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 علمی ـ تخصصی ۀسالنام

 8931، سال 2سال دوم، شمارۀ 

 1موردی اعتبار اکیف مطالعۀ؛رجایل وتصیفاتهای تحلیل فرضپیش
  _____________ 3 ، عباس مفید2سیدعلیرضا حسینی شیرازی  _____________ 

 چکیده
از « کافی» ،آورترین محدثان شیعه و کتاب وینامیعقوب کلینی یکی از محمدبن

های حدیثی است. راهیابی روایات راویان ضعیف به این کتاب نگاشته ترینمهم
ها را مورد تردید یا انکار قرار در مباحث پیراامامتی بخشی از این دست آموزه ویژهبه

ی شیعه به روشنی از نگاه دانشمندان رجال« وثاقت»داده است. بازخوانی دقیق مفهوم 
از دیدگاه نجاشی و  ،های حدیثی آن در مجموعو داده کافیحکایت از آن دارد که 

دیگر دانشیان رجال معتبر است. این حقیقت با توجه به واژگان توصیفی به کار رفته 
گیری از این گذار در مفهومتأثیرهای کلینی به همراه در نظر داشتن شاخص ۀدربار

یابد. در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی تالش شده بیشتری میواژگان، تأکید 
 ای روشن ارائه شود.به گونه کافیکتاب  ۀاعتبار و استحکام همه جانب

 ، توثیق، اعتبار کتاب، آرای رجالی.کافیکلینی، : واژگان کلیدی

                                                             
 22/82/31تأیید مقاله: تاریخ                                                                      8/82/31. تاریخ دریافت مقاله: 1
 sahoseini14@gmail.com.            مسئول( ۀ. )نویسندامام هادی ۀ. مدیر گروه حدیث و رجال موسس2
 mofid7033@gmail.com                                مشهد. ۀعلمی ۀو پژوهشگر حوز چهارسطح  ۀآموخت. دانش3
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 1مقدمه
کند در اختیار قرار ها متمایز میویژگی یک کتاب حدیثی که آن را از دیگر نگاشته ترینمهم

های دینی در ساختار و قالبی به نام حدیث است. در خصوص یک کتاب حدیثی دادن آموزه
 از نگاه پژوهشگران دو مسأله مد نظر است؛ یکی اصالت کتاب و دیگری اعتبار کتاب.

و  2اصالت آن است که در انتساب یک کتاب به مؤلف تردیدی وجود نداشته باشد مقصود از
های دینی کتاب در به دست دادن آموزه ۀمقصود از اعتبار کتاب نیز میزان توفیق نویسند

های کتاب در به بند کشیدن آموزه ۀاست؛ به هر اندازه که نگارند منتسب به معصومان
  دینی نهفته در احادیث موفق باشد میزان اعتبار کتاب بیشتر است.

 کشف کرد؛  دو شیوه بهتوان میاعتبار یک کتاب حدیثی را 
های رجالی و های توصیفی وارد در نگاشتهتوجه به مجموعه داده نخست: شیوۀ

واژگان توثیق،  .شودتعبیر می« توثیق»اعتبارسنجی پیرامون یک کتاب حدیثی؛ که از آن به 
 د.کششود و مفاهیمی را به دنبال مییک اثر حدیثی به کار برده می گذاریبرای ارزش

یک  ۀ؛ نویسندتوجه به مسیر دستیابی نویسنده به احادیث معصومان م:دو شیوۀ 
طی کرده که از آن به سند یا  کتاب حدیثی مسیری برای دستیابی به احادیث معصومان

های دینی موجود در شود. پیمایش مسیرهای هموار در دستیابی به آموزهمی تعبیر «إسناد»
آنچه که در این نوشتار خواهد آمد بررسی  .راه دیگر کشف اعتبار کتاب است ،احادیث

 توثیق است. ۀاز ناحی کافی اعتبار کتاب

 در آوردگاه توثیق کافیاعتبار 
رجالی و اعتبارسنجی شیعه های یافته به نگاشتههای نام آشنای راهیکی از چهره

                                                             
کافی در آوردگاه توثیق و »علمی  استاد سیدعلیرضا حسینی شیرازی در نشست ۀاین مقاله بخشی از ارائ. 1

نورالقرآن  ۀاصفهان در موسس ۀبه درخواست انجمن کالم امامی 82/82/8931است که در تاریخ « اسناد
قسیم شده است که بخش نخست آن برگزار شده است. به دلیل اهمیت موضوع به دو نوشتار مستقل ت

 روی خوانندگان قرار دارد.پیش
 ؛انداعتبارسنجی در انتساب برخی از کتب به مؤلفانشان تردید داشته ۀشیعی در عرصبرخی از اندیمشندان  .2

 .فضالبنعلیبنحسنبنبه علی« میرالمؤمنینأأصفیاء »تردید انتساب کتاب  .الف ؛به عنوان نمونه
و « زید النرسی»و « زید الزراد»تردید انتساب اصل  .ب .171، ش221، صرجال النجاشینجاشی، 

ولید که این کتب را جعل شده توسط شان توسط ابننبه مؤلفا« سدیربنعبداللهبنخالد کتاب»
 .900-233، ش202، صالفهرستطوسی، داند. ی میموسی همدانمحمدبن
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همراه بوده  کافی نام این محدث بزرگ همواره با کتاب 1.عقوب کلینی رازی استیمحمدبن
 2هایی توصیف شده است. در کالم رجالیان در قالب واژگان و عبارت کافی کتاب .است

های توصیفی که در ذیل برای تحلیل درست و برداشت صحیح از واژگان و عبارت
هایی توجه بایست به شاخصهای رجالی و فهرستی بیان شده است، میهای نگاشتهمدخل

ر مورد این واژگان به دست آید. به عنوان نمونه در یادکرد کلینی با تا برداشت درستی د ،نمود
ها و معیارهای کنیم، اگر سنجهبرخورد می «ثبتهمأی الحدیث و وثق الناس فأ»عبارت 

 .آیددرستی در تحلیل این عبارت در میان نباشد مفهوم صحیحی از این عبارت به دست نمی
ن و گیری از واژگادر مفهوم اشاره کرد کهتوان به هفت شاخص در یک نگاه کلی می

 .داردسزایی به تأثیرهای توصیفی عبارت

 توصیفیهای گیری عبارتهای مفهومشاخص
به کاررفته در  فرض این تحقیق آن است که واژگانیشتوجه به این نکته الزم است که پ

به کار وایی این آثار بیشتر موارد با تکیه بر آثار راوی و بررسی محت در توصیف راویان جهت
استفاده می« ثقه» ۀعلی حلبی از واژبناگر در یادکرد عبیدالله به عنوان مثال،. رفته است

این بدان معناست که رجالی با بررسی محتوایی کتاب حلبی، وی را در جهت انتقال  3شود،
« ضعیف» ۀیک راوی از واژ ۀاگر در ترجم ،انسته است. در مقابلها مورد اعتماد داین آموزه

های منتسب به وی در انتقال آموزه ،بدان معناست که طبق داوری رجالی ،استفاده شود
 ،حال با توجه به این نکته 4.در کتاب خود چندان موفق نبوده است معصومان

 :های ذیل بستگی دارداز توصیفات رجالی به شاخصتر گیری دقیقمفهوم

                                                             
 .8021، ش977، صرجال النجاشینجاشی، . 1
الکتاب الکبیر ف شیخ أصحابنا في وقته بالري و وجههم و کان أوثق الناس في الحدیث و أثبتهم. صن  ». 2

(؛ 72، ش91، صرجال النجاشی)نجاشی، « .المعروف بالکلیني یسمی الکافي في عشرین سنة
د» ی أباجعفر، ثقة، عارف باألخباربنمحم  ، 939، صالفهرست)طوسی،  «.یعقوب الکلیني، یکن 

ب یکنی أباجعفر األعور جلیل القدر عالم باألخبار و له مصنفات یشتمل علیها الکتا»(؛ 102ش
 .(1277، ش993، صرجال الطوسی)طوسی، « .المعروف بالکافي

 .209، صرجال النجاشینجاشی، . 3
؛ 287 -831ص ،2 ۀشمار، پیشتا اجتهاد، «مفهوم شناسی توثیق و تضعیف»شاکر،  و حسینی شیرازی. 4

یرضا سیدعل؛ 87ۀ، شمارامامت پژوهی، «واکاوی مهمترین معیار داوری رجالیان در پرتو نگرش کالمی»
 .921-928صص، اعتبارسنجی احادیث شیعهحسینی، 



 
 

 

سال 
دوم

مار
، ش

، 2ۀ 
سال 

13
98

 

34 
 

 به معصوم نگارش کتاب زمان یا دوری نزدیکی. 1
و پس از آن یک نهضت علمی و انقالب  زمانی امامت امام باقر ۀبدون تردید در باز

حدیثی های شیعیان در این دوره به نگارش آموزه .شیعه به وقوع پیوست ۀفرهنگی در جامع
در کنار نگارش حدیث، فرهنگ  در زمان امام صادق 1در قالب کتاب روی آوردند.

و شیعیان  2شده بود ژوهان نهادینه و فراگیرپکتابخوانی نیز در میان فرهیختگان و دین
فرهنگ کتاب محوری  .کردندهای حدیثی دریافت میالی نگاشتهههای دینی را از البآموزه

توان پیامدها را میشیعه پیامدهای مثبت فراوانی را به ارمغان آورد که یکی از این  ۀدر جامع
های رجالی در فرهنگ اعتبارسنجی و کتاب .های رجالیان به وضوح مشاهده کرددر داوری

ز داوری رجالی راه پیدا تنها یک گروه از راویان هستند که در یک نگاه حداکثری به می
 3یعنی راویانی که دارای یک کتاب یا چند حدیث هستند. ؛اندکرده

که ارتباط چهره به چهره با امام برقرار است،  ئمهزمانی تا عصر امامت جواداأل ۀدر این باز
فاصله  البته هر چه از زمان امام باقر .کار محدثان از دشواری چندانی برخوردار نیست

 در زمان امام صادق .یابندهای فرهنگی و اعتقادی در شیعه نمود بیشتری میگیریم زیرگروهمی
، فطحیه اعالم وجود زمانی امامت امام صادق ۀپس از باز .نمایدوسیه رخ میناو و پس از آن

های افزون بر گرایش ،آورند. این همه، واقفه سر بر میکنند و پس از امامت امام کاظممی

                                                             
( این 88و  80و  3و  1ح، 22، ص8، جالکافی )کلینی، .های امامان آغاز شد. نهضت کتابت حدیث با توصیه1

 484های نسبت داده شده به این راویان، در یک نگاه ساده و گذرا شمار نگاشتهها به جایی رسید که توصیه
، «له کتب، منها»، «له کتب»هایی چون حالی است که در یادکرد تعدادی از آنان با عبارتکتاب است. این در 

رو هستیم؛ حال آنکه در بسیاری از ههایی از این دست روبو عبارت« ةکثیر صنف کتبا  »و « منها صنف کتبا  »
 .232، صیعهاعتبارسنجی احادیث شاین موارد تنها از یک کتاب نام برده شده است. حسینی شیرازی، 

برای نمونه  .های حدیثی در میان اصحاب استفرهنگ قرائت و سماع نگاشته ،خوانی. مقصود از کتاب2
قرائت مستمر کتاب » ،972، ش892ص ،رجال النجاشی ؛ نجاشی،2ح 22ص 8، جالکافی کلینی، ک:.ن

علی وشاء و و بنجریان حسن» ،10، ش93؛ همان، ص«عبدالله از زمان تألیف تا عصر نجاشیبنحریز
فضال بنعلیبنبکیر توسط حسنبنقرائت کتاب عبدالله»،72،ش92؛ همان، ص«عیسیمحمدبناحمدبن
ادامه  -س از آن پو  –های حدیثی تا قرن چهارم روش قرائت و سماع برای انتقال کتاب .«شاذانبنبر فضل
)طوسی،  .دهدقرائت کتب ابوغالب زراری بر وی خبر میعبیدالله غضائری از بنکه حسینچنان ؛پیدا کرد

توان به های مهم نهادینه شدن فرهنگ قرائت سماع در قرن پنجم نیز می( از نمونه39ش ،72ص ،الفهرست
قرأت هذه الکتب » نویسد:های وی میس از نام بردن کتابپیادکرد سید مرتضی اشاره کرد، شیخ طوسی 

کثرها علیه و سمعت سائرها  (.992ش ،230)همان، ص .«ةتقرأ علیه دفعات کثیر أ
 .287 -831صص ،2شمارۀ ، پیشتا اجتهاد، «مفهوم شناسی توثیق و تضعیف»حسینی شیرازی و شاکر،  .3
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کار  ،ما با نزدیکی زمان به معصوما 1کالمی دگرگونی است که نسبت به یکدیگر زاویه دارند.
 نیست. روروبهها و گزارش آن در ساختار حدیث با دشواری چندانی همحدث در دریافت آموز

 کافی نگارش کتاب با فاصله گرفتن از عصر معصومان، یعنی زمانی که کلینی دست به
 :اندوجود گذاشته ۀفعالیت جدی پا به عرص حدیثی با ۀکم چهار حوزدست ،زندمی

، ضمن این که تاریخ پیدا کرده هایی که در طولنگرش ۀحدیثی کوفه با هم ۀحوزالف. 
رود و برخی از حدیثی شیعه است در یک مقطع زمانی رو به افول می ۀترین حوزاصیل
نجاشی در یک تصویرسازی از  ،تابد. به عنوان نمونههای حدیثی شیعه را برنمیآموزه

وجه و کان سبب خر»نویسد: می« هالل ثقفیبنسعیدبنمحمدبنابراهیم»فعالیت حدیثی 
من الکوفة أنه عمل کتاب المعرفة و فیه المناقب المشهورة و المثالب فاستعظمه الکوفیون و 

البالد أبعد من الشیعة فقالوا: أصفهان فحلف ال  أشاروا علیه بأن یترکه و ال یخرجه فقال: أي  
 ؛2«أروي هذا الکتاب إال بها فانتقل إلیها

هایی که از جانب دانشیان مامتی و نگرشپیراا هایبا همه نگرش حدیثی بصره ۀحوزب. 
  ؛3غالیانه شمرده شده است ،رجال

 عبدبنهایی چون یونسعلمی که در شخصیت غنای ۀحدیثی بغداد با هم ۀحوزج. 
 ابی عمیر وجود دارد؛ الرحمن و محمدبن

 .گرای حدیثیبه عنوان یک مکتب نص حدیثی قم ۀحوزد.

                                                             
 و صفری فروشانی، ؛ رضاییش8938سال  ،812، شنقد و نظر، «کالمی کوفه ۀمدرس»اقوام کرباسی، . 1 

، اندیشه نوین دینی، «تبیین معنای اصطالح علمای ابرار با تاکید بر جریانات فکری اصحاب ائمه»
 .ش8938، سال 98 ۀشمار

 .83، ش87، صرجال النجاشینجاشی، . 2
بصری ضعیف »نویسد: وی می ۀنجاشی دربار .عبدالرحمن اصم نام بردبنتوان از عبدالله. به عنوان نمونه می3

 :غضائری نیز در یادکرد وی آورده است( ابن211ش ،287ص ،رجال النجاشی ،نجاشی) .«بشیءغال لیس 
أبو محمد. ضعیف مرتفع القول. له کتاب في الزیارات ما یدل علی خبث عظیم و مذهب متهافت و کان من »

 18روایت از وی نقل کرده است که بیش از  809( کلینی 71ص ،الرجال، غضائری)ابن« .کذابة أهل البصرة
، رجال النجاشی)نجاشی،  یکی دیگر از متهان به غلو ،شمونبنحسنت توسط محمدبنادر صد از این روای

( روایت شده 219ش ،922، صرجال الکشی؛ کشی، 902، صرجال الطوسی؛ طوسی، 113ش ،992ص
 .انددانشیان رجال او را بصری خوانده .از متهمان به غلو استسلیمان دیلمی یکی دیگر محمدبن .است

و کذلك  کذابا   کان غالیا  » نویسد:(. نجاشی دربارۀ او و پدرش می919و  999، صرجال الطوسی)طوسی، 
( و در یادکرد خود 912ش ،812، صرجال النجاشی)نجاشی، « .ابنه محمد ال یعمل بما انفردا به من الروایة

 (.317ش 912)همان، ص .«الیعول علیه فی شیء ضعیف جدا  »: نویسداو می
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های زیرمجموعه ۀهم .از میراث فرهنگی شیعه بود ی عظیمادر واقع کلینی وارث مجموعه
های کالمی ن، تمام نگرشاامامتی در خصوص مقامات معصومهای پیراکالمی، تمام نگرش

آغاز امامت  و 32سال –ای که از اواخر قرن نخست در خصوص مباحث توحیدی و هر آموزه
در  -کافی کتاب تألیفام یعنی هنگ -ل قرن چهارم یتا اوا -و حتی پیش از آن امام باقر

شیعی و یا حتی اسالمی رخ نموده است، در مقابل شیخ کلینی قرار دارد. وجود این  ۀجامع
زمانی با معصوم، قدرت انتخاب را برای نویسنده بسیار مشکل  ۀوسیع و فاصل ۀمجموع

های صحیح را تصویر کشیدن یک نگرش جامع، توان گزینش آموزهبه کند. اگر مؤلف در می
 شناختی نگارنده است.معلومات دین ۀشاهد مهمی بر توان عملی و گستر ،داشته باشد

 به کتاب یافتههای راهحجم مجموعه آموزه. 2
ولیه به اصل و تصنیف تقسیم بندی اهای حدیثی در یک تقسیمدانیم که نخستین نگاشتهمی 

یی چهره به چهره با به طور معمول اصول حدیثی شیعه در یک ارتباط و رویارو .دشومی
به عنوان  اند؛می از روایات را در خود جای دادهاند و حجم بسیار کمعصوم نگاشته شده

 111 ۀگانه است تنها دربردارندحمید حناط که یکی از اصول شانزدهبنکتاب عاصم ،نمونه
 هزار حدیث در تمام ریزموضوعات 11کلینی، با نزدیک به  کافی اما کتاب ؛1روایت است

-حجم نگاشته می .ودار استشناختی، از حجم بسیار قابل توجهی برخمرتبط با مسائل دین

 مستقیم در تحلیل واژگان توصیفی داشته باشد. تأثیرتواند 

 یا چند بعدی بودن کتاب تک. 3
محوری در میان فرهنگ کتاب ،نهضت کتابت حدیث و در پی آن ،چه پیشتر اشاره شدنچنا

های حدیثی فراوانی در بستر علمی جامعه شد؛ اما در آمدن نگاشته شیعیان باعث به وجود
های حدیثی تک بعدی و دارای یک موضوع خاص بودند؛ به بسیاری از موارد این نگاشته

ها که یکی از ابواب کتاب الصالة، کتاب الصوم، کتاب الحج و دیگر کتاب ،عنوان نمونه
ها از داد؛ البته برخی از این کتابمی ادی را پوششاعتقهای رفتاری )فقه( یا آموزههای آموزه

                                                             
هایی است که از قرون نخستین باقیمانده است. طبق شمارش کتاب گانه، نگاشتهمقصود از اصول شانزده. 1

روایت است.  197روایات اصول شانزدگانه  ۀالدین محمودی مجموعبه تحقیق ضیاء عشر ةاصول الست
 توسط انتشارات دارالحدیث در قم به چاپ رسید(.ش 8918این کتاب در سال )
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سنان که با وصف بنعبدالله کتاب الصالة چونهمای برخوردار بودند؛ حجم قابل توجه
در مقابل کتابهای  .2سجستانیعبدالله بنو یا کتاب الصالة حریز 1معرفی شده است،« کبیر»

ی حدیثی نهفته در یک نگرش و هاآموزه ۀکتابهایی نیز وجود دارد که هم ،تک موضوعی
که به تصویرسازی نمای جامع و  کافیکتاب  چونهم ،دهدبینی را در خود جای میجهان

ها )اصول( و روبناها )فروع( و دیگر مسائل مرتبط اعم از زیرساخت ،همگانی از تفکر شیعی
ندارد؟ به عنوان  وجود دینی در کافیهای )روضه( پرداخته است. کدام موضوع مرتبط با آموزه

چگونگی نگرش به توحید و ارتباط توحید با نظام ؛ جایگاه عقل در کشف معارف دینینمونه: 
؛ پژوهیحاکم بر راهبرد یا راهبردهای دیناندوزی دینی و اصول چگونگی دانش؛ هستی

جایگاه قرآن و چگونگی تنظیم ؛ چگونگی نگرش به شاهراه هدایت یعنی همان موضوع امامت
 .ابواب فقهی ۀهم؛ دینی از قرآنهای رفتار با قرآن و کشف آموزه

 داوران کتاب خاستگاه علمی. 4
های اخیر مورد توجه کم در سالدست ،مباحثی که در تاریخ حدیث ترینمهمیکی از 

متفاوت در تعامل  حدیثی  های و مکتبها حدیث پژوهان قرار گرفته، مطالعه پیرامون حوزه
 :حدیثی شاخص مواجه هستیم ۀدر طول تاریخ حدیث شیعه با سه حوز .با احادیث است

گرش دو نگرش کلی حاکم است: ن بغداد که بر این سه حوزه ۀقم و حوزۀ کوفه، حوز ۀحوز
 .گراییگرایی و نگرش نص  عقل

اما  ؛گرا هستندنص   ۀکوفه و قم دو حوز ۀپژوهان بر این باورند که حوزبیشتر حدیث
بغداد عصر شیخ مفید و دو شاگردش سیدمرتضی و شیخ طوسی، سنبل  ویژهبه ،بغداد
 ۀارگرایی و شاخص قرار دادن عقل در تعامل با احادیث شیعه است. داورانی که دربعقل

مکتب یعنی پیرو  3اند؛بغداد برخاسته ۀاند از حوزاظهار نظر کرده کافی کلینی و کتاب
و تسامح  گیر بغداد که اهل تساهلب سختبلکه از نگاه مکت ،گرای حدیثی قم نبودهنص
توان در چند گزارش بغداد را می ۀگیری حوزاند؛ سختنشسته کافی اند به داوری کتابنبوده

                                                             
 . 221ش ،289، صرجال النجاشینجاشی، . 1
 .972، ش892همان، ص. 2
غضائری، رجال طوسی، فهرست رجال برقی، رجال کشی، رجال ابن ،. از میان شش اثر رجالی کهن شیعه3

سه نگارنده از میان  علمیو خاستگاه است بغداد  ۀنجاشی و فهرست طوسی چهار اثر مربوط به حوز
 اند.نجاشی در بغداد به بالندگی علمی رسیده و غضائری، طوسیابن ، چه اینکهنگارندگان بغداد است
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 به خوبی مشاهده کرد. آمد تاریخی که در ادامه خواهد
که فارغ از ساختارهای حدیثی به شمارش  مامیهاعتقادات اإلشیخ صدوق در کتاب 

را اگر کسی مشایخ حدیثی قم »نویسد: می پردازد، در فرازیمیمجموعه باورهای امامیه 
در واقع صدوق از آن جهت که پیرو  1؛«غلو گذاشته است ۀمتهم به تقصیر کند، پا در ورط

گری را متهم کردن گری یا تمایل به غالیهای غالیمکتب حدیثی قم است یکی از شاخصه
داند؛ در مقابل در کتاب منسوب به شیخ مفید با مشایخ قم به تسامح و تساهل و تقصیر می

شیخ صدوق است بر این سخن  ۀمامیاعتقادات اإلای بر که حاشیه تصحیح االعتقادعنوان 
انتساب اهل قم به تقصیر عالمت غلو نیست؛ زیرا در میان »خرده گرفته شده و آمده است: 

ر دی و علم وصف کرده است کسانی هستی که صدوق آنان را به استاانهمان کس ند که مقص 
غلو نفی سهو از  ۀکه نخستین درج ایمولید نقل قولی شنیدهاز ابن -به عنوان نمونه –باشند... 

گرچه که  ،است انرولید از مقص  ابن قطعا   ،اگر این حکایت صحیح باشد ؛2نبی و امام است
 3 «.از علما و مشایخ قم باشد

احمد ابوطالب انباری مشاهده بنتوان در گزارش نجاشی در یادکرد عبیداللهدیگر را می ۀنمون
کند و به اما توبه می ؛عمرش واقفی بوده از زمانی طوالنی ۀابوطالب انباری در یک بازکرد: 

علمی به جایگاه یک اشی در مدراج گردد و به تعبیر نجدامن تفکر دوازده امامی باز می
ها در یک بغدادی .کندابوطالب انباری به بغداد سفر می .رسدشناس میحدیث ۀمحدث ثق

دهند و پژوهان جوان را با او نمیگیری دانشارتباط ۀرفتار علمی هماهنگ به هیچ عنوان اجاز
حدیثی بغداد به ستوه  ۀنجاشی از این رفتار حوز .کنندصطالح او را بایکوت علمی میبه ا

 4کند.آمده و به شدت به این رفتار اعتراض می
 .عبدالله شیبانی استبنرفتار خود نجاشی با فردی به نام ابوالمفضل محمد ،دیگر ۀنمون

وی بیشتر عمر خود را در طلب حدیث مسافرت کرده است... »نوسید: نجاشی در یادکرد او می
ها از او درس . من سالکردند..میسپس دارای لغزش شد و بسیاری از اصحاب ما او را تضعیف 

                                                             
 .808، صةمامیاعتقادات اإلبابویه، . ابن1
و کان شیخنا »دهد: می ولید نسبتابنخود به استاد خویش  ،. شیخ صدوق این سخن را در جایی دیگر2

« .النبي السهو عن أول درجة في الغلو نفي :الولید رحمه الله یقولبنأحمدبنحسنالبنمحمد
 (910، ص8، جکتاب من الیحضره الفقیهبابویه، ابن)

 .892، صتصحیح االعتقاد. شیخ مفید، 3
 .187، ش292، صرجال النجاشینجاشی، . 4
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 1«شخص دیگری. ۀمگر به واسط ،ر از او روایت نکردمدیگ -به خاطر همین لغزش –اما  ؛گرفتم
 ویژههب-های حدیثی به کتاب یافتهموعه معارف راهاست که در مجگونه بغداد این ۀحوز

اهل تسامح و تساهل نبوده است. خاستگاه علمی شیخ طوسی و نجاشی  -های کالمیآموزه
گرایی و های عقلهستند همین بغداد است که با شاخصه کافی داوران کتاب ترینمهمکه از 

کالمی بالنده شده است.  -هایآموزه ویژهبه-های دینی در موشکافی از آموزهحساسیت 
حدیثی قم است بنگارد و  ۀشناختی حوزممکن است کلینی کتابی را که برآیند تفکرات دین

اش شناختیهای دینیعنی شاخصه ؛های وی باشدداور آن کتاب نیز همسو با نگرش
 باشد؛ اماحدیثی قم باشد، این داوری نباید چندان ارزشی داشته  ۀهای همان حوزشاخصه

تردید نگاه بی ،ها و زیرساختهایی دیگربا نگرش ،حدیثی دیگری بودند ۀاگر داوران از حوز
فکری کلینی و خاستگاه علمی او همسو هستند تفاوت دارد  ۀاین داوران با داورانی که با حوز
یعنی به مدح و ستودن آن نگاشته پرداخته باشند از ارزش  ،و اگر نگاه ایجابی داشته باشد

 برخودار خواهد بود. بیشتری

 ی فعالیت علمی و فرهنگی نگارندهبازه زمان. 5
شود که هیچ فعالیت علمی و فرهنگی زمانی خاصی تولید می ۀگاهی یک اثر فاخر در یک باز
در گذشته حدیث شیعه تا قبل از نگاشته شدن کتاب  ،وجود ندارد؛ به عنوان نمونه

 ۀای در این حد و اندازه در جامعهنگاشت 2فرهنگی ۀآن به جامع ۀعلی حلبی و عرضبنعبیدالله
کتاب  تألیفشیعه وجود ندارد. در واقع سرآغاز کتاب محوری رسمی و روشمند شیعه با 

 ۀاین کتاب مورد توجه و تأیید جامع علی حلبی آغاز شد؛ در چنین شرایطی قطعا  بنعبیدالله
زمانی که  ۀای در یک بازنویسنده اما اگر ؛3گیردقرار می علمی شیعه و شخص امام صادق

اند به کرده تألیفشماری دارند و آثار فرهنگی مختلفی های علمی حضور پررنگ و پرچهره
ت گماشت و این اثر در آن باز زمانی و از نگاه همه حتی داورانی  ۀنگاشتن یک اثر فرهنگی هم 

                                                             
توان در برخورد بغدادیان با بغداد را می ۀگیری حوزای دیگر از سختنمونه .8023، ش931. همان، ص1

لي و  رأیت هذا الشیخ و کان صدیقا  »آورد: نجاشی در یادکرد وی می .عیاش جوهری جستجو کردابن
رجال )نجاشی، « .و تجنبته و رأیت شیوخنا یضعفونه فلم أرو عنه شیئا   کثیرا   لوالدي و سمعت منه شیئا  

 .( 207ش 12، صالنجاشی
 .182، ش8912، صال النجاشیرجنجاشی، . 2
 همان.. 3
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 یژه و چند چندان دارد.خارج از حوزه و خاستگاه علمی او مورد تقدیر قرار گرفت، ارزش و
 -است طول نزدیک به دو قرن نگاشته شده که در-افزون بر وجود آثار فرهنگی درخشان 

 ۀهای درخشان و پرشماری در جامعرهکلینی چه فرهنگیـ زمانی فعالیت علمی  ۀدر باز
حدیثی شیعه است که فرهیختگان فراوانی در  ۀترین حوزعلمی حضور دارند و شهر قم فعال

زمانی را مورد  ۀهای علمی در این بازبرخی از چهره .این حوزه مشغول فعالیت علمی هستند
 های علمی بغدادیان هستند.این چهره ۀگذار همدهیم که داور و ارزشبررسی قرار می

 :مشایخ کلینی ۀطبقالف. 
. 1«صحابنا فی زمانه عینأشیخ »د: یسنومی وی بارۀعطار: نجاشی دریحیی بنمحمد

روایت از مشایخ  2121ابراهیم قمی با بنروایت در کنار علی 9192یحیی عطار با محمدبن
 اند.گیری شخصیت علمی کلینی داشتهفراوانی در شکل تأثیری هستند که پرتکرار کلین

فی الحدیث ثبت )استوار بی  ةثق»د: یسنومی نجاشی در مورد وی ابراهیم قمی:بنعلی
 .2«لغزش( معتمد صحیح المذهب

بنا اصحأفی  فقیها   ةکان ثق»ادریس اشعری قمی: نجاشی در یادکرد وی از عبارت بناحمد
ذهاب السقم و البراءة »کند؛ صحت در لغت به معنای استفاده می 3«ةکثیرالحدیث صحیح الروای

 روایت در کافی از مشایخ پرتکرار کلینی است. 112او نیز با  4است.« من کل عیب و ریب
شیخ هذه الطائفة و »نویسد: سعد می ۀنجاشی درباراشعری قمی: بنعبداللهبنسعد

 .2«فقیهها و وجهها
شیخ القمیین و وجههم »نجاشی در یادکرد وی آورده است:  حمیری:جعفر بنعبدالله

در  .1«کثیرة مائتین و سمع أهلها منه فأکثروا و صنف کتبا  قدم الکوفة سنة نیف و تسعین و 
زمانی حیات مشایخ  ۀحدیثی قم در باز ۀاین عبارت مرحوم نجاشی به روشنی جایگاه حوز

آموزی تا چندی پیش محدثان قم برای تحصیل و دانش .کلینی به تصویر کشیده شده است

                                                             
 .391، ش929همان، ص. 1
 .110، ش210همان، ص.  2
 .221، ش32همان، ص. 3
 .89ص ،9، جالعین، . فراهیدی4
 .917، ش877، صرجال النجاشینجاشی، . 2
 .279، ش283همان، ص. 1



 

 

یپ
ش

ض
فر

 یها
حل

ت
 لی

وص
ت

ی
ات

ف
 

جال
ر

ی
طالع

؛م
 ۀ

رد
مو

 ی
کاف

ار 
عتب

ا
 ی

41 
 

فرهنگ شیعه بود؛ اما در عصر فعالیت کردند؛ چرا که کوفه مرکز گسترش به کوفه سفر می
روند؛ حمیری یکی علمی  حمیری، محدثان قم به جهت تدریس و تزریق فرهنگ به کوفه می

 کوفه بود. ۀشناسی در حوزهای دینرسان آموزهاز مد
حدیثی  ۀمحبوب نیز از راویان و فرهیختگان سرشناس حوزابن محبوب:بنعلیمحمدبن

أبوجعفر شیخ القمیین في زمانه ثقة »نویسد: می شخصیت وی قم بود، نجاشی در معرفی
 .1«عین فقیه صحیح المذهب

ترین متون حدیثی یکی از کهن بصائرالدرجات وی صاحب کتاب :حسن صفاربنمحمد
في أصحابنا القمیین ثقة عظیم  کان وجها  »نویسد: می وی ۀنجاشی دربا .برجای مانده است

 .2«قلیل السقط في الروایة القدر راجحا  
 :معاصران کلینی ۀطبقب. 

تاریخ و فرهنگ  ۀکه در گذشترسد می چنین به نظر ولید:بناحمدبنحسنبنمحمد
شناسان حدیثی میراثترین استاد مرحوم نجاشی زبردست ،نوح سیرافیولید و ابنابن ،شیعه

عفر شیخ القمیین و فقیههم و جأبو» د:یسنومی ولیدنجاشی در توصیف ابن .شیعه هستند
 .3«متقدمهم و وجههم. و یقال: إنه نزیل قم و ما کان أصله منها. ثقة ثقة عین مسکون إلیه

شیخ صدوق نیز با کمی تاخیر از چهرهای سرشناس معاصر  بابویه:بنعلیبنمحمد
شیخنا و فقیهنا و وجه الطائفة بخراسان و کان »نویسد: می وی ۀنجاشی دربار .کلینی است

 .4« ورد بغداد سنة خمس و خمسین و ثالثمائة و سمع منه شیوخ الطائفة و هو حدث السن
راویان هستند ترین تألیفدرخشان از پرهای که بیشتر این چهرهقابل توجه آن است  ۀنکت

ها این چهره ۀ؛ اما در میان هماندهشتحدیثی فراوانی از خود به یادگار گذاهای و نگاشته
کند و این می استفادهترین نجاشی در یادکرد کلینی از وصف قابل اعتمادترین و استوار

شیخ أصحابنا في وقته » :بردنمی گفته به کارهای پیشوصف را برای هیچ کدام از شخصیت
 .2«بالري و وجههم و کان أوثق الناس في الحدیث و أثبتهم

                                                             
 .390، ش993همان، ص . 1
 .391، ش929همان، ص . 2
 .8092، ش 919همان، ص . 3
 .8093، ش913همان، ص . 4
 .8021، ش977همان، ص . 2
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سخن آنکه کلینی تک درختی در کویری بی آب و علف نیست تا چشمان ناظران کوتاه 
ها و درختان ویژگی گل ۀبلکه وی در باغ و بستانی بزرگ است که در میان هم ؛را خیره کند

گیر است که از زمان های مختلف به این کتاب به قدری چشمتوجه نسل خاصی دارد.
پژوهان در پیوسته توسط حدیث ،در قم و بغداد تا زمان نجاشی کافی و نشر کتاب تألیف

اعتماد مورد توجه  گرفته و به عنوان یک متن دینی قابلمی فرآیند قرائت و سماع قرار
کنت أتردد إلی المسجد »نویسد: نجاشی در این خصوص می .پژوهان بوده استدین

أ القرآن علی صاحب المسجد و المعروف بمسجد اللؤلؤي و هو مسجد نفطویه النحوي أقر
أحمد الکوفي الکاتب بنالحسین أحمدابنا یقرءون کتاب الکافي علی أبيجماعة من أصح

توسط  کافیها به طور مستمر کتاب . با توجه به گزارش1«یعقوب الکلینيبنحدثکم محمد
 2اندیشمندان روایت شده است.

 معیار داوری. 6
معیار داوری  ترینمهمحتی در زمان حضور معصومان  تاریخ شیعه ۀهمیشه در گذشت

های اما با فاصله گرفتن از عصر معصومان و پیدایش نگرش ؛سنجش و نقد محتوایی بوده
سنجش و نقد محتوایی بیش از پیش  ،جغرافیایی فرهنگ شیعه ۀمختلف کالمی در گستر

ار در ذتأثیرگرهای معیا ترینمهمبدون شک سنجش محتوایی یکی از  .کندایفای نقش می
 ۀشود را با بدنه با آن مواجهه میهایی کشخص داور مجموعه آموزه .داوری داوران بوده است

مجموعه را  دهد و اگر امکان برقراری ارتباط با آنشناسی خود مورد سنجش قرار میدین

                                                             
 .8021ش ،971همان، ص. 1
محمد ابوغالب زراری، بناند: احمدرا روایت کرده کافی بعضی از شاگردان کلینی که :اول ۀطبق. 2

مفضل موسی تعلکبری، ابوبنهارون ،رافع(ابیابنصمیری )ابراهیم بنقولویه، احمدمحمدبنبنجعفر
بزاز نصر بنعبدالکریمبنعبدالله ،(109ش ،939، صالفهرستعبدالله شیبانی )طوسی، محمدبن

رجال کاتب )نجاشی، احمد ابوحسین کوفی احمدبن ،(2، صمشیخه، من الیحضره الفقیه )همو،
 ؛(238ش ،892، صالفهرستکوفی )طوسی، سعید بنعلیاحمدبن ،(8021ش ،977، صالنجاشی

عبیدالله بناند: حسینبعضی از شاگردان کلینی این کتاب را دریافت کرده و روایت کرده :دوم ۀطبق
، مشیخه، من  الیحضره الفقیهحاشر( )همو، ابنعبدون )احمدبن ،(109ش ،939ص )همان، یغضائر

 ،932، صالفهرستسید مرتضی علم الهدی )طوسی،  ،)شیخ مفید( نعمانمحمدبنمحمدبن ،(2ص
رجال )نجاشی،  علی نجاشیبنسوم: صاحبان فهارس احمد ۀطبق ؛نوحبنعلیبناحمد ،(109ش

 .(939، صالفهرست)طوسی،  طوسی.حسن ( و محمدبن8021، ش971، صالنجاشی
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آن را  -تری برسدشناختی داور را کامل کند و به تصویر روشندین ۀتا منظوم-داشته باشد 
اگر داورن به اعتبار کتابی حکم کنند  ؛کند یا توقفپذیرد و در غیر این صورت یا نفی میمی

آنان  ۀانشناسهای دینمنطبق با یافته محتوای این مجموعه کامال   کاشف از آن است که
شی و طوسی به شدت به چشم شواهد نگاه محتوایی در دو کتاب رجال نجا .است

 شود:می اشارهها ز این نمونهبه برخی ا .خوردمی
، 3«له کتاب فیه تخلیط»، 2«ن کتابه معتمدأال إعامی المذهب »، 1«له کتاب معمتد»

و أال ما کان فیه من تخلیط إخبرنا بجمیع کتبه أ»، 4«له کتاب تفسیر الباطن تخلیط کله»
ن دون سانید میت کتبه فیها األأر»، 1«لفاظله کتاب ردی الحدیث، مضطرب األ»، 2«غلو

 .7«سانیدالمتون و المتون من دون األ
عامل  ترینمهمتوان گفت بررسی محتوایی می و موارد فراوان دیگرها با توجه به این نمونه

کالمی است که در طول تاریخ حدیث شیعه به فراوانی به های پذیرش یا عدم پذیرش آموزه
اسالمی  ۀهایی که جامعها و بحرانهای مختلف به چالشبا پیام امام باقر 8.خوردمی چشم

یکی از این نکات  4کنند؛دهند و به حساسیت آنها اشاره میرا به خود مشغول کرده توجه می

                                                             
 .292، ش821، صالفهرستطوسی، . 1
 .979، ش221همان، ص. 2
 .999، ش812، صرجال النجاشینجاشی، . 3
 .110، ش228همان، ص. 4
 .127، ش989، صالفهرستطوسی، . 2
 891، ش18، صرجال النجاشینجاشی، . 1
 .893، ش33، صالرجالغضائری، . ابن7
های پژوهش ۀمجل ،«اعتبارسنجی احادیث شیعهجایگاه نقد محتوایی در »حسینی شیرازی و حمادی، . 8

رجالی در پرتو ترین معیار داوری واکاوی مهم» ۀنی شیرازی و شاکر، مقال؛ حسی8 ۀشمار ،قرآن وحدیث
 .87 ۀ، شمارامامت پژوهی ،«نگرش کالمی

 امام باقر .رویگردانی از نهاد امامت بود های جامعه در عصر امام باقر. به عنوان نمونه یکی از بحران4
رفعه عن أبي النعمان بنمحمد عن أحمد عن علي» :کننددر روایتی به این بحران و حساسیت آن اشاره می

َمادَ  َل َأُبو َجْعَفر  قال َقا جعفر وَن الثِّ یُم َقاَل َرُسوُل  -َیُمصُّ َهُر اْلَعظ  یَل َلُه َو َما النَّ یَم ق  َهَر اْلَعظ  َو َیَدُعوَن النَّ
ه  

د   اللَّ ُمَحمَّ َه َعزَّ َو َجلَّ َجَمَع ل  نَّ اللَّ ُه إ 
ي َأْعَطاُه اللَّ ذ 

ْلُم الَّ ْن آدَ  َو اْلع  یَن م  یِّ ب 
َلی ُسَنَن النَّ  إ 

ا  َم َو َهُلمَّ َجر 
د   ه   ُمَحمَّ

نَّ َرُسوَل اللَّ ه  َو إ  َأْسر  یَن ب  یِّ ب 
ْلُم النَّ َنُن َقاَل ع  ْلَك السُّ یَل َلُه َو َما ت  یر   ق  ْنَد َأم  ُه ع  َك ُکلَّ َر َذل  َصیَّ

یَن  ن  ه  -اْلُمْؤم 
یُر اْلُمْؤم   -َفَقاَل َلُه َرُجٌل َیا اْبَن َرُسول  اللَّ یَن َفَقاَل َأُبو َجْعَفر  َفَأم  یِّ ب 

یَن َأْعَلُم َأْم َبْعُض النَّ  ن 
د   ُمَحمَّ َه َجَمَع ل  ْثُتُه َأنَّ اللَّ ي َحدَّ نِّ َع َمْن َیَشاُء إ  َه َیْفَتُح َمَسام  نَّ اللَّ ُه َجَمَع  اْسَمُعوا َما َیُقوُل إ  یَن َو َأنَّ یِّ ب 

ْلَم النَّ ع 
یر   ْنَد َأم  ُه ع  َك ُکلَّ یَن َذل  ن  ي اْلُمْؤم  یَن. َأ ُهَو َأْعَلُم  َو ُهَو َیْسَأُلن  یِّ ب 

 .(222ص 8، جالکافی )کلینی، «َأْم َبْعُض النَّ
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مهم که در روایات به دست رسیده است توجه دادن به سنجش محتوایی به عنوان معیار پذیرش 
 :شودرو مالحظه میروایات است چنانکه در روایت پیش و عدم پذیرش

عبیدة الحذاء َقاَل صالح عن أبيبنمحبوب عن جمیلمحمد عن ابنبنعنه عن أحمد
َح  ْکَتُمُهْم ل  َليَّ َأْوَرُعُهْم َو َأْفَقُهُهْم َو َأ ي إ  نَّ َأَحبَّ َأْصَحاب  ه  إ 

ْعُت َأَبا َجْعَفر  َیُقوُل َو اللَّ َنا َسم  یث  د 
ي َحاال   ْند  نَّ َأْسَوَأُهْم ع  ا َفَلْم َو َأْمَق  َو إ  َلْیَنا َو ُیْرَوی َعنَّ یَث ُیْنَسُب إ  َع اْلَحد  َذا َسم  ي إ  ذ 

َتُهْم َللَّ
َنا َخَر  ْند  ْن ع  یَث م  ي َلَعلَّ اْلَحد  ه  َو ُهَو اَل َیْدر  َر َمْن َداَن ب  ْنُه َو َجَحَدُه َو َکفَّ َج َیْقَبْلُه اْشَمَأزَّ م 

َك َخ  َذل  َد َفَیُکوُن ب  َلْیَنا ُأْسن  َناَو إ  جا  َعْن َواَلَیت   1.ار 
تعامل  ۀار مرحلبه چه امام باقر ،در این روایت که از جهت سندی بسیار استوار است

 :دهندمی با یک روایت توجه
 ؛«فلم یقبله»عدم پذیرش . 8
 ؛«ز منهأاشم» موضع گیری منفی. 2
 ؛«جحده» اانکار محتو. 9
 .«من دان به کفر» تکفیر کسی که مفاد روایت را پذیرفته است .9

توان مصداق بارزی از سنجش عبدالرحمن را میبنبا یونس برخورد اصحاب امام رضا
آید که وی از جانب جمع فراوانی از های رسیده بر میمحتوایی دانست؛ چرا که از گزارش

به جهت مضامین روایاتش مورد هجمه قرار گرفته بود. کشی در گزارش  اصحاب امام رضا
من هذه العصابة یقعون فیك و  إن کثیرا  » :ن گفته شدعبدالرحمبنست که به یونسآورده ا 390

فقال: أشهدکم أن کل من له في أمیر المؤمنین »وی در پاسخ گفت:  «یذکرونك بغیر الجمیل!
عبدالرحمن بنهمو در گزارش دیگری آورده است که یونس .2«نصیب فهو في حل مما قال

شکایت کرد و حضرت در پاسخ وی فرمود:  اصحاب، نزد امام رضانسبت به این برخورد 
 به وی، حضرت رضا ۀبه این توصیبا توجه  .3«: دارهم فإن عقولهم ال تبلغ فقال الرضا»

به همین جهت حضرت و توان گفت مضامین نقل شده توسط وی فراتر از درک برخی بوده می
رستی این برداشت گزارش دیگری از کشی است که کنند. نشان دمی او را به رفق و مدارا توصیه

یا یونس ارفق بهم فإن کالمك یدق »دهند: می چنین یونس را مخاطب قرار امام رضا

                                                             
 .229ص ،2، جالکافی کلینی،. 1
 .390، ش911ص ،رجال الکشیکشی، . 2
 .323، ش911همان، ص. 3
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عبدالرحمن دور بنشود که کالم )سخن و حدیث( یونساز این عبارت استفاده می 1«.علیهم
 آید. از دسترس فهم مخاطب است و بر آنان گران می

 :کنار گزارش ذیل به خوبی درک کرد توان دررا میها شاراین گز
يعیسی، قال: بنعبید عن أخیه جعفربنعیسیبنمحمد ْنَد َأب  ا ع  َضاُکنَّ ْنَده اْلَحَسن  الرِّ  َو ع 
ْن َأهْ َعْبد  ْبُن ُیوُنُس  ذ  اْسَتْأَذَن َعَلْیه  َقْوٌم م  ْحَمن  إ  َلی ُیوُنَس اْدُخل   اْلَحَسن  ل  اْلَبْصَرة  َفَأْوَمَأ َأُبوالرَّ إ 

وَن  یُّ َك َحتَّی ُیْؤَذَن َلَك َفَدَخَل اْلَبْصر  اَك َأْن َتَتَحرَّ یَّ ْتٌر َو إ  َذا َبْیٌت ُمْسَبٌل َعَلْیه  س  ْکَثُروا اْلَبْیَت َفإ  َفَأ
یَعة  َو  َن اْلَوق  ي ُیوُنَس َو َأُبو م  ا  اْلَحَسن  اْلَقْول  ف  ی َلمَّ ٌق َحتَّ ُعوا َو َخَرُجوا ُمْطر  ْکَثُروا َفَقاُموا َو َودَّ َأ

ي َعْن  نِّي ُأَحام  َداَك إ  ُه ف 
َي اللَّ یا  َفَقاَل َجَعَلن  اْلُخُروج  َفَخَرَج َباک  َن ُیوُنَس ب  ه  اْلَمَقاَلة  َفَأذ  ه   َهذ  َو َهذ 

ي َفَقاَل َلُه َأُبو اْلَحَسن   ْنَد َأْصَحاب  َحال ي ع 
َماُمَك   َذا َکاَن إ  ا َیُقوُلوَن إ  مَّ َیا ُیوُنُس َفَما َعَلْیَك م 

یا   َب َعْنَك َراض  یُد َأْن ُتَکذَّ َك ُتر  ُفوَن َکَأنَّ ا اَل َیْعر  مَّ ُفوَن َو اْتُرْکُهْم م  َما َیْعر  اَس ب  ث  النَّ َیا ُیوُنُس َحدِّ
ه   ي َعْرش  ه  ف 

اُس َبْعَرٌة َأْو َیا ُیوُنُس َو َما َعَلْیَك  َعَلی اللَّ ٌة ُثمَّ َقاَل النَّ َك اْلُیْمَنی ُدرَّ ي َید  َأْن َلْو َکاَن ف 
َذا ُکْنَت َعَلی ٌة َهْل َیْنَفُعَك َشْیئا  َفُقْلُت اَل َفَقاَل َهَکَذا َأْنَت َیا ُیوُنُس إ  اُس ُدرَّ  َبْعَرٌة َو َقاَل النَّ

یا  َلْم  َماُمَك َعْنَك َراض  َواب  َو َکاَن إ  اُس. الصَّ َك َما َقاَل النَّ  2َیُضرَّ
های در برابر شبهه امر امامت و دفاع از امامت امام رضا« ةهذه المقال»مقصود از 

عبدالرحمن در خط مقدم مبارزه با واقفه بودند. امام بنیحیی و یونسبنصفوان .واقفه است
حمل دریافتشان برای مردم به میزان ت»کنند: عبدالرحمن توصیه میبنبه یونس رضا

کنند. از که در غیر این صورت اگر محتوای احادیثت را درنیافتند تکذیبت می« روایت کن
بی استفاده می شاخص قضاوت در  ترینمهم ،شود که سنجش محتواییاین گزارش به خو

 خصوص درستی یا نادرستی احادیث یک راوی بوده است. 
یی نسبت به روایات یک راوی مشاهده سنجش محتوا ،در سرتاسر کتاب نجاشی به روشنی

ی نسبت به دو نجاشی حتاز این دست راوایانند.  4یزید نوفلیبنحسینو  3سنانمحمدبن .شودمی
نشیند و آن همام و ابوغالب زراری با همین معیار به قضاوت میبنیعنی ابوعلی ،نفر از مشایخ خود

 2دهد.مالک فزاری مورد انتقاد قرار میمحمدبنبندو را نسبت به روایت کردن روایات جعفر

                                                             
 .321، ش911همان، ص. 1
 . 329ش ،917همان، ص. 2
 .120ش ،901، صالفهرست.طوسی،  3
 .77، ش91، صرجال النجاشی.نجاشی،  4
 .989، ش822.همان، ص 2
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ترین شخص در ی را موفقبا این وجود دانشیان متقدم رجال با همین شاخص، کلین
دانند، و او را قهرمان این یافته و برگرفته شده از احادیث میهای دینی راهآموزه ۀمیدان عرض

وثق الناس فی أ»به کلینی  ۀدارد تا دربارکه نجاشی را وا میآنچه  .کنندعرصه معرفی می
شناسی کلینی است که های دینرهای کالمی حدیثی و نگرهباو تعبیر کند« ثبتهمأالحدیث و 

ترین رخ نموده است. بغداد که در عدم تساهل در آن روزگاران شهره و مهم کافی در کتاب
کم کلینی دست .است کافی فرهنگی شیعه است، موطن اصلی تدریس و انتشار کتاب ۀحوز

که افرادی  1،های خود را در بغداد تحدیث کرده استنگاشته ۀمه ،دو سال پیش از وفات
ولویه این قشیخ مفید نیز نزد ابن .اندقولویه این کتاب را از کلینی دریافت کردهابن چونهم

ی قرار گرفته که دهای معدوسیدمرتضی در مسیر انتقال کتاب 2.کتاب را تحمل کرده است
 3است. کافی کتابها نیکی از آ

های کالمی خود که حساسیت بسیار باالیی و بنیان گراییهای عقلبغدادیان با شاخصه
دانند و خود می حدیثی ۀترین چهردر پذیرش یک کتاب حدیثی دارند، کلینی را موفق

 .اندههای پسین شددار انتقال این کتاب و انتشار آن به نسلعهده
به کار رفته است؛ « وثق الناسأ»جز کلینی برای چهار نفر تعبیر  به قابل بیان آنکه ۀنکت

اما در  7عمیر.بیأو محمدبن 1مسلمبنمحمد 2اسباط،بنعلی 4مذری،عبدالله راس بنجعفر

                                                             
الحسین يبأبي رافع و أبنحمدأالحاشر عن ابنعبدون المعروف ببنحمدأ خبرنا به أیضا  أو ». 1

هبنعبدالکریم یعقوب الکلیني جمیع مصنفاته و بنجعفر محمدبیأنصر البزاز بتنیس و بغداد عن بنعبدالل 
طوسی، ) «جازة ببغداد بباب الکوفة بدرب السلسلة سنة سبع و عشرین و ثالثمائة.إو  سماعا   حادیثهأ

 (23-21صص، مشیخه، حکامتهذیب ال 
 .109، ش939ص ،الفهرستطوسی، . 2
 .109، ش932همان، ص. 3
 .901، ش820، صرجال النجاشینجاشی، . 4
 .119، ش229همان، ص. 2
 .112، ش929همان، ص. 1
های درست سنجی اعتقادات شیعه است؛ به عمیر یکی از سنجهابیابن .81، ش902، صالفهرست. طوسی، 7

َدَخْلُت َعَلی بصیر قال: الحکم عن مثنی الحناط عن أبيبنمحمد عن عليبنحدثني أحمد»عنوان نمونه: 
ي ه  َأب 

اللَّ ي َعْبد  ه  َو ُقْلُت َلُهَما َأْنُتَما َوَرَثُة  َجْعَفر  َو َأب 
َیاء   َرُسول  اللَّ ْنب 

َ
ُث اأْل ه  َوار 

َقاَل َنَعْم ُقْلُت َفَرُسوُل اللَّ
کْ 

َ
ُءوا اأْل ُروَن َعَلی َأْن ُتْحُیوا اْلَمْوَتی َو ُتْبر  ي َنَعْم َفُقْلُت َأْنُتْم َتْقد  ُموا َفَقاَل ل  َما َعل  َم ُکلَّ ي َنَعْم َعل  ْبَرَص َفَقاَل ل 

َ
َمَه َو اأْل

ْذن  اللَّ  إ  د  َفَمَسَح ب  ي َیا َأَبا ُمَحمَّ نِّ ي َعَلی َیَدهُ  ه  ُثمَّ َقاَل اْدُن م  ْرَض َو  َعْین 
َ
َماَء َو اأْل ْمَس َو السَّ ي َو َأْبَصْرُت الشَّ َو َوْجه 

اس  َو َعلَ اْلُبُیوَت َو ُکلَّ َشْي  لنَّ بُّ َأْن َتُکوَن َهَکَذا َو َلَك َما ل  ار  َقاَل َأ ُتح  ي الدَّ َیاَمة  َأْو َتُعوَد َکَما ء  ف  ْم َیْوَم اْلق  ْیَك َما َعَلْیه 
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 کان وجها  » ت:له تعبیری مشابه به کار رفته اسعبدالبناین میان به جز کلینی تنها برای جعفر
 «. وثق الناس فی حدیثهأو  صحابنا و فقیها  أفی 

 صیفی به کار رفته در مورد راویانهای تومفهوم شناسی واژگان و عبارت. 7
پژوهان، وجود راویان ضعیف و پرکاری است روی حدیثهای پیشچالش ترینمهمیکی از 

به هیچ  کافی وجود راویان ضعیف در کتاب .خورندبه چشم می کافی که در سرتاسر کتاب
« ضعیف» ۀوجه قابل انکار نیست؛ اما باید توجه داشت که تلقی صحیح از مفهوم واژ

تخریبی آن تا چه حد است؟ نجاشی و شیخ طوسی، از وجود راویان  ۀچیست؟ و دامن
چه کنند؛ تجلیل می کافیبا این وجود هر دو از کتاب  ،بی اطالع نبودند کافی ضعیف در

یک تلقی سلبی صددرصدی نیست؛ یعنی به طور کلی  ،ضعف تلقی قدما از مفهوم اینکه
 .کردندیف را از اعتبار ساقط نمیروایات یک راوی ضع

پیشینیان به هیچ عنوان این تلقی که امروزه از ضعف و یا حتی وثاقت مطرح است را باور 
ن إف»نویسد: می« حیحص حدیث»به گاه تبیین مفهوم اصطالح  منتقی الجمانصاحب  .نداشتند

ن إعلی صدق الخبر و  ةالقرائن الدال ةتغنائهم عنه لکثرالقدماء العلم لهم بهذا االصطالح الس
در این عبارت تصریح شده که قدما به جهت قرائن فراوان به هیچ روی  1«.کان فی طریقه ضعف

نیازی به اصطالحی چون صحیح و دیگر اصطالحات بیانگر حدیث معتبر نداشتند. در نگاه 
 بخشیده است.های راویان ضعیف اعتبار میهای فراوان به روایتقرینه ،هان کهنحدیث پژو

در نگاه رجالیان پیشین شیعه برآیند عملی مفهوم ضعف یعنی برخورداری از روایات 
ضعف یک  1مفهوم وثاقت و مفهوم ضعف است؛ جدایی ۀو این نقط 2منفرد غیرقابل پذیرش

                                                                                                                                               
ُة َخال صا  ُقْلُت َأُعوُد َکَما ُکْنُت َقاَل َفَمَسَح َعَلی َعْیَنيَّ َفُعْدُت َکَما ُکْنُت  ه  اْبَن ُکْنَت َو َلَك اْلَجنَّ ْثُت ب  يٌّ َفَحدَّ َقاَل َعل 

ي ُعَمْیر  َفَقاَل َأْشَهُد َأنَّ َهَذا  َهاَر َحقٌّ َأب   .(213، ص بصائر الدرجات)صفار، « .َحقٌّ َکَما َأنَّ النَّ
 .89ص 8، جمنتقی الجمانعاملی، . 1
. و کذلك ابنه محمد ال کذابا   کان غالیا  » 912ش ،819ص ،رجال النجاشیبه عنوان نمونه: نجاشی، . 2

یحیی بنیادکرد عبدالله ،912ش ،909، صالفهرستطوسی،  ؛«یعمل بما انفردا به من الروایة.
اعتبارسنجی احادیث ک: حسینی شیرازی، .؛ برای مصادیق بیشتر ن«.ضعیف الیعول علی ماینفرد به»

 ؛شود که راوی ضعیف متروک الحدیث استمی البته گاهی اوقات تصریح .939 -973صص ،شیعه
ذاب متروك الحدیث ک»د: یسنومی غضائری در مورد ویابنمالک فزاری که محمدبنبنمثل جعفر

« .جملة و في مذهبه ارتفاع و یروي عن الضعفاء و المجاهیل و کل عیوب الضعفاء مجتمعة فیه
 تعداد این موارد بسیار اندک است.ولی  ؛(91، صالرجالغضائری، ابن)
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بلکه به معنای عدم پذیرش روایات  ؛ات وی نیستروای ۀار گذاشتن همی کناراوی به معن
به همین نکته اشاره کرده و روایات راوی ضعیف  عدهمنفرد آن راوی است. شیخ طوسی در 

 2داند.ای بر باورپذیر بودن آن وجود داشته باشد مورد پذیرش میرا در صورتی که قرینه
 ،اصطالحی ضعیف است و به این موارد نسبت به روایات راه یافته به کتاب خود راو ۀهم

نقش استقاللی دارد. اما نسبت به روایاتی که راوی  ،مورد نظر ۀراوی در به دست دادن آموز
نقش طریقی دارد، ضعف راوی خللی  ،تنها در طریق آن قرار دارد و به اصطالح ،ضعیف

از آن جهت در  کافی توان گفت وجود راویان ضعیف در کتاباین می بنابر 3.کندایجاد نمی
منفی نگذاشته است که قرینه بر صحت این روایات در نزد آنان  تأثیرداوری دانشیان رجال 

شناسی درست توان چنین نتیجه گرفت که با توجه به مفهوموجود داشته است. پس می
 کند.وارد نمی کافی واژگان توصیفی، وجود راویان ضعیف هیچ خللی به کتاب

 ریگیو نتیجه بندیجمع
 معصوم، به کتاب نگارش زمان دوری یا نزدیکی)گفته پیش ۀهای هفتگانتوجه به شاخص

                                                                                                                                               
کند، و چون محمدبن سنان ضعیف می سنان را منفرد معرفیشیخ طوسی در بحثی روایت محمدبن. 1

سنان... و بنأنه لم یروه غیر محمد» :نویسدمی داند ونمی روایت وی را به تنهایی حجتاست 
طوسی، )« .ال یعمل علیه غیره فیه و ما یستبد بروایته و ال یشرکه سنان مطعون علیه ضعیف جدا  بنمحمد

و هو » :بردمی سنان به کارنجاشی مشابه همین تعبیر را برای محمدبن( 918ص 7، جتهذیب الحکام
 ،921، صرجال النجاشینجاشی، )« .الیعول علیه و الیلتفت الی ما تفرد به رجل ضعیف جدا  

قد ضعفه جماعة من أهل النقل »نویسد: می موسی ساباطیبنجایی دیگر در مورد عمار ( نیز در111ش
 حدیدبنعلی دربارۀ( و 808ص ،7، جتهذیب االحکام)طوسی، « .ال یعمل به و ذکروا أن ما ینفرد بنقله

« .ال یعول علی ما ینفرد بنقله حدید و هو مضعف جدا  بنعلي -و أما خبر زرارة فالطریق إلیه»آورد: می
شود که اگر یک راوی ضعیف خوانده شود کارکرد آن می این عبارات به این حقیقت اشاره ۀ)همان( در هم

 حجیت و اعتماد است. ۀخروج روایات منفرد وی از دایر
و إن کان  و المضعفون یما ترویه المتهمونو کذلك القول ف» :28ص ،8، جالعدة فی اصول الفقه. طوسی، 2

ة  هم و یدل علی صحتها وجب العمل بههناك ما یعضد روایت و إن لم یکن هناك ما یشهد لروایتهم بالصح 
ذلك توقف المشایخ عن أخبار کثیرة هذه صورتها و لم یرووها و وجب التوقف في أخبارهم، و ألجل

 «.ملة ما یروونه من التصنیفاتاستثنوها في فهارسهم من ج
ها برخی واسطه . محمدتقی مجلسی در موارد فراوانی تصریح دارد که مجهول بودن و یا ضعیف بودن3

نقش طریقی در انتقال روایت  صرفا  ها چون این واسطه ؛مشکلی در عمل به روایت ایجاد نخواهد کرد
(، 989ص ،9، جالمتقین ةروض)مجلسی،  عماربنةبه عنوان نمونه: در مورد روایات کتاب معاوی ؛دندار
بصیراب (997، ص9علی حلبی )همان، جبن)همان(، عببدالله عمیرابیابن  ،(28، ص9ج ،)همان و

 کند.می ( و دیگران به این نکته اشاره931ص ،9)همان، ج (، بزنطی202ص ،9)ج مسلممحمدبن



 

 

یپ
ش

ض
فر

 یها
حل

ت
 لی

وص
ت

ی
ات

ف
 

جال
ر

ی
طالع

؛م
 ۀ

رد
مو

 ی
کاف

ار 
عتب

ا
 ی

49 
 

، خاستگاه علمی داوران بعدی بودن کتاب یا چند راه یافته به کتاب، تکهای آموزه حجم
شناسی واژگان راه یافته و زمانی فعالیت فرهنگی نگارنده، معیار داوری و مفهوم ۀکتاب، باز

های گیری از واژهگذار در مفهومتأثیرو  (صیفی به کار رفته در مورد راویانهای توعبارت
از نگاه نجاشی و  کافی توصیفی راه یافته به یادکرد راویان بیانگر این حقیقت است که کتاب

گویا و روشنی که  ۀداشته و نقط دانشیان رجال در باالترین سطح از استواری و استحکام قرار
اعتقادی بیانجامد از نگاه نجاشی در این کتاب وجود نداشته است. های هبه انحراف در آموز

 رساند.های آن ضرر نمیوجود راویان ضعیف در این کتاب به استواری و پیراستگی آموزه

 و مآخذ منابع
 .ق8989، 2چشیخ مفید،  ۀکنگر :، قمةمامیعتقادات اإلإ، علیبنبابویه، محمدابن .1
 ق.1413، 2چالنشر االسالمی،  ةموسس :علی اکبر غفاری، قم، الفقیه من الیحضرهکتاب ، _______ .2
 ق.1314، 1، چاسماعیلیان سۀموس :، قمالرجال حسین،بنغضائری، احمدابن .3
 ۀدفتر تبلیغات اسـالمی حـوز :، قم12ۀ نقد و نظر، شمار ،«کالمی کوفه ۀمدرس» ،اقوام کرباسی، اکبر .4

 ش.1341قم، بهار ۀعلیم
 ش.1381،  1دارالحدیث، چ ، قم:عشر صول الستةألفان، ؤجمعی از م .5
 ش.1347، 1چسمت،  :تهران ،اعتبارسنجی احادیث شیعه حسینی شیرازی، سیدعلیرضا، .6
بازخوانی گزارش دس و تحریف غالیان در پرتو کارکرد » ،عزیز ،وکیلیعلیرضا و حسینی شیرازی، سید .7

 ش.1343بنیاد امامت قم، پاییز :، قم12 ۀامامت پژوهی، شمار ،«فرهنگی نهاد امامت
جایگاه نقد محتوایی در اعتبارسننجی احادینث » دعلیرضا و حمادی، عبدالرضا،حسینی شیرازی، سی .8

دانشـگاه تهـران، بهـار و تابسـتان  :، تهران1 ۀشمار ،47های قرآن وحدیث، سال پژوهش ۀجلم ،«شیعه
 ش.1343

معینار داوری رجنالی در پرتنو  تنرینمهم واکاوی» محمدتقی، ،رازی، سیدعلیرضا و شاکرحسینی شی .9
 ش.1344بنیاد امامت قم، بهار :، قم17 ۀامامت پژوهی، شمار ،«نگرش کالمی

تبیین معنای اصطالح علمای ابرار با تاکید بر »، نعمت الله ،مدجعفر و صفری فروشانیرضایی، مح .11
ندگی مقام معظم رهبری در نهاد نمای :، قم31 ۀنوین دینی، شمار ۀاندیش ،«جریانات فکری اصحاب ائمه

 ش.1341ها، زمستان دانشگاه
ـةآی ةمکتبـ :قـم تحقیق محسن کوچه باغی، ،بصائرالدرجاتحسن، بنصفار، محمد .11 ه المرعشـی الل 

 ق.1414، 2، چالنجفی
 ق.8987، 2چ، محمدتقی عالقبندیان :، قمل الفقهصو أفی  ةالعدحسن، طوسی، محمدبن .12
 ق.1381حیدریه،  :نجف ،رجال الطوسی _______، .13
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 ق. 1417، 4، چةالکتب االسالمی دار :حسن موسوی خرسان، تهران  حکام،تهذیب ال ، _______ .14
 تحقیـقصنول، صنحاب ال أسنما  المصننفین و أصنولهم و أو  ةفهرست کتب الشیع، _______ .15

 ق.1421، 1چالمحقق الطباطبائی،  ةمکتب :قم ی،عبدالعزیز طباطبائ
علـی اکبـر تحقیـق  و الحسنان، حادیث الصنحاحمنتقی الجمان فی ال الدین، زینبنعاملی، حسن .16

 ش.1312، 1چالنشر االسالمی،  ةموسس :غفاری، قم
 ق. 1414، 2چ ،نشر هجرت :، قمالعیناحمد، بنفراهیدی، خلیل .17
دارالکتـب  :تهـران تحقیق علی اکبر غفـاری و محمـد آخونـدی، ،کافیال کلینی، محمدبن یعقوب، .18

 ق.1417 ،4چ ،ةاالسالمی
 ق.1414، 1چنشر دانشگاه مشهد،  :ی، مشهدحسن مصطفو رجال الکشی، عمر،محمدبن کشی، .19
 و حسین موسوی کرمانیتحقیق  من الیحضره الفقیه،ح المتقین فی شر ةروضمجلسی، محمدتقی،  .21

 ق.1411، 2، چفرهنگی اسالمی کوشانپور ۀموسس :علی پناه اشتهاردی، قم
شیخ  ۀکنگر :تحقیق حسین درگاهی، قم، ةمامیعتقادات اإلإتصحیح نعمان، محمدبنمحمدبن مفید، .21

 ق.1413، 2چمفید، 
سـالمی، اإل النشـر ةموسس :سیدموسی شبیری زنجانی، قم ،رجال النجاشیعلی، نجاشی، احمدبن .22
 ق.1312، 1چ


