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 مقدمه -1
ق در  1294ره(، در سال ) فرزند شیخ محمدرضا معروف به محدث قمیره( ) حاج شیخ عباس قمی

وارد حوزه علمیه نجف  ،مقدمات و سطوح حوزه را در قم به پایان برد و سپسشهرستان قم دیده به جهان گشود. 
، آیت الله (ق 1341 .م) توان آیت الله حاج میرزامحمد ارباب قمیاز جمله اساتید ایشان می .شد

 .م) حسین نوریو حاج میرزا ق( 1337 .م) «عروة الوثقی»صاحب کتاب  یزدیطباطبایی سیدمحمدکاظم 
به سبب عالقه وافر ایشان به . (29-30صص، 1389، کمیته علمی کنگره شیخ عباس قمی) نام بردرا  ق( 1320

و مالزم او بود و در نوشتن کتاب  برد یوافر ، از درس محدث نوری بهرهعلوم حدیثی، رجال، درایه و تراجم
از علمای بزرگی چون سیدحسن  .دریافت کرد نقل حدیث و از ایشان اجازه نمود او را یاری «مستدرک الوسائل»

و مرحوم میرزامحمد ارباب و دیگران نیز به دریافت اجازه موفق  «لعلوم االسالم ةتأسیس الشیع»صدر مؤلف 
 شتافت یبه دیار ابد مسیش 1319شنبه دوم بهمن سرانجام در شب سه .(9، ص1ج، 1385قمی، ) گردید

 . (7ص ،1389 ،کمیته علمی کنگره شیخ عباس قمی)
. وی بیش از یکصد جلد است نویسی و تألیفدر عرصه کتابهای درخشان از چهرهره( ) شیخ عباس قمی

هایی را ذکر ترجمه کرد که در ذیل نمونهکتاب در موضوعات مختلف علمی و ادبی و تاریخی و مذهبی، تألیف و 
 کنیم:می

است و به صورت « بحار االنوار»که به منزله فهرست و مختصر « نة الحکم و اآلثارمدینة البحار و سفی»
-که بعد از قرآن شریف بیشترین تیراژ کتاب« مفاتیح الجنان»، «منتهی االمال»حرف تهجی ترتیب یافته است، 

الفوائد »، «منازل االخرة»، «تتمة المنتهی»، «االنوار البهیه»دهد. را تشکیل می های چاپی دنیای شیعه
الفوائد »، «چهل حدیث»، «نزهة النواظر»، «ة القصویغای»، «الکنی و االلقاب»، «الحبابا تحفة»، «ةالرضوی

  . .و .. «بیت االحزان»، «الرجبیبة
ر به جامانده از شیخ عباس قمی است. ایشان آن را در جهت آسان نمودن آثابهترین از  «نة البحارسفی»

عالمه مجلسی را مطالعه  «بحاراألنوار»، دو دوره کل آنبرای نوشتن  یو. نوشته است «بحاراالنوار»مراجعه به 
  حدیث اعم از تکراری و غیر تکراری موجود است. 12000حدود  «نة البحارسفی»در کرده بود. 

گویی شناسان را بر آن داشت تا برای حل این مشکل و پاسخ، حدیثماثبات صدور روایت از معصواهمیت 
ل بررسی احوال شناسی است که متکف  به آن، علومی را بنیان نهند. از مهمترین این علوم، علم رجال و راوی

ثقه، ممدوح و غیر  از جهت ذات و وصف از قبیل، عدالت و عدم عدالت، ثقه و غیر ناد روایاتراویان اس
الع از اساتید، شاگردان و معاصرین راویان و اینکه راوی در چه و نیز اط است ممدوح و یا مهمل و مجهول بودن

ای قرار دارد تا روایات مرسل و مسند مشخص گردد و راویان مشترک از غیر آن تفکیک شود و امور دیگر از طبقه
 (. 11، ص1428سبحانی، ) این قبیل که قبول حدیث به آن بستگی دارد

رجال  اعتباریا عدم  اعتبارها پی به رجالی، اصول و قواعدی است که محدث به کمک آن توثیقاتمنظور از 
راوی و حجیت نقل اوست که  توثیقبرای تعریف و بیان  ،تعابیر رجالی، گاهد. برموجود در سند روایت می
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در مقام تضعیف، قابل اعتماد نبودن  ،گاه و (186، ص1382نژاد، جدیدی) شودنامیده می« توثیق یا تعدیل»
 .(50، صهمان) شودیاد می« جرح»راوی، عدم حجیت نقل او و فقدان شرایط الزم در اوست که به 

توسط رجالیان  معموالا بندی درست، با دسته و به صورت یکجا، قانونمندآن، قواعد توثیقات و از آنجا که این 
طلبد که با پژوهش در آثارشان به ، میوجود داردپراکنده به صورت بلکه در کتب آنان  ،گرفته استصورت ن

 مورد بحث قرار گرفتهرجالی محدث قمی توثیقات برخی از  ،در این پژوهش قواعد آنها در این علم پی برد.
نقل ثقات از اصحاب اجماع، عبارتند از: تصریح امام به وثاقت راوی،  ایشان رجالی توثیقاتبرخی از است. 

م و وکالداشتن اصل یا کتاب، همنشینی راوی، نقل راوی از ثقات،  بودن راوی از اصحاب ع(، ) معصومت و ترح 
 و ... .  ع() امام صادق

 در زمینه اسناد روايات ره() پژوهی شیخ عباس قمیحديثهای فعالیت -2
و « رجال»گیری از دو علم با بهرهتوان میرا ره( در زمینه اسناد روایات ) شیخ عباس قمیهای فعالیت

 ینو بیشتربرآمده از عهده اینها خوب  ،به این دو علم وی. با توجه به تخصص و عالقه وافر مطالعه کرد «راجمت»
  .ستا م اختصاص دادهوش را به این علبکتا حجم

در  این نظر کهاز  ،راویان حدیثو اوصاف ت حاالعلمی است که در آن، » :اندهرجال گفتعلم در تعریف 
در و  (11ص، 1428سبحانی، ) «گیردجواز و عدم جواز قبولی خبر آنان مؤثر است، مورد بررسی قرار می

ها اعم  از علماء و غیر علماء و نیز راویان و غیر راویان را مورد احوال شخصیت» :گفته شده تراجمتعریف علم 
داشته  شایانیعلم توجه به هر دو « نة البحارسفی»در  قمی (. شیخ عباس13همان، ص) «دهدبررسی قرار می

الکنی و » ،«ةالرضویالفوائد »مانند:  ،ستا دهکتب مستقلی را تألیف کر ،علم تراجمعرصه در  وياست. 
ای رساله»، «تتمة المنتهی فی وقایع ایام الخلفاء»، «هدیة االحباب فی المعروفین بالکنی و االلقاب»، «االلقاب

تحفة االحباب فی نوادر آثار » و «ضیافة االخوان»، «ع( و علما شعرا) خلفا و اصحاب ائمهدر طبقات 
توان می ولی ،قلی نداردکتاب مست ،های انجام شدهبا توجه به بررسیاما در زمینه علم رجال  ،«االصحاب

  .و دیگر کتب ایشان استخراج کرد« نة البحارسفی»الی را از البه ویرجالی و مبانی ها اندیشه
در چندان مشخص و واضح نیست. « ة الحدیثدرای»درباره علم « نة البحارسفی»در شیخ عباس دیدگاه 

شامل مباحث و مسائلی است که حال راوی و روایت را از  علمی است که»آمده است: « ة الحدیثیدرا»تعریف 
از  ،«سفینة البحار»کتاب جای اما در جای   ،(83، ص1383صبحی صالح، ) «کندجهت قبول و رد  بررسی می

و گاه این  کنداستفاده می و ...« مرسل»، «تحریف»، «تصحیف»مانند  «ة الحدیثیدرا»اصطالحات 
 .دهداصطالحات را شرح می
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 پژوهی رجالیحديثقمی و  سشیخ عبا -3
بر آن مطالب  محدث قمیبلکه  ،مجلسی نیست« بحار االنوار»تنها فهرستی بر مطالب « نة البحارسفی»

 شود.متمایز می «االنوار بحار»از مطالب  آنها و ...« ایضاح»، «بیان»، «اقول»افزوده است که با عنوان مفیدی 
در هنگام ذکر مطالب  بیشتر است. ،«تراجم» مبحث نسبت به دیگر مباحث به جز «نةسفی»مطالب رجالی 

چنانچه  و پردازدبه شرح حال آنها میاستناد به کتب رجالی بدون در اکثر موارد ایشان  ،رجالی و شرح حال افراد
برخی  ،رجالی هایدر بیان دهد.خواننده را بدانجا ارجاع می ،شرح حال فردی را در جایی دیگر گفته باشد

معیشت  ،وضعیت زندگی ،بس  ن  نکاتی درباره  ،سپس .کندنحوه صحیح تلفظ اسم راوی را بیان میایشان  اوقات
أبان بن تغلب، بر وزن »نویسد: چنین می« ابان بن تغلب»مثالا در شرح حال  ،شودو وثاقت راوی را متذکر می

ع( و ) ع(، امام باقر) بلند نزد اصحاب ماست، امام سجاد ی، کوفی، ثقه، عالی قدر، دارای جایگاه«تضرب»
 .ق 141ع( به او فرمود: در مسجد بنشین و به مردم فتوا بده، در سال ) امام باقر .ع( را مالقات کرد) امام صادق

به  ع( فرمود: به خدا سوگند که مرگ ابان، قلب مرا) ع( رسید، امام) وفات نمود و وقتی خبر وفاتش به امام صادق
 . (32ـ31، ص1ج، 1428قمی، ) «درد آورد

 ره() قت راوی از نگاه شیخ عباس قمیاوثهای نشانه-3-1
 بندی کرد:توان به صورت زیر طبقهسن راوی از منظر محدث قمی را میهای وثاقت و ح  نشانه

ه -3-1-1  توثیقات خاص 
ضابطه خاصی بدون آنکه قاعده و  ـ توثیقات خاصه، توثیقاتی هستند که در حق یک یا چند نفرمنظور از 

به  یشیخ عباس قم .(151، ص1428سبحانی، ) باشد که بتوان آن را به دیگران سرایت داد ـ وارد شده باشد
 .شودپرداخته میاز این موارد  یبه برخ ،توجه دارد که در ادامه یراو یتوثیق خاص در بیان شخصیت رجال

يح يکی از معصومین -3-1-1-1  ع() تصر
است.  ع() تصریح یکی از معصومین ،گرددهایی که اثبات وثاقت یا حسن راویان را موجب میاز جمله راه

  .(46، ص1376 خویی،) عج( غالباا از طریق روایت معتبر است) این مورد در زمان غیبت امام عصراثبات 
ی راویان احادیثای به وضعیت اشارههمواره اما  ،داندمی انسن راویمحدث قمی این مالک را دلیلی برای ح  

گویا ایشان در این  .نیز به این مطلب توجه دارد یهرچند گاه ؛کندآورد، نمیمی ع() که به نقل از معصومین
راوی حتی روایت خود ـ بوده است که به روایت ضعیف که معتقدپیرو استاد خویش محدث نوری بوده  ،مورد

 (.46ص همان،) وی استناد کردراتوان بر وثاقت نیز می ـدر تعریف از خود
نویسد: می یدر مقام اثبات توثیق و« یونس بن عبدالرحمن»اش ذیل های رجالیدر بیان شیخ عباس

ع( ) از امام رضا گفت: ،بود ع() ، وکیل و از خواص امام رضااهل قمبهترین از که هتدی مالعبدالعزیز بن »
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، از چه کسی علوم دینی خود را کنم و مالقات توانم شما را زیارتنمی ،من هر زمانی که بخواهم: پرسیدم
پرسد: آیا میع( ) امام رضااز « ابن المهتدی»فرمودند: از یونس بن عبدالرحمن بگیر. در روایت دیگری  بگیرم؟

 بگیرم؟ اماماز او  ،مبه آن محتاجکه  را دینیعلوم و معارف یونس بن عبدالرحمن ثقه و مورد اطمینان است که 
، 1، ج1428قمی،  :کن) نیز پرداخته است ییق ابن المهتدثدر این مورد به تومحدث قمي  «.ع( فرمودند: بله)

یونس بن عبدالرحمن قابل ذکر است که  (.340، ص2ج و 261ص، 1همان، جهای دیگر رک: نمونه /186ص
 (.368ص، 1381طوسی،  /446، ص1407شی، نجا) در کتب رجال توثیق شده است

يح يکی از دانشمندان و علمای گذشتهت -3-1-1-2  صر
ی و امثال  ،گذشتهشود، تصریح یکی از اعالم از مسائلی که وثاقت راوی یا حسن حال او با آن ثابت می کش 

 باشدثقه می است. این نظر از نگاه بیشتر رجالیان، از باب شهادت و حجیت خبربه وثاقت راوی نجاشی و ... 
 (.153، ص1428سبحانی، )

یونس »درباره ایشان پردازد. میبا تکیه بر آن به توثیق راویان که محدث قمی  اصولی استاز جمله این اصل 
 وع( ) ع( و امام کاظم) از یاران امام صادقگوید: نجاشی درباره او می» نویسد:می« دهنیبن یعقوب بجلی 

ق ) در مدینه در زمان امام رضا .ه استع( بود) وکیل امام کاظم ع( وفات نمود و نزد آنان صاحب منزلت و موث 
مادرش،  .کتاب حج  از اوست .برگشتتوبه کرد و ع( نسبت داده بود که ) به امام صادقدروغی سخنانی  .بود

ار دهن ةمعاوی خواهر   برید » درباره همچنین، .(188، ص1، ج1428قمی، ) «و با جاللت بود ثقه یبن عم 
او از کسانی است که افراد زیادی بر تصدیق او گواهی دادند و در فقه ، یبنا به گفته کش  » :نویسدمی« ی  عجل

 .(511و  399صص، 2ج و 293ص، 1همان، ج موارد دیگر رک: /261، ص1، جهمان) «منقاد و پیرو او شدند

يح يکی از دانشمندان و علمای متأخر -3-1-1-3  تصر
تصریح یکی از دانشمندان و علمای متأخر به  و توجه کرده،مبنای دیگری که محدث قمی به آن پرداخته 

دانند که این میمشروط به توثیق را اما غالباا  ،اندرجالیان نیز چنین مبنایی را مطرح کرده وثاقت راوی است.
 به روزگار او به سر برده باشدنزدیک در عصري یا  بوده باشد معاصرکننده توثیق، با راوی مورد نظر، گزارش

گیرد و صرف توثیق را معتبر محدث قمی چنین شرطی را در نظر نمی ،رسدبه نظر می (.50، ص1376خویی، )
داشتند و بر در اختیار  سندی ،نارجالیصورت توجیه کرد که  به این توانمی . شاید کار محدث قمی راشماردمی

توان نظر یمبا این استدالل نداریم. در دست ولی امروزه ما آن سند را  ،نداهوثاقت داداساس آن، حکم به 
  اما اعتماد به سخن آنها صحیح نیست. ،رجالیان متأخر را به عنوان شاهد پذیرفت

و بر او  او را یاد کرده ی اهل سنتعلمااکثر »نویسد: می «ریهز   محمد بن مسلم»محدث قمی درباره  
و گروهی از کرده مالقات و با ده صحابی  او علوم فقهای هفتگانه را از بر داشته که شده بیان .اندبسیار ثنا گفته

گروهی  .او مختلف است ذممدح و علمای شیعه در کلمات . اندبزرگان علم حدیث از او روایت نقل کرده
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او محقق بهبهانی و استاد ما محدث نوری  :او را از دشمنان دانسته و جمعی دیگر مانند همچون سید بن طاووس
(. 304، ص2ج و 300، ص1ج همان، های دیگر رک:نمونه /551، ص3، ج1428قمی، ) «اندرا توثیق کرده

بر اساس  ،پیداستهای آنان گونه که از نوشتههمان« ریهز  »نسبت به  یادشده شیعی توثیق یا عدم توثیق محققان
که است قبول و اعتماد در صورتی مورد قول رجالی زیرا  ،ر نیستبمعتکه  گذاری شده استحدس و اجتهاد پایه

 به آنها «ریهز  »دث قمی برای جرح و تعدیل ی که محیعلما (.154، ص1428سبحانی، ) به حس باشد مستند
 ،که از متقدمین استوی برای  جرح و تعدیل آنهاباشند و متأخر میرجالی همگی از محققان  ،اد کردهنتاس

 .نخواهد بودمعتبر 

 امتوثیقات ع -3-1-2
، همان) ضابطه خاص توثیق گردند کتحت ی یبه وسیله آن، گروهاست که  ام، توثیقاتیمنظور از توثیقات ع

 ( و بالتبع، احادیث آنان معتبر گردد. 151ص

 اصحاب اجماع -3-1-2-1
از اصحاب ترین توثیقات عمومی، مبحث اصحاب اجماع است که براساس مشهور، هجده نفر از مهم

که از عبارتی  یهبار این نظر نخستین .به وثاقت آنها اتفاق دارندعلمای رجال و همه هستند  ع() معصوم ناماما
ی در کتابش آورده ی تنها بر وثاقت اصحاب اجماع داللت می استنباط شده است. ،کش  کند، نه بر عبارت کش 

 ،1416داوری، ) دارند نظراین توثیق اختالف  مفادمحققان در مورد  ، هرچندصحت اخبار و وثاقت مشایخ آنان
 .(205-165صص، 1428سبحانی،  /398-387صص

د در مور داند.ق میرا موث  ، اصحاب اجماع و رجال حدیث از راویان توثیقات خودبیان محدث قمی در 
-می آورد وی، همان عبارت کشي را در توثیق وي و سایر اصحاب اجماع م«یجمیل بن دراج نخع»وثاقت 

ن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح  عنهم و التصدیق لهم و اإلقرار لهم بالفقه» نویسد: )قمی،  «هو مم 
نقل  یطور صحیح از وه که ب علمای شیعه احادیث او را هاو از جمله کسانی است هم :(661، ص1، ج1428
گوید: می« برید بن معاویه عجلي»درباره  .کننددیق و به فقاهت او اقرار میشمارند و او را تصصحیح می شده،

ه من حواری  » ه یحیاة أب یعنهما، و مات ف یع(، و رو) الباقر و الصادق یان  ع( و هو وجه من وجوه ) عبدالل 
ن انقادوا له بالفقه) أصحابنا ثقة فقیه، له محل عند األئمة فقت العصابة علی تصدیقه و مم  ن ات  ه مم  از  :«ع(، ان 

ع( ) در زمان حیات امام صادق .کندع( است و از آنها روایت می) و امام صادق امام باقر ک  یاران بسیار نزدی
. ع( جایگاهی بس واال دارد) نزد أئمه .و فقیه است موثق .صحاب ماستهای درخشان اچهرهاز او  و وفات نمود

را  یاحادیث و) از کسانی است که افراد زیادی بر تصدیق او گواهی دادند و در فقه منقاد و پیرو او شدند
 (.365، ص2جو  304 و 32صص، 1های دیگر رک: همان، جنمونه/ 261، ص1، جهمان) اند(پذیرفته
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 ره() ع( در رجال شیخ طوسی) اصحاب امام جعفر صادق -3-1-2-2
ع( است. برخی ) اصحاب امام صادق زمره رجالی در بخش توثیقات عامه، بودن راوی درتوثیقات دیگر از 

ثقه  ،است در رجال شیخ آمدهنام آنها ع( که چهار هزار نفرند و ) اند که تمامی اصحاب امام صادقعلما گفته
-است. شیخ مفید می «مناقب»و ابن شهرآشوب در  «ارشاد»نوشته شیخ مفید در  این بزرگان، دلیل. هستند

ع( بر در سرای او بار ) امام صادق از محضر فیضکسب طالبان علم و دانش از اطراف و اکناف برای »نویسد: 
ای که از خرمن به اندازهع( ) از اهل بیت کیاز هیچدانشمندان افکندند و آوازه او در شهرها پیچیده بود و می

ناقالن آثار و مطلعان اخبار به قدری که از آثار و اخبار  ،اند و همچنینمند نشدهبهره ،اندفضائل او استفاده کرده
ن است که اصحاب حدیث، اسامی . دلیل بر این موضوع آاندنمودهاخذ حدیث ناز دیگری  ،انداو نقل کرده

چهار هزار  ،گردآورده ،صاحب رأی و گفتار خاصی هستند کاطمینان بوده و هر یراویان او را که مورد وثوق و 
تمام اصحاب امام  تعدادی از بزرگان شیعه،این کالم باعث شد (. 179، ص2، ج1413مفید، ) «اندنفر بوده

محقق  /284، ص1390طبرسی،  /247، ص4، ج1379ابن شهر آشوب مازندرانی، ) بدانندرا ثقه  ع() صادق
تمام  توثیقاز بزرگان،  یبه نظر بسیار ولی ،(207، ص1، ج1375فتال نیشابوری،  /26، ص1ج، 1364 حلی،

 نادرست است:  ذیلبسیار، به دالیل  و حجم با این تعداد ع() اصحاب امام صادق
ع( ) الف( اگر بگوییم که منظور علمای رجالی این است که تمام آن چهار هزار نفر از اصحاب امام صادق

عای اهل سنت خواهد شد که تمام صحابه را عادل می ثقه  ،و این قطعاا مردود است ،دانندهستند، مثل همان اد 
ولی فقط چهار هزار نفر ثقه  ،ع( بیش از چهار هزار صحابی داشته) ب( اما اگر منظورشان این است که امام

ردن آن چهار هزار نفر وجود آوستهستند، درست است که این سخن امکان دارد، اما برای ما راهی جهت به د
دهد ع( از سوی شیخ طوسی، غالی و ملعون شمرده شده و این خود نشان می) ج( برخی از اصحاب امام ،ندارد

-63صص، 1376خویی،  /331-323صص، 1428بحانی، س) ع( ثقه نبودند) که تمام اصحاب آن حضرت
64.) 

محدث قمی در توثیق تعدادی از راویان به مبنای فوق الذکر تمسک جسته و آنان را موثق دانسته است. مانند 
داود بن کثیر الرقی »( و 138، ص3، ج1428قمی، ) «داود بن فرقد»معروف به « داود بن أبی یزید الکوفی»

های دیگر رک: همان، نمونه) شوندع( شمرده می) ( که از اصحاب امام صادق139، ص3، جهمان) «الکوفی
  (.400، ص3ج و 274، ص2ج

تا، طوسی، بی /158، ص1407نجاشی، ) ندارا توثیق کرده« کوفیداود بن أبی یزید »اکثر رجالیان 
 ر  داود بن کثیر »برخی رجالیان . (185ص

، 1364ابن غضائری،  /157، ص1407نجاشی، ) را جرح« کوفیی ق 
ی، ) اندرا توثیق کرده ویبرخی و  (59، ص1ج در هر دو راوی . (337، ص1381طوسی،  /402، ص1348کش 

 شوند.موثق شمرده میمجموع 
 



 1400 بهار و تابستان، 24، شماره 11دو فصلنامه کتاب قیم، دوره   272

 

 
 

 راوی در نقل ادعیه معتبرانفراد -3-1-2-3
کند. ایشان نشانه توثیق و ممدوح بودن وی قلمداد می ،که در دعای معتبری منفرد باشد را شیخ عباس، راوی

ا یدل»نویسد: می« هاشمابراهیم بن »در مورد  أن األدعیة و االعمال الشائعة في مسجد السهلة  جاللته علی و مم 
سندها الیه ال  ییرهما ینتهالمزار الکبیر و مزار الشهید و غ یو مسجد زید المتداولة المتلقاة بالقبول المذکورة ف

مسجد و متداول  ها و اعمال معروفدعا ،دهدآنچه بر جاللت او گواهی می :(301، ص1، ج1428قمی، ) «غیر
های مزار کبیر و مزار شهید بدر کتا ومتداول و مورد قبول هستند  شیعه( یعلما) نزد همه کهسهله و مسجد زید 

 . «نه به دیگران ،گرددآنها به او بر میهمه سند  .و غیره وجود دارند
در کتب رجالی یافت نشد و علمای رجال در الفاظ مدح و توثیقات، موردی تحت  گفته شدهمبنای توثیقی 

زیرا انفراد در نقل ادعیه  ،است توثیقاین عنوان ندارند. این نمونه توثیق راوی، نشانه تسامح ایشان در مدح و 
سن راوی نیست. این مبنا به دالیل ذیل قابل اشکال است: ا لف( شاید قبول معتبر دلیل محکمی در توثیق و ح 

یعنی علما در سند و پذیرش اعمال مستحبی  ،این نوع ادعیه از سوی علما از باب تسامح در ادله سنن باشد
ب( ممکن است علمای پیشین سندهای دیگری در دست داشتند  ،دهندنشان نمی چندانیگیری و دقت سخت

ل دارد چون دعا دارای مفاهیم و عبارات واالیی ج( احتما ،ولی به دست ما نرسیده باشد ،که آنها مورد قبول بوده
 ع( صادر شده باشد. ) تواند اثبات کند که دعا از معصومبوده مورد پذیرش قرار گرفته است، اما این عامل نمی

يارت معتبرکننده  لنق -3-1-2-4  ز
گیرد. این مبنا مورد توثیق قرار می ،از دیدگاه شیخ عباس قمی، اگر فردی از ناقالن زیارت معتبری باشد

وی شود. با توجه به رویکرد همانند مبنای قبلی در کتب رجالی یافت نشد و از الفاظ مدح و توثیق محسوب نمی
سن راوی و عالقه وافری که در تسامح توثیقا . است را اتخاذ کردهاین مبنا  ،به نقل زیارات و ادعیه دارد اوت و ح 

قابل معتبر و را مشخص راوی یک  از خاصی زیرا اگر رجالیان، روایت ،این نوع توثیق قابل خدشه است ،البته
تعمیم دهند و یا با  وی بدون احراز صدق ،را به دیگر روایات او اعتبارتوانند این نمی ،ندهدبتشخیص  پذیرش

 بسا دروغگویی که گاهی صادق باشد.زیرا چه ،وجود یک روایت موثق از راوی، حکم به توثیق او کنند
ع( به یونس بن ظبیان ) را به دلیل نقل زیارت معتبری که امام صادق« حسین بن ثویر بن أبی فاخته» ایشان

و « االحکامتهذیب »، «ه الفقیهمن الیحضر»، «کافی»داند. برخی از کتب معتبر مانند: دهد، ثقه مییاد می
موثق نیز در کتب رجال « ن ثویرحسین ب»البته، (. 233، ص2، جهمان) کنندآن را روایت می «کامل الزیارات»

ی،  /118، ص1407نجاشی، ) شمرده شده است  (.220، ص1348کش 

 نقل راوی از ثقات-3-1-2-5
نقل  صحتبه راوی  گیرد کهو نتیجه می داندمیاز افراد ثقه وی نقل راوی را  اتمحدث قمی یکی از توثیق

زیرا ممکن است راوی جهت  ،نیستراوی دلیلی بر ثقه بودن  ،نقل راوی از افراد ثقه البته، اهتمام داشته است.
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پذیرش روایت  ،بنابراین .کرده باشدپذیرش روایات خود توسط دیگران، احادیث خود را به افراد ثقه منسوب 
ور  ،پیوند بخوردو اگر اثبات وثاقت راوی به نقل او از ثقه  فرع بر وثاقت راوی استراوی از راویان ثقه،  مستلزم د 

ور باطل است توان نقل از ثقات را دلیلی بر وثاقت راوی جز با نگاه تسامح نمی ،بنابراین .خواهد بود که قطعاا د 
  قلمداد کرد.

که ما تنها از ثقه روایت طریق ممکن است: الف( خود راویان بگویند  دوبه  مشایخ یک راویاثبات ثقه بودن 
 ،دیگر اینکه در مسندها و مشایخ آنها تحقیق صورت گیرد و روایتی که از ضعیف نقل کرده باشند ب( ،کنیممی

 (. 232، ص1428سبحانی، ) در میان آنها موجود نباشد
ا»های وثاقت عباس قمی از نشانهشیخ  د البجلي الوش   داندرا نقل او از ثقات می« جعفر بن بشیر أبو محم 

د بن عل»در تأیید وثاقت ایشان (. 597، ص1، ج1428قمی، ) ه بن جعفر  ی  جعفر بن إبراهیم بن محم  بن عبدالل 
حسن بن محبوب، محمد از بزرگان اصحاب ما از جمله « جعفر بن ابراهیم»نویسد: می« یطالب المدن یبن أب

ال، عبیس بن هشام و ابن جبلة نقل روایت کرده است  /601ص ،1، جهمان) بن ابی عمیر، حسن بن علی بن فض 
جعفر بن »و « جعفر بن بشیر»اکثر رجالیان  (.336، ص2ج و 596، ص1های دیگر رک: همان، جنمونه

 .(78 ،32صص، 1411عالمه حلی،  /183 ،119صص، 1407نجاشی، ) اندرا توثیق کرده« ابراهیم

 ویار يک ثقات از نقل  -3-1-2-6
دلیل که اگر آن  به این ،داندموثق و معتبر می ،کنندکه افراد ثقه از آنان روایت نقل را قمی راویانی محدث 

 .(296، ص1، ج1428قمی، ) کردندنقل نمیثقات از آنان روایت  ،راویان، ثقه نبودند
 ،ای، از فردی روایت نقل کندثقه شخصاینکه گویند: اشکال گرفته و میمبنا برخی از علمای رجال بر این 

کثرت نقل ثقه از  ،البته .فراوانند ،اندکردهروایت نقل زیرا ثقاتی که از غیر ثقه  ،عنه نیستبودن مروی  دلیل بر ثقه
همانگونه که کثرت نقل روایات از افراد ضعیف از عالئم به دو دلیل بر وثاقت او داللت دارد: الف( یک فرد، 

 یراونقل  کثرتاگر ب(  ،باشدتوثیق های از نشانه تواندمی کثرت نقل از افراد ثقه ،شودضعف راوی شناخته می
ت فایده و مورد اعراض واقع میعنه نباشد، نقل او بیبودن مروی   دلیل ثقهاز یک فرد،  ثقه شد و این برخالف قل 

ت نقل از ضعیف اوالا  ،نقل است تأیید سایر  نظیر ممکن است راوی، هدفی ،ثانیاا  ،امر متعارفی است ،زیرا قل 
اکثر را که « یونس بن ظبیان»محدث قمی  (.350-349صص، 1428سبحانی، ) داشته باشداخبار را در نظر 

ی،  /266، ص1411عالمه حلی،  /448، ص1407نجاشی، ) اندبه کذب و غلو  تضعیف کردهرجالیان  کش 
بزرگان شیعه و سرشناسان اصحاب از او  این دلیل که ، به(101، ص1، ج1364ابن غضائری،  /363، ص1348

، 1ج، 1428قمی، ) شمرداو را سزاوار مدح می وداند  یمواال  یدارای مقام و ثقه ،کنندروایت نقل می
م»در توثیق  همچنین، (.185ص رد  ار بن ک   ،درباره او ثبت نشده است ذمیکه در کتب رجال مدح و  «کوفی بک 
ن »نویسد: می ادقأالکوفی  م  روی ع ع() صحاب الص  ن أنه ابن ی  ظهر م  میر و یونس بن عبدالرحمن و ی  خباره أبی ع 

سن عقیدته میر و یونس ابن ابی عع( است و ) کوفی است و از اصحاب امام صادق (:346، ص1همان، ج)«ح 
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های دیگر رک: همان، نمونه) اش نمایان استروایاتش پاکی عقیدهکنند و از بن عبدالرحمن از او روایت نقل می
 نغیر موثق شمردا موثق یبا اینکه  ،داندهر دو مورد را موثق میمحدث قمی  (.128، ص2جو  296، ص1ج

 .حدس و اجتهاد بر نه ،، باید مبنی بر حس باشدراوی

 اصل يا کتاب شتندا-3-1-2-7
ای از روایات در اصطالح علمای حدیث مجموعه« اصل: »گویندمحققان می« کتاب»و  «اصل»در تعریف 

که است  یامجموعه «کتاب» ،. در مقابلده باشدکرو ضبط ع( شنیده ) معصومزبان است که راوی بالواسطه از 
  (.57-56صص، 1393 چی،مدیر شانه) در آن وجود داردع(، از خود مؤلف نیز بیاناتی ) عالوه بر کالم ائمه

توان آن را دلیلی بر اهتمام راوی به موجود است و مینیز در کتب رجالی  )به داشتن اصل یا کتاب( توثیقاین 
-ای از آنها را علمای رجال نام بردهکه پاره یپردازاما بسیارند مؤلفان دروغگو و حدیث ،امر حدیث به شمار آورد

را وجود  «اصل»و  «باکت»صاحب ن ودموثق ب طشر یمحققان رجالبرخی (. 79، ص1376خویی، ) اند
یا « اصل»اگر . (35ص ،ب() تابیبهبهانی، ) اندبودن آن دانسته قابل اعتمادتوصیف کتاب به هایی چون نشانه

سن صاحب آن و سبب مدح اوست ،باشد طرق و اسانید گوناگوندارای  «کتاب» رحمان ستایش، ) نشانه ح 
 (.113، ص1387

ریح » هب ،نمونه. به عنوان کندمحدث قمی این امتیاز را سبب توثیق و مدح راوی قلمداد می ، «محاربیذ 
ه ثقة له اصل»نویسد: دهد و مینسبت می« اصل» أبو »در مورد  ،همچنین. (189، ص3، ج1428قمی، ) «إن 

السنن و االحکام و » به نامکتابی  یدارا ینویسد که ویم ع() المال در زمان امیرالمؤمنینصاحب بیت ،«رافع
از میان  (.426، ص3ج و 71، ص1جهای دیگر رک: همان، نمونه /389، ص3، جهمان) است بوده «القضایا

ریح محاربی»همه رجالیان، فقط شیخ طوسی   تا،طوسی، بی) توثیق کرده است« اصل»به دلیل داشتن را « ذ 
 (.3، ص1411عالمه حلی،  /5، ص1407نجاشی، ) اندرا توثیق کرده« أبو رافع»اکثر رجالیان  .(189ص

 ع() معصومهمنشینی با -3-1-2-8
اند، موثق ع( شناخته شده) ، اشخاصی که با عنوان مصاحب و همنشین معصومینمحدث قمیاز منظر 

، ب() تابهبهانی، بی) اندع( را فراتر از توثیق دانسته) نشینی با معصومهستند. برخی از محققان رجالی، هم
شوشتری، ) شمارندباالتر از وثاقت می ع( را مدحی آشکار، بلکه) نشینی با معصومای دیگر، همعده .(50ص

 شمارندع( را در بردارنده هیچ مدح و توثیقی نمی) برخی دیگر، مصاحبت معصوم یول ،(68، ص1، ج1419
 (.79، ص1376یی، خو)

 با توجه به وثاقت یا عدم وثاقت آناندارد و باید مختلفی نشینی و مصاحبت، معانی هم ،توان گفتمی
 ،ع( را درک کرده و دیده است) اند از: الف( کسی که یکی از معصومینجداگانه بررسی کرد. این معانی عبارت

ت در زمانی طوالنی ج( کسی که  ،کرده استنقل شنیده و  یاتع( روای) امام معصوماز  صرفاا  ب( کسی که معی 
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 یکساند(  ،و پرورش یافته استبالیده از لحاظ علمی و اخالقی تربیت یافته و نزد ایشان و بوده ع( ) ینمعصوم
ار نظیر یاند، افرادع( بوده) صاحبان سر  ائمهکه   بن اعین و ... .  ابان بن تغلب، زرارة ،سلمان فارسی، میثم تم 

که زمانی  انیراوی است و نیزوثاقت تبه او واالتر از رم، ع( است) امامصاحب سر  آشکار است کسی که 
، 2، ج1431مامقانی، ) هستندموثق ، اندع( بوده) از نشر دهندگان آثار ائمهو  بوده ع() طوالنی همراه معصوم

رف  ،(295ص ا ص   .آیدبه شمار نمیدالیل توثیق از ، روایاتی از اوع( یا نقل ) امام نشینی و مصاحبت باهمام 
مصاحبان  وجود . بتوان او را ستود و مدح کردباشد، شاید روایات بسیاری ناقل مصاحب،  شخص  اگر  البته،

 .به شمار آوردبه معنای اول یا دوم توان ع( را نیز می) معصومینهمنشینان فاسد در میان 
اسبشر بن سلیمان »در توثیق  محدث قمی از دوستان  ه وبود ینصارایوب ابو ااز فرزندان »نویسد: می« نخ 

، 1، ج1428قمی، ) «ع( است و همسایه آنها در سامرا بود) حضرت عسکریع( و ) و موالی حضرت هادی
از راویان جلیل القدر و بزرگان ثقات است، او حامل »گوید: می« جابر بن یزید جعفی»در توثیق  و (312ص

-از قول این راوی میدر ادامه  و (536، ص1، جهمان) «های اخبار آنهاستع( و حافظ گنجینه) اسرار اهل بیت

ت ایشان بودم) امام باقرهجده سال » نویسد:  /538-537صص، 1، جهمان) «ع( را خدمت کردم و در معی 
  (.304، 261صص، 1های دیگر رک: همان، جنمونه

اسبشر بن سلیمان »در کتب رجال مدح و ذمی در باره  جابر بن یزید »اکثر رجالیان  یول ،است نیامده« نخ 
ی،  /35، ص1411عالمه حلی، ) اندرا توثیق کرده« جعفی  (.196، ص1348کش 

 ع( يا يکی از علمای رجال به راوی) ترحم امام -3-1-2-9
م امام صادقبرخی رجالیان  م به گروهی خاص، ترح  ع( بر ) با استفاده از دالیلی چون عدم اختصاص ترح 

سن راوی  گیرندمی نتیجه... به فسق و افراد مشهور همه زائران حسینی یا  ی با وثاقت و ح  م و ترض  که ترح 
ی، توان گفت که یم یول ،(71، ص1، ج1419شوشتری،  /80، ص1376خویی، ) نداردای مالزمه م و ترض  ترح 

م مراتب گونا اما در مرتبه  ،داللت بر مدح و توثیق ندارد ،باشد« طلب غفران»معنای  بهاگر گونی دارد. ترح 
، 1416داوری، ) ، اگر نشانه توثیق نباشد، دست کم، نشانه مدح است«رضوانطلب »یا « طلب رحمت»

 (.493-492صص
ی از  م و ترض   ،نیستو داللتی بر توثیق دارای ارزش شود، از دیدگاه رجالی،  صادر اشخاص معمولیاگر ترح 

ی، اگر اما  م و ترض  ها و که به مدلول واژه رجالیان مطرحع( یا ) از اشخاص بزرگ و واال از قبیل معصومینترح 
گاه م چنین کسانی را نشانه وثاقت است ،شده باشد صادر ،اندبوده عبارات آ ی و ترح  . برخی از عالمان، ترض 

این ، اکثر رجالیان (.280، ص2ج، 1431مامقانی،  /113ص ،1382کجوری شیرازی، ) دانندنشانه وثاقت می
اعرجی  /30ص ،الف() تابهبهانی، بی) شمارندجاللت فرد میتوجه و نشانه  های قابلرا از مدحنوع توثیق 

 (.130، ص2ج ،1411مامقانی،  /135-134صص، 1ج، 1415کاظمی، 
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امام  کهرا « الصفوان جم  » :توثیق کرده است ،ع( رسیده) راویان ذیل را با عباراتی که از ائمهقمی  دثمح
ابراهیم بن »و  (131، ص5، ج1428قمی، ) رحمت کند، خداوند تو را «الله   ک  م  ح  ر  »ع( به او گفت: ) صادق

های نمونه /289، ص1، جهمان) ع( برای او دعا و بهشت را ضمانت کرده است) جواد که امام« ابی محمود
عالمه حلی، ) انداکثر علمای رجال، راویان فوق را موثق دانسته (.538 ،315صص، 1دیگر رک: همان، ج

  (.123ص ،9، ج1410خویی،  /188، ص1383حلی،  /89، ص1411

 خاندان روايی-3-1-2-10
از دیگر توثیقات محدث قمی، بودن راوی از بیوت و خاندان حدیثی است. برخی از توثیقات عام، برگرفته از 

راوی به  ،اند. البتهشده آور شناختههایی است که به وثاقت و یا دیگر خصوصیات اطمینانهای خاندانویژگی
 شود. ، موثق شمرده میاندشرط بودنش در خاندان حدیثی که در کتب رجال توثیق شده

سن نظری که شیخ عباس به روات دارد  ابن زهرة»کند. درباره اکثر مصادیق این مبنا را توثیق می ،با ح 
ی و محمد بن ادریس یروی عنه شاذان بن جبرئیل ال»گوید: می« نی الحلبیبن زهرة الحسیابوالمکارم حمزة  قم 

و غیرهما و هو و ابوه و جده و اخوه أبوالقاسم عبدالله بن علی صاحب التجرید فی الفقه و ابنه محمد بن عبدالله 
هم من اکابر فقهائنا و بیتهم بیت جلیل بحلب شاذان بن جبرئیل قمی و  :(553، ص3، ج1428قمی، ) «کل 

أبوالقاسم عبدالله بن علی  ،او و پدرش و جدش و برادرش .کنندمیروایت نقل محمد بن ادریس و دیگران از او 
از بزرگان فقهای ما هستند و خانواده آنان  یگمحمد بن عبدالله هم ،در فقه و فرزندش «تجرید»کتاب صاحب 

، 2ج و 193-192صص، 1های دیگر رک: همان، جنمونه) های با جاللت در حلب استاز خانواده
  (.274-273صص، 6ج، 1410خویی، ) اندرا موثق شمرده« ابن زهرة»، الیانبرخی رج (.310ـ309صص

 ع() وکالت داشتن از معصوم-3-1-2-11
ب(، ) تابهبهانی، بی /4ص، 1411عالمه حلی، ) انددانستهموثق ع( را ) ینمعصوم الیوک ،برخی رجالیان

 دانندموثق نمی گروهیو  (258، ص2ج ،1411مامقانی،  /134، ص1، ج1415اعرجی کاظمی،  /45ص
مشروط مهم دانند که در امور میو وثاقت را نشانه عدالت  یوکالت، ای نیزعده (.78-77صص، 1376خویی، )

صدر،  /101، ص1، ج1418کاظمی جزایری، ) باشدآوری وجوهات، قضاوت و فتوا و... جمع :مانند به عدالت
 (.287، ص2، ج1431مامقانی،  /27ص، 1432طریحی،  /418-417صص، 1354

فتوا و قضاوت آوری وجوهات، ع( در اموری مانند جمع) وکالت داشتن از طرف معصومرسد که به نظر می
 به این موثق اشخاص  است که باید مهم و اساسی ، به قدری گفته شده باالموارد زیرا  ،باشدنشانه وثاقت تواند می

. از گمارندیموکیل خود  در امور مهم را نموثق و امی افراداست که فقط چنین  سیره عقال .مهم بپردازندامور 
را روشی از دیگران چنین  که بیش رودانتظار می ،که از برترین عقالی اعصار هستند نیز ع() ینمعصوم حضرات

 کنند.پیشه خود 
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در مدینه در  .ع( بود) وکیل امام کاظم»نویسد: می «یونس بن یعقوب بجلی دهنی»محدث قمی در توثیق 
ق بود) زمان امام رضا درباره  .(188، ص1، ج1428قمی، ) «ع( وفات نمود و نزد آنان صاحب منزلت و موث 

 نزد امام رضا .است ع() و امام جواد ع() امام رضا ،ع() از اصحاب امام کاظم»گوید: می «صفوان بن یحیی»
ترین و عابدترین افراد را داشت و از موثق ع() جوادامام و  ع() وکالت امام رضاع( جایگاهی بس واال داشت و )

در  (.147، ص6ج و 192، ص1های دیگر رک: همان، جنمونه /133-132صص، 5، جهمان) «روزگارش بود
 /197، ص1407نجاشی،  /502ص، 1348کشی، ) اندتوثیق شده یادشدههر دو راوی  ،کتب رجالاکثر 

  (.241ص ،تاطوسی، بی

 تکمیلی در مباحث رجالیآوردن نکات  -3-2
که از  ی راسودمندجالب و  نکات «البحار نةسفی»در خود توثیقات رجالی الی در البهشیخ عباس قمی 

  شود:هایی اشاره میبه نمونه .آورده استنیز  ،باشند گفتهپیشموارد  هتکمیل کنندتوانند میجهتی 

 و عدالت راوی سنجش وثاقت -3-2-1
سنجش وثاقت  ،الی بیان احادیث بدان توجه کردهدر البه« نة البحارسفی»از مواردی که شیخ عباس قمی در 

و حسن راویان حدیث است. وی عالوه بر توثیق، راویانی را نیز جرح کرده است. وی در توثیق راویان از الفاظ 
ایة، له اصل و کتاب، جلیل القدر، من ثقة، وجه الطائفة، صحیح الرو»مانند:  ،رایج رجالیان سود برده است

اب، ملعون، »مانند:  ،الفاظی که در جرح از آنها استفاده کرده است«. ون الصحابة و...عی ضعیف الحدیث، کذ 
ه باء و فتح راء، ابن معاویه »نویسد: چنین می« برید العجلی  »ایشان در وثاقت «. مجهول و... برید، با ضم 

ع( است و از آنها ) ع( و امام صادق) امام باقر ی، از حواریجیم، أبوالقاسم عرب، با کسر عین و سکون یعجل
ثقه و  .صحاب ماستاوجوه]سرشناسان[ از او . ع( وفات نمود) کند و در زمان حیات امام صادقروایت مینقل 

او گواهی دادند و ع( جایگاهی بس واال دارد. او از کسانی است که افراد زیادی بر تصدیق ) ئمهانزد  .فقیه است
اج»در فقه منقاد و پیرو او شدند و از  -ع( می) روایت شده است که گفت: شنیدم که امام صادق« جمیل بن در 

د بن یمراد یبو بصیر لیث بن بخترا، یفرمود: فروتنان را به بهشت بشارت بده: برید بن معاویه عجل ، محم 
منا آثار نبوت منقطع و  ،اگر اینان نبودند .ر حالل و حرام او هستندخداوند ب یمسلم و زراره، این چهار بزرگوار ا 

د بن مسلم،اوتاد زمین و اع( فرمود: ) همچنین، آن حضرترفت. از بین می  عالم دین چهار نفر هستند: محم 
های دیگر رک: همان، نمونه /261، ص1، ج1428قمی، ) «و زرارة بن أعین یبرید بن معاویه، لیث بن بختر

 (. 99، ص4و ج 340، ص2ج
ابی است»]گوید: می« بزیع الحائک»محدث قمی در جرح  ر نیست، او همان کذ  که فرقه  نام او[ مصغ 

اب است یصحاب و یاران أبااو از  .ع( او را لعنت کرد) و امام صادق بزیعیه به او منسوب است به کفر  که الخط 
ع( وارد شدم که فرمود: بزیع ) است که گفت: بر امام صادق نقل شده یعفور یبااز ابن »و الحاد معروف هستند. 



 1400 بهار و تابستان، 24، شماره 11دو فصلنامه کتاب قیم، دوره   278

 

 
 

ه چیزی بهتر از کشتن نیست ه، برای این فرقه مغیری  زیرا آنها هرگز  ،چه کرد؟ گفتم: کشته شد. فرمود: الحمد لل 
که خداوند آنها را لعنت کند( ) ع( است که فرمود: بنان، سری و بزیع) کنند. از ایشانیا توبه( نمی) تبعیت

 (. 304-303صص، 1همان، ج) «شیطان در بهترین چهره آدمی با تمام قامت برای آنها مجسم شد
سن  شیخ عباس در مورد وثاقت راوی، سختگیری چندانی ندارد و نگاه ایشان به بیشتر راویان، تسامحی و ح 

مقایسه با توثیقات  شود که درمشاهده می ،را تورق کنیم« نة البحارسفی»نظر است. اگر به طور گذرا مجلدات 
و این نشان  راویان را تحسین و توثیق نموده ایشان، جرح و قدح راویان بسیار اندک است. وی در بیشتر موارد،

 دهد که دیدگاه ایشان در این امر، مسامحه در توثیق است.می

 تلفظ صحیح نام راوی-3-2-2
امر کمک فراوانی در شناخت نام افرادی که تلفظ شیخ عباس قمی به ضبط نام راویان توجه شایانی دارد. این 

صدها ) کند. ایشان در جاهای متعددیمی ،نامشان در گذر زمان دچار دگرگونی، فراموشی یا اشتباه شده است
رید العجلی»درباره تلفظ صحیح به عنوان مثال، شود. متذکر این موضوع می (مورد ری»نویسد: می« ب  م  ب  ض  د، ب 
تح   الباء   کون  الجی، ابن معاوالراء   و  ف  ین و  س  سر  الع  ک  جلی، ب  موارد دیگر رک:  /261، ص1، جهمان) «میة الع 
 (.352، 188صص، 1، جانهم

 نکاتی درباره زندگی، اجداد، فرزندان، سکونت و کتب و ... راوی -3-2-3
فرزندان، کتب و مکان شیخ عباس قمی در هنگام شرح حال روای، گاهی نکاتی درباره زندگی، اجداد، 

د بن »نویسد: می« محمد بن خالد برقی»، در شرح حال نمونهدهد. به عنوان سکونت و ... راوی ارائه می محم 
د بن عل ه، ا ،یبرق یخالد بن عبدالرحمن بن محم  ات و علوم عرب آشنایی خوبی دیبی که به اخبار، روایابوعبدالل 

حمد بن ابوجعفر ا ،قدماجل و اشیخ  ،فرزندش .ع( شمرده است) رضاصحاب امام اندیم او را از ابن  .داشت
د بن خالد برق نمود و اما از ضعفاء روایت می ،گویند: خودش ثقه استمشایخ رجال درباره او می .است یمحم 

د بن عل ،است و جدش یصالتاا کوفا .و غیره را نوشت "المحاسن"کرد و کتاب بر مراسیل اعتماد می است  یمحم 
و خالد کم  او را کشت ،سپس .او را زندانی کرد بن حسین[ ی]بن عله یوسف بن عمر بعد از کشته شدن زیدک

ود، از روستاهای قم، فرار کردند و در آنجا اقامت گزیدندرقسن بود و با پدرش عبدالرحمن به ب   حمد بن ا .ر 
د بن خالد در سال  های دیگر رک: همان، نمونه /274، ص1، جهمان) «ق وفات نمود 280ق یا  274محم 
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 بررسی راويان مشترک -3-2-4
پژوهی یا هنگام بیان تراجم و اعالم، از وجود راویان مشترک غافل نبوده است ایشان در میان مباحث حدیث

دو  یمانند: محدث قم ،شودمتذکر می ،نام او باشدهم یراوی دیگر ،و اگر راوی که در حال بیان زندگی اوست
 حدیثی از هم متمایز کرده است:  ـ نام را با جستجوهای تاریخی ینویسنده طبر

 .م) ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید»نویسد: الف( طبری از اهل سنت: محدث قمی در شرح او می
تاب او صاحب ک ،و همچنین ب تفسیر بزرگ و تاریخ  مشهور استرخ و صاحوق( محدث، فقیه، م310

 آن را دیدم و از کثرت طرق": ه استکتابی که ذهبی درباره آن گفت همان .طرق حدیث غدیر استدر  «الوالیة»
کتابی را دیدم  ،یاز ونامه او نوشت: در نگارش زندگی یو اسماعیل بن عمر شافع "زده شدمسندهای( آن حیرت)

در آن گردآوری  "طیر"ی که سندهای حدیث خم در دو جلد ضخیم در آن جمع شده بود و کتابکه احادیث غدیر
او  ،شناسم و همانگونه که گفته شدگوید: من در روی زمین دانشمندتر از او نمیشده بود. محمد بن خزیمه می
نمود و به این آن را آشکارا بیان می ،کردهجه بود و اگر به امری اعتقاد پیدا میلمجتهد آزاداندیش و صریح ال

که اختالفات فقها در آن را زیرا او کتابی  ،حنابله داشت ،بسیاری در میان اهل سنت و به ویژهخاطر دشمنان 
چرا اسم ابن حنبل را در  :اما نامی از ابن حنبل در آن کتاب نیاورد. به او گفته شد ،نگاشت ،گردآوری شده بود

ن امر بر پیروان ابن حنبل که در بغداد بلکه محدث و راوی بود. ای ،این کتاب نیاوردی؟ گفت: ابن حنبل فقیه نبود
ولی او به خاطر زهد و  ،دینی متهم کردندبه انتقام از او برآمدند و او را به الحاد و بی وگران آمد  ،بسیار بودند

داد. وقتی در ماه اهمیتی به این چیزها نمی ،ارث رسیدبه او طبرستان  یی دردر روستاقناعت و آنچه از پدرش 
اهل سنت جمع شده و مانع ه از[ ل]حنابزیرا  ،اش دفن کردنداو را شبانه در خانه ،ق وفات کرد 310شوال سال 

 (.577، ص1، جهمان) «شدند که در روز دفن شود
است و  یآمل یو جعفر محمد بن جریر بن رستم طبربا، او یشیع یو اما ابن جریر طبر: »یشیع یب( طبر

القدر و ثقات آنهاست. صاحب کتاب از دانشمندان بزرگ ما در مذهب امامیه سده چهارم است و از افراد جلیل
، ابو یآمل یاست. نجاشی گفته است: محمد بن جریر بن رستم طبر "دالئل االمامة و االیضاح و المسترشد"

در  "المسترشد"کتاب  .قه در حدیث استگفتار دارد. او ث جعفر، از اصحاب جلیل ماست. علم بسیار و حسن
 (.265-264و  231-230صص، 1و نیز رک: همان، ج 578، ص1همان، ج) «امامت از اوست

 بررسی طبقه راوی-3-2-5
کند. شود که محدث قمی در کنار بیان روایات به طبقه راوی نیز اشاره میمشاهده می« نة البحارسفی»در 

در مالقات مشایخ  ،گویند که در یک عصر بوده و قریب السن باشند و همچنینطبقه در اصطالح، جماعتی را »
گاهی از طبقات راویان، فواید  .(47، ص1393چی، مدیر شانه) «و اخذ حدیث از استاد شریک باشند آ

 ترین این موارد استنام، از مهممختلفی دارد، شناخت اتصال و انقطاع سند و تشخیص هویت واقعی راویان  هم
سازد و عصر راوی، طبقه راوی را روشن میامامان هم(. شناخت اساتید، شاگردان و 44، ص1394نفیسی، )
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اجا»توان به انقطاع و گسستگی سند پی برد. محدث قمی درباره می وب بن نوح بن در  وکیل »گوید: چنین می« ی 
بو اگویم: ی. ماستع( برای او بهشت را شهادت داده ) امام .فاضل و مورد رضایت بود و ع( ) یامام هاد
اج  ،الحسین وب بن نوح بن در  ع( دارد، وکیل امام ) کتاب، روایات و مسائلی از امام هادی .ثقه است ،ی  نخعأی 

قوا و از بندگان به شدت امین و با ت .منزلتی بزرگ نزد آنان بود ع( بود و دارای) ع( و امام حسن عسکری) هادی
اج قاض ،کننده و ثقه در روایاتش بود و پدرشبسیار عبادت .خداوند بودصالح  در شهر کوفه بود و  ینوح بن در 

اج وجه الطا های دیگر نمونه /192، ص1، ج1428قمی، ) «است ئفهصحیح االعتقاد بود و برادرش جمیل بن در 
 (.190، ص4و ج 541، ص2رک: همان، ج

 وجود نام راوی در سند روايات -3-2-6
آورد که نام راوی، در سند آن روایات گاهی شیخ عباس در هنگام ذکر شرح حال یک راوی، احادیثی را می

کند که در موجود باشد یا خود راوی، اولین حلقه سلسله سند آن روایت است یا مجموعه روایاتی را گردآوری می
از قبیل:  ،دارندجهات مختلف اعالم می آنها، افراد مختلفی نظر و گزارش خود را درباره راوی مورد نظر، از

، حوال و یا نامه، ازندگی ممدح، ذم  ن»شرح حال  یا افراد خاصی. ایشان در ع() معصوم...  و ترح  رارة بن أعی  « ز 
رارة»که  را حدیثچند  رارة»در سند آنها موجود باشد یا اولین راوی آن حدیث « ز  در ادامه و آورد. می ،باشد« ز 

رارة»ع( درباره مدح ) که از زبان ائمهرا روایاتی   ،. به عنوان مثالکرده استگردآوری  ،در کتب حدیثی آمده« ز 
رارة» ی: فإذا ) فی االمر بأخذ الحدیث عنه حیث قال الصادق :مدح ز  ع( لفیض بن المختار کما فی رجال الکش 

ی بیده إلی رجل من أصحابه و  رارة بن أعینأردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس و أوم  ، 3، جهمان) «کان هو ز 
رارة بن اعین  .(460ص ی :یواخذ حدیث از به دستور  درستایش ز  امام  ،است آمده همانگونه که در رجال کش 

برو و با  ،به سمت این فردی که نشسته است ،ع( به فیض بن مختار فرمودند: اگر روایت ما را بخواهی) صادق
رارة بن  -31صص، 1جهای دیگر رک: همان، نمونه) عین بودادستش به یکی از اصحابش اشاره کرد و آن فرد ز 

 (.552-550صص، 3جو  32

 یگیر نتیجه
 از مقاله حاضر، نتایج ذیل بدست آمد:

بلکه محدث قمی  ،مجلسی نیست« بحار االنوار»مطالب محدث قمی تنها فهرستی بر « سفینة البحار» .1
متمایز  «بحار االنوار»و غیره از مطالب « ایضاح»، «بیان»، «اقول»بر آن مطالب مفیدی افزوده است که با عنوان 

 ؛شودمی
 دانشتوان در دو در زمینه اسناد روایات را می« سفینة البحار»ره( در ) های شیخ عباس قمیفعالیت .2

به تخصص باال و عالقه وافر ایشان به این دو علم، هم از عهده این  مالحظه کرد. با توجه« تراجم»و « رجال»
 ؛است ا به این علوم اختصاص دادهکار به خوبی برآمده و هم بیشترین حجم کتابش ر
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ها آورده است، کتاب «البحار سفینة»عالوه بر مباحث مفصلی که در  ،محدث قمی در عرصه علم تراجم .3
هدیة االحباب »، «الکنی و االلقاب»، «الفوائد الرضویة»مانند:  ،است تألیف کردهی مستقلی را نیز هاو رساله

ای در طبقات خلفا و اصحاب رساله»، «تتمة المنتهی فی وقایع ایام الخلفاء»، «فی المعروفین بالکنی و االلقاب
محدث قمی در  ولی در ؛«االحباب فی نوادر آثار االصحاب تحفة»، «ضیافة االخوان»، «ع( و علما و شعرا) ائمه

الی های رجالی و مبانی آن را از البهتوان مباحث و اندیشهولی می ،زمینه علم رجال، کتاب مستقلی ندارد
نسبت به دیگر  «سفینة البحار»و دیگر کتب ایشان استنباط و استخراج کرد. مطالب رجالی « سفینة البحار»

 ؛، بیشتر است«تراجم»مباحث به جز مبحث 
چندان مشخص و واضح « درایة الحدیث»درباره علم « سفینة البحار»دیدگاه شیخ عباس قمی در  .4
« مرسل»، «تحریف»، «تصحیف»مانند:  ،«درایة الحدیث»جای این کتاب از اصطالحات اما در جای ،نیست

 ؛دهدکند و گاهی این اصطالحات را شرح میو ... استفاده می
الب رجالی و شرح حال افراد، در اکثر موارد بدون استناد به کتب رجالی محدث قمی در هنگام ذکر مط .5

-خواننده را بدانجا ارجاع می ،پردازد و چنانچه شرح حال فردی را در جایی دیگر گفته باشدبه شرح حال آنها می

ب، نکاتی در ،کند. سپسصحیح تلفظ اسم راوی را بیان می هاوقات نحوهای رجالی، برخی دهد. در بیان س  باره ن 
 ؛شودوضعیت زندگی، معیشت و وثاقت راوی را متذکر می

ه که شامل تصریح یکی  :دو قسم استبر های وثاقت راوی نشانه ،از نگاه شیخ عباس قمی .6 توثیقات خاص 
، تصریح یکی از دانشمندان و علمای گذشته و تصریح یکی از دانشمندان و علمای متأخر در (ع) از معصومین

 ، ازبودن راویشود: از اصحاب اجماع که شامل این موارد می امراوی خاص است و توثیقات ع باره یک
ع(، وجود راوی در رجال شیخ طوسی، انفراد راوی در نقل ادعیه و زیارت معتبر، ) اصحاب امام جعفر صادق

ع( یا ) (، ترحم امامع) نقل راوی از ثقات و نقل ثقات از راوی، دارا بودن اصل یا کتاب، همنشینی با معصوم
 ؛ع() وکالت داشتن از امام معصوم و موثق یکی از علمای رجال به راوی، داشتن خاندان روایی

نکات تکمیلی دیگری در مباحث رجالی همچون سنجش وثاقت و  «البحار سفینة»شیخ عباس قمی در  .7
عدالت راوی، تلفظ صحیح نام راوی، نکاتی درباره زندگی، اجداد، فرزندان، سکونت و کتب راوی، بررسی 

 ؛روایات را نیز مد نظر داشته است راویان مشترک، بررسی طبقه راوی و وجود نام راوی در سند
آوری احادیث یک راوی در هنگام شرح حال او توجه کرده که به به جمعمحدث قمی در برخی موارد  .8

از روایاتی که راوی در سند آنها موجود باشد یا روایاتی که در آنها راوی، از  ،نوعی تشکیل خانواده حدیث است
 ؛و غیره شرح و توضیح داده شده استنظر مذهب، سجایای اخالقی، علمی 

شود که ایشان در مالحظه می «البحار سفینة»قمی در میزان جرح و تعدیل شیخ عباس  ،با بررسی آماری .11
سن نظر عمل می کند. به همین مورد وثاقت راویان، سختگیری چندانی ندارد و در تعدیل آنان با تسامح و ح 

 جرح و قدح راویان در این کتاب بسیار اندک است.  ،دلیل
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