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 علمی ـ تخصصی  امهنسال
 1931 سال ،1 شماره، اولسال 

 1نایرجال ات و تضعیفاتقیوتث عتبار سنجیا
  __________________ 2ینیقائ محمد  ___________________ 

 دهیچک
 مقالع   .اسعت  انیع رجال اقعوال  بع   وابسعه   ،ضعف   و قتاثو ثیح از انیراو أحوال ییشناسا
  اشعاا   بع   و پعردازد یمع  فا یتضعف  و قعا  یتوث در یرجال قول ارزش یبررس ب  حاضر
 نیع ا بعودن  یحدسع  و موضعوعا   در ثقع   قعول  تیّحجّ عدم اشاال دو خصوص ب  بحث،
 اسععت، حجّععت موضععوعا  در واحععد خبععر کعع  نظععر نیععا اثبععا  در و داده پاسعع  اِخبععار،

 تیّع حجّ بعا   از را یرجعال  قعول   ،اشاا  رشیپذ صور  درنیز مدعی است . کوشد یم
 در و کعرد  اثبعا  ( یعلم) خاص ظنّ با  از را آن تیحج و کرد مدلل توان یم خبره قول
 .رسدینم ریصغ انسداد ب  نوبت گرید صور ، نیا

 .یحدس امر ،یحسّ امر خبره، قول ،یرجال قول  ،یتضف ق،یتوث :یدیکل واژگان

                                                      
 .11/6/92: مقاله دییتأ خیتار                          12/4/92: مقاله افتیدر خیتار .1
 و استخراج ینیقائ استادجناب  اصول خارجدرس  مباحث از یاردکان یعابد داود یآقا قلم به مقاله نیا

 .است دهیرس استاد دییتأ به تقریر شده و
 .قم هیعلم حوزه خارج مدرس .2
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 مقدمه
 شبیخ  ،نجاشبی  لیب قب از یرجالیبان  کتب   به مراجعه روات، قیتوث معهود یها راه از یکی

 یچگبونگ  یعنب ی کتب ،  نیب ا ببه  مراجعه تِیّحجّ ینحوه همواره. است کشی و یطوس

 فبرد  اگبر  کبه  معنا نیا به است؛ بوده بحث محل ،رجالیان فاتیتضع و قاتیتوث تیّحجّ

 بباب  از ایب آ اسبت   حجّبت  عنبوان  چه به او قول نیا کرد، قیتوث را یروا کی ،یرجال

 و علبم  بباب  شبدن  منسبد  بباب  از ایب  و خببره  قول اساس بر ای است حجت ثقه اِخبار

 ر یصغ انسداد و ظن مطلق تیّحجّ

 قبات یتوث راه از روات وثاقبت  به یابیدست روش درباره تی کهاشکاال به مقاله نیا در

 اعتببار  ببه  نسبت مجموع، در .میکنیم یابیارز را آنها و کرده اشاره ،وجود دارد رجالیان

 1:است مطرح اشکال پنج ،رجالیان قاتیتوث

 ست؛ین حجّت موضوعات، در و است حجّت أحکام، در واحد خبر. 1

 است؛ شرط تعدّد شهادت، در و است شهادت ،رجالیان قاتیتوث. 2

 بلکبه  ست،ین یحسّ ،رجالیان قاتیتوث و است حجّت یحسّ أخبار در واحد، خبر. 3

 است؛ یحدس

 ست؛ین حجّت مرسل، خبر همانند پس بوده؛ مرسل ،رجالیان قاتیتوث. 4

 احتمبال  یحت ب  و سبت ین حجّبت  شانقاتیتوث لذا اند؛ بوده یا«هالعدال ۀاصال» قدما،. 5

 .شد خواهد شانیا قول اعتبار از مانع آن،

 موضوعات در واحد خبر تیّحجّ عدم: اوّل اشکال
 کبه  است یواحد خبر تیّحجّ رندهیبرگ در تنها واحد خبر تیّحجّ اثبات ادل ه که آنجا از

 در کند، یموضوع اثبات که یواحد خبر نه باشد یشرع احکام از یحکم اثبات متضمّن

 یشبرع  حکبم  از خببر  که دهند یم خبر روات صفت و وثاقت از رجالیان ز،ین بحث نیا

 2.ندارد یارزش و بوده روات وثاقت که است یخارج یموضوع از خبر بلکه ستین
                                                      

 قبول  تیّب حجّ به نسبت واحد خبر ادل ه شمول به مربوط دوم، و اوّل اشکال مثل ت،اشکاال از یبرخ. 1
 ماننبد » شبود  یمب  طبرح  واحبد،  خبر تیّحجّ ادل ه شمول فرض با یحت  ،ها آن از یبرخ و است یرجال
 «.پنجم اشکال مانند. »اندعام یتاشکاال زین گرید یبرخ«. چهارم اشکال

 .91ص ،الرجال علم مباني في بحوث سند، .2
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 ریتقر راه سه نیا از یکی به توان یم را موضوعات در ثقه خبر تیّحجّ :يبررس و نقد

 .واحد خبر تیّحجّ ادل ه شمول( ج ت؛یّاولو قیطر( ب ت؛یّخصوص یالغا( الف 1:کرد

 ببه  اسبتدالل  سبقم  و صحّت و پرداخته مذکور راه سه یبررس به ،اشکال نیا نقد در

 :میکن یم یابیارز را ثقه خبر تیحج

 اتیب روا در تنهبا  واحبد،  خبر تیّحجّ ادل ه مضمون اگر یحت  :تیخصوص یالغا. الف

 در خبر نقل  یترت نیا به و میکن یم تیخصوص یالغا آن از باشد، أحکام نقل به مرتبط

 .بود خواهد حجّت زین موضوعات

 چبون  اسبت  موضبوع  نقبل  أحکام، باب در اتیروا نقل که شد یمدّع توان یم یحت 

 واقبع،  در. است یخارج موضوعات از یموضوع که است الفاظ کند، یم نقل یراو آنچه

 یببرا  را موضوعات آن ،یراو و اند شده وضع ییمعنا یبرا لغتاً که است یالفاظ موضوع

 کبه  کنبد  یمب  تیب حکا مبا  یبرا را امام تلف ظ ،یراو تر، واضح انیب به کند؛ یم تیحکا ما

 چبون  و سبت ین موضبوعات  نیب یتفاوت ،یطرف از. است موضوعات از یموضوع خود،

 نخواهبد  تیّخصوصب  یالغبا  به یازین گرید است، حجّت هم موضوعات ریسا در خبر،

 .بود

 دانسبته،  حجّبت  را یخاصب  موضوع در خبر شارع، اگر که است آن وجه نیا اشکال

 شبارع،  نیبنابر بداند؛ حجّت هم گرید موضوعات در را ثقه خبر که ستین نیا اشالزمه

 نیب ا و اسبت  مترت  یکل حکم آن، بر چون دانسته حجّت را امام الفاظ نقل در ثقه خبر

 .ندارد مورد نیا ریغ در ثقه خبر تیّحجّ با یا مالزمه

 قیب طر ببه  باشبد،  حجّت ،یاله یکل  أحکام در خبر است قرار اگر :تیاولو قیطر. ب

 واحبد،  خببر  کی با توانیم اگر یعنی بود؛ خواهد حجّت یجزئ موضوعات در ت،یّاولو

 توانیم اثبات یاول قیطر به دارد، یحدّ نیچن کرد را گناه فالن مثال که یکس کرد اثبات

 .است گناهکار شود، مرتک  را یعمل نیچن ،یفرد هر مثال که کرد

 نیب ا اسبت  ممکن است، حجّت ثقه خبر نکهیا لیدل که است نیا وجه نیا بر اشکال

 إنسبداد  خباطر  به و است مُنسدّ اخبار، گرفتن نظر در بدون احکام در علم باب که باشد

                                                      
 .44ص ،2ج ،الوثقى العروة شرح في بحوث صدر،. 1
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 بلکبه  سبت؛ ین نیچن موضوعات، در اما است؛ دانسته حجّت را ثقه خبر شارع علم، باب

 واقبع  در یعنب ی نشود؛ اثبات یسادگ نیا به یشرع موضوعات که داشته تعمّد شارع بسا

 موضوعات در اما است؛ علم باب انسداد احکام، در ثقه خبر یبرا تیّحجّ جعل حکمت

 .ندارد وجود حکمت نیا

 تنهبا  واحبد  خببر  تیّب حجّ أدل ه شود یم ادّعا یوقت :واحد خبر تیّحجّ ادلّه شمول. ج

 ایآ که کرد مرور را واحد خبر تیّحجّ ادل ه دیبا شود، یم یشرع احکام مثبت اخبار شامل

 زیب ن را موضوعات از إخبار یبرا تیّحجّ اثبات تیّصالح ادل ه، ای و دارد صحّت ادّعا نیا

 دارند 

 داللبت  یبررسب  ببه  کبه  شود یم استفاده لیدل چند از واحد، خبر تیّحجّ اثبات یبرا

 میخبواه  ادل به  نیب ا یبررسب  در. میپرداز یم موضوعات در ثقه خبر شمول جهت از آنها،

» تیروا مثل ،ها آن از یبرخ واحد، خبر تیّحجّ لیدل دسته چند از که دید

 ثقبه  عبدالرحمن بن ونسی ایآ» ؛«1:

 سبت ین مطل  بر دال « بله: فرمودند حضرت رم یبگ او از را خود نید معالم من تا است

 .کند اثبات زین را موضوعات در واحد خبر اعتبار تواند یم گر،ید یبرخ یول

 اسبتناد  بدان موضوعات، در واحد خبر تیحج یبرا که یدالئل از یکی :عقال رهیس. 1

 یببرا  کبه  اسبت  واضح اریبس عقال، رهیس به استدالل مورد در .است ه عقالریس شودیم

 یادّعبا  اسبتدالل،  نیب ا ببا  پس ندارد؛ وجود موضوع ای حکم از اخبار نیب یتفاوت ،عقال

 ات،یب روا از یبرخ حال نیع در. شد خواهد لیدل یب احکام، از اخبار داشتن تیّخصوص

. اسبت  هصدد   بن ۀمسعد تیروا آنها، نیتر مهم. است شده انیب رهیس نیا از رادع عنوان به

 و حالل تو براى چیزى هر: فرمود می صادق حضرت شنیدم: دیگویم صد ه بن مسعدۀ

 کبن،  رها خود پیش از را آن پس است؛ ناروا و حرام چیز همان بدانى اینکه تا است روا

 یبا  اسبت،  دزدى آن کبه  حبالى  در اى خریبده  را آن که است اى جامه و ثوب مانند آن و

 روى از یبا  فروخته را خود که بوده آزاد و حر  او شاید و تو نزد است اى برده و مملوك

 شبده  چیبره  وى بر( و گرفته را او زور به) یا شده فروخته که بوده دادن فری  و خدعه

                                                      
 .491ص ،كشي رجال ،یکش .1
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 از دو هبر  که) است تو همشیر خواهر یا خواهرت او و است تو همسر که زنى یا باشند،

 (.اید نوشیده شیر زن یک پستان

 :فرمودند سپس

 ؛

 آشکار آن رِیغ تو براى اینکه تا( است حالل) است چنین این چیزها همه و

 1.آید دسته ب آن خالف بر دلیل و حجّت یا شود

 را اصبل  خالف حکمِ موضوع، اثبات موارد در حضرت ت،یروا نیا در که شده ادعا

 ثقبه  خببر  موضبوعات،  در لذا اند؛کرده معنا است، ثقه و عدل شاهد دو همان که نهیّب به

 نیب ا در ثقبه  کی از رشیپذ بر عقال رهیس و دارد وجود ثقه دو به ازین بلکه ست؛ین یکاف

 .است شده تخطئه تیروا
 رایز ستین مقبول نظرشان که اند دانسته فیضع یسند لحاظ از را تیروا نیا یبرخ
 او، از أجل ا از یا عده تیروا نقل جمله از یامارات اما ندارد؛ حیصر قیتوث اگرچه مسعده،
 .ندارد یمشکل یسند جهت از تیروا پس دارد؛ وجود او قیتوث یبرا

 حِبل   تیب غا عنبوان  به تیروا نیا در آنچه چون است؛ یدالل ت،یروا یاساس مشکل
 نبه  اسبت،  فقهبا  نزد در یاصطالح ،(عدل شاهد دو) معنا نیا به نهیّب اما است؛ نهیّب آمده،
 ،عقبال  نبزد  آنچبه  نیبنبابرا  اسبت؛  حجّت یمعنا به لغت، در نهیّب بلکه آن؛ یلغو مفهوم
 در شبک  موارد همه که است نیا ت،یروا نیا مفاد و است نهیّب شود یم محسوب حجّت
 ایب ( ) باشبد  تیحل عدم به علم که یموارد مگر است تیّحل  به محکوم حرمت،

 زیب چ ای باشد عدل شاهد دو است ممکن حجّت، نیا حال. باشد حرمت بر یحجّت نکهیا
 عبدل،  شباهد  دو و سبت ین عدل شاهد دو یمعنا به نه،یّب هم قضا باب در یحت . یگرید

 مثبل  دارد، وجبود  نبه یّب و حجّبت  از یگبر ید موارد قضا، باب در. است نهیّب از یمصداق
 در یحت  پس شود؛یم 2«» حصر آن مشمول ناًیقی که اقرار
 رفبع  تیغا که دارد داللت مسعده تیروا جه،ینت در. است ناتیّب جزء اقرار زین قضا باب
 از دیب با هبم  بباز  باشبد،  حرمبت  ببر  هم یحجّت اگر بلکه ست؛ین علم فقط ت،یّحل  از دی
 .کرد دی رفع تیّحل 

                                                      
 .313ص  ،5ج ،يكاف ،ینیکل. 1
 .414 ص 7 ج ،همان .2
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 حجّت مطلق ،یکی: دارد معنا دو نهیّب که است نیا کرد، اثبات بتوان که یزیچ تینها

 ببا  و است مجمل ت،یروا صورت، نیا در که است عدل شاهد دو خصوص ،یگرید و

 متناس  دیبا رهیس از ردع ن،یا بر افزون. کرد ردع ،عقال رهیس از توان ینم مجمل تیروا

 رهیسب  از ردع تبوان  ینمب  مجمالت و مشترکات و اطالقات و عمومات با و باشد رهیس با

 .کرد

 اتیب روا و اتیب آ ببه  واحبد،  خبر تیّحجّ بر ما استدالل اگر :عام اتیروا و اتیآ .2

 یببرا  نجبا یا در. شبود  یمب  شبامل  را موضوع تیحکا و حکم نقلِ صورت دو هر باشد،

 :شودیم ذکر نمونه کی مورد، هر حیتوض

 یامبریب پ ببر  مبردم  اقنباع  یبرا امبرانیپ که کندیم داللت که یاتیآ :اتیآ از یانمونه

 نیب ا در کبه  1کردنبد یم محاجّه است، بوده مردم قبول مورد که خود بودن نیام به خود،

 هبم  را نببأ  هیب آ داللبت  اگبر  و نبدارد  وجود موضوع ای حکم از اخبار نیب یتفاوت وجه،

 .داشت خواهد را شمول نیا باز م،یریبپذ
 وجبود  یاتیروا ثقه، خبر تیّحجّ در قبول مورد اتیروا انیم در :اتیروا از یانمونه
 وثاقبت  ببه  اسبتدالل  ببا  کبه  یتب یروا: مثال عنوان به. شودیم قسم دو هر شامل که دارد
 :کرد اثبات را آنها قول قبول وجوب فرزندش، و یعمر

 ؛

 کردنبد  نقبل  شبما  ببه  من از که هرآنچه پس هستند ثقه فرزندش و یعمر

 2.است من از ندیبگو شما به آنچه هر و اندکرده نقل درست

 هرچنبد . ندارد وجود موضوع از نقل ای حکم از نقل نیب یتفاوت استدالل، نیا در که
صدر دیشه

 لیب تحل اخببار  اسباس،  نیب ا ببر  و دانسبته  تیروا موضوع را امام از یادا 3
 به اما داند؛یم تیروا نیا مشمول صحّت، فرض بر است، موضوع در خبر که را خمس
 نه است وثاقت دارد، تیموضوع آنچه که کندیم اثبات« » عیتفر رسدیم نظر

 یادا و باشبد  موضوعات در اگر یحت  است حجّت ثقه، خبر لذا و امام از یادا خصوص
 .نباشد هم امام از

                                                      
1 . 14 هیآ دخان، ؛174 و 162 و 143 و 125 و 117 اتیآ ،شعرا. 
 .329ص  ،1ج  ،كافي ،ینیکل. 2
 .45ص  ،2ج ،الوثقى العروة شرح في بحوث صدر، .3
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 در واحبد  خبر تیّحجّ بر خاصّ یاتیروا گذشت، آنچه بر عالوه :1خاصّ اتیروا. 3

 :شودیم اشاره یلیتفص طور به اتیروا نیا از مورد دو به که کندیم داللت موضوعات

 مبردى : که کرده نقل صادق امام از سالم بن هشام از عمیر أبى بن محمد :اوّل تیروا

 ببراى  برخاسبته  وکیبل  سبپس  و گرفبت  شاهد تن دو و داد وکالت کارى به را شخصى

 او من باشید شاهد :گفت همه حضور در موک ل او رفتن از پس شد، خارج کار آن انجام

 وکالبت  آن انجبام  ببه  کبه  را کبارى  وکیل چنانچه: فرمود امام. کردم عزل وکالت از را

 تمبام  کبار  و گذشته امر کرده آنچه حس  بر باشد کرده تمام عزلش از پیش است داشته

 از قببل  وکیبل  که کردم عرض: گوید راوى. ناراضى خواه باشد راضى موک ل خواه است

 عملش آیا است، داده انجام را کار باشد رسیده او به خبرش یا باشد آگاه عزلش از اینکه

 خببر  او به عمل انجام از قبل اگر: گفتم. آرى: فرمود است  برقرار داده انجام که طور آن

 بلبى : فرمود ندارد  اثرى هیچ آیا دهد انجام را کار و برود باز ولى گشته معزول که رسد

 رفبت،  بیبرون  مجلبس  از برخاسبته  بعد و یافت وکالت اگر وکیل زیرا ندارد، اثرى هیچ

 .بود خواهد برقرار و برجا همچنان وکالتش

 :فرمود سپس

 ؛

و وکالت ثابت و پابرجاست تا اینکه فرد موث ق و مورد اعتمادى خبر عزلش 

 یاز شخص موک ل عزل خویش را به صورت شبفاه  را به او برساند یا خود

 2.بشنود

 داندیم لیوک به ثقه لهیوس به عزل خبر دنیرس به منوط را وکالت تیغا ت،یروا نیا

 خصبوص  در زیب ن یعرف فهم در یتیّخصوص و است موضوع کی ل یوک عزل از اِخبار و

 .ندارد وجود وکالت از عزل

 پربهبا  کببوترى  انسبان  اگر: گفتم الرضا الحسن ابو به: دیگویم یبزنط :دوم تیروا

                                                      
 آنهبا  یداللب  تواتر به یازین ات،یروا نیا داللت در واحد، خبر اصل تیّحجّ اثبات خالف به چند هر. 1
 شبد؛  خواهد دور وگرنه باشد، یرجال واحد خبر قیطر از ریغ به دیبا آنها، روات وثاقت یول ست،ین

 رجالیبان  شبهادت  همبان  که واحد خبر از ریغ به را روات وثاقت مینتوان ت،یروا دو نیا در اگر پس
 .بود تمام مطل  بر داللتش که شد خواهد رهیس همان ل،یدل تنها م،یکن ثابت است،

 .213ص  ،6ج ،تهذیب ،یطوس ؛46ص  ،3ج ،فقیه صدوق، .2
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 کببوتر  صاح  که درصورتى باشد، پرواز به قادر و بوده کامل کبوتر پر و بال و کند صید

 مبورد  کبه  بیایبد  کببوتر  دنببال  کسى یا و کند مطالبه و بیاید کبوتر صاح  یا بشناسد را

 باید دارد، نگه را آن که نیست روا: گفت الحسن ابو چیست  انسان تکلیف نباشد، اتهام

 و کامبل  پبرش  و ببال  کبه  کند صید کبوترى  انسان اگر: گفتم من. برگرداند صاحبش به

 الحسبن  اببو  دارد  صبورت  چبه  نشبود،  شناخته آن براى صاحبى و باشد پرواز به قادر

 1.است صیاد مال کبوتر: گفت
دا شده یتش بر پرنده پیّفرد ثقه در اثبات مالک یدعوا ت، حضرت رضاین روایدر ا

 ست.ین موضوع متصور نیا یبرا یتیّدانند و خصوصیرا نافذ م

همان -ن ادل ه یت خبر واحد، اثبات شد که ایّادل ه حجّ یبر اساس بررس :يجه بررسینت

کنبد،  ی، مطلق خبر واحد را حجّت م2-ن مطل  اشاره کردهیبه ا یخوئطور که محق ق 

اسبت   یات خاصیاز روا ین، جدایکنند. ا یان موضوعیخبر دهند و چه ب یچه از حکم

 که بر خصوص مطل  داللت دارد.

ره ین جبواب، سب  یتبر ، مهبم اشبکال ن یب در جبواب ا  اوّل: اشکالجواب  یيجه نهاینت

ز وجود داشبت کبه   ین یگریباشد و ادل ه دیز میعقالست که شامل اِخبار از موضوعات ن

 ش نخواهد آمد.یپ یکه در آنها مناقشه شود، مشکل یدر صورت

 تعدّد به ازین وي رجال قول بودن شهادت: دوم اشکال
 اعتببار  کبه  اسبت  نیب ا شود،یم روشن اوّل جواب و اشکال از جوابش که یبعد اشکال

 شبامل  واحبد،  خبر تیّحجّ ادل ه و اخبار اساس بر نه است شهادت اساس بر یرجال قول

 لبذا  و دهبد یمب  افبراد  ضبعف  ایب  وثاقت به شهادت ،یرجال چون شود؛ینم یرجال قول

 متقبوّم  نبه، یّب و باشد نهیّب که است یصورت در بلکه ست؛ین اِخبار اساس بر او، قول اعتبار

 شبهادت  عمومباً  ،یرجبال  قاتیتوث باب در که یحال در است؛ نفر دو دستکم شهادت به

 .است مطرح نفر کی

 نه است اخبار مالك به ،یرجال قول تیّحجّ مالك شودیم گفته نکهیا :يبررس و نقد

                                                      
 .222 ص ،6 ج ،يكاف ،ینیکل .1
 .42ص  ،1ج ،رجال معجم ،ییخو. 2
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 اخبار ثیح از اخبار و شهادت نکهیا نه ست،ین نهیّب باب از که است نیا منظور شهادت،

 نبه یّب شبهادت،  از منظبور  ،اشبکال  نیا در اما است؛ خبر زین شهادت. دارند یتفاوت هم با

 .است شرط عدالت و تعدّد مثل یخاص شروط آن، در که است

 آنچبه  و اسبت  اخبار مالك به ،یرجال قول اعتبار رایز است؛ روشن شبهه نیا جواب

 نبه یّب از منظبور  چبون  ست؛ین واحد عدل خبر تیّحجّ از مانع بود، آمده مسعدة موثقه در

 حجّبت  و لیب دل منظبور،  بلکبه  ست؛ین عدل، شاهد دو یِاصطالح یمعنا ت،یروا نیا در

 ببه  جبه ینت نیب ا تیب نها در و است آن قیمصاد از ،عقال رهیس در واحد ثقه خبر که است

 .کرد ردع عقال رهیس از توان نمی اجمال با و است مجمل تیروا که آمد دست

 ،یاوّلب  قاعبده  یوقتب  عمبل  قاعبده  خبالف  به موارد همان در فقط شود،یم واقع، در

 خبالف  ببر  لیب دل کبه  یحبدّ  همان در فقط باشد، موضوعات در ثقه واحد خبر تیّحجّ

 دو ببا  فقبط  کبه  یمبورد  اثببات  فرض بر و میکنیم دی رفع یاوّل قاعده از م،یباش داشته

 .میکنیم موضوع اثبات شاهد

 يرجال قول بودني حدس: سوم اشکال
 خببر  مخبِر، که است 1حجّت یاثقه خبر ثقه، خبر تیّحجّ فرض بر که است نیا اشکال
 واحبد،  خبر تیّحجّ ادل ه است، یحدس ثقه، خبر که ییجا در اما کند؛ نقل« حسٍّ عن» را

 ایب  و یحدسب  اشبخاص  وثاقبت  ببه  یرجبال  خببر  ما، بحث در و شد نخواهد آن شامل
 تیّب حجّ از شبود، ینمب  احبراز  آن ببودن  یحسّ چون که است ۀیّالحدس محتمل مک دست
 طبرق  از دیب با آن، تیّب حجّ اثبات یبرا جهینت در. بود نخواهد تمسّک قابل و بوده ساقط
 یحدسب  دیمؤ. گرفت کمک ریصغ انسداد راه از یحت ای و خبره قول تیّحجّ مثل گر،ید

 ادیب ز اریبسب  شده قیتوث شخص و یرجال نیب فاصله غالباً که است نیا یرجال قول بودن
 شبناخته  را او کینزد از و باشد کرده درك را او یرجال ندارد امکان که یطور به ،است
 .باشد بردهپی  وثاقتش به و

 و یحسّب  امر قیدق یمعنا دیبا نخست ،اشکال نیا به دادن پاسخ یبرا :يبررس و نقد

 .دهد دست مسأله در حیصح یداور امکان تا شود روشن یحدس امر
                                                      

 از را آن تیب حج ایب  میببدان  حجبت  عقبال  رهیس باب از را واحد خبر نکهیا انیم یفرق بحث، نیا در. 1
 .ندارد وجود م،یکن استفاده اتیروا
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 موجب   مقبدّماتش  از اطبالع  نوعباً  کبه  سبت ا یامور یحسّ امور از مراد: يحسّ امر

 تجرببه  را واقعه آن شنونده، فرد خود که یصورت در و شودیم تصدیق آن جهینت قیتصد

 از کبه  معناسبت  نیب ا ببه  یحسّب  امبور  از اِخبار پس .رفتیپذیم را جینتا ناًیقی ،بود کرده

 دسبت  ببه  را مقبدّمات  خبودش  کبه  یصبورت  در شبنونده،  شخص که دهند خبر یامور

 یاجبه ینت خبالف  ی،احتمال و کردیم لیتحص یرییتغ چیه بدون را جینتا همان آورد، یم

 کبه  مشبهودات  و مسموعات نقل مثل داد؛ینم دست هیال منقول یبرا گرفته، خبر ناقل که

 در اشبتباه  دیشبا  نکهیا احتمال صرف به را او حرف یاشنونده نباشد، دروغگو ناقل اگر

 ریب تعب ببه . کنبد یم یجار خطا عدم اصل آن، در بلکه کرد؛ نخواهد رد باشد، کرده حس

 .است خبر مضمون به نانیاطم مستلزم کذب، تعمد احتمال یانتفا ات،یحسّ در گر،ید

 صبدق  آنهبا  ببر  فبوق  فیتعر یول ،ستندین مشهودات و مسموعات از که هم یامور

 امبور  محدوده در باز د،یآیم دست به واحد جهینت میبده کس هر به را آن یعنی کند، یم

 یشخص اگر به عنوان مثال نمود؛تعبیر  حس به  یقر امور به آنها از توانیم و اندیحس

 آورد خببر  مخبِبر  و باشد خوردن شراب یمست منحصره عل ت و دندید یمست حال در را

 دهیب ند را خبوردن  شراب مخبر، خود نکهیا وجود با است، خورده شراب شخص آن که

و اخببار وی،   سبت ین خباص  شبخص  خوردن شراب استنباط بحث واقعه، نیا در یول

 .شودیم محسوب یحس امور از اخبار

 افبراد  واحبد،  مقبدّمات  وجبود  ببا  کبه  است یامور یحدس امور از مراد :يحدس امر

 کبه  اتیب روا از اسبتنباط  نحبوه  مثبل  رنبد؛ یبگ آن از یمختلف جینتا است ممکن مختلف

 یخبر در. باشد متفاوت گرید مجتهد از واحد، تیروا کی از مجتهد هراستنباط  بسا چه

 نقبل  ببر همبین اسباس    و شبود ینمب  یجبار  خطا عدم مثل هیعقالئ اصول سنخ، نیا از

 کتب   در کبه  چنبان . ستین حجّت گرید مجتهد یبرا ت،یروا کی از مجتهد کی استنباط

» ای« » است ممکن چون ،هیفق کتاب مثل ییفتوا جنبه دارای ییروا

 نداشبته  ییروا ارزش باشد،نویسنده  یاستنباط برداشت شده نقل کتاب در که ی«

 .باشد وی یاستنباط نظر از کاشف تواندیم تنها و

یم گفته پیش مقدمه به توجه با :بودن حس به بیقر باب از يرجال قول تیحج. الف

 یحسّب  احتمبال  شبده،  قیب توث اشبخاص  از رجال زمان بُعد جهت به چند هر گفت توان
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 یامبر  هبایی اِخبار نیچن یول ،ستین اِخبار نیا( مسموعات و مشاهدات یمعنا به) بودن

 .شودیم روشن روات وثاقت استنباط نحوه به توجه با که است حس به  یقر

 خیش مثل ماست، دسترس در شانهاکتاب که یرجالیان از قبلزمان  و مامانا زمان در
 و کبرده  درك را روات صاحبانش که یرجال کت  یادیز شمار ،کشی و نجاشی ،طوسی

 خصبوص  نیب ا در. داشبت  وجبود  بودنبد  پرداخته آنها فیتضع ای قیتوث به« حسٍ عن»

 :سدینویم یخوئ محق ق
 زمبان  از یرجبال  کتب   عبدد  دیب آیم دست به خیش و نجاشی از آنچه طبق

 .است بوده کتاب یاند و صد ،خیش زمان تا محبوب بن حسن

 کتب   یآور جمبع  یببرا  یکتباب  یتهرانب  بزرگ آقا که دیافزایم سخن ادامه در سپس

 :است کرده فیتال یرجال

 کتباب  در یتهران بزرگ آقا خیش معاصر مشهور بحّاث را کت  نیاه هم نام

 1.است کرده جمع المقال يمصف

 در فبراوان،  کتب   نیب ا. دارد بباب  نیب ا در یفراوانب  کتب   وجبود  از نشان نکته نیا

 موجبود  شهادات به توجه با و بوده نجاشی و 2خیش مثل کتاب صاح  رجالیان دسترس

 آنهبا  یجبا  ببه  کبس  هر و اندکرده استنباط را یراو کی فیتضع ای وثاقت کت ، آن در

 ببا  متفباوت  یدرکب  بسبا  چه آنها که احتمال نیا ،یطرف از. داشت را استنباط نیهم بود،

 از خببر  رجالیان شهادت پس ست؛ین اعتنا قابل اند،داشته یمیقد یرجال کت  از ما درك

 .کرد عمل آنها به واحد خبر تیّحجّ باب از توانیم و بوده الحس  یقر یامر

دلیلبی   نبود، حجّت یرجال قول اگر که است نیا رجالیان قاتیتوث بودن یحسّ شاهد

 کبار  نیب ا زیرا وجود نداشت؛ نجاشی و خیشهای رجالی توسط امثال  برای تالیف کتاب

 نوشبتن  .اسبت  نداشته یارزش هم شاننیمقل د یبرا و نبوده حجّتدیگر مجتهدان  یبرا

 انبد، نهباده یمب  حس بر را خود شهادت هیپا چون آنها که است نیا نشانگر یرجال کت 

 .انددانستهیم حجّت و ثمره یدارا گرانید یبرا

ببه فبرض پبذیرش حدسبی ببودن قبول        :خبره قول باب از يرجال قول تیّحجّ. ب

                                                      
 .41ص  ،1 ج ،رجال معجم ،ییخو. 1
 .141ص ،1ج  ،ةعدّ ،یطوس. 2
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 مبالك  ببه  بلکبه  اسبت،  انسبداد  مبالك  به نه ت،یّحجّ نیا. است حجّت هم باز رجالی،

 اگبر  یحت  که داشت نظر در دیبا زین خبره قول تیّحجّ در. است خبره اهل قول تیّحجّ

 آن ابزار خودشان که یکسان یبرا مگر است حجّت هم باز باشد، حدس بر یمبتن قولش

 را یفقهب  یامسبأله  حکبم  آوردن دسبت  به از تمک ن که یکس مثالً باشند؛ دارا را حدس

 خبودش  نکبه یا مثبل  ،یحدسب  ای کند سؤال امام از نکهیا مثل حس، نحو به ای حال دارد،

 تمک بن  فرد ،ییجا در اگر اما ست؛ین حجّت او یبرا گرانید حدس نجایا در کند، اجتهاد

 ضبعف  و وثاقبت  یبررسب  از تمک بن  کبه  مبا  بحث محل مثل نداشت، مسأله از اطالع از

 در رایب ز اسبت؛  حجت خبره اهل قول ،(حدساً نه و حسّاً نه) ندارد وجود ما یبرا روات

 خببره  کبه  یفبرد  و سبت ین خبره که یفرد انیم یتفاوت خبره، قول تیّحجّ بر عقال یبنا

 ببه  آثارشبان  کبه  متقدّم رجالیان نیبنابرا ست؛ین ندارد، حدس اعمال از تمک ن یول است

 مبا  یولب  انبد داشبته  حبدس  اعمال و اجتهاد از تمک ن و بوده خبره اهل ده،یرس ما دست

 اهبل  قبول  ثیب ح از آنها قول جهت، نیهم به و میندار اجتهاد و حدس اعمال از تمک ن

 رسبد؛ ینم یعلم و علم باب انسداد به نوبت بحث، نیا در و است حجت ما یبرا خبره

 .است انسداد از مانع خبره، اهل قول تیّحجّ نیهم رایز
 حجّبت  خببره  اهبل  قبول  بباب  از زین را داود ابن و عالمه مثل یرجالیان قول توانیم

 ما دست به که بوده آنها نزد قدما، یرجال کت  از یبرخ ار،یبس شواهد طبق رایز دانست؛

 حبدس  از تمک بن  کبه  یکسان یبرا خبره، یحدس قول تیّحجّ باب از لذا است؛ دهینرس

 محقبق  نکبه یا یطرفب  از. ببود  خواهبد  حجّبت  مبا  یبرا زین بزرگوار دو نیا قول ندارند،

 آنهبا،  دسبت  در» که اندگفته و کرده کیتشک داود ابن و عالمه قول تیّحجّ در 1یخوئ

 نبه  که است نامقبول یسخن ،«است نبوده ماست، دست در که یمصادر از ریغ یمصادر

 .دارد وجود آن خالف بر شاهد که ندارد یشاهد تنها

 یرجبال  قول تیّحجّ جه،ینت در و دانسته وارد را سوم اشکال بحث، نیا در اگر یحت 

 نخواهبد  ریصبغ  انسبداد  ببه  نوببت  هم باز م،یرینپذ خبره باب از نه و حس باب از نه را

 بلکبه  سبت، ین نجاشبی  و شیخ امثال شهادت به منحصر روات، وثاقت اثبات رایز د؛یرس

                                                      
 .43ص ،1ج ،رجال معجم ،ییخو. 1
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 ببر  را راه و کبرده  حیتصح را اتیروا عمده که دارد وجود ییهاراه ق،یطر نیا از یجدا

 بودن معروف ای و معاصر انیراو یعمل شهادت مانند یوجوه طرق، نیا. بنددیم انسداد

 .شد خواهد اشاره آنها به مختصر صورت به مقاله، یانتها در که است یراو

 يرجال قول بودن مرسل: چهارم اشکال
 مبا  دست به رجالیان اقوال از آنچه که است نیا یرجال قول اعتبار به نسبت یبعد شبهه

 در واحبد  ثقبه  قبول  تیّب حجّ مبا  کبه  فبرض  ببر . اسبت  ارسال بر یمبتن یهمگ ده،یرس

 کبه  ییجبا  امبا  باشبد؛  مسند خبر نیا که است ییجا در تنها نیا م،یریبپذ را موضوعات

 اقبوال . سبت ین حجّبت  واحبد  ثقبه  خببر  باشند، مجهول همه وسائط و بوده مرسل خبر

 وثاقبت  اثببات  یببرا  یراهب  نیبنبابرا  اند؛مرسل یهمگ زین ماست دست در که یرجالیان

 خببر  انیب م است یفرق چه که است نیا اشکال واقع در. میندار قول نقل نیا در وسائط

 را آن کبه  فبرد  وثاقبت  ببر  یرجبال  مرسبل  خبر با ندارد تیحج که امام از نقل به مرسل

 را او حبرف  است، ثقه زراره دیبگو شیخ اگر مثالً م یکنیم عمل آن طبق بر و دانسته حجّت

 بدین ترتیب  . میریپذینم را او خبر اند،فرموده گونه این صادق امام دیبگو اگر یول میریپذیم

 .باشد ثقه خبر اتیصغر از او خبر ستین معلوم ستند،ین مشخص ما یبرا وسائط چون

 رجالیان کالم آنکه . توضیحشد روشن سابق بحث از اشکال نیا پاسخ :يبررس و نقد

 آنهبا  کبالم  کتب ،  آن وجود با که اندداشته دست در ییهاکتاب آنها بلکه یست،ن مرسل

 .شودیم مسند کامالً

 اشبکال  آنهبا  از اخبذ  و سبابق  در ییهبا کتباب  وجود صرف به اگر :شود اشکال اگر

 صدوق مثلِ مرسالتِ دیبا و آمد خواهد یفقه مباحث در انیب نیهم م،یکن دفع را ارسال

 .ستین قبول مورد یفقه مباحث در انیب نیا که یحال در باشد، حجّت زین

 است جهت بدان د،یآینم یفقه مباحث در انیب نیا نکهیا عل ت :مییگويم جواب در

 اجتهاد و استنباط مقام بلکه ست،ین قول نقل مقام در صدوق ،هیفق مثل یفقه کت  در که

 .رفتیپذ میخواه را حرف نیا باشد، قول نقل مقام تنها ییجا در اگر لذا است؛
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 قدما انیم در العداله لةاصا یمبنا: پنجم اشکال
 ،اشکال نیا در. قدماست انیم در العداله لۀاصا بحث ،یرجال قول تیّحجّ موانع گرید از

 لۀاصاا  ببه  معتقبد  کبه  اسبت  داشته وجود علما از یبرخ انیم در ییمبنا که شودیم ادّعا

 تیّب حجّ از مانع اند،بوده یافراد نیچن علما، انیم در که نیهم ،یطرف از. اندبوده العداله

 یامبر  باشبد،  بوده مبنا نیهم یدارا زین یرجال آن است ممکن رایز شود؛یم یرجال قول

 .نمود عمل آنها فاتیتضع ای قاتیتوث به نتوان شودیم باعث که
 نیچنب  وجبود  و سبت ین حیصبح  زین شبهه نیا ما، نظر از نکهیا جواب :يبررس و نقد
 :رایز ست؛ین یرجال قول تیّحجّ مانع علما، یبرخ نزد در ییمبنا

 و ببوده  معبروف  ریغ ییمبنا قدما، نیب در این مبنا وجود اصل رشیپذ فرض بر :أواّلً
 داشبت،  ییمبنا نیچن رجالیان از یکس اگر ن،یچن هم. است آن خالف علما انیم مشهور
 یمبتنب  چون ست؛ین عمل قابل او فاتیتضع و قاتیتوث که شدیم معروف او کتاب حتما
 کبه  اسبت  نیب ا دیّب مؤ رجبال  یعلمبا  از مبنبا  نیا تیمعروف عدم .است العداله لۀاصا بر

 فاتیتضبع  کبه  است شده مشهور که طور همان نیبنابرا اند؛نداشته ییمبنا نیچن رجالیان
 کبه  شبد یم مشهور هم نجایا در ست،ین اعتماد قابل و است اجتهاد یرو از یغضائر ابن
 .است هالعدال لةاصا بر یمبتن چون ست؛ین اعتماد قابل رجال، در شیخ قول مثالً

 نیب ا ردّ در حیصبر  اسبت،  دهیرسب  مبا  دسبت  به آنها کت  که یرجالیان کلمات :اًیثان
 یحال در کنند؛یم ذکر جدا را لیمجاه باب خود، کت  یبندباب در شانیا رایز مبناست؛

 معنبا  گرید که چرا کردند؛یم قیتوث را لیمجاه دیبا داشتند، قبول را عدالت اصل اگر که
 یحت  پس. بدانند مجهول را آنها و کنند ذکر مجهول عنوان به را روات از یاعده نداشت
 در 1باشبد،  ای العداله لۀاصا قضا باب و جماعت نماز باب در مثالً فقه در یرجال نیا اگر
 مجهبول  را یاعبده  رجبال  در نداشبت  معنا وگرنه ،است نداشته ییمبنا نیچن نیا رجال
 .بداند

 قبدما  از یکس تنها. است داشته قبول را هالعدال لةاصا یمبنا یکس که نشده ثابت :ثالثاً
 تبا  سبت ین دسبت  در وی کتاب و است دیجن ابن شده، داده نسبت او به مطل  نیا که

 2.میکن کشف را آن و سقم صحّت
                                                      

 .ستین متفاوت گر،ید یجاها و اصول و فقه و رجال در عدالت یمعنا ما، نظر از هرچند. 1
 .44ص ،3ج ،مختلف ،یحل .2
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 از تبوان یمب  را آن خبالف  انبد، داده را نسبت نیا کس هر به زین شانیا ریغ مورد در
 عالمبه  شبده،  داده نسببت  او ببه  مبنبا  نیا که یکسان جمله از. آورد دست به کلماتش
 در دهنبدگان نسببت  یکباف  تتبّبع  عبدم  از یحاک و است غرائ  از نسبت نیا یول ،است
 عالمبه  کلمبات  از یبرخ برای روشن شدن این مطل  الزم است. است شانیا کلمات

 بررسی شود.

 :سدینویم ریتحر در عالمه
 عبدالت  ببه  علبم  اگر. طلبدیم را نهیّب باشد نداشته یدعو به علم حاکم اگر

 داشبته  او فسبق  ببه  علبم  اگبر  و کندیم حکم او کالم طبق باشد داشته نهیب

 در ر،یب خ ای دارد عدالت نهیب که نداند هم اگر. کندیم طرح را او کالم باشد

 نجبا یا در. باشبد  داشته هاآن اسالم به علم اگر یحت ،کندیم قیتحق او مورد

 از دیب با بلکبه  سبت ین یکاف عدالت اثبات یبرا ظاهر حسن به کردن اعتماد

 1.باشد مطمئن عدالت ثیح از شاهدان یباطن حال

 :سدینویم قواعد درهمو 
 حکبم  هاآن طبق باشد، داشته شاهدان ییدروغگو ای فسق به علم حاکم اگر

 و سبت ین قیتحق به یازین گرید باشد داشته هاآن عدالت به علم اگر و نکند

 هبا آن عبدالت  ببه  جاهل اگر و کند صادر را حکم هاآن کالم طبق تواندیم

 2.ستین یکاف ظاهر حسن به کردن اعتماد حکم در. کند فحص دیبا باشد

 :است هآورد الصالة کتاب بحث در ریتحر درنیز 

 ببر  اعتماد با را نماز و باشد نداشته جماعت امام بدعت ای فسق به علم اگر

 حال از اگر اما؛ ستین الزم اعاده آورد جا به او سر پشت ،یو ظاهر حسن

 3.ستین حیصح او نماز باشد نداشته اطالع جماعت امام

 را وثاقبت  جهبت  از جماعبت  امام ای شاهد حال جهالت مباحث، نیا همه درشان یا

 یاالعدالاه  ۀلا اصبا  با نظر و سخن نیا حال. است کرده حال نیّتب به امر و فرموده تصوّر

 کتباب  یعنب ی شبان، یا یرجال کتاب در البته باشد  داشته تواندیم ینسبت چه شانیا بودن

                                                      
 131ص ،5ج ،ریتحر همو، .1
 .431ص ،3ج ،قواعد ،همو .2
 .314ص ،1ج ،ریتحر ،همو .3
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 عنبوان  ببه  دارد؛ظهبور   هالعدالد  لدة اصا در شده گفته که دارد وجود ییهاعبارت ،خالصه

 :است آورده سمکه بن لیاسماع بن احمد ترجمه در یعبارت نمونه،

 او. اسبت  قم اهل از یعرب یبجل یابوعل عبداهلل بن سمکه بن لیاسماع بن احمد

 او ببر  دیب عم ببن  نیحس بن محمد ابوالفضل و بود علم و ادب و فضل اهل از

 و ببود  نشده فیتال هاآن مانند که داشت کتاب یتعداد او. بود کرده قرائت

 کبه  ببود  یکسان از و یبرق عبداهلل ابی بن محمد اصحاب از عبداهلل بن لیاسماع

 کبه  برد نام را یعباس کت  توانیم او کت  از. بود خوانده او نزد را اتیادب

 است یعباس دولت و یخلفا اخبار در صفحه هزار ده حدود با میعظ یکتاب

 اوه ترجم در که چه آن از بود یاخالصه نیا. است نشده فیتال آن مثل که

 انبد اوردهین او جرح ای و لیتعد بر ینص ما یعلما. است دهیرس ما دست به

 قببول  معارض وجود عدم صورت در را او اتیروا که است نیا یاقو پس

 1.میکن

 بعبد  عالمبه  که داستیپ ناگفته رایز ست؛ین حیصح ادّعا نیا زین عبارت نیا مورد در 

 ثقبه  عبارت به شانیا به نسبت رجال یعلما ریتعب عدم جاللت، و وثاقت امارات ذکر از

 ۀلا اصبا  شبان یا اگبر  نکبه، یا بر عالوه. است گرفته وثاقت اماره را فیضع ای و عدل ای و

 .نداشت یتفاوت نباشد، ای باشد مقام در یمعرض نکهیا نیب گرید بود، یاالعداله

 :است فرموده هاشم بن میابراه لیذ شانیا آنچه است، مطل  نیا رینظ

 کبرده  سبفر  قم به و است یکوف اصل در که یقم ابواسحاق هاشم بن میابراه

 قبم  در را نییکوف ثیحد که بود یکس نیاول او ندیگویم ما اصحاب. است

 شباگرد  او. اسبت  کبرده  مالقبات  را رضبا  امبام  او که اندگفته و داد نشر

 کلمبات  در او مبورد  در. است رضا امام اصحاب از عبدالرحمن بن ونسی

 و اسبت  رهیکث او اتیروا و نشد دهید یخصوص به لیتعد ای قدح اصحاب

 2.شود واقع قبول مورد قولش که است نیا ارجح

                                                      
 .17ص ،رجال ،همو. 1
 .5ص ،انهم .2
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 :اندفرموده خود کتاب مقدّمه در شانیا زین و

 ذکبر  را آنبان  از قسبم  دو فقط که بل اندنشده ذکر کتاب نیا در رواته هم

 عمبل  در کبه  یکسان و ام کرده اعتماد هاآن اتیروا بر که یکسان. میا کرده

 ببه  ایب  و هبا آن ضعف لیدل به ای توقف نیا حال. کنمیم توقف آنها نقل به

 مجهول لیدل به ای و است آنان فیتضع ای قیتوث در جماعت اختالف خاطر

 ستین روات مصنفاته همه دارند بر در کتاب نیا. است من نزد آنها بودن

 را هبا آن یطبوالن  ذکبر  رایب ز میب ا نکرده لیتطو هاآنه ریس نقل در زین ما و

 1.است الرجال ةمعرف يف المقال کشف نامش که ریکب کتاب به میکرد موکول

 :دیفرمایم او مدح بر دال  یخبر ذکر از بعد خط اب، بن لیإسماع لیذ زین و

 در توقبف  یاقبو  لبذا  ،اسبت  نشده ثابت خبر نیا بطالن ای صحت من نزد

 2.است او اتیروا

 :سدینویم یانکته انیب از بعد ،هفاخت بيا بن ثوير لیذ زین و

 3.میکنیم توقف او اتیروا در ما نیبنابرا ذم، نه و دارد مدح یاقتضا نه نیا

 نیا بر دال  کتاب، نیهم در لیمجاه یبرا یباب گرفتن نظر در نیهمچن و عبارات نیا
 بحبث  در کمدست باشند، یا هالعدال ةلاصا رجال ریغ در شان،یا اگر یحت که است مطل 
 .ندارند را مبنا نیا رجال

 یطوسب  شبیخ  انبد، دادهنسببت   او به را بودن یاهالعدال لةاصا که یکسان از گرید یکی
 .شودیم اثبات نسبت نیا خالف زین شانیا کلمات یبررس در. است

 :دیگویم خالف در شانیا

 اگبر  دهنبد،  شبهادت  او نبزد  آنبان  از نفر دو و ندیآ حاکم نزد هابهیغر اگر

 شبناخته  فسبق  به اگر و کندیم حکم باشند شده شناخته عدالت به شاهدان

 یحتب  کندیم قیتحق نشناسد را آنان عدالت اگر و کندیم توقف باشند شده

 4.باشند ییراستگو ظاهر ای و بایز یمایس یدار آنان اگر
                                                      

 .3ص ،انهم .1
 .11ص ،انهم .2
 .31ص ،انهم .3
 .221ص  ،6ج ،خالف ،یطوس. 4
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 شبود، یمب  داده هالعدالا  ۀلاصا به قول احتمال کلماتشان، یبرخ از که یکسان جمله از

 در شبان یا هیب رو ببا  مبنبا  نیب ا کبه  یحبال  در اسبت،  دیب ول ابن استادش و و صدوق شیخ

 تجماعا  نمااز  در ییجبا  در شبان یا نمونبه،  عنبوان  ببه . نبدارد  یسبازگار  شیهبا  کتاب

 :دیفرما یم

 هبیچ  سر پشت: گوید فرستاده برایم که اى رساله در -عنه اللَّه رضی -پدرم

 ببه  و باشى داشته اعتماد او دین به آنکه یکى: کس دو مگر مکن نماز کس

 و شمشبیر  زور از که کسى آن دیگر و کنى، اطمینان او تقواى و پرهیزکارى

 اسبت  کار در تازیانه و شمشیر که بترسى و باشى بیمناك او هیبت و خشم

 سر پشت نماید، مذه  نداشتن به مت هم را تو و کند تشنیع تو دین بر شاید

 1.بخوان نماز تمماشا و تقیّه روى از کسى چنین
یه مب یب ر ثقه، تنها از باب تقید به ثقه اقتدا کرد و در غیح دارد که باین عبارت تصریا

د کبردن ببه   یب در مق یلزوم بود یا هالعدال ةلاصا شانیکه اگر ا یتوان اقتدا نمود، در صورت

 نداشت.ن دو امر یا

 کبه  شبد  روشن بزرگواران، نیا کت  از منقوله یهاعبارت نیا به توجه با و انتها در

 .داد نسبت بزرگان نیا به را« هالعدال ةصالا» توانینم

 آنهبا  کبه  ببوده  نیب ا مبوهم  که شده نقل یطوس شیخ و عالمه از عبارات یبرخ البته

 ببه  نباظر  شانکالم که دیآیم دست به کلمات نای یبررس با. دارند قبول را العداله لۀاصا

 عبدالت  ببر  امباره  اگبر  نکبه یا ببر  یمبن یریتعاب است؛ آمده اتیروا در که است یریتعاب

 ببه  که یکس یعنی ست؛ین الزم باطن از فحص و کرد حکم آن مطابق دیبا داشت، وجود

 و ببوده  عبدالت  بر اماره نیا نشده، دهید او از یگناه و فسق و بوده عادل ظاهر، حس 

 آمبده  تایب روا دراین معنبا   که طور همان م؛یکن فحص او پنهان یایزوا از ما ستین الزم

 حبق   ببر  کبه  اى بیّنه درباره صادق امام از. به عنوان نمونه در روایتی آمده است: است

 دهبد،  تحقیبق  بدون حکم بیّنه، گفته طبق تواند مى قاضى آیا: که پرسیدم است شده اقامه

 بایبد  مبردم  که است چیز پنج: فرمود حضرت شناسد  نمى خوب را آنان که صورتى در

                                                      
 .341ص ،1ج ،فقیه صدوق،. 1
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 و هبا  ذبیحبه  هبا،  ببرى  ارث ازدواج، والیبات، : کننبد  عمبل  حکبم  ظاهر به چیزها آن در

 او بباطن  از و اسبت  نافبذ  شبهادتش  باشبد،  امینى ظاهر مرد ظاهر اگر بنابراین شهادات،

 1.گردد نمى تحقیق

 میان شخص، عدالت کردم عرض صادق امام به :است آمدهدیگری  تیروا در زین

 جبایز  آنهبا  به ضبرر  یا و به نفع شهادتش قبول تا شود مى شناخته میزان چه با مسلمانان

 مقبام  در خبوددارى  و پاکدامنى و باشد عدالت منافى که عیبى نبودن ظاهر: فرمود باشد 

 نابایسبت  و ناشایست از زبان نگهدارى و غیر مال به نیازیدن دست و شهوت و خوردن

 مثبل  است، داده بدان آتش وعده خداوند که کبائرى ترك به شود مى شناخته همه اینها و

 جنب   جبهبه  از فبرار  و مادر و پدر آزار و رباخوارى و عف ت منافى عمل و شرابخوارى

 از کبه  آنسبت  اسبت  دلیل اینها همه بر آنچه و اینها مانند کارهاى سایر و امام اذن بدون

 و لغزشبها  از اى پباره  باشد حرام مسلمانان بر که نگهدارد محفوظ را خود چنان ها زشتى

 2.کنند تفتیش باطنش از یا و بازگویند غیبتش در را اشتباهات

 ظباهر  همان به و نشده داده تجسس اجازه افراد، ظاهر از یجدا اتیروا نیا در پس

 فرازهبا  نیهم هیشب یریتعاب اتیروا نیا تبع به که است یعیطب نیبنابرا است؛ شده اکتفا

 .ودش داده نسبت العداله لۀاصا ها آن به و باشد آمده بزرگان کلمات در

 نسببت  کبه  داده نشبان  و کرده طرح مناس  شکل به را مسأله نیا که یکسان از یکی

 کبه  نسببت  نیب ا ،یبار. 3است جواهر صاح  بوده، اشتباه بزرگان نیا به هالعدال ةلاصا

 ببر  انبد، کبرده  قیب توث کبه  را یروات بلکه ندارد؛ صحّت اند،بوده یاالعداله ۀلاصا ،رجالیان

 کبه  یکسان درباره زین .است بوده شانیا از سابق یرجال اصول از برگرفته و حس اساس

 مجهبول  عنبوان  ببه  را آنهبا  بلکبه  نکبرده؛  وثاقت به ریتعب نداشتند، شانتوثاق از یاطالع

 .اندنموده فیتوص

                                                      
 .431ص  ،7ج ،يكاف ،ینیکل .1
 .34ص ،3ج ،هیفق صدوق،. 2
 .275ص  ،13ج  ،جواهر جواهر، صاح . 3
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 نیگزیجای هاراه باي رجال قول ازی ازینيب: مهیضم
 تاشبکاال  اگبر  فرض، بر بنا که شود روشن مطل  نیا مناس  است بحث لیتکم یبرا

 کبرد  روشبن  را انیب راو وضع بتوان که یراه ایآ باشد، وارد یرجال قول تیّحجّ در فوق

 کتب   از حاصبل  ظبنِ  ببه  عمبل  روات، وضبع  صیتشخ یبرا راه تنها ایآ و دارد وجود

 رجالیبان  فاتیتضبع  و قبات یتوث از دسبتمان  اگر یحت  گفت دیبا پاسخ در است  یرجال

 ،رجالیبان  کتب   ببه  رجبوع  از ریب غ رایز ؛رسدینم انسداد به نوبت همچنان باشد، کوتاه

 نیا یتمام گرفتن نظر در با ،دارد وجود روات وثاقت اخذ یبرا یگرید مختلف های راه

 .دیرس نخواهد انسداد به نوبت و افتی دست فقه عمده به توانیم ها راه
 ببه  ببردن  یپب  یهبا راه از :معروف اشخاص خصوص در رجالیان بزرگان سکوت .1
 یعنب ی 1اسبت؛  معبروف  اشبخاص  خصبوص  در رجالیبان  بزرگان سکوت ،یراو وثاقت
 ،داشبت  خواهبد  آنهبا  قیب توث از نشبان  نشود، نقل یفیتضع اگر معروف، اشخاص درباره
 و شبد یمب  منتشبر  حتمباً  داشبتند،  یقبدح  و نبودند ثقه اگر و اندبوده مشهور نانیا چون
 قبدح  نببود  ببر  دال افراد، نیا فیتضع در سکوت. شدندیم آگاه موضوع نیا از همگان

 حیصبر  قیب توث بر متوق ف ،ائمه بزرگ و مشهور اصحاب وثاقت نیبنابرا است؛ شانیا
 اصبحاب  از مبا  اتیب روا عامّبه  کبه  میفهمب یمب  اتیروا یبررس با. ستین رجال اصحاب
 درصبد  هفتاد از شیب گفت توانیم که ییجا تا است؛ شده نقل ائمه بزرگ و مشهور
 ات،یب روا نیب ا اعتببار  و افراد نیا قیتوث در لذا و شده نقل ما مشهور اصحاب از اتیروا
 2.میندار یرجال قول تیّحجّ به یازین

 کثبرت  دارد، وجود وثاقت اثبات یبرا که یدوم راه: شخص از ثقه تیروا اكثار -2
 ببر  را او اعتماد توانیم کند، نقل زیاد یگرید شخص از یاثقه انسان اگر. است ثقه نقل
 .دارد عنه یمرو وثاقت از نشان نیا و کرد کشف عنه یمرو

 ریب غ افبرادِ  ببر  اعتماد ث،یحد اصحاب نیب که داشت توجّه دیبا نکته نیا قبول یبرا

شخص  از یفرد اگر یعنی است؛ کننده اعتماد شخصِ وثاقت به خللباعث  اعتماد، قابل

 .اوست خود وثاقتاین باعث زیر سؤال رفتن  کند، نقل اریبس غیر قابل اعتماد
                                                      

 .اندبوده مطل  نیهم به قائل زین یزیتبر اهلل تیآ. 1
 ببا  ایب  و خیتبار  راه از شبان، یا مورد در گرانید انیب مثل ییهاراه از توانیم رااشخاص بودن معروف. 2

 .کرد اثبات آنها از علما از یتوجه قابل عدّه نقل و شاناتیروا کثرت به توجه
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 نیا اند،کردهیم اعتماد لیمجاه و ضعفا بر و نداشته را هیرو نیا که یکسان رجال در

 :اندگفته موردش در که یبرق مثل اند؛کرده انیب او در قدح عنوان به را یژگیو

 ضبعفا  از همبواره  نبد یگویم ما اصحاب نکهیا جز بود ثقه ،ثیاحاد نقل در

 اخبذ  از ییاببا  چیه و نمودهیم اعتماد زین مرسل ثیاحاد بر و کردهیم نقل

 1.است نداشته یکس از ثیحد

 کبه  دهبد یم نشان اند،نکرده انیب یقدح نیچن او مورد در رجالیان که یکس نیبنابرا

 ادیب ز یکس از اگر پس است؛ نکرده نقل او از ادیز اتیروا و کردهینم اعتماد فیضع بر

 و کبرد  قیب توث را یکس نجاشی اگر نکه،یا جهینت. بود خواهد او وثاقت بر لیدل کرد، نقل

 ریب کث آنهبا  از کبه  هبم  او خیمشا تمام کند،یم تیروا نقل ضعفا از که نگفت او مورد در

 .کرد قیتوث را روات از یفراوان موارد توانیم راه، نیا با. اندثقه کند،یم نقل

 مثبل  اسبت،  او وثاقبت  امبارات  از فبرد،  وثاقبت  اشتهار :شخص وثاقت در اعیش -3

 کبرد  ریب تعب آورعلم اعیش به توانیم راه نیا از. وثاقت به زراره ای مسلم بن محمد اشتهار

 وثاقبت  به اشتهار که یکسان که است ییعقال یبنا کی نیا. است حجّت و آوروثوق که

 2.ستندین کم وثاقت، به مشهور افراد ما، روات انیم در. دهند قرار اعتماد مورد دارند،

 اهل کت  در یفرد به نسبت قیتوث و مدح ورود :سنت اهل كتب در مدح ورود -4

 .است وثاقت اثبات یهاراه گرید از سن ت،

 تعبداد  و اسبت  یمفصّبل  بحبث  ما، روات از کردن بحث سن ت، اهل یرجال کت  در

 ان،یب م نیب ا در البت به . انبد شبده  عنبوان  سنت اهل نییرجال کلمات در ما روات از یادیز

 نسببت  کبه  یقبدح  تنها. اندگرفته قرار سن ت اهل رجالیان قیتوث مورد هم آنها از یا عدّه

 از ریب غ به آنها اگر دهدیم نشان نکته نیا. است عهیش که است نیا اند،کرده وارد آنها به

یم ذکر داشتند، دست در او نقل به وثوق عدم ای کذب بر تعمّد مثل یضعف بودن، عهیش

 .کردند

                                                      
 .245ص ،رجال ،ینجاش .1
 چبه  اع،یشب  نیا منشا که ندارد یتفاوت. است آور نانیاطم الاقل ای آور علم اع،یش نیا ما، نظر از چون. 2

 .است حجت باشد چه هر آن منشا بلکه باشد،
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 روات ببا  معاصبر  سنت، اهل رجال اصحاب از یبسیار که است توجه قابل نکته نیا

 کبه  اسبت  یمبوارد  از هبم  نیا ن،یبنابرا است؛ موجود ما دست در آنها، کت  و بوده ما

 .شودیم حاصل یراو وثاقت به نانیاطم شخص، یبرا

 را اتیب روا اسبناد  عمبده  تبوان یمب  روات، قیب توث در مبذکور  طرق گرفتن نظر در با

 دسبت  فقبه  عمبده  به عمل مقام در صورت، نیبد و کرد عمل اتیروا آن به و حیتصح

 نوببت  هم باز شود، کوتاه رجالیان فاتیتضع و قاتیتوث از دستمان اگر یحت  پس. افتی

 .رسدینم انسداد به

 یریگجهینت وی بندجمع
 داده پاسبخ  مختلبف  تاشبکاال  و هبا چالش نکهیا ضمن ،یرجال قول تیحج یبررس در

 نیب ا در. سبت ین بسته انیراو قیتوث یبرا ما دست که است شده دیتأک نکته نیا بر شده،

 قبول  تیب حج معمبوال  که آنجا از اما است؛ یرجال قول تیحج اثبات مطلوب، ،یبررس

 در مطرح تاشکاال به ستیبایم نیبنابر شده، ییجویپ ثقه، خبر تیحج ریمس از یرجال

 .کرد مدلل را یرجال قول تیحج ت،اشکاال نیا رفع با و داد پاسخ خصوص نیا

 از یمصبداق  ،یرجبال  قبول  که است نیا( مهم اشکال پنج) تاشکاال نیا عموم مفاد 

 واحبد  خبر شده گفته. گرددینم یرجال قول مشمول ثقه، خبر تیحج و ستین ثقه خبر

 در یخببر  ،یرجال قول چون و ستین حجّت موضوعات، در و است حجّت احکام، در

 تیب حج یاصبل  لیدل این ایراد نادرست است، زیرا .ستین حجت پس است موضوعات

 وجبود  موضبوعات  و احکبام  انیب م یفرقب  عقبال  رهیس در و است عقال رهیس واحد خبر

 ایب  احکبام  در خببار اِ از اعبم  ،واحبد  خببر  مطلبق  تیب حج ،یبی روا ادله عالوه به .ندارد

 .کندیم ثابت را موضوعات

 و شبرط  تعبدد  اسبت،  شبهادت  چبون  یرجبال  قول که شده گفته یگرید اشکال در

 یفرق واحد خبر در اخبار و شهادت در اخبار درست آن است که اما ،است الزم عدالت

 خصبوص  نبه  است مطرح تیحج مطلق ثقه، خبر تیحج اتِیروا در عالوه، به. ندارند

 .عدل شاهد دو

 اسبت  یرفتنیناپبذ  شبان تیب حج و ببوده  مرسبل  یرجبال  قاتیتوث که اشکال نیا زین
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 ۀاصاال » قبدما،  کبه  را اشبکال  نیب ا زیب ن. ستندین مرسل یرجال کت  چون است مخدوش

 .است ناموجه ست،ین حجّت شانقاتیتوث و اند بوده یا«العدالۀ

 واحبد  خببر  تیحج یادله که است نیا ،یرجال قول تیحج درباره اشکال ترین مهم

ولبی بیبان   . یحس نه است یحدس اخبار ،یرجال قول یول است یحس اخبار درباره تنها

 حبس  به  یقر رجالیان قول و است مخدوش اشکال نیا هیپا زیچ هر از شتریبشده که 

 .یحدس نه و بوده

 یهاراه از ،یرجال قاتیتوث تیحج اثبات عدم و تاشکاال نیا بودن موجه فرض به 

 دربباره  رجبال  بزرگبان  نکبه یا جملبه  از. کبرد  ییشناسا را انیراو اعتبار توانیم یگرید

. آنهاسبت  وثاقبت  شبناخت  ببه  یراه خود اند،کرده سکوت مشهور و معروف اشخاص

 کتب   در او دربباره  مدح ورود و فرد وثاقت اشتهار ثقه، نقل اکثار مانند یگرید یها راه

 .میندار انسداد به تمسک به یازین و رساندیم انیراو وثاقت به را ما زین سنت،اهل

 مآخذ و منابع
قبم: دفتبر انتشبارات اسبالمی      ،مختلف الشیعة في احکام الشریعة ،یوسف بن حلی، حسن .1

 ق. 1413، 2 چ وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

   ،موسسدة اممداا الددا     قبم:   ،االحکام الشرعیة علي مذاهب االمامیةتحریر  ،بببببببببب .2

 ق. 1429، 1 چ

قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسبته   ،قواعد االحکام في معرفة الحالل و الحرام ،بببببببببب .3

 ق. 1413، 1 چ به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،

 ،2 چ ،الحيدريدة  المطبعدة  منشدورا  : نجف ،قوالاال خالصة - العالمة رجال ،بببببببببب .4

 .ق 1341

 ،العلد   نةيمد منشورا  :قم ،الرواة طبقات لیتفص و ثیالحد رجال معجم ،ابوالقاسم ،ییخو .5

 [.تا یب] ع،یالتوز و النشر و للطباعة الزهراء دار: روتیب

 ،1 چ ن،یمبد : قم ،یزیتبر صالح محمد: مقرر ،الرجال علم يمبان يف بحوث ،محمد سند، .6

 .ق 1426
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بیروت: داراالحیباء   ،جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم ،اح  جواهر، محمد حسنص .7

 ق. 1414، 7 چ التراث العربی،

تحقیق: محمود هاشبمی، قبم: مجمبع     ،بحوث في شرح العروة الوثقي ،صدر، محمد باقر .4

 ق. 1414، 2 چ الصدر العلمی،

 جامعبه  ببه  وابسبته  اسبالمى  انتشبارات  دفتر: قم ،الفقیه یحضره ال من ،على بن محمد صدوق، .9

 .ق 1413 ،2 چ قم، علمیه حوزه مدرسین

 چ ،سالمية ار الکتب اإلتهبران:   ،حکام في شرح المقنعةتهذیب األ ،حسن بن طوسی، محمد .11

 .ق 1417 ،4

 .ق 1417 ،1 چ ستاره،: قم ،ینصارا رضا محمد قیتحق ،الفقه أصول في العُدة ،بببببببببب .11

قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته ببه جامعبه مدرسبین حبوزه      ،الخالف ،بببببببببب .12

 ق. 1417، 1علمیه قم، چ 

 .ق 1491 ،1 چ مشهد، دانشگاه نشر مؤسسه: مشهد ،الکشي رجال ،عمر بن محمد ،یکش .13

تصحیح و تحقیق و تعلیق: علی اکبر غفاری، تهران:  ،الکافي ،یعقوب بن کلینی، محمد .14

 ق. 1417، 4 چ ،سالمية ار الکتب اإل

 جامعبه  ببه  وابسبته  اسالمى انتشارات دفتر: قم ،يالنجاش رجال ،على بن احمد نجاشى، .15

 .ق 1417 ،1 چ قم، علمیه حوزه مدرسین


