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 چکیده

ق( مبدأ تحّوالت گسترده و متنّوع در دانش رجال  673توسط ابن طاووس در قرن هفتم ) «ثیحد یسند عیتنو»
عدم انحصار قررانن در سرند، اا اسراس مفرالن دانرش  لیرا مردود شمردند و به دل یاجتهادات نیچن یاعده د؛یگرد

ابهرام  جادیباعث ا دیدج یرجال یمبنا یبود. اا طرف حیصح ثیاحاد رهیمحدود شدن دا ،یعیرجال شدند. تحول طب
دوگانره را  یهاطررق و اسرناد، برداشرت حیدر تصح یعالمه حل یچنانکه نسبت به آرا د؛یگرد یبعد یرجال یدر آرا

دانرش رجرال شردند؛ چنانکره برا  شرفتیموجب پ ،یبند میتقس نیمتأثر اا ا یمیگروه عظ گرید ییکرد. اا سو جادیا
و  «یطبقه شناسر» یا اعدهیو  دندییگرا «یوثاقت سند»به  یاعده ،«حیصح ثیحد»د اا یجد نیاا تعر یریرپذیتأث
 .کند یبر دانش رجال را بررس ثیحد عیتنو ریدارد تأث یمقاله سع نینمودند. ا یرا بااکاو «یشروط راو»

 بر رجال. هیدرا ریتأث ث،یحد یبند میتقس ریتأث ث،یحد عیتنو ،یرجال، ادوار رجال: هاکلیدواژه
 

                                                 
 .23/7/1397: رشیپذ خی؛ تار25/10/1396:افتیدر خی*. تار

 نویسنده مسئول.  1
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Abstract 

"The diversification of the hadith source" by Ibn Tawus in the seventh century (673 AH) 

was a milestone for far-reaching and great changes in the Science of Narrators. Some have 

rejected such rulings, and given the non-monopoly of the evidence in the document, 

fundamentally repudiate the Science of Narrators. Naturally, a subsequent development was 

narrowing down the circle of authentic and reliable hadiths. On the other hand, the new 

principles of the Science of Narrators provoked ambiguity in the future ideas on Science of 

Narrators. For instance, it cast doubt on views of Allameh Hilli on modification of methods 

and documents. On the other hand, the huge effect of this division promoted the Science of 

Narrators. As such, informed by the new definition of "reliable hadith", some turned to 

"authenticity of document" and others revisited "classification" and "conditions of the 

narrator". This article aims to explore the effect of diversification of hadith sources on the 

Science of Narrators.  
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 مقدمه

ق( بررا  سرند حردی       673در قرن هفتم ) 1احمدبن موسی معروف به ابن طاووس حلّی
. ایشران اشرالایتی را   شدیاقسامی را ذکر کرد. قبل از آن  حدی  به صحیح و ضعیف تقسیم م

سرل  ؛ مانند این اشالال که شایسرته نیسرت حردی  متبرل برا حردی  مر      دیدیدر این تقسیم م
تعارض کند یا حدی  حسن با حدی  صحیح  متعارض خوانده شوند. یرا از کارا معلروه کره     
قرائن موجود نزد متقدّمان نزد متأخّران نیز حایت داشته باشد. لذا و  احادیر  را از دو قسرم   

د. برا  نمرو تقسریم  « ضعیف»و « موثّق»  «حسن»  «صحیح»به چهار قسم « غیرصحیح»و « صحیح»
ها  بعد  با دو مبنرا  جدیرد   نیز تغییر کرد و ارزشگذار « حدی  صحیح»یف این تنویع  تعر

ابهاه ایااد  ینوع هنگاه تعبیر به صحیح و ضعیف  و قدیم مواجه شد که خود  در آرا  رجالی
 کرد.

این کار جدید در میان شیعه  تأثیرات منفی و مثبت فراوانی برر دانرر رجرال شذاشرت؛ از     
؛ آنران ایرن اجتهراد را باطرل دانسرته و بره دلیرل        مواجره شرد   متأخّر مخالفت اخباریان باطرفی 

تأثیرپذیر  از تقسیم بند  مشابه در میان اهل سنّت  آن را اجتهاد  تقلید  خواندند. علّت این 
آنان این تقسیم بند  را عامرل   این است که که بررسی سند  اجتهاد  غیرسودمند شمرده شد

متقدّه مرورد   محدّثانآنان سند  تنها یالی از قرائنی است که نزد  تمرکز بر سند دانستند و از نظر
سند را بره عنروان راه انحبرار  در ارزیرابی صرحّت حردی  از        توجه بهتوجّه بوده است لذا 

 البته احادی  کتب اربعه را نیز قطعی البدور تلقی کردنرد.  اساس بی اعتبار و بی فایده دانستند
بررا  رفرع   صررفاً   ات صرفاً به عنوان یک قرینه نه تمراه قررائن  از نظر آنها بررسی رجالی روای

بررا  پیردا کرردن شرأن ورود روایرت قابرل       نیز صرفاً احوال راویان  یتعارض اخبار بود. بررس
 استفاده بود و نه بیشتر.

در اجتهرادات   از سویی دیگر این تقسیم بند  و اجتهاد جدید موجرب پیشررفت و تحروّل   
وثاقت »  باع  توجه به اتبال سند و ظهور مبنا «صحیح»ز حدی  جدید ا یفبعد  شد؛ تعر

برود در  « راویران مشرتر   »برا  شرناخت   که از نظر اخباریان صرفاً« طبقه شناسی»شد. « سند 
لذا زمینره ابتالرارات جدیرد یعنری      رفتیمبنا  جدید برا  شناخت اتّبال راویان نیز به کار م

                                                 
اره بره احمرد برن    شود  اشا  نیست هرشاه نامی از ابن طاووس آورده میدر میان علماء شیعه در مسائل فقهی و رجالی و در جایی که قرینه1

مشهور است؛ اما در کتب ادعیه  اشر ابن طاووس شفته شود  منظور رضی الدین علی ملقب به سید « )ع( تیاهل ب فقیه» موسی دارد  که با لقب
حر ؛ 344/ 2  الحدی  رجال معامخویی  ؛ 190/ 3  الشیعه اعیانامین  ؛ ر : 39/ 1  الرضویه الفوائدباشد )قمی  می برادر ایشان بن طاووس
 (.247/ 1األعاله  زِرِکلی  ؛ 29/ 2  اآلمل املعاملی  
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اهمیرت  « طبقره شناسری  »فرراهم نمرود. بردین وسریله     نیز توجه به اساتید و شاشردان راویان را 
از  کره همره  دارا  حسّاسریّت بیشرتر  شرد    « شروط راویان»پیدا کرد. همچنین مقوله  تر یژهو

 .رودیتأثیرات این تقسیم به شمار م
تر تعارض اخبار برود؛ طبرق اصرطالد جدیرد فقر       حل آسان  «تنویع حدی »از دیگر آثار 

و حردی   « حسرن »برا  « حسرن »و حردی    شرردد یقابل تعارض تلّقی مر حدی  موثّق با موثّق 

بدین شالل بسیار  از احادی  متعارض طبق اصطالد متقدّمان  دیگر برر  «. صحیح»با « صحیح»
. بنابراین برا توجره بره ظهرور مبنرا  جدیرد       شردندیاساس اصطالد جدید از تعارض خارج م

دی  صحیح نزد متقدّمان شمرد و هر دو را با احادی  صحیح نزد متأخّران را عِدل احا توانینم
معلروه   شردیرد ییک عیار سناید. لذا اشر سند حدیثی طبق مبنا  متقدّمان  متّبف به صحّت م

که نزد متأخّران نیز آن حدی  صحیح تلقّی شردد. بسیار  از احادیثی کره نرزد متقردمان     یستن
بود. پر  در تعرارض   خواهد ضعیفمقرون به صحت بوده از نظر متأخّران  در ردیف احادی  

دو حدی  باید دقت نمود که تعارض فق  در صورتی خواهد بود که هرر دو طبرق یرک مبنرا      
 د.شونمتعارض شمرده 

د. شرو بدین لحاظ  تقسیم بند  جدید حدی  باع  شد که دایره احادی  صحیح محردود  

 د.یالبته رفع تعارض اخبار طبق مبنا  جدید آسانتر شرد
یت بعد از این اجتهاد ابن طاووس را نیز بیشرتر روشرن   تحوّ دانستنِ ه اهمیتِنالته دیگر ک

هر روایت مسند اشر توس  عالمه حلری در قررن هشرتم )دوره اجتهرادات      این است که کندیم
طبق مبنا  و  بر توثیق تک تک رجال موجرود در سرند    ششتیجدید(  موصوف به صحّت م

ابت شود عالمه در عمل  مبنا  خود را رها کررده و برر   آن دیلت خواهد داشت. مگر این که ث
است. هر حدیثی هم که طبق مبنا  متقردّمان موصروف    پرداختهیمبنا  شذشتگان به تبحیح م

 .کندیبه صحّت شردد هرشز دیلت بر توثیق تک تک راویان موجود در اسنادش نم
 نوشتار خواهد بود. بررسی تأثیرات این اقداه بر دانر رجال  تالش نویسنده در این

 
 پیشینه تحقیق

چرا کره معیرار آنهرا وجرود      دادندیمحدثان متقده  خبوصیات متنی را بر سند  ترجیح م
هرا افرزایر یافرت همرین معیرار      )اصول( بود. بعدها که واسطه ییروا  هاحدی  در ماموعه

وس حردی  را  تا این که ابن طاو شدیبه صحیح و ضعیف تقسیم م برقرار ماند و حدی  صرفاً
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  برا  هر یرک  معیارهرا و ضروابطی را تعیرین نمرود )شرهیدثانی        و .به چهار نوع تقسیم کرد
اجتهاد و حرکت نرو در دانرر    نی( ا.52 الحدی     اصول؛ سبحانی86الدرایه   علم فی الرعایه
میان شیعه باع  تحوّیتی در دانر رجال شردیرد. هرر یرک از ایرن تحرویت  موضروع         درایه

به معرفی علل رویالرد اخباریان نسبت به نقرد    اق محققان قرار شرفته است؛ چناناله عدهتحقی
 علم رجال سودمند  و عده سودمند  یشیوا( مبان ؛1388  اند. )ر. : ندر علم رجال پرداخته

مرورد  در اظهار نظر رجرالی   نیز مورد بررسی محققان قرار شرفت. چناناله مبنا  ظنون عقالیی 

 نرزد  ( برخی مانند آقرا  ربرانی بره مالترب وثاقرت سرند       1393  ر شرفت. )جوانواکاو  قرا
 آیرت ال ( و بعضی به معرفری شراهالار   .19ش  /ماله فقه  شهیدثانی و خویی پرداختند )ربانی

بروجرد  در رویالرد طبقه شناسی شاه برداشتند. با نگاه جدید  که ایااد شد نسبت به صفات 
را به واکاو  این شروط واداشت   اایااد شد و عده بیشتر  راو  یا شروط راویان حساسیت

؛ 1392  ؛ حسرررینی1381  )ر. : قبررراد  .ماننرررد بررسررری نقرررر مرررذهب در آرا  رجرررالی
( از سویی نیز برخی با بررسی رجالی تبحیحات عالمه حلی  ابهامات موجرود  .1392حالمت/

برخری از رجرالیون نیرز نظریرات     تا( البتره  بی  در آرا  ایشان را کاستند. )ر. : حیدر  فطرت
  ؛ همو2/ شماره 1385  جدید  در تبحیح اسناد یا تعویض اسناد ارائه کردند. )ر. : العمید 

 (.1/ شماره 1385
ه است. از آنارا کره بسریار  از    نالاویدتاکنون کسی رابطه این تحویت را با تنویع حدی  

منشرأ اجتهرادات و     ع و تقسریم ایرن تنویر   ورجالی مرتب  برا ایرن تقسریم اسرت      ها یشرفتپ
تأثیر تنویع سند حدی  بر تحویت دانر رجال به عنوان کرار   تحوّیت بعد  شدجا دارد به 

 .نمود ترآساننو پرداخت و فهم مبانی رجالی را 
 

 تأثیر تنویع و تقسیم حدیث بر دانش رجال

  ؛ سریوطی 79  اصل مسأله تنویع از قررن هفرتم نشرأت شرفرت )قاسرمی     چناناله شفته آمد: 
 حلّره علمیره  فقیه و رجالی حروزه   ق( 673) یتا قبل از ابن طاووس حلّو  (14  الراو  تدریب

(  حدی  دو نوع بود؛ یا صحیح یا غیرصحیح. حدی  صحیح با قرائنی به دست 401/ 5  أمین)

که محدّث در اختیرار داشرت و بعردها بره مررور زمران  دیگرران از آن قررائن محرروه           آمدیم
و امالان اجتهاد و إعمال نظرر را از برین    شدی. این محرومیت باع  انسداد باب علم مندشدیم
به اسناد تالیه کرد زیرا حدیثی کره مشرالل سرند      شدی. حتی در تعارض دو حدی  نمبردیم
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ت بر آن خورده برود لرذا امالران تعرارض حردی       هر صحّمُ  داشت شاید به خاطر قرائن دیگر
د داشت و بررسی سند  حدی  بره تنهرایی ارزش زیراد  نداشرت.     مسند و غیرمسند نیز وجو

؛ از نظرر  دیدیاحمدبن موسی معروف به ابن طاووس حلی مشالالتی را در پیر رو  اجتهاد م
و  رفع تعارض اخبار بدون بررسی سند  امالان نداشت؛ از سویی نیز معلوه نبرود کره قررائن    

ه باشرد. بنرابراین و  تقسریم جدیرد  را     موجود نزد پیشینیان  نزد متأخرین هم حایرت داشرت  

؛ 190/ 3  الشریعه    اعیران تقسریم کررد. )أمرین   یاد شرده  1احادی  را به چهار قسم ومطرد نمود
 (.66/ 1  موسو  خوانسار 

ایرن   هرا  یرزه نقر و آثار تقسیم حدی  بر دانر رجال و ظهرور اجتهرادات بعرد  از انگ   
 :شودیبر دانر رجال پرداخته م ا یهقسیم دراکه در ادامه به بیان تأثیرات این ت استپژوهش
 

 محدودشدن احادیث صحیح با تعریف جدید -1

کره برا هرر     یتری روا تعریف جدید به عنوان یک مبنا  متفراوت  خرودش را آشرالار کررد.    
( پی به صردورش از معبروه بررده شرود  نرزد متقردمان        3)حتی قرائن خارج از سند 2ا ینهقر
اما در تعریف جدید  حدیثی که تماه سلسله سند آن تا معبروه   شد؛یتلقی م« حدی  صحیح»

 .شدینامیده م« حدی  صحیح»)ع(  متبل و تماه راویانر امامی ثقه باشند  
ها  خرود بره کرار شرفرت.     بند  ابن طاووس را عالمه حلیتحالیم کرد و در استدیلتقسیم

خالصر   »ق( از قبیل کتاب  726-648) ی( با ظهور آثار رجالی عالمه حل.88ر   87  استرآباد )

                                                 
 :حدی  چهار قسمتعریف 1
 .متّبررل برروده  و تمررامی راویررانر عررادل و دوازده امررامی باشررند     (ع)حرردیثی کرره سررندش برره معبرروه    «: صررحیح»ر حرردی     1 

ورد مدد و ستایر  و دوازده امامی باشرند منتهری بره    متّبل بوده  و تمامی راویانر م (ع)حدیثی که سندش به معبوه «: حسن»ر حدی    2
 .(راویان رر ولو یک نفررر اینگونه بوده باشند ی ازیا ایناله بعض) .عدالتشان تبریح نشده باشد

 ی ازباشند. )یا ایناله بعضر « ثقه»متّبل بوده  و تمامی راویانر دوازده امامی نبوده ولی  (ع)حدیثی که سندش به معبوه «: موثق»ر حدی    3
 .(راویان رر ولو یک نفررر اینگونه بوده باشند

 املعاملی  ) .فاسق یا ماهول الحال باشد  حدیثی که شرای  احادی  سه شانه فوق را نداشته باشد. به ایناله مثالً راو «: ضعیف»ر حدی    4
 .(14اآلمل  

یرادآور    .3. بودن روایت در جوامع ثالثره   2ن از سو  حضرت  . عرضه کتاب بر اماه )علیه الساله( و شواهی آ1ها و قراینی چون: نشانه 2
. نقرل  7. نقل روایت از سرو  مشرایخ ثالثره     6. عمل پیشینیان از اصحاب  5. ذکر روایت با چند سند در یک کتاب  4روایت در چند اصل  

. از بنوفضال 10 ق در من ی یحضره الفقیه . نقل روایت توس  شیخ صدو9. راو  روایت از مشایخ اجازه  8روایت از سو  اصحاب جماع  
 اند.ول و دیگر موارد که فقها در کتب برا  اعتماد به روایتی بدان استناد نمودهب. تلقی روایت به ق12. اعتماد قمیین  11روایت شده باشد  

 (.385ل  الرجا علم فی کلیاتقرائن خارجیه مانند شهرت عملی  روایی و غیر اینها است. )ر. : سبحانی  3
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 1الشعاع قرار شرفت.کتاب رجال ابن طاووس تحت« ایقوال فی معرف  الرجال
ترر  در آن بره چشرم    بعد از ابن طاووس و عالمه حلی  اولین تعریفی که مرزبنرد  دقیرق  

نوشرته  ق( است که در شناساندن حدی  صرحیح  چنرین    786خورد  عبارتی از شهید اول )می

 :است
   ذکرر  شهید اول«. )البحیح[ ما اتبلت روایته الی المعبوه )علیه الساله( بعدلٍ امامیٍّ»] 
(؛ روایت صحیح  روایتی است کره سلسرله سرندش ترا     .77    الررعای شهیدثانی؛ 48/ 1  الشیعه

 معبوه متبل با راو  امامی عادل باشد.
تعریرف آن را برا افرزودن    ق( برا  رفع برخی اشالایت وارده برر ایرن    966)ه  یشهید ثان

 :ه استقیدهایی این شونه اصالد نمود
البحیح ما اتبل سنده إلی المعبوه  بنقل العدل ایمامی عن مثلره  فری جمیرع الطبقرات      »

.(؛ صحیح آن روایتی اسرت کره   77    الررعای شهیدثانی«)حی  تالون متعدده  وإن اعتراه شذوذ.
  اامی از همانند خودش در تماه طبقات به شونره سندش تا معبوه متبل باشد با نقل عادل ام

 که متعدد باشد هرچند اند  باشند.
همین تعریف باع  شد دایره احادی  صحیح  بسیار تنگ شردد و چه بسا همرین اثرر تلرخ    
 باع  شد که اخباریان زیربار این دیدشاه اجتهاد  نرونرد ترا تبعرات سرختر را ننذیرنرد. لرذا      

  صحیح را یالی دیگر از مهمتررین تبعرات تقسریم بنرد  جدیرد      محدود شدن احادی توانیم
ین اشر طبق دیدشاه اخباریان روایات کترب اربعره قطعری البردور تلقری      بنابرا شمرد.برحدی  

 شردد ولی طبق مبنا  ابن طاووس برخی از روایات این کتب ضعیف خواهند بود.یم
 

 ظهور مبنای وثاقت سندی در مقابل وثاقت صدوری-2

.( 200/ 2األصرول      مببادخویی )خویی و .(29/ 6  تابی  مانند شهید ثانی )جبعی افراد 
  شرهرت یافتنرد )ربرانی   « وثروق سرند   »بعدها درباره سند حدی   سختگیر شدند و به مالتب 

( این مبنا  خودش از ثمرات همین ابتالرار علمری ابرن    145الحدی    رجال دانر شناسیسبک
نویع حدی  توجه به امالان تعارض حدی  مسند برا حردی    طاووس است. شر چه هدف از ت

 .شدیم نیز مسند بود اما این مبنا باع  رنگ باختن احادی  غیرمسند

                                                 
نرزد قردما    آنچره  اشر چه این تغییر مبنا از سو  احمد بن طاووس ارائه شد  ولی پیگیر  و نهادینه کردن این مبنا و جایگزینی آن به جرا   1

 .حیدر  فطرت(ر. : به همت عالمه حلّی صورت شرفت ) رفتیمبه شمار مال  اعتبار حدی  



 104 شمارة                                               ثیعلوم قرآن و حد                                                                 170

شروییم  صادر شدن یک روایت و حدی  از معبرومان )ع( اطمینران پیردا کنریم مری      بهاشر 
سرند   توانرد از راه   ایرن اطمینران مری   است حاصل شده «وثوق صدور »  نسبت به آن حدی 

( عمرل اصرحاب  یالری از    .363/ 4جزائر   ) .حاصل شوددر کنار سند   حدی  یا قرائن دیگر
داد حوادث تاریخی بعداً باع  پنهان ماندن آن قرائن شده اسرت لرذا بره    یمقرائن بود که نشان 

 ظاهر اعتبار حدی  را از ما سلب کرده اما طبق مبنا  وثاقت صدور  نباید به آن اعتنا کرد.

از صحت سند یک برا  صحیح شمار  یک حدی  فق  به سند تالیه کنیم آنگاه صرفاً اشر 
 .نسربت بره آن حاصرل شرده اسرت      «وثوق سند »شود حدی   اطمینان حاصل شود  شفته می

یالری از قررائن صرحت    یعنری   ؛( نسبت بین این دو عموه و خبوص مرن وجره اسرت   .همان)
راه بررا  رسریدن بره وثروق     یرک  وق سرند   حدی   سند آن است نه همه قرائن. بنابراین وثر 

 .نزد مالتب وثاقت صدور  استصدور  
 

 رسمیت یافتن عمل به خبر موثق-3

چررا کره از نظرر و      دانسرت یشیخ طوسی از متقدمان  خبر ثقه از اهل سنت را حات مر 
الحردی     رجرال  دانر شناسی  سبک)ربانی شودیمال  حایت خبر در آیه نبأ شامل آن نیز م

اما بسیار  از رجالیان این مبنا را قبول نداشتند با ابتالار ابن طاووس  عمل به خبر موثرق   ؛(114
قابل رقابت دیگر قرار شرفت و  تریینپا  ارسمیت یافت و البته بعد از حدی  صحیح در درجه

 با حدی  صحیح نبود.
د در کتراب خبر  است دارا  سند کامل که نسبت به کلیه افراد سلسرله سرن    حدی  مُوَث ّق

بعضی از افراد زنایره حدی   غیر  ولیشده باشد  رجالر تبریح به وثاقت  1شیعه ها  رجال
نیز نامیرده شرده    باشند  مانند علی بن فضال و ابان بن عثمان. حدی  موثّق  حدی  قو  امامی
 (.197ر  196 الدرای   نهای   صدر ؛216/ 1عاملی  بی تا  است )

انی پ  از او مانند سیدمحمد موسو  عاملی  شیخ عاملی و شریخ  شر چه شهید ثانی و فقیه
اخیرر برر عمرل بره      دانستند. اما فقیهان چهارصد سالرا حات نمی محمد عاملی حدی  موثق

سرت  دانرا شرامل آن مری   خبر واحد حایتادله  حدی  موثق اتفاق نظر دارند و مرحوه خوئی
 (.2/200  ایصول   مببادخویی؛ 116/ 1اسد  جزایر    1/41؛ داماد  84)شهیدثانی  

                                                 
این لحاظ است که نسبت به بعض راویان حدی  در کتب رجال اهل سنت تبریح به وثاقت قید مزبور )تبریح به وثاقت در کتب شیعه( از 1

دانند و به جهات دیگر  این تعردیل از نظرر امامیره معتبرر     عادل میبه صرف صحابی بودن  شده است  ولی از این رو که آنان کلیه صحابه را 
 .نیست

http://wikifeqh.ir/حجیت
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 تر شدن حل رجالی تعارض اخبارآسان-4

و  یرود قابرل تعرارض خواهرد    فق  با حردی  صرحیح   حدی  صحیح  از ابن طاووس  بعد
بسریار    تعارض داشته باشد. بنرابراین  تواندیهرشز حدی  حسن یا موثق با حدی  صحیح نم

 ها آسان شردید.ها از بین رفت یعنی رفع تعارضاز تعارض
یالری از   کردنرد یبه مرجحات مراجعه م کردیوقتی دو حدی  صحیح نزد قدماء تعارض م

مرجحات  سند بود. لذا بسیار  از احادی  طبق مبنا  قدماء با هرم در تعرارض بودنرد کره برا      

که  خواهند کردروایت فق  وقتی تعارض پیدا . دو نخواهند داشتمبنا  جدید هرشز تعارضی 
 سلسله سند هر دو متبل و امامی عادل باشند و چنین اتفاقی کمتر می افتد.

وقد تحبل من جمیع ما ذکرناه انه لم : »سدینویم ها آیت ال خویی پ  از نقد نظر اخبار
 ایهمنها فان توفرت ف تثبت صح  جمیع روایات الالتب ایربع  فالبد من النظر فی سند کل روای 

ز آنچره شفتریم بره    ا ؛(91/ 1  الحردی   رجرال    معام)خوئی .«شروط الحای  اخذ بها وای فال
دست آمد که  درستی تماه روایات کتب اربعه ثابت نشده  از این رو باید سرند هرر حردیثی را    

ارده شرود وشرنره کنرار شرذ    مالحظه کرد  اشر در آن شرای  حایت حاصل بود  بدان عمل مری 
 شود.می

 
 اییهشناخت آسانتر روایات تق-5

آسانتر شردید. یعنی اشرر آخررین راو     ا یهبا شناخت راو  موثق  پی بردن به احادی  تق
منتهی به معبوه از اهل سنت بود و آن حدی  با حدی  دیگر  در همان سرطح بره مخالفرت    

یالی از مبانی شریخ طوسری در    . چنانالهردآن را به راحتی حمل بر تقیه ک توانیبرمی خاست م
ولی ایشان محتوا  حدی  را با دیردشاه رایرش شریعه     رفع تعارض اخبار همین شیوه بوده است

کرد؛ اما اشر در آن موضوع دیدشاه رایای از شیعه نبرود دیگرر ایرن روش پاسرخگو     یممقایسه 
تروان برا   یمر یعه شد و بدون وجود دیدشاه رایای از شبا تقسیم بند  جدید  کار روان تر نبود.

شناخت راو  اول که اشر از اهل سنت باشد و مخالف حدی  صرحیحی از شریعه باشرد آن را    
تروان بره کترب رجرالی اهرل سرنت نیرز        یمبرا  شناخت راویان اهل سنت  .حمل بر تقیه کرد

مراجعه کرد شر چه توثیق راویان غیرشیعه فق  از طریق کتب رجرالی و روایری شریعه مقردور     
 است.

ق( معتقد است که یالی از علل تعارض روایات از بین رفتن قرائن حرالی   984) ییهاشیخ ب
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ق( در  1281( چناناله شیخ انبار  ).169  و مقالی است. تقیه یالی از این قرائن است. )عاملی
( 29-39/ 7  )صردر  اشیق( در مباح  اصول 1400( و شهید صدر )810/ 2  رسائل )انبار 

ه کرده است. برا  رفع این تعارض یزه نیست روایت را برا انبروهی از   نیز چنین مطلبی را ارائ
احادی  مطرد در موضوعی مقایسه کنیم بلاله اشر حتی با یک روایت معارض باشد برا وجرود   

آن را به عنوان قرینه حالی در نظر شرفرت و برا حمرل آن برر تقیره آن را از       توانیراو  سنی م

 تعارض انداخت.
قرآن و حدی  روشن است. شیخ طوسی کره روایرت از اهرل سرنت را     اصل جواز تقیه در 

برا  ثبوت تقیه در موضوعی اقداه به شردآور  روایات فراوانری در نقرض یرک     داندیمعتبر م
ولی بعد از قرن هفتم دیگر برا  حمل یک روایت  کندیحدی  هماهنگ با فتاو  اهل سنت م

چندین روایت مخالف کره حالایرت از دیردشاه    بر تقیه کمتر به چنین اقدامی یعنی جمع آور  
)ع( کند نیاز خواهد بود بلاله با وجود یک روایت صحیح دیگر به روایت موثق عمرل   یتاهل ب
 و به آسانی حمل بر تقیه خواهد شد. شودینم

غیاث بن ابراهیم از راویان دو روایتی است که در خبوص شهادت زنان از اماه علری برن   
انرد. یالری از آنهرا چنرین اسرت: از غیراث برن        و هر دو روایت شبیه هم)ع( نقل شده  یطالباب

شواهی زنان در حردود  »)ع( شزارش شده است:  یابراهیم  از جعفر بن محمد  از پدرش  از عل
مرحوه مالسی اول هر دو حدی  را به دلیل قرینه حضور راو  عامی « و قباص جایز نیست.

 اقرداه  ت. بدون ایناله به شردآور  روایات متعردد مذهب در سلسله سند بر تقیه حمل کرده اس
 (.162/ 6  المتقین   روضهنماید. )مالسی

 شرمارد یو احادی  کتب اربعره را معتبرر مر    کندیعالمه شبّر با ایناله از اخباریان حمایت م
و اشر راو  عامی در سرند باشرد آن را بره همرین      کندیولی در صورت تعارض به سند تالیه م

 (.384 - 383/ 1  )شبّر شذاردیقرینه کنار م
 

 تقویت و توسعه اندیشه طبقه شناسی -6

ها  مشتر  میان راویان پیدا شد کره  به خاطر این بود که بعدها ناه« طبقه شناسی»پیدایر 
هر کداه از صحابی یالی از معبومان بودند اما یالی ثقه و دیگر  غیر ثقه بود. برا  جلوشیر  

برا اهمیرت یرافتن    اه به طبقه شناسی کردند. اما این حرکرت علمری   از اشتباه و خل  اسامی اقد

  توسرعه  پی بردن بره اتبرال سلسرله سرند حردی      برا  حدی  صحیح در اصطالد متأخران  
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. پی بردن به اتبال حدی  منوط به متناسب بودن طبقره راویران یرک سرند و پیوسرتگی      یافت
راویان مشتر  اهمیت داشرت ولری برا    منطقی آنان بود. اشر تاکنون طبقه شناسی برا  شناخت 

پیدا کرد و آن یافتن صحت اتبال یرک حردی      تراین ابتالار  اندیشه طبقه شناسی  ثمره مهم

از آثرار ایرن    تروان ی. بنابراین تحول در طبقه شناسی حدی  در عبرها  بعد  را مر بودمسند 
 ابداع برشمرد.

ص بودنر را روشن کرد؛ مثالً وقتی توان کامل بودن سند یا ناقبا شناخت طبقات راو  می

« عن أحمد بن محمد عن علی بن حدید عن زرارة عرن أبری جعفرر )ع(   »در سند روایتی آمده 
فهمید که این روایت  سندش کامل نیست  بلاله مرسل است؛ زیرا علی برن حدیرد برا     توانیم

ون واسطه از زراره زراره و محمد بن مسلم در طبقات متوالی نیستند تا علی بن حدید بتواند بد
 .و محمد بن مسلم نقل روایت کند

بررسی اساتید راویان و شاشردانشان برا  تشخیص همین مسأله  اهمیرت یافرت کره خرود     
ابتالار  جداشانه و متأثر از اهمیت یافتن اتبال سند  حدی  بود. با این روش طبقرات بیشرتر   

؛ 183-182الرجرال    علم مبانی فی   بحوثراویان در دانر رجال قابل شناسایی است )بحرانی
( بررسی ایرن پدیرده بعرد از تقسریم بنرد  حردی  اوج       .50-40اإلمامی   الفقه   أدوارسبحانی

بروجرد  به صورت تخببی به آن پرداختند. آیت ال خرویی  آیت ال شرفت و افراد  مانند 
ویرژه  و تمرکز توجه نیز در معام رجال الحدی  به اساتید و شاشردان یک راو  با همین نگاه 

 داشت.
 

 تألیف جوامع رجالی با فصل بندی جدید-7
جوامع رجالی تا قبل از قرن هفتم  فبل بنرد  و نظرم خاصری داشرتند امرا بعرد از تنویرع        

رجالی نیز تغییر کرد و هندسه جدید  متناسب با این ابداع پیردا    هابند  کتابحدی   فبل
که در اوائل همین دوره تألیف شده برود دارا  دو بخرر   د؛ به عنوان نمونه رجال ابن داود نمو

قین و مهملین و بخر دوه دربراره ضرعفاء و ماهرولین. )ر. : ابرن     بود؛ بخر اول درباره موثّ
کتابهرا  رجرالی متفراوت شرد؛       هرا بعد  تنظیم بخرر   ها( اما در دوره.1392  داوود حلّی

ق( در چهرار فبرل    1021)  وس  جزائرکه ت« حاو  األقوال فی معرف  الرجال»همانند کتاب 
الحِسران:  -2پرداخته اسرت    یامام 12البِحاد: در این بخر به ذکر راویان ثقه -1تدوین شد: 

الضُرعفاء: در  -4در بیان راویان ثقره غیرامرامی اسرت و    الثقات: -3در بیان راویان ممدود است  
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 (.1418  بیان راویان ضعیف است. )ر. : جزائر 
 

 د و طرقتصحیح اسنا-8

در ایرن  را نسبت به سرند حردی  فعرال کررد.      هاذهنافزایر یافتن اهمیت سند  خالقیت 
با تبحیح یک   دوره متأثر از تنویع حدی   عالمه حلّی اقداه به تبحیح برخی اسناد نمود. و

. تبرحیحات عالمره حلری    کررد یطریق یا سند  تماه راویان موجود در آن زنایره را توثیرق مر  
سند شاهی بر اساس مبنا  جدید بوده و شاهی بر اساس مبنا  شذشته لرذا موجرب   درباره یک 

ابهاماتی شردید. عالمه حلی نسبت به اسانید و طُرُق در خاتمه کتاب خالصه ایقروال  بره ذکرر    
برخی طرق روایات اقداه کرد و آنها را صحیح خواند؛ در پی اثبات ایرن تبرحیح  شروهری از    

ها  متفراوتی را در  العملشدند. این اقداه  عال جرشه ثقات وارد میراویان ماهول الحال در 
بین دانشمندان رجالی شیعه داشت. لذا برا  ارزیابی درست باید با مبانی رجرالی عالمره حلری    

 آشنا بود.
 :شودیبنابراین در ادامه به رفع این ابهاه پرداخته م

  ضمن بیران هشرتمین فایرده از    عالمه حلی در پایان کتاب خالصه ایقوال: تصحیح طریق

  سرن  یالری یالری    پرداختفواید دهگانه رجالی  به بررسی طرق شیخ صدوق و شیخ طوسی 
طرق شیخ طوسی و سن  شیخ صدوق را متذکر شد و حالم هر یک مبنی بر صرحیح  حَسَرن    

و طی چند صفحه بره بیران وضرعیت طررق روایری شریخ        نمودقو  و یا ضعیف بودن را ذکر 
به بعد.( عالمره بره بررسری     86  ایقوال   ترتیب خالص . )حلیختطوسی پردا صدوق و شیخ

بیست و هفت طریق از کتاب تهذیب ایحالراه  بیسرت و شرر طریرق از کتراب ایستببرار و       
کره در ایرن میران  بره      1پرداخرت  یره همچنین بیست و چهار طریق از کتاب من ی یحضرره الفق 

 ؛ مثالً نوشت:اقداه کرد تبحیح  تحسین  تضعیف یا تقویت این طرق
و « فطریق الشیخ الطوسی )رحمه ال( فی التهذیب إلی محمد بن یعقوب الاللینری صرحیح   »
طریق الشیخ أبی جعفر محمد بن بابویه فی کتراب  »و « و الی الحسن بن محمد بن سماعه قو  »

الطوسری فری   فطریرق الشریخ   »و یرا  « من ی یحضره الفقیه إلی ... جابر بن یزید الاعفی ضعیف 
 «.التهذیب إلی ... الحسن بن محبوب حَسَنٌ

                                                 
 هار طریق است که برخی از آنها متعدد و برخی تالرار  است.اشر چه رؤوس طرق کتاب الفقیه بیر از سیبد و نود و چ 1
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)تنویع حدی ( اهمیرت پیردا    یداز آثار تنویع حدی  این بود که تبحیح طرق با مبنا  جد
و راویان مهمل و یا حتی ماهول را از ابهاه و جهل به صورت حدسی و تخمینری خرارج    کرد
 .کرد

خاصری را صرحیح خوانرد؛ مرثالً در     عالمه حلی در موارد  نیز سند روایت : تصحیح سند
 «و هذا سرند صرحیح  : »نوشته استپ  از نقل قول کشی چنین  «حسین بن عبدربه»حال شرد 

که و  در سلسله سند واقع شرده  « واصل»شرد حال راو  دیگر  به ناه ( و یا در 163همان  )

«. د صرحیح و السرن » کل سرند چنرین نوشرته اسرت:     درباره با وجود ابهاه نسبت به حال ایشان 
 (443  )همان

در این که مبنا  عالمه در توثیق رجال  اجتهاد  اسرت تردیرد  نیسرت. آیرت ال خرویی      
عالمره    یحنویسرد: تبرح  درباره اجتهاد  بودن و حدسی بودن نظرات رجالی عالمه حلی مری 
 :شویدو در جا  دیگر می 1اجتهاد  از ایشان است و ما ملزه به تبعیت اجتهادات و  نیستیم.

؛ امرا صرحیح شرمار  عالمره و غیرر      «أما تبحیح العالمه أو غیره للطریق فهو اجتهاد منره. »
  ایشان برا  طریق روایی  بر مبنا  اجتهاد اوست ]نه بررسری حسری و اسرتظهار آن[. )خرویی    

 (256/ 2  الحدی  رجال معام
 نویسد:کلباسی نیز می

فألن کثیرًا من توثیقاته  مبنیر  علری ایجتهراد فری تررجیح األقروال فری األحروال  و تمیرز          »
؛ به خاطر ایرن کره بسریار  از توثیقرات و  برر مبنرا  اجتهراد در        «المشترکات فی األشخاص.

ترجیح برخی اقوال درباره احوال آنان است و تشخیص برخی از اسامی مشتر  ]نیز بر همرین  
 (231ر  224/ 1  المقال   سماءکلباسیت.[ )مبنا  اجتهاد اوس

با این حال  شاهی اوقات خود عالمه حلی و یا شهید ثانی طبق شیوه متقدمان عمل نموده و 
   مشرقد )بهائیدنکرمذهب را تعبیر به صحیح می یاحادی  افراد  چون عبدال بن بالیر فطح

 (.270  الشمسین
حلی بر مبنا  صحت به اصرطالد متقردمان اقرداه    لذا در پاسخ به این پرسر که آیا عالمه 

کرده یا مبنایر اصطالد جدید بوده است؟ و اشر مبنایر اصطالد جدید باشد آیا رجال را برر  

شفرت:   یرد مبنا  اصال  البح   توثیق کرده یا هر کداه را با یافتن قرائنی توثیق کررده اسرت؟ با  

                                                 
 یهو حلقه ایتبال بین المتأخرین و أرباب األصول آلتر  (قدس سره)فالشیخ : »داده استتوضیح  چنینخویی علت این ادعایر را  آیت ال1

  )خرویی «. م غالباً إی ایستنباط و إعمال الرأ  و النظرها و تضعیفهأخذ منها الالتب األربعه و غیرها. و ی طریق للمتأخرین إلی توثیقات روات
1410/1/43. ( 
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است.  کردهیبه مبنا  متقدمان عمل م که و  در بیشتر تبحیحات خود دهدینشان م هایبررس
عالمه حلی با ایناله مبنا  صحیح را قبول داشت اما با توجه به دشوار  این کار و عده تالمیرل  

این حرکت علمی به ناچار طبق مبنا  شذشتگان به اظهار نظر پرداخت. لذا مبنا  عالمه هم در 
 هرایی یلتر است. دلن هماهنگتبحیح طریق و هم تبحیح سند روایتی خاص با مبنا  متقدما

 بر این برداشت وجود دارد:

 
 تصحیح طریق و سند به معنای متقدمان

که دهد که بر اساس ابداع خود عمل نالرده است چنان یمنشان عالمه   هادقت در عبارت
 :نوشته است

و هو طریق ابن بابویه الی... أبی مریم األنبار  صحیح  و إن کان فی طریقه أبان بن عثمان »
؛ طریق ابن بابویه به ابومریم انبار  صحیح است هر چند در طریقر ابان بن عثمران  1«فطحی .

 وجود دارد که فطحی مذهب است.
که خرود اقررار بره فطحری برودنر دارد      « ابان بن عثمان»و  این طریق روایی را با وجود 

در معنرا  سرابق   را « صرحیح ». این عبارت  نشان دهنده آن اسرت کره عالمره     کندیتبحیح م

 برده است نه معنا  اصطالحی جدیدش.خویر به کار می
نویسد: عالمه در اکثر موارد  تبحیحاتر را برر  کلباسی در کتاب الرسائل الرجالیه خود  می

کرد که اطمینان بره صردورش از   داد؛ یعنی صحیح را بر حدیثی اطالق میمشرب قدما انااه می
 2توان از آن در اثبات عدالت راو  استفاده کرد.ا نمیشوناشون ایااد شود. لذ  هاراه

شوید: صحیح از منظر أعاله مذکور  معنا  قدمایی آن است نه اصرطالد  آیت ال خویی می
 متأخر  آن. تعبیر ایشان چنین است:

                                                 
ابان  و  را ناووسیه دانسته اسرت.   ٔ  شر چه عالمه حلی در این قسمت  نسبت فطحی بودن را به ابان بن عثمان داده است  ولی در ترجمه 1

هیچ کداه از رجالیون شیعه  نسبت فطحری   .«ه و إن کان فاسد المذهبکان أبان من الناووسیه ... فاألقرب عند  قبول روایت: »دیشویآناا که م
کان أبان من أهل الببره و کران مرولی   »اند و تنها کشّی است که در این عبارت  و  را ناووسی خوانده است: بودن را به ابان بن عثمان نداده

( که به احتمال زیاد در این عبرارت تبرحیف رد داده اسرت.    .660ش /1348/352  )طوسی«. بایله و کان یسالن الالوفه و کان من الناووسیه
عده ذکر چنین نسبتی از سو  رجالیون بزرشی چون نااشی و شیخ طوسی  و همچنین روایات و  از اماه کاظم )علیره السراله( مدیرد ایرن     

 مطلب است.

و من « ... ما یبحّ عنه؛ فلذا حالمنا علیها بالبحّ  تبحیحی فی طریق هذه الروای  أبان  و هو ممّن أجمعت العباب  عل»و قال فی الحاشی : »... 2
طریق البدوق إلی أبی مریم األنبار   فال ماال للحالم ببحّ  ما تقدّه من السند علی  تبحیحهذا ما مرّ من خروج العالّم  عن ایصطالد فی 

 (.1380/1/243  کلباسی«)محمّد بن النعمان مع اشتماله علی أبان.
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الولید و أضرابه من القدماء  الذین قدیبرحون ببرحه روایره   هذا باإلضافه إلی تبحیح ابن»
 (.1372/1/71  )خویی «ا.تهتعرض لوثاقه روا دون علیها من دونما  أو یعتم

کره   کنرد یبی تا( شواهد  دیگرر  را ذکرر مر     آقا  حیدر  فطرت )ر. : حیدر  فطرت

 عالمه در کتب فقهی خود نیز بر مبنا  متقدمان عمل کرده است: دهدینشان م
 :نگاردعالمه در کتاب فقهی خود )منتهی المطلب( چنین می

حمد بن مسلم  عن أبی )علیه الساله( ... ألنا نقول بعرد تسرلیم صرحه السرند: إنهمرا      عن م»

« .حدیثان ضعیفان  لعده اعتضادهما بغیرهما  و بعمل األصحاب  ومنافات براقی الروایرات لهمرا   
محمد بن علی بن محبوب ]ضمیر[  عن أحمد بن الحسرن  عرن   »سند روایت این چنین است: 
  )همران ...« لعال  عن محمد بن مسلم  عن أبی جعفر )علیره السراله(   الحسین  عن فضاله  عن ا

 (.222/د 2/62
شرچه این روایت  صحیح است  ولی عالمه حلی به صرف این که روایت به وسریله دیگرر   
روایات تأیید نشده و عمل اصحاب پشت آن نیست و منافات با باقی روایات براب دارد  آن را  

 .کرده است یابیارز  ح و ضعیف را طبق مشرب متقدمانشمرده است؛ یعنی صحی« ضعیف»
 :نویسدالشرعیه  میو نیز در تحریرایحالاه

و فی ر البّحیح  عن عبد الرحمن بن الحااج  عن البادق )علیه الساله( نعروذ باللهره مرن     »
 (445/ 2  األحالاه   تحریر)حلی« غلب  الدین و غلب  الرّجال و بوار اإلثم.

که عالمه حلی  ضمن تضعیف و   نرامر را   1د  سهل بن زیاد قرار داردحال آن که در سن
و »نویسرد:  اش چنین میآورده است؛ همان بخشی که درباره یدر خالصه ایقوال در القسم الثان

( 197  ایقروال    خالصره )حلری « هذا القسم مختص بذکر الضعفاء و من أرد قوله أو أقرف فیره  
غضایر  و دیگرران  معتنابهی از نااشی  شیخ طوسی  ابن سهل  تضعیفات شرد حالعالمه در 

 (.2/الباب السابع فی اآلحاد/رقم 288  آورده است. )همان
 :شویدالتهذیب می  اول( در شرد مشیخمرحوه محمدتقی مالسی )مالسی

إن العالمه وإن ذکر القاعده فی تسمیه األخبار بالبحیح والحسن والموثق  فالثیراً مرا یقرول   »
علی قوانین القدماء  واألمر سهل. و اعترض علیه کثیراً بعضُ الفضالء؛ لغفلته عرن هرذا   و یبف 

المعنی  و ی ماال للحمل علی السهو؛ ألنه إنما یتأتی فیما کان مره أو مرتین مثالً  وأما مرا کران   

                                                 
عده من اصحابنا  عن سهل بن زیاد  عن ابن محبوب  عن عبدالرحمن بن الحاراج  عرن ابری عبردال )علیره      »ین شونه است: سند روایت ا 1

 (.5/92  کلینی«)... (الساله
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؛ اشر چه عالمه قاعده جدیرد در  «فی صفحه واحده عشر مرآت مثالً  فال یمالن أن یالون سهواً.
اما در موارد زیاد  بر طبق قانون متقردمان عمرل    ؛حیح یا حسن و موثق شمار  را ذکر کردهص

کرده است. این کار آسانی است و اعتراض بسیار  از سو  بعضی از اندیشرمندان برر او وارد   
شده است به خاطر این که و  از معنا  جدید صحیح  غفلت کرده است و امالان ندارد که آن 

 صرفحه  یرک در مثالًآنچه حمل کرد زیرا یک بار و دو بار این اتفاق نیفتاده بلاله را بر فراموشی 

  المتقرین   روضره اشتباهی رد داده است. )مالسری و  سهواً شفت توانینم  مرتبه تالرار شده ده
14 /274). 

داده اسرت؛ یعنری   بنابراین عالمه در اکثر موارد تبحیحاتر را بر مبنا  متقدمان انااه مری 
 .شوناشون پیدا شود  هاکرد که اطمینان به صدورش از راهبر حدیثی اطالق می صحیح را

به هر حال توجه عالمه حلی به تبحیح طرق از تأثیرات ابداع ابن طراووس اسرت کره برا     
هرا را  یرت خالقاهمیت دادن به سند باع  تمرکز دانشمندان بعد  بر سند شرد و زمینره برروز    

عنوان مهمترین راه رسیدن به متن حدی  تلقی ششت مراجعره  فراهم کرد. وقتی اتبال سند به 
تر صورت شرفت. تنویع حدی   ابداعی بود کره بره حردی  صرحیح       جدبه سند به صورت 

اهمیت ویژه داد و یافتن اتبال برا  سرند را مهرم سراخت چنانالره شرهید صردر نیرز نظریره         

 اسناد پی ببرد. را ارائه کرد تا به هر شاللی بتواند به اتبال 1«تعویض سند»
 

 رونق توجه به شروط راوی -9

  )العلیرار  « صرحیح »ی  در حرد بودن همره راویران   عادل امامی   راویانسند شرط اتبال 
 )غفرار / « حسرن »( یرا راو  ممردود در حردی     77الدرایه   علم فی   الرعایه؛ شهیدثانی439

   امرل )عراملی « موثرق »  ( و یا وثاقت غیرامرامی در حردی  .441  ؛ العلیار 28/ مقباس تلخیص
( همه این مروارد بره خراطر ضررورت     30مقباس   تلخیص  ؛ غفار 249  معالم ایصول اآلمل؛

آنگاه به احروال راو  توجره ویرژه      ؛ بعد از پی بردن به اتبال سنداست شناخت احوال راو 
رکات و . اشر تا قبل از تنویع حدی   در دانر رجال به جرد و تعدیل برا  تمییز مشرت شودیم

                                                 
با مقایسره   توانیمتعویض سند یعنی شاهی یک سند برا  یک حدی  در جایی دیگر و موضوعی متفاوت با اتبال بین راویان آمده است.  1

به اتبال اسناد پی برد. )ر. : الادید فی علمی الدرایه و الرجال عندالشهید البدر از ثامر هاشم العمید  که آقا  علیرضا کاونرد آن را   اسناد
. کررد یمر به چاپ رسانده است.( عالمه حلی نیز به شاللی دیگر اقداه به تبحیح اسناد  2و  1ترجمه نموده و در ماله حدی  اندیشه شماره 

عالمه و  را حدسراً   شرفتیمیانی که نسبت به آنها جهل یا ابهاه وجود داشت را اشر در میان سند  متبل و محتوا  درستی قرار یعنی راو
 .کردیمتوثیق 
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بعد از این تقسیم  به جزئیرات احروال راو  نیرز نظرر داشرتند لرذا        شدیاحوال کلی پرداخته م
شروط راو  به صورت ریزتر مانند امامی بودن و غیرامامی بودن  ممدود برودن و یرا ممردود    

که روایات موثق را قبول نداشرتند ماننرد شرهید اول       انبودن در اعتبار حدی  مدثر افتاد. عده

بره   یرز ( ن107الحردی     درایه   دانر)ربانی ینشهیدثانی  محقق کرکی  عالمه حلی و فخر الد
 د.توجه پیدا کردنناچار به کیفیت احوال راو  

است که بعد از تقسیم حردی  بیشرتر    هایییتبنابراینتوجه به شروط راو  از جمله حساس

و شروهری دیگرر از    خ طوسری شری شد. به عنوان نمونه یالی از این شروط  عدالت راو  است. 
( و تنها اطمینران  152/ 1  ایصول فی العدة  محدّثان  عدالت را شرط راوینمی دانستند. )طوسی

بر صدور روایتاز معبوه )ع( نزدشان کافی بود لذا راو  اشر در برخی از اقوال دچار خطرا  یرا   
او را پذیرفت هرر   وایتتوان رموثّق بود  می روایت در افعال مرتالب فسقمی شد  ولی در نقل

غیراث برن   »(  175الطوسری      رجال)طوسی «حفص بن غیاث»چند امامی عادل نباشد همانند 
« السرالونی »( و 521و  552  الطوسری    رجرال )طوسی «نود بن دراج»(  305  )نااشی «کلوب
 .شدی( که از روایاتشان استفاده م13    الفهرست)طوسی

( از روایات سرالونی در فقره   171/ 6  الشیعه   مختلفعالمه حلی در مختلف الشیعه )حلی
( از روایرت حفرص برن غیراث     549/ 1  استفاده کرده است. شهید اول در غای المراد )شهیداول

 بهره برده است.
وقتی ابن طاووس اقداه به تقسیم حدی  کرد دانشمندان در قرون بعد  نسبت بره شرروط   

معتبر  بررسی شرای  و اوصراف   شخیص روایتراو  حساسیت به خرج دادند. چناناله برا  ت
بره ارزیرابی    تروان ی؛ زیرا بدون تشخیص اوصاف راو  نمر شدیمهم تلقی م نزد محدّثان راو 

 :شویدراویان و روایاتشان پرداخت. از همین باب است که شهید ثانی می
... ألنّ بهرا یحبرل   انّ معرفه من تقبل روایته و من تردّ من أهمّ انواع الحدی  و أتّمّها نفعاً »

 (240  ؛ مددب108  الدرایه علم فی   الرعایه)شهیدثانی« التمییز بین صحیح الروای  و ضعیفها.
ر  خّأدر میان شروط مطرد شده برا  پذیرش روایت راویان از سرو  حردی  پژوهران متر    

تراط در اشدر حالی که . کندیعنبر مذهب نقر محور  در تقسیم حدی  به انواع اربعه ایفا م

در پا  بند  به این شرط در میان متقدمان اولیه نیز  تریحاین شرط نسبتاً نوپدید و به تعبیر صر
شیعه یا عامی   هاراو  به فرقه ی( وابستگ.117-1381/138  . )قباد شتاتفاق نظر وجود ندا

ا دو بودنر دلیلی بر ضعف او نزد رجال شناسان متقده شیعه نبوده بلاله میرزان تطرابق راو  بر   
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ولری در دوره   قله بلند صدق و ضب   مال  داور  رجالی آنران پیرامرون راویران بروده اسرت     
 .متأخر  جزئیات احوال راویان مورد توجه و عنایت رجالیان قرار شرفت

 
 گیرینتیجه

اجتهاد ابن طاووس مبنی بر تنویع حدی  شرچره بررا  انضرباط دادن بره تعرارض سرند        

فی را در دانر رجال به وجود آورد که در این مقاله موارد پریر  احادی  بود اما تحویت شگر
تحوّل منفی با واکنر تند اخباریان در مخالفت  -1رو از جمله تأثیرات این ابداع برشمرده شد؛ 

با این ابداع و ظهور پدیده بی ثمرخوانی دانر رجال به وجود آمد البتره زمینره فایرده نویسری     
کرد. بی شک ابداع ابن طاووس و اقدامات بعرد  عالمره حلری     برا  دانر رجال را نیز فراهم

پدیده اخبار  شر  جدید را نیز به وجود آورد و همین اندیشره مخرالف  دو قررن در محافرل     
شد و صرحیح   ترتنگدایره شمولی احادی  صحیح  -2کرد. یمعلمی حوزه شیعه  میدان دار  

افتراد.  ینمر بدون مسأله تنویع چنین اتفاقی شمار  حدی  را متفاوت از مبنا  متقدمان کرد که 
توس  دانشمندانی مانند شهید ثانی « وثاقت صدور »در مقابل مبنا  « وثاقت سند »مبنا   -3

 -4آمرد.  ینمر و آیت ال خویی عرض انداه کرد. بدون تنویع حدی   چنین مبنایی بره وجرود   

و  ترر آسانحل تعارض اخبار   -5 دوباره رسمیت یافت و نظاه مند شردید.« موثق»عمل به خبر 
طبقره   -7شرد.   ترر آسانا  با شناسایی راو  غیر شیعه یهتقشناخت روایات  -6شد.  ترمنضب 

ثقره و غیرثقره( برود    احوال )شناسی که در حد شناسایی راویان مشتر  در ناه ولی متفاوت در 
ن با توجه بره اهمیرت   به فایده بیشتر  توسعه یافت؛ شناخت متبل بودن سند یا مرسل بودن آ

ا  نرو و وسریع در علرم    یرده پدیافتن سند از علل رو  آوردن جدّ  به طبقه شناسی و ظهرور  
 اشسرفره رجال شد. کار  که وقت زیاد  از آیت ال بروجرد  شرفت که بدون تنویع حدی  

توجه به شروط راو  و دقت در جزئیات احوال آنان  تحولی است که بردون   -8شد. ینمپهن 
فبل بند  جدیرد در تألیفرات رجرالی بعرد  از ترأثیرات       -9آمد. ینمتنویع حدی  به وجود 

رو  آوردن به تبحیح اسناد و طرق و تعویض اسناد از تبعرات   -10طبیعی تنویع حدی  بود. 

این اقداه ابن طاووس است؛ زیرا بدون این مهم ساز  کسری چنرین برار سرنگینی را بره دوش      
 کشید.ینم
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سیدمحمدصادق بحرالعلروه  مطبعره    :  تحقیقکتاب الرجالن داوود حلی  تقی الدین حسن بن علی  اب

 .1392  ناف  الحیدر

 .ق 1405  چاپ افست  چاپ سنگی تبریز  قم  ةیالمدن الفوائد محمدامین بن محمدشریف  استرآباد  

ی  الهدایه یحیاء الترراث  قرم    الطبعه ایول  حاوی االقوال فی معرفة الرجالاسد  جزایر   عبدالنبی  

 .ق 1318

 .ق 1403بیروت      دارالتعارفعةیاعیان الش  محسن  یامین عامل

 ق. 1392    نافیالرجال ابن داوود حل مقدمه بر کتاببحرالعلوه  محمدصادق  

 ق. 1429مالتب  فد   چاپ دوه      قمبحوث فی مبانی علم الرجالبحرانی  محمد سند  

 تا.مالتبه ببیرتی  قم  بی    چاپ سنگیمشرق الشمسین  د بن حسین  محمالبهائی

انتشرارات دارالالتراب  حاشریه دوه         قرم هدی الطالب فی شرح المکاسبجزائر   سیدمحمدجعفر  

 .ق 1416

  تحقیق ریاض حبیب الناصر   قم  مدسسه الهدایه حاوی االَقْوال فی مَعْرفَة الرّجالجزائر   عبدالنبی  

 ق. 1418  لتراثیحیاء ا

 حقهوق  ومبهانی  فقهه  مجلهه   «ییعقال ظنون تیحا منظر از رجال  علما  آرا اعتبار» جوان  عبدال 
 .1393  بهاروتابستان المةیوهفتم  شمار چهل   سالاسالمی

 .1362دارالالتاب ایسالمی      قمامل اآلمل حرعاملی  محمدبن حسن 

  معرفت کالمی  «رجالی ها  داور  در کالمی ورها با نقر»حسینی  سیدعلیرضا  شاکر  محمدتقی  

 .1392 زوزمستانییدوه  پا چهاره  شماره سال

دوفصهلنامه تصصصهی وهوهشهنامه علهو        «عقیده راو  و اثر آن در پذیرش روایت»حالمت جارد 
 .1393  پاییز و زمستان 1  سال اول  شماره حدیث تطبیقی

  موسسره امراه صرادق )ع(       قمه علی مذهب اإلمامیهتحریر األحکا  الشرعی  یوسف بن حسن حلی 

1378. 

 .1381آستان قدس رضو       مشهدخالصة االقوال فی معرفة الرجال ترتیب  ______________

 ق. 1411  دارالذخائر   قم خالصه االقوال فی معرفه احوال الرجال  ______________

 ق. 1412مدسسه نشرایسالمی    قم  مصتلف الشیعه فی احکا  الشریعه  ______________

بررسی رجالی تبحیحات عالمه حلی  نسبت به اسانید و طرق )قسمت »حیدر  فطرت  جمال الدین  

 .تابی  54  شماره وهوهشی علو  حدیث -فصلنامه علمی  «اول

سررور  السید محمد ال  المدلف:   تقریر بح  السید أبوالقاسم الخوئیمصباح االصول  ابوالقاسم خوئی 
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 .ق 1417  قم  مالتب  الداور   الطبع : الخامس   الواعظ الحسینی البهسود 

 ق. 1412مالتب  الداور       قممصباح األصول  __________

 ق. 1410    قم  مرکز نشر آثار شیعهمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة  __________

ایران  مرکز نشر الثقاف  اإلسالمی  -  قمواةمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الر  __________

 .1372  فی العالم

 ق. 1413    بیروتمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الروات  __________

 تا.جا  بیبیمدسس  الخوئی اإلسالمی     معجم رجال الحدیث  __________

 تا.  بی19شماره   مجله فقه  «هادشاهیوثوق صدور  و وثوق سند  و د»حسن   محمد بیرجند   ربانی

  دانشرگاه  حهدییی و فقیهی   یهادانش درایه الحدیث همراه با نمونه  __________________

 .1380  رضو   مشهد

مرکزفقهی أئمره أطهرار       چاپ اولشناسی دانش رجال الحدیثسبک  __________________

 .1385)ع(  قم  

    بهرار و تابسرتان  20و  19  شرماره  اسهالمی  مجله کاوشی نو در فقه  __________________

1387. 

األعال  قاموس تراجم ألشهیر الرجهال و النسهان مهن العهرب و المسهتعربین و       زِرِکلی  خیرالدین  
 .1389بیروت    نا  بیالمستشرقین

 ق. 1424    قم  مدسسه اماه صادق )ع(  چاپ اولأدوار الفقه اإلمامیسبحانی  جعفر  

 ق. 1412نا  بی    قمالحدیث و احکامه فی علم الدرایهاصول   _________

 تا.قم  بی    شورا  مدیریت حوزه علمیهکلیات فی علم الرجال  _________

 تا.بیه  قاهر    تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف  دارالالتبتدریب الراوی  بالرابی بنعبدالرحمنسیوطی  

  ناف  نسخه خطی کتابخانه کاشف الغطاء  ه المجتیدینمنیه المحصلین فی حقیقه طریقشبّر  عبدال  

 .854شماره 

 ق. 1414نا  بی    قمالمراد فی شرح نکت االرشاد هیغا  مالی بن محمد اول  شهید

الترراث    اءی)ع( یح تیمدسس  آل الب  قم  ذکری الشیعه فی احکا  الشریعه  _______________

1377. 

کتابخانه   بقال  عبدالحسین محمدعلی  محقق: هرعایة فی علم الدرایةالالدین بن علی   نیثانی  ز شهید

 ق. 1408  قم ( عمومی آیت ال مرعشی نافی )ره

    به کوشر عبدالحسین محمدعلی بقال  قرم الرعایه فی علم الدرایه، ___________________

 ق. 1413
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بری   ارالعالم ایسالمی  قم  دالبییة فی شرح اللمعة الدمشقیة الروضة  ___________________

 تا.

 ق. 1410نا  بی    قمالرجال قاموس  ی  محمدتق شوشتر

  فصهلنامه علهو  حهدیث     «شناسی عالمان اخبار  شیعه در دانر رجرال نقد  بر روش»شیوا  حامد  

 تا.یب  )سال پانزدهم  شماره سوه( 57شماره 

قهی الجمهان فهی االحادیهث الصهحاح و      منتحسن بن زین الدین )فرزندشرهیدثانی(     صاحب معالم
 .1362مدسسه نشر اسالمی      قمالحسان

  مدسسر  النشرر ایسرالمی     قرم   معالم الدین ومالذ المجتیدین  ______________________

 تا.بی

 تا.بی  جانشرالمشعر  بی ،الدرایة شرح الوجیزة للشیخ البیائی ةینیا صدر  حسن 

 .1348  مشهد    دانشگاه مشهدرفه الرجال المعروف برجال الکشیمع اریاخت طوسی  محمدبن حسن 

 ق. 1417نا  بی    قمالعدة فی االصول  ______________

 .1380نا  بی    نافالفیرست  ______________

 .1365دارالالتب ایسالمیه      تهراناالحکا  بیتیذ  ______________

 .1381  نابی    نافرجال الطوسی  ______________

بی    بنیاد فرهنگ اسالمی کوشان پوربیجه اآلمال فی شرح زبده المقالعلیار  تبریز   حاج مالعلی  

 تا.بی  جا

 .1369    تهرانتلصیص مقباس الیدایه العالمه مامقانیغفار   علی اکبر  

لمیر    دارالالترب الع     بیرروت قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیثقاسمی  محمدجمال الدین  

 ق. 1399

(  شرود ی)منتشرر نمر   یایمقاالت و بررس  «جایگاه مذهب راو  در توثیقات رجالی شیعه»قباد   مریم  

 .1381  زمستان 0  شماره 72  دوره 7مقاله 

  ترجمره و تحقیرق ناصرر براقر      الفوائد الرضویه فی احوال علمان المذهب الجعفریهه قمی  عبراس   

 .1385  بیدهند   قم  نشر بوستان کتاب

  نرا   قرم  بری  یروضات ی  به کوشر محمدعلالرجال علم قیتحق یالمقال ف سمان  أبوالهد  الاللباسی 

1372. 

  تحقیق: سید محمدحسرینی قزوینری  مدسسره ولری     سماء المقال فی علم الرجال  ____________

 .تایالعبر قم  چاپ اول  ب

 .1380  دارالحدی قم    محمدحسین درایتیق: محق الرسایل الرجالیهکلباسی  محمدبن محمدابراهیم  
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 .1368دارالالتب ایسالمیه  چاپ سوه      تهرانالکافیکلینی  محمدبن یعقوب  

  بنیراد فرهنرگ   هیه المتقین فی شهرح مهن ال یحههره الفق    روضه  مقبودعلیبن  مالسی  محمدتقی

 ق. 1406  اسالمی  تهران

 .1388  تشارات مرکز جهانی علوه اسالمی  قم  اندرس نامه درایه الحدیثمددب  رضا  

    مطبعره الحیدریره  روضات الجنات، فی احوال العلمهان و السهادات  موسو  خوانسار   محمدباقر  

 .1390تهران  

منشرورات مالتبره     قم  الرواشح السماویة فی شرح االحادیث االمامیةمحمّد   بن باقر محمّد میرداماد 

 .ق 1405  آی  ال العظمی المرعشی النافی

 تا.  قم  مدسسه النشر ایسالمی  بیرجال النجاشینااشی  علی  

  )پایان نامه کارشناسی ارشد(  استاد راهنمرا:  دلیل انسداد و آثار مترتب بر آن و نقد آن  ندر   عباس

 .1388  محمدحسن فاضل شلنایگانی  دانشگاه قم  دانشالده الهیات و معارف اسالمی

  إلحیاء التراث  چراپ اول   )ع( یت  قم  مدسسه آل البخاتمه المستدرک  تقی محمد بن حسین نور  

 تا.بی

 


