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مقدمه

حدیث صحی و ّ
سنت بهه عنهوان پایهه دوم شهریعت محسهوب می گهردد .رسهول خهدا

،

عترت را مرجع علمی برای اهل اسالم رار داد و علمای عامه و شیعه ،یکی از دالیهل ضهرورت

امامهت را از بهین بههردن اختالفههای داخلههی میهان مسههلمانان شهمردهاند 3.بههه همهین جهههت در

خصوص حدیث بایهد جانهب احتیهاط را رعایهت کهرده ،و از افهراط و تفهری پرهیهز نمهود .برخهی

افراد در مورد پذیرش حدیث با ذوق و سلیقه و بیپهروا برخهورد می کننهد؛ بهه گونههای کهه برخهی
افراد نسبت به حدیث بدبین بوده و بدون تفحص در باره صحت و سقم آن ،یکسهره حهدیث

را رد می کنند و از طرف دیگر ،نباید مانند کسانی برخورد کرد که هر چه را به نام حدیث نوشهته
شههده ،بههدون سههنجش و تمییههز دادن صههحی از سههقیم ،آن را پذیرفتههه و بههه پیغمبههر

نسههبت

می دهنههد .در ایههن صههورت ،طب ه نههص ههرآن ،چنههین کسههانی بایههد منتظههر بههالی بههزرد و عههذاب

شدید باشند.

4

مشکل اساسی در این خصوص پس از رحلت پیامبر

به وجود آمد؛ ییرا پس از رحلت،

فتنهههای بسههیاری در میهان مسههلمانان در فههم پههارهای از آیهات ههرآن ،چگهونگی اجههرای احکههام
دیههن و نیههز تفسههیر سههنن منسههوب بههه پیههامبر

پدیههد آمههد و ایههن اختالفههها سههبب گردی ههد

مهذهب های گونهاگون فقههی پدیهد آیهد و چهه بسها ،پیهروان مهذاهب یکهدیگر را تکفیهر می کردنهد.

البتهه تهاریخ پهر فهراز و نشهیب شهیعه نشهان از ایهن دارد کهه پیهروان ایهن فر هه در تعامهل بها دیگههران

بوده اند .همچنین ،در میان فرق اسالمی ،شهمار فراوانهی از پیهروان و مشهایخ اههل سهنت توفیه
مصاحبت و شاگردی ائمه اطهار

را داشتند.

نیز تاریخ به روشنی گواه میدهد که سیره علمای شیعه در عدم مراجعه به کتابهای اهل

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

و اهل بیتش

نقل کردهاند _

نادیده گرفته اند ،درست نیست .علمای شیعه همواره به منابع دیگر مذاهب مراجعهه و از آنهها

اسهتفاده کردهانهد؛ ی یهرا بهه بهاور اینهان ،چهه بسها پهارهای از احادیهث نبهوی و یها روایتههای صهادر
ش ههده از ائم ههه

در گ ههذر زم ههان از می ههان رفت ههه باش ههد و ی هها روایته ههای درج و ثب ههت ش ههده در

کتاب های اهل سنت ،به زمینهه صهدور روایهات ائمهه کمهک کنهد .از ایهن رو ،علمهای شهیعه در
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 . 3کش المراد ،ص.362
 . 4برای اطالن بیشتر ،ر : .سوره آل عمران ،آیه 94؛ سوره بقره ،آیه 79؛ سوره انعام ،آیه 21؛ سوره هود ،آیه 18؛ سوره نحل ،آیه
17؛ سوره عنکبوت ،آیه 68و ...

می کنند؛ اما نباید از این نکته غافل شد که برخی از علمای شیعه ،راویان اهل سهنت را موثه

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

سنت پرداخته میشود.

 .1اهمیت راویان اهل سنت

راویان اهل سنت ،بیش از راویان فرق ،دیگهر مهورد توجهه رجهالیون و علمهای حهدیثشهناس
ً
شیعه رار گرفتهاند .یکی از مهمترین دالیل توجه به راویان این فر ه ،احتماال به خهاطر هدمت
طوالنی ،همراهی و مصاحبت بها اههل بیهت عصهمت و طههارت

احهادیتی از ائمهه اطههار

میزان اعتبار راویان عامه از دیدگا علمای شیعه

احکام فقهی و دریافت سنن پیامبر

 ،به منابع حدیتی و تاریخی اهل سنت رجهون کهرده و

اسهت .مؤ یهد ایهن مطلهب

اسهت کهه جهواز مراجعهه بهه احادیتشهان را _ کهه توسه راو یهان عامههه

نقل میشود _ صادر کردهاند؛ به عنوان نمونه ،از امام صادق

روایت شده اسهت کهه ههر گهاه

حادثه ای برای شما اتفاق افتاد که حکم آن را از روایات ما نیافتید ،به آنچه عامهۀ مهردم (یعنهی
اهل سنت) از امام علی

نقل می کنند ،مراجعهه کهرده و بهر پایهۀ آنهها عمهل کنیهد 5.شهیخ حهر

عاملی این حهدیث را پذیرفتهه و عمهل بهه روایهات اههل سهنت از امهام علهی

نصی از شیعه موجود نباشد ،جایز دانسته است.

را در صهورتی کهه

6

در منابع حدیتی شیعه گونهای دیگهر از روایهت را میتهوان یافهت کهه در آنهها راوی از امهام

در باره حدیث مروی از طری اهل سنت پرسش می کند .امام نیز بر صحت آن تصری کرده و
و آن را شرح و تفسیر نمودند.

7

یکههی دیگههر دالیههل اهمیههت منههابع روایههی اهههل سههنت ،دسههتیههابی بههه احادیههث ائمههه اهههل

بیت

است که محهدثان عامهه در آثهار خهود گهرد آوردهانهد .از آنجها کهه عالمهان اههل سهنت،

ائمههه شههیعه را از امههام علههی

جههزء صههحابه ،تابعههان و اتبههان تابعههان بههه شههمار

تهها امههام رضهها

مهیآورنههد ،از ایههن رو ،احههادیتی بههه نقههل از ایشهان در منههابع خههود ذکههر کردهانههد 8.حضههور محههدثان
بزرد اهل سنت همچون ائمه چهارگانۀ آنها در مجالس درس ائمه

 ،به ویژه صهاد ین

و اعترافشههان بههه مقههام عل مههی امامههان شههیعه ،دلیههل محکمههی بههر جاللههت ش ه ن و رفعههت مرتبههت
ایشان است .ابوحنیفه در باره امام صادق

بر این باور است که چنان که آن حضرت نبهود،

 . 5العده ،ج ،1ص149؛ وسائل الشیعه ،ج ،27ص.91
 .6الفصول المهمة فی اصول االئمه ،ج ،1ص.574
 .7تهذیب االحکام ،ج ،7ص463؛ الکافی ،ج ،5ص.556
 .8تقریب التهذیب ،ج ،14ص ،15ش.344
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مردم هرگز مناسک حج خویش را فرا نمی گرفتند.

9

بنا بر این ،کم نیستند راویان اهل سنت که ریزهخوار سفره اهل بیت

بهوده و بسهیاری از

علوم را از ایشان دریافت نموده و در مجالس درسی ایشان حضور داشتند .به همین جهت ،با
ً
در نظههر گههرفتن شههروطی بههرای پههذیرش روایههت راو یههان مسههلما میتههوان از ایشههان بههه عنههوان حلقههه
واس انتقال معارف ائمه

یاد کرد؛ ییرا در پذیرش روایهت شهروط راوی آن اهمیهت بسهزایی

دارد که در و هله نخست مورد توجهه و د هت محققهین هرار می گیهرد .در ایهن سهمت بهه شهروط
راوی به صورت مختصر اشاره می گردد.
 .2شروط راوی

مهمتههرین مبنهها _ کههه در دورۀ مت ه خرین طب ه آن ،خبههر پذیرفتههه می گههردد _ کیفیههت سههند بههه

لحههاظ ویژگههی راو یههان آن اسههت .از ایههن رو ،بحههث شههروط راوی بههه عنههوان یکههی از محههوریترین

مباح ههث ،ن ههزد ح ههدیثپژوهان و فقه هها جایگ ههاه و ی ههژهای دارد .م ههراد از ش ههروط راوی ،ص ههفات و
خصوصههیاتی اسههت کههه راو یههان یههک حههدیث ،در مرحلههۀ ادای آن بایههد بههدان متصه

باشههند تهها

روایههت آنههها در شههمار روایههات مقبههول ههرار گیههرد .از ایههن رو ،شههیعه و سههنی بههرای توثی ه و تعههدیل

راو یههان ،شههروطی را برشههمردهاند کههه در صههورت احههراز و اثبههات آن در هههر یههک از راو یههان ،چنههین
روایتی مورد بول وا ع خواهد شد .در یک نگاه کلی این شروط را میتوان در سه حوزه رار داد:

 .1مقدماتی :عقل و بلوغ .2 ،اعتقادی :اسالم ،ایمهان (بهه معنهای مهذهب( .3 ،شخصهیتی:

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

و

طبیعی اسهت کهه ایهن شهروط در ههر یهک از ایهن حوزههها بها یکهدیگر مهرتب بهوده و مسهتقل از

یکدیگر نیستند .البته برخی از آنها برای راویان غیر امامی ،بهه و یهژه راو یهان اههل سهنت اهمیهت

شهایان ی دارنههد .برخهی بهها جهرح و ن ههذیرفتن روایهت از ایههن راو یهان ارتبههاط مسهتقیم دارنههد؛ خاصههه

شهروطی کههه مر بهوط بههه حهوزۀ اعتقههادات راوی هسهتند 10.امهها گروههی از علمههای حهدیثشههناس
راو یههان غیههر شههیعه اثنهها عشههری را نههه تنههها از نظههر اعتقههادی ،بلکههه بههه طههور کلههی از دایههره وثا ههت و

عههدالت خههارج مههیدان نههد؛ ی یههرا از منظههر ایههن گههروه ،مفهههوم ایمههان دربردارنههده عههدالت و وثا ههت
اسههت .بههه ایههن ترتیههب ،زمههانی کههه راوی ایمههان نداشههته باشههد ،عههدالت و وثا ههت نیههز نههدارد .بههه
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 .9من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص519؛ معجم الرجال ،ج ،20ص.179
« .10جایگاه مذهب راوی در توثیقات رجالی شیعه» ،ص.123

به نقد و بررسی این شروط پرداخته میشود:
 .1 - 2عدالت

برخی معتقدند در صورتی که این واژه در منابع رجهال شهیعه بهه کهار رفتهه باشهد ،بهه صهورت

داللت تضمنی ،یا التزامی داللت بر امامی بودن ،یا ضاب بودن راوی نیهز خواههد داشهت؛ ی یهرا

عدالت مطل فرن اسالم و ایمان است و بر کافر و پیروان سهایر فهرق اسهالمی بهه صهورت مطله
ِ

میزان اعتبار راویان عامه از دیدگا علمای شیعه

همین سبب ،این راویان را طرد ،و روایات آنها را مقبول نمیداننهد 11.بهرای روشهن شهدن بحهث

عادل گفته نمی شود .از سوی دیگر ،در میان رجالیهان شهیعه کمتهر مرسهوم اسهت کهه بهه امهامی
بودن ،یا ضاب بودن راوی تصری کنند .بنا بر این ،و تی می گویند :عدل ،مقصود آنان امامی

و ضاب بودن در کنار عدالت است.
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این گروه بهر ایهن عقیدهانهد کهه بها وجهود شهرط «عهدل» دیگهر نیهازی بهه بیهان شهرط مهذهب یها

ایمههان نیسههت؛ چههرا کههه یکههی از مصههادی عههدالت ،تشههخیص و انتخههاب مههذهب درسههت و
راستین است؛ ییرا عهدالت بها فسهاد عقیهده ابهل جمهع نیسهت و چنهین کسهی فاسه بهه شهمار

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

بررسی آن پرداخته شود.

عدالت ،به معنای پیروی از اوامر خدای تعالی و پرهیز کردن از امور نهی شده است .از این

رو ،بایههد گفههت عههادل کسههی اسههت کههه بههه انجههام دادن واجبههات و پرهیههز کههردن از محرمههات

ش ناخته شده است .برخی از فقیهان امامیه نیهز بهه همهین نظر یهه معتقدنهد .ابهن ادر یهس حلهی،
کسههی را عههادل میدانههد کههه واجبههی را تههر نکنههد و امههر بیحههی را مرتکههب نشههود 14.همچنههین

حقیقت عدالت را کیفیت استوار و محکم نفسانی دانستهاند که شخص عادل را بهر مالزمهت
تقههوا و مه ّهروت برمیانگی زانههد کههه بهها پرهیههز از گناهههان کبیههره و اصههرار نداشههتن بههر گناهههان صههغیره
تحق مییابد.

15

به ههه نظه ههر می رسه ههد سه ههخن اسه ههتوار در بحه ههث عه ههدالت رجه ههالی همه ههان اسه ههت که ههه شه هههید

 .11الرواش السماویة ،ص185؛ منتقی الجمان ،ج ،1ص.5
 . 12مقباس الهدایه ،ج ،2ص.145 – 144
 .13منتقی الجمان ،ج ،1ص.5
 . 14السرائر ،ج ،1ص. 280
 .15مختل الشیعة فی أحکام الشریعة ،ج ،4ص149؛ ترجمه تحریر الوسیله ،ج ،1ص.499
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ّ
کاشانی 18،محق نرا ی 19و شیخ علی خا انی 20ذکر کردهاند

ّ
ثانی 16،شیخ بهایی 17،محد

و وجود مفهوم امامی در معنا و مدلول عدالت را شرط نمیدانند .شهید ثانی بر این باور اسهت
که عدالت در تمام معتقدان ادیان و مذاهب به شرط عمل بهر اسهاس باورهایشهان ابهل تحقه

است 21.این سخن ،آشکارا به عدم وجود مفهوم «امامی» در معنا و مفهوم اصطالح «عهدالت»
تصری دارد.

یکی از عالمان معاصر ،نه تنها ایمان بهه معنهاى امامیمهذهب بهودن راوى و تفسهیر عهدالت

در معنهاى مصهطل آن را ن ذیرفتهه ،بلکهه بها اشههتراط وجهود ایهن دو (یعنهی ایمهان و عههدالت) در

راوى مخالفت کرده است .وى در این باره مینویسد:

و ام هها در م ههورد ش ههرط چه ههارم و پ ههنجم یعن ههی ایم ههان و ع ههدالت بای ههد گف ههت ک ههه

سه ههخن صه ههحی آن اسه ههت که ههه آن دو را حه ههذف که ههرده ،و جه ههایگزین آن وجه ههود
وثا ههت ،یعنههی ص ههدا ت در گفتههار ،را ب ههر اسههاس مبن ههاى حجیههت خب ههر فههرد ثق ههه

مشروط بدانیم.

22

حههدیث

در کتههب رجههالی توجههه بههه مههذهب راوى در کنههار اشههاره بههه عههدالت وى در تعر ی ه
ّ
صحی و نیز تذکر به فساد مذهب راوى عادل در تعری حدیث موث  ،شاهد محکمی بر این
مس له است .با توجه به این که در واژههای «عدل»« ،امامی ضاب » ،با آمدن واژه ضاب حوزه
شخصیت راوی ،یعنی برخورداری از وه حف  ،ثبت و ضب روایهات ،و بها آمهدن واژه عهدل بهر

حوزه اخالق راوی و پایبندی او به فرایض دینهی و بها آمهدن واژه امهامی بهه حهوزه ایمهان و عقیهده
راوی و شیعه اثناعشری بودن او تصری شده ،چنین عبارتی را بهترین و صری ترین لف برای

داللت بر تزکیه و تعدیل راویان دانستهاند.

23

آیة اهلل خویی ذیل عنوان محمد بن ولید بجلی و معاویة بن حکیم با اسهتناد بهه ایهن سهخن
کشی مینویسد که ظاهر کالم ّ
ّ
کشی ،آن است که مقصهود وى از عهدالت ،اسهتقامت در عمهل

32

 . 16الرعایة فی علم الدرایة ،ج ،14ص.160
 . 17یبدة األصول ،ص.93
 . 18مستند الشیعة فی أحکام الشریعه ،ج ،18ص.101
 . 19همان ،ج ،18ص.108
 . 20رجال الخا انی ،ص.52
 . 21الرعایة فی علم الدرایة ،ج ،2ص.401
 .22بحو فی علم الرجال ،ص.202
 .23اصول الحدیث و احکام ،ص.155

منافاتی ندارد.

24

بر این اساس ،عدالت یک خصلت شخصیتی است و مختص به مهذهب و فر هۀ خاصهی

نیست .پس هر راوی اهل سهنتی کهه در مهذهب خهود بهه عنهوان فهردی عهادل شهناخته شهود ،بها

توجه به ادلهای که بیان گردید ،میتوان به او اعتماد نمود؛ چرا کهه صهرف عهامی مهذهب بهودن
راوی ،دلیل بر بیعدالتی او نمی گردد.

میزان اعتبار راویان عامه از دیدگا علمای شیعه

با دورى جستن از ّ
محرمات و مرا بت بر واجبات دینی است که این معنا با فسهاد عقیهدۀ فهرد

 .2 - 2وثاقت

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

دوری او از دروغ ،اشتباه و فرام وشی ،اطمینان وجهود دارد؛ ی یهرا ا گهر هرار باشهد شهخص ،عهادت
به دروغ ،اشتباه یا فراموشی داشته باشد ،چگونه میتوان به گفتار او اطمینان داشهت نسهبت
بهه سهایر گناههان غیهر از دروغ نیهز چنهین اسهت؛ ی یهرا انسهان بهه سهخن فهردی شهرابخوار اطمینهان

نمی کند 25.بنا بر این ،هر گاه این کلمه به طور مطل در منابع رجالی به کار رود ،در داللت آن
در عدالت و ضاب بهودن راو یهان جهای اشهکال نیسهت ،امها در داللهت آن بهر امامیهه بهودن راوی

جای منا شه است .صاحب معالم در این باره می گوید:

هر گاه نجاشی بگوید( :فالن) ثقه است و از فسهاد مهذهب راوی سهخنی بهه میهان

نیههاورد ،ظ ه اهر ایههن سههخن آن اسههت کههه راوی عههادل و امههامی اسههت؛ ی یههرا عههادت
نجاشی آن است که اگر راوی دارای فساد مذهب به آن تصری میکنهد .پهس ا گهر
تصری نکند ،ظهور در آن دارد که او به فساد عقیدهاش دست نیافته است.

26

داللههت لف ه «ثقههة فههی الحههدیث ،أو فههی الروایههه» نیههز بسههان داللههت واژه ثقههه اسههت؛ یعنههی بههر

عههدالت و ضههاب بههودن راوی بههه صههورت آشههکار داللههت دارد ،امهها در داللههت آن بههر امههامی بههودن

جای ت مل است؛ 27همان گونه که آیة اهلل سبحانی معتقدند:

واژه «ثقه» امامی بودن راوی را اثبات نمیکند؛ ییرا شیخ مفید و شیخ طوسی همه

یاران امام صادق

را با وجود اختالف عقیده جزء ثقات دانستهاند.

 .24معجم رجال الحدیث ،ج ،18ص.329
 .25مقباس الهدایه ،ج ،2ص.147 – 146
 .26اصول الحدیث و احکامه ،ص156؛ مقباس الهدایه ،ص.108
 .27مقباس الهدایه ،ج ،2ص.162
 .28اصول الحدیث و احکامه ،ص.157

28
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همچنین گروهی از علما نیز سکونی را فردی ّ
عامی مذهب و ثقه معرفی نمودهاند.

29

بنهها بههر ایههن ،مههیتههوان گفههت کههه تنههها دسههتیههابی بههه وثا ههت راو یههان در منههابع رجههالی ،بههرای

صههحی دانسههتن روایههت کفایههت می کنههد ،مگههر در جههایی کههه تعههار

در بههین باشههد کههه بههرای

ته رجی سههندی از سهایر صههفات راوی کمههک گرفتهه میشههود .وثا ههت ،بهه معنههای برخههورداری از

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

او راه ندارد .بر این اساس ،اعتقاد به مذهب غیهر امهامی ،بهه و یهژه عهامی مهذهب ،خدشههای بهر

وثا ت جنبه روایت گری وارد نمیسازد؛ ییرا حوزه این دو از هم مجزا است.
 .2 - 3ایمان

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

به لب را تصدی گویند 30.هر چند معانی متعددى بهراى اصهطالح ایمهان ذکهر شهده اسهت،

31

امهها در عههرف حدیث شناسههان ،مقصههود از ایمههان ،آن اسههت کههه راوى خبههر ،امههامی اثنههی عشههرى
باشد .در مورد راویانی که در عصر ائمه

بوده و برای کسانی که بعد از عهد ائمه

میییستهاند ،جلوۀ آن ،اعتراف بهه امامهت آن امهام
آمدهاند ،اثنی عشری بودن راوی مال

است.

32

گروهی از علمای شیعه مخال پهذیرش خبهر راو یهان غیهر امامی(اههل سهنت) هسهتند .ایهن
ّ
دیدگاه ،بیش از پیش در عصر مت خرین شکل و ّهوت گرفتهه اسهت .پهس از عالمهه حلهی ،فخهر
ّ
ّ
33
الدین حلی(م 770ق) روایات موث را معتبر ندانسته است.
توجه به باورهاى عقیدتی راویان سلسهله سهند در نگهاه محهدثان و رجالشناسهان ،اهمیهت

فههراوان دارد؛ چن ههدان ک ههه فس ههاد عقی ههده را از جملههه ض ههع هاى راوى دانس ههتهاند ک ههه موج ههب
ً
ضع سلسلۀ سند حدیث می گردد 34.معموال عالمان شهیعی ،فسهاد عقیهدۀ راوى حهدیث را

بیش از همه در بخش شرای راوى و ضع هایی که بر روات احادیث به واسطۀ فقدان برخهی
 .29الرسههائل التسههع ،ص 64و 65؛ المعتب ههر ،ج ،1ص252؛ صیضههاح الفوائ ههد ،ج ،1ص403؛ الکههافی ،ج ،7ص41؛ منته ههی
المقال ،ج ،1ص.44
 . 30لسان العرب ،ج ،13ص21؛ تاج العروس ،ج ،18ص.24
 .31ر : .حق ههائ اإلیم ههان ،ص55 - 53؛ ش ههرح أص ههول الک ههافی ،ج ،8ص46؛ أ ط ههاب ال ههدوائر ف ههی تفس ههیر آی ههة التطهی ههر،

34

ص.40 – 38
 .32دراسات فی علم الدرایة ،ص97؛ أصول الحدیث و أحکامه فی علم الدرایة ،ص.611
 . 33صیضاح الفوائد فی شرح صشکاالت القواعد ،ج ،3ص 291و 500؛ ج ،4ص.400
 .34مقباس الهدایة فی علم الدرایة ،ج ،2ص.316

حدیث پژوهان یاد شده است.

میردامههاد معتقههد اسههت کههه حقیقههت ایمههان و صههحت در عقیههده ،منههاط اجههراى اصههالت
صه ّهحت در گفتههار و کههردار اسههت و از سههوى دیگههر ،فس ه  ،موجههب ّ
تثبههت در خبههر می گههردد ،و
ّ
ّ
35
بزردترین فس  ،عدم ایمان است .از این رو ،وى خبهر حسهن را مقهدم بهر خبهر موثه میدانهد.
ّ
محق بحرانی نیز آورده است که بر اساس احادیث منقول ،ایمان جز براى امامی اثنهی عشهرى

میزان اعتبار راویان عامه از دیدگا علمای شیعه

از ایههن شههروط وا ههع می گههردد ،مههورد بررسههی ههرار دادهانههد .از ایههن شههرط بههه عنههوان ایمههان در بههین

ابهل تصهور نیسههت 36.ایهن گهروه بههر ایهن اعتقادنهد کههه شهخص غیهر مههؤمن ،فاسه اسهت و هههیچ
َ
َ
ین َء َام ُن ْهوا صن َج َ
فسقی بهاالتر از عهدم ایمهان نیسهت 37.از ایهن رو ،بها توجهه بهه آیهۀ ی ُّیهها ّال ِهذ َ
هاء ُ
کم
ِ
ْ
َ
َ
اس ه ُ ِب َن َبههإ ف َت َب ُینههوا  38خبههر راوى غیههر مههؤمن مههردود اسههت 39.مقتضههاى اعتبههار ایمههان در راوى
ف ِ
چنههان اسههت کههه خبههر راوى غیههر امههامی ،خههواه از فههرق شههیعه باشههد و خههواه از اهههل سههنت ،ابههل

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

آنچههه از ظههاهر ایههن شههرط برمی آیههد ،ایههن اسههت کههه ا گههر راوی بههه لحههاظ مههذهب ،اثنهها عشههری

نباشههد ،بلکههه از اهههل عامههه و یهها در شههمار راو یههانی از فههرق مختل ه

باشههد ،روایههت او متص ه

ب ههه ص ههحت نب ههوده و در نتیج ههه مقب ههول نخواه ههد ب ههود؛ در ص ههورتی ک ههه پ ههژوهش حاض ههر نش ههان

میدهد که با وجود حساسیت دانشمندان شیعه به مهذهب راوی ،در عهین حهال تعهداد بسهیار
کمی از روایات شهیعه فقه بهه دلیهل انحهراف مهذهبی راوی ،تضهعی

شهده و یها کنهار گذاشهته

شههدهاند؛ بههه عنههوان متههال ،مرحههوم غفههاری در حاشههیه ثههواب االعمههال در جمههعبنههدی و تحلیههل
نظر یههات شههیخ صههدوق ،زمههانی کههه بههرای تحر ی ه

میآورد ،چنین مینویسد:

در یههک حههدیتی از رسههول خههدا

دلیههل

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

 .35الرواش السماویة ،ص.185
 .36الحدائ الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ،ج ،22ص.222 - 220
 .37مجمع الفائدة و البرهان فی شرح صرشاد األذهان ،ج ،2ص.350
 .38سوره نباء ،آیه « :6ای کسانی که ایمان آوردهاید ،اگر فاسقی برایتان خبری آورد ،نی وارسی کنید».
 . 39معالم الدین و مالذ المجتهدین ،ص200؛ مستند الشیعة فی أحکام الشریعه ،ج ،18ص.101
 . 40وانین األصول ،ص457؛ مقباس الهدایة فی علم الدرایة ،ج ،2ص.26
 . 41مقباس الهدایة فی علم الدرایة ،ج ،2ص316؛ توضی المقال فی علم الرجال ،ص.214
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شمرده شده است.

42

از ایههن مطلههب چنههین اسههتنباط می گههردد کههه تنههها عههامی بههودن دلیههل بههر تضههعی

روایههان

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

در یهک نگهاه کلهی میتهوان چنهین اسهتنباط نمهود :عهدالت یعنهی انجهام واجبهات و پرهیههز از

محرمهات و وثا هت نیهز بهه معنهای اخهص آن همهان راسهتگهویی اسهت .بهر ایهن اسهاس ،ایهن دو

شههرط منافههاتی بهها پههذیرش مرو یههات عامههه نههدارد و تهها حههدودی میتههوان ایههن دو شههرط را خصههلت

درونی و شخصی راوی به حساب آورد .در مورد شرط ایمان نیز اگر چه شرط شیعی بودن راوی

در تقسیم بندی حدیث صحی اعتبار دارد ،ولی این شرط مانع از پهذیرش حهدیث موثه اههل
سنت نمی گردد؛ همان گونه کهه تهاریخ حهدیث از زمهان متقهدمان تها کنهون گو یهای ایهن مطلهب

اسههت .بهها و جههود ایههن کههه از بعضههی علمههای شههیعی در پههذیرش مرو یههات عامههه مخالفتهههایی
کردهانهد ،امها ایهن مخالفت هها باعهث حهذف و رد کامهل منقهوالت عامهه در کتهب روایهی شههیعه

نشده است.

 .3ادله توثیق راویان اهل سنت
ادلههه علمههای موافه ه نقههل روای ههت از راو یههان غی ههر امههامی ب ههه و یههژه راو ی ههان اهههل س ههنت دارای

دو مبنههای کلههی اسههت کههه نههاظر بههر نههون عملکههرد علمههای متقههدم و مت ه خر اسههت .اینههان بههرای

پذیرش این راویان به شواهد و راینی استناد میکنند که در این سمت از پژوهش به ذکهر آنهها

پرداخته میشود:

 .1 - 3عملکرد متقدمان

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

ایشههان ،مخالفههت مههذهب نمیتوانههد دلیههل مطل ه در عههدم اعتمههاد بههه راوی باشههد .شههایان ذکههر
است این نون بینش بیشهتر در بهین متقهدمین حهدیث حها کم اسهت؛ ی یهرا مبهانی حهدیثپژوهی

دما و مال هاى ایشان در ارییابی صحت روایهات 43،وثهوق و اطمینهان بهه راسهتگهویی راوی
ّ
است ،خواه امامی یا غیر امامی باشد؛ چنان که بزرگانی چهون محقه بحرانهی بیهان داشهتهاند.
36

 .42ثواب األعمال ،ص.165
 . 43در باره این مال ها ر« : .مال های دما در ارییابی و نقد حدیث در آیینۀ فهرستهای رجالی» ،ص.153 – 139

احادیث صحی

رار می گرفته است.

در عملکرد دما ،ضع

45

و فساد مذهب چندان در ارییابی راوى و بالطبع پذیرش حهدیث

او دخالههت نههدارد .شههاهد ایههن سههخن ،تفکیههک ضههع
معتبهر دانسههتن آثهار برخههی راو یهان بهها وجههود ضهع

مههذهب روات از وثا ههت ایشههان ،و نیههز

اعتقههادى ایشهان اسههت .مؤ یهد ایههن مطلههب
46

میزان اعتبار راویان عامه از دیدگا علمای شیعه

ّ
میتوان گفت که بیشتر حدیثپژوهان متقدم در موارد بسهیارى بهه احادیهث اههل سهنت عمهل
ّ
کردهاند 44.شهید ثانی آشکارا این دیدگاه را مطرح کرده کهه در مکتهب هدما خبهر موثه در زمهرۀ

نمونه توثی هایی است که در کتب متقدمین موجود است .در پژوهش حاضر این توثی ها به
دو صورت توثیقات خاص و عام بیان می گردند.
 .1 - 1 - 3توثیقات خاص

منظور از توثی خاص این است که در مورد یک شخص معین شواهدی داشهته باشهیم کهه
بر مورد اطمینان بودنش در امر حدیث و روایت داللت داشته باشد 47.در این سمت به برخهی
از توثیقات خاص در مورد راویان اهل سنت در کتابهای رجالی متقدمان شیعه آمده اسهت
بیان می گردد:
 .1 - 1 - 1 - 3ثقه

شیخ نجاشی برخی از راویانی عامه مذهب را با اصطالح «ثقه» معرفی نمودهانهد؛ همچهون:

أصرم بن حوشب البجلی 48،فضیل بن عیا

 49،یحیی بن سعید القطان 50و ...

 .2 - 1 - 1 - 3شیخ محدثان

لوط بن یحیی بن سعید بن مخن

بن سهالم ازدى غامهدى ،معهروف بهه ابهو مخنه  ،شهیخ

محهدثان و راو یههان اخبههار در کوفههه بههود .ابومخنه

از چههرههههاى اهههل فضههل و حههدیث بههه شههمار

مهیرفهت و روایههتههاى او مههورد اعتمهاد بهود و هنگههامی کهه سههند بهه او مهیرسههید ،همهه سههکوت

می کردند .از امام با ر

نیز نقل روایت کرده است.

51

 .44الحدائ الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة ،ج ،22ص.604
 .45الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه ،ج ،1ص.757
« .46مال های دما در ارییابی و نقد حدیث در آیینۀ فهرستهای رجالی» ،ص.142 – 141
 . 47کلیاتی در علم رجال ،ص.151
 .48رجال النجاشی ،ص.108
 . 49همان ،ص.311
 .50همان ،ص.44
 . 51همان ،ص.320
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 .3 - 1 - 1 - 3صاحب کتاب

طلحههة بههن ی یههد أبههو الخههزرج النهههدی الشههامی ،یکههی از راو یههان امههام جعفههر صههادق
شیخ طوسی در باره ایشان آورده است:
او عامی مذهب و صاحب کتاب است و کتابش نیز مورد اعتماد است.

اسههت.
52

همچنههین عبههد الواحههد بههن عمههر بههن محمههد کنیهههاش أبهها طههاهر ههاری اسههت .وی نیههز عههامی
مذهب است و کتابی در باره راءت أمیر المؤمنین نوشته و شیخ طوسهی کتهاب او را مهورد
53
اعتماد دانستهاند.
البته باید توجه داشت توثیقاتی مانند شیخ محدثان و صاحب کتاب زمانی در باره راویان
اهل سنت کاربرد دارد که شخصیت روایی ایشهان از طهرف علمهای اههل حهدیث شهیعه توثیه

شده باشد و کتب ایشان نیز مورد اعتماد باشد؛ همان گونه که علمای متقدم ،همچهون شهیخ

طوسی بر این کتب صحه گذاشتهاند.
 .2 - 1 - 3توثیقات عام

بهر خههالف مهورد بههل کههه توثیه در مههورد عنههوانی خهاص و مشههخص بههود ،در اینجها توثیه  ،بههه

عنوانی کلی تعل گرفته اسهت .بایهد توجهه کهرد کهه عنهوان کلهی بهه حسهب ماهیهت و طبیعهت

خهود ،بهر افهراد و مصههادی ی یهادی انطباقپهذیر اسهت و ممکههن اسهت مصهادی گونهاگون داشههته
باشد .در این سمت به عنوان نمونه به سکونی و دیگر راویان اهل سنت _ که از ایهن طر یه بهه

وثا تشان تصری شده _ اشاره می گردد:
 .1 - 2 - 1 - 3اجماع متقدمین

محق حلی می نویسد که شیخ طوسی در موارد متعهددی از آثهار خهود بهه اتفهاق نظهر امامیهه
بههر عمههل بههه مرو یههات سههکونی و عمههار سههاباطی و دیگههر ثقههات اشههاره دارد 54و بهها وجههود شهههرت
در صدا ت و راست گویی این راویان ،عامی مذهب بهودن موجهب هدح روایاتشهان نمی گهردد.
محقه حلهی در ادامهه اشههاره دارد کهه آثهار فقهههی عالمهان شهیعه متقههدم مملهو از فتهاوای مسههتند
بههه روایههات ایههن بیههل راو یههان اسههت و اسههتناد بههه ایههن مرو یههات بایههد طبه همههان اجمههان امامیههه
55
بوده باشد.
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 . 52فهرست الطوسی ،ص.257
 53همان ،ص.349
 .54العدة فی أصول الفقه ،ج ،1ص 149و .150
 .55الرسائل التسع ،ص.64 – 65

آیههة اهلل خههویی  ،سههکونی را بههه سههبب و ههون در طر ی ه ابههن ولو یههه توثیهه می کنههد .ایشههان

بههه توثیه عههام «شههیخ اجههازه بههودن» راو یههان وا ههع در سلسههله طر یه ابههن ولو یههه در کامههل الز یههارات
معتقد است.

56

 .3 - 2 - 1 - .3راویان اصحاب اجماع

روای ههت راو ی ههان بزرگ ههی از جمل ههه برخ ههی از اص ههحاب اجم ههان ،همچ ههون عب ههداهلل ب ههن مغی ههرة،

میزان اعتبار راویان عامه از دیدگا علمای شیعه

 .2 - 2 - 1 - 3راویان اسناد کتاب ابن قولویه

فضههالة بههن أیههوب ،عبههداهلل بههن بکیههر و جمیههل بههن دراج از سههکونی دلیههل بههر وثا ههت او اسههت.

ای ههن چه ههار ت ههن از راو ی ههان اص ههحاب اجم ههان ب ههوده و روای ههت ایش ههان از ی ههک راوی ،ام ههارهای ب ههر

وثا ت او است.

57

 .4 - 2 - 1 - 3کارگزار ائمه

مخن

بن سلیم جزو اصحاب رسول خدا

حضرت در اصفهان و همدان گردید.

بود ،و در عهد حکومت علی

عامهل آن

58

 .5 - 2 - 1 - 3شا گردان اهل بیت

چند تن از شاگردان و راویان مستقیم اهلبیت

نیز از اهل سنت هستند:

مقاتههل بههن سههلیمان خراسههانی بلخههی 59از شههاگردان امههام بهها ر

و امههام صههادق

بودنههد.

افرادی همچون ابراهیم بن ادهم 60،سلم بن سالم بلخی 61،عمر بن هارون بلخی 62و شقی بن

بن صبراهیم بلخی 63نیز از راویان امام کاظم

هستند.

 .6 - 2 - 1 - 3توثیق شیخ نجاشی

شههیخ نجاشههی _ کههه بههه ح ه میتههوان وی را بههزرد و سههرآمد علههم رجههال دانسههت و زمههانی کههه
ایشان یهک راوی را توثیه می کننهد ،بایهد بهه ایهن توثیقهات اعتمهاد کهرد _ راو یهان سهنت مهذهبی
 .56معجم رجال الحدیث ،ج ،1ص.50
 .57خاتمة المستدر  ،ج ،4ص.16
 .58و عة صفین ،ص.11
 .59اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص.688
 .60الفائ فی رواة و أصحاب اإلمام الصادق  ،ج ،1ص.32
 .61رجال الطوسی ،ص ،219ش.2901
 . 62همان ،ص ،254ش3576؛ تاریخ بغداد ،ج ،11ص ،190 - 187ش.5899
 . 63دالئل االمامة ،ص.318 – 317
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همچه ههون حسه ههین به ههن عله ههوان کلبه ههی 64،أصه ههرم به ههن حوشه ههب بجله ههی 65،سه ههلیمان به ههن داود
منقهری 66،عبههد الههرحمن بههن بههدر أبههو صدر یهس 67،فضههیل بههن عیهها  68و  ...را ثقههه و ابههل اعتمههاد
معرفی نموده است.
 .7 - 2 - 1 - 3راویان پر حدیث

أبه و عبهد اهلل محمهد بهن علهی بهن خله عطهار کهوفی بلخهی یکهی از راو یهان پرحهدیث اسهت.
وی مههورد اعتمههاد برخ ههی از محههدثان متق ههدم شههیعه و س ههنی بههوده اس ههت 69.در بههین ش ههیعیان،
71
حمیههری مههی(م300ق) 70شههاگرد وی بههوده اسههت .صههدوق نیههز بارههها بهها دو واسههطه یهها بیشههتر
72
از او روایت کرده است .در میان اهل سنت نیز طبرانی با یک واسطه از او روایت کرده است.
محتوای روایات او بیان گر فضایل اهل بیت اسهت؛ بهه عنهوان نمونهه در روایهات او فضهایل
75
بسه ههیار مهمه ههی به ههرای حضه ههرت زهه ههرا  73،امه ههام عله ههی  74،ضه ههرورت عصه ههمت امامه ههان
و  ...دیده میشود.
البته شایان ذکر است تنها وجهود برخهی از توثیقهات عهام بهه تنههایی مفیهد وثا هت یهک راوی
نیسهت ،امها هههر کهدام از ایهن توثیقههات عهام یههک رینهه و شهاهد اسههت کهه بها کنههار ههم گذاشههتن
تعدادی از آنها بهه وثا هت راوی اطمینهان حاصهل میشهود .ایهن معیهار از آن جههت کهه موجهب
اطمینان شخصی محق است ،از استواری بیشتری برخوردار است تا جایی کهه شههید صهدر
76
بهترین راه را در پژوهشهای رجالی را همین تجمیع راین میداند.
 .2 -.3عملکرد متأخرین

در بین مت خرین افراد موث عامه مورد توثی

40

رار گرفته و حدیتشان مقبول وا ع شده است؛

 .64رجال النجاشی ،ص.52
 . 65همان ،ص.107
 .66همان ،ص.184
 .67همان ،ص.238
 .68همان ،ص.310
 .69مستدرکات علم رجال الحدیث ،ج ،7ص.227 – 226
 .70رب االسناد ،ص ،162ح 589و .591
 .71معانی االخبار ،ص125؛ ص ،132ح2؛ التوحید ،ص.184
 .72المعجم االوس  ،ج ،4ص.263
 . 73االمالی (شیخ صدوق) ،ص ،305ح.348
 .74التوحید ،ص.184
 . 75معانی االخبار ،ص.132
 .76نهایة الدرایه ،ص.411 – 410

تصری میکنند که:

احادیث افراد موث عامه ،مورد بول است؛ ییرا که ثابهت شهدن روایهت از تحقیه

حال روایت کننده در خبرش به دست میآید و آن گاه که حال و چگونگی راوی
ّ ً
ثابهت گشهت و معلهوم شههد کهه در نقهل اخبهار دروغ نمی گویههد ،مسهلما ایهن روایههت

ثابت شده است.

77

میزان اعتبار راویان عامه از دیدگا علمای شیعه

ّ
ّ
همه ههان گونه ههه که ههه عالمه ههه حله ههی در کته ههاب الخالصه ههة و ّمه ههی در جه ههزء ّاول ه ههوانین االصه ههول

زمانی که کتب مت خرین را در این زمینه بررسی می کنیم ،کم نیستند راویانی از اهل سنت

که توثی شدهاند تا جایی که در مورد برخی از راویان اهل سنت «ثقة فهی روایهه» آورده شهده کهه

اطمینان و اعتماد به روایت گری ایشان حاصل گردد؛ به عنوان نمونه در مورد حسین بن أحمهد

بن المغیرة در کتاب رجال ابن داوود آمده است:
مضطر ا ذه ثقة یف هواییه

78

راویان عامه مذهب دیگهری نیهز در کتهب رجهالی مته خرین از ایهن طر یه توثیه شهدهاند کهه

عبارتاند از :عمار ساباطی 79،ابهو الصهلت 80،یحیهی بهن سهعید طهان 81،یعقهوب بهن شهبیة،
موسی بن عمیر 83،فضیل بن عیا  84،عبهد الواحهد بهن عمهر بهن محمهد 85،أصهرم بهن حوشهب

82

بجلی 86،أحمد بن داود بن سعید الفزاری 87،صسحاق بن بشیر أبو حذیفة 88و ...
 .1 - 2 - 3نقد متن

یکههی دیگههر از راه هههای اظهههار نظههر در مههورد راو یههان احادیههث کههه توس ه علمههای مته خر بههه کههار

گرفتههه شههده ،نقههد متنههی اسههت .نقههد و ارزش گههذاری از طر یهه مههتن ،روشههی مناسههب جه ههت
 . 77خالصة األ وال فی معرفة الرجال ،ص275؛ وانین األصول ،ص.458
 .78رجال ابن داوود ،ص.385
 .79خالصة األ وال فی معرفة الرجال ،ص.276
 . 80همان ،ص.268
 .81همان ،ص266؛ رجال ابن داوود ،ص. 386
 .82خالصة األ وال فی معرفة الرجال ،ص.267
 .83همان ،ص.259
 .84همان ،ص24؛ رجال ابن داوود ،ص.449
 .85خالصة األ وال فی معرفة الرجال ،ص.245
 .86همان ،ص.208
 .87همان ،ص17؛ رجال ابن داوود ،ص.27
 . 88همان ،ص.426
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ارزشه ه یابی راو ی ههان از جمل ههه راو ی ههان اه ههل س ههنت اس ههت؛ چ ههرا ک ههه نق ههل ح ههدیث ،ای ههن احتم ههال
را به وجود می آورد که راوی خود متمایل به آن بوده است .بهه همهین علهت در پهذیرش حهدیث
از راویان اهل سنت به تحلیل و بررسی شواهد متن حدیث نیز د هت شهده اسهت؛ همهان گونهه

کهه در شههرح حههال برخههی از راو یههان و کتههابههای حدیثشههان گههزارش شههده ،نتیجههه نقههد متنههی
است .بر ایهن اسهاس ،عالمهان شهیعی در پهذیرش روایهت از اههل سهنت بهه نقهد و تحلیهل متنهی

ت کید داشته اند .برای روشن شهدن بحهث بهه چنهد مهورد از نظر یهات علمهای مته خر در ایهن بهاره
اشاره می گردد:

و ائمه

 .1 - 1 - 2 - 3متضمن قول پیامبر

در کتاب تنقی المقال آمده است:

خبر صری از امام رسیده کهه بایهد روایهت مها را از کسهی کهه بها مها مخهال

اسهت،

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

گفته میشود ،عمل کنیم.

89

عالمه طباطبایی نیز در باره حدیث صحابه میفرماید:
اما احادیتی که از صحابه نقل میشود ،اگر متضمن ول یا فعل پیغمبر ا کهرم

نباشد ،ابل بهول اسهت و ا گهر متضهمن

باشد و مخال با حدیث اهل بیت
ّ
نظر و رأی خود صحابی باشد ،دارای حجیت نیست و حکم صحابه مانند حکم
سایر افراد مسلمانان است و خود صحابه نیز با یک نفر صحابی ،معامله یهک نفهر

مسلمان می کردند.
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 .2 - 1 - 2 - 3موافقت با روایت صحیح و مشهور

امام خمینی موث بهودن آن دسهته از راو یهان عامهه را کهه توثیه خاصهی ندارنهد ،بها مقایسهه

موارد روایات و سنجش نظریات نسبت به آنان ترجی دادهاند 91.در این باره آمده است:
عالمههان شههیعی بههه روایههات حفههص بههن غیهها  ،غیهها

بن کلههوب ،نههوح بههن ّ
دراج،

سههکونی و دیگههر راو یههان عههامی مههذهب از امامههان شههیعه چنانچههه انکههار نشههده ،و
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 . 89فوائد الرجالیة من تنقی المقال فی علم الرجال ،ج ،1ص.206
 . 90شیعه در اسالم ،ص.46
.91کتاب الطهارة ،ج ،2ص.16

بنا بر این ،در یک نگاه کلیتر ،به ول آیة اهلل خویی میتوان گفت ،فساد مذهب معار

با

وثا ههت راوى نیسههت 93.بههدین ترتیههب ،مالحظههه میشههود کههه یکههی از مههوارد کههاربرد و طههرح ایههن
در ایههن زمینههه اسههت؛ یعنههی روایتههی فق ه بههدان دلیههل کههه یکههی از

شههرط ،وجههود روایههت معههار

نخواهههد بههود؛ مگههر ایههن کههه چنههین روایتههی بهها

راو یههان سلسههلۀ اسههناد آن از اهههل سههنت ،ضههعی
ً
روایت دیگری که سند آن تماما افراد امامی و اثنی عشری باشند ،در تعار

رار گیرد.

میزان اعتبار راویان عامه از دیدگا علمای شیعه

مخال

آن نقل نشده باشد ،عمل کردهاند.
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 :3 - 1 - 2 - 3شهرت عملی

در بههاره اعتبههار راو یههان اهههل سههنت نههزد شهههید اول نیههز میتههوان گفههت کههه هههر چنههد او از فسههاد
مذهب به عنوان یکی از عوامل بیاعتبارى حدیث یاد می کند ،نگاهی گذرا بهه عبهارات او در
آثار فقهی ،نشان از جبران ضع

سند روایت بها اسهتناد بهه شههرت عملهی از دیهدگاه وى دارد.

شهههید اول در مقدمههۀ کتههاب ذکههرى الشههیعة شهههرت عملههی را پذیرفتههه و آن را موجههب جبههران
ضع

سند دانسته است.

94

بنهها بههر ایههن ،روایههت راوى ثقههۀ اهههل سههنت ،در مههواردى کههه یکههی از شههرای ذیههل را دارا باشههد،
ً
روایت ابل اعتماد و عمل به آنجایز است :اوال ،روایتی از طری امامی و نیز عملی از ایشان بهر
ً
ً
خالف مضمون روایت نقل نشده باشد؛ ثانیها ،روایهت همهراه بها هراین اطمینهانآور باشهد؛ ثالتها،
روایتی در موافقت مضهمون آن در میهان روایهات امه امی یافهت شهود .در ایهن صهورت ا گهر راوى از

دروغ پرهیز کند و در حف امانت ابهل اطمینهان باشهد ،میتهوان بهه روایهات وى عمهل کهرد؛ ههر

چند که در اصل اعتقاد راه ناصواب را رفته باشد.

 .4حوزه پذیرش روایات عامه
مراجعه به منابع اهل سنت و نقل روایات از راویان عامی مذهب ،به معنای وجود ضع

و

اهمال در روایات شهیعه نیسهت ،بلکهه اسهتناد بهه احادیهث مهروی از طر یه اههل سهنت در فههم

بهتر آیات و همچنین روایات شیعه متمر ثمر است.

البت ههه بای ههد اذع ههان داش ههت ،علم ههای ش ههیعی در هم ههه مس ههائل دین ههی ،احک ههام (واجب ههات،

محرمات ،مستحبات و مکروهات) و اعتقادات به راویان اهل سنت عمل نکردهاند ،بلکهه در
 . 92جایگاه مذهب راوی در توثیقات رجالی شیعه ،ش ،72ص.131
 . 93معجم رجال الحدیث ،ج ،11ص.131 – 132
 . 94ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة ،ج ،1ص.52
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ّ
این بین نیز تفکیهک ایهل شهدهاند؛ همهان گونهه کهه عالمهه حلهی در مباحهث اصهول فقهه خهود،

وجود ایمهان و عهدالت در راوى را شهرط دانسهته اسهت ،در موضهوعات فقههی ،آراى متعهددى از
ّ
جملههه پههذیرش خبههر موثه را پههی گرفتههه اسههت .او در کتههاب خالصههة األ ههوال ،شههمارى از راو یههان
فاسد المذهب را در بخش نخست ،یعنی«فهیمن اعتمهد علیهه» ذکهر کهرده اسهت؛ ههر چنهد کهه

ایشان در مباحث اصولی خود ،وجود ایمان را شرط اساسی راوى میداند.

95

راویان اهل سنت مسهائلی ماننهد :محاجهه ،مهذاکرۀ ائمهه بها دسهتگاه خالفهت و احهادیتی در

ش ن و مدح اهل بیهت رسهول خهدا

را نقهل کردهانهد کهه میتهوان حتهی بهدون در نظهر گهرفتن

مذهب و وثا ت آنها احادیتشان را بول کرد؛ ییرا ایهنهها مخالفهان امامهت ائمهه

هسهتند و

زمانی که احادیتی در بزرگداشت و تفخیم مقام ایشان نقل می کنند ،بسیار ارزشمند است؛ به

خصوص توس برخی از اهل سنت همچون علی بن جهم که دشمنی و بغضی که نسبت بهه

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

دیههن ،مسههتحبات و مباحههث تفسههیری97بههه راو یههان اهههل سههنت مراجعههه نمودهانههد .و در مههوارد
ً
اعتقادی و واجبات شرط ایمان را الزم دانستهاند؛ ییرا راوی معمهوال در مباحهث اعتقهادی نظهر
فر ه و مذهب خود را دخیل می کند و در مسائل دیگر رأی و نظر را وارد نمی کند.

در مجمون میتوان گفت که با مراجعه به آثار حدیتی عامه ،میتوان به بخش ابهل تهوجهی

از احادیث ائمه

دست یافت که برخی از آنها را نمیتوان در منابع شیعی یافت .همچنین

به ههرا ی تقو یه ههت روایه ههات منقه ههول از طر یهه ه شه ههیعه ،احادیه ههث یکسه ههان و گه ههاه ،هممضه ههمون را
از منهههابع روایهههی عامه ههه نیهههز گهههرد آورد .تقو یه ههت احادیهههث شهههیعی به هها نقهههل روایهههات عامه ههه از دو

طری صورت می گیرد :یکی ،به وجود آوردن خبر متواتر و مستفیض و آن دیگهری ،تقو یهت خبهر

واحد است.

تعداد راویان عامی در کتب رجالی

در جست وجو و بررسی کتهب رجهالی و روایهی شهیعی ایهن نکتهه مسهلم اسهت کهه ههیچ گهاه

یک روای تنها به دلیل عامی مذهب بودنش تضعی

رجالی راوی ضعی

44

باشد ،او را تضعی

نشده است؛ بلکه زمانی که شخصهیت

نموده اند؛ به عنوان متال :شیخ طوسی ذیل «وههب

 .95خالصة األ وال فی معرفة الرجال ،ص.458
 .96عیون أخبار الرضا  ،ج ،1ص.234
 .97برای مطالعه بیشتر ،ر« : .کارکردهای نقل روایات اهل سنت در منابع شیعی با تکیه بر روایات تفسیری».

امها بههرای اری یهابی و بههه دسهت آوردن تعههداد راو یهان عههامی مهذهب کههه توثیه شههدهانهد ،هفههت

منبع از منابع مهم عالمان شیعه مورد بررسی رار گرفته کهه در مجمهون ،تعهداد راو یهان  173نفهر
بودند که با حذف راو یهان تکهراری ،نهود راوی اههل سهنت در ایهن منهابع توثیه شهده بودنهد .ایهن

راویان عبارتاند از:

میزان اعتبار راویان عامه از دیدگا علمای شیعه

بن وهب» اصطالح ضعی را آورده است 98و در رجال الکشی او کذاب معرفی شده اسهت.
پس همان گونه که بیان گردید صرف عامی مذهب بودن راوی باعث ضع راوی نمیشود.
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نمودار  :1تعداد راویان عامی توثیق شده مذهب در کتب شیعه

 

هستند ،اما منقوالت آنها مورد بول علمای ما هستند و این مطلب همان طور کهه آورده شهد،

در کتب رجالی و روایی بهه وضهوح ابهل مشهاهده اسهت .حتهی سهکوت و تقر یهر برخهی از علمها

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

نتیجه
و یها أئمهۀ طهاهرین

میزان اعتبار راویان عامه از دیدگا علمای شیعه

در مجمون می تهوان چنهین برداشهت نمهود کهه کهم نیسهتند تعهداد راو یهانی کهه عهامی مهذهب

بهه

علمای شیعه در راه بهول روایهت و خبهری کهه از رسهول خهدا
ً
آنهها میرسههد ،الهزام نکردنههد کههه حتمها راوی آن حههدیث ،بایهد شههیعی مههذهب بهوده باشههد ،بلکههه
برای ایشان وثوق به راوی کفایت می کند .خهواه س ّهنی أشهعری باشهد و یها معتزلهی ،و یها در فهرون
ّ
ّ
تابع هر مذهبی غیر از مذهب اهل البیت .به علت آن که مناط و معیار خبر صهحی و موثه ،

نزد شیعه فق وثوق و اطمینان به صدور آن اسهت .از ایهن لحهاظ اسهت اصهل از منظهر علمهای
شیعی این است که راوی در مذهب و گفتار خود اهل کذب و دروغ نبوده باشهد و مرو یهاتش را
ً
مسههتندا بهها لحههاظ امانههت در نقههل و گفتههار بیههان نمایههد .بنهها بههر ایههن ،ا گههر راو یههان حههدیتی را افههراد
ضاب و موث تشکیل دادند ،نمیتوان روایت آنان را به صرف این که برخی از آنان اههل سهنت
و یا این که گرایش به تشیع ندارند رد نمود؛ ییرا فر

این اسهت کهه شهخص راسهتگهو اسهت و

راستگو در نقل روایت مورد اعتماد است .و شخص راستگو نیز نمیتواند به دروغ امری را که
منجر به تقویت مذهب خویش است بیان دارد.

از میان راویان غیر امهامی ،راو یهان اههل سهنت بهیش از راو یهان فهرق دیگهر اسهالمی مهورد توجهه

رجالیههان و علمههای حههدیثشههناس شههیعه ههرار گرفتهههانههد .بههه احتمههال ی یههاد ههدمت طههوالنی،
همراهی و مصاحبت راویان این فر ه بها اههل بیهت عصهمت و طههارت

ایهن توجههه باشههد .از طههرف دیگههر ،احادیههث صهحی نقههل شههده از پیههامبر
رجون به مرویات راویان اهل سنت را تقویت و جایز دانستهاند.
البته پذیرش روایت های اهل سنت طب

میتوانهد دلیلهی بهر
و ائمههه اطهههار

واعد و ضواب خاص صورت می گیرد .واعدی

کههه اکنههون در دسههت ماسههت ،ابههزار مناسههبی جهههت تشههخیص سههره از ناسههره هسههتند .در وا ههع،

حاصل عملکرد علمای متقدم و مت خر علم رجهال هسهتند و بهه حه میتهوان گفهت کهه اینهان
واعههدی جههامع ،کامههل و در بردارنههده ههراین محکههم سههندی و متنههی حههدیث هسههتند .از طههرف

دیگر ،این نکته را نیز نباید مورد غفلت رار داد که طب عملکرد علمای شیعی در نقهل روایهت
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از اهل سنت باید جانب احتیاط را رعایهت نمهوده و بیشهتر در مسهائل تفسهیری ،احکهام و فهرون

دین به ایشان استناد نمود.

سخن آخر ،این که استناد به روایت های راویان اهل سنت نه تنهها داللهت بهر ضهع

منهابع

شیعی ندارد ،بلکه حکایت از عدم سهوگیری و تعصهب بیمهورد علمهای شهیعی در نقهل روایهت

صحی و موث دارد .از این رو ،نقل روایت از ایشان پیامدهای متبتهی جههت تکمیهل ،مسهتند
و جامع نمودن منابع اهل تشیع و چه بسا جهان اسالم دارد.
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_ «مال هاى دما در ارییابی و نقد حدیث در آیینۀ فهرستهاى رجهالی» ،روح اهلل شههیدى،
حدیث اندیشه ،شمارۀ .3
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