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چکیده
علم رجال در پی آن است که با شدناخت هو یدت دقیدق راویدان ،میدزان اعتمداد بده آندان در
حوزۀ روایتگری را نشان دهد و به توثیق یا تضعیفشان رهنمدون شدود .آرای رجالیدان ،چده
توثیق و چده تضدعی  ،بدر بنیادهدایی نهداده شدده و تدابع قواعدد و ضدوابطی اسدت و روشدن
داشت آنها میتواند بر منظومه فکدری ایشدان پرتدویی افکندد و راه را بدر ارریدابی دقیدقتدر آن
ِ

همددوار سددازد .پددژوهش پددیش رو بددر آن اسددت تددا مبددانی و قواعددد توثیددق را در کتدداب رجددال

تفسیری بررسی کند .از بررسی کتاب چنین بر میآید که نویسندگان بر آناند که هر گاه با
احراز شرای و ضواب از دیدگاهی رجالی اطمینان حاصل شود ،میتوان آن را برای توثیق
خاص راوی به کار بست .بدین سان توثیدق خ ّ
ّ
داص معصدوم ،توثیقدات رجالیدان متقددم و
متددهخر ش ددیعی و ّ
حتددی آرای رجالی ددان اهددل س د ّدنت کارآمددد اس ددت .بدده ب دداور ایشددان نید د

عقیدگی ،حسن عمل و پدایبنددی بده دیدن ،جایگداه و منزلدت راوی ندزد امدام و شدیعیان،
عملکردهای روایی راوی و تعامل مثبتانگارانه جامعه شیعه نسبت به راوی از عوامدل و
اسباب حسن اوست .توثیق راویان کتاب کامدل الز یدارات و تفسدیر القمدی ،توثیدق اسداتید
راویان جلیل القدر ،ثقات سده گانده ،عالمدان قدم و بده ویدژه احمدد بدن محمدد بدن عیسدی،
ّ
نجاشی ،جعفر بن بشیر ،توثیق راویانی که محدثان بزرگ بر آنهدا اعتمداد کدردهاندد ،توثیدق
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راویان کتابهدای معتبدر شدیعه ،توثیدق مشدایخ اجدازه و مسدتجیزان ایشدان ،توثیدق وکدالی
ّ
ائمه ،:توثیق راویانی که مورد ّ
ترحم و ترضی قرار گرفتهاند ،توثیدق راویدان واقدع در اسدناد
و صداحبان

صحت ،توثیدق مصداحبان معصدوم ،راو یدان کثیدر الروایدة ،معداری
محکوم به ِ
اصل از جمله توثیقات ّ
عامی اسدت کده در اسدتنتاج حسدن حدال راو یدان در ایدن کتداب از
آنها بهره بردهاند.
ّ
ّ
کلیدواژهها :رجال تفسیری ،توثیق خاص ،توثیق عام ،جوادی آملی.

 .1در آمد

ّ
دای ق ددول ،فع ددل و تقری ددر معص ددوم ،۷یک ددی از بهت ددرین و الزم ت ددرین راهه ددای
س ددنت ،ب دده معن د ِ

شناخت قرآن است و بدر پایده حددیی ثقلدین بدرای دسدتیدابی بده هندسدهای سداروار و جدامع از
دین ،باید بدان همبدر بدا قدرآن ّ
تمسد جسدتّ 1.امدا ایدن منبدع ارزشدمند بیشدتر از رهگدذر اخبدار

واحددد ظد ّدنآور بدده دسددت مددا رسددیده اسددت .وا کدداوی روش عقددال در پددذیرش گددزارشهددا و بررسددی

ارشادهای ائمه :نشان میدهد که ارریابی معتمد و صادق بودن گزارشگران یدا دیگدر سدخن
سند خبر ،یکی از راهکارهای اساسی برای تعیین مصدداق خبدر واح ِدد ّ
حجدت و معتبدر اسدت.
ِ
ِ
بدین جهدت اسدت کده علدم رجدال و راویشناسدی پدیدد آمدد تدا از رهگدذر تعیدین هو یدت دقیدق
راویان و موشکافی در میزان اعتماد به آنان در عرصۀ نقل و گزارشگری ،گامی در راه حصول یا

سلب اطمینان به خبر او برداشته شود .روشدن اسدت کده آرا و دیددگاههدای رجالیدان و عالمدانی

که در گستره رجال گام زدهاندد ،بدر مبدانی و قواعددی اسدتوار اسدت؛ بدرای نمونده ،ایشدان پدیش از
ّ
سخن درباره حد داللت واژگانی که به قصد قدح و مدح راوی القا شدده ،میدزان اعتبدار آن را از
جهات مختلفی چون گوینده ،فضای ارائه نظر ،دوری یا نزدیکی زمانی صادر کنندده حکدم بده

داللت واژگان و تعابیری کده رجالیدان دیگدر ،بده و یدژه
راوی و ...بررسی میکند .در بررسی میزان
ِ
ّ
رجالیان سل  ،به کار بردهاند ،روابد همنشدینی و جانشدینی و مدوارد اسدتعمال آن را بده دقدت
برآیند این واکاوی را در حکم به وثاقت ،مدح یا جرح و ّ
ذم راوی بده کدار مدیبندندد.
مینگرند و
ِ
ّ
گدداه اقددوال و آرا در بددارۀ راوی ناسدداروار اسددت و بددرای حددل آن چددارهاندیشددیهددا کددرده و راهکارهددا
احوال راویان ،ذهن و ضمیر حلقدههدای علمدی را چندان بده خدویش مشدهول
دادهاند .پیجویی
ِ
ساخته است که به توسعه قراین و شواهدی کارآمد در راویشناسی روی آوردهاند؛ بددین معندا
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 .1تفسیر تسنیم ،ج ،۱ص.۱۳۲

فرهن

روایتگری در دوران نخستین ،کند و کاو در کتابهدای روایدی ،بررسدی مناسدبتهدا و

رواب علمی راوی و ....راهبردهایی نو برای پرتو افکندن بر حال راویان بیابند.

پدژوهش حاضدر سددر آن دارد کده کتدداب رجااال تفساایرى را بکداود و بددا مطالعدهای موردپژوهاندده
ُ
شرف و نویسندگان آن در توثیق راویان چه قواعدی را به کار گرفتهاندو چه مندابع و
دریابد که م ِ
کاربست آنها چه شروطی را بایسته مدیداننددو از
مصادری را در این راه معتبر میانگارند و در
ِ
از

منظددر ایشددان چدده عوامددل و اسددبابی بدده ممدددوح یددا ثقدده خواندددن راوی مددیانجامددد و کدددامی د
ّ
حال راوی پذیرفته و بده کدار بسدتهانددو
توثیقات عام را به عنوان قرینهای معتبر برای تشخیص ِ
ّ
ُ
پاسخ بدین پرسشها میتواند گامی خدرد در اندیشدهشناسدی رجدالی مؤلفدان ،بدر نمدودن مزایدا و
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که کوشیدهاند افدزون بدر تصدریحات رجالیدان پیشدین و اظهارنظرهدای ایشدان ،بدا تحلیدل فضدا و

برجستگی کار و ارریابی دیدگاههای ایشان باشد.

در باره کتاب رجال تفسیرى تنها مقالده بدا عندوان «ارر یدابی کتداب رجدال تفسدیری» بده خامده
رسدیده

محمد عرب پور و محسن قمر زاده در شماره هشدتم مجلده نقد قرآن و حدیث بده چدا
است که تنها گزارشی توصیفی از ّ
کلیدت کتداب و یدادکرد برخدی محاسدن و معایدب آن اسدت و
به بنیادهای تعدیل یا توثیق راویان در آن اشارتی نرفته است.

 .2نگاهی گذرا بر کتاب «رجال تفسیری»

کتدداب رجااال تفساایرى بدده اشددراف آیددة اق جددوادی آملددی و بدده تحقیددق ابددو طالددب علددی نددژاد و
همکاری علی ریسمانچی ،احمدد معصدومی و س ّدید ّ
محمدد میدر صدانع بده نگدارش درآمدده و در

قالددب چهددار جلددد نشددر یافتدده اسددت .جلددد نخسددتین بددا پددیشگفتدداری از پددژوهشگددر کتدداب آ دداز
مدددیشدددود و در بددداره نقدددش سدد ّدنت در تفسدددیر ،ضدددرورت و چرایدددی ارر یدددابی حددددیی و بددده و یدددژه

ارریابیهای رجالی ،مراحل تحقیق و تدوین کتاب و چگدونگی و درونمایده شدرح حدال راو یدان

در آن سخن میگوید و پس از آن ،مقدمه آیة اق جوادی درج شده است .ایشان در این مقدمده

ده نکته را ذکر کرده اسدت و مسدائلی چندد را در ال بده الی آن مطدرح سداخته اسدت؛ چدون نقدش
ّ
سنت در دینشناسی و تفسیر قرآن ،چالشهای فراروی احادیی چون سوء فهم راو یدان و عددم
نقل به معنای درست ،نقش دانش طبقات در حدییشناسدی ،بایسدتگی تدالش بدرای تخدریر
احادیی با هدف استحکام پیوندها میان جوامع حددیثی و اصدول اولیده ،طدرق ّ
تحمدل و نقدش

آن در ارریابی حدیی ،لزوم ّ
توجه به شدهن ندزول آیده ،سدوره و ج ّدو ندزول وحدی در عصدر جداهلی در
ّ
بررسی روایات تفسدیری ،عنایدت بده مسدلمات عقلدی بده مثابده دلیدل ّلبدی متصدل در فهدم متدون
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ّ
گرو مخال
نقلی ،حجیت حدیی در ِ

نبودن با قرآن و  ...پس از این ،متن اصدلی کتداب آمدده
عبدددی) معرفددی

اسددت .در ایددن جلددد هشددتاد راوی (از آدم بددن اسددحاق تددا ابددراهیم بددن یوس د
شدهاند .جلد دوم کتاب معرفی  ۱۱۹راوی (از ّ
أبی بن صالح تا احمد بن محمدد بدن حسدن بدن
محبددوب) را در بددردارد و جلددد سددوم هددم  ۱۱۳راوی (از احمددد بددن محمددد بددن حسددن بددن ولیددد تددا
اسحاق بن یعقوب) را موضوع پژوهش خویش قدرار داده اسدت .در چهدارمین جلدد کتداب ۱۳۹

راوی (از اسماعیل بن ابراهیم تا بندار بن عاصم) مورد بررسی قرار گرفتهاند.

مبنای گزینش و استخراج عناوین در این کتاب بر راوایان موجدود در تفسدیر کناز الادقائق و
بحر الغرائاب نوشدتۀ محمدد بدن محمدد رضدا مشدهدی (زندده در ۱۳۷۴ق) ،از جوامدع تفسدیری،
ّ
متهخر بوده است؛ بدین سان که تمامی عناوین به همان صورتی که در سدندهای کنز الادقائق
آمده ،به ترتیب الفبایی کامل آو رده میشوند؛ هر چند که ممکن است این عناوین ،مصدداقی
واحد داشته یا ّ
ّ
مصح و ّ
محرف باشدند .ایدن شدیوه هدر چندد دسدتیدابی بده ندام راوی را
حتی
ّ
ّ
بسددیار آسددان مددیسددازد ،ولددی بدده تعدددد و تکثددر عندداوین مددیانجامددد و ممکددن اسددت خواننددده را
سرگشته سدازد .از همدین رو ،نویسدندگان کوشدیدهاندد کده در شدرح حدال راو یدانی کده بدا ندامهدای
گوناگون یاد شدهاند یا به دلیل تصحی

اسامی گونه گون یافتهاندد ،عنداوین مختلد

او یدا بده

تعبیدر نویسدندگان «مترادفدات راوی» را یداد کدرده و بددانهددا ارجداع مدیدهندد .در نموندههدای ر یددر

میتوان شیوه ارجاعدهی عناوین به یکدیگر را مشاهده کرد.

 . ۲۱ابدراهیم ارحمدر (ابدراهیم بدن اسدحاق ،ابددراهیم بدن اسدحاق ارحمدر؛ ابدراهیم بدن اسددحاق

ارحمری ،ابراهیم بن اسحاق النهاوندی)
 .۱۲۸احمد بن رزق القسمانی

به قرینۀ روایت عباس بدن عدامر ،مدراد از راوی «احمدد بدن رزق الهشدمانی» اسدت کده ترجمدۀ آن در
عناون پیشین گذشت ،بنابراین کلمۀ «القسمانی» در این سند « ّ
مصح «الهشمانی» است.
 .۲۳۲احمد بن محمد بن موسی
= احمد بن محمد النوفلی

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

آمار روایات او آورده شده و در پانوشدت نشدانی پدارهای از آنهدا آورده
پس از ذکر عنوان راویِ ،
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میشود .آنگاه نمونهای از روایات تفسیری راوی از منبع اصدلی ،منبعدی کده کناز الادقائق از آن
بهره برده ،نقل میشود .شدرح حدال راوی در پدنر محدور بررسدی شدده اسدت .نخسدت ،گزارشدی

در پانوشدت ،مندابع شدرح حدال او ،بدرای مطالعده و بررسددی بیشدتر معرفدی مدیگدردد .دومدین گددام،

تعیددین طبقدده راوی اسددت کدده بدده میددانجی رجددوع بدده کتددابهددای طبقددات کهددن و جدیددد و ...

دادکرد
صورت میگیدرد .پدس از ایدن ،سدیاههای از اسداتید و شداگردان وی ارائده مدیشدود .منبدع ی
ِ
ایشان ،روایات موجدود در کنز الادقائق اسدت ،مگدر ایدنکده روایدات راوی محددود باشدد .در ایدن

صورت ،از مصادر رجالی و حدیثی دیگر یاری گرفتده مدیشدود .چهدارمین محدور در شدرح حدال
راوی «مددذهب و گددرایش فکددری» اوسددت کدده نددزد مؤلفددان ،بددا ّ
توجدده ب ده تدداریخ حدددیی شددیعه و

مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»

اجمالی با مراجعه به کتابهای رجالی شیعه و ّ
سنی و گذری بر احادیی راوی ارائه میشود و

وج ددود گ ددرایشه ددای فک ددری و م ددذهبی گونددداگون در می ددان راو ی ددان ح دددیی ض ددرو ر اسدددت و در
تعیین نوع حدیی ،آ گاهی از جهت صدور حدیی و  ...نقش آفرینی مدیکندد .در ایدن بخدش،

مؤلفان پژوهشهای گستردهای را ،به و یدژه در بداره راو یدانی کده در بداره مذهبشدان اخدتالف وجدود
دارد ،سددامان دادهانددد .پنجمددین و آخددرین بخددش در هددر شددرح حددال« ،تبیددین جایگدداه حدددیثی»

اوست و در آن تالش شده که با بهره جستن از دیدگاههای رجالیان شیعه و قراینی دیگر ،چون
اسداتید راوی ،مضدامین روایددات و اظهدار نظرهدای اهددل سدنت ،جدرح یددا تعددیل راوی پدیشدیددد

نهاده شود.

 .3مبانی توثیق راویان در کتاب

ماهیددت و نددوع موضددوع آن ،بدده توثیقددات خد ّ
در دانددش رجددال توثیقددات را بددر اسدداس ّ
داص و عددام
تقسیمبندی میکنند 1.در کتاب رجال تفسیرى به هر دو قسم ّ
توجه شده است که جداگانه بده

هر کدام خواهیم پرداخت.
 .3-1توثیقات خاص

ً
در مباحی توثیق ّ
خاص معموال بر دو نکته ته کید مدیشدود :نخسدت ،آنکده از چده راههدایی
مددیتددوان توثیقددات خد ّ
داص را بدده دسددت آوردو دلیددل اعتبددار آنهددا چیسددت و چدده ضددوابطی در
دام ارزشیددابی
کاربسد ِ
دت آنهددا وجددود داردو دو دیگددر ،آنکدده الفددا و تعددابیری کدده رجالیددان در مقد ِ

دود صدالحیتهدای الزم در
راویان آوردهاند ،چه مدلول و فحوایی دارند و آیا میتوانند نشدانۀ وج ِ

راوی و توثیق او باشندو آنچده در ر یدر مدیآیدد ،عرضدۀ ایدن دو پرسدش بدر کتداب رجاال تفسایرى
است و کوشش برای یافتن پاسخی بدانها.

 .1کلیات فی علم الرجال ،ص.۱۲۱
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 .3-1-1راههای احراز توثیق ّ
خاص و ضوابط به کارگیری آن
 .3-1-1-1توثیق معصوم

یکی از راههای احراز توثیق راویان گفتارهای منقدول از ائمدۀ معصدوم :اسدتّ ،امدا از آنجدا

دس
کدده پدیدددههددایی چددون برسدداختن احادیددی و سددهو راو یددان ،مطابقددت ایددن گددزارشهددا را بددا نفد ِ
سددخنان ایشددان بددا تردیددد رو بدده رو مددیسددازد ،بددرای بدده کددارگیری آنهددا دو ضددابطه برنهددادهانددد:
نخستّ ،
صحت سند و دیگر ،آنکه راوی مدح خویش را از ربان امام نقل نکند .شدرط اخیدر از
آن روسددت کدده عقددال خبددر فددرد بدده سددود خددویش را بدده دیدددۀ تردیددد مددینگرنددد و بدددان اطمینددان
نمییابند 1.در کتداب رجال تفسیرى گدو ایدنکده بدر اصدل ایدن قیدد ص ّدحه نهداده شدده ،امدا در آن

تفصیلی نیز پدیده آمده است؛ بدین معندا کده همدۀ راو یدان را یکسدان و همگدن نبایدد دیدد؛ ر یدرا
احتمددال خودسددتایی و در نتیجدده سددوء ظد ّدن بدده راوی ،در بددارۀ راو یددان مجهددول و ضددعی وجددود

دارد ،ولی در بدارۀ بزرگدانی چدون رراره ،محمدد بدن مسدلم ،عبدد اق بدن سدنان و  ...چندین گمدانی

نمیرود؛ ریرا شهن ایشان واالتر از آن است که بخواهند با نسبت دادن مطلبی به معصدوم بدرای
خددویش جایگدداهی ایجدداد کننددد و روایدداتی از ایددن دسددت از بدداب (و ّأمددا بنعمددة ّرب د فحد ّددث)
ِ
ّ
4
ّ
است2.چنین است که روایات دال برمدح ابراهیم بن مهزیار 3و ابراهیم بن محمد همدانی که
خود آنان نقل کردهاند ،پذیرفته و مقبولاند.
 .3-1-1-2توثیق رجالیان

اقوال و آرای رجالیان ،از دیگر راههایی است که در اعتمدادسدازی نسدبت بده راو یدان کارآمدد
ّ
ّ
حجیددت رجالیددان ،احتمددال تسدداهل یددا تشدددد
اسددت .البتدده اخددتالف دیدددگاههددا در بددارۀ مبنددای
رجالی در صدور رأی خویش ،ناهمخوانی رأی عالم رجالی با دیگر آرا و ّ
توجه به مدرام و مسدل

مذهبی او باعی شده که دیدگاههای رجالیان را به اصناف و اندواعی تقسدیم کدرده و در بدارۀ هدر
ّ
دسددته جدددای از دیگددری سددخن گوینددد .بررسددی جداگانددۀ آرای متقدددمان از متددهخران ،امددامی
مددذهبان از اهددل سد ّدنت و دیگددر فددرق شددیعه و سددخن در بددارۀ توثیقددات شددیخ مفیددد یددا اقددوال ابددن
آیند عوامل پیشگفته است .میکوشیم تدا در کتداب رجاال تفسایرى نیدز اقدوال را بدر
ضایری بر ِ

 .1معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه ،ج ،۱ص۳۹؛ کلیات فی علم الرجال ،ص.۱۲۳-۱۲۲
 .2رجال تفسیرى ،ج ،۱ص ۲۳۳و.۶۱۳
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 .3همان ،ج ،۱ص.۲۳۳
 .4همان ،ج ،۱ص.۶۱۳

ّ
توثیق رجالیان متقدم امامی مذهب

از نحددوۀ تعامددل نویسددندگان کتدداب بددا توثیقددات نجاشددی و شددیخ طوسددی چنددین برمددیآیددد کدده

ایشددان در اصددل پددذیرش آنهددا تردیدددی ندارنددد و در هددر جددا کدده در بددارۀ راوی چنددین آرایددی وجددود
داشته باشد ،بر مبنای آن ناقل حدیی را توثیق کدرده و مدورد اعتمداد مدیدانندد .البتده ایشدان بده

آرای موجددود در کتددابهددای متعددارف رجددالی بسددنده نکددردهانددد و بددا مراجعدده بدده کتددابهددای
حدددیثی ،تدداریخی و فقهددی قدددما کوشددیدهانددد تددا توثیددق راو یددان را اسددتخراج کننددد .معتمددد بددودن
احمد بن ریاد بن جعفر همدانی 1.بر اساس عبارت صدوق در کماال الادین و تماام النعماه،

مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»

اساس تقسیمبندیهای مذکور بررسیم تا ایستار آن دربارۀ یکای

روشنتر گردد.

2

توثیق ابراهیم بن نعیم 3،احمد بن حسن قزاز 4و اسحاق بن جریر 5بر پایه عبارت شیخ مفید در

6
دت توثیدق اسدحاق بدن
کتاب مسائل أهل الموصل فای العادد و الرةیةسرساالد عددیاه  ،برداش ِ

جعفر 7و مدح اسحاق بن موسی 8از عبارتهای شیخ مفیدد در اإلرشااد 9و توثیدق ابدو اسدحاق

سبیعی 10در ال به الی کتاب اإلختصاص 11نمونههایی از این دستاند.
 .1همان ،ج ،۲ص.۲۸۲
ً
ً
 .2کمال الدین و تمام النعمه ،ص :۳۶۹ثقة دینا فاضال رحمة اق علیه و رضوانه.
 .3رجال تفسیرى ،ج ،۱ص.۲۶۷-۲۶۶
 .4همان ،ج ،۲ص.۱۷۸
 .5همان ،ج ،۳ص.۴۲۸

ً
ً
 .6و أمددا رواه الحدددیی بددهن شددهر رمضددان شددهر مددن شددهور السددنة یکددون تسددعة و عشددرین یومددا و یکددون ثالثددین یومددا فهددم فقهدداء
أصحاب أبی جعفر محمد بن علی و أبی عبد اق جعفر بن محمد و أبی الحسن موسی بن جعفر و أبی الحسدن علدی بدن
موسی و أبی جعفر محمد بن علی و أبی الحسن علی بن محمد و أبدی محمدد الحسدن بدن علدی بدن محمدد :و ارعدالم
الرؤساء المهخوذ عنهم الحالل و الحرام و الفتیدا و ارحکدام ،الدذین ال یطعدن علدیهم و ال طریدق إلدی ذم واحدد مدنهم و هدم
أصحاب ارصول المدونة و المصنفات المشهور سمسائل أهل الموصل ،ص.)۲۶-۲۲
 .7رجال تفسیرى ،ج ،۳ص.۴۳۷
 .8همان ،ج ،۳ص.۲۶۴
ّ
 .9کان من أهل الفضل و الصدالح و الدورع و االجتهداد ،و روی عنده النداس الحددیی و ارثدار ،و کدان ابدن کاسدب إذا حددث عنده یقدول:
ّ
حدثنی الثقة الرضی اسحاق بن جعفر ،و لکل واحدد مدن ولدد أبدی الحسدن موسدی بدن جعفدر ۷فضدل و منقبدة مشدهوره .البتده ایدن
توثیقات جدای از توثیقات معروف شیخ مفید در اإلرشاد اسدت کده بده هنگدام نقدل نصدوص بدر امامدت برخدی از ائمده :بددانهدا
تصددریح کددرده و دیدددگاههددای مختلفددی را بددر انگیختدده اسددت (اإلرشاااد ،ج ،۲ص ۲۱۱و ۲۴۶؛ بددرای بررسددی بیشددتر در ایددن بدداره ر.آ:
استقصاء االعتبار فی شرح االستبصار ،ج ،۲ص۳۶۶؛ تعلیقه علای مانهج المقاال ،ص۲۹؛ الفوائاد الرجالیاه ،ص۱۱۱؛ طرائاف

المقال فی معرفه طبقات الرواه ،ج ،۲ص۲۶۴؛ الرسائل الرجالیه ،ج ،۱ص.)۲۱۶-۲۱۴ ،۳۶
 .10رجال تفسیرى ،ج ،۳ص.۴۲۷
ّ
ّ
 .11روی محمد بن جعفر المودبّ ،أن أبا اسحاق و اسمه عمرو بدن عبدد اق السدبیعی ،أنده صدلی أربعدین سدنة ...و لدم یکدن فدی زمانده أعبدد
منه و أوثق فی الحدیی عند الخاص و العام و کان من ثقات علی بن الحسین( ۸اإلختصاص ،ص.)۸۳
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ّ
توثیق رجالیان متقدم شیعی و غیر امامی

ّ
ابنعقده ،عالم و محدث ریدی مذهب ،در شمار رجالیانی است کده در بدارۀ راو یدان امدامی

مددذهب اظهددار نظددر کددرده اسددت .چنددین مددینمایددد کدده نویسددندگان کتدداب توثیقددات او را معتبددر
میشمارند ،چه او ثقه است و به تعبیر ایشان از باب « خوشتر آن باشد که ّ
سر دلبران گفتده آیدد
در حدیی دیگران» میتوان به توثیق ابنعقده اعتماد کرد.
صباح بلخی هم یکی دیگر از این عالمان است .او از مشدایخ و اسداتید بندام ّ
نصر بن ّ
کشدی
در کتاب رجال است و با این همه ّمتهم به لو است.با این همه در کتداب رجدال تفسدیری ّرد
ّ
اقدوال او را بدددین دلیددل ّ
موجدده ندانسددتهانددد ،ر یدرا تفاسددیر مختلفددی از لددو وجددود دارد و ایددن اتهددام
1

ّ
2
ّ
سبب رد تمامی سخنان او نمیشود .افزون بر اینکه نقل بسیار کشدی از نصدر و اعتمداد بدر او -
توجه به اینکه ّ
با ّ
کشی الت را ملعون میدانسته  -نشان میدهد که اتهام به لو مطدرح بدوده
است و نه اثبات لو .همچنین نصر بن صباح کتابهایی با عنوان «معرفده النداقلین» و «فدرق

الشددیعه» داشددته اسددت کدده از خبددرویتش در شددناخت جر یددانهددای اعتقددادی دوران خددود نشددان
داردو نمیتوان به صرف الی بودن حرفهای او را رد کرد.

3

ّ
توثیق رجالیان متأخر امامی

ّ
ّ
جامعیددت مباحددی و تهییددد و ته کیددد آرای
بهددرهگیددری از توثیددق عالمددان رجددالی متددهخر بددرای
ّ
متقدمان بسیار رایر استّ 4،اما گاه که حال رجالی راوی از پژوهشهای پیشینیان یا بده کد
ّ
5
نمیآید یا به صراحت نیامده ،سخنان متهخران به عنوان دلیلی بر توثیق راویان اقامه میشدود
ّ
حجیت آرا و اجتهدادات رجدالی ایشدان در ایدن کتداب اسدت.
و این به معنای پذیرش اعتبار و
ّ
حجیدت قدول رجالیدان ،اطمیندان وثدوق اسدت؛ چده ا گدر چدون برخدی
گویا مبندای نویسدندگان در
رجالیان قدول رجدالی را از بداب شدهادت یدا خبدر واحدد ّ
حجدت مدیدانسدتند 6،دیگدر اجتهدادات
متهخران را به مثابۀ دلیلی معتبر برای توثیق تلقی نمیکردند.

 .1رجال تفسیرى ،ج ،۱ص.۴۳۳-۴۳۲
 .2همان ،ج ،۱ص.۲۳۴

 .3همان ،ج ،۱ص.۳۸۲-۳۸۴

 .4همان ،ج ،۱ص ۲۳۳-۲۳۲ ،۱۱۲ ،۸۲و ...
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 .5همان ،ج ،۱ص ،۴۷۹ج ،۳ص ۲۶و ...

 .6برای نمونه ر.آ :معجم رجال الحدیث ،ج ،۱ص.۴۶-۴۳

کاربست مواردی از این دست در کتاب چنین است .گاه کتدابهدای اهدل س ّدنت از مندابع
ِ

رجالی شیعی عباراتی را نقل کدردهاندد کده در نسدخههدای کندونی وجدود نددارد .در ایدن مدورد آثدار
اهل ّ
سنت فق به لحا حکایتگری از آرای شیعی ّ
اهمیت دارند .آوردن منقوالت ابدنحجدر

از کتددابهددای شددیعه در لسااان المیاازان از همددین رو اسددت 1.در مددواردی هددم در رجددال شددیعه
اطالعی درباره راوی به دست نیامده و توثیقات اهل ّ
سنت ،بدون نقش و ابرامی گزارش شدده
است 2و تنها به وجود دیدگاههای مختل

دربارۀ اعتبار این توثیقات بسنده میشود.

مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»

ّ
توثیق رجالیان اهل سنت

3

 .3-1-2اسباب و عوامل توثیق راویان

نی عقیدگی ،حسن عمل و پایبندی به دین ،جایگاه و منزلت امدام ندزد امدام و شدیعیان،

عملکردهددای روایددی راوی و تعامددل مثبددتانگارانددۀ جامعددۀ شددیعه نسددبت بدده راوی از عوامددل و

اسباب حسن او در کتاب رجال تفسیرى است.
ُ
سن باور
 .3-1-2-1ح ِ

چنددانکدده در معرفددی کتدداب گذشددت ،تعیددین مددذهب و کددیش راوی یکددی از د د ددههددای

مؤلفدان کتدداب اسددت و از ایدن رو ،ذیددل شددرح حدال هددر راوی بخددش مسدتقلی بددا عنددوان «مددذهب
راوی» تعری کردهاند .نزد ایشان شواهد و قراینی که از آن امامی بودن یا ّ
تشیع راوی بده دسدت
آید ،به شرح ریر است:

توصیفات رجالیان شیعه

در رجال تفسیرى از برخدی توصدیفات رجالیدان حسدن بداور راوی را برداشدت کدردهاندد؛ بدرای

دل تعابیری بمانن ِدد «کدان مدن أصدحابنا» « 4،شدیخ مدن أصدحابنا» 5و «
نمونه واژۀ «أصحابنا» در ِ

مددن ثقددات أصددحابنا الکددوفیین و فقهددائهم»6در امددامی بددودن راوی ظهددور دارد یددا ایددنکدده راوی در
خاندانی باشد که آن را «بیت کبیر من الشیعة» خواندهاند ،استقامت دیندی و امدامی بدودن وی

 .1رجال تفسیرى ،ج ،۱ص.۸۲

 .2همان ،ج ،۲ص ،۲۲۲ص۳۴۹؛ ج ،۳ص ،۳۹۲ص۴۲۳-۴۴۹؛ ج ،۴ص.۴۷۳ ،۳۷۶ ،۳۳۲-۳۳۴ ،۲۱۹-۲۱۸ ،۱۸۳ ،۹۳-۹۲
 .3همان ،ج ،۲ص.۲۲۲

 .4همان ،ج ،۲ص۳۷۳؛ ج ،۴ص۱۸۸
 .5همان ،ج ،۱ص۴۳۱؛ ج ،۴ص۱۸۸
 .6همان ،ج ،۳ص.۲۱۳
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را نشان میدهد 1.گاه هم امامی بودن راو ی ،از توجه به مالزمات ید

مثل وص

وصد

برآمدده اسدت؛ بده

«صالح» دربارۀ «احمد بن عائذ» مدیتواندد امدامی بدودن او را نشدان دهدد؛ ر یدرا بددون
صالح تحقق نمیپذیرد.

این پیش فرل وص
تعبیر « ّ
خاصی» هم در شمار تعابیری است که با هدف بیان اعتقاد راوی بیان شدده اسدت؛
2

چددرا کدده از کاربردهددای ایددن واژه چددون عبددارت شددیخ در شددرح حددال عیاشددی (کددان ل ده مجلددس

للخدداص و مجلددس للعددام) و ابددن ندددیم در شددرح حددال ابددن ابددی ثلددر (خاصددی عددامی و التشددیع
ّ
ً
ا لددب علیدده) تقابددل آن بددا واژۀ عد ّ
دامی (بدده معنددای سد ّدنی) کددامال آشددکار اسددت و از ایددن رو دال بددر
ّ
تشیع راوی است.

3

توصیفات رجالیان اهل سنت

ّ
پارهای از عبارات رجالیان اهل س ّدنت بده عندوانی نمدادی صدریح بدر امدامی بدودن راوی تلقدی

شدهاند؛ مانند «شیعی جلد» 4یدا «کدان مدن داله الرافضده»« ،کدان شددید التشدیع» و «مدن الهداله
ً
فی الرفش» 5.این از آن روست که رجالیان اهدل س ّدنت معمدوال ایدن واژههدا را در بداره راو یدانی بده
ّ
کددار مددیگیرنددد کدده باورهددای نزدی د بدده امامیدده ،چددون تقدددم امددام علددی ۷بددر خلفددا ،دارنددد 6.از
توصیفاتی چون «کان من اجالء الشیعه و کبارهم»7دربارۀ راوی یا «بنو میثم جماعدة مدن شدیو

9
حسن عقیده را برداشت کردهاند.
الشیعه» 8درباره خاندان او و ...
ِ

روایات راوی
درونمایۀ
ِ

توجه گسترده به محتوای روایات راوی در تعیین باور و مذهب او یکی از ّ
ّ
مزیتهای کتداب

است .نگاهی جامع به موارد بهرهگیری از این مطلب نشان میدهد که از دیددگاه نویسدندگان،

گزارش روایاتی با موضوعات ریر میتواند به صورت مستقل یا در کنار شواهد دیگر نی
ِ

بداوری

 .1همان ،ج ،۳ص.۴۸۳
 .2همان ،ج ،۲ص.۳۲۴

 .3همان ،ج ،۲ص.۱۹۲-۱۹۱
 .4همان ،ج ،۱ص.۲۸۳

 .5همان ،ج ،۳ص.۲۴۷

 .6برای بررسی بیشتر ر.آ :مقالۀ «بررسی دالئل و اسباب رافضی ،ناصبی و شدیعی؛ خوانددن راویدان و اعتبارسدنجی آنهدا از
نظر رجالیان اهل ّ
سنت».
 .7همان ،ج ،۳ص.۲۱۳
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 .8همان ،ج ،۳ص.۲۱۴
 .9همان ،ج ،۴ص.۱۲۴

1

راوی از ش ددمول حک ددم ش ددرعی نس ددبت ب دده ی ددر ش ددیعه 3ی ددا ش ددرکت در اجتماع ددات دین ددی اه ددل
ّ
سنت4.حال اگر راوی در ی مسهله بر پایۀ منقوالت ائمه :از پیدامبر 5۹یدا احکدام صدادره از
امددام علددی 6۷حکمددی مخددال
گرایش به ّ
تشیع را نشان دهد.

بددا عامدده را برگزینددد ،تنهددا مددیتددوان تشد ّدیع (بدده صددورت عددام) یددا

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

مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»

راوی را نشان دهد.
ّ
ال ) نفی صریح فتوای اهل سنت ،نقل روایاتی موافق با مذهب و فتوای امامیده ،پرسدش
2

تبیین آن پرداختدهاندد؛ بدرای نمونده احمدد بدن حدارث  -کده بده یقدین واقفدی اسدت  -روایتدی نقدل

کرده است که در آن به ندام دوازده امدام تصدریح شدده اسدت .نویسدندگان کتداب در توجیده ایدن
ّ
صرف نقدل روایتدی بدر خدالف معتقددات نمدیتواندد دال بدر بازگشدت او از
ناسارواری گفتهاند که
ِ

مذهب انحرافدی باشدد 8.شداید هدم او از انحدراف بازگشدته یدا روایدت را در دوران اسدتقامت نقدل
کرده یا در واقفی بودن متعصب نبوده است.

9

ج) نقل روایاتی در بدارۀ تهو یدل آیدات بدر ائمده یدا دشدمنان ایشدان نقدل کندد10.یدا پرسدش از امدام

درباره درستی یا نادرستی تفسیر عامه.

11

د) نقل کرامات ائمه ،:علوم ماورایی و قدرتهای ایشان و خوارق عاداتی که دربارۀ آندان

صورت پذیرفته است.

12

 .1همان ،ج ،۱ص۲۴۱-۲۴۳؛ ج ،۳ص۲۲۳-۲۲۱؛ ج ،۴ص.۱۶۴ ،۶۳-۶۲
 .2همان ،ج ،۲ص۴۶۳-۴۲۹؛ ج ،۳ص۴۲۷ ،۳۳۳؛ ج ،۴ص.۲۲۲
 .3همان ،ج ،۲ص ۹۲و ج ،۳ص.۲۱۶
 .4همان ،ج ،۲ص.۳۲۳-۳۲۲
 .5همان ،ج ،۳ص.۴۲۷

 .6پیشین ج ،۲ص.۳۲۳

 .7همان ،ج ،۱ص۱۴۶-۱۴۲؛ ج ،۲ص۲۲۴ ،۲۲۳؛ ج ،۳ص.۲۷۲ ،۱۸۴
 .8همان ،ج ،۲ص.۱۲۶
 .9همان ،ج ،۲ص.۱۲۷

 .10همان ،ج ،۳ص.۴۷۸-۴۷۷ ،۴۷۴ ،۳۶۸ ،۳۶۳ ،۳۴۸ ،۲۳۲-۲۳۴ ،۱۲۳
.11همان ،ج ،۳ص.۳۴۲

 .12هم دد د ددان ،ج ،۱ص۲۳۴-۲۳۳ ،۴۸۹-۴۸۸ ،۲۱۶-۲۱۴؛ ج ،۲ص۴۷۸-۴۷۷ ،۴۲۲ ،۲۲۳ ،۲۳۷-۲۳۶؛ ج ،۳ص،۲۸۶-۲۸۳
 ۲۴۷-۲۴۲ ،۴۹۳ ،۲۹۲و ۲۳۱-۲۲۸؛ ج ،۴ص.۲۱۹-۲۱۸
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ه ) نقل روایات فضایل اهل بیت و جایگاه و مرتبدت ایشدان .گفتندی اسدت کده نقدل روایدات
فضایل توس راوی به لحا سنخ و نوع روایات و ّ
کمیت ،مراتب و سطوح مختلفی دارد .گاه
ایددن روایددات جنبددۀ اثبدداتی دارد و بدددون نفددی جایگدداه دیگددران ،مناقددب و مزایددایی را بددرای اهددل

بیددت :و بدده و یددژه حضددرت علددی ۷اثبددات مددیکنددد .نقددل احددادیثی از ایددن دسددت تنهددا نشددانۀ
ارادت ،عالقدده و گددرایش بدده اهددل بیددت :اسددت و بددا سد ّدنی بددودن راوی منافدداتی ندددارد و تنهددا در
صورت جمع با قراین دیگر میتواند امامی بودن فرد را اثبات کند؛ّ 1اما گاه این روایات افدزون بدر

جنبۀ اثباتی ،سویهای سلبی نیز دارند و برای نمونه بر جانشینی بال فصل امام علی ۷یا برتدری

ایشددان بددر همگنددان 2یددا انحصددار علددم الهددی بدده اهددل بیددت 3:پددای مددیفشددارد .در ایددن صددورت

میتوان آن را نشانهای بر امامیکیش بودن راوی دانست.

و) نقددل خطددب و نامددههددای ائمدده ::ایددن قریندده هددم نددوعی بدداور بدده اهددل بی دت :و تشددیع را

یارای اثبات امامی بودن فرد را دارد.
میرساند و در صورت تقویت با شواهد دیگر ِ
ز) نقل روایات مهدویت.

4

5

ح) نقل روایات مربوط به عوالم پیشاخلقت و مباحی در پیوند با آن چون طیندت ،خلقدت

نوری اهل بیت :و میثاق.

6

ط) نقل روایات مربوط به ثواب ریارت ائمه.

7

ّ
روایت راوی از ّمتهمان به رافضگری نزد اهل سنت

نقل کتاب عیسی بن مهران مستعط

از سوی احمدد بدن محمدد بدن موسدی ندوفلی (کتداب

عیسی بن مهران روایات فراوانی در فضدایل اهدل بیدت :و مثالدب خلفدا دارد و اهدل سدنت بده

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

 .1هم د دد د ددان ،ج ،۱ص۳۶۱-۳۲۹ ،۳۳۹-۳۳۶ ،۳۱۲-۳۱۴؛ ج ،۲ص۲۲۲؛ ج ،۳ص،۳۹۳ ،۳۷۶-۳۷۴ ،۲۳۳ ،۱۶۲ ،۱۶۴ ،۸۸
۴۲۳-۴۱۸؛ ج ،۴ص۲۳۳-۲۲۹ ،۴۳۲ ،۳۴۳-۳۳۹ ،۲۱۸ ،۱۲۶

 .2همان ،ج ،۱ص۲۳۴-۲۳۳؛ ج ،۲ص۲۲۳؛ ج ،۳ص۲۸۶-۲۸۳؛ ج ،۴ص.۲۳۴ ،۱۹۲ ،۱۶۲
 .3همان ،ج ،۲ص.۴۷۳

 .4همان ،ج ،۱ص۱۶۹؛ ج ،۲ص۳۹۲-۳۹۳؛ ج ،۳ص.۷۹
 .5همان ،ج ،۱ص ،۲۸۷ص.۴۳۸

 .6همان ،ج ،۲ص۲۴۲؛ ج ،۳ص۲۱۲ ،۱۸۴ ،۸۴-۸۳؛ ج ،۴ص.۸۶-۸۲ ،۷۲
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 .7همان ،ج ،۲ص.۳۷۹ ،۲۶۲
 .8همان ،ج ،۳ص.۱۲۲

میدانند - 2شواهدی است که در کتاب برای اثبات امامی بودن راوی استفاده شده است.
منطقۀ راوی

ّ
ریست راوی در مناطق شیعهنشین هم از جمله قدراین دال بدر تشدیع او دانسدته شدده اسدت؛
ِ

بددرای نموندده ،احمددد بددن عبددداق کددوفی اهددل کددر بددوده کدده بدده گفتدده یدداقوت حمددوی از شددیعه
ً
بودهاند 3.یا اسحاق بن بشدر کداهلی ،کدوفی اسدت و کوفیدان نوعدا شدیعه هسدتند و وجدود عدامی
مذهبانی مثل سدالم بدن ابدی الجعدد اشدجعی و عبداد بدن ُص َدهیب بصدری در آن بده منزلدۀ الندادر
کالمعدوم است.

مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»

ّ
ّمتهماند) 1و روایدت متعددد ادیدم اخدی ایدوب از حمدران بدن اعدین  -کده اهدل سدنت او را رافضدی

4

یاد کرد راوی در رجال النجاشی

رجال النجاشی فهرسدت آثدار علمدی راو یدان امدامی مدذهب اسدت و نجاشدی در آن بده آوردن
َّ
مصنفات امامیه و تصریح به مذهب مخالفان پایبند اسدت .از همدین روی ا گدر فدردی در ایدن
نگاشته یاد شود و به فساد مذهب او تصریح نشود ،میتوان گفت که امامی مذهب است.

5

یادکرد راوی در رجال برقی

ّ
نددزد مؤلفددان کتدداب الرجاااال برقددی بدده راو یددان امددامی اختصدداص دارد و یددادکرد راوی در آن

قرینهای بر راستکیشی اوست.

6

یادکرد راوی در فهرست شیخ

از این قرینه تنها ی

بار در شرح حال احمد بن هوذه بهره جستهاند و چنین مینماید کده
7

از منظر ایشان یادکرد در فهرست شیخ بسان یدادکرد در رجال النجاشی دلیلدی اسدتوار بدر امدامی
بودن راوی نیست؛ چرا که در کنار سایر قراین و شدواهد و گو یدا بده مثابدۀ ّ
مؤیددی بدر اثندیعشدری
بودن راوی آمده است.

 .1همان ،ج ،۳ص.۲۶۲
 .2همان ،ج ،۳ص.۳۴۳
 .3همان ،ج ،۲ص.۳۷۳
 .4همان ،ج ،۳ص.۴۱۷

 .5همد دد د ددان ،ج ،۱ص۳۱۴ ،۲۷۹ ،۳۸۲ ،۲۳۷ ،۱۴۲؛ ج ،۲ص۳۷۹ ،۳۷۳ ،۲۲۲،۳۶۲ ،۱۷۷-۱۷۶؛ ج ،۳ص،۲۲۱ ،۲۱۳ ،۱۲۲
۲۴۲ ،۲۳۳ ،۴۸۳ ،۴۲۷ ،۳۶۲ ،۳۴۸ ،۳۴۲ ،۳۳۳ ،۲۶۴؛ ج.۲۱۴ ،۳۸۸ ،۳۷۲ ،۲۷۲ ،۴

 .6همان ،ج ،۴ص.۲۲۴
 .7همان ،ج ،۲ص.۲۲۳
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ُ
سن عمل و پایبندی به دین
 .3-1-2-2ح ِ

گاه برخی از تعابیر رجالیان وجود صفاتی را در راوی نشان مدیدهدد کده بده نظدر مدیرسدد در پدی
تقید و پایبندی به ظواهر شرع بر او اطالق شدهاند .دو وصد « ّ
استمرار ّ
خیدر» و «صدالح» در زمدرۀ
ّ
ّ
ایددن تعابیرنددد .بدده بدداور مؤلفددان کتدداب ایددن دو حددداقل مدددح راوی را مددیرسددانند؛ هددر چنددد برخددی
ّ
عالمددان فراتددر از ایددن رفتدده ،آنهددا را دال بددر وثاقددت نیددز دانسددتهانددد 1.گدداه هددم سددخنان رجالیددان از

پایمردی راوی در عملی شدرعی پدرده برمدیدارد؛ چندانکده گفتدهاندد ابدراهیم همددانی چهدل سدال
ّ
حر گزارد .نگارنددگان کتداب ایدن را بدرای تهییدد وثاقدت ابدراهیم همددانی کدافی نمدیدانندد ،امدا بدر
آناند که در کنار سایر قدراین بدرای تهییدد وثاقدت او بده کدار مدیرود .بده بداور ایشدان ،ایدن کدار دال بدر
اعتقاد باال ،دینباوری و دوری راوی از محرمات و معاصی ،به ویژه در نقل از معصوم است.

2

 .3-1-2-3جایگاه و منزلت راوی

مو ّ
قعیت و مقام فرد نزد ائمه ،به عنوان محور جامعۀ شیعه و وجیه بودن او در میان شیعیان
به صورت عام و عالمان شیعه به صورت ّ
خاص ،از عواملی است که در کتداب رجال تفسیرى

برای بررسی حال رجالی افراد به آن ّ
توجه شده است.
جایگاه و منزلت راوی نزد امام

ً
ایددن نکتدده را گدداه بدده گونددۀ مسددتقیم از جمددالت رجالیددان برداشددت کددردهانددد؛ ماننددد « خاصددا
بهحادیثنددا ،خصیصد ًدا یددا خصیصد ًدا بهمددا» 3و «کددان مددن خاصددة أبددی محمددد» 4و «مددن خد ّ
دواص

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

بوده تا به واسطه آن از جایگاه راوی نزد امام پدرده بردارندد؛ بدرای نمونده روایدات ابدراهیم کرخدی از
ً
امام صادق ۷نوعا با تعبیر «سهلت» است کده نزدیکدیاش را بده امدام نشدان مدیدهدد؛ افدزون بدر

اینکه حضرت دعایی خاص نیدز بده او آموختده اسدت6یدا اسدحاق لیثدی مفصدلتدرین روایدت در

موضدوع طیندت را از امددام بداقر ۷نقدل کددرده اسدت .ایدن نشددان مدیدهدد کدده او در
 .1همان ،ج ،۱ص۲۲۸ ،۲۲۲؛ ج ،۲ص۳۲۴-۳۲۳؛ ج ،۳ص.۹۶
 .2همان ،ج ،۱ص.۲۹۶
 .3همان ،ج ،۱ص.۲۳۹
 .4همان ،ج ،۲ص.۶۲
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 .5همان ،ج ،۱ص .۲۲۳همچنین ر.آ :همان ،ج ،۴ص.۳۴۱ ،۳۲۳
 .6همان ،ج ،۱ص.۴۶۳

چشدم امددام۷

نهانها یا حوادث ناگوار آینده و رینهار دادن از آن نیز از منزلت آن فرد حکایت دارد.

2

جایگاه و منزلت راوی نزد شیعیان

دت
ظهور واژگانی در نگاشتههدای رجدالی نخسدتین ،نویسدندگان کتداب را بده اسدتنتاج جالل ِ
قدر راویان واداشته است .واژۀ «وجه» از رایرترین تعابیری است که از نکتۀ پدیشگفتده پدرده بدر

میدارد .وجه به معنای صاحب قدر ،منزلت و اعتبار است .برای نمونده در بدارۀ احمدد بدن ابدی
ً
زاهر آمده است« :کان وجها بقم» ،یعنی او در میان محدثان قم  -که در نقل حدیی سختگیر
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مقام و جاللتی ّ
خاص داشته است 1.اظهدار علدوم س ّدری بده راوی از سدوی ائمده :چدون خبدر از

بودهاند  -وجاهت و اعتباری بداال داشدته و مدورد اعتمداد آنهدا بدوده اسدت« 3.شدیخ القمیدین»،

«وافد القمیین»« ،کبیر القددر»« ،خبیدر أهدل البلدد» و «مشدهور» در بدارۀ احمدد بدن اسدحاق اشدعری

هددم آشددکارا موقعیددت او نددزد محدددثان و بزرگددان عصددر خددود را نشددان مددیدهددد« 4.شددیخ أصددحاب

الحدیی» را هم از عبارتهایی شدمردهاندد کده از ارجمنددی و برجسدتگی راوی حکایدت دارد؛

ر یددرا بددرای گروهددی از برجسددتگان و نخبگددان از روات حدددیی ،ماننددد ابددنعقددده ،داود بددن اسددد
مصری ،یا گروهی از محدثان امامیه به کار رفته که کتب و اصول شیعه را ثبت کردهاند.

5

 .3-1-2-۴عملکردهای روایی راوی

افددراد در مقددام روایددتگددری ،عملکردهددای مختلفددی دارنددد کدده در اسددناد و متددون احادیددی،
ّ
محتوای آثار و نگاشتهها و تعدامالت علمدی آنهدا (اسداتید و شدا گردان و )...متجلدی اسدت .در
رجال تفسایرى مدواردی از ایدن دسدت را بده عندوان یکدی از اسدباب ُحسدن راوی مدورد ّ
توجده قدرار

دادهاند .به مباحی مربوط ارتباطات علمی راوی در بخدش توثیقدات عدام خدواهیم پرداخدت و
در اینجا بحی را بر «محتوای احادیی و آثار» راوی متمرکز میکنیم.

ب ددر پاید دۀ تص ددریحاتی ک دده در گوش دده و کن ددار کت دداب م ددیت ددوان یاف ددت ،چن ددین م ددینمای ددد ک دده

ّقوت،اسددتحکام و سددداد متددون روایدداتی کدده راوی نقددل مددیکنددد یددا آثدداری کدده خلددق مددیکنددد ،در
ّ
اعتماد به او نقشآفرین اسدت و در شدرح حدال راو یدانی چدون ابدراهیم حدذاء 6،احمدد بدن حسدن
 .1همان ،ج ،۳ص۲۱۲؛ ج ،۲ص.۷۴-۷۲
 .2همان ،ج ،۱ص.۲۲۳ ،۳۸۸

 .3همان ،ج ،۲ص .۴۹همچنین ر.آ :ج ،۴ص.۱۷۲ ،۱۱۲
.4همان ،ج ،۲ص.۷۲

.5همان ،ج ،۲ص.۱۹۳-۱۸۹
 .6همان ،ج ،۱ص.۲۶۳
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حسینی 1،احمد بن حسین بدن سدعید 2،احمدد بدن یحیدی بدن زکر یدا قطدان 3،احمدد بدن فضدیل
اهدوازی 4و  5...بدددان استشددهاد شددده اسدت؛ چنددانکدده در بددارۀ نگاشدتههددای ابددرهیم بددن اسددحاق
ً
نهاوندی آمده استّ « :
کتبا جماعه جملتها قریبه من ّ
السداد» و بر پایدۀ آن ،نویسدندگان
صن

کتاب حکم کردهاند که میتوان به احادیی وی ،به ویژه روایات تفسیریاش اعتماد کرد.
ّ
تحلیل معناشناختی مؤلفان از واژۀ «أسند عنه» در بدارۀ ابدراهیم بدن فضدل هدم آن را بدا بحدی
ّ
توجه به چگونگی درونمایۀ احادیدی و آثدار پیوندد زده اسدت .بده بداور ایشدان ،ا گدر تعبیدر «أسدند عنده»
6

دربددارۀ راوی شددیعی بدده کددار رفتدده باشددد ،نشددان مددیدهددد کدده راو ی بددرای احتجدداج بددا یددر معتقدددان بدده
امامددت ،مددیخواسددته ُمسد َدن ِد روایددات ائمدده :از پیددامبر ۹را فددراهم آورد و ایددن بددر جاللددت و فضددل
ّ
7
ابراهیم بن فضل داللت دارد و اگر دال بر توثیق نباشد ،دستکم مدح است.
 .3-1-2- ۵سایر عملکردهای راوی

ّ
در رجال تفسیرى ،افزون بر عملکردهای روایی ،برخی دیگر از عملکردهای افراد نیز مدد نظدر
بددوده و از آنهددا بدده عنددوان نکتددهای مثبددت یدداد شددده اسددت .گددواه بددودن بددر وصد ّدیت امددام از جملددۀ

آنهاسددت؛ ر یددرا انسددان معمددولی بددرای وصد ّدیت خددویش فددردی مطمددئن و صددادق را انتخدداب

میکند ،چه رسد به امام معصوم۷؛ آن هم در مهمترین موضوع الهی و انسدانی ،یعندی امامدت
کدده شدداهد گددرفتن فددرد یددر ثقدده ناسددازگار بددا عصددمت و خددالف حکمددت اسددت .بددر ایددن اسدداس،
ابددراهیم جعفددری 8و اسددحاق بددن جعف ددر بدده دلیددل شدداهد وصد ّدیت ام ددام بددودن ثقدده یددا ح ددداقل

ممدوحاند 9.مؤذن امدام بدودن 10،دیددار راوی بدا امدام زمدان 11و ارتبداط بدا نائبدان حضدرت12هدم از
 .1همان ،ج ،۲ص.۱۴۱

 .2همان ،ج ،۲ص.۲۳۳-۲۳۲
 .3همان ،ج ،۳ص.۲۷۷
 .4همان ،ج ،۲ص.۴۶۶

 .5همان ،ج ،۴ص.۲۲۷ ،۱۲۸-۱۲۷ ،۱۲۲
 .6همان ،ج ،۱ص.۲۳۷
 .7همان ،ج ،۱ص.۴۴۳
 .8همان ،ج ،۱ص.۲۲۷

 .9همان ،ج ،۳ص.۴۳۷

 .10همان ،ج ،۲ص.۳۱۲

48

 .11همان ،ج ،۱ص۲۳۳-۲۲۹؛ ج ،۲ص۷۲؛ ج ،۳ص.۲۴۱
 .12همان ،ج ،۳ص.۲۷۷

 .3-1-2-۶نحوۀ تعامل با راوی ،روایات و آثار او

چگونگی برخورد و تعامل جامعۀ شیعی و عالمان ایشان با فرد و منقوالت و نگاشتههای او
هم از قراینی است که در کتاب رجال تفسیرى بدان ّ
توجه شده اسدت؛ بدرای نمونده ،ا گدر بزرگدان

شیعه ،پرسشهای خود و دیگران را برای رساندن به امام به فرد بسپارند ،ایدن نشدانۀ اعتمداد بدر
1
ّ
دپردن وجوهدات شدرعی بده فدرد بدرای رسداندن بده
او و حتی جایگاه واالی حدیثی وی اسدت .س ِ
امام نیز مدح به شدمار مدیرود 2.اعتمداد گروهدی از شدیعیان بدر کتداب راوی و نقدل آن هدم نشدانۀ
جایگاه حدیثی و اعتبار کتاب وی است 3.در نهایت ،میتدوان از ّ
توجده نویسدندگان کتداب بده
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دیگر عملکردهایی است که به مثابۀ قرینهای بر مدح راوی بدان نگریسته شده است.

چگونگی بازخورد روایات فرد در مصادر فقهی یا به دیگر سخن عمدل فقهدا بده مضدمون روایدات
راوی یاد کرد که نزد ایشان از قراین مدح راوی به شمار میرود.

4

 .3-1توثیقات عام

چنانکه گذشت ،قواعد کلی توثیق را که در آنها نام شخص خاصی یاد نشده و تنهدا بده یدادکرد

عنددوانی کلددی بسددنده شددده اسددت ،توثیددق عددام مددیگوینددد .مددراد از توثیددق عددام تنهددا عندداوین کلددی بددا

مصددادیق فددراوان نیسددت ،بلکدده گدداه قددانونی کلددی اسددت کدده مصددادیق اندددکی نیددز در ایددن دایددره قددرار

میگیرد .به دیگر سدخن ،ندامگدذاری توثیقدات بده عدام و خداص بدر پایدۀ شدکل جملدهای اسدت کده بده
یدا چندد نفدر بده صدورت

عنوان قضیۀ منطقی توثیق چیده میشود .اگر در موضوع قضیه تنها ندام ید
خداص و مشددخص آمددده بدود ،توثیددق خد ّ
داص نامیدده مددیشددود .ا گدر در موضددوع قضددیه ندام یددا نددامهددایی
ّ
خاص ذکر نشده بود و ی عنوان کلی موضوع توثیق بود ،توثیق را عام مینامند.

در کتاب مورد بررسی و در ال به الی شرح حال راویان ،برخی از نظر یدات توثیدق عدام مطدرح،

بررسی و ارریابی شده است .در ادامه ،یکای

درباره آنها روشن خواهیم ساخت.

آنهدا را یداد کدرده و دیددگاه نویسدندگان تفسدیر را

 .3-1-1توثیق راویان تفسیر القمی

در مقدمۀ تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم آمده است:

 .1همان ،ج ،۱ص.۲۲۹ ،۳۸۷
 .2همان ،ج ،۱ص.۶۳۲

 .3همان ،ج ،۱ص۳۸۷؛ ج ،۲ص۲۶۲؛ ج ،۳ص.۴۹۷

 .4همان ،ج ،۱ص۴۲۳ ،۲۳۷ ،۲۱۳-۲۱۲؛ ج ،۲ص۳۳؛ ج ،۳ص.۲۷۶ ،۷۲-۷۴
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وْ اححب ٍْ ْات حر ْإَِاححب ْی ْر یا ْ ْمشححب ْیاب ْی دثاب ْ اححب ْعححن ْاِححذٍ ْن ْقح ْحی ْ ْ
وْ ْی ُْمب ح ْ
ْی َْنح ْحن ذا دک ح ْ
اق
د
د
د
د
1
ْ
طبع ْ ْت ...

چنین مینماید که از دیدگاه نویسندگان رجال تفسیرى این عبارت به معنای توثیدق راو یدان
ّ
3
باواسطه و بیواسطۀ مؤل این تفسیر است 2و بر این اساس ،راویانی را نیز توثیق کردهاند.
 .3-1-2توثیق راویان کامل الزیارات

جعفر بن محمد بن قولویه در مقدمۀ کتاب کامل الزیارات نوشته است:

ْ
ْ
اُ ْ
ْ ...ی ْْد ْع د باب ْأنب َل ْ دَنَ ْط ِْب دصَع مب ْر و ْ ْع ْ ِف ذا ْ
عن ْی َل دِف غَح دن ا ِ داحن محب ْیْ ْحع
د
د
د د
ً
ْ
ْ ْ
ْ
ْ
ْ
اق ُ ْی ْ
ْحُح ْ ْ
حبَ دمحن أصحابُاب ْو د ْ
ْح دتح دحْ ،ی َل ْ
أخیجح قَحْ ،ح دحدیثب ْر دو ْ عح دحن
اِواح د
ِاحب دمحن دجُ دحَ د
د
د
ْ ْ
بِر یا ٍْح دَ ْ
ْ
ْ
ْ ْ ْ ْ ْ
ْ ْ
اِی د ْ ْ ْ
ْ ْ
اُشحو ر ٍ ْن
جبَ ٍْؤثی ذِک ع ع دن اُحذک ر ٍن غَح دن اُعح یقّی دُ د
اِشذ داذ دمن د
4
ُ ْ
بْلدی دث ْی اِ دع د .
د

و همین عبارت مستندی برای توثیق برخی از راویان در کتاب رجاال تفسایرى شدده اسدت

کدده بررسددی طبقددۀ آنهددا چنددین مددینمایانددد کدده نددزد نویسددندگان آن ،عبددارت ابددن قولو یدده بدده توثیددق

مشایخ مستقیم و یر مستقیم او میانجامد.

5

ّ
 .3-1-3توثیق مشایخ اجالء

ّ
بدده بدداور مؤلفددان رجااال تفساایرى ا گددر راوی و عددالمی بددزرگ ،مشددهور و مددورد اعتمدداد  -کدده نددزد

شیعیان جایگاهی واال و ارجمند دارد  -از راوی بسیار نقدل کندد یدا چنددین تدن از ایشدان فدرد را

به عنوان استاد خویش در حدیی برگزینند یا در انتقال و نقدل کتداب او بدرای نسدلهدای پسدین
بکوشند ،این ُحسن آن استاد یا ّ
حتی وثاقت او را میرساند .در رجال تفسیرى به صدورت مک ّدرر
از این قرینه بهره برده شده است.

6

 .1تفسیر َّ
القمی ،ج ،۱ص.۴

 .2رجال تفسیری ،ج ،۲ص.۱۷۸

 .3همان ،ج ،۴ص.۲۶۳ ،۲۱۲ ،۳۲۴ ،۲۲۱ ،۲۳۹ ،۱۶۲ ،۶۶
 .4کامل الزیارات ،ص.۳۷

 .5رجال تفسایرى ،ج ،۱ص۲۲۷ ،۴۸۳ ،۲۳۹؛ ج ،۲ص۴۸۲ ،۴۳۷ ،۲۳۷ ،۴۳؛ ج ،۳ص .۴۲۹گفتندی اسدت بدا آنکده احمدد
بن عبدوس در سند کامل الزیارات وجود دارد ،اما از این نکته در توثیق او بهرهای نبرده و او را مهمل دانسدتهاندد (همدان،

ج ،۲ص۳۸۱-۳۸۳؛ ج ،۴ص.)۶۳۷ ،۲۴۷ ،۴۳۹ ،۳۲۴ ،۲۸۲ ،۲۲۷ ،۲۳۲ ،۱۶۲ ،۱۲۲ ،۶۶
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 .6رجاااال تفسااایرى ،ج ،۱ص ،۱۳۳-۹۹ص ،۲۱۳ص ،۶۱۶ص ،۲۲۷ج ،۲ص۳۴۲-۳۴۱ ،۱۳۲-۱۳۴ ،۲۳ ،۳۹-۳۸؛ ج،۳
ص۲۲۴-۲۲۳ ،۳۲۳؛ ج ،۴ص ۲۹۳ ،۲۲۱ ،۲۲۸ ،۱۹۲ ،۱۶۶ ،۱۲۲ ،۱۱۲و ...

محبددوب ،احمددد بددن محمددد بددن ابددی نصددر بزنطددی ،عبددد اق بددن مهیددره ،حمدداد بددن عیسددی ،ابددان بددن
ّ
عثمددان و یددونس بددن عبددد الددرحمن1از راو یددان هددم از دیدددگاه مؤلفددان ریرمجموعددهای از نظر یددۀ توثیددق

مشددایخ راو یددان جلیددلالقدددر اسددت ،و ندده نظر یددهای مسددتقل و برآمددده از عبددارتهددای کشددی؛ 2ر یددرا
نویسندگان ،اینان را در کنار سایر راویان جلیدلالقددرمیآورندد و همچندین در توجیده و تعلیدل چرایدی

داللت روایت آنان بر مدح و وثاقت اساتیدشان ،به عبارتهای کشی استناد نمیکنند.
البته روایت کسانی چون صفوان و ابن ابی عمیدر از منظدر ایشدان تنهدا بده ُحسدن حدال اسدتاد
مسددتقیم آنهددا منتهددی نمددیشددود ،بلکدده بددا در نظددر گددرفتن نکدداتی دیگددر ّ
حتددی مددیتوانددد بدده مدددح
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ً
ظاهرا اشاره به نقل اصحاب اجماع ،مانند محمد بدن ابدی عمیدر ،صدفوان بدن یحیدی ،حسدن بدن

دال ابدان بددن ابدی عیدداش را
اسداتید بدا واسددطۀ ایشدان هددم بینجامدد؛ بدرای نموندده ،ایشدان حسددن ح ِ

چنین به اثبات رساندهاند که در سیاق سندهای کلینی به او ،عمر بن اذینه و ابراهیم بدن عمدر
3
دال ابدان
یمانی قرار دارند و کتاب ابن اذینه را ابن ابی عمیدر و صدفوان نقدل کدردهاندد .حسدن ح ِ

بن ابی مسافر را نیز با استداللی مشابه چنین تقریر کردهاند که راوی از ابدان در روایدت الکاافی،

ابددراهیم بددن عبددد الحمیددد اسددت و کتدداب ابددن عبددد الحمیددد را ابددن ابددی عمیددر و صددفوان روایددت

حال او را میرساند.
کردهاند .از این روی سیاق سند الکافی به ابان بن ابی مسافر ،حسن ِ

4

 .3-1-۴توثیق مشایخ ابن ابی عمیر ،صفوان و بزنطی

مسدتند ایدن نظر یده عبدارتی از شدیخ طوسددی در العادة اسدت 5.در کتداب رجااال تفسایرى بدده

نظریۀ پیشگفته هم توجه و در توثیق ابراهیم کرخی 6،ابراهیم بن فضل 7،اسحاق بن اسحاق

8

و  9...استناد شده است .صفوان ،ابن ابی عمیدر و بزنطدی در سدیاهۀ اصدحاب اجمداع هدم قدرار
 .1همد د ددان ،ج ،۱ص۲۲۹ ،۲۲۳ ،۴۳۳ ،۳۸۷ ،۱۷۸ ،۱۴۱،۱۴۳؛ ج ،۳ص۲۳۱ ،۴۷۲ ،۴۶۹ ،۴۲۹ ،۳۶۶ ،۳۴۹ ،۳۴۳؛ ج ،۴ص،۶۶
ص.۲۶۳ ،۲۲۷ ،۲۴۷ ،۴۴۶ ،۴۴۳ ،۴۳۳ ،۳۹۸ ،۲۳۲ ،۲۳۹ ،۱۳۲

 .2اختیار معرفة الرجال ،ج ،۲ص ،۲۳۷ص ،۶۷۳ص .۸۳۳بررسی مدلول و مفهدوم ایدن عبدارتهدا دیددگاههدای گوندا گونی را
برانگیخته است؛ برای نمونه ر.آ :کلیات فی علم الرجال ،ص.۲۳۲-۱۶۳

 .3رجال تفسیرى ،ج ،۱ص.۹۹
 .4همان ،ج ،۱ص.۱۳۲

 .5العدة فی أصول الفقه ،ج ،۱ص.۱۲۴

 .6رجال تفسیرى ،ج ،۱ص.۴۶۳-۴۲۹ ،۴۲۴
 .7همان ،ج ،۱ص.۴۴۱-۴۴۳
 .8همان ،ج ،۳ص.۲۱۷

 .9همان ،ج ،۴ص.۲۶۳ ،۴۴۳ ،۳۲۴ ،۳۲
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ّ
آنهدا بدیش از عبدارت شدیخ طوسدی در العادة ،مدد نظدر

دارند و چنین مینماید کده ایدن وصد
ّ
مؤلفان کتاب رجال تفسیرى بوده است.

 .3-1-۵توثیق مشایخ احمد بن محمد بن عیسی اشعری

احمد بن محمد بن عیسی در امدر حددیی سدختگیدر بدوده و راو یدان معروفدی مثدل سدهل بدن

ر یدداد ،برقددی و احمددد بددن محمددد بددن خالددد برقددی ابددوسددمینه را بدده دلیددل نقددل از ضددعفا ،کثددرت

مراسیل ،لو در انتساب فضدایل و صدفات بده اهدل بیدت:ا ز قدم اخدراج کدرده اسدت 1.از ایدن
ّ
صورت همراهی با شواهد و قراین دیگدر ،و نده بده
روی ،به باور مؤلفان کتاب ،نقل او از راوی در
ِ
ّ
عنوان دلیل مستقل ،میتواند دال بر وثاقت یا حداقل حسن او باشد 2و این از آن روسدت کده او
ممکن است نقل اشعری از فدرد بده خداطر اعتمداد بدر وی نباشدد ،بلکده بده جهدت مدتن روایدت او
باشد که آثار صدق از آن آشکار گردیده استّ .
مؤید این مطلب هدم عبدارت شدیخ طوسدی 3در
ِ
شرح حال محمد بن علی صیرفی است:
او دارای تاامهای حدیثی ساعندد بنوده ا ن تنه گروهنی از اصنحام آ را رواین
4
تردهاهد ،س ر آ ها ته با تخلیطّ ،
غلو یا تدنی همراه بوده ا .
مشایخ عالمان قم
 .3-1-۶توثیق
ِ

سدختگیدری قمیدان در پدذیرش روایدات و دقدت آنهدا در اخدذ معدارف نداب اسدالمی باعددی

شددده تددا برخددی از عالمددان نقددل و روایددت ایشددان از راوی را مایددۀ اعتبددار روایددت او بداننددد .اخددراج

راویان توس اشعری  -که پیش از این ،از آن سدخن بده میدان آمدد  -هدم گدواهی بدر ایدن اسدت.

5

 .1همان ،ج ،۲ص.۱۷۳-۱۶۹
 .2همان ،ج ،۲ص.۴۲
 .3الفهرست ،ش.۶۲۲

 .4رجال تفسیرى ،ج ،۱ص.۲۶۳-۲۶۲

گیدران در نقدل را از راوی بده
 .5همان ،ج ،۲ص .۱۷۳-۱۶۹شایان ذکر اسدت کده در رجال تفسایرى ،نقدل محتاطدان و سدخت ِ
ّ
حسدن
صورت کلی دلیلی بر حسن حال او شمردهاند؛ بدرای نمونده ،روایدت ابدو علدی بدن همدام از احمدد بدن بنددار را نشدانۀ
ِ
حال او دانستهاند ،ریرا نجاشی در جایی مینویسد« :جعفر بدن محمدد بدن مالد بدن عیسدی بدن سدابور ،مدولی أسدماء بدن
ً
خارجدة بدن حصدن الفدزاری ،کدوفی ،أبوعبدداق ،کدان ضدعیفا فدی الحددیی ،قدال أحمدد بدن الحسدین کدان یضدع الحدددیی
ً
ً
وضعا و یروی عن المجاهیل ،و سدمعت مدن قدال :کدان أیضدا فاسدد المدذهب و الروایدة ،و ال أدری کید روى عنده شدیخنا
ّ
النبیل الثقة أبوعلی بن همام (رجاال النجاشای ،ش )۳۱۳و بده بداور نویسدندگان کتداب ،از عبدارت نجاشدی برمدیآیدد کده

51

اب ددنهم ددام در اخ ددذ و نق ددل روای ددت ف ددردی محت دداط و س ددختگی ددر ب ددوده و از راویدددان فاسددددالمذهب ،ضدددعی
جعلکنندگان حدیی اجتناب میکرده است (رجال تفسیرى ،ج ،۲ص.)۱۳۲-۱۳۴

الحددددیی و

 .3-1-7توثیق مشایخ جعفر بن بشیر

در شرح حال ابراهیم بن مهزم 2،روایت جعفر بن بشیر از او به عنوان نشانۀ جاللت و وثاقدت

او یاد شده است؛ چه نجاشی دربارۀ جعفر بن بشیر میگوید:
رو عن اِثابَ ی رویا عا.،

3

مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»

ب دددین س ددان روای ددت قمی ددان از احم ددد ب ددن حس ددن ب ددن فض ددال نک ددته ددای مثب ددت و حس ددن او
ّ
1
تلقی میشود.

ً
گفتنی است که این قرینه در کنار سده قریندۀ دیگدر آمدده اسدت و احتمداال مدراد آن اسدت کده

مجمددوع ایددن قددراین در کنددار یکدددیگر ،چنددین داللتددی دارنددد ،و گددر ندده عبددارت نجاشددی از نقددل
انحصاری جعفر بن بشیر از ثقات و در نتیجه وثاقت همۀ مشایخ او حکایت نمیکند.
 .3-1-8توثیق مشایخ نجاشی

ّ
وجود پارهای شواهد در رجال النجاشی نشان میدهد که او به شدت از نقل از ضدعفا دوری
ً
میجسته است؛ بدان پایه که یا اصال از چنین کسانی نقل نمیکدرده یدا باواسدطه نقدل مدیکدرده
است 4.بر همین مبناست که در رجاال تفسایرى ابدو محمدد حسدن بدن احمدد محمددی توثیدق

شده است.

5

 .3-1-9نقل از راوی و اعتماد بر او از سوی صاحبان کتب اربعه و عالمان بزرگ

این نیز یکی از قراینی است که در رجال تفسیرى بدان در توثیق راویان اعتمداد شدده اسدت.

سدعی مؤلفددان بدر آن بددوده اسدت تددا بدا وا کدداوی الکااافی کلینددی ،آثدار شددیخ صددوق و کتددابهددای
شددیخ طوسددی و  ...و بررسددی نحددوۀ تعامددل ایشددان بددا روایددات راوی و ّ
کمیددت نقددل احادیددی او در
کتابهای پیشگفته شاهدی بر جاللت و عظمت شهن راوی و معتمد بودن او بیابند.
ً
ّ
ّ
از بررسددی نمونددههددا چنددین برمددیآیددد کدده نوعددا از تعدددد نقددلهددای محدددثان بددزرگ از راوی یددا
6

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

 .1همان ،ج ،۲ص۱۷۳-۱۶۹
 .2همان ،ج ،۱ص.۲۲۳

 .3رجال النجاشی ،ش.۳۳۴

 .4همان ،ش ،۳۱۳ ،۲۳۷ ،۱۷۸ش. ۱۳۲۹
 .5رجال تفسیرى ،ج ،۱ص.۱۶۲

 .6همان ،ج ،۱ص ،۲۳۷ص ،۹۹ص۲۷۴؛ ج ،۲ص ،۱۳۳ص۳۴۱،۳۳۲؛ ج ،۳ص ،۲۷۲ص ،۲۸۶ ،۱۸۴ص ۲۷۶و....
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دیده میشدود کده شدیوۀ سدنددهی عالمدان مدذکور بده مسدتند و دلیدل واقدع شدده اسدت؛ بده مثدل

آوردهاند کده صددوق احمدد بدن محمدد بدن یحیدی العطدار را در ردید

معتبرتدرین اسداتید خدود،

یعنی پدرش علی بن بابویه و ابن ولید میآورد که به باور ایشان نشان از شهن و منزلت بداالی او

و یکسان شمردن اعتبار روایات او با روایات ابن بابویه و ابن ولید است.

1

 .3-1-11توثیق شا گردان راویان جلیلالقدر

راوی در روند ّ
تحمل و ادای حدیی با اساتید و شا گردانی در ارتبداط اسدت و در واقدع ،راوی
و مروی عنهّ ،
مقومات ارتباطهای علمی راویاندد و کداوش در احدوال رجدالی آنهدا مدیتواندد تدا
حدددودی بدده شددناخت از راوی نیددز بینجامددد .در رجددال تفسددیری هددم بدده ایددن مقولدده ّ
توجدده شددده

اسددت .نمونددههددای مر بددوط بدده اسدداتید راو یددان جلیددلالقدددر در مددوارد پیشددین گذشددت .اکنددون بدده

گردان ایدن دسدت از راو یدان مدیپدرداریم .بده نظدر مدیآیدد کده نقدل راوی از
چگدونگی تعامدل بدا شدا ِ
ّ
اساتیدی با جایگاه واالی علمی و حددیثی در ایدن کتداب نکتدهای مثبدت تلقدی گدردد و از ایدن

رو ،بر نقل متعدد ابراهیم بن هدارون هیتدی از محمدد بدن ابدی ثلدر 2،روایدت علدی بدن محمدد بدن
قتیبه از فضل بن شاذان و کتابهای او 3و روایت احمد بن محمد بن حسن بن ولید از پدرش
 که از ناقدان و بینظیر حدیی بوده - 4انگشت نهاده شده است؛ ّاما در شرح حال احمد بندمار او از حضدددرت عبددددالعظیم حسدددنی ۷راوی
مهدددران ،پدددس از اشددداره بددده نقدددلهدددای پدددر شدد ِ

جلیلالقدر ،فقیه و ثقه به گونهای اشارات پیشگفته را نفی کرده ،مدینویسدند کده روایدت اجدال
از ی

راوی ممکن است قرینۀ وثاقت یا حسن حال او باشد ،اما بر عکس نه.

5

 .3-1-11توثیق راویان کتابهای معتبر شیعه

روند نقل کتابهای معتبر و مدورد ّ
توجده شدیعه را مدیتدوان
بدون تردید ،نقشآفرینی راوی در ِ
ّ
نکتهای مثبت از منظر نگارندگان کتاب تلقی کرد؛ برای نمونه ،ابراهیم بن مهزیار ،کتابهدای

سددیگاندده و معتبددر بددرادرش علددی بددن مهز یددار را نقددل کددرده اسددت و ایشددان ایددن عملکددرد را نشددانۀ
مکانددت و وسددعت علمددی و وثددوق و امانددت داری او دانسددتهانددد 6یددا وجددود احمددد بددن محمددد بددن

.1همان ،ج ،۳ص.۱۸۲
.2همان ،ج ،۱ص.۲۷۴
.3همان ،ج ،۱ص.۶۳۶
4همان ،ج ،۳ص.۲۶
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.5همان ،ج ،۳ص.۲۳۷
.6همان ،ج ،۱ص.۲۲۸

انگاشتهاند.

 .3-1-12توثیق مستجیزان

از دیدددگاه نگارندددگان کتدداب ،کسددانی را کدده مشددایخ اجددازه بدددانهددا اجددازۀ روایددت دادهانددد،
میتوان ممدوح و ّ
حتی ثقه دانست؛ چه بزرگانی مانند آیة اق بروجردی بر آناندد کده اجدازۀ نقدل
بر وثاقت داللت دارد و بر این اساس اجازۀ فضل بن شاذان به محمدد بدن اسدماعیل نیشدابوری
ّ
را دال بر وثاقت محمد میدانند .بر این اساس مدیتدوان اعتبدار کتااب سالیم را نیدز اثبدات کدرد؛

مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»

اسددحاق دینددوری را در دایددرۀ ندداقالن کتددابهددای معتمد ِدد حسددین بددن سددعید اهددوازی مدددح او

بدین سان که سلیم بن قیس کتاب خود (یکی از اصول شیعه و قدیمترین منابع حوادث پدس

از پیامبر) را در اختیار ابان بن ابی عیاش مینهد و به او اجازه میدهدد و ابدان در مانددگاری آن
ً
مددیکوشددد .ا گددر ابددان از جهددت اخالقددی و اعتقددادی در خددور اعتمدداد نبددود ،قطعددا کتدداب را نددابود

میکرد و سلیم هم در اختیار او نمینهاد.

1

 .3-1-13توثیق مشایخ اجازه

چنین به نظر میرسد که شیخ اجازه بودن در کتاب رجال تفسیرى حداقل به عنوان یکی از

قددراین مدددح راو یددان نگریسددته مددیشددود 2.مؤلفددان بددرای اثب دات شددیخ اجددازه بددودن راوی بدده طددرق
ّ
تحمددل در روایددات راوی 3،تصددریح رجالیددان بدده صدداحب اجددازه بددودن راوی 4و اجددازه گددرفتن
راویانی بزرگ چون هارون بن موسی تلعکبری از راوی ّ
توجه دادهاند.

5

 .3-1-1۴توثیق وکالی ائمه

وکیل امام بودن هم از عوامل توثیق راوی شمرده شده است .البته نویسدندگان کتداب ّ
توجده
ً
دارن ددد ک دده وکال ددت ام ددری اس ددت دارای س ددطوح و مرات ددب مختلد د و ظ دداهرا وکال ددت را ب ددا دای ددرۀ

اختی دداراتی ب ددیش از ام ددور م ددالی و در ب ددارۀ مع دداری  ،عالم ددت توثی ددق م ددیدانن ددد .ای ددن نکت دده از

.1همان ،ج ،۱ص.۹۹-۹۸

 .2همان ،ج ،۲ص.۱۲۱در اینجا دیدگاه وحید بهبهانی ،کلباسدی ،ندوری و ...نقدل مدیشدود کده شدیخوخت اجدازه را دال بدر
ُحسن حال و بلکه وثاقت راوی دانستهاند .در جاهای دیگر هم به گاه شدرح حدال راوی گده گداه بدرای اثبدات شدیخ اجدازه
بودن راوی کوشش میشود که به یقین برای القای نکتهای مثبدت در بداره راوی اسدت (ر.آ :هماان ،ج ،۲ص۱۹۲ ،۱۶۲؛

ج ،۳ص.)۲۲۳ ،۱۸۷ ،۱۳۹ ،۲۶

.3همان ،ج ،۲ص.۱۲۱

 .4همان ،ج ،۳ص۲۲۳

.5همان ،ج ،۲ص۱۹۲؛ ج ،۳ص۲۲۳ ،۱۸۷ ،۱۳۹
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بررسیهای آنان دربارۀ ابراهیم بن ّ
محمدد همددانی آشدکار مدیشدود؛ ر یدرا در پاسدخ بددین شدبهه

کده الزمدۀ وکالدت تنهدا اماندتداری و عددم خیاندت اسدت و ایدن بدا ثقده نبدودن وکیدل قابدل جمددع
است ،بیان کردهاند که وکالت از امام ۷منحصر در امور مالی نیست تا با امانتداری و عددم

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

وکیدل

در بددارۀ افددراد مجهددول و گمنددام ممکددن اسددت بددر وثاقددت داللددت نداشددته باشددد ،امددا در بددارۀ افددراد
ّ
مشهور ،مانند ابراهیم بن ّ
محمدد همددانی  -کده پددر و جددش وکیدل نیدز بدودهاندد و کدار خدالف و
ّ
ذمددی از آنهددا گددزارش نشددده  -حکایددت از اعتمدداد معصددوم ۷بدده آنهددا دارد 2.در ایددن کتدداب،
وکالت و سفارت ابراهیم بن مهزیار 3هم نشانۀ مدح او دانسته شده است.
ّ
 .3-1-1۵توثیق راویانی که مورد ّ
ترحم و ترضی قرار گرفتهاند

ّ
محدثانی ارجمند چون صدوق و کلیندی در تدو در تدوی کتدابهدای حددیثی خدود و اسدناد آنهدا،

گاه بر دستهای از راویان رحمت فرستاده و رضدوان الهدی را برایشدان درخواسدت کدردهاندد .آیدا عبداراتی

از ایددن دسددت مددیتوانددد بهددرهای رجددالی و راویشناسددانه داشددته باشدددو پاسد ِدخ ایددن پرسددش در رجااال

تفسیرى با قیدود و شدرطهدایی مثبدت اسدت .ایشدان بدرآناندد کده صددوق دربداره برخدی اسدتادان خدود

«رحمه اق» و «رضی اق عنه» به کار برده و روش ادبورزی در برابر استاد را به طالبدان علدم آموختده و
مراتب توجه و عنایت خود به جایگاه اسدتاد را اعدالم داشدته اسدت ،حدال ا گدر در مدوارد بسدیار ،دربدارۀ
راوی ،این جملهها را به کار برد ،حکایت از موقعیت ّ
خاص استاد ندزد صددوق ،جاللدت و عظمدت

حسن حال اوست 4.کلینی هم تنها برای احمدد بدن مهدران و در شدش جایگداه،
شهن و نوعی مدح و
ِ
توجه به عدم ت ّ
رحمت فرستاده است که با ّ
درحم او دربداره دیگدر اسداتید خدود ،نشدان مدیدهدد کلیندی
به این استاد توجه خاص دارد و او شهن و منزلت باالیی دارد.

5

 .3-1-1۶توثیق راویان کتابها و اسنادی که به ّ
صحت و اعتبار آن حکم شده است.
ِ

گاه عالمان و ناقدان حدیی دربارۀ منابع یا اسانیدی اظهار نظر کدردهاندد؛ بددین سدان کده یدا

 .1همان ،ج ،۱ص.۲۹۷
 .2همان ،ج ،۱ص.۲۹۷
 .3همان ،ج ،۱ص.۲۲۷
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 .4همان ،ج ،۱ص۶۱۳؛ ج ،۲ص۳۳۲ ،۱۸۷؛ ج ،۳ص.۲۸۶ ،۱۸۴ ،۱۷۲-۱۷۴
 .5همان ،ج ،۳ص.۲۳۷

است .آیا اسدتثنا برخدی از راو یدان ،بده معندای وثاقدت راو یدان اسدتثنا ناشدده اسدتو آیدا صدحیح

شمردن سند یا نی

دانستن مصدری ،توثیق و اعتبار راو یدانی اسدت کده در آن حضدور دارنددو

پاسخ به این سدؤاالت دیددگاههدای مختلفدی پدیدد آو رده اسدت .در مدوارد ر یدر پاسدخ نگارنددگان

کتاب را بدین پرسشها پی میجوییم.

مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»

از مجموعۀ ی کتاب روایدات راو یدانی را اسدتثنا کدرده یدا منبعدی را نیکدو و معتبدر انگاشدته یدا بدر
اسانیدی حکم ّ
صحت رانددهاندد .اظهدار نظرهدایی از ایدن دسدت پرسدشهدایی چندد انگیختده

توثیق راویان استثنا ناشده از نوادر الحکمه

ّ
محمد بن احمدد بدن یحیدی بدن عمدران اشدعری ،از محددثان مکتدب قدم اسدت کده کتدابی بدا

عندوان نااوادر الحکمااة داشددته اسدت .ایدن کتدداب بیسدت و دو بدداب داشددته اسدت کده از کتداب

التوحید آ داز مدیشدده و در کتداب القضدایا و ارحکدام پایدان مدییافتده اسدت.بر اسداس گدزارش
نجاشی ،محمد بن حسن بن ولید  -شیخ ،فقیه ،پیشوا و چهرۀ برجسدتۀ مکتدب قدم  -روایدات
برخی راو یان را از مجموعه روایتهای محمد بن احمد بن یحیی اشعری استثنا کدرده اسدت.

1

شیخ طوسینیز در فهرست گزارشی به همین مضمون دارد2،با این تفاوت که استثنا را به شدیخ
صدوق نسبت میدهد و آن را به روایات کتاب نوادرالحکمة و یژه میکند.

از منظر نویسندگان کتاب رجال تفسیرى ،دلیل استثنای این افدراد ،ضدعی

دانسدتن آنهدا

بوده است 3و بر این اساس ا گدر راو یدی از مجموعدۀ روایدات محمدد بدن احمدد بدن یحیدی اسدتثنا
نشده باشد ،این نشانۀ توثیق و اعتبار اوست.

4

توثیق راویان سندهایی که عالمه حلی صحیح دانسته

ّ

عالمده حلدی در خاتمدۀ خالصااة األقاوال بدده ارر یدابی طدرق موجدود در مشددیخۀ کتداب ماان ال
یحضره الفقیه ،التهذیب و االستبصار پرداخته است .برخی عالمدان از ایدن عملکدرد عالمده ،بدر
آن رفته اند که راویان موجود در طرق تصحیح شده ،ثقه خواهند بود و گروهی هم با نظدر ایشدان
ً
از در مخالفت درآمدهاند5.ظاهرا نویسندگان رجال تفسیرى هم موافق ایدن نظر یده باشدند؛ البتده
ّ
بدین شرط که عالمه حلی در جایگاههای مختل  ،چندین طریق را که راوی مدورد نظدر در آن

 .1رجال النجاشی ،ش.۹۳۹
 .2الفهرست ،ش.۶۲۲

 .3رجال تفسیرى ،ج ،۲ص.۲۳۳ ،۹۶
ً
 .4این مطلب را از دیگران نقل میکنند ،ولی ظاهرا با آن مخالفتی ندارند (همان ،ج ،۱ص۶۳۹؛ ج ،۴ص.)۲۲۳
 .5برای بررسی بیشتر ر.آ« :بررسی رجالی تصحیحات عالمه حلی نسبت به طرق و اسانید».
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وجود دارد ،تصحیح کرده باشد .بدینسان میبینیم که ایشان احمد بن محمد بدن حسدن بدن
1
ولید و احمد بن محمد بن یحیی ّ
عطار را ممدوح شمردهاند.
توثیق راویان طرقی که نجاشی معتبر دانسته

نجاشی مطمئن ترین طریق به کتب حسین بن سعید اهوازی را طریق احمد بن محمدد بدن

عیسی اشعری میداند که احمد بن محمد بن یحیی العطار هم در آن قرار دارد.

2

توثیق راویان احادیثی که کشی بدان استناد کرده

کشددی پددس از روایتددی بددا سددند «احمددد بددن علددی بددن کلثددوم ،قددال :حدددثنی اسددحاق بددن محمددد
ّ
نخعی ،قال :حدثنی الفضل بن الحارث قدال کندت ،»....مدیگو یدد« :فددل هدذا الخبدر علدی ّأن

الفضل یؤتمن فی القول و اق اعلدم» .بده اعتقداد مؤلفدان رجاال تفسایرى ،وقتدی اماندتداری در

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

3

توثیق راویان منابعی که نجاشی معتبر دانسته

ابنعقده از احمد بن حسن بن سعید بسیار نقل کرده است .از دیگر سدو ،ابدنعقدده کتداب

تفسیری داشته است که نجاشی آن را «حسن کبیر» میخواند و بیش در آن ،روایات احمدد
ّ
بن حسن بن سعید را نقل کرده است .در کتداب رجال تفسیرى پدس از یداد کدرد .ایدن مقددمات
نتیجه گرفتده شدده کده قضداوت نجاشدی (حسدن دانسدتن کتداب ابدنعقدده) روایدات احمدد بدن

حسددن را هددم در بددر مددیگیددرد 4.روایددت کتددابهددای معلددی بددن محمددد بصددری از سددوی احمددد بددن

محمد بن عبداق نیر نمونهای دیگر از این دست است؛ ریرا نجاشی دربارۀ این کتابها گفتده

است« :و کتبه قریبة» و به باور نگارندگان رجاال تفسایرى ،ایدن نشدانهای بدر تهییدد آثدار معلدی و
ً
5
ضمنا اعتبار نسبی روایات احمد بن محمد بن عبداق است.
 .3-1-11توثیق راویانی که صدوق در مشیخه به آنها طریق دارد.

این را نشانۀ وثاقت راوی نمیدانند؛ ریرا صدوق به راویان ضعی

 .1رجال تفسیرى ،ج ،۳ص.۱۸۶ ،۲۶
 .2همان ،ج ،۳ص.۱۸۲

 .3همان ،ج ،۳ص.۲۲۶
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 .4همان ،ج ،۲ص.۱۲۳
 .5همان ،ج ،۳ص.۱۳۸

چون بطائنی طریق دارد

اعتبار متن و محتوا هم میتواند در اعتبار حدیی نقشآفرینی کند.

1

 .3-1-11توثیق مصاحبان معصوم

برخددی از راو یددان در نگاشددتههددای رجددالی بددا عنددوان «صدداحب» معصددوم معرفددی شددده اسددت.
ّ
بررسی موارد کاربرد این واژه و همچندین درند در معندا و مفهدوم آن ،مؤلفدان را بده توثیدق چندین
روایانی کشانده است .به باور ایشان تعبیرهای صداحب رسدول اق ،۹امیدر المدؤمنین ،۷ابدی

مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»

و منشه اعتبار حدیی از دیدگاه قددما تنهدا وثاقدت نیسدت ،بلکده شدهرت و معروفیدت کتداب یدا

عبدد اق ،۷ابددی الحسددن ،۷ابدی جعفددر الثددانی ۷و أبددی محمدد ۷در بددارۀ شددماری از راو یددان،

مانند جابر بن عبد اق  ،عمرو بن حمق ،ابوذر ،سلیم ،صفوان بن مهران ،علی بن یقطین ،زکر یدا
بن آدم و محمد بن قاسم بدن فضدیل بده کدار رفتده و بدر جاللدت و بزرگدی آن شدخص ندزد معصدوم

داللت دارد؛ ریرا«صاحب فالن» بر کسی اطالق میشود که مصداحب و مدالزم دائمدی شدخص
باشد و ائمه :کسی را به مالزمان خود انتخاب میکردند که از جهت عددالت و وثاقدت مدورد

تهیید باشد 2.بر این اساس ،راو یدانی چدون احمدد بدن اسدحاق اشدعری3و ادیدم اخدی ایدوب 4ثقده
بوده و نزد ائمه ۷جایگاهی واال داشتهاند.
 .3-1-11توثیق راویان کثیر الروایه

کث ددرت روای ددت و ح دددیی در ای ددن کت دداب م دددحی ب ددرای راوی محس ددوب م ددیش ددود .یک ددی از

مستندات این سخن بدر روایتدی از امدام صدادق ۷بنیداد دارد « -اعرفدوا مندازل النداس علدی قددر

روایتهم عنا»  -که نشان میدهد کثرت روایت ،حاکی از اشدتهال ر یداد راوی بده فراگیدری و نقدل
حدیی و جایگاه بلند حدیثی اوست .مستند دیگر این نظریه بر مصداقپژوهی بنا نهاده شده

است؛ بدین معنا که این وص

برای افرادی واالقدر چون محمد بن یحیی العطدار ،احمدد بدن

ادریس ،محمد بن همام اسکافی و ..به کار رفته است .پس اماره حسن حال یا توثیق اسدت.

5

حددال ایددن پرسددش ر مددینمایددد کدده مددال ِآ کثیرالروایدده بددودن چیسددت و چدده سددان مددیتددوان آن را
دمار روایدات
احراز کردو در رجال تفسیرى برای اثبات این امر ،شمار روایات راوی مورد نظر بدا ش ِ

 .1همان ،ج ،۱ص.۴۲۳

 .2همان ،ج ،۳ص ۳۴۳-۳۳۹و .۳۴۳
 .3همان ،ج ،۲ص.۷۲

 .4همان ،ج ،۳ص.۳۴۳

 .5همان ،ج ،۲ص.۱۸۹-۱۸۷
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راویانی که به کثرت روایت وص شدهاند ،مقایسه میگرد؛ برای نمونه ،احمد بن حسن قطان
را کثیرالروایدده و در نتیجدده ممدددوح مددیداننددد؛ ر یددرا از راو یددانی کدده «کثیددر ّالروایدده» خوانددده شدددهانددد

(ماننددد حسددن بددن خ درزاد ،حسددن بددن متیددل ،ابددراهیم بددن نصددیر و )...در کتددب روایددی احادیددی
ّ
1
بیشتری دارد و اتصاف او به کثیر الروایه یا الحدیی منطبق با واقع است.
 .3-1-21توثیق معاریف

برخی راویان معروف امدامی ،مانندد اسدباط بدن سدالم ،هسدتند کده جدرح و ّ
ذمدی در بدارۀ آنهدا
ّ
نرسیده است ،مؤلفان کتاب معتقدند کده همدین مقددار حسدن حدال او را اثبدات مدیکندد؛ ر یدرا
محدددثان شددیعه در معرفددی افددراد ضددعی

دقددت فددراوان داشددتند و از همددین رو عدددم جددرح راوی

امامی در اثبات حسن حال او کافی است.

2

 .3-1-21توثیق صاحبان اصل

صاحب اصل 3بودن در شرح حال ابراهیم بن ابدی یحیدی ،ابدراهیم بدن مهدزم ،ابدراهیم بدن
5

4

عمر یمانی 6،احمد بن حسن بن سعید 7،ادیم اخی ایوب 8،اسباط بن سدالم 9و اسدماعیل بدن

ابی ریاد سکونی 10به مثابۀ نکتهای مثبت یداد شدده اسدت و بده معتبدر بدودن صداحبان اصدول از
ّ
11
دیدگاه محدثان و فقها تصریح شده است.
 .1همان ،ج ،۲ص .۱۸۹-۱۸۷مدح علی بن محمد بن فیروزان قمی هم از همین دست است (همان ،ج ،۱ص.)۶۳۳-۲۹۹

 .2همان ،ج ،۳ص.۳۶۶
ّ
 .3عالمان در بیان مراد از اصل و تفاوت آن با کتاب همداستان نیسدتند .برخدی اصدل را مجدرد
ّ
کتاب را نگاشتهای که کالم مؤل نیدز در آن وجدود دارد .برخدی دیگدر بدر آناندد کده کتداب بداببنددی شدده و فصدل فصدل
کدالم معصدوم ۷مدیدانندد و

است و اصل گردآورندۀ اخبار و آثار است ،بدون تبویب .گروهی هم معتقدند که اصدل کتدابی اسدت کده نویسدنده در آن
ّ
مصدن اگدر حددیثی مدورد اعتمداد و معتبدر
احادیثی را کده از معصدوم ۷یدا از راوی اسدت ،نقدل کدرده اسدت و در کتداب و
ً
َّ
وجدود دارد ،البددا بدر گرفتدده از اصدل اسددت و در ایددن میدان ،ممکددن اسدت کدده برخددی یدا اندددکی از روایدات کتدداب و مصددن
برگرفته از اصل نباشد و از این رو در شمار اصول قرار نگیرد ( ر.آ :تعلیقه علی منهج المقال ،ص.)۱۹

 .4رجال تفسیرى ،ج ،۱ص.۲۳۹
 .5همان ،ج ،۱ص.۲۲۳
 .6همان ،ج ،۱ص.۴۳۳

 .7همان ،ج ،۲ص.۱۴۸

 .8همان ،ج ،۳ص.۳۴۳
 .9همان ،ج ،۳ص.۳۶۷
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 .10همان ،ج ،۴ص.۶۶

 .11همان ،ج ،۱ص( ۱۸۳این اصل را گروهی از امامیه هم نقل کردهاند) و ص۲۳۹؛ ج ،۲ص۱۴۸؛ ج ،۳ص.۳۶۷

رجال تفسیرى را از چند جهت میتوان ارریابی کرد:
 .1کارآیی رجال پژوهی با توجه به گسترۀ حجیت خبر واحد از منظر آیة اهلل جوادی

ّ
حجیت خبر واحد تمامی گسدتره هدا ،اع ّدم از احکدام و جدز
برخی از عالمان بر آناند که ادله
1
ّ
حجیت آن را به حوزه احکام منحصر مدیدانندد .آیدة اق جدوادی
آن را در بر میگیرد .برخی هم

ّ
حجیدت خبدر واحدد در حدوزه تفسدیر اسدت .ایشدان معتقدندد کده ا گدر
در زمرۀ باورمندان بده عددم

مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»

نقد و ارزیابی

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

یقینآو ر است و ّ
حتی در اعتقادات و اصول دین هم معتبر اسدتّ 2،امدا ا گدر جدزم آور نباشدد ،در
ّ
حجیت خبر واحد مربوط به احکام عملی است و
این صورت نمیتوان به آن اعتماد کرد؛ ریرا
تعبد به ّ
ّ
ظن تنها در عمل ممکن است .از این رو ،در مسائل علمی و از جمله تفسدیر نمدیتدوان
به خبدر واحدد ّ
متعبدد شدد؛ ر یدرا در مسدائل علمدی بداور مطدرح اسدت و امکدان ّ
ظندی ّ
تعبدد قطعدی
ّ
نیست 3.ایشان به صراحت بیان میکنند که محدث پیش از پدراختن بده فدن حددییشناسدی
باید خطوط اصلی و اصول جامع قرآن و ّ
سنت قطعی را بداند تا هنگام عرل حدیی بدر آنهدا
ّ
حجیت آنها پی ببرد 4.در چنین شرایطی ایدن پرسدش
بتواند عدم مخالفت را احراز کرده و به

ر می نماید که در این هندسه اندیشگی علم رجدال چده نقشدی ایفدا خواهدد کدرد .شداید بتدوان

گفت که علدم رجدال و قواعدد و ضدواب حدا کم بدر آن بتواندد بده منظدور احدراز و احدداث شدواهد و

سمت یقینآور بودن گام بردارد .شاید هم بتوان گفدت
قراین الزم برای سوق دادن خبر واحد به
ِ
که علم رجال میتواند در اطمیندانبخشدی بده برخدی اخبدار در حدوزه فروعدات عقایدد و مسدائلی
که اعتقاد به آنها شرط ایمان نیست ،مانند لوح ،قلمّ ،
کیفیت آفرینش و ...اثرگذار باشد؛ چده

نددزد آیددة اق جددوادی خبددر در مسددائلی از ایددن دسددت (فروعددات عقایددد و ،)...مددیتوانددد بدده عنددوان
احتمالی ّ
ظنی راهگشا باشد و میتوان آن را به صاحب شریعت نسبت داد ،ولدی نمدیتدوان بده
َّ
والمفسرون فی ثوبه القشیب ،ج ،۲ص۲۲۲-۲۴۸؛ التفسیر األثرى الجاامع،
 .1برای بررسی بیشتر در این باره ر.آ :التفسیر

ج ،۱ص۱۲۸-۱۲۱؛ روششناسی علم کاالم ،ص۸۳-۲۳؛ تفسایر روایای جاامع ،ج ،۱ص۱۲۲-۱۱۳؛ روایاات تفسایرى
شیعه ،ص.۳۴-۴
 .2قرآن در قرآن ،ص.۳۹۱
 .3تفسیر تسنیم ،ج ،۲ص.۱۲۶-۱۲۲
 .4رجال تفسیرى ،ج ،۱ص.۷۸-۷۷
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یقین گفت که نظر اسالم چنین است 1.افزون بر ایدن ،علدم رجدال گداه در بررسدی جهدت صددور

احادیی نیز یاریرسان است؛ بدین سان مدیتدوان بدرای علدم رجدال در منظومده فکدری ایشدان جایگداه و
کاربردی یافت ،اما با وجود این توجیهات باز هم چندان نمدیتدوان از نقدشآفریندی گسدترده و حدداکثری

بررسیهای رجالی در روند و روش تفسیری ایشان با قاطعیت سخن گفت.
گزینش رجال تفسیری
منبع
ِ
ِ .2

چنانکه در معرفی کتاب آمد ،راویان از کتاب کنز الدقائق و بحر الغرائب برگزیده شدهاندد.
ّ
وجه رجحان این تفسیر بر تفاسیر متهخر دیگر ،مانند البرهان ،روشن نیست؛ عالوه بدر ایدنکده در
تفسیری بودن پارهای از روایات منقول در این منبع چند و چونهایی وجود دارد .افزون بر ایدن،

صرف وجود ی
آیا میتوان به
ِ

راوی در سند روایتی تفسیری ،وص

تفسیری را بدرای او بده کدار

بددرد یددا بایددد میددزان روایددات تفسددیری یددا شددهره بددودن وجهدده تفسددیری یددا داشددتن کتددابی تفسددیری را

مال آ و معیار دانستو

 .3روشمندی در بهره جستن از قراین و شواهد

در گددردآوری شددواهد و قددراین مر بددوط بدده حددال رجددالی راوی و دیگددر دادههددای کتدداب ،تالشددی
ّ
تحسددینآمیددز شددده اسددت و ذیددل هددر راوی دائددر المعددارف از اطالعددات یافددت مددیشددود ،امددا حددد

داللت دقیق قراین و برآیند نهایی این حجم انبوه اطالعات ،در بسیاری موارد روشن نیست.
 .۴اعتبار قراین و شواهد استفاده شده

ّ
چنانکه دیدیم ،در این کتاب کوشیده شده تدا بدا اسدتفاده از مندابع و قدراین متعددد ،قرایندی

بددرای حسددن عقیددده و معتمددد بددودن راو یددان اقامدده گددردد ،امددا گدداه ایددن قددراین و شددواهد وافددی بدده

درف نقدل روایدت بدا مضدامین شدیعی ،راوی را شدیعه
مقصود نیست؛ برای نمونده نمدیتدوان بده ص ِ
ً
انگاشددت؛ ر یددرا نقددل روایددت لزومددا بدده معنددای بدداور بدده درونمایدده و محتددوای آن نیسددت؛ افددزون بددر
ایددنکدده نقددل روایدداتی از ایددن دسددت هددم بدده راو یددان بددا باورهددای شددیعی و امددامی منحصددر نیسددت؛

دوم کوفدده نمددیتوانددد دال بددر تشددیع عقیدددتی راوی باشددد .وجددود راوی در
همچنددانکدده ریسددتن در بد ِ
ً
الفهرست شیخ طوسی یا الرجال برقی هم نمیتواند لزوما به معنای امامی بودن راوی باشد.

در شواهدی مورد استفاده برای توثیدق راو یدان نیدز چندد و چدونهدایی وجدود دارد؛ بدرای نمونده

توثیق راوی در االختصاص به مثابۀ قریندهای معتبدر نگریسدته شدده اسدت؛ حدال آنکده در اصدل
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 .1تفسیر موضوعی ،ج ۱سقرآن در قرآن  ،ص.۳۹۲-۳۹۱

القماای بدده دیدددۀ اعتبددار نگریسددته شدده اسددت .حددال آنکدده در انتسدداب نسددخۀ امددرورین تفسددیر و
ّ
مقدمۀ آن بده علدی بدن ابدراهیم تردیددهای جددی وجدود دارد 3.نویسدندگان توثیدق راو یدان کتداب
کاماال الزیااارات را نیددز پذیرفتددهانددد؛ حددال آنکدده در بددارۀ مدددلول عبددارت ابددن قولو یدده دیدددگاههددای
دیگری هم وجود دارد .برخی این توثیق را تنها به مشایخ مستقیم او ویژه میدانند 4و گروهی نیز

بر آناند که عبارت مقدمۀ کامل الزیارات توثیق اسداتید بدیواسدطۀ ابدن قولو یده یدا همدۀ راو یدان را
نشان نمیدهد5.حداقل این بود که در برابر آرای رقیب موضعگیری میشد و ادلۀ مخال

میگردید.
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انتساب االختصاص به شیخ مفید تشدکی هدایی وجدود دارد1.یدا در تکیده بدر توثیقدات منفدرد و
بددون م ّؤیدد رجالیددان فاسددالمدذهب تردیددد شدده اسدت 2.در کتدداب ،توثیدق عدام راو یددان تفساایر

نقد

نتیجه

 .۱در رجال تفسیرى از راههدایی چندد در توثیدق خ ّ
داص راو یدان بهدره بدرده شدده اسدت .توثیدق

معصوم ۷یکی از این راههاسدت و ا گدر راو یدان معدروف و شدناخته شدده ،مددح خدویش هدم را از
ّ
معصددوم ۷نقددل کننددد ،پذیرفتدده اسددت .توثیددق رجالیددان متقدددم و امددامی مددذهب هددم پذیرفتدده
است و آرای ایشدان را عدالوه بدر کتدابهدای متعدارف رجدالی ،مدیتدوان در کتدابهدای حددیثی،

فقهی و تاریخی (مانند کمال الدین و تمام النعمة شیخ صددوق ،االرشاد و رسالد عددیاه شدیخ
مفید) یافت و بر آن گردن نهاد .توثیق رجالیان متهخر امامیه در صدورت فقددان ن ّدص از عالمدان
ّ
متقددم و همچنددین بدرای تهییددد و تقو یدت آرای پیشددینیان کارآمدد اسددت .توثیدق رجالیددان از فددرق
شیعه را میتوان با ّ
توجه به خبرویت آنان در رجال یدا از بداب «خدوشتدر آن باشدد کده س ّدر دلبدران
گفته آید در حدیی دیگران پذیرفت» .توثیق رجالیان اهل ّ
سنت را میتوان برای دستیابی بده

 .1مقالۀ «شیخ مفید و کتاب ا ختصاص» ،ص.۲۲۲-۱۹۱

 .2قبسات من علم الرجال ،ج ،۱ص.۲۲-۲۲
َّ
« .3پژوهشی پیرامون تفسیر ّقمی» ،ص۹۴؛ مدخل «تفسیر علی بن ابراهیم قمای» در دانشدنامۀ جهدان اسدالم ،ج ،۷ص۷۳۱؛
قبسات من علام َّ
الرجاال ،ج ،۱ص۱۳۸-۱۱۹؛ «نقدد و بررسدی تفسدیر ّقمدی؛ ساختارشناسدی و درونشناسدی» ،ص-۱۲۸
 .۱۳۹آقابزرگ تهرانی نخستین کسی است که دربارۀ عدم ّ
صدحت انتسداب تمدام تفسدیر بده علدی بدن ابدراهیم ّقمدی سدخن
گفته است (الذریعه ،ج ،۴ص).۳۳۳

 .4خاتمة مستدرک الوسائل ،ج ،۳ص.۲۲۲
ٌ
ٌ
 .5قاعدۀ ال ضرر و ال ضرار ،ص۲۱؛ بحوث فای علام الرجاال ،ص۱۳۹-۱۳۷ ،۲۷-۲۶؛ قبساات مان علام الرجاال ،ج،۱
ص.۱۱۹-۹۸
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آرای و آثار رجدالی مفقدود شدیعه ،تهییدد دیددگاه رجالیدان شدیعه یدا بده عندوان قرینده ُحسدنی بدرای
راوی در صورت فقدان نصوص رجالی شیعی به کار گرفت.
 .۲نی

عقیدگی ،حسن عمل و پایبندی بده دیدن ،جایگداه و منزلدت ندزد امدام و شدیعیان،

عملکردهددای روایددی راوی و تعامددل مثبددتانگارانددۀ جامعددۀ شددیعه نسددبت بدده راوی از عوامددل و
اسباب حسن و توثیق ّ
خاص او در کتاب رجال تفسیرى است.

 .۳بدده بدداور نویسددندگان کتدداب ،وقددوع راوی در اسددناد کتددابهددای کاماال الزیااارات و تفساایر
القمی قرینهای بر ُحسن حال اوست .نقل و اعتماد مشدایخ جلیدلالقددر بدر راوی از دیگدر قدراین
مدح اوست .نزد ایشان از روایتگر ِی برخی افراد بده دلیدل سدختگیدری آنهدا در امدر حددیی یدا
وجدود تصدریحاتی بددر روایاتشدان از ثقدات یددا پدایبنددی بدده عددم نقدل از ضددعفا ،مدیتدوان نکتددهای

اساتید صفوان بدن یحیدی ،ابدن ابدی عمیدر و بزنطدی ،جعفدر
مثبت برداشت کرد و بر این اساس،
ِ

بن بشیر ،نجاشدی و عالمدان قدم ،مانندد احمدد بدن محمدد بدن عیسدی توثیدق یدا مددح مدیشدوند.
دایرۀ توثیقدات ع ّ
دام مدیتواندد شداگردان را هدم در بدر بگیدرد؛ بددین سدان ،افدرادی کده کتدابهدای

دداد ندداقالن معتبددر قددرار
معتبددر شددیعه را نقددل کددردهانددد یددا مشددایخ بدددانهددا اجددازه دادهانددد ،در عد ِ
ّ
میگیرند .توثیق وکدیالن ارجمندد ائمده ،:توثیدق راو یدانی کده بارهدا مدورد ت ّ
درحم و ترضدی بزرگدان

شددیعه قددرار گرفتددهانددد ،توثیددق راو یددان واقددع در سددندهایی کدده حدددییشناسدان و ناقدددان حدددیی
ّ
حلی بر اعتبار آن ّ
صحه نهادهاند ،توثیق مالزمدان و مصداحبان
چون ابن ولید ،نجاشی و عالمه

معصومان ،:توثیق راویان کثیر الحدیی ،توثیق راویان مشهور و معروفدی کده بدر آندان خدردهای
داحبان اصدل از دیگددر قواعدد توثیدق عد ّدامی اسدت کده در رجااال تفساایرى
گرفتده نشدده و توثیددق ص
ِ
پذیرفته شده و بر مبنای آن قرینهای بر حسن حال راویان اقامه شده است.
 .۴کارایی کتداب ،بدا ّ
ّ
حجیدت خبدر واحدد از منظدر نویسدنده ،منبدع برگز یددن
توجده بده گسدترۀ

رجال تفسیرى ،روشمندی در بهره جستن از قدراین و شدواهد و اعتبدار قدراین و شدواهد اسدتفاده
شده محورهای قابل ّ
تهمل و نقد در کتاب رجالی تفسیری است.
کتابنامه

 اإلختصاص ،محمد بن محمد بن نعمان(شیخ مفید)(منسوب) ،تحقیق :علی اکبر فاریو سید محمود ررندی ،بیروت :دار المفید۱۴۱۴ ،ق.
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 إختیااار معرفااة الرجااال ،محمددد بددن حسددن طوسددی ،تحقیددق :سددید مهدددی رجددائی ،قددم :آلالبیت۱۴۳۴ ،:ق.

مهدی نج  ،بیروت :دار المفید۱۴۱۴ ،ق.

 استقصاء اإلعتباار فای شارح اإلستبصاار ،محمدد بدن حسدن بدن ر یدن الددین عداملی ،قدم :آلالبیت۱۴۱۹ ،:ق.

 -بحوث فی علم الرجال ،محمد آص

محسنی ،قم :سید الشهداء۱۳۶۲ ،ش.

 -تسنیم :تفسیر قرآن کریم ،عبد اق جوادی آملی ،قم :اسراء۱۳۷۸ ،ش

 -تعلیقة علی منهج المقال ،محمد باقر بن محمد اکمل (وحید بهبهانی) ،بیجا ،بینا ،بیتا

مبانی و قواعد توثیق راویان در کتاب «رجال تفسیری»

 -اإلرشاد فی معرفة حجج اهّٰلل علی العباد ،محمد بن محمد بن نعمان(شیخ مفیدد) ،تحقیدق:

 تفساایر القماای ،علددی بددن ابددراهیم قمددی ،تحقیددق :سددید طیددب جزائددری ،قددم :دار الکتدداب،۱۴۳۴ق.

 -تفسیر روایی جامع ،عبد الهادی مسعودی ،قم :پژوهشگاه قرآن و حدیی۱۳۹۲ ،ش.

 تفسیر موضوعی جلد  :۱قرآن در قرآن ،عبدد اق جدوادی آملدی ،تنظدیم :محمدد محرابدی ،قدم:اسراء۱۳۸۸ ،ش

 جوابات أهل الموصل فی العدد و الرةیة ،محمد بن محمد بن نعمان(شیخ مفید) ،تحقیق:مهدی نج  ،بیروت :دار المفید۱۴۱۴ ،ق.

 -خاتمة مستدرک الوسائل ،حسین نوری ،قم :آل البیت۱۴۱۲ ،:ق

 رجال النجاشی ،احمد بن علی نجاشی ،تحقیق :سید موسی شدبیری زنجدانی ،قدم :مؤسسدةالنشر ا سالمی۱۴۱۶ ،ق.

 رجال تفسیرى  ،عبد اق جوادی آملی ،تحقیق و پژوهش :ابو طالب علی ندژاد جویبداری ،قدم:اسراء۱۳۹۳ ،ش.

 الرسائل الرجالیة  ،ابدو المعدالی کلباسدی،تحقیق :محمدد حسدین درایتدی ،قدم :دار الحددیی،۱۴۲۲ق.

 -روششناسی علم کالم ،رضا برنجکار ،تهران :سمت۱۳۹۳ ،ش.

 طرائف المقال فی معرفة طبقات الرواة ،سید علدی بروجدردی ،تحقیدق :سدید مهددی رجدائی،قم :کتابخانۀ مرعشی۱۴۱۳ ،ق

 العدة فی أصول الفقاه  ،محمدد بدن حسدن طوسدی ،تحقیدق :محمدد رضدا انصداری قمدی ،قدم:ستاره۱۴۱۷ ،ق.

 الفوائد الرجالیة ،محمدد مهددی کجدوری شدیرازی ،تحقیدق :محمدد کداظم رحمدان سدتایش،قم :دار الحدیی۱۴۲۴ ،ق.
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علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره سوم

 الفهرست ،محمد بن حسن طوسی ،تحقیق :جواد قیومی ،قم :نشر الفقاهة۱۴۱۷ ،ق -قاعدۀ ال ضرر و ال ضرار ،سید علی سیستانی ،قم :مهر۱۴۱۴ ،ق.

 قبسات من علم الرجال ،سید محمد رضا سیستانی ،تنظیم :سید محمدد بکداء ،بیدروت :دارالمؤر العربی۱۴۳۷ ،ق.

 کامل الزیارات ،جعفر بن محمد بن قولویه قمی ،تحقیق :جواد قیومی ،قم :مؤسسة الفقاهدة،۱۴۱۷ق.

 -کلیات فی علم الرجال ،جعفر سبحانی ،قم :مرکز مدیدریت حوزه۱۴۱۳ ،ق.

 کمال الدین و تمام النعماة  ،محمدد بدن علدی بدن بابویه(شدیخ صددوق ) ،تحقیدق :علدی اکبدرفاری ،قم :موسسۀ نشر اسالمی۱۴۳۲ ،ق.

مبانی َّ
حجیت آراى رجالی ،سی
-

اق صرامی ،قم :دار الحدیی۱۳۸۴ ،ق.

 -معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة ،ابو القاسم خوئی ،بیجا :بینا۱۴۱۳ ،ق.

 «بررسددی دال ئددل و اسددباب رافضددی ،ناصددبی و شددیعی خواندددن راو یددان و اعتبارسددنجی آنهددا ازنظر رجالپژوهان اهل ّ
سنت» ،علی رضا طبیبی ،علی رضا ،مجیدد ر یددی جدودکی و فهیمده
جفرسته ،مطالعات فهم حدیث۱۳۹۸ ،ش ،شماره .۱۳

 «بررسی رجالی تصحیحات عالمه حلی نسدبت بده طدرق و اسدانید» ،جمدال الددین حیددریفطرت ،علوم حدیث۱۳۸۸ ،ش ،شماره .۲۴

 «پژوهشی پیرامون تفسیر القمی» ،سید احمد موسوی ،کیهان اندیشه۱۳۶۹ ،ش ،شمارۀ .۳۲ّ
حجیت» ،مهدی مهریدزی ،علوم حدیث۱۳۸۹ ،ش،
 «روایات تفسیری شیعه ،گونهشناسی وشماره .۲۲

 «شیخ مفید و کتاب ا ختصاص» ،سدید جدواد شدبیری زنجدانی ،مجموعاه مقااالت کنۀارۀشیخ مفید۱۴۱۳،ق ،شماره.۹۲ ،
 «مدخل تفسیر علی بن ابراهیم قمی» ،سید جواد شبیری زنجدانی ،دانشانامد جهاان اساالم،۱۳۸۳ش ،ج.۷

 «نقددد و بررسدی تفسددیر القمی(سدداختارشناسدی و درونشناسدی)» ،پددوران میرزایددی ،پایددان نامددهکارشناسی ارشد رشتۀ تفسیر اثری ،دانشکدۀ علوم حدیی شهر ری۱۳۸۶ ،ش.
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