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مهدی غالمعلی
چکیده
در بررازخوانی منررابع رجررالی ،ن،ررارهگررر جرررح و تتررعی راویرران متعررددی هسررتیم.
بررهن،ررر مرریرسررد کرره راویرران در نگرراه رجالیرران و محررد ان متقرردم (تررا سررده پررنجم
هجری) دارای گونههای مختلحی بودهاند .این پهوهؤ بهدنبرال آن اسرت کره
دریابد برای رجالیان کهن ،جرح و تتعی تمام راویان رورت داشته یا برخری
از راویرران از اولویررت بیشررتری برخررروردار بررروده و جررررح و تعرردیم آنرران الزم بررروده
استف این پهوهؤ به این نکته رهنمون شرده کره در کترا هرای رجرالی شراهد
سهگروه راوی هستیم؛ راویان روایرات شرحاهی ،راویران صراحب کترا حردیدی و

راویران روایرات
راویان طر بره کترا هرای حردیدی .رجالیران بره جررح و تعردیم
ع

راویران طرر  ،کمترر اهتمرام داشرتهانرد و بیشرتر بره بحرث طبقرات ایرن
شحاهی و
ع

دودسته عنایت داشتهاند .هم نین رع راویران طرر  ،مشررو بره اینکره در
طرین یک ا ر مشهور بوده باشند و یا حردیثشناسران برزرر بره ایشران اعتمراد و
روایات بسیاری را در حروز الزامرات از آنران نقرم کررده باشرند ،بره حردیث ایشران

لطمهای وارد نمیسازد .اما توجه ویهه رجالیان در حوز جررح و تعردیم بریؤ از

هرهیز به راویان صاحب کتا و م ل بوده است.
گونههای راویان ،جرح و تتعی  ،رجالیان متقدم.
کلیاژه ه  :

 عتو هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث.)mahdigh53@gmail.com( ،

مقدمه
بهعنوان بخؤ مهمی از منابع اصلی دین ،در گر ر زمران دسرتخروش رخردادها و
«روایت» 
جریانرراتی شررد کرره بیشررتر از ناحیرره راویرران و محررد ان برروده اسررت .و ررع حرردیث ،نقررم روایررات
توسر راویرران ناشررناخته ،غیررر رراب و ن،ررایر آن ،همررواره سرربب کرراهؤ اعتمرراد مخاطبرران برره
متون گزارش شده است.
دانشیان بزرر شیعه در گ شته برای ارزشیابی و ارزشگ اری روایات ،دارای مبرانی ویرههای
در حجیررت حرردیث برروده و مال هررا و معیارهررایی را برررای خررویؤ ترسرریم کرررده بودنررد .برره ن،ررر
میرسد که باز شناسی حدیث صحیح از سقیم بیشتر با تکیه بر قرائنری بروده کره بره اطمینران از
صدور میانجامیده است.
روری راوی را در انتقررال تررراث برره نسررم بعررد ،نادیررده
رؤ محر ع
امررا در ایررن میرران نمیترروان نقر ع

گرفررت؛ زیرررا بیشررتر آسرریبهررا برره روایررات معمرروال از ناحیرره راویرران برروده و بایسررته اسررت تررا توجرره
حدیث حوزه
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رجالیرران متقرردم برره توصرری راویرران را در راسررتای امنیررت روایررت و شناسررایی احادیررث صررحیح،
ارزیابی نمود.
امرررروزه در بررازخوانی متررون کهررن رجررالی بررا تتررعیحات متعررددی روبرر هرو مررریشرررویم .ایرررن
تتعیحات بیتردید برخاسته از مبرانی و معیارهرای م لحران بروده اسرت .آن ره ایرن قلرم را برر آن
داشت تا پهوهؤ حا ر را سامان دهد ،این بود که در منابع رجالی ،کدام دسته از راویران مرورد
بررسی قرار گرفتهاندف به بیان دیگر رجالیان بیشتر بره دنبرال شناسرایی و رعیت کردام دسرته از
راویان بوده اندف آیا برای ایشان جرح یا تعدیم تمام راویان ررورت داشرته اسرتف آیرا مریتروان
گحررت مجررروحبررودن پررارهای از راویرران از من،ررر متقرردمان تررأ یر منحرری در پر یرش روایررات ایشرران
نداشته استف
انهها و جسرتجوهای شربکهای(اینترنتری) بره ا رری کامرم و مسرتقم کره
در مطالعات کتابخ 
پاسخگوی این مسأله باشد ،دست نیافتیم؛ تنها در الب هالی برخی از پهوهؤها سررنخهرایی در
این زمینه یافت شد ،که در مقاله حا ر از آنها بهره جسرتهایرم .پریؤ از آغراز بحرث الزم اسرت
زمان جرحپ یری راوی در نزد متقدمان روشن شود.

دورههای راویان از حیث جر حپذیری
اگر دورههای حیرات یرکراوی را از ابتردای تولرد ترا هنگامره وفرات بره ههرار دور «کرودکی،
ّ
تحمرررم حررردیث) ،تررردرید (دور اداء حرردیث) و بازنشسرررتگی (دور
تحصرریالت حررردیدی (دور
عرردم نقررم حرردیث برره دلیررم احتیررا )» تقسرریم کنرریم ،شرررواهد متعررددی در دسرررت اسررت کررره
رجالیان ،بیشتر و رعیت راوی را در دوران تردرید و روایرتگرری او بررسری مریکردنرد .بره بیران
دیگررر ،آنگرراه کرره راوی ،شرریخ حرردیث شررد ،بایررد دارای شرررای روایررتگررری باشررد و در دور ههررای
قبررم و بعررد ،انحرافررات و رع هررای راویرران برره روایررتگررری او لطمرره نمرریزنررد .در کتررا هررای
َ ّ
شردهانرد؛
رجالی شاهد معرفی افرادی هستیم که در آخر عمر غالی شده 1و یا مخ عل و متطر  2
ع این برهه به روایتگری راوی لطمهای نمریزنرد .راویران بره جهرت احتیرا در زمران عک َبرر

سررن ،حرردیث نقررم نمرریکردنررد و ا گررر هررم در دوران فرترروتی حرردیث مرریگحتنررد ،شرراگردان ،بیشررتر
بهر علمی برده و در نقم روایت از استاد کهنسال معمروال جانرب احتیرا را رعایرت مریکردنرد.
نجاشی اسحا بن حسرن برن بکرران عقرائری تمرار ر شراگرد کلینری ر را در کوفره مالقرات مریکنرد،

ولی تصریح میکند بهجهت سن باالی او از وی حدیدی نمیشنود« :وْکاَّْفىْهذاْالوقتْعلواْفلهمْ

لسمعْمن ْشیئا».

3

رندگان منررابع
بررهن،ررر میرسررد کرره برره دلیررم ن،ررام طبقررات اسررتاد و شرراگردی اسررت کرره نویسر
ع
4
رجالی ،خود را موظ میدانند تا افراد ّ
معمر را بشناسانند.
برهگونرههای
حپر یری 
با درنگی در منابع رجرالی کهرن ،درمرییرابیم کره راویران از حیرث َجرر 
مختل تقسیم میشروند .بازشناسری ایرن گونرههرا در ّکمیرت و کیحیرت جررح و تعردیم رجالیران
مررو ر برروده اسررت .بررهن،ررر میرسررد در منررابع رجررالی شرریعه مررا شرراهد اسررتعمال واژه «راوی» برررای
سهگونه روایتگری راویان هستیم« :راوی روایات شحاهی ،راویان نویسنده آ ار حردیدی و راوی

 .1مانند حسین بن یزید نوفلی و حسن بن خرزال( .رجال النجاشی ،ص ،38ش 77و ص  44ش .)87

 .2مانند احمد بن محمد بن عبیدا جوهری( .رجال النجاشی ،ص ،86ش.)207
 .3رجال النجاشی ،ص ،74ش .178

 .4ر : .رجال النجاشی ،ص ،122ش« 314جعفرْب ْمحمدْبه ْجعفهرْعلهوجْ:کهاَّْ ِهةْفهىْلصهِابناْسهمعْوْلک هٌْوْعمهرْوْ

علاْلسناده».
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کت ررا ه ررای حررردیدی» .رجالی رران در توص رری ایرررن س رره دسرررته ش رریوههایی را برگزیدهانرررد کررره
میخوانیم:
 .1راوی ر وایات شفاهی
میتوان برهعنروان یرک اصرم
نقمکننده روایاتی است که سمام کرده است .این را 
«راوی» ،
ران غیررر نقررم شررحاهی نیررز
در رجررال دانسررت هرهنررد خررواهیم گحررت کرره در رجررال شرریعه برره راویر ع

«راوی» گحته میشود .بنابراین انت،ار مریرود کره راویران آن ره را کره از دیگرران نقرم می کننرد،
خودشرران شررنیده باشررند .در میرران منررابع رجررالی شرریعه شررمار قابررم ترروجهی از راویرران ،نرراقالن
روایررات شررحاهی هسررتند .بررا توجرره برره سرربکهررای نگارشرری رجررال ،کتررا هررایی کرره برره سرربک
ّ
معرر این دسته از راویان هستند .گحتنی است که بیشرتر آ رار
طبقات نگاشته شده است بیشتر ع
رجالی شیعه که تا عسده پنجم نگاشته شده ،بره سربک طبقرات بروده اسرت 1.کترا هرای رجرال

برقی ،رجال کشی و رجال طوسی از جمله آ ار بهجا مانده در سبک طبقات است.
حدیث حوزه

امررام ششررم در مجلسرری کرره فرریک بررن مختررار از اخررتالر شرریعه س ر ال می کنررد ،از راویرران

کوه نموده و س د به فیک که از کوفه آمده است ،میفرماید:
دروغگو عش ع

فَّذاْلردتْبِدیثناْفعلیکْبهذاْالجالسْوْلومهَْإلهىْر ه ْمه ْلصهِاب ؛ هنگرامی کره حردیث مرا را
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خواستی نزد این فرد برو و با دست بره کسری اشراره کررد کره نشسرته برود .فریک مریگویرد :از
2
دوستان خود پرسیدم که او کیستف گحتند :زرارة بن اعین است.

روایرات شرحاهی ،مسرأله
راویران
نکتهای که بسیار قابم توجره اسرت ،در بررسری و شناسرایی
ع
ع

طبقات که به سمام منجر میشده ،اهمییت بسزایی داشته؛ زیرا اتصرال سرند مردیون شرناخت
طبقات بوده است .اما توجه به جرح و تعدیم راویان در اینجا طبیعی است که بخراطر حیدیرت

طبقرراتی کتررا  ،اصررم اولرری نباشررد؛ هرهنررد تعررداد قابررم ترروجهی از راویرران در دو کتررا کشرری و

رجال طوسی جرح و تعدیم شدهاند .با دقت در جررح و تعردیم صرورت گرفتره در رجرال طوسری
روشن میشود که اک ر این افراد م ل

کتب روایی بودهاند .بنابراین ،مو وم جررح و تترعی

در اینجررا نخسررت ،خدشرره در طبقررات راوی منجررر میشررود و س ر د برره بیرران و صررداقت وی در
62

انتقال تراث به نسم بعرد .شراید بتروان بررای ایرن ن،ریره کره «در نقرم شرحاهی مرادامی کره جرحری

 .1ر : .مصحی المقال ،ص.358

 .2رجال الکشی ،ص 136ش.216

ابت نشده و یا اتهامی مطرح نبوده ،در بین قردما تنهرا طبقره راوی مهرم بروده اسرت» شرواهدی را در
منابع رجالی یافت.
پرسؤهرایی کره راویران از معصرومان یرا رجالیران پیشرین ماننرد ابرنفترال،

در رجال کشی
دربار و اقت یک راوی پرسیدهانرد ،بیشرتر راویرانی هسرتند کره محرم بحرث بروده ویرا شرایعاتی
راویران بردون
درباره ایشان مطرح بوده است .البته تردیدی نیست که پارهای از تو یقات برای
ع

هیک حاشیه نیز بوده است.

 .2راویان نویسنده آثار حدیثی
جمعری از راویران شریعی بره ترألی اصرول یرا کترا هرای حردیدی اشرتغال داشرتند .بخشرری از
ایررن کتررا هررا مرجررع و تکیررهگرراه فقیهرران و محررد ان برروده اسررت .فزونرری آ ررار مکتررو و اقبررال
عمومی شیعیان به تدوین سبب شده بود که بخؤ قابم تروجهی از میرراث حردیدی بره واسرطه
آ ار مکتو به نسمهای بعدی منتقم شود.
تررروی کتابررت حرردیث و تکیرره برره مکتوبررات از شرریوههای اهررمبیررت؟مهع؟ برروده اسررت .وقترری
محمد بن حسن بن ابیخالد به امام جواد؟ع؟ از شردت ّ
تقیره در عصرر صرادقین؟امهع؟ و ترأ یر آن

در مکتوبرات شریعه آن دوران حکایررت مریکنررد و هرارهای بررای ّ
تحیرررش مریجویررد امرام برره وی

اینگونره ارزشگر اریها سربب توجره
آنها حناند» 1.
میفرماید« :از آن کتا ها حدیث نمایید 
و ححررو تررراث مکتررو گردیررد .در پررارهای از روایررات شرراهد عر رره کتررا هررای حرردیدی برره امررام
راویان صاحب ا ر در تراث حدیدی شیعه بسیار قابم توجه بوده است .ازاینرو سربکی
نقؤ
ع

بزرگران
فهررسنگراری» شرکم گرفرت .بسریاری از

مختص شیعه در نگارشهرای رجرالی برهنرام «
ع

شرریعه کتررا هررایی بررا همررین عنرروان ،نگاشررته بودنررد .ابررنغتررائری پرریؤ از طوسرری و نجاشرری
جامعترین ا ر را در این سبک خلرن کررده برود کره برر فهرارسنگاریهرای پیشرین برترری داشرته

است 3.وی دو کتا با عناوین فهرس اصول و فهرس مصنحات تألی
 .1الکافی ،و 1ص.53

کرده برود کره متاسرحانه

 .2عر ه کتا های عبیدا بن علی حلبی به امام صاد ؟ع؟ و کتا یوند بن عبدالرحمان بره امرام حسرن عسرکری؟ع؟
از این دسته عر ههاست( .رجال النجاشی ،ص 231و ص.)447

 .3الحهرست ،ص.3
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جهت اخ تأیید هستیم.
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بهدست ما نرسیده اسرت(.بهن،رر میرسرد برخری از نقرم قرولهرای نجاشری کره از ابرنغترائری

است برگرفته از این دو کتا بوده است؛ زیرا در رجال ابنغتائری موجود نیست).
ازآنجا که م هب ،و اقت و دانؤ نگارنده یک ا ر حدیدی در اعتمادآفرینی بسیار مهرم بروده
است ،در کتا های فهارس سعی میشده که و عیت رجرالی راوی صراحب ا رر واکراوی شرود.
شاید بتوان گحت توجه شیعه بیشتر به کتا ها بروده و ازایرنرو توصریحات نویسرندگان ،نسربت
ران نقررمهررای شررحاهی ،بیشررتر دیررده میشررود .ا گررر ایررن مطلررب را ب ر یریم ،عرردم توجرره
برره راویر ع
رجالیان به برخی از راویان نقمهای شحاهی آشکار میشود.

گویررا اعتمرراد برره یررک کتررا  ،سرربب میشررده کرره برره مشررایخ و حلقررههای پسررین م ل ر تررا
معصوم؟ع؟ هندان توجهی نشرود .در شریوه فهرسرتی ا گرر کترابی از اعتبرار شایسرتهای برخروردار
بود ،هرهند نویسندهاش بعدها از م هب حقره دسرت کشریده باشرد ،هم نران راویران از کترا

وی نقررم روایررت می کردنررد1.برره بی ران دیگررر از جملرره معیارهررای اعتبارسررنجی روایررات توجرره برره

حدیث حوزه

محتوا و مصدر بوده است.
اگرهه شیخ طوسری بره وعرده خرویؤ در ابتردای الحهرسرت عمرم نکررده اسرت ،ولری سرخن
محکم وی از رورت تو ین و تترعی م لحران ،نشران از یرک مرنؤ اسرتوار در میران محرد ان
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آن دوران دارد .او مینویسد:

وْإذاْذ ههرتْك ه ْواحههدْم ه ْالمصههنف نْوْلصههِابْالأصههولْفاابههدْم ه ْلَّْلشههیٌْإلههىْمههاْقیههاْفی ه ْم ه ْ
التعههدیاْوْالتجههری ْوْهههاْیعههولْعلههىْروایته ْلوْلههاْوْلبه نْعه ْاعتِههادهْوْهههاْهههوْموافه ْل،حه ْل ْهههوْ
مصالحْلهْلأَّْ ثیٌاْم ْمصنفیْلصِابناْوْلصِابْالأصولْی تِلوَّْالمذاه ْالفاسهدهْوْإَّْكه هتْ
2
تبهمْمعتمده.

بنابراین ،به ن،ر میرسد بیشتر جرح و تعدیمها در شیعه بره راویرانی اختصراص داشرته کره
خود صاحب ا ر بودهاند .به بیان دیگرر اهتمرام جردی رجالیران در مرحلره نخسرت ،بره توصری
راویان نقمهای شحاهی .توجه ویهه به و عیت م لر
نویسندگان آ ار حدیدی بوده وس د به
ع

را مرریترروان از ویهگرریهررای رجررال شرریعه دانسررت .در پایرران ایررن بخررؤ ،سررخن صرراحب منتقرری
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راویران شریعی را بیشرتر نمایران سرازد؛ وی
جررحپر عیر
الجمان تا حدودی میتواند و عیتگونری 
ع
مینویسد:

 .1همان ،ص.4

 .2همان ،ص.3

لک ٌْالكت ْالمصنفةْفىْالر هالْلمتِهدمَْالأصهِابْاقتاهَواْفیههاْعلهىْذ هرْالمصهنف نْْوبعهاَّْ
1
الطرقْإلىْروایةْکتبهم.

کتابهای حدیثی

 .3راوی
گروهی از راویان ما نه ناقم نقرمهرای شرحاهی و نره خرود نویسرنده یرک ا رر حردیدی هسرتند؛
بلکه در طرین انتقال یک ا ر حدیدی از نسلی به نسم دیگر قررار گرفتهانرد .ایشران گراه از طریرن
«قرائت» وگاه از طرین «اجازه» در این نقم و انتقال نقؤآفرین بودهاند.
آنهرا
البته گروهی نیز از طرین «وجراده» بره ایرن امرر مبرادرت داشرتهاند کره معمروال روایرات 
مطرود جامعه علمی بروده اسرت .شراید بتروان ر بنرا برر گرزارش کشری ر محمرد برن سرنان را از ایرن
گروه دانست.

2

از سرروی دیگررر امررام صرراد ؟ع؟ برره «عبرردا بررن سررنان» میآمرروزد کرره مرریتوانررد بررا قرائررت

سهحدیث از ابتدا ،وس و انتهای کتابؤ به مخاطرب اجرازه نقرم کترا را بدهرد 3.بعردها ایرن

شیوهای متعارر میشود و با تکیه به همین روش «احمد بن محمد بن عیسی اشرعری» (زنرده
ّ
در  274یا  ،) 280در کوفه از «حسن بن علری َوشراء» انت،رار دارد ترا کترا «عرالء برن رزیرن» و
کتا «ابان بن عدمان احمر» را به او اجازه بدهد.

4

در میان ناقالن کتا های حدیدی همه نروم راوی از حیرث و اقرت و معروفیرت ویرا عردم آن
دیده میشود .بهعنوان نمونه ،ابراهیم بن هاشم ،احمد بن محمد برن حسرن برن ولیرد ،احمرد
بن أبان ،حسین بن عبیدا غتائری ،حمید بن زیاد ،علی بن أحمد بن محمد برن أبری جیرد،
محمد بن جعحر بن أحمد بن بطی قمری (ابرن بطره) ،محمرد برن عبردا برن محمرد برن شریبان
(ابو محتم شیبانی) ،محمد برن محمرد برن نعمران (شریخ محیرد) ،هرارون برن موسری تلعکبرری
و ...همگی در شمار راویان کتا های حدیدی هستند.
گروهی از ایشان راوی روایات شحاهی ویا نویسنده یک ا ر حدیدی هم بودهاند و برخری تنهرا
ناقم آ ار حدیدی بوده و نقؤ دیگر در روایتگری نداشتهاند .معمرول افررادی کره خرود صراحب
 .1منتقی الجمان ،و ،1ص.39

 .2رجال الکشی ،و ،2ص ،795ح.976
 .3همان ،و 1ص 51ح.5

.

 .4رجال النجاشی ،ص ،39ش80

گونهشناسی راویان از حیث جرحپذیری

بن محمد بن یحیی ،احمد بن محمد بن سرعید (ابرن عقرده) ،ابرن عبردون ،حسرین برن حسرن
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ا ررر حرردیدی بودهانررد ،و ررعیت رجررالی ایشرران برررای فهررارسنگرراران اهمیررت داشررته اسررت 1.امررا
آنها یا بیشترین نقششان حتور در طریرن نقرم ترراث
سخن دربار راویانی است که تنها نقؤ 
حدیدی بوده است؛ ن،یر احمد بن محمد بن حسن بن ولید ،احمرد برن محمرد برن یحیری ،ابرن
عبرردون ،ابومحتررم شرریبانی ،حسررین بررن حسررن بررن أبرران ،حمیررد بررن زیرراد ،علرری بررن أحمررد بررن
أبیجید وهارون بن موسی تلعکبری.
محمد بن 
ابومحترم شرریبانی ،حمیررد بررن زیرراد و هررارون بررن موسرری تلعکبررری اگرهرره خررود م لر

کتررب

حدیدیاند ولی نقؤ آنها در طرینها پررنگترر اسرت .برهگونرهای کره شریبانی تمرام عمررش را
2
گسترده کتا های حردیدی،
سمام
ع
در جستجوی حدیث سحر کرد و حمید بن زیاد نیز افزون بر ع

محتخر است که اک ر اصول اولیه را روایت کرده است 3.دربار هارون برن موسری نیرز گحتره شرده

کره تمررام اصرول و مصررنحات را روایرت کرررده اسرت .4امررا دو برزررزاده پیشررین یعنری دو «احمررد»،
بیشتر ناقم آ ار علمی پدران بزرگوارشان بودهاند.
حدیث حوزه
سال هفتم ،شمارۀ دوم ،پیاپی ،15پاییز و زمستان 1396
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رران
ان ناشر ع
آن رره در اینجررا مهررم اسررت بازشناسرری نقررؤ راویرران آ ررار حرردیدی اسررت .آنرران بسر ع
امروزی تنها منتقمکننده آ ار بودهاند .به بیران دیگرر واسرطهگرری یرک ا رر علمری شراخصترین
عملکرد ایشان بوده است .همانطور که ناشر و متصدی یک انتشارات رورتی ندارد که عرالم
برهن،رر میرسرد کره راوی یرک ا رر مشرهور نیرز ررورتی در و اقرت وی نبروده اسرت.
و قه باشد ،
بنابراین ،اگر کسی در سلسله نقم یک کتا به نسرم دیگرر قررار داشرته و برا قرائرت هنرد روایرت
برره دیگررری اجررازه نقررم مرریداده اسررت ،و رراقتؤ هنرردان مو رروعیت نرردارد؛ بلکرره فتررلی بررر
داشتههایؤ است.
«محمد بن مسعود عیاشری» سرخن از فرردی می گویرد کره اجرازه نقرم کترا مریداده اسرت؛
عیاشرری برررای کسررب اجررازه نگررارش آ ررار حرردیدی در اختیررار او برره بغررداد سررحر مرریکنررد؛ جالرررب
اینجاست که عیاشی فرد مجیز را با اوصافی هون «غالى» و «مولعاْبالحماماتْالمراعیش» معرفی
می کند؛ اما از حاف،ه بسیار خو او نیز سخن می گویرد .ایرن گرزارش بره خروبی نشرانگر فترای

 .1منتقی الجمان ،و ،1ص.39

 .2رجال ابنغتائری ،ص 396ش.1059
 .3الحهرست ،ص ،155ش.238

 .4الرجال الطوسی ،ص ،499ش.6386

راویان نسخهها است.

1

راویران آ رار حردیدی را برا ناشرران امرروزی تمامرا پر یرفت ،امرا میتروان در
اگر نتوان همسانی
ع

راوی طرین همانند یک ناشرر و انتشراراتی اسرت؛
روایت کتا های مشهور و متواتر پ یرفت که ع

زیرا وقتی اصرلی یرا کترابی از ترواتر ویرا شرهرت برخروردار بروده تعرداد نسرخ و طرر آن هرم متعردد
زاینرو راوی ا ر ر حتری اگرر و ّ رام بروده ر بره سررعت در مجرامع علمری شرناخته و ا رر
بوده است .ا 
روایت شدهاش منزوی میشده است؛ هون مقابله بین نسخ از امور رایر در برین عالمران دینری
از دیرباز بوده است.
بین دانشمندان متأخر در مواجهه با این گروه از راویان ،سه ن،ر مطرح است:
 .3.1عدم نیاز به بر رسی رجالی راویان طر ق

ّ
تحمرم حردیث در
است،هار عالمه محمدتقی مجلسری ،از روش قردما اینسرت کره نقرم طرر
گزارش خبر به کتب غیر متواتر و غیر مشهوره اختصاص داشرته اسرت؛ بنرابراین معتقرد اسرت در
کتررب متررواتر ،ن،یررر کتررب اربعرره حرردیدی و کتررب مشررهوره در نررزد ائمرره ال رره (کلینرری ،صرردو و
طوسرری) نقررم طررر مو رروعیتی نرردارد .و اینکرره شرریخ صرردو در عملکررردی ابررداعی مشرریخه را
2
بازسازی کرده و طوسی هم از آن پیروی نموده ،تنها برای َت َی ّمن و َت َب ّر است.
وی در پایان شرح دیباهه کتا من الیحتره الحقیه با بیان مطالبی تحت عنوان فائد برر

مطالب پیشین پافشاری نموده و مینویسد:

 .1وْلماْلبویعِوبْإسِاقْب ْمحمدْالباَجْْفَّن ْکاَّْغالیاْوْصَتْإلیه ْإلهىْباهدادْلأکته ْعنه ْْوْسهألت ْکتابهاْلهسهخ خْفهأخرلْ
إلهىْمه ْلحادیهثْالمفنههاْبه ْعمههرْفهىْالتفههوی ْْفلهمْلر ه ْفیه ْْفهأخرلْإلههىْلحادیهثْمنتسههخةْمه ْالثِههاتْْوْرلیته ْمولعههاْبالحمامههاتْ

المراعیشْویمسكهاْْوْیروجْفىْفناْامساکهاْلحادیثْْقالْ:وهوْلتفظْم ْلِیت ( .رجال الکشی ،ص 531ش.)1014
 .2رو ة المتقین ،و 1ص.21

گونهشناسی راویان از حیث جرحپذیری

وْعلىْلجْحهالْفالاهاهرْمهنهمْالنِهاْمه ْالكته ْالمعتمهٌهْالم ههورهْفهَّذاْکهاَّْصهات ْالكتهابْ
ِةْیكوَّْالخمٌْصحیِاْْلأَّْالااهرْم ْنِاْالسندْإلىْالكتابْالم هورْالمتواترْمجهردْالتهعم ْوْ
التمٌکْْسهیماْإذاْکهاَّْمه ْالجماعهةْالم ههوری ْکالفنهیاْبه ْ سهارْوْمحمهدْبه ْمسهلمْر هعْ
ا ْعنهماْْفََّّْالااهرْلن ْلاْیضَْجهالةْسندیهماْْوْمعْههذاْفالاطمینهاَّْالهیجْیحصهاْل،هنفسْمه ْ
خمههٌْزرارهْوْعلههىْبه ْجعفههرْباعتبههارْصههحةْالطریه ْإلیهمههاْلک ههٌْوْإَّْلمكه ْلَّْیكههوَّْههذاْباعتبههارْ
الههإلحْباصههطاامْالمتههأخری ْوْإذاْکههاَّْالكتههابْمعروفههاْمعتم هداْوْصههاتب ْ یههٌْمو ه ْوْکههاَّْ
الطری ه ْإلی ه ْصههحیِاْفهههوْمثههاْالعكههسْفههىْالاطم نههاَّْوْإذاْکههاَّْفههىْالطری ه ْجهالههةْوْلههمْیو ه ْ
صههات ْالكتههابْفالاطمینههاَّْلقههاْوْإذاْکههاَّْلحههدهماْلههعیفاْباعتبههارْذ ْالأصههِابْلصههات ْ
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الكتابْلوْلواحدْم ْالرواتْفیصیٌْللعحْوْإذاْکاناْلعیف نْفألعحْمن .

1

اینرو برخی از متأخران من اعتقاد بره متواتربرودن مجموعره کترب روایری مرورد اعتمراد
از 
صاحبان کتب اربعه ،بر ایرن براور بودنرد کره ندانسرتن طریرن ایشران بره کترب متقردم ویرا وجرود

راویرران ررعی و مجهررول در طررر لطمره و رررری برره صررحت حرردیث وارد نمی کنررد 2.از سرروی
دیگر هنگامی که انتسا کتب اربعه نیز به م لحانؤ برای ما متواتر باشرد ،دیگرر نیرازی نیسرت
کره واسرطههای بررین مرا و بررین نویسرندگان کترب بررسرری شرود و آوردن اسررناد در اینگونره مواقررع
3
صرفا برای بیان اتصال سند و ّ
تیمن است.
آیتا بروجرردی نیرز رمن پیرروی از ن،ریری مجلسری اول ،برر ایرن باورنرد کره «تنهرا دلیرم

آوردن «مشرریخه» توس ر صرردو و طوسرری بررهایررنجهررت برروده کرره خواننررده دریابررد کرره ایررن
احادیررث مرسررم نبرروده و مسررند بودهانررد و در بیرران انتسررا کتررب برره م لح رانؤ نیسررت؛ زیررررا

حدیث حوزه
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انتسا این کتا ها بره نویسرندگانؤ ابرت شرده بروده و نیراز بره بیران اسرناد نبروده اسرت؛ امرا
4
مشیخه را صرفا برای تبر و ّ
تیمن آورده است».
با توجه به گحتار مجلسی ،بعید نیست که دلیم عدم توصری رجرالی برخری از
راویران طرر ع
ع
کتب روایی مشهور و متواتر توس قدما همین بوده است .بنابر آن ه گ شرت ،رجالیران هنردان
ع

انگیزهای بررای توصری راویران طرر کترب حردیدی نداشرتهاند .تنهرا راویران طرر کترا هرای
غیررر متررواتر و مشررهور را شایسررته برروده تررا توصرری نماینررد .ازایررنرو عرردم توصرری راویررانی هررون
ابراهیم بن هاشم ،احمد بن محمد بن یحیی ،احمد بن محمد بن حسن بن ولید ،حسرین برن
حسررن بررن أبرران و علرری بررن أحمررد بررن محمررد بررن أبرریجیررد اینسررت کرره ایشرران بیشررتر در طررر
کتررا هررای حرردیدی شررناخته شررده و مشررهور بودهانررد .بررهعنرروان نمونرره هررر دو «احمررد» یادشررده
کتا های پدرهایشان (ابن ولید و محمد بن یحیی) را اجازه نقم به دیگران میدادند.

 .1همان ،ص.29

 .2الحوائد الرجالیة بحرالعلوم ،و ،4ص.77

 .3بهجة اآلمال فی شرح زبدة المقال ،ص 45و.46
 .4کلیات فی علم الرجال ،ص.393

 .3.2وثاقت راویان طر ق
شیخ بهایی براین باور اسرت کره هرون أعراظم علمراء متقردمین از ایرنگونره راویران ،روایرات
بسرریاری را نقررم کردهانررد و مشررایخ متررأخرین هررم روایررات ایشرران را صررحیح شررمردهاند ،همررین
مقررردار در حصرررول ظررن بررره عرردالت ایررن دسررته از راویرران کحایرررت می کنرررد 1.البتررره وی برررا ارائررره
مدالهایی که بیان داشته است ،ظاهرا برایؤ جایگاه شاگرد راوی مجهول ّ
اهمیت دارد.

فرزنررد شررهید ررانی و اقررت ایررن دسررته از راویرران را از بررا اک ررار اجررالء از ایشرران ،ا بررات کرررده
است و معتقد است که پدرش نیز نزدیک به همین عقیده را دارا بروده اسرت؛ وی علرت سرکوت
نویسندگان رجالی را فاقد ترألی برودن ایشران دانسرته اسرت 2.شریخ بهرایی و فرزنرد شرهید رانی

بهعنوان نمونه به «أحمد بن محمد برن الحسرن برن الولیرد ،محمرد برن علری ماجیلویره و أحمرد

بن محمد بن یحیی العطار» استناد کردهاند که همگی در طر کتب مهم ویا آ رار پدرشران قررار
دارند.
 .3.3ضر ورت بر رسی راویان طر ق
در مقابررم اندیشررههای پیشررین ،گروهرری بررر ایررن باورنررد کرره تمررام منررابع روایرری کتررب اربعرره،
مشررهور یررا متررواتر نبرروده اسررت .بسرریاری از کسررانی کرره نویسررندگان کتررب اربعرره برره آنهررا طریررن
دارند ،صاحب ا ری شناخته شده نبودند؛ بهعنوان نمونره ،هبرراهیم برن سرحیان ،هسرماعیم برن
عیسی ،أند بن محمد ،جعحر بن القاسم و حسن بن قارن اگر دارای کترابی مشرهور بودنرد الزم
وانگهرری در کتررا مررن الیحتررره الحقیرره اساسررا تمررام طرینهررا برره صرراحب کتررا نیسررت ،تررا

بتوان ادعا کرد که طر به کتا های متواتر و معررور بروده اسرت .یکری از طرر شریخ صردو

در مشیخه به «أسماء بنت عمید» است .آیا وی نویسرنده یرک کترا معررور بروده اسرتف یرا
اینکرره طریررن م ر کور برره نحررد روایررت شررحاهی اسررماء خررتم میشررودف همررین اشررکال در طریررن
صدو به «ماْ اءْنفرْم ْالیهود» نیز وارد است.
سید مهدی بحرالعلوم من بیان شیوه برخی از متأخران در تأیید کامم طرر بره کترا هرا
در اصم شهرت و تواتر این منابع خدشه نمروده و برر فررک شرهرت و ترواتر نیرز برر ایرن براور اسرت
 .1مشر الشمسین ،ص.276

 .2منتقی الجمان ،و 1ص.39
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آیتا خویی نیز در بین معاصران به همرین
که نمیتوان به طر بدون بررسی اعتماد نمود 1.
ن،ر متمایم است.

2

در جمعبنرردی سرره ن،ررر پیشررین میترروان گحررت کرره امررروزه بررا توجرره برره فقرردان قرائنرری کرره
متقدمان در اختیار داشتهاند ،نمیتوان به صحت تمام طرر در مشریخه ویرا بره بیران دقیرنترر
بره صرحت تمرام طررر بره کترا هرای حرردیدی در کترب اربعره حکرم کرررد؛ زیررا اگرر هنرین باشررد،

شایسرته برود شریخ محیرد و مرحروم طوسری برا روایرات کترا هرای الکرافی و مرن الیحترره الحقیرره
تعامررم حررردیث صررحیح داشررته باشررند کرره هنررین نبرروده اسرررت .پررد برره طریررن اولررری مرررا نیرررز

نمیتوانیم تمام طرر را نادیرده بگیرریم و قائرم بره صرحت آنهرا بشرویم .امرا میتروان برخری از
راویان کتا های حدیدی را مشرو به یکی از دو شر زیر بی نیاز از بررسی دانست:

راوی یک ا ر مشهور و یرا مترواتر بروده باشرند .ن،یرر حسرین برن حسرن برن ابران کره راوی
 )1ع
کتب حسین بن سعید است.

حدیث حوزه

 )2استادان و مشایخ بزرگی ر هون شیخ صدو و مرحوم کلینی ر از راوی یک ا ر ،بسیار نقم
کرده باشند .مانند ک رت نقم شیخ صدو از احمد بن محمد بن یحیی.
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 .1الحوائد الرجالیة ،و ،4ص 77ر .78

 .2معجم رجال الحدیث ،و ،1ص22تا  37و ص 80تا  84وصص  86تا .95

نتیجهگیری

در مطالعرره کتررا هررای رجالیرران کهررن در مررییررابیم کرره برررای ایشرران جرررح و تتررعی تمررام
راویان رورت نداشته است .بلکه تنها توصی برخری از راویران از اولویرت بیشرتر ویرا الزم بروده
است .در این نوشتار سعی شد ،تا گونههای مختلر راویران از حیرث جررحپر یری در میران آ رار
بهن،ر میرسد که رجالیان با سهگروه «راویان روایرات شرحاهی»« ،راویران
متقدمان کش شود .
صاحب کتا حردیدی» و «راویران طرر بره کترا هرای حردیدی» مواجهره یکسرانی نداشرتهانرد.
راویان طر کمتر اهتمام داشرتهانرد و بیشرتر
راویان روایات شحاهی و
رجالیان به جرح و تعدیم
ع
ع
راویران طرر نیرز سره ن،ریره قابرم
به بحث طبقات این دو دسرته توجره کرردهانرد .در خصروص
ع
راویان طر »« ،و اقت ایشان» و « ررورت بررسری
تامم است« :عدم نیاز به بررسی حال رجالی
ع
حررال رجررالی راویرران طررر » .امررا آن رره از مطالعرره منررابع رجررالی مرریترروان دریافررت اهتمررام ویررهه

راویان صاحب کتا و م ل بوده است .گویی در ایرن قسرمت
رجالیان در حوزه جرح و تعدیم
ع
تو ین یا تتعی راوی صاحب ا ر برای حدیثپهوهان رورت داشته است.
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