثر تصحی  غ یر قابل انکهار و تلقی به قبول شده است. نیز باید اذعان داشت 

کهرده 131است. در این میان، ابن نهدیم زمهان مهرگ حفهص مقهری را قبهل از طهاعون ) ق( معهین 
مرگ را با اطمینان بیشتری، ناشی از اشتباه ابن ندیم شمرد. دانی در  توان این سال می 20است.

 گوید:  این باره می
گمان بردهبرخی از مصنفان در قرا،ات، به دلیل فهم اندکشان از ناقالن اخب اند  ار، 

همههان ابههوعمر قههاری  -ق، درگذشههته اسهت 131کههه در  -ایهن حفههص بههن سهلیمان 
                                                   

 .77، صالکامل فی القرا،ات العشر. 12
 .150، ص1، جالکنز فی القرا،ات العشر؛ 1180، ص3، جمعجم األدبا،. 13
 .70، صالوجیز. 14
 .34، صاإلقناع. 15
، الهوافی بالوفیههات؛ 150، ص1، جلقههرا،ات العشهرالکنهز فهی ا؛ 31، ص1، جإبهراز المعههانی؛ 1180، ص3، جمعجهم األدبها،. 16

 .88، ص11، جتاریخ االسالم؛ 62، ص13ج
 .256، ص2، جالتاریخ األوسط. 17
 .204، ص1، ججامع البیان؛ 183، صاإلبان . 18
 .77، صالکامل فی القرا،ات العشر. 19
 .47، صالفهرست. 20
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اسههت. امهها ایههن فههرد، حفههص بههن سههلیمان منقههری بصههری، و از معاصههران ایههوب 
 21ق( است.131سختیانی )م

کات رجالی  بررسی اشترا
اسههت. وجههود چنههد نفههر بهها نههام حفههص بههن سههلیمان، زمینههه برخههی اشههتباهات را فههراهم آورده 

 مرگ حفص مقری، نشان از این مطلب دارد.  برخی اقوال مطرح شده در باره سال
ْنَقههری بصههری )م ق(: حفههص بصههری از 130الهه ( ابوالحسههن حفههص بههن سههلیمان تمیمههی مر
 22ق( دانسهته اسهت.131موالی بنی منقر بوده است. بخهاری مهرگ او را انهدکی قبهل از طهاعون )

کرده130و برخی  23،ق129تر آن را سال  برخی زمان دقی  « اندکی»توجه به قید  24اند. ق، معین 
کههالم بخههاری، احتمههال صههحت سههال دهههد. ابههن حبههان او را مههتقن  مههرگ اخیههر را افههزایش می در 

  26خوانده است.« صالح»و احمد « ثقه»یحیی بن معین نیز او را  25دانسته است.
ل روایهات حسهن، وی را در نقه 27بیشتر روایات حفهص منقهری، نقهل از حسهن بصهری اسهت.

و از  29او در میههان اصههحاب حسههن از جایگههاه واالیههی برخههوردار بههود 28انههد. اثبههت النههاس خوانده
حماد بن رید، َمْعَمر، بسطام بن حریث و ربیع  بهن  30قدمای اصحاب وی شمرده شده است.
   31اند. عبداهلل[ بن خطاف از او نقل حدیث داشته

ای از هْمههدان،  وی مههولی سهبیع، قبیلهه ق(:132ب( ابوسهلمه حفهص بههن سهلیمان خهالل )م
گفته که در دولت بنی عباس  بوده است.  کسی است  که ابوسلمه اولین  گرفهت. « وریر»اند  نام 

که وزارت ابوالعباس سفاح را به عهده داشهت، نیهز شهناخته  بها لقهب وریهر آل محمهد 32او 
                                                   

 .204، ص1، ججامع البیان. 21
 .363، ص2، بحواشی محمود خلیل، جاریخ الکبیرالت؛ 320، ص1، جالتاریخ األوسط. 22
 .229، صالتراجم الساقط . 23
 .78، ص8، جتاریخ االسالم؛ 195، ص6، جالثقات. 24
 .243، صمشاهیر علما، األمصار. 25
 .72، صتاریخ أسما، الثقات. ر.ک: 26
ابهی  ) المصهن ؛ 617ص، 2، جالفهتن؛ 282، ص10)صهنعانی(، ج المصهن برخهی از روایهات او، ر.ک:   . برای مشهاهده27
کوفی(، ج   . 304، ص1، جالسنن؛ 427و110، ص4و ج 378، ص2شیب  

 .54، صالتراجم الساقط . 28
 .53، ص2، جالمعرف  و التاریخ. 29
 .173، ص3، جالجرح و التعدیل. 30
 . همان.31

 .409، ص14، جتاریخ دمش ؛ 293، ص1، جالتنبیه و اإلشراف. 32
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  33شده است.
کوفی )م  م.ق(: راوی قرائت عاص180ج( حفص بن سلیمان ُمقرری 
گفته انهد او راوی مراسهیل بهوده و ُخَلیهد بهن حسهان از او روایهت  د( حفص بن سلیمان ازدی: 

کنار حفص مقری آورده و به یگانگی  34داشته است. که بخاری و ابن حبان نام او را در  با این 
که حفهص مقهری  آنها اشاره نکرده اند، اما احتمال اتحاد او با حفص مقری منتفی نیست؛ چرا 

گهر « اَسهدی»تصهحیفی از « ازدی»و ممکن است  35شده است. ی نیز شناخته میبه ازد باشهد؛ 
کههار رفتهه اسههت،  امهها طههرح  36چهه بهها تبههدیل زا بهه سههین، أْسههدی  بهه عنههوان اسههم نسهبت از أْزد بههه 

که حفص مقری مهولی بنهی اسهد اسهت و اسهم نسهبت از بنهی  احتمال تصحی  از آن رو است 
 أَسد، أَسدی  است. 
که در اختیهار بخهاری و ابهن حبهان بهوده اسهت، تمییهز  عدم دسترسی به متن و سند حدیثی 

گهرفتن نسهبت  اسامی مشترک به واسطه دیگر افراد سند را غیر ممکن می کند. اما بدون در نظر 
کهه  ازدی و احتمال تصحی  آن، احتمال اتحهاد ایهن فهرد بها حفهص منقهری بیشهتر اسهت؛ چهرا 

بخههاری و ابههن حبههان او را راوی حفههص مههذکور معرفههی  کههه -ق( 170-161ُخَلیههد بههن حسههان )م
  37اهل بصره و راوی حسن بوده است. -اند  کرده

که سه فرد بهه نهام حفهص بهن سهلیمان در سهده دوم قمهری ریسهته و  در نتیجه می گفت  توان 
اند. در ایههن بههین، حفههص َخههالل شخصههیتی سیاسههی داشههته و نههامش بیشههتر در  شهههرت داشههته

هالل حهوادث آغههارین  شهود. امها آن دو دیگههر، یعنهی حفههص  عبهاس مشههاهده می حکومهت بنیخر
گهاه موجهب خلهط میهان  مقری و حفص منقری، از جمله راویان اخبار هستند و همهین مسهأله 

کوشهیده اند بهه نهام  این دو شده اسهت. بسهیاری از اههل حهدیث، بها توجهه بهه ایهن اشهتراک نهام، 
گاه قیدهایی بیف حفص بن سلیمان قیدی را به عنوان وجه ممیز  زایند. در مورد حفص مقری، 

موجب تفکیهک او از دیگهران  42و یا مقری 41اسدی 40غاضری، 39ابوعمر قاری، 38چون ابوعمر،
                                                   

 .328، ص8، جالفتوح؛ 371، ص1، جالمعارف. 33
 .197، ص6، جالثقات؛ 363، ص2، بحواشی محمود خلیل، جالتاریخ الکبیر. 34
 .26، صإتحاف الزائر؛ 185، ص8ج تاریخ بغداد،. ر.ک: 35
 .213، ص1، جاألنساب. 36
 .168، ص10، جتاریخ اإلسالم؛ 270، صفتح الباب فی الکنی و األلقاب. 37
 .147، ص1، جالفوائد؛ 474، صحدیث الزهری. 38
 .420، ص2، جالمسند .39
 .57، ص1، جکتاب الفوائد. ر.ک: 40
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های رجالیان در باره حفص مقری و نیهز نقهل  بوده است. با این حال، تهافت موجود در دیدگاه
که استفاده از ایهن د اخبار وارد شده در باره حفص منقری ذیل نام حفص مقری، نشان می هد 

کامل التباس مفید فایده نبوده است.   قیود در رفع 

 جایگاه حفص در قرائت
 حفهههص یکهههی از دو راوی مشههههور عاصهههم اسهههت. حفهههص فرزنهههد همسهههر عاصهههم بهههود و بههها او 

 بهههرد. لهههذا قهههرآن را بارهههها بهههر او قرائهههت نمهههود. متقهههدمان او را در حفهههر  در یهههک منهههزل بهههه سهههر می
طبهه  بعضهههی  43دانسههتند. ق( و در قرائههت عاصههم ضهههابط می193یهههاش )مبرتههر از شههعبه بههن ع

کههودک از معلمههش، پههنج آیههه پههنج آیههه از عاصهههم  اخبههار، حفههص قرائههت را هماننههد علم آمههوزی 
گونه تعلم حفص در محضر عاصم را دلیل بر اتقان بیشهتر وی نسهبت بهه  برخی این  44آموخت.

در هههیچ قرائتههی بها عاصههم مخالفههت طبهه  آنچهه از حفههص نقههل شهده، وی  45اند. شهعبه دانسههته
  46نکرده است.

که روایت ابهوبکر و حفهص، در   مهورد بها یکهدیگر اخهتالف  520از ابن مجاهد نقل شده است 
یهاد ایهن دو در نقهل از  السهبعهاین سخن در  47دارند. ابهن مجاههد مشهاهده نشهد، امها اخهتالف ر

ایههن مسههأله را در خبههری از شههاید بتههوان دلیههل  48عاصههم، مههورد اذعههان دیگههران نیههز بههوده اسههت.
 حفص جست. از وی نقل شده است: 

گونهه اقهرا،  گفهت: تهو را آن  گفهتم: ابهوبکر در قرائهت بها مهن اخهتالف دارد!  به عاصهم 
که ابوعبدالرحمن سلمی از علی کهرد و ابهوبکر را چنهان اقهرا،  کردم  به مهن اقهرا، 
که رر از عبداهلل بر من اقرا، نمود.   49کردم 

  50داند. ختالف ریاد این دو در نقل قرائت از عاصم را همین مسأله میدانی نیز سبب ا
                                                                                                                        

 .461، ص4، جالسنن .41
 .170، ص1، جالروض الدانی؛ 1246، ص3، جالشریع . ر.ک: 42
 .182، ص8، جتاریخ بغداد و ذیوله. 43
 .23، صالمکرر. 44
 .459، ص1، جمناهل العرفان. 45
 .360، ص1 ، جالبیان جامع؛ 99، ص1، جمعانی القرا،ات؛ 96، صالسبع  فی القرا،ات. 46
 .254، ص1، جغای  النهای . 47
 .530، ص1، جالمعارف. ر.ک: 48
 .1180، ص3، جمعجم األدبا،. 49
 .261، ص1 ، ججامع البیان. 50
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کوفه متولد شد و در آنجا علم آموخت. کوفه قرائهت را بهه شهیوه تهالوت،  51حفص در  وی در 
کرد. به مردم می حفص در این مهدت در  52آموخت. سپس به بغداد رفت و مدتی در آنجا اقرا، 

کهه حفهص چهه مهدتی را  53صر ساکن شد.شرق بغداد و در جایی به نام سویق  ن معلوم نیست 
گفته کههرده اسههت، امها  انههد در ایههن مههدت، افهراد بسههیاری قرائههت را بههه واسههطه  در بغهداد سههکونت 

گرفتند.   54تالوت حفص بر آنها، فرا
و  55حفص بعد از بغداد به مکه رفت و چند سال در آنجا به تعلیم و اقهرا، اههل آن پرداخهت

ق( اقامههت او در مکههه را در بههازه حکومههت هههارون 741واسههطی )م 56در همههان دیههار درگذشههت.
که او سال193-170الرشید) گفته است. با توجه به این  مهرگ  ق( دانسته و مدت آن را دو سال 
ق، در مکهه بهوده باشهد. 180-178های  حفص باید در سال 57ق، دانسته است،180حفص را 

کن مکه بوده -گویا عثمان بن یمان بن هارون  در همین زمهان قرائهت حفهص را سهماع  - که سا
گفته 58کرده است. اند فضل بن یحیی انباری برای اخهذ قرائهت عاصهم از حفهص، در مکهه  نیز 

گزید.   59مجاورت 
یههههادی را بههههه اقههههرا، مههههردم اشههههتغال داشههههت. گردان وی  از مهم 60حفههههص زمههههان ر  تههههرین شهههها

 فههراد اشههاره داشههت: تههوان بههه ایههن ا شههوند، می کههه بههه طریقههی بههرای روایههت حفههص شههناخته می
 عمههرو بههن صههباح و بههرادرش عبیههد بههن صههباح، ابههو شههعیب قههواس، حسههین بههن محمههد مههروزی، 
کههههرده و قرائههههت او را  کههههه بههههر حفههههص قرائههههت   هبیههههرل بههههن حفههههص و فضههههل بههههن یحیههههی انبههههاری 

کرده کتهههابی 221عمهههرو بهههن صهههباح )م 61انهههد. روایهههت  ق( روایهههت حفهههص از قرائهههت عاصهههم را در 
 62گردآوری نمود.

                                                   
 .77، صالکامل فی القرا،ات العشر. 51
 .254، ص1، جغای  النهای . 52
 .183، ص8، جتاریخ بغداد و ذیوله. 53
 .1180، ص3، جمعجم األدبا،. ر.ک: 54
 .1180، ص3، جمعجم األدبا،؛ 77، صالکامل فی القرا،ات العشر. 55
 .150، ص1، جالکنز فی القرا،ات العشر؛ 77، صالکامل فی القرا،ات العشر. 56
 .150، ص1، جالکنز فی القرا،ات العشر. 57
 .510، ص19، جتهذیب الکمال. 58
 .113، ص1، جایضاح الوق  واالبتدا،. 59
 .85، صارمعرف  القرا، الکب. ر.ک: 60
 .361 – 360، ص1، ججامع البیان؛ 57 - 53، المبسوط. 61
 .37، صاإلقناع. 62
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 حفص در حدیثجایگاه 
کثیهر بهن زاذان، محهارب  حفص مقری از علقم  بن َمرَثد، ثابت ُبنانی، ابو اسحاق سهبیعی، 
ثار، اسهماعیل سهدی، لیهث بهن  ابهی[ سهلیم، عاصهم و بسهیاری دیگهر نقهل حهدیث داشهته  بن در

هار، احمهد بهن عبهدل، هشهام بهن عمهار، علهی بهن ُحجهر،  63است و آدم بن ابهی ایهاس، بکهر بهن َبک 
کردهعمرو بن  بسهیاری از روایهات  64اند. محمد ناقد، هبیرل بن محمد و برخی دیگر از او روایت 

  65حفص، دارای مضامین اخالقی هستند.
کههرده  ههب توصههی   کههه حفههص از جملههه روات آن اسههت، وی را ُمْکتر اج در نقههل سههندی  سههر 
 است. حضهور علقمه  بهن مرثهد بهه عنهوان مهروی عنهه، موجهب تمییهز ایهن فهرد از حفهص منقهری

گر چهه توصهی  حفهص مقهری بهه ایهن ویژگهی، بها توضهیح بیشهتری در شهرح حهال وی  66است.
کهه  همراه نبوده است، اما استقرای حاصل از بررسی وضعیت راویان مکتهب، نشهان از آن دارد 
یههان  کههار رفتههه اسههت. عمههده راو کودکههان در سههطوح ابتههدایی دانههش بههه  ایههن وصهه  بههرای معلههم 

کوفه کمتهرین سههم بهه  ه بودهمکتب، اهل عراق و به ویهژه  انهد. در روایهات منقهول از ایهن راویهان، 
احادیهههث فقههههی و بیشهههترین سههههم بهههه آداب، اخهههالق و موضهههوعات مهههورد عالقهههه عمهههوم مهههردم، 
اختصاص یافته است. با این حال، در میان مکتبان، برخی همچون معلمان قهرآن و آداب، از 

گهاهیشخصیتی معنوی و محبوبیتی عمومی برخوردار، و فرات گاه با آ ههای تخصصهی  ر از این، 
ترین مهروج قرائتههی  ، و حتهی برخهی از ایشههان، اصهلی  خهویش در زمینهه قرائههات قهرآن مشههور بههوده

  67اند. رفته خاص در یک بوم به شمار می

 وضعیت رجالی حفص

 الف( رجال شیعه
کهههاظم یهههان امههام    برقههی شخصههی بههها نههام حفهههص بههن سهههلیمان بههن صهههدقه را در میههان راو

نهام جهد ایهن فهرد متفهاوت از حفهص مقهری اسهت. امها شهیخ طوسهی نهام ابهوعمر  68ده است.آور
                                                   

 .84، صمعرف  القرا، الکبار. 63
 .183، ص8، جتاریخ بغداد و ذیوله. 64
، الکنهی و األسهما،؛ 89، ص11)البحهر الزخهار(، ج المسهند ؛81، ص1، جسنن ابهن ماجهه؛ 420، ص2، جالمسند. ر.ک: 65

 .772، ص2ج
 .202، ص2، جالسراجحدیث . 66
ب». ر.ک: 67  .77 – 44، ص«راویان ُمْکتر
 .49)الطبقات(، صالرجال . 68
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یههان امههام صههادق  أسههند »آورده و او را بهها عبههارت  حفههص بههن سههلیمان مقههری را در میههان راو
کههههاظم 69توصههههی  نمههههوده اسههههت.« عنههههه  نیههههز ذکههههر  شههههیخ نههههام او را در شههههمار روات امههههام 

  70کرده است.
اقهوال متفهاوتی « أسهند عنهه»ر و در نتیجهه وجهه داللهت عبهارت در باره اعراب، مرجهع ضهمای

گونه 71مطرح شده است. کهه  برخی این عبارت را  ای توثی  دانسهته و معتقدنهد حهداقل چیهزی 
کههاربرد ایههن  امهها هماهنههگ 72اسههت.« ال بههأس بههه»شههود،  از آن اسههتفاده می ترین معنهها بهها مههوارد 

گفتهه شهود: عبهارت در منهابع شهیعه و نیهز اههل سهنت، ایهن اسهت  راوی حهدیثی را بها سههند »کهه 
کهرممتصل و به نقل از امام ، بلکهه ههر یهک از موصهوفان بهه «رسهانده اسهت ، بهه پیهامبر ا

که از امام کرم این عبارت، آنچه را  کتابی به  به مسند به پیامبر ا کرده است، در  روایت 
کرده است. کهه در در نتیجه، در باره ارزش رجالی ایهن عبها 73اسم مسند جمع  گفهت  رت بایهد 

کهه  که او به این  بادی امر، وص  فرد به این عبارت، داللت بر عامی مذهب بودن او دارد؛ ریرا 
کههه مرفهوع بههه نبههی  حهدیث امههام خههود مسهند اسههت، عقیههده نهدارد؛ بلکههه تنههها آن روایهات امههام را 

کرم گر قراین خارجی بر شیعه بهودن راوی داللهت داشهت،  ا توصهی  است قبول دارد. اما ا
یههاد او داللههت دارد و نشههان می گههاهی ر دهههد او روایههات ائمههه بههه نقهههل از  او بههه ایههن عبههارت بههر آ

که به امامت ایشان اعتقاد ندارند، احتجهاج نمایهد.  پیامبر کسانی  کرده تا با آن بر  را جمع 
گفت ایهن وصه  بهر  در این صورت، این وص  بر فضیلت او داللت دارد. به هر حال می توان 

ای خاص در نقهل  منجر به ضع  یا مدح منجر به توثی  داللت ندارد، بلکه ناظر به شیوهقدح 
  74حدیث است.

 تههوان بهها توجههه بههه آنچههه شههیخ طوسههی در بههاره حفههص آورده، بههه ایههن نتیجههه  در نتیجههه، نمی
کهههه حفهههص از نظهههر شهههیخ موثههه  یههها ضهههعی  اسهههت. در سهههایر منهههابع رجهههالی شهههیعه نیهههز   رسهههید 

ای  است. اما منابع رجالی اهل سنت بهه وضهعیت رجهالی او توجهه ویهژه نامی از حفص نیامده
 اند. نشان داده

                                                   
 .189)األبواب(، ص الرجال. 69
 .335. همان، ص70
 – 102، ص«ما هو و ما هی قیمته الرجالیه ؟« أسند عنه»المصطلح الرجالی »؛ 72 - 71، ص1 ، جمنتهی المقال. ر.ک: 71

117. 
 .72 – 71، ص1 ، جمنتهی المقال. 72
 .118، ص«ما هو و ما هی قیمته الرجالی ؟« أسند عنه»المصطلح الرجالی . »73
 .142. همان، ص74
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 ب( رجال اهل سنت
رجال و منابع علوم قرآنی اههل سهنت، در مهورد جهرح و تعهدیل حفهص مقهری، اخهتالف نظهر 

که در ضعفا و متروکین صاحب تألی  هستند، تنها به جرح او اشاره داشته اند و  دارند. برخی 
کهههه از ُبعهههد قرائهههت بهههه حفهههص نگریسهههتهبرخهههی ه اند، تنهههها بهههه تعهههدیل او  مچهههون ابهههن جهههزری 
گرد آورده اند. بعضی نیز مجموعه پرداخته گاه از یهک نفهر،  ای از این اقوال متهافت را  اند. حتی 

کهان »دو نظر متفاوت در مورد حفص نقهل شهده اسهت. در نقلهی از احمهد، وضهعیت حفهص بها 
و خبهر دیگهری از او،  76خوانهده« صالح»دیگر از احمد وی را  نقلی 75توصی  شده است.« ثق 
کان به بأس» کار برده است؛ را در باره« ما  که خبهر دیگهری خهالف ایهن نظهر را  77اش به  حال آن 

 گوید:  دهد. عبدالرحمن بن احمد می نشان می
گفهههت:  شههود، ضهههعی   حههدیثش نوشهههته نمی»از پههدرم در بههاره حفهههص پرسههیدم، 

گفههتم وضههع او در «. شههود و متهروک الحههدیث اسهت نمی الحهدیث اسههت، تصهدی 
گفت:    78«.ابوبکر بن عیاش أثبت از او است»قرائت چگونه است؟ 
گرفته است. یحیهی  80«ترکوه»و  79«سکتوا عنه»بخاری در توصی  حفص از عبارات  بهره 

ههین )م کههرده اسههت.« لههیس بثقهه »ق( بهها عبههارت 233بههن َمعر در نقههل  81در بههاره وی اظهههار نظههر 
 ری از یحیی آمده است: دیگ

ابوعمر بزاز قاری، ثقه نیست. قرائت او اثبت از قرائت ابوبکر بن عیاش است، اما 
  82تر است. ابوبکر صادق

کهذاب اسهت. کالم او، در خبری دیگر چنین است: ابوبکر صدوق و حفهص  برخهی  83تتمه 
کهههه حفهههص در قرائهههت برتهههر از ابهههوبکر کهههالم یحیهههی، بهههه ایهههن انهههدازه  کتفههها  نیهههز در نقهههل   اسهههت، ا

                                                   
 .204، ص1، ججامع البیان. 75
 .183، ص8، جتاریخ بغداد و ذیوله. 76
، 3، جالکامل فی ضعفا، الرجال. برای نقل دیگرگونه احمد، ر.ک: 87، ص11، جتاریخ االسالم؛ 183، ص8. همان، ج77

 .268ص
 .174، ص3، جالجرح و التعدیل. 78
 .268، ص3، جالکامل فی ضعفا، الرجال؛ 256، ص2، جالتاریخ األوسط. 79
 .45، صکتاب الضعفا،؛ 363، ص2، بحواشی محمود خلیل، جالتاریخ الکبیر. 80
 .97)معرف  الرجال( )روای  الدارمی(، ص التاریخ. 81
 .167، ص2و ج 113، ص1. همان، ج82
 .114، ص1. همان، ج83
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 نیز در خبر دیگری از یحیی آمده است:  84اند. کرده
کههه از قرائهت عاصهم بههه دسهت رسهیده، روایههت ابهوعمر حفهص بههن  نقهل صهحیحی 

  85سلیمان است.

 دالیل تضعیف حفص
کهههه از سهههخنان پیش گونهههه  گسهههتره اقهههوال مطهههرح شهههده  گفتهههه نیهههز روشهههن می همهههان   شهههود، 

کههههه اد 87تهههها تضههههعی  86در بههههاره حفههههص، از توثیهههه   امههههه دارد. بیشههههتر ایههههن اقههههوال، بههههه ایههههن 
کرده گزارش حفهههص در قرائهههت، نسهههبت بهههه شهههعبه جایگهههاه برتهههری داشهههته، اذعهههان   ههههای  انهههد. 

کهههه حفهههص را در ضهههبط قرائهههت بهههر شهههعبه تهههرجیح داده  و یههها وی را  88دیگهههری نیهههز وجهههود دارد 
 ابهههههن منهههههادی، برتههههههری حفهههههص در حفههههههر و  89بهههههه قرائهههههت عاصههههههم دانهههههاتر خوانهههههده اسههههههت.

 در ایهههههههن میهههههههان، آنچهههههههه  90قرائهههههههت عاصهههههههم را نظهههههههر پیشهههههههینیان خوانهههههههده اسهههههههت.ضهههههههبط 
کهرده و ابههوبکر بهن عیههاش را أثبهت از حفههص خوانهده، ابهن ابی  مخههال  بهها  91حههاتم از احمهد نقههل 

 نظر مشهور است. 
کهالم  کذب نیهز نظهری غیهر مشههور اسهت. غهانم حمهد معتقهد اسهت عصهاره  اتهام حفص به 

نیز برخهی  92گردد و این با ثقه بودن حفص منافاتی ندارد. از مییحیی، به وثاقت بیشتر ابوبکر ب
کهاری او در حهدیث  احتمال داده کذب از سوی یحیهی بهن معهین، بهه دلیهل خطا اند اتهام او به 

که ابن حبان می کذب می باشد؛ چنان  یحیی بن معین نیز  93نامند. گوید: اهل حجاز خطا را 
کهز علمهی از جملهه  94بهود، -بغهدادشههری در دوازده فرسهخی -گر چهه اههل انبهار  امها بهه دیگهر مرا

                                                   
 .6، صالتیسیر؛ 202، ص1، ججامع البیان. 84
 .1180، ص3، جمعجم األدبا،؛ 202، ص1، ججامع البیان. 85
کههرده اسههت )ر.ک: 86 التیسههیر فهها ؛ 203و  202، ص1، ججههامع البیههان فهها القههرا،ات السههبع. وکیههع بههن جههراح وی را توثیهه  

 (. 6، صالقرا،ات السبع

است: این فرد )حفص منقری(، حفص بن سلیمان بزاز قاری نیست.  . ابن حبان هنگام سخن از حفص منقری آورده87
 (.195، ص6، جالثقاتاست )« ثبت»و این یکی « ضعی »آن فرد 

 .1180، ص3، جمعجم األدبا،. 88
 .202، ص1، ججامع البیان. 89
 .85، صمعرف  القرا، الکبار؛ 182، ص8. تاریخ بغداد و ذیوله، ج90
 . 174، ص3، جالجرح و التعدیل. ر.ک: 91
 .97، صابحاث فی علوم القرآن. 92
 .114ص ،6الثقات، ج .93
 .182، ص14، جتاریخ بغداد و ذیوله. 94
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گرفت. کرد و حدیث آنان را فرا کهذب  95حجاز، سفر  کهه  نیز چه بسا راوی را به دلیل نقل روایتی 
گر چه او خود اهل وضع حدیث نباشد. کذاب بنامند،   96است، 

گر با توجه به توجیهات پیش گرفتهه شهود، امها ضهع   ا کهذب نادیهده  گفته، اتهام حفص بهه 
حفههص در حههدیث، از سههوی بسههیاری از رجالیههان اهههل سههنت نقههل شههده و غیههر قابههل اغمههاض 

 گوید:  خوانده و می« ضعی  الحدیث»است. علی بن مدینی او را 
کردم.   97 روایت از[ او را عمدار ترک 

گرفته کهار   99،«متهروک الحهدیث» 98،«متهروک»انهد:  نیز تعبیراتی این چنین را در مورد وی بهه 
کیر» 100،«منکهههر الحهههدیث» کلهههها منههها کهههذاب، متهههروک، یضهههع » 101،«ال یکتهههب حدیثهههه احادیثهههه 

ضهعی  عنهد اههل العلهم » 104،«یضهع   فهی الحهدیث» 103،«ضهعی  الحهدیث» 102،«الحهدیث
ن روی عنهم غیر محفوظ »و  105«بالحدیث   106«.عام  حدیثه عم 

 در حل این تناق ، دو راه حل عمده ارائه شده است:
 . التباس حفص مقری و حفص منقری1

 هههههای مطههههرح شههههده در بههههاره تضههههعی  حفههههص، احتمههههال التبههههاس حفههههص  حل یکههههی از راه
کهه مشهاهده شهود  مقری و حفص منقری است. این مسأله چندان بعید نیست؛ به ویهژه آنگهاه 
برخهی از آنچهه در بهاره حفهص منقهری نقهل شههده، درمهورد حفهص مقهری نیهز مطهرح شهده اسههت؛ 

فهص مقهری، بهر اسهاس نقهل یحیهی از شهعبه، ق( ذیل شرح حهال ح256برای نمونه، بخاری )م
 آورده است: 

                                                   
 595، ص2، جاإلرشاد. ر.ک: 95

 . 29 - 28، ص«حفص بن سلیمان المقری ومرویاته بین القبول والرد. »96

کرده است )  گوید: او همه . با این حال می97  (.184، ص8، جیخ بغداد و ذیولهتارقرا،ات عاصم را به طور مسند نقل 

 .768، ص2، جالکنی و األسما،. 98
، الجهرح و التعهدیل؛ 772، ص2، جالکنهی و األسهما،؛ 31، صالضعفا، و المتروکون؛ 540، ص1، جالکنی و األسما،. 99

 .173، ص3ج
 .172، ص3، جالجرح و التعدیل. 100
 .184، ص8، جتاریخ بغداد و ذیوله. 101
 . همانجا.102

 .174ص ،3. همان، ج103
 .21، ص5، جالجامع الکبیر. 104
 .407، ص14، جمعرف  السنن و اآلثار. 105
 .276، ص3، جالکامل فی ضعفا، الرجال. 106
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ْتاافاق فلفْ مفردُق قفال:  ّن ِفعبةق قفال: أخف  مف  ََفم بفن سفلیَان  ههه قفال حیفی: أخبفر
ْتب الناسق فینسخهاه    107وْان یأخ  

کرده است:   یحیی از شعبه نقل 
کتاب گرفت، اما آن را باز نگرداند. او  کتابی از من  های مهردم  حفص بن سلیمان 

 کرد.  برداری می گرفت و از روی آنها نسخه ا میر
کتههب را بههدون سههماع  بعضههی ایههن نکتههه را افزوده کههه او بعههد از نسههخه بههرداری، مطالههب   انههد 

کهه همهین نقهل، در برخهی منهابع، ذیهل نهام حفهص  108کرده است. نقل می این در حهالی اسهت 
کهه یح 109منقری بصری آمده است گویا همین نیز صهحیح اسهت؛ چهه ایهن  یهی در ایهن خبهر، و 
هان )م ق( 160کههه بصهری و از راویهان شهعب  بهن حجههاج )م 110ق( اسهت198یحیهی بهن سهعید قط 

گر چه اصالتار واسطی اسهت، امها در بصهره سهکونت داشهت؛ در نتیجهه، وقتهی  است. شعبه نیز 
رو،  از ایهن  111در سند احادیث آمده است: یحیی بن سعید عهن شهعبه، مهراد همهین فهرد اسهت.

گرفتههه و بهاز نگردانههده، حفههص رسه بهه نظههر می کتههاب او را امانهت  کهه  د منظههور شهعبه از حفصههی 
گفتههار او در برخههی منههابع پیش گفتههه، دلیلههی بههر جههرح حفههص مقههری  منقههری بصههری باشههد. امهها 

 دانسته شده است. 
گفته کهههه برخههههی   انهههد حفههههص مقههههری بههها حسههههن بصهههری مجالسههههت داشههههته و از او  نیهههز ایههههن 

کههههوفی و حفههههص بصههههری اسههههت؛ ریههههرا  دلیههههل دیگههههری بههههر 112کههههرده، سههههؤال می  خلههههط حفههههص 
گذشههت، حفههص منقههری بهها حسههن مجالسههت داشههته اسههت و نههه حفههص مقههری.  کههه   چنههان 

کتاب نقهههری  کهههه بهههرادر زنهههش،  طبههه  نقهههل ابهههن سهههعد از شهههعبه، حفهههص مر  ههههایی داشهههته اسهههت 
 های حسههههن، از آنههههها اسههههتفاده  یعنههههی اشههههعث بههههن عبههههدالملک، بههههرای آشههههنایی بهههها دیههههدگاه

  113کرده است. می
کههههه تضههههعی  حفههههص مقههههری، در اثههههر همههههین   غههههانم حمههههد نیههههز بههههر ایههههن عقیههههده اسههههت 
گرفتهههههه و معتقهههههد اسهههههت بخهههههاری   التبهههههاس اسهههههت. وی خبهههههر شهههههعبه را بهههههر ایهههههن امهههههر شهههههاهد 

                                                   
 .173، ص3، جالجرح و التعدیل؛ 45، صکتاب الضعفا،. 107
 .558، ص1، جمیزان االعتدال. 108
 .190، ص7، جالطبقات الکبری. 109
 .173، ص3، جالتعدیلالجرح و ؛ 190، ص7، جالطبقات الکبری. ر.ک: 110
 .353، ص10، جتاریخ بغداد؛ 22، ص3، جالتاریخ الکبیر. ر.ک: 111
 .87، ص11، جتاریخ االسالم. 112
 .101، صابحاث فی علوم القرآن؛ 204، ص7، جالطبقات الکبری. ر.ک: 113
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که در ایهن بهاره، امهر بهر او مشهتبه شهده و خبهر شهعبه را در مهورد حفهص مقهری  کسی است  اولین 
کرده است.   114نقل 

همنام، یکی از راهکارهای شهایع در تمییهز مشهترکات بهوده  توجه به راوی و مروی عنه روات
تهوان در تمییهز روایهات ایهن دو راوی  در مورد دو حفص نیز با توجه به همین مسهأله می 115است،

امها مسهأله در اینجها بهر سهر اخهتالف نظهر رجالیهان اسهت و نهه صهحت و یها ضهع   116موف  بود.
کهههه بتهههوان بهههه واسهههطه چنهههین قراینهههی  گهههر چهههه سهههند چنهههد روایهههت  مشهههکل را برطهههرف نمهههود. نیهههز 

هایی بر التباس این دو راوی وجود دارد، اما بهه دلیهل نزدیکهی نسهبی دوره زنهدگی حفهص  نشانه
توان منشهأ ایهن اخهتالف رجهالی را صهرف خلهط و التبهاس دو  مقری و رجالیان اهل سنت، نمی

 راوی دانست.
 تفکیک موقعیت حفص در حدیث و قرائت .2

کههه در یههادکرد گذشههت، توثیهه  وارد شههده در مههورد حفههص، در  چنههان  اقههوال رجالیههان از نظههر 
گرفتههه، در  کههه در مههورد او صههورت  سههیاق سههخن از وضههعیت وی در قرائههت اسههت و تضههعیفاتی 
کهههه در مقدمهههه از نظهههر  گونهههه  مقهههام سهههخن از وضهههعیت حفهههص در حهههدیث بهههوده اسهههت. نیهههز آن 

است؛ یک بار با اسم، یک  های متفاوتی آمده گذشت، نام حفص در سند احادیث به صورت
کنیه باری با لقب و بار دیگر با نسبت.   117بار با 

کر می  گوید:  ابوالیمن بن عسا
کرده گاه با نهام از او یهاد  کنیهه راویان عاصم  گهاه بها  کهه در یهادکرد نهام  انهد و  ؛ چنهان 

کرده کرده پدرش نیز چنین  کار را در نسبش نیز تکرار  گاه این   اند.  اند و 
 گوید:  مه میوی در ادا

گاه شده است.   118این مسأله موجب اشتباه افراد غیر آ
کههه راوی بههه  برخههی ایههن مسههأله را مؤیههد ضههع  حفههص مقههری در حههدیث دانسههته اند؛ چههرا 

                                                   
 .95، صابحاث فی علوم القرآن؛ 45، صکتاب الضعفا،. ر.ک: 114
 .64 – 39، ص«تمیز مشترکات و توحید مختلفاتراهکارهای ». برای سایر موارد، ر.ک: 115
گذشهههت. عههههالوه بههههر آن، مهههزی فهرسههههت مفصههههل . اسهههامی راوی و مههههروی عنههههه ایهههن دو پیش116 تری از راوی و  تههههر از نظههههر 

 (.11، ص7، جتهذیب الکمالهای حفص مقری به دست داده است )ر.ک:  عنه مروی

گذشت، نام وی به صورت . چنان117 داود، ابوعمر بزاز و ابوعمر مقری در سند  ص بن ابیهای حفص بن سلیمان، حف که 
 (.17، ص2، جموضح أوهام الجمع و التفری احادیث است )ر.ک: 

 .26، صإتحاف الزائر. 118
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واسطه یادکرد نام غیر مشهور وی، راهی برای فرار از تضعی  حهدیث بهه واسهطه حضهور وی در 
خهورد؛ نهام او در  نقهل قرائهت او بهه چشهم نمیامها ایهن مسهأله در مهورد  119سند فراهم آورده است.

 سند قرائتش همواره و فقط به صورت حفص بن سلیمان آمده است. 
به همین جهت، برخی برای حل تناق  آرای رجالی در بهاره حفهص، بهه تفکیهک موقعیهت 

 وی در حدیث و قرائت روی آوردند:
فففَلف َالففف  یف الفففدی ق لَفففرافة وا فففَ یف ثبفففت یف ا 120یف الَفففرافة فثَفففة ثبفففت ضفففااط حبخ

متففروک الففدی  مففع إمامتفف  یف  122امففام یف الَففرافة لففیَ احلففف یف الففدی ق 121الففدی ق
ْان ضعیَا  یف الدی ه 123الَرافةق   124و ثَة یف الَرافة ثبت یف نَلها عن عاصْ و إن 

 ذهبی بعد از اظهار نظری این چنین آورده است: 
کافی نداشت؛ اما قرآن را به نیکهی گاهی  گرنهه او فهی  می او به حدیث آ دانسهت؛ و 

  125نفسه صادق است.
کههه درمههورد حههدیث بههه  توجههه بههه عبههارات مطههرح شههده نیههز نشههان می کههه عمههده ضههعفی  دهههد 

کهه او در بیشهتر مهوارد، در نقهل  حفص نسبت داده اند، مربوط به ضبط است و نه عدالت؛ چهرا 
  126حدیث متفرد است.

که در باره راویان مک این احتمال با ویژگی گذشت، تأیید میهایی  شود. حفص  تب از نظر 
در شهرهای مختلفی حضور یافته و همواره به عنوان یک چههره قرآنهی و معلهم قرائهت شهناخته 

کههه ایهن موقعیهت اجتمههاعی می گونهه  ای اقتضها دارد، او بیشههتر بهه احادیههث  شهده اسهت. همههان 
تهوان  مجمهوع میاهتمهام داشهته اسهت. در  -که موضوع مهورد نیهاز عمهوم مهردم اسهت  -اخالقی

کرده اسهت، امها نگهاه او بهه مسهأله نقهل  گر چه حفص مقری روایات نسبتار ریادی نقل  که  گفت 
کهه بها رویکهردی حهدیثی، -حدیث نه از منظری تخصصی؛ بلکه بیشتر از منظر یک معلم قهرآن 

گردان خود توجه نشان می  بوده است. ایهن نهوع نگهاه، اهتمهام او بهه -داده به مسائل اخالقی شا
                                                   

 .75، ص«حفص بن سلیمان المقری ومرویاته بین القبول والرد. »119
 .156، ص1، جالنشر؛ 85، صمعرف  القرا، الکبار. 120
 .62، ص13، جبالوفیات الوافی؛ 341، ص1، جالکاش . 121
 .94، صدیوان الضعفا،. 122
 .172، صتقریب التهذیب. 123
 .34، صاإلقناع. 124
 .558، ص1، جمیزان االعتدال. 125
 .18، ص«حفص بن سلیمان المقری ومرویاته بین القبول والرد». ر.ک: 126
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 صحت نقل را اندک و اعتراض رجالیان نسبت به او را برانگیخته است.

 نتیجه
گهههر چهههه از سهههوی بسهههیاری از رجالیهههان اههههل سهههنت توثیههه  شهههده، امههها برخهههی  حفهههص مقهههری 
که از قراین تاریخی بهر  تضعیفات، خصوصار نسبت به وجهه حدیثی او وارد شده است. چنان 

کههه بههین حفههص مقههری و حفههص آیههد، یکههی از دالیههل ایههن تضههعی ، اشههتراک نهه می امی اسههت 
منقری وجود دارد. حفهص مقهری و حفهص منقهری، جهز، راویهان اخبهار هسهتند و همهین مسهأله 
گاه موجب خلط میان این دو شده و در نتیجه، برخهی تضهعیفات نهاظر بهه حفهص منقهری، بهه 
که بر ج که تمام تضعیفاتی  کرد  گر نتوان ادعا  نبهه حفص مقری نسبت داده شده است. حتی ا

هههای  تههوان بههر اسههاس داده حههدیثی حفههص نظههر دارد، در مههورد حفههص منقههری وارد شههده، امهها می
که حفص بن سلیمان قاری، در قرائت از اتقان و اطمینان برخوردار بهوده،  گفت  رجالی چنین 
اما در حدیث، ضابط نبوده است. نگاه حفص به مسأله نقل حدیث نه از منظری تخصصی، 

گردان خهود  -یک معلم قرآن بلکه بیشتر از منظر  که با رویکردی حدیثی، به مسائل اخالقی شها
بوده است. این نوع نگاه، اهتمهام او بهه صهحت نقهل را انهدک و اعتهراض  -داده  توجه نشان می

 رجالیان نسبت به او را برانگیخته است.

 کتابنامه
اعیل شهلبی، مصهر: طالب، تحقی : عبدالفتاح إسهم ، مکی بن ابیاإلبان  عن معانی القرا،ات _

 دار نهض  للطبع والنشر، بالتا.

 ق.1426، غانم قدوری حمد، عمان: دار عمار، چا  اول، ابحاث فی علوم القرآن _
 ، ابوشام  مقدسی، دار الکتب العلمی ، بالتا.إبراز المعانی من حرز األمانی _
یارل النبی _ إطراف المقیم للسائر فی ر کرإتحاف الزائر و تحقیه : حسهین  ، أبو الیمن بن عسا

 محمد علی شکری، شرک  دار األرقم بن أبی األرقم، چا  اول.
یههس، اإلرشههاد فههی معرفهه  علمهها، الحههدیث _ ، أبههو یعلههی خلیلههی، تحقیهه : محمههد سههعید عمههر إدر

 ق.1409ریاض: مکتب  الرشد، چا  اول، 
ش، دار الصحاب  للتراث، بالتا.اإلقناع فی القرا،ات السبع _  ، ابن باذر
نی، تحقی : عبد الرحمن معلمی و غیره، حیدر آباد: مجلس دائرل المعهارف ، سمعااألنساب _

 ق.1382العثمانی ، چا  اول، 
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، محمد بن قاسم انباری، تحقی : محی الدین عبدالرحمن رمضان، ایضاح الوق  و االبتدا، _
 ق.1391دمش : مجمع اللغ  العربی ، 

حی السهامرائی، الکویهت: الهدار ، عمر بن احمد بن شاهین، تحقیه : صهبتاریخ أسما، الثقات _
 ق.1404السلفی ، چا  اول، 

، شهمس الهدین ذهبهی، تحقیه : عمهر عبهد السهالم تاریخ االسالم و وفیهات المشهاهیر و األعهالم _
 ق.1413تدمری، بیروت: دار الکتاب العربی، چا  دوم، 

قاهرل: ال -، محمد بن اسماعیل بخاری، تحقی : محمود إبراهیم زاید، حلب التاریخ األوسط _
 ق.1397مکتب  دار التراث، چا  اول،  -دار الوعی 

، احمههد بههن ابههی خیثمهه ، تحقیهه : صههالح بههن فتحههی هههالل، قههاهرل: الفههاروق التههاریخ الکبیههر _
 ق.1427الحدیث  للطباع  و النشر، چا  اول، 

، بحواشی محمودخلیل، محمد بهن اسهماعیل بخهاری، تحهت مراقبه : محمهد التاریخ الکبیر _
  ، بالتا.دکن: دائرل المعارف العثمانی _ان، حیدر آباد عبد المعید خ

، احمهد بهن علهی خطیهب بغهدادی، تحقیه : مصهطفی عبهد القهادر عطها، تاریخ بغداد و ذیولهه _
 ق.1417بیروت: دار الکتب العلمی ، چا  اول، 

، احمد بن علی خطیب بغدادی، تحقی : بشار عواد معروف، بیروت: دار الغرب تاریخ بغداد _
 ق.1422ی، چا  اول، اإلسالم

کر، تحقی : عمرو بن غرام  العمروی، بیروت: دار الفکر للطباع  و تاریخ دمش  _ ، علی بن عسا
 ق.1415النشر و التوریع، 

کامهل القصهار، التاریخ  _ )معرف  الرجال( )روایه  ابهن محهرز(، یحیهی بهن معهین، تحقیه : محمهد 
 ق.1405دمش : مجمع اللغ  العربی ، چا  اول، 

)معرف  الرجال( )روای  الدارمی(، یحیی بن معین، تحقی : احمهد محمهد نهور سهی ،  التاریخ _
 دمش : دار المأمون للتراث، بالتا.

طالههب، تحقیهه : محمههد غههوث نههدوی، هنههد: دار  ، مکههی بههن ابیالتبصههرل فههی القههرا،ات السههبع _
 ق.1402السلفی ، چا  دوم، 

کمههال تهههذیب الکمههال _ کتههاب إ بههن قلههیج، تحقیهه : طههالب و ، مغلطههای التههراجم السههاقط  مههن 
طالبات مرحل  الماجستیرجامع  الملک سعود، إشراف: د.علی الصیاح، المملکه  العربیه  

 ق.1426السعودی : دار المحدث، چا  اول، 
، عمر بن احمد بن شاهین، تحقی : محمهد حسهن الترغیب فی فضائل األعمال و ثواب ذلک _
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 ق.1424 إسماعیل، بیروت: دار الکتب العلمی ، چا  اول،
، ابن حجر عسقالنی، تحقی : محمدعوام ، سوریه: دار الرشهید، چها  اول، تقریب التهذیب _

 ق.1406
، علهههی بهههن حسهههین مسهههعودی، تصهههحیح: عبهههداهلل الصهههاوی، قهههاهرل: دار التنبیهههه و اإلشهههراف _

 الصاوی، بالتا.
ت: ، یوس  بن زکی مزی، تحقی : بشار عهواد معهروف، بیهروتهذیب الکمال فی اسما، الرجال _

 ق.1400مؤسس  الرسال ، چا  اول، 
، ابوعمرو دانهی، تحقیه : اوتهو تریهزل، بیهروت: دار الکتهاب العربهی، التیسیر فی القرا،ات السبع _

 ق.1404چا  دوم، 
ان، تحقی : شرف الدین احمد، دار الفکر، چا  اول، الثقات _ ب   ق.1395، محمد بن حر
مهههارات: جامعههه  الشهههارق ، چههها  اول، ، ابهههوعمرو دانهههی، اجهههامع البیهههان فهههی القهههرا،ات السهههبع _

 ق.1428
)السهنن(، محمهد بهن عیسهی ترمهذی، تحقیه : بشهار عهواد معهروف، بیهروت: دار الجامع الکبیهر _

 م.1998الغرب اإلسالمی، 
، عبد الرحمن بن ابی حاتم، حیدر آباد دکن: طبعه  مجلهس دائهرل المعهارف الجرح و التعدیل _

 ق.1271ربی، چا  اول، العثمانی ، بیروت: دار إحیا، التراث الع
، ابوالفضل عبیداهلل زهری، تحقی : حسن بن محمهد بهن علهی شهبال  البلهوط، حدیث الزهری _

 ق.1418ریاض، أضوا، السل ، چا  اول، 
اج، تخههریج: زاهههر بههن طههاهر الشههحامی، تحقیهه : حسههین بههن حههدیث السههراج _ ، أبههو العبههاس سههر 

 ق.1425 عکاش ، الفاروق الحدیث  للطباع  و النشر، چا  اول،
، شهمس الهدین ذهبهی، تحقیه : حمهاد بهن دیوان الضعفا، و المتروکین وخله  مهن المجههولین _

 ق.1387محمد األنصاری، مکه: مکتب  النهض  الحدیث ، چا  دوم، 
)األبههواب(، محمهههد بههن حسههن طوسهههی، قههم: دفتههر انتشهههارات اسههالمی، چهها  سهههوم،  الرجههال _

 ق.1427
 ق.1383تهران: انتشارات دانشگاه تهران،  )الطبقات(، احمد بن محمد برقی، الرجال _
)المعجهم الصهغیر(، سهلیمان بهن احمهد طبرانهی، تحقیه : محمهد شهکور أمریهر، الروض الدانی _

 ق.1405المکتب اإلسالمی، بیروت: دار عمار، چا  اول، 
، ابوبکر بن مجاهد، تحقیه : شهوقی ضهی ، قهاهره: دار المعهارف، چها  السبع  فی القرا،ات _
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 ق.1400دوم، 
، محمد بن یزید بن ماج ، تحقی : محمد فؤاد عبد الباقی، دار إحیا، الکتب نن ابن ماجهس _

 فیصل عیسی البابی الحلبی، بالتا. -العربی  
، ابوالحسهههن علهههی دارقطنهههی، تحقیههه : شهههعیب االرنهههؤوط وآخهههرون، بیهههروت: مؤسسههه  السهههنن _

 ق. 1424الرسال ، چا  اول، 
یههاض: دار الههوطن، چهها  ، محمههد بههن حسههین آجههری، تحقیهه : عبههالشههریع  _ داهلل الههدمیجی، ر

 ق.1420دوم، 
، احمههد بههن شههعیب نسههائی، تحقیهه : محمههود إبههراهیم زایههد، حلههب: دار الضههعفا، و المتروکههون _

 ق.1396الوعی، چا  اول، 
، محمههد بههن سههعد، تحقیهه : محمههد عبههد القههادر عطهها، بیههروت: دار الکتههب الطبقههات الکبههری _

 ق.1410العلمی ، چا  اول، 
، محمهد بهن عبهداهلل بهن عربهی، تحقیه : عمهار طهالبی، مصهر: مکتبه  دار ن القواصمالعواصم م _

 التراث، بالتا.
 ق.1351، محمد ابن جزری، مکتب  ابن تیمی ، چا  اول، غای  النهای  فی طبقات القرا، _
یههاض: مکتبهه  فهتح البههاب فههی الکنههی و األلقهاب _ یههابی، ر ، ابههن َمنههده، تحقیهه : أبوقتیبه  نظههر فار

 ق.1417اول،  الکوثر، چا 
 ق.1412، نعیم بن حماد، تحقی : سمیر الزهیری، قاهره: مکتب  التوحید، چا  اول، الفتن _
 ق.1411، تحقی : علی شیری، بیروت: دار األضوا،، چا  اول،  ، احمد بن اعثمالفتوح _
 ق.1417، ابن ندیم، تحقی : إبراهیم رمضان، دار المعرف ، بیروت: چا  دوم الفهرست _
ام بن محمد، تحقی : حمدی عبدالمجید السلفی، ریاض: مکتب  الرشد، چها  ، تمالفوائد _

 ق.1412اول، 
پسههند، رسههاله دکتههری، دانشههگاه  ، الهههه شاهقرائههت عاصههم بههه روایههت حفههص؛ از ابتههدا تهها اشههتهار _

 ش.1393فردوسی مشهد، 
، شمس الدین ذهبی، تحقی : محمد عوامه  الکاش  فی معرف  من له روای  فی الکتب الست  _

 ق.1413مؤسس  علوم القرآن، چا  اول،  -و آخرون، جده: دار القبل  للثقاف  اإلسالمی  

، یوسه  بهن علهی ُههَذلی، تحقیه : جمهال الکامل فی القرا،ات العشر و األربعین الزائدل علیهها _
 ق.1428الشایب، مؤسس  سما للتوریع و النشر، چا  اول، 

علههی  -قیه : عهادل احمهد عبهدالموجود ، ابهن عهدی جرجهانی، تحالکامهل فهی ضهعفا، الرجهال _
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 ق.1418محمد معوض، بیروت: الکتب العلمی ، چا  اول، 
العینین، مکتبهه  ابههن  ، محمههد بههن اسههماعیل بخههاری، تحقیه : احمههد بههن أبههیکتهاب الضههعفا، _

 ق.1426عباس، چا  اول، 
کامهل عبهدالهادی،  کتاب الفوائد _ )الغیالنیات(، محمد بن عبهداهلل شهافعی، تحقیه : حلمهی 

 ق.1417ریاض: دار ابن الجوزی، چا  اول، 
، عبهداهلل بهن عبهدالمؤمن واسهطی، تحقیه : خالهد مشههدانی، قهاهره: الکنز فی القرا،ات العشهر _

 ق.1425مکتب  الثقاف  الدینی ، چا  اول، 
یهابی، بیهروت: الکنی و األسما، _ ، محمد بن احمد دوالبی، تحقیه : أبهو قتیبه  نظهر محمهد الفار

 ق.1421اول،  دار ابن حزم، چا 
، مسهلم بهن حجهاج، تحقیه : عبهدالرحیم محمهد القشهقری، عمهادل البحهث الکنی و األسما، _

العلمهههی بالجامعههه  اإلسهههالمی ، المدینههه  المنهههورل، المملکههه  العربیههه  السهههعودی ، چههها  اول، 
 ق.1404

کیمی، المبسهوط فهی القهرا،ات العشههر _ ، احمهد بهن مههران نیشههابوری، تحقیه : سهبیع حمهزل حهها
 م.1981جمع اللغ  العربی ، دمش : م

، محمههد بههن سههالم  قضههاعی، تحقیهه : حمههدی بههن عبههد المجیههد السههلفی، مسههند الشهههاب _
 ق.1407بیروت: مؤسس  الرسال ، چا  دوم، 

)البحههر الزخههار(، احمههد بههن عمههرو بههزار، تحقیهه : محفههوآ الههرحمن ریههن اهلل وآخههرون،  المسههند _
 م(.2009م، وانتهت 1988، )بدأت المدین  المنورل: مکتب  العلوم والحکم، چا  اول

، احمههد بههن حنبههل، تحقیهه : شههعیب األرنههؤوط وآخههرون، إشههراف: عبههداهلل بههن عبههد المسههند _
 ق1421المحسن الترکی، مؤسس  الرسال ، چا  اول، 

هان، تحقیه : فالیشههمر، بیهروت: دار الکتهب العلمیه ، مشاهیر علما، األمصهار _ ب  ، محمهد بهن حر
 م.1959

ک ابی  ، المصن  _  ق.1409وفی، تحقی : سعید لحام، دار الفکر، چا  اول، شیب  
بیهروت: المجلهس  -، عبدالرزاق صنعانی، تحقیه : حبیهب الهرحمن اعظمهی، هنهدالمصن  _

 ق.1403المکتب اإلسالمی، چا  دوم،  -العلمی
، عبهههداهلل بهههن مسههلم بهههن قتیبههه ، تحقیهه : ثهههروت عکاشههه ، الهیئهه  المصهههری  العامههه  المعههارف _

 م.1992ا  دوم، للکتاب، القاهرل، چ
کلیهه  اآلداب جامعهه  الملههک معههانی القههرا،ات _ ، محمههد بههن احمههد ازهههری، مرکههز البحههوث فههی 
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 ق.1412سعود، المملک  العربی  السعودی ، چا  اول، 
)إرشاد األریب إلی معرف  األدیب(، یاقوت حموی، تحقی : احسان عباس، دار  معجم األدبا، _

 .ق1414الغرب اإلسالمی، بیروت: چا  اول، 
، سلیمان بن احمد طبرانی، تحقی : حمدی بن عبدالمجید السهلفی، قهاهره: المعجم الکبیر _

 مکتب  ابن تیمی ، چا  دوم، بالتا
، احمد بن حسین بیهقی، تحقیه : عبهد المعطهی أمهین قلعجهی، جامعه  معرف  السنن و اآلثار _

ر الوفهههها، الدراسههههات اإلسههههالمی  )کراتشههههی(، دار قتیبهههه  )دمشهههه (، دار الههههوعی )حلههههب(، دا
 ق.1412)القاهرل(، چا  اول، 

، شمس الدین ذهبی، دار الکتب العلمی ، چا  معرف  القرا، الکبار علی الطبقات و األعصار _
 ق.1417اول، 

کهرم ضهیا، العمهری، بیهروت: مؤسسه  المعرف  و التاریخ _ ، یعقوب بن سفیان فسهوی، تحقیه : أ
 ق.1401الرسال ، چا  دوم، 

ههار، تحقیهه : احمههد محمههود عبههد لقههرا،ات السههبعالمکههرر فههی مهها تههواتر مههن ا _ ، عمههر بههن قاسههم َنش َ
 ق.1422السمیعی، بیروت: دار الکتب العلمی ، چا  اول، 

، محمههد عبههدالعظیم ررقههانی، مطبعهه  عیسههی البههابی الحلبههی مناهههل العرفههان فههی علههوم القههرآن _
 وشرکاه، چا  سوم، بالتا.

، مازندرانی، قم: مؤسسه آل البیهت ، محمد بن اسماعیلمنتهی المقال فی أحوال الرجال _
 ق.1416چا  اول، 

، احمد بن علی خطیب بغدادی، تحقی : عبهد المعطهی أمهین موضح أوهام الجمع و التفری  _
 ق.1407قلعجی، بیروت: دار المعرف ، چا  اول، 

، شمس الدین ذهبهی، تحقیه : علهی محمهد بجهاوی، بیهروت: میزان االعتدال فی نقد الرجال _
 للطباع  و النشر، بالتا.دار المعرف  

، محمهههد ابهههن جهههزری، تحقیههه : علهههی محمهههد الضهههباع، المطبعههه  النشهههر فهههی القهههرا،ات العشهههر _
 التجاری  الکبری  تصویر دار الکتاب العلمی [، بالتا.

، صههالح الههدین صههفدی، تحقیهه : احمههد أرنهها وط؛ بیههروت: ترکههی مصههطفی، الههوافی بالوفیههات _
إحیا، التراث،   ق.1420دار

یهد رح قرا،ات القرأل الثمانیه  أئمه  األمصهار الخمسه الوجیز فی ش _ ، ابهوعلی اههوازی، تحقیه : در
 م.2002حسن احمد، بیروت: دار الغرب اإلسالمی، چا  اول، 
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، محمدرضهها حسههینی «مهها هههو ومهها هههی قیمتههه الرجالیهه ؟« أسههند عنههه»المصههطلح الرجههالی » _
 ق.1406، الثالث، السن  األولی، شتا، تراثناجاللی، 

، یحیههی بههن عبهداهلل شهههری بکههری، «سهلیمان المقههری ومرویاتههه بهین القبههول والهرد حفهص بههن» _
 .4، المملک  السعودی ، جامع  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمی ، عمجل  الدراسات القرآنی 

مطالعهات ، سهیال پیروزفر، فاطمه رضهاداد، «راهکارهای تمیز مشترکات و توحید مختلفات» _
 ش.1393، 93، شاسالمی: علوم قرآن و حدیث

کههاربرد داده» _ ههب:  یههان ُمْکتر حامههد خههانی ، «هههای رجههالی بههرای شناسههایی جریههانی فرهنگههی راو
 ش.1391 ،51، ش18دوره ، صحیفه مبین، )فرهنگ مهروش(
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