پایاننامۀ 
گزارشیاز 
«جایگاهنقدمحتواییدرارزیابیراویانازدیدگاهرجالیان» 
علیا کبرخدامیانآرانی 1
تاالسالموالمسلمین 
نوشتۀحج 
ینژاد* 
علیتوحید 

مقدمه

اعتماد به حدیث ،اطمیهام یافتن از صدور م است و با توجه به همین ّ
اهمیت و سلیبپلذیر

بلللودم احادیل لث ،اعتبارسل للهجی م ،املللری الزم و ضلللروری بللله شلللمار ملللیرود .از همل لین رو،
اعتبارسللهجی احادی لث از دیربللاز دغدغلله همللۀ محللدثام و اندیشللمهدانی بللوده کلله بللا حللدیث

در ارتباطاند.

بلرای اعتبارسلهجی احادیلث ،راههلایی وجلود دارد کله یکلی از نهلا ،ارزیلابی راویلام و رجللا

موجود در اسهاد احادیث است .با توجه به این که قرمها از صدور احادیث میگلذرد و راویلام،

فرد به فرد و نسل به نسل این متوم را نقل کردهاند ،گاهی از احوا راویام ،یکلی از راههلای

اعتبارسهجی حدیث به شمار میرود .این وظیفۀ مهلم بلر عهلدۀ دانلش رجلا اسلت و جلر ح و

تعللدیل بلله عهللوام یک لی از شللاخههللای دانللش رجللا  ،بللر اسللاس اطالعللات موجللود از راوی لام،

قضاوت نهایی را درباره نها اراله میکهد.

ّ .1
مدرس مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشکده حدیث حوزه(khoddamiyan@gmail.com) .

* پژوهشگر پژوهشکده حدیث حوزه(alitohidinejad58@gmail.com) .

گزارشی از پایاننامه «جایگاه نقد محتوایی در ارزیابی راویان از دیدگاه رجالیان»

ح للدیث _ ک لله گس للتردهت للرین و وسل لیعت للرین نق للش را در که للار قل لر م ،ب لله عه للوام یکل لی از دو
مهب للع اصل لیل مع للارح دیهل لی ایف للا مل لیکه للد _ ّ
اهمیل لت و جایگللاهی ویللژه دارد .گللام نخسللت در
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حاصل این پژوهش ایلن اسلت کله یکلی از راههلای ارزیلابی راویلام ،نقلد محتلوایی روایلات

نهاست؛ زیرا بر اساس نشانههای فراوانی که در اصو اولیه رجالی شیعه مبهلی بلر اسلتفاده از

این روش در ارزیابی راویام وجود دارد ،این امر ،ثابت است که عالمام رجالی در کهار راههلای
دیگلر ارزیلابی راویلام ،از نقللد محتللوایی نیلز در توثیلق یلا تضللعیف و پللذیرش یلا ّرد راویلام بهللره
بللردهانللد .در می لام احادی لث نقللل شللده از معصللومام

نی لز راهکارهللایی در نقللد محتللوایی

احادی لث بلله اصللحاب اراللله شللده کلله دا بللر تللأثیر نقللد محتللوایی در ارزی لابی راویلام اسللت .بللا
بررسی عملکرد محدثام و دانشمهدام در ثلار نلام ،اسلتفاده از ایلن روش در ارزیلابی راویلام و
پذیرش یا ّرد روایاتشام فراوام دیده میشود.
حجللتاالسللالم و المسلللمین عل لیاکبللر خللدامیام رانلی از ّ
مدرسللام «مرکللز مللوزش تخصصلی

علوم حدیث حوزه علمیه قم» و پژوهشگر «پژوهشکده حلدیث حلوزه» اسلت .او در پایلامنامله

کارشهاسلل لی ارش ل للد (رسل للاله علمل ل لی سل للط  )3پ ل للس از شل للهاخت موضل للوع و پیشلل لیهه م بل لله
بررسی تطبیقی نقد محتوایی در ارزیابی راویام میپلردازد .پایلامنامله ایشلام بلا نلام «جایگلاه

نق للد محت للوایی در ارزیل لابی راویل لام از دیل لدگاه رجالیل لام» ب للا راههم للایی اس للتاد حج للتاالس للالم

و المسللمین دکتلر عبللدالهادی مسلعودی و مشلاوره اسللتاد ارجمهلد جهلاب قللای سلید عللیرضللا

علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شماااره  ،4پاییز 1394
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حسل لیهی در تلللاری  1394/3/16در مرکلللز تخصصل لی حلللدیث دفلللاع گردیل لد و بلللا رتبللله علللالی
پذیرفته شد.

سللاختار پای لامناملله بلله صللورت درخت لی اسللت و ابتللدا بخللش ،سللپس فصللل و پللس از م،

زیرفصلللهللا و زی لر زیلر فصلللهللا ورده شللده و مطالللب بلله صللورت مهسللجم و دسللتهبهللدی اراللله

گردیده است .پایامنامه متشکل از دو بخش اصلی ذیل است:
 .1شهاخت موضوع و پیشیهه م؛

 .2بررسی تطبیقی نقد محتوایی در ارزیابی راویام.

این پایامنامه با نتیجهگیری و کتابنامه به پایام میرسد و در  145صفحه نگاشته شلده

است .در ادامه گزارشی از م اراله میشود.

بخش اول .شناخت موضوع و پیشینه آن
نویسلهده پللس از نگاشلتن چکیلده و مقدمله ،وارد بخللش او «شلهاخت موضللوع و پیشلیهه

م» شده و این بخش را در سه فصل اراله میدهد.

فصل اول :کلیات

نگارنللده در فصللل او کلی لاتی از موضللوع را اراللله م لیکهللد .ایشللام ابتللدا بلله تبیللین موضللوع

پرداختله اسللت؛ سلپس اهمیلت و جایگلاه موضللوع و ضلرورت م را روشللن ملیسللازد .ایشللام در
ضرورت این بحث مینویسد:

بسیاری از احادیث به دلیل ناشهاخته بودم یلا مختللف فیله بلودم راویلام ،ملبهم بلاقی
مانده و ّ
صحت و ضعف و اعتبار و عدم اعتبار نها مشخ نمیشود کله در ایلن صلورت

بای لد بخللش قابللل تللوجهی از احادی لث کهللار گذاشللته شللوند؛ ول لی در صللورتی کلله وثاقللت و
ضللعف ای لن راوی لام بللا توجلله بلله مروی لات و مهقللوالتشللام مشللخ

شللود ،در چگللونگی

رویکللرد بللله توثیلللق و تضلللعیف رجالیلللام ،تللأثیری مسلللتقیم خواهلللد داشلللت و در نتیجللله
احادی لث نی لز دارای صل ّلحت و ضللعف م لیشللوند و نقللد و بررس لی نهللا روشللمهد و سللامتللر
میگردد و لذا موجلب بلرومرفلت بخشلی قابلل توجله از روایلات ضلعیف انگاشلته شلده از

جایگاه حدیث ضعیف در مجموعه معارح دیهی خواهد شد.

از اهللداح کللاربردی ایلن تحقی لق ،م لیتللوام بلله اراللله الگللویی جللامع بللرای ارزیلابی راویلام و

پیشیهه و روش تحقیق بیام میشود .تحقیق حاضر در بخش گرد وری اطالعات و دادههلا از

«اسهاد نوشتاری» و «نرمافزارهای علمی» بهره گرفته است .در تجزیله و تحلیلل مطاللب نیلز از

روش «توصل لیفی تحلیلل لی» اس للتفاده ک للرده و پلللژوهش ص للورت گرفت لله در ایل لن رس للاله از نلللوع

پژوهشهای بهیادی به شمار می ید.

فصل دوم :مفهوم ،ضرورت ،گونهها ،معیارها و جایگاه نقد محتوایی

فصللل دوم ای لن بخللش بلله مفهللوم ،ضللرورت ،گونللههللا ،معیارهللا و جایگللاه نقللد محتللوایی

میپردازد و ابتدا به بررسی مفهوم نقد پرداختله اسلت .نقلد حلدیث عبلارت اسلت از «سلهجش

سهد و متن م با قواعد و معیارهای قطعی و پذیرفته شده ،بلرای گلاهی از صلحت و ضلعف و

نی لز درجلله اعتبللار حللدیث» و مللراد از نقللد ،ارزی لابی و بررس لی علم لی متللوم روایللی بللرای اثبللات
حجیلت یلا علدم ّ
ص ّلحت یلا علدم ص ّلحت انتسلاب م بله معصلوم  ،اثبلات ّ
حجیلت م و نیلز
بررس لی چگللونگی دال لللت مللتن حللدیث و کشللف مللراد واقع لی معصللوم

از م اسللت .سللپس

مفهللوم ارزی لابی و مفهللوم رجالی لام را بررس لی نمللوده و بللرای نقللد روای لات بلله پللهج دلی لل اشللاره
میکهد که عبارتاند از ّ
اهمیت حدیث ،ورود احادیث ساختگی ،سیبپذیری احادیث ،سلیره

گزارشی از پایاننامه «جایگاه نقد محتوایی در ارزیابی راویان از دیدگاه رجالیان»

رجللا موجللود در اسللهاد احادیللث اشللاره کللرد .سللپس در ایللن فصللل سللؤاالت اصلللی و فرعللی،

113

عقلال و سلیره امامللام

و دانشلمهدام .گونللههلای نقللد روایلات نیلز شللامل نقلد خللارجی یلا نقللد

سهد ،نقد داخلی یا متن و نقد مهبع است.

نگارنلده در بحلث روشهلای نقللد حلدیث بله دو مسلل

اشاره میکهد.
در مسللل

وثللوق السلهدی و وثلوق الصللدوری

وثللوق السللهدی ،صل ّلحت و اعتبللار روای لت فقللط بللر اسللاس اعتبللار سللهد و اثبللات
راویام سلسله سلهد بررسلی می گلردد و

وثاقت راویام م ثابت میشود؛ بدین معها که ت ت
ّ
ا گللر هملله نهللا موثللق و دوازدهامللامی باشللهد ،روای لت ،صللحیحه خواهللد بللود .حللا ا گللر برخلی از
راویام ،توثیق صریحی در کتابهای رجالی نداشته باشهد ،روایلت ،حسلهه اسلت و ا گلر برخلی
ّ
از نهلا دوازدهاملامی نباشلهد ،روایلت ،موثقله اسلت .ا گلر برخلی از راویلام ،در کتلابهلای رجلالی
تضللعیف شللده باشللهد ،روایلت ،ضللعیف خواهللد بللود .کسللانی کلله طرفللدار وثللوق سللهدی هسللتهد
معتقدند قرالن خارجی مثل شهرت عملی و روایی و غیر ایههلا باعلث اعتبلار روایلت نملیشلود،

بلکه روایت ،تهها زمانی معتبر خواهد بود که سهد م معتبر باشد .در مسلل

وثلوق الصلدوری

مللال اعتب للار خب للر ،تهه للا وث للوق ب لله س للهد نیس للت؛ بلک لله مللال  ،اطمیهللام بلله صللدور خبللر از

علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شماااره  ،4پاییز 1394
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شللواهدی وجللود دارد کلله

معصللوم اسللت .بللرای اعتمللاد بلله صللدور حللدیث از معصللومام
این شواهد ،گلاهی سلهد اسلت ،گلاهی عل ّلو ملتن ،شلهرت و ...و گلاهی مجموعلهای از ایههلا .بلر

اساس ایلن مبهلا ممکلن اسلت حلدیثی توسلط راوی غیرثقله نقلل شلده یلا مرسلله باشلد ،وللی بلا

قرالهی اطمیهام پیدا شود که از معصوم

صادر شده است .نقد متهی و محتلوایی روایلت ،از

راهکارهللای بررس لی حللدیث توسللط طرفللدارام مسللل

وثللوق صللدوری اسللت .در ای لن مسللل

ههگامی که از ی سو روایت با معیارها همخوانی داشته باشد و اشکالی در م دیده نشود و از

سوی دیگر دارای قرالن صلدور باشلد ،حکلم بله اعتبلار م ملیشلود؛ وللی ا گلر ایلنگونله نباشلد،

حدیث ،ضعیف خوانده میشود .معیارهای م قر م ،سهت ،ضروریات دین ،عقل ،قطعیلات
حاصل از ّ
حس ،تجربه و تاری و دوری از اضطراب ،غرابت و رکاکت است.
فصل سوم :تأ کید معصومان

بر تأثیر نقد محتوایی در پذیرش یا رد راویان

فصل سلوم از بخلش او بله تأ کیلد معصلومام

بلر تلأثیر نقلد محتلوایی در پلذیرش یلا ّرد

راویللام اختص للاص یافت لله اس للت .عرضلله روایل لات در قال للب عرضلله بلله قللر م و سللهت و امللام و

اصحاب و تقیه و کتمام اسرار و تحدیث محتوای مورد پذیرش از توصیههای معصلومام

بوده است.

بر نقد محتوایی تأ کیلد کلرده

خالصه مطالب این بخش عبارت از این است که امامام
و تأثیر م بر پذیرش یا ّرد راویام را گوشزد نمودهاند .ایشام اصحاب و یارام خود را بر این املر
شها نموده و راهکارهایی بلرای م ارالله کلردهانلد .توصلیه بله عرضله روایلات بلر قلر م ،س ّلهت،

بیلام کلردهانلد .عرضله روایلات،

امام و اصحاب ،از جمله راهکارهایی است کله معصلومام
ّ
یکلی از مهمتللرین ادللله نقللد محتللوایی احادیلث بلله شللمار مللیرود و روشللنتلرین و صللری تللرین
نمونههای نقد محتوایی ،موارد عرضه روایات اسلت؛ زیلرا اصلحاب بله وسلیله عرضله ،در پلی
صحت یا عدم ّ
تأیید یا ّرد محتوا و ُمهر ّ
صحت امامام بر احادیث بودهاند.
همچهلین نلام بللر تقیله و کتمللام اسلرار اهتمللام ورزیلده و اصللحاب را بله ایلن دو املر توصلیه

کردهاند .توصیه بر تحدیث محتلوای ملورد پلذیرش نیلز یکلی دیگلر فرمایشلات معصلومام

است که بر تأثیر نقد محتوایی بر ارزیابی راویام تأ کید دارد که نمونههایی از م اراله شد.
بخش دوم .بررسی تطبیقی نقد محتوایی در ارز یابی راویان
نمونههای عیهی م را بیام میکهد _ دارای چهار فصل است که گزارشی از م اراله میشود.
فصل اول :مفهومشناسی عبارات دال بر نقد محتوایی

ّ
فصل او این بخش به مفهومشهاسی عبارات دا بر نقلد محتلوایی اختصلاص یافتله کله
شللامل عبللارات صللحت و فسللادُ ،یعللرح و ُیهکللر ،اضللطراب و تخل لیط اسللت کلله رجللالیوم بللرای
صحت و فساد از عبارات صحی الحدیث ،صحی الروایلة ،صلحی الحلدیث سللیمه ،واضل
الحدیث ،واض الروایة ،صحی الحکایات ،ج ّید الحدیث ،حدیثه نق ّی ،نق ّی الحدیث ،سلیم

الجهبة ،سالم الجهبة ،حدیثه قریب من السالمة ،فاسد الحدیث ،فاسد األلفاظ ،للیس حدیثله
ّ
بللالهق ّی ،مللا یسللهد إلی له إال الفاسللد المتهافللت ،روی عهلله أحادی لث فاسللدة ،یللروی الصللحی و

السلقیم ،یلروی عهله الصللحی و السلقیم ،ضلعیف الحلدیث ،فلی حدیثله ضلعف ،مسلکوم إللی
روایتله ،مسللکوم إلیله ،ال یلؤنس بحدیثلله و ...اسللتفاده کردهانللد .در اصللو اولیله رجللالی بللرای
ُیعرح و ُیهکر از تعبیراتی مانهد حدیثه یعرح و یهکر ،یعلرح حدیثله تلارة و یهکلر أخلری ،حدیثله
َ
نعرفلله و نهکللره ،مهکللر الحللدیث ،ی لروی المهللاکیر ،کثی لر المهللاکیر ،ف لی حدیثلله مهللاکیر ،ی لروی
الغرالللب ،کثی لر التفل ّلرد بالغرالللب و ...اسللتفاده متعللددی شللده اسللت .بللرای اضللطراب ،الفللاظ

گزارشی از پایاننامه «جایگاه نقد محتوایی در ارزیابی راویان از دیدگاه رجالیان»
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مضطرب ،مضطرب الحدیث ،حدیثه مضطرب ،مضلطرب الروایلة ،ملا رأیلت شلیئا یهسلب إلیله

تضلطرب فیله اللهفس و ...و بللرای تخللیط از الفلاظ قلیلل التخللیط ،مخلتلط األملر فلی حدیثلله،
ّ
مخلللط ،تخل لیط و ...در کتللب رجللالی بلله کللار رفتلله اسللت .بللرای مفهللومشهاس لی هللر اصللطالح،

در مرحللله او  ،عبللارات کتللب رجللا و درای له نقللل و سللپس نتیجلله و مفهللوم نهللایی م اراللله

شده است.

فصل دوم :نشانههای نقد محتوایی راویان در اصول اولیه رجالی

فصل للل دوم بل لله نشل للانههل للای نقل للد محتل للوایی راوی ل لام در اصل للو اولی ل له رجل للالی پرداختل لله

است .نشلانههلای نقلد محتلوایی در رجاال کشای ،توجله بله سلط در و اسلتعداد مخاطبلام،
ت للأثیر محت للوا ب للر پ للذیرش یل لا ّرد روایل لات راوی و ت للأثیر محت للوا بللر پللذیرش یللا ّرد نگاشللتههللای
راوی است .همچهین نشانههای نقلد محتلوایی در رجاال ابان غضاائری ،رجاال نجاشای ،رجاال و
ّ
فهرست طوسی و مواردی که در این کتب ،دا بر نقلد محتلوایی اسلت و در ارزیلابی راویلام اثلر
ّ
ّ
نهللاده اسللت ،چهللار بخللش مللوارد دا بللر قل ّلوت روای لات راوی لام ،مللوارد دا بللر ضللعف روای لات
ّ
ّ
راویام ،موارد دا بر ّقوت نگاشلتههلای راویلام و ملوارد دا بلر ضلعف نگاشلتههلای روایلام را

علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شماااره  ،4پاییز 1394

116

دربر می گیرد.

در این فصل ملوارد نقلد محتلوایی بله طلور کاملل بیلام شلده و نمونلههلای م از پلهج کتلاب

رجالی کشی ،ابن غضالری ،نجاشی ،طوسی و همچهین فهرست طوسی ارالله شلده کله دال للت

صریحی بر بررسی محتوایی روایات راویام دارد و با توجه به این موارد و کثلرت نهلا ملیتلوام

پلی بللرد کلله یک لی از راههللای ارزی لابی راوی لام در نظللر عالمللام رجللالی ،نقللد محتللوایی بللوده و بللر
اساس م ،راویام را بررسی و توثیق یا تضعیف کردهاند.

فصل سوم :عملکرد محدثان و دانشمندان در نقد محتوایی روایات راویان

در فصل سوم عملکرد برخی محدثام و دانشمهدام که از نقد محتلوایی در ارزیلابی روایلات

راویام استفاده کردهانلد ،ملورد بررسلی قلرار گرفتله اسلت؛ مانهلد عالمله محملد تقلی مجلسلی در

شرح من الیحضر الفقیه ،عالمه محمد بلاقر مجلسلی در کتلاب مارآة العقاول کله شلر ح کتلاب الکاافی

است ،شی یوسف بحرانی در کتاب الحدائق النااررة فای احکاام العتارة الطااهرة ،محلدث نلوری در

کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل و امام خمیهی در کتلاب مکاسا محرماة و کتااب الطهاارة

و نمونللههایی از نهللا در ای لن فصللل ورده شللده اسللت کلله ای لن مللوارد ،تههللا نمونللههللایی از ایلن

عملکرد محدثام و دانشمهدام در زمیهه نقد محتوایی بلود کله بلر اسلاس م ،راویلام احادیلث
را مورد توثیلق و تضلعیف یلا پلذیرش و ّرد قلرار دادهانلد و قطعلا ملوارد متعلدد دیگلری نیلز وجلود

دارد که نیازمهد تدوین رسالهای مستقل است.

فصل چهارم :تأثیر نقد محتوایی در مبانی حجیت آرای رجالی و ارزیابی راویان

فصللل چهللارم ای لن بخللش ،تللأثیر نقللد محتللوایی در مبللانی ّ
حجی لت رای رجللالی و ارزی لابی
راویلام را بررسلی کلرده اسلت .نگارنلده ابتلدا مبللانی ّ
حجیلت رای رجلالی را ذکلر کلرده کله شللامل
پهج مبهاست:
حجیت قو رجالی از باب ّ
ّ .1
حجیت قو ثقه (خبر واحد)؛
حجیت قو رجالی از باب ّ
ّ .2
حجیت شهادت؛

حجیت قو رجالی از باب ّ
ّ .3
حجیت ظهوم به انسداد صغیر؛
حجیت قو رجالی از باب ّ
ّ .4
حجیت قو خبره؛
ّ .5
حجیت قو رجالی از باب وثوق و اطمیهام.

مبانی پهجگانه چهد نکته را یاد ور میشود:

 .1پللذیرفتن اقللوا رجالیلام بللر اسللاس مبهللای ّ
حجیلت خبللر واحللد در صللورتی مللورد پللذیرش

است که گزارش احوا راویام ،مسهد باشد.
 .2مبهای ّ
حجیت اقوا رجالیام بر اساس شهادت و ب ّیهه نیلز مخلدوش اسلت؛ زیلرا از یل

سو شهادت باید گزارشی یقیهی و قطعی باشد ،در حالی توثیق و تضعیفهای رجالیام ،جلز در

مللواردی انللد  ،گللزارش یقیه لی و قطع لی نیسللتهد؛ بلکلله بیشللتر بللر نقللل یلا اجتهادهللای رجللالی
از نها قطعی و جزمی به شمار نمی یهد.

استوار است و هیچ ی
ّ .3
حجی لت اقللوا رجالی لام بللر اسللاس انسللداد صللغیر نی لز دارای اشللکا اسللت .اسللاس ای لن
دلیلل ،مقدملله دوم م اسللت کلله بلله دسللت وردم علللم وجللدانی و ظل ّلن معتبللر را بللرای شللهاخت
احادیث صحی از غیر صحی ّ ،
مهسد میداند ،در حالی که تهها بخشی از این مقدمه صحی

است که م انسداد علم اجمالی باشد ،ولی ّ
ظن معتبر که راه علمی اسلت مهس ّلد نبلوده و بلرای

ما بسته نیست و میتوام بلر اسلاس تحقیلق در اسلهاد روایلات و شلهاخت راویلام و احلادیثش،
ّ
ظن معتبر به شهاخت احادیث صحی از غیر صحی پیدا کرد.

نویسللهده در پای لام بلله سللؤا اصلللی پاس ل م لیدهللد .سللؤا ای لن اسللت کلله بللا پللذیرش نقللد
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حجیت رای رجالیام بحث ملیکهلد و بلر اسلاس
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محتللوایی و اثبللات م بلله عهللوام یک لی از راههللای ارزی لابی راویلام ،یلا در مبللانی ّ
حجیلت رای
رجالیام ،تغییری حاصل ملیشلود و بلر م تأثیرگلذار اسلت یلا خیلر .بله عبلارت دیگلر بلا وا کلاوی

اصو اولیه رجالی و به دست وردم این روش که نها در ارزیلابی راویلام از نقلد محتلوایی نیلز

بهلره بللرده و برخلی راویلام را بللر اسللاس محتللوای روایلاتشللام توثیلق و تضلعیف کللرده یلا مللورد

پذیرش و عدم پذیرش قرار دادهاند ،یا تغییری در این مبانی حاصل میشود؟

در پاس باید گفته شود نقد محتوایی روایلات راویلام ،نظریله چهلارم _ یعهلی پلذیرش رای
رجالیام از باب خبرویت _ را تأیید و تقویت کرده و نظریات رجالیام از باب ّ
حجیلت قلو اهلل

خبرهّ ،
حجیت پیدا میکهد .به عبارت دیگر ،وقتی با بررسی اصو اولیه رجالی ،ثابت شد کله

در برخی موارد ،ایشام بلرای ارزیلابی راویلام ،روایلات و نگاشلتههلای نلام را ملورد بررسلی قلرار

داده و بر اساس محتوای روایاتشام ،توثیلق یلا تضلعیف کلردهانلد ،روشلن ملیشلود کله اظهلار

نظره ل للای رجالیل ل لام از ب ل للاب کارشهاسل ل لی و خبرویل ل لت اس ل للت و در برخلل لی مل للوارد ،بل للر اس ل للاس

اجتهلاداتشلام راوی را ارزیلابی کللردهانلد .تملام ملواردی کلله در فصلل دوم ارالله شلد و عبللارات
ّ
رجالیلام در ارزیلابی راوی لام نقللل گردیللد ،همگلی دا بللر نقللد محتللوایی اسللت و بللر ایلن مطلللب

صراحت دارند که نها برخی راویام را بر اساس بررسی روایاتشام توثیق یلا تضلعیف کلردهانلد
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و این یعهی نها از باب خبرویت و کارشهاس بودم به ایلن کلار پرداختله و نظریلات رجلالیشلام
را بیام نمودهاند و اجتهاداتشام را برای ما گزارش کردهاند.

افزوم بر این ،باید دانسلت کله در خبرویلت ،نیازمهلد گلاهیهلاى متعلددى هسلتیم .بلراى

این کلله بتللوام راوى را از جهللت نقللل روای لات مللورد تأیی لد قللرار داد ،بلله مللواری از جمللله تللاری

زنلدگانی او ،نلوع روایلاتی کله نقلل ملیکهلد ،اوضلاع و احلوا اجتملاعی زملام او و این کله در چلله

جریامها و طیفهاى اجتماعی قرار داشته است ،چگونگی رابطه او با اهل بیت

 ،کسلانی

که از او نقل حدیث کردهاند ،از چه کسانی نقل حدیث کرده است ،را و عقاید کالمی او چگونله

بوده است و ...نیاز است .با توجه به این نکته و نیلاز بله ایلن گلاهیهلا بلرای خبرویلت ،بایلد

بگوییم اکثر این موارد مانهد بررسلی نلوع روایلات راوی ،را و عقایلد راوی و ...در اصلو اولیله

رجللالی بلله چشللم م لیخللورد .در فصللو پیشللین ،تمللام ای لن مللوارد اراللله شللد و نمونللههللایی کلله

رجالیلام بللا بررسلی محتللوای روایلات راوی ،او را توثیلق یلا تضللعیف کللردهانللد بررسلی شللد .ایلن
یعهی رجالیام از نقد محتلوایی بهلره بلردهانلد کله نتیجله م ،اثبلات نظریله چهلارم در ّ
حجیلت
رای رجالی که از باب خبرویت است خواهد بود.

نکتله مهملی کله بایلد در اینجلا بله م اشلاره کلرد ،ایلن اسلت کله رأی خبلره و کارشللهاس ،در
ّ
صللورتی معتبللر اسللت کلله از م وثللوق و اطمیهللام حاصللل شللود .بللدین معهللا کلله اسللاس و علللت

اعتبار نظر شخصی کله خبلره و کارشلهاس در یل

دانلش اسلت ،وثلوق و اطمیهلانی اسلت کله از

وی حاصل میشود؛ و گرنه سلخن او هلیچ اعتبلاری نخواهلد داشلت .بهلابراین رجلوع بله اهلل

خبره ،ههگامی معتبر است که از رأی و نظر وی اطمیهام پیدا کهد و به او اعتماد وجود داشلته
حجی لت رای رجالی لام بللر اسللاس ّ
باشللد .از ایللنرو نتیجلله می گیللریم کلله مبهللای ّ
حجی لت قللو
خبره ،به همام مبهای وثوق و اطمیهام بازمیگردد.
نتیجه
نگارنده را برای این موضوع ،نتایجی ذکر کرده است:

 .1نقد محتوایی از جایگاه مهمی برخوردار اسلت و در بحلث عللوم و معلارح قلر م و حلدیث

کاربردی ویژه دارد.
ّ .2
اهمی ل لت حل للدیث ،ورود احادی ل لث سل للاختگی ،س ل لیبپلللذیری احادیل لث و سل لیره عقلللال و
 .3نقد سهد ،نقد متن و نقد مهبع از گونههای نقد حدیث است.
 .4ق للر م ،س ل ّلهت ،ض للروریات دیل لن و م للذهب ،عق للل ،قطعیللات حاص للل از حل ّلس و تجرب لله

و ت ل للاری  ،دوری از اض ل للطراب ،غراب ل للت و رکا ک ل للت از مهمت ل للرین معیارهل للای نق ل للد محت ل للوایی
روایات است.

 .5با اثبات نقد محتوایی ،مبهای ّ
حجیت رای رجالی از باب خبرویت تقویت میشود .در

واقللع روشللن مللیشللود کلله اظهللار نظرهللای رجالیللام در ارزیللابی راویللام ،از بللاب کارشهاسللی و
خبرویت بوده و در برخی موارد ،بر اساس اجتهاداتشام راوی را ارزیابی کردهاند.

 .6بسیاری از راویانی که در کتب رجالی ما توثیق و تضلعیف ندارنلد و یلا هرگلز نلامشلام ذکلر

نشللده اسللت و در اصللطالح ،مهمللل و مجهللو هسللتهد ،بللا ب لهکللارگیری نقللد محتللوایی ،دارای

توصیفاتی درخور توجه خواههد شد.

نویسهده در پایام برای پژوهش در اینباره ،سه پیشههاد اراله می کهد:

 .1روششهاسی نقد متهی و محتوایی روایات راویام در اصو اولیه رجالی؛

 .2جایگاه نقد متهی و محتوایی راویام در مهابع رجالی متأخر؛

 .3بررسی نقد متهی و محتوایی و تأثیر م در ارزیابی راویام در سیره فقها.
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امامام

و دانشمهدام ،از ضرورتهای نقد محتوایی حدیث به شمار میرود.
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• کتللابناملله ،الفبللایی اسللت و از نقللاط قللوت ای لن پای لامناملله ،اسللتفاده از مهللابع فللراوام و

ارجاع به نلام اسلت .نگارنلده بلا مراجعله بله بلیش از یکصلد و بیسلت کتلاب ،چهلدین سلایت و
مجالت تخصصی ،تلالش وافلر خلود را تکمیلل نملوده و پایلامناملهای غهلی و پرمحتلوا را ارالله

کرده است.

• ایلن پای لامناملله در کتابخانلله مرکللز مللوزش تخصصلی علللوم حللدیث حللوزه علمیله موجللود

است و عالقهمهدام میتوانهد به م مراجعه کههد.
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