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جایگاه نقد محتوایی در اعتبارسنجی احادیث شیعه
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(تاریخ دریافت مقاله - 37/1/72 :تاریخ پذیرش نهایی)37/2/71 :

چکیده
بررسی روش اطمینان به صدوور ددوی  ،تدارییی هماداع ر در صدوور ددوی دارد
ارتبارسنجی ادادی در بین اصحاب امامیه در دورههاع میتلف امرع رایج بوده است
نقو محتواع آموزۀ منسوب به امام(ع) ،معیار ارتبارسدنجی در دوران اممده(ع) و محدواان
پیشین شیعه است در این پژوهش ،روامل رویکرد ارتبارسنجی مبتنی بر نقو محتواع
آموزههاع منسوب به امامان شیعه و پیاموهاع آن بررسی و بر این نکتده تأکیدو شدوه
است که این روش ،معیار پیشینیان در پذیرش یا ردّ خبر منسوب به مع ومان(ع) بدوده
است تفاوت دیوگاهه اع ارتقادع و سطح استعواد اصحاب ،بروز جریان انحرافی غلدو و
ایجاد فضاع تقیه را میتوان مهمترین روامل این رویکرد برشمرد بازخوانی این رملکرد
از آن جهت اهمیت دارد که معیار محوّاان شدیعه در انتقدال ادادید بده کتدابهداع
خویش و نقو آاار سایر راویان بوده است

کلید واژهها :ارتبار سنجی ادادی  ،رویکرد قوما در ارتبار سنجی ،نقو محتوایی

 3نویسنوه مسئول ،استادیار گروه رلوم قرآن و دوی دانشگاه قرآن و دوی :
Sahoseini14@gmail.com

 7دانشجوع دکترع رلوم قرآن و دوی ؛ دانشگاه قرآن و دوی
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 .1درآمد
در مکتب اسالم ،دجیّت ادادی رسول خوا

(ص)

در ررض آیات قرآن کدریم اسدت قدرآن

کریم سین پیامبر(ص) را ودی الهی 3و مبیّن خود دانسته 7است و به این نکته اشاره دارد

که اممه(ع) رارع از خطا 1و صادبان دانش کتاب 4هستنو و واراان داندش نبدوع هسدتنو
[ ،72ج ،3ص ،771بَابُ أَنَّ الْأَمِمَّةَ وَرِاُوا رِلْمَ النَّبِيِّ وَ جَمِیعِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَوْصِیَاءِ الَّدذِینَ مِدنْ

قَبْلِهِم] و سینان آنان همچون کالم رسول خوا(ص) است [ ،2ص ]31قرآن از زمان ند ول
تا کنون به صورت متواتر در اختیار مسلمانان بوده [ ،۶ص ]343و تالش د محققان غالبدا

در پی فهم آن است امّا ادادی رسول خوا(ص)و اممه(ع) گاهی با اسناد متعود و به صدورت

متددواتر ،گدداهی بدده شددکل خبددر وادددو و در برخددی کتددابهددا بددوون سددنو نقددل
شوه است [ ،3۶ص]13

توجّه به چگونگی انتساب سینی به مع ومان(ع) از آن رو اهمیّت دارد که افدرادع بدا

قرار گرفتن در جایگاه آنان ،افکار و سدینان خدویش را تدرویج کدرده و بدا نسدبت دادن
سینانی دروغ به رسول خوا(ص) در پی تحریف و یا سودجویی از مکتب اممه(ع) بدودهاندو
به همین سبب ،دانشی با هوف ارتبارسنجی دوی و بررسی انتساب آن به مع دومان

(ع)

و صحّت رمل به مفاد آن ایجاد گردیو که ریشۀ تارییی آن را میتوان همان ر ر رسدول

خوا(ص) دانست [ ،33ج ،3ص ،23ف ل في أن في األخبار المرویة ما هو کذب ،و الطریق
الّذي یعلم به ذلك من المعلوم الّذي ال یتیالج فیه شك ]
« 3وَ ما یَنْطِقُ رَنِ الْهَوى* إِنْ هُوَ إِالَّ وَدْيٌ یُودى» [نجم 1 :و ]4
« 7وَ أَنْ َلْنا إِلَیْكَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ ما نُ ِّلَ إِلَیْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُون» [نحل]44 :
« 1إِنَّما یُریدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهیراً»[ .ادد اب ]11:در روایدات،
اممۀ هُوع(ع) م واق اهل بیدت معرفدی شدوهاندو [رک  ،72 :ج ،3ص ،17ح7؛ ص ،323ح4؛ ص،321
ح34؛ ص ،773ح7؛ ص ،771ح]3

« 4وَ یَقُولُ الَّذینَ کَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَالً قُلْ کَفى بِاللَّهِ شَهیداً بَیْني وَ بَیْينَکُمْ وَ مَينْ عِنْيدَهُ عِلْيمُ
الْکِتاب[ ».ررو ]41 :در روایات شیعه ،اممه(ع) خود را م واق «مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْکِتياب» مدیدانندو:

رَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّوُ بْنُ یَحْیَى رَنْ مُحَمَّوِ بْنِ الْحَسَنِ رَمَّنْ ذَکَدرَهُ جَمِیعدا رَدنِ ابْدنِ أَبِدي
رُمَیْرٍ رَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ رَنْ بُرَیْوِ بْنِ مُعَاوِیَةَ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع) «قُلْ کَفى بِاللّهِ شَهِیوا بَیْنِي وَ بَیْدنَکُمْ وَ
مَنْ رِنْوَهُ رِلْمُ الْکِتابِ» قَالَ :إِیَّانَا عَنَى وَ عَلِ ٌّ أَوَّلُنَيا وَ أَفْضَيلُنَا وَ خَیْرُنَيا بَعْيدَ النَّبِي ِّ» [ ،72ج،3
ص ،773ح]۶
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انتساب سینان دروغ به پیامبر(ص) ،بار رویکدرد ارتبدارسدنجی ددوی بده صدورت
رمومی شو و اصحاب بده منودور آگداهی از صدحت انتسداب سدینان آن دضدرت ،ند د
پیامبر(ص) رفته و از ایشان سؤال مدیکردندو  3ایدن ندوع تعامدل اصدحاب بدا آمدوزههداع
غریبنما« ،نقو محتوایی» نامیوه مدی شدود در دوران صدادقین(ع) ،بده دلیدل روندق نشدر
دوی  ،درکت ارتبارسنجی دوی در قالب نقو محتوایی نی سررت گرفت و در امتدواد
زمان به رنوان یك روش رخ نمود لذا بازشناسدی ایدن روش ،در شدناخت دیدوگاههداع
رلمی اصحاب در معارف ارتقادع و رملی اهمیّتی به س ا دارد این روش را مدیتدوان در
پذیرش تألیفات سایرین و نقو قُوما در تضعیف و توایق افراد یافت
 .2روش اصحاب در دریافت معارف اهلبیت

(ع)

با بررسی روش اصحاب در دریافت معارف ،جایگاه ارتبارسنجی روایات در انتقدال میدرا
دویثی اممه(ع)مشیص میشود روشهاع اصلی اخذ معارف در دوران دضور اممه(ع)و بده
ویژه دوران صادقین(ع) بر سه محور به شرح زیر استوار است:

 .1.2دریافت معارف از امام معصوم

(ع)
(ع)

نیستین روش ،دریافت مستقیم معارف از امام مع وم(ع) است البته ممکن اسدت امدام
آموزهاع تقیهاع در اختیار اصحاب خود قرار دهو امّا این اطمینان وجدود دارد کده در آن
آموزه ها ،انحراف راه نیافته است  7در برخی گ ارشها این نکتده بده چشدم مدیآیدو کده
اصحاب از راه دور براع دریافت معارف رنج سفر را به جان مدیخریوندو 1و گداه بده ایدن

 3براع دیون نمونهاع از این مراجعات رک  ،1 :ج ،2ص۶1
 7رَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَنْ مُحَمَّوِ بْنِ رِیسَى بْنِ رُبَیْوٍ رَنْ یُونُسَ بْنِ رَبْوِ الرَّدْمَنِ رَنْ أَبِي جَعْفَرٍ األَدْوَلِ رَد ْ
ن
أَبِي رَبْوِ اللَّهِ (ع) قَالَ« :لَا یَسَعُ النَّاسَ حَتَّى یَسْأَلُوا وَ یَتَفَقَّهُيوا وَ یَعْرِفُيوا إِمَيامَهُمْ وَ یَسَيعُهُمْ أَنْ
یَأْخُذُوا بِمَا یَقُولُ وَ إِنْ کَانَ تَقِیَّة» ،72[ .ج ،3ص ،42ح]4

(ع)

 1رَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَنْ أَبِیهِ رَنْ رَلِيِّ بْنِ مَعْبَوٍ رَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا رَبْوِ اللَّدهِ بِمِندى رَد ْ
ن
خَمْسِمِامَةِ دَرْفٍ مِنَ الْکَالمِ فَأَقْبَلْتُ أَقُولُ یَقُولُونَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَیَقُولُ قُلْ کَذَا وَ کَذَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِوَاكَ
هَذَا الْحَاللُ وَ هَذَا الْحَرَامُ أَرْلَمُ أَنَّكَ صَادِبُهُ وَ أَنَّكَ أَرْلَمُ النَّاسِ بِهِ وَ هَذَا هُوَ الْکَالمُ فَقَالَ لِدي :وَیْكَ یَيا
هِشَامُ ال یَحْتَجُّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى خَلْقِهِ بِحُجَّةٍ ال یَکُونُ عِنْدَهُ کُلُّ مَا یَحْتَياجُونَ إِلَیْيه»
[ ،72ج ،3ص ،7۶7ح]1
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منوور سالیانی در موینه می مانونو  3در یکی از گ ارشهاع رجالکشی ،7کثرت مراجعات
1
اصحاب و دساسیّت آنان در دستیابی اطمینانبیش به آموزههاع دینی آموه است

 .2.2دریافت معارف از اصحاب خاص ائمه

(ع)

بازخوانی تاریخ دوی شیعه بیانگر این دقیقت است که دست کدم از مقطعدی خداص د
دورۀ انتقال دوی شیعه پس از پیوایش جریان انحرافدی غلدوّ بده رهبدرع ابوالیطداب د
اصحاب هنگام دسترسی نواشتن به امام(ع) ،به افراد معرفی شوه از سوع امدام(ع) مراجعده
میکردنو گذشته از گ ارش دار بن مغیره که پیشدتر ذکدر شدو ،گد ارشهداع دیگدر
داکی از آن است که آنان خود به دریافت آموزهها از این راویان اقوام نمیکردندو و تنهدا
با چارهجویی از امام(ع) به افراد مورد واوق رجوع میکردنو مراجعۀ شعیب بن یعقوب بده
ابوب یر اسوع ،31[ 4ج ،3ص ،422ش ]733و همچنین مراجعۀ ربوهللا بن ابییعفور بده
محمّو بن مسلم [ ،31ج ،3ص ،121ش ]721از آن جمله است معرفی کتداب ربیواللّده
بن رلی دلبی پس از قرامت و ت حیح محتواع آن از جانب امام صادق(ع) [۶37 ،74ش]،
ارجاع ابان بن رثمان 1و سلیم بن ابیدیه ۶به ابان بن تغلدب بدراع دریافدت ادادید  ،از
دیگر م ادیق این رویکرد است
3

7
1
4
1
۶

قال محمو بن مسعود دوّاني رلي بن محمّو قال دوّاني محمّو بن أدمو رن ربدو اللّده بدن أدمدو
الرازي رن بکر بن صالح رن ابن أبي رمیر رن هشام بن سالم قال أقام محمّو بن مسلم بالموینة أربع
سنین یوخل رلى أبي جعفر(ع) یسأله ام کان یوخل رلى جعفر بن محمو(ع) یسدأله [ ،31ص،3۶2
ش]722
(ع)
رَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ :کُنَّا رِنْوَ أَبِي رَبْوِ اللَّهِ فَقَدالَ« :أَ مَا لَکُمْ مِنْ مَفْزَعٍ أَ مَا لَکُمْ مِنْ مُسْتَرَاحٍ
تَسْتَرِیحُونَ إِلَیْهِ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَةِ النَّصْرِيِّ» [ ،31ج ،3ص ،112ش]۶72
براع مشاهوه نمونههاع دیگرع از تالش اصحاب براع رسدیون بده ایدن اطمیندان ر  ،31 :ص،311
ح73۶؛  ،3ص ،413ح4؛  ،73ج ،1ص ،413ح ۶و ج ،۶ص ،432ح3
نکتۀ قابل توجه در گ ارش آن است که به رغم وجود پیونو خویشاونوع ،شدعیب خودسدرانه و بدوون
اشاره امام(ع) به ابوب یر که دایی وع بوده است رجوع نمیکنو
رن أبان بن رثمان رن أبي ربو هللا(ع)« :أن أبان بن تغلب روى عن ثالثین ألف حدیث ،فاروهيا
عنه» [ ،74ش]2
(ع)
رن سلیم بن أبي دیة قال :کنت رنو أبي ربو هللا  ،فلما أردت أن أفارقه ودرتده و قلدت :أددب أن
ت ودني ،فقال« :ایت أبان بن تغلب فإنه قد سمع من حدیثا کثیرا فما روى لك فاروه عني ».
[ ،74ش]2
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(ع)
(ع)

روش دیگر اصحاب ،ررضۀ روایات مورد تردیو بر امام یا اصحاب تدراز اول ایشدان بدود
سه گ ارش نقل شوه از یك واقعده در رجدال کشدی و ب دامر الدورجات صدفّار ،از ررضدۀ
آموزه هاع دویثی جابر بر امام(ع) و نقو محتدوایی دکایدت دارد هنگدامی کده زیداد بدن
(ع)
ابیدالل 3مطالبی از جابر میشنود و در پذیرش آن شك مدیکندو ،ند د امدام صدادق
میرود و پیش از اینکه او سین گویو ،امام(ع) میفرمایو« :خواونو جدابر را ردمدت کندو،
همانا او از جانب ما سین دق میگویو و خواونو مغیره را از ردمت خدویش دور سدازد،
همانا او بدر مدا دروغ مدیبندود» [ ،32ص712؛  ،37ج ،3ص ،41۶ش ]11۶در گد ارش
دیگرع زیاد بن ابیدالل دربارۀ این واقعه گویو« :اصحاب ما در مورد جدابر بدن ی یدو بده
جهت ادادی و سینان او اختالف داشتنو آنها ت میم گرفتنو که من این مسدأله را از
امام(ع) سؤال کنم[ ،32ص ]712همچندین هنگدامی کده یکدی از اصدحاب جلیدلالقدور،
دویثی را از امام(ع) نقل میکرد که پذیرش آن براع اصحاب دیگر مشکل بود ،آن دوی
را به امام(ع) ررضه میکردنو تا از صحّت و سُدقم ددوی مطمدئن شدونو از ایدن نمونده
گ ارشها و ررضههاع دویثی ،نقو محتوایی آموزههاع منسوب به امام(ع) روشن میشود
 .3روش حفظ و نگهداری معارف اهلبیت

 .1.3نقل شفاهی

(ع)

(ص)

فرهنگ نقل و کتابت دوی توسط پیامبر در جامعۀ اسالمی پایهری ع شو اما در دورۀ
خلفا با منع کتابت و نقدل رو بده سدوع ندابودع رفدت [ ،32ج ،3ص  43و  ]1۶در دورۀ
امامت دضرت باقر(ع) با ت ل ل دکومت اموع و ادساس نیداز شدیعه بده دریافدت معدارف
اصیل 7،زمینۀ بازسازع آن فرهنگ به وجود آمو در این دوره امام(ع) اصحاب خدود را بده
نقل دوی توصیه میکرد ارزش دادن به راویان پُرروایت [ ،73ج ،7ص ،344باب فضدل
 3نجاشی او را توایق کرده است [ ،74ش]413
 7در روایتی از امام صادق(ع) شرایط فرهنگی شیعه و تالشهاع امام باقر در بازسدازع فرهندگ نبدوع
(ع)

چنین ترسیم شوه اسدت« :ثُمَّ کَانَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِ ٍّ أَبَا جَعْفَرٍ(ع) وَ کَانَتِ الشِّیعَةُ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ أَبُو
جَعْفَرٍ(ع) وَ هُمْ ال یَعْرِفُونَ مَنَاسِكَ حَجِّهِمْ وَ حَلَالَهُمْ وَ حَرَامَهُمْ حَتَّى کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع) فَفَتَحَ لَهُمْ
وَ بَیَّنَ لَهُمْ مَنَاسِكَ حَجِّهِمْ وَ حَلَالَهُمْ وَ حَرَامَهُمْ حَتَّى صَارَ النَّاسُ یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِمْ مِنْ بَعْدِ مَيا
کَانُوا یَحْتَاجُونَ إِلَى النَّاس» ،72[ .ج ،7ص ،33ح]۶
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کتابة الحوی و روایته] ،توصیه به دیوار یکویگر و نقل آمدوزههداع ددویثی در جلسدات
دیوار[ ،72ج ،3ص ،13باب مجالسدة العلمداء و صدحبتهم و ص ،42بداب سدؤال العدالم و
تذاکره] ،برترع راوع دوی بر ه ار رابو[همان ،ص ،14باب ادواب العدالم و المدتعلم] از
نمونههاع این فرهنگسازع به شمار میرود

 .2.3نقل مکتوب
با رونق گرفتن مباد رلمی و نقل شفاهی دوی  ،درکدت دیگدرع در راسدتاع ایجداد
فرهنگ رلمی انجام شو و اممه(ع) اصحاب خویش را به نوشتن روایات توصیه کردنو [،73
ج ،3ص ،13بَابُ رِوَایَةِ الْکُتُبِ وَ الْحَوِی ِ وَ فَضْلِ الْکِتَابَةِ وَ التَّمَسُّكِ بِالْکُتُب] این فرهنگ به
خوبی میان اصحاب رواج یافت و در دورۀ دضور اممه(ع) تووین آاار دویثی آغاز شو در نیمۀ
دوم قرن دوم هجرع د دورۀ چرخۀ اصلی انتقال معارف بده وسدیله مندابع مکتدوب [،74
شمارههاع 22و  ۶2۶؛  ،31ج ،7ص ،231ش ]32۶د اصحاب براع ارتبارسنجی ادادید
3
در پی جمع آورع قرامن اطمینانآور نسبت به صوور دوی از امام مع وم(ع) بودنو
 .۴جایگاه اطمینان در اعتبارسنجی

(ع)

د ول اطمینان نسبت به انتساب آموزهها به امام مع وم  ،پشتوانۀ اصلی نگدارشهداع
دویثی اصحاب بود و بنا بر این هرآنچه را اصحاب نسبت به صوور آن اطمیندان داصدل
میکردنو میپذیرفتنو و در صورت روم ارتماد ،بر امام(ع) یا بدر خبرگدان ددوی ررضده
کرده و در نهایت آن را پذیرفته یا طرد میکردنو

 .1.۴شواهد حدیثی

در روایتی رلی بن دکم از ابو ب یر نقل میکنو:خومت امدام بداقر(ع) رسدیوم و از ایشدان
پرسیوم« :هدر آنچده انبیداع پیشدین داشدتنو ،پیدامبر داشدت؟» امدام(ع) فرمدود« :آرع»
 3دسن بن زین الوین این سیره را چنین نقل میکنو« :و أوردوا فی کتبهم ما اقتضی رأیهم ایدراده مدن
غیر إلتفات الی التّفرقه بین صحیح الطریق و ضعیفه و ال تعرض للتمی بین سلیم اإلسدناد و سدقیمه
ارتمادا منهم فی الغالب رلی القرامن المقتضیة لقبول ما دخل الضّعف طریقده» [ ،32ج ،3ص ]7وع
در جاع دیگر نی چنین مینویسو« :إنّ القوما ال رلم لهم بهذا اإلصطالح قطعا السدتغنامهم رنده فدی
الغالب بکثرة القرامن الوالة رلی صوق الیبر و إن اشتمل طریقه رلی ضعف کمدا أشدرنا إلیده سدالفا»
[همان ،ص]34
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گفتم«:هر آنچه پیامبر داشت ،به شدما رسدیو؟» فرمدود« :آرع» ردرض کدردم«:آیدا شدما
میتوانیو مردگان را زنوه کنیو و کورِ مدادرزاد و مبتالیدان بده برص[پیسدی] را سدالمتی
بیشیو؟» امام(ع) پاسخ داد«:آرع» ساس امام(ع) به ابوب یر مدیفرمایدو ن دیدك بیدا و بدر
چشمان وع دست میکشو و او بینا میشود پس از آن بده او مدیفرمایدو« :آیدا دوسدت
دارع بینا بمانی و هر آنچه بر مردم هست بر تو نی باشو ،یدا مدیخدواهی بده دالدت اوّل
بازگردع و بهشت براع تو تضمین شود؟» ابوب یر بهشت را میطلبدو و امدام دوبداره بدر
چشمان او دست میکشو و وع نابینا میشود[ ،72ج ،3ص ،422ح1؛  ،33ج ،7ص233؛
 ،31ج ،3ص ،422ش ]732راوع نسبت به پذیرش این مطلب تردیو میکنو و لدذا ند د
ابن ابیرمیر میرود و از وع دربارۀ دقیقت این اتفاق ،سؤال میکندو ابدن ابدیرمیدر در
پاسخ میگویو« :شهادت میدهم که استوارع و درستی این واقعده ،همانندو روشدنی روز
است» ،72[ 3ج ،3ص ،422ح ]1در روایت دیگدرع زیداد بدنابدیددالل گویدو :از جدابر
سینانی شنیوم که دلم را مضطرب کرد و در تنگناع شویوع قرار داد با خود گفدتم راه
چاره آسان است و برایم دستیافتنی است از موینه به سوع امام صدادق(ع) شدتافتم و از
ایشان درخواست مالقات کردم و امام(ع) اجازۀ مالقات داد هنگامی که وارد شوم بده مدن
نگاه کرد و فرمود« :خواونو جابر را مورد ردمت خویش قرار دهو زیرا از ما سین راسدت
7

میگویو و مغیره را از ردمت خود دور سازد زیرا بر ما دروغ میبنود»
این نوع ادادی  ،جایگاه اطمینان در دریافت سین منسوب بده امدام را بده وضدوح
نشان میدهو ،به این معنا که اگر دویثی از جهت محتوایی قابل ارتماد بود ،اصحاب آن
دوی را پذیرفته و در غیر این صورت هرگاه باور یك دوی بر اصحاب سیت مینمود،
به ن د اممه(ع) یا اصحاب مورد ارتماد رفته و صحّت آن را ارزیابی میکردنو تا نسدبت بده
1
صوور آن اطمینان داصل کننو
(ع)

 3أَشْهَوُ أَنَّ هَذَا دَقٌّ کَمَا أَنَّ النَّهَارَ دَق
 7رَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِيالْحَالّلِ قَالَ :کُنْتُ سَمِعْتُ مِنْ جَابِرٍ أَدَادِی َ فَاضْطَرَبَ فِیهَا فُؤَادِي وَ ضِقْتُ فِیهَدا ضدیق
[ضَیْقا] شَوِیوا فَقُلْتُ وَ اللَّهِ إِنَّ الْمُسْتَرَاحَ لَقَرِیبٌ وَ إِنِّي رَلَیْهِ لَقَوِيٌّ فاتبعت بَعِیدرا وَ خَرَجْدتُ رَلَیْدهِ مِدنَ
الْمَوِینَةِ وَ طَلَبْتُ اإلذْنَ رَلَى أَبِي رَبْوِ اللَّهِ(ع) فَأَذِنَ لِي فَلَمَّا نَوَرَ إِلَيَّ قَالَ« :رَحِمَ اللَّهُ جَابِراً کَانَ یَصْدُقُ

عَلَیْنَا وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُغِیرَةَ فَإِنَّهُ کَانَ یَکْذِبُ عَلَیْنَا قَالَ .اُمَّ قَالَ :فِینَيا رُوحُ رَسُيولِ اللَّيهِ(ص) [،32

ص]4۶2
 1نمونه هاع فراوانی از این رویکرد اصحاب را در روایات فقهی و تفسیرع میتوان مشاهوه نمدود بدراع
آشنایی با این نمونهها رک  ،71 :ص ،13ررضه دوی
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 .2.۴دیدگاه محدّثان
با مطالعۀ دقیق منابع رجالی این نکته آشکار میشود که قوما راویان ادادید را بده سده
گروه تقسیم میکردنو:گروه نیست صادبان آاار دویثی ،گروه دوم ،ناقل آادار دیگدران و
گروه سوم کسانی که صادب اار و ناقل آاار دیگران هستنو گفتنی است اصحاب امامیده،
میان این دو نقشِ راوع ،یعنی «صادب اار بدودن» و «راوع آادار دیگدران بدودن» تفداوت
گذاشته و در ارتبارسنجی روایات ،آن دو را از هم تفکیك کردهانو امرۀ این تفاوت آنگاه
روشن میشود که آنان شی ی را به لحاظ صادب اار بودن ،تضدعیف کردندو کده رلّدت
تضعیف ،آن است که آموزههاع دویثی راه یافته بده کتدابهداع وع قابدل قبدول نبدوده
امّا به لحاظ «ناقلِ آاار دیگران بدودن» بده او ارتمداد مدیکردندو نموندۀ ایدن تفداوت ،در
گ ارش کشی از مالقات ریاشی با اسحاق بن محمو ب رع نمایان است« :اما ابدو یعقدوب
اسحاق بن محمو ب رع اهل غلو بود ،براع مالقات با او به بغدواد رفدتم تدا روایدات او را
دریافت کنم از او خواستم کتابی را براع نسیهبردارع در اختیارم قرار دهو او اددادیثی
از مفضل بن رمر در زمینۀ تفویض در اختیدارم گذاشدت امدا آن ادادید را ناسدنویوم
3
ادادی دیگرع از اشیاص اقه به دستم داد او دافظترین شی ی بدود کده دیدوهام»
[ ،31ج ،7ص ،231ش ]3234مطابق این گ ارش ریاشی با رلم به غالی بدودن اسدحاق
بن محمو ب رع ،ادادی مفضل را از او دریافت نمیکنو امّدا ادادید سدایرین را از وع
اخذ میکنو
نمونۀ دیگر ،نقل کلینی از سهل بن زیاد آدمی است مجموع روایات سهل بن زیاد در
کافی  3332مورد است که از این تعواد 433 ،مورد از دسن بن محبوب و  141مدورد از
ادمو بن محمو بن ابین ر ب نطی دریافت شوه است کثرت نقل و طریق بودن سهل در
روایات این دو نفر ،بر نقش غیرمستقل وع داللدت دارد و اگدر چده وع از نودر رجالیدان
تضعیف شوه است اما پیشینیان نسبت به طریق بودن او اشکالی وارد نکردهانو و ادادی
سایر اصحاب را از او دریافت میکردنو امّدا روایداتی کده سدهل ،خدود بده جمدعآورع آن
پرداخته است را اخذ نمیکردنو مگر آنکه قرامنی بر صحّت آن بیابنو [ ،77ج ،3ص  12و
 71۶و  414؛ ج ،34ص]13
 3أما أبو یعقوب إسحاق بن محمو الب رع فإنه کان غالیا و صرت إلیه إلى بغدواد ألکتدب رنده و سدألته
کتابا أنسیه فأخرج إلي من أدادی المفضل بن رمر في التفویض فلم أرغب فیه فأخرج إلي أدادی
منتسیة من الثقات و هو أدفظ من لقیته
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شیخ طوسی در کتاب رُوَّة االصول 3در این زمینه مینویسو« :نقل از ضعفا گرچده بده
کتابهاع ما راه یافته است امّا ضررع بر ارتبار اصول وارد نمیکنو زیرا اصحاب امامیه با
جمعآورع قرامن در پی اطمینان از صوور دوی امام(ع) بودنو و با دست یافتن به چندین
اطمینانی روایت را نقل میکردنو ،به این معنا که روایدت داراع قرینده صدحّت را از راوع
ضعیف نقل کرده و روایات فاقو آن قرینه را نقل نمیکردنو» 7نتیجۀ این سدین آن اسدت
که روایات راویان ضعیف راه یافته به تُرا  ،به سبب قرار گرفتن در بوتدۀ نقدو محتدوایی،
قابل ارتماد است این نقو ،مبتنی بر قرامنی اسدت کده شدیخ طوسدی در ابتدواع کتداب
اإلستب ار و همچندین در العُدوّه بده آنهدا اشداره کدرده اسدت[ ،34ج ،3ص1؛  ،33ج،3
ص ،341ف ل في ذکر القرامن التي تولّ رلى صحّة أخبار اآلداد أو رلى بطالنها]
گفتنی است امرۀ این مبنا آن اسدت کده اگدر مدتن از لحداظ محتدوایی هدمسدو بدا
آموزه هاع مورد پذیرش اصحاب بود آن را نقل و دمل بر صحّت میکردندو گرچده راوع
دوی فرد ضعیفی همچون محمو بن موسی بن ریسی هموانی [ ،74ش ]324یا محمو
بن رلی ابوسمینه [ ،74ش ]234باشو از طرف دیگر ممکن است شی یتی مانندو رلدی
بن ابراهیم بن هاشم [ ،74ش ]۶22روایتی را نقل کنو امّا قوما به دلیل غریبنما بدودن،
آن را ناذیرنو به رنوان نمونه ،ابدن ولیدو از کتداب شدرایع رلدی بدن ابدراهیم [ ،1ج،31
(ع)
ص ]41یك روایت را استثنا میکنو 1و مینویسو محال اسدت ایدن روایدت را مع دوم
گفته باشو [ ،31ش]122
 3و أما ما ترویه الغالة ،و المتّ همون ،و المضعفون و غیر هؤالء ،فما ییتص الغالة بروایته ،فإن کانوا ممدن
ررف لهم دال استقامة و دال غلو ،رمل بمدا رووه فدی ددال اإلسدتقامة و تدرك مدا رووه فدی ددال
خطاءهم ،و ألجل ذلك رملت الطامفة بما رواه أبو الیطاب محمو بن أبی زینب فی ددال اسدتقامته و
ترکوا ما رواه ف ی دال تیلیطه ،و کذلك القول فی أدمو بن هالل العبرتامی  ،و ابن أبی ردذافر و غیدر
هؤالء فأما ما یرویه فی دال تیلیطهم فال یجوز العمل به رلى کل دال و کذلك القدول فیمدا ترویده
المتهمون و المضعفون و إن کان هناك ما یعضو روایتهم و یول رلى صحتها وجب العمل به و إن لم
یکن هناك ما یشهو لروایتهم بال حّة وجب التوقف فی أخبارهم ،و ألجل ذلك توقدف المشدایخ ردن
أخبار کثیرة هذه صورتها و لم یرووها و استثنوها فی فهارسهم من جملة ما یروونده مدن الت دنیفات
[ ،33ج ،3ص]313
 7روم پذیرش روایات فاقو قرینه به رنوان استثناء مطرح شوه است در ادامۀ مقاله به مفهدوم اسدتثناء
اشاره خواهیم کرد
 1استثناء بوین معناست که یك راوع کتاب راوع دیگر را بررسی کدرده و نسدبت بده صدحّت ادادید
کتاب رأع دهو و تعواد روایاتی که مورد قبول او نبوده است را مدردود اردالم کندو و سدایر ادادید
کتاب را مورد قبول دانسته و نسبت به آن اجازه نقل دهو
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از آنجا که مال پذیرش روایت از نور اصحاب ،اطمینان از صوور آن است مدیتدوان
گفت که قرامن اطمینانآور ،در پذیرش یا رد روایات نقدش مهمدی داشدته اسدت و قدوما
طبق این قراین دکم بده صدحّت کدرده و هدی ددویثی را بدوون اددراز اطمیندان نقدل
نمیکردنو به همین جهت ،در دورۀ تووین کتاب هاع فقهی فقط ادادی مورد پدذیرش
نقل میشو این مطلب در کتاب من الیحضره الفقیه[ ،3ج ،3ص ]1بسدیار نمدود دارد[،1
ج ،77ص ]717چنان که در خارج از کتاب طهارت ،بسدیارع از روایدات مرسدل صدووق
در سایر منابع نی مرسل است و نمی توان ایدن روایدات را مسدنو دانسدت در ددالی کده
شیخ صووق به آنها اطمینان دارد این رویکدرد سدبب شدوه اسدت کده اصدحاب امامیده،
مجموره آموزههاع دویثی نقل شوه اشدیاص را بررسدی کدرده و اگدر روایدات راهیافتده
به کتاب راوع ،قابل پذیرش بود ،به وااقدت وع و اگدر قابدل پدذیرش نبدود بده ضدعف او
3
دکم میکردنو
 .۵پیشینۀ نقد محتوایی

روش پیشینیان در نقو محتواع آموزههدا برخاسدته از سدیرۀ رُقدال اسدت زیدرا رُقدال در
مواجهه با افراد بوون توجّه به خود فرد ،مضمون سدین وع را بررسدی مدیکنندو و اگدر
سین او قابل پذیرش بود آن را قبول کرده و در غیر این صورت با نقو سین ،گویندوه را
نی نکوهش میکننو
آغاز دوران طالیی ر ر نقل دوی شیعه از زمان امدام بداقر(ع) اسدت و بدوین جهدت
ارتبارسنجی ادادی در این دوره نمودع ویژه دارد در روایات متعود ،امام باقر(ع) ضدمن
اشاره به بحرانهاع درونی جامعۀ شیعه ،برخی از روامل مواّر در ارتبارسنجی ادادید و
رلل پذیرش یا ردّ معارف نهفته در ادادی شیعی را بیان میکنو که به دو نمونه از ایدن
روایات اشاره میشود
(ع)
در گ ارش اوّل ،امام باقر به فراینو دو گروه از اصدحاب ،در ارتبدارسدنجی ادادید
اشاره میکنو و می فرمایو« :به خوا که محبوبترین اصدحاب ند د مدن ،پرهی گدارترین و
فقیهترین و نهاندارترین ایشان نسبت به دوی است و بوترین و مبغوضتدرین اصدحابم
ن د من ،کسی است که هر گاه دویثی به مدا نسدبت دهندو و از مدا روایدت کنندو آن را
ناذیرد و بو دارد و انکار کنو و هر که را به آن معتقو باشو ،تکفیر کنو در صدورتی کده او
 3در ادامه بح به این نکته خواهیم پرداخت
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نميدانو ،شایو آن دوی از ما صادر شوه و به ما منسوب باشو و او به سدبب انکدارش از
والیت ما خارج شود» ،72[ 3ج ،7ص ،771ح]2
مطابق این روایت ،امام باقر(ع) اصحاب خدود را از جهدت ارتبدار بیشدی ادادید  ،بده
دو گروه محبوب و مبغوض تقسیم می کندو گدروه اوّل در کمدال پرهی کدارع هسدتنو و
ظرفیت کتمان معارف دینی را دارنو و گروه دوم کسانی انو که متن منسدوب بده امدام را
ناذیرفته و با ارراض از آموزۀ دوی  ،محتواع آن را منکر میشونو ارتراض امام(ع) از آن
جهت است که شنونوه آن را با ادتمال صوور دوی انکار میکنو لدذا رویکدرد اصدحاب
در برخورد با دوی منتسب به امدام(ع) دو رملگرایدی متفداوت نسدبت بده مدتن و راوع
روایت را در پی دارد
(ع)
گ ارش دیگر از این روایات ،در اختالف اصحاب در موضوع گسترۀ رلدم امدام بیدان
شوه است :ضریس کناسی گویو« :جمعی از اصحاب خومت امدام بداقر(ع)بودندو دضدرت
فرمود” :از مردمی که از ما پیروع میکننو و ما را پیشواع خدود مدیدانندو و مدیگویندو
اطارت ما چون اطارت رسول خوا(ص) واجب است ،در شگفتم که با چنین رقیوه دلیدل و
دجت خود را میشکننو و با ضعف قلبی که از خدود نشدان مدی دهندو ،خدود را مغلدوب
می کننو و جایگاه ما را کاهش میدهنو و بر کسدی کده خواوندو برهدان ددق معرفدت و
گردن نهادن به امر ما را به وع رطا فرموده خرده میگیرنو شما میپذیریدو کده خدواع
تبار و تعالی اطارت اولیامش را بر بنوگانش واجب کندو و سداس اخبدار آسدمانهدا و
زمین را از ایشان پوشیوه دارد و اصول رلم را نسبت به سؤالهایی که از ایشان مدیشدود
و قوام دین ایشان است ،از آنها قطدع کندو “» ،72[ 7ج ،3ص ،7۶3ح ]4در ایدن روایدت،
 3رَنْ أَبِي رُبَیْوَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَر(ع) یَقُولُ وَ اللَّهِ إِنَّ أَدَبَّ أَصْحَابِي إِلَديَّ أَوْرَرُهُدمْ وَ أَفْقَهُهُدمْ وَ
أَکْتَمُهُمْ لِحَوِیثِنَا وَ إِنَّ أَسْوَأَهُمْ رِنْوِي دَالا وَ أَمْقَتَهُمْ لَلَّذِي إِذَا سَمِعَ الْحَوِی َ یُنْسَبُ إِلَیْنَا وَ یُدرْوَى رَنَّدا
فَلَمْ یَقْبَلْهُ اشْمَأَزَّ مِنْهُ وَ جَحَوَهُ وَ کَفَّرَ مَنْ دَانَ بِهِ وَ هُوَ لَا یَوْرِي لَعَلَّ الْحَوِی َ مِدنْ رِنْدوِنَا خَدرَجَ وَ إِلَیْنَدا
أُسْنِوَ فَیَکُونَ بِذَلِكَ خَارِجا رَنْ وَلَایَتِنَا
 7رَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَر(ع) یَقُولُ وَ رِنْوَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ« :عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ یَتَوَلَّوْنَا
وَ یَجْعَلُونَا أَئِمَّةً وَ یَصِفُونَ أَنَّ طَاعَتَنَا مُفْتَرَضَةٌ عَلَیْهِمْ کَطَاعَةِ رَسُيولِ اللَّيهِ(ص) ثُيمَّ یَکْسِيرُونَ
حُجَّتَهُمْ وَ یَخْصِمُونَ أَنْفُسَهُمْ بِضَعْفِ قُلُوبِهِمْ فَیَنْقُصُونَا حَقَّنَا وَ یَعِیبُونَ ذَلِكَ عَلَى مَينْ أَعْطَياهُ
اللَّهُ بُرْهَانَ حَقِّ مَعْرِفَتِنَا وَ التَّسْلِیم ألمْرِنَا أَ تَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى افْتَرَضَ طَاعَةَ أَوْلِیَائِهِ
عَلَى عِبَادِهِ ثُمَّ یُخْفِ عَنْهُمْ أَخْبَارَ السَّمَاوَاتِ وَ األَرْضِ وَ یَقْطَعُ عَنْهُمْ مَوَادَّ الْعِلْيمِ فِیمَيا یَيرِدُ
عَلَیْهِمْ مِمَّا فِیهِ قِوَامُ دِینِهِم».
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اصحاب در گسترۀ دانش امام(ع) با یکویگر اختالف دارنو گروهدی باورمندوان واقعدیانودد
کسانی که خواع متعال به آنها لطف کرده و رمق معرفت را به آنها رطا فرموده است د و
گروه دیگر کسانی که از این شناخت برخوردار نیستنو در این میان گروهی که از داندش
و ظرفیت کمترع برخوردار هستنو بر گروهی که از معرفت بیشترع بهدرهمنوندو خدرده
گرفته و از ایشان ریبجویی میکننو
گ ارش دیگرع در دست است که به صرادت تمام ،ارتبارسنجی بر پایۀ نقو محتوایی
را در ر ر مع ومان(ع)بیان میکنو در آن گ ارش امام صادق(ع) خطاب بده جمیدل دراج
میفرمایو« :اع جمیل! دویثی که مورد اتّفاق اصحاب نیست براع ایشان نقل نکدن چدرا
که تو را تکذیب میکننو» [ ،31ج ،3ص ،713ش]4۶2
(ع)
این گ ارشها نشان میدهو که اگر آموزهاع از زبان راوع به امام نسبت داده مدی-
شو و با باورهاع رمومی اصحاب هدمسدو نبدود ،آن را تکدذیب مدیکردندو بندابر ایدن از
مجموع این گروه روایی روشن میشود که نقو محتوایی ،روشی رایج میان اصدحاب بدوده
و پذیرش یا ردّ روایات ،بر اساس همین رویکرد صورت یافته است
از آنجا که دورۀ امام باقر(ع) ،دوران تبیین آموزههداع اصدیل و ت دحیح آموختدههداع
پیشین بوده است ،نقو محتوایی بر اساس آموزههاع پیشین یا آموختههاع ناقص صدورت
میگرفت و گاه دالت افراط مییافت اصحاب نه تنها سین ب رگترین راویان و متکلمّان
و محوّاان ،بلکه گاه فرمایشهاع امام(ع) را نی نقو محتوایی میکردنو و به همین جهدت
امام باقر(ع) ضمن پذیرش نقو محتوایی ،با نقو مبتندی بدر آمدوزههداع خطدا نید مقابلده
میکرد [ ،72ج ،2ص ،34ح]1

 .1.۵منشأ رویکرد اصحاب به نقد محتوایی
مهمترین دلیل رویکرد اصحاب به نقو محتوایی ،نمود چنوگانهگویی در روایات نقل شوه از
امام مع وم(ع) بود این تفاوت در معارف اخذ شوه ،برخاسته از رواملی بود که بده رندوان
چالشهاع نقل دوی از آن یاد میشود و در چهار رنوان به شرح زیر جاع میگیرد:

 .1.1.۵فضای تقیه

بهرغم ظاهرِ باز جامعۀ اسالمی و اینکه اممه(ع) آزادانه معارف خدود را در اختیدار شدیعیان
قرار میدادنو ،جریان داکم بر جامعه به گونهاع بدود کده اگدر مجموردۀ شدیعیان ،همدۀ
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معارف خود را از امامان شیعه دریافت میکردنو ،دیات و استمرار جامعۀ شیعی به خطدر
میافتاد این خطر در روایت پنجم باب اختالف الحوی کافی از امام باقر(ع) چندین نقدل
(ع)
شوه است :زراره گویو من در محضر امام باقر(ع) بودم و از ایشان سدؤالی کدردم و امدام
پاسخ داد در همان زمان ،فرد دیگرع وارد شو و همان سدؤال را پرسدیو امّدا امدام(ع) بده
گونهاع دیگر جواب داد فرد سومی آمو و امام(ع) همان سؤال را به صورت دیگرع پاسدخ
داد وقتی آن دو رفتنو من به امام(ع) ررض کردم« :موالع من دو نفر از شدیعیان شدما از
اهل رراق ،یعنی کسانی که به امام دسترسی رادت نوارنو از شدما مسدألهاع پرسدیونو و
شما به هر کوام به گونهاع متفاوت از دیگرع جواب دادیو؟! دضرت(ع) فرمود :این رمدل،
براع ما و شما بهتر است ساس فرمود« :اگر بر رملکرد وادوع جمدع شدویو ،شدما را از
میان خواهنو برد و بقاع ما و شما کوتاه میگردد» ،72[ 3ج ،3ص]۶1
شیوۀ رملی امام(ع)در راستاع دفظ دیات جامعدۀ شدیعه ،پویدوۀ تقیّده را بده دنبدال
داشت که نتیجۀ آن طبقهبنوع ادکدام و معدارف و الزمدۀ ایدن طبقدهبندوع ،تفداوت در
پاسخگویی امام(ع) به سؤالهاع یکسان بود  7در نتیجه وقتی اشیاص ،آموختههداع خدود
را بر یکویگر ررضه میکردنو با اختالف در آموزههایشان سین یکویگر را نمیپذیرفتندو
و این موجب تضارب آرا شو از دیگر پیاموهاع تقیه ،خوددارع از بیان بیشی از آموزهها
است که دتّی برخی از یاران خاص نی از آن آگاه نبودنو بح تقیّه تا جدایی در جامعدۀ
شیعی ریشهدار شو که دتّی برخی از ب رگان -هرچنو در زمان کوتاه -از پذیرش سینان
امام(ع) سرباز زدنو کلینی در باب «میرا الولو مع االبوین» با نقل دو سنو معتبر ،فضداع
رمومی جامعه در این خ وص را نشان میدهو در روایت اول زراره ،در باب میرا جدو،
از امام باقر(ع) سؤالی را مطرح میکنو و امام(ع) در جواب آن ضمن باطل دانستن اتّفاقدات
جارع در بستر جامعۀ اسالمی ،صحیفۀ رلی(ع) را در اختیار زراره قرار میدهو از آنجا که
زراره ،محتواع صحیفه را در مبادثی ماننو صلۀ ردم و امر به معروف خدالف آن چید ع
میدیو که در بستر جامعۀ اسالمی جریان داشت ،آن را باطل میانگارد[ ،72ج ،2ص،34
(ع)
ح ]1این گ ارش نشان میدهو که نقو محتوایی ،دتّی نسبت به سینان امام مع دوم
نی صورت گرفته است در ابتواع روایت منشأ این رملِ زراره با ترسیم شی یّت رلمدی
 3وَ لَوِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ لَقَصَدَکُمُ النَّاسُ وَ لَکَانَ أَقَلَّ لِبَقَائِنَا وَ بَقَائِکُم.
 7طبقه بنوع معارف منح ر به ادکام فقهی نبوده بلکه دامنۀ وسیعی از معارف را شامل میشدود رک :
[ ،72ج ،3ص ،7۶1ح]7
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او تبیین شوه است زراره میگویو« :من کسی بودم کده هدی مسدألهاع د چده در ار و
چه در وصیّت د از من میفی نبود و تمام مسامل ار و وصیت را میدانسدتم و مدوّتهدا
بود به دنبال مسألۀ تازهاع میگشتم که از محوودۀ رلم من خارج باشو اما نمییافتم
زراره خود را انسان آگاه به تمامی مسامل دانسته و با جریدان رمدل در بسدتر جامعدۀ
اسالمی به خوبی آشنا بود امّا زمانی که از مفاد صحیفه رلی(ع) آگاه شدو ،بدراع او غریدب
جلوه میکنو و به همین سبب محتواع آن صحیفه را نمیپذیرد امدام(ع) در پاسدخ زراره
میفرمایو« :قسم به خوا آن چی ع که دیوع دقیقتی است که رسول خوا(ص) امالء کرده
و خط رلی(ع) است» ،72[ 3ج ،2ص ،34ح]1
هنگامی که متنی در ن د آگاهترین و امینترین فرد ،غریب جلوه میکنو این برخورد،
سبب روم پذیرش آن ،از طرف دیگران میشود وجود تقیّه و طبقهبندوع معدارف دتدی
در ساده ترین نوع آموزه هاع دینی و فقهی ،اوّلدین جرقده هداع ارتبارسدنجی ادادید را
ایجاد کرد به گونهاع که هر مضمون غریبی که بر اصحاب ررضه میشو و با دانستهها یدا
با بستر رمومی رمل در جامعه اسالمی سازگار نبود ،آن را کنار گذاشدته یدا در پدذیرش
7
آن تردیو میکردنو
دلیل این رویکرد در میان اصحاب ،آن است که نقو محتدوایی ،در رمدق جدان رقدال
جاع دارد و سیرۀ رقال آن را تأییو میکنو و از آنجدا کده امدام(ع) امکدان بدازگویی تمدام
دقایق را براع مردم نوارنو ،در راستاع دفظ دیات جامعۀ شیعی و تا بده دسدت آمدون
فرصت مناسب ،سکوت میکنو

 .2.1.۵اختالف دیدگاههای کالمی شیعیان

چالش دوم در بستر جامعۀ شیعی ،اختالف دیوگاههاع کالمی است این اخدتالف بارد
شو که اصحاب از یکویگر گری ان شونو و در بح هاع رلمی ،مقابل یکویگر بایستنو که
گ ارش از «کتاب الحجة» کافی به این مسئله اشاره میکنو [ ،72ج ،3ص]423

 3فَإِنَّ الَّذِی رَأَیتَ وَ اللَّهِ یا زُرَارَةُ هُوَ الْحَقُّ الَّذِی رَأَیتَ إِمْالءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ خَطُّ عَلِی(ع).
 7این رویکرد بار

شو اممه(ع) به اصحاب خاص خود دستور دهنو معارف غیر رمومی را مطرح نکنندو
(ع)

در روایتی از امام صادق خطاب به جمیل بن دراج آموه« :یا جمیل ال تحدث اصيحابنا بميا ليم
یجمعوا علیه فیکيذبو » اع جمیدل! خدالف بداور رمدومی سدین نگدو ،چدرا کده تدو را تکدذیب
میکننو[ ،31ج ،7ص ،173ش]4۶2
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ابن ابیرمیر و هشام بن دکم هر دو از محواان ب رگ شیعه بودنو ابن ابی رمیدر بده
رنوان یك دوی پژوه و متکلّم شیعی ،مجذوب توانمنوعهاع رلمی هشام بن دکم بدود
به گونهاع که هی گاه از او جوا نمیشو و همیشه در محضر درس وع داضر بود فدردع
به نام ضحّا

(ع)

ابومالك دضرمی که او نی از متکلمان است ،با ابن ابیرمیر بر سر گسدترۀ

مالکیّت امام اختالف پیوا میکنو ابن ابیرمیر نورش این بدود کده هدر چده در دنیدا

است ،دتّی وسامل شی ی افراد ،از امام(ع) است در مقابل ،ابو مالدك مدیگفدت اینگونده
نیست و در واقع اموال به سه بیش اموال شی ی امام(ع) ،اموال شی دی مدردم و امدوال

رنوان امامت تقسیم میشود و این سه ،از هم جوا هستنو امام(ع) میتوانو در اموال خود
بوون قیو و شرط ت رف کرده و آن را در همان طریقی که خوا فرموده به م رف رسانو
این بح و جوال رلمی میان ابن ابیرمیر و ضحّا

بده نتیجده نرسدیو و هدر دو کده از

شاگردان هشام بن دکم بودنو ،به دکمیّت هشام راضی شونو هنگدامی کده هشدام بدن
دکم ،رأع ابومالك دضرمی را پذیرفت ،ابن ابیرمیر از دکمیّت هشام بن دکم ناراددت
شوه و از او دورع جست و به دلقه کالمی میالف هشام بن دکم ،یعنی اصدحاب هشدام
بن سالم پیوست
گرچه بح

3

رلمی ،بهخدودع خدود اشدکال ندوارد ،امّدا در گد ارش کشّدی چگدونگی

مناظرۀ میان دو گرایش به ت ویر کشدیوه شدوه اسدت کده امدرۀ آن ،جدوایی اسدت در
این مناظره از هر گروه یك نمایندوه بده رندوان منداظرهگدر کالمدی انتیداب مدیشدود
فرد برگ یوۀ دلقۀ هشام بن سالم ،ابن ابدیرمیدر اسدت نتیجدۀ منداظره از نگداه برخدی
داضران ،دُکم به کفر اردوگاه هشام بدن دکدم اسدت[ ،31ج ،7ص ،1۶3ش ]122ایدن
نوع جوالهاع رلمی ،داکی از جبههگیرع بسدیار شدویو اصدحاب ،نسدبت بده باورهداع
کالمی یکویگر است

7

 3کلینی گ ارش این جوایی را در سه محور بیان میکنو 3 :لَمْ یَکُنِ ابْنُ أَبِي رُمَیْدرٍ یَعْدوِلُ بِهِشَدامِ بْدنِ
الْحَکَمِ شَیْئا وَ کَانَ لَا یَغُبُّ إِتْیَانَه  7اُمَّ انْقَطَعَ رَنْه  1وَ خَالَفَه در این ربارت به خوبی روشن است که
رابطۀ ابن ابی رمیر با هشام بن دکم از یدك گدرایش شدویو بده جدوایی و بداالتر از آن بده میالفدت
انجامیو رک  ،72[ :ج ،3ص]432
 7براع روشن شون تأایر جبههگیرعهاع کالمی رجدوع کنیدو ،31[ :ج ،7ص 233و ،272شدمارههداع
 327۶و ]3272
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 .3.1.۵تفاوت سطح استعدادهای فردی اصحاب

انسانها به طور طبیعی استعوادهاع متفاوتی دارنو و تمدام افدراد از یدك سدطح در و
توان انویشهورزع برخوردار نیستنو نمونۀ بارز این چالش ،یعنی همسدطح نبدودن تدوان
(ع)
انویشهورزع ،برخورد اصحاب با یونس بن ربو الردمن اسدت کده در زمدان امدام رضدا
موجب بروز بحران در جامعۀ شیعی شدو یدونس بدن ربدوالدردمن داراع چندو ویژگدی
برجسته است نیست آنکه امام رضا(ع) او را آگاهترین فرد بده دیدن و جانشدین خدود در
پاسیگویی به سؤالهاع مردم معرفی میکنو[ ،31ج ،7ص ،223ش ]332کشّی ،یدونس
را در ردیددف صددفوان بددن یحیددی از برتددرین اصددحاب اجمدداع مددیدانددو[همددان ،ص،213
ش ]3212با پیوایش وقف ،بسدیارع از ب رگدان شدیعه هدمچدون ابدون در ب نطدی[،74
ش ]322و دسن بن رلی الوشاء [ ،74ش ]22در مقطع کوتاهی دچدار وقدف شدونو امّدا
یونس بن ربو الردمن در آن شرایط از امامت امام رضا(ع) دفاع کرد و در مقابل انحرافات
واقفیها ایستاد[ ،31ج ،7ص ،22۶ش]34۶
مطابق آنچه کلینی در الکافی آورده است ،محمو بن ریسی بدن ربیدو [ ،74ش]23۶
گویو« :در جلسه اع من و دسن بن رلی بن فضّال نشسته بودیم که یونس بر ما وارد شو
و روایتی از دضرت رضا(ع) نقل کرد در این هنگام ابن فضّال کده خدود از فقهداع بد رگ
شیعه و از اصحاب اجماع است و طبق یك گ ارش فردع بسدیار زاهدو و دنیداگری بدوده
است [ ،74ش ]27از شوت وَجْو از جاع خود بلنو شوه و سر یونس بن ربدو الدردمن را
بوسیو و خطاب به او گفت« :تو همواره ادادی دقی نقل میکنی که خواونو بوسیله آن
در کار ما گشایش ایجاد میکنو» ،72[ 3ج ،3ص ،122ح]2
در گ ارشی که کشّی از یونس نقل میکنو برخورد نامناسب شیعیان با یونس روشدن
میشود آنها یونس را زندویق معرفدی[ ،31ج ،7ص ،227ش ]372و او را تکفیدر و ند د
امام سرزنش میکننو کشی از یونس نقل میکنو که روزع جمعی از شدیعیان ب دره بدر
امام(ع) وارد شونو امام(ع) بده یدونس دسدتور داد تدا در نقطدهاع میفدی شدود در طدول
مجلس ،شیعیان ب ره به بوگویی از یونس پرداختنو و امام(ع) سکوت کرد پس از این که
آن گروه از ن د امام(ع) رفتنو ،یونس گریان خارج میشود و به امام(ع) میگویو :من موافع
امامت شما هستم ،امّا جایگاه من در ن د یاران نامناسب است دضرت فرمودنو« :ناراددت
مباش که امام تو ،از تو راضدی اسدت» سداس امدام(ع) در ادامده مدیفرمایدو« :اع یدونس!
 3لَا تَ َالُ تَجِیءُ بِالْحَوِی ِ الْحَقِّ الَّذِع یفَرِّجُ اللَّهُ بِهِ رَنَّا
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آموزههاع آشنا را براع مردم نقل کن و آن آموزههایی را که نمدیشناسدنو ،بدراع آنهدا
نقل نکن» ،31[ 3ج ،7ص ،223ش]374
گفتنی است امام(ع) آموزه هاع یونس را غلط نوانست بلکه از روایت کردن آموزههداع
غریب او را نهی کردنو در روایت دیگرع امام کاظم(ع) خطاب به یونس مدیفرمایدو« :تدو
فراتر از فهم آنها سین میگویی» [ ،31ج ،7ص ،221ش 372و ش ]373شیخ طوسی
دربارۀ آاار رلمی و تألیفات یونس مینویسو« :شیخ صووق میگفت از محمو بدن دسدن
بن ولیو شنیوم که میگفت” :کتابهاع روایی یونس همگدی صدحیح اسدت و بدر آنهدا
ارتماد میشود “» ،31[ 7ص ،133ش ]231یونس کتابهاع اصحاب و روایات ایشدان را
با دقّت بررسی و اظهار نور کرده است و تأییو ابن ولیو ،نشانۀ اتقدان کتدابهداع روایدی
یونس است
همسطح نبودن توان انویشدهورزع اصدحاب ،سدبب شدو کده بده محدض ردوم در
آموزههاع غریب ،شی یتی همچون یونس بن ربو الردمن را تکدذیب و تکفیدر و دتّدی
1
طبق گ ارش کشی پا را از این نی فراتر نهاده و در طهارت مولو او تردیو کننو
کشّدی روایتددی از امددام رضددا(ع) نقددل مددیکنددو کدده در آن راوع از امددام(ع)مددیپرسددو:
«آیا میتوانم پشت سر کسدانی کده نمدیشناسدم نمداز بیدوانم؟ دضدرت(ع) مدیفرمایدو:
خیددر راوع مددیگویددو :پشددت سددر یددونس و یددارانش نمدداز بیددوانم؟ دضددرت جددواب
صریح نمیدهدو و مدیفرمایدو :رلدی بدن دویدو از ایدن کدار خوشدش نمدیآیدو» [،31
ج ،7ص ،1۶3ش ]433در اینجددا امددام(ع) س دؤال کننددوه را بدده رلددی بددن دویددو ارجدداع
میدهو و اود به گ ارش کشّی د کسی اسدت کده در بسدتر رمدومی جامعدۀ اسدالمی بدا
یددونس میالفددت مددیکنددو ولددی در پنهددان ،بدده او و هشددام تمایددل دارد [ ،31ج،7
ص ،222ش ]313این مجموره ،نشان میدهو کده فضداع رمدومی جامعدۀ شدیعی بده
دلیل یکسان نبودن توان انویشهورزع ،به گوندهاع اسدت کده در مقابدل آگداهتدرین فدرد
جامعه و آموزه هاع دویثی او میایسدتنو ،بدا او میالفدت مدیکنندو و دکدم بده ارتدواد
او میدهنو
 3یا یونس حدّث الناس بما یعرفون و اترکهم مما ال یعرفون.

 7کتب یونس التي هي بالروایات کلها صحیحة یعتمو رلیها
 1ر ک  ،31[ :ج ،7ص 222و  ،222ش 342و  311و  ،]314در سنو این روایت ،اُقات شیعه مثل ادمدو
بن محمو بن ریسی اشعرع و ربو هللا بن محمو دجال واقع شوهانو
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 .۴.1.۵بروز جریان انحرافی غلوّ

چالش دیگر در جامعۀ شیعی ،جریان انحرافی غلوّ بدود اوّلدین جرقدههداع غلدوّ و تدرس
از آن ،در جامعه شیعی با درکدت مغیدرة بدن سدعیو پویدوار شدو از آنجدا کده معدارف
شیعه داراع الیدههداع میتلفدی اسدت ،هدر یدك از اصدحاب بده تناسدب سدطح فکدرع
از الیههاع غنیتر معارف بهره بردنو به رندوان نمونده در زمدان امدام بداقر(ع) جدابر بدن
ی یو جعفی ،دامل سطحی از معارف بود کده سدایر اصدحاب از آن ن دیبی نواشدتنو در
این میان ،بده رندوان نمونده ،مغیدرة بدن سدعیو کده در ابتدوا ،مدردم را بده سدوع امدام
باقر(ع)دروت میکرد ،به محض دریافت پارهاع از معارف خاص ،مسیر انحراف را در پدیش
گرفت [ ،7ج ،3ص]43
در مردلۀ اوّل انحراف ،امامت به پیامبرع و نبوت ارتقا مییابدو و در مردلدۀ بعدو بده
الوهیت میانجامو و ساس به ابادهگرع ختم میشود در واقع جریانی کده یهدود در پدی
ترویج آن در بستر جامعۀ اسالمی اسدت بده دسدت افدراد منحدرف ایدن جامعده ،تدرویج
میشود مغیرة بن سعیو که دچار هواع نفس شوه بود به دام یهود گرفتار میشدود و بدا
زنی یهودع آشدنا شدوه تدا شدعبوهبدازع و خدوارق ردادات را از او یداد گیدرد [ ،31ج،7
ص ،433ش ،]421پس از موتی قامل به الوهیت امام باقر(ع) شوه و خود را پیامبر مبعو
از طرف ایشان معرفی میکنو خواع جویو ،پیامبر جویو و در مردلۀ بعو دین جویدو از
امرات این انحراف است در نهایت ،شریعتی که مغیره ترسیم میکنو ،ابادهگرع اسدت و
در این میان روّهاع از شیعیان نی به وع میگرونو
امام باقر(ع)براع مقابله با این جریان دو اقوام اساسی انجام میدهو نیسدت آراع او را
باطل ارالم میکنو و دوم به کنارهگیرع اصحاب از او دُکم میکنو
در دوران امام صادق(ع) نی جریانی به وسیله ابدو الیطداب محمدو بدن مقدالص [،31
ج ،7ص ]121دنبال مدیشدود ایدن نکتده شدایان توجده اسدت کده رابطدۀ و صدمیمیت
ابوالیطاب با دضرت صادق(ع) قبل از انحراف ،ن دیكتر از رابطۀ مغیرة بن سعیو بدا امدام
3
باقر(ع) بود ،بهگونهاع که وع به رنوان پل ارتباطی میان امام و شیعیان شناخته میشدو
ابوالیطاب نی هماننو مغیره ،همان روش را دنبال کرد بدا ایدن تفداوت کده طرفدواران او
بیشتر بودنو وع به دلیل داشتن چهرهاع موجهتدر ،یدك جریدان انحرافدی را در جامعده

 3این مطلب از برخی روایات روشن میشود [ رک  ،72 :ج ،2ص ،124ح 423؛ ج ،1ص ،312ح]31
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اسالمی ایجاد کرد و سبب ایجاد درگیدرع و اباددهگدرع در جامعده شدیعی شدو  3امدام
صادق(ع) این جریان را به دلیل ابادیگرع ،خطرنا تر از سایر جریانهاع انحرافدی مثدل
7
یهود ،ن ارا و مجوس میدانو
بنابر این اختالف روایات د برخاسته از چهار رامل ذکدر شدوه د رلدت اصدلی رویکدرد
اصحاب در ارتبار سنجی ادادی مبتنی بر نقو محتوایی آموزهها بود
 .۶تدوین منابع رجالی مهمترین پیامد نقد محتوایی

مهمترین پیامو ارتبار سنجی مبتنی بر نقو محتدوایی در چگدونگی رویکدرد اصدحاب در
تووین منابع رجالی و گ ارشهاع توصیفی این مجموره نمود مییابو براع روشن شدون
این مطلب ضرورع است نورع به گونههاع رجال نگارع داشته ،ساس به پیاموهاع نقو
محتوایی در تووین این مجمورهها باردازیم

 .1.۶گونههای رجال نگاری
مجموع کتابهایی که به بررسی اطالرات راویان پرداختهانو ،به چهار گروه به شدرح زیدر
قابل تقسیم است:

 .1.1.۶طبقات نگاری

این گروه از تالیفات در پی نشان دادن ر ر راوع و ارتباط او با هریك از اممده(ع) اسدت و
از این رو معیار تووین آنها ،تاریخ مع ومان(ع) است رجال شیخ طوسی و رجال برقی از

 3از جمله مساملی که وع به آن معتقو شوه دالل بودن ازدواج بدا محدارم اسدت [رک  ،7:ص 43 ،42و
]12
 7و رنه ،قال أخبرنا الحسین بن ربیو هللا ،قال أخبرنا أدمو بن محمو بن یحیى العطار ،قال دوانا أبي،
رن أدمو بن محمو بن خالو ،رن العباس بن معروف ،رن ربو الردمن بدن مسدلم ،ردن فضدیل بدن

یسار ،قال قال ال ادق(ع)« :احذروا على شبابکم الغالة ال یفسدونهم ،فإن الغالة شرّ خلق اللّيه،
یصغرون عظمة اللّه ،و یدعون الربوبیة لعباد اللّه ،و اللّه إنّ الغالة شرّ من الیهود و النصارى و
المجوس و الذین أشرکوا .ثم قال(ع) إلینا یرجع الغال فال نقبله ،و بنا یلحق المقصر فنقبله».

فقیل له کیف ذلك ،یا ابن رسول هللا؟ قال(ع)« :ألنّ الغال قد اعتاد ترك الصالة و الزکاة و الصیام
و الحج ،فال یقدر على ترك عادته ،و على الرجوع إلى طاعة هللا ي عزّ و جيلّ ي أبيدا ،و إنّ

المقصّر إذا عرف عمل و أطاع» [ ،37ص]۶12
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این نمونه هستنو این گروه از کتابها فقط طبقدات اصدحاب اممده(ع) را دربردارندو و بده
نورت به سایر اطالرات راویان میپردازنو لدذا در رجدال شدیخ طوسدی ،فقدط ده درصدو
راویان مورد توایق و تضعیف قرار گرفتهانو

 .2.1.۶فهرست نگاری

گروه دوم کتابهاع فهرستنگارع است رویکرد مؤلدف در فهرسدتنگدارع ،جمدعآورع
اطالرات نویسنوگان کتابهاع داوع روایات شیعه است ترتیب این کتابها بدر اسداس
ذکر نام صادبان تألیف است و در ذیل نام هر فرد ،رناوین کتابهاع وع و طریق انتقدال
میرا او معرفی شوه است دو فهرست شیخ طوسی و نجاشدی از ایدن گدروهاندو رمدوۀ
گ ارشات توایق و تضعیف راویان ،در این گروه از کتابها درج شوه است

 .3.1.۶کتابهای رجال(جرح و تعدیل)

گروه سوم کتابهاع رجال است هوف اصلی تالیف این کتابها ،نشدان دادن شی دیت
راوع است کتاب الضعفاء ابن غضامرع ،تنها کتاب برجاع مانوه از ر در قدوما بدا چندین
رویکردع است

 .۴.1.۶سایر کتب

آخرین گروه از این کتابها ،پراکنوه نگارعهایی اسدت کده هرگونده اطالرداتی در مدورد
راویان را در خود جاع داده است رجال کشدی نموندهاع از ایدن ندوع نگدارشهدا اسدت
شی یّت راوع ،استادان ،شاگردان ،محل سکونت ،سدفرهاع رلمدی و توایدق و تضدعیف
راوع مجموره اطالراتی است که در این کتب ارامه میگردد

 .2.۶جایگاه مولفان کتابهای حدیثی در گزارشهای تاریخ راویان
آنچه در تمامی این مجمورهها آشکار است ،رویکرد توایق و تضعیف راویان داراع تدألیف
است کتاب رجال نجّاشی در دقیقت فهرست است و صادبان اار ،توصیف می شدونو در
این کتاب از مجموع ه ار و سی و و ش ت و چهدار مؤلدف ،نه دو و چهدل و یدك نفدر
توصیف شوهانو که ش ت و هشت و نود و هشت صوم درصو از کدل اسدت در فهرسدت
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شیخ طوسی نی تعواد توصیف شوگان صو و هشدتاد و پدنج نفدر از مجمدوع هشت دو و
هفتاد مؤلف یاد شوه در کتاب است
در مجموع ،کتاب رجال شیخ طوسی نی از کل راویان ،ده و سی و سه صدوم درصدو
توصیف شوهانو که از این میان ،بیش از هفتاد و دو درصو صادب اار هستنو از بیست و
هشت درصو دیگر نی هی اطالری در دست نیست
نکتۀ دیگرع که در رجال شیخ طوسی توجه پژوهشگر دویثی را بدیش از پدیش بده
خود جلب میکنو آن است که از ابتواع باب راویان از پیامبر(ص) تا انتهاع باب راویدان از
امام سجاد(ع) که در مجموع پنج باب را در بر میگیرد ،به هی روع کداربرد واهه «اقدة» و
«ضعیف» مشاهوه نمیشود نیستین کابردهاع این دو واهه از ابتواع باب راویدان از امدام
3
باقر(ع) د ر ر شروع تألیفات دویثی شیعه به گونهاع روشمنو و ادامهدارد است
قریب به صو درصو توصیف شوگان کتاب ابن غضامرع از مؤلفان هسدتنو همچندین
ش ت درصو از راویان رجال کشی توصیف شوهانو کده بیدش رمدوهاع از ایدن افدراد از
صادبان تالیف هستنو  7سبب این رویکرد در کتابهاع تاریخنگارع راویان ،آن است کده
صادبان آاار کسانی بودنو که آموزه هاع دویثی پذیرفتده شدوۀ خدود را بدا انتسداب بده
امام(ع) نقل میکردنو و نشر میدادنو و چنانچه آن آموزه قابل قبول بود ،فرد توایدق و در
غیر این صورت تضعیف شوه است ربارتهایی چون« :دویثه یُعدرف و یُنکدر» و «یدروع
ال ّحیح و السقیم» و «صحیح الحوی » نشدانگر ایدن رویکدرد اصدحاب در تدووین اددوال
1
راویان است
این آمار بیانگر رویکرد اصحاب در انعکاس نقو محتوایی به کتدابهداع تداریخنگدارع
راویان است و افراد با توجّه به محتواع کتابهایشان توصیف میشونو گفتنی اسدت کده
در توایق و تضعیف ،پذیرش صو درصو آموزه ها ضرورت نواشت و اگر تعواد قابل توجهی
از ادادی شی ی قابل پذیرش نبود ،آن شیص ضعیف شدمرده مدیشدو لدذا در سدیر
تطوّر ارتبارسنجی ادادی شیعه ،مفهومی به نام استثنا به کتاب هاع رجدالی راه یافدت و
 3اولین کاربرد واهۀ «اقة» در شمارۀ  3741و نیستین کاربرد واهۀ «ضدعیف» در شدمارۀ  37۶4مشداهوه
میشود
 7این آمار مطابق با اطالرات منورج در نرم اف ار درایة النور تهیه شوه است
 1براع نمونه رک  ،4 :شمارههاع  3و 12؛  ،74شمارههاع  321و  3272و  3244رالوه بدر مدوارد یداد
شوه تمام ربارات ی که بر روم پذیرش روایات متفرّد یك راوع یا وجود تیلیط در میدرا ددویثی او
داللت دارد اشاره به این رویه است
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ب رگانی همچون محمو بن دسن بن ادمو بن ولیو ،محمو بن یحیی و دتدی ریاشدی از
3
کتب اصحاب ،روایاتی را استثنا کردنو
بنابراین نقو محتوایی آموزههاع نقل شوه ،رامل پذیرش روایات بدوده اسدت و قدرامن
اطمینانآور بر جریان پذیرش ادادی داکم شونو در واقع دکومت اصلی بر پذیرش یدا
ردّ یك متن ،وجود قرامن اطمینانآور بوده است نه خود راوع و آنچده موجدب دُکدم بده
وااقت یك راوع میشو ،قابل پذیرش بودن آموزههاع او بوده اسدت و دُکدم نسدبت بده
شی یت راوع تابعی از آموزه هداع ددویثی او بده شدمار مدیآمدو از نگداه قدوما چدون
(ع)
آموزههاع یك شیص قابل قبدول اسدت و نسدبت بده صدوور آن آمدوزههدا از مع دوم
اطمینان داصل شوه  ،آن شیص مورد ارتماد است بنابر این رویکرد ،زمدانی دکدم بده
وااقت شیص میشود که تمام یا غالب آموزههاع او با اصول مورد ارتماد اصحاب سازگار
باشو گفتنی است که اگر شی ی نقش انتقال روایات سایر اصحاب را بدر رهدوه داشدت،
تضعیف رجالیان نسبت بده او اشدکالی در پدذیرش روایدات سدایر اصدحاب از طریدق وع
7
بهوجود نمیآورد

 .۷نتیجهگیری
 3این پژوهش در پی بررسی جایگاه نقدو محتدوایی ،در ارتبدارسدنجی ددوی شدیعه و
پیاموهاع آن است این رویه که در نهاد رُقال جداع دارد از زمدان صدوور ددوی شدکل
گرفته و در دوران شکوفایی دوی نمود ویژهاع یافته اسدت روش اصدحاب در دریافدت
آموزههاع دینی ،مراجعه به امام(ع) یا اصحاب مورد تاییو امام(ع) بود تا نسبت به صوور آن
اطمینان یابنو
 7اطمینان به صوور دوی در نقل و کتابت دوی  ،از جایگاهی بیبدویل برخدوردار
بوده و محوّاان شیعه به رنوان جریان غالب ،از نقل روایاتی که اطمینان بده صدوور آنهدا
نواشتنو خوددارع میکردنو نقو محتوایی در ارتبار سنجی دوی  ،روشی براع د دول
اطمینان بود در شکلگیرع این رویکرد ،چهار امر منشأ اار بدود :فضداع تقیده؛ اخدتالف
دیوگاههاع کالمی؛ تفاوت سطح استعواد اصحاب؛ بروز جریان انحرافی غلو
 3رک  ،74 :ش313
 7رک  ،77 :ج ،1ص432؛  ،۶ج ،3ص1
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 1در مواردع که اصحاب نسبت به صوور دویثی تردیو داشدتنو ،ررضدۀ روایدات بدر
اممه(ع) ،مهمترین روش در رسیون به اطمینان از صدوور ددوی بدوده اسدت بندابر ایدن
اطمینان به صوور دوی  ،سرلودۀ روش اصحاب در اخذ معارف قدرار گرفدت و اصدحاب،
هی دویثی را بوون ادراز اطمینان ،نقل نمیکردنو
 4اصحاب امامیه در تووین کتابهاع خویش با نقدو محتدواع روایدات ،آن دسدته از
ادادیثی را که نسبت به صوور آن اطمینان مییافتندو ،نقدل کدرده و هدر روایتدی را کده
نسبت به صوورش اطمینان داصل نمیشو ،در کتابهاع خدویش درج نمدیکردندو بده
ربارت دیگر ،معیار پیشینیان در جواز نقل ادادی و انتساب سین بده امدام مع دوم(ع)،
سنجش شی یت راوع نبوده است و سازگارع آموزههاع ررضده شدوه افدراد بدا معدارف
اصیل مال قرار میگرفته است
 1پیامو نقو محتوایی روایات ،در گ ارش تاریخ راویان اادر ویدژهاع دارد کتدابهداع
اوّلیه تاریخنگارع راویان ،با توجّه به نقو محتواع تألیفدات ددویثی آنهدا تدووین یافتده و
توایق و تضعیف شی یت راوع تابعی از آموزههاع دویثی راهیافته بده کتداب وع بدوده
است
 ۶اختالف دیوگاههاع کالمی ،گاه بار اختالف رجالیان در توایق و تضعیف راویدان
شوه است 3و توجّه به این نکته ،ل وم تبیین مبانی ارتقادع در نگداه بده داندش رجدال را
ضرورع میکنو

کتابشناسی

[]3
[]7
[]1
[]4

قرآن کریم
ابن دیون ،نعمان بن محمو مغربی (3121هد) دردامم اإلسدالم و ذکدر الحدالل و الحدرام و
القضایا و االدکام تحقیق :آصف فیضی ،چاپ دوم ،قم ،آلالبیت
ابن سعو ،محمو (3432هد) الطبقات الکبرع ،تحقیدق :محمدو ربدو القدادر رطدا ،بیدروت،
دارالکتب العلمیة
ابن غضامرع ،ادمو بن الحسین (312۶ش) الرجال تحقیق :محمو رضدا دسدینی جاللدی،
قم ،دارالحوی

 3براع نمونه رک  ،74 :ش ۶33؛  ،34ش132
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[ ]1تهرانی ،شیخ آقا ب رگ (3422هد) الذریعة إلى ت انیف الشیعة قم ،اسماریلیان
[ ]۶خومی ،ابوالقاسم (3472هد) البیان فی تفسیر القرآن چاپ سوم ،قدم ،موسسدة ادیداء آادار
االمام الیومی
[ ]2سب وارع ،محمو باقر بن محمو مؤمن (3742هد) ذخیرة المعداد فدي شدرح اإلرشداد قدم،
موسسۀ آل البیت
[ ]2صووق ،محمو بن رلی (3434هد) االرتقادات چاپ دوم ،قم ،کنگرۀ بینالمللی شیخ مفیو
[3431( __________ ]3هد) من الیحضره الفقیه تحقیق :رلی اکبدر غفدارع ،چداپ دوم،
قم ،انتشارات جامعۀ مورسین
[ ]32صفّار ،محمو بن الحسن (3424هد) ب امرالورجات تحقیق :محسدن کوچده بداغی ،چداپ
دوم ،قم ،کتابیانۀ آیت اللّه العومی مررشی نجفی
[ ]33طوسی ،محمو بن الحسن (3432هد) العوة فی اصول الفقه تحقیق :محمورضدا ان دارع
قمی ،چاپ دوم ،قم ،ستاره
[3434( __________ ]37هد) االمالی قم ،دارالثقافة
[3424( __________ ]31هد) اختیار معرفة الرجال تحقیدق :سدیو مهدوع رجدامی ،قدم،
موسسۀ آلالبیت
[3132( __________ ]34هد) االستب ار فیما اختلف من األخبار تحقیق :دسن الموسوع
خرسان ،تهران ،دارالکتب االسالمیة
[( __________ ]31؟) فهرس کتب الشیعة و اسماء الم نّفین نجف ،المکتبة المرتضویة
[ ]3۶راملی (شهیو اانی) ،زین الوین بن رلی (3471هد) الررایة لحال البوایة فی رلم الورایدة،
قم ،بوستان کتاب
[ ]32راملی ،دسن بن زین الوین (31۶7ش) منتقی الجمان فی االدادی ال حاح و الحسدان،
تحقیق :رلی اکبر غفارع ،قم ،انتشارات جامعۀ مورسین
[ ]32رسکرع ،سیو مرتضی (31۶2ش) نقش اممه در ادیاء دین تحقیق :محمو رلی جداودان،
تهران ،بنیاد بعثت :وادو تحقیقات اسالمی
[ ]33قطبالوین راونوع ،سعیو بن ربو هللا (3423هد) الیرامج و الجرامح ،قم ،موسسدة اإلمدام
(رج)
المهوع
[ ]72کلینی ،محمو بن یعقوب (3422هد) الکافی ،تحقیق :رلدی اکبدر غفدارع ،چداپ چهدارم،
2جلو ،تهران ،دارالکتب االسالمیة
[ ]73مجلسی ،محمّوباقر (3424هد) بحاراألنوار الجامعدة لدورر اخبدار اممدةاألطهار ،چداپ دوم،
بیروت ،موسسة الوفاء
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[ ]77مجلسی ،محمّوتقی (342۶هد) روضة المتقین فی شرح مدن ال یحضدره الفقیده تحقیدق:
دسین موسوع کرمانی ،رلی پناه اشتهاردع ،چاپ دوم34 ،جلو ،قدم ،مؤسسدۀ فرهنگدی
اسالمی کوشاناور
[ ]71مسعودع ،ربوالهادع (3123ش) در پرتو دوی چاپ اول ،قم ،دارالحوی
[ ]74نجاشی ،ادمو بن رلدی (3422هدد) فهدرس اسدماء م دنفی الشدیعه چداپ ششدم ،قدم،
انتشارات جامعۀ مورسین

