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 سرمقاله
 

  
 تبیین شرایط قبول خبر از منظر قدماء و متأخرین

 1سید محمدکاظم طباطبایی
 
که از پیامبر «سنت» گهاه  و اهل بیت سخن یا رفتاری است  صادر شده اسهت. آن 
یههان بههرای دیگههران حکایهه «سههنت»کههه  یابههد. از ایههن رو،  می «حههدیث»عنههوان  ،ت شههداز طریههق راو

گزارش سنت است.  حدیث، 
گردان، سلسهلۀ سهند حههدیث  بها اسهتمرار رونهد نقهل حههدیث توسهط مشهایخ حهدیای بههرای شها

« سهند»و « مهتن»پسهین، پیکهره حهدیث از دو قسهمت ههای  در دوره ،پدید آمده است. از ایهن رو
 تشکیل و ارائه شده است.

بعههههد توسهههط عالمهههان و محههههدثان در مصهههادر و منهههابع حههههدیای  ههههای ایهههن روایهههات در دوره
گرفته آوری شده و در اختیار نسل جمع  اند. های پسین قرار 

که بنا بر گزیده طبیعی است  گفتار یا نوشتار،  عللی همچون  گویی، فراموشی، تصحی  در 
کاسته شهده و حتهی روایتهی به احساس عدم گاه فردی از میانۀ سلسلۀ اسناد  دون ذکهر نیاز و ... 

گرفتهههه اسهههت. از ایهههن رو مجموعهههه روایهههات موجهههود در مصهههادر  ،سهههند در منهههابع حهههدیای جهههای 
حهههدیای، از منظهههر اسهههتناد، سلسهههلۀ سهههند، اتقهههان سهههند و اعتبهههار سهههند جایگهههاه متفهههاوتی در 

 سنت دارند. حکایت
کنههون ایههن سهه ال ر  می کههه مخاطبههان آموزه ا ، اسههتناد و هههای معرفتههی معصههومان نمایههد 

گههزارش سههنت دانسههته و چههه  وایههت را چگونههه احههراز مههیاعتبههار ر کننههدچ چههه روایتههی را مقبههول و 
کنار می  نهندچ مالک و معیار آنان در قبول و رّد حدیث چیستچ روایتی را با چه استداللی 

                                                   
 (tabakazem@gmail.comیار دانشگاه قرآن و حدیث، جانشین سردبیر )استاد. 1
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گذشهت زمهان و  کههن بهوده و بها  این موضهو،، دغدغهۀ همیشهگی عالمهان و محهدثان از دور  
از پیچیههدگی بیشههتری نیههز  و اهههل بیههت ا دور  پیههامبرپدیدآمههدن فاصههلۀ زمههانی بیشههتر بهه

گون، رویکردههای متفهاوت نظهری و عملهی در  برخهوردار شهده اسهت. عالمهان در دوره گونها ههای 
هههای مختلهه  معرفتههی داشههته و مباحههث فراوانههی را در ایههن حههوزه  اعتبارسههنجی روایههات حههوزه

کرده  اند. مطرح 
سهنجی وشهن شهدن مبهانی و معیارههای اعتبارهای پیشین، نیازمند ر گویی به پرسش پاسخ

که پرسش  هایی جدیدتر را پدید آورد: خواهد بود 
گهزارش حهدیای، امهری عرفهی و عقالیهی اسهت و یها رویکهردی . 1 آیا اعتماد و عدم اعتماد به 

 شرعی از جانب شار، مقدس برای اعتبارسنجی روایت لحاظ شده استچ

گفته، ویژگیدر صورت پذیرش هر یک از رویکردهای پی. 2 های الزم بهرای قبهول روایهت  ش 
 چیستچ

تغییهر، تحههول و تطهّور یافتهه اسههتچ در  هههای متفهاوت تهاریخی المهان در دورهآیها رویکهرد ع. 3
 صورت پاسخ مابت به این پرسش، این دگرگونی چگونه بوده استچ

 ها، ممیزات و افتراقات رویکردها چیستچ ویژگی. 4

و کههرده اختصههار، مباحههث اصههلی در ایههن حههوزه را مطههرح ها و بههه  در پاسههخ بههه ایههن پرسههش
 دهیم: ی تفصیلی و مرجع احاله میها کتابمباحث تفصیلی را به 

 سنجی. رویکردهای اعتبار1
 ی روایات وجود دارد:اعتبارسنجدو رویکرد اصلی با دو مبنای متفاوت در 

 . وثوق صدوری1-1

نمهایی  مفاد خبر بها توجهه بهه میهزان واقعمراد از وثوق صدوری، اعتماد و اطمینان عقالیی بر 
یههان، موضههوعی ویههژ   گههزارش راو آن اسههت. مطههابق بهها ایههن دیههدگاه، اعتمههاد یهها عههدم اعتمههاد بههه 

گهزارش در جامعهۀ بشهری  بلکه از قواعد عمومی، عرفی و ،حدیث نیست گیر حجیت خبر و  فرا
 کند. پیروی می

گروه شایع و غیر کهه شهمار شود. خبر ش شایع تقسیم میخبر به دو  ایع یا متواتر، خبری اسهت 
گزارش آنان پدید آید. که اعتماد عرفی به   راویان ناقل آن در هر طبقه، آن مقدار فراوان باشد 

 قهرایننیازمنهد  -رسهد  ان آن به حد روایهات متهواتر نمهیکه شمار راوی -شایع یا واحد خبر غیر
گر برآیند اطمینان موجهود در ایهن سهه حهوزه بهه  قهراین بخش از ناحیه راوی، منبع و متن است. ا
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گهزارش پدیهد آورد، خبهر را موثهوق گونه کهه اعتمهاد و وثهوق عرفهی بهه  نهامیم.  الصهدور مهی ای باشد 
کههه عههرف عقههال بههه سههبب وجههود قرینههه های  مههراد از وثههوق صههدوری نسههبت بههه خبههر، آن اسههت 

گاهی پدید آمهده از محتهوای  گزارش، عرف عقال، آ آن خبهر را قابهل متفاوت در منبع و محتوای 
 دانند.  اعتنایی به محتوای آن را ناپسند می بی عمل شمرده و

یها سهیر  عقالیهی  ی عقالترین دلیل اعتبار خبر واحد را بنا مهم ،عالمان اصولی متأخرشیعه
 را نیهز بهه عنهوان مؤیهد سهیر  عقهال اند. آنهان دالیهل قرآنهی، روایهی و اجمها، در پذیرش خبر دانسته

   2اند. مجزا نشمردهدانسته و دلیل 
کلی عرفی و عقالیهی در اعتمهاد بهه  ،برای تحلیل و تبیین این نظریه الزم است ابتدا رویکرد 

گاه این رویکرد را بر پذیرش حدیث تطبیق دهیم. گزارش کرده و آن   ها را تحلیل 
 رویکرد عقالیی در پذیرش خبر .1-1-1

رابطهههۀ اجتمهههاعی بههها دیگهههران، ها در رونهههد زنهههدگی اجتمهههاعی خهههویش نیازمنهههد  همهههۀ انسهههان
گیری در مواجهه با آنان، ابراز احساس و عاطفه، پیگیهری مباحهث و روابهط اجتمهاعی،  تصمیم

 داد و ستد، معامله و پیگیری حقوقی و قضایی و ... هستند.
گزارش سازی ها و تصمیم گیری بیشتر این تصمیم کهه  ها برگرفته از اطالعهات و  ههایی اسهت 

کرده افراد جامعه، بدون کهنش  واسطه یا با واسطه از دیگر مردمان شنیده و اخذ  کهنش و وا اند و 
گزارش  اند.  ها سامان داده خود را مبتنی بر آن 

گههاهی بهها دیگههران بنهها بههر ایههن ، رونههد و روال زنههدگی اجتمههاعی، مبتنههی بههر تبههادل اطالعههات و آ
 شود. گیری دچار آسیب و رکود می است و بدون آن چرخه زندگی و تصمیم

گههزارش دیگهران، اعهم از شهنیدن، پهذیرش و اعتمههاد،  تحلیهل رویکهرد انسهان ها در مواجههه بها 
کههنش مناسههب، بی گههر رونههد و روال  اعتنههایی، مردودشههماری و ... نشههان احتیههاط، ترتیههب اثههر، وا

 عقالیی در این چرخه است.
گزارش دیگران شاخص  :از چند رکن اساسی برخوردار است ،های محوری در مواجهه با 

گزارش و مفاد آن. 1  ،اهمیت 

گزارش قراین. 2   ،همراه 

                                                   
کفایه؛ 303، صکفایة االصول؛ 346، ص1، جفرائد االصول. 2 و  517، صنهایة االصول؛ 130، ص2)بروجردی(، ج حاشیه 

 حاشهیه؛ 382، ص1)امهام خمینهی(، ج کتهاب البیهع؛ 167، ص2، جتهذیب االصول؛ 313، ص1، جانوار الهدایه؛ 526
 . 96ص ،3)مظفر(، ج اصول الفقه ؛222، ص2)عالمه طباطبایی(، ج کفایه
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گزارش(. 3 گویندگان   ،منبع خبر)گویند  یا 

گزارش.. 4  آثار پدید آمده مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش 

گزارشهی را پذیرفتهه و آها با توجه به بر انسان گفتهه شهده،  ینهد اعتمهاد بهه مجموعهه معیارههای 
کنار می  نهند. گزارشی 

 :که ن آ نتیجه

که مفاد خبر مهم و قابل اعتنا باشد، رویکرد سهخت. 1 تری در اعتمهاد بهر آن  گیرانه هر مقدار 
 گیرند. در پیش می

گر ضرر محتمل بر عدم ترتیب اثر بر خبر افزون شود. 2 کرده و به آن  ،ا در پذیرش آن احتیاط 
کمتری متوجه آنان شود. عمل می  کنند تا ضرر محتمل 

که . 3  بهتر مورد قبول خواهد بود. ،همراه آن بیشتر باشد قراینگزارشی 
گزارش. 4 که  کمتر و افراد شاخص و مورد  گزارشی  گران بیشتر، منابع معتبرتر، سلسله اسناد 

 تری خواهد داشت. اعتمادتر داشته باشد، پذیرش آسان
گههزارش نیسههت ه بلکهه بهها توجههه بهه ،ایهن رویکههرد مبتنههی بهر قبههول مطلههق یها رّد مطلههق هههر خبهر و 

گسهههترده و منعطههه  از اعتمهههاد تهههام تههها عهههدم اعتمهههاد را بهههرای  معیارههههای مطهههرح شهههده، طیفهههی 
 کند. ها محتمل می گزارش

پذیرش  به سخن دیگر، پذیرش این رویکرد، به معنای پذیرش هر خبر و اعتماد بر آن یا عدم
گهزارش ،هر خبر و عدم اعتماد بر آن نیست گفتهه، ههر  تحلیهل  بلکه با توجه به معیارهای پهیش 

بهها توجههه بههه برآینههد امتیههازات  ،گههاه گههردد. آن گههذاری می نمههایی آن را ارزش شههده و اعتبههار و واقههع
گزارش، نسبت به آن عکس العمل مناسب نشان داده می  شود. موجود در هر 

نیهز رویکهرد افهراد جامعهه در پهذیرش یها رد خبهر را بررسهی و  از سوی دیگر، جامعه و عرف عقال
گاه پهذیرش  همچنان ؛کند ا تحلیل و پذیرنده خبر را تأیید و یا م اخذه میعملکرد دیگران ر که 
گزارش  کند. ها را ناپسند دانسته و ترتیب اثر دادن برخی از مردم بدان را تقبیح می برخی از 

 گوییم: با توجه به نکات مطرح شده می
بتنهی بهر پهذیرش خبهر و م -شود  که از آن در اصطالح به سیر  عقال یاد می -ها  رویکرد انسان

عمههل بههه آن اسههت. ایههن رویکههرد، مههالک و معیههار دارد و مطههابق بهها اصههول عقالیههی و قابههل دفهها، 
 است.

 سازی روابط اجتماعی است تا امور روزمر  زندگی مردمهان تسهیل و روان  بر اساساین شیوه 
گونههۀ آسههان گیری،  سههخت تر بههه جریههان افتههد. بههه عبههارت دیگههر، مختهل نگههردد و روال زنههدگی بههه 
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یهههاد و عهههدم انعطهههاف در ایهههن شهههیوه، سهههبب رکهههود و سهههکون در تصهههمیم گیری و زنهههدگی  دقهههت ز
 شود. اجتماعی می

که بهه سهبب اشهتباه در معیهار و یها محاسهبۀ معیهار، برخهی مهوارد خطها در ایهن  طبیعی است 
بههل اغمههات اسههت و رویکههرد عرفههی پدیههد آیههد، ولههی مههوارد انههدک خطههای موجههود در ایههن رونههد، قا

کم بههر آن را دچههار تههوان بهها دسههتا مین ویز قههرار دادن ایههن میههزان خطهها، نظههام اجتمههاعی و رونههد حهها
کرد. بی سردرگمی،  تصمیمی، تشتت و اختالف 

 رویکرد عقالیی در پذیرش حدیث .1-1-2

 که سیر  عقالیی دانسته شد و در سطور پیشین تبیین شهد -رویکرد وثوق صدوری عمومی 
گههر چههه اصههل رویکههرد  جلههوه در پهذیرش حههدیث، بههروز و - ای ویههژ  خههود دارد. بههه عبههارت دیگههر، ا

گزارش مایههۀ رویکههرد عقالیههی در مواجهههه،  هههای متعههارف اجتمههاعی، بن عمههومی در مواجهههه بهها 
کاهنده اعتماد به  ها و قرینه ولی ویژگی ،پذیرش یا عدم پذیرش احادیث است های افزاینده و 

گههزارش حههدیث بهها ویژگههی عمههومی و عرفههی و اجتمههاعی تفههاوت داشههته و هههای  هههای موجههود در 
 متمایز از آن است.

 بندی نمود: توان دسته گونه می این ها را این ویژگی
 های منبع و مصدر حدیث: ویژگی . 1-1-2-1
کهن بودن: هم. 1 تر بودن به زمان صدور سنت، سبب اعتماد  عصر بودن یا نزدیک قدمت و 

کمتر در نقل اول کتاب و آسیب   یه خواهد بود.بیشتر به 

کههه در طههرق حههدیای قههرار داشههته و نههزد عالمههان مشهههور بودهههها کتههابشهههرت: . 2  ،انههد یی 
کتب ناشناخته  تر دارند. اعتباری افزون بر 

که از مقبولیت و شایستگی در حوزه. 3  ،های حهدیای برخوردارنهد مقبولیت: منابع حدیای 
 اعتباری افزون بر مصادر متوسط دارند.

کههه بههر ضههابط بههودن . 4 مولهه : ضههبط و اتقههان نقههل م لفههان یکسههان نبههوده اسههت. هههر مقههدار 
کتاب و روایات آن بیشتر می ،ضابط بودن م ل  افزون شود  شود. اعتبار 

کهه از تخصهص ویهژه  شهرت، تخصص و مهارت راوی:. 5 کتاب حدیای  راوی یا نویسند  
کههالم، فقههه، اخههالق، تفسههیر یهها   ،تههاریخ برخههوردار باشههددر حههوز  معرفتههی نگاشههته خههود هماننههد 

 اعتماد بیشتری را پدید خواهد آورد.

کهه متهوهها کتابپرهیز از نقل روایات منکر و شاذ: . 6 منحصهر بهه فهرد و منکهر بیشهتری  نیی 
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کمتری پدید می ،داشته باشند  آورند. اعتماد 

کوفهه، قهم، بغهداد و حّلهه، ویژگی. 7 ههایی  مدرسۀ حدیای: ههر یهک از مهدارس حهدیای ماهل 
کهاهش اعتمهاد بهه منهابع حهدیای و روایهاتمخصو که سهبب افهزایش یها  هها  آن ص به خود دارند 

 شود. می

 های سند و راوی: ویژگی .1-1-2-2

یههان آن امههام و ثقههه باشههند. 1 کههه همههه راو اعتمههاد بیشههتر پدیههد  ،صههحت سههند: سههند متصههلی 
 تری دارد. آورده و اعتبار افزون

که. 2 اعتبهار  ،ه بهر وثاقهت او تصهریح نشهده اسهتحسن بودن: به سهبب وجهود فهرد ممهدوحی 
 کمتری از حدیث صحیح دارد.

یههان موثههق معتبههر اسههت. 3 یههان: اصههل روایههت، بههه سههبب وجههود راو ؛ ولههی چههون موثههق بههودن راو
کمتههری نسههبت بههه حههدیث صههحیح برخههوردار  ،امههامی در سههند وجههود داردفههردی غیر از اعتبههار 

 است.

کهه سهند متصهل اعتبه. 4 اری افهزون بهر سهند مرسهل و غیهر متصهل اتصال سند: روشن اسهت 
 دارد.

یهههان مشههههور بهههه فضهههل، دیانهههت، ضهههبط، وثاقهههت و پیشهههینۀ شهههاخص، . 5 شههههرت راوی: راو
 تر از راویان ثقه غیر مشهور دارند. اعتباری افزون

کهه مهورد مراجعهۀ محهدثان دیگهر بهوده و اسهتاد حهدیای و شهیخ . 6 شیخ اجازه بودن: روایهانی 
 آورند. عتمادی ویژه پدید میا ،شوند اجازه محسوب می

گهروه ویهژ  هیجهده نفهره از راویهان حهدیای . 7 جزو اصحاب اجما،: اصهحاب اجمها،، یهک 
که نزد عالمان شیعه شاخص محسوب شده و اعتبار خاص دارند.  هستند 

 های محتوا ویژگی .1-1-2-3
گوهرو روح دین مبتنی بر حهق، عهدالت، تعبهد و . 1 دوری از هماهنگی با روح قرآن و سنت: 

که با روح دین سازگار باشد اعتمادی افهزون بهر روایهت مخهال   ،گناه و ولنگاری است. روایتی 
گههاهی از روح قههرآن و سههنت، پههس از ممارسههت طههوالنی بهها ایههن دو  کههه آ خههود دارد. روشههن اسههت 

گوهر دین پذیرفته نیست.ادعای هر نورسیده و تازه وارد در ،آید. از این رو منبع پدید می  بار  

علو مضهمون: واالیهی و تعهالی مضهمون و محتهوای حهدیث، قرینهه بهر صهدور آن از جانهب . 2
گههر چههه حکیمههان و دانشههمندان نیههز سههخن حکیمانههه و شایسههته  ؛شههود تلقههی می معصههوم ا



اله: 
سرمق

 نییتب
 طیشرا

بول
ق

 
 از خبر

نظر
م

 
ماء

قد
 و 

أخر
مت

 نی

 

 

9 

 گویند. می

ای برخوردارند. دقهت  اهمیت و دقت احادیث اعتقادی: روایات اعتقادی، از دقت ویژه. 3
 بب پدید آمدن اعتماد بیشتر بدان خواهد شد.و عمق روایات اعتقادی س

فطههری بهههودن روایهههات اخالقهههی: روایههات اخالقهههی بههها فطهههرت سههلیم انسهههانی ارتبهههاط برقهههرار . 4
که منکر باشد؛ کنند می کمتری پدید می ،روایتی   آید. اعتماد 

یههۀ دیهد فقیهانهه، دقهت و ررافههت فقههی، حقهوقی ویههژه رعایهت ررافت. 5 ای   ههای فقههی: زاو
کههه برگرفتههه از ررافههت روایههات فقهههی اسههت. اتقههان روایههت بهها رعایههت ایههن ررافتطلبهه می ههها  د 

 شود. نمایان می

کههت الفههاظ و محتههوا: الفههاظ معصههومان. 6 کههت و ناپسههندی لفظههی و  پرهیههز از رکا از رکا
ولی ممکن است در نقل به معنای راویان این آسهیب ر  داده باشهد. ههر ؛ محتوایی تهی است

که باشهد کهاهش میاعت ،چه  کهت لفظهی و  مهاد بهه مهتن را  کهه تشهخیص رکا دههد. روشهن اسهت 
 حدیای دارد.. -محتوایی نیز نیاز به ذوق ادبی 

ولهی نقهل  ،کاهش متون مستبعد: ممکن است برخی متون فراتر از عقل عادی مها باشهند. 7
گزارش بعید و دور از انتظار نباید تبدیل به رویه و روند شود. این شیوه، اعتم اد به مهتن یها متون 

کاهش می  دهد. کتاب را 

 ها دیگر ویژگی .1-1-2-4
از لسههان مخالفهان: اعتمهاد بهه روایههات دشهمنان یها مخالفهان اهههل  ل اههل بیهتیفضها. 1
از زبان معاویه و عمرو عهاص  ولی شنیدن فضایل امیر الم منین ،عقالیی نیست بیت

 آورد. د میو افراد مشابه آن، اطمینانی بیش از افراد معمولی پدی

فراوانههی و تکههرار محتههوا: تکههرار یههک مضههمون و محتههوا در روایههات متفههاوت و بهها تقریرههها و . 2
گون، سبب استفاضۀ مضمونی شده و اعتماد بدان را افزایش می بیان گونا  دهد. های 

قابلیهت آزمههودن تجربهی دارنههد.  ،همچهون روایههات طبهی ،آزمهون تجربهی: برخههی از روایهات. 3
 شود. ها به افزایش اعتماد به متن منجر می آزمونپاسخ مابت این 

 ها کاربست ویژگی .1-1-3
کش  ویژگی کاهش اعتماد به  مهارت در  های مابت و منفی هر روایت، منجر به افزایش یا 

کاربست این ویژگی آن می گونهۀ صهحیح و منضهبط، سهبب اعتمهادزایی و افهزایش  شود.  هها بهه 
کهاهش اعتمهاد ه و نتیجهۀ نههایی را از برآینهد مجموعهه شهدیی بهه حهدیث اعتمهادزدا  اعتماد یها 
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 ها، فراروی مخاطب متخصص و فرهیخته قرار دهد. ویژگی
گفته، ممکن است حدیث مرسهلی  که با استفاده از مجموعۀ معیارهای پیش  روشن است 

گرفته است - کهن قرار  تر  اعتباری افزون - که مقبولیت قدمایی داشته و مورد پذیرش عالمان 
کرده و بدان فتوا نداده از که مشهور عالمان از آن اعرات  انهد. از  حدیث صحیح السندی بیابد 

کرده به صراحت،برخی عالمان شیعه  ،این رو که اعرات مشهور عالمان و فقیهان از  اعالم  اند 
کاهش اعتبار حدیث خواهد شهد و مقبولیهت روایهت نهزد  فتوا دادن به مضمون حدیث، سبب 

کرد.آنان یا فتوا د 3ادن به محتوای حدیث فقهی، ضع  سند را جبران خواهد 
 

 راوی و وثوق صدوری . ویژگی1-1-2
گونی بهر پدیهد آمهدن وثهوق صههدوری و افهزایش اعتبهار حهدیث اثههر  گونهها کهه عوامهل  بها وجهود آن 

ولی جایگاه ویژه نقش راویان و سلسله اسناد در پدید آمدن وثوق به متن ههویتی  ،گذار هستند
یهن معیهار بخشهیده اسهت. بهه عبهارت دیگهر، ویژگهی راوی نقهش محهوری و اساسهی در ویژه بهه ا

دربار  وثاقهت برخهی از راویهان یها  پرسش از معصومان ،اعتمادافزایی به متن دارد. از این رو
 در جوامع حدیای ما نمود ویژه یافته است. اعالن وثاقت راویان خاص توسط معصومان

کهه در دور  حضهور ا شههنوی،  گویی و حهدیث و دوران آغهازین حهدیث ئمههگفتنهی اسهت 
یههان اولیههۀ حههدیث بودنههد سلسههلۀ اسههناد وجههود  ؛منههابع حههدیای انههدک بودنههد و م لفههان آن نیههز راو

ههای دیگهر دربهار   ههای حهدیای مشههود نبهود. بهدین سهبب مالک نداشت و تفهاوت میهان حوزه
کمتر مورد توجه بود. از  قراینمنبع و محتوا و  پرسش دربار  وثاقهت راوی و  ،این روموجود در آن 

 گر است. تر در روایات جلوه بیان اوصاف راوی به صورت پررنگ
 تطور تاریخی .1-1-3

مههرتبط بهها پدیههداری  قههراینهای اول پههس از غیبههت،  های پایههانی دور  حضههور و سههده در سههال
کهه در دور  حضهور نوشهته شهده  وثوق به متن فراوان بهود. نسهخه و در اختیهار های اولیهه حهدیای 
گرفته بود کهه نزدیکهی زمهان بهه دور   ،راویان و محدثان قرار  شمار فراوانی داشت. طبیعی است 

گردان و  قراینیابی به  نگارش اصول اولیۀ حدیای، دست موجود در منابع و فههارس را بهرای شها
 ساخت. عالمان پیشین آسان می

                                                   
المنهج ؛ 63، ص2؛ تسدید االصول، ج 90، ص1؛ دراسات فی المکاسب المحرمه، ج 311و  310، صالبدر الزاهر. ر.ک: 3

 . 79، صالرجالی لسید البروجردی
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ایجهابی  قراینصدوری برگرفته از  از این رو، مالک اعتبار روایت تا سد  ششم هجری، وثوق
گفتنی اسهت: حتهی افهرادی همچهون سهید مرتضهی و ابهن  و سلبی در منبع، راوی و محتوا بود. 

عصهر خهویش داشهته و حجیهت خبهر واحهد را  که رویکهردی متفهاوت بها عالمهان ههم - ادریس
گزارش، مح - کردند انکار می که خبر و  که در صورتی   قهراینفوف بهه این نکته را پذیرفته بودند 

همراه  قراینباشند، قابل پذیرش هستند. به عبارت دیگر، آنان نیز وثوق صدوری پدید آمده از 
 دانستند. با خیر را شایستۀ اعتماد می

گذشههههت زمههههان، دور شههههدن از دور   اعتبارسههههنجیایههههن شههههیوه  کههههه بهههها  مشههههکالتی داشههههت 
کمتر به  نگارش  شد. ارس بیشتر نمایان میمنابع اولیه و فه قراینهای آغازین و دسترسی 

بهه  ،در سد  هفتم هجری و در دور  سید احمد بن طاووس و عالمه حلی و به همت این دو
ی روایت متحول شهده و از وثهوق صهدوری بهه وثهوق سهندی اعتبارسنجشیو   ،ویژه عالمه حلی 

 تغییر یافت.
که با فقدان  ادعای اصلی بنیان کهه قهدما در اختیهار اثرگهذا قهراینگذاران شیو  نوین آن بود  ر 

ی روایهات وجهود نهدارد. لهذا نیهاز اعتبارسهنجداشتند و ما فاقد آن هستیم، راهی اجتهادی برای 
ی احسهههاس اعتبارسهههنجبههه ضهههابطۀ علمهههی دقیهههق، فنهههی و قابههل سهههنجش و بازخواسهههت بهههرای 

یهابی سهندی  می  وثاقهت راویهان واقهع در  بهر اسهاسشود. بهترین راهکار در این مرحلهه، شهیو  ارز
 سلسله اسناد روایت است.

تغییر رویکرد عالمان از معیار وثاقت صدوری به معیار وثاقهت سهندی و رجهالی سهبب شهد 
کههه نههزد قههدمای اصههحاب امامیههه، معتبههر و صههحیح تلقههی  کههه بسههیاری از متههون روایههی پیشههین 

 4معیار جدید، معتبر شمرده نشود. شد بر اساس سنجش با می
 وثوق سندی. 1-2

و عوامههل  قههراینکههه مبتنههی بههر  -سههد  هفههتم هجههری، رویکههرد وثههوق صههدوری از  ،در حقیقهت
عوامل پیشین تمرکهز یافهت و آن تشهخیص اعتبهار  تنها بر یک جزء از -متعدد اعتباربخشی بود 

                                                   
کتاب شری  4 کهه  ؛شهود ا معیهار جدیهد، ضهعی  تلقهی میمطهابق به الکهافی. برای نمونه بیش از نیمی از روایات  در حهالی 

کلینههی کتههاب خههود آن ثقةاالسههالم  ههها را صههحیح برشههمرده و ایههن اعتبارسههنجی در بیشههتر مههوارد مههورد قبههول  در مقدمههۀ 
گرفته است. همچنین نزدیک به یک سوم روایات  ، عنوان روایت کتاب من الیحضره الفقیهعالمان پس از ایشان نیز قرار 

که شیخ صدوق ؛ته و ضعی  سندی شمرده شده استمرسل یاف ها را معتبر دانسته و حجت بین خود و  آن در حالی 
 اند.  زیرا از مصادر و منابع مشهور حدیای انتخاب شده ؛شمرد خدای خود می
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 اساس وثاقت راوی بود. حدیث بر
این رویکرد در آثار عالمانی همچهون عالمهه حلهی، شههید ثهانی، صهاحب معهالم و صهاحب 

کشانید. مدارک نمودی  ویژه یافت و رویکرد پیشین را به محاق 
اصههرار بههر شههیو  سههند محههور، افههراط در اسههتفاده از آن و ضههعی  شههمردن بسههیاری از روایههات 

گروهی از عالمان و پدی ،موجود در جوامع حدیای کتب اربعه، منجر به واکنش  د آمهدن به ویژه 
کتهب اربعهه شهد. ایهن رویکهرد  بهه ویهژه ،بخشی تام به روایاتاخباریان و رویکرد اعتماد روایهات 

کههریم از دایههر کنههار نهههادن قههرآن  افههاده و اسههتفاده،   جدیههد، همههراه بهها اخبههارگرایی شههدید خههود بهها 
گر چه با ترویج نگاشته ؛آسیب و اثرگذاری بر سیر روند تفکر شیعه داشت های حدیای، زمینهۀ  ا

 این رویکرد پدید آورد. تحقیقات بیشتر نقلی را هم فراهم ساخت و آثار ماندگاری با
ای جدیهد در  گری، شیوه در مرحلۀ بعد، مرحوم وحید بهبهانی پس از براندازی تفکر اخباری

گونههاعتبار کهه رویکهردی میانهه و  کهرد  ای وثهوق  بخشی و اعتمادسازی نسبت به روایات ایجهاد 
کهه بسهیاری از  اساس داشته صدوری بر موجهود  نقهرایهای موجود زمانۀ خود بود. روشن اسهت 

کنار روایات در سده ریهزی  نیهاز بهه پهی ،های اولیه از میان رفته و قابل بازیابی نبود. از این رو در 
اسههاس رویکههرد وثههوق صههدوری احسههاس  ی روایههات بههراعتبارسههنجههها و معیارهههایی بههرای  مالک

که این مهم به وسیلۀ مرحوم وحید بهبهانی انجام شد می  5.شد 
کنار هم به حیهات خهود ادامهه هر دو رویکر ،پس از ایشان د وثوق سندی و وثوق صدوری در 

رویکرد وثهوق صهدوری  و آیة اهلل بروجردی محقق همدانی ،دادند. فقیهانی چون شیخ انصاری
کردند را با ویژگی که برخی همانند آی ؛های خاص خویش ارائه  اهلل خویی و بسیاری  ةهمچنان 

گردان ایشهههان رویکهههرد سهههندمحور را در ا گرفتهههه و نگاشهههتهاز شههها هایی  عتمهههاد بهههه حهههدیث پهههی 
 را پدید آوردند. معجم رجال الحدیثهمچون 

وایات از منظر وثاقت سندی1-2-1  . تقسیم بندی ر
محور ن، موثههق و ضههعی  پیامههد رویکههرد سههندتقسههیم چهارگانههۀ حههدیث بههه صههحیح، حسهه

که   اسناد متصل روایات ایجاد شده است.  بر اساساست 
که از اسناد متصل )بدون افتادگی یها جهالهت راوی مراد از حدیث صحیح، ح دیای است 

میانی( برخوردار باشهد و تمهام راویهان موجهود در سلسهله اسهناد حهدیث، ثقهه و امهامی بهوده و بهه 
 وثاقت آنان تصریح شده باشد.

                                                   
 .64-63، صالفوائد الرجالیهک: .. ر5
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که سهند متصهل امهامی دارد و حهداقل یکهی از افهراد واقهع در آن  حدیث حسن حدیای است 
ولهی حسههن او بهه سههبب مهدح رجالیهان احههراز شهده باشههد. حهدیث موثههق  نههدارد،وثاقهت صهریح 

 ؛هماننهد حهدیث صهحیح اسهت و سلسهله اسهناد متصهل آن از راویهان ثقهه تشهکیل شهده اسههت
 ولی حداقل یکی از افراد واقع در این سلسله، دوازده امامی نیست.

گههروه پیشهین نباشههد کهه ماننههد سهه  کهالا  ؛حهدیث ضههعی ، حهدیای اسههت  سههند  بههی یعنهی یهها 
 باشد و یا سند غیرمتصل و یا دربردارند  فردی ضعی  داشته باشد.

که نقطهۀ اتکهاء  نشان می  سندمحورتأمل در رویکرد  ی حهدیث، بهر راویهان و اعتبارسهنجدهد 
گرفته و  ویژگی کنار نهاده شده است.اعتبارسنجدیگر  قراینهای آنان قرار   ی به 

کهار بهه در میهان ویژگی گههر امهامی بهوده باشههد ههای راویهان نیههز اسهاس  کهه ا ر وثاقهت راوی اسهت 
کمتهر از تصهریح بهه وثاقهت باشهد عنهوان  تری یافتهه و عنهوان صهحیح می اعتبار افزون گهر  یابهد و ا

 یابد. حسن می
گر چه در میان بسیاری از عالمان، از ویژگی ضهابط بهودن راوی سهخن نرفتهه اسهت ولهی بهه  ا

ضهع  راوی مطهرح شهده اسهت. بهه عبهارت بهه عنهوان نقطهۀ « عهدم ضهبط»رسد ویژگی  نظر می
کاهش می که راوی ضابط نیست، اعتبار روایات او  گر احراز شود   یابد. دیگر ا

کهه در ایههن رویکههرد، شهیعۀ امههامی بههودن امتیهاز تلقههی شههده اسهت ولههی مههالک  ،نکتهۀ مهههم آن 
گر به هر شیوه وثاقت راوی غیهر شهیعه احهراز شهود ،شود. از این رو اصلی شمرده نمی ایهت او رو ،ا

کهه احهراز وثاقهت راوی تنهها از طهرق مقبهول نهزد عالمهان  موثق و معتبر خواهد بهود. روشهن اسهت 
 شیعه ممکن خواهد شد.
شهود. روایهت  گفته، معنا و ارزش روایات معتبر و مرسل نیهز معلهوم می با توجه به نکات پیش

که سند صحیح، حسن یا موثق داشته باشد و اعتماد بر   آن الزم است.معتبر روایتی است 
گهاهی مهها از راوی  - کهه از افتههادگی در سهند برخهوردار اسههت -روایهت مرسهل نیههز  بهه سههبب ناآ

 محذوف، از اقسام روایت ضعی  شمرده شده و غیر معتبر است.

کتب درایه .2  شرایط عمومی راوی در 
کههه وثاقهت راوی، یکههی از ویژگی  هههای اثرگههذار در دو رویکهرد وثههوق سههندی و وثههوق گفتهه شههد 

ی مصطلح الحدیث متأخر، افزون بر این ویژگی چهار شرط دیگر ها کتابصدوری است. در 
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 6مطرح شده است: اسالم، عقل، بلوغ، و ضبط.
 های اعتمادزا در وثوق صدوری مبین این نکات است: مقایسه این شرایط با ویژگی

گههر. 1 چههه ممکههن  شههرایط عمههومی هماننههد، بلههوغ و اسههالم در پههذیرش خبههر اثرگههذار نیسههتند ا
کاهش دهند.  است میزان وثوق به خبر را 

کمتهر از فههرد بهالک عاقههل  کههودک نابهالک غیههر ممیهز،  گفتهار  کههه اعتمهاد انسههان بهه  طبیعهی اسهت 
که در بیان مشاهدات خهود  ؛است کودکی  گاه و در برخی موارد ممکن است اعتماد به  گر چه  ا

کهه در گهری با های حسهاب نبهیش از انسها ،گرانه ندارد دوستی، دشمنی و تمایالت حساب شهد 
گرفتهه و مهتن خبهر را مطهابق بها منهافع خهود توضهیح و  واقعهی را درگفتهار خهود معیارههای غیر نظهر 

 کنند. تشریح می
گونههههۀ متعههههارف، اعتمههههادزا و  مسههههلمان در معههههارف دینههههی، بهههههاعتمههههاد بههههه قههههول فههههرد غیر. 2

گههر  ؛بخش نیسههتاعتمههاد ای در عههدم پههذیرش آن  شههبهه ،نمههایی آن باشههد ی بههر واقههعقراینههولههی ا
 نخواهد بود.

کهه  عقل، به عنوان شرط اطمینان. 3 بخش در وثاقت راوی مورد توجهه اسهت. روشهن اسهت 
گسهترده سخن فرد دیوانه و مجنون، وثوق ایجاد نمی کاستی عقهل، بهاز   کهه  کند. البته  ای دارد 
گهزارش وارد نمی بهل پهذیرش خواههد کنهد و در نتیجهه سهخن فهرد قا برخی از موارد آن آسهیبی بهه 

 بود.
گفته در نوشتار  شرط ایمان به معنای شیعه بودن راوی است و مطابق با معیارهای پیش. 4

گهر چهه در مباحهث خهاص و اختالفهی بهین مهذاهب،  ما شرط اساسی در پذیرش خبر نیسهت. ا
کهه مخهال  معتقهدات شهیعه باشهد  -اعتماد به قول غیر شیعه  گهاه   بها سهیر  عقهال -به ویژه آن 

کهه  ؛ولی این نکته به سبب قرینۀ موجود بر عدم وثوق در این روایت است ،وافق نیستم نهه آن 
 شرط اساسی در پذیرش همۀ اخبار غیر شیعه باشد.

یعنههی  ؛تنههها شههرط قابههل توجههه و اعتنهها در ایههن مجموعههه، شههرط ضههابط بههودن راوی اسههت. 5
کههر شههنونده، سههخن امههام یافههت  کامههل در کامههل بههه یهها راوی پیشههین را دقیههق و  ده و دقیههق و 

مخاطهههب پهههس از خهههود انتقهههال داده اسهههت. از حافظهههۀ متعهههارف، خهههوب و بهههه دور از فراموشهههی 
گونههۀ  برخههوردار بههوده و اوهههام و تصههورات خههود را بههه دیگههران منتقههل نکههرده اسههت. ایههن شههرط بههه 

                                                   
 ،دانش رجال از دیدگاه اههل سهنتنین ر.ک: . همچ92، 86، 78، 76، 54، 46، 34ص ،الکفایه فی علم الدرایه. ر.ک: 6

 .69 – 56ص



اله: 
سرمق

 نییتب
 طیشرا

بول
ق

 
 از خبر

نظر
م

 
ماء

قد
 و 

أخر
مت

 نی

 

 

15 

کههه فههرد ضههابط و منضههبط نیسههت،  ؛متعههارف، در افههراد جامعههه وجههود دارد گههر احههراز شههود  ولههی ا
یههان  سههخن او اعتبههار نخواهههد داشههت. بههه عبههارت دیگههر، شههرط اولیههۀ ضههابط بههودن عرفههی در راو

کسی از میانگین عرفی جامعه، سطح ضبط پایین گر  بهه سهخن  ،تری داشته باشهد وجود دارد. ا
 شود. او توجه نمی

بنهدی چهارگانهۀ راویهان حهدیث پهذیرش روایهت فهرد غیهر ضهابط را  در تقسهیم امیر م منان
 ده و فرموده است: ناصحیح شمر

َذمِا ًا َفُهمَ  ِفم مْ   مد ََ ََ ََ ِمْلُه َعَلی َوْجِهِه َو َوِهَم ِفيِه َو َلمْم  َع ِمْن َرُسوِل اهّلِل َشْيئًا َلْم َيحْ ي َرُجٍل َسمِ
َمُل ِ ِه َو َيْرِوَِه َفَيُقوُل  َْ ََ ُقوُل ِ ِه َو  ََ ِ ِه  ُه ِمْن َرُسوِل اهّلِل  :ََ َُ َْ َنا َسمِ

َ
ُه  َفَلْ  َعِلَم  أ ند

َ
الُْمْسِلُموَن أ

ُه َوِهَم َلَرَفَضُه  ند
َ
ْقَبُل ُه َو َلْ  َعِلَم ُهَ  أ ََ  7؛َوِهَم َلْم 
که چیزی از پیغمبر ولی  ،غلط رفتهه شنیده و آن را درست نفهمیده و ب کسی 

بههه آن معتقههد اسههت و  ؛آن حههدیث در دسههت او اسههت اسههت. قصههد دروغ نداشههته
 مههن ایههن را از رسههول خههدا  :گویههد د و میرسههان کنههد و بههه دیگههران می عمههل می

که او ب گر مسلمین بدانند  گهر ههم خهودش  نمی ،غلط رفتهه شنیدم. ا پذیرندش و ا
کرده   کند. آن را رها می ،بداند اشتباه 

 نتیجه
که مالک و معیار اصهلی در پهذیرش روایهت و  ،خالصۀ سخن اعتبارسهنجی آن، مهالک و آن 

کنهار ههم نههادن در شیو  زندگی اجتمهاع معیار عقال کهه مبتنهی بهر تحلیهل خبهر و  ی خهود اسهت 
گزار قهرایناعتبارزا و اعتبارزداست. برآیند مجموعۀ این  قراین گهزارش عقالیهی  شهی را مقبهول و 

 کند. معتبر میدیگر را غیر
یههان موجههود در سلسههلۀ اسههناد، یکههی از  مهههم و تأثیرگههذار در ایههن مجموعههه  قههراینوثاقههت راو

 نیست. ولی شرط انحصاری ،است
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