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  یرجال يهايدر داور یکالم ينقش باورها
 
 ثیدانشگاه قرآن و حد اریاستادی / نیرضا حس ید علیس    

 14mt.shaker@gmail.com.  ثیدانشگاه قرآن و حد هیکالم امام يدکتر يپژوهشگر و دانشجو/  شاکر یمحمد تق
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  چکيده
 یاصـل وجـود اخـتالف مبـان     یاجمال ییبا توجه به بازگو، یرجال يهايدر داور یکالم يزانِ نقش باورهاین مییتعمسئلۀ 

ـ ییازمنـد تب ین، ییو روا یرجال يهاکتاب يان در بازکاویتعامل با راو ةدر نحوها ن تفاوت نگرشیا يگذارتأثیرو  یکالم  ین
نـوع   يآن بـرا  یـی گرفتـه و بـا درك چرا  صورتهاي يداور ياز ورا ورزانهبه نگاه اجتهاد ین بررسیت ایروشن است. اهم

ـ و بر اساس تحل ختیشناحاضر بر آن است که با نگرش روش ۀبازگشت دارد. نگاشت، یات کالمیتعامل با روا هـاي  ل دادهی
ـ در سنجش وثاقـت   یدتیعقهاي شهیاند يگذارتأثیرزان یگاه و میجا، یو کالم یرجال ـ را نما يف راویا تضـع ی  ان سـازد. ی
اسـت.   یکالم ياز باورها یرجالهاي يداور يریاثرپذ يایگو، ن گفتاریق ایمصاد یابیها و تعمق نگاه در ریشهیند دادهفرا

د و به صورت مشخص در نگرش به مسـائل  یدر فروع اصول عقاها ن واکنشیا ةآن است که حوز ةدهندنشان ین بررسیا
ـ عقهـاي  در برابـر کـنش   یدرون مذهبهاي آن را واکنشتوان می که، ده استیانیل اصل امامت رخ نمایذ در بسـتر   یدتی

  دانست. یرجال یابیارز

  اتهام غلو.، یرجال يداور، بیعلم غ :هاهکلیدواژ
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  مقدمه
با نام رجال است. علـم رجـال    یمحور دانش، شانیت و احوال ایان اخبار و شناخت شخصیسخن از راو

 يامـر ، ژهیو یخ البته با نگاهیبا تار یین دانش از سویا یدگیتن. درهماست ثیمهم علم حدهاي از شاخه
گـاه و نـوع نگـاه و    ینشـان از جا ، ثیبا حد رویارویی ۀسرآغاز گون منزلۀن دانش بهیا تأثیرآشکار است. 

، ینـ ین رکـن معرفـت د  یتـر يادیـ گـر بن ید ين دانش دارد. از سویمطلوب ا یثمربخش يتعامل برا ةویش
دهـد.  یات به خود اختصاص مـ یرا روا از آن ین است که آبشخور و منبع مهمید يد و معارف نظریعقا

ن نقطه قابل فهم است و شناخت روش و سبک ارباب رجـال  یعلم کالم از رجال در ا يریتعامل و اثرپذ
 یـی چرا يگـو تواند پاسخمی، استاي ویژه يها و مبادش فرضیشان که همراه با پیا يدر موضوع فرارو

ن دانش باشـد. بـه   یجستار در ا ةویش یابیو باز یبازخوان يبرا ییف) و راهنمایا تضعیق ی(توث نییک تعی
اسـتوار   یبر مبنـا و اصـول  ، ک سلسله سندیان یتک راوا ضعف به تکیوثاقت  ۀمرتب ياعطا، اتریگو یانیب

بـا موضـوع    یشـمند رجـال  یک اندیـ سـنجش   ۀشناخت روش و سبک گون ياست که کشف آن به معنا
ث را بـا  یمنـدان از حـد  شه و بهـره یتواند صاحبان اندمی ندین فرایاز ا یرو و مورد تعامل اوست. آگاهفرا

شـان  یا يروشینسبت بـه مسـائل پـ    ییجودر جهت چاره، ن حوزهینقاط ضعف و قوت نگارندگان در ا
  ند.ک ياریهم

و شـناخت آن   یبررسـ هـر دانـش کـه در    هاي یژگین ویترنکه از مهمیح و با توجه به این توضیبا ا
ک علـم  یـ  یهر چند بررس - ) 59ص، 1370، یو نراق ينادر :.كر( روش آن علم است، است قابل طرح

ل یـ دل، مهم در دانش رجالامر ن یا يبرا ینبود متکفل -  شودمیگر مطالعه ید یشتر در علمیو روش آن ب
 ۀاز بـه مطالعـ  ید. نزاسمی توجهدرخور ر را ین مسیدر اها ن گامین امر را روشن و نخستیت ایاهم ییچرا

مـورد   یعلمـ  ۀبرسد و در جامع یمحسوس است که آن دانش به رشد کاف مینگاه، ک علم و روش آنی
ا بـودن  یمه، دانشگاهی يث در فضاهایمباحث مرتبط با دانش حد یبا توجه به گستردگ .دگیرتوجه قرار 
  .است سلموگونه مسائل منیبستر طرح ا

در  یکالمـ  يزانِ نقـش باورهـا  یـ ن میـی ل تعیـ بـه تحل  ختیشنابا نگرش روشیش رو مقالۀ پتالش  
اصـل وجـود    ياجمال بـازگو به ییو روا یرجال يهاکتاب يده است. بازکاوشاستوار  یرجال يهايداور

ن موضـوع  یـ ان است. به ایتعامل با راو ةدر نحوها ن تفاوت نگرشیا يگذارتأثیرو  یکالم یاختالف مبان
وضوح داللـت بـر   به، است ير راویا تکفیب یکه تکذ، ند نگاه ارباب رجالیرفته است اما برآ یاشارتگاه 

  دارد.   یکالم يهادر برداشتها ن گزارهیشه داشتن ایر
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بهتر نسـبت بـه مسـائل     یتواند درکمی دارد کهبنیادین  ۀتوجه به دو نکت پیش روش درآمد نوشتار یپ
  بر داشته باشد. نده دریآ

اسـت. در   يف راویا تضـع یق و یتوث، شودمتبادر می یعیبه صورت طب یرجال يهايورااز دآنچه . 1
انِ یـ روا، انـد و آن گـروه  ف شـده یق و تضعیان توثیک گروه خاص از روای، عهیش ینگاه دانشمندان رجال

ف او یتضـع ا یـ ق یـ عه بـه توث یکه رجـال شـ   یانیک از راوید که هر کرد توجه یبا، رونیاصاحب اثرند. از
ۀ ن مطلـب نقطـ  یـ عه بوده اسـت. ا یش یاز نظر دانشمند رجال یثیک مکتوب حدیبرخودار از ، نداپرداخته
 یثیحـد هـاي  را نگاشتهیز ؛است از زمان امام باقر یرجال يهايداور آغازکند و آن می میرا ترسآغازي 

 یرجـال  يهـا که با مراجعه به کتاب ياامام پنجم بارور شده است؛ به گونه ةعه از دوریمرتبط با معارف ش
 ش از اصـحاب امـام بـاقر   یپـ  »فیضـع «و  »ثقۀ« ةف را در غالب دو واژیق و تضعیاز توث يتوان اثرینم

  .کردمشاهده 
، یدر نقـش اسـتقالل   .ینقش تبعـ  )ب، ینقش استقالل )الف است: پذیردو نقش تصور يراو ي. برا2

قـرار   یرجـال  يمـورد داور ، هـا نگاشته داشتن اینل یو به دلاست  یثیا آثار مکتوب حدیاثر  يدارا يروا
 یگـران بـدون آنکـه تصـرف    یبر اساس وساطت و حامل بـودن آثـار د   يراو، یدر نقش تبع گرفته است.

 انادتا اسـ یـ آثار استاد  ةدهندگونه که او تنها انتقالنیرد. بدیگمی قرار یابیمورد ارز، فته باشدپذیرصورت 
بـه   يراو، رونیـ اد آورد و ازیـ پد يتواند دو نگاه متفاوت بـه روا می ن دو نقشیا ۀ. مالحظیش استخو

  )1392، ینیشاکر و حس ر.ك:( ردیمورد اعتماد قرار گ، گریو به لحاظ دشود ف یک نقش تضعیلحاظ 
، فهرست شیخ طوسـی ، رجال شیخ طوسی، فهرست نجاشیند از؛ اعه عبارتیرجال ش یاصل يهاکتاب

ن اسـتفاده  یشتریان شد روشن است که بی. با توجه به آنچه برجال ابن غضائريو  رجال کشی، رجال برقی
 صـورت ت یـ بـه لحـاظ ماه   رجال کشیو  فهرست شیخ طوسیو  فهرست نجاشی یعنی، از کتب فهرست

  رفت.گخواهد 

  يکالم يباورها يهاگونه
 یامـور شـناخت   یعنـ ی، . اعتقادات1 :داد يجا یاصل ۀتوان در سه دستمی م اسالم رایکالن تعال یدر نگاه

ن آن یکه علم اخـالق مبـ  ، اتی. اخالق2 ؛ن بخش استیدانش کالم متکفل ا و استبایسته  هاکه باور به آن
  پردازد.می ح آنی. احکام که دانش فقه به تشر3 ؛است

 بحـث  یو نقلـ  یعقلـ  ةویبه ش ینیاعتقادات د ةکه درباراست  یف علم کالم گفته شده دانشیدر تعر
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و بـه   زدپردامی ینیم و اثبات اعتقادات دیتنظ، نییبه تب، ن اعتقادات از منابع آنیکند و ضمن استنباط امی
نقش دانـش رجـال در    .)22و21ص، 1391، برنجکار ر.ك:( دیگومی شبهات و اعتراضات مخالفان پاسخ

دانـش   یرا از دو منبـع اصـل  یز ؛ندکمی ن امور جلوهیوند ایاثبات و پاسخ به شبهات با توجه به پ، استنباط
ـ  انین میث در ایگاه حدینقش نقل و بالتبع جا، (عقل و نقل) کالم ا فـروع  یـ اصـول   یژه در برخـ یـ وه(ب

ث یسـند و مـتن. سـند حـد    : اسـت  یث برخوردار از دو بخش اصلیحد ةکری) آشکارتر است. پياعتقاد
از گفتـار و رفتـار معصـوم     ثیمتن و گـزاره اسـت و مـتن حـد     ةدهنداشخاص انتقال ۀمتشکل از سلسل

، اسـتنباط  يا انصراف از متن است. وثوق به مـتن بـرا  ید ورود یث در حکم کلیند. سند حدکمی تیحکا
 یوابسـتگ  .)5ص ، 1366، یسـبحان  وابستگی بسـیار بـه سـند دارد (ر.ك:   ، یو دفع اشکال از جهت، اثبات
ث بـر آن  یخ حـد یکه تـار ، سنت ةرندیاگفرهاي بیاز دانش کالم به علم رجال با توجه به آس ییهابخش
ا یـ  گسـترده در سـطح   ینـ یست. از لـوازم بـروز اخـتالف در معـارف د    یده نیپوش يامر، دهدی میگواه

ک یـ تمسـک نابجـا بـه    . 1 کرد:ن موارد اشاره یتوان به امی محدودتر یدر سطح یمذهبدرونات اختالف
ا طـرد  یـ و  ين و اثبات فروع اعتقـاد ییتب. 2، از اصول معارف یکیر یح در استنباط و تفسیگزارش ناصح

را بـر آن داشـته اسـت تـا در      یتفتازان، ن توجهیا همیسند آن. گو ۀخدشه در سلسل ةث با انگاریک حدی
 ينقـش باورهـا  ، گـر ید يامـا از سـو  ؛ ل شـود یقا هدلابودن  ینیقی يبرا ينقش وافر، ف دانش کالمیتعر

ن در تعامـل  یادیـ بن يامسـئله ، ثیـ ان احادیـ و حکم نسبت به راو یرجالهاي يداور یدر چگونگ یکالم
شـناخت  ، یرجـال  يهـا يبر داور یکالم يباورها یل اثربخشیدانش کالم و رجال است. در تحل یۀسودو

ـ ا. ازاسـت  محـور سـخن  ، هايگذار در داورتأثیر ياعتقادهاي ق و گونهیمصاد ک اصـول  یـ رو بـا تفک نی
  شود.می ن سنجش پرداختهیا فروع آن در ایبه نقش هر اصل و ، ياعتقاد

ت و یـ ان اهـل ب یـ جر :اسـت  يریـ گیان عمده پس از عصر نبوت قابـل پ یدو جر یم کلیک تقسیدر 
 کیـ گر تفکیکـد یاز  ییهـا شـاخه ریـ ن دو گـروه خـود در ز  یـ ک از ایـ ا اهل سنت). هر ی( فهیان سقیجر
بـه عوامـل   ، مختلـف هـاي  زهیبه جهات و انگها با توجه يبندده و دستهین پدیرند. علل و عوامل ایپذمی

  است.پذیر میتقس یو خارج یو گاه داخل یعیرطبیو غ یعیا طبیو  یو درون یرونیب

  يمعارف اعتقاد يمحورها
ن یـ رود. امـی  (احکام) به کار نید ین در مقابل فروع عملیر اصول دیگاه با تعب يمعارف اعتقاد ۀمجموع

معناست. گـاه   یب ینیعمل به احکام د، مانین است و بدون ایاساس د، دیاز آن روست که عقا يگذارنام
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ن در مقابـل فـروع   یـ شـود و اصـول د  مـی  میتقسـ  یو فرع یبه دو بخش اصل يمعارف اعتقاد ۀمجموع
ف و یـ در تعر .)30ص، 1391، برنجکـار  ر.ك:( رودمی ن به کارید یاصل يباورها ين به معناید ياعتقاد

، خلـدون (ابـن  شـش اصـل   یوجـود دارد. برخـ   ياگسـترده  تالف نسـبتاً اخـ ، نیق اصول دین مصادییتع
اصـول   ودو اصـل را جـز   یق و برخـ یپنج اصل البتـه بـا اخـتالف در مصـاد     یبرخ، )462 ص، ق1408

 یار اصـل یـ ن معیـی در تب .)166و165ص ، 1ج، ق 1405، يالهـد علـم  اند (ر.ك:ردهبرشم يمعارف اعتقاد
از  یبازگشت برخـ ، مطرح است. آنچه روشن است یسخنان گوناگونز یده نیک عقیبودن  یا فرعیبودن 

 يهـا و سـنجش  يدر داور تـأثیر ن یشـتر یگر است. در ادامه روشن خواهد شـد کـه ب  ید یاصول به برخ
فروعات مربوط بـه اصـل امامـت محـور     ، يان اصول اعتقادیاست. در م يمربوط به فروع اعتقاد یرجال

و  دارنـد  یخـود مراتبـ  ، يز روشن خواهد شد. فروع اعتقادیامر ن نیل ایکشاکش و واکنش بوده است. دل
مـان  یکمـال ا  ینیرا شناخت معارف دیز ؛ستیت آنها نیلت و اهمیانکار فض يبه معنا، بودن یعنوان فرع

  است.   یهدف خلقت انسان و مقصود از ارسال رسوالن اله، ین کمالیدن به چنیو رس

  يدر مباحث کالم يموارد اختالف
از مـوارد اخـتالف در مباحـث     ينمـود و تصـور  ، یرجـال هاي يدر داور یکالم يباورها تأثیرفهم  يبرا

به اصل مشترك و مـورد  ، امبر خاتمیت خداوند سبحان و رسالت پیالزم است. شهادت بر وحدان ياعتقاد
توانـد مـورد اخـتالف و    ي مـی ن اسـت کـه پـس چـه مـوارد     یا پرسشان است. یراو همۀان یرش میپذ

  باشد؟ يگذار در داورتأثیر
ان دانش کـالم  ین نقش را در تعامل میشتریتوان گفت نوع نگاه به امامت و فروع بی میبه صورت کل
 ییهـا ن گفتـار بـه گـروه   یـ بـه خـود اختصـاص داده اسـت. خـود ا      یرجال يدر داور یو رجال و اثرده

 قـرار بررسـی  ن گفتـار مـورد   یـ ا ییآزمـا یراسـت ، ک آنهـا یکیو شمارش  یابیاست که با بازپذیر میتقس
ه کـه عمـدتا   یـ نوع نگاه ارباب رجال بـه مخالفـان مـذهب امام   ، یکل يبندمیک تقسید. در ادامه با گیرمی

بـه   یشمندان رجـال یگاه به نوع نگاه اندو آن، شدخواهد  یه است بررسیدیشامل دو گروه اهل سنت و ز
  م پرداخت.  یخواهها ياورر دبآن  تأثیرعه و یش یمذهبدرون ياعتقاد يهااختالف

  امامت) ةه به مسئليمفهوم امامت (مخالفت با نگاه امام
نصـب و نـص. نگـرش     ۀمسـئل  :نـد از اعه در نگاه به امامت عبارتیشدیدگاه از  یاصل ةا آموزیدو شرط 

کـه  آنجـا د. ازکـر  يریـ گیه پیـ دی(اهـل سـنت) و ز   عامـه  یعنـ ی، توان در دو گروهمی ده راین عقیمقابل ا
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اسـت کـه    یبررسدرخور ن مسئله یا، هست زین يدیو ز یان عامیراو ةرندیگبرعه دریش یرجال يهاکتاب
در کـاهش   یعـامل ، عهیشـ  یشمندان رجـال یاز نگاه اند، نوع نگرش به امامت یعنی، اختالف أن منشیا ایآ

ل و یـ دل، امامـت ه بـه مفهـوم   یـ نگرش مقابل نگـاه امام که اگر  شده است؟ روشن است یتلق ياعتبار راو
 یمـذهب يدیو ز یان عامیراوهمۀ ف یآن تضع ۀالزم، دیبه شمار آ يف راویو تضع یفروکاه يبرا یعامل

  از ایشان یاد شده است.عه یش ین رجالیاست که در منابع نخست
بـا بـاور    يمخالفـت راو  يریـ و بـه تعب  يبـودن راو  یعامکه دهد می نشان یرجال يهاکتاب یبررس

ـ  یراوفراوانی ، ن ادعایست. گواه ایف او نیبر تضع یلیدل، مفهوم امامته در یامام  هان اهل سنت است کـه ب
  .اندرار گرفتهشناس قشمندان رجالیق اندیمورد توث، عهیش به مخالفان شیگرادر صراحت رغم 

  :داردت یاهمباره نیدر ابنیادین  ۀتوجه به دو نکت
از ، ده اسـت یـ ان انجامیق راویکه به توث ین عاملیترکه مهمکند می عه داللتیرجال ش یخوانباز )الف

نکـه سـاختار   یشـتر بـر اسـاس ا   یان بیـ ن روایا یعنی ؛شتر گردش بر اساس فقه استیب، یرامامیو غ یامام
  ؛اندق قرار گرفتهیمورد توث، بوده است یفقههاي آنها آموزه یثیاثر حد یغالب

د کـه  کـر د توجـه  یبا، ق اویو توث یابیعه و اعتباریش یبه مصادر رجال یعام يک راوی یابیدر راه )ب
 يکـه راو  یدر صـورت  یگـر. حتـ  ید ياست نه لحـاظ امـر   اطهار ۀاز ائم يتگریاو روا یقیت توثیثیح
عه یان شـ یشـوا یت از پیـ نقـل روا ، عهیشـ  یکتب رجال به یعام يراویک  یابیل راهیدل، ق نشده باشدیتوث

  .)246 ص، ق1411، ی(عالمه حل د.کراشاره  اضیع بنلیفضبه توان می نمونهراي است. ب
عه یشـ  یاهل سـنت از نگـاه دانشـمند رجـال     يک روایگسترة وثاقت ، قین توثیا یبخشند اثریدر فرا

 يکـه روا  یرو در صـورت نیـ ااسـت. از  عهیان شـ یشواین از پکردت یروا ةشود و آن محدودمی روشن
اهل سنت واقـع شـود و بـه     ییو در اسناد رواافتد عه جدا یش یاز ساختار فرهنگباشد؛  افتهیق یتوث یعام

ت و محـدوده نخواهـد بـود.    یـ ثینـاظر بـه آن ح  ، عهیق رجـال شـ  یـ توث، اهل سنت بپردازدهاي نقل آموزه
قـت اسـت کـه جهـت     ین حقیـ انگر ایـ نما یروشنعه بهین رجال شیمصادر نخست يالهجو در البوجست

، عه باشـند ین شیان راویچه ا ؛اثر مکتوب است يان دارایراو ن آثار به سمتیف در ایق و تضعیتوث يریگ
ـ ، رشان در اسـناد یرغم حضور چشمگه ب یعیان شیاز راو يارین روست که بسی. از همیچه عام ل یـ دله ب

ز یـ ن یان عامینسبت به راومطلب ن یابودن ر یاند. فراگهشدف نیق و تضعیتوث، مکتوب یثینداشتن اثر حد
ن گـروه از  یـ وثاقت ا يامد آن تسریپ، دشوقت غفلت ین حقیتوجه به ااز اگر  داست.یار روشن و هویبس
کـه   یمـذهب یق عامیتوثدست راه (ن یاز ا یهایاست. نمونه یعیمعارف ش ۀان عامه به خارج از عرصیراو
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، ت دارنـد یـ روا اطهار ۀکه از ائم یاصحاب يهاا نقل کتابیعه و یان شیشوایم از پیت مستقیبه لحاظ روا
ن یرجال و فهرسـت نخسـت   يهادر کتاب یعام ةواژ يجووتوان با جستمی )اندمورد وثاقت قرار گرفته

) 310ص، (همـان  عیاضبن ) فضیل52 ص، 1407، (نجاشی کلبی علوانبن همانند حسین ؛دکرمالحظه 
، حلـی  داودابـن ( خراسـانی  کـاهلی  حذیفـۀ  أبـو  بشیربن سحاقو ا) 443ص، (همان قطان سعید بنیحیى
درخـور  عه یان شـ یشـوا یح به ارتباط آنها بـه پ ین گروه تصریمربوط به ا يها). در گزارش385 ص، 1383
در گـزارش مربـوط   ، نمونـه  رايب .)409، 355، 207، 205، 147ص، ق 1407، نجاشی ر.ك:است (توجه 

ـ   يثقه رو یعام :میخوانی میحوشب بجلبن به اصرم ح بـه  یتصـر  .)107ص، (همـان  عبـداهللا یعـن اب
  دارد.مین نکته پرده بریاز هم ت اسلم از امام صادقیروا

کـه  را  یانیراو یق برخیتوث ییچرا، ه استشدغفلت از ق که یت توثیثین گستره و حییاما دقت در تع
 ) روشـن 443ص، (همـان  د قطـان یسـع بـن  یـی حیهماننـد  ، شـود مـی  دهدی يتندروشان یدر نگاه مذهب

 یبرخـ تـا  ق) سـبب شـده اسـت    یـ ت توثیـ ثین گسـتره و ح یـی (تع تیثین دو حیک ایسازد. عدم تفکمی
ق یـ توثة کـه محـدود  یحـال در؛ خ عامه کنندیاز مشا يریپذتأثیررا متهم به  یدانشمندان رجال، پژوهانرجال

عه اسـت. از آنچـه   یان شـ یشوایسخنان پ یدن از برخکرت یاز روا يمندان تنها به لحاظ بهرهیگونه راونیا
 يبـرا  یعـامل ، امامـت  يه در نگاه به اصل اعتقادین با امامیادیاختالف بن که جه گرفتیتوان نتمی گذشت

 يق راویـ ت توثیـ ثیکه حهمچنان ؛امده استینشمار به  یشمندان رجالیاز نگاه اند يکاستن اعتبار راوفرو
  ن محدوده است.یدر هم يدارعه و امانتیان شیشوایت از پیت روایثیح

ـ  کرمالحظه  یانیتوان نسبت به راومی را يروش تعامل و داور وه وین شیهم نگـرش  ه رغـم  د کـه ب
ق قـرار  یـ اد شـده و مـورد توث  یـ عه از آنها یش یرجالهاي در نگاشته، هیدیز ۀگرفتن در فرق يو جا يدیز

بـا  ل مخالفت یبه دل يفروکاسته نشدن اعتبار راو ةدهندنشان» ثقه یکوف يدیز«همانند  یاند. جمالتگرفته
ز اشـاره رفتـه   یـ به ارتبـاطش بـا معصـوم ن    يراو ۀامامت است. گاه در ترجم ۀه در اصل مسئلیامام یمبان

ـ ، (طوسـی  ا همان ابوجارودیمنذر بن ادیهمانند ز ؛است ل یـ در ذ ین رو نجاشـ یاز همـ  .)303ص ، تـا یب
 .ن بـاور یا همـ بـ  يو مـرگ و  يبودن و يدیح به زیبن عبدالرحمن با تصردیبن سعمحمدبن عنوان احمد

 مداخلتـه  و بهـم  الختالطـه  أصـحابنا  ذکـره « :سدینومی ان اصحابیدر م يو یشهرت و بزرگ ییدر چرا
ن بـاره  یـ فهرسـت در ا  در یخ طوسـ یش .)94ص، ق 1407، ی(نجاش »أمانته و ثقته و محله عظم و إیاهم

، (طوسـی » لهـم  وتصـنیفه  بهـم  وخلطتـه  عنهم روایاته لکثرة أصحابنا جملۀ فی ذکرناه وإنما«آورده است: 
 صـنف و أصحابنا کتب جمیع روى أنه إال جارودیا زیدیا کانو«سد: ینومی خود رجال) و در 68ص، تایب
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 يدارآن است کـه اصـل امانـت    ةدهندن عبارات نشانیا .)409 ص، 1381، (طوسی» أصولهم ذکر و لهم
دو ، ت عصـمت یـ باهـل  یعنـ ی، هیـ مورد قبول ارباب رجال امام زاللِ ۀاز سرچشم يتگریه بر روایبا تک

ان یـ گـر روا یبـوده اسـت. از د   یشمندان رجـال یث از نگاه اندیان احادیدر نوع تعامل با راو یمحور اساس
 بـن زیـاد  عبـادة ) 294ص، ق 1407، (نجاشـی  السـراج  بـن کثیـر  عامرتوان به می اندهشدق یکه توث يدیز

  د.کر) اشاره 444ص، (همان الفراء بن سالمیحیى و )304ص، (همان األسدي

  يرجالهاي يو نقش آن در داور يافرقه يتفاوت باورها
روان یـ ان پیـ م یدر امـور اختالفـ  ، یکالم ياز باورها یرجالهاي يداور يریپذتأثیر ین محور بررسیدوم
ا یدر باور به تعـداد اوصـ  ، ت آنین اختالف با توجه به اهمیش است. نمود اید خویعقا عه دریشهاي فرقه

عه کـه عصـر   یان شـ یـ ان راویم یکالم یدر مبان یرو اختالف مورد بررسنیاامبر متبلور است. ازیپس از پ
  شود.می ائمه متمرکز ةدر اعتقاد به شمار، انددهکررا درك  ائمه

  انيشوايپ ةشمار
ش از یداشته اسـت؟ پـ   یعیشمندان شیاند یرجالهاي يدر داور یه در تعداد ائمه چه نقشیمخالفت با امام

دو ، عه که در تعداد ائمه بـا مـا مخـالف هسـتند    یشهاي گروهریم در زیالزم است بدان پرسشن یپاسخ به ا
 ن موضـوع یـ ه. توجـه بـه ا  یـ . فطح2، هیـ . واقف1 :ه حضور دارنـد یان امامیان راویکار و فعال در مگروه پر

فاسـد المـذهب   هـاي  گـروه ریـ حله بـه ز  ةکرد حوزیدر رو رییتغ ییل چرایتحل دربنیادین تواند نقش می
متفـاوت اسـت کـه قابـل      د آمـدن دو رفتـار کـامالً   یآن پد ۀجیکه نت، باشد یس حلیادره از زمان ابنیامام
د گفـت صـرف   یـ باپرسش یادشده ست. در پاسخ به ین یکرد و مبانیل تفاوت رویگر به دلیکدیسه با یمقا

را یـ ز ؛امـده اسـت  یعه بـه شـمار ن  یاز نگاه دانشمندان رجـال شـ   يراو ل ضعفیدل، بودن یا فطحی یواقف
ده شـ ن يف راویسـبب تضـع  ، ه در تعـداد امامـان  یدگاه مخالف امامیدهد که دمی نشان، قیمصاد یبررس

ه شـد ف یبودن تضع یل واقفیبه دل يافت که فردیتوان ین نمینخست یرجال يهادر کتاب یاست. مصداق
اخـتالف   کـه  دکرتوان ادعا می ن مطلبیند در وقف بوده باشد. با توجه به اهرچند متعصب و معا ؛باشد

ن یـ اران اذگـ انیـ ن اختالف نسـبت بـه بن  ینبوده است. البته ا يف راویتضع يبرا یعامل، امامان ةدر شمار
  ست.ین یصد منفدرز صدین نگاه نیاما ا ؛ده استآورفراهم  یسلب ینگاه يبرا یسبب، انحراف

 شـان مشـاهده  یبا ا ی) و نوع تعامل دانشمندان رجالیو واقف یان فطحی(راو ن مجموعهیبه ا یبا نگاه
ن مجموعـه بـه   یـ علـت ورود ا  یعنـ ی ؛ز حاکم استینجا نیا، در تعامل در رفتار یآن اصل کلکه شود می
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ن یـ ا يل برخـوردار یـ بـه دل ، انیـ ن راویـ ه به ایاصحاب رجال امام یل نگاه اثباتیما و دل یرجال يهاکتاب
ن مجموعـه مشـترك در   یـ ا یکه نمود غـالب ، است یثیحدهاي مشترك نگاشتههاي تگران از مجموعهیروا

ـ   یات فقهیاز روا يبرخوردار یعنی ؛موضوع فقه متبلور است انگر یـ کـه نما  يابـه گونـه  ، بـاال  یبـا فراوان
اسـت کـه    يانـه ن نگاه به گویا ۀاست. توسع يق راویعامل توث، غلو باشد ۀاز ورود به عرص يراو يدور
بـن  محمـد بـن  خر هماننـد حسـن  أان متیشوایاز پ یان معاند و متعصب نسبت به برخیاز راو یبرخ یحت

ق یـ ن توثیـ ل ایـ اند. گاه به دلق شدهیافته و توثیورود  یرجال يهاکتاببه ) 40ص، (همانی رفیسمانه الص
  ح شده است.یو فقاهت است تصر يمدارکه فقه

  .کنیمي میریگیه پیه و فطحیل دو عنوان واقفیدر ذ ییهانمونهن بخش را با ذکر یا

  هیواقف )الف
انتقـال  به ، له است و در اصطالح عامئک مسیدر  یستادن از اظهار نظر قطعیباز ا يوقف در لغت به معنا

، سـت ین یو زنده است و پـس از او امـام   يمهد يکه و ين دعوین او بدیبه جانش یافتن امامت از امامی
خـاص توقـف کردنـد و مـرگ او و      یاست که بر امـام  ین اصطالح ناظر به کسانیف شده است. ایتعر

انـد  یکسان يواقفه به صورت انحصار، رفتند. در اصطالح خاصیرا نپذ يپس از و يگریفرد د ینیجانش
، 2ج، 1392، يصـابر  ر.ك:رفتنـد ( یتوقف کردند و امامـان پـس از آن حضـرت را نپذ    که بر امام کاظم

ـ ، ی) و ممطوره (شهرسـتان 29ص، م 1980، ياشعر :.كر( هی) که گاه از آنان به موسائ295ص ، 1ج، تـا یب
 یه کسـان یـ رود و مقصـود از قطع مـی  ه بـه کـار  یاد شده است. اصطالح واقفه در برابر قطعیز ی) ن168ص

 .)17ص، م 1980، ياشـعر  ر.ك:( انـد رفتهیرا پذ ا به طور خاص رحلت امام کاظمیاست که مرگ امام 
تعـداد ائمـه و مصـداق     ۀبـه مسـئل  ، ه بر اساس گزارش کتب فرق و مـذاهب یه با امامیاختالف واقف ةعمد

  د.  ردگمیباز يحضرت مهد
مـوارد متعـدد   ، ان مطرح در کتب رجال و تـراجم یروا یان اسامیا واقفه در میون یواقف ةواژ يریگیبا پ

ـ  یـ در رجال خود در ذ یسخ طویاست. شپذیر اهدهان مشین گروه از راویق ایتوث الحسـن  یل اصـحاب اب
، 1381، یطوسـ  ر.ك:(کنـد  را مطـرح مـی   یان واقفـ یاز روا ینام تعداد فراوان، جعفر الکاظمبن یموس
  .کنیممی ها اشارهنمونهبرخی از این به . در ادامه )331ـ350ص

، ق 1407، ی(نجاشـ  يمعـروف بـه الطـاطر   ، یالجرمـ  یمحمـد الطـائ  بن حسنبن ی. در ترجمه عل1
ش یاو در نسل دوم و سوم وقف قرار دارد و پـ ، گریان دیبه ب .است یانیان می) او از واقف667ش، 255ص

راث یـ فعـال در م  یۀواقف ةدهندانیتوان پامی را ي) است که و132ص، (همان بن حمادادیزبن دیاز او حم
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ثر در ؤمـ  یاسـت و عـامل   يگـر یج مکتـب واقف یار کوشا در ترویبس يفرد يعه دانست. طاطریش یثیحد
بـه  ، فـراوان  یات فقهیروانقل ل یبه دلوي ، حالن ید. با اآیبه شمار میخر أمتعصب مت يگریت واقفیتقو

 حدیثـه  فـی  ثقۀ فقیها کان و« :سدینومی ادکرد از اویدر  یه است. نجاششدق یافته و توثیعه راه یرجال ش
تعصـبی شـدید در وقـف    ، همراه استاد خودبه  يو .)255ص، (همان »وشیوخهم الواقفۀ وجوه من وکان

 کـان  الکـوفی دارد: تـر  واضـح  یسـخنان  يت وین شخصـ ییدر تب یخ طوسیش .همان) داشته است (ر.ك:
 مذهبـه.  نصرة فی کثیرة کتب وله. اإلمامیۀ من خالفه من على العصبیۀ صعب مذهبه فی العناد شدید واقفیا

 الرجـال  عـن  رواهـا  الفقـه  فـی  کتـب  کند: ولـه چنین بیان میخود را در یادکرد از وي ة وي سپس انگیز
 ةدربردارنـد  یخ طوسـ یسخن شـ  .)272ص، تایب، ی(طوس »ذکرناها ذلک فألجل وبروایاتهم بهم الموثوق

ج) نگاشتن آثار فـراوان در اثبـات   ، ب) معاند بودن وي، چند نکته است: الف) واقفی بودن طاطري
ي به فهرست طوسی و پذیرش روایاتش به رغم آنچـه گفتـه   د) راهیابی و، باورهاي مذهبی خویش

کنـد کـه جنبـۀ    وضوح داللت مـی که این به دلیل داشتن آثار فقهی قابل قبول است. این بیان به، شد
یابی او موجب راه، هاي فقهی با توجه به اشتراك در اصول فقهیمداري و برخورداري از نگاشتهفقه

بـه   يهماننـد طـاطر   يق افـراد یروشن دارد که توث یداللت، انین بیاست. اعه شده یرجال ش هايبه کتاب
، قیـ ن توثیـ ت مـورد نظـر در ا  یـ ثیبلکـه ح  ؛سـت ین جعفـر بـن  یل توقف بر امامت حضرت موسـ یدل

 ؛است یفقه یافتگیارتباط
از  یکـ دربـارة ی  يست ویسماعه با وجود کالم ناشابن محمدبن حسن ۀدر ترجم ی. مرحوم نجاش2

» باشـد مـی  ه و ثقـه یـ فق ؛فـراوان اسـت   یاتیـ روا يدارا ؛از بزرگان واقفه است يو: «سدینومی خرأمت ۀائم
توانـد در  می ه کهیه و واقفیان امامیت کارآمد و مشترك میثیح، دیگر یانیبه ب .)40ص، ق 1407، ی(نجاش
ه یـ ون امامیرجـال سـوي  از  يب نشده است کـه و موج، باشد تأثیر يعه داراین بخش از فرهنگ شینشر ا

را در فرهنـگ مکتـوب    ینـ یدهـاي  آموزه ن حجمیشترید که فقه بکرد توجه یالبته با ده انگاشته شود.یناد
بهـره بـرده و    ياعتمـاد درخـور  ن عرصـه از منـابع   یز در این يبه خود اختصاص داده است. طاطر یعیش
کـه   يو یآثـار فقهـ   يمـد آعرضـه کـرده اسـت. کار    ینینـو  یفقه يهاآنها را در قالب نگارشهاي افتهی

 ق او بـر یـ عه و توثیش یبه منابع رجال يورود طاطر يراه را برا، گر اصحاب استیان واقفه و دیمشترك م
نـد کـه در دسـتگاه    ادهنـدگان مـذهب وقـف   جین دو از بزرگان و ترویهموار کرده است. ا یآثار فقه یۀپا

 بشـر أبـی بـن  توان به أحمـد می ن گروهیاي هاگر نمونهیاند. از دهشدق یتوث، هیسنجش بزرگان رجال امام
ـ ، (طوسی السراج ، 1348، الواسـطی (کشـی   حسـان بـن  علـی  )76ص، ق 1407، نجاشـی  ؛51ص، تـا یب
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بـن  ) إدریـس 75 ص، ق 1407، التمار (نجاشـی  میثم بنشعیببن إسماعیلبن حسنبن أحمد ،)452ص
 نشـیط  بـن رویـد  بـن موسـى  بـن سـماعۀ  بـن محمد بن) جعفر104ص، همانالخوالنی ( سلیمان بنفضل

 أبجـر  بـن حیـان  بـن جبلۀ بنعبداهللا، )132ص، (همان حماد بنزیاد بنحمید، )120ص، (همان الحضرمی
، )260ص، (همـان  سـالم  بـن قـیس  بـن ربـاح  بنعمر بنعلی بنمحمد بنعلی، )216ص، (همان الکنانی
ـ ، طوسـی ؛ 93ص، (همـان  السـواق  القـالء  ربـاح  بـن عمـر  بـن علـی  بـن محمد بنأحمد ، )65 ص، تـا یب

 علـی أبـو  حفـص  بـن وهیـب و ) 246 ص، ق 1407، الخثعمـی (نجاشـی   صـالح  بـن عمرو بنعبدالکریم
 اند.هشدق یتوث، بودن یح واقفه رغم وضود که بکر) اشاره 431ص، (همان الجریري

  ) فطحیهب
ن یـ رفتنـد. ا یرا پذ است که امامت عبداهللا پسر امام صادق یه نام گروهیفطح، یبر اساس گزارش نجاش

عه یشـ  يشـتر بزرگـان و فقهـا   یب .)255ص، 1348، کشی ر.ك:شده است (دلیل دانسته به چند گذاري نام
 ۀدچـار شـبه  ، کوتـاه  ياو امامـت در دوره  ینیگاه جانشـ یتر امام در جابه استناد قرار گرفتن فرزند بزرگ

عـالوه بـر   ، که از عبداهللا در مسائل حالل و حرام صورت گرفـت  ییهاما با پرسشا ؛امامت عبداهللا شدند
موجـب  ، و نداشتن فرزند پسر يو يرفتارها، یاز علم و دانش حداقل يو يروشن شدن عدم برخوردار

از  .)88ص، 1388، یشـد (نـوبخت   کـاظم  یت امامت امام موسـ یو تثب يعه از ویبزرگان ش یگردانيرو
 يو ۀدر ترجمـ  یر نجاشـ ید. تعـاب کـر بـن فضـال اشـاره    یبن علبن حسنیتوان به علمی هیبزرگان فطح

 بالحـدیث  وعـارفهم  وثقـتهم  وجههم و فۀبالکو أصحابنا فقیه کان :سدینوی میاست. نجاشدرخور توجه 
 ضـعیف  عـن  روى مـا  وقل یشینه ما وال فیه لۀز على له یعثر ولم کثیرا شیئا منه سمع. فیه قوله والمسموع

  .)258ص، ق 1407، فطحیا (نجاشی وکان
بن فضال که در قالب مشـترك  بن حسنیعل يتگریت روایثیآن است که ح ةدهندنشان یر نجاشیتعاب

درخـور   ۀتوجـه قـرار گرفتـه اسـت. نکتـ      کانون، شتر در فقه نمودار استیه است و بیه و فطحیان امامیم
بـن  بـن حسـن  یپدر عل، ربعی بنعکرمۀ مولى أیمن بنعمر بنفضال بنیبن علآن است که حسنتوجه 

ـ  ؛اسـت  رجال کشیدر کتاب  یرجالهاي ياز مراجع داور، بن فضالیعل درخـور  کـه تعـداد    ياگونـه هب
ز از یـ ن یکنـد. نجاشـ  مـی  شـان نقـل  یاز ا یاشیع ۀواسطه ب یوم کشحرا مر یرجالهاي ياز داور یتوجه
تـوان بـه   مـی  اندهشدق یتوث مذهب که صراحتاً یان فطحیگر راویکند. از دیاد می یبه بزرگ یبن علحسن
 بـن حسـن  أحمـدبن ، )385ص، 1348، (کشی یعقوب بنیونس، )304ص، تایب، (طوسی بکیر بنعبداهللا

۱۸     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

 بیـاع  سـالم  بنأسباط بنعلی، )81ص، ق 1407، (نجاشی أیمن عمربن بنفضال بنعلی محمدبن بنعلی
ـ ، (طوسـی  ساباطی عمار بنإسحاق، )253ص، (همان المقرئ أبوالحسن الزطی  بـن علـی ، )39ص، تـا یب
 خالـد  بـن محمد بنعبداهللا، کوفی اللؤلؤي هشام بنقاسم، النهدي أحمد بنمحمد، فضال بنعلی بنحسن

ن یتـر ه از فعـال یـ د گفت فطحیبا توجه به شواهد موجود با د.کر) اشاره 530ص، 1348، (کشی الطیالسی
 يراو، رجـال  يهـا ن ادعـا آن اسـت کـه در کتـاب    یل ای. دلایشان هستندن یترعه و سالمیشهاي گروهریز

امــا  ؛)552ص، 1348، ی؛ کشــ36ص، ق 1407، ینجاشــ ر.ك:( شــودمــیده دیــف یضــع یواقفــ
، ضـعیف  یفطحـ  يافـت. تنهـا راو  یتـوان  یرا نم، ف شمرده شودیه که ضعیفطح ۀاز فرق ياکنندهتیروا
ده کـر ف یتضـع  يل سـند یـ را در ذ يو، تهذیبدر  یخ طوسیاست که ش ینیم مدایبن حطدیبن حدیعل

ل یـ سـت و دل یثابـت ن  يبـودن و  یفطحـ که د گفت یاما با ؛)234ص، ق 1411، یعالمه حل ر.ك:است (
  د.کننمیح ین مطلب تصریا هاز محققان رجال ب ياریست و بسینپذیرفتنی بودن او  یفطح

هـاي  تر این گروه در مقایسۀ دیگـر شـاخه  عمیقوجود پیوند ، سخن دیگر دربارة جریان فطحیه
شـاهد بـر    دو امام جـوا  شیعه با امامیه است. ترجمۀ راویان فطحی در عصر اصحاب امام رضا

هـاي  بن عبدالرحمن از نمونهابی عمیر و یونسبن فضال با ابنبن علیاین گفتار است. ارتباط حسن
داللت روشنی بـر ایـن ارتبـاط و پیونـد دارد     ، گشاي چیستی عمود نوراین مطلب است. روایت راه

  ).1391، (ر.ك: رضوي و شاکر

  يرجالهاي يو نقش آن در داور يهدرون امام يهاشهيتضارب اند
ان یـ م یدر امـور اختالفـ  ، یکالمـ  ياز باورهـا  یرجـال هـاي  يداور يریپـذ تأثیر ین محـور بررسـ  یسوم
در دو ، افتـه اسـت  یات نمـود  یـ هـا و روا ن گزارشایکه در م ياه است. دو مسئلهیامام یداخل يهاانیجر

بـه مراتـب    یرجالهاي يدوم در داور ۀنقش مسئل .شودي میریگیو شئون امام پ یصفات اله یعنوان کل
  فراتر است. اشياثرگذار ۀشتر و دامنیاول ب ۀاز نقش مسئل

  اسما و صفات خداوند .۱

پرچـالش اسـما    ۀمسـئل ، یرجالهاي يدر داور يگذارتأثیر ۀجیو در نت یکالم یاختالف مبان ياز محورها
  است. یو صفات اله

 يارذگـ تأثیرو  یکالم یاجمال اصل وجود اختالف در مبانبه ییو روا یرجال يهابا مراجعه به کتاب
و هـا  ن تفـاوت نگـاه  یـ وضوح ا راست. آنچه بپذیر مشاهده يتعامل با راو ةدر نحوها ن تفاوت نگرشیا
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شـه داشـتن آن در   یانگر ریـ اسـت کـه نما   يک راویـ ر یـ ا تکفیـ ب یحکم به تکذ، دیافزامی آن ياثرگذار
سـر اسـت. در فرهنـگ    یعه میفرهنـگ شـ   ۀنیشـ ین ادعا با دقـت در پ یل ایاوست. دل یکالمهاي برداشت

کـه مرکـز   چـرا  ؛مختلف است یات فقهیمسلم وجود دارد و آن باور اصحاب به صدور روا یاصل، یعیش
ات یـ روا، است ت از معصومید در صدور روایکم تردآن دست ۀجیاختالفات که نتشتر بیثقل و خاستگاه 

ا چنـد امـام   یک امام یممکن است از  یک موضوع فقهیدر ، دیگر یانی. به بیفقهروایات است نه  یکالم
 ين مسـئله بـرا  یـ شـود. ا مـی  گفتـه  »ات متعارضیروا«ده باشد که به اصطالح به آن یرس یاحکام متفاوت
امـا   ؛انـد افت کردهیرا در حل آن از امام بوده و آنراهکسب رو به دنبال نیااز .رفته بوده استیاصحاب پذ

ل داشـتن  یـ بـه دل  اييراوکه شود یها مشاهده نماست. در گزارشینجامیده ن ير راویبه تکف، ن تفاوتیا
 ياز منظـر مخـالف و  ، یات فقهیت مجموع روایا روای یفقه یخاص در موضوع یا حکمی یفقه يمبنا

و  يمعـارف اعتقـاد   ۀامـا در مجموعـ   ؛ا کافر خوانـده شـده باشـد   یقاصر ، دهدیات فتوا نمیکه به آن روا
گـاه  ، ت است که با اشاره بـه اخـتالف اصـحاب   یروا است. از امام باقر يریگین مسئله قابل پیا، یکالم

ت اصـل اخـتالف   یـ ن روایـ در ا .)233ص، 2ج، ق 1407، ینـ ی(کل انـد گر دانستهیکدیر یرا تکف آن ۀجینت
د ؤیـ شـود. م مـی  گر مالحظـه یکدیت یکردن نسبت به شخص يو داور یکالمهاي آموزه یۀاصحاب بر پا

ه یـ ان امامیـ بروز اختالف م، بن شاذانشابور است. در زمان حضور فضلیاز ن ین ادعا گزارش کشیگر اید
مـوارد   ۀمالحظـ  .)1026ش، 539ص ، 1348، ی(کشـ  ستنجامیده ان نزاع گزارش ایبه کافر دانستن طرف

  زند.یدور م يو اعتقاد یکالممحور مسائل بر که بحث دهد می اختالف نشان
اشـاره بـه   ، اسما و صـفات خداونـد   ۀدر مسئل یمذهبدگاه درونیتفاوت د يگذارزان اثریدرك م يبرا
دو مکتـب   در عصر امام کاظم هیاست. امامیو گوبایسته ، ن موضوعیه بر محور ایاز امام یگروه ةمناظر
در بـاب مسـائل و    یگروهـ  يزهـا ین تماینخسـت هـاي  شـه یر یانیـ و بـه ب کـرد  را در خود تجربه  یکالم

بـا نـام دو تـن از برجسـتگان اصـحاب امـام        ین دو مکتب کالمـ یرا نمودار ساخت. ا یکالمهاي روش
 اسـت کـه   يک تـا حـد  یتفکن یت ایافت. اهمیت یبن حکم محوربن سالم و هشامهشام یعنی صادق

برجسـته و  ه شـکلی  گاه ب، ان پس از آنین دو نگرش را در سالیاستمرار اهاي و رگه يگذارتأثیرتوان می
  د.کرجو وجست یثیجوامع حد يدر گردآور یحتو گاه در ضمن محتوا 

د هماننـ ، انـد هیـ شـتر از بزرگـان امام  یآمده است پانزده نفر از اصـحاب کـه ب   یدر گزارش مرحوم کش
 يگـو وند و خواستار بحث و گفتیآهم می بن حمران گردمحمد، بن حجاجعبدالرحمن، بن دراجلیجم

گفتـار و اسـتدالل هـر     يمحـک زدن اسـتوار   يز برایبن سالم در موارد چالش انگبن حکم و هشامهشام
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 ةنـد یدر آ نیـ بـن حکـم اسـت و ا   کافر و ملحد خواندن هشام، ن مناظرهیند ایند. برآوشمی شانیک از ای
ر از یـ عم یابـ جـدا شـدن ابـن   ، گوون گفتیج انجام ایم داشته است. از نتایمستق تأثیرمکتب هشام  یعلم

ن فاصـله گـرفتن تـا    یـ و ا، بن سالم همراه استه هشامگرووستن به یبن حکم است که با پاردوگاه هشام
هـا  دگاهیـ شـود. تقابـل د  می بن حکم فرستادهبه اردوگاه هشام، به عنوان طرف مناظره ياست که و يحد
و  يانگـار ل جسمیبن حکم به دلهشام، بن حجاجرسد که از نگاه عبدالرحمنمی ن مناظره تا به آنجایدر ا

خـط  از  يرویـ ل پیبن عبدالرحمن به دلونسیشود. می کافر و ملحد خوانده، ت دانستن خداوندؤیقابل ر
اسـت   ين برخورد به حدیا ةست. گسترین مبرامات ن اتهایاز ا، آن یبن حکم و استمراربخشهشام يفکر

، 1348، ی(کشـ برنـد  بـه کـار مـی    ونس ابـزار یـ بـه  دربـارة   ير تنـد یاصحاب تعب که در زمان امام رضا
کـه   مینگـا هشـدت تقابـل قابـل مشـاهده اسـت.       ونس به محضر امام کـاظم یت یدر شکا .)487ص

ونس بـا  یـ  یاندوه درون، دکنتحسین میرا  ي) و488ص، هم (همانیدق علیر ان کالمک یحضرت با تعب
گـزارش   نیـ در رقـم پـس از ا   .)488ص، (همـان  شـود مـی  آشکار، »قیزند یقولون لیانهم «که نیاگفتن 

 بـۀ العصـا  هـذه  مـن  کثیـرا  إن: لـه  قیـل  الرحمن عبد بنیونس أن«ر یونس با تعبیمخالفان با  ةگستر، یکش
ا یـ ه یـ دیا زیـ ن یمـن المخـالف  «سـت:  ینچنین (عبارت است  انینما» الجمیل بغیر ویذکرونک فیک یقعون

ـ ا ةکـه محـدود   کـرد د توجه یها). البته باياز خود یعنی، »من هذه االصابه« :دیگومی ا ... بلکهی »هیقدر ن ی
ت ین داستان شـمول ید و اکرتوان مالحظه می ونس و شاگردان هشامی، بن حکمهشام بارةتقابل را تنها در

بـوده اسـت. از    يپـرداز هیـ روش و نظر، ق در تفکریار عمیبس يتأثیر يهرچند دارا ؛تافته اسین یمصداق
ه و یتشـب ، تا آنجا که به جبر ؛اسما و صفات استبحث اختالف در ، زمینهن یافتن تقابل در ایوع نیل شعل

» ثیح الحـد یصـح «ا یـ » ثقـه «ف یبا توصـ ، اما با وجود صراحت در قبول جبر ؛شودمی دهیاستطاعت کش
ث یالحـد حیاما ثقه و صـح ، ه استیل به تشبیکه قا یکوف يبن جعفر اسدهمانند محمد ؛دانسته شده است
 تـأثیر ن یشـتر یشئون امام است که ب بحثخالف  ن بریا .)372ص، ق 1407، ی(نجاش خوانده شده است

  ان گذاشته است.  یارباب رجال نسبت به روا یرا در نگاه سلب

  . شئون مربوط به امام۲
 یان امـام یـ ان راویـ م بحـث ، یکالمـ  ياز باورهـا  یرجـال هـاي  يداور يریپـذ تأثیراز مسائل پردامنـه در  

را در نگـاه   تـأثیر ن یشـتر یکه ب یکالم یثقل اختالف در مبان ۀشئون امام است. نقطبارة مذهب درالیحصح
 ةگسـتر  وم علـم امـا   ةگسـتر  ۀدر دو عرص، داشته یت رجالیبر شخص يدر داور یدانشمندان رجال یسلب
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غلو را به خود اختصـاص داده  واژة ، ترنیر پسیکه در تعب ياعرصه ؛افته استی يشتریت امام نمود بیمالک
 یـۀ ن حـال بـر پا  یبا ا، اندن واژه ننشستهیر ایف و تفسیبه تعر یخ طوسیا شی یکش، یچند نجاشاست. هر

  اند.ف دانستهیل اتهام به غلو ضعیدل گر را بهید ياریو بساند کردهف یان را تضعیاز راو ياریبس، غلو

  يزيگرعتيغلو و شر
کـه  ، غلـو  یان انحرافیباور به جر یاصل یۀماریداللت دارد که در خم، غلو یان انحرافیجر ۀنیشیدقت در پ
 یامد عملـ یت امام نهفته است. پیل شدن به الوهیقا، افتهید و ابوالخطاب نمود یبن سعةریمغت یدر شخص

. آنچـه  ي استزیگرعتیشر، شدت واکنش اصحاب بوده است یت و حتیموجب حساسن گفتمان که یا
همـان   یآن اسـت کـه غـال   ، دیـ آمـی  نه به دسـت ین زمیدر ا یرجال يهاون از کتابیمتبادر به ذهن رجال

شه و باور را در سـه حـوزه   ین اندی. تبلور ايزیگرعتیاست با شر برابرز است و غلو یگرعتیشخص شر
  د.کرتوان مشاهده می قم و بغداد، کوفه یثیحد

ن جهت مهدورالدم شـناخته  یف و به همیل غلو تضعیبه دل یقم اورمۀبن قم محمد یثیحد ةدر حوز
دن اهتمـام  یـ بـا د هـا  ياشعر، حکم قتل او ياجرا يبرا یپژوهان قمثیحدرویارویی اما به گاه  ؛شده بود

 سـمعت « :سـد ینومـی  ن مسـئله یـ ن اییدر تب يریغضا. ابنکشندنامیدن وي دست می یبه نماز از غال يو
 اللیـل  یصـلی  فوجدوه لیقتلوه األشاعرة) اتفقت( بالغلو علیه طعن لما أورمۀ بنمحمد إن: یقولون مشایخى

  .)94ص، 1364، يغضائر(ابن »اعتقادهم عن فتوقفوا عدیدة لیالی آخره إلى أوله من
بـا  برابـر  ، پژوهـان پژوهـان و رجـال  ثیدر نگـاه حـد   یکنـد کـه غـال   مـی  داللت یروشنر بهین تعبیا
 يل انتفـا یـ حکم بـه دل  يمانع اجرا، يدارنینماد دمنزلۀ نماز به ۀن رو اقامیز بوده است. از همیگرعتیشر

  شود.می موضوع
 بـارة در یگاه که از کشـ آن یاشیبغداد است. ع ةبن مروان در حوزبن عبداهللایعل ةدربار یگزارش کش

ح بـه  یامـا بـا تصـر   ، غلو ةبدون اشاره به واژ، دپرسمیبن مروان بن عبداهللایان از جمله علیاز راو يتعداد
 یمـتحن  ةالغـال  یعنی القوم فإن: مروان بنعبداهللا بنعلی أما و« :سدینومی، يزیگرعتیشریعنی ، آن ۀالزم
به کار گرفتـه شـدن   ) (مجهول 530ص، 1348، ی(کش »ةصال وقت فی أحضره ولم الصلوات أوقات فی

ی در هنگامـه نمـاز معرفـ    يخـود را بـا و   یاشیاما ع ؛قاعده استمنزلۀ ن مسئله به یم ایفعل به لحاظ تعم
  شده است.ی میز تلقیگرعتیشر، ین مطلب دارد که غالین باز اشاره به ایکند. امی

ان و یـ اصحاب نسـبت بـه غال   ید منفیز دین گزارش نیبن عمر است. از امفضل ةگر درباریگزارش د
ارت یـ کند کـه قصـد ز  می نقل یقابل استفاده است. کش، است يزیگرعتیآنها در شر ينکه نمود رفتاریا
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امـا مفضـل کـه     ؛میسـتاد یما به نماز ا .کوفه فجر طلوع کرد یم که در چهار فرسخیرا داشت نیامام حس
گفـت   پاسـخ در  ي؟ ویخـوان  یا نمـاز نمـ  یاعبداهللا آا ابیم یبه او گفت .ستاد و نماز نخواندیا، همراه ما بود

 شود که اصحاب در مقـام گـزارشِ  می ن گزارش استفادهیام. از ااز خارج شدن از منزلم نماز خوانده پیش
ن یـ ا ست.ینکه امکان خواندن نماز صبح قبل از طلوع فجر نیچه ا ؛عت هستندیمفضل به شر يبندیعدم پا

 یعالوه بـر توافـق عملـ   ، بن اورمهبن مروان و گزارش از محمدعبداهللا بنیگزارش در کنار گزارش از عل
 يهـا متفـاوت و در زمـان   یثیان در سـه حـوزه حـد   یمواجهه با غال یه اصحاب در چگونگی(وحدت رو

نشـان از  ، مختلف يهاو زمانها عه در دورهیش یثیان اصحاب در سه حوزه حدیدر م یگوناگون) و جمع
ن رفتـار  یـ ا ییدارد. چرا یمباحث کالم ۀان متهم به غلو در مجموعیبا روا یرد سلبتر در برخوفزون تأثیر

مالحظـه و   يزیـ گرعتیجاد موج شـر یترس اصحاب نسبت به ا یو حت فراوانت یتوان در حساسمی را
ل عـدم  یـ بـه دل  ح امـام صـادق  یش به تصرین خویشیپهاي نمونه ابوالخطاب با داشتهراي د. بکر يگریپ

ب ین آسـ یدچار همها گونه آموزهنیقرار دادن ا ار سفلهیو محدث و در اخت یان نبیز میتما ح ازیفهم صح
کـه مطـابق    ياگونهبه ؛شودمی ترابوالخطاب فزون ةان در دورین جریا يزیگرعتیشر ةد. رشد و گسترش

از ش را یرو خـو یـ اصـحاب و جوانـان پ  ، ن مطلب تلـخ یبا اشاره به ا امام صادق، یخ طوسیگزارش ش
شـئون   ۀتمرکز اربـاب رجـال بـر مسـئل     ییچرا، آنچه گذشتتوجه به دارد. با می ذرحارتباط با غالت بر

شـئون  بحث روات روشن شد. در ادامه با اشاره به دو مورد از مسائل پرچالش در  یرجال یامام در بررس
گر در یکـد یاصـحاب بـا    ییارویـ رودهـد  (نشان مـی ت امام که یزان مالکیب و میبحث علم غ یعنی، امام

غلو و اتهام بـه آن در   ۀمسئل تأثیربه نقش و  )امامت است ةشتر در حوزیبا تمرکز ب یموضوعات کالمزیر
  پرداخت.خواهیم شتر یب يت راویب شخصیتقابل و تخر

  بياز غ يآگاه
در  ینـ یب امام بوده اسـت. گـزارش مرحـوم کل   یعلم غ ةبحث گستر، انیعیان شیم یاز موارد اختالف یکی

بنـا  کـه   یدو گروهـ  ؛عه استیانگر اختالف دو گروه از شیب، استوار و محکم است يسند يکه دارا یکاف
 1407، ینـ یکل :.كر(» ویجعلونا ائمه ویصفون ان طاعتنا مفترضه علـیهم کطاعـه رسـول اهللا   «عبارت به 
تقابـل   يمرکـز ۀ نقطـ امبر و امام ندارنـد و  یاطاعت از پ ةلزوم و گستربحث در  ی) تفاوت261ص، 1ج، ق
امام از اخبـار   ين اختالف برخورداریا يمحور پرسشب امام است. یاز غ یدر موضوع شمول آگاه نآنا

بـارة  گر دریبر گروه د یآن است که گروه، ن پرسشیند اختالف در پاسخ این است و برآیو زمها آسمان
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امـام از   يمندضرورت بهره، ک مناظرهترتیب دادن یبا  چند امام باقررند. هریگمی ب امام خردهیعلم غ
گر آن است کـه  یکدین اختالف در تعامل اصحاب با یا نتیجۀاما ، دکنمین را اثبات یو زمها اخبار آسمان

ر امام برخوردار از برهان حق معرفـت امـام   یگر که به تعبیبر گروه د، بیاز غ یت آگاهین به محدودالیقا
 یرجـال  يهـا يگـاه برخاسـته از داور  ، ریـ تنهـا تکف که نهچرا ؛دنریگمی خرده، م در برابر او هستندیو تسل
، 1348، یکشـ  ر.ك:( رخ نمـوده اسـت   یبن عبدالرحمن در رجـال کشـ  ونسی ةبارسان آنچه درهب، است
ن یـ سـتند. ا ین یافتـه بـه مصـادر رجـال    یمنحصر بـه مـوارد راه    یرجال يهايبلکه داور، )488 و 487ص
منـابع   و انـد در بستر جامعه وجـود داشـته   ن دارند که از عصر حضور معصومیرید يانهیشیها پيداور
  اند.از آنها را گزارش کرده یبرخ یرجال

  ت اماميمالک ةگستر
د یشـد  يبازتـاب و بـازخورد   يدارا، ت امام استیت مالکیاختالف در کم بحثانگر یگر که بیگزارش د

ع یوسـ  ةل بـه گسـتر  یـ قا، يار در منـاظره یعمیابانجامد. ابنمی دو گروه ییارویکه به رو يابه گونه ؛است
ـ ا .دوشی میدگاه ابومالک حضرمین است در مقابل دیت امام بر هر آنچه در زمیمالک  يداور ين دو بـرا ی
 1407، ینـ ی(کل دهـد مـی  دگاه ابومالک حکمیروند و هشام به نفع دمی بن حکمش نزد هشامیخو ۀشیاند
 ینـ یبن حکـم اسـت. گـزارش کل   ر از هشامیعمیابدن ابنیب برموجن امر یهم .)410و  409ص، 1ج، ق

از راویان پرکار امامیه و در طبقۀ سوم اصـحاب اجمـاع   ، ابی عمیربیانگر سه فراز در نوع تعامل و نگاه ابن
بن حکم است. بن حکم است. مرحلۀ نخست این گزارش بیانگر پیوند علمی وي با هشامنسبت به هشام

، 1ج، ق 1407، (کلینـی ...» کـان بن حکم شـیئا و ابی عمیر یعدل بهشاملم یکن ابن«گونه است: اینعبارت 
در این منازعه به منزلـۀ داور   بن حکمهشام، برد. در فراز دوم)؛ یعنی پیوسته از محضر او بهره می409ص

افتد و آن مخالفت اق میپس از حکم هشام اتف ابی عمیرابنو در آخر رفتاري است که از ، شودانتخاب می
خاص آن هسـتند و   شده در این گزارش هر دو امامی به معنايو جدایی از هشام است. دو طرف تصویر

  باشند.می شیخو یکالم یج مبانیاما استوار بر ترو ؛ستندین یا واقفی یچ کدام فطحیه

  يت راويب شخصياتهام به غلو در تخر تأثيرنقش و 
م یمسـتق  تـأثیر . ینقـش تبعـ   دومو  ینخسـت نقـش اسـتقالل    :ندهسـت  دو نقش يان دارایراو که ان شدیب

ـ   مگاهن. است انیروا یت استقاللیل اتهام به غلو در شخصیبه دل يف راویتضع ان یـ آثـار راو  همراجعـه ب
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ر دانسـت. مـراد از   یـ تـوان فراگ ي مـی ریرا به تعب تأثیرن ین نگاه قابل مشاهده است. ایا تأثیر، متهم به غلو
ک مـتهم بـه غلـو را در    یـ ا یـ  یک غالیافته به کتاب یراههاي آن است که آموزه، یسلب تأثیرر بودن یفراگ

ـ ا تأثیر، انه شودیغالهاي و آموزه یفقههاي م به آموزهیکه تقس یصورت رش یدر عـدم پـذ  ، ف راین تضـع ی
ـ اما ا ؛دکرتوان مشاهده می زیا متهم به غلو نی یغال یات فقهیروا چـارچوب و   يخـود دارا  يریـ ن فراگی
ـ یا دیـ بن اورمه همانند محمد ينمونه فرد رايار مشخص است. بیمع ، کـه مـتهم بـه غلـو هسـتند      یگران

ی ات فقهـ یـ روا همـۀ اسـت نـه    یات مستقل فقهـ یروا محدود به، آنان یات فقهیبرخورد با روا ةمحدود
شده فقـط گـروه   فیان تضعیاود. رنشومی میرمنفرد تقسیبه دو گروه منفرد و غ يک راوی یات فقهی(روا

 همـۀ نـه  ، ردیـ گمـی  د قـرار یل صدور مورد تردیا دلینه یاز قر يل عدم برخورداریدله اتشان بینخست روا
، انـد ن خوانده شـده یام، ین روست که گاه از افراد متهم به غلو که به لحاظ نقش استقاللیاتشان). از ایروا

 بـن أحمـد « :سدینومیخود  رجال 1015 ةدر شمار یاست. کشگران استفاده شده یث دیاحادبا در ارتباط 
 یکشـ  .)531ص، 1348، ی(کشـ  »الحـدیث  علـى  مأمونـا  کان و القوم من وکان السرخسی کلثوم بنعلی

او را از حکـم عـام   ، يو یبا توجه به نقش استقالل یعنیل خاص یگاه به دلآن ؛کندمی را نقل يمذهب و
بـن  یبن علـ د؛ در کتاب حسنکر يریگیتوان پمی ریابوبصبارة امر را درن یگر ایزند. نمود دمی صیتخص
 بـارة توجـه در درخـور   اينکتـه ، ان اسـت ینیشـ یان پیـ از م یرجـال هاي ياز داور یکیبن فضال که حسن
شـان گسـترش   ینخست اصحاب اجماع که عمده جهـت حرکـت ا   ۀبه طبق یر آمده است. با نگاهیابوبص

ان یـ د جریـ از آنهـا در مبـارزه بـا عقا    کـه امـام صـادق    هسـتند  یروهن گیاست و نخست یمباحث فقه
افتـه  یر در دو جهـت تمرکـز   یت ابوبصـ یفعال ةن حوزیشتری. بیابیمرا میر یابوبص، کردابوالخطاب استفاده 

خـارق  کارهـاي   یگر او انتشار برخید یت علمیک فعالیعلم امام.  ةگستر يگریعلم امام و د یکی :است
ی علمـ هـاي  تیـ و فعالمسـائل  ن یـ اۀ ) است که توسط امام انجام شده است. با مالحظی(کراماتي االعاده

، ن اتهـام یـ ا یبا وجود نفـ ، ریم غلو ابوبصاتهااز  یاشیع پرسشفضال در جه گرفت که چرا ابنیتوان نتمی
  کند.می فیتوص، »لکنه کان مخلطا«را  يو

مشـاهده   ید ثقفیبن سعبن محمدمیتوان نسبت به ابراهمی کوفه را ةن مسئله در حوزیگر از اید ۀنمون
 یبر اساس گزارش مرحوم نجاشـ ، سدینومی گرانیا مثالب دی در فضائل ائمه یآنگاه که کتاب يد. وکر

را از  يدنـد و و کررا انکـار   آن يو محتـوا  نـد را برنتافت يو ۀون نگاشـت ی) کوف17ص، ق 1407، ی(نجاش
ـ انتشـار ا  يفضا برا یتنگ ةبا مشاهد هالل ثقفیبن ابراهیم. ندبازداشتث کتاب در کوفه یتحد ، ن معـارف ی

ـ . ایافت ج کتاب خودیترو يمناسب برا یو شهر اصفهان را مکانشد ران یعازم ا  يان زمـان همـان دوره  ی
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ان نقـل  یـ ن مقطع کوفیشود. در امی ن شهر اخراجین به غلو از ایاز متهم سمینهبن علی ابومحمداست که 
گـر از نمـود   ید يهانند. نمونهکمیکنندگان آن برخورد ند و با نقلبتامیرا بر ن تیبل اهلیفضا ةگسترد
 را یکالمـ  يک مبنـا یـ گـر از  ید یکالمـ  أيک ریبرخاسته از  یرجال أيدر معارضه با ر یکالم يباورها

بن محمـد  علیو بن بحرالرهنی محمد ۀو در ترجم بن یزید نوفلیحسینبا  یتوان نسبت به رفتار علممی
 یروشـن ن مسـئله بـه  یـ ا يریـ گی). پ384و  255و  38ص ، ق 1407، ینجاشـ  :.كمشاهده کرد (ر قاسانی

راث یـ مهمـۀ  ن نکتـه کـه   یالبته با توجه به ا ؛ان فراوان استین مسئله نسبت به راویا يریفراگ ةدهندنشان
کـه شـامل   را  يراث ویـ از ماي ویـژه  ةبلکـه محـدود  ، فرد متهم بـه غلـو را نشـانه نرفتـه اسـت     ، یثیحد

  دچار اشکال جلوه داده است.، است یات منفرد فقهیو روا یکالمهاي آموزه
تـوان گفـت سـه    مـی  هاگزارش ۀه با مالحظین قضیت اصحاب نسبت به ایزان حساسیدر سنجش م

حـوزه  ن یـ ر در ایکه ابوبص(ن علم یا ةت علم امام و گستریار در ماهیکاوش بس، نقل کرامات یعنی، عنصر
ن کشاکش را در مصـادر  یا ة. ثمراندرا فراهم آوردهط یبه تخل ياتهام وموجبات  )فراوان ورود کرده است

ن یون پسـ یابد که رجالیمی ن امر نمودین مصادر ایبا مراجعه به ا یعنید؛ کرتوان مشاهده می عهیش یرجال
 یبـاور رجـال   یل نادرستیبلکه گاه به دل ؛انددهکربرخورد ن ین همواره انفعالیشیون پینسبت به گفتار رجال
دارد بـه  اي هویـژ  یدگاه که خاستگاه کالمیک دیاگر ، اتریگو یانیده شده است. به بیبر آن خط بطالن کش

مقابـل   ۀدر نقطـ ، اعتبـار خـارج سـازد    ۀرا از گردونـ  يت ویـ از روا یبپردازد و بخش يک راویف یتضع
ن یـ ا ۀخواند. نمونمی بیاز ع يرا عار يات ویو تمام روا یزدخمیبر يگر به دفاع از آن راوید یدگاهید

ـ ابـارة  در یو نجاش غضایريابنقابل مالحظه است.  بن اورمهمحمد ۀمبارزه در ترجم  ةبـا حـوز   ين راوی
ون نسـبت  ییـ اتهام به غلو قم، يو یثیحدهاي هیماقم به مخالفت پرداخته و با سالم خواندن درون یثیحد
دانسـتن   یمخالفـت بـا غـال    درتـوان  می ن موضوع رایگر ایدهاي . نمونهسترا نادرست خوانده ا يبه و

، (همـان  زیـد احمـد انبـاري   بن ابیعبیداهللاو ) 43ص، ق 1407، ی(نجاش بن سهل قمیبن عبیداهللاحسین
، سـت بغـداد ا  ةحوز اشیکه خاستگاه علم یکه مرحوم نجاشچرا ؛دکربغداد مشاهده  ة) در حوز232ص

  ن حوزه به مخالفت پرداخته است.یش از خود در همیبا دو نسل پ

  گيريجهينت
ف یدر تضـع  یعـامل ، یاختالف در مباحث اسـما و صـفات الهـ    یحت، یمباحث کالم ۀمجموعری. از ز1

 ؛نبوده است يراو

۲۶     ۱۳۹۲، سال چهارم، شماره دوم، پاييز و زمستان 

دگاه یـ و د یصـفات الهـ   ۀمسئل يبن حکم و شاگردان وهشامبارة در، محدود یک مقطع زمانی. تنها در 2
ر یـ فراگ ین نگـاه نگـاه  یف شمرده شده است. ایعامل تضع، ت و قابل مشاهده بودن خدواندیجسمان

   ؛نبوده است
گـاه  چیهـ  ا مخالفت در تعداد ائمـه یاز امامت  ینوع تلق، رش امامتیعدم پذ ي. فساد مذهب به معنا3

ن شـده  یعه تـدو یشـ  یرجـال نِ ینخست يهاکتابواپسین دوم قرن پنجم که  ۀمیتا ن یزمان ةدر محدود
 ؛ل ضعف نبوده استیدل، است

، بازگشـت دارد  یکالمـ هـاي  که به آموزه یعیان شیت راویب شخصیگذار در تخرتأثیرن عامل یشتری. ب4
 ؛ب استیابد و نمود آن در مسئله علم غیمی م با شئون امامیبحث غلو است که ارتباط مستق

 ؛دکرقم و بغداد مشاهده ، عه از کوفهیش یثیحدهاي حوزه همۀتوان در می گذار راتأثیرن عامل ی. ا5
ان مـتهم در  یگوناگون در نوع تعامل با راوهاي دگاهیو دها ساز تقابل و بروز نگاهنهیزم، ثرؤن عامل می. ا6

دسـت و بـا   کیـ ن حـوزه  یان متهم در ایکه نوع تعامل با روا ياگونهبه ؛دار ساختین عرصه را پدیا
 ؛ارباب رجال نبوده است سويسان از کی ینگاه

 ةهـم در حـوز   آن( یکالمـ  ۀدلاکه به  یانیبا راورا در روش و نوع تعامل  ي. آنچه گذشت لزوم بازنگر7
 د.زاسمی اند روشنهشدف یتضع )مرتبط با امامت يه و باورهایامامهاي آموزه
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