
:ٍر ُل َقاَل أَبُو َجْعَف ُمَفضَّ َقاَل الْ

ْب بَْعُد  َْم ُيرَْك ْعُب َفُهَو الَِّذي ل ا الصَّ َماِن أَمَّ ِْلِي ُه ل بَ لْ ُ َق تََحَن اللَّ ٌد اْم بْ لٌَك ُمَقرٌَّب َو َل نَبِيٌّ ُمرَْسٌل َو َل َع لُُه َم ِم ْحتَ َواُن أَْجرَُد َل يَ ْصَعٌب َذْك نَا َصْعٌب ُمْستَ اِنَّ َحِديثَ

ِه َو َل ِمْن َخلِْفِه َو  َديْ ِن يَ لَُّق بِِه َشيْ ٌء ِمْن بَيْ َع تَ ا اْلَْجرَُد َفُهَو الَِّذي َل يَ يَن َو أَمَّ نِ ُْمْؤِم َواُن َفُهَو َذَكاُء ال ا الذَّْك ُه إَِذا رَأَى َو أَمَّ نْ ْهرُُب ِم ْصَعُب َفُهَو الَِّذي يَ ُْمْستَ ا ال َو أَمَّ

ُه َو  نْ ُر ِم بَ ئاً َفُهَو أَْك ُه ِلَنَُّه َمْن َحدَّ َشيْ ُحدَّ ى يَ ِِه َحتَّ رَُه بَِكَمال لُُه أََحٌد ِمَن الَْخَلئِِق أَْم ِم ْحتَ ا َل يَ نَ َْحِديِث َحِديثُ َْحِديِث«  َفأَْحَسُن ال ُ نَزََّل أَْحَسَن ال ِ  »اللَّ ْوُل اللَّ َو َق ُه

ُر. َو الُْكْف َْكاُر ُه يِق َو اْلِن ْوِف ِ َعلَى التَّ َْحْمُد لِلَّ ال

صفار، محمد بن حسن، بصائر الدرجات في فضائل آل محّمد صلّى الل عليهم - ايران ؛ قم، چاپ: دوم، 1404 ق.
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آشنایی با کلیات علم رجال 
در مقدمه این نوشـتار سـه سـوال اساسـی که دانش های حدیث متکفل آن می باشـند، مطرح شـد. 
نگارنـده پاسـخ بـه سـوال »آیا حدیث حاکی از سـنت و گفتار و قـول واقعی اسـت؟« را در قلمرو علم 
رجـال می دانـد و سـپس در فصـل اول نقـش و تعریـف علـم رجـال را ذکـر می کنـد و در فصـل دوم 
شـیوه های نگارش منابع رجالی را همچون تألیف براسـاس طبقات یا براسـاس جرح و تعدیل بیان 
نمـوده کتـب تألیف شـده از ابتدا تا زمـان حاضر را براسـاس اعتبار و تاریـخ در 4 گروه اصـول اولیه، 
اصول ثانویه، جوامع رجالی و کتب تحقیقی، معرفی می نماید. در فصل سوم نیز شیوه تحقیق رجالی 
سند به همراه مراحل چهارگانه )شناخت سند، تمییز مشترکات( آنها و نکات مربوط به هر کدام را 
توضیح می دهند و در ذیل مرحله آخر مبانی توثیق و الفاظ توثیق و توثیق علمی را شـرح می دهند.

سهم روش های جدید در فهم متون دینی و حدیث
ایـن گفتگـو ضمـن بررسـی روش هـای فهـم متـون دینـی، روش اصولـی را مهم تریـن روش 
فهـم متـون دینـی معرفـی می کند. بیـان برخـی روش هـای جدیـد از جملـه روش هرمنوتیک 
فلسـفی و حجیـت ایـن روش هـا و آسـیب هایی کـه ممکـن اسـت ایجاد شـود از جملـه نکاتی 
اسـت کـه در ایـن گفتگـو بـه آن پرداختـه و در نهایـت با بیـان اینکه ائمـه هم به دنبـال یاد 
دادن روش هـای بدیـع بـه شـاگردان خـود بوده انـد پیشـنهادهایی را به طالب و پژوهشـگران 

جـوان ارائـه می نمایند.

در باب نظام و ساختار مطلوب آموزش حدیث در حوزه های علمیه
ایـن گفتگو دانش حدیث و سـطوح مختلف آن را از بعد تاریخی بررسـی کـرده و نگاه بنیادی 
و کلـی  بـه حدیـث را عامل یافتن جایگاه حدیـث در مجموعه علوم اسـالمی می داند . در بخش 
بعـدی ایـن گفتگـو مباحـث مبنایـی آمـوزش و پژوهـش و ضـرورت ایجـاد یـک نظـام واره و 
منظومـه حدیـث کـه ارتبـاط آن با سـایر علوم اسـالمی روشـن باشـد، ارائه می شـود. در بخش 
پایانـی نیـز نحـوه آمـوزش، پیش زمینه هایی کـه باید بـرای این امر صـورت گیـرد و کارهایی 

کـه برای انس بیشـتر طـالب با حدیـث ضـرورت دارد بیان می شـود.

همزاد کارون
»آرام و خروشان« این دو کلمه ای است که از کارون و شیخ در ذهن آنها که این دو را می شناسند 
نقـش می بندد. شـیخ محمد تقی شوشـتری که امروز همـه او را با عنوان صاحـب قاموس الرجال 
می شناسـند نمونه کامل عالمی اسـت که بی توجه به صخره های تنگنای معیشـت و سـنگ های 
نبـود امکانـات چـون همـزاد خـود کارون سـال های طوالنی عمـر خـود را وقف در جریـان بودن 
کـرده بـود. رود بابرکتـی کـه منفعت هـای بسـیاری را برای سـرزمین علم و اندیشـه بـه ارمغان 
آورده اسـت. تصویـر جـّد و جهـد این عالم پارسـا، قریِن مردمی بودن اسـت که یادگار نسـل به 
نسـل در میان خاندان تسـتری اسـت و خاطرات خوب و شـیرینی را در ذهن مردم این سرزمین 
گرم و مهربان به جای گذاشـته اسـت. سـخن کوتاه باید کرد که بهترین مطلع برای این پرونده 
از سـیره رهنامه، این بیت از سـروده مرحوم سـید جعفر شـهیدی در توصیف شـیخ محمد تقی 

است: شوشتری 
مع الفخر ِعش و انِشر لوی المجد رافعاً     

 فمثلک أحری أن یعیش ممجداً
با افتخار زندگی کن! و پرچم بزرگی را بگستر و باال بر

که همچون تویی سزوار بزرگ زیستن است سیره بزرگان



رسدبیر  

یادداشت

سخن کوتاه

حجـم بـاالی ادبیـات علمـی  تولید شـده در دانش هـای حدیثـی مـا را وادار کرد تا در 2 شـماره 
از نشـریه رهنامـه، سـیر بهـره مندی از سـنت گرانبهای معصومیـن را در برابر دیدگان شـما 
بگشـاییم. در شـماره پیشین مجموعه ای از تاریخچه و سیر تطور، جایگاه در منظومه دانش های 
حـوزوی، شـاخه ها، اقسـام و حـوزه پیوندهای آن با سـایر علوم دینی در معرض بحث و بررسـی 
قـرار گرفـت. در ایـن شـماره نیز تالش شـده تا با حفظ رویکرد اصلی نشـریه جوانـب دیگری از 

موضـوع، بخصـوص در حـوزه رجال و درایه پیگیری شـود.
علـی رغـم قـرن ها تالش علمـی فاخر صورت گرفتـه در ایـن دانش، نگرانی از حاشیه نشـینی 
علوم حدیثی، وجه مشـترک ذکر شـده در کالم بسـیاری از اسـاتید، کارشناسـان و صاحب نظران 

این دانش اسـت. 
بــه هــر روی ایــن شــماره نیــز تالشــی اســت ناچیــز در معرفــی بخشــی از دریــای غنــی 

معــارف اســالمی.



ساختار علم رجال

مکتب ها و حوزه های حدیثی و اعتبار سنجی احادیث

پژوهش های حدیثی و فناوری های نوین اطالعات

در باب نظام و ساختار مطلوب آموزش حدیث 
در حوزه های علمیه

این مقاله دالیل ایجاد جوامع حدیثی و مسائلی که با ورود این جوامع ایجاد 
گشت را با مثال هایی توضیح می دهد. در بخش تشخیص سند اموری چون 
با  آشنایی  و  اصلی  مصادر  از  )بهره گیری  عام  راه حل های  با  سند  تشخیص 
مشکالت استنساخ و ...( و بهره گیری از شیوه های خاص )تعیین مرجع ضمیر، 
تعلیق، تحویل و... ( را همراه با مثال تبیین می نماید. در بحث تنقیح سند نیز 
مسائلی چون تحریف سند، تمییز مشترکات را به همراه مثال بررسی می کند. 
در بخش سوم نیز به بررسی احوال راویان پرداخته، منابع و شیوه های تفحص 
در احوال راویان را بیان می نماید و پس از آن به مسئله الفاظ مدح و ذم و 

تغییرات رجالیین و همچنین اعتبار این تضعیفات می پردازد.

ایـن مصاحبـه مطالبی پیرامون پیدایش و پیشـینه تصحیح سـندی و سـیر این 
تحـوالت را بیـان کـرده و مطالبـی را در مـورد تفکـری که اصطالحـا قرآنیون 
نامیـده می شـود، بیـان می نمایـد. در پایـان نیـز مسـاله خالی بـودن اصول فقه 
از روایـات و نحـوه ارتبـاط احادیـث و قـرآن را ارائه، شـرح و تبیین می نماید.   

در ایـن مصاحبـه درباره نقش و کار برد فناوری اطالعات در حوزه علوم اسـالمی، 
بـه ویژه حدیث مطالبی بیان می شـود و در ضمن آن انـواع نرم افزارهای حدیثی، 
)کتابخانـه ای، محصـول پژوهش(، ضرورت هـای به کارگیری فنـاوری جدید در 
حدیث پژوهـی، دالیـل عدم اعتمـاد برخی به ایـن فناوری ها، بحث هـای انتخاب 
کلیـدواژه و... تبییـن می شـود. در ادامـه فحص و جسـتجو )چه به روش سـنتی و 
چه به شـکل جسـتجو الکترونیکـی و فناوری های جدیـد( را به صورت اسـتقراء 
ناقـص و ناتمـام دانسـته شـده و ترکیـب ایـن دو روش، راهـی بـرای رسـیدن 
بـه تمامیـت بیشـتر معرفـی می شـود. سـپس دو اشـکال عمـده در اسـتفاده از 
نرم افزارهـا بیـان شـده و در پایان به بحث اسـتفاده از فضای مجـازی و اینترنت 

و قابلیت هـای آن پرداخته شـده  اسـت.

این گفتگو دانش حدیث و سطوح مختلف آن را از بعد تاریخی بررسی کرده و نگاه 
بنیادی و کلی  به حدیث را عامل یافتن جایگاه حدیث در مجموعه علوم اســالمی 
می داند . در بخش بعدی این گفتگو مباحث مبنایی آموزش و پژوهش و ضرورت 
ایجاد یک نظام واره و منظومه حدیث که ارتباط آن با سایر علوم اسالمی روشن باشد، 
ارائه می شود. در بخش پایانی نیز نحوه آموزش، پیش زمینه هایی که باید برای این 
امر صورت گیرد و کارهایی که برای انس بیشتر طالب با حدیث ضرورت دارد بیان 

می شود.

حجت االسالم و المسلمین امیر غنوی

آیت اهلل سید احمد مددی

حجت االسالم و المسلمین  احسان سرخه ای

 آیت اهلل سید منذر حکیم
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آشنایی با کلیات علم رجال
در مقدمـه ایـن نوشـتار سـه سـوال 
حدیـث  دانش هـای  کـه  اساسـی 
متکفـل آن می باشـند، مطـرح شـد. 
نگارنده پاسـخ به سـوال »آیـا حدیث 
حاکی از سـنت و گفتـار و قول واقعی 
رجـال  علـم  قلمـرو  در  را  اسـت؟« 
می دانـد و سـپس در فصـل اول نقش 
و تعریـف علم رجـال را ذکر می کند و 
در فصل دوم شـیوه های نگارش منابع 
رجالـی را همچـون تألیـف براسـاس 
طبقـات یـا براسـاس جـرح و تعدیل 
بیان نمـوده کتب تألیف شـده از ابتدا 
تـا زمـان حاضـر را براسـاس اعتبـار و 
تاریـخ در 4 گـروه اصول اولیـه، اصول 
ثانویه، جوامع رجالی و کتب تحقیقی، 
معرفـی می نمایـد. در فصل سـوم نیز 
شـیوه تحقیق رجالی سـند بـه همراه 
مراحـل چهارگانـه )شـناخت سـند، 
تمییز مشـترکات( آنها و نکات مربوط 
بـه هـر کـدام را توضیـح می دهنـد و 
در ذیـل مرحلـه آخر مبانـی توثیق و 
الفـاظ توثیـق و توثیق علمی را شـرح 

می دهنـد.

ساختار علم رجال
ایـن مقالـه در ابتدا دالیـل ایجاد جوامع 
حدیثـی و مسـائلی کـه بـا ورود ایـن 
جوامـع ایجـاد گشـت را بـا مثال هایـی 
توضیـح می دهـد. سـپس بـا تقسـیم 
بخـش  در  بخـش،  سـه  بـه  مطالـب 
اول امـوری چـون تشـخیص سـند بـا 
راه حل هـای عـام )بهره گیـری از مصادر 
اصلی و آشـنایی با مشـکالت استنساخ 
و ...( و بهره گیـری از شـیوه های خـاص 
)تعییـن مرجـع ضمیر، تعلیـق، تحویل 
و... ( را همـراه بـا مثـال تبیین می نماید. 
در بحث تنقیح سـند کـه در بخش دوم 
می باشـد نیـز مسـائلی چـون تحریـف 
سـند، تمییـز مشـترکات را بـه همـراه 
مثال بررسـی می کنـد. در بخش سـوم 
نیـز به بررسـی احـوال راویـان پرداخته، 
منابـع و شـیوه های تفحـص در احـوال 
راویـان را بیـان می نمایـد و پـس از آن 
به مسـئله الفـاظ مـدح و ذم و تغییرات 
ایـن  اعتبـار  همچنیـن  و  رجالییـن 

تضعیفـات می پـردازد.

معجم رجال  الحدیث و ارزش آن
ایـن مصاحبـه پیرامـون کتـاب معجـم الرجـال الحدیـث و 
اهمیـت این کتاب می باشـد و در مـورد وضعیت علوم حدیث 
در حـوزه و نگرش هـای رجالـی جدیـد مرحـوم خویی  در 

پایـان عمـر، توضیحاتـی را ارایـه می نماید.

سیر تطور آرای رجالی آیت اهلل خویی
در این مصاحبه اسـتاد گرامی در ابتدا چگونگی شـکل گیری 
نظـرات آیـت اهلل خویـی درباره علـم رجـال و عواملی که 
موجب پیگیری تصحیح سـندی توسـط ایشـان شـد را شرح 
داده و در ادامـه مسـائلی چـون توثیقـات عـام، مشـکالت در 
بررسـی احادیـث بـا تصحیـح سـندی فقـط و اینکه مسـتند 
اعتبـار در کتـب اربعـه وثاقت روایت بوده اسـت و نـه راوی را 
توضیـح می دهنـد و در پایـان بـا توجه بـه ثابت بـودن منابع 
رجالـی، کارهـای کالن بعـدی در این زمینه را بعیـد و دور از 

می دانند. ذهـن 

پژوهش محور  مطالعاتـی  سـیر 
شـیعه رجال  دانش 

ایـن مقالـه بـا هـدف ارائـه یـک سـیر 
مطالعاتـی بـرای دانـش رجـال تهیـه 
مقدماتـی  ابتـدا  در  و    اسـت  شـده 
از جملـه تعریـف، جایـگاه و ترسـیم 
منظومـه دانـش رجـال را ذکر کـرده و 
سپس نحوه آشـنایی با سبک نگارشی 
منابـع رجالـی و همچنین نحـوه کار با 
جوامـع تحلیلـی را توضیـح می دهـد. 
در ادامـه مطالبـی در مـورد طبقه یابی 
راویـان، کشـف مذهـب و احـراز وثاقت 
و مبانـی توثیـق و تضعیف بیـان نموده 
اسـت و در پایان نیز کتاب های منتشـر 
شـده در این زمینه را معرفی می نماید.
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آشنایی با کلیات علم رجال
حجتاالسالموالمسلمينمحمدکاظمرحمانستايش*

اشاره
ایـن نوشـتار در مقدمـه سـه سـوال اساسـی کـه دانش های حدیث باید به آن پاسـخ دهنـد را بیان نموده و پاسـخ به سـوا ل، )آیا حدیـث حاکی از سـنت و گفتار و 
قـول واقعـی اسـت؟( را بـر عهـده علم رجال می داند و سـپس در فصل اول به نقـش و تعریف علم رجال می پـردازد. در فصل دوم شـیوه های نگارش منابع رجالی 
را همچـون تألیـف براسـاس طبقـات یا براسـاس جـرح و تعدیل بیان نموده وکتب تألیف شـده از ابتدا تا زمان حاضر را براسـاس اعتبـار و تاریـخ در 4 گروه اصول 
اولیـه، اصـول ثانویـه، جوامـع رجالـی و کتب تحقیقی، معرفی می نماید. در فصل سـوم نیز شـیوه تحقیق رجالی سـند به همراه مراحل چهارگانه )شـناخت سـند، 
تمییـز مشـترکات، توحیـد مختلفـات، توثیـق و تضعیـف( آنها و نکات مربوط بـه هر کدام را توضیـح می دهند و در ذیـل مرحله آخر مبانی توثیـق و الفاظ توثیق و 

توثیـق علمی را شـرح می دهند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجـت االسـالم و المسـلمین محمـد کاظـم رحمان سـتایش دانش آموختـه، محقـق و مولف حوزوی اسـت. کارکردهـای نقل روایات اهل سـنت در منابع شـیعی با تکیه بـر روایات 

تفسـیری، آشـنایی بـا کلیـات علم رجال، قامـوس الفاظ فقه شـیعه و کتب رجال اهل سـنت از جمله آثار ایشـان اسـت.



مقدمه: 
در دانـش مصطلح الحدیـث چنیـن بیان شـده که سـنت همان قـول و فعـل و تقریر معصوم 
و حدیـث حکایـت آن اسـت. بدیهی اسـت که سـنت در صورت دسـتیابی به آن اصـواًل قابل 
تشـکیک نیسـت، امـا اعتماد بر حکایت سـنت، با توجه به گذشـت چندین قـرن و احتماالت 
و شـرایط قابـل توجـه هرعصـر، دغدغه هایـی را بـرای کاربـران حدیـث در عصـر حاضـر به 
همـراه دارد. در ایـن میـان دانش هـای حدیثی باید به سـه پرسـش اساسـی پاسـخ گویند که 

عبارت انـد از:
1. آیـا ایـن حدیـث صـادر شـده اسـت؟ و به عبـارت دیگـر این حدیـث حاکی سـنت واقعی 
اسـت؟ اگـر ایـن حدیـث قول )گفتـار(  معصـوم را حکایت می کنـد، واقعاً معصـوم این مطلب 
را گفتـه اسـت؟ یـا اگـر ایـن حدیث فعل )کـردار( معصـوم را حکایـت می کند، واقعـاً معصوم 

ایـن کار را کرده اسـت؟
هـم وضـع و جعـل حدیـث در طـول این قرن هـا زیاد بـوده و هم اشـتباه و خطـای راویان را 
نمی تـوان نادیـده انگاشـت و ایـن دو در کنـار بسـیاری عوامـل دیگر ضـرورت این سـؤال را 

تأکیـد می کننـد. عالمـان از ایـن پرسـش و دغدغه با عنـوان »اصـل صدور« یـاد می کنند.
2. آیـا ایـن حدیـث بر فرض صدور بـرای بیان حکم واقعی در شـرایطی معمولی صادر شـده 
اسـت یـا آنکه این گفتـار یا کردار در شـرایط خاصی، همچون تقیـه، ضرورت و امتحـان و...، 

بـوده کـه نمی تـوان از آن حکم واقعی را اسـتنباط کرد؟
در ایـن پرسـش دغدغـه اصلی همـان »جهت صدور« اسـت. به بیـان دیگر چه نکتـه ای در 

ایـن گفتـار یا کـردار معصوم وجـود دارد که احیاناً جزء شـرایط خاص هسـتند؟
3. معنی و مفهوم و مقصود از این حدیث چیست؟ داللت آن چگونه است؟

ایـن پرسـش نهایـی،  کاربـران حدیث را بـه مرحله  اسـتفاده و اسـتناد به حدیث در دسـتیابی 
بـه محتـوای آن می رسـاند. از ایـن پرسـش به »فقـه الحدیث« یـا »مبانی فهـم حدیث« یا 

»اصل ظهـور« یـاد می کنند.
تمامـی دانش هـای حدیثـی باید به گونـه ای با حـل این دغدغه ها و پاسـخ به این پرسـش ها 

باشند. مرتبط 

                                    آشنایی با مفاهیم و کلیات رجال                                   

نقش دانش رجال
در دانش هـای حدیثـی متداول، وظیفه پاسـخگویی به سـؤال اّول را غالباً بـر عهده  علم رجال 
گذارده انـد. بـه ایـن ترتیـب کـه مسـلمانان از ابتدای نقـل حدیث بـه حکم سـیره عقالیی و 
اشـاره  ائمـه کوشـیدند سلسـله راویـان حدیث را نقـل کنند تا بر اسـاس میـزان اعتماد بر 
آنـان و اعتبـار گفتارشـان بـه صـدور کالم معصوم اطمینـان بیابنـد. از این رهگذر بخشـی از 

حدیـث تولید شـد کـه به آن »سـند« گویند و ذکـر و بیان سـند را »إسـناد«  نامیدند.
بـه ایـن ترتیـب که اگر با مطالعـه د ر احـوال راوی دریافتند که او »عادل ضابط امامی« اسـت 
روایتش را در صورت وجود سـایر شـرایط صحیح و اگر »امامی ممدوح« اسـت روایتش را در 
صورت وجود سـایر شـرایط حسـن و اگر »ثقه غیر امامی« اسـت روایتش را در صورت وجود 
سـایر شـرایط موثّق دانسـته اند. اما در صورتی که به این شـناخت های سـه گانه از راوی دست 

نیافتـه و یـا دقیقاً خالف آن را احـراز کرده اند، روایت را ضعیف دانسـته اند.

تعریف دانش رجال.
دانـش رجـال همان شـناخت احـوال راویان خبـر واحد از نظر شـخصی و از نظـر وصف آنها، 

اعـم از مـدح یـا قـدح و آنچه کـه در مقام مـدح و قدح قرار می گیرند اسـت.

شرح تعریف.
1. در ایـن تعریـف شـناخت احـوال راویـان به عنـوان وظیفه اصلـی دانش رجال مطرح شـده 
اسـت. مـراد از »احوال«، خصوصیـات فردی راوی در محدوده شـناخت اعتبار اخبار اوسـت و 
تمامـی احـوال او را شـامل نمی شـود. بـرای مثال شـیوه لباس پوشـیدن، نژاد،  زبـان و خیلی 
از خصوصیـات شـخصی راوی،  کـه در پذیـرش یا رد روایاتـش تأثیری نـدارد،  در دانش رجال 
مطـرح نیسـت. امـا اینکه او در چـه دانش هایی توانایی داشـته؟ کـدام ائمه را مالقـات کرده؟ 
اسـاتید او چه کسـانی هسـتند؟ شـاگردانش چه کسـانی هسـتند؟ آیـا کتاب هایـش را معتبر 
می دانسـته اند؟ خـودش تـا چه میزان مـورد اعتماد بوده اسـت؟ و مطالبی از این دسـت که در 

شـناخت راوی دخالـت دارد، داخل در دانش رجال اسـت.
3. در ایـن تعریـف شـناخت راویـان از دو ناحیـه مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت:  »ذات« و 
»وصف«؛ یعنی شـناخت شـخص و شـناخت حاالت و اوصاف او. این نکته گویای آن اسـت 

کـه دانش رجـال دو وظیفـه بر عهـده دارد:
اول: تعیین هویت شخص راوی.

شناسـایی اسـمی و هوّیتی راوی از طریق نام خودش و پدرش و انتسـاب او به قبیله یا شـهر 
و کنیه  او و...

دوم: تعیین میزان اعتبار وی از طریق اوصاف رجالی اش.
پس از تعیین دقیق شخص، نوبت به روشن شدن میزان اعتبار اخبار او می رسد.

ایــن جریــان را می توانیــم بــه قضاوت هــای متــداول در محاکــم قضایــی تشــبیه کنیــم کــه 
در احــکام آنهــا ابتــدا مشــخصات دقیــق خواهــان و خوانــده ذکــر می شــود، به گونــه ای کــه 
وجــه اشــتراکی بــا دیگــران نداشــته و فــرد حاکــم یــا محکــوم مشــخص شــود و ســپس 

حکــم مقتضــی توســط دادگاه صــادر می شــود.
در دانـش رجـال نیـز ابتدا تشـخیص هویت راوی بر اسـاس تمامی مشـخصات، اعـم از نام، 
کنیـه، لقـب و زمـان و مکان زندگی اش انجام می شـود و سـپس احـوال رجالی او را بررسـی 

می کنند.
4. در ایـن تعریـف وصـف راوی بـه سـه گونه بیان شـده اسـت. گاه بـرای راوی وصف هایی 
کـه نـکات مثبتـی را از راوی گویاسـت، ذکـر شـده اسـت؛ این مـوارد را »مدح« گوینـد و گاه 
نـکات منفـی را دربـاره او می گویند که »قدح«  شـمرده می شـود و گاه هیچ گونه مـدح و قدح 
رسـمی در شـرح حال او وجـود نـدارد، بلکه مثـاًل  یک نکته تاریخـی در شـرح حال راوی ذکر 
می شـود،  اّمـا بـا تحلیـل همان نکتـه تاریخی می تـوان آن را بـه مدح یا قدح ملحق سـاخت.

دانـش تاریـخ هـم در ارتباطـی تنگاتنـگ با دانـش رجـال قـرار دارد. مطالعه تاریخ اسـالم یا 
تاریـخ تشـیع، حّداقـل در چند قـرن اول،  بـدون اسـتفاده از منابـع رجالی معتبـر نخواهد بود. 
همچنـان کـه مطالعات رجالـی بدون اطالعـات تاریخی نیز در ایـن دوره از دقـت در مباحث 

خالـی اسـت. لـذا این دو دانـش در داده هایشـان نوعی تعامـل دارند.
گفتنی اسـت در هر دانشـی که حدیث نقشـی داشـته باشـد دانش رجال هم به عنوان دانشـی 

کـه متکفـل اثبات صدور یا عدم صدور حدیث اسـت،  نقـش دارد.
بسـیاری از مباحـث تاریـخ اسـالم و تاریخ تشـیع به اسـنادی مسـتند هسـتند کـه از روایات 
اسـتفاده می شـود. اصـوالً  تاریـخ در قـرون اّولیه بـه صورت روایت نقل شـده و موجود اسـت. 
در مـواردی کـه نتـوان از شـرایط و قراین به وقـوع واقعه ای یا واقع نشـدن آن اطمینان یافت 

بحـث رجالـی تعیین کننده خواهـد بود.

                                        آشنایی با منابع رجالی شیعه                                   

در تحقیـق رجالی شـناخت منابعـی که می توان اطالعات رجالی از آنها اسـتخراج کرد بسـیار 
مهم است.

انواع منابع رجالی.
منابـع رجالـی بـا اغراض و انگیزه های مختلفی نوشـته شـده اند و بـر پایه هر یـک از اهداف، 
نـگارش کتـاب تفاوت های محتوایی و شـکلی یافته اسـت. اصلی ترین شـیوه ها و انواع منابع 

مکتوب رجالی به شـرح زیر اسـت:
1.تألیف بر اساس طبقات.

ایـن نـوع منابـع رجالی به دنبال گزارش طبقه راویان )قوٌم تقاربوا فی السـن واالسـناد( اسـت. 
تعییـن طبقـه و محـدوده زمانـی و گاه مکانـی راوی بـا معیارهـای مختلفی انجـام می پذیرد. 
در بیـن قدمـا طبقه بنـدی راویـان بـر اسـاس مصاحبـت و معاصرت با هر یـک از ائّمـه انجام 
می شـده اسـت؛  لـذا در یـک بـاب اصحـاب پیامبـر و در باب هـای دیگـر ذکـری از آنهـا بـه 
 و یـازده معصوم میـان نمی آورنـد. بـه ایـن ترتیب 12 باب بـه اصحاب )راویـان( پیامبر
اختصـاص می یابـد. در برخـی از ایـن منابـع ، یک بـاب هم به کسـانی که از ائمـه روایت 
ندارنـد اختصـاص می یابـد. که »بـاب من لم یرو عـن واحد مـن األئمه« یا به اختصـار »باب 
مـن لـم یـرو عنهم«  نامیده می شـود. پـس در مجموع سـیزده باب طبقـات راویـان از ائمه و 

غیر ایشـان را در بر خواهد داشـت.
رجال برقی و رجال طوسی از مصادیق این نوع تألیف هستند.



2. تألیف بر اساس فهرست مؤلفین و تألیفاتشان.
ایـن نوع منابـع رجال بـه دنبال گـزارش تألیفـات و مؤلفین 
هسـتند. ایـن تألیفـات غالبـاً حدیثی اسـت و مؤلفـان آن در 

شـمار راویـان قـرار می گیرند.
هر کـس کـه به نوعـی در عالم کتـاب و تألیف قـرار بگیرد و 
نسـخه یـا کتابی داشـته باشـد در ایـن نوع کتاب هـا معرفی 

می شود.
در ایـن نـوع کتاب هـا ترتیب نام هـا غالباً به صـورت الفبایی 
ناقـص اسـت. بـه این ترتیـب کـه در هر یک از حـروف الفبا 
بـرای هـر نام کـه تعداد افراد آن زیاد باشـد یـک باب تنظیم 
می شـود و در پایـان آن حـرف الفبـا اسـامی تک تـک افراد 

را گـزارش می کنند.
در ایـن نـوع کتاب هـا نـام همـه راویان وجـود نـدارد و تنها 
صاحبـان کتاب هـا و دیگـر منابـع مکتـوب ذکر شـده اند. در 
برابـر نام هـر راوی اطالعاتی که به میـزان اعتماد به مؤلف، 
نـام کتاب هایـش و اسـناد بـه کتـب وی مربـوط اسـت ذکر 

می شود.
فهرست نویسـی از اختصاصـات شـیعه اسـت؛ چـه آنکـه در 
تاریـخ حدیث شـیعه تصریح شـده اسـت که تدویـن حدیث 
از عصـر پیامبـر و امـام علی آغـاز شـده و ادامه یافته 
اسـت؛ بدیـن  سـان کتاب هـای بسـیاری توسـط اصحـاب 
ائمـه نوشـته شـد و در طـول دوران 300 سـاله حضـور ائمه 

اطهـار بـر تعـداد آنها افزوده شـد.
عالمـان آن عصـر ضـرورت ایـن نکتـه را احسـاس کردنـد 
کـه بایـد فهرسـت هایی از کتاب هـای خـود و کتاب هایـی 
کـه اجـازه نقـل آنهـا را دارنـد و یـا تمامـی کتاب هایـی که 
می شـناخته اند را تدویـن کننـد. از مهم تریـن فهرسـت ها 
فهرسـت اسـماء مصنفی الشـیعه مشـهور به رجال نجاشـی 

و الفهرسـت شـیخ طوسـی است.
3.تألیف بر اساس جرح و تعدیل

ایـن نوع منابـع رجالی به دنبـال معرفی راویـان قابل اعتماد 
و جداسـازی آنهـا از راویـان غیر قابـل اعتمـاد هسـتند. ایـن 
کتاب هـا مطالب شـان را در دو بخش ارائه می کنند. بخشـی 
مربـوط به کسـانی کـه تعدیل شـده اند و بخشـی مربوط به 

کسـانی که جرح شـده اند.
ایـن شـیوه تألیف از این جهت که لیسـت ثقـات و معتمدین 
را از لیسـت افـراد ضعیـف و غیـر قابل اعتماد جدا می سـازد، 
شـاید جالب توجه باشـد؛ همچنیـن کار اطالع یابی سـریع از 
برخـی راویان را تا حدودی آسـان می سـازد و کاربـرد آنها در 

ضمن موضوعات مختلف آسـان تر می شـود.
مهم تریـن تألیفات براسـاس این شـیوه خالصـة االقوال فی 
معرفـة الرجـال تألیـف عاّلمه حلـی )م 726 ق(  اسـت که از 
آن بـه رجـال عاّلمه حلی هـم تعبیر می شـود و کتاب رجال 
ابـن داود تألیف حسـن بن علـی تقی الدین ابـن داود معاصر 

وی است.
4. تألیف بر اساس حروف معجم.

ایـن نوع تألیف وظیفه ترتیـب دادن اطالعات رجالی در برابر 
نـام هر یـک از راویان و کسـانی که نامشـان در منابع رجالی 
مهـم آمـده اسـت را بر عهـده دارد. در ایـن کتاب هـا »نظـام 
الفبایـی کامل اسـامی« اسـاِس کتـاب را تشـکیل می دهد و 
در ذیـل هـر نام، تمامی اطالعاتی کـه در مصادر مهم رجالی 
وجـود دارد بیـان می شـود. جوامـع رجالی مهم شـیعه به این 

شـیوه نگاشته شـده اند. ُحسـن این گونه تألیفات در این است 
کـه اسـتفاده کننده از کتاب بـه هیچ گونه اطالعات پیشـینی 
نیـاز نـدارد. به بیـان دیگـر اسـتفاده کننده، در بهره گیـری از 
منابـع رجالـی کـه بـا سـه روش سـابق تألیـف شـده اند،  به 
داشـتن اطالعاتـی همچـون اصحاب امـام بودن یـا نبودن،  
مؤلـف بـودن یا نبـودن، مجروح بـودن یا عادل بـودن راوی 
نیـاز دارد؛ در حالی کـه در معجم هـا و جوامـع رجالـی تمامی 
اسـامی بـه ترتیب الفبایی و بـدون هیچ قیدی ذکر می شـود 
و سـپس اطالعـات فـوق در ذیـل نـام او گزارش می شـود. 
جوامـع متـداول رجالـی بـر همین اسـاس تألیف شـده اند؛ از 

.جملـه معجم رجـال الحدیث آیـت اهلل خویی
از اولیـن دوره  تألیفـات رجالی تا عصر حاضر سـیر تألیفات و 
نـوع آنهـا از نظر تاریخـی و همچنین اعتبـار در چهار عنوان 

و گـروه عمده قابل ارائه اسـت:
الف:  اصول اولیه.

ایـن گـروه مشـتمل بر شـش کتاب اسـت کـه دو کتـاب از 
آنهـا بـه جهاتـی محـل بحـث هسـتند و از این میـان چهار 
کتـاب دیگـر بـدون هیـچ تردیـدی از منابـع اصلـی رجالی 
محسـوب می شـوند. آنهـا بـه ترتیب تاریخـی عبارت انـد از:

1.رجـال برقی، تألیـف احمد بن محمد بن خالـد برقی )284 
یا 290 ق(

ایـن کتـاب بـر اسـاس طبقـات تألیف شـده و مـدح و ذم در 
آن نادر اسـت.

2. رجـال ابن غضائـری، تألیف احمد بن حسـین بن عبداهلل 
غضائری )قرن 5 ق(

ایـن کتـاب بر اسـاس معجم الفبایی نوشـته شـده و غالبًا  به 
بحـث از راویـان ضعیف پرداخته اسـت؛ از ایـن رو برخی آن 

را کتـاب الضعفـاء نامیده اند.
3. اختیـار معرفةالرجال یا رجال کشـی، تألیف شـیخ طوسـی 

)م 460 ق(
ایـن کتـاب روایاتـی که دربـاره راویان بـوده )اعـم از منقول 
از معصـوم یـا اصحـاب رجـال ائمـه(  را گـرد آورده و خود به 

 اظهار نظـر نپرداخته اسـت.
4. کتـاب الرجـال مشـهور بـه رجـال طوسـی، تألیف شـیخ 

طوسـی )م 460 ق(
ایـن کتاب بر اسـاس طبقات تألیف شـده و 13 بـاب دارد که 

در مجموع 66 نام در آن ذکر شـده اسـت.
5. الفهرسـت مشـهور به رجال طوسـی، تألیف شیخ طوسی 

)م 460 ق(
ایـن کتاب، چنان که از نامش پیداسـت،  فهرسـت نام مؤلفان 

شـیعه اسـت که 912 عنوان را ذکر کرده است.
6. فهرسـت اسماء مصنفی الشیعة مشـهور به رجال نجاشی، 

تألیـف احمد بن علی بن عباس نجاشـی )م 450 ق(
ایـن کتـاب فهرسـت دقیقـی از مؤلفـان و تألیفـات شـیعه 
اسـت کـه بالـغ بـر 1270 عنـوان اصلـی دارد و نـام تعدادی 
هـم بـه صـورت ضمنـی در آن آمـده اسـت. گذشـته از دو 
کتـاب اول، کـه در نسـبت آنهـا بـه مؤلفانشـان بحث هایی 
وجـود دارد، چهـار کتـاب دیگـر به عنـوان اصـول چهارگانه 
رجالـی شـناخته می شـوند. دلیـل نام گـذاری ایـن کتاب هـا 
بـه اصـول اولیه آن اسـت کـه در شـناخت راویـان،  به عنوان 
قدیمی تریـن و متقن ترین منابع شـناخته شـده و دیگر منابع 
نیـز بـه گفته های ایشـان به دیـد اعتبـار و اعتمـاد و اصالت 

نگریسـته اند.
ب: اصول ثانویه.

در قـرن هشـتم هجـری دو تـن از عالمان بـزرگ به تألیف 
هم زمـان دو کتاب رجالی اقدام کردند. خصوصیت مشـترک 

ایـن دو کتـاب را می تـوان این گونه بیـان کرد:
1. هـر دو کتـاب به اسـتناد اصول اولیه و همچنین اسـتفاده 
از برخـی منابـع دیگـر کـه در ضمـن اصـول اولیه گـزارش 
شـده اند تألیـف شـده اسـت. مثـاًل رجـال فضل بن شـاذان 
یـا عقیقـی و... مصـدر ایـن کتاب ها بـوده اسـت و به همین 

سـبب آنهـا را اصـول ثانویـه نامیده اند.
2. هر دو کتاب بر اسـاس شـیوه تألیف جرح و تعدیل تألیف 
شـده اند. البتـه تفاوتـی دقیـق بین ایـن دو کتـاب در بخش 

اول وجـود دارد کـه آن را توضیـح خواهیم داد.
این دو کتاب عبارت اند از:

الف(خالصـة االقـوال فـی معرفـة الرجال، تألیف حسـن بن 
یوسـف بن مطهـر حلـی )648ـ 726 ق(.

بخـش اول کتـاب بـه کسـانی اختصـاص یافتـه اسـت که 
مـورد اعتمـاد عاّلمه حلـی بوده انـد و از 1227 نفر یـاد کرده 
اسـت در بخش دوم به ضعفا و کسـانی که حدیث آنها را رد 

یـا توقف کـرده پرداخته اسـت کـه 510 نفرند.
ب( رجـال ابـن داود حلـی، تألیـف حسـن بن علی بـن داود 

)قـرن 8 ق(.
بخش اول کتاب به کسـانی اختصاص یافته اسـت که مدح 
دارنـد یا تضعیـف ندارند )مهملیـن(. در این بخـش از 1744 
نفـر یاد شـده اسـت در بخـش دوم ضعفا و کسـانی که قدح 

دارنـد را آورده اسـت که بالغ بـر 565 نفرند.
ج(  جوامع رجالی

در قـرن 10 و 11 و 12 هجـری تألیفـات رجالـی شـکل 
دیگـری بـه خـود گرفـت. در ایـن دوره کتاب هایـی تألیـف 
شـد کـه مطالـب اصـول اولیـه و ثانویـه را درباره هـر راوی 
یک جـا گـرد مـی آورد. در تدویـن ایـن کتاب هـای جامـع از 
شـیوه معجم الفبایی اسـتفاده شـد. بـه این گـروه از کتاب ها 
»جوامـع رجالـی« می گوینـد. رسـالت مهـم ایـن کتاب هـا 
تسـهیل در اسـتفاده از مطالـب کتاب هـای اصـول بـود؛ چه 
آنکـه هر   یـک از اصـول به شـیوه ای تدویـن شـده بـود کـه 
اسـتفاده از آن در یافتـن نام راوی مورد نظر با مشـکالتی رو 
بـه رو بـود. اما گرد  آمـدن اطالعات آن اصـول در کتاب های 
جامـع ایـن مشـکل را آسـان کـرد. البتـه جمع بیـن عبارات 
رجالیـان قدیـم و بیان اشـتراک اسـامی و تعـارض اقوال هم 

در ضمـن ایـن کار انجام شـد.
1. منهج المقـال فـی معرفـة الرجال مشـهور به رجـال کبیر، 

تألیف میـرزا محمد اسـترآبادی )م 1028 ق(
ایـن کتـاب جامع تریـن و مهم تریـن کتـاب رجالـی اسـت 
کـه در دوره میانـی تألیـف شـده اسـت. مؤلـف کتـاب خود 
بـه دو تلخیص متوسـط و کوچـک از این کتاب اقـدام کرده 
اسـت. کتـاب تلخیص المقـال فی معرفـة  الرجال کـه از آن 
بـه »رجال وسـیط« هم تعبیر می کنند و نیـز توضیح المقال 
فـی معرفـة الرجال که بـه آن »رجال وجیـز« هم می گویند.

2. نقـد الرجـال فـی معرفـة الرجـال، تألیـف میـر مصطفی 
تفرشـی )قـرن 11(

مؤلـف از شـاگردان اسـترآبادی اسـت و پـس از دیدن کتاب 
اسـتادش کاسـتی ها و تطویل هایی را در آن مشـاهده کرده و 
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از ایـن رو بـه رفع آنها همت گمارده اسـت.
3. مجمع الرجال، تألیف عنایت اهلل ُقهپایی )م 1016 ق(

مؤلـف در ایـن کتـاب، عیناً عبارات اصول اولیـه را درباره هر راوی، در کنـار هم نقل کرده و هیچ گونه 
تصرفی از خودش در متن ندارد. وی تنها نظرات رجالی خود را در حاشـیه نقل کرده اسـت.
4. جامع الرواة و ازاحة االشتباهات عن الطرق واالسناد، تألیف محمد علی اردبیلی )قرن 12(

نویسـنده در ایـن کتاب راویان کتب اربعـه حدیثی را گرد آورده و شـرح حال آنها را از تلخیص المقال، 
یعنی رجال وسـیط اسـترآبادی و در موارد کمبود اطالعات، از نقد الرجال گرد آورده اسـت. وی اولین 
بـار بـرای تعییـن طبقـه راویان از شـیوه ذکر اسـاتید و شـاگردان هـر روای اسـتفاده کـرد و این گونه 
اطالعـات را در اختیـار کاربـران کتابش قـرار داد. از دیـدگاه وی نه تنها این کار طبقه زمانـی راوی را 
مشـخص می کنـد، بلکـه گاه می توانـد راوی را از مجهـول بودن خـارج کند و نوعی مدح بـرای او به 

وجـود آورد؛ مثـاًل راوی را کثیر الروایة یا از مشـایخ ثقـات و... معرفی کند.
پـس از ایـن دوره اعتمـاد عالمـان بـر منهـج  المقـال و نقد الرجال بیشـتر بـود و حواشـی و تعلیقات 
بسـیاری بـر آنهـا زده شـد تـا آنکـه در عصـر حاضـر سـه کتـاب دیگـر ظهـور کـرد که هر یـک با 
خصوصیاتـی مـورد اسـتناد و توجـه قـرار گرفـت. از این سـه کتـاب به عنـوان جوامع رجالـی معاصر 

یـاد می کنیم.
1. تنقیح المقال فی احوال الرجال،  تألیف شیخ عبداهلل مامقانی )م 1351 ق(.

ایـن کتـاب جامع تریـن کتـاب رجال شـیعه و از نظـر تتبع و وسـعت اطالعـات نمونه اسـت. در این 
کتـاب نام 16307 شـخص ذکر شـده کـه باالترین رقم از اسـامی راویان در حوزه رجال اسـت. علت 
زیـاد بـودن اسـامی وجـود بخش هایـی از راویـان اهـل سـنت از طبقه صحابـه در این کتاب اسـت. 
همچنـان که وسـعت منابع تنقیـح المقال دایرة اطالعات آن را وسـعت داده اسـت. این کتـاب از 32 

منبع شـیعه و 4 منبع سـنی اسـتفاده کرده است.
2. قاموس الرجال، تألیف شیخ محمد تقی شوشتری )قرن 14 ق(

مؤلـف محقـق ایـن کتاب ضمن مطالعه تنقیح المقال اشـکاالتی را مشـاهده کرده و به حاشـیه زدن 
بـر مطالـب کتـاب پرداختـه اسـت. ایـن حواشـی در اکثر شـرح حال ها دیده می شـود. ایـن مجموعه 
تعلیقات و حواشـی پس از چندی به گونه ای شـد که خود کتاب مسـتقلی را تشـکیل داد. مؤلْف، نام 

قامـوس الرجـال را برای این کتـاب برگزید.
3. معجم رجال الحدیث، تألیف آیت اهلل العظمی سـید ابوالقاسـم خویی )قرن 14 ق( بزرگ ترین 

جامـع رجالـی معاصر که با اصول دقیق علمی تألیف شـده، کتاب معجم رجال الحدیث اسـت.

کارآمدی های معجم رجال الحدیث
یکـی از مشـکالتی کـه مراجعه کنندگان به منابـع رجالی بـا آن مواجه بوده اند برطـرف کردن تمامی 
نیازهـا در بررسـی های سـندی کتاب هـای روایـی بـا مراجعه بـه منابع رجالی اسـت؛ مثـاًل وقتی در 
سـند روایـت به نـام »احمد بن محمـد« برخورد می کننـد پس از مراجعه بـه اکثر منابـع رجالی افراد 
زیـادی را می بیننـد کـه بـه این نام شـناخته می شـوند و بـه دنبال این نـام مشـخصات دیگری هم 
بـرای آنهـا ذکر شـده اسـت؛ مثـاًل: احمد بن محمد بن خالـد، احمد بن محمد بن عیسـی و احمد بن 
محمـد العاصمـی و... . تشـخیص اینکه نامی که در کتـاب روایی به آن برخورد کرده انـد کدام یک از 
ایـن اشـخاص اسـت، نکته ای مهم اسـت. مرحوم آیت ا.. خویـی با عنوان کردن اصل اسـامی ای 
کـه در اسـناد روایـات وجـود دارنـد و اتکا نکـردن به معلومـات سـابق مراجعه کننده، این مشـکل را 
برطـرف کـرده اسـت. بـا اسـتفاده از ایـن کتـاب به راحتـی می توان هـر نامـی را که در سـند روایت 

کتـب اربعه هسـت بـه همان شـکل در معجم رجـال الحدیث یافت.

د: کتب تحقیقی.
در چنـد قـرن اخیـر نوعـی تألیفـات رجالـی ظهور کرد کـه در ایـن تألیفـات قواعد و ضوابـط رجالی 
مـورد بررسـی و بحـث قـرار گرفـت. در ایـن کتاب هـا بحث از یـک یک راویـان مورد نظر نیسـت، 
بلکـه بحـث از توثیقـات عام، نیـاز و تعریف علم رجال و امثال این مباحث مطرح شـده اسـت. گاهی 
نیـز فوایـد و نـکات متفرقـه ای را کـه بزرگان بـه آنها برخـورد کرده انـد در این نوع کتاب هـا می توان 

جسـتجو کرد.
ایـن کتاب هـا گاه بـا عنوان فوائـد رجالیه و گاه با عنـوان کلیات فی علم الرجال و امثال آنها شـناخته 

می شـوند. مهم تریـن این منابـع عبارت اند از:
توضیح المقال فی الدرایة و الرجال، مال علی کنی

سماء المقال فی علم الرجال،  ابوالهدی کلباسی
الرسائلالرجالیة،ابوالمعالیکلباسی

الفوائدالرجالیه، شیخ مهدی کجوری شیرازی
کلیات فی علم الرجال، شیخ جعفر سبحانی

                            آشنایی با شیوه تحقیق رجال سند.                               

برای آشنا شدن با تحقیق رجالی سند روایت، دو فعالیت اساسی باید صورت گیرد:
یکـی شـناخت دقیق سـند و دیگـری اعتباریابی راویان در آن سـند. برای توضیح بیشـتر این 

دو الزم اسـت اهمیـت موضوع در مثالی بیان شـود:
کار رجالـی در جـرح و تعدیـل راوی یـا اعتبـار سـند همچـون حکمی اسـت کـه یک قاضی 
دربـاره  موضـوع مـورد اختالفـی صـادر می کنـد. همچنان کـه در صـدور حکم عادالنـه باید 
طرف هـای درگیـر به خوبی شناسـایی شـوند تا بتوان بـا توجه به زوایای قضیـه حکم دقیقی 
کـرد، در بررسـی رجالـی سـند نیـز این نکته حایز اهمیت اسـت؛ از این رو ما بررسـی سـند را 
در چهـار مرحلـه انجـام می دهیم که سـه مرحله اول آن در جهت شـناخت سـند و اجزای آن 

اسـت و مرحلـه چهارم بـه اعتباریابی راویان اختصـاص دارد.
این مراحل عبارت اند از:

1. شناخت سند
2. تمییز مشترکات
3. توحید مختلفات
4. توثیق و تضعیف

اینک هر یک از مراحل فوق را به تفصیل شرح خواهیم داد.

1. شناخت سند.
در مـواردی اسـناد روایـات بـه صـورت کامـل ذکـر شـده کـه در این مـوارد مشـکل خاصی 
وجـود نـدارد، اما شـیوه اختصـار اسـناد در بین قدما متـداول بوده اسـت که این شـیوه ها باید 
شناسـایی شـوند تـا در مقام صدور حکـم مورد غفلت قـرار نگیرند. اینـک متداول ترین نکات 

را دربـاره  ایـن موضوع تذکـر می دهیم.
الف( تعلیق.

تعلیق در اسـناد به معنی وابسـته بودن یا معلّق بودن سـند به سـندی دیگر یا متصل نبودن 
سـند از ناحیه  ابتدای سـند )از طرف مؤلف کتاب( اسـت. در موارد بسـیاری نویسـنده محدِّث 
ابتـدای سـندی را بـا اتـکا بـه اینکه در سـند یا اسـناد قبلـی بخشـی از آن آمده حـذف کرده 
اسـت. مراجعه کننـده بـه منابـع روایی بـا توجه به مجموعه اسـناد می توانـد مـوارد اختصار را 
بـاز شناسـد، اّمـا بـه جهـت گزینشـی عمـل کـردن در مراجعه بـه روایـات گاهی ایـن موارد 
مشـکل زا خواهد شـد. این شـیوه اختصـاری گاه با ذکـر نکـردن یـک راوی و گاه دو راوی یا 

بیشـتر اتفاق می افتـد. مثال:
در کتاب کافی این اسناد به چشم می خورد:

مثال اول:
علـی بـن إبراهیم، عـن أحمد بن محمد، عن محمـد بن خالد، عن محمد بن سـنان... محمد 

بـن خالد، عن حمزة  بن عبید، عن أسـماعیل بـن عباد... .
در ایـن مثـال حدیـث دوم معلـق بـر اول اسـت و دو نفر حدیث قبـل در ابتدای این سـند هم 

افزوده می شـود.
ب( تحویل.

ایـن شـیوه اختصـار در سـند بـه واسـطه جمـع کـردن دو یـا چند سـند، کـه بخشـی از آنها 
مشـترک اسـت،  در یـک سـند ایجـاد می شـود. در مثال هـای زیـر دقـت کنیـد تا بـا تحویل 

آشـنا شوید:
1. محمد بن الحسن و علی بن محمد، عن سهل بن زیاد...

ایـن سـند در واقع دو سـند مشـابه اسـت؛ یکی »محمد بن الحسـن عن سـهل بـن زیاد«  و 
دیگـری »علـی بن محمد عن سـهل بـن زیاد«.

2. علـی بـن إبراهیـم عـن أبیـه، و محمـد بن إسـماعیل عن الفضل بن شـاذان جمیعـاً، عن 
أبـی عمیر... ابن 

ایـن سـند عطـف دو راوی بـر دو راوی اسـت و در آن »علی بن إبراهیم عـن أبیه، عن ان أبی 
عمیـر« و »محمـد بـن إسـماعیل، عن الفضـل بن شـاذان،  عن ابـن أبی عمیر« بـا یکدیگر 

ترکیب شـده است.



در این اسـناد وجود »واو عاطفه« »و جمیعاً« قرینه شـناخت 
تحویل اسـت. البّتـه گاه لفظ »جمیعـاً« وجود نـدارد؛ در این 
مـوارد تنها راه شـناخت تحویل آشـنایی با طبقـات از طریق 
اسـناد مشـابه اسـت. در این گونه اسـناد احراز اعتبـار یکی از 
دو یـا چنـد طریق کافی اسـت و الزم نیسـت همـه  راویانی 

که نامشـان در سـند آمده معتبر باشـند.
ج. شبه تعلیق.

در تعریـف تعلیـق ذکر شـده اسـت کـه نباید لفظـی خاص 
جایگزیـن اسـامی روایـاِن محـذوف گـردد. در برخی اسـناد 
ابتـدای سـند بـه اتـکای سـند یا اسـناد قبـل حذف شـده و 
بـه جـای عبـارت محذوف تعبیـر »بهـذا اإلسـناد« آمده که 
گویـای حـذف بخشـی از ابتدای سـند اسـت. ایـن نمونه به 

تعلیق شـبیه اسـت اّمـا تعلیق مصطلح نیسـت.
مانند:

عـدة مـن أصحابنـا، عن أحمد بـن محمد البرقی، عـن أبیه، 
عـنعبداهللبنالمغیـرةومحمدبنسـنان...
و بهذا اإلسناد، عن أبیه، عن أحمد بن النضر...

در سـند دوم بـا تعبیر »بهذا اإلسـناد«، مختصر شـده و مراد 
از ایـن عبـارت» عـدة مـن أصحابنـا عـن احمد بـن محمد 

است. البرقی« 
د. ضمیر.

در بسـیاری از اسـناد بـه جـای ذکـر اولیـن راوی در سـند یا 
دومین و یا سـومین راوی از ضمیر اسـتفاده شـده اسـت. در 
شـناخت افـراد سـند شـناخت دقیـق مرجـع ضمیـر، امری 
ضـروری اسـت. امـا مشـکل جـدی آن اسـت که همیشـه 
مرجع ضمیر، نفر اول سـند قبل نیسـت، بلکـه، همچنان که 
اشـاره شـد، احتمـاالت دیگـری هـم در مرجع ضمیـر وجود 

دارد.
شـیوه شـناخت مرجـع ضمیـر اسـتفاده از اسـناد مشـابه و 
تشـابه های موجـود در یـک سـند می باشـد. در مثـال زیـر 

نمونه هـای ایـن شـیوه را مالحظـه کنیـد:
مثال اول:

محمـد بـن یحیـی، عن احمـد بن محمـد بن عیسـی، عن 
علـی بن الحکـم...

عنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید
مرجع ضمیر در این حدیث »محمد بن یحیی« است.

2.تمییز مشترکات.
مـراد از مشـترک نامـی اسـت که بـرای دو یا چنـد نفر ذکر 
شـده اسـت. شـناخت مصداق اسـامی مشـترک در بررسـی 
اسـناد نقـش مهمـی دارد. مثـاًل اگـر عنـوان »احمـد بـن 
محمـد«  در سـندی بیایـد، چنـد نفـر به ایـن نام وجـود دارد 
و کـدام یـک ثقه و کدام ممـدوح و کدام ضعیف اسـت. باید 
در بررسـی این سـند مصداق شـخص دقیقاً مشـخص شود. 
برای عالج اشـتراک ابتدا باید عامل آن را شـناخت و سـپس 

راه رفـع اشـتراک را یافت.

یکـی از عوامـل به وجـود آمدن اشـتراک، اختصار در اسـناد 
اسـت که در بسـیاری از کتاب هـا رخ داده و به اعتماد اسـناد 

سابق،  اشـتراکی نبوده است.
مثال اول:

در کافی در دو سند پشت سر هم چنین آمده است:
علـی بـن إبراهیـم بـن هاشـم قمـی،  عـن أبیه،  عـن عمرو 

بن عثمـان... .
علی، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر... .

بـا وجـود سـند اول، سـند دوم مختصر شـده و نـام »علی«، 
بـدون در نظـر گرفتـن ایـن قرینـه، بیـن گروهـی از راویان 

مشـترک است.
مثال دوم:

محمـد بـن یحیـی، عن أحمـد بن محمـد بن عیسـی، عن 
علـی بن الفضـال... .

محمد،  عن أحمد،  عن ابن فضال... .
اختصـار نـام دو نفـر از راویان اسـامی مشـترکی را بـه وجود 

است. آورده 
بـرای شـناخت و تمییـز دقیـق راویـان مشـترک بایـد از 
اسـناد مشـابه یـا طبقـات و قراین زمانـی و مکانـی و برخی 
خصوصیـات دیگـر،  که می تواند وجه تمایز اشـخاص باشـد، 
اسـتفاده کـرد. مثاًل نـام »احمد بـن محمد«  در اسـناد کافی 

در سـه طبقه قـرار گرفته اسـت:
اول: طبقـه مشـایخ کلینی؛ یعنی کلینـی بدون واسـطه از او 
نقـل می کنـد کـه وی »احمد بـن محمد عاصمی« اسـت.

دوم: طبقـه مشـایخ مشـایخ کلینـی؛ یعنـی کلینـی بـا یک 
واسـطه از او نقـل می کنـد کـه وی بیـن »احمـد بن محمد 
بـن خالـد برقـی« و »احمـد بـن محمد بـن عیسـی« مردد 
اسـت. در مـواردی تصریح به نام آنها شـده و در مواردی هم 
قابـل تشـخیص نیسـتند، اما به سـبب وثاقت هـر دوی آنها 

مشـکلی پیش نمی آید.
سـوم:  طبقه مشـایخ مشـایخ مشـایخ کلینی؛ یعنی کلینی با 
دو واسـطه از او نقـل می کند. مثل:  »عـدة من أصحابنا، عن 
سـهل بـن زیـاد، عن أحمـد بـن محمـد....« این مـورد هم 
بیـن »احمـد بن محمـد بن خالـد«  و »احمد بـن محمد بن 

عیسـی« مردد است.

3. توحید مختلفات.
ایـن مرحلـه بر عکـس مرحله  دوم اسـت؛ به ایـن معنی که 
اسـامی در واقـع نام هـای مختلـف یک نفر اسـت. شـناخت 
اسـامی متعـدد یـک نفـر از ایـن جهـت حایز اهمیت اسـت 
کـه گاه در برخـی اسـامی توثیـق راوی یا تضعیـف وی ذکر 
شـده اسـت و در نـام دیگـرش هیـچ مطلبـی وجـود نـدارد 
)بـه اصطـالح مهمـل اسـت(. بدیهی اسـت عدم آشـنایی با 
وحـدت شـخص با اسـامی مختلـف در بررسـی سـند، ما را 

دچـار مشـکل می کند.
مثـاًل در اسـناد کافـی »أبـو علی اشـعری« در ابتدای اسـناد 

ذکـر شـده و توثیقـی نـدارد، اّما پـس از توجه بـه اینکه وی 
همـان »محمـد بـن ادریـس« اسـت، که در ابتـدای برخـی 
دیگـر از روایـات آمـده و توثیـق دارد،  مشـکل توثیق ابوعلی 

اشـعری هـم حل می شـود.
اثبات وحدت چند اسـم، با توجه به اسـناد مشـابه امکان پذیر 

است.
4. توثیق و تضعیف.

پـس از طـی مراحـل گذشـته کـه در آن سـند و راویـان آن 
بـه صـورت دقیق شـناخته شـدند، نوبت به تعییـن وضعیت 
اعتباری سـند، با مراجعه رجالی و شـناخت یـک یک راویان 
می رسـد. در شـناخت راوی چهـار حالـت تصور می شـود که 

به این شـرح اسـت:
1.  مجهولالهویة

2.  معلوم الحال
3.  مجهول الحال

4.  مهمل یا مسکوت
راوی معلوم  الحـال یـا توثیـق دارد یا مدح و یـا ذم و تضعیف. 
در صورتـی کـه راوی معلوم الحـال باشـد و یکـی از اوصاف 
سـه گانه  فوق برای او ثابت شـده باشـد، روایتش معتبر است. 
امـا افـراد مهمل را تنهـا بر اسـاس برخی مبانی می تـوان به 

روایات شـان عمـل کرد.
اینـک مبانـی توثیـق را به عنـوان پایـه اعتبارگـذاری اسـناد 
مطـرح می کنیـم تـا بـا شـیوه بازیابـی احادیـث معتبر آشـنا 

. ید شو

                              مبانی توثیق                                             

توثیق یعنی ثقه شـمردن و معتمد دانسـتن کسـی یا چیزی؛ 
بدیهـی اسـت که معتمد بـودن هر کس، نسـبت به موضوع 
مـورد اعتماد تفسـیر می شـود. معتَمد بـودن راوی بـر امکان 
اعتمـاد بـر اخبـار راوی مبتنی اسـت. عدالـت )در حد خبری 
آن( و نیز ضابط بودن او دو شـرط اساسـی در اعتماد به راوی 
شـمرده می شـود. امـا ما چگونـه می توانیم براسـاس منابع و 

مصـادر رجالی بـه این اعتماد دسـت یابیم؟
پاسـخ بـه ایـن پرسـش مسـتلزم آن اسـت کـه ابتـدا انـواع 
توثیـق را بشناسـیم و سـپس بـه شـرح مبانـی در شـناخت 

توثیقـات بپردازیـم.
توثیـق را از ایـن جهـت کـه بـه نـام شـخص یا اشـخاص 
خاصـی ارتبـاط یافته توثیق خـاص می گویند. مثـاًل » زرارة 
بـن أعیـن ثَِقـٌة« یک توثیـق خاص اسـت؛ چه آنکـه دقیقًا 

فـردی که توثیق می شـود مشـخص شـده اسـت.
امـا گاه توثیـق بـه یک عنـوان کلـی تعلق می گیـرد و پس 
از آن بـر افـراد راویـان تطبیـق داده می شـود. مثـاًل گفتـه 
می شـود: »اسـاتید ابـن ابـی عمیـر همـه ثقه هسـتند«  این 
یـک عنـوان کلی اسـت و هر کس را که اثبات شـود اسـتاد 
ابـن ابـی عمیـر بـوده شـامل می شـود. ایـن نـوع توثیـق را 

  

 و امام علی فهرست نویسی از اختصاصات شیعه است؛ چه آنکه در تاریخ حدیث شیعه تصریح شده است که تدوین حدیث از عصر پیامبر
 نوشته شد و در طول دوران 300 ساله حضور ائمه اطهار آغاز شــده و ادامه یافته است؛ بدین  سان کتاب های بسیاری توسط اصحاب ائمه

بر تعداد آنها افزوده شد.
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توثیـق عـام گویند.
هر یـک از ایـن دو نـوع توثیـق دارای، مصادیـق و مواردی هسـتند که اینک بر اسـاس مبانی 

آیـت آهلل خویـی در مقدمه معجـم رجال الحدیث ارائه می شـود.
توثیق خاص.

پـس از روشـن شـدن مفهـوم توثیق خـاص، مهم ترین پرسـش آن اسـت کـه توثیق خاص 
راویـان از چـه کسـانی پذیرفته اسـت؟ مبانـی معتبر در توثیق خاص آن اسـت کـه باید یکی 

از اشـخاص زیـر توثیق کرده باشـند:
1. تصریح معصوم.

در مواردی معصوم به صراحت توثیق یا تضعیف کرده است.
2. تصریح یکی از بزرگان رجالی متقدم.

چنان کـه اشـاره شـد تحقیقـات رجالی معاصر بر اسـناد علمـی موجـود درباره راویـان مبتنی 
اسـت. در بیـن متقدمیـن روایاتـی نیـز به صـورت خبر واحد وجود داشـته کـه در آنهـا درباره 
 راویـان احادیـث اظهـار نظر شـده اسـت. این روایـات را عالوه بـر معصومین بسـیاری از 
بـزرگان معاصـر با راویان نقـل کرده اند. اصول اولیـه رجالی اطالعات خـود را از این طریق به 
دسـت آورده و در کتاب هـا ذکـر کرده انـد. بدیهـی اسـت که ایـن منقوالت، کـه از کتاب های 
اولیـه اصحـاب ائمـه بـه کتاب های بعـد و از آنهـا به کتاب هـای اصول اولیه منتقل شـده 
اسـت، بـه جهـت استنادشـان به خبر واحـد و وجود دلیـل بر اعتبـار خبر واحـد در موضوعات 
و احـکام اعتبـار می یابنـد. امـا تقییـد این بـزرگان بـه متقدمین به جهـت خارج کـردن آرای 
متأخـران رجالـی از دایـره اعتبـار اسـت؛ چه آنکه کتاب هـای رجالی کـه پس از اصـول اولیه 
تألیـف شـدند نظرات خاصـی ارائه کردند که در اصول اولیه وجود نداشـت و بر اسـاس اجتهاد 
و آرای شـخصی مؤلفان آن بود و به خبرهای رسـیده درباره راویان اسـتناد نداشـت. از این رو 

دلیلـی بـر اعتبار اجتهادات ایشـان بـرای ما وجـود ندارد.
3. اجماع بر وثاقت.

در صورتـی کـه بـر وثاقـت یـک راوی ادعای اتفاق وجود داشـته باشـد، به وثاقـت وی حکم 
می شـود، اگرچه اسـامی توثیق کننـدگان دقیقاً  معلوم نباشـد.

الفاظ توثیق
پس از آشـنایی با توثیق های معتبر الزم اسـت با الفاظ توثیق هم آشـنا شـویم. برخی از این 
الفـاظ داللت شـان اتفاقـی و مـورد توافق همه اسـت و برخـی از آنها نیز مورد اختالف اسـت. 

بـر ایـن اسـاس، می توان الفاظ مـدح و توثیـق را به چهار گروه تقسـیم کرد:
گـروه اولـ  الفاظـی چـون:  عدل، ثَِقـة، حّجة و فروعات و ترکیبات آنهـا، به اتفاق همه داللت 

بـر وثاقـت دارند. بـه تعبیر دیگر مترادف با ثقه هسـتند.
گـروه دومـ  الفاظـی چـون:  صحیـح الحدیث، وجـه، عین، شـیخ، جلیل القدر،  عظیـم المنزلة، 
صـدوق، مرضـی، مشـکور، زاهـد و امثال آنها داللت شـان بـر توثیق قطعی نیسـت. چه آنکه 
برخـی از ایـن تعبیـرات عدالـت را بیـان می کند و ضبـط را که شـرط دیگر اعتماد بـه روایت 

می باشـد،  داللت نـدارد.
از ایـن رو ترکیـب و تأکیـد ایـن الفـاظ با الفاظ شـبیه به خودشـان، داللت بر وثاقـت را کامل 
می کنـد. مثـالً » وجـه مـن وجـوه الطائفـه« یـا » وجـه عین«  داللت شـان بـر وثاقـت تمام 

می شود.
گـروه سـومـ  الفـاظ مـدح چـون: فاضـل، دّیـن، سـلیم الجنبـة،  محـدث، حافـظ، خاصـی، 
صاحب االمـام،  معتمـد الکتـاب و... این الفـاظ تنها گویای نکات مثبـت در راوی اسـت، که از 

آنهـا بـه مـدح تعبیـر می کنیـم و روایـت چنیـن راوی ای را حسـن می گویند.
گروه سومـ  الفاظی چون: له کتاب، له اصل، قاری، متکلم، ... .

ایـن الفـاظ نـه داللـت بـر توثیق و نـه مـدح رجالی دارنـد. اگرچـه کـه در مـواردی به عنوان 

قرینـه، کارکردهـای رجالـی هـم می توانند داشـته باشـند.
الفاظ تضعیف

الفاظ تضعیف را نیز می توان به چند گروه تقسیم کرد:
گـروه اولـ  الفاظـی کـه نفـی عدالـت یا صـدق می کننـد مثل: لیس بعـادل، لیـس بصادق، 

لیـس بمرضی، لیس بمشـکور.
گروه دومـ  ضعیف،  ضعیف الحدیث، ساقط، متروک، لیس بشیء

گروه سومـ  متهم بالکذب، متهم بالغلو، متعّصب، متهم، ُمخلَّط، مختلط، غاٍل
گروه چهارمـ  کّذاب، وّضاع، ملعون،  خبیث

ایـن چهـار گـروه در ایـن نکتـه کـه احادیـث آنهـا اعتبـار ندارند، مشـترک می باشـند،  ولکن 
قطعـًا  خصوصیـات الفـاظ در بازشناسـی متـون روایـات و احیاناً شـناخت جعلی بـودن حدیث 

مؤثر می باشـد.
توثیق عام

چنان کـه اشـاره شـد، توثیـق عام بـه توثیقاتی گفته می شـود که یـک عنوان کلـی را توثیق 
می کنـد  و آن عنـوان کلـی بر افـراد و مصادیق تطبیق می شـود.

عناویـن بسـیاری را به عنـوان توثیـق عـام ذکـر کرده انـد، لکـن در این مختصر مـا بر مبنای 
آیـت اهلل خویـی در مقدمـه معجم رجال الحدیث اکتفـاء  می کنیم و مسـتند توثیق را فقط 
ذکـر می کنیـم. اگرچـه کـه مجال تحقیـق در هر یـک از ایـن توثیقات باز اسـت و مـا نیز در 

برخـی از آنهـا با نظـرات معجم رجال الحدیـث مخالفیم.
1. توثیق مشـایخ علی بن ابراهیم قمی و راویانی که وی در تفسـیر قمی از آنها نقل می کند 

و سـند به یکی از معصومین می رسـد.
 مسـتند این توثیق، شـهادت علی بـن ابراهیم به وثاقـت تمامی راویـان احادیث اهل بیت

در کتابش می باشـد.1
2. توثیق مشایخ بدون واسطه جعفر بن محمد بن قولویه در کتاب کامل الزیارات.

مستند این توثیق عبارت ابن قولویه در مقدمه کتابش می باشد.
3. توثیق مشایخ نجاشی صاحب کتاب رجال النجاشی.

مسـتند ایـن توثیق چند عبارت در رجال نجاشـی اسـت کـه در آنها بـه دوری از افراد ضعیف 
می کند. تصریح 

4. توثیق خاندان ابو شعبه حلبی.
براسـاس شـهادت نجاشـی هـر راوی ای کـه منسـوب بـه خاندان ابو شـعبه حلبی باشـد ثقه 

می باشـد. نجاشـی ایـن مطلـب را در شـرح حال عبیداهلل بـن ابی شـعبه حلبی آورده اسـت.
5. توثیق خاندان ّرّواسی.

مسـتند این توثیق تعبیر نجاشـی در شـرح حال محمد بن انس بن ابی سـاره رّواسـی اسـت 
می گوید: که 

ان بیت الرّواسی کلهم ثقات.2
6. مشایخ علی بن حسن طاطری در کتب فقهی اش.

مسـتند ایـن توثیق کالم شـیخ طوسـی در کتاب الفهرسـت می باشـد کـه طاطـری )با آنکه 
فاسـد مذهـب بـوده( کتاب هـای فقهـی اش را از افـراد موثـوقٌّ به نقل کرده اسـت.

پی نوشت ها
1. وی در مقدمه تفسـیرش می گوید: » و نحن ذاکرون و مخبرون بما ینتهی الینا و رواه مشـایخنا و ثقاتنا عن 
الذیـن فـرض اهلل طاعتهـم. همچنان کـه توثیق علی بن ابراهیـم برای یک یـک راویان می تواند معتبر باشـد، 

توثیـق جمعـی راویان کتابش هم معتبـر خواهد بود.
2. کامل  الزیارات، ص 24.

  

بسیاری از مباحث تاریخ اسالم و تاریخ تشیع به اسنادی مستند هستند که از روایات استفاده می شود. اصوالً  تاریخ در قرون اّولیه به صورت 
روایت نقل شده و موجود است. در مواردی که نتوان از شرایط و قراین به وقوع واقعه ای یا واقع نشدن آن اطمینان یافت بحث رجالی تعیین  کننده 

خواهد بود.
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 ساختار علم رجال
حجتاالسالموالمسلميناميرغنوی*

اشاره
یکــي از اســاتید مـي فرمــود: شــیخ انصاري روایات را از وسایل نقل مي کند و آخوند خراســاني از رسـائل! همــین است که هر جا شیخ در نقل اشتباه مي کند و 
یا نسخه او غلط دارد، آخوند نیــز مبتلي به همان اشتباه مي شود. اگر به اصول دستي نداریم الاقل جــز بــه جوامــع تکیــه نکنیم. حتي آنجا که شیخ طوسي 
از کلیني نقل مي کند نباید به نقل او اکتفا کــرد که اهل تجربه مي دانند که اشـتباهات شـیخ در نقل از کــافي و محاســن و دیگــر کتب چندان کم نیسـت. 

آنجا هم که با نسـخه هاي خطي سـر و کارمان مـي افتــد، قدمت نسـخه و دقت مستنسـخ دو مالک مهم در تکیه بر نسخه هاسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجـت االسـالم والمسـلمین امیـر غنوی، محقق، مولف و مدرس سـطوح عالی حوزوی و دانشـگاهی اسـت. کتـب و مقاالتی چون: مراحل فقه  آمـوزی در درس خارج، طرح اندیشـه 

مهدویـت در قـرآن و حدیـث و نقش والدین در تربیت فرزند از آثار علمی ایشـان اسـت.



مقدمه
علـم رجـال یکـي از مهمترین ابزارهـاي الزم براي اسـتفاده از کتب حــدیثي را در اختیار قرار 
مي دهـد. فقه چه در گسـتره گذشـته خویـش و چه در عرصــه هاي امروزیـن نیازمند بحث از 
اثبات صدور بــوده و مرسـوم تــرین روش بــراي اثبات صدور، بررسـي سـند روایات و تعیین 
میـزان اعتبار آنهاســت و ایــن همــان موضوعي اسـت کـه علم رجـال را پدید آورده و بــه 
وضــعیت امــروزي رســانده اسـت. سـنت یکي از دو پاره وحي بوده و بر خالف قرآن استفاده 
از سـنت نیـاز بـه وثوق به صدور حدیث از معصوم دارد و رجال متکفــل مبــاحثي اســت 
کــه تأمیـن ایـن نیـاز را بر عهده دارند. نگــاه کاربـردي اقتضـاء دارد تا مباحث رجالي به سـه 
بخش تشـخیص سـند، تنقــیح آن و بررسـي احوال راویان تقسیم شـود. در بخش اول، اسناد 
از حـذف در تعلیقـات، ابهـام در اسـتفاده از ضـمیر و تذییل و در هم آمیختگي حاصل از تحویل 
رهایي می یابند و در پایان ایــن مرحلــه، سندي در پیش روي است که کاماًل مشخص است. 
پـس از تشـخیص سـند، نوبت به تنقیح سـند مي رسـد. تمییز مشـترکات و توحیـد مختلفات 
و همچنین بــا تشخیص تحریفــات و چگــونگي آنهــا سند تنقیح می شود و در پرتوي این 
مباحــث مـي تـوان اشـتباهات و ابهامـات ســند را مرتفع کرده و آماده رجوع به کتب رجال و 
بررسـي احوال راویان شـد. در مرحله سـوم نیز با بررسـی کتب رجالی و اسـناد و آزمون طرق 
مختلـف حـال راوی و وثاقـت او احـراز می شـود تـا به سـندی صحیـح و روایتی قابـل اعتماد 

دسـت یابیم.
1. نقـل حدیـث و مشـكالت آن: نیـاز بـه اهـل بیـت  و کالم ایشـان مـا را بـه درگاه 
ایشـان مي رسـاند و بـه زانـو زدن و آموختـن نایـل مي کنـد. آنجـا کـه از نعمـت حضورشـان 
بهره مندیم عمده ترین کــار ما سـماع اسـت و روایت. هر جا کــه ابهــام و اجمــالي مــزاحم 
شــود بــا رجــوع بي واسـطه یا با واسـطه گره ها گشوده مي شـوند. اما با کم شـدن دسترسي 
و بروز فاصله هاي زماني و مکـاني نقـل هـا جـاي مشافهه را مي گیرد. در نقـل، پـاي واسـطه 
در کــار اســت و ویژگـي هــاي راوي مي تواند در چگونگي نقل اثر بگذارد. صداقت و امانت، 
ضبـط و دقـت و ســطح فهـم راوي در آنچـه بـه دسـت مـا مي رسـد اثرگذار اسـت. بـا تعدد 
واسـطه ها مشـکل دیگري رخ مي نماید و آن حذف برخي واسطه هــا در نقل به بهانه اختصار 
و یا به جهت اعتماد بر واسـطه ها و یــا حــذف همــه واسـطه ها و اقتصار بر ذکر متن حدیث 
اسـت. ایـن بي دقتـي در نقـل، امکان تحقیـق در حال واسـطه ها و تعیین میزان اعتبـار نقل را 

کـم مي کند.

2. پیشـگیري ها و پیش بیني هـا: بـا درک مشـکالت در مرحلـه نقـل مي توانیـم ظرافت 
برخوردها و رهنمودهاي معصومین را براي حل این مشـکالت دریــابیم؛ تاکیــد بــسیار 
بـر نوشـتن و پیـشگامي در ایـن راه توسـط ائمـه اطهـار و انتـشار آنهـا به شدت از نقش 
واسطه ها مي کاهد و احتمال دس و تزویــر یــا تــاثیر  حاالت راوي بر محتواي نقل را کاهش 
مي دهد. خصوصا با توجه به ایــن نکتــه که یک حکم و یک نکته نه یکبار و نــه بــه یـک 
نفـر بلکـه بارهـا و بـه افـراد گوناگون آموزش داده مي شود و این مکتـوب هـاي متعـدد راه را 
بــر آینــدگاني چون کلیني باز مي کند تا با مقایسه نقل ها به متقن ترین نقل ها دســت یابنـد 
و تاثیر حاالت روات را بر محتواي نقل ها به حداقل برسـانند و دهه هــایي از عمــر خویش را 
وقف نگارش کتابي کنند که گرچه از هر نــوع راي و اظهـار نظــر و استنباطي خالي است ولي 
مقابله ها و مقایسه ها و نقـادي آن را بـه جایگـاهي از استواري و استحکام رسانده که گفته اند: 
الکافـي کاٍف لشـیعتنا. در پرتـوي این نگاه مي توان اهتمام به ذکر واسـطه ها بــراي دریافت و 
توثیـق برخـي روات را درک کـرد احتـراز از کـذب مفترع موجب شـد که روات همـراه حدیث، 
سـند آن را نیز حفــظ کـرده و امکان تحقیق در خصوص روات را بـه آیندگان بدهند. لعن ها و 
توثیق هـا هـم تکلیف برخي واسـطه ها را روشـن کـرده و هم به توجـه در احـواالت روات و به 

پیدایش دقت هاي اولیه رجالي و توجه به جرح و تعــدیل و بــه جمـع آوري آنها انجامیده است 
و همیـن تالش هـا، پایه اي را بـراي تصنیف اصول چهارگانه یا هشـت گانه رجالي فراهم کرده 
است. در این میان روایاتي چون اعرفوا منازل الرجال مّنا علــي قــدر روایــاتهم عّنا، معیارهاي 
دقیقـي را براي تشـخیص حاالت روات اولیه به دســت مـي دهــد. منزلت یـک راوي در نزد 
امـام، نـوع برخـورد امام با او را مشـخص مي کنــد. اگر راوي اهل ثبـت و ضبط و دقت 
است و یا اگر اهــل تعلــیم و نـشر معــارف است و یا فقیه است و توانا بر درک دقایق کالم و 
توانمند بر تطبیق اصــول بــر فروع و یا فهیم است و رازدار و حلیم و قادر به حمل معــارف و 
علــومي کــه دیگـران توان فهم و یا ظرفیت حملـش را ندارند، هر یک از ایـن روات را با قدر 
و اندازه هاي روایاتشان مي توان باز شناخت. قدر و اندازه روایــات یــک فــرد مي تواند منزلت 
راوي را در نـزد امـام مشـخص کرده و حوزه تخصـص و میزان دقت و ضبط او را تعیین کند. با 
همین معیارها مي توان امثــال جــابر بـن یزیــد جعفي و محمد بن سنان و معلي بن خنیس 
را بـاز شـناخت و از میـان مجروحین بیرون کشـید و حتـي به جرح بزرگاني چون نجاشـي نیز 
تن نداد. در این رویکرد مي توان به ابزارهــاي تــشخیص اصــل صــدور و یـا جهـت صدور 
نیز نگاهي تازه داشت. احادیث طرد روایت مخــالف بــا کتــاب خـدا کـالم ایـشان را تاکیـد 
 کــرده و همچنین عالئمي از قبیل اضــطراب متن و تهافت در کالم و یا نقل مکرر از آباء
براي یک راوي خاص، کــه در روایات تقیه قرار داده شـده اسـت مي تواند در جهت شـناخت 

صــداقت روات و مذهب ایشـان به کار گرفته شود.

3. تدوین جوامع و مشـكالت تازه: پس از تدوین صدها اصل و کتاب که غالباً بر اسـاس 
نظم و تبویب خاصــي نبوده و یا تبویبي ابتدایي داشتند به تدریج فکر تــدوین جوامـع حـدیث 
شـکل گرفت، کتبي که با مقابله و مقایسه و بهره گیري از این اصول و کتـب اولیـه بـا دقتي 
فزون تر و تبویبي مناسب تر و جـامعیتي بیـشتر احادیـث را بـه طالبـان آن عرضه کنند. کتبي 
ماننـد مشـیخه ابـن محبـوب و نوادر ابـن ابي عمیر و جامع بزنطي و سـپس کتب حسـین بن 
سـعید و نوادر احمد بن محمد بن عیسـي و در نهایــت کافي و تهذیب حاصل این حرکت و 
ایـن تفکـر هسـتند. این کتـب با ویژگي هـاي خاص خـود کم کم حـس بي نیازي بـه کتب و 
اصـول اولیـه را پدیـد آورده و آن منابـع اولیـه کم کم مهجـور و حتي مفقود شـدند. قرن ها بعد 
و در دوره ا ي کـه حکومـت شـیعي مقتـدري در ایـران پدید آمــد و با توجه به تجربه از دسـت 
رفتن برخي از کتب اصیل شیعه ماننــد مدینــة العلـم صدوق، برخي عالمان بر آن شدند تا بـا 
تــدوین مجموعـه هـاي حـدیثي، کتــب باقیمانده را با نظم و ترتیبي تازه و در مجموعه هایي 
عظــیم گــرد هم آورنــد تــا کتب باقیمانـده در ضمن ایـن مجموعه ها محفوظ مانـده و در 
ایـن قالـب تـازه قابل اسـتفاده تر شـوند. بحاراالنـوار، وسائل الشـیعه و وافـي همگي محصول 
ایـن تــالش تازه بودنـد که بعدها با مستدرک الوسـائل و مسـتدرک البحار کامل تر نیز شـدند. 
آسـیب ها و مشـکالت ایـن تالش هـا با مشـکالت و آفاتي نیز همراه شـد و اسـناد روایات که 
در کتـب و اصـول اولیـه با توجه به قراین موجـود در همان متون واضح و روشـن بودند در این 
جابجایي از قراین جدا شده و دچار مشکالت متعددي شــدند. بگذاریــد بــا یک مثال نزدیک 
به واقع، این مــشکالت طبیعــي را در رونــد تـاریخي تــدوین احادیث بررسي کنیم: حسین 
بن سعید اهوازي یکي از مشهورترین مولفین کتــب اولیــه روایــي و صاحب سي نوشته بوده 
است. کتب او در عــصر خــویش جایگـاهي همـسان کتب اربعه را در عصر ما داشته و عمدتًا 
برگرفتــه از اصــول و منـابع نخــستین است. در روایات او اسناد زیر بسیار به چشم مي خورد: 
الحسین بن سعید، عن محمد بن سنان، عن عبداهلل بــن مــسکان، عــن ابــي بصیر یحیي 
االسـدي ...الحسـین بـن سـعید، عن حماد بن عیسـي، عن شـعیب بـن یعقـوب العقرقوفي... 
الحسـین بن سـعید، عن حماد بن عیسـي، عن عبداهلل بن المغیرة، عــن عبــداهلل بن سـنان، 
عـن ابي عبداهلل مشـاهده تکرار بسـیار نـام راویان این فکـر را در ذهن مولف پدیـد مي آورد 



کـه به نوعـي تلخیـص در اسـناد روي آورد. مثـاًل در برخـي 
موارد از ذکــر اســم ظــاهر صرف نظر کرده به آوردن ضمیر 
اکتفـاء کنـد. اسـتفاده از ضمیـر هـم در صـدر ســند ممکن 
اسـت و هـم در پایان آن. الحسـین بن سـعید، عـن حماد بن 
عیسي، عن عبداهلل بن المغیرة، عــن عبـداهلل بن سنان، عن 
ابي عبـداهلل ...و عنه، عن شـعیب بن یعقـوب العقرقوفي...، 
عن ابي عبداهلل...... و فــي خبــر اخر عنه ....الحسین بن 
سـعید بـن حماد بن سـعید بـن مهران مـن موالـي علي بن 
الحــسین علیهمــا الــسالم األهوازي ثقة روی عن الرضا و 

 .عـن أبي جعفر الثانـي و أبي الحسـن الثالث
 ضمیـر اول به حماد بن عیسـي و ضمیـر دوم به اباعبداهلل
بـاز مي گـردد. ایـن سـه روایـت در کتاب حسـین بن سـعید 
در کنـار یکدیگـر قرار دارند ولي هنگــامي کـه که کلیني یا 
شیخ و یا صدوق هر یک از آنهــا را بــا توجــه بـه مـضمون 
در باب هـاي مختلـف قـرار مي دهنـد ممکن اسـت برخي از 
قراین مــورد غفلـت قـرار گرفته و منتقل به متن کتب اربعه 
نشـود. تفکیک این روایات مي تواند به مفقــود شـدن مرجع 
ضمیرهـا منجر شـده و به ابهام و اشـتباه بیانجامد. حــسین 
بـن سـعید راه دیگـري نیـز بـراي کاسـتن از تکرارهـا دارد و 
آن کوتـاه کـردن اسـامي راویـان اسـت. او کـه در کتاب خود 
چندین بار اسـناد سه گانــه فوق و اسـامي راویان آنها را تکرار 
کـرده، لزومـي نمي بیند کـه هر بار نام و کنیــه و لقب راویان 
را ذکـر کنـد و بـا توجه به وجود قرینه اقــدام بــه اختــصار 
در نــام راویـان مي کنـد؛ از شـعیب بـن یعقـوب العقرقوفـي 
با عناوین شــعیب بــن یعقــوب، العقرقوفي و حتي شعیب 
یـاد مي کنـد و نـام عبـداهلل را از اسـم عبداهلل بــن ســنان و 
عبداهلل بن مسـکان و عبداهلل بن مغیرة و نام محمد را از اسـم 
محمد بــن ســنان و نام و لقب را از ابوبصیر یحیي االسدي 
حـذف مي کنـد و همچنیـن نام پـدر حمــاد را از اسـم حماد 
بـن عیسـي. هنگامي که این روایــات در ابــواب مختلــف 
کتـاب کلینـي و شـیخ جـاي مي گیرند، چگونه خواننده کافي 
و تهذیـب مي تواند تشـخیص دهـد که شــعیب و حماد چه 
کساني هستند و مراد از ابــن ســنان کیــست؛ عبداهلل یــا 
محمــد، و ابابصیـر در ایـن روایـات یحیـي االسـدي یا لیث 
المـرادي. ایـن عناوین میان راویاني چند مشـترک اسـت و با 
فقـدان قراین موجود در کتاب حسـین بن سـعید تشـخیص 
مـراد بـا دشـواري هایي توام خواهد بـود. کوتاه کردن اسـامي 
روات مي توانـد مشـکل دیگـري را نیـز موجـب شــود و آن 
پیدایش عناوین و راویان سـاختگي اسـت؛ مثاًل ممکن است 
از راوي بـه نامـي یـاد شـود کـه این نـام در کتب رجـال ذکر 
نشـده و بـا انتقـال روایت از اصـل به جوامع و از دسـت رفتن 
قراین اتحاد، امکان تعیین اعتبار راوي نباشـد؛ در حـالي کــه 
ایــن عنوان بـه ظاهر متفـاوت، مانند العقرقوفي، با عنــوان 

مــشهور و شـناخته شـده شعیب بن یعقوب متحـد و یکـي 
اســت. بحـث هـاي پیچیـده و دقیــق توحیـد مختلفات در 
رجال ریشـه در چنیـن مـواردي دارد. راه دیگري که حسـین 
بن سـعید در برابر خود مي بیند حذف بخشـي از اسـناد است. 
او در نقـل از ابوبصیر یحیي االسـدي دو واسـطه مــشخص 
دارد؛ محمــد بـن سـنان و عبـداهلل بـن مسـکان. او با تکیه 
بـر قرینه تکـرار مي تواند حدیـث خود را مسـتقیماً از ابوبصیر 
نقـل کنـد و یـا در نقل از ابوبــصیر در روایــت اول ســند را 
کامـل ذکـر کـرده و در اسـناد بعـدي با تکیه بر همین سـند 
اقـدام به حــذف واســطه کنـد و بـه اصطالح اسـناد بعدي 
را بـر سـند اول معلـق نماید؛ کاري کــه بعــدها در جوامعي 
چـون کافي و تهذیب مرسـوم و معمـول گردید. این تعلیق ها 
در نقـل و انتقـال از کتـب اولیـه بـه جوامـع و همچنیـن در 
نقــل از کتـب و جوامـع بـه مجموعه هـاي بـزرگ حدیثـي 
مانند وسـائل و بحار مـي توانــست مشـکالت تازه اي به بار 
بیـاورد؛ زیـرا اجتهـاد مولفین در تشـخیص سـند معلق علیه 
و یـا بي توجهـي بـه اصل تعلیـق مي تواند سـندي آشـفته و 
یــا مرسـل پدیــد آورد و این گونه اشتباهات حتي از بزرگاني 
چونـان شـیخ طوسـي نیـز سـر مي زنـد :  محمد بـن یعقوب، 
عن سهل بن زیاد، عن احمد بــن محمــد، عــن داود بــن 
سـرحان، عـن ابي عبـداهلل... بـه نقل از کلیني ذکر شـده . 
در ایـن سـند کلینــي بـدون واسـطه از سـهل بن زیـاد نقل 
کرده که بسـیار امر غریبي اسـت. امــا اگــر بــه سـند فوق 
در تهذیـب مراجعـه کنیـد متوجه مي شـوید که شـیخ ظاهراً 
در فهــم سـند دچــار اشــتباه شده است: عدة من اصحابنا، 
عـن سـهل بن زیـاد، عن الحسـن بـن محبوب، عن عمــر 
بــن یزیـد، قـال: قلـت البي عبـداهلل ...سـهل بـن زیاد، 
عـن احمـد بـن محمـد، عـن داود بـن سـرحان، عـن ابـي 
عبـداهلل ...روایـت دوم همـان اسـت که شـیخ در تهذیب 
آورده و ظاهراً متوجــه تعلیقــي بودن آن نشـده اسـت و اگر 
تعلیـق را برطـرف کنیـم آن را این گونه ثبت مي کنیم: محمد 
بـن یعقـوب، عن عدة من اصحابنا، عن سـهل بـن زیاد، عن 
احمــد بــن محمد ....حذف ابتداي اسناد با تکیه بر قراین در 
کتاب تهذیب و اسـتبصار و همچنیـن من الیحضره الفقیه به 
شـیوه اي دیگر صورت پذیرفته است. شیخ و صــدوق ایــن 
واسـطه هــاي ثابـت و مکرر را از متن کتاب حـذف و در آخر 
کتـاب یک جـا آورده اند. در ایـن فصل پایاني شـیخ و صدوق 
توضیح مي دهند که واسـطه هــاي ثابــت ایشـان در نقل از 
روات مختلف چـه کـساني هـستند. ایـن فـصل را اصـطالحًا 

مشـیخه مي گویند. 
در کنـار دو طریـق فـوق یعني کوتـاه کردن اسـامي و حذف 
بخشـي از ســند، راه دیگري نیز براي تلخیص اسـناد وجود 
دارد و آن ادغــام آنهــا در یکــدیگر اسـت. اگر در سـند زیر 

تامـل کنیـد ادغـام اسـناد را مشـاهده خواهید کـرد .علي بن 
ابراهیـم، عـن ابیـه و محمـد بن اسـماعیل، عـن الفضل بن 
شــاذان، عــن صفـوان و ابن ابـي عمیر جمیعاً، عـن معاویة 
بـن عمار، عـن ابي عبداهلل قـال)واو اول( واو حیلوله اسـت 
و دو راوي یـا بـه تعبیـر دقیـق تـر دو طبقـه از راویان را بر دو 
طبقـه دیگـر عطـف کـرده و »واو« دوم دو راوي را در یـک 
طبقـه به هـم متصل نموده اسـت. در حقیقت چهار سـند در 
یکدیگـر ادغـام شــده و به این شـکل تلخیـص گردیده اند. 
اسـتفاده از شـیوه هاي سـه گانه تلخیـص اگر چـه در منابـع 
اولیــه امــري طبیعــي بود و مشـکلي در فهم اسـناد ایجاد 
نمي کـرد ولـي با انتقال احادیــث از ایــن کتــب بـه جوامع 
و از آنجـا بـه مجامیع حدیث، مشـکالت عدیـده اي رخ نمود؛ 
زیـرا قرایـن موجـود در منابع اولیـه در این نقـل و انتقال ها به 
جوامع و مجامیع منتقــل نــشد و با مهجور و مفقود شـدن 
آن مصـادر کار تحقیـق در اسـناد صعوبـت خاصـي یافـت. 
همچنین انتقال احادیث از جوامع به مجامیعي مانند وســائل 
و مــستدرک و حـذف برخـي دیگر از قرایـن و اعمال اجتهاد 
برخي صاحبان مجــامیع در اسـناد، مشکالت تازه اي را پدید 
آورد؛ مشـکالتي که گریبان گیر کسـاني اسـت که به جــاي 
بهره گیـري از منابـع دسـته اول فعلـي؛ یعنـي جوامع حدیث 
بـه منابع درجــه دومــي چـون وسـائل و مسـتدرک و بحار 
و وافـي اکتفـاء مي کننـد. استنسـاخ و رونویسـي از نسـخه ها 
هم مشکالت خاص خــود را ایجـاد کـرد. تغییر یک »عن« 
بـه »بـن« و حـذف نـام یـک راوي و یـا حتـي زیـاد یـا کم 
شـدن یکي دو نقطه از اسمي، ســندهاي روشــن را دچــار 
تعقیــد و صـعوبت هــاي خــاص مي کرد. این تحریف ها و 
تصحیف ها و سقطها، گویي جزء جدانــشدني نــسخ نویسي 
اسـت کـه تنهـا جمـع کوچکـي از اهـل دقـت کـه رنـج 
مقابله هـا و مقایسـه ها را بـر خـود همـوار کرده انـد از آن بـر 
کنـار مي مانند. اینها همه تنها بخشـي از مشـکالت سـندي 
اسـت که امروزه نیز طلبــه بــا آن مواجه اسـت؛ بخشي که 
بـه مشـکالت موجـود در راه تشـخیص و تنقیح مفاد اسـناد 
اختصـاص دارد، مشـکالتي کـه در حوزه، چه در سـطح و چه 
در خــارج بــه آنهــا پرداخته نمي شود. بخش دیگر مشکل 
 شناسـایي راویان اســت، اگر از توثیقات عامـه آن هم با ذکر 
اختالفــات و نقـد آنها گفت و گو شده ولي شیوه بهـره گیـري 
از ایــن توثیقـات و یـافتن مـشایخ اصحاب اجماع یا مشایخ 
ثالث یا ..... حرفي زده نشـده اسـت. در کنار ضعف در شـیوه 
آموزشي، بي اعتنایي به مباحث مهمــي ماننـد الفـاظ جرح و 
تعدیل، عیب دیگر این کتاب درسـي اسـت. بگذریم از اینکه 
آمـوزش هــاي کاربـردي تا بـا نمونه ها و تمرین هاي سـهل 
و صعـب همـراه نشـود و طلبه قواعـد را در کاربردهـا نیاموزد 
چنـدان بـار و بهـره اي نخواهـد داشـت و تا در متـن درس ها 

  

فقه چه در گستره گذشته خویش و چه در عرصـــه هاي امروزین نیازمند بحث از اثبات صدور 
بـوده و مرسـوم تـرین روش بـــراي اثبات صدور، بررسي سند روایات و تعیین میزان اعتبار 
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و در پایان هر درس این شـیوه ها به کارگرفته نشـود مهارت کــار رجــالي در طلبــه حاصل 
نمي شـود. 

4. تشخیص سند با راه  حل هاي عام. 
آیـا راهـي براي مقابله با این مشـکالت وجـود دارد و مي تـوان به پاالیش اسـناد از این عیوب 
امیـد داشـت. ایـن راه ها برخي کلــي هــستند و عــام و برخي اختصاص به مشـکالتي ویژه 

دارند.
4-1. بهره گیـري از مصـادر اصلـي و نسـخه هاي صحیـح: روایـات را باید از منابـع اصلي و 
نسـخ قدیمـي و کـم غلـط اخذ کـرد نه از هــر کتاب دم دسـت و نه حتـي از مجامیـع روایي. 
آنجـا کـه مي خواهیـم بـر یک عبـارت و یک سـند دقت هـا بکنیم و وقت ها صــرف کنــیم 
و حجـت هــا بــسازیم، بایــد از دغدغه اعتبار سند و متن رها شــده باشـیم. یکـي از اسـاتید 
مـي فرمــود: شــیخ انصاري روایات را از وسـایل نقل مي کند و آخوند خراســاني از رســائل! 
همــین است که هر جا شیخ در نقل اشتباه مي کند و یا نسخه او غلط دارد، آخوند نیــز مبتلي 
به همان اشـتباه مي شـود. اگر به اصول دستي نداریم الاقل جــز بــه جوامــع تکیــه نکنیم. 
حتـي آنجا که شـیخ طوسـي از کلیني نقل مي کند نبایـد به نقل او اکتفا کــرد که اهل تجربه 
مي دانند که اشـتباهات شـیخ در نقل از کــافي و محاســن و دیگــر کتب چندان کم نیست. 
آنجا هم که با نسـخه هاي خطي سـر و کارمان مـي افتــد، قدمت نسـخه و دقت مستنسخ دو 

مـالک مهـم در تکیه بر نسخه هاسـت.

4-2. تـالش بـراي درك فضـاي موجـود در مصادر اصلي: ابهام سـند عمدتاً به  واسـطه جدا 
شـدن آن  از فضایي اسـت که در منبــع اصــلي وجود داشـته اسـت. مصنف در تلخیص سند 
به خــاطر وجــود قــراین در کتــاب مزبور اشـکالي ندیده است. به سـند زیر توجه کنید: عن 
محمـد، عـن احمد، عن الحسـن بن علي ... شـاید براي ما این سـند در غایـت ابهام جلوه کند 
ولـي کسـي که چند صــفحه از منبـع اصلي یعني کافي را بخواند متوجه مي شـود کـه مراد از 
ایــن ســند همــان سند مشهور محمد بن یحیي العطار عن احمد بن محمد بن عیسي عن 
الحــسن بـن علـي بن فّضال اسـت. مصنف بـا تکیه بـر قرینه تکرار سـند اقدام به رعایــت 
اختصـار در اسـامي روات کرده اسـت. نکتــه دیگري کـه در فضاي منبع اصلي فـراوان به کار 
مي آیـد، توجـه بـه قرایـن موجــود در روایات قبـل و بعد اسـت. مولف منبع گاهي بـا تکیه بر 

سـندي که هــم اینــک نقل کرده در نقل سـند بعدي خالصه گویي مي کند. 

4-3. آشـنایي با مشـكالت رایج در امر استنسـاخ : این مساله باعث مي شـود تا در برخورد با 
سـندهاي غـامض بـه احتمـاالت متفاوتي توجه کنیم. اگر چند صفحه از کتاب کـافي، البتـه 
نــسخه اي خطــي، را رونویسي کرده و سـپس بـا مـتن اصـلي مقابلـه کنـیم بـه اشـتباهات 
متنــوعي برمي خوریم؛ گاهي تکرار یک سـند یا قطعه اي از آن ما را به اشــتباه مـي انــدازد، 
مثـاًل بـا مالحظـه ده ها بـار تکرار عبـارت »علي بن ابراهیـم عن ابیه« ممکن اسـت در برخي 
مـوارد بـه محـض دیـدن نام علـي بن ابراهیم در سـند بـه دنبال آن عـن ابیه را ذکـر کنیم؛ و 
یا کلمه اي را به کلمه اي مشابه بــدل کنــیم و بــن را بـه جـاي عـن بگذاریم و یا عکس آن 
عمـل کنیـم و یا در نقطه گذاري اشـتباه کـرده، راوي تازه اي بسـازیم. تکرار استنسـاخ مي تواند 
فاصله هـا را میـان نسـخه اصـل و نسـخه موجــود افزایـش دهـد. بریـد به یزیـد و بـه زید و 
حتي زبیده! تبدیل شـود و سـالم با سـلم و مسـلم و سـلمه و سـلیم و سـلیمان تعویض گردد. 
استفاده از الف مقصوره به جاي الف و پــیچ و تـاب هــایي کــه بــه جهـت بدخطي و یا حتي 
خوش خطي مستنسـخ به حروف داده مي شـود. عویـصه هــا در تصحیح متون پدید مي آورد و 
آشنایي با تــصحیف و جابجـایي هــا و ســقط و افتادگي ها و زیادت و اضافه شدن ها مي تواند 

بصیـرت خاصـي به محقق ببخشـد تا گره هاي کـور تصحیح متن را بگشـاید.
 

4-4. مقایسـه سـند با اسـانید مشـهور و قطعات متكـرر: اگر قـدري به مطالعه اسـناد کتب 
حدیث عادت کنید، به روشـني مي بینید کــه برخي از اسـناد بسـیار تکرار مي شـوند. این تکرار 
گاه در کل سـند رخ مي دهد و گاه صرفاً بخشـي از سـند مکرر مي شود. مثاًل سند زیــر را بارهــا 
در کــافي مشـاهده مي کنیـد: علي بـن ابراهیم، عـن ابیه، عـن النوفلي، عن السـکوني عن ابي 
عبـداهلل. همچنیـن ایـن قطعـه در اسـناد زیـادي در کافي و تهذیـب تکرار مي شـود: ابوعلي 
االشـعري، عن محمد بن سـالم، عن احمد بن النضر، عن عمــرو بــن شـمر. این تکرارها تاثیر 
زیادي در تنقیح اسـناد دارد؛ زیرا با در کنار هم قــرار دادن این اسـناد هم اطالعات بیشـتري در 
مورد هر یک از راویان مزبور به دســت مي آید و هم اشـتباهات و هم تحریفات روشـن مي شـود. 

4-5. قطعات متكرر: برخي قطعات اسـناد بسـیار تکرار مي شـوند. این قطعه هــاي تکــراري 
عمــدتاً مربوط به سلسله اسناد کلیني و شیخ به کتب و اصول اولیــه هــستند. کثـرت تکرار 
ایـن قطعه هـا مانند قرینه اي اسـت که کلیني و شـیخ به اتـکاي آن به تلخیص اسـامي راویان 
ایـن قطعه هـا پرداخته انـد. برخـي از ایـن قطعه هـا نزدیک به یک ســند تام هسـتند و برخي 
صرفاً مشـتمل بر شـیخ و شـیخ شـیخ صاحب کتاب اند. آشـنایي و مراجعه به این قطعه ها در 

موارد بـسیاري کـار را در تمییـز مـشترکات آسـان مي کند.
در تهذیب و استبصار شیخ و من الیحضره الفقیه صــدوق ایــن قطعـه هــاي متکرر را بسیار 
کمتـر از کافـي مي تـوان یافت؛ زیرا شـیخ و صدوق اسـناد خود بــه کتـب و منابع اولیـه را در 
پایـان کتـاب و تحت عنوان مشـیخه آورده اند و به همین جهت از بسـیاري از تکرارها در اوایل 
اسـناد این کتاب اجتناب شـده اسـت. البتــه شـیخ طوسـي طرق دیگري به کتب و منابع 
دارد که باید آنهــا را عمــدتاً در کتاب الفهرسـت یافت. با شـناخت اسـانید مشـهوره و قطعات 
متکرر تنقیح سـند در غالــب مــوارد بــه راحتي صورت مي گیرد. بـا دیدن این راویـان و این 
سلسـله ها اشـتباه و اشــتراک و اختالف، مشکل نمي سـازد و با تکیه بر همین قرینه مي توانیم 
بـه رفـع اشـتباه نسـخه و تمییز مشـترک و توحید مختلفـات اقدام کنیـم مرتب کردن اسـناد 
بـر اساس حروف الفباء براي یافتن همـین تکرارهاسـت کـه بـه پیـدایش ترتیـب االسانیدهاي 

مرحـوم آیـت اهلل بروجردي و آیت اهلل شـبیري زنجاني انجامیده اسـت.
البتـه جامع تریـن تدبیـر را در برنامـه  کامپیوتـري درایة النـور مي توان مشـاهده کــرد. در این 
برنامه به تمامي قراین فوق توجه شـده و امکان به دسـت آوردن اسـاتید و تالمیذ و همچنین 

ترتیب االسـانید فراهم گردیده اسـت.

5. شیوه هاي خاص :
عنه، عنه، عنه، عن منصور بن حازم عن ابي عبداهلل

5-1. تعییـن مرجـع ضمیـر در ابتـداي سـند برخـي روایات : بـه  جـاي نـام راوي با ضمیر 
برخـورد مي کنیـم: نمونه اول: محمد بن یحیي، عن احمد بن محمد بن عیسـي، عــن علــي 
بــن الحکـم .... عنـه، عن احمد بن محمد، عن الحسـین بن سـعید براي رفـع اضمار و تعیین 
مرجـع ضمیـر به شـیوه زیر عمل مي کنیم: الـف: اگر همانند مثال فوق اسـم راوي واقع شـده 
پــس از ضــمیر در روایــت قبـل نیز موجود بـود مرجع ضمیر بر اسـاس همین قرینـه راوي 
قبلـي خواهـد بــود. نمونه دوم: ابوعلي االشـعري، عن محمـد بن عبدالجبار، عـن صفوان بن 

یحیـي و عنه، عن صفـوان...
روشن است که ضمیر به راوي قبل از صفوان یعني محمد بن عبدالجبار باز مي گردد

ب: اگر اسم پس از ضمیر در یکي دو سند قبل نیامده باشــد، بــا توجــه بــه صدور این تعبیر 
)عنه( از مولف، مثاًل کلیني، در صدر سـند مي توان ایـن گونــه نتیجه گرفت که کلیني روایت 
را از مشـایخ خـود نقـل کـرده اسـت و از ایـن رو ضمیر به شـیخ کلیني در صدر سـند قبلي باز 
مي گـردد و اگـر در سـند قبلـي تعلیـق و یا نقل از کتاب خاصي مشـاهده مي شــود ظــاهر از 

تعبیـر عنه از سـوي کلیني رجوع ضمیر به صدر سـند قبلي اسـت.
5-2. تعلیـق : این حذف اگر بــه اتکــاء ذکــر قطعــه تعلیق در سـند یعني حـذف اوایل آن 
محذوف در جایي دیگر باشـد ضرري به اعتبار سـند نمي زند و نــوعي تلخــیص خواهد بود. 
این شیوه در کتب اربعه بسیار به کار گرفته شده امــا بــه دو شــکل: تعلیقات کافي به اتکاء 
ذکـر قطعـه محذوف در سـندهاي قبلي اسـت؛ علي بـن ابراهیم، عن ابیـه و محمد بن یحیي 
عـن احمـد بـن محمد و عدة مــن اصحابنا عن سـهل بن زیـاد جمیعاً عن ابـن محبوب، عن 
خالـد بـن جریر ...الحسـن بـن محبوب، عن خالـد بن جریـر ....در سـند دوم تعلیـق رخ داده و 
قطعـه اول آن »علـي بـن ابراهیم، عن ابیــه ... عن سـهل بـن زیاد جمیعاً« به اتکاء ذکــر آن 
در سـند قبـل حـذف شـده اسـت. تعلیقات کلیني عمدتاً در حد فاصل میان کلیني و صاحب 
اصــل یــا کتــابي کــه روایت از نوشـته او اخذ شـده رخ مي دهد؛ زیرا به خالف اسـناد درون 
کتـاب یـا اصـل مزبـور، طریق کلیني به صاحب کتاب و اصل ثابــت بــوده و دائمــاً تکــرار 
مي شود. اما تعلیقات تهذیب و استبصار و فقیــه بــه اتکــاء ذکـر قطعـه محـذوف در مشیخه 
است. مشیخه فصل پایــاني کتــب مزبــور اسـت کـه در آن شــیخ و صدوق بخش 
محذوف اسناد معلق را ذکر کرده اند. میان تعلیقات شــیخ و صــدوق نیــز دو تفــاوت 
هــست؛ اول اینکــه شـیخ همیشه سـند معلق را با نام صاحب کتاب آغــاز مـي کنــد و 
مــشیخه او صرفـاً سلسـله  اجـازات او بـراي نقل از کتب اسـت اما صدوق این گونــه مــشي 
نمي کند و در هر نقل اکتفاء به ذکر نــام یکــي دو راوي آخــر سـند مـي نمایـد. تفاوت دوم در 
نقطه اتکاء معلقات یعني مشیخه آنهاست. شـیخ همـه اسـناد خود به کتب را در مشیخه ذکر 



نکـرده و بخشـي از آن را در کتـاب مسـتقلي به نام فهرسـت آورده 
ولـي صـدوق همه قطعات محذوفه را در همــان فــصل پایــاني 

کتـاب فقیه گرد آورده اسـت. 

5-3. اسـم اشـاره: اسـم اشـاره نیـز حـذف اوایل سـند اسـت اما 
همراه با اشـاره به قطعه محــذوف بــا تعابیري مانند: بهذا االسناد 
و باسـناده: محمـد بن یحیي، عن محمد بن الحسـین، عن محمد 
بـن اسـماعیل، عن صالح بن عقبة، عـن عبداهلل بن محمد الجعفي 
... و بهـذا االسـناد، عن صالح بـن عقبة، عن یزید بـن عبدالملک... 
در سـند فوق تشـخیص مشـارالیه دشـوار نیست؛ زیرا با توجه بــه 
تکــرار نــام صالح بـن عقبة در هر دو سـند متوجه مي شـویم که 
مشـارالیه قطعـه اي از ســند اول اسـت که قبـل از نام صالح بــن
عقبـةقـرارگرفتـه.امـاگـاهتـشخیصمـشكلمیشود؛علي بن 
ابراهیـم، عـن احمد بـن محمد البرقـي، عن علي بـن الحکم، عن 
 علــي بـن ابـي حمزة، عـن ابي بصیر قال: سـمعت ابـا عبداهلل
یقـول ... و بهـذا االسـناد عن محمد بن عبدالحمیـد، عن العالء بن 
رزیـن، عـن ابـي عبیـدة الحـذاء، عن ابـي جعفـر قـال ....براي 
شـناخت مشـارالیه لفظ هذا در سـند اخیر با این مشـکل مواجه ایم 
کـه نــام محمـد بن عبدالحمیـد در سـند قبل نیامده و مشـخص 
نیست که چــه کــسي از او نقل مي کند؛ احمد بن محمد البرقي، 
علي بن ابي حمزة و یا علي بن الحکم. بــراي حــل مشـکل باید 
طبقه ابـن عبدالحمیـد و طبقـه راویـان سـند اول را معلـوم کـرده 
و همچنیـن شـاگردان محمد بن عبدالحمید را بشناسـیم. بررسـي 
طبقـات مـا را به هم طبقه بودن ابن عبدالحمیـد و علي بن الحکم 
مـي رســاند و شناسـایي شــاگردان ابن عبدالحمید براي ما معلوم 
مي کند که یکي از شاگردان او احمــد بــن محمــد البرقي است. 
پـس مي توانیـم سـند روایـت دوم را چنیـن ثبـت کنیـم: علي بن 
ابراهیـم عـن احمد بن محمـد البرقي، عن محمد بـن عبدالحمید، 

عــن العـالء بن رزیـن، عن ابي عبیـدة الحذاء.

5-4. تحویـل: مولفیـن جوامـع در تدویـن کتـاب خویـش گاه به 
روایاتـي بـر مي خوردنـد کـه بــا وجـود یکسـاني کامـل مضمون 
و الفـاظ آن، اختالفاتي در اســناد داشــتند. وحــدت متـن روایات 
مزبور مولف را بــر آن مـي داشــت کـه راهــي بـراي جلـوگیري 
از دوباره نویسـي بیاندیشـد. سـاده ترین راه تذییـل بـود: محمـد بن 
یحیـي، عـن احمـد بن محمـد، عن علي بـن الحکم، عن العــالء 
 ...بــن رزیـن، عـن محمـد بن مسـلم قـال: سـالت اباعبـداهلل
محمد بن یحیي، عن احمد بن محمد، عن ابــن محبــوب، عــن 
العــالء بــن رزیـن، عـن محمد بن مسـلم عن احدهمـا مثله. 
یعنـي پـس از نقـل سـند و متن روایـت اول، در ذیــل آن اشــاره 
مـي شــود کــه همیـن مضمون بـه طریقـي دیگر نیز نقل شـده 
اسـت. راه دیگر ذکر هر دو سـند در ابتداء و سـپس نقل متن اسـت 
در هـر دو شـیوه هیـچ تغییـري در حجم اسـناد پدیـد نمي آمد ولي 
مــتن دوبــاره نوشته نمي شد. اما گاه هم متن دو نقل یکسان بود 
و هـم میـان اســناد دو روایــت تفاوت اندکـي بود. آیـا راهي براي 
کاستن از حجم اسناد و جلــوگیري از دوبــاره نویسي وجود داشت؟ 
عطـف و تحویـل دو تـدبیري بـود کـه در ایـن مرحلـه اندیشیده 
شـد. اگر این تفاوت صرفاً در یک طبقه به چشـم مي خورد یکــي 
از دو سـند کنار گذاشـته شـده و صرفـاً در طبقه مزبور نـام دو راوي 

بر هـم عطف مــي گردید:
احمـد بن محمد و محمـد بن یحیي، عن محمد بن الحسـن، عن 

یعقوب بــن یزید، عن محمد بن اسماعیل 
   محمـد بـن یحیـي، عـن احمد بـن محمد، عـن ابن ابـي عمیر، 

عـن ابـن بکیـر و  جمیل عن عمرو بن مصعب محمد بن یحیي، 
عن احمد بن محمد بن عیسي، عـن محمـد بـن خالـد و الحسین 
بـن سـعید، عـن النضر بن سـوید، عن یحیـي بن عمـران الحلبي، 
عـن ایـوب  بـن الحـر و عمران بن علـي الحلبي، عن ابـي بصیر...  
در روایت اول شاهد عطــف در صــدر سـند هـستیم و در روایـت 
دوم در اواخر سـند. در حقیقت در هر دو مورد از شـیوه  عطف براي 
رعایــت اختــصار استفاده شـده اسـت. اما در روایت سوم شاهد دو 
عطف هــستیم؛ عطــف حــسین بن سـعید بر محمد بن خالد و 
عطـف عمـران بن علـي الحلبي بـر ایوب بن الحــر. نه دو سـند. 
تامل کنید! دقت کنید! در اینجا شـاهد اختصار چهار سـند هسـتیم 
امـا گاهـي مشـکل پیچیده تـر بـوده و عطـف نیز مشکل گشـایي 
نمي کـرد. بگذاریـد مشـکل را در رونـد کار کلیني ببینیم و بررسـي 
کنیم: کلینـي روایـات بـسیاري از حسن بن محبوب در دست دارد. 
او این روایات را از چندین طریق بــه دســت آورده اسـت. سـه نفر 
یعني سـهل بن زیاد و احمد بن محمد بن عیسـي و ابــراهیم بن 
هاشـم روایات کتاب حسـن بن محبوب را براي اسـاتید کلیني نقل 
کرده انــد و در حقیقت این سـه نفر اسـتاد اسـاتید کلیني هسـتند. 
سـهل بـن زیاد ایــن کتــاب را بـراي عـاّلن، محمد بن حسـن، 
محمد بن عقیل، محمد بن جعفـر اســدي روایـت کرده و ابراهیم 
بن هاشم براي پسرش علي بن ابراهیم و احمد بــن محمــد بـن 
عیسـي نیـز بـراي شـاگردش محمـد بن یحیـي عطـار. کلیني در 
حقیقت روایات کتاب ابن محبوب را از شـش استاد خویش یعنــي 
عـاّلن، محمـد بـن حسـن، محمد بـن عقیـل، محمد بـن جعفر، 
علــي بـن ابــراهیم و محمد بن یحیي روایت مي کند. ولي بـراي 
حفــظ سـندهاي خـود از یکــسو و پرهیز از تکرار از دیگر سو چه 
باید بکنـد؟ عطـف، نـه! امکـان نـدارد زیـرا بـا متفاوت بودن طرق 
کلینـي بـه کتـاب ابن محبـوب ایـن کار ممکن نیسـت. کلیني در 
گام اول با خواننده کتاب خود قرار مي گذارد که هرگــاه بخــواهم 
روایتـي را از طریـق اسـاتید خـود از سـهل بـن زیاد نقل کــنم، به 
جــاي نــام بــردن از عاّلن و محمد بن حسن و محمد بن عقیل 
و محمد بن جعفـر اسـدي خـواهم گفت: عدة من اصحابنا. کلیني 
بـا ایـن تـدبیر نیمـي از راه را در حفـظ سـند و رعایت اختصار طي 
کرده و شش سند را به سه سند کــاهش داده اســت. تــدبیر دوم 
کلینـي اسـتفاده از واو بـراي ایجـاد حائـل میان طرق مختلــف و 
عطــف چنــد طبقه روات بر چند طبقه دیگر از ایشان است: علي 
بـن ابراهیـم، عـن ابیه و محمد بـن یحیي، عن احمـد بن محمد و 
عـدة مـن  اصحابنـا عن سـهل بن زیاد جمیعـاً، عن ابـن محبوب.

هر شش سند با موفقیت در هم ادغام شد! اما آیا خواننــده کــافي 
گمــان نخواهد کرد که این دو واو، بــراي عطــف روات واقـع در 
یــک طبقـه بـه کــار رفته اند؟ خیر، زیرا با رسیدن به کلمه جمیعًا 
او متوجـه مي شـود کـه چنـد نفـر از ابن محبـوب نقـل کرده اند از 
ایــن رو بــه قبــل بــاز مي گـردد و با توجه بـه واوهـاي حیلوله، 
طبقـات بـر هـم عطف شـده را مي یابـد. ایــن تدبیـر را اصطالحًا 
تحویـل مي گوینـد. تحویـل اگر چه تدبیري مــوثر در تلخــیص 
اسناد بود ولي همواره این خطــر وجــود داشـت کــه میـان آن و 
عطــف اشــتباه صورت پذیرد. از این رو کلیني در این کار بر چند 
قرینـه تکیه مي کنــد، قراینــي که مـرز میان تحویـل و عطف را 
حفظ مي کنند. 1. تعبیــر جمیعــاً و یا کلّهم در پایــان تحـویل. 2. 
تکـرار نـام اولیـن راوي پـس از تحویل علـي بن ابراهیـم عن ابیه 
عـن ابـن ابـي عمیـر و محمد بـن یحیي عـن احمد بــن  محمد 
عـن ابـن ابي عمیر عن سـیف بن عمیـره عن ابي حمـزه عن ابي 
جعفـر. کلینـي با تکـرار نام ابن ابـي عمیر مـا را متوجه مي کند 

  

 ســنت یکي از دو پاره وحــي بوده و 
بر خالف قرآن اســتفاده از ســنت نیاز 
به وثوق به صــدور حدیث از معصوم 
دارد و رجال متکفـل مبـاحثي اسـت کـه 

تأمین این نیاز را بر عهده دارند.

  

17



که این روایت تــا ابــن ابي عمیر داراي دو طریق نقل متفاوت است و دو طبقه از راویــان بـر 
دو طبقــه دیگر عطف شده اند.

3. قراین اعرابي عطف باعث تبعیت معطوف از معطوف علیــه در اعــراب مـي شــود امــا در 
عطف مجموعه بر مجموعـه )تحویـل( ایـن تبعیـت نیـست و همـین تفـاوت مي تواند قرینه 

کارگشـایي را بـراي تفکیک میـان عطف و تحویل به دسـت دهد.

4. کثـرت تکـرار برخي اسـناد: تکیه بر این قرینه در برخي اسـناد کافي به چشـم مـي خــورد. 
بــه ایــن ســند توجه کنید: عدة من اصحابنا، عن سـهل بن زیاد و علي بن ابراهیم، عــن 
ابیــه، عــن ابــن محبوب، عن ابي حمزة ... شاید در نگاه اول به ذهن خواننده این گونه خطور 
کنـد کـه علي بن ابراهیم بر سـهل بن زیاد عطف شـده اسـت ولي کسـاني که با کافي ســر 
و کــار داشــته و مکررات سـندي آن و همچنین مشـایخ کلیني را مي شناسـند به  راحتي در 
مي یابنـد کـه در اینجـا تحویل صـورت گرفته اسـت و در اصل ایـن روایت دو سـند دارد: عدة 
مـن اصحابنـا، عـن سـهل بن زیـاد، عن ابن محبـوب، عن ابـي حمـزة ... و علي بـن ابراهیم، 

عـن ابیه، عـن ابن محبـوب، عن ابي حمـزة.... 

6. بخش دوم، تنقیح سند:  
1-6. تحریـف سـند: اگـر تاکنـون توفیق رفیق ما بوده باشـد، از ابهـام ضمایر و اشـاره ها جدا 
شـده و قطعـات محـذوف را بـر جاي خود نشـانده و با فک ادغــام بــه ســندهاي کامــل و 
مشـخصي دسـت یافته ایم. به نظر مي رسـد که کار ما در تشخیص ســند بــه پایــان رسیده 
است. اما این گونه نیست. گاهي پــس از جمــع آوري و تــشخیص همـه روات سند هنگامي 
کـه بـه سـراغ کتـاب جـرح و تعدیـل مي رویـم با مشـاهده ایــن همه اسـم و عنوان مشـابه 
احتماالت و ابهام هاي تازه اي در مــا زنــده مـي شـوند. احتمال تحریف و وقوع اشتباه در سند، 
احتمـال اتحـاد برخـي عنـاوین مـشابه راویان و امکان اشتباه در استفاده از جرح و تعدیل یک 
عنـوان در عناویـن دیگــر و همچنین ابهام در تشـخیص دقیـق راوي مـورد تحقیق به خاطر 
وحدت اسم او با برخي راویان دیگر. اینهـا در مـا سـواالتي را پدیـد مـي آورنـد کـه در بحـث 

تحریـف، توحیـد مختلفات و تمییز مشـترکات به آنها خواهیـم پرداخت. 
2-6. نمونه هاي تحریف: تحریف در سند علت هاي مختلف و شکل هاي گوناگوني دارد. 

در نقـل وسـائل از یکـي از روایـات ابن فضـال تحریف جالبي رخ داده اســت؛ در وسـائل آمده 
الحسـین بـن علـي عن عبداهلل بن ابراهیم الجعفري. ولي این ســند نادرسـت بـوده و صحیح 
آن چنیـن اسـت: الحسـن بن علي عن عبداهلل بن ابــراهیم عن جعفر الجعفـري در نقل دیگر 
وسـائل در یـک قطعـه از سـند به جاي ثعلبة عن ابي الحسـین )عمر بـن شـداد االزدي( آمده 

اسـت ثعلبة ابي الحسین!
شـاید با دیدن این همه اشـتباه دچار حیرت و گرفتار بي اعتمادي نــسبت بــه اسـناد روایات 
شـده باشـید ولـي همـه این اشـتباهات کمتـر از یک درصد اســت و تـازه از بسـیاري از این 
اشـتباهات بـا رعایـت چند نکتـه مي توان تحـرز کـرد. درک علت وقـوع برخي از اشـتباهات 
فـوق سـاده اسـت. یـک نقطـه اضافه نجبـه را به نجیـه و فراموشـي یا کمرنگـي یک نقطه 
ظریـف را بـه طریــف و الخـزاز را به الخـراز بدل مي کند. همچنین فهـم علت تبدیل الفضل 
به المفــضل و عقبه بن بشـر به عقبه بن بشـیر مشـکل نیسـت. اما شاید نتــوانیم تبــدیل 
علــي بـن الحسین به علي بن ابــي حمـزه را توجیـه کنـیم. فهـم ایـن گونـه تبـدیل هـا و 
تحریف ها نیازمند درک دقیق تري از مشـکالت استنسـاخ اسـت. در رونویسـي هاي طوالني 
گاه در خواندن متن اصلي و گــاه در انتقــال آن و گاهي در خط و نوع نگارش نسـخه نویس 
مشـکل حادث مي شــود. در خوانــدن متن اصلي با توجه به نوشـتن الف به صورت مقصوره 
در وسـط کلمـه و مــشکل در تشـخیص نقطـه و تعداد آن و همچنیـن اشـتباه در دندانه ها و 
مــشابهت برخــي حروف مانند »د« و »ر« و »ن« در دست نوشته و....، بروز اشتباه فــراوان 

اســت و اگر چند نسـخه نویس دسـت به دسـت هم بدهنـد تبدیل عثمان به عمیـره و عمار 
و عمـر کار دشـواري نیسـت. در انتقـال نیز گاهـي نام یـک راوي و یا یک »عــن« و »بن« 
جا مي افتد و سند تازه و راوي جدیدي خلق مـي شــود و گــاه بــا لغــزش چشم در مراجعه 
مجـدد بـه متـن اصلي یـک یا چنـد خط جا مـي افتــد و مــصیبتي پدیـد مي آیـد! بدخطي 
نسـخه نویس و حتي گاه خـوش خطــي زیــادي و پــیچ و تـاب دادن هاي اضافـي، حروف و 
کلمـات را بـر خواننـدگان مشـتبه کـرده و راه را بـر اشـتباهات بعدي بـاز مي کنـد. اما چگونه 
مي تـوان از ایـن اشـتباهات فاصلـه گرفت و اسـناد صحیح و واقعــي را یافـت؟ توجه به چند 
نکتـه مـا را بـه این مقصود مي رسـاند: 1. باید روایـات را از منابع اصلي گرفت و از سرچشـمه 
نوشید. 2. در میان کتب چاپي بایـد از کارهـاي تحقیقـي و محققـین معتبـر سـراغ گرفت و 
به هر نسخه چاپي دلخوش نکرد. هنر تــصحیح و حوصــله  آنــرا تنها در میان عده  معدودي 
مي توان یافت. نسـخه هایي کــه بــا تکیــه بــر نــسخ متعدد و قدیمي و معتبر تهیه شـده 
باشـند قابل اعتناتر هسـتند. 3. نسـخه هایي که از منابع اولیه در دسـت ماسـت با نسخه هایي 
کـه در دســت صاحبـان مجامیـع مانند صاحب وسـائل و مجلسـي و فیض و محـدث نوري 
بــوده تفاوت هایـي دارد. توجه بـه نقل آن بزرگان در بسـیاري از موارد راه گشاسـت. 4. برخي 
کتـب رجالـي جدید دقت ها و تحقیق هاي مناسـبي در خصـوص این گونه اشـتباهات دارند. از 
کتبـي ماننـد معجم رجـال حدیث مرحوم آیـت اهلل خویي و قاموس الرجال مرحوم شوشـتري 
نباید غافل بود. 5. اشتباه غالباً در بخشي از یک اسم یا قسمتي از یــک ســند رخ مـي دهــد. 
مقایسـه این سـند با اسـناد مشابه ممکن اسـت محل هاي وقوع اشتباه را مــشخص کند. 6. 
در برخـي مـوارد توجـه به روایـات قریب المضمون مــا را به فضاي اصل اولیـه نزدیک کرده 
و مقایسـه اسـناد این روایات متقارب ممکن اسـت سـند موجـود در این اصـول و جوامع اولیه 

را به ما نشـان دهد.
3-6. تمییز مشترکات: هر یک از این نـام هــا میــان ده ها بلکه صدها نفر مـشترک انــد کـه 
برخـي ثقـه و برخـي ضـعیف و برخـي ناشناخته هستند. یکي از مباحث مشکل در تشخیص 
و تنقیح ســند، تمییــز دادن میان این نام هاي مشترک است. مثاًل وقتي مي گوییم اگر راوي 
از ابوبصیـر، علــي بـن ابـي حمزه باشـد مسـلماً مـراد از ابوبصیر، یحیي بن القاسـم االسـدي 
اسـت، ایــن بیان تمییز مشترک محسوب مي شـود. بحث اول: منشـأ پیدایش اشتراک عمدتًا 
تلخیص نام راوي به جهــت رعایــت اختــصار بوده اسـت. البته ذکر نام رجال، نسـب، کنیه 
و لقـب راویـان در اسـناد تا آنجا که بــه مــشخص شــدن راوي و تمییـز او از دیگران شـود، 
ضـروري اسـت. از ایـن رو مولـف کتاب روایــي که مجبور به تکرار مرتب اسـامي اسـت چاره 
کار را در رعایـت اختصـار مي بینـد احمـد بن ابي عبـداهلل و البرقي و احمد بـن محمد بن خالد 
و احمـد بـن محمـد ابـي عبداهلل و احمد البرقي نام یک نفر اسـت ایــن تنــوع در تلخیص به 
پیدایش دو نوع مشـکل مي انجامد؛ شـباهت نــام راویــان مختلــف بــه یکدیگر و پیدایش 
عناوین مختلف براي یک نفر. مشکل اول بحث دراز دامــن تمییز مشترکات را رقم مي زنــد 
و مـشکل دوم قواعـد و بحـث هـاي پیچیـده توحید مختلفات را. شباهت نام راویان با یکدیگر 
موجب مي شـود تا در برخورد با نــام مــشترک میان آنها متحیر بمانیم که با کدامیک طرف 
هسـتیم. بحـث دوم: امـارات تمییز: اما درایت و دقت بسـیاري از مولفین جوامـع روایي موجب 
شـده تـا عموماً به هنگام تلخیص نـام روات به قرینه اي براي تفهیم به مخاطب تکیه کننــد، 
قراینــي کـه کار را بسـیار سـاده تر از آنچـه به نظر مي رسـد به انجـام مي رسـانند؛ 1. تکیه بر 
سند قبل: مولفین کتب روایي در بسیاري از موارد پــس از ذکــر ســند بــا مشخـصات کامل 
در سندهاي بعدي بـا تکیـه بـر همـان سـند اقـدام بـه تلخـیص اسـامي راویان مي کنند. 2 . 
شـهرت راوي: خواننده کتب روایي با دیدن نام هایي چــون زرارة، ســماعة، فــضالة، عــالء، 
راویـان خـاص و مشـهوري را بـه یـاد مـي آورد. این ســبقت ذهـن به سـوي مصادیق خاص 
هم برخاســته از کثــرت اســتعمال ایـن الفــاظ در خصوص راویاني خاص است. البته گاهي 
قرایني فني نیز مورد اتکاء مولف قـرار مـي گیرنـد. مـثاًل ابـوعلي االشعري یا منظـور در طبقه 
مشـایخ کلیني منصرف به احمد بن ادریس اسـت. این کثرت اسـتعمال گاه در خــصوص لفظ 
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اسـت و گاه لفـظ در جایگاهـي خاص. این جایگاه مي توانــد 
طبقــه، اســتاد و تلمیذ و حتي تعداد واسـطه تا مولف باشـد؛ 
مـثاًل تعبیـر احمـد بـن محمـد در اسناد کافي اگر یک یا دو 
واسطه با کلیني داشته باشـد منـصرف بـه احمـد بـن محمد 
بـن عیسـي یا احمـد بن محمـد بن خالـد اسـت. 3. تکیه بر 
اسـناد مشـهور یـا قطعات مکـرر و تکیه بـر تکـرار در بحثي 
خـاص: تکـرار زمینه سـاز فکر تلخیص اسـت و مولف را بــه 

سـوي تکیـه بــر قـراین سوق مي دهد. 
بحث سـوم در تمییز مشـترك: با توجه به مباحث گذشـته 
مي توان مراحــل زیـر را بـراي تمییـز مـشترکات قائل شد: 
1- تعییـن طبقـه راوي مـورد بحـث و تشـخیص اطـراف 
تردیـد بـر ایـن اسـاس: طبقـه راوي یعني فاصلـه تقریبي او 
در نقـل از امـام  و از مولـف کتـاب. طبقه راوي مشخص 
 مي کند که او غالباً با چند واسطه مــثاًل از امــام صـادق
نقـل مي کنـد و  کلینـي یـا شـیخ و یا صدوق نیز اکثــراً بــا 
چنــد واســطه از او روایـت کرده اند. تشـخیص طبقه یعني 
تـشخیص تقریبـي دوران حیـات علمـي راوي. 2- مقایسه 
سـند با اسـانید مشـهور و قطعـات متکـرر: مکرر گفته شـد 
که اشتراک عمــدتاً حاصــل از تلخـیص نــام روات اسـت 
و تلخیـص مؤلفیـن غالباً متکي به قرایني همچــون کثرت 
تکرار . 3  - رجوع به اسـناد صدوق، نجاشـي و شـیخ به کتب 
و منابـع اولیه بسـیاري از رجال واقع در سـند روایات کتــب 
اربعــه داراي کتــاب و تــالیف روایـي بوده انـد و صاحبـان 
کتـاب اربعه و نجاشـي راه ها و طرقي را که ایــن کتــب به 
دسـت دیگران رسیده است را نقل مي کنند. در بیــان ایــن 
طــرق معمــواًل نــام راویان به طور کامل ذکر مي شود ولي 
هنگام ذکر ایــن ط رق در کتـب شــیخ و کلیني نام ها دچار 
تلخیـص شـده و معضل اشـتراک پدید مي آیـد. 4- توجه به 
اسـاتید و تالمیـذ: تفکیـک راویـان همنام با توجه شـاگردان 
و اساتید ایشان، یکــي از شـیوه هــاي مناسـب براي تمییز 
مشترکات است که بـه کـارگیري وسـیع آن را در دو کتـاب 
هدایـة المحدثیـن و جامـع الـرواة مي تـوان مشـاهده کـرد. 
نمونـه: در صـدر سـندهاي کافي نـام علي بن محمد بسـیار 
دیده مي شــود. از آنجا که در میان مشـایخ کلیني دو نفر به 
این نـام هـستند تمییـز میـان آن دو قدري مشکل است. اما 
توجه به اسـاتید این دو، مسـئله اشـتراک را برطرف مي کند 
زیـرا ایـن دو، اسـاتید کامال متفاوتي داشـته اند. در سـند قبل 
نیز هنگامي کــه دیــدیم علي بن محمد از سـهل بن زیاد 
نقـل کرده مطمئن شـدیم که او عاّلن کلیني ســت نه علي 
بن محمد بن عبداهلل ابي القاســم بــن عمــران؛ زیـرا فـرد 
دوم از ســهل روایتـي نقـل نکـرده و بـه اصطـالح تلمیذ او 
نبـوده اسـت. 5- بررسـی کتـب رجـال در خصـوص راویان 
واقع شـده در سـند: توضیحات رجالیین گاه در رفع اشـتراک 
بسـیار کارسـاز اسـت. نمونه: الحسـن بن محمد بن سماعة، 
عن علي بــن الحـسن بـن ربـاط، عــن عبداهلل بن وضاح، 

عـن ابـي بصیـر، عن ابـي عبداهلل اگـر همـه آنچه گفته 
شد را به کار بگیرید نخواهید دانــست کــه ایــن ابوبـصیر 
کیسـت! ولي با مراجعـه به رجال نجاشـي در ترجمه عبداهلل 
بـن وضـاح مي بینیم: عبـداهلل بـن وضـاح، ابومحمـد، کوفي، 
ثقـة مـن الموالـي، صاحـب ابابصیـر یحیي بــن  القاسـم و 

به. یعرف 
البتـه بایـد به ایـن نکته توجـه نمود کـه بسـیاري از روایاتي 
که در جوامع و مجامیع پراکنــده و دور از هــم قرار گرفته اند 
در کتـب و منابـع اولیه در کنار یکدیگر قرار داشته انــد و بــا 
از میـان رفتـن ایـن همزیسـتي برخـي از قراین سـندي که 
احتمـااًل پایه تلخیص ســند و عامل ایجاد اشـتراک بـوده از 
دسـت رفتـه اسـت. اما توجه بـه این نکته که کتـب و اصول 
اولیـه، بر خـالف جوامـع، عمدتـا پیرامـون موضوعي واحــد 
ماننــد طهــارت، زکات و صاله نگاشته شده ما را به مسئله 
رهنمون مي سازد که روایــات متحـد المضمون ممکن است 
در منبـع اولیـه در کنـار هم قرار داشــته و از این رو امکــان 
دارد در سند روایات هم مضمون قرایني براي رفــع ابهــام از 

ســند مـا و تمییــز مشترک وجود داشته باشد.
4-6. توحیـد مختلفات : الحسـن بـن علي بن زیاد الوشـاء 

= ابن بنـت الیاس!
تلخیـص نـام راویـان و تنـوع در تعبیـر از ایشـان گاه بسـیار 
دردسر سـاز مي شـود و کار تحقیق در سـند را خصوصـاً براي 
طلبـه مبتدي دشـوار مي کنــد. حــسن بــن علي بـن زیاد 
معـروف بـه وشـاء از معروف تریـن راویـان حدیث اسـت. اما 
هنگــامي کـه طلبه در سـند روایتي بـا نام ابن بنت الیــاس 
برخــورد مـي کنــد هرگــز گمــان نمي کند که پسر دختر 
الیـاس همان حسـن بـن علـي الوشـاء راوي معروف باشـد. 
بـا مراجعـه به اصـول اولیه رجال چنیـن کنیـه اي را در ابواب 
کنیه هـا نمي یابـد و حکم بـه مجهـول بـودن راوي مي کند. 
بحث توحید مختلفات به ایــن عنـاوین بـه ظـاهر متفـاوت 
مـي پــردازد و ریشـه هاي اشـتباه را نشـان داده و قراین کلي 
اتحـاد و اختـالف عناوین را گوشــزد مي کند. البته نجاشـي 
و شیخ در ذیل عنوان الحسن بن علي الوشــاء ایــن کنیــه 
را بــراي الوشــاء ذکــر کرده اند. نام الحسـن بن محمد بن 
سماعة براي آشنایان بــه کتـب حـدیث کاماًل شناخته شده 
است و در سندهاي مختلف از او با نام هــاي ابــن ســماعة 
و الحسـن بـن سـماعة یاد مي شـود. حـال اگر محقق رسـم 
محدثیـن در تلخیص اسـامي راویان، خصوصاً روات مشـهور 
را ندانـد الحسـن بـن سـماعة را فردي متفاوت بــا الحسـن 
بـن محمد بن سـماعة مي پندارد. گذشـته از تلخیـص، تنوع 
در تعبیـر از یک راوي نیز مي توانــد منــشاء اشــتباه گردد؛. 
اشـتباه گاهي پیچیده تر و رهایي از آن مشـکل تر اسـت و آن 
جایي اســت کـه مولفین کتب حدیث و یا صـاحبان اصـول 
رجـالي اشـتباه کـرده و وحـدت دو عنوان را در نیافته اند. مثاًل 
در فهرسـت شـیخ در شـماره هاي 46 و 47 بـا دو عنـوان آدم 

بیـاع اللولـو و آدم بـن متـوکل برخـورد مي شـود در حالي که 
بررسـي هاي بیــشتر وحدت دو عنـوان مزبور و اشـتباه بودن 
نظـر شـیخ در تفکیـک ایـن دو عنـوان را بــه  خوبي نشـان 

مي دهـد. 
بحـث دوم: قرایـن اتحـاد و اختـالف در تشـخیص اتحـاد 
یا اختالف دو عنوان: قراین متعــددي مــورد توجــه قــرار 
مي گیرنـد کـه در ایـن بحـث بـه مهمتریـن آنهـا اشـاره 
مي شـود. الـف: قرایـن اختـالف : 1- تفاوت طبقـه: طبقه هر 
فــرد نـشان دهنــده دوره حیـات علمــي او و میزان فاصله 
و واسطه او تا معــصومین و تــا مــولفین جوامــع اســت. 
تفــاوت طبقـه دو عنـوان قرینـه اي محکـم بر عـدم وحدت 
آن دو اسـت. 2- نظـر صاحبـان اصـول رجــال: نجاشــي، 
شــیخ، کـشي و ابـن الغــضائري مهمترین مراجع در تعیین 
وضعیت راویـان هـستند اگـر ایـن بزرگـان در کتـب رجالي 
خویـش دو عنـوان را در عرض یکدیگري ذکر کرده اند ایــن 
قرینــه اي بــر تعدد معنون در نظر ایشان بوده و این قرینه اي 
بـر اختـالف دو عنوان اسـت. البتــه بـا توجه به دقت بسـیار 
نجاشـي این قرینـه در مورد او قوي تر اسـت. ابـن الغضائري 
نیـز در شـناخت رجـال بسـیار دقیـق اسـت، اما بر خـالف او 
کتاب رجالي موجود از کشـي از این حیــث چنــدان قابــل 
اعتماد نیسـت. در خصوص کتاب رجال شـیخ طوسي باید به 
ایـن نکتـه توجه کرد که شــیخ غالبـاً در هر بخـش عناوین 
تعدادي از روات و احیاناً ترجمــه آنهــا را از یکــي از مصادر 
قدیمـي، ماننـد رجـال ابـن بطـه یـا رجـال ابن عقده، نقــل 
کــرده و ســپس از مصدر دیگري به همین شـکل مطالب 
را نقل مي کند. در این میان گــاه از وقــوع تکرار در اسـم ها 
و یـا اتحـاد عناوین مشـابه غفلت مي کنــد. 3- اختـالف در 
انسـاب نیـز قرینـه مهمـي بر تفـاوت عناویـن اسـت البته با 
لحـاظ همه آن مواردي که در تلخیص اسـماء و حذف برخي 
آبـاء و اجـداد گفتـه شـد.4 - تفـاوت در اسـاتید و تالمیـذ دو 
عنـوان مي توانـد قرینـه اي بـر اختالف تلقـي شـود. 5- ذکر 

ترجمه هـاي متفـاوت بـراي هـر یـک از عناوین. 
امـا  قرایـن اتحاد: 1- ویژگي خاص در اسـم، کنیه و یا لقب،. 
نـدرت وجـود برخـي اسـامي گاه صرفا بـه لحاظ اسـم راوي 
است و گــاه بــه لحــاظ اســم و نــسب بــه صورت توام، 
مانند عقبة بن محرز. این ندرت نــه فقــط در اســماء بــه 
صــورت قرینه عمل مي کند بلکه در کنیه هــا و القـاب نیـز 
همــین کــارکرد را دارد؛ کنیــه مشترکي مانند ابوالحسن و 
ابوعبداهلل و ابوجعفر قرینیت چنــداني بـر اتحـاد عنوان ندارد 
ولـي کنیه هایي ماننـد ابوالجوزاء و ابن کازر و ابوالیسـع الوجود 
هسـتند و اشـتراک دو عنـوان مشـابه در ایـن قبیـل کنیه ها 
قرینه محکمــي بــر اتحاد است. 2- وحدت اساتید و تالمیذ 
خصوصـاً اسـاتید غیر معـروف. 3- وحدت طـرق رجالیین به 
دو عنـوان مزبـور. 4- وحـدت ترجمـه ذکـر شـده بـراي دو 
عنــوان و یا وجود اشــتراکات غیــر قابل توجیه در تراجم آن 
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دو. 5- وقوع همسـان در قطعات متکرر و اسـانید مشـهوره، روشن اسـت که اگر پس از بررسي 
همه قراین، اطمینان بـه اتحـاد دو عنـوان حاصـل نـشد دیگـر نمي توان از مزایاي اتحاد بهره 

جسـت و توثیـق یکي را به دیگــري نــسبت داد و ترجمه هـا را درهم آمیخت.

7. بخش سوم بررسي احوال راویان.
در ایـن بخـش از منابـع و شـیوه هاي تفحـص در احـوال راویـان گفتگو مي شــود تـا نه فقط 
راه هاي جرح و تعدیل راویان آموختــه شــود بلکــه شـیوه تــشخیص مذهب روات و میزان 

دقـت ایشـان در نقـل نیز معلـوم گردد. 
1-7. منابع متداول بررسـي: براي بررسـي احوال راویان منابع مختلفي در دسـترس ماســت. 
مهـمتــرین و روشـن ترین آنها کتب رجال اسـت. پنج کتاب ، کتب اصلي رجال اند که عمــده 
تحقیقات بعدي بر پایه مندرجات آنها اســتوار شــده اسـت. ایـن نوشـته هــا عبارتند از رجال 
کشـي، فهرسـت نجاشـي، رجال و فهرست شیخ طوسی و دســت آخــر رجال ابن الغضائري 
کـه از اولـي صرفـاً منتخبات شـیخ طوسـي به دسـت ما رســیده اسـت و از ایـن آخري فقط 

بخش ضعفـاء بر جـاي مانده! 
2-7. ویژگي هـاي هر یـك از منابـع: در رجـال کشـي کمتر به جـرح و تعدیل و بیـان اوصاف 
روات پرداختــه و بــا تجمیع روایات وارده در مدح یا ذم ایشان ایــن امکــان را بـراي محقـق 
فــراهم مي کند که خود به برداشت در این زمینه بپــردازد. البتــه اطالعــات ذي قیمتــي در 

مـورد فـضاي آن عـصر و راویـان بـزرگ در آن مـي تـوان یافـت کـه بـسیار راه گشاست.
بسـیاري از روایـات کشـي در هیـچ   یـک از کتـب حدیثي ما یافــت نمـي شــود. البته کثرت 
اغـالط ایـن کتـاب باعث مي شـود تا به هنگام تعــارض منــدرجات آن با سـایر کتب رجالي 
و در مورد برخي مطالب غریب آن نتوان بر آن تکیه کــرد. البته تعداد رواتــي کــه بــه آنهــا 
پرداختـه شـده زیـاد نیـست و در بـسیاري از بحث هاي رجالي نمي توان از آن استفاده اي کرد. 
رجال شـیخ، فهرسـتي از روات هر یک از معصومین را ارائــه مـي کنــد و همچنین راویاني 
را کـه مسـتقیماً از امـام نقـل ندارنـد. در این کتـاب حجم جــرح و تعدیل ها و بیـان اوصاف و 
مذهب روات چندان زیاد نیست. راویــان ذکــر شــده صرفاً شیعه نبوده و حتي ابوبکر و عمر 
هم فهرسـت شـده اند. فهرسـت شـیخ همـه مصنفینـي را در خود جاي داده اسـت که شـیعه 
بوده و یــا براي شیعه تألیف کرده اند. غرض از شیعه نیز صــرفاً امامیــه نبــوده و فطحیــه و 
واقفـه را نیز شـامل مي شـود. فهرسـت نجاشـي هـم مصنفین شـیعه و هم تصنیفـات آنها را 
نشـان مـي دهــد. ذکـر نـام فـرد در این کتـاب و عدم تعـرض به فسـاد مذهب او بر امــامي 
بــودن آن فرد داللت دارد. کتابي پر محتوي و سرشار از اطالعات مفیــد رجــالي در همــه 
ابعاد اسـت. اما متأسـفانه در تضعیفات تحت تأثیر رجالي بــزرگ عــصر خــویش یعني ابن 
الغضائـري بـوده و جرح هـاي او عمدتـاً عقیدتـي اسـت. رجال ابن الغضائري، که مــا صــرفًا 
از طریــق منقـوالت برخـي کتـب ماننــد مجمع الرجال قهپائي و خالصـةالرجال عالمـه از 
محتــواي بخــش تــضعیفات آن خبر داریم از حیث دقت بر سـایر کتب رجالي ترجیح داده 
شــده ولــي از جهــت درستي قضاوت ها و صحت مباني جرح مورد پذیرش رجالیین متــأخر 
نیــست. برخـي او را بي پـروا در جـرح دانسـته و سـختگیري او را در حـدي دیده انــد کــه در 
وصفش گفته اند: السـالم من سـلم عن جرحه. این مباحث تأثیر مهمــي در نحــوه برخــورد 
مــا بــا اطالعات موجود در کتب رجالي دارد؛ زیرا از یک سـو امکان تکیه بــر نظــرات ابن 
الغضائـري را از بیـن مي بـرد و از دیگـر سـو با عنایت به تأثیر وسـیع نظــرات او بر نجاشـي و 
سـایر رجالییـن جـرح آنان نیز به راحتي پذیرفته نمـي شــود. در هــر جرحي ابتداء به بررسـي 
ریشه هاي جرح پرداختــه و در صــورت پدیــدار شــدن تأثیر ابن الغضائري و یا روشن شدن 
پایه هاي تحلیلي و عقیدتي بــراي جــرح از اتـکاء به آن خودداري مي کنیـم. در موارد تعارض 
میان جرح و تعدیل معمواًل جانــب تعـدیل مقــدم داشـته مي شود؛ زیرا در جرح احتمال جدي 

بطـالن مبنا و روش، موجود اسـت. 
3-7. منابع دیگر: گذشته از کتب پنجگانه فوق، کتب دیگــري نیــز بـه عنــوان اصــل در 
بررسي هاي رجالي مورد توجه قرار گرفتـه انــد. صــاحبان ایــن کتــب بـه کتبـي دسترسي 
داشـته اند کـه امـروزه در دسـت ما نیسـت. این کتـب را اصطالحاً اصـول ثانویه نامیـده انــد؛ 
زیـرا از یـک سـو از حیـث قدمت و سندیت در حـد اصـول پنج گانـه نیـستند و از دیگـر سـو 
از منــابعي متفاوت سـود جسـته اند. خالصه عالمه، رجال ابن داود و شاید معالم العلماي ابــن 
شهرآشـوب و فهرسـت منتجب الدین از این جمله اند و تحقیقــات دقیــق رجــالي نمي تواند 
بدون توجه به مندرجات این کتب و صرفاً با تکیــه بــر اصــول اولیــه صورت بپذیرد. براي 
تعییـن دقیق تر نــسب یک راوي گاه محتاج مراجعه به کتب انسـاب ماننـد الفخري، المجدي 
یا جمهره انسـاب العرب هسـتیم و براي رسـیدن به احواالت یک راوي نیــاز بــه کــاوش در 
کتـب تاریـخ یـا کتب تراجم عامـه و خاصه داریم. براي درک درسـت از نسـبت برخـي راویان 

بـه اماکـن یا قبایل بایــد بــه کتــب جغرافـي یا کتب انسـاب رجوع کـرد تا مثـاًل درک کرد 
کـه لقب کناسـي با کــوفي و کنـدي با یمني منافاتـي ندارد؛ زیرا کناسـي محلـي از محالت 
کوفـه اســت و کنــده قبیلـه اي از قبائـل یمـن. در برخي کتـب حدیثي نیز اطالعـات رجالي 
ذي قیمتـي وجـود دارد؛ کتـب شـیخ مفید وکتاب هاي شـیخ صدوق و کتـاب هــاي حــدیثي 
شــیخ طوســي سرشــار از اطالعات رجالي هستند و در بررسي هاي عمیق و کارشناسانه بـه 
همــه ایـنهــا باید توجه کرد. علم رجال علم کم سـن و سـالي نیسـت و بزرگان بسـیاري در 
آن کوشــیده و تحفه هاي زیادي به ارمغان آورده اند. باید کتــب ایــن بزرگــان را شــناخت و 
در جـاي مناسـب از حاصـل تالش هاي ایشـان بهـره گرفت. کتبـي مانند فوائـد رجالي وحید 
بهبهاني، تنقیح المقال مامقــاني، جـامع الــرواة اردبیلي، معجم رجال حدیث خویي و قـاموس 
الرجــال شوشــتري کتـاب هــایي نیسـتند که طالب علم رجال بـه راحتي از کنـار آنها عبور 
کنـد. ناگفتـه نمانـد که در عرصه رجال، اهل سـنت نیـز گام هاي مهمي برداشـته اند که گاه در 
تحقیقات ما هم راه گشاست. اگر چه در جرح ایــشان نــسبت بــه رجــال شیعه باید تأمل ها 
کرد ولي در شناسـایي احـوال برخـي از روات خـصوصاً در تعیین مشایخ و تالمیذ و طبقه آنها 
و نکات الزم در تمییز مشـترکات، کتب اهــل سـنت حاوي اطالعات پرارزشي هستند. در این 
زمینه مـي تـوان از کتبـي ماننـد تهـذیب الکمـال ابوالحجـاج مـّزي، فهرست ابن ندیم، میزان 
االعتدال ذهبي، لسـان المیزان ابن حجرعسقالني، تــاریخ بغداد خطیب بغدادي و تاریخ مدینه 

دمشـق ابن عسـاکر اسـتفاده هاي زیادي کرد.
4-7. الفـاظ مـدح و ذم: در کتـب رجـال هنگامي که براي جسـتجو در احوال راویان به سـراغ 
کتب رجال بروید یکي از مسائلي که خود را بــا آن روبــرو مـي بینیــد ادبیـات خـاص کتـب 
رجــال و اصطالحات ویژه رجالیین است. تعابیري مانند مرتفع القول، مضطرب االمــر، لــم 
یکن بذاک، قریب االمر یا بین بین. فهم درسـت این بیانات صرفاً با مطالعــه کتــب درایــه 
و دیــدن توضــیحات علماي درایه در مورد این اصطالحات حاصل نمي شـود بلکه نیازمنــد 
شـناخت کامل مبـاني، رویکـرد و ادبیـات خـاص رجـالیین صـدر اول شـیعه در بحـث تضعیفات 

دارد.
 5-7. تضعیفات رجالیین: به هنگام تضعیف رجالیین از تعـابیر مختلفـي اسـتفاده مـي کننـد. 
ضـعیف، ضعیف في الحدیث، ضعیف الحدیث، کذاب، یـضع الحـدیث و.... بـراي درک درست 
مفـاد ایـن بیانات باید به چند نکته توجه داشـت. اول. منابع تضعیف: در بررسـي احـوال راویان 
دو شـیوه قابل تــصور بــوده اسـت؛ اول بررسـي زندگي و سـوابق علمي و غیر علمي اوست. 
پایه این بررســي ممکن است مصاحبت و معاشرت با فرد باشــد و یــا تحقیـق از آشـنایان و 
یــا معاشـرین فرد و یا اینکه تحقیقات و بررسـي هاي دیگران مبناي کار قرار بگیــرد. دومین 
شـیوه ممکـن در این بررسـي تکیه بر آثاري اسـت که از شخــصیت مزبــور به جـاي مانده. 
در ایـن شـیوه، آثـار بـه جـای مانده از این شـخصیت شناسـایي شـده و از ویژگي هـاي اثر پي 
بـه خصوصیـات فرد صاحب اثر برده مي شـود. نویسـندگان کتـب اولیه رجال در بررسـي هاي 
خـود به هر دو شــیوه تحقیــق نظر داشـته اند. شـیوه دوم تحقیق یعنـي تکیه بر آثـار روات و 
مؤلفیـن کتـب روایـي نیـز کاماًل مـورد توجه ابن الغضائري و نجاشـي قـرار داشـته و روایات و 
کتـب بـه جـاي مانده مبناي شـناخت راوي و مؤلف قرار گرفته اسـت. تعابیري رایجي ماننــد 
صــالح الروایــه، ضعیف الحدیث و صحیح الحدیث در کتب رجال حاکي از توجـه خـاص بـه 

متن شناسـي و رواج شناسـایي مؤلف و راوي بر کتاب و روایت اوسـت.
دوم. انواع ضعف در روات و شـیوه تشـخیص آن : سـالمت منقوالت یک راوي با وجود برخي 
ویژگي هـا در او مـورد تردید قرار مي گرفــت؛ دروغگــویي، فقدان ضبط، انحـراف در مذهب و 

یا فسـق در عمل. 
عدم ضبط راوي و سـهل انگاري او در نقل: بــا فــرض صــداقت راوي آنچه اکنون سـالمت 
نقـل را تهدیـد مي کنـد ضعـف راوي در دریافـت یـا حفظ و یا انتقال کالم اسـت کـه مي تواند 
چـه در ناحیـه کالم منقـول و چـه در ناحیه سـند آن رخ دهـد. اما چگونه در ذهـن عالم رجالي 
این قضاوت در مورد ســخن نقــل شــده و راوي آن شکل مي گیـرد؟ ایـن قـضاوت گـاهي 
برخاســته از احـساس تنــافي مضمون احادیث این راوي با معتقدات به نظر قطعي آن رجالي 
اسـت و گـاهي نیز از دقت آن عالم رجالي در خود منقوالت راوي و مقایـسه آن بـا منقـوالت 
مشـابه نشـأت گرفته اسـت. یکي از ضعف هاي رایج در میان روات نقل از ضعفاسـت. اشـتیاق 
بـه تجمیـع هر چه بیشـتر روایـات گاه موجب مي شـد که به میزان اعتبار ناقل کمتــر توجــه 
و از افراد ضعیف نیز حدیث نقل گردد. البتــه در نظــر گذشــتگان کثــرت نقــل از ضعفاء 
عیـب شـمرده مي شـد نـه صـرف نقـل از ضعیـف. همچنیـن از نظر ایشـان نقل مسـتقیم از 
ضعفـاء عیـب بـود ولـي نقل بـا واسـطه اشـکالي نداشـت. در بسـیاري از مـوارد نیـز قضاوت 
رجالیین بر پایه منــدرجات کتــب رجـالي پیشین است؛ کتبي که اظهارات مؤلفین آنها عمدتًا 
بر اسـاس آشـنایي مسـتقیم و یا با واسـطه با شـخصیت و وضعیت علمي روات بوده است. این 



قضاوت هـا اگـر بـه شـناخت از شـخصیت و وضعیت علمي 
راوي مــستند باشـد، قابـل اتـکاء اسـت، گر چـه در صـورت 
وجـود منقوالت کافـي از راوي مزبــور امکان تحقیق مجدد 
و تعیین صحت اظهارات پیــشینیان در مــورد ضــعف او در 
نقل هست. اما بیانات برخاســته از قــضاوت هاي اعتقـادي 
قابــل اعتمــاد نیــست؛ اظهاراتي کـه در کلمـات قمیین و 
ابـن الغضائـري و گاه نجاشـي بـه وضـوح مي تــوان یافـت. 
در مـواردي کـه رجالـي خود به بررسـي منقوالت یـک راوي 
نشسته و بــه دور از قضاوت هاي اعتقادي از ضعف نقلیات و 
در نتیجه از عدم ضــبط راوي خبــر مي دهد مي توان رأي او 
را به عنوان یک خبره پذیرفت و مـي تــوان در صـورت وجود 
منقـوالت کافـي از راوي مزبور بـه قضاوت درباره رأي ایــن 

رجـالي فقیـد پرداخت. 
انحراف در مذهب : مـراد از ایـن انحـراف مـذهبي عمـدتاً در 
مــسائل مربوط به امامت اسـت. این انحراف گاهي در شکل 
مذاهب خاصي اسـت کــه از شـیعه امامي منشـعب شـده اند 
و گاه در صــورت غلــو در حـق ائمـه نمـود یافتـه است. 
انحـراف در اعتقاد با وثاقت فرد منافاتي نـدارد، البته در فرض 
تعـارض اخبـار موجب تضعیف خبر فرد منحرف خواهد شـد.

فسـق عملـي : در مـوارد معـدودي بـه امـوري مانند یشـرب 
النبیـذ و یـا یلعـب بالشـطرنج اشـاره شـده اسـت. این گونـه 
رفتارها حتي اگر فسـق و خروج از عدالت باشـد ممکن اسـت 

مضّر بـه وثاقت نباشـد.
6-7. اعتبار تضعیفات: روشــن اســت کــه آراء بزرگــاني 
ماننــد شــیخ طوسي و نجاشي و کشـي و ابن الغضائري در 
تعییـن ویژگي هاي روات به عنــوان رأي خبـره در خور اعتماد 
است. اما در مواردي مانند جـرح هــاي اعتقــادي کـه مبناي 
برخـي از ایـن بزرگـان در تعیـین اعتبـار روات اسـت فرمـایش 
ایــشان پذیرفتني نیسـت. در مورد ابن الغضائـري و رجالیین 
قـم که این شـیوه را در جرح بسـیار به کــار مي گیـرد امکان 
اعتمـاد بـر آراء ایشـان در جـرح نیسـت. برخي دیگـر همانند 
نجاشـي کـه تأثیر زیـادي در این زمینــه از ابـن الغــضائري 
پذیرفتـه باید احتیـاط کرده و در مـوارد وجود امارات توثیــق 
بــه جــرح او اکتفــاء نکرده و بـه تجمیع قرایـن پرداخت و 
در صورتـي احتمـال اتکاء نجاشــي در ایــن جـرح بر مباني 
پیش گفتـه بایـد جانـب امـارات توثیـق را مقـدم داشـت. 
اظهارات متن شناسانه رجالیین نیز تا جایي کــه بــر مبــاني 
غلـط پـیش گفتـه استوار نباشد به عنوان رأي خبره پذیرفتني 
است، هر چنــد در صــورت وجــود روایات کافي از فرد مورد 
تحقیـق مي توان به فرمایشـات آن بزرگان اکتفـاء نکرده و با 
بررسـي مسـتقیم روایات فرد صحت و سـقم تشـخیص آن 

بزرگـان را معلـوم داشت. 
7-7. تعابیـر در جـرح و معناي آنها : تعابیـر رجالیین در جرح 
را مي تــوان به چند دسـته تقسـیم کرد. 1. ضعیف به صورت 
مطلق و یـا بـا قیـد ماننـد فـي الحـدیث یـا ضـعیف الحدیث؛ 
ضعیـف خوانـدن یـک فـرد در کتـاب رجـال بــه معنــاي 
نــاتواني محــدث مزبور و غیر قابل اعتماد بودن اوسـت. اگر 
ایـن صفـت مقیـد بـه زمینه حدیـث شـود در آن صـورت در 
برابـر ضعـف در اعتقـاد بـوده و ضعف در حــدیث کــردن و 
یــا ضعف در مشـایخ و نقل مرسـالت را مي رسـاند. بررسي 
تضعیفـات موجـود در کتـب رجال روشـن مي کند که منشـأ 
مـذمت هــای علماي رجال چنـد چیز اسـت: 1. دروغگویي. 
2. عــدم ضـبط. 3. نقـل از ضــعفا. 6. نقل ضعفاء از فرد. 5. 
کثرت ارسـال. 6. انحراف مذهبي. 7. فسـق در رفتار. روشـن 

  

یکي از ضعف هاي رایج در میان روات نقل از ضعفاست. اشتیاق به تجمیع هر چه بیشتر 
روایات گاه موجب مي شد که به میزان اعتبار ناقل کمتـــر توجـه و از افراد ضعیف نیز 

حدیث نقل گردد.
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است که برخي از این ضـعف هـا بـا وثاقـت راوي منافـات نـدارد. رجالیین در بررسي وضعیت 
راوي اگـر بـه چنیـن ضعف هایـي برخـورد کننـد آن را ذکر مي کننـد. از همین جا مي تـوان به 
نکتـه مهمـي در مورد تعبیـر ثقه پي برد. هنگامي که در توصیف کسـي این وصف آورده شـده 
و توضیـح دیگـري ارائـه نمي شـود مي تــوان دوري او از همه ضعف ها فـوق را نتیجه گرفت. 
امـا هنگامـي کـه رجالي فـردي را ضعیـف مي خواند به معناي غیر قابل اعتمــاد بودن اوسـت 
و نشـان دهنده سـطحي از ضعـف در راوي اسـت کـه از نظـر این عالـم رجال کامـاًل با وثاقت 
منافـات دارد. تتبـع در عبـارات رجالیین نشـان مي دهد کـه تعبیر ضعیف الحدیث و امثــال آن 
حاکـي از وجـود یکـي از دو ضعف زیـر در راوي اسـت: الف . ضعف در حدیث کردن، که ایــن 
حـاکي از وجـود ضـعفي در مقـام تحمل حدیث یا حفظ و یا اداء آن باشد. ب. ضعف در روایت 

مسـتقیم، کـه رفتـاري غیر قابـل قبول در نـزد اهل رجـال و محدثین بـزرگ بود.
8-7. الفـاظ مـدح و توثیق : فقیـه اصحابنا، وجه من وجـوه اصحابنا و من اصــحابنا یعنی آن 
راوي به اصحابنا یعني شـیعیان نسـبت داده شـده، همگي حاکي از شـیعه بودن فرد مزبور دارد. 
البته این تعبیر الزامـاً معـادل شـیعه دوازده امـامي نبـوده و بـه فرقه هایي مانند فطحیه، واقفه 
و ناووسـي نیـز ایـن عنوان اطالق مي شــود. تعبیـر امامي بدون هیـچ ابهامي بر شـیعه دوازده 
امامـي داللـت دارد. امـا تعابیـري بـر فقدان انحـراف مذهبي در فرد  مثل مسـتقیم، مسـتقیم 
المذهـب و مسـتقیم الطریقه راوي نیــز معنــاي عـدم ابتالي او بـه فتنه هایي ماننـد وقف و 
فطحیـت و غلو اشـاره داشــته و ایـن بیان داللت التزامي بـر امامي بودن راوي نیـز دارد. تعبیر 
صحیح معنی نزدیک به مستقیم دارد. در میان الفاظ مادحه باید از تعبیــر قریــب االمــر یــا 

امــره نیـز یاد کـرد که به نزدیکي فـرد راوي بـه مذهب حقه اشـاره دارد. 
9-7. در اعتبـار و شـخصیت راوي : بسـیاري از توصیفـات ذکـر شـده در خــصوص روات، 
اطالعــات متنــوعي در اختیـار مـا قـرار مي دهـد. اطـالع از اینکـه آیـا راوي موصوفـه قابل 
اعتمـاد اسـت یـا خیر؛ میزان فهـم و آگـاهي او نـسبت بـه احادیـث در چـه حـدي اسـت؛ آیـا 
توانایي هـا و یـا ضعف هـاي خاصي در امر تحدیث دارد؟ افزون بر همــه ایـنهــا کتب رجال از 
ویژگي هاي خاصي از روات حکایت مي کند که ممکن اســت در شـناخت شـخصیت و درک 
میـزان وثاقت افراد دخالت داشـته باشـد. اصلي ترین هدف در تدویـن کتب رجال تعیین وثاقت 
یا عدم وثاقت رجالي اسـت که در سـند احادیث واقع شـده اند؛ از این رو پرشــمارترین لفــظ 

بــه کــار رفتـه در کتـب رجال کلمه ثقة اسـت. معنـاي لغوي این کلمـه فرد مـورد اطمینان 
و اعتمـاد اسـت. این بیــان از ســوي یک رجالـي حکایت از وجـود شـروط الزم در فرد مزبور 
براي پذیرش احادیـث اوسـت؛ شـروطي کـه علمـاي حـدیث بـراي پـذیرفتن نقـل یـک راوي 
الزم مي شـمارند، شـروطي از قبیـل صحـت مذهـب، ضبـط و صداقـت. لفظ ثقـة در خود جز 
معنـاي قابلیـت اطمینـان را نـدارد ولي فرد قابل اطمینــان در حدیث از نظـر فقهاء و محدثین 
ویژگي هـاي خاصـي را داراسـت و هنگامـي کـه یـک عالـم رجالي وثاقـت فـردي را با تعبیر 
ثقة اعــالم مــي دارد بـه معنــاي احــراز ویژگي هاي مزبور در اوست. تعبیر مأمون امین قابل 
اطمینـان بـودن فـرد را بـه صورت کلي نشـان مي دهد. البتــه داللـت لفظ صـدوق با همین 
توضیـح بـر وثاقـت راوي قوي تـر اسـت. در کالم رجالیین نیز در ردیف معناي ثقة محــسوب 
مــي شود. در حقیقت تعبیر ال بأس به در مورد یک راوي به معناي این است کــه او به عنوان 
یـک محـدث هیچ مشـکلي نداشـته و مانعـي در عمل بـه روایات او وجـود نـدارد. همین طور 
تعبیر معتمد علیه مورد اعتماد و وثوق بودن فــرد را مــشخص مي کند تعابیري مانند مأمون 
في حدیثه، ثقة في روایته، مسـکون الي روایاته و حتي تعبیر صالح الروایة صــحیح  الحدیث، 
صحیـح الحکایـات، نقي الحدیث داللت بر وثاقت فـرد در نقـل دارد. در این تعابیر عالم رجالي 
بر اساس تجمیع نظــرات اهــل فـن یـا شــناخت شخصي و یا بررسي روایات فرد احادیث او 

را قابـل پذیـرش و درســت و او را فـردي قابل اعتماد در نقل محسـوب مي کند.
10-7. اوصافـي کـه از آنهـا صالحیت هـاي الزم بـراي تحدیـث فهمیـده مي شـود: برخي 
توصیفات ذکر شـده در کتب رجالیین مسـتقیماً به بحث وثاقت مربوط نیسـت ولي از فحواي 
آن وثاقـت و یـا وجود برخي ویژگي هاي دخیــل در اعتبــار تحدیـث را مي توان نتیجه گرفت؛ 
مانند تعبیر کثیراالسـتعمال وکیـل و همچنـین تعابیر دیگري مانند من خواص االمام ، من 
حواري االمــام ، مــن خیــار  الشیعه و خیر، این تعابیر با آنکه استعمال کمتري دارند ولي 

ممکن اســت کـه دلیلــي بــر وثاقت یا عدالت فرد موصوف تلقي گردند. 
برخـي توصیفاتـي که رجالیین در مـورد روات ارائـه مي دهند جایگاه علمــي و اجتماعي راوي 
را مشـخص مي کنـد. تعبیـر وجـه یا عین یـا تعابیر قوي تـر وجه من وجـوه الطائفـه و یا عین 
من عیونــه مسـلماً وثاقت فرد را مي رسـاند، آخر مگر ممکن اسـت از نظر عالم رجالي شــیعه 
یـک راوي محدثي آبرومند یا آبروي شـیعه یا چشـم شـیعه محسـوب شـود ولـي در وثاقت او 
تردیدي باشـد. برخي توصیفات مانند شـیخ الطائفه، شـیخ اصحابنا، یا شیخ القمیــین سطحي 
از اعتبار و شـخصیت علمي و اجتماعي را براي افراد ثابت مي کنــد کــه به کار گرفتن تعبیر 

ثقـةوابـرازمطمئنبـودنفـرددرنقلروایـاتبيادبانهبهنظرميرسـد.
11-7. روش هـاي دیگـر احراز وثاقت: آنچه امروزه از تراث گذشـته در دسـت ماسـت حاصل 
تجمیع نوشته هاي رجالیین صــدر اول و برخــي افزوده هاي تحقیقي صـاحبان اصـول اولیـه 
مـي باشــد کـه بــراي روشـن شـدن وضــعیت راویان حدیث به جاي مانده است. اما در این 
قسـمت به نوعـي دیگـر از توثیقـات پرداخته مي شـود که عمــدتاً بــر پایه شـکل متفاوتي از 
تحقیق حاصل شـده اسـت. این توثیقات بر جــاي مانــده از بزرگان سـلف در خصوص راوي 
خاصـي نبـوده و نوعي قاعــده کلــي و تــوثیقي عـام را به دسـت مي دهد کـه در پرتوي آن 
مي تـوان بـه وثاقـت جمعـي از روات پـي برد. در بحث توثیقات عامه سـعي بر این اسـت که با 
استظهار از کــالم یــا رفتــار بزرگان حدیث به قواعدي کلي در توثیق دست یابیم؛ قواعدي 

کـه افراد مشـمول آن بـه هنگام تطبیق قاعـده، معین و مشـخص مي گردند. 
اول : رجـال نـوادر الحکمـه: پیـش از شـکل گیري کتـب اربعـه یکـي از کتبـي کـه جامعیت و 
مرجعیت داشت کتاب نوادر الحکمه تألیف محمد بن احمد بــن یحیــي بــن عمــران بــود 
کــه از اشـعریون قـم محسـوب و از بزرگان حدیث به شـمار مي رفـت. رجالیین او را فــردي 
ثقـه دانسـته ولـي در خصـوص نقـل از ضعفاء و تکیـه بر روایـات مرسـل از او انتقـاد کرده اند. 
محمد بن حسـن بــن ولیــد کــه اســتاد بزرگ علماي شـهر قم و رجالي مورد اعتمادي به 
شـمار مي رفت بــراي تفکیــک سـره از ناسـره و حجت از ال حجت به بررسي کتاب مزبــور 
پرداختــه و نقلیــات غیـر معتبـر محمد بـن احمد بن یحیـي را معین سـاخت. این نظـر بعداً 
توسط شاگرد ابن ولید یعني شیخ صــدوق کــه خــود ســرآمد محدثین قم گردیده بود مورد 
تأیید قرار گرفته و نتایج این تحقیــق رجــالي بــه عنوان یـک اصل و قاعـده در توثیق روات 
به کار آمــد. بــر اســاس ایــن تحقیــق، نظر ابن ولید از سوي رجالیین بزرگ بعدي یعني 
ایوب بن نوح بن دراج، ابــن الغــضائري، نجاشـي و شـیخ طوسـي مورد پذیرش قرار گرفت 
و مقبولیت عام یافت. نقلیات محمد بن احمد بــن یحیــي از دوازده نفــر غیـر قابـل اعتمـاد 
و مــابقي پذیرفته شد.. اعتبار مشایخ محمد بن احمد بن یحیي با توجــه بــه نظـر خبرگـان 
بــزرگ رجـال پذیرفتـه و مقبول اسـت امـا در این دامنه این توثیق عام باید به چنــد نکتــه 
توجـه کـرد. دقـت در عبـارت نجاشـي مشـخص مي کند کـه قاعـده مزبـور صرفاً در مــورد 
کتاب نوادر الحکمه نبوده و شامل همه منقوالت محمــد بــن احمــد بـن یحیـي مي شود. از 

  

راه تشخیص وثاقت یك راوي حدیث منحـــصر در رجـوع بـه 
اظهـــار نظـــر علماي رجال در خصوص او نیست و مي توان 
بـا بررسـي چگـونگي برخـــورد علماء و راویان حدیث با فرد 

مزبور، وثاقت یا عدم وثاقت او را از نظر دیگران دریافت. 
  



بیـان شـیخ طوسـي در این زمینه مي تـوان به ایـن نکته پي 
برد کــه توثیــق شـدگان نه فقط اعتبـار در نقـل دارند بلکه 
دچــار هیچ گونـه تخلـیط و غلـو نیــز نیستند.. اما استفاده از 
این قاعده چگونه ممکن اسـت و چگونـه مـي تـوان مـشایخ 
صاحب نوادرالحکمه را یافت؟ برخـي مـؤلفین ماننـد مـسلم 
داوري در کتــاب اصول علم رجال فهرسـتي از این مشـایخ 
فراهـم کرده انـد اما در برنامـه درایة النــور مي توان مجموعه 
مشـایخ صاحب نوادر الحکمه را در صــفحه اســناد/راوي و 
بــا انتخـاب گزینـه روي عنـه بـه راحتـي یافـت، البته فقط 
مشـایخي که در کتب اربعه و وسـائل الشـیعه روایت صاحب 
نوادر از ایشان ذکر شده باشد. بــراي تکمیــل ایــن مشایخ 
مي تـوان از برنامـه نورااللفـاظ کمـک گرفت و همـه روایاتي 
را کــه در آنهــا نـام محمـد بن احمد بـن یحیي وارد شـده، 
گرد آورد و سـپس همه مشـایخ صاحب نوادر مشـخص کرد.

 دوم : روي عـن الثقـات و رووا عنـه تعبیـر فـوق مقتبـس از 
رجال نجاشـي اسـت که در خصوص جعفر بن بــشیر اسـت 
و عبـارت فـوق داللـت بر وثاقت تالمیــذ و اسـاتید او دارد و 
در صـورت پذیـرش کلیت این ســخن مـي تــوان وثاقت و 
مشـایخ او را اثبات کرد. بررسـي مشایخ جعفر بن بشیر نشان 
مي دهـد که هیچ فردي مسـلم الضعف و غیـر قابل اعتمادي 
وجـود نداشـته و از این رو عدم پذیرش نظر نجاشـي در مورد 
مشـایخ او دلیلـي نـدارد. این نوع توثیـق برای افـراد دیگری 

نیـز مطرح اسـت و باید مورد بررسـی قـرار گیرد.
سـوم : اصحـاب اجمـاع در کتـاب رجـال کشـي عباراتـي در 
خصوص جمعـي از اصـحاب ائمـه وارد شده که برخي از آن 
پردامنه تریـن توثیقـات عامه اسـتنباط کرده اند. قال الکشـي: 
اجتمعت العصابة علی تصدیق هؤالء األولین مــن أصـحاب 
أبـي جعفـر و أبي عبـد اهلل و انقـادوا لهم بالفقـه فقالوا 
أفقــه األولــین سـتة: زرارة و معـروف بـن خربـوذ و بریـد و 
أبـو بصیـر األسـدي و الفضیل بن یسـار و محمد بن مسـلم 
الطائفي قالوا و أفقه السـتة زرارة و قــال بعــضهم مکان أبي 
بصیر األسدي أبو بـصیر المـرادي و هـو لیـث بـن البختـري 
أجمعـت العصابـة علـی تصحیـح مـا یصـح مـن هـؤالء و 
تصدیقهـم لمـا یقولـون و أقروا لهـم بالفقه مـن دون أولئک 
السـتة الذین عددناهم و سمیناهم ســتة نفر: جمیل بن دراج 
و عبد ااهلل بن مسـکان و عبد ااهلل بن بکیر و حماد بن عیسـی 
و حمـاد بـن عثمـان و أبان بـن عثمان. أجمـع أصحابنا علی 
تصحیـح ما یصح عـن هؤالء و تصدیقهـم و أقروا لهم بالفقه 
و العلم: و هم ستةنفرآخردونالـستةنفـرالـذینذکرنـاهم
فــيأصحـابأبي عبد اهلل منهم یونـس بن عبد الرحمن 
و صفـوان بـن یحیی بیـاع السـابري و محمد بـن أبي عمیر 
وعبداهللبنالمغیــرةوالحــسنبــنمحبوبوأحمدبن
محمـد بـن أبـي نصر و قـال بعضهم : مکان الحــسن بــن 
محبوب: الحسـن بن علي بن فضال و فضالة بــن أیــوب و 
قــال بعــضهم: مکان ابن فضال: عثمان بن عیسـی و أفقه 
هـؤالء یونس بـن عبد الرحمن و صفوان بن یحیی. کشـي از 
سـه دسـته شـش نفره از اصحاب ائمه به عنوان کسـاني نام 
مي بـرد کــه علماي شـیعه آنـان را فقیه و صادق دانسـته اند. 
در مـورد دسـته دوم و سـوم او تعبیـر خاصي بـه کار برده که 
برخـي از آن توثیـق عـام اصحاب اجماع اسـتنباط کرده اند. او 
در مورد ایشان گفته است که اَجمع العصابة علــي تــصحیح 
مــا یــصح عــنهم علماي شیعه آنچه را که از ایشان به طور 
صحیـح نقـل شــده صــحیح محــسوب مي کننـد. برخي 
از بزرگان از این کالم ایـن گونــه برداشــت کـرده ا نــد کـه 

ایــن برخـورد علماء نشـان مي دهد کـه از نظر ایشـان باقي 
سـند یعنـي افرادي که ما بــین این فقهـاء و ائمه معصومین 
واقع انـد، قابـل اعتمـاد و یا بـه اصطالح ثقه هــستند. از این 
رو هـرگاه در سـند بـا نام این سـه دسـته روبرو شـویم نیازي 
به اثبــات وثاقــت افرادي که واسـطه نقل روایت از معصوم 
به این سـه دسـته هستند نداشته و فقــط باید وثاقت ناقلین 
از ایـن سـه گـروه را بـه اثبـات برسـانیم. بـه نظـر مي رسـد 
علـت ایـن رویکرد علماي شـیعه اعتقاد خاصي اسـت کــه 
بــه دقـت و فقاهـت ایـن هجده نفر داشـته و شـأن آنـان را 
در حدي مي داننــد کــه اگــر کالمي را به عنوان روایت نقل 
کنند حتماً در طریق نقل کالم از معــصوم دقــت داشـته و 
بـه جـز از افـراد مطمئن نقل سـخن معصـوم نکرده اند. امــا 
نظــر علمــاي شــیعه در تصحیح یا صحیح دانسـتن آنچه 
از این بزرگان نقل شده بر چــه پایــه اي اســتوار است؟ اگر 
صحیـح دانسـتن احادیث ایشـان صرفاً به دلیـل اطمینان به 
دقـت ایــشان در عـدم نقـل از افراد غیر ثقه باشـد اسـتفاده 
توثیق عام از کالم کشـي بجاسـت، اما اگر صحیح شـمردن 
احادیث ایشان هم به جهت فقاهت و علــم ایــشان بــوده 
اســت نمي توان از این سـخن توثیق عام به دسـت آورد؛ زیرا 
پذیـرش روایـات این فقهـاء و علماء به جهت توان ایشـان در 
شناخت طــرق و شـناخت مـضامین احادیـث بوده و الزاماً از 

تکیـه ایشـان بر صحت سـند خبـر نمي دهد. 
بنا بر ایـن ایـن نـوع توثیق مبتنـی بر بررسـی مقصـود از این 
جملـه و قابل پذیرش بودن آن اسـت که در علـم رجال مورد 

بررسـی قرار می گیرد.
چهـارم : رجـال کامـل الزیـارات: کامـل الزیـارات نـام کتابي 
اسـت که جعفر بن محمد بن قولویــه عــالم بــزرگ شیعه 
آن را بـه رشـته تحریـر درآورده اسـت. این کتاب مشـتمل بر 
زیارتنامـه هــا و روایات مربوط به زیارت ائمــه مي باشـد. 
در مقدمـه این کتاب، نویسـنده آورده اسـت کـه:  ... أخرجته و 
جمعته عن األئمة صلوات اهلل علیهم أجمعین من أحـادیثهم 
و لم أخرج فیه حدیثا روي عن غیرهم إذا کان فیمــا روینــا 
عــنهم مــن حدیثهم کفایة عن حدیث غیرهـم و قد علمنا 
أنا ال نحیط بجمیــع مــا روي عنهم في هذا المعنی و ال في 
غیـره لکـن ما وقع لنا من جهة الثقــات من أصحابنا رحمهم 
اهلل برحمتـه و ال أخرجـت فیـه حـدیثا روي عـن الشذاذ من 
الرجال یؤثر ذلـک عـنهم عـن المـذکورین غیـر المعـروفین  
بالروایـة المشـهورین بالحدیـث و العلم. او وعـده مي دهد که 
روایاتـي را در ایـن کتـاب بیـاورد کـه از طریـق افراد مــورد 
اعتماد شیعه به دست او رسیده و از نقل افــراد غیــر معتبــر 
خــودداري کنــد. برخي از این عبارت ابن قولویه، توثیق عام 
او نسـبت بـه همه افـراد واقع در اسـناد کتـاب و برخي دیگر 
توثیق مشـایخ بالواسطه و برخي نیز اعتبار مصادر کتــاب را 
دریافته انـد. در اسـناد کتـاب از بسـیاري از ضعفـاء و مجاهیل 
نقـل حدیث شــده و ادعــاي توثیق عام مشـایخ با وضعیت 

اسـناد کتاب سـازگار نیست.
پنجـم : رجال تفسـیر قمي: یکـي از منابع در بحـث توثیقات 
عامـه کتاب تفسـیر قمي اسـت. این کتاب کــه نـگارش آن 
به ابوالحسن علي بن ابراهیم بن هاشــم نــسبت داده شـده 
تفــسیري روایي اسـت. در ابتداي این تفسیر نویسنده کتاب 
ابراز داشته و نحن ذاکرون و مخبرون بمــا ینتهــي إلینــا و 
رواه مــشایخنا و ثقاتنا عن الذین فرض اهلل طاعتهم و أوجب 
والیــتهم ... از ایـن ســخن برخـي چنـین برداشت کرده اند 
که نویسنده کتاب همه روات موجود در کتــاب خــود را ثقـه 

دانسـته و بـر پایـه رأي ایـن عالـم بـزرگ به وثاقـت تمامي 
افـراد واقـع شـده در اســناد این کتاب حکـم داده انـد . به هر 
حـال پذیـرش یـا عـدم پذیـرش ایـن توثیـق در علـم رجال 

می شود.  بررسـی 
12-7. نحـوه برخـورد علمـاء و راویـان حدیث با فـرد : راه 
تشخیص وثاقت یک راوي حدیث منحــصر در رجــوع بــه 
اظهــار نظــر علماي رجال در خصوص او نیسـت و مي توان 
بــا بررسـي چگـونگي برخــورد علماء و راویان حدیث با فرد 
مزبـور، وثاقـت یـا عـدم وثاقـت او را از نظر دیگـران دریافت. 
هنگامي که در بررسـي هاي ما مشـخص شـود که اهل علم 
و حــدیث در امـوري که نیـاز به اطمینان به صـدور حدیث و 
اعتبار طریق داشــته بــه منقــوالت این راوي اکتفاء و رأي 
خویش را به سـخن او مسـتند کرده اند، وثاقت ایــن راوي در 
نزد ایشـان احراز مي گردد. این شـیوه در حقیقت نوعي توثیق 
نانوشـته و غیرمصرح را در اختیار ما قــرار مي دهد که همانند 
توثیق مکتوب داراي اعتبار اسـت. البته در این شیوه جاللــت 
راویـان از فـرد مزبـور و همچنین کثرت ایشـان و حتي میزان 
حساسیت ایـشان در تحرز از راویان ضعیف، در اطمینان یافتن 
به وثاقت فرد دخالــت مــستقیم دارد. توضیح اینکه در میان 
اجـالء و بـزرگان حدیث که محـل نقل احادیث براي نــسل 
بعـد بوده و روایات بسـیاري از ایشـان نقل شـده، سـه دسـته 
قابـل تشـخیص هسـتند  اول کسـاني کـه از نقـل روایت از 
ضعاف احتراز کـرده و صـرفاً از کـساني نقـل حدیث مي کنند 
که از نظر ایشـان ثقه باشـند. افرادي مانند محمد بــن ابــي 
عمیــر، صفـوان بن یحیي، احمد بن محمد بن ابــي نــصر 
بزنطــي و جعفـر بــن بــشیر رجال نامي این دسته هستند. 
دومین دسـته را کسـاني تشـکیل مي دهند که اگر چه شـدت 
احتـراز دسـته فـوق را در عدم نقـل از راویان ضعیف نداشـتند 
امــا کثــرت نقـل از ضــعفاء را عیــب شمرده و از آن دوري 
مي جسـتند. سـومین دسـته محدثیني هسـتند که به اشتیاق 
تجمیـع هر چـه بیشـتر احادیـث و از دسـت نرفتـن سـخنان 
معصومیـن با سهل اندیشـي نسـبت به راویــان حــدیث 
بــه اکثـار از ضعفـاء نیـز مبتلـي بوده انـد. در میان این دسـته 
محدثیـن بزرگـي مانند احمد بن محمد بـن خالد برقي مؤلف 
کتاب محاسن و همچنین احمد بن محمــد بــن یحیي بن 
عمـران صاحـب کتـاب نوادرالحکمه جاي مي گیرنـد. مروري 
بر مصادر اصلي رجال شـیعه نشـان دهنده توجه ایــشان بــه 
عیــب و ضعـف فوق در بررسـي شـخصیت افـراد اسـت. از 
ایـن رو هـر گاه مؤلفیـن مزبـور از یکـي از بـزرگان حدیث نام 
بـرده و چنیـن عیبـي را در او ذکـر نکرده انـد مي تـوان به عدم 
اعتقـاد اهـل فـن بـه وجـود این عیـب پـي بـرده و از همین 
نکتـه بـه مثابـه امــاره اي بر وثاقت مشـایخ ایشـان اسـتفاده 
کـرد. امـا بایـد توجه داشـت کـه از نظـر قدمـاء ذکـر روایات 
ضعیف در مقــام تأییــد و پـس از ارائه دلیـل تام و صحیح بر 
مدعا اشکالي نداشت. از دیــدگاه بــسیاري از آن بزرگان نقل 
از ضعفاء در مستحبات و مکروهــات نیــز بـه دلیـل اعتقـاد 
بــه تسـامح در ادله سنن عیب محسـوب نمي شد. همچنین 
در مــسائل تــاریخي و در بحث از اماکن نیازي به این دقت 
و سـختگیري احسـاس نمي گردیـد. در مباحث اعتقـادي نیز 
بسیاري تحصیل علــم را الزم دانــسته و بـه همـین جهت 
خبـر حتـي در صـورت ثقـه بـودن مخبـر آن پذیرفته نبـود و 
نقل اخبار صــرفاً بـراي زمینه چیني براي حصـول علم انجام 
مي پذیرفـت و به همــین دلیــل از نقــل اخبار غیـر ثقه نیز 
ابایـي نبـود. در مناقـب و فضایل معصومین نیز بر اسـاس 
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اعتقــاد به الفضل ما شـهدت به االعداء سـختگیري خاصي نسـبت به روات اعمال نمي شـد. 
نقل روایات عمدتاً به قصد ارائه راهنمایي در مقــام عمــل بــود و آنجـا کـه سخن از واجبات و 
محرمات شرعي در میان بــود توجــه خاصـي بـه اعتبــار و صحت روایت اعمال مي گردید؛ از 
ایـن رو نقـل روایت حاوي احکام الزامــي بــا دقـت خاصي همراه بود. البته تشـخیص صحت 
صرفاً از طریــق بررســي ســندي صورت نگرفته و از قراین داخلي و خارجي نیز مدد جسـته 
مي شــد. بــه همــین دلیل، صحیح در نزد قدماء اعم از صحیح از نظر متأخرین است؛ زیــرا 
در نگــاه متأخریـن صحـت روایـت به معناي صحت و اعتبار طریق آن اســت ولــي قــدماء 
تعبیـر صحیـح را در مـورد روایاتـي هـم بـه کار مي برند که سـند متقني نداشـته ولــي قراین 
داخلـي و خارجـي موجـب احراز صدور آن مي شـود. نتیجـه اینکه اکثار بـزرگان از فـردي، اماره 
وثاقــت اوســت مــشروط بــر اینکــه آن بزرگ از کساني نباشد که در حق ایشان گفته شده 
یـروي عـن الضعفـاء و یعتمـد علي المراسـیل. اما نگاه کاربـردي به ایـن اماره ما با چند سـؤال 
مواجه مي کنــد؛ 1. منظــور از اجالء و بزرگان حدیث چه کساني هستند و چه مالکــي بــراي 
تــشخیص آنــان وجـود دارد؟ 2. آیا بـراي کثرت نقل مي توان معیـاري کمي ارائه کـرد؟ 3. آیا 
اگـر کثـرت در نقـل تـک تک بزرگان نبوده ولي مجموع نقل هاي چنــد فــرد جلیــل از یک 
فـرد چنین وضعیتي داشـته باشـد آیـا مي توان باز از امــاره اکثــار بــراي اثبــات وثاقت بهره 
جست؟ غرض از فرد جلیل کسي اســت کــه در صورت اقدام به اکثار از ضعفاء مورد اعتراض 
دیگـران واقـع و ایـن ویژگـي در مورد او در کتـب رجال ذکر مي گردید. چنین وضعیتـي در مورد 
مــؤلفین مهــم و اساتید مشهور رخ داده است. شهرت فرد و توجه اهل حدیث به او را از میزان 
نقـل احادیـث از او و روایـت نوشـته هاي او و همچنین از برخي نکات ذکر شــده در ترجمه فرد 
مي تـوان دریافـت. در برابر پرسـش دوم باید به این نکتـه توجه داد که براي اکثار در این مــورد 
نمي تـوان معیـاري عـددي داد امـا باید میـزان نقل در حدي باشـد که اگـر مروي عنه را ضعیف 
فـرض کنیـم نشـان دهنده بي مباالتي راوي در نقل از افراد غیر مطمــئن اسـت. این حد از نقل 
به ضمیمه عــدم ذکــر چنــین ضــعفي بــراي راوي جلیــل مي تواند امارهاي بر وثاقت فرد 
مـروي عنـه تلقـي گردد. در پاسـخ سـؤال سـوم باید گفت کـه اگر مالک بحث عیب دانسـتن 
اکثـار باشـد ظاهـراً ایـن وضعیت در نقل چنـد نفر رخ نمي دهد؛ زیرا هیچ یک مرتکــب رفتــار 
ناپسند اکثار از ضعیف نشده اند و مسلماً قرینیت ایـن گونــه نقلــي بــر جاللـت مروي عنه نیز 
منتفي خواهد بود. سـوم : کثرت نقل ثقات از فرد هنگامي که فردي مؤمن بوسـیله شخــصي 
مطلبـي را از یکـي از معـصومین نقـل مي کند و با این کار خود مطلبي دیني را به دیگران 
عرضـه مـي دارد طبیعي اســت که بـه وثاقت فرد مروي عنه اعتقاد داشـته باشـد و یـا الاقل او 
را بي اعتبــار ندانــد. نقل از اولیاء دین و در امور دیني از سوي ثقات، غالباً نـشان دهنــده اعتقـاد 
بــه وثاقت مروي عنه اسـت و نقل کالم معصوم و مطالب دیني از افرادي که فرد بــه آنها 
اعتمـاد نـدارد غیـر عادي بـوده و حتي با وثاقت خود راوي سـازگار نیسـت. در خاتمه باید به این 
نکته توجه داد که میــان دو امــاره اکثــار ثقــه و امــاره روایت اجالء این تفاوت وجود دارد که 
در اماره اول توجــه بــه محتــواي نقــل الزم است تا مشخص شود این اکثار در زمینه احکام 
الزامـي رخ داده یـا خیـر، در حالي که در اماره روایت اجالء الزم نیسـت روایات منقوله مــشتمل 
بــر احکــام الزامي باشند و اکثار اجالء حتي در غیر احکام الزامي نیــز عیبــي اســت کــه در 

صـورت وجـود آن، علمـاي رجـال در ترجمه آن فرد جلیـل به آن اشـاره مي کنند.
13-7. مشایخ اجازه : مشایخ اجازه، به راویاني گفته مي شود کــه نــه قرائـت کننــده روایــت 
بــراي دیگران اند و نه روایاتي که اینان در سـند آن حضور دارند از کتــب ایــشان نقــل شـده 
 است. در حقیقت نقش این افراد تأیید صالحیت فرد مـستجیز بـراي نقـل کالم معصومین
بوده است. هنگامي که از کتاب فـردي نقـل مـي کنـیم کـه او را درک و از محـضرش استفاده 
کرده ایـم سـخن و روایـت را به او نسـبت مي دهیم امـا اگر خـود او را درک نکـرده و صرفاً کتاب 
و نوشته او را در دست داریم و از شــاگردان او کتــابش را آموخته ایم کالم را به چه کسي نسبت 
دهیم؟ نسـبت دادن و نقل بال واسـطه از او به نظر دروغ مي رسـد و نسـبت دادن آن به کسـي که 
از او آموخته ایـم و بـه طریــق او از صاحـب کتاب بهره گرفته ایم مناسـب تر اسـت. اما با وسـعت 
گرفتن کار و مشکالت سماع و قرائت در نزد اساتید، گــاه بــه استجازه در نقل و یا گرفتن کتاب 
از اسـتاد اکتفـاء مي شـد ولـي در هنگام نقل، باز کالم ابتداء به اسـتاد اجازه دهنده منتسـب شـده 
و از طریــق او از صــاحب کتــاب نقل مي گردید. استاد اجازه دهنده نقشي در نقل و انتقال کالم 

نداشــت ولــي از یک سو با صدور اجازه ، صالحیت فرد را براي نقل احادیث معصومین و حـضور 
در سلسـله روات تأیید مي گردید و از سـوي دیگر ترتیب و سلسـله زمــاني نقــل حفظ مي شـد. 
اجازه نقل در عصري که فقیه خود را محدث مي انگاشـت و حتي در اظهــار نظر تالش مي کرد 
تا از عبارت و متن روایات معصومین استفاده کند کــارکردي مشابه اجازه اجتهاد در دوره هاي 
بعد داشـت و از این رو نــوعي ارزش گــذاري علمي تلقـي مي گردید. اما در دور هـاي بعد، از نظر 
بسـیاري از بزرگان اجازه بــه منزله حضور در سلسـله راویان حدیث و ناقلین کالم معــصومین 
تلقــي شــده و همین امر موجب مي شد تا حتي براي فرزندان خویش از بزرگان استجازه کنند 
و به عنـوان هدیـه ای ارزشـمند براي ایشـان به یـادگار بگذارند. بـا این توضیح مي تـوان دریافت 
که اثبات وثاقت کسـاني که از مشـایخ اجــازه بوده و در سـند حدیث حضور دارند ضرورتي ندارد ؛ 
زیرا ایــشان راوي ســخن نبوده و راوي از ایشـان در حقیقت از کتاب مشـهور و شناخته شـده ای 
نقل کــرده اسـت. اما سـؤال اصلي در بحث فعلي ما این اسـت که آیا صرف شـیخ اجازه بــودن 
فردي نشان دهنده وثاقت اوست یا خیر؟ اگر وثاقت مــشایخ اجــازه را بـه عنــوان یــک قاعـده 
کلــي بپذیریم وثاقت همه ایشان ثابت شده و حتي در مواردي که ناقل روایت باشــند نقلشان 
معتبر خواهد بود. همچنین با کمک قواعدي ماننــد اماریــت اکثـار ثقــه مي توان اعتبار اساتید 
ایشـان را نیـز بـه اثبـات رسـانید. اثبـات وثاقت مشـایخ اجـازه به چند طریـق ممکن اسـت. 1. 
استشهار به شیخوخیت.2 . از مشایخ اجازه روایات بسیاري نقل مي شود و بــه همــین جهــت 
امــاره اکثار ثقه در مورد ایشان نیز صدق مي کند. همچنین غالــب ایــن مــشایخ مـورد اعتماد 
اجـالء و بـزرگان حدیـث قرار گرفته امـاره روایت اجالء نیز در این مــورد قابل اتـکاء خواهد بود. 
اما چگونه مي توان از میان روات، مشـایخ اجازه را تشـخیص داد؟ در پاسـخ به این سـؤال راه هاي 
متنوعي ارائه شده است. اولــین راه، مراجعــه بـه تـصریحات رجالیین در این خصوص است. راه 
دیگر توجه به این نکته است که شیخ طوسي، کلینــي و شــیخ صــدوق چه کتب مشهوري را 
در دسـت داشـته اند و این کتب را از طریق چه کسـاني نقل مي کنند مثاًل شـیخ طوسـي کتاب 
کلیني را دســت داشــته ولــي در نقــل از کلینــي واسطه هایي را ذکر مي کند که مسلماً این 
واسـطه ها صرفاً نقش مشـایخ اجــازه را بازي کرده و سـند را متصل و کامل نموده اند. همچنین 
شــیخ در اکثــر مجلــدات تهذیب سـند را با نام کسـاني آغاز مي کند که روایت را از کتابشـان 
اخــذ کــرده و در مشیخه تهذیب نام بزرگاني را مي آورد که طریق او به ایــن کتـب محـسوب 
مي شـوند. این سـخن را در مورد منقوالت کلیني به نحوي مي توان تکرار کرد. در نقــل کلیني 
از محاسـن برقـي و برخـي کتب دیگر که قراین متعددي اســتفاده کلینــي از آن کتـب را ثابت 
مي کنـد نـام مشـایخي را مي بینیم که صرفاً نقش شـیخ اجـازه را بر عهده داشـته اند؛ روش دیگر 
در تعیین مشـایخ اجازه توجه به طرقي اسـت که در نجاشــي در رجال خویش و شیخ طوسي در 

کتاب فهرسـت نسبت به تألیفات مختلف ذکــر کرده اند. 
14-7. کثـرت وقـوع در اسـناد کافـي و کتـاب مـن الیحضـره الفقیـه: کلینـي و صـدوق از 
مهمتریـن بـزرگان حدیـث محسـوب شـده و در صورتـي کـه روایات زیـادي را بالواسـطه از 
کسـي نقـل کننـد این امر نشـان دهنده اعتماد ایــشان به فـرد مزبور بـوده و بـه مثابه توثیق 
او محسوب مي شود. ایــن نکتــه در حقیقــت تطبیق قاعده اماریت اکثار ثقه در مورد مشایخ 
کلینـي و صـدوق اسـت. امـا در این بحـث اماره دیگـري را مـورد توجه قـرار مي دهیم ؛ کثرت 
وقـوع فرد در اسـناد کــافي و من الیحضره الفقیه.کلینـي و صدوق در مقدمـه دو کتاب کافي 
و مـن الیحضـره الفقیه بر ایـن نکته تأکید دارند که صرفاً روایاتي را در کتــاب خــویش درج 
کـرده انــد کــه آنهــا را حجـت مي داننـد. این سـخن به معناي صحت سـند همه روایــات 
منــدرج در ایــن دو کتاب از نظر نویسندگان شـان نیسـت اما صحـت روایات مزبـور را از دید 
ایشـان نشـان مي دهد حال چه این اعتقاد به صحت برخاسـته از اعتماد ایــشان بــه ســند 
باشـد و چه به دلیل اعتقادشـان به اتقان محتوي. حال اگر در خالل اسـناد این دو کتاب نــام 
یــک راوي بــسیار تکــرار گــردد نمي توان نقل همه این روایات را بر صرف اعتقاد به اتقان 
محتوي حمــل کــرد؛ زیرا این احتمال اگر چه در یک یا چند روایت قابل طرح اسـت اما بــا 
متعــدد و متکثر شـدن روایـات احتمال مزبور دیگر عقالیـي نبوده و باید پذیرفت که الاقــل 
در برخـي از ایـن روایـات صـدوق و کلینـي با اعتقاد به صحت سـند اقـدام بــه درج روایت در 
کتـاب خویـش کرده انـد و ایـن به معناي توثیق ضمني راوي اســت کــه نام او در سـند همه 

ایـن روایـات به چشـم مي خورد. 
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معجم رجال  الحدیث و ارزش آن
درگفتوگوباآيتاهللشيخمسلمداوریدولتآبادی*

اشاره
آيـتاهللخويـیدراواخـردونگـرشجديدپيـداکردنديکـیاختصاصتوثيقـاتکاملالزيـاراتبهمشـايخابـنقولويهفقط،
نـهتمامسـندکـهقضيهآنمفصـلاسـت.دوم،روشتعويضياتبديلسـندکهاينحقيـرآنرابهايشـانارايهدادموايشـان
قبـولنمودنـدوحتـیفرمودندبـرایمنيکجـدولازافرادیکهشـيخيانجاشـیدرتمامکتـبورواياتآنهـاطريقصحيح

دارنـدراتهيـهکنيـدودراواخـردرسفقهبهآنعمـلمیکردند.
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* آیت اهلل شـیخ مسـلم داوری دولت آبادی از اسـاتید درس خارج و از اندیشـمندان متبحر در علم رجال و حدیث هسـتند. و کتاب اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیق ج1 و ج2 

از ایشـان به ثبت رسـیده است.



 حقیقتـا علم رجال در حوزه شـیعه بـا تالیف معجم 
رجـال الحدیـث وارد دوران جدیـدی شـد. دربـاره 

تالیف کتـاب توضیحـی بفرمایید؟
اسـتاد: همان طـور کـه اشـاره فرمودیـد تالیف معجـم رجال 
الحدیـث در علـم رجـال و حدیـث یـک تحـول و ابتـکار به 
شـمار مـی رود. هر چنـد در زمان هـای سـابق کتـب رجالـی 
مهمـی تصنیـف و تالیـف شـده اسـت، ولـی جامـع بـودن و 
شـمولیت ایـن کتاب از چند نظـر مورد اهمیت خاص اسـت:

1. ضبـط تمـام روات کتـب اربعـه با عناوین مختلـف و ثبت 
هـر کـدام از آنهـا در محل خود، بـا لحـاظ راوی و مروی عنه 
کـه به ترتیب منسـجم و ترتب به حروف تهجی می باشـد و 
ایـن امـر بی سـابقه بوده اسـت. هر چند جامـع الرواه خواسـته 
ایـن کار را بکنـد ولـی به طور ناقـص مانده اسـت و البته این 
جمـع آوری و ترتیـب در آن زمان که وسـایل رایانه و کامپیوتر 
نبـود بسـیار سـخت و مهـم بـوده به طـوری کـه در یکـی از 
مالقات هـای دو آیـات عظـام خویـی بـا حکیـم رحمهما اهلل 
تعالـی همیـن مسـاله مطـرح می شـود. جنـاب آقـای حکیم 
می فرمایـد مگـر می شـود این همـه روات را جمـع آوری کرد 
کـه جنـاب آقای خویـی می فرماید بله مـا ایـن کار را کردیم 

و جمـع آوری نمودیم.
2. آقـای خویـی تطبیـق روات را با آنچـه در کتاب های معتبر 
رجالی مانند رجال کشـی و رجال نجاشـی و رجال و فهرست 
شـیخ طوسـی و رجـال برقـی آمـده، انجـام داده و بحث ها و 
نظریـات مختلفـی کـه درباره هـر راوی بـوده را گـردآوری و 
تحلیـل کـرده تا به توثیق و تضعیف و یا جهالت راوی برسـد.

3. اسـتقصاء و بیـان موارد اختالف کتب اربعـه  با یکدیگر در 
اسـناد از صحبـت شـخص معنون یـا راوی یـا مروی عنه آن 
و مالحظـه نسـخ مختلف کتـب و باالخره حکـم به صحت 
یـا ترجیـح بعـض آنها بـر بعض دیگـر و همچنیـن اختالف 
نسـخه در یک کتاب از کتب اربعه به طور مسـتقل یا در ذیل 
اختالف کتب ذکر شـده اسـت و ترجیح یا صحت نسـخ هم 
بیـان شـده اسـت و البته شـرح و بسـط امـوری که ذکر شـد 
دقـت بیشـتری را می طلبـد و اینهـا اموری اسـت که سـبب 

اهمیت این کتاب شـده اسـت.

 وضعیـت علوم حدیـث و رجـال را در حوزه چگونه 
ارزیابـی می کنید؟

اسـتاد: بسـیار خـوب و امیـد وار  کننده اسـت و کتبـی در این 
زمینـه تالیف و مورد اسـتفاده  قـرار گرفته و ان  شـاء  اهلل ادامه 

دارد.

 نجاشـی در مـورد کلینـی عبارتـی دارد کـه ظاهرا 
در مـورد کسـی ایـن عبارت را نیـاورده اسـت )اوثق 
النـاس بالحدیـث(. اگـر تنهـا بـا تصحیح سـندی 
آنهـا  از  بـه روایـات کافـی نـگاه کنیـم بسـیاری 

ضعیف السـند می شـوند آیـا می تـوان گفـت مـالك 
کلینـی فقـط سـند نبـوده اسـت و بـرای وثـوق به 

جهـات دیگـر هـم توجه داشـته اسـت ؟
اسـتاد: نجاشـی در مـورد محمد بن مسـلم هم ایـن کلمه را 
ذکـر نمـوده اسـت. ولـی مـا راه هایـی را در علم اصـول ذکر 
نموده ایـم کـه حتـی بـا لحاظ سـندی هـم می تـوان کثیری 
از روایـات کافـی را تصحیـح نمـود که بعض از آنهـا را جناب 
حجت االسـالم دکتـر راغبـی در پایان  نامـه ای کـه تحـت 
اشـراف اینجانـب بود تالیف نموده اند و بسـیار مورد تحسـین 
لجنـه داوران قـرار گرفـت و امتیاز کامـل را آوردنـد. در کتاب 
اصـول علـم رجـال ما شـش معیـار بـرای تصحیـح روایات 
کافـی ذکـر نموده ایم که اگر آنهـا مورد عمل واقع شـود جل 
روایـات کافـی را با آنها می توان تصحیح نمود. البته قسـمتی 
از ایـن معیارهـا راجـع بـه تصحیح سـند و قسـمتی راجع به 

راه های دیگر اسـت.

  آیـا فقـط عمل اصحاب و توثیقات عـام راه جبران 
احادیث ضعیف السـند هستند؟

اسـتاد: عمـل اصحاب مورد خالف اسـت ولـی توثیقات عامه 
یکـی از راه هـای تصحیـح احادیث اسـت و راه هـای دیگری 
هـم هسـت. پنـج راه یا بیشـتر کـه مشـروحا در کتـاب علم 

اصـول رجـال بیـان نموده ایم.

 آیـا می تـوان برای نقـل روایـت به کتاب وسـائل 
الشـیعه اکتفـا کـرد و بـرای سـند بـه معجـم رجال 

الحدیث؟
اسـتاد: کتاب وسـایل الشیعه کتاب بسـیار ارزشمند و مفیدی 

اسـت ولکن احتیاطا به کتاب مسـتدرک الوسائل هم مراجعه 
شـود و اما کتـاب معجم رجال الحدیث، بسـیاری از طالب از 
مـن سـوال نموده انـد، در جواب گفتـه ام بلی می تـوان اکتفاء 
نمـود  ولـی بـا مالحظه کتاب اصـول علم رجال کـه در واقع 
ایـن کتاب راه هـای تصحیح روایت را نشـان می دهـد که در 

معجم بیان نشـده است.

 آیـت اهلل خویـی در پایـان عمـر شریفشـان چـه 
نگرش هـای جدیـدی در علـم رجـال پیـدا کردنـد؟

اسـتاد: آیـت اهلل خویـی در اواخر دو نگرش جدیـد پیدا کردند 
یکـی اختصـاص توثیقـات کامـل الزیـارات بـه مشـایخ ابن 
قولویـه  فقط، نه تمام سـند که قضیه آن مفصل اسـت. دوم، 
روش تعویـض یا تبدیل سـند کـه این حقیر آن را به ایشـان 
ارایـه دادم و ایشـان قبـول نمودند و حتی فرمودنـد برای من 
یـک جـدول از افرادی که شـیخ یا نجاشـی در تمـام کتب و 
روایـات آنهـا طریـق صحیـح دارنـد را برایم تهیه کنیـد و در 

اواخـر درس فقـه به آن عمـل می کردند.

 منهـج و روش شـما و آیت اهلل خویی معیار مباحث 
رجالی اسـت؟ بـرای حضرتعالی بعـد از معجم رجال 
الحدیـث چـه دیدگاه های جدیـدی در رجـال ایجاد 

شـده است؟
اسـتاد: حقیـر هـم همـان روش و دیـدگاه حضـرت اسـتاد را 
معیـار می دانم. لکـن به اضافـه راه های دیگری کـه می توان 
روایـات را بـا آنها تصحیـح نمود و غالب این نظریـات و راه ها 
را کـه در مباحـث فقهیـه خصوصـا در شـرح رسـائل بـه نام 

الدالئـل ذکر شـده می تـوان پیـدا نمود.

  

تالیف معجم رجال الحدیث در علم رجال و حدیث یك تحول و ابتکار به شــمار می رود. هر چند در زمان های ســابق کتب رجالی مهمی 
تصنیف و تالیف شده است.

  



سیر تطور آرای رجالی آیت الله خویی
درگفتوگوباآيتاهللشيخمصطفیاشرفیشاهرودی*

اشاره
زمانـیکـهمـادرنجفبوديـم18-17نفرکمکآيـتاهللخويیبودندوشـروعکردندبهاسـتخراجتمامرواتکتـباربعهکه
)بـدونکامپيوتـر(کارعظيمـیبـودوبرایايشـانخيلیمهمبـود،چهآنکههريکازرواتراايشـانمیخواسـتبررسـیکند
اوال؛ًازنظـراينکـهدرکتـبرجالييـنقدمـاچهچيزیدرحقشـانذکرشـدهاسـتوايشـانمیفرموددرحقيقتشـرححال
رجال،شـهادتاسـتوشـهادتبايد)عنحس(باشـدوآقايانقدمامیتوانندشهادتشـانعنحٍسباشـدولوسـينهبهسـينه،
مثـالاحـوالزرارهبهشـيخرسـيدهباشـدوسـينهبهسـينهاينشـرححالوجودداشـتهتارسـيدهبـهخـودزرارهوبنابراين
میتوانيـمازرجالييـنقدمـابراسـاساينکـهحرفهایآنهاشـهادتعنحـٍسهسـتارزشواعتبارقائلشـويمولـیبعداز
مرحـومسـيدبـنطاووس،علمـاشهادتشـانعنحٍسنيسـتغالبابهحدساسـتوبرايناسـاساسـتادمیگفـتدرمقام

توثيـقبايداعتمادبـهقدمـایازرجاليينکنيم.
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* آیت اهلل شـیخ مصطفی اشـرفی شـاهرودی از اسـاتید مبرز درس خارج در مشـهد می باشـند. ایشـان در محضر عالمانی چون ادیب نیشـابوری، حاج شـیخ هاشـم قزوینی، آیت اهلل 

میالنـی، امـام خمینـی، آیـت اهلل خویی، آیـت اهلل حکیم بهـره برده اند.  
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  سیر تطور نظرات آیت اهلل خویی در رجال و توثیقات عام چگونه بوده است؟
اسـتاد: مرحوم آیت اهلل خویی ابتدائا شـاگرد حضرات آیات عظام مرحوم نائینی و آقا ضیاء و شـیخ محمد 
حسـین اصفهانی)قدس اسـرارهم( بودند. در آن تاریخ خیلی بحث رجال مطرح نبود اسـت . بلکه مرحوم 
اسـتاد مـا آیـت اهلل خویی نقـل می کرد که مرحوم میرزای نائینی فرموده اند که مناقشـه در اسـانید کافی 
از ضعـف فقیـه اسـت. یعنی چنـدان به علم رجال معتقـد نبودند و می گفتنـد آنچه را اصحـاب ما عمل 
می کردند قابل اسـتناد اسـت و کتـب اربعه محمدون ثالث آنچه که الزمه تحقیـق و پاالیش در حدیث 
بـوده انجـام داده اند و البته خیلی هم دور از واقعیت نبود زیرا مرحوم کلینی بیسـت  سـال زحمت کشـیده 
تـا کافـی را نوشـت. اگـر فقـط بـه دنبـال نقل حدیـث بود معلوم اسـت کـه نیاز به بیسـت سـال زمان 
نداشـت. همان طـوری کـه مرحـوم کلینـی در اول دیباچه کافی می گویـد من در این کتـاب آثار صحیح 
صادقیـن را نقـل کـرده ام و خطاب به متقاضـی تدوین کتاب جامع حدیثی می فرماید: امیـدوارم آنچه که 

تو می خواسـتی نصیبت شود.
بنابرایـن کلینـی کـه اوایـل عصر غیبـت صغری بـوده اسـت و در بغـداد با بعضـی از نواب خـاص ولی 
عصر–ارواحنافـداه – معاصـر و قاعدتـاً مالقـات کـرده بـود و این کتاب را به بغـداد نیز برده بـود؛ و نیز با 
توجـه بـه اینکـه اصـول اربعه مأة وکتب و جوامـع روایات اصحاب و ائمـه در اختیارش بـوده و با توجه به 
اینکه بیسـت سـال طول کشـید تا کتاب را نوشـت، بنابراین خیلی دور از آبادی نیست که بگوییم روایات 

معتبر در این کتاب جمع آوری شـده اسـت.
بعـد از آن مرحـوم صـدوق که آن همه کتاب حدیثی نوشـته در اول کتاب من الیحضره الفقیه می گوید 
مـن فقـط آنچـه کـه حجت بین مـن و خـدای من اسـت در این کتـاب مـی آورم. یعنـی در کتب دیگر 
این قدر اهتمام نداشـتم و مرحوم شـیخ الطائفه هم گرچه در تهذیب و اسـتبصار کالمی مشـعر به وثوق 
بـه روایـات دو کتـاب حدیثـش نیـاورده امـا در عده االصـول یک جمله ای گفتـه کـه از آن برمی آید که 
سـعی اش بـر ایـن بوده کـه در این دو کتاب روایات مسـتند و معتبر نزد شـیعه را جمـع آوری و نقل کند. 
البتـه نمی خواهیـم در حـد بعضـی اخبارییـن بگوییـم  کتـب اربعـه قطعی الصـدور اسـت. ولـی به حق 
نمی تـوان بـه آسـانی از روایـات ایـن کتـب اربعه صرف نظـر کرد بـاری؛ اهمّیـت آن کتـاب و اعتماد به 
بـه روایاتـش – در حالـی کـه خـود صـدوق یکـی از رجالیین بـوده – ثابت می شـود. معروف اسـت که 
شـهید ثانـی و محقـق اردبیلی خیلـی دنبال رجـال بوده اند  اما بعد از اینهـا مدتی  رجال متروک شـده بود 
و صاحـب جواهر و بعد از ایشـان شـیخ انصـاری و حتی مرحوم آخوند آن طور دنبـال اخذ به قول رجالیین 
نبوده انـد. بنابرایـن ایـن تفکـر در عصر اخیر ابتدائـا در مرحوم آیـت اهلل بروجردی و مرحوم اسـتاد ما آیت 
اهلل خویـی کـه شـاگرد نجف بـود و در خدمـت آن بزرگواران سـابق الذکر تلمذ کرده بود مـورد قبول قرار 
گرفت. بعداً ایشـان برخورد کردند به مسـائل فقهی مختلف فیها که عمدتاً منشـاء اش روایات متعارضی 
کـه در مـورد آن مثـال وجود داشـت از یک طرف و اخبار عـالج تعارض که درصدد برآمدنـد که در مقام 
رفـع تحّیـر بگوینـد آنچـه اعدل یا اوثق یا اعلم یا موافق مشـهور اسـت یا موافق کتاب اسـت بـه او اخذ 
کنیـد. از طـرف دیگـر عالوه بر این مسـائل تشـکیکاتی که بعضی از بـزرگان رجالییـن در مورد بعضی 
روات حدیـث در کتـب تراجـم خـود آوردنـد مجمـوع این موجب شـد که در ایشـان یک تحـول فکری 
پیـش آمـده و بعـد بر آن شـدند که باالخـره در بین روایات آنچـه از نظر روای ثقه و موثق و معتبر اسـت 
اخذ کند. به عالوه مسـئله مهم این اسـت که منشـاء حجیت خبر چیسـت؟ منشـاء حجیت خبر عادل یا 
ثقه همان وثاقت و اعتماد به راوی اسـت. وثاقت و اعتماد کار آسـانی نیسـت و بنابراین باید دنبال راوی 
ثقه بگردیم و به روایت او عمل کنیم. در بین روات کتب اربعه متاسـفانه اشـخاصی دیده می شـود که از 
نظـر وثاقـت مخدوش هسـتند مثل علـی ابن ابی حمزه بطائنی؛ یا سـهل بن زیـاد که الی ماشـاء اهلل از 
او نقـل حدیـث شـده یا حتی وهـب بن وهبی که در احوالـش رجالیین گفته اند اکذب من فـی البریه؛ لذا 
مجموعـه چنـد عامل بود که موجب شـد که نظر اسـتاد به مسـئله احوال رجال برگـردد ؛ مجموعا چهار 

عامل سـبب شـد کـه آیت اهلل خویی بـه دنبال تصحیح سـندی بروند:
1. اینکه اسـاس حجیت خبر واحد بر وثاقت راوی اسـت از این رو شـناخت راوی اسـاس تصحیح روایت 

می شود.
2. بر اسـاس اینکـه در مـورد اخبار متعـارض در اخبار عالجیه، برای تقدیم احد المتعارضیـن روایت؛ اعدل 
و اوثـق و افقـه یـا موافق کتاب یا مخالف عامه یا مشـهور را مالک قـرار داده اسـت؛ در این روایات یکی 

ازمالک هـای رجحـان روایت عدالت و وثوق به راوی اسـت. 
3. بـا توجـه به اینکه کتـب اربعه روایات متعارض هم دارد و روایتی که متاسـفانه رواتش این مشـکالت 

را دارد، زیاد است.
4. گفتـار علمـای دیگـری مثل محقق اردبیلی و بعض فقهاء قبل از او و نیز بعد از او موجب شـد ایشـان 

بـه دنبـال وثاقت راوی هـا و باالخره دنبال علـم رجال حرکت کند.
بـاری ایـن تحـول در ذهن ایشـان پیشـامد کرد و اهتمام بلیغی در علـم رجال پیدا کردنـد و زمانی که ما 
در نجـف بودیم 18-17 نفر کمک ایشـان بودند و شـروع کردند به اسـتخراج تمـام روات کتب اربعه که 
)بـدون کامپیوتـر( کار عظیمـی بـود و برای ایشـان خیلی مهم بـود، چه آنکه هر یـک از روات را ایشـان 
می خواسـت بررسـی کنـد اوال؛ً از نظـر اینکـه در کتـب رجالیین قدما چه چیزی در حق شـان ذکر شـده 

اسـت و ایشـان می فرمود در حقیقت شـرح حال رجال، شـهادت است و شـهادت باید )عن حس( 
باشـد و آقایان قدما می توانند شهادتشـان عن حٍس باشـد ولو سینه به سـینه، مثال احوال زراره به 
شـیخ رسـیده باشـد و سینه به سینه این شـرح حال وجود داشته تا رسـیده به خود زراره و بنابراین 
می توانیـم از رجالییـن قدمـا بر اسـاس اینکه حرف هـای آنها شـهادت عن حٍس هسـت ارزش و 
اعتبار قائل شـویم ولی بعد از مرحوم سـیدبن طاووس، علما شهادت شـان عن حٍس نیسـت غالبا 
به حدس اسـت و بر این اسـاس اسـتاد می گفت در مقام توثیق باید اعتماد به قدمای از رجالیین 

کنیـم و لذا طبعاً چند مشـکل در ایـن کار بود:
اول؛ اینکه خود این رجالیین، قدمای ما مثل مرحوم شـیخ و نجاشـی و ابن غضائری و کشـی و 

برقـی و امثالهم متاسـفانه در مورد یک راوی اختالف نظـر وجود دارد.
مشـکل دوم؛ مصیبت مشـترکات بود کـه افرادی بودنـد با یک نام در چنـد حدیث مختلف واقع 

شـده بودنـد آیا این کـدام یک از افراد اسـت. 
مشـکل سـوم؛ طبقـات بود ایـن راوی کـه از روات  قبل نقل کرده اسـت طبقـه اش به آن طبقه 
می خـورد یـا در این وسـط ارسـالی بوده و فاصلـه ای افتاده، آیا حدیث مرسـل بوده یا مسـند....؟؟

ایـن امـور مسـتلزم آن شـد که یک تفتیـش کلی در تمـام این کتـب رجال بلکـه کتب حدیث 
بشـود تـا هـم بتـوان مشـترکات را به صـورت حتی المقـدور در  بیاوریـم و تمیز بدهیـم که مثال 
عبـداهلل بـن حسـن کدام عبـداهلل بن حسـن اسـت در روات، عبـداهلل بن حسـن الی ماشـاء اهلل 
زیـاد هسـتند. با شـناخت شـیخ عبـداهلل و شـاگرد هر کـدام از عبـداهلل بن حسـن ها و تطبیق بر 
روایت توانسـتیم تشـخیص بدهیم که این شـخص لفظ مشـترک کدام یک از این عبداهلل بن 
حسـن ها اسـت و طبقه را تشـخیص بدهیم که در کدام یک از طبقات قرار گرفته اسـت. گاهی 
متاسـفانه اختالف نسـخ بود، که مرحوم استاد کوشـش فراوانی کرده اسـت تا در هر یک از روات 
حتی آخرین نسـخه ها را در کتب مختلفی که نقل شـده اسـت ذکر کنند. طبعاً یک کار بسـیار 
بزرگی بود که باید از ده دوازده نفر از فضالی آن زمان اسـتمداد می جسـتند و کار آنها جمع آوری 
فیش هـا و مسـتندات و غیـر ذلک بود و سـرانجام مرحوم اسـتاد نظر آخـر را می دادنـد تا باالخره 
بعـد از مدت هـا کتـاب رجال ایشـان چاپ شـد و کار بسـیار بـزرگ و عظیمی بود. پـس بنابراین 
منشـاء تحـول تفکر اسـتاد از منش مرحوم میرزای نائینـی آن مطالبی بود که به عرض رسـاندم 
و وقتـی وارد رجـال شـدند ناچـار مسـتلزم زحمت هـا بـود که به مـا هم یـاد دادند که هـم برای 
تمیـز مشـترکات و هـم بـرای تمیز طبقات کوشـش فراوانی کنیـم و همه مراحـل را طی کنیم 
تـا در نتیجـه بـه برکت این زحمات تشـخیص بدهیم کـه آیا این راوی راوی ثقه اسـت یـا راوی 

غیر ثقه اسـت.

  فاصلـه زمانـی کتـب رجالـی بـا اصحـاب امامـان بسـیار زیاد اسـت چطور 
شـهادت اینهـا را »عـن حـس« تلقـی کنیم؟

اسـتاد: در همـان مقدمـه رجال شـان نوشـته اند که شـهادت رجالییـن قدمـا را می توانیم بگوییم 
عن حٍس بوده چون علم سـینه به سـینه بوده اسـت که او از اسـتادش و اسـتادش از اسـتادش 
شـنیده و باالخـره برمی گـردد بـه سـماع. لذا  گفتـار رجالیین قدمـا از نظر ایشـان ارزشـمند بود 
چون مسـتند بود به مسـائل حسـی و سـمعی و عالوه بر سـمعی یک سـری کتب رجالی هم 
در همـان زمـان بـود مثـل رجـال ابن محبوب کـه معاصر اصحـاب ائمه بـود و همچنین برخی 
دیگـر کـه در شـرح حال روات کتـاب یا فرض کنید اصحاب نوشـته بودند ، مثل عبـداهلل رافع که 
اینهـا کتاب هایـی نوشـته بودند که تـا آن تاریخ در اختیـار این بزرگان و قدمـای رجالیین بوده که 
براسـاس آن یا مسـتند می کردند به سـماع از اسـاتید خودشـان یا مسـتند می کردند به آنچه که 

در کتـب رجـال اصحاب ائمه نوشـته شـده بود .

  مسأله توثیقات عام در علم رجال را توضیح بفرمایید؟
اسـتاد: این شـهادت ها دو گونه اسـت یک قسـم شـهادت های شـخصی اسـت که فرض کنید 
نجاشـی در مـورد  محمـد بن مسـلم می گوید ثقة عیٌن کوفٌی کـذا کذا، و گاهی هم شـهادت ها، 
شـهادت عـام بـود که توثیقات عامه می گوینـد. توثیقات عامه مثل آنچه که بعضی ها در تفسـیر 
فرمایـش کشـی می گوینـد کـه اجمعت العصابه علـی تصحیح ما یصـح عن هـوالء. می گویند 
معنـای ایـن عبـارت این اسـت که اینهـا از هر کس که نقـل حدیث کردنـد آن منقول عنه حتما 
صحیـح و ثقـه بوده اسـت و بنابراین می گویند مراجعه می کنیـم و می گوییم هر کسـی زراره از او 
نقـل حدیـث کـرده یا هر کس که مثال ابـن ابی عمیر از او نقل حدیث کرده اسـت ثقه هسـتند، 
اگـر معنای کالم مرحوم شـیخ در مورد ابن ابی عمیر یا مرحوم کشـی در مـورد اصحاب اجماع را 
این طـور تفسـیر کنند که کلّیه اشـخاصی که اصحاب اجمـاع از آنان نقل حدیـث کرده اند یا ابن 
ابـی عمیـر نقـل نموده ثقه اند. یا فرمایش علی بـن ابراهیم در اول تفسـیر، که می گوید من آنچه 
کـه از ثقـات بـوده در این کتاب آورده ام. پس این توثیقات عامه می شـود، معنایش این اسـت که 



هر کسـی در اسـناد کتاب تفسـیر علی بن ابراهیم قـرار گرفته 
اسـت به حسـب شـهادت علی بن ابراهیم که متقدم بر کلینی 
بوده اسـت توثیق می شـود. شـبیه ایـن را ابن قولویـه در کامل 
الزیارات گفته اسـت کـه آنچه در این کتاب جمـع آوری کرده ام 
و آورده ام از مشـایخ ثقـات اسـت. طبعـاً معلـوم می شـود کـه 
هر کسـی در سـند کامل الزیـارات قرار گرفته اسـت براسـاس 
شـهادت مرحـوم ابـن قولویـه ثقه هسـتند این گونه شـهادات 
توثیقات عامه می شـود. آیـت اهلل خویـی در توثیقات عامه 
نسـبت بـه کامل الزیـارات نظر ایشـان این بـود ولـی در اواخر 
عمرشـان نظر ایشـان نسـبت به توثیقـات عامه کتـاب کامل 
الزیـارات برگشـت و نظر ایشـان این شـد که مـراد مرحوم ابن 
قولویـه مشـایخ بدون واسـطه خودش بوده اسـت، امـا در مورد 
تفسـیر علـی بـن ابراهیـم ایـن را نمی فرمودند و کلیـه رجال 
اسـانید آن را بـه شـهادت علی ابـن ابراهیم توثیـق می کردند. 
در حالی کـه آیت اهلل شـبیری بر حسـب بررسـی ای که کردند 
می گویـد تفسـیر علی بن ابراهیـم آن طوری کـه در اصل بوده 
در دسـت ما نیسـت و از ایـن جهت در فرمایش مرحوم اسـتاد 

بعـد این هـم یک مقداری مناقشـه ایجـاد می کند. 

  االن برخـی در تصحیح سـندی تشـكیك می کنند 
که تقسـیم رباعی حدیث از اهل سـنت گرفته شده و 
بررسـی احادیـث بر طبق آن باعث تضعیف بسـیاری 
از روایـات شـیعه می شـود. اگـر نجاشـی کلینـی را 
اوثـق النـاس بالحدیـث می دانـد چطور ایشـان این 
همه روایات ضعیف السـند مـی آورد. از ایـن رو مالك 

مرحـوم کلینی فقط سـند نبو ده اسـت؟
اسـتاد: مـن خودم شـخصا سـر درسـم مکـرر گفته ام کـه این 
توثیقاتـی کـه در کتـب رجالییـن آمـده، باالتـر از توثیقـی که 
خـود مرحوم کافـی یا مرحوم صـدوق در کتـاب من الیحضر 
می گویـد، نیسـت. لـذا مـن در درس مکـرر گفتـه ام اگـر یک 
کتابـی از کتب اصحاب ائمه یا حدیثی را مشـایخ ثالثه هر 
سـه نقل کرده باشـند یا بلکه حتی دوتایشـان نقل کرده باشند 
بـه نظـر من اعتبارش کافی اسـت و نیازی نیسـت کـه دنبال 
رجال بگردیم. این برداشـت من اسـت، چـه آن که عمدتاً مدار 

بر وثاقـت به روایت اسـت.
مـن توثیقاتـی کـه رجالییـن آورده انـد چنـدان باالتـر از توثیق 
مرحـوم کلینـی یـا مرحـوم صـدوق در اول کتابـش نمی بینم. 
چـون مرحـوم صدوق خیلـی در این جهـت مراقب بـوده و بعد 
می گویـد من دنبال ابن ولید هسـتم هر چـه که او تصحیح کند 
من تصحیح می کنم و ابن ولید آدم بسـیار پخته ای بوده اسـت 
و لذاسـت کـه شـخصا خودم به این نتیجه رسـیدم اگـر دو تا از 
از همیـن اصحاب کتـب اربعه حدیثـی را در کتابشـان آورده اند 
می تواند حدیث برای ما مسـتند قرار بگیرد. این شـبهه ای است 
کـه با خیلـی از بزرگان صحبت می کردیم و خدمتشـان عرض 
می کـردم مرحـوم کلینـی در اول کتابـش ایـن را می گویـد که 
مـن آثار صحیحه از صادقیـن را جمع آوری کـردم از طرفی هم 
روایـت علی ابـن ابی حمزه بطائنی یا وهب بن وهب یا سـهل 
بـن زیـاد نقـل را می کنـد یعنـی ما فهمیدیـم ایـن آقا ضعیف 

اسـت بعد از 1400 سـال و مرحوم کلینی نمی دانسـته که اینها 
ضعیـف هسـتند، نعـوذ بـاهلل دروغ نمی گوید که گفته مـن آثار 
صحیح الصادقین را نقل کرده ام. بعید اسـت و حتما بعید اسـت. 
مطمئن هسـتیم که مرحوم کلینی چنین حـرف بی جایی نزده 
اسـت کـه در اول کتابـش می فرمایـد آنچـه بین مـن و خدایم 
حجـت اسـت در ایـن کتاب نقـل می کنم یـا مرحـوم صدوق 
حـرف بی جایـی نزده اسـت. بـا توجه بـه این چطور اسـت که 
خـود اینهـا از وهـب بـن وهب یا سـهل بـن زیاد مثـال حدیث 
نقـل کرده انـد. چطـوری مثال توجیـه کردند. آقایـان می گفتند 
همان طور که شـما اشـاره کردید شـاید پیش آنهـا یک قراینی 
بـر صـدق حدیـث بوده اسـت یـا حدیـث صحیح عنـد القدماء 
بـا صحیـح عنـد المتأخرین فرق داشـته. آنهـا برایشـان قراین 
دیگـری وجود داشـته یا احیانـاً این حدیث شـان را موافق کتاب 
معتبرتـری دیده بودند. گاهـی اوقات این طوری بوده که دسـت 
آنهـا کتب احادیث زیاد بوده و وقتی شـما می بینید کـه آن راوی 
یـا جمعی از شـیعیان به حسـین بـن روح عـرض می کنند: که 
مـا چه کنیم با کتب شـلمغانی؟ ایشـان می فرمایـد: که جمعی 
از امـام حسـن عسـکری راجـع به کتـب بن فضال سـؤال 
کردنـد کـه خانه هـای مـا مـالء) پر( اسـت مرحوم حسـین بن 
روح جـواب می گویـد اقـول فیـه ما قـال العسـکری فی کتب 
بنی فضال و خالصه اینکه حسـین بـن روح در جواب می گوید 
اقـول فیـه مـا قال العسـکری فـی کتب بنـی فضال، بـا توجه 
بـه اینکه کتـب در اختیار آنها زیـاد بوده اسـت. گاهی می گویم 
مسـتند اینکـه مرحوم کلینـی حدیثی نقـل کرده از کسـی که 
ضعیـف بـوده، بـه خاطـر این اسـت که ایـن حدیـث در کتب 
دیگـری بـوده و مطمئـن به صـدق حدیث بوده اسـت. منتهی 
آمـده از یـک طریـق فقط نقل کـرده اسـت و بر اسـاس اینکه 
صحـت اش را باور داشـته اند در کتـاب آورده اند و از اینجا اسـت 
کـه مرحوم شـیخ بهایـی در کتـاب زبـده اش می گوید صحیح 
عنـد القدمـاء با اصطـالح مرحـوم عالمه فـرق دارد، نـزد قدما 
صحیـح روایتی بـود که از نظر آنها معتبر بـود حاال معتبر بودن 
حدیـث را بـه خاطر اینکه در کتب مختلفی دیده بودند، مطمئن 
بـه صدقش می شـدند یا احیانـاً در کتبی دیده بودند کـه بر امام 
عرضـه شـده بـود و امـام آن را تصدیق کـرده بود. یـا در کتبی 
دیـده بودنـد که معتبر پیش علمـای زمان بوده یا نـزد اصحاب 
مـورد اعتبـار بـوده مثل کتاب جریـر ابن عبداهلل یـا مثال کتاب 
یونـس بن عبدالرحمـن که حضـرت فرمودند اعطـاء اهلل بکل 
کلمـة نورا؛ پس ممکن اسـت مسـتند اعتبار در نـزد آنها اموری 
بوده اسـت که غیر از وثاقت به شـخص راوی اسـت. وثاقت به 
روایـت بـوده نه بـه راوی. امـا مرحوم عالمه آمد این تقسـیم را 

کـرد و روی رجـال تکیه کرد.

  یعنـی اینها تقسـیم روایت نیسـت، تقسـیم راوی 
است؟

اسـتاد: بله در حقیقت تقسـیم راوی اسـت که به اعتبار تقسیم 
راوی بعـدا روایـت هم تقسـیم شـده اسـت. بنابرایـن من فکر 
می کنـم کـه مرحوم عالمـه در حقیقـت کالمش معـارض با 
قدما نیسـت در حقیقت ایشـان می خواسته شـرح حال روات را 

بگوید،کـه هـر راوی چه کاره اسـت و چـه احوالی دارد امـا این منافاتی 
نـدارد در عین حالـی کـه ایـن رجل ضعیف یا کـذاب بـوده روایتش به 
جهـت دیگـری معتبر باشـد و بنابراین ما نمی توانیـم بگوییم به خاطر 
اینکـه روایتی، راوی آن سـهل بن زیاد اسـت و سـهل بـن زیاد توثیق 
نشـده اسـت یـا مرحـوم آقای عالمـه گفته اسـت که ایشـان ضعیف 
اسـت، هـر روایتی که در آن سـهل بـن زیاد قرار گرفته اسـت ضعیف 
اسـت . نه، ممکن اسـت براسـاس صحت عند القدماء آن روایت حجت 
و تمام بوده اسـت و ضعف این راوی برایشـان از نظر اعتماد به حدیث 

مشـکلی ایجاد نکرده بوده اسـت. 

  سهل حدود دو هزار روایت در کافی دارد؟
اسـتاد: بلـه زیـاد اسـت گاهـی اوقات هـم این طـوری اسـت که مثال 
مرحـوم کلینـی از علـی بـن ابـی حمـزه بطائنـی خیلـی روایـت نقل 
کرده ،کـه توجیـه می کنـد کـه ایـن در حـال اسـتقامتش بـوده نـه در 
حالی کـه بعـدا منحرف شـده اسـت؛ می گوینـد مرحوم کلینـی به این 
امـر مطمئـن بـوده که ایـن روایات قبـل از وقفـش بوده و یـا اینهایی 
که مثل علی ابن ابی حمزه روایاتشـان معتبر بوده اسـت ممکن اسـت 
گرچـه امامی عـادل نبوده ولـی در نقل حدیث خیانـت نمی کرده مثال 
االن حسـن بـن علـی ابن فضـال را می گویند روایتش معتبر اسـت با 

اینکه َفطحی بوده اسـت.

  بـه نظر شـما چه کارهـای کالنی در رجال بعـد از آیت اهلل 
خویی می شـود انجام داد ؟

اسـتاد: کار نوینـی کـه موجب ایجـاد علم در علـم رجال شـود، گمان 
نمی کنـم. زیرا رجال مثل علوم دیگر نیسـت. مثـل علوم نظری  دیگر 
یا علوم تجربی همانند فیزیک و شـیمی نیست؛ منابعش ثابت است و 
احـوال روات هم همین طور. روات هم اضافه نمی شـود. منتهی بعضی 
از آقایـان تـالش کرده اند که مثالً محمد بن سـنان یـا علی ابن حدید 
را کـه دیگـران معتبـر نمی دانند بـا مراجعات به قراینی جـرح یا تعدیل 
 کننـد و بگوینـد فالنـی روایاتـش معتبـر این خدمـت را کـرده بود که 

مرحـوم آقـای بروجردی کتابش را  چاپ کرده اسـت.
یـک حرفـی گفته شـد کـه حرف بـدی نیسـت، گفته اند: کـه مرحوم 
نجاشـی که در حدود سـه هزار رسـاله را نقل می کند در کتاب خودش، 
گاه نسـبت بـه بعـض کتب حدیـث می گوید کـه این کتـب معتبر یا 
مشـهور نزد اصحاب شـیعی بوده اسـت. خب حاال معتبر عند الشـیعه 
بـوده ولـو راوی ضعیـف در وسـط قرار گرفته باشـد که غیر ثقه اسـت 
اما بر اسـاس اینکه کتاب فالن صحابی معتبر عند الشـیعه بوده همین 
مقـدار موجـب اعتبار حدیث نزد قدما بوده اسـت. جهات دیگری نیز در 
اسـتخراج اسـت. مثل مرحـوم آیت اهلل حکیم کـه می گوید محمد بن 
سـنان ثقه اسـت و مرحوم اسـتاد خویی می گفت ثقه نیسـت. مرحوم 
آقـای خویـی بـه کالم فضل ابن شـاذان توجـه می کـرد و محمد بن 
سـنان را توثیق نمی کرد. اینها دیگر تقریبا  اسـتنباطاتی اسـت که در 
شـرح حال یـک راوی نزد فقهاء اتفاق می افتدکه اختـالف در نظرات و 
کیفیت اسـتنباط از کلمات قدما و غیر ذلک. منشـاء این گونه اختالفات 
می شـود و اال چنـدان نـوآوری معنایی نـدارد به خصوص بعـد از تطور 
جدیـد و خدماتـی که مرحوم آیـت اهلل بروجردی و اسـتاد خویی کردند 
و توانسـتند طبقات و مشـترکات را به مقداری که مقدورشان بود تنقیح 

کنند. و الحمدهلل

  

 مکرر گفته ام اگر یك کتابی از کتب اصحاب ائمه یا حدیثی را مشایخ ثالثه هر سه نقل کرده باشند یا بلکه حتی دوتایشان نقل کرده باشند 
به نظر من اعتبارش کافی است و نیازی نیست که دنبال رجال بگردیم.
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سیر مطالعاتی پژوهش محور دانش رجال شیعه
جمالالدينحيدریفطرت*

اشاره
بايـددانسـتکـهدردورانحضـوروعصرعلمایپيشـين)قدمـا(،اعتبارسـنجیاحاديث،نهفقطبرارزيابیسـندبلکهبرسـه
پايـه:ارزيابـیمحتـوا)نقـدمحتوايی(،ارزيابـیراوی)تحليـلرجالی(وارزيابیمنبعونسـخه)تحليلفهرسـتی(اسـتواربوده
اسـت.درميانسـهعنصراعتبارسـنجیفـوق،کليدیتريننقـشرانقدمحتوايـیعهدهداراسـت؛بهگونهایکهحتـیارزيابی
راوینيـزدرمـواردبسـيار،تحـتتأثيرمسـتقيمآناسـت.بازخوانـیمنابعاصلیرجـالچونرجـالنجاشـیوابنغضائری،

گويایاينمطلباسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* اسـتاد جمـال الدیـن حیـدری فطـرت دانش آموختـه، مدرس و محقق حوزه علمیـه در گرایش حدیث و دانش های حدیثی اسـت. از ایشـان آثار متعددی در این زمینه انتشـار یافته که 
عنـوان برخـی از آنهـا عبـارت اسـت از: نقد نظریه اعتبار تصحیحات رجالی عالمه حلی، دیدگاه های علمی حدیثی سـید مرتضی، بررسـی اعتبار و اسـتناد نهج البالغه و بررسـی تحلیلی 

روابـط اهل بیـت پیامبـر و یاران ایشـان )نقد کتاب »وحدت و شـفقت صحابه و اهل بیـت« )از کتب وهابیت(.
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پیـش از ورود بـه ارائه سـیر مطالعاتی دانش رجال شـیعه، الزم اسـت ابتدا به تعریف و رسـالت 
ایـن دانـش توجـه شـود؛ چر  اکـه تا حـدود و ثغـور دانش مشـخص نشـود، نمی تـوان دقیقاً به 
مراحـل کار و سـیر مطالعاتـی متناسـب با هر مرحلـه پرداخـت. تعاریف مختلفی که از سـوی 
اندیشـمندان و رجال پژوهـان شـیعی بـرای دانش رجال ارائه شـده، یک مقوله را مـورد تأکید و 
اشـاره قـرار می دهد؛ »راوی شناسـی«. تعاریفـی چون: »العلم بأحـوال رواة الخبر ذاتـاً و وصفاً« 
و یـا »علـٌم ُیبحـُث فیه عـن أحواِل الـّراوی ِمن حیـُث إتصاُفه بشـرائِط قبوِل الخبـِر و عدمه« 
و دیگـر تعاریـف، دو سـوی راوی شناسـی را هویـدا می سـازند: »هویت راوی« و »شـخصیت 
روایـی«. توجـه بـه این مسـأله، برخـی مسـائل را که به اشـتباه از وظایـف این دانـش قلمداد 
شـده، از محـدوده کاری آن خـارج می سـازد؛ مانند حکـم به صحیح یا ضعیف بودن سـند و یا 

حجیـت یا عـدم حجیت برخی مرسـالت.
تبییـن جایـگاه دانـش رجـال در اعتبارسـنجی روایـات، دومین مطلبی اسـت که مقدمتـاً باید 
تبییـن شـود. میـزان اعتنا به دانـش رجال و نقش دهی به آن در اعتبارسـنجی روایـات، همواره 
مورد اختالف اندیشـمندان شـیعی بوده اسـت؛ برخی آن را تنها محور اعتبارسـنجی پنداشـته  
)موثـوق السـند( و گروهـی آن را تنها، عضوی از مجموعه دانش های اعتبارسـنجی دانسـته اند 
)موثوق الصدور(. باید دانسـت که در دوران حضور و عصر علمای پیشـین )قدما(، اعتبارسـنجی 
احادیـث، نـه فقـط بر ارزیابی سـند بلکه بر سـه پایـه: ارزیابی محتوا )نقـد محتوایـی(، ارزیابی 
راوی )تحلیل رجالی( و ارزیابی منبع و نسـخه )تحلیل فهرسـتی1( اسـتوار بوده اسـت.2  در میان 
سـه عنصر اعتبارسـنجی فوق، کلیدی تریـن نقش را نقد محتوایـی عهده دار اسـت؛ به گونه ای 
کـه حتـی ارزیابـی راوی نیـز در موارد بسـیار، تحـت تأثیر مسـتقیم آن اسـت3. بازخوانی منابع 
اصلـی رجـال چـون رجال نجاشـی و ابن غضائـری، گویـای این مطلب اسـت. از ایـن رو باید 
گفـت: در احـراز اطمینـان به صدور روایات، دانش رجال و ارزیابی راوی و سـند، تنها بخشـی از 
دایـره اعتبارسـنجی اند؛ گرچـه کارکردهای دیگری در زمینه دسـت یابی به صحیح ترین متن و 
کشـف جهت صدور روایات را نیز می توان از آن امید داشـت. از این رو، در سراسـر این نوشـتار 
بایـد بـه این نکته توجه داشـت که سـازوکار ارائه شـده در ارزیابی راوی، هیـچ گاه نمی تواند به 

تنهایـی، اطمینان یـا بی اعتمادی به صـدور روایـت را حاصل نماید.
ترسـیم منظومـه دانـش رجـال و ابزارهـای راوی شناسـی، آخرین بحـث مقدماتی اسـت. اگر 
بخواهیـم محورهـای اصلـی تالش هـای رجالی را بـه تصویر بکشـیم، می توان از طـرح ذیل 

بهره جسـت:

توضیـح بیشـتر آنکه، شناسـایی هویـت راوی و ارزیابـی میزان اعتماد بـر وی در نقـل روایات 
معصومـان، از طریـق منابـع رجالی میسـر اسـت )منبع شناسـی(؛ آن هم با توجـه به مبانی 
و قواعـدی کـه بـر رجـال و نگاشـته های رجالـی حاکم اسـت و قضاوت دربـاره راویـان بدون 
لحـاظ آن، بـه بیراهه رفتن اسـت )مبنا شناسـی(. ابزار اندیشـمند رجالی بـرای ارزیابـی راوی و 

شناسـاندن وی، اصطالحاتی اسـت که مفهوم شناسـی هر یک، کلید اصلی راوی شناسی است 
)اصطالح شناسـی(.4

بـا توجـه به آنچه گذشـت و بـا درنظر داشـتن این نکته که این سـیر، برای طـالب حوزه های 
علمیـه و نیـز کسـانی کـه تسـلط نسـبی بـر ادبیـات عـرب و آشـنایی اجمالـی بـا احادیـث 
معصومـان دارنـد تدویـن شـده، می توان چنین سـیری برای دانش رجال شـیعه نگاشـت:

     گام اول: آشنایی با منابع )راوی در منابع(                                                 

منابع رجالی شیعه را می توان با نگاهی دقیق، به چهار گروه ذیل تقسیم نمود: 
الـف( منابـع اصلی رجال، که عبارتند از: رجال البرقی، رجال الکشـی، رجـال ابن الغضائری، 
فهرسـت الطوسـی، رجال الطوسـی و رجال )فهرسـت( النجاشـی. دو کتاب خالصه االقوال و 
رجال ابـن داود از آن جهـت کـه دربردارنـده فقراتـی از منابع مفقود پیشـین رجال شـیعه چون: 
رجـال عقیقـی، رجـال ابن شـاذان و رجال ابن عقده اند، را نیـز می توان در منابع اصلـی جای  داد؛ 

گرچـه خود، طبق سـاختار جامع، نگاشـته شـده  و در آن مرتبه اند.5 
ب( جوامـع رجالـی، کـه اکثـراً از اواخر قـرن دهم تدوین گشـتند و با تألیـف تنقیح المقال، 
معجـم رجال الحدیـث و دو نرم افزار رجالی مؤسسـه تحقیقاتی نور )درایةالنور و اسـناد صدوق( 

به اوج خود رسـیدند.6 
ج( منابـع تك نـگاری7، کـه به منظـور بازپژوهی برخی قواعـد و مبانی رجالـی و یا ترجمه 
تحلیلـی برخی راویان، از اواخر قرن یازدهم به بعد، نگاشـته شـده اند. مقـاالت علمی نیز داخل 

در همین دسـته اند.  
د( منابـع آموزشـی، به هـدف آموزش مباحث سـه محور اصلی ایـن دانـش )راوی، منبع و 
مبناشناسـی( نگاشـته شـده اند. تدوین منابع این دسـته را در سال های اخیر شـاهدیم. با برخی 

از این دسـته منابع، در این نوشـتار آشـنا خواهیم شد.

آشـنایی با منابع فوق و سـبک نگارشـی آنها و سـپس کار رجالی بر اسـاس آنها، امری اسـت 
کـه در اولیـن گام و در کارگاه هـای پیش رو به دنبال آن هسـتیم.

کارگاه 1: آشنایی با سبک نگارشِی منابع اصلی رجال و کار با آنها
پیـش از ورود بـه خرمـن دانشـِی منابـع اصلـی، الزم اسـت اطالعاتی دربـاره هر کـدام از آنها 
کسـب نماییـم. کتاب هایـی چـون: »آشـنایی بـا منابع رجالـی شـیعه«، »دانش رجـال2« و یا 
جزوه »گشـت وگذاری در دانش رجال شـیعه1«، برای این منظور مناسـب اسـت. در این منابع، 
با مؤلف، انگیزه تألیف و سـبک نگارشـی تمام منابع رجالی آشـنا می شـویم که در این مرحله، 

به مطالعـه منابع اصلی شـش گانه بسـنده می کنیم.
پـس از ایـن مرحلـه، کار با منابع اصلی رجال را در دسـتور کار قرار می دهیـم. بدین منظور، نام 
یـک راوی را از رجال کشـی یا رجـال ابن غضائری انتخاب کرده و ضمن مطالعه ترجمه همان 
راوی از منابع شـش گانه، اسـتخراج داده های اطالعاتی این منابع و دسـته بندی آن در دو محور 
»هویـت راوی« و »شـخصیت روایی«، اولین بررسـی رجالی خود را تجربـه می نماییم. در این 
بیـن، ممکن اسـت داده هـای منابع مختلف، تکـراری یا مکّمل هم باشـند و همچنین ممکن 
اسـت مخالف و معارض یکدیگر باشـند. پیشـنهاد می شـود در ایـن مرحله نـه از نرم افزارهای 
رجالـی و یـا فایل هـای رایانـه ای بلکه از خود کتاب های رجالی اسـتفاده شـود. به عنـوان مثال 
می تـوان ترجمه »جعفربن بشـیر بجلی« را مد نظر قـرار داد که نتیجه ذیل حاصل خواهد شـد:

  

 باید دانست که در دوران حضور و عصر علمای پیشین )قدما(، اعتبارسنجی احادیث، نه فقط بر ارزیابی سند بلکه بر سه پایه: ارزیابی محتوا 
)نقد محتوایی(، ارزیابی راوی )تحلیل رجالی( و ارزیابی منبع و نسخه )تحلیل فهرستی1( استوار بوده است.

  

منبع شناسی

مبنا شناسی

اصطالح شناسی

راوی 
شناسی



پیشـنهاد می شـود چند راوی دیگر را نیز بدین شـیوه بررسـی نموده تا شـیوه نگارشـی مؤلفان 
منابـع رجالی همچنیـن نقاط خأل و محورهای پررنگ تر بیشـتر هویدا شـود.

پـس از کسـب مهـارت اولیـه در اسـتفاده از منابـع اصلی و آشـنایی نظـری و عملی با شـیوه 
نگارشـی آن، بـه عرضه داده های ایـن منابع به دو منبع »خالصةاالقـوال« تألیف عالمه حلی 
و »الرجـال« تألیـف ابـن داود حلـی و بررسـی آن دو می پردازیم. از آنجایی کـه عالمه حلی در 
خالصةاالقـوال بـرای اولیـن بـار اسـتدالل و اسـتظهار در رجـال را، هر چند انـدک، به تصویر 
می کشـید و بـر خـالف ِعـدل خـود، به اعـالم نظر نهایـی می پـردازد، باید بـه آن توجـه ویژه 

شود.8
مناسـب اسـت پـس از گذر از مرحلـه فوق، به تکمیل مطالـب نظری و تعمیق داشـته ها اقدام 
نمود. بدین منظور، مطالعه کتاب »بازشناسـی منابع اصلی رجال شـیعه« همچنین جزوه درسـی 

»بررسـی تطبیقی منابع رجالی شـیعه« مناسب است.

کارگاه 2: آشنایی با جوامع تحلیلی رجالی و کار با آنها
پـس از ظهـور جوامـع رجالی و تجمیـع ترجمه های راویـان در یکجا، کم کم اجتهـادات رجالی 
ظهـور پیدا کرد. اوج این اسـتدالل ها و اسـتنباط ها را می تـوان در »تنقیح المقال« تألیف عالمه 
مامقانی یافت. از این رو، در سـومین مرحله، برای آشـنایی با سـبک نگارشـی و شـیوه کار این 
جامـع، از دو کتـاب مذکـور )دانـش رجال و آشـنایی با منابـع رجالی( می توان بهره برد. سـپس 
بـه مطالعـه دقیـق ترجمه راویـان مورد بحث پیشـین در این منبـع پرداخت. تأکید بر اسـتفاده 
از ایـن جامـع، به معنای تأیید دیدگاه های نویسـنده نیسـت؛ بلکه آنچه مهم اسـت آشـنایی با 
شـیوه اسـتنباط و قراینی اسـت که مؤلف از آن بهره می برد و نیز منابع گسـترده رجالی و غیر 

رجالی شـیعه و سـنی اسـت که در دایره قرینه یابی مؤلف قرار گرفته اسـت.
مقایسـه ترجمـه راویانـی کـه پیـش از ایـن، بدان ها پرداخته شـده بـود با تحلیل هـای مؤلف 
تنقیـح المقال، می تواند شـما را با فضای نگارش کتاب آشـنا سـازد و قدرت تحلیـل را افزایش 
دهـد. بـرای پی بـردن به قدرت جمـع آوری قراین رجالی این کتاب، سـعی بر انتخـاب راویانی 
باشـد کـه در طبقـه، مذهب یا جرح و تعدیلشـان بیـن رجالیان پیشـین )قدما( اختـالف وجود 

داشـته باشـد و یا راویانـی که فاقد اطالعـات الزم در محورهای فوق باشـند.
کتـاب »قامـوس الرجـال« کـه در نقـد تنقیـح المقال نگاشـته شـد، دسـتور کار بعدی اسـت؛ 

بدیـن صـورت کـه پس از بررسـی تحلیـل عالمه مامقانـی، به کتـاب قاموس الرجـال و ذیل 
ترجمه همان راوی، مراجعه شـود و نقدهای عالمه تسـتری نسـبت به اظهارنظرهای صاحب 
تنقیح المقـال، مطالعـه دقیـق شـود. از آنجایی که تسـتری نسـبت به تمـام ترجمه های تنقیح 
المقـال نقـد ارائـه نکرده، لـذا ممکن اسـت راوی مورد نظـر را در قاموس الرجـال نیابیم که در 

ایـن صـورت بایـد راوی دیگری را انتخـاب نماییم.
مراجعـه بـه جامع ارزشـمند »معجم رجال الحدیث« و بررسـی راوی محل بحـث نیز می تواند 

فوایدی مازاد را دربرداشـته باشد.

کارگاه 3: آشنایی با منابع تک نگاری و شیوه کار آنها
از آنجایـی کـه برخـی رجالیـان متأخـر و معاصـر بـه نـگارش تک نگاری هـای رجالـی همت 
گمـارده و در برخـی موارد، به بررسـی تحلیلی ترجمه برخی راویان اختالفـی پرداخته اند، حتمًا 
باید از این منابع جهت تقویت توان تحلیل و اسـتنباط بهره برد.9 مقاالت علمی منتشـر شـده 
در نشـریات علمی نیز در عداد همین منابع اند. متأسـفانه کار مسـتقل و جامعی جهت معرفی 
منابـع تک نـگاری رجـال تدوین نشـده اسـت؛ از این رو بایـد این ضعف را بـا مراجعه به برخی 

از ایـن منابـع و بررسـی و کار با آنهـا جبران نمود.

     گام دوم: کار بر روی نیازهای اساسی                                                     

پـس از آشـنایی بـا منابـع رجالی، الزم اسـت بر سـه نیـاز اصلی دانـش رجال متمرکز شـویم. 
یعنـی طبقه یابـی راوی، کشـف مذهب و پی بـردن به وثاقت یا ضعـف وی. از ایـن رو گام دوم 

را با سـه کارگاه پـی می گیریم:

کارگاه 4: طبقه یابی راوی
بـا توجـه بـه جایگاه طبقه یابـی در شناسـایی قطع و ارسـال در سـند و دیگر کارکردهـای آن، 
بایـد ابتـدا پـس از شناسـایی فواید طبقه یابـی، با گونه هـای طبقه یابـی در رجال شـیعه و ادوار 
آن آشـنا شـویم. پـی بـردن به حدود عصر زندگـی راوی و روابـط روایـی وی، گاه با جمع آوری 
قراین مختلف میسـر خواهد بود. مراجعه به جزوه »گشـت و گذاری در رجال شـیعه2« وکتاب 

  

پس از ظهور جوامع رجالی و تجمیع ترجمه های راویان در یکجا، کم کم اجتهادات رجالی ظهور پیدا کرد. اوج این اســتدالل ها و استنباط ها را 
می توان در »تنقیح المقال« تألیف عالمه مامقانی یافت. 

  

ب( شخصیت رواییالف( شناسایی راوی )هویت(

طبقهجعفر بن بشیرنام
ماتباآلبواءسنة208)نجاشی(

فیاصحابابیالحسنالرضا)رجالالشیخ(

امامیصحیحالمذهب)منزهاداصحابنا:نجاشی(مذهبالبجلی الوشاءلقب/ القاب

توثیق / مدحابومحمد )نجاشی(کنيه/ کنیه ها

منزهادأصحابناوعبادهمونساکهموکانثقة)نجاشی(
روىعنالثقاتوروواعنه)نجاشی(

ثقةجلیلالقدر)الفهرست(
کانأبوالعباسبننوحیقول:کانیلقبفقحةالعلم)نجاشی(

ــتضعیف / ذممولی بجیله )کشی(قبيله

فهرست مصّنفاتکوفه، محله بجیلة )نجاشی و کشی(محل سکونت
نوادر)نجاشی( کتابالذبائحـ کتابالصیدـ کتابالمكاسبـ کتابالصالةـ کتابالمشیخةـ

کتابینسبالیجعفربنمحمد)الفهرست(



»دانـش رجـال3« و توجـه به مثال هـا و مصادیق هر بخش، 
راهگشـا خواهـد بـود. پـس از مطالعـه و به منظور تسـلط بر 
راهکارهـا و قرایـن طبقه یابی، مناسـب اسـت بـه طبقه یابی 
چند راوی بر اسـاس مطالب دو نوشـتار مذکور پرداخته شـود. 
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کارگاه 5: کشف مذهب راوی
مطالعـه دقیـق دو منبـع مذکـور در کارگاه پیـش، می تواند ما 
را در شناسـایی مذهب راوی، کمک کار باشـد. سـپس کشف 
مذهـب چنـد راوی را بر اسـاس مطالـب فراگرفتـه شـده، در 

دسـتور کار قـرار می دهیم.11
البتـه الزم اسـت نسـبت بـه شناسـایی مذاهب فاسـد، علت 
نشـأت هر یـک، سـیر تطـور و افـول آنهـا و مباحثـی از ایـن 
دسـت، بـا اسـتفاده از کتـب فـرق و مذاهب نگاری21 کسـب 

اطـالع نماییم.

کارگاه 6: احراز وثاقت راوی
پـی بـردن بـه وثاقـت یـا ضعـف راوی، اصلی تریـن نیـاز 
یـک رجال پـژوه اسـت. بـاز هـم به مطالعـه منابع مذکـور در 
دو کارگاه قبلـی می پردازیـم. ولـی بایـد بـه این نکتـه توجه 
داشـته باشـیم که احراز وثاقت راوی در بسـیاری مـوارد، پس 
از شـناخت مبانـی توثیـق و تضعیف اسـت. از ایـن رو تالش 

بیشـتر را پـس از کارگاه بعـدی پـی خواهیـم گرفت.
مقـاالت  بـه  مراجعـه  کـه  می شـویم  یـادآوری  پایـان  در 
رجالـی مرتبـط، همچنیـن برخـی دائرةالمعارفهـای رجالی 
چـون تنقیح المقـال و برخـی تک نگاری هـای رجالـی ماننـد 
سـماءالمقال )کلباسـی( و الرسائل الرجالیه )کلباسـی( در ایجاد 
تسـلط در هـر سـه محـور پیـش و توانمندسـازی رجال پژوه، 
بسـیار راهگشـا خواهـد بـود؛ خصوصـاً در جایـی که با سـه 
معضـل »نبود«، »کمبـود« یـا »اختالف« اطالعـات رجالی 

مواجه هسـتیم.

     گام سوم: شناخت مبانی توثیق و تضعیف            

کارگاه 7: مبانی توثیق و تضعیف
در ایـن کارگاه، بیشـترین همت بر شـناخت مبانـی حاکم بر 
توثیـق و تضعیـف منابع رجالی اسـت. بهترین منبعی که این 
مهـم را بـه خوبی تبیین نموده، کتاب منتشـر نشـده »مبانی 
جرح و تعدیل« تألیف اسـتاد سـیدعلیرضا حسـینی شـیرازی 
اسـت. همچنیـن منابعـی چـون کتاب هـای: »بحـوث فـی 
مبانـی علم الرجـال« و »االجتهاد و التقلید فـی علم الرجال« 
اثـر آیـت اهلل محمد سـند، »مبانـی حجیـت آرای رجالی« و 
»بازسـازی متون کهن حدیث شـیعه«، »اصـول علم الرجال 
بیـن النظریـة و التطبیـق« همچنیـن دو جـزوه »توثیـق و 
تضعیف« و »آشـنایی با علم رجال«، مناسـب مطالعه اسـت. 
مطالعـه مقـاالت و پایان نامه های مرتبط نیـز می تواند زوایای 

بیشـتری از بحث را هویدا سـازد.

کارگاه 8: توثیقات عام
یکـی از اصلی تریـن مبانـی در توثیـق راویـان کـه گسـتره 
وسـیعی از راویـان را دربرمی گیـرد، »توثیقـات عـام« اسـت. 
بهتریـن منبع آموزشـی در زمینه شـناخت و ارزیابی توثیقات 
عـام، جـزوه »توثیقـات عـام« اسـت. کتـاب »پژوهشـی در 
علـم رجـال« نیـز بـه ایـن مسـأله پرداختـه اسـت. در کتاب 
»قبسـات من علم الرجال«، مقدمـه »معجم رجال الحدیث« 
و »اصـول علـم الرجـال؛ بین النظریـه  و التطبیـق« با تحلیل 
اجتهـادی برخـی توثیقات عـام مواجـه خواهیم بـود. مطالعه 
دقیـق حداقل یکـی از توثیقات عـام از کتاب اخیر، پیشـنهاد 

می شـود.

کارگاه 9: تعارضات رجالی
اختـالف نظـر دانشـمندان رجـال در زمینه هـای مختلـف، 
همیشـه مسأله سـاز بـوده و الزم اسـت در همـه محورهـا، 
بهتریـن دیدگاه هـا را برگزینیـم. شـناخت انـواع تعارضـات 
رجالـی و نظـر برخـی عالمان در ایـن خصـوص را می توانیم 
در انتهـای جـزوه »توثیق و تضعیف« مطالعـه نماییم؛ گرچه 
شـاید بهتریـن تقریـر این بحث و موشـکافی آن را بتـوان در 
جـزوه »تعـارض دیدگاه های رجالیـان« یافـت. از آنجایی که 
شـناخت فضـای حاکم بر توثیـق و تضعیف، شـرط اصلی در 
ترجیح یکی از دیدگاه هاسـت، کسـب تسـلط در کارگاه 7 در 

ایـن بحـث ضروری اسـت.
نمونه ای از تعـارض دیدگاه های رجالی در محورهای مختلف 
ایـن دانـش، همچنین طریقه ترجیـح یکی از اقـوال، با توجه 
بـه مبانی جـرح و تعدیـل و جمـع آوری قراین را می تـوان در 
تنقیـح المقـال، ذیل ترجمه برخـی راویان اختالفی مشـاهده 

نمود.

کارگاه 10: مفهوم شناسی واژه های توصیفی در منابع رجالی
هنـگام کار بـا منابـع رجالـی، بـا تعابیـر و واژگان مختلفی در 
ترجمـه راویـان برخـورد می کنیـم کـه مفهوم یابـی هر یک، 
تأثیر بسـزایی در قضاوت های رجالی ما خواهد داشـت. از این 
رو الزم اسـت تمامـی اصالحات، تعبیـرات و واژگان رجالیان 
اسـتخراج و مفهوم شناسـی شـود. منابعـی چـون: »معجـم 
مصطلحـات الرجـال و الدرایـه«، جزوه »توثیـق و تضعیف« 
و کتاب هایـی بـا عنـوان الرسـائل الرجالیه و الفوائدالرجالیـه، 
همچنیـن منابع درایه الحدیث شـیعه )چـون الرعایه فی علم 
الدرایـه یـا مقبـاس الهدایـه( تا حـدود زیـادی به این مسـأله 
پرداخته انـد؛ گرچه تا موشـکافی از معنای دقیق تمـام واژگان 
و تعابیـر رجالـی، راه زیـادی را در پیـش رو داریـم. دقیق ترین 
مفهوم شناسـی نسـبت بـه دو تعبیـر اصلی و کلیـدی »ثقه« 
و »ضعیـف« را در جـزوه »مبانـی جـرح و تعدیل« شـاهدیم.

    گام چهارم: راوی در اسناد                                   

از آنجایـی کـه هـدف غایـی در مباحـث علم رجال، کسـب 
توانایـی در بررسـی راویـان اسـناد اسـت تـا صحت و سـقم 
روایات مشـخص شود، ادامه راوی شناسـی را در اسناد روایات 
پـی می گیریـم. نگاه ما به اسـناد روایـات، از دو زاویـه و با دو 
کارکـرد می باشـد: أ. »موضـوع محـل بحث و جایـگاه وقوع 
راوی«؛ ب. »سـند به عنوان منبع رجالِی کارساز و تأثیرگذار بر 
قضاوت هـای رجالـی«. وقتی به بررسـی عناویـن راویان که 
در اسـناد روایـات واقع شـده اند، می پردازیم، گاه در شناسـایی 
ایشـان، بـه گره هایی )که بسـیاری از آنها از مختصر نویسـی 
عنوان راوی یا سـند، ناشـی می شـوند( برمی خوریـم که ما را 
از هـدف اصلـی »راوی شناسـی« بازمی دارنـد. در کارگاه های 
پیـش رو، به شناسـایی معضالت راوی شناسـی و شـیوه گذر 

از آن می پردازیـم.

کارگاه 11: معضالت و گره های شناسایی عنوان راوی
در این کارگاه، با سه معضل آشنا می شویم:

الـف( اشـتراک در عناویـن راویـان: هنگامـی که چنـد راوی 
که دارای عناوین مشـترکی هسـتند، در اسـناد واقع شـوند و 

شناسـایی و احـراز وثاقتشـان را با مشـکل مواجه سـازد؛ 
ب( پراکندگـی عناویـن یـک راوی: کـه مـا را بـا عناویـن 
ناشـناخته مواجـه می سـازد. در ایـن دو مـورد الزم اسـت بـا 
طراحـی سـازوکاری، این مشـکل را رفع نماییـم و به »تمییز 
مشـترکات« و »توحیـد مختلفات« بپردازیـم. بهترین منبعی 
که به این مهم پرداخته، کتاب »راوی شناسـی« تألیف اسـتاد 
حسـینی اسـت که بـا ذکر مثال هـای کافـی و دقت نظرهای 
کم نظیـر، شـیوه های برون رفـت  از این معضـل را گام به گام 
آمـوزش می دهـد. جـزوه »سندشناسـی« نیـز بـه خوبـی به 

تبییـن ایـن دو معضل پرداخته اسـت. 
ج( وقـوع تصحیـف در عنوان راوی در اسـناد: که دسـت یابی 
بـه عنـوان صحیح با شـناخت حـاالت مختلـف تصحیف را 
می طلبـد. بـرای برون رفـت از این معضـل، دو منبـع مذکور، 
جـزوه »بررسـی تطبیقـی منابـع رجالـی شـیعه« و کتـاب 

»دانش رجـال1« ، کمـک کار مـا خواهنـد بـود.

کارگاه 12: مشکالت ناشی از اختصار در اسناد
آخریـن ِگره هـای مهمی کـه مانع از شناسـایی تمـام فقرات 
سـند و راویـان می شـود، سـقط و افتادگـی حساب شـده در 
ابتـدای سـند )تعلیـق( و یا دیگر افتادگی ها در سـند )ارسـال( 
همچنیـن ذکر ضمیر در ابتدای اسـناد به جای ذکـر نام راوی 
اسـت. توانایی کشـف ارسـال، تعلیـق و یافتـن مرجع ضمیر، 
همچنین قراین بازسـازی سـند و تشـخیص فقـرات افتاده و 

  

آخرین گِره های مهمی که مانع از شناسایی تمام فقرات سند و راویان می شود، سقط و افتادگی حساب شده در ابتدای سند )تعلیق( و یا دیگر 
افتادگی ها در سند )ارسال( همچنین ذکر ضمیر در ابتدای اسناد به جای ذکر نام راوی است. 
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بازسـازی اسـناد تحویلی )عطف( را می توان در دو منبع مذکور در کارگاه قبل )سندشناسـی و 
دانـش رجال(، کتاب »آشـنایی با اصول علـم رجال«، جزوه »أصول الرجال، المسـتوی االول« 
و کتـاب »توضیـح االسـناد المشـکله« فـرا گرفـت و تمرین نمود. منبـع اخیر کـه در محدوده 
معضالت اسـناد کتاب کافی نگاشـته شـده، منبع خوبی بـرای عرضه تمرین های انجام شـده 

است. فوق 

کارگاه 13:  شـناخت روش سـندنگاری مؤلفان منابع حدیثی شـیعه و توجه به اسـناد کامل 
و ناقص

 ،هر یـک از مؤلفـان کتـب حدیثی، کتب خود را در سـندنگاری و انتسـاب روایت به معصوم
به گونـه ای متفـاوت با یکدیگـر تدوین کرده انـد. برخی، به ذکر کامل اسـناد همـت گمارده اند، 
بعضـی دیگـر، فقرات مشـترک سـند را بـا تکیه بر »مشـیخه« حـذف کرده انـد و ... . اختالف 
روش در ایـن امـر، منجـر بـه پدیدار شـدن عاملی اسـت با عنـوان »مانع سـاختاری«. در مانع 
سـاختاری، اراده و تصمیـم مؤلـف نقش اساسـی ایفـا می کند. از ایـن رو بایـد روش مؤلف هر 

کتـاب حدیثی و مخصوصـاً کتاب های زیربنایی را بازشـناخت. 
تا کنـون منبـع آموزشـی ای کـه مفصاًل بـه این بحث پرداخته باشـد، تدوین نشـده اسـت ولی 
کتب و مقاالتی که درباره شـیوه نگارشـی منابع حدیثی نگاشـته شـده اند، می توانند کمک کار 

باشند.

    گام پنجم: رجال پژوهی و تالش جهت تولید علم                                     

کارگاه 14: راویان مشهور اختالفی
برخـی راویـان هسـتند که علیرغـم پرنقش بـودن در عرصه روایـات، در مـورد وثاقت یا ضعف 
ایشـان و یـا دیگـر محورهـا )مذهب، طبقـه و ..(، بین ارباب رجـال، اختالف نظر وجـود دارد. با 
توجـه بـه اینکه تعیین تکلیف این دسـته راویان، وضعیت اسـناد بسـیاری روایات را مشـخص 
می کنـد، الزم اسـت شـیوه کار جهـت یـک کار پژوهشـی در علـم رجـال را فرا گرفـت. برای 
شـروع، می تـوان بـه بررسـی کارهای انجام شـده در این خصـوص پرداخـت. در منابعی چون: 
الرسـائل الرجالیه )کلباسـی(، الفوائد الرجالیه )بحرالعلوم(، سـماء المقال )کلباسی(، تنقیح المقال 
)مامقانی(، قبسـات من علم الرجال و ... به بررسـی دقیق برخی راویان پرداخته شـده اسـت و 
شـما می توانیـد نحوه ورود به بحث، شـیوه اسـتفاده از قرایـن مختلف و دیگـر ریزه کاری های 
تحلیـل رجالـی را از ایـن دسـته منابـع فراگیرید. مقـاالت علمـی روز در این محور نیز بسـیار 

قابل اسـتفاده اند.

کارگاه 15: اسناد پرتکرار
بررسـی برخـی اسـناد روایات کـه در میان منابع روایـی، به صورت قابل توجهی تکرار شـده اند 
و بعضـاً دچـار معضلـی هسـتند، آخریـن کارگاه عملـی اسـت که باید در آن شـرکت ُجسـت. 
جـزوات »اصـول الرجـال« و »سندشناسـی« تا حدودی به ذکر این اسـناد و تعیین وضعیت آن 
پرداخته انـد. در پایـان، توجـه به این نکته ضروری اسـت که حکم درباره کل سـند و نامگذاری 
آن بـه صحیـح و ضعیف و ... بر اسـاس دسـت یافته های پیشـین، نـه با دانش رجـال، بلکه بر 

عهـده دانش درایةالحدیث  اسـت.

کارگاه 16:  نگارش متن علمی
پـس از اتمـام کارگاه هـای فـوق، به منظـور پیاده سـازی یافته هـای رجالی، تسـلط بر مباحث 
یادگرفتـه شـده و تولیـد علـم و محتوای علمی، ضروری اسـت کـه رجال پژوه بـه تدوین یک 
متن علمی، که بهتر اسـت سـاختار مقاله علمی را داشـته باشـد، اقدام ورزد. ارزیابی متن توسط 

یکـی از اسـاتید و اصـالح اشـکاالت مطرح، پس از پایـان کار، از مهمات این مرحله اسـت.

    نكات پایانی:                                                                                        

پس از اتمام سیر مطالعاتی کارگاه محور فوق، خوب است به این نکات توجه شود: 
1. گرچه این سـیر مطالعاتی به شـیوه کارگاه محور و نظری عملی چینش و طراحی شـده ولی 
ضـرورت دارد کـه تمرین هـا و دسـتاوردهای هـر مرحلـه به منظور بررسـی و نقد، بر اسـتاد یا 

شـخصی متبحر در رجـال عرضه گردد.
2. ُپـر واضـح اسـت که جایـگاه ارائه برخی مباحث اساسـی، همچون مبانی رجالـی، در ابتدای 
مباحـث آن دانـش بایـد باشـد و مقدم بر تمامی فصـول؛ ولی آموزشـی بودن نوشـتار حاضر و 

ضـروت رعایت اسـتانداردهای آموزشـی، تأخـر و تقدم برخی فصـول را می طلبد.
3. بـا گـذر از سـیر مطالعاتـی ارائه شـده و پایبنـدی به نکات هـر کارگاه، امید اسـت که طالب 
این مسـیر، بر بسـیاری از مباحث دانش رجال شـیعه واقف شـود و بتواند بر مشـکالت آن، تا 
حـدودی، فائـق آیـد؛ گرچـه بـرای رجال پـژوه و صاحب نظر شـدن در ایـن وادی، پـس از طی 

مراحـل گذشـته، باید کسـب فیض از محضر اسـاتید برجسـته رجال را نیـز تجربه نماید.
4. همان گونـه کـه نمایـان اسـت، ایـن نوشـتار، نگاهی به سـیر مطالعاتـی رجال عامـه )اهل 
سـنت( نـدارد. کسـانی که طالب آننـد، می توانند با مطالعه کتاب هایـی چون: »دانـش رجال از 
دیـدگاه اهل سـنت« )جدیدی نـژاد( و »درس نامه رجال مقارن« )نجم الدین طبسـی( با فضای 

این دانش در اهل سـنت آشـنا شـوند.
5. در پایان نوشـتار، سـعی شـده که یک جدول زمان بندی )بر اسـاس سـاعت مورد نیاز( برای 
گذر از مراحل مختلف سـیر، ارائه شـود. بهتر اسـت هر کارگاه را در یک یا دو هفته پشـت سـر 

گذاشـت و بـرای زودتر تمام کردن این سـیر، عجله ای بـه خرج نداد.
6. در ایـن نوشـتار، تـالش بـر جمـع آوری کامـل منابع آموزشـی دانـش رجال نبـوده، بلکه به 
مناسـبت کارگاه هـا، بـه برخی از منابع آموزشـی مرتبط، اشـاره شـده اسـت. نگارنـدگان منابع 

آموزشـی معرفی شـده در ایـن نوشـتار، بـه قرار ذیـل اند:

جزوات آموزشی31:
أصول الرجال، المستوی االول / سیدمحمدجواد شبیری( 1
آشنایی با علم رجال / رحمان ستایش( 2
بررسی تطبیقی منابع رجالی شیعه /سیدعلیرضا حسینی شیرازی( 3
تعارض دیدگاه های رجالیان / حسینی شیرازی( 4
توثیق و تضعیف / رحمان ستایش( 5
توثیقات عام / رحمان ستایش ( 6
سندشناسی / مهدی غالمعلی( 7
گشت وگذاری در دانش رجال شیعه1 و 2 / حیدری فطرت( 8
مبانی جرح و تعدیل / حسینی شیرازی ( 9

کتاب ها:
اصول علم الرجال؛ بین النظریه  و التطبیق/ مسلم داوری( 1
آشنایی با اصول علم رجال/ سیدعلی دلبری( 2
آشنایی با منابع رجالی شیعه/ رحمان ستایش( 3
بازسازی متون کهن حدیث شیعه/ عمادی( 4
بازشناسی منابع اصلی رجال شیعه/ رحمان ستایش و جدیدی نژاد( 5
پژوهشی در علم رجال/ اکبر ترابی( 6
دانش رجال1ـ 2 و3/ علی نژاد ( 7
قبسات من علم الرجال/ سیدمحمدرضا سیستانی( 8

  

هر یك از مؤلفان کتب حدیثی، کتب خود را در سندنگاری و انتساب روایت به معصوم، به گونه ای متفاوت با یکدیگر تدوین کرده اند. برخی، 
به ذکر کامل اســناد همت گمارده اند، بعضی دیگر، فقرات مشترک ســند را با تکیه بر »مشیخه« حذف کرده اند و... . اختالف روش در این امر، 

منجر به پدیدار شدن عاملی است با عنوان »مانع ساختاری«. 
  



مبانی حجیت آرای رجالی/ صرامی( 9
معجم مصطلحات الرجال و الدرایه / جدیدی نژاد( 10

در پایـان، ایـن نکتـه نیـز حائـز اهمیت اسـت که مقدمـه برخی جوامـع رجالی، ماننـد مقدمه 
معجـم رجـال الحدیـث، مقدمـه تنقیح المقـال )کـه جداگانه نیز چاپ شـده اسـت( همچنین 
مقدمـه قاموس الرجال، حاوی مطالبی بسـیار مفیـد در دانش رجال اند. همچنیـن بهره بردن از 

مقـاالت علمـی در تمامـی کارگاه ها از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت.41

     کارگاه های رجال پژوهی در یك نگاه                                                             

)جدول زمان بندی(

عنوان کارگاه
میزان ساعت مورد نیاز 

)حدودی(

گام اول: آشنایی با منابع )راوی در منابع(

10کارگاه 1: آشنایی با سبک نگارشِی منابع اصلی رجال 

15کارگاه 2: آشنایی با جوامع تحلیلی رجالی و کار با آنها

10کارگاه 3: آشنایی با منابع تک نگاری و شیوه کار آنها
گام دوم: کار بر روی نیازهای اساسی

7کارگاه 4: طبقه یابی راوی

8کارگاه 5: کشف مذهب راوی

10کارگاه 6: احراز وثاقت راوی
گام سوم: شناخت مبانی توثیق و تضعیف

20کارگاه 7: مبانی توثیق و تضعیف

20کارگاه 8: توثیقات عام

10کارگاه 9: تعارضات رجالی

25کارگاه 10: مفهوم شناسی واژه های توصیفی در منابع رجالی
گام چهارم: راوی در اسناد

15کارگاه 11: معضالت و گره های شناسایی عنوان راوی

15کارگاه 12: مشکالت ناشی از اختصار در اسناد

5کارگاه 13:  شناخت روش سندنگاری مؤلفان منابع حدیثی 
گام پنجم: رجال پژوهی و تالش جهت تولید علم

20کارگاه 14: راویان مشهور اختالفی

10کارگاه 15: اسناد پرتکرار

ــکارگاه 16:  نگارش متن علمی

پی نوشت ها:
 1. شـیوه نقـد محدثـان شـیعه که بر تحلیل اثر مکتوب اسـتوار بود، در کنار نوع نگارشـی رجالی، بـه ایجاد نوع 
نگارشـی فهرسـت انجامیـد کـه از آن به تحلیل فهرسـتی نیز یاد می شـود. علیرغـم اینکه فهرسـت نگاری در 

شـیعه بـه هـدف اعتبارسـنجی متون و منابـع حدیثی بنا نهاده شـد، ولی پـس از تغییر نگرش در اعتبارسـنجی 
روایـات در حـوزه حدیثـی ِحلّه و پـس از آن جبل عامـل، از گردونه اعتباریابی خارج شـد.

 2. اخیـراً و در پـی تالش هـای حدیث پژوهان اهل سـنت، دانشـی با عنـوان »تخریج« در مقوله اعتبارسـنجی 
رخ نمـوده اسـت کـه بحـث از ماهیـت و کارکردهای آن، مجالی وسـیع را می طلبد. بـا توجه به اینکـه در واقع، 
تخریـج می توانـد رابـط بین سـند، متـن و منبع حدیث باشـد، بنابرایـن می تواند جایـگاه مهمی را در شناسـایی 
اصالـت حدیـث، اصالت منبـع و اصالت متن حدیث ایفا نماید. تخریج، تا دانش شـدن و کسـب جایگاه در مقوله 

اعتبارسـنجی، راهی طوالنی در پیـش رو دارد.
 3. مطالعـه شـود: مقالـه »جایـگاه نقد محتوایی در اعتبار سـنجی روایات«/ سـیدعلیرضا حسـینیـ  مقاله »نقد 
متنـی و محتوایـی احادیث و نقـش آن در توثیق و تضعیف راویان«/ علی اکبر خدامیـانـ  مقاله »تقویت روایات 

ضعیـف السـند با تفکیـک راویان مؤلف کتـاب از ناقالن کتـاب«/ محمد قربانی.
 4. برخـی اندیشـمندان وادی رجـال، بحـث »سندشناسـی« را نیز از محورهـای اصلی این دانش دانسـته اند. با 
توجـه بـه ماهیت مباحث سـندی، کـه دانش درایةالحدیث متکفل بحـث از آن اسـت، و نظر به اینکه معضالت 
سـندی، بازگشـت بـه راوی شناسـی دارند و مخّل به آن هسـتند، می تـوان از ذکر این محور چشم پوشـی نمود.

 5. »رســاله ابی غالــب الــزراری« کــه بــه بررســی راویــان خانــدان »اعیــن« )پــدر زراره بــن اعیــن( پرداخته، 
ــد،  ــه حســاب آی ــی شــیعه ب ــد در عــداد اصــول رجال گرچــه نگاشــته قــرن چهــارم هجــری اســت و بای
ولــی بنابــه دالیلــی، ذکــری از آن بــه میــان نیســت. مطالعــه و تــورق ایــن کتــاب و مقایســه آن بــا منابــع 
اصــول، مطمئنــاً مفیــد اســت. همچنیــن دو کتــاب »معالــم العلمــاء« تألیــف ابن شهرآشــوب مازندرانــی و 
ــده خــأل  ــر کنن ــه الفهرســت شــیخ طوســی و ُپ ــوان تکمل ــن، کــه به عن »الفهرســت« شــیخ منتجب الدی
زمانــی پــس از زمــان شــیخ طوســی تــا اواخــر قــرن ششــم اســت، نیــز می توانــد در دســتور کار قــرار گیــرد؛ 
گرچــه شــاید بــه دلیــل نبــود نــام بســیاری از راویــان اســناد منابــع حدیثــی در آن و غلبــه ســبک تراجمــی 
آن، کم کاربــرد بــه چشــم آیــد. همچنیــن اســت کتــاب »حــل االشــکال فــی معرفــة الرجــال« اثــر احمدبن 
طــاووس حلــی )ف673(، کــه اصــل کتــاب بــه دســت مــا نرســیده ولــی تحریــر و خالصــه ای از آن توســط 

پســر شــهید ثانــی بــا نــام »التحریــر الطاووســی« موجــود اســت.
 6. گرچه مرسـوم و صحیح نیسـت نرم افزارهای رایانه ای را جزو منابع مسـتقل دانش برشـمرد، ولی از آن جهت 
کـه ایـن دو نرم افـزار با اسـتخراج تمـام ترجمه های ضمنی، بـه کامل ترین شـکل، دیدگاه هـای صاحبان منابع 
اصلـی رجـال را اسـتخراج و در کنـار هـم قـرار داده اند و همچنین تحلیـل و ارائه دیـدگاه دقیق رجالـی در مورد 
راویـان کتـب اربعـه حدیثی، کتاب وسـائل الشـیعه و کتب روایی شـیخ صدوق را چاشـنی کار خـود کرده اند، به 

گاهِ یادکـرد از منابـع رجالی شـیعه، نمی توان از آنهـا صرف نظر کرد.
 7. از منابـع »تک نـگاری« بـا عنـوان »منابـع تحقیقـی« نیـز یاد شـده اسـت. ولـی از آنجا کـه منابع تحقیقی 
عنـوان عامـی اسـت کـه حتی برخـی جوامع چـون تنقیح المقـال را نیز شـامل می شـود، بهتر اسـت از عنوان 

»تک نـگاری« یاد شـود.
 8. توجـه بـه سـاختار کتـاب، کـه حول راویـان قابل اعتمـاد و راویان غیرمعتمد تنظیم شـده، نیز جالـب و قابل 
توجـه اسـت. عالمـه در ایـن کتـاب بـه توثیـق یـا تضعیـف راویـان اقدام نکـرده، بلکـه راویانـی که بتـوان به 

روایاتشـان اعتمـاد کـرد و یـا نکـرد را در دو بخش مجـزا معرفی نموده اسـت.
ـالرسـائل ـسـماءالمقال/کلباسـی ـالفوائدالرجالیه/بهبهانی  9. کتاب هایی چون: الفوائد الرجالیة/بحرالعلوم
ـتوضیـح المقال/ کنـی ـ جامع المقـال/ طریحی ـ اصول علـم الرجـال/ داوری و ... از  الرجالیـة/کلباسـی

آن جمله انـد.
 10.  راویانـی چـون: ابراهیـم بـن هاشـم، محمـد بـن سـنان الزاهـری، عبـداهلل بن مسـکان، لوط بـن یحیی، 
حمـاد بن عیسـی که در طبقه شـان بحث و اختالف مطرح اسـت، برای شـروع کار، مناسـب انـد. بهره گیری از 
کلیدواژه هایـی چـون: »قیـل إنّـه روی عن« در جسـتجو، که حاکـی از اختـالف در طبقه راوی اسـت، می تواند 

در دسـتور کار قـرار گیرد.
 11. بـا توجـه بـه اختـالف در مذهب راویانـی چون: ابان بن عثمان، اسـماعیل بن ابی زیاد السـکونی، اسـحاق 
بن عمار صیرفی )سـاباطی(، حفص بن غیاث، نوح بن دراج، مناسـب اسـت که کار در این کارگاه را با بررسـی 
مذهـب ایـن راویان آغاز نماییم. اسـتفاده از تنقیح المقال و قاموس الرجال، پس از بررسـی اصول رجالی، بسـیار 
مفیـد خواهـد بـود. همچنین می تـوان به مقاالتی کـه درباره برخی راویان فوق نگاشـته شـده و بحث از مذهب 

راوی را مـد نظر قـرار داده، مراجعه نمود.
 12. بـرای ایـن منظور، کتاب »خاسـتگاه تشـیع و پیدایش فرق شـیعی در عصـر امامان«/ علـی آقانوری قابل 

است. استفاده 
ــا آدرس: ــی ب ــزوات، در وبالگ ــی ج ــل تمام ــوق، فای ــزوات ف ــه ج ــی ب ــهولت دسترس ــور س ــه منظ  13. ب

 http://seirerejal.blogfa.com بارگذاری شده است.
 14. ایـن فوایـد را می تـوان بـرای مطالعـه مقاالت علمی برشـمرد: الـف( نتیجه تالش علمی یک پژوهشـگر 
در بـازه زمانـی چنـد ماهـه، در مدت زمان کوتاهی قابل برداشـت اسـت؛ ب( نحوه ورود بـه بحث، مقدمه چینی، 
اسـتدالل و در نهایـت جمع بنـدی مطالـب را آمـوزش می دهـد، در نتیجـه پس از مدتـی، ذهنی نظام منـد را به 

ارمغـان خواهـد آورد ؛ ج( منابع مسـتقیم و غیرمسـتقیم هر بحـث را به بهترین شـکل معرفی می نماید.
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کتاب »روش شناسی نقد احادیث« در یک نگاه
ایـن نوشـتار بـه معرفـی اهـداف و نوآوری هـای کتـاب 
»روش شناسـی نقد احادیث« پرداخته و مفهوم نقد، میزان 
راهیافت انواع آسـیب ها در جوامع حدیثی فریقین، ضرورت 
نقد جوامع، کاربست دو روش نقد سندی و متنی در تعامل 
بـا روایـات را به طـور مفصل بـرای مخاطب شـرح می دهد.

 سهم روش های جدید در فهم متون دینی و حدیث
ایـن گفتگـو ضمـن بررسـی روش هـای فهـم متـون 
دینـی، روش اصولـی را مهم تریـن روش فهـم متـون 
دینـی معرفـی می کند. بیـان برخی روش هـای جدید 
از جملـه روش هرمنوتیـک فلسـفی و حجیـت ایـن 
روش ها و آسـیب هایی که ممکن اسـت ایجاد شـود از 
جملـه نکاتی اسـت کـه در این گفتگو بـه آن پرداخته 
و در نهایـت بـا بیـان اینکـه ائمـه هم به دنبـال یاد 
دادن روش هـای بدیـع بـه شـاگردان خـود بوده انـد 
پیشـنهادهایی را بـه طالب و پژوهشـگران جـوان ارائه 

می نماینـد.
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کتاب »روش شناسی نقد احادیث« در یک نگاه
علینصيریگيالنی*

اشاره
.....مجمـوعمعيارهـايمـورداسـتنادعالمـهطباطباييدرنقـدمتنيروايـات،عبارتنـداز:1.قرآن؛2.سـنتقطعـي؛3.مباني

برگرفتـهازکتـابوسـنت؛4.ضـرورتديـن؛5.برهانعقلـي؛6.تاريـخ؛7.دسـتاوردهايقطعيعلم.
.....اسـتادجعفـرسـبحانيدرکتابالحديـثالنبويبيـنالروايةوالدرايـةپنجمعيار:قرآن،سـنتمتواتر،عقـل،تاريخصحيح
واجمـاعامـترامعيارهـاينقدحديثبرشـمردهوبراسـاسهميـنمعيارهابهنقـدرواياتنقلشـدهازصحابهپرداختهاسـت.
.....عالمهجعفرمرتضيعامليسـيزدهمعياررابرايبررسـيصحتمتنيرواياتبدينشـرحبرشـمردهاسـت:1.بررسـياحوال
ناقـالنوراويـانحديـث؛2.برخـورداريحديثازشـيوههايصحيـح؛3.هماهنگيبامبانيفکـريوعقيدتـي؛4.هماهنگيبا
شـخصيتواقعـيچهرههـايتاريخي؛5.عـدمتناقضميـاننصوص؛6.عـدممخالفتباحقيقـتملموسومحسـوس؛7.عدم
مخالفـتبـابديهيـات؛8.عدممخالفتبـاحقايقثابتشـدهتاريخي؛9.عـدممخالفتباحقايـقعلميکهباادلـهقطعيهثابت
شـدهاند؛10.برخـورداريازامـکانتحقـقتاريخي؛11.هماهنگـيبااحکامعقليوفطـري؛12.هماهنگيبامقتضياتسياسـيو

اجتماعـيمحيطصدورروايـت؛13.بزرگتريـنومحکمترينمعيارقرآناسـت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  حجـت االسـالم و المسـلمین علـی نصیـری گیالنـی، محقـق، مولف و مدرس سـطوح عالی حـوزه علمیه اسـت. کتب و مقاالتی چون، حدیث شناسـی، آشـنایی بـا جوامع حدیثی، 

روش شناسـی نقـد احادیـث، رابطه متقابل کتاب و سـنت و بررسـی مکتب تفسـیری صـدر المتالهین، از جمله آثار علمی ایشـان اسـت.



مقدمه 
کتـاب »روش شناسـی نقد احادیـث«، همان گونه کـه در مقدمـه آن آمده، حاصل 
ده سـال پژوهـش ایـن ناچیز در زمینه نقد روایات اسـت که با زحمـت زیاد فراهم 

آمـده و در آن اهداف ذیل دنبال شـده اسـت: 
تبیین انواع آسیب های حدیثی اعم از آسیب های عمدی و طبیعی . 1
تاکید بر ضرورت نقد منابع حدیثی با توجه به نقش آنها در عرصه دین شناخت . 2
تاکید بر پیراستگی بیشتر جوامع حدیثی شیعه در مقایسه با جوامع حدیثی اهل سنت  . 3
تبیین مراحل هشت گانه نقد سندی روایات از قبیل اصالت حدیث و اعتبار منابع. 4
بازکاوی علمی معیارهای نقد متنی روایات )ده معیار( . 5
معرفی صدها روایت ضعیف و مجعول . 6

از سـویی دیگـر، به رغـم اذعـان صاحب نظران مبنی بـر ضـرورت پاالیش منابع 
حدیثـی، کار علمی جامعـی در این زمینـه انجام نگرفت. 

نگارنـده بـرای ارایـه اثـری جامـع، به بررسـی عموم منابـع عام و خـاص فریقین 
در زمینـه نقـد روایـات پرداخـت و افـزون بر آن در بررسـی میدانـی منابع حدیثی 

بسـیاری از روایـاِت دچار آسـیب را مورد شناسـایی قـرار داد. 
از ســویی دیگــر در بررســی جایــگاه هر یــک از معیارهــای نقــد متنــی روایــات 
از قبیــل عقــل و علــم کاری گســترده انجــام گرفــت و در فصــل یازدهــم کتــاب 
بــا نقــد ســه روایــت شــایع میــزان کارآیــی دو روش نقــد ســندی و متنــی را بــه 

ــید.     تصویر کش

این کتاب از جهات ذیل دارای نوآوری می باشد: 
1. نگریسـتن در فصـل سـوم کتـاب کـه در آن آثار فریقیـن در زمینه نقد بـه تفصیل معرفی 
شـده اند، نشـان می دهـد که تا کنـون تحقیق جامعـی در این زمینـه انجام نگرفته اسـت. این 
کتـاب نخسـتین اثـری اسـت که بـا گسـتردگی فـراوان و تحقیقـات عمیق، روش هـای نقد 
روایـات را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت. حجـم کتـاب و اسـتفاده از حـدود 450 منبـع گواه 

مدعاست. 
2. در بررسـی سـیر تاریخـی نقـد و معرفـی تفصیلـی تـالش فریقیـن در زمینه نقـد روایات 

تحقیقـی بدیع انجـام یافته اسـت.  
3. مراحـل و گام هـای هشـت گانه در نقد سـندی )با مالحظـه برخی از ایـن مراحل( با چنین 

رویکـردی برای نخسـتین بـار در این کتاب ارایه می شـود. 
4. دسـته بندی روشـمند معیارهـای ده گانـه نقد متنـی روایات و تقسـیم آنها به نقـد درونی و 
بیرونی، دسـتاورد نوینی اسـت که می تواند به آشـفتگی و عدم جامعیت مباحث صاحب نظران 

در این زمینـه پایان دهد. 
5. در بررسـی معیارهایـی همچـون کتاب، سـنت، عقل و علـم، ابهام ها و شـبهات موجود در 

ایـن زمینـه مورد بررسـی دقیق قـرار گرفته و راه حل های مناسـب ارایه شـده اسـت. 
6. در بـازکاوی ماهیـت، نقـش و کارکـرد هر یـک از معیارهای ده گانه کار نسـبتاً گسـترده ای 

انجـام یافتـه و منابـع گسـترده و جدید مـورد توجه قرار گرفته اسـت. 
افـزون بـر نکات پیش گفتـه تمام فصول کتـاب به اضافه بخـش پایانـی آن دارای خالصه و 

نتیجه گیـری اسـت و نمایـه کاملی از آیـات، روایـات و ... در آخر کتاب آمده اسـت. 

معرفی بخش  هایی از مباحث کتاب 
بـرای آنکـه خواننـدگان فرهیختـه بـا محتـوای کتـاب آشـنا شـوند، بخش هایـی از مباحث 

محتوایـی آن را بازتـاب می دهیـم. 

مفهوم شناسی نقد 
نقـد گاه در معنـاي فقهي در برابر نسـیه قرار مي گیرد و معنـاي آن پرداخت آني ثمن یا مثمن 
اسـت در برابـر نسـیه که در آن متـاع نقد و پول در زمانـي دیگر پرداخت مي شـود1 یا در برابر 
سـلَف کـه در آن ثمـن یا پـول به صورت نقدي پرداخت مي شـود، اما مثمن یـا کاال در زماني 
دیگـر بـه خریـدار داده مي شـود. چنـان کـه واژه »نقد« در گفتـار حضرت امیـر خطاب به 

شـریح قاضـي به همیـن معنا به کار رفته اسـت. آنجا که امـام فرمود:
فانظـر یـا شـریح، ال تکون ابتعت هذه الدار مـن غیر مالک، أو نقدت الثمـن من غیر حاللک، 

فـإذا أنـت قد خسـرت دار الدنیـا و دار اآلخرة؛2 اي شـریح! بنگر که این خانـه را از مالي غیر از 
مـال خـود نخریدي باشـي یـا پول آن را از راه غیر حالل نقد نکرده باشـي کـه در این صورت 

در دنیا و آخـرت زیان کرده اي.
گاه نقـد بـه معناي سـره و ناسـره کردن بـه کار مي رود. چنیـن کارکـردي گاه در امور حقیقي 
تحقـق مي یابـد، چنـان که در باره سـره و ناسـره کـردن درهم و دینـار از واژه »نقد« اسـتفاده 
مي شـود و گاه در سـره و ناسـره کـردن در امـور اعتبـاري از واژه »نقـد« بهـره مي گیرنـد، 
چنـان کـه در بـاره جـدا کردن صحیح از سـقیم گفتار یـا کردار از این واژه اسـتفاده مي شـود و 

مي گوینـد کالم قابـل نقد اسـت.
نگریسـتن در گفتار واژه شناسـان نشـان مي دهد که واژه نقـد در کارکرد اولیه خـود تنها براي 
تمییـز سـره از ناسـره امـور حقیقـي همچـون درهـم و دینـار بـه کار مي رفته اسـت و پس از 
گذشـت دوره اي از کارکـرد ایـن واژه، از آن در مفهوم سـره از ناسـره کردن مطلـق گفتار و در 

مرحله پسـین به معناي نقد شـعر و نثر اسـتفاده شـده اسـت.
از سـویي دیگـر باید دانسـت کـه عموماً نقـد کالم را به معناي اظهار عیوب و محاسـن کالم 
دانسـته اند: »نقـد الـکالم اظهـر ما بـه من العیوب أو المحاسـن؛3 نقـد کالم به معنـاي اظهار 

عیوب و محاسـن یک کالم اسـت.«
بـه عبـارت روشـن تر، به عکـس معنایي که در آغـاز از واژه نقـد به ذهن مي رسـد و چنین به 
نظـر مي رسـد کـه ایـن واژه تنهـا به معنـاي نشـان دادن عیوب کالم اسـت، نقـد هم جانب 
ایجابـي و جانـب سـلبي دارد، یعني به این معنا اسـت که عیب هاي کالم آشـکار شـود و هم 

خوبي هـاي آن هویـدا گردد.
ميتـوانحـدسزدکهریشـهتاریخيکاربسـتنقـددرنقدگفتـارونیـزرواجایناصطالح
درتحقیقـاتغربیـاندرشـیوعایـنواژهدرمیـانحدیثپژوهـانمعاصرموثربودهاسـت.از
ایـنروبرخـيازآنـانازعنـواننقـددرنگاشـتههايخودبهرهجسـتهاند.چنانکهحسـین
حـاجحسـنازحدیثپژوهـانمعاصرشـیعهنامکتـابخودرانقـدالحدیثفيعلـمالروایة
وعلـمالدرایـةگذاشـتهومسـفرعـزماهللدمیینیبـرکتابخـودعنوانمقاییـسنقدمتون

السّـنةرابرگزیدهاست.
بـا این حـال، تا کنـون تعریف روشـني از این اصطالح ارایه نشـده و جسـته و گریخته مي توان 

بـه برخي از تعاریف دسـت یافت.
به عنوان نمونه محمد مصطفي اعظمي در تعریف اصطالحي نقد احادیث آورده است:

و یمکـن تعریفـه بانـه تمییز االحادیـث الصحیحة من الضعیفـه و الحکم علي الـرواة توثیقاً و 
تجریحـاً؛4 نقـد به معنـاي جدا سـاختن احادیث صحیح از ضعیف و مشـخص سـاختن جرح 

و تعدیل راویان اسـت.

ضرورت نقد روایات 
واقعیت هـاي تاریخـي نشـان مي دهـد که سـنت در سـیر تاریخـي خود بـا انواع آسـیب ها از 
جملـه بحـران وضـع و جعـل به صورتـي گسـترده روبرو شـد و انبوهـي از روایـات ناصحیح 
بـه هـدف تخریب مباني عقیدتي و اخالقي مسـلمانان سـاخته شـد و در میان جوامـع روایي 

فریقیـن راه یافت.
گرچـه صاحب نظـران اهل سـنت آغـاز راهیافت پدیـده جعل در میـان روایات را پـس از قتل 
عثمـان یـا شـهادت حضرت امیـر و شـکل گیري فرقه هاي مختلـف کالمي دانسـته اند،5 
امـا شـواهدي مختلـف از جمله در سـخنان پیامبـر و ائمه نشـان مي دهد کـه کار جعل و 

سـاختن حدیـث از دوران پیامبـر و همزمان با حیات ایشـان آغاز شـد.6
چنـان کـه پیامبر اکـرم خود از پیدایش دروغ پـردازان و جعل روایات و انتسـاب آنها به خود 

خبـر داده و به شـدت از آن بر حذر مي داشـت.7
چنان که آن حضرت از پراکنده شـدن مسـلمانان به هفتاد و سـه فرقه در کنار یهود و نصاري 
کـه بـه ترتیـب به هفتـاد و یک و هفتـاد و دو فرقه پراکنده شـدند، خبر داد و تمـام فرقه ها به 

اسـتثناي یک فرقه را اهل هالکت دانسـت.8
در  آنهـا  آراء  و  عقایـد  کـه  اسـالمي  مختلـف  فرقه هـاي  شـکل گیري  عوامـل  بررسـي 
کتاب هاي مربـوط بـه ملـل و نحـل انعـکاس یافته، نشـان مي دهد کـه عموم بنیان گـذاران 
آنهـا از روي غـرض یـا جهـل در اثر سـوء فهـم از قرآن یـا به اسـتناد روایـات ناصحیح دچار 

چنیـن انحرافاتي شـده اند.
و از آنجـا کـه فقیهـان در فتـاواي خـود و نیز ُقضـات در کیفیت قضـاوت خود، پـس از قرآن 
بـه همیـن روایـات مراجعه مي کردند، شـکاف عظیمي میان اعمـال دیني و عبـادي و تعامل 

اجتماعي مـردم رخ نمود.



گویا این امر از همان آغاز مشـکالت زیادي را متوجه جامعه 
اسـالمي کـرده بـود کـه از حضـرت امیر علـت اختالف 
روایت هـا را جویا شـدند و آن حضرت با تقسـیم بندي راویان 

به چهار دسـته، بـه ارزیابي این امـر  پرداختند.9
نـاروا و سنت شـکني ها میـان  بدیـن ترتیـب بدعت هـاي 
مسـلمانان چنـان اوج گرفت که امام علي در سـال سـي 
و پنجـم هجـرت خـود را با اسـالمي وارونه شـده مواجه دید 
و بـه خاطـر ریشـه دار بـودن ایـن بدعت هـا از قضـات خـود 
خواسـت کـه بسـان دوران خلفـا پیشـین قضـاوت کـرده 
و اجتمـاع مسـلمانان را پراکنـده نسـازند و خـود بـه تغییـر 

بدعت هـا مگـر در مـواردي محـدود اقـدام نکـرد.10
کار جعـل و وضـع احادیث چنـان باال گرفت که اگـر در آغاز 
راه بـه صورت پنهانـي و با زیرکي انجام مي گرفـت، در ادامه 

از پشتوانه بخشـنامه هاي حکومتي برخوردار شد.11

جوامـع  در  آسـیب ها  انـواع  راهیافـت  میـزان 
فریقیـن حدیثـي 

بایـد اذعان کـرد که میزان راهیافـت روایات ناسـره در میان 
میـراث روایـي اهل سـنت به مراتب بیشـتر از میـراث روایي 
شـیعه اسـت. مقایسـه اي نه چندان گسـترده میـان صحیح 
بخـاري به عنوان نخسـتین و محکم ترین جامـع روایي اهل 
سـنت با کتاب کافـي به عنوان مهمترین جامع روایي شـیعه 

به ویـژه در روایـات معـارف ایـن ادعا را اثبـات مي کند.12
ادعـاي صاحبـان صحـاح سـته اهـل سـنت مبني بـر روبرو 
شـدن با انبوهي از روایات ضعیف و مجعول یکي از شـواهد 

مدعا اسـت.13
این امر را مي توان ناشي از دو عامل دانست:

1. ائمـه اطهـار از آغازین روزها بـا دریافت خطر ممانعت 
از گـردآوري روایـات و هجـوم روایات برسـاخته با کوششـي 
خسـتگي ناپذیر بـه انتشـار روایـات بـه منظـور حفـظ ایـن 
میـراث و نیـز پیراسـتن آنهـا بـه هـدف مقابلـه بـا روایـات 

پرداختند. مجعـول 
شـاگردان حدیث شـناس  تربیـت  کنـار  در  شـیعه  امامـان 
همچون زراره، محمد بن مسـلم، ابوبصیـر، بزنظي و آموزش 
آنـان در چگونگـي برخـورد بـا این گونـه روایـات، حتـي از 
بازبینـي شـماري از نگاشـته هاي حدیثـي و حـک و اصالح 

آنهـا غفلـت ننمودند.14
ژرف نگـري ائمـه و دقـت آنـان در برخـورد با بخشـي از 
روایـات، آن هـم در دوران تدویـن نخسـتین دسـتمایه هاي 
مکتـوب حدیثي یعني اصول چهارصدگانه، تأثیر بسـزایي در 
پاالیـش روایات داشـته اسـت. تا آنجا که گروهـي از عالمان 
شـیعه یعني اخباریـان با تأکید بـر همین نکته تمـام روایات 

کتـب اربعه را پیراسـته و عـاري از جعل و وضع دانسـتند.15
البتـه این مدعا از سـوي عمـوم صاحب نظران شـیعه مردود 
شـمرده شـده اسـت. زیـرا اواًل نظـارت و بازبینـي مکتوبات 
حدیثـي توسـط اهـل بیـت شـامل همـه مـوارد و همـه 
روایـات نبـوده اسـت و ثانیـاً وجـود برخـي از روایات ناسـره 
در نگاشـته هاي حدیثي شـیعه، ادعاي پیراسـته بودن مطلق 

جوامـع حدیثي شـیعه را مخـدوش مي سـازد.16
در مقابـل، چنیـن نظـارت و اشـرافي از سـوي معصـوم بـه 
هنگام گردآوري روایات اهل سـنت وجود نداشـته اسـت. به 
عبـارت روشـن تر حتي اگـر محدثاني همچون بخـاري را در 
گـردآوري و تدوین روایات، شـخصي مغـرض ندانیم، فقدان 
نظارتـي از سـوي معصـوم هرچند به صورت غیرمسـتقیم و 
دورادور، در راهیافـت انبوه روایات برسـاخته در جوامع حدیثي 

اهل سـنت موثر بوده اسـت.
2. واقعیت هـاي تاریخـي بـه خوبـي گواهـي مي دهـد کـه 
برخـي از عالمـان اهـل سـنت از سـوي دسـتگاه حاکـم در 
دوران امـوي و عباسـي تحـت حمایـت بلکـه تـا حـدودي 

تحـت سـیطره بوده انـد.
درخواسـت عمـر بـن عبدالعزیـز از محمـد بـن مسـلم بـن 
شـهاب زهـري بـراي تدوین روایـات17 و درخواسـت منصور 
دوانیقـي از مالـک بـراي فراهـم آوردن موطّا18 و درخواسـت 
سـلیمان بـن عبدالملـک از زبیـر بـن بـکار بـراي نگاشـتن 
سـیره و درخواسـت خالد قسـري از ابن شـهاب زهري براي 

نگاشـتن تاریخ از شـواهد مدعا اسـت.
جالـب آنکه سـلیمان بـن عبدالملک پـس از دیـدن روایاتي 
در سـتایش انصار در سـیره زبیر بن بکار به سـوزاندن کتاب 
فرمـان داد19 و خالـد قسـري از ابن شـهاب زهري خواسـت 
در تدویـن سـیره بـه هیـچ روي نامـي از علـي و فضایل 

نبرد.20 او 
بنابرایـن عموم صاحبـان جوامع حدیثي نمي توانسـتند بدون 
یکسـو نگري، روایـات را گـرد آورنـد. چنـان کـه بخـاري در 
صحیـح خود تحت تاثیر همیـن عوامل حتي یـک روایت از 

امـام باقـر  و صـادق نقل نکرده اسـت!21
چگونـه از دسـتگاه سراسـر جنایت پیشـه امـوي و عباسـي 
کـه تمـام تالش خـود را براي محو نـام، یـاد و فضایل اهل 
بیـت بـه کار بسـته، مي تـوان انتظـار داشـت کـه اجـازه 

یاد کـرد روایاتـي در فضایـل آن بزرگـواران را بدهنـد؟!22
از سـوي دیگـر، طبیعـِت حـّب به دنیا و کسـب مـال و مقام 
شـماري از محدثـان را واداشـت کـه دیـن خـود را بـه دنیـا 
فروختـه و روایاتـي را منطبـق بـا خواسـت و اراده حاکمـان 
برسـاخته و در جوامع روایي خود راه دهند. براسـتي آیا وجود 
ده هـا روایـت در جوامـع روایـي اهـل سـنت کـه داللـت بر 

مجبـور بودن انسـان ها و سـیطره مطلق اراده الهـي در رفتار 
آدمیـان دارد،23 یـا راهیافـت روایاتي که در آنها بر سـکوت و 
بلکـه همراهي بـا حاکمان سـتمگر تاکید شـده،24 نشـان از 
دخالـت دسـتگاه حاکم براي موّجه سـاختن اصل حکومت و 

رفتـار حاکمان نـدارد؟!
در برابـر، گرد آورنـدگان میـراث روایـي شـیعه از سـوي هیچ 
زمامـداري بـراي جعـل یا حـذف حدیـث، تطمیع یـا تهدید 
نشـدند. ایـن عوامل باعث پیراسـتگي بیشـتر میـراث روایي 
شـیعه در مقایسـه بـا میراث روایي اهل سـنت شـده اسـت.

ضرورت نقد و پاالیش جوامع حدیثي
بـا صرف نظـر از میـزان راهیافت آسـیب ها در جوامع حدیثي 
فریقیـن، آنچه باید مـورد توجه قرار گیرد اذعـان به راهیافت 
انـواع آسـیب ها در جوامع حدیثـي و ضرورت نقـد و پاالیش 

آنها از این آسـیب ها اسـت.
بـاري، نقـد روایات بـه مفهوم جدا سـاختن روایات ناسـره از 
سـره به دو صورت سـندي با بررسي سلسـله راویان و متني 
بـا بررسـي محتوایـي روایـات و عرضـه آنهـا بـر معیارهایي 
همچـون قرآن، کاري اسـت بـس ضروري، که مي بایسـت 
بـه صـورت گسـترده و میدانـي پیـش از آنکـه بیگانـگان و 
غـرض ورزان بـه هـدف بي اعتبـار سـاختن جوامـع روایي به 
آن پیش دسـتي کنند، از سـوي محققان اهل سـنت و شیعه 

انجـام پذیرد.
برخـي  مخالفـت  و  ناخشـنودي  رغـم  بـه  خوشـبختانه 
ساده اندیشـان که جوامع نخسـتین روایي فریقین را پیراسـته 
و عـاري از هرگونـه آسـیب به ویـژه آسـیب جعـل و وضـع 
مي داننـد، گام هـاي مثبتـي از سـوي اندیـش وران فریقیـن 

بـراي نقـد و پاالیـش روایـات برداشـته شـده اسـت.
اهتمـام به نقـد و پاالیش احادیث در میـان فریقین همزمان 
بـا تدویـن احادیث و البته در گام هاي پسـین به سـه صورت 

ذیل دنبال شـد:
1. دانش هـاي مختلـف حدیثـي همچـون رجـال الحدیث و 
مصطلـح الحدیث شـکل گرفت کـه عمده آنها بـه پاالیش 
احادیـث کمک رسـاند. به عنـوان مثـال در مصطلح الحدیث 
در بررسـي اصطالحاتـي همچـون، شـاّذ، منکـر، معلّـل، 
مضطـرب،  مـدَرج و مصحـف بـه این مسـأله پرداخته شـده 
اسـت. کتاب هـاي درایه شـهید ثاني و مقباس الهدایة شـیخ 
عبـداهلل مامقانـي در میـان شـیعه و کتاب هـاي معرفة علوم 
الحدیـث از حاکـم نیشـابوري، الكفایـة از خطیب بغـدادي و 
معرفـة انـواع علم الحدیـث از ابن صالح شـهرزوري در میان 

اهـل سـنت از ایـن نوع اند.
2. شـماري از صاحب نظـران بـه جـاي پرداختن بـه مباحث 
نظـري نقـد، بـه معرفـي انـواع آسـیب ها در احادیـث و ارایه 

  

ژرف نگري ائمه و دقت آنان در برخورد با بخشي از روایات، آن هم در دوران تدوین نخستین دستمایه هاي مکتوب حدیثي یعني اصول 
چهارصدگانه، تأثیر بسزایي در پاالیش روایات داشته است.

  

39



فهرسـتي از روایـاِت فاقـد صحـت روي آوردنـد. در میـان شـیعه مي تـوان از کتـاب االخبـار 
الدخیلـة از عالمـه شوشـتري، الحدیـث النبـوي بین الروایـة و الدرایـة از آیت اهلل سـبحاني و 

کتـاب الموضوعـات فـي االخبـار و اآلثـار از هاشـم معروف الحسـني نـام برد.
در میـان اهل سـنت مي تـوان به کتاب هاي التذکرة فـي االحادیث الموضوعـات از محّمد بن 
طاهـر مقدسـي )م 507(، الموضوعات من االحادیث المرفوعات از ابن جـوزي )م 597(، الآللي 
المصنوعـة فـي االحادیث الموضوعة از جالل الدین سـیوطي )م 911(، تذکـرة الموضوعات از 
محمّـد بـن طاهر فتني هنـدي )م986(، االسـرار المرفوعة في االخبـار الموضوعة از مالعلي 
قـاري )م 1014( و کتـاب سلسـلة االحادیث الضعیفة والموضوعة از ناصرالدیـن الباني نام برد.

3. شـماري از صاحب نظـران بـا تدویـن نگاشـته هایي خاص به بررسـي معیارهـا و روش نقد 
احادیـث پرداختنـد. بـه این معنا که در کنار برشـمردن روایات ضعیف و مجعول، بیشـتر توجه 
خـود را بـه بررسـي روش هاي نقد روایات معطوف سـاختند. در میان شـیعه مي تـوان از کتاب 
دراسـات فـي الحدیـث و المحدثین از هاشـم معروف الحسـني و کتاب نقـد الحدیث في علم 

الروایـةوعلـمالدرایةازحسـینحاجحسـننامبرد.
در میـان اهـل سـنت مي تـوان به کتاب هـاي المنـار المنیف في الصحیـح و الضعیـف از ابن 

قیـم و مقاییـس نقـد متون السّـنة از عـزم اهلل دمییني نـام برد.
در ایـن بین مناسـب اسـت از کتـاب أضواء علي السـنة المحمدیة به صورت خـاص یاد کنیم 
کـه بي پـروا بـه نقـد بخشـي از روایات مهمتریـن منابـع روایي اهـل سـنت از جمله صحیح 
بخـاري کـه از نـگاه عموم عالمان اهل سـنت پس از قرآن مقدس ترین کتاب تلقي مي شـود، 

است.25 پرداخته 

دالیل ضرورت نقد روایات
ضـرورت نقـد روایـات بـا توجه به دو نکته قابل اثبات اسـت کـه عبارتنـد از: 1. راهیافت انواع 
آسـیب ها در روایـات؛ 2. پیامد هـاي راهیافت انواع آسـیب هاي حدیثي در حوزه دین شـناخت. 

اینک به اختصار به بررسي این نکات مي پردازیم.

1. راهیافت انواع آسیب ها در روایات
آسـیب هاي روایـات را مي تـوان به آسـیب هاي طبیعي نظیـر تصحیف و آسـیب هاي عمدي 
نظیـر جعـل تقسـیم کـرد. راهیافت آسـیب در روایات با توجه به گسـتردگي نقـش روایات در 

عرصه هـاي مختلـف دین شـناخت، حکایـت از خطر این آسـیب دارد.
ایـن امـر را مي تـوان در قالب یک مثال و تشـبیه پیکـره دین به پیکره یک شـهر تبیین کرد 
و روایـات را بـه مثابـه آبي دانسـت کـه در لوله هاي مخصوص جریان داشـته و بـه خانه هاي 
مـردم متصـل اسـت. راهیافـت انـواع آسـیب ها همچـون آسـیب جعـل در روایـات به منزلـه 
راهیافت انواع ویروس ها و میکرب ها در مجاري آب آن شـهر اسـت که نوشـیدن آن شـماري 
از مـردم را مسـموم و مصـدوم خواهد کرد. نقد روایـات را نیز مي توان بـه میکرب زدایي از آب 

و پاالیش آن از همه سـمومات دانسـت.
بـر ایـن اسـاس، اگر بـا راهیافـت میکرب هـا و ویروس هاي خطرنـاک در مجاري آب شـهر، 
ایـن پرسـش بـه ذهن تبـادر کنـد کـه سـم زدایي و میکرب زدایـي تا کجـا باید دنبال شـود، 
پاسـخ آن ایـن اسـت کـه بایـد دیـد آن سـموم و میکرب ها تـا کجا در مجاري ُشـرب شـهر 

یافته اند. گسـترش 
بـه هـر میـزان کـه آن سـمومات گسـترش یافتـه باشـند، کار سـم زدایي و پاک سـازي آب 

گسـترده تر و دشـوارتر خواهـد بـود.
بـا ایـن تشـبیه و بـا توجـه بـه گسـتردگي راهیافـت آسـیب هاي حدیثـي در انـواع علـوم و 
دانش هـاي اسـالمي، مي تـوان پي بـرد کـه تـا چـه میـزان بایـد نقـد و پاالیـش احادیـث را 

گسـترش داده و بـه آن اهتمـام نشـان داد.
چنان کـه مي تـوان بـر ایـن نکتـه تاکیـد کرد کـه یکـي از عوامل پیدایـش فـرق مختلف در 

  

 راهیافت انواع آســیب ها همچون آســیب جعل در روایات به منزله راهیافت انواع ویروس ها و میکرب ها در مجاري آب شــهر است که 
نوشــیدن آن شــماري از مردم را مســموم و مصدوم خواهد کرد. نقد روایات را نیز مي توان به میکرب زدایي از آب و پاالیش آن از همه 

سمومات دانست.
  

میان مسـلمانان راهیافت آسـیب جعل در روایات بوده اسـت. زیرا بررسـي عوامل شکل گیري 
ایـن فرقه هـا که عقایـد و آراء آنها در کتاب هـاي مربوط به ملل و نحل انعکاس یافته، نشـان 
مي دهـد کـه بنیان گـذاران آنهـا از روي غـرض یا جهل در اثر سـوء فهم از قرآن یا به اسـتناد 

روایـات ناصحیح دچار چنین انحرافاتي شـده اند.
چنـان کـه وجـود آسـیب تناقـض یـا اختـالف در روایـات کـه گاه فراتـر از اختـالف از قبیل 
اختـالف عـام و خـاص؛ مطلـق و مقید، ناسـخ و منسـوخ اسـت به گونه اي که بـا جمع عرفي 

معالجـه دو دلیـل ممکـن نباشـد، از واقعیت هاي موجـود جوامع حدیثي اسـت.
اختـالف در آنجـا کـه روایـات منتسـب به معصومان باشـد بـه خاطر عـدم امـکان راهیافت 
تناقـض در گفتـار معصوم به اسـتناد آیه عـدم اختالف، بـدون وجود توجیه مناسـب نامعقول 
اسـت. مگـر آنکـه توجیهاتـي نظیـر تقیـه یـا بـداء یـا نسـخ یـا مجـاز بـودن ائمـه براي 

مخاطبانـي خـاص در کاسـتن یـا افـزودن آموزه هـاي دینـي در بین باشـد.
چنـان  کـه ائمه در مواردي تعدد و تنوع پاسـخ هاي خود درباره یک مسـأله را بـه آیه »َهَذا 
عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِـک بِغَیرِ حِسَـابٍ«26 مسـتند دانسـته اند27 و نیز تقیه و محافظت از جان 
شـیعیان را یکـي از عوامـل دیگـر در ارایه پاسـخ  هاي مختلـف و عموماً مطابق بـا آراي عاّمه 

دانسته اند.28
بـا صرف نظـر از توجیهـات پیش گفتـه راهیافـت تناقض در گفتـار معصومـان غیرممکن 
 سـخنان خـود را عین سـخنان پـدران خود و رسـول خدا اسـت. بـه همیـن دلیل ائمه

دانسـته اسـت. امام صـادق فرمود:
حدیثـي حدیـث ابـي و حدیـث ابـي حدیث جـّدي و حدیث جـّدي حدیث الحسـین و حدیث 
الحسـین حدیث الحسن و حدیث الحسـن حدیث امیرالمؤمنین و حدیث امیرالمؤمنین حدیث 

رسـول  اهلل و حدیث رسـول  اهلل قـول  اهلل عزوجل.29
  بـا ایـن توضیـح مي تـوان مدعي شـد کـه مراجعه بـه روایات نقـل شـده از پیامبـر و ائمه
در جوامـع حدیثـي فریقیـن نشـان مي دهـد کـه شـماري از آنهـا همچنـان با آفـت تناقض 
روبـرو هسـتند، بي آنکـه بتـوان از توجیهات پیش گفته بـراي توجیه آنها بهره جسـت. این امر 

حکایـت از راهیافـت آسـیب هایي فراتر از مـوارد پیش گفتـه در جوامع حدیثـي دارد.
بـه هـر روي پدیده اختـالف صدماتي را به میراث روایي بر جاي مانده وارد سـاخته اسـت که 
از جملـه آنهـا مي تـوان به انتقـادات و تشـکیک هاي مغرضانه معاندان اسـالم و نیـز تردید و 

انحـراف عقیدتـي برخي از شـیعیان و پیروان ائمه  اشـاره کرد.
چنان کـه ثقـة االسـالم کلینـي کافي را در پاسـخ نامـه برادري دیني نگاشـت کـه از اختالف 
روایـات و در نتیجـه اختـالف دیـن داران نـزد او شـکایت برد و از او خواسـت بـا تدوین کتاب 
حدیثـي جامـع و بـا آوردن روایات هماهنـگ و همصدا و موافق بـا معیارهایي همچون کتاب 

و سـنت و مخالفت عامه بسـاط ایـن اختالف هـا را برچیند.30
شـیخ طوسـي نیـز در مقدمـه تهذیـب االحکام مهمتریـن انگیزه خـود از تألیف ایـن کتاب را 
طعنه مخالفان بر روایات شـیعه و نیز تردید شـماري از شـیعیان فاقد عمق اندیشه در حقانیت 
شـیعه دانسـته اسـت31 و در سرتاسـر این کتاب و کتاب اسـتبصار کوشـیده تا به شـیوه هاي 

مختلـف میان روایات سـازگاري برقـرار کند.
در میـان اهـل سـنت عالمانـي همچـون ابـن قتیبـه براي عـالج همیـن بحران اختـالف با 

تدویـن کتـاب تاویـل مختلـف الحدیـث چاره اندیشـي کرده اند.32

2. پیامدهاي راهیافت انواع آسیب هاي حدیثي در حوزه دین شناخت
در نگریسـتن در کارکرد سـلبي آسـیب هاي روایي نشـان مي دهد که این آسـیب ها پیامدهاي 
مختلفـي را در حـوزه دیـن شـناخت در پي داشـته و دارد که ما در اینجا به پنج مورد آن اشـاره 
مي کنیـم کـه عبارتند از: 1. ظهور فرق مختلف اسـالمي؛ 2. راهیافت اختـالف در عرصه هاي 
مختلف دین شـناخت؛ 3. زمینه سـازي اسـتهزاء آموزه هاي دیني؛ 4. زمینه سـازي بي اعتقادي 
بـه دیـن و آموزه هـاي دینـي؛ 5. اعـالم بي اعتباري سـنت. اینک بـه اختصار به بررسـي این 



آسـیب ها مي پردازیم.
1ـ  2. ظهور فرق مختلف اسالمي.

بر اسـاس روایـت مشـهور نبـوي امـت اسـالمي بـه هفتـاد 
و سـه فرقـه تقسـیم مي شـود و این در حالـي اسـت قـرآن 
و پیامبـر بارهـا از پراکندگـي هشـدار داده و مـردم را بـه 

وحدت فراخواندنـد.
یکـي از خاسـتگاه هاي اصلـي بـروز و ظهـور فـرق مختلف 
اسـالمي، آسـیب هایي موجـود در روایـات بوده اسـت به این 
معنا که شـماري از فرق بر بنیاد روایات جعلي شـکل گرفته 
و برخـي دیگـر بـا تکیـه به فهـم ناصحیـح از متـون روایي 

آمده اند. پدیـد 
در اینجا مناسـب اسـت گفتار ابن قتیبه در این زمینه را نقل 

کنیم. او در بخشـي از مقدمه کتاب خود چنین آورده اسـت:
مرجئـه بـه ایـن روایـت اسـتناد مي کننـد: هـر کـس کلمه 
توحیـد بر زبان جاري کند وارد بهشـت مي شـود. گفته شـد: 
حتي اگر زنا کند یا مرتکب سـرقت شـود؟! فرمـود: حتي اگر 
زنـا کنـد یا مرتکب سـرقت شـود... و قدریـه به ایـن روایت 
اسـتناد مي کنند: هر فرزنـدي بر فطرت توحید زاده مي شـود 
تـا آنکه والدیـن او را یهودي یا نصرانـي مي کنند... و مفوضه 
بـه ایـن روایـت اسـتناد مي کنند: عمـل کنید کـه زمینه هر 
کـس براي آنچـه آفریده شـده، فراهم مي گـردد و بدانید هر 
کـس که اهل سـعادت باشـد او بـراي فرجام سـعادت عمل 
خواهـد کرد و هر کس که اهل شـقاوت باشـد بـراي فرجام 

شـقاوت عمل خواهـد کرد.33
در نگریسـتن در روایاتي که بنا به عقیده ابن قتیبه از سـوي 
بنیان گـذاران فرق مختلف مورد اسـتفاده قرار گرفته، نشـان 
مي دهـد کـه در برخـي از مـوارد، آسـیب متوجه نـوع فهم و 
تفسـیر از روایـات بوده و در برخي از مـوارد از تکیه به روایاِت 

برساخته ناشي شـده است.

2 ـ 2. راهیافـت اختـالف در عرصه هـاي مختلـف دیـن 
شـناخت.

پدیـد  بـراي  زمینه سـازي  بـر  افـزون  روایـي  آسـیب هاي 
آمـدن فـرق مختلـف، زمینـه را بـراي راهیافت اختـالف در 
عرصه هاي مختلف دین شـناخت فراهم سـاخت. دامنه این 
اختـالف را مي تـوان در حوزه هـاي عقایـد، اخـالق و احکام 

جسـتجو کرد.
ابـن قتیبـه در بخشـي از مقدمـه خود بـه روایاتي برسـاخته 
در حـوزه خداشناسـي اشـاره مي کند که زمینه سـاز تصویري 

انسـان وار از خداوند شـده اند.34
او ایـن نقـش را بـه حـوزه اخـالق و احـکام توسـعه داده و 
به عنـوان نمونـه معتقـد اسـت اختـالف عالمـان اخـالق در 
زمینـه برتري فقر بـر غنا و به عکس، از دو دسـته روایات در 

این زمینه ناشـي شـده اسـت.35
3ـ  2. زمینه سازي استهزاء آموزه هاي دیني.

بدون تردید راهیافت گسـترده جعل در روایات زمینه را براي 
دشـمنان اسالم فراهم ساخت تا مطالبي سسـت و موهوم را 
در قالـب روایـات و از زبـان پیامبـر و اهل بیت  برسـاخته 
و در میان مردم پراکندند. این کار در مرحله نخسـت توسـط 
مالحـده و زنادقه دنبال شـد. چنان که وقتي مهدي عباسـي 
ابـن ابي العوجـاء را بـه دار مجـازات مي سـپرد، او گفـت کـه 
چهـار هزار روایت در میان شـما پراکنده ام که حالل شـما را 

حـرام و حرام را حالل کـرده ام.36
در مرحلـه دوم چنین کوششـي توسـط یهود و نصـارا دنبال 
 شـد تـا از ایـن رهگـذر از جایگاه اسـالم، قـرآن و پیامبر
فروکاهند. پدیده اسـرائیلیات برآیند چنین آسـیب گسترده اي 

است.37
4ـ  2. زمینه سازي بي اعتقادي به دین و آموزه هاي دیني.

در برخـي از مـوارد راهیافـت آسـیب هاي روایـي از جملـه 
روایـات جعلـي بنیاد اعتقادات به اسـالم یا تشـیع را تخریب 

مي سـازد و مخاطبانـي کـه از آگاهـي الزم در چگونگـي 
برخـورد با این دسـت از روایات برخوردار نیسـتند، در معرض 

بي اعتقـادي بـه دیـن یا مذهـب وا مـي دارد.
به عنـوان نمونـه شـماري از جوانـان عـرب بـا راه انـدازي 
وبگاهـي بـا عنـوان »ملحـدان عـرب« اعـالم کردنـد کـه 
یکـي از دالیـل آنان در رها کـردن اعتقاد به اسـالم برخورد 
کـردن بـا »حدیث ذباب« اسـت. آنان در ایـن وبگاه گفته اند 
چگونـه مي توانند به رسـالت پیامبري ایمـان آورند که معتقد 
اسـت با افتـادن مگس در غذا، باید مگـس را در آن غوطه ور 

ساخت!
بـاري، آسـیب جعل زمینـه راهیافت چنین روایتـي در برخي 
از منابـع حدیثي اهل سـنت را فراهم سـاخت و در پي آن به 
بنیـاد عقیدتـي این دسـت از جوانان عرب صدمـه وارد کرد.

از جملـه آسـیب هاي حدیثي وجود اختالف در روایات اسـت. 
ایـن امـر به اذعان شـیخ طوسـي زمینـه بي اعتقـادي برخي 
از شـیعیان را فراهم سـاخت. شـیخ طوسـي در مقدمه کتاب 
تهذیـب االحـکام در بـاره انگیـزه خـود از تدوین ایـن کتاب 

چنین آورده اسـت:
وجود اختالف در روایات باعث مشـتبه شـدن امر بر گروهي 
)از شـیعیان( شـده کـه از قـوت علمـي و بصیـرت الزم بـه 
مراتـب فکـري و مفاهیم الفاظ برخوردار نیسـتند و بسـیاري 
از آنـان بـه خاطـر این شـبهه و ناتوانـي از حّل آن، دسـت از 
اعتقـاد حق کشـیدند. من از اسـتادم شـیخ مفید شـنیدم که 
مي گفـت: ابوالحسـن هاروني علـوي، به حـق و امامت اهل 
بیـت اعتقـاد داشـت، امـا وقتي اختـالف احادیـث را دید 
و وجـود مفاهیـم روایـات بـراي او روشـن نبـود، از دین حق 

برگشـت و به عقیده مخالفـان )تسـّنن( گرایید.38
5ـ  2. اعالم بي اعتباري سنت.

راهیافت آسـیب هاي مختلف در روایات زمینـه را پدید آمدن 
فرقـه »قرآنیـون« فراهـم آورد. یعنـي گروهي کـه معتقدند 

41



سـنت فاقـد اعتبـار بـوده و تنها منبع دین شـناخت قرآن اسـت.
قرآنیـون مي گوینـد اگـر احادیث جزو دیـن و منبع و شـناخت احکام االهي بود، نمي بایسـت 
در احادیث خدشـه شـود و نقدهایي بر سـند ومتن احادیث از سـوي مخالفان دین ارایه گردد!

حافظ اسلم یکي از مرّوجان قرآنیون مي گوید:
ان االحادیـث فقـد انتقـدت علیها مـا افقدها صفة الدیـن الن االمورالدینیـه ال یدخلها النقد و 
آراء الرجـال؛39 در احادیـث چنـان نقدهایـي وارد شـده که ویژگـي دیني بـودن را از آنها گرفته 

اسـت زیـرا امـور دیني جاي نقد و آراء اشـخاص نیسـت.
او نیز در این باره چنین آورده است:

االعتراضـات الموّجهـه لالسـالم مـن غیر أهلـه ال تأتـي ااّل عن طریـق االحادیث التـي اقّر 
المسـلمون بصّحتهـا و هـي موضوعـة االصل الصله لهـا بالدین؛40 اشـکاالتي که از سـوي 
غیـر مسـلمانان به اسـالم شـده تنهـا از رهگذر احادیـث وارد شـده که مسـلمانان به صحت 
آنهـا اذعـان کرده انـد، در حالي کـه ایـن احادیـث از اصـل جعلي انـد و ارتباطي با دیـن ندارند.

افزون بر قرآنیون، وجود شـماري از روایات مخالف قرآن، سـنت، براهین عقلي، دسـتاوردهاي 
قطعـي و مسـلّم علمي در جوامع حدیثـي فریقین، زمینه را براي انتقاد مغرضانه خاورشناسـان 
علیـه آموزه هـاي دیني فراهم سـاخته و ایـن ادعا که متـون وحیاني و نیمه  وحیاني اسـالمي 
نیـز بسـان کتـب مقـدس اهل کتاب دچـار تناقـض و احیاناً مخالفـت با علم اسـت را تقویت 
کـرده اسـت کـه بالطبـع نقد و پاالیـش جوامع حدیثـي از این دسـت از روایـات را بیش از هر 

زمـان دیگر ضروري مي سـازد.
به عنوان مثال »ویلیام مویر« )م 1905م( خاورشـناس انگلیسـي معتقد اسـت: »هیچ مکتوب 

موثقـي از حدیث پیـش از نیمه دوم هجري وجـود ندارد.«41
پیـدا اسـت اگـر صاحب نظـران فریقیـن پیـش از آنکـه دشـمنان، دیـن را بـه خاطـر وجـود 
شـماري از روایـات ضعیـف و مجعـول به سـخره بگیرند یا وجـود این دسـت از روایات زمینه 
بي اعتقـادي برخـي از جوانـان را فراهـم آورد یـا باعـث تشـکیک در اعتبار سـنت شـود، خود 
ضرورت نقد و پاالیش جوامع حدیثي را بازشناسـند و براي پیراسـته سـاختن آنها اقدام جّدي 

کننـد، زمینـه اي بـراي تحقـق پیامدهاي تلـخ پیش گفته باقـي نمي ماند.

کاربست دو روش نقد سندي و متني در تعامل با روایات.
مي دانیـم کـه روایت از دو بخش سـند و متن تشـکیل یافته اسـت. وجود سـند در روایات که 
روایات عقیدتي، اخالقي، فقهي و تفسـیري و حتي تاریخي را شـامل مي شـود، از اختصاصات 
مسـلمانان اسـت و در سـایر ملل و ادیان پیشـین چنین شـیوه اي متداول نبوده اسـت. بدین 
خاطـر آنان براي بازشـناخت منقوالت صحیـح از ناصحیح، راهي جز نقد و بررسـي محتوایي 

ندارند.42
در اینکـه چـه عواملـي در پایبندي مسـلمانان به نقل سـند در کنـار نقل متن دخالت داشـته، 
  تحقیـق مسـتقلي انجام نیافته، اما به نظر مي رسـد رهنمودهاي رسـول اکـرم و اهل بیت

در ایـن امر نقش فراواني داشـت اسـت.
چنان که از رسول اکرم چنین نقل شده است:

إذا کتبتـم الحدیـث فاکتبـوه باسـناده فـان یک حقاً کنتم شـرکاء فـي األجـر و ان یک باطال 
کان وزره علیه؛43 هرگاه حدیثي را مي نویسـید آن را با سـند بنگارید. زیرا اگر راسـت باشـد با 

ناقـل آن در ثـواب سـهیم خواهیـد بود و اگر دروغ باشـد گناهش به گردن او اسـت.
حضرت امیر نیز در این باره فرمود:

إذا حدّثتـم بحدیث فأسـندوه الي الـذي حدّثکم فان کان حقّاً فلکـم و ان کذباً فعلیه؛44 هرگاه 
حدیثـي را نقـل مي کنیـد آن را بـا اسـناد به کسـي که براي شـما نقل کرده اسـت نقل کنید. 

زیرا اگر حقیقت باشـد به سـود شـما اسـت و اگر دروغ بود به زیان اوسـت.
هم چنیـن تأکیـد پیشـوایان دینـي بـر حسـاس بودن قـرآن و سـنت و خطر جعـل و وضع در 
ایـن امـر نقش اساسـي داشـته اسـت. با تثبیت شـیوه یاد کـرد اسـناد در کنار متـون احادیث، 
جاعـالن حدیـث نیـز از همین رهگذر وارد شـده و در کنـار جعل متن، بـراي روایات مجعول 

از روش سندسـازي بهره جستند.
از سـویي دیگـر، برخـورداري روایـات از دو بخش سـند و متن به این معنا اسـت که صحت و 
سـقم هـر روایـت به این دو رکن اسـتوار اسـت. به این معنا که هر چه سـند و متـن روایتي از 
اعتبار و اتقان بیشـتري برخوردار باشـد، آن روایت از اعتبار بیشـتري برخوردار اسـت و در برابر، 
هر چـه سـند و متـن آن از نصـاب کمتـري در اتقان بهره داشـته باشـد، در مرتبـه پایین تري 

قـرار مي گیرد.
بـر همیـن اسـاس دو روش نقـد سـندي و متنـي در تعامـل بـا روایـات شـکل مي گیـرد. در 

نقـد سـندي اصالت حدیث، اعتبار منبع، اتصال سـند، هویت، شـخصیت عقیدتـي، اخالقي و 
روایـي آحـاد راویان در سلسـله سـند با اسـتناد به منابع رجالـي مورد کنکاش قـرار مي گیرد تا 

عدالـت یـا وثاقـت و ضبـط آنان یا فقـدان ایـن دو صفت اثبـات گردد.
دانشـي که به بررسـي راویان سلسـله سـند مي پردازد »علم رجال« نام دارد. بنابراین مباني و 
منابـع ایـن دانش در نقد سـندي نقش بنیادین دارد. با بررسـي سـندي، روایات به چهاردسـته 
اصلـي صحیـح، حسـن، موثق و ضعیف تقسـیم شـده و مي تـوان با پذیرش مطلق، مشـروط 

یـا رد روایـات، تعاملي مطلوب با آنها را روا داشـت.
در برابـر نقـد سـندي، در نقد متني، متـن و محتواي روایات مورد توجه قـرار گرفته و با عرضه 
آنهـا بـر معیارهایـي همچـون کتاب، سـنت و عقل، میـزان صحت و سـقم روایات مـورد نقد 

و بررسـي قرار مي گیرد.
نقـد متنـي بـه صورت طبیعـي پس از نقد سـندي قرار مي گیـرد، زیرا پس از اثبـات صحت و 

سـقم سـند روایات، نوبت به بررسـي محتوایي آنها مي رسـد.
گاه از نقـد سـندي بـا عنـوان نقـد خارجـي و از نقـد متني بـا عنوان نقـد داخلي یاد مي شـود. 
به عنـوان مثـال صـالح الدین ادلبي راه هاي نقد را به دو دسـته خارجي و داخلي تقسـیم کرده 
اسـت. مقصـود او از نقـد خارجي نقد سـندي اسـت. از نظـر او روایتي که فاقد یکي از شـرایط 
صحـت یعنـي اتصال سـند، عدالت راویـان و ضابط بودن آنان باشـد از نظر سـندي قابل نقد 
اسـت. مقصـود او از نقـد داخلي همان نقد متني اسـت و از نظر او هر روایتي که داراي شـذوذ 

یـا علت باشـد از نظـر متن قابل نقد اسـت.45

بررسي میزان کارآمدي نقد سندي و محتوایي
آموزه ها و معارف دین را مي توان به سـه دسـته اساسـي قابل تقسـیم دانسـت که عبارتند از: 
1. آموزه هـاي بینشـي )عقایـد(؛ 2. آموزه هاي ارزشـي )اخالق(؛ 3. آموزه هاي کنشـي )احکام(. 

از جمله شـواهد این تقسـیم روایتي اسـت که از پیامبر اکرم در این باره نقل شـده اسـت:
إنّمـاالعلـمثالثـه:آیةمحكمـةُ،أَوْفریضةعادلة،أوسـنّةقائمة؛46علمبرسـهدسـتهاسـت: 

نشـانه اي اسـتوار، یا واجبـي میانه، یا سـنتي برپا.
.بـا توجـه بـه سـبب صـدور این حدیـث و کاربسـت »انمـا« در آن کـه داللت بر حصـر دارد، 
در بـاره انحصـار علـوم دینـي در سـه نـوع نمي تـوان تردیـد کـرد.48 از ایـن روایـت مي تـوان 
دریافـت کـه آموزه هـاي دینـي کـه آیـات و روایـات را در بـر مي گیرد، به سـه دسـته عقاید، 
اخالق و احکام قابل تقسـیم اسـت. مفهوم این سـخن آن اسـت که بخشـي از روایات ناظر 

بـه عقایـد، بخشـي دیگر مربـوط به اخـالق و بخشـي دیگر ناظـر به احکام اسـت. 
حال پرسـش این اسـت آیا این سـه دسـته از روایات در یک سـطح از بیان، اسـتواري، اعتبار 
قـرار دارنـد و مي تـوان بـا مبانـي نقد سـندي و محتوایي به صورت یکسـان به نقد و بررسـي 

پرداخت؟ آنها 
بـه عبـارت روشـن تر همان گونـه کـه روایـات فقهي بـا بررسـي همه جانبـه سلسـله راویان 
آن مـورد کاوش قـرار مي گیـرد و محکـوم به صحـت یا ضعف مي شـود، مي تـوان به صرف 
بررسـي سـندي، روایـات اخـالق و عقاید را مـورد نقد قـرار داد و آنها را محکـوم به صحت یا 

ضعف دانسـت؟!
بـه نظـر مي رسـد کـه روایـات در سـه حـوزه عقایـد، اخـالق و احـکام در یک سـطح از نظر 
ارزش و اهمیـت و تأثیرگـذاري قـرار ندارنـد و نمي تـوان با معیارهاي ثابت و همسـان، به نقد 

و بررسـي آنهـا پرداخت.
عمـوم روایـات فقهـي به ویـژه آنچه کـه بیانگر جزئیات مناسـک اسـت، مربوط بـه تعبدّیات 

اسـت کـه شـرع مقدس بـراي اعمـال و تعامل مکلفیـن پیش بیني و تشـریع کرده اسـت.
بـاري، شـاید بتـوان در مسـائل کلي احکام به فلسـفه و علت تشـریع آن پي بـرد، اما جزئیات 

آنهـا صرفـاً تعبدي بـوده و از حوزه درک عقل بیرون اسـت.
به عنـوان مثـال بـه کمـک عقل مي تـوان دریافـت که نماز بـراي شـکر الهـي و زکات براي 
تطهیـر اموال و روزه براي تطهیر باطن تشـریع شـده اسـت، امـا اینکه چرا نمـاز داراي رکوع،  
سـجود، اذکار و ارکان مخصوصـه اسـت و چـرا نماز صبح جهـري و نماز ظهر اخفات اسـت، 

از دسـترس عقل دور اسـت.
چنان کـه عقـل درنمي یابـد کـه نصـاب زکات اموال چـه مبنایـي دارد و چرا تنهـا منحصر به 
برخـي از دارایي هـا اسـت و درنمي یابـد که چرا روزه تنهـا در ماه رمضان و در بخشـي از روز و 

بـا ترک برخـي از کارها تحقـق مي یابد.
ایـن جزئیـات تنهـا در حـوزه تعبدیات قابل تفسـیر اسـت. بـه عبارت روشـن تر شـارع اعالم 
کـرده اسـت که تشـریع کلیات و جزئیـات احکام تابع مصالح و مفاسـد واقعیه اسـت، اما تنها 



بخشـي از آنهـا بـراي ما قابـل تبیین اسـت. از ایـن رو، از ما 
خواسـته شـده تا تعبداً و بدون درخواسـت علت تشریع، بدان 

نهیم. گردن 
در مقابـل، روایـات در دو حوزه اخـالق و به ویژه عقاید عمومًا 
تعبـدي نبـوده و از پشـتوانه براهیـن و ُحسـن و قبـح عقلي 

برخوردار انـد.
بـر همیـن اسـاس، قـرآن اعالم کـرده کـه پذیـرش دین و 
یـِن؛49 در دین  عقیـده اکـراه بـردار نیسـت: »اَل إِکَراَه ِفـي الدِّ
اکراهـي نیسـت«. زیرا اعتقـاد و باور عقد القلب اسـت که در 

آن اکـراه و اجبار معنـا ندارد.
و همان گونـه کـه نمي تـوان کسـي را مجبور کـرد تا معتقد 
باشـد که مسـاحت مسـتطیل حاصل ضرب طـول و عرض 
آن اسـت، نمي تـوان از او خواسـت کـه بـه اجبـار به ُحسـن 

عدالـت و زشـتي ظلم ایمـان آورد.
بـر همیـن اسـاس، عمـوم آموزه هـاي اخالقـي و اعتقـادي 
بسـان مسـائل ریاضي اند کـه اکراه بردار یا تعبد بردار نیسـتند 
و اگر در قرآن یا سـنت آمده اسـت که خداوند شـریک ندارد 
یا جسـم و جسـماني نیسـت یا دروغ کاري زشـت اسـت، ما 
بـه برهـان و هدایت عقل به اسـتحاله شـرک و جسـمانیت 
دربـاره خداونـد و قبـح کذب رهنمون مي شـویم، نـه از روي 

اکـراه یا تعبـد محض.
بـا ایـن توضیح مي تـوان نتیجـه گرفـت از آنجا کـه روایات 
فقهـي مربـوط به حـوزه تعبدیـات اسـت، براي بازشـناخت 
سـره از ناسـره آنها چاره اي جز بررسـي سـندي آنهـا نداریم 
و بررسـي محتوایـي آنهـا تنهـا در جایـي کار آمد اسـت که 
متـن روایـات با معیارهایي همچـون قرآن متعارض باشـد و 
بـا توجه به اینکه تفاصیـل و جزئیات احـکام در قرآن نیامده 
اسـت، فرض تعارض روایـات فقهي با قرآن چنـدان موردي 

نخواهد داشـت.
از طـرف دیگـر بال تکلیـف مانـدن مـردم در مقـام عمل که 
خود مفسـده آور اسـت فقیه را مجاب مي سـازد که با بررسـي 
سـندي روایـات و ضعیف نبـودن آنهـا، طبق مفـاد آنها فتوا 
دهـد، هر چنـد به صحت متـن آن یقین نداشـته باشـد. زیرا 
در غیـر ایـن صـورت مکلفـان در مقـام عمـل بـا تحیـر و 

سـرگرداني روبرو خواهند شـد.
امـا از آنجـا کـه عمـوم روایات اعتقـادي و اخالقـي مبتني و 
منطبـق با احکام عقلي صادر شـده اند، بررسـي سـندي آنها 
نقـش چندانـي در بازشـناخت صحیح از ضعیف آنهـا ندارد و 

بیشـترین نقـش مربوط بـه محتوا و متن مي باشـد.
بـر این اسـاس، اگـر روایتي در حـوزه عقاید یا اخـالق داراي 
سـندي صحیـح بلکه در عالي تریـن درجه صحت باشـد، اما 
متـن آن مخالـف صریح قرآن یـا عقل قطعي باشـد، مردود 
اسـت. چنـان  کـه در مقابل، اگـر روایتـي در این دو حـوزه از 
نظر سـند ضعیـف بلکه در نهایت ضعف باشـد، امـا متن آن 
هماهنـگ و هم سـخن بـا قرآن یـا عقل قطعي باشـد، مورد 

پذیرش قـرار مي گیرد.

دیـدگاه صاحب نظـران در برشـمردن معیارهاي 
روایات. متنـي  نقد 

بـا توجه به روشـن بـودن مفهوم سـند در روایـات و محدود 
بودن روش نقد سـندي، در کاربست این روش در نقد روایات 
از سـوي صاحب نظـران ابهـام چندانـي به چشـم نمي خورد. 
امـا در برابـر، در نقد متنـي باید از معیارهاي مختلف سـخن 
بـه میـان آیـد کـه هر کـدام از آنهـا داراي جایـگاه و کارآیي 
مختلف انـد. گسـتردگي معیارهاي نقـد متني روایـات زمینه 
را بـراي پدیـد آمـدن ابهام هـا و چالش هایـي در ایـن زمینه 

فراهم سـاخته است.
آراء  مجمـوع  در  نگریسـتن  در  روشـن تر،  عبـارت  بـه 
صاحب نظـران در زمینـه برشـمردن معیارهـاي نقـد متنـي 
روایـات، نشـان از دو چالش عمـده در این زمینـه دارد، بدین 

: ح شر
1. فقدان جامعیت در برشمردن معیارها

بـازکاوي گفتار صاحب نظران در زمینه برشـمردن معیارهاي 
معیارهـا  ایـن  کـه  مي دهـد  نشـان  روایـات،  متنـي  نقـد 
به طـور کامل اسـتقصاء نشـده و عمومـاً از شـماري محدود 
از معیارهـاي نقـد متنـي یـاد مي کننـد. بررسـي تاریخـي 
نشـان  اهـل سـنت  و  دیدگاه هـاي صاحب نظـران شـیعه 
مي دهد که بیشـترین آسـیب دیـدگاه اندیـش وران در زمینه 
نقـد متني روایـات، عـدم انعـکاس معیارها به طـور جامع در 
گفتـار آنـان اسـت. ایـن امر با بررسـي دیـدگاه اندیـش وران 

فریقیـن قابـل اثبات اسـت.50
بـر ایـن اسـاس، سـه معیـار ارزیابـي احادیث یعنـي عرضه به 
قـرآن، مخالفـت با عامه و هم صدایي بـا اجماع در گفتار کلیني 
منعکس شـده اسـت.51 شـیخ صدوق از دو معیار عقل و سنت 
نـام بـرده اسـت.52 معیارهـاي نقد متني از نگاه شـیخ طوسـي 
عبارتنـد از: 1. ظاهـر قـرآن؛ 2. مطابقـت با سـنت قطعـي؛ 3. 

مطابقـت با اجمـاع مسـلمانان؛ 4. مطابقت با اجماع شـیعه.53
معیارهـاي نقـد متني مورد اشـاره شـیخ حر عاملـي عبارتند 
از: 1. عقـل؛ 2. ضـرورت دیـن؛ 3. قرآن؛ 4. سـنت؛ 5. اجماع 

مسلمانان.54
عالمـه شوشـتري بي آنکـه در مبحثـي مسـتقل شـیوه یـا 
معیارهـاي نقد روایات را بازشناسـاند، فصل هاي کتـاب خود را 
بر اسـاس معیارهاي نقد متني تنظیم کرده اسـت. این معیارها 

بدیـن شـرح اند: 1. ضـرورت مذهـب؛ 2. تاریـخ؛ 3. سـیاق.55
مجمـوع معیارهـاي مورد اسـتناد عالمـه طباطبایـي در نقد 
متني روایات، عبارتند از: 1. قرآن؛ 2. سـنت قطعي؛ 3. مباني 
برگرفته از کتاب و سـنت؛ 4. ضرورت دین؛ 5. برهان عقلي؛ 

6. تاریـخ؛ 7. دسـتاوردهاي قطعي علم.56
اسـتاد جعفر سـبحاني در کتاب الحدیث النبـوي بین الروایة
والدرایـةپنـج معیـار: قـرآن، سـنت متواتـر، عقـل، تاریـخ 
صحیـح و اجمـاع امـت را معیارهـاي نقد حدیث برشـمرده 
و بر اسـاس همیـن معیارهـا بـه نقـد روایـات نقـل شـده از 

صحابـه پرداخته اسـت.57

در میـان عالمـان اهل سـنت، غزالـي پنج معیار را برشـمرده 
عبارتنـد از:  1. عقـل بدیهـي؛ 2. عقـل نظـري؛ 3. حـّس؛ 4. 

مشـاهده؛ 5. خبـر متواتر.58
مهمتریـن معیارهایـي کـه ابن جـوزي در نقد روایـات به کار 
بـرده عبارتنـد از: 1. قـران؛ 2. سـنت؛ 3. عقـل؛ 4. تاریـخ؛ 5. 

اجمـاع؛ 6. ضـرورت دین.
در میـان معاصـران عبدالرحمـن خلـف از دو معیـار تاریـخ و 
عقـل نـام برده اسـت59 و محمـد طاهر جوابي اساسـي ترین 
معیارهـاي نقـد نـزد محدثـان را چهـار معیـار مي دانـد کـه 
عبارتنـد از: 1. عرضـه حدیـث بـر قـرآن؛ 2. مقارنـه میـان 
روایـات؛ 3. عرضـه حدیث بـر رخدادهاي معلـوم تاریخي؛ 4. 

عرضـه حدیـث بر مسـلمات عقلـي.60
معیارهـاي نقـد متنـي از نظر عمر بن  حسـن فالتـه عبارتند 
از: 1. مخالفـت حدیـث با نـّص قرآن؛ 2. مخالفـت حدیث با 
سـنت متواتـر یا سـنت صحیح؛ 3. تعـارض حدیـث با عقل 
صحیـح؛ 4. برخـورداري حدیـث از رکاکت لفظـي یا رکاکت 
معنـوي؛ 5. نسـبت دادن حدیـث بـه پیامبر بـدون وجود 
طـرق روایـي...؛ 6. متاخران حدیثـي را نقل کنند که در منابع 

حدیثي پیشـین نیامده باشد.«61
ایـن سـیر اجمالـي در آراء صاحب نظـران در زمینه معیارهاي 
نقـد متنـي احادیث بـه خوبي نشـان مي دهد که شـماري از 

معیارهـاي نقـد متني در گفتار آنان منعکس نشـده اسـت.
2. فقدان ساختار روشمند در چینش معیارها.

عمـوم صاحب نظـران بـه رغـم یادکـرد شـمار بیشـتري از 
معیارهـاي نقـد متنـي روایـات، در تنظیم و تنقیـح آنها دچار 
بهـم ریختگـي زیـادي شـده اند. به گونـه اي که نمي تـوان از 
البـالي دیدگاه آنان به سـاختار روشـن و روشـمندي در نقد 

متنـي روایات دسـت یافت.
به عنـوان مثـال عالمـه جعفرمرتضـي عاملي سـیزده معیار 
را بـراي بررسـي صحـت متنـي روایـات بدیـن شـرح بـر 
شـمرده اسـت: 1. بررسـي احوال ناقالن و راویان حدیث؛ 2. 
برخـورداري حدیـث از شـیوه هاي صحیـح؛ 3. هماهنگي با 
مبانـي فکـري و عقیدتي؛ 4. هماهنگي با شـخصیت واقعي 
چهره هـاي تاریخـي؛ 5. عـدم تناقـض میـان نصـوص؛ 6. 
عـدم مخالفـت بـا حقیقـت ملمـوس و محسـوس؛ 7. عدم 
مخالفـت بـا بدیهیـات؛ 8. عـدم مخالفـت بـا حقایـق ثابت 
شـده تاریخـي؛ 9. عـدم مخالفـت بـا حقایـق علمـي کـه 
بـا ادلـه قطعیـه ثابـت شـده اند؛ 10. برخـورداري از امـکان 
تحقـق تاریخـي؛ 11. هماهنگي بـا احکام عقلـي و فطري؛ 
12. هماهنگـي بـا مقتضیـات سیاسـي و اجتماعـي محیط 
صـدور روایـت؛ 13. بزرگ تریـن و محکم  ترین معیـار قرآن 

است.62
حسـین حاج حسـن بـراي نقـد متني احادیـث پانـزده معیار 
برشـمرده کـه عبارتنـد از: 1. الفاظ حدیث رکیک نباشـد. 2. 
بـا قواعـد عامـه عقلي و حسـي مخالف نباشـد. 3. بـا قواعد 
عامـه اخالق مخالف نباشـد.4. با امور بدیهي طب و فلسـفه 

  

از آنجا که عموم روایات اعتقادي و اخالقي مبتني و منطبق با احکام عقلي صادر شده اند، بررسي سندي آنها نقش چنداني در بازشناخت 
صحیح از ضعیف آنها ندارد و بیشترین نقش مربوط به محتوا و متن مي باشد.
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مخالـف نباشـد. 5. بـا اصول عقاید و ضرورت هاي شـریعت منافات نداشـته باشـد.6. مخالف 
سـنت االهي در هسـتي و انسـان نباشـد. 7. مخالف قرآن، سـنت یا ضروري دین نباشـد. 8. 
در آن مطالـب موهـون کـه عقـالء از آن اجتناب مي کنند،  نیامده باشـد. 9. بـا حقایق تاریخي 
شـناخته شـده در دوران پیامبر منافات نداشـته باشـد. 10. با مذهب راوي هماهنگ نباشد. 
11. از انگیزه هاي شـخصي برنخواسـته باشـد.12. در صورتـي که از وقوع رخـدادي بزرگ در 
حضـور مـردم خبر دهد،  تنها یک راوي نداشـته باشـد.13. در بیان ثواب بـا عقاب گزافه گویي 
نشـده باشـد. 14. کلماتـي از آن نیفتاده باشـد. 15. پیش از قابل آن سـخن مـورد اعتماد بوده 

باشد.63
مـا در فصل سـوم کتاب در بررسـي سـیر تاریخي نقد احادیـث در میان فریقین، اشـکاالت و 
تداخـل معیارهـاي مـورد نظر و خلط میـان معیارهاي نقد متني با نشـانه هاي جعـل در گفتار 
جعفرمرتضي عاملي و حسـین حاج حسـن را بر خواهیم شـمرد و روشـن خواهیم سـاخت که 
اصلي ترین اشـکال این چینش، فقدان هندسـه روشـمند در برشـمردن اقسـام معیارها است.

بر این اساس، در برشمردن معیارهاي نقد متني احادیث دو کار اساسي باید انجام گیرد:
1. معیارهـاي نقـد متنـي به طـور کامـل و جامـع اسـتقصاء شـود و چنان نباشـد معیـاري که 

مي توانـد در نقـد متنـي احادیـث موثر باشـد، از قلـم بیافتد.
2. معیارهـا بـر اسـاس تقسـیم روشـمند دسـته بندي شـده و جایگاه هـر معیـار در نقد متني 

روایـات تبییـن گردد.

معیارهاي نقد متني روایات از نگاه نگارنده
نگارنـده بـا درنگي طوالني در شـمار معیارهاي نقد متنـي روایات، میـزان کارآیي و چگونگي 

دسـته بندي آنهـا، به نتایج ذیل دسـت یافته اسـت:
یـک: معیارهـاي نقـد متني با حذف مـوارد تداخـل و با حذف مـواردي که فاقـد کارآیي الزم 

در نقـد روایات انـد، عبارتند از:
1. قـرآن؛ 2. سـنت؛ 3. مبانـي دینـي؛ 4. ضـرورت دیـن و مذهـب؛ 5. عقل؛ 6. حـّس و علم؛ 

7. تاریـخ؛ 8. اجمـاع؛ 9. اضطـراب؛ 10. رکاکت.
دو: از میان معیارهاي ده گانه، معیار نهم و دهم یعني اضطراب و رکاکت معیارهاي دروني اند، یعني 

با عطف توجه به درون مایه روایات، مي توان به میزان صحت و سقم آنها دست یافت.
سـه: هشـت معیـار دیگـر جزء معیارهـاي بیروني تلقي مي شـوند که بـا تکیه بیرونـي به آنها 

مي تـوان روایـات را نقـد کرد. این دسـت از معیارهـا عبارتند از:
1. قـرآن؛ 2. سـنت؛ 3. مبانـي دینـي؛ 4. ضـرورت دیـن و مذهـب؛ 5. عقل؛ 6. حـّس و علم؛ 

7. تاریـخ؛ 8. اجماع.
چهـار: معیارهـاي بیرونـي نقـد روایـات در نگاه کلـي به چهار معیار اساسـي قابل تقسـیم اند: 

1. وحیانـي؛2. عقالني؛ 4. علمـي؛ 5. نقلي.
بـه ایـن معنـا کـه کتـاب و سـنت و نیز دو معیـار مبانـي دیني و ضـرورت دیـن و مذهب که 
به نوعـي بـه کتاب و سـنت بازگشـت دارند، معیـار وحیاني به شـمار مي روند، زیرا از آبشـخور 

وحـي بهـره مي گیرند.
عقـل معیـار عقالني به شـمار مـي رود و حّس و علم ناظـر به معیار علمي اسـت. تاریخ معیار 
نقلـي اسـت و اجماع نیـز از آن جهت که حکایت گر صحت و درسـتي مدعاي اجماع کنندگان 

به  خاطر نقل یک دسـت و هماهنگ آنان اسـت، معیار نقلي محسـوب مي شـوند. 
بر اسـاس چینـش پیش گفتـه، نخسـت بایـد از معیارهـاي دروني نقد متنـي روایـات یعني دو 
معیـار اضطـراب و رکاکت سـخن بگوییم، اما با توجـه به جایگاه و کارآیـي معیارهاي بیروني 

نخسـت آنهـا را مورد بررسـي قـرار مي دهیم.
کتاب »روش شناسی نقد احادیث« بر اساس چنین چیدمانی سامان یافته است. 
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ص37ـ38.
18.أضواءعلیالسنةالمحمدیة،ص313.

19.»قـالالزبیـربنبكار:قدمسـلیمانبنعبدالملـکإلیمكةحاجا
سـنة82هـفأمـرأبـانبنعثمانأنیكتبلهسـیرالنبیوسـلمو
مغازیـه.فقـاللـهأبان:هـیعندیقـدأخذتهامصححةممـنأثقبه.
فأمرسـلیمانعشـرةمنالكتاببنسـخها،فكتبوهافیرق،فلماصارت
إلیـهنظـرفـإذافیهـاذکـراألنصـارفـیالعقبتیـنوفیبـدر،فقـال:ما
کنـتأریلهـؤالءالقومهـذاالفضل،...ثـمأمربالكتابفحـرق،ورجع
فأخبـرأبـاهعبدالملـکبنمروانبذلـکالكتاب،فقالعبـدالملک:ما
حاجتـکأنتقـدمبكتابلیـسلنافیهفضـل،تعرفأهلالشـامأمورا
النریدأنیعرفوها؟!قالسـلیمان:فلذلکأمرتبتحریقمانسـخته!«
77بهنقـلازالموفقیات، تاریـخاالسـالمالثقافیوالسیاسـی،ص76ـ

ص332ـ333.
20.»حـدثالمدائنـیعـنابنشـهابالزهـریأنهقال:قـاللیخالد
القسـری:اکتـبلـیالسـیرة.فقلـتلـه:فإنـهیمربیالشـئمنسـیر
علـیبـنأبیطالـب،فأذکـره؟قـال:ال،إالأنتراهفیقعـرالجحیم«
ر.ک:علـومالحدیـثومصطلحـه،ص38؛تاریـخاالسـالمالثقافیو

السیاسـی،ص79.
21.سـیدشـرفالدیندراینبارهمینویسـد:»بخـاریدرصحیحخود
هیـچروایتـیراازامامصادق،کاظم،رضا،جواد،هادیوعسـكری
نقـلنكـردهاسـت،درحالیکهمعاصرآنـانبود.چنانکهازحسـنبن
حسـن،زیـدبـنعلیبنحسـین،یحیـیبنزیـد،نفسزکیهوسـایر
ائمـهوفرزنـدانآنـاننیـزروایتـیرانیـاوردهاسـت.اوازسـبطاکبـرو
ریحانـهپیامبـریعنیاماممجتبیسـیدجوانانبهشـتنیـزروایتی
راذکـرنكـردهاسـت.درحالیکـهازعمـرانبـنحطانخارجـیکهاز
دشـمناناهلبیتاسـت،روایاتیرانقلکردهاسـت.«الفصولالمهمة

فیتألیفاالئمـة،ص168.
22.ذهبـیدربـارهنقـشمتـوکلدرجهتدهیبهافكارواندیشـههای
فقیهانومحدثانچنینآوردهاسـت:»أنهأشخصالفقهاءوالمحدثین،
فـكانفیهـم:مصعبالزبیریوإسـحاقبنأبیإسـرائیلوإبراهیمبن
عبداهللالهرویوعبداهللوعثمانابنیمحمدبنأبیشـیبة،فقسـمت
بینهـمالجوائـزوأجریـتعلیهـماألرزاقوأمرهمالمتوکلأنیجلسـوا
للنـاسویحدثـواباألحادیثالتیفیهـاالردعلیالمعتزلـةوالجهمیة،و
أنیحدثـواباألحادیـثفـیالرؤیـة.فجلـسعثمانبنمحمـدبنأبی
شـیبةفـیمدینـةأبـیجعفـرالمنصـورووضعلـهمنبرواجتمـععلیه
نحـومـنثالثیـنألـفمنالنـاس،وجلسأبـوبكربنأبیشـیبةفی
مسـجدالرصافة،وکانأشـدتقدمامنأخیهعثمان،واجتمععلیهنحو

مـنثالثینألـف«تاریخبغـداد،ج10،ص66.
23.قاضـیعبدالجبـاربـهنقـلازابوعلیجبائـیمینویسـد:»دیدگاه
جبرگرایـانازسـویمعاویـهپـسازاسـتیالءبـرحكومـتپدیـدآمـد
وچنیـننگرشـیازسـویحاکمـانبنـیامیـهمطـرحشـد.بنابراین،
جبرگرایـیازبنـیامیهوکارگزارانآنانشـكلگرفـتودرمیانمردم
شـامانتشـاریافت.آنـگاهدرمیانعموممـردمماندگارشـدوفتنههای
عظیمـیدرمیـانایشـاندرگرفت.«فضلاالعتـزال،ص122،بهنقل

ازمحاضـراتفـیااللهیـات،ج2،ص259.
24.بهعنـواننمونـهحذیفـةبنیمـانمیگوید:»بـهپیامبرعرض
کـردممـاانسـانیموخداونـدبـرایماخیـروخوبیقـراردادهاسـت.آیا

پـسازایـندورانخیـرشـروبـدیخواهـدبـود؟پیامبـرفرمـود:
آری.گفتـم:چگونـه؟فرمـود:پسازمنپیشـوایانیخواهنـدبودکهبه
هدایـتمـنراهنیابنـدوبهسـنتمـنعملنكننـدوبـزودیمردانی
بـرآنـانحكومـتخواهندرانـدکهدلهایشـاندرقالبانسـانیهمان
دلهایشـیاطیناسـت.اومیگوید:گفتم:اگرچنینروزگاریرادرک
کـردمچگونهعملکنم؟پیامبـرفرمود:ازحاکمشـنواییواطاعت
داشـتهباشوحتیاگربهپشـتتبزندومالترابگیردبشـنوواطاعت

کـن.«صحیحمسـلم،ج6،ص20.
25.ایـنکتابتألیفحدیثپژوهمعاصرمحمودابوریّهاسـت.نویسـنده
دراینکتابباآزاداندیشـیبابسـیاریازقداسـتاندیشـیهایمتداول
علمـاءاهلسـنتدربـارهروایاتومنابـعرواییبهمخالفـتپرداختهو
بدیـنجهـتچنـانکـهدرمقدمهکتـابآمدهاسـتبـابیمهریهای
زیـادیازسـویمحافـلمذهبـیوعالماندینـیپسازانتشـارکتاب

روبروشـد.ر.ک:أضواءعلیالسـنةالمحمدیـة،ص18.
26.ص،39.

27.کافی،ج1،ص211.ازچنیناسـتنادیمیتوانبرداشـتکردکه
اهـلبیـتازجانـبخداونداجـازهداشـتهاندکهبنابـهمصالحیو
درشـرایطویـژهوبـاعطفتوجهبـهمخاطبانخاص،احـكامظاهری

رابـهآنـاناعالمکنند.
28.بهعنـواننمونـهامـامصـادقدرتوجیهتقیهچنیـنمیفرماید:
»اتقـواعلـیدینكـمفاحجبوهبالتقیـة،فإنـهالإیمانلمـنالتقیةله،
إنمـاأنتـمفیالناسکالنحلفـیالطیرلوأنالطیرتعلممـافیأجواف
النحـلمـابقیمنهاشـئإالأکلتهولوأنالناسعلمـوامافیأجوافكم
أنكـمتحبونـاأهـلالبیـتألکلوکـمبألسـنتهمولنحلوکمفیالسـرو

العالنیة«کافـی،ج2،ص218.
29.همان،ج1،ص53.

30.همان،ص8.
.3 31.تهذیباالحكام،ج1،ص2ـ

.12 32.تأویلمختلفالحدیث،ص11ـ
33.»والمرجـئیحتـجبروایتهممـنقالالإلـهإالاهللفهوفیالجنة
قیـلوإنزنـیوإنسـرققالوإنزنیوإنسـرق...والقدرییحتج
بروایتهـمکلمولـودیولـدعلـیالفطرةحتـییكونأبـواهیهـودانهأو
ینصـرانـه...والمفوضیحتـجبروایتهماعملوافكلمیسـرلماخلقله
أمـامـنکانمنأهلالسـعادةفهویعملللسـعادةومـنکانمنأهل

الشـقاءفیعملللشـقاء.«تاویلمختلفالحدیث،ص11ـ13.
34.»قالـواومـعافترائهـمعلیاهللتعالیفیأحادیثالتشـبیهکحدیث
عـرقالخیـلوزغبالصـدرونـورالذراعینوعیـادةالمالئكةوقفص
الذهـبعلـیجملأورقعشـیةعرفـةوالشـابالقططودونـهفراش
الذهبوکشـفالسـاقیومالقیامةإذاکادوایباطشـونهوخلقآدمعلی
صورتـهووضـعیدهبیـنکتفیحتیوجدتبـردأناملهبیـنثندوتیو
.16 قلـبالمؤمنبینإصبعیـنمنأصابعاهللتعالی«همـان،ص15ـ

.15 35.همان،ص14ـ
36.»لمـاأخـذلتضربعنقهقال:لقدوضعتفیكـمأربعةآالفحدیث
أحـرمفیهـاالحاللوأحلـلالحرام«میـزاناالعتـدال،ج2،ص644؛

لسـانالمیزان،ج4،ص51.
37.ابـنقتیبـهدراینبـارهمیگویـد:»ومعروایتهمکلسـخافةتبعث
علـیاالسـالمالطاعنینوتضحـکمنهالملحدینوتزهـدمنالدخول
فیـهالمرتدیـنوتزیـدفـیشـكوکالمرتابیـنکروایتهـمفـیعجیزة
الحـوراءإنهـامیـلفـیمیـلوفیمـنقرأسـورةکـذاوکـذاومنفعل
کذاکذاأسـكنمنالجنةسـبعینألفقصرفیکلقصرسـبعونألف
مقصورةفیکلمقصورةسـبعونألفمهادعلیکلمهادسـبعونألف
کـذاوکروایتهـمفـیالفـأرةإنهـایهودیـةوإنهاالتشـربألبـاناإلبل

کمـاأنالیهـودالتشـربهاوفـیالغـرابإنـهفاسـقوفیالسـنورإنها
عطسـةاألسـدوالخنزیـرإنهعطسـةالفیـلوفـیاإلربیانةأنهـاکانت
خیاطـةتسـرقالخیوطفمسـختوأنالضـبکانیهودیاعاقافمسـخ
وأنسـهیالکانعشـارابالیمـنوانالزهـرةکانـتبغیـاعرجـتإلـی
السـماءباسـماهللاألکبرفمسخهااهللشـهابا...«تاویلمختلفالحدیث،

ص15ـ16.
38.تهذیباالحكام،ج1،ص2ـ3.

39.دراساتحولالفرقالقرآنیونوشبهاتهمحولالسنة،ص233.
40.همان.

41.اهتمامالمحدثینبنقدالحدیثسـنداًومتناً،ص471.برایآگاهی
بیشـتردربارهویلیـاممویرر.ک:فرهنگکاملخاورشناسـان،ص402

.404-
42.اکـرمالعمـریدراینبـارهمینویسـد:»تاریـخامتهـایدیگـردر
بسـیاریازحلقـاتخودتنهابـرروایاتومنابعمحدودیمتكیاسـت.
وآنـانتنهـابراسـاسمعیارهاینقدوبررسـیمنقـوالتتاریخیخود
بهمنظوردسـتیابیبهگذشـتهتاریخیخوددسـتمییازند،زیرااسـناد
درروایـاتتاریخـیآنهابهکارنرفتهاسـتوآوردنسـندازاختصاصات
امتاسـالمیاسـت.«دراسـاتتاریخیة،ص27،بهنقـلاز:نقدالمتن

بیـنصناعةالمحدثینومطاعنالمستشـرقین،ص24.
43.ادباالمالءواالستمالء،ص11؛الجامعالصغیر،ج1،ص129.

44.کافی،ج1،ص52؛وسائلالشیعة،ج27،ص81.
.31 45.منهجنقدالمتنعندعلماءالحدیثالنبوی،ص32ـ

46.کافـی،ج1،ص32.بـرایآگاهـیبیشـترازمدالیـلایـنروایـت
ر.ک:شـرحاصـولالكافـی)صـدرالمتألهیـن(،ج2،ص37؛التعلیقـة
67.فیضکاشــانیدرتبییناینروایت علـیکتابالكافـی،ص66ـ

میگویـد:»قیـل:اناألول
إشـارةإلـیالعلـوماالعتقادیةمنمعرفـةاهللوصفاتهومقربیـهوالیوم
اآلخـروالثانـیإشـارةإلیعلـمآفاتالنفـسوتعدیلقواهـاوتهذیب
األخـالقوالثالثإشـارةإلیعلمالشـرائعومسـائلالحـاللوالحرام.«

.150 ر.ک:األصـولاألصیلـة،ص149ـ
48.دربـارهاینكـهمـرادازعلمدراینروایت،مطلقعلوماسـتیاآنكه
منحصراًناظربهعلومدینیاسـت،جایبحثوبررسـیبیشـتریدارد.
اجمـااًلمیتـوانگفـتاگرفقره»آیـةمحكمة«درمعنایوسـیعآنكه
تجربـهرانیـزدربرمیگیرد،بهکاررود،اینتقسـیمهمهعلـومرادربر
میگیـرد.زیرادسـتاوردهایعلومتجربینیزبسـانباورهـایاعتقادی

بایدمحكمواسـتوارباشند.
49.بقره،256.

50.مادرفصلسـومکتابدربررسـیسـیرتاریخینقدبهتفصیلدر
اینبارهسـخنخواهیمگفت.

51.کافی،ج1،ص8ـ9.
.203 52.منالیحضرهالفقیه،ج1،ص202ـ

.7 53.ر.ک:االستبصار،ج1،ص6ـ
.94 54.الفوائدالطوسیة،ص49؛اإلثناعشریة،ص91ـ
55.ر.ک:االخبارالدخیلة،ج1،فصلهایاولتاسوم.

56.المیزان،ج1،ص592.
57.الحدیثالنبویبینالروایةوالدرایة،ص53.

.306 58.الوضعفیالحدیث،ج2،ص305ـ
.31 59.نقدالمتنبینصناعةالمحدثینومطاعنالمستشرقین،ص33ـ

60.جهودالمحدثینفینقدمتنالحدیثالنبویالشریف،ص456.
61.همان،ج2،ص305ـ306.

.261 62.الصحیحمنسیرةالنبیاالعظم،ج1،ص260ـ
.14 63.نقدالحدیثفیعلمالروایةوعلمالدرایة،ج2،ص13ـ
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اشاره
مرحـومشـهيدمطهـریدريادداشتهايشـاندربرخـیازکتابهايشـانمثلمقـاالتواينهـاتذکراتیبهحوزويـانمیدهند
کـهحوزويـانبايـددنبـالبحثهـایروانشناسـی،جامعهشناسـی،انسانشناسـي،فلسـفهتاريـخوغيرهباشـند.اگـرامروز
شـخصيتهايیمثـلعالمـهطباطبايـیياشـهيدمطهریزنـدهبودنـد،قطعاًدنبـالايـنبحثهامیرفتند.شـهيدصـدرنيز
تـاحدوديمتناسـببـاعصرخـودشحرکتکـرد.اودنبـالبحثهایفلسـفهعلمرفـت.همچنيـنسـرنخهايیازبحثهای
زبانشناسـیدرآثـارويديـدهميشـود.تکليفـیکهامروزدانشـمندانمسـلماندارنـد،بهمراتـبباالترازتکليفیاسـتکه
امثـالشـهيدصـدرومطهریداشـتند.ايـندانشهاامروزخودشـانرانشـاندادهانـد.عصرماعصـرمنحصربهفردیاسـت.
مـابـاکلتمـدنغـربمواجهيـم.چراعلـومانسـانیاينقدربرایمابرجسـتهشـدهاسـت؛چونگذشـتگانمابـاموجوديت
ايـنعلـوميکجـامواجـهنبودهانـد.امـروزدرجامعهشناسـیصدهاکتابترجمهشـدهاسـت؛همينطـوردرانسانشناسـیو
زبانشناسـیهـزارانکتـابچاپشـدهودردسـترساسـت.وضعيتفعلـیحوزهعلميـهمتفاوتباگذشـتهاسـت.اگرحوزه
علميـهبـهايـنمباحـثنپـردازد،قهـراًدهههایبعدمـوردهجمـهشـديدتریواقعخواهدشـد؛امـاامـروزمیتوانـدازاينها
اسـتفادهکنـدوايـنمباحـثرادرتوسـعهوتعميقمعرفـتدينیبهخدمـتبگيرد.حـوزهاگربـاوضعيتموجـودپيشبرود
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  دربـاره روش هـای فهـم متـون دینـی مخصوصاً 
حدیـث در خدمت شـما هسـتیم. پرسـش اول این 
اسـت کـه روش متـداول در فهم متـون دینی بر چه 

اصولی بنا شـده اسـت؟
اسـتاد: ایـن بحـث، بحث بسـیار محتـرم و جالبی اسـت. در 
واقـع گذشـتگان ما مباحـث متنوعی برای فهـم متون دینی 
بـه  طـور عام و خـاص ترتیـب داده انـد و تالش های بسـیار 
زیـادی را متحمـل شـده اند و همچنـان در حوزه های علمیه 
ایـن روش هـا از قدیـم االیـام تـا بـه امـروز بـه کار گرفتـه 
می شـود؛ ولـی به دلیـل خصوصیتی کـه عصر مـا دارد، باید 
ایـن روش هـا مـورد تجدیـد نظـر و بازسـازی قـرار بگیرد و 
اینکـه در طـول هزار سـال گذشـته کارهـای زیـادی انجام 
شـده اسـت، مانع از این نمی شـود کـه امروزه ما بـا توجه به 
عصـر خودمـان، این روش هـا را بازخوانی کنیـم. قطعاً عصر 
مـا عصـر روش هـای جدیـد و دانش های متنوعی اسـت که 
در حـوزه فهـم متون شـکل گرفته اسـت و توجـه حوزویان 
بـه ایـن دانش هـا می توانـد کمـک فراوانـی به فهـم متون 
دینـی کنـد؛ البته الزم اسـت تأکید کنم دانش هـای جدید را 
بی گـدار و بـدون اعتبار سـنجی منطقـی نباید بـه کار گرفت 
و قطعـاً میـان این روش هـا، روش های مطلـوب و نامطلوب 
وجود دارد. متفکران مسـلمان باید در این زمینه تالش کنند 
و ببیننـد کدام یـک از ایـن روش ها با حوزه فهـم متون دینی 
در اسـالم همخواني و سـازگاري دارد. از میان  روش هایی که 
در گذشـته شـکل گرفتـه شـاید برجسـته ترین روش، روش 
اصولـی اسـت. علـم اصـول صرفاً منطـق فقه نیسـت. علم 
اصـول دانـش فهـم متـون دینی بـوده و بـزرگان مـا از این 
دانـش برای فهـم آیـات و روایات کمـک می گرفته اند؛ البته 
از لحـاظ پیدایـش، مـوردش خـاص بوده و بـرای فهم فقه و 

احکام فقهی شـکل گرفته اسـت.
در حقیقـت گرچـه علم اصول به لحاظ مـورِد پیدایش خاص 
اسـت، یعنی براي حل مشـکالت فقها تأسـیس شـده است، 
بـه لحاظ مـالک و معیـار، اختصاصي به متون فقهـی ندارد 
و به عنـوان روش تفصیلـی و روش فهـم احادیـث در طـول 
تاریـخ بـه کار گرفته شـده اسـت و حتی در زمینـه اعتقادات 
بـه کار مي رفته اسـت. زیربنـای تفکر اصولـی، مجموعه اي 
از مبانـی اسـت که ایـن مبانی اهمیـت فوق العـاده ای دارند؛ 
گر چـه دانشـمندان بـه صـورت تفصیلـي وارد بحـث از این 
مبانـی نشـده اند و در عصر جدید، این مبانی برجسـته شـده 
اسـت. آن چیـزی کـه امـروزه بـرای ما جلب توجـه می کند، 
آن مبانی پشـت پـرده و شـالوده اصلی اصول فقه اسـت. در 
دسـته ای از ایـن مبانـی در عصـر جدید تردید شـده اسـت و 
بایـد درباره آنها بحث شـود و تحکیم شـوند؛ مثـل مبانی ای 
کـه هرمونوتیـک و دانش های زبان شـناختی و امثال اینها به 
آن توجـه دارنـد. برخی از کاربردها برای علـم اصول دو الیه 
دارد: یـک الیـه ظاهری کـه همین مباحث مطـرح در حوزه 

اصـول فقه اسـت، مثـل مباحث الفـاظ و اصول عملیـه و... . 
اینهـا در ظاهـِر علم اصـول به چشـم می خورد؛ امـا مباحث 
دیگـري وجـود دارد کـه بنیان و شـالوده علم اصول اسـت و 
گاهـی تحت عنوان فلسـفه علم اصـول از آنها یاد می شـود. 
بایـد دربـاره ایـن اصطـالح بحـث شـود و حـدود و ثغورش 

مشـخص شود.
هسـته روش شناسـی دانشـمندان مسـلمان مباحـث اصولی 
بـوده اسـت. گفتني اسـت پیرامـون دانـش اصول بـوده که 
برخـی دانش هـا شـکل گرفتـه اسـت مثـل فهـم الحدیـث 
و ماننـد آن. ایـن دانش هـا بـه یـک معنـا در واقـع اصولـی 
از اصـول فقـه را بـه کار گرفته انـد و مباحثـی متناسـب بـا 
حوزه هـای خـود را مطـرح کرده انـد؛ ولـی آن هسـته اصلی 
روش شناسـی مسـلمانان همـان دانـش اصول فقه اسـت و 

اصـول فقـه را بایـد منطـق فهـم دین دانسـت.
مباحـث متنوعـی در حوزه هـای مختلف مثل فلسـفه و علم 
کالم و عرفـان راجـع بـه فهـم متن مطرح شـده اسـت که 
اینهـا خـودش بـه نظـر مـن اقیانوسـی از مباحث متناسـب 
را تشـکیل می دهنـد؛ بـراي مثـال نظریـه روح معنا ابتـدا در 
عرفـان مطـرح شـده اسـت، از سـوي افـرادي چـون غزالی 
بعـد  ابتـدا در حـوزه عرفـان مطـرح شـد و  ابن عربـی.  و 
مرحـوم فیـض آن را در حـوزه تفسـیر مطـرح کـرد و بعد در 
 دوره هـای متأخـر، شـخصیت هایی مثـل امـام خمینـی
و دیگـران آن را در حـوزه علـم اصـول فقـه مطـرح کردنـد. 
چنیـن مباحثـي را در تفسـیر قـرآن نیـز می بینیـم. مباحـث 
متناسـبی کـه در مـورد فهم متن مطـرح شـده اند، البه الی 
کتاب هـای تفسـیر موجودند؛ بـراي مثال در تفسـیر المیزان 
ایـن مباحـث را پراکنـده می بینیـد؛ مثـاًلـ  فکـر می کنـمـ  
ذیـل تفسـیر آیه 210 بقـره، مرحوم عالمـه طباطبایی بحث 
معنا شـناختی متناسـب با فهم متون دینـی را مطرح می کند. 
اینهـا به طـور پراکنـده در کتاب هـای تفسـیری و عرفانـی و 
فلسـفی و حتـی در مباحث فلسـفی وجـود دارنـد. در جاهاي 
مختلـف، مباحثـی راجـع بـه نحوه فهـم متن دینـی و نحوه 
تأویـل متـون مقدس و تأویل فلسـفی می بینیـد و به همین 
مـوازات در متـون عرفانی مباحث گسـترده ای راجع به نحوه 
تأویـل متـون دینـی مطرح شـده اسـت؛ البته همـه اینها در 
یک سـطح نیسـتند و سـطوح مختلفی دارند. اینهـا در علوم 
اصـول نیـز در یـک سـطح نیسـتند. در دانش هـا دیگـر نیز 
مباحـث گسـترده ای در ایـن زمینه مطرح شـده اسـت؛ مثاًل 
در ادبیـات عـرب در معانـی بیـان و در نحو، مباحثـی در این 
زمینـه مطـرح شـده اسـت کـه به نحـوی با هـم و بـا علم 

اصول ارتبـاط دارند.

  آیـا بـر اسـاس پژوهش هـای جدیـد می تـوان 
روش هـای دیگـری را بـه کار گرفـت و حجیت این 
روش هـای جدیـد بر چـه اسـاس و مالکی اسـت؟

اسـتاد: روش هـای جدیـد دو دسـته اند. قبـل از آن، خـود 
دانش هـا را تقسـیم کنیـم. دانش هـای جدیـدی کـه با فهم 
متـن و مسـائل فهـم متـن مرتبط انـد دو دسـته اند. برخـی 
دانش هـا مثـل هرمنوتیـک کـه دانش فهم اسـت می باشـد 
؛ البتـه منظور من از هرمنوتیک، هرمنوتیک فلسـفی اسـت؛ 
چـون در خـود هرمنوتیـک جریانـات متعـددی وجـود دارد. 
منظـورم هرمنوتیـک روشـی نیسـت. برخـی دانش هـا مثل 
هرمنوتیـک فلسـفی بـار سلبی شـان قـوی اسـت. چنیـن 
علومـي روش به دسـت نمی دهنـد، بلکه قدرت نقـد و انتقاد 
باالیـی دارنـد و نهایـت کاری کـه می کننـد، این اسـت که 
فهم گذشـتگان را نقـد می کنند و می گوینـد همه فهم ها به 
پیش فهم هـا و پیش فرض هـا و انتظارات برمی گـردد. چنین 
اعتقـادي قـدرت تخریبـی باالیـی دارد. ایـن دانـش قـدرت 
بازسـازی نـدارد. چنیـن دانش هایـي ورودشـان بـه مباحـث 
حـوزوی از ایـن جهـت مفیـد اسـت کـه می تواننـد پایه ها و 
مبانـی بحث های ما را مشـخص کنند؛ مثـاًل در هرمنوتیک 
فلسـفی، معنای متـن نامتعین در نظر گرفته می شـود که به 

نظـرم اصـاًل با روحیـه علم اصول سـازگار نیسـت.
تفکـر اصولـی بـر ایـن پایه بنا شـده اسـت که متـن معنای 
متعین و مشخصی دارد و شما می خواهید آن را کشف کنید. 
بیشـتر دیدگاه هایـی کـه در علـم اصـول شـکل گرفته انـد، 
قصدمحـور بوده انـد با جـرح و تعدیلی که متناسـب با زمینه 
اصولـی اسـت؛ امـا دیدگاهـی کـه در هرمنوتیـک فلسـفی 
شـکل گرفته اسـت، رد قصدگرایی اسـت و نظریات خواننده 
محـور اسـت. چنیـن چیـزي بـا تفکـر اصولـی نمي سـازد؛ 
بنابرایـن در مواجه بـا این دانش ها باید بـر روی مبانی بحث 
کـرد و این گونـه دانش هـا را نقـد کـرد. این نقدهـا مي تواند 

بـه خودآگاهـی اصولی ما اضافـه کند.
امـا دسـته دوم از دانش هایـی که بـا فهم متن ارتبـاط دارند، 
دانش هـای روشـی اند. ایـن دانش هـا متـد می دهنـد، مثـل 
هرمنوتیک روشـی. هرمنوتیک شـالیر ماخـر و هرمنوتیک 
ارائـه  بـرای فهـم متـن  را  رمانتیسـم روش هایـی  عصـر 
مي کننـد. همین طـور دانش هـای زبانـی کـه زبان شناسـی، 
معناشناسـی و کاربردشناسـی هسـتند. معناشناسـی در زبان 
عربـي علـم الداللـه خوانـده مي شـود؛ چـرا که برجسـتگی 
نظام مند داللت های متن اسـت. کاربردشناسـی را التداولیات 
می گوینـد. گاهی نیز بـه آن، علم التخاطـب می گویند. اینها 
ضوابطـی برای فهم متن به دسـت می دهند. نشانه شناسـی 
یکـی دیگـر از ایـن دانش هـا اسـت. نظریه گفتمـان و دیگر 
نظریه هایـی کـه در درون زبان شناسـی شـکل گرفته انـد، 
همگـي بـه گونه اي بـا فهِم متـن مرتبط انـد. ایـن دانش ها 
بسـیار متنوع انـد کـه عمدتـاً دانش هـای روشـی اند. راجع به 
ایـن دانش هـا چند کار باید صورت بگیرد. کار اول این اسـت 
کـه نقـد و ارزیابـی شـوند؛ چـون همه اینهـا در یـک ردیف 
نیسـتند. مـا نمی توانیـم هر جریانـی را در کاربردشناسـی یا 

  

قطعاً عصر ما عصر روش های جدید و دانش های متنوعی است که در حوزه فهم متون شکل گرفته است و توجه حوزویان به این دانش ها 
می تواند کمك فراوانی به فهم متون دینی کند.

  



نشانه شناسـی یا زبان شناسـی یا معناشناسـی بپذیریـم. دانش و نظریه اي که بـرای فهم آیات 
و روایـات مي تـوان از آن بهـره برد، باید شناسـایی و نقد شـود. کار دوم تطبیق اسـت، بین آن 
چیزهایـی که در سـنت تفکر اسـالمی وجـود دارد و آن چیزهایی کـه در مباحث جدید مطرح 
شـده اسـت. کار سـوم این اسـت که بررسـي کنیم ببینیم چگونه مي توانیم از این علوم برای 
گسـترش فهـم کتاب و سـنت بهـره بگیریم. این کاری اسـت که باید دانشـمندان مسـلمان 
بـه آن توجـه کننـد. اتفاقـاً ورود ایـن دانش ها به حوزه معرفت دینی بسـیار پربـار خواهد بود و 

خألهایـي را کـه در روش هـای سـنتی وجـود دارد، پـر خواهد کرد.
علـم اصول علی رغم گسـتردگی ای کـه دارد، در آن حدی که انتظار می رود کاربردی نیسـت. 
فضـاي فقـه گویـي فضایـي جـدا از فضاي اصـول اسـت. گویا هنـوز آنچنان تناسـبي با هم 
ندارنـد. دانش هـای روشـی جدیـد، بسـیار کابردی انـد. اصاًل طرز تفکـر غربـی پراگماتیک و 
کاربـردی اسـت. دانش هایـی کـه در آن حوزه می بینید، بـا علوم ما بسـیار متفاوت اند. انتزاعی 
صـرف نیسـتند. ایـن دانش هـا از ایـن جهت کـه کاربردی انـد، می توانند دسـت مـا را بگیرند 
و کمـک کننـد تـا به گسـترش دسـت پیدا کنیم. بـراي مثال بـه مباحثی کـه در فهم حدیث 
شـکل گرفته اسـت یـا مباحث اصولی توجـه کنید. نتیجه این مباحث چیسـت؟ اینهـا امروزه 
بـه کجـا رسـیده اند؟ بایـد بـر روی این مسـائل فکر کنیم. حسـاب کتـاب کنیـم و ببینیم به 
کجـا رسـیده اند. تـا جایی پیش رفته انـد؛ اما امروز مـا چه انـدازه می توانیم از احادیث اسـتفاده 
کنیـم؟ روش هـا دو جنبـه دارنـد. علم اصـول هم جنبه ایجابـی دارد و هم جنبه سـلبی. جنبه 
سـلبی اش خیلـی قـوی اسـت. نتیجه چنیـن علـوم و روش هایی در حـوزه ای انفتـاح معرفت 
اسـت؛ اما در جایي دیگر، انسـداد معرفت. مثاًل از یک جهت باب روایت بسـته شـده و با این 
روش هـا نمی توانیـم به راحتي به آنچه مي خواهیم برسـیم. معارف اصلی را بسـته اند. مشـکل 
این اسـت. اسـتفاده شـما از روایات ، در حوزه محدودی چون روایت فقهی و امثال آن اسـت. 
در زمینـه دیگـری یک نوع انسـداد عجیبـی در باب فهم روایات برای ما حاصل شـده اسـت. 

بـراي اسـتفاده از یـک روایت بایـد رجالش را دنبال کنیـم و آخراالمر به جایی نمی رسـیم.
علـم اصـول اگرچه دسـتاورد هزارسـاله اسـت، یعنـی پشـتوانه اش تفکر هـزار و اندی سـاله 
اسـت، باز تفکر بشـری اسـت. علمـاي این علـم از جهاتي خوب پیـش رفته اند؛ امـا این علم 
از جهاتـي نیـز معایبـی دارد. باید آسیب شناسـی شـود. یکي از آسـیب هاي مهـم این مباحث 
ایـن اسـت کـه در فهم روایات انسـداد به وجود آورده اسـت. شـما جرأت نمی کنید بـه روایات 
مراجعـه کنیـد. امـا ورود بـه مباحـث جدیـد بـه ما کمـک می کند تـا حـدودي این انسـداد را 
رفـع کنیـم و هرچه بیشـتر بتوانیـم از روایات، این تراث عظیم اسـتفاده کنیم. اصـول کافی را 
در نظـر بگیریـد. ایـن کتـاب مهم تریـن کتاب روایی ما اسـت. مگـر فقها چقـدر از این کتاب 
اسـتفاده می کننـد؟ درسـت اسـت کـه ایـن روش هـا خوب انـد و دقـت دارنـد، ولـی مـا نیـاز 
بـه مداّقـه در خـود روش هایمـان داریـم. بایـد از خودمان بپرسـیم ایـن روش ها مـا را تا کجا 
جلـو برده انـد. آیـا باعث نشـده اند کـه باب فهـم خیلی از روایات منسـد شـود؟ به نظـرم این 
روش هـا نیـاز بـه بازنگـری دارنـد. ایـن دانش ها می تواننـد به ما کمـک کنند، اما بـا ترمیم و 

بازسـازی آنها.

  روش هایـي کـه نقـد می کنیـد، سـیره عقال بـوده و هسـت و شـارع در برخی 
از روایـات، آنهـا را امضـا کـرده اسـت. روش هایـي که شـما پیشـنهاد مي کنید، 

حجیتشـان را از کجـا به دسـت آورده اند؟
اسـتاد: حجیـت دو معنـا دارد: یکي معرفت شناسـی و دیگـري معنای اصولی. معنـاي اصولی 
اش معـذر و منجـز اسـت؛ امـا فعـاًل بـا آن کاری نداریـم و در حـوزه احـکام فقهـی مطـرح 
می شـود. حجیـت معرفتـی یعنی اعتبار معرفتی اش را از کجا پیدا می کند. شـاید سـؤال اصلی 
شـما همین باشـد؛ یعني این روش ها از لحاظ معرفت شـناختی، بر اسـاس چه مالکی اعتبار 
دارنـد. اعتبـار اینهـا برمی گـردد بـه همـان چیزی که سـیره عقال اسـت. پرسـش این اسـت 
کـه حجیـِت حجـت اصولـی را چگونه کشـف می کنید؟ پاسـخ این اسـت که حجیـت آن یا 

برمی گـردد بـه سـیره عقال یا بـه مباحث تخصصـی. در روش هـاي جدید نیز همین مسـئله 
مطـرح اسـت. حجیـت آنهـا یا برمی گـردد به سـیره عقال یا بـه مباحث تخصصـی. بحث بر 
سـر ایـن اسـت کـه همه ایـن ضوابط را اصولی نتوانسـته کشـف کنـد؛ یعني تـا جایی پیش 
رفتـه، امـا نتوانسـته بـه همه قواعد دسـت پیـدا کند، بلکـه این قواعـد در دیگر علـوم مطرح 
شـده اند؛ مثـاًل دانـش زبان شناسـی را ببینیـد. این دانـش قواعد عام راجـع به تمـام زبان ها را 
بررسـی می کنـد. نظیرش نظریـه وضع در علم اصول اسـت. نظریه وضع اختصـاص به زبان 
عربـی نـدارد و در همـه زبان هـا مطرح اسـت. مباحثی که در زبان شناسـی مطرح مي شـود، از 
ایـن سـنخ اسـت؛ مباحثی که تمـام زبان هـا را در بر مي گیرد و با همـه آنها ارتبـاط دارد. اینها 
مباحـث خوبی اسـت. زبان شناسـی روش ارائه کرده اسـت و می توانیـم از اینها کمک بگیریم. 
االن یکـی از مهم تریـن مباحث زبان شناسـی و معناشناسـی این اسـت که وقتـی می خواهیم 
جملـه اي را بفهمیـم آیـا ایـن جملـه را به صـورت مفـرد می فهمیم یـا درون مجموعـه اي از 
معـارف؟ یعنـی ایـن جملـه را بـا ده جملـه دیگـر بایـد به صـورت مجموعـي بفهمیـم یا نه 
تک تـک جمـالت را جـدا از هـم می فهمیـم؟ این تاثیـر زیـادی بر فهـم روایـات دارد؛ یعنی 

ممکن اسـت شـما کل گرایـی را بپذیرید یـا ذره گرایی یا همان اتمیسـم یـا هولیزم. 

  چیزی شبیه سیاق کالم منظور است؟
اسـتاد: خیلـی گسـترده تر از سـیاق اسـت و بـرای خـودش ضوابـط دارد. یکـی از بحث هـای 
جدی معناشناسـی در قرن بیسـتم همین بوده اسـت که اتمیسـم درسـت اسـت یا کل گرایی 
درسـت اسـت. اگـر از این منظر وارد روایات شـوید، شـبکه ای از روایات را مي بینیـد. برخی از 
گذشـتگان مـا کـه تعبیر به شـم روایـي می کردنـد، در واقع همین نگاه کلي را داشـتند. شـم 
روایـی چیـزی فـارغ از روایات نیسـت، بلکه ایـن ذوق در مواجهه با کل شـکل می گیرد. آنان 
نمی توانسـتند ایـن نـگاه را ضابطه مند کننـد؛ چون ابزارهای زبان شـناختی گذشـتگان در حد 
امـروز نبـود. پـس ایـن ضوابـط می تواند به مـا کمک کنـد. بدون شـک این تفـاوت در نگاه 
بـر اجتهـاد مراجـع تأثیـر مي گذارد. مـن خیلی دقت کـرده ام. برخـي از مراجـع معاصر کل گرا 
هسـتند؛ ولـی هیـچ جای اصـول به این بحـث نپرداخته انـد. بعضی ها خیلـی ذره نگرند که به 
نظـرم درسـت نیسـت. اینـان یک روایـت یا چند روایـت را مد نظر قـرار مي دهنـد و روي آن 

بحـث می کنند.

  شبیه دیدگاه ظاهریه یا اهل حدیث؟
اسـتاد: مـن می گویـم خـود میـراث اهـل حدیث هم بـه اصطـالح اخباریـان، بایـد بازنگری 
شـود، همان طـور کـه میـراث اصولیـان بایـد بازنگری شـود. شـاید در عصر جدیـد به تلفیق 
مقبولـی از ایـن دو برسـیم، بـا توجـه به دانش هـای جدید. همـه آنهـا را مي توان آشـتی داد. 
روش شناسـی های جدیـد قـدرت فوق العـاده ای در ایـن کار دارنـد. هم می تواننـد ترکیب های 
خوبـی بـه وجـود بیاورنـد و هـم می توانند تحلیل هـای مـا را دقیق تر کننـد. این طـرز تفکر، 
مغالطـه اسـت که شـما بگویید تفکر روش غربـی مبتذل و خراب اسـت و بـه درد نمی خورد. 
خـود مسـیحیان نیز این مشـکل را داشـته اند. فکـر نکنید مي توانید بـا اسـتفاده از روش های 

سـنتی، تمام داشـته هاي اینهـا را رد کنید.
قطعـاً سـر و نخ هـاي مباحث جدیـد را مي توان در روایـات پیدا کرد. من آنها را در نوشـته هایم 
منتشـر نکـرده ام؛ ولـی ایـن کار را کـرده ام؛ مثـاًل بحـث مفهوم سـازی در روایـت را مـد نظر 
قـرار دهیـد. مفهوم سـازي  یکـی از بحث هـای مهـم در زبان شناسـی شـناختی اسـت. بنـده 
سـرنخ هاي آن را در روایـات پیـدا کرده ام. غیر از معصوم، کسـي در طـول تاریخ به اینها توجه 
نکـرده اسـت و اینهـا با توجه به دانش های جدید برمال و آشـکار شـده اند. ایـن مباحث جدید، 
اقیانوسـی اسـت. شـما فکر کنید که به اندازه دو سـه تا کتاب اسـت. مرحوم شـهید مطهری 
در یادداشت هایشـان در برخـی از کتاب هایشـان مثـل مقـاالت و اینهـا تذکراتی بـه حوزویان 
می دهنـد کـه حوزویـان بایـد دنبال بحث هـای روانشناسـی، جامعه شناسـی، انسان شناسـي، 

  

مرحوم شهید مطهری در یادداشت هایشان در برخی از کتاب هایشان مثل مقاالت و اینها تذکراتی به حوزویان می دهند که حوزویان باید 
دنبال بحث های روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسي، فلسفه تاریخ و غیره باشند. اگر امروز شخصیت هایی مثل عالمه طباطبایی 

یا شهید مطهری زنده بودند، قطعاً دنبال این بحث ها می رفتند.
  



فلسـفه تاریـخ و غیـره باشـند. اگـر امـروز شـخصیت هایی 
مثـل عالمـه طباطبایـی یـا شـهید مطهـری زنـده بودنـد، 
قطعـاً دنبـال ایـن بحث هـا می رفتنـد. شـهید صـدر نیـز تا 
حـدودي متناسـب بـا عصر خـودش حرکـت کـرد. او دنبال 
بحث هـای فلسـفه علـم رفـت. همچنیـن سـرنخ هایی از 
بحث هـای زبان شناسـی در آثـار وي دیده مي شـود. تکلیفی 
کـه امـروز دانشـمندان مسـلمان دارند، بـه مراتـب باالتر از 
تکلیفی اسـت که امثال شـهید صدر و مطهری داشـتند. این 
دانش هـا امـروز خودشـان را نشـان داده انـد. عصـر ما عصر 
منحصـر بـه فردی اسـت. ما بـا کل تمدن غـرب مواجهیم. 
چـرا علـوم انسـانی این قـدر برای ما برجسـته شـده اسـت؛ 
چـون گذشـتگان مـا بـا موجودیت ایـن علوم یکجـا مواجه 
نبوده انـد. امـروز در جامعه شناسـی صدها کتاب ترجمه شـده 
اسـت؛ همین طـور در انسان شناسـی و زبان شناسـی هـزاران 
کتاب چاپ شـده و در دسـترس اسـت. وضعیت فعلی حوزه 
علمیـه متفـاوت با گذشـته اسـت. اگر حـوزه علمیه بـه این 
مباحـث نپردازد، قهـراً دهه های بعد مورد هجمه شـدیدتری 
واقـع خواهد شـد؛ امـا امروز می توانـد از اینها اسـتفاده کند و 
ایـن مباحـث را در توسـعه و تعمیق معرفـت دینی به خدمت 
بگیـرد. حوزه اگر بـا وضعیت موجود پیش برود شـک نکنید 
در آینـده شـبهات بیشـتری مطرح خواهد شـد و مشـکالت 

جدی تـر درسـت خواهـد کرد.

از  تعـدی  در  می تـوان  را  آسـیب هایی  چـه   
روش هـای سـنتی برشـمرد؟ راهـكار شـما بـراي 

چیسـت؟  آسـیب ها  ایـن  از  جلوگیـری 
اسـتاد: راهـکاری کـه عـرض کـردم، تفکـر انتقادی اسـت. 
ایـن روش هـا را بایـد همدالنـه ارزیابـي کـرد. بایـد مقداری 
نـگاه را تغییر داد. شـما اگـر از همان اول مبنایتان این باشـد 
کـه ایـن مباحث به درد نمی خورد و همه شـان فاسـد اسـت، 
نمی توانیـد بـه فهـم درسـتی از آنهـا برسـید. بایـد همدالنه 
جلـو رفـت. مطلـب و روش جدیـد را ابتدا باید متوجه شـوید 
و سـپس آن را نقـد کنیـد. ایـن انتقاد نیز باید در چند سـطح 
صـورت بگیـرد. یکـی اینکـه باید به مبانـی آنها توجـه کرد. 
خـود نظریـات و قابلیت هـا و کاربردهایشـان را باید مالحظه 
کـرد. کاربـرد خیلـی مهم اسـت. کاربـرد در زمینـه  معرفت 
دینـی، مالک بسـیار مهمی اسـت. عـالوه بر اینکـه ارزیابی 
انتقـادی می کنیـد، باید بـا چیزهایی کـه در سـنت خودمان 
اسـت مقایسـه کنیـد و ببینیـد قابلیت های کدام یک بیشـتر 
اسـت. نظریـات زبان شـناختی و ماننـد آن چـه قابلیت هایی 

دارنـد و نظریـات سـنتي خودمان چـه قابلیت هایی.
بـه نظـرم ایـن تنهـا روشـی اسـت کـه می توانیـم در پیش 
بگیریـم؛ البتـه باید بر چیزهایـی مثل ضروریـات دین تأکید 
کـرد. همچنیـن باید دانسـت نسـبیت گرایی دامی اسـت که 
بایـد از آن اجتنـاب ورزیـد. بـه کلیـت جهان بینـی اسـالمی 

بایـد توجه کرد. مسـئله متفکر مسـلمان صرفاً فقـه و اصول 
نیسـت، کلیـت جهان بینی اسـالمی اسـت. ببینیـد روش ها 
تـا کجـا با جهان بینی اسـالمی سـازگار اسـت و اگـر مبناي 
روشـی این اسـت که ارتباط خدا و بشـر امکان پذیر نیسـت، 

چنیـن روشـي از اول مردود اسـت.

  لطفـاً مقـاالت و کتاب هایـی کـه در ایـن زمینـه 
تألیـف کرده ایـد معرفـي کنیـد.

اسـتاد: یکـی دو تـا از کارهایـم که منتشـر شـده اند، راجع به 
نشانه شناسـی و زبان شناسـی، معناشناسـی شـناختی قـرآن 
و بیولـوژی نسل شناسـی اسـت. یـک کار در زبان شناسـی 
حدیـث دارم کـه کار بسـیاری دشـواری اسـت و هنـوز تمام 
نشـده اسـت. ان شـاء اهلل آن هم به زودی تمام مي شـود. کار 
دیگـري راجع به اسـتعاره های مفهومـی قرآن انجـام داده ام 
کـه تمـام شـده و در مراحـل چـاپ اسـت. یـک کار هم در 
علـم اصـول دنبـال می کنـم کـه بـه مباحـث زبان شناسـی 
و علـم اصـول مي پـردازد. کاري اسـت کـه تـا بـه امـروز 
انجام نشـده اسـت. برخـی از بـزرگان مثل آقـای الریجانی 
ـ کـه خـدا حفظشـان کنـدـ  مباحـث جدیدي مثل فلسـفه 
تحلیلـی و هرمنوتیـک را در علـم اصول مطـرح کرده اند؛ اما 
بـه زبان شناسـی نپرداخته انـد. خیلـي وقت اسـت کـه پروژه 
علـم اصول و زبان شناسـی و معناشناسـی را دنبـال می کنم. 
مقاالتـی در ایـن باره منتشـر شـده اسـت. امیـدوارم در این 

زمینـه توفیـق پیـدا کنـم و کارهایي انجـام دهم.
بـه نظـرم علوم جدید و علوم روشـی مي توانند گشایشـي در 
مطالعـات روایـی باشـند؛ همان طور کـه مي تواننـد در حوزه 
علـم اصول و فقـه تأثیر بگذارند. بگذارید از این نکته شـروع 
کنـم کـه مـا روایات زیـادی داریم کـه مي گوینـد احادیث را 
بایـد بـه کتاب یا سـنت قطعی برگردانیـد: »ما وافـق القرآن 
فخـذوه و مـا خالفه فـردوُه«. این دسـته از روایـات که تعابیر 
مختلفـی دارنـد، بعضـی بـه ایـن مضمون اند که هـر چیزی 
بـه کتـاب برگشـت داشـت، قبـول کنیـد یـا هر چیـزی که 
بـه کتـاب برگشـت داشـت، مـا آن را گفته ایـم. امثـال ایـن 
تعابیـر زیـاد اسـت. بـه اعتقاد حقیـر اینهـا روایاتی انـد که بر 
دیگـر روایـات حاکم انـد؛ منتها منظـور من از ایـن حکومت، 
حکومـت اصولـی نیسـت. حکومـت در علـم اصـول یعنـي 
دلیلـی بـر دلیل دیگر حاکم می شـود و در موضـوع آن دخل 
و تصـرف می کنـد و نتیجـه اش هـم ممکـن اسـت تضییق 
یـا توسـعه آن دلیل باشـد. نام ایـن نوع از حکومـت را که در 
علـم اصـول بحث مي شـود، حکومـت مضمونی می گـذارم؛ 
چراکـه در مضمـون یک دلیل دسـت می برد؛ اما این دسـته 
از احادیـث بـر احادیث دیگـر تقدم دارند و حکومتشـان یک 
نـوع حکومـت روشـی اسـت؛ یعنـی روش اعتبارسـنجی در 
روایـاِت دیگـر را تعیین می کنند. روش اعتبار معرفتی اسـت؛ 
یعنی شـما بـرای اینکه اعتبار معرفتی یـک حدیثی را تعیین 

کنیـد، مجبوریـد آن را بـا کتـاب و سـنت قطعـی بسـنجید. 
ایـن نوعـي حکومت روشـی اسـت. ایـن دسـته از روایات بر 

روایـات دیگـر حکومت روشـی دارند.
نکتـه دوم ایـن اسـت ایـن روایـات دو بخـش دارنـد: یـک 
بخـش ایجابـی و یـک بخش سـلبی. بخـش سـلبی اش را 
متوجـه می شـویم و در طـول تاریـخ بـر روی ایـن بخـش 
زیـاد کار شـده اسـت اینکه هر چیـزی مخالف قرآن اسـت، 
شـما آن را کنـار بگذاریـد. کتاب هـای زیـادی در ایـن بـاره 
نوشـته شـده اسـت. کشـف مخالفت تا حدی سـاده اسـت؛ 
امـا منظـور از ایـن موافقـت چیسـت؟ آن بخـش ایجابی را 
چـکار کنیـم؟ پاسـخ های متعـددی به این داده شـده اسـت 
کـه منظـور از موافقت چیسـت. یک پاسـخ این اسـتـ  اگر 
اشـتباه نکنم این پاسـخ به شـیخ انصاری منسـوب اسـتـ  
منظـور از موافقـت عـدم مخالفت اسـت. ایشـان موافقت را 
بـه بخـش سـلبی قضیـه برگردانـده اسـت؛ در صورتـی که 
صحیـح روایـت ایـن اسـت کـه دو بخـش می کننـد. برخی 
مثـل آیـت اهلل سیسـتانی در کتـاب الرافد می گوینـد منظور 
از موافقـت، موافقـت بـا روح کلـی اسـالم اسـت؛ چـون مـا 
احادیثـی داریـم کـه جزئیاتش در کتاب نیسـت؛ ولـی با روح 
کلـی اسـالم موافق اسـت. ایـن سـؤال مطرح مي شـود که 
ایـن روح کلـی اسـالم چیسـت و از کجا آمـده اسـت. آیا ما 
چیـزی غیـر از کتـاب و سـنت داریم یـا اصولی کـه از کتاب 
و سـنت بـه دسـت می آیـد و مبانـی ای که پشـتوانه کتاب و 
سـنت اسـت مـراد اسـت؟ بـه نظـر می رسـد چیزی سـوای 
این نیسـت و دین هر چه هسـت در کتاب و سـنت اسـت و 
چیزهایـی که کتاب و سـنت را پشـتیبانی می کننـد؛ بنابراین 
روح کلـی اسـالم چیـزی غیـر از ایـن نمی توانـد باشـد کـه 
شـما بـه مجموعـه کتـاب و سـنتـ  البتـه سـنت قطعيـ  
نظـر کنیـد. طبیعـی اسـت برخـی از حقایق تاریخی اسـالم 
نیز برداشـت هاي ما را پشـتیبانی می کند. بـه مجموعه اینها 

بایـد نظـر کرد.
پرسـش دوم این اسـت که روح کلی را از کجا کشـف کنیم. 
باید گفت روح چیزی فارغ از کتاب و سـنت نیسـت و آن را 
بایـد از مجموعـه کتاب و سـنت به دسـت بیاوریـم. در واقع 
آن چیـزي کـه به دسـت مي آوریـم روح کتاب و سـنت باید 
باشـد. نکتـه سـوم این اسـت کـه روح کلـی اسـالم، نوعي 
ابهـام دارد. بلـه، فقهـا براي مثـال روح حاکم بـر احادیث را 
کشـف می کننـد. باألخـره بـا آن ممارسـتی کـه در مراجعه 
بـه کتـاب و سـنت دارند، می تواننـد آن را کشـف کنند. این 
ممارسـت چیـزی اسـت کـه از یک نـوع تمریـن در فضای 
کتـاب و سـنت بـه دسـت می آیـد، چیـزی جدای از سـنت 
و کتـاب نیسـت. امـا بـه نظـر مي رسـد روح کلـی اسـالم 
مبهـم اسـت. شـاید بتوانیـم بگوییـم ایـن دسـته از روایات 
می خواهنـد بگوینـد مسـلمانان بایـد یـک نظـام ارجاعـی 
داشـته باشـند. ایـن نظـام ارجاعـی خیلـی مهم اسـت. باید 

  

علــم اصــول علی رغــم گســتردگی ای کــه دارد، در آن حــدی کــه انتظــار مــی رود کاربــردی نیســت. فضــاي فقــه گویــي فضایــي جــدا 
از فضــاي اصــول اســت.
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ما از دنیای عرب جداً غافلیم. آنجا کارهایي راجع به مباحث جدید قرآن و روایات کار شــده اســت که خودش دریایی است. نباید از آنها 
غافل شویم.

  

یـک دسـتگاهی فکـري تشـکیل دهنـد و بـر اسـاس آن بتواننـد ارتباط آیـات و روایـات را 
کشـف کننـد. دالیـل مختلفـی بـر ایـن مطلب وجـود دارد کـه ائمـه دنبال چنیـن نظام 
ارجاعـی بوده انـد مي خواسـتند آن را بـه شاگردانشـان یـاد دهنـد. خـود ایـن روایات شـاهد 
بـر ایـن نکتـه اسـت. عالوه بـر ایـن دلیـل، در مـوارد زیادی دیـده مي شـود وقتی مـردم از 
ائمـه سـؤال هاي فقهـی مي کردنـد، ائمـه آنـان را به قـرآن ارجـاع می دادنـد و آیه را 
نشـان می دادنـد و می گفتنـد ایـن مطلـب از ایـن آیه برداشـت می شـود. در واقـع ائمه با 

ایـن کار می خواسـتند نظـام ارجاعـی را تکمیـل کنند.

  یعنـي مي فرماییـد امامـان از یارانشـان می خواسـتند آنـان دلیل سـخنان 
اهـل بیـت را از قـرآن بخواهند؟

اسـتاد: قـرآن در ایـن نظام ارجاعی محوریـت دارد. مثـاًل از امام جواد راجع به حد سـرقت 
مي پرسـند که آیا حد سـرقت از مچ دسـت اسـت یا فقط انگشـتان را در بر مي گیرد. حضرت 
مي فرمایـد فقـط انگشـتان؛ چراکـه »ان مسـاجد هلل«. این آیـه در ظاهر دو داللـت دارد. یک 
داللتـش در ذهن ما اسـت اینکه منظور از مسـاجد مکان اسـت؛ ولی معنـای غیر متداولی نیز 
وجـود دارد اینکـه مسـاجد یعنی کف دسـت. حضرت به این آیه اسـتناد می کنـد و می خواهد 
بگویـد بـا وجـه به سـیاق شـما اصـل را باید ایـن قرار بدهیـد که اصـل در معنـای این قبیل 
واژه هـا معنـای بدنـی اسـت ؛معنایی که بـا اعضای بـدن ارتبـاط دارد. مي توان گفـت امامان 
معصـوم بـه دنبـال ایـن بودنـد که ایـن نظام و سیسـتم ارجاعـی را بـه شاگردانشـان یاد 
بدهند؛ ولی متاسـفانه تشـکیل این سیسـتم ارجاعی در طول تاریخ مغفول مانده اسـت؛ یعنی 
کمتـر دنبـال ایـن رفته اند که دسـتگاهي معرفتی تدوین کننـد که به کمک ما بیایـد و بتواند 

ارتبـاط روایـات را با آیات و سـنت قطعی کشـف کند.
بـه نظـرم امـروزه یکـی از نیازهـای اجتناب ناپذیـر ما همیـن مطلب اسـت؛ چراکـه ابزارهای 
علمی زیادی کشـف شـده اسـت، مثل رایانـه و نرم افزارهایي کـه احادیث و آیـات را در اختیار 
مـا قـرار مي دهنـد و کار را آسـان کرده اند؛ عالوه بـر این دانش های روشـی می توانند در اینجا 
بـه مـا کمک کننـد. شـما از روش شناسـی ها و متدولوژی هـای جدید می توانید بهـره بگیرید 
و بـه دنبـال تأسـیس این سیسـتم باشـید. ایـن نکته ممتازی اسـت که عصـر مـا را از دوران 
گذشـته جـدا می کنـد. امروز شـما مي توانید به راحتی در نرم افزارها جسـتجو کنیـد و ارتباطات 

روایـات و آیات را کشـف کنید.
دو تفسـیر دربـاره موافقـت روایات با قـرآن مطرح کردیم: یکي موافقت با روح کلی اسـالم و 
دیگـر اینکـه موافقـت به معنای عدم مخالفت باشـد. به نظرم هر دوي اینها پذیرفته نیسـت. 
بـه اعتقـادم منظـور از موافقـت، موافقـت معناشـناختی به معنـای عام اسـت. ایـن موافقِت 
معناشـناختی بـه معنـاي عام، هم موافقت منطقـی را در نظر می گیرد و هـم موافقت معنایی 
را؛ معنـا نـه بـه آن معنایـی که مـا در علم اصول در نظـر مي گیریم، بلکه معنا بـه آن معنایی 
کـه در دانـش معناشناسـی مد نظر اسـت. در دانش معناشناسـی ضوابط زیادی برای کشـف 

معنـا، روابـط معنایـی و اینها گفته می شـود. اگـر ما روابـط معنایی میان یـک حدیث یا چند 
حدیـث و قـرآن را پیـدا کنیـم می توانیـم از لحاظ اعتبار معرفتـی آن را بپذیریم. مثالي سـاده 
می زنـم. در اصـول کافـی سـه روایـت داریـم کـه در آنهـا از معصوم)علیه السـالم( راجـع به 
»الرحمـن علی العرش اسـتوی« می پرسـند. یک جا حضـرت می فرماید: »ای اسـتوی علی 
کل شـیٍء فلیـس شـیٌء عقل  و علیهم شـی«. حضـرت از حـرف »علی« اسـتفاده مي کند 
و مي گویـد »اسـتوی علـی کل شـی«؛ یعنـی خـدا بر هـر چیزی چیـره گشـت و پس هیچ 
چیـزی، نزدیک تـر بـه خـدا از چیـز دیگـر نیسـت. نسـبتش بـه همه علی سـوی اسـت. در 
روایـت دوم آمـده اسـت: »ای اسـتوی فی کل شـیٍء«. به جـای »علی« حـرف »فی« آمده 
اسـت؛ »فلیس شـی عقٌل علیه من شـی« و در روایت سـوم آمده اسـت: »اسـتوی من کل 
شـیٍء« که در آن از »من« اسـتفاده شـده اسـت. مرحوم کلینی هر سـه روایت را در اصول 
کافی آورده اسـت. شـما ببینید شـارحان چـه برخوردی با ایـن قبیل احادیث کرده اند. دسـته 
زیـادی گفته انـد تهذیـب )تصویب( شـده اسـت. دسـته زیـادی دیگـر گفته اند نقـل به معنا 
شـده اسـت؛ در صورتـی کـه اختـالف فاحش اسـت و معنا را خیلـي تغییر می دهـد. ضوابط 
معناشناسـی جدیـد بـه مـا می گویـد اگـر شـما این سـه تـا تعبیـر را با آیـه بسـنجید، همه 
اینهـا  دارد ابعـاد معنایـی آن را نشـان می دهـد. »الرحمن علـی العرش اسـتوی« می خواهد 
عمومیـت قـدرت الهـی را و اینکـه خـدا بـر همه چیز چیـره دارد نشـان دهد؛ منتهـا این آیه 
از یـک مقیـاس بشـری و از یک صحنه بشـری برای بیـان یک حقیقت برتر الهی اسـتفاده 
می کنـد. شـما وقتـی می خواهید بگویید فرمانده ای یا شـاهی مسـلط بر امور شـد، می گویید 
بـر تخت نشسـت؛ یعنی از حـرف »علی« اسـتفاده مي کنید. آیه از همین صحنـه برای بیان 
عمومیت قدرت الهی اسـتفاده کرده اسـت. پرسـش این اسـت که اینجا »علی« چه معنایی 

دارد. آیـا »علـی« بـه ایـن معنا اسـت کـه خدا فقط بر روی اشـیا مسـلط اسـت و بـر درون 
آنهـا حکومـت نمی کند؟ »اسـتوي فی کل شـیءٍ« مفهوم سـازی می کنـد و مي گوید خداوند 
درون اشـیا نیـز وجـود دارد و در آنجـا خدایـی می کند. »من کل شـیٍء« مي گویـد خداوند از 
درون اشـیا دارد خدایی می کند. آیا الزم اسـت که آنجا دم و دسـتگاه جدایی داشـته باشـد؟ 
نـه، آنجـا هـم دارد از درون اشـیا خـود اشـیا را اداره می کنـد. ایـن سـه تعبیر کـه در روایات 
آمـده، تعمـداً بـه کار رفته اند. این سـه تعبیـر مطابق با قواعد معناشناسـی جدیـد،  دارند ابعاد 
معنایـی آیـه را نشـان می دهنـد؛ به این معنـا با آیه موافقـت دارند؛ یعنـی چهره های مختلف 

آیـه را نشـان می دهند.

  یعنی برای آن آیه یك معنا متصور نشدید؟
اسـتاد: بایـد اینطـوری باشـد. می خواهد اطالعات مـا را در مورد عمومیت قدرت الهی توسـعه 

بدهد. می گوید شـما ذهنتان مشـغول »علی« نشـود.

  این توسعه را از همین قواعد علوم جدید گرفته اید؟
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اسـتاد: بلـه معناشناسـی جدیـد ایـن بحـث را دارد. بحـث 
اطالعـات،  پـردازش  یعنـی  اسـت،  مفهوم سـازی 

شـما همـه ایـن روایـات را بررسـی می کنیـد و می بینیـد 
آیـه چنیـن داللتـی دارد؛ یعنـی معصـوم می خواسـته 
شـاگردانش را متوجـه کند که گرفتار معناي اشـتباه نشـوند. 
ایـن عمومیـت قـدرت در صورتی درسـت اسـت کـه حرف 
»علـي« در آیـه را به »فـی« و »علی« و »مـن« معنا کنید. 
در نـگاه سـنتی ممکن اسـت بگویید چنیـن چیزي تصحیح 
اسـت. امـا در نگاه جدید معناشـناختی ببینید چقـدر دقیق  تر 
می تـوان موافقـت را کشـف کـرد. ایـن مثـال سـاده ای بود. 
سـعی کرده ام مثال های سـاده را در برخی نوشـته هایم جمع 
کنـم و ضوابـط معناشـناختی بدهـم. ایـن دسـتگاه ارجاعی 
اینکـه بـه کمـک ایـن اطالعـات روایات را بـه آیـات ارجاع 
می دهیـم، یـک طـرف قضیـه روش شناسـی های جدیـدی 
اسـت و حتـی علـم اصـول هـم می توانـد تـا حـدی کمک 
کنـد. طـرف دیگـر قضیـه آن نگاهـی اسـت که ما بـه خود 
آیـات و روایـات داریـم. آیـات و روایـات را بایـد بـه صـورت 

یـک کل ببینیم.

  در ایـن مثالی کـه فرمودید اول بر اسـاس قواعد 
جدیـد الیه هـای مختلـف برای آیـه تصـور کردید و 
بعـد وقتـی خواسـتید آن روایـات را ارجـاع بدهید، 
گفتیـد اینهـا هر کـدام به یكـی از آن الیه ها اشـاره 

دارد.
اسـتاد: بلـه. کارهـای زیـادی می تـوان بـا ایـن روش انجام 
داد. یکـی همیـن اسـت که بـا ایـن روش ها می تـوان برای 
آیـات چهره هـا و ابعـاد مختلفـی در نظـر گرفـت کـه هـر 
کـدام از روایـات بـا یـک بُعـد ارتبـاط پیـدا می کنـد. قضیه 
مفهوم سـازی بسـیار مهم اسـت: مفهوم سـازی ای که آیات 
دارنـد و مفهومی سـازی روایات. معصـوم تالش می کند 
مفهوم سـازی آیـات را تبییـن کنـد. بـا نکتـه ای کـه عرض 
می کنـم، روایـات تفسـیری جایـگاه جدیدی پیـدا می کنند. 
مـا بی نیـاز از روایـات تفسـیری نیسـتیم. روایات تفسـیری 
ابعـاد مختلـف داللت هـای آیـه را نشـان می دهنـد. خـود 
ایـن مطلـب بحث طوالنـی ای اسـت. در قـرآن کریم تعبیر 
»رسـول« و »نبـی« داریـم. هرچـه در ایـن آیـات اندیشـه 
مي کنیـد، آنچـه در روایـاِت تفـاوت رسـول و نبـی آمـده، 
کشـف نمی کنیـد. در ایـن رویـات آمـده اسـت مثـاًل نبـی 
کسـی اسـت که َملَک را در خـواب می بیند؛ اما بالمشـاهده 
و بالمعاینـه نیسـت و فقـط صدایـش را می شـنود و اینکـه 
رسـول کسـی اسـت که بالمعاینه می بیند. این را نمي توانید 
در صریـح آیـات بیابید. معناشناسـی به شـما روش می دهد. 
شـما آیاتـی را که شـامل کلمـه »رسـول« اند ردیـف کنید. 
همچنیـن آیاتـی را کـه شـامل کلمـه »نبی« انـد بیاوریـد. 
میـدان معنایـی هر کدام را بررسـی کنیـد و ببینید در نهایت 

بـه چنیـن چیـزی می رسـید یـا نـه؟ آیـا از مجموعـه آیات 
مي توانیـد چنیـن ارتباطی کشـف کنیـد؟ اگر کشـف کردید 
اعتبـار معرفتی روایت مقبول اسـت؛ اما اگر کشـف نکردید، 
معنایـش این نیسـت کـه روایت باطل اسـت، بلکـه به این 

معنـا اسـت کـه فعـاًل نمی توانیـد آن را بپذیرید.
آن سیسـتم ارجاعـی اینجـا کمک می کنـد. یکـی از مزایای 
سیسـتم ارجاعـی ایـن اسـت کـه شـما کل نگـر می شـوید 
و مجموعـه آیـات و روایـات را می بینیـد. هـر آیـه را در آینـه 
آیـات دیگر مـد نظر قـرار مي دهید. قـرآن وحدِت شـبکه ای 
دارد، مانند یک کّل به هم پیوسـته اسـت. علما در نگاه سـنتی 
تک تـک آیـات را می سـنجیدند و همین کار موجب مي شـد 
نتواننـد موافقت را کشـف کننـد؛ چراکه یک روایـت را با یک 
آیه می سـنجیدند و شـبکه آیات را نمی دیدند؛ اما معنا شناسی 
جدیـد بـر شـبکه ای بودن فهـم متن تأکیـد مي کنـد. در نگاه 
جدید باید شـبکه آیات را با ضوابط معناشـناختی لحاظ کنید. 
بـه نظـرم این یکی از آرزوهای مهم دانشـمندان مـا در طول 
تاریـخ بوده که بتواننـد چنین نظام ارجاعی را تشـکیل دهند.

بحـث در اینجـا بسـیار اسـت؛ مثـاًل بـه اعتقـادم نسـبت در 
حدیث شناسـی ما و فهم حدیث روایت اهل سـنت جایگاهی 
نـدارد؛ یعنـی وقتي می خواهیـم احادیث خودمـان را بفهمیم، 
بـه احادیث اهل سـنت نـگاه نمی کنیم. در حالـي که نگاهی 
منسـوب بـه آیـت اهلل بروجـردی وجـود دارد کـه مي گویـد 
روایات شـیعی تعلیقـه بر روایـات اهل سـنت اند. نکته خوبی 
اسـت؛ امـا چندان ضابطـه به دسـت نمی دهد؛ یعنـی روایات 
شـیعی در فضایـی ناظر به روایت اهل سـنت صادر شـده اند. 
گاهـی در صـدد نقـد روایـات اهل سـنت بوده انـد و گاهی در 
تبیین آنها. منسـوب به آیت اهلل سیسـتانی است که ایشان در 
درس هایشـان تأکیـد کرده اند روایات شـیعی مهیمـن روایات 
اهـل سـنت اند. این هم تعبیر درسـتی اسـت. ما فـارغ از این 
مسـئله ایم و فعاًل درباره آن بحث نمی کنیم که روایت شـیعه 
اعتبـار دارند یـا روایت اهل سـنت اعتبار ندارند یا به سـادگی 
نمی تـوان بـه آنهـا اعتبـار بخشـید، بلکه بحـث بر سـر این 
اسـت کـه به فرض، روایـات مجهول زیادي در میـان روایات 
اهل سـنت اسـت؛ اما آیا اینها هیچ نسـبتی با روایات شـیعه 
ندارنـد؟ در معناشناسـی جدیـد بـه نظـرم بحث هـای جذابی 
راجـع به این مسـئله مطـرح مي شـود؛ مثاًل بحـث بینامتنی 
اسـت. چـون اعتقاد خـودم بر این اسـت که روایات شـیعی با 
روایـات اهل سـنت، رابطـه بینامتنی دارند؛ یعنـی داللت های 
یکدیگـر را روشـن می کنند. توجه کنید که بحث بر سـر این 
نیسـت که اعتبـار دارنـد. حرف دروغ هم سـر جـای خودش 
داللـت دارد و همین طـوری دروغ گفته نمی شـود. دروغی که 

گفته می شـود نسـبتی بـا حقایق برقـرار می کند.

  ممكـن اسـت روایـت مـا ناظر بـه روایـت دروغ 
اهل سـنت باشـند؟

اسـتاد: بلـه، ولـی داللت هایـش مشـخص می شـود. ایـن 
هـم یـک فضـای جدیـد اسـت کـه از منظـر معنا شناسـی 
رابطـه میـان روایـات شـیعی و اهل سـنت کشـف شـود و 
داللت هـای پنهانـی بررسـی شـود. ایـن خـودش پـروژه 
جدیـدی اسـت؛ فضـای روایـات شـیعی و روایـات اهـل 
سـنت یـک نـوع بینامتنـی اسـت؛ یعنی ایـن دو فضـا ناظر 
بـه هم انـد و داللت های پنهـان یکدیگر را آشـکار می کنند. 
اینجـا هم معناشناسـی و دانش هایی مثـل دانش های زبانی 
می تواننـد کمـک کنند این ابعاد پنهان کشـف شـود. خیلی 
جاهـا وقتـی بحث هـای زبان شناسـی را مطـرح مي کنیـم، 
اذهـان دوسـتان سـراغ بحث هـای نحـو و صـرف مـي رود 
کـه ادبیـات اسـت. زبان شناسـی فراتـر از اینهاسـت. بعضی 
مثال هـا را زدم. بحث مفهوم سـازی، کل نگـری و کل گرایی 
و بحث هایـي ماننـد اینها بحثهایي هسـتند که شـامل همه 
زبان هـا مي شـوند. متأسـفانه نوعـي بدبینـي بـه دانش هاي 
جدیـد وجود دارد که به نظرم بیشـتر عوامـل تاریخی باعث 

آن شـده است. 

  مجلـه مـا به اقصی نقاط کشـور مـی رود و طالب 
جـوان و پژوهشـگران مختلـف مجلـه را می بیننـد. 
بـراي کسـاني کـه عالقمنـد بـه ایـن مباحث انـد، 
روش خاصـی ارائـه مي کنیـد؟ ایـن طـالب بایـد از 

کجـا شـروع کنند؟ 
اســتاد: بهتریــن و اولیــن کار آشناشــدن بــا ادبیــات بحــث 
ــاي  ــد کتاب ه ــث ش ــه بح ــي ک ــاره موضوع ــت. درب اس
ــی و  ــات دین ــوزه مطالع ــت. در ح ــده اس ــاپ ش ــادی چ زی
ــده  ــف ش ــي تألی ــا کتاب های ــن بحث ه ــا ای ــش ب ارتباط
اســت. عرب هــا زیــاد کار کرده انــد و مــا از دنیــای 
ــه مباحــث  ــع ب ــي راج ــم. آنجــا کارهای ــداً غافلی ــرب ج ع
ــودش  ــه خ ــت ک ــده اس ــات کار ش ــرآن و روای ــد ق جدی
دریایــی اســت. نبایــد از آنهــا غافــل شــویم. حــوزه علمیــه 
ــا را  ــن کاره ــان ای ــد. آن ــیر می کن ــنتی س ــث س در مباح
ــال  ــرعت در ح ــه س ــا ب ــن بحث ه ــد و ای ــام می دهن انج
ــه  ــا ب ــن بحث ه ــردن ای ــا ممنوع ک ــت. ب ــترش اس گس
جایــی نمی رســیم. بایــد ببینیــم کــه چــه می گوینــد و اگــر 
حرفشــان در جایــی نامقبــول اســت رد کنیــم و اگــر مقبول 
ــا در طــول  ــزرگان م ــیوه ب ــن روش ش ــم. ای اســت بپذیری
تاریــخ بــوده اســت. امــروزه نوعــي انســداد معرفتــی پیــدا 
شــده اســت. شــاید دالیــل سیاســی بیشــتر پشــت ماجــرا 

ــدا شــده اســت. ــی پی باشــد کــه بدبینی های

  فرمودیـد کتابـی راجع به این موضوعات از شـما 
چاپ می شـود. نامش چیسـت؟

اسـتاد: در زمینـه مباحـث جدیـد حدیـث، بـه زبانی شناسـی 
مشـغولم. روایات 



آشنایی و کار با نرم افزار درايـةالنـور
ایـن نوشـتار بـه معرفـی نرم افـزار درایةالنـور که نخسـتین 
نرم افـزار تخصصـی رجال شـیعه می باشـد، پرداختـه  و در 
سـه بخش مستقل، کتب هشـت گانه رجالی، اسناد وکتاب 
معجـم الرجـال الحدیث را  بـه  طور مفصل شـرح می دهد.

پژوهش هـای حدیثـی و فناوری هـای نویـن 
ت عا طال ا

در ایـن مصاحبه اسـتاد گرامی پیرامـون نقش و کار برد 
فنـاوری اطالعـات در حـوزه علـوم اسـالمی، بـه ویـژه 
حدیـث مطالبـی بیـان می فرماینـد و در ضمـن آن 
انـواع نرم افزارهـای حدیثـی، )کتابخانـه ای، محصـول 
پژوهـش(، ضرورت هـای بـه کارگیـری فنـاوری جدید 
در حدیث پژوهـی، دالیـل عـدم اعتمـاد برخـی به این 
فناوری هـا، بحث های انتخاب کلیـدواژه و ..... را توضیح 
می دهنـد. در ادامـه اسـتاد فحـص و جسـتجو چـه به 
روش سـنتی و چـه به شـکل جسـتجوی الکترونیکی 
و فناوری هـای جدیـد را بـه صـورت اسـتقراء ناقـص و 
ناتمـام دانسـته و ترکیـب ایـن دو روش را راهـی برای 
رسـیدن به تمامیت بیشـتر می داند. سـپس دو اشکال 
عمـده در اسـتفاده از نرم افزارهـا را بیـان نمـوده و در 
پایـان بـه بحث اسـتفاده از فضای مجـازی و اینترنت و 

قابلیت هـای آن می پـردازد.                                                                                   
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آشنایی و کار با نرم افزار 
درايـةالنـور

حجتاالسالموالمسلميناميرغنوی*
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* حجـت االسـالم والمسـلمین امیـر غنوی، محقق، مولف و مدرس سـطوح عالی حوزوی و دانشـگاهی اسـت. کتـب و مقاالتی چون: مراحل فقه  آمـوزی در درس خارج، طرح اندیشـه 

مهدویـت در قـرآن و حدیـث و نقش والدین در تربیت فرزند از آثار علمی ایشـان اسـت



  

برنامه درايةالنور در نســخه اخیر خود شــاهد تغییراتي بوده که 
مهمترین آنها افزوده شــدن توضیح االســناد بــراي تبیین برخي 

سندهاي مشکل و پیچیده اسـت.
  

درس درایه و رجال نیاز به دو نوع کالس دارد؛ کـالس نظـري و کـالس عملـي. در کالس 
عملي بسـیار مناسـب است که استاد و شاگردان همگي رایانــه در اختیــار داشته و شاگردان 
کاماًل شـاهد شـیوه عمل اسـتاد و چگونگي حل تمــرین توســط او باشـند. آمـوزش هــاي 
کاربـردي تـا بـا نمونه هـا و تمرین هـاي سـهل و صعـب همـراه نشـود و طلبـه قواعـد را در 
کاربردهـا نیامـوزد، چنـدان بـار و بهره اي نخواهد داشـت و تـا در متن درس هـا و در پایان هر 
درس این شـیوه ها به کار گرفته نشـود، مهارت کــار رجــالي در طلبــه حاصل نمي شود. در 
رجال باید تالش بر آن باشد کــه آمـوزش هــاي رجـالي بـه گونـه اي کاربردي در سه بخش 
تشـخیص سـند، تنقیح سـند و شـناخت راویـان ارائه شــود. برای طـی این مراحل آشـنایی 
بـا نرم افزارهـای رجالـی و اسـتفاده از آنهـا در کاربـردی کـردن قواعد و آموختـن دقیق رجال 
بسـیار موثر اسـت. در این نوشـتار قدري با مجموعه نـرم افــزار درایـةالنــور آشـنا مي شـوید 
کـه نخسـتین نرم افـزار تخصصي رجال شـیعه اسـت. پس از نصـب برنامه هنگامـي که آن 
را فعـال مي کنیـد در برابـر شـما صــفحه اي زیبا ظاهـر مي شـود. در این صفحه سـه عنوان 
قابل مشـاهده اسـت: کتب هشـت گانه رجالي، اسـناد و معجم رجال الحدیث. این سـه عنوان 
نـشان دهنــده ســه بخــش مستقل برنامه اسـت: 1.کتب هشـت گانه رجالي، در این بخش 
متن منـابع هـشت گانـه رجـال و امکانات تحقیقي مختلف در آنها در اختیار قرار مي گیرد.2 . 
اسـناد، در این قسـمت متن کتب اربعه همراه با بازسازي اسانید و امکــان جستجو و پژوهش 
در اسـناد و راویـان را مشـاهده مي کنیـد .3 .معجـم رجال الحدیث، کتاب بـزرگ معجم رجال 
همـراه بـا راهنمـاي آن به ضمیمـه امکانات مختلف پژوهشـي در اختیار شـما قـرار دارد. اگر 
موشـواره را بر روي صفحه به حرکت درآورید، مي بینید که بــا رســیدن موشـواره به این سه 
عنوان، عنوان روشـن تــر شــده و شـکل موشـواره بــر روي صفحه رایانه نیز تغییر مي کند. 
در این حالــت بــا فــشار دادن موشــواره )کلیــک چپ( مي توانید به صفحات داخلي این
سـهبخـشواردشـوید.درصفحهاصلـيذیلعنـواندربــارهدرایةالنوراطالعـاتخوبیاز 
مجموعـه برنامه بــه دســت آورید و نتایـج دو تحقیق عمیق در مـورد دو کتاب کافي و فقیه 
را مشـاهده کنیـد . برنامـه درایةالنـور در نسـخه اخیر خود شـاهد تغییراتي بـوده که مهمترین 
آنهـا افـزوده شـدن توضیح االسـناد بـراي تبیین برخي سـندهاي مشـکل و پیچیده اســت. 
ایـن توضیحـات را بـا کلیک کـردن بر روي عبارت توضیح االســناد کــه در پایــان عبارت 
سـند برخـي احادیـث درج شـده، مي توان دیـد. نکته مهم دیگـري که در نسـخه اخیر برنامه 
به چشـم مي خورد، ارتباط خــوبي اسـت که میان قسـمت هاي مختلف برنامه ایجاد شــده 
اســت. بــا انجـام راســت کلیک بر روي متون و اسناد شما از گزینـه هـاي متنـوعي بـراي 
کــار پژوهــشي برخوردار مي شـوید. برای آشـنایی با اسـناد کتب اربعه و وسـائل الشـیعه و 
بازسازي ها و تحقیقات انجام شده در صفحه اصلي بر گزینــه »اســناد« کلیــک کنیــد. در 
صفحه جدید بر گوشـه پایین در سـمت راسـت بر عنوان »سـند« کلیک کنیــد، صفحه اي 
کـه مي بینید )اسـناد/ سـند( مشـتمل بر دو نیم صفحه اسـت. در یک نــیم صفحه نـام راویان 
به یک رنگ و تعبیر »عن« به رنگي دیگــر اســت. ایــن اســناد بازسازي شده هستند. در 
نیم صفحه دیگر اسـناد اصلي را تماماً به یــک رنــگ مي بینید. میان دو نیم صفحه مقایسـه 
کنیـد. سـند ]1[ پـس از بازسـازي بـه دو ســند }1/1{و ]1/2[ تبدیـل شـده ولي سـندهاي 
]4[،]3[ ،]2[ پـس از بازسـازي متعــدد نشـده اند. در ایـن بازسـازي تعلیـق و تحویل ضمیرها 
همگي از بین رفتــه و اســناد به صورت یک دسـت و کاماًل روشـن در اختیار قرار گرفته اند. 
اگـر موشـواره را بــر روي ایـن اسـناد حرکـت دهیـد، مشـاهده مي کنید کـه با قـرار گرفتن 
بـر روي نـام هـر راوي، مشـخصات کامل تـر و وثاقـت یا بي ا عتباري و همچنــین مــذهب 
آن راوي در درون کادري ارائه مي شود. هر سندي کــه در بخــش اســناد بازســازي شــده 
درون مستطیل روشن تري قرار گرفته. به ازای آن در بخش اسناد اصــلي نیــز ســند اصلي 
نیـز در درون مسـتطیل روشـن تري قـرار دارد. در بـاالي دو نیم صــفحه نــام کتـب اربعه و 
وسائل الشـیعه را همـراه بـا تصویـر یـک کتـاب مي بینید. اگـر مکان نمــا را بـر روي نام ها و 
تصاویـر بـرده و بر آنها کلیک کنید، اسـناد بازسـازي شـده هر یـک از آنها در برابر شـما ظاهر 
مي شـوند. در کنـار ایـن قسمت امکان انتخاب »جلـد« و »صـفحه« قـرار داده شـده کـه بـا 
کمــک آنهــا مي توانید به مجلدات و صفحات مختلف دسترسـي پیدا کنید. حال اگر در نوار 
بـاالي صفحـه بـر روي عنـوان »اصل کتاب« کلیـک کنید جاي دو نیمـه صفحه با یکدیگر 
تعویـض مي شـود. حـال مي توانید بازای هر سـند اصــلي در نیم صفحه باال، بازسـازي شـده 
آن را در نیم صفحـه پاییـن مشـاهده کنیـد. در پاییـن صفحه، ارزیابـي برنامه از میـزان اعتبار 
سـند را مي بینیـد. در کنــار آن وضعیت سـند را از حیث اتصال مشـاهده مي کنیـد. پایین تر از 

این دو، نوع ســند تعیین شده است. اگر نظر شما در خصوص این ســند بــا نظــر برنامــه 
مخــالف است مي توانید با انتخاب گزینه ارزیابي شخصي نظــرات خــود را نیــز ثبــت و 
ضبط کنید. برنامه درایه در نسخه جدید خود اهمیــت بیــشتري بــراي بخــش ارزیــابي 
شـخصي قایـل شـده و امکانـات تـازه اي را بـراي مدیریت نظرات شخــصي فــراهم کرده 
اسـت. این امکانات را با کلیک بر روي عنوان ارزیابي شـخصي مـي توانیــد مشـاهده کنید.

اکنـون بـه تکمیل بحـث از صفحه اسـناد/ سـند مي پردازیم. این صــفحه را بــاز کنید. اگر 
چند صفحه از اسـناد بازسـازي شـده را مرور کنید. متوجه خواهید شــد که این اسـناد حاوي 
توضیحات و عالئم رمزي هــستند. مــثاًل اســناد تحــویلي و تعلیقي و یا حاوي ضمیر در 
میـان کروشـه مشـخص شـده اند، مثـاًل ]تحویل[ یعنـي در اصل این سـند تحویـل رخ داده 
اسـت. همچنیـن عالمـت »م« اشـاره به نام کلینـي )محمد بن یعقوب( اسـت کـه از ابتداي 
اکثر اسـناد کافي حذف شـده و همچنــین عالمت »« از وقوع اشـتباهي در متن یا در سـند 

اصلـي حکایـت دارد. اگر بـر روي این عالمت کلیـک کنید توضیح الزم را مشـاهده خواهید 
کرد. هنگام مــرور دادن مکان نما بر روي اسـناد برخي اشـتباهات دیگر را مشـاهده مي کنید، 
مثـاًل در همـان اولیـن سـند کافـي اشـتباهي رخ داده که بـا مرور بـر آن این اشـتباه توضیح 
داده مي شـود. اگر در اسـناد بازسـازي  شـده بر روي نام یک راوي کلیک کنید رنــگ نــام او 
تغییـر مي کنـد و در ایـن وضعیت اگـر بر عنوان »پژوهـش« در پایین صفحه کلیــک کنید، 
برنامه از صفحه اسـناد/ سـند خارج شـده و به صفحه اسـناد/ راوي وارد مي شـود و شـما نام 
راوي خـود و اطالعـات بسـیاري در مـورد او را در ایـن صفحـه مي یابیـد. حال دوبـاره به نوار 
فوقاني صفحه توجــه کنیــد. در کنــار تعبیـر »تطبیــق بــا الفبایي« دو گزینه »اصلي« و 
»الفبایـي« قـرار گرفته انـد. بـر گزینـه الفبایي کلیک کنیـد. اکنـون در نیمه صفحـه فوقاني 
اسناد به ترتیــب حــروف الفبــاء مرتــب شـده اند. اگر به نام راویان اول سـندها توجه کنید، 

مشاهده مي کنید کــه ابــن ابــي عمیر، ابن ابي نصر، ابن ابي یعفور و ابن المغیرة 
به ترتیب پــشت ســر یکــدیگر قرار گرفته انـد. در روایـات ابن ابي 

عمیر نیز نام راویان بعدي حسین بــن بــشیر، هشام بن 
سـالم و یحیـي بن عمـران در پي هـم آمده اند. 

اگر ترتیب اسـناد شـما الفبایي اسـت با 



فشـردن )کلیک( بر عنوان »تطبیــق بر اصلي« جاي سـند 
فعال شما )سند داخل در مــستطیل روشـن تــر( در ترتیـب 
اصلـي کتـاب نشـان داده مي شـود و اگر ترتیب شـما همان 
ترتیـب اصلي اســت بــا کلیـک بر ایـن عنوان جاي سـند 

شـما در ترتیب الفبایي مشـخص مي شود.
از صفحـه اسـناد/ سـند گزینـه »آمـار« نیـاز بـه توضیـح 
بیشـتري دارد کـه در ایـن درس ابتدا بـه آن مي پردازیم. اگر 
بـر عنـوان »آمـار« در پاییـن صفحه کلیـک کنیـد در برابر 
شـما صفحه کوچـک »آمار« ظاهر مي شـود. در این صفحه 
آمـار انواع سـند، اعم از تعلیـق و تحویل و...، اشـکال اتصال 
سـند و ارزیابي هاي اسـناد را مشـاهده مي کنیـد. مي توانید با 
کلیک کردن بر مربعــي; کــه در کنــار نـام کتـب اربعـه و 
وسـائل الشـیعه قرار دارد آمـار برخي کتب را حذف و مــثاًل 
آمارهــا را صــرفاً در کتاب کافي ببینید. بــراي ایــن کـار 
کــافي اسـت گزینــه »شخــصي« را انتخاب کنید. مزیت 
بزرگ بخش »آمار« این اسـت که به شـما ایــن امکــان را 
مـي دهــد تــا همه اسناد همسـان از حیث ارزیابي یا نحوه 
اتصال و یا نوع سـند را در کنار یکدیگر مشـاهده کنید. مثاًل 
همـه اسـناد معلـق کافـي را و یا تمامـي روایـات مرفوع من 
الیحضـر الفقیه را. این فهرسـت در بررسـي شـیوه هاي کار 
صاحبان کتب اربعه کمک بسـیاري مي کنــد. بــا کلیــک 
کــردن بـر هـر سـند بازسازي شده در نیم صفحه باال، اصل 
سند در نـیم صــفحه پــایین بـا رنــگ متفاوتي مشخص 
مي شـود. بـراي دیـدن متـن روایـت همـراه بـا سـند آن 
مي توانیـد بـر عنـوان »متن« در صفحه »فهرسـت اسـناد« 
کلیـک کنیـد. اکنون بحـث از صفحـه اسـناد / راوي را آغاز 
کـرده و بـا ویژگي هاي کلي ایــن صفحه آشـنا مي شـویم. 
بــراي ورود بــه ایـن صــفحه مـي توانیــد در هـر یـک از 
صفحـات بخش اسـناد با کلیک کـردن بر عنـوان »راوي«، 
در پاییـن صفحـه، به ایــن صفحه منتقل شـوید. همچنین 
اگر بر نــام یــک راوي در اســناد بازســازي شــده کلیک 
کـرده و سـپس در پایین صفحه اسـناد/ سـند بــر عنــوان 
»پـژوهش« کلیــک کنید، به صفحه اسـناد/ راوي منتقـل 
مـي شــوید. البتـه در شـیوه دوم نــام راوي انتخاب شده در 
فهرست »عنوان معیار« رنگ متفاوتي مي یابــد و در خــط 
ورود نیـز ایـن نـام خود بـه خود ثبت مي شـود. حـال در این 
صفحـه بـا دو نیم صفحـه کـه در کنـار هـم قـرار گرفتـه و 
هــر یک مشـتمل بـر دو پنجره هسـتند مواجه مي شــوید، 
در بــاالي نـیم صـفحه ســمت راست نام و نماد کتب اربعه 
و وسـائل الشـیعه قـرار دارد کـه مي توانیم با کلیـک بر روي 
آنها و باز و بسـته کردن شـان، محدوده بررسـي را گسـترده 
یـا محـدود کنیـم. در همان نیم صفحـه دو پنجره مشـاهده 
مي شـود که در کنارشان »عنوان معیــار« و »عنوان اصلي« 
نگاشـته شـده اسـت. هـر راوي بـه جهـت تنـوع در تعبیر و 
تلخــیص اسـماء و القاب ممکن اسـت داراي چندین عنوان 
مختلـف در روایـات شـده باشـد ایـن عناوین 
مختلـف و بـه کار 

گرفتـه در روایـات، عنـوان اصلي محسـوب و از میــان این 
عناویـن یـک عنوانـي کـه رسـا و کثیراالسـتعمال باشـد 
به عنــوان معیـار ملقــب مي گردد. هر عنواني که در پنجره 
فوقانـي در مسـتطیل قهوه اي قرار بگیرد بـه ازای آن یک یا 
چنـد عنـوان اصلـي در پنجـره پاییـن ظاهر مي شـود. همه 
ایـن عناویـن از روایـات اخـذ شـده و همگـي از ایـن راوي 
خـاص حکایـت دارنـد. در نیم صفحـه سـمت چـپ هفـت 
دسـته اطالعـات در مـورد راوي فعـال در سمت راست ارائه 
مي شود: توصیف یا شناسنامه راوي و وضــعیت او در کتـب 
رجــالي، اسـاتید او )روي عــن( و شـاگردانش )روي عنـه(، 
 ،طبقــه یــا تعــداد واسـطه هاي او در نقل از معصومین
ترجمه یا شـرح حال و سـندهایي کــه او در آنها واقع شـده، 
شـش نوع اطالعاتي اسـت که در اختیار قــرار گرفتـه انــد. 
در آخریـن قسـمت امکان جسـتجوهاي ترکیبي نـام راویان 
در میان اسناد هــست کــه به تفصیل از آن گفتگو خواهیم 

. کرد

اگـر در پنجـره فوقاني عنـوان آدم ابوالحسـین اللؤلؤي فعال 
باشـد در پنجــره پایین نـام آدم بن المتوکل ظاهر مي شـود 
که عنوان معیار آدم ابوالحسـین اللؤلــؤي اسـت. در کنار نام 
آدم بن المتوکل عدد 7 نوشته شده که نشان دهنــده تعــداد 
دفعاتـي اسـت کـه ایـن عنـوان در روایـات بـه شـکل هاي 
مختلـف آمده اسـت. اگر بــر »عنـوان معیار« کلیـک کرده 
و در خط ورود این نام را بنویسـید، در پنجــره پــایین سـه 
نـام را مشـاهده مي کنیـد کـه آدم بـن المتـوکل تحـت این 
نام هـا در روایــات وارد شـده اسـت. در کنـار برخـي عناوین 
عالئمي دیده مي شود؛ z وجــود ابهــام در عنـوان را گوشزد 
مي کنـد.  عنوان مشـترکي را نشـان مي دهد که مصادیق 
معین و یا مــردد آن شناخته نشده اسـت. نشان دهنده وقوع 
تصحیف در عنوان و ~ به معنــاي مشـترک بودن نام میان 
چنـد راوي اسـت. { در کنـار برخـي عنوان هاي معیـار قرار 
دارد و حکایـت از تـرجیح غیـر قطعـي ایـن عنـوان راوي بـر 
ســایر عنــاوین او مي کند. در نیم صفحه سـمت چپ براي 
شـما هفت گزینه، در حاشـیه سـمت راســت، قرار داده شده 
است با کلیک کردن بر روي هر یک از آنهــا نـیم صــفحه 
تغییــر مي کنـد. بـر گزینـه اول »توصیـف« کلیـک کنیـد. 
نیم صفحه به ســه قــسمت تقــسیم مي شود. در قـسمت 
فوقـاني اسـم، ارزش گـذاري رجـالي راوي، طبقـه او و لقب ها 
پاییـن  را مشـاهده مي کنیـد. در قسـمت  او  و کنیه هـاي 
نیم صفحه توصـیف راوي در کتـب رجـالي و آدرس هـر یک 
از توصیفات را مشاهده مي کنید. بــراي دیـدن مـتن کتـب 
رجــالي در ایــن خصوص بر عنوان »متن« کلیک کنید. از 
گزینه هاي هفت گانه حاشـیه سـمت راسـت، »روي عن« را 
انتخـاب کنیـد. در برابر شـما فهرسـت اسـاتید راوي و تعداد 
و درصـد نقل هـاي او از هـر یــک از اسـاتید قـرار مي گیرد. 
بـا کلیـک کـردن بر نـام هر یـک از اسـاتید مي توانید سـند 
نقــل راوي از آن اسـتاد را در پنجـره پاییـن مشـاهده کنید. 
در گوشـه پنجره پــایین بــه دو گزینه کوچک »ســند« و 
»نمــودار« توجــه کنیــد. بــا انتخـاب گزینــه »سـند« 
مي توانید سند فعال در پنجـره را در مـتن کتـاب 
اصـلي مــشاهده نماییــد و بـا انتخاب 
گزینه »نمـودار« میزان نقــل از 

هـر یــک از اسـاتید را در قالــب اشـکال هندسي مي بینید. 
در نوار باالي نـیم صــفحه شــش گزینــه »مــشخص«، 
»مــردد«، »مـشترک«، »مصحف«، »مجهول« و »مبهم« 
را مي تـوان دیـد کـه همگي انتخاب شـده انــد. هــر یک از 
انتخاب ها اگر منتفي شـوند اســاتید و روایــات داراي ایــن 
ویژگــي از دو پنجـره ایـن نیم صفحـه حـذف مي شـوند. 
امتحـان کنیـد. حال از گزینه هاي هفت گانه حاشـیه سـمت 
راسـت »روي عنــه« را انتخــاب کنید. اکنون در برابر شما 
شـاگردان راوي قـرار دارنـد. تمامـي آنچـه در قسـمت قبل 

گفتـه شـد در اینجا نیز صادق اسـت.
اگـر بـر گزینـه »طبقـه« در حاشـیه نیم صفحه سـمت چپ 
 کلیـک کنیــد، در پنجره فوقاني نام بعضي از معصومین
را مشـاهده مي کنیـد کــه راوي شــما از ایشـان روایـت 
کرده است. در ایــن پنجــره جـدولي قــرار دارد کـه در آن 
تعــداد واسـطه هاي راوي در نقـل از هر یـک از معصومیـن 
و همچنیـن تعـداد نقــل از هــر یک از ایشـان و درصد این 
نقل هـا نسـبت بـه کل روایـات راوي مشـخص شده انــد. 
ایـن اطالعـات بـه مـا امـکان مي دهـد کـه تعـداد تقریبي 
واسـطه هاي راوي تا هر یــک از معصومین یا به اصــطالح 
طبقـه راوي را تـشخیص دهـیم. در پنجـره پـایین مي توان 
سـند روایـات فـرد از هر یـک از معصومیـن را مشـاهده کرد 
و مي تــوان بــا فشـردن گزینه »سـند«، سـند مزبـور را در 
کنـار سـایر اسـناد کتـاب دیـد. گزینـه »نمودار« هم امکان 
مشـاهده درصـد و تعـداد نقل از هر یـک از معصومیـن را در 
اشـکال هندسـي فراهـم مي کند. حـال بر گزینـه »ترجمه« 
کلیـک کنیـد. بـا نیم صفحه تازه اي مواجــه خواهیــد شـد 
کـه در نـوار باالیـي آن نام و نماد هــشت کتــاب اصــلي 
قــرار دارد. در درون صفحه مجموعه اطالعاتي را مشـاهده 
مي کنیـد کـه در مـورد راوي شـما در کتب هشـت گانه آمده 
است. گزینه »متن« در پـایین نـیم صـفحه شـما را بـه مـتن 
ایــن کتاب هـا منتقـل مي کند. با کلیـک کردن بـر هر نماد 
پررنگ، نماد مزبــور به صورت کتــاب بــاز شــده درآمـده 
و محتــواي آن در خــصوص راوي شــما ارائـه مي شـود. 
گزینه »سـند« را انتخاب کنید. در برابر شـما اسـنادي ظاهر 
مي شـود کـه ایــن راوي در آنها قـرار دارد. اگر بـر هر یک از 
عناویـن جـدول »عنوان اصلـي« کلیک کنید سـند روایاتي 
را خواهیـد دیـد کـه این عنـوان خـاص از عناویـن راوي در 
آنها وارد شده است. در پایین نـیم صــفحه بـا گزینـه جدیـد 
»الفبــایي« برخــورد مي کنید. کلیـک بر روي ایـن گزینه، 
مجموعه اســناد روایــات راوي شـما را بــه صورت الفبایي 
مرتب مي کند. با این شیوه امکــان ایــن را خواهیـد داشـت 
کــه قطعه های متکـرري را بیابید که ایـن راوي در آنها قرار 
داشـته اسـت. این قطعه هــا در تنقیح اسـناد بسـیار راه گشـا 

 . هستند
»ترکیب« امکان جستجوهاي پیچیده تر در اســناد را فراهم 
مي کنـد. اکنـون فـرض کنیـد مشـغول بررسـي اسـنادي 
هسـتید کـه بـه نحـوي در ارتبـاط بـا ابراهیـم بن هاشـم و 
زرارة بن اعین هستند. براي شروع بــه خــط ورود فهرست 
عنوان هـاي معیـار رفته و نام ابراهیم بن هاشـم را بنویسـید. 
سـپس در نــیم صفحه سـمت چپ بر گزینه »اضافه« کلیك
کنید.همینکاررابــرايزرارةبناعیننیزتكرارنمایید. در 
برابر شـما در پنجره بـاال عنوان معیار این دو راوي مشـاهده 
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مي شـود کــه به هر یک کدي اختصاص داده شـده است؛ به ابراهیم بــن هاشــم کــد »أ« 
و بــه زرارة بـن اعیـن کـد »ب«. اکنـون مي خواهیـم بـا عالئمـي آشـنا شـویم که بـر فراز 
خـط ورود نیم صفحـه سـمت چـپ قـرار گرفته انـد. عالئمي که بـاالي نیم صفحه چـپ و بر 
فراز خــط ورود مــشاهده مـي کنیــد عملگرهاي جسـتجو نام دارند و هر یک امکان تازه اي 
بـراي جسـتجو در اسـناد بـه شـما مي دهند. [ ] : اگـر این عملگر را میـان کد نـام دو راوي در 
خـط ورود قرار دهید، برنامــه براي شـما تعداد واسـطه هاي میـان آن دو را در اسـناد مختلف 

مشـخص مي کند.
&: این عملگر به معناي ترکیب عطفي اسـت و وقوع آن میان کــد نــام راویــان اسـنادي 
را بـه دسـت مي دهـد کـه نـام همه آنهـا در آن واقع شـده اسـت. ¦: براي یافتن اسـنادي که 
مشـتمل بـر حداقـل یکـي از چنـد راوي مورد نظر شــما اسـت این عملگـر را میـان کد نام 
آنهـا قـرار دهیـد. !: قـرار گرفتن ایـن عملگر در پشـت کد نـام راوي به معناي این اسـت که 
اسـنادي را مي خواهیـم کـه نـام ایـن راوي در آنهـا نباشـد. #: آوردن ایـن عملگر قبـل از کد 
نـام راوي بـه ایـن معناسـت که شـما مایل هــستید اسـنادي را ببینید که نـام ایـن راوي در 
صـدر سـند باشـد. ^: هنگامـي که میـان کـد نـام دو راوي این عالمـت را قرار دهید ســند 
روایــاتي را مي بینیـد کـه در آنهـا صرفا یکي از ایـن دو واقع شـده اند. )(: اسـتفاده از پرانتز در 
خط ورود موجب مي شــود کــه ابتـدا عملگرهـا داخـل پرانتز مورد توجه قرار گرفته و سپس 
عملگرهــاي دیگـر مـورد نظــر واقـع شوند. به تعبیر دیگر عملگرهــاي داخـل پرانتـز بـر 
عملگرهــاي خــارج آن اولویـت دارنـد.  …   :این عالمت میان کلمات یک عبارت به هــم 
پیوســته قـرار گرفتـه و امکــان جستجوي مجموعه عبارت را فراهم مي کند. البته ما در این 
قسـمت با کد نام راویان سـر و کار داریم و نه عبارت ها و اسـامي، از این رو ایــن عملگــر در 
بخـش »ترکیـب« کارایـي نـدارد . اگـر دو راوي دیگر به نام هـاي علي بن ابراهیم بنهاشـم
وزرعـةبـنمحمـدالحضرمـيرانیزبـهدوراويقبلـيافـزودهوبهترتیبکدهـاي»ج« و 

»د« بـه آنهـا اختصـاص یابد مي توانیم بـه ترکیب هاي مفصل تر و پیچیده اي برسـیم. آخرین 
سربرگ در نسخه اخیـر برنامـه درایـه بـا عنـوان ارتبـاط مـشخص گردیده است. با انتخاب 
ایـن سـربرگ نـیم صـفحه تـازه اي را در برابـر خـود مي بینید که رابطه روایي میان دو راوي 
را بررسـي کنیـد. اگـر در نیم صفحه قبلــي عنـوان معیار یا عنـوان اصلـي دو راوي را انتخاب 
کـرده و بـا گزینـه اضافـه آن را به نیم صفحه جدیـد منتقل کنید مي توانید بـا کلیک بر دگمه 
شـروع ارتبـاط میــان آن دو راوي را ببینیـد. اگـر نقـل دو راوي از یکدیگر بدون واسـطه یا با 
واسـطه افراد مشـخصي باشـد، برنامه آن را به شـما اعالم مي کند و تعداد هر یــک از ایــن 
اشـکال نقـل را نیـز گوشزد کرده و در پایین نیم صفحه جدید متن اسناد را نیـز در اختیارتـان 
قــرار مي دهد. این ویژگي تازه برنامه درایــه ایــن امکـان را فـراهم مـي کنـد تـا بتـوان بـه 
ارتباطات سندي میان روات و یا سلسله نقل ایشان دست یافت و بــا تکیــه بــر تکرارهاي 
موجـود در ایـن اسـناد بـه برخي ابهامات و اشـتباهات در اسـناد پایان داد و راهـي براي تمییز 

مشـترکات و توحیـد مختلفـات یافت. از این دو موضوع بــه تفصیل سـخن خواهیم گفت.
اکنون  به بحث جستجو مي پردازیم، بحثي که در قسمت هــاي مختلــف ایــن برنامه با آن 
مواجه خواهید بود و یکي از مهمترین پایه هــاي تحقیقـات شــما را شکل خواهد داد. در این 
بحث به اختصار از هدف جــستجو، محــدوده آن و شـیوه و فرمول جسـتجو، ویژگي برخي 
جــستجوها و چگــونگي نمــایش نتــایج جستجو گفتگو مي کنیم. هدف جسـتجو: هدف 
مشتركدرجستجوهايبرنامهدرایـةالنــوریــافتنلفظیاالفاظیدردرونمحدودهجستجو
است. اگـر جـستجو صـرفا همـین هدف را دنبال کند، با مشخص شدن آدرس محـل هـاي 
وقــوع الفــاظ و امکــان دستیابي به متن آنها جستجو به نتایج مطلوب خویش رسیده است. 
امـا اگـر جسـتجو در درون فهرسـت هاي برنامـه صورت پذیـرد، نتیجه مطلوب تشـکیل زیر 
فهرسـتي اسـت که مشـتمل بر همه مواردي اســت کــه در فهرســت اصلي حاوي لفظ یا 
الفـاظ مـورد نظـر ما بوده اسـت. مثـاًل اگر در صــفحه اســناد / راوي بر گزینه »گـروه اول« 
یـا »گـروه دوم« کلیـک کرده و سـپس، با شـیوه اي که خواهیـم گفت به دنبال موارد وقــوع 

لفــظ »اعــین« در فهرسـت »عنـوان معیــار« جستجو کنید به شما فهرستي ارائه مي شود 
کـه تمامـي موارد وقوع ایــن لفــظ در فهرسـت عناوین معیـار را در خود دارد. این فهرسـت 
تازه، تقریبـا همـه راویـان آل اعـین را در برگرفتـه و امکـان تحقیق در خصوص این خاندان 
را فراهم مـي کنـد. ایـن زیـر فهرسـت همـه امکانات فهرست قبلـي را در خـود داشـته و بـه 
شــما اجـازه مـي دهــد کــه از گزینه هاي مختلف فهرست اصلي مانند گزینه هاي هفتگانه 
»توصــیف«، »روي عن«، »روي عنه« و... اسـتفاده کنید. گاهي فهرسـت ســازي توســط 
جــستجو در فهرســت اصــلي خــود زمینــه جستجوي پیچیده تري است. مثاًل در صفحه 
اسـناد/ جسـتجو گزینه هـاي »گـروه »1، «گـروه 2«، »گـروه3« چنیـن وضعیتـي دارنـد. در 
این قسمت شما بــا دو امکــان جستجو مواجه هــستید. در جـستجوي اول شـما فهرسـت 
دلخــواه خــود را از فهرست کلمات موجود در اسناد بازسازي شده کتب حدیث مي ســازید و 
در جسـتجوي دوم امکان جسـتجوهاي پیچیده و ترکیبي در مورد کلمات منتخب را خواهید 
داشت. محــدوده جــستجو: جــستجوهاي برنامــه درایــةالنــور یــا در درون فهرست هاي 
موجود در برنامه اســت و غالبــاً بـه سـاختن فهرسـت هـاي تـازه مي انجامد و یا در کتاب ها 
و منابـع برنامـه اسـت؛ اسـناد پنج کتاب حدیثي، مــتن و سـند کتـب مزبور، متـن کامل و یا 
بخش هایـي خـاص از کتـب هــشت گانه رجــالي و همچنین کتـاب معجم رجـال الحدیث 
منابـع و کتاب هـاي ایـن برنامه هسـتند. شـیوه و فرمول جسـتجو: برخي جسـتجوها بسـیار 

ساده اند. 
مثاًل اگر بخواهید در مورد خاندان حلبي کــه از راویان بزرگ شـیعه هسـتند تحقیق کنید کار 
دامنه  داري در پیش روي شـما اسـت. مي توانید ابتداء به صفحه اسـناد/ راوي رفته و بر گزینه 
»گـروه اول« یـا »گروه دوم« کلیک کنید در برابر شـما نیم صفحه جسـتجو نمودار مي شـود. 
در بــاالي نیم صفحـه خط ورود این جسـتجو قرار دارد. با نوشـتن یک کلمـه و کلیک کردن 
بـر گزینـه شـروع مي توانیـد نـام آن راوي را از فهرسـت اصلي به فهرســت موجــود در این 

نیم صفحـه منتقـل کنید. براي یافتـن راویاني که عنوان حلبي در عنوان معیار ایشـان آمــده 
بایــد لفــظ حلبي را در خط ورود نوشته و عالمت ستاره را در قبل و بعد ایــن لفــظ ثبــت 
کنید. این بدان معناست که هر نامي را کــه در ضــمن آن لفــظ حلبــي آمـده را جستجو و 
فهرسـت کنیـد. مي خواهیـد، چه قبل یا بعد آن حروفي در نام وجود داشـته باشـد و چه ایــن 
لفــظ به تنهایي در فهرسـت ذکر شـده باشـد. اگر بر گزینه جسـتجو کلیک کنید فهرسـتي 
از نـام 16 راوي ملقـب بـه حلبـي در برابـر شـما ظاهـر مي شـود. این فهرسـت کوچک همه 
امکانات فهرست اصلي را دارد و شما مي توانیــد بــه کمـک گزینـه هـاي هفت گانه عمودي 
اطالعـات راجـع بــه هـر یــک از نـام هــاي فهرســت تــازه را دریافت کنید. اگـر به جاي 
عالمت سـتاره از عالمـت سـوال »؟« اسـتفاده کنیـد وضـعیت متفاوتي خواهید داشت؛ »؟؟ 
حلبي« به معناي این اسـت که شــما همــه الفــاظ مشـتمل بر لفظ حلبي را مي خواهید به 
شـرط آنکـه دو حرف قبل این لفظ آمــده باشـد. این جسـتجو تنها فهرسـتي کوچـک را که 
یـک عضـو دارد، نتیجـه مـي دهــد. ایـن عضو الحلبي اسـت کـه در آن دو حرف الـف و الم 
قبـل از لفـظ حلبي قرار گرفته اند. اگر بر گزینه »دقت« کلیــک کنیــد در جسـتجوي حلبي 
عناوینـي ماننـد الحلبیـون به فهرسـت شـما اضافه نمي شـود زیرا لفـظ »ي« در ایـن عنوان 
به گونه اي متفاوت با عنوان مورد جسـتجوي شـما نوشـته مي شـود. گزینه »دقت« جسـتجو 

را محـدود بـه مـوارد کاماًل مشـابه از جهت نوشـتار مي کند. 
اکنون به صفحه اسناد/ کتاب مـي رویــم. در ایــن صـفحه امکــان اسـتفاده و بررسي کتب 
از کتب اربعه فراهم شــده اســت. بـا انتخـاب گزینـه کتــاب از گزینه هاي موجود در سمت 
راســت پــائین صـفحه بـا صـفحه تــازه اي روبــرو مي شویم. در برابر ما صـفحه اي اسـت 
در ســمت راســت بــاالي آن دو لبــه بــا عنوان هاي نمایش و جستجو مشاهده مي شود. 
بـا کلیـک بـر عنـوان نمایـش صفحـه اسـناد/کتاب/نمایش گــشوده مـي شــود. در باالي 
صفحـه پنـج تصویـر کتاب هسـت کـه با کلیک بـر روي هـر کـدام مي توانید بـه محتویات 
آن دسترسـي داشـته باشـید. در زیـر ایـن تصاویـر دو نیـم صفحـه در کنــار هـم قـرار دارد. 

  

اگر نظر شما در خصوص این ســـند بـا نظـر برنامـه مخـالف است مي توانید با انتخاب گزینه ارزیابي شخصي نظـرات خـود را نیـز 
ثبـــت و ضبط کنید. برنامه درایه در نسخه جدید خود اهمیـــت بیـشتري بـراي بخـش ارزیـابي شخصي قایل شده و امکانات تازه اي 
را براي مدیریت نظرات شخـصي فـراهم کرده است. این امکانات را با کلیك بر روي عنوان ارزیابي شخصي مـي توانیـد مشاهده کنید.

  



در نیمـه سـمت راسـت، فهرسـت کتاب مـورد بررسـي ارائه 
شـده کـه بــا کمــک عالئـم بـاالي همـان نیم صفحه به 
شـکل هاي مختلف قابل اسـتفاده اســت. بــا ایــن عالئم 
امـکان جابجایـي میـان مجلـدات کتـاب و دیدن فهرسـت 
تفــصیلي آنهــا و ... فراهم شده است. در نیم صفحه سمت 
چپ، مــتن کتــاب گزیــده در دســترس ماست. از عالئم 
باالي این نـیم صـفحه مـي تـوان عالمـت گـذاري در مـتن 
و جابجایـي میـان ایـن عالئـم و همچنین حاشیه نویسـي و 
رنگـي کـردن متن برگزیده براي چـاپ را انجـام داد. حال از 
سمت راست باالي صـفحه لبـه جـستجو را انتخـاب کنیـد. 
اکنــون صفحـه آشـنایي را مشـاهده مي کنیـد. این صفحه 
بـراي جــستجو در کتــب اربعــه و وسائل الشـیعه طراحي 
شـده اسـت. در این صفحه نیز امکان جسـتجوهاي پیچیده 
بـا کمـک عملگرهـا و همچنیـن اسـتفاده از فهرسـت ها و 
فهرست سـازي وجـود دارد که از آنها در بخش هاي گذشـته 
گفتگـو کردیـم. بـا انجام راسـت کلیـک بر روي متن سـند 
باز سـازي شـده در برابر شـما پنجــره کوچکي باز مي شـود 
کـه به شـما امـکان انتخـاب هفت گزینـه را بـراي تحقیق 
بیشـتر مي دهد. انتخـاب گزینه اول موجب مي شـود تا نامي 
که مکان نمــا بــر روي آن قـرار دارد به خط انتخاب صفحه 
اسناد/ راوي منتقل شده و صــفحه مزبــور در برابـر شما باز 
شـود. این ارتباط میان اسـناد و صفحه اسـناد/ راوي و انتقال 
بـدون نیـاز بـه تایپ نام مورد نظر در خط فرمــان صــفحه 
مزبــور از اتــالف وقـت جلــوگیري مي کند انتخاب گزینه 
دوم بـاز بـه معنـاي انتقـال بـه صفحه اسـناد / راوي اسـت 
امــا بــا این تفـاوت که نامي کـه مکان نما بـر روي آن قرار 
گرفته شده بـه عنــوان اصـلي فرض شده و در صفحه اسناد 
/ راوي مستقیماً به بخش عنـاوین اصـلي منتقـل مي شویم. 
انتخـاب گزینـه سـوم مـا را از بخش اسـناد خـارج به بخش 
کتــب هـشت گانــه رجالي وارد کرده و نامي را که مکان نما 
بر روي آن قرار گرفته به خــط فرمـان صفحه مزبور منتقل 
مي کنـد و شـما مي توانیـد بالفاصله شـرح احوال فـرد مزبور 
در کتـب رجالـي و سـایر اطالعـات موجـود در خصـوص او 
را مشـاهده کنیـد. گزینـه چهـارم مي توانـد مـا را به صفحه 
جسـتجو منتقل کـرده و کلمه منـدرج تحت مکان نمـا را به 
خط فرمان جستجو انتقــال دهــد. در ایـن صـورت بـدون 
فـوت وقت مي تـوان در خصـوص لفظ مزبور جسـتجوهاي 
الزم را انجـام داد. گزینـه پنجم باز امکان جسـتجو را فراهم 
مي کنـد امـا صرفـاً در همیـن صفحـه اي کـه پیشـاروي 
شماست. یعني شما مي توانید هنگــامي کــه بــا صــفحه 
شــلوغي از اطالعات مواجه هسـتید با توسـل به این گزینه 
بـه کلمـه و محـل مورد نظــر خــود در متن منتقل شـوید. 
گزینه ششـم به شـما امـکان رفتن بـه صفحه یادداشـت را 
مي دهـد و گزینـه هفتـم لفـظ منـدرج در ذیـل مکان نمـا را 
بـه کتـب لغت ارجـاع داده و با تشـخیص خـودکار ماده لفظ 
مزبـور معناي آن ماده در سـه کتاب لغت و اســتعماالت آن 

را بــه شــما ارائه مي دهد

بررسی کتب هشتگانه رجالی
ایـن کتـب مهمتریـن منابـع موجـود علـم رجال هسـتند و 
در ایـن برنامـه بـه صورت هـاي گوناگـون قابـل دسترسـي 
کتـب  عنـوان  روي  بـر  اصلـي  صفحـه  مي باشـند. در 
هشـت گانه رجالـي کلیـک کنیـد و بـه ایـن بخـش برویـد. 
دو نیم صفحـه در کنـار هـم قـرار گرفته انـد کـه در اولـي 
فهرسـت عناوین روات موجود در کتب هشـت گانه مشـاهده 

مي شـود و در نیم صفحه سـمت چپ مندرجـات کتب مزبور 
در مـورد راوي انتخـاب شـده قـرار دارد. البتـه عنـوان برخي 
روات در ضمـن شـرح حال راوي دیگـري ترجمـه شـده کـه 
بـه ایـن عناوین ضمنـي گفته مي شـود. در صـورت انتخاب 
فهرسـت عناویـن اصلـي یـا ضمنـي در زیـر این فهرسـت 
لیسـت دیگـري قـرار دارد که در آن عنـوان معیـار آن راوي 
بـه چشـم مي خـورد. اگـر فهرسـت شـما از عناویـن معیـار 
فراهـم آمـده باشـد در فهرسـت پائیني عناوینـي را مالحظه 
مي کنیـد کـه در خصـوص ایـن راوي در کتب رجـال وجود 
دارد. هـر عنوانـي کـه در فهرسـت برگزیده باشـید ترجمه او 
در کتـب رجـال به همـراه آدرس در نیم صفحه سـمت چپ 
نشـان داده مي شـود. در باالي صفحه سه سـربرگ با عنوان 
ترجمـه، توصیـف و طریـق قـرار دارد با گزینـش هر یک به 
صفحـه تازه اي منتقـل خواهید شـد. اگر سـربرگ ترجمه را 
انتخـاب کنید در نیم صفحه سـمت چپ متـن گفتار رجالیین 
در مـورد راوي منتخـب ظاهـر مي شـود. با انتخاب سـربرگ 
توصیـف اوصـاف راوي مزبـور از دیـدگاه رجالیین ارائه شـده 
کـه مشـتمل بـر وضعیـت او از حیـث وثاقـت و مذهـب او 
مي باشـد. کلیـه توصیفـات راوي منتخـب در هشـت کتاب 
رجالـي در ایـن قسـمت فهرسـت شـده اند و شـما نظـرات 
همـه رجالییـن در خصـوص راوي مزبـور را بـه صـورت 
خالصـه در کنـار هـم مي بینیـد که همیـن بیانـات خالصه 
در مـوارد بسـیاري وضعیـت راوي را مشـخص مي کند. حال 
سـربرگ طریق را برگزینید. سـند یا اسـنادي ظاهر مي شـود 
کـه هر یـک از رجالییـن بـراي نقل کتـب یـک راوي دارند. 

آشـنایي با این طرق در تنقیح اسـناد بسـیار سـودمند اسـت. 
همچنیـن در مـوارد بسـیاري ایـن طـرق در بحـث تعویض 
سـند بـه کار آمـده و بـه جاي سـندي ضعیف کـه در کتاب 
روایي وارد شـده، سـندي قوي را جانشـین آن مي کند. مثاًل 
در مـوارد زیـادي سـند شـیخ طوسـي در مشـیخه تهذیـب 
و اسـتبصار بـه برخـي کتـب ضعیـف بوده امـا طریـق او به 
همیـن کتب در فهرسـت، متفـاوت و معتبر اسـت و مي توان 
ایـن سـند را جایگزین سـند ضعیـف کـرد. در صورتي که به 
گوشـه راسـت بـاالي صفحه رفته و بر اسـم و نمـاد یکي از 
کتـب هشـت گانه کلیک کنید کتـاب از دامنـه تحقیق خارج 
مي شـود. کلیـک دوبـاره، این کتـاب را به محـدوده تحقیق 

داخـل مي کند.
در پائیـن صفحـه اصلـي ایـن بخــش در ســمت چــپ 
گزینـه هــایي را مشـاهده مي کنیـد. از میان آنهـا نمایش را 
انتخـاب کنیـد و به صفحه مربوطه منتقــل شـوید. در این 
صفحـه شـما به متـن و فهرسـت کتـب هشـت گانه رجال 
دسترسـي داریــد. امکانـات ایـن صفحـه هماننـد امکانات 

صفحه اسناد/کتـاب اسـت کـه قـباًل از آن گفتگو کرده ایم. 
در قسـمت مــتن هــم عالئــم باالي نیم صفحه به شـما 
امـکان کار بـر روي متـن را مي دهد. شـما مي توانیـد با این 
عالئـم حاشیه نویسـي، عالمت گـذاري، جابجــایي میــان 
عالئـم و برخـي کارهـاي دیگـر را انجـام دهیـد. از پائیـن 
صفحـه اصلـي گزینه جسـتجو را برگزینید. صفحـه تازه اي 
که در برابر شماسـت مشـابه صفحه اسناد/جسـتجو است با 
این تفاوت که ایــن بـار شــما در محدوده کتب هشت گانه 
از امکان جــستجو، اســتفاده از فهرســت کلمــات کتـب 
رجـال و همچنیـن توان فهرسـت ســازي و جــستجوهاي 
پیچیــده بــا اســتفاده از عملگرهـاي مختلـف برخـوردار 
مي شـوید. از صفحـه اصلـي گزینه فهرسـت را برگزینید. در 
برابر شـما چنــدین فهرســت بسـیار مفید قرار مي گیرد. از 
میـان گزینه هاي بـاالي صفحه طرق را انتخاب کنیــد. در 
ایـن قسـمت کلیه طرق علماي رجال بــه کتــب روات در 
اختیــار شــما قــرار مي گیرد. گزینه اسناد نیز همه اسنادي 
که مؤلفین کتب اصلي رجال بــراي خــود نسبت به روات 
دارنـد در دسـترس مي گـذارد. ایـن اسـناد هماننـد طرق به 
کتــب، در تمییز مشـترکات، توحید مختلفــات و اصــالح 
تحریفــات و برخــي امــور دیگــر کارآیي زیادي دارند. از 
گزینه هاي صفحه فهرسـت عنوان تصحیحـات متن اصلي 
و تصحیـح شــده کتاب فهرسـت شـیخ طوسـي را در کنار 
هم و بــه صــورت مقایــسه اي در اختیــار شما مي گذارد. 
ایـن تصحیح بـراي اولین بار در اختیـار محققین قرار گرفته 

است.
به بخش آخر برنامه درایةالنور رســیدیم. در ایــن قــسمت 
از معجــم رجــال حدیث کتاب مهم و مفید مرحوم آیه اهلل 
خویي گفتگــو مـي کنــیم. این کتاب مسـلماً منظم ترین و 
مفیدترین کتاب رجالي موجــود اســت. همــه رجال کتب 
اربعه در آن ترجمه شده و اقــوال مختلــف کتــب اصــلي 
رجــال در خصوص ایشـان فراهم آمده اسـت. برنامه درایة 
النور نــه فقـط ایـن کتــاب را در خود جاي داده بلکه براي 
کار بـر روي ایـن کتـاب امکاناتي پیشـبیني کرده اسـت. در 
صفحـه اصلـي این بخش گزینه هاي مختلفــي در پــائین 
صــفحه مــشاهده مي کنید. اگـر گزینه مدخـل را انتخاب 
کنیـد امـکان دسترسـي بــه محتویــات کتــاب معجم از 
طریـق عنـوان روات را خواهید داشـت. در این قسـمت هم 
فهرســت در اختیـار شماسـت و هم امکان فهرست سـازي 
داریـد. عالئـم باالي فهرسـت و متن، امکانـات مختلفي را 
در کار بـا فهرسـت و کار بــا متـن در اختیار شـما مي گذارد 
کـه قبـاًل از آن گفتگـو شـد. بـا انتخـاب گزینه جسـتجو از 
صفحه اصــلي ایــن بخـش بـا صــفحه آشـناي جستجو 
امکــان  بــر  ایـن صفحـه عـالوه  در  روبـرو مي شـوید. 
اســتفاده از فهرســت مي توانیـد بـه فهرست سـازي اقـدام 
کرده و با تــشکیل گـروه هــاي مختلــف بــراي جستجو 
به جسـتجوهاي ترکیبي و پیچیده اقــدام کنیــد. در زیــر 
فهرسـت خــط فرماني براي جستجوها ترکیبي و اسـتفاده 
از عملگرهــاي منطقــي در عملیــات جستجو تعبیه شده 
کـه در برخـي از تحقیقـات بسـیار کارگشاسـت. در صفحه 
اصلي گزینه اعالم براي ما تازگي دارد. این گزینه بــه مــا 
امکــان دسترسـي به همه اعالمي را مي دهـد که در کتاب 
معجـم از آنهـا بـه نحـوي یاد شـده اسـت. در این قسـمت 
نیز امکان فهرست ســازي و انجـام جـستجوهاي گروهـي 
اعـالم و همچنین امکان اسـتفاده از عملگرهاي منطقي در 

جـستجو فـراهم شـده است.
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پژوهش های حدیثی و فناوری های نوین اطالعات

خالصه
...واقعيـتقضيـهايناسـتکهمامنکـرتالشهایبزرگانومشـايخنمیشـويموآنانزمانـیپژوهشهایحديثیگسـتردهای
انجـامدادهانـدکـهچنينابزارهايیوجودنداشـتهاسـت؛اماامـروزبدوناينابـزارنمیشـودکاریانجامداد.هزينـهپيمايشو
پويـشدرمنابـعزياداسـتکهمقـرونبهصرفهنيسـت.براسـاسبرآوردهايیکهدرسـالهایقبلمطرحشـدهاسـت،درهر
پژوهشـیحـدودهشـتاددرصدزمانصـرفگردآوریوبيسـتدرصـدآنصرفتنظيموچينشوتفکرميشـود.نسـبتبين
اينهـاچهـاربهيـکوخيلیزياداسـت.حالاگـربتوانيمهزينـهجمعآوریودسترسـیراکاهـشدهيم،عمـاًلهزينهپژوهش
راکاهـشدادهايـموسـرعتآنرابـاالبردهايـم.میخواهـمدريکجملهبهشـمابگويـمبهنظرمیرسـدباتوجهبـهابزارهای
پژوهشـیکـهازايـنفنـاوریاطالعـاتدراختيارمـاقرارگرفتهاسـت،جـرأتبعضيکارهـابهوجودآمـدهاسـت؛يعنیقباًل

اصالًايـنامکانفراهـمنبود.
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* حجت االسـالم احسـان سـرخه ای، اسـتادیار پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه، مدیر پایگاه اطالع رسـانی کتابخانه های ایران و رئیس گروه فناوری اطالعات پژوهشـگاه حوزه و دانشـگاه 

می باشند.  
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یك موقعی ما به دوســتان عالقمند به آشنایی با نرم افزار های کامپیوتری می گفتیم زمانی برای خرید نرم افزارها و رایانه اقدام کنید که 
احســاس کنید کارد به استخوان شما رسیده و نمی توانید بدون استفاده از این ابزارها به پژوهش خود ادامه دهید؛ البته همان موقع به 

آنان گوشزد می کردیم که خیلی وقت است کارد به استخوان شما رسیده است؛ ولی شما خبر ندارید! 
  

اسـتاد  شـما  خدمـت  سـالم  عـرض  ضمـن   
محتـرم موضـوع گفتگـو، پژوهش هـای حدیثـی و 
فناوری هـای نویـن اطالعـات اسـت. پیـش از هـر 
چیـز لطفا معرفـی اي اجمالی از منابـع الكترونیك یا 

فناوری هـای جدیـد اطالعـات ارائـه بفرماییـد. 
اسـتاد: قبـل از اینکـه بحـث را شـروع کنیم، به نظـرم خوب 
اسـت، نـگاه مناسـبی بـه تعبیـری کـه شـما بـه کار برده اید 
داشـته باشـیم. گاهـي از امکاناتی کـه در اختیارمان هسـت، 
بـا عنـوان منابـع نـام مي بریـم و گاه اعـم نـگاه می کنیـم و 
در  اطالعـات  فنـاوری  فـالن  کلـی  طـور  بـه  مي گوییـم 
فـالن حـوزه چـه فایـده ای دارد. منابـع الکترونیـک تعریـف 
کوچک تـری دارد و حـوزه کوچک تـری را شـامل می شـود و 
ممکـن اسـت فایل هـای متنـی مثـل ورد و ماننـد آن را هم 
شـامل شـود و در همیـن محـدوده قـرار  گیـرد؛ ولـی وقتـی 
تعبیر از فنـاوری اطالعات می کنیم، تمام ابزارهایی را شـامل 
می شـود کـه در حـوزه ارتباطـات الکترونیکـی و رسـانه های 
دیجیتـال سال هاسـت کاربـرد دارنـد. همـه اینهـا را بـا هـم 
شـامل می شـود. آن وقت این تعبیر عام انواع و اقسـام و تمام 
ابزارهایـی )پلـت فرم( را که در خدمت فنـاوری اطالعات قرار 
گرفته انـد را بـا هـم شـامل می شـود، اعـم از گوشـی های 
هوشـمند، نرم افزارهـای رایانـه ای ، فضاهای تحـت وب و... . 
پـس مـا تعبیـر فنـاوری اطالعـات را مناسـب تر می دانیم تا 

منابـع الکترونیک.

  این فناوری چگونه در خدمت دین درآمد؟
اسـتاد: بعـد از ورود ایـن فناوری ابتدا شـیعه و سـنی آن را در 
خدمـت ثقـل اکبر یعنی قـرآن درآوردند و بالفاصلـه آن را در 
سـنت و حدیـث به کار گرفتنـد که نشـا ن دهنده اولویت های 
پژوهـش بـود. در حقیقـت نشـان مـی داد که مسـلمانان چه 
منابعـی را مهـم می داننـد و بایـد در رتبـه اول قـرار بگیرنـد. 
مـا نمی خواهیـم فنـاوری اطالعـات را در عامـه و خاصـه 
مقایسـه کنیـم؛ امـا وقتی نـگاه می کنیـم به صـورت موازی 
بعـد از قرآن اولویت با حدیث و مناسـبات مختلـف آن، منابع 
مختلـف حدیث و علوم مرتبط با حدیث اسـت. خوشـبختانه 
سـابقه اسـتفاده از نرم افزارها و رایانه در شـیعه زود شـروع شد 
و بسـتر و آغـاز آن اواخـر دهه 60 یعنی سـال 68 یـا 69  بود 
و این بسـترها به سـرعت دیده شـد و برخی از اندیشـمندان 
ایـن عرصـه را دیدنـد و درصدد برآمدنـد از این وسـیله برای 

پژوهش هـای دینـی به صـورت اعـم و پژوهش های حدیثی 
بـه صـورت اخـص اسـتفاده کننـد؛ البتـه بـا توجه بـه اقبالی 
کـه در فقـه وجـود داشـت، ابتـدا منابع حدیثـی مورد نیـاز در 
فقـه مثل وسـائل الشـیعه و پس از آن منابـع حدیثی دیگر به 

شـکل نرم افـزاری درآمدند.

  نرم افزارهـای مختلفـی در حـوزه حدیث پژوهـی 
وجـود دارد. دربـاره انـواع ایـن نرم افزارهـا توضیح 

دهید؟
اسـتاد: مـا می توانیـم همـه نرم افزارهـای حدیثـی را بـه دو 
نرم افزارهـای  اول:  دسـته  کنیـم:  تقسـیم  عمـده  بخـش 
کتابخانـه ای اسـت. رویکـرد تألیـف ایـن نرم افزارهـا عمدتـًا 
گـردآوری منابـع اسـت و در این گونـه از نرم افزارهـا امـکان 
مطالعـه و مقایسـه منابـع فراهـم اسـت. می توانیـم این گونه 
نرم افزارهـای کتابخانه ای را »معجم های لفظـی« نامگذاری 
کنیـم؛ چـون عمدتـاً الفـاظ، مدخل مباحـث قـرار می گیرند. 
گاهـی یـک لفظ به تنهایی موضوع جسـتجو اسـت و گاهی 
ترکیـب با الفـاظ دیگر یـا یک عبـارت کامل. ترکیـب الفاظ 
بـه صـورت منطقی یعنـی ترکیـب بـا »واو عطـف« و »یا« 
و بـه صـورت مانعـة الخلـو یـا مانعـة الجمـع و امثـال اینهـا 
بازیابـی می شـود. ایـن نرم افزارهـا در  حقیقـت مدخل لفظی 
دارنـد و رویکرد و محور آنها الفاظ اسـت. خوشـبختانه در این 
نرم افزارهـا فهرسـت اطالعات منابـع هم یک مـدل ورودی 
اسـت کـه برای کاربـران در نظر گرفته می شـود. مي تـوان از 
آنها اسـتفاده کرد؛ ولی چون در بسـیاری از موارد این عناوین 
را ناشـرانی تهیـه کرده انـد کـه کتاب هـا را منتشـر کرده انـد، 
اعتبـار علمی زیـادی نـدارد و فقط راهنمای کلی به حسـاب 
می آینـد و وسـیله ای بـرای رسـیدن دقیـق بـه اطالعـات 
از  گونـه اي  دوم:  دسـته  نمی شـوند؛  محسـوب  نرم افزارهـا 
نرم افزارهـا هسـتند که مـا از آنها بـه نرم افزارهای »محصول 
پژوهـش« تعبیر می کنیـم. نرم افزارهای محصـول پژوهش، 
بـه طـور کلـی نرم افزارهایی انـد کـه گروهی از پژوهشـگران 
در منابـع و متـون پژوهـش کرده انـد و حاصـل آن در قالـب 
نرم افـزار ارائـه شـده یـا حتـی تنهـا می تـوان آن را در قالـب 
نرم افـزار ارائـه کـرد؛ مثـل معجم هـای موضوعـی کـه بـه 
صـورت یـک درخت پیچیـده طراحـی شـده اند مانند معجم 
موضوعـی بحـار االنوار و تفسـیر تبیان. بعضـی از پژوهش ها 
را جـز در قالـب نرم افـزار نمی تـوان ارائـه کرد مثل نـرم افزار 

درایـة النـور. ارائـه مکتوب ایـن نرم افزار یـا امکان نـدارد و یا 
به سـختی ممکن اسـت یـا مثاًل فـرض کنیـد نرم افزارهایی 
کـه می تواننـد احادیـث مشـابه را در اختیار شـما قـرار دهند. 
بـا توجـه بـه نیـاز و پرسشـی کـه از ایـن نرم افـزار می کنید، 
احادیـث مشـابه را در اختیـار شـما قـرار مي دهد و مشـخص 
مي کنـد چـه مباحثـی مربـوط بـه متـون حدیثی براي شـما 
بیایـد. اینهـا در ایـن قالـب قـرار گرفته انـد و شـما مي توانید 
بـا اسـتفاده از ایـن نرم افزارها محصـول پژوهش دیگـران را 
ببینید. پس این دو دسـته، نرم افزارهایی هسـتند کـه االن در 

عرصـه منابع حدیثـی بـا آن مواجهیم.

در  منابـع  ایـن  به کارگیـری  ضـرورت   
حدیث پژوهشـی تـا چـه مقـدار اسـت؟ چقـدر نیاز 
اسـت کـه حدیث پـژوه از ایـن منابع اسـتفاده کند؟

اسـتاد: ابزارها وقتی در اختیار بشـر قرار می گیرد، خود به خود 
صـورت مسـئله های جدیـدی در کنـارش پدیـد می آید. یک 
موقعـی مـا به دوسـتان عالقمند به آشـنایی بـا نرم افزار های 
کامپیوتـری می گفتیـم زمانی بـرای خرید نرم افزارهـا و رایانه 
اقدام کنید که احسـاس کنید کارد به اسـتخوان شـما رسـیده 
و نمی توانیـد بـدون اسـتفاده از ایـن ابزارها بـه پژوهش خود 
ادامـه دهید؛ البته همـان موقع به آنان گوشـزد می کردیم که 
خیلی وقت اسـت کارد به اسـتخوان شـما رسـیده است؛ ولی 

شـما خبر ندارید! 
 واقعیـت قضیـه این اسـت که مـا منکر تالش هـای بزرگان 
و مشـایخ نمی شـویم و آنـان زمانـی پژوهش هـای حدیثـی 
گسـترده ای انجـام داده اند کـه چنین ابزارهایی وجود نداشـته 
اسـت؛ امـا امـروز بدون ایـن ابزار نمی شـود کاری انجـام داد. 
هزینـه پیمایـش و پویـش در منابـع زیـاد اسـت کـه مقرون 
بـه صرفه نیسـت. بـر اسـاس برآورده هایی که در سـال های 
قبل مطرح شـده اسـت، در هر پژوهشـی حدود هشتاد درصد 
زمـان صـرف گـرد آوری و بیسـت درصـد آن صـرف تنظیم 
و چینـش اطالعـات و تفکـر در آنهـا مي شـود. نسـبت بیـن 
اینهـا چهـار بـه یـک اسـت و ایـن خیلـی زیـاد اسـت. حال 
اگـر بتوانیم هزینـه جمـع آوری و دسترسـی را کاهش دهیم، 
عمـاًل هزینه پژوهـش را کاهش داده ایم و سـرعت آن را باال 
برده ایـم. می خواهـم در یـک جملـه به شـما بگویـم به نظر 
می رسـد با توجـه بـه ابزارهای پژوهشـی که از ایـن فناوری 
اطالعـات در اختیـار ما قرار گرفته اسـت، جرأت بعضي کارها 



بـه وجـود آمده اسـت؛ یعنـی قباًل اصاًل ایـن امکان فراهم نبـود. اگر ما بخواهیم مقایسـه های 
گسـترده ای بیـن متـون حدیثـی و اطالعات حدیثی انجـام دهیم، فقـط و فقـط از طریق این 
ابزارهـا امکان پذیـر اسـت. فرض کنید قرار باشـد تالش گسـترده ای در معجم رجـال آیت اهلل 
خویـی انجـام شـود و آمار تمامـی روایـات و راویان گرد آوری شـود. ایـن  کار امروزه به آسـاني 
امکان پذیـر اسـت و حتی خطاهای معجم را هم کشـف می کنیم. گاه بعضـی از راویان در یک 
کتـاب رجالـی یـا فهرسـت یا کتاب های فهرسـتی، به چند شـکل اسـم بـرده شـده اند و اینها 
بـا اسـتفاده از ایـن ابزارها به سـرعت مشـخص می شـود و اگر  بخواهید اسـم کامـل راوی را 
بدانیـد می توانید به سـرعت پیدا کنیـد. همچنین مي توانید شـاخه ها و امثال و اشـباه و نظایر را 
پیـدا کنیـد. اگر بخواهید سـند روایـات را ارزیابي کنیـد، در عرض چند دقیقه یـا ثانیه مي توانید 
ایـن کار را انجـام دهیـد و حتی ایـن کار را به صورت اجتهادی انجام دهیـد و از نتیجه دیگران 
بهـره ببریـد. یـا ممکن اسـت متنـی را در جایی دیده باشـید و تصمیم دارید متن کامـل را پیدا 
کنیـد و آسـیب های متن، مثل تقطیع را کشـف کنید. در ایـن موارد مي توانیـد به  راحتی در این 
نرم افزارهـا جسـتجو کنید. شـما مي توانیـد در یک بـازه زمانی محـدود، انواع پژوهش هـا را بر 

روی یـک حدیث انجـام دهید.

  بـا پیدایـش رایانـه و ایـن نرم افزارها برخـی تصور مي کننـد پژوهش حدیثی 
شـكل سـاده ای بـه خـود گرفتـه اسـت و هر کسـي مي توانـد به راحتـی در یك 

موضـوع، بـه احادیث دسـت یابـد و آنهـا را به شـكل کتاب ارائـه کند. 
اسـتاد: وقتـی شـما به سـرعت و خیلـي آسـان مجموعـه ای از پرسـش ها را پاسـخ می دهید، 
خـود بـه خـود  جـرأت بعضـي کارها بـه وجـود می آید کـه قبـاًل نمی شـد در مـورد آنها فکر 
کـرد. طبیعتـاً صورت مسـئله های جدیـد نیز مطرح می شـود. ایـن صورت مسـئله های جدید 
افق هـای جدیـدی را بـرای افـراد بـاز می کننـد و مـا را وادار می کننـد در عرصه هـای مختلف 

قـدم بگذاریم. 

  یـك ویژگـی در علومـی مثل حدیث وجـود دارد و آن این اسـت کـه منابع آن 
دچـار تغییر نشـده اند؛ یعنی حدیث در عصر معصومان تولید شـده و همیشـه 
بـه همان شـكل در میـان کتاب هـا آمـده و ما دیگـر تولیـد حدیث نداشـته ایم. 
آیـا این ویژگی بـرای به کار گیـری فناوری های نوین امتیاز محسـوب می شـود؟

اسـتاد: مـن تعبیر شـما را اصالح مي کنم. مـا در این عرصه بـا دو گونه اطالعـات مواجهیم: 
یکـی اطالعـات تجدید پذیرند کـه اطالعاتی روزآمدند و هـر روزه به آنها افزوده می شـود، مثل 
بحث هـای خبـری. هـر روز خبرهـای جدیـدي تولید مي شـود. ایـن اخبار جدید بـه مجموعه 
اخبـار قبلـی افـزوده می شـوند و اگـر کسـي بـه دنبـال گـردآوري اطالعات باشـد،  دائمـاً باید 
روزآمـد باشـد و بایـد مجموعـه جدیـدی را به مجموعه قبلـی اضافه کنـد؛ اما نـوع دیگري از 
اطالعـات وجـود دارنـد کـه تجدید ناپذیرند. این گونـه از اطالعات، مجموعه بسـته و کـران دار 
شـمرده می شـوند کـه صـدر و ذیلش مشـخص اسـت. اگـر بخواهیـم از منابع حدیثـیـ  اعم 
حدیـث شـیعه و اهل سـنتـ  آمـار  بگیریم، باألخره ایـن مجموعه تمام می شـود؛ البته ممکن 
اسـت نسـخه خطـی کتاب هایـي در کتابخانـه فـردي پیدا شـود؛ اما تحلیـل ما این اسـت که 
کتـاب جدیـد، تحـول شـگرفی در عرصـه حدیث بـه وجود نمـی آورد؛ چـون اکثـر منابعی که 
از قبـل شناسـایی شـده اند و در اختیـار بشـر قرار گرفته اند، مفادشـان شناسـایی شـده اسـت؛ 
بـه همیـن دلیـل می توانیـم بگوییـم احادیث اسـالمی به طـور عـام و احادیث شـیعی به طور 
خـاص یـک مجموعه کران دار و بسـته اسـت؛ امـا اتفاقی که در طـول تاریخ افتاده این اسـت 
کـه رویکردهـای مختلـف باعث شـده اسـت احادیث بـا گرایش های متنـوع و براي رسـاندن 
پیامـي خـاص در قالـب تالیفي جدید کنـار هم قرار گیـرد. این دائمـاً در حال تغییر اسـت؛ زیرا 
رویکردهـا و نیازهـا متفـاوت اسـت و با توجـه به نیازها چیدمـان این احادیـث در کنار یکدیگر 
دائمـاً تغییـر می کنـد؛ هرچنـد مـواد خامـش تغییـر چندانی نـدارد. اسـتنباط ها تغییـر مي کند؛ 

چنان کـه در مباحث فقهی، شـاهد چنین مسـئله اي هسـتیم.
کار بـا چنیـن مجموعه بسـته اي، از جهتی سـهل و از جهت دیگر ممتنع اسـت؛ چون شـما با 
متونی سـروکار دارید که از جهتی مقدس اسـت و از جهت دیگر از ذوات مقدسـه صادر شـده 
اسـت؛ یعنـی شـما با خبـري درباره سیاسـت یا رخـدادي اجتماعی سـروکار ندارید. با کسـانی 
سـروکار داریـد کـه متصل به وحی اند و آنان چیزهایی را در اختیار شـما قـرار داده اند که پویایی 
معنـوی و عمقـي ژرف دارند. درسـت اسـت کـه تعـداد واژگان و گزارش هایی کـه از این ذوات 
مقدسـه در اختیـار مـا قرار گرفته اسـت، مجموعه ای بسـته اسـت، ولـی در برداشـت ها عمق 

زیادی وجـود دارد. 

  امـروزه بـا رایانه و نرم افزارها احسـاس می کنیم به حجم بیشـتری از احادیث 
و مطالـب دسترسـی داریم. آیا به نظر شـما در دوره ما یأس بعـد الفحص بدون 

  

نرم افزارهــای محصــول پژوهــش، بــه طــور کلــی 
نرم افزارهایی اند که گروهی از پژوهشــگران در منابع و 
متــون پژوهش کرده اند و حاصــل آن در قالب نرم افزار 
ارائه شــده یا حتی تنها می توان آن را در قالب نرم افزار 
ارائه کرد؛ مثل معجم هــای موضوعی که به صورت یك 
درخت پیچیده طراحی شــده اند مانند معجم موضوعی 

بحار االنوار و تفسیر تبیان. 
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این ابزارها حاصل می شـود؟ 
اسـتاد: واقعی تـر ایـن اسـت کـه مـا زمانـي فکـر می کردیم مشـایخ مـا تالش هـای ناقصی 
کرده انـد؛ ولـی حقیقـت این اسـت کـه این تالش هـا آن چنـان با اشـراف اطالعاتـي صورت 
پذیرفتـه کـه که وقتـی بعد از قرن ها بـه آنها نگاه مي کنیـم، واقعاً متحیـر می گردیم. نکته ای 
کـه اینجـا ممکـن اسـت مـا به آن اشـراف داشـته باشـیم و امکانـش برای مـا فراهم باشـد، 
بحث سـهولت دسترسـی اسـت. ممکن اسـت نگرش ظریفی برای شـما به وجود آمده باشد، 
منتهـی بعـد از گفته هـاي آنان. این نگرش شـما بـا تکیه بر آنان بـه وجود آمده اسـت و نباید 
ایـن تالش هـا را نادیـده گرفـت. در واقـع تـالش آنان به شـما اجـازه می دهد نـکات دیگری 
بـه مجموعـه قبلـی اضافه کنیـد و به اطالعـات جدیدی دسترسـی پیدا کنید. اگر پیشـینیان 
ابـزار مـا را داشـتند یـا ما تـالش و برکت عمر آنان را داشـتیم، می توانسـتیم کارهـای بزرگي 

انجـام دهیم.

  برخـی از حوزویـان بـه ایـن فناوری هـا اعتماد کمتـری دارند. دلیـل آن را چه 
می دانید؟ چیـزی 

اسـتاد: ایـن فرمایـش شـما را قبول ندارم. بهتر اسـت آنانـی را که کمتر از ایـن فناوري ها 
اسـتفاده می کننـد، به دو دسـته تقسـیم کنیـم: یک گـروه افرادی اند که یا به لحاظ سـنی 
یـا دشـواری فراگیـری، انـس کمتری بـا این ابزارهـا دارند و طبیعتاً کار برای شـان دشـوار 
اسـت نـه آنکـه بی اعتمـاد باشـند؛ اما افـرادي نیز هسـتند که ایـن روش هـا را روش های 
تـام و تمـام نمی داننـد و حرفشـان درسـت اسـت. ما گمـان می کنیم بـا ابزارهـای لفظی 
مي توانیـم بـه تمـام مفـاد برسـیم؛ در صورتـی کـه همـواره این گونـه نیسـت. روش های 
لفظـی هـر چقـدر هـم دقیـق شـوند، بـه صد در صـد نمی رسـند. کسـاني کـه به مسـئله، 
نـگاه صد در صـدی دارنـد و خواهـان این انـد کـه کار بـه صـورت تـام و تمام انجام شـود، 
می گوینـد روش هـای لفظـی جواب گـو نیسـتند و راسـت هـم می گوینـد؛ البتـه مي تـوان 
پیچیدگـی روش هـای لفظی را بـاال ببریم و امکان نزدیک شـدن به صد در صـد را افزایش 
دهیـم؛ ولـی هیـچ گاه صد در صد نخواهد شـد؛ چراکه خیلـی از مفاهیمی که مـا دنبال آنها 
هسـتیم، در قالـب الفـاظ نیامده انـد، بلکـه یـا به صـورت کنایـه آمده اند یا اینکـه از ضرب 
و تقسـیم جمـالت بـه دسـت می آینـد؛ یعنی بـا کنار هـم قـرار گرفتن جمـالت مي توان 
بـه آنهـا رسـید. این طـور نیسـت کـه ما همـواره بتوانیـم با الفـاظ بـه مفاهیم برسـیم؛ اما 
بشـر سـال ها اسـت کـه بهتریـن مدخل را الفـاظ قرار داده اسـت. حـاال بببینیـم از طریق 
الفـاظ و ترکیب هـای لفظـی بـه چند درصـد از اطالعاتی که مد  نظرمان اسـت می رسـیم 
و آنهایـی کـه نرسـیده ایم، چـه مقـدار از نواقـص پژوهـش مـا را شـامل می شـود و احیانًا 
اگـر کـه آن نواقـص را در کنار ایـن مجموعه در دسـترس قرار گرفت، چقـدر می تواند آن 
را متحـول کنـد. وقتـی هزینـه و فایـده اش را محاسـبه می کنیـم، می بینیـم می توانیـم از 
روش سـنتی صرف نظـر کنیـم. بایسـتی شـیوه های پیمایـش و پویش اطالعـات مقداری 

پیچیده تر شـود، یعنی از بسـیط بـودن در بیاید.

  کلیدواژه هایی که  جسـتجو می کنیم، بسـیار مهم اند؛ یعنی انتخـاب کلیدواژه های 
جسـتجو، مهارتی جدای از نرم افزار و رایانه اسـت. ایـن را قبول دارید؟

اسـتاد: بلـه، انتخـاب کلیدواژه هـا ذوقي سـلیم می خواهد. در واقع آشـنایی گسـترده با مفاهیم 
لغـت و حدیـث الزم دارد. مـن به طور کلی گفتم و خواسـتم خیلی وارد جزئیات نشـویم. گفتم 
روش ها را باید پیچیده کرد. شـاید شـما مجبور شـوید  لفظ های گوناگون را ترکیب کنید. اگر 
فکـر می کنیـد بـا چند تـا لفظ و کلیـدواژه قضیه را حـل مي کنید، این سـاده انگاری اسـت که 

عماًل نتیجه بخـش نخواهد بود.

  بـرای اینكـه گفتگـو مقـداری کاربـردی شـود، بفرماییـد بـرای اینكـه بـه 
کلیـدواژه ای پیچیـده و ترکیبی برسـیم، باید چـه مراحلی را طی کنیـم؟ آیا کتاب 

خاصـی بـرای آمـوزش داریم؟
اسـتاد: نه کتاب خاصی نیسـت. روشـی که ما سـال ها با آن کار کرده ایم و اسـتفاده می کردم، 
نتیجه هـای قابـل قبولـی از آن بـه دسـت آمد. من بـر ایـن روش تأکید نمی کنـم و مي گویم 
بازدهـي آن صد در صـد نیسـت؛ ولـی با توجه به هزینه و فایـده از یک طـرف و از طرف دیگر، 
فقـدان دسترسـی بـه همـه منابع، ایـن دو نکته را اگـر کنار هم قـرار دهیم می بینیـم که این 

روش هـا روش هـای قابـل قبولي انـد؛ هرچنـد روش هـای تامی نباشـند. روشـی که دوسـتان 
داشـتند، بـه این صورت بود کـه منابع مرتبط را مطالعه اي اجمالـی می کردند؛ یعنی به مطالعه 
آن موضـوع در کتـب حدیثـی می پرداختنـد. فـرض کنیـد موضوع شـما »شـکر« یـا »ذکر« 
اسـت. بـا مطالعـه احادیـث مربوط، بـه کلیدواژه ها و ارتبـاط آنها با یکدیگر پـي می برید. اینجا 
اسـت کـه کلیدواژه ترکیبـی جدیدی تولید می شـود که بخش دیگـری از احادیث را پوشـش 

می دهد.
امـروزه دانشـمندان حـوزه فنـاوری اطالعات بـه این نتیجه رسـیده اند که بـرای درک مطلب 
و متنـی کـه در اختیار شـما اسـت، می توانند از الفاظ اسـتفاده کننـد. امروزه روش های بسـیار 
پیچیده ای در فضای اینترنت داریم. برای شـناخت موضوعات از این روش ها اسـتفاده می شود. 
همیـن گـوگل را در نظر بگیریـد. اگر بخواهید دنبال سـایتی بگردید، روش ها مختلف اسـت. 
پرسـش این اسـت که این سـایت ها چطور شناسـایی و دسـته بندی می شـوند. این سـایت ها 
بـا الفـاظ و واژه هایـی کـه در درون خودشـان جـا داده اند، تحلیل هـای پیچیده اي می شـوند و  
گـوگل امتیازدهـی می کنـد. گـوگل با ایـن امتیازدهـي تصمیم مي گیـرد کدام سـایت جلوتر 
بیایـد. هرچنـد امـروزه ارتبـاط متقابلي بین برنامه نویسـان و موتورهای جسـتجو وجـود دارد و 
تـالش مي کننـد یکدیگـر را به هم بشناسـانند و یکدیگر را در پیداشـدن و دیده شـدن کمک 
مي کننـد، بسـیاري از وبالگ هـا نمی توانند از این امکانات اسـتفاده کنند. موتورهای جسـتجو 
خودشـان سـایتها را تحلیـل می کنند؛ یعنی در حقیقت بـا مطالعه واژگان موجـود در یک متن 
و اسـتخراج کلید واژه هـای سـایت، آنهـا را تحلیـل می کننـد و بـه این نتیجه می رسـند فالن 

پایـگاه یا فـالن وبالگ با فـالن موضوع مرتبط اسـت.

  یافتن کلید واژه ها به صورت کمی است؟
اسـتاد: تحلیل هـای کیفـی هم صـورت می گیـرد؛ منتها برای رسـیدن بـه این تحلیل هـا، از 
تحلیل هـای کمی اسـتفاده می شـود. این طور نیسـت کـه فقط تعـداد تکرار و بسـامد مد  نظر 
باشـد. بعضـی از کلید واژه هـا امتیـاز بیشـتر و برخـی امتیاز کمتـر دارند. یـک مقالـه را در نظر 
بگیریـد. چنـد بـار کلمـه »اسـت« و »در« و »بعد« در آن به کار رفته اسـت؟ چنیـن واژه هایي 
ارزش محتوایـی ندارنـد و فقـط ارزش ربطـی دارند. اینها پاالیش می شـوند و کنـار می روند و 
بعد سـراغ متن می روند و کلید واژه های اصلی شناسـایی می شـوند و به برخی بیشـتر و برخی 
کمتـر امتیـاز داده می شـود. بایـد توجه کنیم تحلیـل واژه هـا می تواند کمک کنـد و پلی برای 
رسـیدن به محتوا باشـد. واژگان منفصل از یکدیگر نیسـتند. ممکن اسـت بگویید این ارتباط 
صد در صـدی نیسـت. مي گوییـم اگر قرار باشـد همیشـه به دنبـال صد در صدی باشـیم، هیچ 
پژوهشـی انجـام نمی شـود. بایـد بـه دنبـال درصدهـای نزدیک به صد باشـیم؛ پـس با توجه 
بـه شـیوه عملیاتی که عـرض کردیم، متون اولیـه و مقدماتی را مطالعه کنیـد و کلیدواژه های 
مرتبـط بـا آن موضـوع را پیـدا کنیـد. وقتی مطالعـه می کنیم، دایـره کلیدواژه ها خیلي بیشـتر 

مي شود.
مرحلـه دیگـِر کار، مراجعـه بـه منابـع لغت اسـت. مراجعه بـه این منابـع کمک می کنـد اواًل 
اسـتعماالت مختلـف کلیدواژه هـای استخراج شـده را پیـدا کنید. منظـور ما اسـتخراج کلمات 
مشـترک اسـت. ممکن اسـت لفظی چند معنا داشـته باشـد. این کار به شـما کمک می کند 
بفهمیـد کلیـد واژه ای که به دسـتتان آمـده، در چند معناي مختلف بـه کار رفتـه و احیاناً کدام 
معنـا برتـر اسـت یا آیا ایـن کلیـدواژه می تواند به شـما کمک کند سـریع تر به نتیجه برسـید 
یـا اصـاًل مانعی برای پژوهش شـما تلقی می شـود. شـما حـدس زده اید که فالن کلیـدواژه با 
موضوعـی مرتبط اسـت؛ امـا بعد متوجه مي شـوید مجموعـه ای از اطالعات غیر مرتبـط را در 
اختیار شـما قرار داده اسـت؛ در نتیجه دامنه جسـتجوی شـما بیشـتر و وقت بیشـتری از شـما 
تلـف مي شـود. یـک فایـده دیگـر کتاب های لغـت این اسـت کـه شـما می توانیـد واژه های 
مرتبـط دیگـری را کشـف کنیـد، مترادف هـا و احیانـاً متضادها را. شـما بـه واژگان متضاد نیز 

دارید. نیاز 
بـا کارهایـي کـه گفتـه شـد بانـک واژگان تـا چنـد مرحلـه افزایـش قابـل قبولـی مي یابـد. 
نرم افزارهـای قدیمـی متأسـفانه کار جسـتجوی ریشـه ای را انجـام نمي دادنـد و شـما مجبور 
بودید واژگان را به صورت مشـتقات مختلف جسـتجو کنید؛ اما خوشـبختانه چند سـالی است 
که نرم افزارهای جدید، امکان جسـتجوی ریشـه ای را در اختیار کاربران می گذارد. جسـتجوی 
ریشـه ای هرچند اشـکاالتی دارد، بسـیار به ما کمک می کند؛ چرا که پژوهش هاي ما بیشـتر 
موضوعی انـد. ایـن مشـتقات به صـورت ترکیببی و به تنهایی قابل جسـتجو هسـتند. ممکن 



  

 به نظر می رســد با نزدیك  شدن به روش های سنتی و با بازسازی آنها در فناوری اطالعات، امکان رسیدن به مزایای 
روش های سنتی وجود دارد؛ اما روش های سنتی نمی توانند به مزایای روش های مدرن نزدیك شوند.

  

اسـت شـما بـه ابواب ثالثی مزید یک ریشـه احتیاجی نداشـته باشـید و یا برعکـس به ثالثی 
مجـردش احتیاج نداشـته باشـید و وقتی تفکیـک کردید، می توانید جسـتجو کنید.

  ممكـن اسـت عـده ای از پژوهشـگران بـه سـبب اشـتباهات و تـام  نبـودن 
جسـتجو های الكترونیكـی از آن منصـرف و بـه روش سـنتی روی بیاورنـد؟

اسـتاد: بـه نظرم کسـانی که ایـن فرمایش را می کنند اشـتباه می کنند؛ چون روش سـنتی نیز 
اسـتقراي غیرتـام اسـت. شـما وقتی به مؤلفـان جوامع حدیثـی مراجعه می کنید، بدون اسـتثنا 
همه شـان این ادعا را دارند که چون دسترسـی به موضوعات در منابع حدیثی گذشـته مشـکل 
بود، ما برای دسترسـی آسـان تر این کتاب ها را نوشـتیم. دسترسـی مشـکل یعنی اینکه استقرا 
تام مشـکل و دشـوار اسـت؛ پـس هر دو از روش اسـتقراي ناقص اسـتفاده مي کننـد. این ادعا 
در کتـاب وافـی، بحـار و وسـائل و حتی کافی وجود دارد. من این آسـیب را مشـترک می بینم؛ 
یعنی اسـتقراي تام وجود ندارد و هر دو روش ناقص اسـت. اگر بتوانیم این دو روش را ترکیب 
یـا بـه هم نزدیک کنیـم، به تمامیت نزدیک می شـویم؛ اما اگر بخواهیم به یکـی از اینها اکتفا 

کنیم، شـاید آن مشـکل هنوز وجود داشته باشد.
 آسـیبی کـه مطـرح کردیـد، در اسـتفاده از ابزارهـا در دو جهـت اسـت. یک جهت این اسـت 
کـه متأسـفانه آن انسـی که پژوهشـگران با کتـاب دارند، بـا ایـن نرم افزارها برقرار نمي شـود. 
نرم افزارهـای کامپیوتـری نتوانسـته اند آن شـرایط روحـی و روانـی را براي کاربـران خود ایجاد 
کننـد. پژوهشـگر کتـاب را در آغوش مي کشـد و تسـلطی خاص بر مجمـوع کتـاب دارد و به 
راحتـي مي توانـد در بخش هـای مختلف کتـاب پیمایش کنـد؛ امـا نرم افزارها نتوانسـته اند آن 
حالـت را ایجـاد کننـد. نرم افزارهـا در طوالني مـدت خسـته کننده اند و کاربـر تسـلط کافـي بر 
محتـوا نـدارد. شـاید تبلت ها بتوانند تـا حدودي این فضـا را ایجاد کنند؛ ولی هنوز این مشـکل 

مرتفع نشـده است.
مسـئله دوم یـا همـان آسـیب دوم نیـز به آسـیب اول برمی گردد. این آسـیب خطاهایی اسـت 
کـه در پژوهش هـای حدیثـی رخ می دهـد و دلیـل آن هم عدم تسـلطي اسـت که بیان شـد. 
فرض کنید در حال جسـتجو هسـتیم و از طریق یک کلیدواژه یا عبارت و ترکیب، وارد متنی 
می شـویم. در ایـن هنـگام دقیقـاً نمی دانیم کجای متـن ایسـتاده ایم. از آنجا کـه نمی دانیم در 
کجاي کتاب هسـتیم، گاه به اشـتباه اطالعاتی را به مؤلف نسـبت می دهیم که از او نیسـت؛ 
مثـاًل در مقدمـه تحقیـق آمده اسـت یـا گاه متن مـورد نظر پاورقی اسـت؛ اما گمـان می کنیم 
در متـن هسـتیم. مثـال دیگـر اینکه داخـل کتاب بحـار االنوار چنـد عنوان کتـاب دیگر چاپ 
شـده اسـت که از محدث نوری اسـت. این کتاب ها که وسـط بحار اسـت، از عالمه مجلسـی 
نیسـت؛ امـا ناشـر بحار آن کتاب هـا را همراه این کتاب چاپ کرده اسـت. در بسـیاری از مواقع 
اتفاق افتاده اسـت که مباحث این کتاب ها به عالمه مجلسـی نسـبت داده شـده اسـت و این 
بـه دلیل همان نبود تسـلط اسـت. چون تسـلط وجـود نـدارد، مراجعه کننده و پژوهشـگر دچار 
خطـا مي شـود. مواجهـه با بخشـي از کتاب در داخـل نرم افزار ماننـد این می ماند که از سـوراخ 

یک لوله، بخشـي از دشـت وسـیعی را نگاه کنید.

  شـما فرمودیـد هـر دو روش تـام نیسـت. آیا می تـوان حدوداً مشـخص کرد 
هـر کـدام از ایـن دو روش چقـدر بـه تام  بـودن نزدیك انـد؟ آیا می تـوان گفت 

روش هـای نو بسـیار بـه واقـع نزدیك ترند تـا روش پژوهش های سـنتی؟
اسـتاد: بلـه همین طـور اسـت؛ امـا در هر موضوعی، نسـبت متفاوت اسـت؛ یعنی بسـتگی به 
موضـوع پژوهـش دارد. بـه نظـر می رسـد با نزدیک  شـدن به روش های سـنتی و با بازسـازی 

آنهـا در فنـاوری اطالعـات، امـکان رسـیدن بـه مزایـای روش هـای سـنتی وجـود دارد؛ امـا 
روش هـای سـنتی نمی تواننـد بـه مزایـای روش های مـدرن نزدیک شـوند.

   برای دوری از آسیب های روش های نو چه کارهایی باید انجام داد؟
اسـتاد: برای دوری از اشـکال اول، یعنی عدم تسـلط بر کتاب در این ابزارها، باید طراحان این 
نرم افزارهـا تـالش کننـد تـا جایی که ممکن اسـت، امـکان پیمایش کتـاب را بـرای کاربران، 
بیشـتر فراهـم کننـد. امـا توصیه ما به پژوهشـگران این اسـت که بـه منابـع الکترونیک اکتفا 
نکننـد، بلکـه در پژوهش هـای خود حتماً از کتاب نیز اسـتفاده کنند؛ یعنی خودشـان را محدود 
بـه ایـن نرم افزارها نکنند. پژوهشـگران باید با منابع و روش و شـیوه تألیف منابع آشـنا شـوند.

  حدیث پژوه چه استفاده هایی می تواند از اینترنت بكند؟
اسـتاد: اگـر منظورمـان از دسترسـی اینترنتی برای حدیث پژوه، منابع حدیثی باشـد، متأسـفانه 
یـا خوشـبختانه نرم افزارهـا ایـن قضیـه را پوشـش مي دهنـد و امـروزه کمتریـن نیـاز را بـه 
فضـای اینترنـت داریـم؛ امـا اگر منظور رسـیدن بـه نتیجه های پژوهـش و محصـوالت آن و 
پردازش هـای پژوهشـی اسـت، اینترنـت بهتریـن بسـتر اسـت. علت اساسـی آن سـهولت در 
روزآمـد کـردن ایـن اطالعـات در فضـای وب اسـت. برخـالف نرم افزارهـا اسـتفاده از آخرین 
مقـاالت در ایـن فضا ممکن اسـت. فضای وب دائماً روزآمد می شـود و اطالعـات جدید به آن 
اضافـه می شـود. امـروزه عرصه هـای جدیـد در پژوهش های حدیثـی در فضـای وب به وجود 
آمده اسـت که هنوز به خوبی از آنها اسـتفاده نمي شـود. وب بسـتر مناسـبي براي پژوهش های 
حدیثـی اسـت. ایـن پژوهش ها را حتي مي تـوان در قالب شـبکه های اجتماعی ارائـه کرد. نیاز 
بـه هم افزایـی اسـت تا هر کس با حداقـل اطالعاتی کـه دارد، به میدان بیایـد و اطالعاتش را 
به اشـتراک بگذارد تا دیگران اسـتفاده کنند. ممکن اسـت شـما تحقیق کوچکی کرده باشـید 
کـه قابلیـت این را ندارد که در قالب مجله یا مقاله ارائه شـود؛ یعنی بسـیار محدود اسـت؛ مثل 
اینکـه لغتـی را در ضمـن حدیثي شـرح دهید. چنین پژوهشـي ممکن اسـت از چنـد پاراگراف 
تجـاوز نکنـد. اگر فضاهای اشـتراک گذاری فراهم باشـد، دیگـران نیز مي توانند پژوهش شـما 
را ببیننـد، بـدون اینکه نیاز باشـد یک مقاله ده یا بیسـت صفحه اي را مطالعه کننـد و در ضمِن 
مطالعـه همـان حدیث مي توانند به پژوهش شـما دسـت پیدا کنند. عرصه هـای دیگری وجود 
دارد کـه در حـوزه حدیـث مي توان از آنها به خوبی اسـتفاده کـرد. تفاوت اصلي بیـن نرم افزارها 
و فضاهای اینترنتي این اسـت که نرم افزار فضای بسـته اند؛ اما اینترنت باز اسـت. بسـته  بودِن 
نرم افزارهـا هـم عیب اسـت و هم حسـن. فضاهای باز به شـما اختیـارات و امکاناتي مي دهند.

  حدیث پژوهـان کارهـای تحقیقـی خـود را در دو مرحلـه انجام می دهنـد: اول 
مطالعـه در منابع کتابخانه ای اسـت کـه از طریق نرم افزارها انجام می شـود و در 
مرحلـه بعد بـرای آگاهی از آخریـن پژوهش های انجام شـده بـه اینترنت رجوع 

می کننـد. ایـن رونـد را چطور ارزیابـی می کنید؟
اسـتاد: بـه نظر می رسـد این رونـد، روندي منطقی اسـت. باید ببینید کدام ظرف بهتر به شـما 
جـواب می دهـد و از همـان ظـرف برای رفع  نیاز اسـتفاده کنیـد. گاهی نیاز داریـد به  مقاالت 
رجـوع کنیـد. گاه نیـز باید کار جغرافیایی یا تاریخی انجام دهید یا حتی کار دانشـنامه ای. گاهی 
شـما به دنبال آگاهی از ادیان و مذاهب دیگر یا اسـتفاده از پژوهشـگران در اقصی نقاط دنیایید 
کـه تمـام ایـن نیازهـا را فضـای اینترنـت می تواند بـرآورده کند؛ هرچنـد هنوز هـم دانش ها و 

مطالبی هسـتند که در فضای اینترنت موجود نیسـتند.
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در این مصاحبه اسـتاد گرامی ضمن معرفی 
دو روش عمـده برخـورد بـا روایـات، سـیر 
تاریخـی اعتبارسـنجی روایات را شـرح داده 
و در ضمـن آن چگونگی سـندمحور شـدن 
و تحـت تاثیر اهل سـنت قرار گرفتـن و در 
نتیجـه دوری از وثاقـت صـدوری در دوره 
عالمـه حلـی، مطالـب زیبایـی را بیـان 

می نمایند. 

و  شـیعه  در  اعتبارسـنجی  پیشـینه 
آن در  سـند  جایـگاه 

ایـن مصاحبه اعتبارسـنجی رایـج را متأثـر از 
الگـوی اعتبارسـنجی حـوزه حلّـه دانسـته و 
کاسـتی های این الگـو را در چهار بخش عمده 
برشمرده اسـت. دلیل اصلی این کاستی را نیز 
عدم هماهنگی رویکرد اعتبارسنجی متاخران 
با زیربناهای حدیثی متقدمان دانسـته اسـت.

مکتب هـا و حوزه هـای حدیثـی و 
اعتبار سـنجی احادیـث

ایـن مصاحبه بـه بیـان مطالبـی پیرامون 
پیدایـش و پیشـینه تصحیـح سـندی و 
سـیر این تحوالت پرداخته و مطالبی را در 
مورد تفکری کـه اصطالحا قرآنیون نامیده 
می شـود، بیـان می نمایـد. در پایـان نیـز 
مسـاله خالی بودن اصـول فقـه از روایات و 
نحوه ارتبـاط احادیث و قرآن را ارائه، شـرح 

و تبییـن می نماید.   

نـگاه قدما به وثـوق صدوری 
در اعتبار سـنجی روایات

 ایـن مصاحبه با معرفی مسـاله وثوق 
اعتبـار  مـالک  به عنـوان  صـدوری 
حدیـث، بـه بحـث پیرامـون قرایـن 
حدیـث پرداختـه و فلسـفه وجودی 
همـه دانش هـای حدیثـی را نشـان 
دادن ایـن قرایـن می دانـد و سـپس 
قرایـن  مـورد  در  کـه  جایگاه هایـی 
اعتبـار حدیـث در علوم بحث شـده، 
برجسـته  قرایـن  و  دسـته بندی ها 
داخـل این دسـته بندی ها، اشـکاالت 
و دقت هایـی که در برخـی نقاط باید 
صـورت بگیـرد را بیـان و توضیحاتی 
را ارائـه می دهـد. در ادامـه نیـاز بـه 
تخصص هـای موضوعی برای کشـف 
جوانـب  بـا  احادیـث  در  قرینه هـا 
مختلـف را مهـم دانسـته و یکـی از 
مشـکالت جـدی را نداشـتن تـوان 
آمـوزش روشـمند در حـوزه قرینه ها 
می دانـد. در پایـان نیـز جهـات اقبال 
بیشـتر به تخصیص سـندی نسـبت 
به وثـوق صدوری و مسـائل پیرامون 

آن را بررسـی می نمایـد.

68

64

75

82

63



سیر تاریخی اعتبار سنجی روایات

اشاره
آيـتاهللخويـیمیفرمايـدمـانمیتوانيـمبههمهمشـايخصـدوقاعتمـادکنيم؛چـوندربينمشـايخصدوق،سـنیهم
هسـت،حتـیسـنیناصبی.بعدايشـاناحمدبـنمحمدبنضّبـیرامثالمیزندکهازمشـايخصـدوقوناصبیاسـت.مرحوم
صـدوقدرکتـابامالـیروايتـیازاونقـلمیکنـدومیگويـد»لـمأَرأنصـبمنـه:ناصبیتـرازاونديـدم«.چرا؟چـونوقتی
صلـواتمیفرسـتادصـلعلیمحمـدمیگفـتوعلیآلـهنمیگفت.مبنـایآيـتاهللخويیايناسـتکهبههمهمشـايخ
صـدوقنميتـواناعتمـادکرد؛چـوندرميانآنـانچنينآدمـیوجوددارد.بـزرگانمـادرجـوابفرمودهاند:ايـنآقاناصبی

اسـت؛ولـیآيامالکنقـلحديـثراندارد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حجت االسـالم و المسـلمین محمدحسـن ربانی بیرجندی اسـتاد درس خارج هسـتند. جناب ربانی به مدت 25 سـال دروس مختلف حوزوی مانند ادبیات عرب، رجال، درایه، تفسـیر، 
فقـه و اصـول را تدریـس نموده انـد. ایشـان عضو هیئت علمی گروه فقه دفتر تبلیغات اسـالمی خراسـان و مسـئول گـروه فقه و اصول مدرسـه عالی نواب می باشـند. المعجم التطبیقی 

للقواعـد االصولیـه فی فقه االمامیه، سبک شناسـی دانـش رجال الحدیث، قاعده الـدرء، دانش درایه الحدیث، بررسـی اعتبار احادیث مرسـل.

درگفتوگوباحجتاالسالموالمسلمينمحمدحسنربانیبيرجندی*



65

اعتبار سـنجی  در  فقهـا  گوناگـون  روش هـای   
چیسـت؟ احادیـث 

اسـتاد: وقتـي آثـار علمـا و فقهـاي دوره ائمه تا بـه امروز 
را بررسـی می کنیـم، دو روش در برخورد بـا روایات مي بینیم. 
یـک روش را وثـوق صـدوری مي نامیـم و از روش دیگـر به 
وثـوق سـندی تعبیـر می کنیـم. ایـن دو اصطـالح، اصطالح 
جدیـدی نیسـتند و درکتاب هـا وجـود دارنـد. بنـده مقالـه ای 
نوشـته ام و ایـن دو اصطـالح را قانونمند کرده ام. در سـایت ها 
موجـود اسـت و در مجلـه کاوش فقـه نیز چاپ شـده اسـت. 
اولیـن کسـی کـه در مـورد توثیـق و جـرِح راویـان صحبت 
کـرده، علی بن حسـن بن فضـال اسـت. وي با اینکـه واقفی 
بـوده، مـردی فقیـه و عالم بوده اسـت. ما اولیـن رد پای جرح 
و تعدیل هـا را در سـخنان ایـن بزرگـوار می بینیـم کـه درباره 
برخـی از راویـان اظهار  نظر کرده و مرحوم کشـی با واسـطه 
اسـتادانش آن را  نقـل کـرده اسـت. بعـد از آن، متقدمانی که 
در عصـر غیبـت صغری بودند مثل مرحـوم محمد بن یعقوب 
کلینـی و علـی بن بابویـه قمـی در این بـاره سـخن گفته انـد. 
علـي بن بابویه کتابی به نام شـرایع داشـته که به درخواسـت 
پسـرش مرحوم شـیخ صـدوق نوشـته اسـت. مرحوم شـیخ 
عبـاس قمـی در کتـاب سـفینة البحـار بـه نقـل از بـزرگان 
می گویـد هـرگاه نصـی وجـود نداشـت، فقهای ما بـه کتاب 
شـرایع مراجعـه می کردند؛ یعنـی معلوم می شـود متن کتاب 
شـرایع از روایـات و برگرفتـه از روایـات بوده اسـت. نظیر این 
تعبیـر را شـیخ انصـاری در رسـائل دارد کـه مي گویـد به این 

کتاب مراجعـه می کردند.
بعـد از اینـان بـا ظهـور شـیخ صـدوق و در ادامه بـا روی کار 
آمدن شـیخ مفیـد در ابتدای قرن پنجم، تحولـی جدید ایجاد 
شـد. عالمـان در ایـن مرحلـه، وارد مراحل اجتهاد شـدند و در 
اجتهـاد به سـبب اینکه در محیط سـنیان بودنـد، از آنان تأثیر 
پذیرفتنـد، مثل حسـن بن ابی عقیل عمانـی و محمد بن احمد 
بن جنیـد اسـکافی متوفـای 381. اگـر بـزرگان دوره غیبـت 
صغـری و آغـاز غیبـت کبـری و تـا آغـاز قرن پنجـمـ  مثل 
مرحـوم شـیخ مفید، سـید مرتضی و شـیخ طوسـی )متوفای 
460( ـ را مد نظـر قـرار دهیـم، بایـد بگوییـم روش آنـان 
سـندمحور و رجال محور نبوده اسـت؛ در حالی که اهل سـنت 
در همـان دوره اول، کتاب هـای رجالـی مفصلـی نوشـته اند؛ 
مثاًل ابن حبان بسـتی )354 هـ . ق( که اهل خراسـان اسـت، 
کتابـی بـه نام الثقات دارد که هشـت جلد اسـت و صد سـال 
قبل از شـیخ طوسـی بوده اسـت. در همـان دوره، ابن عبدالبر 
اندلسـی کتـاب االسـتیعاب را در مـورد صحابه مي نویسـد یا 
مثـاًل ابن عـدی کتـاب الکامـل را داشـته یا ابن حبـان کتاب  
الضعفـاء بالعلـل را نوشـته که یکـی از متون بزرگ اسـت. ما 
در میان علمای اهل سـنت العقیلی را داریـم که دو جلد رجال 
دارد بـه نـام الضعفاء. اینها معـروف به کتـاب تاریخ اند یا خود 
بخـاری کتابـی بـه نـام تاریـخ بخـاری را دارد. منظـور اینکه 
علـم رجال در میان اهل سـنت علم مـدون و موفقی بوده که 
یحیـی بن معین، ابن سـیرین و بعد احمد بن حنبـل )241 هـ . 

ق( و ایـن طیـف افـراد آن را پایه گـذاری کردند.
علـم رجال از اختصاصات علوم اسـالمی اسـت و مسـلمانان 
ایـن علم را برای سندشناسـی روایات پایه گـذاري کردند. اگر 
بـه مقدمه کتـاب التهذیب ابن حجر عسـقالنی مراجعه کنید، 
بحـث بسـیار جالبی در باب طبقـات جارحان و معـّدالن دارد. 
این حقیر نیز  در این کتاب حدیث نماها بخشـی را اختصاص 
داده ام بـه نام کسـانی که در طبقات جارحـان و معادالن قرار 

دارنـد؛ ولـی بزرگان مـا روش جدیدی را در برخـورد با روایات 
پایه گـذاری کرده انـد. اینـان رجـال را در حاشـیه دانسـته اند و 
آنچـه براي شـان مهم بوده، تکیه بـر قراین بوده اسـت؛ مثاًل 
بسـیاري از احادیـث سـینه بـه سـینه به وسـیله ثقـات درجه 
یک نقل می شـد. وقتی اسـتاد می گفت از کسـی مثل سـعد 
بن عبـداهلل اشـعری شـنیده ام و... مجموعـه ای از قراین که در 
آن زمـان، گوناگـون هـم بـوده در دسـت داشـتند. مـا باید با 
مراجعه و بررسـی، این قراین را کشـف کنیم. ایـن بزرگان در 
تکیـه بـه روایات بـه قراین مراجعه می کردند. االرشـاد شـیخ 
مفیـد را مالحظه کنید. این کتاب دو جلـد و در باب فضایل و 
مناقب اهل بیت اسـت. مرحوم شـیخ مفید در این کتاب، 
مطالـب بسـیاري نقـل می کند یا کتـاب االختصـاص یا غیر 
ذلـک یـا خـود صـدوق کـه کتـاب امالـی دارد. این بـزرگان 
بـر اسـاس یـک روش کلـی پیـش می رفتنـد و آن اعتماد به 
اشـخاص بـوده کـه مـا از قراین گوناگـون به دسـت بیاوریم 
راوی ثقـه اسـت یـا نیسـت. این کتاب مـورد اعتماد اسـت یا 
نیسـت. این طـور نبـوده کـه فقط به سـند نظر کننـد. گاهی 
ناظـر بـه سـند بودنـد و گاهـی ناظر به کتـاب و گاهـی ناظر 

به قرایـن دیگر.
مقدمه صدوق در من ال یحضر الفقیه را مالحظه کنید. بسیار 
قابـل تأمل اسـت. وي می گویـد من روایات مـن الیحضر را 
از کتاب هایـی می نویسـم کـه شـهرت دارنـد؛ یعنـی در قرن 
چهـارم و پنجـم بغـداد شـهري علمـی و بـزرگ بوده اسـت. 
ما سـه شـهر علمی بـزرگ در قـرن چهارم و پنجم داشـتیم: 
یکی نیشـابور اسـت که خیلی جمعیت داشـته و مرکز علمی 
بـوده اسـت. دو شـهر دیگر، بغـداد و بخارا بودنـد. در آن زمان 
این سـه شـهر از نظر علمی بسـیار قـوی بودند. شـاید بتوان 
گفـت دسترسـي آنان به احادیـث به مراتب بیشـتر از ما بوده 
اسـت. در بغـداد دو کتابخانـه مهـم بـوده که یکـی متعلق به 
سـید مرتضی بوده و هشـتاد هزار عنوان کتاب داشـته اسـت. 
گویـی در هـر مدرسـه ای و هر حجـره ای کتاب هـای اصول 
اصحـاب ائمـه فـراوان بـوده اسـت و خطبه هـای نهـج 
البالغـه بـه کثـرت یافـت می شـده که بـزرگان ما احسـاس 
نمی کردنـد کـه نیاز باشـد این خطبه هـا را جمـع آوری کنند. 
می گفتنـد اینهـا دسـت همـه وجـود دارد. در مکتب خانه هـا 
بر اسـاس خطبـه غدیر و فدکیه و مانند آن باسـواد می شـدند. 
چـرا خطبـه غدیـر در گذشـته در هیـچ کتابی نیامده اسـت و 
در دوره هـای بعـد بـه صورت محدود آمده اسـت؟ پاسـخ این 
اسـت کـه احتمـال نمی دادنـد از بین بـرود. خطبـه فدکیه را 
احتمـال نمی دادنـد از بین برود. مسـعودی که صد سـال قبل 
از مرحـوم رضـی فوت کـرده، می نویسـد: قریـب چهارصد و 
هشـتاد و انـدی خطبه از امیر المؤمنین)علیه السـالم( هسـت 
کـه بیـن مـردم پخش اسـت؛ یعنـی در بغـداد این طـور بوده 
کـه در هـر مدرسـه و خانـه ای ایـن خطبه ها یافت می شـده 
اسـت. حتـی شـخصی از نماینـده امام زمـان )علیه السـالم( 
سـؤال می کنـد کتاب هـای ابن ابی العزاقـر در خانه هـای ما پر 
اسـت، می گویند}بیوتنـا منها مـالء.{ و همین تعبیـر درباره 

کتاب هـای بنوفضـال هم وجـود دارد.
اهتمام قدما از امروزي ها خیلی بیشـتر بوده اسـت، به  گونه ای 
کـه گاهی برای دسـتیابی به جواب یک پرسـش، فاصله بین 
شـهرها را طـی می کردنـد؛ بـراي نمونه بـه تفسـیر المیزان 
ذیل آیه شـریفه سـه سـوره نسـاء بنگرید. عالمـه روایاتی از 
کنـز الدقائـق و نور الثقلیـن نقل می کند که مي گوید: هشـام 
بن حکـم بـوده اسـت ـ وقتـی ابن ابی العوجـاء سـؤالی از او 

می کنـد، برای گرفتن جـواب از امام)علیه السـالم( هفت روز 
در راه مدینـه اسـت تـا اینکـه جـواب می گیـرد و برمی گردد. 
وقتـی مالحظـه می کنیـم می بینیـم اینهـا اهتمـام داشـتند 
کتابخانه هـاي قوی داشـته باشـند؛ بـراي نمونه نجاشـی در 
مـورد عیاشـی می نویسـد: عیاشـی منزل بـزرگ پـدرش در 
سـمرقند را یـک مرکـز پژوهشـی قـرار داده بود کـه در یک 
خانـه صحافـی می شـد و در یـک خانـه نسـخه برداری و در 
یـک خانـه تصحیح نسـخه و در یک خانه تدریس می شـد و 

در خانـه اي دیگر تعلیـق می کردند.
آن زمـان، بخارا، بغداد و نیشـابور مرکز علمـی بودند؛ بنابراین 
دسترسـی به احادیث امر آسـانی بود؛ خصوصاً در قرن چهارم 
و پنجـم کـه حکومتی به نـام آل بویه در ایران بـه وجود آمد. 
اینان از طبرسـتان و دیلمسـتان تا بغداد حکومت مي کردند و 
خالفـت بغـداد تحت سـلطه آنان بـود. در آن زمـان موقعیت 
خوبی برای شـیعه پدید آمـد و در زمان صاحـب بن عباد وزیر 
آل بویـه در ری، علمـا بیـش از هزار کتاب تالیـف کردند و به 
ایشـان  دادنـد. عیون اخبار الرضا و اکمـال الدین صدوق هدیه 
به صاحب بن عباد اسـت. همیشـه به دوسـتان می گویم باور 
نکنیـد کـه شـیخ صـدوق خـود بلنـد شـد و این شـهرهای 
گوناگـون را گشـت. قطعاً چنین بوده که صاحـب بن عباد او را 
فرسـتاده و پشـتیبانی می کرده و هر جا می رفتـه همراهان با 
او بودنـد. بـه احادیث توجه زیادي نشـان می دادنـد، به طوری 
که برخی از احادیث ما از رتبه اینکه تزویر بشـود گذشـته بود 
و گفتند اینها نسـخه زیـاد دارد و اگر کسـی می خواهد، فالن 
کتاب را تدوین کند. به آسـانی اصولی اولی و معتبر در دسـت 
او بوده اسـت. بنابراین مرحوم شـیخ طوسی در کتاب تهذیب 
می گویـد روایـات متعارض را کسـی جمـع آوری نکـرده و ما 
جمـع آوری کرده ایـم. پـس این روش آنان بـوده که به خبری 
کـه از کتـاب معتبـر و راویان معتبر به دستشـان می رسـیده، 
اعتمـاد می کردنـد. مرحـوم شـیخ بهایی که نهضـت حدیثی 
ایجـاد کـرد، در عصـر خـودش روش بـزرگان مـا را خیلـی 
گسـترش داد. بـه مقدمـه مشـرق الشمسـین مراجعـه کنید. 
یـازده قرینـه ذکـر می کنـد که قدمـای ما بـر قرایـن اعتماد 
کرده و آن را باعث اعتبار روایت می دانسـتند. بنابراین حدیث 
نـزد قدمـای ما بر دو قسـم بـود، برخالف اهل سـنت که آن 
را سـه قسـم کرده انـد: حدیث صحیـح و ضعیـف. صحیح را 
حدیثی می دانسـتند که قرینه اي وجود داشـته باشـد بر اینکه 
از معصوم)علیه السـالم( صادر شـده اسـت و قابل عمل باشد 
و ضعیـف را حدیثی می دانسـتند که قابل عمل نباشـد؛ یعنی 

قرینه اي بر صدور نداشـته باشـد.

 قرایـن دیگـری هـم بـر اینكـه عالمـان شـیعه، 
دارد؟  وجـود  نبوده انـد،  سـندمحور 

اسـتاد: بلـی، مثـاًل قرینـه دیگـر این اسـت کـه مرحـوم ابو 
عبداهلل حسـین بن عبیداهلل غضائری که اسـتاد شـیخ طوسی 
و نجاشـی بـوده، بسـیار بـه رجـال اهـل سـنت مقیـد بـوده 
اسـت؛ بنابرایـن غضائـری تمام آن الفـاظ توثیق و جـرح را از 
رجـال اهـل سـنت گرفتـه اسـت. دلیلش این اسـت کـه در 
بسـیاری روات عبارت هایشـان دقیق شـبیه هم است. مرحوم 
ابن غضائـری کـه خیلـی از آنـان متاثر شـد، در بیـن علما ما 
جایـی بـاز نکـرد. اگر رجـال واقعـاً محوریت می داشـت، باید 
ابن غضائـری جلـودار می بـود؛ در صورتـی که منزوی شـد و 
حـاال بعد بیشـتر توضیح می دهـم. نکته دیگری کـه اهتمام 
علمـا بـه ایـن قرایـن  بوده اسـت اینکه نجاشـی اسـم کتاب 



خـودش را رجـال نگذاشـته و این هم عجیب اسـت. بزرگان ما همه کتاب فهرسـت داشـتند. 
علـت آن ایـن اسـت کـه ایشـان در واقـع می خواسـتند فرهنگ شـیعه را حفظ کننـد. معلوم 

می شـود ایـن روایـات، مبتنـی بـر ایـن فرهنـگ بوده اند یعنـی مبتنی بـر کتاب ها.
می خواهـم تلنگـري بزنـم اینکه نجاشـی براي شـیخ صدوق سـیصد کتاب نـام بـرده، براي 
فضـل بن شـاذان حـدود 180 کتاب و براي بجلی نامی حدود دویسـت تا سـیصد کتاب؛ یعنی 
سـه صفحـه فقـط اسـامي کتاب هـاي شـخص را می نویسـد و توثیـق خـودش را یک کلمه 
می نویسـد ثقـٌه. از یـک طـرف حرف هـای ابن غضائـری مقداری در حاشـیه قرار گرفـت و از 
یک طرف نجاشـی کتاب فهرسـت نوشـت و شـیخ طوسـی طرقش را نام برد و نیامد رجال 
بنویسـد. او در رجـال خـودش طبقـات را معرفـی می کند. طبقـه اول را صحابه مي دانـد و دوم 
فـالن و سـوم فـالن. به همین جهـت می بینیم آنچـه در آن زمـان مطرح بـوده، جمع قراین 

برای وثـوق صدوری بوده اسـت.
سـهل بن زیـاد جـزو مشـایخ اجـازه بـوده اسـت. نمونه بـارز مشـایخ اجـازه، احمـد بن محمد 
بن حسـن بن ولیـد اسـت. ایـن آقا اسـتاد شـیخ مفید اسـت. پـدرش محمد بن حسـن بن ولید 
اسـتاد صـدوق بـوده اسـت. صـدوق نیز از اسـتادان شـیخ مفیـد بوده اسـت. احمـد بن محمد 
کسـی اسـت که شـیخ مفیـد روایـات زیـادی را از طریـق او نقل کرده اسـت؛ با این حـال این 
شـخص، در کتاب هـای رجـال اصاًل توثیق نشـده اسـت. آیت اهلل خویی هـم می فرماید چون 
توثیـق نشـده »فتحصل بمـا ذکرنـا ان الرجل مجهـوٌل«. بلی این نتیجه آن راه اسـت. شـما 
شـخصیتي مثـل احمـد بن  محمد بن حسـن بن  ولیـد را کنار گذاشـتید که مفید بـر او اعتماد 
کـرده اسـت. کـدام قرینـه باالتـر از اینکه ایـن آقا معتمد مفیـد بوده اسـت. آیـا از توثیق های 
نجاشـی کمتر اسـت؟ بلی، ولو سـنی باشـد. آیت اهلل خویـی می فرماید مـا نمی توانیم به همه 
مشـایخ صـدوق اعتمـاد کنیـم؛ چون در بین مشـایخ صدوق، سـنی هم هسـت، حتی سـنی 
ناصبـی. بعـد ایشـان احمد بن  محمد بن  ضّبـی را مثال می زند که از مشـایخ صدوق و ناصبی 
اسـت. مرحـوم صـدوق در کتاب امالی روایتـی از او نقل می کند و می گوید »لـم أَر أنصب منه: 
ناصبی تـر از او ندیـدم«. چـرا؟ چـون وقتـی صلوات می فرسـتاد صل علی محمـد می گفت و 
علـی آلـه نمی گفـت. مبنای آیـت  اهلل خویی این اسـت که به همه مشـایخ صـدوق نمي توان 
اعتمـاد کـرد؛ چـون در میان آنان چنیـن آدمی وجود دارد. بـزرگان ما در جـواب فرموده اند: این 
آقـا ناصبـی اسـت؛ ولـی آیا مـالک نقل حدیـث را نـدارد؟ اگر به حدیث سلسـله الذهـب امام 
رضا)علیـه السـالم( نگاه کنید خواهید دید که شـیخ صـدوق آن را در کتاب عیـون اخبار الرضا 
بـا چهـار سـند نقل کرده اند. اهالي نیشـابور همه سـنی بودنـد. خب مگـر نمی گوییم »الفضل 
مـا شـهدت بـه االعـداء«. آیت اهلل بروجـردی وقتی فرموده بودنـد نمي توان بـه روایاتی که در 
فضایل یا درباره شـهرها نقل شـده اعتماد کرد. شـهر شـام، با عنوان خیر القراء و بیت المقدس 
چنین انـد و روایـات زیـادی درباره آنها داریـم. اینها روایاتی بوده اند کـه در طول حکومت اموی 
و عباسـی بـه نفع این شـهرها جعل می شـده اسـت. مرحوم آیـت  اهلل بروجـردی می فرمودند 
نمي تـوان بـه ایـن روایـات اعتمـاد کـرد و بایـد قرینـه اي بر ایـن مطلب پیـدا کنیم کـه این 

روایـات از معصوم صادر شـده اند.
فـردي بـه آیـت  اهلل بروجـردي اشـکال کـرده بود که شـما چطور فضایـل ائمـه را از اهل 
سـنت نقل می کنید. گفتني اسـت فضایل اهل بیت را بیشـتر از طریق اهل سـنت داریم. 
ایشـان فرمـوده بودنـد: چون او هیـچ وقت انگیزه ندارد امام رضا را نشـر بدهـد؛ ولی از امام 
بـا عنـوان عالـم آل محمـد حدیث نقـل مي کند. چـه دلیلی وجـود دارد کـه بگوییم احمد 
بن محمـد بن ظبـی ضعیـف اسـت؟ ما در فقـه هیچ  وقـت به حرف ایـن آقا عمـل نمی کنیم؛ 
امـا مـورد بـا مورد فـرق مي کند. وثـوق صدوری همیـن جاها خودش را نشـان می دهـد. این 
روش، روش قدمـای مـا اسـت و آن هـم روش ابن غضائـری بود که خدمت شـما گفتم. زمان 
که می گذرد بغداد از شـهره علمی سـاقط می شـود و وقتی حکومت آل بویه سـقوط می کند، 
سـلجوقیان بغـداد را تصـرف مي کننـد. اینان سـنی های ضد شـیعه بودنـد و مـردم را در بغداد 
علیـه شـیعه مي شـوراندند؛ مثاًل چند بار خانه شـیخ طوسـی را آتـش زدند و کتابخانه ایشـان 
را در جلـوی مسـجد جامـع سـوزاندند، بـه جـرم اینکـه کتاب هاي ایـن کتابخانـه کتاب های 

ضاله انـد؛ بنابرایـن مرحـوم شـیخ طوسـی در سـال 448 بغداد را رهـا کرد و به نجف آمـد و در 
آنجا مستقر شد.

شـیخ طوسـي سـنتی را که علما داشتند، قانونمند کرد. کتاب االسـتبصار مقدمه بسیار جالبی در 
ایـن بـاره دارد. شـیخ در کتـاب العـدة فی اصول الفقـه، جلد 1،  صفحه 154 به مناسـبت حجیت 
خبـر واحـد می گویـد: اخبـاری کـه در دسـت ما هسـت، بر چند نـوع اسـت: متواتر و خبـر واحِد 
ـ 5 قرینه ذکر می کند:  همـراه بـا قرایـن را ذکر مي کند. روی قرینه بسـیار تأکید می کند و بعـد 4
موافقـت بـا عقـل، قرآن، سـنت و اجمـاع. یعنی معلوم اسـت که ایـن قراین بین مـردم معروف 
و مشـهور اسـت. بعد شـیخ طوسـی قدما هر کدام را یک رشـته تنومند می کنند و یک درخت 
می شـود؛ بنابرایـن مکتـب شـیعه در طـول تاریخ بر اسـاس پایه های تفکر شـیخ طوسـی پیش 
رفـت بـه همیـن جهت به او شـیخ الطائفـه الحّقه المحّقـه االمامّیـه می گویند تا اینکـه در حله 
علمـا جمـع شـدند و یـک دوره نـزاع شـکل گرفـت. در ایـن دوره بـود کـه مغول حملـه کرد و 
می خواسـتند بـه بغـداد وارد شـوند. حله مدرسـه عمیقی شـد. شـخصیتی در میـان آنـان به نام 
احمـد بن طـاووس حلـی بود. خاندان ال طـاووس در حله خاندان بزرگی بودند. سـه بـرادر بزرگوار 
هسـتند. احمـد بن طـاووس حلی به سـبب فاصلـه ای که از زمان شـیخ طوسـی و قدما شـکل 
گرفتـه بـود، روش جدیـدی طراحـی کرد. با تبعیت از علوم حدیث اهل سـنت، تا حـدودي قالب 
آنـان را گرفتنـد و اسـتنتاج کردنـد و گفتند آنان حدیث را بر سـه قسـم تقسـیم می کنند. حدیث 
صحیـح، حدیـث حسـن و حدیـث ضعیـف. مرحوم احمـد بن طاووس حلـی به سـبب اینکه دو 
سـه قـرن بعضـاً روایـات غیـر سـالم وارد روایات شـده بـود و زمینه ای بـرای جعل فراهم شـده 
بـود، قوانیـن خاصـی ارائه  کرد تا بتوانیم بر اسـاس این قوانین روایات را بشناسـیم. ایشـان بحث 
تنقیـح حدیـث را مطـرح کـرد و احادیـث را بـه حدیث صحیح، حدیث حسـن، حدیـث موثق و 
حدیـث ضعیف تقسـیم کرد. شـاگرد ایشـان عالمه حلی نیز این بحث هـا را مطرح کـرد و ادامه 
داد. امـروزه کتاب هـای احمـد بن طـاووس حلی در دسـت ما نیسـت. کتاب رجالـش از بین رفته 
اسـت. شـاگردش عالمه حلی کتاب بزرگی در علم رجال داشـته اسـت. شـاهد بر آن این اسـت 
کـه عالمـه در جلد اول مختلف الشـیعه دربـاره یـک راوی دو صفحه بحث می کند و بعـد از دو 
صفحـه می گویـد، تفصیـل را در »رجالنا الکبیـر« آورده ایم کـه این خالصه االقـوال خالصه آن 
اسـت. ایـن آثـار امـروزه در دسـت ما نیسـتند تا ببینیم چـه انگیزه هایي اینـان را کشـانده تا این 
مباحـث را مطـرح کننـد. باألخره در طول دو سـه قرن، احادیث دسـتخوش فراز و نشـیب هایی 

شـدند. قوانینـی پدید آمد و شـیعیان از مصـادر اهل سـنت کمک هایي گرفتند.
در مدارکـی کـه مـا داریـم، احمـد بن طـاووس و عالمـه حلی علم رجـال را تقسـیم کردند به 
معتمدیـن و غیرمعتمدیـن و علـم رجـال اصطالحـی حاصـل شـد؛ بنابراین وقتـي کتاب ها و 
جوامـع رجالـی قدما را می سـنجیم، می بینیم هدف آنـان چیز دیگري بوده اسـت؛ مثاًل مرحوم 
محمـدبنعمـربنکشـیکتـابمعرفةالناقلیـنرانوشـتهوبعدازاومرحومشـیخطوسـی
اختیـارمعرفـة الرجـال را نوشـته اسـت. شـیخ طوسـي این کتـاب را بـه این دلیل نوشـته که 
کشـي همـه راویـان را ثبت نکـرده و این کتاب در صدد اسـت همـه راویانی که در موردشـان 
روایـت نقل شـده جمع آوری کند. مرحوم آیـت اهلل بروجردی طبق نقل تقریـرات مرحوم آیت 
اهلل فاضـل لنکرانـی می فرمایـد: جوامـع رجالی متقـدم ما دائرة المعارف نیسـتند کـه اگر یک 
راوی در آنهـا نبـود، او را کنـار بگذاریـم. چنان که وثوق صدوری را براي سـنجش اعتبار روایت 
بـه کار مي گرفتنـد. یـک راوی را می شـود از قراین توثیق کـرد نه از نص رجـال. مرحوم آیت 
اهلل بروجـردی نظرشـان ایـن اسـت کـه توثیـق یـک راوی وقتـی از تجمیع قراین به دسـت 
می آیـد، بـه مراتب بهتـر از نص رجالی اسـت و در واقع از چند جا داریـم توثیق راوی می کنیم 

کـه ایـن آدم چطوری اسـت و اطمینان بیشـتری می کنیم.
مرحـوم عالمـه حلـی از کسـاني بودند که در تنقیـح حدیث، پایـه وثوق صدوري را گذاشـتند. 
می گوینـد خـود عالمـه حلی با اینکه شـاگرد اسـتاد و پایه گذار ایـن علم بود، در عیـن حال در 
فقـه ایـن روش اسـتادش احمد بن طاووس را به کار نگرفت. او بسـیار بـه روش ابن غضائری 
پایبنـد بـود و رجـال ابـن غضائـری را او زنده کـرد. لذا در بسـیاری از مـوارد می بینیـد روایات 
ابراهیـم بن هاشـم را صحیحـه تعبیـر می کنـد. مرحوم شـهید ثانی کـه آدم خیلـی دقیقی در 

  

حدیث نزد قدمای ما بر دو قسم بود، برخالف اهل سنت که آن را سه قسم کرده اند: حدیث صحیح و ضعیف. صحیح را حدیثی می دانستند 
که قرینه اي وجود داشــته باشد بر اینکه از معصوم)علیه السالم( صادر شده است و قابل عمل باشد و ضعیف را حدیثی می دانستند که 

قابل عمل نباشد؛ یعنی قرینه اي بر صدور نداشته باشد.
  



اصطالحـات اسـت، بـه عالمـه حلـی و بـه شـهید اول در کتاب مسـالک االفهـام )ج 6، ص 
44 در پاورقـی( می گویـد چـرا عالمـه حلي ایـن روایـت را در باب أیمان و نـذورات، صحیحه 
نامیده با آنکه در سلسـله سـندش ابراهیم بن هاشـم اسـت؟ این روایت را باید حسـنه بنامیم؛ 
چون عالمه حلی بر اسـاس قراین نتیجه گرفته ابراهیم بن هاشـم کسـی نیسـت که بگوییم 
او مـدح شـده اسـت، ولـو در کتاب رجال نجاشـی دربـاره او این جملـه آمده اسـت: »اول من 
نشـر حدیـث الکوفییـن بقم هـو«. عالمه حلی کـه پایه گذار این مسـائل بود، خود بـه  قراین 
اعتمـاد می کـرد. یـک مثـال مي زنـم: در جلد 5 منتهی المطلـبـ  فکر می کنـم صفحه 199 
اسـتـ  بحـث در مورد سـالم نماز اسـت اینکه السـالم علیکـم و رحمه اهلل و برکاتـه در نماز 
واجـب اسـت یـا اینکه نمـاز با تشـهد تمام می شـود؛ یعني آیا تسـلیم خـارج از نماز اسـت یا 
داخـل نماز؟ یک تسـلیم یا سـه تـا. این بحث در فقه بحث مفصلی اسـت و دو نظریـه داریم. 
کسـانی که گفتند تسـلیم جزو نماز اسـت به حدیث پیامبر اسـتناد کرده اند: »افتتاح صاله 
الطهـور، تحریم هـا التکبیر و تحلیلها التسـلیم«. این روایت را نگاه کنید. شـیخ طوسـی آن را 
در تهذیـب نیـاورده اسـت. در اسـتبصار هم نیامده اسـت. آن را به صورت مرسـل در الخالف 
آورده اسـت. صدوق در من الیحضر الفقیه به صورت مرسـل آورده اسـت. شـیخ طوسـی آن 
را در خـالف آورده اسـت. در کافـی هـم آمده اسـت، البته که به صورت مسـند، ولی در سـند 
آن قـّداح وجـود دارد کـه بحـث اسـت درباره او و لذا برخی صریحاً سـند کافـی را هم ضعیف 
می شـمارند. پـس ایـن حدیث مرسـل و سـند  تضعیف شـد. به همین جهـت مرحوم محقق 
حلـی کـه اسـتاد عالمه حلی بوده اسـت، در المعتبـر می گوید این حدیث ضعیف اسـت؛ چون 
در خالف و من الیحضره الفقیه سـند ندارد. مرحوم صدوق در من الیحضره الفقیه بسـیاري 
از روایـات را از مصـادر اهـل سـنت نقـل می کنـد؛ چون اطمینان به صدور آنها داشـته اسـت؛ 
»ادرؤوا الحدود بالشـبهات« در من الیحضره الفقیه وجود دارد. مرحوم شـیخ صدوق برخی از 
ایـن روایـات را در مصادر اهل سـنت دیده و احراز کرده اسـت که روایت از معصوم صادر شـده 
اسـت؛ پـس به صورت مرسـل آورده اسـت. این حدیـث در تحف العقول هم هسـت. مرحوم 
عالمـه حلـی این روایت افتتاح الصـاله را مـی آورد و می گوید برای ایـن روایت چندین قرینه 
وجود دارد و این روایت از معصوم صادر شـده ولو مرسـل اسـت. درسـت اسـت که سـند 
نـدارد، ولـی شـیعه نقـل کـرده و سـنی هم نقـل کرده اسـت. بعد هـم از مـواردي نبـوده که 
امـام  در مقـام تقیه باشـد یا سـنیان علیه ما نقل کرده باشـند. ایشـان می گویـد عالوه بر 
ایـن فقهـای متقدم مـا به آن عمـل کرده اند. عالمه این گونـه با قراین، اعتبار حدیـث را ثابت 

می کند و تسـلیم را جزء نمـاز مي خواند.
پـس مؤسـس مکتب وثوق سـندی احمـد بن طاووس حلـی و محقق حلی شـدند. بعـد از ابن 
طـاووس، همیـن محقق حلی پایه گذار مکتبی به نام مکتب سـندی شـد که شـاگردش عالمه 
حلـی خیلـی به آن پایبند نبود، بلکه همان روش شـیخ طوسـی را ادامـه می داد و ایـن روش در 
واقـع علـی طرفـی النقیـض و االثبات ماند، تـا اینکه به شـهید ثانی رسـید. او آنچـه را مرحوم 
محقـق حلـی در فقه عمل کـرده بود در فقه عمل کرد و کتـاب الرعایة را در علـم درایه و رجال 
نوشـت. اگر شـرح لمعه، مسـالک االفهام و کتـاب روض الجنان را مالحظه کنیـد، خواهید دید 
تمـام آنچـه را که آنها فرمودند، شـهید دقیق رعایت کـرده و احادیث راویان غیـر دوازده  امامی را 
مطلقاً ذکر نکرده اسـت و یا ضعیف شـمرده اسـت. آن راوي هر کس می خواهد باشـد، اگرچه 
اعلـم اصحاب باشـد. ایشـان روایات مضمـره را کاًل ضعیف می دانـد؛ اگرچه از زراره باشـد. مثاًل 
مي گویـد روایـت مرسـل ضعیف اسـت؛ اگرچـه از محمد بن ابی عمیر باشـد. من الرعایة شـهید 
را ترجمـه کـرده ام و دویسـت صفحـه مقدمه بـراي آن نوشـته ام. در آنجا روش رجالی شـهید را 
توضیـح داده ام. بنابرایـن مي توان گفـت مرحوم محقق حلی مکتب وثوق سـندی را پایه گذاری 
کرد و شـهید ثانی در فقه به کار گرفت. پسـر شـهید ثانی شـیخ حسـن عاملی و مرحوم سـید 
ـ . ق( معروف به فخرالدین  محمد موسـوی عاملی که نوه شـهید و شیخ محمد عاملی )1030 ه
ثانی پسـر صاحب معالم اسـت، از او تبعیت کردند، سـید محمد در مدارک االحکام و شیخ حسن 

در معالم و شـیخ محمد در اسـتقصاء االعتبار.

 آیا می توان انگیزه شهید ثانی را حشر و نشر زیاد با اهل سنت دانست؟ 
اسـتاد: بلـی بعیـد نیسـت. در زندگینامـه شـهید آمـده اسـت: »بعـد از اینکـه رفتم از اسـتادم 
فخرالدیـن حلـی در حله اجـازه اجتهاد گرفتم، به لبنان و شـام آمدم و... شـام که فرق می کند 
و اینها سـنی اند. باید اصطالحاتشان و مطالبشـان را بدانم«؛ بنابراین به مصر می رود. می گوید 
در 942 هــ . ق سـالگي وارد مصـر شـدم، در حالـی که مجتهد مسـلم بودم. آنجـا رفتم الفیه 
ابن مالک را اسـتداللی و تفسـیر انوار التنزیل بیضاوی، صحیح مسـلم، صحیح بخاری و قرآن 
را بـه هفـت قرائـت و ده قرائـت خوانـدم. شـهید  تنها فقه شـیعه را تدریس نمی کرده اسـت. 

ایـن توصیفـات خود شـهید ثانی اسـت. روضـات الجنـات از قول خودش نقل می کند شـهید 
در خاطـرات خـودش این طـور می گفتـه اسـت. بعد شـهید وقتی وارد شـام می شـود، می بیند 
فضـا فضـای دیگری اسـت و به قـول امروزی ها شـهید فکر تقریبی داشـته؛ با ایـن حال باز 
هم شـهید شـد. به هـر حال جریان مفصلـی دارد. مرحوم شـهید روش وثوق سـندی محقق 
حلـی را تکمیـل، مـدون، موبـب و قاعده منـد کرد. بعـد از محقـق حلی فقها مقـداری تحت 
تأثیـر محقـق قـرار گرفتنـد. مثاًل عالمـه حلی خـودش به روایـات راویـاِن موثق خیلـی زود 
عمـل نمی کنـد؛ مگـر اینکـه قرینه بـر صـدور روایت را احـراز  کنـد. مرحوم محقـق اردبیلی 
روش عالمـه حلـی را دارد. عالمه کمی از محقق متأثر اسـت؛ اما همان روش شـیخ طوسـی 
را دنبـال مي کنـد. در ایـن میـان شـهید ثانی، خیلـی منجمد در آن چیزي اسـت کـه مرحوم 

محقـق حلی پیش برده اسـت.
مرحـوم آیـت اهلل خویـی، اول پیـرو وثـوق صدوری بوده اسـت؛ مثـاًل ایشـان در تقریراتی که 
آقـای شـاهرودی از ایشـان بـه نام دراسـات )چهار جلـد( نوشـته و تقریراتی کـه مرحوم آیت 
اهلل حسـن صافی اصفهانی نوشـته، چـون دوره اول علم اصولشـان بـوده، روش مکتب وثوق 
صدوری را دارد؛ یعني سـبک اسـتادش مرحوم نائینی را دنبال مي کرده اسـت. نائینی کسـی 
اسـت کـه مرسـالت کافی را حجـت می داند. از میرزای نائینی نقل شـده اسـت که مي گفته: 
»ان الخدشـه فـی اسـناد الکافی حرفه االنسـان العاجـز«. اما آیـت  اهلل خویي در دوره سـوم و 
چهـارم اصـول فقه شـان روش وثوق صـدوري را دنبال نمي کند. مرحوم بهسـودي در مصباح 
االصـولـ  کـه تقریـرات درس آیت اهلل خویي اسـتـ  در قاعده الضـرر تصریح مي کند قباًل 
سـبک ما این بود که مرسـالت صدوق را معتبر می دانسـتیم و قاعده الضرر و الضرار را که 
در مـن الیحضـر به صورت مرسـل آمده، معتبر مي شـمردیم؛ ولی در این دوره رای برگشـت. 
پرسشـي کـه مطـرح مي شـود این اسـت که چـرا آیـت  اهلل خویي چنیـن روشـي را در پیش 
گرفتنـد. در پاسـخ مي توان گفت بعید نیسـت مرحوم آیـت اهلل خویی کتاب مـدارک االحکام 
را بـه مـرور زمـان مطالعـه می کرده اسـت؛ پـس، از روش مدارک االحکام متأثر شـده اسـت. 
مرحـوم آیـت  اهلل معرفـت می فرمودنـد اسـتاد ما خویـی در مدرسـه بحث ها را خیلـی نقادی 
می کـرد و رجـال و راویان را می آورد. شـاید یکي از عوامل شـلوغ  شـدن درس آیت  اهلل خویي 
ـ کـه هشـتصد تا هـزار نفر جمع می شـدندـ  همین بـوده اسـت. باألخره ایشـان حرف هایی 

در سندشناسـی و راوی شناسـی و رجال داشـته که دیگران نداشـته اند.
آنچه گفتیم سـیر تطور مکتب وثوق صدوری و سـندی اسـت. یکی از دوستان از قول مرحوم 
اسـتاد شـهید مطهری که شـاگرد مرحـوم آیت  اهلل العظمـی بروجردی بـوده، نقل مي کند که 
فرمـود در میـان فقهایمـان می توانیـم 25 تـا 26 منهـج فقهـی، نه مکتب فقهـی بیابیم. من 
کتابـی بـا عنـوان مکتب هـای فقهی نوشـته ام و چنـد کتاب هم بـا عنـوان منهج های فقهی 
فقهـای خـاّص دارم. منهـج بـرای یـک فقیه یعنـی ویژگی هایـی کـه او در فقـه اش دارد؛ اما 
مکتـب تحـول ایجاد می کند؛ مثاًل شـیخ طوسـی مکتـب دارد یا شـیخ انصاری مکتـب دارد. 
ـ25 منهـج فقهی داریـم. کامل تر از  بعـد ایشـان نقـل مي کند آقای مطهـری فرمودند مـا 24
همـه ایـن منهج های فقهی، منهج فقهـی مرحوم آیت  اهلل بروجـردی بود که دربـاره راوی به 
قرایـن هـم خیلـی اعتماد می کرد. ایشـان هم بـه قراین اعتماد می کـرد و هم از مصـادر اهل 
سـنت اسـتفاده می کـرد؛ نه اینکـه از آنان فتـوا بگیرد. اگر خیلـی از روایات صحیـح بخاری را 
بـا کتـاب کافـی مقابله کنیم، نـگاه ما به روایـات اهل بیت عوض مي شـود؛ یعنـی اعتماد 
بیشـتری بـه روایت اهل بیت پیـدا مي کنیم. فصاحت و بالغت و علمیـت از آن می بارد. به 
ایـن فکـر افتـاده ام کتابی در این بـاره بنویسـم. در آن کتاب یک فرع فقهی بر اسـاس منهج 

فقهـی آیـت  اهلل بروجـردی را خواهـم آورد و تعریف خواهم کـرد و این کتـاب را تمام کردم.
مـن در ایـن کتـاب سبک شناسـی دانـش رجـال الحدیث هفتاد صفحـه در مـورد منهج آیت 
 اهلل بروجـردی صحبـت کـرده ام، در مـورد تک تـک راویان کـه نظر آقای بروجردی چیسـت 
و اسـاس منهج ایشـان در طبقه شناسـی چه بوده اسـت. این در شـناخت اسـناد، انقطاع سند، 
تقطیـع روایـات و مثـاًل در مـورد خانـواده روایـات خیلـی مهـم اسـت. نـکات جالبی بـود که 
بزرگانـی که شـاگرد آیـت اهلل بروجـردی بودند، در درس ها و کتاب هایشـان گفتـه بودند. این 
نـکات بـه صـورت پراکنده آمـده بودند و ما همـه را جمـع آوری کردیم.  یکـی از مصادری که 
نـکات بسـیاري از آن در مـورد بینـش فقاهتی و رجـال آیـت  اهلل بروجـردی درآوردیم، کتاب 
شـرح عـروه با عنوان مـدارک العروه الوثقی مرحوم آقای اشـتهاردی اسـت. این کتاب بسـیار 
مهجـور اسـت. مـدارک العـروه 32 جلد و یـک دوره کامل شـرح عروه اسـت. خیلی ها به این 
کتـاب نظـر ندارنـد و بـه آن مراجعه نمی کننـد. به عقیده مـن این کتاب یکـی از منابع خیلی 
مهـم اسـت کـه می توانیـم آرای آقـای بروجـردی را از آن بـه دسـت آوریم. نـکات جالبی در 

آن وجـود دارد.

67
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اشاره
حضـرتآيتاهللالعظمیشـبيری،سـيدنااالسـتادحجتاالسـالمسـيدمحمدجوادشـبيریوخيلـیازپيشـينيانمیگويند
کـهجهتگيـریعمومـیتضعيفـاتشـيعهمبتنیبرغلواسـت؛يعنـینوعراويانتضعيفشـدهشـيعهاتهـامغلـوخوردهاند.
ايـنتضعيـفيکتضعيفکالناسـتوزيرسـاختاجتهـادیداردوبـهتضعيفـاتمبتنیبرغلواعتمادنمیشـود.چهکسـي
گفتـهحضـرتآيتاهللشـبيریاخباریهسـتند؟چهکسـيمیتواندتسـامحدربرخـوردبااخباررابهايشـاننسـبتبدهد؟
هيچکـس،طبيعتـاًايشـانيکـیازسرشـناسترينچهرههـادرفقهواصـولورجالانـد؛ايشـانمیفرمايندنمیشـوداعتماد
کـرد.ايـنخيلـیمهماسـت.ماحکمبهضعـفتمامراويـانضعيـفرامیپذيريم؛امـاضعيفيعنـیراویایکهروايـاتمنفرد
بـهکتـاباوراهيافتـهاسـت.اينرواياتاگـرفقهیباشـد،ازصالحيتافتابرخوردارنيسـت.دقتـیکهمرحومابنوليـددرنوع
واژهپـردازیدربرخـوردبـاراويـانضعيفدارد،قابلتحسـيناسـت:»اليعتمدعليـه«،نهاينکـه»کلماکانفیکتبحسـين
بـنسـعيدصحيـح«وآنچهکهنبـود»يحکمبوضعـه«،بلکه»اليعتمـدعليهواليفتيبه«؛يعنينمیشـودبراساسـشفتـواداد.
بـهبيانـيديگـر،ازقرايـنکافیبـرایصالحيتافتـاواعتمادبرخوردارنيسـت،نـهاينکهحتماًقراينسـلبصحـتوحکمبه

وضـعرادرخوددارد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  اسـتاد سـید علی رضا حسـینی شـیرازی مدرس، محقق و پژوهشـگر حوزوی اسـت. مسـئولیت گروه رجال مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمي، تعلیقات رجالي بر تصحیح جدید 

الکافي، تألیف کتاب مباني جرح و تعدیل احادیث شـیعه و اعتبارسـنجی احادیث شـیعه در کارنامه علمی ایشـان دیده می شـود.

پیشینه اعتبارسنجی در شیعه و جایگاه سند در آن
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 اعتبار سـنجی حدیـث چـه مراحـل و تطوراتـی 
داشـته اسـت؟

اسـتاد: بحث تعامـل با احادیث و اعتبارسـنجی احادیث یکی 
از بحث های بسـیار حسـاس اسـت و باید به پیشینه تاریخی 
آن توجه داشـت زیرا بدون توجه به پیشـینه تاریخی حدیث، 
بسـترهای تولیـد حدیث و بسـترهای عرضه و نشـر حدیث 
نمی تـوان در مورد آن صحبت کرد. مسـلّماً آنچـه که امروزه 
در حوزه هـای حدیث پژوهـی، چـه در مراکز مطالعـات دینی 
ماننـد حوزه علمیـه قم و دیگـر مراکز یا در پژوهشـگاه های 
آکادمیک دانشـگاهی رایج اسـت، متأثر از دیدگاهی است که 
از ابتـدای قرن هشـتم و عمدتاً از سـوي مرحوم عالمه حلی 
بـه ظهور و بروز رسـیده اسـت. مي تـوان به گونـه ای رد پای 
اعتبارسـنجی سـندی یا بازکردن جایگاهي بسـیار تأثیرگذار 
برای سـند را از فرمایشـات مرحوم محقق صاحب شـرایع و 
فاضـل آبـی اسـتنباط کـرد؛ اما مسـلّم این اسـت کـه آنچه 
ایـن دیـدگاه را بـه عنـوان دیـدگاه غالـب و مطرح در بسـتر 
جامعـه حدیث پژوهـی، به خصـوص در گرایش هـای فقهی، 
مطـرح کـرد و بـه آن میدان داد، فرمایشـات مرحـوم عالمه 

است.  حلی 
چـون اسـکلت این دیدگاه مشـخص اسـت، خیلـی در مورد 
اسـکلت آن صحبـت نمی کنم. تنهـا به اشـاره باید گفت که 
در ایـن دیـدگاه مهم تریـن عامل در اعتباردهـی به حدیث یا 
اعتبارزدایـي از آن، راوی اسـت و چون راویان در مجموعه ای 
از ارتباط هـا یـک سلسـله را تشـکیل داده  و احادیـث را نقل 
کرده انـد، سـند نیـز اصلی تریـن عامـل اعتبار یـا بي اعتباري 
روایـت خواهـد بود. این نگاهـي کلی درباره دیدگاهی اسـت 
کـه از حـوزه حلـه و در زمـان مرحـوم عالمـه حلـی شـکل 
گرفـت؛ اگرچـه در گـذر تاریـخ مخالفت هایـی بـا آن شـده 

اسـت، از جملـه اخباریان تنـدرو، معتدل و امثـال آنان.
چنـد سـؤال فـرا روی ایـن دیدگاه اسـت که سـعی می کنم 
بحـث خـود را بر اسـاس ایـن سـؤال ها تنظیـم کنـم. آنچـه 
تقریبـاً همـه حدیث پژوهـان و رجال پژوهـان معتقدنـد ایـن 
اسـت کـه این دیـدگاه یـک دیـدگاه نوظهـور اسـت؛ یعنی 
تـا پیـش از مرحـوم عالمـه حلی کسـی بـه صـورت جدی 
بـه سـراغش نرفتـه اسـت. االن هـم نمی خواهـم بگویـم 
الزامـاً ایـن دیـدگاه از عامه گرفته شـده اسـت؛ امـا مي توان 
گفـت اینکـه این دیدگاه نوظهور اسـت و پیـش از عالمه در 
بسـتر جامعه شـیعی مطرح نبوده و طرفداری نداشـته است، 

مـورد اتفـاق همه اسـت. در تعریفـي که مرحوم شـیخ بها از 
صحیـح و حسـن و موثـق ارائـه می کند، می فرمایـد علمای 
مـا بـه این اصطـالح آشـنا نبودنـد. صاحب منتقـی الجمان 
اعتبارسـنجی  در حـوزه  متأخـران  از سـخت گیر ترین  کـه 
احادیـث شـیعه اسـت نیـز قائل بـه این اسـت که ایـن نوع 
اعتبارسـنجی، یعنـی بخش بنـدی روایات بر اسـاس صحیح 
و حسـن و موثق و ضعیف، پیشـینه ای در رویه اعتبارسـنجی 

احادیث شـیعه نـدارد. 

چالش های الگوی اعتبارسنجی حوزه حلّه
 یك پرسـش مهـم این اسـت کـه روش مرحوم 

عالمـه یا حـوزه حله چـه کاسـتی هایی دارد؟
اسـتاد: وقتـی بـا ایـن مـدل وارد فضـای احادیـث شـیعه 
وارد  داریـم؛  اصلـي  چالـش  چهـار  حداقـل  می شـویم، 
چالش هـای فرعـی نمی شـوم. یکـی از چالش هـای اصلـی 
این اسـت کـه حجم فراوانـی از روایات ضعیـف داریم، مانند 
روایـات پرشـمار سـهل بن زیـاد، محمـد بن سـنان، محمـد 
بن علـي  ابوسـمینه، روایـات قابل توجـه ابراهیم بن اسـحاق 
احمـری، مفّضل بن عمـر و جابر بن یزید. نمی توانیـم اینها را 
نادیده بگیریم. بیشـتر علماء کسـاني را که برشمردم ضعیف 
مي داننـد، غیر از سـهل بن زیاد که مرحوم شـیخ طوسـی در 
رجـال، بر خالف فهرسـت، توثیقش می کند. اینکه بسـیاری 
از روایـات مـا را راویـان ضعیـف نقل می کنند، یک مشـکل 
جدی اسـت. توجه داشـته باشـید که وقتی از حدیث صحبت 
می کنیـم، الزامـاً متمرکـز روی روایـات فقهی نیسـتیم؛ زیرا 
مجموعـه معارف مـا در عرصه فقه، کالم، تفسـیر، اخالق و 
حتـی روایـات تاریخی به کتاب های حدیثـی راه پیدا کرده اند 

و این بسـیار مهم اسـت. 
تـازه  اعتبارسـنجی  ایـن  کـه  اسـت  ایـن  اصلـی  سـؤال 
متولدشـده در حلّـه از کـدام منابـع بـرای حکـم بـه اعتبار یا 
عـدم اعتبـار روایات اسـتفاده مي کنـد؛ یعنی مرحـوم عالمه 
از کجـا می خواهـد بگویـد کـه سـهل بن زیـاد ثقـه اسـت 
یـا ضعیـف؟ ابن ابی عمیـر ثقـه اسـت یـا ضعیـف؟ یـا اینکه 
فـرض کنیـد اسـماعیل بن مـرار مهمـل اسـت؟ بـی تردید 
بایـد بر پایه نگاشـته های پیشـین بگوید. در صورت همسـو 
قدمـا  مکتـب  پیش فرض هـای  و  زیرسـاخت ها  نبـودن 
بـا زیرسـاخت ها و پیش فرض هـای مکتـب متأخـران، آیـا 
عالمـه می توانـد به حکـم ضعف موجـود در رجال نجاشـی 

تمسـک کنـد و بگویـد روایات سـهل ضعیف اسـت؟ بحث 
اینجا اسـت کـه مي بینیـم آن پیش فرض ها و زیرسـاخت ها 
در مفهوم گیـری از واژه هـای توصیفـی، نگـرش جدیـدي را 
تولیـد می کند؛ نگرشـی کـه از نـگاه متأخران مغفـول مانده 
اسـت؛ بنابرایـن یـک چالـش، وجـود راویان ضعیف اسـت. 
از سـویي دیگـر نسـبت ضعـف بـا وضـع و جـرح از جهـت 
منطقـی یکسـان نیسـت؛ از ایـن  رو وجـود راویـان مجعول 
چالـش دیگري اسـت؛ راویانی کـه حکم به جاعـل و وّضاع 
بودنشـان شـده اسـت. طبیعی اسـت کـه در روایـات محمد 
بن   علـی ابوسـمینه، روایاتـی کـه عمـرو بن شـمر از جابـر 
بن یزیـد نقـل می کند یـا روایاتـی که ابـان بن ابی عیـاش از 
سـلیم بن قیـس نقـل می کنـد بحـث وضـع و جعـل مطرح 
اسـت، نـه بحث ضعـف. در ضعـف ممکن اسـت راوي مثاًل 
کم حافظه باشـد، ضبطش درسـت نباشـد یا مذهب درسـتی 

نداشـته باشـد؛ این هـم یک نکته اسـت. 
نکته یا چالش سـوم، راویان مجهول هسـتند. در نگرشی که 
مکتـب مرحوم عالمـه حلی دارد ناخـودآگاه یا خودآگاه بحث 
حجیـت خبـر واحـد نقش آفرینـی می کنـد و در اعتبار دهـی 
بـه روایـت، ناگزیـر از احـراز وثاقـت یـا ُحسـن حـال راوی 
هسـتید تـا بتوانید خبـر را صحیح یـا موثق یا حسـن بدانید. 
راویـان مهمل ایـن ویژگی را ندارنـد و راویان مهمل هم کم 

نیسـتند؛ برخی از راویان مهمـل روایات فراوانـی  دارند.
چالـش چهـارم تعـارض جرح و تعدیل اسـت. تعـارض جرح 
و تعدیـل در نـگاه برخـی، راوی را در هالـه ای از ابهـام فـرو 
می بـرد؛ در هنـگام تعـارض، حکـم به تسـاقط مي شـود؛ در 
واقـع ماننـد این اسـت که در مـورد راوی حرفـی نداریم. این 
چهـار چالـش اصلی هسـتند. چالش هایی مانند اشـتراک در 
عناوین راویان، گونه های مختلف سـند نگاری و ناآشـنایی با 
آن، عـدم آگاهی و نداشـتن تحلیل تاریخـی هم جای بحث 

دارد کـه وارد آن نمی شـویم. 

اعتبارسـنجی  در  عـام  توثیقـات  ناکارآمـدی 
متاخـران

 آیـا راه کارهایـی ماننـد توثیقـات عـام می توانـد 
چالش هـای فـراروی حوزه حلـه را برطـرف نماید؟

اسـتاد: یـک مشـکل اصلـی ایـن بـود کـه اگـر بـر اسـاس 
نـگاه متأخـران، وجـود راوی ضعیـف در روایـت بـه معنـای 
عـدم صالحیـت روایـت برای تمسـک و حجیت در کشـف 

  

بسیاری از راه کارهای توثیق عام، توان اثبات وثاقت راویان را ندارند؛ زیرا بر زیرساخت های منابع نخستین رجالی متکي نیستند و آن 
پیش فرض ها را فراموش کرده اند.

  



ـ یا حتـی در تحلیل تاریخی و به دسـت دادن  ــ فقه، اخالق، کالم، تفسـیرـ  معـارف دینـیـ 
گزاره هـای تاریخـی باشـد، چـرا روایات این راویان ضعیـف به میراث حدیثی مـا راه پیدا کرده 
اسـت؛ آن هـم نـه به صورت انـدک، بلکه به فراوانـی. محققان پس از عالمه با این مشـکل 
روبـه رو شـدند کـه یـک راوی ضعیـف روایـات زیـادی دارد، مثـل محمد بن سـنان یـا احمد 
بن محمـد بن حسـن بن ولیـد کـه صدها روایـت فقـط در تهذیب دارنـد، یا اسـماعیل بن مرار؛ 
اولـی ضعیـف اسـت و ایـن دو مجهول یا مهمـل. محققان برای اثبـات وثاقت آنان به سـراغ 
راه کارهایـی رفتنـد. در گـذر زمـان، آرام آرام تئوری هایـی به نـام توثیقات عام آمد و خواسـت 
کاسـتی های ایـن دیـدگاه را جبـران کنـد؛ امـا اواًل ایـن توثیقات عـام اجماعی نیسـت، حتی 
می توانیـم بگوییـم اکثری هم نیسـت و ثانیاً وقتي توثیقات عـام را تحلیل می کنیم، مي بینیم 
در پیشـینه تاریخـی بر اسـاس نـگاه متقدمان، یعنی نگاهـي که مبتنی بر تاریخ حدیث شـیعه 
اسـت، حتـي پیشـرفته ترین  ایـن توثیقـات، مثـل اکثار و مشـایخ اجـازه، تـوان اثبات یـا ابراز 
وثاقـت راوی را ندارنـد؛ اینکـه توثیقات عام چقدر کارایی دارد، بحث مفصل دیگري اسـت که 

االن نمی خواهـم وارد شـوم. 
علی رغـم برخـی از کوشـش ها، حتـی در نـگاه خـود مرحـوم عالمـه حلـی، برخـی از راویان 
همیشـه در حالـت ضعـف می ماننـد. هیـچ  وقـت نمی تـوان، در نـگاه برخی، محمـد بن علي 
 ابوسـمینه یـا وهـب بن وهـب ابوالبختری عامـی را از ضعف خـارج کرد. در نتیجه، بر اسـاس 
ایـن نـگاه، مجموعـه روایـات اینهـا همیشـه در هالـه ای از ابهـام می مانـد؛ هرچنـد تصحیح 
سـندی تطـور پیـدا کنـد. یـک مثال بزنـم. این مثـال خیلی درس آموز اسـت. سـال گذشـته 
آقایـی بـه مرکـز تحقیقـات تشـریف آورد و گفت من تمـام مباحث، یعنی گعده ها و جلسـات 
خصوصـی حضرت آیت اهلل العظمی شـبیری زنجانی را شـرکت می کنم. مطالبی نوشـته ام و 
می خواهـم شـما بخوانیـد. گفتم کلیت مطالـب را بگویید. شـروع به بحث کـرد و گفت مثاًل 
مـن در اینکـه حضرت آیت  اهلل العظمی شـبیری زنجانی سـهل بن زیـاد را توثیق می کنند، اما 
محمـد بـن  علی ابوسـمینه را ضعیف می دانند، با ایشـان مخالفم و محمد بن  علی ابوسـمینه 
ضعیـف را توثیـق می کنـم و سـهل را ضعیـف می دانـم. گفتـم شـما فکـر می کنیـد خدمتی 
بـه احادیـث شـیعه کرده ایـد!؟ شـما در یـک دایره بسـته فقـط جای راویـان ضعیـف و ثقه را 
بـا هـم عـوض می کنید. اگر قرار باشـد در ایـن قضیه نمره بدهیـم، دیدگاه آیـت اهلل العظمی 
شـبیری زنجانـی برتر اسـت؛ زیـرا اگر سـهل بن زیاد توثیق شـود، حجـم بسـیاری از روایات 
مـا معتبـر می شـود. روایـات سـهل بن زیاد خیلی بیشـتر از روایـات محمد بن  علی ابوسـمینه 
اسـت. در بسـیاری از رویکردهای راه گشـایانه برای تصحیح سندی، با حفظ آن شاکله پیشبرد 
نخواهیـم داشـت. معتقدم و اگر نیاز باشـد توضیح می دهـم، که بسـیاری از راه کارهای توثیق 
عـام، تـوان اثبـات وثاقـت راویـان را ندارنـد؛ زیـرا بـر زیرسـاخت های منابع نخسـتین رجالی 

متکـي نیسـتند و آن پیش فرض هـا را فرامـوش کرده اند.

پرسش اساسی در سنجش رویكردهای اعتبارسنجی 
 متقدمـان از چـه روشـی در اعتبار سـنجی احادیـث شـیعه بهـره می بردنـد؟ 

تفـاوت روش متقدمـان و متاخـران در چیسـت؟
اسـتاد: وقتـی بـه تاریـخ نـگاه می کنیـم، دو اعتبارسـنجی پیـش روی ما اسـت. یکـي روش 
متقدمـان اسـت کـه بـه بـاور خـود متأخران روشـی اسـت کـه بـه فرمایش مرحـوم صاحب 
منتقـی الجمـان، آنـان نیـاز بـه ایـن اصطالحـات جدیـد نداشـتند، »اّن القدمـاء ال علم لهم 
بهـذااالصطـالحقطعا،السـتغنائهمعنـهفيالغالـببكثرةالقرائـنالدالّةعلیصـدقالخبر
و إن اشـتمل طریقـه علـی ضعف«، یعنـی اعتبارسـنجی متن محور و کتاب محور که کشـف 

اعتبـار احادیـث تکیـه بـر قرایـن راه یافته بـه کتاب هـا و نگاشـته ها دارد. اعتبارسـنجی دیگر 
اعتبارسـنجی متأخران اسـت. باید بسـنجیم که کدام  یک از این دو اعتبارسـنجی با پیشـینه 
تاریـخ حدیـث شـیعه هماهنگ اسـت؟ کدام نقطـه ضعف کمتـری دارد؟ کدام امـکان تعامل 
بیشـتر با میراث حدیثی شـیعه را دارد و کدام  یک پیشـینه تاریخ تدوین حدیث و بسـتر انتقال 

آن را نادیـده گرفته اسـت؟ 
مهم تریـن بحـث اعتبارسـنجی همین اسـت که ایـن دو رویکرد اعتبارسـنجی چه میـزان با 
پیشـینه تاریخ حدیث شـیعه همسـویی و هماهنگی دارند. برخی از رویکردهای اعتبارسـنجی 
مبتنـی بـر دیـدگاه متأخران، مثل دیـدگاه حضرت آیت اهلل العظمی شـبیری، مبتنی بر بعضی 
از واقعیت هـای تاریخـی اسـت و کاسـتی های کمتـری در میان نـگاه متأخـران دارد. مرحوم 
صاحـب منتقـی الجمـان و هـم مرحـوم شـیخ بها بـه نکتـه ای که موجـب پیدایـش دیدگاه 
متأخـران و پایبنـدی پیـروان آنهـا شـده اشـاره کرده اند. بـه عقیده آنـان دلیل تغییـر رویکرد 

متاخـران در اعتبارسـنجی، فقدان و از دسـت رفتن قراین اسـت.
 

موضوع شناسی احكام دانشمندان رجالی
 چگونـه می تـوان بـه همسـویی و هماهنگـی رویكرد اعتبارسـنجی بـا تاریخ 

حدیـث شـیعه دسـت یافت؟
اسـتاد: نقطه اساسـی، رسـیدن به یک تحلیل درسـت و یک قضاوت واقع بینانه اسـت. یکی 
از بنیادی تریـن مباحـث تاثیرگـذار در اعتبارسـنجی و انتخـاب گونه ای خاص در دسـتیابی به 
اعتبار روایات، کشـف و شـناخت موضوع احکام دانشـمندان رجالی اسـت. منظور گزاره هایی 
اسـت کـه به توثیق، تضعیف یا بیان شـخصیت روایـی راویان می پردازنـد. آیا حیثیت خاصی 
غیـر از مثـاًل راوی بـودن، مثـل ضبـط قـوي در راوی شـرط بـوده اسـت؟ مسـلّماً در دیدگاه 
متأخـران فـرد به عنـوان راوی مـورد حکـم قـرار می گیـرد؛ یعنـی بـرای اینکه بشـود به نقل 
راوي اعتمـاد کـرد، ویژگی هایـی مثـل ضبـط و صداقـت در قول شـرط اسـت و طبیعتـاً  اگر 
بخواهیـم بـه نقل قول فردی اعتماد کنیم، باید دو زیرسـاخت اساسـی، یعنی صداقت و ضبط 
ـ رجـال برقی، رجـال ابن غضائری،  را داشـته باشـد. وقتـی به سـراغ منابـع رجالی می رویـمـ 
رجال کشـی، رجال طوسـی، فهرسـت طوسی و فهرسـت نجاشـی، که آخرین این آثار رجال 
ــ یک واقعیت آشـکار در این مجموعـه می بینیم. این واقعیت آشـکار  طوسـی 460م اسـتـ 
می توانـد معیـار مـا بـرای محـک زدن این دو مکتب و پاسـخ به این مشـکل یا به این سـؤال 
باشـد کـه چـرا روایات راویـان ضعیف به میـراث حدیثی مـا راه پیـدا کرده اند؛ چـرا می توانیم 
از ضعـف راوی، به عنـوان یـک مانـور چالـش و از جهـل بـه راوی، از تعارض جـرح و تعدیل 
و از اتهـام وضـع عبـور کنیـم؟ می بینیم که در میراث حدیثی شـیعه تمـام راویـان، داوری به 
ضعـف، جـرح یا وثاقت نشـده اند. این گونه نیسـت که هر کـس راوی بود، دانشـمندان رجالی 
شـیعه یا فرایند اعتبارسـنجی احادیث شـیعه، درباره او داوری کرده باشـد. چه حیثیتی غیر از 
روایت گری از نگاه متقدمان رجالی شـیعه یا متقدمان اعتبارسـنجی شـیعه مد نظر بوده اسـت 
که گروهی از راویان را اساسـاً در حیطه اعتبارسـنجی نیاورده اسـت؟ بر اسـاس همین حیثیت، 
یـک تحـول مفهومی در مفهوم هایی مثـل وثاقت و ضبط در دیدگاه متأخران ایجاد می شـود. 
می بینیـم در میـراث حدیثـی شـیعه، راویانـی داوری شـده اند کـه اثـر مکتـوب دارنـد. راویان 
در یـک تقسـیم بندی بـه راویـان مسـتقیم از معصـوم و راویان با واسـطه از معصوم تقسـیم 
می شـوند. دربـاره راویـان بـا واسـطه حتماً پـای اثر در میان اسـت؛ بـه این معنا کـه راوي در 
پیدایـش یـک نگاشـته حدیثـی نقش آفرینـی کرده اسـت چه به صـورت نگارش مسـتقل یا 



نـگارش بـه همراه راوی دیگر یا سـامان بخشـیدن و تبویب 
یک نگاشـته حدیثی و داوری رجالیان بر اسـاس آن نگاشـته 

و آموزه هـای راه یافته به آن شـکل گرفته اسـت.
برخــي از راویــان مســتقیم از معصــوم، که تعدادشــان بســیار 
ــل  ــد؛ مث ــات را دارن ــی از روای ــم عظیم ــت، حج ــم اس ک
 عبدالرحمــن بن ابی عبــداهلل بصــری کــه از امــام صــادق
روایــت کــرده اســت. وي در 397 ســند از مجموعــه اســناد 
ــت  ــم 397 روای ــع شــده اســت. نمی گویی ــه واق ــب اربع کت
ــت. 371  ــده اس ــع ش ــند واق ــم در 397 س ــم، می گویی داری
مــورد از ایــن 397 ســند از امــام صــادق اســت؛ یعنــی 
نزدیــک بــه 97 درصــد روایــات عبدالرحمــن بن ابی عبــداهلل 
بصــری از معصــوم اســت. وقتــی یــک مجموعــه  حــدوداً 
ســیصد یــا چهارصــد روایتــی را بــدون واســطه بــه معصــوم 
نســبت می دهــم، در واقــع یــک منظومــه فکــری را منتقــل 
می کنــم؛ ایــن روایــات می تواننــد داوری شــوند و مي توانیــم 
ــه  ــع مجموع ــم. در واق ــی کنی ــر تلق ــه را اث ــن مجموع ای
ــوان  ــه بت ــوم را ک ــطه از معص ــک راوِي بی واس ــات ی روای
از آن مجموعــه روایــات، یــک منظومــه فکــری اســتخراج 
کــرد، یــک اثــر تلقــي مي کنیــم؛ هرچنــد در آثــاری کــه بــه 
مــا رســیده اســت، کتابــي بــه آن راوي نســبت داده نشــده 
باشــد؛ از ایــن رو می بینیــم عبدالرحمــن بن ابی عبــداهلل 
ــن گروهــی کــه در رجــال  بصــری داوری مي شــود؛ بنابرای

ــد. ــان دارای اثرن ــده اند، راوی ــیعه داوری ش ش

پیامدها و مراحل اعتبارسنجی کتاب محور
 حدوداً چند درصد راویان توصیف شده این گونه اند؟ 
اسـتاد: همـه توصیف شـدگان. از رجـال برقـی شـروع کنیم 
کـه تقریبـاً قدیمی تریـن اثـر رجالـی اسـت. در رجـال برقی 
این حیثیت آماری بسـیار مهم اسـت. سـیدنا االسـتاد سـید 
محمدجـواد شـبیری می فرمـود در رجـال هیـچ چیـزی را 
تصادفـی نگیرید. اگـر مجموعه اي از قراین، همسـو و دارای 
پیـام واحـد بودنـد، سـعی کنیـد ارتبـاِط بیـن آنها را کشـف 
کنیـد؛ مثـاًل در بحث تمییز مشـترکات، بحث سندشناسـی 
و قرایـن منبع شناسـِی کتاب هـای حدیثـی مي تـوان بـراي 
کشـف نتایـج، از ایـن قاعـده کلی، یعنـی پیام داشـتن قراین 
همسـو، کمک زیـادي گرفت. می خواهم از فرمایش ایشـان 
در بحـث مفهـوم وثاقت و ضبط بهره بگیـرم. در کتاب برقی 
کـه ماهیتـاً کتـاب طبقات نـگار اسـت، بـراي بیـان ضعـف 
راوی، اثـری از تعبیـر ضعیـف و وضـاع نمی بینیـم. در تمـام 
رجـال برقـی دو بـار واژه ثقـه به کار رفته اسـت، یـک بار در 
ترجمـه عبیـداهلل بن علی حلبـی و یک بـار در ترجمه فضیل 

بن محمـد بن راشـد. وقتـی نگاه می کنیـد، مي بینید ایـن دو، 
ویژگي مشـترکي غیـر از راوی  بودن دارنـد: »ثقٌة صحیٌح  له 
کتـاب و هـو اول کتاب صّنفه الشـیعه«. اگر توثیق می شـود، 
مرحـوم برقـی می گوید کتـاب دارد؛ در مورد فضـل نیز آمده 
اسـت: » و فـی کتـاب سـعد له کتاب ثقـة«. در کتاب سـعد 
در مـورد فضـل این طور گفته شـده اسـت: »له کتـاٌب ثقٌة«. 
در اولین نگاشـته حدیثی که به دسـت ما رسـیده، دو توثیق 
بیشـتر وجود نـدارد؛ دربـاره هر دو نیز گفته شـده  کـه دارای 

کتاب اند.
موضوع فهرسـت شـیخ طوسـی نیز صاحبان آثـارـ  تصنیف 
یـا اصـلـ  هسـتند. هر کـس در این کتاب ذیـل یک مدخل 
وارد می شـود، چـه توثیـق شـود و چـه تضعیـف، بـه لحـاظ 
محتـوای کتـاب، صاحـب اثـر اسـت؛ یعنـی تمـام راویـان 
مدخل شـده در فهرسـت شـیخ طوسـی دارای اثرنـد. اثـر 
همیشـه یـک کتاب مثـل کتاب کافـی نیسـت؛ گاهی یک 
صفحـه یا یک جزوه اسـت مثل احمد بن  عبیـداهلل بن یحیی 
بن خاقـان. فهرسـت نجاشـی هـم از ایـن قبیـل اسـت؛ در 
فهرسـت نجاشـی ذیل برخـی از مداخـل، راویانـی می بینید 
که اثری از آنها به دسـت ما نرسـیده اسـت؛ مثاًل در ترجمه 
اسـماعیل بن همـام بن عبدالرحمـن ابی عبـداهلل آمده اسـت: 
»ثقـة هـو و ابـوه و جـده«، عبدالرحمـن بن ابی عبـداهلل نیز 
این گونـه توثیق می شـود. همچنین در ترجمـه ایوب بن نوح 
و ترجمـه جمیـل بـن دّراج به گونـه ای بـه وثاقـت یا صحت 
مذهـب نوح بن دّراج اشـاره می شـود. این از همان دسـته ای 
اسـت کـه گفتـم؛ نـوح بـن دّراج مجموعـه روایاتـی دارد که 
بی واسـطه از معصوم اسـت و این مجموعـه، هر چند در یک 
قالب مشـخص به دسـت ما نرسیده باشـد، مورد داوری قرار 

می گیرد.
اگـر بـه سـراغ رجال شـیخ طوسـی هـم برویـد، همین طور 
اسـت. در رجـال شـیخ طوسـی یـک نکتـه بسـیار واضح و 
آشـکار دیـده مي شـود و آن ایـن اسـت کـه اگر بـه بحث و 
سـاختار رجال شـیخ طوسـی توجه کنیـد، متوجه مي شـوید 
کـه کتابـي طبقات نـگار اسـت. از اصحاب پیامبر شـروع 
می کنـد تـا اصحـاب امام حسـن عسـکری، بعـد هم به 
کسـاني مي پـردازد که بـا واسـطه از ائمه نقـل می کنند. 
ایـن پدیـده اصاًل نمی تواند تصادفی باشـد. جالب این اسـت 
کـه از ابتـدای اصحـاب پیامبـر تا انتهـای اصحـاب امام 
سـجاد مطلقـاً نـه یـک واژه ضعیـف دارد نـه یـک واژه 
ثقـه. آیـا تصادفـی اسـت؟ آیـا راوی دروغگـو نداریـم؟ در 
بیـن ایـن افـراد رأس الخـوارج هسـت، توطئه گـران علیـه 
امیرالمؤمنیـن هسـتند، از آن سـو نیـز سـلمان و ابـوذر 

هسـتند؛ امـا چـرا از واژه ضعیـف و ثقـه در ایـن پنـج طبقه 
اسـتفاده نمی شـود؟ باز جالب اسـت که از نخسـتین صفحه 
اصحـاب امـام باقـر واژه ثقـه و ضعیف شـروع می شـود. 
آیـا تصادفـی اسـت کـه در رجـال شـیخ طوسـی از ابتـدای 
اصحـاب النبـی تـا انتهـای اصحـاب زین العابدین نه 
ثقـه داریـم و نـه ضعیـف؟ آیـا تصادفـی اسـت که نیمـی از 
 حجـم کتاب رجال شـیخ طوسـی، که اصحـاب الصادق
اسـت، کمتریـن حجـم توثیقـات در اصحاب صادق اسـت؟ 
ایـن نشـان می دهـد کـه داوری رجالیـان مـا بـر اسـاس 
نگاشـته های راویـان اسـت و تضعیـف و توثیـق بـر محـور 
تألیفـات اسـت، نه راویـان؛ این خیلـی مهم اسـت. در رجال 
شـیخ طوسـی که یک منبع اصلی در شـناخت طبقات راوی 
اسـت، توثیقات از اصحاب الباقر به آن طرف آمده اسـت.

ممکن اسـت سـؤال کنیـد آیـا اینکـه توثیقـات در اصحاب 
الباقـر بـه آن طـرف آمـده بـه ایـن معنا اسـت کـه آنان 
الزامـاً صاحـب کتـاب هسـتند؟ بلـه؛ یعنـی شـما توثیـق و 
تضعیـف را براي کسـانی می بینید که نامشـان در فهرسـت 
شـیخ طوسـی، رجـال نجاشـی و رجـال ابن غضائـری آمده 
اسـت. می بینیـد که جهت گیـری عمومی توثیـق و تضعیف 
بـه سـمت صاحبان آثـار اسـت و موضوع احکام دانشـمندان 
رجالـی، دیگـر راوی نیسـت، بلکـه راوِی صاحـب اثر اسـت. 
همیـن نکتـه پاسـخ خیلـی از شـبهات را در رجـال شـیعه 
می دهـد. مهـم ایـن اسـت کـه همیـن راوی صاحـب اثـر 
ضعیـف یا ثقه شـناخته شـده اسـت؛ آیـا اینکه یـک راوی با 
حیثیـت اثر داشـتن موضـوع حکم واقـع می شـود در مفهوم 
واژه هـای توثیقـی تأثیـر دارد؟ شـما می گویید مثاًل حسـینی 
در نـگاه متأخـران یـک راوی ثقـه اسـت و صداقـت در قول 
و ضبـط را از او می خواهیـد. پیـروان مکتـب متأخـران، حتی 
معاصـران ما از جمله سـیدنا االسـتاد حفظـه اهلل، می فرمایند 
بر اسـاس نـگاه متأخـران، صحـت سـند مسـاوی بـا علم یا 
ظـن قـوی بـه صـدور روایـت از معصـوم نیسـت، بلکه 
فقـط مجـرای ثقـه بـودن فـرد اسـت. حسـینی ثقه اسـت، 
فـالن راوی ثقـه اسـت، فـالن راوی هـم ثقه اسـت، فالنی 
هـم ثقـه اسـت؛ پس این سـند صحیـح می شـود؛ امـا الزامًا 
صحـت سـند به معنـای صـدور حدیـث از معصوم نیسـت. 
حـاال در بحـث متقدمان آیا این حیثیت که حسـینی صاحب 
کتـاب اسـت، در مفهوم گیـری از واژه ثقـه، یـا بـه بیانـی در 
تبییـن گسـتره اثباتـی مفهوم ثقـه و در مفهوم گیـری از واژه 
ضعیـف، یعني در گسـتره تخریبـی واژه ضعیف، تأثیـر دارد؟ 
سـؤال اساسـی این است. به بیانی می شـود حسینی صاحب 
کتـاب باشـد و ضعیـف باشـد؛ امـا همـه روایات او بر اسـاس 

  

نقطه اساســی، رسیدن به یك تحلیل درست و یك قضاوت واقع بینانه اســت. یکی از بنیادی ترین مباحث تاثیرگذار در اعتبارسنجی و 
انتخاب گونه ای خاص در دستیابی به اعتبار روایات، کشف و شناخت موضوع احکام دانشمندان رجالی است. 
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ضعـف اش تضعیـف نشـود. دقیقـاً ایـن مسـئله نیاز بـه بازخوانـی مفهـوم وثاقـت و ضعف از 
نـگاه متقدمـان دارد. یادمـان نـرود کـه اگـر مرحوم عالمـه می خواهـد روایات سـهل را کنار 
بگـذارد، مسـتندی غیر از حکم ضعف نجاشـی و امثـال او ندارد. اگـر می خواهد روایات محمد 
بن سـنان را کنـار بگـذارد، مسـتندی غیـر از آن نـدارد و اگـر می خواهـد ابن ابی عمیـر را ثقـه 
بدانـد، مسـتندی غیـر از نجاشـی نـدارد. بـاز فرامـوش نکنیم که ایـن افراد به لحـاظ صاحب 
آثـار بـودن توثیـق شـده اند. چند آمـار بدهم؛ احمـد بن محمد بن حسـن بن ولید پسـر ابن ولید 
اسـت. از جهت آبشـخور حدیثی ریزه خوار سـفره پدر و اسـتاد مرحوم شـیخ مفید اسـت؛ یعنی 
در یـک بـازه زمانـی واقع شـده کـه از پدر حدیـث گرفته و به مرحوم شـیخ مفید، که سـرآمد 
یـا یکـی از چهره های سرشـناس حـوزه بغداد اسـت، حدیث داده اسـت. آیا این فـرد می تواند 
ناشـناخته باشـد؟ قطعاً مرحوم نجاشـی او را از جهت اینکه عالم است یا غیرعالم، ضابط است 
یـا غیرضابط  و ثقه اسـت یا غیرثقه می شـناخته اسـت؛ یعنی عادتاً نمی توانیـم بگوییم مرحوم 
شـیخ مفیـد هیـچ گاه در مـورد اسـتاد خـود، احمد بن محمـد بن حسـن بن ولید، با شـاگردش 
نجاشـی یـا بـا شـیخ طوسـی گفتگـو نکرده اسـت. چـرا احمـد بن محمـد بن حسـن بن ولید 
حتـی در کتاب هـای رجالـی ما مدخل هم نشـده اسـت؟ چـون اثر نداشـته، مـورد داوری قرار 

نمی گیـرد. ایـن نکته مهمی اسـت.
حـال آیـا صاحـب اثـر بـودن، یعنـی دخـول ایـن حیثیـت در موضـوع حکـم، می توانـد در 
مفهوم گیری از واژه های توصیفی تاثیر داشـته باشـد؟ جواب مثبت اسـت؛ اجمالش را توضیح 
بدهـم. بیـان کلـی قضیـه این اسـت کـه بر اسـاس نـگاه متقدمان، گسـتره تخریبـی مفهوم 
ضعـف آنچنان نیسـت که متأخـران تصور می کنند و گسـتره اثباتی مفهوم وثاقـت به مراتب 
برتـر و بیشـتر از آنـي اسـت که متأخـران تصور می کنند؛ این ادعا اسـت. توضیـح مطلب این 
اسـت کـه اگر به کاوش یا جسـتجو در کاربـرد واژه ضعیف در کتاب های رجالی دسـت بزنید، 

بـه یـک نقطـه میمون و مبـارک می رسـید. ضعیف تر از سـهل بن زیـاد و محمد بن سـنان و 
محمـد بن علی ابوسـمینه و حتی وهب بن  وهب أبوالبختری قرشـی نداریـم. وقتی به مفهوم 
ضعـف نـگاه می کنیـد، می بینیـد در مفهوم ضعـف یک واقعیـت مد نظـر داوران رجالـی قرار 
گرفته اسـت. راوی ضعیف کسـي نیسـت که الزاماً تمـام روایات راه یافته به کتـاب او غیرقابل 
اسـتناد باشـد، بلکه روایات او به دو بخش تقسـیم می شـود: روایاتی که دارای قرینه صدور و 
صحـت بـه معنای قدمایی انـد و روایاتی که از قرینه صـدور بی بهره اند؛ همیـن روایات منفرد. 
ایـن را مـن می شـکافم و بعـد آدرس می دهـم. در نگاه متأخـران، راوی ضعیف یعنی کسـي 
کـه نتـوان بـه روایـات منفـردي که بـه کتابـش راه یافتـه اعتماد کـرد؛ این می شـود حاصل 
مفهـوم ضعـف. حـاال منفـرد می تواند مصادیـق فقهی، کالمی و حتی تاریخی داشـته باشـد؛ 
اگـر مجـال بـود، مثال هایش را برایتـان مي گویم. ضعف به این معنا نیسـت که وقتی سـهل 
بن زیـاد، محمد بن سـنان یـا محمد بن علي ابوسـمینه ضعیف شـد، روایاتشـان را دور بریزیم. 
نـه، در تعابیـر داریـم کـه »اخبرنا بجمیع کتبـه و روایته ااّل مـا کان فیهم الغلـو«، »ااّل ما کان 
فیهـم مـن تخلیـط«، » محمـد بـن أورمة طعن علیـه بالغلو فکلمـا کان في کتبـه مما یوجد 
فـي کتـب الحسـین بن سـعید وغیـره ، فإنه یعتمد ویفتـي به وکلما تفـرد به لـم یجز العمل 
علیـه وال یعتمـد « اینکه در تعابیر دانشـمندان رجالی داریم »یعتمد« یعنی می توان بر اسـاس 

آن فتوا داد.
نکتـه در خـور تامـل ایـن اسـت کـه در خصـوص منفـردات راه یافتـه بـه کتاب هـای راویان 

ضعیـف، الزامـاً حکـم بـه کـذب نمیشـود، بلکـه به عـدم صالحیـت بـرای ورود بـه جرگه 
حجیـت فعلـی حکم می شـود؛ »لم یجز العمل علیـه، الیعتمد علیه، ال یفتی بـه« تعابیری اند 
کـه در کتاب هـای رجالـی آمده انـد. این نکات به نظرم خیلی کارگشـا هسـتند؛ در درس هایم 
روی ایـن تأکیـد دارم. وقتـی قرار اسـت راوِی صاحب اثر داوری شـود و نتیجـه داوری در حق 
او اعمـال شـود، رجالـی برای تنظیـم رفتار عملی با روایات یـک راوی بایـد از دو مرحله عبور 
کنـد. در مرحلـه اول بایـد قرایـن یـا دالیـل وثاقـت یا ضعـف را کشـف کند. پس از کشـف 
قرایـن، حکـم می کنـد فالنـي ضعیف و فالني ثقه اسـت. مرحله دوم کشـف پیامـد حکم به 
وثاقـت و ضعـف اسـت. پیامد حکم به ضعـف، عدم پذیرش منفردات اسـت. حاال سـؤال این 
اسـت کـه اگر قرار باشـد مفهـوم وثاقت و ضعـف در نگاه متقدمـان دو مفهوم متقابل باشـد، 
نقطـه اصطـکاک ایـن دو مفهـوم کجا اسـت؟ من ایـن را باز کنـم. ابوسـمینه و ابن ابی عمیر 
را در نظـر بگیریـد. محمـد بن علی ابوسـمینه در ذیل یـک موضوع فقهی یا کالمـی روایاتی 
دارد کـه دیگـر راویـان ثقـه هم دارند. ایـن روایت را قطعاً کنـار نمی گذاریم؛ چـون این روایت 
را حسـین بن سـعید، احمـد بن محمـد بن عیسـی اشـعری و مثـاًل حسـن بن علـی بن نعمان 
هـم دارنـد. دربـاره ابن ابی عمیـر نیـز همین طور اسـت. این گونـه روایات اصـاًل موضوع بحث 
اعتبـار و داوری نیسـتند؛ زیـرا اینهـا قرایـن خارجی صحـت و صـدور را دارنـد؛ بنابراین نقطه 
اصطـکاک در مفهـوم وثاقـت و ضعـف جایی اسـت که قرار باشـد منفـردات راوی به  تنهایی 
معیـار پذیـرش قـرار گیرد. نتیجه این اسـت که طی ایـن گام ها وثاقت ابن ابی عمیر را کشـف 
و بـه وثاقتـش حکـم می کنم؛ امـا در مثل ابوسـمینه منفرداتش قابـل اعتماد نیسـت. این دو 
چـه تفاوتـی با هـم دارند؟ نقطه افتـراق مفهوم وثاقت و ضعـف در نگاه متقدمـان، پذیرش یا 

عدم پذیرش منفردات اسـت.
نکتـه دیگـر این اسـت که وقتي یـک راوی به اعتبـار اینکه دارای کتاب حدیثی اسـت توثیق 

مي شـود، منفرداتـي که بـه کتـاب او راه یافته اند، روایات او حسـاب مي شـوند و قابل پذیرش 
و اعتمـاد خواهنـد بود. سـؤال این اسـت کـه اگر روایتی بـا طریق ضعیف در کتـاب من راوي 
بیایـد، مثـاًل روایتـي مرفوعه از علـی بن  نعمان، اینجا روایت برای چه کسـي تلقی می شـود؟ 
آیـا جـزو مجمـوع روایاتی اسـت کـه در کتاب من آمده اسـت یا جـزو روایات علـی بن نعمان 
اسـت؟ ایـن روایـت راوي صاحـب کتاب اسـت؛ روایت صاحب کتـاب. به این ترتیـب روایتی 
کـه در کافـی آمـده اسـت، روایت کلینی در مقام صاحب الکافی به شـمار مـي رود؛ همین طور 
علـی بن حکـم، لیـث بن  بختـری و هـر راوی که حکم بـه وثاقتش آمده اسـت. این مسـئله 
چنـد تأثیـر دارد. یکـي اینکـه مفهوم وثاقت بـه معنای فقـط ضابط بودن یا فقـط صادق بودن 
نیسـت، بلکـه بـه معنـای برخـورداری از صالحیـت پذیرش بـه معنـای عامـش و در روایات 
فقهـی بـه معنـای افتا بـه روایات منفـرد او اسـت؛ این خیلی بحـث مهمی اسـت. دوم اینکه 
اگـر روایـت بـا سـند ضعیف یا سـند ناقص به مجموعـه حدیثی، مثاًل کافـي راه پیـدا کند، از 
آنجـا کـه در کتاب کافی اسـت، روایت کلیني و کافی تلقی می شـود؛ یعنی اعتبـار کافی، این 

روایـت را در بر می گیرد.

تفكیك دو حیثیت در راویان
 براسـاس فرمایش شـما روایاتـی که کلینـی از کتاب هاي راویـان ضعیف نقل 

کـرده، قطعـاً روایات منفرد نبوده اسـت؟

  

 در میراث حدیثی شیعه، راویانی داوری شده اند که اثر مکتوب دارند. راویان در یك تقسیم بندی به راویان مستقیم از معصوم و راویان 
با واسطه از معصوم تقسیم می شوند.

  



اسـتاد: بلـه همین طـور اسـت. مي پذیریـم روایتـی کـه در 
هـر بـاب از کافـی آمـده، روایـت کلینی اسـت. یـک روایت 
از مجموعـه ای اسـت که قراین اعتبـار را در خود جـای داده 
اسـت. حاال سـؤال این اسـت که اگر کلینی از سـهل بن زیاد 
یـا ابن ابی نصـر عن  الحسـن بن المحبـوب روایت نقـل کرد، 
یعنـی هرگاه کلینی روایتـی را از یک راوی ضعیف نقل کرد، 
آیـا قطعـاً روایاتی اسـت کـه قرینـه صحـت را دارد و منفرد 
نیسـت یـا اینکه فـرض دیگـری هم وجـود دارد؟ به سـؤال 
شـما می توانیـم دو جـواب بدهیـم؛ یکـی اینکه بسـیاری از 
راویـان ضعیـف واقع در اسـناد کلینی، طریق بـه کتاب های 
پیشـینیان هسـتند. بخشـی از ایـن حـرف همانی اسـت که 
شـما گفتیـد؛ یعنـی روایـات تعـدادی از راویـان مربـوط بـه 
کتاب خودشـان اسـت؛ مثـاًل نمي توانیم بگوییـم که مفضل 
بن عمـر در طریـق روایات اسـت، بلکه روایـات مفضل، جابر 
بن یزیـد جعفی و عبداهلل بن قاسـم حضرمـي مربوط به کتب 
خودشـان اسـت؛ امـا سـهل نه. سـهل قطعـاً در بسـیاری از 
روایـات طریـق به روایات پیشـینیان اسـت. یـک نکته مهم 
که در نگاه متقدمان بوده و مرحوم مجلسـی اول به  درسـتی 
در روضه المتقیـن بـه آن اشـاره کـرده ایـن  اسـت کـه اصاًل 
معلـوم نیسـت دربـاره راوی ضعیفـي که صاحب اثر نیسـت 
و فقـط در احادیثـی طریـق بـه کتـاب دیگـران قـرار گرفته 
اسـت، حکـم بـه ضعـف شـود؛ بـراي نمونـه سـهل بن زیاد 
چنیـن داوري مي شـود: »بمـا ان له کتاباً فیـه احادیث منفردا 
غیـر قابلة للقبـول« و ضعف وی تأثیر دارد؛ اما ضعف سـهل 
به عنـوان راوی کتـاب ابن ابی نصـر بزنطـی در آنچـه نقـل 
مي کنـد تأثیـر نـدارد؛ زیرا خـود سـهل در گزینـش و نقل و 
انتخـاب روات تأثیری نداشـته و فقط آن کتـاب را نقل کرده 
اسـت. طریـق، تاریـخ نقـل کتـاب و حدیث اسـت و دسـت 
بـه دسـت شـدن روایـات در حوزه هـای حدیثـی فی الجمله 
درسـت اسـت. بـه بیانـی، وقتـی حیثیـت حکـم در احـکام 
دانشـمندان رجالی شـناخته شـد که سـهل بن زیـاد ضعیف 
اسـت بمـا ان لـه کتـاًب، نـه بمـا انـُه راٍو لکتـاٍب ابی نصـر، 

حیثیت هـا تفکیک پیـدا می کند.

جایگاه سند در اعتبارسنجی کتاب محور
 آیـا سـیره عقـال در تفكیـك این دو حیثیـت دیده 

می شـود؟
اسـتاد: بلـه؛ بگذارید یک مثال بزنم. مـن در مجموع مباحث 
رجـال دیدگاه هایـی دارم که گاهي با دیدگاه سـیدنا االسـتاد 
تفـاوت دارد. از طرفـی معتقـدم یـا احتمـال می دهـم که در 
مجموعـه افـرادی کـه توفیـق شـاگردی سـیدنا االسـتاد را 
داشـته اند، کسـی مانند من با دیدگاه ایشـان آشـنا نیسـت و 
کسـی نمی تواند ماننـد من دیـدگاه ایشـان را توضیح بدهد. 
شـما می توانیـد برای مـن دو حیثیـت قائل باشـید و بگویید 
حسـینی در بیـان دیدگاه های خویش غیرقابل اعتماد اسـت 

و ایـن را از حسـینی نمی پذیریـم؛ امـا اگر قرار باشـد کسـی 
دیـدگاه اسـتاد را توضیح بدهد، از حسـینی دعـوت می کنیم. 
ایـن دو حیثیـت از هـم تفکیـک می شـود. از همیـن مثـال 
برویـم به سـراغ دیـدگاه متأخـران. دیـدگاه متأخـران وقتی 
سـهل را در سـند می بینـد، بـه ایـن دو حیثیـت کار نـدارد؛ 
امـا در همیـن دیـدگاه، بـا نگاه اصالحـی حضـرت آیت اهلل 
العظمی شـبیری و حجت االسـالم سید محمدجواد شبیری، 
ایـن تفکیـک ضروری اسـت. وقتی ایشـان می فرماید سـند 
را مطالعـه کنیـد بایـد ببینید کـدام بخش طریـق به صاحب 
 کتاب اسـت و کـدام بخـش از صاحب کتاب تـا معصوم
اسـت، مثـاًل اگـر بـه علـی بن حکـم رسـیدید و بیـن علـی 
بن حکـم و معصـوم یـک راوی مجهـول یا ضعیـف بود، 
حکم بـه اعتبار نمی کننـد؛ ولی در بخش اولـش می فرمایند 
نقـش راوی به عنـوان طریق با نقـش راوی به عنوان صاحب 
کتـاب متفـاوت اسـت؛ چون یـک نـگاه واقع بینانـه تاریخی 
دارنـد. اگـر ایـن دیـدگاه را بپذیریـد، صدهـا روایـت، حتـی 
بر اسـاس دیـدگاه متأخـران، وارد حیطه اعتبار می شـود؛ این 
را مرحـوم عالمـه ندیده انـد. اگر دربـاره روضـة المتقین این 
کار را بکنیـد و جلـد چهـارده را بـا کلیـدواژه مشـایخ االجازه 
جسـتجو کنید، نزدیک به هشـتاد مـورد را مي یابیـد. مرحوم 
مجلسـی اول اصـرار دارد که وقوع سـهل بن زیاد یا کسـانی 
ماننـد ایشـان در طریق روایت به عنوان مشـایخ اجازه اسـت 
و وقوعشـان در طریـق و ضعفشـان بـه اعتبـار روایـت ضرر 
نمی زنـد. ایـن دقیقـاً مطابـق بـا دیـدگاه متقدمـان اسـت. 
اینکـه چـرا ضـرر نمی زنـد بـه طـور اجمالـي، به ایـن دلیل 
اسـت کـه نـوع کتاب هـای متـداول در حوزه هـای حدیثـی 
شـیعه از قرایـن اعتبار، یعنی انتسـاب به مؤلـف، برخوردارند، 
به گونـه ای کـه بـراي راویـان ضعیـف واسـطه هـم امـکان 
دسـتکاری در آن کتاب هـا وجـود نداشـته اسـت، یعنـی اگر 
سـهل بن زیـاد اهـل وضـع و جعـل هـم بـوده باشـد، عادتًا 
 نمی توانسـته کتـاب را وضع کند. هرچـه از زمان معصوم
فاصلـه می گیریـم، حکـم بـه وضـع کمتـر می شـود. حکم 
وضـع را دربـاره کـدام کتـاب داریـم؟ کتاب سـلیم بن قیس. 
در چـه دوره اي؟ در یـک بازه زمانی که اصاًل حضور رسـمی 
فرهنگ شـیعه را نمی بینیم. از علی نقل شـده و در زمان 
امـام سـجاد بیـرون داده شـده اسـت. در زمان هـاي بعد 
ابن ولیـد حکـم به وضع کتاب زید نرسـی و زیـد زّراد می کند 
و بـا وجـود اینکـه متصـل به زمـان امـام صادق اسـت، 
ابن غضائـری بـا اسـتناد بـه قرینـه سـماع و قرائـت کتـاب 
می گویـد ایـن حکـم درسـت نیسـت. هر چـه بـه دوران مـا 
نزدیـک می شـویم جریـان وضـع کمرنگ تر می شـود؛ چون 
حوزه هـای حدیثـی شـیعه فعال هسـتند و جریان دسـت به 
دسـت گشـتن علمـی و روشـمند کتاب های حدیثـی همراه 
با قرینه انتسـاب به صاحبانشـان امري فراگیر شـده اسـت و 

نمي تـوان از آن تخطـی کـرد.

مفهوم وثاقت و ضعف در نگاه متقدمان
 قبـاًل اشـاره فرمودید کـه مفهوم وثاقـت و ضعف 
در نـزد متقدمـان بـا متاخـران متفـاوت اسـت. اگر 
موضـوع احكام رجالـی راویان صاحب کتاب باشـد، 

چه تاثیـری در مفهـوم وثاقت و ضعـف دارد؟
اسـتاد: وقتی به سـراغ شـناخت موضـوع احکام دانشـمندان 
رجالـی می رویـم خود به خـود گسـتره داللـی مفهـوم ضعف 
و وثاقـت تغییـر می کنـد. گسـتره داللـی مفهـوم وثاقـت 
بـه خـود فـرد منتهـی و محـدود نمی شـود. وقتـی متأخران 
می گوینـد مثـاًل محمد بن یحیـی بن العطار ثقه اسـت، یعنی 
صـادق و ضابـط اسـت و اگـر چیـزی را بـه اسـتاد خویـش 
نسـبت می دهـد، در ایـن انتسـاب اشـتباه نمی کنـد و تعمـد 
بـر خطـا یـا دروغ نـدارد؛ امـا آیـا آن مفهوم درسـت اسـت؟ 
در ایـن دیدگاه درسـتی مفهـوم ضمانت نمی شـود، در حالی 
کـه در نـگاه متقدمـان ثقـه بـودن به اعتبـار کتاب داشـتن 
اسـت. مگر در کتاب چیسـت؟ در کتاب آموزه های اعتقادي، 
فقهـي و اخالقي نسـبت داده شـده به نهاد امامت اسـت که 
شـما بـر پایـه آن آموزه هـا می توانید یـا اعتقـادات خویش را 
اسـتوار سـازید یا مشـی عملی کنیـد. در این دیـدگاه صحت 
محتوایـی خبـر راه یافتـه به کافی تضمیـن می شـود؛ اما در 
دیـدگاه متأخـران نـه. فرض کنیـد بگوییم احمـد بن محمد 
بن عیسـی که راسـت مي گویـد، حرفي را از محمد بن سـنان 
نقـل مي کنـد. محمـد بن سـنان واقعـاً آن حـرف را زده، ولی 
محمـد بن سـنان از کذابـان مشـهور اسـت و ممکـن اسـت 
دروغ گفتـه باشـد. ایـن یـک تفـاوت بنیادیـن و خیلی مهم 
اسـت؛ بنابرایـن وقتـی رجالیـان مـا از راویان ضعیف اسـتثنا 
می کننـد، می بینیـد مـواردي مثـل غلـو، منفـردات، تدلیس 
 و روایـات منفـرد فقهـی اسـتثنا می شـود. مفهـوم وثاقت بار 
معنایـی بسـیار بلنـدی دارد و شـامل محتوا هم می شـود. از 
نـگاه متقدمان راوی وقتي ثقه می شـود که پنـج عنصر را در 
خـود داشـته باشـد؛ چه ایـن پنج عنصـر به عنـوان پیش نیاز 
باشـند، یـا مقـارن یـا توابـع: 1. صحیـح المذهـب باشـد؛ 2. 
راسـتگو و امانتدار باشـد؛ 3. منفردات او قابل پذیرش باشـد؛ 
4. درسـتی درون مایه هـا، یعنـی محتـوای روایاتـش صحیح 
باشـد؛ 5. پایبنـد عملی به شـریعت داشـته باشـد و اهل غلو 
نباشـد. اینهـا بایـد جمع شـود تـا ثقـه بـودن راوي پذیرفته 
شـود؛ امـا ضعیف بـه این معنا نیسـت که طرف حتمـاً دروغ 
می گویـد. ممکـن اسـت از صـد صفحه کتـاب یـک راوي، 
یـازده صفحه اش مورد پسـند نباشـد و مضامیـن وارد در این 
یازده صفحه پذیرفته نشـود و راوي ضعیف شـود؛ اما این به 
آن معنـا نیسـت که همه صد صفحـه کتاب راوي نادرسـت 
اسـت. این مسـئله خیلی مهم است. اگر شـما ترجمه حسن 
بن محمـد بن یحیـی العربـی را در ابن غضائري ببینیـد، آمده 
اسـت »کان یضع الحدیث مجاهرًه«؛ یعني وّضاع اسـت؛ اما 
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ابن غضائـری روایـات او را تقسـیم بندی می کنـد و می گویـد او دو گونـه روایـت دارد. روایاتی 
کـه از جـد خـود نقل می کنـد، قابل اعتمـاد و پذیرش هسـتند؛ زیـرا منفرد نیسـت. مي بینید 
کـه ابن غضائـري حتـي دربـاره فردی که عـادت به وضـع آشـکار دارد، می گویـد روایاتش را 
تفکیـک کنیـد. نمونه دیگـر ابراهیم بن اسـحاق احمر اسـت: »کان ضعیفا فـی حدیثه متهما 
فـی دینـه«. مرحـوم شـیخ طوسـی یـا مرحـوم نجاشـی می گویـد: »کان ضعیفا فـی حدیثه 
متهومـاً«؛ امـا ابن غضائـری ایـن سـخن را بـاز می کنـد و روشـن مي کنـد که ضعیـف یعنی 
»یـروي صحیحـا و سـقیما«؛ دو گونـه روایـت دارد. کـدام سـیره عقال اسـت که بـه روایات 
صحیـح ابراهیـم بن اسـحاق احمـر برسـد و آنهـا را کنار بگـذارد؟ حـال آیا می توان بر اسـاس 
نـگاه متقدمـان، یعنی جمـع آوری قرایـن، به روایـات راویان ضعیـف اطمینان پیدا کـرد؟ بله، 
دربـاره اکثـر راویـان اتفـاق می افتد. یـک خاطره عرض کنـم. برای اسـاتید دانشـگاه قرآن و 
حدیـث تهـران بحثـی داشـتم. همین بحـث را طرح کـردم و گفتم بر اسـاس این نـگاه ما به 
هیـچ عنـوان نمی توانیـم بـه محض برخـورد با روایتـی که در سـندش راوی ضعیف هسـت 
روایـت را کنـار بگذاریـم. یکـی از اسـاتید بنـام و صاحـب تألیفات گفت یک سـاعت از شـما 
وقـت می خواهـم. ایشـان گفـت بر اسـاس الگویی که شـما ارائـه دادید، یکـی از ضعیف ترین 
راویـان شـیعه را پیدا کـردم و تمام روایاتـش را درآوردم. تمام این روایـات ضعیف دارای قرینه 
صحـت و صـدور اسـت. می خواهـم بگویـم یک واقعیت آشـکار اسـت و این طور نیسـت که 
چشـم مرحوم کلینی، صدوق و شـیخ طوسـی بسـته بوده باشـد. متأسفانه بسـیاری از روایات 
صحیـح مـا بـه دلیـل اشـتراک در عناوین کنار گذاشـته شـده اند. دلخراش اسـت و بایـد آدم 

تأسف شـدید بخورد.
چالش هـای چهارگانـه کـه گفتـم چالش هـای اساسـی بـود. هـر چهـار چالـش را می شـود 
بر اسـاس رویکرد متقدمان پاسـخ داد. این حرف به این معنا نیسـت که مشـکل ما صددرصد 
حل می شـود. ما این طرف تاریخ قرار گرفته ایم و وضع اینقدر آشـفته و نابسـامان نیسـت. در 
رویکـرد اعتبارسـنجی فقـط به روایـات فقهی نگاه نمی کنیـم. االن چرا آموزه هـای امامتی ما 
مـورد هجمه انـد؟ چـرا گسـتره علم غیـب امام، سـعه وجودی امـام و عصمت امـام، در برخی 
از رویکردهای پژوهشـی خود شـیعیان که پیشـینه حوزوی دارند، مورد تردید اسـت؟ دقیقاً به 
این دلیل که فرایندي که براي اعتبارسـنجی پذیرفته اند، فرایند اعتبارسـنجی متأخران اسـت 

و از پیشـینه تاریخ حدیث شـیعه غفلـت کرده اند.
حضرت آیت اهلل العظمی شـبیری، سـیدنا االسـتاد حجت االسالم سـید محمدجواد شبیری و 
خیلـی از پیشـینیان می گوینـد که جهت گیری عمومی تضعیفات شـیعه مبتنی بر غلو اسـت؛ 
یعنـی نـوع راویان تضعیف شـده شـیعه اتهام غلـو خورده اند. این تضعیف یـک تضعیف کالن 
اسـت و زیرسـاخت اجتهـادی دارد و بـه تضعیفات مبتنی بر غلو اعتماد نمی شـود. چه کسـي 
گفتـه حضـرت آیـت  اهلل شـبیری اخباری هسـتند؟ چه کسـي می تواند تسـامح در برخـورد با 
اخبـار را به ایشـان نسـبت بدهد؟ هیچ کس، طبیعتاً ایشـان یکـی از سرشـناس ترین چهره ها 
در فقـه و اصـول و رجال انـد؛ ایشـان می فرمایند نمی شـود اعتماد کرد. این خیلی مهم اسـت. 
مـا حکـم به ضعف تمـام راویان ضعیـف را می پذیریم؛ اما ضعیـف یعنی راوی ای کـه روایات 
منفـرد بـه کتـاب او راه یافته اسـت. ایـن روایات اگر فقهی باشـد، از صالحیت افتـاء برخوردار 
نیسـت. دقتـی که مرحوم ابن ولیـد در نوع واژه پـردازی در برخورد با راویان ضعیـف دارد، قابل 
تحسـین اسـت: »الیعتمد علیه«، نه اینکه »کل ما کان فی کتب حسـین بن سـعید صحیح« 
و آنچـه کـه نبـود »یحکـم بوضعـه«، بلکـه »الیعتمد علیـه و الیفتـي به«؛ یعني نمی شـود 
بر اساسـش فتـوا داد. بـه بیاني دیگـر، از قراین کافی بـرای صالحیت افتاء و اعتمـاد برخوردار 

نیسـت، نـه اینکـه حتماً قراین سـلب صحت و حکم بـه وضع را در خـود دارد.
وقتـی بـه نگاه متقدمـان برمی گردید می بینیـد که یـک پیشـینه دارد و در آن صاحبان کتاب 
داوری شـده اند؛ زیـرا صاحبـان کتـاب یـک منظومـه فکـری منتسـب به نهـاد امامـت را که 
می توانـد ترسـیم کننده چارچوب هـای دینـی باشـد، در اختیـار من و شـما قرار می دهنـد. اگر 
ایـن چارچـوب و منظومـه کامـل و تام یا با تمـام اجزاء همخوان باشـد، راوي توثیق می شـود 
و اگر بعضی از اجزا کاسـتی داشـته باشـند یا همخوانی نداشته باشـند، راوي تضعیف می شود. 

ایـن چـه ربطی بـه این دارد کـه تمام روایات سـهل بن زیاد بـه درد نمی خورند؟ اصـاًل ارتباط 
ندارد؛ بنابراین می بینیم که مکتب متأخران بدون توجه به خاسـتگاه اعتبارسـنجی پیشـینیان 
و مفهوم شناسـی دقیـق واژه هـای توصیفی، به سـراغ مکتبـی  رفتند که باید زیرسـاخت های 
جدیـدي در گزینـش مفاهیـم و واژه هایـی کـه بـر مفاهیـم مورد نظرشـان داللـت می کنند، 
طراحـی می کردنـد، نه اینکه با زیرسـاخت های و دیدگاه های خودشـان گذشـته را معنا کنند. 
اگـر بخواهیـد واژه هـای بـه کار رفتـه در کلمـات رجالـی را معنا کنیـد، ناچاریـد تاریخ حدیث 
شـیعه و تاریـخ حوزه هـا و مکاتـب حدیثـی را بدانید. من تعبیـر می کنم که ناچاریـد مدیریت 
فرهنگـی اهـل بیـت را در چگونگـی انتقـال آموزه هـای حدیثـی شـیعه بدانید، تـا متوجه 

شـوید کـه ثقـه یعنی چـه، ضعیف یعنی چـه و اسـتثنا یعنی چه. 
اگـر سـندمحور باشـیم، یـک برخـورد مکانیکی ماشـینی کرده ایم، بـه این معنا کـه داده های 
رجالـی را در یـک ماشـین می اندازیـم و به دسـت هر کـدام یک مهـر می دهیـم و احادیث را 
رد می کنیـم. روایـات از ایـن داالن رد می شـوند و مهـر صحیـح، ضعیـف، موثـق یـا حسـن 
مي خورنـد. یـک مثال بزنم. چرا در مجموع کتب رجالی شـیعه، یعنی تا رجال شـیخ طوسـی، 
یـک بـار عادل را بـراي توصیـف راوی نمی بینیم؟ نمی توانسـتند بگویند عادل اسـت؟ صالح 
داریـم امـا فاسـق نـه. این خیلی مهم اسـت کـه مـا در توصیف راویـان صفت عـادل نداریم. 
چهـار مورد فاسـق داریم که همه در رجال کشـی اسـت. چهار مـورد کاربرد فاسـق داریم که 
آن هم مثاًل  »یا فاسـق ابشـر بالنار« یا »انه کافٌر فاسـٌق مشـرٌک« یا »فانه فاسـٌق منحرٌف« 
بـوده اسـت. همچنیـن در روایـت اسـت که »یـا کافر یا فاسـق یا مشـرک اناً بـریٌء منک«. 
اینهـا مهـم اسـت؛ چـرا عـادل نداریم؟ نـه اینکه راویـان عـادل نبوده انـد، بوده انـد؛ به همین 
جهـت آن پنـج عنصـر را گفتیـم، از جمله پایبندی عملـی به شـرع. در فراینـد دانش اندوزی، 
بـه لحـاظ فضایـی که ائمـه ترسـیم می کنند، عمـوم راویـان ثقـه از پایبند ترین افـراد به 
آموزه هـای دینـی بوده انـد. چـه کسـی می توانـد بگویـد کـه جمیـل بـن دراج، ابن ابی عمیر یا 
صفـوان عـادل نیسـتند؟ نمی خواهیـم بگوییـم عـادل نبوده اند، اشـتباه نشـود؛ امـا بحث این 
اسـت کـه چـرا در مقـام توصیـف از آنـان با صفت عـادل یـاد نمی کنند؟ آیـا آنان مثـاًل »ان 
جاءکـم فاسـٌق بنبـإ فتبینوا« را نخوانـده بودند؟ آنها هـم خوانده بودند؛ اما وثاقت بحثی اسـت 
کـه حیثیـت ایـن خبـر در آن نیسـت. می خواهم بگویم پایـه داوری هـای رجالی شـیعه، پایه 
مکتـوب اسـت؛ یعنـی بـا تکیه بر نگاشـته های رجالـی حکم می کنـد. این خیلی مهم اسـت 
و اگـر ایـن مطلـب را باز کنیـد، تحول دیگـری رخ می دهد. اگـر به موارد توصیف، دسـت کم 
توصیـف بـه ضعـف، وثاقـت، وضـع و کـذب، در رجال طوسـی با نگاه فهرسـتی نـگاه کنید، 
یعنـی نگاهتـان را بـه محـور کتـاب دار بـودن راوي معطوف کنیـد، قضیه متحول می شـود و 
تعامـل فـرق می کنـد؛ از ایـن رو حتمـاً نیـاز داریـم و عـالوه بـر وظیفه شـرعی یـک وظیفه 
علمـی اسـت کـه با توجـه به ایـن رویکـرد ببینیم آیـا می تـوان حداقـل قراینی بـرای اثبات 
روایات راویان ضعیف که در عرصه فقه، کالم و تفسـیر وارد احادیث شـیعه و منابع معتبرمان 
شـده اند، پیـدا کـرد؟ یـک وظیفـه علمی اسـت. به نظر مـن صـرف اینکـه راوی ضعیفی در 
سـند واقـع شـود و ما بر پایـه نگاه متأخـران، حکم به ضعف راوی کنیم، چه بسـا مسـئولیت 
سـنگین اخـروی بـه دنبـال داشـته باشـد. بله، اگـر بـا کاوش و تتبع، اسـتناد علمـی و بینش 

تاریخـی بگوییـم کـه همـه روایات سـهل بن زیاد ضعیف اسـت، اشـکالی ندارد. 
اتقـان ایـن چنیني میراث حدیثی شـیعه را تابـع کارکردی در نهـاد امامت می دانـم که از آن 
بـه مدیریـت فرهنگـی تعبیـر می کنـم؛ به ایـن معنا که ائمـه، به خصـوص از زمـان امام 
باقـر و امـام صـادق برای اینکه آینـدگان بهترین اسـتفاده را از میراث حدیثی شـیعه 
بکننـد، طـرح، راهبـرد و اسـتراتژی در انتقـال احادیث شـیعه داشـته اند؛ طوري کـه بتوان با 
اطمینـان بـه میراث حدیثی شـیعه نـگاه کرد. اسـم آن طـرح را در یک نگاه کلـی، مدیریت 
فرهنگـی گذاشـته ام. زوایـای مدیریـت فرهنگی و اینکـه چه اتفاقـی افتـاد و رد پاهایش در 
روایـات و کتاب هـای رجالی ما کجاسـت و ثمراتش در اعتبارسـنجی حدیث چیسـت، مجال 
دیگـری می طلبـد. در بخشـی از کتـاب »اعتبارسـنجی احادیـث شـیعه« به همیـن موضوع 

پرداخته ام.
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مکتب ها و حوزه های حدیثی 
و اعتبار سنجی احادیث

درگفتوگوباآیت اهلل سید احمد مددی*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*  آیـت اهلل سـید احمـد مـددی، اسـتاد و محقـق درس خـارج فقه و اصول حوزه علمیه قم اسـت. از جمله آثار علمی ایشـان می توان به مقـاالت و کتبی چون، فقه والیـی؛ راهی جدید 
برای رفع تعارض روایات، اسـتناد فقهی به کتاب تحف العقول در بوته نقد و بررسـی، فقه عزا؛ تنقیح مبانی فقهای نجف در امر عزاداری و شـرح مکاسـب شـیخ انصاری، اشـاره نمود. 

** این مصاحبه توسط محمدجواد حسنی، استاد پژوهشگر مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه تنظیم و تدوین شده است.

اشاره
مشـکلاصحـابامامصـادقوامامباقـراينبودکـهکالمامامغالبـاٌدرمدينهبهصورتشـفاهیصادرشـدهودرکوفهتنظيم
وتدويـنمیشـد.تفـاوتبيـنايندوشـهردرکنارفاصلهنسـبتاًزياد،ايجادمشـکلمیکرد.يکیازمشـکالتیکـهدرعراقپيش
آمـد»تعـارض«رواياتبودکهبيشـتردراحاديثامـامصادقبـوددرحالیکهدررواياتامامسـجاددوحديـثمتعارضوجود

ندارد.



 در بیشـتر درس هـای خـارج زمانی کـه بحث سـندی مطرح می شـود به ذکر 
نكاتـی پیرامـون توثیق و تضعیف راوی بسـنده می شـود. در درس خارج و کتابی 
کـه از حضرتعالـی با عنـوان »نگاهی بـه دریا« به چاپ رسـیده، مسـائل دیگری 
درباره سـند مطرح شـده اسـت مانند اینكه سـند روایت، تاریخ روایت اسـت و 
تاریـخ روایت، نشـان دهنده این اسـت کـه روایـت در چه مكتب هـا و حوزه های 
حدیثـی گشـته تا به دسـت مؤلف کتاب رسـیده اسـت. لطفـاً مقـداری راجع  به 

این موضوع توضیـح فرمایید؟
اسـتاد: علـوم بـر دو نوع اسـت. یکـی علوم حقیقـی مانند طب کـه دارای موضوع مشـخص 
هسـتند. نـوع دیگـر، علـوم اعتباری هسـتند که موضـوع آنها در همـه زمان ها یکی نیسـت 
بلکـه به  طور همیشـگی در حال تکمیل اسـت مانند فقـه، اصول و حقوق. رجـال هم از علوم 
اعتبـاری اسـت. این طـور کـه گفته شـده، علم رجـال تقریبـاً از نیمـه اول قرن دوم بـه وجود 
آمدهاسـت.همچنینگفتهشـدهشـعبةبـنالحجاجالبصریاسـت)160ق(بـرایاولینبار
در آثـار خـود بحـث رجالـی کرده اسـت. ایجـاد ارتبـاط از زمان پیدایـش علم رجال تـا دوران 
رسـول خـدا صلـی اهلل علیـه و آلـه هـدف مشـخص ایـن علـم اسـت. علم رجـال یا اسـناد، 
وسـیله ای بـرای تثبیـت این هدف شـد و تمام علوم شـرعی و نقلـی به بحث اسـناد نیاز پیدا 

کردنـد. در روایتـی از امام صـادق داریم که:
ثَُکْم َفإِْن َکاَن َحّقاً َفلَُکْم َو إِْن َکاَن َکِذباً َفَعلَْیه 1 ثُْتمْ  بَِحِدیثٍ  َفأَْسنُِدوُه إِلَی الَِّذي َحدَّ  إَِذا َحدَّ

 ذکر اسـناد، کار بزرگی بود که در قرن دوم به  صورت رسـمی انجام شـد اما در قرن اول نیاز 
کمتـری بـه این کار احسـاس می شـد. یکی از افتخـارات معارف اسـالمی همین ذکر اسـناد 
اسـت کـه برخی عالمان اهل سـنت گفته اند: مما خـّص اهلل تعالی به هذه االّمة االسـناد. این 
عبـارت صحیـح اسـت؛ چرا که در مسـیحیت یا یهـود چنین چیزی وجـود نـدارد و این نعمت 

بزرگی برای امت اسـالمی است.
ابتـدا بحـث رجـال از زاویـه توثیـق و تضعیـف بـود و بعـد زاویه های دیگـری پیدا شـد مانند 
اینکـه نـام دقیـق فـالن راوی چیسـت؟ سـپس بحـث مشـترکات پیش آمـد؛ بعداً شـناخت 
دقیق تـر محـل زندگـی و خصوصیات روای مورد بررسـی قـرار گرفت. هرچـه در طول زمان 
احسـاس نیـاز بیشـتری بـه وجـود  می آمد، بررسـی ایـن خصوصیـات اهمیت بیشـتری پیدا 

می کرد.
مشـکل اصحـاب امـام صـادق و امـام باقر ایـن بود کـه کالم امـام غالبـاٌ در مدینه به 
 صـورت شـفاهی صادر شـده و در کوفـه تنظیم و تدوین می شـد. تفاوت بین این دو شـهر در 
کنـار فاصلـه نسـبتاً زیـاد، ایجاد مشـکل می کرد. یکی از مشـکالتی کـه در عـراق پیش آمد 
»تعـارض« روایـات بود که بیشـتر در احادیث امام صـادق بود در حالی  کـه در روایات امام 

سـجاد دو حدیث متعارض وجـود ندارد.
 این مشـکالت خارجی باعث شـد که نوشـتن آثار توسـط شـیعیان آغاز شـود که بعداً مقابله، 
تنقیـح، تصحیح و پاالیش شـد. با شـرایطی کـه پیش آمد کوفه عظمت سیاسـی و اجتماعی 
خود را از دسـت داده و رشـد بغداد آغاز شـد که در نتیجه بخشـی از این آثار برای تصحیح و 
تنقیـح بـه بغـداد برده شـد. با حضور و رشـد اشـعری ها -که عرب یمنـی بودنـد- در قم، این 
شـهر هـم زمینـه دیگـری بر رشـد روایـت اهل بیت شـد. به عبـارت دیگر، مکتـب بغداد 
و قـم در طـول مکتـب کوفـه  قرار داشـتند؛ چراکـه کوفه هنـوز از بین نرفته بـود اما عظمت 
خـود را از دسـت داده بـود. مکتـب بغداد تقریباً از سـال 150 تـا 310-320 و قم نیـز از حدود 
سـال 190 تـا حـدود سـال 400 کـه دوره مرحـوم صدوق اسـت، اقـدام به تدویـن و تصحیح 
آثـار نمودنـد. پـس یـک دسـته آثار متعلـق به مکتب کوفـه بود که بـا کوفّیت خـود محفوظ 
مانـد؛ دسـته دیگـری را بغدادی هـا از کوفـه گرفتـه و تبیین کردنـد و یک دسـته را قمی ها با 

روش هـای خـاص خودشـان از اهل کوفه تبییـن کردند.
اعتبارسـنجی حدیـث شـیعه بـا اهل سـنت متمایز اسـت. شـیعه در مرحله تصحیـح و تنقیح 
از روش اهـل سـنت پیـروی نکـرد؛ چراکـه، آنهـا با اسـتناد به آیه نبـأ »کل خبر یـروی عدل 

ضابـط عـن مثلـه الـی آخر االسـناد من غیـر شـذوذ و ال علـة « را روایت صحیـح می نامند. 
بـه دلیـل محدودیـت شـیعه در محیط، کتاب هـا و راویان، ایـن تفکر در شـیعه جایگاهی پیدا 
نکرد. در اهل سـنت ممکن اسـت از یک راوی معروف دویسـت تا سـی صد نفر نقل روایات 
کننـد امـا در شـیعه بـه  خاطر تقّیه، شـرایط سـخت و دالیل دیگـر، محدودیت وجود داشـت؛ 
لـذا، آنچه در شـیعه بیشـتر رشـد کـرد تنقیح، تصحیـح و مقابله متـون اولیه بود. بـرای نمونه 
کتـاب حسـن بـن المحبـوب یک نسـخه کوفـی؛ یک نسـخه بغـدادی و یک نسـخه قمی 
داشـت. نسـخه ای کـه بـه قـم انتقـال یافتـه بـود، میـراث کوفه بـود که یا توسـط برخـی از 
کوفیـان ماننـد ابراهیم بن هاشـم آورده شـد و یا بعضی مانند احمد اشـعری یا سـهل بن زیاد 
از قـم بـه کوفـه رفتـه و ایـن میـراث را بـه قم منتقـل کردنـد. اینکـه کتاب ها چطـور به قم 
آمدنـد روشـن اسـت. از عجایـب این اسـت کـه کتاب هایی کـه در قم توسـط افـرادی چون 
احمـد اشـعری و صاحـب  نظرانـی مانند کلینی، صدوق یا ابن ولید تصحیح شـد بعـداً به بغداد 
منتقل شـد. فهرست نویسـان بزرگ مانند شـیخ طوسـی و نجاشی نسـخه های تصحیح شده 
قـم را از مکتـب کوفـه به بغـداد منتقل کردند؛ یعنـی در بغداد دوم به جای نسـخه های کوفی 
نسـخه های تصحیـح شـده قمی ها آمد. در کتاب حسـن بن محبـوب خیلی از طرقـی که در 
کتـاب نجاشـی یـا شـیخ می بینیـم از قم بـه بغداد رفته اسـت؛ یـا یـک راوی قمی بـه بغداد 
رفتـه و اجـازه داده کـه تاریخ آن مشـخص اسـت؛ لذا، عده ای از قمی ها هسـتند کـه به بغداد 
رفته انـد امـا شـیخ طوسـی آنهـا را درک نکـرده، یـا بغدادی هایی بودنـد که به گونـه ای با قم 

رابطه پیـدا کردند. 

 آیا همه این مطالب را از سند روایت به   دست می آورید؟
اسـتاد: نـه، از شـواهد تاریخی و اجازات هم اسـتفاده می کنیم. ما اصطالحی به نـام »اجازات« 
داریـم کـه طـرق اصحـاب بـه کتاب هـا اسـت و اصطالح دیگر »اسـانید« اسـت کـه طریق 
اصحـاب بـه روایـت اسـت؛ یعنی بـرای نمونـه الکافی اسـانید را ذکـر کرده و کتاب نجاشـی 
اجـازات را جمـع کـرده اسـت. مشـیخه صدوق اسـانید اسـت اما مشـیخه شـیخ طوسـی در 
تهذیـب و اسـتبصار اجـازه اسـت. بـا اینکـه هر دو مشـیخه هسـتند اما با هـم تفـاوت دارند؛ 

یکـی اجازه و یکی سـند اسـت.
اصحـاب مـا به تدریـج در طـول دویسـت، سـی صد سـال روی  بحـث اسـناد کار کرده اند که 
نتیجـه ایـن فعالیت هـا در مکتـب دوم بغـداد ظاهـر شـده اسـت. مکتـب دوم بغداد بـا آمدن 
کلینی در حدود سـال 322ق آغاز شـده و با خروج شـیخ طوسـی در سـال 450 ق به پایان 
می رسـد. ایـن مکتـب مقـداری از میراث  کوفـه، مقـدار فراوانی از مکتـب بغـداد اول و مقدار 
قابـل توجهـی از میـراث  قـم را در خـود جـای داده اسـت. در مقابل مکتـِب دوم بغـداد، دیگر 

مکتـب دوم قـم یـا کوفه وجـود نـدارد و آنها یک دوره بیشـتر نداشـته اند.
مـا ایـن قضیـه را که با مجموعه شـواهد تاریخـی مختلف به دسـت آورده ایم مقداری شـکل 
و شـمایل داده ایـم؛ لـذا مـا می گوییم چه در سـند و چـه در اجازه، یـک نوع تاریخ وجـود دارد 
و بـه  قـول امروزی هـا خـودش یـک خبر و گزارش اسـت. مثاًل سـند علـی ابـن ابراهیم عن 
ابیـه عـن ابـن ابـی عمیر عـن حریز یا عـن ابن ابی عمیـر عن جمیل یـا ابن ابـی عمیر عن 
زراره، دارای تاریـخ اسـت؛ می تـوان آن را معنـا نمـود و وضعیتـش را روشـن کـرد. این امکان 
به خاطـر وجـود کتاب هـای فهرسـت در میان شـیعه اسـت. البتـه حدود هفتـاد یـا در نهایت 
هشـتاد درصـد احادیـث مـا قابل بررسـی و توضیح هسـتند و مـواردی وجـود دارد کـه قابل 

تشـخیص نبوده و مشـکل دارد.
 اهـل سـنت از ایـن راه پیـش نرفتند؛ چون نیـازی به کتب و تصحیح آنها وجود نداشـت. آنها 
از صحابه نوشـتاری نداشـتند؛ لذا چیزی برای بررسـی در اختیارشـان نبود. مهم ترین نوشـته 
آنهـا از صحابـه -غیـر از آ نهایـی کـه متعلـق بـه امیرالمؤمنین اسـت- کتاب عبـداهلل بن 
عمـرو عـاص بـود. همچنین کتابی کـه ابوهریره برای بـرادر وهب بن منبه نوشـته که حدود 

چهارصد حدیـث دارد و غالب آنها مشـکل دارند. 

  

 مشــکلی که بعد از عالمه به وجود آمد این بود که اصحاب به بســیاری از روایات ضعیف عمل کــرده بودند. اولین عکس العمل به این 
موضوع تقســیم اصحاب به دو دسته »جابری« و »کاسری« بود. کسانی که روایات ضعیف را کنار می گذاشتند »کاسری« و گروهی که 

عمل اصحاب به روایت را جابر ضعف روایت می دانستند »جابری« نامیده شدند.
  



بنابرایـن، بحـث اهـل سـنت رجالی شـد و بحث مـا رجالی 
ِصـرف نشـد. مثـاًل دربـاره سـکونی، ابتـدا وضعیـت او باید 
بررسـی شـود. سـپس نوبـت کتابی اسـت کـه سـکونی در 
کوفـه نوشـته اسـت. مـن در مصـادر شـیعه تاریـخ وفـات 
ایشـان را ندیـده ام اما در منابع اهل سـنت، وفات او در سـال 
180 ق ذکـر شـده؛ یعنی درسـت تـا نزدیک زمان شـهادت 
امـام موسـی بن جعفـر و شـاهدی نداریم کـه این کتاب 
را بـر امـام کاظـم عرضـه کـرده باشـد؛ بنابرایـن، بعد از 
بررسـی شـخصیت و وثاقت سـکونی، سـراغ نسخه شناسی 
کتـاب او می رویـم. مشـهورترین نسـخه ایـن کتـاب همان 
نسـخه  نوفلی اسـت کـه مرحـوم ابراهیـم بن هاشـم به قم 
آورده و منتشـر کـرد. مکتب بغـداد دوم نیز از همین نسـخه 
اسـتفاده کرده اسـت. البته در این نسـخه کم  و زیاد شـده که 

بحث هـای جالبـی دارد.
عـالوه بـر صاحب یـا راوی کتاب باید خصوصیات نسـخه را 
در طـول زمـان بررسـی کـرد؛ یعنی همان تعبیری که سـند 
هـم یـک نـوع متـن اسـت و تاریـخ دارد. اینکه اول سـند را 
بررسـی کنیـم و بعـد به متن بپردازیم، درسـت نیسـت بلکه 

متن و سـند یکـی هسـتند و تفاوتی با هـم ندارند.
در ایـن بررسـی ها روشـن می شـود روایتـی کـه عبـداهلل 
بـن مغیـره از سـکونی نقـل می کنـد بـا روایت نوفلـی فرق 
دارد. اینهـا را یکی یکـی تفکیـک کرده ایـم و این تفکیک بر 
مبنـای قال فالن، قـال فالن نبوده بلکه بـا زحمت خودمان 
بـود. مـا روایت هـای عبداهلل بن مغیره از سـکونی را بررسـی 
کرده ایـم کـه این روایـات گاهی با نوفلی اختـالف دارد مثال 
عبـارت حدیـث در نسـخه یکـی از آنهـا سـّتة و در نسـخه 
دیگـریسـبعةنقلشـدهاسـت.درادامه،وضعیـتعبداهلل
بـن مغیـره را بـا اینکه جـزء اصحاب اجماع اسـت، بررسـی 
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بـا این تجلیل بزرگی که از ایشـان شـده اسـت باز هـم او را 
زیـر سـؤال برده ایم؛ چـون تقریباً در بزرگان شـیعه، فردی به 
 انـدازه عبداهلل از سـکونی نقل نکرده اسـت. بـزرگان دیگری 
ماننـد ابـن ابـی عمیـر، بزنطی، صفـوان، هشـام بن سـالم، 
جمیـل بـن دراج هـم در ایـن طبقـه هسـتند امـا به  انـدازه 

عبـداهلل بـن مغیره از سـکونی نقـل نکرده اند.
سـعی کرده ایـم همـه این مطالـب بررسـی شـود. در دنیای 
اسـالم تمـام علـم مّتکـی بـه اسـناد بـود. در طب، تفسـیر، 
تاریخ، عقاید و در تمام معارف اسـناد مرسـوم شـد. به عبارت 
دیگر اسـناد بـه  صورت یک پایه و روش علمـی درآمد و این 
نشـانه رشـد عقالنی جامعه اسالمی است. اسـناد، سبب شد 
کـه بتوانیـم تمام ایـن معارف را ریشـه یابی کنیم. عـده ای از 
علمـای اهـل سـنت واقعـاً اهل نظـر بودنـد و اآلن ما خیلی 
ضعیـف هسـتیم؛ یعنـی هم می توانسـتند صحبـت فقهی را 
تنقیـح کننـد و هـم روایـت اصولـی را تنقیح کننـد و هم در 

باب عقاید، تفسـیر و روایت بررسـی و تنقیح مناسـبی داشته 
باشـند. بنـده یـک چیـزی بـه اسـناد اضافه کـردم کـه »ما 
خـص اهلل به هذه الطائفه الفهرسـت«. من عـالوه بر اهداف 
علـم رجـال، اهـداف فهرسـت را کـه بیـن اصحاب مـا بوده 
توضیـح داده ام؛ چـون اینهـا علـوم اعتباری هسـتند و طبق 

اهـداف تغییـر می کنند. 
در زمـان عالمـه تنقیح کتـب اولیه اصحـاب در بغـداد و قم 
انجـام می شـد. ایـن بررسـی هـم از جهـت راوی بـود کـه 
بحـث رجالی می شـد، هم  صحبت نسـخه و تعدد نسـخه و 
کـم   و  زیـادی آن و گاهـی بحـث در این بود که این نسـخه 
متعلـق بـه چـه کسـی اسـت. در زمان های سـابق بـه جای 
ذکر انتشـارات نسـخه، می نوشـتند کتـاب جمیل بـه روایت 
ابـن ابـی عمیر که تمام این نسخه شناسـی ها را در فهرسـت 
انجـام داده انـد. البته تعدادی از کتاب هـا در طول زمان حذف 
شـد که توانسـتیم مقـدار فراوانـی را احیا کنیم. البته اشـکال 
می شـود کـه راه وصـول بـه اینهـا خیلـی قطعـی و واضـح 
نیسـت که این اشـکال وارد اسـت. با این حال، وقتی همه را 
در کنار هم قرار می دهیم شـاید هشـتاد درصـد از آن وضوح 
عرفی داشـته باشـد و نه قطع اصطالحی فلسـفی، اما حدود 

بیسـت درصد از آن مشـکل دارد که قبـول داریم.

 لطفاً پیرامون پیدایش و پیشـینه تصحیح سـندی 
توضیحاتـی ارائه بفرمایید.

اسـتاد: در قـرن هشـتم و دوران عالمـه حلّـی قرایـن 
احادیـث از بیـن رفتـه و مرحوم عالمه همان راه اهل سـنت 
را پیـش گرفـت و مانند سـنی های قـرن دوم مجبور شـدند 
اتصـال را بـا سـند و رجـال درسـت کننـد. در قـرن هشـتم 
دیگـر همـه منابع موجود نبـود و اگر هم وجود داشـت دارای 
برخـی مطالـب متعـارض و غیرقابل  قبـول بودنـد. اصحاب 
مطالـب و روایـات خـوب را در همین کتاب هـای »الکافی«، 
»الفقیـه« و تـا حّدی »التهذیب« آورده انـد و بقیه روایات هم 
بـه فراموشـی سـپرده شـد. از طرف دیگر شـیعیان همیشـه 
بـا مسـائلی چون کمبـود ورق و چـاپ روبه رو بودنـد که این 
مشـکل حـذف روایـات را تقویـت می کـرد و عالمـه حلّـی 
راهـی جـز رجال نداشـت. بعـد از عالمـه حلّی تـا امروز، 
همیـن راه عالمـه پیگیری شـده اسـت. برخی مانند شـهید 
ثانـی مبنـای دیگـری را اختیـار کردند و گفتنـد که مثاًل 
فـالن روایـت، طبـق قواعد عالمـه ضعیف اسـت. البته باید 
دقـت کـرد؛ چراکـه تعریـف متفق علیـه روایـِت »صحیح« 
نـزد اهـل سـنت »ما یرویـه عدل ضابـط عن مثلـه الی آخر 
 االسـناد من غیر شـذوذ و ال علّة« اسـت اما عالمه حلّی
صحیـح را چنیـن تعریـف می کنـد »مـا یرویه عـدل امامی 
عـن مثلـه الی آخر االسـناد« و عالمه دو قید )شـذوذ و علة( 
را نیـاورده اسـت. اهـل سـنت چـون بـه »آیه نبأ« تمّسـک 
می کننـد عبـارت »مـا یرویـه عـدل ضابـط« را در تعریـف 

آورده انـد امـا در تعریـف شـیعی »مـا یـروی عـدل امامـی« 
آمـده کـه تفـاوت بسـیاری با هـم دارنـد. »علة« بـه معنای 
مرض اسـت کـه در اصطالح یعنـی روایت، بیماری نداشـته 
باشـد کـه ایـن بیماری ممکن اسـت در متن یا سـند باشـد. 
پـس خـالف آنچـه برخـی تصـور کرده اند، صحیـح ما عین 

صحیح سـنی ها نیسـت.
 مشـکلی کـه بعـد از عالمـه بـه وجـود آمـد ایـن بـود کـه 
اصحـاب بـه بسـیاری از روایات ضعیـف عمل کـرده بودند. 
اولیـن عکس العمـل بـه ایـن موضـوع تقسـیم اصحـاب به 
دو دسـته »جابـری« و »کاسـری« بود. کسـانی کـه روایات 
ضعیـف را کنار می گذاشـتند »کاسـری« و گروهی که عمل 
اصحـاب بـه روایـت را جابـر ضعـف روایـت می دانسـتند 
و  »جابرّیـت«  اصطـالح  ایـن  شـدند.  نامیـده  »جابـری« 
»کاسـرّیت« در قـرن نهـم و دهـم در میـان شـیعیان پدیـد 
آمـد و سـنی ها چنین اصطالحـی ندارند. اینکه مـا کارمان را 
بـا آنهـا مقایسـه کنیم خیلی خوب اسـت البتـه گاهی برخی 
افـراد کتاب هـای اهل سـنت و اصطالحاتشـان را می خوانند 
و ماننـد آن را در شـیعه بـه  کار می برنـد که این کار درسـت 

. نیست
به عبـارت  دیگـر، علمای مـا احسـاس کردند کـه راه عالمه 
در  را  مطلبـی   بهبهانـی وحیـد  مرحـوم  دارد.  اشـکال 
اصولشـان مطـرح کرده اند که طبق آیـه »إِْن جاَءُکْم فاِسـقٌ  
بَِنَبـإٍ َفَتَبیَُّنـوا«3 عمـل اصحـاب بـه روایـت از مصادیق تبّین 
اسـت کـه آیـت اهلل خویـی ایـن نظـر را رّد می کننـد. ما 
عـرض کردیـم این مسـئله، بـه قول مرحـوم نائینـی از 
قضایـای حقیقیـه نیسـت و نبایـد روی آن بحث کلـی کرد. 
بلکـه ایـن یک واقعه خارجیه اسـت که در شـیعه پیدا شـده 
اسـت و در علـم الحدیـث نیسـت. مـا اآلن باید دربـاره این 
واقعـه خارجیـه نظـر دهیـم؛ مثـاًل با یـک حدیث بـه  ظاهر 
ضعیـف کـه در الکافـی آمـده و بر اسـاس آن فتوا هـم داده 
شـده چـه کنیـم؟ ایـن واقعیتی بـود که در شـیعه بـه وجود 
آمـد و یـک حادثـه اجتماعی بود کـه باید از لحـاظ فنی حل 
شـود چراکـه از زمان عالمـه حلی تا سـال 1000 این راه 

شد. پیگیری 
سـپس اخباری هـا و مـاّل محمدامیـن اسـترآبادی گفتند اگر 
روایـت ضعیـف اسـت قبـول می کنیـم و اگـر تعـارض هم 
داشـته باشـد اهل بیـت عـالج آن را بیـان کرده انـد. این 
یـک مبنای متفـاوت از کاسـریت و جابریت اسـت که طبق 
نظـر مشـهور اخباری  هـا هر چـه روایـت در کتـب مشـهوره 
هسـت مـورد عمـل قـرار می گیـرد. هـم روایـات کتبی که 
انتسـابش و مولفـش واضح اسـت مانند علل الشـرائع شـیخ 
صـدوق ، امالـی شـیخ مفیـد  و طوسـی  و هـم به 
روایـات کتاب هـای درجـه دو و درجه سـه عمـل می کردند. 
این جریان از حدود سـال 1000 شـروع شـد و تا حدود سـال 

هـزار و صـد ایـن دعواها ادامه داشـت.
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مرحـوم وحیـد بهبهانـی، در حل این مشـکل اساسـی دو کار مهـم انجـام داد؛ اول، راهی که 
قدمـا انجـام دادنـد و آن جبـران ضعف سـندی روایـت با عمل مشـهور بـود؛ راه دیگر، بحث 
بـر سـر علت و منشـأ ضعف سـند بود. علـت برخی از این ضعف هـا وجود راویـان مجهول در 
سـند بـود کـه بـرای خروج آنهـا از جهالت و اثبـات وثاقت ایشـان تالش نمود. به قـول آقای 
خویـی اگـر نـام راوی در کتاب علی ابن ابراهیم باشـد، در کتاب کامل الزیارات باشـد و ... دال 
بـر وثاقـت اسـت که به تدریج بر این قواعد افزوده شـد؛ بنابراین مرحوم وحیـد دو راه را پی 
گرفـت؛ یکـی اینکـه عمل اصحـاب را مورد توجه قـرار داد و دیگـر اینکه به  دنبال برداشـتن 
منشـأ ضعـف در مـوارد جهل بـه راوی رفت و توثیقات عـام از زمان وحید به وجـود آمد. وحید 
بهبهانـی در بحث هـای اصولـی و فقهـی نیز خیلـی ورود پیـدا کرده و الفاظ فقهی بسـیار 
دقیقـی ارائـه نمود. بیشـتر زیربناهـا و ریزه کاری های فقه و اصول، کار اساسـی وحید بهبهانی 

بود. این هم جریان بررسـی سـندی در قـرن دوازدهم.
ایـن وضـع تا زمان شـیخ انصـاری ادامه پیدا کرد که از نظر زمانی، ما تابع شـیخ هسـتیم. 
شـیخ تحقیقـات اصولی و فقهی را توسـعه داد. البته ایشـان در بحث رجالی خیلـی کار نکرده 
اسـت امـا مشـکالت به وجود آمـده برای حدیـث را قبول کـرده و جابریت و کاسـریت را نیز 
قبول دارد؛ یعنی تقریباً آن سـه نکته ای را که وحید بهبهانی داشـت در زمان شـیخ نیز وجود 
دارد. شـاگرد شـیخ، مرحـوم حاجـی نوری، در ابتـدای قرن چهاردهم بحث رجالی شـیخ را 
زنـده کـرد. )اینهـا کـه ما نام می بریـم، جریان عمومـی حوزه نیسـت؛ چراکه، حـوزه اصفهان 
طـور دیگـری عمـل می کرد. ما اسـمی از حـوزه اصفهان نبردیـم و حوزه نجف را معیـار قرار 
داده ایـم( بعـد از حاجـی نـوری، مرحـوم نائینی همـان تحقیقات و دقت هـای فقهی و 
اصـول وحیـد را ادامـه داد و عمـل مشـهور را جابـر ضعف سـند روایـت دانسـت و کار رجالی 
نکـرد. بعد از ایشـان، مرحوم خویی، همان توسـعه و بحث رجالـی را پیش گرفت؛ جابریت 

را قبـول نکرد اما تحقیقـات اصول فقهـی را ادامه داد.
بحـث رجـال را از قرن دوم و سـوم شـروع کردیم و تـا زمان خودمان ادامـه دادیم و فهمیدیم 
اآلن کجـا هسـتیم و چـه کاری بایـد بکنیـم؟ آیـا راه اخباری ها را پیـش گرفتـه و خودمان را 

خسـته نکنیـم؛ یـا نه، بیاییـم هـر دو کار را انجام بدهیم یـا یک کار؟
بررسـی های رجالـی اصحـاب مـا تـا قرن هشـتم یک نـوع خاصی بـود و رجـال اصطالحی 
نبـود. )مـن فقط بنا اسـت ادعا کنم و در مقام اثبات نیسـتم چون طول می کشـد.( معتقدم که 
هیچ کـدام از قدمـای مـا این مسـلکی کـه مثاًل حجیت خبر ثقـه که آقای خویـی می فرمایند 
یـا حجیـت خبـر که عالمـه گفتـه را نداشـتند. اآلن امثال مرحـوم نائینی می گوینـد قراین یا 
عمـل اصحـاب؛ البتـه بیشـتر روی عمـل تکیـه دارد. ما هـم در حقیقت همیـن را می گوییم. 
مرحـوم محقـق، ایـن دو را از یکدیگـر جـدا می کنـد اما اصحـاب ما غالبـاً این دو تـا را با هم 
خلـط می کننـد؛ یعنـی قراینـی کـه در چند روایـت و لو ضعیفـه وجـود دارد با عمـل اصحاب 

می کنند. جمع 
اهـل سـنت غالباً این تغییـرات را ندارند. برای توضیح بیشـتر باید برگردیم بـه اهل صحابه و 
بعـد از آنهـا. عـده ای از آنهـا مانند حنابلـه دنبال خبر هسـتند، عده ای مانند حنفی هـا به  دنبال 
قیاس و رأی و گروهی نیز متوسـط هسـتند. هرکدام از این گروه ها دارای مسـالک و مذاهب 

هستند. خودشان 
فکـر می کنـم یـک ترسـیم کلـی از وضـع پیدایـش بحث سـندی  و رجالـی و مبانـی خاص 
موجـود در آن ارائـه شـد. اگر در زمان ما شـخصی بخواهد وارد بحث رجالی شـود باید موضع 
خـود را مشـخص کنـد. این میراثی اسـت که 1200 سـال بر آن گذشـته و تفکرات، شـهرها 
و مؤلفـان کتاب هـا در آن تاثیـر داشـته اند کـه برای به دسـت آوردن نقطه صحیـح و لو نقطه 

حجـت، بایـد همه اینهـا را با هم جمـع کرد.

 در دروه معاصـر برخـی اصـل را بـر عدم پذیـرش روایت قـرار داده انـد که از 
آنهـا به »قرآنیون« تعبیر می شـود. نظـر حضرتعالی درباره این دیدگاه چیسـت؟

اسـتاد: چـون ایـن افراد غالبـاً درسـت درس نخوانده اند خـارج از قواعد صحبـت می کنند. بله 
مـا در طـول تاریـخ چنین قولی داشـته ایم مانند سـید مرتضـی که اصـاًل قایل به حجیت 
خبـر نیسـت امـا این قـول ضوابط خـاص خـودش را دارد. سـید، روایت محفوف بـه قراین را 
هـم حجـت نمی دانـد. مرحوم سـید مرتضی مضمـون خبـر و شـواهد آن را مورد توجـه قرار 
می دهـد و کاری بـه لفـظ و شـواهد بر لفـظ خبر نـدارد. در این موضوع سـه مبنا وجـود دارد:

مبنـای اول: کسـانی ماننـد آقـای خویی می گوینـد وثاقـت راوی در حجیت خبر کافی اسـت 
مگـر اینکـه این حجیت مصـادم با واقـع و اعراض قطعی اصحـاب از آن روایت باشـد و گرنه 

تـا وقتـی مصادم بـا واقع نشـود روایت مورد قبول اسـت.
 مبنـای دوم: بـرای اینکـه ایـن خبـر با الفاظش صادر شـده اسـت یـا در کتابی بوده یـا مورد 

فتوی واقع شـده باشـد، شـواهدی اقامـه می کند.
مبنـای سـوم: وثاقـت راوی و شـواهد بر الفاظ خبـر فایده ندارد و شـواهد باید بـر احکامی که 

در خبر هسـت اقامه شـود؛ این راه سـید مرتضی اسـت.
مـا ایـن مطلب را سـه بخـش کرده ایم؛ صدور، متن و مضمون. مرحوم سـید مرتضی شـواهد 
صـدور را چـه بـه لحـاظ حـال راوی و چـه بـه لحـاظ عمل اصحـاب، قبـول نمی کنـد. البته 
مرحـوم سـید مرتضـی در بعضـی از مسـائلی کـه چـاپ هـم شـده حملـه تندی بـه قمی ها 
می کند که خیلی تند اسـت و تقریباً به فحاشـی رسـیده اسـت. این کار از حّد علمی گذشـته 
و قمی هـا بـه اسـتثنای شـیخ صـدوق بـه مجبـر یـا مشـبه متهم شـده اند کـه خیلـی تند و 

برخالف واقع اسـت.
بنابرایـن، سـید مرتضی چون بیشـتر جنبـه عقل گرایـی دارد مانند عـده ای از معتزلـه به  طور 
کلـی خبـر را قبول نداشـته و فقط مضمون خبر و شـواهد آن را قبول دارد. حاال ممکن اسـت 
ایـن شـواهد از کتـاب یا سـنت باشـد. یکی از شـواهد مهم نزد سـید مرتضـی، تلّقی اصحاب 
اسـت؛ اینکـه اصحـاب چه تلقـی از این حکم کرده اند. البته مبنای سـید مرتضی را نمی شـود 
قبـول کـرد؛ چراکـه در نرم افزار جامـع االحادیث حـدود 90 روایت در باب حجیـت خبر وجود 
دارد. ایـن روایـات اگـر حجیـت تعبـدی خبر را اثبـات نکنند اما بـرای رّد سـید مرتضی کافی 

هسـتند و بـر این اسـاس مبنای سـید مرتضـی را نمی توان قبـول کرد.
 قرایـن و شـواهدی بـر دقت فـراوان اصحـاب و روات و کار بر روی منابع وجـود دارد. انصاف 
ایـن اسـت کـه مجموعـه شـواهد نشـان می دهد خبـر قابل اعتنـا اسـت و نمی شـود خبر را 
حـذف کـرد. اعتنـا بـه خبر ولـو اجمـااًل از زمان رسـول اهلل صلی اهلل علیـه و آله قطعی اسـت. 
اینکـه بگوییـم اصحـاب مـا فقط بـه خبر ثقه عمـل کرده انـد نیز خـالف واقع اسـت؛ چراکه 
تـا زمـان عالمـه حلی  چنین بحثـی وجود نـدارد. اینکه بگوییـم اصحاب ما فقـط به خبر 

عـدل عمـل کرده انـد؛ این هـم خالف واقع اسـت.
مـا در حجیـت تعبـدی خبـر بحث داریـم. آیـت اهلل خویی می گوید هـر خبری کـه راوی ثقه 
داشـته باشـد حجـت اسـت؛ عالمه حلّی هر خبـری که راوی اش عادل باشـد حجـت می داند 
و یـا آقایـان اخبـاری، هـر خبـری کـه در کتاب هـای مشـهوره باشـد را حجـت می دانند که 
اسـمش حجیـت تعبدی اسـت. برخی بـرای اثبات نظـر خود بـه روایت نیز تمسـک کرده اند 

امـا هیچ کـدام از اینها ثابت نیسـت.
خیلـی فهرسـت وار صحبـت می کنم تـا نمای کلی بحث روشـن شـود و اینکه مـا اآلن کجا 
هسـتیم. حـاال که معیارها پیش ما موجود اسـت چه کار باید بکنیم؟ ما روش قم، بغـداد اول و 
مکتـب بغـداد دوم را توضیح دادیم. اآلن که در خدمت شـما هسـتم، تقریبـاً 90 درصد معارف 
شـیعه اعـم از فقـه، اصول، حدیـث، رجال، فهرسـت، عقاید و تفسـیر مطابق بـا مکتب بغداد 
دوم اسـت. مقـدار زیـادی از معـارف مکتـب دوم بغداد مربوط بـه مکتب اول بغـداد و مقداری 
از آن هـم مـال قـم اسـت و مختصـری نیز از کوفه گرفته  شـده اسـت. البتـه از توقیعات ائمه 
متأخـر ماننـد امـام هـادی، امام عسـکری و بقیـه اهلل کـه در قم یا بغـداد وجود داشـته نیز 

اسـتفاده کرده انـد. سـرمایه ایـن مکتب هـا از کالم امام صادق گرفته شـده کـه فرمودند:
ثُْتمْ  بَِحِدیثٍ ، َفأَْسنُِدوه 4  إَِذا َحدَّ

هر چه می خواهی نقل کنی سندش را بگویید؛ روشنش کنید.
 مـا آمده ایـم مصـدر علـم را یکی یکـی تدویـن کرده ایم و تـا انـدازه قابل توجهی توانسـته ایم 
اینهـا را ارزیابـی، تصحیـح و پاالیش کنیم؛ البته به  اندازه بشـری خودمان تصحیـح کرده ایم. 
اصـل توجـه بـه این مطلب خیلی خوب اسـت و چون اول کار اسـت طبیعتاً مشـکالتی وجود 
دارد کـه به تدریـج درسـت می شـود. معتقـدم کـه در حقیقت ایـن کار همان هدفی اسـت که 

ائمـه دنبـال می کرده اند.

 بحـث رجـال را تـا زمـان آیـت اهلل خویـی  پیـش آوردیـد اما بـه آیت اهلل 
بروجـردی  اشـاره ای نفرمودیـد. مگـر مكتـب آیـت اهلل بروجـردی از نجـف 

نشـده؟ گرفته 
اسـتاد: البتـه آقـای بروجـردی تحقیقـات فقهـی و اصولـی دارد امـا شـاید بـه  دقـت مرحوم 
نائینـی  نباشـد. ایشـان بحـث عمل اصحـاب را یک طـور دیگـری مطرح کرده انـد؛ بلکه 
فتـوی اصحـاب را اضافـه کـرده و کاری با عمل اصحـاب ندارند مثاًل اینکـه در »فقه الرضا« 
آمـده باشـد؛ ایـن غیـر از عمـل اسـت. مثاًل ایشـان اگر یـک مطلبـی در »المقنعـه« صدوق 
باشـد و اصـاًل روایـت هم نداشـته باشـد را نیز قبـول می کنند. آقـای بروجردی مقـداری هم 
روی جزئیـات اسـانید کار کرده انـد امـا مبانـی و توضیحات کلـی را در کتاب های ایشـان زیاد 
ندیـده ام. البتـه در مقدمـه ای کـه بـر کتـاب »جامـع الـرواة« نوشـته اند بعضی از ریشـه های 
مباحـث رجالـی را تـا حـّدی بیـان کرده انـد که بد نیسـت؛ امـا عرض کـردم آقـای خویی در 



هر سـه قسـمت خوب وارد شـده اسـت. تحقیقات اصولی و 
فقهـی آقـای خویی خوب اسـت و یـک بابـی را در توثیقات 
عامـه بـاز کردند که بـا وحید بهبهانی یا حاجـی نوری خیلی 
متفـاوت اسـت. مثاًل شـاید ما در عبارات شـهید اول داشـته 
باشـیم که فالنـی »من اصحـاب االجمـاع« اما بـه  صورت 
جـّو علمـی نیسـت. ایـن جـّو علمـی تقریبـاً از زمـان وحید 
بهبهانـی شـکل گرفـت. قبل از ایشـان حـدود صـد و اندی 
سـال، جـّو علمـی اخباری ها قبـول کل روایات بـود و نیازی 
بـه بحـث رجال نبـود. اآلن هـم در زمان ما هسـتند عده ای 
کـه همـه روایـات را قبـول می کننـد. مخصوصاً عـده ای از 
بـزرگان مثـل مرحوم نائینی که سـعی می کنـد روایت را 

از نظـر معنایـی توجیه کند.
اگـر خداونـد متعـال توفیق دهـد ما دو سـه بحـث رجالی و 
فهرسـتی را در موضـوع توثیـق و تضعیـف کار کرده ایـم. ما 
معتقدیم که اسـم بسـیاری از روات، غلط ضبط شـده اسـت؛ 
چـون مـا آمده ایم ریشـه های رجالـی را بررسـی کردیم. غیر 
از نـام راویـان مجهول  و غیرمجهول ، بسـیاری از اسـم های 
مشـترک خطا نوشـته  شـده و اسـم خیلی از اینها را تا جایی 

کـه توانسـته ایم بررسـی کرده ایـم کـه فکـر می کنـم کمتر 
کار شـده باشـد. در موضـوع فهرسـت هـم مثـاًل اگر بحث 
فهرسـتی در فهرسـت نجاشـی آمده، آن را بررسـی کرده ایم 
یـا مثاًل اگر شـیخ طوسـی فـالن راوی را جزو اصحـاب امام 
صـادق آورده، بررسـی کرده ایـم کـه خـود عبارات شـیخ 
قابـل قبـول اسـت یـا نـه؟ یـا مثـاًل شـیخ می گویـد فالنی 
واقفـی و فـالن فطحـی اسـت؛ آیـا ایـن عبارت شـیخ قابل 

 قبول اسـت؟

 فرمودیـد کـه اهـل سـنت چـون میـراث مكتوب 
نداشـتند بـه سـراغ سـند رفتند؛ امـا در شـیعه بعد 
از امـام باقـر و امام صـادق علیهما السـالم، میراث 
حدیثـی مكتـوب داریـم. در حجیـت خبـر واحد چه 
تفاوتـی میـان میـراث مكتوبـی کـه شـیعه دارد و 
میـراث شـفاهی که اهل سـنت دارنـد، وجـود دارد؟ 
آیا در روش فهرسـتی شـیعه کـه بر مبنـای میراث 
مكتـوب اسـت، نسـبت بـه حجیـت خبـر واحـد 

مسـامحه صـورت می گیـرد؟

نتیجه گیـری، عمـوم و خصـوص  آنهـا در  رابطـه  اسـتاد: 
من وجـه اسـت. مـا در همیـن روش فهرسـتی، برخـی اخبار 
را دیده ایـم که ظاهراً شـفاهی اسـت. شـواهد و نحوه خبر بر 
شـفاهی  بـودن روایت داللـت دارد مانند روایتی که سـکونی 
در کتابـش آورده اسـت و می گویـد بـر امـام صـادق وارد 
شـدم و حضـرت را ناراحت دیـدم؛ عرض کردم چـرا ناراحت 
هسـتید؟ فرمودنـد خـدا دختـری بـه مـن داده اسـت. ایـن 
احتمـال وجـود دارد کـه ایـن جریان شـفاهی باشـد و آن را 
ننوشـته اسـت. ایـن نقـل شـفاهی با مثـل عن جعفـر، عن 
ابیـه، عـن آبائه، عن علـی قال رسـول اهلل تفـاوت دارد و این 

نـوع از خبر، نوشـتاری بوده اسـت.
همیشـه این گونـه نیسـت کـه مطالـب یـک راوی واحـد را 
فهرسـتی بررسـی کنیـم و ممکـن اسـت آن را بـه صـورت 
رجالـی بررسـی کنیـم. در جایـی کـه بـرای ما واضح شـود 
یـک مصدری بـوده و بتوانیـم روی آن کار کنیم، بحث های 
فهرسـتی جـان می گیـرد در غیـر این صورت بـه بحث های 
رجالـی برمی گردیـم. امـکان هـم دارد کـه در آخـر نتیجـه 

مطلوبـی حاصل نشـود.

  

تقریباً 90 درصد معارف شیعه اعم از فقه، اصول، حدیث، رجال، فهرست، عقاید و تفسیر مطابق با مکتب بغداد دوم است. مقدار زیادی از 
معارف مکتب دوم بغداد مربوط به مکتب اول بغداد و مقداری از آن هم مال قم است و مختصری نیز از کوفه گرفته  شده است. 
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 انتقـال حدیـث در یـک یـا دو طبقه، شـفاهی بوده و بعد مکتوب شـده اسـت. بـرای نمونه، 
احادیـث حریـز از زراره از ابی عبـداهلل در باب نماز شـفاهی اسـت؛ چون امام شـفاهی 
فرموده انـد و هیـچ شـاهدی وجـود نـدارد کـه حضرت کتابـی نوشـته اند و بـه زراره داده اند و 
شـاهدی هـم نداریـم کـه زراره این روایات را  نوشـته اسـت. همچنین شـاهدی بـر تحویل 
نوشـته های زراره بـه حریـز وجـود نـدارد. در نهایـت زراره به  صورت شـفاهی بـه حریز گفته 
-ولـو خـودش نوشـته باشـد- و حریـز آنها را نوشـته اسـت. ایـن نمونـه، مطلب را بـرای ما 
خیلـی واضـح می کنـد. در نمونـه دیگـر احتمـال دارد کـه معاویه بن عمـار کتاب حـج را به 
 صورت مسـتقیم از امام صادق نوشـته اسـت اما کتـاب زراره چطـور؟ در فهارس اصحاب 
مانند کتاب نجاشـی یا شـیخ طوسـی بـه زراره کتـاب فقهی نسـبت نداده اند. مـا اقوال مثل 
مرحـوم نجاشـی کـه کتاب شـناس بزرگـی اسـت را یکی یکی بررسـی و شـناخته ایم و حال 
شـیخ و نجاشـی را می دانیـم و کیفیـت طرقشـان را می دانیـم. بنابرایـن، معاویـه بـن عمـار 
احتمـااًل کتـاب الحـج را نزد امام نوشـته امـا آن مقداری کـه از صـالة زراره داریم ظاهراً 
نه امام نوشـته و به او داده و نه او نوشـته به حریز داده اسـت، بلکه خود حریز نوشـته اسـت. 
بـه  طـور طبیعـی بیـن این دو نوع نوشـته  تفـاوت وجـود دارد. مثـال دیگر اینکه اآلن شـک 
کرده انـد کـه چـرا نجاشـی اسـمی از عمـر بن حنظله نبرده اسـت؛ البته جای شـک نیسـت 
چون او کتاب نداشـته اسـت. شـاگردش - داود بن حسـین- کتاب داشـته اما خود او دارای 
کتـاب نبـوده اسـت. پـس ایـن روایت مفّصـل عمر بن حنظلـه، شـفاهی از امام صادر شـده 
و ایشـان درک کـرده و پـس از بازگشـت بـه کوفه برای شـاگردش داود بن حسـین گفته و 
او کتابـت کـرده اسـت. ممکـن اسـت در واقـع عمر بـن حنظله صاحـب کتاب بـوده؛ خوب 
دقـت کنیـد؛ ایـن حـد العلـم با حـد الواقع گاهـی با هـم مطابق نیسـت. در نهایـت آنچه به 
دسـت مـا رسـیده بـه  صورت شـفاهی رسـیده اسـت. اگر در کتـاب رسـیده بـود در فهارس 

می آمد. اصحـاب 
سـنی ها نمی تواننـد به ایـن دقت این کار کننـد. این کار ارزش حدیث ما را مشـخص می کند 
که مسـتقیماً از طرف امام نوشـته  شـده و یا با یک واسـطه و یا از دو واسـطه گذشـته و بعد 
مکتـوب  شـده اسـت. در بعضـی جاها به اعتقـاد ما احتمال خیلـی قوی وجـود دارد که عرض 
کتـاب صـورت گرفتـه اسـت. بعیـد اسـت کتابی که سـکونی به اسـم خـودش خدمـت امام 
صـادق عرضـه کـرده صحبت هـای امـام باشـد اما این نوشـتار را بـه امام عرضـه کرده و 

امـام فرموده اند مشـکلی ندارد.

 اگـر ثابـت شـود که بیشـتر راویـان حدیث مـا راوی کتـاب بوده اند، نـه راوی 
حدیـث و از آنجـا کـه عـرف در پذیـرش ناقـل کتـاب نسـبت به ناقل شـفاهی 
تسـامح بیشـتری دارد؛ آیا می توان در حكم به توثیق آن توسـعه بیشـتری قائل 

؟ شد
اسـتاد: فهارس اصحاب ما از زاویه رجالی نوشـته شـده اسـت. اگر کسـی وارد  شـود و به شـما 
کتابـی بدهـد، شـما از زاویه حجیـت نگاه نمی کنید چـون زاویه حجیـت را دارد. مثـاًل رجال، 
شـرح حال افـراد از زاویـه حجیـت و وثاقت اسـت، چون می خواسـتند بـه روایاتش عمل کنند 

و بحـث بر سـر وظیفه دینی بوده اسـت.
غربی هـا ایـن همـه کتـاب در فهرسـت نوشـته اند امـا هیچ کـدام مانند نجاشـی ننوشـته اند. 
غربی هـا در بحث هـای فهرسـتی، نسخه شناسـی، ارزش کتـاب و ترجمـه کتـاب زحمـت 
کشـیده اند امـا آنهـا هیچ وقت کتـاب را از زاویـه حّجیت و تعّبد بحث نکرده اند. نجاشـی برای 
ایـن می نویسـد کـه ما بـه این روایت عمـل کنیم یا نکنیم و در حقیقت فهرسـت ما و اسـناد 

اهل سـنت هـر دو یک زاویـه دارند.
مـا یـک اصطـالح »تراجم« داریم؛ شـرح احوال زراره ماننـد زمان آمدن و مـردن را اصطالحًا 
تراجـم می گوینـد اما از لحـاظ دیگر مانند اینکه از امـام باقر یا از امام صـادق نقل می کند، 
کـدام را قبـول کنیم؟ نقل کدام شـاگرد او را قبـول کنیم؟ دو نوع بحث بـه وجود می آید؛ یک 
دفعـه به عنـوان راوی و دیگـری به عنوان نوشـتار. بحث از راوی می شـود »رجـال« و بحث از 

نوشـتار »فهرسـت« اسـت. پـس هـر دو از یک زاویه اسـت و فرقـی نمی کند. هفـت تا علم 
در اینجـا مطـرح اسـت که با هم تفـاوت دارند؛ علم صحابه، انسـاب، رجال، فهرسـت، تراجم، 

تاریـخ و سـیره که منافاتی با هـم ندارد.
پـس ایـن سـؤال شـما این طـور نیسـت کـه یـک نفر بـا کتابـی وارد  شـود بعـد بگوییـم آقا 
چـه کارش کنیـم؟ آیـا این کتـاب را گرفته و به عنوان حجـت قرار دهیم؟ اگر هم آن شـخص 
کتـاب را از یـک راوی ماننـد جمیـل نقـل کرده به عنـوان حجتی بینـه و بین اهلل نقـل کرده 
اسـت و زاویـه بحـث یکـی اسـت. پـس در بحث فهرسـتی ما این گونه نیسـت کـه یک نفر 
کتابـی بیـاورد البتـه گاهـی این گونـه بـوده؛ لـذا قبـول نمی کردند می گفتنـد این کتـاب )لم 
یسـقط(، )وجـد هـذا الکتـاب(، یا زیـر زمین بوده یا )اشـتری من الثـوب(؛ اینها را در فهرسـت 
نوشـته اند تـا بیـن کتاب هـا فـرق بگذارند. تمام اینها بررسـی شـده اسـت امـا دید آقایـان در 
فهرسـت همـان نگاهی اسـت که در رجـال وجـود دارد؛ در رجـال روایت را به لحـاظ راوی و 

در فهرسـت به لحـاظ کتاب بررسـی می کنند.

 مبنـای حدیثـی اصـول فقه روایـت »َعلَیْنَـا إِلَْقـاُء اْلُُصـولِ  َو َعلَیُْكـُم التَّْفِریُع«5 
اسـت؛ اما وقتـی کتاب های اصـول فقه را بررسـی می کنیم متوجه می شـویم که 
بـه  مرور زمان از روایت خالی شـده اند. طبق برخی محاسـبات در رسـائل شـیخ 
انصـاری کمتـر از چهـل حدیث وجـود دارد. نظـر حضرتعالـی در این موضوع 

؟ چیست
اسـتاد: اواًل، روایتی که فرمودید »َعلَْیَنا إِلَْقاُء اأْلُُصولِ  َو َعلَْیُکُم التَّْفِریُع« خیلی مجهول اسـت. 
اشـکال اساسـی در سـند این روایت همان جامع بزنطی اسـت. این روایت فقط در این کتاب 
آمـده؛ مگـر می شـود این روایـت مهم در هیـچ کتاب دیگـری نیامده باشـد؟! ثانیـاً، اصول از 
زمـان عالمـه حلـی  مشـهور شـد و او نیز از سـنی ها گرفتـه بـود. وقتی کـه اخباری ها به 
اصـول عالمه حمله کردند؛ مال محمدامین اسـترآبادی سـعی کـرد دقیقاً ابحاث اصـول را در 
»الفوائـد المدنّیـه« یکجـا بیـاورد و رّد کند. بعد هم سـعی کرده خیلی از مسـائل را بـه روایات 
اسـتعانه کنـد. ایـن راه، نـزد اخباری هـا رواج پیـدا کـرد مانند مرحوم عبداهلل شـّبر کـه اصول 
 اصلـی اش را از روایـت آورده و چیـزی خارج از آن نیاورده اسـت. البته بعد از شـیخ انصاری
سـعی شـده کـه در اصول یـک مقـداری روایات بیاید امـا ایـن را باید قبول کنیـم که اصول 

مـا کمبـود دارد و آیات و روایات آن زیاد نیسـت.

 آیا حدیث باید وارد اصول فقه شود؟
اســتاد: بلــه؛ نکتــه اساســی ایــن اســت کــه هیــچ وقــت مــا بــه حدیــث از زاویــه فقهــی 
ــت  ــار حجّی ــت و معی ــذار اس ــی تاثیر گ ــارف دین ــام مع ــث در تم ــم. حدی ــگاه نکرده ای ن
حدیــث در همــه علــوم یکــی اســت. اینکــه حدیــث و معــارف دینــی را ســه بخــش کنیــم 
و بگوییــم مثــاًل در اصــول عقایــد بایــد علــم و یقیــن باشــد؛ در الزامــات فقه، حجــت کافی 
اســت و در غیــر الزامّیــات -چــه اخالقیــات و چــه مســتحبات- خبــر ضعیــف هــم کفایــت 
می کنــد، بــه نظــر مــا تمــام نیســت. بلکــه از معــارف گرفتــه تــا اخــالق و کیفیــت کفــش 
پوشــیدن، تاریــخ، تفســیر و حتــی اســتناد یــک مطلــب به مصــادر یهــودی و مســیحی هم 
ســند می خواهــد و فرقــی نمی کنــد. خبــر، خبــر اســت و فرقــی نمی کنــد؛ علــم منقــول 
مــا بایــد منبــع خــود ارتبــاط داشــته باشــد؛ فــرق بیــن حــق و باطــل چهار انگشــت اســت؛ 
ــن گفتارهــا  ــم؛ ای ــد بصــری اش کنی ــد بای ــا کــه از راه ســمع می آی ــم منقــول م ــن عل ای
ــن  ــا ای ــه ج ــه و کالم و ... هم ــول و فق ــد در اص ــم نمی کن ــی ه ــم. فرق ــی کنی را دیدن
ــا  ــارت ی ــال طه ــه مث ــی را در موضــوع فق ــه حدیث ــه ک حکــم جــاری هســت. همان گون
نجاســت خمــر بررســی می کنیــم؛ همیــن حدیــث »علینــا القــاء االصــول علیکــم التفریع« 
را نیــز بایــد بررســی می کنیــم؛ احادیثــی کــه در بــاب برائــت وارد شــده، همــه را بررســی 
می کنیــم. مــا احادیــث احتیــاط را کــه حــدود 60 حدیــث اســت را در درس اصــول فقــه 
ــع  ــت از جام ــت داش ــدود 90 روای ــه ح ــد ک ــر واح ــت خب ــاب حجی ــم؛ ب ــی کرده ای بررس



  

نکته اساسی این است که هیچ وقت ما به حدیث از زاویه فقهی نگاه نکرده ایم. حدیث در تمام معارف دینی تاثیر گذار 
است و معیار حجّیت حدیث در همه علوم یکی است.

  

ــدر،  ــن، مص ــم. مت ــی کرده ای ــده و بررس ــث خوان االحادی
ــم.  ــی خوانده ای ــه یکی یک ــا حوصل ــان را ب ــند و داللتش س

انصافــاً حدیــث اهل بیــت ثــروت بزرگــی اســت.

 آیـا راهـی بـرای پذیـرش برخـی از روایـات اهل 
دارد؟ وجود  سـنت 

اسـتاد: محمـد بـن مسـلم خدمـت امـام صـادق عرض 
می کنـد افـرادی کـه برخی افـراد ثقـه از رسـول اهلل احادیثی 
حضـرت  شماسـت.  کالم  مخالـف  کـه  می کننـد  نقـل 

می فرماینـد:
إِنَّ الَْحِدیَث ُیْنَسُخ َکَما ُیْنَسخُ  الُْقْرآن 

 یعنـی مطلبـی که از رسـول خـدا نقل کرده درسـت اسـت 
امـا مثـاًل این روایـت مربوط به سـال پنجم هجـرت بوده و 
رسـول اهلل در سـال هشـتم، خالفش را فرموده و آن را نسـخ 
کرده انـد و اینها از نسـخش خبـر ندارند. این نشـان می دهد 
کـه اصـل قبـول کالم آنها مسـلّم اسـت؛ لـذا ما تعـدادی از 
روایـات آنهـا را کـه ممکن اسـت در مصـادر درجه دو و سـه 
باشـد می پذیریـم امـا ممکن اسـت روایتـی در منابـع درجه 
یـک آنهـا مانند کتاب بخـاری باشـد و نتوانیم قبـول کنیم.

 یـك جـّو قرآن گرایـی بـه وجـود آمـده کـه فكـر 
می کننـد بایـد بـه حدیـث حملـه کننـد و آن را کنـار 
بزننـد. بعضـی  هـم پیش بینـی می کنند که وسـعت 
زیـادی پیدا کند. نظر حضرتعالی دراین باره چیسـت؟

اسـتاد: قرآن گرایـی وجـود دارد؛ اآلن هـم عـده ای در آن 
تنـدروی می کننـد مثـاًل می گوینـد نمـاز پنج گانـه واجـب 

نیسـت چراکـه در قـرآن آمـده:
ْمِس إِلی  َغَسِق اللَّْیل 6 الَة لُِدلُوِک الشَّ أَِقِم الصَّ

بـا اسـتناد به ایـن آیـه می گویند چون پنـج تا نمـاز در قرآن 
نیامـده لـذا بـه  جـای آن، سـه نمـاز صبح، ظهـر و عشـاء را 
می خواننـد. ایـن را مثـال زدم تا بقیـه جاها را حسـاب کنید. 
بدجـوری بـه قرآن گرایـی افتاده انـد. اصاًل شـریعت را به  هم 
می ریـزد و چیز درسـتی باقـی نمی ماند. بینی و بیـن اهلل این 

تفکر خیلی مشـکالت دارد.

 نگاهـی وجـود دارد مبنـی بـر اینكـه قـرآن اصل 
اسـت و حدیـث فـرع آن و در سـایه آن تفسـیر 
می شـود. دیـدگاه شـما در ایـن موضـوع چگونـه 

اسـت؟
اسـتاد: اینها بحث هایی اسـت کـه در روایات آمده اسـت که 
احادیـث مطابـق با قـرآن را قبول کنیـم و احادیث مخالف را 
قبـول نکنیـم. روایات مـا دارای روح و مضمون قرآنی اسـت 
امـا در دقیـق بـودن ایـن ضابطـه و معیـار خوب بایـد دقت 
شـود. ایـن مطلب کـه خبر ثقـه کاًل حجت اسـت و اگر ثقه 
بـود بایـد قبول کـرد و اگـر ثقه نبود نبایـد قبول کـرد. مورد 
پذیـرش عقـالء نیسـت. بلکـه عقـالء اجمـااًل به خبـر ثقه 

عمـل می کننـد و ایـن ضابطـه آن قدر دقیق نیسـت. 
ایـن تعریف برای خبر، اجمالی اسـت نه دقـت، نه مرزبندی، 
همین کـه اجمـااًل روح خبـر، روح قرآنی باشـد و مضمون آن 
مضمـون قرآن و سـنت باشـد کفایت می کنـد بلکه قمی ها 
باالتـر از ایـن را قبول داشـتند که مضمـون روایت مضمونی 
باشـد که در مکتب اهل بیت و تشـیع باشـد. لذا مجموعه 
قرایـن -چـه قراین صدور و چـه قراین مسـموع- را به  طور 

طبیعی به سـه دسته تقسـیم می کنیم:
اول: قرایـن عقلـی؛ یعنـی با شـواهد تاریخی، عقل انسـان و 

تاریخ سـازگار باشـد و حکم غیرطبیعی نباشـد. 
دوم: شـواهد دینـی؛ یعنـی شـواهد اسـالمی ماننـد قـرآن و 
سـنت عام رسـول خـدا؛ شـواهد گاهـی به زمان رسـول 
خـدا و گاهـی بـه اهل صحابـه، تابعیـن و فقهـا برمی گردد. 

سوم: شواهد مذهب. 
ما می گوییم موافقت کتاب و سـنت یکی از شـواهد اسـت. 
شـاهد، مثـل دلیـل نیسـت کـه دقیـق باشـد بلکـه دلیـل 
دقیـق اسـت. البتـه آقـای خویی می گویـد ما شـاهد نداریم 
و سـیره عقـال را دلیـل می دانـد کـه بنـا بـر آن  خبـر ثقـه 
حجـت اسـت و خبـر غیر ثقه هـم حجت نیسـت. از روایات 
ایـن معنـا در نمی آیـد کـه موافقـت کتـاب و سـنت را دلیل 
بگیریـم، یعنـی دقیقـاً محاسـبه کنیم کـه موافق هسـت یا 
نیسـت امـا از روایـات ایـن مطلـب درمی آیـد کـه موافقـت 
کتاب و سـنت اجمااًل شـاهد اسـت. آنچه در ذهنتان هست، 
مرزبنـدی اسـت. ایـن مطابقـت با کتـاب، مرز نیسـت بلکه 
شـاهد اسـت؛ یعنی مطابق با روح کتاب و روح سـنت باشـد 
و از حرف هـای اهـل کتـاب و مسـیحی ها و یهودی هـا و 
بنی اسـرائیلیات  خالـی باشـد. مثاًل خیلـی جاها بـه خبر ثقه 
عمـل می کنیـم امـا مـرز نیسـت. بعضـی جاهـا یـک ثقـه 
می آیـد و یـک مطلبـی را بیـان می کنـد امـا مـا می دانیـم 
اشـتباه نقـل شـده و قبول نمی کنیـم. این طور نیسـت که تا 
ثقـه بـود چشـممان را ببندیـم و تمام شـد. فرق بیـن مرز و 
شـاهد در همین جاسـت. در بررسـی روایاِت مخالـِف کتاب، 
آخریـن نتیجـه ای کـه بـه ذهنمـان رسـید ایـن اسـت کـه 

مرزبندی نیسـت بلکه شـاهد اسـت.

 بعضی هـا بـرای نپذیرفتـن روایـات اهـل سـنت 
َشـاد«7  بـه حدیث »َفـإِنَّ َمـا َخالَـفَ  الَْعامَّـَة َفِفیِه الرَّ
تمسـك کرده و بـه  صورت مطلق همـه احادیث آنها 
را رّد می کننـد. نظر حضرتعالی در این باره چیسـت؟

اسـتاد: ایـن عبـارت که رشـد در مخالفـت با عامه اسـت در 
روایـت عمـر بـن حنظلـه اسـت و آن شـرح مفصلـی دارد. 
 ایـن شـخص اهـل کوفـه اسـت و تفّکـر امیرالمؤمنیـن
حتـی بین اهل سـنت کوفـه رایج بـوده اسـت. اآلن در بین 
اهـل سـنت بـه مکتـب کوفـه، مکتب عبـداهلل بن مسـعود 
و علـی ابـن ابی طالـب گفتـه می شـود. در ایـن روایـت 
امـام می فرماینـد کـه ایـن سـنی ها کلمـات علـی بـن 

ابی طالـب را دیدنـد و خالفـش را اخـذ کردنـد. البته این 
مـرز نیسـت یعنی بعضـی مـوارد را در کوفه می بینیـد که با 
امیرالمؤمنیـن عمـداً مخالفـت می کننـد و همه مـوارد را 
شـامل نمی شـود. اصـاًل روایـت عمـر بـن حنظلـه در مقام 
بیـان مقّومات حّجیت اسـت نـه مرّجحـات احدی الحجتین؛ 
مـا توضیـح مفّصلـی بـرای ایـن روایـات داده ایم کـه اینجا 

نیسـت. جایش 

 فرمودیـد کـه به خاطر عـدم نیاز، بحـث رجال در 
شـیعه خیلی دیرتر از اهل سـنت شـروع شد. شیعه 
در درایـه یـا مصطلح الحدیـث چگونـه عمـل کرده 

است؟
اسـتاد: درایـه هـم بعـداً آمـد کـه شـهید ثانـی از روی 
حرف های سـنی ها نوشـت. البته پسـرش »صاحـب معالم« 
در مقدمـات دوازده گانـه کتاب »منتقی الجمان« به مسـائل 
حدیـث، رجـال و قواعـد کلی پرداخته که ایـن مطالب خیلی 
شـیعی اسـت. انصافاً مقدمات ایشان بیشـتر به شیعه نزدیک 

اسـت امـا درایه پدرش، سـنی تر اسـت.

 در زمـان حاضـر ضرورتی برای تدویـن یك درایه 
شیعی وجود دارد؟

اسـتاد: این اصطالحات به درد شـیعه نمی خورد. شـهید ثانی 
و پسـرش حدیـث را بـه چهار دسـته صحیح، حسـن، موثق 
و ضعیـف تقسـیم کرده انـد کـه با حدیـث ما نمی سـازد. این 
اواخـر کـه در درس آقـای خویی بودیم خیلـی وقت ها از 
اصطـالح  معتبر و غیر معتبر اسـتفاده می کردنـد و حدیث را 
به چهار دسـته تقسـیم نمی کردنـد. بعضی ها بعـد از مرحوم 
عالمـه قـوی را هم اضافـه کـرده و حدیث را به پنج دسـته 
تقسـیم کردند که هیـچ دلیلی برای این تقسـیمات چندگانه 
نداریـم. تقسـیمات بعدی مانند معلـول، معزل، شـاّذ و نادر و 

... هـم دلیل خاصـی ندارند.
اسـتاد: در پایـان بحـث از شـما )رهنامـه( که ایـن فرصت را 

مهّیـا کردید تشـکر می کنم.

 بنـده از طـرف مرکـز تخصصـی علـوم حدیث و 
مجلـه رهنامـه از حضرتعالی تشـكر فـراوان دارم و 
امیـدوارم حـوزه روز افـزون از بـرکات علمی شـما 

شود. مسـتفیض 
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نگاه قدما به وثوق صدوری در اعتبار سنجی روایات
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*  حجت االسـالم و المسـلمین محمد کاظم رحمان سـتایش اسـتاد خارج رجال و محقق و مولف حوزوی اسـت. کارکردهای نقل روایات اهل سـنت در منابع شـیعی با تکیه بر روایات 

تفسـیری، آشـنایی با کلیات علم رجال، قاموس الفاظ فقه شـیعه و کتب رجال اهل سـنت از جمله آثار ایشـان اسـت.

اشاره
اينکـهعلـومحديـثدربابفقهمثـاًلخوبوزودجـوابمیدهد،امـادربابتفسـير،تاريخوکالمدچارمشـکلميشـود،به
ايـندليـلاسـتکهزمامکاربهدسـتاصوليـانبودهواسـتفادهازاصـولرادرحوزهفقه،بـاهمانمبانیاصولی،خوبدرسـت
کردهانـد؛امـادرسـايرعلـوماينطـورنيسـت؛درحالیکهحديـثاقيانوساسـت؛اقيانوسـیکهفراتـرازاصولاسـت.اصول
يـکفرعوحاشـيهاسـت،فقهيکحاشـيهاسـتويکـيازکاربردهايحديثاسـت،نـههمهآن.متأسـفانهعلـومديگراصاًل
ديـدهنشـدهاندواينمشـکلجدیایاسـتکهداريم.الزماسـتمحققـانجديداصولیرابـرایفهموارزيابیحديثترسـيم

کننـدکهفقطبـهدردفقـهنخورد.
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 بـا توجه به اینكـه در رجال دو مبنـای عمده وثوق 
صـدوری و وثـوق مخبـری مطرح اسـت لطفـا نگاه 
وثـوق صـدوری که نگاه قدماسـت و کمتـر در حوزه 

امروز شـناخته شـده اسـت را معرفی کنید. 
اسـتاد: الزمـه اینکـه وثـوق صـدوری مـالک قرار گیـرد به 
صورت طبیعی این اسـت کـه نظام اعتبار، نظام قراین باشـد 
و از قرینه هـا اسـتفاده شـود. بـه تعبیـر سـاده فارسـی، قرینه 
یعنـی همـراه؛ یعنی چیزهایی کـه با حدیث یا موضـوِع مورد 
تحقیـق همراه اسـت و می توانـد در ایجاد وثـوق به ما کمک 
کنـد. دانش هـای مختلـف حدیثـی و خالصه هندسـه علوم 
ــ اعم از مسـائل فقـه الحدیـث، درایه، رجـال، نقد  حدیـثـ 
ــ در مسـیر اعتماد سـازی  الحدیـث و حتـی تاریـخ حدیـثـ 
بـراي حدیـث هسـتند. در واقـع هـر کـدام از شـاخه های 
دانـش حدیـث قرینه هایـی را بـه مـا نشـان می دهنـد کـه 
گاهـي موجـب اعتمـاد به حدیـث مي شـوند و گاهي سـلب 
اعتمـاد می کننـد. قرینه هـا مي توانند تاریخی، فقـه الحدیثی، 
رجالـی، نقـد الحدیثـی یا از علـوم مختلفی کـه در این زمینه 
مطرح انـد باشـند؛ بنابرایـن مبنای اعتبـار قرینه هـا و توجه به 
قرینه هـا را همـان مبنـای حجیـت می دانیـم و بر اسـاس آن 
عمـل می کنیـم؛ امـا دربـاره حجیت افـراد، یعنـی قرینه های 
جزیـی، گذشـته از مالک هـای کلی دیگر مالکـي نداریم. در 
معیار وثوق و اعتماد سـازی، نقش قرینه ها یکسـان نیسـت و 
نمی توانیـم بگوییم قرینه ها اسـتاندارد دارنـد؛ مثاًل نمي توانیم 
بگوییـم ایـن قرینـه بیسـت درجـه، قرینـه دیگـر ده درجه و 
قرینـه سـوم پنجـاه درجـه زاویـه دارنـد. در نهایـت و هنگام 
جمع بنـدی می توانیـم بـه کارآیی اینهـا توجه کنیـم. ممکن 
اسـت قرینه ای در یک مورد درجه اش باال باشـد و در موردي 

دیگـر، درجـه  پاییني داشـته باشـد. اینها متفاوت اسـت.                                                                  
          

  این بحث مجموعه قراین چیست؟ 
اسـتاد: ایـن مجموعـه قرایـن در چنـد جا محل توجه اسـت. 
در درایـه در بحـث تقسـیم بندی اخبـار، خبر را بـه خبر متواتر 
و واحـد و خبـر واحـد را نیـز گاهي بـه خبر واحـد محفوف به 
قرینـه و خبـر واحد محض تقسـیم می کننـد؛  در اینجا بحث 
قرایـن بـه صورت جدی مطرح می شـود. همچنیـن در رجال 
بحـث قرایـن مطـرح می شـود. در تاریـخ و فقـه الحدیث نیز 
پـس از کشـف مـراد اسـتعمالی، وقتی به سـراغ مـراد جدی 

می رونـد بحـث قرایـن مطـرح می شـود. در نقـد الحدیـث و 
سـایر علـوم نیـز همین طـور اسـت. هیـچ شـاخه ای از علوم 
حدیـث نیسـت، مگـر اینکـه توجـه بـه قرایـن در آن مطرح 
ـ کـه االن هم  اسـت. ایـن قراین چیسـت؟ در بحث حدیثـ 
ـ  شـاید اسـاتید مقداری در بیان قراین اختالف داشـته باشندـ 
برخـی قرایـن متنی را مطـرح می کنند، برخی قراین سـندی 
را، برخـی قرایـن صدور اعم از سـند و متـن را و برخی قراین 
ترجیـح را؛ اینهـا اقسـام مختلـف قراین هسـتند. گاهي َخلط 
رخ مي دهـد؛ بـرای مثـال می بینیم کـه برخی از اسـاتید خبر 
محفـوف بـه قرایـن را خبـری مي دانند کـه مطابق بـا آیات 
قرآن، سـنت، عقل یا اجماع باشـد؛ اما اشـتباه بزرگ در اینجا 
ایـن اسـت که قراینـي از این دسـت، قراینی اند کـه محتوا را 
تأییـد یا حداکثر تصحیـح می کنند. توضیح آن این اسـت که 
در ایـن مسـئله مغالطـه اي اتفـاق می افتـد کـه در واژه عربی 
مطـرح می شـود. وقتی کـه گفته می شـود: منظـور از حدیِث 
صحیـح این اسـت کـه متن حدیث بـا قرآن مطابقت داشـته 
باشـد؛ ایـن صحیـح در برابر بطالن اسـت و ترجمه فارسـی 
آن درسـت در برابـر نادرسـت اسـت؛ اما در علـم درایه حدیث 
بـه صحیح، حسـن، موثـق و ضعیف تقسـیم می شـود که با 
صحیـح به معناي »درسـت« متفاوت اسـت. در عربی به هر 
دو صحیـح می گوینـد؛ امـا یکـی، صحیـح در برابـر بطـالن 
اسـت و صحیح دیگر در برابر موثق و ضعیف و حسـن. شـیخ 
طوسـی در العـدة در فصلـي بـا عنـوان »فصـل فـی القرائن 
التـی تدل علـی صّحة متضّمـن االخبار« عنوان کرده اسـت 
و بیـان کـرده اسـت کـه متضّمـن یا محتوا درسـت اسـت و 
صحـت را در مقابـل بطـالن به کار مي برد و متذکر می شـود 
کـه ممکن اسـت مضمـون روایتی با قـرآن بخوانـد، اما خبر 
سـاختگی باشد؛ یعنی حرف درسـتي که انتسابش به معصوم 
درسـت نیسـت. به شـکل مزاح عـرض می کنم بـراي مثال 
قـال الصـادق دو دو تا چهار تا؛ این سـخن درسـت اسـت، اما 
»قـال الصادق«ش درسـت نیسـت. این گونه مـوارد به عنوان 
قرایـن مطـرح می شـوند؛ امـا اینهـا قرایـن اعتبـار، صحت و 
صدور نیسـتند، بلکه قراین درسـتِي مطلب انـد. همان طور که 

شـیخ گفته، این اشـتباهی اسـت کـه گاه اتفـاق مي افتد. 
معنـاي قرایـن صـدور روایـت نیـز الزامـاً ایـن نیسـت کـه 
صددرصـد محتـوای روایت درسـت اسـت؛ اینها بـا یکدیگر 
متفاوت انـد. منظـور از قرایـن در اینجـا قراین صحـت صدور 

از معصـوم اسـت کـه از این جهت قراین متعـددی داریم. 
قبـل از اینکه از این قراین اسـتفاده کنیم، باید جایگاه هر یک 
را بلـد باشـیم. بـزرگان مـا بحـث قرایـن را شـاید بـه  اجمال 
مطـرح کرده بودند؛ ولي مرحوم شـیخ بهایی یا مرحوم شـیخ 
حسـن، نوه شـهید ثانی که به صاحب معالم مشـهور اسـت، 
در مقدمـه منتقـي الجمـال، قرایـن را مطـرح یا حـدودش را 
کشـف کرده انـد. درسـت در دوره متصـل بـه آنـان، مرحـوم 
شـیخ حر در وسـائل الشـیعه و فوائد طوسـیه بـه این مطالب 
اشـاره کـرده اسـت. پـس از آنـان نیـز مرحـوم بهبهانـی در 
الفوائـد الحائریـه قرایني را کـه اصولیان می تواننـد هم زبان با 
اخباری ها باشـند و مطرح کنند، بیان کرده اسـت؛ دیگران بر 
سـر سـفره اینان نشسـته اند. در مجموع قراین را باید به سـه 
گـروه دسـته بندی کنیم: قراین صـدوری، قرایـن محتوایی و 
قراین ترجیـح. وثاقت مخبر مهم ترین قرینه صدوری اسـت. 
حدیثي که در کتاب هاي روایي نقل شـده داراي سـند و متن 
اسـت و منظـور از قرینـه، هر چیزي اسـت کـه در حدیث به  
صراحـت ذکر نشـده باشـد؛ براي مثـال وثاقـت ابن ابی عمیر 
کـه در ایـن سـند ذکـر شـده، قرینه حسـاب می شـود؛ تمام 
نکاتـی کـه در مـورد متـن آن روایت اسـت نیز قرینه اسـت. 
قرینـه مي توانـد از علـم رجـال، حدیـث، تاریخ حدیـث یا هر 
جـای دیگري کسـب شـود. شـهرت نقـل، شـهرت عمل و 
امثـال اینهـا از قرایـن صدوری انـد. بـه نظـر مـن تمـام این 
قرایـن منشـأ عقالیی دارنـد یا تماماً بـا توجیه آمده انـد و اگر 
افـراد، کمـی در ایـن مـوارد دقـت کنند، حقیقتشـان را لمس 
می کننـد. اگـر دربـاره آنهـا فکـر کننـد و آنها را عینـی کنند، 

بـه آن می رسـند.
 خیلي هـا در وهلـه اول فرقـي بیـن شـهرت نقـل و شـایعه 
نمي گذارنـد. مـن بـراي دانشـجویانم یـا طـالب این طـور 
تحلیـل می کنـم که مـن امروز مطلبـي مي گویـم و از ده نفر 
کالس، هفـت نفـر آن را یادداشـت مي کننـد. در جلسـه بعد 
یکـی از عزیـزان بـه مـن اعتـراض مي کند که شـما جلسـه 
پیش این را گفتید و تحقیق کردیم درسـت نیسـت. اگر یک 
نفـر بـه مـن اعتـراض کنـد، مـن می گویـم درسـت متوجه 
نشـدی و مطالعـه نکـردی؛ امـا اگـر چنـد نفـر از هفـت نفر 
بگوینـد که مـا همین را نوشـته ایم، آیا می توانـم بگویم غلط 
نوشـتی یا درسـت متوجه نشـدی؟ نه، دیگر نمی توانم چنین 
بگویـم؛ زیـرا نوعي اطمینـان و اعتماد ایجاد می شـود که من 

  

می توانیم چهار خاستگاه براي قراین در نظر بگیریم: سند، متن، منبع و برخی از مسائل جانبی. با بررسی سند و رجال و طبقات در علم 
رجال، قراینی برای صدور و اطمینان به راویان به دست می آید.

  



جلسـه قبـل ایـن حـرف را زده ام. همین مسـئله در باب شـهرت نقل هم مطرح اسـت؛ گاهي 
شـهرت نقـل امروزی را می گوییم که از روی دسـت هم می نویسـند، این اشـتباهی نـدارد. در 
صدر اول اگر کسـانی که هم طبقه هسـتند، کسـانی که از منابع متعدد اسـتفاده می کنند نه از 
یکدیگـر، مطلبی را نوشـته باشـند معلوم می شـود کـه وجود حدیـث و تکرار حدیـث در اصوِل 
متعـدد اسـت. فـرض مـا این اسـت که اصـول از روی هم نوشـته نشـده اند و اگر ایـن مبنا در 
تفسـیر اصل درسـت باشـد، طبیعتا همان گونه می شـود که مثال زدم؛ در جایي که افراد متعدد 
شـنیده اند، آیـا مي توانیـم بگوییـم که اشـتباه شـنیده اند؟ در برخی مـوارد نیز مسـئله فقاهت و 
علـم کسـانی که شـنیده اند مطرح اسـت؛ بـه تعبیـری، بعضی اوقـات کیفیت جـای کّمیت را 
می گیـرد. اگـر درباره یک مسـئله فقهـی، صد طلبـه رسـاله و پایان نامه بنویسـند، ارزش یک 
فتـوای نیم سـطری برخـی از مراجع را نـدارد. کیفیت جـای کّمیت را گرفته و نیم سـطر اقوي 

از صـد رسـاله اسـت و آن ارزش و کارکـرد را دارد.
یکـی از قرایـن کـه مرحوم شـیخ بهایی نقل می کنـد، وجود حدیـث در یک اصـل از اصحاب 
اجمـاع یـا کسـانی اسـت کـه بر عمـل به روایتشـان اتفـاق اسـت؛ امـا آن اصل بایـد معروف 
االنتسـاب باشـد، یعنی در انتسـابش شـک نباشـد. گفته ابن ابی عمیر به اندازه صد راوی دیگر 
اثـر و ارزش دارد. اینهـا قرایـن صدوری انـد؛ یعنـی بـه لحاظی بـرای مـا اطمینان بخش صدور 
روایت انـد. بایـد ایـن نکته را تذکـر داد که صدور حدیـث به معنای حجیت آن نیسـت. در باب 
جهـت صـدور این بحـث را داریم. آیـا حدیث تقیه ای را می توانیم بگوییم صادر نشـده اسـت؟ 
نـه، قطعـاً امـام گفتـه اسـت؛ امـا بحـث بر سـر این اسـت که چـرا گفته اسـت؟ اگر صـدور و 
قرایـن صـدوری را احراز کردیم، باید ببینیم حدش چقدر اسـت؟ حدش این اسـت کـه امام آن 
را گفته اسـت؛ اما آیا الزم اسـت به آن عمل کنم؟ معلوم نیسـت. در کلمات قدما، به خصوص 
در قرن چهار و پنج مرحوم شـیخ طوسـی و سـید مرتضی و دیگران، برخي از روایات را حجت 
می خواننـد؛ ولـي وجـوب عمـل به معنـاي صحـت روایت نیسـت. گاهي نسـبت بین صحت 
و وجـوب عمـل، عمـوم و خصوص من وجه اسـت؛ یعنـی در مـواردي صدور احراز شـده، ولي 
عمـل واجـب نیسـت. گاهـي نیز صـدور احـراز نمی شـود؛ اما عمـل بـه آن واجب اسـت. این 
مسـئله از مباحـث مـا خـارج اسـت. کارکـرد ایـن نـوع قراین تـا این حد اسـت. مرحوم شـیخ 
حـر عاملـی 5 قرینـه این گونـه  را از حدود 22 قرینه اي که شـمرده را در خاتمه وسـائل الشـیعه 

آورده است.
دسـته دوم قراینی انـد کـه در مقـام صحت مضمونی بـه کار مي روند؛ مثل همیـن معیاری که 
مشـهور اسـت و آن ایـن که موافق قرآن باشـد؛ البته ایشـان تعبیـر »صریح الداللـه« را آورده، 
امـا مرحـوم شـهید صدر و امثال ایشـان این صراحـت داللت را بحـث و شـرط نکرده اند؛ خود 
ایـن مسـئله محـل بحث اسـت. عرضه حدیث بـر قـرآن و موافقت حدیـث با قـرآن مي تواند 
بحـث درازدامنـي باشـد. با چه چیِز قرآن باید بسـازد؟ اگـر عین متن حدیث در قرآن باشـد که 
اصـاًل نیـازی بـه آن حدیث نیسـت؛ پس قطعـاً منظور این نیسـت و باید دید منظور چیسـت، 
ظاهـِر آن اسـت، تفسـیر آن اسـت یـا روح آن؟ خـود ایـن مسـئله مي توانـد محل بحـث قرار 
گیـرد؛ امـا عجالتـاً به نظر مي رسـد مـراد از قراینی کـه در این دسـته قرار می گیرند این باشـد 
کـه بـا داللت روشـن قـرآن بسـازند. می توانیم بگوییـم این مطلـب، صحیـح در برابر بطالن 
اسـت، یعنی درسـت اسـت و به لحاظ دینی ارزش آن را می پذیریم؛ اگرچه آن خبر سـاختگی 
باشـد، آن سـخن را امـام نگفتـه باشـد، راوی از امام نشـنیده باشـد یـا هر چیزی از این قسـم 
کـه جعلي بـودن درباره آن صادق باشـد. در جعلي بودن همیشـه الزم نیسـت که کسـي حرف 
باطلـي را بسـازد، می توانـد حـرف خوبی را بسـازد و نسـبت بدهـد. در این بحث هـم فوایدی 
هسـت، به ویژه در مسـائل اهل سـنت که تبعیض های بسـیاري انجام می شـود. بخش زیادی 
از این تبعیض ها براي خوب جلوه دادن خودشـان و روایاتشـان اسـت؛ یعنی مي تواند مثبت گرا 
تفسـیر شـود و لزومـاً منفی نیسـت. ما همیشـه جنبـه منفي احادیـث موضـوع را می بینیم که 
ایـن حدیـث می خواهـد یک مسـلک یا یک دین بسـازد؛ این طور نیسـت. ممکن اسـت اصل 
مطلـب کسـي دروغ نباشـد و فقـط بـراي اینکـه خـوب جلوه کنـد و خـودش را باال ببـرد، آن 

مطلـب را نقل کرده باشـد.
دسـته سـوم قرایـن در بـاب ترجیحات هسـتند. موافقت با کتـاب و موافقت با سـنت در اینجا 
مطـرح اسـت. موافقـت در اینجا معیار اسـت. این موافقت یک موافقت نسـبی اسـت، نه کلی؛ 
یعنـی هـر کـدام از دو خبـر متعارض موافقت بیشـتری با کتـاب و سـنت دارد. برخـی از افراد، 
عـالوه بـر موافقـت بـا کتـاب و سـنت و مخالفـت بـا قاضیـان و حاکمان اهل سـنت کـه در 
اصـول فقـه توسـط اکثـر فقها پذیرفته شـده اند، مـواردي ماننـد اخذ به أحـدث و ماننـد این را 
اضافـه می کننـد. براي نمونه اخباری ها روی مسـئله موافقت بـا احتیاط نظر دارنـد و اصولیان، 
علی رغـم اینکـه در کتاب هاي رسـمی اصول فقه کمتر به آن تصریح شـده اسـت، بر موافقت 
بـا برائـت تأکیـد مي کننـد؛ یعنی اصـل را بر عدم تکلیف گذاشـتن، نـزد آنها مرجح می شـود.

 ایـن نظـام تقسـیم، به لحـاظ کارکرد قراین اسـت؛ یعنی یک قرینـه، صـدور را اثبات می کند، 
یکـي دیگـر محتـوا را تأیید می کند و دیگري ترجیـح را. می توانیم قرایـن را به لحاظ دیگر نیز 
تقسـیم کنیـم؛ مثـاًل اینکه قرایـن از کجا می آیند و خاستگاهشـان کجاسـت؟ مي توانیم چهار 
خاسـتگاه بـراي قرایـن در نظر بگیریم: سـند، متن، منبع و برخی از مسـائل جانبی. با بررسـی 
سـند و رجـال و طبقـات در علـم رجـال، قراینـی برای صـدور و اطمینـان به راویان به دسـت 
می آیـد. از متـن روایـت نیـز می شـود قرینـه درآورد. قرینه ها هـم مثبت هسـتند و هم منفی. 
مرحـوم شـهید صـدر برای نمونـه مـوردی از قرینه منفی یـک راوی را نام می بـرد، که نّخاس 
اسـت؛ نّخـاس یعنـی برده فروش. این شـخص از معصوم سـؤال کرده اسـت که »آیا می شـود 
مـادر و فرزنـدش را کـه بـه مـادر وابسـته اسـت، یعنـی در سـنین حضانت اسـت، جـدا از هم 
بفروشـیم؟«. در اینجا یک مسـئله داریم، که راوی اسـت. در کتاب رجال، این رواي ثقه اسـت. 
مسـئله دیگـر متـن روایت اسـت که یک متن فقهی اسـت. مسـئله این اسـت کـه نّخاس در 
ایـن مسـئله ذی نفع اسـت. براي او مسـئله اسـت که مـادر را با بچه بفروشـد یا جدا بفروشـد. 
شـارع می گوید: حکمی که در متن هسـت را اعتبار کن؛ شـهید صدر این مورد را آورده اسـت.

 ایـن سـؤال را خرمافـروش کـه نمی پرسـد، قاعدتاً بـرای برده فـروش پیش 
می آیـد.

اسـتاد: نـه؛ ممکـن اسـت مشـتری باشـد. مثـاًل تصـور کنید کسـی بچـه نـدارد و می خواهد 
خانمـش کـه بچه دار نمی شـود، لـذت مادری را بچشـد؛ می خواهد بچـه این بی مـادر را بگیرد. 
در عیـن حـال، نظـام قرینه هـا هیچ وقـت کلیت نـدارد؛ یعنـي نمی توانیم بگوییم بـا یک گل 
بهـار می شـود؟! بلکه بـا یک قرینه الزامـاً همه چیز عوض نمی شـود. این یک نکتـه و مالک 
وثـوق اسـت کـه بایـد به آن برسـد. اگر قرینـه خوبی باشـد می تواند در کنار سـایر مـوارد قرار 
بگیـرد، اگرنـه بالطبـع ایـن جهـت را مد نظر قـرار نمی دهیـم. در کلمـات متعـدد رجالیاني که 
کارهـای شـرح الحدیث کرده اند این شـواهد را داریـم. مثاًل اگر در کلمات رجالی درباره کسـی 
بگویند: یجوز ان یخّرج شـاهداَ، یعني می شـود روایت این شـخص را به عنوان شـاهد گرفت. 
حـرف او می توانـد قرینـه باشـد؛ اما نمی تواند دلیل باشـد. شـاهد هم تعریـف خـودش را دارد؛ 

قرینـه موجـود در متن نیز همین طور اسـت.
مسـئله دیگر منبع اسـت. منبع بسـیار مهم اسـت. مسـئله منبع بـه تاریخ حدیـث برمی گردد؛ 
یعنـی متأسـفانه گاهـی تصـور می کننـد که مـا و ایـن منابع در خأل هسـتیم. تصـور مي کنند 
وقتـي کتابـي یـک حدیث را نقل کرده اسـت، من هسـتم و ایـن حدیث و هیچ چیز در وسـط 
نیسـت. گویا مؤلف هیچ کاره اسـت و منابع این کتاب هیچ نقشـی ندارند؛ اما این طور نیسـت. 
نمی توانیـد شـخصیت شـیخ صـدوق و انگیـزه تألیف کتـاب من الیحضـره الفقیـه را در نظر 
نگیریـد. بـه نظـر من نمي توانیم عبارتـی را که حجِت بَینـی و بین ربی اسـت و می گوید تمام 
ایـن احادیـث برگرفته از کتب مشـهور معمول اسـت نادیده بگیریـم. روایـات را از منابع معتبر 
گرفتـه و خـودش هـم فیلتر و معیارهایی داشـته اسـت. نگفته اسـت که همه چیز را مـی آورم؛ 
خودش گفته که من مثل بقیه نیسـتم. معتمد، محول علیه و مشـهور بودن را درباره منابعي از 
ایـن دسـت در نظـر بگیریـد، دقت ویـژه مؤلف نیز اضافه کنیـد و بعد به سـراغ روایتي که نقل 



کـرده برویـد. دیگـر نمی توانیـم بگوییـم کـه ایـن یک متن 
خـام اسـت کـه در اختیـار ما اسـت؛ نـه، بلکه حدیثی اسـت 
کـه مؤلـف روی آن کار کـرده و یـک سـری از مبانـی آن را 

است.  پذیرفته 
پـس از آن مؤلفـان تـا عصر حاضر، شـرح و تعلیقاتـي بر آن 
آثـار نوشـته شـده اسـت. در فقـه از آنهـا بحث شـده اسـت. 
بسـیاري از فقهـا دربـاره نفی و اثبـات خیلـی از روایات کتب 
اربعـه بحـث کرده اند؛ نمی توانیـم اینها را نادیـده بگیریم. این 
فکر بشـری است و ما در خأل نیسـتیم؛ عالئم را کار کرده ایم 
و در دوره خودمـان یـک چیـز دیگر داریم. غربال گری شـده، 
گزینش و پاالیش  شـده، تشـریح و تبیین و بسـط و کارهای 
متعـددی انجـام شـده اسـت. االن دربـاره هر حدیـث پرونده 
علمـی بزرگـی داریـم. بخـش زیـادی از اینهـا مربـوط بـه 
منابـع اسـت کـه در واقـع همـه اینهـا همـراه حدیث اسـت؛ 
از ایـن رو دربـاره ایـن مسـئله بحث هایـی شـده اسـت. براي 
مثـال، مرحـوم بروجـردی احادیـث کتـب اربعه را بـا احادیث 

سـایر متـون یکسـان نمی دانـد. این بحـث، اخباری گـری و 
قطعی الصـدور بـودن و ماننـد اینها نیسـت. بحث این اسـت 
کـه کتـب اربعـه ای که متداول و مشـهور و در مجمـوع مورد 
عمـل شـیعه اسـت، با یک کتـاب گوشـه و کنـاری، حتی از 
خود شـیخ صـدوق مثل خصال شـیخ صدوق، یکی نیسـت. 
خصـال شـیخ صدوق بـا مبانی خاص خـود او اسـت و روش 
و کارکـرد خـاص خـود را دارد. در نتیجـه نمی توانیـم اینها را 
یکسـان حسـاب کنیم. بنابراین خاسـتگاه سـوم برای قراین، 

منابع اسـت کـه اهمیت بسـیاري دارد.

 قراینـی کـه شـما بـه کار می بریـد، هر سـه نوع 
قرایـن را شـامل می شـود؟

اسـتاد: بلـه، آنهـا را از لحـاظ کارکـرد تقسـیم کرده ایـم و 
اینهـا نیـز خاسـتگاه و مبدأ پیدایـش قراین هسـتند. برخي از 
قرایـن، سـندی و برخـي متنی اند؛ مثاًل وقتي شـیخ طوسـی 
از طریـق مشـیخه اسـتفاده می کنـد، یک بحـث تلخیص و 
اختصـار اسـت تـا تکرار نکنـد؛ اما بحـث دیگري نیـز مطرح 
اسـت. در ایـن منابـع یـک قانـون تاریخـی براي ذکر سـند 
حاکـم اسـت و آن قانـون »از کجا آورده ای؟« اسـت. به همه 

می گویـد از کجا آورده ای؟ جناب شـیخ کلینی شـما ایـن را از 
کجا آورده ای؟ می گوید من از اسـتادم شـنیدم، او از اسـتادش 
تـا می رسـد به معصـوم. قانـون »از کجـا آورده ای؟« در تمام 
تاریـخ، در تاریـخ مضاف مثـل تاریخ حدیث، جـواب مي دهد. 
سـؤال محقـق امروز این اسـت کـه این حدیـث از کجا آمده 
اسـت؟ از کلینـی می پرسـند، می گویـد ایـن اسـت. از شـیخ 
طوسـی بپرسـند می گوید اول سـندها، غیر از علم اول مؤلف 
اسـت. می گوییم حـرف مؤلف را از کجـا آورده اید. محدثان به 
این مسـئله توجـه داشـته اند و مي خواهند درباره مصادرشـان 
بـه قانـون »از کجـا آورده ای؟« جـواب بدهند. وافی مشـکل 
زیـادی نـدارد، چـون خـودش می گویـد منابعش کتـب اربعه 
اسـت. مرحـوم مجلسـی در بحار پنـج فصل مقدمـه دارد که 
از میـان آنها، یکی المصـادر و دیگری توثیق المصادر اسـت. 
مصـادرش را ارزیابـی می کنـد و می گویـد ایـن سـاختگی 
اسـت و آن درسـت اسـت. مرحـوم شـیخ حـر هـم در خاتمه 
دربـاره منابعـش صحبـت می کنـد و »از کجـا آورده ای؟« را 

جـواب می دهد. مسـتدرک هم در خاتمه این مطالـب را دارد. 
محـدث باید تکلیفش را با این مسـائل مشـخص کند؛ حتی 
در بحـث سـند هم قصـه تاریخی اسـت و می خواهـد این را 
جـواب بدهـد. به هـر حال، منابع مهم اسـت و اعتبارسـنجی 
آنها نیز اهمیت دارد؛ خود این مسـئله، نوعي قرینه محسـوب 

می شود.
قرینـه سـوم قرینه هـای مـوردي اسـت کـه مي تـوان گفت 
قرینه هـاي متفرقـه یـا پراکنـده یـا جانبی انـد؛ بـراي مثـال 
در روایـت دارد کـه »انمـا شـیعتنا خرس«؛ یعني شـیعیان ما 
گنگ انـد. خـرس جمـع اخرس اسـت. آیـا واقعاً می شـود آدم 
گنـگ باشـد؟ اگـر مقـداری دقت کنیـد، بـا توجه بـه قراین 
جانبـی مثـل وضعیـت فضـای صـدور و امثـال ایـن مـوارد، 
خیلـی راحـت می توانید ایـن را با مسـئله تقیه مرتبـط کنید. 
ایـن خـرس، خرس مطلق نیسـت، خـرس در مقامی اسـت 
که اشـاعه و افشـای سـّر باشـد. این روایت را مرحوم کلینی 
در بـاب صمـت و در کنـار احادیث تقیـه آورده اسـت و کاماًل 

نشـان می دهـد که ایـن ارتبـاط وجـود دارد.
 نمونه دیگر، این روایت در رجال کشـی اسـت: »انما شـیعتنا 
یمتحنون فی اوقات الصالة«؛ یعني شـیعیان ما در وقت نماز 

امتحـان می شـوند. این روایـت را اهل منبر زیـاد می خوانند و 
می گوینـد که نماز بایـد اول وقت باشـد. این را خیلی پیچیده 
نکنـم؛ این طـور اسـت که ُغـالت نمـاز نمی خواندنـد و فقط 
تظاهـر می کردنـد و روایـت »شـیعتنا یمتحنـون فـی اوقات 
الصـاله« فقـط بـه اصل خواندن نماز در وقت شـرعی اشـاره 

می کند نه بیشـتر.

 می توانیـم در روایـت اعتقـادی بگوییـم کـه یك 
دسـته قرینه وجـود دارد؟

اسـتاد: بلـه، در همیـن نکتـه یک مـورد را بگویـم. عبارتی را 
از کتـاب کافـی نقل شـده، روایتـی از امـام هـادی داریم 
 کـه راوی می گویـد پیـش ایشـان رفتند و امام عسـکری
حضـور داشـت. آن گاه امام حسـن عسـکري گریه کردند 
و حضـرت به امام عسـکری گفت: ناراحت نبـاش، خدا از 
 طریـق تـو خلفی بـرای ما قـرار می دهـد. آیا امـام هادی
در آن زمان که به امامت رسـید، اصاًل پسـری داشـته اسـت؟ 

متأسـفانه این آقا حسـاب نکـرده و تاریخ نخوانده اسـت؛ اگر 
شـروح را هـم می دیـد، کافـی بـود. از مـواردي این چنینـي 
برمی آیـد کـه بـراي کشـف قرینه هـاي حدیـث در جوانـب 
مختلـف، نیـاز بـه تخصـص موضوعـی داریـم، یعنـی براي 
روایـت تاریخـی، اطالعـات تاریخـی، بـراي روایـت کالمی، 
اطالعـات کالمـی، بـراي روایـت قرآنـی، اطالعـات قرآنی، 
بـراي روایت نجومـی ، اطالعات نجومـی و به همین ترتیب.

 یکـی از بحث هـا، ارتبـاط بین فقـه الحدیث سـنتی با علوم 
جدیـد اسـت کـه شـامل مسـائل متعـددی مي شـود. گاهي 
کلماتـی در روایـات هسـت که واضح نیسـت؛ بـراي مثال در 
روایتـی داریـم که حضـرت عقد االنعـام کردند. عقـد االنعام 
نوعـي حسـاب بوده اسـت؛ هر کـدام از بندها یک عـدد بوده 
و بـا اینهـا جمـع می زدند. انگشـت یک عدد و آنهـا یک عدد 
بوده انـد. مترجمان خیلی وقت ها دچار مشـکل شـده اند. اینها 
قرینه هـای مـوردی و کارگشـایي هسـتند کـه می تواننـد از 
علوم و مسـائل متعدد مانند تاریخی و کالمی اسـتفاده کنند. 
بـه لحـاظ خاسـتگاه مي توانیـم مجموعـه قرایـن را این گونه 
تنظیـم کنیـم؛ ولـی واقعیـت این اسـت کـه هنـوز مطالعات 
جامعـی کـه این مـوارد را گرد آورده باشـد، کم اسـت. شـاید 

  

معناي قراین صدور روایت نیز الزاماً این نیست که صددرصد محتوای روایت درست است؛ اینها با یکدیگر متفاوت اند. منظور از قراین در 
اینجا قراین صحت صدور از معصوم است که از این جهت قراین متعددی داریم.
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مرحوم وحید بیشـترین و عمیق ترین دقت ها را در این کار کرده باشـد؛ بخشـی از آثار ایشـان 
تجدیـد آثار مثل شـیخ و اینها اسـت. شـاید اگر برخی از کسـانی که با وحیـد برخورد می کنند، 
کتاب هایش را بردارند، این سـؤال برایشـان ایجاد شـود که وحید چه کاري کرده غیر از اینکه 
عیـن حرف های شـیخ طوسـی و اینهـا را در باب اجتهـاد و اخبار نقل کرده اسـت؛ اما نکته این 
اسـت کـه او ایـن کار را در موقعیـت خـاص انجـام مي دهـد؛ یعنی بـه تعبیر درسـت، او مجدد 

مذهـب اسـت، مجـدد اصـول و قواعد اسـت و با ایـن تجدید اعتدال را درسـت کرده اسـت. 
مشـکل جـدی مـا در اسـتفاده درسـت از نظـام قرینه هـا، مشـکل آموزشـی اسـت؛ یعنـی 
نمی توانیـم قرایـن را بـه شـکل منضبط و روشـمند آموزش بدهیـم. در حوزه فقـه که بحث 
می کردیـم بـه ایـن نتیجـه  رسـیدیم کـه فقـه و روش اجتهـاد مرحـوم خویی سـختی های 
خـودش را دارد؛ امـا خیلـی روشـمند اسـت. صغري و کبري دارد. بسـیار جمع و جور اسـت و 
خیلـی زود نتیجـه می دهـد؛ در حالي که این نظـام این طور نیسـت. در درس اجتهاد و تقلید، 
وقتـی شـرایط مجتهـد را در فقـه آقـای خویـی و فقه مثـل مرحوم امـام و آقـای بروجردی 
نـگاه کنیـد، خیلـی تفاوت می کنـد. در فقه، مرحـوم خویی می گویـد: باید اصـول را به عنوان 
کبـري و رجـال را به عنـوان صغـري بلـد باشـي؛ یعنـی شـرایط اجتهاد بیشـتر از ایـن دو تا 
نیسـت، فقط کالسـیکش کرده اند و برایش اسـم گذاشـته اند؛ امـا اگر اجتهاد و تقلیـد امام را 
بخوانیـد ده بیسـت مورد، از جمله آشـنایی با محاورات عرفی و آشـنایی بـا اجماعات، مطرح 
می شـود. اینهـا نشـانگر این اسـت کـه نگاه یـک طرف بـه قضایا قرینـه ای اسـت و طرف 

دیگر چنین نیسـت.

 یكی از دالیلی که تشـخیص سـندی بیشـتر مورد اقبال اسـت این اسـت که 
حدود و ثغورش مشـخص اسـت و سـهل الوصول اسـت؛ ولی وثـوق صدوری و 
قرایـن به شـكل منضبط در جایي مشـخص نشـده اسـت. یك دلیلـش نیز این 

اسـت که در روایات متفـاوت قراین متفاوتي وجـود دارد.
اسـتاد: ایـن جهـت کـه فرمودیـد یـک واقعیـت اسـت. یـک جهـت دیگر نیـز این اسـت که 
حدیـث مـا بـه دسـت اصولی ها افتـاده اسـت؛ یعنی آن فکـر حاکم اسـت. براي مثـال تعریف 
سـنت را ببینیـد. آنچه که مشـهور اسـت قـول و فعـل و تقریر معصوم اسـت؛ اما آیـا در کتب 
حدیثـی نیـز همیـن اسـت؟ آنچه که دربـاره افعـال غیراختیـاری معصوم اسـت، مثـل مردن، 
چیسـت؟ راوی می گویـد فـالن امـام فالن وقـت مرد. این سـخن، قول معصوم نیسـت، فعل 
اختیاری و تقریر هم نیسـت؛ اما در کتب حدیثی ما هسـت. شـمایل ائمه، مثل اینکه قدشـان 
بلنـد بـوده یـا کوتـاه، چاق بوده یـا الغر و امثـال اینهـا در روایات وجـود دارد. این مـواردي که 
روات گـزارش کرده انـد، سـنت اسـت یـا نه؟ بـه اعتقاد ما اینها سـنت اسـت. سـنت از دیدگاه 
محدثـان بـا سـنت از دیـدگاه اصولیـان فرق می کنـد. در باب اختـالف حدیث هم تـا اختالف 
حدیـث مطـرح می شـود، می گوینـد همان تعارض اسـت؛ امـا در روایـات اصاًل کلمـه تعارض 
نداریـم. یـک روایـت هـم نداریـم کـه در آن کلمه تعارض باشـد، بلکـه اختالف عنوان شـده 
اسـت، مختلَفیـن. دایره اختالف بسـیار وسـیع تر از تعارض اسـت. در بحث تعـارض می گویند 
بیـن مثبِتیـن تعـارض هسـت یا نیسـت؛ امـا در باب اختـالف دو چیـز می توانند مثبِت باشـند 
و بـا هـم اختـالف هم داشـته باشـند، یعنـی عین هـم نباشـند. در این مـوارد باید چـه کنیم؟ 
مـوارد بسـیاري هسـت که کاماًل بـا یکدیگر متفاوت اند. اینکـه علوم حدیث در بـاب فقه مثاًل 
خـوب و زود جـواب می دهـد، امـا در باب تفسـیر، تاریخ و کالم دچار مشـکل مي شـود، به این 
دلیـل اسـت کـه زمام کار به دسـت اصولیان بوده و اسـتفاده از اصول را در حـوزه فقه، با همان 
مبانـی اصولـی، خوب درسـت کرده اند؛ اما در سـایر علـوم این طور نیسـت؛ در حالی که حدیث 

اقیانوس اسـت؛ اقیانوسـی که فراتر از اصول اسـت. اصول یک فرع و حاشـیه اسـت، فقه یک 
حاشـیه اسـت و یکي از کاربردهاي حدیث اسـت، نه همه آن. متأسـفانه علوم دیگر اصاًل دیده 
نشـده اند و ایـن مشـکل جدی ای اسـت که داریم. الزم اسـت محققـان جدید اصولـی را برای 

فهـم و ارزیابـی حدیث ترسـیم کنند که فقـط به درد فقـه نخورد.

 اصولـی کـه تمایـل دارید در حدیث نوشـته شـود، بـر پایه همین اصـول فقه 
اسـت یا چیـز جدایی اسـت؟ 

اسـتاد: نه، خیلی وسـیع تر و اعم از آن اسـت. ممکن اسـت مباحثي از آن به این اصول مربوط 
باشـد و مباحثـي نیز ممکن اسـت مربوط نباشـد؛ شـاید مـواردي در این طرف پررنگ باشـد و 

در آن سـو کم رنـگ یا بالعکس. 

 یـك مسـئله خیلـی سـاده و در عین حال بسـیار مهم وجـود دارد کـه کمتر به 
آن توجـه می شـود و آن نسـبت حدیـث صحیـح و حدیـث حجت اسـت. برخی 
تصـور می کننـد کـه عمـوم و خصوص مطلق یـا ِمن وجه اسـت؛ اگر کسـی این 

را بپذیـرد، خودبه خـود قائـل به وثوق صدوری شـده اسـت.
اسـتاد: مـن در رسـاله ای که نوشـته ام، سـیر تاریخی این مسـئله را پیگیری کـرده ام. علی رغم 
اینکـه بـه دالیل مختلـف، نما و ظهور وثـوق مخبری زیاد بـوده، برعکس اسـت. اکثر بزرگان 
این گونـه بوده انـد، مانند مرحوم شـیخ انصـاری، مرحوم آخونـد، صاحب جواهـر و عالمه حلی. 
محقـق در معـارج االصـول دربـاره پذیرش اخبـار می گوید آنچـه که اصحـاب پذیرفته اند، من 
می پذیـرم؛ امـا برخـی هم از آن طرف افتادند. یک عـده وقتي می خواهند منهج قدما را بگویند، 
صحـت مضمونـی را می چسـبند؛ در حالی که مرحوم شـیخ در ُعـده می گوید وجـدت الطائفه 
یعنـی دیـدم طایفـه از قدیم االیام؛ یعنـی راویان از نظر آنها، بین معتبریـن و غیر معتبرین بوده 
اسـت و این کتابهای رجال هم توسـط آنها نوشـته شـده اسـت به نظرم می رسـد که اگر جمع 
بین این دو صحیح باشـد. نفی مطلق قطعاً درسـت نیسـت؛ اما قرینه یابی اسـت. مسـئله وثوق 
روات قرینـه بسـیار مهمـی اسـت؛ یعنـی وثـوق صدوری ها هـم ابتدا به سـراغ سـند می روند. 
آنـان ایـن مسـئله را در نظـر مي گیرند؛ امـا می گویند که فقط این نیسـت و بایـد جوانب دیگر 
مسـئله را هـم سـنجید. از این رو در بحث اعراض مشـهور اسـت کـه »کلما ازداد صحـه ازداد 
ضعفـا«، یعنـي هرچـه این صحتش بـاال برود شـک برانگیزتر اسـت. یعنی چیزی کـه قدما با 
آن تقیدشـان به اخبار، آن را کنار گذاشـتند هرچه سـندش قوی تر باشـد، بدتر و شک برانگیزتر 

اسـت. این نسـبت عکس دارد.

 کتاب هایی که فرمودید قرینه ها را گرد آورده اند، کدام اند؟
اسـتاد: شـیخ بهایی در مقدمه مشـرق الشمسـین پنج قرینه را ذکر می کند و بین صحیح قدما 
و متأخـران فـرق می گـذارد. مرحـوم شـیخ حسـن در منتقي الجمـال مطرح مي کنـد. مرحوم 
محـدث نـوری در فایـده هفتم مسـتدرک بحثـي با عنـوان »قاعده هفتـم: اصحـاب اجماع« 
دربـاره اصحـاب اجمـاع دارد کـه در آن بحث می خواهد صحت تصحیح ما یصـح را معنا کند. 
جالـب اسـت کـه می گوید اولین کسـی که قائل به صحـت مضمونی اسـت کاظمی، صاحب 
تکملـه نقـد و رجال اسـت. سـپس عین عبـارت او را مـي آورد و بعـد مقداری با شـیخ بهایی و 
شـیخ حسـن درمی افتـد و می گویـد بایـد ایـن دو را محاکمه کـرد کـه از کجا ایـن حرف ها را 

می زننـد و بحث هـای این طـوری دارند. 

  

مشکل جدی ما در استفاده درست از نظام قرینه ها، مشکل آموزشی است؛ یعنی نمی توانیم قراین را به شکل منضبط و روشمند آموزش 
بدهیم.

  



معرفی گروه حدیث 
جامعة المصطفی

 در ایـن مصاحبـه گزارشـی پیرامون 
پیشـینه رشـته های علـوم حدیـث 
و  العالمیـه  المصطفـی  جامعـة  در 
هـم اکنـون را ارائـه داده و اهـداف، 
چشـم اندازهای آموزشـی و پژوهشی 
جامعـة المصطفـی در علـوم حدیث 
را بیـان می نمایـد و در ضمـن آن 
ضرورت هـا و زمینه هـای مسـتعدی 
کـه به خصـوص در طـالب خارجی 
در مـورد علوم حدیـث وجـود دارد را 

یـادآوری و بیـان می نمایـد.

روش شناسی پژوهش در 
علوم حدیث

ــردن  ــن برشمــ ــاد ضمـــ استــ
ــث،  ــش در حدی ــای پژوه ویژگی ه
بــه بیــان نحــوه پژوهش حدیثــی از 
مسئله شناســی تــا عرضــه و تدوین 
برای پاســخگویی به نیازها و مســائل 
جامعــه می پــردازد. ایشــان گفتگوی 
ــوب در  ــی مطل ــارکتی را روش مش
رشــته ای  بیــن  پژوهش هــای 
دانســته و ضمــن بررســی وضعیــت 
پژوهــش حدیــث در حوزه هــای 
علمیــه، آن را دچــار رکــود خوانــده 
و دالیلــی را بــرای ایــن وضعیــت بــر 

می شــمرند.

برنامه   مطالعاتی 
»حدیث خوانی  روشمند«

در ایـن نوشـتار پـس از بیـان 
شاخصه های چگونگی گزینش 
ضمـن  مناسـب،  متـن  یـک 
یـک  ویژگی هـای  برشـمردن 
طرح صحیح، طرحـی کاربردی 
و روش منـد بـرای مطالعه متون 
اسـت.  شـده  ارایـه  حدیثـی 
بخـش  در هفـت  ایـن طـرح 
اصلی)هفـت وادی( و چهل متن 
)چهـل منـزل( گزینـش شـده 
و بـرای مطالعـه در حـدود هـزار 
ساعت در نظر گرفته شده است. 
بـه عبـارت دیگـر بـرای مطالعه 
هر کتـاب یـا احادیـث گزینش 
شـده تنها بیسـت  و پنج ساعت 
وقـت الزم اسـت. عالقه منـدان 
یـک  بـا  حدیث خوانـی  بـه 
برنامه ریزی چهارساله می توانند 
با مطالعـه ایـن متون در شـمار 

حدیث پژوهـان قـرار گیرنـد.

در باب نظام و سـاختار مطلوب 
آموزش حدیـث در حوزه های 

علمیه
ایـن گفتگـو بـه  بررسـی و تحلیـل 
دانـش حدیـث و سـطوح  تاریخـی 
مختلـف این نـگاه تاریخـی پرداخته 
و نـگاه بنیـادی و کلـی  بـه حدیـث 
را عامـل یافتـن جایـگاه حدیـث در 
مجموعـه علوم اسـالمی می دانـد . در 
بخـش بعـدی ایـن گفتگـو مباحـث 
مبنایی آمـوزش و پژوهش و ضرورت 
منظومـه  و  نظـام واره  یـک  ایجـاد 
حدیـث که ارتبـاط آن با سـایر علوم 
اسـالمی روشـن باشـد، ارائه می شود. 
در بخـش پایانـی نیز نحـوه آموزش، 
پیش زمینه هایـی کـه باید بـرای این 
امـر صـورت گیـرد و کارهایـی کـه 
بـرای انـس بیشـتر طالب بـا حدیث 

ضـرورت دارد بیـان می شـود.

حدیث خوانی و درک متون 
حدیثی

ایـن گفتگـو ابتـدا اهمیـت و جایگاه 
حدیـث را بیـان داشـته، اشـکاالتی 
را کـه در فهـم صحیـح از احادیـث 
وجـود دارد با ذکر نمونه هایـی یادآور 
و  اندیشـه  قـوام  سـپس  می شـود. 
مسائلی بنیادی شـیعه را در احادیث 
دانسـته  و توجه بـه تـداوم و خواندن 
حدیث را رسـالت شـیعی می داند. در 
ادامـه بازگشـت بـه فرهنـگ قدیمی 
حدیث خوانـی را کـه علمـاء بـه آن 
پای بنـد بودنـد را یـادآور شـده و بـا 
شـرح فوایـد علمـی احادیـث، نـگاه 
را  احادیـث  روی  بـر  کار  و  درسـت 
موجـب رسـیدن بـه علـوم بسـیاری 

می دانـد.
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معرفی گروه حدیث جامعةاملصطفی
درگفتوگوباحجت االسالم و المسلمین محمد حسین بهرامی*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*   حجـت االسـالم و المسـلمین محمـد حسـین بهرامـی، دانش آموختـه و محقـق حـوزوی، عضو هیئت علمـی و مدیر گروه علـوم حدیث در مدرسـه عالی قـرآن و حدیث، 
مجتمـع آمـوزش عالـی امـام خمینی، جامعه المصطفی و مدیر مسـئول مجله علوم حدیث تطبیقی اسـت. ایشـان اکنون مسـئول فنـاوری اطالعات مرکز مدیریـت حوزه های 

علمیه می باشـند.

اشاره
...دنبـالايـنهسـتيمکهبـهنحویدفـاعازمرزهـایاعتقادیشـيعهرا،بهخصـوصدرحـوزهایکهمربـوطبهحديثمیشـود،از
تمرکـزدرقـمخارجکنيم؛يعنـیدرهرمنطقهجغرافيايیتشـکلهايیازافرادنخبهوخبرهودانشـمندانفاضلیکـهبهخصوصدر
رشـتهحديـث،توانمنـدیالزمرادارندشـکلبگيردوپايگاهیايجادشـودکهازآنجاشـروعبهنشـرودفاعوفعاليـتکنندوقمبه
جـایاينکهمرکزآموزشوتوليدادبياتدفاعازتشـيعوترويجتشـيعباشـد،تبديـلبهمرکزفرماندهیشـودوباتمرکزهدايتگری

کلـیراانجامدهد.انشـاءاهللاميداسـتبـاعناياتحضرتحجـتبهآندسـتپيداکنيم.

 لطفـا بفرماییـد در رشـته قـرآن و حدیـث جامعـه المصطفـی چـه 
می شـود؟  انجـام  فعالیت هایـی 

اسـتاد: یکـی از مزایـا و نقـاط قـوت جامعـه المصطفـی، که بـا هدف تربیـت طالب 
خارجـی تأسـیس شـده اسـت، نگاه تخصصـی به رشـته  های علوم اسـالمی اسـت. 
برخـي از طلبه هـا، بـا توجـه بـه نیازهایـی کـه در مسـیر تبلیـغ و فعالیت هـای آینده 
طلبگی شـان دارنـد، بعد از یـک دوره دروس عمومی، رشـته های تخصصی را انتخاب 
می کننـد؛ در کنـار این رشـته ها، فقه و اصـول را نیز به صورت مسـتمر ادامه می دهند. 
یکـی از رشـته های المصطفی قرآن و حدیث اسـت. این رشـته در مراکـز دیگر وجود 
داشـت؛ امـا در المصطفـی، به مرور، رشـته های مختص به حدیث تعریـف و راه اندازی 
شـد و پـس از مـدت کوتاهی، گـروه قرآن و حدیث جامعه المصطفی به مدرسـه عالی 
قـرآن و حدیـث تبدیـل شـد. ایـن مدرسـه عالي متشـکل از چند گـروه اسـت: گروه 
تفسـیر و علـوم قـرآن، گروه قرائـات، گروه قرآن و علم و تأسـیس گـروه حدیث یکی 
از نوآوری هـای المصطفـي بـود. در مراکـز آموزشـی داخلـی به نـدرت رشـته ای را به 

حدیـث و مباحث حدیثـی اختصاص داده اند، مثل مرکز تخصصـي دار الحدیث و مرکز 
تخصصـی حدیـث که بـا این عنوان ایجاد شـده اند؛ امـا مراکز عمومي معموالً رشـته 
حدیـث ندارنـد. فعالیت های گروه حدیث جامعه المصطفی در سـال 1368 آغاز شـد و 
در حال حاضر سـه رشـته حدیثی فعال دارد: رشـته ارشـد علوم حدیث، دکتری علوم 
حدیـث تطبیقـی و سـطح چهار علـوم حدیث تطبیقـی. در المصطفی پس از ارشـد یا 
همـان سـطح سـه، بـه دو روش تحصیـالت عالـی ادامـه می یابـد، روش دکتری که 
منطبق بر ضوابط وزارت علوم و آموزش عالی اسـت و دیگری سـطح چهار که مشـابه 
دکتری و در همان سـطح اسـت، بـا این تفاوت کـه در روش دوم، نوع درس ها گرایش 
سـنتی و حوزوی بیشـتری دارد و بر متن خوانی بیشـتر تأکید مي شـود. تاکنون در این 
سـه رشـته حدود دویسـت نفر تحصیل نموده اند. حدود 150 نفر در مقطع ارشد، حدود 
بیسـت نفر در دکتری و همین تعداد در سـطح چهار مشـغول به تحصیل شـدند. تا به 
حال شـش نفر از دوسـتان دکتری و حدود هشـتاد نفر از طالب ارشـد فارغ  التحصیل 
شـده اند و بقیـه بـه تحصیل مشـغول اند. در هیئت علمي این رشـته ها نیـز در خدمت 
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اسـتادانی هسـتیم که رشته تخصصی فعالیتشـان علوم و معارف 
حدیثی اسـت. عـالوه بر اینهـا، به خصوص در سـطوح عالـی، از 
برخـي از زبده تریـن اسـتادان متبحـر در حدیـث در حـوزه علمیه 

قم بهـره مي بریم.
در چشـم انداز آینـده گـروه، طرح جامعی براي رشـته های حدیثی 
تدوین شـده اسـت. در حال حاضر که طالب با کارشناسـی قرآن 
و حدیـث وارد می شـوند آشـنایی کمی بـا مباحث حدیثـی دارند. 
در طـرح جامع، رشـته کارشناسـی علوم حدیث پیش بینی شـده 
اسـت. در کارشناسـی ارشـد نیز چهار رشـته وجود خواهد داشـت 
کـه معارف حدیثی، منبع شناسـی حدیثی و علـوم حدیث از جمله 
آنهـا اسـت؛ بـرای هر رشـته نیز تـا چهـار گرایش تعریف شـده 
اسـت. در مقطـع دکتری نیز متناسـب با رشـته ها و گرایش های 
مقطع کارشناسـي ارشد، رشته هایي تعریف شـده است. امیدواریم 
بتوانیـم در آینـده ایـن چشـم انداز را اجـرا کنیـم و بـه نحـوی به 

تخصصی تر شـدن مباحث رشـته حدیـث کمک کنیم. 
به نظر می رسـد بـا توجه به جایگاهـی که حدیث در رشـته های 
مختلـف علـوم اسـالمی دارد، پرداختـن بـه حدیـث بـرای همه 
طـالب بـه نحـوي ضـرورت دارد، چـه طـالب داخلـی و چـه 
خارجـی. اگـر طالب نگاه اسـتقاللی به حدیث نداشـته و صرفا از 
زاویه نگاه سـایر علوم به حدیث و علوم حدیثی بپردازند بسـیاري 
از حالوت هـای حدیـث درک نشـده و بـه تبع آن تبلیـغ و ترویج 

نمی شـود. 
طـالب خارجـی در محیط بین الملل، با طیف وسـیعی از سـواالت 
و شـبهاتی کـه از جانـب سـایر فرق اسـالمی، مستشـرقان و غیر 
مسلمانان و حتی شیعیان گرفتار افراط و تفریط مواجه اند که پاسخ 
سـواالت ایشـان در ارتبـاط با حدیث و مباحث مطروحـه در معارف 
حدیثی اسـت. ضمن اینکه ممکن اسـت پاسـخ هایی که مـا را در 
جامعـه شـیعی و ایرانی و حـوزوی خودمان قانـع می کند، مخالفان 
فعـال در حـوزه بین الملـل را قانع نکند. به همین جهـت، ضرورت 

پرداختـن بـه حدیث در میـان طالب خارجی نمایان تر اسـت.
برخـی از طـالب از یـک سـفر تبلیغـی بـه کشورشـان، انگیـزه 

دوچنـدان پیـدا کرده انـد. 

 رشـته حدیث در میـان طالب خارجـی المصطفی از 
چـه جایگاهـی برخوردار اسـت؟ آیـا این رشـته برای 

ایـن طـالب از ویژگـی خاصی برخوردار اسـت؟
اسـتاد: رشـته حدیـث، بعـد از رشـته تفسـیر و علـوم قـرآن، از 
پرمراجعه تریـن رشـته ها اسـت و اسـتقبال خوبی از آن مي شـود. 
نکتـه  ای که درباره اهمیـت پرداختن طالب المصطفی به حدیث 
وجـود دارد ایـن اسـت کـه زمینه هایـی مطالعاتی و پژوهشـی و 
کاری بـرای طـالب المصطفی وجود دارد که ممکن اسـت برای 
طـالب ایرانـی به آن قوت نباشـد؛ براي مثال بحث استشـراق از 
ایـن موضوعـات اسـت. برخـی از این طـالب به جهت آشـنایی 
زبانـی بهتـری که دارند و به لحاظ آشـنایی فرهنگی نزدیک تری 
کـه با مستشـرقان دارند، می توانند نقش موثرتـری در ترجمه آثار 
و معرفـی و نقد مستشـرقان حدیث پژوه ایفا نماینـد. پایان نامه ای 
کـه در معرفی و نقد اندیشـه های اوری روبین نوشـته شـد نمونه 

ای از فعالیت هـای موفـق در ایـن زمینه بود.
دومیـن نکته حایز اهمیت، پرداختـن به موضوع حوزه ها و مکاتب 
حدیثی اسـت. بحث حوزه ها و مکاتب از جمله موضوعاتی اسـت 

که جای کار فراوانی دارد. این رشـته نسـبتاً جدید است و کارهای 
خوبی در آن شـروع شـده اسـت. ما اطالعاتي درباره فعالیت های 
حدیثـی در مناطـق مختلـف جغرافیایـی داریـم که امروز سـابقه 
کافـی از آنهـا در دسـترس مـا نیسـت و فقط البـه الی کتاب ها 
و گزارش ها اسـت. چون به آن مناطق آشـنا نیسـتیم، هم انگیزه 
کـم و هـم طبیعتاً تـوان کمی برای کسـب اطالع داریـم؛ اما این 
مسـئله برایمان اهمیت و ضـرورت دارد. طالب خارجی می توانند 
در بحـث حوزه ها و مکاتب فعال شـوند، بـراي نمونه دو پایان نامه 
در زمینـه حدیـث در حـوزه ماوراء  النهـر و یـک پایان نامـه دربـاره 
حـوزه حدیثی شـبه قاره هنـد داشـته ایم. پایان نامه اي هـم درباره 
فعالیت هـای حدیثی در افغانسـتان امروزی داشـته ایم که مثاًل در 
سـابقه تاریخی اش چه فعالیت های حدیثی شـیعی شـکل گرفته 
اسـت؟ با نام افغانسـتان بوده یا عنوانی دیگر؟ چه کارهایی انجام 
شـده اسـت؟ دربـاره مغـرب جهـان اسـالم هـم پایان نامه هایی 
تصویـب شـده یـا در حـال تصویب اسـت. مـا اطالع بسـیار کم 
و ناکافـي از جاهایـی داریـم که شـیعیان در دوره فاطمیان و دیگر 
دوره ها فعالیت های شـیعی، ولو غیر اثناعشـری داشـته اند. طالب 
خارجـی، بـا توجه به انگیزه میهنی که دارند، عالقه مند هسـتند و 

در ایـن حوزه هـا فعالیت هایی انجـام می دهند.
زمینـه بعـدی احیای میـراث حدیثی موجود در قالب نسـخ خطی 
اسـت. در بسـیاری از کشـورهای جهان، مثل یمن، ترکیه و شبه 
قـاره، کتاب هـای حدیثی ما در قالب نسـخ خطی وجـود دارند که 
ممکـن اسـت به نحـوی به بهبـود وضعیت نسـخه های موجود 
بینجامد یا نسـخه های جدیدی از دل اینها بیرون بیاید. ما طبیعتًا 
تـوان و امکانـات کمی بـرای پرداختن به این حوزه هـا داریم، ولی 
اگـر طـالب خارجی فعـال شـوند، می توانند ایـن کارهـا را انجام 

بدهند.
بحث های معارفی و تبلیغی نیز بخشـی از فعالیت ها اسـت. علی 
رغـم فعالیـت گسـترده وهابیت در سراسـر جهان و شـبهاتی که 
غالبـا بـا تکیه بر احادیث مطرح می نمایند، ارسـال مبلغـان ایرانی 
به کشـورهای مختلف جهان با محذورات مختلفی مواجه اسـت. 
امـا فارغ التحصیـالن حدیث می تواننـد مبلّغـان و مدافعان حریم 
تشـیع در دنیـا باشـند. الحمـدهلل امـروزه فارغ التحصیـالن مـا، با 
دانـش حدیثـی که اینجـا فرا گرفته انـد، در تعداد قابـل توجهی از 
کشـورهای جهان، مشـغول تبلیغ هسـتند؛ این امر برای ما مایه 

خوشـحالی و افتخار است.

 آیا مطالب آموزشـی طـالب خارجی دربـاره حدیث، 
متناسـب با نیازهـای تبلیغی و مانند آن اسـت؟

قالـب  در  حـدی  تـا  مطالـب  مـا،  سـرفصل های  در  اسـتاد: 
حدیث خوانـی و فقـه الحدیث اسـت کـه به نظرم خـوب طراحی 
شـده اسـت؛ امـا در بررسـی هایی کـه طـی ایـن مـدت در گروه 
علمـی تربیتـی حدیث داشـتیم، احسـاس کردیم شـاید مقداری 
توجـه بـه خـود حدیث و معـارف حدیثـی، در کنار علـوم حدیث، 
برای طالب ما ضرورت بیشـتری داشـته باشـد. بـه همین دلیل 
کالس هـای فوق برنامـه حدیث خوانـی را تعبیه کردیم. همچنین 
سـعی شـد برنامه هایـی ماننـد نشسـت های علمی، متناسـب با 
نیازها و ضرورت های منطقه ای داشـته باشـیم. تاکنـون حدود ده 
نشسـت علمی برگزار شـده که بخشـی از آن با همکاری انجمن 
حدیـث حوزه و بخشـی مسـتقل انجام شـده اسـت. بـه نظر من 

نشسـت های متنوع و خوبی بوده اسـت. طـالب نیز فعالیت های 
مختلفـی در حـوزه پاسـخ به نیازهـای روز انجـام داده انـد، چه در 
قالـب آثـار حدیثی، مثل کتاب هـا و مقاالتی که تألیـف کرده اند و 

چـه در قالـب آثـاری که بـه زبان هـای دیگـر برگردانده اند. 

 تولیـدات حدیثـی در قالـب تبلیغ هـای برون مـرزی 
اسـت؛ ولـی بخش مهم تـر یـا در همان ردیـف، تولید 
آثـار پژوهشـی اسـت. آیـا بـرای طـالب خارجـی که 
هزینـه زیـادي صـرف آموزششـان از کارشناسـی تا 
دکتری و سـطح چهار مي شـود، پژوهشـكده یا جایی 
در نظـر گرفته ایـد کـه مشـغول کارهـای پژوهشـی 
حدیثی شـوند و از علمی که کسـب کرده اند اسـتفاده 

؟ کنند
اسـتاد: در جامعه المصطفی انجمن فارغ التحصیالن را داریم که 
امـور دانش آموختـگان را پی گیـری می کنـد تـا فعالیت هایشـان 
در زمینـه تبلیـغ و تدریـس و پژوهش ادامه پیـدا کند. المصطفی 
همچنیـن پژوهشـگاهی دارد کـه در حـوزه قـرآن و حدیث فعال 
اسـت. طـالب المصطفـی در بسـیاری از مؤسسـات بین المللـی 
داخل کشـور مشغول کارهای پژوهشـی، اعم از ترجمه و تألیف و 
فعالیت های دیگر هسـتند. معمـوالً در جاهایی که کار بین المللی 
وجود داشـته باشـد، فارغ التحصیالن المصطفی کمک می کنند. 
تـا جایـی کـه اطـالع دارم، از طرح هاي المصطفي این اسـت که 
ـ که در حقیقت همان دانشـکده اسـت  در کنار هر مدرسـه عالی 
ـ یـک پژوهشـکده نیـز تعریف شـود تـا خروجی های دانشـکده 
بتوانند در آن پژوهشـکده مشـغول فعالیت های پژوهشـی بشوند. 
غیـر از بحث تبلیـغ و انجام کارهای پژوهشـی، تألیف کتاب های 
حدیثی چشـم اندازی اسـت که در دوره های آموزشـی  مورد تاکید 
قـرار می گیـرد. همـواره این طـور بـوده کـه جوامـع و کتاب های 
حدیثی متناسـب با شـرایط دوره هاي تاریخي متفـاوت و مناطق 
جغرافیایی مختلف نوشـته شـده اند، اگرنه ضرورتی نداشت که در 
طول تاریخ جوامع و کتاب های حدیثی متعدد نوشـته شـوند. این 
مسـئله نشـان می دهد کـه در هر دوره، متناسـب با نیـاز و فضا و 
جغرافیـاي آن دوره، یـک اثـر حدیثـی جدید به وجود آمده اسـت. 

تدویـن آثار حدیثی یکی از چشـم اندازهایی اسـت کـه داریم.
تعـداد قابـل توجهـی از طـالب مـا در بعضـی از کشـورها، مانند 
آذربایجان و تاجیکسـتان و شـبه قاره و عراق، مشـغول به توسعه 
تحصیـل در رشـته حدیث انـد. امیدواریـم در آینده نه چنـدان دور 
شـاهد تاسیس دانشـکده ها و مراکز آموزش عالی حدیثی را در آن 
مناطق به زبان خودشـان و مطابق با شـرایط خودشان باشیم. این 
چشـم اندازها در حـوزه حدیـث مقـداري کالن ترند. بـه طور کلی 
بـه دنبال این هسـتیم که بـه نحوی دفـاع از مرزهـای اعتقادی 
شـیعه را، به  خصـوص در حوزه ای که مربوط به حدیث می شـود، 
از تمرکـز در قـم خـارج کنیـم؛ یعنـی در هـر منطقـه جغرافیایی 
تشـکل هایی از افـراد نخبـه و خبـره و دانشـمندان فاضلی که به 
 خصوص در رشـته حدیث، توانمندی الزم را دارند شـکل بگیرد و 
پایگاهـی ایجاد شـود که از آنجا شـروع به نشـر و دفاع و فعالیت 
کننـد و قـم به جـای اینکه مرکز آمـوزش و تولید ادبیـات دفاع از 
تشـیع و ترویج تشـیع باشـد، تبدیل بـه مرکز فرماندهی شـود و 
هدایت گـری کلـی را انجام  دهد. ان شـاء اهلل امید اسـت با عنایات 

حضـرت حجت به آن دسـت پیـدا کنیم.

  

به طور کلی به دنبال این هستیم که به نحوی دفاع از مرزهای اعتقادی شیعه را، به  خصوص در حوزه ای که مربوط به حدیث می شود، 
از تمرکز در قم خارج کنیم؛ یعنی در هر منطقه جغرافیایی تشکل هایی از افراد نخبه و خبره و دانشمندان فاضلی که به  خصوص در رشته 

حدیث، توانمندی الزم را دارند شکل بگیرد و پایگاهی ایجاد شود که از آنجا شروع به نشر و دفاع و فعالیت کنند.
  



روش شناسی پژوهش در علوم حدیث
درگفتوگوباحجت االسالم و المسلمین عبدالهادی مسعودی*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*   عبدالهـادی مسـعودی دانش آموختـه، محقـق و مدرس سـطوح عالی حوزه های علمیه اسـت. فعالیت های پژوهشـی خود را با ورود به مؤسسـه علمی فرهنگـی دارالحدیث 
سـامان داد و تاکنـون بیـش از 55 کتـاب و مقالـه تألیف، ترجمه و یا تصحیح کرده اسـت. ایشـان هم اکنون عضو هیئت علمی و معاون پژوهشـی دانشـکده علوم حدیث هسـتند.

اشاره
بـهنظـرمپژوهشکالًرکودداردومختصحديثوحوزهنيسـت؛دردانشـگاههمعالقهبيشـتراسـاتيدبهتدريساسـتتاتحقيق.
شـايدعلتـشاينباشـدکهادبياتايرانادبياتيشـفاهیاسـتودسـتبهقلمنبودهايم.مابيشـترحـرفمیزنيمتابنويسـيم.ما
ازاسـتناديکشـیءبهخودمانمیپرهيزيم.شـايدهمبهدليلسـختیپژوهشباشـد.پيشازآنکهدسـتگاههايضبطصدابيايد
هـرآنچـهدرتدريسوتبليغوسـخنرانیگفتهميشـد،جاييثبتنميشـدوامواجـيهوايیبود.امـروزهايندسـتگاههاآمدهاندو
ازهـدررفتـنصحبتهاجلوگيـريميکنند؛امـاوقتیچيزیرامینويسـيدبهپایشـمامیماندومیتواننداشـکاليـاردکنند.
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در حدیث پژوهی بیشتر از آنکه به استدالل و استنتاج های فکری و تشکیل قیاس و کارهای فلسفی نیازمند باشیم، به برداشت های عمیق 
و درست از متن نیاز داریم. 

  

 گفتـه شـده که روش شناسـی پژوهش متناسـب 
بـا موضـوع هـر علمـی متفـاوت مي  شـود. آیـا در 
علـوم حدیث نیـز این قاعـده جاری اسـت؟ تفاوت 
پژوهـش در علـوم حدیـث بـا پژوهـش در سـایر 

چیسـت؟  علوم 
اسـتاد: از شـما و مجلـه وزینتـان تشـکر می کنـم. می توانیم 
بگوییـم چهـار ویژگـی در روش پژوهش حدیثی وجـود دارد 
کـه اگرچـه در پژوهش هـای دیگـر بایـد باشـد، در اینجـا 
چشـمگیرتر و  قابل توجه تـر اسـت. یکـی اینکـه پژوهـش 
حدیثـی متن محور اسـت؛ یعنی بیش از آنکـه بر تحلیل های 
ذهنـی و داشـته های فکـری تمرکـز کنـد، بـر متـن و نص 
تکیـه می کنـد؛ از ایـن رو در حدیث پژوهـی بیشـتر از آنکه به 
اسـتدالل و اسـتنتاج های فکری و تشـکیل قیاس و کارهای 
فلسـفی نیازمند باشـیم، به برداشـت های عمیق و درسـت از 
متـن نیـاز داریـم. در واقـع در حدیث پژوهی یک چیز بیشـتر 
نداریـم و آن متـن اسـت؛ امـا این متن مالبسـات و ضمائم و 

قراینـی دارد کـه باید بـه آنها توجـه کنیم.
مسـئله دوم این اسـت کـه حدیث پژوهی به تتبع فـراوان نیاز 
دارد؛ مثاًل در علوم کالمی یا فلسـفی شـاید بتوانیم سـاعاتي 
طوالنـی به فکر و اسـتدالل و تحلیل ذهنی درباره دو یا سـه 
گـزاره فلسـفی بپردازیم؛ امـا در حدیث نیازمند تتبـع فراوانیم. 
گاهـي حدیثـي مشـکل و غیـر روان بـا اصطیـاد و به چنگ 
آوردن چنـد حدیث مشـابه یا ناظر حل می شـود، بدون اینکه 
بـه تحلیل های دور و دراز ذهنی نیاز باشـد. بنابر مسـئله دوم، 
نمی توانیـم در مسـئله حدیث به یک یـا دو حدیث اتکا کنیم. 
مسـئله سـوم این اسـت که باید طوالنی بودن فرایند پژوهش 
در حدیث را به جان بخریم. گاهی بسـیار طول می کشـد که 
از متني بتوانیم به سـؤالي پاسـخ بدهیم یا از سـؤالي به متني 
مسـتند و قابـل احتجـاج دربـاره آن سـؤال برسـیم. حتی اگر 
پژوهش هـای درون حدیثـی را در نظـر بگیریم، گاهی بسـیار 
زمـان مي بـرد کـه از معنـای مبهـم یـک حدیث بـه معنایی 
روشـن از آن دسـت پیدا کنیـم. گاهی مراحـل حدیث پژوهی 
طوالنی تـر از پژوهش هـای دیگر می شـود. مجمـوع اینها ما 
را بـه کتابخانه اي عظیم و تخصصـی حدیث نیازمند می کند. 
بـه دلیـل اهمیـت مسـئله لفـظ و نـص در حدیث، نیـاز پیدا 
مي کنیـم از نرم افزارهایي توانا در جسـتجوی لفظی اسـتفاده 
کنیـم. در مسـائل تجربـی و جامعه شناسـی ممکـن اسـت 
هیـچ گاه نیـازی بـه نرم افـزار پیـدا نکنیم یـا در نهایـت برای 
تحلیـل آمـاری نیازمند نرم افـزار شـویم؛ اما در علـوم حدیث 
از همـان ابتـدا بـه نرم افـزار نیـاز داریـم. در ایـن مسـئله باید 
تلفیـق نیـروی انسـانی و فکر فـردی با نرم افـزار رایانـه ای و 

فکـر جمعی صـورت بگیرد. 

 لطفـا در روش شناسـی تحقیـق، مراحـل تحقیق 

در علـوم و معـارف حدیـث را از مسئله شناسـی تـا 
تطبیـق ذکـر فرمایید. 

اسـتاد: هر مسـئله پژوهشـی ابتدا باید مطالعات میدانی درباره 
مسئله شناسـی انجام دهیم؛ یعنی از پرسـش شـروع کنیم، نه 
از مـواد خام. وقتی از پرسـش شـروع کنیم، مـواد خام مرتبط 
بـا آن را می توانیـم بچینیـم و مـواد زاید و احادیـث کم  ارتباط 
را نمی توانیـم بیاوریـم؛ در واقـع به پژوهـش جهت می دهیم. 
مسئله شناسـی از مطالعـات میدانـی حاصـل می شـود؛ یعنی 
مجالت را بخوانید و شـبهات جامعه را در نظر داشـته باشـید 
و بـا نسـل جـوان و روشـنفکران و محققـان آن عرصـه در 
ارتباط باشـید؛ این مطالعات میداني شـما را به مسئله شناسـی 
می رسـاند. در کنـار مسئله شناسـی بـه زمینه شناسـی نیـاز 
داریـم. زمینه شناسـی حاصـل مطالعـات گسـترده اسـت، نه 
مطالعـات متمرکز؛ یعنـی مطالعات باید در عرصه وسـیع تری 
از حدیـث صـورت بگیرد تـا زمینه های تحقیق فراهم شـود، 
چـه در سؤال شناسـی و چـه در حـل مسـائل حدیثـی؛ مثـاًل 
اگـر بخواهیـد چرایی تندی حرکت امام حسین)علیه السـالم( 
و نرمـی حرکـت امـام حسن)علیه السـالم( را بررسـی کنیـد، 
نمی توانیـد فقـط بـه مطالعـات حدیثـی اکتفـا کنیـد و بایـد 
مطالعـات تاریخـی و جامعه شـناختی آن عصـر را پی بگیرید. 
ایـن مسـئله و زمینه شناسـی دو پله اول انـد. باید سـؤال را به 
مسـئله پژوهشـی تبدیـل کنید. پرسـش یک خـراش ذهنی 
کوچکـی در ذهـن اسـت؛ امـا باید بـا مباحثه و گفتگـو آن را 
به مسـئله تبدیل کنید. وقتي پرسـش تبدیل به مسـئله شـد، 

می توانیـد پژوهـش را سـامان و جهـت بدهید.
جهـت دادن پژوهـش مهـم اسـت و ماننـد قطب نمـا عمـل 
می کنـد. جهت دادن با چند پرسـش فرعی امکان پذیر اسـت. 
پرسـش اصلـي و کلـي، قطب نمـا اسـت کـه جهت کلـی را 
نشـان می دهـد؛ مثـاًل کـوه بزرگـي را نشـانه قـرار مي دهید 
و بـه سـمت آن مي رویـد؛ امـا وقتـي بـه سـیل بند، رودخانـه 
یـا دره برسـید، بایـد اندکـی تغییر جهـت بدهید و بـاز باید به 
سـمت کوه روانه شـوید. نقش سـؤال های فرعی اینجا ظاهر 
می شـود اینکـه از چـه راهـی بایـد کانـال بزنید و به مسـئله 
اصلی برگردید. کار شـما تازه شـروع می شـود؛ یعنـی در واقع 
بایـد بتوانیـد عناصـر واسـطه ای بیـن مسـائل و مواد خـام را 
پیـدا کنید؛ مثاًل تجمـل را به این صـورت در روایـات نداریم. 
تجمـل در زبـان عربـی و حدیـث چیـز خوبـی اسـت، یعني 
جمـال و زیبایـی؛ »ان اهلل جمیل و یحب الجمال«. تجمل به 
مفهومی که در فرهنگ ما وجود دارد، ناپسـند اسـت. در اینجا 
بایـد گفت این مفهوم با چه مفهومی در حدیث مرتبط اسـت 
کـه آنهـا را پیدا کنم. ابتدا پرسـش و مسـئله را تحلیل ذهني 
مي کنیـم و بعـد کلیدواژه هایـی را مي یابیـم که این سـرمایه 
اصیـل و اصلـی مـا را با مفاهیـم مرتبـط آن در حدیث پیوند 
بدهد. این عنوان های واسـطه همیشـه الزم اند. اگر بخواهیم 

دقیق تـر بگوییـم، اینهـا لبه هـای تمـاس منبـع با سـؤال ما 
هسـتند. ایـن لبه های تمـاس را باید مشـخص کنیـم؛ مثاًل 
از طریـق تحلیـل ذهنـی بـه دسـت می آوریـم کـه یکـي از 
مؤلفه هـاي تجمـل، تکلـف اسـت؛ یعنی کسـی کـه تکلف 
دارد، بـه تجمـل می رسـد. تکلـف در احادیث مـا چگونه بیان 
شـده اسـت؟ مؤلفـه دیگر اسـراف و تبذیـر اسـت. می توانیم 
اینهـا را ترکیـب کنیـم و به فربه سـازی مـواد و تنومندکردن 
سـاقه پژوهـش بپردازیم. وقتـی این کار را انجـام می دهید، با 
توجـه بـه اینکه موادتـان را با کمـک نرم افزار گـرد مي آورید، 
اسـناد و روایـات و منابعـی بـه دسـت می آید که به کار شـما 
نمی آیـد. به ایـن کار هرس کردن می گوییـم؛ مانند کاری که 
در بـاغ انجام می شـود؛ یعنـی چیزهایی را که بـه کار نمی آید 
کنـار بگذاریـد. پس از ایـن مرحله به نتیجه گیری مي رسـید.

در نتیجه گیـری با اسـنتاج های ذهنـی کار داریـد؛ به تحلیل ، 
قـوت فکـری، داشـته های منطقـی و داشـته های بیـرون از 
حدیـث نیـاز داریـد. تـا اینجا بیشـتر تتبـع و تحلیل اسـت و 
از اینجـا بـه بعـد بیشـتر تحلیـل و اسـتنتاج؛ امـا در مرحلـه 
تدویـن بایـد حتمـاً نیـاز روز را ببینیـد. یعنی عناوینـی که در 
یـک تحقیـق حدیثـی ارائـه می دهید، چـه عناویـن اصلی و 
چـه فرعـی، باید بـه پرسشـي از جامعه پاسـخ بدهـد. فرض 
کنیـد دربـاره خیر و شـر کار می کنید، ممکن اسـت پرسـش 
اصلی تـان پرسشـي فلسـفی باشـد مثـل »آیا خیـر در جهان 
وجـود دارد؟« کـه می خواهیـد پاسـخ آن را از دیـدگاه روایات 
بیابید. گاهي ممکن اسـت پرسـش شـما اقتصـادی و فردی 
باشـد؛ مثـل اینکـه »خیـر جامعـه یـا فـرد چگونـه حاصـل 
می شـود؟«. عنوان هایـی کـه بـرای تدویـن و فصل بنـدی 
قـرار می دهیـد، بایـد مرتبط با پرسـش باشـند. ممکن اسـت 
کسي بپرسـد »خیر اقتصادی، خیر همسـرداری، خیر خانواده 
چگونـه اسـت؟« بایـد تدویـن و عرضـه شـما مرتبط بـا این 

باشد.  پرسـش 

 از مسئله شناسـی بایـد بـه نیـاز روز پـل بزنیم یا 
از تحلیـل و نتیجه گیـری؟ این طور که متوجه شـدم 
کـه ظاهـراً بایـد بعـد از آنكـه مراحـل طی شـد، از 
نتیجه گیـری بـه نیاز جامعـه و روز پل بزنیـم. آیا نیاز 
اسـت کـه در مسئله شناسـی هم بـه نیـاز روز توجه 

؟ کنیم
اسـتاد: گفتـم در مرحلـه تدوین، نه در مرحلـه تحلیل. مرحله 
تحلیـل قبـل از تدویـن اسـت. بعـد از تحلیل و اسـتنتاج باید 
تدویـن و عرضـه کنیـم. در عرضـه بایـد دوبـاره با سـؤال ها  
ارتبـاط برقـرار کنیـم؛ یعنـی مسـئله کلی تـان را از جامعـه 
می گیریـد و وقتـي می خواهیـد دوبـاره تدویـن کنیـد، بایـد 
سـؤال ها را در نظـر بگیریـد. نبایـد صرفـاً به مـواد خامی که 
گـرد آورده ایـد، بیندیشـید. در تدوین باز باید آن سـؤال ها زنده 
شـوند؛ اسـتنتاج قبل از تدوین اسـت. اسـتنتاج یعنـی ارتباط 



  

مشکل دیگر در رکود پژوهش این است که تحقیق را تدریس می کنیم، تحقیق را باید تحقیق کرد، پژوهش را باید پژوهید. استادان درس 
خارج و سطح، درس ارایه می دهند و می روند و هیچ کدام به شاگردانشان نمي گویند که مثاًل این بحث را نقد کنید؛ به صورت موردی در 

برخی از مدارس صورت می گیرد؛ ولی عقبه حوزه ما این نیست. 
  

درونـی احادیـث ماننـد تخصیـص و تبییـن و رد و مسـائل دیگر را بررسـی کنیـد. در عرضه و 
تدوین باید دوباره فکر سـؤال ها باشـید. مسـئله اول کلی اسـت و مسـائل بعد باید ریزتر شـود. 

 در مسئله شناسـی کـه بایـد بـه نیـاز روز جامعـه نگاه کنیـم، آیـا مي توانیم به 
مسـئله هایي کـه در رشـته های دیگر اسـت توجه کنیم؟ مثـاًل مسـائلی را که در 
اقتصـاد روز بـه وجـود آمده ببینیم و سـعی کنیم بـا حدیث به آنها جـواب بدهیم.

اســتاد: مسئله شناســی از مطالعــات میدانــی بــه دســت مي  آیــد. مطالعــات میدانــی شــامل 
ــود.  ــم مي ش ــوم ه عل

 چـه  بسـا احادیث مسـائلی را پررنگ کرده باشـند؛ در حالی که مسـئله جامعه 
نیسـت. آیا این نحـوه برخورد با احادیث باعث نمي شـود کـه از چارچوب فكری 

احادیث بیـرون برویم؟
اسـتاد: بایـد ببینیـم مطلوبـات جامعه بـا نیازهای جامعـه فـرق دارد یا نه. ممکن اسـت جامعه 
درخواسـت انجام کاري را داشـته باشـد، ولی آن نیاز، مصنوعی باشـد. همچنین ممکن اسـت 
نیاز واقعی جامعه مغفول بماند. اگر در احادیث به اسـتناد قابل قبولی رسـیدیم، یعنی احسـاس 
کردیـم کـه ایـن احادیـث، مثـاًل احادیث طبی یـا خوراکـی واقعـاً صـادر شـده اند، نمی توانیم 
بگوییـم چـون فعـاًل جامعه در غذا بـه خوراکی هـای گیاهی نیاز نـدارد، این احادیـث را عرضه 
نکنیـم؛ هرچند جامعه به آن توجه نداشـته باشـد یا مطلوبـش خوردن پیتـزا و غذاهای چرب و 
شـیرین باشـد. شـاید احادیث گفته شـده اند تا جامعه را توجه بدهند. در مسـئله اخالقیات نیز 
ممکـن اسـت بگوییـم االن خیلی برای جامعه مسـئله نیسـت که مثاًل کسـی سـالم می کند 

یـا نمی کنـد؛ امـا وقتـی می بینیـم ده ها حدیـث در مورد این مسـئله ریز آمده اسـت، احسـاس 
می کنیـم کـه خیلـی بایـد مؤثـر باشـد. چـرا جامعـه آن را درخواسـت نمي کنـد؟ اگـر جامعـه 
کامـاًل سـالم و فرد کاماًل سـالم باشـد، درخواسـت هایش مطابق بـا نیازهایش خواهد بـود؛ اما 
همان طـور کـه بـه جـز افراد انـدک، آدم کاماًل سـالم پیـدا نمی کنیـم، جامعه کاماًل سـالم نیز 
پیـدا نمی  کنیـم. انسـان بیمـار ممکـن اسـت میلش بـه غذایي ، خوب یـا بد، بـرود، ولـی واقعًا 
نیاز  بدنش آن نباشـد. جامعه هم ممکن اسـت این گونه باشـد. باید بتوانیم نقاط اشـتراک نیاز 
و درخواسـت را پیـدا کنیـم؛ یعنـی هم چیـزی که نیـاز جامعه و هم درخواسـت جامعه اسـت؛ 
مثـاًل امـروزه در مسـئله اقتصادی، جامعـه دوسـت دارد رزق و روزی اش فراوان شـود و روایات 
زیـادی در ایـن زمینـه داریـم. اگـر این سـؤال را بـه احادیث عرضه کنیـم، راحت تر بـه جواب 
مي رسـیم. تقریبـاً  علـوم بین رشـته ای می شـود کـه در تمام علـوم ایـن بحـث را داریم؛ مثال 
فیزیـک بین رشـته ای یعنـی چه؟ یعنی جایی که مسـائل فیزیک با فلسـفه مربوط می شـوند، 
مثـل مسـئله زمـان که هم فیلسـوفان و هـم فیزیک دانـان با آن سـروکار دارند. بحـث نیرو یا 
ضربـه یا اندازه حرکت که در فیزیک اسـت، در فلسـفه نیسـت یا مثاًل بحـث علت و معلول یا 
سـنخیت علت و معلول که در فلسـفه اسـت، در فیزیک نیسـت. حدیث هم می تواند در خیلی 
از علـوم ارتباط هـای بینارشـته ای داشـته باشـد. به فرمایش مقـام معظم رهبری حدیـث، مادر 
علـوم اسـالمی اسـت. آیا مـادر می توانـد با فرزنـدش، کـه زاده خودش اسـت، ارتباط نداشـته 

باشـد؟ اگـر احادیـث را از تفسـیر کنار بگذاریـد از آن چه چیزي می ماند؟ اگر از تفسـیر المیزان، 
که گل سرسـبد تفسـیر قـرآن به قرآن اسـت، بحث های روایی یـا بنا گذاری های عالمـه را در 
حدیـث کنـار بگذاریـد، اثر پربهایـي نمی ماند؛ نه اینکه کاًل صفر شـود، ارزش فعلـي را نخواهد 
داشـت. اگـر حدیـث را از اخـالق اسـالمی کنـار بگذاریـد، چـه می مانـد؟ چیزي جـز مقداری 
اخالق اعتدالی یونان باقي نمی ماند. بسـیاری از سـیره هاي تاریخی با احادیث تبیین شـده اند. 
ـ مثل  در اقتصاد نیز  همین طور اسـت. احادیث به کالم نقلی و کالم اسـالمی و مسـائل آنـ 
تشـریح و تعطیـل، قضـا و قدر، جبر و اختیـار و جدایی وصف خـدا از ذات یا عـدم او، که بحث 
ـ پاسـخ داده و موضعشـان را اعالم کرده اند. احادیث همیشـه بین رشته ای عمل  کهنی اسـتـ 
کرده انـد. بایـد بـه احادیـث نگاه سـرمایه ای داشـته باشـیم، نه کاالیـی؛ یعنی اینها را سـرمایه 
بدانیـم و از آنهـا اسـتفاده کنیم، نـه اینکه یک حدیث سـاده را اینجا بنشـانیم و تمام. تحلیل و 

انتـزاع و جامع گیـری و به اشـتراک گذاشـتن می خواهد. 

 فرمودیـد در مسئله شناسـی عالوه بر مسـائل جامعه باید خود فضـای روایات 
را بشناسیم. 

اسـتاد: در روش تحقیـق حدیث، دو مسـئله بسـیار مهم اسـت؛ یکی خانواده حدیـث و دیگری 
اسـباب ورود بـه حدیـث. خانـواده حدیـث یعنـی احادیث ناظر بـه موضوعی کـه از این حدیث 
اسـتفاده می کنیـم. بعضـی فکر مي کنند کـه خانواده حدیث یعنـی احادیث مشـابه؛ اما احادیث 
مشـابه جزیـی از خانـواده حدیث انـد. احادیث ناظر به موضـوع را خانواده حدیـث می گوییم و از 

ایـن رو احادیـث متعـارض در آن موضـوع خاص نیز باید دیده شـوند. 
مسـئله دوم اسـباب ورود اسـت در چه فضـای تاریخی و در چه گفتگویی بیـن امام و مخاطب 

این حدیث وارد شـده اسـت. مثاًل ممکن اسـت بخشـی از همان حدیث طبی و خوراکی عام 
باشـد، یعنی برای کل جامعه گفته شـده باشـد و بخشـی از آن نسـخه اي برای یک فرد باشـد؛ 

این مسـائل در اسـباب ورود حدیث مطرح مي شوند.

 در مباحـث بین رشـته ای مثـل حدیـث و اقتصاد یا حدیـث و روان شناسـی آیا 
لزوم دارد که حدیث پژوه به آن رشـته یا مبانی آن مسـلط باشـد؟ اگر به تسـلط 
نیاز دارد چقدر باید تسـلط داشـته باشـد کـه بتواند محصولي بین رشـته ای ارائه 

دهد؟
اسـتاد: فرصـت کـم اسـت کـه در ایـن مصاحبـه بـه آن بپـردازم. در مقالـه »تعامـل حدیث و 
دانش هـای بشـری« در مجلـه حدیـث حـوزه این مطلـب را بحث کـرده ام. در مقالـه دیگري 
بـه نـام »بهره گیـری از حدیـث در روان شناسـی، زمینه هـا و موانـع« در مجلـه علـوم نیز این 
بحـث را طـرح کـرده  و یک نمونـه هم در مهارت هـای تحمل مصیبت با اسـتفاده از حدیث و 
روان شناسـی ارائـه داده ام. بـه طور خالصه عـرض می کنم بهترین حالت این اسـت که کاماًل 
بـه هر دو حوزه مسـلط باشـد، یعنی هـم حدیث و هم مثاًل روان شناسـی؛ اما وقوع این تسـلط 
خیلـی نـادر اسـت. اشـخاصی داریـم که هـم روان شناسـی و هـم حدیـث خوانده انـد، ولی در 
حدیث خیلی عمیق نیسـتند و کار زیادی نکرده اند؛ کسـانی هم داریم که در حدیث کار عمیق 



کرده اند و با روان شناسـی آشـنا هسـتند. تا وقوع و پدید آمدن 
افـرادی کـه بـه دو حوزه تسـلط کامل داشـته باشـند، باید از 
روش دیگـری بهـره بگیریـم کـه در اصطـالح بـه آن روش 
گفتگـوی مشـارکتی می گوییـم؛ یعنـی یـک نفـر در عرصه 
حدیث داشـته باشـیم و یـک نفـر در عرصه روان شناسـی یا 
جامعه شناسـی یا اقتصـاد. اینها نه اینکه محصوالتشـان را به 
هـم عرضه کننـد، بلکه در هر مرحله پیشـرفت با هم گفتگو 
کننـد. پـس باید قید دیگـری اضافه کنیـم: »روش گفتگوی 
مشـارکتی گام به گام«، نـه گفتگوی مشـارکتی نهایی؛ یعنی 
در روش مشـارکتي نهایـي شـما محصـول را در حدیث جلو 
مي بریـد و مثـاًل مي گوییـد دربـاره تسلی بخشـي به انسـان 
مصیبت دیـده حدیـث این طـور می گویـد و روان شناسـی هم 
ایـن را می گویـد. بعـد اینهـا را با هم مقایسـه مي کنیـد؛ این 
مقایسـه همیشـه یا بـه تعـارض می انجامد یا به تأییـد. یا هر 
دو یـک مطلـب را می گویند یـا با هم تعارض دارنـد؛ چه باید 

کـرد؟ گفتگو بایـد مرحله به مرحله باشـد.
روان شناسـي می گوید در قـدم اول باید جلوی بهت زدگی اش 
را بگیریـد و روایت می گوید جلوی جـزع و فزعش را بگیرید. 
حـاال بایـد دیـد کـه ایـن چـه راهـکاری پیشـنهاد می کند و 
آن چـه راه حلـي. همین طـور در مرحلـه دوم و مراحـل بعـد 
هـر کـدام چه مي گوینـد و چه راهـکاري دارند؛ یعنـی فرایند 
هـر کـدام از پژوهش هـا را در هـر مرحله ریـز و جزیی با هم 
مقایسـه مي کنیـم. بـا اسـتفاده از روش گفتگوی مشـارکتی 
گام بـه گام می توانیـم حاصـل خوبـی از پژوهـش برداشـت 
کنیـم. در دارالحدیـث چنـد کتـاب اینچنینـي داریـم، مثـل 
پژوهشـی در فرهنـگ حیـا، رضایـت از زندگـی، غنچه های 
شـرم، آه سـرد. آه سـرد کتابـی اسـت کـه بـر اسـاس همین 
روش دربـاره گفته هـای روان شناسـی و حدیـث در موضـوع 
حسـد تحقیق کرده اسـت. یا در زمینه احادیث پزشـکی مثاًل 
احادیـث می گوینـد اگـر ایـن خوراکـي را بخورید فـالن درد 
شـما از بین مـی رود. باید این را به آزمایشـگاه ببریم و مرحله 
بـه مرحلـه آزمایـش کنیـم. همین طـور احادیث مشـابه را به 
دسـت بیاوریـم کـه می گوینـد ایـن را بعـد از غذا بخـور، این 
را قبـل از غـذا و ایـن را کـم و ایـن را زیاد بخـور. اگر مراحل 
بـه مراحلـش را بیاوریم می توانیم پاسـخگو باشـیم. اگر االن 
دنبال کسـی بگردیـم که به دو حوزه مسـلط باشـد، مقداری 
دور از دسـترس اسـت؛ امـا در مرحلـه آغازین اگـر یک طرف 
تسـلط کامـل داشـته باشـد و طرف دیگـر به مبانـی و روش 
کار آشـنا باشـد، کافی اسـت. آشـنایی سـطحی دو طرف به 

نمی آید. کار 

 وقتـي به یافته هـا و نتایجی رسـیدیم، چطور آنها 
را نقد و بررسـی کنیم؟

اسـتاد: مشـهور ایـن اسـت که مـا در حدیـث، نقد سـندی و 
نقـد محتوایـی داریم؛ ولـی می خواهم بگویم کـه این، نوعي 

تسـامح اسـت و با نگاه دقیق و خیلی ظریف صحیح نیسـت. 
اینهـا گونه های نقد نیسـتند، بلکـه اجزای نقدند؛ یعنی شـما 
بـراي نقـد یـک حدیـث باید مجمـوع اینهـا را لحـاظ کنید. 
نقد سـندی یـا محتوایی را اگـر بخواهیم به صـورت دقیق تر 
بگوییـم، می شـود نقد خارجـی و داخلـی. نقـد خارجی یعنی 
آنچـه بیـرون از محتـوای حدیـث اسـت. اینکـه حدیـث در 
چـه منبعـی آمـده اسـت نقـد سـندي نیسـت؛ زیـرا ممکن 
اسـت یک حدیث با سـند بسـیار خـوب در یـک منبع خیلی 
ضعیف باشـد. اگر منبع ضعیف باشـد یا نویسـنده آن شخص 
مجهولـی باشـد، نمی توانیـد بگویید چون سـند خوبـی دارد، 
حدیـث خوبـی اسـت؛ زیـرا ممکـن اسـت آن را جعـل کرده 
باشـند، همان طـور کـه متـن را می تواند جعل کنـد. پس نقد 
خارجی دقیق تر از نقد سـندی اسـت. نقد خارجی یعنی شـما 
از منبع و مؤلف شـروع کنید. مؤلف کیسـت؟ منبع چیسـت؟ 
انتسـابش چگونـه اسـت؟ بعـد از اینها به سـراغ سـند بیایید. 

وقتـي از سـند گـذر کردیـد باید به سـراغ متـن بروید. 
در نقـد متن چند گونـه معیار داریم؛ یعنی سـنجش مضمون 
حدیـث بـا سلسـله معیارهایی انجـام می گیـرد، مثل قـرآن، 
سـنت، ضروریات دینـی و اجماع. این معیارهـا درون دینی اند؛ 
یعنـی بـرای کسـی معیارند که بـه دیـن بـاور دارد. مضمون 
حدیـث مي تواند بـا معیارهای برون نقلی، مثل عقـل یا تاریخ 
مسـلم یا حس بشـري نقد شـود. نقد متن باید با علم قطعی 
باشـد، نـه علم تخمینی و حدسـی و فرضیـه ای. اینها محقق 
بیرونـی هسـتند و می توانند نقد کنند؛ مثـاًل اگر حدیثی گفت 
تیاسـر مستحب است، باید ببینیم تیاسـر مستحب است یا ما 
را بـه جای کعبـه به یمن متوجه می کند. ایـن را یک محقق 
بیرونـی می توانـد نقد کند. ایـن معیارهـا را در یک کتاب نقد 

حدیث شـمرده ام و بحث ها و نمونه هایشـان را آورده ام.

 سـؤال آخـر اینكه وضعیت پژوهـش حدیث حوزه 
را چگونـه ارزیابی می کنید؟

اسـتاد: بـه نظـرم پژوهـش کاًل رکـود دارد و مختص حدیث 
و حـوزه نیسـت؛ در دانشـگاه هـم عالقـه بیشـتر اسـاتید به 
تدریس اسـت تا تحقیق. شـاید علتش این باشـد کـه ادبیات 
ایـران ادبیاتـي شـفاهی اسـت و دسـت به قلـم نبوده ایـم. ما 
بیشـتر حرف می زنیم تا بنویسـیم. ما از اسـتناد یک شـیء به 
خودمـان می پرهیزیـم. شـاید هم بـه دلیل سـختی پژوهش 
باشـد. پیـش از آنکـه دسـتگاه هاي ضبـط صـدا بیایـد هـر 
آنچـه در تدریـس و تبلیـغ و سـخنرانی گفته مي شـد، جایي 
ثبـت نمي شـد و امواجي هوایـی بود. امـروزه این دسـتگاه ها 
آمده انـد و از هـدر رفتـن صحبت هـا جلوگیري مي کننـد؛ اما 
وقتی چیزی را می نویسـید به پای شـما می مانـد و می توانند 

اشـکال یـا رد کنند.
پـس کاًل در اصـل پژوهـش و نوشـتن واهمـه داریـم. مـن 
فکـر می کنـم مـا میـراث دار حـوزه ای هسـتیم کـه در قرون 

اخیـر، بـه آن انـدازه کـه درخـور کالم اهل بیت باشـد، به 
حدیـث توجه نکـرده اسـت. توجـه حوزه های قـرون اخیر به 
حدیث، توجهي کانالیزه شـده اسـت؛ یعنی توجـه از معبر فقه 
اسـت. محققـان، مراجع تقلید و اسـتادان درس خـارج و حوزه 
بیشـتر در عرصه فقـه خـوش درخشـیده اند و احادیث فقهی 
مطمـح نظرشـان بوده اسـت؛ به همین جهـت پژوهش های 
فقهـی بیشـتر سـامان گرفتـه و بـه پژوهش هـای حدیثی و 
تفصیلـی کم اعتنایـی شـده اسـت. آقـای خویـی بـا آن مقام 
و فضیلـت، وقتـی شـروع به تفسـیر قـرآن می کند بـا همان 
یـک جلـد کتاب البیـان نگاه شـیعه را به علـوم قرآنی تحول 
می دهـد؛ آقـای معرفـتـ  خدا رحمتشـان کنـدـ  حاصل کار 
آقـای خویی اسـت. وقتي آقـای خویی با آن پشـتوانه عمیق 
فقهـی و اجتهـادی و کاوش هـای ذهنی عمیقی کـه در فقه 
و اصـول داشـت وارد حـوزه احادیث قرآنی و نـگاه احادیث به 
قـرآن می شـود، البیـان را تولیـد می کنـد. بعد از ایشـان آقای 
معرفـت عمـرش را مي گـذارد که منجر به التمهید می شـود. 
اگـر برخـی از مراجـع مـا درس حدیـث بگذارنـد یـا مثـاًل 
پژوهش هـای حدیثـی را به شاگردانشـان یاد بدهند، مسـلّمًا 
حدیث پژوهـی رشـد می کنـد. ببینیـد در کـدام درس خـارج 
ایـن صـورت می گیـرد یا اصـاًل کسـی در حـوزه درس خارج 
حدیـث می گـذارد. مقام معظـم رهبـری در سـخنرانی برای 
دانشـجویان دانشـگاه دارالحدیـث فرمودنـد بـه افـرادی نیاز 
داریـم کـه در خود حدیـث کار کنند، نه بحـث فقهی حدیث. 
خـود حدیث آن قدر موضـوع دارد کـه روی آنها پژوهش های 

زیـادی صـورت بگیرد. 
مشـکل دیگـر در رکـود پژوهـش ایـن اسـت که تحقیـق را 
تدریـس می کنیـم، تحقیـق را بایـد تحقیـق کـرد، پژوهش 
را بایـد پژوهیـد. اسـتادان درس خـارج و سـطح، درس ارایـه 
می دهنـد و می رونـد و هیچ کـدام به شاگردانشـان نمي گویند 
کـه مثاًل این بحـث را نقد کنید؛ به صورت مـوردی در برخی 
از مـدارس صـورت می گیـرد؛ ولی عقبه حوزه ما این نیسـت. 
کارهایـی کـه االن در برخـی از مدارس صـورت می گیرد که 
اسـتاد معیـن می گذارنـد تـا نوشـته های طلبه ها را ببینـد و از 
آنان پژوهش و مقاله بخواهد، ده سـال یا بیسـت سـال دیگر 
جـواب می دهـد. در حـال حاضـر روی عقبـه چهـلـ  پنجاه 
سـال پیـش، بـه قـول بعضی ها زمان شـاه، اسـتوار هسـتیم 
و بایـد دوـ  سـه نسـل در زمینـه علمـی کار کنیـم تا حاصل 

به دسـت آید. 
مشـکالت دیگـري هم بر سـر راه تحقیـق وجـود دارد، مثل 
اینکـه برخـی از روحانیـان واقعاً زمینـه کار پژوهشـی ندارند. 
برخـي از طلبه هـا اساسـاً نمی تواننـد یـک کتابخانـه بـزرگ 
داشـته باشـند یـا نمی توانند یـک رایانـه قوی با هشـتـ  نه 
هـزار کتـاب در آن داشـته باشـند. امکانـات زندگـی بـه آنان 
اجـازه تحقیـق نمی دهـد، مثـاًل یـک اتـاق کوچـک ندارنـد 
کـه در آنجـا خلـوت کننـد تـا بتوانند فکـر و پژوهـش کنند. 
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محدودیت هایـی نیـز در برخـی از کتابخانه ها وجـود دارد؛ مثاًل وقتی می خواهـد در زمینه احیا، 
کـه یـک پژوهـش سـاده اسـت، یک متن نسـخه خطی بگیـرد، بایـد از هفت خان بگـذرد یا 

هزینـه کنـد یا ارتبـاط با خارج داشـته باشـد.
مشـکل دیگـر، عـدم ارتبـاط تولید با مصرف اسـت؛ مثل مشـکلي کـه در صنعت و دانشـگاه 
وجـود دارد. مهنـدس صنایـع مـا انبـارداری، حـذف انبـار، تحلیل سیسـتم یا تحلیـل مدیریت 
مرغـداری می خوانـد، ولـی وارد عرصـه کار نمي شـود کـه ببینـد مرغدارهـا با چه مشـکالتی 
روبـه رو هسـتند یـا تولیدگـران چگونـه انبـار می کننـد، صنعت به چـه چیـزی نیـاز دارد که او 
درسـش را بخواند. در حوزه هم گاهی کسـي شـش سـال لمعه و مغنی و ادبیات خوانده و سال 
ششـم بـه تبلیغ مـی رود و به چند سـؤال شـرعی و علـوم قرآنی پاسـخ مي دهـد؛ در حالي که 
هنـوز درس جنبـی علـوم قرآنی را خوب نخوانده اسـت. پژوهش، فـرع نیاز و نیاز مـادر اختراع 
اسـت. هـر پژوهش یک اختراع اسـت، یک تولد اسـت. وقتی پژوهش می کنیـد به یک زایش 

فکـری مي رسـید کـه نتیجه نیاز اسـت؛ طلبه بایـد آن نیـاز را بداند.
اسـتادان قـوِی آشـنا بـه تحقیق کـم داریم. اسـتادان ُمـدّرس خـوب زیـادي داریم. اسـتادانی 
هسـتند کـه فن بیان خوبـی دارند و عالـي تدریس مي کننـد و در زمینه آمـوزش کمبود جدی 
احسـاس نمی شـود؛ اما اسـتادانی که بتوانند پژوهش را منتقل کنند، کم هسـتند. اسـتادان ما 

اگـر هم پژوهشـگراني قـوی باشـند، انتقال دهنده پژوهش خوبی نیسـتند. 
کـم  بودن مراکز حدیث پژوهی از دیگر مشـکالت اسـت. غیر از دارالحدیـث مرکز حدیث پژوهی 
دیگـري نداریـم. مرکز آموزشـي حدیـث و مرکز تخصصی حدیث حـوزه داریم کـه آن هم 6-5 
سـال اسـت بـه وجـود آمده اسـت؛ امـا مراکـز حدیث پژوهـی نداریم. آیـا در مشـهد و اصفهان و 
شـیراز و تهـران و تبریز و شـمال و شـرق و غـرب، مرکـز حدیث پژوهی داریم که پژوهشـگران 
حدیث بتوانند در آنجا مطالعه کنند، کار کنند و یاد بگیرند؟ دادمان بلند اسـت که شـیعه هسـتیم 
و همان گونـه کـه بـه قرآن تمسـک کرده ایم، به حدیث و عترت تمسـک جسـتیم؛ در حالي که 
مراکـز قرآن پژوهـی فراواني داریـم؛ اما مرکز حدیث پژوهـی نداریم. دارالحدیـث را بردارید و یکی 
نـام ببریـد؛ مـن نمی شناسـم. ممکن اسـت کانون محلـی و کوچک باشـد؛ امـا مراکـزي براي 
حدیث پژوهـی نداریم که درخور ایران و شـیعه باشـد. حدیث فراوان داریم؛ اما پنج نفـر را در حوزه 

نشـان بدهید که بحارپژوه باشـند، کافی پژوه، کلینی پژوه یا مجلسـی پژوه باشـند. 
نکتـه آخـر اینکـه مـا درازاندیـش نیسـتیم. شـاید واژه خوبـی نباشـد. خودم شـنیدم کـه امام 
خمینـی فرمودنـد کـه امریـکا و اروپـا گاهی برنامه سـیصد سـاله می چینند، نه سی سـاله؛ 
یعنـی اگـر ببیننـد ایران برایشـان مشـکل شـده اسـت، می گویند ما نمی توانیم در سـی سـال 
و نـود سـال و صـد و پنجـاه سـال نسـل را بچرخانیم؛ اما در سـیصد سـال می شـود. برنامه اي 
مي چیننـد کـه سـیصد سـال دیگر اینهـا بی دین شـوند و از انقـالب و از شـیعه برگردنـد. این 
یعنـی چـه؟ یعنـی نهادهـای حکومتـی و اجتماعـی آنها به قدری مسـتقر شـده و مانایـی پیدا 
کـرده اسـت کـه وقتی این نسـل می میرد نسـل بعـدی می تواند به همـان روش جلو بـرود و 
همین طـور نسـل بعـد. در ایـران این طور نیسـت. پژوهشـگاه را بـا مدیري شـروع می کنیم و 
سـه سـال بعـد که او مـی رود و مدیر پژوهش دیگـري می آید، کل کار می خوابد. ممکن اسـت 
مدیـر پژوهـش جدید حق داشـته باشـد و مدیر قبلی کار نادرسـتی انجام داده باشـد؛ اما ما چرا 
نبایـد فکـر کنیـم و کاری را بنیان بگذاریـم و افرادی در این کار بیایند که یک پژوهش سـیـ  

چهل سـاله را بنیـان بگذارند؟ 

 روش پژوهش چه مراحلی دارد؟
اسـتاد: مـن یـک سـخنرانی در روش پژوهـش دارم که در آنجـا به صـورت پاورپوینت، درخت 
پژوهش را نشـان داده ام. در آنجا هشـت مرحله چیده ام که از مسئله شناسـی شـروع می شـود تا 
عرضـه و تدویـن. در روش حدیث هم هشـت مرحله گفته ایم. اول اسـتناد متـن را ثابت کنیم؛ 
آیـا ایـن سـخن حدیـث اسـت؟ متـن صحیح اسـت یـا نه؟ چـون ممکن اسـت متـن حدیث 
نادرسـت باشـد. براي حدیث قال النبی یسـتحب عسـل یوم الجمعه، باید کلی آزمایش کنیم 
کـه عسـل چه فایـده ای دارد و بعـد روز تعطیل و غیرتعطیـل بخوریم تا بدانیم چـه فرقی دارد 
و در آخـر چیـزی بـه دسـت نمی آیـد. وقتی دقیـق می بینیم مي فهمیـم که متـن »کان النبی 
یسـتحب الغسـل یوم الجمعه« بوده اسـت. نسخه شناسـی یکی از مراحل است. تصحیح متن 
سـه مرحلـه دارد کـه در روش فهم حدیـث آورده ام. مرحله بعد فهم متن اسـت که چند مرحله 
دارد: واژه شناسـی، ترکیب و ساختارشناسـی که از چند مرحله تشـکیل شـده اسـت. بعد از فهم 

مطلـب، رسـیدن بـه مقصود گوینده اسـت؛ چون لزوماً بیـن فهم متن و مقصود التزام نیسـت. 
لزومـاً این طـور نیسـت که از فهم به مقصود برسـیم؛ خیلی وقت ها می رسـیم و بعضی وقت ها 
نمی رسـیم. اگـر کسـی از در داخـل شـود و مـن بـا پوزخنـد بگویـم آدم منظـم مـا آمد، شـما 
بی نظمـی می فهمیـد؛ اما کسـی که جمله مـن را می خواند، پوزخنـد و لحن مرا ندیده اسـت و 
نظـم را مي فهمـد. مرحله بعد قراین اسـت. رسـیدن بـه مقصود، به گـردآوری قراین نیـاز دارد. 
قرایـن چنـد دسـته اند: قراین لفظی منفصـل که خانواده حدیـث نـام دارد؛ قراین لفظی متصل 
کـه قرایـن داخلی انـد و قرایـن غیـر لفظی متصل که بـه آنها اسـباب ورود حدیـث می گوییم. 
قرایـن غیـر لفظـی منفصـل نداریم یـا مثل گزاره هـای عقلی می مانـد؛ خیلی مهم نیسـت. تا 
اینجـا شـش هفـت مرحله شـد. بعد بایـد احادیث معـارض را ببینیـم، کاری که در فقـه انجام 
می گیـرد. احادیـث معـارض، قرینگـِي خیلی مهمـی دارند؛ گاهـی کل معنای فهمیده شـده را 
برمی گرداننـد و مثـاًل وجـوب را اسـتحباب یا حالت عـادی را به اضطرار تبدیـل می کنند. اینها 
را در روش فهـم حدیـث عـرض کـرده ام. آخرین مرحله اسـتفاده از دانش های بشـری اسـت. 
دانش های بشـری را در بحث تعامل حدیث و دانش های بشـری در دو عرصه توضیح داده ام؛ 
هـم کسـانی کـه قبل از مـا روی حدیـث کار کرده انـد، مثل محدثـان و مترجمـان و تعلیقه و 
حاشـیه نگاران، هـم دانش های بشـری جدید. این هفت هشـت مرحله را بایـد برویم تا بتوانیم 

بگوییـم حدیـث را فهمیده ایـم، آن هـم با اطمینـان، نه با یقین صـد در صد. 

 عرضه احادیث به قرآن جایگاهی دارد؟
اسـتاد: در فهـم تأثیـر ندارد؛ ولي در نقد مؤثر اسـت. ما سـه مرحله داریـم؛ در مرحله اول، یعني 
اسـتناد، بایـد ببینیـم آنچه در دسـت داریم حدیث اسـت. بعد از کشـف صحت متـن حدیث به 
مرحلـه نقـد مي رسـیم. همه اینهـا برای عمل اسـت. عمل متفاوت اسـت. در فقـه می خواهید 
عمـل خارجـی انجـام بدهیـد و در کالم می خواهیـد عمـل ذهنی و اسـتنباطی انجـام بدهید؛ 
یعنـی ایـن سـه مرحله باید به مرحلـه باور و عمل برسـد. در مرحله نقد، معیارهـای درون دینی 
و برون دینـی را داریـم. من سـه کتاب حدیث برای همین سـه حلقه نوشـته ام: یکـی در روش 
فهـم حدیـث اسـت کـه از مرحله اسـتناد شـروع می کند تا فهـم. دیگـری درباره وضـع و نقد 
حدیث و دیگري در موضوع آسیب شناسـی اسـت. بخشـي از آسیب شناسـی، بین روش فهم و 

نقـد قـرار می گیـرد. باید این سـه حلقه را در کنار هم داشـته باشـیم.

 مسـئله ای که در احادیث داشـتیم این اسـت که گاهی به یك سـؤال، متناسب 
بـا شـخص یا شـرایط زمـان و مكان، سـه یـا چهـار جـواب داده مي شـود. آیا 

اینهـا در بحـث روش فهـم قابل پی گیری اسـت؟ به چه شـیوه ای؟ 
اسـتاد: ایـن کار را بایـد به صورت کلیدواژه ای و تشـکیل خانواده حدیـث انجام بدهیم؛ یعنی در 
یـک مسـئله باید حتمـاً جواب همه ائمـه را به آن سـؤال مد نظر قـرار دهیم؛ زیـرا ائمه نور 

واحدنـد؛ بنابراین باید تطور تاریخـی آن را بدانیم. 

 از کجـا بفهمیـم؟ مثالً کسـی سـؤال مي کنـد حضـرت آدم چه خورد کـه رانده 
شـد؟ بـه یكـي مي گوینـد سـیب، بـه یكـی انـار و بـه یكی حسـد. چـه قراین 
درون متنـي داریـم یـا مي توانیـم داشـته باشـیم کـه بیـن چنیـن احادیثی جمع 

؟ کنیم
اسـتاد: در کتـاب آسیب شناسـی حدیث به این مسـئله پرداختـه ام. ما با بیاني تدریجـی روبه رو 
هسـتیم و نتیجـه بیـان تدریجـی ایـن اسـت کـه وقتی بخواهیـم مسـئله اي را حـل کنیم از 
کلیدواژه هایـي اسـتفاده مي کنیـم تـا تمـام متـون مربوط و ناظـر به آن مسـئله را گـردآوری 
کنیـم؛ در واقـع زیرپایـه بحث خانواده حدیث همین اسـت. این بحث مختص به این مسـائل 
نیسـت، بلکـه در مسـائل فقهـی هـم داریـم. گاهی یـک امام به یک مسـئله فقهـی طوری 
جـواب داده اسـت و امـام دیگـر طـوري دیگـر. نوعـاً بـه تجربـه احسـاس می کنیم کـه این 
مسـائل فاقـد جواب انـد؛ یعنـی نـوع احادیثی کـه در مـورد یک مسـئله کنار هـم می گذاریم 
احادیـث یکدیگـر را پوشـش مي دهنـد و حل می کننـد. همان طور که در فقـه گاهی به تکافؤ 
و تسـاوي می رسـیم، در احادیـث غیـر فقهـی نیـز گاه پیـش می آیـد و این طـور نیسـت کـه 
بتوانیـم همـه مسـائل را حل کنیـم؛ امـا روش خانواده حدیث در بیشـتر موارد جـواب می دهد 

و مسـئله را حـل می کند.
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برنامه  مطالعاتی »حدیث خوانی روشمند«1
حجت االسالم و المسلمین سید محّمد کاظم طباطبایی*

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*حجـت االسـالم و المسـلمین سـید محّمـد کاظم طباطبایی عضـو هیات علمی، اسـتادیار گروه نهج البالغـه و مدیر گروه و رییس دانشـکده علوم و معارف حدیث می باشـد. 
تاریـخ حدیـث شـیعه 1و2، منطـق فهم حدیث، مدارک فقه اهل السـنه، مصادر حدیثی از دیدگاه عالمه شـعرانی، مقایسـه توحید نگاری کلینی و صدوق و نقـش روایات در فهم 

آیـات، عناوین برخی کتب و مقاالت ایشـان می باشـد.

اشاره
حديثخوانـیيـامطالعـاتحديثـیازمهمترينضرورتهایيککارشـناسعلوماسـالمیاسـتکـهدرگذشـتههایدورهمواره
درحوزههـایعلميـهبهصورترسـمیوجودداشـتهاسـت.اکنـوناينمطالعات،بيشـتربهصـورتفـردیدنبالمیشـود.دراين
نوشـتارپـسازبيـانشـاخصههایچگونگـیگزينشيکمتـنمناسـب،ضمنبرشـمردنويژگیهـایيکطرحصحيـح،طرحی
کاربـردیوروشمنـدبـرایمطالعهمتونحديثیارايهشـدهاسـت.ايـنطرحدرهفتبخشاصلـی)هفـتوادی(وچهلمتن)چهل
منـزل(گزينـششـدهوبـرایمطالعـهدرحدودهزارسـاعتدرنظرگرفتهشـدهاسـت.بهعبـارتديگربـرایمطالعههـرکتابيا
احاديـثگزينششـدهتنهابيسـتوپنجسـاعتوقـتالزماسـت.عالقهمنـدانبـهحديثخوانیبايـکبرنامهريزیچهارسـاله

میتواننـدبامطالعـهاينمتـوندرشـمارحديثپژوهانقـرارگيرند.

کليدواژهها:حديث،حديثخوانی،طرحمطالعاتاحاديث،شيوهقرائتودرکمتون.



مقدمه
اگـر کسـی بخواهـد عالمـی توانمنـد در امـور دینی شـود و به عنوان منادی شـریعت بـا مردم 
سـخن بگویـد، بایـد عـالوه بر قـرآن کریـم، با متون حدیثی آشـنایی داشـته باشـد. بـه بیان 
دیگـر، مـردم از عالمانـی کـه در حوزه علمیه بـه تحصیل پرداخته انـد، انتظار دارنـد که معارف 
دیـن را در اختیـار آنهـا قرار داده و پاسـخگوی نیازهای دینی آنها باشـند. بدیهی اسـت کسـی 
کـه از منابـع حدیثـی بهره ای نبرده و با آنها آشـنا نیسـت، نخواهد توانسـت از عهـده این مهم 
برآید. پس الزم اسـت که مبلغان، نویسـندگان و پژوهشـگران حوزه دین با متون حدیثی آشـنا 
شـوند. چگونه می توان به این آشـنایی دسـت یافت و از متون غنی حدیثی اسـتفاده کرد؟ سیر 
مطالعـه منابـع حدیثی چگونه باید باشـد؟ با چه شـیوه ای می توان به مجموعـه معارف حدیثی 
دسـت یافـت؟ آیا نیازمنـد برنامه ریزی خاصی هسـتیم یا اینکه می تـوان به صورت دلخـواه از 

هر کتابی که خواسـتیم، شـروع کنیم؟
برخـی بـا توجه به اینکه کتاب شـریف الکافی مهم تریـن کتاب حدیثی ماسـت، حدیث خوانی 
را از جلـد اول ایـن کتـاب آغـاز می کننـد و برخی دیگر، بـا کتاب نهج البالغه شـروع می کنند. 
ایشـان از آنجـا کـه نمی داننـد مباحث ابتدایی هـر دو کتاب، سـخت ترین قسـمت های هر دو 
کتاب اسـت،2 در آغازین روزهای مطالعه، با دشـواری مواجه شـده، از مطالعه دسـت می شویند. 
بعضـی دیگـر، هر کتـاب حدیثی را کـه یافتند، بی هیچ تقـدم یا تأخری، مطالعـه می کنند، اما 
از آنجا که هیچ نظم منطقی بر برنامه مطالعاتی ایشـان حکمفرما نیسـت، کمتر از کار خویش 
بهـره می برنـد. اینجاسـت که نیـاز به برنامه ریزی درسـت احسـاس می شـود تـا عالقه مندان 
بتواننـد بـر اسـاس آن، بـا متون حدیثی آشـنا شـده، مجموعه معارف اسـالمی بـه آنها منتقل 
شـود. ایـن برنامه ریـزی بایـد به گونه ای باشـد کـه تمامی  موازیـن آموزشـی را در برداشـته، بر 
ذهـن مخاطـب اثـر مطلوبی بگـذارد. ابتدا باید دیـد که یک برنامـه مطالعاتی خـوب و اثرگذار 

چه ویژگی هایی باید داشـته باشـد:

جذابیت
اولین ویژگی یک برنامه مطالعاتی جذابیت و نشـاط آوری اسـت. در ابتدای سـخن گفته شد که 
برخـی بـا خطبـه اول نهج البالغه یا کتـاب العقل  الکافی شـروع می کنند یا احادیث سـخت را 
می بیننـد کـه جذابیت الزم را بـرای افراد، در این مرحلـه ندارد. در کتاب العقـل الکافی، روایتی 

بدین گونه آمده اسـت:
تِـی َو َجاَللِی َما  ُ الَْعْقـلَ َقـاَل لَـُه أَْقبِـْل َفأَْقَبَل ُثـمَّ َقاَل لَـُه أَْدبِـْر َفأَْدبََر َفَقـاَل َو ِعزَّ ـا َخلَـقَ  اهللَّ لَمَّ
َخلَْقـُت َخلْقاً أَْحَسـَن ِمْنَک إِیَّاَک آُمُر َو إِیَّـاَک أَنَْهی َو إِیَّاَک أُثِیُب َو إِیَّـاَک أَُعاِقُب؛3 چون خداوند 
عقـل را آفرید، از او خواسـت که سـخن گوید، سـپس بـه او فرمود: پیـش آی، پس عقل پیش 
آمد. سـپس فرمود: بر گرد، پس او پشـت نموده و بر گشـت، سـپس خداوند فرمود: سـوگند به 
عـّزت و جاللـم کـه هیچ آفریـده ای را نیافریـده ام که نزد مـن از تو محبوب تر باشـد و تو را به 
صـورت کامـل قـرار نمی دهم، مگر در وجود کسـی که دوسـتش دارم. آگاه باش کـه من تو را 

امـر و نهـی می کنم و تـو را کیفر و پـاداش می دهم .
ایـن روایـت یکـی از مشـکل ترین روایات اسـت. نمی دانیم خلقت عقـل، فرمان دادن بـه او و 
پذیـرش او )أَْقبِـْل َفأَْقَبـَل(، بـه چه معناسـت و چه مفهومـی  دارد؟ برای مرحله اول، اگر کسـی 
بخواهـد بـا بی دقتـی از این مباحث بگـذرد، چیزی یـاد نمی گیرد و اگر بخواهـد به طور عمیق 
بـه آنهـا بپـردازد، هنـوز اطالعـات الزم را در اختیـار نـدارد و نتیجـه کسـالت باری را بـه دنبال 
خواهـد داشـت. حتـی اگر کسـی بخواهد نهج البالغـه را بخواند، شـرط اول آن، این اسـت که 
از حکمت هـای نهج البالغـه شـروع کنـد و شـروع از خطبـه اول یـا خطبه یکصد و هشـتاد و 
شـش صحیـح به نظر نمی رسـد. به جـرأت می توان گفت کـه از زمان امیرالمومنیـن تا به 
حـال، کمتر کسـی معنای ایـن دو خطبه را به طور کامل درک کرده اسـت. دلیلـی ندارد که ما 
خطبـه اول یـا خطبه یکصد و هشـتاد و شـش را بخوانیم، در صورتی که حکمت های سـاده تر 

بسـیاری وجود دارد که جذاب تر اسـت.

استمرار
شـرط دوم، اسـتمرار داشـتن حدیث خوانی اسـت. گاهی برخی از عالقه مندان به حدیث خوانی 
ابتـدای تابسـتان هر سـال برنامـه ای را برای مطالعـه طراحی می کنند، اما عمل بـه این برنامه 
معمـواًل یـک یـا دو هفتـه بیشـتر دوام نـدارد. عـدم اسـتمرار علـل متفاوتـی دارد کـه یکی از 
آنهـا خسـتگی یـا پس زدن اسـت و علـت دیگر، آن اسـت که مطالـب مطالعه شـده، مباحثه 

نمی شـود.

برخورداری از شیوه آموزشی
یکی از علل ناکامی برنامه های مطالعاتی این اسـت که مسـیر مطالعه مسـیر روشـنی نیسـت؛ 
عالقه منـدان بـه حدیث خوانـی نمی داننـد از کجـا بایـد شـروع کننـد و مطالعاتشـان بـه کجا 
بایـد بیانجامـد. عـالوه بر اسـتمرار داشـتن و جذاب بودن، باید از شـیوه آموزشـی هـم پیروی 
کـرد؛ یعنی مطالعه از مراحل آسـان آغاز شـود و به مراحل سـخت و دشـوار بیانجامـد. مثاًل در 
مطالعات حدیثی، از احادیث سـاده و کوتاه شـروع شـود و در پایان، به مشـکل الحدیث برسـد. 
این شـیوه آموزشـی که شـیوه ای منطقی اسـت، باید مدنظر کسـانی باشـد که می خواهند به 

مطالعـه حدیـث پرداخته و بـه معارف حدیث دسـت  یابند.

جامعیت و فراگیری
در یـک برنامـه  مطالعاتـی باید امکان آشـنایی جامع و فراگیر نسـبت به موضوعـات گوناگون 
را حاصـل نمایـد. گاهـی اوقـات دیده می شـود که برخی افـراد روایـات زیـادی در موضوعات 
اخالقـی خوانده انـد، ولـی با موضوعات اعتقادی بیگانه هسـتند. به عنوان نمونـه، طلبه ها چون 
در مباحـث خـارج فقـه بـا احادیث فقهی آشـنا می شـوند، معمـواًل احادیـث فقهـی را مطالعه 
کرده انـد و بـا روایـات فقهـی آشـنا هسـتند، امـا از روایات اعتقـادی بهـره کافـی ندارند؛ حتی 
کسـانی کـه روایات اعتقـادی را می خوانند، معمواًل به سـمت مباحث امامـت و والیت گرایش 
یافته انـد، ولـی بـه مباحث توحیدـ  که اصل و اسـاس معارف اسـت   کمتـر می پردازند. به نظر 
می رسـد که باید شـیوه ای برای مطالعات حدیثی پیشـنهاد شـود که به آشـنایی جامع و فراگیر 

نسـبت به همه موضوعات معارفـی بیانجامد.

در برگیری روایات همه معصومان
از دیگـر ویژگی هـای یـک برنامـه مطالعاتـی کامل، آن اسـت کـه در بردارنده روایـات تمامی 
معصومـان باشـد. اگـر االن از گروهـی از طـالب خواسـته شـود کـه پنـج یـا ده روایت از 
امـام جـواد یـا امام  هـادی یا امام حسـن عسـکری بازگو کنند، متأسـفانه مشـاهده خواهد 
شـد کـه روایتـی از ایـن امامان در ذهن بسـیاری از ایشـان نیسـت، در حالی که روایـات زیادی 
از امیر المؤمنیـن یـا امـام صـادق در ذهـن دارنـد. درسـت اسـت کـه حجـم روایـات 
امیر المؤمنیـن، امـام باقـر و امـام صـادق نسـبت به دیگر معصومان بیشـتر اسـت، ولی 
 بـه نظـر می رسـد بایـد روایت خوانی مـا به گونه ای باشـد که ما بـا  روایات همـه معصومان

آشـنا باشیم.

شناخت مصادر حدیثی
آخریـن ویژگـی یـک برنامه مطالعاتی حدیث این اسـت کـه طالب را با مصـادر حدیثی معتبر 
و متفـاوت با توجه به نقش و نفوذ آنها آشـنا سـازد. بیش از دویسـت مصدر حدیثـی وجود دارد 
کـه شـاکله حدیثی دارند. دویسـت مصدر دیگر هم هسـت کـه نگاه آنها حدیثی اسـت؛ یعنی 
در مجمـوع، چهارصـد مصـدر حدیثـی و دربردارنده حدیث در اختیار ماسـت. ما با چـه مقدار از 
مصـادر حدیثی، از این مجموعه بسـیار بزرگ و عظیم آشـنا هسـتیم؟ به کتـاب الکافی به این 



  

اگر ۲۵0 ساعت در سال برای برنامه حدیث خوانی روشمند وقت صرف شود، این برنامه پس از چهار سال به پایان می رسد و بعد از این 
مدت، طالبی آگاه به معارف حدیثی برای پاسخگویی به نیازها و پرسش های جامعه تربیت شده اند.

  

جهـت کـه مهم ترین کتـاب حدیثی شـیعه اسـت، خیلی بها 
می دهیـم. بـه نهج البالغـه نیز از آنجـا که روایـات اجتماعی، 
تربیتی، سیاسـی ویـژه ای دارد-کـه آن را از کتاب های فقهی 
متمایـز می کنـدـ  توجـه می کنیـم؛ ولی چـرا بـا کتاب هایی 
چـون نزهـة الناظـر یـا نـوادر االخبـار آشـنا نیسـتیم؟ اینهـا 
کتاب هـای حدیثـی ما هسـتند و روایـات فراوانـی در بردارند؛ 
امـا معمـواًل طـالب با ایـن مصادر کمتر آشـنا هسـتند. پس 
برنامه ریـزی مـا بایـد به گونـه ای باشـد کـه مصـادر حدیثی 

متفـاوت را هـم بـا توجه به نقـش و نفوذ آنها بشناسـیم.
مطالعاتـی  برنامـه   یـاد شـده،  ویژگی هـای  بـه  توجـه  بـا 
وادی، چهـل  بـا عنـوان »هفـت  حدیث خوانـی روشـمند، 
منـزل«، طراحـی شـده اسـت کـه مراحـل و جزئیـات آن در 

می آیـد. پـی 

هفت وادی، چهل منزل
در برنامه حدیث خوانی روشـمند، هفت وادی )مرحله( و چهل 
منـزل )کتاب( در نظر گرفته شـده اسـت.4 در ایـن برنامه، هر 
مرحلـه پیش نیـاز مرحلـه بعد بـوده، میانگیـن مطالعه حدیث 
در هـر منـزل در حـدود بیسـت و پنـج سـاعت اسـت؛ یعنی 
بـرای اجـرای کامـل ایـن مطالعـه حدیثـی باید دسـت کم، 
هـزار سـاعت وقـت صـرف کـرد: چهـل منـزل و هـر منزل 

ساعت. بیسـت وپنج 
البتـه اگـر کسـانی بتواننـد احادیث مطالعه شـده هـر مرحله 
را روزانـه و در گروه هـای دو نفـره یا سـه نفـره مباحثه کنند، 
بهتـر می توانند مطالب را در ذهن خود مانـدگار  کنند. از فواید 
ایـن مباحثه ها، عـالوه بر درک درسـت روایات خوانده شـده، 
تبـادل نکته هـای مهمـی اسـت کـه بـه ذهـن افراد رسـیده 

است.5
اگر 250 سـاعت در سـال برای برنامه حدیث خوانی روشـمند 
وقـت صـرف شـود، این برنامـه پس از چهار سـال بـه پایان 
می رسـد و بعـد از ایـن مـدت، طالبی آگاه به معـارف حدیثی 
بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـا و پرسـش های جامعـه تربیت 
شـده اند. روشـن اسـت کـه ایـن برنامـه حدیث خوانـی برای 
افرادی طراحی شـده اسـت که هیچ آشـنایی حدیثـی ندارند؛ 
امـا کسـانی کـه در گذشـته برنامـه حدیث خوانی داشـته اند، 
می تواننـد مراحـل اولیـه را سـریع تر به پیش ببرنـد و مراحل 
سـاده  تر را بـا سـرعت بیشـتری طی کننـد. همچنین ممکن 
اسـت افرادی باشـند که نتوانند هزار سـاعت برای این برنامه 
حدیث خوانـی وقـت صرف کننـد. این افـراد می توانند مراحل 
را کوتاه تـر کنند؛ مثاًل سـاعات کمتـری را برای مطالعه کتاب 
معرفـی شـده صرف نماینـد؛ اما نبایـد منزلی را حـذف کنند؛ 
یعنـی همه این مراحل بایـد به صورت زنجیـره وار و پی در پی 

پیموده شـود.
بایـد بـه ایـن نکتـه مهـم توجه داشـت کـه این طـرح یک 
برنامـه عمومـی  اسـت. هر چنـد کـه در آن به همـه مباحث 

معرفتـی مطـرح در حـوزه حدیـث، مثـل مباحـث تفسـیر، 
اعتقـادات، سیاسـت، اجتمـاع، تاریـخ و سـیره، اقتصـاد و فقه 
پرداختـه می شـود، اما اگر کسـی بخواهد بـه طور تخصصی 
ایـن حوزه هـای معرفتـی را ادامه دهـد، نیازمند آن اسـت که 
بعـد از پایان یافتـن این مرحله، یک حوزه تخصصـی ویژه را 
انتخـاب کنـد و مطالعات خـود را در آن حوزه گسـترش دهد.

            وادی اول: متن ساده، درك ساده                  

در این وادی به مطالعه متون سـاده پرداخته می شـود. هدف، 
در این مرحله، آن اسـت که درک و فهمی سـاده و نه عمیق 
از احادیث حاصل شـود. دلیل این آسـان گیری، جذابیت متن 
و تأثیرگـذاری آن بـر روی خواننده ای اسـت کـه می خواهد با 
متـون حدیثـی انس پیدا کند. برنامـه این مرحله فقط مطالعه 

روایـات اسـت و خواننده نباید درصدد حفـظ آنها برآید.
منزل اول،الدّرةالباهرة

کتابـی که در منزل اول معرفی می شـود، کتاب شـریف الدّرة 
الباهـرة6 اسـت. ایـن کتـاب منسـوب بـه شـهید اولـ  که از 
بزرگ تریـن علمای شـیعه اسـتـ  بوده و گزیـده کتاب نزهة 
 الناظـر7 اسـت کـه در قـرن چهارم یـا پنجم به رشـته تحریر 

درآمـده اسـت. این کتـاب دارای ویژگی های خاصی اسـت:
الـف. یک کتـاب کهن اسـت و روایـات آن از صافی نظر دو 

عالم شیعی رد شـده است؛
ب. بسـیاری از احادیـث آن کوتاه اسـت )نـود درصد احادیث 

آن نیم سـطری است(؛
ج. دارای متنـی سـاده  اسـت و شـهید اول از نقـل احادیـث 

مشـکل اجتنـاب نموده اسـت؛
د. این کتاب از تمامی  معصومان روایت دارد.

در ایـن منـزل، متـن روایـات بایـد بـه سـرعت مرور شـود و 
دقـت در روایات و اسـتخراج همه معارف موجـود در آنها مورد 
نظر نیسـت. ترجمه سـاده و مناسـب کتاب، ترجمه ای اسـت 
کـه آقـای عبدالهـادی مسـعودی ارایـه کرده انـد. به گونه ای 
بایـد برنامه ریـزی شـود کـه در طـول بیسـت و پنج سـاعت 
تمامـی روایـات کتـاب دیده شـود. در صورتی کـه در فرصت 
یاد شـده مطالعـه کتاب پایان نمی پذیـرد، بایـد از روایات امام 
علـی پـس از دو سـاعت صرف نظـر شـود و بـه روایـات 
امـام حسـن و دیگـر امامـان پرداخته شـود؛ یعنی کل 
کتـاب و روایـات تمامی  ائمه در کتاب الـدرة الباهرة مورد 
بایـد توجـه باشـد. این کتـاب به قـدری جذاب اسـت که نیاز 
بـه توصیـه خاص نـدارد و مطالعه  آن بسـیار سـریع به پیش 

می رود.

منزل دوم، تحف العقول
کتـاب دوم در ایـن مرحلـه تحف العقول8 نگاشـته ابن شـعبه 
ایـن کتـاب روایـات زیبـای فراوانـی دارد.  حرانـی اسـت. 

بخش های این کتاب به ترتیب مسـندی مرتب شـده اسـت؛ 
 ،امیر المؤمنین ،یعنـی به ترتیب از روایات پیامبر اکـرم
امـام حسـن،... تـا امـام عسـکری. در هر قسـمت نیز 
ابتـدا روایـات بلنـد، و سـپس متون کوتـاه )حکمت هـا( آمده 
اسـت. در ایـن مرحلـه متـون بلنـد مطالعـه نمی شـود، بلکه 
روایاتـی کـه در اینجـا توصیـه می شـود، حکمت هـای ائمـه 
متأخـر، یعنـی از امام کاظـم تا امام عسـکری )ائمـه ای که 
معمواًل روایاتشـان کمتر خوانده می شـود( اسـت. بـا توجه به 
سـاعات پیش بینـی شـده، فقـط روایات سـاده خوانده شـود؛ 
یعنـی اگـر در حکمت هـای امام رضا روایت سـختی دیده 

شـد کـه نیاز بـه تأمل داشـت، بایـد از آن عبـور کرد.

منزل سوم، منتخب میزان الحكمه
از کتـاب میزان الحکمـه جنـاب آقـای محمدی ری شـهری 
گزیـده ای بـه نـام منتخـب میزان  الحکمـه بـا ترجمـه آقای 
حمیدرضـا شـیخی چـاپ شـده کـه متـن برخـی از ابـواب 
اخالقـی آن سـاده اسـت در ایـن منـزل احادیـث سـاده آن 
مطالعـه می شـود. این کتاب، بر خالف دو کتاب پیشـینـ  که 
اختصاص به روایات شـیعه داشـتـ  دربردارنده روایات سـنی 
نیـز هـم هسـت کـه از منظـر و صافـی نظر شـیعی انتخاب 
شـده اند. در ایـن دوره مطالعاتـی کتاب هـای اهـل سـنت 
گنجانـده نشـده اسـت؛ زیـرا بهره گیـری از منابع اهل سـنت 
نیازمنـد روش خاصی اسـت که آشـنا شـدن بـا آن باید طبق 

برنامـه ویژه ای باشـد.

منزل چهارم، صفات الشیعه
منـزل چهـارم، مطالعه کتاب صفات الشـیعه9 شـیخ صدوق10 
اسـت. صفات الشـیعه کتابـی سـاده و مناسـب و دربردارنـده 
مباحث بسـیار مهمی  اسـت. ایـن اثـر دارای 71 روایت بوده و 
برنامه زندگی برای شـیعیان اسـت. از این رو، احادیِث اوصاِف 
شـیعه راهبـردی و کاربـردی اسـت و مسـئولیت های شـیعه 

بـودن را آشـکار می نماید.

          وادی دوم: متن متوسط، درك متوسط            

وادی دوم، یعنـی آن کـه بایـد یـک مرحله باالتـر رفت. متن 
روایـات در ایـن مرحلـه به سـادگی مرحله اول نیسـت، درک 
و فهـم فراگیـران بایـد باالتر بـرود. بـا گذراندن مرحلـه اول 
و صـرف حداقـل صد سـاعت بـرای مطالعه حدیـث، طالب، 
اجمـااًل حدیث خـوان شـده اند و در حدیث خوانـی مهـارت 
ابتدایـی پیـدا کرده انـد. در ایـن وادی دیگـر مطالعـه سـاده 
نیسـت، باید مقـداری دقیق تـر کار کرد و به معنـای احادیث، 
بیشـتر دقت کـرد. البته ایـن مرحله کار گسـترده نمی خواهد 
و درک هـم باید درک متوسـطی باشـد تا کم کـم در مراحل 

دیگر بـه درک عمیق رسـید.
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منزل پنجم، نهج البالغه )حكمت ها(
منزل اول از وادی دوم، حکمت های کتاب نهج  البالغه11 و بررسـی و مقایسـه واژگانی است که 
در ترجمه هـا آمده اسـت. نهج ا لبالغه دارای سـه قسـمت اسـت: خطبه ها، نامه هـا، حکمت ها. 
ترتیـب خوانـدن و مطالعـه در این طرح، بر عکس چینش مرحوم سـید رضی خواهـد بود و ابتدا 
از قسـمت حکمت هـا شـروع می شـود. متون حکمت ها نیـز گوناگون اسـت؛ برخـی از متون، 
یک سـطر یا کمتر از یک سـطر اسـت. برخی دیگر از متون سـه کلمه ای اسـت و در جاهایی 

هـم حکمت هـای دو کلمه ای وجـود دارد. باید متون کوتاه کمتر از یک سـطر انتخاب شـود.
چـون متـن نهج البالغـه متنی ادبی و بسـیار فاخر اسـت، بایـد در متن آن دقت بسـیاری نمود 
و نبایـد بـه یـک ترجمه اکتفا کـرد. معمواًل وقتی یک ترجمه خوانده می شـود، تصور می شـود 
کـه معنـا از سـوی مترجـم فهمیده  شـده اسـت، اما اگـر دو ترجمـه در کنـار هم قـرار بگیرد، 
تفاوت ترجمه ها معلوم می شـود و دانسـته می شـود کـه هر یک از مترجمان بـه ظرافتی توجه 
کرده انـد کـه دیگـری توجـه نکـرده اسـت. اگر ایـن ترجمه ها بـه پنج مـورد افزایـش یابد، به 
ایـن نتیجـه می رسـیم که هیچ کـدام از ترجمه ها دقیق نیسـت. این شـیوه پیش تـر در کالس 
نهج البالغه تجربه شـده اسـت. وقتـی ترجمه های متنی مانند »الِْغیَبـُة ُجْهُد الَْعاِجـز« و »ِقیَمُة 
مقایسـهمیشـود، کهیكیاززیباترینکلماتنهجالبالغهاسـتـ ُکلِاْمـِرٍئَمـاُیْحِسـُنه«ـ
می بینیـم کـه حـدوداً ده گونه ترجمه شـده اسـت و هر کدام بـه یک نکته دقت داشـته اند. اگر 
ایـن کار ادامـه یابـد، ناخـوداگاه به این نتیجه ها می رسـیم که بـرای فهم متـون حدیثی بویژه 
نهج البالغـه بایـد بیـش از این دقت کـرد و اینکه ترجمه کامـل و دقیقـی از نهج البالغه وجود 
نـدارد. نرم افـزار »دانش نامـه علـوی« این فرصت را در اختیار پژوهشـگران گذاشـته اسـت که 
وقـت متنـی را انتخـاب می کنـد، به راحتـی می تواننـد ترجمه هـای آن را با همدیگر مقایسـه 
کنند. در اینجا مشـاهده می شـود که واژه ای مثل »قیمة«، وقتی ترجمه شـده، سـه واژه معادل 
بـرای آن در ترجمه هـا به کار رفته اسـت: »قیمت«، »بهـا«، »ارزش«. در ایـن مرحله باید وارد 
بررسـی سـاده واژگان  شـد. »قیمـت« و »ارزش« و »بهـا«، در نظر اول بـا هم خیلی نزدیک و 
متـرادف هسـتند، ولی آیا یکسـان هسـتند؟ آیا قیمت در زبان فارسـی با قیمـت در زبان عربی 
یکـی اسـت یا تفـاوت دارد؟ کدام یک از این سـه واژه بهتـر می تواند مـراد امیرالمؤمنین را 
به ما منتقل کند؟ قیمت، ارزش یا بها؟ مشـکل اصلی ترجمه عبارت »ما یحسـن« اسـت. اگر 
ترجمه ها با هم مقایسـه شـود، مشـاهده می گردد که »ما یحسـن« حداقل سـه گونه ترجمه 
شـده و هـر ترجمـه بـا ترجمه دیگر متفاوت اسـت. اگـر »قیمـت«، »ارزش«، »بهـا« مترادف 
باشـند، معنـا و مفهـوم »ما یحسـن« چیسـت؟ یعنـی او را نیکو می شـمارد یا نیکـو می داند یا 
در او مهـارت دارد؟ وقتـی این سـه معنا مقایسـه شـود، مشـاهده می گـردد که نیاز به بررسـی 

واژگان بیشـتر احساس می شود.
بنـا بـر آنچه گذشـت، متن مـورد نظر در منـزل پنجم، حکمت هـای کتاب نهج  البالغه اسـت. 
اگـر بتـوان بیسـت و پنج سـاعت مطالعه کرد، در مجموع، می توان پنجاه، شـصت متـن را دید 

و روی ده متن هم متمرکز شـد.

منزل ششم، الخصال
متـن مـورد نظـر در منـزل دوم ایـن وادی، احادیـث سـه تایی و چهارتایـی کتـاب الخصـال12 
شـیخ صـدوق اسـت. ایـن احادیـث بلند نیسـت، ولـی به کوتاهـی روایـات قبلی هم نیسـت. 
ایـن روایات، دو یا سـه سـطری هسـتند. الخصال چند ترجمـه دارد. این ترجمه هـا باید خوانده 
و نقـد گردنـد. بایـد دیـد که آیـا مترجمان توانسـته اند مقصـود امـام را به خوبی به فارسـی 
برگرداننـد یـا نـه؟ در این منـزل باید دقـت را افزایـش داد. دقت در این منزل نسـبت به منزل 
پنجـم مقـداری باالتـر رفتـه اسـت. البتـه هنـوز مترجم محسـوب نمی شـوند. بنا بر ایـن نباید 
سـخت گیرانه عمـل کننـد، ولی به گونـه ای با مقایسـه ترجمه هـا می توانند اشـتباهات فاحش 
را کشـف کننـد. نکتـه ای کـه در حدیث خوانی بسـیار کاربرد دارد، شـناخت آسیب هاسـت. این 

آسیب شناسـی در ترجمـه، در لغـت، در فهـم، در مراد، در جمـع بین روایات، باید مد نظر باشـد. 
نمی خواهیـم بگوییـم همـه نقدها درسـت اسـت یا نـه، ولی می خواهیـم بگوییـم نگاه ها باید 
ناقدانـه باشـد، نـه پذیرنـده. در مرحله قبـل، نگاه، نگاهـی پذیرنده بود؛ یعنی یـک متن بود که 
روایـات آن بـه همـراه ترجمه اش خوانده می شـد. و همین مقـدار کافی بود، امـا در این مرحله، 

نـگاه پذیرنـده صـرف نیسـت، دقت می شـود و خواننـده به دنبـال نقد جدی ترجمه اسـت.

منزل هفتم، روضة  الواعظین
در منـزل هفتـم، بایـد کتـاب روضـة  الواعظیـن،13 اثـر فتـال نیشـابوری مطالعه گـردد. روضة 
الواعظیـن کتـاب جالـب و خوبی اسـت؛ البته سـند ندارد و جزء کتاب های مشـهور ما نیسـت. 
نویسـنده در ایـن کتـاب ابـواب را به صـورت موضوعی مرتب کـرده و در هر بـاب، پس از نقل 
آیاتی متناسـب از قرآن، تعدادی روایت آورده اسـت. روایات هم معمواًل سـاده اسـت و در قرن 
ششـم برای مخاطب عام نوشـته شـده اسـت. بنا بر این، روایات مشـکل و سـخت در آن کمتر 
بـه چشـم می خـورد. از نـکات جالـب آن، ایـن اسـت که سـعی کـرده ارتباطی بیـن مضمون 

قرآنـی و مضامین روایی برقـرار نماید.

منزل هشتم، المحاسن
منـزل هشـتم، کتـاب المحاسـن،14 اثـر احمد بن محمـد بن خالـد برقـی15 )م274یـا 281ق( 
اسـت. ایـن کتـاب در مدرسـه حدیثـی قـم در ابتـدای غیبت صغـری، یا قـدری زودتـر تألیف 
شـده اسـت. گفتنـی اسـت که فراگیـری حدیـث برقـی در دوره ائمه معصـوم بوده اسـت. 
برقـی جـزء خـوش ذوق تریـن مؤلفـان دوره کهن به شـمار مـی رود. البته در کتاب المحاسـن 
ممکـن اسـت مطلـب اعتقادی پیـدا نکنید، امـا از منظر عمومی  آشـنایی با برقـی و کتابش و 
میراث حدیثی قم، مناسـب اسـت. روایات کتاب المحاسـن چندان مشـکل نیسـت و خواننده 

را بـه چالش نمی کشـد.

منزل نهم، مشكاة  النوار
کتـاب مـورد نظر در منزل نهم، کتاب مشـكاة  األنوار،16 اثر طبرسـی اسـت. ایـن اثر یک کتاب 
عمومی و  متنوع اسـت. کتاب مشـكاة األنوار را آقای مهدی هوشـمند تصحیح و ترجمه کرده 
اسـت. روایـات ایـن کتاب، روایـات اخالقی اسـت. به طور کلی طبرسـی ها خانـواده ای خوش 
تالیـف هسـتند؛ از صاحـب مجمـع البیـان و صاحـب مشـكاة االنـوار گرفته تا صاحـب کتاب 
االحتجـاج. مشـكاة  االنـوار بـرای مخاطـب عـام یـا کسـی در مراحل اولیـه کار اسـت، کتاب 

مناسبی است.

                       وادی سوم: متن متوسط، درك نیمه عمیق                                   

در وادی سـوم، متن متوسـط اسـت، اما سـطح درک و فهم روایات باید مقداری باالتر برود، تا 
بـه درک نیمه عمیقی دسـت یافت.

منزل دهم، تنبیه  الخواطر
کتـاب اولـ  کـه منزل دهم می شـودـ  کتاب تنبیه  الخواطر ورام17 اسـت. این متن به سـادگی 
کتاب هـای پیشـین نیسـت و دقـت بیشـتری می طلبـد. این کتـاب دربردارنـده متـون ناب و 
روایـات منفـردـ  متونی که در دیگر منابع نیسـتـ  اسـت. متـون ناب و تحفه ای کـه در جای 
دیگـر گیـر نمی آید. بنیاد پژوهش های اسـالمی آسـتان قدس رضـوی تنبیه  الخواطـر را با نام 

مجموعـه ورام، آداب و اخـالق در اسـالم، به فارسـی ترجمه و چاپ کرده اسـت.

منزل یازدهم، نهج  البالغه )نامه ها(



در منـزل یازدهـم بـه نامه هـای نهج ا لبالغـه می رسـیم. در 
مرحلـه اول، حکمت هـا مطالعـه گردیـد و در مرحلـه دوم، 
نامه هـا. نامه هـا نیـز دو گونه اسـت: گونـه اول نامه ها، مثل 
نامه های امیرالمؤمنین به معاویه اسـت کـه دارای متنی 
ادبـی و بسـیار فاخـر اسـت. این گونـه نامه هـا مناسـب این 
مرحله نیسـت؛ چـون در این مرحلـه ادبیـات و ظرافت های 
معانـی و بیـان مد نظـر نیسـت. گونـه دوم نامه هایی اسـت 
کـه چنیـن ادبیاتـی نـدارد. از ایـن رو، سـه نامـه بسـیار زیبا 
از دسـته دوم بـرای ایـن منـزل در نظر گرفته شـده اسـت: 
امیرالمؤمنیـن بـه حـارث  نامـه 69 اسـت کـه  یکـی 
همدانـی نوشـته اند. متـن آن کوتـاه و مثل حکمت هاسـت 
کـه در قالب نامه آمده اسـت؛ یعنی بسـیاری از حکمت ها را 
حضـرت در اینجـا جمع کرده انـد. نامه دیگر، نامه 31 اسـت 
کـه امیرالمؤمنین به امام حسـن نوشـته اند. می توانیم 
بگوییـم کـه نامه 31 بسـط و تفصیـل یافته نامه 69 اسـت؛ 
یعنـی نامـه 69 خالصه نامه 31 اسـت. بسـیاری از مطالبی 
کـه در نامـه 69 در یـک جملـه آمـده، در نامـه 31 در دو یا 

سـه سـطر بیـان شـده اسـت؛ بیاناتی که هـر کـدام زیبایی 
خـاص خـود را دارنـد. ابتـدا نامـه 69، چـون متنـی کوتاه و 
راحـت اسـت و در ذهـن می ماند،  خوانده شـود و در ادامه، به 
نامـه 31 پرداختـه گـردد و در نهایـت، نامـه 53، یعنی عهد 
مالـک اشـترـ  کـه نظام نامه سیاسـی امیرالمؤمنین اسـت و 
در آن ارتبـاط حکومـت و مـردم و وظایف این دو نسـبت به 
یکدیگـر بیـان گردیـده و در شـناخت نظام اجتماعی بسـیار 
مؤثـر اسـتـ  مطالعـه گردد. البتـه این نامه بـا دو نامه قبلی 

متفـاوت اسـت و فضـای آن فضای دیگری اسـت.
در ایـن منـزل بایـد بـه بررسـی واژگان، ترجمه هـا پرداخت 
و بـه شـروح مراجعـه کـرد. بـرای بررسـی واژگان بایـد بـه 
کتاب هـای واژه شناسـی نهج البالغـه مراجعـه کـرد؛ ماننـد 
کتـاب مفـردات نهج  البالغـه1 جنـاب آقـای سـید علـی 
اکبـر قرشـی، یـا نهج  البالغـه صبحـی صالـح کـه لغـات 
را بـه زبـان عربـی سـاده معنـا کـرده اسـت. ترجمه هـا نیز 
همـان ترجمه هـای پیشـین اسـت. چند شـرح هـم در این 
مرحلـه معرفی می شـود: اول، شـرح ابن ابی الحدیـد، بویژه 
در مباحـث تاریخـی؛ دوم، شـرح ابن میثم، بویـژه در مباحث 

عقلـی؛ سـوم، شـرح مرحوم میـرزا حبیـب اهلل خویـی، برای 
آشـنایی بـا ویژگی هـا و ظرافت هـای ادبی یا کلیـات جامع؛ 
چهـارم، پیـام آیـتاهلل مـکارم شـیرازی که شـرح جدیدی 
اسـت و ایشـان سـعی کرده انـد، هماننـد تفسـیر نمونـه، 
مطالـب نهج  البالغـه را برای عمـوم توضیح دهنـد2 در این 
مجموعه، شـرح ابن میثم بهترین شـرح اسـت، ولی مطالعه 
آن مشـکل اسـت؛ امـا الزم اسـت بـا شـرح ابن میثم آشـنا 
بشـوید. کسـی که نهج  البالغـه می خواند، هیچ گاه از شـرح 
ابن میثـم بـی نیـاز نخواهـد بـود. پس شـرح ابن میثـم باید 
مـالک و محور کار قـرار بگیرد. نرم افـزار »گنجینه روایات 
نـور« بسـیاری از کتاب هـا را با ترجمه آورده اسـت. نسـخه 
دوم و جدیـد نـرم افـزار »کتابخانـه اهل بیت« هـم تعدادی 

از ترجمه هـا را دارد.
اگـر کسـی فرصت کـرد، در همین منـزل نامـه 45 و 47 راـ  
کـه از زیباتریـن نامه هاسـتـ  بخوانـد؛ نامـه 47 وصیت نامه 
امیر المؤمنیـن و نامـه 45 نامـه ای بـه عثمـان ابن حنیف 

است.

منزل دوازدهم، الكافی )جلد دوم(
منـزل دوازدهـم، جلـد دوم کتـاب الکافـی )از چاپ هشـت 
جلـدی(  اسـت؛ یعنی »کتـاب االیمان و الکفـر« که فضایل 
و رذایـل اخالقـی را بیـان می کنـد و اخالق ایمانـی را برای 
مـا تبییـن می کند. کتـاب الکافـی مهم ترین کتـاب حدیثی 
شـیعه اسـت. اگر کسـی بخواهـد حدیث پژوه یا کارشـناس 
توانمنـدی در علـوم اسـالمی باشـد، باید کتاب الکافـی را از 
اول تـا آخـر، واو بـه واو، بخوانـد؛ حتـی ابواب فقهـی آن را. 
الکافی در دوره غیبت صغری نوشـته شـده اسـت و خواندن 
آن سـبب آشـنایی با میراث حدیثی شـیعه در حـوزه حدیثی 
قـم در دوره غیبـت صغـری می گـردد. االن این میـراث در 
اختیـار ماسـت، ایـن را باید قدر بدانیم. البته مباحث مشـکل 
و راحـت دارد. اینجـا در اول کتـاب االیمـان و الکفـر، بحث 
طینت مطرح شـده اسـت کـه جزء مشـکل ترین بحث های 
معارفـی اسـت. از مبحـث طینـت بایـد گذشـت و از روایات 
بـاب بعد از آن باید شـروع کـرد؛ ابواب متفاوت، بسـیار زیبا، 
فضایـل و رذایـل اخالقـی کـه در این کتاب وجـود دارد. هر 

بابـی هـم که در این منزل انتخاب می شـود، بایـد به همراه 
سـند خوانـده شـود. کتاب هایی که تـا به حال معرفی شـد، 
سـند نداشـتند؛ امـا روایـات ایـن کتـاب دارای سـند اسـت. 
اسـناد را بایـد خوانـد. البته دقت در سـند الزم نیسـت، بلکه 
دقـت در سـند بـرای مراحـل آخـر اسـت. همچنیـن شـرح 
مرحـوم مال  صالـح مازندرانی1 و حواشـی مرحوم آقای علی 
اکبـر غفـاری را هـم بایـد مد نظـر داشـت. در چاپ هشـت 
جلدی الکافی حواشـی مرحوم غفاری بسـیار خوبی دارد که 
در واقـع، گزیـده مـراة العقـول عالمه مجلسـی )م1110ق( 
اسـت. عالمـه مجلسـی بزرگ تریـن محـدث مـا در طـول 
تاریـخ حدیـث شـیعه اسـت. خـوب اسـت از ترجمه هـای 
آقایـان کمـره ای و مصطفـویـ  کـه نسـبتاً خوب هسـتند، 
امـا جامـع نیسـتند ـ اسـتفاده شـود. عالقه منـدان در ایـن 
مرحلـه بـه جایـی می رسـند کـه از ترجمه ها فقـط به عنوان 
سـکوی پـرش اسـتفاده می کننـد؛ اسـتفاده از ترجمه هـا در 
ایـن مرحلـه از آن روسـت که دقت در متن را بیشـتر نموده، 
قـدرت فهـم روایـات را افزایش دهـد. در اینجا آنچـه برای 

ما مهم اسـت، شـرح مال صالـح مازندرانی اسـت که همراه 
بـا حاشـیه های عالمه شـعرانی در نرم افـزار »کتابخانه اهل 
بیـت« موجود اسـت. شـرح مال صالـح مازندرانـی را عالمه 
شـعرانی تصحیـح و چـاپ کرده اسـت و در مواردی نسـبت 
بـه مال صالح مازندرانی تبیین بیشـتری را مطـرح کرده و یا 
دیـدگاه ایشـان را نقـد کرده اسـت؛ یعنی گاهی سـخن مال 
صالـح مازندرانـی را در فهـم روایـات تبیین نمـوده و گاهی 
تخطئـه کـرده اسـت و بر ایـن باور اسـت که این اسـتنتاج 
درسـت نیسـت. در اینجا شـاهد یک زورآزمایـی علمی بین 
دو دانشـمند، یعنـی مرحـوم مال صالـح مازندرانـی و مرحوم 
عالمـه میرزا ابوالحسـن شـعرانی هسـتیم و به عنـوان داور 
بیرونـی آنهـا را مقایسـه می کنیـم. ایـن نقدهـا بـرای مـا 
بسـیار جـذاب اسـت؛ هـر کـدام از اینهـا ادعاهایـی دارند و 
گاه ادعاهـای همدیگـر را نقـد می کننـد. ایـن رد و ابرام هـا 
بـه تقویـت مـا می انجامد. هر چـه نقد و ابرام بیشـتر باشـد، 
بـرای ما کـه می خواهیم مطالعـه کنیم، بهتر اسـت. مرحوم 
شـعرانی حـدود هـزار و پانصـد حاشـیه بر کتاب شـرح مال 

صالح مازندرانـی دارد.
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کتاب الکافی مهم ترین کتاب حدیثی شــیعه است. اگر کسی بخواهد حدیث پژوه یا کارشناس توانمندی در علوم اسالمی باشد، باید کتاب 
الکافی را از اول تا آخر، واو به واو، بخواند.

  



  

 اگر کسی بخواهد عرفان شیعی را تصور کند، باالترین مرتبه عرفان شیعی در مناجات های امامان متجلی شده است و مرحوم سید ابن 
طاووس هم زیباترین این متون را در این دو کتاب، بویژه اقبال االعمال آورده است.

  

منزل سیزدهم، کتاب من  ال یحضره  الفقیه
منـزل سـیزدهم، کتـاب مـن  ال یحضره  الفقیه اسـت که مانند کتـاب الکافی از کتـب اربعه به 
شـمار می رود. عالمه مال محمدتقی مجلسـی)م1070ق(18، مشهور به مجلسـی اول، بر کتاب 
مـن  ال یحضـره  الفقیه، شـرحی به نام روضة  المتقین19 نوشـته اسـت. شـرحی فارسـی هم به 
نام لوامع صاحبقرانی20 دارد. هر دو شـرِح فارسـی و عربی، کتاب های بسـیار جالبی هسـتند. در 
ایـن شـرح می بینیـم که فهم حدیثی مجلسـی اول چـه قدر جالب اسـت. البته قسـمت هایی 
از جلـد دوم، ابـواب فقهـی اسـت، امـا در درون روایـات فقهـی، معارف غیر فقهـی فراوانی هم 
هسـت کـه مجلسـی اول آنهـا را اسـتخراج کـرده اسـت. در این مرحلـه می توان متناسـب با 
درس خـارج فقـه خـود، قسـمت هایی از ابـواب فقهـی را انتخـاب کـرد؛ مثـاًل اگـر بحث فقه 
کسـی کتـاب حج اسـت، روایـات حج کتـاب من  ال  یحضـره  الفقیـه را بخواند و سـپس برای 
شـرح آن روایـات، بـه توضیحات مجلسـی اول مراجعه کنـد تا حدیث خوانی او همـراه با مبانی 

فقهـی ادامه پیـدا کند.

منزل چهاردهم، صحیفه  سجادیه
منزل چهاردهم، کتاب صحیفه سـجادیه همراه با شـرح مرحوم سـید علی خان مدنی21 اسـت. 

صحیفه سـجادیه بـه ظاهـر یـک کتاب دعاسـت، امـا در واقـع، کتاب معـارف و توحید اسـت. 
مباحـث توحیدی و معرفتی کتاب صحیفه  سـجادیه بسـیار گسـترده اسـت. جناب سـید علی 
خان مدنیـ  که انسـان بسـیار دقیق و ظریفی اسـتـ  توانسـته اسـت این موارد را اسـتخراج 

. کند

منزل پانزدهم، چهل حدیث
منـزل پانزدهـم، کتاب چهل حدیـث، اثر حضرت امام خمینی رحمة اهلل علیه اسـت. این کتاب 
مـا را بـا یـک وادی جدیـد رو بـرو می کنـد. ایشـان یـک موضـوع را انتخاب می کند و سـپس 
خانـواده حدیثـی روایات آن موضوع را تشـکیل می دهد و با اسـتفاده از خانواده حدیثـی، واژه را 
معنـا کـرده به شـرح آن می پردازد و اگر احیاناً مشـکلی باشـد آن را بررسـی می کند. همچنین 
اگـر اختالفـی داشـته باشـد، اجمااًل بـه آن اختـالف هم اشـاره می کند؛ یعنی یـک کتاب فقه 
 الحدیثـی اسـت. در طـول بیسـت و پنـج سـاعت، می توان حداکثـر به انـدازه ده حدیـث آن را 

خواند.

منزل شانزدهم، کمال الدین
منـزل شـانزدهم، کتـاب کمال الدین22 مرحوم شـیخ صدوق اسـت. کتـاب کمال الدین مزایایی 

دارد:
الف. کتاب امامت است؛

ب. کتاب مهدویت است؛

ج. شیخ صدوق صبغه متکلم بودن خود را به نمایش گذاشته است.
کتاب کمال الدین، توسط مرحوم علی اکبر غفاری تصحیح و چاپ شده  است.

منزل هفدهم، کشف  المحجه
منزل هفدهم، کشـف المحجه، اثر سـید ابن طاووس )589-664ق( اسـت. سـید ابن طاووس 
اسـطوره دعا و نیایش در بین عالمان شـیعی اسـت. او این کتاب را برای پسـر خود نوشـته و 
بسـیاری از مباحـث تربیتـی را در آن گنجانده اسـت. اسـم کامل کتاب، کشـفالمحجة لثمرة 
المهجـة اسـت. یکـی از کارهایی که در این منزل انجام می شـود، کارهای مقایسـه ای اسـت؛ 
مثـاًل سـید ابـن طـاووس در این کتاب  نامـه امیرالمؤمنین بـه امام  حسـن را نقل کرده 
اسـت کـه آن هـم توصیـه پـدری به پسـر خویـش اسـت. باید ایـن نامـه را در کتاب کشـف  
المحجـه، بـا نامه سـی و یک نهج البالغه مقایسـه کـرد و تفاوت هـای آن را مشـخص نمود؛ 
مثـاًل متـن نامـه در این کتاب طوالنی تر اسـت. بخش هـای اضافه  را با دقت بررسـی کنید به 
علـت عـدم نقل آنهـا در نهج  البالغه پی ببریـد؛ مثاًل آیا بخش های نقل نشـده، بلیـغ نبوده اند 

یا علت دیگری داشـته اسـت؟

                      وادی چهارم: متن دقیق، درك نیمه عمیق                                      

در وادی چهارم، متن دقیق است، اما درک مطالب همچنان، نیمه عمیق است.

منزل هیجدهم، نهج البالغه )خطبه ها(
در ایـن منـزل بایـد خطبه هـای نهج البالغـه مطالعه شـود، اما خطبه هـای توحیـدی را باید از 
ایـن مجموعـه خـارج کرد. خطبه های همام، قاصعه و شقشـقیه از جمله خطبه هایی اسـت که 
بایـد در ایـن منزل مطالعه شـوند. همچنین در این منزل نباید شـروح و ترجمه هـا را از نظر دور 

داشـت، بلکـه نیاز اسـت که مطالعـه خطبه ها با شـروح و ترجمه ها همراه باشـند.

منزل نوزدهم، بحاراالنوار
منـزل نوزدهـم، بحاراالنـوار، اثـر عالمه محمد باقـر مجلسـی )1037-1110ق( اسـت. تا این 
مرحله به بحاراالنوارـ  که بزرگ ترین کتاب حدیثی شـیعه اسـتـ  پرداخته نشـده اسـت و در 
ایـن منـزل، بخش هایـی از این موسـوعه بزرگ حدیثی مطالعه می شـود. البته جلد هـای اولیه 
بحار االنـوار قدری مشـکل اسـت. از ایـن رو، جلد پنجم تا دهـم کتاب، همراه بـا بیانات عالمه 
مجلسـی خوانـده می شـود؛ یعنی در این منزل فقـط روایت ها خوانده نمی شـود، بلکه به بیانات 
مؤلـف23 هـم توجـه می گـردد. البته عالقه منـدان می توانند پـس از مطالعه جلدهـای پنجم تا 
دهـم، بـه جلد هـای اولیـه مراجعـه کـرده، روایـات را بـا بیان های عالمه مجلسـی و حواشـی 
عالمـه طباطبایـی مطالعـه کننـد، امـا در ایـن مرحلـه به چنـد حاشـیه ای که مرحـوم عالمه 



طباطبایی دارد نپردازند. همچنین الزم نیسـت تمام جلدهای 
پنجـم تا دهم خوانده شـود، بلکـه در این منزل فقـط باید به 

اندازه بیسـت و پنج سـاعت، بـه یکی از ابـواب پرداخت.

منزل بیستم، االربعون  حدیثاً
منزل بیسـتم، کتاب االربعون حدیثاً، اثر شـیخ بهایی )953-

1030ق( اسـت. می تـوان گفـت که شـیخ بهایـی در انتخاب 
و معنـا کـردن حدیث جـزء خـوش ذوق ترین عالمان شـیعه 
اسـت. از ایـن رو، هم احادیـث االربعون حدیثاً زیباسـت و هم 
بیانـات شـیخ بهایـی. این عالم برجسـته نـکات فقه الحدیثی 
را مطـرح کـرده اسـت و کتاب ایشـان تـا االن مورد اسـتفاده 

حدیث پژوهان اسـت.

منزل بیست  و یكم، نوادر االخبار
منـزل بیسـت  و یکـم، کتـاب نـوادر االخبـار،24 نوشـته مـال 
محسـن فیض کاشـانی است. ایشـان یکی از محدثان بسیار 
خـوش ذوق اسـت و در این کتـاب، روایات جالبـی را در کتب 
اربعـه نبوده و در کتـاب الوافی نیامده، جمع آوری کرده اسـت.

منزل بیست  و دوم، کتاب االرشاد
منـزل بیسـت  و دوم، کتـاب االرشـاد،25 نوشـته شـیخ مفیـد 
اسـت. کتـاب االرشـاد دو جلد اسـت. در این منـزل، جلد اول 
کتـاب ـ کـه خطبه هـای زیـادی از امیرالمؤمنیـن در آن 
بـه چشـم می خـوردـ  مطالعـه می شـود. البته در ایـن مرحله 
نیـز خطبه هـای توحیـدی کتـاب مـورد نظـر نیسـت، بلکه 
خطبه هـای تاریخـی، اخالقـی و معارفی کتـاب را باید خواند.

منزل بیست  و سوم، االمالی )منتخب(
منـزل بیسـت  و سـوم، منتخبـی از روایـات کتـاب االمالی،26 
نوشـته شـیخ مفیـد اسـت. ایـن کتـاب، در واقـع، مجالـس 
سـخنرانی حدیثـی مرحوم شـیخ مفید اسـت. البتـه برخی از 

متن هـای آن مشـکل اسـت.

منزل بیست  و چهارم، الكافی )ابواب فقهی(
منـزل بیسـت  و چهـارم، ابـواب فقهـی الکافی اسـت. کتاب 
الکافـی از جهت فقهـی با بقیه کتاب های فقهـی ما متفاوت 
اسـت. در روایات فقهی ایشـان مطالب معرفتی بسـیار زیادی 
را مطـرح شـده  اسـت. در این مرحله نیز می توان متناسـب با 
درس خـارج فقـه خـود، قسـمت هایی از ابـواب فقهی کتاب 

الکافی را انتخـاب کرد.

منزل بیست  و پنجم، تهذیب  االحكام
منـزل بیسـت  و پنجم، کتـاب تهذیـب  االحکام،27 اثر شـیخ 
طوسـی اسـت. در این مرحله نیـز می توان متناسـب با درس 
خـارج فقه خـود، قسـمت هایی از تهذیب االحـکام را انتخاب 

کرد.
همچنیـن، بایـد دو کتـاب الکافـی و تهذیب  االحـکام با هم 
مقایسـه شود. شـیخ طوسـی در کتاب تهذیب  االحکام، همه 
متـون کتـاب الکافـی را آورده، متـون معـارض آن را هم نقل 
نمـوده و سـپس وجـه جمع بیـن این دو گـروه روایـات را نیز 

مطرح کرده اسـت.

منزل بیست  و ششم، بصائر الدرجات
منـزل بیسـت  و ششـم، کتاب بصائـر الدرجـات،28 اثـر صفار 
اسـت. بصائـر الدرجـات کتابـی اسـت کـه بـا هـدف معرفی 
ائمه و علم ایشـان نوشـته شـده اسـت. روایات این کتاب 
در ایـن منـزل خوانده می شـود و بعداً باید بـا »کتاب الحجه« 
الکافـیـ  کـه در منازل بعد خوانده می شـودـ  مقایسـه شـود. 
البتـه در همیـن منـزل هـم می تـوان مقایسـه را انجـام داد. 
بصائـر الدرجـات چنـد ترجمـه خـوب دارد که می توانـد مورد 

اسـتفاده قرار گیرد.

             وادی پنجم: متن دقیق، درك عمیق                  

در وادی پنجـم، عـالوه بر این که باید متـن را به دقت خواند 
و به ظرایف آن توجه داشـت، باید به درک عمیقی نیز دسـت 

یافت.

منـزل بیسـت  و هفتـم، نهج  البالغـه )خطبه های 
توحیدی(

در منـزل بیسـت  و هفتـم، خطبه های توحیـدی نهج البالغه 
همـراه بـا شـروح آن، بویـژه شـرح ابن میثم و بهـج  الصباغه 
عالمـه شوشـتری مطالعه می شـود. این دو کتـاب به مباحث 

توحیدی اهمیـت داده اند.

منزل بیست  و هشتم، الكافی )جلد اول(
در منزل بیسـت  و هشـتم، سـه کتـاب »عقـل«، »توحید« و 
»حجـت« از جلـد اول کتاب الکافی باید مطالعه شـود. از آنجا 
کـه در ایـن منـزل باید متـن دقیق باشـد، و مباحـث »کتاب 
العلـم« سـاده تر اسـت، ایـن مباحـث در برنامـه ایـن مرحله 
گنجانـده نشـده اسـت. »کتاب التوحید« واقعاً سـخت اسـت 
و »کتـاب الحجـه« میانه اسـت. در این منزل باید شـرح مال 
صالح مازندرانی، حواشـی عالمه شعرانی و شـرح مال صدرا29 

نیـز همراه بـا روایات یاد شـده مراجعـه کرد.30

منزل بیست  و نهم، البلد االمین و اقبال  االعمال
در برنامه منزل بیسـت  و نهم، دو کتاب از سـید ابن طاووس 
)589-666ق( گنجانـده شـده اسـت: البلـد  االمیـن و اقبـال 
 ا العمـال. اگـر کسـی بخواهـد عرفان شـیعی را تصـور کند، 
باالترین مرتبه عرفان شـیعی در مناجات های امامان متجلی 

شـده اسـت و مرحوم سـید ابـن طـاووس هم زیباتریـن این 
متـون را در ایـن دو کتاب، بویـژه اقبال االعمال آورده اسـت. 
در ایـن منـزل باید مناجات هـای کتاب اقبال  االعمـال، بویژه 

مناجات شـعبانیه مطالعه شود.

منزل سـی ام، بحار االنـوار )کتاب العقـل و کتاب 
التوحید(

در منـزل سـی ام، »کتـاب العقـل« و »کتاب التوحیـد« بحار 
االنـوار مطالعـه شـود؛ یعنی مجلـدات اولیـه کتاب همـراه با 
توضیحـات عالمه مجلسـی و نقد مرحـوم عالمه طباطبایی 
دیـده شـود. اگـر کسـی بخواهـد ایـن سـیر را ادامـه بدهـد، 
بایـد نقـد نقـد آن را هـم ببیند؛ مثـاًل مقاله های سـید محمد 
خامنـه ای و سـید جـالل آشـتیانی را در نقـد حواشـی عالمه 
طباطبایـی بخوانـد. نقـدی نیـز آقـای ملکـی بـر نقـد آقای 
آشـتیانی نوشـته اسـت. بایـد در ایـن مرحلـه همـه نقد ها در 
کنـار هـم قرارگیـرد و حدیث پـژوهـ  کـه از تـوان باالیـی در 
فهـم حدیث برخوردار شـده اسـتـ  همه دیدگاه هـا را ناقدانه 
بررسـی کند. یک پژوهشـگر باید بداند که نسـبت به دیدگاه 
هیـچ کـس، جـز معصومـان نبایـد خضـوع تـام داشـت. 
عالمـه مجلسـیـ  کـه بزرگ تریـن محدث شـیعی اسـتـ  
دیدگاهـی دارد، امـا عالمه طباطبایـی آن را نقد کرده  اسـت. 
دیگـران هـم دیدگاه عالمـه طباطبایـی را نقد کرده انـد. این 
حالت انتقادی بسـیار بجاسـت و یکی از سـرمایه های علمی 
بـه شـمار می آیـد. در دوره ای کـه عالمه طباطبایی حواشـی 
خـود را می نوشـت، افـرادی اعتـراض کردند و آ ن حاشـیه ها 
را اهانـت بـه عالمـه مجلسـی تلقی کـرده و مانع نگاشـتن 
آنها شـدند. االن حواشـی عالمـه طباطباییـ  که تعـداد آنها 
نزدیک به دویسـت حاشـیه اسـتـ  سـرمایه علمی هسـتند. 
اگـر این حواشـی ادامـه پیدا می کـرد، چه سـرمایه گرانقدری 

داشتیم؟!

منزل سی  و یكم، تحف  العقول )متون توحیدی(
منـزل سـی  و یکم، کتاب تحـف  العقول اسـت. در این منزل 
بایـد به سـراغ متـون توحیـدی بویـژه روایات توحیـدی امام 
علـی، مثل خطبة الوسـیله، همچنین رسـاله ای در جبر و 
اختیـار امـام  هـادی و نیز روایتـی از امام  کاظـم در باره 
عقـل رفـت. باید این سـه متن حتماً دیده شـود. نکات جالبی 
در رسـاله جبـر و اختیـار و در روایت عقل به چشـم می خورد؛ 
ائمـهـ  کـه خودشـان و کالمشـان حجـت اسـتـ  برای 

هشـام بن حکـم اسـتدالل قرآنی مطـرح کرده اند.

منزل سی  و دوم، التوحید
منزل سـی  و دوم، کتاب التوحید شـیخ صدوق، بویـژه برخی از 
ابـواب خـاص، مثل جبر و اختیار اسـت. در این منـزل باید این 
کتـاب با کتاب جبر و اختیار الکافی مقایسـه شـود. اگـر این دو 
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بـا هم مقایسـه شـود، نتایج جالبی به دسـت می آید و خواننـده می تواند دیدگاه ایـن دو محدث را 
دریابـد. کتاب الکافی در اختیار شـیخ صدوق بوده و منابع شـیخ صدوق نیـز در اختیار کلینی بوده 
اسـت. همچنین، شـیخ صدوق بسـیاری از ایـن روایات را از پـدر خود نقل کرده کـه معاصر بوده 
کلینـی اسـت، ولی هر یـک از این  دو، گروهـی از روایات را انتخاب کـرده و روایاتی را نقل نکرده 
اسـت؛ مثـاًل احادیثـی را کلینی نقل کرده، ولی شـیخ صدوق نقل نکرده اسـت. همچنین، شـیخ 
صـدوق روایاتـی را از اسـتاد کلینـی نقل کـرده، ولی خود کلینـی آن را نقل نکرده اسـت. اگر این  

نقل ها با هم مقایسـه شـود، نـوع تفکر و بینش ایـن دو بزرگوار آشـکار می گردد.

                         وادی ششم: متن مشكل، بررسی دقیق                                    

در وادی ششـم بـا متون مشـکل مواجه ایم. در وادی پیشـین، متن دقیق بود، امـا در این وادی 
متـون را مشـکل پیش رو داریـم و باید به بحث اختـالف حدیث پرداخت.

منزل سی  و سوم، االستبصار
منزل سـی  و سـوم، کتاب االسـتبصار اسـت. االسـتبصار تنها به روایـات اختالفی می پـردازد؛ 

یعنـی اگـر روایتـی گروه مخالف نداشـته باشـد، در ایـن کتاب جـای ندارد.

منزل سی  و چهارم، الكافی )جلد هشتم(
منـزل سـی  و چهـارم، جلـد هشـتم الکافی اسـت. در این منـزل هم مبحث مشـکل الحدیث 
مـورد نظـر اسـت و هم نقد حدیث. بـه هنگام مطالعه احادیـث این  کتاب نباید از حواشـی مال 

صالح مازندرانی و عالمه شـعرانی چشـم پوشـید.31

منزل سی  و پنجم، مصابیح  االنوار
منزل سـی  و پنجم، به مصابیح  االنوار، نوشـته سـید عبداهلل شبر اختصاص یافته است. سید عبداهلل 
شـبر در کتـاب مصابیح االنـوار، روایات مشـکل را جمع آوری کرده اسـت که کتابی خواندنی اسـت. 
گاهی اوقات دیده می شـود که سـید عبداهلل شـبر، بـرای یک روایت، چندین نظریـه را مطرح کرده 
است و بسیاری از این نظریات را از عالمه مجلسی گرفته است. البته ممکن است هم توضیحاتی 
نیـز اضافـه کـرده باشـد. خواننـده در این مرحله با مشـکل الحدیـث آشـنا می شـود. در این منزل 

می تـوان مثـاًل احادیـث طینت یا جبر و اختیـار را در کتاب مصابیح  االنـوار پیگیری کرد.

منزل سی  و ششم، جامع  االسرار 
منـزل سـی  و ششـم، کتـاب جامع االسـرار، اثـر سـید حیـدر آملـی اسـت. ایـن کتـاب بـه 
مشـکل الحدیث احادیـث عرفانـی اختصـاص دارد. گروهـی از روایـاتـ  کـه روایـات عرفانی 
خوانده می شـوندـ  در جوامع رسـمی  حدیثی شـیعه وجود ندارد. این  روایات از دوره سـید حیدر 
آملـی وارد حـوزه حدیثـی شـیعه شـده و برخـی از آنها بـه کتاب هایی مثل کتاب هـای مرحوم 
فیـض یـا احسـائی راه پیـدا کرده انـد. اولیـن کتابـی کـه به ایـن موضـوع توجه کـرده، کتاب 
جامع االسـرار اسـت کـه در قرن هفتم نوشـته شـده اسـت. این  روایـات، معمواًل جـزء احادیث 

مشـکل هسـتند. بنابراین، کسـی که مراحـل گذشـته را نگذرانـده، وارد این وادی نشـود.

                                          وادی هفتم: اسناد                                                

وادی هفتم، وادی اسـناد اسـت. در وادی اول و دوم و سـوم معمواًل اصاًل روایت مسـند خوانده 
نشـد؛ امـا در مراحـل بعـدی، روایـات مسـند خوانـده می شـد، ولـی از سـند بـه سـادگی عبور 

می گـردد. در ایـن مرحلـه باید قدری وارد وادی اسـناد شـد.

منزل سی  و هفتم، الكافی )اسناد پر تكرار(
منـزل سـی  و هفتـم، در ایـن منزل اسـناد پر تکـرار کتـاب الکافی قـرار دارد. به نظر می رسـد 
اگر کسـی به کتاب الکافی ـ که به وسـیله مؤسسـه دارالحدیث تصحیح و چاپ شـده اسـت 
ـ دسترسـی داشـته باشـد، با مطالعه اسـناد و حواشـی آن بتواند تا حدود زیادی در رجال متبحر 

شود.32

منزل سی  و هشتم، تهذیب االحكام )مشیخه(
در منزل سـی  و هشـتم، مشـیخه شیخ طوسـی باید مطالعه شود. مشـیخه در جلد آخر تهذیب 
االحکام اسـت و در آن، اسـناد و طرق شـیخ طوسـی به کتاب های حدیثی پیشـین ذکر شـده 
اسـت. خواندن مشـیخه مانند اسـناد پر تکرار کتاب الکافی اسـت. آشـنایی با مشـیخه شـیخ 
صـدوق در کتـاب مـن الیحضره الفقیه، مشـیخه شـیخ طوسـی در تهذیـب االحکام و اسـناد 
پر تکـرار الکافـی بسـیار مفیـد اسـت. در این منـزل، بحـث رجالـی نداریم و فقـط می خواهیم 
بـا افـراد و ویژگی هـای آنهـا آشـنا بشـویم. معمـواًل در چاپ هـای متفـاوت تهذیـب االحکام 
توضیحـی اجمالـی داده انـد، ولـی بهترین راه برای شـناخت آنها کتـاب معجم الرجـال آیة اهلل 

است. خویی 

منزل سی  و نهم و چهلم، فهرست نجاشی و فهرست طوسی
در آخرین منزل، دو کتاب فهرسـت، یعنی الفهرسـت نجاشـی و الفهرسـت شـیخ طوسی مورد 
مطالعـه قـرار می گیرد. کتاب فهرسـت بـا کتاب مشـیخه تفـاوت دارد. حدیث پژوهـان در این 
دو فهرسـت، هـم بـا مجموعـه مصـادر حدیثی و هم با طرق رسـیدن به آنها آشـنا می شـوند. 
هـر طلبـه ای کـه بخواهـد کار حدیثی بکند، ناگزیر اسـت دسـتِ کم طـرق، اسـامی کتاب ها و 
توضیحـات آنهـا را از دو کتـاب الفهرسـت نجاشـی و الفهرسـت شـیخ طوسـی، از اول تا آخر 

بخواند.
برنامـه  مطالعاتـی حدیث خوانـی روشـمندـ  کـه بـا عنـوان »هفـت وادی، چهل منـزل« ارایه 
گردیـدـ  یـک دوره برای آشـنایی عمومی با حدیث اسـت. اگر کسـی این مراحـل را طی کرد، 
شایسـته اسـت که یک دوره کتاب الکافی)بویـژه چاپ دار الحدیث( را نیـز از اول تا آخر بخواند 
تـا ان شـاء اهلل یـک حدیث خـوان و حدیـث دان توانمنـد بشـود. امیـدوارم کـه خدا بـه همه  ما 

توفیـق بدهـد کـه بتوانیم مراحـل را به  راحتـی طی کنیم.

پی نوشت ها:
1. اصـل ایـن بحـث با عنـوان »هفـت وادی، چهل منزل« در سلسـله  نشسـت های انجمن حدیـث حوزه در مدرسـه فیضیه 
توسـط اسـتاد سـید محمدکاظم طباطبایی در آبان ماه سـال جاری ارایه شـد و پس ازآن مجله حدیث حوزه به جهت اهمّیت 

و ضـرورت موضـوع، متـن سـخنرانی را ویراسـته و زیر نظر اسـتاد، تبدیل به مقاله حاضر نموده اسـت.
2. کتاب هـای ابتدایـی جلـد اول الکافـی )ازمجموعـه هشـت جلدی(، یعنی کتـاب العقل، کتـاب التوحید و نیز کتـاب ا لحجه، 
سـخت ترین قسـمت های آن بوده و برخی از موارد آن حتی با اسـتاد هم قابل دسترسـی نیسـت. نهج البالغه هم دقیقاً همین 
وضعیـت را دارد. خطبـه اول نهج البالغـه از روایـات مشـکل اسـت. در حالی که مرحوم امـام خمینی رحمة اهلل علیـه در پیامی 
بـه کنگـره هـزاره نهج البالغه در سـال 1359ش، نوشـتندکه همـه متفکران عالم جمع بشـوند و ببینند که ایـن جمله ای که 
منـدرج اسـت در خطبـه اول نهـج البالغـه، را می توانند بفهمند و تحلیل کنند کـه امیرالمؤمنین علیهالسـالم در توصیف ذات 
الهـی می فرماینـد »مـع کلشـی البمقارنه و غیر کلشـی البمزایله«. این معیت بدون مقارنه چیسـت؟ تصویر این، کار سـختی 
اسـت و مرحـوم امـا م به عنوان تحدی، از همه متفکران خواسـتند کـه در این موضوع غورکنند. جمله ای که حضـرت امام با آن 
همـه وسـعت اطالعـات این گونـه برخورد کند، پـس ما طلبه های معمولـی چگونه می توانیم با عمـق آن ارتبـاط برقرارکنیم؟

3. الکافی )طـ  اإلسالمیه(،ج 1،ص26.
4. اعـداد هفـت و عـدد چهـل در روایـات مـا اعداد مقدس شـمرده می شـوند و روایاتی درباره آنهـا در مصادر حدیثـی ما وجود 
دارد. همچنیـن، روایـات فراوانـی بـا عددهـای هفت و چهـل وجود داردکـه در کتاب های الخصـال، المواعـظ العددیة یا معدن  

الجواهر نقل شـده اسـت.
5. یکـی از اقداماتـی کـه می توانـد میـزان مانـدگاری مطالـب را در ذهن بـاال ببرد، یادداشـت  برداری اسـت. یادداشـت برداری 

  

هر طلبه ای که بخواهد کار حدیثی بکند، ناگزیر اســت دستِ کم طرق، اسامی کتاب ها و توضیحات آنها را از دو کتاب الفهرست نجاشی و 
الفهرست شیخ طوسی، از اول تا آخر بخواند.

  



اگرچـه زمان بـر اسـت، ولی بـه تثبیـت مطالب بسـیارکمک می کند.
6.الـدرةالباهـرةمناألصـدافالطاهرةمجموعـهایازاحادیـثپیامبراکرمصلی 
اهلل علیـه وآلـه و ائمـه معصـوم اسـت که توسـط مرحـوم محمد بـن مّکی، 
معروف به شـهید اول )734-786ق( به رشـته نگارش درآمده اسـت. کتاب شامل 
169 حدیث از سـخنان گهربار معصومین اسـت که در زمینه آداب ومسـائل 

اخالقی وارد شـده اسـت.
7. نزهـة الناظـر وتنبیـه الخاطـر، تألیـف حسـین بن محمـد بن حسـن بن نصر 
حلوانـی )ازمحدثـان قـرن پنجـم(، حـاوی مجموعـه ای از سـخنان حکمت آمیـز 
پیامبر و ائمه معصومین در موضوعات گوناگون اسـت. کتاب، مشتمل بر 
یـک مقدمـه، سـیزده فصل و یک خاتمه اسـت. نویسـنده، به جهـت اینکه کتاب 
از اختصـار خـارج نشـود، اسـناد روایات را حذف کرده اسـت. ر.ک: »چشـم تماشـا 
نزهـه الناظـر و تنبیه الخاطر«، مجله آینه پژوهش، خرداد و تیر 1384، شـماره 92.

8. تحف العقول عن آل الرسـول، نوشـته ابومحمد،حسـن بن علی بن حسین 
بن شـعبه حرانی از علما و فقهای بزرگ شـیعه درقرن چهار م هجری اسـت. این 
کتـاب مجموعـه ای ارزشـمند از سـخنان و نصایح حضرت رسـول خـدا صلی اهلل 

علیـه وآله و اهلبیت آن حضرت اسـت.
9. صفات الشـیعه، اثر شـیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن حسـین بن بابویه 
قمـی)305- 381ق( دربردارنـده روایـات ائمـه دربـاره صفـات و ویژگی های 
شـیعه و اینکه شـیعیان محمـد و آل محمد چـه خصوصیت هایی را بایـد دارا 

باشـند تا شـیعیان حقیقی آن بزرگواران باشـند، است.
10. شـیخ صـدوق، حـدود سـیصدکتاب و رسـاله داشـته اسـت که از این سـیصد 
کتـاب فقـط شـانزده کتـاب ایشـان در اختیـار ماسـت؛ یعنـی حـدود پنـج درصد 
کتاب ها و نوشـته های ایشـان به دسـت ما رسیده اسـت و 95 درصدآنها متأسفانه 
در گـذر تاریـخ از دسـت رفته اسـت. البتـه بسـیاری از طلبه ها حتی بـا این معدود 
آثـار برجـای مانـده نیزـ  که از منابع حدیثی شـیعه به شـمار می روندـ  به درسـتی 

نیستند. آشنا 
11. نهج البالغه نگاشـته سـیدرضی )359-406ق( مشـهورترین کتاب شیعی نزد 
غیرشـیعیان اسـت؛ یعنی اگر از غیرشـیعه ها یا با کسـانی که با کتاب های ا صلی 
حدیثـی ما آشـنا نیسـتند، بخواهیم که یک کتاب ازکتب شـیعیان را نـام ببرند، به 
نهج البالغه اشـاره می کننـد و ضمناً تأثیرگذار ترین کتاب حدیثی شـیعه، بر جامعه 
غیرشـیعه هم اسـت. مطالب آن، آنقدر زیباسـت که معموالً افراد را جذب می کند.

12. شـیخ صـدوق در این کتـاب روایات فراوانی درباره مسـائل اخالقی و عقیدتی 
و دیگـر موضوعـات مـورد نیـاز جامعه بشـری جمـع آوری کـرده اسـت. مؤلف به 
شـکلی زیبـا و بـا توجه بـه اعداد یک تا هـزار، روایات را دسـته بندی نموده اسـت.

13. روضـة  الواعظیـن و بصیـرة المتعظیـن، اثـر ابوعلـی، محمد بن حسـن فتال 
النیشـابوری )شـهادت 508 هجری( اسـت که در موضوع اصول عقاید و اخالق و 

آداب و زندگـی نامه و فضایل معصومین منتشـر شـده اسـت.
14. کتـاب المحاسـن از کتاب هـای متعددی تشـکیل شـده اسـت؛ ماننـد: کتاب 
األشـکال و القرائـن، شـامل روایاتـی کـه در آنهـا اعـداد سـه تـا ده بـه کار رفتـه 
و همچنیـن وصایـای پیامبـر و اهلبیـت آن حضـرت صلـوات اهلل علیهم اجمعین 
اسـت؛ کتـاب ثـواب األعمال، شـامل روایاتـی دربـاره اجر و پـاداش انـواع اعمال 
خیـر اسـت؛ کتاب عقـاب األعمـال، روایاتی پیرامون گنـاه و مجازات انـواع اعمال 
ناپسـند در آن آمده اسـت؛ کتاب الصفوة و النور و الرحمة، شـامل یکسـری روایات 
درباره مقام و منزلت رسـول خدا و اهلبیت آن حضرت و شـیعیان آنان اسـت؛ 
کتـاب مصابیـح الُظلَـم، دربردارنـده مباحث شـناخت و معرفت حق اسـت؛ کتاب 
العلـل، شـامل علل احکام شـرعی اسـت؛ کتاب السـفر، شـامل احـکام و روایاتی 
دربـاره سـفر؛ کتاب المـآکل، درباره احکام خوردنی ها و آشـامیدنی ها؛ کتـاب الماء، 
شـامل احکام آب هاسـت؛ کتاب المنافع، شـامل احکام اسـتخاره و مشورت؛ کتاب 

المرافـق، شـامل احـکام منزل و نظافت و وسـایل رفـت و آمد.

15. بـرق، منطقـه ای نزدیـک قمـرود اسـت. اسـم آن هم قبـال »بـرق رود« بوده 
است.

16. مشـكاة األنـوار فـی غرر األخبار، نوشـته ابوالفضل، علی بن حسـن بن فضل 
طبرسـی نوه امین االسـالم طبرسـی و از علمای قرن ششـم و هفتم هجری، در 

موضوع اخالق و آداب اسـت.
17. تنبیه الخواطـر و نزهـة النواظر، معـروف به مجموعه وّرام، نوشـته ورام بن ابی 
فراس مالکی اشـتری )م 605 ق( در موضوع اخالق و مواعظ اسـت. نکته زیبایی 
کـه در ایـن کتـاب رعایـت شـده، آن اسـت کـه هر صفت حسـنه و ضـد آن که 
رذیله اسـت به دنبال یکدیگر ذکر شـده اند و راه عالج رذیله و کسـب حسـنه هم 
بیـان شـده اسـت، مثـاًل پـس از کبر، فضیلـت تواضع ذکـر شـده و راه عالج کبر 

بـه دنبال آن آمده اسـت.
18. مجلسـی اول، مجلسـی پـدر اسـت. گاهـی نـام برخی از پسـران علمـا آنقدر 
بـزرگ شـده اسـت که اسـم پدر فراموش شـده اسـت؛ مثـل عالمه مجلسـی یا 
مرحوم شـیخ صدوق. شـیخ صدوق فرزند مرحوم ابن بابویه اسـت که قبر ایشـان 
در اول خیابـا ن انقـالب )چهـار مردان( قم اسـت. و ی از بزرگ ترین علمای شـیعه 
در دوره خویـش اسـت و بـا مرحـوم کلینـی هم عصر بوده اسـت، ولی پسـر ش از 

او مشهورتر شـده است.
19. ایـن کتـاب شـرحی مزجـی بر کتـاب من  ال یحضـره  الفقیه اسـت. مؤلف در 
این کتاب با شـرح جمالت شـیخ صدوق و بررسـی اسـناد روایات و بیان صحیح و 
غیرصحیح آن بنابر طریق شـیخ صدوق و یا شـیخ کلینی و بررسـی متن روایات 

و فقـه الروایة، اثری ارزشـمند را بوجود آورده اسـت .
20. لوامع صاحبقرانی، مشـهور به شـرح فقیه، تألیف محمد تقی بن مقصود علی 
اصفهانی، مشـهور به مجلسـی اول، پدر عالمه مجلسـی و از علمای بزرگ شیعه 
در قـرن یازدهـم هجـری )م1070ق( اسـت. ارزش و اعتبـار ایـن کتاب همچون 
مؤلـف بزرگـوار آن از درجـه باالیـی برخـوردار اسـت. ایـن کتـاب عالوه بـر آنکه 
فارسـی قرن یازدهم هجری را به تصویر می کشـد، شـامل نظریات علمی مؤلف 

در شـرح روایـات اهل بیت نیز هسـت.
21. ریـاض السـالکین، تألیـف عالمـه سـیدعلی خـان حسـینی مدنی شـیرازی، 
معـروف بـه سـیدعلی خـان مدنـی کبیـر )1120- 1052ق( کـه  ادعیـه کتـاب 
الصحیفـة السـجادیة را شـرح داده اسـت. مولـف د ر مقدمه، ضمـن معرفی کتاب 
»صحیفه سجادیه« و ارزش و مقام آن، مختصری از شروح صحیفه از جمله شرح 
شـیخ بهایی را بررسـی کرده اسـت. روش مؤلف در بسـط و شرح مطالب صحیفه 
بدین گونـه اسـت کـه پـس از تقطیع قسـمت های مختلف هـر دعا، مفـردات هر 
قسـمت را توضیـح می دهـد و سـپس در قالـب »تنبیـه« و »تبصـره« بـه برخی 

نـکات، به تناسـب می پـردازد.
22. کمال الدیـن و تمامالنعمـة، معـروف بـه اکمال الدیـن صـدوق، تألیـف شـیخ 
صـدوق رحمـة اهلل علیـه، بـه زبـان عربـی و در موضـوع غیبـت و ظهـور امـام 
زمان)عـج( اسـت. ایـن کتـاب، مشـتمل بر 63 باب اسـت. شـیخ صـدوق، در این 
کتاب، بسـیاری از مباحث اعتقادی شـیعه را درباره امام زمان مطرح نموده اسـت .

23. عالمـه مجلسـیـ  در تبییـن و بیـان حدیث، مقتدرترین محدث تاریخ شـیعه 
اسـتـ  در ایـن کتـاب، وقتـی کـه متـون را مـی آورد، عـالوه بـر روایـات ناظر به 
هـم، آیـات مرتبـط بـا موضـوع را نیـز نقـل می کنـد و بـه شـرح و بیـان روایات 
می پـردازد. روش عالمـه مجلسـی در واژه شناسـی احادیـث نیـز بسـیار جالـب و 
زیباسـت و شایسـته اسـت که عالقه مندان به حدیث، واژه شناسـی را هم از ایشان 

یـاد بگیرند.
24. نـوادر االخبـار فیمـا یتعلـق باصول الدیـن یـا النوادر اثـری اسـت، از محّمدبن 
مرتضـی، مشـهور بـه مالمحسـن فیـض کاشـانی )1007- 1091ق( کـه پس از 
نـگارش الوافـی بـه فکـر اختصار و زبده کتـاب الوافی افتـاد و در پـی این مقصود، 
کتـاب الشـافی را نگاشـت و چون در ایـن دو کتاب تنها روایات فقهـی را از کتاب 

اربعـه نقـل کرده بود، به فکر افتاد با اسـتفاده از سـایر منابع و کتـب، روایات اصول 
اعتقـادی و فـروع فقهـی را در دو کتاب مسـتقل به شـیوه کتاب الشـافی؛ یعنی با 
اختصـار، گـرد آورد و در پـی این فکر، بخـش روایات مربوط به اصـول اعتقادی را 

در کتـاب مـورد بحث گرد آورد اسـت. 
25. اإلرشـاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد، تألیف شـیخ مفید، ابوعبداهلل، محمد 
بـن محمـد بـن نعمـان عکبـری بغـدادی )336- 413ق( دربـاره تاریـخ زندگانی 
ائمه و فضایل آن بزرگواران و یاران آنان اسـت. کتاب اإلرشـاد، از معتبرترین 
منابـع روایی شـیعه، دربـاره زندگانی ائمه به شـمار می آید و بسـیاری از منابع 
مهـم شـیعهـ  کـه بـه زندگانی ائمـه پرداخته انـدـ  این کتاب را مسـتند خـود قرار 

داده انـد. همچنیـن این کتـاب، از مصادر بحاراالنوار نیز هسـت.
26. کتـاب أالمالـی شـیخ مفیـد از جملـه منابع ارزشـمند شـیعه بـرای آگاهی از 
سـخنان اهلبیت عصمت و طهارت اسـت. این کتاب برای دسـتیابی به سـخنانآن 
بزرگواران در زمینه مسـائل اخالقی، عقیدتی و تاریخ اسـالم کتابی بس ارزشـمند 
و قابـل توجـه اسـت. شـیخ مفید ایـن کتـاب را در طول هفـت سـال، در ماه های 
مبـارک رمضـان و در 42 جلسـه بـرای یـاران خود امال کرده  اسـت. نجاشـی این 
کتـاب را امالـی متفرقـات نامیـده، زیرا از سـال 404 تا 411ق، امـالی آن به طول 
انجامیده اسـت. کتاب االمالی مورد اسـتناد مرحوم شـیخ طوسـی نیز قـرار گرفته 

است.
27. تهذیب  األحکام ، اثر شـیخ الطائفه، ابوجعفر محمد بن حسـن طوسـی )385-

460ق(، از برجسـته ترین علمـای شـیعه، یکی از معتبرتریـن مجموعه های روایی 
شـیعه و سـومین کتاب از کتب اربعه بوده و مورد قبول تمام علما و فقهای شـیعه 
اسـت. این کتاب شـامل مجموعه روایات فقهی و احکام شـرعی اسـت که از اهل 
بیت روایت شـده اسـت. شـیخ طوسـی این کتاب را در شـرح و توضیح کتاب  
»المقنعـة« شـیخ مفید، اسـتاد بزرگ خود نگاشـته اسـت. کتاب تهذیـب  األحکام 
شـامل تمـام روایـات فروع و احکام شـرعی اسـت و بـرای فقیـه  و مجتهدی که 
بخواهـد اجتهـاد نمایـد، اکثر روایـات مورد نیـاز را فراهـم آورده اسـت. این کتاب 
شـامل مباحـث فقهـی، اسـتداللی، اصولـی، رجالی و جمـع میان اخبار به وسـیله 

شـاهد و اعتبار و بسـیاری از مباحث سـودمند دیگر است.
28. بصائـر الدرجـات فـی فضائل آل محمد، نوشـته محمد بن حسـن صفار 
 م290ق(، از علمـای بـزرگ شـیعه امامیـه و صحابی امام  حسـن عسـکری(
اسـت کـه دربـاره شـناخت ائمـه و خصوصیـات امـام نوشـته شـده اسـت. بصائر 
الدرجـات مشـتمل بـر 1881 حدیـث اسـت کـه در ده بخـش تنظیم شـده و هر 

بخـش، حدوداً شـامل بیسـت باب اسـت.
29. شـرح اصـول الکافـی  محمد بن ابراهیم بن یحیی قوامی شـیرازی )مالصدرا( 
)م1050ق( شـرح مفصل فلسـفی و حکمی بر اصول الکافی اسـت و کتاب العقل 
و الجهـل، کتـاب التوحیـد، کتـاب فضل العلـم و تا بـاب یازدهم کتـاب الحجة را 
دربرمی گیـرد. در مجمـوع، شـامل شـرح 503 حدیـث اسـت و مالصدرا در سـال 
1044ق، در شـیراز از تألیـف آن فراغـت یافتـه اسـت. مجلـد سـوم ایـن شـرح با 

تعلیقاتـی از مالعلی نوری همراه اسـت.
30. مالصـدرا به عنـوان بزرگ تریـن عالـم عقل گرای مـا در تاریخ تشـیع، پانصد 
حدیـث عقلـی اول کتاب الکافی را شـرح کرده اسـت و شـروح دیگـر هم ناظر به 
کتـاب مالصدر اسـت؛ یعنی شـرح مالصالـح مازندرانی و مرآة  العقـول، با توجه به 

سـخنان مالصدرا نگاشته شـده است.
31. مرحـوم شـعرانی و مال صالح مازندرانـی کل فروع الکافی را کنار گذاشـته اند، 

امـا اصـول و روضه را شـرح کرده اند.
32. هنگامــی کــه الکافــی منتشــر می شــد، در جلســه ای کــه در محضــر مقــام 
معظــم رهبــری بودیم، ایشــان بــه ســندهای الکافــی در چــاپ دارالحدیث خیلی 
ــا حواشــی دقیــق آن  ــد ایــن اســناد را ب ــد اگــر کســی بتوان ــد و  گفتن بهــا دادن

ــی می شــود. ــد، رجال بخوان
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* آیت اهلل سـید منذر حکیم، محقق، مولف و مدرس سـطوح عالی علوم دینی اسـت. از ایشـان آثار علمی بسـیاری در قالب دروس، کتب و مقاالت منتشـر شـده اسـت. فقه 

نظام اجتماعی،النظریةاإلجتماعیةاإلسـالمیة،اعالمالهدایة،تأریخاإلسـالموقبسـاتمنسـیرةقادةالهداة، از جمله آثار علمی ایشـان اسـت. 
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 نظام، سـاختار و شـیوه مطلوب آموزش حدیث در 
حوزه چیسـت و چگونه می توان آن را سـامان داد؟

استاد: این بحث را در چند سطح می توانیم داشته باشیم:

1. پیشـینه دانـش حدیـث و سـیر تحـول ایـن 
دانـش تا بـه امـروز:

در سـطح اول اینکـه تاریـخ حدیـث و علوم حدیـث چه بوده 
اسـت و از کجـا شـروع شـده و بـه کجا رسـیده اسـت. این 
بررسـی و تحلیـل تاریخـی از آن جهـت مهـم اسـت که به 
مـا یـک ارزیابـی تاریخـی از فراینـد تکاملی دانـش می دهد 
کـه در ضمـن آن عوامـل و عناصـر شـکل دهنده و عوامـل 
اصلـی و فرعـی و جنبـی ـ اعـم از اجتماعـی و سیاسـی و 
فنـی و تخصصـی محـضـ  یعنی تمام عناصری که دسـت 
به دسـت هـم داده انـد و این میـراث موجـود را رقـم زده اند، 
ایـن میراث حدیـث را در جهان اسـالم بوجـود آورده اند، این 

عوامل شناسـایی می شـوند.
البتـه خـود ایـن نـگاه تاریخی می توانـد در سـطوح مختلف 

باشد:
1. گزارش گیری تاریخی و ثبت صرف سرگذشت دانش حدیث.

2. نگاه تحلیلی و انتقادی به سرگذشت دانش حدیث.
3. کشـف و تبیین نقاط اساسـی ارتقاء دانش حدیث و سـیر 

دانش. تحول 
بـرای تحقـق این پیشـینه نگاری با ابعاد و سـطوح متعدد آن 
باید به کلیه منابع احاطه و تسـلط داشـته باشـیم و تسلسـل 
ایـن منابـع و ارتبـاط اینهـا بـا یکدیگـر و نحـوه پیدایـش 
و تکامـل را دنبـال کنیـم. البتـه ایـن مهـم خـود می توانـد 
یـک گرایـش در علـوم حدیـث نیـز باشـد. لزوم این تسـلط 
بـر جمیـع منابـع و ارتباطات روشـن اسـت چراکـه در طول 
تاریـخ بخش هـای مختلف این دانش همپوشـانی داشـته و 

بـر یکدیگـر تأثیر گـذار بوده اند.

2. مباحث مبنایی:
امـا نیـاز بعـدی فراتـر از لـزوم تبییـن جامع پیشـینه حدیث 
و  پیش فرض هـا  بـه  توجـه  دانـش؛  ایـن  و سـیر تحـول 
بحث هـای مبنایی و بنیـادی در مورد حدیـث و علوم حدیث 
و منظومـه  دانشـی مرتبـط بـه علـوم حدیـث اسـت. در این 

زاویـه دیـد، نقاط مـورد اهتمـام آن اسـت که:
1. اوال جایـگاه صحیـح و دارای کارکـرد مناسـب حدیـث و 

دانـش حدیـث در علوم اسـالمی کجاسـت.
2. ثانیـا علـوم حدیـث و اجـزاء و بخش هـای مختلـف آن 
چگونـه بایـد بـا هـم ارتباط داشـته باشـند، ارتبـاط آنهـا  با 
یکدیگـر تعریف شـود و تقـدم و تأخر هر یک از ایـن علوم از 

لحـاظ فنـی و دقـت علمی چگونـه باید باشـد.

3. ثالثـا اینکـه حدیـث منتقل می شـد بنابـر این انتقـال باید 
مـورد مطالعه مجدد قـرار گیرد. کاسـتی هایی در نقل حدیث 
وجـود دارد کـه بایـد مرتفـع شـود. به عنـوان مثـال سـاختار 
مدونـات حدیثـی باید بروز رسـانی شـود. در این بروز رسـانی 
پیش فرض هایـی مثـل ضـرورت التفات به نظام مهم اسـت 
کـه تا پیـش از این دیده نشـده  همچنین بحث مشـترکات 
بین شـیعه و سـنی می تواند به عنوان یک نقطه بسـیار مهم 
در پذیـرش و نقـد و نقـل حدیث تأثیر گذار باشـد و تا پیش از 
ایـن کمتـر مورد توجـه واقع شـده. اینها یـک پیش فرض ها 

و مبـادی علمـی می خواهد کـه باید تبیین شـود و ...
می خواهـم بگویـم بایسـته ها و آنچـه باید نسـبت به حدیث 
انجـام بگیرد تـا حدیث بتوانـد در جایگاه منطقـی و تحلیلی 
و مناسـب خود در سـاختار علوم اسـالمی و معمـاری تمدن 
اسـالمی نقـش ایفا کنـد در دو سـطح، یکـی جایگاهش در 
مجموعـه معـارف و علوم اسـالمی و دیگـری جایگاهش در 

تمـدن عظیم اسـالمی باید بررسـی و تبییـن گردد.
یـک اشـکالی کـه در مباحـث مبنایی پـر رنگ اسـت و باید 
بـه طـور جدی مـورد دقت قرار گیـرد نگاه جزیی و بخشـی 
در برخـورد بـا حدیـث اسـت. هر چنـد در مباحـث اصـول و 
در تقریـر مبانـی می گوینـد »عمـل به عـام قبـل از فحص 
از مخصـص« ممنـوع اسـت ولـی در عمـل »فحـص از 
مخصص هـا« چقـدر انجـام می گیـرد؟! بعد مخصـص را به 
چـه معنایی لحـاظ می کنند؟ مخصصی که مسـتقیم به این 
روایـت بخـورد و آن تعبیـر خـاص را دارا باشـد اقـل مراتـب 
التفـات بـه مخصص اسـت. اما اگـر این تخصیص ناشـی از 
این باشـد کـه دو علم در نقاط تالقی با هم مرتبط بشـوند و 
روی هـم تاثیر گذارند مراعات مخصص چگونه باید باشـد ؟

معمـوال ما چـون ارتباطات علـوم و نقاط تالقـی دانش را به 
طـور جـدی نمی بینیـم اصـال به ذهن مـا نمی رسـد که این 
مطلـب از جای دیگر ممکن اسـت تخصیص بخـورد و تنها 
بـه دنبال یک مخصـص صریح و منصـوص در یک روایتی 
می گردیـم و اگـر آن را یافتیـم می گیریـم و اگـر نیافتیـم به 
اطـالق یـا عمـوم ایـن عـام عمـل می کنیـم. در حالی کـه 
ممکـن اسـت این مطلـب تابع آن نـگاه منظومـه ای به کل 

معـارف و نـگاه جامـع به اسـالم، تخصیص خورده باشـد.
به عنـوان نمونـه اگـر یـک روایتـی دیدیـد کـه موضـوع آن 
تنهـا یـک بعـد از ابعـاد وجـود انسـانی اسـت و در  صـدد پر 
رنـگ کـردن آن بعـد و تبییـن نقـاط اهمیـت آن اسـت اگر 
توجـه بـه ایـن جامعیـت نداشـته باشـید از بقیه ابعـاد غافل 
می شـوید و هر چـه نیـرو و فکـر و ذکـر داریـد روی آن بعـد 
متمرکـز می کنیـد و در نتیجـه آن بُعـد را بـا بقیه ابعـاد نگاه 
نمی کنید. این در حالی اسـت که اسـالم دین ابدی اسـت و 
یـک دین جامعی اسـت و به همه ابعاد انسـان توجه می کند 

و اگـر قـرار بـر فهم از نص باشـد باید الفاظ و بیانـات دال بر 
اهمیـت یک موضوع، اوال در جای مناسـب خـود قرار گیرد، 
ثانیـا نسـبت آن بـا دیگـر موضوعـات و ابعاد مترابط روشـن 
شـود آنـگاه نسـبت بـه داللـت آن تصمیم گیـری شـود. نه 
آنکـه شـدت یا دقت لفـظ موجـب تغافل از مناسـبات حکم 
و موضـوع و جایـگاه طـرح بحـث حاکم بر اندیشـه گـردد و 

نگاهـی افراطـی را در یـک بعـد خاص رقـم بزند.
مثـل اینکـه تا گفتنـد در فالن شـهر هزار رکعت مسـتحب 
اسـت و اینقدر ثـواب دارد مـی رود دنبال این هـزار رکعت در 
حالی کـه واجـب اهم داشـته باشـد یا تکلیف دیگری داشـته 
باشـد یا مسـتحب دیگری اسـت که مهمتر از این باشد. این 
در حالـی اسـت که بـه تعبیر بعضی بزرگان کل مسـتحباتی 
کـه بـرای مـا در روایات تعریف شـده بیشـتر از عمر ماسـت 
و اعمـال یومیـه بیشـتر از آن اسـت کـه در یـک شـبانه روز 
بتوان مرتکب شـد شـما ببینید چقدر برای مـا اعمال عبادی 

توصیف شـده است ...
اگـر بـه انسـان و کل معـارف دینـی یـک نـگاه نظام منـد 
داشـته باشـیم دیگر کثرت و ِقلّت بیانات و اعمـال و فروض 
نمی توانـد موجـب سـردرگمی یا افـراط و تفریط شـود. بلکه 
هـر مطالب جایگاه متناسـب خود را یافتـه و کارکرد صحیح 

آن تبیین می شـود.
ایـن بحـث مبنایـی می تواند در نـوع تبویب حدیـث یا حتی 
نقـل و فهـم و تدریـس و پژوهـش در حدیـث، در تمـام این 
ابعـاد می توانـد اثر گـذار باشـد. بـه نظر می رسـد جا بـرای پر 
رنـگ کـردن این نـگاه و نیاز برای تبیین آن بسـیار اسـت.

تبییـن دقیق مناسـبات کتاب و سـنت و لـزوم همراهی این 
دو در تبویـب مصـادر نصـی نیز امر مهمی اسـت کـه گاه در 
مجامیـع حدیثی مراعات شـده مثال صاحب »بحـار« جناب 
عالمـه مجلسـیـ  بـا اینکه اخبـاری بـودهـ  مقید بـوده که 
آیـات قـرآن را می آورده بعـد احادیث را می آورده اسـت. آیات 
قـرآن و احادیث مفسـره و بعد بقیه احادیث بـاب را می آورده 
اسـت. ولـی گاهـی نیز ایـن نـگاه و التفـات مراعات نشـده 
چنانکـه در »وسـائل« این التفات به آیـات را نمی بینید. یک 
گرایشـی داشـته کـه مبتنی بـر آن فقط بـه احادیث محض 
توجـه کـرده و کاری بـه آیـات نـدارد در حالی که آیـات ناظر 
و حاکـم بـر آن احادیـث وجـود دارند که احادیـث در پرتو آن 

آیات تفسـیر می شوند.

3. آموزش و پژوهش:
در مـورد آمـوزش نیـز یـک سـری بحث هـای مبنایـی و 
پیش فرض هایـی وجـود دارد کـه بایـد بـه طور جـدی مورد 
مطالعـه قرار بگیـرد. یعنی ایـن امور پیش فرض هـای حاکم 
بـر نظام و سـاختار آموزش اند. اینکه منظومه هایـی که ما در 

  

بایسته ها و آنچه باید نسبت به حدیث انجام بگیرد تا حدیث بتواند در جایگاه منطقی و تحلیلی و مناسب خود در ساختار علوم اسالمی 
و معماری تمدن اسالمی نقش ایفا کند در دو سطح، یکی جایگاهش در مجموعه معارف و علوم اسالمی و دیگری جایگاهش در تمدن عظیم 

اسالمی باید بررسی و تبیین گردد.

  



شـریعت اسـالم می بینیم یعنی نظام جامع اندیشـه اسـالمی که در ابعاد علمی و عملی ناظر 
بـه نظـام زندگی اسـت و نظامی که بـر فقه ما باید حاکم باشـد؛ این نظام چگونـه در آموزش 
مـا بایـد منعکـس شـود و در پژوهـش همین طـور و ... ، تـا اینکـه حدیث در جایگاه مناسـب 
خـودش قـرار بگیـرد. این هم یـک قلمرو برای بحث حدیثی اسـت. خود ایـن بحث هم یک 

گرایـش مهم در دانش اسـت که متأسـفانه کمتـر به آن توجه می شـود.
مـا بـر نظام منـدی شـریعت و نظام منـدی علـوم اسـالمی و بـه تبـع آن نتیجـه نظام منـدی 
حدیـث و علـوم حدیـث تاکید داریـم و معتقدیم رابطه  این منظومه حدیثی بـا منظومه قرآنی و 
منظومه هـای دیگـر که در علوم اسـالمی مطرح اسـت باید به روشـنی تبیین گـردد. آن وقت 

نتایـج حاصل آمـده از ایـن نگاه پیش فرض تدوین سـاختار آموزشـی و پژوهشـی قـرار گیرد.
بنابر ایـن بایـد یـک نظـام واره در حدیـث تبییـن گـردد که شـاید در تاریـخ حدیث مـا اتفاق 
نیفتاده باشـد و مصداق نداشـته باشـد البته ممکن اسـت به طور جزئی مصداق داشـته باشـد 
مثـال در »کافـی« جناب کلینی چنین نگاهی هسـت و مصداقی از این نظـام واره را می توان 
یافـت. یـا در وسـائل و بحار بـا زوایای خاصـی نظام واره هایی آمده اسـت. البتـه در تمام این 

مصادیـق به گونـه ای متناسـب با شـرایط زمانی خاص خود ارائه شـده اسـت.
دو نکته در تنظیم این نظام واره و تبیین مبانی و پیش فرض های آن مهم است:

یکـی اینکه آساسـا آیـا می توان یک نظـام واره ای ارائه کرد که مناسـب برای تمام شـرایط و 
اعصار و فرهنگ ها باشـد و قابلیت تطبیق بر شـرایط گوناگون را دارا باشـد یا نه؟

اگر ممکن است باید مبادی و مبانی و پیش فرض های آن به دقت تبیین گردد.
اگـر چنیـن طرحی ممکن نیسـت بایـد به دنبال آن بـود که همانند جناب »کلینـی« و دیگر 
محدثـان، حداقـل الگـوی مطلـوب عصر خـود را تبیین کنیم که پاسـخگوی ابعـاد مختلف 
حیـات معاصـر باشـد. لوازم و بایسـته های آن را روشـن کنیم تا خروجی عملـی اش بتواند در 
حوزه هـای علمیـه در سـطح آمـوزش و پژوهش در سـطح جامعـه و مثال در بخـش تبلیغ و 

فرهنگ سـازی ورود تأثیر گـذار داشـته باشـد و در زندگی نقـش ایفا کند.

پس سه حوزه شدند:
یک حوزه پیشینه شناسی که می تواند خیلی کمک کند به مباحث بنیادی.

دو: مباحث بنیادی که بایسته ها را باید بگوید.
ســه: بحــث آموزشــی و پژوهشــی حدیــث. یعنــی علــوم حدیــث در نظــام آموزشــی حــوزه 

و نظــام پژوهشــی حــوزه.
در برنامه ریـزی و طـرح برنامـه بـه هر سـه نیاز داریم یعنی کسـی که این سـه حـوزه را کار 
کـرده اسـت می توانـد در طرح و برنامه کمک تان کند اگر یکی از اینها را نداشـته باشـد فکر 
می کنـم بـرای آمـوزش و پژوهـش حدیث خـوب نمی تواند برنامه ریـزی کند. اگر نظـام واره 
شـد پیشـنهادهایی که داده می شـود طبق ضوابط باید باشـد نگاهش بخشـی و سـطحی و 

حاشـیه ای و جنبی نباشـد این سـه آسـیب نباید در آموزش های ما باشـد.
بـرای سـاختار مطلـوب آمـوزش حدیـث مبتنـی بـر ایـن مطالـب و بـا تأمیـن مقدمـات و 
مبـادی مذکـور بایـد نظام کالن آموزشـی و پژوهشـی طراحـی کنیم و بعد ایـن نظام کالن 
را مقطع بنـدی کنیـد در سـطوح و مقدمـات و سـطوح عالیـه و در خـارج تنظیـم کنیـم و 

خصوصیـات و لـوازم هـر سـطح را متناسـب بـا آن در نظـر بگیریـم.
اینهـا زمانـی قابل تعریف اسـت کـه در آن دو حوزه اطالعات کافی و جامعی داشـته باشـیم، 
بعـد نظـام موجود آموزشـی حـوزه را نقادی کنیم و کاسـتی هایش را ببینیـم و کار ترمیمی و 
جدیـد کنیـم. گاهـی بـا ترمیم و رفع نواقـص از آثار موجـود می توان به نقطه مطلوب رسـید 

گاهـی فراتـر از آن نیـاز بـه تغییـر و تدویـن جدید هسـت امـا همه اینهـا بعد از نیاز سـنجی 
مبتنـی بر اطالع کامل نسـبت به پیشـینه و داشـته های علمـی موجود و تبییـن مبانی قابل 

است. بحث 
 اگـر ممكـن اسـت نمونـه ای از طرح هـای این گونـه که بـرای آمـوزش قرآن 
و حدیـث در حـوزه طراحـی کرده ایـد را به عنـوان یك الگـوی اولیه بیـان کنید.

اسـتاد: یک اصل در آموزش که بسـیار مهم اسـت و متأسـفانه مغفول مانده اسـت این اصل 
را به عنـوان مقدمـه اشـاره می کنـم و آن  لـزوم ارتبـاط بـا منابع اصیـل در فراینـد آموزش و 
پژوهـش اسـت. مـا هم در تفسـیر قـرآن و فهم قـرآن و هم در شـرح و فهم حدیـث نیاز به 
ارتبـاط بـا منابـع اصلـی داریم. لـذا در تبیین طرح آموزشـی مبتنـی بر قرآن و حدیـث افزون 
بـر یـک تفسـیر یا شـرح متناسـب بـا دوره هـای ابتدایی آموزشـی، بایـد خود قـرآن و نفس 
حدیـث را نیـز بـرای طالـب مأنوس کنیم و در دسـترس قـرار دهیم. یعنی برنامـه به گونه ای 
تنظیـم شـود که یک انس هدایت شـده در طول دوره آموزشـی با قـرآن و حدیث برای طلبه 
حاصل شـود و این عنصری مسـتقل از منابع تفسـیری و تحلیلی و دانشـی اسـت و موضوع 

آن انـس با نفس قـرآن و خود حدیث اسـت.
فـرض کنیـد یک کسـی کـه دیپلـم دارد و می خواهد ادبیات عـرب بخواند، صـرف و نحو را 
بـا متنـی کـه مثال ها و شـواهد آن قرآنی و حدیثی اسـت دریافـت کند تا بتوانـد ارتباطش را 

بـا قـرآن و حدیث کاربـردی و واقعی ببینـد و لمس کند.
مـا بایـد از روز اول بـرای طلبـه آشـنایی بـا قـرآن و حدیـث ایجاد کنیـم، نه در حد آشـنایی 
بـا قـرآن کـه یـک جـزوه کوچـک در بر دارنـده   کلیاتـی راجـع به قـرآن اسـت، نه، آشـنایی 
نزدیـک، یعنـی لمـس کنـد، قـرآن را بخوانـد. یعنی این قـرآن را این قـدر بخوانـد و مأنوس 
شـود کـه همـه کارش این متن باشـد یعنی صـرف و نحو با قرآن باشـد، عقایـد اش با قرآن 
باشـد. همین طـور فقـه که می خواند احسـاس کند قرآن باید دم دسـتش باشـد و بـه آن باید 

مراجعـه کنـد. آیـه قـرآن را ببیند روایـت را ببینـد و ذیل آن بحـث فقهی کند.
ایـن درسـت اسـت که ما نمی توانیم »وسـائل الشـیعه« را بـرای طلبه مبتـدی تکلیف کنیم 
امـا می توانیـم یـک مجموعـه حدیثـی و قرآنی متناسـب با سـطح او در میان آثـار محدثین 

بیابیـم یـا اگر کسـی فکـر می کند که نیسـت تدوین کنیـم و در اختیـار طلبه قـرار دهیم.
همان طـور کـه طلبـه بـه صـورت روزانه قـرآن می خوانـد، یـک تفسـیر روان و سـاده ای را 
بـه صـورت روزانـه مـرور کنـد. یـک مجموعه حدیثـی متناسـب با حـدود یک سـال برای 
مـرور روزانـه اش داشـته باشـد، روایات را بخوانـد. البته در ایـن مقطع و در مراحـل اولیه باید 
محکمـات معـارف حدیثـی برای طلبه آماده شـود نه مسـائل مشـکوک و مسـائل اختالفی، 
اگـر بشـود احادیـث صحیح السـند انتخاب شـود. حتـی ترجیح می دهم سـند حدیـث را هم 
بخوانـد نـه تنهـا فقط متـن حدیث، هم سـند را بخواند و هم متـن آن را بخوانـد. این کمک 
می کنـد بـه شـکل طبیعی طبقات رجـال در ذهـن طالب نقش ببنـدد. کاری که بـا خواندن 
و حفـظ کـردن رجـال و طبقـات حاصل نمی شـود بـا مالحظات کوچـک این گونـه در قالب 

انـس بـا حدیث قابل تحصیل اسـت.
اگـر نگاه پژوهشـی باشـد باید خـود طلبه با راهنمایی اسـتاد مراجعاتی داشـته باشـد و برای 
یافتـن پاسـخ سـؤاالت تالش کند. نه اینکه شـما جواب را بـه او بدهید. برود قـرآن را ببیند، 
سـوره مربوطـه را ببینـد، زحمـت بکشـد. در ایـن مسـیر بـا کل قـرآن انـس پیـدا می کند و 
نورانـی می شـود. در چنیـن حالتـی چـون تالش می کنـد و وقت می گـذارد، ایـن کار برایش 

لذت بخش می شـود.
از جهـت دیگـر می توانیـد شـما نیاز و سـوال را برایش ایجاد کنید، بعد که سـؤال ایجاد شـد 

  

ما بر نظام مندی شــریعت و نظام مندی علوم اســالمی و به تبع آن نتیجه نظام مندی حدیث و علوم حدیث تاکید داریم و معتقدیم رابطه  
این منظومه حدیثی با منظومه قرآنی و منظومه های دیگر که در علوم اســالمی مطرح اســت باید به روشنی تبیین گردد. آن وقت نتایج 

حاصل آمده از این نگاه پیش فرض تدوین ساختار آموزشی و پژوهشی قرار گیرد.

  



  

لذا طلبه باید در مسیر تحصیل و رشد علمی اش در کنار مباحث فقهی و اصولی و دیگر مواد درسی یك برنامه جامع داشته باشد که در 
ضمن آن هم انس با قرآن و حدیث پیدا کند و هم فنون و مبانی و نکات دقیق دانش را بیاموزد. 

  

شـما می گوییـد خیلی خـوب اگـر می خواهی بدانـی، فالن 
مقالـه را بخـوان و فالن کتـاب را ببین. یعنی احسـاس نیاز 
برایـش تولیـد کنیـد، آن وقـت او تشـنه می شـود و با لذت 
و همـت تـالش می کنـد. اگـر هدایـت صحیحـی صـورت 
بگیـرد او سـوار بـر دانـش خواهـد شـد. بـه ایـن ترتیـب 
طلبـه ای تربیـت می شـود کـه آثـارش در اسـتنباط روشـن 

می گردد.
این گونـه بـرای طلبـه یـک ذائقه قرآنـی و حدیثـی حاصل 
می شـود، بـا مصادر اصلی انـس می گیرد ، مفاهیـم را مبتنی 
بـر مصـادر اصلی می فهمـد. قـرآن و حدیـث را می خواند و 

مـزه می کند.
در سـطوح تخصصـی هـم ایـن اشـکال هسـت و دامنگیـر 
نحله هایـی از عالمـان هـم شـده، در سـطوح تخصصی این 
اشـکال در قالـب عدم تمرکز بر متون اصیل مشـهود اسـت. 
متن را حاشـیه کرده اند و حاشـیه را متن ! در نتیجه آن قدر در 
اقـوال و نظرات غوطه ور می شـوند و حاشـیه بـر آنها می زنند 
کـه فرامـوش می کنند صورت مسـأله چـه بـود ! و احادیث یا 
آیـات را کـه متن بحث بود اساسـا مـورد غفلت قـرار داده اند. 
اقـوال را برایـش نقـض می آورنـد و رد می کننـد و گاه قـول 
جدیـدی هـم می افزاینـد فارغ از آنکه اساسـا ایـن قول جدید 
یـا آن نقـض و ابرام هـا چه ارتباطـی با موضوع بحث داشـته 
اسـت. ایـن یک آفتی اسـت که ناشـی از عدم انـس با منابع 

اصلی اسـت. ناشـی از حاشیه شـدن متن است.
کسـی می توانـد خـوب اینجـا اسـتنباط کنـد کـه احاطه به 
کل آیـات و روایات و اقوال داشـته باشـد و بعـد بیاید نقادی 
کنـد یعنـی برخـورد مـا در نقادی ها هـم متاسـفانه از لحاظ 
علمـی گاهـی برخـورد ناقصی اسـت. فقط یک نقـض پیدا 
کنیـم می گوییـم رد شـد و تمـام شـد حـاال ممکـن اسـت 
حـرف درسـت باشـد و ایـن آقـا تعبیـرش خوب نیسـت. یا 
اینکه اسـتناد به روایت ضعیفی کرده اسـت و فکر کنیم که 
مسـتندش فقـط همیـن روایت ضعیف اسـت نقـد می کنیم 
و رد می کنیـم. در حالی کـه او مبنـا دارد در اسـتناد به روایت 
مرسـل، بـا توجـه بـه همیـن مبنایـش مـن فقیـه می آیـم 

می گویـم این مضمون درسـت اسـت.
مثـل »مرسـالت صـدوق« کـه ایشـان آن را به امـام علیه 
السـالم و پیامبـر اکـرم صلـی اهلل علیه وآله نسـبت می دهد 
و یقین دارد که صادر شـده اسـت، اگرچه سـندش مشـکل 
داشـته باشـد. در اینجـا کسـی بگویـد اسـتدالل بـه فـالن 
روایـت صدوق کرده و مرسـله اسـت پس نقـدش می کنیم 
و می گوییـم این قول باطل اسـت چون مسـتندش مرسـل 
اسـت. آن وقت در آخر بحث، خود نقاد و مستشـکل می آید 

همـان رای را اتخـاذ می کنـد و می گویـد ایـن را تقویـت 
کـردم بـا ادلـه دیگر و بـا دلیل عقلی و »سـنت متشـرعه« 
و »اجمـاع« و امثـال اینهـا  ..... یعنـی بعد می رسـد به همان 
نتیجـه. در اینجـا کـم لطفـی به عالمـان و تـالش علمی و 
شـکل گیری بحـث طوالنـی بی ثمـری اتفـاق می افتـد که 
اگـر از اول مبتنـی بـر تسـلط بـر حدیـث و بـا محوریت آن 

بحـث می شـد ایـن راه آن قدرهـا دراز و بی ثمـر نمی بـود.
وقتـی کسـی انـس بـا حدیـث داشـته باشـد زوایـای بحث 
حدیثـی را بشناسـد نمی آیـد یـک دور طوالنـی ایـن چنین 
بزنـد. می آیـد مؤیـدات مثـال جنـاب »صـدوق« را جمـع 
می کنـد و ابعـاد پنهان اسـتدالل او را بـرای غیر متخصص 
روشـن می کنـد تا بـه صرف مرسـله بودن و ضعیـف بودن، 
روایـت یـا نتیجـه حاصـل آمـده از آن را نفـی نکنـد بعـد 
جمع بنـدی می کنـد و می فهمـد کـه ایـن مطلـب یـا ایـن 
حدیـث عصـاره و خالصـه ده حدیـث یا یک طایفـه روایت 

است.
ایـن اشـکال بـرای آن بوجـود می آید کـه نـه در مقدمات و 
نـه در مباحـث تخصصـی انـس و احاطـه بر متـون و منابع 
اصلـی اسـتنباط کـه کتـاب و سـنت اسـت حاصـل نشـده 
اسـت و طلبـه بـه بحث خـارج کـه رسـید، تـازه می خواهد 
مراجعـه کنـد و بیاموزد. آخـر األمر هم بگوید بعد از بیسـت 
سـال نتوانسـتم سـند ایـن روایـت را درسـت کنـم. چـرا ؟ 
چـون مراجعـه کـردم نتوانسـتم اسـم ها را پیـدا کنـم ! پس 
ایـن روایـت مقطـوع اسـت ! و صد جـور عیب بـرای حدیث 
می سـازد. در حالی کـه اگـر ما شـیوه آموزشـی و پژوهشـی 
را تغییـر دهیـم و نـگاه جامـع را بر ایـن نظام حاکـم کنیم. 
همیـن حدیثـی کـه بعضی هـا می گوینـد بـه درد نمی خورد 
چـه بسـا کـه احیا شـود. چه بسـا از لحـاظ سـندی اصالح 
شـود و بعد در ارزیابی اسـناد نیز به کار بیاید و در نهایت در 

اسـتنباط از آن اسـتفاده کنیم.
لـذا طلبه باید در مسـیر تحصیل و رشـد علمـی اش در کنار 
مباحـث فقهـی و اصولـی و دیگـر مواد درسـی یـک برنامه 
جامـع داشـته باشـد کـه در ضمـن آن هـم انس با قـرآن و 
حدیـث پیـدا کند و هم فنـون و مبانی و نـکات دقیق دانش 
را بیامـوزد. همچنیـن در ضمن آن پیشـینه دانـش را با نگاه 
فنـی و دقیـق بشناسـد و بتوانـد از تمام تالش هـا و زحمات 

اندیشـمندان و تمـام پیشـرفت های دانش بهـره بگیرد.
مطلـب مهـم دیگـری کـه باید بـه طور جـدی مـورد دقت 
قـرار بگیـرد مطلبـی اسـت کـه شـهید مطهـری راجـع به 
اجتهـاد می گویـد. ایشـان می گویـد: کسـی که مسـائلی را 
کـه قدمـا بحث کافـی و کامـل انجـام داده انـد، آنهـا را یاد 

گرفتـه اسـت به این مجتهـد می گوییم یا مجتهد به کسـی 
می گوییم که بتواند در مسـائلی که کسـی هنـوز نظر نداده ، 

نظـر بدهد؟
ایشـان می گویـد: بـه کسـی کـه در مسـائل جدیـد نظـر 
می دهـد و ادلـه را مـورد اسـتنباط قرار می دهـد من مجتهد 
می گویـم. آن دیگری تنهـا فتوا و ادله دیگـران را یاد گرفته 
و درسـت و بجـا انتخـاب کـرده اسـت. ایـن بررسـی ادلـه 
دیگـران، اسـتنباط و اجتهاد نیسـت. چراکـه دیگـران راه را 

طـی کرده انـد و نتایـج را روشـن کرده انـد.
زمانـی می توانیـم بگوییـم ایـن طلبـه و دانش آموختـه مـا 
توانمند اسـت که مسـائل روز را بتواند بفهمـد و دلیل برایش 
اقامـه کنـد و فتـوا برایش صادر کنـد. به این مجتهـد و فقیه 
می گوییـم. یعنی حکم خـدا را در جایی که نیازمندایم فهمیده 
اسـت. اما اگـر هیج جایی نوآوری در بحث ارائه شـده نباشـد 
و همـه مرور مطالب گذشـته باشـد مـا در مقـام ارزیابی نظام 
آموزشـی بایـد بررسـی کنیم ببینیم چقـدر توانمنـدی به این 
طلبـه داده ایـم. حد اکثـر توانایـی کـه بـه او داده ایم آن اسـت 
کـه اشـراف بـر »جواهر« داشـته باشـد؛ »جواهـر« را بفهمد. 
ایـن توانایی مسـیری این قدرهـا دور و دراز نمی خواهد شـما 
می توانیـد کاری کنیـد کـه ایـن شـخص بـا دو سـال کار بر 

جواهـر بر کل جواهر مسـلط شـود.
امـا آنچـه مهـم اسـت ایـن اسـت کـه طلبـه فراتـر از فهم 
مطالب گذشـته به استنتاج و اسـتنباط بپردازد. حرکت دانش 
را متحـول کند. اسـتمرار حیـات دانش را تضمیـن کند. اگر 
ایـن باشـد که فقـط مطالـب گذشـته را بتواند مـرور و فهم 
کنـد که علم متوقف می شـود. مسـیر صحیح آن اسـت که 
بـه طلبـه روش بدهید اگـر طلبه روش را آموخـت بعد که با 
»جواهـر« کار می کنـد و پیچیده تریـن عبـارات »جواهر« را 
می فهمد شـاید بهتـر از »صاحـب جواهر« بتوانـد به نتیجه 

برسد.
حـاال بـرای اینکـه طلبـه بتوانـد بـه مجتهـد بـه ایـن معنا 
تربیـت شـود بایـد در تمام مبـادی و فروع تخصصـی مورد 
نیاز در اجتهاد و اسـتنباط که قرآن و حدیث اصل آن اسـت، 
همین گونـه روشـمند عمـل کنیـم، تـا آن خروجـی حاصل 
شـود. بـرای ایـن مقصـود اگـر منابع مناسـب وجـود داردـ  
کـه بـه نظر می آید وجـود داردـ  آن منابع در مسـیر آموزش 
طلبـه به عنـوان متن آموزشـی قرار گیـرد یا به عنـوان منابع 
پژوهشـی بـرای طلبـه معرفـی و ارائه شـود. اگر هم کسـی 
فکـر می کنـد منابـع موجـود کفایـت الزم را نـدارد و تأمین 
کننـده ایـن نیـاز نیسـت. اشـکالی پدیـد نمی آیـد منابـع 
متناسـب را می تـوان تدوین کـرد و در اختیار طلبه قـرار داد.
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سبک شناسـی کتـب حدیـث، حدیث خوانی روشـمند اشـاره نمود.
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علـوماسـالمیماباشـدونهحتیحديـث،الزماسـت،ولواينکهيـکدورتورقهمشـدهکافـیراازاولتاآخرورقبزنـد.اگرطلبه
حديثـیهسـتغيرازتـورقبايداصولکافیراببيند.شـماببينيدرویهميناهتماماسـتکهاهلسـنتبهايننتيجهرسـيدهاند
کـهاگرکسـیبخواهديکانديشـهکاملدينیشـانراداشـتهباشـدبايددوسـالرویقـرآنتمرکزکنـدودوسـالرویاحاديث
صحـاح،رویصحيحـهکارمیکننـد.اصالجشـنصحيحهخوانـیدارند.همهسـنیهاقرائتصحيحـهرابهعنوانمجلـسجدیدر
هـرسـالدارنـد.قوامانديشـهمابههميـناحاديثاسـتيعنیبايدبهجايیبرسـيمکـهحوزههایعلميهمابخشـیاززمـانزنده

واصلـیرا-نـهبهعنـواندروسجنبیوزمانغيررسـمی-برایحديـثخواندنوقرائتحديثبگذارند؛ايناسـاساينهاسـت.
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 لطفـا بفرماییـد انس بـا حدیـث و حدیث خوانی 
در حـوزه چه جایگاهی باید داشـته باشـد و چگونه 

می شـود؟ محقق 
ُثـوا  اسـتاد: َقـاَل َرُسـوُل اهلل: َتَذاَکـُروا َو تاََلَقـُوا َو َتَحدَّ
َفـإِنَّ الَْحدیـَث ِجـاَلُء لِلُْقُلوِب إِنَّ الُقُلـوَب لََتِریـُن َکَما َیریُِن 

الَْحِدیث.1 ـْیُف ِجاّلُوَهـا  السَّ
قـرآن و سـنت، دو یـادگار جاودانـه پیامبر خـدا همواره 
از  دو  ایـن  بزرگداشـت  و  بـوده  توجـه مسـلمانان  مـورد 

مهم تریـن وظایـف دینـی بـه شـمار مـی رود.
در ایـن میـان جایـگاه رفیـع حدیـث ـ بـه عنـوان تنهـا 
راه دسـت یابی بـه سـنت ـ در ترسـیم اندیشـه های نـاب 
خاسـتگاه  قـرآن،  نیسـت.  پوشـیده  کسـی  بـر  اسـالمی 
فرمایشـات پیامبـر را وحـی الهـی دانسـته و آن حضـرت 
را مفسـر و مبیـن کتـاب خـدا معرفی کـرده اسـت. امامان 
بزرگـوار نیـز بـه تبعیـت از پیامبـر خـدا در تبیین و تفسـیر 

قـرآن و سـنت کوشـا بوده انـد.
همچنیـن تأکید پیشـوایان دینی بر نقل روایـات و احادیث 
سـبب شـده بـود کـه مومنـان همـواره در نشسـت ها و 
انجمن هـا بـه احادیـث اسـتناد کننـد. چـه اینکـه احادیث 
صیقل دهنـده روح و جـان، احیاکننـده  دل هـا و شـاهراه 

دسـتیابی بـه اندیشـه اصیل اسـالمی اسـت.
پیامبـر خدا تاکید داشـتند که مردم یکدیگـر را مالقات 
کننـد و در مالقات هـا برای همدیگـر حدیثی خوانی کنند.2 
امـام صـادق نیـز از بَْکِر بِْن ُمحّمـد اَْزِدی پرسـیدند: آیا 
گـرد هـم می نشـینید و حدیـث می خوانیـد؟ و هنگامی که 
بَْکـِر بْـِن ُمحّمد پاسـخ مثبت می دهد، امام ششـم خرسـند 
شـده و می فرماینـد: »اِّن تِلْـَک الَْمَجالِـَس أِحّبَهـا؛ من این 

مجالس را دوسـت دارم«.3
امـام رضـا نیز نقـل روایـات معصومـان را، احیـای امر 
امامـت می دانـد و در حـق راویـان و حدیث خوانـان ایـن 
گونـه دعـا می کنـد کـه: »رحمـت خـدا بـر بنـده ای بـاد 
کـه امـر مـا را زنـده نـگاه دارد« آنـگاه اباصلت هـروی از 
چگونگـی زنـده نـگاه داشـتن امر امامت از ایشـان سـوال 
می کنـد و می شـنود کـه امـام می فرمایـد: »کسـی کـه 
علـوم مـا اهلبیـت را فراگیـرد و آن را بـه مـردم بیامـوزد، 
امـر مـا را زنـده نگاه داشـته اسـت. زیـرا اگر مـردم زیبایی 
و شـکوه سـخن مـا را دریابنـد حتمـاً بـه مـا گرایـش پیدا 

می کننـد و پیـرو مـا می شـوند«.4
تاریـخ حدیـث گـواه آن اسـت کـه نقـل روایـات در میان 
عمـوم مسـلمانان رایـج بـوده اسـت. امـا با گذشـت زمان 
از عصـر نبـوی می رفـت تـا حفـظ حدیـث جایگزیـن 
فهـم حدیـث شـود. چـه اینکـه فهـم صحیـح احادیـث 
نیازمنـد مبانـی و روش هایـی بـود کـه بسـیاری از راویان 
از آن غافـل بودنـد. بـه نظـر می رسـد کـه روایـت علـوی 
َواَیـات؛ بر شـما بـاد به فهمیدن  َراَیـاِت اَل بِالرِّ »َعلَْیُکـْم بِالدِّ

 احادیـث نـه روایـت کـردن« و یـا روایـت امـام صادق
کـه فرمودنـد »یـک حدیـث بفهمی بهتـر از آن اسـت که 
هـزار حدیـث )نفهمیـده( نقـل کنـی«، در راسـتای همین 

نگـرش صادر شـده اسـت.
گـذر زمـان و فزونـی یافتن فاصلـه زمانی بـا عصر حضور 
معصومـان از یـک سـو و تغییـر زبان هـا از سـوی دیگـر 
سـبب شـد که فهـم روایات بـرای عالقمندان بـه احادیث 
در سـده های دیگـر کـه بـا زبان هـای عجمـی )غیرعربی( 

سـخن می گفتنـد بسـیار دشـوار نمایاند.
بـا نگاهـی به کتـب حدیـث در می یابیم که متـون روایات 
مـا بسـیار مختلـف و دارای فـراز و فـرود هسـتند. معنـای 
برخـی از ایـن متون برای همه کسـانی که اندک آشـنایی 

بـا عربـی دارند روشـن اسـت مانند ایـن روایات:
قال  رسـول اهلل: لُِکلَّ َشـیٍء اََسـاُس و اََسـاِس اإِلْسـاَلِم 

الَْبْیت.5 اَْهـلَ  ُحبَُّنا 
قال ابوجعفر: إِنَّ َحدیَثَنا ُیْحیِی الُْقُلوب.6 

امـا نیـک می دانیـم بسـیاری از روایـات مـا دارای ابهـام 
دشـوار  ـ  کارشناسـان  بـرای  حتـی  ـ  آن  فهـم  و  بـوده 
اسـت. کلمـات نامانـوس، مقصودهای گوناگـون از کلمات 
نامانـوس، تقطیع هـای نابجـا، عـدم نقـل سـبب صـدور، 
تطـور و تغییـرات زبانـی، عـدم آگاهـی از عـرف مخاطب، 
پیش فرض هـای  عـرب،  ادبیـات  در  توانمنـدی  عـدم 
مختلـف و ده هـا دلیـل دیگر سـبب شـده اسـت کـه فهم 
برخـی از روایـات بـرای خوانندگان امروزی بسـیار دشـوار 
شـود و همیـن دشواری هاسـت کـه ضـرورت متن خوانـی 

روشـمند روایـات را دو چنـدان می سـازد.
فراتـر از ایـن، گاهـی فهـم روایت بـرای مخاطبـان عصر 
حضـور معصومـان نیـز دشـوار بـوده اسـت. به عنـوان 
نمونـه پیامبـر خـدا، زید بن ثابـت را از ازدواج بـا دوازده 
ْج اثَْنَتْیَعْشـَرًةنَِسـاًء... گـروه منع کرد و فرمود: ... َو اَل َتَزوَّ
ْجَهْنَفَصـًةوَاَلَعْنَفَصـًةَواَلَشـْهَبَرًة وَ  اَلسـلقلقةوَ اَلتَـَزوَّ
َواَلَحنَّانَـًةَواَلَمنَّانَـًة وَ اَل َرْفَثـاَء  اَلَمْذبُوبَـًةَواَلَمْذُموَمـةًّ
وَ اَل َهْیـَدَرًة َو اَل َذْقَنـاَء وَ  اَل لَُفوتـًا ]َو ِفـی ِرَواَیـٍة اُْخَریَواَل

لَْهَبـَرًةَواَلنَْهَبَرًة[.7
وقتـی زیـد بن ثابت ایـن مطالب را می شـنود، معنای هیچ 
کـدام را نمی فهمـد و می گویـد: َیـا َرُسـوَل اهللِ َمـا َعَرْفـُت 
ـا ْقلَْت َشـْیئاً َو إِنّـی بَِأْمِرِهنَّ لََجاِهٌل! و پیامبر می پرسـد:  ِممَّ
 أ لَْسـُتْم َعَربـا: مگر شـما عرب نیسـتید؟«8 پیامبر خدا«

در ادامـه معانـی ایـن واژگان را تبیین می کند.
همچنیـن در هـر زمـان و هـر مـکان اصطالحاتـی بیـن 
از کلمـات و یـا ترکیبـات  مـردم شـایع اسـت. بخشـی 
موجـود در روایـات اصطالحـی اسـت مربـوط بـه حجاز یا 
عـراق و شـایع در همان سـده های نخسـت هجـری بوده 
اسـت. برخـی دیگر از ایـن اصطالحات برگرفته از اندیشـه 
دینـی بوده و به  نوعی توسـط شـارع، پیشـوایان دینی و یا 

دینداران وضع شـده اسـت.
معمـواًل معانـی اصطالحـات در کتاب هـای لغـت دیـده 
دارای  کـه  روایاتـی  فهـم  امـروزه  بنابرایـن  نمی شـود. 
اصطالحـات هسـتند بـه راحتـی میسـور نیسـت. یاد کـرد 
نظیـر  اصطالحاتـی  اسـت.  سـودمند  اصطـالح  چنـد 
َخِفیـُف  و  اْیدیُکـم11  َتِربَـْت  الْْموِجَبَتْیـن10،  الْتْخِضیـر9، 
الَْحـاذ12 کـه بـه ترتیـب بـه معنای »دو شـاخه بی بـرگ از 
درخـت ]کـه همـراه میت گذاشـته می شـود[، درخواسـت 
بهشـت و پنـاه بـردن بـه خـدا از دوزخ، تهی دسـت بمانید 
و سـبک بار« هسـتند. گاه برخـی از ایـن اصطالحـات در 
عصـر پیامبر خدا شـایع و مأنـوس بود ولـی در عصر دیگر 

معصومـان نامأنـوس می نمایانـد.
از سـوی دیگـر معنـای ظاهـری برخـی از روایات روشـن 
اسـت امـا مقصـود گوینـده فراتـر از معنـای تحت اللفظـی 
متـن اسـت و یـا نقل صحیح متـن به گونه ای دیگر اسـت. 
شـیخ صـدوق در کتاب معانـی االخبار بخشـی از این گونه 
روایـات را گـزارش کـرده اسـت. دو روایـت مشـهور »َمْن 
أَحیََّنـا أْهَل الَْبْیِت َفلَْیسـَتِعدَّ لِلَْفْقـِر ِجلَْبابا« و »َمِن اْسـَتأَکَل 
آن  فهـم  ولـی  می شـود  شـنیده  بارهـا  اْفَتَقـَر«  بِِعلِْمـِه 
تـا حـدودی بـا برخـی دیگـر از آموزه هـا و یـا واقعیت هـا 
ناسـازگار اسـت. شـرح ایـن دو روایـت را از کتـاب معانـی 

می خوانیم: االخبـار 
مـردی بـه امـام صـادق عـرض کـرد: حدیثـی نقـل 
می شـود کـه شـخصی بـه امیرالمؤمنیـن علیـه الّسـالم 
گفـت: مـن تو را دوسـت دارم، حضـرت به او گفـت: »اُِعدَّ 
لِلَْفْقـِر ِجلَْبابـاً؛ جامـه گشـاد و بلندی برای تهیدسـتی آماده 
این گونـه  فرمـود:  پاسـخش  در   صـادق امـام  نمـا«، 
نیسـت همانا امیرالمؤمنین بـه او فرمود: »اُْعـَددَت لَِفاَقتَِک 
ِجلَْبابـاً؛ بـرای تنگدسـتی خود جامـه ای تهّیه نمـوده ای« و 

منظـور او روز قیامـت بـود.
دارایی هـا همیـن اسـت و معنـای دیگری بـرای این جمله 
شـده کـه خشـکی صحـرا ناچارشـان سـازد تا به شـهرها 

روی آورند«.
آن  بـه  مترجمـان  از  برخـی  کـه  مشـکالتی  از  یکـی 
مبتـال می شـوند، فارسـی زدگی اسـت. اسـتاد عبدالهـادی 
مسـعودی در کتـاب روش فهـم حدیـث، »خلـط معنـای 
فارسـی و عربـی« را از موانـع فهـم متـن عربی دانسـته13 
و بـا بیـان مثال هایـی ایـن بحـث را شـرح داده اسـت. از 
جملـه  مثال هـای ایـن بحـث، روایت مشـهور علـوی »إِنَّ 
الَْمـرأُة َرْیحانَـًةَولَْیَسـْتبَِقْهَرمانَة«اسـت.کهبسـیاریاز
مترجمـان چنین ترجمـه کرده اند که »زن، گلی خوشـبوی 
اسـت نـه قهرمـان و پهلـوان« و یـا حدیـث »الَحُسـوُد ال 
َیُسـوُد« را بـه »حسـود، هرگز نیاسـود« یا »حسـود هرگز 

برگردانده انـد. نمی بـرد«  سـود 
معنـای  بـه  زبـان عربـی  در  آنکـه »قهرمانـة«  و حـال 



»پیشـکار« و »متصـدی کارهـای فـرد دیگـر و وکیـل در امور مالی«  اسـت نـه پهلوان و 
مقصـود حضـرت در اینجـا نهـی از به خدمت گرفتـن زن در امور خانه و کار کشـیدن از او 
در امور شـخصی و یا امور مالی اسـت. همچنین در روایت دوم نیز »یسـود« از »ُسـؤدد« 
و »سـیادت« بـه معنـای سـروری اسـت؛ یعنـی »حسـود هیـچ گاه سـروری نمی یابـد«. 
امـا مترجمـان در ترجمـه ایـن روایـات دچار فارسـی زدگی شـده و متـن را اشـتباه ترجمه 

کرده انـد.
امـروزه ضـرورت حدیث خوانـی بـرای تمـام کارشناسـان علـوم اسـالمی بسـیار روشـن و 

مبرهـن اسـت امـا چگونگـی قرائـت و درک معانـی آن در هالـه ای از ابهـام قـرار دارد.
خوشـبختانه در سـال های اخیـر جمعـی از فرهیختـگان کتاب هایـی را بـا محوریـت فقـه 
الحدیـث تدویـن کرده انـد. نویسـندگان ایـن کتاب هـا سـعی کرده انـد تـا مبانـی، قواعد و 
روش هـای فهـم روایـات را بـه خواننـدگان بیاموزنـد. تئوری هـای گوناگون و شـیوه های 
مختلـف ارائـه شـده در این گونه روایات هر چند بسـیار کارگشـا اسـت، اما فاقـد تنوع متون 
متعـدد روایی اسـت چـه اینکه هدف نویسـندگان کتاب های فقـه الحدیث نیـز ارائه متون 

روایی گسـترده نبوده اسـت.
»کتـاب حدیث خوانـی روشـمند« نوشـته اینجانـب بـه دنبال ارائه شـیوه عملـی چگونگی 
قرائـت و درک متـون روایـی همـراه بـا عرضـه متـون متعـدد حدیثـی اسـت. الزم اسـت 

طـالب بـرای فهـم تفصیلـی مصاحبـه بـه این کتـاب مراجعـه کنند.

 در بحـث قرائـت حدیـث و حدیث  خوانـدن چـه ضرورتـی دارد کـه حدیـث 
نیم؟ بخوا

اسـتاد: شـاید بتوانیـم بگوییـم قـوام اندیشـه و تفکـر و مسـائل بنیادی شـیعه بـه احادیث 
اهـل بیـت اسـت. هر چـه بخواهیـم از فروعـات یا اصـول اثبـات کنیم ناگزیر هسـتیم 
از احادیـث اسـتفاده کنیـم. شـما می توانیـد والدت امـام عصر)عـج( یـا بحـث عیـد غدیر 
یـا جریانـات عاشـورا را از غیـر روایـات اثبـات کنیـد؟ شـاید بتـوان کلیـت بعضـی از این 
مـوارد را بـه شـکل خیلی خیلـی کلـی از قـرآن یـا عقل اسـتفاده کـرد، مثال وجـود منجی 
یـا حجـت الهـی را، امـا اینکـه ایـن مصداق، مصـداق بـارز آن حجت اسـت یـا اینکه این 
مصـداق بـه دنیـا آمـده یـا نه، این مـوارد را شـما اگـر از حدیث چشم پوشـی کنیـد چیزی 
برایتـان نمی مانـد. بنابرایـن تـدوام حدیـث و گسـترش اهتمـام به حدیث، رسـالت شـیعی 
اسـت. بنابرایـن اسـاس کار مـا بایـد توجـه بـه حدیث باشـد. در کنـار ثقل اکبـر، این ثقل 
کبیـر بایـد مـورد توجـه ویژه باشـد. غیـر از اینکـه حدیث محبـوب دل اهل بیـت بوده 
اسـت، ایـن مطلـب را در روایت هـا داریـم. یکی از روایات هسـت که راوی جنـاب بکر بن 
محمـد بـن اربی اسـت کـه خدمت امـام صادق مـی رود و حضـرت سـوال می کند که 
تجلـٌس و تحـدٌث، آیـا می نشـینید و حدیـث می گویید. ایشـان می گوید بلـه، در منطقه ای 
که هسـتیم دور دسـت هسـت و دسـتمان به شـما نمی رسـد گاهی وقت ها دور هم جمع 

می شـویم و بـرای یکدیگـر حدیث می خوانیـم. امـام می فرماید ان تلـک المجالس محٌب. 
آمـدن بـه ایـن مجلس هـا این محبوبیت را در پـی دارد.  اما در غیر از این الزم اسـت برای 
هـر طلبـه شـیعی ما کـه وقت قابـل توجهـش را برای قرائـت احادیـث بگـذارد. این الزم 
اسـت، یعنی اگر بخواهد کسـی کارشـناس علوم اسـالمی ما باشـد و نه حتی حدیث، الزم 
اسـت، ولـو اینکـه یـک دور تـورق هـم شـده کافـی را از اول تا آخـر ورق بزنـد. اگر طلبه 
حدیثـی هسـت غیـر از تـورق باید اصـول کافـی را ببیند. شـما ببینید روی همیـن اهتمام 
اسـت کـه اهل سـنت بـه این نتیجه رسـیده اند کـه اگر کسـی بخواهد یک اندیشـه کامل 
دینی شـان را داشـته باشـد بایـد دو سـال روی قـرآن تمرکز کنـد و دو سـال روی احادیث 
صحـاح، روی صحیحـه کار می کننـد. اصـال جشـن صحیحه خوانـی دارنـد. همه سـنی ها 
قرائـت صحیحـه را به عنـوان مجلـس جدی در هر سـال دارند. قوام اندیشـه مـا به همین 
احادیـث اسـت یعنـی باید به جایی برسـیم کـه حوزه های علمیه ما بخشـی از زمـان زنده 
و اصلـی را- نـه به عنـوان دروس جنبـی و زمـان غیررسـمی - بـرای حدیـث خوانـدن و 

قرائـت حدیث بگذارند؛ این اسـاس اینهاسـت. 

 االن ممكن اسـت سـوال پیـش آید که هـر حدیث پژوهی در اثنـای تحقیق 
حدیثـی اش متناسـب بـا آن موضـوع بـه احادیـث خـاص آن موضـوع رجوع 

می کنـد. آیـا نیاز اسـت بـه صـورت پراکنـده حدیـث را بخوانیم؟ 

اسـتاد: نمی گوییـم بـه صـورت پراکنـده، می گوییم بـه یک متد خـاص باید همـه مطالب 
احادیـث اصلـی مـا را یـک کارشـناس حدیثـی مـا اطالع داشـته باشـد و یـک دور کامل 
بدانـد، ذهـن فـرار اسـت یـادش مـی رود امـا کلیتـش را می دانـد که ایـن بخـش در آنجا 
هسـت و ایـن نظـام در ذهنـش شـکل می گیـرد ایـن الزم اسـت و شـما اینکـه فقـط در 
یـک موضـوع تمرکـز کنیـد و به بقیه اشـراف و توجـه نکنید  مثـل همان جریـان مولوی 
اسـت کـه یـک بخشـی از آن فیـل را می بینـد و همـان را توصیـف می کنـد در حالی کـه 
ایـن نظـام حدیثـی مـا نظـام بـه هـم پیوسـته ای هسـت، بـه هـم مربـوط اسـت و ایـن 
ارتبـاط وجـود دارد، ایـن ارتبـاط را اگـر بخواهـد خـوب ببینـد الزم بـود کـه حداقـل یک 
نـگاه کلـی بـه ایـن مجموعه داشـته باشـد و حداقـل بداند که کجا هسـت. مثـال در مورد 
مسـائل غیبـت امـام عصر)عـج( در کافـی یک جـا آمده یـا دو جا آمـده؟ چرا دو جـا آمده، 
چـرا پشـت سـر هـم نیامـده. موضوع یکـی اسـت و حداقل ایـن را بدانـد که اگـر اولی را 
دیـده اسـت نگویـد اینجـا هسـت و آنجـا را نمی خواهـد ببینم. نـگاه کلی همیشـه بهتر از 
نـگاه بسـیط اسـت. نگاه مجموعی همیشـه کاربردش بیشـتر اسـت. وقتـی محضر بعضی 
از علمـا می رویـم، بـه خاطـر  حدیث خوانـی مفصلـی کـه آنهـا داشـتند وقتی یک سـوال 
می پرسـیم دریایـی از معـارف حدیـث را به مـا عرضه می کننـد. مثال کار عالمه مجلسـی 
در بحـار را ببینیـد. مطالب شـان در شـرح احادیـث واقعـا متفـاوت اسـت. ایـن یـک نکته 
اسـت و بایـد بـه ایـن مطلب توجـه کنیم کـه در بحث احادیث سـعی کنیـم به عنوان یک 

  

کسی که می خواهد سراغ قرائت حدیث برود هندسه دانش حدیث را باید بداند، هندسه دانش حدیث یعنی کلیت این نقشه چیست و نظام 
علوم حدیث از چه قرار است و رابطه های آن علوم را بداند، علوم مختص متن و علوم مختص سند و رابطه این علوم را بداند و بعد بداند 

که کجا می خواهد برود.
  



کارشـناس علوم اسـالمی وارد شـویم. یک نکته دیگر که 
خوب اسـت بدانیـم اصاًل اسـتادهای حدیثی کـه در رجال 
بـه آن شـیخ می گوییـم ایـن شـیخ حدیـث، خـودش غیر 
از ضابطـه داشـتن واقعـا دنبـال حدیـث بـوده و در نقلـش 
انضبـاط خاصی داشـته و بـه این راحتی اجـازه نقل حدیث 
نمی دهـد و بایـد اسـتماع کنـد. اگر نـگاه کنیم گذشـتگان 
مـا در سـده های اول، در این پنج سـده اول سـماع حدیث 
را دارنـد. حدیـث شـنیدن را، قرائـت حدیـث را، حدیـث را 
بـر اسـتاد قرائـت می کننـد یـا امـالء حدیـث دارند. اسـتاد 
حدیـث را خـط بـه خط به این افـراد امالء می کنـد و نظیر 
اینهـا و خـود ایـن کتاب هـای امالی کـه امـروزه در اختیار 
ما هسـت نمونـه کاملـی از همیـن حدیث خوانی ها اسـت. 
میـزان اهمیـت جلسـات حدیثـی کـه می دادند شـما نگاه 
کنیـد در مجالـس شـیخ صـدوق، یـا مجالـس مفیـد یا در 
مجالـس جناب شـیخ طوسـی، ببینید. مجالس شـیخ مفید 
را، وقتـی نگاه می کنید مشـخص اسـت یـک زمان خاص 
و مرتـب و سـال های متمـادی در مـاه رمضـان و روزهای 
دوشـنبه و چهارشـنبه هر هفته حدیث خوانی داشـته است. 
شـیخ صـدوق بـا جماعتـی کـه همـراه آنهـا بـه مشـهد 
مـی رود و برمی گـردد و در راه رفـت و برگشـت حدیـث 
را بـرای اینهـا می خواند و حتـی روز عاشـورا حدیث خوانی 
عاشـورا  روز  بـا  متناسـب  منتهـی  نمی کنـد  تعطیـل  را 
حدیث هـا را انتخـاب می کنـد. بعضـی از احادیـث را اگـر 
بـا آن نوشـت افزار آن روزی حسـاب کنیـد بـا امـال کلمـه 
کلمـه مخصوصا شـیخ طوسـی مثـال بخش دومـش نگاه 
می کنیـد یـک جلسـه اش شـاید سـه چهـار سـاعت طول 
کشـیده کـه همـه اینها امـال اسـت. فرهنگ شـیعی بوده 
کـه قرائـت حدیثـی بشـود و امـالء حدیثـی بشـود و ایـن 
متـون را پشـت سـر هـم بخوانند. زمـان عالمه مجلسـی 
اینهـا را داریـم در دوره صفویه در جلسـات حدیثی، حدیث 
می خواندنـد و شـرح می کردنـد و همیـن سـبب شـده کـه 
یـک سـری شـروح بـه وجـود آیـد. فهـم کامـل و حـاال 
فهـم تقریبـا کامـل و خـوب وقتـی اسـت کـه همـه اینها 
دیـده شـود از آن طـرف نـگاه کنیـد همیـن مباحـث ایـن 
چنینـی کـه آدم می بینـد پیشـینه علمـای مـا توجـه بـه 
قرائـت حدیـث بوده اسـت ما االن درسـت اسـت در بحث 
فقه مـان بـه حدیـث توجه می شـود امـا مباحـث تحلیلی و 
علمـی ای کـه در کنـار مباحث ما هسـت چه اصـول و چه 
فقه، الی ما شـاء اهلل هسـت و الزم اسـت در بحث حدیث 
بیفتیـم و بـه حدیثمـان نـگاه کنیـم ولـی اکنـون رجال و 
حدیـث به صـورت جنبـی تلقی می شـوند؛ الحمـدهلل یک 
بخش  هایـی شـروع شـده و بعضـی از مـدارس خودشـان 
اقـدام کـرده انـد اینهـا بـرکات اسـت ولـی اصلـش ایـن 
نیسـت بلکـه ضـرورت اسـت و همـه بایـد شـرکت کننـد 
بایـد بـه آن سـمت برویم که طلبه مـا همه اینهـا را بداند. 

بی توجهی ماسـت و توجه باید سیسـتماتیک باشـد با یک 
دسـت صـدا نـدارد. باید در متـن بیایـد و از بـزرگان حوزه 
شـروع شـود واقعـا چطـور آیـت اهلل جـوادی آملی بـا این 
جهـادی کـه در بحث تفسـیر کردند و جناب آقـای قرائتی 
در پلـه پایین تـر تـا حـدود زیادی موفق شـدند که تفسـیر 
را به عنـوان یـک علـم جـا بیندازنـد و جامعـه علمـی مـا 
قبـول کردنـد که تفسـیر علـم اسـت. باید در سـطح عالی 
حـوزه  حدیـث و قرائـت حدیث بیاییـد و به صـورت خیلی 
جـدی توجـه شـود و اال بـه ایـن صورت باشـد خبـری از 

قرائت هـای حدیثی نیسـت. 

و  و عقل گرایــی  روایــت  و  درایــت  رابطــه   
در حدیث خوانــی چــه می شــود؟ نقل گرایــی 

اسـتاد: درایـت فرع بـر روایت اسـت. یعنی اگر مـن روایت 
نخوانـم درایـت حاصـل نمی شـود و اینکـه روی حدیـث 
می خواهیـم بحـث کنیـم بایـد اول روایـات را بخوانیـم 
و مـرور کنیـم بلـه مثـال در عناویـن خودمـان هیـچ وقت 
حافـظ بـودن بـرای ما مهم نبـوده و نیسـت و نباید باشـد 
امـا بحـث فهـم حدیـث بـوده اسـت. همین فهـم حدیث 
فـرع بـر آن اسـت شـما ببینید محمـد بن مسـلم می گوید 
چهـل و شـش هـزار حدیث شـنیده ام، شـانزده هـزار تا از 
ایـن امـام و سـی هـزار تـا از آن امـام، چهل و شـش هزار 
تـا حدیـث، خـود ایـن بایـد رخ دهد تـا درایت بیایـد، آنکه 
معصومیـن گفته انـد بـه ما علیکـم بالدرایـه ال بالروایه، 
آن روایـت بـدون درایـت اسـت، مثل قـرآن بـدون تدبر و 
اال روایـت مقدمـه درایت اسـت. تا روایت خوانـی و مباحث 

حدیثـی پیـش نـرود آن هـم حاصل نمی شـود. 

 گاهـی از بـزرگان در کتاب هایشـان دیـده ام که 
سـفارش کرده انـد طلبه هـای مبتـدی یا سـطح را 
که اینها سـرخود رجـوع به احادیث نكننـد و کافی 

را برندارنـد بخوانند. 
اسـتاد: حرف بسـیار درست و سنجیده اسـت که اگر کسی 
می خواهـد نقل حدیث خوانی بلد باشـد، مثل تفسـیر اسـت 
بعضـی از علـوم را فکر می کنند علم نیسـت و بلد هسـتند 
شـاید چنـد تـا علـم اینطوری اسـت یکی تفسـیر اسـت و 
می گویـد کالس نمی خواهـد و خودمـان می خوانیـم. یکی 
رجـال را می گوینـد کالس نمی خواهد سـند اسـت و یکی 
یکـی بررسـی می کنیـم. دیگـری تاریـخ اسـت و می گوید 
کتـاب تاریـخ اسـت و می خوانیـم. دیگـری خـود حدیـث 
اسـت در حالی کـه هـر چهـار تایـش علـم اسـت و کار و 
دوره می خواهـد و بلـه واقعـا بحـث حتـی قرائـت حدیـث 

نیازمنـد یک روش اسـت 
داده انـد  طباطبایـی  اسـتاد  کـه  را  مطالعاتـی  سـیر  االن 
به عنـوان هفـت وادی چهـل منـزل، آمده انـد یـک دوره 

و  بـرای چهـار سـال  کرده انـد  تنظیـم  را  هـزار سـاعته 
سـالی 250 سـاعت و بـه مـرور همـه کتاب هـای حدیثی 
خوانـده می شـود. خـب ایـن یـک سـیر مطالعاتـی معقول 
اسـت و آموزشـی اسـت و از یک متن بزرگی اینها شـروع 
نمی شـود، می آیـد متـن کوچـک کوچـک و نیـم خطی و 
متن هـای مختلـف تـا جایـی کـه برسـد بـه شـرط خوانی 
منجـر می شـود یعنـی مراتـب در آن رعایت شـده اسـت؛ 
ایـن بایـد متـد شـود اگـر ایـن متدها باشـد خوب اسـت. 

شـبیه  کتاب هایـی  می دانیـد  ضـروری  چقـدر   
همیـن کتـاب شـما یـا همیـن مطالبـی کـه آقای 
طباطبایـی گفتنـد گزینـش و در قالـب یك سـری 
کتاب هـا در بیایـد و سـیر حدیث خوانـی از سـاده 

بـه مشـكل را تبییـن کند. 
بـه  کـه  اسـت  راه  نقشـه  یـک  سـیر،  واقـع  در  اسـتاد: 
می رویـد.  جلـو  و  می بینیـد  شـما  و  می دهنـد  شـما 
نیـاز  روشـمند  حدیث خوانـی  کتـاب  مثـل  کتاب هایـی 
بـه پیش زمینه هایـی دارد. قبـل از آنکـه بخواهـد سـیر را 
شـروع کنـد بـد نیسـت بـا فضـای کلـی حدیـث و علـوم 
حدیـث آشـنا شـود. مثـل معلمـی کـه اول کتـاب می آیـد 
یـک طـرح بحث می کنـد و به صـورت اجمالـی مباحث را 
می گویـد و بعـد به صورت تفصیـل بیان می کنـد. بنابراین 
کسـی کـه می خواهد سـیر مطالعاتی را شـروع کنـد از این 
کتـاب می شـود آغـاز کـرد کمـا اینکـه دوسـتان متعددی 
ایـن زحمـت را کشـیده اند. در مـدارس حوزه هـای علمیـه 
بارهـا مـن را دعـوت کرده انـد و رفته ایـم کارهایشـان را 
دیده ایـم اینهـا از ایـن کتـاب شـروع کرده اند و بعد سـراغ 
سـیر مطالعاتـی اسـتاد طباطبایـی رفته انـد یعنـی اول یک 
پیش نیازهایـی را بایـد ببینیـم کـه ایـن کتـاب مثـل یک 
دانـه از دانه هـای تسـبیح اسـت کـه قبـل و بعـد دارد قبل 
از ایـن روش فهـم حدیث اسـت باید آن بحـث روش فهم 
حدیثـی کـه اسـتاد مسـعودی نوشـته اند دیـده شـود. قبل 
از روش فهـم حدیـث بایـد بحـث جوامـع حدیثـی خوانده 
شـود تـا کتاب شناسـی برایمـان حاصل شـود. آقـای دکتر 
حجـت یـک کتـاب جوامع حدیثـی شـیعه نوشـته اند قبل 
از آن هـم هندسـه دانش هـای حدیثـی اسـت که نقشـش 
در کتـاب دانـش حدیـث آمـده اسـت. اول در واقع کسـی 
کـه می خواهـد سـراغ قرائـت حدیث بـرود هندسـه دانش 
حدیـث را بایـد بدانـد، هندسـه دانـش حدیث یعنـی کلیت 
ایـن نقشـه چیسـت و نظام علـوم حدیث از چه قرار اسـت 
و رابطه هـای آن علـوم را بدانـد، علـوم مختـص متـن و 
علـوم مختـص سـند و رابطـه ایـن علـوم را بدانـد و بعـد 
بدانـد کـه کجـا می خواهـد بـرود. و اال مثل کسـی اسـت 
که چشـمش را بسـته اند و وسـط یک شـهری گذاشـته اند 
و نمی دانـد ایـن شـهر کجاسـت و زبانش را نمی شناسـد و 

  

 آن چیزی که واقعا  به درد طلبگی شیعه می خورد به درد شیعه بودن شیعه می خورد این روایات است، هر چقدر از روایات فاصله گرفتیم 
حاشیه پیدا کردیم با اهل بیت و هر چقدر بیشتر حاشیه پیدا کردیم مشکالتمان بیشتر شد.
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بنابرایـن اول بایـد هندسـه را بدانـد و بعـد کتاب هـا را بشناسـد و کلیـت جوامـع حدیثی را 
و بعـد  روش فهـم حدیـث اسـت کـه ایـن کتاب تمرینی اسـت بـرای روش فهـم حدیث 
کـه آنجـا ایـن چیزهـا هسـت خـب ببینیـد ایـن ارتباط هـا را اینجـا ایـن کلمـه ایـن معنا 
را نداشـته اسـت بایـد سـراغ لغـات برویـم، در لغـات پیـدا نشـد بایـد معجـم اصطالحات 
برویـم  مصطلحـات پیـدا نشـد بایـد برویـم کتاب هـای جانبـی مثـل کتاب هـای تاریخ و 
فـالن فـالن و قرایـن، این طـوری یـک مقـداری ورزیده شـد حاال بسـم اهلل حلقـه بعد از 
ایـن کتـاب همـان سـیر مطالعاتی اسـت کـه اسـتاد طباطبایـی گفته انـد. به ایـن صورت 

می تواننـد انجـام بدهنـد. 

 فواید علمی حدیث چیست؟
اسـتاد: فوایـد علمـی حدیث روشـن اسـت روایات اهـل بیت کـه تاکید بـر دریافت حدیث 
کرده انـد فوایـد را بیـان کرده انـد امـام باقر بـه دو تن از یارانـش فرمودند، بـه ثمن بن 
کحیـل و حکـم بـن عتیبـه و دیگـری سـلمه بـن عنیمـه که هر سـه تـا برای یـک فرقه 
منحـرف از زیدیـه هسـتند و اینها خیلی عشـق علم داشـتند این مطلب را بگویید: شـرقها 
او غربهـا لـم تجـدا علمـاً صحیحـا اال مـا خـرج مـن عندنا مـن اهـل البیت، شـرق عالم 
برویـد و غـرب عالـم برویـد علـم صحیـح فقـط در خانـه اهـل بیت اسـت هیـچ فایده ای 
بیشـتر از ایـن بـرای حدیـث می توانیـم مترتـب کنیـم؟ اگر علـم صحیح می خواهیـم باید 
در خانـه اهـل بیـت بیاییـم. از آن طـرف هـم بـه مقـدار منزلـت افـراد را می گوینـد اهل 
بیـت  بـاز گفته انـد اعـرف منـازل النـاس علی قـدر روایاتهـم عنـا، می خواهیـد ببینید 
ایـن چقـدر منزلـت دارد ببینیـد چند تـا روایت از ما نقـل می کند ببینیم واقعا مـا االن جمع 
کـه می شـویم بعضـی از وقت هـا جمع هـای طلبگـی کـه جمع می شـدیم ایـن بچه هایی 
کـه در دار الحدیـث و مجموعه هـای حدیثـی بودنـد مرتب حدیـث می خواندنـد و آن طرف 
نهایتـش می گفـت کانـت چـه گفتـه و دکارت چه گفته و دوباره سـاکت می شـد. درسـت 
اسـت آن جـای خـودش خوب اسـت امـا ما فلسـفه طلبگی مـان احادیث ائمه اسـت و 
علـم دینی مـان از اهـل بیت اسـت. بنابراین آن چیـزی که واقعا  به درد طلبگی شـیعه 
می خـورد بـه درد شـیعه بودن شـیعه می خـورد ایـن روایـات اسـت، هـر چقـدر از روایـات 
فاصلـه گرفتیـم حاشـیه پیدا کردیم بـا اهل بیت و هر چقدر بیشـتر حاشـیه پیدا کردیم 
مشـکالتمان بیشـتر شـد. حتـی شـما ببینید یـک نمونـه خیلی خیلـی عـادی اش در نقل 
فضایـل و مناقـب اهـل بیـت در روضه هـا هسـت اون کسـی کـه با متـون اصلی بیشـتر 
مرتبـط هسـت، در حـوزه اش دقیـق و به واقع نزدیکتر اسـت. آن کسـی کـه فاصله گرفته 
و نخواسـته از احادیـث و روایات هایـی که معتبر اسـت اسـتفاده کند، یـک چیزی می گوید 
و شـما هـر سـال یک چیـز جدید می شـنوید، واقعش این اسـت کـه معیار شـیعه بودن ما 
و نمـاد شـیعه بـودن مـا همیـن توجه به متـون اهل بیت اسـت. نمـاد حوزوی مـان باز 
متـون اهـل بیـت اسـت. علمیت مـا نزدیک بـودن آن علم بـه متون اهل بیت اسـت. 

 االن مبحـث تولیـد علـم و اینهـا زیـاد اسـت  تولیـد علـم اگـر بخواهیـم 
مبنایـش را حدیـث بگیریـم کـه هسـت، بایـد از روایت خوانـی شـروع شـود 
همیـن حدیث خوانـی روشـمند و بعـد بـه آن درایـت و فهـم و تحلیـل و اینها 
می رسـد و تـا بعـد بـه تولیـد علـم، ولـی االن خیلـی از مقـاالت و نوشـته ها 
و کتاب هـا را در حـوزه متاسـفانه می بینیـم کـه اینهـا می خواهـد یـك تولیـد 
علمـی کننـد در یك موضـوع و یك چیـزی را به دین نسـبت بدهنـد به عنوان 
یـك علـم جدیـد و بـروز، از مباحـث حدیثـی از معارف یـا خالی اسـت یا اگر 
هسـت خیلی سـطحی بـه حدیـث پرداخته انـد این نتیجـه همان اسـت که ما 

از حدیـث فاصلـه گرفته ایـم. 
اسـتاد: بلـه، مـا جایگاه حدیث را در علوم اسـالمی گـم کرده ایم این فرمایـش مقام معظم 
رهبـری در آن حکمـی کـه بـرای تاسـیس دار الحدیـث حـدود بیسـت سـال پیـش دادند 
خیلـی دقیـق اسـت. فرموده انـد حدیـث، مادر بسـیاری از علوم اسـالمی یا همه آنهاسـت؛ 
ایـن عبـارت خیلـی دقیق اسـت؛ یعنی اگر شـما حدیث را از علـم فقه و عرفـان و کالم را 
برداریـد چیـزی نمی مانـد. بایـد بـر مـدار حدیث باشـد، بـه این دلیل اسـت کـه می گویم 
نمـاد تشـیع احادیـث اهل بیت اسـت و خواسـتگاه تشـیع احادیث اهل بیت اسـت. 
ورود و خروج مـان بـا احادیـث اهـل بیـت اسـت. کلیـت معـاد را عقـل می فهمـد امـا 
دقیـق اش و ریـز و جزئـی اش کجاسـت، پیش روایت اهـل بیت، البته بخشـی از بحث 
معـاد در آیـات و قـرآن اسـت بـه هـر ترتیـب، باز هـم قرآن باشـد قـرآن می گویـد پیامبر 
لتبینـوا للنـاس تـو هسـتی یعنـی همین اسـت قانون اساسـی مبیـن می خواهـد و مبینش 
تـو هسـتی و بنابرایـن آن چیـزی کـه واقعیـت اسـت و اهمیـت جـدی دارد احادیث اهل 
بیـت اسـت و ایـن تولیـد علـم کـه می گوییـد مـا کار نکرده ایـم شـما می بینیـد بعضی از 
ایـن غربی هـا می آینـد یـک گـزاره را اینقـدر آزمـون و خطـا انجـام می دهنـد تـا از آن 
چنـد تـا نظریـه بدسـت بیاورنـد ولـی مـا االن بسـیاری از منابـع حدیثی مـان هسـت که 
گزاره هـای بسـیار عالـی و تربیتـی و روانشناسـی دارد امـا مـا هیـچ وقـت روی آنهـا کار 
دقیـق و آزمایشـگاهی نکرده ایـم، یـک دهـم ایـن اطالعات اگر دسـت بعضی از کسـانی 
از غربی هـا بـود و واقعـا دغدغـه علمی داشـتند جلـو می رفتنـد و ایـن کار را می کردند و با 
آزمـون و خطـا بـه خیلـی از اینهـا می رسـیدند. ما چطـور در یـک روایت کوچـک می آییم 
سـه سـال بحث اسـتصحاب را در می آوریم روی یک روایت التنقض الیقین بالشـک این 
همـه مطالـب علمـی اسـتخراج می کنیم ایـن یک تولید علم شـد. علـم اصـول از دریچه 
همـان حدیـث در آمـد. اگـر مـا از همیـن دریچـه حدیـث بیاییـم در علـوم مختلف شـاید 
اقتصـاد اسـالمی و روانشناسـی اسـالمی در بیاوریـم نـه اینکه ببینیـم آنها چـه گفته اند و 
احادیث مـان را باهـاش وفـق بدهیـم. بنابرایـن تولیـد علم اگـر بخواهد در حـوزه رخ بدهد 

اول بایـد سـراغ حدیـث و قـرآن برونـد و اصـل کار این دو تا هسـت. 
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دو  ایـن  خروشـان«  و  »آرام 
کلمـه ای اسـت کـه از کارون و 
شـیخ در ذهـن آنهـا که ایـن دو 
را می شناسـند نقـش می بنـدد. 
شـیخ محمد تقی شوشـتری که 
امـروز همه او را با عنوان صاحب 
می شناسـند  الرجـال  قامـوس 
اسـت  عالمـی  کامـل  نمونـه 
کـه بی توجـه بـه صخره هـای 
تنگنای معیشـت و سـنگ های 
نبـود امکانات چون همـزاد خود 
کارون سـال های طوالنـی عمر 
خـود را وقـف در جریـان بـودن 
کـه  بابرکتـی  رود  بـود.  کـرده 
منفعت هـای بسـیاری را بـرای 
بـه  اندیشـه  و  علـم  سـرزمین 
ارمغـان آورده اسـت. تصویر جّد 
و جهـد ایـن عالـم پارسـا، قریِن 
مردمـی بودن  اسـت کـه یادگار 
نسـل به نسـل در میـان خاندان 
تسـتری اسـت و خاطرات خوب 
و شـیرینی را در ذهـن مردم این 
سـرزمین گرم و مهربان به جای 
گذاشته است. سـخن کوتاه باید 
کـرد کـه بهتریـن مطلـع برای 
این پرونده از سـیره رهنامه، این 
بیت از سـروده مرحوم سید جعفر 
شهیدی در توصیف شیخ محمد 

تقی شوشـتری اسـت:
مـع الفخـر ِعـش و انِشـر لـوی 

رافعًا      المجـد 
فمثلــک أحــری أن یعیــش 

ممجــداً
بـا افتخـار زندگی کـن! و پرچم 

بزرگـی را بگسـتر و بـاال بر
که همچون تویی سـزوار بزرگ 

است زیستن 

 محمد حسین فروغی
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جلسه اول

مایـل هسـتیم شـرح مختصـری دربـاره زندگـی، زادگاه، تحصیالت و اسـاتید 
حضرت عالی و هــمچنین نـكات آمــوزنده ای  را  که  برای ما طلبه ها، حوزه های 

علمیه و نسـل حــاضر مــفید باشـد، از  زبان حضرت  عالی بشنویم.
محل تولد بنده نجف اسـت، والدین مــادر  بــنده ، اهــل  کرمـان بودند که رفتـه بودند در 
نجف سـاکن و مجاور شـده بــودند  و مادر  بنده در نجف متولد شـد. پدرم در نجف مشغول 
تحصیـل بـود. نـزد آقای آقا سـید محمد  کاظم  یزدی  و آخوند مــال کــاظم خــراسانی و 
همانجـا بـود کـه با والده بنـده ازدواج کرد . ایشـان  بعد  از خاتمه تــحصیالتشان بــا اجازه 
اجتهـادی کـه از آقـا سـید کاظـم و آخوند مـال کاظم  داشـتند ، به  شوشـتر آمدنـد و بنده با 
والده در نــجف مــاندم. در ســن هفت سالگی مرا بردند  مکتب  و در آنجا قرآن، خواندن 
و نوشتن را یاد گرفتم. یــادم هــست، یــک »استغفر اهلل  العظیم« برای  والده نوشته بودم 
که بعد از چند سـال که رفتم دیدن ایــشان، نــشان بــنده  داد . خط ترسـل1 را هم ـ که 
خطـی اسـت پیچیـدهـ  هـم در آن زمـان در  نجف  خواندم . بعد از هفت ســالگی بــود که 
دایـی ام بنـده را با والده به شوشـتر آورد. در  شوشـتر ، آشـنایی داشـتیم به اسـم آقا حــسن 
مــستوفی کــه همیشـه برای بنده با  انگشـتش  روی  فضا مثال می نوشـت: حسـین، تقی، 
نقـی و من بــرایش مــی خواندم. بعـد می گفت من برایـت یک چیزی  می نویسـم  که  اگر 
ایـن را خواندی معلوم اســت کــه خــیلی باهوشـی. بعد مرتـب دسـتش  را  در فضا چرخ 
داد و پیچانـد و گفـت چه نوشـتم؟ من چون ترسـل خوانده بودم، گفتم: نـوشتی»حــکم و 
االشـد«2. ترسـل هایی  در  قدیـم بـود که»حکـم و االشـد« را در داخل هم می نوشـتند. به 
هــر  حــال ، مــدت کمی از زندگی ما در شوشـتر  نگذشـته  بود  که والده بنده فوت شـد. 
یـک روز  صبح  که از خــواب بــیدار شــدم، دیدم والده نیسـت. هنوز بچه بـودم و آنقدرها 
تشـخیص  نمی دادم ، به من گفتند کــه دیــشب  دایی ات  از نجف  آمده  و مادرت  را با خود 
بـرده و مـن هـم  باور  کردم. بعد از مرگ والده نزد چند نــفر از آقــایان مثل سـید  حسـین  
نـوری و آقـا سـید مهـدی آل طیـب  که از شـاگردان پدرم  بــودند  و آقــا سـید علی اصغر 
حکیـم  و مرحوم  والد مشـغول درس خــواندن شــدم. تــا وقتـی که به جایی رسـیدم که 
از  هــر  کــتابی همـان ابتدایـش که شـروع  مطلب  بـود ، آنها می گفتنـد و بقیـه اش را  بنده 

خودم با مــطالعه  بــه  آخر می بردم. بیشتر کتاب ها را هــم بــا مطالعه خــودم گــذراندم. 
مــن الفیـه را پیـش  یک  آقایی می خواندم، یــک روز کــه رفتـه  بودم  بـرای درس  دو  قلم  
از آن قلم های شیشـه ای  به طور هدیه به ایشـان دادم، بــعد ایــشان دو سـه شـعر به من 
درس داد، من  گــفتم  این کم اسـت، خــیلی هــم کم  اسـت . می خواسـتم  بیشـتر  درس  
بــدهد. ایشـان تغیر  کرد ، من هم اوقاتم تلخ شـد، الفیه ای داشـتم، کوچک بود و پاشــیده، 
پرت کــردم لب سرداب، جایی که  او  نشسته  بــود، هــمه اش ورق ورق شــد ایشان رفت  
و هــمه آنــها  را  جمع  کرد  و قلم های شــیشه ای را هــم که هدیه داده بودم، به من داد 
و از خانـه بیرونـم کرد! بعدها شـروع کردم بر نوشـتن شــرحی بــر لمعه و شـرحش را به 
 طور حاشیه  نوشتم، کــه از جــلد آخرش مـعلوم مـی شود، در ایـن صفحه نوشته ام. »و قد 
وقــعت الفراغ من هذه التعلیقه فی غره شـهر ربیع الثانی من سـنه 1354ـ ق«. حــاشیه 
بــر لمــعه در حدود 4 سال طــول کــشید. دیگر اینکه آن وقت مصادف بود با بی حجابی 
در ایران. روزی که داشـتند ایــنجا زن ها را بــا طبل و علم کشـف حجاب می کردند، بنده 
بــا مــرحوم آقـا سـید بـاقر حـکیم از شوشتر به عراق  رفتیم . کتاب هایم همه همراهم بود 
و وقتـی  رفتیـم  سـوار قطـار بصره به عزم کربال شـویم، کسـی که مـرا برده بـود، کتاب ها 
را گذاشـته بود تا نــزدیک حرکت قطار بیاورد که قطار در  شـرف  حرکت باشـد و مأمورین 
فرصـت  تفتیـش  نداشـته باشـند، ولـی ایـن کتاب هـا جا مانـد و من خیلـی ناراحت شـدم. 
امـا بعـد از چنـد وقت ایشـان آنها را به نجف فــرستاد. بــنده دیگـر تا سـنه60 قمری در 
نجـف  بـودم  تقریبـا حـدود 6 سـال. اول60 مراجعت کـردم به شوشـتر که مصـادف بود با 
موقعـی کـه پهلوی را بیرون کرده بودند. 60 شکسـت3و دیگر بــنده در شــوشتر  بودم . در 
عتبـات  کـه بـودم ایـن قاموس الرجال را نوشـتم. یعنی در عـرض آن 5ـ  6 سـال که آنجا 
رفتیـم، سـاکن کربال  شـدیم، رجـال مامقانـی را مالحظه کردم، دیدم خــیلی کــم و زیاد 
دارد  و خیلـی  درهم  اسـت. ابــتدا در حــاشیه خود کتـاب رجال مامقانی مطالبی نوشـتم و 
بردم پهلوی آقــای  شــیخ  آقا  بزرگ تهرانی کــه آن مــوقع الذریعه را می نوشـت، گفتم: 
کتـاب مـرا هم ببینیـد. گفت: خوب  اسـت ولی چون در حاشـیه نوشـته ای، کتاب حسـاب 
نمی شـود. باید مسـتقل بنویسـی و من  هم مسـتقل نوشـتم آن  روز  مرحوم آقا سید محمد 
هادی مــیالنی هــم در کربال پهلوی آقا شـیخ آقـا بزرگ بودند. بعدها به ایـران که آمدم، 

نشـریه وزین کیهان فرهنگی در سـال 1364 و در شـماره 13 خود ویژه نامه ای را پیرامون بررسـی شـخصیت و آثار صاحب قاموس الرجال منتشـر کرده اسـت. مصاحبه درج 
شـده از عالمـه شوشـتری در ایـن ویژه نامـه که حاصل سـفر چند روزه تحریریه این نشـریه به همراهی حضرت آیت اهلل اسـتادی به شوشـتر اسـت را می تـوان تنها مصاحبه 
موجـود از ایشـان دانسـت. در صفحـات پیـش رو بازنشـر ایـن مصاحبـه تقدیـم خوانندگان عزیز می شـود. با ایـن توضیح که ایـن مصاحبه که در سـه نوبت انجـام گرفته در 
اینجـا بـا حـذف و اضافاتی آورده شـده اسـت. عمده سـؤاالت از سـوی حضرت آیـت اهلل اسـتادی و در برخی موارد از طرف دیگر اعضاء گروه از عالمه پرسـیده شـده اسـت.

بازنشر یک مصاحبه با عالمه شیخ محمد تقی شوشتری



یک سـفر به مشـهد مشـرف شـدم و ایشـان را دیدم. گفتند: آن  روز که تو آمدی پیش 
شـیخ آقـا بزرگ و کــتابت را نــشان دادی، من آنــجا بودم. نشـانی که داد یـادم آمد و 

گفتم بله، درسـت اسـت مـن آن روز متوجه شـما نبودم. 
قاموس الرجـال  را در دو جلـد نــوشتم. بعـد چهار جلد شـد. سـپس آقـای طباطباییـ  که 
دختـرزاده همـان آقــای ســید مــحمد کاظم یـزدی و متصـدی کتابخانه بـودـ  به من 
نوشـت که شـنیده ام شـما گفته اید  این  رجال مامقانی کم و زیــاد  دارد، خــوب اسـت که 
یک نسخه از آنچه بر این کتاب نوشته اید، برای من بفرستید. مــن هــم دو جــلد داشتم، 

برایـش فرسـتادم که گفت خوب  اسـت  بگذاریـد برای کتابخانه مدرسـه. 
بعد مرتبا بر مــطالبش اضافه کردم و تعلیقه نوشـتم. بعد شـرح لمعه را دیدم که مدارکی 
را نقل کرده امــا نگفته این مدرک مــثال در چــه  کتابی  اسـت؟ یا  در چه جایی اسـت؟ 
چه عدد حدیثی  اسـت؟ درسـت اسـت  یا  درسـت نیسـت؟ اینهـا هیچ معلوم نبـود. من هم 
بـه همیـن دلیـل تصمیم گرفتم، خودم بر لمعه شـرحی بویسـم با در نظـر گرفتن مطالب  
شـرح  سـابق  کــافی و تهذیـب و من الیحضر و اسـتبصار و کتب دیگـر . وافی  فقط کتب 
اربعـه را نقـل کـرده امـا وسـائل همـه کتاب هـا را، ولـی معیـن نمی کنـد که مثـال فالن 
حدیـث در  چـه  بابـی  اسـت و یا چه عدد حدیثی اسـت؟ به همین دلیــل بــنده مشـغول 
شـدم  به نوشـتن النجعه در شـرح لمعه کـه در آن اخبـار را از روی خود اصـل کتب اربعه و 
غیـر  کتـب  اربعـه  نقل کـردم. بعد عدد بـاب را و اینکه مثـال این حدیث در  کتـاب  طهارت 
است؟ زکات است؟ جهاد است؟ دیات است؟ کجاست؟ در چه کتابی است؟ و چــه عــدد 
حدیثـی اسـت؟ آن را چـه کسـی نقـل کرده اسـت؟ همه این مسـائل را مشـخص کردم ، 
بـه  طـوری  که  تقریبا فقه تازه ای شـده اسـت. در حین کار با اشـکاالت و ناهماهنگی هایی 
در  کتاب های  وسـایل ، من ال یحضر، تهذیب و اسـتبصار روبرو شــدم کــه مرا به تألیف 
االخبـار الدخیلـه واداشـت ، این  بـود  که االخبـار الدخیله را از همـان زمان شـروع کردم. به 
ایـن معنـا کـه در  این  اخبار دقت کرده و ذکر کردم که مثال این خــبر نــادرست اســت و 
یا آن  خبر  محرف  نــقل شــده و درســتش این اسـت و االخبار الدخیله را به این سـبک 
نوشـتم که چند  جلد  شـد، تا سـالی که برای اولین بار به مکه مــشرف شــدم. آن ســال  
که  مشـرف  شـدم، هیچ خیال حج و حرف حــج هــم نبود، یک مرتبه موسـم حج گفتند 
مشـرف بشـوم . چند  نفر از آقایان هم بودند که وقتی شـنیدند من خیال حــج دارم ، آنــها  
گفتنـد  کـه ما هم با شـما می آییم. این بود کــه مسـوده های شـرح لمعـه را با خـود  بردم . 

از  قضا قسـمت متاجـر را همراه بـرده بودم. 
و زمـان کـه از مناسـک حج  فارغ  شــدم، در مــکه شــروع کـردم به نوشـتن النجعه فی 
شرح اللمعه حتی در مراجعت، در هواپیما  هــم  مــشغول بودم. اینجا هم نوشته ام: »کتبت 
هذهالصفحةفیالطائرهمنجدهالیعبادان28ذیالحجه1278«ازآنوقــتدیــگر
مــشغول بوده ام که حاال متاجر ـ که مبیضه اش  تمام  است ـ فرستاده ام برای چاپ. بــعد 

شــروع کــردم به طهارت و صالت و تا لباس مصلی  رسـیده ام . 

تقریبا  چند  جـلد می شود؟ 
خـدا  می دانـد. امـا ده جلـد کـه خاطـر  جمع  می شـود. بایـد دید کـه کتاب در چه قــطعی 

چــاپ می شود. 

از خصوصیات تألیفات شـما این  است که یك کــتاب  از  شــما حــتی وقتی 
کـه چاپ  هم  می شـود، مثل این اسـت که هنوز در حال تألیف اسـت، یــعنی 
مــثال قاموس  الرجـال  را کـه فرمودیـد، در طـول  6 سـال  تألیف  شـد و بعد به  
چـاپ  رسـید . دیدیم کــه بــعد از  چــاپ  شـدن 11 جلد، بـاز 3 جلـد به آن 
اضافـه شـد و در مـوارد دیگـر هـم شـاید  همین طور  اسـت. این مــسئله در 

تــألیفات شما  چطور  است؟ 
عـرض  می کنم  که قاموس الرجال در  11 جلد تمام شــد، بــعد بــه مطالبـی برخوردم که 
دیدم آنها باید اضافه شـود. این  اسـت  که به عنوان مسـتدرک و ملحقات 3 جــلد دیــگر  

نــوشتم . کـه  11  جلد ، اصل قاموس الرجال  اسـت  و 3 جلد مسـتدرک. 

ایـن 3 جلد مستدرك را در طول سالیان درازی تألیف کرده اید؟ 
حـاج  شـیخ : بله . بلـه. حاال جامعه مدرسـین حوزه علمیه قم ، قــرار  اســت  کـه  در  تجدید  

چـاپ، آن ملحقـات را هـم در اصل کتـاب بگنجانند. 

حجت االسـالم رضا اســتادی: آیــا اتفاق افتاده کـه گاهی خودتـان در این 
مــلحقات و مــستدرك ها بــه فرمایـش قبلی خودتـان  نظر تازه ای داشـته 

بــاشید، یــعنی خودتان از خودتـان نقد کنید؟ 
بله بله. شده است. 

در حــال حاضر شما با این حــال ضـعف و کسالتی کـه داریـد ، چـند  ساعت 
در روز مشغول کارهای تألیفی و تصحیح و بــقیه کـارها هستید؟ 

این بسته به حال من است. گاهی آنقدر سستی و ضــعف دســت می دهد که چشمهایم 
باز نمی شود. اگــر سستی  هم  نباشد، بــاز چــشمهایم چند سال است که بـه هـم خورده 
و از بابـت آنهـا مشـکل دارم. دو مرتبـه به تهـران رفته ام. یـک بار عینک  داده اند ، مــدتی 
خــوب بود دو مرتبه  مراجعه  کردم. بــرای دور عــینک دادنــد. اگر بیرون بــروم، بـدون 
عینـک جایـی را نمی بینـم، امــا داخــل خانـهـ  بـرای خوانـدن و نوشـتنـ  عینک هیچ 
نمی خواهم، ولی وقتی  که  روز باال آمده باشـد ، باید  در نــور آزاد بــاشم. تابسـتان، روز که 
باال آمده باشد، بــاید داخــل حیاط بــاشم، و هـر چـه بنویسم خسته نمی شوم یـا اینجاـ  
داخـل اطـاقـ  بایـد چراغ سـیار پهلویم باشـد. اگـر تمام اطاق  هم  روشـن باشـد ولی چراغ 

سـیار نـباشد، نمی توانم بنویسم. 

در ایـن صـورت چـند سـاعتی مشغول هستید؟ 
از چــشمم خسـته نمی شـوم، ایـن دیگر بسـتگی بـه مـردم دارد . در  صورتـی که  متصل 
یـا زنـگ در را می زننـد و یـا زنـگ تــلفن را. می گویم بــابا مرا رهـا کنید. اما یا  اسـتخاره 
مــی خواهند یــا دعـا. تـا قـیامت ایــن کار ادامه دارد. می گویم  من  دیگر  نمی خواهم هی 

بیایـم در را بـاز کنـم و ببنـدم. وقتـی که بلند می شـوم و می نشـینم نفسـم می گیرد. 

  فرمودید  سال تولدتان چه سالی بوده است؟ 
حـاج شیخ: در حدود 1320 قمری.

کتاب اولی که از شما چاپ شده کدام است؟ 
کتاب قضا  امیر المؤمنین. 

چند سال پیش؟ 
در همان موقعی که در نجف بـودم. 

یعنی  حدود  40 سال پیش. 
عـرض می کنـم مـن این کتـاب قضا را در شوشـتر نوشـتم. بعد در سـفری کـه به عنوان 
زیـارت بـه نجف رفتیم، بردم پیش حاج کــاظم شــیخ صادق کتبی . او هـم آدمی بود که 

  

زمانی که به کربال مشــرف شدیم و مرحوم نوری را در آنجا مالقات کردیم او به تصنیف کتاب هایی در اخبار و آثار عالقمند شده بود و 
جزوه هایی از کتابش»نفس الرحمان فی فضائل سلمان« را به ما نشان داد و من او را چنان دیدم که به کندوکاو در دریای احادیث نورانی 
اهل بیت عصمت عالقه ای شدید دارد و یکی از مهمترین ابزار او در این کار کتاب های استادش مرحوم شیخ عبدالحسین تهرانی بود. من 
به اصفهان سفر کردم. سپس به نجف بازگشتم و دیدم که شیخ عبدالحسین درگذشته و محدث نوری نیز به نجف بازگشته و بسیاری از 

کتب شیخ عبدالحسین به او رسیده است.
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با هر کسـی حـرف نمی زد، کتـاب را نشـانش دادم، گفت: بله اینجا 
کسـی بـوده که درباره قضا چیزی نــوشته. امــا ایـن کتاب قضای 
تو را کــه  دیــدم ، اگر بخواهی بگیری هم دیگر نمی دهم و شروع 
کـرد بـه چاپ. این کتـاب را در نجف چند مرتبه چـاپ کردند. حتی 

6 امامی هـا و اهل تسـنن هـم آن را می خریدند. 

مثل ایـن کـه در بیروت هم چاپ شد. 
بلـه، نسـخه چاپ شـده نجـف را بردند بیـروت و تا 15 چـاپ آن را 

خـودم دیـدم تا اینکه ناشـر آن  فوت  شـد. 

ایـن را که اطــالع داریــد که غیـر از ترجمـه ای که آقای 
دکتـر شـیخـ  آقـازادهـ  داشـته اند، یكـی دو ترجمه دیگر 

هـم شـده. به انگلیسـی هـم  ظاهرا  ترجمه شـده. 
یـک آقایی  بود  که  مدتی در لندن سـاکن بــود بــرای من نــوشت 
کتـاب شـما را می خواهـم بـه انگلیسـی ترجمـه کنـم ولـی آن طور 
کـه بایـد  از  عهـده  برنمی آیم، اما یک نفر پاکسـتانی اســت که زبان  
انگلیسـی  را مثـل زبان مادری خـودش می داند اگر موافقید تــرجمه 
کــند. مــوافقت کردم و هر که را دیده ام که آشـنا به  زبان  انگلیسـی  
اسـت، از آن ترجمـه، خیلـی خـوب تعریف کرده اسـت. و حــتی   آن 
آقــا می گفـت کـه در همان انگلیـس، بعضی ها خیـال دارند، بعضی 
از مقاالت و حکایت های قضاوت های حضرت را نــشر  کـنند . مـثل  
داسـتان آن دو نفـر زنـی کـه هر کـدام ادعا می کردند که  بچه  پسـر، 
مال اوسـت و حضرت هــر چه موعظه کردند، درست نشد و حضرت 
گفتند: حاال که این طور است  و معلوم  نــیسن  که بچه از کدام یــک 
از شــماست، من بچه را دو نیم  می کنم  و هر  نیمه را به یکی از شما 
می دهـم اینجـا، آن که مادر اصلی پسـر بـود ، گفت : تو  را بـه خدا این 
کار را نکنیـد مـن از حق خودم گذشـتم و مطلب معلوم  شـد . ایــنها 
ـ مثل یهـودی و نصرانی و غیره  دیگـر اختصاص به دین مشـخصی 
ـ نـدارد. بین المللی  اسـت . مثل  کلیلـه و دمنه. ما خیلـی از کتاب های 
خوب از علمای شـیعه و علمای اهل سـنت داشته ایم  که  نسخه های 
اصـل را اروپایی ها بــرده اند. خــدا رحمت کند آقای بروجـردی را که 
وصیـت  کرد ، بفرسـتند  از آن نسـخه ها استنسـاخ کنند، یک نسـخه 

بیاورنـد. مـن هم خیلـی مایلم که این کار  بشـود . 

اسـم آقـای بروجردی آمــد، بــه خاطرم آمد که  شـنیده  
شـده  کـه مسـّوده های این کتـاب قاموس الرجال شـما را 
ایشـان در بروجـرد دیـده بودند. این مطلب  صحـت  دارد؟ 
بله درسـت اسـت. البته ایشـان یک بار هم بــعد از ایــن تاریخ  در  

قـم دیدند. 

شما خودتان تدریس را از چه کتابی شروع کردید؟ 
همه کتابی. اینجا)در شوشــتر( بنده صبح  و عـــصر  و حـــتی شــب 
هــم درس داشــتم. یــک وقتــی خــود بنــده زاده بــود و چنــد نفــر 
دیگر از طـــالب هـــم بـــودند و من درس می گفتم. یکی از آقایان 
می گفــت آن وقت هــا کــه می آمدیــم و مغنــی  می خواندیــم  
شــما مغنی را با اســتناد بـــه آیـــات قـــرآنی درس می دادید و یکی 
ــی، اگــر امــروز صبــح  ــد: فالن ــه بنــده گفتی روز در حیــن درس ب
قــرآن نخوانــده ای  حـــاال  بـــخوان! اتفاقــا در همیــن منــزل  درس  
ــاک و  ــش خ ــوز زمین ــم. هن ــده بودی ــازه خری ــم و آن را ت می گفت
گل بــود. مــن از بچگــی عـــالقه بـــه گل و باغچــه داشــتم. داخل 
حســینیه اجــدادی ما)مدرســه قدیــم  آبــا و اجدادی( یـــک بـــاغچه  
داشــت  کــه مــن همیشــه سرکشــی می کــردم، زیـــر و رویـــش 
مـــی کردم. مرحــوم پــدرم می گفــت: تــو نمی گــذاری کــه در ایــن 
بـــاغچه درخـــت ســبز شــود. در این خانه کــه اآلن هســتیم، قبال 
یــک باغچــه ای بــود  کــه  تا آخـــر حـــیاط داشــت و داخل آن شــن 
و ماسه هـــم ریـــخته بودند، گـل آفـتاب پرست)آفـــتابگردان( هم 
کاشــته بــودم... داشــتم می گفتم کـــه تـــا ایــن اواخر هــم تدریس 
داشــتم ولــی دیگــر آن را  تعطیــل  کــردم و فقــط  مشــغول تألیــف و 
تـــتمه کـــارهای گذشته شــده ام. حاال اگر 24 ساعت شـــبانه روز را 
هــم کار کنم، بـــرای کـــارهایی  کــه در نظــر دارم کفایت نمی کند. 
ولــی مـــردم هـــم می خواهنــد 24  ســاعته  به  بنــده مراجعــه کنند. 

حضرت عالی تألیف فارسی هـم دارید؟ 
به فارسی ، فقط مقدمه ای اســت کــه بر تــوحید مـفضل نـوشته 

شـده. اگـر عمر داشــته باشـم ، خیـال دارم که همین  مقدمـه  را به 
زبان عربی هم بنویسم. عربی که بشود، در بالد عــربی هــم از آن 
استفاده می کنند، که نوشته ها به زبـان عـربی بـاشد و کـسانی کـه 
با این مــطالب ســر و کار دارند ، باید به زبان عربی مسـلط باشـند. 

آن سال هایی که در عتبات بــودید، ظــاهرا بــا شیخ آقا 
بزرگ تهرانی هم رفت و آمــد داشــتید در نــجف بــود 

سامرا؟  یـا 
بله، در نجف بود. 

ــد، درس کســی  ــال مشــرف بودی ــه کرب ــد ســالی ک چن
ــدید؟  ــر نمی ش حاض

نخیر درس کسی نرفتم. 

شــرح نـــهج البالغــه  را  بــه ســبكی که شــما نوشــته اید 
ـ موضوعــی ـ مثل اینكــه تــا بــه حــال ســابقه نداشــته 
ــم و  ــم ک ــا ک ــد ی ــر بودی ــن فك ــه ای ــاز ب ــت، از آغ اس

ــد؟  ــور ش ــج اینط به تدری
بله. کم کم  و به تدریج  ایــن طور شـد. چون از بچگی با نهج البالغه 
مأنـوس بـوده ام، هر فقره ای کـه دیده ام یادداشـت هایی کـرده ام. من 
همیشـه بـا کتـاب خـواب می رفتم و بـا کتاب بیـدار می شـدم. حتی 
می رفتم داخل  یک  اطــاقی  در را مــی بستم که کسی  نیاید  و بتوانم  
مطالعـه کنـم. از همـان زمان ها هر چه کـه با نهج البالغه مناسـبت 

داشـت یادداشـت می کـردم که بعد آن کتاب شـد. 

راجع به قرآن از آغـاز کاری انجام نداده اید؟ 
بطـور یادداشـت خیلی حواشـی بـر آن نوشـته ام که اگـر عمر باقی 

باشـد، تفسـیری به طرز جدید بنویسـم. 

ایـن قــرآنی که در دست دارید هــمان قـرآنی است که  
از آن تـالوت می کنیـد و بر آن حاشـیه زده اید؟ 

بلـه ایـن هـم قـرآن عجیبـی اسـت. ایـن را بـرای  بنـده  آورده اند  و 

سبحه لیال طویال« یعنی چه؟
یک روز یک کسیـ  که تا آن وقت هـیچ گـــاه او را نـدیده 
بـودم ، یـــک  لبـــاس مخصوصی هم به تن داشت ـ بعد از 
ســالم نماز صبح آمد  و گفت : »سبحه لیال طویال« یعنی چه؟ 
بنده هم یک قدری  فکر  کردم  و گفتم: در لیال طویال، طویل 
صفت است ، یـعنی  در لیل طویل تسبیح کن خدا را، فکری 
کردم و گفتم: ولی نه، این  این طور  نیست این طویال. مفعول 
مطلق  اســت . لیال مفعول  فیه  است . طویال مفعول مطلق است 
و موصوفش محذوف  است  باید ایـــن طـور باشد. »و سبحه 
فی اللیل تسبیحا طویال« بعد گفتم: یک  لیل  طویل هم داریم 
که شب یلدا  است. گفتند: بله ولی  مقصود  آن نیست: گفتم: 
درست فرمایید . بعد  رفتند، من پیـــش خـــودم گفتم این 
آقا که بود که اینقدر دقت نظر  داشــت . گفتم کاش یک بار 
دیگر  ایشــان  را  می دیدم، و حدس زدم  که  حضرت بوده اند 
و خـواسته اند کـــه  من  متنبه بشوم. ولی هیچ وقـت دیـگر 

ایشان را ندیدم. 



نمی دانـم کـه این دو صفحه را چه کسـی با خمیر به  هم  چسـبانده 
بــود. بــه یکـی از رفقا دادم کـه در صحافی خیلی ماهر اسـت تا از 
هـم  بـاز  کرد ، و در میـان آن دو صفحه از هم باز شـده، نوشـته بود: 
»وقـف  نمـود  آسـیه  خانمن بنت مرحـوم علی مـردان این یک جلد 
کــالم اهلل مــجید را بر کــافه عامه شیعیان ، تولیتش را با دخترش 
روحـی جـان قـرار داد و بر فـرض انقراض، تولیت آن با  اعلم  کسـی 
اسـت کــه در آن بلد باشـد«...چیز عجیبی است که اینجا آخــرش 
 نــوشته: »هـذا لمصحـف الرابـع و السـبعون مـن المصاحـف التی  
کتبتهـا « یعنـی  این قرآن هفتاد و چهارمی اســت کــه نــوشته ام. 
خیلـی از مردمنـد کـه در عمرشـان 74 بـار  قـرآن  نمی خواننـد! این 
کاتب 74 بار قرآن را نوشـته، باز هم نــنوشته که  دیگر  نمی خواهم  
نوشـت یـا دیگـر وقت مرگ من اسـت، شـاید بعـد از ایــن باز هم 
نوشـته بــاشد . تــاریخش  هم  1072 اسـت کـه حاال سـال 1405 
اسـت. دیگر اینکه، تمام صفحاتش افشـان  طالست  و مثل اینکه از 
اول تـا آخـرش را هم فقط با یک قلم نوشـته اسـت. خیلی جاها  در  
حاشـیه همین قرآن یادداشـت هایی کرده ام کــه اگر عمری باشـد، 
می خواهم تفسـیر جدیدی  بنویسـم . گفتم اگر آقای قیس آل قیس 
ـ نویسـنده االیرانیـون  و رجـال  القـرآنـ  بیایـد که دربـاره کارهای 
ایرانیـان در  علـوم  قـرآن و کتاب هایـی که تألیـف کرده اند، نوشـته 
اسـت. ایـن نــکته را از قــرآن عرض  کنـم . در ذیل آیـه»و اخرین 
منهـم  لمـا  یلحقـوا بهم و هـو  العزیز  الحکیـم « نوشـته ام: »صحیح 
مسـلم عـن ابی هریـره  کنا  جلوسـا عند النبـی و تلیت علیه سـوره 
الجمعـه فلّمـا قرأو آخرین منهم لمــا  یــلحقوا بهم . قـال رجل من 
هؤالیـا رسـول  اهلل حتی سـأله مرتیـن  او ثالث  و کان فینا سـلمان 
الفارسـی فوضـع  النبـی  یده علی سـلمان ثم قـال: لـو کان االیمان 
عنـد الثریـا لناله رجال من  هــؤال «. ســلمان فارسـی ایرانـی بود و 
روایـت  ایـن  اسـت  کـه علـم و ایمـان  اگـر  در ثریـا باشـد، رجالی  از  
ایرانیان بعد از این خودشـان را به ثریا می رسـانند و آن را به دسـت 

می آورنـد . 

حاج آقا فكر مــی کنید تــفسیری  کــه  بر قـرآن  خواهید  
نوشت . چــند جـلد بشود؟ 

و اهلل بـا خداسـت. این معلوم نیسـت ولی بهترین چیـزی، که اخیرا 
نوشـته اند، تفسـیر المیزان اسـت ، اما  باز هم کم و زیادهایـی دارد. 

خدمتتـان  وقتـی  یـك   شـریعتی   علـی  دکتـر  مرحـوم  
مــكاتبه ای و نــامه ای داشـت، مناسـبتش چـه بـود؟ 
بلـه. یک وقتی یک کسـی آمد، یـک  جـزوه ای  آورد ، دیدم که دکتر 
شریعتی نوشته اســت کـه  ایــن  دعای  ندبه  یک  فقراتی  دارد که به 
نظر من درسـت نمی آید چرا سـراغ حضرت مهدی را در ذی طوی 
و کـوه رضـوی می گیرند کـه جایگاه محمد حنیفه امـام زمان فرقه 
کیسانیه است . یــعنی کـسانی کـه به امامت محمد حنیفه قائلند و 
می گویند او در کوه رضوی پنهان شده. البــته مــی گویند من انکار 
نمی کنـم، ولـی نظر مـن این طور اسـت و این دعا باید از آنها  باشـد  
و اگر کسی جوابی دارد، بــدهد. آن وقــت مــن برایش نوشتم که 
یـک کسـی جـزوه شـما را آورد و دیدم که این طور نوشـته بــودید 
و نــوشته بــودید که اگر کسـی جوابی دارد  بنویسـد  کـه حاال من 
جواب را خدمتتان عرض می کنم. اوال در این بــاره خـبری مـنقول 
از خـود پیغمبـر داریـم، بعـد از ایشـان، از امیر  المؤمنیـن  این مطلب 
در کتاب های اکمال  شیخ  صدوق و غــیبت شــیخ طوسی و غیبت 
نعمانی آمده است و همه اینها هــم راجــع بــه امام زمان نوشته اند  
ـ حتـی خـود عامه  هم  فتن و مالحم دارند. که  سـید  بن طــاووس 
هــمه اینهـا را یکجـا جمـع کـرده که من بـه خط خودش داشـتم 
بدین معنا کــه از آمــدن مــهدی قائم آخر الزمان به تواتر، پیغمبر 
و امیـر المؤمنیـن و همین طـور باقـی  ائمـه  خبـر داده انـد. آن وقت 
نــوشته ام کــه همان طـور که کیسـانیه غیبت امـام زمان مـا را به 
اسم محمد حنیفه کــرده اند، مــحلش را هــم به اسـم او کرده اند. 
مدارکـش را هـم نوشـتم . بعـد  قبـول کـرد  و تشـکر کـرد و جواب 

نوشـت که خــط شــما رســید و همان طور که نوشـته اید درست 
اسـت ولـی من و پـدرم این  قـدر برای اسـالم زحمت مــی کشیم، 
امــا بعضی اشـخاص به جـای برخوردهای  صحیح  بـد  می گویند و 
فحـش می دهنـد. چند جا هم بعد از آن نوشـته بــود کــه چه افراد 
گمنامی، اهل تحقیق ،   در  گوشـه و کنار هستند که کسی هم آنــها 
را نــمی شناسد و از جمله اسم من  را  هم  برده بودـ  کــمتر چــیزی 
کــه انسـان کافر می شود اینست که مطلبی را بــفهمد کــه حق  
اسـت امـا قبول نکنـدـ  و دیدم که بالطبیعه آدم منصفی اسـت البته 
ایشان اشتباهاتی هم داشت. آن نامه جوابیه را هــم یــکی از رفقا از 
مـن گرفـت و گفت من ایـن را می خواهم. برد کـه از رویش عکس 

بـگیرد . بــعد گفت که گمش کرده ام. 

حـاج آقـا ظاهـرا نــامه ای هــم بـرای آقـای سـید علی 
خــامنه ای ریـاست جمهوری، به مناسبت مقاله ایشان در 

یادنامه عالمـه امینـی داده اید؟ 
بله، ایشـان  در  آن ســال فــوت نجاشـی را 450 ذکـر می کنند که 
درسـت نـیست بـرای اینکه نسخه صـحیح دارم. مـطالب دیگری 

هـم بود. 

ایـن نسـخه مالحـم. مربـوط به قـرن  هفتم  کـه فرمودید 
به خط ســید بــن طـاووس بـود، قبال خدمت شـما بود؟ 
بله پیــش مــن بــود اما بردند. این کــتاب به خط کوفی است و 

جـزو کتابخانـه حاج سـید  احمد  جزایـری بود. 
یــادم می آید که با سید هبة الدیــن شــهرستانیـ  در کـاظمینـ  

مـالقات داشـتید. 
بــله ایــشان الهیئة و االسالم را نوشته اند و همین رساله محاکمه 
بین  شـیخ  صدوق  و شـیخ مفید را داشـتم برایش  می خواندم  و چند  
نــفر از عــلمای اهــل سنت هم آنجا بودند، بعد آقای شـهرستانی 
خــطاب بــه عــلمای اهــل ســنت گفت: ببینید، ببینید تربیت 
اسـالمی  چـه  می کنـد ، یک نفـر ایرانی اسـت کـه در اثـر تعلیمات  

اسـالمی  چطـور حـرف می زند!

آشـنایی شـما بـا حاج شـیخ آقـا بــزرگ تهرانـی از چه 
زمـان بوده اسـت؟ 

ایشـان  در  نجـف بودند. دیدم رجـال مامقانی کم و زیاد دارد، اشـتباه 
دارد . چنـد کتـاب را هـم آن وقـت گرفتـه بـودم، یکی جامـع الرواة 
اردبیلی که در کتاب های شـیخ عبد الحسـین  تــهرانی  در  مــکتبه 
حـاج شـیخ احمد بـود. می رفتـم از آنجا می گرفتم ولی یکی  کسـی  
آنهـا را بـرد و دیگـر نداشـتم. رفتـم نجـف، مسـجد هندی ها پیش 
آقـا شـیخ احمـد که یک فـرد  مقدسـی  بـود ، او آن کتاب را داشـت 
ولـی نــداد. از جــامع الـرواة خیلی اسـتفاده  بـردم . مؤلـف  می گوید 
20 سـال زحمـت کشـیده ام و هـر کسـی را از کتـب اربعـه عنـوان 
می کنـد، می گویـد  راوی  و مـروی  عنـه کیسـت. تـا به حال هــیچ 
کــس مثل او زحمت نکشیده. من کــار بــه  اجتهادش  ندارم یک 
جـا اگـر می بینـد کـه راوی و مروی عنـه یکـی اسـت می گوید که  
اصلشـان  یکی  اسـت. بـرای مثل می گویـد: 60 نفر بوده انـد که این 
60 نــفر هــمه از زراره  و زراره  هم از حـضرت صـادق یا از حضرت 
باقـر نقـل کرده. یکی اجتهاداتـی این طوری  دارد  ولـی  انصافا در این 
جامع الرواة خیلی زحمت کشـیده اسـت. حاال همه اش می نویسـند 
که فالن کتاب ، فالن  صفحه این سـبک خیلی غلط اسـت. بــرای 
ایــنکه اوال می بینی یکی از  آن  کتاب  را ندارد و نسـخه خطی دارد، 
امـا اگـر باب را داشـته باشـد و بگوید ایـن خبر در  چه  کتابـی  در چه 
بابـی اسـت، اگـر چه باب مفصل باشـد، انسـان می داند که  به  هــر 
حــال در همین بــاب اسـت و پیدا می کند، اما وقتی که هیچ چیز 
دسـتش نباشـد، چطـور  و از  کجـا پیـدا بکنـد؟ یـا آنکه آقـای حاج 
شــیخ عبـد الرحیـم ربانی شـیرازیـ  که تعلیقه  بر  وسـائل نوشـته 
ـ خدا رحــمتش کــند، خــیلی هم  زحمت  کشـیده ، اما اوال حواله 
می دهـد بـه کافـی قدیم  که  هر کسـی نـدارد ولی مـن دارمـ، طبع 

حـاج شـیخ فــضل اهلل نـوری کـه  دارش  زدندـ  یـا در من  ال یحضر  
حوالـه می دهد  به  یک  کتابی کــه چــاپ لکــنهو اسـت کـه  این  
وجـود عنقـا را می مانـد و من هر چه گشـتم، نتوانسـتم در عـراق و 
حجـاز و ایـران  آن را پیـدا کنـم، هنـوز هم به  دسـتم نیامـده. خوب 
اگـر  بگوینـد  صفحـه چند، بــا این چاپ های  جدید  کــه تــطبیق 
نمی کنـد. خیلـی هـم با زحمـت پیدا می شـود. مقصود ایـن که من  
ال یحضـرش  این طور  اسـت و تهذیـب هم  همین طـور ، یعنی حواله 
بـه چاپ های  خاصی  می دهند. البته خیلی زحــمت کشـیده اند ولی 
کتاب هـای نـادری اسـت و هیـچ پیدا نمی شـوند. خـدا رحمت  کند  
همـه آنهـا را زحمت های زیـادی کشـیده اند . البته  اگـر زحمت های  

آنهـا  نبود ، انسـان نمی توانسـت کارهای دیگـری  بکند. 

این جلسـه اول  خیلی  خسـته  شـدید . خیلی  ببخشید، ولی 
همـه عالقمند بودیم کـه این کار انجام بشـود. 

نــخیر. بزرگواری کردید. خداوند ان شااهلل به همه ما حسن عاقبت 
بدهـد. مـن خیلی  حرف زدن برایم مشـکل اسـت و بـرای نماز هم 
گفتنـد که بلندگـو می گذاریم. بـرای اینکه صدا برسـد، ولی بلندگو 
اعـتبار نـدارد. گـاهی مثل آدمی که مست بـاشد، عـربده مـی کشد. 
اغلـب مکبر  نیسـت . مکبر هم که نباشـد، بنده فقط سـعی می کنم 
که حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا که واجب اســت جــهر 
بــاشد آنقدر که اقل جهر صدق بکند که جــوهر آواز  اسـت  رعایت 

کنـم و بقیه را مثل قنوت آهسـته می خوانم. 

امـروز مـا آمدیـم نماز حضـرت عالی، دیدیم کــه شــما 
بــا این  سـن  و نقاهـت ظاهرا نوافـل ظهر و عصـر  را  هم 
ایسـتاده خــواندید. هشـت رکعـت نافله ظهر و هشـت 
رکعـت نافلـه عصـر. واقعا بـرای من خیلـی جالـب بود و 

برانگیز.  تحسـین 
حــتی ائمــه اطهار  تأکیـد  دارند که اگر نوافل  فوت  بشـود، انسـان 

قضایش را هــم بـجا بیاورد. 

نماز صبح را هم شنیده ایم به مسجد تشریف می برید؟ 
حاج شیخ: بله، ســه وعــده را بــه مسـجد می روم. نماز که  ساقط  
نمی شود. پس چه بهتر که در مسجد، آنهم بــه جــماعت ادا شـود. 
مـردم هـم می آینـدـ  حتـی در هـوای سـردـ  و حیاط مسـجد هم 

پر می شـود. 
اتــفاقا امــروز  از  یکـی از  آقایـان هـم پرسـیدم که آقـا صبح ها که 
تشـریف می برنـد مسـجد، مـردم هـم می آینـد؟ گفتنـد کــه آن 
شــبستان مسـجد، اول  اذان بـا  جمعین زیـادی تقریبا پر می شـود. 

معلـوم می شـود که این  شـهر  هم  واقــعا دارالمــؤمنین اســت. 

جلسه دوم.

در جلسـه گذشـته راجـع  بـه  کتـاب  بهـج الصباغه کــم 
صــحبت شــد. فرمودید از چه تاریخی مشغول تألیف آن 

شدید؟ 
در  مقدمه جلد اول کتاب مطالب زیادی نوشته ام راجع بـه امـتیازات 
آن، راجـع بـه  شـرح ابـن ابـی الحدیـد  و شـرح  ابـن میثـم و دیگـر 
شروح. تــنظیم آن در شــوشتر شــده و در عتبات نبوده. در مقدمه 
آن، از جملـه نوشـته ام می گویند هر که در کتاب های رجـال از او یاد 
نشده، مجهول است، در  صــورتی کــه ایــن غلط است. اگر کسی 
را اسم نبرند، آن مهمل است و خبر مهمل، مطعون فــیه نــیست 
و بـه آن عمل می شـود و اگـر گفتند مجهول، خودش طعن اسـت. 
کتبی که در  رجال  نوشته اند، هر کدام یــک مــوضوعی دارد. مثال 
خالصـه عالمه یـک موضوعی دارد یعنی فقط ممـدوح و مقدوح را 
می نویسد و اگر خــارج از ایــنها باشـد، نمی نویسـد. ولی ابن داوود 
ممـدوح را در  اول  می نویسـد. مهمـل را هــم در اول مــی نویسد و 
مــطعون فیه را در جزء دومش می نویسـد. این اسـت کــه ایــنها 
هر کدام سـبکی داشـته اند و بعضی از متأخرین متوجه نیسـتند که 
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کتب  رجال  کدامشـان درســت اســت یا درسـت نیسـت. نجاشی 
چطـور؟ فهرسـت شــیخ چطور؟ رجال شــیخ چطور؟ منظـور این 
کــه هــم در مــقدمه بهج الصباغه مطالب زیادی هست و هــم 
در مــقدمه قاموس الرجـال. ایـن اسـت که آقـای حاج  آقا  موسـی  
شبیری زنجانی مــی گفت کــه چند  مرتبه  این  مقدمه را خوانده ام 

و هــر بار که می خواندم، مــی دیدم مــطالب تازه ای دارد. 

اســم شـیخ آمد، بـه یادم آمـد ، مثـل  اینكه  بـرای هزاره 
شـیخ طوسـی هم مــطلب مــفصلی مرقوم  فرموده اید ، 

چاپ شـد یــا نشد؟ 
بله چاپ شــده و مــن نوشـته ام که اگرچــه شــیخ زحمت های 
زیـادی کشـیده، ولـی در  اثـر  اینکه  می خواسـته همه اخبـار را نقل 
بکنـد و جواب بدهد، همه طــور  حــدیثی را نقل کـرده ولی کافی 
می گوید: »یا اخــی ســئلت تألیف کــتاب یـشتمل عــلی اخبار 
الصحیحـه«)ای بـرادر  درخــواست  کـردی  کتابی که شـامل اخبار 
صحیحه باشـد، تألیف کنـم( آن وقت می گویـد  که  اخبار صحیحه 
قــطعی، خــیلی کم داریم ولی من سعی می کنم اخــباری کــه 
بــه نــظر خــودم درست  است ، آنــها  را نــقل کنم، اخباری که 
متواتـر باشـد و قطعـی. صاحـب مـن ال یحضـر  می گویـد  که  من 
خیلی کتاب نوشـته ام کــتاب های دیــگر را روایــت کرده ام و در 
من ال یحضر روایتی  نقل  نکرده ام ، مــگر ایــنکه بــه آن عــمل 
مــی کردم و بــه آن فتوا می دهم و اعتقاد دارم. ولی شـیخ  طوسـی  
چـون دیده اسـت به اختالف اخبار شـیعه اشـکال می گیرنـد، آمده 
تهذیـب را نوشـته  و هر  چـه  خبر بـوده، صحیح و ضعیـف را آورده و 
بین اخبار جمع کــرده اسـت. گر چه شـیخ  کلینی  همـ  که سـعی 
داشـته اخبـار صحیحـه را بیـاوردـ  گاهـی خبر غیر صحیـح را  هم  
آورده  و همین طـور شـیخ صـدوق، خبـری که به عقیـده او صحیح 
بـوده آورده اسـت ولی شـیخ طــوسی  خــوب  و بد نکـرده، همه را 
نقـل کـرده و متأخرین هم متوجه نیسـتند، تمام اخباری  که  شـیخ  
نقـل کـرده، فکـر می کنند مورد قبول او اسـت و خود صحت سـند 
تنها هم مناط نیست . خیلی  اخــبار  صــحیح السند هم شاذ است، 
چـون اصـل، عمل اصحـاب و قدماسـت. اگـر آنها  عمـل  کرده اند 
ـ ولـو ضعیـف باشـدـ  صحیـح اسـت و حجـت اسـت و اگـر نهـ  
گر چــه بــه اصطالح جدید صحیح  السـند  بــاشد و هــمه رجال 
از اول تـا آخـر بـه آن ثقـه، ثقـه، ثقه  گفته  باشـندـ  امـا اگر معمول 
بـه نباشـد، هیچ  اعتبار  نـدارد . این اسـباب خلطی شـده و متأخرین 
متوجه نـیستند . آقـای  سید محمد جزایری کـه اآلن تـهران است، 
کتاب شناسـی اسـت کـه کتاب هـای بی نظیری پیـدا  می کنـد ـ  او 
می گفـت که در پاسـخ  به  سـؤال های هزاره شـیخ  طوسـی ، خیلی 
جـواب نوشـته اند. ولی نوعا مطالـب  همدیگر  را گفته انـد و تقلیدی 
بـوده. فقط مطلبی که اسـتفاده مــی شود، هــمین مطلـب تازه ای  

اسـت  که شما نوشـته اید. 

ایـن کتـاب  االوائـل  کـه آقـای دکتـر ـ آقـازاده ـ چـاپ  
کرده انـد ، یـك کار تفننـی بوده و بـه مرور جمـع کرده اید 

یـا مسـتقال مــشغول آن بوده اید؟ 
بــه مـرور جمع کـردم و حاال  هم  چاپ  شـده، البته اشـتباهاتی  هم  

دارد کـه در حال  رفـع  بوده ام.

از کتاب هـای اوائـل دیگـران هم که نوشـته  شـده  در این 
کتاب اســتفاده شده؟ 

مـن  اول ایـن  کتـاب  متذکـر  شـده ام که اگر از  کسـی چیـزی نقل 
کـرده ام، منقول عنـه را گفته ام. 

ظاهرا شـما سـه  کتاب  اربعیـن دارید و یكـی از آنها چاپ  
شده ، درسـت  است؟ 

ســه یــا چهـار  اربعین  نوشـته بـودم ولی آنهـا را خالصه کـردم و 
آخـری را انتخـاب کـردم و از بقیـه منصرف شـدم. 

شما آقا به عربی  هم  شـعر گفته اید؟ 
عرض  می کنم  که سابق در جوانی اشعاری داشته ام. 

آیـا آن اشـعار را در این کتاب کشـكول که به نـام البدائع 
در حال چاپ و نشـر اسـت آورده اند؟ 

نه . امـا  بـه مـناسبت، شاید آمده باشد اشعاری هـم کـه بـه فارسی 
گفتـه ام، گاهـی در همان البدائع آمده اسـت. بچه کـه بودیم گاهی 
با عموزاده امـ  شیخ محمد  بــاقر  نــیرومندـ  مــشاعره  می کردیم 
گاهـی هـم دعـوا می کـردم و بـر روی دیـوار عــلیه هــمدیگر 
می نوشـتیم. یکبارـ  یادم می آیدـ  شـعری روی دیوار  نوشـته بودم، 
پـدرش مـرا دید بـا تغّیر گفت: چرا برای پسـرم  شـعر  نوشـته ای؟!

کیهان  فـرهنگی: البـدائع هـم ظاهرا باید دو سه جلد بشود. 

یكـی از تألیفات شـما، کتـاب آیـات بینات دربـاره خواب  
اســت . خـیلی مــناسب است که اگر خوابی از آن کتاب 

به خاطر داشـته باشید، نقل کــنید . 
عـرض کنـم مرحوم جدمانـ  حاج شـیخ جعفر شوشـتریـ  قضیه 
کربـال را  به خواب دیده بود  و مــی فرمود : »وقــتی کــه تحصیل 
علـوم در نجـف اشـرف را تمـام کردم، به شـهر خود برگشـتم و به 
ادای وظــیفه خـود، یــعنی هدایت مردم مشغول شدم. آن وقت ها 
خیلـی بـا روایـات وعـظ و مرثیـه آشـنا  نبـودم، در ماه رمــضان و 
جــمعه ها و ایــام عاشـورا تنها از روی تفسـیر صافی روایاتی نقل 
می کـردم و قـادر بـه روضه خوانی و مرثیه سـرایی نبودم. تا ایــنکه 
یــک سـال گذشـت و مـاه محـرم نزدیک شـد. بـا خود  گفتـم : تا 
کی باید بــا تــکیه بــر صفحـات کتاب ارشـاد و تبلیغ کنـم و در 
منابـر کتـاب را از خـودم جدا نکنم؟ در فکر چاره ای برای اسـتقالل 
در مــطالب مــنبر و خطابه بودم که از این  فکر  خسـته شـدم و به 
خـواب رفتم... در خواب دیدم، گــویا روزهــایی اســت که کاروان 
امـام حسـین به کربـال آمده، و مـن هم آنجا هسـتم، خیمه ای 
برپا شـده و در بــرابر آن لشــکر  دشمن  صف کشـیده، و به خیمه 
امام رفتم و به حضرت سـالم کردم. امــام مــرا بــه اسـم 
صـدا کردنـد و در حالـی کـه بـه مـن اشـاره می کردند، بـه حبیب 
بن مظاهر فرمودند: »این شــخص  مــیهمان  مــاست ، آب که در 
بسـاطمان نیسـت ، ولی  قدری  آرد و روغن داریم، بلند شـو و غذایی 
بـرای او درســت کــن. حبیـب بلند شـد و غذایـی فراهـم کرد و 
بـرای مـن آورد و در کنـا ر آن  هم  قاشـقی برای اسـتفاده گذاشـت. 
مــن چــند لقمه کوچـک  از  آن خـوردم. . . و از خواب بیدار شـدم. 
وقتی بیدار شـدم، دیدم که نــکات دقــیق و ظریفی در مصائب و 
مراثی می دانم، و بطور  بی سابقه ای  بــه  کــنایات و زوایـات لطیف 

آثار آشـنا شده ام تا اینکه مــاه رمــضان  رسـید و من در مقام وعظ 
و خطابه به مقام بلندی رسـیدم.« خودم هم 30ـ  40 سـال قــبل 
خــوابی دیده ام ، اما  حاال  آن را فراموش کــرده ام. ولی یـکی از رفقا 
هــست کـه مــی گوید  که  خوابت را به فالن کس گــفته ای و او 
بــرایم نقل کـرده. حاال می خواهـم از آن شـخص بخواهم  که  آن  
خواب راـ  که به یــاد داردـ  بــرایم بگوید. آخر بوده اند اشـخاصی 
که  چــیزی  را  به کسی گفته اند امــا خــودشان فراموش کرده اند. 

شوشـتری(:  عالمـه  شـیخ)فرزند  علـی  محمـد  دکتـر 
یـك وقتـی فرمودیـد  که  سـوره »هل اتـی« را کـه قرائت 

می کردیـد، کسـی تذکـری بــه شــما داده...
بله ، عرض  کـنم کـه بـنده در سابق مقید بـودم کـه فقط روزهای 
دوشنبه و پنــجشنبهـ  در  رکــعت  اول  نماز، سوره»هل اتی« و در 
رکعت دوم، سـوره»هل اتیک« خوانده شـود. در نماز  عشا »سـبح« 
و در هــمه نــمازها»یسبح« خوانده شـود. صبح و ظهر جــمعه، 
ســوره»جمعه« و»مـنافقین « هـر  دو  خــوانده شود. شیخ صدوق 
گــفته اسـت کـه اگـر فراموش شـد، مسـتحب اسـت نمـاز اعاده 
گـردد . حـاال  هـم هـر روز صبح »هــل اتــی«را می خوانـم و اگر 
پنجشنبه و جمعه باشد ، »هـل  اتـیک «را هـم مـی خوانم و گـر نه، 
در رکعـت دوم، »و العــصر«را مــی خوانم. بله، دو سـه سـال  قبل  
داشـتم  ایـن آیـه را از سـوره»هل اتـی« می خوانـدم: و »مـن اللیل 
فاسجد له  و ســبحه  لیــال طــویال«. یک روز یک کسیـ  که تا 
آن وقت هـیچ گـاه او را نـدیده بـودم ، یـک  لبـاس مخصوصی هم 
به تن داشـت ـ بعد از سـالم نماز صبح آمد  و گفت : »سـبحه لیال 
طویـال« یعنـی چـه؟ بنده هم یـک قدری  فکـر  کردم  و گفتـم: در 
لیال طویال، طویل صفت اسـت ، یــعنی  در لیل طویل تسـبیح کن 
خـدا را، فکـری کـردم و گفتـم: ولـی نه، ایـن  این طور  نیسـت این 
طویـال. مفعول مطلق  اسـت . لیال مفعول  فیه  اسـت . طویال مفعول 
مطلق اسـت و موصوفش محذوف  اسـت  باید ایــن طــور باشـد. 
»و سـبحه فی اللیل تسـبیحا طویـال« بعد گفتم: یـک  لیل  طویل 
هـم داریم که شـب یلدا  اسـت. گفتند: بله ولی  مقصود  آن نیسـت: 
گفتم: درست می فرمایید . بعد  رفتند، من پیــش خــودم گفتم این 
آقـا کـه بود که اینقدر دقت نظر  داشـت . گفتـم کاش یک بار دیگر  
ایشـان  را  می دیدم، و حدس زدم  که  حضرت بوده اند و خــواسته اند 

کــه  من  متنبه بشوم. ولی هیچ وقــت دیــگر ایشان را ندیدم. 

از  حضـرت  عالـی اجـازه نقـل حدیـث و روایـت کـه  زیاد  
گرفته انـد، امـا  خود  شـما  هـم از کسـی اجـازه ای  دارید؟

از حـاج شـیخ آقا بزرگ تهرانی

در دسترس است؟ 
دم  دسـت  نیسـت. پیـدا کردنش مشـکل اسـت. حتی  پیـدا  کردن  
یـک  کتاب  اآلن برایم مشـکل  اسـت بـه خصوص بـاال را که نگاه 

می کنم، چشمهایم بــه هــم می خورد. 

شـاید  بی مناسـبت نباشـد کـه از خاطـرات دوران جوانی  
هـم ـ  بجـز  آنچـه  که  مربـوط  بـه درس و بحث می شـود 
ـ مطالبـی بفرماییـد، تـا آنجـا که مـا شـنیده ایم، مطالب 

شـنیدنی در آن زمینه هـا هم کم نــیست. 



معمـوال اهـل علـم قصه هایـی  نقـل می کننـد از دوران 
زندگیشـان. چـون اهـل علـم وضعشـان همیشـه خوب 
بـوده، اما مــسائل و مشـكالتی هـم داشـته اند. مرحوم 
شهید ثانی هم یك جایی که حــدیث نــقل مـی کنند که 
فقـط باید  به  خدا امیدوار بود. خداوند قسـم خورده اسـت 
کـه اگر بـه غیر او امیدوار بــاشند،  امــید را قطع می کند. 
بلـه گرفتاری هـا و مشـکالت داشـته اند. بنـده هـم در منامـات 
نوشته ام ... مــی گویند  یـک وقــتی فرزدق شاعر گفته است که به 
من اشـعر شـعرای عـرب می گویند، ولـی پیش آمده مواقعی کــه 
اگـر دندانم را بخواهم بکنم ، آسـانتر  اسـت از اینکه شـعری بگویم ! 
در  خطبه های حضرت امیر المــؤمنین هم هسـت که»ال یــمهله 
النــطق اذا اتسـع« گاهـی نطق انسـان را مهلت نمی دهـد. گاهی 
هـم بـه عکس، انسـان می خواهـد چیزی بگویـد، ولـی نمی تواند. 

فقط مــعصومین هسـتند که برایشـان هیچ فرقـی نمی کند

دکتـر محمد علـی شـیخ)فرزند عالمه شوشـتری(: خیلی 
کوچـك بـودم کـه از  زبان  خود شـما شـنیدم کـه به طور 
قاچـاق از خرمشـهر بـه عتبـات می رفتید کـه تعقیبمان 

کردند. 
حاج شیخ: بــله. عــرض می کنم که وقتی اینجا بی حجابی شروع 
شـد، آن موقـع مـا از اینجا  حرکـت  کردیم، رفتیم  به خرمشـهر و از 
میـان نخلهـا و نهرهـا می رفتیم که یک کسـی آمد جلو و ایسـت 
داد. آن کسـی کـه  مـا را می برد، افــتاد بــه زمیـن و تعقیب کننده 
شـروع بـه تیرانـدازی  کرد . بعد  کـه آمد جلـو، به او گفتـم، ببین ما 
بـا بچه هـا و خانـواده اگـر بخواهیـم برگردیـم، این بچه هـا صدمه 

  می خورنـد  و ...
گفـت: نه آقا! مــن کــاری به شـما نـدارم. اما آن پدر سـوخته که  
می خواسـت  شـما  را ببـرد، می خواسـت بـه من چیزی ندهد! شـما 

بفرماییـد، قضایـای زیـادی دارم ولی حاال به  خاطرم نیسـت. 

دکتر محمد علی شـیخ: راجع به شــناگری در رودخــانه 
بفرمایید.  هم   کـارون 

حاج شیخ: بــله ، آنـها  وقــت ها می رفتیم کنار رودخانه. یکبار یکی 
از رفقـا بـا مـا بود که اسـباب چـای هـم آورده بود. گذاشـت زمین 
و نشسـت و مـن هـم از این طــرف کــارون رفــتم زیـر آب و از 
آن  طـرف بیـرون آمـدم. وقتی بیرون آمــدم، دیــدم کـه رفیق ما 
سراسـیمه و دسـت پاچه شـده، به هم که رسـیدیم، گفت: من فکر 
کردم که تو غرق شدی بــا خــود گــفتم: حاال بروم جواب  مردم  

را چـه بدهم؟ 

دکتـر محمد علی شـیخ: هــر روز هـم مثل اینكـه بعد از 
نمـاز صبـح می رفتید؟ 

بلـه، صبـح می رفتـم. عصـر هـم می رفتـم. حتـی یک شـخصی 
در اهــواز مــی گفت از  مــن  پرسـیدند فالنیـ  یعنی مـنـ  اآلن 
کجاست با او کاری داریم. من هم گــفتم کــه کنار رودخانه است! 

خانـواده هـم می گفتنـد که تـو آنجـا باید منزلی بسـازی!

دکتر محمد علی شـیخ: عــرض رودخــانه کارون هم آن 
موقع خیلی بیشـتر از حاال بود. حتی در آن کشـتیرانی هم 

می شد. کــم شــدن آبـ  شـاید به علت سدهایی است 
کـه زده انـدـ  آن زمان شوشـتر  لوله کشـی  هم  نبـود. کم 
آبی کــه بــود ، خــود  ایشان  ظرف بر می داشتند، من هم 

یك ظـرف کوچكتـر، می رفتیم کـه آب بیاوریم. 
هــر روز که می رفتم شـنا، دو مشـربه بـزرگ  آب  زیر عبـا با خودم 
می بـردم، پـر می کـردم. یـک ســقایی هــم بـود بـا  مشـک  آب  
مـی آورد، اگـر بـه او حرفـی مـی زدی که مثال چرا دیــر  آمــده ای 
یــا زود آمـده ای؟ آب را روی زمیـن می ریخـت و می رفت! آن پنج 
شـش سـالی هم کـه در عتبات بودیـم، کفران  نعمت  زیاد  می شـد. 
در مــساجد و سـایر جاها نان و چیزهای دیگر می ریختند. من هم  
گاهی  از آن نانها به منزل مــی بردم و نــان نــمی خریدم و با پول 

نـان کتـاب می خریدم. 

یعنـــی  نـــان نمی خریدیـــد کـــه بتوانیـــد در عـــوض 
ـــتاب بخرید؟  کـ

بله، خوب نان  نعمت  خداست . 

آن چند سال در عــتبات بــا چه کسـانی مأنوس بودید؟ 
درس کسـی  کـه  تشـریف  نمی بردیـد مباحثـه ای هـم با 

کسـی نداشتید؟ 
نخیر نداشتم. مـشغول هـمین کار رجال بودم . 

حـاج آقا از مرحوم پدرتان مطلب زیادی نــفرمودید، بــا 
اینكه ایشـان ضمن  اینكه  والد  مكانت بــاالی عــلمی و 
روحــانی بودند، به شـدت سیاسی و درگیر با رژیم هــم 
بــوده اند، بجاسـت مطلب  بیشتری  از ایشـان گفته شود. 
بلـه ایشـان خیلی  متهور  بود. در  منبر  هم  خــیلی مــقید بـود مبادا 
کسی حرف  غلط  و نـادرستی بـزند یـا بـرای سـینه زنی در مسجد 
افراد کــم بــاشند. یک شـب  آمدند  و گفتند دیگر امشـب کسـی 
پای منبر  برای سـینه زنی نیسـت. چون  یک  کسی بود بــه اســم 
ســید  عبـد  اهلل کـه از طرف کنسـول انگلیس کارگزار و مــسئول 
امــور قــضایی بــود و مــردم را  تــهدید  می کرد که در مسـجد 
ایشـان  حاضر  نشـوند  و آن شـب نگذاشته  بود  کسـی بیاید مسجد 
سـینه زنی  کنـد ، لـذا ایشـان علنا سـید عبـد اهلل را نفرین کـرد. بعد 
سـید عبد اهلل را  ترور  کردند و کشـتند. پدرم کــه از مسـجد  بیرون  
می آمـد، کنسـول  انگلیـس  راه  را بـر او می بنـدد  و می گویـد: سـید 
عبـد اهلل را تـو تـرور کـردی و کشـتی! من شـما را می کشـم! بعد 
ایشـان  می گویند  که ثابت بکن که من کشـتم  بعد  مرا  بــکش .ا و  
مــی گوید: پس بـاالی  منبر  هم بـه او بد نگفتـه ای؟ . مرحوم پدرم 
می گویـد: مـن حالم اینطور اسـت عصبانـی مزاحم  من  بـا  برادرانم  
هــم  ایــنطورم ... البته کنسول نتوانسـت به ایشـان آزاری برساند. 
ایـن قضیه هم مربوط به زمان کاپیتوالسـیون می شـود که کاگزار 

قضایی در شوشـتر از طرف انگلیسـیها تعیین می شـد. 

جلسه سوم

ایـن بـار هـم به عنـوان تودیـع و خداحافظـی خدمتتـان 
رسـیدیم و مشـتاقیم در این جلسـه آخر، موعظه ای برای 
حضار  و بــرای  هــمه کسـانی که کالم شــما بــه آنها 

می رسـد، بفرماییـد. 

انسـان باید همیشـه خدا را در نظر داشـته باشـد. اگر انسـان خدا را 
داشـت، دیگـر احتیـاج به هیچ  کـس  ندارد و اگـر خدا را نداشـت، بر 
فرض تمام دنیا را هــم داشــته باشد، از اول دنیا تا آخر دنیا سلطنت 
هم داشـته باشـد ، وقتی  که گذشـت مثل اینکه هیچ  نبوده  و معلوم 
اسـت اگر خدا را نداشـت، اهل هالکت اسـت. »مثـل الذین اتخذوا 
من دون اهلّل اولیاکــمثل العــنکبوت اتخذت بــیتا« اگـر تمام دنیا 
باشـد ، هیـچ  به درد کسـی نمی خـورد ، اما  اگر انسـان خدا را داشـت، 
ولـو دنیایـش هم خوب بــود، مثـل سـلیمان و داوود که سـلطنت 
داشتند نه بر بشر تنها، بر وحــوش، بــر طــیور، بر همه به مصداق 
آیـه»ال  ینبغی  الحد من بعدی« مرضی خداوندند سـلطنت آنها هم 
یک سلطنت خــدایی  بــود. ولی اگر کسی دنیا را هم نداشته باشد 
مثل حضرت سید الشهدا سالم اهلّل علیه، یــا زکــریا کـه  می گویند  
بـا اره  او را بریدنـد، ولـی بـاز ضرری نکرد، چـون خدا را که داشـت. 
سـید الشـهدا هم خــدا را  داشـت، که با او آن رفتار را کردند، خداوند 
هـم یـک  مقامـی  بـه  او داده و حـرم او را مثل خــانه خـودش قرار 
داده. در روز عرفات اول خــدا نــگاه به   زوار  عرفه حسـین در کربال 
می کنـد و بعد بـه آنهایی که در عرفاتنـد. خداوند یک  چنین  مقامی  
اعطـا می کنـد، چـون امام حرمـت خانـه خـدا را نگاهـداری کرد و 
روز هشـتم ذی الحجـه کـه  از مکـه حرکـت کرد خدمت ایــشان 
عـرض شـد همـه از اطـراف و اکنـاف بـه  خانه خـدا می آینـد، چرا  
شـما  خارج می شـوید؟ فرمـود: اینهـا بـرای اینکه دنیایشـان خوب 
بگـذرد، می خواهنـد مرا بکشـند، تا مرا نکشـند، نمی تواننـد آن طور 
کـه می خواهنـد شـهوترانی کنند و مــن نــمی خواهم به واسـطه 
ریختـن خـون مـن هتک حرمـت خانه خـدا  بشـود. در صورتی که 
اگـر حضـرت را آنجا می کشـتند، حضرت خـودش اقدامی به هتک 
حرمـت نکـرده بود. امـا این اندازه هم راضی نــشد. از ایــن جهت 
فرمودنـد اگـر یک وجب از  خانه خدا دورتر باشـم، بهتر از این اسـت 

کـه یـک وجـب از خانه خدا هتک بشـود. 

حـاج آقـا خیلی اسـتفاده کردیم. چــند جــمله ای هم در 
خصـوص اهل  علـم ، طـالب و حوزه های علمیـه بفرمایید. 
چـه کنند که پیشرفتشـان خوب باشـد، چـه در معنویات 

چـه در تحقیقـات و چه در بقیـه امور؟ 
عرض کردم انسـان همیشـه باید خودش را در ارتــباط  بــا  خــدا 
ببینـد. طـالب باید نیتشـان پاک بــاشد طــلبگی را وســیله نان 
خوردنشـان قـرار ندهنـد و ااّل بـه جایی نخواهند رسـید مگر اینکه 
قصدشـان خدمـت به اسـالم باشـد، خدمت بـه دیانت  باشـد ، البته  
خــداوند هـم کـمکشان می کند»و من  جاهد  فینا  لنهدینهم سبلنا 

و ان اهلّل لمع المــحسنین«

خیلی  سپاسـگزار و ممنون هسـتیم از اینكـه با این ضعف 
و نقاهت، وقتتان را در اخــتیار ما گذاشتید.

خداوند ان  شااهللّ  حسن عاقبت بدهد.

پی نوشت ها:
1.خـط تَعلیـق یا ترسـل اولین شـیوه از خوشنویسـی فارسـی اسـت که خاص 

ایرانیـان پدید آمده اسـت.
 .2

3. سال 60 سپری شد

نان و کتاب
 پنج شش سالی هم که در عتبات بودیم، کفران  نعمت  زیاد  می شد. در مـــساجد و ســـایر جاها نان و چیزهای دیگر 

می ریختند. من هم  گاهی  از آن نانها به منزل مـی بردم و نـان نـمی خریدم و با پول نان کتاب می خریدم.

119



سؤال دکتر شریعتی

در دعای ندبه به مسـاله ای اشـاره شده است که 
می پرسـد: »نمی دانم کدام سـرزمین تـو را در بر 
گرفته اسـت، قرارگاهت کجاسـت، در کوه رضوا 
یـا ذی طـوا؟«. مـن نمی دانم این دعا کـه امروز 
آن را در بسـیاری از محافـل مذهبـی خطاب به 
امـام زمان ما می خوانند، چرا سـراغ مهـدی را از 
کـوه ذی طـوا و کوه رضـوا می گیرد کـه جایگاه 
امـام زمان فرقه کیسـانیه اسـت کـه معتقدند در 
ایـن کـوه از انظـار مخفی شـده اسـت و از آنجا 
ظهـور خواهد کرد و پیروانش با ندبـه و زاری در 
پـای ایـن کوه و یـا از دور به طـرف این کوه دعا 
می کننـد که خـارج شـود و قیام نماید؟ گذشـته 
از سرگذشـت مهدی، کـه نه در زندگـی و نه در 
غیبـت صغـری و نـه در غیبت کبـری و نه پس 
از ظهـور هیچ رابطـه ای با این کوه ندارد، اساسـا 
غیبـت او بـه ایـن صـورت نیسـت کـه در جای 
مخصوصـی پنـاه گرفتـه باشـد، بلکـه همـه جا 
حاضـر و ناظـر اسـت و ایـن مـا هسـتیم کـه او 
را تشـخیص نمی دهیـم. بنابراین سـوال »تو در 
کـدام جایگاه مخفی به سـر می بـری؟«، ظاهرا 
بـا نـوع غیبـت حضـرت مهـدی موعود شـیعه  
امامی سـازگار نیسـت. مطالعه متن دقیق دعای 
ندبـه کـه از ائمـه مـا بـه تصریـح و ترتیـب نام 
نمی بـرد و پـس از حضرت علـی )که به تفصیل 
از مناقـب و فضایل او سـخن می گویـد( ناگهان 
و بی واسـطه بـه امـام غائب خطاب می کنـد، باز 
ایـن سـوال را بیشـتر در ذهـن مطـرح می کند. 
بـه هـر حـال من ایـن مطلـب را به عنـوان یک 
سـوال علمـی مطـرح می کنم، نه یـک قضاوت 
قطعـی بـه امیـد اینکه به جـای دشـنام و اتهام، 
پاسـخ معقـول و منطقی بشـنوم و ایـن ابهام در 
ذهنـم رفـع شـود کـه اگـر کسـی در ایـن مورد 
مطالعـه دارد این مسـاله را روشـن کند که منتی 

بـر من نهاده اسـت. 
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پاسخ عالمه محمد تقی شوشتری

بسم اهلل الرحمن الرحیم
دانشـمند محتـرم حضرت مسـتطاب آقاي دکتر 

شریعتي علي 
پـس از درخواسـت موفقیـت از درگاه حضـرت 
احدیـت بـراي آن جنـاب عـرض مي نمایـد: در 
پاورقـي صفحـه 11 در مجلـه انتظـار مرقـوم 
داشـته اید )در دعـاي ندبه به این مسـئله اشـاره 
شـده اسـت... الـخ( عـرض مي کنـد کـه آري 
در نصـوص معتبـره کـه از طـرف ائمـه اطهـار 
علیهم السـالم واصـل شـده، آمـده اسـت کـه 
جایـگاه حضـرت مهـدي هـم در دوران غیبـت 
صغـري و هـم در دوران غیبـت کبـري کـوه 
رضـوي اسـت. شـیخ الطایفه شـیخ طوسـي در 
کتـاب غیبـت بعـد از نقـل یـک سلسـله اخبـار 
اواًل از عامـه و ثانیـاً از خاصـه بـر آنکـه ائمـه 
دوازده انـد و نیـز آنکـه مـراد از آن دوازده همـان 
ائمـه امامیه هسـتند و همچنین نقـل اخباري بر 
امامـت، خصـوص امـام دوازدهم به فرمایشـات 

نامه ای به دکتر علی شریعتی
دکتر علی شـریعتی در پاورقی کتاب »انتظار مذهب اعتراض« که مکتوب سـخنرانی ایشـان در 8 آبان 1350 در حسـینیه ارشـاد اسـت شـبهه ای را نسـبت 
بـه فـرازی از دعـای ندبـه مطرح می کنند. این جزوه که توسـط یکی از شـاگردان عالمه شوشـتری به دسـت ایشـان می رسـد بهانه ای می شـود برای پاسـخ 
مکتوب عالمه به شـبهه مطرح شـده در این کتاب. دکتر شـریعتی پس از این نامه نگاری، ضمن چند سـخنرانی از شـخصیت و مقام علمی عالمه شوشـتری 
بـه نیکـی یـاد می کنند. بخشـی از کتـاب »انتظار مذهب اعتراض«، پاسـخ عالمه شوشـتری و تجلیل دکتر شـریعتی از عالمه به محضرتان تقدیم می شـود.



ائمـه دیگـر پیـش از تولـدش به آنکـه او غیبت 
مي کنـد در صفحـه 12 مي نویسـد: َوأَْخَبَرنَـا
ـِدبِْنالَْحَسـِن يَُعـْنُمَحمَّ ابْـنُأَبِـيِجیـٍدالُْقمِّ
ـارَِعِن فَّ ِدبِْنالَْحَسـِنالصَّ بْـِنالَْولِیـِدَعْنُمَحمَّ
َحْمَدَوْیِه ِبْـنِ الَْعبَّـاِسبِْنَمْعـُروٍفَعْنَعْبـدِاهللَّ
بْـِنالَْبـَراءَِعـْنثَابِـٍتَعْنإِْسـَماِعیَلَعـْنَعْبِد
اأْلَْعلَـیَمْولَـیآِلَسـاٍمَقـالََخَرْجـُتَمـَعأَبِي
ْوَحـاَءنََظَرإِلَـیَجَبلَِها ـانََزلَْنـاالرَّ ِعَفلَمَّ َعْبـِداهللَّ
َعلَْیَهـاَفَقـاَللِيتََرىَهـَذاالَْجَبـَلَهَذا الً ُمَطلِـّ
َجَبـٌلُیْدَعـیَرْضـَوىِمـْنِجَبـاِلَفـارَِسأََحبََّنا
َرٍةُمْطِعٍم َشـجَ ِفیـِهُکلَّ ُإِلَْیَنـاأََمـاإِنَّ َفَنَقلَـُهاهللَّ
لَِصاِحـِب تَْیـِنأََمـاإِنَّ َونِْعـَمأََمـاٌنلِلَْخائِـِفَمرَّ
َهـَذااأْلَْمِرِفیـِهَغْیَبَتْیِنَواِحَدٌةَقِصیـَرٌةَواأْلُْخَرى
َطِویلَـةٌ. و حمـوي در معجـم البلـدان در عنوان 
رضـوي گویـد: قـال ابوزیـد: و قـرب ینبع جبل 
رضـوي و هـو جبل منیـف ذوشـعاب و اودیه و 
رایتـه مـن ینبع اخضـر و اخبرني مـن طاف في 

شـعابه ان بـه میاهـا کثیره و اشـجارا
و امـا راجـع بـه اینکه کیسـانیه کـوه رضوي 
را مقـر محمـد حنفیـه مي دانند، ایـن موضوع 
بـه هیچ وجـه نمي توانـد ُمبعدي بـراي بودن 
کـوه رضـوي مقر حضـرت مهدي باشـد، 
بـه عـالوه شـاهد و مؤیدي بزرگ اسـت. چه 
فرقـه کیسـانیه ماننـد فرقه هـاي ناووسـیه و 
واقفیه و اسـماعیلیه در ادعـاي خود به ترتیب 
 در مـورد محمـد حنفیه و حضـرت صادق
و حضـرت کاظـم و اسـماعیل بـن جعفـر 
اسـتناد کرده انـد کـه آنها مهدي موعـود بوده 
و در حیـات و غائب انـد. اسـتناد بـه اخبـاري 
کـه از پیغمبر و امیرالمؤمنیـن به تواتر 
رسـیده کـه مهـدي اهـل  بیـت غیبتـي دارد، 
کرده انـد و آنـگاه مهـدي بـودن را بي جـا بـر 
اشـخاص فـوق تطبیـق کرده انـد و چـه بسـا 
کسـاني کـه در اخبـار مهـدي دیده انـد کـه 
در غیبتـش محـل او کـوه رضـوي اسـت و 
آنـرا بـراي صاحب خـود محمد حنفیـه اضافه 
کرده انـد. منشـأ هـر شـبهه، مطلـب حقـي 
اسـت کـه بي جـا بـه کار مي برنـد حتـي عمر 
بـن خطـاب بـه هنـگام وفـات پیغمبـر به 
آن  تسـلیم  موقـع  در  ابوبکـر  اینکـه  علـت 
حضـرت در یکـي از محـالت بـاالي مدینـه 
بود، مي ترسـید تـا آن موقع کـه ابوبکر بیاید. 
مـردم به طـرف امیرالمؤمنیـن بروند و در 
نتیجـه آن دو بـه مقصـد نرسـند، شـبهه اي 
زیـر پـاي مـردم انداخـت کـه پیغمبـر نمرده 
بلکـه غائـب شـده و برمي گـردد و هـر کس 
کـه گفـت آن حضـرت مـرده، او را مجـازات 
خواهـد کرد. سرچشـمه عمر همـان خبرهاي 
پیغمبـر به غیبـت مهدي موعـود بوده 

و شهرسـتاني در کتـاب »ملـل و نحـل« بـا 
وجـودي که از اهل سـنت اسـت، این شـبهه 
عمـر را از اول شـبهه هاي اسـالمي شـمرده 
اسـت و امـا در مـورد ذي طـوي، ابوعبـداهلل 
نعمانـي کـه از اجله علما و از شـاگردان نامي 
محمـد بـن یعقـوب کلینـي اسـت، کتابي در 
مـورد حضـرت مهـدي تصنیـف کرده، شـیخ 
و  یـاد کـرده  آن  از  ارشـاد  در کتـاب  مفیـد 
مي گویـد: »نصـوص بـر امام دوازدهم بسـیار 
اسـت و از جملـه کسـاني کـه آن نصوص را 
بـه تفصیـل تدویـن کرده اند، یکـي ابوعبداهلل 
نعمانـي اسـت« نعمانـي در کتـاب »غیبـت« 
در بـاب )مـا روي فـي غیبـه االمـام در 
بْـِنَجابِـٍر صفحـه 29( مي گویـدإِْسـَماِعیَل
ُهَقاَل: عأَنَـّ ـِدبْـِنَعلِـيٍّ َعـْنأَبِـيَجْعَفـٍرُمَحمَّ
َیُكـوُنلَِصاِحِبَهـَذااأْلَْمِرَغْیَبٌةِفـيبَْعِضَهِذِه
ـَعاِبَوأَْوَمـأَبَِیِدِهإِلَینَاِحَیـِةِذيُطًوىَحتَّی الشِّ
إَِذاَکاَنَقْبـَلُخُروِجـِهأَتَیالَْمْولَیالَِّذيَکاَنَمَعُه
َحتَّـیَیلَْقـیبَْعـَضأَْصَحابِـِهَفَیُقـوُلَکـْمأَنُْتْم
َهاُهَنـاَفَیُقولُـوَننَْحٌوِمـنْأَْربَِعیَنَرُجـاًلَفَیُقوُل
ِلَْو َکْیـَفأَنُْتـْملَْوَرأَْیُتْمَصاِحَبُكْمَفَیُقولُـوَنَواهللَّ

نَـاَوىبَِنـاالِْجَبـاُللََناَوْیَناَهاَمَعه…
و نیـز در بـاب »مـا جاء في ذکـر جیش الغضب 
بُْن ثََنـاَعلِيُّ در صفحـه 171« روایت کـرده َحدَّ
ـُدبْـُنَیْحَیـیَعْن ثََنـاُمَحمَّ الُْحَسـْیِنَقـاَلَحدَّ
 ـِدبِْنَعلِيٍّ َعْنُمَحمَّ ازِيِّ ـاَنالـرَّ ِدبِْنَحسَّ ُمَحمَّ
بِْنأَبِي بِْنالَْحَكِمَعْنَعلِـيِّ َعـْنَعلِيِّ الُْكوِفـيِّ
َحْمـَزَةَعـْنأَبِـيبَِصیٍرَعـْنأَبِيَجْعَفـٍرالَْباِقِرع
ِة الَْقائِـَمَیْهبِـُطِمـْنثَنِیَّـِةِذيُطًوىِفـيِعدَّ أَنَّ
أَْهـِلبَـْدرٍثاََلِثِمائَـٍةَوثاََلثََةَعَشـَرَرُجاًلَحتَّی
اَیَة ُیْسـنَِدَظْهـَرهُإِلَـیالَْحَجِراأْلَْسـَوِدَوَیُهـزُّالرَّ
بُْنأَبِيَحْمـَزَةَفَذَکـْرُتَذلَِك الَْغالَِبـَةَقـاَلَعلِـيُّ
ُموَسـیبْـِنَجْعَفٍرعَفَقـاَلِکَتاٌب أِلَبِيالَْحَسـنِ

ٌر َمْنُشو
پـس بعـد از این سـه حدیـث،  فقره دعـاي ندبه 
»أبرضوي أو غیرها أم ذي ُطوي« کاماًل درسـت 
مي شـود و جمـع بیـن دو مي شـود به آنکـه مقّر 
آن حضـرت ابتـدا در کوه رضـوي و اواخر غیبت 
قـرب ظهـور، ذوطوي اسـت. و اخباري کـه دارد 
آن حضـرت همـه جـا حاضـر مي شـود مثـل 
خبـري کـه نعمانـي در صفحـه 84 کتـاب خود 
از سـدیر صیرفـي نقـل مي کنـد کـه حضـرت 
ِفـيَصاِحـِبَهـَذااأْلَْمِر صـادق فرمـود:ِإنَّ
لََشـَبهاًِمـْنُیوُسـَف-الـيانقـال-َفَمـاُتْنِكُر
تِهَِماَفَعَل بُِحجَّ َُیْفَعـلُ ـُةأَْنَیُكوَناهللَّ َهـِذهِاأْلُمَّ
بُِیوُسـفََوأَْنَیُكوَنَصاِحُبُكُمالَْمْظُلوُمالَْمْجُحوُد
ـُهَصاِحـَبَهَذااأْلَْمـِرَیَتَردَُّدبَْیَنُهْمَوَیْمِشـي َحقَّ
ِفـيأَْسـَواِقِهْمَوَیَطأُُفُرَشـُهْمَواَلَیْعِرُفونَُهَحتَّی
 َفُهْمنَْفَسـُهَکَماأَِذَنلُِیوُسـفَ ُلَُهأَْنُیَعرِّ َیأَْذَناهللَّ

ِحیـَنَقاَللَـُهإِْخَوُتُه-إِنََّكأَلَنَْتُیوُسـُفقـاَلأَنَا
ُیوُسـُف بـه هیچ وجـه منافاتي بـا آن اخبـار که 
گفتـه شـد، ندارد چـه حضرت مهـدي چون 
انسـان اسـت هم مسـتقري دارد و هم سیري و 
هـر کـدام در وقتـي جداگانـه و گرنه کسـي که 
همیشـه در همه جا بوده و مکان نداشـته باشـد، 
ذات مقدس حضرت احدیت جلي و علي اسـت، 
البتـه دعـاي ندبـه غیـر از رضـوي و ذي طوي 
اضافـه کرده که ممکن اسـت، حضـرت مهدي 
در جاهاي دیگر هم مسـتقر داشـته باشـد. شیخ 
طوسـي در کتـاب »غیبت« در صفحـه 295 در 
فصـل )ذکُر طرٍف ِمن ِصفاتِه و َمنازِلِِه َو سـیرتِه( 
نیـز خبـري از حضرت باقـر نقل نمـوده که 
فرمـود: لَِصاِحـِبَهَذااأْلَْمـِربَْیٌتُیَقـاُللَُهبَْیُت
الَْحْمـِدِفیـِهِسـَراٌجَیْزَهـُرُمْنُذَیـْوَمُولَِدإِلَـیأَْن
ـْیف. و اما در مـورد این مطلب )دعاي  َیُقـوَمبِالسَّ
ندبـه کـه از ائمـه مـا به تصریـح نام نمي بـرد و 
پـس از حضـرت امیر بي واسـطه به امـام غائب 
خطـاب مي کنـد( نام نبـردن از ده امـام دیگر به 
ترتیـب، بـه علـت ایـن اسـت کـه دعـا در تمام 
بیـان عـدد و تعریـف آنهـا نبـوده اسـت. در نزد 
شـیعیان عـدد آنهـا واضـح اسـت و در مـورد 
اسمائشـان، چـون اسـم پیغمبر معلوم اسـت 
کافي اسـت کـه اسـامي امامـان اول و آخر ذکر 
شـود و بوده انـد فرقه هایـي کـه بعضـي از ائمـه 
را امـام دانسـته و بقیـه را امام ندانسـته اند، حتي 
تـا امـام یازدهـم ولـي فرقـه اي نبـوده کـه امام 
دوازدهـم را قائـل بـوده و یـازده امـام دیگـر را 
قائل نباشـد و گذشـته از ایـن، در این مقام مهم 
آن دو بوده انـد امـام اول کـه امامـت از او شـروع 
مي شـود و آخـري که امامت به او ختم مي شـود 
و بایـد اصالحـات بـه دسـت او عمـل شـود 
وانگهـي چگونـه دعا به طور ناگهانـي از حضرت 
امیـر بـه امـام غائـب منتقـل شـده و حـال 
ـاَقَضـینَْحَبـُهَوَقَتلَُه آنکـه در دعاسـت: »َولَمَّ
أَْشـَقیاآْلِخِریَن،َیْتَبُعأَْشـَقیاأْلَوَّلِیَن،لَْمُیْمَتَثْل
َُعلَْیـِهَوآلِِهِفـيالَْهاِدیَن أَْمـُرالرَُّسـوِلَصلَّیاهللَّ
بَْعـَدالَْهاِدیـن«تاآنكـهدارد:أَْیـَنالَْحَسـُنأَْیَن
الُْحَسـْیُن،أَْیَنأَبَْناُءالُْحَسـْیِن،َصالِـٌحبَْعَدَصالٍِح،
ـبِیِل، ـبِیُلبَْعَدالسَّ َوَصـاِدٌقبَْعـَدَصاِدٍق،أَْیَنالسَّ
الَِعُة، ـُموُسالطَّ أَْیـَنالِْخَیَرُةبَْعـَدالِْخَیـَرةِ،أَْینَالشَّ
اِهـَرُة،أَْیَن أَْیـَناأْلَْقَمـاُرالُْمنِیَرُة،أَْیـَناأْلَنُْجُمالزَّ
َوَقَواِعـُدالِْعلْـِم.آنگاهآمدهاسـت: یـنِ أَْعـاَلُمالدِّ
الِْعْتَرةِالَْهاِدَیة« ِالَّتِياَلتَْخُلوِمـنَ »أَْیـَنبَِقیَُّةاهللَّ
کـهمالحظهميشـوددوامـامازدهامـاممیاني 
را به اسـم )حسـن و حسـین( و هشت امام دیگر 
را بـه وصف ذکر کرده اسـت و اما در مورد سـند 
دعـاي ندبـه، کتـاب بحـار از کتـاب مـزار علي 
بـن طـاووس نقـل مي کنـد کـه: » َذَکـَربَْعُض

َة بْـِنأَبِيُقرَّ ُدبْـُنَعلِيِّ أَْصَحابَِنـاَقـاَلَقاَلُمَحمَّ
ِدبِْنالُْحَسـْیِنبِْنُسـْفَیاَن نََقلْتُِمْنِکَتاِبُمَحمَّ
َُعْنـُهُدَعـاَءالنُّْدبَـِةَوَذَکـَر َرِضـَياهللَّ الَْبَزْوَفـِريِّ
َِعلَْیِهَو َمـاِنَصلَـَواُتاهللَّ َعـاُءلَِصاِحِبالزَّ ُهالدُّ أَنَـّ
أَْنُیْدَعـیبِـِهِفـياأْلَْعَیـاِداأْلَْربََعـِةَو ُیْسـَتَحبُّ
َُعلَـی یاهللَّ َوَصلَـّ الْعالَِمیـنَ َِربِّ ُهـَوالَْحْمـُدهلِلَّ
لََك َمتَْسلِیماًاللَُّهمَّ ٍدنَبِیِِّهَوآلِِهَوَسـلَّ َسـیِِّدنَاُمَحمَّ
الَْحْمـُدَعلَیَماَجـَرىبِِهَقَضاُؤَكِفـيأَْولَِیائَِك « 
و دعـا را تـا آخر نقل کرده اسـت و بعـد )مؤلف( 
بحـار مي گویـد: قـال محمد بن المشـهدي في 
َة:نََقلْتُِمْن ـُدبُْنأَبِيُقـرَّ المـزار الکبیرَقاَلُمَحمَّ
ِدبِْنالُْحَسـْیِنبِْنُسـْفَیاَن ِکَتاِبأَبِيَجْعَفٍرُمَحمَّ
َعـاَء،َوَذَکَرِفیِه َُعْنُهَهَذاالدُّ َرِضـَياهللَّ الَْبَزْوَفـِريِّ
َمانِالي آخره مثل السـید. َعـاُءلَِصاِحـِبالزَّ ُهالدُّ أَنَـّ

 و ظاهـر لفـظ خبـر: »و ذکرانه الدعـاء لصاحب 
الزمان علیه السـالم« آن اسـت کـه بزوفري آن 
را از امـام زمـان روایـت کرده که انشـاء خود آن 
حضرت باشـد مانند دعاي افتتـاح و نیز احتمال 
مـي رود کـه دعـاي ندبه انشـاي بزوفري باشـد 
زیـرا ممکـن اسـت مفهـوم فقـره مذکـور ایـن 
باشـد کـه دعـاي ندبـه بایـد بـراي آن حضرت 
یعنـي بـراي فـرج و گشـایش و ظهـور وي 
خوانـده شـود. بـه هـر حـال اصل سـند همین 
اسـت که در بحار گفته شـده اسـت و اما اینکه 
در زادالمعـاد گفتـه شـده )دعـاي ندبـه به سـند 
معتبـر از حضـرت صـادق منقول اسـت که 
ایـن دعـا را در چهـار عیـد بخواننـد )یعنـي روز 
جمعـه، عیـد فطـر، عیـد قربـان، عیـد غدیـر( 
ظاهـراً مؤلـف مراجعـه به مـدارک نکـرده بلکه 
از خـارج نقـل کـرده و اشـتباه نموده اسـت چه 
اگـر از حضـرت صادق روایت شـده بـود در 
بحـار کـه موضوعش ذکر اسـانید و مسـتندات 
اسـت نقل مي شـد و امـا در مورد اینکـه دعا در 
سـال هاي اخیر سـخت رواج یافتـه و گروه هاي 
خاصـي بـراي آن تشـکیل یافته، خوانـدن این 
دعـا مثـل خیلـي امـور دیگـر کـه سـال هاي 
سـال به اقتضـاي شـرایط زمانه رواج بیشـتري 
پیـدا کرده انـد از قبیـل تعمیر اساسـي مسـاجد، 
 رفتـن اغلـب مردم بـه زیارت حضـرت رضا
و نیـز کثـرت حجـاج و نظیـر این امور، نسـبت 
بـه سـال هاي پیـش بیشـتر شـده اسـت، البته 
چـه بهتر که کارهاي خوب زیاد شـوند و شـاید 
مـردم بـه امیـد گشـایش و فـرج بـه ایـن دعـا 
متوسـل مي شـوند چه خداوند فرمـوده: )ادعوني 
اسـتجب لکـم( و وارد شـده کـه اگـر حـال دعا 
پیـدا کردیـد. در وقت بال آن بال عمـري ندارد و 

اال آن بـال طوالنـي خواهـد بود.
و السالم علیکم

محمد تقي الشوشتري 

بخشی از نظرات دکتر شریعتی پس پاسخ علمی عالمه شوشتری

»در همین حوالی، کوهی از علم و تحقیق و در کنارش انبوهی از کار، در گوشه دور افتاده شوشتر نشسته و نامش را هم کسی نشنیده  است«.
»انسان و اسالم« ص 80

یکی از خصوصیات فرهنگ قدیم، انتشـار علمی در سـطح جامعه بوده اسـت، چنانکه بسـیار بوده اند علمای برجسـته که در روسـتاها و یا شـهرهای کوچک زندگی می کرده اند؛ از قبیل حاج مال هادی سـبزواری 
بزرگترین فیلسـوف متأخر که در سـبزوار سـاکن بود و در عصر ما عالمه سـمنانی و عالمه شـیخ محمدتقی شوشـتری، نویسـنده »قاموس الرجال« ]که[ در شوشـتر است.

»مکتب، تعلیم و تربیت اسالمی« ص 31
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آقـای خامنـه ای مقالـه ای بـا عنـوان »چهـار 
کتـاب اصلـی علـم رجال« نوشـته بـود که در 
یادنامـه مرحـوم عالمـه امینی چاپ شـد. من 
تهـران رفتـه بـودم و آقـای خامنـه ای هـم آن 
موقـع در تهـران بود. ایشـان آن مقالـه را قبل 
از اینکـه چاپ شـود، بـه من داد و خواسـت آن 
را مطالعـه کنم. گفتم: ایـن مطالب نیاز به تتّبع 
و مراجعـه بـه مصـادر دارد و در اینجـا کتاب در 
اختیـار نـدارم. ایشـان گفـت: همان مقـدار که 
شـما در حافظـه داریـد، برای من کافی اسـت. 
مقاله را دیدم و نکاتی در حاشـیه نوشـتم. البته 
طبیعتاً چـون از حافظه حاشـیه زدم، خطاهایی 
در نوشـته ام بود که به اصـل مطلب خللی وارد 
نمی سـاخت ولـی صاحب قامـوس الرجـال در 
نامـه ای که بـرای آقـای خامنه ای نوشـته بود، 
بـر آنهـا نقد نوشـته بـود. البته من هـم جواب 

مفصلـی به ایشـان دادم.
یکـی از مطالبی که آقای خامنه ای در مقاله اش 
نوشـته بود و به آن حاشـیه زدم، درباره مؤّسس 
علـم رجـال بـود. وی بـه اعتماد سـید حسـن 
الشـیعه و فنـون االسـالم،  صـدر در کتـاب 
مؤسـس علم رجال را شـیعه دانسـته بود.2 من 
در حاشـیه نوشـتم: آسـید حسـن صدر اشـتباه 
کرده و شـعبة بن الحجاج در سـال 160 از دنیا 
رفتـه اسـت نـه 260، لذا مؤسـس علـم رجال 
اوسـت. آقـای خامنـه ای از مـن خیلـی تقدیـر 
کـرد و گفـت کـه شـما آبـروی مـا را خریدید، 
چـون ممکـن بود ایـن را سـّنی ها ببیننـد و بر 
مـا ُخـرده بگیرند. البتـه اشـتباه از مرحوم صدر 
بـود نـه از آقـای خامنـه ای، ولـی به هـر حال 
ایشـان ایـن مطلـب را از مقاله اش حـذف کرد. 
آقای خامنه ای حاشـیه های اینجانب را به اسـم 
و بـا حفظ امانت با تعبیـری نظیر »فالنی بیان 
محققانـه ای دارد« در مقاله اش نقـل کرده بود.

در حاشـیه ای نوشـته بودم: نجاشی در فهرست 
ذیل عنوان شـیخ طوسـی برخـی از کتاب های 
معـروف شـیخ نظیـر مبسـوط و تبیـان را نـام 
نبرده اسـت، همچنین تاریخ وفات شـیخ را نیز 
ننوشـته اسـت و از این استفاده می شـود وی تا 

زمان وفات شـیخ زنـده نبود.
محقق شوشـتری در رّد این سـخن نوشته بود: 
»این اسـتدالل خیلـی عجیب اسـت، اّما آنکه 

گفته از مبسـوط و تبیان شـیخ اسـم نبـرده، نه 
چنیـن اسـت؛ از هر دو اسـم برده، حّتـی بعد از 
ذکـر تبیـان گفته: فـی تفسـیرالقرآن! رجوع به 
همین نسـخه مطبوعی شـود. و اما آنکه گفته: 
وفـات شـیخ را در کتـاب خود ذکر نکـرده، این 
چـه دلیلی اسـت؟ تولّـدش را هم ذکـر نکرده! 
هر کتابـی موضوعی دارد. کتاب نجاشـی مثل 
فهرسـت شـیخ، فهرسـتی اسـت بـرای کتب 
شـیعه. اگـر گاهـی تولّـدی یـا وفاتـی بگوید، 

تبّرعی اسـت«.
در مقالـه ای حرف مرحوم شوشـتری را مفّصاًل 
رّد کردم. از جمله نوشـتم: این قبیل اشـتباه در 
مثـال کـه به اصل مطلب خللـی وارد نمی کند، 
قابـل اغمـاض اسـت. چـون در وقت نوشـتن 
حاشـیه دسترسـی به کتاب نداشـتم و با اتکای 
حافظه یادداشـت هایی نوشـته بودم کـه صرفًا 
جنبـه مقدمـه ای برای مراجعه داشـت و منظور 
نشـر نبـود، از باب سـهو قلم یا خطـای حافظه 
مبسـوط و تبیـان را بـه جای خـالف و مصباح 

المتهّجـد ذکر کـرده بودم.
اگـر بنـا بـر ذکـر اشـتباهات بـدون توّجـه بـه 
غـرض اصلی نویسـنده باشـد، خـود ناقـد آیه 
کریمـه »هاتـوا برهانکـم« را بخطـا »فأتـوا 
ببرهانکم« نوشـته و لقب من را »شبیر« بدون 
یـاء ذکـر کـرده اسـت، ولـی این گونـه خطاها 
قابـل اغمـاض اسـت. چـون به اصـل مطلب 

خللـی وارد نمی کنـد.
همچنیـن در پاسـخ به اشـکال وی درباره عدم 
ذکـر والدت شـیخ نوشـتم: »ایـن چه قیاسـی 
اسـت کـه والدت بـه وفـات مقایسـه شـود؟ 
شـخصیت ها معمـواًل در وقـت وفـات دارای 
شـخصیت می شـوند، نـه در وقـت والدت، و 
بدیـن جهـت والدت بسـیاری از بـزرگان کـه 
تاریخ وفاتشـان روشـن اسـت، مسـتور اسـت. 
دور نرویـم، خـود محّقـق معاصر، شوشـتری با 
مقـام واالیشـان در علم رجـال، تاریـخ والدت 
خودشـان را به طور تقریـب در حدود 1320 ذکر 
می کننـد، در صورتـی کـه معظم له عـالوه بر 
اینکه شـخصیت علمی اسـت، خـود از خاندان 
بزرگ علمی اسـت! تاریخ والدت شـیخ اگرچه 
مضبـوط اسـت، ولـی این تاریخ در کتب شـیخ 
کـه در دسـت اسـت، وجـود نـدارد و مـا دلیلی 

نامه ای به رهبر انقالب
بـه مناسـبت دومیـن سـالگرد مرحـوم عالمـه امینی و به پاس مجاهدت های صاحـب دریای الغدیر به همت عده ای از نویسـندگان و صاحب قلمان عرصه فرهنگ و معرفت و با سـعی و تالش دو چهـره فعال این عرصه 
یعنـی اسـتاد محمـد رضـا حکیمی و سـید جعفر شـهیدی مقاالتی در موضوعات گوناگون تهیه و تنظیم می شـود. یکـی از این مقاالت با عنوان چهـار کتاب اصلی علم رجال بـه قلم رهبر انقالب در حـدود 40 صفحه به 
بررسـی موضـوع علـم رجـال و مختصـری از تاریخچـه و کتـب محوری این علم اختصاص دارد. عالمه شوشـتری بعد از مطالعه این مقاله در نامه ای به رهبر انقالب-که در آن زمان ِسـَمت ریاسـت جمهـوری را بر عهده 

داشـت- ضمـن تقدیـر از ایـن مقالـه نکاتـی را مطرح می کنند. نکاتـی درباره مقاله رهبر انقالب و نامـه مرحوم عالمه از زبان حضرت آیت اهلل شـبیری زنجانی همـراه با متن این نامه تقدیم خواننـدگان عزیز می گردد.

ماجرای نامه محقق شوشتری به رهبر انقالب از زبان آیت اهلل شبیری زنجانی1



نداریـم کـه نجاشـی از تاریـخ والدت شـیخ با خبر 
بـوده و عمـداً در کتـاب خـود آن را نیاورده اسـت«.

مقدمتـاً بـرای رّد مطالـب مرحـوم شوشـتری بـه 
تفصیـل مطالبـی در تأیید حرف او نوشـتم سـپس 
حـرف او را رّد کـردم. نقـل شـده: گاهـی آقـا ضیاء 
عراقـی حـرف دیگری را با آب و تـاب نقل می کرد. 
شـاگردان می گفتنـد: آقـا، خـود او این قدر بـا آب و 
تـاب این مطلب را نگفته اسـت. آقا ضیاء می گفت: 
اّول مـن باید او را شـیر بکنم، بعـداً او را زمین بزنم. 

ضعیـف را بـه زمیـن زدن که هنر نیسـت!

نامه محقق شوشتری به رهبر انقالب

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقـام محتـرم حضـرت مسـتطاب رییـس جمهور 

آقـای خامنـه ای دامـت اَّیامه الّسـامیة
پـس از تقدیـم عـرض ارادت و ادعیه خود و تشـکر 
از الطـاف آن جنـاب نسـبت بـه اینجانـب در مقـام 
تصدیـق برآمـده عرض می کنـد: در ایـن مقاله 16 
کتـاب یادنامـه عالمـه امینی کـه در موضـوع علم 
رجـال وارد وارد شـده، انصافـاً داِد سـخن را داده و 
چـه تتّبع کاملـی فرموده اید و در هـر جمله که ذکر 
نموده ایـد اطـراف آن را بررسـی فرموده ایـد. ولـی 
جسـارتاً عـرض می کنـد و دو سـه مـورد آن دقـت 

کاملـی که باید بشـود نشـده.
اول، در صفحـه 378 عدد کتب رجـال را که مرقوم 
فرموده ایـد نوشـته شـده: فهرسـت »حسـن   بـن 
محمـد بـن  الوالیـد« و بایـد »محمـد بن  الحسـن  
بـن الولید« ]نوشـته[ شـود که شـیخ صدوق باشـد 
و صـدوق، بـا آن مقام، خود را مثل مقلد او حسـاب 
می کنـد و می گویـد: هر چـه را او تصحیـح کـرده 
صحیـح می دانـم و آنچـه را رد کـرده و مـردود 

می دانـم.
دوم، در صفحـه 379 کـه مرقـوم فرموده ایـد: وفـات 
نجاشـی صاحـب کتـاب معـروف بـه سـال 450 
بـوده کـه این طـور آقـای مامقانـی و آقـای طهرانی 
و دیگـران گفته انـد و صاحـب قاموس الرجـال آن را 
درسـت ندانسـته، چون نجاشـی در کتاب و صاحب  
قاموس الرجال آن را درسـت ندانسـته، چون نجاشی 
در کتـاب خـود در عنـوان »محمد بن الحسـین  بن 
حمـزة بـن  ابی ّیعلـی« گفتـه وفاتش در سـنه 463 
بـوده؛ پـس نجاشـی در این تاریـخ زنده بوده. شـبیر 
)آیت اهلل سـید موسـی شـبیری زنجانی( سخن وی 
را مـردود سـاخته و گفتـه: چـون نجاشـی در کتاب 
خـود وفـات شـیخ را در سـنه 460 ذکـر نمـوده و از 
کتاب هـای معروف شـیخ مانند مبسـوط و تبیان نام 
نبـرده، می تـوان مطمئن شـد که وفـات »محمدبن 
حسـن بن حمزه ابویعلی« که نوشـته شـده یا اشتباه 

اسـت یـا از خطوط الحاقی اسـت.
ایـن اسـتدالل خیلـی عجیـب  عـرض می کنـد 
اسـت. امـا آنکـه گفتـه از مبسـوط و تبیـان شـیخ 
از هـر دو اسـم  نـه چنیـن اسـت.  نبـرده،  اسـم 
بـرده، حتـی بعـد از ذکر تبیـان گفته: »فی تفسـیر 
 القـرآن« رجـوع بـه همین نسـخه مطبوعی شـود.

و امـا آنکـه گفته وفات شـیخ را در کتـاب خود ذکر 
نکـرده، ایـن چـه دلیلی اسـت تولـدش را هـم ذکر 
نکـرده، هـر کتابی موضوعـی دارد، کتاب نجاشـی 
مثل فهرست شیخ فهرستی است برای کتب شیعه، 

 اگـر گاهـی تولدی یـا وفاتـی بگوید تبرعی اسـت.
و امـا خلـط حواشـی بـا متـن، بلـی نسـخه چاپـی 
نجاشـی تبـع بمبئـی خـط حواشـی دارد. در ایـن 
خصـوص رجوع شـود به عنوان »ابراهیم بن بِشـر« 
مامقانـی  نوشـته ام  آنجـا  کـه  قاموس الرجـال  در 
ایـن عنـوان را از منهـج نقـل می کنـد و می گویـد 
منهج اشـتباه کرده نسـخه نجاشـی مـن به عوض 
»ابراهیم بن  بِشـر«،»ابراهیم بن  ولید بَشـر«، دارد و 
من نوشـته ام ابراهیم ابن  ولید بن بَشـیر وجود ندارد 
و این نجاشـی طبع بمبئی چـون در عنوان قبل آن 
کـه »ابراهیـم بـن َرجا« باشـد سـندی بـرای ذکر 
کتـاب او نقـل می کند کـه در آن سـند »محمد بن  
الحسـن بن محمد بن  الحسـن« اسـت، محشـای 
زیر »محمد بن  الحسـن« اول نوشـته »ابن  الولید« 
و زیـر »محمـد بن الحسـن« دوم نوشـته »صفار« 
یعنی مراد از اول، ابن ولید اسـتاد صدوق اسـت و از 
دوم، صفـار اسـتاد ابن الولید اسـت. چـون این جمله 
آخـر عنـوان قبـل بـوده، طابـع اول آن را جز عنوان 
فار«  ابراهیـم بـن بشـر کـرده اسـت و دوم آن »الصَّ
را خلـط کـرده بـا کالم نجاشـی در ابن بشـر »لـه 
مسـائل« و آن را »لـه صغـار مسـائل« کـرده. ولی 
ایـن گفته نجاشـی در »ابی َیعلـی« نه غلط مطبعه 
اسـت نـه الحاق حاشـیه اسـت چـون من نسـخه 
حی که نوشـته بـود از روی  نَجاشـی خطـی مصحَّ
نسـخه خـط شـیخ نوشـته شـده و نسـخه ترکیب 
َکّشـّی قهپانـی که به خـط خودش بوده، هر سـه را 
از کتابخانه شـیخ عبدالحسین طهرانی که در منزل 
شـیخ زین العابدیـن کـه در کربـال بـود از او گرفتم 
و مـن نسـخه چاپـی خـود را از نجاشـی از روی آن 
تصحیح کردم و آنچه در عنوان »ابراهیم بن بِشـر« 
نوشـته ام از روی آ ن نوشـته  ام و ایـن سـه کتـاب را 
پـس از اقامـت در کربال در مدت بـه اصطالح اهل 
عـراق سـفور ایمـان، همـراه خود بـه ایـران آوردم. 
حتـی آن نسـخه خـط ترتیب کّشـی قهپانـی را به 
آقـای مصطفـوی که می خواسـت کّشـی را مرتب 
کـرده و فهرسـت بـرای آن بنویسـد دادم. خـودش 
در آن کتـاب ایـن مطلـب را گفتـه و بعـداً بـه مـن 
داد و مـن پـس از اتمـام قاموس الرجـال هـر سـه 
نسـخه را فرسـتادم کربـال، ولـی چون شـیخ احمد 
فـوت کـرده بود گفتند آن سـه کتاب را در مدرسـه 
هندیـه کربـال برده انـد. ولی ایـن عنوان ابـی َیعلی 
هیچ زیادی ندارد و بی شـک و ُشـبهه کالم نجاشی 
اسـت، نه غلط مطبعه دارد نه الحاق حواشـی؛ َرجمًا 
بالغیب انسـان نباید مطلبی بگوید، دنیا روی برهان 
می چرخـد. خـدا کـه خداسـت می فرمایـد: »َفأُتـوا 
بُِبرهانِکـم )هاُتـوا بُرهانَکـم( ان کنُتـم صاِدِقیـَن« 
مـن کـه گفتـه ام نجاشـی در سـنه 463 حیـات 
داشـته، دلیلـم کالم خـود نجاشـی اسـت دیگـران 
 کـه گفته انـد وفاتـش 450 بوده دلیشـان  چیسـت؟

سـوم در صفحـه 390 در قـول نجاشـی در عنـوان 
َکّشـّی که گفتـه: »لـه کتـاب الرِّجال، کثیـر العلم، 
و فیـه اغـالط کثیرة «، کـه احتمال داده شـده مراد 
بودن اغالط از طرف نسـاخ باشـد، مجال برای این 
احتمـال نیسـت. چـون ایـن تعبیر کالصریح اسـت 
کـه مـراد بودن اغـالط از خود کّشـّی اسـت. چون 
این طـور کـه ضمیر مسـتتر در کثیرالعلـم، راجع به 
کتـاب رجال کّشـّی اسـت، همین طور ضمیـر بارز 

در »فیـه اغـالط کثیـرة« و اگر مقصـودش اغالط 
نسـاخ بـود تغییـر تعبیـر مـی داد و گفـت: »َو فـی 
نُسـَختِه أغـالٌط َکثیـرًَة« و امـا آن که مـن گفته ام 
نجاشـی اشـتباه کـرده کـه اغـالط واقـع در آن را 
نسـبت به خود کشـی داده، چون کّشـّی داده، چون 
َکّشـّی اجـّل اسـت از آن کـه چنـان اغالطـی از او 
صـادر بشـود. چـون مولفـی بایـد مخبط باشـد که 
مثـاًل اخبـار مربوط به أبـی بصیر لَیـث را در عنوان 
ابـی بصیـر یحیی یـا به عکس بنویسـد، یا کسـی 
 را که از اصحاب حضرت امام حسـن عسـکری
باشـد در اصحاب حضرت رضا بنویسـد، یا خبر 
مربـوط بـه خزیمـه را در عنوان عبـداهلل بن عباس 
بنویسـد، یا 23 خبر در احواالت و ترجمه ابوالخطاب 
بنویسـد که هیچ کدام مربوط به او نباشـد و در جال 
کّشـّی نسـخه تمام آن از بین رفته، اما مقداری که 
شـیخ از آن انتخاب کرده همان اصل رجال کشـی 

اسـت و همـان کفایت می کنـد در اثبـات مطلب.
چهـارم در صفحـه 494 مرقوم فرموده انـد نام کتاب 
َکّشـّی را کـه معرفـة الرِّجال گفته اند بی دلیل اسـت 
و اول کسـی که اسـم کتاب را معین کرده ابن شـهر 
آشـوب اسـت که در کتـاب معالم العلمـاء خود گفته 
در ترجمـه َکّشـّی »لـه معرفـة الّناقلین عـن االئّمة 
الّصادقیـن« چـرا خود شـیخ که کتـاب َکّشـّی را در 
دسـت داشـته و اسـمش را در عنـوان احمد بـن داود 
در فهرسـت معیـن کـرده و گفتـه: »ذکـره  الکشـی 
فی کتـاب معرفـة الرِّجال« و کلباسـی که ایـن را در 
رجـال خود نقل کرده نسـخه اش از نسـخ این عصر 
اصـّح بـوده و هیـچ ایـرادی بـر آن وارد نمی شـود. 
کتـاب َکّشـّی در معرفـت رجـال حدیـث اسـت که 
مـدح شـده و کـه در او قـدح شـده بگیریـم و کالم 
ابن شـهر  آشـوب متوفـی 588 را بگیریـم کـه اصل 
کتـاب َکّشـّی را ندیـده بگیریم، چون بعـد از انتخاب 
شـیخ از آن، دیگـر اصـل آن بـه کلی از بیـن رفته و 
ابن شـهر آشـوب که این اسـم را گفته، اسـم وصفی 
اسـت برای کتاب َکّشـّی نه اسم َعلَمی؛ فقط معرف 
مانندی اسـت. مثل آن که می گویند االنساُن َحیواٌن 
ناِطـٌق، کـه آن وصـف اسـت نه علـم و دلیـل بر آن 
که آن معرفی اسـت نه علمـی، آن که قدما تعبیر به 
ناقلیـن نمی آورند بلکـه »رواة« می گوینـد. در خاتمه 
دوام مؤّیدیـت آن جناب را از درگاه احدّیت جّل و عال 

مسـألت می نمایم والّسـالم ختام.
ارادتمند و داعی محمدتقی شیخ

پی نوشت ها:
1. جرعـه ای از دریـا ج3 ص700-702 ؛ مرحـوم تسـتری 
صـاب قامـوس الرجال محقـق و ممّحض در علـم رجال بود 
و عمـده اشـتغال او بـه تحقیـق بر مباحـث این علم بـود. بر 
خـالف مرحـوم مامقانـی صاحب تنقیـح المقال که اشـتغال 
ایشـان به علم رجال عمده اشـتغاالت نبـود. )ش( )آذر 1385 

ش(
2. عبـارت سـید حسـن صـدر در الشـیعه و فنـون االسـالم 
)الفصـل الثانـی، الصحیفـه التاسـعه( ایـن اسـت: »أّول مـن 
دون علـم رجـال الحدیث و احوال الرواه: فاعلـم أنّه ابوعبداهلل 
محمـد بـن خالـد البرقـی القمـی کان مـن اصحـاب االمام 
موسـی بن جعفـر الکاظم ... ثّم صّنف بعـده أبومحمد عبداهلل 
بـن جبله بن حّیـان .. قال السـیوطی فی کتاب االوائـل: أّول 
مـن تکلّم فی الرجال شـعبه. و هو متأّخر عـن ابن جبله، فإّن 

شـعبه مات سـنه سـّتین و مائتین ...«.

123



رهنامه: به نظرم خوب است از باب شرح 

اسم نگاهی به خاندان شوشتری یا تستری 

بیندازیم، خصوصا اینکه شما از همان خّطه 

هستید و یک آشنایی دارید.

عـرض کنـم جـد اعـالی ایـن خانـواده 
علـی  یعنـی  نّجـار.  بـه  اسـت  معـروف 
بـن علـی بـن حسـین شوشـتری ملقب 
بـه نجـار. لـذا بـه ایـن اعتبـار صاحـب 
زرکلـی در اعـالم، شـیخ جعفر شوشـتری 
را به عنـوان جعفـر النجـار آورده، به عنـوان 
لقبـی که هیچ شـهرت نـدارد خواسـته با 
شوشـتری های دیگر قاطی نشـود و نسب 
او را رسـانده به جد اعالیش. آقای هاشـم 
محـدث از جد اعالی ایشـان یک تفسـیر 
چـاپ کـرده، کـه تفسـیر سـوره یوسـف 
اسـت. اینهـا دو بـرادر بوده انـد علـی بـن 
علـی و محمـد بن علـی نجار کـه هر دو 
شـاگرد سـید نعمـت اهلل جزائـری بوده اند. 

در تذکره شوشـتر هم از هر دو برادر اسـم 
برده اسـت. مال محمد تفسیر ماثوری دارد 
که نسـخه هایش به اسـم مجمع التفاسیر 
در کتابخانه ملی اسـت که منتخبی اسـت 
از یک سـری تفسیرهای قدیمی. ذیل هر 
آیـه تفاسـیر را می آورد. یک تفسـیر روایی 
اسـت در واقـع. این خانـدان علمـی ادامه 
دارد تـا بـه شـیخ حسـین واعظ می رسـد. 
شـیخ حسـین واعظ کـه پدر شـیخ جعفر 

می شود. شوشـتری 
رهنامه: آن هم واعظ شهرت داشته؟

شـیخ حسـین واعظ کربالیـی. از ایشـان 
آثـار مختلـف و فراوانی اسـت. از اطرافیان 
شـیخ محمـد مجاهـد و شـاگرد او بـوده 
اسـت. تقریبا تنظیم کننـده و تدوین کننده 
کتاب هـای سـید محمـد مجاهـد بـوده 
اسـت و مختصر اصـالح العمل ایشـان را 
هـم تلخیص کرده با نـام تحفه المقلدین. 

یک کتـاب دیگر از او موجود اسـت به نام 
ترجمـه منیة المریـد. این ترجمه فارسـی 
منیـة المریـد یـک نسـخه خطـی دارد در 
کتابخانـه مرعشـی، گفتـه شـده کـه 
آخـرش افتادگـی دارد. ایـن افتادگی، سـه 
چهـار بـرگ بـوده که دسـت من رسـیده 
اسـت. آن سـه چهـار بـرگ شـرح حـال 
خـود شـیخ حسـین واعـظ اسـت. ترجمه 
شـرح حـال مترجـم را در کتـاب شـیعه 
ج2 ص101 منتشـر کـردم. کمـی بـا نثر 
مسـجع خواسـته بنویسـد. ولـی باالخـره 
شـرح حـال خودنوشـت او اسـت. شـیخ 
حسـین در آنجـا می گویـد من یازده پسـر 
دارم کـه یکی از آنها جعفر اسـت. »روحی 
لـه الفـداء.« ایـن آن وقـت بوده که شـیخ 
جعفـر حـدودا بیسـت و پنـج سـاله بـوده. 
همـه بچه هایـش را اسـم می بـرد. زیـن 
العابدیـن و اکبـر و.. بعـد می گویـد شـیخ 

جعفـر روحـی له الفـداء. این حس عجیبی 
اسـت پسـر برای پدر بگوید عادی اسـت. 
امـا اینجا پدر برای پسـر گفته اسـت. بین 
نجـار و شـیخ حسـین واعظ یکـی دو نفر 
دیگر هم هسـتند اما من از شـیخ حسـین 
بـه بعـد را می گویم. بعد از شـیخ حسـین، 
جعفـر بن حسـین اسـت که همان شـیخ 
جعفـر شوشـتری خودمـان اسـت. شـیخ 
جعفر شوشـتری، پسرش شیخ محمدعلی 
شوشـتری  محمدعلـی  شـیخ  می شـود. 
بعـد شـیخ محمدکاظـم و بعـد هم شـیخ 
محمدتقـی صاحـب قامـوس و بعـد هـم 
دکتر محمدعلی شـیخ که از قبیله شوشتر 
و اسـتاد دانشـگاه ملـی قدیـم و شـهید 
بهشـتی فعلی در رشـته حقوق بوده است. 

ایشـان اکنـون در قیـد حیات هسـتند.
رهنامه: ایشـان هم انسـان فاضلی است 

و ظاهـرا در ترجمـه برخـی از تألیفات پدر 

بررسی زندگی و زمانه شیخ محمد تقی شوشتری

در گفتگو با استاد عبدالحسین طالعی

اسـتاد عبدالحسین طالعی 

از  دزفـول  در  متولـد 1340 

فهرست نگاران فعالی است 

کـه تاکنـون نقـش زیـادی 

ناشـناخته های  در معرفـی 

اسـت. در  داشـته  تراثـی 

کنـار ده هـا عنـوان تألیف و 

تحقیق، سـردبیری نشـریه 

شـیعه«  »کتـاب  وزیـن 

نیـز یکـی از فعالیت هـای 

ایشـان به حسـاب می آید. 

بـا  اسـتاد  موطـن  قـرب 

آثـار  و  قامـوس  صاحـب 

پیرامـون خانـدان  ایشـان 

تسـتری بهانـه ایـن گفتگو 

اسـت. بوده 



دخالت داشـته است.

تـا  چنـد  نسـل  ایـن  اسـت.  همین طـور  بلـه 
خصوصیـت مشـترک داشـتند. یـک، اینکـه همه  
آنهـا یـک زندگـی مردمـی داشـتند و هیـچ وقت 
خودشـان را در برج عاج ننشـاندند. با مـردم راحت 
حـرف می زدنـد. لـذا همه شـان منبـری هسـتند. 
دوم اینکـه، همـه اینهـا منبرهای خودشـان را هم 
می نوشـتند. ایـن خیلـی جالـب و شـیرین اسـت. 
مـن االن ورقه هایـی دارم که شـیخ حسـین واعظ 
منبرهـای خـودش را می نوشـته. هر منبـری را در 
یـک کاغـذی که مـا می گوییـم کاغـذ آ4 تنظیم 
می کـرده اسـت. شـیخ جعفـر در دفتر می نوشـته. 
شـیخ محمدتقـی بـاز منبرهایـش را نوشـته کـه 
همیـن آقـای بهـراد چـاپ کـرده اسـت. خـودش 
می نوشـته و قلـم خـودش اسـت نه اینکه کسـی 
تندنویسـی بکند. اینها دست پسـرش بود. از شیخ 
محمدتقـی البته یـک کتاب دیگر داریم که شـرح 
وجیـزه شـیخ بهایـی اسـت بـه خـط خـودش که 
در 27 سـالگی نوشـته و نسـخه آن در کتابخانـه 
ملـی اسـت و آقـای صادقـی در حـال تحقیـق و 
تصحیـح آن اسـت. ایـن نسـخه در دسـت سـید 
محمـد جزایـری بود و ایشـان ضمـن کتاب هایی 
کـه بـه کتابخانـه ملـی فروختـه ایـن را هـم داده 
اسـت. بـه هر حال شـیخ حسـین بیشـتر با سـید 
محمد مجاهـد مأنوس بوده و به اصطالح شـاگرد 
خاص بوده اسـت. شـیخ جعفر هم اساتید مختلفی 
دیده مثل شـیخ انصـاری. تقریرات شـیخ مرتضی 
انصـاری که شـیخ جعفر نوشـته اسـت در البالی 
کاغذهایـی بـود کـه می خواسـتند دور بریزنـد که 
شناسـایی شـد. تقریراتش تقریرات خاصی اسـت.

رهنامه: تقریرات درس فقه است؟

نـه. پراکنـده اسـت. فوائد فقهـی و اصولی، منتهی 
بگویـد  مرتضـی  شـیخ  کـه  نیسـت  این طـور 
شـیخ جعفـر یادداشـت بکند. بـه صـورت مباحثه 
اسـت. لـذا می گویـد شـیخنا المرتضی گفتـه این 
را تحقیـق بکـن. لـذا هـر شـب درس هایـی کـه 
می گفـت دو بـه دو مباحثه داشـتیم. در این مباحثه 
گفتگـو می کردیم حرف می زدیم. نوشـته شـیخنا 
المرتضـی گفـت روایـات ایـن بـاب را ببیـن. فردا 
شـب روایـات باب را می دیـدم و گفتگو می کردیم. 
یـک گـزارش از آن در کتـاب شـیعه ج1 ص168 
آورده ایـم بعـد هـم در اختیـار آقـای اسـتادی قرار 
گرفـت کـه تحقیق کرده و قرار اسـت چاپ شـود. 
ایـن تنها سـندی اسـت که نشـان می دهد شـیخ 

جعفـر فقیه بوده اسـت.
رهنامه: بیشتر جنبه واعظ بودنش تجلی دارد.

ایشـان حواشی دارد بر رسـاله نجات العباد صاحب 
جواهر، حاشـیه زده نظر داده و فتوا داده. 

رهنامـه: نکتـه ای کـه در مـورد همیـن مردمـی 

بـودن شـیخ محمد تقـی وجـود دارد این اسـت 

کـه ایشـان حتی با کهولت سـن یعنـی در حدود 

88 سـالگی ظاهرا نماز جماعتش ترک نمی شـده 

است.

بلـه.آن هم نمـاز جماعت بـا  نوافل کامـل. گمان 
می کنـم سـال 68 یـا 67 بـود رفتم دیدن ایشـان 
یعنـی حدود 92 سالشـان بوده در آن زمان ایشـان 
دیگـر ناتوان بودند. دو سـه نکته بگویم شـاید کم 
اهمیت باشـد اما جالب اسـت. ایشـان در شوشـتر 
خوزسـتان سـاکن بـوده و شوشـتری ها بـه خاطر 
اعتقـاد فوق العاده که به معنویت شـیخ محمدتقی 
داشـتند ایشـان را در ماشـین می نشـاندند و در 
شـهر می چرخاندنـد و عقیـده داشـتند ایـن دفعـه 
بـال می کنـد کـه ایشـان بچرخـد در شـهر. االن 
عقیـده دارنـد کـه اگـر شوشـتر در تمـام جنـگ 
موشـک نخـورد به خاطر شـیخ بـود. حـاال از کجا 
بـه ایـن عقیـده رسـیدند مـن نمی دانم. امـا به هر 
حـال عقیده داشـتند به ایشـان لـذا بعـد از فوتش 
هـم کـه مقبره شـیخ را آبـاد کردند بسـیار مفصل 
هـم آبـادش کردنـد. تا جایـی که با مقـام صاحب 
برابری می کند. فراوان هسـتند شـوفرهای ماشین 
سـنگین در شوشـتر که روی تاج ماشـین می زنند 

یا شـیخ شوشـتر ادرکنی.

رهنامه: نکته جالبی است.

نفـوذ این جـوری اسـت بیـن عمـوم عـوام مـردم. 
اینکه دکتر محمدعلی شـیخ سـه چهار پنـج دوره 
رأی بـاالی از شوشـتر آورد بـه اعتبار ایـن بود که 
از خانـواده شـیخ اسـت. مردمـی بودنشـان، عادی 
بودنشـان.  بودنشـان، خودمانـی  روان  بودنشـان، 
اینهـا قاطـی مـردم بودنـد بـا مـردم بودنـد. اصال 
ایـن فاصله هـا کـه االن اسـت آن وقـت نبـوده. 
امتیـازی کـه روحانیـت داشـت و از دسـت داد این 
امتیـاز را کـه این فاصله ها ایجاد شـد بـه هر دلیل 
که شـد. در آن منبرها بسـیار بسـیار سـاده اسـت. 
خیلی سـاده و خودمانی است. بعضی از منبرهایش 
ضبط شـده. خیلـی سـاده و خودمانی اسـت. مثل 
یـک روضه خـوان عـادی مقتـل می خوانـد. مرتبًا 
وسـطش بـا گریـه شـدید ایـن جمله هـا قطـع 

می شـود. نوارهـا مـال 50 سـال پیش اسـت.
رهنامـه: یـک نکتـه دیگر االن یـادم افتـاد اینقدر 

ایـن بی تکلـف بـودن پررنگ اسـت کـه می گوید 

مـن روزی دو بـار در کارون شـنا می کـردم. صبـح 

و بعـد از ظهـر. یـک جـوری کـه وقتـی رجـوع 

می کردنـد فالنـی کجاسـت می گفتنـد دم کارون 

بکن. پیـداش 

حـاال یـک چیـز دیگـر را من بـرای شـما بگویم. 
شـیخ  نـام  بـه  در شوشـتر  اسـت  آقایـی  یـک 
محمدعلـی شـرف الدین. معلم بازنشسـته اسـت. 
در عیـن حـال مسـجد پـدرش را ادامـه داده. برای 
مـردم منبـر هم می رفتـه، خطبه عقـد و نماز میت 
هـم می خوانـده اسـت. االن کـه رمق نـدارد برود 
بیـرون. االن سـختش اسـت. آن وقـت کـه بـوده 

ایـن کارهـا را می کـرده. آخرهـای مـاه صفـر بود 
کـه پیـش آقای شـرف الدین بودم ایشـان نزدیک 
نـود سـالش اسـت کلـی سـند دارد، کتـاب دارد، 
یـک عکـس دارد ایشـان از شـیخ محمدتقـی بود 
کـه همراه دو سـه تـای دیگر و خود شـرف الدین 
در تصویـر هسـتند پرسـیدم ایـن چیسـت؟ گفت: 
شـیخ یک روز گفت من دوسـت دارم آثار باسـتانی 
شوشـتر را ببینـم کمکم می کنید. گفتـم بله. گفت 
خالصـه شـیخ را بردیـم باالی یـک کوهی، یکی 
از کوه هایـی که اثر باسـتانی محسـوب می شـد، از 

ایشـان عکـس گرفتیم. 
رهنامـه: یک نکته دیگـری که به نظر من در زندگی 

صاحـب قامـوس جدا قابل اعتناسـت این اسـت 

که به قول شـهید مطهری، عقل متبوعش بیشـتر 

از عقـل مسـموعش کار می کـرده اسـت. یعنـی 

ظاهرًا در درس کسـی خیلی شـرکت نکرده است.

کـم اسـتاد دیـده اسـت. ایـن معـروف بـود آنجـا. 
مرحـوم آقامحمـد نبوی، که شـاگرد آقـای خویی 
بـود خودشـان باصطالح، مجتهد و مرجـع بوده در 
سـال های اخیـر و تـازه هم فـوت کـرده می گفت 
مشـکل اصلی شـیخ همین است که اسـتاد ندیده 

و بـا مطالعـه خودش به جایی رسـیده اسـت.
رهنامه: این چه مشکلی ایجاد میکند؟

ایشـان می گفـت کسـی کـه اسـتاد ندیـده باشـد 
آن دقت هـای علمـی را نـدارد. یـک ذره هـم بـه 
اصطـالح اهـل معاشـرت هـم کـه نیسـت طبعـًا 
مشـکالتی ایجـاد می کنـد. اینکـه مثـال هر کس 
کـه می رفـت و بـا ایشـان کار داشـت همـان کنار 
درب از شـخص می خواسـته کـه کارش را بگوید. 
یعنـی داخـل  خانـه راه نمـی داده چـون مشـغول 
کارش بـوده اسـت. این انزوا، ُحسـنی دارد و عیبی. 
حسـنش این اسـت که متمرکز است نشسته پای 
کارهایـش و یـک شـرح لمعـه و یک شـرح نهج 
البالغـه و یـک دوره رجـال کـم نیسـت، در کنج 
شوشـتر. کنج شوشـتری کـه اصال در آن شـرایط 

پـرت این جـوری طبـع آدم می خشـکد.
رهنامه: پس این منابع را از کجا می اورد؟

کتابخانـه مفصـل خانوادگـی. فهرسـت مجموعه 
اهدایـی شـیخ جعفر شوشـتری بـه کتابخانه ملی 

فهرسـت مفصلی است.
رهنامه: کتاب ها برای چه کسی بوده است؟

بـرای خاندان شـیخ جعفـر. اینها تازه آن قسـمتی 
که رسـیده دسـت بـرادر شـیخ محمدتقی بـه نام 
شـیخ بهاالدین شـریعت که منبری بـوده، محضر 
هم داشـته یـک مدتی هم برای تبلیغ هندوسـتان 
رفتـه بـوده اسـت. شـیخ بها شـریعت برادر شـیخ 
محمدتقـی شوشـتری اسـت. کـه وقتـی فـوت 
می کنـد سـه چهار بچه داشـته اینهـا کتاب هایش 
را می دهنـد بـه کتابخانـه ملـی. آن گنجینـه غنی 
خانوادگـی در اختیـار اینهـا بـوده، ایـن گنجینـه 
غنـی که مـا فهرسـتش را می بینیـم. مثل همین 

مصحـف که شـما می بینید مربوط به سـال 1072 
قمری اسـت.

رهنامـه: پـس می گوییـد کتابخانـه عجیبی هم 

داشـته. ولـی سـوال مـن این اسـت این انـزوا را 

چطـوری بـا مردمی بـودن جمـع می کنید؟

انـزوا یعنـی دوری از چیزهـای اضافـی. از کارها و 
مالقات هـای اضافـی. محل رجوع بـودن و جواب 
مـردم دادن خصوصـا در مسـجد به جـای خودش 
بـوده اسـت. بـا حوصلـه در مسـجد می نشسـته و 
مـردم می دانسـتند کـه آنجـا می تواننـد ایشـان را 
ببیننـد. غـرض ایـن انـزوا یک ُحسـن داشـت که 
ایشـان متمرکـز نشسـت و دو سـه دوره حسـابی 
تحویـل داد و یـک معیبی هم داشـته اسـت مثال 
ایشـان یک کتاب به زبان فارسـی دارد که مقدمه 
توحید مفضل اسـت. داسـتان کتاب هم این است 
کـه یک نفـر اهـل شوشـتر بـوده عالقمنـد بوده 
توحیـد مفضـل را چـاپ کنـد کتـاب را بـه شـیخ 
محمدتقـی داده کـه مقدمـه ای بزنـد. شـیخ تنهـا 
جایی که فارسـی نوشته اسـت همین کتاب حدود 
سـی چهل صفحـه ای اسـت. فکـر می کنیـد چه 
نوشـته اسـت؟ کتاب امام صادق مغز متفکر شیعه 
بی پایـه و بی اسـاس ذبیـح اهلل منصـوری را مبنـا 
قـرار داده و بـر اسـاس آن یـک ُجنگ تهیـه کرده 
اسـت. اگـر آنقـدر که خـود ایشـان مطلـب درباره 
توحیـد می دانسـت نقـل می کـرد اصال نیـازی به 
ذکـر مطالـب این کتـاب نبـود. همزمان با ایشـان 
حـاج آقـا محمـد نبـوی بـود در دزفـول می گویـد 
وقتـی بحـث ترجمه منصـوری داغ شـد بـه پدرم 
گفتنـد کتـاب درآمـده راجع بـه امام صـادق و 
اینکـه حضـرت در علـوم جدید حرف هایی داشـته 
اسـت. گفت پـدرم اولیـن جمله ای که گفـت، این 
بـود کـه مـن بـه ایـن ترجمه هـا اعتمـاد نـدارم. 
اصـل فرانسـویش، انگلیسـی اش هـر چی اسـت 
پیـدا بکنیـد بدهم کسـی تطبیـق بکنـد. آن وقت 
اینترنـت و اینها نبود. ایشـان به یـک آقایی به نام 
سـیدعلی کمالی گفته بود پـول وجوهات می دهم 
 ،محـض دفـاع از حریـم مقـدس امام صـادق
بـرو خـارج و اصـل کتـاب را پیـدا کـن بیـاور. تـا 
بدهیـم کسـی مقابله بکنـد. غرض این اسـت که 
ایـن گوشـه گیری و انـزوا آثار منفـی هـم دارد. به 
هرحـال قـوت و ضعـف در هـر کاری وجـود دارد.

در پایـان نکتـه دیگـری هسـت کـه الزم باشـد 

بفرماییـد

بـه نظـر می رسـد باید افـراد دلسـوزی پیدا شـوند 
و نسـبت بـه تجمیـع این آثـار و نشـر آن در قالب 
یـک مجموعه اهتمام داشـته باشـند. مجموعه ای 
از مقاالتـی که درباره ایشـان و آثار ایشـان نوشـته 
شـده اسـت و همچنین یادداشـت های پراکنده ای 
کـه از ایشـان وجـود دارد بایـد مـورد توجـه قـرار 

بگیرد.
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1. قـاموس  الرجــال  فی  تحقیق  رواة الشـیعه و 
مـحدثیهم

مؤلـف در طـول شـش سـال )1354 تـا 1360( 
که مجاور حائر  حسـینی بــود، حاشـیه ای بر 
رجـال مامقانـی نگاشـت. ایـن یادداشـت ها که 
در ابتـدا بـر حاشـیه نسـخه کتاب تنقیـح المقال 
مامقانی تحریر شـده بوده اسـت به توصیه شیخ 
آقـا بـزرگ تهرانی بـه صورت مسـتقل تحریر و 
تنظیـم می شـود و بـار  دیگـر  مـورد تجدید نظر 
ایشـان قـرار می گیـرد و بعد از دو بـار تجدید نظر 
بـرای تحویـل بـه چاپخانـه یکبار دیگـر به طور 
منظـم استنسـاخ می شـود. ایــن اســتنساخ در 
ســال 1382 بـه  پایان  می رسـد و مرحوم شـیخ 

ابتـدا نسـخه ای از این کتاب را به قم می فرسـتد 
تـا بـه واسـطه آیت اهلل شـبیری زنجانی توسـط 
آیت اهلل بروجردی منتشـر شـود لکن به دالیلی 
-کـه حکایـت آن در همیـن ویـژه نامـه از زبان 
آیت اهلل شـبیری نقل شـده اسـت- ایـن امکان 
در  کتـاب  ایـن  نهایـت  در  نمی شـود.  فراهـم 
یــازده جلـد در تهـران و قم به کوشـش حجت 
االسـالم والمسـلمینـ  جنـاب آقای حـاج میرزا 
حسن مصطفوی تبریزی ـ در ســال های 1379 
1390  بــه  چــاپ می رسـد. مسـتدرکات ایـن 
کتـاب سـال ها بعـد توسـط مؤلـف در سـه جلد 
تهیـه و تنظیـم شـد کـه ابتدا بـه صـورت مجزا 
و بعـد در کنـار بقیـه مجلـدات بـه چاپ رسـید. 

بـا این حسـاب اگـر بگوییـم  ایـن  کتاب پـرارج 
مـدت چهـل  سـال  در دسـت تألیـف و تنظیم و 

تجدیدنظـر بـوده اسـت، گـزاف نگفته ایم.

2ـ  بهج الصباغه فی شرح نهج البالغه
ایـن کــتاب جزء اولیــن شـروح  موضوعی نهج 
البالغـه اسـت  کـه  نهـج البالغـه را بـه شـصت 
موضـوع تقسـیم و در شـصت فصل مورد شـرح 
ایـن کتـاب در طـول ده هـا  قـرار داده اسـت. 
سـال تألیـف و تنظیـم شـده اسـت. موضوعـات 
شـصت گانه ایـن کــتاب عبارتند از: 1ـ تــوحید 
2ـ خلـق آسـمان و زمیـن و عـرش و کرسـی و 
خورشـید  و ماه  و سـتارگان  3ـ خلق فرشتگان 4ـ 

خلـق آدم 5ـ نبـوت  عامـه  6ـ  نبوت  خــاصه 7ـ 
امامـت عامـه 8ـ امامت خاصه 9ـ خبرهای غیبی 
نهـج البالغـه 10ـ دانـش و مـکارم اخـالق امیر 
مــؤمنان 11ـ تفسیر قــرآن 12ـ داوری های  
علـی  13ـ پاسـخ هایی که ضرب المثل اسـت  
آداب  پرسـش 14ـ زهـد و عـدل و تواضـع  و 
علـی 15ـ التـزام آن جنـاب بـه حـق 16ـ 
دعاهـای آن حضرت 17ـ عجایب  مخلوقات  خدا 
18ـ دانش هـای مذمـوم 19ـ ارشـاد خلیفـه دوم 
20ـ حب  و بــغض آن حضرت 21ـ شجاعت 
او 22ـ دوسـتان و دشـمنان او 23ـ عنایـات او به 
عمال و نمایندگانش  24ـ سوگندها  و تقیه او 25ـ 
شـکایت از اهـل زمـان خـود 26ـ نقصـان مردم  

عالمـه شوشـتری هر چنـد عمـده سـالیان عمـر بابرکت خـود را صـرف علـم رجـال و به ویژه 

تألیـف مجموعـه گران سـنگ قامـوس الرجـال نموده بـا این حـال در علوم گوناگـون دیگری 

نیـز صاحـب مصّنفات و تألیفات بوده اسـت. در صفحـات پیِش رو مـرور کوتاهی بر کارنامه 

علمـی ایـن عالم سـخت کـوش خواهیـم داشـت. ایـن معرفی بر اسـاس کتابشناسـی های 

گوناگـون و بـر پایـه معرفـی کامل و جامع آیت اهلل اسـتادی تنظیم شـده اسـت.



27ـ قضـا و قـدر 28ـ کالم جامع امـر دین و دنیا 
و در این فصل اسـت عهدنامه مالک اشــتر 29ـ 
دربــاره عمـر  و عثمان 30ـ بیعت بـا آن حضرت 
31ـ جنـگ جمل 32ـ جنـگ صفین  33ـ جنگ  
نهـروان 34ـ غـارات معاویـه 35ـ وصایـای آن 
حضرت و شـهادتش 36ـ پیرامون یاد مرگ 37ـ 
وظایف  انسـان  نسـبت به پروردگارش 40ـ ایمان 
و تقـوا و کفـر و نفـاق 41ـ قرآن 42ـ عــبادات و 
مــعامالت، خیـر  و شـر  43ـ مکارم اخـالق 44ـ 
صفات مذمومه 45ـ آداب معاشـرت 46ـ دوستان 
و اصدقـا 47ـ تعـازی  و تهانـی  تعزیـت و تهنیت 
48ـ آداب جنـگ 49ـ نکوهش شـام و سـتایش 
کوفـه 50ـ  انصـار و قریش و تمیم  و شـعرا  51ـ  
استسـقاء و قربانی 52ـ  اقبال و ادبار 53ـ  فتنه ها 
و بدعت ها 54ـ عــقل 55ـ  قـلوب  و دل ها  56ـ  
حقایـق 57ـ  فقـر 58ـ  زنان 59ـ  شـیطان 60ـ  

موضوعـات مختلفه. 

3ـ  االربعون حدیثا: چهل حدیث
عالمـه پـس از تألیـف ســه  کتـاب  شـرح  چهل 
حدیـث تصمیـم گرفته اسـت منتخبی از آن سـه  
کتـاب را بـه صورت  یک  کتـاب تحریـر و از بقیه 
صــرف نظر  کـنند . کتاب اربعین چاپ شده، همان 
تحریـر و انتخـاب نهایی اسـت که شـامل  متن  و 
شـرح چهـل حدیث در چهار مــوضوع می باشـد: 
 ،حــدیث 1 تـا 10 در معجزات  ائمه معصومین
حدیـث 11 تـا 20  در  فضایل  ایشـان، حدیث 21 تا 
30 در نکوهش  دشـمنان  ایشـان، حدیث 31 تا 40 

در مسائل فـقهی مـتفرقه. 

4ـ  رسـاله در محاکمـه بیـن  شـیخ  صـدوق و 
شـیخ مــفید در مسـأله سـهو النبـی می باشـد 
کـه در ملحقات قاموس الرجال از روی نــسخه 

اصــل بـه خط مؤلف افسـت  شـده  اسـت. 

5ـ آیـات بینـات فـی حقیقه بعـض  المنامات 
)یا: نشـانه های روشــن  در  حــق  بــودن برخی 
خواب هـا( ایـن کتـاب پیرامـون خـواب و رؤیـا 
نــگاشته شــده و بعد از مقدمه ای دربـاره خواب 
و تعبیـر  خـواب  و اقسـام  خـواب  در فصل هـای 
مختلف به موضوعاتی چون خــواب هایی کــه  
در  قــرآن یـاد شـده خواب هایـی که مربـوط به 
پیامبـران گذشـته اسـت و در قـرآن یاد  نــشده ، 
و      اسـالم پیامبـر  بـه  مربـوط  خواب هـای 
اهـل بیت، خــواب های  مربوط  به قـرآن مجید، 
شـعرا،  دانشـمندان،  بـه  مربـوط  خواب هـای 
سـالطین، خــواب های مشـتمل  بـر هزلیـات، 
خواب هـای دروغ و خواب هـای متفرقـه پرداخته 

است.
6ـ  الرسـاله المبصره فی احـوال البصیریه الدار 
النـظیر  فـی  المکنین  بـا بـی بـصیر: شرح حال 

ابو بـصیرها
این رسـاله تحقیقی اســت پیــرامون رواتی که 
کنیه ایشان ابو بــصیر  بــوده  اسـت  و بـه گـفته 
برخی از اساتید مــحقق مـا، از رساله هایی است 
کـه می توانـد حاکـی از دقت  نظـر مؤلف و عمق 
تحقیقـات رجالـی ایشـان باشـد. ایـن رسـاله به 
صـورت حروف چینـی شـده در ملحقـات کتـاب 

قاموس الرجال منتشـر شـده است.

ابـی  بـن  علـی  المؤمنیـن  امیـر  قضـا  ـ   7
داوری هـای امیر مؤمنـان علی :طالـب

ایـن کتـاب دارای پنجـاه و پنـج فصـل و بـدون 
شـک  بهترین یکـی از بهترین کتاب هایی اسـت 
کـه در این  زمینه  تدوین گردیـده و در فاصله میان 
سـال های 1370 تـا 1400 چهارده بار یا بیشـتر در 
نجف و بیرون تجدید چــاپ گــردیده است. این 
کتاب یکبار توسـط فرزند مؤلـف جناب آقای دکتر  
محمد  علی شـیخ و بار دیگر توسـط آقایان سـید 
عــلی مــحمد جزایری شوشتری و اقای دیباجی 
به فارسـی ترجمه و منتشـر شـده است. همچنین 
منتخبـی از ایـن کتـاب بـه زبـان انگلیسـی نیـز 

ترجمه و منتشر شـده است. 

8ـ  االوائل اولیات: اول ها
ایــن کـــتاب مـــانند االوائــل عســگری، 
آقــا  محمــد  ســیوطی، کشــمیری ، حــاج  
مقــدس اصفهانــی شــامل مطالــب  متفرقــه ای  
اســت  کــه عنــوان»اول« داشــته باشــد، مثــال 
اول کســی کــه بــه پیامبــر اســالم ایـــمان 
آورد، علــی  بـــود . اول  کـــسی کــه در 
قیامــت محشــور می شــود، رســول خدا  اســت . 
نســبت ایــن کتــاب بــا ســایر تألیفاتــی کــه در 
ایــن زمینــه نگاشــته شــده، عمــوم و خصوص  
مــن  وجــه  اســت، یعنــی قـــسمتی از مـــطالب 
ایــن کتــاب در آن کتاب هــا  یــاد نشــده اســت. 
ــوان نخســتین ها  ــا عن ــاب ب ــن کت ــه ای ترجم
توســط قلــم محمــد رضــا مرواریــد از ســوی 

نشــر نــور معرفــت منتشــر شــده اســت.

9ـ  البدایع کشکول.
ایـن کتاب مانند کشـکول  شـیخ  بهایی  و شـیخ 
یوسـف بحرانـی و سـید علـی میبـدی ـ دارای 
مطالب منثور و منظوم گــوناگون  مــفید  اسـت 
کــه مؤلف در طول سالیان دراز آنها را یادداشت 

و تدویـن کرده اسـت. 

10ـ رسـاله فـی  تواریـخ  النبـی  و آاللـ  جوامع 
احـوال االئمـه. تاریـخ چــهارده معصـوم که در 
ضمیمـه جلـد یازدهـم قاموس الرجـال  بـه قلـم 
مؤلـف افسـت شـده اسـت. ایـن  رسـاله  کـه در 
موضوع خــود بــسیار جــامع و کم نظیر اسـت 

تاریـخ   دارای چنـد فصـل اسـت و شـامل در  
والدت رسـول خدا و فاطمه زهرا و امامان 
معصوم، تـاریخ  وفــات  ایشان ، محل والدت 
و محـل دفن ایشـان، معرفی مادران ، همسـران، 

فرزندان و مــکارم اخالق  ایشـان اسـت.

11ـ  االخبار  الدخیله: حدیث های تحریف شده
ایـن کتـاب در سـه بـاِب احادیـث  تحریف شـده، 
احادیث مــجعوله و دروغــین و دعاهای تحریف 
شـده و یا مجعوله تنظیم یافته اسـت. این کتاب با 
تصحیح و تنظیم مرحوم اسـتاد علـی اکبر غفاری 
در چهـار جلد منتشـر شـده اسـت. این کتـاب در 

مرحلـه تحقیق و تصحیـح جدید قـرار دارد.

12ـ  النجعة فی شـرح اللمعة: تحقیق المسائل 
شرح لمعه شهید اول

شرحی است بر لمعه شــهید اول بــا تــوجه به 
شـرح لمعه شـهید  ثانـی  و نقد آن

ایــن کتــاب را مؤلــف در ســی ســالگی شــروع و 
در مدت چـــهار ســـال یعنــی ســال های 1350 
تــا1354 هـــ. ق در شوشــتر تمــام  کــرده  اســت. 
ــا  ــد: بعده ــاب می گوی ــن کت ــاره ای ــف درب مؤل
شــروع کــردم بــر نوشــتن شـــرحی بـــر لمعــه 
ــه از  ــتم، کـ ــیه  نوش ــور حاش ــرحش را بط و ش
صفحــه آخــِر جـــلد پایانــی تاریــخ اتمــام تألیف 
ــراغ مــن  ــد وقـــعت الف ــوم می شــود: »و ق معل
ــی  ــع الثان ــره شــهر ربی ــی غ ــه ف ــذه التعلیق ه
مــن ســنه 1354 ـ ق«... ایــن کتــاب شــرحی 
اســت بــر لمعــه بــا نقــل اخبــار از خــود کـــتب 
اربـــعه و ذکــر باب و عــدد خبر  و نقــادی  آن، اگر 
تحریــف یــا تصحیفی در آن واقع شــده اســـت. 

13ـ  تـفسیر قـرآن.
یادداشـت هایی اسـت که مؤلف در حاشـیه قرآن 
خطی تحریر سـده یازدهم نوشـته اند. این کتاب 
بـا تحقیـق و ترجمه آقـای بهراد جعفـری در دو 
جلـد بـا عنـوان حواشـی مصحـف توسـط بنیاد 
فرهنگـی  عالمه  شـیخ  شوشـتری  رحمـه اهلل  در 
سـال 1384 منتشـر شـده اسـت. از آنجـا که به 
جهـت مختصر بـودن حاشـیه برخـی صفحات 
پاورقـی  در  اسـت  می مانـده  خالـی  و  سـفید 
بخش هایـی از تفسـیر عاملـی نیـز آورده شـده 

است.

14.مواعـظ: شـامل سـى مجلس اسـت كه در 
مـاه محـرم و صفـر سـال هاى 1350 و 1351ق 

برگزار شـده اسـت.
کتــاب، حــاوی شــرح و توضیــح مطالــب 
و مســائل اخالقــی بــا اســتفاده از آیــات 
اســت. روایــات شــریفه  و  قــرآن کریــم 

ــه  ــس ب ــن مجل ــتری در اولی ــوم شوش مرح

بیــان صفــات مؤمنیــن پرداختــه اســت. ایــن 
ــا توجــه بــه آیــات اول تــا یازدهــم  صفــات ب
ســوره مؤمنــون ذکــر شــده اســت. بعضــی از 
مجالــس در صفحــات زیادی نقل شــده اســت 
ــاه و مختصــر اســت.  ــس کوت ــی مجال و برخ
ایشــان در بیــان مباحــث و مطالــب از آیــات، 
ــی و فارســی  ــات و اشــعار عرب ــات، حکای روای
اســتفاده نمــوده اســت. عنــوان مجالــس بیــان 
ــا ذکــر  ــس، ب نشــده اســت و آغــاز هــر مجل
ــی  ــان روایت ــا بی ــرآن ی ــی از ق ــا آیات ــه ی آی
ــاب در  ــن کت ــد. ای ــن می باش از معصومی
ســال 87 بــه کوشــش اقــای بهــراد جعفــری و 

ــد منتشــر شــده اســت. در دو جل

51ـ  پاسخ به سؤاالت کـنگره هـزاره شیخ   طوسی 
رساله ای است به فارسی در پاســخ بــه بـخشی 
از 54 پرسـش کـه از  طـرف  کنگـره هزاره شـیخ 
طــوسی در ســال 1390 پیرامـون شـخصیت 
شیخ طوسی  و برخی مسائل دیگر مــطرح شـد. 
قسمتی از این رساله در جلد ســوم یـادنامه شیخ 
طــوسی در ســال  1396  در مــشهد چاپ شده 

است.

16ـ  پاسخ اشکال بـه دعـای ندبه
مقالـه ای اسـت در قالـب یـک نامـه بـه زبـان 
فارسـی در چنـد صفحـهـ  در پاسـخ دکتـر علی 
شـریعتیـ  کــه در مــورد دعای ندبه اشکالی و 
سـئوالی طرح  کــرده بوده اسـت. متن این مقاله 

در همیـن ویژه نامـه تقدیمتان می شـود.

17ـ  مقدمه توحید مفضل
یکـی از خیِّریـن شوشـتری عالقمنـد بـه چاپ 
توحیـد مفّضـل می شـود و بـرای رسـیدن بـه 
مقصـود خـود هزینـه ایـن کتـاب را بـه آقـای 
سـیدکاظم صـدر صاحـب نشـر صـدر پرداخـت 
می کنـد. ایـن کتـاب پیـش از انتشـار به دسـت 
مرحـوم شوشـتری می رسـد و ایشـان نکاتـی را 

در مقدمـه کتـاب توضیـح می دهنـد.

18- شرح وجیزه شیخ بهایی
در 27 سـالگی  را  کتـاب  ایـن  مرحـوم شـیخ 
تحریـر کرده اسـت. تنها نسـخه ایـن کتاب که 
بـه صـورت خطـی در کتابخانه مجلـس موجود 
می باشـد بـه زودی بـا تحقیـق و تصحیح یکی 

از محققیـن منتشـر خواهد شـد.

و  تعلیقهــا  مکاتبــات،  از  مجموعــه ای   -19
ــار  ــان آث ــز در می ــده نی ــت های پراکن یادداش
مرحــوم شوشــتری بــه چشــم می خــورد کــه به 
زودی در قالــب یــک مجموعــه منتشــر خواهــد 

شد.
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مجلس اول. شیخ محمد تقی شوشتری

بسم اهلل الرحمن الرحیم.1
آن حضرت]سیدالشـهداء[ در تمـام ایـن مدت 
20 سـال سـلطنت معاویـه، هـر سـاعتی بـرای 
آن حضـرت هـزار مرتبـه از کشـته شـدن بدتـر و 
باالتـر بـود و باالتـر از ایـن، آن حضـرت زیر منبر 
باشـد و ببینـد بـاالی منبـر، پـدر بزرگـوارش را، 
کسـی که اسـالم با تیغ شمشـیر او قیام پیدا کرد 
ناسـزا می گوینـد. از ایـن مصیبـت تلخ تـر؟ ببینید 
این طور شـیعیان پـدرش را بگیرند، بکشـند، خانه 
خـراب بکنند، بلکه بعضـی از اینها را زنـده به گور 
می کردنـد. یـک وقـت معاویـه بـه حج بیـت اهلل 
رفـت و از راه مکـه بـه مدینـه آمد. نگاه کـرد دید 
کسـانی کـه بـه اسـتقبال او رفتند همـه از قریش 
هسـتند انصـار مدینه کسـی به اسـتقبالش نرفته 
اسـت و گفـت انصـار چـه شـدند؟ گفتنـد: بیچاره 
هسـتند، مـال سـواری ندارنـد. به طـور تمسـخر 
گفت آن شـترانی که انصار داشـتند شترهایشـان 
چطـور شـد؟ قیس بن سـعد بـن عبـاده از بزرگان 
انصار بود از بزرگان شـیعه بود برخاسـت گفت: ای 
معاویه انصار این شترهایشـان را در روز جنگ بدر 
و جنـگ احـد و جنـگ احـزاب کـه با تـو و پدرت 
جنـگ کردنـد شمشـیر زدنـد تـا شـما را مغلـوب 
کردنـد و شـما به کراهـت و از روی اضطرار اختیار 
اسـالم کردید شترهایشـان آن وقـت از بین رفت. 
ولـی پیغمبـر خدا بـه مـا انصـار فرموده اند: که 
بعـد از مـن کسـانی که سـر کار می آیند و شـما را 
تحت فشـار قـرار می دهند. معاویه گفت: به شـما 
گفـت چکار بکنیـد؟ گفت: ]پیامبـر[ فرمودند صبر 
بکنید.]معاویـه[ گفت: پس صبر بکنید! بعد معاویه 
مـی رود می گـذرد بـه مجلسـی کـه جماعتـی از 
قریش نشسـته اند همه بر سـر پا می ایسـتند مگر 
عبـداهلل بـن عبـاس. معاویه ایسـتاد و گفـت: ای 

پسـر عباس چـرا این طور کـه دیگـران و رفقایت 
همه بلند شـدند تو بلند نشـدی؟ گمانم این اسـت 
کـه چـون در جنـگ صفیـن مـن بـا شـما جنگ 
کـرده ام از ایـن جهـت اوقاتت به من تلخ اسـت و 
بـرای من سـر پا نایسـتادی اما من معذورم. پسـر 
عمویم عثمان مظلومانه کشـته شـد. از این جهت 
با شـما جنگ کـردم ]تا[خونخواهی پسـر عمویم 
را بنمایـم. ابن عباس به او فرمود: عمر هم کشـته 
شـد. ]معاویه[گفـت: عمر را یک نفر کافر کشـته. 
]ابـن عبـاس گفـت[ پس عثمـان را کی کشـت؟ 
گفت مسـلمانی. گفـت خیلی ُخب. خـودت جواب 
خـودت را می دهـی و مسـلمانان دیدنـد کـه آنکه 
شایسـته کشـتن اسـت مسـتحق کشـتن اسـت 
خونـش مبـاح اسـت ... گفـت یابـن عبـاس مـن 
دسـتور داده ام کـه هیـچ کس از فضایـل و مناقب 
علـی بـن ابیطالب ذکر نکنـد. تو زبانـت را به خود 
بگیـر مبادا ذکر فضایـل و مناقب علی بنمایی. ابن 
عبـاس فرمـود: پس می گویی که قـرآن نخوانیم؟ 
گفـت: قرآن بخوانید ولی آن را تفسـیر نکنید. ابن 
عباس به او فرمود: خواندن قرآن اهمیتش بیشـتر 
اسـت یا عمـل کردن بـه آن؟ معاویه گفـت: البته 
عمـل کـردن. ابن عباس فرمـود: تا قرآن تفسـیر 
نشـود چگونـه ممکن اسـت بـه آن کسـی عمل 
بکنـد؟ باید تفسـیر بشـود ]تا[ مردم مقصـود قرآن 
را بفهمنـد و عمـل بکننـد. گفت خیلی خـوب. اما 
تفسـیرهایی که شـما خودتان می کنید آنها را کنار 
بگذاریـد ببینید دیگران چه تفسـیرهایی می کنند. 
ابـن عبـاس فرمود: قـرآن بر ما نازل شـده اسـت 
تفسـیرش را مـا می دانیم تـو می گویی مـا بیاییم 
از آل ابی سـفیان تفسـیر قرآن را بپرسـیم؟ معاویه! 
آیـا می گویـی کـه مـا بـه حـالل و حـرام قـرآن 
رفتـار نکنیـم؟ معاویـه بـه او گفـت: خیلـی خب، 
تفسـیرهایی که راجع به حالل و حرام اسـت اینها 
را بیـان کن اما حرف راجـع به علی ابن ابیطالب و 

متن سه موعظه از خاندان تستری
نـام خانـدان شـریف تسـتری در طـول تاریـخ بـا وعـظ و خطابـه گره خورده اسـت. خانـواده ای که در کنـار علم آمـوزی و تفّقه هرگـز از وظیفه انذار و تبشـیر، خود را بر کنار ندانسـته اسـت. از همیـن رو، یکی از 

نام هـای مکـّرر در میـان تألیفـات ایـن خانـواده مجموعه هایی اسـت که با نام»مواعظ« شـناخته می شـوند. این مجموعه ها که غالبا متن سـخنرانی و موعظه های ایشـان بـوده در برگه هایی بـا قطع جیبی و با 

خطی خوش تحریر می شـده اسـت. تاکنون دو مجموعه با عنوان موعظه یکی مربوط به شـیخ محمد تقی و دیگری از شـیخ جعفر شوشـتری منتشـر شـده اسـت. متن پیاده شـده یکی از منبرهای مرحوم 

شـیخ محمدتقـی شوشـتری کـه برای اولین بار منتشـر می شـود را به همراه یکی از منبرهای شـیخ جعفر شوشـتری و یکی از منبرهای شـیخ حسـین واعظ)پدِر شـیخ جعفـر( در اینجا می بینیـد. مجلس اول، 

متـن پیـاده شـده یکـی از معـدود نوارهـای باقـی مانده از صاحب قاموس و موعظه سـوم نیز بازنویسـی یکی از برگه های خطی شـیخ حسـین واعظ اسـت که به لطف اسـتاد طالعی دسترسـی بـه آن مقدور 

شـد. الزم بـه ذکـر اسـت ایـن برگـه خطی را باید بمنزله فیش های منبر شـیخ حسـین واعظ دانسـت بنابر ایـن در آن بـه آوردن کّلی محورهای گفتگـو آن هم با زبان محاوره اکتفا شـده اسـت. مجلس دوم نیز 

مختصر شـده یکی از مجالس موعظه مرحوم شـیخ جعفر شوشـتری اسـت که سـال ها پیش با عنوان مجالس المواعظ منتشـر شـده اسـت.



اهلبیتـش، آیاتی که وارد شـده اند حـق نداری آنها 
را تفسـیر بکنـی. ابن عبـاس می فرمود: ُیریـُدوَن 
ُ ُمتِمُّ نُـورِهِ َو لَْو َکِرَه  ِ بِأَْفواِهِهْم وَ اهللَّ لُِیْطِفـُؤا نُـوَر اهللَّ
الْکاِفـُروَن2؛ می خواهنـد نـور خـدا را بـا دهن های 
خـود خاموش بکننـد و البته خدا نـورش خاموش 
نخواهـد شـد ولو اینکـه کافریـن کراهت داشـته 
باشـند. گفـت: ای ابـن عبـاس! حاال کـه این طور 
اسـت البتـه نبایـد ذکر فضایـل و مناقـب علی را 
بنمایـی. از طرف خـودش گفت منادی جـار زدند 
کـه هر کس فضیلتـی از فضایل علـی بگوید ذمه 
از او بری اسـت و خونش و مالش مباح اسـت. آن 
وقـت زیاد بـن ابـی را ]مسـئول[حکومت عراقین 
کـرد ]مسـئول[ حکومـت کوفـه و بصـره کـرد. 
می دانسـت کـه او شـیعیان را خـوب می شناسـد. 
در زمـان خالفـت امیرالمومنیـن، ابـن عباس 
از طـرف آن حضـرت  کـه حکومـت بصـره را 
داشـت زیـاد را منشـی خـود قـرار داده بـود. زیـاد 
لیاقت زیادی داشـت. ابن عباس او را منشـی قرار 
داده بـود. کامـال شـیعیان حضرت را می شـناخت 
و بعـد معاویـه بـرای اینکـه او را به خود بکشـاند 
به دسـتور مغیره بن شـعبه کـه شـهادت داده بود 
پـدرش ابوسـفیان با مـادر او زنـا کرده اسـت او را 
بـرادر خـود قـرار داد و حکومـت کوفه و بصـره را 
بـه او داد. کامـاًل شـیعه را می شـناخت. خـودش 
می گفت: هر کی دشـمن داشـتم دوسـت شـدند 
هر کی دوسـت داشـتم دشمن شـدند و شیعیان را 
اگـر زیر کلوخ ها پنهان می شـدند بیـرون می آورد 
و می کشـت. چقـدر از آنهـا دسـت و پا گرفـت.... 
چقـدر از آنهـا را بـر دار کـرد چقـدر از آنهـا خانـه 
خـراب کـرد. چقدر از آنهـا آواره کرد. چقـدر از آنها 
خودشـان فرار کردنـد و دیگر در کوفـه با وجودی 
کـه مرکـز شـیعه بـود در عـراق مرکز شـیعه بود 
نماندنـد. معاویه دسـتور داد که تمـام حکامش در 
تمـام شـهرها هـر کس شـیعه علـی ابـن طالب 
اسـت اگر شـهادت پیـش قاضی داد شـهادتش را 
قبـول نکنید. یک مرتبـه دسـتور داد که هر کس 
شـیعه علی بـن ابیطالـب اسـت او را بکشـید. دو 
مرتبـه گفـت ولو اینکه بّینه و شـاهد هم نداشـته 
باشـد و اگـر کسـی را متهـم کردنـد شـیعه علی 
اسـت او را بکشـید... اگر کسـی می خواست برای 
شـیعه ای فضیلتی از امیرالمومنیـن بیان بکند باید 
مخفـی در خانـه همدیگـر برونـد و ایـن غـالم و 
کنیـز ایـن شـخص، کسـی آنجـا حاضر نباشـد. 
آن وقـت منقبتـی بیان بکنـد. معاویه نوشـت که 
حکامـش هر کی که شـیعه عثمان اسـت مقرب 
بدانیـد. هر کس بـرای عثمان فضیلـت و منقبت 
روایت کرد درسـت است حکمش را بنویسید اسم 
پـدرش را بنویسـید اسـم طایفه اش را بنویسـید و 
برایـش جایـزه قـرار بدهنـد و خلعـت بفرسـتند. 
معاویـه بـه آنها انعـام و امالک مـی داد. حدیث در 
فضیلت عثمان زیاد شـد. ]دسـتور داد[ در فضیلت 
ابوبکـر و عمـر هـم درسـت بکننـد. در فضیلت و 
منقبـت مـن هـم درسـت بکننـد. اینهـا حدیـث 

ابی سـفیان،  آل  فضیلـت  در  می کردنـد  جعـل 
معاویـه و اتباعش. دسـتور داد معاویه در مکتب ها، 
معلمیـن بـه اطفـال ایـن احادیـث جعلـی را یـاد 
بدهند به زنانشـان و دخترانشـان و غالمانشـان و 
کنیزان شـان، به طـوری که به مردم مشـتبه شـد 
حـاال یک افـرادی دشـمن بودند ولی اشـخاصی 
هـم بودنـد که ظاهرالصـالح بودند و بـرای اینکه 
چیـزی را دسـت بگیرنـد و طوری که مـردم حق 
را باطـل می دانسـتند و حـق را باطل می دانسـتند 
... مطلـب بر مردم مشـتبه شـده بود. ایـن بود که 
سیدالشـهداء بـرای اتمـام حجـت دسـتور داد 
حتـی از صحابـه پیغمبـر هـر کـس در حیات 
بودنـد و کسـانی که خدمت صحابه رسـیده بودند 
از آنهـا حدیـث شـنیده بودنـد در فضیلـت پدرش 
امیرالمومنیـن و در مناقـب اهـل بیـت پیغمبر 
اینهـا را تمـام جمـع کـرد و با بنـی هاشـم آنها را 
بـه حـج بیـت اهلل بـرد. قریـب هـزار نفـر. در ِمنا، 
آنجـا کـه اجتماع دارنـد حضرت برخاسـت خطبه 
خوانـد و گفـت: .... فرمـود: ای صحابـه پیغمبـر و 
ای تابعیـن که صحابـه دیگر را دیدیـد آنچه جدم 
دربـاره پـدرم و اهلبیـت گفته اسـت می گویم اگر 
درسـت گفتم مـن را تصدیـق بکنید اگر درسـت 
نبـود تکذیـب بکنیـد. این بـود که حضـرت یکی 
یکـی آنچـه را کـه جدش پیغمبـر فضایـل درباره 
امیرالمومنیـن فرمـوده بـود فضایـل و مناقبی که 
دربـاره مـادرش فاطمـه الزهـرا )س( بیـان کـرده 
بـود فضایل و مناقبی که درباره اهلبیت، حسـن و 
حسـین بیان کـرده بـود. ... ما خودمـان به گوش 
خودمان از پیغمبر این مطلب را شـنیده ایم. تابعین 
گفتند از صحابی که بودند این مطلب را شـنیده ام. 
گفت به شـهرهای خود برویـد و بگویید هر کس 
اهلیـت دارد. این را بگوید مـردم در گمراهی باقی 
نماننـد. آن حضـرت، مصیبـت اش منحصـر بـه 
عاشـورا و کربـال نبـود. در تمام عمـرش حضرت 
این طـور گرفتـار بود. امشـب شـب عاشوراسـت. 
امشـب شـبی اسـت که امام زمان )عج( امشـب و 
فردا متصل اشـکش جاری اسـت. عرض می کند 
خدمـت جـّدش روزگار مـرا بـه تاخیـر انداخـت. 
نبـودم در رکابـت، ولـی حـاال در مصیبتت اشـک 

می ریزم اگر اشـک چشـمم خشـک نشـود...

مجلس دوم. شیخ جعفر شوشتری

بسـم اهلل الرحمـن الرحیـم. سـبحانک اللهـم و 
بحمـدک یـا ملـک یـا قـدوس یـا سـالم، یـا 
ذالجـالل و االکـرام ال احصـی ثنـاء علیـک. انت 
کمـا اثنیـت علـی نفسـک. یـا منفـردا بالعظمه و 
الجـالل، یـا کبیـر یـا متعـال، لـک العلـو االعلی 
فـوق کل عال و الجـالل االمجد فوق کل جالل. 
نحمدک علی جمیع االحوال و نشـکرک بالغدو و 
اآلصال و نشـهد بـک الفضل االعمـال و نصلی 
و نسـلم علـی محمد نبیک )صلـی اهلل علیه و آله 

( نبـی الرحمـه و امام االئمـه، المنتجب من طینه 
الکـرم و سـالله المجد االقـدم و مغـرس المغرق 
و فـرع العـالء المثمـر المـورق؛ و علـی اهل بیته 
مصابیـح الظـالم. از خـدا اسـتدعا می کنـم از این 
قبیـل دل ها نباشـد که در حـق آن دل می فرماید: 
ثم قسـت قلوبکـم من بعد ذلک فهـی کالحجاره 
او اشـد قسـوه. حاصـل آنکـه می فرمایـد: دلهای 
شـما قسـاوت به هم رسـانیده، بعد از اینکه شـما 
را هدایت نمودم، مثل سـنگ شـده اسـت، او اشد 
قسـوه. امیـد کـه آن دلهـا نباشـد کـه می فرماید: 
ختـم اهلل علـی قلوبهـم؛ یعنـی از بـس کـه گناه 
کرده انـد، مهـر خدایـی بـر دلهـای آنها زده شـده 
اسـت. پـرده، چشـم و گـوش آنهـا را گرفتـه و 
خـوف حـق در آنهـا تاثیـر نمی کنـد. اگـر کار بـه 
آنجـا رسـید، دیگر چـاره نیسـت. امید کـه دل ما 
از آن دلهـا نباشـد. امیـد دارم ایـن چنـد دقیقه که 
نشسـته اید برای موعظه شـنیدن، متاثر شـوید به 

عـوض آن تاثیـری کـه دیگر ثمـر نمی کند. همه 
ماهـا سـاعتی داریم کـه موعظه بـرای ما حاصل 
می شـود کـه متاثـر می شـویم، ولـی آن تاثیر ثمر 
نمی کنـد. آن واعـظ سـنگین، آن واعـظ بـزرگ، 
وقتـی کـه آمد، هر چـه متنبه بشـوی، ثمر نـدارد. 
امیـد که این یک سـاعت عوض آن بشـود، بلکه 
ثمر داشـته باشـد. وقتی کـه او می آیـد، همه چیز 
تـو را می گیـرد، امـا حـاال کـه نشسـته ای همـه 

چیزهـا با خـودت می باشـد.
در اینجـا نشسـته ای التماسـت می کنـم، تملقـت 
می کنـم، خواهـش از تـو می کنم که کلمـه ای از 
مواعـظ حقـه گوش کن. بسـا باشـد کـه در دلت 
بـر آن موعظه ها نخندی باری، حـاال اختیار داری؛ 
وقتـی کـه آن واعظ آمد، نمی توانـی حرکت کنی، 
نمی توانـی در دلـت بـه او بخنـدی و تخلف کنی. 
بیـا ایـن موعظـه را مبادلـه کن. نشـانه و عالمت 
چـه چیـز اسـت کـه دلهـای مـا از آنها نشـده اند، 
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گـوش و چشـم مـا داخـل علـی سـمعهم و ابصارهم غشـاوه نیسـتند. این اسـت که 
حـاال نشسـته ای، یـک تغییری در حالتت به هم رسـد. چون موعظه کم شـده اسـت 
میـان مـردم، بعضـی خیـال می کنند کـه واعـظ باید قصـه و حکایت بگویـد. بعضی 
بـه خیـال آنکـه آیات مشـکله و مطالب حکمیـه باید بگویـد. اوال بدانیـد که موعظه 
کار خداسـت. سـهل و خـوارش نشـمارید؛ یعظکم بـه کار پیغمبر اسـت؛ کار حضرت 
امیـر اسـت، کـه خیلی اصرار مـی فرمـود و موعظه جذب خلق اسـت به سـوی خدا؛ 
اگـر عاصـی هسـتی، مطیـع شـوی؛ اگر مطیعـی، مطیع تـر شـوی. اطاعت خـدا آخر 
نـدارد. بعضـی بگویند: خوب هسـتیم، موعظه نمی خواهیم! غلط اسـت. اگر شـخص 
بـد باشـد، بـه موعظه خـوب می شـود. از موعظـه الاقل بدتر نمی شـود. ایـن را بدانید 
آدمـی همیـن قـدر که در معصیت جری شـد، کم کم کبیره می شـود. کـم کم کبیره 
موبقـه می شـود کـه می رسـد بـه جایی که از کشـتن انبیـا و کفر بـه خدا باک نـدارد. 
چنانکـه می فرمایـد : و یقتلـون االنبیاء بغیر حق ذلـک بما عصوا و کانـوا یعتدون حاال 
می خواهـم چنـد کلمـه موعظـه کنـم. تجربـه کنـم دل خـود را و دل شـماها را. این 
موعظـه مرکب اسـت از کالم خدا. قدری کالم امام اول اسـت، قـدری کالم امام آخر 
اسـت کـه حجت عصر اسـت. از همه روی هم رفته بگویم، بلکه یکـی از اینها در دل 
تاثیـر کنـد: ال المـر اهلل تعقلون! و ال من اولیائه تسـمعون! حکمه بالغـه فما تغن النذر 
و االیـات عـن قـوم الیؤ منـون: نه قول خـدا را تعقل می کنیـد! نه از اولیـاء خدا چیزی 
شـنیده اید. ایـن موعظـه صاحب االمر اسـت. ال لجـالل اهلل تعظمون! و اللشـان اهلل. 
تکبـرون! و ال مـن عظمـه اهلل تسـجدون! و ال لحقوق اهلل توفـون! و ال من صوله اهلل 
تحذرون! و ما اهلل بغافل تعملون؛ ای مردم! خدا غافل نیسـت از کارهای شـما. همین 
یـک آیـه بس اسـت! قل هو نبـاء عظیم انتم عنـه معرضون و لتعلمن نبـاه بعد حین. 
از خیـر خـودت غافلی! چنـدی دیگر می فهمی. فاین تذهبون؟ و انی تؤ فکـون؟ ام این 
تصرفـون؟ کجـا می رویـد؟ داریـد می رویـد، کـی می روید؟ و الـی من تتوجهـون: به 
جانـب که متوجه هسـتید؟ بای وجه تلقـون ربکم: خدا را به چـه رو مالقات می کنید؟ 
بای قدم تقفون؟ بای لسـان تعذرون؟ چه بگویم از ایام الهیه و سـطوات؟ از چیزهایی 

کـه در پیـش داریـم. مجملها را بگویم؟ مفصلهـا را بگویم؟ در پیـش دارید انتقالها!
در پیـش داریـد منزل هـای مخوف! در پیـش دارید هم منزل ها! در پیـش دارید بیرون 
آمدن هـا! در پیـش داریـد وقوف هـا! در پیـش داریـد آتش هـای معنـوی! آتش هـای 
ظاهـر در پیـش داریـد! زندان هـا در پیش دارید! انـوار در پیش داریـد! ظلمات در پیش 
داریـد! بردن هـا در پیـش داریـد! چـاره امر را کـرده ای؟ أفمن هـذا الحدیث تعجبون و 
تضحکـون و ال تبکـون؟! می فرماید: باز می خندیـد و گریه نمی کنید؟ و انتم صامتون! 
اینهـا مجمـالت بودنـد. قدری از تفاصیل حاالت ما ذکر شـود: یکـی از انتقاالت، یک 
انتقـال حالـت تـو، آن سـاعت رفتن اسـت. حالتـت متغیـر می شـود. آن أول یوم من 
أیـام اآلخـره و آخـر یـوم مـن أیـام الدنیـا؛ روز اول آخرت اسـت و آخر روز دنیا اسـت. 
در ایـن روز سـه واهمـه دارم کـه جگـر گداز اسـت، اگر راسـت بگویم: یکـی آنکه - 
العیـاذ بـاهلل - آن سـاعت آخـر دنیـای تـو ایمانت بـرود کـه اول یوم آخـرت بی ایمان 
باشـی. چـاره ای نداری، دیگر گذشـت؛ یـک واهمه دیگر که در این تبدیل اسـت، این 
اسـت کـه نمی دانـم آن وقـت گنـاه چقـدر دارم. می ترسـم آن روز از همـه روز گناهم 

به هر قیمت
حضرت پیغمبر )صلی اهلل علیه و آله ( نشســته بود باالی سر محتضری. وقتی که محتضر شد، چشمهایش را به گردش 
انداخت و مضطرب شد. عرض کرد: یا رسول اهلل! می بینم دو سیاه به نظرم آمدند. بترسید از عاقبت! نمی دانم چه خواهد 
شد! برای بعضی می گویند: التخافوا و التحزنوا؛ یعنی، مترس و غصه گذشته را مخور، و ابشروا بالجنه التی کنتم توعدون 
نمی دانم ماها این ســخن را خواهیم شــنید، یا آنچه را که برای بعضی دیگر می گویند و آن این است که البشری یومئذ 
للمجرمین. نمی دانم در آن منزل که رسیدیم، به خیر است و مبارك است یا نه؟ هر کس خاطر جمع است غصه نخورد. اگر 

رخنه ای برای دل ها مانده است، یک کلمه از این ها کفایت می کند. 



سـنگین تر باشـد؛ واهمه دیگر آنکـه در قلب مـن در آن روز آخر دنیا 
چـه می شـود؟ محبت دنیـا در آن وقت غالب اسـت در قلـب من، یا 
محبـت خـدا و رسـول و ائمـه؟ کـه می فرمایـد: قـل ان کان آبائکم 
و ابنائکـم - الـی آخـر اآلیـه. دیگـر حـاال قلبـت را ببین، اگـر حاال 
غالـب اسـت محبـت خـدا می مانـد و اگر محبـت دنیا غالب اسـت، 
وقـت مـردن که از تـو دنیا را می گیرنـد، منزل آن طـرف هم خراب 
اسـت، دشـمنی خـدا - نعوذ بـاهلل - در دلش می افتد. بترسـید از این 
صفات و کیفیات! از جمله تفاصیل این مجمالت، حکایت رسـوالن 
بـه سـوی تـو اسـت و مکالماتـی دارنـد به تـو. نمی دانـم کیفیت ما 
بـا اینهـا چطـور می شـود و بـه چـه هیئـت می آینـد؟ نمی دانـم چه 
می گویند!حضـرت پیغمبـر )صلی اهلل علیه و آله ( نشسـته بود باالی 
سـر محتضـری. وقتی که محتضر شـد، چشـمهایش را بـه گردش 
انداخـت و مضطـرب شـد. عـرض کـرد: یـا رسـول اهلل! می بینم دو 
سـیاه به نظـرم آمدند. بترسـید از عاقبـت! نمی دانم چه خواهد شـد! 
بـرای بعضی می گوینـد: التخافوا و التحزنوا؛ یعنـی، مترس و غصه 
گذشـته را مخور، و ابشـروا بالجنه التی کنتم توعـدون نمی دانم ماها 
ایـن سـخن را خواهیـم شـنید، یـا آنچـه را که بـرای بعضـی دیگر 
می گوینـد و آن این اسـت که البشـری یومئذ للمجرمیـن. نمی دانم 
در آن منـزل کـه رسـیدیم، به خیر اسـت و مبارک اسـت یـا نه؟ هر 
کـس خاطر جمع اسـت غصه نخـورد. اگر رخنه ای بـرای دلها مانده 
اسـت، یـک کلمـه از اینها کفایت می کنـد. از موعظه هـای حضرت 
امیـر اسـت کـه می فرمایـد: و کیـف بکـم لو تناهـت بکـم االمور و 
حصـل مـا فـی الصـدور.  عـرض می کنم خدمـت حضـرت امیر که 
می فرمایـی: ))چه خواهید کـرد؟(( چـاره نمی دانیم که بکنیم. همین 
قـدر امیدواریـم کـه - ان شـاء اهلل - خداونـد عالـم - جـل شـانه - 
محبـت تـو را در دل مـا جـای دهـد و ایـن محبـت باعث می شـود 
کـه ایمـان به خـدا به هم رسـانیم و به همراهمـان بیاید؛ تـا در این 
انتقـاالت سـالم بمانیـم. یکی دیگـر چـاره بـرای مصیبت هایی که 
در پیـش داریـم، ایـن کـه عالقـه پیـدا کنیم بـا آن کسـی که همه 
مصیبت هـا بـرای او جمع شـده اسـت. یعنی حضرت حسـین )علیه 
السـالم (! هر چـه مصیبـت در دنیـا تصـور می شـود، در روز عاشـورا 
برای آن مظلوم جمع شـده اسـت ، وارد شـده اسـت بر او. اگر عالقه 
بـا ایـن صاحـب المصیبـه الراتبه صاحـب همه مصیبتها - جنسـا و 
نوعا و شـخصا و صنفا  - به هم رسـانیدیم، چاره برای مصیبت های 
ما می شـود.لکن این روزها موسـم مصیبت کس دیگر اسـت. وقت 
مصیبـت صاحـب مصیبتی اسـت کـه شـریک سیدالشهداسـت در 
تحمـل مصائـب؛ کفو سیدالشهداسـت در پـدر و مـادر؛ در مصیبت، 
شـریک بزرگ سیدالشهداسـت، یعنـی علیا زینب )علیها السـالم (.

مجلس سوم. شیخ حسین واعظ

مجلس موعظه-قال اهلل سـبحانه و تعالی َمَثُلُه ْمَکَمَثِل الَِّذي اْسَتْوَقَد 
ُ بُِنورِِهْم َو تََرَکُهـمْ في  ُظُلماٍت  ـا أَضاَءْت ما َحْولَـُه َذَهـَب اهللَّ نـاراً َفلَمَّ
 :الُیْبِصـُروَن ُصـمٌّ بُْکٌم ُعْمٌي َفُهـْم الَیْرِجُعوَن و عـن اهل البیت
انَّ اهلل و تَعالی لَُه اَن َیحلَِف بَُکِل َشـیء َو لَیس لِلُمؤِمنین اَن َیحلِفوا 

بِاهلل. ااّل 
ای بـرادر عزیـز! بـر تـو باد بـه پرهیزکاری که سـرآمد همـه اعمال 
صالـح پرهیـزکاری اسـت و نباشـید ماننـد اشـخاصی کـه بی نـور 
می باشـندکه خداوند عالم جل شـانه عقل را به شـما کرامت فرموده 
اسـت که به آن عبادت او را کرده باشـید و کسـب کنید بهشـت را و 
جنـان و نجـات از نیـران را و خـود را همدوش بکنید بـا نیکان و هم 

آغـوش بـا حوریان و قصـور و نعمت هـای موفور.
پـس در حدیث وارد شـده که هر گاه پیراهنی از پیراهن های بهشـت 
را در میـان آسـمان و زمیـن بیاویزند همه اهل زمیـن از بوی خوش 
آن از هـوش می رونـد و حلقـه درب بهشـت را هر وقـت که می زنند 

صـدا می کنـد و می گویـد یا علی.
و در حدیـث وارد شـده کـه هشـتصد دختـر باکره و هشـتصد زن 
ثیبـه از زن هـای اهـل دنیـا می دهند و حضـرت داوود علـی نبینا 
و آلـه و خواننـده اهـل بهشـت خواهد بـود فرمودند کـه لوای 
حمـد در دسـت حـق پرسـت علـی بـن ابیطالـب ]خواهد بـود[ و 
شـیعیان و دوسـتان خـود را از حـوض کوثـر سـیراب می گردانـد 
و شـیعیان آن حضـرت صلـوات اهلل علیـه رسـتگارانند در دنیـا و 
آخـرت و فرمودنـد ایهـا النـاس بپرهیزیـد و تقوا و پرهیـزکاری را 
شـعار خـود کـرده باشـید و آن چنـد نشـانه دارد و پـس ای برادر 
آنهـا را تحصیـل کـن. غیبـت مکن غیبـن مکن غیبـت مکن که 
از زنـا بدتـر اسـت ایـن نـه قول اسـت این سـخن محمـد عربی 
اسـت و فحـش مده کـه فرمودنـد به راسـتی خدای تعالـی حرام 
گردانیـده اسـت بهشـت عنبـر سرشـت را بـر هـر فحش دهنـده 
بی آبـرو کـه پـروا نداشـته باشـد بـه آنچـه بگویـد و پروا نداشـته 
باشـد بـه آنچه مردم بـه او می گوینـد پس اگر تفتیش کنـی او را 

نمی یابـی مگـر ملعونـی و چیـز لغوی یا شـریک شـیطان.
عـرض کردنـد یـا رسـول اهلل آیـا می باشـد در میـان مردم شـریک 
شـیطان؟ گفـت: هرگاه مـرد با زن خود مقاربت کند و بسـم اهلل را به 
زبان خود جاری نکند شـیطان در آن مقاربت با او شـریک می شـود 
و او را ... بـی بسـم اهلل گوینـد و این بسـم اهلل نگفتـن در میان عوام 
شـهرت گرفته اسـت که در آن وقت قبیح اسـت که شـخص اسـم 
چنیـن بزرگـواری را بـر زبـان خـود جاری سـازد و حال آنکـه خدای 

تعالـی راضـی اسـت بر اینکـه بنـده اش او را فراموش نکنـد در هیچ 
حالـی از حاالت و آنـی از آنات.

تفکـر کـن ای بـرادر! در حـال اشـخاصی کـه شـب و روز در فکـر 
مسـتأصل کردن چهارده معصوم بوده اند و اوالد ایشـان را نیز شـهید 
کرده انـد بلکـه زنـده به زنده ایشـان را در میان عمارات می گذاشـتند 
و شـرم از اجداد طاهرین ایشـان صلـوات اهلل علیه نکردند و حکایت 
داوود مشـهور و معروف و عالمه مجلسـی در بحار ذکر فرموده است 
و آنچه کردند با حضرت جناب ابی عبداهلل الحسـین از شـهادت 
و اسـیری خواهـران و دختـران و زنان شـهر به شـهر و دیـار به دیار 

گردانیـدن ایشـان فانا هلل و انـا الیه راجعون.

پی »وشت ها:
1. نقطه چین ها افتادگی نوار و محتوای پرانتزها افزوده هایی از ما است.

2. صف8

  

چاره برای مصیبت هایی که در پیش داریم، این که عالقه پیدا کنیم با آن کسی که همه مصیبت ها برای او جمع شده است. یعنی حضرت حسین )علیه السالم (! 
هر چه مصیبت در دنیا تصور می شود، در روز عاشورا برای آن مظلوم جمع شده است ، وارد شده است بر او. اگر عالقه با این صاحب المصیبه الراتبه صاحب 
همه مصیبتها - جنســا و نوعا و شخصا و صنفا  - به هم رســانیدیم، چاره برای مصیبت های ما می شود.لکن این روزها موسم مصیبت کس دیگر است. وقت 
مصیبت صاحب مصیبتی است که شریك سیدالشهداست در تحمل مصائب؛ کفو سیدالشهداست در پدر و مادر؛ در مصیبت، شریك بزرگ سیدالشهداست، یعنی 

علیا زینب )علیها السالم (.
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عالمه شوشتری نکات و دقائق تفسیری خود را در حاشیه یک قرآن قدیمی متعلق قرن یازدهم ه.ق می نوشته است. ایشان خود درباره این قرآن می گوید:
»قـرآن عجیبـی اسـت. ایـن را بـرای  بنـده  آورده انـد  و نمی دانـم که این دو صفحه را چه کسـی با خمیر به  هم  چسـبانده بــود. بــه یکـی از رفقـا دادم که در صحافی خیلی ماهر اسـت تـا از هم  
بـاز  کـرد  و در میـان آن دو صفحـه از هم باز شـده، نوشـته بود: »وقف  نمود  آسـیه  خانم بنت مرحوم علی مردان این یک جلد کــالم اهلل مــجید را بر کــافه عامه شـیعیان ، تولیتـش را با دخترش 
روحی جان قرار داد و بر فرض انقراض، تولیت آن با  اعلم  کسـی اسـت کــه در آن بلد باشـد«... چیز عجیبی اسـت که اینجا آخــرش  نــوشته: »هذا لمصحف الرابع و السـبعون من المصاحف التی  
کتبتها « یعنی  این قرآن هفتاد و چهارمی اســت کــه نــوشته ام. خیلی از مردمند که در عمرشان 74 بار  قرآن  نمی خوانند! این کاتب 74 بار قرآن را نوشته، باز هم نــنوشته که  دیگر  نمی خواهم  
نوشـت یا دیگر وقت مرگ من اسـت، شـاید بعد از ایــن باز هم نوشـته بــاشد . تــاریخش  هم  1072 اسـت که حاال سال 1405 اسـت. دیگر اینکه، تمام صفحاتش افشـان  طالست  و مثل اینکه 

از اول تـا آخـرش را هم فقط با یک قلم نوشـته اسـت.«
همان گونـه کـه پیـش از ایـن گفتـه شـد این نکات تفسـیری بـا تحقیق و تصحیح آقای بهراد جعفری منتشـر شـده اسـت. در صفحـات پیش رو تصاویـری از تاریـخ کتابت این قـرآن خطی به 

همراه حواشـی عالمه شوشـتری تقدیمتان می شـود.


