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لاهیجی81

اعتمادکردن به راوی ،زمینههای مختلفی وجود دارد؛ یکی از آنها ،توثیق بزرگان حدیثی است .هنگامی
که محدّث بزرگی مانند شیخ صدوق یا شیخ طوسی ،راویی را مورد اعتماد بداند ،امکان اعتماد به وی
نویسندگان منابع متقدّم است .هنگامی که نویسندگان بزرگ حدیثی از یک راوی ،روایات بسیاری
نقل کنند ،نشاندهندۀ اعتماد به اوست 89.هرچند ثقات ،گاهی از ضعفا ،نقل روایت میکردند؛ ولی
هیچگاه از ضعفا ،نقل بسیار نکرده و آنها را به عنوان شیخ خویش قرار نمیدادند .نقل بسیار از ضعفا

 .83پژوهشگر حوزۀ علمیۀ قم.
 .81پژوهشگر حوزۀ علمیۀ قم.
 .89ن .ک :عدّة الرجال ،ج 8ص.811
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از سوی دیگران هم وجود دارد .یکی دیگر از راههای اعتماد به روایتگران حدیث ،بررسی رفتار

قرآن و حدیث

یکی از راه های احراز اعتبار حدیث و حُکم به صدور آن از معصوم ،اعتماد به راویان است .برای

دانش اه و آموزه اهی

کثرت روایت از راوی نشانۀ اعتماد به روایات منقول او
طلائیان83

موجب جرح ثقه میشد .صاحب معالم از همین راه ،وثاقت گروهی از راویان همچون محمّد بن سنان
را احراز کرده

است82 .

در برابر ،برخی معتقدند که کثرت روایت ثقه از یک راوی ،نشانۀ اعتماد به او نیست .چه بسیارند
ثقاتی که از غیر ثقه روایات بسیاری را نقل کردهاند 87.این نگاه ،مورد اعتراض کارشناسانی چون وحید
بهبهانی قرار گرفته و آنها ،تصویر واقعی را عکس این دانسته و معتقدند که بررسی وضعیت بسیاری
از راویان ،نشان میدهد که از ضعفا ،نقل کثیر نشده است 81.برخی دیگر از کارشناسان ،کثرت روایت
نویسندگان خاصّی چون کلینی ،صدوق و طوسی را در کتابهایی ویژه چون کافی ،من لا یحضره
الفقیه و تهذیب از یک راوی ،دال بر وثاقت او شمرده و این قاعده را به همۀ نویسندگان و کتابها
گسترش

ندادهاند85.

می توان گفت که اعتماد به راویان پُرروایت ،مطلق نبوده و دارای شرایط و مراتبی است .شرط
نخست آن است که نویسنده ،از بزرگان حدیثی شیعه و مورد قبول جامعۀ علمی باشد .در غیر این
دانش اه و آموزه اهی

صورت نمی توان احتراز وی نسبت به نقل کثیر از ضعفا را احراز کرد .امّا اگر مرجعیت علمی او در
جوامع علمی شیعه ،تثبیتشده باشد ،با توجّه به فرهنگ حدیثی آن روز ،میتوان گفت که وی نقل
کثیر از ضعفا نکرده و مشایخ اصلی او ضعیفان نبودهاند .شرط دوم ،وجود روایات کثیر از یک نفر در

قرآن و حدیث

منبعی است که بنای آن بر نقل هرگونه روایتی نبوده و نویسنده ،فی الجمله ،اعتبار صدوری روایت را
احراز کرده باشد .از این رو می توان روایات کتب اربعه و برخی دیگر همچون کامل الزیارات را در این
زمره به شمار آورد.
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از سوی دیگر ،شاید نتوان با این دو شرط ،وثاقت راوی را احراز کرد؛ امّا میتوان روایات منقول
وی در منابع این چنینی را قابل اعتماد شمرد .در حقیقت این نگاه ،اعتماد کامل به راوی نیست؛ بلکه
مرتبهای از اعتماد به اوست که در این مرتبه ،میتوان روایات وی در منابعی خاص با نویسندگانی
 .82ن .ک :تحریر المقال ،ص.811
 .87ن .ک :دروس تمهیدیّه ،ص 11و891؛ دروس فی علم الرّجال ،ص38؛ کلّیات فی علم الرّجال ،ص317؛ بحوث فی علم الرّجال،
ص.11
 .81الفوائد ،ص.12
 .85منتهی المقال ،ج ،8ص.51
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ویژه را معتبر شمرد .شاید مقصود شهید اوّل از اینکه گفته« :به روایت راوی پُرروایتی که طعنی دربارۀ
او وارد نشده باشد ،عمل میکنم ».همین است؛ هرچند این سخن مورد اعتراض شهید ثانی قرار
گرفت 11.می توان این مرتبه از اعتماد را نوعی مدح به حساب آورد 18.برخی از صاحبنظران ،شرط
دیگری را افزودهاند و آن ،کثرت روایت در احکام الزامی است 11.به نظر نمیرسد که این شرط ،شمول
داشته باشد؛ بلکه میتوان آن را گونهای از تقویت یا احتیاط به حساب آورد.
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