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 چکیده
که با شدناخت هویدت دقیدق راویدان، میدزان اعتمداد بده آندان در  علم رجال در پی آن است 

ق یا تضعیفشان رهنمدون شدود. آرای رجالیدان، چده گری را نشان دهد و به توثیحوزۀ روایت
توثیق و چده تضدعی ، بدر بنیادهدایی نهداده شدده و تدابع قواعدد و ضدوابطی اسدت و روشدن 

یدابی دقیدقها میآن داشِت  تدر آن تواند بر منظومه فکدری ایشدان پرتدویی افکندد و راه را بدر ارر
کتدداب همددوار سددازد. پددژوهش پددیش رو بددر آن اسددت تددا مبددانی و قواعددد ت رجددال وثیددق را در 

کتاب چنین بر تفسیری کند. از بررسی  که نویسندگان بر آنمی بررسی  گاه با اآید  که هر  ند 
توان آن را برای توثیق می احراز شرای  و ضواب  از دیدگاهی رجالی اطمینان حاصل شود،

کار بست  بدین سان توثیدق خداّص معصدوم، توثیقدات رجالیدان متقددم و .خاّص راوی به 
کارآمدددد اسدددت. بددده بددداور ایشدددان نیددد   متدددهخر شدددیعی و حّتدددی آرای رجالیدددان اهدددل سدددّنت 

بنددی بده دیدن، جایگداه و منزلدت راوی ندزد امدام و شدیعیان، عقیدگی، حسن عمل و پدای
انگارانه جامعه شیعه نسبت به راوی از عوامدل و عملکردهای روایی راوی و تعامل مثبت
کتاب ، توثیدق اسداتید تفسدیر القمدیو  کامدل الزیدارات اسباب حسن اوست. توثیق راویان 

گانده، عالمدان قدم و بده ویدژه احمدد بدن محمدد بدن عیسدی،  راویان جلیل القدر، ثقات سده 
که محّدثان بزرگ بر کدردههدا آن نجاشی، جعفر بن بشیر، توثیق راویانی  ، توثیدق اندداعتمداد 
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کتاب ن ایشدان، توثیدق وکدالی معتبدر شدیعه، توثیدق مشدایخ اجدازه و مسدتجیزاهدای راویان 
گرفته:ائمه که مورد ترّحم و ترّضی قرار  ، توثیدق راویدان واقدع در اسدناد اند، توثیق راویانی 

کثیدر الروایدة، معداری  و صداحبان  محکوم به صِحت، توثیدق مصداحبان معصدوم، راویدان 
کتداب از کده در اسدتنتاج حسدن حدال راویدان در ایدن   اصل از جمله توثیقات عاّمی اسدت 

 .اندبهره بردهها آن
 .: رجال تفسیری، توثیق خاّص، توثیق عاّم، جوادی آملیاهکلیدواژه

 در آمد .1
هدددای یکدددی از بهتدددرین و الزم تدددرین راه ،۷سدددّنت، بددده معنددداِی قدددول، فعدددل و تقریدددر معصدددوم

سداروار و جدامع از ای یدابی بده هندسدهشناخت قرآن است و بدر پایده حددیی ثقلدین بدرای دسدت
اّمدا ایدن منبدع ارزشدمند بیشدتر از رهگدذر اخبدار  1دان همبدر بدا قدرآن تمّسد  جسدت.دین، باید ب
گددزارشواحددد ظددّن  کدداوی روش عقددال در پددذیرش  هددا و بررسددی آور بدده دسددت مددا رسددیده اسددت. وا

گزانشان می :ارشادهای ائمه یابی معتمد و صادق بودن  که ارر گران یدا دیگدر سدخن شردهد 
ای تعیین مصدداِق خبدر واحدِد حّجدت و معتبدر اسدت. براسی سنِد خبر، یکی از راهکارهای اس

کده علدم رجدال و راوی شناسدی پدیدد آمدد تدا از رهگدذر تعیدین هویدت دقیدق بدین جهدت اسدت 
گزارش گامی در راه حصول یا راویان و موشکافی در میزان اعتماد به آنان در عرصۀ نقل و  گری، 

کدسلب اطمینان به خبر  رجالیدان و عالمدانی هدای و دیددگاه ه آرااو برداشته شود. روشدن اسدت 
گام زده گستره رجال  ایشدان پدیش از  ،بدرای نمونده ؛اندد، بدر مبدانی و قواعددی اسدتوار اسدتکه در 

که به قصد قدح و مدح راوی القا شدده، میدزان اعتبدار آن را از  سخن درباره حّد داللت واژگانی 
گوینده، فضای ارائه نظر، دوری یا  کنندده حکدم بده جهات مختلفی چون  نزدیکی زمانی صادر 

کده رجالیدان دیگدر، بده ویدژه کی میرسراوی و... بر ند. در بررسی میزان داللِت واژگان و تعابیری 
کار برده  ، روابد  همنشدینی و جانشدینی و مدوارد اسدتعمال آن را بده دّقدتاندرجالیان سل ، به 

کاوی را در حکم به وثاقت، مدمی کدارنگرند و برآینِد این وا بندندد. مدی ح یا جرح و ذّم راوی بده 
کددرده و راهکارهددا اندیشددیدربددارۀ راوی ناسدداروار اسددت و بددرای حددّل آن چدداره گدداه اقددوال و آرا هددا 

چندان بده خدویش مشدهول  هدای علمدی راجویی احواِل راویان، ذهن و ضمیر حلقدهاند. پیداده
که به توسعه  کارآمد در راوی قراینساخته است  بددین معندا  ؛اندناسی روی آوردهشو شواهدی 

                                                      
 .۱۳۲، ص۱، جتفسیر تسنیم. 1
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کوشیده نظرهدای ایشدان، بدا تحلیدل فضدا و ر تصدریحات رجالیدان پیشدین و اظهاراند افدزون بدکه 
کتابگرروایتفرهن   کاو در  کند و  هدا و روایدی، بررسدی مناسدبتهدای ی در دوران نخستین، 

یا  ن بیابند.رواب  علمی راوی و.... راهبردهایی نو برای پرتو افکندن بر حال راو
کتدداب  کده  پژوهاندده ای موردرا بکداود و بددا مطالعده رجااال تفساایرىپدژوهش حاضدر سددر آن دارد 

گرفته کار  که ُمشِرف و نویسندگان آن در توثیق راویان چه قواعدی را به  یابد  اندو چه مندابع و در
کاربسِت می مصادری را در این راه معتبر داننددو از چه شروطی را بایسته مدیها آن انگارند و در 

کددداممنظددر ایشددان چدده عوامددل و اسددبابی بدده ممدددوح یددا ثقدده خواندددن راوی مددی یدد  از انجامددد و 
کدار بسدتهای توثیقات عاّم را به عنوان قرینه و انددمعتبر برای تشخیص حاِل راوی پذیرفته و بده 

گامی ُخدها میپاسخ بدین پرسش مزایدا و ی رجدالی مؤّلفدان، بدر نمدودن شناسدرد در اندیشدهتواند 
یابی دیدگاه کار و ارر  ایشان باشد.های برجستگی 

کتاب  کتداب رجدال تفسدیری»تنها مقالده بدا عندوان  رجال تفسیرىدر باره  یدابی  بده خامده « ارر
بده چدا  رسدیده  نقد قرآن و حدیثمحمد عرب پور و محسن قمر زاده در شماره هشدتم مجلده 

کتداب و یدادک کلّیدت  گزارشی توصیفی از  که تنها  رد برخدی محاسدن و معایدب آن اسدت و است 
 به بنیادهای تعدیل یا توثیق راویان در آن اشارتی نرفته است.

کتاب  .2 گذرا بر   «رجال تفسیری»نگاهی 
جددوادی آملددی و بدده تحقیددق ابددو طالددب علددی نددژاد و آیددة اق بدده اشددراف  رجااال تفساایرىکتدداب 

آمدده و در بده نگدارش در سدّید محّمدد میدر صدانعهمکاری علی ریسمانچی، احمدد معصدومی و 
کتددابگفتدداری از پددژوهشقالددب چهددار جلددد نشددر یافتدده اسددت. جلددد نخسددتین بددا پددیش  آ دداز گددر 

یددددابی حدددددیی و بدددده ویددددژه  دربدددداره د وشددددومددددی نقددددش سددددّنت در تفسددددیر، ضددددرورت و چرایددددی ارر
یابی کتاب و چگدونگی و درونهای ارر یدان رجالی، مراحل تحقیق و تدوین  مایده شدرح حدال راو
ده است. ایشان در این مقدمده درج شجوادی آیة اق مقدمه  آن،پس از  و گویدسخن می در آن

کده نکته  چدون نقدش  اسدت؛ رده اسدت و مسدائلی چندد را در ال بده الی آن مطدرح سداختهرا ذکر 
یدان و عددم های ی و تفسیر قرآن، چالششناسسّنت در دین فراروی احادیی چون سوء فهم راو

بایسدتگی تدالش بدرای تخدریر  ی،شناسد، نقش دانش طبقات در حدیینقل به معنای درست
استحکام پیوندها میان جوامع حددیثی و اصدول اولیده، طدرق تحّمدل و نقدش  با هدفاحادیی 

یابی حدیی، لزوم توّجه به شدهن ندزول آیده، سدوره و جدّو ندزول وحدی در عصدر جداهلی در  آن در ارر
قلدی بده مثابده دلیدل لّبدی متصدل در فهدم متدون بررسی روایات تفسدیری، عنایدت بده مسدّلمات ع
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گرِو مخال  نبودن با قرآن و کتداب آمدده  ،... پس از این نقلی، حجّیت حدیی در  متن اصدلی 
راوی )از آدم بددن اسددحاق تددا ابددراهیم بددن یوسدد  عبدددی( معرفددی  هشددتاداسددت. در ایددن جلددد 

کتاب معرفی شده د بن محمدد بدن حسدن بدن راوی )از أبّی بن صالح تا احم ۱۱۹اند. جلد دوم 
احمددد بددن محمددد بددن حسددن بددن ولیددد تددا  راوی )از ۱۱۳محبددوب( را در بددردارد و جلددد سددوم هددم 

کتداب   ۱۳۹اسحاق بن یعقوب( را موضوع پژوهش خویش قدرار داده اسدت. در چهدارمین جلدد 
گرفته اسماعیل بن ابراهیم تا راوی )از  .اندبندار بن عاصم( مورد بررسی قرار 

گزینش کتاب بر راوایان موجدود در تفسدیر  مبنای  کناز الادقائق و و استخراج عناوین در این 
(، از جوامدع تفسدیری، ق۱۳۷۴در نوشدتۀ محمدد بدن محمدد رضدا مشدهدی )زندده  بحر الغرائاب

که در سدندهای  ؛متهّخر بوده است که تمامی عناوین به همان صورتی   کنز الادقائقبدین سان 
کامل آو که ممکن است این عناوین، مصدداقی  ؛شوندمی ردهآمده، به ترتیب الفبایی  هر چند 

ی بده ندام راوی را یدابدسدتواحد داشته یا حّتی مصّح  و محّرف باشدند. ایدن شدیوه هدر چندد 
انجامددد و ممکددن اسددت خواننددده را ولددی بدده تعددّدد و تکّثددر عندداوین مددی ،سددازدمددی بسددیار آسددان

کوشدیده ،سرگشته سدازد. از همدین رو کده بدا ندام کده انددنویسدندگان  یدانی  هدای در شدرح حدال راو
گون یاد شده گون یافتهگونا گونه  ، عنداوین مختلد  او یدا بده اندداند یا به دلیل تصحی  اسامی 
کدرده و بددان« مترادفدات راوی»تعبیدر نویسدندگان  هدای ریددر دهندد. در نموندهمدی هددا ارجداعرا یداد 

کرد.دهی عناوین به یکدیگر را مشاهدتوان شیوه ارجاعمی  ه 
. ابدراهیم ارحمدر )ابدراهیم بدن اسدحاق، ابددراهیم بدن اسدحاق ارحمدر؛ ابدراهیم بدن اسددحاق ۲۱

 ارحمری، ابراهیم بن اسحاق النهاوندی(
 . احمد بن رزق القسمانی۱۲۸

کده ترجمدۀ آن در « احمدد بدن رزق الهشدمانی»به قرینۀ روایت عباس بدن عدامر، مدراد از راوی  اسدت 
 است.« الهشمانی»مصّح  »در این سند « القسمانی»راین کلمۀ عناون پیشین گذشت، بناب

 . احمد بن محمد بن موسی۲۳۲
 = احمد بن محمد النوفلی

 احمد بن محمد بن موسی النوفلی =
 احمد بن محمد الهاشمی =

آورده هدا آن ازای پداره نشدانیدر پانوشدت  پس از ذکر عنوان راوی، آماِر روایات او آورده شده و
کده ای نگاه نمونهشود. آمی از آن  کناز الادقائقاز روایات تفسیری راوی از منبع اصدلی، منبعدی 

گزارشدی  ،شود. شدرح حدال راوی در پدنر محدور بررسدی شدده اسدت. نخسدتبهره برده، نقل می
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کتاب گذری بر احادیی راوی ارائه میهای اجمالی با مراجعه به  شود و رجالی شیعه و سّنی و 
گدداممدی معرفدی ل او، بدرای مطالعده و بررسددی بیشدترح حدامندابع شدر ،در پانوشدت  ،گدردد. دومدین 

کتدداب کدده بدده میددانجی رجددوع بدده  کهددن و جدیددد و ... هددای تعیددین طبقدده راوی اسددت  طبقددات 
گردان وی ارائده مدیای سدیاهه ،گیدرد. پدس از ایدنصورت می شدود. منبدع یدادکرِد از اسداتید و شدا

در ایدن  .روایدات راوی محددود باشددکده ایدن ت، مگدراسد کنز الادقائقروایات موجدود در  ،ایشان
گرفتده مدی ،صورت شدود. چهدارمین محدور در شدرح حدال از مصادر رجالی و حدیثی دیگر یاری 
گددرایش فکددری»راوی  کدده نددزد مؤلفددان« مددذهب و   تدداریخ حدددیی شددیعه و هبددا توّجدده بدد ،اوسددت 

گدددرایش یدددان حددددیی ضدددروهدددای وجدددود  گون در میدددان راو گونددددا  ر اسددددت و درفکدددری و مدددذهبی 

گاهی از جهت صدور حدیی و  ،کندد. در ایدن بخدش.. نقش آفرینی مدی. تعیین نوع حدیی، آ
کده دربداره مذهبشدان اخدتالف وجدود  ،راای گستردههای مؤلفان پژوهش یدانی  به ویدژه دربداره راو

« تبیددین جایگدداه حدددیثی» ،. پنجمددین و آخددرین بخددش در هددر شددرح حددالانددددارد، سددامان داده
که با بهره جستن از دیدگاهاوست و د چون  ،ی دیگرقراینرجالیان شیعه و های ر آن تالش شده 

دیددد اسداتید راوی، مضدامین روایددات و اظهدار نظرهدای اهددل سدنت، جدرح یددا تعددیل راوی پدیش
 نهاده شود.

کتاب .3  مبانی توثیق راویان در 
قددات خدداّص و عددام بدده توثی ،در دانددش رجددال توثیقددات را بددر اسدداس ماهّیددت و نددوع موضددوع آن

کتاب  1.کنندمی بندیتقسیم گانه بده  رجال تفسیرىدر  که جدا به هر دو قسم توّجه شده است 
کدام خواهیم پرداخت.  هر 

 توثیقات خاص   .1-3
کید مدی یی هداراهاز چده کده ، آننخسدت :شدوددر مباحی توثیق خاّص معمواًل بر دو نکته ته

چیسدددت و چدده ضدددوابطی در هددا آن لیددل اعتبدددارتددوان توثیقدددات خدداّص را بددده دسددت آوردو دمددی
کدده رجالیددان در مقدداِم ارزشکدده ، آنوجددود داردو دو دیگددرهددا آن کاربسددِت  یددابی الفددا  و تعددابیری 

الزم در هدای توانند نشدانۀ وجدوِد صدالحیتمی ، چه مدلول و فحوایی دارند و آیااندراویان آورده
کتداب آیدد، عمدی راوی و توثیق او باشندو آنچده در ریدر  رجاال تفسایرىرضدۀ ایدن دو پرسدش بدر 

کوشش برای یافتن پاسخی بدان  .هااست و 
                                                      

 .۱۲۱، صکلیات فی علم الرجال. 1
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کارراه .1-1-3  گیری آنهای احراز توثیق خاّص و ضوابط به 

 توثیق معصوم .1-1-1-3
گفتارهای منقدول از ائمدۀ معصدومهای راهیکی از  جدا اسدت، اّمدا از آن :احراز توثیق راویان 

یددان و احادیددی سدداختنهددایی چددون برپدیدددهکدده  گددزارش ،سددهو راو هددا را بددا نفددِس مطابقددت ایددن 
کددارگیریمددی سددخنان ایشددان بددا تردیددد رو بدده رو : اندددنهددادههددا دو ضددابطه برآن سددازد، بددرای بدده 

راوی مدح خویش را از ربان امام نقل نکند. شدرط اخیدر از که ، آنصّحت سند و دیگر ،نخست
کدده عقددال خبددر فددرد بدده سددود خدددویش را   نگرنددد و بدددان اطمیندددانمددی بدده دیدددۀ تردیدددآن روسددت 

کتداب  1یابند.نمی بدر اصدل ایدن قیدد صدّحه نهداده شدده، امدا در آن کده ایدن گدو رجال تفسیرىدر 
یدان را یکسدان و همگدن نبایدد دیدد ؛تفصیلی نیز پدیده آمده است کده همدۀ راو ریدرا  ؛بدین معندا 

یددان مجهددول و ضددعی  وجددود احتمددال خودسددتایی و در نتیجدده سددوء ظددّن بدده راوی، دربددارۀ ر او
گمدانی . ولی دربدارۀ بزرگدانی چدون رراره، محمدد بدن مسدلم، عبدد اق بدن سدنان و ،دارد .. چندین 
که بخواهند با نسبت دادن مطلبی به معصدوم بدرای  ؛رودنمی ریرا شهن ایشان واالتر از آن است 

کننددد و روایدداتی از ایددن دسددت از بدداِب   (عمددة رّبدد  فحددّدثو أّمددا بن)خددویش جایگدداهی ایجدداد 
که روایات داّل برمدح2است. که  4ابراهیم بن محّمد همدانی و 3ابراهیم بن مهزیار چنین است 

کرده  ند.ااند، پذیرفته و مقبولخود آنان نقل 
 توثیق رجالیان  .2-1-1-3

که در اعتمداد هاییراهاز دیگر  ،اقوال و آرای رجالیان کاراست  یدان  آمدد سدازی نسدبت بده راو
شددّدد هددا دربددارۀ مبنددای حجّیددت رجالیددان، احتمددال تسدداهل یددا تالبتدده اخددتالف دیدددگاهاسددت. 

همخوانی رأی عالم رجالی با دیگر آرا و توّجه به مدرام و مسدل  رجالی در صدور رأی خویش، نا
که دیدگاه کدرده و دربدارۀ هدر های مذهبی او باعی شده  رجالیان را به اصناف و اندواعی تقسدیم 

گاندددۀ آرای متقدددّدمان از متدددهخران، امدددامی دسددته جددددای از دی گویندددد. بررسدددی جدا گدددری سدددخن 
مددذهبان از اهددل سددّنت و دیگددر فددرق شددیعه و سددخن دربددارۀ توثیقددات شددیخ مفیددد یددا اقددوال ابددن 

کتداب می گفته است.آینِد عوامل پیش ضایری بر نیدز اقدوال را بدر  رجاال تفسایرىکوشیم تدا در 
                                                      

 .۱۲۳-۱۲۲، صکلیات فی علم الرجال؛ ۳۹، ص۱، ججال الحدیث و تفصیل طبقات الرواهمعجم ر. 1

 .۶۱۳و ۲۳۳، ص۱، جرجال تفسیرى. 2
 .۲۳۳، ص۱. همان، ج3
 .۶۱۳، ص۱. همان، ج4
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گردد.ا ایستار آن دربارۀ یکای  روشنهای مذکور بررسیم تیبنداساس تقسیم  تر 
 توثیق رجالیان متقّدم امامی مذهب

کتدداب بددا توثیقددات نجاشددی و شددیخ طوسددی چنددین بر کدده مددیاز نحددوۀ تعامددل نویسددندگان  آیددد 
کدده دربددارۀ راوی چنددین آرایددی وجددود هددا آن ایشددان در اصددل پددذیرش تردیدددی ندارنددد و در هددر جددا 

کدرده و مدورد اعتمداد مدیداشته باشد، بر مبنای آن ناقل ح البتده ایشدان بده  دانندد.دیی را توثیق 
کتددداب کتدددابمتعدددارف رجددالی بسدددنده نکدددردههدددای آرای موجددود در  هدددای اندددد و بددا مراجعددده بددده 

کوشددیده کننددد. معتمددد بددودن  اندددحدددیثی، تدداریخی و فقهددی قدددما  یددان را اسددتخراج  تددا توثیددق راو
یاد بن جعفر همدانی.  2،کماال الادین و تماام النعماهت صدوق در بر اساس عبار 1احمد بن ر

بر پایه عبارت شیخ مفید در  5و اسحاق بن جریر 4احمد بن حسن قزاز 3،توثیق ابراهیم بن نعیم
برداشدِت توثیدق اسدحاق بدن  6،مسائل أهل الموصل فای العادد و الرةیةسرساالد عددیاه کتاب 
و توثیدق ابدو اسدحاق  9شااداإلرشیخ مفیدد در های از عبارت 8و مدح اسحاق بن موسی 7جعفر

کتاب  10سبیعی  .اندهایی از این دستنمونه 11اإلختصاصدر ال به الی 
                                                      

 .۲۸۲، ص۲. همان، ج1

 .ثقة دینًا فاضاًل رحمة اق علیه و رضوانه: ۳۶۹ص ،کمال الدین و تمام النعمه. 2
 .۲۶۷-۲۶۶، ص۱، جرجال تفسیرى. 3

 .۱۷۸، ص۲. همان، ج4
 .۴۲۸، ص۳. همان، ج5
فهددم فقهدداء  و یکددون ثالثددین یومدداً  . و أمددا رواه الحدددیی بددهن شددهر رمضددان شددهر مددن شددهور السددنة یکددون تسددعة و عشددرین یومدداً 6

أصحاب أبی جعفر محمد بن علی و أبی عبد اق جعفر بن محمد و أبی الحسن موسی بن جعفر و أبی الحسدن علدی بدن 
و ارعدالم  :و أبی الحسن علی بن محمد و أبدی محمدد الحسدن بدن علدی بدن محمدد موسی و أبی جعفر محمد بن علی

علدیهم و ال طریدق إلدی ذم واحدد مدنهم و هدم  الدذین ال یطعدن ،الرؤساء المهخوذ عنهم الحالل و الحرام و الفتیدا و ارحکدام
 .(۲۶-۲۲صل الموصل، سمسائل أهأصحاب ارصول المدونة و المصنفات المشهور  

 .۴۳۷، ص۳، جرجال تفسیرى. 7
 .۲۶۴، ص۳. همان، ج8
کدان ابدن کاسدب إذا حدّدث عنده یقدول:  ،و روی عنده النداس الحددیی و ارثدار ،. کان من أهل الفضل و الصدالح و الدورع و االجتهداد9 و 

فضدل و منقبدة مشدهوره. البتده ایدن  ۷و لکل واحدد مدن ولدد أبدی الحسدن موسدی بدن جعفدر ،حّدثنی الثقة الرضی اسحاق بن جعفر
کده بده هنگدام نقدل نصدوص بدر امامدت برخدی از ائمده اإلرشادتوثیقات جدای از توثیقات معروف شیخ مفید در  هدا بددان :اسدت 

کددرده و دیدددگاه بددرای بررسددی بیشددتر در ایددن بدداره ر.آ: ؛ ۲۴۶و  ۲۱۱، ص۲، جاإلرشاااد) هددای مختلفددی را بددر انگیختدده اسددتتصددریح 
طرائاف ؛ ۱۱۱، صالرجالیاه الفوائاد؛ ۲۹، صتعلیقه علای مانهج المقاال؛ ۳۶۶، ص۲، جعتبار فی شرح االستبصاراستقصاء اال

 .(۲۱۶-۲۱۴، ۳۶، ص۱، جالرجالیه الرسائل؛ ۲۶۴، ص۲، جالمقال فی معرفه طبقات الرواه
 .۴۲۷، ص۳، جتفسیرى رجال. 10
أّنده صدّلی أربعدین سدنة... و لدم یکدن فدی زمانده أعبدد  ،اق السدبیعی أّن أبا اسحاق و اسمه عمرو بدن عبدد ،. روی محمد بن جعفر المودب11

 .(۸۳ص ،اإلختصاص) ۸منه و أوثق فی الحدیی عند الخاص و العام و کان من ثقات علی بن الحسین
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 غیر امامی توثیق رجالیان متقّدم شیعی و
یدان امدامی ابن کده دربدارۀ راو عقده، عالم و محّدث ریدی مذهب، در شمار رجالیانی است 

کددرده اسددت. چنددین مددی کتددامددذهب اظهددار نظددر  کدده نویسددندگان   ب توثیقددات او را معتبددرنمایددد 
گفتده آیدد » شمارند، چه او ثقه است و به تعبیر ایشان از باب می که سّر دلبران  خوشتر آن باشد 

کرد.توان به توثیق ابنمی« در حدیی دیگران  1عقده اعتماد 
کّشدی  نصر بن صّباح بلخی هم یکی دیگر از این عالمان است. او از مشدایخ و اسداتید بندام 

کتاب رجا کتداب رجدال تفسدیری رّد در  ل است و با این همه مّتهم به  لو است.با این همه در 
، ریدرا تفاسددیر مختلفددی از  لددو وجددود دارد و ایددن اّتهددام انددداقدوال او را بدددین دلیددل موّجدده ندانسددته

کّشدی از نصدر و اعتمداد بدر اوکه این افزون بر 2شود.سبب رّد تمامی سخنان او نمی  - نقل بسیار 
که اتهام به  لو مطدرح بدوده نشان می - دانستهکّشی  الت را ملعون میکه این ه بهبا توّج  دهد 

کتاب است و نه اثبات  لو. همچنین فدرق »و « معرفده النداقلین»با عنوان  هایینصر بن صباح 
کدده از خبددرویتش در شددناخت جریددان« الشددیعه اعتقددادی دوران خددود نشددان هددای داشددته اسددت 

کرد.های رف  الی بودن حرفتوان به صداردو نمی  3او را رد 
 توثیق رجالیان متأّخر امامی

کیددد آرای بهددره گیددری از توثیددق عالمددان رجددالی متددهّخر بددرای جامعّیددت مباحددی و تهییددد و ته
که حال رجالی راوی از پژوهش 4،متقّدمان بسیار رایر است گاه  کد های اّما   پیشینیان یا بده 

یان اقامه میآید یا به صراحت نیامده، سخنمی  5شدودنان متهّخران به عنوان دلیلی بر توثیق راو
کتداب اسدت.  و این به معنای پذیرش اعتبار و حجّیت آرا و اجتهدادات رجدالی ایشدان در ایدن 

گدر چدون برخدی  ؛گویا مبندای نویسدندگان در حجّیدت قدول رجالیدان، اطمیندان وثدوق اسدت چده ا
دیگدر اجتهدادات  6،دانسدتندمدی واحدد حّجدترجالیان قدول رجدالی را از بداب شدهادت یدا خبدر 
 کردند.نمی متهخران را به مثابۀ دلیلی معتبر برای توثیق تلقی

                                                      
 .۴۳۳-۴۳۲، ص۱، جتفسیرى رجال. 1

 .۲۳۴، ص۱. همان، ج2
 .۳۸۲-۳۸۴، ص۱. همان، ج3
 ...  و ۲۳۳-۲۳۲، ۱۱۲، ۸۲، ص۱. همان، ج4
 ...  و ۲۶، ص۳، ج۴۷۹، ص۱. همان، ج5
 .۴۶-۴۳، ص۱، جمعجم رجال الحدیث. برای نمونه ر.آ: 6
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 توثیق رجالیان اهل سّنت
کتداب گاه  کتاب چنین است.  اهدل سدّنت از مندابع هدای کاربسِت مواردی از این دست در 

کدرده کده در نسدخهرجالی شیعی عباراتی را نقل  دارد. در ایدن مدورد آثدار کندونی وجدود ندهدای اندد 
حجدر گری از آرای شیعی اهمّیت دارند. آوردن منقوالت ابدنبه لحا  حکایت فق اهل سّنت 
کتدداب در مددواردی هددم در رجددال شددیعه  1.و اسددتهمددین ر از لسااان المیاازانشددیعه در هددای از 
گزارش  دربارهاطالعی  شدده راوی به دست نیامده و توثیقات اهل سّنت، بدون نقش و ابرامی 
 3شود.مختل  دربارۀ اعتبار این توثیقات بسنده میهای وجود دیدگاهبه تنها و  2است

 اسباب و عوامل توثیق راویان .2-1-3
بندی به دین، جایگاه و منزلت امدام ندزد امدام و شدیعیان، عقیدگی، حسن عمل و پاینی 

راوی از عوامددل و انگارانددۀ جامعددۀ شددیعه نسددبت بدده عملکردهددای روایددی راوی و تعامددل مثبددت
کتاب   است. رجال تفسیرىاسباب حسن او در 

 ُحسِن باور .1-2-1-3
کددیش راوی یکددی از د د دده کددهچنددان گذشددت، تعیددین مددذهب و  کتدداب  هددای در معرفددی 

کتدداب اسددت و از ایدن رو مددذهب »ذیددل شددرح حدال هددر راوی بخددش مسدتقلی بددا عنددوان  ،مؤلفدان 
کرده« راوی که از آن امامی بودن یا تشّیع راوی بده دسدت قرایناند. نزد ایشان شواهد و تعری   ی 

 آید، به شرح ریر است:
 توصیفات رجالیان شیعه

کدرده رجال تفسیرىدر  بدرای  ؛اندداز برخدی توصدیفات رجالیدان حسدن بداور راوی را برداشدت 
» و  5«شدیخ مدن أصدحابنا»  4،«کدان مدن أصدحابنا»در دِل تعابیری بمانندِد  «أصحابنا»نمونه واژۀ 

راوی در کدده ایددن در امددامی بددودن راوی ظهددور دارد یددا6«ثقددات أصددحابنا الکددوفیین و فقهددائهم مددن
که آن را کبیر من الشیعة» خاندانی باشد  ، استقامت دیندی و امدامی بدودن وی اندخوانده« بیت 

                                                      
 .۸۲، ص۱، جرجال تفسیرى. 1
 .۴۷۳، ۳۷۶، ۳۳۲-۳۳۴، ۲۱۹-۲۱۸، ۱۸۳، ۹۳-۹۲، ص۴ج ؛۴۲۳-۴۴۹، ص۳۹۲، ص۳ج ؛۳۴۹، ص۲۲۲، ص۲. همان، ج2
 .۲۲۲، ص۲. همان، ج3
 ۱۸۸، ص۴ج ؛۳۷۳، ص۲. همان، ج4
 ۱۸۸، ص۴ج ؛۴۳۱، ص۱. همان، ج5
 .۲۱۳، ص۳. همان، ج6
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؛ بده آمدده اسدتی، از توجه به مالزمات ید  وصد  برگاه هم امامی بودن راو 1دهد.را نشان می
ریدرا بددون  ؛را نشدان دهدد تواندد امدامی بدودن اومدی« احمد بن عائذ»دربارۀ « صالح»مثل وص  

 2پذیرد.نمی این پیش فرل وص  صالح تحقق
که با هدف بیان اعتقاد راوی بیان شدده اسدت« خاّصی»تعبیر   ؛هم در شمار تعابیری است 

کاربردهددای ایددن واژه چددون عبددارت شددیخ در شددرح حددال عیاشددی  کدده از  ه مجلددس کددان لدد)چددرا 
خاصددی عددامی و التشددیع )و ابددن ندددیم در شددرح حددال ابددن ابددی ثلددر  (للخدداص و مجلددس للعددام

کدداماًل آشددکار اسددت و از ایددن رو داّل بددر  (ا لددب علیدده تقابددل آن بددا واژۀ عدداّمی )بدده معنددای سددّنی( 
 3تشّیع راوی است.

 توصیفات رجالیان اهل سنت
ادی صدریح بدر امدامی بدودن راوی تلّقدی از عبارات رجالیان اهل سدّنت بده عندوانی نمدای پاره
مدن الهداله » و «کدان شددید التشدیع»، «کدان مدن  داله الرافضده»یدا  4«شیعی جلد»مانند  ؛اندشده

که رجالیان اهدل سدّنت معمدواًل ایدن واژه 5.«فی الرفش یدانی بده هدا این از آن روست  را دربداره راو
کدده باورهددای نزدیدد  بدده امامیدده، چددون تقددّدممددی کددار  از 6.بددر خلفددا، دارنددد ۷امددام علددی گیرنددد 

کبارهم»توصیفاتی چون  بنو میثم جماعدة مدن شدیو  »دربارۀ راوی یا 7«کان من اجالء الشیعه و 
کرده9خاندان او و ... درباره 8«الشیعه  اند.حسِن عقیده را برداشت 
 مایۀ روایاِت راویدرون

گسترده به محتوای روایات راوی در تعیین باور و مذهب  کتداب های او یکی از مزّیتتوّجه 
که از دیددگاه نویسدندگان،گیری از این مطلب نشان میاست. نگاهی جامع به موارد بهره  دهد 

کنار شواهد دیگر نی  بداوری گزارِش روایاتی با موضوعات ریر می تواند به صورت مستقل یا در 
                                                      

 .۴۸۳، ص۳. همان، ج1
 .۳۲۴، ص۲. همان، ج2
 .۱۹۲-۱۹۱، ص۲. همان، ج3
 .۲۸۳، ص۱. همان، ج4
 .۲۴۷، ص۳. همان، ج5
یدان و اعتبارسدنجی آن ؛بررسی دالئل و اسباب رافضی، ناصبی و شدیعی». برای بررسی بیشتر ر.آ: مقالۀ 6 هدا از خوانددن راو

 .«اهل سّنت نظر رجالیان

 .۲۱۳، ص۳. همان، ج7
 .۲۱۴، ص۳. همان، ج8
 .۱۲۴، ص۴. همان، ج9
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 راوی را نشان دهد.
پرسدش  2،افق با مذهب و فتوای امامیدهنقل روایاتی مو 1،ال ( نفی صریح فتوای اهل سّنت

یدددا شدددرکت در اجتماعدددات دیندددی اهدددل  3راوی از شدددمول حکدددم شدددرعی نسدددبت بددده  یدددر شدددیعه
گر راوی در ی  مسهله بر پایۀ منقوالت ائمه4.سّنت یدا احکدام صدادره از  ۹5از پیدامبر :حال ا

عددام( یددا تددوان تشددّیع )بدده صددورت حکمددی مخددال  بددا عامدده را برگزینددد، تنهددا مددی ۷6امددام علددی
 گرایش به تشّیع را نشان دهد.

ایددن نکتدده  7.ماننددد حدددیی لددوح ،و یددادکرِد نددام ایشددان :ب( نقددل روایددات ائمددۀ اثنددی عشددر
کدده در صددورت وجددود نّصددی خددالف آن، بدده توجیدده و  چنددان قرینددۀ روشددنی انگاشددته شددده اسددت 

روایتدی نقدل  - کده بده یقدین واقفدی اسدت - بدرای نمونده احمدد بدن حدارث ؛انددتبیین آن پرداختده
که در آن به ندام دوازده امدام تصدریح شدده اسدت کتداب در توجیده ایدن  .کرده است  نویسدندگان 

گفته تواندد داّل بدر بازگشدت او از که صرِف نقدل روایتدی بدر خدالف معتقددات نمدی اندناسارواری 
قدل شداید هدم او از انحدراف بازگشدته یدا روایدت را در دوران اسدتقامت ن 8مذهب انحرافدی باشدد.

 9کرده یا در واقفی بودن متعصب نبوده است.
کندد. یدا پرسدش از امدام 10ج( نقل روایاتی دربدارۀ تهویدل آیدات بدر ائمده یدا دشدمنان ایشدان نقدل 

 11.درستی یا نادرستی تفسیر عامه درباره
کرامات ائمه که دربارۀ آندان های ، علوم ماورایی و قدرت:د( نقل  ایشان و خوارق عاداتی 

 12.است صورت پذیرفته
                                                      

 .۱۶۴، ۶۳-۶۲، ص۴ج ؛۲۲۳-۲۲۱، ص۳ج؛ ۲۴۱-۲۴۳، ص۱. همان، ج1
 .۲۲۲، ص۴ج ؛۴۲۷، ۳۳۳، ص۳ج ؛۴۶۳-۴۲۹، ص۲. همان، ج2
 .۲۱۶، ص۳و ج ۹۲، ص۲. همان، ج3
 .۳۲۳-۳۲۲، ص۲. همان، ج4
 .۴۲۷ص ،۳. همان، ج5

 .۳۲۳، ص۲. پیشین ج6
 .۲۷۲، ۱۸۴، ص۳ج ؛۲۲۴، ۲۲۳، ص۲ج ؛۱۴۶-۱۴۲، ص۱. همان، ج7
 .۱۲۶، ص۲. همان، ج8
 .۱۲۷، ص۲. همان، ج9

 .۴۷۸-۴۷۷، ۴۷۴، ۳۶۸، ۳۶۳، ۳۴۸، ۲۳۲-۲۳۴، ۱۲۳، ص۳. همان، ج10
 .۳۴۲، ص۳.همان، ج11

 ،۲۸۶-۲۸۳، ص۳ج ؛۴۷۸-۴۷۷، ۴۲۲، ۲۲۳، ۲۳۷-۲۳۶، ص۲ج ؛۲۳۴-۲۳۳، ۴۸۹-۴۸۸، ۲۱۶-۲۱۴، ص۱همددددددددان، ج. 12
 .۲۱۹-۲۱۸، ص۴ج ؛۲۳۱-۲۲۸و  ۲۴۲-۲۴۷، ۴۹۳، ۲۹۲
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کده نقدل روایدات  .ل اهل بیت و جایگاه و مرتبدت ایشدانی( نقل روایات فضا ه گفتندی اسدت 
گاه یفضا کمّیت، مراتب و سطوح مختلفی دارد.  ل توس  راوی به لحا  سنخ و نوع روایات و 

ایددن روایددات جنبددۀ اثبدداتی دارد و بدددون نفددی جایگدداه دیگددران، مناقددب و مزایددایی را بددرای اهددل 
کنددد. نقددل احددادیثی از ایددن دسددت تنهددا نشددانۀ اثبددات مددی ۷ویددژه حضددرت علددیو بدده  :بیددت

گددرایش بدده اهددل بیددت اسددت و بددا سددّنی بددودن راوی منافدداتی ندددارد و تنهددا در  :ارادت، عالقدده و 
کنددیگر می قراینصورت جمع با  گاه این روایات افدزون بدر  1؛تواند امامی بودن فرد را اثبات  اّما 

یا برتدری  ۷سلبی نیز دارند و برای نمونه بر جانشینی بال فصل امام علیای جنبۀ اثباتی، سویه
در ایددن صددورت  .فشدداردمددی پددای 3:یددا انحصددار علددم الهددی بدده اهددل بیددت 2ایشددان بددر همگنددان

 کیش بودن راوی دانست. ای بر امامیتوان آن را نشانهمی
و تشددیع را  :ت: ایددن قریندده هددم نددوعی بدداور بدده اهددل بیدد:هددای ائمددهو( نقددل خطددب و نامدده

 4رساند و در صورت تقویت با شواهد دیگر یاراِی اثبات امامی بودن فرد را دارد.می
 5.ز( نقل روایات مهدویت

ح( نقل روایات مربوط به عوالم پیشاخلقت و مباحی در پیوند با آن چون طیندت، خلقدت 
 6.و میثاق :نوری اهل بیت

یارت ائمه  7.ط( نقل روایات مربوط به ثواب ر
 مّتهمان به رافضگری نزد اهل سّنت ایت راوی ازرو 

کتاب عیسی بن مهران مستعط  از سوی احمدد بدن محمدد بدن موسدی ندوفلی )کتداب  نقل 
و مثالدب خلفدا دارد و اهدل سدنت بده  :ل اهدل بیدتبن مهران روایات فراوانی در فضدای عیسی

یحیددی ازدی از روایددت احمددد بددن  8،انددد(همددین دلیددل مسددتعط  را رافضددی خوانددده و نکوهیددده
عمددرو بددن حمدداد بددن طلحدده و مخددول بددن ابددراهیم و... )اینددان نددزد اهددل سددنت بدده رفددش و تشددّیع 

                                                      
، ۳۹۳، ۳۷۶-۳۷۴، ۲۳۳، ۱۶۲، ۱۶۴، ۸۸، ص۳ج ؛۲۲۲، ص۲ج ؛۳۶۱-۳۲۹، ۳۳۹-۳۳۶، ۳۱۲-۳۱۴، ص۱. همددددددددددان، ج1

 ۲۳۳-۲۲۹، ۴۳۲، ۳۴۳-۳۳۹، ۲۱۸، ۱۲۶، ص۴ج ؛۴۱۸-۴۲۳
 .۲۳۴، ۱۹۲، ۱۶۲، ص۴ج ؛۲۸۶-۲۸۳، ص۳ج؛ ۲۲۳، ص۲ج ؛۲۳۴-۲۳۳، ص۱. همان، ج2
 .۴۷۳، ص۲ج . همان،3

 .۷۹، ص۳ج ؛۳۹۲-۳۹۳، ص۲ج ؛۱۶۹، ص۱. همان، ج4
 .۴۳۸، ص۲۸۷، ص۱. همان، ج5
 .۸۶-۸۲، ۷۲، ص۴ج ؛۲۱۲، ۱۸۴، ۸۴-۸۳، ص۳ج ؛۲۴۲، ص۲. همان، ج6
 .۳۷۹، ۲۶۲، ص۲. همان، ج7
 .۱۲۲، ص۳. همان، ج8
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کده اهدل سدنت او را رافضدی  - و روایدت متعدّدد ادیدم اخدی ایدوب از حمدران بدن اعدین 1ند(امّتهم
کتاب برای اثبات امامی بودن راوی استفاده شده است. - 2دانندمی که در   شواهدی است 

 ۀ راویمنطق
 ؛داّل بدر تشدیع او دانسدته شدده اسدت قدرایننشین هم از جمله ریسِت راوی در مناطق شیعه

گفتدده یدداقوت حمددوی از شددیعه  ،بددرای نموندده کدده بدده  کددر  بددوده  کددوفی اهددل  احمددد بددن عبددداق 
کوفیدان نوعدًا شدیعه هسدتند و وجدود عدامی  3اند.بوده کدوفی اسدت و  کداهلی،  یا اسحاق بن بشدر 

الم بدن ابدی الجعدد اشدجعی و عبداد بدن ُصدَهیب بصدری در آن بده منزلدۀ الندادر مذهبانی مثل سد
 4کالمعدوم است.

 نجاشیالیاد کرد راوی در رجال 
یدان امدامی مدذهب اسدت و نجاشدی در آن بده آوردن  رجال النجاشی فهرسدت آثدار علمدی راو

فات امامیه و تصریح به مذهب مخالفان پای گدر فدر .بند اسدتمصّنَ دی در ایدن از همدین روی ا
که امامی مذهب است.نگاشته یاد شود و به فساد مذهب او تصریح نشود، می گفت   5توان 

 یادکرد راوی در رجال برقی
کتددداب  یدددان امدددامی اختصددداص دارد و یددداد برقدددی بددده الرجاااالندددزد مؤّلفدددان  کرد راوی در آن راو

 6.اوست یکیشبر راستای قرینه
 یادکرد راوی در فهرست شیخ

کده ن میو چنی 7اندتنها ی  بار در شرح حال احمد بن هوذه بهره جستهاز این قرینه  نماید 
دلیلدی اسدتوار بدر امدامی  رجال النجاشیکرد در فهرست شیخ بسان یدادکرد در از منظر ایشان یاد
کنار سایر  ؛بودن راوی نیست که در  گویدا بده مثابدۀ مؤّیددی بدر اثندی قراینچرا  عشدری و شدواهد و 
 ست.بودن راوی آمده ا

                                                      
 .۲۶۲، ص۳. همان، ج1
 .۳۴۳، ص۳. همان، ج2
 .۳۷۳، ص۲. همان، ج3

 .۴۱۷، ص۳. همان، ج4
، ۲۲۱، ۲۱۳ ،۱۲۲، ص۳ج ؛۳۷۹، ۳۷۳، ۲۲۲،۳۶۲، ۱۷۷-۱۷۶، ص۲ج ؛۳۱۴، ۲۷۹، ۳۸۲، ۲۳۷، ۱۴۲، ص۱همدددددددددان، ج .5

 .۲۱۴، ۳۸۸، ۳۷۲، ۲۷۲، ۴ج ؛۲۴۲، ۲۳۳، ۴۸۳، ۴۲۷، ۳۶۲، ۳۴۸، ۳۴۲، ۳۳۳، ۲۶۴
 .۲۲۴، ص۴. همان، ج6

 .۲۲۳، ص۲. همان، ج7
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 ُحسِن عمل و پایبندی به دین .2-2-1-3
کده بده نظدر مدیگاه برخی از تعابیر رجالیان وجود صفاتی را در راوی نشان مدی رسدد در پدی دهدد 

در زمدرۀ « صدالح»و « خّیدر»اند. دو وصد  بندی به ظواهر شرع بر او اطالق شدهاستمرار تقّید و پای
کتدداب ایددن دو  رسددانند؛ هددر چنددد برخددی حددداّقل مدددح راوی را مددیایددن تعابیرنددد. بدده بدداور مؤّلفددان 

گدداه هددم سددخنان رجالیددان از  1انددد.هددا را داّل بددر وثاقددت نیددز دانسددتهعالمددان فراتددر از ایددن رفتدده، آن
گفتدهدارد؛ چندانمردی راوی در عملی شدرعی پدرده برمدیپای اندد ابدراهیم همددانی چهدل سدال کده 

کتداب ایدن را بدرای تهی گزارد. نگارنددگان  کدافی نمدیحّر  دانندد، امدا بدر یدد وثاقدت ابدراهیم همددانی 
کدار مدیآن کنار سایر قدراین بدرای تهییدد وثاقدت او بده  که در  کدار دال بدر اند  رود. بده بداور ایشدان، ایدن 

 2باوری و دوری راوی از محرمات و معاصی، به ویژه در نقل از معصوم است.اعتقاد باال، دین
 جایگاه و منزلت راوی .3-2-1-3
قعّیت و مقام فرد نزد ائمه، به عنوان محور جامعۀ شیعه و وجیه بودن او در میان شیعیان مو

کتداب  که در   رجال تفسیرىبه صورت عام و عالمان شیعه به صورت خاّص، از عواملی است 
 برای بررسی حال رجالی افراد به آن توّجه شده است.

 جایگاه و منزلت راوی نزد امام
گ گدداه بدده  کددردهایددن نکتدده را  خاصددًا » ماننددد  ؛اندددونددۀ مسددتقیم از جمددالت رجالیددان برداشددت 
مددن خدددواّص »و  4«کدددان مددن خاصدددة أبددی محمدددد» و 3«بهمددا یددا خصیصددداً  بهحادیثنددا، خصیصددداً 

گدداه هددم  5«أصددحابه کدده از منظددر ایشددان داللددت بددر وثاقددت راوی و جایگدداه ویددژۀ او نددزد امددام دارد. 
گفتگوهد کتداب چگونگی و مضمون روایدات او و فحدوای  ای او بدا امدام دسدتاویزی بدرای مؤلفدان 

کرخدی از  ؛پدرده بردارندد جایگاه راوی نزد امامآن از  واسطهبوده تا به  بدرای نمونده روایدات ابدراهیم 
کده نزدیکدی« سهلت»نوعًا با تعبیر  ۷امام صادق  افدزون بدر ؛دهددبده امدام نشدان مدیرا اش است 

تدرین روایدت در یدا اسدحاق لیثدی مفصدل6تحضرت دعایی خاص نیدز بده او آموختده اسدکه این
کددرده اسدت ۷موضدوع طیندت را از امددام بداقر کدده او در چشدم امددامایدن نشددان مدی .نقدل   ۷دهدد 

                                                      
 .۹۶، ص۳ج ؛۳۲۴-۳۲۳، ص۲ج ؛۲۲۸، ۲۲۲، ص۱. همان، ج1

 .۲۹۶ص ،۱. همان، ج2

 .۲۳۹، ص۱. همان، ج3
 .۶۲، ص۲. همان، ج4
 .۳۴۱، ۳۲۳، ص۴. همچنین ر.آ: همان، ج۲۲۳، ص۱. همان، ج5
 .۴۶۳، ص۱. همان، ج6
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چدون خبدر از  :اظهدار علدوم سدّری بده راوی از سدوی ائمده 1مقام و جاللتی خاّص داشته است.
ینهار دادن از آن نیز از منزلت آننهان گوار آینده و ر  2فرد حکایت دارد. ها یا حوادث نا

 جایگاه و منزلت راوی نزد شیعیان
کتداب را هدای ظهور واژگانی در نگاشته بده اسدتنتاج جاللدِت رجدالی نخسدتین، نویسدندگان 

که از نکتۀ پدیشاز رایر« وجه»داشته است. واژۀ قدر راویان وا  گفتده پدرده بدرترین تعابیری است 
تبار است. برای نمونده دربدارۀ احمدد بدن ابدی وجه به معنای صاحب قدر، منزلت و اع .داردمی

گیر که در نقل حدیی سخت - یعنی او در میان محدثان قم ،«کان وجهًا بقم»زاهر آمده است: 
، «شدیخ القمیدین» 3.بدوده اسدتهدا آن وجاهت و اعتباری بداال داشدته و مدورد اعتمداد - اندبوده
 دربدارۀ احمدد بدن اسدحاق اشدعری« مشدهور» و «خبیدر أهدل البلدد»، «کبیر القددر»، «وافد القمیین»

شددیخ أصددحاب » 4.دهدددهددم آشددکارا موقعیددت او نددزد محدددثان و بزرگددان عصددر خددود را نشددان مددی
کده شدمرده هاییرا هم از عبارت« الحدیی  ؛داردحکایدت ارجمنددی و برجسدتگی راوی  ازاندد 

گروهددی از برجسددتگان و نخبگددان از روات حدددیی داود بددن اسددد  عقددده،ماننددد ابددن ،ریددرا بددرای 
کرده کتب و اصول شیعه را ثبت  که  کار رفته  گروهی از محدثان امامیه به   5.اندمصری، یا 

 عملکردهای روایی راوی .۴-2-1-3
کدده در اسددناد و متددون احادیددی، گددرروایددتافددراد در مقددام  ی، عملکردهددای مختلفددی دارنددد 

گردان و...( متجّلدی اسدت. در )اسداتید و شداهدا آن و تعدامالت علمدیها محتوای آثار و نگاشته
مدواردی از ایدن دسدت را بده عندوان یکدی از اسدباب ُحسدن راوی مدورد توّجده قدرار  رجال تفسایرى

ارتباطات علمی راوی در بخدش توثیقدات عدام خدواهیم پرداخدت و  . به مباحی مربوطاندداده
 کنیم.می تمرکزمراوی « محتوای احادیی و آثار»در اینجا بحی را بر 

کتددداب مدددیبدددر پایددد کندددار  گوشددده و  کددده در  کددده تدددوان یافدددت، چندددین مدددیۀ تصدددریحاتی  نمایدددد 
کدده راوی نقددل مددی کدده خلددق مددیقّوت،اسددتحکام و سددداد متددون روایدداتی  کنددد، در کنددد یددا آثدداری 

یدانی چدون ابدراهیم حدّذاءاعتماد به او نقش احمدد بدن حسدن  6،آفرین اسدت و در شدرح حدال راو
                                                      

 .۷۴-۷۲، ص۲ج ؛۲۱۲، ص۳. همان، ج1

 .۲۲۳، ۳۸۸، ص۱. همان، ج2

   .۱۷۲، ۱۱۲، ص۴. همچنین ر.آ: ج۴۹، ص۲. همان، ج3
 .۷۲، ص۲.همان، ج4

 .۱۹۳-۱۸۹، ص۲.همان، ج5

 .۲۶۳، ص۱. همان، ج6
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احمدد بدن فضدیل  3،حمدد بدن یحیدی بدن زکریدا قطدانا 2،احمد بن حسین بدن سدعید 1،حسینی
ابددرهیم بددن اسددحاق هددای دربددارۀ نگاشدته کددهچنددان ؛بدددان استشددهاد شددده اسدت 5و ... 4اهدوازی

کتبًا جماعه جملتها قریبه من الّسداد»نهاوندی آمده است:  نویسدندگان  ،و بر پایدۀ آن« صّن  
کرده کهکتاب حکم  کرد.روایات تفسیریبه ویژه  ،توان به احادیی ویمی اند   6اش اعتماد 

دربدارۀ ابدراهیم بدن فضدل هدم آن را بدا بحدی « أسند عنه»تحلیل معناشناختی مؤّلفان از واژۀ 
« أسدند عنده»مایۀ احادیدی و آثدار پیوندد زده اسدت. بده بداور ایشدان، اگدر تعبیدر توّجه به چگونگی درون

کددار رفتدده باشددد، نشددان مددی کدده راودربددارۀ راوی شددیعی بدده  ی بددرای احتجدداج بددا  یددر معتقدددان بدده دهددد 
را فددراهم آورد و ایددن بددر جاللددت و فضدددل  ۹از پیددامبر :خواسددته ُمسددَنِد روایددات ائمددهامامددت، مددی

 7کم مدح است.ابراهیم بن فضل داللت دارد و اگر داّل بر توثیق نباشد، دست

 سایر عملکردهای راوی .2-1-3- ۵
برخی دیگر از عملکردهای افراد نیز مدّد نظدر  ،، افزون بر عملکردهای رواییرجال تفسیرىدر 

گددواه بددودن بددر وصددّیت امددام از جملددۀ  مثبددت یدداد شددده اسددت.ای بدده عنددوان نکتددههددا آن بددوده و از
ریدددرا انسدددان معمدددولی بدددرای وصدددّیت خدددویش فدددردی مطمدددئن و صدددادق را انتخددداب  ؛هاسدددتآن
یعندی امامدت  ،و انسدانی ترین موضوع الهیآن هم در مهم ؛۷کند، چه رسد به امام معصوممی

گددرفتن فددرد  یددر ثقدده ناسددازگار بددا عصددمت و خددالف حکمددت اسددت. بددر ایددن اسدداس  ،کدده شدداهد 
و اسدددحاق بدددن جعفدددر بددده دلیدددل شددداهد وصدددّیت امدددام بدددودن ثقددده یدددا حدددداقل  8ابدددراهیم جعفدددری

هدم از 12و ارتبداط بدا نائبدان حضدرت 11دیددار راوی بدا امدام زمدان 10،مؤذن امدام بدودن 9ند.اممدوح
                                                      

 .۱۴۱، ص۲. همان، ج1
 .۲۳۳-۲۳۲، ص۲. همان، ج2
 .۲۷۷، ص۳. همان، ج3
 .۴۶۶، ص۲. همان، ج4
 .۲۲۷، ۱۲۸-۱۲۷، ۱۲۲، ص۴. همان، ج5

 .۲۳۷، ص۱. همان، ج6
 .۴۴۳، ص۱. همان، ج7
 .۲۲۷، ص۱. همان، ج8
 .۴۳۷، ص۳. همان، ج9

 .۳۱۲، ص۲. همان، ج10
 .۲۴۱، ص۳ج ؛۷۲، ص۲ج ؛۲۳۳-۲۲۹، ص۱. همان، ج11
 .۲۷۷، ص۳. همان، ج12
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که به مثابۀ قرینه دیگر  بر مدح راوی بدان نگریسته شده است.ای عملکردهایی است 
 نحوۀ تعامل با راوی، روایات و آثار او .۶-2-1-3

او های چگونگی برخورد و تعامل جامعۀ شیعی و عالمان ایشان با فرد و منقوالت و نگاشته
کتاب قراینهم از  که در  گدر بزرگدان  ،بدرای نمونده ؛بدان توّجه شده اسدت رجال تفسیرىی است  ا

خود و دیگران را برای رساندن به امام به فرد بسپارند، ایدن نشدانۀ اعتمداد بدر های شیعه، پرسش
سدپردِن وجوهدات شدرعی بده فدرد بدرای رسداندن بده  1او و حّتی جایگاه واالی حدیثی وی اسدت.

کتداب راوی 2رود.امام نیز مدح به شدمار مدی گروهدی از شدیعیان بدر  و نقدل آن هدم نشدانۀ  اعتمداد 
کتاب وی است. کتداب بده تدوان از توّجدمی ،در نهایت 3جایگاه حدیثی و اعتبار  ه نویسدندگان 

خورد روایات فرد در مصادر فقهی یا به دیگر سخن عمدل فقهدا بده مضدمون روایدات چگونگی باز
که نزد ایشان از  کرد   4رود.مدح راوی به شمار می قراینراوی یاد 

 متوثیقات عا .1-3
که در آنچنان ها نام شخص خاصی یاد نشده و تنهدا بده یدادکرد که گذشت، قواعد کلی توثیق را 

کلددی بسددنده شددده اسددت، توثیددق عددام مددی کلددی بددا عنددوانی  گوینددد. مددراد از توثیددق عددام تنهددا عندداوین 
کدده مصددادیق اندددکی نیددز در ایددن دایددره قددرار  کلددی اسددت  گدداه قددانونی  مصددادیق فددراوان نیسددت، بلکدده 

کده بده گدذاری توثیقدات بده عدام و خداص بدر پایدۀ شدکل جملدهرد. به دیگر سدخن، ندامگیمی ای اسدت 
شود. اگر در موضوع قضیه تنها ندام ید  یدا چندد نفدر بده صدورت عنوان قضیۀ منطقی توثیق چیده می

هددایی شددود. اگدر در موضددوع قضددیه ندام یددا نددامخداص و مشددخص آمددده بدود، توثیددق خدداّص نامیدده مددی
 نامند.ه بود و ی  عنوان کلی موضوع توثیق بود، توثیق را عام میخاّص ذکر نشد

کتاب مورد بررسی و در ال به الی شرح حال راویان، برخی از نظریدات توثیدق عدام مطدرح ، در 
یابی شده است. در ادامه کدرده و دیددگاه نویسدندگان تفسدیرهدا آن یکای  ،بررسی و ارر  را را یداد 

 خت.روشن خواهیم ساها درباره آن
 تفسیر القمیتوثیق راویان  .1-1-3

 در مقدمۀ تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم آمده است: 
                                                      

 .۲۲۹، ۳۸۷، ص۱. همان، ج1

 .۶۳۲، ص۱. همان، ج2

 .۴۹۷، ص۳ج ؛۲۶۲، ص۲ج ؛۳۸۷، ص۱. همان، ج3
 .۲۷۶، ۷۲-۷۴، ص۳ج ؛۳۳، ص۲ج ؛۴۲۳، ۲۳۷، ۲۱۳-۲۱۲، ص۱. همان، ج4



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
ماره

، ش
 

 سوم

51 

ححْی َْنححْن ذا ححب کد ْْ اد و حح  ْْ ْی ُْمبد و ححٍْ   ِْ  راْتد یاْ  ْمشححبَإ ححذیْ اححب ْی ْر
ِْْ ابْ اححب ْعححند ا ْن ْقححْیْ  اْق ٍاب ْی ثد

 1طبْعْتْ ...
که از دیدگاه نویسندگان چنین می یدان  این یرىرجال تفسنماید  عبارت به معنای توثیدق راو

کرده ،و بر این اساس 2واسطۀ مؤّل  این تفسیر استبی واسطه وبا یانی را نیز توثیق   3اند.راو
کامل الزیارات .2-1-3  توثیق راویان 

کامل الزیارات نوشته است:  کتاب   جعفر بن محمد بن قولویه در مقدمۀ 
اب أْنب َل َْند  ... ب  د ْع د ْْ صد ْط َْی  ْ ود َِبد عْن  ْعْ   ِفد  ْ  عد مب ْر ْ  ُ حند ا  َِحْغ  ْی َل ِفد   ذا ا حْع اد ْْ ن محب ْی

حح،د  ْی َل أخْیجحْ  ق ْیْْحتد ُد حْ  اْق  ُْ ْ اب ْوْحد ُد حن أصحاب َد مد اححب َد اِْود ح ُْ حن جد احب مد
ود ی، ْححدد َحِْ ْعححند  ْ  ثًب ْر

َد   جب ْن اِْید ْذاذد مد
حذ ْک ْؤْثْی ذٍِْ اِْشْ ْ  ُ یق ند َحْن غٍ رکْعْ   ْعند ا عح  ْ  ُ یاّْی ا بِْرد ُد ح  شحو رٍْ ْ  ُ ْن ٍَد ا
بْْلد عد  د یُد  ِ  4.ثد ْی ا

کتاب  شدده اسدت  رجاال تفسایرىو همین عبارت مستندی برای توثیق برخی از راویان در 
کدده نددزد نویسددندگان آن، عبددارت ابددن قولویدده بدده توثیددق مددی چنددینهددا آن کدده بررسددی طبقددۀ نمایانددد 

5نجامد.امشایخ مستقیم و  یر مستقیم او می
 

 توثیق مشایخ اجاّلء .3-1-3
گددر راوی و عددالمی بددزرگ، مشددهور و مددورد اعتمدداد رجااال تفساایرى بدده بدداور مؤّلفددان کدده نددزد  - ا

کندد یدا چنددین تدن از ایشدان فدرد را - دیعیان جایگاهی واال و ارجمند دارش  از راوی بسیار نقدل 
پسدین هدای کتداب او بدرای نسدلگزینند یا در انتقال و نقدل به عنوان استاد خویش در حدیی بر

به صدورت مکدّرر  رجال تفسیرىرساند. در بکوشند، این ُحسن آن استاد یا حّتی وثاقت او را می
 6از این قرینه بهره برده شده است.

                                                      
ی. 1  .۴، ص۱، جتفسیر القمَّ
 .۱۷۸، ص۲. رجال تفسیری، ج2
 .۲۶۳، ۲۱۲، ۳۲۴، ۲۲۱، ۲۳۹، ۱۶۲، ۶۶، ص۴. همان، ج3
 .۳۷، صکامل الزیارات. 4
کده احمدد گفتندی اسدت بدا آن .۴۲۹، ص۳ج ؛۴۸۲، ۴۳۷، ۲۳۷، ۴۳، ص۲ج ؛۲۲۷، ۴۸۳، ۲۳۹، ص۱، جرجال تفسایرى. 5

اندد )همدان، ای نبرده و او را مهمل دانسدتهوجود دارد، اما از این نکته در توثیق او بهره الزیارات کاملبن عبدوس در سند 
 (.۶۳۷، ۲۴۷، ۴۳۹، ۳۲۴، ۲۸۲، ۲۲۷، ۲۳۲، ۱۶۲، ۱۲۲، ۶۶، ص۴ج ؛۳۸۱-۳۸۳، ص۲ج

، ۳ج ؛۳۴۲-۳۴۱، ۱۳۲-۱۳۴، ۲۳ ،۳۹-۳۸، ص۲، ج۲۲۷، ص۶۱۶، ص۲۱۳، ص۱۳۳-۹۹، ص۱، جرجاااال تفسااایرى. 6
 ... و ۲۹۳، ۲۲۱، ۲۲۸، ۱۹۲، ۱۶۶، ۱۲۲، ۱۱۲، ص۴ج ؛۲۲۴-۲۲۳، ۳۲۳ص
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ظاهرًا اشاره به نقل اصحاب اجماع، مانند محمد بدن ابدی عمیدر، صدفوان بدن یحیدی، حسدن بدن 
نطددی، عبددد اق بددن مهیددره، حمدداد بددن عیسددی، ابددان بددن محبددوب، احمددد بددن محمددد بددن ابددی نصددر بز

ای از نظریددۀ توثیددق از راویددان هددم از دیدددگاه مؤلّفددان ریرمجموعدده1عثمددان و یددونس بددن عبددد الددرحمن
ریدددرا  2هدددای کشدددی؛ای مسدددتقل و برآمدددده از عبدددارتالقددددر اسدددت، و نددده نظریدددهمشددایخ راویدددان جلیدددل

کنار سایر راویان جل آورندد و همچندین در توجیده و تعلیدل چرایدی القددرمییدلنویسندگان، اینان را در 
 کنند.های کشی استناد نمیداللت روایت آنان بر مدح و وثاقت اساتیدشان، به عبارت

کسانی چون صفوان و ابن ابی عمیدر از منظدر ایشدان تنهدا بده ُحسدن حدال اسدتاد  البته روایت 
گددرفتنشددود، بلکدده بددا منتهددی نمددیهددا آن مسددتقیم توانددد بدده مدددح کدداتی دیگددر حّتددی مددین در نظددر 

ایشدان حسددن حداِل ابدان بددن ابدی عیدداش را  ،بدرای نموندده ؛اسداتید بدا واسددطۀ ایشدان هددم بینجامدد
کلینی به او اندچنین به اثبات رسانده عمر بن اذینه و ابراهیم بدن عمدر  ،که در سیاق سندهای 

کتاب ابن اذینه را ابن ابی عمیدر و صدفوان  کدردهیمانی قرار دارند و  حسدن حداِل ابدان  3اندد.نقدل 
کرده که راوی از ابدان در روایدتبن ابی مسافر را نیز با استداللی مشابه چنین تقریر  ، الکاافی اند 

کتدداب ابددن عبددد الحمیددد را ابددن ابددی عمیددر و صددفوان روایددت  ابددراهیم بددن عبددد الحمیددد اسددت و 
 4رساند.حسن حاِل او را می به ابان بن ابی مسافر، الکافیاز این روی سیاق سند  .اندکرده
 توثیق مشایخ ابن ابی عمیر، صفوان و بزنطی .۴-1-3

کتداب  5.اسدت العادةمسدتند ایدن نظریده عبدارتی از شدیخ طوسددی در  بدده  رجااال تفسایرىدر 
کرخینظریۀ پیش  8اسحاق بن اسحاق 7،ابراهیم بن فضل 6،گفته هم توجه و در توثیق ابراهیم 

ن، ابن ابی عمیدر و بزنطدی در سدیاهۀ اصدحاب اجمداع هدم قدرار استناد شده است. صفوا 9و ...
                                                      

 ،۶۶، ص۴ج ؛۲۳۱، ۴۷۲، ۴۶۹، ۴۲۹، ۳۶۶، ۳۴۹، ۳۴۳ص، ۳ج ؛۲۲۹، ۲۲۳، ۴۳۳، ۳۸۷، ۱۷۸، ۱۴۱،۱۴۳، ص۱همددددددان، ج. 1
   .۲۶۳، ۲۲۷، ۲۴۷، ۴۴۶، ۴۴۳، ۴۳۳، ۳۹۸، ۲۳۲، ۲۳۹، ۱۳۲ص

گوندهدا دیددگاه. بررسی مدلول و مفهدوم ایدن عبدارت۸۳۳، ص۶۷۳، ص۲۳۷، ص۲، جختیار معرفة الرجالا. 2 گونی را اهدای 
 .۲۳۲-۱۶۳، صکلیات فی علم الرجالبرای نمونه ر.آ:  ؛برانگیخته است

 .۹۹، ص۱، جرجال تفسیرى. 3
 .۱۳۲، ص۱. همان، ج4

 .۱۲۴، ص۱ج، العدة فی أصول الفقه. 5
 .۴۶۳-۴۲۹، ۴۲۴، ص۱، جرجال تفسیرى. 6
 .۴۴۱-۴۴۳، ص۱. همان، ج7
 .۲۱۷، ص۳. همان، ج8

 .۲۶۳، ۴۴۳، ۳۲۴، ۳۲، ص۴. همان، ج9
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کده ایدن وصد دارند و چنین می ، مدّد نظدر العادةبدیش از عبدارت شدیخ طوسدی در هدا آن نماید 
کتاب   بوده است. رجال تفسیرىمؤلّفان 

 توثیق مشایخ احمد بن محمد بن عیسی اشعری .۵-1-3
یدان معروفدی مثدل سدهل بدن گیدر بدواحمد بن محمد بن عیسی در امدر حددیی سدخت ده و راو

یدداد، برقددی کثددرت احمددد بددن محمددد بددن خالددد برقددی ابددو و ر سددمینه را بدده دلیددل نقددل از ضددعفا، 
کدرده اسدت ا:و صدفات بده اهدل بیدت فضدایلمراسیل،  لو در انتساب  از ایدن  1.ز قدم اخدراج 

کتاب، نقل او از راوی در صورِت همراهی با شواهد و  ،روی دیگدر، و نده بده  اینقربه باور مؤّلفان 
کده 2تواند داّل بر وثاقت یا حداقل حسن او باشدمی عنوان دلیل مستقل، او  و این از آن روسدت 

ممکن است نقل اشعری از فدرد بده خداطر اعتمداد بدر وی نباشدد، بلکده بده جهدت مدتن روایدت او 
گردیده است. مؤّید این مطلب هدم عبدارت شدیخ طوسد که آثار صدِق از آن آشکار  در  3یباشد 

 است:  شرح حال محمد بن علی صیرفی
حدیثی ساعندد بنوده ا ن  تنه گروهنی از اصنحام آ  را رواین  های او دارای تاام

 4ته با تخلیط، غلّو یا تدنی  همراه بوده ا  .ها آ  اهد، س رترده

 توثیق مشایِخ عالمان قم .۶-1-3
نداب اسدالمی باعددی  در اخدذ معدارفهدا آن گیدری قمیدان در پدذیرش روایدات و دقدتسدخت

او بداننددد. اخددراج  شددده تددا برخددی از عالمددان نقددل و روایددت ایشددان از راوی را مایددۀ اعتبددار روایددت
گدواهی بدر ایدن اسدت. - که پیش از این، از آن سدخن بده میدان آمدد - راویان توس  اشعری  5هدم 

                                                      
 .۱۷۳-۱۶۹، ص۲. همان، ج1
 .۴۲، ص۲. همان، ج2
 .۶۲۲، شالفهرست. 3
 .۲۶۳-۲۶۲، ص۱، ججال تفسیرىر. 4

کده در ۱۷۳-۱۶۹، ص۲. همان، ج5 گیدراِن در نقدل را از راوی بده ، نقدل محتاطدان و سدخترجال تفسایرى. شایان ذکر اسدت 
کّلی دلیلی بر حسن حال او شمرده روایدت ابدو علدی بدن همدام از احمدد بدن بنددار را نشدانۀ حسدِن  ،بدرای نمونده ؛اندصورت 

 بدن أسدماء سدابور، مدولی بدن عیسدی بدن مالد  بدن محمدد بدن جعفر»نویسد: ا نجاشی در جایی میاند، ریرحال او دانسته
کدان حصدن بدن خارجدة کدوفی، أبوعبدداق،   الحدددیی یضدع کدان الحسدین بدن أحمدد الحددیی، قدال فدی ضدعیفاً  الفدزاری، 
 شدیخنا عنده روى کید  دریأ ال الروایدة، و و المدذهب فاسدد أیضداً  کدان قدال: مدن سدمعت المجاهیل، و عن یروی و وضعاً 
کتداب، از عبدارت نجاشدی برمدی۳۱۳، شالنجاشای رجاالهمام ) بن أبوعلی الثقة الّنبیل کده ( و بده بداور نویسدندگان  آیدد 
یدددان فاسددددالمذهب، ضدددعی  الحددددیی و همدددام در اخدددذ و نقدددل روایدددت فدددردی محتددداط و سدددختابدددن گیدددر بدددوده و از راو
 .(۱۳۲-۱۳۴، ص۲، جال تفسیرىرجکرده است )کنندگان حدیی اجتناب میجعل
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 مثبدددت و حسدددن اوهدددای روایدددت قمیدددان از احمدددد بدددن حسدددن بدددن فضدددال نکدددت بددددین سدددان
 1.شودمیتلّقی 

 توثیق مشایخ جعفر بن بشیر  .7-1-3
نشانۀ جاللت و وثاقدت  روایت جعفر بن بشیر از او به عنوان 2،در شرح حال ابراهیم بن مهزم

 گوید: چه نجاشی دربارۀ جعفر بن بشیر می ؛او یاد شده است
ویا عا،  3.رو  عن اِثابَ ی ر

کنار سده قریندۀ دیگدر آمدده که این قرینه در  کده  گفتنی است  اسدت و احتمدااًل مدراد آن اسدت 
کنددار یکدددیگر، چنددین داللتددی دارنددد قددراینمجمددوع ایددن  گددر ندده عبددارت نجاشددی از نقددل  ،در  و 

 کند.انحصاری جعفر بن بشیر از ثقات و در نتیجه وثاقت همۀ مشایخ او حکایت نمی
 توثیق مشایخ نجاشی .8-1-3

 دوری نقل از ضدعفاه او به شّدت از کدهد نشان می رجال النجاشیشواهد در  یاوجود پاره
رده کدواسدطه نقدل مدییدا بارده کدسانی نقل نمیکن یا اصاًل از چنیه که یبدان پا ؛جسته استمی

که در  4است. توثیدق  ابدو محمدد حسدن بدن احمدد محمددی رجاال تفسایرىبر همین مبناست 
  5شده است.

کتب ارب .9-1-3  عه و عالمان بزرگنقل از راوی و اعتماد بر او از سوی صاحبان 
که در قرایناین نیز یکی از  . در توثیق راویان اعتمداد شدده اسدت بدان رجال تفسیرىی است 

کدداوی  کتدداب الکااافیسدعی مؤلفددان بدر آن بددوده اسدت تددا بدا وا هددای کلینددی، آثدار شددیخ صددوق و 
کمّیددت نقددل احادیددی او در  شددیخ طوسددی و ... و بررسددی نحددوۀ تعامددل ایشددان بددا روایددات راوی و 

 6.گفته شاهدی بر جاللت و عظمت شهن راوی و معتمد بودن او بیابندپیشهای کتاب
کدده نوعددًا از تعددّدد نقددلمددیهددا چنددین براز بررسددی نموندده محددّدثان بددزرگ از راوی یددا هددای آیددد 

گداه نگریستن ایشدان بده روایدت راوی بده مثابدۀ دلیدل، حسدن حدال او برداشدت شدده اسدت،  امدا 
                                                      

 ۱۷۳-۱۶۹، ص۲. همان، ج1

 .۲۲۳، ص۱. همان، ج2

 .۳۳۴، شرجال النجاشی .3

 . ۱۳۲۹، ش۳۱۳، ۲۳۷، ۱۷۸. همان، ش4

  .۱۶۲، ص۱ج، رجال تفسیرى. 5

 و.... ۲۷۶، ص۲۸۶، ۱۸۴، ص۲۷۲، ص۳ج ؛۳۴۱،۳۳۲، ص۱۳۳، ص۲ج ؛۲۷۴، ص۹۹، ص۲۳۷، ص۱. همان، ج6
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کده شدیوۀ سدندیده می بده مثدل  ؛دهی عالمدان مدذکور بده مسدتند و دلیدل واقدع شدده اسدتدشدود 
کده صددوق احمدد بدن محمدد بدن یحیدی العطدار را در ردید  معتبرتدرین اسداتید خدود،  اندآورده

که به باور ایشان نشان از شهن و منزلت بداالی او می بن بابویه و ابن ولیدیعنی پدرش علی  آورد 
 1.روایات ابن بابویه و ابن ولید است و یکسان شمردن اعتبار روایات او با

گردان راویان جلیل. 11-1-3  القدرتوثیق شا
گردانی در ارتبداط اسدت و در واقدع راوی  ،راوی در روند تحّمل و ادای حدیی با اساتید و شا

کداوش در احدوال رجدالیاعلمی راویهای و مروی عنه، مقّومات ارتباط تواندد تدا مدیهدا آن ندد و 
ت از راوی نیددز بینجامددد. در رجددال تفسددیری هددم بدده ایددن مقولدده توّجدده شددده حدددودی بدده شددناخ

یددان جلیددلاسددت. نموندده گذشددتهددای مربددوط بدده اسدداتید راو کنددون بدده  .القدددر در مددوارد پیشددین  ا
یدان گرداِن ایدن دسدت از راو یم. بده نظدرمدی چگدونگی تعامدل بدا شدا کده نقدل راوی از مدی پدردار آیدد 

کتداب نکتدهاساتیدی با جایگاه واالی علمی  گدردد و از ایدن ای و حددیثی در ایدن  مثبدت تلّقدی 
روایدت علدی بدن محمدد بدن  2،بر نقل متعدد ابراهیم بن هدارون هیتدی از محمدد بدن ابدی ثلدر ،رو

کتاب  روایت احمد بن محمد بن حسن بن ولید از پدرش و 3اوهای قتیبه از فضل بن شاذان و 
اّما در شرح حال احمد بن  ؛شت نهاده شده استانگ - 4نظیر حدیی بودهبی که از ناقدان و -

راوی  ۷پددددر شددددماِر او از حضددددرت عبدددددالعظیم حسددددنیهددددای مهددددران، پددددس از اشدددداره بدددده نقددددل
گونهجلیل کرده، گفتهپیشاشارات ای القدر، فقیه و ثقه به  کده روایدت اجدال مدی را نفی  نویسدند 

 5.بر عکس نهاما  ،از ی  راوی ممکن است قرینۀ وثاقت یا حسن حال او باشد
 معتبر شیعههای توثیق راویان کتاب .11-1-3

کتاببدون تردید، نقش تدوان معتبر و مدورد توّجده شدیعه را مدیهای آفرینی راوی در رونِد نقل 
کردای نکته کتاب تلّقی  کتاب ،برای نمونه ؛مثبت از منظر نگارندگان  هدای ابراهیم بن مهزیار، 
کددرده اسددت و ایشددان ایددن عملکددرد را نشددانۀ گاندده و معتبددر بددرادرش علددی بددن مسددی هزیددار را نقددل 

یددا وجددود احمددد بددن محمددد بددن  6اندددمکانددت و وسددعت علمددی و وثددوق و امانددت داری او دانسددته
                                                      

 .۱۸۲، ص۳.همان، ج1

 .۲۷۴، ص۱، ج.همان2

 .۶۳۶، ص۱.همان، ج3

 .۲۶، ص۳همان، ج4

 .۲۳۷، ص۳.همان، ج5

 .۲۲۸، ص۱.همان، ج6



 یمبان
د توث

قواع
و 

 انیراو قی
ب 

 کتا
در

«
فس

ال ت
رج

 «یری

 

 

55 

کتددداب مددددح او  معتمدددِد حسدددین بدددن سدددعید اهدددوازیهدددای اسدددحاق دیندددوری را در دایدددرۀ نددداقالن 
 . اندانگاشته

 توثیق مستجیزان  .12-1-3
کدده مشددایخ اجددازه بددداناز دیدددگاه نگارنددد کسددانی را  کتدداب،  ، اندددهددا اجددازۀ روایددت دادهگان 

کده اجدازۀ نقدل ابروجردی بر آنآیة اق چه بزرگانی مانند  ؛توان ممدوح و حّتی ثقه دانستمی ندد 
نیشدابوری ضل بن شاذان به محمدد بدن اسدماعیل بر وثاقت داللت دارد و بر این اساس اجازۀ ف

کدرد کتااب سالیمتدوان اعتبدار بر این اساس مدی. دانندمیرا داّل بر وثاقت محمد   ؛را نیدز اثبدات 
کتاب خود )یکی از اصول شیعه و قدیم که سلیم بن قیس  ترین منابع حوادث پدس بدین سان 

 دهدد و ابدان در مانددگاری آننهد و به او اجازه میمی از پیامبر( را در اختیار ابان بن ابی عیاش
گددر ابددان از ج .کوشدددمددی کتدداب را نددابودا  هددت اخالقددی و اعتقددادی در خددور اعتمدداد نبددود، قطعددًا 
 1.نهادنمی کرد و سلیم هم در اختیار اومی

 توثیق مشایخ اجازه  .13-1-3
کتاب می چنین به نظر که شیخ اجازه بودن در  حداقل به عنوان یکی از  رجال تفسیرىرسد 

یددان نگریسددته مددی قددراین ات شددیخ اجددازه بددودن راوی بدده طددرق مؤلفددان بددرای اثبدد 2شددود.مدددح راو
گدددرفتن  4تصدددریح رجالیدددان بددده صددداحب اجدددازه بدددودن راوی 3،تحّمدددل در روایدددات راوی و اجدددازه 

یانی بزرگ چون هارون بن موسی تلعکبری از راوی توّجه داده  5.اندراو
 توثیق وکالی ائمه  .1۴-1-3

کتداب توّجده وکیل امام بودن هم از عوامل توثیق راوی شمرده شده است. البته ن ویسدندگان 
کددده وکالدددت امدددری اسدددت دارای سدددطوح و مراتدددب مختلددد  و ظددداهرًا وکالدددت را بدددا دایدددرۀ  دارندددد 

دانندددد. ایدددن نکتددده از اختیددداراتی بدددیش از امدددور مدددالی و دربدددارۀ معددداری ، عالمدددت توثیدددق مدددی
                                                      

 .۹۹-۹۸، ص۱.همان، ج1

کلباسدی، ندوری و... نقدل مدی.در این۱۲۱، ص۲. همان، ج2 کده شدیخوخت اجدازه را دال بدر جا دیدگاه وحید بهبهانی،  شدود 
گداه اند. در جاهای دحال و بلکه وثاقت راوی دانسته ُحسن گده  گاه شدرح حدال راوی  اثبدات شدیخ اجدازه  بدراییگر هم به 

کوشش که به یقین می بودن راوی   ؛۱۹۲، ۱۶۲، ص۲ج هماان،ر.آ: ) راوی اسدت دربدارهای مثبدت رای القای نکتهبشود 
 .(۲۲۳، ۱۸۷، ۱۳۹، ۲۶، ص۳ج

 .۱۲۱، ص۲.همان، ج3

 ۲۲۳، ص۳. همان، ج4

 ۲۲۳، ۱۸۷، ۱۳۹، ص۳ج ؛۱۹۲، ص۲.همان، ج5
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 ریدرا در پاسدخ بددین شدبهه ؛شدودآشدکار مدی یآنان دربارۀ ابراهیم بن محّمدد همددانهای بررسی
داری و عددم خیاندت اسدت و ایدن بدا ثقده نبدودن وکیدل قابدل جمددع اماندت تنهداکده الزمدۀ وکالدت 
کرده که وکالت از اماماست، بیان  داری و عددم منحصر در امور مالی نیست تا با امانت ۷اند 

کند و بدر پایدۀ روایدات ،خیانت کفایت  شدعاع وکالدت ابدراهیم بدن  ،حتی در فرل ثقه نبودن هم 
که وصد  وکیدل می همچنین تصریح 1ی هم منحصر در امور مالی نیست.محمد همدان کنند 

گمنددام ممکددن اسددت بددر وثاقددت داللددت نداشددته باشددد، امددا دربددارۀ افددراد  دربددارۀ افددراد مجهددول و 
کدار خدالف و بدودهنیدز کده پددر و جدّدش وکیدل  - مشهور، مانند ابراهیم بن محّمدد همددانی اندد و 

کتدداب 2دارد.هددا آن بدده ۷حکایددت از اعتمدداد معصددوم - گددزارش نشدددههددا آن ذّمددی از  ،در ایددن 
 هم نشانۀ مدح او دانسته شده است. 3وکالت و سفارت ابراهیم بن مهزیار

گرفته .1۵-1-3 که مورد ترّحم و ترّضی قرار   اندتوثیق راویانی 
کتداب کلیندی در تدو در تدوی  هدا، هدای حددیثی خدود و اسدناد آنمحّدثانی ارجمند چون صدوق و 

کدردهگاه بر دسته اندد. آیدا عبداراتی ای از راویان رحمت فرستاده و رضدوان الهدی را برایشدان درخواسدت 
رجااال شناسددانه داشددته باشدددو پاسددِخ ایددن پرسددش در ای رجددالی و راویتوانددد بهددرهاز ایددن دسددت مددی

کده صددوق دربداره برخدی اسدتادان خدهدایی مثبدت اسدت. ایشدان بدرآنبا قیدود و شدرط تفسیرى ود اندد 
کار برده و روش ادب« رضی اق عنه»و « رحمه اق» ورزی در برابر استاد را به طالبدان علدم آموختده و به 

مراتب توجه و عنایت خود به جایگاه اسدتاد را اعدالم داشدته اسدت، حدال اگدر در مدوارد بسدیار، دربدارۀ 
کار برد، حکایت از موقعیت خاّص استاد ندزد صددراوی، این جمله وق، جاللدت و عظمدت ها را به 

کلینی هم تنها برای احمدد بدن مهدران و در شدش جایگداه،  4شهن و نوعی مدح و حسِن حال اوست.
که با توّجه به عدم تدرّحم او دربداره دیگدر اسداتید خدود، نشدان مدی کلیندی رحمت فرستاده است  دهدد 

 5به این استاد توجه خاص دارد و او شهن و منزلت باالیی دارد.
که به صّحت و اعتبار آن حکم شده است.توثی .1۶-1-3 کتابها و اسنادی   ق راویاِن 

کدرده کده یدا  ؛انددگاه عالمان و ناقدان حدیی دربارۀ منابع یا اسانیدی اظهار نظر  بددین سدان 
                                                      

 .۲۹۷، ص۱همان، ج. 1
 .۲۹۷، ص۱. همان، ج2
 .۲۲۷، ص۱. همان، ج3
 .۲۸۶، ۱۸۴، ۱۷۲-۱۷۴، ص۳ج ؛۳۳۲، ۱۸۷، ص۲ج ؛۶۱۳، ص۱. همان، ج4
 .۲۳۷، ص۳. همان، ج5
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کدرده یدا منبعدی را نیکدو و معتبدر انگاشدته یدا بدر  یدانی را اسدتثنا  کتاب روایدات راو از مجموعۀ ی  
چندد انگیختده  هداییاندد. اظهدار نظرهدایی از ایدن دسدت پرسدشاسانیدی حکم صّحت راندده

یدان اسدتثنا ناشدده اسدتو آیدا صدحیح از است. آیا اسدتثنا برخدی  یدان، بده معندای وثاقدت راو راو
کده در آن حضدور دارنددو  شمردن سند یا نی  دانستن مصدری، یدانی اسدت  توثیق و اعتبار راو

رده اسدت. در مدوارد ریدر پاسدخ نگارنددگان هدای مختلفدی پدیدد آوپاسخ به این سدؤاالت دیددگاه
 جوییم.ها پی میکتاب را بدین پرسش

 توثیق راویان استثنا ناشده از نوادر الحکمه
کتدابی بدا  کده  محمد بن احمدد بدن یحیدی بدن عمدران اشدعری، از محدّدثان مکتدب قدم اسدت 

اب تددکه از کددسدت و دو بدداب داشددته اسدت یتدداب بکن یددداشددته اسدت. ا نااوادر الحکمااةعندوان 
گدزارش ییان مدیدام پاکدا و ارحیتداب القضداکشدده و در ید آ داز مدیالتوح افتده اسدت.بر اسداس 
ات یدروا - تدب قدمکشوا و چهرۀ برجسدتۀ میه، پیخ، فقیش - دی، محمد بن حسن بن ولینجاش
 1رده اسدت.کداستثنا  یاشعر ییحیمحمد بن احمد بن های تیان را از مجموعه روایراو یبرخ
که استثنا را به شد2ن مضمون دارد،یبه هم یگزارش فهرستز در ینیخ طوسیش خ یبا این تفاوت 

  ند.کیژه میو نوادرالحکمةتاب کات یدهد و آن را به روایصدوق نسبت م
کتاب  هدا آن ، دلیل استثنای این افدراد، ضدعی  دانسدتنرجال تفسیرىاز منظر نویسندگان 

گدر راویدی از مجموعدۀ رو 3بوده است ایدات محمدد بدن احمدد بدن یحیدی اسدتثنا و بر این اساس ا
 4نشده باشد، این نشانۀ توثیق و اعتبار اوست.

 توثیق راویان سندهایی که عالمه حلی صحیح دانسته
کتداب  خالصااة األقاوالعالمده حّلدی در خاتمدۀ  یدابی طدرق موجدود در مشددیخۀ  ماان ال بدده ارر

از ایدن عملکدرد عالمده، بدر پرداخته است. برخی عالمدان  االستبصارو  التهذیب، الفقیهیحضره 
گروهی هم با نظدر ایشدان آن رفته که راویان موجود در طرق تصحیح شده، ثقه خواهند بود و  اند 

البتده  ؛هم موافق ایدن نظریده باشدند رجال تفسیرىظاهرًا نویسندگان 5اند.از در مخالفت درآمده
که عالمه حّلی در جایگاه که های بدین شرط  راوی مدورد نظدر در آن مختل ، چندین طریق را 

                                                      
 .۹۳۹، شرجال النجاشی. 1
 .۶۲۲، شالفهرست. 2
 .۲۳۳، ۹۶، ص۲، جرجال تفسیرى. 3
 (.۲۲۳، ص۴ج ؛۶۳۹، ص۱همان، ج) مخالفتی ندارند ولی ظاهرًا با آن ،کنند. این مطلب را از دیگران نقل می4
 .«بررسی رجالی تصحیحات عالمه حلی نسبت به طرق و اسانید». برای بررسی بیشتر ر.آ: 5
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کرده باشد. بدین که ایشان احمد بن محمد بدن حسدن بدن سان میوجود دارد، تصحیح  بینیم 
 1اند.ولید و احمد بن محمد بن یحیی عّطار را ممدوح شمرده

 توثیق راویان طرقی که نجاشی معتبر دانسته
کتب حسین بن سعید اهوازی را طریق احمد بنجاشی مطمئن ن محمدد بدن ترین طریق به 
که احمد بن محمد بن یحیی العطار هم در آن قرار دارد.عیسی اشعری می  2داند 

 توثیق راویان احادیثی که کشی بدان استناد کرده
کلثددوم»کشددی پددس از روایتددی بددا سددند  حدددثنی اسددحاق بددن محمددد  :قددال ،احمددد بددن علددی بددن 

کندت.... :قال ،نخعی دّل هدذا الخبدر علدی أّن فد»گویدد: مدی ،«حدثنی الفضل بن الحارث قدال 
داری در ، وقتدی اماندترجاال تفسایرى بده اعتقداد مؤلفدان«. الفضل یؤتمن فی القول و اق اعلدم

بدن حدارث ثابدت شدد، نداقالن ایدن حددیی از جملده  برای فضل - که نوعی وثاقت است - قول
 3اسحاق بن محمد از اعتبار و وثاقت برخوردار خواهند بود.

 که نجاشی معتبر دانسته توثیق راویان منابعی 
کرده استابن کتداب ابدن ،از دیگر سدو .عقده از احمد بن حسن بن سعید بسیار نقل  عقدده 

که نجاشی آن را  کبیر»تفسیری داشته است  روایات احمدد  ،ش  در آنخواند و بیمی« حسن 
کتداب  کرده است. در  کدرد رجال تفسیرىبن حسن بن سعید را نقل  ات ایدن مقدّدم .پدس از یداد 

کتداب ابدن کده قضداوت نجاشدی )حسدن دانسدتن  گرفتده شدده  عقدده( روایدات احمدد بدن نتیجه 
معلددی بددن محمددد بصددری از سددوی احمددد بددن هددای کتدداب روایددت 4گیددرد.حسددن را هددم در بددر مددی

کتاب ریرا ؛دیگر از این دست استای محمد بن عبداق نیر نمونه گفتده نجاشی دربارۀ این  ها 
کتبه قریبة»است:  آثدار معلدی و  تهییددای بدر ، ایدن نشدانهرجاال تفسایرىبه باور نگارندگان  و« و 

 5ضمنًا اعتبار نسبی روایات احمد بن محمد بن عبداق است.
که صدوق در مشیخه به .11-1-3  طریق دارد. ها آن توثیق راویانی 

دارد  ریرا صدوق به راویان ضعی  چون بطائنی طریق؛ داننداین را نشانۀ وثاقت راوی نمی
                                                      

 .۱۸۶، ۲۶، ص۳، جتفسیرى رجال. 1
 .۱۸۲، ص۳. همان، ج2

 .۲۲۶، ص۳. همان، ج3
 .۱۲۳، ص۲. همان، ج4
 .۱۳۸، ص۳. همان، ج5
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کتداب یدا  ،و منشه اعتبار حدیی از دیدگاه قددما تنهدا وثاقدت نیسدت بلکده شدهرت و معروفیدت 
کند.تواند در اعتبار حدیی نقشمی اعتبار متن و محتوا هم  1آفرینی 

 توثیق مصاحبان معصوم  .11-1-3
یددان در نگاشددته معصددوم معرفددی شددده اسددت. « صدداحب»رجددالی بددا عنددوان هددای برخددی از راو

کاربرد این واژه و همچندین درند  در معندا و مفهدوم آن، مؤّلفدان را بده توثیدق چندین بررسی م وارد 
کشانده است. به باور ایشان تعبیرهای صداحب رسدول اق ، ابدی ۷، امیدر المدؤمنین۹روایانی 

یددان ۷و أبددی محمدد ۷، ابدی جعفددر الثددانی۷، ابددی الحسددن۷عبدد اق  ،دربددارۀ شددماری از راو
، عمرو بن حمق، ابوذر، سلیم، صفوان بن مهران، علی بن یقطین، زکریدا مانند جابر بن عبد اق

کدار رفتده و بدر جاللدت و بزرگدی آن شدخص ندزد معصدوم  بن آدم و محمد بن قاسم بدن فضدیل بده 
کسی اطالق می« صاحب فالن»ریرا ؛داللت دارد که مصداحب و مدالزم دائمدی شدخص بر  شود 
که از جهت عددالت و وثاقدت مدورد تخاب میکسی را به مالزمان خود ان :باشد و ائمه کردند 
یدانی چدون احمدد بدن اسدحاق اشدعری ،بر این اساس 2تهیید باشد. ثقده  4و ادیدم اخدی ایدوب3راو

 .اندجایگاهی واال داشته ۷بوده و نزد ائمه

کثیر الروایه .11-1-3  توثیق راویان 
کتددداب مددددحی بدددرای راوی محسدددوب مدددی یکدددی از شدددود. کثدددرت روایدددت و حددددیی در ایدددن 

اعرفدوا مندازل النداس علدی قددر » - بنیداد دارد ۷مستندات این سخن بدر روایتدی از امدام صدادق
گیدری و نقدل که نشان می - «روایتهم عنا یداد راوی بده فرا کی از اشدتهال ر کثرت روایت، حا دهد 

پژوهی بنا نهاده شده حدیی و جایگاه بلند حدیثی اوست. مستند دیگر این نظریه بر مصداق
که این وص  برای افرادی واالبدین م ؛است قدر چون محمد بن یحیی العطدار، احمدد بدن عنا 
کار رفته ،ادریس  5پس اماره حسن حال یا توثیق اسدت. است. محمد بن همام اسکافی و.. به 

کثیرپرسددش ر  مددی حددال ایددن ِآ  کدده مددال تددوان آن را الروایدده بددودن چیسددت و چدده سددان مددینمایددد 
کرد برای اثبات این امر، شمار روایات راوی مورد نظر بدا شدماِر روایدات  سیرىرجال تفدر  واحراز 

                                                      
 .۴۲۳، ص۱. همان، ج1
 .۳۴۳و  ۳۴۳-۳۳۹، ص۳ج . همان،2
 .۷۲، ص۲. همان، ج3
 .۳۴۳، ص۳. همان، ج4
 .۱۸۹-۱۸۷، ص۲. همان، ج5
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کثرت روایت وص  شده که به  یانی  احمد بن حسن قطان  ،برای نمونه؛ گردمی اند، مقایسهراو
کثیرالروایدده و در نتیجدده ممدددوح مددی کدده ؛ دانندددرا  یددانی  انددد خوانددده شددده« کثیددر الّروایدده»ریددرا از راو

کتددب روایددی احادیددی  (رزاد، حسددن بددن متیددل، ابددراهیم بددن نصددیر و...ماننددد حسددن بددن خدد) در 
کثیر الروایه یا الحدیی منطبق با واقع است  1.بیشتری دارد و اّتصاف او به 

 توثیق معاریف .21-1-3
کده جدرح و ذّمدی دربدارۀ هدا آن برخی راویان معروف امدامی، مانندد اسدباط بدن سدالم، هسدتند 

کتاب  کده همدین مقددار حسدن حدال او را اثبدات مدینرسیده است، مؤلّفان  ریدرا  ؛کنددمعتقدند 
محدددثان شددیعه در معرفددی افددراد ضددعی  دقددت فددراوان داشددتند و از همددین رو عدددم جددرح راوی 

کافی است.  2امامی در اثبات حسن حال او 
 توثیق صاحبان اصل  .21-1-3

ابدراهیم بدن  5،مابدراهیم بدن مهدز 4،بودن در شرح حال ابراهیم بن ابدی یحیدی 3صاحب اصل
اسدماعیل بدن  و 9اسباط بن سدالم 8،ادیم اخی ایوب 7،احمد بن حسن بن سعید 6،عمر یمانی

یاد سکونی مثبت یداد شدده اسدت و بده معتبدر بدودن صداحبان اصدول از ای به مثابۀ نکته 10ابی ر
 11دیدگاه محّدثان و فقها تصریح شده است.

                                                      
 .(۶۳۳-۲۹۹، ص۱. مدح علی بن محمد بن فیروزان قمی هم از همین دست است )همان، ج۱۸۹-۱۸۷، ص۲. همان، ج1
 .۳۶۶، ص۳. همان، ج2
کتاب همداستان نیسد3 کدالم معصدوم. عالمان در بیان مراد از اصل و تفاوت آن با  دانندد و مدی ۷تند. برخدی اصدل را مجدّرد 

کالم مؤّل  نیدز در آن وجدود دارد. برخدی دیگدر بدر آنکتاب را نگاشته که  کتداب بداباای  کده  بنددی شدده و فصدل فصدل ندد 
گردآورندۀ اخبار و آثار است کده نویسدنده در آن گروهبدون تبویب.  ،است و اصل  کتدابی اسدت  که اصدل  ی هم معتقدند 

کده از معصدوماحادی گدر حددیثی مدورد اعتمداد و معتبدر  ۷ثی را  کتداب و مصدّن  ا کدرده اسدت و در  یدا از راوی اسدت، نقدل 
گرفتدده از اصدل اسددت و در ایددن میدان کتدداب و مصددّنَ   ،وجدود دارد،  البددًا بدر  کدده برخددی یدا اندددکی از روایدات  ممکددن اسدت 

 .(۱۹، صالمقال منهج علی تعلیقه) ر.آ:  برگرفته از اصل نباشد و از این رو در شمار اصول قرار نگیرد

 .۲۳۹، ص۱، جرجال تفسیرى. 4
 .۲۲۳، ص۱. همان، ج5
 .۴۳۳، ص۱. همان، ج6
 .۱۴۸، ص۲. همان، ج7
 .۳۴۳، ص۳. همان، ج8
 .۳۶۷، ص۳. همان، ج9

 .۶۶، ص۴. همان، ج10

کرده ۱۸۳، ص۱. همان، ج11 گروهی از امامیه هم نقل   .۳۶۷، ص۳ج ؛۱۴۸، ص۲ج ؛۲۳۹ص و اند()این اصل را 
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 نقد و ارزیابی
یابی تمی را از چند جهت رجال تفسیرى  :کردوان ارر

ت خبر واحد از منظر  کارآیی .1 ه به گسترۀ حجی  وهی با توج   جوادیآیة اهلل رجال پژ
گسدتره هدا،ابرخی از عالمان بر آن که ادله حجّیت خبر واحد تمامی  اعدّم از احکدام و جدز  ند 

جدوادی  آیدة اق 1دانندد.برخی هم حجّیت آن را به حوزه احکام منحصر مدی .گیردآن را در بر می
گدر  کده ا در زمرۀ باورمندان بده عددم حجّیدت خبدر واحدد در حدوزه تفسدیر اسدت. ایشدان معتقدندد 

 (، جهدت صددور آن بدرایقدراین)متدواتر یدا محفدوف بده  حدیی از سندی قطعدی برخدوردار باشدد
بیان معارف واقعی قطعی باشد و نده از روی تقیده و مانندد آن و داللدتش ندّص باشدد و نده ظداهر، 

گدر جدزم آور نباشدد، در  2،ر است و حّتی در اعتقادات و اصول دین هم معتبر اسدتآویقین اّمدا ا
کرداین صورت نمی مربوط به احکام عملی است و  ریرا حجّیت خبر واحد ؛توان به آن اعتماد 

تدوان در مسائل علمی و از جمله تفسدیر نمدی ،از این رو .تعّبد به ظّن تنها در عمل ممکن است
ریدرا در مسدائل علمدی بداور مطدرح اسدت و امکدان تعّبدد قطعدی  ؛ظّندی متعّبدد شدد به خبدر واحدد

که محّدث پیش از پدراختن بده فدن حددییمی ایشان به صراحت بیان 3نیست. ی شناسدکنند 
هدا آن باید خطوط اصلی و اصول جامع قرآن و سّنت قطعی را بداند تا هنگام عرل حدیی بدر

کرده  ایدن پرسدش  شرایطیدر چنین  4.پی ببردها آن و به حجّیتبتواند عدم مخالفت را احراز 
کدرد. شداید بتدوان ر  می که در این هندسه اندیشگی علم رجدال چده نقشدی ایفدا خواهدد  نماید 

کم بدر آن بتواندد  که علدم رجدال و قواعدد و ضدواب  حدا احدراز و احدداث شدواهد و  بده منظدورگفت 
گام برینیقالزم برای سوق دادن خبر واحد به سمِت  قراین گفدت آور بودن  دارد. شاید هم بتوان 

فروعدات عقایدد و مسدائلی  بخشدی بده برخدی اخبدار در حدوزهتواند در اطمیندانکه علم رجال می
کیفّیت آفرینش و... اثرشرط ایمان نیست، مانند لها آن که اعتقاد به چده  ؛گذار باشدوح، قلم، 

توانددد بدده عنددوان روعددات عقایددد و...(، مددی)ف جددوادی خبددر در مسددائلی از ایددن دسددتآیددة اق نددزد 
تدوان بده توان آن را به صاحب شریعت نسبت داد، ولدی نمدیاحتمالی ظّنی راهگشا باشد و می

                                                      
رون فی ثوبه القشیب. برای بررسی بیشتر در این باره ر.آ: 1 ، التفسیر األثرى الجاامع؛ ۲۲۲-۲۴۸، ص۲، جالتفسیر والمفسَّ

روایاات تفسایرى ؛ ۱۲۲-۱۱۳، ص۱، جتفسایر روایای جاامع؛ ۸۳-۲۳، صشناسی علم کاالمروش؛ ۱۲۸-۱۲۱، ص۱ج
 .۳۴-۴، صشیعه

 .۳۹۱، صقرآن در قرآن. 2
 .۱۲۶-۱۲۲، ص۲، جیمتفسیر تسن. 3
 .۷۸-۷۷، ص۱، جتفسیرى رجال. 4
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که نظر اسالم چنین است. گفت  گداه در بررسدی جهدت صددور  ،افزون بر ایدن 1یقین  علدم رجدال 
منظومده فکدری ایشدان جایگداه و تدوان بدرای علدم رجدال در رسان است؛ بدین سان مدیاحادیی نیز یاری

آفریندی گسدترده و حدداکثری تدوان از نقدشکاربردی یافت، اما با وجود این توجیهات باز هم چندان نمدی
 های رجالی در روند و روش تفسیری ایشان با قاطعیت سخن گفت.بررسی

ینِش رجال تفسیری .2  منبِع گز
کتاب  کهچنان کتاب آمد، راویان از  . انددبرگزیده شده دقائق و بحر الغرائبکنز الدر معرفی 

در کده ایدن بدر عالوه ؛، روشن نیستالبرهانوجه رجحان این تفسیر بر تفاسیر متهّخر دیگر، مانند 
ایدن،  وجود دارد. افزون بر هاییاز روایات منقول در این منبع چند و چونای تفسیری بودن پاره

کدار توان به صرِف وجود ی  راوی در سند روامی آیا یتی تفسیری، وص  تفسیری را بدرای او بده 
کتددابی تفسددیری را  بددرد یددا بایددد میددزان روایددات تفسددیری یددا شددهره بددودن وجهدده تفسددیری یددا داشددتن 

 ومالآ و معیار دانست
وش .3  و شواهد قراینی در بهره جستن از مندر

گددرد تالشددی کتدداب، هددای مربددوط بدده حددال رجددالی راوی و دیگددر داده قددراینآوری شددواهد و در 
امددا حددّد  ،شددودمددی آمیددز شددده اسددت و ذیددل هددر راوی دائددر  المعددارف از اطالعددات یافددتتحسددین

 آیند نهایی این حجم انبوه اطالعات، در بسیاری موارد روشن نیست.قراین و برداللت دقیق 
 و شواهد استفاده شده قرایناعتبار  .۴

کوشیده، دیدیم کهچنان کتاب  ی قرایندمتعدّدد،  قدراینز مندابع و بدا اسدتفاده ا ه تدادش در این 
گدداه ایددن بددر گددردد، امددا  یددان اقامدده  و شددواهد وافددی بدده  قددراینای حسددن عقیددده و معتمددد بددودن راو

تدوان بده صدرِف نقدل روایدت بدا مضدامین شدیعی، راوی را شدیعه برای نمونده نمدی ؛مقصود نیست
 افددزون بددر ؛آن نیسددت مایدده و محتددوایریددرا نقددل روایددت لزومددًا بدده معنددای بدداور بدده درون ؛انگاشددت

یددان بددا باورهددای شددیعی و امددامی منحصددر نیسددتکدده ایددن  ؛نقددل روایدداتی از ایددن دسددت هددم بدده راو
کوفدده کددهچنددانهم یسددتن در بددوِم   توانددد دال بددر تشددیع عقیدددتی راوی باشددد. وجددود راوی درنمددی ر

 باشد. تواند لزومًا به معنای امامی بودن راوینمی برقی هم الرجالشیخ طوسی یا  الفهرست
یدان نیدز چندد و چدون بدرای نمونده  ؛وجدود دارد هداییدر شواهدی مورد استفاده برای توثیدق راو

در اصدل کده آن حدال ؛معتبدر نگریسدته شدده اسدتای به مثابۀ قرینده االختصاصتوثیق راوی در 
                                                      

 .۳۹۲-۳۹۱، صسقرآن در قرآن  ۱ج ،تفسیر موضوعی. 1
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یدا در تکیده بدر توثیقدات منفدرد و 1وجدود دارد. هداییبه شیخ مفید تشدکی  االختصاصانتساب 
کتدداب 2المدذهب تردیددد شدده اسدت.ؤّیدد رجالیددان فاسددبددون م یددان  ،در  تفساایر توثیدق عدام راو
انتسدداب نسددخۀ امددرورین تفسددیر و  کدده درآن حددال .بدده دیدددۀ اعتبددار نگریسددته شدده اسددت القماای

کتداب  3مقدمۀ آن بده علدی بدن ابدراهیم تردیددهای جدّدی وجدود دارد. یدان  نویسدندگان توثیدق راو
هددای دربددارۀ مدددلول عبددارت ابددن قولویدده دیدددگاهکدده آن حددال انددد؛یرفتددهرا نیددز پذ کاماال الزیااارات

ز ین یگروه و 4داننددیگری هم وجود دارد. برخی این توثیق را تنها به مشایخ مستقیم او ویژه می
ان را یدا همدۀ راویده یدواسدطۀ ابدن قولوبدی دیق اسداتیتوث کامل الزیاراته عبارت مقدمۀ کند ابر آن

که در برابر آرای رقیب موضعحد5دهد.ینشان نم  شد و ادلۀ مخال  نقدمی گیریاقل این بود 
 گردید.می

 نتیجه
یدان بهدره بدرده شدده اسدت.هدایی از راهرجال تفسیرى در  .۱ توثیدق  چندد در توثیدق خداّص راو

یدان معدروف و شدناخته شدده، مددح خدویش هدم را از هاراهیکی از این  ۷معصوم گدر راو سدت و ا
کننددد ۷معصددوم ، پذیرفتدده اسددت. توثیددق رجالیددان متقددّدم و امددامی مددذهب هددم پذیرفتدده نقددل 

کتداب کتدابمدی متعدارف رجدالی،هدای است و آرای ایشدان را عدالوه بدر  حددیثی، هدای تدوان در 
شدیخ  رسالد عددیاهو االرشاد صددوق، شیخ  کمال الدین و تمام النعمة)مانند  فقهی و تاریخی

گردن نهاد. رجالیان متهخر امامیه در صدورت فقددان ندّص از عالمدان  توثیق مفید( یافت و بر آن 
کارمتقدّدم و همچنددین بدرای  توثیدق رجالیددان از فددرق  آمدد اسددت.تهییددد و تقویدت آرای پیشددینیان 

کده سدّر دلبدران خدوش»توان با توّجه به خبرویت آنان در رجال یدا از بداب می شیعه را تدر آن باشدد 
ی بده یابدستتوان برای می یق رجالیان اهل سّنت راتوث«. گفته آید در حدیی دیگران پذیرفت

                                                      
کتاب ا ختصاص». مقالۀ 1  .۲۲۲-۱۹۱، ص«شیخ مفید و 
 .۲۲-۲۲، ص۱، جقبسات من علم الرجال. 2

ای»؛ مدخل ۹۴، ص«پژوهشی پیرامون تفسیر قّمی». 3 ؛ ۷۳۱، ص۷جهدان اسدالم، ج در دانشدنامۀ« تفسیر علی بن ابراهیم قمَّ
جاال قبسات من علام -۱۲۸، ص«شناسدیساختارشناسدی و درون؛ تفسدیر قّمدی نقدد و بررسدی»؛ ۱۳۸-۱۱۹، ص۱، جالرَّ

که دربارۀ عدم صدّحت انتسداب تمدام تفسدیر بده علدی بدن ابدراهیم قّمدی سدخن ۱۳۹ کسی است  . آقابزرگ تهرانی نخستین 
 .(۳۳۳، ص۴، جالذریعهگفته است )

 .۲۲۲، ص۳، جتدرک الوسائلخاتمة مس. 4
، ۱، جقبسااٌت مان علام الرجاال؛ ۱۳۹-۱۳۷، ۲۷-۲۶، صبحوٌث فای علام الرجاال؛ ۲۱، صقاعدۀ ال ضرر و ال ضرار. 5

 .۱۱۹-۹۸ص
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آرای و آثار رجدالی مفقدود شدیعه، تهییدد دیددگاه رجالیدان شدیعه یدا بده عندوان قرینده ُحسدنی بدرای 
گرفت. کار   راوی در صورت فقدان نصوص رجالی شیعی به 

 بندی بده دیدن، جایگداه و منزلدت ندزد امدام و شدیعیان،نی  عقیدگی، حسن عمل و پای .۲
انگارانددۀ جامعددۀ شددیعه نسددبت بدده راوی از عوامددل و عملکردهددای روایددی راوی و تعامددل مثبددت
کتاب   است. رجال تفسیرىاسباب حسن و توثیق خاّص او در 

کتدداب .۳ کتدداب ،بدده بدداور نویسددندگان  تفساایر و کاماال الزیااارات هددای وقددوع راوی در اسددناد 
 قدراینالقددر بدر راوی از دیگدر یخ جلیدلبر ُحسن حال اوست. نقل و اعتماد مشداای قرینه القمی

در امدر حددیی یدا هدا آن گیدریِی برخی افراد بده دلیدل سدختگرروایتمدح اوست. نزد ایشان از 
ای تدوان نکتددهمدی بنددی بدده عددم نقدل از ضددعفا،وجدود تصدریحاتی بددر روایاتشدان از ثقدات یددا پدای

کرد و بر این اساس ابدن ابدی عمیدر و بزنطدی، جعفدر اساتیِد صفوان بدن یحیدی،  ،مثبت برداشت 
 شدوند.مدی مانندد احمدد بدن محمدد بدن عیسدی توثیدق یدا مددح ،عالمدان قدم و بن بشیر، نجاشدی
گردان را هدم در بدر بگیدردمدی دایرۀ توثیقدات عداّم  کتداب ،بددین سدان ؛تواندد شدا کده  هدای افدرادی 

کددرده  ندداقالن معتبددر قددرار ، در عددداِد اندددهددا اجددازه دادهیددا مشددایخ بدددان اندددمعتبددر شددیعه را نقددل 
کده بارهدا مدورد تدرّحم و ترّضدی بزرگدان :گیرند. توثیق وکدیالن ارجمندد ائمدهمی یدانی  ، توثیدق راو

گرفتدده کدده حدددییاندددشددیعه قددرار  یددان واقددع در سددندهایی  ان و ناقدددان حدددیی شناسدد، توثیددق راو
مدان و مصداحبان ، توثیق مالزاندعالمه حّلی بر اعتبار آن صّحه نهاده و چون ابن ولید، نجاشی

کثیر الحدیی،:معصومان کده بدر آندان خدرده ، توثیق راویان  ای توثیق راویان مشهور و معروفدی 
کده در   رجااال تفساایرىگرفتده نشدده و توثیددق صداحباِن اصدل از دیگددر قواعدد توثیدق عدداّمی اسدت 

 بر حسن حال راویان اقامه شده است.ای پذیرفته شده و بر مبنای آن قرینه
کارا۴ کتد.  گسدترۀ حجّیدت خبدر واحدد از منظدر نویسدنده، منبدع برگزیددن  ،ابیی  بدا توّجده بده 

و شدواهد اسدتفاده  قدراینو شدواهد و اعتبدار  قدراینمندی در بهره جستن از ، روشرجال تفسیرى
کتاب رجالی تفسیری است  .شده محورهای قابل تهّمل و نقد در 

 کتابنامه
کبر  فاری ، محمد بن محمد بن نعمان)شیخ مفید()اإلختصاص - منسوب(، تحقیق: علی ا

 ق.۱۴۱۴بیروت: دار المفید،  و سید محمود ررندی،
تحقیددق: سددید مهدددی رجددائی، قددم: آل  ، محمددد بددن حسددن طوسددی،إختیااار معرفااة الرجااال -

 ق.۱۴۳۴، :البیت
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، محمد بن محمد بن نعمان)شیخ مفیدد(، تحقیدق: علی العباد هّٰللاإلرشاد فی معرفة حجج ا -
 ق.۱۴۱۴دار المفید، بیروت:  مهدی نج ،

قدم: آل  ، محمدد بدن حسدن بدن ریدن الددین عداملی،استقصاء اإلعتباار فای شارح اإلستبصاار -
 ق.۱۴۱۹، :البیت

 ش.۱۳۶۲قم: سید الشهداء،  ، محمد آص  محسنی،بحوث فی علم الرجال -
 ش۱۳۷۸، عبد اق جوادی آملی، قم: اسراء، تسنیم: تفسیر قرآن کریم -
 تابی نا،، بیجابی مد باقر بن محمد اکمل )وحید بهبهانی(،، محتعلیقة علی منهج المقال -
تحقیددق: سددید طیددب جزائددری، قددم: دار الکتدداب،  ، علددی بددن ابددراهیم قمددی،تفساایر القماای -

 ق.۱۴۳۴
 ش.۱۳۹۲، عبد الهادی مسعودی، قم: پژوهشگاه قرآن و حدیی، تفسیر روایی جامع -
تنظدیم: محمدد محرابدی، قدم:  ملدی،، عبدد اق جدوادی آ: قرآن در قرآن۱تفسیر موضوعی جلد  -

 ش۱۳۸۸اسراء، 
تحقیق:  ، محمد بن محمد بن نعمان)شیخ مفید(،جوابات أهل الموصل فی العدد و الرةیة -

 ق.۱۴۱۴بیروت: دار المفید،  مهدی نج ،
 ق۱۴۱۲، :، حسین نوری، قم: آل البیتخاتمة مستدرک الوسائل -
ی شدبیری زنجدانی، قدم: مؤسسدة تحقیق: سید موس ، احمد بن علی نجاشی،رجال النجاشی -

 ق.۱۴۱۶النشر ا سالمی، 
، عبد اق جوادی آملی، تحقیق و پژوهش: ابو طالب علی ندژاد جویبداری، قدم: رجال تفسیرى -

 ش.۱۳۹۳اسراء، 
کلباسدی،تحقیق: محمدد حسدین درایتدی، قدم: دار الحددیی، الرسائل الرجالیة - ، ابدو المعدالی 

 ق.۱۴۲۲
 ش.۱۳۹۳کار، تهران: سمت، ، رضا برنجشناسی علم کالمروش -
، سید علدی بروجدردی، تحقیدق: سدید مهددی رجدائی، طرائف المقال فی معرفة طبقات الرواة -

کتابخانۀ مرعشی،   ق۱۴۱۳قم: 
، محمدد بدن حسدن طوسدی، تحقیدق: محمدد رضدا انصداری قمدی، قدم: العدة فی أصول الفقاه -

 ق.۱۴۱۷ستاره، 
کجدوری شدیرازی،الفوائد الرجالیة - کداظم رحمدان سدتایش، تحق ، محمدد مهددی  یدق: محمدد 

 ق.۱۴۲۴قم: دار الحدیی، 
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 ق۱۴۱۷تحقیق: جواد قیومی، قم: نشر الفقاهة،  الفهرست، محمد بن حسن طوسی، -
 ق.۱۴۱۴، سید علی سیستانی، قم: مهر، قاعدۀ ال ضرر و ال ضرار -
، سید محمد رضا سیستانی، تنظیم: سید محمدد بکداء، بیدروت: دار قبسات من علم الرجال -

 .ق۱۴۳۷ر  العربی، المؤ
جعفر بن محمد بن قولویه قمی، تحقیق: جواد قیومی، قم: مؤسسة الفقاهدة،  ،کامل الزیارات -

 ق.۱۴۱۷
 ق.۱۴۱۳، جعفر سبحانی، قم: مرکز مدیدریت حوزه، کلیات فی علم الرجال -
کبدر کمال الدین و تمام النعماة - ، محمدد بدن علدی بدن بابویه)شدیخ صددوق (، تحقیدق: علدی ا

 ق.۱۴۳۲موسسۀ نشر اسالمی،   فاری، قم:
ت آراى رجالی -  ق.۱۳۸۴قم: دار الحدیی،  ، سی  اق صرامی،مبانی حجیَّ
 ق.۱۴۱۳نا، بی جا:بی ابو القاسم خوئی،، معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة -
یددان و اعتبار بررسددی دالئددل و اسددباب رافضددی، ناصددبی و شددیعی» - از هددا آن سددنجیخواندددن راو

یددی جدودکی و فهیمده  رضا طبیبی، علی علی ،«ان اهل سّنتپژوهنظر رجال رضا، مجیدد ر
 .۱۳ش، شماره ۱۳۹۸ ،مطالعات فهم حدیث جفرسته،

، جمدال الددین حیددری «بررسی رجالی تصحیحات عالمه حلی نسدبت بده طدرق و اسدانید» -
 . ۲۴ش، شماره ۱۳۸۸ ،علوم حدیثفطرت، 

 .۳۲ش، شمارۀ ۱۳۶۹کیهان اندیشه،  ، سید احمد موسوی،«پژوهشی پیرامون تفسیر القمی» -
گونه» - ش، ۱۳۸۹، علوم حدیث، مهدی مهریدزی، «ی و حجّیتشناسروایات تفسیری شیعه، 

 .۲۲شماره 
کتاب ا ختصاص» - مجموعاه مقااالت کنۀارۀ  ، سدید جدواد شدبیری زنجدانی،«شیخ مفید و 

 .۹۲ق، شماره، ۱۴۱۳،شیخ مفید
 ،دانشانامد جهاان اساالمبیری زنجدانی، ، سید جواد ش«مدخل تفسیر علی بن ابراهیم قمی» -

 .۷ش، ج۱۳۸۳
، پددوران میرزایددی، پایددان نامدده «ی(شناسددی و درونشناسدد)سدداختارتفسددیر القمی ینقددد و بررسدد» -

 ش.۱۳۸۶کارشناسی ارشد رشتۀ تفسیر اثری، دانشکدۀ علوم حدیی شهر ری، 
 




