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 دیدگاه علمای شیعه ازمیزان اعتبار راویان عامه 

 1حمیدرضا بصیری
 2فرشته دارابی

 چکیده
و ییییع ۀ یییی   خییی     ع رسیی    کییی   و خبیییره  رو یییی   قبیی    در ر ه  برخییا  ع ماییییعه  ییی   

ننی   د  حی ی  ر   یرن نییا  آ   ر وه  بی د   میهه   رسی    ی  ا آنهع ما  ب   طعهرین
کنی   مییی   یین م،ای   خیعریا ماییعه  ی     ما  کفعی   ر وه  ب    یشع  وث ق  بر ه  باک 

ک  ب   یین م وی ا  ع نگرهعه هیعه نگرییع   هیعه متلافیا نیریهیل   س   کی    نی  خیع ییعیه 
یع  معم  بیع  د  ل    ن   ملضعده در بعره خ ث ق و م م خ ث ق ر و

ک کیی  بییع رو    _ ه  سیینعده و بیی   یی  ه خ  یی فا  تعبتعنیی  ییین ویی وه  در وییه آ   سیی  
کیییعوه دییی هعه ییییع   هیی  سییین   ع  خحا اییا بیی  و   هیییعه مایییعه  یی    در بیییعره  ملبییعر ر و

کتی  ماییعه ملقی م خ ث قیع  خیع    دوره ملق م ن خع عمع  م ع ر بپرد عد  بیع خممی  در 
یییع  مییعما مییهه  بیی  دسیی  ما کتیی  مایییعه ملییمخر ن یی   و مییعما در بییعره ر و  آییی   در 

یییع  معمیی  خ ث ق  هیعه مییعم و خییع  بیییع   بی  خب  یی   ع مایییعه ملقیی م  بیر ه برخییا  ع ر و
یعخشع  ورد خل   یه   ح  آنهع ر      ه  س  و آنهع بع    ه  و م  رکا ب  خحا   مرو

هه  ییلن ینبیی  بیییع  نی ده کنییعر هییه  هییعه متلاییا مبییعنا هییر دو   نیی   ویی وه  حعوییر بییع 
 یی  ه  دسی  یع لیی   سی   در نعیییع  ن ی  بییع بررسییا ط یا مایییعه  ی    بیی  ییعم  لا  ع 

خرین منعبع ریعلا و رو یه  ی  ا  آمیعره  ع خ ی  د رو ییع  م ثیق  هی  سین   برخا  ع مهه
کرده  س    بیع  

یع   ها: کلیدواژه یع   ه  سن    ملبعر ر ویع   مبعنا ریعل ع   خ ث ق ر و  ر و

                                                   
  (hr-basiri@yahoo.com) ا عدیعر د نشیعه مالم  طبعطبع سل 1.
)نویهییییییییییین   مهییییییییییی   ( _  ا د نشیییییییییییعه مالمییییییییییی  طبعطبییییییییییع حییییییییییی ی   د نشییییییییییع ه دکتیییییییییییره مایییییییییی م قیییییییییییرآ  و 2

(fereshteh_darabi81@yahoo.com)  
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 مقدمه
، گهردد. رسهول خهدا محسهوب میحدیث صحی  و سّنت بهه عنهوان پایهه دوم شهریعت 

عترت را مرجع علمی برای اهل اسالم  رار داد و علمای عامه و شیعه، یکی از دالیهل ضهرورت 
بههه همهین جهههت در  3اند. ههای داخلههی میهان مسههلمانان شهمرده امامهت را از بهین بههردن اختالف

کهرده، و از افهراط و تفهری  پرهیهز نمه ود. برخهی خصوص حدیث بایهد جانهب احتیهاط را رعایهت 
گونهه پهروا برخهورد می افراد در مورد پذیرش حدیث با ذوق و سلیقه و بی کهه برخهی  کننهد؛ بهه  ای 

سهره حهدیث  افراد نسبت به حدیث بدبین بوده و بدون تفحص در باره صحت و سقم آن، یک
که هر چه را به نام حدیث نوشهت را رد می کرد  کسانی برخورد  ه کنند و از طرف دیگر، نباید مانند 

نسههبت  شههده، بههدون سههنجش و تمییههز دادن صههحی  از سههقیم، آن را پذیرفتههه و بههه پیغمبههر
کسههانی بایههد منتظههر بههالی بههزرد و عههذاب  می دهنههد. در ایههن صههورت، طبهه  نههص  ههرآن، چنههین 

4شدید باشند.
  

به وجود آمد؛ ییرا پس از رحلت،  مشکل اساسی در این خصوص پس از رحلت پیامبر
ای از آیهات  ههرآن، چگهونگی اجههرای احکههام  میهان مسههلمانان در فههم پههارههای بسههیاری در   فتنهه

گردیهههد  پدیهههد آمهههد و ایهههن اختالف دیهههن و نیهههز تفسهههیر سهههنن منسهههوب بهههه پیهههامبر هههها سهههبب 
گون فقههی پدیهد آیهد و چهه بسها، پیهروان مهذاهب یکهدیگر را تکفیهر می مهذهب گونها  .کردنهد های 

کهه پیهروان ایهن فر هه در تعامهل بها دیگههران البتهه تهاریخ پهر فهراز و نشهیب شهیعه نشهان از ایه ن دارد 
اند. همچنین، در میان فرق اسالمی، شهمار فراوانهی از پیهروان و مشهایخ اههل سهنت توفیه   بوده

گردی ائمه اطهار  را داشتند.  مصاحبت و شا
گواه می کتاب نیز تاریخ به روشنی  که سیره علمای شیعه در عدم مراجعه به  های اهل  دهد 

وی جمود نبوده، بلکه از روی عدم نیاز اساسی بوده است. با ایهن حهال، ایهن سهخن سنت از ر
کرده و اهل بیتش که از رسول خدا _که علمای شیعه مرویات اهل تسنن را   _اند  نقل 

گرفته اند، درست نیست. علمای شیعه همواره به منابع دیگر مذاهب مراجعهه و از آنهها  نادیده 
کرده ههای صهادر  ای از احادیهث نبهوی و یها روایت چهه بسها پهاره بهه بهاور اینهان، انهد؛ ییهرا اسهتفاده 
گهههذر زمهههان از میهههان رفتهههه باشهههد و یههها روایت شهههده از ائمهههه ههههای درج و ثبهههت شهههده در  در 

کنهد. از ایهن رو، علمهای شهیعه در  کتاب کمهک  های اهل سنت، به زمینهه صهدور روایهات ائمهه 
                                                   

 .362، صکش  المراد 3 .

؛ سوره نحل، آیه 18 آیه؛ سوره هود، 21؛ سوره انعام، آیه 79؛ سوره بقره، آیه 94 برای اطالن بیشتر، ر. : سوره آل عمران، آیه 4 .
 و ... 68؛ سوره عنکبوت، آیه 17
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کهرده و ، به ماحکام فقهی و دریافت سنن پیامبر نابع حدیتی و تاریخی اهل سنت رجهون 
که برخی از علمای شیعه، راویان اهل سهنت را موثه   می کنند؛ اما نباید از این نکته غافل شد 

یههان اهههل  ندانسههته و بههه احادیتشههان توجههه نمی کردنههد. در ابتههدای بحههث بههه بررسههی اهمیههت راو
 شود. سنت پرداخته می

 . اهمیت راویان اهل سنت1
شهناس  از راویان فرق، دیگهر مهورد توجهه رجهالیون و علمهای حهدیث  هل سنت، بیشراویان ا

گرفته ترین دالیل توجه به راویان این فر ه، احتمااًل به خهاطر  هدمت  اند. یکی از مهم شیعه  رار 
اسهت. مؤیهد ایهن مطلهب  طوالنی، همراهی و مصاحبت بها اههل بیهت عصهمت و طههارت

کهه احهادیتی از ائمهه اطههار کهه توسه  راویهان عامههه  _جهواز مراجعهه بهه احادیتشهان را  اسهت 
کرده _شود  نقل می گهاه  اند؛ به عنوان نمونه، از امام صادق صادر  کهه ههر  روایت شده اسهت 
که حکم آن را از روایات ما نیافتید، به آنچه عامهۀ مهردم )یعنهی  حادثه ای برای شما اتفاق افتاد 

کنیهد. کنند، نقل می اهل سنت( از امام علی کهرده و بهر پایهۀ آنهها عمهل  شهیخ حهر  5مراجعهه 
کهه  عاملی این حهدیث را پذیرفتهه و عمهل بهه روایهات اههل سهنت از امهام علهی را در صهورتی 

 6نصی از شیعه موجود نباشد، جایز دانسته است.
گونه کهه در آنهها راوی از امهام ای دیگهر از روایهت را می در منابع حدیتی شیعه   تهوان یافهت 

کرده و  ه حدیث مروی از طری  اهل سنت پرسش میدر بار کند. امام نیز بر صحت آن تصری  
   7و آن را شرح و تفسیر نمودند.

یههابی بههه احادیههث ائمههه اهههل  یکههی دیگههر دالیههل اهمیههت منههابع روایههی اهههل سههنت، دسههت
گهرد آورده بیت که محهدثان عامهه در آثهار خهود  کهه عالمهان اههل سهنت،  است  انهد. از آنجها 
جههزء صههحابه، تابعههان و اتبههان تابعههان بههه شههمار  تهها امههام رضهها شههیعه را از امههام علههیائمههه 
کرده مهی حضههور محههدثان  8انههد. آورنههد، از ایههن رو، احههادیتی بههه نقههل از ایشهان در منههابع خههود ذکههر 

 ، به ویژه صهاد ینبزرد اهل سنت همچون ائمه چهارگانۀ آنها در مجالس درس ائمه
مههی امامههان شههیعه، دلیههل محکمههی بههر جاللههت شهه ن و رفعههت مرتبههت و اعترافشههان بههه مقههام عل

که آن حضرت نبهود،  ایشان است. ابوحنیفه در باره امام صادق که چنان  بر این باور است 
                                                   

 .91، ص27، جوسائل الشیعه؛ 149، ص1، جالعده 5 .
 .574، ص1ج، الفصول المهمة فی اصول االئمه 6.

 .556، ص5، جالکافی؛ 463، ص7، جتهذیب االحکام. 7
 .344، ش15، ص14، جتقریب التهذیب. 8
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  9گرفتند. مردم هرگز مناسک حج خویش را فرا نمی
که ریزه کم نیستند راویان اهل سنت  از بهوده و بسهیاری  خوار سفره اهل بیت بنا بر این، 

علوم را از ایشان دریافت نموده و در مجالس درسی ایشان حضور داشتند. به همین جهت، با 
یههان مسههلمًا می گههرفتن شههروطی بههرای پههذیرش روایههت راو تههوان از ایشههان بههه عنههوان حلقههه  در نظههر 

کرد؛ ییرا در پذیرش روایهت شهروط راوی آن اهمیهت بسهزایی  واس  انتقال معارف ائمه یاد 
که در و گیهرد. در ایهن  سهمت بهه شهروط  هله نخست مورد توجهه و د هت محققهین  هرار میدارد 

 گردد. راوی به صورت مختصر اشاره می
 . شروط راوی2

کیفیههت سههند بههه  _گههردد  کههه در دورۀ متهه خرین طبهه  آن، خبههر پذیرفتههه می _تههرین مبنهها  مهم
یههان آن اسههت. از ایههن  ترین  از محههوریرو، بحههث شههروط راوی بههه عنههوان یکههی  لحههاظ ویژگههی راو

دارد. مهههراد از شهههروط راوی، صهههفات و   ای پژوهان و فقهههها جایگهههاه ویهههژه مباحهههث، نهههزد حهههدیث
یههان یههک حههدیث، در مرحلههۀ ادای آن بایههد بههدان متصهه  باشههند تهها  کههه راو خصوصههیاتی اسههت 

گیههرد. از ایههن رو، شههیعه و سههنی بههرای توثیهه  و تعههدیل   روایههت آنههها در شههمار روایههات مقبههول  ههرار 
یههان کههه ، شههروطی را برشههمردهراو یههان، چنههین   اند  در صههورت احههراز و اثبههات آن در هههر یههک از راو

کلی این شروط را می .روایتی مورد  بول وا ع خواهد شد  :توان در سه حوزه  رار داد در یک نگاه 
. شخصهیتی: 3، ). اعتقادی: اسالم، ایمهان )بهه معنهای مهذهب2. مقدماتی: عقل و بلوغ، 1

کههار نبههودن، ضههاب  بههودن و میههزان د ههت در عههدم نقههل از ضههع  و وثا ههت، عههدالت،  فرامههوش 
 ...مطرودین )تقوای علمی( و 

کهه ایهن شهروط در ههر یهک از ایهن حوزه هها بها یکهدیگر مهرتب  بهوده و مسهتقل از  طبیعی اسهت 
یکدیگر نیستند. البته برخی از آنها برای راویان غیر امامی، بهه ویهژه راویهان اههل سهنت اهمیهت 

  ی دارنههد. برخهی بهها جهرح و ن ههذیرفتن روایهت از ایههن راویهان ارتبههاط مسهتقیم دارنههد؛ خاصهههشهایان
کههه مربهوط بههه حهوزۀ اعتقههادات راوی هسهتند. گروههی از علمههای حهدیث 10شهروطی  شههناس  امهها 

کلههی از دایههره وثا ههت و  یههان غیههر شههیعه اثنهها عشههری را نههه تنههها از نظههر اعتقههادی، بلکههه بههه طههور  راو
گههروه ،مفهههوم ایمههان دربردارنههده عههدالت و وثا ههت دان عههدالت خههارج مههی نههد؛ ییههرا از منظههر ایههن 

کههه راوی ایمههان نداشههته باشههد، عههدالت و وثا ههت نیههز نههدارد. بههه  اسههت. بههه ایههن ترتیههب، زمههانی 
                                                   

 .179، ص20؛ معجم الرجال، ج519، ص2، جمن الیحضره الفقیه. 9

 .123، ص«جایگاه مذهب راوی در توثیقات رجالی شیعه. »10
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بهرای روشهن شهدن بحهث  11داننهد. آنها را مقبول نمی  همین سبب، این راویان را طرد، و روایات
 شود: ته میبه نقد و بررسی این شروط پرداخ

 . عدالت1 - 2
کهار رفتهه باشهد، بهه صهورت  که این واژه در منابع رجهال شهیعه بهه  برخی معتقدند در صورتی 
داللت تضمنی، یا التزامی داللت بر امامی بودن، یا ضاب  بودن راوی نیهز خواههد داشهت؛ ییهرا 

کافر و پیروان سهایر فهرق اسهالمی  بهه صهورت مطله  عدالِت مطل  فرن اسالم و ایمان است و بر 
گفته نمی کهه بهه امهامی  عادل  کمتهر مرسهوم اسهت  شود. از سوی دیگر، در میان رجالیهان شهیعه 

کنند. بنا بر این، و تی می گویند: عدل، مقصود آنان امامی  بودن، یا ضاب  بودن راوی تصری  
کنار عدالت است.   12و ضاب  بودن در 

گروه بهر ایهن عقیده کهه بها وجهود شهرط  این  دیگهر نیهازی بهه بیهان شهرط مهذهب یها « عهدل»انهد 
کههه یکهههی از مصهههادی  عهههدالت، تشههخیص و انتخهههاب مهههذهب درسهههت و   ایمههان نیسهههت؛ چهههرا 
کسهی فاسه  بهه شهمار   راستین است؛ ییرا عهدالت بها فسهاد عقیهده  ابهل جمهع نیسهت و چنهین 

کهه راوی عهادل  13خواهد آمد. بهر طبه  ایهن دیهدگاه، راویهان اههل سهنت عهادل نیسهتند و زمهانی 
نباشد، حدیتش مردود اسهت. بهه همهین جههت ابتهدا بایهد بهه تعریفهی از ایهن شهرط و سه س بهه 

 بررسی آن پرداخته شود.
کردن از امور نهی شده است. از این  عدالت، به معنای پیروی از اوامر خدای تعالی و پرهیز 
کهههردن از محرمهههات  کهههه بههه انجهههام دادن واجبهههات و پرهیههز  کسههی اسهههت  گفهههت عهههادل  رو، بایههد 

ناخته شده است. برخی از فقیهان امامیه نیهز بهه همهین نظریهه معتقدنهد. ابهن ادریهس حلهی، ش
کههه واجبههی را تههر  نکنههد و امههر  بیحههی را مرتکههب نشههود.  کسههی را عههادل می همچنههین  14دانههد 

کیفیت استوار و محکم نفسانی دانسته که شخص عادل را بهر مالزمهت  حقیقت عدالت را  اند 
گناهههان صههغیره انگی تقههوا و مههرّوت برمی کبیههره و اصههرار نداشههتن بههر  گناهههان  کههه بهها پرهیههز از  زانههد 

  15یابد. تحق  می
کههههه شهههههید  بههههه نظههههر می  رسههههد سههههخن اسههههتوار در بحههههث عههههدالت رجههههالی همههههان اسههههت 

                                                   
 .5، ص1، جمنتقی الجمان؛ 185، صالرواش  السماویة. 11

 .145 – 144، ص2، جمقباس الهدایه 12 .
 .5، ص1، جمنتقی الجمان. 13

 . 280، ص1، جالسرائر 14 .

 .499، ص1، جترجمه تحریر الوسیله؛ 149، ص4، جمختل  الشیعة فی أحکام الشریعة. 15
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کاشانی، 17شیخ بهایی، 16ثانی، کرده 20و شیخ علی خا انی 19محّق  نرا ی 18محّد   اند  ذکر 
دانند. شهید ثانی بر این باور اسهت  دالت را شرط نمیو وجود مفهوم امامی در معنا و مدلول ع

که عدالت در تمام معتقدان ادیان و مذاهب به شرط عمل بهر اسهاس باورهایشهان  ابهل تحقه  
« عهدالت»در معنا و مفهوم اصطالح « امامی»این سخن، آشکارا به عدم وجود مفهوم  21است.

 .تصری  دارد

مهذهب بهودن راوى و تفسهیر عهدالت  معنهاى امامی یکی از عالمان معاصر، نه تنها ایمان بهه
در معنهاى مصهطل  آن را ن ذیرفتهه، بلکهه بها اشههتراط وجهود ایهن دو )یعنهی ایمهان و عههدالت( در 

کرده است. وى در این   نویسد:  باره می راوى مخالفت 
کهههه  گفهههت   و امههها در مهههورد شهههرط چههههارم و پهههنجم  یعنهههی ایمهههان و عهههدالت  بایهههد 

کههههه کههههرده، و جههههایگزین آن وجههههود  سههههخن صههههحی  آن اسههههت   آن دو را حههههذف 
گفتهههار، را بهههر اسهههاس مبنهههاى حجیهههت خبهههر فهههرد ثقهههه   وثا هههت، یعنهههی صهههدا ت در 

 22مشروط بدانیم.
کنههار اشههاره بههه عههدالت وى در تعریهه  حههدیث  کتههب رجههالی توجههه بههه مههذهب راوى در  در 

می بر این صحی  و نیز تذکر به فساد مذهب راوى عادل در تعری  حدیث موّث ، شاهد محک
که در واژه ، با آمدن واژه ضاب  حوزه «امامی ضاب »، «عدل»های مس له است. با توجه به این 

شخصیت راوی، یعنی برخورداری از  وه حف ، ثبت و ضب  روایهات، و بها آمهدن واژه عهدل بهر 
یهده حوزه اخالق راوی و پایبندی او به فرایض دینهی و بها آمهدن واژه امهامی بهه حهوزه ایمهان و عق

ترین لف  برای راوی و شیعه اثناعشری بودن او تصری  شده، چنین عبارتی را بهترین و صری 
   23اند.داللت بر تزکیه و تعدیل راویان دانسته

آیة اهلل خویی ذیل عنوان محمد بن ولید بجلی و معاویة بن حکیم با اسهتناد بهه ایهن سهخن 
که م کّشی می کّشی، آن است  کالم  که ظاهر  قصهود وى از عهدالت، اسهتقامت در عمهل نویسد 

                                                   
 . 160، ص14، جالرعایة فی علم الدرایة 16 .

 .93، صیبدة األصول 17 .

 .101، ص18، جمستند الشیعة فی أحکام الشریعه 18 .

 .108، ص18همان، ج 19 .

 .52، صرجال الخا انی 20 .

 .401، ص2، جالرعایة فی علم الدرایة 21 .
 .202، صبحو  فی علم الرجال. 22
 .155، صاصول الحدیث و احکام. 23
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که این معنا با فسهاد عقیهدۀ فهرد  با دورى جستن از محّرمات و مرا بت بر واجبات دینی است 
 24منافاتی ندارد.

بر این اساس، عدالت یک خصلت شخصیتی است و مختص به مهذهب و فر هۀ خاصهی 
کهه در مهذهب خهود بهه عنهوان فهردی عهادل  شهناخته شهود، بها نیست. پس هر راوی اهل سهنتی 

گردید، می توجه به ادله که بیان  کهه صهرف عهامی مهذهب بهودن  ای  توان به او اعتماد نمود؛ چرا 
 گردد. عدالتی او نمی راوی، دلیل بر بی

 . وثاقت2 - 2
کهه نسهبت بهه  کسهی اسهت  ریشه این واژه از وثوق به معنای اطمینان اسهت و مقصهود از آن، 

گهر  هرار باشهد شهخص، عهادت دوری او از دروغ، اشتباه و فرام وشی، اطمینان وجهود دارد؛ ییهرا ا
گفتار او اطمینان داشهت  نسهبت  به دروغ، اشتباه یا فراموشی داشته باشد، چگونه می توان به 

گناههان غیهر از دروغ نیهز چنهین اسهت؛ ییهرا انسهان بهه سهخن فهردی شهرابخوار اطمینهان  بهه سهایر 
کلمه  25کند. نمی گاه این  کار رود، در داللت آن بنا بر این، هر  به طور مطل  در منابع رجالی به 

در عدالت و ضاب  بهودن راویهان جهای اشهکال نیسهت، امها در داللهت آن بهر امامیهه بهودن راوی 
 گوید: در این باره می معالمجای منا شه است. صاحب 

گاه نجاشی بگوید: )فالن( ثقه است و از فسهاد مهذهب راوی سهخنی بهه میهان  هر 
کههه راوی عههادل و امههامی اسههت؛ ییههرا عههادت نیههاورد، ظهه اهر ایههن سههخن آن اسههت 

گر راوی دارای فساد مذهب به آن تصری  می که ا گهر نجاشی آن است  کنهد. پهس ا
که او به فساد عقیده   26اش دست نیافته است. تصری  نکند، ظهور در آن دارد 

اسههت؛ یعنههی بههر  نیههز بسههان داللههت واژه ثقههه« ثقههة فههی الحههدیث، أو فههی الروایههه»داللههت لفهه  
عههدالت و ضههاب  بههودن راوی بههه صههورت آشههکار داللههت دارد، امهها در داللههت آن بههر امههامی بههودن 

که آیة اهلل سبحانی معتقدند:  27جای ت مل است؛ گونه   همان 
کند؛ ییرا شیخ مفید و شیخ طوسی همه  امامی بودن راوی را اثبات نمی« ثقه»واژه 

  28اند.عقیده جزء ثقات دانستهرا با وجود اختالف  یاران امام صادق
                                                   

 .329، ص18، جمعجم رجال الحدیث. 24

 .147 – 146، ص2، جمقباس الهدایه25. 
 . 108، صمقباس الهدایه؛ 156، صاصول الحدیث و احکامه. 26
 .162، ص2، جمقباس الهدایه. 27

 .157، صاصول الحدیث و احکامه 28.

http://www.andisheqom.com/Files/hadith.php?idVeiw=29580&level=4&subid=29580#_ftn6
http://www.andisheqom.com/Files/hadith.php?idVeiw=29580&level=4&subid=29580#_ftn6
http://www.andisheqom.com/Files/hadith.php?idVeiw=29580&level=4&subid=29580#_ftn7
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گروهی از علما نیز سکونی را فردی عاّمی مذهب و ثقه معرفی نموده   29اند. همچنین 
کههه تنههها دسههت بنهها بههر ایههن، مههی گفههت  یههان در منههابع رجههالی، بههرای  تههوان  یههابی بههه وثا ههت راو

کفایههت می کههه بههرای  صههحی  دانسههتن روایههت  کههه تعههار  در بههین باشههد  کنههد، مگههر در جههایی 
گرفتهه میته کمههک  وثا ههت، بهه معنههای برخههورداری از  .شههود رجی  سههندی از سهایر صههفات راوی 

که فا د سهایر ارزش صفت راست ههای اخال هی، متهل عفهت، گویی است؛ یعنی شخص با آن 
کار است، با این حال انسان راست کسب و  گفتار  پاکی  کذب و دروغ در  گو و صاد ی است و 

ای بهر  تقاد به مذهب غیهر امهامی، بهه ویهژه عهامی مهذهب، خدشههاو راه ندارد. بر این اساس، اع
 سازد؛ ییرا حوزه این دو از هم مجزا است. گری وارد نمی وثا ت جنبه روایت

 . ایمان 2 - 3
در باب صفعال، در لغت به معناى تصدی  آمهده اسهت.  بهول و اذعهان « أمن»ایمان از ریشۀ 

گویند.  31ددى بهراى اصهطالح ایمهان ذکهر شهده اسهت،هر چند معانی متع 30به  لب را تصدی  
کههه راوى خبههر، امههامی اثنههی عشههرى  امهها در عههرف حدیث شناسههان، مقصههود از ایمههان، آن اسههت 

که در عصر ائمه اند، جلوۀ آن، اعتراف بهه امامهت آن امهام  ییسته می باشد. در مورد راویانی 
که کسانی    32بودن راوی مال  است.اند، اثنی عشری  آمده بعد از عهد ائمه  بوده و برای 

گروهی از علمای شیعه مخال  پهذیرش خبهر راویهان غیهر امامی)اههل سهنت( هسهتند. ایهن 
گرفتهه اسهت. پهس از عالمهه حّلهی، فخهر  دیدگاه، بیش از پیش در عصر مت خرین شکل و  هّوت 

  33ق( روایات موّث  را معتبر ندانسته است. 770الدین حّلی)م
ی شناسهان، اهمیهت  ان سلسهله سهند در نگهاه محهدثان و رجالتوجه به باورهاى عقیدتی راو

کهههه موجهههب  هاى راوى دانسهههته کهههه فسهههاد عقیهههده را از جملهههه ضهههع  فهههراوان دارد؛ چنهههدان  اند 
معمواًل عالمان شهیعی، فسهاد عقیهدۀ راوى حهدیث را  34گردد. ضع  سلسلۀ سند حدیث می

که بر روات احادی بیش از همه در بخش شرای  راوى و ضع  ث به واسطۀ فقدان برخهی هایی 
                                                   

منتههههی ؛ 41، ص7، جالکهههافی؛ 403، ص1، جائهههدصیضهههاح الفو؛ 252، ص1، جالمعتبهههر؛ 65و  64، صالرسهههائل التسهههع 29.
 .44، ص1، جالمقال

 .24، ص18، جتاج العروس؛ 21، ص13، جلسان العرب 30 .
 ، أ طهههاب الهههدوائر فهههی تفسهههیر آیهههة التطهیهههر؛ 46، ص8، جشهههرح أصهههول الکهههافی؛ 55 - 53، صحقهههائ  اإلیمهههان. ر. : 31

 .40 – 38ص
 .611، صکامه فی علم الدرایةأصول الحدیث و أح؛ 97، صدراسات فی علم الدرایة. 32

 .400، ص4؛ ج500و  291، ص3، جصیضاح الفوائد فی شرح صشکاالت القواعد 33 .
 .316، ص2، جمقباس الهدایة فی علم الدرایة. 34



امه 
ن ع

اویا
بار ر

ن اعت
میزا

 از
یعه

ی ش
لما

ا  ع
یدگ

د
 

 

 

35 

از ایههن شههرط بههه عنههوان ایمههان در بههین  .انههد گههردد، مههورد بررسههی  ههرار داده از ایههن شههروط وا ههع می
 حدیث پژوهان یاد شده است.

کهههه حقیقههت ایمههان و صههحت در عقیهههده، منههاط اجههراى اصهههالت  میردامههاد معتقههد اسههت 
کههردار اسههت و از سههوى دیگههر، فسهه ، موجههب تثّبههت  گفتههار و  گههردد، و  در خبههر میصههّحت در 

 35دانهد. ترین فس ، عدم ایمان است. از این رو، وى خبهر حسهن را مقهّدم بهر خبهر موّثه  می بزرد
که بر اساس احادیث منقول، ایمان جز براى امامی اثنهی عشهرى  محّق  بحرانی نیز آورده است 

کههه شهخص غیهر مههؤمن، فاسه  اسهت و هههی 36 ابهل تصهور نیسههت. گهروه بههر ایهن اعتقادنهد  چ ایهن 
هِذیَن َءاَمُنهوْا ِصن َجهاَءکُم توجهه بهه آیهۀ از ایهن رو، بها  37فسقی بهاالتر از عهدم ایمهان نیسهت.

َ
ها اّل یّهُ

َ
   ی 

مقتضههاى اعتبههار ایمههان در راوى  39خبههر راوى غیههر مههؤمن مههردود اسههت. 38َفاِسههُ  ِبَنَبههإ  َفَتَبیُنههواْ 
کههه خبههر راوى غیههر امههامی، خههواه از فههرق شههیعه باشههد و خههواه از اهههل سههنت،  ابههل  چنههان اسههت 

کهه از فسهاد مهذهب راوى بهه عنهوان یکهی از  40اعتماد و پذیرش نخواههد بهود. درخهور ذکهر اسهت 
   41اسباب ذّم وى یاد شده است.

گههر راوی بههه لحههاظ مههذهب، اثنهها عشههری  آنچههه از ظههاهر ایههن شههرط برمی کههه ا آیههد، ایههن اسههت 
یههانی از فههرق مختلهه    باشههد، روایههت او متصهه  نباشههد، بلکههه از اهههل عامههه و یهها در شههمار راو

کهههه پهههژوهش حاضهههر نشهههان   بهههه صهههحت نبهههوده و در نتیجهههه مقبهههول  نخواههههد بهههود؛ در صهههورتی 
که با وجود حساسیت می دانشمندان شیعه به مهذهب راوی، در عهین حهال تعهداد بسهیار   دهد 

گذاشهته  کنهار  کمی از روایات شهیعه فقه  بهه دلیهل انحهراف مهذهبی راوی، تضهعی  شهده و یها 
بنههدی و تحلیههل  در جمههع ثههواب االعمههالد؛ بههه عنههوان متههال، مرحههوم غفههاری در حاشههیه ان شههده

کههه بههرای تحریهه  در یههک حههدیتی از رسههول خههدا دلیههل  نظریههات شههیخ صههدوق، زمههانی 
 نویسد:  آورد، چنین می می

یهان که در سلسله راویان این حدیث، چند تن از راو   سهّنت  اههل  با عنایت به این 
که حّتی در نزد فرزانگان اهل تسّنن، مجهول و یا روایت آنان، ضعی  بر   رار دارند 

                                                   
 .185، صالرواش  السماویة. 35

 .222 - 220، ص22، جالحدائ  الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة. 36
 .350، ص2، جرح صرشاد األذهانمجمع الفائدة و البرهان فی ش. 37
که ایمان آورده: »6. سوره نباء، آیه 38 کسانی  کنید ای  گر فاسقی برایتان خبری آورد، نی  وارسی   «.اید، ا

 .101، ص18، جمستند الشیعة فی أحکام الشریعه؛ 200، صمعالم الدین و مالذ المجتهدین 39 .

 .26، ص2، جرایةمقباس الهدایة فی علم الد؛ 457، ص وانین األصول 40 .

 .214، صتوضی  المقال فی علم الرجال؛ 316، ص2، جمقباس الهدایة فی علم الدرایة 41 .



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
کم

ت و ی
بیس

مار  
، ش

 دوم

36 36 

  42شمرده شده است.
کههه تنههها عههامی بههودن دلیههل بههر تضههعی  روایههان  از ایههن مطلههب چنههین اسههتنباط می گههردد 

کنههار فسههاد مههذهب موجههب تضعیفشههان می نمی گههردد. از طههرف  شههود، بلکههه دالیههل دیگههری در 
ک  گردند.  ه موجب توثی  راویان اهل سنت میدیگر، ادله و شواهد نیز وجود دارد 

کلهی می تهوان چنهین اسهتنباط نمهود: عهدالت یعنهی انجهام واجبهات و پرهیههز از  در یهک نگهاه 
گهویی اسهت. بهر ایهن اسهاس، ایهن دو  محرمهات و وثا هت نیهز بهه معنهای اخهص آن همهان راسهت

یههات عامههه نههدارد و تهها حههدودی می شههرط را خصههلت تههوان ایههن دو  شههرط منافههاتی بهها پههذیرش مرو
گر چه شرط شیعی بودن راوی   درونی و شخصی راوی به حساب آورد. در مورد شرط ایمان نیز ا

بندی حدیث صحی  اعتبار دارد، ولی این شرط مانع از پهذیرش حهدیث موثه  اههل  در تقسیم
گویهای ایهن مطلهب  سنت نمی کنهون  کهه تهاریخ حهدیث از زمهان متقهدمان تها  گونه  گردد؛ همان 
یههات عامههه مخالفتاسههت. بهها و کههه از بعضههی علمههای شههیعی در پههذیرش مرو هههایی  جههود ایههن 

کتهب روایهی شههیعه  انهد، امها ایهن مخالفت کرده کامهل منقهوالت عامهه در  هها باعهث حهذف و رد 
 نشده است.

 . ادله توثیق راویان اهل سنت3
یهههان اههههل سهههنت دارای  یهههان غیهههر امهههامی بهههه ویهههژه راو  ادلهههه علمهههای موافههه  نقهههل روایهههت از راو
کههه نههاظر بههر نههون عملکههرد علمههای متقههدم و متهه خر اسههت. اینههان بههرای  کلههی اسههت   دو مبنههای 

که در این  سمت از پژوهش به ذکهر آنهها  پذیرش این راویان به شواهد و  راینی استناد می کنند 
 شود: پرداخته می

 . عملکرد متقدمان1 - 3
یههان اهههل سهنت، مبنهها  ههرار دادن یکهی از راه عملکههرد  ههدما اسههت. از نظههر  هههای اعتمههاد بههه راو

توانههد دلیههل مطلهه  در عههدم اعتمههاد بههه راوی باشههد. شههایان ذکههر  ایشههان، مخالفههت مههذهب نمی
کم اسهت؛ ییهرا مبهانی حهدیث پژوهی  است این نون بینش بیشهتر در بهین متقهدمین حهدیث حها

گهویی راوی  وثهوق و اطمینهان بهه راسهت 43هاى ایشان در ارییابی صحت روایهات،  دما و مال 
که بزرگانی چهون محّقه  بحرانهی بیهان داشهته اند.  است، خواه امامی یا غیر امامی باشد؛ چنان 

                                                   
 .165، صثواب األعمال. 42

 .153 – 139، ص«های رجالی های  دما در ارییابی و نقد حدیث در آیینۀ فهرست مال »ها ر. :  در باره این مال  43 .
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که بیشتر حدیث می گفت  پژوهان متقّدم در موارد بسهیارى بهه احادیهث اههل سهنت عمهل  توان 
کرده 44اند. کرده کهه در مکتهب  هدما خبهر موّثه  در زمهرۀ   شهید ثانی آشکارا این دیدگاه را مطرح 

  45گرفته است. صحی   رار میاحادیث 
در عملکرد  دما، ضع  و فساد مذهب چندان در ارییابی راوى و بالطبع پذیرش حهدیث 
او دخالههت نههدارد. شههاهد ایههن سههخن، تفکیههک ضههع  مههذهب روات از وثا ههت ایشههان، و نیههز 

مؤیهد ایههن مطلههب  46معتبهر دانسههتن آثهار برخههی راویهان بهها وجههود ضهع  اعتقههادى ایشهان اسههت.
کتب متقدمین موجود است. در پژوهش حاضر این توثی  ثی نمونه تو که در  ها به  هایی است 

 گردند. دو صورت توثیقات خاص و عام بیان می
 . توثیقات خاص1 - 1 - 3

کهه  که در مورد یک شخص معین شواهدی داشهته باشهیم  منظور از توثی  خاص این است 
در این  سمت به برخهی  47داشته باشد.بر مورد اطمینان بودنش در امر حدیث و روایت داللت 
کتاب های رجالی متقدمان شیعه آمده اسهت  از توثیقات خاص در مورد راویان اهل سنت در 

 گردد: بیان می
 ثقه .1 - 1 - 1 - 3

انهد؛ همچهون:  معرفی نموده« ثقه»شیخ نجاشی برخی از راویانی عامه مذهب را با اصطالح 
 و ...  50یحیی بن سعید القطان 49 ،فضیل بن عیا 48أصرم بن حوشب البجلی،

 . شیخ محدثان 2 - 1 - 1 - 3
لوط بن یحیی بن سعید بن مخن  بن سهالم ازدى غامهدى، معهروف بهه ابهو مخنه ، شهیخ 

کوفههه بههود. ابومخنهه  از چههر یههان اخبههار در  هههاى اهههل فضههل و حههدیث بههه شههمار  ه محهدثان و راو
رسههید، همهه سههکوت  کهه سههند بهه او مهیههاى او مههورد اعتمهاد بهود و هنگههامی  رفهت و روایههت مهی
کرده است. کردند. از امام با ر می  51نیز نقل روایت 

                                                   
 .604، ص22، جالطاهرةالحدائ  الناضرة فی أحکام العترة . 44
 .757، ص1، جالروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه. 45
 .142 – 141ص ،«های رجالی های  دما در ارییابی و نقد حدیث در آیینۀ فهرست مال . »46

 .151، صکلیاتی در علم رجال 47 .

 .108، صرجال النجاشی. 48

 .311همان، ص 49 .

 .44. همان، ص50
 .320همان، ص 51 .
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کتاب 3 - 1 - 1 - 3  . صاحب 
یههان امههام جعفههر صههادق یههد أبههو الخههزرج النهههدی الشههامی، یکههی از راو اسههت.  طلحههة بههن ی

 شیخ طوسی در باره ایشان آورده است: 
کتابش نیز م کتاب است و   52ورد اعتماد است.او عامی مذهب و صاحب 

کنیههه اش أبهها طههاهر  ههاری اسههت. وی نیههز عههامی  همچنههین عبههد الواحههد بههن عمههر بههن محمههد 
کتابی در باره  راءت أمیر المؤمنین کتهاب او را مهورد   نوشته مذهب است و  و شیخ طوسهی 

 53اند. اعتماد دانسته
کتاب زمانی در باره راویان  البته باید توجه داشت توثیقاتی مانند شیخ محدثان و صاحب 

که شخصیت روایی ایشهان از طهرف علمهای اههل حهدیث شهیعه توثیه   کاربرد دارد  اهل سنت 
که علمای متقدم، همچهون شهیخ  گونه  کتب ایشان نیز مورد اعتماد باشد؛ همان  شده باشد و 

گذاشته کتب صحه   اند.  طوسی بر این 
 . توثیقات عام2 - 1 - 3

کههه توثیه  در مههورد  عنههوانی خهاص و مشههخص بههود، در اینجها توثیهه ، بههه بهر خههالف مهورد  بههل 
کلهی بهه حسهب ماهیهت و طبیعهت  کهه عنهوان  کهرد  گرفته اسهت. بایهد توجهه  کلی تعل   عنوانی 

یهادی انطباق گون داشههته  خهود، بهر افهراد و مصههادی  ی گونها پهذیر اسهت و ممکههن اسهت مصهادی  
که از ایهن طریه  بهه  _ت باشد. در این  سمت به عنوان نمونه به سکونی و دیگر راویان اهل سن

 گردد: اشاره می _وثا تشان تصری  شده 
  . اجماع متقدمین1 - 2 - 1 - 3

که شیخ طوسی در موارد متعهددی از آثهار خهود بهه اتفهاق نظهر امامیهه  محق  حلی می  نویسد 
یههات سههکونی و عمههار سههاباطی و دیگههر ثقههات اشههاره دارد  و بهها وجههود شهههرت  54بههر عمههل بههه مرو

گهردد.  گویی این راویان، عامی مذهب بهودن موجهب  هدح روایاتشهان نمی استدر صدا ت و ر
کهه آثهار فقهههی عالمهان شهیعه متقههدم مملهو از فتهاوای مسههتند   محقه  حلهی در ادامهه اشههاره دارد 
یههات بایههد طبهه  همههان اجمههان امامیههه  یههان اسههت و اسههتناد بههه ایههن مرو  بههه روایههات ایههن  بیههل راو

   55بوده باشد.
                                                   

 .257، صالطوسی  ستفهر 52 .

 .349همان، ص 53

 .150و  149، ص1، جالعدة فی أصول الفقه. 54
 .64 – 65، صالرسائل التسع. 55
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کتاب ابن قولوی. 2 - 2 - 1 - 3  هراویان اسناد 
 کنههد. ایشهههان  ، سهههکونی را بههه سهههبب و ههون در طریهه  ابهههن  ولویههه توثیههه  میآیههة اهلل خههویی
یههان وا ههع در سلسههله طریهه  ابههن  ولویههه در « شههیخ اجههازه بههودن»بههه توثیهه  عههام   کامههل الزیههاراتراو
 56معتقد است.

 ع. راویان اصحاب اجما3 - 2 - 1 -.3
یهههان بزرگهههی ا  ز جملهههه برخهههی از اصهههحاب اجمهههان، همچهههون عبهههداهلل بهههن مغیهههرة، روایهههت راو

 فضههالة بههن أیههوب، عبههداهلل بههن بکیههر و جمیههل بههن دراج از سههکونی دلیههل بههر وثا ههت او اسههت. 
یهههان اصهههحاب اجمهههان بهههوده و روایهههت ایشهههان از یهههک راوی، امهههاره  ای بهههر  ایهههن چههههار تهههن از راو

  57وثا ت او است.
کارگزار ائمه4 - 2 - 1 - 3  . 

عامهل آن  بود، و در عهد حکومت علی جزو اصحاب رسول خدا   بن سلیم مخن
گردید.  58حضرت در اصفهان و همدان 

گردان اهل بی5 - 2 - 1 - 3  ت. شا
گردان و راویان مستقیم اهل  :نیز از اهل سنت هستند بیت چند تن از شا

گردان امههام بهها ر 59مقاتههل بههن سههلیمان خراسههانی بلخههی بودنههد.  و امههام صههادق از شهها
و شقی  بن  62عمر بن هارون بلخی 61سلم بن سالم بلخی، 60افرادی همچون ابراهیم بن ادهم،

کاظم 63بن صبراهیم بلخی  . هستند نیز از راویان امام 
 . توثیق شیخ نجاشی6 - 2 - 1 - 3

کههه  کههه بههه حهه  می _شههیخ نجاشههی  تههوان وی را بههزرد و سههرآمد علههم رجههال دانسههت و زمههانی 
کهرد  وثیه  میایشان یهک راوی را ت راویهان سهنت مهذهبی  _کننهد، بایهد بهه ایهن توثیقهات اعتمهاد 

                                                   
 .50، ص1، جمعجم رجال الحدیث. 56

 .16، ص4، جخاتمة المستدر . 57

 .11، صو عة صفین. 58
 .688، ص2، جاختیار معرفة الرجال. 59

 .32ص ،1، جالفائ  فی رواة و أصحاب اإلمام الصادق. 60
 .2901، ش219، صرجال الطوسی. 61

 .5899، ش190 - 187، ص11، جتاریخ بغداد؛ 3576، ش254همان، ص 62 .
 .318 – 317، صدالئل االمامة 63 .
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کلبههههی،  همچههههون   سههههلیمان بههههن داود  65أصههههرم بههههن حوشههههب بجلههههی، 64حسههههین بههههن علههههوان 
و ... را ثقههه و  ابههل اعتمههاد  68فضههیل بههن عیهها  67عبههد الههرحمن بههن بههدر أبههو صدریهس، 66منقهری،

 معرفی نموده است.
 ث. راویان پر حدی7 - 2 -1 - 3
کهوفی بلخهی یکهی از راویهان پرحهدیث اسهت. أبه  و عبهد اهلل محمهد بهن علهی بهن خله  عطهار 

در بهههین شهههیعیان،  69وی مهههورد اعتمهههاد برخهههی از محهههدثان متقهههدم شهههیعه و سهههنی بهههوده اسهههت.
گرد وی بههوده اسههت. صههدوق نیههز بارههها بهها دو واسههطه یهها بیشههتر 70ق(300حمیههری  مههی)م   71شهها

کرده است. کرده است.در میان اهل سن از او روایت   72ت نیز طبرانی با یک واسطه از او روایت 
اسهت؛ بهه عنهوان نمونهه در روایهات او فضهایل  گر فضایل اهل بیت محتوای روایات او بیان

  75ضههههرورت عصههههمت امامههههان 74،امههههام علههههی 73،بسههههیار مهمههههی بههههرای حضههههرت زهههههرا
 شود. و ... دیده می

بهه تنههایی مفیهد وثا هت یهک راوی  البته شایان ذکر است تنها وجهود برخهی از توثیقهات عهام
گذاشههتن  کنههار ههم  کهه بها  کهدام از ایهن توثیقههات عهام یههک  رینهه و شهاهد اسههت  نیسهت، امها هههر 

کهه موجهب  تعدادی از آنها بهه وثا هت راوی اطمینهان حاصهل می شهود. ایهن معیهار از آن جههت 
کهه شههید  صهدر اطمینان شخصی محق  است، از استواری بیشتری برخوردار است تا جایی 

 76داند. های رجالی را همین تجمیع  راین می بهترین راه را در پژوهش
 . عملکرد متأخرین2 -.3

گرفته و حدیتشان مقبول وا ع شده است؛  در بین مت خرین افراد موث  عامه مورد توثی   رار 
                                                   

 .52، صرجال النجاشی. 64
 .107همان، ص 65 .
 .184. همان، ص66

 .238. همان، ص67
 .310. همان، ص68
 .227 – 226، ص7، جمستدرکات علم رجال الحدیث. 69

 .591و  589، ح162، ص رب االسناد .70

 .184، صالتوحید؛ 2، ح132؛ ص125، صمعانی االخبار. 71
 .263، ص4، جالمعجم االوس . 72

 .348، ح305)شیخ صدوق(، ص االمالی 73 .
 .184، صالتوحید. 74

 .132معانی االخبار، ص 75 .
 .411 – 410، صنهایة الدرایه. 76
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کههههه عاّل  گونههههه  کتههههاب همههههان     ههههوانین االصههههولو  ّمههههی در جههههزء اّول  الخالصههههةمههههه حّلههههی در 
که:  تصری  می  کنند 

که ثابهت شهدن روایهت از تحقیه   احادیث افراد موث  عامه، مورد  بول است؛ ییرا 
کننده در خبرش به دست می که حال و چگونگی راوی  حال روایت  گاه  آید و آن 

کهه در نقهل اخبهار دروغ نمی گشهت و معلهوم شههد  گویههد، مسهّلمًا ایهن روایههت  ثابهت 
 77ثابت شده است.
کتب مت خرین را که  کم نیستند راویانی از اهل سنت  در این زمینه بررسی می زمانی  کنیم، 

که در مورد برخی از راویان اهل سنت  که توثی  شده کهه « ثقة فهی روایهه»اند تا جایی  آورده شهده 
گردد؛ به عنوان نمونه در مورد حسین بن أحمهد  اطمینان و اعتماد به روایت گری ایشان حاصل 

کتاب   آمده است:  داوودرجال ابن بن المغیرة در 
واییه    78مضطر  ا ذه  ثقة یف ه

کتهب رجهالی مته خرین از ایهن طریه  توثیه  شهده کهه  راویان عامه مذهب دیگهری نیهز در  اند 
 82یعقهوب بهن شهبیة، 81یحیهی بهن سهعید  طهان، 80ابهو الصهلت، 79اند از: عمار ساباطی، عبارت

أصهرم بهن حوشهب  85عبهد الواحهد بهن عمهر بهن محمهد، 84فضیل بن عیا ، 83موسی بن عمیر،
 و ... 88صسحاق بن بشیر أبو حذیفة 87أحمد بن داود بن سعید الفزاری، 86بجلی،

 . نقد متن1 - 2 - 3
کههار  یکههی دیگههر از راه کههه توسهه  علمههای متهه خر بههه  یههان احادیههث  هههای اظهههار نظههر در مههورد راو

گهههذاری از طریههه  مهههتن، روشهههی مناسهههب جههههت  گرفتهههه شهههده، نقهههد متنهههی اسهههت. نقهههد و ارزش
                                                   

 .458، ص وانین األصول؛ 275، صخالصة األ وال فی معرفة الرجال 77 .
 .385، صرجال ابن داوود. 78
 . 276، صخالصة األ وال فی معرفة الرجال. 79

 .268همان، ص 80 .
 . 386، صرجال ابن داوود؛ 266. همان، ص81
 .267، صخالصة األ وال فی معرفة الرجال. 82

 .259. همان، ص83
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کهههه نقهههل حهههدیث، ایهههن احتمهههال ارزشههه یهههان اههههل سهههنت اسهههت؛ چهههرا  یهههان از جملهههه راو  یابی راو
که راوی خود متمایل به آن بوده است. بهه همهین علهت در پهذیرش حهدیث  را به وجود می آورد 

گونهه  از راویان اهل سنت به تحلیل و بررسی شواهد متن حدیث نیز د هت شهده اسهت؛ همهان 
یههان و گههزارش شههده، نتیجههه نقههد متنههی  ههای حدیث کتههاب کهه در شههرح حههال برخههی از راو شههان 

است. بر ایهن اسهاس، عالمهان شهیعی در پهذیرش روایهت از اههل سهنت بهه نقهد و تحلیهل متنهی 
کید داشته اند. برای روشن شهدن بحهث بهه چنهد مهورد از نظریهات علمهای مته خر در ایهن بهاره  ت 

 گردد:  اشاره می
 هو ائم قول پیامبر . متضمن1 - 1 - 2 - 3

کتاب   :آمده است تنقی  المقالدر 
کهه بها مها مخهال  اسهت،  کسهی  کهه بایهد روایهت مها را از  خبر صری  از امام رسیده 

گهوییم. بنها بهر ایهن، بهر مها الزم  بوذیریم؛ اما هر جا از خود، رأی و نظر می دهد، تهر  
که در اصطالح علمها بهه او ثقهه غیهر امهامی  که به خبر چنین شخص موثقی  است 

کنیم. یگفته م   89شود، عمل 
 فرماید: عالمه طباطبایی نیز در باره حدیث صحابه می
که از صحابه نقل می کهرم اما احادیتی  گر متضمن  ول یا فعل پیغمبر ا  شود، ا

گهر متضهمن  باشد و مخال  با حدیث اهل بیت نباشد،  ابل  بهول اسهت و ا
مانند حکم نظر و رأی خود صحابی باشد، دارای حّجیت نیست و حکم صحابه 

سایر افراد مسلمانان است و خود صحابه نیز با یک نفر صحابی، معامله یهک نفهر 
  90کردند. مسلمان می

  . موافقت با روایت صحیح و مشهور2 - 1 - 2 - 3
کهه توثیه  خاصهی ندارنهد، بها مقایسهه  امام خمینی موث  بهودن آن دسهته از راویهان عامهه را 

 در این باره آمده است:  91اند. به آنان ترجی  داده موارد روایات و سنجش نظریات نسبت
کلههوب، نههوح بههن دّراج،  عالمههان شههیعی بههه روایههات حفههص بههن غیهها ، غیهها  بن

یههان عههامی مههذهب از امامههان شههیعه چنانچههه انکههار نشههده، و  سههکونی و دیگههر راو
                                                   

 .206، ص1، جفوائد الرجالیة من تنقی  المقال فی علم الرجال 89 .
 .46، صشیعه در اسالم 90 .

 .16، ص2، جکتاب الطهارة.91
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کرده   92اند. مخال  آن نقل نشده باشد، عمل 
کلی گفت، فساد مذهب معار  با  آیة اهلل خویی می  ول  تر، به بنا بر این، در یک نگاه  توان 

کههاربرد و طههرح ایههن  بههدین ترتیههب، مالحظههه می 93وثا ههت راوى نیسههت. کههه یکههی از مههوارد  شههود 
کههه یکههی از  شههرط، وجههود روایههت معههار  در ایههن زمینههه اسههت؛ یعنههی روایتههی فقهه  بههدان دلیههل 

یههان کههه چنههین روایتههی بهها سلسههلۀ اسههناد آن از اهههل سههنت، ضههعی  نخواهههد بههود؛ مگههر   راو ایههن 
گیرد. که سند آن تمامًا افراد امامی و اثنی عشری باشند، در تعار   رار   روایت دیگری 

 ی: شهرت عمل3 - 1 - 2 - 3
یههان اهههل سههنت نههزد شهههید اول نیههز می کههه هههر چنههد او از فسههاد  در بههاره اعتبههار راو گفههت  تههوان 

گذرا بهه عبهارات او در  اعتبارى حدیث یاد می مذهب به عنوان یکی از عوامل بی کند، نگاهی 
آثار فقهی، نشان از جبران ضع  سند روایت بها اسهتناد بهه شههرت عملهی از دیهدگاه وى دارد. 

کتههاب  شهههرت عملههی را پذیرفتههه و آن را موجههب جبههران  ذکههرى الشههیعةشهههید اول در مقدمههۀ 
  94ضع  سند دانسته است.

کههه یکههی از شههرای  ذیههل را دارا باشههد،  بنهها بههر ایههن، روایههت راوى ثقههۀ اهههل سههنت، در مههواردى
جایز است: اواًل، روایتی از طری  امامی و نیز عملی از ایشان بهر  روایت  ابل اعتماد و عمل به آن

آور باشهد؛ ثالتهًا،  خالف مضمون روایت نقل نشده باشد؛ ثانیهًا، روایهت همهراه بها  هراین اطمینهان
گهر راوى از روایتی در موافقت مضهمون آن در میهان روایهات امه امی یافهت شهود. در ایهن صهورت ا

کند و در حف  امانت  ابهل اطمینهان باشهد، می کهرد؛ ههر  دروغ پرهیز  تهوان بهه روایهات وى عمهل 
که در اصل اعتقاد راه ناصواب را رفته باشد.  چند 

 . حوزه پذیرش روایات عامه4
و   ای وجود ضع مراجعه به منابع اهل سنت و نقل روایات از راویان عامی مذهب، به معن

اهمال در روایات شهیعه نیسهت، بلکهه اسهتناد بهه احادیهث مهروی از طریه  اههل سهنت در فههم 
 بهتر آیات و همچنین روایات شیعه متمر ثمر است. 

البتهههه بایهههد اذعهههان داشهههت، علمهههای شهههیعی در همهههه مسهههائل دینهههی، احکهههام )واجبهههات، 
اند، بلکهه در  ل سنت عمل نکردهمحرمات، مستحبات و مکروهات( و اعتقادات به راویان اه

                                                   
 .131، ص72ش ،جایگاه مذهب راوی در توثیقات رجالی شیعه 92 .
 .131 – 132، ص11، جم رجال الحدیثمعج 93 .
 .52، ص1، جذکری الشیعة فی أحکام الشریعة 94 .
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کهه عالمهه حّلهی در مباحهث اصهول فقهه خهود،  این بین نیز تفکیهک  ایهل شهده گونهه  اند؛ همهان 
وجود ایمهان و عهدالت در راوى را شهرط دانسهته اسهت، در موضهوعات فقههی، آراى متعهددى از 

کتههاب  گرفتههه اسههت. او در  یههان ، شههمارى خالصههة األ ههوالجملههه پههذیرش خبههر موّثهه  را پههی  از راو
کهه « فهیمن اعتمهد علیهه»فاسد المذهب را در بخش نخست، یعنی کهرده اسهت؛ ههر چنهد  ذکهر 

 95داند. ایشان در مباحث اصولی خود، وجود ایمان را شرط اساسی راوى می
کرۀ ائمهه بها دسهتگاه خالفهت و احهادیتی در  راویان اهل سنت مسهائلی ماننهد: محاجهه، مهذا

کرده را ش ن و مدح اهل بیهت رسهول خهدا کهه می نقهل  گهرفتن  انهد  تهوان حتهی بهدون در نظهر 
کرد؛ ییرا ایهن هسهتند و  هها مخالفهان امامهت ائمهه مذهب و وثا ت آنها احادیتشان را  بول 

که احادیتی در بزرگداشت و تفخیم مقام ایشان نقل می کنند، بسیار ارزشمند است؛ به  زمانی 
ک  که نسبت بهه خصوص توس  برخی از اهل سنت همچون علی بن جهم  ه دشمنی و بغضی 

 96دارند. اهل بیت
کههه علمههای شههیعی بیشههتر در مسههائل فههرون  بههه همههین جهههت مههی تههوان چنههین برداشههت نمههود 

یههان اهههل سههنت مراجعههه نموده97دیههن، مسههتحبات و مباحههث تفسههیری انههد. و در مههوارد  بههه راو
مباحهث اعتقهادی نظهر  اند؛ ییرا راوی معمهواًل در اعتقادی و واجبات شرط ایمان را الزم دانسته

 کند. کند و در مسائل دیگر رأی و نظر را وارد نمی فر ه و مذهب خود را دخیل می
که با مراجعه به آثار حدیتی عامه، می در مجمون می گفت  توان به بخش  ابهل تهوجهی  توان 
که برخی از آنها را نمی از احادیث ائمه توان در منابع شیعی یافت. همچنین  دست یافت 

گهههههاه، همبههههرا  مضهههههمون را  ی تقویهههههت روایهههههات منقههههول از طریههههه  شهههههیعه، احادیههههث یکسهههههان و 
گههههرد آورد. تقویههههت احادیههههث شههههیعی بهههها نقههههل روایههههات عامههههه از دو   از منههههابع روایههههی عامههههه نیههههز 

گیرد: یکی، به وجود آوردن خبر متواتر و مستفیض و آن دیگهری، تقویهت خبهر  طری  صورت می
 واحد است.

 کتب رجالی تعداد راویان عامی در
گهاه  کهه ههیچ  کتهب رجهالی و روایهی شهیعی ایهن نکتهه مسهلم اسهت  در جست وجو و بررسی 
که شخصهیت  یک روای تنها به دلیل عامی مذهب بودنش تضعی  نشده است؛ بلکه زمانی 

وههب »رجالی راوی ضعی  باشد، او را تضعی  نموده اند؛ به عنوان متال: شیخ طوسی ذیل 
                                                   

 .458، صخالصة األ وال فی معرفة الرجال. 95
 .234، ص1، جعیون أخبار الرضا. 96
 «.کارکردهای نقل روایات اهل سنت در منابع شیعی با تکیه بر روایات تفسیری». برای مطالعه بیشتر، ر. : 97



امه 
ن ع

اویا
بار ر

ن اعت
میزا

 از
یعه

ی ش
لما

ا  ع
یدگ

د
 

 

 

45 

کذاب معرفی شده اسهت. رجال الکشیو در  98آورده استاصطالح ضعی  را « بن وهب  99او 
گردید صرف عامی مذهب بودن راوی باعث ضع  راوی نمی که بیان  گونه   . شود پس همان 

کههه توثیه  شههده یهابی و بههه دسهت آوردن تعههداد راویهان عههامی مهذهب  انهد، هفههت    امها بههرای اری
گرفته نفهر  173کهه در مجمهون، تعهداد راویهان  منبع از منابع مهم عالمان شیعه مورد بررسی  رار 

که با حذف راویهان تکهراری، نهود راوی اههل سهنت در ایهن منهابع توثیه  شهده بودنهد. ایهن  بودند 
 اند از:  راویان عبارت

. أبو الزبیهر المکهّی، 4،  . أبو الحسن المدائنی3. ابن أبی ییاد، 2. صبراهیم بن رجاء الشیبانی،1
. أبهو محمهد بهن 8. ابو  یس األودى، 7،  . أبو بکر بن عیاش6روی، . أبو الصلت الخراسانی اله5

. أحمهد بههن داود بهن سههعید 11. أحمههد بهن حهرب الزاهههد، 10. ابهو نعههیم فضهل بههن دکهین، 9خهالد، 
. أحمهد بهن 14. أحمد بن عبد الملهک المهؤذن، 13،  . أحمد بن عبد اهلل األصفهانی12الفزاری، 

. صسهرائیل: ابهن 17. صسحاق بن بشهیر أبهو حذیفهة، 16یونس، . أحمد بن15عبید اهلل األصفهانی، 
 . جههارود بههن المنههذر الکنههدی، 19. أصههرم بههن حوشههب البجلههی، 18یههونس السههبیعی الهمههدانی، 

. الحهههار  بهههن 22 . حهههاتم بهههن صسهههماعیل المهههدنی، 21. جعفهههر بهههن محّمهههد الهههرازی الخهههوارى، 20 
 حهههرب بهههن الحسهههن الطحهههان،  .24. حبیهههب ابهههن أبهههی ثابههت الکهههاهلی، 23 الحسههن الطحهههان، 

 . الحسهههین بهههن علهههوان الکلبهههی، 27. الحسهههین بهههن أبهههی العهههالء، 26. الحسهههن بهههن عمهههارة، 25 
کههوفی،   . حفههص بههن غیهها  بههن طلهه 28 یههة أبههو عمههرو القاضههی   . حمههاد بههن یزیههد، 29بههن معاو
 . ربیهع بهن خیههتم،32. أبهو حههاتم الهرازی 31. خالهد بهن طهمهان أبهو العههالء الخفهاف السهلولی، 30
. زفر بن الههذیل أبهو الههذیل، 35. زافربن عبد اهلل األیادی، 34. ربیعة بن أبی عبد الرحمن، 33
. الضحا  بن محمهد بهن شهیبان 38 . سالم بن أبی الجعد األشجعی، 37. زکریا اللؤلؤى، 36

یههد أبههو الخههزرج النهههدی الشههامی39أبههو عاصههم النبیههل الشههیبانی،  . عبههاد بههن 40،  . طلحههة بههن ی
 . عبهههههد األعلهههههی، 43 . عبهههههاد بهههههن یعقهههههوب الرواجنهههههی، 42. عبهههههاد بهههههن صههههههیب، 41جهههههریج، 

یهد، 44 . عبهد السهالم بهن صهال ، 46. عبهد الهّرزاق ابهن همهام الحمیهری، 45. عبدالرحمن بن ی
. عبهد اهلل بهن جهری ، 49. عبد اهلل بهن أبهی الهدنیا، 48. عبد اهلل البر ی المعروف بالسکرى، 47

. عبد الواحهد بهن عمهر بهن 52. عبد الملک بن جری ، 51أبی الدنیا، . عبد اهلل بن محمد بن 50 
. علهی بهن حکههیم 54. عبهد بهن محّمهد النخعههی الشهافعی، 53محمهد بهن أبهی هاشهم المقههر ، 

یههد، 56. علهی بههن مجاهههد الکههاهلی، 55األودى،  . علههی بههن محمههد المههدائنی، 57. علههی بهن ی
                                                   

ک 98 .  .303، ص تب الشیعة و أصولهم و أسماء المصّنفین و أصحاب األصولفهرست 
 .579، ص2، جرجال الکشی 99 .
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. عمهرو بهن 61. عمهرو بهن عتمهان، 60 هیس، . عمرو بن أبهی 59 . عمرو بن  خالد  الواسطی، 58 
.  ههیس بههن 64 . القاضههی أبههو محمههد بههن خههالد الکرخههی، 63 ، الفضههیل بههن عیهها ، 62مههریوق، 

کثیههر النههواء، 65حههازم،  أبههی . محمههد بههن 68. لیههث بههن سههعد عههالم مصههرّى، 67  . الکلبههی،66. 
 ،  لنعههل. محمههد بههن صسههحاق خاصهه  ا70 . محمههد بههن صسههحاق المههدنی، 69أحمههد النطنههزی، 

، 74. محّمهد بهن حمیهد، 73. محمد بن جریر أبهو جعفهر الطبهری، 72. محمد بن المنکدر، 71
بهن  ة. مسهعد76. محمهد بهن میمهون أبهو نصهر الزعفرانهی، 75محّمد بن عبد الرحمن بن عوف، 

   . منههههدل بهههن علهههی العتههههری،79 . مقاتهههل بهههن سهههلیمان، 78. معّلهههی بهههن هههههالل، 77صهههد ة، 
. ههانی بهن ههانی، 83. هاشم بن القاسم، 82. نّهاس بن  هم، 81  هذلی،. موسی بن عمیر ال80
. یحیهی بهن نعهیم، 87 . یحیی بن سهعید القطهان، 86. یحیی بن آدم، 85. یاسر بن النصر، 84
 . یونس بن عبید.90. یوس  بن یعقوب، 89. یعقوب بن شبیة، 88
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کهه عهامی مهذهب  در مجمون می کهم نیسهتند تعهداد راویهانی  کهه  تهوان چنهین برداشهت نمهود 
کهه آورده شهد،  هستند، اما منقوالت آنها مورد  بول علمای ما هستند و این مطلب همان طور 
کتب رجالی و روایی بهه وضهوح  ابهل مشهاهده اسهت. حتهی سهکوت و تقریهر برخهی از علمها  در 

نجاشی و شیخ طوسی در مورد برخهی از راویهان دلیهل  ابهل اعتمهادی در جههت  همچون شیخ
 شناسایی شخصیت روایی این راویان است. 

 نتیجه
  بهه  و یها أئمهۀ طهاهرین خهدا  از رسهول  کهه  و خبهری  روایهت   بهول  در راه  علمای شیعه

کههه حتمهًا راوی آنهها می   باشههد، بلکههه  بهوده  هبمههذ  بایهد شههیعی  حههدیث،  آن  رسههد، الهزام نکردنههد 
  ، و یها در فهرون باشهد و یها معتزلهی  أشهعری  سهّنی  کند. خهواه می  کفایت  راوی  به  ایشان وثوق  برای
که  عّلت  . به البیت  اهل  غیر از مذهب  هر مذهبی  تابع ،  و موّثه   و معیار خبر صهحی   مناط  آن 

اصهل از منظهر علمهای   اسهت  لحهاظ  سهت. از ایهنا  صدور آن  به  و اطمینان  وثوق  فق   نزد شیعه
که راوی در مذهب گفتار خود اهل  شیعی این است  را   و مرویهاتش  باشهد  نبوده  و دروغ  کذب  و 

گفتههار بیههان  در نقههل  امانههت  مسههتندًا بهها لحههاظ یههان حههدیتی را افههراد   و  گههر راو نمایههد. بنهها بههر ایههن، ا
که برخی از آنان اههل سهنت توان روا ضاب  و موث  تشکیل دادند، نمی یت آنان را به صرف این 

کهه شهخص راسهت گرایش به تشیع ندارند رد نمود؛ ییرا فر  این اسهت  که  گهو اسهت و  و یا این 
که  گو نیز نمی گو در نقل روایت مورد اعتماد است. و شخص راست راست تواند به دروغ امری را 

 .منجر به تقویت مذهب خویش است بیان دارد
از راویهان فهرق دیگهر اسهالمی مهورد توجهه   ن راویان غیر امهامی، راویهان اههل سهنت بهیشاز میا

گرفتههه رجالیههان و علمههای حههدیث یههاد  ههدمت طههوالنی،  شههناس شههیعه  ههرار  انههد. بههه احتمههال ی
توانهد دلیلهی بهر  می همراهی و مصاحبت راویان این فر ه بها اههل بیهت عصهمت و طههارت

 و ائمههه اطهههار ادیههث صهحی  نقههل شههده از پیههامبرایهن توجههه باشههد. از طههرف دیگههر، اح
 اند. رجون به مرویات راویان اهل سنت را تقویت و جایز دانسته

گیرد.  واعدی  های اهل سنت طب   واعد و ضواب  خاص صورت می  البته پذیرش روایت
کنههون در دسههت ماسههت، ابههزار مناسههبی جهههت تشههخیص سههره از ناسههره هسههتند. در وا ههع،  کههه ا

کهه اینهان  لکرد علمای متقدم و مت خر علم رجهال هسهتند و بهه حه  میحاصل عم گفهت  تهوان 
کامههل و در بردارنههده  ههراین محکههم سههندی و متنههی حههدیث هسههتند. از طههرف   واعههدی جههامع، 
که طب  عملکرد علمای شیعی در نقهل روایهت  دیگر، این نکته را نیز نباید مورد غفلت  رار داد 
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را رعایهت نمهوده و بیشهتر در مسهائل تفسهیری، احکهام و فهرون از اهل سنت باید جانب احتیاط 
 دین به ایشان استناد نمود.

که استناد به روایت های راویان اهل سنت نه تنهها داللهت بهر ضهع  منهابع  سخن آخر، این 
مهورد علمهای شهیعی در نقهل روایهت  شیعی ندارد، بلکه حکایت از عدم سهوگیری و تعصهب بی

رو، نقل روایت از ایشان پیامدهای متبتهی جههت تکمیهل، مسهتند  ن صحی  و موث  دارد. از ای
 و جامع نمودن منابع اهل تشیع و چه بسا جهان اسالم دارد. 

 کتابنامه
کبر غفاری،  م: الموتمر العالمی اللفیهة االختصاص _ ، محمد بن محمد مفید، تحقی : علی ا

 ق.1413الشیخ المفید، 
کاختیار معرفة الرجال _  ش.1363، شی،  م: مؤسسة آل البیت، محمد بن عمر 
 ق.1418، جعفر سبحانی، تهران: انتشارات اسالمی،اصول الحدیث و احکامه _
کبیر، اصول حدیث _  ش.1382، عبدالهادی فضلی، تهران: امیر 
 ق.1403، شیخ عبد الحسین،  م: دار القرآن، أ طاب الدوائر فی تفسیر آیة التطهیر _
 ق.1400،  بیروت: اعلمی بن بابویه،  ، محمد بن علیاالمالی _
، حسههن بههن یوسهه  عالمههه حلههی،  ههم: المطبعههه صیضههاح الفوائههد فههی شههرح صشههکاالت القواعههد _

 ش.1387العلمیه، 
، محمههد بههن حسههن حّلههی، تحقیهه : سههید حسههین صیضههاح الفوائههد فههی شههرح صشههکاالت القواعههد _

کرمهههانی و علهههی پنهههاه اشهههتهاردى و عبهههد الهههرحیم بروجهههردى،  هههم: مطبعهههة العلمیهههه ، موسهههوى 
 ق.1387

 ق.1403،  ، محمد با ر بن محمد تقی مجلسی، بیروت: دار صحیاء الترا  العربیبحار االنوار _
 ق.1414، تقریر بحث الفانی، لمکی،  م: عروه الوثقی، بحو  فی فقه الرجال _
، محمههد بههن حسههن صههفار، تحقیهه : محسههن بههن  بصههائر الههدرجات فههی فضههائل آل محّمههد _

کتا کوچه باغی  عباسعلی  ق.1404،  بخانه آیة اهلل مرعشی نجفی،  م: 
 ق.1414، محمد مرتضی یبیدى، تحقی : علی شیرى، بیروت: دار الفکر،تاج العروس _
، أحمهههد بهههن علهههی بهههن ثابهههت خطیهههب بغهههدادی، بیهههروت: دار الکتهههب العلمیهههة، تهههاریخ بغهههداد _

 ق.1417
، خمینههی ، روح اهلل خمینهی، متههرجم: مؤسسههه تنظههیم و نشهر آثههار امههامترجمهه تحریههر الوسههیله _
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 . تهران: مؤسسه نشرآثار امام خمینی
، علی الموسوی القزوینی، تحقی : علی علوی  زوینی  م: مؤسسه تعلیقه علی معالم االصول _

 ش.1380نشر اسالمی، 
مصههطفی عبههدالقادر عطههها،   ، تحقیههه : حجههر عسههقالنی بن  الهههدین  ، شهههابالتهههذیب  تقریههب _

 ق.1415بیروت: 
 ق.1398،  حسینی،  م: جامعه مدرسین بابویه، تحقی : هاشم بن  ، محمد بن علیالتوحید _
کنی، تحقی : محمد حسین مولهوى،  هم: دارالحهدیث، توضی  المقال فی علم الرجال _ ، علی 

 ش.1379اول، 
خرسهههان، تههههران: دار  ، محمهههد بهههن حسهههن طوسههی، تحقیههه : حسهههن موسهههوىتهههذیب االحکهههام _

 ق.1407،  الکتب اإلسالمیه
، یوسهه  بحرانههی،  ههم: مؤسسههة النشههر االسههالمی، کههام العتههرة الطههاهرةالحههدائ  الناضههرة فههی أح _

 .تا بی
، شهید ثانی یید بن علی، تحقی :مهدى رجایی،  م:کتابخانه آیة اهلل مرعشی حقائ  اإلیمان _

 ق.1409نجفی، 
 ق.1415، ، حسین بن محمد تقی نوری،  م: مؤسسه آل البیتخاتمة المستدر  _
، حسن بن یوس  بن مطهر حّلی، تحقی : جواد  یومی،  هم: الخالصة األ وال فی معرفة الرج _

 ق.1417مؤسسة نشر اسالمی،
کبر غفارى، تهران: جامعة اإلمام الصادقدراسات فی علم الدرایة _  ش.1369، ، علی ا
 ق.1413، محمد بن جریر طبری،  م: مؤسسه بعتت، دالئل االمامه _
ن مکههی عههاملی،  م:مؤسسههة آل ، محمههد بههن جمههال الههدیذکههرى الشههیعة فههی أحکههام الشههریعة _

 ق.1419،  البیت
احمد بن محمد بر ی، تحقی : محمد بن حسن طوسی، تهران: دانشگاه تهران،  رجال البر ی _

 ش.1342
، محمد بن حسن طوسی، جواد  یومی اصفهانی،  م: دفتهر انتشهارات اسهالمی رجال الطوسی _

 ش.1373وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه  م، 
 ق.1411، حسن بن یوس  عالمه حلی، نج : دارالذخائر،  مة الحلیرجال العال _
، احمههد بههن علههی نجاشههی،  ههم: دفتههر انتشههارات اسههالمی وابسههته بههه جامعههه رجههال النجاشههی _

 ش.1365مدرسین حوزه علمیه  م، 
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، حسن بن علهی بهن داود حلهی، تحقیه : محمهد صهادق بحهر العلهوم، تههران: دانشهگاه الرجال _
 ش.1342تهران، 

کتابخانه مرعشی نجفی، ائل التسعالرس _  ش.1371، جعفر بن حسن حلی،  م: 
یهد بهن علهی، تحقیه : عبدالحسهین محمهد علهی بقهال، الرعایة فی علم الدرایهة _ ، شههید ثهانی ی

کتابخانه آیة اهلل مرعشی نجفی،   ق.1406 م: 
مهت ها و نع ، محمد با ر بن محمد میر داماد، تحقی : غالمحسین  یصهریهالرواش  السماویة _

 ق.1410اهلل جلیلی، م: دار الحدیث، 
یههد بههن علههی، تحقیهه : سههید محمههد الروضههة البهیههة فههی شههرح اللمعههة الدمشههقیه _ ، شهههید ثههانی ی

 .ق1398کالنتر، نج : منشورات جامعة النج  الدینیه،
کهههریم، بییبهههدة األصهههول _ جههها:  ، محمهههد بهههن حسهههین بههههایی عهههاملی، تحقیههه : فهههارس حسهههون 

 ق. 1423مرصاد،
 ق.1417مد بن احمد بن ادریس،  م: مؤسسه نشر اسالمی، ، محالسرائر _
هاى میرزا ابو الحسهن شهعرانی،  ، محمد صال  مازندرانی، به همراه تعلیقهشرح أصول الکافی _

 .تا نا، بی جا: بی بی
 ق، 1389، سید محمد حسین طباطبایی،  م: دفتر انتشارات اسالمی، شیعه در اسالم _
کتاب، ، محمد بن حالعدة فی أصول الفقه _  ش.1389سن طوسی،  م: مؤسسه بوستان 

،  آ ها نجفهی اصهفهانی  بهن بابویهه، متهرجم: محمهد تقهی  ، محمد بن علهی عیون أخبار الرضا _
 تا. ، بی تهران: انتشارات علمیه اسالمیه

، حسههن بهن یوسه  عالمههه حلهی،  ههم: مؤسسهه نشههر الفائهدة و البرههان فههی شهرح صرشههاد األذههان _
 ش.1362اسالمی، 

، عبدالحسهههین شبسهههتری،  هههم: مؤسسهههه نشهههر فهههی رواة و أصهههحاب اإلمهههام الصهههادق الفهههائ  _
 ش. 1376اسالمی، 

حهر عهاملی، تحقیه : محمهد بهن محمهد   ، محمهد بهن حسهنالفصول المهمه فهی اصهول االئمهه _
 ق.1418،  القائینی،  م: مؤسسه معارف اسالمی امام رضا  الحسین

، ، عبداهلل مامقهانی،  هم: مؤسسهه آل بیهتالفوائد الرجالیة من تنقی  المقال فی علم الرج _
 ق.1398

کتههب الشههیعة و أصههولهم و أسههماء المصهّنفین و أصههحاب األصههول _ ، محمههد بههن حسههن  فهرسهت 
 ش.1420طوسی،  م: ستاره، 
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 ق.1413،  ، عبد اهلل بن جعفر حمیرى،  م: مؤسسة آل البیت رب االسناد _
 ، ابو القاسم  می، چا  سنگی. وانین األصول _
کتبه العلمیه االسالمیه، بین األصول وانی _  تا. ، میرزا ابوالقاسم محمد بن حسن  می، تهران: 
کلینی،  م: دار الحدیثالکافی _  ق.1429،  ، محمد بن یعقوب بن اسحاق 
 ش.1387، ، روح اهلل خمینی، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیکتاب الطهارة _
کبهر غفهارى،  هم: دفتهر   لهی، محمهد بهن عکتاب من الیحضره الفقیهه _ بهن بابویهه، تحقیه : علهی ا

 ق.1413،  انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه  م
، حسن بن یوس  عالمه حلی، تحقی : ابراهیم موسوی کش  المراد فی شرح تجرید االعتقاد _

 ش.1373زنجانی،  م: شکوری، 
 ق.1426ؤسسة األعلمی للمطبوعات،، محمد بن مکرم بن منظور، بیروت: ملسان العرب _
 م: مؤسسه نشر اسهالمی،  ، حسن بن یوس  عالمه حلی،مختل  الشیعة فی أحکام الشریعة _

 ش.1375
 ش.1365، عبدالحسین شرف الدین عاملی، تهران: انتشارات غدیر، المراجعات _
 ق.1412، علی نمازی شاهرودی، تهران: شف ، مستدرکات علم رجال الحدیث _
، ، احمد بن محمد مهدى نرا ی،  م:مؤسسۀ آل البیتفی أحکام الشریعه مستند الشیعة _

 ق.1415
یهد الهدین عهاملی،  هم: معالم الدین و مالذ المجتهدین _ ، محمد بن حسن طوسی، حسن بهن ی

 ش.1383مؤسسه نشر اسالمی، 
بههن بابویههه،  ههم: دفتههر انتشههارات اسههالمی وابسههته بههه جامعههه   ، محمههد بههن علههیمعههانی االخبههار _

 ق.1403،  ین حوزه علمیه  ممدرس
 ش.1364، جعفر بن حسن حلی،  م: مؤسسه سید الشهداء، المعتبر _
 ق.1415جا: دارالحرمین،  ، سلیمان بن احمد طبرانی، بیالمعجم االوس  _
 ش.1372، ابوالقاسم خویی،  م: مرکز نشر التقافة االسالمیه، معجم رجال الحدیث _
مامقهانی، تحقیه : محمهد رضها مامقهانی،  م:مؤسسهۀ  ، عبداهللمقباس الهدایة فی علم الدرایة _

 ق.1411، آل البیت
، تههران: پژوهشهگاه علهوم  ، متهرجم: محسهن آرمهین یر هانی  ، محمد عبد العظهیممناهل العرفان _

 ش.1385،  انسانی و مطالعات فرهنگی
، حسن بن یید الهدین عهاملی،  هم: منتقی الجمان فی احادیث الصحاح و الحسان در حدیث _
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 ش.1362سة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة، مؤس
گل ایگانی،  م: انتشارات عالمه، منتهی المقال _  ش.1377، علی  رنی 
  سید محمد حسین طباطبایی،  م: دفتر انتشهارات اسهالمی جامعهه ، المیزان فی تفسیر القرآن _

  ش 1374،  مدرسین حوزه علمیه  م
 ق.1409،  حر عاملی،  م: مؤسسة آل البیت  ن حسن، محمد بوسائل الشیعه _
، نصر بن مزاحم منقهرى، تحقیه : عبهد الّسهالم محمهد ههارون،  هم: مکتبهه آیهة اهلل و عة صفین _

 ق.1403مرعشی نجفی، 
دفتههر  ،ههها مقههاالت و بررسههی، مههریم  بههادى، «جایگههاه مههذهب راوى در توثیقههات رجههالی شههیعه» _

 ش.1381، 72
، حمیههد «اهههل سههنت در منههابع شههیعی بهها تکیههه بههر روایههات تفسههیری کارکردهههای نقههل روایههات» _

کاظم رحمان ستایش،   . 34، سال سیزدهم، شمجله علوم حدیثبا ری، محمد 
، روح اهلل شههیدى، «هاى رجهالی هاى  دما در ارییابی و نقد حدیث در آیینۀ فهرست مال » _

 .3، شمارۀ حدیث اندیشه




