سالنامه علمی ـ تخصصی
سال اول ،شماره  ،1سال 1931

اعتبار سنجی وتثیقات و تضعیفات رجالیان

1

___________________ محمد قائینی__________________ 2

چکیده

اعتبار سنجی توثیقات و تضعیفات رجالیان

شناسایی أحوال راویان از حیث وثاقت و ضعف  ،وابسعه بع اقعوال رجالیعان اسعت .مقالع
حاضر ب بررسی ارزش قول رجالی در توثیقعا و تضعفیفا معیپعردازد و بع اشعاا
بحث ،ب خصوص دو اشاال عدم حجّیّت قعول ثقع در موضعوعا و حدسعی بعودن ایعن
اِخبععار ،پاس ع داده و در اثبععا ای عن نظععر ک ع خبععر واحععد در موضععوعا حجّععت اسععت،
میکوشد .نیز مدعی است در صور پذیرش اشاا  ،قعول رجعالی را از بعا حجّیّعت
قول خبره میتوان مدلل کرد و حجیت آن را از با ظنّ خاص (علمی) اثبعا کعرد و در
این صور  ،دیگر نوبت ب انسداد صغیر نمیرسد.
واژگان کلیدی :توثیق ،تضفی  ،قول رجالی ،قول خبره ،امر حسّی ،امر حدسی.

تاریخ تأیید مقاله.92/6/11 :
 .1تاریخ دریافت مقاله92/4/12 :
این مقاله به قلم آقای داود عابدی اردکانی از مباحث درس خارج اصول جناب استاد قائینی استخراج و
تقریر شده و به تأیید استاد رسیده است.
 .2مدرس خارج حوزه علمیه قم.
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مقدمه
یکی از راههای معهود توثیق روات ،مراجعه به کتب

رجالیبانی از قبیبل نجاشبی ،شبیخ

طوسی و کشی است .همواره نحوهی حجّیّتِ مراجعه ببه ایبن کتب  ،یعنبی چگبونگی
حجّیّت توثیقات و تضعیفات رجالیان ،محل بحث بوده است؛ به این معنا کبه اگبر فبرد
رجالی ،یک روای را توثیق کرد ،این قول او به چه عنبوان حجّبت اسبت آیبا از بباب
اِخبار ثقه حجت است یا بر اساس قول خببره و یبا از بباب منسبد شبدن بباب علبم و
حجّیّت مطلق ظن و انسداد صغیر
در این مقاله به اشکاالتی که درباره روش دستیابی به وثاقبت روات از راه توثیقبات
رجالیان وجود دارد ،اشاره کرده و آنها را ارزیابی میکنیم .در مجموع ،نسبت ببه اعتببار
توثیقات رجالیان ،پنج اشکال مطرح است:

1

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

 .2توثیقات رجالیان ،شهادت است و در شهادت ،تعدّد شرط است؛
 .3خبر واحد ،در أخبار حسّی حجّت است و توثیقات رجالیان ،حسّی نیست ،بلکبه
حدسی است؛
 .4توثیقات رجالیان ،مرسل بوده؛ پس همانند خبر مرسل ،حجّت نیست؛
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

 .5قدما« ،اصالۀ العداله»ای بودهاند؛ لذا توثیقاتشان حجّبت نیسبت و حتبی احتمبال
آن ،مانع از اعتبار قول ایشان خواهد شد.

اشکال اوّل :عدم حجّیّت خبر واحد در موضوعات
از آنجا که ادله اثبات حجّیّت خبر واحد تنها در برگیرنده حجّیّت خبر واحدی است کبه
متضمّن اثبات حکمی از احکام شرعی باشد نه خبر واحدی که اثبات موضوعی کند ،در
این بحث نیز ،رجالیان از وثاقت و صفت روات خبر میدهند که خببر از حکبم شبرعی
نیست بلکه خبر از موضوعی خارجی است که وثاقت روات بوده و ارزشی ندارد.

2

 .1برخی از اشکاالت ،مثل اشکال اوّل و دوم ،مربوط به شمول ادله خبر واحد نسبت به حجّیّبت قبول
رجالی است و برخی از آنها ،حتی با فرض شمول ادله حجّیّت خبر واحبد ،طبرح مبیشبود «ماننبد
اشکال چهارم» .برخی دیگر نیز اشکاالتی عاماند« .مانند اشکال پنجم».
 .2سند ،بحوث في مباني علم الرجال ،ص.91
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نقد و بررسي :حجّیّت خبر ثقه در موضوعات را میتوان به یکی از این سه راه تقریر
کرد 1:الف) الغای خصوصیّت؛ ب) طریق اولویّت؛ ج) شمول ادله حجّیّت خبر واحد.
در نقد این اشکال ،به بررسی سه راه مذکور پرداخته و صحّت و سبقم اسبتدالل ببه
حجیت خبر ثقه را ارزیابی میکنیم:
الف .الغای خصوصیت :حتی اگر مضمون ادله حجّیّت خبر واحبد ،تنهبا در روایبات
مرتبط به نقل أحکام باشد ،از آن الغای خصوصیت میکنیم و به این ترتی

نقل خبر در

موضوعات نیز حجّت خواهد بود.
حتی میتوان مدّعی شد که نقل روایات در باب أحکام ،نقبل موضبوع اسبت چبون
آنچه راوی نقل میکند ،الفاظ است که موضوعی از موضوعات خارجی است .در واقبع،
موضوع الفاظی است که لغتاً برای معنایی وضع شدهاند و راوی ،آن موضوعات را ببرای
ما حکایت میکند؛ به بیان واضحتر ،راوی ،تلفظ امام را برای مبا حکایبت مبیکنبد کبه
خود ،موضوعی از موضوعات است .از طرفی ،تفاوتی بین موضبوعات نیسبت و چبون
خبر ،در سایر موضوعات هم حجّت است ،دیگر نیازی به الغبای خصوصبیّت نخواهبد
بود.
اشکال این وجه آن است که اگر شارع ،خبر در موضوع خاصبی را حجّبت دانسبته،
الزمهاش این نیست که خبر ثقه را در موضوعات دیگر هم حجّت بداند؛ بنابرین شبارع،
مالزمهای با حجّیّت خبر ثقه در غیر این مورد ندارد.
ب .طریق اولویت :اگر قرار است خبر در أحکام کلی الهی ،حجّت باشبد ،ببه طریبق
اولویّت ،در موضوعات جزئی حجّت خواهد بود؛ یعنی اگر میتوان با یک خببر واحبد،
اثبات کرد کسی که مثال فالن گناه را کرد چنین حدّی دارد ،به طریق اولی اثبات میتوان
کرد که مثال هر فردی ،چنین عملی را مرتک

اعتبار سنجی توثیقات و تضعیفات رجالیان

خبر ثقه در نقل الفاظ امام را حجّت دانسته چون بر آن ،حکم کلی مترت

اسبت و ایبن

شود ،گناهکار است.

اشکال بر این وجه این است که دلیل اینکه خبر ثقه حجّت است ،ممکن اسبت ایبن
باشد که باب علم در احکام بدون در نظر گرفتن اخبار ،مُنسدّ است و به خباطر إنسبداد

 .1صدر ،بحوث في شرح العروة الوثقى ،ج ،2ص.44
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باب علم ،شارع خبر ثقه را حجّت دانسته است؛ اما در موضوعات ،چنین نیسبت؛ بلکبه
بسا شارع تعمّد داشته که موضوعات شرعی به این سادگی اثبات نشود؛ یعنبی در واقبع
حکمت جعل حجّیّت برای خبر ثقه در احکام ،انسداد باب علم است؛ اما در موضوعات
این حکمت وجود ندارد.
ج .شمول ادلّه حجّیّت خبر واحد :وقتی ادّعا میشود أدله حجّیّبت خببر واحبد تنهبا
شامل اخبار مثبت احکام شرعی میشود ،باید ادله حجّیّت خبر واحد را مرور کرد که آیا
این ادّعا صحّت دارد و یا ادله ،صالحیّت اثبات حجّیّت برای إخبار از موضوعات را نیبز
دارند
برای اثبات حجّیّت خبر واحد ،از چند دلیل استفاده میشود کبه ببه بررسبی داللبت
آنها ،از جهت شمول خبر ثقه در موضوعات میپردازیم .در بررسبی ایبن ادلبه خبواهیم
دید که از چند دسته دلیل حجّیّت خبر واحد ،برخی از آن ها ،مثل روایت «

:

»1؛ «آیا یونسبنعبدالرحمن ثقبه

است تا من معالم دین خود را از او بگیرم حضرت فرمودند :بله» دال بر مطل

نیسبت

ولی برخی دیگر ،میتواند اعتبار خبر واحد در موضوعات را نیز اثبات کند.
 .1سیره عقال :یکی از دالئلی که برای حجیت خبر واحد در موضوعات ،بدان اسبتناد
میشود سیره عقال است .در مورد استدالل به سیره عقال ،بسیار واضح اسبت کبه ببرای
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

عقال ،تفاوتی بین اخبار از حکم یا موضوع وجود ندارد؛ پس ببا ایبن اسبتدالل ،ادّعبای
خصوصیّت داشتن اخبار از احکام ،بیدلیل خواهد شد .در عین حال برخی از روایبات،
به عنوان رادع از این سیره بیان شده است .مهمترین آنها ،روایت مسعدۀ بنصدد ه اسبت.
مسعدۀ بنصد ه میگوید :شنیدم حضرت صادق می فرمود :هر چیزى براى تو حالل و
روا است تا اینکه بدانى همان چیز حرام و ناروا است؛ پس آن را از پیش خود رها کبن،
و آن مانند ثوب و جامهاى است که آن را خریبدهاى در حبالى کبه آن دزدى اسبت ،یبا
مملوك و بردهاى است نزد تو و شاید او حر و آزاد بوده که خود را فروخته یبا از روى
خدعه و فری

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

 .1کشی ،رجال كشي ،ص.491
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باشند ،یا زنى که همسر تو است و او خواهرت یا خواهر همشیر تو است (که هبر دو از
پستان یک زن شیر نوشیدهاید).
سپس فرمودند:
؛
و همه چیزها این چنین است (حالل است) تا اینکه براى تو غیرِ آن آشکار
شود یا حجّت و دلیل بر خالف آن به دست آید.

1

ادعا شده که در این روایت ،حضرت در موارد اثبات موضوع ،حکمِ خالف اصبل را
به بیّنه که همان دو شاهد عدل و ثقه است ،معنا کردهاند؛ لذا در موضبوعات ،خببر ثقبه
کافی نیست؛ بلکه نیاز به دو ثقه وجود دارد و سیره عقال بر پذیرش از یک ثقبه در ایبن
روایت تخطئه شده است.
برخی این روایت را از لحاظ سندی ضعیف دانستهاند که نظرشان مقبول نیست زیرا
مسعده ،اگرچه توثیق صریح ندارد؛ اما اماراتی از جمله نقل روایت عدهای از أجلا از او،
برای توثیق او وجود دارد؛ پس روایت از جهت سندی مشکلی ندارد.
مشکل اساسی روایت ،داللی است؛ چون آنچه در این روایت به عنبوان غایبت حِبل
آمده ،بیّنه است؛ اما بیّنه به این معنا (دو شاهد عدل) ،اصطالحی در نزد فقهبا اسبت ،نبه
مفهوم لغوی آن؛ بلکه بیّنه در لغت ،به معنای حجّت اسبت؛ بنبابراین آنچبه نبزد عقبال،
حرمت ،محکوم به حلیّت است مگر مواردی که علم به عدم حلیت باشبد (

) یبا

اینکه حجّتی بر حرمت باشد .حال این حجّت ،ممکن است دو شاهد عدل باشد یا چیبز
دیگری .حتی در باب قضا هم بیّنه ،به معنای دو شاهد عدل نیسبت و دو شباهد عبدل،
مصداقی از بیّنه است .در باب قضا ،موارد دیگبری از حجّبت و بیّنبه وجبود دارد ،مثبل
اقرار که یقیناً مشمول آن حصر «

» 2میشود؛ پس حتی در
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حجّت محسوب میشود بیّنه است و مفاد این روایت ،این است که همه موارد شبک در

باب قضا نیز اقرار جزء بیّنات است .در نتیجه ،روایت مسعده داللت دارد که غایت رفبع
ید از حلیّت ،فقط علم نیست؛ بلکه اگر حجّتی هم ببر حرمبت باشبد ،بباز هبم بایبد از
حلیّت رفع ید کرد.
 .1کلینی ،كافي ،ج ،5ص .313
 .2همان ،ج  7ص .414
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نهایت چیزی که بتوان اثبات کرد ،این است که بیّنه دو معنا دارد :یکی ،مطلق حجّت
و دیگری ،خصوص دو شاهد عدل است که در این صورت ،روایت ،مجمل است و ببا
روایت مجمل نمیتوان از سیره عقال ،ردع کرد .افزون بر این ،ردع از سیره باید متناس
با سیره باشد و با عمومات و اطالقات و مشترکات و مجمالت نمبیتبوان ردع از سبیره
کرد.
 .2آیات و روایات عام :اگر استدالل ما بر حجّیّت خبر واحبد ،ببه آیبات و روایبات
باشد ،هر دو صورت نقلِ حکم و حکایت موضوع را شبامل مبیشبود .در اینجبا ببرای
توضیح هر مورد ،یک نمونه ذکر میشود:
نمونهای از آیات :آیاتی که داللت میکند که پیامبران برای اقنباع مبردم ببر پیبامبری
خود ،به امین بودن خود که مورد قبول مردم بوده است ،محاجّه میکردنبد 1کبه در ایبن
وجه ،تفاوتی بین اخبار از حکم یا موضوع وجود نبدارد و اگبر داللبت آیبه نببأ را هبم
بپذیریم ،باز این شمول را خواهد داشت.
نمونهای از روایات :در میان روایات مورد قبول در حجّیّت خبر ثقه ،روایاتی وجبود
دارد که شامل هر دو قسم میشود .به عنوان مثال :روایتبی کبه ببا اسبتدالل ببه وثاقبت
عمری و فرزندش ،وجوب قبول قول آنها را اثبات کرد:
؛
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

عمری و فرزندش ثقه هستند پس هرآنچه که از من ببه شبما نقبل کردنبد
درست نقل کردهاند و هر آنچه به شما بگویند از من است.

2

که در این استدالل ،تفاوتی بین نقل از حکم یا نقل از موضوع وجود ندارد .هرچنبد
شهید صدر 3ادای از امام را موضوع روایت دانسبته و ببر ایبن اسباس ،اخببار تحلیبل
خمس را که خبر در موضوع است ،بر فرض صحّت ،مشمول این روایت میداند؛ اما به
نظر میرسد تفریع «

» اثبات میکند که آنچه موضوعیت دارد ،وثاقت است نه

خصوص ادای از امام و لذا خبر ثقه ،حجّت است حتی اگر در موضوعات باشبد و ادای
از امام هم نباشد.
 شعرا ،آیات  117و  125و  143و  162و 174؛ دخان ،آیه .14
 .1
 .2کلینی ،كافي ،ج  ،1ص .329
 .3صدر ،بحوث في شرح العروة الوثقى ،ج ،2ص .45
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 .3روایات خاصّ :1عالوه بر آنچه گذشت ،روایاتی خاصّ بر حجّیّت خبر واحبد در
موضوعات داللت میکند که به دو مورد از این روایات به طور تفصیلی اشاره میشود:
روایت اوّل :محمد بنأبى عمیر از هشام بنسالم از امام صادق نقل کرده که :مبردى
شخصى را به کارى وکالت داد و دو تن شاهد گرفبت و سبپس وکیبل برخاسبته ببراى
انجام آن کار خارج شد ،پس از رفتن او موکل در حضور همه گفت :شاهد باشید من او
را از وکالت عزل کردم .امام فرمود :چنانچه وکیل کبارى را کبه ببه انجبام آن وکالبت
داشته است پیش از عزلش تمام کرده باشد بر حس

آنچه کرده امر گذشته و کبار تمبام

است خواه موکل راضى باشد خواه ناراضى .راوى گوید :عرض کردم که وکیبل قببل از
اینکه از عزلش آگاه باشد یا خبرش به او رسیده باشد کار را انجام داده است ،آیا عملش
آن طور که انجام داده برقرار است فرمود :آرى .گفتم :اگر قبل از انجام عمل به او خببر
رسد که معزول گشته ولى باز برود و کار را انجام دهد آیا هیچ اثرى ندارد فرمود :بلبى
هیچ اثرى ندارد ،زیرا وکیل اگر وکالت یافت و بعد برخاسبته از مجلبس بیبرون رفبت،
وکالتش همچنان برجا و برقرار خواهد بود.

سپس فرمود:
؛
و وکالت ثابت و پابرجاست تا اینکه فرد موثق و مورد اعتمادى خبر عزلش
بشنود.

2

این روایت ،غایت وکالت را منوط به رسیدن خبر عزل به وسیله ثقه به وکیل میداند
و اِخبار از عزل وکیل یک موضوع است و خصوصیّتی در فهم عرفی نیبز در خصبوص
عزل از وکالت وجود ندارد.
روایت دوم :بزنطی میگوید :به ابو الحسن الرضا گفتم :اگر انسبان کببوترى پربهبا
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را به او برساند یا خود از شخص موکل عزل خویش را به صورت شبفاهی

 .1هر چند به خالف اثبات حجّیّت اصل خبر واحد ،در داللت این روایات ،نیازی به تواتر داللبی آنهبا
نیست ،ولی وثاقت روات آنها ،باید به غیر از طریق خبر واحد رجالی باشد ،وگرنه دور خواهد شبد؛
پس اگر در این دو روایت ،نتوانیم وثاقت روات را به غیر از خبر واحد که همبان شبهادت رجالیبان
است ،ثابت کنیم ،تنها دلیل ،همان سیره خواهد شد که داللتش بر مطل تمام بود.
 .2صدوق ،فقیه ،ج ،3ص 46؛ طوسی ،تهذیب ،ج ،6ص .213

37

صید کند و بال و پر کبوتر کامل بوده و قادر به پرواز باشد ،درصورتىکه صاح
را بشناسد یا صاح

کببوتر

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

اتهام نباشد ،تکلیف انسان چیست ابو الحسن گفت :روا نیست که آن را نگه دارد ،باید
به صاحبش برگرداند .من گفتم :اگر انسان کبوترى صید کند کبه ببال و پبرش کامبل و
قادر به پرواز باشد و صاحبى براى آن شناخته نشبود ،چبه صبورت دارد اببو الحسبن
گفت :کبوتر مال صیاد است.

1

در این روایت ،حضرت رضا دعوای فرد ثقه در اثبات مالکیّتش بر پرنده پیدا شده
را نافذ میدانند و خصوصیّتی برای این موضوع متصور نیست.
نتیجه بررسي :بر اساس بررسی ادله حجّیّت خبر واحد ،اثبات شد که این ادله -همان
طور که محقق خوئی به این مطل

اشاره کرده ،2-مطلق خبر واحد را حجّت میکنبد،

چه از حکمی خبر دهند و چه بیان موضوعی کنند .این ،جدای از روایات خاصی اسبت
که بر خصوص مطل

داللت دارد.

نتیجه نهایي جواب اشکال اوّل :در جبواب ایبن اشبکال ،مهبمتبرین جبواب ،سبیره
عقالست که شامل اِخبار از موضوعات نیز میباشد و ادله دیگری نیز وجود داشبت کبه
در صورتی که در آنها مناقشه شود ،مشکلی پیش نخواهد آمد.
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

اشکال دوم :شهادت بودن قول رجالي و نیاز به تعدّد
اشکال بعدی که جوابش از اشکال و جواب اوّل روشن میشود ،ایبن اسبت کبه اعتببار
قول رجالی بر اساس شهادت است نه بر اساس اخبار و ادله حجّیّت خبر واحبد ،شبامل
قول رجالی نمیشود؛ چون رجالی ،شهادت به وثاقت یبا ضبعف افبراد مبیدهبد و لبذا
اعتبار قول او ،بر اساس اِخبار نیست؛ بلکه در صورتی است که بیّنه باشد و بیّنبه ،متقبوّم
به شهادت دستکم دو نفر است؛ در حالی که در باب توثیقات رجبالی ،عمومباً شبهادت
یک نفر مطرح است.
نقد و بررسي :اینکه گفته میشود مالك حجّیّت قول رجالی ،به مالك اخبار است نه
 .1کلینی ،كافي ،ج  ،6ص .222
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شهادت ،منظور این است که از باب بیّنه نیست ،نه اینکه شهادت و اخبار از حیث اخبار
با هم تفاوتی دارند .شهادت نیز خبر است؛ اما در این اشبکال ،منظبور از شبهادت ،بیّنبه
است که در آن ،شروط خاصی مثل تعدّد و عدالت شرط است.
جواب این شبهه روشن است؛ زیرا اعتبار قول رجالی ،به مالك اخبار اسبت و آنچبه
در موثقه مسعدة آمده بود ،مانع از حجّیّت خبر عدل واحد نیست؛ چبون منظبور از بیّنبه
در این روایت ،معنای اصطالحیِ دو شاهد عدل ،نیست؛ بلکبه منظبور ،دلیبل و حجّبت
است که خبر ثقه واحد در سیره عقال ،از مصادیق آن است و در نهایبت ایبن نتیجبه ببه
دست آمد که روایت مجمل است و با اجمال نمیتوان از سیره عقال ردع کرد.
در واقع ،میشود ،فقط در همان موارد به خبالف قاعبده عمبل وقتبی قاعبده اوّلبی،
حجّیّت خبر واحد ثقه در موضوعات باشد ،فقط در همان حبدّی کبه دلیبل ببر خبالف
داشته باشیم ،از قاعده اوّلی رفع ید میکنیم و بر فرض اثببات مبوردی کبه فقبط ببا دو
شاهد اثبات موضوع میکنیم.

اشکال سوم :حدسي بودن قول رجالي
اشکال این است که بر فرض حجّیّت خبر ثقه ،خبر ثقهای حجّت 1است که مخبِر ،خببر
را «عن حسٍّ» نقل کند؛ اما در جایی که خبر ثقه ،حدسی است ،ادله حجّیّت خبر واحبد،
دستکم محتمل الحدسیّۀ است که چون حسّی ببودن آن احبراز نمبیشبود ،از حجّیّبت
ساقط بوده و قابل تمسّک نخواهد بود .در نتیجه برای اثبات حجّیّبت آن ،بایبد از طبرق
دیگر ،مثل حجّیّت قول خبره و یا حتی از راه انسداد صغیر کمک گرفت .مؤید حدسبی
بودن قول رجالی این است که غالباً فاصله بین رجالی و شخص توثیق شده بسبیار زیباد
است ،به طوری که امکان ندارد رجالی او را درك کرده باشد و از نزدیک او را شبناخته
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شامل آن نخواهد شد و در بحث ما ،خببر رجبالی ببه وثاقبت اشبخاص حدسبی و یبا

و به وثاقتش پی برده باشد.
نقد و بررسي :برای پاسخ دادن به این اشکال ،نخست باید معنای دقیق امر حسّبی و
امر حدسی روشن شود تا امکان داوری صحیح در مسأله دست دهد.
 .1در این بحث ،فرقی میان اینکه خبر واحد را از باب سیره عقبال حجبت ببدانیم یبا حجیبت آن را از
روایات استفاده کنیم ،وجود ندارد.
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امر حسّي :مراد از امور حسّی اموری اسبت کبه نوعباً اطبالع از مقبدّماتش موجب
تصدیق نتیجه آن تصدیق میشود و در صورتی که خود فرد شنونده ،آن واقعه را تجرببه
کرده بود ،یقیناً نتایج را میپذیرفت .پس اِخبار از امبور حسّبی ببه ایبن معناسبت کبه از
اموری خبر دهند که شخص شبنونده ،در صبورتی کبه خبودش مقبدّمات را ببه دسبت
میآورد ،همان نتایج را بدون هیچ تغییری تحصیل میکرد و احتمالی ،خبالف نتیجبهای
که ناقل خبر گرفته ،برای منقولالیه دست نمیداد؛ مثل نقل مسموعات و مشبهودات کبه
اگر ناقل دروغگو نباشد ،شنوندهای حرف او را به صرف احتمال اینکه شباید اشبتباه در
حس کرده باشد ،رد نخواهد کرد؛ بلکه در آن ،اصل عدم خطا جاری میکنبد .ببه تعبیبر
دیگر ،در حسّیات ،انتفای احتمال تعمد کذب ،مستلزم اطمینان به مضمون خبر است.
اموری هم که از مسموعات و مشهودات نیستند ،ولی تعریف فبوق ببر آنهبا صبدق
میکند ،یعنی آن را به هر کس بدهیم نتیجه واحد به دست میآید ،باز در محدوده امبور
حسیاند و میتوان از آنها به امور قری

به حس تعبیر نمود؛ به عنوان مثال اگر شخصی

را در حال مستی دیدند و علت منحصره مستی شراب خوردن باشد و مخبِبر خببر آورد
که آن شخص شراب خورده است ،با وجود اینکه خود مخبر ،شراب خبوردن را ندیبده
ولی در این واقعه ،بحث استنباط شراب خوردن شبخص خباص نیسبت و اخببار وی،
اخبار از امور حسی محسوب میشود.
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

امر حدسي :مراد از امور حدسی اموری است کبه ببا وجبود مقبدّمات واحبد ،افبراد
مختلف ممکن است نتایج مختلفی از آن بگیرنبد؛ مثبل نحبوه اسبتنباط از روایبات کبه
چهبسا استنباط هر مجتهد از یک روایت واحد ،از مجتهد دیگر متفاوت باشد .در خبری
از این سنخ ،اصول عقالئیه مثل عدم خطا جباری نمبیشبود و ببر همبین اسباس نقبل
استنباط یک مجتهد از یک روایت ،برای مجتهد دیگر حجّت نیست .چنبان کبه در کتب
روایی دارای جنبه فتوایی مثل کتاب فقیه ،چون ممکن است «

» یا «

»ی که در کتاب نقل شده برداشت استنباطی نویسنده باشد ،ارزش روایی نداشبته
و تنها میتواند کاشف از نظر استنباطی وی باشد.
الف .حجیت قول رجالي از باب قریب به حس بودن :با توجه به مقدمه پیش گفته می
توان گفت هر چند به جهت بُعد زمان رجال از اشبخاص توثیبق شبده ،احتمبال حسّبی
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بودن (به معنای مشاهدات و مسموعات) این اِخبار نیست ،ولی چنین اِخبارهبایی امبری
قری

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

در زمان امامان و زمان قبل از رجالیانی که کتابهاشان در دسترس ماست ،مثل شیخ
طوسی ،نجاشی و کشی ،شمار زیادی کت

رجالی که صاحبانش روات را درك کبرده و

«عن حسٍ» به توثیق یا تضعیف آنها پرداخته بودنبد وجبود داشبت .در ایبن خصبوص
محقق خوئی مینویسد:
طبق آنچه از نجاشی و شیخ به دست میآیبد عبدد کتب

رجبالی از زمبان

حسنبنمحبوب تا زمان شیخ ،صد و اندی کتاب بوده است.

سپس در ادامه سخن میافزاید که آقا بزرگ تهرانبی کتبابی ببرای جمبعآوری کتب
رجالی تالیف کرده است:
نام همه این کت

را بحّاث مشهور معاصر شیخ آقا بزرگ تهرانی در کتباب

مصفي المقال جمع کرده است.

این نکته نشان از وجبود کتب
دسترس رجالیان صاح

1

فراوانبی در ایبن بباب دارد .ایبن کتب

فبراوان ،در

کتاب مثل شیخ 2و نجاشی بوده و با توجه به شهادات موجبود

در آن کت  ،وثاقت یا تضعیف یک راوی را استنباط کردهاند و هر کبس ببه جبای آنهبا
بود ،همین استنباط را داشت .از طرفی ،این احتمال که آنها چه بسبا درکبی متفباوت ببا
امری قری

الحس بوده و میتوان از باب حجّیّت خبر واحد به آنها عمل کرد.

شاهد حسّی بودن توثیقات رجالیان این است که اگر قول رجالی حجّت نبود ،دلیلبی
برای تالیف کتاب های رجالی توسط امثال شیخ و نجاشی وجود نداشت؛ زیرا ایبن کبار
برای دیگر مجتهدان حجّت نبوده و برای مقلدینشان هم ارزشی نداشته اسبت .نوشبتن
کت
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درك ما از کت

رجالی قدیمی داشتهاند ،قابل اعتنا نیست؛ پس شهادت رجالیان خببر از

رجالی نشانگر این است که آنها چون پایه شهادت خود را بر حس مبینهبادهانبد،

برای دیگران دارای ثمره و حجّت میدانستهاند.
ب .حجّیّت قول رجالي از باب قول خبره :ببه فبرض پبذیرش حدسبی ببودن قبول
 .1خویی ،معجم رجال ،ج ،1ص .41
 .2طوسی ،عدّة ،ج  ،1ص.141
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رجالی ،باز هم حجّت است .این حجّیّت ،نه به مبالك انسبداد اسبت ،بلکبه ببه مبالك
حجّیّت قول اهل خبره است .در حجّیّت قول خبره نیز باید در نظر داشت که حتی اگبر
قولش مبتنی بر حدس باشد ،باز هم حجّت است مگر برای کسانی که خودشان ابزار آن
حدس را دارا باشند؛ مثالً کسی که تمکن از به دسبت آوردن حکبم مسبألهای فقهبی را
دارد ،حال یا به نحو حس ،مثل اینکه از امام سؤال کند یا حدسبی ،مثبل اینکبه خبودش
اجتهاد کند ،در اینجا حدس دیگران برای او حجّت نیست؛ اما اگر در جایی ،فرد تمکبن
از اطالع از مسأله نداشت ،مثل محل بحث مبا کبه تمکبن از بررسبی وثاقبت و ضبعف
روات برای ما وجود ندارد (نه حسّاً و نه حدساً) ،قول اهل خبره حجت اسبت؛ زیبرا در
بنای عقال بر حجّیّت قول خبره ،تفاوتی میان فردی که خبره نیسبت و فبردی کبه خببره
است ولی تمکن از اعمال حدس ندارد ،نیست؛ بنابراین رجالیان متقدّم کبه آثارشبان ببه
دست ما رسیده ،اهل خبره بوده و تمکن از اجتهاد و اعمال حبدس داشبتهانبد ولبی مبا
تمکن از اعمال حدس و اجتهاد نداریم و به همین جهت ،قول آنها از حیبث قبول اهبل
خبره برای ما حجت است و در این بحث ،نوبت به انسداد باب علم و علمی نمیرسبد؛
زیرا همین حجّیّت قول اهل خبره ،مانع از انسداد است.
میتوان قول رجالیانی مثل عالمه و ابنداود را نیز از بباب قبول اهبل خببره حجّبت
دانست؛ زیرا طبق شواهد بسیار ،برخی از کت

رجالی قدما ،نزد آنها بوده که به دست ما

سال اول ،شماره  ،1سال 1397

نرسیده است؛ لذا از باب حجّیّت قول حدسی خبره ،برای کسانی کبه تمکبن از حبدس
ندارند ،قول این دو بزرگوار نیز برای مبا حجّبت خواهبد ببود .از طرفبی اینکبه محقبق
خوئی 1در حجّیّت قول عالمه و ابنداود تشکیک کرده و گفتهاند که «در دسبت آنهبا،
مصادری غیر از مصادری که در دست ماست ،نبوده است» ،سخنی نامقبول است که نبه
تنها شاهدی ندارد که شاهد بر خالف آن وجود دارد.
حتی اگر در این بحث ،اشکال سوم را وارد دانسته و در نتیجه ،حجّیّت قول رجبالی
را نه از باب حس و نه از باب خبره نپذیریم ،باز هم نوببت ببه انسبداد صبغیر نخواهبد
رسید؛ زیرا اثبات وثاقت روات ،منحصر به شهادت امثال شیخ و نجاشبی نیسبت ،بلکبه

 .1خویی ،معجم رجال ،ج ،1ص.43
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جدای از این طریق ،راههایی وجود دارد که عمده روایات را تصحیح کبرده و راه را ببر
انسداد میبندد .این طرق ،وجوهی مانند شهادت عملی راویان معاصر و یا معروف بودن
راوی است که در انتهای مقاله ،به صورت مختصر به آنها اشاره خواهد شد.

اشکال چهارم :مرسل بودن قول رجالي
شبهه بعدی نسبت به اعتبار قول رجالی این است که آنچه از اقوال رجالیان به دست مبا
رسیده ،همگی مبتنی بر ارسال اسبت .ببر فبرض کبه مبا حجّیّبت قبول ثقبه واحبد در
موضوعات را بپذیریم ،این تنها در جایی است که این خبر مسند باشبد؛ امبا جبایی کبه
خبر مرسل بوده و وسائط همه مجهول باشند ،خببر ثقبه واحبد حجّبت نیسبت .اقبوال
رجالیانی که در دست ماست نیز همگی مرسلاند؛ بنبابراین راهبی ببرای اثببات وثاقبت
وسائط در این نقل قول نداریم .در واقع اشکال این است که چه فرقی است میبان خببر
مرسل به نقل از امام که حجیت ندارد با خبر مرسبل رجبالی ببر وثاقبت فبرد کبه آن را
حجّت دانسته و بر طبق آن عمل میکنیم مثالً اگر شیخ بگوید زراره ثقه است ،حبرف او را
میپذیریم ولی اگر بگوید امام صادق این گونه فرمودهاند ،خبر او را نمیپذیریم .بدین ترتیب
چون وسائط برای ما مشخص نیستند ،معلوم نیست خبر او از صغریات خبر ثقه باشد.
نقد و بررسي :پاسخ این اشکال از بحث سابق روشن شد .توضیح آنکه کالم رجالیان
کامالً مسند میشود.
اگر اشکال شود :اگر به صرف وجود کتبابهبایی در سبابق و اخبذ از آنهبا اشبکال

ارسال را دفع کنیم ،همین بیان در مباحث فقهی خواهد آمد و باید مرسالتِ مثلِ صدوق
نیز حجّت باشد ،در حالی که این بیان در مباحث فقهی مورد قبول نیست.
در جواب ميگوییم :علت اینکه این بیان در مباحث فقهی نمیآید ،بدان جهت است
که در کت
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مرسل نیست ،بلکه آنها کتابهایی در دست داشتهاند که با وجود آن کتب  ،کبالم آنهبا

فقهی مثل فقیه ،صدوق در مقام نقل قول نیست ،بلکه مقام استنباط و اجتهاد

است؛ لذا اگر در جایی تنها مقام نقل قول باشد ،این حرف را خواهیم پذیرفت.
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اشکال پنجم :مبنای اصالة العداله در میان قدما
از دیگر موانع حجّیّت قول رجالی ،بحث اصالۀ العداله در میان قدماست .در این اشکال،
ادّعا میشود که مبنایی در میان برخی از علما وجود داشته اسبت کبه معتقبد ببه اصاالۀ
العداله بودهاند .از طرفی ،همین که در میان علما ،چنین افرادی بودهاند ،مانع از حجّیّبت
قول رجالی میشود؛ زیرا ممکن است آن رجالی نیز دارای همین مبنا بوده باشبد ،امبری
که باعث میشود نتوان به توثیقات یا تضعیفات آنها عمل نمود.
نقد و بررسي :جواب اینکه از نظر ما ،این شبهه نیز صبحیح نیسبت و وجبود چنبین
مبنایی در نزد برخی علما ،مانع حجّیّت قول رجالی نیست؛ زیرا:
أوّالً :بر فرض پذیرش اصل وجود این مبنا در بین قدما ،مبنایی غیر معبروف ببوده و
مشهور میان علما خالف آن است .هم چنین ،اگر کسی از رجالیان چنین مبنایی داشبت،
حتما کتاب او معروف میشد که توثیقات و تضعیفات او قابل عمل نیست؛ چون مبتنبی
بر اصالۀ العداله است .عدم معروفیت این مبنبا از علمبای رجبال مؤیّبد ایبن اسبت کبه
رجالیان چنین مبنایی نداشتهاند؛ بنابراین همانطور که مشهور شده است کبه تضبعیفات
ابنغضائری از روی اجتهاد است و قابل اعتماد نیست ،در اینجا هم مشهور میشبد کبه
مثالً قول شیخ در رجال ،قابل اعتماد نیست؛ چون مبتنی بر اصالة العداله است.
آنها به دسبت مبا رسبیده اسبت ،صبریح در ردّ ایبن

ثانیاً :کلمات رجالیانی که کت
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

مبناست؛ زیرا ایشان در باببندی کت

خود ،باب مجاهیل را جدا ذکر میکنند؛ در حالی

که اگر اصل عدالت را قبول داشتند ،باید مجاهیل را توثیق میکردند؛ چرا که دیگر معنبا
نداشت عدهای از روات را به عنوان مجهول ذکر کنند و آنها را مجهول بدانند .پس حتی
اگر این رجالی در فقه مثالً در باب نماز جماعت و باب قضا اصالۀ العداله ای باشبد 1،در
رجال این چنین مبنایی نداشته است ،وگرنه معنا نداشبت در رجبال عبدهای را مجهبول
بداند.
ثالثاً :ثابت نشده که کسی مبنای اصالة العداله را قبول داشته است .تنها کسی از قبدما
که این مطل

به او نسبت داده شده ،ابنجنید است و کتاب وی در دسبت نیسبت تبا

صحّت و سقم آن را کشف کنیم.

2

 .1هرچند از نظر ما ،معنای عدالت در رجال و فقه و اصول و جاهای دیگر ،متفاوت نیست.
 .2حلی ،مختلف ،ج ،3ص.44
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در مورد غیر ایشان نیز به هر کس این نسبت را دادهانبد ،خبالف آن را مبیتبوان از
کلماتش به دست آورد .از جمله کسانی که این مبنبا ببه او نسببت داده شبده ،عالمبه

است ،ولی این نسبت از غرائ

است و حاکی از عبدم تتبّبع کبافی نسببتدهنبدگان در

کلمات ایشان است .برای روشن شدن این مطل

الزم است برخی از کلمبات عالمبه

بررسی شود.
عالمه در تحریر مینویسد:
اگر حاکم علم به دعوی نداشته باشد بیّنه را میطلبد .اگر علبم ببه عبدالت
بینه داشته باشد طبق کالم او حکم میکند و اگبر علبم ببه فسبق او داشبته
باشد کالم او را طرح میکند .اگر هم نداند که بینه عدالت دارد یا خیبر ،در
مورد او تحقیق میکند ،حتی اگر علم به اسالم آنها داشته باشبد .در اینجبا
اعتماد کردن به حسن ظاهر برای اثبات عدالت کافی نیسبت بلکبه بایبد از
حال باطنی شاهدان از حیث عدالت مطمئن باشد.

1

همو در قواعد مینویسد:
اگر حاکم علم به فسق یا دروغگویی شاهدان داشته باشد ،طبق آنها حکبم
نکند و اگر علم به عدالت آنها داشته باشد دیگر نیازی به تحقیق نیسبت و
میتواند طبق کالم آنها حکم را صادر کند و اگر جاهل ببه عبدالت آنهبا

نیز در تحریر در بحث کتاب الصالة آورده است:
اگر علم به فسق یا بدعت امام جماعت نداشته باشد و نماز را با اعتماد ببر
حسن ظاهر وی ،پشت سر او به جا آورد اعاده الزم نیست؛ اما اگر از حال
امام جماعت اطالع نداشته باشد نماز او صحیح نیست.

3

ایشان در همه این مباحث ،جهالت حال شاهد یا امام جماعبت از جهبت وثاقبت را
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باشد باید فحص کند .در حکم اعتماد کردن به حسن ظاهر کافی نیست.

2

تصوّر فرموده و امر به تبیّن حال کرده است .حال این سخن و نظر با اصبالاۀ العدالاهای
بودن ایشان چه نسبتی میتواند داشته باشد البته در کتاب رجالی ایشبان ،یعنبی کتباب
 .1همو ،تحریر ،ج ،5ص131
 .2همو ،قواعد ،ج ،3ص.431
 .3همو ،تحریر ،ج ،1ص.314
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خالصه ،عبارتهایی وجود دارد که گفته شده در اصالدة العدالده ظهبور دارد؛ ببه عنبوان
نمونه ،عبارتی در ترجمه احمدبناسماعیلبنسمکه آورده است:
احمد بناسماعیل بنسمکه بنعبداهلل ابوعلی بجلی عربی از اهل قم اسبت .او
از اهل فضل و ادب و علم بود و ابوالفضل محمد بنحسین ببنعمیبد ببر او
قرائت کرده بود .او تعدادی کتاب داشت که مانند آنها تالیف نشده ببود و
اسماعیل بنعبداهلل از اصحاب محمد بنابیعبداهلل برقی و از کسانی ببود کبه
ادبیات را نزد او خوانده بود .از کت

او میتوان کت

عباسی را نام برد کبه

کتابی عظیم با حدود ده هزار صفحه در اخبار خلفای و دولت عباسی است
که مثل آن تالیف نشده است .این خالصهای بود از آن چه که در ترجمه او
به دست ما رسیده است .علمای ما نصی بر تعدیل و یا جرح او نیاوردهانبد
پس اقوی این است که روایات او را در صورت عدم وجود معارض قببول
کنیم.

1

در مورد این عبارت نیز این ادّعا صحیح نیست؛ زیرا ناگفته پیداست که عالمبه بعبد
از ذکر امارات وثاقت و جاللت ،عدم تعبیر علمای رجال نسبت به ایشان به عبارت ثقبه
و یا عدل و یا ضعیف را اماره وثاقت گرفته است .عالوه بر اینکبه ،اگبر ایشبان اصبالاۀ
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

العدالهای بود ،دیگر بین اینکه معرضی در مقام باشد یا نباشد ،تفاوتی نداشت.
است ،آنچه ایشان ذیل ابراهیمبنهاشم فرموده است:

نظیر این مطل

ابراهیم بنهاشم ابواسحاق قمی که در اصل کوفی است و به قم سبفر کبرده
است .اصحاب ما میگویند او اولین کسی بود که حدیث کوفیین را در قبم
نشر داد و گفتهاند که او امبام رضبا را مالقبات کبرده اسبت .او شباگرد
یونس بنعبدالرحمن از اصحاب امام رضا است .در مبورد او در کلمبات
اصحاب قدح یا تعدیل به خصوصی دیده نشد و روایات او کثیره اسبت و
ارجح این است که قولش مورد قبول واقع شود.
 .1همو ،رجال ،ص.17
 .2همان ،ص.5
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2

و نیز ایشان در مقدّمه کتاب خود فرمودهاند:
همه روات در این کتاب ذکر نشدهاند بل که فقط دو قسبم از آنبان را ذکبر
کرده ایم .کسانی که بر روایات آنها اعتماد کرده ام و کسانی کبه در عمبل
به نقل آنها توقف میکنم .حال این توقف یا به دلیل ضعف آنهبا و یبا ببه
خاطر اختالف جماعت در توثیق یا تضعیف آنان است و یا به دلیل مجهول
بودن آنها نزد من است .این کتاب در بر دارنده همه مصنفات روات نیست
و ما نیز در نقل سیره آنها تطویل نکرده ایبم زیبرا ذکبر طبوالنی آنهبا را
موکول کردیم به کتاب کبیر که نامش کشف المقال في معرفة الرجال است.

1

و نیز ذیل إسماعیلبنخطاب ،بعد از ذکر خبری دال بر مدح او میفرماید:
نزد من صحت یا بطالن این خبر ثابت نشده اسبت ،لبذا اقبوی توقبف در
روایات او است.

2

و نیز ذیل ثويربنابيفاخته ،بعد از بیان نکتهای مینویسد:
این نه اقتضای مدح دارد و نه ذم ،بنابراین ما در روایات او توقف میکنیم.

3

این عبارات و همچنین در نظر گرفتن بابی برای مجاهیل در همین کتاب ،دال بر این
مطل

است که حتی اگر ایشان ،در غیر رجال اصالة العدالهای باشند ،دستکم در بحبث

رجال این مبنا را ندارند.
است .در بررسی کلمات ایشان نیز خالف این نسبت اثبات میشود.
ایشان در خالف میگوید:
اگر غریبهها نزد حاکم آیند و دو نفر از آنبان نبزد او شبهادت دهنبد ،اگبر
شاهدان به عدالت شناخته شده باشند حکم میکند و اگر به فسبق شبناخته
شده باشند توقف میکند و اگر عدالت آنان را نشناسد تحقیق میکند حتبی
اگر آنان داری سیمای زیبا و یا ظاهر راستگویی باشند.
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یکی دیگر از کسانی که اصالة العدالهای بودن را به او نسببت دادهانبد ،شبیخ طوسبی

4

 .1همان ،ص.3
 .2همان ،ص.11
 .3همان ،ص.31
 .4طوسی ،خالف ،ج ،6ص .221
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از جمله کسانی که از برخی کلماتشان ،احتمال قول به اصالۀ العدالاه داده مبیشبود،
شیخ صدوق و و استادش ابنولیبد اسبت ،در حبالی کبه ایبن مبنبا ببا رویبه ایشبان در
کتابهبایش سبازگاری نبدارد .ببه عنبوان نمونبه ،ایشبان در جبایی در نمااز جماعات
میفرماید:
پدرم -رضی اللَّه عنه -در رسالهاى که برایم فرستاده گوید :پشت سر هبیچ
کس نماز مکن مگر دو کس :یکى آنکه به دین او اعتماد داشته باشى و ببه
پرهیزکارى و تقواى او اطمینان کنى ،و دیگر آن کسى که از زور شمشبیر و
خشم و هیبت او بیمناك باشى و بترسى که شمشیر و تازیانه در کار اسبت
شاید بر دین تو تشنیع کند و تو را متهم به نداشتن مذه

چنین کسى از روى تقیّه و مماشات نماز بخوان.

نماید ،پشت سر

1

این عبارت تصریح دارد که باید به ثقه اقتدا کرد و در غیر ثقه ،تنها از باب تقیبه مبی
توان اقتدا نمود ،در صورتی که اگر ایشان اصالة العدالهای بود لزومی در مقیبد کبردن ببه
این دو امر نداشت.
در انتها و با توجه به این عبارتهای منقوله از کت

این بزرگواران ،روشن شبد کبه

نمیتوان «اصالة العداله» را به این بزرگان نسبت داد.
البته برخی عبارات از عالمه و شیخ طوسی نقل شده که مبوهم ایبن ببوده کبه آنهبا
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

اصالۀ العداله را قبول دارند .با بررسی این کلمات به دست میآید که کالمشان نباظر ببه
تعابیری است که در روایات آمده است؛ تعابیری مبنی ببر اینکبه اگبر امباره ببر عبدالت
وجود داشت ،باید مطابق آن حکم کرد و فحص از باطن الزم نیست؛ یعنی کسی که ببه
حس

ظاهر ،عادل بوده و فسق و گناهی از او دیده نشده ،این اماره بر عبدالت ببوده و

الزم نیست ما از زوایای پنهان او فحص کنیم؛ همانطور که این معنبا در روایبات آمبده
است .به عنوان نمونه در روایتی آمده است :از امام صادق درباره بیّنهاى کبه ببر حبق
اقامه شده است پرسیدم که :آیا قاضى مىتواند طبق گفته بیّنه ،حکم بدون تحقیبق دهبد،
در صورتى که آنان را خوب نمىشناسد حضرت فرمود :پنج چیز است که مبردم بایبد

 .1صدوق ،فقیه ،ج ،1ص.341
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در آن چیزها به ظاهر حکبم عمبل کننبد :والیبات ،ازدواج ،ارث ببرىهبا ،ذبیحبههبا و
شهادات ،بنابراین اگر ظاهر مرد ظاهر امینى باشبد ،شبهادتش نافبذ اسبت و از بباطن او
تحقیق نمىگردد.

1

نیز در روایت دیگری آمده است :به امام صادق عرض کردم عدالت شخص ،میان
مسلمانان با چه میزان شناخته مىشود تا قبول شهادتش به نفع و یا به ضبرر آنهبا جبایز
باشد فرمود :ظاهر نبودن عیبى که منافى عدالت باشد و پاکدامنى و خبوددارى در مقبام
خوردن و شهوت و دست نیازیدن به مال غیر و نگهدارى زبان از ناشایست و نابایسبت
و اینها همه شناخته مىشود به ترك کبائرى که خداوند وعده آتش بدان داده است ،مثبل
شرابخوارى و عمل منافى عفت و رباخوارى و آزار پدر و مادر و فبرار از جبهبه جنب
بدون اذن امام و سایر کارهاى مانند اینها و آنچه بر همه اینها دلیل اسبت آنسبت کبه از
زشتىها چنان خود را محفوظ نگهدارد که بر مسلمانان حرام باشد پبارهاى از لغزشبها و
اشتباهات را در غیبتش بازگویند و یا از باطنش تفتیش کنند.
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پس در این روایات جدای از ظاهر افراد ،اجازه تجسس داده نشده و به همان ظباهر
اکتفا شده است؛ بنابراین طبیعی است که به تبع این روایات تعابیری شبیه همین فرازهبا
در کلمات بزرگان آمده باشد و به آنها اصالۀ العداله نسبت داده شود.
یکی از کسانی که این مسأله را به شکل مناس

جواهر است .3باری ،ایبن نسببت کبه

رجالیان ،اصالۀ العدالهای بودهاند ،صحّت ندارد؛ بلکه رواتی را کبه توثیبق کبردهانبد ،ببر
اساس حس و برگرفته از اصول رجالی سابق از ایشان بوده است .نیز درباره کسانی کبه
اطالعی از وثاقتشان نداشتند ،تعبیر به وثاقت نکبرده؛ بلکبه آنهبا را ببه عنبوان مجهبول
توصیف نمودهاند.
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اصالة العداله به این بزرگان اشتباه بوده ،صاح

طرح کرده و نشبان داده کبه نسببت

 .1کلینی ،كافي ،ج ،7ص .431
 .2صدوق ،فقیه ،ج ،3ص.34
 .3صاح جواهر ،جواهر ،ج  ،13ص .275
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ضمیمه :بينیازی از قول رجالي با راههای جایگزین
برای تکمیل بحث مناس

است این مطل

روشن شود که بنا بر فرض ،اگبر اشبکاالت

فوق در حجّیّت قول رجالی وارد باشد ،آیا راهی که بتوان وضع راویبان را روشبن کبرد
وجود دارد و آیا تنها راه برای تشخیص وضبع روات ،عمبل ببه ظبنِ حاصبل از کتب
رجالی است در پاسخ باید گفت حتی اگر دسبتمان از توثیقبات و تضبعیفات رجالیبان
کوتاه باشد ،همچنان نوبت به انسداد نمیرسد؛ زیرا غیبر از رجبوع ببه کتب

رجالیبان،

راه های مختلف دیگری برای اخذ وثاقت روات وجود دارد ،با در نظر گرفتن تمامی این
راهها میتوان به عمده فقه دست یافت و نوبت به انسداد نخواهد رسید.
 .1سکوت بزرگان رجالیان در خصوص اشخاص معروف :از راههبای پبیببردن ببه

وثاقت راوی ،سکوت بزرگان رجالیبان در خصبوص اشبخاص معبروف اسبت؛ 1یعنبی
درباره اشخاص معروف ،اگر تضعیفی نقل نشود ،نشبان از توثیبق آنهبا خواهبد داشبت،
چون اینان مشهور بودهاند و اگر ثقه نبودند و قبدحی داشبتند ،حتمباً منتشبر مبیشبد و
همگان از این موضوع آگاه میشدند .سکوت در تضعیف این افراد ،دال ببر نببود قبدح
ایشان است؛ بنابراین وثاقت اصحاب مشهور و بزرگ ائمه ،متوقف بر توثیبق صبریح
اصحاب رجال نیست .با بررسی روایات مبیفهمبیم کبه عامّبه روایبات مبا از اصبحاب
مشهور و بزرگ ائمه نقل شده است؛ تا جایی که میتوان گفت بیش از هفتاد درصبد
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روایات از اصحاب مشهور ما نقل شده و لذا در توثیق این افراد و اعتببار ایبن روایبات،
نیازی به حجّیّت قول رجالی نداریم.
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 -2اكثار روایت ثقه از شخص :راه دومی که برای اثبات وثاقت وجود دارد ،کثبرت
نقل ثقه است .اگر انسان ثقهای از شخص دیگری زیاد نقل کند ،میتوان اعتماد او را ببر
مروی عنه کشف کرد و این نشان از وثاقت مرویعنه دارد.
برای قبول این نکته باید توجّه داشت که بین اصحاب حدیث ،اعتماد ببر افبرادِ غیبر
قابل اعتماد ،باعث خلل به وثاقت شخصِ اعتماد کننده است؛ یعنی اگر فردی از شخص
غیر قابل اعتماد بسیار نقل کند ،این باعث زیر سؤال رفتن وثاقت خود اوست.
 .1آیت اهلل تبریزی نیز قائل به همین مطل بودهاند.
 .2معروف بودن اشخاصرا میتوان از راههایی مثل بیان دیگران در مورد ایشبان ،از راه تباریخ و یبا ببا
توجه به کثرت روایاتشان و نقل عدّه قابل توجهی از علما از آنها اثبات کرد.
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در رجال کسانی که این رویه را نداشته و بر ضعفا و مجاهیل اعتماد میکردهاند ،این
ویژگی را به عنوان قدح در او بیان کردهاند؛ مثل برقی که در موردش گفتهاند:
در نقل احادیث ،ثقه بود جز اینکه اصحاب ما میگوینبد همبواره از ضبعفا
نقل میکرده و بر احادیث مرسل نیز اعتماد مینموده و هیچ اببایی از اخبذ
حدیث از کسی نداشته است.
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بنابراین کسی که رجالیان در مورد او چنین قدحی بیان نکردهاند ،نشان میدهبد کبه
بر ضعیف اعتماد نمیکرده و روایات زیاد از او نقل نکرده است؛ پس اگر از کسی زیباد
نقل کرد ،دلیل بر وثاقت او خواهد بود .نتیجه اینکه ،اگر نجاشی کسی را توثیبق کبرد و
در مورد او نگفت که از ضعفا نقل روایت میکند ،تمام مشایخ او هبم کبه از آنهبا کثیبر
نقل میکند ،ثقهاند .با این راه ،میتوان موارد فراوانی از روات را توثیق کرد.
 -3شیاع در وثاقت شخص :اشتهار وثاقبت فبرد ،از امبارات وثاقبت او اسبت ،مثبل
اشتهار محمد بنمسلم یا زراره به وثاقت .از این راه میتوان به شیاع علمآور تعبیبر کبرد
که وثوقآور و حجّت است .این یک بنای عقالیی است که کسانی که اشتهار به وثاقبت
دارند ،مورد اعتماد قرار دهند .در میان روات ما ،افراد مشهور به وثاقت ،کم نیستند.
 -4ورود مدح در كتب اهل سنت :ورود مدح و توثیق نسبت به فردی در کت
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اهل

در کت

رجالی اهل سنت ،بحث کردن از روات ما ،بحبث مفصّبلی اسبت و تعبداد

زیادی از روات ما در کلمات رجالیین اهل سنت عنبوان شبدهانبد .البتبه در ایبن میبان،
عدّهای از آنها هم مورد توثیق رجالیان اهل سنت قرار گرفتهاند .تنها قبدحی کبه نسببت
به آنها وارد کردهاند ،این است که شیعه است .این نکته نشان میدهد اگر آنها به غیبر از
شیعه بودن ،ضعفی مثل تعمّد بر کذب یا عدم وثوق به نقل او در دست داشتند ،ذکر می

اعتبار سنجی توثیقات و تضعیفات رجالیان

سنت ،از دیگر راههای اثبات وثاقت است.

کردند.

 .1نجاشی ،رجال ،ص.245
 .2چون از نظر ما ،این شیاع ،علم آور یا الاقل اطمینان آور است .تفاوتی ندارد که منشا این شبیاع ،چبه
باشد ،بلکه منشا آن هر چه باشد حجت است.
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این نکته قابل توجه است که بسیاری از اصحاب رجال اهل سنت ،معاصبر ببا روات
ما بوده و کت

آنها ،در دست ما موجود است؛ بنابراین ،این هبم از مبواردی اسبت کبه

برای شخص ،اطمینان به وثاقت راوی حاصل میشود.
با در نظر گرفتن طرق مبذکور در توثیبق روات ،مبیتبوان عمبده اسبناد روایبات را
تصحیح و به آن روایات عمل کرد و بدین صورت ،در مقام عمل به عمبده فقبه دسبت
یافت .پس حتی اگر دستمان از توثیقات و تضعیفات رجالیان کوتاه شود ،باز هم نوببت
به انسداد نمیرسد.

جمعبندی و نتیجهگیری
در بررسی حجیت قول رجالی ،ضمن اینکه چالشهبا و اشبکاالت مختلبف پاسبخ داده
شده ،بر این نکته تأکید شده است که دست ما برای توثیق راویان بسته نیسبت .در ایبن
بررسی ،مطلوب ،اثبات حجیت قول رجالی است؛ اما از آنجا که معمبوال حجیبت قبول
رجالی از مسیر حجیت خبر ثقه ،پیجویی شده ،بنابرین میبایست به اشکاالت مطرح در
این خصوص پاسخ داد و با رفع این اشکاالت ،حجیت قول رجالی را مدلل کرد.
مفاد عموم این اشکاالت (پنج اشکال مهم) این است که قبول رجبالی ،مصبداقی از
خبر ثقه نیست و حجیت خبر ثقه ،مشمول قول رجالی نمیگردد .گفته شده خبر واحبد
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در احکام ،حجّت است و در موضوعات ،حجّت نیست و چون قول رجالی ،خببری در
موضوعات است پس حجت نیست .این ایراد نادرست است ،زیرا دلیل اصبلی حجیبت
خبر واحد سیره عقال است و در سیره عقبال فرقبی میبان احکبام و موضبوعات وجبود
ندارد .به عالوه ادله روایبی ،حجیبت مطلبق خببر واحبد ،اعبم از اِخببار در احکبام یبا
موضوعات را ثابت میکند.
در اشکال دیگری گفته شده که قول رجبالی چبون شبهادت اسبت ،تعبدد شبرط و
عدالت الزم است ،اما درست آن است که اخبار در شهادت و اخبار در خبر واحد فرقی
ندارند .به عالوه ،در روایاتِ حجیت خبر ثقه ،مطلق حجیت مطرح است نبه خصبوص
دو شاهد عدل.
نیز این اشکال که توثیقات رجبالی مرسبل ببوده و حجیبتشبان ناپبذیرفتنی اسبت
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مخدوش است چون کت

رجالی مرسل نیستند .نیبز ایبن اشبکال را کبه قبدما« ،اصاالۀ

العدالۀ»ای بودهاند و توثیقاتشان حجّت نیست ،ناموجه است.
مهمترین اشکال درباره حجیت قول رجالی ،این است که ادلهی حجیت خببر واحبد
تنها درباره اخبار حسی است ولی قول رجالی ،اخبار حدسی است نه حسی .ولبی بیبان
شده که بیشتر از هر چیز پایه این اشکال مخدوش است و قول رجالیان قری

به حبس

بوده و نه حدسی.
به فرض موجه بودن این اشکاالت و عدم اثبات حجیت توثیقات رجالی ،از راههای
دیگری میتوان اعتبار راویان را شناسایی کبرد .از جملبه اینکبه بزرگبان رجبال دربباره
اشخاص معروف و مشهور سکوت کردهاند ،خود راهی ببه شبناخت وثاقبت آنهاسبت.
راههای دیگری مانند اکثار نقل ثقه ،اشتهار وثاقت فرد و ورود مدح دربباره او در کتب
اهلسنت ،نیز ما را به وثاقت راویان میرساند و نیازی به تمسک به انسداد نداریم.
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