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چکیده

حدیث بهعنوان یکی از منابع معارف اسالمی ،در سیر تاریخی خویش ّ
متحمل آسیبهایی شده
که در اعتبار آن اثرگذار بوده است .ارزیابی روایات از جهت سند ،منبعع ،معتو و محتعوا ،بعرای
مقابله با ایو آفتها و تأمیو اعتبار متون حدیثی الزم است .بررسی محتعوایی روایعات از زمعان
با عرضه حدیث به قرآن و ّ
سنت آغاز شد .از مطالعه آثار رجعالی برمعیآیعد کعه
معصومان
یکی از مستندات رجال نویسان در توثیق و تضعیف راویان ،بررسی محتوایی روایات آنعان بعوده
است .در صورت اثبات ایو فرضیه ،یکی از مبعانی دانعش رجعال کعه ّ
حسعی بعودن توثیقعات و
تضعیفات است ،دستخوش تغییر میگردد .ایو مقاله تعالش دارد بعا ک عف عبعاراتی از کتعا
فهرست نجاشی ،که بر نقد متنی و محتوایی داللت دارد ،ایو دیدگاه را اثبات کند .ایو پعووهش
توانسته نگاهی متفاوت به دانش رجال فراروی مخاطبان قعرار داده و زمینعه گسعترش دامنعه ایعو
دانش را فراهم آورد.

ّ
الحعّ ،فهرسعت
واژگان کلیدی :نقد الحدیث ،اعتبارسنجی محتوایی ،جرح و تعدیل ،أصالة
نجاشی ،دانش رجال ،علوم حدیث.

 .1استادیار و عضو گروه علوم حدیث جامعة المصطفی العالمیة قم ،سطح چهار و مدرس سطوح ععالی حعوزه
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Abstracts

Hadith, as one of the sources of Islamic teachings, has suffered harm
in its historical journey, which has affected its validity. Hadiths
evaluation in terms of chain of transmitters, source, text and content
is necessary to counter these harm and to validate hadith texts.The
content study of the narrations began from the time of the infallibles
(P.B.U.T.) with the presentation of hadith to the Qur'an and Sunnah.
From studying Rijāl works, it appears that one of the evidence of
Rijālist in authenticating and weakening the transmitters has been
examining the content of their narrations. If this hypothesis is
proved, one of the knowledge of Rijāl’s principles, which is sensory
authentication and invalidation, will be changed. This article tries to
prove this view by discovering phrases from Fihrist of Najjāshī,
which refers to textual and content criticism. This study has been
able to pave the way for a new approach to the knowledge of Rijal for
audiences and provides the basis for expanding the scope of this
knowledge.

أثر محتوى روايات الرواة على تقويمها في قائمة النجاشي
علياکبر خداميان آراني

1

لقد عانع الحديإ باعتباره أحد مصادر المعرفة اإلطالمية في مناره التاريخي من أضرار أثارت
علع حت  .تقييم الروايات من حيإ النند والمصدر والنص والمحتوى ضروري للتعامل ماع
هاذه اففاات والتحقااق مان احة نصااو .الحاديإ .فحاص مضاامون الرواياات مان زماان
المعصومين

بدأ بعرض الحديإ علع القرآن والننة .يتضح من دراطة أعماال الرجاالي أن
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إحدى وثائق ال تاب الرجاليين في توثيق وإضعاف الرواة کانت دراطة محتوى روايااتهم .إذا تام
إثبات هذه الفرضية فنيتم تغيير أحد أط معرفة الرجال وهو حناطاية التأکيادات والضاعف.

الرجال أمام الجمهور وتوفير األطاف لتوطيع نطاق هذه المعرفة.
الكلمات األساسية :نقد الحديإ التحقق من حة المحتوى جرح وتعديل الحديإ أ الة
الح ّ قائمة النجاشي علم الرجال علوم الحديإ.

 .1أطتاذ مناعد و عضو قنم علاوم الحاديإ لجامعاة المصاطفع العالمياة فاع قام المناتوى الراباع ومعلام
المنتويات العليا فع حوزة قم khoddamiyan@gmail.com
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تحاول هذه المقالة إثبات هذا الرأي من خالل اکتشاف عبارات من کتاب قائمة النجاشي والتي
ً
تشير إلع النقد النصي والمحتوى .کان هذا البحإ قادرا علع إلقاا نظارة مختلفاة علاع معرفاة

 .1پیشگفتار
حدیث ،بی تریو و گستردهتریو نقش را در رساندن شریعت و معارف دینی دارد؛ زیعرا عقعل بعه
بسیاری از امور دسترسی نداشته و قرآن نیز تفسیر و تفصیل جزئیات فراوانی را بعه عهعده ّ
سعنت

گذاشته و حدیث ،حکایتگر ّ
سنت است.

نخستیو گام در اعتماد به حدیث ،اطمینان یافتو از صدور آن است .وقتی قرنهعا از صعدور
احادیث میگذرد و راویان ،فرد به فرد و نسل به نسل ایو متون را نقل کردهاند ،آگاهی از احعوال
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راویان ،یکی از راه های اعتبارسنجی حدیث خواهد بود .ایو وظیفه به عهده دانش رجال اسعت؛
دان ی که میتواند ما را از اوضاع روحی ،فکری و انضباط عملعی راویعان آگعاه سعازد .جعرح و
تعدیل بهعنوان یکی از شاخههای دانش رجال ،بر اساس اطالعات موجود از راویعان ،قضعاوت
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نهایی را درباره آنها ارائه میکند.
پرسش اصلی ایو است که دان مندان رجالی ،اطالعات راویان را از کجا بهدست آورده و بر
اساس کدام مبانی ،راویان را توثیق یا تضعیف کردهاند؟ آیا قعدما ععالوه بعر روشهعای م عهور

بیانشده از سوی متأخران ،1روشهای دیگری هم برای ارزیابی راویان داشتهاند؟

ضرورت بحث ازایورو است که در صورت اثبات روشهای دیگری ،راه اجتهاد در مباحعث
رجالی باز شده و می توان همچون صاحبان اصول رجالی که با توجه به روایات راویعان ،آنعان را
جرح و تعدیل مینمودند ،امروزه نیز با توجه به متون روایی نقلشده توسط راویان ،آنان را توثیق
و تضعیف نمود .فایده ایو امر آن است که در صورت اثبات چنیو راهی ،بسیاری از راویانی کعه
ً
در کتب رجالی توثیق و تضعیف نداشته یا اصال نام ان ذکر ن ده است ،دارای توصیفات قابعل
توجهی خواهند شد ،عالوه بر اینکه وثاقت و ضعف برخی راویان مذکور در کتعب رجعالی نیعز
دستخوش تغییر خواهد گ ت.
با مطالعه آثار علمای رجالی و دقت در عبارات آنها ،استفاده از روش نقد محتوایی منقوالت
راویان بهوضوح به چ م میخورد که در ادامه به آن پرداخته میشود.
نسبت به سابقه ایو پووهش باید گفت که در ایو موضوع ،کتابی یافت ن د ،اما از چند مقاله
مرتبط میتوان نام برد؛ همانند «نقد متنی و محتوایی احادیعث و نقعش آن در توثیعق و تضععیف
راویان»« ،2روش نجاشی در نقد رجال»« ،3مزایای فهرست نجاشی بر فهرست و رجعال شعی

طوسی و بررسی نسبت و اختالف آنها با یکدیگر»« ،4مقایسه دیدگاههای رجالی ابو غضائری و

نجاشی» .5ایو مقاالت ،همان گونه که از عناویو آنان واضح اسعت ،بعه روششناسعی و یعا بعه
بررسی مقایسهای رجال نجاشی با دیگر کتب رجالی پرداخته و به موضوع نقد محتوایی روایات
راویان توسط نجاشی و بررسی موارد آن وارد ن دهاند .ازایورو نوشتار پیش رو ،پووه ی نعو در
ایو عرصه است .همچنیو باید به برخی مطالب بیانشعده در دروس خعارآ آیعت اللعه شعبیری
زنجانی و آیت الله مددی نیز اشاره کرد که به موضوع ایو نوشتار معرتبط بعوده ،ولعی بهصعورت
مستقل و ّ
مدون چاپ ن ده است.
در ایو پووهش ابتدا به شعناختنامه فهرسعت نجاشعی بهصعورت مختصعر و پعّ از آن ،بعه
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ضرورت نقد روایات و روشهای آن پرداختعه میشعود .آنگعاه جایگعاه نقعد متنعی و محتعوایی
احادیث تبییو میگردد .پّ از آن به بررسی نقد محتوایی احادیث و تأثیر آن در ارزیابی راویعان

 .2شناختنامه مختصر کتاب فهرست نجاشی
 .1-2مؤلفشناسی
نام کامل نجاشی ،احمدبو علیبو احمدبو عباسبو محمدبو عبداللهبو ابعراهیمبو محمعدبو
عبدالله نجاشی است .او در سال  372هجری در شهر کوفعه بعه دنیعا آمعد و پعّ از  78سعال
ّ
زندگی ،در سال  450هجری وفات یافت .پدر او نیز از محدثان و بزرگان شعیعه اسعت .جعد او
عبدالله نجاشی ،والی اهواز بوده که نامهای به امام صادق

نوشته و ای ان در پاس « ،رسعاله

اهوازیه» را برای وی نوشته است( .حلی)72 :1381 ،
ازجمله مسائل قابل توجه درباره نجاشی آن است که وی تنها از ثقات و افراد معتبعر روایعت
نقل کرده و با اینکه روایات فراوانی از افراد ضعیف یا متهم به ضعف و طعو در اختیعار داشعته،
آنها را نقل نکرده است.
ازجمله اساتید مهم او معیتعوان بعه پعدرش علعیبو احمعد نجاشعی ،شعی مفیعد ،احمعدبو
عبدالواحد بزاز ،احمدبو علی سیرافی ،هارونبو موسی تلعکبری ،ابو غضائری حسیوبو عبیدالله
و فرزندش احمدبو حسیو اشاره نمود( .رحمانستایش ،جدیدینواد)61-44 :1384 ،
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در فهرست نجاشی پرداخته شده و عباراتی که بر ایو روش نقد داللت میکند ،در ساختاری نو
و کاربردی مورد ّ
توجه قرار میگیرد.

 .2-2کتابشناسی
ایو کتا جزء اصول اولیه رجعال بعوده و مرجععی مهعم در ت عخیث وثاقعت و اعتبعار راو یعان
میباشد .بنا به نظر شی آقا بزرگ تهرانی ،رجال نجاشی همانند کتا كافى در میان کتب اربعه
است( .آقابزرگ تهرانی)154/10 :1403 ،
به اعتراف بزرگان علم رجال و حدیث و فقه« ،رجال نجاشىى» در میعان کتعب رجعال ،از اعتبعار
باالیی برخوردار است و هنگام معارضه آرای رجالی در جرح و تعدیل راویان ،قول نجاشی بر دیگران
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ترجیح دارد( .مامقانی357/6 :1431 ،؛ رحمانستایش ،جدیدینواد)149-136 :1384 ،
نجاشی در ایو کتا  1269 ،عنوان از راویان و مؤلفان شیعه را ذکر کرده کعه در ایعو میعان،
بعضی در چند سطر و بعضی در یک یا چند صفحه ترجمه شدهاند و همچنیو نام برخعی افعراد
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نیز تکرار شده است( .رحمانستایش)123 :1389 ،
ازجمله نکات مهم کتا آن است که راویان از جهت مذهب و اعتبار و وثاقت بررسی شده
و عالوه بر آن ،نام تألیفات و کتا های آنها نیز ذکر شده است .هدف اصلی کتعا  ،شناسعاندن
مؤلفان شیعه و کتب آنهاست .بنابرایو راویانی که تألیفی نداشتهاند ،در ایو کتا ذکر ن دهانعد.
در رجال نجاشی ،عدهای از غیر شیعیان که برای شیعه تألیفی داشعتهانعد نیعز معرفعی شعدهانعد.
(رحمانستایش ،جدیدینواد 83-81 :1384 ،و )106-105
 .3ضرورتهای نقد روایات
نقععد در لغععت ،جداسععازی خععو از بععد ،سععنجش ،ارزیععابی و آشععکار سععاختو عیبهععا و
زیباییهاست( .ابو فارس467/5 :1404 ،؛ ّفیومی )620/2 :1414 ،بر ایو اساس ،واژه نقعد،
ً
الزاما بهمعنای انتقاد منفی و عاملی در ّرد و تضعیف احادیث نیست ،بلکه مراد از نقد ،ارزیابی و
صحت یا عدم ّ
بررسی علمی متون روایی برای اثبات ّ
صحت انتسا آن به معصوم  ،اثبعات
حجیت یا عدم حجیت آن و نیز بررسی چگونگی داللعت معتو حعدیث و ک عف معراد واقععی
معصوم

از آن است( .نصیری)47 :1390 ،

با ّ
توجه به دو نکته میتوان ضرورت نقد حدیث را اثبات کرد:

 .1-3ورود انواع آسیبها به روایات
در پی صدور و ن ر احادیث پیامبر و ائمه  ،آسیبهایی دامنگیعر روایعات شعد کعه برخعی،
ّ
عمدی و بعضی طبیعی و سهوی بود .اعتماد مسلمانان به ّ
سنت پیامبر و معصومان  ،عدهای
فرمودنعد« :ای معردم!

را وسوسه کرد که به جعل حدیث یا تحریعف آن بپردازنعد .پیعامبر
دروغزنان بر مو زیاد شدهاند؛ هر کّ بر مو ّ
متعمدانعه دروغ بنعدد ،جایگعاهش آتعش خواهعد
ِ
بود( ».کلینی)62/1 :1407 ،
همچنیو در پی مکتو کردن روایات و استنساخ ّ
مکرر آن با توجعه بعه امکانعات نگعارش و
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میزان توانایی مستنسخان ،بهطور طبیعی تصحیفات و اشکاالتی در متو حدیث بهوجود آمد.
وجود روایات تقیهای هم آسیب دیگری است که دامنگیر احادیث شد.

6

تاکنون ،به نقد روایات پرداختهاند( .طباطبایی)559 :1390 ،
روایات سی روزه بودن ماه رمضان که مرحوم کلینی در الکافى (کلینی)79-78/4 :1407 ،
و شی صدوق در من الیحضره الفقیه (ابو بابویه )169/2 :1413 ،نقل کردهاند ،از ایعو معوارد
است ،در حالی که بی تر اصحا برخالف آن عمعل نمعوده و بعه نقعد آن پرداختهانعد( .فعی
کاشانی143/11 :1406 ،؛ مجلسی)232/16 :1404 ،
با توجه به ایو ضرورتها ،به ایو نکته پی برده میشود که سنجش و ارزیابی احادیث و شعناخت
آسیبهای دامنگیر آن ،امری الزم است و زمینه عمل و اعتقاد به احادیث را فراهم میکند.
 .4روشهای نقد روایات
ّ
برای نقد روایات دو روش کلی وجود دارد :مسلک وثوق به سند و مسلک وثوق به صدور که در
ادامه به آن پرداخته میشود.
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 .2-3سیره عقال ،اصحاب ائمه و عالمان پس از ایشان
ُ
عقال در پذیرش گزارشهای دیگران ،ابتدا آن را ع هرچند اجمالی ع نقد و ارزیابی کرده ،سپّ به
اندازه ارزش خبر برای آن ّ
اهمیت قائل میشوند .دان مندان شیعی نیز از عصر حضور ائمه

 .1-4مسلک وثوق به سند
در ایو مسلکّ ،
صحت و اعتبار روایت فقط بر اساس اعتبار سند و اثبات وثاقت راویان آن ثابت
میشود (خویی )45-39/1 :1413 ،و قرایو خارجی مثل شهرت عملعی و روایعی و غیعر اینهعا
باعث اعتبار روایت نمیشود( .همو)200/2 :1417 ،
آنها به قرآن استدالل میکنند که نمیتوان به خبر هر کسی اعتماد کرد ،بلکه بر اساس آیعاتی
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خبر ثقه حجیت دارد و برای شعناخت ثقعه از غیعر ثقعه بایعد راهکعار
مثل آیه نبأ (حجراتِ ،)6 :
رجالی و سندی پیموده شود .استدالل دیگر ایو گروه ،دستور ائمه

به بهرهگیری از صعفات

راوی در قبول روایت یا ترجیح اخبار متعارض است( .کلینی )68/1 :1407 ،خود ائمه

نیز

به توثیق و تضعیف افراد پرداختهاند( .ک ی)490 :1409 ،
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بر همیو اساس ،میتوان گفت عالمان و بزرگان شیعه عالوه بر راههای دیگر ارزیابی راویان ،از
ایو شیوه نیز استفاده نموده و به توثیق و تضعیف راویان پرداختهاند( .طوسی)366/1 :1376 ،
 .2-4مسلک وثوق به صدور
در ایو مسلک ،مالک ،اطمینان به صدور خبر از معصوم اسعت .بعرای اعتمعاد بعه صعدور
حدیث ،شواهدی وجود دارد که ایو شواهد ،گاهی سند است ،گاهی ّ
علو معتو ،شعهرت و ،...و
گاهی مجموعهای از اینها( .خویی)87-47/1 :1413 ،
یکی از قرایو مهم در مسلک وثوق به صدور ،اعتماد به منبع حدیث است .در ایو مسلک به
خبری می توان اعتماد کرد که در کتب م هور ذکر شده باشد و قدمای اصحا  ،آن کتعب را بعه
ً
طریق قابل اعتمادّ ،
تحمل کرده باشند .پیشفرض ایعو مبنعا آن اسعت کعه حعدیث شعیعه غالبعا
مکتو بوده و اصحا ما در طبقه ّاول ،ایو کتب را از مؤلفش ّ
تحمل میکرده و سپّ طبقه بعه
طبقه آن را نقل مینمودند .به همیو جهت ،دان مندان بعه تعألیف کتعب «فهعارس» پرداختعه و
اسامی تألیفات اصحا و طریق به آنها را ذکر کردند .قدما همت و اصرار فعراوان داشعتهاند کعه
طریق مطمئو به کتب حدیثی داشته باشند و به کتبی که از طریق «وجاده» به آنهعا رسعیده بعود،
اعتماد نمیکردند و «فهارس» را بر همیو اساس مینگاشتند( .خدامیان آرانی)12-8 :1386 ،
وثاقت مصطلح نباشد ،اما اصحا بعه روایعات
طبق ایو مبنا ،ممکو است یک راوی دارای
ِ

یک کتا خاص از او اعتماد کرده باشند؛ مانند طلحةبو زید( .نجاشی208 :1365 ،؛ طوسی،

 )256 :1420همچنیو ممکو است روایات یعک راوی در یعک کتعا مقبعول باشعد ،هرچنعد
خودش مورد اعتماد کامل نباشد؛ مانند روایات نوفلی از کتعا سعکونی کعه معورد قبعول واقعع
میشود( ،طوسی )366/1 :1376 ،در حالی که نوفلی وثاقت صریحی نداشته و معتهم بعه غلعو
شده است( .نجاشی)38 :1365 ،
 .5نقد متنی و محتوایی و جایگاه آن در مسلک وثوق به صدور
نقد متو بهمعنای بررسی سالمت ظاهری کلمات و ترکیبات است و نقد محتوا ،بررسی مضمون
و مفهوم کالم میباشد و هر دو ،از راهکارهای بررسی حدیث توسط طرفداران مسلک وثوق بعه
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صدور است .در ایو مسلک وقتی از یک سو روایت با معیارها همخوانی داشته و اشکالی در آن
نباشد ،و از سوی دیگر دارای قرایو صدور باشد ،حکم به اعتبار آن میشود .ولی اگر ایعو گونعه
تعریفی که از حدیث صحیح نزد عالمان شیعه از آغاز تا دوران سید ابو طاووس (م )664یا
عالمه حلی (م )726که آغاز دوره متأخران برشمرده میشود ،وجود داشته ،سراسر ناظر بر معتو
و محتوای روایات بوده است( .بهایی ،بیتا)269 :
در ایو بخش معیارهای نقد متنی و محتوایی احادیث بیان شده و سپّ عباراتی که بعر آن در
فهرست نجاشی داللت میکند ،بررسی میگردد.
 .1-5معیارهای نقد متنی و محتوایی
 .1-1-5قرآن
عرضه احادیث بر قرآن ،معتبرتریو معیاری است که میتوان برای بازشناخت روایات ضععیف و
مجعول مورد استفاده قرار داد .قرآن از هر گونه وضع ،تدلیّ و تحریف در امان بوده و تناقضعی
ّمتصل به کالم
نیز از وحی سرچ مه گرفته 7و کالم ائمه
در آن راه ندارد .کالم پیامبر
پیامبر

است( .کلینی )53/1 :1407 ،خود معصومان

 ،قرآن را معیار سنجش سخنان

منسو به خود دانستهاند( .همان)69/1 ،
نمونههای متعددی برای نقد روایات با معیار قرآن وجود دارد .ازجمله ،نقد روایات نکوهش
و اتهام دروغگویی به حضرت ابراهیم که در صىحی خاىار (بخعاری )121/6 :1401 ،و
ْ
ِّ ً
ُْ
َّ
صحی مسلم (مسلم ،بیتا )98/7 :نقل شده و با آیه «و اذک ْر ِفی ال ِکتا ِ ِإ ْبراهیم ِإن ُه کان ِصدیقا
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نباشد ،حدیث ،ضعیف خوانده میشود( .عیاشی)9/1 :1380 ،

ً
ن ِبیا» (مریم )41 :منافات دارد .همچنیو روایات سحر شدن پیامبر

که در مجعامع روایعی

اهل سنت وارد شده (ابعو حنبعل ،بیتعا50/6 :؛ بخعاری 68/4 :1401 ،و  )29/7کعه مرحعوم
طبرسی در تفسیر مجمع البیان بعد از نقل ،آن را نقد و ّرد میکند( .طبرسی)865/10 :1372 ،

ّ
 .2-1-5سنت
سنت ،حدیث اسعت .معراد از معیعار بعودن ّ
راه رسیدن به ّ
سعنت آن اسعت کعه احادیعث قطععی
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الصدور ،معیار برای سنجش روایات دیگر باشد( .مامقانی)59/1 :1385 ،
معیار بودن ّ
سنت با آیات قرآن قابل اثبات است .خداوند در قرآن میفرمایند« :ای کسانی که
ایمان آوردهاید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولواألمر [اوصیای پیامبر] را! و
هرگاه در چیزی نزاع داشتید ،آن را به خدا و پیامبر بازگردانید (و از آنها داوری بطلبید) اگر به خدا

تأثیر محتوای روایات راویان بر ارز یابی آنان در فهرست نجاشی

و روز رستاخیز ایمان دارید! ایو (کار) برای شما بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است( ».نسعاء:
 )59و در جایی دیگر فرموده« :در حالی که اگر آن را به پیامبر و پی وایان کعه قعدرت ت عخیث
کافی دارند بازگردانند ،از ری ههای مسائل آگاه خواهند شد( ».نساء)83 :
بر اساس ایو آیات ،آنچه از ناحیعه پیعامبر و امامعان

کعه مصعداق اولعی االمعر هسعتند

(عیاشی ) 260/1 :1380 ،صادر شود ،حجیت دارد و معیار سنجش سایر امور نیز هست .خود
ائمه

نیز احادیث قطعی الصدور را معیاری برای سعنجش جمعالت منسعو بعه خودشعان
میفرماید« :حدیث ما را قبول نکنید ،مگعر اینکعه موافعق بعا قعرآن و

دانستهاند .امام صادق
ّ
سنت باشد و یا شاهدی از احادیث دیگر ما بر آن پیدا کنید( ».ک ی)224 :1409 ،

ممنوعیت گریه بر میت که در کتب روایی عامه نقل شده( ،ابو حنبل ،بیتا356/4 :؛ ابو ماجعة،
بیتا )507/1 :از مواردی است که با معیار سنت نقد میشود( .سبحانی 551 :1419 ،و )614
 .3-1-5ضروریات دین و مذهب
انتسا برخی از آموزههای دینی به دیو یا مذهب ،قطعی است و نمایانگر واقعیت دیو یعا معذهب
هستند؛ مانند توحید ،نبوت ،معاد ،نماز و روزه که از ضروریات دیو بوده و همچنیو امامت ،تقیه و
رجعت که از ضروریات مذهب ت ّیع اسعت( .مجلسعی 24/1 :1414 ،و  224و 632؛ بحرانعی،
 )73 :1419ایو ضروریات از پ توانههای عقلی ،قرآنی و حدیثی برخوردار بوده و میتوانند معیار

ّ
سنجش سایر گزارههای منتسب به دیو باشند؛ مانند روایات ناظر بعه نکعوهش ملیتهعا و بعضعی
نوادها که با آیات قرآن و روایات دیگر قابل نقد است( .نصیری)464-446 :1390 ،
 .4-1-5عقل
ّ
ّ
تفکعرّ ،
تعدبر و ّ
لعب سعتایش کعرده و از معردم
قرآن از جایگاه عقل با واژههایی همچون تعقعل،
خواسته است که تفکر و تعقعل کننعد (بقعره 73 :و  164و  219و  242و 266؛ آل عمعران7 :؛
انعام151 :؛ رعد 4 :و 19؛ نحل 12 :و 67؛ عنکبوت35 :؛ ابعراهیم52 :؛ زمعر 9 :و  ،18و.)...
ّ
در روایات نیز از عقل بهعنوان حجت باطنی یاد شده (کلینی )16/1 :1407 ،و بر جایگاه رفیعع
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آن در شناخت حق و باطل تأکید شده اسعت( .همعان )13/1 ،بنعابرایو از احکعام قطععی عقعل
بهره گرفت.

میتوان برای سنجش گزارههای منتسب به اهل بیت

قرار داده شده است .بنابرایو نمیتوان با استناد به جزئیات مباحث فلسفی و بهدست آوردن نتایج
و آثاری خاص ،به نقد احادیث پرداخت( .طباطبایی)635 :1390 ،
روایات تجسیم خداوند (بخاری ،)72/6 :1401 ،مکان داشعتو خداونعد (بخعاری:1401 ،
214/5؛ ابو ماجة ،بیتا ،)65/1 :کور کردن چ م عزرائیل توسعط حضعرت موسعی

(ابعو

حنبل ،بیتا269/2 :؛ بخاری92/2 :1401 ،؛ مسلم ،بیتا )100/7 :و ،...از مواردی است که با
معیار عقل ،نقد میشوند.
 .5-1-5قطعیات حاصل از ّ
حس ،تجربه و تاریخ

فلسفه اعتبار ایو معیار آن است که تناق و اختالف تباینی میان آموزههای قطعی دیو با ّ
حواس
ّ
و تجربیات قطعی محال است؛ زیرا دیو و علم قطعی ،هر دو حجت خدا بوده و تناق میان دو
ّ
ّ
حجت امکان ندارد .مسلمات تاریخی نیز از همیو دسعت اسعت( .طباطبعایی-675 :1390 ،
ّ
 )676ازایورو نمیتوان به گزارشی که با چنیو قطعیات و مسلماتی ،اختالف و تعارض مسعتقر
حدیث صادر شده از معصومان
دارد ،به دیده
ِ

نگریست .بهعنوان نمونه میتوان بعه روایعت

بیعت امام سجاد با یزید (کلینعی )234/8 :1407 ،اشعاره کعرد کعه عالمعه مجلسعی آن را
بهخاطر عدم تطابق با متون تاریخی ّرد نموده است( .مجلسی)138/46 :1403 ،
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واضح است که مراد از عقل ،عقل سلیم ،فطری و خدادادی است که در وجود نوع افراد ب ر

 .6-1-5دوری از اضطراب ،غرابت و رکاکت
اضطرا یعنی دوگانگی و اختالل در حدیث ،چه در سند و چه در متو؛ یعنعی حعدیث یکبعار
بهگونهای و بار دیگر بهگونه دیگری نقل شده باشد( .اعرجعی کعاظمی251/1 :1415 ،؛ صعدر،
بیتا432 :؛ عاملی جبعی148-147 :1408 ،؛ عاملی112 :1401 ،؛ میرداماد)274 :1380 ،
مراد از غرائب ،مطالب عجیب و غیرمأنوس به ذهو است؛ به ایو معنا که حدیث ،م تمل بر
ّ
مضامیو غام و شناخته ن ده و دور از فهم باشعد .کعاربرد دیگعر آن در روایعات شعاذ و نعادر
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است( .جدیدینواد)196 :1382 ،
رکاکت نیز عبارت است از «هرگونه ضعف ،کاستی و نارسایی در لفظ یا معنای حدیث؛ در
سطحی که آن را از همسانی با گفتار معصومان

خارآ سازد( ».نصیری)676 :1390 ،

تأثیر محتوای روایات راویان بر ارز یابی آنان در فهرست نجاشی

آیت الله خویی ،روایات جمع قرآن را با معیار اضطرا  ،نقعد کعرده و قائعل اسعت کعه ایعو
روایات از درون دچار تناق

هستند و ایو تناق

و اضطرا  ،موجب سلب اعتماد از آنها شده

است( .خویی)247 :1395 ،
معیار رکاکت ،به دو قسم رکاکت لفظی و معنوی تقسعیم معیشعود( .نصعیری)676 :1390 ،
مثال برای معیار رکاکت ،روایتی است که فضیلت عای ه بر زنان دیگر را همچون برتعری آبگوشعت
بر سایر غذاها میداند (ابو حنبعل ،بیتعا159/6 :؛ بخعاری )220/4 :1401 ،کعه صعدور چنعیو
روایتی از پیامبری که در نهایت فصاحت و بالغت است ،بعید است( .سبحانی)660 :1419 ،
ایو معیارها مورد اتفاق محدثان در نقد متنی و محتوایی حدیث میباشد .موارد دیگعری نیعز
ذکر شده که درباره هریک ،اختالفاتی ابراز شده است .شهرت ،اجماعّ ،
علو متو ،تراکم ظنون و
عدم مخالفت با قواعد عمومی از آن جملعه اسعت( .کلینعی9-8/1 :1407 ،؛ طوسعی:1407 ،
3/1؛ ّ
حر عاملی87-83 :1403 ،؛ عاملی)294-284/1 :1385 ،
 .2-5نقد متنی و محتوایی در فهرست نجاشی
در فهرست نجاشی برای توثیق و تضعیف راویان ،از کلمات و عباراتی استفاده میشود که برخی
از آنها اشاره به صفات راوی دارد و نجاشی با دیدن راوی و یا با دریافت اطالعات از کسانی کعه

راوی را دیدهاند 8،به توصیف وی پرداخته است .اما برخعی از تععابیر ،تصعریح در نقعد متنعی و

محتوایی دارد .به ایو معنا که نجاشی ،روایات راوی را بررسی کرده و دیدگاه خودش را با توجعه
به متو و محتوای احادیث وی ابراز میدارد.
در ایو قسمت ،عباراتی که داللت بر نقد متنعی و محتعوایی روایعات راوی دارد ،از فهرسعت
نجاشی ارائه میشود.
ردیف

عبارت

آمار تعداد تکرار

1

صحیح الحدیث ،صحیح الروایة

18

2

واضح الحدیث ،واضح الروایة

3

3

صحیح الحکایات
ّ
جید الحدیث

1

4

1

6

سلیم الجنبة

1

7

مسکون إلی روایته ،مسکون إلیه
حدیثه ٌ
قریب مو السالمة
ّ
ما رأینا روایة تدل علی هذا

4
1

10

فاسد الحدیث

1

8
9

1

حدیثه لیّ بذلک ّ
النقی

1

12

حدیثه یعرف و ینکر

1

13

مضطر  ،مضطر الحدیث ،مضطر األلفاظ ،مضطر الروایة
ّ
قلیل التخلیط ،مختلط األمر فی حدیثه ،مخلط

6
1

15

ضعیف الحدیث

1

16

یتساهل فی الحدیث

1

17

ال یکتب حدیثه
ّ
ّ
قل ما روی الحدیث إال شاذا

1

19

ال یؤنّ بحدیثه
ّ
ما رأینا روایة تدل علی هذا
ّ
مجفو الروایة
ً
ً
ّ
قل ما رأیت له حدیثا سدیدا

1

کثیر الفوائد ،کثیر الفوائد و المنافع ،له کتا حسو کثیر الفوائد

6

11

14

18
20
21
22
23

1
1
1
1
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ّ
نقی الحدیث

2

5

53

24
25
26

54

ّ
التجمل و المروة حسو صحیح الحدیث
له کتا
ّ
صنف کتبا کثیرة أکثرها علی الفساد

1
1

له کتا إنا أنزلناه فی لیلة القدر و هو کتا ردی الحدیث مضطر

1

األلفاظ

27

إن هذا الکتا کتا ملعون فی تخلیط عظیم

1

28

کل کتبه تخلیط

1

29

أخبرنا...إال ما کان مو غلو و تخلیط

1

30

أخبرنا بروایاته کلها إال بما کان فیه مو غلو أو تخلیط
ّ
ً
کتبه صحاح إال کتابا ینسب إلیه ترجمته تفسیر الباطو فإنه مخلط

1

31

1

ایو نمونهها با مطالعه دقیق و بررسی تعکتعک عبعارات ایعو کتعا بهدسعت آمعده و فوایعد
نقد متنی و محتوایی در کتب رجالی هستند ،در پووهشهای بنیادی مورد استفاده قرار داده و بر
اساس آن ،تحقیقات و پروژههعای بزرگعی را پایعهگعذاری کعرد .فایعده دیگعر آن ،آسعان نمعودن
تحقیقات پووه گران میباشد که دستیابی به آن را سهل و راه را برای آنان هموار نموده است.
ّ .1-2-5قوت روایات راوی

برخی از عبارات نجاشی در کتا فهرست ،بر ّقوت روایات یک راوی داللت داشته و پّ از آن،
راوی مورد توثیق قرار گرفته است؛ گویا اینکه نجاشی بر اساس روایعات وی و مالحظعه قراینعی

دیگر ،حکم به وثاقت راوی نموده است .تعبیرات زیر از ایو قرار است:
ردیف

تأثیر محتوای روایات راویان بر ارز یابی آنان در فهرست نجاشی

متعددی بر آن مترتب است ،ازجمله اینکه میتوان ایو تعابیر را که در واقع عبارات اصعلی بعرای

عبارت

ترجمه

صحیح الحدیث (نجاشی 21 :1365 ،و  40و  74و 106
1

و  121و  204و  245و  263و  330و  373و  421و
 427و )444

2

احادیثش صحیح و سالم از آسیبهاست.

9

صحیح الروایة (همان 92 ،و  259و  270و  394و
)397

3

واضح الحدیث (همان)405 ،

احادیث او یا روایات او روشو است (خالی

4

واضح الروایة (همان 388 ،و )396

از فساد است).

5
6

صحیح الحکایات (همان)287 ،
ّ
جید الحدیث (همان)186 ،

7

ّ
نقی الحدیث (همان 287 ،و )345

8

سلیم الجنبة (همان)219 ،

9

مسکون إلی روایته (همان 217 ،و  334و )394

10

مسکون إلیه (همان)383 ،

11

حدیثه ٌ
قریب مو السالمة (همان)384 ،

12

ّ
ما رأینا روایة تدل علی هذا (همان)38 ،

حکایات او صحیح است.
احادیثش خو و صحیح است.
احادیث او پاکیزه و بدون فساد و سالم است
و منکرات ندارد.
احادیثش یا طرق احادیثش سالم است.
روایاتش باعث سکون نفّ میشود.

55

حدیثش به سالمت نزدیک است.
ّ
ما روایتی که دال بر ایو مطلب باشد،
ندیدیم.
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 .2-2-5ضعف روایات راوی
برخی از عبارات نجاشی بر بررسی متو و محتوای روایات یک راوی داللت داشته و با توجه بعه
ضعف احادیثش ،مورد تضعیف قرار گرفته و حکم به ضعف او شده است .مهمتریو آن عبارات
به قرار زیر است:
ردیف

عبارت

ترجمه

1

فاسد الحدیث (همان)368 ،

احادیث او فاسد است.

2

حدیثه لیّ بذلک ّ
النقی (همان)88 ،

احادیثش خالی از فساد نیست.

3

حدیثه یعرف و ینکر (همان)77 ،

بعضی احادیثش معروف و بعضی منکر است.

4

مضطر (همان 341 ،و )461

5

مضطر الحدیث (همان 262 ،و )418

6

مضطر األلفاظ (همان)60 ،

7

مضطر الروایة (همان)416 ،

8

قلیل التخلیط (همان)396 ،

احادیث او مضطر است.

10

11

احادیث صحیح و فاسد را مخلوط کرده است.

12

9

مختلط األمر فی حدیثه (همان)172 ،

10

ّ
مخلط (همان 284 ،و )329

11

ضعیف الحدیث (همان)80 ،

12
13
56

14

فی حدیثه بع

احادیثش ضعیف است.
در احادیث او بعضی از اشکاالت وجود دارد.

ال یء (همان)284 ،

در حدیث ،سهلانگار است.

یتساهل فی الحدیث (همان)373 ،
ّ
یحلل فیه ّ
محرمات الله
ال یکتب حدیثه ،رأیت له شعرا
(همان)92 ،

احادیثش نوشته نمیشود و شعری از او دیدم که
ّ
محرمات الهی را حالل کرده است.
در آن

16

ّ
مجفو الروایة (همان)80 ،

به روایاتش عمل نمیشود و از آن اعراض

17

ً
ً
ّ
قل ما رأیت له حدیثا سدیدا (همان)56 ،

میشود.
کمتر حدیث محکم و متقنی از او دیدم.

 .3-2-5قوت نگاشتههای راوی
در ایو بررسی گاهی نجاشی ت خیث داده است که کتا راوی ،معتبر بوده یا دارای فوائد است
و یا م تمل بر احادیث صحیح و حسو است .عبارات زیر بر چنیو ت خیصی داللت میکند:
ردیف

تأثیر محتوای روایات راویان بر ارز یابی آنان در فهرست نجاشی

15

ّ
ًّ
ّ
قل ما روی الحدیث إال شاذا (همان)310 ،

ّ
بی تر احادیثش شاذ است.

عبارت

1

کثیر الفوائد (همان)40 ،

2

کثیر الفوائد و المنافع (همان)39 ،

3
4

له کتا حسو کثیر الفوائد (همان 37 ،و 39

ترجمه

کتابش م تمل بر فواید و منافع زیادی است.

و  93و )232
التجمل و المروة ٌ
ّ
حسو صحیح
له کتا

ّ
التجمل و المروة دارد که کتا نیکویی
او کتابی به نام

الحدیث (همان)204 ،

است و احادیث صحیحی دارد.

 .4-2-5ضعف نگاشتههای راوی
گاهی بررسیها ،نجاشی را به اینجا میرساند که کتعا راوی ،ضععیف اسعت .ضععیف بعودن
کتا راوی ،نه بهمعنای ضعیف بودن راویان آن ،بلکه بهمعنای ضعیف بودن محتوای آن اسعت؛

به طوری که احادیث آن کتا مورد پذیرش نبوده و دارای فساد است .ایو ،همان نقعد محتعوایی
منقوالت راویان است که در ارزیابی خود راوی ،تأثیرگذار بوده است .نجاشی ایو برداشت را بعا
عبارات زیر بیان کرده است:
ردیف
1
2
3

عبارت
ً
ّ
صنف کتبا کثیرة أکثرها علی الفساد (همان،
)265
له کتا «إنا أنزلناه فی لیلة القدر» و هو کتا
ردی الحدیث مضطر األلفاظ (همان)60 ،
إن هذا الکتا کتا ملعون فی تخلیط عظیم
(همان)267 ،

ّ
ً
کتبه صحاح إال کتابا ینسب إلیه ترجمته تفسیر
6
ّ
ّ
الباطو فإنه مخلط (همان)329 ،

کتب بسیاری نوشته که بسیاری از آنها فاسد است.
57

او کتابی به نام «إنا أنزلناه فی لیلة القدر» دارد که
احادیث غلط و الفاظ مضطربی دارد.
ایو کتا  ،کتا ملعونی است و پر از تخلیط است.

13

تمام کتا هایش تخلیط است.
از کتابش به ما خبر دادهاند ،مگر قسمتهایی از کتابش
که دارای غلو و تخلیط بوده است.
کتب او صحیح است ،به جز کتابی که به او نسبت داده
شده و درباره تفسیر باطو نوشته شده که در آن ،احادیث
صحیح و فاسد خلط شده است.

ایو عبارات ،با توجه به معانی اصطالحی آنها ،بهوضوح بر ایو مطلعب داللعت میکنعد کعه
نجاشی ،روایات و کتب راویان را بررسی نموده و احادیث و نگاشتههای ای عان را اعتبارسعنجی
متنی و محتوایی کرده است و نتیجه ایو بررسی را که میتواند خبری یا اجتهادی باشد ،در کتا
اسعاس روایعات
خویش گزارش نموده است .در واقع میتوان گفت که توثیق و تضعیف راوی بر
ِ

وی ،یکی از راههای اجتهاد در رجال بهشمار میآمده است که نجاشعی نیعز از آن بهعره گرفتعه و
تعداد قابل توجهی از راویان را بر همیو اساس ،مورد ارزیابی و توثیق و تضعیف قرار داده اسعت
که الفاظ و عبارات بهکار برده شده ،بر همیو امر داللت میکند.
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ّ
کل کتبه تخلیط (همان)448 ،
4
ّ
أخبرنا ...إال ما کان مو غلو و تخلیط (همان،
5
)80

ترجمه

نتیجهگیری
ُ
با توجه به اهمیت بسیار حدیث و ورود انواع آسیبها بر آن و همچنیو سعیره عقعال و اصعحا
ائمه

و علمای بعد از ای ان ،نقد روایات ،امری ضروری و اجتنا ناپذیر است .بعرای نقعد

روایات نیز دو روش کلی وجود دارد که عبارت است از مسلک وثوق به سند و وثوق به صعدور،
که در مسلک وثوق به صدور ،حدیث از منظر متو و محتعوا جایگعاه ویعوهای دارد و الزم اسعت
حدیث بررسی و با معیارهایی همچون قرآنّ ،
سنت ،ضروریات دیو و مذهب ،عقعل ،قطعیعات

58

حاصل از ّ
حّ و تجربه و تاری  ،اضطرا  ،غرابت ،رکاکت و ...سنجیده شود.

با مطالعه دقیق کتا فهرست نجاشی و بررسی عبارات بیانشده ذیل راویان ،ثابت میشعود
که یکی از راه های توثیق و تضعیف راویان توسط نجاشی ،نقد متنی و محتوایی روایات آنان بوده
تأثیر محتوای روایات راویان بر ارز یابی آنان در فهرست نجاشی

و ای ان با بررسی منقوالت یک راوی ،وی را جرح و تعدیل نمعوده اسعت .در واقعع نجاشعی در
اعتبارسنجی راویان ،اعتبارسنجی روایات را هم مالک ارزیابی قرار داده است .ایو یعنی همعان
اجتهاد در دانش رجال که علما بر آن پایبند بوده و بر اساس آن عمعل نمعودهانعد و سعیره عملعی
رجالیان در استفاده از ایو راه ،دلیل بسته نبودن با اجتهاد در دانش رجال میباشد.
بنابرایو یکی از راه های جرح و تععدیل راویعان و صعحت و ضععف احادیعث ،نقعد متنعی و
محتوایی آنها میباشد و سیره اهلبیت

و اصعحا و دان عمندان رجعالی نیعز همعیو بعوده

است.
بر همیو اساس ،پی نهاد میشود در زمینه روششناسی نقد متنی و محتوایی روایات راویعان
در اصول اولیه رجالی ،تحلیل لوازم نقد متنی و محتعوایی روایعات در کتعب رجعالی متعأخر ،و
همچنیو بررسی نقد متنی و محتعوایی روایعات راویعان در سعیره فقهعا ،پووهشهعای مسعتقل و
جامعی انجام گردد.

پینوشتها
 -1مانند مراجعه به کتب رجالیای که در دست داشته و انتسا آن به نویسندگانش ثابت بعوده اسعت ،سعماع و
نقل چهره به چهره از اساتید ،اعتماد به شهرت و استفاضهای که در میان اصحا موجود بوده است( .سعبحانی،
)45-42 :1414
 -2علیاکبر خدامیان آرانی ،دوفصلنامه حدیث حوزه ،بهار و تابستان  ،1394ش.10
 -3رحیمه شم یری و مهدی جاللی ،فصلنامه علوم حدیث ،تابستان  ،1385ش.40
 -4رحیمه شم یری و مهدی جاللی ،دوفصلنامه علوم قرآن و حدیث ،پاییز و زمستان  ،1388ش.83
 -5محسو قاسمپور ،دوفصلنامه حدیث پووهی ،بهار و تابستان  ،1392ش.9
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 -6برای بررسی تقیه و موارد و نمونههای آن به کتا «نقش تقیه در استنباط احکام شرعى ،تىللی نممىت اللىه

صراحت میگوید :او از روی هوای نفّ سخو نمیگوید و هر چه میگوید ،وحی است .حعدیث جالعب زیعر
یکی از شواهد ایو مدعاست :روزی رسول خدا
پیامبر

گ وده میشد (جز در خانه امام علی

دستور دادند تمام درهای خانههایی که به داخل مسعجد
) بسته شود .ایو امر بر مسلمانان گران آمد ،تا آنجعا کعه

در خانه
در خانه عمویت و ابوبکر و عمر و عباس را بستی ،اما ِ
حمزه عموی پیامبر از ایو کار گله کرد که چگونه ِ

پسر عموی ت را باز گذاردی و او را بر دیگران ترجیح دادی؟ هنگامی که پیامبر متوجه شد که ایو امر بر آنها گران
آمده است ،مردم را به مسجد دعوت فرمود و خطبه بینظیری در تمجید و توحید خداوند ایراد کرد ،سپّ افزود:
ً
ای مردم! مو شخصا درها را نبستم و نگ ودم و مو شما را از مسجد بیرون نکردم ،و علی را ساکو ننمودم [آنچه
بود وحی الهی و فرمان خدا بود] .سپّ آن آیات را تالوت کردند( .ابو حنبل ،بیتعا26/2 :؛ عسعقالنی ،بیتعا:
12/7؛ سیوطی ،بیتا)122/6 :
 -8البته اثبات ایو مطلب با توجه به فاصله زمانی بیو راویان و رجالیان (شی طوسی ،نجاشی ،ابعو غضعائری
و )...بسیار سخت است و صاحب نظران و محققان نیز در ایو مطلب ت عکیک کعرده و آن را نپذیرفتهانعد ،ولعی
چون محل بحث ایو نوشتار نیست ،به آن پرداخته نمیشود.
 -9نظر به اینکه هدف نوشتار حاضر ،اثبات نقش نقعد متنعی و محتعوایی در توثیعق و تضععیف راویعان اسعت،
ازایورو از تدقیق در ترجمه ایو عبارات و بیان تفاوتهای احتمالی آن خودداری میشود.
 -10برای مفهومشناسی دقیق واژه «معروف و منکر» در کتب رجالی ،مراجعه شود به :قربانزاده.150 :1390 ،
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صفر فروشانى» مراجعه شود.
ْ
ْ ُ َّ ْ
« -7ما ْین ِط ُق عو الهویِ ،إن هو ِإال وحی یوحی» (نجم .)4-3 :ایو سخو تنها در مورد آیات قرآن نیست ،بلکعه
ِ
به قرینه آیات پیش از آن ،سنت پیامبر را نیز شامل میشود که آن هم بر طبق وحی الهی است؛ چرا که ایو آیه بعا

 -11برای اطالع از معنای دقیق واژه «اضعطرا » و م عتقات آن در کتعب رجعالی ،مراجععه شعود بعه :اعرجعی
کععاظمی251/1 :1415 ،؛ صععدر ،بیتععا432 :؛ عععاملی جبعععی 147 :1408 ،و 148؛ عععاملی112 :1401 ،؛
میرداماد274 :1380 ،؛ مامقانی.286/1 :1385 ،
 -12برای اطالع از معنای دقیق واژه «تخلیط» و م تقات آن در کتب رجالی ،مراجعه شود به :اعرجی کاظمی،
251/1 :1415؛ کلباسی285/2 :1419 ،؛ مامقانی.45/2 :1385 ،
 -13احادیث صحیح و فاسد را با هم خلط نموده است.
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تأثیر محتوای روایات راویان بر ارز یابی آنان در فهرست نجاشی

منابع و مآخذ
 .1قرآن مجید.

 .2آقابزرگ تهرانی ،محمدمحسو (1403ق) ،الذریعة إلیی تصیانیف الشیریعة ،بیعروت :دار
األضواء.
 .3ابو بابویه (صدوق) ،محمدبو علی (1413ق) ،من الیحضیره الفقییه ،تحقیعق :علیاکبعر
غفاری ،قم :دفتر انت ارات اسالمی.
 .4ابو حنبل ،احمد (بیتا) ،مسند احمد ،بیروت :دار الصادر.

 .5ابو فارس ،احمد (1404ق) ،معجم مقاییس اللغة ،تحقیق :عبدالسالم محمد هارون ،قم:
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مکتب االعالم االسالمی.
 .6ابو ماجة قزوینی ،محمدبو یزید (بیتا) ،سنن ابن ماجة ،تحقیق :محمد فعؤاد عبعدالباقی،
 .7اعرجی کاظمی ،محسوبو حسو (1415ق) ،عدة الرجال ،تحقیق :الهدایة إلحیاء التعرا،،
قم :اسماعیلیان.
 .8بحرانی ،یوسفبو احمد (1419ق) ،الشهاب الثاقب فی بیان معنیی الناصیب ،تحقیعق:
سید مهدی رجایی ،قم :امیر.
 .9بخاری ،محمدبو اسماعیل (1401ق) ،صحیح البخاری ،بیروت :دارالفکر.

 .10بهایی ،بهاءالدیو محمدبو حسیو (بیتا) ،مشرق الشمسین و اکسییر السیعادتین ،قعم:
مکتبة بصیرتی.

 .11جدیععدینواد ،محمدرضععا (1382ش) ،معجییم مصییطلحات الرجییال و الدرایییة ،قععم:
دارالحدیث.
ّ .12
حر عاملی ،محمدبو حسو (1403ق) ،الفوائد الطوسیة ،تصحیح :سید مهدی الزوردی
و شی محمد درودی ،قم :المطبعة العلمیة.

 .13حسینی ،محمد (1415ق) ،معجم المصطلحات االصولیة ،بیروت :مؤسسة العارف.

 .14حلی ،حسوبو یوسف (1381ش) ،ترتیب خالصة األقوال فی معرفة الرجیال ،تحقیعق:
گروه حدیث بنیاد پووهشهای اسالمی آستان قدس رضوی ،م هد :بنیاد پووهشهای اسعالمی
آستان قدس رضوی.
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بیروت :دارالفکر.

المشییییهور

 .15خععععدامیان آرانععععی ،مهععععدی (1386ش) ،آداب أمیرالمییییؤمنین
بحدیث األربعمأة ،قم :دارالحدیث.
 .16خویی ،سید ابوالقاسم (1395ق) ،البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت :دار الزهراء .
 .17عععععععععععععععععععععععع (1413ق) ،معجم رجال الحیدیث و تفصییل قبقیات الیرواة،
بیجا :بینا.

 .18عععععععععععععععععععععععع (1417ق) ،مصباح األصول ،تقریر :سید محمعد سعرور حسعینی
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بهسودی ،قم :مکتبة الداوری.

 .19رحمانستایش ،محمدکاظم (1389ش) ،آشنایی با کتب رجالی شیعه ،تهران :سمت.
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 .20رحمانستایش ،محمعدکاظم؛ جدیعدینواد ،محمدرضعا (1384ش) ،بازشناسیی منیابع
اصلی رجال شیعه ،قم :دارالحدیث.
 .21سبحانی ،جعفر (1414ق)ّ ،
کلیات فی علم الرجال ،قم :دفتر ن ر اسالمی.
 .22عععععععععععععععع (1419ق) ،الحدیث النبوی بین الرواییة و الدراییة ،قعم :مؤسسعه امعام
صادق

.

 .23سیدشبیری ،سید محمعدجواد ،مصعطفی قنعاعتگر (1398ش)« ،اعتبارسعنجی محتعوایی

شماری از گزارههای کتا توحید مفضل بعا رویکعرد عرضعه بعر روایعات شعیعی» ،مطالعیات
اعتبارسنجی حدیث ،م هد :دوره اول ،شماره دوم ،پاییز و زمستان ،ص .110-85
 .24سیوطی ،جالل الدیو (بیتا)ّ ،
الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور ،بیروت :دار المعرفة.
 .25صدر ،سید حسو (بیتا) ،نهایة الدرایة ،تحقیق :ماجد الغرباوی ،قم :م عر.
 .26طباطبایی ،سید محمدکاظم (1390ش) ،منطی فهیم حیدیث ،قعم :مؤسسعه آموزشعی
پووه ی امام خمینی.
 .27طبرسی ،فضلبو حسو (1372ش) ،مجمیع البییان فیی تفسییر القیرآن ،تهعران :ناصعر
خسرو.

 .28طوسی ،محمعدبو حسعو (1376ش) ،العیدة فیی اصیول الفقیه ،تحقیعق :محمدرضعا

انصاری ،قم :ستاره.
 .29ععععععععععععععععععععععععععع (1407ق) ،تهذیب األحکام ،تحقیق :حسو موسوی خرسان،
تهران :دارالکتب اإلسالمیه.

 .30ععععععععععععععععععععععععععععع (1420ق) ،فهرسییت کتییب الشیییعة و أصییولهم و اسییما
ّ
المصنفین و اصحاب األصول ،قم :مکتبة محقق الطباطبائی.
 .31عاملی ،حسیوبو عبدالصمد (1401ق) ،وصول األخیار إلیی أصیول األخبیار ،تحقیعق:
سید عبداللطیف کوهکمری ،بیجا :مجمع ذخائر اسالمیة.
 .32عاملی ،سعید جعفعر مرتضعی (1385ش) ،الصیحیح مین سییرة النبیی األعمیم ،قعم:
دارالحدیث.
 .33عاملیجبعی (شهید ثانی) ،زیو الدیو (1408ق) ،الرعایة فی علم الدراییة ،قعم :مکتبعة
آیة الله مرع ی نجفی.
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 .34عسقالنی ،شها الدیو ابو حجر (بیتا) ،فتح الباری شرح صحیح البخیاری ،بیعروت:
دار المعرفة.
محالتی ،تهران :المطبعة العلمیة.
کاشانی ،محمدمحسو (1406ق) ،الوافی ،اصفهان :کتابخانه امیرالمؤمنیو

.

 .36فی
ّ .37فیومی ،احمدبو محمد (1414ق) ،المصباح المنییر فیی غرییب الشیرح الکبییر ،قعم:
دارالهجرة.

 .38قربانزاده ،محمعد (1390ش) ،نکاتی از علم رجال (ترجمیه و تحقیی مقدمیه تنقییح
المقال) ،قم :بوستان کتا .
 .39ک ی ،محمدبو عمعر (1409ق) ،إختییار معرفیة الرجیال ارجیال الکشیی) ،اختیعار:
محمدبو حسو طوسی ،تحقیق :حسو مصطفوی ،م هد :مؤسسه ن ر دان گاه م هد.
 .40کلباسی ،ابوالهدی (1419ق) ،سما المقال فیی علیم الرجیال ،تحقیعق :سعید محمعد
حسینی قزوینی ،قم :مؤسسه ولی عصر دراسات اسالمیة.
 .41کلینی ،محمدبو یعقو (1407ق) ،الکافی ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة.

 .42مامقانی ،عبدالله (1385ش) ،مقباس الهدایة فی علم الدرایة ،قم :دلیل ما.

 .43ععععععععععععععععع (1431ق) ،تنقییح المقیال فیی علیم الرجیال ،تحقیعق :محعی العدیو
مامقانی ،قم :مؤسسة آل البیت

إلحیاء الترا.،
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 .35عیاشی ،محمدبو مسععود (1380ق) ،تفسییر العیاشیی ،تحقیعق :سعید هاشعم رسعولی

 .44مجلسی ،محمدباقر (1403ق) ،بحیاراألنوار الجامعیة لیدرر أخبیار األئمیة األقهیار،
بیروت :دار إحیاء الترا ،العربی.
 .45ععععععععععععععععععععع (1404ق) ،مرآة العقول فی شرح أخبیار آل الرسیول ،تهعران :دار
الکتب االسالمیة.
 .46مجلسی ،محمدتقی (1414ق) ،لوامع صاحبقرانی ،قم :اسماعیلیان.

 .47مکارم شیرازی ،ناصر (1373ش) ،ترجمه قرآن مجید ،قم :دارالقرآن الکریم.
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 .48میرداماد ،محمدباقربو محمد (1380ش) ،الرواشیح السیماویة فیی شیرح األحادییث
اإلمامیة ،تحقیق :غالمحسیو قیصریهها و نعمت الله جلیلی ،قم :دارالحدیث.
 .49نجاشی ،احمدبو علی (1365ش) ،رجال النجاشی ،قم :دفتر انت ارات اسالمی.
 .50نصیری ،علی (1390ش) ،روش شناسی نقد احادیث ،قم :معارف وحی و خرد.
 .51نی ابوری ،مسلمبو حجاآ (بیتا) ،صحیح مسلم ،بیروت :دارالفکر.
 .52هیثم هالل (1424ق) ،معجم مصطلح األصول ،تحقیق :محمعد تعونجی ،بیعروت :دار
الجلیل.

