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بررسی شبهات قفاری در باب فقدان پیشینه 

 الحدیثی شیعه رجالی و علم
  *رضا گشتیل

 چکیده
در اسـتناد بـه روایـا    ،دانستن مصطلحا  حدیثی و آشنایی با حـال جـرو و تعـدیل روا

استناد به روایا  و عمل کردن بـه آنهـا  ،بدون آن که دو شاخصه مهم است ،نبوی
شـیعه را  ،ر نیست. ناصر بن عبدالله قفاری یکی از علمـای وهـابی عصـر حاضـرپذیامکان

ای بهـره گویـد: شـیعیان از گنجینـه روایـا  نبـویفاقد این دو ویژگی دانسته و می
تأسـیس شـده و گزارشـا  آن در  ق(چهـارم )هرجال شـیعه در قـرن  ،چراکه اوالا  اند؛بردهن

ـت  ق(هفـتم )هقسـیما  روایـی شـیعه در قـرن ت ،ثانیـاا  ؛کشم حال روا  تأثیری ندارد توس 
ی متقـدمین  ،تیمیه تأسیس شده و تـا قبـل از ایـنبرای فرار از اشکاال  ابن عالمه حل 

در جواب خواهیم گفت که اولـین کتـاب  ،در این مقاله ؛کردندشیعه به هر روایتی عمل می
رافع نگاشـته شـد. شـی   رجالی شیعه در نیمه اول قرن اول هجری توست عبیدالله بن ابی

فـی  مـن شـهد مـع امیرالمـؤمنین ةتسمی»نام طوسی در فهرست خود از این کتاب به
یاد کرده و سند خود را بدان ذکر نمـوده اسـت.  «الجمل و الصفین و النهروان من الصحابة

سـال بـر سـایر مـذاهب  855حـداقل  ،الحدی  شیعه نیز از حی  تالیم کتاب مستقلعلم
م بوده و  کـارایـن  ،دهـدقرادن نشان می ،از حی  تفکیک روایا  صحی  از غیر آن نیز مقد 

 ،در نتیجـه ؛  بوده اسـتیهمواره را ،قبل از زمان امامین صادقین ،در میان شیعیان
 شبهاتی که وی بر اساس این اشکالش مطرو کرده وارد نیست.

یالحدی ، شیعه، عال  قفاری، تاری  رجال، تاری  علمها: کلیدواژه  .مه حل 

                                                 
 :.البیتپژوه موسسه داراالعالم لمدرسة اهلدانش *
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 م دمه
ترین منبع و مصدر در اسـتنباط احکـام شـرعی و مهم سنت نبوی ،کریمبعد از قرآن

ذیل آیـاتی  ه،به این مهم در تفاسیر مأثور  ؛است رسیدن به سیره پیامبر گرامی اسالم
و...  اشاره  9سوره انعام 55 2سوره نجم، 4 و 7 0سوره حشر، 3چند از قرآن کریم همانند آیه 

هـای آن فقـت انـدکی از آمـوزه ،اساساا اگر روایا  از دنیای اسالم گرفتـه شـود ؛استشده 
لذا دلیـل عمـده در  ؛کندآیه تجاوز نمی 555چراکه مجموع آیا  االحکام از  ؛ماندباقی می

 است. معصومین  وفهم شریعت، روایا  صادره از پیامبر اکرم
ایش علـم رجـال و تقسـیما  روایـی تـاری  دقیقـی از پیـد ،در این مقالـه تـالش داریـم

 .دهیمپاسای مناسب  ،قفاری  شیعیان اراده داده و به اشکاال 
موجـب جـرو راوی  ،در اینجا الزم است به این نکته نیز اشاره شود کـه اگرچـه مـذهب

ی به روایا  روا  سایر مذاهب نیـز عمـل  نیست و تمام مذاهب اسالمی اعم از شیعه و سن 
و علمـای  4تعداد زیادی از روا  شیعه وجـود دارنـد ،در صحی  بااریکه تا جایی)کنند می

                                                 
1 .  َفٱنَتُهوا   هُ ُسوُل َفُاُذوُه َوَما َنَهٰیُکم َعنَوَمآ َءاَتٰیُکُم ٱلرو از آنچه که شما را از آن نهی  بحذیریدبرای شما آورده  7آنچه پیامبر» ؛

 «.کند دوری کنیدمی

2.  ُق َعن  ٱل َو  «.گویداز روی هوای نفس سان نمی 7پیامبر» ؛َهَوٰیَٓما َینط 
3 .َلي   ان ال  َما ُیوَحٰیٓ إ  ُع إ  ب 

ت 
َ
 «.کنمتبعیت می ،شودجز این نیست که از آنچه بر من وحی می» ؛أ

. 7. اسـماعیل بـن ابـان کـوفی 5. احمد بن مفضـل حفـری4 . ابوعبدالله جدلی7 ابراهیم بن زید کوفی .8 ابان بن تغلب .9 .4
تلیـد بـن  .95وسی کوفی. اسماعیل بن م1. اسماعیل بن عبدالرحمن 2. اسماعیل بن زکریا کوفی 3اسماعیل بن خلیفه کوفی 

جریـر بـن عبـد الحمیـد  .94جابر بن یزید جعفـی  .97فاخته کوفی ثویر بن ابی .98. ثابت بن ابوحمزه ثمالی 99سلیمان کوفی 
. حـار  بـن 92 . حـار  بـن حصـیره الکـوفی93 . جمیـع بـن عمیـره الکـوفی97 .  جعفر بن یزید بن سلیمان بصری95کوفی 

. حمـاد بـن عیسـی 88 . حکـم بـن عتیبـه کـوفی89 . حسن بن حی همدانی85 ثابت کوفیابی. حبیب بن 91عبدالله همدانی
. سـالم 83 . زید بن حبـاب کـوفی87 . زبید بن حار  کوفی85 عوفابی. ابوالحجاف ابن84 . خالد بن مالد قطوانی87 جهنی
. سلمه بـن فضـل 79 خیثم هاللی . سعید بن75. سعد بن طریم کوفی 81 حفصه کوفی. سالم بن ابی82 جعده کوفیبن ابی
 . سلیمان بن قرم کوی75 . سلیمان بن طاخان بصری74 . سلیمان بن صرد کوفی77 . سلمه بن کهیل الحضرمی78 االبرش

 . طاوس بـن کیسـان همـدانی71 . صعصعه بن صوحان عبیدی72 بن حجا  بصری ة. شعب73 . سلیمان بن مهران کوفی77
. عبداللـه بـن 44 . عبداللـه بـن داود کـوفی47 . عباد بن یعقوب کوفی48 والطفیل عامر مکی. اب49 . ظالم بن عمرو دودلی45

-. عبـدالرحمن ابـن42 . عبدالله بن میمون قـداو43  . عبدالله بن لهیعه حضرمی47 . عبدالله بن عمر کوفی45 شداد کوفی

. عثمـان بـن عمیـر 58 بن موسی الکـوفی . عبدالله59 . عبدالملک بن اعین55 . عبدالرزاق بن همام حمیری41 صال  ازدی
. علی بـن 53 . علقمه بن قیس ناعی57 . عالء بن صال  کوفی55 . عطیه بن سعد کوفی54 . عدی بن ثابت کوفی57 کوفی
. علـی بـن قـادم 78 . علـی بـن غـراب کـوفی79 . علی بن صال 75 . علی بن زید بصری51 . علی بن جعد جوهری52 بدیمه
.  عمـرو 73 . عمار بـن هاشـم کـوفی77 . عمار بن معاویه کوفی75 . علی بن هاشم کوفی74 طرادفی . علی بن منذر77 کوفی
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ابی  0(،اندکتابی با عنوان راویان مشترک نگاشته ،شیعه نیز لکن از آنجا که قفاری چهره وه 
-بـه ناچـار الزم اسـت علـم رجـال و مصـطل  ،سنت مافی کـردهخود را پشت عقیده اهل

ی کنیم تا روشن شود که علم رجال و درایـه سنت را نیز به صور  مقارن بررسالحدی  اهل
 رین مقدم بوده است.یبر سا ،شیعه

 تاریخ پیدایب علم رجال 

 سنتالف: رجال اهل
بدیهی است که علم رجال علمی آلی و در راستای خدمت بـه احادیـ  اسـت و از آنجـا کـه 

نی اساساا نقل حدی  چنـدا ،بعد از رحلت پیامبر اکرم سنت در صد سال ناست  اهل
و برخی از صحابه هـم کـه حـدی  نقـل  نیازی به علم رجال نیز احساس نکرده ،اندنداشته

 2گرفتند.مورد عتاب و برخورد قرار می ،کردند نیزمی
 روایاتی را که جمع کرده بود سوزاند: ،خلیفه اول ،های تاریای و رواییبنابر گزارش

هاَ  ا ائةَحردنث،َثرمَدعراَفىَكتاب،َفبلغَعدد ننَأبابکرَج عَأحادنثَال بى»
   9.«ب ارَفأحرقها

برای بررسی و اعمال نظر جمـع کـرد و  ،خلیفه دوم نیز روایاتی را که در دست مردم بود
 سوزاند. 

                                                 
. فطر بن خلیفـه 39 . فضیل بن مرزوق کوفی35 . فضل بن دکین کوفی71 جمیله بصری. عوف بن ابی72 بن عبدالله سبیعی

 . محمـد بـن فضـیل کـوفی35 یدالله مدنی. محمد بن عب34 .  محمد بن حازم کوفی37 . مالک بن اسماعیل کوفی38 کوفی
. منصور 25 . معروف بن خربوذ کوفی31 . محمد بن عمار کوفی32 . محمد بن موسی المدنی33 . محمد بن مسلم طادفی37

 . نوو بن قیس حدانی24 . نفیع بن حار  کوفی27 . موسی بن قیس حضرمی28 . منهال بن عمرو کوفی29 بن معتمر کوفی
. هشام بن عمار 21 . هشام بن زیاد بصری22 . هبیره بن بریم حمیری23 . هاشم بن برید کوفی27 کوفی. هارون بن سعد 25

 . یزید بن ابی زیاد کوفی و...18 . یحیی بن جزار کوفی19 . وکیع بن جراو کوفی15 دمشقی

 .یوسم بیا  .7حسین عزیزی . 8پرویز رستگار. 9 .1

 ؛«لله صلی الله علیه و آله و سلم وزجر غیر واحد من الصـحابة عـن بـ  الحـدی کان عمر یقول أقلوا الحدی  عن رسول ا» .2
 (.759،  8،  سیر اعال  النبالءذهبی، محمد بن احمد، )
تیارخ  مدخنید دم یذ ر  یر بـن حسـن،  یعل)شافعی،  ؛«قال ابوهریره: لو تکلمت بها في زمان عمر أو عند عمر لش  رأسي»  

 (.747،  73 ، ثلفضلها رتسمید م  حلها م  األما

  .5  ،9  ،تذ رة الرفاظذهبی، محمد بن احمد،  .3
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هماننـد  ؛دانسـترا باع  بروز انحراف در دین می وی نقل و کثر  روایا  نبوی
 دچار غلو  شدند.  بیارا  را تحریم کرده و در حق انانحراف اهل کتاب که انجیل و تو

ننَاألحادنثَكثرتَعلىَعهدَع رَبوَالخطابَفأنشدَال اسَأنَنأتوهَبهاَفل راَأتروهَبهراَ»
عـدم نقـل احادیـ  تـا یـک قـرن در واقـع  0؛«أورَبتحرنقهاَثمَقالَوث اةَك ث اةَأهلَالکتاب

 صـادرآوری احادی  مجوز نقل و جمع ،بن عبدالعزیز تا با روی کار آمدن عمر ،ادامه داشت
  2شد.

بدون هیچ منه  و سـر و سـامانی بـاز شـد. بـا  ،باب نقل روایا  آن هم بعد از صد سال
در این زمان بود کـه  ؛جعل احادی  شد  گرفت وضع و ی،شروع نیمه دوم قرن دوم هجر 

 9ای از ادمه حـدی  به جرو و تعـدیل راویان پرداختنـد.عده
 ،راف دارنـد کـه غالـب روایـا  موجـودبسیاری از بزرگان محـدثین اعتـ ،همین جهتبه

 کذب و دروغ هستند.
 گوید:بن حجا  می ةشعب

من فهمیدم کـه سـه چهـارم  و کس همانند من در روایا  تفتیش و جستجو نکردهیچ 
 4روایا  کذب است.

-در مورد کثر  روایا  جعلـی در میـان احادیـ  مـی ،معینهمچنین رجالی بزر  ابن

  1هزار حدی  ننوشته باشد. ،جود دارد که از کذابی: کدام صاحب حدیثی وگوید
بایـد روایـا  جعلـی بـه همـان نحـوی کـه هسـتند  :گویدوی برای حل  این معضل می

                                                 
  .922،  5  ،الطبقات الکبریمحمد بن سعد،  ،بصری زهری ؛58  ،تقیید العلمأحمد بن علی،  ،خطیب بغدادی .1

، 2  ،الطبقیات الکبیریمحمـد بـن سـعد،  ،بصـری زهـری ؛77،  9،  صیری  یایاری ،بااری، محمد بـن اسـماعیل 2.
 432. 

الکفاخد في علیم أحمد بن علی،  ،خطیب بغدادی ؛41،  9،  حاشید السیهطی علی سن  النسائيالدین، جالل ی،سیوط 3.
 .957،  9،  الرراخد

المبرد: حدثنا یزید بن محمد المهلبي، حدثني األصمعي، سمعت شعبة یقول: مـا أعلـم أحـدا فـتش الحـدی  کتفتیشـي، » .4
 (.887  ،3  ،سیر اعال  النبالءذهبی، محمد بن احمد، ) ؛«وقفت علی أن ثالثة أرباعه کذب

 ،9  ،تارخ  یغداد؛ ار مدخند السال خطیب بغدادی، احمد بن علی، ) ؛«وأي صاحب حدی  ال یکتب عن کذاب ألم حدی » .5
 47.) 
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 0نوشته شوند تا کسی نیاید سندی ساختگی برای آن قرار داده و ادعای صحت کند.
یلت در زمـان وفـاتش از روایـاتی کـه در فضـ ،است نیـز هکه از روا  کتب ست "اعمش"

شـود کـه او تنهـا البته از کالم اعمش فهمیده می 2؛کندعثمان جعل کرده بود استغفار می
  9داده است.کسی نیست که این کار را انجام 

مگـر انـدکی  ت؛اس مردم از گنجینه روایا  بوده هدلیل محرومیت صد سالاینها به تمام
 شفاهی.های اجمالی که یا بدون بررسی سندی بوده و یا با بررسی

 کـه در مـورد روا  اظهـارنظراولـین کسـانی ،در قرن دوم و با زیاد شدن روایـا  جعلـی
شود. سیوطی مدعی شده است که این نام آنها ذکر می ،ای بودند که در ذیلعده ،نداهکرد

فین کتب رجالی اهل ،افراد لکن این سان مشهور نیست و ظـاهراا  ؛سنت هستنداولین مول 
 4کردند.د روا  اظهارنظر میآنها فقت در مور 

 ؛بن حجا  ةشعب. 9

 ؛اوزاعی. 8

 ؛مالک بن َا َنس. 7

 ؛لی  بن سعد. 4

1ی؛سفیان ثور . 5
 

عا سنت بـرای اهل شود این است که علم رجال  نهایت چیزی که ثابت می ،پس بنابر اد 
ن ایـن سـا البتـه ؛بار توست شعبة بن حجا  در نیمه دوم قرن دوم نوشته شده استاولین

                                                 
ا کلهـا وأعلـم أنهـا معین فضل ذلك فقال: أکتب هذه الصحیفة عن عبد الرزاق عن معمر علی الوجه فأحفظهوقد بین ابن» .1

أحمـد، حجـر عسـقالنی، )ابن ؛«موضوعة ، حتی ال یجيء إنسان بعده فیجعل أبان ثابتا ویرویها عن معمر عن ثابت ال عن أبان
 (.959  ،9  ،تهذخب التهذخب

وفـا  حدثني أحمد بن فضالة وإبراهیم بن خالد عن مسلم بن إبراهیم عن حماد بن زید قال قال األعمـش حـین حضـرته ال» .2
 (.787  ،9،  أحهال الرجالإبراهیم بن یعقوب،  ی،جوزجان) ؛«أستغفر الله وأتوب إلیه من أحادی  وضعناها في عثمان

 کدام برای رفع اتهام از اعمش کافی نیست.ولی هیچ ،انداگرچه توجیهاتی نسبت به این روایت آورده .3
الـدین، ذهبـی، شـمس ؛528  ،9،  امي الکتب رالفنهن  ف الظنهن ع  أس ،، مصطفی بن عبداللهیروم یقسطنطین .4

 .9  ،9،  میزان االعتدال فی نقد الرجال
او،  ، . ابوغد  5  ،9،  الکامل في ضعفاء الرجال، ی، احمدجرجان ؛935-925،  أریع رسائل فی عله  الریدخثعبدالفت 

 895-993. 
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ـا  را از جملـه کسـانی مـی  ف الظنهنمشهور نیست و صاحب  دانـد کـه ، شعبة بن حج 
فین کتـب رجـالی باشـد ؛آوری رجـال را داشـته اسـتقصـد جمـع  0؛نـه اینکـه از جملـه مـؤل 

یحیـی بـن  ،لم کتـاب رجـالیو اولین م :نویسدمی میزان االعتدالهمچنین  ذهبی نیز در 
  2و نه خود او. هعبیعنی شاگرد شو این  سعید قطان است

 ضاما رجال شیعه در چه زمانی تأسیس شد ؛سنت بوداین پیشینه علم رجال اهل

 ب: رجال شیعه
به اوادل نیمه دوم قـرن  ،باید بگوییم تاری  پیدایش علم رجال در میان شیعیان و قدمت آن

ایـن  در یبـار کتـاباولـین یبرا (یکاتب حضر  عل)که ابورافع چنان ؛گرددیاول باز م
 یهـا کننـدگان در جنگشرکت یشیعیان حضر  و نیز اسام یاسام ،زمینه نوشت و در آن

  9جمل، صفین و نهروان را نگاشت.
در ایـن خصـو  کتـاب  از شیعیان نیز در زمـان ادمـه یافراد دیگر  ،عالوه بر آن

انـد و نجاشـی در علم رجال کتب متعددی نوشـته اند. اصحاب امامان شیعیاننوشته
انـد را که صاحب تألیفا  رجالی بـوده از اصحاب ادمه اطهار کتاب رجالش آن عدهدر 

گویای این حقیقت است که رجال شـیعه در  ،کند. این کثر  تالیفا  در علم رجالذکر می
نیز موجود و پویا بوده و گزارش مستقیم و محسـوس از احـوال راویـان  بیتزمان اهل

 اند. افرادی مانند:داده
 4؛از اصحاب امام کاظم ،(ق891 ایدالله بن جبله )متوفعب. 9

 1؛أحمد بن محمد بن سعید. 8
 6؛حمید بن زیاد بن حماد. 7

                                                 
 .528  ،9،  کتب رالفنهن  ف الظنهن ع  أسامي ال، مصطفی بن عبدالله، یروم یقسطنطین 1.

 .9  ،9،  میزان االعتدال فی نقد الرجالالدین، ذهبی، شمس .2
، منتهی المقال في احهال الرجال ،، محمد بن إسماعیلیمازندران ؛457ش ،953  ،الفهرستطوسی، محمد بن حسن،  .3
 4،  977. 
 .893  ،رجال نجاشی ،احمد بن علی ،نجاشی .4
 .29،  همان .5

 .941 ، همان .6
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   0ی؛کنانبن حیان بن أبجر  هعبدالله بن جبل. 4
 2؛بن فضال بن عمر بن أیمن یحسن بن علبن  یعل. 5
 9؛محمد بن عیسی بن عبید. 7
 4ی؛بمحار الله أبوعبد یحسن بن علمحمد بن . 3
 1؛أبوعمرو یمحمد بن عمر بن عبدالعزیز کش. 2
 6ی؛محمد بن یعقوب بن إسحاق أبوجعفر کلین. 1

کنـد کـه صـاحب تصـانیم رجـالی ای از اصحاب ادمه را ذکـر مـیشی  طوسی نیز پاره
 7اند.بوده

 ،اوال چراکه ؛انداین در حالی است که شیعیان کمتر از دیگران به علم رجال نیاز داشته
ادمـه  ،ثانیـا؛ دسترسـی داشـتند واسطه به منبـع علـم الهـی یعنـی ادمـه اطهـاربدون 
کردنـد و مـردم را از عمـل بـه روا  ضعیم یا جاعل را معرفی و یا حتی لعن می اطهار
8داشتند.شان باز میروایا 

 

از حی  زمانی یک قرن قبل از سایرین تألیم رجالی  ،شیعیان ،توان گفتدر نتیجه می
این است کـه اولـین کسـی کـه در علـم  زیرا نهایت چیزی که سیوطی ادعا کرده ؛اندداشته

اسـت و ایـن در زمـانی بـوده اسـت کـه بسـیاری از  3شـعبة بـن حجـا  ،رجال سان گفـت
تعـداد  هـم، از حیـ  کمیـت البتـه ؛انـددر ایـن زمینـه تألیفـاتی داشـته مـهداصحاب ا

 سنت بوده است. هلبیش از تألیفا  ا ،مصنفا  رجالی شیعه در آن زمان

                                                 
 .928،  همان .1
 .875،  همان .2

 .843،  همان .3

 .878،  همان .4
 .873،  همان .5
 .838،  همان .6

 .82و  77و  32 و 951و  852،  رجال ال ی  الطهسيطوسی، محمد بن حسن،  7
ـد بـن حسـن،  ،حـر  عـاملی) ؛«باب وجوب العمل باحادی  النبی و االدمه علیم السالم المنقوله فی الکتب المعتمـده. »8 محم 

 . (958،  83   ،رسائل ال یعد
 ست.نیمشهور  ،اگرچه این ادعا 9.
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 ت سیمات روایی 
-مـیبـه هـر حـدیثی عمـل  هفتمشیعیان تا قرن  ،قفاری معتقد است تر اشاره شد کهپیش

ی در ایـن زمـان و احتمـاالا تحـت تـأثیر هجمـه ؛کردند  ،تیمیـههـای ابـنتا اینکه عالمه حل 
ق و ضعیم)تقسیما  چهارگانه حدیثی شیعه   کند. را مطرو می (یعنی صحی ، حسن، موث 

-اساساا شیعیان به این تقسیم نیز پایبند نیستند و به هر روایتـی عمـل مـیگوید:  او می

در نتیجه مجامع روایی شیعیان مشتمل بر ضعاف و مجعوال  بوده و شیعیان مصـدر  ؛کنند
 معتبر روایی ندارند.

فـا  هم از حی  تألی ،رسیم که شیعیانبه این نتیجه میتاری  رجال و حدی  با بررسی 
و هـم از حیـ  تفکیـک روایـا  صـحی  و  انـدالحدی  بر دیگـران مقـدم بـودهدر باب علم

 اند.گوی سبقت را ربوده ،غیرصحی  از دیگران
-نـدیم مـیچراکـه ابـن ؛الحدی  مقدم بر تالیفـا  دیگـران اسـتتالیفا  شیعه در علم

االصیهل فیی نـام الحـدی  بـهتالیفی در باب علـم (،ق949متوفای )تغلب  ابان بن :نویسد
محمد بن عمیر دارای کتابی با عنـوان  ،همچنین 0؛نگاشته بود الرراخد علی مذاب ال یعه

 2بوده است. اختالف الردخث
-را در میـان اهـل «حسـن»اولین کسی که اصطالو  ،تیمیهکه به اعتراف ابندر حالی

در بـاب سـنت اولـین تـألیم اهـل 9؛بـود ق(831متوفـای )ترمذی  ،سنت به خدمت گرفت
که در این زمینه  فردیچراکه ناستین  ؛گرددهجری برمی چهارمبه قرن  ،الحدی  نیزعلم

بایست او را ناستین پدیـد آورنـده کتـاب در  اثر مستقل و خاصی نگاشت و از این جهت می
( ق775توفـایسنت دانسـت، قاضـی ابومحمـد رامهرمـزی )مالحدی  اهلزمینه مصطل 
 4را فراهم آورد. صل یی  الراری ر الهاعیالمردث الفا است که کتاب

                                                 
 837،   9  ،الفهرست محمد بن ابی یعقوب، ،ندیمابن .1
 .84  ،اصهل الردخث ر احکامه فی علم الدراخه ،سبحانی تبریزی، جعفر .2

ه هذه القسمة أبوعیسـی الترمـذي ولـم تعـرف وأما قسمة الحدی  إلی صحی  وحسن وضعیم فهذا أول من عرف أنه قسم» .3
هذه القسمة عن أحد قبله وقد بین أبوعیسی مراده بذلك. فذکر: أن الحسن ما تعدد  طرقه ولم یکن فیهم متهم بالکذب ولم 

 (.87  ،92  ،مجمهع الفتاری أحمد،تیمیه، )ابن ؛«یکن شاذا وهو دون الصحی  الذي عرفت عدالة ناقلیه وضبطهم
 .938،  9  ،الفهرست یعقوب،محمد بن ابی ،یمندابن .4
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 حـداقل ،الحدی  شـیعهتوانیم مدعی شویم که کتب مصطل گزارش میر اساس این ب
امـا از حیـ  تفکیـک ؛ تـألیم شـده اسـت ،الحدی  سـایرینقرن زودتر از کتب مصطل  دو

و یـا  شـیعیان مقـدم بـر دیگـران هسـتند ،توانیم بگـوییمروایا  و تأسیس علم درایه نیز می
چراکـه بعـد از ؛ انـدعرض سایرین در این زمینه فعـال بـودهاالقل این است که شیعیان هم

بـرای پـذیرش  (اعـم از شـیعیان و غیـر شـیعیان)همـه صـحابه  رحلت پیامبر اکـرم
 کردند.هرچند به آن شیوه و قواعد تصری  نمی ؛اندروایا ، شیوه و روشی داشته

عمیـر و محمد بن ابی (ق949متوفای )ابان بن تغلب  ،طور که اشاره کردیمثانیاا همان
انـد و ایـن کتبی در باب اصول و قواعد نقل روایت نـزد شـیعیان نگاشـته (،ق893متوفای )

قواعد و اصولی برای نقـل روایـت وجـود داشـته  ،تر در بین شیعهبدان معنی است که پیش
 است.
وفـور بـه این مالکـا  بـه ،طهارمؤید این مدعی نیز این است که در روایا  ادمه ا 

نقـل بـه  9سـماع حـدی ، 2شاذ و مشـهور، 0عناوینی مانند ناس  و منسوخ، ؛خوردچشم می
 باشد.از جمله این مالکا  می 8ضبت 7جعل، 6اسناد، 1تقیه در نقل روایا ، 4معنی،

 3ایـن عنـاوین و عنـاوین دیگـری هماننـد مسـتفی ، ،همچنین در کلمـا  متقـدمین
مرسـل، شـاذ،  01االسـناد،ع، مرفوع، واحـد، متـواتر، نـادر، موضـوع، صـحی متصل، منقط

خورد و و...  به چشم می 02نو، ظاهر، مجمل و مبین، عام و خا ، مضطرب 00ضعیم،
                                                 

 .74،  9،  الکافیمحمد بن یعقوب،  کلینی، .1

 .72،  همان .2

 .59،  همان .3
 همان. .4
 .873 ، رجال الک ي إختیار معرفد الرجالمحمد بن عمر،  ،کشی .5

 .728،  9 ،  مکاتیب الرسهل صلی الله علیه ر آله ر سلم علی،  ،احمدی میانجی .6

 .774،  4 ،  م  ال خرضره الفقیه محمد، بابویه،ابن .7
 .921  ،8،  خصائص االئمهمحمد بن حسین،  ،شریم رضی .8
 .734،  5،  الکافیمحمد بن یعقوب،  کلینی، .9

معیانی ،  مال الیدخ  ر تمیا  النعمید، م  الخرضره الفقیهاین دسته از اصطالحا  در مولفا  شی  صدوق همانند کتاب  .10
 .. .و علل ال راخع، اراالخب

 مراجعه شود به مولفا  شی  مفید. .11
 مراجعه شود به مولفا  شی  طوسی. .12
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و متقـدمین شـیعه اسـت.  الحدی  شیعه در زمان ادمـه اطهـاراین حاکی از رونق علم
یـ  صـحی  از غیـر صـحی  و این تقدم حـاکی از فعالیـت و نشـاط شـیعه در تفکیـک احاد

الحـدی  بـر مصـطل  سـاله شـیعیان در تـالیم کتـاب در علـمهمچنین پیشـتازی دویسـت
 سایرین است. 

قادما  پیاروی  روش تربیع روی آوردند و از همان طری اهاما چرا متأخرین به
 نکردند؟

 :اند ازعبار گردانی از طریقه قدما معلول اسبابی است که این روی
 ؛مانی متأخرین از راویان ناستینفاصله ز. 9
 ؛از بین رفتن باش زیادی از اصول معتبر. 8
 ؛خلت احادی  برگرفته از اصول مشهوره با روایا  غیر معتبر در جوامع حدیثی. 7
 0؛مافی ماندن قرادن صدق و صدورحدی . 4

ا در منه  قدماء را مردود و ی ،گردانی به این دلیل نبوده است که متأخرینپس این روی
 تصحی  و تضعیم روایا  ناکارآمد بدانند.

ای بـه اخـتالف منهجـی بـین متقـدمین و جالب اینجاست که آقای قفاری هیچ اشـاره
گردانـی از مـنه  که احدا  مصطلحا  جدید و رویدر حالی ؛کندسنت نمیمتأخرین اهل

امثـال قفـاری  ،تـوان فهمیـدمـی بنابراین ؛متقدمین در میان محدثین آنها نیز موجود است
-کنند و پایبندی به معتقدا  اهـلسنت مافی مید اهلیچهره وهابی خود را در پشت عقا

-اهل مگر اینکه با علم رجال   ؛سنت نیز وارد استاین اشکال او به اهل گرنهو  ؛سنت ندارند

 سنت آشنایی نداشته باشد.
به صحت یـا ضـعم سنت نیز با اتکاء به قرادن و مراجعه به اصول، حکم متقدمین اهل

 اند.کرده روایا 
فإذاَكانَور ه َال حردثيوَال قرادَوروَال تقردويوَفرحَتصرحييَاألحادنرثَوتحاري هاَ»

                                                 
 .75-79،  م رق ال مسی  ر ا سیر الّسعادتی محمد بن حسین،  ،عاملی .1
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َ-وتعليلهاَقائ ةَعلىَتتبعَالقرائوَوال البااتَالتحَتحيطَبها...َفرإنَكثيرراَوروَال ترأ رنوَ
لکاَسهال،َنالکونَفيهاَواَ-وبي همَووَال عاصرنوَووَتصدواَل ه ةَالتصحييَوالتضعيفَ

وهوَال ظررَفرحَأحروالَالررواةَالعاورة،َوالحکرمَعلرىَالحردنثَحار َورراتبهمَفرحَالجرر َ
 0.«والتعدنل

ثین در تصحی  روایا  بر پایه تتبع در قرادن و شـرایت و ظروفـی  مین از محد  منه  متقد 
رین راه آسـانی را پـیش در حـالی ت؛بوده که روایا  را احاطه کرده اس کـه بسـیاری از متـأخ 

 کنند.حکم به درجه اعتبار روایت می ،رفته و با بررسی مراتب جرو و تعدیل روا گ
اند کـه بـر آنها معتقدند که متقدمین به قرادن و احوال پیرامون حدی  دسترسی داشته 

-لذا حکم متقدمین را معتبـر مـی 2؛اندحکم به صحت و یا ضعم روایا  کرده ،اساس آنها

 9ذکر نکرده باشند.هرچند سبب آن حکم را  ؛دانند
 ،سـنتالحـدی  اهـلوفور اصطالو "متقدمین و متأخرین" در کتب مصـطلحا  اساساا 

 خود برهانی واض  بر وجود اختالف منهجی میان این دو طایفه است.
 شود و قفاری نیز به آن اشاره کرده ایـن اسـت کـهسوال دیگری که در اینجا مطرو می

 اندضکرده از سایر مذاهب تقلید ،یآیا شیعیان در تربیع اصطالحا  حدیث
الحـدی  سـایر مـذاهب تقـدم دارد بایـد الحدی  شیعه بر علـمبا توجه به اینکه مصطل 

 گفت:
حـاکی  ،اگر در برخی اصطالحا  شیعه، هماهنگی با دیگران وجود داشته باشـد :اوالا 

یر مذاهب بـه سال قبل از سا 855الحدی  شیعه چراکه علم ؛از تقلید شیعیان از آنها نیست
ال بوده است. ررشته تحریر درآمده و در زمان ادمه اطها  و متقدمین هم پویا و فع 

مـثالا واژگـان راوی،  ؛دلیـل بـر تقلیـد نیسـت ،مشابهت در اصل واژه و اصـطالو :ثانیاا 
آیا دلیل بر تقلید استض  ،.. که بین خاصه و عامه مشترک است.سند، طبقه، متن، حدی  و

                                                 
 .95،  المهازند یی  المتقدمی  رالمتأخرخ  في تصری  األحادخث رتعلیلهاحمزه عبدالله،  ،ملیباری .1

 .754،  صالحالنکت علی  تاب ای  احمد، جر عسقالنی،حابن .2

 ،9،  فیت  المغییث شیرح ألفیید الریدخثالـدین، سـااوی، شـمس ؛31،  اختصیار علیه  الریدخث اسماعیل، کثیر،ابن .3
 873. 
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لفظ امام را بر غیـر از  ،هر کس که توان گفتمی ،دلیل بر تقلید باشد ،واژه اگر مشابهت در
 در واقع تقلید آنها از شیعیان است. ،امامان شیعه اطالق کند

ولـی در مـراد و مـدلول  ،بنابراین ممکن است در اصل اصطالو فریقین مشترک باشند
 ت.آن اختالف وجود داشته باشد و این خود دلیل بر عدم تقلید اس

 شبهات قفاری
اشـکاالتی را متوجـه شـیعه  ،سحس آقای قفاری با توجه به مقدماتی که از او اشـاره کـردیم

 .کرده است که به اختصار پاس  خواهیم داد
حسـاب و روایاتشـان بـی ،تیمیهییر کردنشان توست ابنغشیعیان تا قبل از اشکال و ت. 9

 کردند.کتاب بوده و به هر روایتی عمل می

 جواب
دارای مـنه  و  ،شـیعه یبا توجه به توضیحاتی که گذشـت روشـن شـد کـه قـدما :والا

 0اند.مصطلحا  بوده

 اند که به دست متأخرین نرسیده است.گفتیم که قدما به قرادنی دسترسی داشته :ثانیا

له معتقد هستند که متقدمین آنهـا بـر اسـاس قـرادن ئهمین مسسنت هم بهاهل :ثالثا
مسـلمین  تمـاماین اشـکال آقـای قفـاری بـه  ،کردند و در واقعمی حکم به صحت و ضعم

ی است.   اعم از شیعه و سن 

شـان جز اندکی از احادیـ  ،اگر شیعیان به این قواعد تصحی  و تضعیم عمل کنند. 8
 ماند.باقی نمی

کند که شیعیان اگر به گونه ادعا میاین 2نیقفاری با سوءبرداشت از کالم محد  بحرا
                                                 

 ؛921  ،8،  خصیائص االئمیهمحمد بن حسین،  ،شریم رضی ؛774،  4 ،  م  ال خرضره الفقیه محمد، بابویه،ابن .1
 .734،  5،  الکافیمحمد بن یعقوب،  نی،کلی

کما کشم ذلك شیاهم یوسم البحراني حی  قال: والواجب إما األخذ بهذه األخبار ، کما هو علیه متقدموا علمادنا األبرار، » .2
ن أو تحصیل دین غیر هذا الدین ، وشریعة أخری غیر هذه الشریعة ، لنقصانها وعدم تمامها ، لعدم الدلیل علی جملة م

أحکامها ، وال أراهم یلتزمون شیئا من األمرین ، مع أنه ال ثال  لهما في البین ، وهذا بحمد الله ظاهر لکل ناظر ، غیر 
 .(388،  1،  أصهل مذاب ال یعد اإلمامید اإلثني ع رخد)قفاری، عبدالله،  ؛«متعسم وال مکابر
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 شود. شان از دایره حجیت خار  میاکثر احادی  ،أخرین عمل کنندمنه  مت
قبل از جواب الزم است باشی از کالم محد  بحرانی را ذکر کنیم تـا مغالطـه قفـاری 

 در این باب هم روشن شود.
والواج َنواَاأل مَبهمهَاأل بار،َك اَهوَعليهَوتقدووَعل ائ اَاألبررار،َأوَتحصريلَدنروَ»

 0.«غيرَهماَالدنو

 جواب
 چراکـه در اینجـا مـراد   ؛ورزی قفاری اسـتاین شبهه نیز ناشی از جهل و یا غرضاوال: 

تـوان حکـم بـه نمـی ،محد  بحرانی این است که به صرف وجود روا  مجهول یا ضـعیم
ی روایت کرد بسیاری از روایا  را باید معتبـر نـدانیم و دیـن جدیـدی  گرنهو  ؛ضعم و طرد کل 

 عرضه کنیم.

سنت را هم نشانه ین اشکال آقای قفاری نیز عالوه بر شیعه، جمیع مذاهب اهلا :ثانیاا 
تـوان از نمی ،قادل هستند که به صرف جرو روا  نیزچراکه علمای حدی  آنها  ؛رفته است

2عمل به روایتی دست کشید.
 

چنـدین راوی از  ،حجـر عسـقالنیابن که بینیممی فت  الباریبا یک مراجعه به کتاب  
-که این دو کتاب نزد اهـلدر حالی 9؛را ضعیم دانسته است مسلمو  ری  یااریصکتاب 

 شود.شان عمل میترین کتب بعد از قرآن هستند و به روایا صحی  ،سنت
یکی از قرادن صحت حدی  کتب اربعه، وجود در اصول اربعمـأ   :گویند شیعیان می. 7
بـه   یافی تمـامبا وجود اینکـه  ؛ندکنرا تضعیم می  افیبرخی روایا   ،حالدر عین ؛است

 4ضآیا این تناق  نیست ،زعم آنها از اصول اربعمأ  گرفته شده است

                                                 
 .487،  ا عهائد االخا  فی ییان قهاعد االحکاحمد بن محمد،  ،نراقی .1
-النکت علی  تاب ای  احمد، حجر عسقالنی،ابن  ؛77،  نزاد النظر في تهضی  نابد الفکر احمد، حجر عسقالنی،ابن .2

احمـد بـن  ،بیهقـی  ؛852،  شرح علل الترمذی الدین،زین ،یرجب حنبلابن  ؛718  ،8 همان،  ؛454  ،9،  صالح
  .51،  معرفد عله  الردخث مسلم، ،ینیشابور  حاکم ؛944  ،9  ،معرفد السن  ر اآلثارحسین، 

 .99  ،9  ،فت  الباري شرح صری  البااريحجر عسقالنی، احمد، بنا .3
کمـا . فکیم یجعلون عالمة صحة أخبارهم عن األدمة في الکافي وجودها في أحد األصول ، والکافي برمته منقولـة منهـا» .4

 «.یزعمون. ألیس هذا تناقضا ض!
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 جواب 
ای بیش نیست. وی نظر برخـی از شـیعیان را تعمـیم این سان از قفاری مغالطه :اوال

چراکـه برخـی از علمـای شـیعه بـرخالف مشـهور،  ؛دهـدشیعیان نسبت میتمام  داده و به
دلیلی که سابقاا به آن اشاره کـردیم کـه آن هم به ؛دارند  افیصحت تمام روایا  اعتقاد به 
رین ین بوده است. ،متأخ   فاقد قرادنی هستند که در دست متقدم 

بعد از یـک یـا چنـد روایـت  ،گونه است که یک حدی این  افیبسیاری از روایا   :ثانیاا 
-ا الزم نیسـت کـه همـه آنهـا صـحی لذ ؛السند از باب تأیید و تأکید ذکر شده استصحی 

دارنـد کـه بـه آن " متابعـا  و شـواهد" را  شسنت نیز همـین روالسند باشند. محدثین اهل
 خورد.وفور به چشم میبه ،از بااری تا دیگران صراح گویند و درمی

دلیل ماالفت بـا دلیـل اما به ؛السند باشدهیچ استبعادی ندارد که روایتی صحی  :ثالثاا 
می مورد عمل واقع نشود.قطعی   عقلی یا ضروری دین و یا اعتقاد مسل 

ـدور باشـدالسند و قطعیممکن است روایتی صحی  :رابعاا  ـا از روی تقیـه صـادر  ،الص  ام 
 شده باشد.

 نتیجه
قبل از رجـال  ،چند نکته بر خوانندگان روشن شد. اول اینکه علم رجال شیعه در این مقاله،
نشاط و پویایی خـود را حفـظ  ،و در طول تاری  نیز تأسیس شده و در قرن اولسایر مذاهب 

 کرده است.
نیز، دو قرن قبل از اولـین تـألیم سـایرین  الحدی  شیعه از حی  تدوین کتبعلم :ثانیاا 

ــز ــا  نی ــک روای ــ  تفکی ــوده و از حی ــر  ،ب ــل از عص ــه قب ــت ک ــواه اس ــم گ ــرادن ماتل ق
شن شـد کـه بسـیاری از شـبها  همچنین رو ؛جریان داشته است نداین رو، صادقین

ه اهل ،قفاری یـا  تواند دو دلیل داشـته باشـد؛ در واقـعو این امر می باشدسنت نیز میمتوج 
ابی خود را در پس اسمی از اهل او به  گرنهو )سنت مافی کرده است آقای قفاری چهره وه 

-ی بـا علـمیـا اینکـه ناشـی از عـدم آشـنایی و  (؛سنت هم پایبند نیسـتد و مبانی اهلیعقا



 

 

ررس
ب

 ی
قفار

ت 
بها

ش
 ی

ن پ
قدا

ب ف
ر با

د
ینه

یش
 

 یرجال
علم

و 
حد

ال
ش یثی

 یعه

11 

سنت بوده و اشکاالتش نشأ  گرفته از عدم علم بـه مبـانی الحدی  شیعه و همچنین اهل
ه شـیعیان  ،لذا در مواردی است؛ حدیثی و رجالی شیعه و سنی بوده نفس اشکالی که متوج 

 سنت نیز وارد است.کرده بر اهل
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 منابع
 .کریمقرآن .9

ـاری،  :تحقیـق ،مان ال یحضاره الف یاه محمـد بـن علـی، بابویه،ابن .8 جامعـه  قـم:علـی اکبـر غف 
 ق.9497، مدرسین

، محقق: عبدالرحمن بـن محمـد بـن قاسـم، مجموع الفتاوی ،، أحمد عبدالحلیمیحران هتیمیبنا .7
   ق.9497، مجمع الملك فهد لطباعة المصحم الشریم عربستان:

ـقصاالحالنکات علای کتااب ابان احمد، حجر عسقالنی،ابن .4 د محمـد فـارس و مسـعو :، محق 
 ق.9454، دارالکتب العلمیه بیرو :عبدالحمید السعدانی، 

قنزهة النظر في توضیح نخبة الفکر احمد، حجر عسقالنی،ابن .5  ریاض: نورالدین عتر، :، محق 
 ق.9488، البشری ةمکتب

 ق.9731، هدارالمعرفبیرو : ، فتح الباري شرح صحیح البخاريحجر عسقالنی، احمد، بنا .7

 تا.، بیچاپ اول ،: دارالفکربیرو ، تهذیب التهذیب أحمد،ی، عسقالنحجر ابن .3

قشرح علل الترمذی الدین،زین ،یرجب حنبلابن .2 عالم الکتب  قاهره: صبحي السامرادي، :، محق 
   ق.9453، للطباعة والنشر والتوزیع

، تحقیـق: عمـر بـن غرامـة العمـری، بیـرو : تااریخ مدیناة دمشا عساکر، علی بن حسـن، ابن .1
 ق.9495اول، دارالفکر، چاپ 

ق: ماهر یاسین الفحل، اختصار علوم الحدی  اسماعیل، کثیر،ابن .95 : المیمان للنشر ریاض، محق 
 تا.، بیوالتوزیع

 تا.، بیانتشارا  اساطیر جا:بی رضا تجرد، :، تحقیقالفهرستیعقوب، ندیم، محمد بن ابیابن .99
او،  ،هابوغد .98 ، تـب المطبوعـا  االسـالمیةمک بیـرو :، أربع رسائل فی علوم الحاادی عبدالفت 

  تا.بی

، ناشر دارالحدی  جا:بی ،مکاتیب الرسول صلی الله علیه و آله و سلمعلی،  ،احمدی میانجی .97
  تا.بی

  ق.9459دارالفکر،  :، بیرو صحیح بخاری ،بااری، محمد .94

  ق.9495، : دار صادربیرو ، الطب ات الکبریمحمد بن سعد،  ،بصری زهری .95

ـقمعرفاة السانن و ااراارن، احمد بن حسی ،بیهقی .97  حلـب:عبـدالمعطی امـین قلعجـی،  :، محق 
 ق.9498، دارالوعی

: بیـرو  ،، محقق: یحیـی ماتـار غـزاويالکامل في ضعفا  الرجال ی،عبدالله بن عد  ی،جرجان .93
 .ق9492، چاپ سوم ،دارالفکر
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: مؤسسة بیرو ، محقق: صبحي البدري السامرادي، أحوال الرجالإبراهیم بن یعقوب،  ی،جوزجان .92
 تا.، بیچاپ اول ،الرسالة

قمعرفة علوم الحدی  مسلم، ،یحاکم نیشابور  .91 دار  بیـرو : لجنة إحیاء التـرا  العربـي، :، محق 
 تا.، بیاآلفاق

  ق.9485، البیتموسسه آلقم: ، وسائل الشیعةمحمد بن حسن،  ،حر  عاملی .85
اعادتینمحمد بن حسین،  ،عاملیحر  .89 سـید مهـدی  :حقـق، ممشرق الشمسین و اکسایر السع

  تا.، بیمجمع البحو  االسالمیه ، قم:ییرجا
 ق.9489، موسسه عاشوراء مشهد: ،منهاج الکرامةحلی، حسن بن یوسم،  .88

، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا، بیرو : دارالکتـب تاریخ ب دادخطیب بغدادی، احمد بن علی،  .87
 ق.9493العلمیة، چاپ اول، 

چـاپ  بیـرو : احیـاء السـنه، ، تحقیق: یوسم العـش،العلم ت ییدأحمد بن علی،  ،خطیب بغدادی .84
 تا.، بیدوم

ق: أبوعبداللـه السـورقيالکفایة في علم الروایة، یأحمد بن عل ی،خطیب بغداد .85 إبـراهیم  ،، محق 
 تا.، بی: المکتبة العلمیةمدینهحمدي المدني، 

حمـد، بیـرو : ، تحقیـق: بجـاوی علـی ممیزان االعتدال فی ن د الرجالالدین، ذهبی، شمس .87
 ق.9728،  دارالمعرفة، چاپ اول

 ق.9491، بیرو : دارالکتب العلمیة، چاپ اول، تذکرة الحفاظذهبی، محمد بن احمد،  .83

، تحقیق: شعیب ارناؤوط، بیـرو : مؤسسـة الرسـالة، سیر اعالم النبال ذهبی، محمد بن احمد،  .82
 ق.9455چاپ سوم، 

: دفتـر انتشـارا  قـم، فای علام الدرایاهاصاول الحادی  و احکاماه  ،سبحانی تبریزی، جعفر .81
 ق.9487، اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه

  ق.9484، : دارالکتب العلمیةلبنان، فتح الم ی  شرح ألفیة الحدی الدین، شمس ی،سااو  .75

: مکتـب المطبوعـا  حلـب، النساائيحاشایة السایوطی علای سانن ،الـدینجـاللی، سیوط .79
   ق.9457، اإلسالمیة، چاپ دوم

آسـتان  مشـهد:محمد هادی امینـی،  :، تحقیقخصائص االئمهمحمد بن حسین،  ،رضیشریم  .78
 ق.9457، قدس رضوی

ـقمستدرك الوساائل و مساتنبط المساائلحسـین،  ،طبرسی .77  قـم: البیـت،موسسـه آل :، محق 
 ش.9775، البیتموسسه آل

ـقیشیخ طوس رجال طوسی، ابـوجعفر، .74  ،جامعـه مدرسـینقـم:  ،جـواد قیـومی اصـفهانی :، محق 
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   ش.9737
ـق ،الفهرستطوسی، محمد بن حسن،  .75 د :محق  مکتبـة جـا: ، بـیبحرالعلـوممحمـد صـادق آلسـی 

 ق. 9485محقق الطباطبایی، 

: بیـرو ، کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنونمصطفی بن عبدالله، ی، روم یقسطنطین .77
  تا.، بیدارالکتب العلمیة

، مامیاة االرنای عشاریة عارن و ن اداصول ماذهب الشایعة االبن عبدالله،  قفاری، ناصر .73
 ق.9479،  مصر: دارالرضا، چاپ چهارم
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