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 عهیش متقدم انیرجال و محدثان نزد ثقه واژه مفهوم لیتحل
 آن در مذهب گاهیجا و

 16/8/1396یخ دریافت: تار
 30/4/1398 پذیرش: تاریخ

 1یگانه مهدوی رضا محمد
 2بیدگلی دیاری تقی محمد

 3ستایش رحمان کاظم محمد
 چکیده
 دانشهمندان و محهدثان اصهلی رسهالت وی وثاقت عدم یا راوی وثاقت کش  که جا آن از

 روایات به عمل جواز دهنده نشان همواره وثاقت به راوی توصی  است، بوده رجال علم
 متقهدمانی نهزد ثقهه واژه گهاه ههر کهه باورنهد این بر متأخران از برخی است. رفته شمار به وی
 باشهد، رفتهه کار به راوی یکدرباره  قید بدون و مطل  طور به طوسی شیخ و نجاشی چون
، متقهدم رجالیهان کهه اسهت آن هها  آن عمده دلیل. دارد ایشان نزد وی بودن امامی از نشان
 و انمؤلفهه ذکههر و آوری جمههع ههدف بهها را خههودههای  کتههاب ،انههد  کههرده اشهاره خههود کهههنهه گو آن

یان  در مصهطلح ایشهان نهزد ثقهه کلمهه کهه شهده سهبب قرینهه، همهین .اند  نگاشته شیعه راو
 گهاه ههیچ ثقهه واژهکه  ندا برآن دیگر گروهی دیدگاه، این مقابل در باشد. ضاب  امامِی  عدِل 
 بههاره ایههن در متههأخران آنچههه و نرفتههه کههار بههه ادعهها مههورد صههطالحیا معنههای در متقههدمان نهزد
 و دالیههل گهروه دو ههر قدماسههت. تعهابیر از آنهان شخصههی اجتههاد و برداشهتتنههها  ،انهد  گفتهه

 بهه حاضهر پژوهشاند.   داشته بیان دیگر گروه دالیل رد و خود دیدگاه اثباتبرای  شواهدی
 است. پرداخته یدگاهد دو این شواهد و دالیل اهم بررسی و بیان

 .ان، متأخرنجاشی، طوسی شیخ، راوی مذهب، عدل، ثقه ها: کلیدواژه

                                                   
 (.(mahdavi113@gmail.comدانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم ) نویسنده مسئول(   .1

 (.  mt_diari@yahoo.com) . استاد تمام دانشگاه قم2

 (.krsetayesh@gmail.comدانشیار دانشگاه قم )  .3
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 مقدمه
گهاهی  عمههدتاا  کهه اسههت راویهان شهناخت در اساسههی محورههای از یکههی راوی شخصهیت از آ
 راویهان اقهوال پذیرش در اساسی شرط و ثقل نقطه وثاقت دهد. می قرار توجه مورد را آنان وثاقت

 کههه دارنهد قهرار مهتهم یها ضهعی  افهراد مقابهل، در اسهت. بهوده بهاره ایهن در انمحهدث مههم ههدف و
 چهه دارای متقهدمان نزد راوی که این .اند  نگریسته انکار یا تردید دیده با آنان روایات به محدثان
 گردیهههده قلمههداد معتبهههر روایههاتش و شهههده متصهه  وثاقهههت بههه کهههه بههودهههههایی  وی گههی و اوصههاف
 دانشهیان سهبب همین به .اند  نپرداخته آن به، صراحتبه  اصحاب یقدما که است ای  همسأل
 .اند  گردیده اختالف دچار آن درباره بعدهای  دوره در شیعه
انهد   کهرده اشهاره خهود رجهالیههای  کتهاب دیباچهه در طوسی شیخ و نجاشی چون متقدمانی 
 در نگههارش بهههیههه امام نویسههندگان و انمؤلفهه شناسههاندن و معرفههی هههدف بهها راههها  کتههاب ایههن کههه
 مطله  صهورت بهههها  کتهاب ایهن در ثقهه عنهوان جها ههر، باورنهد ایهن بهر برخهی، رو این از ،اند  آورده
یههان اسهت. ضههاب  و عهادل امههامی شهخِص  آن، از مقصههود اسهت، رفتههه کهار بههه کسهیدربهاره   و راو

 یزمتمههها امامیهههه از مهههذهب، ذکهههر جملهههه از قیهههودی بههها نیهههز اعتمهههاد مهههورد غیرامهههامی نویسهههندگان
 امههامی» عنههوان بههه خهود اصههطالحی معنههای در عالمههان، ایهن نههزد ثقههه واژه  بنهها بهر ایههن، شههوند. مهی
 و متقهدم رجالیهان نهزد وثاقهت معتقدند هم ای  عده، مقابل در است. رفته کار به ،«ضاب  عادل
 است. نداشته راوی مذهب با ارتباطی و رفته کار به خود لغوی معنای در میانه قرون تا حتی
کتفا اجما ، اصحاب روایات دانستن عتبرم   وثاقهت بهه متصه  کهه کسی خبر تصحیح به ا
 اهمیهت بهه توجهه بها اسهت. بحهث این ثمرات از، نباشد امامی راوی چند هر آن به عمل و شده
 و طوسی شیخ کشی، چون متقدم رجالیان ارتکاز و مبانی باید مسأله شدن روشن برای و بحث
 ایشهان، نهزد واژه ایهن مختله  کاربردهای بررسی با رهگذر این از و داد قرار توجه مورد را نجاشی
   آورد. دست به را آنان استعماالت در نظر مورد مفهوم
 شود می مشاهده شده انجام  ها  های آن فهرست و متقدم رجالی منابع در کههایی  بررسی با
 تضهعی  یها توثیه  آن، از قبهل تها گهردد. برمهی بهاقر امهام دوره بهه کلمهه این کارگیری به آغازکه 

 پیهروان گهو راسهت و صهادق افهراد معرفهی بها معصهوم امامهان اسهت. نرفتهه کار به کسیدرباره 
گیری در را خود  معرفهی بها همچنهین دادنهد. مهی ارجا  ایشان به دین معالم و شریعت احکام فرا
های  کنند.گزارش اثر بی را  ها  آن سوز دین و مخرب اقدامات کردند تالش منحرف و گو دروغ افراد
کی زیر  :است ائمه زمان در فضایی چنین وجود از حا
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یاد  دچهار عجیبش روایات و یزید بن جابر درباره مردم که کرده نقل حاّلل ابی بن ز
سههؤال  ایشهان از بهاره ایهن در تها رفهتم صههادق امهام نهزد مهن پهس. شهدند اخهتالف
 را یزیهد جهابربن خهدا فرمهود:، مبپرسه ایشهان از مهنکهه  ایهن از قبهل حضهرت آن کنم.

 لعنهت را سهعید بهن مغیهره خهدا و کنهد مهی نقهل درست را ما سخن که کند رحمت
  4بندد. می دروغ ما بر که کند

 عبهد بهن یهونس آیها پرسهید: الهرحمن عبد بن یونسدرباره  رضا امام از شخصی
گیهرم؟ وی از، دارم نیهاز دیهن معهالم از آنچهه من که است ثقه الرحمان  حضهرت فرا
  5بله. فرموند:

  :است فرموده فرزندش و یعمردرباره هادی امام همچنین
  6هستند. اطمینان مورد و ثقه دو این همانا

 سخنشان، بوده ائمه اسرار حامالن کهاند   شده معرفی کسانی ثقات، عصر امام توقیع در
کیهد  معصهومان روایات در همچنین 7است. ایشان گفتار بسان  فهرد از بایهد تنهها کهه شهدهتأ
 :شود نقل ثقه

8َ.غیآهََنَاشبآتَاََکاذباََُفَکوَةَثقََنَالَتخبآَل

یههان یهها ائمههه یههاران از برخههی توصههی  در« الثقههه حههدثنی» تعبیههر   رفتههه کههار بههه مکههرر ایشههان راو
 ههر بهه امها دارد؟ مهذهبی چهه و کیست ثقه شخص که نشده مشخص استعمال این در 9است.
 درسههت را آن و کههرد اعتمهاداش  گفتههه بهه تههوان مهی کههه اسههت کسهی وی ده،گوینهه اعتقهاد بههه، حهال

، کنههد روایههت صههادق امههام از خواسههت مههی کههه گههاهی انههس بههن مالههک کههه شههده نقههل خوانههد.

                                                   
، بحههار االنههوار؛ 290، صدالئههل االمامههه؛ 219، ص4، جآشههوبمناقههب ابههن شهههر  ؛460و  238، ص1، جبصههائر الههدرجات  .4

 .63، ص25ج

 .935ش ،الرجال ةاختیار معرف  .5

 .219، ص2، جاعالم الوری؛ 360و 243، صالغیبه للحجه ؛329ص، 1ج ،الکافی  .6

 .349و  34، ص51ج ؛ 318، ص50، جبحار االنوار؛ 483، صکمال الدین و تمام النعمه؛ 536، صرجال الکشی  .7

 . 765، صغرر الحکم؛ 519ص، عیون الحکم و المواعظ  .8

 ؛335، ص1ج ،الکههافی؛ 341، ص1ج ،تفسهیر العیاشهی؛ 89، ص1ج ،الغهارات؛ 213و  131 ،71ص ،وقعهه صهفینر. :   .9
، 1، جاالرشههههاد؛ 84، ص1، جعلههههل الشههههرایع؛ 28، صمعههههانی االخبههههار ؛581، ص14ج ؛386، ص7ج؛ 473، ص5ج
 .238، صالغیبه للحجه ؛272، ص6ج، تهذیب االحکام ؛326ص
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 موسهی امهام بهرادردربهاره  وقت هر 11کاسب ابن که آورده مفید شیخ 10.«الثقه حدثنی» گفت: می
  گفت: می چنین، راند می سخن جعفر بن اسحاق ،کاظم

12ََ...َج فآَبنَاسحاقَالآض ةَالاقَحاثن 

 وثاقت یشناس مفهوم
 یلغوی معنا
 بههه گسههترده صههورت بههه واژه ایههن 13اسههت. اعتمههاد و ائتمههان معنههای بههه وثهه  مصههدر، ثقههه واژه 

 و استواری بر که است ای  کلمه وث  گفته فارس ابن است. رفته کار به به( مفعول)موثوق معنای
 نیههز را اسههتوار پیمههان سههاختم. محکههم را آن یعنههی «الشههیء وثقههت» ارد.د داللههت نمههودن محکههم
 معنهای بهه واژه ایهن ریشهه لغهت، اههل گفتهار بهه توجه با 14.است ثقه آن فاعل گویند.اسم میثاق
  گفته: باره این در هم ثانی شهید است. بودن اعتماد مورد و کردن محکم اعتماد،

  15گیرد. می آرام خبرش به انسان جان که است کسی ثقه

 وثاقت یمعنا درباره متقدم شناسان رجال دگاهید
 مرتبهه، 35 کشهی اسهت. رفتهه کهار بهه راویهان از برخی وص  در پیشین رجالی آثار در ثقه واژه
 ایهن ان،متأخر از گروهی عقیده به. است برده کار به را آن بار 533 نجاشی و 248 طوسی شیخ
 بهه خهود لغهوی معنهای از باشهد، رفته کار به جالیانر توس  مطل  صورت به که صورتی در کلمه

 دیهههدگاه اسههت. شههده مصههطلح آن در و شههده داده نقههل ضههاب  عههادل امههامی شههخص معنههای
 - اسهت اطمینهان مطله  همهان که - خود لغوی و اصلی معنای در ثقه واژه که است آن، مقابل
 اهههم بهه، دیهدگاه دو ایهن از یهک هههر معرفهی بها ذیهل در اسهت. نگرفتههه صهورت نقلهی و رفتهه کهار بهه

                                                   
 .299، ص3، جشرح االخبار فی فضائل االئمه االطهار  .10

کاسب از . 11 تقریب  :  ر) محدثان و عالمان عامه بوده و توس  رجالیان ایشان هم توثی  شده است یعقوب بن حمید بن 
، 3، جتعهههدیل و التجهههریحال؛ 9، ص5، جارواء الغلیهههل؛ 285، ص9، جالثقهههات ابهههن حبهههان ؛337، ص2، جالتههههذیب

 .1424ص

 .293، صاعالم الوری؛211، ص2، جاالرشاد  .12

 .ذیل واژه وث  ،المصباح المنیر ؛ذیل واژه وث  ،القاموس المحی   .13

 .ذیل واژه وث  ،معجم مقاییس اللغه  .14

 .180، ص9، جمسالک االفهام  .15
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 پردازیم. می  ها  آن دالیل
بر . اول دگاهی   یاصطالح یمعنا  ر ثقه واژه کار
، باشهد رفتهه کهار بهه کسهیدربهاره  امامیهه شهیعه دانشیان توس  ثقه لفظ وقتی دیدگاه، این در
 نههادر بسههیار عههدالت واژه رجالیههان، لسههان در اسههت. ضههاب  عههادل امههامی شههخص معنههای بههه

 در محهدثان همهه نهزد علیهه متفه  و اساسهی شهرط عهدالت کهه جا آن از اما؛ است شده استفاده
 معنهای بهه نیهز عدالت و باشد عدالت معنای مفید ثقه واژه باید است، بوده راویان روایت قبول
 از یکهی فاسهد اعتقهاد بهودن دارا دانشهیان، از برخهی عقیهده بهه اسهت. نظهر مورد فس  از بودن مبرا

 خههود ایمههان از انحههراف ایشههان، نظههر در کنههد. مههی دار خدشههه را راوی دالتعهه کههه اسههت امههوری
 شیعه رجالیان و اصحاب کالم در مطل ، طور به که کسانی  بنا بر این، 16است. فس  ترین بزرگ
 و اعتقهاد سهالمت از حتماا  نشده، آنان اعتقاد و مذهب به ای  اشاره واند   هشد متص  وثاقت به

 .ندا  بوده برخوردار مذهب
 در صهدر حسهن سهید 17،فوائهد رجهالی در بهبههانی وحیهد بهه تهوان مهی دیهدگاه این طرفداران از

 در بههایی شهیخ 20،الرواشهح السهماویه در میرداماد 19،مقباس الهدایه در مامقانی 18،نهایه الدرایه
 شههیخ 23،عههده الرجههال در اعرجههی محسههن سههید 22،البدایههه در ثههانی شهههید 21، مشههرق الشمسههین

کرم  در کنهی علهی مهالو 25منتههی المقهال در حهائری 24،دروس فهی علهم الدرایهه در املیع برکات ا
انهد   کهرده اقامهه شهواهدی و دالیهل خهود، دیهدگاه درستی بر گروه این. کرد اشاره 26توضیح المقال

                                                   
کتهاب انههوار الفقاههه؛ 350، ص2، جمجمهع الفائهده و البرههان .16 حاشههیه ؛ 19، ص41، ججهواهر الکهالم؛ 8، صالشهههاده، 

  .245، ص7، جموسوعه االمام الخویی؛ 266، صعلی رساله فی العداله

 .18، صالفوائد الرجالیه 17.

 .39، صنهایه الدرایه. 18

 .417، ص1، جمقباس الهدایه 19 .

 .115، صالرواشح السماویه. 20

 .39، صمشرق الشمسین. 21

 .441، ص2ج، موسوعه الشهید الثانی. 22

 .111، ص1، جعده الرجال. 23

 .129، صدروس فی علم الدرایه. 24

 .43، ص1، جمنتهی المقال. 25

 .186، صتوضیح المقال. 26
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 کنیم. می اشاره  ها  ترین آن مهم به که
 یعقل لیدل( الف
 و دوام بههر اسههت، مشههبهه صههفته کهه ایههن جههت بههه ثقههه واژه کههه اسههت آن اسههتدالل ایههن مفهاد
 در زیهرا؛ اسهت فراموشهی و سههو از پرهیهز و کذب از اطمینان آن، الزمه لذا کند. می داللت ثبوت
 و کهرد اطمینهان او بهه تهوان ، نمهیباشهد فهرد عهادت نسهیان و سههو کثهرت و گهویی دروغ کهه صهورتی
 اعتمهاد افهرادی نچنهی بهه عادتهاا  هم مردم بشود. هم دیگر گناهان مرتکب شخص است ممکن
 التهزام در پایهدار و ثابت حالتی وی که است آن شخص به اطمینان عقلی الزمه پس. کنند نمی
 مهورد فقههی عهدالت همهان ملکهه، یها پایهدار حالهت ایهن باشد. داشته گناهان از پرهیز و تقوا به و

 27.است راوی در نظر
 عالمان اجماع (ب

 واژه ایهن بها عهدالت ثبهوت بهر عالمان همه نظر قاتفا اصطالحی، معنای روایی بر دیگر دلیل
 تزکیهه و تعهدیل بهر، باشهد رفتهه کهار بهه مطله  طهور بهه رجالی کتب در ثقه واژهچنانچه  لذا است.
 28.انهد  کهرده مترتهب آن بر را حدیث بودن صحیح متأخران، که ای  گونه به؛ کند می داللت راوی

 بهاره ایهن در بههایی شیخ است. آورده مدعا این درستی بر شاهد را بهایی شیخ سخن مامقانی
  گفته:

 معنای متضمن ثقه کلمه که است آن ثقه واژه به عدالت واژه از رجالیان عدول سّر 
  29نباشد. ضب  همراه است ممکن که عدالت خالف بر است؛ نیز ضب 

 اسهت، داخل ثقه لفظ اصطالحی معنای در بالتضمن ضب  معنای که همچنان  بنا بر این،
  30باشد. گونه این باید نیز بودن میاما
ههای  کتهاب مقدمه در شهرآشوب ابن و طوسی شیخ نجاشی، چون متقدم رجالیان طرفی از
  بنها بهر ایهن، .انهد  نوشهته شهیعه انمؤلفه و مصهنفاندربهاره  راهها  کتهاب این کهاند   شده متذکر خود
  31دارد. امامی راویان به انصرافها  کتاب این در ثقه لفظ اطالق

                                                   
 .417، ص1، جمقباس الهدایه 27 .

 .186، صتوضیح المقال؛ 417، ص1، جمقباس الهدایه  .28

 .39، صمشرق الشمسین  .29

 .418، ص1، جمقباس الهدایه  .30

؛ 128، ص4، جمنتهههی المقههال ؛115، صالرواشههح؛ 107، ص1، جحههاوی االقههوال ؛414، ص1، جاس الهدایهههمقبهه : .ر  .31
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 دیههدگاه را آن و آوردهمطلبههی  ثههانی شهههید نههواده، عههاملی حسههن بههن محمههد شههیخ از بهبهههانی
 و بههرده کههار بههه راوی یههک دربههاره را ثقههه کلمههه وقتههی نجاشههی کههه دانسههته 32محققههان از جمههاعتی
 نجاشهی روش و عهادت کهه چهرا اسهت؛ امامی و عادل وی ظاهراا ، نشده مذهبش فساد متعرض
 کهار به راویان شناسایی در را خود کوشش نهایت نجاشی، طرفی از ست.ا راویان فساد به اشاره
گاهی و برده  ایهن بهه نسهبت وی تعهرض عهدم پهس. اسهت بهوده دیگهران از بهیش امهور این از وی آ

 ایهن بهبههانی 33است. نیافته دست باره این در مطلبی به وی که است آن دهنده نشان مسأله
 ثقهه واژه اصهطالحی معنهای بهردن کهار به و دانسته المانع همه بین مسلم و قطعی نظر را دیدگاه

 34است. کرده منتسب رجالیان تمام به را امامی عدل معنای در
یههان، حههال ظههاهر کههه اسههت آن وی، دیگههر یههلدل  بههه بههودن شههیعه و هاسههت آن بههودن شههیعه راو
 کههانهد   دریافتهه چنهین شهیعه عالمان که است آن، دیگر احتمال است. عقیده نیکویی معنای

یههاندربهاره  اختصاصهاا  را ثقهه واژه رجالیهان، ای  قرینههه بها امامیهه غیهر بههرای و بهرده کهار بهه امهامی راو
، ثقهه واژه و اسهت ضهاب ( ثبت) عادل یا عادل ثقه، اصطالحی معنای که چرا؛ کردند می همراه 

 بهه ال،اسهتعم در اطهالق کهه اسهت آن دیگر احتمال دارد. بودن امامی در ظهور عادل، واژه مانند
  35شود. می منصرف امامی ضاب  عادل شخص یعنی، خود فردترین  کامل

 گفتهه چنهین امامیهه غیهر راویهان اخبهار اعتبهار میهزاندربهاره  ،العده کتاب در هم طوسی شیخ
  :است

َإََوَبره.َال مرٍَوجربَ،نَبهرمیالموثروقهَجهَمنَنشآَشبآَأوَت ضاه،هَنیقرکَهناَاَکَفإَ
َوََررهیبرواَاشَصررواَمرراَإطررآا َوجرربَن،یالموثرروقَقیرطرَمررنَخالفررهَیَنشررآَشبررآََهنانررَاَکر

36ََ.الاقهَرواهَبماَال مٍ

                                                                                                                        
که صرف اطالق نهام راویهان .171، صاصول الحدیث و احکامه؛ 186، صتوضیح المقال گفته  کتاب خود   جزائری در 

که وصفی از آن  (.107، ص1، جقوالحاوی اال) شند داللت بر امامی بودن وی داردآورده باها  بدون این 

 .116، ص1، جعده الرجال ؛101، ص1، جتکمله الرجال ؛67، صالرواشح السماویه؛ 99، ص1، جمنه  المقالر. :   .32

 ؛390و  111، ص1، جاستقصههاء االعتبهار فهی شهرح االستبصههار ر. : ؛387، صنهایهه الدرایهه؛ 18، صالفوائهد الرجالیهه  .33
 .269و  90، ص7ج  ؛215 و 39و  18، ص3ج ؛112و  110، ص2ج

 .18، صالفوائد الرجالیه  .34

، االجتهههاد و التقلیهههد؛ 43، ص1، جمنتهههی المقههال؛ 114، ص1، جعههده الرجههال ؛99، ص1، جمههنه  المقههالهمههان؛   .35
 .232ص

 .150، ص1، جالعده  .36
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، کنهد مهی سهنجش امامیهه روایهات معیهار بها را مخالفهان اخبهار اعتبهار شهیخکه  این به توجه با
 اسهت. امهامی عهادل راوی کهالم، سهیاق قرینهه بهه «الثقهه» کلمهه از شهیخ مقصود که است روشن
 کهه - ههم نجاشهی دارد. وی عصهر در عالمان نزد نظر مورد اصطالح وجود زا نشان تعبیر گونه این

 است. برده کار به کراراا  کتابش در را اصطالح این - است شیخ معاصر
 انیرجال و محدثان رهیس( ج

 یهکدربهاره  ثقهه تعبیهر چنانچهه کهه بهوده گونهه ایهن همهواره حدیث ارزیابی در عالمان عملکرد
 ایهن بهر دانشهیان همهه، دیگهر طهرف از .اند  دانسته صحیح را وی حدیث باشد، رفته کار به راوی
یههان کههه اسههت آن صههحیح حههدیث کههه نههدا متفهه   و ضههاب  و عههادل معصههوم تهها همگههی آن راو
 معنههای بههه را ثقههه شههیعه، دانشههیان کههه اسههت آن دهنههده نشههان عملکههردی چنههین باشههند. امههامی
 ایشههان میههان در ثقههه تعبیههر بههودن الحاصههط هههم، آن نتیجههه کهههانههد   دانسههته امههامی ضههاب  عههادل
 به مراجعه با و شمارند می صحیح را راوی یک حدیث وقتی محدثان،، دیگر بیان به 37است.
 کهه است آن شاهد مطلب این، است رفته کار به ثقه تعبیر تنها اودرباره  بینیم می رجالی منابع
 را راوی بهودن امهامی و اب ضه عهادل، صهحیح، حهدیث شهرای  تعبیر، همین از استفاده با ها  آن

 .اند  شناخته
 لغههوی، معنههای از متقههدم رجالیههان اسههتعمال در ثقههه واژه مفههاد معتقدنههد دیههدگاه ایههن پیههروان
 در مخالفههان اسههتدالل گههروه، ایههن اسههت. شههده منتقههل اصههطالحی معنههای بههه امانههت، مطلهه 
 وجهود دلیهل بهه را بعهدهای  زمان در آن خرأت اصل یا لغوی معنای از نقل عدم اصالت به استناد

 مههردود ازمههان تشههابه اصههالت بهها را حههاد  خرأتهه اصههل و ندانسههته روا نقههل وقههو  بههر کههافیقههراین  
 ابههواب در ثقههه لفههظ چنهد هههر کههه کهرده اشههاره مطلههب ایهن بههه بدایههه در ثهانی شهههید 38.انههد  شهمرده
 مفهوم به عدالت معنای در غالباا  رجال علم در اما، رفته کار به عدالت از اعم معنایی در فقهی
 39.است خاص
 ههر عهدالت بهه تهوان ، مهیباشهد نیافتهه اسهتقرار نظهر مهورد اصهطالح ههم فهرض بهه هها  آن باور به
 سهبب بهه ایهن 40کرد. حکم، نشده گزارشاش  درباره فسقی و شده معرفی ثقه عنوان به که کسی

                                                   
 .115، ص1، جعده الرجال ؛150 -148، ص2، جمقباس الهدایه  .37

 .421، ص1، جمقباس الهدایه  .38

 .441، ص2موسوعه الشهید الثانی، ج ،الرعایه لحال البدایه فی علم الدرایه  .39

 .422، ص1، جمقباس الهدایه  .40



 لیتحل
هوم

مف
 

 نزد ثقه واژه
دثان

مح
 و 

جال
ر

 انی
قدم

مت
یجا و عهیش 

 گاه
هب

مذ
 آن در 

 

 

59 

 یها اسهت آن بهه منصهرف اطهالق هنگهام کهه رود مهی کهار به عدل معنای به ثقه غالباا  که است آن
 غالبهاا  کهذب، از متحهرز فهردکهه  ایهن یهادارد  وی فسه  عهدم از نشهان راوی فسه  بیهان عدمکه  این
 وی قهدما، توسه  کسهی شمردن ثقه مجرد به انمتأخر که است آن، دیگر احتمال است. عادل
 ایههن کههه بههوده وی روایههت شههمردن روا جهههت بههه راوی وثاقههت بههه تصههریح یههاانههد   شههمرده عههادل را
 41دارد. سازگاری وی عدالت با تنها التح
بر .  وم دگاهی   یلغو یمعنا  ر ثقه کار
گونههای  کهاربرد در وثاقهت محهاوره، عقالیهی اصهول و قواعهد بهه توجهه با دیدگاه، این در  گونها
 در دارد. وجهود نیهزههایی  تفهاوت مختله ، مهوارد و مصهادی  بهه توجه با اما؛ دارد واحدی مفهوم

 بهه مصهداق هر با متناسب وص  این و است بودن اعتماد مورد همان ،واحد مفهوم حقیقت،
، بهوده اطمینهان و اعتمهاد مهورد روایهت حهوزه در را کهه ههر رجالیهان، اسهاس این بر است. رفته کار
 بها است. بوده نقل در او بودن اعتماد مورد دلیل به تنها وثاقت به راوی توصی  .اند  خوانده ثقه
؛ نیسهت اسهتفاده قابهل لفظهی اطهالق ازانهد،   شهده معرفهی ثقهه کهه راویهانی بودن امامی بیان، این
 شود. دانسته لفظ این از غیر دیگری دلیل از باید بلکه

 کههه مهواردی در 42اسهت. لغهت در ثبههات اصهالت دیهدگاه، ایهن طرفههداران دالیهل از دیگهر یکهی
 اسهت آن عقالیی اصل ،باشد نداشته وجود دیگر معنای بر معنا یک از لفظ نقل بر کافی دالیل
 معنههای، اسههاسبههر ایههن  .اسههت نظههر مههورد لغههوی معنههای همچنههان و نشههده واقههع معنهها نقههل کههه

 صههورت بهه لغههوی معنهای در ثقههه واژه کهاربرد بههه ملتهزم بایههد و نشهده ثابههت ادعها مههورد اصهطالحی
 لغهوی معنهای در واژه یهک کهه اسهت آن اولیهه قهانون و اصهلکهه  ایهن بهه توجه با43شویم. حقیقت
 معنهههای کهههاربرد طرفهههداران لهههذا. شهههود ثابهههت آن خهههالفکهههه  ایهههن مگهههر، باشهههد رفتهههه کهههار بهههه خهههود

 از. کنند ارائه کافی دالیل باید آن اثبات برای دارند، اصل خالف ادعایی که آنجا از اصطالحی
 مخهال ، دیهدگاه ادله نقض و ندارند دلیل ارائه به چندانی نیاز لغوی معنای طرفداران که آنجا
 دیههدگاه نقههد و بررسههی بههه تنههها اینجهها، در، ایههنبنهها بههر  کنههد. مههی کفایههت دیدگاهشههان ثبههاتا بههرای

 پردازیم. می اصطالحی معنای طرفداران

                                                   
 .همان  .41

 .166، ص3، جدروس فی علم االصول  .42

 .376، صمفاتیح االصول ؛20، صکفایه االصول ؛51، ص1، جعنایه االصول؛ 67، ص1، جمجمع االفکار  : .ر  .43
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 یاصطالح یمعنا طرفداران ا له نقد و یبررس
 ارائهه راه از دیگهر، استدالل؛ روش طری  از یکی، کرد: نقد صورت دو به توان می را دیدگاه این

 ن.آ خالف بر شواهدی
 یعقل لیدل نقد. الف

 دانسهتن ثقهه اسهت. اسهتوار عقلهی مالزمهه بهر دیهدگاه ایهن نخسهت دلیهل آمهد، کههگونهه  همهان
 دوامهی چنهین الزمهه است. غیرمتعارف اشتباهات و دروغ از پرهیز صفت پایندگی گرو در راوی
 زمهمال وی، فقهِی  وعدالت راوی مشروط دوام بین، دیگر تعبیر به است. فقهی عدالت داشتن
 عههدالت بهه وی اتصهاف صهورت در تنههها کسهی،دربهاره  ثقهه واژه کههاربرد پهس اسهت. برقهرار عقلهی
 است. موجه شرعی
 کتههب صههاحبان صههریح سههخنان و تعههابیر بههه بایههد تنههها ای  مالزمههه چنههین روایههی اثبههات بههرای
تنههها  برداشهت ایهن و نیسههت بهین در صهراحتی چنههین کهه حهالی در؛ شههود اسهتناد متقهدم رجهالی
 تعبیهر ایهن بهرای متصهور مفههوم تنههاچنانچهه  البتهه اسهت. گرفتهه صهورت متهأخر عالمان  توس

 امها؛ پهذیرفت را آن تهوان ، مهیباشهد متهأخران توسه  شهده ادعها اصطالحی معنای همان رجالی
 رسد. نمی نظر به ممکن چندان امری چنین اثبات
 شههیخ رسههاند. مههی را  ای مالزمههه چنههین خههالف کههه دارد وجههود تعههابیری متقههدمان، سههخنان در
 شهههادت قبههول در اساسههی شههرط را ایمههان خههود، فقهههی کتههب جههای جههای درکههه  ایههن بهها طوسههی
 کتهاب در، حهال ایهن بها 44،اسهت ندانسهته نافهذ سهبب همین به را امامیه غیر شهادت و دانسته
 راوی در آنچه و است فقهی عدالت از غیر روایت، در نظر مورد عدالت که کند می تصریح العده
 ایهن وجهود دلیهل بهه  بنها بهر ایهن، 45اسهت. کهذب از وی پرهیز و گویی راست صفت، است معتبر
یههان در وی گههی  را ههها  آن روایههت تههوان و...مههی واقفههه و فطحیههه از برخههی چههون االعتقههادی فاسههد راو

  بنهها بههر ایههن، کنههد. مههی سسههت را ادعهها مههورد عقلههی مالزمههه شههالوده شههیخ بیههان ایههن 46پههذیرفت.
 کنند. تمسک آن به خود ادعای اثبات در توانند نمی دیدگاه این طرفداران

 اجماع لیدل نقد :ب
 درمتهأخر  عالمهان اجمها  بهه همچنهین، خهود نظهر درستی برای اصطالحی معنای طرفداران

                                                   
 .220و  217، ص8، جالمبسوط؛ 300، ص6، جالخالف  .44

 .152، ص1، جالعده  .45

 150، ص1، جهمان  .46
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 چنههد هههر .انههد  کهرده تمسههک متقههدمان توسهه  واژه ایهن اسههتعمال از اصههطالحی معنههای برداشهت
 بهین اجمهاعی چنهین وجهود تلقی لکن دارند، برداشتی نینچ عالمان این از توجهی قابل تعداد
بنها  .انهد  کهرده تصریح آن خالف بر برخی حتی که است حالی در این نیست. پذیرش قابل همه
 از برخههی شخصههی اجتهههادات وههها  برداشهت اسههاس بههرفقهه   شههده ادعها اجمهها  و اتفههاق ، بهر ایههن
 است. بوده دانشیان
گردان از که - مجاهد محمد سید   گفته: - است مامقانی شا

 وی کنهد مهی داللهت اسهت، ثقهه فالنهی گوینهد مهی رجهالی کتهب در اصهحاب وقتی
گههر و اسههت علیههه معتمههد و صههدوق، کههذب از مههأمون  نههزد کلمههه ایههن بگویههد کسههی ا
 47است. نقل عدم اصل گوییم ، میشده منقول دیگری معنای به رجالیان

 بهر سهلب، صهحت عهدم و عرفهی تبهادر لغویهان، از برخهی تصهریح جملهه از چندی دالیل وی
 فهی رسهاله» عنهوان بها مستقلی بحث خود رجالی کتاب در کلباسی 48است. کرده ارائه نظر این
 لغهوی معنهای و رد را اصهطالحی دیدگاه طرفداران ادله تفصیل به رساله این در وی دارد. «الثقه
 اقامهه آن بهر دالیلهی و خوانهده اقوال اظهر را قول این نیز ابوالهدی وی فرزند49است. کرده ثابت را

  :است گفته باره این در نراقی 50است. کرده
 بایهد، باشهد راوی مذهب به اشاره بدون نجاشی چون کسانی توثی  که صورتی در

  51کرد. توق  وی مذهبدرباره 
 پرهیهههز کهههذب در تعمهههد از کهههه اسهههت کسهههی در مصهههطلح رجالیهههان، نهههزد ثقهههه واژه وی نظهههر بهههه
  52کند. می

 راوی یهک بهر مهذهب ذکهر بهدون ثقهه عنهوان اطهالقدرباره  خاتمه المستدر  در ورین میرزای
 سهپس خیر؟ یا دارد کامل فرد به انصراف و است ضاب  امامی عدل مقصود، آیا که کرده بحث
  گفته:

                                                   
 .376، صمفاتیح االصول  .47

 .همان 48 .

 .31، ص1، جالرسائل الرجالیه  .49

 .193، ص2، جسماء المقال  .50

 .28، صشعب المقال  .51

 جا. همان  .52
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  53کنیم. حمل ایمان انضمام بدون اعم معنای بر را آن که است این انصاف
 بهها کههه اسههت وی بههودن عههامیانههد،   گرفتههه وی بههر کههه عیبههی تنههها کههه گفتههه سههکونیدربههاره  وی
  54ندارد. منافاتی وثاقت

 عالمان عملکرد :ج
 اخهص معنهای بهه راویهان همهه بهودن عهادل روایهت، دانستن صحیح الزمه شده گفتهکه  این
 از معنههها ایههن بههه روایههت صههحت کههه چههرا؛ پههذیرفت تههوان نمههی را اسههت بههوده عالمههان همههه نههزد

 شهده گفتهه کههگونهه  آن بلکهه، است نشده ثابت قدما نزد آن رواج و است انمتأخر مصطلحات
 بههه قهدما نههزد خبهر صههحت دانشهیان تصههریح بهه بنها 55اسههت. آمهده وجههود بهه ثههانی شههید زمهان از

 تصهریح العهده کتهاب در طوسهی شهیخ 56اسهت. بهوده ایشهان نهزد روایهت بودن عمل قابل معنای
 مههورد افههراد روایههات بههه عمههل کههه بههوده ایههن ههها دوران همههه در اصههحاب عملکههرد و سههیره کههه کههرده

 : دانستند می جایز را اطمینان
َضرر فتَوَمررم مَالاقرراتَوثقررتَوَالشبررارَلهررذهَالناقىررهَالآجررا َمیررزتَالطائفررهَوجرراناَانررا

َهرذهَ...َشبرآهََىر َ َمرایَلَمرنَوَروایَرهَوَحایارهََى َ َمایَمنَبینَفآقواَوَالض فاء
57ََ.تنخآمَلَحایاهَوَالوقتَقایمََى ََادتهم

 عامهههه از کهههه چنهههد ههههر؛ دانسهههته ثقهههه روایهههت بهههه عمهههل را اصهههحاب عملهههی سهههیره همچنهههین
 در و سهل  عن خلفا امامیه که آورده ادریس ابن از غایه المراد کتاب در هم ثانی شهید58باشد.
 59نیست. جایز، است اطمینان و وثوق مورد آن راوی که خبری رد ندا متف  اعصار همه

بر  عدم بر  ال شواهد   یاصطالح یمعنا کار
 هههم شههواهدی شههد، اقامههه اصههطالحی معنههای طرفههداران دالیههل نقههض بههر کههه دالیلههی از غیههر
 کرد: بیان آن برای توان می

                                                   
 .83-80، ص7، جخاتمه المستدر   .53

 .575، صمستدر  الواسائل  .54

 .99، ص1، جحاوی االقوال  .55

 .640، ص2ج ؛131، ص1، جالعده  .56

 .142، ص1همان، ج  .57

 .149، ص1، جهمان  .58

 .102، ص1، جغایه المراد  .59
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 اصحابی قدما و انمه حضور زمان در ثقه لفظ کاربرد.  1
 ایهن کاربردههایاصهحاب دربهاره  قدمای و معصوم امامان حضور دوره از که نصوصی در
یافههت تههوان ، مههیرسههیده مهها بههه آن قاتمشههت و واژه  کههار بههه خههود لغههوی مفهههوم در واژه ایههن کههه در
  پرسیدند: الرحمن عبد بن یونسدرباره  رضا امام از است. رفته می

ََدین ؟َم المَمنَالیهَاحَاجَماََنهَنشذةَثقَالآحمنََباَبنَفیونسَأ

  60بله. فرموند حضرت
  :نددفرمو فرزندش و َعمریدرباره هادی امام

61ََموناَ.أالمَالاقَاََإنهما

 سخنشان، بوده مهئا اسرار حامالن کهاند   شده معرفی کسانی ثقات، عصر امام توقیع در
کید  معصومان روایات در همچنین 62ت.سا ایشان گفتار بسان  فهرد از بایهد تنهها کهه شدهتأ
 : شود نقل ثقه

63ََ.غیآهََنَاشبآتَاََکاذباَفَکوَةَثقََنَالَتخبآَل

  :اند  فرموده هم منحرف راویانباره در
َََوا.أرَماَذرواَوَروواَامَشذوا

 وثاقههت همههان از عبههارت کههه دارد افههرادی چنههین روایههات بههودن اطمینههان قابههل از نشههان ایههن
 است.
 بهه مهردم نهزد کهه کنهد مهی نقل کسانی از را روایت کرده گزارش متعددی موارد در صدوق شیخ
هههای  شهههر بههه کههه بسههیاری علمههیهههای  مسههافرت در وی اسههت. شهههره صههداقت و گههویی راسههت
گون  از خودهای  کتاب در توجهی قابل روایات، داشته ...و النهر ماوراء خراسان، ری، چون گونا
 گفته: سنی راوی یکدرباره  است. کرده بازگو سنت اهل محدثان

َ.قولهَقبٍیَکاََممنةَال امَمنَ...َعیخ
ََنراَجااَ(ة)ثقةثقةَالروایَمقبو َصاوقَعیخةَال امَشیارَمنَالایخَهذاَکاََوَقا ......

                                                   
 .935، شاختیار معرفه الرجال  .60

 .329، ص1، جالکافی  .61

 .349و  34، ص51ج  ؛318، ص50، جبحار االنوار؛ 483، صکمال الدین  .62

 .765، صغرر الحکم؛ 519، صو المواعظ عیون الحکم  .63
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64َََالناس.

 مهردم نهزد کهه وثهاقتی و مقبولیهت خاطر به وی اما، است اعتقادی مخالفان از راویکه  این با
 عقههده ابههن دربههاره نعمههانی 65اسههت. انگاشههته نادیههدهاش  دربههاره را جعههل و کههذب احتمههال، دارد
  گوید: می

66َ.لهَالناقىینَالآجا َوَبالحایثَال ىمَف َلَوةَالاقَف َهَىیَط نیَلَممنَالآجٍَهذاَو

   67.اند  کاربرده به را تعبیر همین مشابه وی درباره نیز نجاشی و طوسی شیخ
 بهن علهی بهن حسهن بهن علهی دراج، بهن نوح بن ایوب چون حضور عصر محدثان کلمات در 

 ثقهه عبهارت نیهز .و.. 68عیاشهی مسهعود بهن محمد عیسی، بن محمد شاذان، بن فضل فضال،
 شود. می مشاهده راویان از برخی معرفی در

 یرجال کتب در ثقه لفظی ها کاربرد یآمار یبررس . 2

 یامام ریغ انیراو از یبرخ یبرا مذهب فساد ذکر عدم. الف
 بها را شخصهی نجاشهی ماننهد رجالیهانی جا هر کهاند   کرده ادعا اصطالحی معنای طرفداران

 مههوارد بررسههی بهها .اسههت امههامی راوی آن، نکنههد اشههاره وی مههذهب هبهه و کنههد وصهه  ثقههه عنههوان
دربهاره  وی اسهت. نکهرده پیهروی رویهه ایهن از جها همهه در نجاشهی کهه بینهیم مهی لفظ این اطالق

یههان از تعههدادی  ثقههه را ابههراهیم بههن غیهها  وی اسههت. آورده تعبیههر گونههه ایههن هههم امههامی غیههر راو
 عمهار جملهه از، فطحیهه از گروهی وی 70است. ستهدان بتری را وی شیخ که حالی در69؛خوانده

 را 74الحمیهد عبهد بهن محمدو  73حکیم بن معاویه 72،عمار بن اسحاق 71،ساباطی موسی بن
                                                   

 .333، صقرب االسناد؛ 97، ص1، جعیون اخبار الرضا  .64

 .334، صقرب االسناد ؛150، صامالی الصدوق ؛97، ص1، جعیون اخبار الرضا  .65

 .25، صنعمانی الغیبة  .66

 ن یذکر.و امره فی الثقه و الجالله .. اشهر من ا :94، صرجال النجاشی ؛68، صالفهرست  .67

 .341، ص1، جتفسیر العیاشی. 68

 .833ش ،305ص رجال النجاشی، 69 .

 .1542ش ،142، صالرجال  .70

 .527ش ،335، صالفهرست ؛779،ش 290، صرجال النجاشی  .71

 .52ش ،39، صالفهرست؛ 169ش ،71، صرجال النجاشی  .72

 .1098ش ،412، صرجال النجاشی  .73

 .906ش ،339همان، ص  .74
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 دانسههته عهدول و فقههها و علمها اجلههه از را دو ایهن کشههی کهه حههالی در؛ اسهت کههرده یهاد گونههه همهین
 گونهه ایهن را 77مههران بن سماعهو  76یونس بن الفضل چون کسانی واقفه از همچنین 75است.
 از را زد، سهرباز حسهین امهام یهاری از کهه همهو الجعفهی، الحهر بهن اهلل عبیهد وی اسهت. ستوده
 78است. دانسته شیعه صالح سل 
 بههه را ویکهه  ایههن بها؛ کنههیم مهتهم بههاره ایهن در انگهاری سهههل بهه را نجاشههی کهه نمایههد مهی بعیهد 
 راویهان احهوال تحقیه  در متمهادیههای  سهال وی طرفهی از .اند  ستوده رجال احوال ذکر در دقت
 نماید. گزارش دقت بااند،   گفته راویاندرباره  آنچه نموده تالش و کرده صرف
 ثقه واژه در فیتصر. ب
 بهه نیهز «اوثه » و «بهه موثهوق» چهون دیگری صرفیهای  قالب در رجالیان استعمال در ثقه واژه
 حهال اسهت. بهوده معنها یهک هها  آن همهه از صهودمق بینهیم مهی کاربردها این در دقت با است. کار

 تصهری  دچهار نبایهد باشهد رفتهه کار به اصطالحی معنای در رجالیان لسان در ثقه واژهچنانچه 
دربههاره  نجاشههی .اسهت لغههوی اصههلی معنهای بههر آن بهودن بههاقی دهنههده نشهان واژه، صههرف گهردد.
 بهها را او رجههال، در نیههز یخشهه 79«الیههه مسههکون عههین، ثقههه، ثقههه،» گفتههه الولیههد الحسههن بههن محمههد
 القهدر، جلیهل» گفته:اش  درباره فهرست در شیخ حال این با 80است. کرده توصی  ثقه عنوان
 تغییهر باشهد اصهطالحی معنهای در ثقهچنانچه  شود می مشاهده 81«.به موثوق بالرجال، عارف
 ههم دیگهر یصهرف تعهابیر شهود گفتههکهه  ایهن مگهر نیسهت جهایز «بهه موثهوق» مانند دیگر لفظ به آن

 نشهده مطهرح کهس ههیچ طهرف از ادعهایی چنهینکهه  ایهن بها هسهتند ادعایی معنای در اصطالح
 بهودن اوث  است ای  عقیده و مذهب هر از اعم مردم همه ناس از منظورکه  این به توجه با است.

                                                   
 .563، صیرجال الکش  .75

 .5092ش ،342، صالرجال؛ 844ش ،309، صرجال النجاشی  .76

 .5021ش ،337، صالرجال؛ 517ش ،193، صرجال النجاشی  .77

کتهاب  ؛ صدوق داستان یاری خواستن امام حسهین9و  3، صرجال النجاشی  .78 کهرده  االمهالیاز وی را در  خهود ذکهر 
گ کردن امام شفاعت رسول خدااست. امام در سخن خود به عبید اهلل وی را فردی  که با یاری  شامل  ناهکار دانسته 

، 2، جاالرشهاد؛ 176، صوقعه الطه  ؛154، صاالمالی)زند  می شد. با این حال او از یاری امام سر باز حال وی خواهد
 (.82ص

 .383، صرجال النجاشی  .79

 .439، صالرجال 80 .

 .442، صالفهرست  .81
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 وی بههه و شناسههند مههی وثاقههت بههه را وی مههردم همههه کههه اسههت آن معنههای بههه عامههه و خاصههه نههزد
 دارند. طل م اعتماد

 ثقه واژه در لیصتف. ج
 و الخاصههه عنههد النههاس اوثهه  مهن کههان» گفتههه: عمیههر ابههی بهن محمههد ترجمههه در طوسههی شهیخ
 اسههباط، بهن علههی اهلل، عبهد بهن جعفههر نظیهر شهیعیان از تههن چنهددربهاره  هههم نجاشهی 82«العامهه.
 آورده «النهاس اوثه » تعبیهر یعقهوب، یهن محمهد و یحیهی بهن صهفوان ربهاح، بهن مسلم بن محمد
 .83است

 (باشد مراد یاصطالح یمعنا ستین ممکن که یموارد) یاصطالح یمعنا ریغ در ثقه واژه کاربرد. د
 ثقههه واژه از آن در کهههانههد   کههرده تمسههک روایههاتی بههه راوی اوصههاف بیههان در رجالیههان از برخههی
 یههک در نمههود. تفسههیر اصههطالحی معنههای بههه را آن تههوان نمههی کههه ای  گونههه بههه اسههت شههده اسههتفاده
 الیهه احتهاج مها عنه اخذ ثقه الرحمن عبد بن افیونس کند سؤال می رضا امام از راوی روایت
 دیهدگاه عنهوان بهه روایهات گونهه ایهن رجهالی کتهب در 84بلهه. دادنهد پاسهخ امام دینی؟ معالم من

 در هها  آن زمهان در و رجالیهان توسه  واژه ایهن شهده ادعها کهه جها آن از 85اسهت. شده آورده رجالی
 تهوان نمهی اسهت نبهوده معههود معنهایی چنهین آن از قبهل و شهده گرفتهه کهار بهه اصطالحی معنای
 کهه اسهت کسهانی سهخنان قبیهل، ایهن از دیگهرهای  نمونه کرد. برداشت آن از اصطالحی معنای
 فضهال بهن حسهن بهن علهی نظهر بهه اسهتناد بها را روات از نفر 15 حدود کشی .اند  بوده ائمه معاصر
 از نفههر 5 وثاقههت نیههز نجاشههی ؛86اسههت بههرده کههار بهه آنههاندربههاره  را ثقههه لفههظ و ردهکهه توثیهه  فطحهی
 87است. کرده مستند فضال ابن گفته به را راویان
 را آن از مقصهود تهوان نمهی کهه اسهت الثقه(آمهده ) ال بها ثقهه واژه راویهان کاربردهای از برخی در

 ههم مهواردی در 88اسهت. یکسه چهه راوی نیست معلوم مواردی در زیرا دانست. امامی شخص

                                                   
 .405، الفهرست  .82

 .1026ش ،378ص  ؛882ش ،324ص  ؛663ش ،253ص  ؛306، ش120، صنجاشیرجال ال  .83

 .490، صاختیار معرفه الرجال  .84

 .همان  .85

 .244 ،232 ،589 ،563 ،452 ،411 ،366 ،352 ،350 ،347 ،319 ،318 ،310 ،246 ،218، صرجال الکشی  .86

 .331، 170 ،158 ،135 ،126، صرجال النجاشی  .87

؛ 84، ص1، جعلل الشهرایع؛ 473، 5ج ؛335، ص1، جالکافی ؛341، ص1، جتفسیر العیاشی؛ 89، ص1، جالغارات  .88
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 از کهه کاسهب ابهن اسهت. شهده اطهالق شهیعیان و ائمهه برخهی بهه شهیعه غیر توس  لفظ این
 اسهحاق از خواسهت مهی وقهت ههر 89شهده توثی  ها  آن رجالیان توس  و است سنت اهل راویان
 90«جعفهر... بن اسحاق الرضی الثقه حدثنی» گفت: می کند نقل مطلبی صادق امام فرزند
 آن از خهود روایهت گهاهی و کهرد می استما  حدیث صادق جعفر امام از بسیار انس نب مالک

 برخی وص  مواردی، در رجال کتب در 91 «الثقه... حدثنی» کرد: می بیان گونه این را حضرت
 و شهیعه شهدن داسهتان هم ثانی شهید 92« المؤال  و المخال  عند ثقه » آمده گونه این راویان
 واقعیههت از دور و بعیهد بسهیار را شهخص یهکدربهاره  مصههطلح معنهای بهه عهدالت بهر سهنت اههل

 هم اصطالحی معنای به وثاقت بر اتفاقی، چنین فهمید توان می سخن این از93است. دانسته
   است. واقعیت از دور

 در هها  آن تخصهص بلکهه نداشهتند روایتگری شأن که شده اطالق کسانی بر عنوان این گاهی
 کهان گفتهه: (1214) سهکیت ابهندربهاره  نجاشهی اسهت. بهوده ادبیهات و لغهت ماننهد دیگری امور
 تصهریح وی تشیع به نجاشی چند هر 94علیه یطعن ال مصدقا ثقه اللغه و العربیه علم فی وجها
 گههزارش وی از روایههی یهها فقهههی کتههاب هههیچ شههمارد برمههی را ویهههای  کتههاب وقتههی امهها کنههد مههی
 بههن حسهیندربههاره  یها کنههد. مهی معرفههی شهعر و ادب نفنههو و علهوم در را ههها  آن همهه بلکههه کنهد نمهی

 شههیعه عالمهان از را او و دانسهته شهعر و ادب و سهیره علهم بهه دانها را وی کهه ازدی علهی بهن محمهد
 95است. کرده قلمداد

 ثقه واژه همراه مترادف یمعان ذکر :هـ
 وق،صهد ماننهد دیگهری اوصهاف ثقهه واژه همهراه کهه شهود مهی دیهده بسهیار رجالی تعبیرات در
گهر اسهت. شهده آورده راویهان برخهی بهرای روایتهه، الهی الیهه/ مسهکون الحهدیث، علهی مأمون  بهه ا

                                                                                                                        
  .28، صمعانی االخبار ؛245و  238، صالغیبه للحجه؛ 272، ص6، جتهذیب االحکام

، التعهدیل و التجههریح؛ 9، ص5، جارواء الغلیهل؛ 285، ص9، جالثقهات ابههن حبهان ؛337، ص2، جتقریهب التههذیب  .89
 .1424، ص3ج

 .293، صاعالم الوری ؛211، ص2، جاالرشاد  .90

 .28، ص7ج ،بحار االنوار ؛299، ص3، جشرح االخبار فی فضائل ائمه االطهار 91.

 .165، ص2، جمعجم الرجال  .92

کلباسی،  تعلیقه خالصه االقوال  .93  76، ص1، جالرسائل الرجالیهبه نقل از 

 .1214ش ،رجال النجاشی  .94

 .154ش ،همان  .95
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؛ صهدوق امهامی ضهاب ، عهادل، شهد: خواهد گونه این، بگذاریم را اصطالحی معنای ثقه جای
 امثهال و صهدوق وصه  از، هستند ثقه اصطالحی معنای دهنده نشان که واژگانی که حالی در
 یا معنا هم اوصاف که باشد ای  گونه به باید اوصاف چینش ترتیب در عرفی دهقاع ترند. قوی آن

کید صورت به، دارند هم به نزدیک معنایی که اوصافی گهر رونهد. کار به هم سر پشت و یتأ  بهار ا
و  دارد کمتهری معنهایی بهار که شود ذکرهایی  وص  باید ابتدا، باشد نابرابر اوصاف، آن معنایی
گههر امهها؛ شهود آوردهتههر  قهوی ور تهه کامهل اوصههاف سهپس  رفتههه کههار بهه خههود لغهوی معنههای در ثقهه واژه ا
 گهویی راسهت و صهداقت معهادل کهذب از دوری کهه چهرا اسهت؛ شهده رعایهت قاعهده این باشد،
 96است.

 ثقه واژه همراه ودیق ذکر.3

 استثنا قالب در .الف
؛ چنانچههه خههورد مهی چشههم بههه فهراوان رجههال اصههحاب کلمهات در اسههتثنا اسههلوب از اسهتفاده

 ایهن بهین تمهایز نهوعی است الزم و است هشدار و تنبه نیازمند که است صفتی دارای راوی یک
گهاه ایهن شهود، داده دیگهر راویهان بها راوی  بررسههی بها شهود. مهی بیهان اسهتثنا قالهب در بخشهی، یآ
 آن از پههس و شههده آورده ثقههه عنههوان گههاهیکههه  شههود مههی مشههاهده رجههال کتههب صههاحبان تعههابیر
گهر، صورت این در شود. می بیان غیر( / )اال استثنا قالب در راوی از خاصی قاداعت  بهه اسهتثنا ا

 چنههین تههوان ، مههیاسههت بههودن امههامیفاقههد وصهه   کمههال، شههرای  از راوی کههه باشههد آن معنههای
 آیهها صههورت ایههن در 97،باشههد شههده آورده تعبیههر آن عکههس بههر چنانچههه امهها؛ پههذیرفت را تعبیههری

 معنهای به را وثاقت باید آیا صورت این در نمود؟ استثنا راوی مذهب فساد از را وثاقت توان می
 در عنصهرتهرین  مههم وثاقهتکهه  ایهن بهه توجهه بها گرفهت؟ نظهر در آن از برخهی یها کمهال شرای  همه
گهر  بنها بهر ایهن بهود؟ خواههد بهاقی اعتمهاد قابهل وی چگونهه صفت این استثنای با، است راوی  ا
 98یافت. توان نمی تقیید گونه این برای وجهی، باشد مامیا عدل در مصطلح ثقه، لفظ

 یراو تیشخص ای ثیحد در نقل به وثاقت کردن دیمق .ب
 فههی )ثقههه 99روایههت در نقههل بههه را راوی بههودن ثقههه کههه شههود مههی دیههده رجالیههان تعههابیر دربسههیار  

                                                   
 .35، صسنامه توثی  و تضعی در  .96

 ،464 ،72 ،52ش ،الفهرست. 97

 .103، صالمدخل الی علم الرجال و الدرایه  .98

، 72 ،64، 8ش ،الفهرسهت؛ و....  617، 546، 232 ،229 ،203 ،194 ،181، 20ش ،رجهال النجاشهی: ر. بهرای نمونهه  .99
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گهههر .انهههد  زده گهههره نفسهههه( فهههی )ثقهههه 100وی شخصهههیتیههها  الروایهههه( / الحهههدیث  یمعنههها بهههه ثقهههه ا
 یههها روایهههت نقهههل در تنهههها را بهههودن امهههامی و ضهههاب  عهههادل، تهههوان مهههی چگونهههه، باشهههد اصهههطالحی
 » یها 101«ثقهه وکهان العامهه مهن ههو» شهود مهی گفتهه گاهی حتی کرد؟وجو  جست راوی شخصیت

 عهادل معنهای بهه را ثقهه سهنت، اههل کهه پهذیرفت تهوان نمهی 102؛«عهامی لکنهه المنزلهه عظهیم ثقه
 اشند.ب برده کار به امامی ضاب 

 یاصطالح یمعنا در ثقه لفظ ظهور عدم .4
 منقهول معنهای در ثقه لفظ استعمال ظهور اصطالحی، معنای کاربرد مدعیان دالیل از یکی
 در 103ند.هسههت منقههول معنهای در لفههظ، ایهن نههوعی ظهههور اسهتقرار مههدعی ایشهان از برخههی اسهت.
 آن خهههالف را لفهههظ ولیهههها وضهههع و کهههرده انکههار را ظههههوری چنهههین دیهههدگاه ایهههن مخالفهههان مقابههل،
 چنهههین در 104.انهههد  نامیهههده لفهههظ احهههوال تعهههارض را حهههالتی چنهههین اصهههولی عالمهههان داننهههد. مهههی

 و اصههول بهه بایهد منقهول معنهای و حقیقهی معنهای بهین آمهده پهیش تعهارض حهل بهرای وضهعیتی
 کهه اسهت الظههورة اصهال بهاره، ایهن در اطمینهان مهورد مرجهع کهرد. رجهو  تخاطهب عقالیی قواعد
 از نقههلکهه  ایهن بهه توجهه بهها گهردد. میبهاز آن بهه لفظهی اصههول همهه و عقالسهت نهزد معتبهر ی ا سهیره
 استعمال اما؛ است نیازمند کافی دالیل به آن اثبات است، اولیه اصل خالف نخست معنای
کهافی و نهدارد اثبهات بهه نیهاز چنهدان - اسهت حقیقی معنای همان که - اولیه معنای در لفظ  نا
 تها اصهطالحی معنهای کاربردکه  این به توجه با  کند. می کفایت آن اثبات رایب نقل دالیل بودن
 معنهای همچهون نخسهت بایهد منقهول معنهای کهاربرد اسهت، نشده ثابت شده ادعا زمان از قبل

قهراین   کهه حالی در؛ یابد استقرار نقل استعمال، کثرت اثر در سپس بوده، قرینه با همراه مجازی
 ابتهدا نقهل کهردن ثابهت بهرای اسهت. موجهود بهرخالفقهراین   بلکهه، نهدارد وجهود باره این در کافی
 از اسههت. مشههکو  نقههل صههورت ایههن غیههر در؛ شههود متههرو  اولیههه معنههای در ظلفهه اسههتعمال بایههد
 برداشهتفقه   مطلب این و نگرفته صورت ادعایی، ناقلین از تصریحی گونه هیچ، دیگر طرف

                                                                                                                        
82 ،85، 96، 164. 

 .65ش ،الفهرست ؛182، 144ش ،رجال النجاشی ر. :  .100

 .200، صخالصه االقوال ؛171ش ،رجال النجاشی  .101

 .493، صرجال ابن داود  .102

 .425، ص1، جمقباس الهدایه  .103

، 1، جمنتقی االصهول ؛607، ص1، جالحاشیه علی الکفایه؛ 67، ص1، جمجمع االفکار؛ 139، ص2، جاصول الفقه  .104
 .81، صمبادیء الوصول؛ 181ص
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 که هم چیزی ندارد. وجودلفظ  اطالق جز چیزی هم رجالیان کالم در است. انمتأخر از گروهی
 عهدم اصهالت یها قرینهه عهدم اصهالت  بنا بهر ایهن، نیست. بین در، باشد داشته قرینیت احتمال
 بهه، دیگهر طهرف از بهود. خواههد اولیهه حقیقهی معنهای استصهحاب( استقرار) ادامه موجب نقل،
 لغهت در ثبهات اصهل یها نقهل عهدم اصهل جها ایهن در است ثبات ظهورات در اصلکه  این سبب
  105شود. می جاری

 متقدم انیرجال توسط انیراو یبرخ فیتضع و قیتوث در یدوگانگ .5
 دیگههر برخهی توسهه انهد،   شههده تضهعی  عالمهان از ای  عههده توسه کههه  ایهن بهها، راویهان از برخهی
 الهدخ بهن محمهد مهثالا ؛ نیست شکی آنان بودن امامی در که است حالی در این .اند  هشد توثی 
 وی توثیه  بهه شهیخ امها 106اند؛  کرده تضعی  نجاشی و غضایری ولید، ابن چون کسانی را برقی

 108شههده تضههعی  هههم و توثیهه  هههم شههیخ توسهه  سههاباطی موسههی بههن عمههار 107اسههت. پرداختههه
 وی مذهب متعرض، است بوده مذهب فطحی ویکه  این با است. کرده توثی  را وی نجاشی
دربهاره  جهایی در طوسهی شهیخ 109اسهت. کهرده معرفهی روایت در ثقه را دو هر برادرش، و او، نشده
 کهه چهراانهد؛   کهرده عمهل وی امثهال اخبهار بهه شهیعه طایفهه کهه گفته واقفی بطائنی حمزه بن علی
 آحهاد اخبهار را واقفهه روایهات تمهام ههم جهایی در 110.انهد  بهوده گهویی راسهت افهراد و امانت در موث 

یههان و خوانههده  در دوگههانگی ایههن 111اسههت. خوانههده اعتبههار بههی و داده قههرار عههنط مههورد را ایشههان راو
 فقهههی روایههات امهها، نداشههته ارزشههی اعتقههادی امههور در ههها  آن منقههوالت کههه دارد آن از نشههان توثیهه 
 روایههات خههالف بههر فقهههی روایههات در ههها  آن کههه چههرااسههت؛  اطمینههان مههورد ههها  آن توسهه  منقههول

 بهن علهی اعتقهادیههای  کتهاب کهه همچنهان؛ اشهتندند جعل و کذب برای ای  انگیزه اعتقادی،
 قابهل تعهداد، شهیخ 112اسهت. دانسهته معتبهر را وی فقههی کتهب امها، اعتبهار بهی را طهاطری حسن

                                                   
 .236، ص4، جبحو  فی علم االصول ؛166، ص3ج ،دروس فی علم االصول ر. :  .105

 .93، ص1، جرجال ابن الغضائری؛ 897ش ،رجال النجاشی  .106

 .5391ش ،الرجال  .107

 .335، صالفهرست  .108

 .290، صرجال النجاشی  .109

 .150، ص1، جالعده  .110

 .55و  43، صالغیبه للحجه  .111

 .272، صالفهرست  .112
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 113است. کرده درج تهذیبین در وی از روایت( 61) فقهی روایات توجهی
 انمتأخر و متقدمان توسط خیمشا از یبرخ و اجماع اصحاب مطلق قیتوث .6

 بودنههد، منحرفههان از ههها  آن از برخههیکههه  ایههن بهها شههده وارد اجمهها  اصههحابدربههاره  کههه عبههاراتی
 است؛ معصومان از آن صدور و ایشان روایات صحت دهنده نشان و دارد آنان وثاقت بر داللت
 وثاقهت بهه مختله  جاههای در اسهت تعبیهرات ایهن بهه جهدی منتقدان ازکه  این با خویی آقای

 علهی و قولویه،مفیهد ابهن کشهی، چون کسانی قول به مستند را نآ و کرده اذعان اجما  اصحاب
 شهیخ شههادت سهبب بهه را 115واقفهی منصهور بهن درسهت وثاقهت وی 114اسهت. کهرده ابهراهیم بن

 بها همچنهین117اسهت. کهرده اسهتظهار 116،طاطری حسن بن علی مشایخ همه وثاقت به طوسی
 که - العده در شیخ قول نیز و طاطری حسن بن علی مشایخ وثاقتدرباره  شیخ سخن به توجه
 بههن علههی عمههوی محمهد، بههن سههعد وثاقهت بههه - 118کههرده ذکههر را طهاطری سرشههناس افههراد وثاقهت
 نشهان مطلهب ایهن 119است. کرده نقل نیز خود عموی از وی که چرا؛ کرده حکم طاطری، حسن
 ان،متهأخر و متقهدمان طهرف از ایشهان وثاقهت و اجمها  اصهحاب روایهات تصهحیحکهه  دههد می
گر است. عیاجما امری  برخهی اعتقهاد فسهاد با، باشد اصطالحی معنای به افراد این بودن ثقه ا
 امها، نیسهتند امامی که هستند کسانی اجما  اصحاب بین در داشت. خواهد منافات ها  آن از

 بهبههانی اسهت. شهده شمرده صحیح دیگرقراین   خاطر به نه و وثاقتشان جهت از ها  آن روایات
  د:گوی می باره این در

 شمردن صحیح بر متف  اصحاب همه، حال این با؛ نباشد ثقه کسی است بعید
  باشند. وی روایات

 بههه توجهه بهها و عهدالت بهه راوی خبههر قبهول کههردن مشهروط دربهاره شههیخ سهخن بههه اشهاره بها وی

                                                   
، 251، 93، ص1، جاالستبصههههههار..؛ و  141، 47، 45، 43، 42 ،23، ص2ج ؛161و  20، ص1، جتهههههههذیب االحکههههههام  .113
 و...290

 .120، ص11ج ؛125، ص10، جمعجم الرجال  .114

 .141، ص7همان، ج  .115

 .391ش ،272، صالفهرست  .116

 .556، صرجال الکشی ؛336، صالرجال ؛ 391ش ،272، صالفهرستر. :  نیز .141، ص7، جمعجم الرجال  .117

 .150، ص1، جالعده  .118

 .89، ص8، جمعجم الرجال  .119



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 سوم

72 72 

 ایهن در شهیخ مقصهود کهه گرفتهه نتیجهاند،   بوده العقیده فاسد اجما ، اصحاب از برخیکه  این
 120است. بوده اعم معنای به تعدال جا،
  هیامام ریغ از «ثقه عن اال روونی ال »شده گفته حقشان در که یکسان تیروا.7
 کردنهد. نمهی نقهل ثقهه شهخص از جز راویان از برخی که است مشهور اصحاب قدمای بین در

 نایشها نهزد ثقههچنانچهه  اسهت. شده تلقی مسند روایات سنگ هم نیز ها  آن مرسالت  بنا بر این
، کننهد مهی نقهل روایهت هها  آن از گهروه ایهن که کسانی باید، باشد رفته کار به اصطالحی معنای در

 بها باشهند. گونهه ایهن، شهود مهی نقهل هها  آن از بالواسهطه کهه کسهانی الاقهل یها باشهند امامی همگی
 از مههواردی در افههراد ایههن و نیسههت قههرار ایههن از مطلههب یههابیم مههی در شههده انجههام کههههههایی  بررسههی
 صهفوان، عمیهر ابهی بهن محمهدطوسی  شیخ .اند  بوده عقیده فساد دچار کهاند   کرده نقل کسانی
 از عمیهر ابهی ابهن 121اسهت. بهرده نهام عنهوان ایهن بها را نصهر ابهی بهن محمهد بهن احمهد و یحیهی بن

 کههرده نقههل روایههت 124حدیههد بههن علههی و123منقههری احمههد بههن حسههین122،بطههائنی حمههزه بههن علههی
 است.

 عبههد 127،یعقههوب بههن یههونس 126،بکیههر بههن اهلل عبههد 125،بکههر بههن موسههی از یحیههی بههن صههفوان
 اسهههت. کهههرده نقهههل 130خهههداش بهههن اهلل عبهههدو  129خلیفهههه بهههن یزیهههد 128،الحجهههاج بهههن الهههرحمن
یهد بهن طلحههو  132عتیبهه بهن حکهم 131،ظبیهان بهن یهونس از واسهطه بها همچنین  کهرده نقهل133ز

                                                   
 .33، صفوائد رجالی 120.

 .154، ص1، جالعده  .121

 ؛366، ص7ج  ؛206، ص6، جتهذیب االحکام ؛18، ص7ج ؛530، ص6ج ؛25، ص4ج  ؛255، ص3، جالکافی  .122
 .159، ص4، جمن الیحضره الفقیه؛ 99، ص9ج

 .163، ص10، جتهذیب االحکام؛ 373، ص8ج  ؛295و  276، ص7، جالکافی  .123

 . 159، ص3، جاالستبصار ؛276، ص7، جتهذیب االحکام  .124

 .197، ص4، جمن ال یحضره الفقیه؛ 150، ص3، جتهذیب االحکام ؛222، ص1، جالکافی  .125

 .260، ص3، جمن ال یحضره الفقیه؛ 209، ص1، جتهذیب االحکام؛ 25، ص6، جالکافی  .126

 .27، ص4، جتهذیب االحکام؛ 541، ص3، جالکافی  .127

 .181، ص2، جمن ال یحضره الفقیه؛ 174، ص1، جتهذیب االحکام؛ 158، ص2، جالکافی  .128

 .410، ص2، جمن ال یحضره الفقیه؛ 134، ص5، جتهذیب االحکام؛ 76، ص2، جالکافی  .129

 .278، ص9، جتهذیب االحکام؛ 87، ص7، جالکافی  .130

 .32و  21، ص5، جتهذیب االحکام  .131

 .348، ص5، جهمان  .132
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یههاد بههن حمیههد اسهت.  بههن محمههد بههن حسههن از - 134اسهت ثقههه و واقفههی نجاشههی گفتههه بهه کههه - ز
 از مهن سما  این گفت و بود بکر بن موسی به متعل  که داد کتابی او به صفوان که آورده سماعه
 اصههحاب و شههده نقههل زراره از سههعید بههن علههی از بکههر بههن موسههی آن در و اسههت بکههر بههن موسههی
 موسهی 135اسهت. صهادق امهام و بهاقر امهام از همهه کتاب این مطالب که ندارند اختالفی

 136است. بوده واقفه زا بکر بن
 بههن حسهن و 138شهامی محمهد بههن اهلل عبهد 137،صهالح بهن مفضهل از نیههز نصهر ابهی بهن احمهد

  است. کرده نقل139 حمزه ابی بن علی
 نیشیپ یرجال کتب در فیضع و ثقه واژگان تقابل .8
 لغهوی معنهای بهه قهدما لسهان در عنهوان دو ایهن که آید میبر «ثقه» و« ضعی » واژگان تقابل از
 اسههت. بههوده منههوال همههین بههر نیههز رجالیههان بیههان در کههه گفههت تههوان مههی حتههی اسههت. رفتههه کههار بههه

 گهردآوری «الثقهات» عنوان باهایی  کتاب در را روایت در اعتماد قابل افراد نام حدیث اصحاب
 جهدی اهتمهام 140کردنهد. مهی معرفهی «الضهعفاء» عنهوان بها را اطمینهان قابل غیر افراد و کردند می
 :است گفته باره این در عاملی حر شیخ است. بوده عنوان دو این ذیل راویان، نام ثبت ها، آن

یهان از یهک ههیچ عهدالت بهه علما  بهه بلکههانهد؛   نکهرده تصهریح، نهدرت بهه مگهر، راو
 برخهی ادعهای و .... نیست عدالت مستلزم قطعاا  نیز آن کهاند   کرده تصریح توثی 
 ... اسههت. مهردود - اسهت ضهاب  ادلعه معنهای بههه ثقههانهد   گفتهه کهه - انمتهأخر از

 کذبش عدم و وی خبر درستی به عادی طور به که است کسی ثقه از مقصود همانا
یم. اطمینان  حتهی یها فسه  بها توانهد مهی وثاقهت که این، است روشن آنچه و ... دار

 یها وثاقهت، آیهد مهی دسهت به راویان احوال از که چیزی نهایت ... باشد. همراه کفر
                                                                                                                        

 .255، ص6ج ؛150، ص3، جهمان  .133

 .339ش ،132، صرجال النجاشی  .134

 .97، ص7، جالکافی  .135

 .5108ش ،343، صالرجال  .136

 .270، ص10ج ؛231، ص5، جتهذیب االحکام ؛502، ص4ج ؛231، ص3، جالکافی 137.

 .77و  68، ص25، جوسائل الشیعه؛ 371، ص6ج ؛319، ص6، جالکافی  .138

 .128، ص23، جوسائل الشیعه؛ 262ص ،8، جتهذیب االحکام  .139

احمهد بهن عبهد اهلل عجلهی،  معرفه الثقات و الضعفاءحافظ جرجانی،  الکامل فی الضعفاءابن حبان،  الثقاتمانند   .140
 دارقطنی و..... الضعفاء
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 چههار طبرسهی و آشهوب شههر ابهن مفیهد شیخ که گفته وی 141ست.ا ایشان ضع 
گردان همه که است معلوم 142.اند  کرده توثی  را صادق امام اصحاب از تن هزار  شا
 نهام حهدیث اصهحاب گویهد: می باره این در مفید شیخ نبودند. شیعه حضرت آن

یههان  و کردنههد گههردآوری داشههتند مختلفههیهههای  دیههدگاه کههه را حضههرت آن از ثقههه راو
 143بودند. تن هزار چهار ها  آن

 شهده واقهعهها  قمهی طعهن مورد وی که کرده اعالم الرحمن عبد بن یونسدرباره  طوسی شیخ
 ابهههن قهههول از حلههی 144اسهههت. ثقههه مهههن نههزد وی امههها، اسههت( گردیهههده تضههعی  هههها  آن طههرف از )و

 عی تضه را وی ای  عهده کهه کنهد مهی نقل شمون بن محمد بن قاسم بن حسیندرباره  ریغضای
 از رییغضها ابهن و طوسی شیخ شود می مالحظهچنانچه  145است. ثقه من نزد وی امااند،   کرده
گهر حهال .انههد  کهرده اسهتفاده وثاقت)ثقهه( برابهر در تضهعی  واژه  اصههطالحی  معنهای در ثقهه واژه ا

 آن در یعنهی؛ باشهد آن مقابهل اصهطالح نیهز تضهعی  بایهد، باشهد رفتهه کار به ضاب  عدل امامی
 نکهرده شهک یهونس بهودن امهامی در کهس هیچ که حالی در؛ باشد شده لحاظ امامی غیر معنای
 - اسهت شده اشاره وی ضع  هم و وثاقت به هم که - سنان بن محمد چون کسانی یا است.

 بهن سههل چهون راویهانی شهیخ کهه اسهت حالی در این .اند  دانسته امامی را وی همگانکه  این با
 146است. نموده توثی  گاه و تضعی  گاهی را آدمی زیاد
 یامام ریغ محدثان نظر به انیراو از یگروه وثاقت استناد .9

یههان از گروهههی  رجههالی کتههب در توثیهه  ایههن وانههد   شههده توثیهه  امههامی غیههر دانشههیان توسهه  راو
 مسهتند فطحهی فضهال بهن علهی نظهر بهه را راویان از نفرپانزده  وثاقت کشی است. یافته انعکاس
هه  ههم نجاشهی 147اسهت. برده کار به ها  درباره آن ار ثقه لفظ و کرده  و خوانهده ثقهه را ایشهان از تهنن 
 ابهن اعتقهاد دلیل به برخی148است. کرده معطوف فضال ابن گفته به را راویان از نفرپن   وثاقت

                                                   
 .52، صاکلیل المنه  فی تحقی  المذهب ر. : . نیز260، ص30، جوسائل الشیعه  .141

 .535، ص1، جاعالم الوری ؛179، ص2،، جاالرشاد؛ 83، ص1، جامل اْلمل  .142

 .179، ص2، جاالرشاد  .143

 .368و 346، صالرجال  .144

 .53، صخالصه االقوال  .145

 .387، صالرجال ؛228، صالفهرست 146 .

 .589، 563، 452، 411، 366، 352، 350، 347، 319، 318، 310، 246، 244، 232، صرجال الکشی  .147

 .331، 170، 158، 135، 126، 31، صرجال النجاشی  .148
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 بهر کهه کسهانی سهخن رد در کهاظمی محقه  .انهد  کهرده تشهکیک توثیقاتی چنین اعتبار در، فضال
 گفتهههانههد،   نمههوده توقهه  آندربههاره  و کههرده اشههکال عقههده ابههن و فضههال بههنا چههون کسههانی توثیهه 
  :است

 بهه اصهحاب قهدمای کهه آیهد مهی بهر رجهال کتهب و اصحاب قدمای سیره در تتبع از
 به توثی  فضال ابن چون کسی توثی  چند هر؛ کردند می اعتماد ایشان امثال اقوال
  149.است اعم معنای

 فضهال ابهن سهخن بهه مستند که -را  نجاشی مثل کسی قاتتوثی که است روشن بیان این با
 جملهه از ههم را مهوارد ایهن تهوان ، نمهیطرفهی از کهرد. حمهل اصهطالحی معنای بر توان نمی - شده

 دانست. رجالیان اقوال استثنائات
 متقدم انیرجال توسط انیراو یمذهب و یعلم ساحت کردن جدا .10

 در متقههدم رجالیههان کههه اسههت آن لغههوی معنههای در ثقههه واژه اسههتعمال دالیههل از دیگههر یکههی
دربهاره  طوسهی شهیخ .انهد  هگذاشهت تفهاوت راویهان مذهبی و علمی ساحت بین موارد از بسیاری
 رد را روایههتش و شههمرده ضههعی  بههودن فطحههی خهاطر بههه را وی گروهههی کههه آورده موسههی بههن عمهار
 در وی شهود. نمهی او بهر طعهن موجهب ایهن امها، اسهت فطحهی وی چنهد ههر گفتهه شهیخ .اند  کرده
 مههورد و نیکههو را او کتههاب نیههز الفهرسههت در150اسههت. اطمینههان مههورد جهههت ایههن از و بههوده ثقههه نقهل

 152اسههت. رانههده سههخن گونههه ایههن نیههز عمههار بههن اسههحاقدربههاره  وی151اسههت. دانسههته اعتمههاد
 و ثقههه را وی - اسههت عامههه مشهههور محههدثان از کههه - دارقطنههی از روایتههی بههه اسههتناد در همچنههین

 تفکیهک ههم از را سهاحت دو ایهن متعهدد، مهوارد در ههم نجاشهی 153اسهت. خوانهده اعتماد وردم
 علهی بهن محمهد بهن علهی 154،مغیره بن احمد بن حسندرباره  وی، نمونه عنوان به؛ است کرده
 کهرده رفتهار گونهه ایهن 157حیهان بهنة جبله بن اهلل عبد و 156عقده ابن، فضال بن علی 155،عمر بن

                                                   
 .144، ص1، جعده الرجال  .149

 .101، ص7، جتهذیب االحکام  .150

 .335، صالفهرست  .151

 .39همان، ص  .152

 .31، ص4، جالخالف  .153

 .165ش ،، صرجال النجاشی 154

 .679ش ،259همان، ص 155.

 .233ش ،94همان، ص  .156
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 کهه گفتهه -انهد   دانسهته واقفهی را وی برخهی که - اسماعیل بن الحسن بن احمداو درباره  است.
کیههد  گونههه ایههن 158اسههت. اعتمههاد قابهههل و الحههدیث صههحیح و ثقههه حههال هههر در وی  از نشهههانتأ

 بهن علهیدربهاره  خهود رجهال در حلهی عالمهه دارد. وی نهزد عرفهی مفهوم به وثاقت باالی اهمیت
 دچهار راویهان ایهنکهه  ایهن بها گفتهه 162زرعهه و 161عثمهان بهن ابهان 160،بکیهر بهن اهلل عبهد 159،فضال
 کنم. می اعتماد ها  آن روایت به من اما، هستند اعتقادی فساد
گر که شود می مطرحسؤال  این پایان در  برداشهت قابهل ثقهه واژه اطهالق از راویهان بودن امامی ا
 الیهههانرج دانهههیم کهههه مهههی ایهههن بهههه توجهههه بههها آورد؟ دسهههت بهههه را آن تهههوان مهههی چگونهههه پهههس، نباشهههد
 از بسهیاری در وانهد   نگاشهته شهیعی انمؤلفه معرفی هدف با را خود فهرست و رجالیهای  کتاب
کتفا بودنشان ثقه به تنها بلکه نکرده تصریح راویان مذهب به موارد  .اند  کرده ا
یههان بههودن امههامیکههه  گفههت بایههد پاسههخ در  ،«اصههحابنا مههن» چههون تعههابیری از تههوان مههی را راو
 کهههرد؛ اسهههتفاده و..... «االعتقهههاد صهههحیح» ،«االعتقههاد حسهههن» ،«المهههذهب حسهههن» ،«فقهائنهها»

 باشههد، امههامی آن گوینههده کههه صههورتی در را اصههحاب وصهه  بههردن کههار بههه مامقههانی کههه همچنههان
 163است. دانسته راوی بودن امامی نشان

 یریگ جهینت
 خصشهه در مصههطلح متقهدم محههدثان و رجالیههان نهزد ثقههه لفههظ اطهالقکههه  ایههن بهه توجههه بها. 1
 را راوی بهودن امهامی چهون اوصهافی دیهدگاه ایهن اسهاس بهر اسهت، بهوده کهذب در تعمهد از متحرز
 حسهههن» ،«المهههذهب حسهههن» ،«فقهائنههها» ،«اصهههحابنا مهههن» ماننهههد دیگهههری تعهههابیر از تهههوان مهههی

 کههرده اشههاره آن بههه مامقههانی کههه همچنههان آورد؛ دسههته بهه و..... «االعتقههاد صههحیح» ،«االعتقههاد
 است.

                                                                                                                        
 .563،ش216همان، ص  .157

یهادی ثقهه ظهاب  دانسهت از الفاظ تعدیل و بهه معنهای حیح الحدیث راشهید ثانی تعبیر ص .179ش ،همان  .158 ه و حتهی ز
 (.435، ص1، جمقباس الهدایه ؛203، صالرعایه ؛75، صالبدایه )ر. : نزکیه را در آن قایل شده است

 .93، صخالصه االقوال. 159

 .107همان، ص  .160

 .21همان، ص  .161

 .277همان، ص  .162

 .465، ص1، جمقباس الهدایه  .163
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 اطهالق، واقهع در .انهد  دانسهته رجالیهان طهرف از نانوشهته امر یک را راوی بودن یامام برخی. 2
 کنهد مهی ایجهاب نباشهد، میهان در شهده توثیه  راویهان مذهب به تصریحی که مواردی در مقامی
ههها  آن صهاحبان گفتهه بهههههایی  کتهاب چنهین نگهارش انگیهزه و هههدف کهه چهرا باشهد؛ امهامی وی
 برخهی گفهت: بایهد دیهدگاه این رد در است. بوده آن انمؤلف و میهاماهای  کتاب ثبت و گردآوری 

 در راوی مهههذهب بههه تعههرض دیگهههر( رجالیههان )و نجاشههی روش کههه نیسهههت گونههه ایههن معتقدنههد
 آن بیهههان بهههه، باشهههد ههههم صهههحیح راوی مههذهب کهههه صهههورتی در بلکهههه، باشهههد آن فسهههاد صههورت
 رجالیهان، توسه  راویهان مهذهب ذکهر عهدم و ثقهه لفهظ اطالق صورت در  بنا بر این، .اند  پرداخته
یههانی مههذهب، صههورت ایههن در شههود. ثابههت دیگههری راه از ههها  آن مههذهب تهها کههرد توقهه  بایههد  راو
 قابهل معتبهر منهابع سهایر نیهز و طوسهی شهیخ و کشهی ماننهد، دیگهر رجهالیههای  کتاب از گونه، این

 است. تشخیص
 سهیاق کنهد. مهی مشهخص را هثقه واژه کهاربرد مهورد و مصهداق کهالم، سهیاق گفهت توان می. 3
 و خهود گفتهار در فهرد آن آیهاکهه  ایهن واسهت  آن عدم یا شخص یک بودن اعتماد قابلدرباره  کالم

 یها صهدق سهر بهر رجالیهان سخن تمام، واقع در نه؟ یا است صادق نظر مورد منبع به آن انتساب
گر است. راویان نبودن یا بودن اعتماد قابل و کذب  میهان بهه راویهان هبمهذ و اعتقهاد از سهخن ا
 کهار بهه آن عهدم یا راویان قول حجیت در را آن لزوم موقع در فقیه و متکلم که است آن برای آمده
 بندند.

 کتابنامه
 ق.1427 اول، اسالمی، انتشارات دفترقم:  قزوینی، موسوی علی سید ،االجتهاد و التقلید _
 آل موسسهه تحقیه  نعمهان، بهن محمهد بهن محمهد العبهاد، علهی اهلل حجه  معرفهه فی االرشاد _

 ق.1413 اول، مفید، شیخ کنگرهقم:  ،البیت
 ق.1405 دوم، االسالمی، المکتب :بیروت االلبانی، ناصر محمد ،ارواء الغلیل _
 االسهالمیه، الکتهب دارتههران:  طوسهی، حسهن بن محمد ،االستبصار فیما اختل  من االخبار _

 ق.1390، سوم
 آل موسسهههقههم:  الههدین، زیههن بههن حسههن بههن محمههد ،استقصههاء االعتبههار فههی شههرح االستبصههار _

 ق.1419 اول، ،البیت
 علمیهه حهوزه مدرسهین جامعههقم:  سبحانی، جعفر ،اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه _

 ق.1435 نهم، قم،
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 تا. بی اسماعیلیان، انتشاراتقم:  مظفر، رضا محمد ،اصول الفقه _
 اول، ،البیهههت آل موسسههههقهههم:  ،طبرسهههی حسهههن بهههن فضهههل ،اعههالم الهههوری بهههاعالم الههههدی _

 ق.1417
کلیهههل _  دارقهههم:  کرباسهههی، طهههاهر محمهههد بهههن جعفهههر محمهههد، المطلهههب تحقیههه  فهههی المهههنه  ا

 ق.1425 اول، الحدیث،
 ش.1376 ششم، کتابچی،تهران:  قمی، بابویه بن علی بن محمد ،االمالی _
 مکتبهه بغهداد، حسهینی، احمهد سهید: تحقیه  العهاملی، الحهر الحسهن بهن محمهد ،امهل اْلمهل _

 تا. بی االندلس،
 موسسههه نجهه ، الغطههاء، کاشهه  نجفههی جعفههر بههن حسههن الشهههادات، کتههاب ،انههوار الفقاهههه _

 ق.1422 اول، الغطاء، کاش 
 دوم، العربههی، التههرا  احیههاء دار بیههروت، مجلسههی، تقههی محمههد بههن بههاقر محمههد ،بحههار االنههوار _

 ق.1403
 اسهالمی، فقهه المعهارف دائهره موسسهه جا، بی صدر، باقر محمد سید ،بحو  فی علم االصول _

 ق.1417
 اهلل آیهه کتابخانههقهم:  بهاغی، کوچه محسن: تحقی  صفار، حسن بن محمد ،بصائر الدرجات _

 ق.1404 دوم، نجفی، مرعشی
 وزاره مهههراکش، البهههزاز، احمهههد: تحقیههه  سهههعد، بهههن خلههه  بهههن سهههلیمان ،التعهههدیل و التجهههریح _

 تا. بی االسالمیه، الشوون و االوقاف
 المطبعهه تههران: محالتهی، رسولی هاشم: تحقی  عیاشی، مسعود بن محمد ،شیتفسیر العیا _

 ق.1380 اول، العلمیه،
 العلمیهه، الکتهب دار بیهروت، عطا، القادر عبد مصطفی: تحقی  حجر، ابن ،تقریب التهذیب _

 ق.1415، دوم
 ق.1425 اول، الهدی، انوارقم:  الرجال، تکمله کاظمی، النبی عبد، تکمله الرجال _
 دارقههم:  مولههوی، حسههین محمههد: تحقیهه  کنههی، علههی مههال ،ح المقههال فههی علههم الرجههالتوضههی _

 ق.1428 دوم، الحدیث،
 ش.1365 االسالمیه،چهارم، الکتب دارتهران:  طوسی، حسن بن محمد ،تهذیب االحکام _
 ق.1393 اول، الثقافیه، الکتب موسسه: هند آباد حیدر حبان، ابن ،الثقات _
 ق.1404 هفتم، العربی، الترا  احیاء داربیروت:  ی،نجف حسن محمد ،جواهر الکالم _
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 ق.1412 انصاریان، انتشاراتقم:  بروجردی، حسین سید ،الحاشیه علی الکفایه _
 اول، االسهههالمیه، الهههذخائر مجمهههعقهههم:  مامقهههانی، اهلل عبهههد ،حاشهههیه علهههی رسهههاله فهههی العدالهههه _

 ق.1350
 ق.1418 اول، الترا ، یاءالح الهدایه موسسهقم:  جزائری، النبی عبد، حاوی االقوال _
 ،البیهت آل موسسهه: تحقیه  نهوری، تقهی محمهد بهن حسهین ،خاتمه المسهتدر  الوسهائل _

 ق.1429 اول، ،البیت آل موسسهبیروت: 
 الفقاههههه، نشهههر موسسههههقهههم:  ،حلهههی یوسههه  بهههن حسهههن ،خالصهههه االقهههوال فهههی معرفهههه الرجهههال _

 ق.1417اول،
 ق.1407 اول، قم، علمیه حوزه مدرسین جامعهقم:  طوسی، حسن بن محمد ،الخالف _
 علهههوم مجهههازی دانشهههکدهقهههم:  سهههتایش، رحمههان کهههاظم محمهههد ،درسههنامه توثیههه  و تضهههعی  _

 تا. بی حدیث،
 ق.1405 المنتظر، دار جا، بی صدر، باقر محمد سید ،دروس فی علم االصول _
کرم ،دروس فی علم الدرایه _  ق.1430 اول، الصفوه، دار :بیروت عاملی، برکات ا
 ق.1413 اول، بعثت،قم:  آملی، طبری رستم بن جریر بن محمد ،مهدالئل االما _
 ق.1422 اول، الحدیث، دارقم:  ری،غضای حسین بن احمد ،رجال ابن الغضائری _
 ق.1392 الحیدریه، المطبعه: نج  داود، بن علی بن حسن ،رجال ابن داود _
 ق.1415 ،قم،اول علیمه حوزه مدرسین جامعه، قم: طوسی حسن بن محمد، رجال الطوسی _
 آل موسسهههقههم:  آبههادی، اسههتر دامههاد میههر: تعلیقههات کشههی، عمههر بههن محمههد، رجههال الکشههی _

 ش.1363 اول، ،البیت
 تا. بی االسالمی، النشر موسسهقم:  نجاشی، علی بن احمد ،رجال النجاشی _
 دار قهم: درایتهی، حسهین محمد: تحقی  کلباسی، ابراهیم محمد بن محمد ،الرسائل الرجالیه _

 ق.1422 الحدیث،
 عبههد: تحقیهه  العههاملی، الجبعههی احمههد بههن علههی بههن الههدین زیههن ،الرعایههه فههی علههم الدرایههه _

 .ق1433، سوم نجفی، مرعشی اهلل آیه مکتبهقم:  بقال، علی محمد الحسین
قهههم:  دامهههاد، میهههر محمهههد بهههن بهههاقر محمهههد، الرواشهههح السهههماویه فهههی شهههرح االحادیهههث االمامیهههه _

 ق.1311 اول، دارالخالفه،
قهم:  قزوینهی، حسینی محمد سید: تحقی  کلباسی، الهدی ابو ،قال فی علم الرجالسماء الم _

 ق.1419 اول، عصر، ولی موسسه
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 محمههد: تحقیهه  حیههون، بههن محمههد بههن نعمههان ،شههرح االخبههار فههی فضههائل االئمههه االطهههار _
 ق.1409 اول، قم، علمیه حوزه مدرسین جامعهقم:  جاللی، حسینی حسین

 کنگههره قههم: احمههدی، محسههن: تحقیهه  نراقههی، ابوالقاسههم ،جههالشههعب المقههال فههی درجههات الر _
 ق.1422 نراقی، بزرگداشت

 اول، التهرا ، الحیهاء الهدایهه موسسه تحقی قم:  کاظمی، اعرجی محسن سید ،عده الرجال _
 .ق1415

 ق.1417 ستاره، قم: طوسی، حسن بن محمد ،العده فی اصول الفقه _
 ش.1385 اول، داوری، فروشی کتاب قم:، قمی بابویه بن علی بن محمد، علل الشرایع _
 تا. بی آبادی، فیروز انتشاراتقم:  آبادی، فیروز مرتضی سید ،عنایه االصول _
 نشهر تههران: الجهوردی، مههدی: تحقی  قمی، بابویه بن علی بن محمد ،عیون اخبار الرضا _

 ق.1378 اول، جهان،
 قم: بیرجندی، حسنی حسین: تحقی  واسطی، لیثی محمد بن علی ،عیون الحکم و الواعظ _

 ش.1376 اول، الحدیث، دار
 انجمهن تههران: محهد ، الهدین جهالل: تحقیه  ثقفهی، سهعید بن محمد بن ابراهیم ،الغارات _

 ق.1395 اول، ملی، آثار
 دفتهر انتشهاراتقهم:  اول، شههید عهاملی مکهی بهن محمهد غایه المهراد فهی شهرح نکهت االرشهاد، _

 ق.1414 اول، اسالمی، تبلیغات
 دوم، االسههالمی، الکتههاب دارقههم:  محمههد، بههن الواحههد ،عبههدو درر الکلههم آمههدی غههرر الحکههم _

 ق.1410
 ق.1411 اسالمی، المعارف دارقم:  طوسی، حسن بن محمد ،الغیبه للحجه _
کبههر علهی: تصههحیح نعمهانی، ابههراهیم بهن محمههد، الغیبهه _  اول، صههدوق، نشهرتهههران:  غفهاری، ا

 ق.1397
 تا. بی جا، بی بهبهانی، وحید ،الفوائد الرجالیه _
 ق.1420 اول طباطبایی، محق  کتابخانهقم:  طوسی، حسن بن محمد ،الفهرست _
 تا. بی دارالعلم،بیروت:  آبادی، فیروز یعقوب بن محمد ،القاموس المحی  _
 ق.1413 اول، ،البیت آل موسسه قم: حمیری، جعفر بن اهلل عبد ،قرب االسناد _
 ق.1429 اول، ث،دارالحدی قم: کلینی، یعقوب بن محمد، الکافی _
 ق.1409 ،البیت آل موسسه قم: خراسانی، کاظم محمد ،کفایه االصول _
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کبههر علههی: تصههحیح قمههی، بابویههه بههن علههی بههن محمههد ،کمههال الههدین و تمههام النعمههه _  غفههاری، ا
 ق.1395، دوم االسالمیه، الکتب دارتهران: 

 ق.1404 علمیه، چاپخانهقم:  حلی، عالمه ،مبادیء الوصول _
 ق.1395 علمیه، چاپخانهقم:  آملی، هاشم میرزا ،مجمع االفکار _
 اول، اسهههالمی، انتشهههارات دفتهههرقهههم:  اردبیلهههی، محمهههد بهههن احمهههد ،مجمهههع الفائهههده و البرههههان _

 ق.1403
 علمیهه حهوزه مهدیریت قهم: قزوینهی، حسهینی محمهد سید ،المدخل الی علم الرجال و الدرایه _

 ق.1428 اول، قم،
 موسسههه قههم: ثههانی، شهههید علههی بههن الههدین زیههن ،سههالممسههالک االفهههام الههی تنقههیح شههرائع اال _

 ق.1413 اول، االسالمیه، المعارف
 آل موسسههههقهههم:  نهههوری، تقهههی محمهههد بهههن حسهههین ،مسهههتدر  الوسهههائل و مسهههتنب  المسهههائل _

 ق.1408 ،اول،البیت
 آسهتانمشهد:  العاملی، الحسین بن محمد الدین بهاء ،مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین _

 ا.ت بی رضوی، قدس
 دوم، الهجههره، دار قههم: فیههومی، محمههد بههن احمههد ،المصههباح المنیههر فههی غریههب الشههرح الکبیههر _

 ق.1414
کبههر علههی: تصههحیح قمههی، بابویههه بههن علههی بههن محمههد ،معههانی االخبههار _  دفتههرقههم:  غفههاری، ا

 ق.1403 اسالمی،اول، انتشارات
 ق.1413 پنجم، ه،االسالمی الثقافه نشر مرکز جا، بی خویی، القاسم ابو سید ،معجم الرجال _
 مکتههب قههم: هههارون، السههالم عبههد محمههد: تحقیهه  فههارس، بههن احمههد ،معجههم مقههاییس اللغههه _

 .ق1404 اول، االسالمی، االعالم
 تا. ، بیالبیت آل موسسهقم:  مجاهد، محمد سید ،مفاتیح االصول _
 ق.1428 اول، ما، دلیل قم: مامقانی، اهلل عبد ،مقباس الهدایه فی علم الدرایه _
 قهم، علمیهه حهوزه مدرسهین جامعهه قهم: قمهی، بابویهه بن علی بن محمد ،یحضره الفقیهمن ال  _

 ق.1404 دوم،
 ق.1379 اول،نا،  قم: بی آشوب، شهر ابن علی بن محمد ،مناقب آل ابی طالب _
 ق.1413 امیر، چاپخانه جا، بی روحانی، حسین محمد ،منتقی االصول _
 آل موسسهههه: تحقیههه  اسهههماعیل، بهههن محمهههد علهههی ابهههو ،منتههههی المقهههال فهههی احهههوال الرجهههال _




