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چکیده
هریموجود در زنجانینقد راولیبر سبثیحدیابیاز ارزل،یجرح و تعدتکامل دانشریبر علم رجال و سیمرور

دیـرا پدیاژهیـالفـاظ و اصـطالحات وان،یـاز راوکیهر یابیاعتباریمنظور برانیکه به همدیگویسخن مدیاسان
ن، بـر سـر معنـا و داللـت نزد رجال شناساکنیکنند. لنییتعرایاعتبار نقل راوزانیها، ماز آنیریگآوردند تا با بهره

اصـطالحات نیایدالللیدر معنا و تحلیو بازنگرییآمده که مطالعات معنادیپدییها، اختالف نظرهااز آنیبرخ
یابیـو ارزیپـژوهش، بررسـنیایاصلکردیاست. رودهیکارآمد گردانیروش،یسندیهاینو به بررسیرا با نگاه

یهادگاهیـپـردازان، دهینظرانیمدح در مایو قیآن بر توثیدرباره وجوه داللاست که»خیش«اصطالح همرتبه و درج
آن در مراتـب و یداللـیکردن آراء مختلف به هم، حدود معنـاکیضمن نزدمیارائه شده است تا بلکه بتوانیمختلف

.مینیبنشمیآن را کشف و به ترسیو شّدت و ضعف معنانییتبلیدرجات مختلف جرح و تعد

داللت، مرتبه.خ،یشل،یعلم رجال، جرح و تعد: هالیدواژهک

.29/01/1395: یینهابیتصوخی؛ تار21/11/1393وصول: خیتار*. 
نویسنده مسئول. 1
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مقدمه

هسلسلدرحدیث، همارهخدمتی بسیار عظیم به ساحت با علم رجال و شاهراه آن دانش جرح و تعدیل 
ای کـه بـه ؛ بـه گونـهانـدنمودهشکوفایی آن را دو چنداننقش کلیدی داشته و دینیاستنباط احکام و شرایع 

نقش کاربردی ه و داصلی آن بوهو پایحدیثفرع بر دانشعلم حدیث،های پر اهّمّیت شاخهعنوان یکی از 
و بـا الفـاظ ) ١٢در شناسایی حاالت مختلف راویان اعم از جرح و یا تعدیل آنان را بر عهده دارند (حماده، 

دهد به نقد و نشان میجرح و یا تعدیل (تضعیف و یا توثیق) را مخصوصی که مراتب و درجات مختلفی از 
.)٥٦قنوجی، حال راویان پرداخته است (هارائ

). صـفتی کـه نـزد حـدیث ٢٤٦/ ٣ر اصل لغت، به معنای زخم و جراحت است (ابن منظـور، دجرح 
پژوهان، به معنای ظهور طعنی است که در عدالت راوی خدشه وارد سازد و یا در حفـظ و ضـبط او خللـی 

گـردد. بنـابراین در نگـاه مقابـل، اوی و عدم مقبولّیت روایـات او میوارد نماید که سبب سقوط و تضعیف ر
الن به راوی می٤٥٦/ ١٣ستی است (همان، درتعدیل به معنای راستی و  دهنـد تـا او را بـه )؛ نسبتی که معدِّ

).٢٠-١٩ملکه تقوی و ضبط بشناسانند (حماده، 
الفاظ به دو گروه الفاظ توثیق و مفیـد بندی اوصاف وتقسیمذر این است که رجال شناسان عاّمه از رهگ
الفاظ جرح را در یک ههمتااند)، خواسته٢٧٢-٢٦٩طحان، مدح و الفاظ و اصطالحات جرح و ضعف (

هـر یـک از آن دو دسـته را بـه عنـوان هرتبـدیگر قرار دهند. آنان میـزانهکّفه و اصطالحات تعدیل را در کّف 
چنانچـه سـنگینی رتبـه از ؛ انـدبکـار برده-و یا تعـدیل آنـانجرح-راهکاری برای سنجش راویان حدیث 

و روایاتش، معتبر خواهد شودمقبولیت برخوردار میهابزارهای تعدیل باشد، راوی از ظرفّیت متعالی و درج
ّیت مایه و سبک باشد، مطرود است و در نتیجه هیچ محبوببود. لیکن، چنانچه تعدیل او در مقابل جرح، کم

).٩٤-٩٣(عتر، هم نخواهد داشتایبهرهو
بر همین اساس، محّققان عرصه حدیث به دانش جرح و تعدیل اهّمّیت فراوان داده و با تکیه بر الفـاظ و 

اند تا با تحلیل آن مفاهیم، اصول و اصطالحات این دانش، بر مفاهیِم رجالی و حدیثی تمرکز کرده و کوشیده
تـرین ابـزار بـرای اّما همین اصل، به عنوان ابـزاری مهـم و بلکـه مهمند. ریزی و تبیین نمایها را پیمبانی آن

ای یابد. گوشهداللی و شناخت حدود و قصور ماهّیت اصطالحات اختالفی موضوعّیت میهبررسی هندس
است.ه دقابل مشاه» شیخ«تحلیلی اصطالح هدر مطالعها، از این گونه بررسی

آرای اهـل نظـر دربـاره دهـد کور است که نشان میذالح ماصطموضوع این پژوهش، بررسی مصداقی 
های کـاربردی (مصـداقی) داللت آن بر توثیق و یا مدح مختلف است. در این نوشته بـرآنیم تـا بـا بررسـی

قالبی جدید و با تبیینـی در داللی آن، مفهوم اصطالح مورد نظر را دود حدسی معناییاصطالح مزبور و مهن
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در فضـای ترسیم کنیم، تـا نظران، استعمال آن درباره رجال و راویان از سوی صاحبتازه بر پایه کم و کیف

های اصلی آن را بررسی و داللت روشنی از توثیق و یا مدح آن به دست آوریم.ها و مصادیق، شاخصهنمونه

»شیخ«مفهوم شناسی اصطالح 
خورده، پیر و کسی است که مـوی به معنای سال» شیخ«هبنابر دیدگاه لغت شناسان، واژشیخ در لغت: 

). از آن جـا کـه ٣١/ ٣؛ ابن منظور، ٣١/ ٣اش ظاهر شده باشد (فراهیدی، سرش سفید و آثار پیری در چهره
) و کثرت تجارب و معارف اوسـت، ایـن واژه غالبـًا بـرای کسـی ٣٢/ ٣شأن شیخ، تکریم، احترام (همان، 

اسـت و از نظـر فضـل، دانـش و کمـال نیـز از مقـام )١٦٢/ ٦شود که دارای وقار (مصطفوی، استعمال می
شیخ هر شخصیت بزرگـی را کـه مرجـع و یـا در رأس مقـام علمـی هبنابراین، واژ١شامخی برخوردار باشد.

کند.هن مخاطب تداعی میذباشد، در 
اسـت. ایـن » شـیخ«ترین اصطالحات هوّیت ساز رجالی، اصطالح یکی از مهمشیخ در اصطالح: 

تری دارد، عنصری شـایع بـه تر و بسامد معنایی گستردهر منابع رجال اهل سّنت، کاربرد وسیعاصطالح که د
هـای در برخورداریذاری این مقـام بـه راوی، ریشـه رود که قوام شخصّیت راوی به آن است. واگشمار می

ان صـاحب علم حدیث و گـاه بـر راویـهعلمی او دارد؛ چنان که وصف مزبور گاه بر اساتید و مفاخر عرص
قابل توّجه در ه). نکت٤٦/ ١، هفی کتب الستهمن له روایهگردد (ذهبی، الکاشف فی معرفحدیث اطالق می

اینجا همان است که معنای اصطالح مزبور، در فرآیندی پویا متکّثر گردیده است. همچنان کـه رجـالّیون و 
داللـت آن بـر هرا برشمرده و دربـارحدیث در بررسی داللی این اصطالح، چند احتمالهوران عرصاندیشه

؛ چنان که وحید بهبهانی، سیاق داللی اصطالح ٢اندمدح و یا عدم داللت آن بر مدح و توثیق اختالف کرده
رود و بـه طـور تلـویحی بـر وثاقـت راوی مـیهای بر توثیق و مدح دانسته است که در آن اشارمزبور را اماره

) و بروجردی نیز همسو بـا بهبهـانی، حـدود داللـی آن را ٥١بهبهانی، شود (ضمنی جاللت او نیز تأیید می
) و شهید ثـانی و ٢٦٤-٢٦٣/ ٢شود (بروجردی، نوعی مدح آورده است که در آن به وثاقت راوی اشاره می

انـد دوِم توثیق و مـدح بـه شـمار آوردههاز الفاظ طبق» جلیل«با وصف هرا در مقارن» شیخ«کلباسی وصف 
).٢٠٥-٢٠٤، هفی علم الدرایه؛ شهید ثانی، الرعای٣/٤٧(کلباسی، 

تر به معنای داللـی ایـن گیرانهدهند، نگرشی سختولی آنچه که دانشمندان اهل سّنت مّد نظر قرار می

).180نجاشی، (است از اکابر علماي شیعه امامیه دانستهو او را شیخ بصره نجاشیعبدالعزیز بن یحیی کهمانند 1
علم حدیث نسبت داده شود، بر مدح نزدیک به وثاقت داللت دارد و اگر براي راوي ۀچنانچه به اساتید عرص،»شیخ«وصف 2

از راوي شیخ که لـیس بثقـه باشـد، عـدم     ؛ چنان کهشودیموارد ياورصاحب حدیث به کار رود، گاه تعابیر جرح و طعن بر 
.)122(غفّاري، شودیمبرداشت او وثاقت 
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سوم الفاظ تعـدیل راوی قـرار داده اسـت (ذهبـی، الکاشـف فـی هاصطالح است. ذهبی این لفظ را در مرتب

) و چنان معنای داللی آن را بر تعدیل راوی خفیف ارزیـابی کـرده ٤٥/ ١، هالستفی کتب همن له روایهمعرف
) و ٤٦/ ١شود (همان، است که از طریق همنشینی با آن، هیچ گونه جرح و یا توثیقی برای راوی حاصل نمی

ابی حـاتم، ابن ابی حاتم نیز، آن را در شمار الفاظ تعدیلی آورده است که بر توثیق راوی داللتی ندارند (ابن 
٣٧/ ٢.(

»شیخ«ساختار سنجی وزن رجالی اصطالح 
»شیخ«. راویان موصوف به ۱

شود راویان، این نتیجه روشن میهدربار» شیخ«با بررسی چیستی و چگونگی موارد استعمال اصطالح 
کوتـاه بـر ایکه این اصطالح نزد اهل سّنت، بر توثیق و یا جرح قطعی راوی داللتی ندارد؛ بلکه صرفًا امـاره

مدح راوی است. لیکن، از داللت وصف مزبور در منابع رجالی شیعه، مدح باالی راویـان موصـوف بـدان 
؛ ٣»هثقـ«شود؛ وصف شیخ با کاربرد بسیار وسیع خود، در مواردی که با اوصـافی چـون وصف فهمیده می

وثاقت و یا نوعی مدح را بـرای گردد، و غیره مقارن و منتسب می٦»جلیُل، جلیُل القدر«؛ ٥»عیٌن «؛ ٤»وجهٌ «
این تقارن و انتساب، حاکی از نوعی پیوند معنایی میان وصف شیخ با آن اوصاف ٧آورد.راوی به ارمغان می

تـداعی اوصـاف ههای علمی خود، آیینـتواند با توّجه به میزان برخورداریو الفاظ است. چنان که راوی می
ان شیعه و اهل سّنت با شیخ به عنوان یک راوی موثق و یا ممدوح مثبت باشد و در این موارد است که محّدث

کنند.رفتار می
منَکـُر «، ٨»لـیس بـالَقوی (بثقـه)«به اوصـافی همچـون -صرفًا در رجال اهل سّنت–و در مواردی هم 

ـ ؛260/ 2ابن ابی حـاتم،  (ند ردا» ۀثق«وصفت، براي توصیف حال شیخ، گرایش بیشتري به کاربرد محدثان اهل سن3ّ انی، حب
3/550.(
ابـن داوود  ؛ 50،األقـوال خالصۀعالمه حلّی، ؛ 40،الفهرستطوسی،؛19نجاشی، (این کاربرد، اختصاصی رجال شیعه است4

).40حلّی، 
).106-105ساعدي، ؛337خزاز رازي، ؛349نجاشی، (این کاربرد، اختصاصی رجال شیعه است5
6طوسـی،  انـد ( داشـته » جلیـل، جلیـل القـدر   «ي بـه کـاربرد اصـطالح    ثان شیعه، براي توصیف حال شیخ، گرایش بیشترمحد

ـ مذهبـی،  ؛101-8/100خـویی،  ؛305جـواهري،  ؛ 133میرداماد، ؛192نجاشی، ؛پاورقی4/319،االستبصار /2،اإلعتـدال زانی
630.(

»و خصـوص مطلـق  عمـوم  «با مجموعۀ اوصاف مثبت در رجال شیعه و اهل سنّت، نسبت » شیخ«نسبت این مقارنت وصف 7
در رجال شیعه صرفاً با اصطالحات با بار معنایی مثبت همراه است. حال آنکه همین وصـف در  » شیخ«است؛ چنان که وصف 

رجال اهل سنّت، با هر دو دستۀ الفاظ مثبت و منفی استعمال شده است.
ابـن  (نسبت به سـایر اصـطالحات دارد   ،در کاربردتري را در میان اصطالحات با بار ارزشی منفی، این وصف نقش پر رنگ8

/32حافظ مـزّي،  ؛3/355ابن ابی حاتم، ؛4/252،زانیالملسانابن حجر عسقالنی، ؛ 1/90،بیالتهذبیتهذحجر عسقالنی،
).پاورقی438
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» ضعیُف الحـدیث«)، ١٢١/ ٥؛ ابن حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، ٥٣٠/ ٣(ابن ابی حاتم، » الحدیث

)، ٥٢٤-٥٢٣/ ٢الرجـال، ه؛ ابـن حنبـل، العلـل و معرفـ٢٠١/ ٤ر عسقالنی، تهذیب التهذیب، (ابن حج
کنند و در این موارد که نـوعی ضـعف هن مخاطب خود القا میذای را به مّتصف است که بار معنایی منفی

یـا شود، محـّدثان بـا شـخِص شـیخ بـه عنـوان راوی مـذموم و برای راوی شیخ و یا روایات او محسوب می
بخشـد و فصـل ممّیـز شـیوخ ترین چیزی که به راوِی شیخ شرافت میکنند. بنابراین، مهممجروح رفتار می

ن وثاقت آنان و تفاوت در مقبولّیت شان است. برای نمونه:أشیعه و اهل سّنت است، ش
، »ال بأَس بـه«، »صدوٌق «، »هثق«غسان بن مضر ازدی نمری است که از سوی صاحبنظران با تعابیر )١

).١١٠-١٠٩/ ٢٣توثیق و مدح شده است (حافظ مّزی، » شیٌخ «و » صالُح الحدیث«
منکـُر «، »لـیس بـالَقوی«، »لـیس بِثَقـه«زکرّیا بن منظور، شیخی است کـه اهـل نظـر بـا تعـابیر )٢

/ ٣اند (ابن حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، او را تضعیف کرده» شیٌخ «و » ضعیُف الحدیث«، »الحدیث
٢٨٨-٢٨٧.(
های متعـارض و این راویان، ضمن آن که دیدگاهها تأّمل در این رفتار متناقض محّدثان اهل سّنت دربارب

قوی (ثقه) و غیر قوی هگوناگون آنان در مورد هر یک از این دو شیخ به خوبی نشان داده شده است، دو زاوی
ان موصوف بـه وصـف شـیخ، ترسیم شده که حاکی از این است که مراتب راوی» شیخ«(غیر ثقه) از وصف 

هایش در این وثاقت و یا عدم وثاقت آنان در نقل روایت و تحدیث است که بنا به میزان توانمندیهتابع درج
شـان، از گیرد و با توّجه به این توانمندی در کنار کثرت و یا قّلت علمیای از مراتب قرار میعرصه، در مرتبه
د.اعلی نوسان دارنهادنی رتبه تا مرتب

»شیخ«. مراتب و درجات راویان موصوف به ۲
تاکنون ساختار رتبِی شیخ را به بررسی نشستیم. اکنون باید بدانیم کـه ایـن سـاختار چـه ابعـادی دارد؛ 
هساختاری که از محبوبّیت علم نزد شیوخ حکایت دارد. با بررسی بیشتر موارد استعمال این اصطالح دربار

إّنَمـا «شـریفه ههستند که به فراخور، در برابـر آیـ٩شیخ سّنی، عالمان صالحیراویان، معلوم شد که راویان 
اند و راویـان شـیخ شـیعه احترامه) سِر تعظیم فرود آورده و شایست٢٨(فاطر: » َیخَشی اللَه ِمن ِعبادِه الُعلماءُ 

یـل و تمجیـد دین، جاللت رتبـه یافتـه و از ایـن منظـر، تجلهنیز، علمای حدیث پژوهی هستند که در حوز
تر اسـت و بـر منحنـی تر باشد، وصف شیخ در مورد او پررنگاند. بنابراین، هر چه علم یک راوی قویشده

ثان اهل سّنت، احادیـث  نمودار جرح و تعدیل، مراتب و درجات متفاوتی را خواهد داشت؛ بنابر اینکه محدِّ

لی از دو رجـا ةکه صالح بودن شیوخ این حوزشدراویان روشن ةاصطالح شیخ درباراستعمالدموارمصداقی يهایبررسبا 9
.آنان استۀ، ویژگی برجستحدیث)قل (نایتروراوي و ۀجنب
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گاه حدیث ضعیفی که قابل احتجاج گویند ومی» صالح الحدیث«قابل احتجاج اعم از صحیح و حسن را 

تـوان چنـین ) ، می٣٩، هاند (خطیب بغـدادی، الکفایـباشد و بتوان به آن استدالل کرد را نیز صالح خوانده
استنباط کرد که شیخ سّنی یکی از مراتب باال (قوی، ثقه) و یا پایین (غیر قوی، غیر ثقه) را در امـر تحـدیث 

منـد ر نمودار مدح و توثیق قرار دارد، از شرایط بهتر و مراتب باالتری نیـز بهرهدارد، اّما شیخ شیعه که هماره ب
اند که برای نمونه به چند مصداق بارز در این بـاره اکتفـا است. ابعاد معنایی این اصطالح در ادامه ذکر شده

کنیم.می
توان به این موارد اشاره کرد:از راویان ثقه (قوی) متصف به شیخ می

لـیس بـه «، »ال بـأَس بـه«، »هثق«بنظران، بسطام بن مسلم بن نمیر عوذی را با اوصاف عموم صاح)١
اند. ابن حّبان نام او را در میان ثقـات آورده اسـت. توثیق و مدح کرده» صالُح الحدیث«و » صالٌح «، »بأٌس 

ِخ قدیم خوانده اسـت اش را بلند و رفیع و او را شیوی از آن جا که از شیوخ مشهور بصره بوده، ابن نمیر رتبه
).٣٨٥/ ١(ابن حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، 

و » شیخ«عامری معروف به ابوبکر جارودی است که حاکم نیشابوری او را همحّمد بن نضر بن سلم)۲
از حّفاظ موثقی به شمار آورده که ریاست داشته و در عصر خود صاحب کمال بـوده اسـت (حـافظ مـّزی، 

۲۶ /۵۵۴-۵۵۵.(
توثیق و مدح شده » لیس به بأٌس «و » صدوٌق «، »هثق«تمام اسدی والبی است که با اوصاف قران بن )۳

او را با لّین دانستن روایاتش، تقلیـل داده هخوانده و رتب» شیخ«است و عبد الّرحمان بن ابی حاتم نامبرده را 
).۵۶۱-۵۶۰/ ۲۳،است (همان

ه این موارد اشاره کرد:توان باز راویان غیر ثقه (غیرقوی) متصف به شیخ می
الّصدق خوانده است که از سوی محّدثان با هابوزرعه، هشام بن سعد مدنی را در جایی شیخ و محلّ )١

، »لـیس بـالَقوی«، »لیس بـذاک الَقـوی«اهّمّیتی چون احمد بن حنبل، یحیی بن معین و نسائی با اوصاف 
ا حدودی مخدوش شده اسـت (همـان، ت-احادیثش-اش و ... شخصّیت روایی» لیس بمحکِم للحدیث«

٢٠٨-٢٠٥/ ٣٠.(
رغم حـافظ نبـودنش در حـدیث، احادیـث را از بن عمرو بن عثمان است. شخصی که علیهطلح)٢

لـیس «کرده است. چنان که از سوی عموم حدیث پژوهان، تضعیف و بـا اوصـاف حفظ امال و تحدیث می
نقـل و تحـدیث بـه عنـوان هدر عرصـ» وُک الحدیثمتر«و » ال شٍئ «، »لیس بشٍئ «، »لیس بالَقوی«، »بِثَقه

).٢٢-٢١/ ٥شیخی متزلزل و ضعیف شناسانده شده است (ابن حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، 
اش ضعف وجود داشته و عثمان بن سعد تمیمی معروف به کاتب معّلم است. شیخی که در حافظه)٣
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. ابن معین او را لیس بـذاک و ضـعیف همین امر سبب تضعیف او از سوی برخی صاحبنظران گردیده است

وثاقـت و اتقـان را از او سـلب هخوانده است و نسائی با کاربرد وصف لیس بثقه (بالقوی) در مورد او، مرتب
).١٠٨/ ٧تهذیب التهذیب، ،کرده است (همو

»شیخ«. مراتب و درجات روایاِت راویان موصوف به ٣
نگرش از راوی بـه هاست، تغییر زاویذهنترین معنا به نزدیکدومّین گام در این فرآینِد معنایی که همانا
بررسـی چگـونگی در نقل حدیث اسـت. امـری کـه بـا هایششخصّیت روایی او و تحلیل میزان توانمندی

ها بررسـیهنتیجـدین وصف، قابـل ارزیـابی اسـت و بر روایاِت راویان موصوف ب» شیخ«داللت اصطالح 
در مقابـلبور، بر میزان پذیرش روایات این راویان تأثیر یکسـانی نـدارد؛ حاکی از آن است که اصطالح مز

با بیشترین کاربرد، بر اوصـاف دیگـر غلبـه یافتـه و نشـان از مـدح » صالح الحدیث«اهل سّنت که وصف 
ارزیـابی شـده » مسکون«مایه اّما کارآمد غالب احادیث آنان را دارد، در رجال شیعه، روایات این راویان کم

که بر مدح قوی و قابل عمل بودن بیشتر روایات آنان داللت دارد.است
توان به این موارد اشاره کرد:از روایات صحیح می

عموم صاحبنظران، سلیمان بن زیاد حضرمی را توثیق و مدح کـرده و یـا نـام او را در شـمار ثقـات )١
او را مدح کـرده اسـت. » لیس به بأس«اند. یحیی بن معین او را توثیق خاّص نموده و نسائی با وصف آورده

/ ٤خوانده است (ابن حجر عسقالنی، تهـذیب التهـذیب، » صحیح الحدیث«و » شیخ«ابو حاتم نیز، او را 
).١١٨/ ٤؛ ابن ابی حاتم، ١٦٨

خویی، علی بن عبد الّرحمان بن عیسی را در میان شیوخ، وجه آنان و شیِخ کثیر الحدیثی دانسته کـه )٢
).٧٥/ ١٣ح ارزیابی شده است (خویی، عموم روایاتش صحی

توان به این موارد اشاره کرد:از روایات حسن می
رود کـه فطری، شخصی است که شیخ ثقه و نیز از راویاِن مـوثقی بـه شـمار مـیمحّمد بن موسی)١

اند (ابـن حجـر عسـقالنی، تهـذیب گـذاری شـدهاحادیثشان قابل ستایش، مقبول، حسـن و صـالح ارزش
).٤٢٤-٤٢٣/ ٩التهذیب، 

و ذهبی ضمن این که او را انداو را توثیق کردهبوبکر نهشلی کوفی است که قریب به اّتفاق اهل نظر،ا)٢
او را مدح نموده، احادیـث نـامبرده را در شـمار احادیـث حسـان » صدوٌق «شیخ صالح خوانده و به وصف 

).١٥٨و پاورقی ١٥٨-١٥٧/ ٣٣آورده است (حافظ مّزی، 
توان به این مورد اشاره کرد:میاز روایات ضعیف

های متعددی، محّمد بن ابی حفصه را که شـیخ بصـره اسـت را صـالح و لـیس یحیی بن معین در نقل
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رغم اند که علیدانسته» صالح الحدیث«بالقوی خوانده است و دیگران موافق با او، روایات راوی مذکور را 

).٥٢٥/ ٣اإلعتدال، شود (ذهبی، میزانضعفش، روایاتش نقل و کتابت می

ها؛ شواهد و نمونه»شیخ«جایگاه ماهیت اصطالح 
وثاقـت و یـا مـدح راوِی هدرجـاری از علم برای تعیـین دتر معلوم شد، صرِف برخورهمانگونه که پیش

دی باشد که بـر محاسـبات موارروایی راوِی موصوف بدین وصف هدر کارنامکافی نیست. چه بسا» شیخ«
آیـد کـه اصـطالح مزبـور در رجـال راویان چنین بر میهچنان که از شواهد موجود درباررد. تأثیر منفی گذا

شیعه، بیشتر بر مدِح راویان داللت دارد؛ اّما در منابع اهل سـّنت بـا تضـعیفات احتمـالی همـراه اسـت. از 
توان به این موارد اشاره کرد:گویند، میهایی که در این باره سخن میبارزترین نمونه

یب در کارنام۱ راویان شیخه. وجود اخبار مرسل، مقطوع و یا غر
روایـی ایـن ههای سندی راویان سّنی موصوف به وصف شیخ، از مواردی کـه در کارنامـضمن بررسی

و ... اسـت کـه ١٢و یـا غریـب١١، مقطوع١٠ای دارد، وجود احادیثی چون مرسلراویان بارهای ارزشی منفی
کنند. برای نمونه:استناد ساقط میهاعتبار و حجّیت شایستهه و از درجحدیث راوی را معیوب، آفت زد

، »هثق«، »هثقهثق«در حالی که عموم حدیث پژوهان، یحیی بن ابی عمرو سیبانی را با اوصافی چون )١
نام او را در میـان راویـان مراسـیل آورده اسـت (ابـن ابن ابی حاتم اند،و ... توثیق کرده» شیٌخ «، »صدوٌق «

).٢٢٨/ ١١عسقالنی، تهذیب التهذیب، حجر
و » متـروک«،»ضعیف«موصوف و با اوصاف » شیخ«سلیمان بن یسیر شخصی است که به وصف )٢

تضعیف شده است و ابن عدی احادیث اندک او را به نقل از ابـراهیم نخعـی، مقـاطیعی بـه » لیس بالقوی«
).٢٠١/ ٤، تهذیب التهذیب، همو(کندشمار آورده است که هر چه بیشتر او را به ضعف نزدیک می

او را ابـن حجـر رود. بن جوصاء است که شیخ و از علمـای حـدیث بـه شـمار مـیاحمد بن عمیر )٣
) آنچه ٢٤٠-٢٣٩/ ١صدوق و صاحب غرایبی در حدیث دانسته است (ابن حجر عسقالنی، لسان المیزان، 

که مبنای ضعف او در حدیث شده است.

، شـهید ثـانی بـه نقـل از حافظیـان     حدیث مرسل، حدیثی است که از معصوم (ع) و بدون واسطه صحابی نقل شده باشد (10
ده اسـت  شـ طـالق  گاه بر حدیثی که یک نفر از سلسله سند آن حذف شده باشد نیز، اولی)1/130،ثیالحدۀیدرایفرسائل

.)543/ 2،ثیالحدۀیدرایفرسائل،حائري همدانی به نقل از حافظیان(
.)44-43، صالحابن حدیث مقطوع، حدیثی است که از تابعین نقل شود (11
حدیث غریب، حدیثی است که در هر طبقه راوي واحدي آن را نقل کرده باشد و از آن جهت کـه تفـرد در سـند حـدیث     12

) و یا حـدیثی  162/ 1،ثیالحدۀیدرایفرسائل، شهید ثانی به نقل از حافظیان(شودمیمفرد مطلق شمرده حاصل شده است، 
ـ درایفـ رسـائل ، وهمـ (متن آن به طریق دیگري مشهور باشد ولیده باشد کراست که در بیشتر طبقات، یک نفر آن را نقل  ۀی

.)1/180،ثیالحد
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راویان شیخهو یا متروک در کارنام. وجود اخبار مضطرب، منکر ۲

راویـان سـّنی شـیخ هسـت، وجـود همتنـی روایـات در کارنامـاز موارد دیگری که به صورت نقد درون
و ... است که از سـوی راویـان ١٥و یا متروک١٤، منکر١٣احادیث با بار ارزشی منفی چون احادیث مضطرب

اعتبار و حجّیت قابل استناد ها مخدوش و از درجغیرقوی (غیرثقه) شیخ حاصل شده و احادیث این راویان ر
کند. برای نمونه:ساقط می

، »شـیٌخ «، »ال بأَس بـه«، »هثق«با اوصاف عثمان بن عثمان غطفانی است که از سوی صاحبنظران )١
لـیس «او را توثیق و مدح شده است. ولـی برخـی چـون بخـاری، نسـائی و ...» یکتب حدیُثهُ «و » صالٌح «

، خطاهـای او در الّثقـاتاند که بر مبنای بیان ابـن حّبـان در کتـاب دانسته» طرب الحدیثمض«و » بالقوی
).١٢٥/ ٧اضطراب او را فراهم آورده است (ابن حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، هحدیث، زمین

لـیس «و » صدوُقٌ◌ «، »َثبٌت «، »هثق«بن عّمار عجلی است. او که شیخ یمامه و با اوصاف هعکرم)٢
و » صـالح الحـدیث«، »مسـتقیم الحـدیث«توثیق شده، از سـوی اهـل نظـر بـه اوصـافی چـون » به بأٌس 

نیز شناسانده شده است و اگر راوی ثقه از او روایت کند، مستقیم الحدیث است. ولی » مضطرب الحدیث«
انـد احادیث منقول او از ایاس بن سلمه را صالح و منقوالتش از یحیـی بـن ابـی کثیـر را مضـطرب خوانده

).٢٣٤-٢٣٣/ ٧تهذیب التهذیب، ،همو(
عبدالخالق بن زید بن واقد است. او که شـیخی غیـر قـوی (غیـر ثقـه) در حـدیث و نقـل روایـت )۳

حدیث کسب کرده است؛ آنچه که ضـعف احادیـث او را بـه هشود، منکراتی را نیز در این زمینمحسوب می
اش تخطی شخصّیت روایی» عیف الحدیثض«و » منکر الحدیث«دنبال داشته است. از این رو، با اوصاف 

.)٤٠١-٤٠٠/ ٣و تضعیف شده است (ابن حجر عسقالنی، لسان المیزان، 
نقل و روایت اسـت. هشیبانی است که او نیز شیخ غیر قوی و راوی غیر ثقه عرصهابراهیم بن هراس)۴

و برخـی هـم وی چنان در احادیث خود ضعف داشته است که صاحبنظران او را متروک الحـدیث خوانـده 
.)١٢١/ ١اند (همو، لسان المیزان، حکم صریح به ترک روایاتش را داده

د و یا متن مختلف نقل شـده باشـد کـه اشـعار بـر عـدم ضـبط راوي دارد        حدیث مضطرب، حدیثی است که از لحاظ سن13
.)113-112(عاملی، 

) به عبارت دیگر، منکر خبـري اسـت کـه یـک راوي     109عاملی، حدیث منکر، حدیثی را گویند که مخالف مشهور باشد (14
ـ درایفرسائل، نقوي هندي به نقل از حافظیانضعیف آن را نقل کرده و مخالف معروف باشد ( ) گـاه از  2/410،ثیالحـد ۀی

.)2/540،ثیالحدۀیدرایفرسائل، حائري همدانی به نقل از حافظیانمنکر تعبیر به مردود هم شده است (
، آلبـر فاق نظر دارند (ابـن عبـد   احتجاج ساقط و عموم اهل حدیث بر ترك آن اتّۀحدیث متروك، حدیثی است که از درج15

.)464/ 2،اإلستذکار
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»شیخ«ساختار شناسی منحنی داللی اصطالح 

شیوخ سّنی و شیعه، شیخ در نگاه اهـل سـّنت و در منـابع رجـالی هدر این فرآیند معنایی، ضمن مقایس
توان استنباط کـرد کـه است. لذا، چنین میای است که روایاتش کم و بیش دستخوش آفات شدهآنان، راوی

مدح اصطالح مزبور در رجال اهل سّنت، مدح مالیمی است که چندان نیز به حال راوی مفید نیست. ولی 
روایات راوی شیِخ شیعه پیراسته از هرگونه عیب است و بنابراین، داللت مدح این اصطالح در رجال شیعه، 

ت؛ چنان که مدِح باالی راویان شیخ شیعه، چنان است که شـاید بتـوان کیفی باالتری برخوردار اسهاز درج
توثیق آنان را از آن به دست آورد. برای نمونه:

شیخوخیت، او را ثقـه هاحمد بن حنبل در حالی محّمد بن صباح دوالبی را تعظیم کرده و در عرص)١
توثیق کرده و » صاحُب حدیث«و » ٌن مأمو«، »هثق«خوانده است که قریب به اّتفاق محّدثان او را با اوصاف 

هـا بـا با تأّمل در این اقوال و تنـاظر آن). ٣٩١-٣٩٠/ ٢٥اند (حافظ مّزی، روایاتش را قابل احتجاج دانسته
استنباط کرد.» شیخ«باالیی از وثاقت را برای راوِی هتوان مرتبیکدیگر، می

اند کـه محـّدثان تـراز اولـی کردهدر حالی که عموم حدیث پژوهان، عیسی بن ابی عیسی را توثیق)٢
سـُئ «، »لـیس بـالَقوی«، »شیٌخ یهـم کثیـراً «چون احمد بن حنبل، یحیی بن معین، نسائی و... با اوصاف 

ن دانســته» الِحفــظ ایــن ه) از مقایســ١٩٦-١٩٢/ ٣٣همــان، (اندوثــاقتش را تقلیــل داده و احــادیثش را لــیِّ
را بر توثیق متوسط نیز معلوم دانست.» شیخ«توان داللت وصف توصیفات با آن توثیقات، می

ای کـه در احـادیثش تـوان ضـبط کـافی نداشـته عباد بن کثیر ثقفی بصری، شیخ و راوی غیر ثقه)٣
نظران با اهّمّیتی چون محّمد بن معین، بخاری و نسـائی احادیـث او را ضـعیف و است. از این رو، صاحب

/ ٥اند (ابن حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، ات او را دادهمتروک دانسته و حکم به عدم کتابت و ترک روای
در امر حدیث، » شیخ«دهد، مواردی هست که راوِی این نمونه، شاهد روشنی است که نشان می). ٨٩-٨٧

اتقان شخص موثِق ضابط را دارا نیست.
، »هثقـ«محّمد بن ابی بکر همام اسکافی، شیخ شیعه و صاحب منزلتی واال است که بـا اوصـاف )٤

با تأّمـل در ایـن ). ٣٧٦/ ٦توثیق و تجلیل شده است (نمازی شاهرودی، » کثیُر الحدیث«و » جلیُل القدر«
ایـن » شـیخ«باالیی از وثاقت را برای راویان هتوان مدح و مرتبها در منابع شیعه، میاقوال و نظایر مشابه آن

رجالی استنباط کرد.هحوز

»شیخ«صطالح بینش بهره وران صاحبنظر از اهنحو
، چنین حاصل شده که در میـان »شیخ«از بررسی چند و چون موارد استعمال صاحبنظران از اصطالح 
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رجال شیعه، محّدثانی چون نجاشی، عالمه حّلی و از معاصران حـدیث پـژوه، علمـایی چـون بروجـردی، 

هوجهـهه جسته و همـنمازی شاهرودی و ... بیش از دیگران از اصطالح مزبور در توصیف حال راویان بهر
هّمت خود برای تأیید و تصدیق شیوخ دین مدار شیعه قرار دادند؛ نجاشی با بیشترین بهره در میـزان کـاربرد 

و ٤٤نظیرند. (نجاشی، این اصطالح، شیوخ شیعه را علمای دین پژوهی معرفی کرده است که در وثاقت بی
اند، معرفی کرده و بر همین اساس، آنـان را صحیح) و عالمه حّلی، شیوخ را عالمانی که صاحبان عقاید٩٣

-٥٥األقـوال، ه؛ همو، خالصـ٢٨٩توثیق کرده و جاللتشان بخشیده است (عالمه حّلی، ایضاح اإلشتباه، 
األقـوال، ه). وی همچنین احادیث آنان را مقبول و قابل عمل ارزیابی کرده است (عالمه حّلـی، خالصـ٥٦
معاصران نیز، بروجردی بیش از دیگران از این اصطالح در توصـیف حـال ). همچنان که در میان ٥١-٥٠

راویان بهره برده و در آن به دنبال راهی بوده است تا راویان شیخ را تجلیل نماید. چنان که شأن شیوخ خـالی 
).١٥٩و ١٥٠و ٧٨/ ١از توثیق را نیز واال دانسته و بر جاللت شیوخ موثق صّحه گذاشته است (بروجردی، 

ولی نمازی شاهرودی در نگاه متفاوتی، شیوخ شیعه را دین شناسان دینداری معرفی کرده است که در مـوارد 
) و در مواری هم، شیخ را از آن ١٧٧-١٧٦/ ٥و ١٣٢/ ٦بسیاری وثاقت اجماعی دارند (نمازی شاهرودی، 

).٦٢/ ٨و ٧٩/ ٥،جهت که شیخ است، توثیق خاّص کرده است (همان
ای چون ابوحاتم، احمد بن حنبل و ابـن حجـر و ... بـیش از ل سّنت نیز، رجالّیون بلند پایهدر منابع اه

نماید، این است که هـر اند. آنچه در مورد آنان متفاوت میهمه از این اصطالح در وصف راویان بهره جسته
بهره در میزان کاربرد، در اند؛ ابوحاتم با بیشترین یک با رویکردی متفاوت از دیگری، به استعمال آن پرداخته

صدر قرار گرفته است و طیف وسیعی از راویان موثق و غیر موثق، اعم از قـوی و ضـعیف را شـیخ خوانـده 
). وی در یـک ٢٦٦-٢٦٥/ ٢٩و ٣٩٣-٣٩٢/ ١٦است (حافظ مّزی، تهذیب الکمال فی اسـماء الرجـال، 

ظران گـرایش یافتـه اسـت. بـه بیـان دیگـر، نهای سـایر صـاحبدیدگاه محتاط گرایانه به راویان، به ارزیابی
های سایرین بوده و در مواردی هم به پیروی از یک یا چنـد های او در مورد یک شیخ، متأثر از داوریداوری

تعدیل و یا جرح راوِی شیخ بهـره بـرده هحدیث پژوه، از اصطالح رجالی مثبت و یا منفی آنان برای بیان مرتب
ها در مورد یک راوی متنـاقض باشـد، وی تنهـا بـه ) و چنانچه داوری١٤٨/ ١٢و ٢٥-٢٤/ ٨است (همان، 

). در این میان، احمد بـن حنبـل ٤٢٧-٤٢٦/ ١٦و ٢٩٠-٢٨٩/ ٦وصف شیخ اکتفا ورزیده است (همان، 
اویان موثق و یا ممدوح را مورد توّجه قرار داده و آنـان را با دیدگاهی مثبت حضور دارد؛ وی در اکثر موارد، ر

باالتری، توثیق و یا مدح کرده است. بنابراین، او با نگاه مثبـت بـه هشیخوخّیت و تحدیث در مرتبهدر عرص
وصِف شیخ، به راویان ضعیف تمایل چندانی نداشته و در اکثر موارد شیوخ موثق و ممدوح را ارزیابی کـرده 

مقابل او، ابن ه). در نقط٩٩/ ٢الرجال، ه؛ ابن حنبل، العلل و معرف٣٣٢-٣٣١/ ٣٠و ٥٩/ ٨ن، است (هما
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های مرتبـدخود، سعی در خروج طیف وسیعی از راویان شـیخ از بلنـهحجر است که با نگاه تضعیف گرایان

ر ثقه) را نیز بـه مدح و وثاقت داشته است. چنان که افزون بر راویان مجروح و مجهول، راویان غیر قوی (غی
شیخوخّیت وارد کرده و با اطالق عنوان مجهول و ضعیف بر آنان، شیخوخّیت آنان را تضـعیف کـرده هعرص

).٢٣/ ٢؛ همو، تقریب التهذیب، ١٤٠/ ٥، هفی تمیز الصحابهاست (ابن حجر عسقالنی، اإلصاب

»شیخ«اصطالح هاصطالحات هم رتب
کـه در جنـب اصـطالح -جـرح و تعـدیل-دیگـر اصـطالحاتی همانگونه که از برآیند داللت معنایی

شـود کـه راوِی اند، چنین معلوم میاز سوی غالب محّدثان برای توصیف حال یک راوی به کار رفته» شیخ«
. اصطالح شیخ در رجال شـیعه کندسبک و سنگین تعدیل را تصّرف میهکّف دوموصوف به وصف شیخ هر 
معنـایی ایـن هچنان که در هندسـگردد.تر با الفاظ توثیق و تعدیل همراه میبیشبر خالف منابع اهل سّنت،

اصطالح، این مفاهیم رتبی مستقل از دیگری هستند. به طوری که هر یـک از آن مراتـب بـه تنهـایی بیـانگر 
ها با وجهی از معنای رتبی وصف شیخ است و صرفًا به عنوان نشانه گری هستند که از همراهی هر یک از آن

برای نمونه بـه برخـی از مثبت و یا منفی وصف شیخ را تجزیه و تحلیل نمود. هتوان جنباصطالح شیخ، می
توان توجه کرد:این مصادیق می

. اصطالحات هم رتبه در نزد شیعه١
» هثقـ«، »، عـادٌل، ضـابٌط هثق«، »صدوٌق هثق«، »، عیٌن هثقهثق«، »، َثبٌت هثقهثق«الفاظ دالِّ بر توثیق: 

). این الفـاظ کـه بـه ٣٥/ ١؛ انصاری، ٤٦٩/ ٦؛ نمازی شاهرودی، ١٧/ ١؛ شبستری، ٣٨٣و ٤٤ی، (نجاش
آورند.مراتب باال و متوسط تعدیل تعلق دارند، توثیق و مدح خوبی برای راوی به ارمغان می

» کثیـُر الحـدیث«، »عالٌم فاضٌل «، »قریُب األمر«، »جلیُل القدر«، »لیس به بأٌس «الفاظ مفید مدح: 
). ایـن ٣٧٩؛ نجاشـی، ٣٠/ ١؛ حرِّ عاملی، ٣٤٧/ ٢٠؛ خویی، ٦٤٢/ ٩؛ شوشتری، ١٦٧(خطیب عمری، 

کنند.تر تعدیل و توثیق تعلق دارند، توثیق و مدح کم رنگی برای راوی افاده میالفاظ که به مراتب پایین
. اصطالحات هم رتبه در نزد اهل سّنت٢

، »، مقبـوٌل هثقـ«، »، ال بأَس بههثق«، »، صدوٌق هثق«، »، ثبٌت هثق«،»، مأموٌن هثق«الفاظ دالِّ بر توثیق: 
(ابـن » ، عابـٌد هثقـ«، »، فاضـٌل هثق«، »إماٌم فی الحدیث«، »، صاحُب الحدیثهثق«، »، حافٌظ، جلیٌل هثق«

؛ ذهبـی، ٢٠٤/ ٩و ١٣٥/ ٦و ٢٠٩/ ٨و ٤٠٨/ ٩و ١٩٦/ ١و ٣٥٣/ ٦حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، 
). این الفـاظ و عبـارات ٣٠٩/ ٨؛ ابن ابی حاتم، ٩٠٢/ ٣الحفاظ، هتذکر، ؛ ذهبی٣٥/ ٦الء، سیر أعالم النب

کنند.که عمومًا به مراتب باال و متوسط تعدیل تعلق دارند، مدح و توثیق نسبتًا خوبی را برای راوی افاده می
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،»بـهال بـأَس «،»صـدوٌق، سـیئ الحفـظ«، »صـدوٌق فـی الحـدیث«، »صدوٌق «الفاظ مفید مدح: 

(ابـن معـین، » مشـهوٌر «، »صویلٌح «، »حافٌظ «، »لیس به بأٌس «، »صویلُح الحدیث«، »مقاَرُب الحدیث«
/ ٤و ١٥٢/ ٤؛ همو، لسـان المیـزان، ٥٠/ ١٢و ٣/ ٨و ١٩٦/ ١؛ ابن حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، ٢٩

یـن الفـاظ نوعـًا در مراتـب کـه ا) ٧/ ٤؛ ذهبی، میزان اإلعتـدال، ٧٨/ ١؛ عقیلی، ٣١٤/ ٣و ١٣٥/ ٦و ٤١٦
کنند.ای برای راوی افاده میمتوسط و پایین تعدیل قرار دارند و مدح و توثیق میانه

لـیس «، »لـیُن الحـدیث«، »لـیس بـذاک الَقـوی«، »لیس بالَقوی«، »هلیس بِثَق «الفاظ دالِّ بر طعن: 
، »ال یتابع فی حدیِثـهِ «، »لیس بحافٍظ و ال ضابٍط «، »هو صاحُب حدیث، لیس بمتقن«، »بمحکِم الحدیث

٢١٣/ ٣؛ ابن حجر عسقالنی، لسان المیـزان، ٢٣/ ٧ابن عدی، (»یسرُق الحدیث«، »حدیُثُه غیر محفوٍظ «
/ ٢؛ ذهبـی، میـزان اإلعتـدال، ٣٩٣/ ١و ١٣/ ٢و ١٨٢/ ١٠و ٢٠٢/ ١؛ همو، تهـذیب التهـذیب، ١٥٠/ ٦و 

تر جرح تعلق دارند و مدح کم م و بیش به مراتب پاییناین الفاظ ک).٦١/ ٩ابن ابی حاتم، ؛٢٨٥/ ٣و ٥٣٥
آورند و گاه بر جرحی کم رمق داللت دارند.رنگی برای راوی به ارمغان می

»شیخ«اوصاف مقارن اصطالح 
در کاربرد آن از سوی یکی از محّدثان، این اصطالح گاه با وصفی دیگـر » شیخ«با نگاهی به اصطالح 

شیخ را بـا اوصـاف مقبـول و یـا هشود. لکن آنجا که محّدثان واژن قریب المعنی نمیگردد؛ اّما با آقرین می
اش در خواهند معلوم نمایند که شیخ متناسـب بـا تـالش عملـیسازند، میمطرود رجالی همراه و قرین می

ن شود. این مسئله در عبـارات زیـر تبیـیحدیث به وصفی از اوصاف مثبت و یا منفی شناسانده و معرفی می
توان در آن موارد مشاهده کرد:های این مطلب را میبیشتری یافته و نمونه

. اوصاف مقارن در نزد شیعه١
ابراهیم بن ابـی حفـص هدربار» ، وجیهٌ هشیٌخ من أصحاب أبی محّمد (ع)، ثق«اوصاف دالِّ بر توثیق: 
بـن عّمـار (صـاحب معـالم، اسـحاق هدربار» هشیٌخ من أصحابنا، ثق«)، ١٦/ ١معروف به کاتب (اردبیلی، 

، هشیٌخ من أصحابنا، ثقـ«)، ٢٦٩علی بن محّمد (نجاشی، هدربار» ، صدوٌق هشیٌخ من أصحابنا، ثق«)، ٣٨
شـیٌخ أصـحابنا فـی «پـاورقی)، ١٩٧بن محّمد (عالمه حّلی، ایضاح اإلشتباه، هسالمهدربار» جلیُل القدر

پـاورقی؛ ٣١١/ ٤ن یحیـی عطـار (طوسـی، االستبصـار، محّمـد بـهدربار» ، عیٌن، کثیٌر الحدیثهزماِنِه، ثق
).٣٥٣نجاشی، 

هابراهیم بن اسـحاق بـن ازور (عالمـه حّلـی، خالصـهدربار» شیٌخ، ال بأَس به«اوصاف مفید مدح: 
الرجـال، هنجیه قوارس (طوسی، إختیار معرفهدربار» شیٌخ صادٌق «پاورقی)، ٥٤/ ١؛ تفرشی، ٣١٤األقوال، 
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شـیُخ «)، ٥٩٤یعقوب بن اسـحاق زجـاج (کرباسـی، هدربار» یٌخ، فاضٌل، دیٌن، ورعٌ ش«حاشیه)، ٤٨٠/ ٢

پـاورقی)، ٦٧/ ١محّمد بن ابی بکر (طبرسـی، هدربار» ، کثیُر الحدیثهعظیمهأصحابنا و متقدمهم، له منزل
ُه شیٌخ کبیٌر َألصحاِب الحدیث« پاورقی).١٢٣/ ١احمد بن حسن قطان (بحرانی، هدربار» إنَّ

ها به عنوان وصف قرین، در جنب یابیم که اصطالحاتی که در این نمونهدقت در موارد مذکور در میبا 
اند، به درجات باال و یا متوسـط تعـدیل تعّلـق داشـته و بـا اصـطالح شـیخ هـم رتبـه وصف شیخ ذکر شده

اند.گشته
. اوصاف مقارن در نزد اهل سّنت٢

٩١/ ١عبد الّرحمان بن بشیر (ابن ماکوال، هدربار» األصول، صاحُب هشیٌخ، ثق«اوصاف دالِّ بر توثیق: 
» ، مسنٌد هشیٌخ، ثق«)، ٨فراس بن یحیی (اصبهانی، هدربار» ، ما بحدیثه بأٌس هشیٌخ کان معلمًا ثق«پاورقی)، 

محّمد بن مطـرف هدربار» ، ثبٌت هشیٌخ، ثق«)، ٤٣محّمد بن عبد الباقی (ذهبی، المختصر المحتاج، هدربار
عمر بـن محّمـد هدربار» ، لیس به بأٌس هشیٌخ، ثق«)، ٤٠٨/ ٩(ابن حجر عسقالنی، تهذیب التهذیب، لیثی

التمهیـد لمـا فـی حکیم بن سیف (ابن عبـد البـر، هدربار» شیٌخ، صدوٌق، ال بأَس به«)، ١٣٤(ابن شاهین، 
شیٌخ صدٌق، «، اورقی)پ٤٥/ ١هارون بن موسی (ابن حّبان بستی، هدربار» شیٌخ، صدوٌق «)،٢٧/ ٦الموطأ، 

اسهثقهمقبوُل القول، ثق شیٌخ صـالٌح محّلـُه «)،٣٣٤محّمد بن عیسی (حمیری قمی، هدربار» جدًا عند النَّ
).١٣٩٣/ ٣یحیی بن سلیم (باجی، هدربار» الّصدق لم یکن بالحافِظ یکتب حدیُثُه وال یحَتجُّ به

شیٌخ، ال «)، ١٧٧تمن بن نصر (ابن دمیاطی، مؤهدربار» شیٌخ حسٌن، ال بأَس به«اوصاف مفید مدح: 
عباس بن بشر (خطیب هدربار» شیٌخ صالٌح، ال بأَس به«)، ٢١٨محّمد بن بکار (ابن معین، هدربار» بأَس به

یحیی بن مظفر معروف به ابـن حبیـر هدربار» شیٌخ صالٌح، کثیُر العباده«)، ١٥٣/ ١٢بغدادی، تاریخ بغداد، 
یزیـد رقاشـی (ابـن رجـب، هدربار» شیٌخ صالٌح، ال یحِفُظ الحدیث«)، ٣٨٦، (ذهبی، المختصر المحتاج

شـیٌخ، «)، ٥١افلح بن سعید (ابن حجر عسـقالنی، القـول المسـدد، هدربار» شیٌخ، صالُح الحدیث«)، ٤٧
سـویید بـن نجـیح هدربـار» شـیٌخ، یکتـب حدیُثـهُ «)، ١٦٢نوح بن یزید (ابن مبرد، هدربار» کیٌس، مستقیٌم 

).٣٠١/ ٤یعقوب بن اسحاق زجاج (حّبانی، هدربار» شیٌخ، فاضٌل، دیٌن، ورعٌ «)، ١٨٧شافعی، (حسینی
یزید بن ابی زیاد (ابن حجر عسقالنی، لسان المیزان، هدربار» هشیٌخ، لیس بِثَق «: اوصاف دالِّ بر طعن

/ ٦ن ابـی حـاتم، عمرو بن حکـام ازدی بصـری (ابـهدربار» شیٌخ، لیس بالَقوی، یکتب حدیُثهُ «)، ٢٨٧/ ٦
» هو شیٌخ لیس بـذاک«)؛ ١٠/ ٢بن عبد الّرحمان (ذهبی، تنقیح التحقیق، همغیرهدربار» شیٌخ لیٌن «)، ٢٢٨
محّمد بن علوان هدربار» شیٌخ یروی المراسیَل و المقاطیَع «)، ٢٩٠/ ١حارث بن وجیه (عظیم آبادی، هدربار

)، ٣٣ابان بـن محبـر (ابـن عجمـی، هدربار» متروکشیٌخ «)، ٢٨٩/ ٥(ابن حجر عسقالنی، لسان المیزان، 
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)، ١٤٧/ ١احمد بن جمهور غسـانی (ابـن حجـر عسـقالنی، لسـان المیـزان، هدربار» شیٌخ مّتهم بالکذِب «
).٢٩٢/ ١محّمد بن بشیر (ابن ماکوال، هدربار» شیٌخ لیس بالمشهورٍ «

ها به عنوان وصف قرین، در جنب نهیابیم که اصطالحاتی که در این نموبا دقت در موارد مذکور در می
اند، عمومًا به درجات متوسط و نازل تر تعدیل تعّلق دارند و گاه به جرح نزدیک شده و وصف شیخ ذکر شده

اند.با اصطالح شیخ هم رتبه گشته

گیرينتیجه
سنن، شـیخ نظران اهل تشود که از منظر صاحبها، به روشنی دریافت میبا بررسی و تتّبع در این نمونه

هایش در نقل و تحدیث از یک سو و عالم بودنش به احادیث نبوی از سـوی دیگـر، تواناییهبا اندازه و درج
هشود که شـیخ از مرتبـشود. وجود مراتب مختلف علمی در کنار امر نقل و تحدیث موجب میارزیابی می

متناسب با صالحیتش در نقل حـدیث، واال تا پایین در نوسان باشد؛ چنان که در موارد بسیاری، شیخ سّنی
یابد و یا با ناشایستگی خود در تحـدیث، نفوذ و اعتبار یافته و در مراتب و درجات وثاقت تفّوق و برتری می

شـود کـه دهد. بنـابراین، ایـن گونـه دریافـت میاعتماد و قابلیت اطمینان را از دست میهتنّزل یافته و انگار
و پایینی از درجات مدح داللت دارد. ولی شیخ در نگاه شیعه با اعتقـادات کمرنگهاصطالح مزبور بر درج

کند. مدح بـاالی ایـن راویـاِن شـیخ چنـان صحیح مذهبی خود در دین، لباس جاللت و اعتبار را بر تن می
است که شاید بتوان توثیق آنان را از اطالق این عنوان بدست آورد.

منابع 
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م.١٩٧٠زاید، حیدر آباد: عزیزیه، 
تحقیق: عادل احمد عبـد الموجـود و علـی محّمـد ،هفی تمیز الصحابهصاباإل ابن حجر عسقالنی، احمد بن علی،

م.١٩٩٥ق/ ١٤١٥االولی، ه، الطبعهلبنان: دار الکتب العلمی-معوض، بیروت
م.١٩٨٤ق/١٤٠٤، القول المسدد فی الذب عن مسند لإلمام أحمد____________________، 
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م.١٩٩٥ق/ ١٤١٥، هالثانیه، الطبعهالعلمی
هلبنـان: دار المکتبـ-تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیـروت،تهذیب التهذیب____________________، 
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م.١٩٨٤ق/ ١٤٠٤االولی، ه، الطبعهالعلمی

١٣٩٠، هالثانیـهاألعلمی للمطبوعات، الطبعهلبنان: مؤسس-یروتب، لسان المیزان____________________، 
م.١٩٧١ق/ 

تحقیق و تخریج: وصـی اللـه بـن محّمـد عبـاس، ریـاض: دار ،الرجالهالعلل و معرفابن حنبل، احمد بن محّمد، 
م.١٩٨٨ق/ ١٤٠٨االولی، هالخانی للنشر و التوزیع، الطبع

یخ بغدادالمستفابن دمیاطی، احمد بن عبدالله،  لبنـان: -تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیـروت، اد من ذیل تار
م.١٩٩٧ق/ ١٤١٧، هدار الکتب العلمی

یف بحال دار البوارابن رجب، عبدالّرحمان بن احمد،  بیـروت: دار الرشـید، -دمشـق، التخویف من النار: و التعر
م.١٩٨٤ق/ ١٤٠٤

یخ أسماء الثِّ ابن شاهین، عمر بن احمد،  االولـی، ه، الطبعـهتحقیق: صبحی سامرایی، کویـت: دار السـلفی،قاتتار
م.١٩٨٤ق/١٤٠٤

، هلبنـان: دار الکتـب العلمیـ-بیـروت،مقدمه ابن الصالح فی علوم الحدیثابن صالح، عثمان بن عبدالّرحمان، 
تا.بی

تا.نا، بیا، بیجبی، فی شرح مذاهب علماء األمصاراإلستذکارابن عبد البر، یوسف بن عبدالله،
تا.نا، بیجا، بیبی، التمهید لما فی الموطأ___________________، 
، تحقیـق: صـبحی سـامرایی، بیـروت: الکشف الحثیث عّمن رمی بوضع الحدیثابن عجمی، ابراهیم بن خلیل، 

م.١٩٨٧ق/ ١٤٠٧االولی، ه، الطبعهالعربیهالنهضهمکتب
، قاهره: دار الکتـاب االسـالمی فی رفع االرتیاب عن المؤتلف و المختلفکمالاإل الله، هابن ماکوال، علی بن هب
تا.بی، و النشرهالفاروق الحدیثه للطباع

تحقیـق: روحیـه عبـد الّرحمـان ،بحر الدم فیمن تکلم فیه االمام أحمد بمدحه أو ذمّ ابن مبرد، یوسف بن حسن، 
م.١٩٩٢ق/ ١٤١٣االولی، ه، الطبعهلبنان: دار الکتب العلمی-سویفی، بیروت

یخ عثمان بن سعید الدارمیابن معین، یحیی بن معین، ، تحقیق: احمـد محّمـد نـور سـیف، مکـه مکرمـه: دار تار
ق.١٤٠٠المأمون للتراث، 

ق.١٤٠٥، قم: ادب الحوزه، لسان العربابن منظور، محّمد بن مکرم، 
اللـه العظمـی ه، قم: انتشارات آیـهات عن الطرق و االسناداإلشتباهو ازاحهجامع الروااردبیلی، محّمد بن علی، 

ق.١٤٠٣مرعشی نجفی، 
تحقیـق: محّمـد بـن حسـن ، مسانید أبی یحیی فراس بـن یحیـی المکتـب الکـوفیاصبهانی، احمد بن عبدالله، 

م.١٩٩٣ق/ ١٤١٣مصری، ریاض: انتشارات ابن تیمّیه، 
تحقیقـات و نشـر معـارف اهـل بیـت (ع)، همؤسسـ،لحدیثمعجم الرجال و اانصاری، محّمد حیات بن محّمد، 
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تا.جا، بیبی

یحباجی، سلیمان بن خلف،  تا.نا، بیتحقیق: احمد بزار، مراکش، بی،التعدیل و التجر
ق/ ١٤١١معـارف اسـالمی، هقم: مؤسسـ، األبرار فی احوال محّمد و آله األطهارهحلیبحرانی، هاشم بن سلیمان، 

١٣٧٣.
تحقیق: سید مهـدی رجـایی، قـم: انتشـارات آیـه اللـه ،طبقات الرجالهطرائف المقال فی معرف، بروجردی، علی

ق.١٤١٠العظمی مرعشی نجفی، چاپ اول، 
تا.نا، بیجا، بیبی،الفوائد الرجالیهبهبهانی، محّمد باقر بن محّمد اکمل، 

ق.١٤١٨االولی، هالتراث، الطبع، قم: مؤسسه آل البیت (ع) الحیاءنقد الرجال، تفرشی، مصطفی بن حسین
، تحقیـق: سـید محّمـد صـادق آل بحـر العلـوم، نجـف: انتشـارات کتاب الرجـالالدین حلي، حسن بن علي، تقي

م.١٩٧٢ق/١٣٩٢حیدریه، 
ه، الطبعـدار الفکـرلبنـان: -تحقیق: سـهیل زکـار، بیـروت،الکامل فی ضعفاء الرجالجرجانی، عبدالله بن عدی، 

م.۱۹۸۵ق/۱۴۰۵، هالثالث
المحالتی)، چـاپ هقم: انتشارات محالتی (منشورات مکتب،المفید من معجم الرجال الحدیثجواهری، محّمد، 

ق.١٤٢٤دوم، 
هتحقیق: دکتر بّشار عّواد، بیروت: مؤسسـ،تهذیب الکمال فی اسماء الرجالحافظ مّزی، یوسف بن عبد الّرحمان، 

م.١٩٨٥ق/ ١٤٠٦، هالرابعه، الطبعهالرسال
الحـدیث،هرسـائل فـی درایـچـاپ شـده در ، »الحدیثهیفی علم الدراهالوجیز«حائری همدانی، مالعبدالرزاق، 

.۱۳۸۲ق/۱۴۲۴قم: دار الحدیث، تحقیق: رضا قبادلو و ابوالفضل حافظیان، 
د الحـق حسـین تحقیق: عبد الغفور عبـ،طبقات المحّدثین بإصبهان و الواردین علیهاحّبانی، عبدالله بن محّمد، 

م.١٩٩٢ق/١٤١٢، هالثانیه، الطبعهالرسالهمنوره: مؤسسهبلوشی، مدین
ق.١٣٨٥تحقیق: ّسید احمد حسینی، نجف: انتشارات آداب، ،أمل اآلملحرِّ عاملی، محّمد بن حسن، 

تحقیـق:،فـی مسـند االمـام احمـدهاإلکمال فـی ذکـر مـن لـه روایـحسینی شافعی، محّمد بن علی بن حمزه، 
ق.١٤٠٩، هالدراسات االسالمیهمنشورات جامعهسلسلعبدالمعاطی امین قلعجی، قاهره:

هو النشـر و التوزیـع، الطبعـه، قـاهره: دار السـالم للطباعـالمنهج االسالمی فی الجرح و التعدیلحماده، فاروق،
م.٢٠٠٨ق/ ١٤٢٩االولی، 

آل بیت الحیـاء التـراث، چـاپ هقم: مؤسسبحار االنوار)،مصادر ه(سلسلقرب االسنادحمیری، عبدالله بن جعفر، 
ق.١٤١٣اول، 

تحقیق: عبد اللطیف حسینی کوه کمری ، االثنی عشرهاألثر فی النص علی االئمهکفایخزاز رازی، علی بن محّمد،
ق.١٤٠١خویی، قم: انتشارات بیدار، 
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االولـی، هالطبعـدکتر احمد عمر هاشم، بیـروت، تحقیق: ، هایفی علم الرو هیالکفاخطیب بغدادی، احمد بن علی، 

م.۱۹۸۵ق/ ۱۴۰۵
یخ بغداد أو مدین__________________،  لبنـان: دار -تحقیق: مصطفی عبد القادر عطا، بیـروت،السالمهتار

.م١٩٩٧ق/ ١٤١٧االولی، ه، الطبعهالکتب العلمی
لیق: ابو اسدالله بن محّمد عبدالله انصاری، قـم: تع،اإلکمال فی أسماء الرجالخطیب عمری، محّمد بن عبدالله، 

تا.بیأهل البیت (ع)، همؤسس
ق.١٤٠٩، تحقیق: مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، قم: انتشارات هجرت، کتاب العینخلیل بن احمد، 

، هالخامسـهمهر آئین، الطبعهو مؤسسهاالسالمیهنجف: مرکز نشر الثقاف،معجم رجال الحدیثخویی، ابوالقاسم، 
م.١٩٩٢ق/ ١٤١٣

حاشیه نویسی: ابراهیم بـن محّمـد سـبط ،هفی کتب الستهمن له روایهالکاشف فی معرفذهبی، محّمد بن احمد،
م.١٩٩٢ق/ ١٤١٣االولی، هعلوم القرآن، الطبعهو مؤسسهاالسالمیهللثقافهابن عجمی، جّده: دار القبل

یخ ابن الدبیثیالمختصر المحتاج من ت______________، -تحقیق: مصطفی عبـد القـادر عطـا، بیـروت،ار
م.١٩٩٧ق/ ١٤١٧، هلبنان، دار الکتب العلمی
تصحیح: عبد الّرحمان بن یحیی معّلمی، دکن: دار احیـاء التـراث العربـی، ،الحفاظهتذکر ، ______________

ق.١١٨٨
جـا، مصطفی ابوالغیظ عبدالّحی عجیـب، بیتحقیق: ،تنقیح التحقیق فی أحادیث التعلیق______________،

م. ٢٠٠٠ق/ ١٤٢١دار الوطن للنشر، 
م.١٩٩٣ق/ ١٤١٣، هالرسالهتحقیق: شعیب ارنؤوط، بیروت: مؤسس، سیر أعالم النبالء______________،

هعرفـلبنـان: دار الم-بیـروتتحقیق: علی محّمد بجاوی،، میزان اإلعتدال فی نقد الرجال______________، 
م.١٩٦٣ق/ ١٣٨٢و النشر، هللطباع

.١٣٨٣ق/ ١٤٢٥، قم: انتشارات دار الحدیث، المعلی بن خنیس شهادته و وثاقته و مسندهساعدی، حسین، 
قم: دفتر انتشارات اسـالمی، چـاپ اول، ،و اصحاب اإلمام الصادق (ع)هالفائق فی رواشبستری، عبد الحسین، 

١٤١٨.
ق.١٤١٩، قم: انتشارات اسالمی، چاپ اول، وس الرجالقامشوشتری، محّمد تقی،

تحقیـق و ،الحـدیثهرسـائل فـی درایـچـاپ شـده در ،»هیفی علم الدراهالبدای«شهید ثانی، زین الّدین بن علی، 
.۱۳۸۲ق/ ۱۴۲۴قم: دار الحدیث، گردآوری: ابوالفضل حافظیان، 
اللـه هبدالحسین محّمد علی بقال، قم: انتشارات آی، تحقیق: عهفی علم الدرایهالرعای__________________، 

ق.١٤٠٨العظمی مرعشی نجفی، چاپ دوم، 
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یر الطاووسی المستخرج من کتـاب حـل االشـکالصاحب معالم، حسن بن زین الدین،  ، تحقیـق: فاضـل التحر

ق.١٤١١انتشارات سید الشهداء (ع)، جواهری، قم:
ق/ ١٣٨٣ید محّمدباقر خراسـان، نجـف اشـرف: انتشـارات نعمـان، تعلیق: س،اإلحتجاجطبرسی، احمد بن علی، 

م.١٩٦٦
ترجمه و تعلیق: فـیض محّمـد بلـوچ، (ترجمه تیسیر مصطلح الحدیث)،درآمدی بر علوم حدیثطحان، محمود، 

.١٣٨٩تربت جام: انتشارات خواجه عبدالله انصاری، 
حیح و تعلیق: معّلم ثالـث میردامـاد اسـترآبادی، تص(رجال کشی)،الرجالهإختیار معرفطوسی، محّمد بن حسن، 

ق.١٤٠٤آل البیت (ع) و انتشارات بعثت، هتحقیق: سید مهدی رجایی، قم: مؤسس
تحقیــق: حســن موســوی، تهــران: دار الکتــب ،االستبصــار فیمــا اختلــف مــن األخبــار_______________، 
ق.١٣٩٠االسالمیه، چاپ چهارم، 
١٤١٧، هنشر الفقاههتحقیق: جواد قیومی، قم: دفتر انتشارات اسالمی و مؤسس،الفهرست_______________، 

ق.
، تحقیـق: سـّید عبـد اللطیـف کـوه کمـری، قـم: وصول األخیار إلی أصول األخبارعاملی، حسین بن عبدالصمد، 

ق.١٠٤٢انشارات خیام، 
م.١٩٩٧ق/ ١٤١٨دمشق: دار الفکر، ،منهج النقد فی علوم الحدیثعتر، نورالدین، 

ه، الطبعـهلبنـان: دار الکتـب العلمیـ-بیروت،عون المعبود شرح سنن ابی داودعظیم آبادی، محّمد شمس الحق،
م.١٩٩٥ق/١٤١٥، هالثانی

، هلبنـان: دار الکتـب العلمیـ-تحقیق: عبد المعطی امین قلعجی، بیروت،ضعفاء العقیلیعقیلی، محّمد بن عمرو، 
م.١٩٩٨ق/ ١٤١٨، هالثانیهالطبع

تحقیق: محّمد حسون، قـم: دفتـر انتشـارات اسـالمی، چـاپ اول،، ایضاح اإلشتباهعالمه حّلی، حسن بن یوسف، 
ق.١٤١١

، هنشـر الفقاهـهتحقیق: جواد قیومی، قم: مؤسسـ، الرجالهاألقوال فی معرفهخالص__________________، 
ق.١٤١٧اول، چاپ

تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتـب علـوم )، ه(تلخیص مقباس الهدایهدراسات فی علم الدرایغّفاری، علی اکبر، 
.١٣٨٤ها (سمت): دانشگاه امام صادق، چاپ اول،انسانی دانشگاه

تا.نا، بیجا، بیبی،هبذکر الصحاح السنهالحطقنوجی، محّمد بن علی، 
سینی اشکوری، قم: دار الحدیث، تحقیق: سید جعفر ح،إکلیل المنهج فی تحقیق المطلبکرباسی، محّمد طاهر، 

١٣٨٢.
ق/ ١٤٢٢، تحقیق: محّمـد حسـین درایتـی، قـم: دارالحـدیث،الرسائل الرجالیهکلباسی، محّمد بن محّمد ابراهیم، 
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١٣٨٠.

یممصطفوی، حسن،  ق.١٣٩٣نا، چاپ اول، تهران: بی،التحقیق فی کلمات القرآن الکر
ها و نعمـت اللـه جلیلـی، قـم: ، تحقیق: غـالم حسـین قیصـریهالسماویهالرواشح میرداماد، محّمد باقر بن محّمد، 

.١٣٨٠ق/ ١٤٢٢دارالحدیث، 
تحقیق: سید موسی شبیری زنجانی، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته بـه ،رجال النجاشینجاشی، احمد بن علی، 

ق.١٤٠٧قم، هعلمیّ هحوز
تحقیـق و الحدیث،هرسائل فی درای، چاپ شده در »هوجیزفی شرح الهالعزیزهالجوهر«نقوی هندی، علی محّمد، 

.١٣٨٢ق/ ١٤٢٤گردآوری: محّمد برکه، نعمت الله جلیلی و ابوالفضل حافظیان، قم: دار الحدیث، 
ق.١٤١٢تهران: انتشارات حیدری، چاپ اول، ،الحدیثمستدرکات علم رجالنمازی شاهرودی، علی، 


