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  دهیچک
گـري   عمـق تفکـرات اخبـاري    دهندۀ نشان فی ذکر اهل االجتباء ءاهل الصفا إلصحیفبدون تردید کتاب 

ی رجـالی و  در این کتاب مبـان  ؛ زیرامیرزا محمد اخباري استمحمد بن عبدالنبی نیشابوري مشهور به 

ت که در ایـن  دلیل تقابلی اس به او از مباحث رجالی است. سودجوییخوبی انعکاس یافته  حدیثی وي به

کیـان  وي در این اثر کوشـیده اسـت تـا از     عصر وي پدید آمده بود. هم يگرا موضوع با جریان اصول

وي از سویی بـا بـازخوانی آراي عالمـان     د.گراي عصر خویش دفاع کن احادیث در مقابل جریان اصول

در علم رجال را اي بدیع  نظریه، درصدد است خرانز سوي دیگر با نقد آراي رجالی متأرجالی و امتقدم 

  عرضه کند. اصولیان مخالف با نظریۀ و در عین حال

از رهگذر د و وي دست یابرجالی میرزا محمد به مبانی  رو سعی نموده با بررسی کتابجستار پیش 

ـ  جویی نماید. پی ي گفتمانی عصر وي راها تقابل ،بررسی نای شناسـی اثـر،    ر روشدر ادامه با تمرکز ب

را مورد کاوش گرا  ق روایات، نقد آراي مخالفان اصولتوثیقات رجالی، صحت طرهاي آن از جمله  مزیت

  قرار دهد. 
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  له. طرح مسئ1

ـ از قرن  شیپ انیو اصول انیاخبارغیررسمی  تقابلرغم  به قـرن   نیـ در ا ،يقمـر  ازدهمی

دو  نیـ و ا افـت یرواج  یو اصول يو دو اصط�ح اخبار هشدت گرفت رویارویی یادشده

میـرزا محمـد اخبـاري     خاستند.ه پاب گریکدیدر مقابل  یصورت آشکار و رسم گروه به

 یبحران یجیعبداهللا بن صالح بن جمعه سماه و )ق1036 (د.ياسترآباد نیمحمدام تبع به

اخت�فـات در   1د.رو مـی  و قرن سیزدهم قمري بـه شـمار  از اخباریان تندر )ق1135 (د.

جـا ایـن   ده بود. بیش از هریعصر میرزا محمد اخباري دامنۀ گسترش یافته و به اوج رس

 يهـا  يریگ جهتجویی کرد.  توان پی می مانده از هر دو طیف جاي اخت�ف را در آثار به

ـ ان نشـان از آن داشـت کـه هر   یهر دو جر يفکر ک از دو طـرف مخاصـمه، خـود را    ی

ـ آمدند. ا یجناح مخالف برم صدد تخطئۀو دردانسته  یعیتفکر ناب ش یاصل ندۀینما ن ی

خود  یفقه یژه در مسائل فرعیو گوناگون به يها تر و در جنبه قیرفته عم فات رفتهاخت�

در  یغـ یبل یک از دو گروه، سعین عصر نشان از آن دارد که هریخ ایداد. تار ینشان م را

از مـوارد   یدر بعضـ ان یـ ن میـ اب داشـت و آنچـه در   یکنار زدن و سبقت گرفتن از رق

هـر گـروه    يات فکـر یـ ق در جهت اثبات منویعم ییها گشت، استد�ل یمغفول واقع م

  بود.  

دانسـته و راه   یتفکر اصول یسلف را عامل اصل يعلما يفکر یانحراف از مبان يو

شـده   ن ارائـه یطبـق اصـول و مـواز    یشان و اص�ح مبـان یع�ج آن را رجعت به تفکر ا

شـده توسـط    ارائـه  یمباحـث رجـال   یگر تمامید یعبارت کند. به معرفی میشان یتوسط ا

کـرد؛   یر مـ یه و تفسیش توجیشده توسط خو میتنظ يگران را درون چهارچوب فکرید

د و اخت�ف را در سطح ظاهر یش وانمود نماینظر با خو را همها  ی آنکه تمام يا گونه به

ق بـود، درصـدد   یـ گـران عم یات دیو نظر يان ویکه شکاف م یینشان دهد. البته در جا

از  یسـادگ  کـه بـه   یینمود. مبنا می تخطئه ییها مخالفت برآمده و آن گفتار را با استد�ل

ب، اعتبـار  یـ کرد تا در تقابل تفکر رق می نکه فراوان ت�شیافت، ایتوان در می يو نوشتۀ

دهد. استفاده نکردن ش یرا افزا یقات رجالیتوث ث را اثبات و دایرۀید و رجال احادیاسان

ث با توجه به ید حدییا عدم تأید ییتأ يث در راستایحد یو نقد متن ییاز مباحث محتوا

 دیاسان یعنیرزا محمد یعصر م یاصل ۀمسئلانگر یز نمایسلف ن یآن در کتب رجال ۀسابق
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ان یـ گذاران علم رجال به سـبک اخبار  هیرا از پا يتوان و یر می. به هر تقداست و رجال

داشـته اسـت.   هـا   آن لیجرح و تعـد  ان در حوزۀیبا راو یعید که برخورد بدکر یمعرف

ـ ز ؛نهفتـه بـود   يگر يان اخباریجر يات فکریدر تداوم حز یه نمسئلن یسبب ا را تنهـا  ی

  دانست.  می ها آن ات و قبولیخود را در بودن روا ینیو د یعلم ۀره و پشتوانیذخ

و نشان  يا محمد اخباررزیم يها دگاهید ۀدارد ضمن ارائ ین مقاله سعیدر ا نگارنده

ـ بـه جر  يرادهـا و اشـکا�ت و  یبه بیان ا يعصر و یگفتمان يها دادن تقابل ب یـ ان رقی

  بپردازد.

  يرزا محمد اخباریت میو شخص یبر زندگان يمرور. 2

، 1ج، 1339) در اکبرآباد(معصـوم علیشـاه،   1232 الـدین(م  میرزا محمد ابواحمد جمـال 

ق، 1356، بـن میـرزا احمـد    آبـاد(ابراهیم  ) یـا فـرخ  581تـا، ص  بـی ؛ شیروانی، 183ص

) 221، ص14جتـا،   بی، تهرانی ) در سرزمین هند، از مادري استرآبادي(آقابزرگ314ص

متولد شد. جدش عبدالصانع از مردم استرآباد و پدرش عبدالنبی مقیم نیشابور بـود کـه   

تحصـی�ت مقـدماتی    ) وي173، ص9ق، ج1403(امـین،  .بعدها به هند مهاجرت کـرد 

سالگی براي گزاردن حـج راهـی    20خود را در هندوستان به انجام رسانید و در حدود 

) پـس از اتمـام مناسـک راه    315ـ314ص ق،1356، بن میرزا احمد (ابراهیم.حجاز شد

� مانـد و سـرانجام در   عراق را در پیش گرفت و چنـدي در نجـف و سـپس در کـرب    

گزید. در این شهرها محضـر چنـد تـن از علمـاي برجسـته، ماننـد آقـا         کاظمین سکنا

سی بحرینی را درك کرد و دیري محمدعلی بهبهانی، میرزا مهدي شهرستانی و شیخ مو

ید که در علوم معقول و منقول صاحب بصیرت شد. او در کنار علوم متداول دینـی،  نپای

و اعـداد مطالعـاتی کـرد و در    ت و جفـر  ومادر علوم غریبه از قبیل طلسمات و نیز نج

  )582، صتا بی(شیروانی، .بحث و جدل نیز مهارت یافت

از آنجا که وي سلوك اخباري را در پیش گرفته بود، با فقیهان و مجتهدان اصولی از 

ا�س�م اصـفهانی و   ی، سید محمدباقر حجته شیخ جعفر نجفی، سید علی طباطبایجمل

(نـک: تنکـابنی،   .و میان آنان دشمنی درگرفـت محمدابراهیم کلباسی، سخت درگیر شد 

) فشار اصولیان سبب شد تا میرزا محمـد، عـراق را تـرك گویـد و     180ـ178ص، تا بی

راهی ایران شود. وي مدتی را در مشهد و دیگر شهرهاي ایـران گذرانـد و بـا اسـتقبال     
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، تـا  بـی  (شیروانی،.سال در تهران اقامت کرد چهاردستگاه حکومتی فتحعلی شاه، مدت 

   2)582ص

  يگر يان اخباریر جریدر س يرزا محمد اخباریگاه میجا. 3

 .شده است می که با تاریخ سروکار داشته، اط�قطور مطلق بر هر اخباري از مادۀ خبر به

از مـورخ بـا عنـوان     الفهرستکه ابن ندیم در  ) چنان121ش، ص1363 (صبحی صالح،

) اطـ�ق اخبـاري بـر مـورخ     107صق، 1350(ابـن نـدیم،   .اخباري یـاد کـرده اسـت   

 کند می مثال یعقوبی از ابومخنف اخباري یاد براي اصط�حی رایج و قدیمی بوده است؛

شـده   مـی  ) اما از قرن چهارم به بعد بر محدثان نیـز اطـ�ق  23، ص1، جتا بی(یعقوبی، 

آنان بـر   امگذاري این جماعت به اخباري تکیۀ) دلیل ن217م، ص2006اهللا،  .(حباست

عبارت دیگر اخباري، فقیهی است که فقط با استناد به کتـاب و   جا) به (همان.بار استاخ

شـود   مـی  پردازد و در مقابل اصولی بر فقیهی اطـ�ق  می سنت به استنباط احکام شرعی

ش، 1376(قطیفی، .جوید می که از کتاب، سنت اجماع و عقل براي استنباط احکام بهره

ي امامیه از همان ابتدا به دو گروه اصولی و اخباري علما ،) طبق اظهار شهرستانی25ص

  )165، ص1ش، ج1350.(شهرستانی، شدند می تقسیم

است که بـه پیـروي از اخبـار و     یبه کسان يگر ياط�ق اخبار ،خر امامیدر فقه متأ

ـ   هاي اجتهادي و اصول فقه را نمی وشاحادیث اعتقاد دارند و ر ان پسندند. در مقابـل آن

شوند. تقابل ایـن دو   می گیرند که با عنوان اصولی شناخته اجتهاد قرار میفقیهان هوادار 

اوج قدرت مکتب چهارم  ي نخستین اس�می ریشه دارد. سدۀها گونه از نگرش در سده

بـن  که فقیهان اهل استنباط چون ابن ابی عقیـل عمـانی و ا   حالیگراي قم بود، در حدیث

تـوان   مـی  گرایان این دوره برجستگان حدیث گرفتند. از جنید اسکافی در اقلیت قرار می

.(مدرسـی  عقوب کلینی، محمد ابن بابویه قمی اشاره کردبه کسانی همچون محمد بن ی

) از سویی دیگر با ظهور شیخ مفید و در پی او سید مرتضی 34ق، ص1410 ی،طباطبای

ستنباط گرایش فقها به ا ها و شیخ طوسی حرکتی نوین در فقه امامی رخ نمود که تا قرن

بـا کوشـش    چهـارم  دۀگرایی برتري داد. فقه اهل حدیث که در اواخـر سـ   را بر حدیث

یه حفظ نمود تـا  د، وجود محدود خود را در مجامع فقهی امامضعیف ش فقیهان اصولی

ق) در 1033 یازدهم بار دیگـر بـه دسـت محمـدامین اسـترآبادي(م      آنکه در اوایل سدۀ



 رجالی میرزا محمد اخباري با تکیه بر کتاب صحیفإل اهل الصفاء فی ذکر اهل االجتباء –بررسی آراء حدیثی   323

تیز حمـ�ت خـود    ) و لبۀ57ش، ص1386طباطبایی، لبی نو مطرح شد(نک: مدرسی قا

را متوجه پیروان گرایش غالب در فقه امامی یعنی جناح اصولیان سـاخت. او نخسـتین   

کسی بود که باب طعن بـر مجتهـدان را گشـود و امامیـه را بـه دو بخـش اخباریـان و        

  )321ص ،تا بی(تنکابنی، .مجتهدان منقسم گردانید

بایـد از عبـداهللا بـن     یازدهم عصب مکتب اخباري در سدۀپیروان مت ع�وه بر وي از

نام برد که به کثرت طعـن  » الممارسین منیهصالح بن جمعه سماهیجی بحرانی صاحب 

در  )310، صتـا  بی؛ تنکابنی، 247، ص4ق، ج1390(خوانساري، .بر مجتهدان شهره بود

پیـدا کردنـد،    گـري گـرایش   ترآبادي را پسندیدند و به اخبـاري اس میان کسانی که شیوۀ

تـب اخبـاري، داراي   توان یافت که در عـین اعتقـاد داشـتن بـه مک     می فقیهان بزرگی را

گویـد   مـی  ق) را که خـود 1091 روي بودند. م� محسن فیض کاشانی(د اعتدال و میانه

ش، 1371ام(فیض کاشانی،  بت به غیر از قرآن و حدیث بیگانهمقلد قرآن و حدیثم و نس

  )85، ص6ق، ج1390(خوانساري، .اند باریان نام برده) نیز در عداد اخ196ص

مکتب استرآبادي دانست که  دهندۀ توان ادامه می میرزا محمد اخباري را ،در این میان

ه جعفریان سـعی نمـوده   ک گري دارد. چنان جانبه از جریان اخباري اطی و همهدفاعی افر

 تفصیل باشند، به می لیانستیز میرزا محمد اخباري و جریان مخالف با وي که یعنی اصو

عالمی اصولی و همعصر میـرزا محمـد بـا     کاشف الغطاءتشریح نماید. چه اینکه تقابل 

علیـه افکـار    العلمـاء  کشف الغطاء عن معایب میرزا محمد عدوکتابی با عنوان  نگارش

   ، سراسر اثر)1391ک: جعفریان، ن(باشد. می میرزا محمد در این راستا قابل فهم

میرزا محمد اخباري در تقابل با جریان مخـالف خـویش بـه کـار بـرد،       اي که حربه

 کلیـات  ،ورود در مباحث رجالی و اسناد حدیث بود. یکی از آثار رجالی میـرزا محمـد  

داشـته   تقـویم الرجـال  و کتابی نیز بـا نـام    الرجالاو کتاب دیگري با نام  .است الرجال

از کتاب رجالی دیگـري از   قابزرگآ) شیخ 129، ص18، جتا بی، تهرانی (آقابزرگ.است

ایشـان همچنـین از    )157، ص10(همان، ج.کند نیز یاد می» رجال النیسابوري«ام او، با ن

نـام   فی ذکر اهل ا�جتبـاء وا�صـطفاء   ءالصفا صحیفإل همین کتاب مورد بحث با عنوان

برده و گفته است: در دو مجلد بوده است که مجلد اول آن، به مباحث درایه و مقدمات 

همچنـین   آقـابزرگ ) شـیخ  22، ص15(همـان، ج .علم رجال اختصـاص داشـته اسـت   
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در رجال داشـته   الخلف فی ذکر السلف نتیجإلو باز هم کتابی دیگر به نام افزاید که ا می

. نقل کرده اسـت  عاول العقول فی قلع اساس ا�صولم. از قول او در کتابش با نام است

  )49، ص24(همان، ج

  يرزا محمد اخباریم يو سند یرجال هاي دگاهید يبند میتقس. 4

رزا یعصر م یاز یک سو و تقابل گفتمان يرزا محمد اخبارینش و روند کتاب رجال میچ

ـ  يبند مین مقاله را به تقسیا ، نگارندۀاز سوي دیگر يمحمد اخبار  یرجـال  يآرا ۀدوگان

 یدرصدد آن است تـا سـنت رجـال    یاز طرف يسوق داده است. و يرزا محمد اخباریم

شده در کتب رجال بـوده   برده ه طرق روایات و اسامی راویان نامکه اعتماد برا ن یمتقدم

شـان استقصـا و بـه شـماره     یکتب ا ي� هشان را از �بیا یرجال یند و مبانک ایاح ،است

 تخطئۀ ین نظر افکنده و در پیمتأخر یرجال ین مبانیتر گر به مهمید یطرف درآورد و از

ان سـلف در دفـاع از   یاصـول  یرجال یاستفاده از مبان یو حت یخیاز مستندات تارها  آن

ا�ت ؤت و سـ رزا محمـد در پاسـخ شـبها   یـ نکـه م یان برآمده اسـت. گـو ا  یاخبار یمبان

ـ ن يبرآمده و در مـوارد ، در مقام پاسخ يا ندهیآمده توسط گو شیپ ز بـه اطالـۀ کـ�م و    ی

  ده شده است. یز کشین ییگومکرر

  ات  یرش روات و طرق روایدر جهت پذ ياستخدام قواعد .1ـ4

در حکم به وثاقت راوي تنها به نصـوص رجـالی اکتفـا نکـرده و      يرزا محمد اخباریم

در طـرح   يو يي دیگري را نیز براي اثبات وثاقت راوي مطرح نموده است. مبنـا ها راه

ویژه کتب اربعه  هاول اخبار، بن است که احادیث کتب متدیاش ا یو بحث مباحث رجال

) حال بر 107ـ98ص، 2ج ؛88و  43، 30ص، 1، جتا بیالصدور هستند.(اخباري،   یقطع

ن یدارد کـه متقـدم  بـر  يآن است که بتواند پرده از اصول و قواعد ین مبنا در پیاساس ا

  دادند.   می يحکم بر صحت راوها  آن با استفاده از

در  ین ضـوابط و اصـول  یمعتقـد اسـت متقـدم    يآید که و میوي چنین بر از نوشتۀ

ن گسسـت  یخبرند و ا یبها  آن ن ازیکه متأخر اند تهداشات یسنجش صحت و سقم روا

ر دهنـد و  ییر خود را تغین مسیاز متقدم يریگ با خردهها  آن باعث شده است که یخیتار

ـ ا که همـۀ  یحالث بزنند، دریاز احاد ياریبسخط بط�ن بر  ن یث نـزد متقـدم  یـ ن احادی

گرایانـه در پـذیرش اخبـار از     دچار رویکرد تسـامح  ين راستا ویباشند. در ا می حیصح
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در جهت اثبات  يکه و ین مجال به ذکر ادله و شواهد گوناگونیان شده است. در ایراو

ن یـ در ا. گـوییم  سخن میها  آن ل ازیتفص به پردازیم و خود به کار برده است می يمدعا

را در بخش اول و مباحث طرق و اتصال سـند   یقات رجالیراستا مباحث مربوط به توث

  م.یکن می را در بخش دوم مطرح

  یقات رجالیتوث .1ـ1ـ4

  اصحاب اجماع   .1ـ1ـ1ـ4

اسـت. آنـان نیـز ماننـد      3اصحاب اجماع اخباریان، نظر آنان دربارۀ یاصل یاز مبان ییک

 اي از اصحاب ائمه معروف کشی که با نام بردن از عدهعبارت  ۀرجالیان دیگر دربار

. مـراد از ایـن   انـد  دهبحث کـر » علی تصحیح ما یصح عنهم اجتمعت العصابإل«گوید:  می

جـرد صـحت آن از   عبارت صحت احادیث منقول از آنان و نسبت آن به اهل بیت به م

کـه   چنـان  کنند، معتبـر باشـد.   می که عدالت کسی که آنان از او نقلآنآنان است، بدون 

ت نیـز خبـري نقـل کننـد، پذیرفتـه      حتی از کسی که متهم به فسق یا وضع حدیث اس

  )76ـ53، ص1389این اصط�ح نک: ایزدي،  شود.(براي اط�ع بیشتر از می

آن را قبول داشـته و   یمتقدم رجال يکه علما یاز مبان یکیرزا محمد معتقد است یم

 یاجماع ۀمسئلن یهم اند. دهات داین اصل حکم به صحت طرق و رجال روایبر اساس ا

ده بنـا شـ   ین نظـر کشـ  ین بر اساس همیمطرح نموده و قضاوت متقدم یاست که کش

ز نظـر  یـ ن نیاز متأخر یکند که جماعت می رزا محمد پا را فراتر گذاشته و اضافهیاست. م

 یکسان یو بهبهان یخ بهایی، شی، ع�مه مجلسید ثانید اول، شهی. شهدان تهرفیرا پذ یکش

ـ   آن از یرفتگان نظـر کشـ  یعنوان مدافعان و پذ بهها  آن رزا ازیهستند که م اد نمـوده  هـا ی

   )23، ص1، جتا بیاست.(اخباري، 

ح کـه  ین توضـ یاصحاب اجماع قائل بوده است. بـد  يبرا يادیار زیج�لت بس يو

اصـحاب  هـا   آن که قبـل از  یداشته باشند در صورت ي، مذهب فاسدییانواکه ر یمادام

ـ یاجماع بوده باشند، آن کتاب قابل اعتماد است. و چنانچـه روا  را اصـحاب اجمـاع    یت

ت مـورد  یـ ت را نقل کرده باشد، آن روایز آن رواین یاگر عدل امام یرفته باشند حتینپذ

د یو سـ  یو محقـق حلـ   یخ طوسـ یه توسط شـ ین نظریاست ا یمدع ي. ونیست قبول

  ) 24ده است.(همان، صز مطرح شین یمرتض
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  )ینیکل عدۀو (خ اجازهیمشا .2ـ1ـ1ـ4

مـن   عـدة «از عبـارت   یین بحث در دو بخش پرداخته اسـت. در جـا  یرزا محمد به ایم

 يآنان را بـه شـماره درآورده و در جـا    یاد نموده و اسامیو صدوق  ینیي کل»اصحابنا

  خ اجازه را ارائه کرده است. یبه مشا یطوسخ یاز طرق ش یگر فهرستید

کرده کـه بـه   روایات زیادي نقل » ة من اصحابناعد«با عبارت » عده« ۀواسط کلینی به

جـاي ذکـر اسـامی،     بـه » عـده «. تعبیر اند دهص بوها براي وي مشخ عدهظاهر، افراد این 

هـا از مشـایخ اجـازه    »عده«: اکثر افراد اند تهع�وه بر اینکه سبب اختصار سند است، گف

تري ه بیشحدیث به اصالت، و درستی متن، توجت کلینی هستند و چون کلینی در صح

ت و یـا  ی این افراد نـزد وي تـأثیري در صـح   فی اسامداشته تا به شخصیت راوي، معر

   4ت.سقم روایت نداشته اس

اند، بـه کــار   به راویان داده  را  کتاب ۀشیوخی که اجاز ۀدربار  اصط�ح مشایخ اجازه

که روایـات فراوانـی از     نیز  براي مشایخِ محدثانِ بزرگرود؛ اما گاهی این اصط�ح  مـی

فاقـد توثیـق     که بسیاري اوقـات، ایشـان  آن  ویژه ه؛ ب رفته است کار  بـه ، شده  یشان نـقلا

  عـام   ه موارد، امکان توثیقانگیز در این گون بحث ۀمسئلخاص در کتب رجـال هـستند. 

بـا ایــن اصـط�ح، تفـاوتی     . است  ایـشان  بـودن  اجازه  چنین مشایخی با توجه به شیخ

مشایخ روایت، وثاقت  ۀگردد؛ زیرا دربار و اجازه پدیدار می  روایـت  جدي میان مـشایخ

گذارد؛ امـا روایـت منقـول از مشـایخ      شیخ تأثیري اساسی بر اعتبار روایـت مـنقول می

نیسـت؛    حالت قبـل   ، مـشابه بر نوشته و مکتوب بودن نـقل  اجـازه بـا توجه بـه مـتکی

هـایی از   پذیر است؛ از جمله وجود نسخه زیرا تحقیق صحت آن از طرقی دیگر نیز امکان

  عــمومی   هایی غیر از شـیخ و یـا شـهرت و مـعروفیت کـتاب نزد دیگران با واسطه  نایـ

    ، سراسر اثر)1388ک: معارف، ن.(براي اط�ع بیشتر از مشایخ اجازه و نظایر آن  کتاب

خ اجازه در کتب رجال، مانع از توثیق ایشان نزد میـرزا نشـده   یاز مشا یفقدان بعض 

هستند که صـاحبان کتـب اربعـه اعتمـاد      یشان کسانیکه از آن است ین يل ویاست. دل

  )57، ص2، جتا بی.(اخباري، اند دهت کریشان به کثرت روایو از ا  تهها داش فراوان بدان

  قیر موارد توثیسا .3ـ1ـ1ـ4

ـ ار میث بسیرش رجال موجود در سلسله طرق حدیرزا محمد در پذیکه م ییاز آنجا ل ی
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د. از جمله یشان نمایق ایق به توثیمتوسل شده تا تصد یلیبه تسامح دارد، لذا به ادنی دل

)؛ صـاحب  34ت کرده باشـند(همان، ص یاز او روا یند از: رجال موثقا آن موارد عبارت

(همان، یو رجال یثیدر کتب متعدد حد ي)؛ ذکر راو44ا اصل باشد(همان، صیکتاب و 

سند  که در سلسله یانی)؛ راو102خاص(همان، ص يق امامان در مورد راوی)؛ توث67ص

ـ )؛ و با�خره کثـرت روا 115ا اصل معتبر باشند(همان، صیصاحب کتاب  . ت و نقـل ی

  )202(همان، ص

    ییاتصال طرق روا .2ـ1ـ4

 ؛ه پرداختـه اسـت  مسـئل ن یمختلف به ا يایگوناگون و از زوا هاي رزا محمد از روشیم

گـر هـم   ید یعبارت بهباشد.  می حیده به ما صحیرس ییکه طرق روا معتقد است يرا ویز

ن یـ نکه رجـال تمـام ا  یگر متصل است و هم ایکدیوار به  رهیزنج طور به یطبقات رجال

تحقـق   يبـرا  ي) و187و  94، 23ص، 1ک: همـان، ج انـد.(ن  موثـق  یکلـ  بـه  هـا  رهیزنج

گر مطرح کرده که بـا کنـار هـم    یکدیه را در کنار مسئلن یچند ،هین فرضیدن به ایبخش

خ یو شـ  یخ طوسـ یشـ  ییبه طرق روا ییاثبات گردد. از سو يو ۀیفرضها  آن قرار دادن

خ یخ امـت پـس از شـ   یجمهـور مشـا   ییگر به طرق رواید ییصدوق پرداخته و از سو

ـ ا یـی ق روایـ ز کـه در طر یـ نکه رجال اهل سنت را نیپرداخته است. ضمن ا یطوس ن ی

تی از ، قسـم »طریق«از آنجا که قرار داده است.  یمورد بحث و بررس ،د وجود داردیاسان

، صـحیح  فـ�ن راوي بگوییم طریق شـیخ طوسـی بـه    مث�ً اگر  است نه تمام آن،» سند«

که راویان سند از شیخ طوسی تا راوي مورد نظـر، همـه، عــادل    ست معنا  بدین ،است

روایـات  » سـند «گـونه نباشد، ولی اگـر متعلـق را    مـامی هستند؛ گرچه راوي آخر ایـنا

سند باشـیم. در ایـن صـورت،      راویان  ) تمامی عادل امامی(به ثقه بودن  لئقا  ، باید بدانیم

ات یـ ن کتاب است طرق روایرزا در ایآنچه مراد م شود. صحت، بر خود خبر اط�ق می

  .است

    یخ طوسید شیطرق اسان .1ـ2ـ1ـ4

 یمنتهـ  یخ طوسـ یات موجود تا بـه شـ  ید روایکه سلسله اسان یرزا معتقد است مادامیم

رزا ین اعتقاد میالبته ا )179، ص2ک: همان، جنباشد.( می مورد قبولها  آن شود، صحت

سلف داشـته اسـت. بـا کاوشـی در      يعلما یثیو حد یدر سنت رجال یطو�ن يا سابقه
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همچـون فرزنـدش ابـوعلی،     یخ طوسـ یزندگی علمی شـاگردان و راویـان اصـلی شـ    

تري از رواج طریق روایی وي  دقیق توان فهم می عبدالجبار رازي و ابوالصمصام مروزي

شـیخ   ۀشـمار و برگزیـد   ۀ روایت آثار و مصـنفات بـی  به دست آورد. اینان با اخذ اجاز

 ۀدربـار  .(براي مطالعـۀ نددشـ ي براي علم پیشینیان به آیندگان ا ناقل عمده طوسی، عم�ً

ش، 1373؛ همـو،  615و  614صش، 1372اگردان، نک: حاج منـوچهري،  نقش این ش

ریق غالب در سلسله اسانید عمده روایات شـیعی در عصـري پـس از شـیخ     ) ط46ص

روایت مصنفات و آثار را کسب  دان و راویانی است که از او اجازۀطوسی، طریق شاگر

  اند. کرده

روایی شـیخ توسـط    شیخ طوسی و تحصیل اجازۀ استبصارو  تهذیبلیف در پی تأ

نیاز دیدنـد و کتـب حـدیثی     شاگردان، عالمان شیعی خود را از بسیاري از آثار دیگر بی

به شاگردان خود اجازه ها  آن اولیه در میان آثاري جاي گرفت که شیخ طوسی براي نقل

ق) و ابـن   585بعد تا ظهور کسانی چـون ابـن زهـره حلبـی(م     داده بود. از این زمان به

هاي اجتهادي براي دستیابی به منابع روایـی   کوشش عمدۀ ق) عم�ً 598ادریس حلی(م

منحصر شده بـود؛   هاي مکتب شیخ طوسی هاي جدید استنباط احکام در آموزه و روش

ش، 1379پـاکتچی،  (.مکتـب حلـه اسـتمرار داشـت     گیري و توسعۀ روندي که تا شکل

  ) 301ص

در ادامه ت�ش نمـوده تـا    يبلکه و ،دشو ین جا ختم نمیرزا محمد به همیمکوشش 

ن شـکل  ی. بـد است حیه صحخ اجازیز تا مشاین یخ طوسیت شیق رواید که طراثبات کن

ها  آن نموده و حکم به صحت یرجال یبررس ۀخ اجازیرا تا مشا یخ طوسیش که راویان

ن یـ خ اجـازه برسـد، ا  یتـا مشـا   یتـ یهم که معتقد است اگر روا ییداده است. و از آنجا

سـت رجـال آن مـورد    یگـر �زم ن یشـود و د  می یح تلقیبه معصوم صحسلسله سند تا 

از حـال حاضـر    ییطرق روا تمامرد که یگ یجه میها نت نیا لذا از همۀ رد،یگقرار  یبررس

ع�مه حلی نیـز در  کند که  می اضافه يح نقل شده است. ویصح طور بهتا زمان معصوم 

سلسله اسانید را ذکر کرده است و بررسی طرق شیخ طوسی پرداخته  به ا�قوال إلخ�ص

ـ متـأخر ن  یرجال يان علمایاستفاده نموده که در م یضمن طور بهن عمل ع�مه یو از ا ز ی

   )194ـ193، ص2، جتا بی.(اخباري، اند دهاذعان کر یخ طوسیبه صحت طرق ش
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  هیحضر الفقی خ صدوق در من إلیش ییطرق روا .2ـ2ـ1ـ4

  ،کرده اسـت. لـذا در نگـاه اول     حـذف  را    احـادیثسند   ،اختصار  جهت شیخ صدوق به

احادیث مرسـل ایـن    .آیند از مرس�ت به حساب می من � یحضره الفقیهاحادیث   تمام

و   حــذف   راهـا   آن راویان طور کلی بهشیخ صـدوق   که  روایاتی است کتاب منحصر به

حتی این انتساب را نیز یـاد    و گاهی  اکتفا کرده است معصوم  به  بـه انتساب روایت

حدیث را گزارش کرده است »  روایإل  فی«، »روِي«نکرده و با استفاده از عباراتی همچون 

صـاحب کتـابی آورده تـا آن را در      به یــک راوي و یـا    استناد  با  حدیث را  نیز  و گاهی

  اما چنین نکرده است.  ،مشیخه مستند کند

خ صدوق را از حالـت ارسـال   یات شیرزا محمد درصدد است تا روایم ،انین میدر ا

 يده، بازسـاز را حذف کرها  آن ن صدوقین بیرا که در ا یانیاوۀ رلد و سلسیخارج نما

د. البتـه  کن می قیخه را توثینشده در مشش، رجال ذکریخو یرجال یطبق مبان يد. وینما

ـ ا دربارۀ يداند که استرآباد می يکار يراستان کار خود را در ادامه و یرزا محمد ایم ن ی

رزا محمـد در  یـ نکه میاست. گو ا يل همان راه استرآبادیو هدفش تکمکتاب انجام داده 

 یخ طوسیخ صدوق و شیات کتب شیکه تمام روا یو استد�ل به کسان ییگو مقام پاسخ

ت دارد. در یشخصـ ن دو یـ ات ایدر اثبات طرق روا یغیبل یرند، برآمده و سعیپذ نمی را

، 2، جتا بیک: اخباري، کند.(ن می یح تلقین دو کتاب را صحیات ایروا ن صورت همۀیا

   )220ـ218ص

  امت بعد از محمدون ثإلث يات جمهور علمایذکر طرق روا .3ـ2ـ1ـ4

ـ داده اسـت کـه اکثـر ا    ات را آورده و آنجا نشـان یاز روا ياریرزا محمد طرق بسیم ن ی

در ادامه بـه کسـانی ماننـد     .رسد یم یبه توسط او به ع�مه حل و یخ طوسید به شیاسان

بـوده تـا   ن بخـش آن  یرزا در ایده است. اهتمام میرس یعامل خ حریو ش یع�مه مجلس

ن هستند تا یمتقدم ) که جزءی، صدوق، طوسینی�ث(کلث را از محمدون ثیحد انیراو

ن اتصـال را  یـ صـحت ا  قیـ ن طرید و از ایمتصل نما ،است ین که ع�مه حلیخرأبه مت

تا  ین ع�مه حلیماب یاز رجال را نام برده که از طبقات ف یانبوه ،نین بید. در ااثبات کن

. و سپس طرق محمدون ثـ�ث را  اند دهد اول و دوم و از آنجا تا محمدون ث�ث بویشه

نشان داده است. در ادامه متذکر شده اسـت کـه    یثیحد ۀیبه صاحبان کتاب و اصول اول



1399، بهار و تابستان موسو، سال دوازدهم، شماره بیستپژوهیلنامه حدیثصفدو   330  

بلکـه   ،نشده است یبه محمدون ث�ث منتهها  آن از ین طرق، بعضیاز ا یان انبوهیدر م

رزا محمد یده است. میهستند، رس يو ابن الغضائر یکه در کتب نجاش يگریبه کسان د

  ) 254ـ246صک: همان، نده است.(ح قلمداد کریرا صح یین طرق روایا همۀ

  ان  یعیث شیاحادان یرجال اهل سنت در م ییذکر طرق روا .4ـ2ـ1ـ4

از  یبعضـ  ده که اساسـاً ن نکته توجه کریرزا محمد در بررسی طرق روایات وارده بدیم

حجیـت توثیـق   مقالـه)   انـد.(نک: ادامـۀ   ید از راویان اهل سنت بـوده رجال سلسله اسان

ي ایـن  هـا  امامی یکی از مباحث مهم و گسترده در رجال شیعه و یکی از محـدویت غیر

رجالیان و دانشمندان شیعه چه دورۀ متقدم و چـه متـأخر   مبحث عدم اظهار نظر صریح 

. انـد  دهشمار اندکی از دانشمندان متعـرض ایـن بحـث شـ     و حتی معاصران است. فقط

ي دیگري نیز در این باره قابـل طـرح اسـت و شـامل فروعـی      ها ع�وه بر این، پرسش

شخص غیرامامی استناد کرد یـا خیـر؟ در صـورت    توان به توثیق  می د. آیاشو می متعدد

توان پذیرفت یا خیر؟ آیا تفکیکی میان غیرامامیان وجود  می اعتماد، آیا حرج آنان را نیز

آنان معتبـر اسـت    ي همۀها امامیان، آیا دیدگاهیا خیر؟ در صورت تفکیک میان غیر دارد

 جود دارد یا خیر؟تشان واي براي نظرا آنان، محدوده اتییا خیر؟ در صورت اعتبار نظر

  ، سراسر اثر)1396زاده و بشیري،  (براي اط�ع بیشتر در این باره نک: فقهی

ز برآمـده  ین موضوع نین اییصدد تبرزا محمد دست به کار شده و دریز مینجا نیدر ا

طـرق   یمعتقد اسـت تمـام   ي، وشدز ذکر ین نیشیاست. چه همان طور که در سطور پ

ـ ن ییگونه از طرق روا نیه ایند؛ حال در توجا حیصحده به ما یات رسیروا  یحاتیز توضـ ی

  ان داشته است. یرا ب

، توسـط محـدثان و   شایان ذکر است میراث حدیثی شـیعه در عصـر صـادقین   

ز عالمـان و محـدثان   عه، برخـی ا یشـ  ن شده و در کنار توجه راویانیمی تدوعالمان اما

که نام شماري از  اند دهشیعه توجه کر به ضبط احادیث ائمۀها  آن عصر زیدي و سنی هم

) 372ـ371، ص1ش، ج1386این محدثان چون اسماعیل بن ابی زیاد سکونی(مدرسی، 

)، ابوعثمان عمـرو بـن جمیـع    182ـ180، ص1عباد بن صهیب کلیبی یربوعی(همان، ج

و افراد دیگري دانسته است. دفاتر حـدیثی یـا آثـار    257ـ259، ص1لوانی(همان، جح (

امی بـوده و بـه نقـل و    مورد توجه محـدثان امـ   ه به دست افراد مذکور طبعاًتدوین شد



 رجالی میرزا محمد اخباري با تکیه بر کتاب صحیفإل اهل الصفاء فی ذکر اهل االجتباء –بررسی آراء حدیثی   331

  . اند دهکر می توجهها  آن روایت از

 انیـ صـراحت ب  افته و بهیات دریطرق روا ین مطالب را با بازخوانیز ایرزا محمد نیم

 یرجـال  هـاي  یبـا بررسـ   يده است. ویعه به اهل سنت رسیات شیدارد که طرق روا می

و طـرق   يح بخاریصحبه  یمنته یخ بهاییات شیاز روا ینشان داده است که طرق بعض

 رزا محمـد دربـارۀ  یـ شده است. م یمنته ح مسلمیصحبه  یات ع�مه حلیاز روا یبعض

هـا   آن رسد می ده است. اما به نظرنکر يچ گونه داوریات هیگونه روا نیصحت و سقم ا

 ییق کردن رجال و طرق رواین کتاب توثیاهتمام او در ارا یز به قبول کرده؛ یز تلقیرا ن

 د وگرنـه یـ ح نمایتوضـ  ،ستن مبنایکه خ�ف ارا  ییجاست یبا می القاعده است و علی

  )257، ص2، جتا بی(اخباري، .شود می ز عطف بماسبقین ين مطلب ویا

  مخالفان ينقد آرا .2ـ4

مشکل  ين دانست. ویمتقدم یرجال یاگر مبانیتوان اح می جد را به يرزا محمد اخباریم

 ۀفاصـل  يدانـد. و  مـی  نیمتقدم ین، عدول از مبانیمتأخر یرجال یان مبانیرا در م یاصل

ـ ان ایـ ل شـکاف م یـ ن د�یتـر  ن را از مهمین و متأخریان متقدمیم یخیتار  هیـ ن دو نظری

اشـاره  هـا   آن حیل صـح ین به د�یمتقدم یرجال داند و درصدد است با شرح گفتمان می

ان دیگـر  سـ ب ين را روشـن سـازد. و  یمتـأخر  یین رهگذر اشکا�ت مبنـا ید و از اینما

ات به مخالفت پرداخته ین در برخورد با روایشده توسط متأخر اخباریان با قواعد ساخته

ـ بـا تعب  ينکـه در نظـر و  یداند. چه ا می عهیش ییروا کرۀیمهلک به پ يا و آن را ضربه  ۀی

ـ ان دیـ ت کیگردد و در نها می عه جدایات از شیاز روا ياریگونه از قواعد، بس نیا ن در ی

  )296ـ283افتد.(همان، ص می خطر

  مخالفت جدي با تنویع احادیث .1ـ2ـ4

شان یدر تنویع احادیث، نظر ا یخ بهاییرزا محمد با رد شدید دیدگاه ع�مه حلی و شیم

حدیث صحیح با اصط�ح متقدمان، از صدوق و کلینی تا سید مرتضی و شیخ  را دربارۀ

کوشـد. آن   مـی  بیند و با نقل سخنان آنان، در اثبات این ناسازگاري می طوسی، ناسازگار

گوید آنان احادیث کتـب   می شانهای باکت نقل سخنان کلینی و صدوق در مقدمۀ گاه با

ـ و شیخ نیز در کتاب . به همین نحاند تهدانس می خود را صحیح گویـد   مـی  ا�صـول  ةدع

همـان،  (ام. ام، از اصول قابل اعتمـاد گرفتـه   خود آوردهروایاتی را که در دو کتاب روایی 
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  )62و  60، 59، ص1ج

ح یرصـح یح و غین بـه دو قسـم صـح   یان متقـدم یث در میمعتقد است که احاد يو

در هـا   آن دارد کـه آنچـه   مـی  ن ابـراز یشده است و با استناد به خود متقـدم  يبند میتقس

  ح نبوده است. یجز خبر صح به اند دهشان آورهای کتاب

گـر از قـدما   ید یلفان کتـب اربعـه و برخـ   عه به دست مؤیات شیافزاید: روا می وي

ـ ، از رواانـد  دهف بـو یکه به اصط�ح قدما ضـع  یاتیب شده است و روایتهذ عه یات شـ ی

قـدما موجـود    هـاي  گر از کتابید یو آنچه اکنون درون کتب اربعه و برخ حذف شده

گرفته شده، و صـدور آن   یثیو اصول معتبر حد ها است که از کتاب يا است، مجموعه

  است. یاز معصومان قطع

انتخاب خبر  يبرا ییارهاین مطلب دارد که متقدمین معیز به این ینکه اشاراتیضمن ا

 ئـه ام و اصـول اربـع  ث در کتـب  یوجود حدها  آن نیتر از مهم یکیکه  اند تهح داشیصح

ح ین در جهـت انتخـاب خبـر صـح    یار متقدمیکه در اخت ين و شواهدباشد. اما قرای می

ن یـ م ایا تقسـ یـ ات و یـ ن روایـ رفتن ایاکنون از دسترس خارج است و لذا نپذ هم بوده،

ـ دل ن، بهیج نزد متأخریرا گونۀ ات به چهاریروا  ين و شـواهد کـار  ن قـرای یـ ل فقـدان ا ی

   د.شو می محسوب یرعق�ییغ

، یقـات رجـال  یو هم از منظـر توث  ییسند و طرق روا رزا محمد هم از نظر سلسلهیم

ات معتقـد  یـ رد. از نظر طرق روایپذ نمی ث رایا مرسل دانستن احادیف شمردن و یضع

را مسند و به  آن یت نموده، صدوق و طوسیمرسل روا ینیکل که مث�ً ياست که اخبار

ا مرسـل  یـ ف و یث را ضـع ین احادید اینبا ید کسیافزا می و اند دهح نقل نمویطرق صح

 یـی ات را نتیجـۀ عـدم تتبـع �زم در آثـار روا    یـ گونه برخورد با روا نید و ایقلمداد نما

و دیگر صاحبان کتـب اربعـه بـه     ینیز معتقد است صراحت کلین یداند. از نظر رجال می

ـ آن احاد م راویـان ست که تمایآن ن يبه معنا ،اند دهصحت آنچه در کتبشان آور ز یـ ث نی

، 1ک: جنـ (ت داشـته اسـت.  یموضـوع هـا   ي آنثقه باشند، بلکه نقل از کتب معتبـر بـرا  

   )199ـ194ص

را بـه   یخ بهـای ین از جمله شـ یاز متأخر ینموده سخنان بعض یرزا سعیت میدر نها

در  یخ بهایید: شیگو می رزاید. مکن هفادف نزد او استیدور را از ضع ییعنال برد و میتأو
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ن خبـر در اصـول   یـ رد مرادش آن است کـه ا یگ می ف را به کاریکه اصط�ح ضع یجای

ـ و ا انـد  دهامده و اصحاب بدان عمل نکریمکرر ن  ح محسـوب ین معنـا مقابـل بـا صـح    ی

  ) 207همان، (د.شو نمی

  مخالفت با وجود خبر واحد .2ـ2ـ4

شـده   معتقد است اخبار نقل اساساً ينکه وید، ایآ میرزا محمد بریک�م م يآنچه از فحوا

 ءکه در زمان حاضـر جـز   ییبر این باور است خبرها يدر کتب متقدم متواتر هستند. و

ـ ز ؛انـد  دهن متواتر بویشوند، در نزد متقدم می یاخبار آحاد تلق را در آن زمـان اصـول و   ی

مضبوط  یث در اصول مختلفین احادیانشان متداول و مشهور بوده است و ایکتب در م

بر محفوف به قراین را ا خیا خبر متواتر و ین یاساسا متقدم يو ياست. بر طبق رأبوده 

ـ   یـ د در کتب اربعه نین نظر ذکر اسانیو از ا اند دهنقل کر اسـت   منیز از بـاب تبـرك و ت

 ياختصار به ذکر سـند  رو به نیااند؛ از دیده ذکر اسانید نمیچ ضرورتی در یهآنان  وگرنه

ز یـ نکه ممکن بوده همان سـند ن یبر ا آوردند. ع�وه نمی ه رایبقنمودند و  می واحد اکتفا

از ابن محبوب که صـاحب کتـاب و اصـول     صدوق ،مثال ل ذکر نشود. برايکام طور به

ن خبـر  یـ د. اکنـ  ین خود تا او را ذکـر نمـ  یب واسطۀ کند و می را نقل یتیبوده است روا

ـ د نمی طن وساییبه ذکر ا يازیاو ن ست؛ چهیف نیل مرسل بودنش ضعیدل به ده اسـت.  ی

ح و یصح طور به یو طوس خ همچون کلینییگر مشایخبر در کتب دن ینکه ایع�وه بر ا

   )210ـ209صمسند نقل شده است.(همان، 

خ یو به نقل از شـ داند  می زین نیاز متأخر ینظر با جماعت ش را همیرزا سخنان خویم

ن اظهار نظـر کـرده کـه اکثـر مطالـب      یچننین باره ایدر ا يد که وکن یان میب یعامل حر

ده است و وجود نصوص فراوان ما را بالجمله یمتواتر رس طور بهاصول و فروع از اخبار 

ات وجـود دارد. البتـه   یـ در مورد روا یو لفظ يرساند که تواتر معنو می یبه قطع اجمال

اخبـار   يبـرا  یرا که مخالف سرسخت ید مرتضیرزا محمد کوشش نموده تا سخن سیم

د یـ گو یم ید مرتضیدارد آنجا که س می انیرزا بینظر با خود جلوه دهد. م آحاد است، هم

صـحت آن در   يبرا يا نهیتوان به خبر واحد عمل کرد منظورش آن است که قر یکه نم

 ينکه خبـر واحـد  یا ایآن را نقل کرده باشد و  یعادل امام يچند راودسترس نباشد هر

چه سخنان سید مرتضی توسط میرزا ا وعاظ نقل شده باشد. اگریها و  باشد که از کذاب
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رزا یـ رفته شده است. در ادامـه م سید در مخالفت اخبار آحاد نادیده گ تقلیل یافته و ادلۀ

هـا عمـل    تـوان بـدان   میاتشان معتقدند، یو صدوق به صحت روا ینید چون کلیافزا یم

   )217ـ216صاخبار آحاد باشند.(همان،  ءچند جزنمود هر

  شناسان رجال ينقد آرا .3ـ2ـ4

ف نموده باشند، یرا تضع يفرد یکه کتب رجال یدر صورت یرجال يخرده گرفتن به آرا

رزا یشناسان توسط م است. نقد نظریات رجال رزا با صاحبان کتب رجالیم محل مناقشۀ

  باشد. می ییجو ید کتب اربعه قابل پیمشترك و رجال سلسله اسان یدر دو مبحث اسام

  نیز مشتبهییتم .1ـ3ـ2ـ4

ن یـ مورد بحث قرار گرفته اسـت. ا » مشتبهین«هفتم کتاب با عنوان  ن مبحث در فایدۀیا

ترین علل ایجاد  شود. یکی از مهم می جادیه یعنی اشتراك و اشتباه به علل مختلف امسئل

اشتراك، تشابه اط�عات رجالی و اختصار نام راویان است؛ براي مثال ذکر نـام راوي و  

شـود. همچنـین در مـوارد     مـی  عدم بیان نام پدر وي، موجب اشـتراك راویـان همنـام   

سـاز ایجـاد اشـتراك     تواند زمینه می مشابهت نام و نام پدر، عدم ذکر کنیه و نسب ایشان

م ضـبط دقیـق   توان به تصحیف نام راویـان و عـد   می شود. از دیگر علل ایجاد اشتراك

شود که یک یا چند  می مشترکات زمانی آشکار د. ضرورت تمییزاسامی ایشان اشاره کر

ثقه باشند.(براي اط�ع بیشـتر در ایـن بـاره    ویان مشترك، ثقه و برخی دیگر غیرتن از را

زا در تسامح و اعتماد بـه  ریم ، سراسر اثر) با توجه به صبغۀ1389ک: لطفی و شریعتی، ن

ن در صـورت امکـا  ن مبحث یز در این يو يتوان حدس زد که مبنا می یسادگ رجال به

در نشان دادن آن اسـت   يگر کوشش وید یعبارت اند. به است که ثقه بوده یانیاثبات راو

را که استناد به روات  یل کسانان ثقه هستند و د�ییمشترك منظور آن راو یکه در اسام

ـ نکـه ا یداند؛ چـه ا  می اند باطل مشترك کرده یر ثقه در اسامیغ ن روش باعـث توسـعۀ   ی

 یکند کـه کشـ   می ر عنوانیمثال در مورد ابوبص براي د.شو می اتیقبول روا نمودن دایرۀ

ن بـاره  یا در یرفتن نظر کشیرزا در مقام نپذیت است. مین شخصیبودن ا یقائل به واقف

ه یواقف که فرقۀ یحالگذشته است دردر ات امام کاظمیر در حیدارد که ابوبص یز مابرا

بـرخ�ف نظـر    ینکـه نجاشـ  یتشکیل شده است. ع�وه بر ا بعد از زمان امام کاظم

 یبـا�تر از کشـ   ینجاش یرزا ج�لت علمیق نموده است. و از منظر میرا توث يو ،یکش
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ـ نما می ریق ابوبصیجه بر توثین مقدمات نتیع ایاست و از جم ، تـا  بـی ک: اخبـاري،  د.(نی

  )33، ص1ج

نمونـه در سلسـله    ملحق به ثقات کرده است. بـراي  راها  آن زیافراد مجهول ن دربارۀ

ک از کتـب  یـ  چیبه نام ابوداوود المسرق وجود دارد که نـامش در هـ   یکس ینیاسناد کل

ـ دارد کـه روا  مـی  انیـ شود و ب می رزا وارد عملینجا میده است. در ارجال ذکر نش ات ی

ت. عـ�وه بـر   رفتـه اسـ  یانجام پذ یابوداوود سجستان واسطۀ هد بیاز حسن بن سع ینیکل

بعـد از   د که این شخص از طبقۀیآ ین برمیچن يبر فوت و یمبن ینکه از گزارش کشیا

گیرد که منظـور از ابـوداوود المسـرق     می سپس از برآیند این شواهد نتیجه باشد. ینیکل

  )35همان ابوداوود سجستانی است.(همان، ص

عنـاوین مشـترك   توان به انـواع ضـوابط تشـخیص     یموارد گوناگون م يبا استقصا

تمییز راویان همنام؛ توجه به طبقۀ گیري از کنیه در  بهرهبرد بدین شرح:  یرزا پیتوسط م

جوي روایت در منابع متقدم، و عنه؛ مقایسۀ اسانید؛ جست راوي؛ دقت در راوي و مروي

 )45ـ36صک: همان، .(نکثرت روایت، توجه به اط�عات رجالی راوي

  د کتب متقدمیسلسله اسانق رجال در یتوث .2ـ3ـ2ـ4

درآمـده   یل عالمان رجالید کتب متقدم مورد جرح و تعدیرجال موجود در سلسله اسان

ـ  یثیاز رجال حـد  یکه کسان یرزا محمد معتقد است مادامیاست. اما م ن سلسـله  یدر ب

ان حکـم بـه   یـ رجال اگـر  یشوند حت یعه باشند، آن افراد ثقه محسوب مد کتب اربیاسان

داده باشند. این سخن تقریباً شبیه به آن چیزي است کـه اهـل سـنّت و    شان یف ایتضع

گـر را در مـورد   ید يا قاعـده  يانـد. و  جماعت در باب عـدالت صـحابه مطـرح کـرده    

ان را از یـ مجهـول بـودن راو   در یده که اثر منفکر يگذار هیث پاین از رجال حدیمجهول

 یاگر در سلسله سند آن کسان که متنش متواتر باشد، يمعتقد است خبر يبرد. و ین میب

   )45ـ44ک: همان، صباشد.(ن می حیز باشند، سند آن خبر نیز صحین نیاز مجهول

  نل وجود قراییدل ه بهیاعتماد به کتب و مصادر اول .4ـ2ـ4

سبب عدم تتبـع، حکـم بـه ضـعف      از متأخرین به یگوید جمع می يرزا محمد اخباریم

محمد بن یعقوب خود یادآور شده که اخبار کافی آثار که اند؛ با آن کردهبسیاري از اخبار 

هـیچ   صحیح است و ابن بابویه نیز حکم بـه صـحت ایـن اخبـار نمـوده. بنـابراین بـی       
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 .خرین استصحت ایشان بهتر از حکم به صحت متأاي باید گفت که حکم به  دغدغه

جـال سـند توجـه    تـک ر  خران، بـراي تصـحیح روایـات بـه تـک     خ�ف متأقدما بر

لـف  توجه قرار داده و هر کتابی که مؤ ي حدیثی را موردها بلکه آنان کتاب ،اند دهکر نمی

کرده، کتـابی   می کرده و از روایات مرسل نیز اجتناب نمی آن ثقه بوده و از ضعفا روایت

  کردند. می معتمد دانسته و به جمیع روایات آن عمل

 انـد  دهرا حمل به صحت کر ين خبریاز متقدم ینکه جماعتید ایافزا می در ادامه يو

ـ توثهـا   آن از رجال يا که عده یحالدر هـا   آن آن اسـت کـه   دهنـدۀ  ، نشـان انـد  دهق نشـ ی

 اتیـ ن گونه روایحکم به صحت اها  آن همۀ وگرنه اند تهشان داشیق ایبر توث هایی نهیقر

از  اي لهد تـا بـا سلسـ   د باعث شـو ین در حال حاضر نباین قرایکردند. و لذا فقدان ا نمی

بـر   یمبنـ  ینـ ل وجـود قرای یـ دل ست بهیبا می م بلکهیرا کنار بگذارها  آن از یقواعد بعض

ـ  ز بدانین ما نیات نزد متقدمیصحت روا ث را یـ م و بـر همـان منـوال احاد   یها اعتماد کن

   )65، ص2ک: همان، جم.(نیریبپذ

  اتیقول به عدم تعارض در روا .5ـ2ـ4

ـ بل یاهتمام یخ طوسیادآور شده است که شیرزا محمد در بحث از تعارض اخبار یم غ ی

را بـه اسـتخدام    ين بـاره قواعـد  یـ ات مختلف داشـته و در ا یان روایدر جهت جمع م

ـ ا يآن است که هر دو خین عمل شیل اید دلیافزا می يدرآورده است. و ات از یـ ن روای

کـه   یگر ندارند و در صورتیکدیبا  یگونه تعارض چیت هیثقات گرفته شده و لذا در نها

کننده نزد خداوند  توان عمل کرد و عمل می ها آن ک ازیجمع نمود به هرها  آن نینتوان ب

د کـه مخاطـب   شـو  حواي سـخنان میـرزا چنـین برداشـت مـی     مجزي خواهد شد. از ف

ات بـا  یـ هستند کـه در صـورت تعـارض دو روا    ین بخش کسانیرزا در ایحات میتوض

  ) 29، ص1ند.(همان، جینما می رد راها  ي آنا هر دویاز آن دو و  یکیگر یکدی

  گیري جهینت. 5

ش یخـو  در زمانـۀ  يگـر  ياخبـار  ن مرتبـۀ یبـا�تر  ۀنـد یۀ نمامثاب به يرزا محمد اخباریم

ن همعصـر خـویش از علـم رجـال سـود      ییکوشش نموده تا در تقابل و جدال با اصول

گـاه  ان دو جنـاح متخاصـم کـه در ن   یـ شکاف و اخـت�ف م  ۀن نقطیتر د. او به مهمیجو

 یاستد�ل یشد، نگاه می خ�صه یثیحد ۀیا عدم اعتبار مصادر اولینگر در اعتبار و  یکل
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 ين و شـواهد قـرای  يبازسـاز  یبا اصرار فراوان در پـ  يمان داشته است. وو مطول توأ

هایی چون جعـل و ضـعف در امـان مانـده      ات ما از گزند آسیبیاست که نشان دهد روا

از اخبـار وارده را ابطـال    یبر عدم اعتبار و ضعف برخ یمبنن ییاصول يمبنا است و اساساً

ات را یـ روا ر پرداخته و صـحت یاخ ۀمسئلر گوناگون به ین باره از دو مسیدر ا يد. وینما

 ییآن است کـه از سـو   يرساند. ت�ش و می ش به اثباتیخو يگر ينگاه اخبار چۀیاز در

 یقطعـ  ،هیـ ات وارده در مصـادر اول یـ رواد کـه  ن نکته را اثبات کنـ ین ایمتقدم با ارائۀ ادلۀ

ن ینچنـ ینش ایار و گـز یـ شـان بـوده کـه در اخت   ینـزد ا  ینح هستند و قراییالصدور و صح

 يهـا  ن اهتمـام یتر ن از جمله مهمن قراییا و ارائۀ يشدند. بازساز ل میبدان متوس یاتیروا

 بتوانـد دایـرۀ   واعد و اصولی بود تا. در این راستا در پی استخدام قاست ن کتابیدر ا يو

گـر بـا نقـد آراي    ید ییتوثیقات رجالی و صحت طرق روایات را توسعه بخشـد. از سـو  

د. مخالفت بـا تنویـع   خالفان، به مبانی اصولیین در حوزۀ علم رجال اشکا�تی را وارد کرم

   هاست. احادیث، مخالفت با وجود خبر واحد، نقد آراي رجالیان از جمله آن

ن ین و همچنیمتقدم هاي از دیدگاه يریگ توانسته است با بهره رزا محمدیدرمجموع م

، کفۀ تـرازو  نیین و اخباریین اعم از اصولیاز متأخر یات بعضیبا موافق نشان دادن نظر

در منـابع و   یل عدم تتبع کـاف یدل خالف را بهد و جناح مین نمایش سنگیسمت خو را به

   د.یاتشان را تخطئه کنکوم و نظرش محیات خویشان با نظریبزرگان ا ین همراهیهمچن

 
  ها نوشت پی

بنـدي علمـاي اخبـاري و     گري به طیف . در بخش جایگاه میرزا محمد اخباري در سیر جریان اخباري1

  هاي هرکدام اشاره شده است. ویژگی

مورد توجه و احترام شـاه قاجـار بـود و روزگـار را بـه تصـنیف و تـدریس         ،. وي در تمام این مدت2

بـن   (ابـراهیم .ملقـب شـد  » صاحب الکرامات«ها افتاد، به  گذرانید و از آنجا که از او کراماتی بر سر زبان

خصوص قتل  ) یکی از کرامتی که بدو نسبت دادند، داستان پیشگویی در314ق، ص1356، میرزا احمد

؛ سـپهر  252ــ 251ص، 1ق، ج1361ک: نفیسـی،  .(نقفقاز بود سپاه روسیه در منطقۀ تسیتسیانف فرمانده

) سرانجام بـا فشـار و سـعایت رجـال متنفـذ، شـاه قاجـار دسـت از         83ـ82ص، 1ق، ج1304کاشانی، 

) در 180ــ 178، ص1جتـا،   بـی (نک: تنکابنی، .عراق ساخت میرزا محمد برداشت و او را روانۀ حمایت

در ذم میـرزا   کشف الغطـاء ویژه شیخ جعفر نجفی را که کتابی با عنوان  این میان نقش علماي اصولی، به

) میـرزا  202، ص2ق، ج1390(خوانسـاري،  .محمد تصنیف کرد و براي شاه فرستاد، نباید نادیده گرفت
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از از ابـراز  ) و بـ 581، صتـا  بـی محمد پس از ترك تهران در کـاظمین رحـل اقامـت افکند(شـیروانی،     

مخالفت علنی با اصولیان خودداري نکرد و همین امـر سـبب شـد کـه حکـم قتـل او توسـط علمـا و         

)، شـیخ موسـی،   167، ص3ق، ج1303الدوله،  مجتهدان بنام آن زمان همچون سید محمد مجاهد(صنیع

  شود.) صادر 943، ص3، ج1351آبادي،  اسداهللا کاظمینی(نک: معلم حبیب سید عبداهللا شبر و شیخ

او هجوم بردند و او را به همراه فرزنـدش احمـد    به خانۀدر پی صدور حکم قتل میرزا محمد، گروهی 

  )  323ـ322صق، 1356، بن میرزا احمد (ابراهیم.رساندندو یکی از شاگردانش به قتل 

ش نگاران این چالش را که با قتل میرزا محمد اخباري پایان یافـت، تـ�   حال بسیاري از مورخان و شرح

، 1380 ،؛ شیرازي خـاوري 1538ص ،3، ج1367، اعتمادالسلطنه(.اند تهگري افراطی دانس نافرجام اخباري

نگار، فضل و علم میرزا محمد را ستوده و او را در علـوم غریبـه    ؤلفان تراجمجمعی از م )203، ص1ج

  )85، صتا بی، تبریزي (مدرس.اند تهماهر دانسته و به شرح آثار مکتوب وي پرداخ

انبـداري وي از  گیـري در ج  ي به عرفان و تصـوف داشـت. ایـن جهـت    که وي گرایش بسیارعجب آن

اکـابر  «عربـی بـا تعبیـر     شود. نیشـابوري از ابـن   می ترین شخصیت تصوف نظري آشکار عربی بزرگ ابن

. کنـد وي را بـه امامیـه منسـوب کنـد      مـی  و تـ�ش  )56، ص8ق، ج1390یاد کرده(خوانساري، » العرفا

میـزان التمییـز فـی    ۀ شهرخواستی، میرزا محمد در کتاب بر نوشت ) بنا360ـ354ص، 1367ي، (جهانگیر

. وحـدت وجـود بـه عمـل آورده اسـت      ۀعیار از عقیـد  ، شرحی در منازل عشق و دفاع تمامعلم العزیز

  )93ـ60ص، تا بی(شهرخواستی، 

ند کـه  ا اصحاب معصومانجده تن از است در علم رجال که مراد از آن ه. اصحاب اجماع اصط�حی 3

 کشی در مورد تصدیق و تصحیح روایات آنان از منظر امامیه ادعاي اجمـاع کـرده اسـت. شـش تـن از     

) و شش تن از اصـحاب  238ق، ص1348(کشی، ها از اصحاب مشترك امام باقر و امام صادق آن

. دنهسـت  شش تن از اصحاب مشترك امام کـاظم و امـام رضـا   ) و 375(همان، صامام صادق

    )556(همان، ص

 ۀواسـط  قل کرده، سه گروه هستند که وي بهها ن آن ۀواسط روایات را به یی که کلینی بیشترینها »عده« .4

ها از احمد بن محمد بن عیسی، احمد بن محمد بن خالد برقی و سهل بن زیاد روایـت نقـل کـرده     آن

  .است

را  عده، کلینی افراد این سه اند دهخود ثبت کرابوعبداهللا نجاشی و ع�مه حلّی در کتب رجال طبق آنچه 

از احمد بن محمد بن عیسی روایـت نقـل   ها  واسطۀ آن اي که به عده :ص کرده استه شرح ذیل مشخب

: محمد بن یحیی، علی بن موسی الکمیذانی، داود بن کوره قمی، احمد بـن ادریـس و   بدین شرح شده

 )272ق، ص1411؛ حلّی، 378ق، ص1407(نجاشی، هاشم.  علی بن ابراهیم بن

: علی بـن  بدین شرح است ها از احمد بن محمد بن خالد برقی روایت نقل شده آن ۀواسط اي که به عده

و (همان) ابراهیم قمی، علی بن محمد بن عبداهللا، بن اذینه، احمد بن عبداهللا بن امیه و علی بـن الحسـن  
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: علـی بـن محمـد بـن     بدین شرح است ها از سهل بن زیاد روایت نقل شده آن ۀواسط اي هم که به عده

  (همان).ع�ّن، محمد بن ابی عبداهللا، محمد بن الحسن(فروح) و محمد بن عقیل کلینی
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