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    چکیده

 بتوان آن با که است ییها نشانه بازسازي و بازشناسی نیازمند معاصر ۀدور در شیعه پژوهی حدیث نظام

 معتبـر  منبعـی  عنـوان  به تر واقعی و تر روشن سازوکاري با را معصومین ۀدور از مانده برجاي میراث

 و عالمـان  نـزد  معمـول  و متـداول  هـاي  روش دقیق شناسایی مستلزم امر این .داد قرار استفاده مورد
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 و داده رونـق  را اخباریـان  دیدگاه ها آن تقویت و متقدمان یپژوه حدیث نظام در اعتبار قراین بازسازي
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   مقدمه .1

 را اصـول  و فقـه  ،حـدیث  دانشـمندان  که است یافته شهرت چنین ،پیشین يها سده از

 .کننـد  مـی  بندي تقسیم متأخرین و)قدما(متقدمین گروه دو به بنیادین هاي تفاوت دلیل به

 متـأخرینی  تحلیـل  و متقـدمین  از مانـده  يبرجـا  يهـا  گزارش نقد باورند این بر اي هعد

 کـه  اسـت  کسی نخستین ظاهراً که ،ق)1011عاملی( الدین زین بن حسن شیخ همچون

 مطلب این بیانگر ،کرده اشاره متأخرین و متقدمین یپژوه حدیث بنیادین يها تفاوت به

 تحلیـل  بـه  آنکه از بیش قدما یپژوه حدیث سنت در شیعه گذاري ارزش نظام که است

 اسـت.  بـوده  متکـی  بیرونـی  آور اطمینان قراین به ،باشد وابسته حدیث رجالی و سندي

 �زم شایسـتگی  صـدوري  وثاقت ،شیعه متقدم عالمان نگاه از که گفت توان می بنابراین

 آثـار  محتویـات  گنجاندن و بعدي قرون در اربعه کتب تألیف با اما .دارد را استناد براي

 بـه  .گرفتنـد  قـرار  استفاده مورد کمتر پیشین يها دوره اصول و مصنفات ،ها آن در قبلی

 امـر  همـین  و نداشـت  وجـود  ها نگاشته این استنساخ براي اي هانگیز دیگر ،دلیل همین

 تـا  رونـد  ایـن  .بماننـد  بهـره  بی معتبر منابع دست این از بعدي يها نسل تا شد موجب

 شد ایجاد شیعه یپژوه حدیث سنت در عطفی ۀنقط ،هفتم قرن در که یافت ادامه جایی

 آن سـند  زنجیـرۀ  ارزیـابی  ،حـدیث  متن ینمای واقع بررسی براي شاخص ترین عمده و

 شیعه حدیث گذاري ارزش نظام در حله مکتب ترویج و تثبیت به تفکر این .دش معرفی

 نگـرش  تغییر و هجري هفتم ۀسد در حله رجالی مکتب گرفتن رونق از پس .شد منجر

 اهـاي نتنگ همچنـین  و رجـالی  تحلیـل  بـه  ،حـدیث  ۀشناسان کتاب تحلیل از رویکرد و

 ادعاي با اخباري تفکر ،هجري یازدهم سدۀ در ،پژوهی حدیث نظام این از وجودآمده به

 پیامـد  ترین مهم .خاست پا  به پژوهی حدیث حوزۀ در شیعی قدیم محدثان روش احیاي

 بـر  »صـحیح « اصـط�ح  اطـ�ق  در متأخران اندیشۀ به قدما رویکرد از نگرش تغییر این

 شیعه متقدم محدثان نزد در صحیح که است آن مطلب توضیح .است یافته نمود حدیث

 چیرگی با اما یافتند می اطمینان معصوم از آن صدور به که شد می اط�ق احادیثی بر

 اسـناد  زنجیرۀ راویان وثاقت بر مبتنی یکسره حدیث اعتبار ،شیعه حدیث بر حله مکتب

 ایـن  مقابـل  در اخباریـه  گیري موضع )46ص ،ش1388 ،حائري عمادي :نک(.شد نهاده

 اهـل  گـذاري  ارزش نظـام  از گرفته تنشئ را آن که ،معصومین سنت با مواجهه طرز
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 ،ق1436 ،استرآبادي :کن(.کرد می تقویت را دیدگاه دو این اخت�فات ،دانستند می سنت

 شـیعه  فقـه  کـانونی  ۀنقط در هم هنوز آثارش که اخباریان مکتب اهالی از یکی )75ص

 کتـاب  در صـدوري  وثاقت مبناي به او پایبندي .است عاملی حر شیخ جناب ،دارد قرار

 گرچـه  او .است یافته بیشتري نمود الشریعإل مسائل تحصیل إلیإل الشیع وسائل ارزشمند

 امـا  خواند؛ می بدعت نوعی به را آن و پذیرد نمی را حدیث رباعی تنویع ،خود مبانی در

 ۀاندیشـ  در کـه  شـود  مـی  متصـور  را مراتبـی  و درجات حدیث ضعف و صحت براي

 روایـی  منـابع  و کتب اعتبار مدار بر احادیث به حر شیخ رهیافت .ندارد جایی متأخران

 کنـد  مـی  تـ�ش  بلکـه  دانـد  نمـی  اربعه کتب صحت مدافع را خود تنها او است؛ متقدم

 نیـز  انـد  درآمـده  نگارش به اربعه کتب از پیش که مصنفاتی اعتبار از ،مند نظام صورت به

 الصـدور  قطعـی  را روایـات  از بسـیاري  کـه  ،اخبـاري  فقهی مکتب مقابل در .براند لمق

 فقهـی  مکتـب  دو ،کنـد  مـی  تلقـی  بیهـوده  کاري را رجال علم به پرداختن و پندارد می

 پایبنـد  سـخت  سندي وثاقت به ،احادیث اعتبارسنجی در جریان یک .دارد قرار اصولی

 اعتبـار  به دستیابی راه تنها و تابد برنمی را سند صحت جز اي هنشان و قرینه هیچ و است

 شـیخ  ،اردبیلـی  محقـق  ،ثانی شهید به توان می زمره این از که داند می آن سند را روایت

 ،ربـانی  :نـک (.کـرد  اشـاره  ییخو ابوالقاسم سید مرحوم به معاصران از و ،عاملی حسن

 بررسـی  و سند به تنها هستند قائل صدوري وثوق به که دوم جریان )16ص ،ش1384

 خبـر  اعتبـار  بـه  اطمینـان  ،صدوري وثوق از مقصود ،دیگر عبارت به ؛کنند نمی اکتفا آن

 حدیث سند بودن معتبر راه از اعتبار چه است؛ کافی ،شود حاصل راهی هر از که است

 بـه ، شـده  اسـتخراج  آن از خارج یا و روایت متن یا سند خود از که دیگري قراین از یا

 دلیـل  بـه  تنهـا  را روایـات  مجتهـد  ،نظریـه  این بر مبتنی )17ص ،همان :نک.(آید دست

 روایـت  اعتبـار  بـراي  را بسـیاري  قـراین  تـا  کوشـد  مـی  بلکـه  کند نمی رد سند ضعف

 بـه  اطمینـان  و وثـوق  را واحـد  خبـر  حجیـت  م�ك فقیهی چنین زیرا کند؛ آوري جمع

 در هرچنـد  دیگر؛ قراین ۀناحی از یا باشد سند ۀناحی از اطمینان خواه ،داند می آن صدور

  )همان :نک.(باشد مناقشه قابل روایت سند ،حالت این

  عاملیحر  شیخ ۀاندیش در اعتباربخش قراین. 2

 در معتبر قراین بررسی به الشیعه وسائل کتاب ۀخاتم از هشتم ۀفاید در عاملی حر شیخ
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 قبول مورد وي نظر از که ،معتبر قراین او نظر از .پردازد می متقدمان شناسی حدیث نظام

 .دارنـد  د�لـت  معصوم از خبر ثبوت بر قراین از بعضی :اند دسته چند بر ،هست نیز

 بـودن  جعلـی  احتمـال  گرچه ؛کنند می حکایت خبر مضمون صحت از قراین از بعضی

 خـود  معارض حدیث بر ،خبر ترجیح بر هم قراین از بعضی .باشد داشته وجود حدیث

   .کند می بیان را خود نظرمد قراین و ها نشانه، ادامه در وي .کند می د�لت

 وي کـه  آیـد  می دست به مطلب این ،برشمرده حر شیخ که مواردي در نظر دقت با

 وي نظرمـد  اصالتاً آنچه بلکه، نبوده روایات صحت اعتباربخش قراین بیان درصدد تنها

 روایـت  دسـتور  بـه  بتوانـد  فقیه یک ،فوق موارد انضمام با تا است روایت حجیت بوده

 ،محـدثان  اعتبارسـنجی  نظر از حدیث یک است ممکن ،شد گفته آنچه بر بنا .کند عمل

 ،رو ازایـن  .شود عمل آن به ،شهرت همچون مواردي سبب به اما باشد ضعف به محکوم

 قـراین  تـوان  نمـی  را مـذکور  مـوارد  تمـام  ،کنـیم  دقـت  کمـی  تعبیـر  از استفاده در اگر

 و اسـت  صدور قراین موارد از برخی ،دیگر عبارت به ؛نامید روایات صدور اعتباربخش

 مسـتحبات  دربـارۀ  روایـت  یک شود ثابت که همین ،نمونه براي .حجیت قراین برخی

 .گیـرد  نمی صورت سختگیري آن سند در *»سنن ۀادل در تسامح«ۀ قاعد طریق از ،است

 مکتوبـات  و متـون  در موارد سایر از بیشتر حر شیخ مبانی میان در آنچه ،توضیح این با

   .است متقدم روایی جوامع و منابع به اعتماد ،یافته نمود وي

 کـه  محـدثانی  آثـار  در منبـع  رهگذر از حدیث اعتبار سنجش آنکه مطلب توضیح 

 به است؛ برخوردار بیشتري قوت از اصولیون به نسبت ،دارند اخباري مسلک به گرایش

 کـه  جـایی  تـا  کنند می طرفداري شدت به متقدمین کتب اعتبار از ریونااخب ،دلیل همین

 مـورد  را متقدمین کتب از دیگر بسیاري ،اربعه کتب بر افزون ها مسلک اخباري از برخی

 قطعیـت  اثبـات  دنبـال  بـه  هـا  آن از برخـی  .کنند می آن صحت به حکم و ،دانسته اعتماد

 ایـن  حجیـت  و اعتبار اثبات پیِ در کتب مؤلفان شهادت ۀپای بر نیز برخی ،کتب صدور

 فـراوان  اهتمـام  بـا  کـه  اسـت  کسـانی  ۀزمر از عاملی حر شیخ معتقدند برخی .اند منابع

 :نـک .(کند اثبات را خودش ۀاستفاد مورد هاي کتاب ۀهم روایات قطعیت است درصدد

 که منابعی از اربعه کتب بر ع�وه الشیعه وسائل در حر شیخ )85ص ،ش1394 ،صرامی

 جـاي  در )161ص ،30ج ،ق1409 ،عـاملی  حر.(برد می بهره ،نامد می »معتمده« را ها آن
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 متواترند یا: نیست خارج حال دو از اعتماد مورد کتب احادیث که شود می یادآور ،دیگر

 نداشـته  معـارض  اگـر  و کنند می علم ۀافاد صورت دو هر در که قراین به محفوف یا و

 بعضـی  نامگـذاري  تحلیـل  از )454ص ،تـا  بیهمو، (.است واجب ها آن به عمل ،باشند

 بـاب  :نـک نمونـه   بـراي .(شود می دریافت دیدگاه همین نیز هالشیع وسائل کتاب ابواب

 و تهـا یرِوا و الْمعتَمـدةِ  الْکُتُبِ یف الْمنْقُولَإلِ ع الْأَئمإلِ و ص یالنَّبِ ثیبِأَحاد الْعملِ وجوبِ

   )77ص ،27 ج ،ق1409 ،همو :ثُبوتها و صحتها

  قراین تفصیلی بررسی و نقد. 3

 الشـیعه  وسـائل  ۀخاتم در که ديفوای در توان می را عاملی حر شیخ تفصیلی دیدگاه اما

 ،تفصـیل  بـه  نهم ۀدیفا در و اجمال به ششم ۀدیفا در ایشان .کرد بازخوانی ،است نگاشته

 نهـم  ۀفایـد  در .کنـد  ، بیـان مـی  نامبردارنـد  معتمـده  کتـب  به که خود منابع صحت ۀادل

 نـه  و هسـتند  منابع اعتبار و حجیت به ناظر تنها ها آن از برخی که شود می بیان وجوهی

 از ،هسـتند  معتمـده  کتب صحت اثبات پیِ در که را مواردي .ها آن بودن الصدور قطعی

   :کنیم می بازخوانی )249ص ،30ج ،همان(هالشیع وسائل کتاب ۀخاتم در نهم ۀفاید

 کـه  دانـیم  می ،شده حاصل قراین به محفوف اخبار و تواتر از که قطعی علم به ما. 1

 خـود  ۀسیصدسال تاریخ طول در معصوم امامان و ما عالم پیشینیان و متقدمین ۀشیو

 .اسـت  بـوده  آن غیر و معصومان مجالس در ها آن تدوین و احادیث ضبط بر مبتنی

 شـده  صرف شیعه نیاز مورد احکام تألیف ۀزمین در طویل مدت این در ما علماي همت

 این رساندن معصومان تأیید به نهایت در و حفظ ،تصحیح در را خود عمر ،اینان .است

 بقایـاي  و آثار و داشته تداوم اربعه کتب صاحبان زمان تا شیوه این .اند اندهرگذ احادیث

 همـین  روي از اربعه کتب .است داشته وجود هم اربعه کتب نگارش از بعد مدتی تا آن

 شـده  تـدوین  ،اند داشته اجماع و نظر اتفاق آن ثبوت بر و بوده معلوم همه براي که آثار

 اصـولیون  از برخـی  همچنـین  .اسـت  رسـیده  ما دست به نیز آثار این از بسیاري .است

ـ  مشـترك  يهـا  نمونـه  مطالعـۀ  بـراي »(.اند نموده اعتراف مطلب براین  ،اسـترآبادي  :کن

  )371ص ،ق1436

 صحیح اصول اینکه بر داریم علم آنکه اول: است استوار مقدمه چند بر دوم دلیل .2

 آن و انـد  دهکـر  مـی  عمـل  ها بدان امامان امر به شیعه علماي که داشته وجود ثابتی و
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 تشـخیص  قـدرت  ،آن امثـال  و اربعه کتب صاحبانثانیاً  .است بوده امامیه مرجع ،اصول

 امکـان  صـورت  در کـه  دانسـتند  مـی  نیک و اند داشته را صحیح غیر و صحیح احادیث

 ثالثًـا  .نیسـت  جـایز  آن خ�ف به کردن عمل ،یقین و قطع راه از شرعی احکام تحصیل

 آنـان  از قصـوري  اگر زیرا اند؛ دهنکر کوتاهی امر این در اربعه کتب صاحبان که دانیم می

 راه ایـن  در کـه  آنجـا  از بنابراین .دادند نمی شهادت احادیث آن صحت به ،بود زده سر

 کار به راه این در را خود کوشش همۀ که گیریم می نتیجه ،اند دهنکر قصوري و کوتاهی

   .اند دهآور خویش کتب در را صحیح احادیث و بسته

 بـراي  بزرگـوار  امامـان  و خـدا  رسـول  رحمت و پروردگار حکمت مقتضاي. 3

 لطـف  و نکـرده  رهـا  سـرگردان  و حیـران  را ایشان که است این ها آن پیروان و شیعیان

 ایـن  تحقق براي .بشود هم بعدي يها سده در آینده هاي نسل حال شامل معصومان

 عمـل  آن به غیبت زمان در که باشند داشته اختیار در اصولی ها نسل این است �زم ،امر

 هـا  آن بـه  عمل باید که است حدیثی مشهور يها کتاب همین ،اصول این مصداق .کنند

   .باشد معتبر هم و مجزي هم

 امـر  خـویش  اصـحاب  بـه  ائمـه  اینکـه  بر مبنی دارد وجود بسیاري احادیث .4

 و نمایند عمل بدان غیبت و حضور زمان در و بنویسند شنوند می را هرچه که کردند می

 ،این بر ع�وه .اند گرفته کتب آن از را خود احادیث مشهور حدیثی کتب که دانیم می ما

 و دارد وجـود  اکنـون  هـم  ،اند دهکر تألیف ائمه زمان در ثقه افراد که کتبی از بسیاري

   .است شده تألیف غیبت زمان در بعدها که است چیزي همان مطابق کام�ً

 احادیـث  بـه  کـردن  عمـل  وجوب و کتب این روایات صحت بر متواتر روایات. 5

 شده عرضه ائمه بر مزبور کتب که است آن نشانگر احادیث این .دارند د�لت ها آن

 حـر  شـیخ  .اسـت  شـده  سـؤال  ایشان از احادیث آن احوال از خاص یا و عام طور به و

 یـونس  کتـاب  تأیید :از اند عبارت که آورد می را ییها نمونه ،ادعا این اثبات براي عاملی

 شـیخ  تصریح. است شده عرضه ائمه بر که شاذان بن فضل کتاب و عبدالرحمن بن

 حسـن  امـام  از او سـؤا�ت  شـامل  صـفار  حسـن  بـن  محمـد  کتـاب  اینکـه  بر صدوق

 کتـاب  همچنیناست.  موجود او نزد ،ایشان خط به حضرت يها پاسخ و عسکري

   .است شده عرضه صادق امام بر که حلبی علی بن عبیداهللا
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 وجـوب  بـر  کـه  دارد وجود متواتري احادیث« :گیرد می نتیجه چنین ادامه در سپس

 کـه  را اشـکال  ایـن  البته ».کند می د�لت ثقات احادیث و معتمده کتب احادیث به عمل

 پاسـخ  ،اسـت  »دور« ثقـات  احادیـث  و متـواتر  احادیـث  این به استد�ل شود گفته اگر

 در همگـی  و هسـتند  متفـاوتی  صفات به متصف احادیث این که دکن می بیان و دهد می

 صفات از هرکدام اعتبار به بنابراین .بیاید �زم دور که نیستند اشتراك داراي صفت یک

 متفـاوت  اعتبـارات  و حیثیات زیرا د؛کر ثابت را احادیث باقی حجیت و اعتبار توان می

   .است

 همگان که است کسانی کتب از نقل به اربعه کتب در موجود احادیث از بسیاري .6

 مراجعـه  بـه  را شیعیان نیز ائمه و دارند نظر اتفاق و اجماع ها آن احادیث صحت بر

    .اند دهکر تأکید آنان بودن ثقه بر و امر ایشان احادیث به عمل و ها آن به

 اتفـاق  و اجماع مورد ها آن صحت که حدیثی اصول از ها کتاب این احادیث اگر. 7

 �زم ،باشـد  نشـده  گرفتـه  انـد  دهدا دسـتور  ها آن به کردن عمل به ائمه و است نظر

 و است باطل امري چنین عادتاً .باشند نداشته اعتماد ص�حیت ما احادیث بیشتر آید می

 بـه  و کـرده  تسـاهل  و تسامح دین در شیعه دانشمندان و ائمه که پذیرفت توان نمی

   .باشند داده رضایت قیامت روز تا شیعه ض�لت

 زمان تا امامیه علماي دیگر و )استبصار و تهذیب(خود کتاب دو در طوسی شیخ. 8

 صحیح متأخران نظر از که را احادیثی از بسیاري ،آن از پس بلکه جدید اصط�ح وضع

 عمـل  )متـأخرین  اصط�ح با مطابق(ضعیف احادیث به بالعکس و اند گذاشته کنار است

 طـرق  بـر  کـه  درحـالی ، اند دهنمو اعتماد ضعیف طرق بر موارد از بسیاري در و .اند دهکر

 و الجمـان  منتقـی  صـاحب  کـه  طور همان ؛اند داشته دسترسی ،بوده صحیح که دیگري

 احادیث این صحت تحصیل رسد می نظر به آنچه بنابراین .اند دهکر تصریح بدان دیگران

 د�لـت  متـأخرین  اصط�ح برخ�ف که است اسانید اعتبار از غیر به وجوهی و طرق از

 صـاحب  عبارت به سپس عاملی حر شیخ )257ص ،30ج ،ق1409 ،عاملی حر.(دکن می

   .کند می استناد ثقه اذان در »مدارك«

 و آن احادیـث  و کتب این صحت به علما دیگر و )ق1407(کلینی ،صدوق شیخ .9

 قطـع  طور به اینکه بر مضاف .اند دهدا شهادت معتمده کتب و اصول از ها آن بودن منقول
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 ایـن  بـر  ع�مـه  زمـان  تا و اند دهنبو کاذب خود ادعاي در بزرگواران این که داریم یقین

 دیـدگاه  تقویت براي ادامه در حر شیخ .است داشته وجود اجماع )کتب صحت(مطلب

 ماننـد  متـأخرین  یـا  و متقدمان از یکی از نقل به اگر که کند می مطرح را مثال این خود

 و شـود  نقل امامیه یا عامه علماي دیگر یا و ابوحنیفه از سخنی ،شهیدین یا حلی ع�مه

 در که بینیم می ،کنیم می رجوع خود وجدان به وقتی ،شود گفته نمعی کتابی از ک�می یا

 و ظـن؛  نـه  اسـت  شده حاصل علم ایشان گفتار صحت و آنان ادعاي صدق به ما نفس

 شود نمی تبدیل ط� به کوه دانیم می که طور همان است عادي علمی ،وجدانی علم این

 علـم  معصـوم  غیـر  از ایشـان  نقـل  از چگونـه  بنابراین .گردد نمی مبدل خون به دریا و

 عـ�وه  !شود؟ می حاصل ظن تنها معصوم از ایشان نقل ۀپای بر اما شود؟ می حاصل

 و تسـاهل  معصـوم  از نقل در ،باشد دارا تقوا و ورع از کمی ۀمرتب که کسی آنکه بر

 هـاي  راه و !بگیـرد  صـورت  تسـاهل  غیرمعصوم از نقل در بسا چه ولی کند نمی تسامح

 بـر  بسـیاري  جماعت که هنگامی بود خواهد چگونه پس .بسیارند یقین و علم تحصیل

  !باشند؟ داده شهادت اخبار ثبوت و صحت

 در بسـتن  دروغ و افترا بر که داریم یقین قطع طور به راویان از بسیاري مورد در. 10

 ها آن حق در مطلب این که هم راویانی مورد در .اند دهندا رضایت حدیث کردن روایت

 روایت که اي هثق اصل به بوده طریقی راوي این که دانیم می ممسلّ قدر ،نیست مشخص

 تهمت دفع و تبرك و تیمن باب از تنها اسانید ۀزنجیر ذکر بنابراین .است شده نقل او از

   .است بوده سنت اهل جانب از

ــدما روش .11 ــدافر در ق ــان ین ــابی اطمین ــث ی ــم موجــب احادی ــه و عل  از برگرفت

 تأسـی  ایـن  به و بودند مأمور معصومین از تبعیت به قدما زیرا ؛است معصومین

 به سال هفتصد به نزدیک مدتی در امامیه ۀفیطا بنابراین .اند دهنکر رد را آن و کرده اقرار

 بـوده  امامـان  ظهـور  زمـان  در آن سال سیصد به نزدیک که اند دهکر عمل شیوه این

   .است

 ۀشـیو  که درحالی ،است سنت اهل و عامه ۀشیو با مباین متقدمین ۀشیو و طریق .12

 آن و بـا�تر  مطلبـی  ،آیـد  مـی  دست به تتبع از آنچه بلکهسنت؛  اهل با موافق متأخرین

ــه متــأخرین ۀشــیو ایــن اینکــه  کــه صــورتی در .اســت ســنت اهــل کتــب از برگرفت



 شیخ حر عاملی منظرگذاري حدیث از نقد و بررسی قراین اعتباربخش در نظام ارزش  61

    .اند دهفرمو امر عامه ۀشیو و روش از اجتناب به را ما معصومین

 معصومین عصر از است محقه طایفۀ جمیع ۀتخطئ مستلزم ،جدید اصط�ح .13

 عمـل  در گروهی که نگارد می خود اصول در محقق که طور همان .حلی ع�مه ۀدور تا

 :گفتنـد  و آمدند کوتاه افراط این از گروهی نویسد می سپس .کردند افراط واحد خبر به

 که آنان و است صادق گاهی نیز دروغگو انسان که دانیم می ».به یعمل السند سلیم کل«

 در قدح و شیعه علماي بر طعن امر این که ستندنندا ،کردند مشخص را اي هضابط چنین

 همـان  ،کنـد  مـی  عمل مجروح خبر به آنکه مگر نیست مصنفی هیچ زیرا ؛است مذهب

   .نماید می عمل عادل خبر به که گونه

 از دانـیم  مـی  کـه  شـود  مـی  احـادیثی  از بسیاري ضعف مستلزم جدید اصط�ح .14

 ضـعف  دلیـل  بـه  تضـعیف  ایـن  .است شده اجماع ها آن صحت بر که شده  نقل اصولی

 آن تـدوین  بنـابراین  باشـد؛  مـی  آنان توثیق عدم و جهالت ،احادیث آن روایان از بعضی

 دروغ مصـنفات  ایـن  صحت به شهادت و بوده حرام بلکه بیهوده و عبث کتب و اصول

 دانـیم  مـی  کـه  اسـت  اجمـاعی  بطـ�ن  مسـتلزم  امـر  ایـن  اینکـه  بر مضاف .بود خواهد

   .است بوده داخل آن در معصوم

 احادیث تمام تضعیف به منجر اربعه تقسیمات این ،تحقیق هنگام به گفت باید بلکه

 ،الضابط ی،ماما� ،العدل ةروا ما« که است صحیح متأخرین نظر از حدیثی زیرا د؛شو می

 راوي یـک  عـدالت  بـه  شناسـان  رجال که افتد می اتفاق کم بسیار و »الطبقات عیجم یف

 مسـلماً  و اسـت  راویـان  توثیق ،شده بیان آنان سوي از بیشتر آنچه بلکه بدهند شهادت

 و عمـوم  ۀرابطـ  ،وثاقت و عدالت میان بلکه نیست او عدالت مستلزم راوي یک وثاقت

 .انـد  پرداختـه  آن به دیگران و ثانی شهید که گونه همان ،است برقرار وجه من خصوص

 شناسـان  رجـال  گزارشـات  در »ثقـإل « عبارت اینکه بر مبنی نیز متأخران از بعضی ادعاي

 را کسـی  وقتـی  آنان که است آن مطلب دلیل .است باطل ،است ضابط و عادل معناي به

 ایـن  برخ�ف صراحت به نمایند می توثیق ،دارند اعتقاد مذهبش فساد و کفر ،فسق به که

 حاصـل  اطمینـان  او خبـر  از کـه  اسـت  کسـی  ثقـه  از مراد نتیجه در .اند دهکر عمل ادعا

 اسـت  مطلـب  ایـن  بـر  شاهد ،تتبع .گردد نمی صادر دروغ او از عادي طور به و شود می

 مصـنف  نـزد  که اموراتی از و .اند دهکر تصریح آن به متأخران و متقدمان که طور همان
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 جمـع  قابـل  کفـر  بـا  حتی گاهی و فسق با وثاقت که است آن ،است قطعی )حر شیخ(

   .است

 اشـتراط  ایـن  ۀ�زمـ  که اند دهکر شرط راوي در را عدالت ،جدید اصط�ح اصحاب

 راوي عـدالت  بـر  نص ،کمی بسیار موارد در آنکه دلیل به است احادیث جمیع تضعیف

   .دارد وجود

 اینکـه  دیگر عبارت به باشد؛ صادق است ممکن نیز مطلب این عکس که طور همان

 عـدالت  بـا  صفت این بلکهنیست،  او فسق مستلزم باشد حدیث در ضعیف راوي یک

 ضـعیف  کند می خطا و سهو بسیار که عادلی راوي که صورت این به شود می جمع نیز

 راویان از آن شناخت امکان که است معرفتی نهایت ،ضعف و وثاقت .است حدیث در

   .دارد وجود

 احادیـث  تمـام  صـحت  بـر  مبنـی  ث�ث محمدون شهادت پذیرش ما براي اگر .15

 این در ،نباشد جایز معتمده کتب و صحیحه اصول از ها آن نقل و اربعه کتب در مندرج

 ایـن  بـر  .بپـذیریم  تـوانیم  نمی نیز راویان توثیق یا مدح در را افراد این شهادت صورت

 پـس  اسـت  باطـل  �زم چـون  و بود خواهد ضعیف معتمده کتب احادیث تمام ،اساس

 راوي عـدالت  بـر  مشـروط  روایـات  نقـل  آنکـه  بـر  ع�وه .بود خواهد باطل نیز ملزوم

 زیـرا  دارد؛ نیاز معتمده کتب از روایت نقل به نسبت بیشتري اهتمام به و است دشوارتر

 و است عقلی و خفی امري عدالت و است محسوس و ظاهر امري معتمده کتب از نقل

   .ندارد وجود انصاف هنگام الزام این از گریزي راه و دشوار بس آن بر یافتن اط�ع

 طـاووس  بـن  احمـد  او شـیخ  یـا  حلی ع�مه زمان از اربعه تقسیمات اصط�ح .16

 ظـن  و بوده ظن ۀپای بر و اجتهاد ،تقسیمات این بنابراین .است یافته گسترش و تکوین

 ایـن  شـامل  اسـتنباط  و اجتهـاد  ذم احادیـث  تمـام  ،اینبنـابر  نیست؛ به معمول با�تفاق

 ،ندارنـد  قطعـی  دلیـل  خـود  دعـوي  در جدید اصط�ح اصحاب .شود می نیز تقسیمات

 .نمـود  عمـل  ظن به توان نمی نیست جایز آن در تقلید که اصولی ۀلمسئ این در بنابراین

 بـراي  ،دو هـر  یـا  و الد�لـإل  ظنـی  چه باشد السند ظنی چه، اصولیون استد�ل نتیجه در

 شـده  نهـاده  بنـا  دیگـر  ظنی ۀپای بر ظنی و بود خواهد ظن بر مبتنی ،ظنی امر یک اثبات

   .است دور این و است
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 خبر تقسیم در مقسم که دارند نظر اتفاق مطلب این بر جدید اصط�ح اصحاب .17

 مشـهوره  کتـب  روایات دانیم می آنکه حال .است قرینه از خالی که است خبري ،واحد

 اعتـراف  امـر  ایـن  بـه  مـواردي  در نیـز  جدید اصط�ح اصحاب و اند قراین به محفوف

   .ندارد موضوعیتی معتمده کتب احادیث مورد در مذکور تقسیم این بنابراین .اند دهکر

 در مـذکور  احادیث اقسام از بسیاري که پرداخته بحث این به نیز الجمان منتقی صاحب

 یافـت  آن بـراي  تطبیقی ،شیعه احادیث در و است عامه کتب از برگرفته الحدیث درایإل

   .شود نمی

 اصـط�ح  بـا  ،اند دهکر نقل محقق و طوسی شیخ که گونه آن امامیه ۀفیطا اجماع .18

 ع�مـه  ۀدور تا معصومین عصر از امامیه ۀفطای و است تباین در متأخرین ۀمستحدث

 کـه  ایـم  دانسـته  و انـد  دهکر می عمل قدما ۀشیو به سال هفتصد به قریب مدتی در حلی

   .است بوده داخل اجماع این در معصوم

 آن صـحت  و ثبـوت  بـه  و کنند نقل را احادیثی امامیه موثق و جلیل علماي اگر .19

 آن ،کننـد  ادعـا  کـه  حـالتی  با حالت این میان تحقیق هنگام به ،بدهند شهادت احادیث

 ،صـ�ح  ،علـم  ظهور با زیرا نیست؛ تفاوتی ،اند دهکر سماع خود زمان امام از را احادیث

 هاي روش و آنان زمان در علیه مجمع اصول کثرت همچنین و عالمان این صدق و تقوا

 ،دیگـر  سـویی  از .مانـد  نخواهـد  باقی اشکالی و خدشه ،علم و یقین تحصیل در بسیار

 نتیجـه  .است کرده امر ثقات روایات به رجوع به مطلق صورت به را ما بسیاري روایات

   .دشو می مطرح دیگر نحوي به ویکم بیست وجه در سخن این

 اصـط�ح  با مطابق یا: نیست خارج حال دو از معتمده کتب در مندرج احادیث .20

 احادیـث  .انـد  صـحیح  غیـر  یـا  و نیسـت  نزاعی صورت این در که اند صحیح ،متأخرین

 احادیـث  اگـر  .اصـل  بـا  مخالف یا و اند اصل با موافق یا: اند دسته دو بر نیز غیرصحیح

 بـه  ،متأخرین اصط�ح به معتقدین و اصولیون سوي از ،باشند اصل با موافق غیرصحیح

ـ  بـر  نیـز  اخبـاریون  .کننـد  نمـی  توقف آن در اصولیون و شود می عمل ها آن  آنکـه  ۀپای

 در .کننـد  مـی  عمـل  احادیث این به ،اند دهکر امر ها آن دادن انجام به را ما معصومان

 بـه  اصـولیون  سوي از که احادیثی اگر اما .است یکی طریق دو هر عاقبت و مآل ،نتیجه

 طور همان ما و بود خواهد احتیاط با موافق ،باشد اصل با مخالف ،اند دهش متهم ضعف
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 جـواز  در نیـز  عق� از کس هیچ .کنیم عمل بایست می احتیاط به آید برمی روایات از که

 معتقـد  چـه  و باشـند  اصـل  حجیـت  به قائل چه است؛ نکرده مخالفت احتیاط به عمل

 و عامه احادیث به عمل جواز ،سخنی چنین ۀ�زم که شود می رد نیز اشکال این .نباشند

 از نهـی  در متـواتر  روایـات  و نـص  ،عامه روایات مورد در زیرا ؛است غیرمعتمده کتب

 اساس بر ما عمل نداریم نص که آنجا در بنابراین ،است شده وارد آنان روایات به عمل

    .بود خواهد احتیاط به عمل روایات

 و  دهدا شـهادت  خـود  آثـار  ثبـوت  و صحت بر آن امثال و اربعه کتب صاحبان. 21

 اجمـاع  هـا  آن صـحت  بـر  کـه  اصـولی  از را خـود  کتب مندرجات که اند دهکر تصریح

 صحت بر ها آن حسی شهادت که اند ثقه نویسندگان این یا ؛اند دهکر نقل ،گرفته صورت

 و مؤلف ضعف جهت به ها آن احادیث تمام که اند غیرثقه یا و شود می پذیرفته آثارشان

 و تسـامح  ،نگـاه  ایـن  دسـتاورد شـود.   مـی  خارج اعتبار از وثاقت به اتصاف اثبات عدم

   .است شریعت در اینان بستن دروغ و دین در ث�ث محمدون تساهل

 و کنـد  مـی  استناد فقهی استد�لی کتب در تتبع به عاملی حر شیخ ،وجه این در. 22

 را حـدیثی  فقها که شود می حاصل قطعی علم فقهی استد�لی کتب در تتبع با نویسد می

 بـه  تـا  کردنـد  نمـی  رد ،شود می تعریف جدید اصط�ح در آنچه با مطابق ضعف دلیل به

 احادیـث  بـه  تـا  شـد  منجـر  عمـل  در اضـطرار  بلکه .کنند عمل آن از تر موثق احادیث

   .کنند عمل نیز ،باشد نداشته معارض که مادامی ،تر ضعیف

  حر شیخ آراي بررسی و نقد. 4

 تـرین  مهـم  از یکـی  .آییم برمی ها آن بررسی مقام درحر  شیخ نظریات بازخوانی از پس

 کـه  اسـت  آن ،شـده  بیـان  متعـدد  تعـابیر  بـا  مختلـف  وجـوه  در که حر شیخ اشکا�ت

 بـین  در ،طـاووس  بـن  سـید  وي اسـتاد  و حلی ع�مه زمان از حدیث اربعۀ تقسیمات

 از قبل .است نداشته روایی منشأ که بوده بزرگواران آن ابداعات از و شده رایج محدثان

   .است شده می تقسیم ضعیف و صحیح ۀدست دو به تنها حدیث ،مستحدثه اصط�ح این

 صـاحب  و الشمسـین  مشرق در بهایی شیخ گفتار ،حر شیخ ادعاي این خاستگاه ظاهراً

 تـوان  مـی  نظـر  دقـت  با که باوراست این بر معاصران از یکی .است بوده الجمان منتقی

 و بـوده  رایـج  راویـان  ۀدور از، رسـد  می نیز خمسه به که، اربعه تقسیمات این دریافت
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   .بود اصط�ح وضع تنها ،دادند انجام طاووس بن سید و ع�مه آنچه

 ایشـان  نزد و کردند می عمل روایات اعتبار ۀدرج اساس بر حجیت تحصیل در قدما

 عبـارت  بـه  اسـتناد  با خود کتاب در سند شیخ .بود اي هعدید اقسام داراي معتبر روایت

 وي )74ص ،ق1429 ،سـند  :نـک .(اسـت  کرده مطرح را نظر این العدة در صدوق شیخ

 همـان  او بنـابراین  .شـمرد  مـی بر احادیـث  تضعیف و توثیق باب در متعددي تقسیمات

 دهـم  ۀفایـد  در طوسی شیخ تضعیفات به اعتراض در حر شیخ که کرده تقریر را مطلبی

 کـه  بـوده  معتقـد  هـم  حـر  شیخ دیگر عبارت به ؛ساختارمند صورت به اماکند  می مطرح

 بـراي  .ندارنـد  بـاوري  چنـین  که متأخران برخ�ف بوده مراتب داراي ضعف و صحت

 بِهـذه  و« :نویسد می »أفطر من علی مایجب« باب در روایتی ذیل در صدوق شیخ ،نمونه

ـ رِوا لأَنَّه الْقَضَاء هیعلَ أَوجب يالَّذ بِالْخَبرِ یأُفْت لَا و یأُفْت الْأَخْبارِ  و مهـرَانَ  بـنِ  سـماعإلَ  إلُی

   )121ص ،2 ج ،ق1413 ،بابویه ابن(».ایواقف کَانَ

 العمـل  عـدم  مـراده  لـیس « :نگارد می صدوق شیخ عبارت این توضیح در سند شیخ

 مـراده  بل ،روایته علی معتمدا عنه کتابه فی کثیراً یروي هو إذ ،رأس من سماعإل بروایات

 العمـل  عدم �حتمال أو الخبرالموثق علی للصحیح الترجیح مقام فی بروایته العمل عدم

 مبناه یکون الثانی ا�حتمال علی لکنه ،آخر موضع فی بذلک عبر کما ،سماعإل به تفرّد بما

 إذا بـل  ،بالغـإل  لیسـت  الضـعف  درجـإل  أن إ� ا�عتبـار  عدم و الضعف سماعإل روایإل فی

 کنـد  می تصریح ادامه در وي ».الروایإل بصدور الوثوق یوجب فإنه ،قرینإل بأدنی اعتضدت

  )76ص ،ق1429 ،سند :کن.(نیست متأخران نزد در ضعیف درجات این از اثري که

 در تنهـا  حکمـت  این تحقق راه که است آن شود می گرفته سوم وجه بر که اشکالی

 از اسـتفاده  بـا  کـه  است آن هم راه یک .شود نمی منحصر حدیثی مشهور کتب تصحیح

 و احکام ،درآمده تحریر ۀرشت به متمادي هاي سال  درطول که قواعدي و رجالی اصول

 آنکـه  بـی  ،نمـود  اسـتنباط  و اسـتخراج  حدیثی کتب از ،است شیعیان نیاز مورد را آنچه

 ،صـرامی  :نـک .(باشـیم  حـدیثی  مشهور کتب در موجود روایات ۀهم اعتبار به باورمند

  )95ص ،ش1394

 ایـن  رسـد  مـی  نظـر  بـه  پنجم وجه در حر شیخ استد�ل بر که اشکالی ،دیگر ۀنمون

 دسـت  در نـه  ،بـرد  مـی  نـام  ها آن از عاملی حر شیخ که ییها نمونه همین او�ً که است
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 محقـق  نـزد  کـه  گویـد  می را اول کتاب دو !وسائل صاحب خود دست در نه و ماست

 بـر  تـوان  نمـی  ثانیـاً  .اسـت  بوده صدوق شیخ نزد هم دیگر کتاب دو و است بوده حلی

 .دکـر  اعتماد ،شده عرضه ائمه بر اند گفته که هایی کتاب برخی از موجود يها نسخه

   .نیست تام ادعا این اثبات در استد�ل این بنابراین )95ص ،همان :نک(

 و کرده اشاره نهم وجه به صراحت به وسائل صاحب ۀادل نقد مقام در خویی اهللا یتآ

 صـحت  اثبات براي الشیعه وسائل مؤلف که نویسد می وي .آزماید می نقد بوتۀ در را آن

 ادلـه  را هـا  آن کـه  کنـد  می ذکر وجوهی معصومان از خود کتاب احادیث صدور و

 کـه  جـایی  تـا  نـدارد؛  ارتبـاطی  بحث ۀنتیج با ها آن از کدام هیچ آنکه حال است؛ نامیده

 .نیسـت  دیگري چیز ،فرصت ساختن تباه جز ،هریک به دادن پاسخ و ها آن به پرداختن

 نـوع  دو میـان  تفـاوت  که است عجیب نگارد می نهم وجه نقد در ادامه در خویی آقاي

 و شـهیدین  و حلی ع�مه و حلی محقق !است؟ مانده پنهان عاملی حر شیخ بر ،یادشده

 در آن ۀمشـاهد  ۀواسـط  بـه  را آن ،کردنـد  می نقل چیزي ابوحنیفه از که آنگاه ،آنان امثال

 و نظر اساس بر ،آوردند می معصوم از چیزي اگر آنکه حال ،کردند می بازگو کتابش

 مقایسه دوم و اول نوع میان توان می چگونه ،تفاوت این با .کردند می رفتار خود دیدگاه

  )35ـ34ص ،1ج ،ش1372 ،خویی!(کرد؟

 بررسـی  .اسـت  وسـائل  صـاحب  چهـاردهم  وجـه  به ناظر خویی اهللا آیت دیگر نقد

 ،مـذهب  ضعف ایشان که دهد می نشان خویی اهللا آیت يها ارزیابی در متعدد يها نمونه

 نجاشـی  ،نمونه براي .است دانسته جمع قابل وي وثاقت با را راوي عمل و عقیده فساد

 روى قـد  و ،نکـر ی و منهـا  عرفی« :نویسد می و دانسته الروایت صالح را ه�ل بن احمد

 )83ص ،ش1365 ،نجاشـی »(...السـ�م  هیـ عل يالعسـکر  محمد یأب دنایس من ذموم هیف

 هـو  و« :اسـت  نوشته استبصار در و دانسته دین در متهم و غالی را وي نیز طوسی شیخ

یضَعف دبِ فَاسذْهی لَا الْمإِلَى لْتَفَت دیحهث ایفی مـه  خْتَص3 ج ،ق1390 ،طوسـی (» بِنَقْل، 

 در اشـکالی  کـه  گیـرد  مـی  نتیجـه  چنین اقوال این بندي جمع در خویی اهللا آیت )28ص

 خاصی مکتب به ه�ل ابن که گفت توان می بلکه، نیست او ۀعقید جهت از راوي فساد

 لهئمسـ  این اثبات ،وصف این باشود.  می ظاهر غلو او از موارد برخی در و ندارد اعتقاد

 سـقوط  در اثري او عمل یا عقیده فساد ،راوي وثاقت احراز وجود با زیرا ندارد؛ اهمیتی
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 از« :است گفته ادامه در وي )352ص ،2ج ،ش1372 ،خویی.(ندارد حجیت از روایاتش

 از نفسـه  حـد  فـی  راوي کـه  آید برمی چنین ،نجاشی گزارش در الروایت صالح عبارت

 چراکـه  ندارد؛ منافاتی منکر امور نمودن روایت با او صفت این و بوده برخوردار وثاقت

 بـراي  ،ادامه در وي ».باشد بوده ها آن راویان جانب از منکر احادیث کذب است ممکن

 ممـا « :نویسـد  مـی  وي .است جسته استناد طوسی شیخ تفصیل به خویش ادعاي اثبات

 أن بعـد ی � فإنـه  ،بعدها رواه ما و ،ا�ستقامإل حال رواه ما نیب :خیالش لیتفص ،ذلک دیؤی

 ا�سـتقامإل  حـال  اتـه یبروا العمـل  جـز ی لـم  ثقإل کنی لم إن فإنه ،بوثاقته شهادة هیف کونی

 إلیغا ،ثقإل ه�ل بن أحمد أن الظاهر أن« :است گفته چنین پایان در او )همان :کن(».ضایأ

 إلیحج من نراه ما على ،اتهیروا بصحإل ضری � دةیالعق فساد و ،دةیالعق فاسد کان أنه األمر

 اشـکال  رسد می نظر به بندي جمع این به توجه با بنابراین )همان :کن(».مطلقا الثقإل خبر

 ،العـدل  رواه ما« که خوانند می صحیح را حدیثی متأخرین اینکه بر مبنی وسائل صاحب

 مرحـوم  و نیسـت  وارد خـویی  مرحـوم  بـه  نـاظر  »الطبقات عیجم یف ،الضابط ی،ماما�

 جمـع  وثاقـت  بـا  فسـق  گـاهی  که دارد باور مطلب این بر حر شیخ همچون نیز خویی

 گـزارش  در کاررفتـه  بـه  تضـعیف  اسـت  معتقـد  خویی مرحوم نیز مواردي در .شود می

 بـن  محمـد  مورد در نجاشی ،نمونه براي .نیست راوي خود به ناظر متقدم شناس رجال

 ،ش1365 ی،نجاشـ (.اسـت  »الحـدیث  فـی  ضـعیف « وي که گفته عبدالرحمن بن خالد

 جـرح  بـا  طوسی شیخ توثیق میان بدوي تعارض تقریر از پس خویی اهللا آیت )335ص

 محمـد  حـدیث  بـه  نجاشی تضعیف که دهد می توضیح و نموده برطرف را آن ،نجاشی

 نقـل  ضـعفا  از غضائري ابن تصریح به وي آنکه دلیل به او؛ خود نه گردد میبر خالد بن

 ،16ج ،ش1372 ،خـویی  :نـک .(شـود  مـی  حکـم  وي وثاقت به بنابرین ،کرد می حدیث

  )67ـ66ص

 گرفتـه  قـرار  تأکید مورد بارها که طور همان. است ویکم بیست وجه بر بعدي ۀنمون

 آنچنـان  ،اربعـه  کتب احادیث تمام صحت به شهادت ،ث�ث محمدون عبارات از است

 دیگـري  مهـم  ۀنکت .آید نمی دست به ،اند دهنمو استنباط ها مسلک اخباري و حر شیخ که

 إن« :نگـارد  می که است عاملی حر شیخ عبارت ،پرداخت آن به توان می وجه این در که

 ثبـوت  عـدم  و ،هـا یمؤلف لضـعف  ،فإلیضـع  کلها کتبهم ثیأحاد صارت :ثقات ریغ کانوا
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 اربعـه  کتـب  احادیث تمام آیا ،شود اثبات اربعه کتب صاحبان ضعف اگر ».ثقات کونهم

 و مؤلـف  ضعف به استناد با توان می آیا دیگر عبارت به !شود؟ می خارج اعتبار حالت از

 تنهـا  نـه  مسـلماً  !نمـود؟  حکـم  آن در منـدرج  احادیـث  تمـام  ضعف به ،کتاب ۀنگارند

 دفوای دیگر وجوه با سخن این ،نتیجه در. ندارند اعتقادي چنین صولیونا بلکه اخباریون

   .ندارد همخوانی اخباریون عبارات با و

 نفـی  د�یـل  از یکیاست.  عدالت معناي در اخت�ف و پانزدهم وجه بر بعدي مثال

 تعـدیل  اخـذ  از مـانع  کـه  اسـت  فسـق  و عدالت معناي در اخت�ف ،رجال علم به نیاز

 کـه  نیسـت  مشـخص  ما براي زیرا ؛است مبانی در اخت�ف دلیل به شناس رجال علماي

 یـا  و اسـت  مخـالف  مـا  مبناي با وي نظر آیا و چیست عدالت معناي در معدل دیدگاه

 ایـن  بـر  و بـوده  اس�م ظهور عدالت معناي در اندیشمند یک رأي اگر مثال رايب !خیر؟

 و ملکه وجود ،شخص عدالت در که کسی چگونه، با وجود این کند شهرت ادعاي مبنا

 ،ق1435 ،سـبحانی  :نک(کند؟ اعتماد تواند می کسی چنین قول به ،داند می معتبر را تقوا

  )38ص

 کتـاب  ۀنویسـند  اگـر  کـه  دهنـد  می توضیح طور این را مطلب این سبحانی اهللا آیت

 بـر  ،باشـد  کـرده  بیـان  صریحاً راویان تعدیل و جرح در را خود روش و عقیده ،رجالی

 در ظـاهر  بـه  بنـا  ،باشـد  نکـرده  بیان را آن صراحت به اگر ولی ،شود می عمل آن اساس

 پیـروي  مشـهور  ۀریـ ظن از ،آن بـه  مربـوط  امـور  دیگر و اثبات طریق و تعدیل و جرح

 بـود  واجب او بر ،داشت می مشهور ۀشیو از غیر خاصی روش ،مؤلف اگر زیرا کند؛ می

 اسـت  فـرض  این بر مبتنی لهئمس این .نشود اشتباه دچار خواننده تا دکن یادآوري را آن

 و خـود  بـراي  را آن ،شـده  متحمل را بسیاري رنج و زحمات رجال ۀزمین در که کسی

 و عمـوم  ۀاسـتفاد  بـراي  را آن ظـاهراً  بلکـه  اسـت  نداده انجام خویش شخصی ۀاستفاد

 آنکـه  جـز  نیست اي هچار بنابراین .است نگاشته احکام استنباط راستاي در آنان ۀمراجع

 نظـر  اخـت�ف  مـوارد  بایست می گرنه و بوده مشهور با همگام نگارنده اصط�ح بگوییم

  )39ص ،همان :نک.(شد می یادآور را مشهور با خود

 »ثقـه « از مراد که ستا آن ،گرفته قرار سبحانی اهللا آیت استناد مورد که دیگري ۀقرین

 اکثـر  بایـد  صـورت  این در زیرا ؛نیست او از گناه نشدن آشکار و بودن مسلمان صرف
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 زیـرا  ،نبـوده  ظاهر حسن ،وثاقت از شناسان رجال مراد ،همچنین .شوند توثیق مسلمانان

 حاصـل  نیـز  او بـه  وثـوق  ،نشـود  احـراز  شخص در گناه از بازدارنده ملکه که وقتی تا

 از نقل به .کند می استناد مامقانی مرحوم عبارات به ،خود گفتار ۀادام در ایشان .شود نمی

 معنـاي  از را ملکـه  معنـاي  رجال علماي که است دست در یقراین که نویسد می ایشان

 ظهـور  از بـا�تر  تعـابیر  روایـان  از اي هعد ۀدربار که بینیم می زیرا ،اند دهکر قصد عدالت

 بـه  حـال  عـین  در ولی آورند می ظاهر حسن رعایت بلکه و فسق نشدن ظاهر و اس�م

 :انـد  گفته چنین شمها  بن ابراهیم ۀدربار نمونه براي .کنند نمی تصریح او توثیق و تعدیل

   .کرد منتشر قم در را کوفیین احادیث که است کسی اولین او

 ظـاهر  حسـن  رعایت تعبیر از با�تر بسیار تعبیر این ،کنید می م�حظه که طور همان

 او به ،کرد می نقل ضعفا از یکی از را حدیثی راویان از یکی اگر زمان آن در زیرا ؛است

 بـه  رسـد  چـه  ،راندنـد  می بیرون شهرشان از را وي حتی و کردند نمی اطمینان و اعتماد

 روشـن  اینجـا  از .باشـد  نداشـته  حق مذهب به اعتقاد یا و باشد فاسق ،راوي یک اینکه

ـ  اوست ج�لت و عظمت کمال بر دلیل ینقمی میان در احادیث نشر که شود می  در یول

 ،ش1389مامقـانی،   :نـک .(اسـت  نکرده تصریح او وثاقت و عدالت به کسی حال عین

  )39ص ،ق1435 ،سبحانی ؛176ص ،1ج

 نقـل  در که نداریم سراغ را شناسی رجال هیچ که است آن اشکال این به سوم پاسخ

 شـود  می دانسته بنابراین .کند مطرح را اشکالی ،جهت این از دیگر رجالی تعدیل نقد با

 :نـک (.اسـت  همـه  اتفـاق  مـورد ، گنـاه  از بازدارنده ۀملک، عدالت از متیقن معناي همان

  )172ص ،ش1394 ،صرامی

 از یکـی  .اسـت  بـاقی  حـر  شـیخ  اشـکا�ت  و ابهامـات  بعضـی  هنوز ،این وجود با

 ایـن  در نظـر  دقـت  بـا  .بـود  عـدالت  و وثاقـت  بین معنایی ۀرابط بارۀدر وي اشکا�ت

 گفت توان می ،است کرده ادعا حر شیخ آنچه صحت فرض با سبحانی اهللا آیت ،عبارات

 بـه  هم جاي به لفظ دو این گاهی و نگرفته صورت تفکیک وثاقت و عدالت معناي بین

 شـویم  مـی  رو روبـه  »والفسق العدالإل معنی فی الخ�ف« عبارت با عنوان در .اند رفته کار

 دیگري بخش در اما .است گفته سخن وثاقت معناي از نویسنده ،متن از اي هپار در ولی

 عبـارت  ایـن  از طوسی شیخ مراد که پرسش این به پاسخ در سبحانی اهللا آیت ،کتاب از
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 علـی  غیـره  لخبـر  ف�تـرجیح  ،به موثوق ثقإلٍ عن إ� �یرسل أنه یعلم ممن کان فإن« که

 یـا  ،امـامی  غیـر  یا باشد امامی خواه ،است اطمینان و وثوق مورد او که است این »خبره

 لفظ استعمال موارد که دهد می توضیح گونه این ،است امامی عدل خصوص آن از مراد

 اگرچـه  ،باشـد  صادق زبان نظر از که است کسی ،آن از منظور گاهی .است متفاوت ثقه

 گنـاه  خـود  زبان با که دروغگوست مقابل معنا این .باشد گنهکار جوارح و اعضا نظر از

 آن از مـراد  ظـاهراً  »الحدیث فی ثقإل« او که کنیم می توصیف را شخصی وقتی و کند می

 است گناهان تمام از اجتناب آن از مراد و شود می اط�ق ثقه لفظ گاهی .معناست همین

 سـبب  معنا این به راوي در وثاقت .امامی غیر یا باشد امامی ،هاست آن از یکی دروغ که

 مـوارد  بر ع�وه ،ثقه لفظ استعمال از مراد نیز گاهی .صحیح نه باشد موثق خبر شود می

 ،ادامـه  در ایشـان  .اسـت  امـامی  راوي یعنـی  باشد المذهب صحیح که است آن پیشین

 انـد  دهکـر  اسـتظهار  را سوم معناي طوسی شیخ عبارت از که را بزرگان از بعضی سخن

 ایـن  ثقـه  معنـاي  در را خویش مختار قول نهایت در .پردازد می آن نقد به سپس و نقل

 آن بـه  که شخصی و است تام مدح مفید ،ثقه لفظ که نیست شکی که کند می بیان گونه

 د�لـت  هرگـز  لفـظ  ایـن  امـا  ،اسـت  ضـبط  قدرت داراي و اعتماد مورد ،است متصف

 آنکـه  مثـل  باشـد  همراه یقراین با آنکه مگر هست هم امامی شخصی چنین که کند نمی

 حق اهل غیر راویان حال شرح اگر و باشد حق اهل راویان حال شرح بر نویسنده بناي

 دسـت  بـه  لفـظ  ایـن  از صورت این در .باشد فرعی امر عنوان به و استطراداً ،بنویسد را

 دیگـر  برخـی  و نجاشـی  رجـال  از کـه  طور همان ،است امامی مذکور راوي که آید می

 راوي بـودن  امـامی  بـر  قرینـه  بدون و اط�ق نحو به لفظ این د�لت اما .شود می استفاده

 عمـل  در کـه  شخصـی  از اسـت  عبارت آن و دارد معنا یک فقط ثقه زیرا نیست؛ ثابت

 برداشـت  این )225ص ،ق1435 ،سبحانی :نک.(است اطمینان و وثوق مورد ،نظر مورد

 و« :نویسـد  مـی  و کند می ت�ش آن تقویت جهت در حر شیخ که است باوري با همسو

  )260ص ،30 ج ،ق1409 ،عاملی حر(». بخبره وثقی من :بالثقإل المراد إنما

   حر شیخ مبانی بندي جمع. 5

 تأکیـد  اصـلی  محـور  چند بر است کرده ذکر که مواردي در عاملی حر شیخ يها گزاره

 ایشـان  .اند دهش بسته کار به یکدیگر تقویت در متصل ۀزنجیر یک صورت به که کنند می
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 اشاره معصومان حضور زمان در احادیث تدوین و ضبط بر که روایاتی از استفاده با

 کلـی  ۀقاعد یک صورت به حدیث تدوین و نگارش امر که کند می برداشت چنین ،دارد

 در قـدما  دأب ،شـیوه  ایـن  اسـت  معتقد که جایی تا داشته جریان صحابه تمام میان در

 يهـا  نگاشـته  پیـدایش  بـه  منجـر  روش و دأب همـین  .است بوده معصومین ۀدور

 کتـب  صـاحبان  ۀدور تـا  شـیوه  این که دارد باور حر شیخ .شد »اصل« عنوان با حدیثی

 اربعـه  کتـب  تدوین در حدیثی يها نگاشته همین از ث�ث محمدون و یافت ادامه اربعه

 قـرار  تأکیـد  مـورد  بارهـا  عـاملی  حـر  شـیخ  ازسوي که سومی مطلب .اند دهش مند بهره

 شـده  بیـان  متقـدمین  سـوي  از آن ثبـوت  که است اصول این اعتبار و صحت ،گیرد می

 در عـاملی  حـر  شـیخ  عبـارات  محورهـاي  ترین اصلی ،منطقی صورت به بنابراین .است

    :کرد مشاهده موارد این در توان می را متقدمین کتب تصحیح ۀهندس

 دأب )سـال  هفتصـد  بـه  نزدیـک (اربعه کتب صاحبان ۀدور تا معصومین ۀدور از. 1

 کـه  بوده ائمه بر عرضه نهایت در و احادیث تدوین و نگارش ،ضبط ،امامیه علماي

 ث�ثـه  مشـایخ  زمـان  تـا  سیره این .است شده حدیثی معتبر يها نگاشته تدوین به منجر

   .یافت تداوم

 بـه  معتبـر  مصنفات و اصول این از را خود کتب ،قدمینتم و اربعه کتب صاحبان. 2

   .اند دهدرآور نگارش

 نمانـد  ناگفتـه  .دهد می بسط و شرح را خود د�یل حر شیخ ،محور دو این بر مبتنی

 راسـتاي  در امـا  نیسـت  مـرتبط  محـور  دو این با مستقیم طور به مذکور وجوه از بعضی

   .است شده بسته کار به باورها همین تقویت

 اخبـاري  مسـلک  بـه  کهرا  کسانی دیدگاه ،حدیثی متقدم منابع مورد در کلی طور به

 طرفـداران  آنکـه  مطلـب  توضـیح  نمـود؛  واکاوي مبنا دو همین در باید ،هستند متمایل

 اعتمـاد  مورد کتب دیگر و اربعه کتب که ورزند می اصرار مطلب این بر ،اخباري مکتب

 اصـول  آن تمام آنکه دوم هستند؛ پیشین حدیثی جوامع و مصنفات و اصول از برگرفته

 معتقدنـد  و دانسـته  صـحیح  ،هسـتند  بعدي جوامع تدوین ۀدستمای که را چهارصدگانه

 کتب نمؤلفا بنابراین .کردند می عمل آن به و کرده اعتماد اصول این به نیز ائمه اصحاب

 حر شیخ وجوه .نمودند آوري جمع و تدوین خود کتب در را صحیح اصول همان اربعه
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 تصـحیح  دیـدگاه  تقویـت  در ها مسلک اخباري دیگر آنچه با موارد از بسیاري در عاملی

    .دارد پوشانی هم ،دارند می بیان متقدمین کتب

  عاملی حر شیخ ۀاندیش در حدیث ضعف و تصح معناي. 6

 و تهـذیب  کتـاب  در فراوانـی  مـوارد  در الطائفـه  شـیخ  کـه  خـویی  آقاي مکرر اشکال

 کند می ذکر ،کرده نقل اعتماد مورد هاي کتاب از است مشخص که را روایاتی ،استبصار

 ،اعتـراض  این به پاسخ در حر شیخ .هاست پاسخ قبیل این از ،اند ضعیف که گوید می و

 معنـا  سـه  قـدما  نـزد  در صحیح گوید می وي .کند می معنا را قدما نزد در »صحیح« لفظ

 صـدور  بـه  علـم  بـا  آنکـه  دوم اسـت؛  قطعـی  معصوم از صدورش آنکه اول :دارد

 صـحت  بـه  آنکـه  سـوم  ندارد؛ هم آن مانند و تقیه با مخالفت جهت از تر قوي معارض

 صـادر  بـه  هرچنـد  ،باشیم داشته قطع است همین خدا حکم اینکه جهت از آن مضمون

   .باشیم نداشته یقین معصوم از آن شدن

 اگـر  .دارد وجـود  ترتیـب  به هم ضعیف معناي سه ،صحیح معناي سه این مقابلِ در

 دیگـر  عبارت به ؛گیرد می نظر در را دوم معناي ،کند می تضعیف را حدیثی طوسی شیخ

 .اسـت  ضـعیف  روایـت  ایـن  ،معارض روایت به نسبت که است این طوسی شیخ باور

    .بود نخواهد اول معناي به ضعف از او مراد بنابراین

 پاسخی به توجه بدون یخوی اهللا آیت جمله از نظران صاحب از برخی را اشکال این

 رجـال  معجـم  در ییخـو  اهللا آیـت  .اسـت  کـرده  مطـرح  ،داده آن به وسائل صاحب که

 خیالشـ  أن ذکرنـاه  ما دیؤی مما و« :نویسد می تهذیبین صحت ادعاي رد از پس الحدیث

 عـن  رواها قد و ،به عملی � فیضع إلیالروا من ،رواه ما أن :هیکتاب من مورد ریغ یف ذکر

 عیـ جم صـحإل  رىی أنه هیإل نسبی أن مکنی فیفک ،عنها اتیالروا إلیبق روى یالت الکتب

  )97ص ،1ج ،ش1372 ،خویی(».الکتب تلک اتیروا

 اخبـار  بـه  مربوط ،احادیث به نسبت طوسی شیخ يها تضعیف که دارد باور صرامی

 حـدیثی  ضـعف  به حکم ،تعارض موارد غیر در و مطلق طور به اینکه نه است معارض

 ،باور این بر مبتنی توان نمی اما است حر شیخ با حق ظاهرًا جهت این از بنابراین .بدهد

 لحـاظ  بـدون (مطلق معناي به او کتاب دو روایات ۀهم طوسی شیخ نظر در که پذیرفت

 طـور  بـه  فقـط  ،دانـد  می ضعیف را خبري ،تعارض موارد در اگر و ،اند صحیح )تعارض
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 یـک  کـه  ستا آن طوسی شیخ هدف تعارض موارد در زیرا دارد؛ باور را ضعف نسبی

 سـند  در سـاختن  وارد خدشـه  بـا  یا دیگر معنایی بر آن ظاهر حمل با را تعارض طرف

 و پرداختـه  مطلـب  همـین  بـه  خـود  کتـاب  در صـرّامی  .کنـد  بیرون صحنه از ،حدیث

 خـارج  صـحنه  از را روایتـی  ،سند نپذیرفتن با )طوسی شیخ(که صورتی در« :نویسد می

 )تعارض عدم فرض(فرضی طور به ،روایت این او نظر در شاید گفت توان می فقط ،کند

 تعـارض  نا� که واقعیت این با فرض این ولی باشد؛ صادرشده معصوم از و ثابت

 اذعـان  ،نتیجه و نیست سازگار ،شد روایت صدور به متعبد توان نمی طبعاً و دارد وجود

 اعتمـاد  هـا  آن صـدور  بـر  عم�ً که کرده نقل را روایاتی که شود می این به طوسی شیخ

  )98ـ97ص ،ش1394 ،صرامی»(.است نکرده

 ،کنـد  اثبـات  را خود ادعاي است ت�ش در ادله این بر استناد با حر شیخ که آنجا از

 وسائل صاحب ۀقضی ایجاب تا شود وارد خدشه موارد این از نمونه چند بر است کافی

   .هستند نزدیک صواب به برشمرده وي که مواردي از بعضی گرچه شود؛ سلب

    گیري نتیجه. 7

 رئـوس  از یکـی  مثابـۀ  به حدیث مصادر و منابع به ،خود اخباري دیدگاه بر بناحر  شیخ

 گذاري ارزش نظام در را متقدمین ۀشیو کرد می ت�ش که وي است؛ نگریسته می صحت

 قائـل  بهـره  و سـهم  ،دارند باور اصولیون که آنچنان حدیث راویان براي ،کند بازسازي

 دسـت  بـه حـر   شیخ ۀاندیش در زا اطمینان قراین بررسی و نقد از آنچه بنابر .است نشده

 در گسـترده  ت�شـی  رغـم  بـه حـر   شیخ و اخباریون که شود می حاصل مطلب این ،آمد

حـر   شـیخ  گرچـه  .انـد  دهش رو روبه جدي اشکا�تی با ،متقدمان ۀشیو و سیره بازسازي

 میـراث  از حلّـه  مکتـب  پـا�یش  اثـر  در را آنچـه  ،تصح ۀدایر ۀتوسع با تا کرد ت�ش

 ـ اسـت  بـوده  موفـق  هـم  حـدي  تا کهـ کند احیا دوباره ،بود مانده مغفول شیعه حدیثی

 کـه  الشـیعه  وسائل کتاب .کند تنقیح صحیح طور به را خود نظري ارچوبهچ نتوانست

 تـ�ش  بـر  اسـت  شاهدي ،گیرد می قرار استناد مورد امامیه فقهاي روایی مرجع عنوان به

 بـا  وي گـذاري  ارزش نظام اما شیعه احادیث احیاي راستاي در عاملیحر  شیخ ستودنی

   .گردد متقدمان ۀشیو بازسازي و بازشناسی ،بازیابی بناي سنگ تواند نمی اشکا�ت این
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  نوشت پی

به انسان برسـد   آن دارد که هرگاه ثواب انجام کارى از جانب پیامبر روایات متعددى د�لت بر *

است، حتى اگر پیامبر آن خبر را نگفتـه باشـد.    ررو انسان آن را انجام دهد، براى او مثل آن ثواب مق

  )435، ص2ج، 1387(اس�می، .کنند مى» من بلغ«از این روایات تعبیر به اخبار 
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