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لت حدیث بازکاوی  ل الرجال»دال  «اعرفوا مناز
وایت از مع  صومبر مبنای اکثار ر

 19/1/1397  تاریخ ارسال:
 12/12/1397  تاریخ پذیرش:

   1حسین جدی
2حسن نقی زاده

 

 چکیده
کثرت روایت از معصوم از مباحث قابل اسهت.  بررسی در قلمرو توثیقات عام رجالی، 
ای از  احراز ایههن وی گههی را مشههعر بههه مههدح راوی دانسههته، بههه پههاره پژوهان،  شههماری از رجههال
ههایی  ، داللهت ایهن روایهات بها ابههام وچالش همه  اند. با این ستناد نمودهاحادیث امامیه ا

، دربههاره آرای  رو بههوده و مسههتلبم بههازخوانی اسههت. ایههن مقالههه، پههس از بازکههاوی دقیهه  روبههه
انتقادی، عالوه بر تفکیهک میهان -از دو رویکرد توصیفی ای  مایه موافقان و مخالفان، با ُبن

یههاِن بههه احادیههث معصههومان کاربسههت ایههن قاعههده، و تمسههک ، پههذیرش احادیههث راو
مسکوت الحال را منوط بهه احهراز شهروط ایجهابی و سهلبی دانسهته اسهت. از دیگهر سهو، بها 

کاربست مفاهیم روایت، در فرآیندی مرتبط با سهایر احادیهث ههم مضهموِن  ژرف نگری در 
یانی میمعصومان که عالوه بر ن ؛ داللت این احادیث را شامل راو گیهر  قلداند  های فرا

هایی نظیر درایت و فقاهت نیب نسبت بهه مفهاهیم  خود، به وی گی از پیشوایان معصوم
 و مدالیل احادیث اهتمام ورزند. 

 توثیقات عام، رجال شیعه، منبلت راوی، توثی  راوی. ها: کلیدواژه

                                                   
     )نویسهههههندۀ مسهههههئول( مشههههههد دانشهههههگاه فردوسهههههیو معهههههارف اسهههههالمی   دانشهههههجوی دکتهههههری دانشهههههکده الهیهههههات. 1

jeddi. hossein@mail. um. ac. ir) .) 

 (.(naghizadeh@um. ac. irدانشگاه فردوسی مشهد  استاد . 2



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 اول

70 70 

 . بیان مسأله1
کثار»رجالیان ذیل بحث توثیقات عامه، بر پایه برخی احادیث، از  ، «روایهت از معصهوم ا

گفته و آن را تحت عناوینی چون کثیر »به عنوان یکی از اماراِت مدح یا توثی  راوی سخن  کونه 
ة  کونه» 4 ،«التی تدل علی المدح  القراین» 3،«الروایة وایة عن اوئم  کثهر  الروایهة »یها  5«کثیر الر 
کرده 6«المعصههوم  عههن کتههب  ای دیگههر، نظههر عههده انههد؛ امهها مطمههح  مطههرح  در اثنههای مباحههث 

کتاب که در البهه کند. توضیح، آن خویش، خودنمایی می یهاِن  الی  ههای رجهالی، شهماری از راو
کهه نهه وضهعیت حهال آن قابهل  هها بهه مهدد بیانهات و روایهات معصهومان احادیث قرار دارنهد 

کهه بها انهد؛ در حه هها اظههار نظهر نمهوده اثبات است و نه دانشمندان رجالِی متقدم، درباره آن  الی 
کتاب گذشهته از  7ایهن نهو  راویهان هسهتیم.« کثهرت نقهل»های حدیثِی متقدمان، شاهد  نظر به 
کتاب یههان  عههالوه بههر بههه« کثیرالروایههه»متقههدم، تعبیههر هههای رجالِی  آن، در  کارگیری در خصههوص راو

، به 8الحال مجهول گرفتن در ردیه  الفهاظ مهدح یها   درباره سایر راویان، نوعا  تعهدیل، مثابه قرار 
هه( بهودن راوی را )بها  شماری از رجالیان، مجهول الحال )نه  9کند. خودنمایی می مجهول الهوی 

کثرت نقهل( بهر توثیه  یها مهدِح وی حمهل ننمهوده، معتقدنهد صهرف اتصهاف راوی بهه ایهن  فرض 
سههان، بهها تفکیههک میهان دو حیطههه نقههل روایههِت  شهود. بدین وصه ، باعههث توثیهه  حههاِل وی نمی

کثرت نقِل وی راوی و اعتبا که استلبامی بین وثاقت حاِل راوی با  رگذاری حاِل وی، معتقدند 
انهد؛  حهدیث وی ندانسهته بهرای پذیرِش  وجود ندارد، لیکن مسکوت ماندِن حهال راوی را مهانعی 

                                                   
 . 345ص ،رجال الخاقانی؛ 105ص ،الفوائدالرجالیة؛ 143ص ،1 ج ،منهد المقال. 3

 . 144ص ،1 ج ،عد  الرجال. 4

 . 10ص ،2ج ،مقباا الهدایه. 5

 ؛495، ص أصههول علههم الرجههال؛ 164، صبحههوث فههی مبههانی علههم الرجهال؛ 74ص ،1 ج ،الحههدیث رجههال معجهم. 6
 . 108ص ،تحریرالمقال؛ 31ص ،1 ج ،بده المقالز؛ 150، صمقیاا الروا 

کتهاب ،نخسهت. کثرت نقل راوی، از دوطریِ  عمده، اثبات پهذیر اسهت که گفتنی است. 7 ههای رجهالی  بها رجهو  بهه 
کتهاب. خر، از طری  بیانات عالماِن رجهالی بهدان نائهل شهویمبمتقدم یا مت ههای رجهالی نجاشهی یها  مهثال بها تهوری بهه 

-خصوصا  در سده معاصهر -دوم؛ در هر دوره ای. کارشناسان را نسبت به یک راوی بازجوییمطوسی، دیدگاه این 
کتهاب کارشناساِن متقدم یا متاخِر دانش رجال، خود شخِص محق  با مراجعه مسهتقیم بها  ههای  فار  از اظهار نظر 

 . حدیثی و رجالی به این مهم دست یابد

 . 429؛ همان، ص418، صرجال الطوسی. 8

 . 508همان، ص؛ 407، صرجال الطوسی؛ 40، صالنجاشی رجال. 9
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زیرا آنچهه باعهث عهدم تمسهک بهه روایهت راوی بهوده، فسه  راوی اسهت؛ لهذا بهه مجههول الحهال 
کهافی ندانسهته و  گروهی شود. اما  نمی  فاس  اطالی دیگر از عالمان رجالی، عدم ظهور فسه  را 

معتقدند باید وثاقت راوی نیب احراز شود. با این همه، برخهی از رجالیهاِن متهبخر، اتصهاف راوی 
کههه در صههورت اجتمهها  سههایر  کثههرت نقههل یکههی از امههاراتی دانسههته  مجهههول الحههال را بههه وصهه  

  دح وی بیانجامهد. اهمیهت ایهن امهر، زمهانی دوچنههدانتوانهد بهه مهه ههای دال بهر صهحت می گهباره
که عمده می  ای از احادیهث معصهومان ترین مستمسک رجالیهان، بهر پایهه داللهت پهاره شود 

های غیرهمسهانی  دیگرسو، احادیث مورد استناد ایهن طیه ، محمهِل برداشهت  مبتنی است. از
کهه در صهورت و کهاوی ایهن دالیهل، دیهدگاه را از سوی سایر رجالیهان و محهدثان رقهم زده اسهت  ا

مقاله، ضمن طرح و بازکهاوی دالیهل ههر  سازد. این  جدی مواجه می دسته نخست را با چالشی
 گویی به دو سلال بنیادین است: پاسخ گروه، درصدد 

کثههرِت نقههل یههک راوی را دلیههل و  . تهها چههه میههبان می1 تههوان از مههدلول احادیههث مههورد اسههتناد، 
 تلقی نمودا شاهدی بر اعتبار رجالی او 

. در صههورت پههذیرش فراوانههِی نقههل راوی، بهها فههرض مسههکوت مانههدن حههال وی، آیهها ایههن امههر 2
 تواند به مدح یا توثی  حال راوی بیانجامدا  تنهایی می نفسه، و به  فی

 12خاقههههانی،11کجهههوری شههههیرازی، 10پژوهههههان هماننهههد اسههههترآبادی، گرچهههه شههههماری از رجهههال
در اثنای بحث توثیقاِت عام، از قاعده مزبهور  16ستایش و رحمان 15صرامی 14فضلی، 13خویی،

گفته کهه بهه صهورت مسهتقل و جهامع  اند؛ لیکن مقاله پیش سخن  رو، نخستین پژوهشهی اسهت 
کاوی نظریه  یهابی مسهتندات روایهی آن»به وا کثارنقهل و ارز -بها ترکیبهی از دو رویکهرد توصهیفی« ا

کارکرد این که رهاورد و  گفتنی است  پژوهش، عالوه بر مرتفع سهاختن  انتقادی پرداخته است. 
کثههار نقههل، خودنمههایی  کههه نوعهها  در ذیههل بحههث توثیقههات عههاِم رجههالی، در بحههث از ا چالشههی 

  گههر فقیهههان در اسههتنباط احکههام فقهههی و تههرجیح حههدیث در هنگههام تعههارض نیههب کنههد، الهههام می
                                                   

 . 143، ص1 ، ج منهد المقال. 10

 . 105، صالفوائد الرجالیة. 11

 . 345، صرجال الخاقانی. 12

 . 74، ص1 ، جمعجم رجال الحدیث. 13

 . 155-152، صاصول علم الرجال. 14

 . 154-148، صمبانی حجیت آرای رجالی. 15

 . 134-129، صتوثیقات عام و خاص. 16
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 .  است 

کثار الحدیث عن المعصوم». خاستگاه پیدایش قاعده 2  « ا
کتاببهها امعههان نظههر  عههالوه بهههر «  کثههر  روایتههه»یهها « کثیرالروایههه»متقههدم، تعبیههر هههای رجالی در 

، بهه 17الحال کارگیری در خصوص راویان مجهول  به گهرفتن   درباره سایر راویان، نوعا  مثابهه قهرار 
های متبخر، شهماری از  رفته در سده رفته 18کند. در ردی  الفاظ مدح یا تعدیل خودنمایی می

کلهی را تحهت  راویاِن مسکوت الحهال، قاعهده گذاری احوال نش، برای ارزشنامداران این دا ای 
ایهن در حهالی اسهت  19انهد. مطرح نموده و در ذیهل آن، بهه ابهراز نظهر پرداخته« کثیر الروایة»عنوان 

ای از موافقهان ایهن نظریهه، بهرای اعتبهار قاعهده مهذکور بهه احادیهث  ههای پسهین، عهده که در سده
در نتیجههه، ایههن وی گههی را موجههب پههذیرش احادیههث  20کننههد. اد مینیههب استشههه معصههومان
همهه، در   انهد. بها ایهن سو، مدح یا توثیِ  احوال وی از جانبی دیگر، بهه حسهاب آورده راوی از یک

کثهار حهدیث»نمود:  این عرصه، باید دوحیطه را از یکدیگر تفکیک در پیشهگاه  اصهالت قاعهده ا
لههذا، «. بههرای اعتبههار قاعههده مههذکور دیههث معصههوماناسههتناد بههه احا»و « دانشههمندان رجههالی

کلی این پژوهش نیب در این دو قلمرو به شرح ذیل، سامان  یافته است. ساختار 
 در نزد دانشمندان رجالی« اکثار حدیث». اصل قاعده 2-1

کتاب با نظر به مهم « کثیر الروایهه»های متبخر، نوعا  از تعبیر  های رجالی امامیه در سده ترین 
حال   ( در شرح ی 726اند. عالمه حلی )م ای اخذ روایاِت راویان مسکوت الحال بهره جستهبر
کثهاِر  « إبراهیم بن هاشم» عالوه بر فقدان قدح و عدم نقل روایتهی مبنهی بهر تعهدیل وی، وی گهی )ا

ی(  786شههید اول )م 21گیهرد. مثابهه امتیهازی بهرای پهذیرش سهخنانش در نظرمی  نقل( او را بهه
 22گیرد. را موجب عمل به روایت راوی در نظر می« عدم الطعن»، قید «فراوانی نقل»وه بر نیب عال

گیری بهها شهههید اول  در نتیجههه سههخنی( در اعتههراض بههه ایههن 966دو قههرن بعههد، شهههید ثههانی )م
 23کند. همراهی نمی

                                                   
 . 429ص ،همان ؛418، صرجال الطوسی. 17

 . 508همان، ص؛ 407، صرجال الطوسی؛ 4، صرجال النجاشی. 18

 . 345، صرجال الخاقانی؛ 105، صالفوائد الرجالیة ؛143، ص1 ، جمنهد المقال. 19

 . 225، ص5 ، جمستدرک الوسائل؛289، ص30، جوسائل الشیعة؛ 93، ص14 ، جروضة المتقین. 20

 . 5-4، صلعالمة الحلیرجال ا. 21

 . 108، ص4، جذکرى الشیعهة. 22

 . 199، ص1، جرسالة فی صال  الجمعة. 23
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 . بررسی و ارزیابی2-1-1
یهاِن مسهکو گفتهار راو که در پیشگاه این دانشمندان، پذیرش  ت الحهال، منهوط بهه پیداست 

کتاب دو قیههد ایجههابی و سههلبی اسههت: نخسههت، آن هههای  کههه راوی بههه وصهه  فراوانههِی نقههل در 
گههبارش  رجهالی مشهههور باشههد؛ دوم، آن کهه دربههاره حههاِل وی، طعهن یهها قههدحی مبنهی بههر جههرح وی 

گفتهار ایهن نهو  راویهان، مقبهول و در مقهام عمهل قابهل  پیگیهری  نشده باشد. لذا در این صهورت، 
،  تبمهل آن  قابل . نکتههاسهت گههر مهدح یها توثیهه   بیهان کههه، پهذیرش احادیهث ایهن نههو  راویهان، البامها 

ه وضههعیت آن نههههادن بهههر منقههوالت راوی، متفهههر  بهههر وثاقهههِت حهههال  هههها نخواههههد بهههود؛ چههه، صهههح 
کهه او  سخن   هاست. به آن دیگر، در این مقام، باید مرز میان وضعیِت حال ناقل را بها احهادیثی 

کههر ی( پههس از انعکههاا 1028خاطر، اسههترآبادى )م ده، از یکههدیگر تفکیههک نمههود. بههدینگههبارش 
کهه تالزمهی میهان پهذیرش روایهِت  سخنان شهید اول و شهید ثانی، بهه ایهن نکتهه اشهاره می کنهد 

   24راوی با عدالت )ثقه بودن( وی وجود ندارد.
کتاب که می  های متقدِم رجالی، این نتیجه را به دست با تتبع در  کثیرالروایه یا »تعبیر  دهد 

کار رفته است. طیفهی از راویهان، عهالوه بهر وصه  مزبهور، « کثیر النقل برای دو دسته از راویان به 
کهه در نهایهت، می اوصاف مثبِت دیگری نیهب بهرای آن تهوان بهه وثاقهت آنهان حکهم  هها بیهان شهده 

که فار  از اوصاف دال بر توثی ، ف گروهی دیگری نیب هستند  کثرِت نقل   قطنمود؛ اما  به وص  
گروه، در   که اند. با این متص  رسهد، تنهها  بهه نهوزده نفهر می رجال النجاشهیمجمو  تعداد هر دو 

 ها مدح و ذمی نیامده است.  برای یکی از آن
کتاب أسماا رسول اهلل ص، و  کثیر الحدیثقمی  الحسن بن خرزاذ قیل إنه غال له 

 فی آخر عمره
، رجال النجاشی

 44ص
که در این  اند  ها توثی  شده ، برای ُنه نفر بازگو شده، حدود چهار نفر آن«رجال طوسی»تعبیر 

 اند.  و پند نفرشان فاقد توثی  اند. در میان این پند نفر، دو تن تضعی  شده
د بن  أحمد بن محم 

اش ه اختل فی آخر عمرهکثیرالروایة   عی  ، الطوسی رجال  إال  أن 
 413ص

جبریل بن أحمد 
 418همان، ص عن العلماا بالعرای و قم و خراسان کثیر الروایة  ریابیالفا

د بن  علی  بن محم 
 429همان، ص کثیر الروایة  فیروزان

د بن یحیی  محم 
 439همان، ص کثیر الروایة العطار

                                                   
 . 352، ص4 ، جمنهد المقال. 24
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د بن عبداهلل بن  محم 
هإال   کثیر الروایة  المطلب  447همان، ص ضعفه قوم أن 

گبارش شدهشیخ طوسی ن الفهرست در که یکهی از آنهان، بها  یب هشت نفر با اوصاف مزبور  اند 
کتاب رجال او مشترک است.   راویان یاد شده در 

د ]بن عبد اهلل فه جماعة من أصحابنا، حسن الحفظکثیر الروایة [ محم  ه ضع   401، صالفهرست ، غیر أن 
کسههی چههون  از   توجهی شههمار قابههل کههه روایههاتش -« ابههراهیم بههن هاشههم»بههه ایههن مههوارد، بایههد از 

کتب اربعه را تشکیل می کارگیری واژه  -دهد  روایات  گفت. لذا بسامد به  « کثیهر الروایهه»سخن 
کهه ایههن مطلهب از رویکههرد  توانهد ایهن وصهه  را در زمهره الفههاظ بهر مههدح قهرار دهههد؛ همهان می طههور 

قابهل برداشهت اسهت. شهیخ طوسهی « احمهد بهن محمهد بهن عیهاش»شیخ طوسهی در خصهوص 
 نویسد: باره وی میدر

ه اختل ف  آخر امره ... کُیر الروایة إِل  أص   ...25 

کهههه اخهههتالل راوی در اواخهههر عمهههر از  در ایهههن مهههورد نشهههان می« کثیرالروایهههه»کاربسهههت   دههههد 
کهه شههیخ  بهودن وی مسههتثناا شهده اسهت. ایههن اسهتثنا نشههان« کثیرالروایهه» گهر مهدح راوی اسههت 

کنهد. از  -نهوعی نکتهه منفهی اسهت  کهه -اخهتالل وی را   درصدد بوده، فقهط در اواخهر عمهر بهازگو 
کتاب دیگههر سههو، نظههر بههه آن هههای  ههها و روایت کههه جمعههی از اصههحاب و مشههایخ شههیخ طوسههی، 

یههات اوسهت. لههذا  انهد، شههاهدی بهر اعتمهاد آن را نقههل نموده« احمهد بهن محمههد عیهاش» ههها بهر مرو
که حال راوی می ِ اتصاف بهه ایهن وصه ، زمهانی بهه ُحسهن و شهروِط داِل   ه بها سهایر قهراینانجامهد 

که خواهد آمد  همان –برصحت   اجتما  شود. -طور 
وایی قاعده 2-2  «اکثار نقل». مستندات ر

اعتباربخشیدن بهه ایهن قاعهده، بهه شهواهد روایهی  پس از چند سده، موافقان این نظریه برای 
کشههی از امههام صههادی نیههب، تمسههک جسههته بیری مشههابه، بهها تعهها اند. ایههن احادیههث را مرحههوم 

که دارای مضهموِن مشهترک و مفههومی متقهارب انهد، بها  گبارش نموده است. مدلول این روایات 
و بهههر داعیهههه فراوانهههی نقهههِل راوی، اسهههتوارند. آنچهههه از  انهههدکی، تفهههاوت در تعبیهههر، انعکهههاا یافتهههه

 آیههد؛وی ایههن روایههات را بههرای شناسههایی قههدر روات بههازگو برمی«کشههی»گههذاری عنههوان مرحههوم  نام
که سایر دانشمندان اسالمی نیب از مهدلول ایهن احادیهث بههره  همه، ازآن بااین 26نموده است. رو 

                                                   
 . 413، صرجال الطوسی. 25

 .3، صإختیار معرفة الرجال. 26
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یههابی آن جسههته ههها در چگههونگی داللههت بههر مههدعا، بههه بیههاِن  انههد؛ پههس از طههرح ایههن احادیههث و ارز
که از مجمو  آن کهه تعهداد ایهن احادیهث  شود. نظر به آن آید، پرداخته می ها به دست می نکاتی 

 27گیرد: ها موردتوجه قرار می شود، اینک متن آن ه مورد خالصه میبه س
هاِب، َعههند  َخط َ ِبههی الد

َ
هِن أ ِن بد ُحَسهید ههُن الد هُد بد َثَنا ُمَحم َ ، َقههاَل َحهد َ هی ُ ِ َکش  رٍّ الد ههُن ُنَصهید هِه بد ید َدَو اله ( َحمد

هِد اهلِل  ِبهی َعبد
َ
، َعهند أ ُصهورٍّ هِن َمند َفهَة بد ، َعند ُحَذید ِن ِسَنانٍّ ِد بد ها َقهاَل:   ُمَحم َ َجهاِل ِمن َ ِ ِرُفهوا َمَنهاِزَل الر  اعد

ا ِر ِرَواَیاِتِهمد َعن َ  28. َعَلی َقدد
ه ُمَعل ِ هی ُ الد ُقم ِ یهَس الد ِر هُن ِإدد َمهُد بد حد

َ
َثَنا أ ، َقهاَل َحهد َ ِلهی ُ ُخت َ هاِا الد َعب َ هِن الد هِد بد ُن ُمَحم َ َراِهیُم بد ُم، ب( ِإبد

هه ههُن ُمَحم َ َمههُد بد حد
َ
َثِنی أ ههاِبی، َقههاَل َقههاَل َحههد َ َخط َ َماُن الد َثِنی ُسههَلید ههَراَن، َقههاَل َحههد َ ههِن ِعمد َیههی بد ههِن َیحد ِد بد

ههِن  ، َعهند َعِلهی ِ بد ِلهی ِ ِعجد
هَراَن الد هِن ُحمد هِد بد هِض ِرَجاِلهِه، َعههند ُمَحم َ ، َعهند َبعد هدٍّ هُن ُمَحم َ هُد بد َثِنی ُمَحم َ َحهد َ

ِد اهلِل  ِبی َعبد
َ
َظَلَة، َعند أ رِ َقاَل:  َحند اِا   ُفوا َمَناِزَل اعد ا َعَلی  الن َ ا  ِمن َ ِر ِرَواَیاِتِهمد َعن َ  .َقدد

ثَ  ، َقهاال: َحهد َ ی ِ ُبَخهاِر
فٍّ الد ِبی َعهود

َ
ِن أ ِد بد َفرٍّ ُمَحم َ ُبو َجعد

َ
َیدٍّ َو أ ِن َمزد ی ُ بد ِ َکش  دٍّ الد ُن َسعد ُد بد َنا ج( ُمَحم َ
َمهرد  هادٍّ الد ِن َحم َ َمَد بد حد

َ
ُن أ د بد ُبو َعِلی ٍّ مَحم 

َ
، َرَفَعهُه، َقهاَل: أ ُمهوِدی ُ َمحد ی ُ الد هاِدُی َوِز اعِرُفهوا  َقهاَل الص َ

ُهمد َفِقیهها  َح  َفِقیهَه ِمهند ها اَل َنُعهد ُ الد ها، َفِ ن َ ِسهُنوَن ِمهند ِرَواَیهاِتِهمد َعن َ ِر َمها ُیحد هی َیُکهوَن َمَناِزَل ِشیَعِتَنا ِبَقهدد ت َ
ُملِم   َو َیُکوُن الد

َ
. َفِقیَل َلُه أ ثا  ٌث ُمَحد َ د َ ُم ُمحد ُمَفه َ ما  َو الد ثا  َقاَل َیُکوُن ُمَفه َ  .29ُن ُمَحد َ

 . مدلول احادیث 3
گفته کهه در خصهوص داللهت احادیهث فهوی سهخن  انهد؛ در سهه طیه   آن دسته از عالمهانی 

گیرنههد. شههماری از دانشههوران رجههالی بهها استشهههاد بههه مههدلول ایههن  فکههری مختلهه ، جههای می
                                                   

کرده. 27 گروه بیان  بحوث فی فقه ) ندا برخی از رجالیان عالوه بر وص  مزبور، شواهد دیگری را نیب برای طرفداران این 
گروه، داللت این احادیث، بر مدعای آن ترین دست که مهم ، لیکن از آن رو(128، ص1، جالرجال هاست  مایه این 

هه خهویش بهه مهدلول ایهن  ،آید می، آنچه از مستندات آنان نیب برو از سویی دیگر در موارد بسیاری، جههت تبییهد نظری 
کرده بهرای . هها خهودداری شهد دم خارج شدن از اصهل بحهث، از انعکهاا آنخاطر عه لذا ب ،اند احادیث استشهاد 

 .همان :ر.ک توضیح بیشتر

کلمه. 28 کلینی، فاقد   .(125، ص1، جکافیال) است «منا» روایت 

نظر به مستندات دانشمندان رجالی به این روایات، نوعا  به دو روایهت نخسهت بهه  با. 3، صإختیارمعرفة الرجال. 29
لهیکن بها نظهر بهه مضهمون مشههابه و  ؛انهد اعتباربخشهی بهه قاعهده مزبهور، استشههاد نموده بهرای ای  مثابهه شهاهد و قرینهه

سه روایت  توان مفاد هر می رجالی-ها در یک باب حدیثی کاا آنها در فرآیندی مرتبط با یکدیگر و انع مشترک آن
گرفت گبارش قایالرا مستند خویی، هر سه روایت مذکور ، آیة اهلل بدین خاطر. را در یک جهت در نظر  ن این دیدگاه 

 .(75، ص1 ، جالحدیث رجال معجم) کرده است
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از   اند، وبرخههی دیگهر ایههن وی گهی را فقههط قاعههده مزبهور بیههان داشهتهاحادیهث، دیههدگاه مثبتهی را از 
اند لیکن در موازات با آن، طیفهی نیهب اساسها  مهدلول ایهن  امارات و اسباب مدِح راوی برشمارده

کهامال  متفهاوت می کهه برآینهد ایهن نظهرات در  داننهد. بها نظهر بهه آن احادیث را با دو دیهدگاه قبلهی، 
گون  گونهها انههد، بههرای بررسههی دقیهه ، پههس از  و مصههادیقی همگههون پدیههدار شههدهکسههوت تعههابیری 

کلههی از  انعکهاا آرای رجالیهان بهه بررسهی ایهن دیهدگاه هها پرداختهه و در نهایهت نیهب جمهع بنهدی 
 مورد عنایت خواهد بود.  این قاعده

 بر مدح راویان « اکثار نقل»وصف  . ابعاد داللت  3-1
گهر  بیهان متقهدم،  رجالیاِن  از سهوی« کثهرت نقهل»شماری از رجالیاِن متاخر معتقدند، وصه  

که در فرآیندی مرتبط با مفاد احادیث فوی، حکایتگر فراوانِی منقهوالت راوی  مدح راوی است 
کههه  از امههام معصههوم یههان بههه ایههن مللفههه، از امتیههازاتی بههه شههمار آمههده  اسههت. لههذا اتصههاف راو

کثهرت نقهل را آ ها را بهه ارمغهان مهی موجبات مدح یا توثی  وضعیت آن کهه  کسهانی  ورد. ازجملهه 
انههههههد از: مجلسههههههی اول  اند بههههههه لحههههههاظ سههههههبِ  زمانی،عبههههههارت موجههههههب مههههههدح راوی دانسههههههته

 و حسهههههن صهههههدر 33نهههههوری، 32ی(، 1256کهههههاظمی)م 31ی(، 1104حرعهههههاملی )م30(، ی1070)م
 34ی(.1354)م

 . بررسی و ارزیابی3-1-1
کسههانی اسههت کههه از مههدلول  گرچههه مرحههوم مجلسههی اول، بههه لحههاظ زمههانی جههزو نخسههتین 

گرفته، لیکن  احادیث مزبور، به کثیر النقل بهره  مثابه مؤید یا شاهدی در راستای وثاقت راویاِن 
کثههار نقههل»هایی نسههبت بههه اصههل قاعههده  منشههاا ابهههام و پیچیههدگی ؛ و چگههونگی انتسههاب بههه «ا

کهه کسانی  پهس  احادیث مورد استناد بوده است. چه، استفاده از داللت این احادیث در آرای 
گام نهاده کاربسهت فکهری و فقههی، تهابع نظهر وی بهه شهمار  از وی به منصه وجود  اند و از حیث 

کهامال  مشههود اسهت. امهااین می تها چههه میهبان، مفهاد ایهن نهو  احادیهث بهر اعتبهار یهها   کهه آینهد نیهب، 
                                                   

 . 93، ص14 ، جروضة المتقین. 30

 . 289، ص30، جوسائل الشیعة. 31

 . 467، ص1 ، جتکملة الرجال. 32

 . 224، ص23 ، جمستدرک الوسائل. 33

یهابی  دست ی( نیب قابل1415م) شترینبدیک به همین مطلب، از ظواهر سخنان شو. 364، ص1، جنهایه الدرایه. 34
 (. 467، ص12، جقاموا الرجال) است
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نههاد، مسهتلبم بازکهاوی و دقهت نظهر در مهدلول ایهن احادیهث  وثاقت راویاِن مجههول، صهحه می
هرتقهدیر، آنچهه در ایهن مقهام بهه نحهو  که رسالت اصلی این پژوهش، ایضاح آن اسهت. به است

-بهرای تبییههد یها اثبههات دیهدگاه خههویش-اجمهال بایسهته ذکههر اسهت، تمسههک بهه شههاهدی روایهی
شهههناختی وی در قبهههول اخبهههار،  توانهههد از نهههو  رویکهههرد خهههوِد مجلسهههی و توسهههعه دامنهههه روش می

که اقبال چشمگیری بهه جریهان اخبهاریگری  ورانی میگرفته باشد. چه، وی، در د نشبت زیسته 
یهان بهه  از محهدثان و فقههای امامیهه رو بهه فزونهی یافتهه اسهت. نظربهه آن  ای از سوی پاره کهه اخبار

حکم شهههرعی و حجیهههت احادیهههِث متقهههدمان از  شهههناختی در وصهههول بهههه روش  لحهههاظ مسهههائل
کههه در 35دیههدگاهی ویهه ه برخوردارنههد وجههوی مویههدِی روایههی، بههرای  جسههت؛ دور از ذهههن نیسههت 

اند و در این اثنا این نظریهه را  توسعه دامنه پذیرش احادیث، در نظام فکری و فقهی خود برآمده
گهرفتن  به سخن امام صادی مستدل و مستند نموده باشند. زیرا، اخباریان عهالوه بهر پهیش 

و صهدور حکمهی سبک نهوینی در رجهال و بررسهی حهدیث بهر اسهاا وثاقهت راوی، در انتسهاب 
 36انهد. ههای دیگهری غیهر از نصهوص رجهالی را نیهب دسهتمایه خهود قهرار داده برای توثیه  راوی، راه

-های پسین، در میان سهایر رجالیهان نیهب بدین ترتیب، این انگاره خواسته یا ناخواسته در سده
م، راه به -در بحههث از قاعههده مزبههور ش یهها احیانهها  یافتههه ودر ایههن اثنههاا بهها چههال مثابههه یههک امِرمسههل 
 ها و سایر محدثان و فقیهان روبه رو شده است.  اشکاالتی از سوی خوِد آن

 ای بر مدح راوی اماره« اکثار نقل. »3-2
کههه فراوانههی حههدیث از معصههوم ای دیگههر بههر ایههن رأی هم عههده از اسههباب و   ، فقههطنظرنههد 

کههه در صهورت اجتمهاِ  سهایر قهرای امهارات توثیه  راوی، بهه شهمار مهی ، موجههب 37و شهروط  نرود 
آورد. این افراد بهه لحهاظ قهدمِت زمهانی در  دستیابی به اعتبار یا وثاقت قوِل وی را به ارمغان می

کهاظمی) شمار ذیل قرار می گشهودن عنهوانی بها 1227گیرنهد: اعرجهی  التهی تهدل   القهراین»ی( بها 
وجهههههه مهههههدح یههههها توثیههههه  راوی را درفرآینهههههدی مهههههرتبط بههههها مبحهههههث عهههههدالت «  علهههههی المهههههدح

                                                   
 . 209-177، صاخباریگری. 35

 . 112-109، ص«بررسی دالیل رویکرد اخباریان به علم رجال. »36

کثار حدیث از سوی معصوم برایبرخی از دانشمندان رجالی، شروطی را . 37 نقل راوی : اند معرفی نموده اعتبار ا
گبارشهی دال بهر عهدم اعتبهار راوی از سهوی رجالیهان یها امهام -میهان اصهحاب اشهتهار داشهته باشهدبهه تعهدد و  ههیچ 
فقههای متقهدم نیهب در فتهاوای خهود  -روایهات راوی در مجهامع روایهی، مضهبوط باشهد-نقهل نشهده باشهد معصوم

 (152، صروا ال مقیاابدان استدالل ورزیده باشند؛ دانشمندان متبخر نیب او را تضعی  نکرده باشند)
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کجههههههوری شههههههیرازی38اسههههههت. رنظرگرفتهد  خاقههههههانی 39ی( ؛1293(همچههههههین افههههههرادی چههههههون 
گون ولهههههی نتیجهههههه42مسهههههلم داورى ؛41ی(1351مامقهههههانی) ؛40( ی1334) گونههههها   ای ؛ باتعهههههابیری 

کهههه هایی معرفهههی می تهههرین نشهههان را از مهم« کثهههرت نقهههل راوی»وی گهههی توانهههد داعیهههه  مهههی  کننهههد 
 راهم نماید.انکشاف توثی  یا ُحسِن حال راوی را ف

 . بررسی و ارزیابی3-2-1
کثههرت نقههل( و  کههه رجالیههان فههوی بهها مطههرح سههاختن دو قیههد ایجههابی )وصهه   آشههکار اسههت 

که  بیان اند. این مطلب خود  سلبی )عدم طعن(، به طرفداری از قاعده مزبور برآمده گرآن است 
کثهرت نقهل، مهدح آفهرین نیسهت بلکهه بایهد دربها گهروه، صهرِف وصهِ   ره شخصهیت از نظهر ایهن 

کتفههای  کههاظمی منههوط بههه ا ههی نیههب انعکههاا نیافتههه باشههد. امهها پههذیرش دیههدگاِه اعرجههی  راوی، ذم 
اسهت، چهه، در صهورت عههدم -نهه احهراز ثبهوت ملکهه عههدالت-تعریه  عهدالت بهه حسهن ظههاهر

کارآیی آن نیب برای عدالت، عمهال  ناتمهام اسهت.  پذیرش این مبنا )حسن ظاهر برای عدالت(، 
گرچه آرای  رسهند،  سهو بهه نظهر می این طی ، به لحاظ غایت نگرانه با دیدگاه نخست، هملذا، 
را   دررویکههردی محتاطانههه، اهتمههام بههه سههایرقراین« امههاره»ای چههون کارگیری مقولههه لههیکن بهها بههه

مفیههد ظههن  « امههاره»کههه  انههد. در نتیجههه بهها نظههر بههه آن معاضههِد پههذیرش منقههوالت راوی در نظرگرفته
ِت احتمههال و علهم میاسهت، مرویهات راوی، زمهها کههه در فرآینهدی مهرتبط بهها  نی موجهب قهو  گهردد 

 اجتما  شود.   سایر قراین
 «اکثار نقل». مخالفان مدح راوی در صورت 3-3

کهه داللهت ایههن  در مقابهل دو دیهدگاه فهوی، طیه  دیگههری از رجالیهان بهر ایهن رأی هههم نظرنهد 
هت و احادیث حکایت کمی  که قابهل حمهل بهر  هت نقهِل ناقهل اسهت.  گر معنای عامی است  کیفی 

کهه اصهوال  مهدلول احادیهث، خهالی از  درالبه الی این نظرات، شماری نیب بر این رأی باور یافتنهد 
ِم زمهههانی بیهههان می گردنهههد: خواجهههویی  تبییهههد بهههر مهههدح راوی اسهههت. ایهههن افهههراد بهههه لحهههاظ تقهههد 

                                                   
 144، ص1 ، جعد  الرجال. 38

 105، صالفوائد الرجالیة. 39

 94، صرجال الخاقانی. 40

اصهول علهم تهوان بازُجسهت) این رویکرد را در آراا فضلی و سیفی مازنهدرانی نیهب، می. 10، ص2، جمقباا الهدایه. 41
 (153، صالروا  مقیاا؛ 155، صالرجال

 495، صأصول علم الرجال. 42
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کههههههه 1173)م اخبههههههار « قههههههدر روایههههههاتهم»از  ظههههههاهر مقصههههههود معصههههههوم»ی( معتقههههههد اسههههههت 
کههه عقههول بسههیاری از مههردم بههدان بارنمی ای مرتبهبلند نیههب در   ی(1315کلباسههی )م 43یابههد. انههد 

کمیهت معرفهی می« قهدر روایهتهم»بیانی توضیحی، ظاهر  کثهرت و  شهیخ  44کنهد. را دافهع انگهاره 
گرفتن رویکرد انتقادی، مدلول آن ی 1345کبیر )م روی،  ههیچ  ها را بهه تنههایی، بهه  ( با در پیش 

)علههی قههدر  وی در عبههاراتی دیگههر، ظههاهر تعبیههر امههام 45دانههد. نقههل راوی نههاظر نمی بههر فراوانههی
کمیت و مقدار، و روایت سهوم را  ا( را به لحاظ  کهه در بخهش نخسهتین ایهن نوشهتار  -روایتهم عن 

کیفیت در نظر می -بازگو شده  که بهه سهبب صهدور ایهن احادیهث  46گیرد به اعتبار  کسانی را  و 
کثههار »کههه یکههی از مخالفههان جههدی نظریههه  -خههویی 47کنههد. سههرزنش می انههد، تههوجهی نمههوده کههم ا

هها  پس از تضعی  احادیث به لحاظ سهندی، مهدلول آن -آید  به شمار می« حدیث از معصوم
برخههی نیههب مههدلول ایههن احادیههث را بههه اهمیههت  48داننههد. را خههالی از اشههعار بههه سههتایش راوی می

کسههانی انتشههار احادیههث معصههومان کههه نسههبت بههه جهههت صههدور ایههن  نههاظر دانسههته و  را 
 49کند. کنند، نکوهش می توجهی می احادیث بی

یه 3-4 یابی نظر ز رسی و ار  از معصومان«اکثار حدیث». بر

 در ارزیابی نظرات فوی، الجرم باید میان اصهل طهرِح قاعهده و اسهتناد بهه احادیهث ائمهه
یهههابی مقولهههه نخسهههت، بایسهههته  گذرانهههد. لهههذا در ارز کهههه وصههه  تفکیکهههی را از نظهههر  ذکهههر اسهههت 

سههو و پههذیرش حههدیث وی از سههویی دیگههر، بهها تههبمالت و  بههرای مههدح راوی از یک« کثیرالروایههه»
که به شرح ذیل بیان می  شوند: مالحظاتی روبه روست 

کاربسههت تعبیههر . 3-4-1 کتاب« کثیرالروایههه»بهها نظههر بههه  هههای رجههالی متقههدم و متههبخر، و  در 
تههوان بههه توثیهه  یهها تعههدیِل  و اوصههاف مههدح، طبعهها  می در ردیهه  الفههاظ -عمههدتا   –شههدن آن  واقع

                                                   
 304، ص؛همان277، صلرجالیةالفوائدا. 43

 410-409، ص2 ، جالرسائل الرجالیة. 44

 317، صنتیجة المقال. 45

 317. همان، ص46

  318، ص. همان47

گردان آیههه اهلل خههویی نیهههب،  ایهههن دیههدگاه را می. 75، ص1  ، جثالحههدی رجههال معجههم. 48 تههوان در آراا برخههی از شهها
 27، صبحوث فی علم الرجالبازُجست)

 109، صتحریر المقال . 49
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کههه ایههن وصهه  بهه خههود، مههدح آفههرین   خههودی  حهال راوی حکههم نمههود؛ لههیکن الزم بههه ذکهر اسههت 
پذیرش منقوالت این نو  راویان، متفر  بر تعیین وضعیِت حال آنان است؛   که نیست؛ چه این

کثرت نقل نیب اشهتهار یافته اند و که در طول تاریخ اسالم افراد بسیاری بوده چنان انهد، لهیکن  به 
تهوان بهه سههولت و بها اغمهاض از سهایر  لهذا نمی 50ها محل تردید اسهت. اعتبار یا ُحسِن حال آن

های تاریخی و به فرض اتصهاف بهه ایهن وصه  )کثهرت نقهل( بهه توثیه  راوی  ها و واقعیت گباره
 پرداخت. 

ی دانشمندان متقهدِم رجهالی یها بهر پایهه اجتههاد که اعتماد به اقوال و آرا با نظر به آن. 3-4-2
  تههوان بههه هها اسههتوار اسههت یهها بهر اسههاا حههس و شهههادت. در صههورت فهرض نخسههت، بههاز نمی آن

صهرف سهکوت و عهدم اظههارنظر دربهاره وضههعیت فهردی، بهر توثیه  شهخص بهه داوری نشسههت؛ 
اسهت. بهدین  ههم در پیشهگاه دانشهمندان رجهالی گهر اشهتهار وی، آن بلکهه نهایهت امهر، حکایهت

گهههر قهههول رجهههالی بهههر مبنهههای حهههس و شههههادت باشهههد، بهههاز عهههدم قهههدح و فقهههدان ذم،  ترتیهههب، ا
نمایههد؛ ازجملههه  می رخ دیگههر نیههب در ایههن میان حاِل راوی داللههت نههدارد؛ زیههرا احتمههاالتی  برُحسههِن 

 که: آن
الهه . سههکوت و عههدم قههدح رجالیههان دربههاره راوی بههه دلیههل وجههود دو شهههادت یهها روایههاِت 

رود اضهطراب مهتِن احادیهث، رجهالی را بهر  بوده باشد؛ چه، احتمهال مهی از معصوم متعارض
که در چگونگی وضعیت حاِل راوی اظهارنظر قطعی نکند.   آن داشته 

کههه شهماری نیهب، عههدم نقهِل مهدحی دربههاره یهک راوی را بهرای عههدم  ب. دور از انتظهار نیسهت 
کافی بدانند. لذا در خصوص وضعیت حال وی     51اند. دم فروبستهاعتبار وی 

کثاِر نقل، زمانی می. 3-4-3 مثابهه پهذیرش حهدیِث راوی بهه شهمار آیهد   تواند به اما وص  ا
انهد  که واجد دو شرط ایجابی و اثباتی و فاقهد سهه شهرط سهلبی باشهد. دو شهرط ایجهابی عبارت

د نقل در میان دانشمندان و ضبط روایات وی در مجامع روای»از:  و سهه « یاشتهار راوی به تعد 
یا رجالیان متقدم دربهاره  عدم نقل ذم یا طعنی از سوی معصوم»اند از:  عبارت شرط سلبی

حههال راوی، عههدم تضههعی  دانشههمندان متههبخر نسههبت بههه حههال وی و عههدم تعههارض بهها روایههت 
توانههد موجبههات  گسسههته می  حههال، احههراز تمههامی ایههن شههروط و قههراین بهها ایههن «. صههحیح السههند

ک به منقوالت   این نو  راویان را به ارمغان آورد.تمس 
                                                   

 129، ص1، جبحوث فی فقه الرجال. 50

 152، صمبانی حجیت آراى رجالی. 51
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مثابهه یکهی از شهواهد و  توانهد بهه  از سویی دیگر، اتصهاف راوی بهه وصه  مزبهور می. 3-4-4
ح واقهع شهود. که در روند حل تعارض سندی، نسبت به راوِی دیگهر، مهرج ِ  52اوصافی تلقی شود 

گر مضموِن احادیث این نو  راویان، عنهدالتعارض مجهرای عمهل قهرا گیهرد، بهاز ایهن امهر، لذا، ا ر 
بهر   لزوما  بر توثی  خود راوی متوق  نیست؛ چه، تنهها منقهوالت وی بهه خهاطر وجهود سهایر قهراین

یههات ایههن راوی بهها منقههوالت  حههدیث دیگههری تههرجیح داشههته اسههت؛ امهها بههالعکس، چنانچههه مرو
کارایی است. در نتیجه، راوِی معلوم برای  الحال و ممدوح در تعارض باشد، این مطلب فاقد 

پژوهانهه و تحقیه  میهدانی و در نظهر  صورت مورد تعیین وضعیت حال این قبیل راویان، باید به 
کلهی، تمهامی راویان عمهل نمهود؛ نهه آن  داشتن سایر امارات و قراین مسهکوت  کهه تحهت عنهوانی 

 به مدح برشمارد.   الحال را محکوم
مهذکور، اصهوال  بها چهالش و اشهکاالتی اما اتکا و استناد به مدلول روایات برای اعتبهار قاعهده 

که خواهد آمهد  همان -روست؛ زیرا  روبه بها بررسهی داللهی در مفهاهیم ایهن احادیهث، ایهن  -گونه 
کههه صههدور آن یههاِن  نههه ههها از ائمههه نکتههه قابههل اسههتنتاج اسههت  تنها فاقههد قرینههه بههر وثاقههت راو

قاهههت و درایههت( و مسههکوت الحههال اسههت، بلکههه اساسهها  بههه مقههوالتی نظیههر چگههونگی فهههم )ف
عنایت به مدالیل روایاِت راویان نظارت دارد. لذا پس از انتقال دیدگاه سایر عالمان نسبت بهه 

 شود. ها پرداخته می مفاد این احادیث، به وارسی صدوِر اصلی آن
وایات مورد استناد از منظر شارحان احادیث3-5  . داللت ر

سهان ههر  یهات نیهب مغفهول نمانهده اسهت. بدینمدلول احادیِث مورد نظر، از منظر شارحان روا
گفته انهد. ایهن  کدام متناسب با منهد فکری خویش، از احتماالِت محتمل این روایات سخن 

ِم زمانی بیان می ( در ضهمن ارائهه مفههوِم  ی1070گردند: مجلسهی اول )م آرا و اقوال به لحاظ تقد 
کیفهی از مفهاد  کمههی و  وی در  53کنههد. روایههات اشهاره میعهام از مهدلول حههدیث، بهه دو احتمهال 

کهه  ای می را اخبهار بلندمرتبهه« قهدرروایاتهم»بخش دیگهری از سهخنان خهویش، ظهاهر مهراد  دانهد 

                                                   
حهات غیههر منصوصههه. 52 کههه برخهی از دانشههوران اصههولی در بحههث مرج ِ  عههن التعههدی فههی»ذیههل عنهوان ،همهان طههور 

کرده« المنصوصة المرجحات ت و صفات ممتاز راوی را باعث امتیاز وی بیان  ، 2 ، جأصهول الفقهه(اند هرگونه مزی 
 . (264 -261ص

، مهرآ  العقهولتوان از ظاهر سخنان، مجلسی دوم نیب بازُجست) این مطلب را می. 173، ص12 ، جروضة المتقین. 53
 (170، ص1 ج
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از صهدور  ی( نیب مقصود معصهوم1081شری  شیرازی )م 54گردد. ِخرد آدمی بدان نایل نمی
د نقهل، عنایهت بهه سههند و مهتن و  تفکهر در مههدالیل ایهن روایهات را عهالوه بههر اتصهاف راوی بهه تعههد 

گوشههبد می کهههارگیری آن  و در نهایههت، بهههه روایههات ائمهههه صهههالح  55کنهههد. ههها در مقهههام عمهههل 
گههههههرفتن احادیههههههث از معصههههههومان ی1081مازنههههههدرانی )م نههههههاظر  ( مفههههههاد روایههههههت را بههههههه فرا

( مههدلول ایههن روایههات را بههه چگههونگی شناسههایی قضههات و  ی1089خلیههل قزوینههی )م56دانههد. می
کاشانی)م 57داند. ارجا  میمحل رجو  فتاوا قابل  ( نیب ههر دو احتمهال )کثهرت و  ی 1091فیض 

     58قلت؛ دقت و لطافت( را خالی از تبیید ندانسته است.
 . بررسی و ارزیابی3-5-1

گفهههت شهههارحان احادیهههث می بههها نظهههر بهههه برداشت وگهههو  تهههوان آن را بههها مخالفهههان نظریهههه محهههل 
گون هماهنگ دانست؛ چه، هر یک از این شارحان، از دال گونها کهارکردی  لت احادیث معهود، 

که در پیشهگاه محهدثان و شهارحاِن  می  را خاطر نشان شود. سخنان مزبور مؤید این نکته است 
یههان مسههکوت  متههبخر و متههبخران آن  ههها اسههتفاده ابههباری از مفههاد ایههن احادیههث، بههرای اعتبههار راو

فکهههههههری و شهههههههناختی طیههههههه  خاصهههههههی از جریانهههههههات  فقهههههههداِن روش  الحههههههال نبهههههههوده و فقهههههههط
گفت  وگو شده است. فقهی)اخباریان(، موجب حمل این روایات در معنای محِل 

 . داللت احادیث مورد استناد از منظر اصولیان3-6
سهان، بها ذکهر ایهن  انهد. بدین بهره نبوده دانشمندان اصولی نیب از داللت احادیِث مورد نظر بی

ه می هت خبهر واحهد صهح  کهه بهر حجی  نههد، مهدلول آن را بهر جهواز نقهل بهه  احادیث در زمره قراینی 
کرده بهرداری از مفهاد  ی( آغهازگر بهره1281انهد. در میهان اصهولیان، شهیخ انصهاری )م معنا حمل 

کتاب جالهب آن 59حهدیث بهرای اجهازه نقهل بهه معناسهت. ههای اصهولی در  کهه بها تتبهع در سهایر 
خبهر   بهر حجیهت های پسهین، سهایر نامهداران ایهن رشهته، ازچگهونگی داللهت ایهن احادیهث سده

                                                   
که وی، در قسمت موافقین نظریه . 95، ص1ج ، . همان54 جمله نخستین افهرادی بهوده  از« کثیرالروایه»جالب است 

 . بار قاعده مذکور، بهره جسته بوداعت برایکه از مفاد احادیث مزبور، 

 .209، صالکش  الوافی. 55

 .244، ص2 ، جشرح الکافی. 56

 .429، ص1 ، جالشافی. 57

 .225، ص1، جالوافی. 58

 .307، ص1 ، جفرائداوصول. 59
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نیب داللت این روایهات را   اند. طباطبایی قمی واحد یا جواز نقل به معنا سخنی به میان نیاورده
کهه از ائمهه دانهد؛ لهیکن بهه شناسهایی فهالن  مهی  ، نهاظر کننهد نقهل می بهر مرتبهه واالی راویهانی 

کهه در نقلههش راست اری نیههب شههم 60اسههت. ای نکهرده  گوسههت، هههیچ اشههاره  وگوسههت یها در راوی 
انعکاا این احادیث را ناظر بهه سهتایش فقیهه « اوخبار المادحة للفقه و الفقاهة»تحت عنوان 

دارد بههر مضههمون خبههر آن  کههه رجالیههان را ملههبم مههی 61کننههد هههای فقههاهتی راوی بیههان می و وی گی
 62راوی، ارج نهاده و در نتیجه، آن را در مقام عمل، بر روایت دیگر ترجیح دهند.

 دی از اقوال و آرای دانشمندان اسالمی بن . جمع4
کهه ههر  آیهد، ایهن آنچه از تتبع اقوال و آرای دانشمندان اسالمی در خصوص این حهدیث برمی

گونی نگریسهته گونها کهه طبعها  برداشهت یک مدلول این روایهات را از زوایهای  های نهاهمگون و  انهد 
گروهههی از ایههن روایهه غیرهمسههانی را از سههوی هههر طیهه  می مثابههه شههاهد و مؤیههدی   ات بهههآفرینههد. 

گروهههی دیگههر، نظریههه بههرای اعتباربخشههی دالیههل خههود بهههره جسههته ای مبههاین بهها آن را طههرح  اند و 
گسهههترانیده نموده گسهههتره مهههدلول ایهههن روایهههات را  و معنهههای آن را تعمهههیم  انهههد. و طیفهههی دیگهههر، 

 یههات ائمهههترین راهکههار بههرای رفههع ابهههام از سههاحت روا همههه، مناسههب اند. بهها این بخشههیده
که در فرآیندی مرتبط با سایر بیاناتشان امکان می پذیرد.  بازکاوی از مدلول این احادیث است 

 شود. لذا در ادامه به بررسی سندی و داللی این روایات پرداخته می

لت احادیث مورد استناد از منظر رجالی5  . بازخوانی دال
محههل بحههث را بالجملههه تضههعی   کههه برخههی از محققههان رجههالی سلسههله سههند روایههاِت  بهها آن
« محمهد بهن سهنان»ها  آن ها قابهل اعتبارنهد؛ از جملهه لیکن، برخی از افراد رجالِی آن 63اند، کرده

کهههه درحلقهههه زنجیهههره نهههاقلیِن روایهههت دوم قهههرار دارد. ههههر چنهههد وی  در پیشهههگاه برخهههی از  اسهههت 
ههای انجهام شهده،  اما با نظر بهه سهایر پژوهش 64شود، شدت تضعی  می دانشمندان رجالی به 

                                                   
 .131، ص2 ، جآراؤنا فی أصول الفقه. 60

 .139، ص2، جبیان الفقه. 61

 .388، صتراث الشیعة. 62

 . 75، ص1 ج، الحدیث رجال معجم. 63

 . 75، ص1 همان، ج. 64
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بههاری، نظههر بههه  65دربهاره شخصههیت وی، ُحکههم بههه عهدم توثیههِ  نههامبرده خههالی از اشهکال اسههت.
انجامهد، اثبهات ضهع  سهند نیهب  که اثبات صحت سند، لزوما  بهه اثبهات صهحِت مهتن نمی آن

مسههتلبم عههدم صههدوِر مضههمون آن روایههت نیسههت و موجههب عههدم بررسههی در مفههاهیم روایههت و 
گههذاری اعتبههار رجههالی، بههه بههازنگری و  نخواهههد بههود و بهها اغمههاض از ارزش چگههونگی مههدلول آن

 شود. می  بازنگاری داللی این احادیث پرداخته
رسی مدلول احادیث 5-1 ل الرجال». بر  «اعرفوا مناز

کهه نقشهی بسهبا در  -تهوان بهه چنهد نکتهه اساسهی  با تبملی مجهدد در عبهارت ایهن روایهات می
گردید. با این -کند  می فهم مقصود این احادیث ایفا حال، پس از پرداختن به نکات زیهر،  نائل 

 شود. ها عنایت می تحت عنوانی معین، به مفاد اصلی صدور آن
   . وقوع نقل به معنا در احادیث مورد استناد5-1-1

کاربست الفاظ موجود در این احادیث، به نیکهی  که  کهه تفهاوت دو  گهر آن بیهان پیداست  انهد 
یههان در « الرجههال»و « النههاا»تنههها در اسههتعمال واژه  روایههِت نخسههت، کههه امکههان دارد راو اسههت 

کرده هنگام اخذ حدیث از معصوم گانهه، مضهمون  یا آن را نقل بهه معنها  کهدام جدا انهد یها ههر 
انهد؛  جمع هرحهال، ایهن دو تعبیهر قابل اند. به  شنیده ها را در موقعیتی غیرهمسان از امام  آن

ا» چه، با نظر به قیود در فرآینهدی مهرتبط بها روایهت « شهیعتنا»در ادامهه دو روایهت نخسهت، و « ِمن 
که قید  -که در مضمون با دو روایت پیشین وجه جامع دارد  -سوم  گواه بر این امرند  به روشنی 
دیگر، مفاد اجمالی احادیث محل  عبارت  گیرند. به  در زمره شیعیان قرار می« مردم»و « مردان»

گهههر می بیهههان ایهههن مطلب وگهههو درصهههدد گفهههت کهههه ا خواهیهههد منبلهههت و ارزش شهههیعیان مههها را  انهههد 
 ها در احادیث ما بنگرید. بشناسید، به چگونگی درک و فهم آن

 . اهمیت تفّقه در عرصه احادیث معصومان5-1-2
که صرف نیکوانگاری  توانهد فضهیلتی  ، فهی نفسهه، نمیروایهاِت معصهومان آشکار است 

کهه در ادامهه حهدیث « یحسهنون»شد؛ لذا مقید سهاختن برای اشخاص )شیعیان( با و مطهالبی 
ثا  شههده ) بیان ی َیُکههوَن ُمَحههد َ َحت َ ُهمد َفِقیههها  َفِقیههَه ِمههند هها اَل َنُعههد ُ الد کههه َفِ ن َ ( مؤیههد ایههن امههر خواهنههد بههود 

که نسبت به سخنان ائمه راویانی دارای منبلت ه می اند  کهه در سهایر  ورزنهد؛ همهان تفق  طور 
                                                   

-57، ص«هها محمهدبن سهنان از ورای دیهدگاه»؛ 167-162ص ،«سهنانبازکاوی اعتبار رجالی محمد بهن ». ر.ک: 65
59 . 
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کهه علهوم  66، ایهن مقولهه بارهها مورداشهاره قرارگرفتهه اسهت.معصهومان احادیث کسهانی  لهذا 
دهنهد، مشهمول دعهای  گیرند و آن را به نیکویی به مهردم یهاد می را به نیکی فرا می بیت اهل

 اند: شده واقع امام رضا
ی  ی  ح   ِ َف  َکی  : َو  ت  َله  ل  َرَصا َف   م 

َ
َیا أ ح 

َ
دِا أ َ  ا   َاب  م  َرح 

َ
َهاأ م  َعل   وَمَنا َو ی  ل     ا 

ق َقاَ : َیَتَعل َ  67.َرک   

گفت که مفاد احادیث محل  کهه  بیان وگو  لذا آشکار است  گر اهمیت و ارزش راویانی اسهت 
کار می هر دو مللفه را توأمان در مقام اندیشه و انگیبه، نسبت به احادیث ائمه  بندند.  به 

ث». اطالق عنوان 5-1-3  در روایات ائمه« همتفّق »بر « محّدَّ
کید بر درک که می سخنان معصومان  تب َفِقیَه »فرماید:  با ادامه حدیث سوم  ا اَل َنُعد ُ الد َفِ ن َ

ثا   هی َیُکهوَن ُمَحهد َ ُهمد َفِقیها  َحت َ کهالم امهام «ِمند کامهل دارد؛ چهه، مضهمون  گونهه  بدین ؛ تناسهب 
 است:

ث )بهه فهتح  که د، مگر اینآی ها )شیعیان( به شمار نمی فقیه از شمار آن دال(  محد َ
  68باشد.

کسی اطالی می ث به  کهه معهارف دینهی، بهه مهدد فهیض الههی، بهه او الههام و  چه، محد َ شهود 
کههه ایههن وی گههی، بههه  القهها شههود. نظههر بههه آن اختصههاص دارد، اعجههاب راوی را « امههام معصههوم»کههه 

کههه چگونهه سههلال می انگیههبد و در ادامههه از امههام صههادی برمی ث  ه فقیههه، میکنههد  توانههد محههد َ
ثا  »باشدرا  ِمُن ُمَحد َ ُملد  َو َیُکوُن الد

َ
که مقصود از  پاسخ می امام « ارَفِقیَل َلُه: أ « محهدث»دهد 

َقهاَل َیُکهوُن »، یعنهی )ملَههم( باشهد: «مفَههم»  که تر است؛ و آن این اى نازل بودن درباره فقیه، مرتبه
مهها   ثلههذا چنانچههه مطلههب بههه او ف«. ُمَفه َ و الُمفَهههم »خواهههد بههود:  همانیههده )الهههام( شههد، محد َ
ث ث بهودن را نیهب )بهالقوه( داراسهت. بهدین خهاطر «محد َ ِ ؛ این شهخِص مهلمن، شایسهتگی محهد 

                                                   
 . 1، صمعانی االخبار. 66

 .180همان، ص. 67

ث (بهه فهتح دال) «محهدث». 68 ِ کسههر دال) غیههر از محهد  قابههل   ایهن مطلهب بهها نظهر بهه ادامههه تعبیهر امهام. اسهت (بهه 
ث ؛ چهبرداشت است ِ کسردال) محد  گفته می (به  کسی  که عالوه بر حفظ تعداد زیادی به  مهوارد  ،از احادیهث شود 

کسهی قابههل اطههالی  ،(241، صعلههم الحهدیث) ضهع  و قههوت اسهناد و مههتن روایهات را نیههب بدانهد ث بههه  لههیکن محهد َ
گیهرد کهه مهورد الهههام فرشهتگان قهرار  کههه در شهبن وی گی روایههات امامیهه از جملهه. اسهت  بیههان  معصهومان ههایی 

هَة »ابی را تحهت عنهوان کلینهی به. به این خصوصیت است یک از ائمه اند، اتصاف هر کرده ِئم َ
َ ن َ اود

َ
 َبهاُب أ

ُمون ُثوَن ُمَفه َ  . (673، ص1، جالکافی) این موضو  اختصاص داده است به «   ُمَحد َ
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 فرماید: در حدیِث دیگری می امام رضا
ی   َش   

َ
: َو أ ت  ل  نِا، َقاَ : ق  د َ حَ م    م  ؤ  ن  َیک  َن ال م 

َ
ب   أ ح 

 
ص    أ د َ  إ  حَ .   ال م  َفه َ   ق َقاَ : ال م    69  

، تر، شههخص مههلمن، عههالوه بههر قابلیههِت حفههظ و حمههل احادیههث ائمههه بههه عبههارت دقیهه 
گویای آن تواند مورد الهام فرشتگان نیب واقع  می که با وجود  شود. لذا این مطلب به نیکی  است 

ث»اختصاص جایگاه  بیهت  اهل، فهرد مهلمن و پیهرو مکتهب «امهام معصهوم»بودن دربهاره « محد َ
مراتهب، جایگهاهی ویه ه   توانهد بهه می -هها برخهوردار باشهد  که از دقت نظهر در سهخنان آن - 

 را به دست آورد.  نسبت به ائمه
 در معنای چگونگی فهم راویان« قدر». انصراف واژه 5-1-4

کمیهت شهیا یهها امهِر مهادی و معنههوی « قهدر»کههه معنهای  بها نظهر بهه آن کیفیهت و  در دو معنههای 
ا)» در این احادیث« قدر»کاربست واژه  70د دارد،کاربر ِر ِرَواَیاِتِهمد َعن َ ِسُنوَن ِمند »و « َقدد ِر َما ُیحد ِبَقدد

هها کههالم، «( ِرَواَیههاِتِهمد َعن َ و ارتبههاط تنگاتنههگ آن، بهها قبههل و بعههد از خههود، بههه لحههاظ داللههت رتبههی 
کیفیت« قدر»توان معنای استخدام واژه  می احادیث راویان نیب حمهل  را در معنای چگونگی و 

قههات واژه  71نمههود. ِرَما ، خصوصهها  روایههت دوم )«قههدر»بههه عبههارت دیگههر، بهها عنایههت بههه متعل ِ ِبَقههدد
ِسههُنوَن  قههات آن را بازُجسههت. لههذا مقصههود معصههوم ( می ُیحد کههه  تههوان متعل َ را از انههدازه روایتههی 
یههان تعمههیم د انگارنههد، می مههی  نیکههو اد. از دیگههر سههو، تفههاوت تههوان در معنههای چگههونگی فهههم راو

کم  کی ، خود  معنایی واژه  که متعلقات  بیان و  مقولهه حجهم، انهدازه مهادی و « کم»گر آن است 
هها، حهاالت و عهوارِض عارضهه  ها، چگونگی نوعا  به مقوله وی گی« کیفیت»طبیعی است، ولی 

 بر چیبی، قابل اطالی است.

 شناساندن راویان ممتاز در عصر حضور ائمه-5-1-5
کنهونی( بها عصهر  نکته که به لحاظ مسهائل رجهال شناسهانه )بهه معنهای عهام نهه اصهطالح  ای 

کههه چنانچههه پیههروان ائمهههحضههور امامههان گونی  ، پیونههد دارد، آن اسههت  گونهها بههه دالیههل 

                                                   
 .307، ص1 ، جعیون اخبار الرضا. 69

 .227، ص9 ، جی التحق. 70

نظهر  )بها در )بها قرینهه( یها امهور مهادی و طبیعهی ، در معنهای مجهازی  در صهورت وجهود قرینهه« قهدر»گفتنی است واژه. 71
قههات آن( نیههب گرفتههه شههوده توانههد بهه مههی  داشههتن متعل َ  از احادیههث مههورد اشههاره بههوده اسههت ای  کههه در پههاره نچنهها ؛کههار 

 . (6، ص1 ، جاإلستبصار)
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، دسترسی یابند تا احکام و مسائل دینهی خهویش را مطهرح و توانند به خوِد امام مباشرتا  نمی
کنند، به اصحاب خ زراره بن اعهین، هشهامین، مهلمن طهای و »اص یا اخص  امامان، نظیر اخذ 

کنند. لذا به نظر می...« کلهی  رسد، مفاد این رجو   گونهه احادیهث، عهالوه برنشهان دادن خطهوط 
گههر شناسههاندن جایگههاه  بیههان بههه پیههروان خههویش،  بههرای شناسههاندن اصههحاب برجسههته ائمههه
هایی نظیهر: مقهدار حمهل  نیب با در نظر داشتن مللفههرتبی آنان نیب بوده است. لذا پیروان مکتب 

گونی چون فقهه،  گونا ل احادیِث راویان و چگونگی درک و نقل اصحاب، در موضوعات  و تحم 
کننهههد و درایهههن اثنههها، آن امامهههان  کهههالم، تفسهههیر، امامهههت و عقایهههد، بهههه یاران هههها را  مراجعهههه 

گوهر وجودی و ارزش هر یک چگونگی نقلشان مورد شناسایی قراردهند؛چه، ط واسطه به بیعتا  
 گردد.  ، از طری  چگونگی مرویاتشان بر مردم آشکار میاز اصحاب ائمه

 در مسائل مورد اختالف . مرجعیت اصحاب امامان5-1-6
گون فرهنگهی، سیاسهی و  به جهت شرایط نامسهاعد زیسهت ائمهه معصهوم گونها در ابعهاد 

یهههه و همچنهههین ضهههرورت حفهههظ  از عنصهههر گیهههری امامهههان اجتمهههاعی و لهههزوم بهره تقیهههه و تور
که موهِم تعهارض بهوده باشهد، دور از انتظهار نیسهت.  سالمتی اصحاب خویش، وجود احادیثی 

گونی قابل گونها کهه شهماری از اصهحاب  لذا در مطهاوِی منهابع روایهی، احهادیثی  مشهاهده اسهت 
یافتنهد؛ نظیههر  در بیهان فتههوا و صهدور حکههم شهرعی، بها یکههدیگر تهنش و نههبا  مهورِد وثهوی ائمههه

کهه میهان  حهول « هشهام بهن الحکهم»و « ابهو مالهک حضهرمی»و « محمهد بهن ابهی عمیهر»اختالفی 
کهههه میهههان  72شهههده اسهههت مسهههائل امامهههت واقع و « فضهههل بهههن شهههاذان»یههها ماننهههداختالف رأیهههی 

کتهههاب و « بن عبهههدالرحمان یهههونس» ههه  میهههراث سهههایرملل، اعهههم از اههههل  دربهههاره چگهههونگی تعل 
گبارش گفت 73شده است مجوسان،  کهه برخهی نیهب  همهان -وگهو  لذا مدلول احادیِث محل  طور 

گههر رجههو  تههوده مههردم در مسههائل اختالفههی بههه اصههحاب  بیههان توانههد  می -74انههد کرده  بههدان اشههاره
کیفیِت حمل و تحمهِل روایهات ائمهه با دارا بودن مللفه سرشناا امامان ؛ و هایی نظیر 

کار بستن نیروی درایت و فقاهت در حل مس  ائل اختالفی بوده باشد.به 

                                                   
 . 356-354ص ،2 ج ،الکافی. 72

 . 692ص ،13ج همان، . 73

 . 429-430ص ،1 ج ،الشافی. 74
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 به جویندگان حقیقت . معرفی اصحاب ائمه5-1-7

انیهت پیشهوایان شهیعه و اصهحاب آن که به حق  کسانی  هها،  مدلول روایات موردنظر، در قبال 
کارایی اسهت؛ چهه،  گردانی مبهرز از خهرمن پرفضهیلت علهم  بیهان جهِل علمی دارند واجد  گهر شها

که هر ی به شمار می امامان ای محکم در برابر جاهالن و منحرفان،  مثابه استوانه ک به روند 
کننههد. مؤیههد ایههن مطلههب در  عههالوه بههر فروزنههدگی، از فکههر و فرهنههگ شههیعیان نیههب حراسههت می

کههه از  بههازگو شههده، مبنههی بههر درخواسههت مههرد شههامی، بههرای « هشههام بههن سههالم»حههدیث مطههولی 
های  آن فههرد را در رشههته منههدرج اسههت. حضههرت برگههباری منههاظره بهها خههود امههام صههادی

کهه وی درمنهاظره بها اصهحاِب  دههد. نظهر بهه آن خویش احالهه می مختل  به اصحاب شهاخِص 
 گوید: می شود؛ در پایان به امام صادی ناموف  می امام

َک  ص َ
َ
َت   َکخ َرو 

َ
ن    أ

َ
َرص    أ ب  َفا   ح    َِل   الر   َل َهؤ  ث  َک م  یَعت  ن َ ف   ش 

َ
  75.  أ

گفهتلذا این مطلب،  مثابهه معرفهی اصهحاب  وگهو، بهه  در فرآیندی مرتبط بها احادیهث محهل 
 تعمیم و ترمیم است. به جاهالن و طالباِن حقیقت نیب قابل خاص امامان

 برای ادوار پسین . توصیف اصحاب ائمه5-1-8
های پسههین، مخصوصهها در دوران  در سههده مههدلول روایههت معهههود، بههرای پیههروان امامههان

کارگشها  گذاری جایگاه راویاِن نخستین ائمه بارشناسی روات و ارزشمعاصر، برای اعت نیب 
کههههه تمهههامی معصههههومان اسهههت. لههههذا از آن  کههههرم رو  بهههها  76بههههه پیههههروی از سهههنت رسههههول ا

هها   وجودی و ادراک عقالنهی آن ِ ظرفیت اصحاب خاص خود، به میبان خویش، حتی مخاطبان
گفته گونه 77اند سخن  گون  و در این اثنا  گونها انهد؛ طبعها   هها مهنعکس نموده روایهات را از آنهای 
کههه درصههدد شناسههایی منبلههت اصههحاِب  های پسههین، بههه در سههده کسههی  کنههونی،  وی ه در عصههر 

چگهونگی انتقهال محتهوا، سهطح و »هایی نظیهر  باشهد، بها در نظهر داشهتن مللفهه اولیه امامان
ههل روایههاتش از آننههو  سههلاالت وی از ائمههه  کاربسههت نیههروی  ؛ میههبان منقههوالت و تحم  ههها، 

ها در نهبد  قدِر وجودی روات و جایگاه آن  تواند به می« درایت در مدلول احادیث معصومان
گستره وجودی آنپی ببرد؛ چه، میبان مرویات راوی از امام  امامان هها را  ، شایستگی و 

                                                   
 . 277ص ،إختیار معرفة الرجال. 75

 . 608ص ،15 ج ،الکافی ؛195ص ، 1ج ،المحاسن. 76

 .568-556، صعالمه مجلسی و فهم حدیث؛ 246-245، صحدیث  روش فهم. 77
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که حضرات معصومان بیان  سازد و سیره علمی و رفتاری امامان هویدا می  گر آن است 
کس متناسب با سطح علمی و ظرفیت وجودی اش سخن می  اند. امام صهادی گفته با هر 

، تنهها دربههاره بیهت  علوم اهل در روایهت مشههور عبهداهلل سهنان، در خصههوص ظرفیهت حمهِل 
 فرماید: ذریح محاربی می

ل   َتم  ح  َِ ل    ...َم    َتم  ح  َِ یح  َما    78. َذر 

بریهد بهن معاویهه عجلهی، ابوبصهیر لیهث بهن »چهون   ای هدرباره برخهی از راویهان برجسهت  یا فقط
 آمده است:« مرادی، محمد بن مسلم و زراره بن اعین

 ، ه  ه  َو َحَرام  َمَنا   ا   َاَل  َحَ ل 
 

َبا   أ جَ َبَعٌة ن  ر 
َ

.أ َدَرَست  ة  َو اص  و َ ب  َ َطَعت  آَنار  الن   َِل   اص   79َلو  َِل َهؤ 
وایات هم. همساز و هماهنگ با سا5-2  مضمون یر ر

، از جملهههه راهکارههههای حهههدیثی، بهههرای نیهههل بهههه معنهههایی جهههامع از مفهههاد روایهههات ائمهههه
کهه بهه لحهاظ  80مضمون از مجامع روایی است. گردآوری احادیث هم در ایهن زمینهه، احهادیثی 

شوند و بهه  اند، اما از حیث داللی، در یک مسیر قلمداد می سندی و متنی، متفاوت بازگو شده
قههههرار  اند، معاضههههد مقاصههههِد بیانههههات ائمههههه الح، دارای وجههههه جههههامع و قههههدر مشههههترکاصههههط 

گرفته است، به  می که در بحث مقدماتی این نوشتار مورداشاره قرار  گیرند. باری، مفاد روایاتی 
گهبارش می کهه در سهایرمنابِع روایهی  شهود، ههم بهه لحهاظ مضهمونی  وی ه روایت سوم، با حهدیثی 

اند؛ و هم به لحاظ سب  یا قرب زمهانی بها  ظ داللی با یکدیگر هماهنگاند و هم به لحا مشترک
انهد  معاصرند؛ و هم به لحاظ سندی با سلسله سهند قابهل قبهولی انعکهاا یافته« کشی»مرحوم 

، تبییهدی بهر مقولههه دانهش و بیههنش  کهه بهه فرجههام، در صهورت اجتمها  تمههامی ایهن مهوارد و قههراین
کتهاب « شهیخ صهدوی»رود. ایهن حهدیث را  شهمار مهیبهه  راویان نسبت بهه روایهات ائمهه در 

  گبارش نموده است: معانی االخبار
ی  ب 

َ
َمه  ا    -أ د    -َرح  م َ حَ یَس ، َا   م  د  ب    ا  م َ حَ ، َا   م  یَ  ب    َهاش    َراه  ب  َنَنا َال     ب    إ  َقاَ : َحد َ

، َا    از  ز َ د  الر َ ی  َر ، َا   ب  ر  َمی  ی ا  ب 
َ

د  ا    ب    أ ی َاب  ب 
َ

َفر   أ و َفع  ب 
َ

َ    :َقاَ : َقاَ  أ
نر  َنن  َ  اا  َیا ب 

یَعة   َ  ال     ِ ،  َمَنا م    َفت  ر  م    َو َمع  َواَیت  ر  ر  َن َاَل  َقد  َ    َفإ  َفَة ه  ر  َراَیة    ال َمع  َواَینة   الد   لر   َراَیات  َو  ل  ب الند  
                                                   

 .248، ص9، جالکافی. 78

 .143، ص27 ، جالشیعة وسائل؛ 136، صإختیار معرفة الرجال. 79

پژوهان معاصر با تعبیهر تشهکیِل خهانواده حهدیثی، از  برخی از حدیث. 400-399، صحدیث و فهم مجلسی عالمه. 80
گفته  .(168-150، صحدیث  روش فهم؛ 207، صشناخت حدیثر.ک: ) اند آن سخن 
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م     ننؤ  ننو ال م  ل  َواَیننات  َیع  لر   َلنن  ل  یَمننان   إ   
َننن  َوَرَفننات  ار  ق 

َ
نن     أ َعل  َتنناب  ل  ک  نن   ت  ف  نن  َصَظننر  ص     ،إ 

ت  ف    نه  َفَوَفد  َفت  ر  َره  َمع  و  َو َقند  نر    ام 
نل  ک  یَمنَة  ن َ ق 

َ
َتاب  أ ک  نب   ال  اس  حَ  ِ ن َ اَ  َتَبناَرَ  َو َتَعناَل   إ 

ع       ف   َوار   َ  ال  ر  َما آَتاه    م  اَس َاَل  َقد  َیا. الن َ ص   81الد  

کهه داللهت ایهن حهدیث بهه  کهه داعیهه وصهایت  پر واضح است  صهورت جملهه خبهری اسهت 
( اسهت. آنچههه در ایهن روایههات در بههه فرزندشهان جعفهر بههن محمهد )امههام صهادی بهاقر  امهام

گفهت کیهد بهر مقولهه شناسهایی  وگهو بهه دسهت می فرآیندی همسو با روایات محهل  آیهد، تکیهه و تب
ِرَفهَة   َفهِ َن »نش )معرفهت( و خردگرایهی همهراه بها ژرفهانگری )درایهت( اسهت: توأم بها درک و بیه َمعد الد

َراَیههُة   ِهههَی  ِ َواَیههِة  الد  ِ ؛ چههه، شناسههایی و معرفههت انسههان، بههرای او، نههوعی از درایههت را بههه ارمغههان «ِللر 
گویِی خردمندانه و عمل بهه مضهامین روایهت را در پهی دا می که در پرتو آن، توانایی وا رد. در آورد 

کههه اهتمههام بههه ایههن امههر، عامههِل ایصههال و اتصههال  خاطرنشههان می  ادامههه حههدیث، امههام کنههد 
ِمُن َو »گههردد:  می شهخص مههلمن بهه واالتههرین مقامهات ایمههان  ُمههلد ُلهو الد َواَیههاِت َیعد ِ َراَیاِت ِللر  ِ ِإَلههی  ِبالهد 

یَماِن  ِ
َصی َدَرَجاِت اإلد قد

َ
کهس بهه میهبان مع«. أ ِ »رفهت اوسهت: چهه، ارزش و انهدازه ههر 

ُکهل  ن َ ِقیَمهَة 
َ
أ

ِرَفُتُه  َرُه َمعد ِرئٍّ َو َقدد کمهال عقهول آن طبعا  معرفت«. امد هاسهت  یابی افراد از جمله مهوارد تکمیهل و ا
گرفهت:  ِإن َ اهلَل »که در نتیجه به همان میبان )معرفت او( مهورد محاسهبه یها معاقبهه قهرار خواهنهد 

َیاَتَباَرَک َو َتَعاَلی ُیَحاِسُب ال ند ُعُقوِل ِفی َداِر الد ُ ِر َما آَتاُهمد ِمَن الد اَا َعَلی َقدد  «. ن َ
ل الرجال»بندی از مفاد احادیث  . جمع5-3  «اعرفوا مناز

کثیرالروایهه، از مهدلول ایهن احادیهث  گرچه شماری از رجالیان، برای اعتبار بخشیدن راویان 
هیم ایههن روایهات، در فرآینههدی همسهو بهها انههد، لهیکن نظههر بهه بههازخوانی مفها اسهتفاده ابههباری نمهوده

کثری احادیههث آنسههایر احادیهههث هههم مضهههموِن ائمههه هههها، بههدون لحهههاظ نیهههروی  ، نشهههرحدا
کههه امههام صههادی یههان، خههالی از تبییههد اسههت؛ همههان طههور  نیههب دربههاره  فقاهههت و درایههت راو

 فرماید: اصحاب خود می
َحاب َنا. ب 

َ
ه  م    أ یَم   َِلَیَتَف  َ َر ف   82َِل َخی 

کههه التههبام بههه ُحسههِن ا کثیرالنقههل از آن جهههت قابههل ارتبههاط اسههت  یههاِن  یههن مطلههب در مههورد راو
کثههار نقههل( بههدون رعایههت مالزمههات و  حههال راوی در صههورت اتصههاف بههه ایههن وص )صههرف ا

                                                   
 . 36ص ،اوصول الستة عشر؛ 2-1، صمعانی االخبار. 81

 .  78ص ،1ج ،الکافی. 82
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گر چه  هایی روبه ، باچالشهای داِل برصحت مالحظات آن و سایر شروط و وی گی روست. لذا 
نهه صهدور از معصهومتوا گبارش ایهن نهو  راویهان می کنهد، لهیکن میهان منقهوالت  نهد افهاده مظ 

راوی و وضهعیت حههال او قابههل تکفیههک اسههت؛ چههه، در غیهر ایههن صههورت، بههه فههرض اعتمههاد بههه 
که او نقل نموده، می  تواند حمل بر صحت شود.  وضعیت حال چنین راویانی، تمامی روایاتی 

گرچه برداشِت پاره مثابهه سهطحی از   تهوان بهه اصولیان را می از شارحان و  ای از جانبی دیگر، 
، مورد نظر دانست، لیکن استفاده ابباری از مفاد ایهن روایهات، سطوح داللِی غرض معصوم

یهاِن مسهکوت الحهال، عهاری از تبییهد می کهارکرد مهدلول ایهن روایههات  بهرای توثیه  راو نمایهد. لهذا 
ِی ر بیش از آن هی ومعرفتهی که در مقام بیان رویکردِی تبلیغی و ِاخبار کارکردی تفق  اویان باشد، 

کاربسههت نیههروی فقاهههت و درایههت از لههوازم  دهنههد. نظههر بههه آن ههها را بههه مخاطههب نشههان می آن کههه 
آیهد، بیهان جایگهاه رتبهی هریهک از اصهحاب، ههم نسهبت بهه سهایر  شایستگی افهراد بهه شهمار می
گهویی میگیهرد، تها  ، جزو لواح  آن قرار میراویان؛ و هم در پیشگاه امامان کهه  تواننهد  آنجها 

یابند.  گردند و هم به باالترین درجه ایمان بار ثین نایل   هم به مقام محد َ

 . نتایج 6

کاربست تعبیر . 1 کتاب« کثیرالروایه»اصل  های رجالی متقدم، مبخوذ اسهت و عمهدتا  در  از 
های  در سهده ای از رجالیهان کنهد. عهده زمره الفاظ مشعر به مهدح یها توثیهِ  راوی خودنمهایی می

کلی، اشخاص مسکوت الحال را بها وصه   کارگیری آن، تحت عنوان و قاعده پسین، با به ای 
انههد؛  هها حمههل نمههوده ایجهابی )کثههرت نقههل( و سهلبی)عدم نقههل طعههن یهها ذم(، بهر مههدح احههوال آن

 ای از های متبخر و معاصر، موافقین این نظریه، برای اعتبار قاعده مهذکور بهه پهاره لیکن در سده
 نمایند. نیب استناد می روایات معصومان

های غیرهمسهانی از سهوی  بها برداشهت -صادر شهده  که از امام صادی -این روایات . 2
گروههی  سایر دانشمندان )رجالیان، محدثان، اصولیان و شارحان روایهات( همهراه بهوده اسهت. 

ای دیگهر، فراوانهی  اند. دسته از مدلول این روایات به توثی  یا ُحسِن حال راوی به داوری نشسته
 اند.  حساب آورده نقِل راوی را از موجبات )امارات( مدح و توثی  وی به

کثهرت نقهل از مهدلول روایهات . 3 با وارسی این نظریه در بوته نقد و بررسی، به فرض پهذیرِش 
که بهر ایهن نظریهه مترتهب اسهت، بهه معهود، با نظر به چالش وان ته خود نمی خودی ها و اشکاالتی 

پژوهانه  صورت مورد  اتصاف به این وص  را از موجبات مدح راوی به شمار آورد؛ بلکه باید به
 و در نظر داشتن سایر امارات و شواهد، راوی و مرویات او را مورد ارزیابی قرار داد. 
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گفهت. 4 که مدلول روایاِت محهل  وگهو،  شماری دیگر از دانشمندان اسالمی نیب بر این باورند 
یههان بهر مع کیفیهت و درایههت راو کثههرت و  کمیهت و  کههه قابلیهت دارد بههر  نههایی عهام، اسههتوار اسهت 
که نه صدی کثار حهدیث  تنها از مدلول این روایات نمی کند. طی  دیگری هم معتقدند  توان ا

ه و تعم   در بیانات ائمه از معصوم کید به مقوالتی نظیر تفق  گرفت، بلکه تب از  را نتیجه 
 رود.  ار میآورد آن به شم ره

مضهههمون  بهههازخوانی روایهههات مهههورد اسهههتناد، در فرآینهههدی مهههرتبط بههها سهههایر احادیهههث ههههم. 5
کهه داللهت ایهن روایهات، بهه مقهوالتی نظیهر بیهنش و درایهت راویهان در ائمه گواه بر آن است   ،

کهردن حهدیث بهدون امعهان نظهر. در نتیجهه،  بیت سخنان اهل نظارت دارد تا صهرف بهازگو 
کههه در  از مههراد معصههوم یههانی اسههت  صههدور ایههن روایههات، ارج نهههادن بههه مکانههت و منبلههت راو
هها نایهل آینهد. لهذا رههاورد ایهن تبمهل و  کننهد تها بهه مهراد واقعهی آن غهور می بیت سخنان اهل

کردن احادیث آن ثین و واالترین درجات ایمان است. نیک بیان   ها باریافتن به مقام محد َ

 کتابنامه
 ش.1390 دارالحدیث،: قم دامغانی، بهشتی ابراهیم ،اید(اخباریگری)تاریخ و عق _
  مشهههد، دانشههگاه نشههر ملسسههه: مشهههد کشههی، رجههال عمههر بههن محمههد ،إختیههار معرفههة الرجههال _

 .ی1409
 اإلسهالمیة، الکتهب دار:  تههران طوسهی، حسهن بن محمد ،اإلستبصار فیما اختل  من اوخبار _

 .ی1390
 ش.1363 ، للمطبوعات الشبستری دار: قم علماا، از ای عده ،اوصول الستة عشر _

 ش.1375 ، اسماعیلیان قم: مظفر، رضا محمد ،أصول الفقه _

 .ی1416 ، ملل  نشر داورى،  مسلم ، أصول علم الرجال بین النظریة و التطبی  _
سههوم،  النشهر، و للتحقیه  القههری ام ة موسسه: بیهروت فضهلی، عبههدالهادی ،علهم الرجهال اصهول _

 .ی1420
 .ی1414دار الثقافة،  قم: طوسی، حسن نب محمد ،اومالی _
 .ی1413 مفید، شیخ کنگره قم: مفید، محمد بن محمد ،اومالی _
 ش.1371  ، محالتی قم:طباطبایی قمی،  تقی ، آراؤنا فی أصول الفقه _
 .تا بی جا، بی، اصفهانی فانی مکی حسین علی ،بحوث فی فقه الرجال _
 .ی1432العالمی،  المصطفی رکبم قم: محسنی، آص  محمد  ،بحوث فی علم الرجال _
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 ی.1429،دوم،  مدین قم: سند، محمد، ، بحوث فی مبانی علم الرجال _
 . ی1426 ، دوم االنصار، دار قم: شیرازى، حسینی صادی ،بیان الفقه فی شرح العرو  الوثقی _
کلیات علم الرجال _ موسسه فرهنگی خانه خرد،  قم: تهرانی، هادوى  مهدى ، تحریر المقال فی 

 . ی 1426، مدو
کلمههات القههرآن الکههریم _ ، سههوم العلمیههة، الکتههب دار: بیههروت  مصههطفوى، حسههن ،التحقیهه  فههی 

  . ی1430
 المکتبهههه ، قهههم درایتهههی، حسهههین محمهههد مهریهههبى، مههههدى ،تههراث الشهههیعة الفقههههی و اوصهههولی _

 .ی1429 ، االصول و بالفقه المختصه
 .ی1425  ، الهدى أنوار قم: کاظمی، عبدالنبی ، تکملة الرجال _
 حهههدیث، علههوم مجهههازی دانشههکده  سهههتایش، رحمههان محمهههدکاظم ،توثیقههات عهههام و خههاص _

 ش.1387

ههد اهلل عبههد أبههی ،ذکرى الشیعهة فهی أحکام الشهریعة _ هی محم  ل(، العاملی)شهیههد مک   ملسسهة أو 
 .التراث إلحیاا ،البیت آل
 ش. 1362، ومدمکتب اإلعالم اإلسالمی،  قم: خاقانی، حسین بن علی ،رجال الخاقانی _

  ش. 1373،  سوم ، االسالمی النشر ملسسة قم: طوسی،  حسن بن محمد ، رجال الطوسی _
ی، یوس  بن حسن ، رجال العالمة الحلی _  ی.1402، دوم ، الرضی الشری :  قم حل 

  ش. 1365، ششم ، االسالمی النشر ملسسة: قم نجاشی،  علی بن احمد ، رجال النجاشی _
 .تا بی جا، بیعاملی)شهید ثانی(،  علی بن الدین زین رسالة فی صال  الجمعة، _
 دار فرهنگهههی علمهههی موسسهههه قهههم:کلباسهههی،   محمهههدابراهیم بهههن محمهههد ،الرسهههائل الرجالیهههة _

 .ی1422 الحدیث
 ش.1389،  ششمسمت،  تهران: مسعودی، عبدالهادی ،حدیث  روش فهم _

 ملسسههه قههم: مجلسههی، علههی بههن تقههی محمههد ،روضههة المتقههین فههی شههرح مههن ال یحضههره الفقیههه _
  . ی1406، دومپور، کوشان اسالمی

 .ی1426المحجة البیضاا،  دار: بیروتمرتضی،   بسام ، زبد  المقال من معجم الرجال _
 .ی1429 ، الحدیث دار قم:  قزوینی،  غازى بن مالخلیل ،الشافی فی شرح الکافی _
 .ی1382یة، المکتبة اإلسالم تهران: مازندرانی، صالح، شرح الکافی اوصول و الروضة _
 المکتبهههة تههههران: مازنهههدرانی، احمهههد بهههن صهههالح محمهههد ،اوصهههول و الروضهههة -شهههرح الکهههافی _

 .ی1382، اإلسالمیة
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 .ی1415 ، اسماعیلیان قم: کاظمی، اعرجی حسن بن محسن ، عد  الرجال _
کتاب،  قم:فقهی زاده،  عبدالهادی ،عالمه مجلسی و فهم حدیث _  ش.1389، دومبوستان 
 ش.1388، دوم و بیست اسالمی، انتشارات دفترقم:  چی، انهش کاظم علم الحدیث، _

 .ی1378 ، اسالمیه علمیه تهران: بابویه، بن علی بن محمد عیون اخبار الرضا، _
  ی. 1428، نهممجمع الفکر االسالمی،  قم:انصارى،  امین محمد بن مرتضی ، فرائد اوصول _
 اإلسهالمیة، البحوث مجمع: هدمش خواجویی، ، محمدحسین بن اسماعیل ،الفوائد الرجالیة _

 .  ی1413
 الحهدیث، دار فرهنگهی علمهی موسسهه:  قهم شهیرازى، کجورى مهدى محمد ،الفوائد الرجالیة _

 .ی1424
کتههب الشههیعة و أصههولهم و أسههماا المصهنفین و أصههحاب اوصههول _  حسههن بههن محمههد ، فهرسهت 

 .ی1420 ، یی الطباطبا المحق  مکتبة:  قم ،طوسی
 . ی 1410، دوم، اإلسالمی النشر ملسسة قم: ، شوشترى تقی محمد ، قاموا الرجال _
 .ی1429 ، الحدیث دار قم:  کلینی، یعقوب بن محمد ، الکافی _
 دار ، قههمشههری  شههیرازى،  محمههد بههن هههادی محمههد ،الکشهه  الههوافی فههی شههرح أصههول الکههافی _

 .ی1430 ، الحدیث
 الحههدیث، دار گههیفرهن علمههی موسسههه ، قههم صههرامی، اهلل سههی  ،مبههانی حجیههت آراى رجههالی _

 . ش 1391، چهارم
 .ی1371 دوم، اإلسالمیة، الکتب دار قم:برقی،  خالد بن محمد بن احمد ، المحاسن _
 اإلسههالمیة، الکتههب دار تهههران:مجلسهی،  بههاقر محمههد ، مهرآ  العقههول فههی شههرح أخبهار آل الرسههول _

  . ی1404، دوم
، البیههت آل قههم:ى، نههور  تقههی محمههد بههن حسههین ، مسههتدرک الوسههائل و مسههتنبط المسههائل _

 .ی1408
  . ی1403جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،  قم: بابویه، بن علی بن محمد ،معانی االخبار _
، پهههنجم جهها، بی نهها، بههی خههویی، ابوالقاسههم ،معجههم رجههال الحههدیث و تفصههیل طبقههات الهههروا  _

 . ی1413
 .ی1428 ما، دلیل انتشاراتمامقانی، قم:  عبداهلل مقباا الهدایه فی علم الدرایه، _
کبر علی ،مقیاا الروا  _  .تا بی ، اإلسالمی النشر ملسسة قم: مازندرانی، سیفی ا
 آل موسسهههة قهههم: اسهههترآبادى، علهههی بهههن محمهههد ، مهههنهد المقهههال فهههی تحقیههه  أحهههوال الرجهههال _
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 .ی1422  ، البیت
کبیر،  محمدحسن ،نتیجة المقال فی علم الرجال _  .ی1432دلیل ما،  قم:شیخ 
 .تا بی المشعر، نشرتهران:  الغرباوی، ماجد ر،تحقی :صد حسن ،الدرایه نهایه _
  .ی1406 ،علی امام کتابخانه:  اصفهان کاشانی، فیض مرتضی بن محسن محمد ،الوافی _
 .ی1409 ،البیت آل ملسسة قم:حر  عاملی،   حسن بن محمد ،وسائل الشیعة _
مف عهرب، مرتضهیو  زاده نقهی حسهن ،«سهنان بهن محمهد رجهالی اعتبهار بازکاوی» _  ،صهلنامه قهی 

 .دوم اول،شماره سال ،ش1390
 نیها، موسوی سادات سعیده زاده، نقی حسن ،«رجال علم به اخباریان رویکرد دالیل بررسی» _

 .چهارمشماره  هجدهم،سال  ،ش1392،علوم حدیث
 جبهههاری، امیرعطهههاااهلل - راد مههههدوی علهههی محمهههد ،«هههها دیهههدگاه ورای از سهههنان بهههن محمهههد» _

 .هشتمشماره  چهارم، سال ،ش1391،پژوهی حدیث
 




