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بازشناسی مبانی ّ
حجیت قول دانشیان رجال
(با تأکید بر کتاب منتقیالج ّمان)

سید مرتضی فریزنی
2

سید علی دلبری

چکیده
یکی از مسائل مهم در کتب استداللی رجالی متداول که در دورههای اخیر تدو ین میشود،
توجه به دلیل و مبنای قبول جرح و تعدیلهای رجالشناسان دربارۀ راو یان است .از دیرباااز،
کیفیت مقبولیت و ارزشگذاری گفتههای رجالیان متقدم در اعتبار اسانید روایاااد در میااان
فقها و رجالیان حائز اهمیت بوده و براین اساس مبانی متعددی در قبااال حجیات گفتااههای
بزرگانی نظیر نجاشی و شیخ طوساای و اباانغضااائری در مااورد احااوال راویااان وجااود دارد.
مشهورترین مبانی میان فقهای معاصر ،مسلک حجیت خبر واحد و مسلک اطمینااان اساات
که برای هریک استداللهای متعدد اقامه شده و نقدهای گوناااگون نیااز باار نهااا وارد شااده
اساات .در برخاای ادوار اف ارادی همچااون مقق ا حل ای و شاایخ حساان عاااملی صاااحب
منتقیالجمان به سود مسلک و مبنای شهادد استدالل کردهانااد .در ایاان نوشااتار ،بااه روش
توصیفی ،تقلیلی و به صورد کتابخانه ای به بررسی و تقلیل هشاات مبنااای شااذیرش قااول
رجالی شرداخته شده است.
واژگان کلیدی :حجیت قول رجالی ،مساالک اطمینااان ،مساالک خباار واحااد ،مساالک
شهادد ،صاحب منتقیالجمان.
 .1دانشااجوی دکت ارای رشااته دینشژوهاای دانشااااه ادیااان و مااذاهب و طلب ا س ا چ اهااار حااوزۀ علمیا خراسااان (نو یسااندۀ
مسئول)mfarizani@gmail.com .
 .2دانشیار دانشااه علوم اسالمی رضوی saddelbari@gmail.com

مقدمه و بیان مسئله
یکی از بقث هایی که به عنوان زیرساخت و مبنای دانش رجال همواره در غاز کتب رجالی
م رح میشود ،توجه به کیفیت و دلیل قبول توثیقاد و تعاادیالد رجالشناسااان اساات در
واقع از گذشته تا کنون بررسی شیوههای ارزشیابی و حجیات گفتااهها و اقااوال رجالیااان ،بااه
صورد گسترده در مقدماد علم رجال بقث شده است .نکتهای که دربارۀ نظریاد مختلف
م رح در این حوزه باید درنظر گرفته شود ،توجه به نوع رو یکردها و نارشها در حجیت قول
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رجالی است انانکه برخی بر اساس رو یکرد تقلیدی صرف ،نظری رجوع به کارشااناس و
اخذ به فتوی را بیان داشتهاند و برخی به جهت سختی دستیابی به معرفت و ق ااع در احااوال
راو یان ،موضوع انسداد و تسالم را م رح کردهانااد .اکنااون بایااد قااائلین بااه ایاان نظریااهها را
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شناسایی کرد و سپس نها را نقد و بررسی نمود .عالوه بر ن ،باید بررسی کرد کااه در حااال
حاضر اه نظراتی به عنوان خرین را در باب حجیت قول رجالی ،برجسته و م رح هستند؟
ضمن اینکه بعضی نظریهها مانند نظری شااهادد صاااحب منتقیالجمااان دارای رو یکااردی
احتیاطی در این مقوله است که نیازمند تأملی بیشتر در ادله و زمین گرایش به این رأی است.
پیشینۀ مسئله
مسئل ارزشیابی و حجیت قول رجالی در دورههای اخیر همواره مااورد توجااه رجالشژوهااان
بوده است .در برخی تألیفاد مانند نوشتههای مقمد صف مقسنی و دقی عاملی ،نظریاد
متعددی از گذشته تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است و برخی مانند یةاللااه شاایخ مقماد
سند و یةالله سیستانی فقط نظریههای برتر و درخور توجه سدههای اخیر مانند حجیت قول
رجالی براساس اطمینان و خبر واحد را مورد کندوکاو قرار دادهانااد .ضاامن اینکااه ساایفالله
صرامی در بخشی از کتاب خود به نام ّ
حجیت قول رجالی و در ذیل عنااوان مبااانی حجیات
ارزشیابیها ،ت نها شنج نظریه را ارزیابی کرده است .در این نوشتار با تکیه بر تعیااین و روشاان
ساختن دیدگاه صاحبان این نظریهها ،بهصورد مختصر به بازخوانی هم نظریاد موجود از
ساب تا زمان حاضر میشردازیم و به سیر ت ور این را از گذشته تااا امااروز نااااهی ضاامنی
میاندازیم .در نهایت یکی از این نظریاد یعناای مبنااای شااهادد و ارایاای گارایش برخاای

رجالشناسان مانند صاحب منتقیالجمان در دورهای خاص را مااورد بقااث و بررساای قارار
میدهیم.

 .1اقوال در ّ
حجیت قول رجالی
مشهورترین مبانی اعتبار اقوال رجالیان اهار نظریه است ،ولی بعضی تعداد نظاراد گفتااه
شااده در اعت بااار بیاناااد و جاارح و تعاادیل رجالیااان در احااوال راویااان رابااه هفاات قااول
(مقسنی )40/1 :1432،و حتی هشت قول (دقی عاملی )204-167 :1384 ،رساندهاند.
ما در اینجا به صورد گذرا به بازخوانی تمام اقااوال و ادلا م اارح شااده ذیاال نهااا خااواهیم
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شرداخت و خواننده را بهمنظور اطااالع بیشا تر از ایاان بقااث بااه کتابهااای مربوطااه ارجاااع
میدهیم( .صرامی ،173 :1391،فضاالی ،129 :1430،داوری[ ،بیتااا  )25 /1 :سااپس در
مورد نظر در این زمینه است ،خواهیم شرداخت و نقوۀ استدالل وی را مااورد بررساای و نقااد
قرار میدهیم.
 .2مسلک اول :رجوع به اهل خبره و کارشناس
از کسانی که به این مبنا نظر داشته عالمه مامقانی در تنقیحالمقال اساات ([بیتااا -182 /1 :
 ،183هادوی تهرانی ،)38 :1426،اگراه برخی از شژوهشاران معتقد هستند این مبنا قائلی
ندارد ( .کنی تهرانی ،81 :1421،حسینی صدر)42 :1430،
ا
ا
در این جا اثباد دو مسئل مهم م رح است :اوال قول اهل خبره را حجت بدانیم و ثانیا رای
رجالی را مصداق ن قلمداد کنیم .حجیت قول اهل خبره که کبرای مساائله اساات ،در علاام
اصول بقث شده است و مهمترین دلیل ن ،سیرۀ عقالیی رجوع جاهل بااه عااالم اساات کااه
البته این سیره و جریان باید توسط شرع تأیید و امضاء شده باشد .صغرای این مبنا یعنی قارار
دادن رای رجالی به عنوان مصداق اهل خبره نیز اینگونه تقریر شده است که بزرگااان دانااش
رجال با توجه به تخصص و ممارست در این علم ،اهل خبرۀ این دانش مقسوب میشااوند،
از اینرو بقی علما و فقها که در این راستا مانند عوام به شمار می یند ،بایااد بااه نهااا رجااوع
کنند( .سیستانی)13/1 :1437،
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ادامه نااهی به مبنای شیخ حسن عاملی – صاحب کتاب منتقیالجمان -کااه یکاای از اقااوال

 .1-2نقد مسلک اول
بر صغری و کبرای این مبنا اشکال های متعدد وارد شده است که به برخی از مهمترین نهااا
اشاره میکنیم:
 .1-1-2اشکال اول :حجیت و اعتبار رای کارشناسان و اهل خبره مربوط به جااایی اساات
که در ن اجتهاد و تخصص و اعمال رأی صورد میگیرد ،بااهطوری کااه بعااد از ممارساات
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طوالنی در مقدماد حدسی و بدون بهرهمندی از حس ،به این خبرو یت و تخصااص دساات
شیدا خواهند کرد ،درحالی که مسئل شهادد بر وثاقت و ضعف راویااان از مسااائل حساای و
قریب به حس است و رب ی بااه مساائل خبرویاات رجااالی ناادارد( .ایرواناای،192 :1431 ،

بازشناسی مبانی حجیت قول دانشیان رجال ( با تأکید برکتاب منتقی الجمان)

نائینی ،142/3 :1376 ،صدر)296 /4 :1417 ،

1

 .2-1-2اشکال دوم :رجوع به اهل خبره و رجالشناس برای مجتهدان و فقها نااوعی تقلیااد
مقسوب میشود ،در حالیکه این جهت با اجتهاااد و تتبااع فقهاای کااه مبتناای باار شااناخت
رجالیان است ،منافاد دارد( .قمی)476 :1378 ،

2

 .3-1-2اشکال سوم :رجوع به اهل خبره زمانی حجت است که موجب اطمینان شخصاای
و یا نوعی شود در این صورد این مبنا داخاال مساالک اطمینااان خواهااد شااد( .مقساانی،
 44 :1432مامقانی)74/2 :1411 ،
 .3مسلک دوم :اخذ به فتوی
بعضی از شژوهشاران رجالی معاصر صاحب این قول را به نقل از عالمه مامقااانی ،مرحااوم
صاحب کتاب الفصولالغرو یه معرفی نمودهاند( دقی عاملی .)180 :1384 ،ولی بر حسب
ظاهر این نظر از این کتاب قابل مستفاد نیساات( .حااائری اصاافهانی )299 :1404 ،ضاامن
اینکه بر این مبنا نیز از زوایای مختلف خدشه شده است( .مقسنی،همان)44 :
 .4مسلک سوم :تسالم
در توضیچ این مسلک باید گفت :رجوع به راء رجالشناسان و اعتبار ظنون برخواسته از ن،
از باب تسالم و اتفاق مجموع اهل رجال بر این موضوع است .اه نکااه دانشاامندان علااوم
اسالمی از قدیم قول رجالیان سرشناس را معتبر میدانستهاند و کسی منکر حجیات نظاراد

نها نبوده است .این نظریه برگرفته از ظاهر بیاناد وحید بهبهانی و خاقانی است( .خاقااانی،
 10 :1362وحید بهبهانی[ ،بیتا  ،5 :بقرالعلوم)82 :1363،
بر این نظریه نیز اشکاالتی وارد شده است از جمله اینکه تسالم و توافقی که ادعا میشود از
گذشته تا زمان حاضر بر اعتبار اقوال رجالیان میااان علمااا وجااود داشااته ،توسااط اخباریااان
به طور کلی نقض شده است ،زیرا نها از اساس ،نیازمندی به علم رجال را منکاار هسااتند( .
دقی عاملی ،همان)183-182 :
 .5مسلک چهارم :انسداد صغیر باب علم رجال
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این قول را مالعلی کنی در توضیح المقال به مشهورعلماء رجال نسبت داده اساات (:1421
 ) 299تقریر و زیرساخت این مبنا در علم اصول مورد بقث واقع شده است و شاابیه همااان
استداللها در اینجا نیز م رح شده است( .سند )92 - 91 :1429،به هرحال بر این مبنا نیز
در علم اصول خدشه وارد شده و بزرگان دانش اصول گفتهاند باتوجه به وجود دلیل علماای و
قائل بودن به انفتاح باب علم ،هیچ انسدادی اعم از کبیر و صغیر وجود ندارد.
 .6مسلک پنجم :اخذ به خبر متواتر و یا مستفیض
این رأی را برخی شژوهشاران معاصر (همان )94 :با توجااه بااه ظاااهر برخاای اسااتداللهای
یةالله خو یی به او نسبت داده (خو یی )41/1 :1413 ،و سپس ایراداتی بر مبنای ایشااان وارد
کردهاند ولی به نظر میرسد این نسبت همانطور که برخی اذعان نمودهاند ،صقیچ نیست
و به اعتقاد این عده مسلک و مبنای مشهور ایشان همان حجیت خبر واحااد در موضااوعاد
اساات کااه در مبنااای بعاادی بقااث ن خواهااد مااد( .دقیاا عاااملی185 :1384 ،
سیستانی)9 :1437،
ّ
حجیت خبرواحد
 .7مسلک ششم:
این نظر مشهورترین مبنا و مسلک در مورد تکیه و اعتماااد باار اقااوال رجالیااان اساات کااه از
گذشته میان متأخرین مانند شیخ بهایی در مشرقالشمسین (عاملی [شاایخ بهااایی :1414 ،
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 ) 81و ظاهر کالم صاحب فصول نیز برهمین قول داللت دارد( .حااائری اصاافهانی:1404 ،

 )40م رح بوده و توسط میرداماد در الرواشح السماو یه ( )164 :1380مورد حمایت قارار
گرفته است .برخی از رجال شناسان و اصولیون معاصر نیز به تقو یت شایااههای ایاان دیاادگاه
شرداخته و ایرادهای وارد بر ن را شاسخ دادهاند.
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الزم به ذکر است کیفیت و سیر بقث و استدالل میان متأخرین و معاصرین اصولی و رجالی
در این مسلک متفاود است زیرا مقل مناقشه و دعوا در دورۀ متأخرین -که بیشتر ناظر بااه
ص احب
بقثهای علم درایااه اساات -موضااعگیری در مقاباال کسااانی اساات کااه هماننااد ا
منتقیالجمان قائل هستند برای اثباد عدالت و وثاقت راوی ،الزم اساات حااداقل دو نفاار از
علمای رجالی شیعی به نفع ن شخص شهادد دهند ،در حالیکه مشهور متأخرین بر ایاان
باورند که اخبار و تعدیل راوی توسط یک نفر کافی اساات .شاایوۀ اسااتدالل باار ایاان مبنااا در
دورههای بعد به و یژه در زمان معاصر شکل و صورد اصولی به خااود گرفتااه و مبااانی ن در
دانش اصول نیز بقث و بررسی شده است.
در واقع مقل نزاع متأخرین دو مسئله است:
یا تزکیه و توثی یک رجالی امامی یا عادل برای اثباد عدالت یاوثاقت راوی کافی است؟
یا برای قبول روایت راوی ،وثاقت او کافی است ،یا الزم است عدالت او نیز احراز شود و در
این راستا باید به دنبال شهادد دو رجالی عادل رفاات؟ ( حلاای 78 :1380 ،همااو:1417،
 109کلباسی)295/1 :1422 ،
براین اساس ،نسبت دادن این قول به مشهور متأخرین مقل تأماال اساات (مقساانی:1432،
 ،)40زیرا مقل بقث نها اکتفاء به گفت یک رجالی در جاارح و تعاادیل اساات و در مقاباال
کسانی قرار میگیرند که معتقد هستند باید دو نفر ،بر احوال راو یان شهادد دهند.
به نظر میرسد نظری اکتفاء به گفت یک رجالی ،با بیشتر مبااانی و مسااالک ،نظیاار مساالک
حجیت خبر واحد از دیدگاه معاصرین و مسلک خبرو یت و مسلک اخذ به فتوی و مساالک
ظنون و انسداد و حتی مسلک شهادد -که به تعبیر برخی مقدار شاااهد در مااوارد مختلااف
متفاود است -سازگار میباشد و میتوان هریک را به عنوان دلیلی برای اکتفاء به قااول یااک
رجالی عادل درنظر گرفت ( .اعرجی کاظمی 167/1 :1415 ،دقی عاملی)186/1 :1384،
ما در در ادامه در دو بخش به ادل متأخرین و معاصرین و شیوۀ هریک بر این مسلک اشاااره

می کنیم تا در مجموع مقل دعوا و مناقشه و مقام بقث هر یک روشن گردد .الزم به توضیچ
است که هریک از این ادله نقد و بررسی شده است 3که نقد هر یک از ادله نیز به اختصار در
ادام هر یک بیان میشود.
 .1-7ادلۀ متأخرین بر بسنده کردن به یک رجالی عادل

 .1-1-1-7نقد دلیل اول
ا
اوال در شیشاای گاارفتن و زیااادی شاارط و فاارع باار مشااروط و اصاال ،مقااذوری نیساات
(عاملی .)16/1 :1362،عالوه بر ن ،زیادی فرع بر اصل در اینجا الزم نمی یااد( .مامقااانی،
)68 /2 :1411
ا
ثانیا این دلیل بیشتر شبیه به قیاس بوده ،بلکه قیاس معالفارق است زیرا اصل -یعناای قبااول
روایت -از قبیل شهادد نیست تا تعدد نفر در ن الزم باشد ،بهخالف فاارع -یعناای عاادالت
راوی -که احتمال دارد احراز ن از قبیل شهادد باشد( .همان)
ا
ثالثا «احراز عدالت راوی» شرط و فرع میباشد و «جاارح و تعاادیل رجالیااان» ،طریا و راه
شناخت ن است ،نه اینکه شرط قبول روایت باشد ،بنابراین تقریب استدالل بااا ایاان وجااود
تمام نیست ( .عاملی)17-16/1 :1362،
 .2-1-7دلیل دوم
دلیل دوم عمومیت مفهوم ی نبأ است که با توجه به اینکه توثی یک رجالی عادل داخاال در
مفهوم یه است و گفت وی حجت میباشد ،نباید هناام اخبااار او توقااف و تشااکیک کاارد و
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 .1-1-7دلیل اول
تزکیه و توثی تمام راو یان در سند ،شرط قبول روایاات اساات و در قبااول اصاال یااک روایاات
میتوان به یک نفر بسنده نمود و در ن احتیاط الزم نیست ،شس شرط و فرع  -یعناای احاراز
وثاقت راوی -بر مشروط و اصل یعنی روایت -شیشاای نمیگیاارد و در اثباااد وثاقاات راوی،
شهادد دو نفر الزم نیست ( .عاملی [شاایخ بهااایی  41 :1414 ،میرداماااد-164 :1380،
 )165در واقع ،این دلیل ناظر به همان مسئل فقهی است که اکتفاء به خبر ثقه در موضوعاد
را جایز میداند( .مامقانی)67/2 :1411 ،

الزم ن اکتفاء به گفت یک رجالی عادل است .به تعبیر دیار تزکیه و توثی راوی توسط یک
رجالی از باب اخبار و خبر واحد است و همان ادل موجود در حجیات خباار واحااد کااه در
اصول م رح میباشد ،در همین جا نیز جاری است( .کلباسی)294/1 :1422 ،
 .1-2-1-7نقد دلیل دوم
نهایت ایزی که مفهوم ی نبأ اثباد میکند ،جواز عمل به خبر غیرفاس بااهطور کلاای اساات،
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ولی نسبت به حجیت خبر واحد بهطور م ل  ،حتی در صورتی کااه در قالااب بینااه و شااهادد
باشد ،مسکود است لذا نمیتوان به فهم یه بر حجیت خبر واحد از روی شهادد اسااتدالل
کرد( .مامقانی 71-70/2 :1411 ،همان 72-71/2 :عاملی)21- 20/1 :1362،

بازشناسی مبانی حجیت قول دانشیان رجال ( با تأکید برکتاب منتقی الجمان)

 .3-1-7دلیل سوم
به طور معمول ،علم به عدالت افراد ،متعذر و دشوار است ،شس مکلف به یقین و علم به ن
ا
نیستیم ،بلکه الزم است به ظن و گمان قوی اعتماد کرد که این م لب معموال از توثی یااک
رجالی عادل حاصل میشود( .عاملی 16/1 :1362،مامقانی)73-72/2 :1411،
.1-3-1-7نقد دلیل سوم
ا
اوال ادعای تعذر و مقال بودن علم به عدالت راو یان گذشته ،بدون توجیه است ،زیرا حصول
علم به عدالت نها از طری نقل و از طری تفقص گسترده در احوالشان -حداقل نسبت به
ا
افراد زیادی -حاصل میشود .ثانیا بر فرض قبول تعااذر از علاام ،مااا حصااول ظاان معتباار از
طری تزکی یک رجالی را منع میکنیم ،زیرا احتمال اشتباه و خ ا در ن زیاااد اساات و بایااد
برای اعتبار ظن به سراغ قدر متیقن شاارعی -یعناای شااهادد دو نفاار عااادل رجا الی -رفاات
(همان 4.)22-21/1 :با این وجود ،طرفداران نظری اکتفاء به خبر واحد به این نقدها شاسااخ
داده و ادل دیاری نیز م رح کردهاند( .مامقانی ،همان)75-74 /2 :
.2-7ادلۀ دیگر در ّ
حجیت یک قول رجالی عادل
همانطور که اشاره شد ،بر شای مقل بقث متأخرین و علماء درایه که درصدد اثباد اکتفاااء
به تزکیه و جرح و تعدیل یک رجالی عادل هسااتند ،ادلا دیاااری همچااون حجیات ظنااون

اجتهادی و باب انسداد اقامه کردهاند که مورد تأیید برخی علماء رجااال و درایااه قارار گرفتااه
است( .همان 73/2 :قمی)476-477 :1378 ،
 .3-7ادلۀ معاص رین در ّ
حجیت قول رجالی
از کسانی که به صورد و یژه به تقو یت نظری حجیت قول رجالی باار اساااس حجیات خباار
واحد شرداخته ،یةالله خو یی در معجم رجالالحدیث است که شکل و صااورد اصااولی بااه
ادل ن داده است( .خو یی)41/1 :1413 ،
به هرحال بقث از این مبنا در دو مقام است:
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مقام اول :وجود سیرۀ عقالء مبنی بر عمل به خبرثقه هم در احکااام و هاام در موضااوعاد از
مقام دوم :این سیره از زمان معصوم وجود داشته و ردع و نهیای از ن صورد نارفته است،
بنابراین این سیره توسط شارع مقدس امضاء شده است به همین خاطر برای اثباد مسئلهای
در موضوعاد ،خبر یک ثقه کافی است و نیازی به وجود ق ع و بینه یعناای شااهادد دو نفاار
عادل نیست ( .دقی عاملی 188 :1384 ،خو یی) 264-262/2 :1418 ،
در واقع این مبنا برگرفته از بقثی میان فقها و اصولیون است که یا خبر واحد در موضااوعاد
هم عالوه بر احکام حجت هستند یا خیر؟ بسیاری از اصولیون معاصاار قائاال هسااتند خباار
واحد در موضوعاد حجت است( .صدر 87/2 :1408 ،حلاای )144/1 :1379 ،باار ایاان
مبنا اشکاالد متعددی وارد گشته است که در ادامه به طور خالصه به نها اشاره میشود:
 .1-3-7اشکال اول
بسیاری از جرح وتعدیلها و به اص الح «تقییمهای رجااالی» برگرفتااه از حاادس و اجتهاااد
ا
شخصی است زیرا اوال اخبار از عدالت راوی ،امااری باااطنی اساات و تقاات حااواس قارار
ا
نمیگیرد ،از این رو بهصورد حدسی است (بقرانی )24/1 :1405 ،و ثانیااا اخبااار بزرگااان
رجالی نظیر نجاشی و طوسی نسبت به جرح و تعاادیل کسا انی کااه هاامدوره معاصاار نهااا
نیستند ،که در اغلب موارد اخبار از احوال رواد در کتب رجالی نیز همین طور اساات ،بااه
طور ق عی به صورد حدسی است ،درحالی که خبر ثق واحد ،زمانی حجت است کااه بااه

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

جمله قول رجالی.

صورد حسی از واقع و موضوع خارجی خبر دهد( .خو یی 42/1 :1413 ،عاملی[ ،بیتا :
 ،29/3قمی)476 :1378 ،
 .2-3-7اشکال دوم
بر فرض شاسخ به اشکال اول و قبول اینکه تقییماد و اقوال رجالیان به صورد حسی است،
ولی با این وجود ،اکثر جرح و تعدیلهای صورد گرفته در کتب رجالی همچااون احادیااث
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مرسل بوده است ،و روشن است که ارسال و ق ااع واسا ه در نقاال وثاقاات و عاادالت راوی
موجب خواهد شد که اخذ به خبر واحد رجالی معتبر نباشد .به تعبیر دیار اگر گفت رجالی
ا
دارای سند بوده ولی سند ن نقل نشده باشد ،شس اعتماااد بااه ن ممکاان نیساات ،زیارا یقینااا

بازشناسی مبانی حجیت قول دانشیان رجال ( با تأکید برکتاب منتقی الجمان)

مرسل خواهد بود و اگر سندی بر گفت خود نداشته باشد ،درحالی که گفتا او دربااارۀ راوی
غیرمعاصر با اوست ،دو باره همان اشکال حدسی بودن قول رجااالی در گفتااهاش بااه وجااود
خواهد مد( .دقی عاملی)198-197 :1384،
 .3-3-7پاسخ به اشکاالت
این دو اشکال با توجه به اند نکته برطرف خواهد شد:
اول :اگر خبری که ُمخبر و شخص عادل میدهد از قبیل اخبار حساای بااوده و یااا مبااادی ن
حسی یا قریب به حس باشد ،حجت خواهد بود 5و اطالق سیرۀ عقالء ،که عمدهترین دلیاال
حجیت خبر واحد است ،شامل هر دوصااورد میگااردد .بنااابراین اگاار عاادالت و وثاقاات،
قابلیت مقسوس شدن نداشته باشد ،ولی نشانهها و مبااادی ن قاباال حااس و ادرا ،باشااد،
سیرۀ عقال که مورد تأیید شارع است شامل ن نیز میگردد و حجت خواهد بود .زمااانی نیااز
که شک و شبههای به وجود ید مبنی بر اینکه یا ُم َ
خبرعنه بهصورد حسی بوده (که در ایاان
صورد معتبر خواهد بود) و یا اینکه حدسی است (که در این حالت حجت نخواهااد بااود)
در اینجا اصل بر این است که ُمخبرعنه به صااورد حساای صااورد گرفتااه اساات و حجات
خواهد بود ،مار زمانی که مخبرعنه از اموری باشد که قابل حس و ادرا ،نباشد و یا احاراز
شود ُمخبر ،به حدس و نظر شخصی خود تکیه کرده اساات ( .رشااتی ،290 :1384 ،دقیا
عاملی)200-198 :1384 ،

دوم :فاصل زمانی میان رجالشناس و راوی موجب نخواهد شااد کااه احتمااال حساای بااودن
جرح و تعدیل او ملغی شده و به حدسی بودن ن یقین گردد ،زیرا احتمال دارد نقل تقییماد
رجالی از بزرگی به بزرگ دیار و از ثقهای به ثقه دیار انجام گرفته تا به دست نجاشی و شیخ
طوسی رسیده است و به صورد استفاضه و تواتر نقل یافتااه باشااد( .خااو یی41/1 :1413 ،
دقی عاملی ،همان)201 :
ّ

سوم :ارسال و ق ع واس ه توسط رجالی از قبیل «ارسال من الیروی إال عن ثقة» اساات و در
واقع ارسال در قول رجالی با ارسال در روایاد واحکام متفاود است ،زیرا در مااورد اولاای،
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اجماع ق عی به عمل بر جرح و تعدیلهای رجالی وجود دارد ( .همان)203 -202 :
یکی از مبانی که بسیاری از رجالیان از ن طرفداری کردهاند و به تعبیر برخاای شژوهشاااران،
مشهور فقها و اهل رجال به ن اعتقاد دارند ،مسلک اطمینان است (مامقانی-72/2 :1411،
 73سیستانی )20/1 :1437،که به ن مسلک «تجمیعالقرائن» یا نظری «حساااب احتمااال
ریاضی» نیز گفته میشود ،برای این مسلک مراحل مختلفی به شرح ذیاال بارای ن در نظاار
گرفته شده است:
ا
الف :مال ،در این مبنا حجیت در صدور روایت از جانب معصوم است که صاارفا ماادار ن
بر احراز وثاقت راوی مبتنی نیست ،بلکه عالوه بر ن باید خبرو یت و قوۀ ضبط راوی ،قریب
بودن مضمون متن به قواعد شیعی و نبود هیچگونه وهنی نظیر اختالف نسخه یا مهجوریاات
ن توسط اصقاب ،مد نظر قرار گیرد.
ب :در این مبنا فقط به گفتهها و قرائن موجود در کتب رجالی قدما اکتفاااء نمیشااود ،بلکااه
تمامی قرائن و شواهد در کتب رجالی متأخرین تا زمان حاضر تجمیع و گرد وری میگردد و
هر نچه در ایجاد اطمینان شخصی فقیه تأثیر دارد در نظر گرفته خواهد شد.
ج :بنابر این مسلک هیچگونه انسداد و سد بابی در علم رجال وجود ندارد ،انانکه نیازی به
تعبد به گفت قدماء رجالی نظیر نجاشی و شیخ طوسی در تضعیف و توثی راو یان نیاز نیست
و دایرۀ منابع راویشناسی و رجالشناسی به کتب رجالی و فهارس مربوطه منقصر نخواهد
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 .8مسلک هفتم :اطمینان

بود ،بلکه به اسانید موجود و به روایاد و طبقاد هر راوی نظری گسترده خواهااد شااد تااا از
احوال راوی مورد بقث در امور مختلف وی نظیر میزان قوة ضاابط و اتقااان در مااتن منقااول،
اطمینانخاطر حاصل گردد( .سند)85-89 :1429 ،
به این مبنا نیز اشکاالتی وارد شده است از جمله اینکه این مسلک در مقابل دیار مبااانی و
مسالک قرار نمیگیرد ،بلکه با نها سازگار و متقد است به عنااوان مثااال ،گاااهی شااهادد
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موجب وجود اطمینان و صدق مضمون خبر شده است وگاهی خبرو یت رجالی در مااوردی
موجب این اطمینان خواهد شد( .دقی عاملی)174 :1384 ،
 .9مسلک هشتم :شهادت

بازشناسی مبانی حجیت قول دانشیان رجال ( با تأکید برکتاب منتقی الجمان)

نخستین کسی که به صراحت به این مبنا قائل شده و توثیقاد رجالی را از باب شهادد دادن
معتبر میداند ،مقق حلی است ،انانکه وی شهادد دو رجالی عادل را در احراز عاادالت
راوی ،شرط میداند( .حلی [مقق حلی  6 )150 :1403 ،بعد از وی شیخ حساان عاااملی
نیز به این مبنا قائل شده و بر همین اساس کتاااب منتقاای الجمااان را در مقاباال رأی مشااهور
نااشته است .عالوه بر این دو عالم ،بزرگانی همچااون شااهید ثااانی ( )193-192 :1408و
تفرشی ( )84/2 153/1 :1377به این عقیده گرایش داشتهاند حتی برخی خواستهاند ایاان
نظریه را به عالمه حلی در کتاااب خالصا االقوال نساابت دهنااد ،زیارا وی در ذیاال ترجما
اسماعیلبن مهران بعد از نقل قول ابنغضائری مبنی بر تضعیف این راوی ،براساس شهادد
شیخ طوسی و نجاشی بر وثاقت او ،به روایت او اعتماد کرده و به این نکته اشاره نموده است
که شهادد دو نفر عادل باار یااک نفاار مقاادم اساات( 7.حلای [عالمااه حلاای )55 :1417 ،
همچنین در ذیل ترجم ابراهیمبن سلیمان بعد از نقل تضعیف روایاد و مااذهب ایاان راوی
توسط ابنغضائری ،انین مینو یسد « :نجاشی مانند شیخ طوسی او را توثی کرده و بنابراین
عمل به روایاد او نزد من قوی است» (همااان 50:طوساای 46 :1417،نجاشاای:1416 ،
 26ابنغضائری 8)41 :1380،با این حال باید توجه کرد که تقاادیم گفتا شاایخ طوساای و
نجاشی بر ابن غضائری در تعارض جرح و تعدیل از باااب شااهادد عاادلین نبااوده ،بلکااه از
جهت ترجیچ خبر بوده است اگراه در کالم عالمه حلی به شهادد تعبیر شده است.

 .1-9بررسی و نقد ادلۀ مسلک شهادت
همان ور که در مبنای حجیت خبر واحد و اکتفاء به یک عادل رجالی اشاااره شااد ،صاااحب
منتقیالجمان نقدهایی را به منظور رد قول مشهور ارائه کاارده و دالیلاای را نیااز جهاات اثباااد
مبنای خود ا قامه نموده است که این ادله به صورد گسترده از سوی علماء دانااش حاادیث و
رجال نقد و بررسی شده است .از این رو در ادامه به بیان ادل مسلک شااهادد و نقااد نهااا
میشردازیم:
 .1-1-9دلیل اول و نقد آن
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شیخ حسن عاملی ضمن نقد خود بر دیدگاه مشهور مبنی بر عدم اکتفاء به یک رجالی عادل،
جهت الزم است در احراز عدالت دو نفر رجالی امامی شهادد بدهنااد ،زیارا در شااهادد،
تعدد شاهد شرط است( ».عاملی)16/1 :1362،
این استدالل در واقع اثباد مدعایی بدون دلیل است زیرا مقل نزاع و اختالف همااین جااا
است و میتوان گفت به همان اندازه نیز احتمال دارد که توثیقاد رجالی از باب اخبار باشد.
(مامقانی )76/2 :1411 ،عالوه براین استدالل مذکور از اند جهت دیااار نیااز خدشااهشذیر
است:
 .1مدار و مناط شهادد ،گفتار است ،در حالیکه تزکیه و توثی علماء رجال بهطور معمول
برگرفته از مکتو باد نهاست و حتاای بیاناااد ایشااان در کتاااب را نمیتااوان نوشااتههای
شخصی بهعنوان شاهد درنظر گرفت ،بلکااه ایاان دستنوشااتهها بهوساایل واسا ههای
متعدد و نسخههای بعدی و غیراصلی به دساات مااا رساایده اساات( .کلباساای:1422 ،
)300/1
ا
 .2شهادد دادن بایستی از روی علم و ق ع باشد ،در حالی که توثیقاد نها معموال از روی
ظن و گمان است ،مار اینکه گفته شااود در شااهادد ،علاام و ق ااع الزم نیساات بلکااه
حدس وگمان کافی است که البته این نیز ثابت نشده است( .همان)301/1 :
 .3لزوم تعدد نفر در شهادد دادن ضروری نیست( .مامقانی )78/2 :1411،شیخ بهایی که

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

مینو یسد« :توثیقاد و تزکیههای وارد شده از سوی رجالیان از باب شااهادد اساات ،باادین

از مخالفین این قول است ،میگو ید« :این جهت ،مورد نقض دارد و ن این اساات کااه
نزد بعضی از فقها ،شهادد یک نفر نیز کافی است و حتی شهادد یااک زن در بعضاای
اوقاد به نظر بسیاری از نها کافی میباشد( »....عاملی [شیخ بهایی )45 :1414 ،
 .4عالوه بر این ایراداد همانطور که اشاره شد این احتمااال نیااز وجااود دارد کااه توثیقاااد
رجالی از باب إخبار و حجیت خبر واحد باشد (مامقانی )76/2 :1411 ،و با وجود این
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احتمال ،استدالل ،ساایبشذیر خواهااد بااود .شاایخ بهااایی در اسااتدالل بااه ایاان گفتااه
مینو یسد« :ارا نباید تزکیه و توثی راو یان مانند اغلب روایاد که بهنقو شهادد دادن
نیست و مانند اخبار است ،حجت باشد؟ همان ور که نقل اجماع (اجماااع منقااول ) و

بازشناسی مبانی حجیت قول دانشیان رجال ( با تأکید برکتاب منتقی الجمان)

ترجمه کردن کالم توسط مترجم برای قاضی و نقل فتوای مجتهد توسط مقلد ،و گفتا
طبیب به مضر بودن روزه برای مریض و ...حجت بوده و معتبر اساات( ».همااان-43 :
،44کلباسی)303/1 :1422،
 .5اساسیترین اشکال وارده شده براین مبنا این است که اگر الزم باشد در قبااول توثیقاااد،
دو رجالی عادل بر عدالت راوی شهادد دهند ،در این صورد مستلزم تسلسل و یا دور
خواهد بود ،زیرا ثبود وثاقت هر راوی در هر سلسله سااندی ،نیازمنااد تأییااد دو عااادل
رجالی دیار است ،که عالوه بر نادر بودن انین تأییدی ،عدالت همااان دو رجااالی بااه
توثی و تأیید توسط دو نفر دیار نیاز دارد و این زنجیره بااه همااین شااکل ادامااه خواهااد
یافت و منجر به دور یا تسلسل خواهد شد (همان .)99/1 :مار اینکه ادعا شود امکااان
حصول یقین و علم به عدالت راو یان از راه شهرد و قرائن حالیه و مقالیه وجااود دارد و
دور و تسلسل به این شکل-حداقل در هم موراد -حاصل نمیگردد( .عاملی:1362 ،
)21/1
دلیل دوم  :احراز عدالت در یک راوی باید به صورد یقینی صورد گیرد ،در حالی که تزکیه
و توثی یک رجالی به تنهایی برای احراز عدالت ممکن نیساات و از جااایی کااه شااهادد دو
عادل رجالی نیز مفید ق ع نیست ،با این وجود شرع ،بینه و شهادد دو نفر را قائممقام علم و
ق ع قرار داده است( .همان)16/1:

این دلیل نیز مورد نقد قرار گرفته است (طباطبایی 408-403 :1296 ،مجلساای:1406 ،
 )17/14که به برخی از اشکاالد ن اشاره میشود:
الف .خ ابی شرعی همانند «خذ بخبر العدل» وجود ندارد دال براینکه مال ،در اخااذ بااه
قول راوی ،احراز عدالت او است و بر فرض وجود انین خ ابی ،علم بااه عاادالت راوی بااه
ا
معنای سکون نفس و معرفت ظاهری است نه اینکه حتما علم ق عاای ماراد باشااد( .صاادر،
[بیتا )368 :
ب .ااونه ظن حاصل از قول راوی واحد دربارۀ قول معصوم و نقل روایت او حجت است؟
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ولی در مورد قول واحااد رجااالی انااین ظناای اعتبااار نداشااته باشااد( .همااان) در مجمااوع،
اشکال های متعددی بنابر به قااول شااهادد وجااود دارد کااه بااه بخشاای از نهااا اشاااره شااد.
 .2-9زمینۀ گرایش شیخ حسن عاملی به مسلک شهادت
یکی از زمینههایی که موجب گرایش صاحب منتقیالجمااان بااه ایاان مساالک شااده اساات،
کاستی اعتبار و اعتماد به توثیقاد متأخرین نظیر ابنطاووس و عالمااه حلاای و شااهید ثااانی
است ،زیرا این بزرگان در موارد متعددی در ثباات احااوال راویااان داااار اخااتالل و اشااتباه و
اجتهاداد شخصی شدهاند( .عاملی 18-19/1362:1 ،مجلسی)17/14 :1406 ،
بهعنوان مثال ،عالمه حلی ذیل ترجم حماازۀ باان بزیااع گفتااه اساات« :حماازةبن بزیا ع ماان
صالقی هذه ال ائفة وثقاتهم ،کثیر العلم» (حلی .)121 :1417 ،کشی روایتی را نقل کاارده
مبنی بر اینکه این شخص از فرق واقفی است (کشی ،)872/2 :1404 ،اگراه عالمه حلی
به جهت ضعف سند روایت ،ن را رد میکند ،اما اشتباه وی این است که حماازۀ باان بزیااع،
عموی مقمدبن اسماعیل ثقه است ،و نجاشی در رجال ذیل ترجم مقمدبناسااماعیل بااه
عمو یش حمزه نیز اشاره کرده و دربارۀ مقمدبن اسماعیل مدح فراوان ورده است (نجاشی،

 ،9)330 :1416در حالی که عالمه گمان کرده این ماادح مربااوط بااه «حما » اساات لااذا
عبارد متقدم را دربارۀ او گفته است.
شیخ حسن عاملی در ریشهیابی این اشااتباهاد از سااوی عالمااه حلاای مینو یسااد «:گمااان

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

(مقسنی 43 :1432 ،دقی عاملی)171-170 :1384 ،

میکنم عالمه در جرح و تعدیلهای خود بسیار تابع سااید جمالالاادینبنطاووس صاااحب
ا
کتاب حل االشکال بوده است بهگونهای که احتماال در مراجعه به کتب گذشت رجالی به غیر
از این کتاب به منبع دیاری نظر نمیکرده است 10.و با توجااه بااه اینکااه در برخاای نقلهااای

ابنطاووس از نجاشی ،زیادد و نقصااان صااورد گرفتااه و یااا نسخهنو یسااان در ن تصاارف
کردهاند ،عالمه داار این اشتباه شده است ( ».عاملی)18/1 :1362 ،
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جمعبندی
با توجه به مجموع رایی که از گذشته تا کنون در موضوع حجیت قول رجااالی م اارح بااوده
است و در این مقاله شرح نها گذشت و با درنظر گرفتن رو یکردهای مختلفی که نسبت با ه

بازشناسی مبانی حجیت قول دانشیان رجال ( با تأکید برکتاب منتقی الجمان)

مقول حجیت قول رجالی اخذ شده است ،انین به نظر میرسد کااه نظریا «حجیات خباار
واحد» و نظری «اطمینان» ،دارای ادلااهای متقنتاار و قاباالقبولتر در دورۀ جدیااد هساات و
صاحبنظران معاصر رجالی با تقو یت رو یکرد اصولی و عقلی ادلا ایاان دو نظریااه ،گااامی
مؤثر در اینباره برداشتهاند .هراند مسلک اطمینان دارای یااک مشااکل اساساای اساات و ن
اینکه این مسلک در مقابل دیار مبانی و مسالک قرار نمیگیرد ،بلکه بهنوعی با نها سازگار
و متقد است .بهعنوان مثال گاهی شهادد ،موجب وجود اطمینان و صاادق مضاامون خباار
شده و گاهی خبرو یت رجالی در موردی ،موجب این اطمینان خواهد شد.

نتیجهگیری
بنابر ناه تشریچ نمودیم مجموع اقوال جمع وریشده در حجیت قااول رجااالی بااه هشاات
مسلک میرسد .برخی از این نظریاد مانند نظری اخذ قول رجالی بااهعنوان «فتااوا» و یااا از
باب «رجوع به قول اهل خبره» یا به خاطر «متواتر یا مستفیض بااودن ن» ،قااائلی نداشااته و
ا
صرفا در برخی استداللها بهصورد غیرمستقیم به نها اشاره شده است .برخی دیار مانند
نظری «تسالم» و اخذ به قول رجالی به جهت «انسداد باب علم» ،باااوجود قااائلین متعاادد،
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دارای اشکال های مبنایی بوده و از این جهت اندان مورد استقبال نارفتهانااد .امااا «مساالک
اطمینان» که در دورۀ معاصر توسط بسیاری از فقها و شژوهشاران حمایاات شااده اساات ،بااا
نمیگیرد و با نها سازگار و قابلجمع است .نظری «شهادد» و لزوم اعتماد بااه دو رجااالی
عادل که در دورهای به جهت اختالل در اعتماد بر جرح و تعدیلهای متأخرین مانند عالمااه
حلی وشهیدثانی ،توسط شیخ حسن عاملی در کتاب منتقیالجمااان بااهطور ویااژه حمایاات
شده است ،دارای اشکالها و نقدهای گوناگونی است مانند اینکه از اتخاذ انین مبنایی در
حجیت قول رجالی ،دور و یا تسلسل در قبول تقییماد رجالی ،الزم خواهد مد .اگراااه تااا
حدودی از این اشکاالد میتوان جواب داد ولی در نهایت قابلتوجهترین نظریه در حجیت
قول رجالی ،حجت دانستن ن به جهت اعتماد بر خبر واحد یک عادل است که متااأخرین و
معاصرین فقهی و رجالی ن را برگزیده و به اشکاالد م رح در مورد ن نیز شاسااخ دادهانااد.
اگراه به این نکته نیز باید توجه داشت که در نوع نارش متأخرین مانند شیخ بهایی در اکتفا
به حجیت یک عادل رجالی ،با نقوۀ استدالل معاصرین مانند یةالله خو یی که بیشتر شکل
و صورد اصولی به خود گرفته ،تفاودهایی وجود داشته و دربردارندۀ تالزمی نیست.

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

وجود اتقان استدالل و مناقشه در اشکالهای واردشده باار ن ،در مقاباال دیااار مبااانی قارار

پینوشتها
 .1به این اشکال جوابهای متعددی داده شده است ،از جمله اینکه نظراد رجالی نجاشی نسبت به کسانی
که همدوره و معاصر او نبودهاند از قبیل حدسیاد و اجتهاد و نظر شخصی است و راء او در این موارد ،نظر
یک کارشناس و اهل خبره مقسوب میشود .ر :،.سیستانی 14 /1 :1437 ،دقی عاملی-176 :1384 ،
.177
 . 2به این اشکال نیز جواب داده شده ،مانند اینکه هر مجتهدی میتواند در بخشی که مربوط بااه مقاادماد
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بعیده است همچون قواعد ادبی و من قی و تفسیری تقلید کند و نیازی نیست که در هم علوم مجتهد باشد.
ر :،.سند ،91 :1429 ،مقسنی .46 :1432،اگراه به این جواب نیز شاسااخهایی داده اش ده اساات .ر:،.
هادوی تهرانی.39 :1426 ،

بازشناسی مبانی حجیت قول دانشیان رجال ( با تأکید برکتاب منتقی الجمان)

 . 3از جمله صاحب منتقیالجمان که طرفدار نیازمندی به شهادد دو عادل رجالی برای اثباد وثاقت راوی
میباشد ،نها را نقد کرده است .ظاهر عباراد شیخ بهایی در مشرقالشمسین و عبارد شیخ حسن عاملی
در منتقیالجمان ،با توجه اینکه که معاصر میباشند ،این است که هر یک به ادل دیاری دست یافته و ن را
هراند به اختصار نقد و بررسی کردهاند .شاایخ بهااایی در کتااابش میگویااد« :و لقااد بااالأ بعااض أفاضاال
معاصرینا-قدس الله روحه-في اإلصرار علی اشتراط العدلین في المزکي»( .عاملی [شیخ بهااائی :1414 ،
 )46-47مراد از (بعض)  ،شیخ حسن عاملی صاحب منتقیالجمان است .در مقابل ،شیخ حساان عاااملی
در منتقیالجمان میگو ید ...« :و إن توهم بعض المتأخرین خالفه فهو من نتائج قلة التدبر ألن الواحد غیاار
کاف في االخبار بالقبول »...به گفتة مجلسی اول مراد از «بعض المتأخرین» ،شیخ بهایی است .مجلساای،
 .17/14 :1406ر :،.کلباسی.295- 294/1 :1422 ،
ا
 .4وی در شایان اشکاالد وارد بر این قول مینو یسد «:واعلم أنه قد شاع أیضا بااین المتااأخرین التعلا فااي
التزکیة بأخبار اآلحاد ،وهو مبني علی االکتفاء بتعدیل الواحد ،إذا ال مأخذ له غیر ذلك ،و إن سب إلی بعض
األذهان خالفه فهو خیال ال حقیقة له ،فمن ال یکتفي في التعدیل بالواحده ،ال یعول علیها .نعم ،هااي عنااده
من جملة القرائن القو یة».
 .5خبری که شخصی میدهد به لقاظ مضمون ن سه حالت دارد .1 :ن را بااه صااورد مسااتقیم احساااس
کرده است مانند رؤیت باران واخبار از ن (الخبر القسی ) .2ن را با توجه به لوازم و ثااار عرفاای اش ادرا،
کرده است مانند خبردادن به غضبنا ،بودن شخصی باتوجه به سرخی اهرۀ او (الخبر القریب من القااس)
 . 3مخبرعنه از معقوالد مقضه مثل وجوب مقدمه واجب و یا ترکیبی از معقول ومقسوس داشته باشاادمثل
فتوای فقیه (الخبر القدسی )( .دقی عاملی)197 :1384 ،

 .6عبارد وی در این کتاب بدین صورد است« :عدالااة الاراول تعلاام باشااتهارها بااین أهاال النقاال ،فماان
اشتهرد عدالته من الرواة أو جرحه عمل باالشتهار ،و إن خفي حاله و شهد بها مقدث واحد ،هل یقبل قوله
بمجرده؟ الق انه ال یقبل إال علی ما ُیقبل علیه تزکیة الشاهد و جرحه ،و هو شهادة عدلین».
.7عبارد عالمه اینگونه است «:األقوی عندل قبول روایته ،لشهادة الشیخ أبي جعفر ال وسي والنجاشي له
بالثقة».
ا
 .8عبارد انین است« :و النجاشي وثقه أیضا کالشیخ ،و حینئذ یقوی عندل العمل بما یرو یه».
 .9عبارد نجاشی بدین صورد است« :مقمد بن إسماعیل بن بزیع :أبو جعفر مولی المنصور أبي جعفاار،
وولد بزیع بیت ،منهم حمزة بن بزیع کان من صالقي هذه ال ائفة وثقاتهم ،کثیر العمل».
ا
 .10مقق کلباسی نقل می کند« :إنه قد حکم صاحب المعالم-علی ما حکی نجلااه عنااه شاافاها  -بعاادم

من العالمة في التصقیچ ،کما یعرف من المنتهی( ».کلباسی)517-516 /3 :1422 ،

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

اعتبار توثیقاد العالمة لکثرة أوهامه ،و قلة مراجعته في الرجال ،و أخااذه ماان کتاااب اباان طاااووس ،و هااو
ا
مشتمل علی أوهام ،کما أنه قد تأمل نجله في تصقیقاد العالمة تعلیال بکثرة ما وقع له ماان األوهااام فااي
ا
توثی الرجال .قال :نعم ،یشکل القال في توثی الشیخ ألنه کثیر األوهام أیضا .ثم قال :االض راب قد علاام
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منابع و مآخذ
 .1ابنالغضائری ،احمدبنحسن (1380ش) ،الرجال ،ااپ اول ،قم :دارالقدیث.
 .2اعرجی کاظمی ،مقسن (1415ق) ،عدة الرجال  ،ااپ اول ،قم :اسماعیلیان.
 .3ایروانی ،باااقر (1431ق) ،دروس تمهیدیة فی القواعد الرجالی ة ،ااااپ دوم ،قاام:
مدین.
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 .4بقرالعلااوم ،سااید مهاادی ( ،)1363الفوائ د الرجالی ة ،ااااپ اول ،تهران:مکتبااة
الصادق( علیه السالم).
 .5بقرانی ،یوسااف (1405ق) ،الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الط اهرة ،ااااپ

بازشناسی مبانی حجیت قول دانشیان رجال ( با تأکید برکتاب منتقی الجمان)

اول ،قم :دفتر انتشاراد اسالمی وابسته به جامعه مدرسین.
 .6تفرشی ،مص فی (1377ش) ،نق د الرج ال ،ااااپ اول ،قاام :موسسااة لالبیا ت
إلحیاء التراث.

 .7حااائری اصاافهانی ،مقمدحسااین (1404ق) ،الفص ول الغروی ة ف ی االص ول
الفقهیة،ااپ اول ،قم :دار احیاء العلوم االسالمیه.
 .8حر عاملی ،مقمدبنحسن (1409ق) ،وسائل الشیعة ،ااپ اول ،قم :مؤسسااة ل
البیت علیهم السالم.
 .9حسینی صدر ،علی (1430ق) ،الفوائد الرجالیة ،قم :دلیل ما.
 .10حلی ،حسین (1379ق) ،دلیل العروة الوثقی ،ااپ اول  ،نجف:م بعة النجف.
 .11حلی ،جعفر بنحسن [مقق حلی (1403ق) ،معارج االصول ،ااااپ اول ،قاام:
موسسة ل البیت علیهمالسالم.
 .12حلاای ،حساان باان یوسااف [عالمااه حلاای (1417ق)،خالص ة االق وال ،ااااپ
اول[،بیجا  ،مؤسس نشرالفقاهت.
1380( ________ .13ش) ،ته ذیا الوص ول ال ی عل م االص ول ،ااااپ اول،
لندن:مؤسسه االمام علی علیهالسالم.
 .14خاقانی علی (1362ش)،رجال الخاقانی ،ااپ دوم ،قم :مکتب اإلعالماإلسالمی.

 .15خو یی ،ابوالقاسم (1418ق) ،شرح العروة الوثقی،ااپ اول ،قم:مؤسسه احیاء ثار
االمام الخوئی.
1413( ________ .16ق)،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبق ات ال رواة،ااااپ
شنجم[ ،بیجا [،بینا .

 .17داوری ،مسلم [بیتا  ،اصول علم الرجال بین النظریة والتطبی ق ،بااه قلاام مقمااد
علی معلم  ،ااپ دوم ،بیجا ،بینا.

مشهد:دانشکده علوم اسالمی رضوی.
 .20رشااتی ،حبیباللااه (1384ش) ،فق ه اامامی ة؛ قس م الخی ارات،ااااپ اول،
قم:مؤسس علمی فرهنای دار القدیث.
 .21سند ،مقمد (1429ق) ،بحوث فی مبانی علم الرجال ،ااپ دوم ،قم :مدین.
 .22سیستانی ،سید مقمدرضااا (1437ق) ،قبس ات م ن عل م الرج ال ،ااااپ اول،
بیرود:دارالمورخ العربی.
 .23صدر ،حسن [بیتا  ،نهایة الدرایة[ ،بیجا  :نشر المشعر.
 .24صاادر ،مقمااد باااقر (1417ق) ،بح وث ف ی عل م ا ص ول ،تقریا راد هاشاامی
شاهرودی مقمود، ،ااپ سوم ،قم:مؤسس دائرةالمعارف فقه اسالمی باار مااذهب
اهل بیت علیهمالسالم .
 .25صدر مقمد باقر (1408ق) ،بحوث فی شرح الع روة ال وثقی ،ااااپ دوم ،قاام:
مجمع الشهید یةالله الصدر العلمی.

 .26صرامی ،سیف الله (1393سش) ،مب انی ّ
حجی ت آرای رج الی ،ااااپ اهااارم،
قم:مؤسس علمی فرهنای دارالقدیث.
 .27طباطبائی ،سید مقمد (1296ق) ،مفاتیح ا ص ول،ااااپ اول ،قاام :موسسااة ل
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 .18دقیاا عاااملی ،معااین (1384ش) ،الس وانح العاملی ة ف ی تنق یح القواع د
الرجالیة،ااپ اول ،قم :امین اندیشه.
 .19دلبااری ،ساایدعلی (1395ش)،آش نایی ب ا اص ول عل م رج ال،ااااپ سااوم،
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البیت علیهمالسالم.
 .28طوسی ،مقمدبنحسن (1417ق) ،الفهرس ت ،ااااپ اول[ ،بیجا :موسسااه نشاار
الفقاهت.
 .29عاملی ،حسن (1362ش) ،منتقی الجمان فی االحادیث الص حاح و الحس ان،
ااپ اول ،قم :مؤسس نشر اسالمی جامع مدرسین.
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 .30عاملی(شهید ثانی) ،زینالدین (1408ق) ،الرعایة فی علم الدرایة ،ااپ دوم ،قم:
مکتب ی الله مرعشی نجفی.
 .31عاملی ،مقمدبنحسن [بیتا  ،إستقص اا االعتب ار ف ی ش رح ااستبص ار ،قاام:

بازشناسی مبانی حجیت قول دانشیان رجال ( با تأکید برکتاب منتقی الجمان)

مؤسسة لالبیت علیهمالسالم.

 .32عاملی [شاایخ بهااایی  ،مقمدبنحسااین (1414ق) ،مش را الشمس ین و إکس یر
السعادتین ،ااپ اول ،مشهد :ستان قدس رضوی.
 .33الفضلی ،عباادالهادی (1430ق) ،أصول عل م الرج ال ،ااااپ دوم ،بیرود:مرکااز
الغدیر.
 .34قمی ،ابو القاسم (1378ق) ،ق وانین االص ول ،ااااپ دوم ،تهران:مکتبااه العلمیا ه
االسالمیه.
 .35کلباسی ،مقمد (1422ق) ،الرسائل الرجالیة ،ااااپ اول ،قاام :سااازمان ااااپ و
نشر موسس علمی فرهنای دارالقدیث.
 .36کشی ،مقمدبنعمر (1404ق) ،اختیار معرفة الرج ال ،ااااپ اول ،قاام :موسسااة
لالبیت إلحیاء التراث.
 .37کنی تهرانی ،علی (1421ق) ،توضیح المقال فی علم الرجال ،قم :سازمان ااپ
و نشر موسس علمی فرهنای دارالقدیث.
 .38مامقانی ،عبدالله (1411ق) ،مقب اس الهدای ة ،ااااپ اول  ،قم:مؤسسااه لالبیاات
الحیاء التراث.
[ ،__________ .39بیتا  ،تنقیح المقال ف ی عل م الرج ال ،ااااپ اول[ ،بیجااا ،

[بینا .
 .40مجلسی ،مقمدتقی (1406ق) ،روضة المتقین فی شرح من ال یحض ره الفقی ه،
ااپ دوم ،قم :مؤسس فرهنای اسالمی کوشانبور.
 .41مقسنی ،مقمد صف (1432ق) ،بحوث فی علم الرجال ،ااپ شنجم ،قم:مرکااز
المص فی

العالمی.

 .42میرداماد ،مقمدباقر (1380ش) ،الرواشح السماویة،ااااپ اول ،قم:دارالقاادیث
لل باعه والنشر.
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 .43نائینی ،مقمد حسین (1376ش) ،فوائد االصول ،ااپ اول ،قم:جامعااه مدر اس ین
 .44نجاشی ،احمدبن علی (1416ق) ،رجال النجاشی ،ااپ شنجم ،قم:مؤسسة النشر
اإلسالمیجماعة المدرسین.
 .45وحید بهبهانی ،مقمدباقر[بیتا  ،تعلیقة علی منهج المقال[ ،بیجا [ ،بینا .
 .46هادوی تهرانی ،مهدی (1426ق) ،تحریر المقال فی کلیات علم الرج ال،ااااپ
دوم ،قم:مؤسسه فرهنای خانه خرد.
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حوزه علمیه قم.
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