
 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
سوم

ت و 
بیس

ماره 
، ش

هارم
چ

 

110 110 

 
 
 
 

 انیراوی اعتبارسنج دری( رجال محدث،) ناقدانی ها روشی واکاو

 22/1/1397 :تاریخ دریافت
 29/11/1397 تاریخ پایرش:

 1رضا طبیبی علی
 2مجید زیدی جودکی

 چکیده
برخی افراد خواسهته یها ناخواسهته در احادیهث پیهامبر دسهت بردنهد و سهخنان  که آن بعد از

ک کسهی   ناقهدان در صهدد چهاره ،ردندوی را تحری   جهویی برآمدنهد تها ههر سهخنی را از ههر 
یان های مختلفی   ها و روش  نکایرند بدین جهت از راه . در همهین رد آوردنهدگهاز احوال راو

که ناقدان از طری  آن  راستا این مقاله روش یهان پرداختهه هها هایی  را    بهه اعتبهار سهنجی راو
کههه بعههد از تتبههع و بررسهه کههرده اسههت.  کسههب اطههالع ناقههدان از  وجههو جسههتی  در چگههونگی 

کههه عمههده روش بههه دسههتاحههوال روات  از سههه طریهه  اسههتقراء، مقارنههه و  ههها هههای آن  آمههد 
کهه ههر سهه روش از روش کهار ههای علمهی بهوده و در سهایر علهو  نیه   تحلیل بهوده اسهت.   بهه 

بهع در روایهات راوی حاصهل شهده، روش مقارنهه شوند. روش اسهتقراء از طریه  تت  گرفته می
گشههودن و  نیهه  از طریهه  مقایسههه روایههات راوی بهها سههایر روات بههوده و تحلیههل نیهه  بوسههیله وا

کّل ناشناخته به چند ج ئی معلو  صورت می  پایرد.  تقسیم یو 
 .ناقدان، استقراء، مقارنه، تحلیل، اعتبارسنجی ها   کلیدوا ه

 مقدمه

گهاه  بی ههای مجاهدانهه   مرههون تهالش ی بهه احادیهث و اخبهار پیهامبر شو شهناخت و آ
کرده تا  که نسل به نسل و طبقه به طبقه اقوال و افعال وی را نقل  سرانجا   که اینراویانی است 

کتاب های مورد اعتماد نگاشته شهد. ایهن روایهان و نهاقالن در مسهیر انتقهال   سّنت حضرت، در 
گهاهی بهرای شهنیدن یهو روایهت از ه ب ؛ل شدندهای بسیاری متحّم   ها و مشقت  رنج کهه  طوری 
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کتفا نکردنده پیمودند و ب  ها راه را می  ناقل اصلی آن ماه بلکه چهون احتمهال خطها و  ،همین نی  ا
کردند آن ،دادند  اشتباه راویان را می گیرنهد تها وقهوع خطها در آن  سعی  را از اشخاص مختلفی فرا

کرده و اند ها برخی افراد در این مسیر سن   ا همه تالشاما ب 3را به حداقل ممکن برسانند. ازی 
سهخنان وی را  کهه ایهننسهبت داده یها  سهخنانی را بافتهه و بهه پیهامبر  به عمد و چه سههوچه 

کردند  گهری راویهان پرداختهه ناقدان سخن درصدد برآمدند به غربهال ،مین خاطره به 4.تحری  
کنند که بها اسهتفاده از روشگون  بدین ؛تا صحیح را از ضعی  جدا  ههای مختله ، اطالعهاتی   ه 

یههان از لحههاش دیانههت و حفههظ، مسههالو و مقاصههد آنههان،  ماننههد کههدا  از راو حههال و من لههت هههر 
کهرده و در اختیهار دیگهران نیه   کسهب  شناخت مراتب و طبقات آنان و وثاقت و ضهع  آنهان را 

گرفتن از زم سؤالقرار دهند. حال  که درصهدد این است با توجه به فاصله  کسانی  ان راویان آیا 
بههه همههان اطالعههات ارائهه شههده از سههوی رجالیههان و محههدثان پیشههین بسههنده  بایههد ،نقهد هسههتند

گر مطلبی را  بر آنهان الز  اسهت از اظههار نظهر دربهاره وی  ،راویی یا راویانی نیافتند دربارهکنند و ا
کننهد یها  ده و بعهدها و حتهی در عصهر بهاب علهم اطهالع از احهوال روات بسهته نبهو کهه ایهنسکوت 

بهه حاضر نی  این امکان برای دیگران وجود دارد تا مانند پیشینیان اطالعهاتی نسهبت بهه راویهان 
خران وجهود دارد یها أارائه شده توس  پیشهینان بهرای مته آورند و آیا امکان مناقشه در آرای دست
 نه؟ 

که ناقدان عمدتاً  از این رو، کسب اطهالع از احهوال رواتبر در این نوشتار سه روشی را  بهه  ای 
که   گرفته کار کرد  کهه  ؛از اسهتقراء، مقارنهه و تحلیهل انهد عبارتاند، بررسی خواهیم  بهدین شهکل 

کههه ناقههدان بهها اسههتعمال هههر یههو از ایههن   بعههد از توضههیح هههر یههو از روش کههرد  ههها بیههان خههواهیم 
هههای   ن سههه روش، از روشآورنههد. ایهه بههه دسههتانههد   ههها چههه اطالعههاتی از یههو راوی توانسههته  روش

کهاربرد دارنههد کهه در سهایر علههو  ماننهد منطه ، اصهول، علهم اجتمههاع و ریاضهی نیه    .علمهی بهوده 
کار آن دیگر خران همچنان از أها هم در ن د پیشینیان معمول بوده و هم مت  گیری این روشکه به 

 گیرند.   بهره می ها این روش
گاشته تاکه ناقدان  ییمخواهیم بگو  البته ما نمی کسهب اطالعشهان از احهوال  از  کنون مهدار 

کهه عقهل و  -ههای علمهی   مطهاب  ایهن روش هها بلکهه آن ،ههای علمهی بهوده  راویان مبتنی بهر روش
گرچهه خامهه نظریهه  حرکهت مهی -کهرد   سهیراب مهیآن را  شان  اندیشه علمی  هها پهردازی آن  کردنهد ا

                                                   
 .10، صعلم الحدیث. 3

 .63، ص1، جالکافی. 4
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ههها منجههر بههه   ه بههود. نهایتهها حاصههل ایههن تههالشرا ترسههیم نکههرد ههها ههها و حههدود و ثرههور آن  ایههن روش
کهه قواعهدی بهرای آن وضهع و   پیدایش دانش های بزرگی مانند جرح و تعدیل یا علهم رجهال شهد 

اساس و ضوابطی برای آن بنیهان نهادنهد تها بتوانهد مقیهاس دقیقهی شهده و احهوال راویهان را بها آن 
کهه از دیربهاز  کنند.  ریگر و مددرسهان بهه علهم حهدیث در ههای یها  یکهی از دانهش بهه عنهوانضب  

 گاار بوده است.تأثیرشناسایی حدیث صحیح از سقیم 

 ییاستقرا روش 
کههه بههه  کههه اسههتقراء از ریشههه قههرأ مشههت  شههده  زبیههدی در معنههای لرههوی اسههتقراء بیههان نمههوده 

گشتن است و با معنای تتبهع همگها   کردن و به دنبال چی ی  در معنهای  5.اسهتمعنای قصد 
وجههو و   اسههتقراء نههوع خاصههی از جسههت کههه فیلسههوفان مسههلمان معتقدنههد راءاصههطالحی اسههتق

کلی سیر می که در آن از ج ئی به  شود. این روش در مقابل دو روش دیگهر، یعنهی   پژوهش است 
کلههی بههه ج ئههی( و « قیههاس» دهخههدا نیهه   6)سههیر از ج ئههی بههه ج ئههی( قههرار دارد.« تمثیههل»)سههیر از 

کردهاستقراء را در اصطالح این چنین   : است تعری  
کلهی بههه  شهناختن شهیء بهه وسهیله شهناختن تمها  اشهخاص آن و یها اثبهات حکهم 
کلی و یها بهه عبهارت دیگهر از حهال ج ئیهات  وسیله ثبوت آن حکم در ج ئیات آن 

کلی آن  بردن است.  ها پی به حال 
ص اقاستقراء را به دو صورت اسهتقرای تها  و اسهتقرای نه ،اساس تعبیر اهل منط  دهخدا بر

کرده است. استقرای تا ، کلی به وسیله آن حکم در تمها  ج ئیهات اسهت  تقسیم  اثبات حکم 
کثهر ج ئیهات  یو استقرا کلی به وسیله آن حکهم در ا طبه  تعریه   7.اسهتناقص اثبات حکم 
گههردش و  اسههت؛تهها  یقینههی  اسههتقرایههها   منطقهی کههه مبتنههی بههر  همههه ج ئیههات  وجههو جسههتچههرا 

تنهها مبتنهی بهر تتبهع ج ئیهات اسهت؛ زیهرا نهاقص غیهر یقینهی  ی. اما اسهتقرااستموضوع بحث 
کلیهات تعمهیم داده اسهت. البتهه  ،کهه بهر ج ئیهات رانهده شهدهرا بوده و حکمهی  شههید صهدر بهه 

دانههد و معتقههد اسههت   مفیههد یقههین موضههوعی مههی را نههاقص دانسههته و آن اسههتقراء را تنههها اسههتقرای
پههایرد. در   وعی و توالههد ذاتهی سههامان مهیحصهول یقهین موضههوعی، بها طههی دو مرحلهه توالههد موضه

یابههد و در مرحلههه دو  بهههه یقههین موضههوعی تبهههدیل   مرحلههه اول، احتمههال مهههورد نظههر افهه ایش مهههی
                                                   

 .292، ص10، جتاج العروس. 5

 .119، ص«روش استقرایی از دیدگاه تطبیقی. »6

 ، ذیل ماده استقرا.لرتنامه دهخدا. 7
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  8.شود  می

 استقراء اساس بری ابیارزی ها  نمونه .1
یههان   تههرین روش  اسههتقراء از عمههده کههه بهها  -ایههن روش  .اسههتهههای ناقههدان در اعتبارسههنجی راو

گونههه  - شههود  ی ماننههد التتبههع و السههبر نیهه  از آن یههاد مهههیتعههابیر دیگههر کههه ناقههد بهههه  اسههتبههدین 
کهه نها  وی در آن  آوری و پی  جمع ، اسهتموجهود  هها گیری روایات راوی و همچنین سهندهایی 

کهههاوش و بررسهههی مضهههامین و  یپرداختهههه و بههها استقصههها گردان و اسهههاتید راوی و همچنهههین  شههها
هایی از اطالعهات   در زیر به نمونه .یابد  وی دست می دربارهمحتوای روایات وی، به اطالعاتی 

 شود:  ه از این روش اشاره میشد حاصل
 یراو بودنی عام ای یعیش .1-1

کتب رجهالی   کهه ایهنگهرایش عقیهدتی راوی اطالعهاتی ذکهر نشهده، یها  دربهارهگاهی اوقات در 
، در ایهن مواقههع .انهد  ودهگهرایش عقیههدتی یهو راوی بیهان نمه دربهارهات متناقضهی یهرجالیهان نظر

کتههب و روایههات راوی و محههدث یهها رجههالی بهها اسههتقرا تحلیههل محتههوای احادیههث وی  و تتبههع در 
گ ارش عقیدتی راوی  توانسته  کنیم:  در زیر به مواردی اشاره می .دهد به دستاطالعاتی از 

گرایش عقیدتی  نمونه اول. برخهی  ؛بین رجالیان اخهتالف نظهر اسهت «نصر بن م احم»درباره 
شوشههتری بهها توجههه بههه  .انههد  تهدانسههاو را اهههل سههنت و برخههی دیگههر او را حتههی شههیعه غههالی نیهه  

کههه بهههه امامیهههه  گروههههی از اهههل سهههنت  یهههابی وی پرداختههه و او را جههه ء  کتهههب او بههه ارز محتههوای 
  9ه است.دشمار آوره ترند، ب ن دیو

کتب رجالی در باب ماهب  نمونه دو .  اسهت. لبهی ذکهر نشهدهمط «سال  بهن المسهتنیر»در 
ظههر مهن أخبهاره ی»اسهت:  بیان نموده ،که در روایات وی انجا  داده یییکی از ناقدان با استقرا

 بلکه از خواص آنان دانسته است.  ،او را نه تنها از شیعه 10؛«عة، بل من خواصهمیونه من الشک
یکهی از  .انهد  دهالعقیده و غهالی معرفهی نمهورا فاسهد« سهل بن زیاد»کتب رجالی  نمونه سو .

که در روایات وی به کهه ،عمهل آوردهه ناقدان با تتبعی  ظههر ی یفهنّن الها» :بهه ایهن نتیجهه رسهیده 
نسههبت غلههو دادن را شایسههته وی  11؛«األخبههار الصههادرب عههن سهههل انتفههاء الرلههّو عنههه  تتّبههع  مههن

                                                   
 .7، ص«مبانی استقراء و تطبیقات معرفت شناختی آن در اندیشه شهید صدر. »8

 .360، ص10، جقاوس الرجال. 9

 .25، ص26، جمستدرک الوسائل و مستنب  المسائل. 10

 .315، صنتیجة المقال فی علم الرجال. 11
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 ندانسته و او را مبری از این نسبت دانسته است.
یهابیاه  در نمونه  کهرده و بهرای دسهت کننهدگان بهه روش اسهتقرا ی بهاال، ارز یهابی بهه یهو  عمهل 

کلی در و در نهایت به نتایج اعهال  کرده ج ء ج ء روایات وی را بررسی   ماهب راوی بارهحکم 
 اند.  شده، دست یافته

 یراو فیتضع ای قیتوث .1-2
کتب رجالی و حدیثی ارزیابی نشده یناقدان با استقرا که در  بهه توثیه   ،نهدا  روایات راویانی 

کرده ها و طب  احادیث آن اند  پرداخته ها و تضعی  آن کهه در   احکامی درباره راویان صادر  انهد 
 زیر به برخی اشاره شده است: 

 ،آورده بهه عمهل «ابهی ابهن عمهاره االنصهاری»که در روایهات  ییاستقرا با شوشترینمونه اول. 
را از  «نیالمسههح علههی الخّفهه»لههه او روایههت از جم ؛گویههد روایههات او نشههان از ضههع  او دارد  مههی

که روایتی جعلی بوده و حکایت از ضع  او دارد. پیامبر  کرده    12نقل 
کتههب رجههال و حههدیث دربههاره  .نمونههه دو  توثیهه  و تضههعیفی ذکههر  «ابوالحسههن الموصههلی»در 

کههه در روایهات وی انجها  داده اسهت. نشهده  یرابیههان نمهوده بها اسههتق ،یکهی از ناقههدان بها تتبعهی 
کهه وی موثه   سهلیمان بهن »ناقهد دیگهری دربهاره  13.اسهتانجا  شده در روایاتش، حاصهل شهد 

داشهههته و  روایهههات وی حکایهههت از تقهههرب وی بهههه ائمهههه  یآورده اسهههتقرا «حفهههص المهههروزی
 14.استروایاتش همگی محکم و خالی از اختالط و ارتفاع 

 گوید:   می «یازش الریالحسن بن العباس بن الحر»نجاشی درباره  نمونه سو .
ألَللل َ تللاایألَوللعَجعسلل َالثللانَروىَعلنَ ب ْلنللاُهَِیَ:َفَجللداا ْنز 

 
للاَأ للْدِرألَوَهللوَیَْلَ َِإنَّ  للِةَاْلق  ل 

َ تااَرد لساظَایالدََیَّ 15ََ.ألَم   اَاه
 گوید:   ری نی  درباره وی مییغضا  ابن

األَیوع ْلناُهَِیََف ٌ»ََجعس َالثانَعنَ بَیرریفَجدَّ ْنز 
 
اَأ ْدرلَ یَْلَ َِإنَّ  ألَوَل َ تلااَ«ِِةَاْلق 
ل َموولَع ائلل َعلىلَ نَّ لساظألَتشهدَمن فَفاسدَاه َ.َمصنَّ َیلل سلوَسلیوَهلذاَال جلٌَال  ألَوَال

16ََ.ث یکتبَمنَلدی
                                                   

 .350، ص1، جقاموس الرجال. 12

 .153، ص7، جفی أحوال الرجال منتهی المقال. 13

 .329، ص22، جمستدرک الوسائل و مستنب  المسائل. 14

 .60، صرجال النجاشی. 15

 .52)البن الرضائری(، ص الرجال. 16
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کههه از عبههارات نجاشههی و ابههن یههاد  کههه ایههن ،تههوان فهمیههد  ری مههییغضهها  مطلبههی  بههه احتمههال ز
ک بهه خههاطراز الحسهن بههن العبههاس  ههها ی  آنعتضه تههابش بهوده بعبههارت دیگههر روایهات موجههود در 

کههرده کتههابش را دیههده و بههه تتبههع و اسههتقراء روایههاتش پرداختههه وی را تضههعی   آنچههه  انههد.  چههون 
را صهالح  «الحسهن بهن العبهاس» مجلسهی ظهاهراً  کهه ایهن ،کنهد  صحت این مطلهب را روشهن مهی

کلینههی روایههات وی را در ؛الحههال دانسههته گفتههه  کههه  کثههر روایههاتش  الکههافی چههرا  دقیهه  و آورده و ا
کنهه آن را مضهطرب و  هها آن ،نرسهیده هها دربردارنده علو  بسیار بهوده و چهون فههم برخهی افهراد بهه 

گفتار نجاشی و ابن 17اند.  آورده به شمارردئ  گفتهه  ری و برغضای  اما شوشتری مواف  با  خهالف 
کرده و می کتهاب  مجلسی او را تضعی   و در  یالکهاف گوید من به تتبهع و اسهتقرا روایهات وی در 

که روایات وی با الفاش فاسد و دارای معانی ناروا و بی   18قدر هستند.  تفسیر قمی پرداختم 
 عام قاتیتوث. 1-3
 رواتی برخ خیمشا دانستن ثقه .1-3-1

 و شیخ طوسی در مورد سه نفر )محمد بن ابهی عمیهر، احمهد بهن محمهد بهن ابهی نصهر ب نطهی
گفته اصحاب بین مراسیل و  را  ها چون این ؛اند  فر  نگااشته ها مسانید آنصفوان بن یحیی( 

که   به این عنوان می مبنهای ایهن سهخن  کهه ایندر  19«.ةالیروون و الیرسلون اال عن ثق»شناسند 
گفتهههه ،شهههیخ طوسهههی چیسهههت انهههد پسهههینیان از اصهههحاب چنهههین   دو نظهههر وجهههود دارد: برخهههی 

که این سه نفهر از افهراد ثقهه   فتهرا انجا  داده و با مشاهده احوال راویان مختل  یا ییاستقرا اند 
از  ،امهها برخههی دیگههر 20اسههت؛گههر اقههوال پسههینیان  کننههد و شههیخ طوسههی در واقههع حکایههت  نقههل مههی

که مبنای این سخن استقرا ،جمله خویی که خهود شهیخ انجها  داده و بها  ییبر این باورند  بوده 
که  که افراد سه ،آورده به عملتتبعی  کهردهگان  به این نتیجه رسیده  امها  ؛انهد  ه تنهها از ثقهات نقهل 

ایههن مطلههب  کههه ایههنوی نههاقص بههوده قابههل پههایرش نیسههت. دلیههل خههویی بههرای  یچههون اسههتقرا
گانهه اشهخاص  در میهان مشهایخ افهراد سهه که اینیکی  ،شخصی طوسی بوده استقرایاجتهاد و 

کسههی متعههرض ایههن مطلههب نشههده و د کههه ایههن و دیگههر، ضههعی  وجههود دارنههد ر در میههان قههدما 
کهه احتمهال مهی 21چنین چی ی به هیچ وجه مشاهده نشده اسهت. ها کلمات آن آن  ،رود  آنچهه 

                                                   
 .352، ص14، جروضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه. 17

 .272، ص3، جقاموس الرجال. 18

 .155، ص1، جالعدب فی االصول الفقه. 19

 .267، صی علم الرجالکلیات ف. 20

 .63، ص1، جمعجم الرجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواب. 21
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که مبنای توثی  مشایخ این سه نفر استقرا گرفتهه ییاست  که صهورت  حهال یها محهدثانی  ؛بوده 
کهرده و بعهد از بررسهی بهه ایهن  ،انهد  که معاصر با این سه نفهر بهوده در احادیهث و مشهایخ آنهان نظهر 

که مشایخ آن  یدهنتیجه رس شهیخ طوسهی خهودش بهه عنهوان یهو  کهه ایهنثقات هستند یا  ها اند 
آنان  دربارهناقد و راوی شناس بعد از استقراء در مشایخ و روایات این سه نفر به چنین حکمی 

 دست یافته است.
 ها  خاندانی برخ دانستن ثقه .1-3-2
کوفهه  ز خانهدانرجالی بزر  نجاشی به ثقه و مورد اعتماد بهودن برخهی ا  کن  گهواهی  های سها

کتاب رجال وی به مواردی برخورد می .داده است که یو خاندان را مورد تمجید قرار  در  کنیم 
 گوید: داده است. او درباره خاندان ابی شعبه می

 همف آنان از ثقات و مورد اعتمادند. .. .
عهث شههادت نجاشهی آنچهه با 22.دههد شههادت می گونهه او درباره خاندان رواسی نی  همین

کهه بعهد از   چی ی جه ء اسهتقراء و تتبهع وی در روایهات ایهن خانهدان ،شده هها نبهوده اسهت و ایهن 
که روایات این خاندان ها مطاب  با معیارهای روایهات قابهل پهایرش   استقراء و تتبع یافته است 

کههه بههرایش کههه ایههنامهها  ؛اسههت میسههور و در  تتبههع وی تهها  بههوده یهها نههاقص و تنههها در حههّد آن مقههدار 
 دسترس بوده، برای ما آشکار نیست. 

  ریبش بن جعفر خیمشا دانستن ثقه. 1-3-3
که رسد  به نظر می گمانه شده  را  «انهد  تمهامی مشهایخ جعفهر بهن بشهیر ثقهه»، آنچه موجب این 

کلمههات قههدما   مههی نجاشههی در شههرح حههاال جعفههر بههن بشههیر  ،نخسههت .کههرد وجههو جسههتتههوان در 
کههه  کههردهبجلهی آورده اسههت  یههان ثقههه از او روایههت  یههان ثقهه و راو هههر چنههد ایههن سههخن  23انهد.  از راو

کهه نجاشهی بها اسهتقرا در احادیهث   ولی احتمال می ،صراحت در توثی  مشایخ ایشان ندارد رود 
که مشایخ وی همگی ثقه  اند.  ایشان به این نتیجه رسیده باشد 

 ائمه اصحاب ازی گروه وثاقت. 1-3-4
در رجههال خههود از مسههأله  یشههک ن بههار ابههو عمههرویه نخسههتکههدهههد  ینشههان مهه یشههواهد رجههال

اصهحاب امها  بهاقر  یگاار او در سه جا تحت عنوان نا  .ان آوردیبه م یاصحاب اجماع سخن
                                                   

 .231، صرجال النجاشی. 22

 .119. همان، ص23
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، از اظم و امهها  رضهها کهه، و اصههحاب امهها  ، اصههحاب امهها  صههاد  و امهها  صههاد  
گروهههیههح دانسههتن روایه بههر صههحّیههاجمههاع امام گفههتاز اصههحاب آنهها یات   24رده اسههت.کههگههو و ن 

کتاب در تعهداد و یها  هها اما در میهان آن ؛اند  هایشان آورده  بعدها افراد دیگری نی  این قاعده را در 
کهه  ییوثاقهت ایهن عهده اسهتقرا أرسهد منشه  افراد این مجموعه اختالفاتی است، به نظر می بهوده 

انهد و بعهد از اسههتقرا   ردهآو بهه عمهلدر روایههات اصهحاب محهدثان قهدما بهه عنهوان ناقهدان سهخن 
که آنان نقل می عدۀ به خصوصی از اصحاب را استثنا گر چه برخی از  ،کردند کرده و هر آنچه  ا

نظیهری  ههای بی معیارهای حدیث صحیح را هم نداشهت، بهه علهت جایگهاه رفیعشهان و دقت
 کردند. که آنان در جمع آوری احادیث داشتند، قبول می

 مقارنه روش .2
کردن و پیوند چی ی بها چیه  دیگهر  :ی دو معنای اصلی استدارا «قرن» یکی داللت بر جمع 

که با قوت و شدت باال می ،و دیگر  : است منظور نی  آورده  ابن 25آید.  چی ی 
کهردن کهه بهه معنهای جمهع  ، پیونهد المقارنه در لرت لفظهی اسهت مشهت  از )قهرن( 

کردن و مصاحبت کار برقرار  شیء بالشیء هرگهاه یکهی را رود. یقال: قرنت ال  می به 
. قهرین: بهه اسهتبا دیگری پیوند بدهی. الِقران: به معنای جمع بهین حهج و عمهره 

  26.استمعنای مصاحب و همنشین 
گفت   بنابراین می کلمه المقارنه در لرت با وجوه صرفی مختل  به معنهای جمهع، که توان 
کهردن، برابهریمقامصهاحبت،  ، ی ، سهنجش، برابهریهتطب سهه،یدن، مقایکهردن، بها ههم سهنج سهه 

مقارنهه بهه معنهای موازنهه بهین دو چیه  یها بیشهتر و مقابلهه  ،امها در اصهطالح ؛ن استیه و تبایتشب
بها ههدف بیهان وجهوه تشههابه و تمهای  و اخهتالف و ائهتالف سهک  تهرجیح دادن بها ادلههه  هها بهین آن
  27.است

 ناقدان نزد در مقارنه .2-1
که نّقادان   از بارزترین روش کهار در نقد راویان و روایاتهایی  طریقهه مقارنهه و  ،گرفتنهد  مهی بهه 

                                                   
 .507، ص2، جاختیار معرفة الرجال. 24

 .76، ص5، جمعجم مقایی  اللرة. 25

 .336، ص13، جلسان العرب. 26

 .40، صالتفسیر المقارن. 27
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کنهار همهدیگر قهرار داده و  ؛مقایسه بود که طر  مختل  خبر یا روایان مختله  را  بدین صورت 
بههاب علههم رجههال و  کههه ایههنسههبحانی بعههد از بیههان  انههد.  پرداختههه ههها بههه مقارنههه و موازنههه بههین آن

یهههان بسهههته نیسهههت، اعهههال  د هههها بهههرای   اشهههته در حهههال حاضهههر نیههه  از جملهههه شهههیوهشناسهههایی راو
تا از این طری  میه ان ضهب  و  استاعتبارسنجی روات، مقایسه روایات یو راوی با راوی ثقه 

نیه  در مسلم  28تثبت وی در نقل روایت و همچنین عد  تخلی  و تدلی  وی مشخص شود.
 : است گفتهاین باب چنین 

وایالَوَمقابل َبع ها واهَب عَِی میلزَصلهیههاَملنَسلقیمهاَف جمعَهذهَالر َر ألَوَی  لین
َمنَاودادهمَمنَالساظ؛ ََوعا َاالت ار

کنههار هههم قههرار دادن روایههات و مقابلههه برخههی از آن بهها برخههی دیگههر صههحیح و  ههها بهها 
یههان موثهه  و   مشههخص مههی ههها ضههعی  آن یههان ضههعی  از راو شههود و همچنههین راو

  29.شوند  حافظ بازشناخته می
 گفته: المبارک نی    ابن

َاأاَاردلَانَیصحَل َالدیاَفاو اَبع  َب عِ؛َ
آوری بهههه مقابلهههه  بهههه دسهههتواسهههتی حهههدیث صهههحیحی در یهههو بهههاب را خهرگهههاه 

  30.احادیث آن باب بپرداز
 - ان مرجحات اسهتیث در بین حدیتر  ه اساسیک -« مقبوله عمربن حنظله»همچنین در 

کرده که فرمود: ج آن ؛اما  به همین شیوه و طریقه امر و سفارش   ا 
ل سللوَاىلَیالَاَوَاررعهمللاألَویاصللدفهماَیَالللدَافقهمللاَوَالکللمَمللاَلکللمَبلل َاعللدهلماَو

31ََکمَب َاالت ؛یما
یههان بپههرداز و هههر کههه در عههدالت، فقههه،  یعنههی بههه مقارنههه و مقابلههه بههین راو کههدا  را 

 .به حکمش قانع باش ، گارى برتر یافتییی و پرهیگو راست
کهه نتیجهه آن منجهر بهه ورود   وش مقارنهه بهین اسهناد روایهات پرداختههنقادان از دیرباز بهه ر انهد 

همچنههین  .اصههطالحاتی مثههل مرسههل، منقطههع، موقههوف، مقلههوب و غیههره در علههو  حههدیث شههد
نتیجه مقارنه بهین متهون احادیهث باعهث بهروز اصهالحاتی مثهل شهاذ، مضهطرب، منکهر و مهدرج 

                                                   
 .142، صکلیات فی علم الرجال. 28

 .209، صالتمیی . 29

 .41، صقواعد العلل و قرائن الترجیح. 30

 .106، ص27، جتفصیل وسائل الشیعة  لی تحصیل مسائل الشریعة. 31
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یه کهه آن دیگر .شد در  هها بنهدی آن  ان مختله  باعهث درجههحاصهل اسهتعمال ایهن روش بهین راو
که اصطالحاتی مثل حافظ، متقن، سدیدالقول و سئ الحفظ در رجهال ورود   حفظ و اتقان شد 

گرفته، پرداخته شده  کرد. در زیر به برخی ارزیابی که به شیوه مقارنه صورت   :است ها 
 یراو دانستن منکر. 2-1-1

کتب رجال و شروح حدیثی به برخی از روایه فهی احادیثهه » ،«منکهر الحهدیث»ان عبهارات در 
کیر کیر»و « المنها کهرده «کههل مهها یههروی عنههه المنهها کتههب   اطههال   انههد. بهها توجههه بههه تعریهه  منکههر در 

آیهد   مهی به دسهت - 32استکه به معنای آوردن حدیثی مخال  با راویان ثقه  - شروح حدیثی
کار که این عبارات را وقتی که ناقدان روایات  گرفته به  کرده اند  انهد   راوی را با راویان ثقه مقایسه 

کرده .اند  پرداخته ها و به مقارنه بین آن گ ارش  که راوی  گر مفاد حدیثی  با مفاد روایات ثقات  ،ا
کههه حههدیثی را  ،بههه عبههارت دیگههر .انههد  مخههال  داشههته، ایههن را عالمههت نکههارت دانسههته وقتههی 

کرده و او را منکر الحدیث  طعن را متوجه ،اند  مخال  احادیث بزرگان فرقه دیده راوی حدیث 
گهر ایهن مخالفهت در مهوارد محهدودی بهوده .اند  لقب داده فهی احادیهث »بهه وی عبهارت  ،حهال ا
کیر گر زیاد بوده ؛اند  داده «المنا  اند.   به وی عبارت منکر الحدیث را داده ،اما ا

  :است گفته یشیخ طوسی در شرح حال محّمد بن الحجاج المدن نمونه اول.
َمالَسنةَسلدىَوَمثان 33ََ.ایَوَمائةألَمنک َالدین

کهرده و بیهان داشهته، ایهن لفهظ بهه معنهای آن  «منکهر الحهدیث»یکی از ناقهدان لفهظ  را تفسهیر 
که راوی که مخال  با راویان ثقه و اثبات باشد. است  کند  با توجهه بهه تفسهیر  34مطلبی را نقل 

کههار  ناقههد در اطههال  منکههر بههه راوی، مقارنهههه و ذکههر شههده از شههارح دربههاره لفههظ )منکههر( مبنههای 
که بین روایات وی با روایات بزرگان اصحاب ا  مقابله را ناهمخوان  ها آورده و آن به عملی بوده 

 یافته است. 
کیرعنهه  یرواست: یهگفته  «ر الرقییثکداود بن »کشی درباره  نمونه دو .  35.مهن الرلهو المنها

وّضهاع، اسهت: آورده  «ا  بهن محّمهد بهن المّطلهبمحّمهد بهن عبهد »ی نی  در وص  غضایرابن 
کیر. کثیهر ء، غهال  یثهه بشهی  حدیله را  «صالح بهن عقبهة بهن سهمعان»عالمه حلی  36کثیر المنا

                                                   
 .127، صمعرفه الحدیث. 32

 .281، صرجال الطوسی. 33

 .108، ص1، جالضعفاء من رجال الحدیث. 34

 .708، ص2، جاختیار معرفة الرجال. 35

 .99ص)البن الرضائری(،  الرجال. 36
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کیر کّلهها   أحادیثهه اسهت:گفتهه « المعتقهل بهن عمهر»دربهاره ری غضهای  ابهندانسته است.  37المنا
کیر اصهههطالحات بهههاال بههها الفهههاش  38.عهههّولیجهههوز أن یء  یثهههه شهههیخلهههص مهههن حدی  ی، و لهههمنههها
کههه ناقههد، روایههت نقههل شههده از وی را  ، همگههی بههدان سههبب بههه یههو راویمختلهه  اطههال  شههده 

کهههرده  روایهههاتش بههها روایهههات ثقهههات کهههه مخهههال  سهههایر روایهههات یافتهههه و بعهههد از مقارنهههه مشهههاهده 
 ندارد. هماهنگی

  .نمونه سو 
ِبَ
 
للُنَْبللُنَأ ن  لاَاْل  ن  ر  ْتب 

 
ََأ لال  اِلللٍبألَف  َ:َط  للدَّ  ِ َل  للٍدَاْلق  مَّ  َْبللِنَُم  ا   للُدَْبللُنَِإْسله  مَّ  اَُم  ن  َِعللیث  َلَُّ للال  :َألَف 

ِنَ ث  دَّ  َََِل  ل  ٍدَاْلع  مَّ  ُبوَُم 
 
َأ ِدَْبلِنََیَُّ مَّ  ُنَْبُنَُم  ن  َْهلیَ اْل  َیی  لال  لِبألَف  ن  لاِاَالنَّ  ِ ت  لاِلُبَ اَ:ََص  ن  ث  لدَّ  ل 

اِهَ اُ َْبللُنَِإْبللر  َی َِإْسلله  اِنَُّ للْنع  ََالصَّ  للال  َ:َألَف  اَع  ن  ث  للدَّ  َل  للال  للاٍمألَف   َّ اِ َْبللُنَِه  زَّ   َُّ للاَُسللْسَ:َْبللُدَاللل ن  ر  ْتب 
 
اُنَیَ أ

رَِ َْ َالثَّ  َیَُّ ال  اِبٍ ألَف  ْنَج  ِدِرألَع  ْنک  ِدَْبِنَاْْلُ مَّ  ْنَُم  لَ :َألَع  َاهَّلُلَع 
ىلَّ  ُسَُلَاهَّلِلَص  َر  ال  َیَْف  م  للَّ  س  َ»:َِ َو  لىِلَّ  َع 

َ رَ یَْت  س  ْدَ   ق  َف  ب 
 
ْنَأ ِ ََف   ش  39ََ«.ُرَاْلب 

نقهههل روایهههت بهههاال منکرالحهههدیث  بهههه خهههاطررا  «یالحسهههن بهههن محمهههد العلهههو»ه نقهههادان عامههه
ای بهوده   مقارنهه و مقابلهه بهه خهاطر ،آنچه باعث شده راوی را منکهر الحهدیث بداننهد .اند  دانسته

کرده بها اصهول ماهبشهان کهه انهد   که بین این روایت با روایات خودشان انجا  داده، و استنباط 
 ز ماهبشان سازگاری نداشته است. یا با عقل سیراب شده ا

 یراو دانستن شاذ .2-1-2
کرده باشهد که یو راوی در موردی، حدیثی را روایت  ، نقهادان بهه روش اسهتقرا بهه تتبهع وقتی 

که آیا روایت وی دارای متابع و شاهد بوده یا منفرد در نقل   پرداخته گهر روایهت  است؟اند  حهال ا
کرده بود به طوررا  کهه آیها   درصدد برآمده باز به شیوه استقرا ،انفرادی روایت   تها مشهخص نماینهد 

گههر مخالفههت  ایههن نقههل قههول و حههدیث او بهها حههدیث یههو راوی دیگههر مخالفههت دارد یهها خیههر؟ ا
گر مخهال  داشهت ؛کنند  حکم به غریب و نادر بودن روایت می ،نداشت بهه شهیوه مقارنهه  ،اما ا

کننده حدیث مفهرد  .اند  تهبه قضاوت بین روایت وی با روایات مخال  پرداخ گر راوی روایت  ا
کننده مخال  از نظر حفظ و ضب  و اتقان پایین حکم بهه شهاذ  ،تر بود  ثقه بود و از راوی روایت 

 کنند.  بودن راوی می
 است: آورده  «فارس بن حاتم»نجاشی درباره  نمونه اول.

                                                   
 .462، ص2، جالرجال. 37

 .120)البن الرضائری(، ص الرجال. 38

 .445، ص8، جتاریخ برداد. 39
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َشاأایٌَالعنک ألَفٌَماَروىَالدینز 40َََ.اَسال

کههه وی شههاذ الحههدیث اسههت. عالمههه حلههی نیهه  بههه کشههی در وصههفش آورده  بههه نظههر  41نقههل از 
کشی و نجاشی فارس بن حاتم را راویی شاذ بدانند  می ی ا  در اثر مقارنه ،رسد آنچه باعث شده 

که بین روایات وی با روایات ثابت و معتبهر بزرگهان اصهحاب  کهه  آن و بعهد از بهه عمهل آمهدهبوده 
که  ،حو زدهروایات ثقات م روایات وی را با  هها روایاتش مخهال  آن بیشتربرایشان محرز شده 

 .است
کتهاب  انشناسهه یکههی از حهدیث نمونهه دو . کهه بههر  صههدو  نوشهته، عمههار معاصهر در شههرحی 

کههرده و بیههان مههیسهاباطی را راوی شههاذ کههه بههین روایههات   کنههد بعههد از مقارنههه  الحدیث معرفههی  یههی 
کثهر روایهاتش شهاذ و نهادر اسهت و بهآورده، برایش حا به عملعمار با سایر بزرگان  که ا ا صل شده 

کهرد یها بگونهه  ایهن بایهدبنابراین  .اصحاب همخوانی ندارد روایات اجالی ی ا  گونهه روایهاتش را رّد 
کرد تا با سایر روایات همساز شود.   42توجیه 

 یراو دانستن مخلط ای ضابط. 2-1-3
کهه راویهان  -مضمون بها روایهت او  ماز روایات ه« ال »نقادان برای بررسی می ان ضب  راوی 

کرده ثقههه و ضههابِ  شناخته کههرده - انههد شههده نقههل  کههه بهها مقایسههه و  ؛انههد  اسههتفاده  بههه ایههن ترتیههب 
ها را در یو مضهمون  شده، اختالفات نقل بر روایات ثقات شناخته« ال »عرضه روایات راوی 
گهه ارش سههنجیده کههرده و سههک    و  گههر روایههات راوی بهه .انههد  مشههاهده  یههان معههروف در ا ا روایههات راو

گهر روایهات او بها روایهات  ؛نامنهد ضب  همسان و یها انهدکی مخهال  باشهد، او را ضهاب  می ولهی ا
راویان معروف در ضب ، اختالف زیادی داشته باشد، شهرط ضهب  را در او مختهل شهمرده و او 

کهار را تها جهایی ادامهه داده  را مخل  دانسته کهه نهوعی  اند. نقهادان ایهن  اطمینهان بهه وجهود یها  انهد 
عههد  ضههب  در راوی برایشههان حاصههل شههود. بنههابراین ال امههًا عملیههات مقارنههه و مقایسههه را تنههها 

اند، بلکه تا زمان حصول اطمینان ادامه داده و ممکن است دیگهر   یو روایت اجرا نکرده درباره
گردان 43روایات فرد را هم در برگرفتهه باشهد. کهه  -یهو اسهتاد  گهاهی اوقهات ایهن مقارنهه بهین شها
کههرده کههدا  - انههد  حههدیث واحههدی از وی را نقههل  گرفتههه تهها مشههخص شههود  یههو در نقههل از  انجهها  

                                                   
 .310، صرجال النجاشی. 40

 .270، صالرجال. 41

 .198، ص5، جترجمه من ال یحضره الفقیه. 42

 .83، صمبادی نظری و تطبیقی سندشناسی. 43
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کههه در دو شهههر مختلهه  سههکونت  ند.تههر هسههت  اسههتاد مههتقن گههاهی اوقههات روایههات یههو راوی را 
کهرده ،داشته کهه آیها ترییهری در احادیهث وی ر  داده اسهت یها نهه؟ در زیهر بهه   با هم مقایسهه  انهد 

که بب کردهه رخی از احکامی   کنیم:   اشاره می ،اند  واسطه مقارنه بر راویان اطال  

یکهی از  .سهتابهین ناقهدان اخهتالف نظهر  «مسهعده بهن صهدقه»درباره شخصهیت  نمونه اول.
کهه بهین روایهات وی بها راویهان موثه  ا  ناقدان با توجه به مقارنه کهه  بهه عمهلی  کهرده  آورده، حکهم 

که ؛وی ثقه است بنهابراین  «.ه الثقهاتیهرویة المتانة و الموافقة لما یغا یه فیرویع ما یجم» چرا 
کهه از طریهه    موافه  بهودن روایههت راوی بها روایههان ثقهه یکههی از راه کشه  وثاقههت روایهی بههوده  ههای 

  44شود.  مقابله و مقارنه حاصل می
کرده «حم ه  بن ابی  علی»ناقد دیگری  نمونه دو . که بعهد ا ؛را توثی   ز مقابلهه روایهات وی چرا 

که روایاتش با روایات آن   45همخوانی و موافقت دارد. ها با مرویات راویان ثقه برایش محرز شده 
انههد، امهها   مههدح و قههدحی ذکههر نکههرده «فههرات بههن ابههراهیم»رجالیههان در شههرح حههال  نمونههه سههو .

کههه وی ثقههه   اسههت.مجلسههی بههه عنههوان یههو محههدث بههه روش مقارنههه بههه ایههن نتیجههه رسههیده 
کههه روایههات موجههود از فههرات را بهها روایههات معتبههر  مجلسههی علههت وثقههاتش را ایههن کههرده  طههور بیههان 

که با آن کرده  گفتهه در روایهات وی  .دارند خوانی هم ها اصحاب سنجیده و مالحظه  همچنین 
   46حسن ضبطش پیداست.

 اسهت: گفتهه شهده «یرافیبهن العبهاس بهن نهوح السه یأحمد بن عله»در وص   نمونه چهار .
غایهة ان که» :انهد  آورده «نکهیل بهن دیالفضه»دربهاره  کهه ایهنیها  47«.هیرویلما  متقنثه یحد یثقة ف»

  انکه» ،«لیهم بهن هاشهم بهن الخلیابراه»در وص   که اینیا  48«.هو حجة و فی االتقان و الحفظ
 اطهال  عبهارات أمنشهو  49آمهده اسهت« ثیمقبهول الحهد  سدید النقهل  یة واسع الطریر الروایثک
کههه بهین وی و سههایر روات انجهها  ا  مقایسههه بهه خههاطر «مهتقن الحههدیث»و  «النقههل سهدید» ی بهوده 

 اند.   داده
 50«.مخلهه  یبصهر یعربه»اسهت:  گفتهه « یهعمهر بهن عبهد العز»نجاشهی دربهاره  نمونهه پهنجم.

                                                   
 .338، ص3ج، «المعروف بالفوائد الرجالیة» رجال السید بحر العلو . 44

 .299، ص7، جمنهج المقال فی تحقی  أحوال الرجال. 45

 .37، ص1لدرر أخبار األئمة األطهار، ج الجامعة األنوار. بحار 46

 .33)البن داود(، ص الرجال. 47

 .266، ص1. اختیار معرفة الرجال )مع تعلیقات میر داماد األسترآبادی(، ج48

 .51)تحقی  خرسان(، ص تهایب األحکا . 49

 .284، صجال النجاشیر. 50
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، یوفکهه، أصههله یالواسههط»اسههت: آورده  «سههلمة بههن صههالح األحمههر»طوسههی نیهه  در شههرح حههال 
ی بوده ا  مقابله و مقارنه ،ده نجاشی و طوسی راویان را مخل  بدانندآنچه باعث ش 51 «.مخل 

کهرده ،مضهمون از ثقهات انجها  داده که بین مرویات این راویان با مرویات ههم انهد   بعهد مالحظهه 
کثراً  کهه یکهی   مهی ،عبارتیه اند. ب  آورده به شمارناهمخوان بوده پ  او را مخل   که ا گفهت  تهوان 
ن در ارزیابی درجهه علمهی )تبحهر و خبرویهت( راویهان در نقهل توجهه بهه ظهواهر های ناقدا  از شیوه

گفتههاری و نوشهتاری آنههان و مقارنهه آن بهها بههه طهور ؛گفتهاری و نوشهتاری آنههان بهوده کههه از ظهواهر  ی 
گهر خهوب و روی اصهول و موافه  بها بزرگهان اصهحاب   بهرده ها روایات ثقات پی به بواطن آن انهد. ا

 بهه شهماراو را مخهتل   ،در غیهر ایهن صهورت ؛انهد  و متقن و ضاب  دانسهتهاو را سدید  ،حرف زده
 اند.  آورده

 یلیتحل روش. 3

کهردن گشودن و باز  کهردن و تجزیهه  52تحلیل در لرت به معنای  و همچنهین بهه معنهای حهل 
بهه منظهور  ،یهو شهیء بهه اجه ائشه ست از: تجزیا عبارت ،اما در اصطالح 53کردن آمده است.
کهه کههارکرد  تحلیههل  ،عبههارت دیگههره بهه 54.آن شهیء یبههین اجهه اه ل آن شههیء یها بررسههی رابطههتبیهین 

کوچو تر و ری تهر و سهک  موشهکافی و بررسهی آن اجه اء  یعنی تقسیم و تجزیه یو چی  به اج اء 
گون برای رسیدن به پاسخ یا نتیجه مطلوب. گونا  از جوانب 

که بتوانهد شهناخت واقعهی و درسهتی ن پژوهش سهبت بهه یهو چیه  داشهته گر و یا نقاد برای آن 
همان  ،ظاهر یو چی  را به عناصر و مواد اولیه آن برگرداند که قادر باشد اینعالوه بر  باید ،باشد
کنهههار همهههدیگر قهههرار دههههد یبتوانهههد اجههه ا بایهههدطهههور  یعنهههی  ،ایهههن دو عملیهههات .متفهههر  آن را در 

کنههار هههم قههرار دادن اجهه اء متفههر   )ترکیههب( دو عنصههر برگردانههدن بههه عناصههر اولیههه )تحلیههل( و 
هم ن د دانشهمند و  و دهند  که اساس تفکر آدمی را نی  تشکیل می هستنداساسی در همه علو  

ی نسبت به یو وسیله ا  تفکر و اندیشه ن د خودشخص  مثالً  55؛شوند  هم طفل صریر یافت می
کهارک  آن وسهیله را از ههم جهدا مهی . سک  اج ایمکانیکی دارد رد ههر کنهد تها وظیفهه و چگهونگی 
کنهار همهدیگر مهی  همین قانع نمیه لکن ب ،ج ء را بفهمد  .کنهد  شود و شروع به چیهدن اجه اء در 

                                                   
 .219، صرجال الطوسی. 51

 .280، ص3، جتهایب اللرة. 52

 .227، ص1ج کشاف اصطالحات الفنون،. 53

 .140، صضواب  المعرفة و أصول االستدالل و المناظرب. 54

 .144، صروش تحقی . 55



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
سوم

ت و 
بیس

ماره 
، ش

هارم
چ

 

124 124 

گر توانست آن کنار هم قرار دهده را ب ها ا درسهتی و ه اش در مهورد آن به  تفکهر اولیهه گهاه آن ،درستی 
کهه بهرای آن سها ؛در غایت وضوح خواهد بود کهه او توانسهته روش سهاخت آن و ههدفی  خته چهرا 

که تحلیل در واقع شهامل دو نهوع روش قبلهی  ،با این توضیحات 56شده را بداند. مشخص شد 
که وقتی ما نسبت به یو شی است؛)استقراء و مقارنه(  گهاهی  ءبدین شکل  مادی یا معنوی آ

کرده کوچو یبه اج ا، آن را نداریم نسهبت بهه  ابه روش استقر گاه آن ،تر و مسائل ری تری تقسیم 
کههدا  ا گههاهی و شههناخت پیههدا مههیهههر  سههک  بههار دیگههر بههه روش اسههتقراء بههه  ،کنههیم  ز آن اجهه اء آ

گههاهی  کههارکرد هههر یههو آ و  ههها بههه روش مقارنههه بههه تفههاوت و شههباهت آن گههاه یافتههه، آنچگههونگی 
 بریم.   با یکدیگر و نقش هر یو در این مجموعه پی می ها چگونگی ارتباط آن

  یفیوصت لیتحل. 3-1

گرفتههدر تحلیل توصیفی مح که در اختیارش قرار   ،ق  با استفاده از ج ئیات و متریرهایی 
کنههد را دسههت ههها آن کههه آن بهدون کههرده و بههه توصههی  و  تنههها ،کههاری  اطالعههات موجههود را مطالعههه 
خران أههای مته  تهرین روش  در اعتبارسنجی روات نی  یکی از معمهول 57پردازد.  می مسألهتشریح 

کهه ا کتهب رجهال در اختیارشهان بررسی اطالعات موجودی است  ز طریه  پیشهینیان در قالهب 
گرفته است بلکه پیشهینیان نیه  از همهین روش  ،خران نبودهأالبته این روش منحصر به مت .قرار 
گفتههه مههثالً  ؛انههد  بهههره وافههری بههرده کتههب رجههالی در   شههیخ طوسههی و نجاشههی  کههه بسههیاری از  انههد 

کهه برخهی اوقهات مسهتقیماً   یان بهره بردهبرای اعتبارسنجی راو ها اختیارشان بوده و از آن بها  انهد 
کهرده ،که صهاحب منبهع بهه راوی داده بهودرا ذکر منبع همان حکمی  گهاهی  .انهد  بهه وی اطهال  

 -کهه در مهورد یهو راوی در اختیارشهان بهوده  -اوقات نی  از میان چند قول همسان و ناهمسان 
کهردهرسهد در مهوار  نظهر مهیه به .ند  ا  به قضاوت پرداخته کهه بهدون ذکهر منبهع قضهاوت  بهه  ،انهد  دی 

کهه یها بهین آن خاطر کهرده و یها برخهی را بهر برخهی دیگهر   جمهع هها وجود اقهوال متفهاوتی بهوده  بنهدی 
 ثقهة فهالن»اند. بنابراین در شیوه تحلیل وصفی ناقهدان بها توجهه بهه دادههایی مثهل   ترجیح داده

 هاا» ،«ی ضع فحدیثه ضعی  فالن»  ،«حسن فحدیثه صدو  فالن» ،«صحیح فحدیثه

که شبیه قواعد ریاضی هستند و نیهاز « موضوع فحدیثه اابک هاا» و «کمترو فحدیثه کمترو
کهرده و بههه  ،بهه ممارسههت و معرفهت و فهههم و حفهظ نههدارد کتههب در دسترشهان نظههر  بلکهه تنههها بهه 

که به شهیوه  -ن ها توس  ناقدا  اند. در زیر به برخی اعتبارسنجی  قضاوت درباره راویان پرداخته
                                                   

 .150. همان، ص56

 .101، صای بر روش تحقی  در علو  انسانی مقدمه. 57
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گرفته   شود:  اشاره می -تحلیل وصفی صورت 
یهابی  نمونه اول. کهه  ابتهدا« محمهد بهن اسهلم طبهری»بروجردی بهرای ارز کهرده  از نجاشهی نقهل 

کان غ» کهه  خالصة االقوالسک  از  «.الماهبالیا فاسدانه  کهان غالیها »عالمهه آورده اسهت  انهه 
کرده   و از ابن «.فاسد الحدیث از قهول مامقهانی آورده  گهاه آن «.انه یرمی بالرلو»که داود حکایت 

کههه مجلسههی او را در  کههرده اسههت و در پایههان از  الههوجی هاسههت  آورده  «کتههاب حههاوی»تضههعی  
که  کان ضعفه مسلما عندهم»است  کهه بروجهردی بهه   مالحظه می 58«.انه من الضعفاء و  شهود 

ا آورده، سههک  بههه تحلیههل و بررسههی خر رأآرای رجالیههان متقههد  و میانههه و متهه ،عنههوان یههو ناقههد
کههه وی ضهعی   گرفتههه  بههه شههیوه  ،عبهارت دیگههره . بههاسههتاطالعهات موجههود پرداختههه و نتیجهه 

و نظههری را در مههورد راوی ارائههه  هههای در دسههترس رأی  تحلیههل توصههیفی و بهها توجههه بههه همههان داده
 کرده است.

یهابی  نمونهه دو . کههه وی از شههیخ طو «داود بههن ابهی عهوف»شوشهتری بههرای ارز کهرده  سهی نقههل 
کهه ابهن عقهده  خالصهة االقهوالسک  از  .است کوفی و از اصحاب اما  صاد  عالمهه آورده 

کرده  کهه  گاه و آنوی را توثی   کهرده  عی عامهة مها یث شهیثقهة صهالح الحهد»از سهیوطی حکایهت 
که  «تیل اهل البیه فی فضایروی کرده  و از ابهن  «ربمها أخطهأ یعیصدو  شه»و از ابن حجر نقل 

بههه تحلیههل و بررسههی  ،در نهایههت 59«.حههتج بهههیممههن  ی  هههو عنههدیلهه» اسههت: عههدی نیهه  آورده
کههه وی عههامی و غیههر ناصههبی   داده گرفتههه  کههه لفههظ  اسههت؛هههای موجههود پرداختههه و نتیجههه  چههرا 

 غیر از امامی است. ها شیعی در ن د آن
کهههه در دو مثهههال بهههاال مشهههاهده شهههد همهههان  ههههر یهههو از شوشهههتری و بروجهههردی بهههرای ،طهههور 

کهل ناشهناخته بهود -اعتبارسنجی یو راوی  کهه در وصه   یبهه اجه اآن را  - که یو  مختلفهی 
سک  اطالعات موجهود را کرده،  تقسیم ،ماهبش، شخصیتش، می ان تبحرش در دست بوده

کرده ها تحلیل و به توجه به آن  اند.  در مورد راوی قضاوت 
ب لیتحل .3-2  ی(شیآزمای )تجر

که محق  برای رسهیدن بهه حقیقهت علمهی یهو چیه  در تحلیل تجربی بدین صورت ا ست 
 هها کهاری و مداخلهه در آن آورده و ضمن دسهت به عملبرخی ج ئیات یا متریرهای آن تریراتی 

گروه به مشاهده نتایج گروه یا  ایهن نهوع از تحلیهل پهردازد. په  در واقهع   های مورد آزمهایش مهی  در 
                                                   

 .384، ص2، جلبروجردیتقریر بحث السید ا. 58

 .229، ص4، جقاموس الرجال. 59
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کههه  اسههتییههر عناصههر آن مبتنههی بههر مالحظههه و مشههاهده پدیههده بعههد از تر ین تههر مهههمو از آنجههایی 
کهه در په  ایهن ترییهر مهیتهر مههمو  اسهتمتریر در راوی ضب  و اتقان روایهاتش  تهوان   ین چیه ی 

کههرد همههان ضههب  یهها غفلههت راوی  اسههناد برخههی  کههه ایههنماننههد  60؛اسههتمالحظههه و مشههاهده 
کرده و را  ها احادیث را ترییر داده یا آن را برای متهونی غیهر از متهون  ها آنبه اسناد دیگری تبدیل 

سهک  دربهاره درسهتی  .انهد  صحیح قرار داده یا متن صحیحی را با سهند غیهر صهحیح قهرار داده
کهه متوجهه ترییهرات شهده اسهت یها  شده، از راوی سؤال می احادیث ترییر داده  کنند تا ببیننهد 

گههر بههه آن پههی بههرد؟ خیههر گههر بههه ؛سههدیدالقول و مههتقن خواهههد بههود ،ا  هابههدان ره و آن پههی نبههرد امهها ا
کشه  ضهب  بهه ایهن  .اسهتشخص غیر اعتمهاد و مرفهولی  ،نیافت کهه راه  البتهه مسهّلم اسهت 

کهه   مثهالجملهه و از  شیوه، منحصر به ناقهدان متقهد  اسهت تحلیهل  بهر اسهتعمالداللهت ههایی 
ز: عبهارت اسههت ا ،کنههد  بهرای رسهیدن بههه حهال راوی مهیابه اری در نه د ناقههدان  بهه عنههوانتجربهی 

گوید: چون بخاری وارد برداد شد، محهدثان آن   خطیب بردادی )به نقل از ابن خلکان از وی( 
 گهاه آن ،سامان برای آزمایش وی صد حدیث انتخاب و در سند یها مهتن ههر یهو ترییراتهی داده

کلیه احادیث مزبور اظهار بی ههر یهو  گهاه آن .اطالعی نمود  ن د او قرائت نمودند. بخاری درباره 
کرد.را    61به ترتیب، با متن و سند صحیح قرائت 

 یعقل لیتحل .3-3
یهابی بهه حقیقهت هههر راوی از  یشهان از احهوال راویهان، در صهدد راهوجو جسهتپه  ناقهدان در 

هههایی چنههد را   هسههتند و در مسههیر ایههن راهیههابی آنههان راه لحههاش عههدالت، ضههب  یهها غفلههت وی
کههه از جملههه ایههن راه  مههی کنههیم بیههان  کههه آن قبههل از 62.اسههتبسههتر عقلههی ههها تحلیههل در   پیماینههد 

کجا که نقادان عقهل را در جاههایی ،ستمیدان تحلیل عقلی در  کنیم  کهار الز  است بیان   بهه 
کههه عقههل بتوانههد حههرف آخههر را ب نههد  گرفتههه کههه هههم امکههان وقههوعش را  ؛انههد  امهها در جههوازات عقلههی 
کم ندانستهو دهد   می بهتهر  آیها پیهامبر که اینمانند  ؛ندا  هم امکان عد  وقوع، نظر عقل را حا

آیها رواسهت پیهامبر بها دسهت چه  غهاا  که اینکرد تا چند همسر یا   نبود به یو همسر بسنده می
ههم امکهان عههد  جهواز را شایسههته و دهههد   در ایهن مهوارد عقههل ههم امکههان جهواز مهی ؟بخهورد یها نههه

که عقل توان نظردهی دارد  می کهه  اسهتعتبارسهنجی راویهان هنگا  ا ،بیند. از جمله جاهایی 

                                                   
 53-55، صمناهج و اسالیب البحث العلمی. 60

 .55، صالحدیث   علم. 61

 .90، صبحوث فی نقد روایات الحدیث. 62
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 :گیرد  جوانب زیر را در برمی
کند، ناقد  که راوی روایتی مخال  عقل را نقل  که مخال  عقل است، وقتی  ال ( روایاتی 

گااشته و حکم به ضع  راوی می  63کند.  با استفاده از عقل پا به میدان 
این هنگا  نی  وقتی که مخال  چی  معلو  و ثابتی باشد. در ب( حکم عقل به رّد حدیثی  
که مخال  حدیث دیگر باشدراو کند  ناقد با استعمال عقل وارد میدان شهده  ،ی حدیثی نقل 

کهه امکهان نههدارد دو حهدیث مخهال  هههم از پیهامبر در یهو مههورد صهادر شههود و   و حکهم مهی کنههد 
کاب یا خطا نباشد کهه سهخن پیهامبره ب ؛یکی از آنها  بهه شهیوه خبهری   خصوص در جایی 

یههان را دروغ .شههود  کههه نسههخ، تخصههیص و تقییههد در آن وارد نمههیباشههد  گههو و  بنههابراین یکههی از راو
 شمرد.  ضعی  می

که مخال  تاریخ باشد.   ج( حکم عقل به رّد روایتی 
کههه ناقههدان بههر اسههاس تحلیههل عقلههی بههه اعتبارسههنجی پرداختههه انههد اشههاره   در زیههر بههه مههواردی 

 شود:  می
 کند: می سؤالدر مورد قرآن موجود چنین  اما  صاد در روایت زیر راوی از  مثال:

َ ن  اَاْلُ ن  ث  دَّ  َل  اِهَْینُ لَ ی ََْبُنَِإْبر  اُنَاهَّلِلَع  ُاَِرْوو  دَِّ ؤ  َاْْلُ مْح د 
 
َیََْْبِنَأ ال  ِبََ:ِ َف 

 
ُدَْبلُنَأ مَّ  اَُم  ن  ث  دَّ  ْبلِدََل  ع 

َ ِیَُّ َاهَّلِلَاْلُکو لال  اِعََ:ألَف  لُدَْبلُنَِإَْس  مَّ  اَُم  ن  ث  لدَّ  َیلل  ِکلٌ  ْرم  َاْلب  َلَُّ لال  َْبلِنََ:ألَف  لد  مْح 
 
ْبلُدَاهَّلِلَْبلُنَأ اَع  ن  ث  لدَّ  ل 

َ ال  اِهٍ ألَف  اِعََ:د  َْبُنَِإَْس  ٌُ  ْ اَاْلس  ن  ث  دَّ  َیل  ِیَُّ َاْلُکو  ٌَ ال  ََ:ألَف  لىِلَُّ اَع  ن  ث  دَّ  بََِل 
 
لْنَأ لاِلمألٍَع  َیلْبلُنَس  لال  :َِ َف 

ٍدَ مَّ  َُم  َْبن  ر  ْعس  َج  اِد   ْلُوَالصَّ 
 
أ ُ ََس  ُقْلُوَل  ُسَِلَاهَّلِلَیَ َ:ف  َر  ُقَُلَِیََ!اَاْبن  اَت  ََم  ال  ق  َ:اْلُقْرآِن َف 

ْلَ َو  اُاَاهَّلِلَو  ِ ت  َ ُلَاهَّلِلَو  َْ َف  ُمَاهَّلِلَو  ل    َ ْنزََُِلَُهو  َت  زَِیاهَّلِلَو  اُاَاْلع  َاْلِکت  َُهو  ِذَیُلُ َو 
َََیُزَالَّ  تَِیَ ال

ْ
ِ َیأ

َِمْنَبَ  ٌُ َاْل اِط ِ َیَ َْین ْلسَِیَْد  َِمْنَت  َال ْنزَِِ َو  ِکَیِ َت  َِمْنَل  ٍَیٌَ  ِ 64ََ؛دیَمح 
ایهههن چنهههین پاسهههخ   امههها کنهههد و   مهههی سهههؤالقهههرآن موجهههود  دربهههارهراوی از امههها  

کتاب و وحی الهی است، و این  می دهند: قرآن موجود همان سخن و قول الهی و 
که خدای متعال در وصفش فرموده کتابی است  گهاه باطهل از   هیچ» :کتاب همان 

 «.کند  ن راه پیدا نمیجلو و عقب به آ
کرده: راوی دیگری روایتی از اما  صاد    بصورت زیر نقل 

َ ْبلِدَاهَّلل َِّ ِبَع 
 
لْنَأ لاِلٍمألَع  لاِمَْبلِنَس  ْنَِهش  ِمألَع  ک  َْبُنَاْل  ىِلَُّ ََع  لال  َِبلِ ََ:ف  لاء  لِذیَج 

َال َّ َاْلُقلْرآن  ِإن َّ

                                                   
 .93. همان، ص63

 .545)للصدو (، ص األمالی. 64
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َ ٌُ ِئی ْبر  ٍدََج  م َّ َُم  ٍةََِإىل  َآی  ْلف 
 
َأ ر  ش  َع  ة  ْبع  65ََ؛س 

که جبرئیل برای پیامبر   آیه داشت. هفده ه ار ،آورد قرآنی 
نقهل شهده، اولهی قهرآن را بهدون تحریه   در مثال باال دو روایت متعهارض از امها  صهاد  

کرده و دومی  تحریه  در قهرآن موجهود اسهت. ناقهد بها بررسهی و تحلیهل دو روایهت  گر بیانمعرفی 
کههه امکههان نههدارد دو حههدیث   قههد شههده و حکههم مههیبههاال و بهها اسههتمداد از عقههل وارد عرصههه ن کنههد 

ه بهه ؛کههاب یهها خطهها نباشههد ههها مخههال  هههم از معصههو  در یههو مههورد صههادر شههود و یکههی از آن
که نسخ، تخصیص و تقییهد در آن  که سخن معصو  به شیوه خبری باشد  خصوص در جایی 

یههان را دروغ .شههود  وارد نمههی کههه فههیض  همههان ؛شههمرد  گههو و ضههعی  مههی بنههابراین یکههی از راو طههور 
کههار را انجهها  داده و ایههن تعهه ی ارض را ناشههی از اشههتباه و خطهها راوکاشههانی بههه عنههوان ناقههد ایههن 

کرده است.   66قلمداد 

 قیتحق جینتا
کهههردن حکهههم بهههر آن ناقهههدان در غربهههال .1 یهههان و صهههادر  ههههای علمهههی بههههره   از روش هههها گهههری راو
که در این نوشتار به سه روش استقرا  گرفته کهه ، ییاند  کردیم  مقارنه و تحلیل پرداختیم و اشاره 

گر چه ناقدان  های علمهی   اما مطاب  این روش ،ها را ترسیم نکرده بودند  حدود و ثرور این روشا
 کردند.  حرکت می - کرد  سیراب میآن را  شان  که عقل و اندیشه علمی -

گر نظر .2 نقطهه  کهه ایهنیها  ت،اسهیو راوی با ههم مختله  باره ات نقادان دریگاهی اوقات ا
گرفته که نقاد  یاستقرا به خاطر ،نظر یو نقاد از سوی دیگری مورد مناقشه قرار  به ناقصی بوده 

که در اختیارش بوده عمل کهرده ،آورده و با توجه به همان اطالعاتی   ؛حکمی برای راوی صهادر 
که نقاد دیگر اطالعهات بیشهتری از وی  ورد مناقشهه قهرار آورده و نظهر وی را مه بهه دسهتدر حالی 

 داده است.
گههاهی از ا .گههاه محکمههی دارد  ناقههد بههرای اعتبارسههنجی راوی نیههاز بههه تکیههه .3 گههاه  یههن تکیههه 

گردان و اسههاتید وی بههرایش حاصههل شههده در روایههات وجههو جسههتو  طریهه  اسههتقرا  ،راوی و شهها
گهاهی اوقها ت نیه  بها گاهی اوقات از طری  مقارنه بین روایات راوی با سایر روات ممکن شهده و 
گرفتهه امکهان که از طریه  دیگهران در اختیهارش قهرار  پهایر شهده   استفاده از ج ئیاتی و اطالعاتی 

 است.
                                                   

 .634، ص2، جالکافی. 65

 .1781، ص9، جالوافی. 66
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گفتاری و نوشتاری اشخاص پی به بهواطن  همان .4 که در زندگی روزمره افراد از ظواهر  طور 
گفتاری و نوش ناقدان نی  از ،برند  می ها آن کرده و از ظواهر  تاری روایان پی بهه این شیوه استفاده 

گو ؛اند  برده ها احوال آن گاهی اوقات بهه شهیوه اسهتقرابدین  که  کهاوش در روایهات موجهود از  نه  و 
گفتههار بزرگههان بههه  وی بههه احههوالش پههی گفتههار وی بهها  گههاهی اوقههات نیهه  بعههد از محههو زدن  بههرده 

 اند.  برده اوصافش پی
کثهر اوقهات و بها اسهتفاد که اینبا توجه به  .5 ه از ایهن سهه شهیوه پهی بهه احهوال راویهان ناقهدان ا
تهوان پهی بهه اوصهاف و احهوال   ههای موجهود مهی  گیهری از شهیوه  در عصر حاضر نی  با بهره ،اند  برده

یههان بسههته نبههوده و حتههی بهها اسههتفاده از نههر  کههه ایههنروات بههرد و  اف ارههها   بههاب اطههالع از احههوال راو
کههه بههر بههه دسههتتههوان اطالعههاتی از روات   مههی گاشههته میسههر نبههوده و مههیآورد  شههود در   ای ناقههدان 

کرد. ها توثی  و تضعیفات آن  مناقشه 

 امهکتابن
، بههههار معرفهههت فلسهههفیخهههان افضهههلی، مجلهههه   ، جمعهههه«از دیهههدگاه تطبیقهههی ییروش اسهههتقرا» _

 .3ش، شماره1387
، محمههد علهههی «مبههانی اسهههتقراء و تطبیقههات معرفهههت شههناختی آن در اندیشهههه شهههید صهههدر» _

 .25ش، ش1391 ،عقلی فمعاراسماعیلی، 
ک)للصدو (، محمد بن علی صدو ،  األمالی _  ش.1376تابچی، چا  ششم، تهران: 
منشهورات نههاظرین، چهها  قههم: ، علههی حسهن مطرالهاشههمی، بحهوث فههی نقههد روایهات الحههدیث _

  .1429اول، 
  .1995 مکتبه الحیات،بیروت: ، مرتضی الزبیدی، تاج العروس _
، یدار الرهرب اإلسهالمبیهروت:  : بشهار عهواد معهروف، ، خطیهب برهدادی، تحقیهتاریخ برهداد  _

  .1422چا  اول، 
کبهر غفهاری، ترجمه من ال یحضره الفقیه _ نشهر تههران: ، محمد بن علی صهدو ، ترجمهه: علهی ا

 ش.1367صدو ، چا  اول، 
کلیههه اصههول الههدین، چهها  اول، التفسههیر المقههارن _ ، محمههود عقیههل معههروف العههانی، برههداد، 

1434.  
مؤسسهة قهم: ، محمد بن حسن حر عاملی، الشیعة  لی تحصیل مسائل الشریعة تفصیل وسائل _

  .1409، چا  اول، ت یآل الب
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موسسهه قهم: پناه االشتهاردی،  ، حسین بروجردی، تحقی ، علیتقریر بحث السید البروجردی _
  .1416النشر االسالمی، 

  .1410 دو ،، چا  یمؤسسة النشر اإلسالمقم: ، محمد تقی شوشترى، قاموس الرجال _
یههاضی، مسههلم بههن الحجههاج، تحقیهه : محمههد مصههطفی األعظمههالتمییهه  _ وثر، کههتبههة الکم :، ر

  .1410چا  سو ، 
ه، یتهب اإلسهالمکدار التههران:   خرسان(، محمد بن حسن الطوسی، ی)تحق تهایب األحکا  _

  .1407چهار ، چا  
  .1421بیروت: چا  اول، ، محمد بن احمد ازهرى، تهایب اللرة _
موسسهههه علمهههی فرهنگهههی دار قهههم: ی، غضهههایرن ی)ابهههن الرضهههائرى(، احمهههد بهههن حسههه لالرجههها _

  .1422، ث، چا  اولیالحد

 ش.1342تهران: دانشگاه تهران، چا  اول، بن داود،  ّی )البن داود(، حسن بن عل الرجال _

تهههران:  مهههدى بههن مرتضههی، ، محمههد«ةیههالمعههروف بالفوائههد الرجال» رجههال السههید بحههر العلههو  _
 ش.1363، ، چا  اولد  تبة الصاکم
، یمؤسسههة النشههر اإلسههالمقههم: ن(، محمههد بههن حسههن طوسههی، ی)جامعههه مدرسههرجهال الطوسههی _

 ش. 1373چا  سو ، 
(، محمهد بهن عمهر یر دامهاد األسهترآبادیهقات میار معرفة الرجال )مع تعلیاخت - رجال الکشی _

 ش.1363چا  اول،  ،ت یمؤسسة آل البقم: شی، ک

مؤسسهه نشهر دانشهگاه مشههد: شهی، کرفهة الرجهال، محمهد بهن عمهر ار معیه خت - رجال الکشی _
  . 1409مشهد، چا  اول، 

، ، چههها  ششهههمیمؤسسهههة النشهههر اإلسهههالمقهههم: ، احمهههد بهههن علهههی نجاشهههی، رجهههال النجاشهههی _
 ش.1365

 ش.1342اول،  چا  ،دانشگاه تهران :تهران حلی، ن حسن بن علییتقی الد ،الرجال _
کتچی، روش تحقی  _  ش.1396، چا  سو ، نشگاه اما  صاد داتهران: ، احمد پا
تههران: ، محمهدتقی بهن مقصهودعلی مجلسهی، روضهة المتقهین فهی شهرح مهن ال یحضهره الفقیهه _

  .1406چا  دو ،  وشانبور،کمؤسسه فرهنگی اسالمی 
ث، یموسسههه علمههی فرهنگههی دار الحههدقههم: ن سههاعدى، ی، حسههالضهعفاء مههن رجههال الحههدیث _

  .1426، چا  اول
عبهدالرحمن حسهن جنبکهه المیهدانی، دمشه ، ، صول االسهتدالل والمنهاظربضواب  المعرفة وأ _
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  .1414دارالقلم، چا  چهار ، 

  .1417المطبعة ستاره، چا  اول، قم: ، محمد بن حسن الطوسی، العدب فی االصول الفقه  _
کاظم شانهالحدیث  علم  _  ش.1387دفتر انتشارات اسالمی، چا  بیست و یکم، قم: چی،   ، 

  .1410، چا  دو ، یمؤسسة النشر اإلسالمقم: ، محمد تقی شوشترى، القاموس الرج _

ع، چها  اول، یه، عهادل عبدالشهکور، دار المحهدث للنشهر والتوزقواعد العلل و قهرائن التهرجیح _
1425.  

  .1407یة، چا  چهار ، تب اإلسالمکدار التهران: نی، یلکعقوب ی، محمد بن الکافی _
  .1996بیروت: چا  اول، بن علی تهانوى، ، محمدعلی کشاف اصطالحات الفنون _
  .1410، ه قم، چا  دو یحوزه علمقم:  ى، ی، جعفر سبحانی تبرکلیات فی علم الرجال _
ع،چهها  سههو ، یر للطباعههة و النشههر و التوزکههدار الفبیههروت: ر ، کهه، محمههد بههن ملسههان العههرب _

1414.  

کبر دهخدا، چا  تهران، لرتنامه _  ش.1375، علی ا

کهاظم رحمهان، طبیقی سندشناسیمبادی نظری و ت _ انتشهارات دانشهگاه  قهم: سهتایش،  محمهد 
 ش.1394قرآن و حدیث، 

موسسههة آل بیههروت: تقههی نههورى،  ن بههن محمههدی، حسههمسههتدرک الوسههائل و مسههتنب  المسههائل _
  .1429اء التراث، چا  اول، یإلح ت یالب

پهههنجم،  ، سهههید ابوالقاسهههم خهههویی، چههها معجهههم الرجهههال الحهههدیث و تفصهههیل طبقهههات الهههرواب _
1413.  

  .1404، چا  اول، یتب االعال  االسالمکمقم: ، أحمد بن فارس، معجم مقایی  اللرة _

  .1427دارالهادی للطباعه و النشر، بیروت: ، محمدباقر بهبودی، معرفه الحدیث _
سههازمان مطالعههه و تهههران:  محمدرضهها حههافظ نیهها،، ای بههر روش تحقیهه  در علههو  انسههانی مقدمههه _

کتب علو    ش.1395انسانی دانشگاهها )سمت(، چا  اول، تدوین 

، ربحی مصطفی علیان، عمان، دار صفاء للنشر و التوزیع، مناهج و اسالیب البحث العلمی _
  .1420چا  اول، 

موسسههة آل قم: ل مازنههدرانی حههائرى،ی، محمههد بههن اسههماعمنتهههی المقههال فههی أحههوال الرجههال _
  .1416، اء التراث، چا  اولیإلح ت یالب
موسسهههة آل قهههم: ، محمهههد بهههن علهههی اسهههترآبادى، مقهههال فهههی تحقیههه  أحهههوال الرجهههالمهههنهج ال _

  .1422، اء التراث، چا  اولیإلح تیالب
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  .1432ل ما، چا  اول، یدلقم: ر، یبکخ ی، محمدحسن شنتیجة المقال فی علم الرجال _
 ،ن علههی یر المهؤمنیهتابخانههه امها  أمک، محمهد محسهن بههن شهاه مرتضهی، اصهفهان، الهوافی _

  .1406اول، چا  




