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Imam Khomeini and Hadith-e Morsal 
(Tradition without Narrator’s Name)
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Abstract
Hadiths or traditions attributed to the Infallible Household of the Prophet (pbuh), 
whom Shia Muslims regard as “The Speaking Quran”, are a means of guidance. 
Carelessness or fault in narrating the deeds, creeds and works of the Infallibles 
has resulted in fabrication, accusation, conspiracy, lies and baseless accusations 
against them because of the worldliness and other political and non-political fac-
tors during and after the living period of the Infallibles. This necessitates the 
existence of scientific principles and strong criteria to distinguish real traditions 
from fake ones. The traditions that do not have the name of the narrator, techni-
cally called Morsal, are not referable per se, but have been sometimes considered 
trustable and referable due to some reasons as reference by a reputable person, 
some jurists, and hadith experts. This research paper has been developed with the 
aim of clarifying Imam Khomeini’s views through a descriptive-analytical meth-
od to investigate quality of narration of Morsal traditions, existing viewpoints on 
its validity, and finally Imam Khomeini’s views on these traditions. In response to 
the differences of opinion on validity of Morsal traditions, Imam Khomeini has 
in some way made an explanation and avoided their absolute rejection or accep-
tance. He has put forward certain conditions for correctness of their attribution 
and argues that they are trustable only when firmly attributed to the Infallibles.
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امام خمینی )س( و حدیث مرسل
عباسعلی روحانی1
زهرا وطنی2

چكیــده: احادیث وارده از معصومین علیهم الســام كه شــیعه ایشــان را قرآن ناطق 
می داند، یكی از منابع هدایت محســوب می شود. نسیان و خطا در نقل گفتار و كردار 
و تقریر معصومین، جعل، افترا، دسیسه، دروغ پردازی ها و نسبت های بی اساس به ایشان 
در اثر دنیاطلبی و سایر عوامل سیاسی و محیطی عصر معصوم و پس ازآن، وجود اصول 
علمی و معیارهایی محكم برای تشــخیص احادیث حقیقی و غیرحقیقی از یكدیگر را 
ضروری نموده است. مرسات كه به دلیل ناتمام بودن سند، به اصل اولی قابل استناد 
نیســتند، گاهی به ماكی همچون ارسال از سوی شخصی معتبر، توسط برخی فقها و 
حدیث دانان قابل اطمینان و اســتناد دانسته شــده اند. این تحقیق با هدف تبیین دیدگاه 
امام خمینی به روش توصیفی- تحلیلی به بررســی رخداد ارســال در ســند احادیث و 
دیدگاه هــای موجود در خصوص اعتبار آن و درنهایت رأی امام خمینی می پردازد. امام 
خمینی در اختاف اعتبار این نوع احادیث، قائل به نوعی تفصیل شــده و با عدم انقیاد 
به رّد یا پذیرش كامل آن ها، برای صحت انتســاب شرایط ویژه ای لحاظ نموده و صرفًا 

در صورت انتساب قاطعانه به معصوم آن را قابل اعتماد می داند.
کلیدواژه ها: حدیث، سند، مرسل، اصحاب اجماع، امام خمینی.
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مقدمه
حدیث یا خبر و روایت كه ناقل ســنت )قول، فعل، تقریر و انكار( پیامبر خدا )ص( اســت، به 
اعتقاد همۀ مســلمانان، جایگاه معتبر و رفیعی دارد. ســنت رسول خدا )ص( در كنار قرآن كه 
منبع اصلی و الهام بخش هدایت بشــر است، دومین خاستگاه معارف دینی و فقه و فرهنگ 
همۀ جوامع اســامی بوده است. مسلمانان در طول تاریخ و به تصریح قرآن كریم خود را به 
تبعیت و پیروی موبه مو از اوامر و نواهی فرستادۀ خدای تعالی و سرمشق قرار دادن كردار آن 
ْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن 

ُ
ِه أ حضرت، موظف می دانســته اند. قال تعالی: »َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُســوِل اللَّ

َه َكِثیًرا : در رسول خدا برای كسی كه چشم امید به خدا  َه َواْلَیْوَم اآلِخَر َوَذَكَر اللَّ َكاَن َیْرُجو اللَّ
و روز قیامت دوخته اســت و خدا را بسیار یاد می كند، الگوی نیكویی است« )احزاب:21( و 
ُســوَل: ای كســانی كه ایمان آورده اید،  طیُعوا الرَّ

َ
َه َو أ طیُعوا اللَّ

َ
ذیَن آَمُنوا أ َها الَّ یُّ

َ
قال تعالی: »یا أ

َه َو  َطاَع اللَّ
َ
ُسوَل َفَقْد أ خدا و فرســتادۀ خدا را فرمان ببرید« )نســاء:59( و فرمود: »َمْن ُیِطِع الرَّ

ْرَسْلَناَك َعَلْیِهْم َحِفیظا: هر كس از پیامبر فرمان َبَرد، در حقیقت، خدا را فرمان 
َ
ی َفَما أ َمْن َتَولَّ

برده؛ و هر كس رویگردان شود، ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم« )نساء:80(.
مسلمانان شیعی و پیروان اهل بیت علیهم السام، پیروی از سنت علی بن ابیطالب، فاطمۀ 
زهرا و یازده فرزند معصوم آنان را نیز مانند پیروی از ســنت رسول خدا )ص( الزم دانسته و آن 

را سرمشق زندگی و مستند دستورات دینی و احكام قرار می دهند.
مسلمانانی كه حضور معصومان را درك نكرده و با آنان فاصلۀ زمانی و مكانی داشته اند، 
برای پی بردن به سنت و سیرۀ آنان، راهی جز تكیه بر نقل قول و حكایت فعل و روایت تقریر 
و انكار آنان، ندارند. اگرچه بخشــی از ســیرۀ نبوی در دل آیات قرآن كه معتبرترین ســند 
مكتوب عالم اســت، در اختیار همگان قرار دارد، ولی بیشــترین قسمت سیره و سنت نبوی 
و ولوی از طریق احادیث به نســل های بعدی انتقال یافته است كه گاهی نیز با عناوینی چون 

اخبار، آثار و روایات از آن یاد می شود.
از همان زمان كه عصر حضور نامیده می شود، خبرگان، دانشمندان و كارشناسان حدیث، 
دســت به كار تألیف و تدوین مجموعه های حدیثی بزرگی شدند تا این میراث گران سنگ را 
به دورتر از زمان و مكان خود برســانند. موسوعه های ارزشمندی تحت عنوان كتب، نوادر، 
اصول، أمالی، مجالس، مناقب، مســائل، صحاح، مسانید، ســنن، أجزاء، مصّنفات و زوائد 
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كه عناوین عاّم جوامع روایی اســت و صدها عنوان خاص چون المحاسن، بصائرالدرجات، 
ألمؤمن، قرب اإلســناد، أإلمامــة و التبصرة، ألكافی، التمحیص، دعائم اإلســام، فقیه من ال 

یحضره الفقیه و ... پدید آمد.
در كنار این تاش ارزشــمند و از همان روزهای نخســتین كه رســول خدا )ص( در میان 
مســلمانان حضور داشت، جریان منحرفی به دروغ پردازی و كارشكنی سر برآورد و با جعل 
و افترا و دسیســه و تزویر به تخریب دین و افســاد در عقیده و ایمان مردم و این بار به نام دین 
ْلَقی 

َ
ی أ ْرَســْلنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُســوٍل َو ال َنِبیٍّ ِإالَّ ِإذا َتَمنَّ

َ
و پیامبر، پرداخت. قال تعالی: »َو ما أ

ُه َعلیٌم َحكیم: و پیش  ُه آیاِتِه َو اللَّ ْیطاُن ُثمَّ ُیْحِكُم اللَّ ُه ما ُیْلِقی الشَّ ِتِه َفَیْنَسُخ اللَّ ْمِنیَّ
ُ
ْیطاُن فی  أ الشَّ

از تو ]نیز[ هیچ رسول و پیامبری را نفرستادیم جز اینكه هرگاه چیزی تاوت می نمود، شیطان 
در تاوتش القای ]شــبهه [ می كرد. پس خدا آنچه را شیطان القا می كرد محو می گردانید، 

سپس خدا آیات خود را استوار می ساخت و خدا دانای حكیم است« )حج:52(.
امیر مؤمنان علی )ع( در پاسخ به پرسشی از جانب ُسَلیم بن قیس هالی فرمود: در زمان 
حیات پیامبر خدا )ص( آن قدر ســخنان دروغ ســاختند و به آن حضرت نســبت دادند كه به 
ســخنرانی برخاست و فرمود: مردم! دروغ سازان دروغ بند نسبت به من زیاد شده اند، هركس 
دروغی را به من ببندد، جایگاهش در آتش باد... )كلینی 1407 ج 1: 62؛ شــیخ صدوق 1362 ج 

.)255 :1
عبدالله بن سنان از امام صادق )ع( نقل می كند كه فرمود: ما خاندانی راستگو هستیم كه 
در كنار هریك از ما، دروغ پردازی هســت كه به ما دروغ می بندد و ارزش ســخنان راست ما 

را با دروغی كه نسبت می دهد، در دیدگاه مردم از بین می برد... . )كشی 1363 ج 2: 593(.
محمد بن عیسی بن عبید، شاگرد برجستۀ یونس بن عبدالرحمان، صحابی جلیل القدر امام 
كاظم و امام رضا علیهماالسام می گوید: یكی از دوستان از ابو محمد، یونس بن عبدالرحمان 
سؤالی پرسید و من نیز حضور داشتم. آن سؤال این بود كه گفت ابو محمد چرا در كار حدیث، 
این قدر ســخت می گیری؟ و بســیاری از احادیثی را كه دوســتان ما از امامان نقل می كنند رد 
می كنی؟ علت رّد این احادیث چیست؟ یونس در پاسخ گفت: هشام بن حكم برای من نقل 
كرد كه از امام صادق )ع( شــنیدم كه می فرمود: هیچ حدیثی را از قول ما نپذیرید مگر آن كه با 
قرآن و ســّنت پیامبر هماهنگ باشد یا در احادیث گذشتۀ ما، گواهی بر درستی آن بیابید. زیرا 
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مغیرۀ بن سعید كه لعنت خدا بر او باد، با تردستی و بدون آن كه كسی متوجه شود، سخنانی را 
در البه الی نوشته های یاران پدر من، وارد كرد كه پدرم آن سخنان را نفرموده بود، پس شما از 
خدا پروا كنید و سخنی كه با فرمودۀ پروردگار متعال و سّنت پیامبرمان )ص( ناهماهنگ است، 
به ما نسبت ندهید؛ زیرا سخن ما سخن خدای عّز و جّل و سخن پیامبر خدا )ص( است. یونس 
بن عبدالرحمان پس ازاین نقل قول گفت: به ســرزمین عــراق آمدم و در آنجا گروهی از یاران 
امام باقر)ع( را دیدم و بســیاری از یاران امام صادق )ع( را دیدار كردم و از این همه حدیث شنیدم 
و از كتاب هایشان نســخه برداشتم و در زمانی دیگر این احادیث و دست نوشته ها را به محضر 
علی بن موسی الرضا)ع( ارائه كردم، حضرت رضا )ع( بسیاری از آن احادیث را كه به امام صادق 
)ع( منسوب بود، رد كرد و به من فرمود: ابوالخّطاب )محمد بن ابی زینب اسدی( به ابوعبدالله 

)امام صادق)ع(( دروغ بســت، خــدا او و یارانش را لعنت كند كه حّتــی تا همین زمان هم در 
دست نوشــته های یاران ابوعبدالله با دسیســه و به صورت پنهانی، تصرف كرده و حدیث وارد 
می كنند، با این وضعیت هر حدیثی را كه مخالف قرآن باشــد، نپذیرید؛ زیرا ما هرگاه ســخن 
بگوییم در راســتای قرآن و ســنت است. ما از خدا و رســول خدا )ص( می گوییم و از این وآن 
نمی گوییم تا تناقض در سخن ما باشد، سخن آخرین نفر ما همانند سخن نخستین نفر ماست و 
كام نخستین ما، با كام آخرین شخص ما یكی است. پس اگر كسی به خاف این ضابطه، 
گاه تری؛ زیرا با هر گفتۀ  حدیثی آورد، به او برگردانید و بگویید تو به این حدیثی كه آورده ای آ
ما حقیقتی همراه و با هر ســخن ما، نورانیتی تابان اســت و سخنی كه فاقد حقیقت و نورانیت 

باشد، سخن شیطان است )كشی 1363 ج 2: 491(.
روایاتی كه ســنت پیامبر و امامان معصوم را منتقل می كند از عوامل بسیاری چون دروغ 
و تحریف، فراموشــی و كج فهمی، خرافه و افسانه آسیب دیده است و همین آسیب ها سبب 
شــد تا پیشوایان دین و كارشناســان حدیث به تعلیم و تدوین معیارهایی بپردازند كه درست 
را از نادرســت و ســره را از ناســره شناســایی می كند. ده ها و بلكه صدها كتاب و رساله به 
رشــتۀ تحریر درآمد و معرفی راویان راســت گو و درست كردار یا ســخن پردازان دروغ گو و 
بی اعتبار، در دســتور كار قرار گرفت. حجم عظیمی از دائرة المعارف های رجال شناســی و 

حدیث پژوهی به وجود آمد و این رشته با سری دراز همچنان به پیش می رود.
یكی از گرفتاری های پر دغدغۀ حدیث شناســان و فقیهــان در كاوش اعتبار احادیث و 
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تشــخیص اخبار معتبر، داســتان پررمزوراز ارسال یا ناتمام بودن ســند حدیث است كه این 
ناتمامی یكی از عواملی است كه تشخیص صحت یا عدم صحت انتساب حدیث به معصوم 
را دچار صعوبت می نماید. یك حدیث شــامل دو بخش ســند و متن است. سند، كسانی را 
می گویند كه گفتار یا رفتار و یا تأیید پیامبر و امام را بر قول یا عملی، دهان به دهان و یا كتاب 
به كتاب نقل كرده اند، بسیار اتفاق می افتد كه حدیثی را بدون نام بردن از واسطه ها یا برخی 
از آنان، به معصوم نســبت داده اند و گاهی از واســطۀ نقل با عنوان »مردی«، »اســتادی«، 
»برخی از هم مســلكان« و »كســی كه از او شنیده شد« یاد می شــود. این گونه احادیث را 
مرسات و مراسیل نامیده اند و از زمان های دور در اعتبار یا عدم اعتبار آن ها، بحث و چالش 

در میان فرقه های اسامی، به شدت جریان داشته است.

اقسام حدیث
حدیث در یك تقســیم كلی دو نوع اســت: مســند و مرســل. حدیثی كه همۀ راویان آن تا 
معصوم نام برده شــده اند و نام هیچ یك از آنان نیفتاده باشــد، حدیث مســند اســت و به آن 
متصل و موصول هم گفته اند )صدر بی تا:186( و حدیث مرسل، به حدیثی گویند كه راوی آن 
معصوم را ندیده است، ولی بدون واسطه از معصوم نقل حدیث می كند، یا اگر از واسطه ای 

یاد می كند، مبهم و غیرقابل شناسایی است )شهید ثانی 1379: 47؛ سبحانی 1418: 95(.
عبدالهادی فضلی می نویسد: مرسل در اصطاح حدیثی است كه سلسله سند آن كامل 

نیست، چه برخی از واسطه ها و چه همۀ آن ها حذف شده باشند )فضلی 1421: 175(.
در علم حدیث اصطاحات دیگری از قبیل موقوف، معلق، مقطوع و معضل وجود دارد 

كه معنای عام مرسل شامل آن ها نیز خواهد بود.

نمونه هایی از حدیث مرسل
شیخ صدوق، در كتاب فقیه می نویسد: امام صادق )ع( فرمود: بر در بهشت نوشته شده است 
كه ثواب صدقه ده برابر و ثواب قرض الحسنه، هجده برابر است1 )شیخ صدوق 1413 ج 2: 58(. 
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این حدیث كه شــیخ صدوق از واسطه های خود تا امام صادق )ع( را نام نبرده است، حدیث 
مرسل است.

در جای دیگر می نویسد: در كتاب نوادر ابن ابی عمیر از برخی از هم مسلكان امام باقر 
یا امام صادق علیهماالســام دربارۀ مردی كه به طواف مشغول است و در بین طواف نیازی 
پیدا می كند آمده اســت كه فرمود: اشكالی ندارد كه در پی رفع نیاز خود یا دیگری برود و 
طواف را قطع كند و هرگاه خواســت در بین طواف اســتراحت كند و بنشیند آن نیز اشكالی 
ندارد، درهرصورت هرگاه به طواف برگشــت، از همان جا كه قطع كرده اســت، ادامه دهد، 
هرچند كمتر از نصف طوافش را انجام داده باشد1 )شیخ صدوق 1413 ج 2: 394(. این حدیث 
نیز نوعی دیگر از حدیث مرســل است كه از تعبیر »عن بعض اصحابنا« ناشی می شود. این 

حدیث از مرسات ابن ابی عمیر محسوب می شود.
شــیخ كلینی می نویســد: علی بن محمد از ســهل بن زیاد و او از محمد بن عیســی از 
كســی كه برای محمد بن عیســی نقل كرده است و او از امام صادق )ع( نقل كرد كه مردی 
به امام صادق )ع( گفت: جانم فدای شــما، مردی از پیروان شما عزلت گزیده و در خانه اش 
نشســته اســت و با هیچ كدام از دوســتان ایمانی خود آشــنایی و رفت وآمد ندارد، )كارش 
درست است؟( آن شــخص گفت كه امام )ع( فرمود: این شخص چگونه مسائل دینی اش را 
فرامی گیرد؟2 )كلینی 1407 ج 1: 31( كلمۀ »عّمن رواه« این حدیث را مرســل كرده اســت كه 

مرسل محمد بن عیسی محسوب می شود.
در جــای دیگر می نویســد: علی بن ابراهیم از پدرش از ابــن ابی عمیر از وهب بن عبد 
رّبــه و عبیداللــه طویل و آن دو از بزرگی از قبیلة َنَخع نقل كرده اند كه گفت: به امام باقر )ع( 
گفتم: من از زمان حجاج تا امروز فرمانروا بوده ام، آیا می توانم توبه كنم؟ می گوید: امام )ع( 

ُجِل َیُطوُف َفَتْعِرُض َلُه اْلَحاَجُة  ه َقاَل ِفی الرَّ نَّ
َ
َحِدِهَما )ع( أ

َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ِبی ُعَمْیٍر َعْن َبْعِض أ

َ
1. »َو ِفــی َنَواِدِر اْبِن أ

ْن َیْســَتِریَح ِفی َطَواِفه َو َیْقُعَد َفَا 
َ
َراَد أ

َ
َواَف َو ِإَذا أ ْو َحاَجِة َغْیِرِه َو َیْقَطَع الطَّ

َ
ْن َیْذَهَب ِفی َحاَجِتِه أ

َ
َس ِبأ

ْ
َقــاَل اَل َبأ

ْصف«. َقلَّ ِمَن النِّ
َ
َس ِبِه َفِإَذا َرَجَع َبَنی َعَلی َطَواِفِه َو ِإْن َكاَن أ

ْ
َبأ

ِه )ع( َقاَل: َقاَل َلُه َرُجٌل  ِبی َعْبِد اللَّ
َ
ْن َرَواُه َعْن أ ِد ْبِن ِعیَســی َعمَّ َیاٍد َعْن ُمَحمَّ ٍد َعْن َســْهِل ْبِن ِز 2. »َعِلیُّ ْبُن ُمَحمَّ

ُه َهَذا ِفی  َحٍد ِمْن ِإْخَواِنــِه َقاَل َفَقاَل َكْیَف َیَتَفقَّ
َ
ْف ِإَلی أ ْمَر َلِزَم َبْیَتُه َو َلْم َیَتَعرَّ

َ
ُجِعْلــُت ِفَداَك َرُجٌل َعــَرَف َهَذا اْل

ِدیِنِه؟«



55 عباسعلی روحانی، زهرا وطنی:امام خمینی )س( و حدیث مرسل

ســاكت ماند، پس از چند لحظه، سؤالم را تكرار كردم، حضرت فرمود: نه مگر آن كه حّق 
هركسی را به صاحبش برگردانی1 )كلینی 1407 ج 2: 331(.

كلمۀ »عن شــیخ من النخع« حدیث را مرسل ساخته است و این ارسال به وهب بن عبد 
رّبه و عبیدالله طویل برمی گردد كه نام آن شیخ نخعی را ذكر نكرده اند.

عوامل عمده در پدیدۀ ارسال حدیث:
1. تقّیــه: گاهی در فضای اختناق و ترس و وحشــت از حاكمان ســتمگر، نام بردن از 
واسطه های نقل، خطرناك بود. به همین جهت از آنان نامی برده نمی شد. جمال الدین یوسف 
بن عبدالرحمان مّزی )م 742 ه  ق( می نویسد: یونس بن عبید به حسن بصری گفت: ابوسعید! 
تو با این كه پیامبر  خدا )ص( را ندیده ای، چرا می گویی رســول خدا )ص( چنین و چنان فرمود؟ 
حســن بصری در پاســخ گفت: برادرزاده! پرسشــی كردی كه پیش از تو هیچ كس از من 
نپرســید و اگر جایگاهی كه نزد من داری نبود، جواب پرسش تو را نمی دادم؛ من در زمانی 
زندگی می كنم كه می بینی )در فرمانروایی حجاج بن یوســف ثقفی، جّاد معروف كوفه(. 
هرچه از من شنیده ای كه گفته ام پیامبر  خدا)ص( فرمود، نقل قول از علی بن ابیطالب )ع( است، 

ولی نمی توانم از او نام ببرم2 )مزی 1413 ج 6: 124؛ حلبی 1400 ج 2: 289(.
2. فراموشی و غفلت: گاهی انسان به علت این كه در معرض سهو و نسیان است، واسطۀ 
نقل را به مرورزمان فراموش می كند و ناچار می شــود از آن واســطه با واژۀ مبهمی نام ببرد و 

مثًا بگوید: این سخن را كسی برای من نقل كرده است كه به او اعتماد داشته ام و ...
3. احســاس بی نیازی نسبت به ذكر ســند: گاهی مؤّلف كتاب به خاطر این كه مطالب 
روایــات را قطعــی و قابل قبول همــه دیده و به دلیــل اعتمادی كه به خود می دیده اســت، 

َخِع  ِویِل َعْن َشــْیٍخ ِمَن النَّ ِه الطَّ ِه َو ُعَبْیِد اللَّ ِبی ُعَمْیٍر َعْن َوْهِب ْبِن َعْبِد َربِّ
َ
ِبیِه َعِن اْبِن أ

َ
1. »َعِلیُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أ

اِج ِإَلی َیْوِمی َهَذا َفَهْل ِلی ِمْن َتْوَبٍة َقاَل َفَســَكَت ُثمَّ  َزْل َواِلیًا ُمْنُذ َزَمِن اْلَحجَّ
َ
ی َلْم أ ِبی َجْعَفٍر )ع( ِإنِّ

َ
َقــاَل: ُقْلــُت ِل

ُه«. َی ِإَلی ُكلِّ ِذی َحقٍّ َحقَّ ی ُتَؤدِّ َعْدُت َعَلْیِه َفَقاَل اَل َحتَّ
َ
أ

2. »و قال یونس بن عبید ســألت الحســن قلت یا أبا سعید إنك تقول قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم 
وإنك لم تدركه قال یا ابن أخی لقد ســألتنی عن شــیء ما سألنی عنه أحد قبلك ولوال منزلتك منی ما أخبرتك 
أنی فی زمان كما تری »وكان فی عمل الحجاج« كل شــیئ سمعتنی أقول قال رسول الله صلی الله علیه وآله 

وسلم فهو عن علی بن أبی طالب غیر أنی فی زمان ال استطیع أن أذكر علیا«.
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واســطه های خود را نام نبرده است. كتاب احتجاج طبرسی، تحف العقول و مكارم االخالق 
از این نوع است.

ابو محمدحسن بن علی بن حسین بن شعبۀ حرانی معروف به ابن شعبۀ حرانی متوفای قرن 
چهارم و از معاصران شــیخ صدوق، كتاب تحف العقول عن آل الرســول )ص( را در موعظه و 
اخاق تألیف كرد و احادیث بسیاری را از پیامبر  خدا و امامان معصوم علیهم السام نقل نمود 
و برای این احادیث ســندی نیاورد. عّامه مجلسی می نویسد یكی از كتاب های مورد اعتماد، 
كتاب تحف العقول است كه ما یك نسخۀ قدیمی از آن را به دست آوردیم. انسجام این كتاب 
نشانگر مقام واالی مؤّلف آن است و اكثر مطالب این كتاب در موعظه و قواعد شناخته شده ای 

است كه در قبول آن ها نیازی به سند و واسطه نداریم )مجلسی 1403 ج 1: 29(.
ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرســی )م 548 ه  ق( می نویسد: اكثر احادیثی كه 
در كتاب احتجاج می آورم، بدون ســند ذكر می كنم؛ زیرا یا مطلبی است كه موردقبول همه 
اســت یا موافق با عقل اســت یا در سیره نوشته ها و كتاب هایی كه ســّنی و شیعه نوشته اند، 

مشهور است )طبرسی 1403 ج 1: 9(.
رضی الدین حســن بن فضل طبرســی )متوّفای قرن ششــم( فرزند امین االسام طبرسی 
صاحب مجمع البیان، كتاب مكارم االخالق را كه تمامًا در مواعظ و اخاق اســت، تألیف 

كرد و شاید علت حذف سند، همان باشد كه در مورد تحف العقول آمد.
4. خاصه نویسی: گاهی برای كاستن از حجم كتاب، همۀ واسطه ها یا عده ای از آن ها، 
حذف شــده اند. عامه طباطبایی )م 1402 ه  ق( در مقدمۀ تفســیر عیاشــی می نویسد: كتاب 
تفسیر عیاشــی به دو مصیبت گرفتارشده است: 1. همۀ احادیث این كتاب دارای سند بوده 
اســت؛ ولی كســی كه این كتاب را از روی اصل آن استنســاخ نموده، اسناد را حذف و به 
متون اكتفا كرده است. 2. جلد دوم این كتاب مفقودشده است و كسی كه این كتاب را از 
روی نسخۀ اصلی نوشته است، در مقدمه می نویسد: كتاب تفسیر ابونصر محمد بن مسعود 
بن محمد بن عّیاش سلمی را كه همراه با سند احادیث تألیف كرده است، دیدم و شیفتۀ آن 
شــدم؛ دنبال كسی گشــتم كه این كتاب را از مؤلف یا دیگری كه از او اجازه داشته باشد، 
شــنیده باشد، در شهرمان كســی را پیدا نكردم، من هم در استنساخ اسناد را حذف كردم و 

به متن اكتفا نمودم تا برای نویسنده و مطالعه كننده آسان تر باشد... )عیاشی بی تا ج 1: 2(.
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5. اعتماد به واسطه ها و اطمینان به نقل آنان: گاه می شود كه عده ای حدیثی را از كسی 
نقل كرده اند و به دلیل وثاقت و تعّدد ناقان، شــنونده اطمینان یافته است كه این حدیث از 
آن شــخص صادرشده اســت و با این اطمینان حدیث را بدون نام بردن از واسطه ها به كسی 

كه او را ندیده است، نسبت داده و نقل می كند.

اعتبارسنجی مرسالت
گروهی از دانشــیان حدیث، همۀ مرســات را معتبر دانســته و به آن ها استناد نموده  و عمل 
می كنند. گروهی نیز، هیچ گونه حدیث مرسلی را معتبر ندانسته و همۀ آن ها را رد می كنند. 
گروه های دیگری هم هســتند كه نه به صورت كامــل قبول كرده اند و نه كامًا رد نموده اند 

كه مهم ترین آرای موجود بدین صورت قابل احصاء است:
نظریۀ اول: حدیث مرســل مشروط به این كه ارسال كننده اش مورد اعتماد باشد، معتبر 
اســت و می توان به آن اســتناد كرد. این نظریه را به محمد بن خالد برقی، صحابی امام رضا 
و امام جواد علیهماالســام و فرزند دانشمندش احمد برقی، صاحب كتاب محاسن و استاد 

اساتید كلینی، نسبت داده اند )میرزای قمی 1378 ج 1:  478؛ سبحانی 1418: 96(.
نظریۀ دوم: حدیث مرسل در هر وضعیتی كه باشد، اعتبار ندارد و در عدم اعتبار فرقی 
نیســت كه ارسال كننده مورد اعتماد باشد یا نه و اگر مورد اعتماد است، از كسانی باشد كه 
آن چنان شناخته شــده اند كه جز از ثقات نقل حدیث نمی كرده اند، یا از آنان نباشــد. عامه 

حلی در یكی از كتاب های خود بر این نظر است )عامه حلی 1404: 211(.
نظریۀ ســوم: حدیث مرسل اگر توسط كسی ارسال شــده است كه ارسال او فقط در 
صورتی اســت كه راوی یا راویان حذف شــده، مورد اعتماد او باشند و جز در مورد راویان 
ثقه، دست به ارسال نمی زند، معتبر و حجت است و در غیر اینان، اعتبار ندارد. میرزای قمی 
در كتاب قوانین، این نظریه را پذیرفته اســت و برای اثبات آن اســتدالل می آورد )میرزای قمی 

1378 ج 1:  478(.
نظریۀ چهارم: توقف از اظهارنظر در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار اســت كه میرزای 
قمی به محقق حلی نســبت داده اســت )میرزای قمی 1378 ج 1:  478؛ محقــق حلی 1403: 151؛ 

موسوی بجنوردی 1419 ج 1: 213(.
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نظریۀ پنجم: حدیثی كه توســط اصحاب اجماع، ارسال شده باشد، معتبر است. شهید 
ثانی این نظریه را در روض الجنان فی شــرح إرشاداألذهان، برگزیده است )شهید ثانی 1402 ج 

.)580 :2
نظریۀ ششم: ارسال حدیث از مشایخ ثاثه )ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی بجّلی، احمد بن 
ابی نصر بزنطی( ضرری به اعتبار حدیث نمی زند و از غیر این ســه نفر پذیرفته نیســت. شهید 

ثانی در مسالك االفهام این نظر را دارد )شهید ثانی 1413 ج 9: 236(.
مقدس اردبیلی )اردبیلی 1403 ج 5: 233؛ ج 6: 429( و وحید بهبهانی )م 1208 ه ق( )بهبهانی 
1424 ج 1: 176( هم این نظر را دارند. همچنین نراقی اول )محمدمهدی، م 1209 ه ق( )بی تا: 
157(، نراقــی دوم )احمــد، م 1245 ه ق( )1415 ج 1: 56( و آخوند خراســانی )م 1329 ه ق( 

)1422: 6( همین اعتقاد را دارند.
نظریــۀ هفتــم: حدیث مرســل از مشــایخ ثاثــه )ازدی، بجّلی، بزنطی( اگــر راویان 
ِبی ُعَمْیٍر َعْن َغْیِر َواِحٍد 

َ
حذف شده اش متعدد باشــند، معتبر است، مانند حدیث: »َعِن اْبِن أ

ْنَعاِظ َو اَل ِمَن  ــْهَوِة َو اَل ِمَن اإْلِ ِه) ع( َقاَل: َلْیَس ِفی اْلَمْذِی ِمَن الشَّ ِبی َعْبِد اللَّ
َ
ْصَحاِبَنا َعْن أ

َ
ِمْن أ

اْلُقْبَلــِة َو اَل ِمْن َمسِّ اْلَفْرِج َو اَل ِمَن اْلُمَضاَجَعة«)شــیخ طوســی 1407 ج 1: 19( صاحب مدارك 
می نویســد: این حدیث كه ابن ابی عمیر راویان حذف شــده را با تعبیر جمعی از اصحاب، 
یاد می كند به دلیل فراوانی حذف شــدگان، معتبر است )موسوی عاملی الف 1411 ج 1: 152؛ نجفی 

1404 ج 20: 428(.
ســید محمد عاملی ذیل روایت »مردی همســر دومی اختیار كرده است آیا حق دارد او 
را برتری دهد، امام فرمود بله اگر باكره اســت هفت شــب و اگر ثیبه اســت سه شب به او 
اختصاص دهد«1)شــیخ صدوق 1413 ج 3: 427(. می گوید: این سند معتبر است؛ زیرا ابن ابی 
عمیر آن را از بیش از یک نفر روایت كرده و چه بســا كه این روایت وی از قوی تر از روایت 
از یک نفر ثقه باشــد، بنابراین عمل آن به نیكو و پســندیده خواهد بود2 )موسوی عاملی  ب 1411 

ُجُل  ِد ْبِن ُمْسِلٍم َقاَل ُقْلُت َلُه الرَّ ِبی ُعَمْیٍر َعْن َغْیِر َواِحٍد َعْن ُمَحمَّ
َ
1. »و قد روی ابن بابویه فی الصحیح عن اْبن أ

اٍم«. یَّ
َ
بًا َفَثَاَثَة أ اٍم َو ِإْن َكاَنْت َثیِّ یَّ

َ
َلَها َقاَل َنَعْم ِإْن َكاَنْت ِبْكرًا َفَسْبَعَة أ ْن ُیَفضِّ

َ
 َلُه أ

َ
ْخَری أ

ُ
ُج أ َتُكوُن ِعْنَدُه اْلَمْرأُة َیَتَزوَّ

2. و هذا السند معتبر لّن إبن أبی عمیر قد رواها عن غیر واحد عن محمد بن مسلم و رّبما كان ذلك أقوی من 
الروایة عن الثقة الواحد فیّتجه العمل بها.
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ج 1: 424(. شیخ یوسف بحرانی نیز این نظریه را پذیرفته است )بحرانی 1405 ج 24: 603(. سید 
ابوالقاســم خویی با این كه در معجم رجال الحدیث )خویی بی تا ج 1: 63( چنان كه گذشــت 
هیچ گونه مرســلی را معتبر ندانسته است، ولی در برخی از مباحث فقهی خود، این نظریه را 

برگزیده است )خویی 1418 ج 3: 430؛ ج 4: 323، 452؛ ج 12: 149(.
نظریۀ هشتم: احادیث مرسل محمد بن أبی عمیر )م 217 ه  ق( مرسات شیخ صدوق )م 
381 ه  ق( كه به صورت قطعی به امام معصوم نســبت داده است، اعتبار دارد و سایر مرسات 
فاقد اعتبار هستند. امام خمینی این نظریه را در كتاب الطهارة، برگزیده است. خاصۀ آنچه 

را امام خمینی دربارۀ احادیث مرسله اعتقاد دارد می توان در موارد زیر خاصه كرد.

مواضع امام خمینی در احادیث مرسله
1. مرســات یونس بن عبدالرحمان و بلكه مرسات ســایر اصحاب اجماع حجت نیست؛ 
زیرا مبنای این اعتبار، عبارت شــیخ كشــی دربارۀ این سه دسته است كه به اصحاب اجماع 
معروفند و عبارت كشــی چنین برداشــتی را تأیید نمی كند. شــهرتی هم كه پس از كشی، 
دربارۀ اعتبار مرسات اصحاب اجماع شكل گرفته است، مورد اعتماد نیست؛ زیرا به احتمال 
نزدیك به واقع، این شهرت مبتنی بر فهمی است كه اینان از عبارت كشی داشته اند )امام خمینی 

1421 ج 1: 93 ـ 92(.
2. مرسات محمد بن أبی عمیر، اگر به این صورت باشد كه واسطه یا واسطه ها را حذف 
كند و نامی از آنان نبرد و ســخن را به امام معصوم نســبت دهد، معتبر است؛ ولی اگر مثًا 
بگوید: مردی یا برخی از اصحاب ما برای من، از امام نقل كرده اند. اعتبار ندارد؛ زیرا شیخ 
نجاشی كه سرآمد علم رجال و مقدم بر همۀ رجال شناسان آن دوره است، اعتماد به مرسات 
ابن ابی عمیر را مورد اتفاق علمای شــیعه دانســته و قدر مسلم این اتفاق، آن حدیث مرسلی 
است كه ابن ابی عمیر، با حذف وسائط و بدون سخن از واسطۀ مبهم، به امام معصوم نسبت 

دهد )امام خمینی ب 1421 ج 3: 347(.
3. مرســات جمیل بن دّراج كه یكی از اصحاب اجماع اســت، مانند مرسات دیگر 
اصحاب اجماع اســت و اعتبار ندارد؛ زیرا دلیل قانع كننده ای بر اعتبار این مرســات وجود 

ندارد )امام خمینی  ب 1421 ج 4: 87(.
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4. مرســات صدوق دو گونه اســت: الف: مرسلی كه مســتقیمًا و به صورت قطعی به 
معصوم نســبت می دهد، مثل این كه می گوید: امیرالمؤمنین )ع( چنین فرمود. ب: مرساتی 
كه مثًا می گوید: از آن حضرت نقل شــده است. مرسات صدوق اگر از گونۀ اّول باشند، 

مورد اعتناست و پذیرفته می شود )امام خمینی الف 1421 ج 2: 628(.
5. حدیث نبوی مشــهور كه پیامبر خدا )ص( فرمود: اسام همیشه در برتری است و هیچ 
دین و مكتبی بر آن برتری پیدا نمی كند )شــیخ صدوق 1413 ج 4: 334 ح 5719(، حدیثی مورد 
اعتماد است؛ زیرا اواًل بنا به گواهی بزرگان، در میان شیعه و سنی از شهرت برخوردار است و 
ثانیًا شیخ صدوق قاطعانه آن را به پیغمبر )ص( نسبت داده است؛ بنابراین، از آن دسته احادیث 

مرسلی خواهد بود كه دارای حجیت و اعتبار است )امام خمینی الف 1421 ج 2: 726(.
در فقیه من ال یحضره الفقیه آمده اســت: از حضرت صادق )ع( در مورد پوســت خوك 
ســؤال شد كه آیا می شــود به عنوان سطل آب كشــی از آن اســتفاده كرد و حضرت فرمود 
اشكالی ندارد. این حدیث را شیخ صدوق قاطعانه به معصوم نسبت داده است و در ارزیابی، 

چیزی از مرسات ابن أبی عمیر كمتر نیست )امام خمینی 1415 ج 1: 116(.
روایتی كه به یحیای ازرق منسوب است به دلیل ناشناخته بودن او ضعیف است. هرچند 
كسی كه از او نقل كرده است أبان است و أبان یكی از اصحاب اجماع می باشد؛ چه این كه 
در جای خود ثابت كردیم كه نقل اصحاب اجماع نمی تواند اشكاالت سند را برطرف سازد. 
فقط مرســات إبن أبی عمیر را پذیرفتیم، كه به آن ها می توان استناد كرد. ولی مرسات غیر 
إبن أبی عمیر و حتی مســندات إبن أبی عمیر اگر دارای اشكاالت سندی باشد، اعتبار ندارد 

)امام خمینی 1415 ج 1: 389(.
در خبر مناهی )كارهای نهی شــده توســط پیامبر  خدا )ص(( آمده است: رسول خدا )ص( 
از بدگویی پشــت ســر دیگران و گوش دادن به آن، نهی فرمود...؛ و این حدیث هرچند از 
مرســات شیخ صدوق است و خالی از اعتبار نیســت، ولی چون احتمال دارد، بلكه ظاهرًا 
چنین است كه جمله معطوف به سخن قبلی شیخ صدوق و دنبالۀ نقل قول از سعید بن جبیر 
باشد، درنتیجه از آن مرساتی خواهد بود كه مورد اعتماد نیست )امام خمینی 1415 ج 1: 442(.

الزم به یادآوری اســت كه امام خمینی این حدیث را از مســتدرك الوسائل نقل می كند 
و حاجی نوری آن را از جامع األخبار نقل كرده اســت. در این كه جامع األخبار تألیف شــیخ 
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صدوق باشــد، تردید جدی وجود دارد. صاحب الذریعة كه در این امر كارشــناس بامنازع 
است، انتساب كتاب به صدوق را قاطعانه رد می كند )آقابزرگ طهرانی بی تا ج 5: 27(.

شیخ صدوق در كتاب الهدایة می نویسد: امام صادق )ع( فرمود: اگر در حال اقامه گفتن 
بــرای نماز شــك كردی اذان گفته ای یا نه به اقامه ات ادامه بــده و اگر بعد از تكبیر نماز در 
اقامه شك كردی، ادامه بده و اگر در حال ركوع شك در قرائت كردی، ادامه بده و اگر در 
ســجده بودی و در ركوع شــك كردی، ادامه بده و هر چیزی كه در آن شك كردی، اگر به 
حال دیگری واردشده ای، بدان شك اعتنا نكن. این حدیث مرسل كه از شیخ صدوق است 
و قاطعانه آن را به امام صادق )ع( نســبت داده اســت، از دیدگاه امام خمینی از احادیث معتبر 
محســوب می شود؛ زیرا این گونه با قطع و جزم به امام نســبت دادن، به معنای توثیق راویان 

حدیث است )امام خمینی 1427: 311(.
در جمع بندی از موارد یادشــده و مــوارد فراوان دیگر در آثار امــام خمینی می توان این 

دیدگاه را به ایشان نسبت داد كه معتقد است:
1. مرسات ابن أبی عمیر و شیخ صدوق اگر به این صورت باشد كه قاطعانه، به معصوم 
نســبت دهند و بــا تعبیراتی مانند پیامبر خدا )ص(، امیرالمؤمنیــن )ع(، امام صادق )ع( و 
یا یكی از معصومان فرمود، همراه باشــد، معتبر و قابل اســتناد است و چنانچه مثًا 
بگویند: از امام صادق )ع( نقل شــده است، یا یكی از اصحاب یا مردی برای ما نقل 

كرد كه امام صادق )ع( چنین فرمود، اعتبار ندارد.
2. مرسات دیگر اصحاب اجماع از قبیل جمیل بن دّراج، عبدالله بن مسكان، صفوان 
بــن یحیای بجلی، احمد بن ابی نصر بزنطی، یونــس بن عبدالرحمان و غیره، به هر 

صورت باشد اعتبار ندارد.
3. مســندات ابن أبی عمیر و شــیخ صدوق باید ارزیابی شود؛ اگر در سلسلۀ سندی كه 

آورده اند، نقطۀ ضعفی نباشد، معتبر وگرنه فاقد اعتبار است.
همان گونه كه ماحظه می شــود،  مدعای امام دارای دو بخش سلبی و ایجابی است. در 
ادعای ســلبی اعتقاد امام بر این است كه هیچ حدیث مرسلی به خودی خود، اعتبار ندارد؛ و 
در ادعای ایجابی، مرسات ابن أبی عمیر و شیخ صدوق را اگر از نوع مرسات جزمی باشد، 

حجت و قابل استناد می داند.
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اســتدالل امام بر ادعای سلبی، این است كه هیچ دلیل قانع كننده ای بر حجیت و اعتبار 
مرســات وجود ندارد. آنان كه مرســات اصحاب اجماع را معتبر دانسته اند به جماتی از 
شــیخ كشی اســتناد كرده اند كه شیخ طوسی در گزینش رجال كشــی، تحت عنوان اختیار 
معرفة الّرجال آن جمات را آورده است: كشی گفته است: اصحاب )امامیه( بر تصدیق این 
چند نفر اول از یاران امام باقر علیه الســام و امام جعفر صادق علیه السام اتفاق نظر دارند و 
در برابر فقه آنان خضوع كرده اند.1 ایشان گفته اند: فقیه ترین گروه اول شش نفرند: زرارة و 
معروف بن خربوذ و برید و ابو بصیر اســدی و فضیل بن یســار و محمد بن مسلم طائفی... 

)كشی 1363 ج 2: 507(.
جامعۀ شــیعی عاوه بر آن شش نفری كه شمردیم و نام بردیم، بر درست دانستن حدیثی 
كــه از اینان به طریق معتبر رســیده باشــد، اتفاق نظــر دارند و اینــان را در آنچه می گویند، 
راست گو دانسته و به فقهشان اقرار كرده اند:2 جمیل بن دّراج و عبدالله بن مسكان و عبدالله 

بن بكیر و حّماد بن عیسی و حّماد بن عثمان و أبان بن عثمان )كشی 1363 ج 2: 673(.
اصحاب اماِمیه بر صحیح شمردن آنچه از این عده واردشده است و تصدیق ایشان اتفاق نظر 
داشته و به فقه و علم ایشان اقرار دارند كه غیرازآن شش نفری هستند كه قبًا نام بردیم و ازجمله 
ایشان:3 یونس بن عبدالرحمان و صفوان بن یحیی بیاع سابری و محمد بن أبی عمیر و عبدالله 

بن مغیره و حسن بن محبوب و احمد بن محمد بن أبی نصر )كشی 1363 ج 2: 831(.
شــیخ كشی: درمجموع از سه دستۀ شــش نفره نام می برد. دستۀ اول از اصحاب امامان 
باقر و صادق علیهماالســام و دســتۀ دوم از اصحاب امام صادق )ع( و دستۀ سوم از اصحاب 
امامان كاظم و رضا علیهماالســام بوده اند و می گوید همۀ شیعه آنان را راست گو دانسته و 
به فقیه بودنشــان، اقرار داشته اند. شیخ كشــی در بیان مقام و منزلت این سه دسته، دو تعبیر 

ین من اصحاب أبی جعفر )ع( و أبی عبدالله )ع( و انقادو 
ّ
ــی: أجمعت العصابة علی تصدیق هوالء االول

ّ
1.»قال الکش

ین ستة:...«.
ّ
لهم بالفقه. فقالوا: أفقه االول

2. »أجمعــت العصابة علی تصحیح ما یصّح من هوالء و تصدیقهم لما یقولون و أقّروا لهم بالفقه من دون اولئك 
ذین عددناهم و سمیناهم، ستة نفر:...«.

ّ
الستة ال

3. »و اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصّح عن هوالء و تصدیقهم و اقّروا لهم بالفقه و العلم و هم ســتة نفر آخر 
دون الستة نفر الذی ذكرناهم فی اصحاب أبی عبدالله )ع( منهم...«.
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دارد: جامعۀ شیعی بر راست گو دانستن این یاران پیش گام از اصحاب ابوجعفر و ابوعبدالله 
علیهماالسام اتفاق نظر دارند و در برابر فقه آنان خضوع كرده اند1.

مدلول کالم کشی در تصدیقات
در برداشــت از دو كلمۀ »تصدیق« و »تصحیح« كه به معنای راســت گو دانستن و درست 

دانستن است، سه برداشت وجود دارد:
1. برخی بر این باورند كه اگر حدیثی به طریق معتبر از یكی از اینان به ما رســید، اتفاق 
جامعۀ شیعی بر آن است كه آن حدیث را تصدیق كرده و صحیح بشمریم و نتیجه آن خواهد 
شد كه واسطه های بعد از اینان تا امام معصوم هركه باشد، حدیث را از اعتماد و حجیت بیرون 

نمی برد )میرداماد 1405: 46(.
2. برخی گفته اند معنای كام كشــی این اســت كه آن واســطه ها نیز مورد اعتماد و به 
تعبیر مصطلح،  ثقه هســتند و حداقل اصحاب اجماع آنان را مورد وثوق می دانســته اند، پس 
اگر مرویٌّ عنه اصحاب اجماع، مجهول یا مبهم یا مهمل باشد، نقل اصحاب اجماع از وی 
ســبب می شود جهل و ابهام و اهمال برطرف گردد و اگر مرویٌّ عنه توسط رجال شناسان و 
كارشناســان حدیث، به دروغ گویی و فساد و ضعف متهم شده باشد، آن حدیث به تعارض 
جرح وتعدیل مبتا می شــود و طبــق قواعدی كه بر موارد این تعارض، حاكم اســت ، عمل 
خواهد شد؛  و اگر از واسطه اصًا نامی حتی به اجمال برده نشده باشد، كه اصطاحًا مرفوع 
یا مقطوع و نوعی از مرســل است حدیث را قبول كرده و معتبر می دانیم )محدث نوری 1417: 

37-22؛ سند 1429: 138 ـ 137(.
3. گروهی نیز بر این باورند كه عبارت شــیخ كشــی شــاید به این معنا باشد كه این سه 
دسته از یاران امامان علیهم السام، فقه و صداقت و صحت كامشان، از ناحیۀ خود این ها، 
مورد اتفاق همۀ عالمان شــیعی بوده اســت، ولی همان گونه كه راویان زیردســتی آنان، باید 
ارزیابی شوند، راویان باالدستی آنان نیز، نیاز به ارزیابی دارند؛ و چنانچه در طریق ما تا یكی 

ین من اصحاب أبی 
ّ
1. »یاران باقرین علیهماالســالم را با این عبارت: أجمعــت العصابة علی تصدیق هوالء االول

جعفر )ع( و أبی عبدالله )ع( و انقادو لهم بالفقه...«.



سـال بیست و سوم / شمـارۀ نود و سه / زمستان 1400/ صص74-49پژوهشنامۀ متین64

از اصحاب اجماع، ضعفی وجود داشت، حدیث از اعتبار خارج می شود؛ در راویان پس از 
اینان تا معصوم )ع( هم اگر ضعفی بود، حدیث نامعتبر خواهد شد )فیض كاشانی 1406 ج 1: 12؛ 

خویی بی تا ج 1: 61؛ سبحانی بی تا: 186(.

عبارت کشی در دیدگاه امام خمینی
امام خمینی با این برداشــت موافق اســت. وی دربارۀ یكی از روایات مرســله كه راوی آن 
یونس بن عبدالرحمان، یكی از اصحاب اجماع اســت می نویسد: ارسال كنندۀ این روایت، 
هرچند كســی مثل یونس بن عبدالرحمان است،  ولی اعتبار مرسات او،  ثابت نشده است، 
بلكه نه تنها مرســات یونس، بلكه اعتبار مرســات دیگر اصحاب اجماع نیز ثابت نیست؛ 
زیرا این اعتبار به اجماع منقولی برمی گردد كه شیخ كشی دربارۀ سه دسته از راویان حدیث 
گفته اســت و از عبارات او برداشت چنین اعتباری اشــكال دارد. هرچند پس از كشی این 
نظریه مشــهور شده است و اگر این شهرت واقعیت هم داشته باشد ، قابل اعتماد نیست؛ زیرا 
به احتمال زیاد مشهور نیز این نظریه را از عبارات شیخ كشی برداشت كرده اند و شما خودتان 
به عبارات كشی مراجعه كنید )چنین برداشتی، فهم دقیقی از آن عبارات نیست( )امام خمینی  

ب 1421 ج 1: 92(.

اشكال دیگری كه امام خمینی در نظریۀ اصحاب اجماع دارد، این است كه این اجماع 
بیش از نقل كشــی، پشتوانه ای ندارد و دلیلی بر تحقق و اعتبار و حجیت این اجماع نیست. 
وی در این خصوص می نویســد: گروهی از علمای متأّخر می گویند: اگر خبری به صورت 
صحیح از ابن ابی عمیر به ما رســید،  آن خبر را باید تا معصوم صحیح بدانیم... مســتند این 
ادعا، همان اجماع كشی در مورد ابن ابی عمیر و سایر اصحاب اجماع است كه ما در برخی 
از كتاب های خود، دربارۀ این مســئله سخن گفته ایم و درصورتی كه چنین اجماعی از شیعه 

شكل گرفته باشد، نتیجه ای جز وثاقت اصحاب اجماع ندارد )امام خمینی 1420: 162 ـ 161(.
از این كام می توان فهمید كه امام خمینی در وجود اجماعی كه شیخ كشی ادعا كرده 

است، تردید دارد.
امام خمینی در جای دیگر و در مقام تضعیف اجماع ادعایی شــیخ كشــی می نویســد: 
نجاشــی كه در علم رجال،  پیش گام و پیشــتاز این فن و بر همۀ رجال شناسان مقدم است، 
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هیچ اشــاره ای به ایــن اجماع ندارد و كم تریــن اعتمادی بر این اجماع از وی دیده نشــده 
است. با این كه نجاشی به شدت بر توضیح احوال رجال حدیث و پیگیری وثاقت آنان و نقل 
توثیقات رجالی حریص بوده اســت و اگر چنین اجماعی شایســتۀ اعتماد می بود، وی از آن 
غفلت نمی كرد؛ و گذشــته از این اگر چنین اجماعی، وجود می داشــت با آن توانایی علمی 
و اطاعات فراوان و فاصلۀ كوتاه زمانی كه با عصر شیخ كشی داشت، وجود این اجماع  بر 
او پوشــیده نمی ماند. پس اگر اجماع  كشی برای او نیز ثابت بود، یا نقل كشی مورد اعتماد 
او بــود، نباید در هیچ یك از اصحاب اجماع، درنگ می كرد تا چه رســد به این كه برخی از 
واســطه های اصحاب اجماع را تضعیف كند. این كه نجاشی به این اجماع اشاره ای ندارد و 
حّتی برخی از كســانی را كه اصحاب اجماع از آنان حدیث نقل كرده اند، تضعیف می كند 
و یــا برخی از اصحاب اجماع  ماننــد أبان بن عثمان و عبدالله بن بكیر را توثیق نمی كند، هر 
انســان باانصافی را به یقین می رســاند كه اجماع  كشــی ازنظر او واقعیت نداشته است. الزم 
به یادآوری اســت كه كتاب كشــی در اختیار نجاشی بوده اســت؛ زیرا در شرح حال كشی 
می نویســد: محمد بن عمر بن عبدالعزیز كشــی ابو عمرو،  مردی مورد اعتماد و بزرگ بوده 
اســت و از افراد ضعیــف و غیرقابل اعتماد، فــراوان نقل كام می كرده اســت؛ تا آنجا كه 
می نویســد: او در علــم رجال كتابی پر مطلب و درعین حال پر غلــط دارد كه این كتاب از 
طریق احمد بن علی بن نوح )سیرافی( و دیگران توّسط جعفر بن محمد )بن قولویه( به دست 

ما رسیده است )امام خمینی  ب 1421 ج 3: 346 ـ 345(.
اما دلیل امام بر ادعای ایجابی این اســت كه می نویســد: شیخ نجاشی در شرح حال ابن 
ابی عمیر نوشــته است: او در روزگار هارون الرشــید به زندان افتاد... و گفته شده است: در 
طول چهار ســالی كه زندانی بود خواهرش كتاب های او را درجایی دفن كرد و این ســبب 
شد كتاب های وی از بین برود. دیگری گفته است: خواهرش كتاب های او را در اتاقی رها 
كرد و ریزش باران، آن ها را از بین برد؛ درنتیجه ابن أبی عمیر ناچار شــد احادیثی را كه هنوز 
در حافظه داشت و یا احادیثی را كه قبًا برای دیگران نقل كرده بود، روایت كند و به همین 
جهت علمای شــیعه به احادیث مرســل او اعتماد كرده اند. این گفتۀ نجاشی به خوبی نشان 
می دهد كه اجماع  كشی یا آنچه به او منسوب است، ازنظر نجاشی واقعیت ندارد، بلكه فقط 
مرســات ابن أبی عمیر است كه در نزد نجاشی معتبر است. نكته ای كه در اینجا قابل توجه 
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اســت این است كه از بین رفتن كتاب های ابن أبی عمیر، نمی تواند دلیل عمل علمای شیعه 
به احادیث مرســل إبن أبی عمیر باشــد، بلكه علمای شیعه یا علم یا اطمینان داشته اند كه ابن 
أبی عمیر جز در مورد راوی ثقه دست به ارسال نمی زده است و این دلیل آن است كه فقط 
مرسات او مورد اعتماد اصحاب بوده است و نه غیر آن. بلكه باید گفت مقداری كه یقین 
به اعتبار آن است، تنها حدیث مرسلی است كه واسطه،  حذف شده و حدیث به امام منسوب 
شــده باشد؛ نه آن حدیث مرســلی كه با لفظ مبهم مانند مردی یا برخی از شیعیان نقل شده 
اســت... . ازآنچه گذشت روشن شد كه نجاشــی،  اعتنایی به اجماع  كشی نداشته و معتقد 
بوده است كه علمای شیعه فقط مرسات إبن أبی عمیر را باور داشته اند،  نه مرسات دیگران 

و نه حّتی مسندات )ارزیابی نشده( إبن أبی عمیر را )امام خمینی  ب 1421 ج 3: 347(.
هرچند امام خمینی در مقاِم بررسی دیدگاه شیخ نجاشی نسبت به اجماعی است كه شیخ 
كشــی در مورد عّده ای از روات حدیث، ادعا كرده اســت و عمل علمای شیعه به مراسیل 
ابن أبی عمیر را، دیدگاه نجاشــی می داند، ولی ازآنجاكه نقدی بر این دیدگاه نكرده است و 
در مواردی تصریح به اعتبار مرســات ابن أبی عمیر دارد، معلوم می شود مستند امام بر قبول 

مراسیل ابن أبی عمیر، همین شبه اجماعی است كه در عبارت نجاشی وجود دارد.
اما دلیل امام خمینی بر اعتبار مراســیل شــیخ صدوق این اســت كه شخصیت علمی و 
دقت نظر وی، مانع از آن است كه حدیثی را قاطعانه به معصوم نسبت دهد مگر آنكه برای 
او صدور حدیث از معصوم یقینی باشــد. لذا مرسات صدوق اگر قاطعانه به معصوم نسبت 
داده شده باشد، كمتر از مرسات ابن ابی عمیر نیست )امام خمینی الف 1421 ج 2: 628(. حدیث 
جواز آب كشیدن با سطلی كه از پوست خوك باشد، از مرسات صدوق است كه حكم را 
به صورت قطعی به معصوم نســبت داده است و این گونه مرسات كمتر از مرسات ابن ابی 
عمیر نیســت )امام خمینی 1415 ج 1: 116(. امام در جای دیگر می گوید: ارســال صدوق اگر 
به صورت جزمی باشــد و مثًا بگوید امام صادق )ع( فرمــود، به نظر من روایت را در جدول 
روایات معتبر قرار می دهد؛ زیرا مثل آن اســت كه همۀ راویان را به وثاقت ســتوده باشد )امام 
خمینی 1427: 311(. پیش ازاین گفته ایم كه ارسال جزمی صدوق و نسبت قاطعانه سخن به امام 
معصوم )ع(، كمتر از توثیقات امثال كشــی و نجاشی و شــیخ طوسی نسبت به راویان نیست 

)امام خمینی 1427: 313(.
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نتیجه گیری
امــام خمینی به خــاف بســیاری از علمای حدیث كــه علی رغم اصل اولی عــدم اعتبار 
مرســات، به اعتبار نقل كشــی در خصوص اصحاب اجماع، قائل بــه حجیت این نوع از 
احادیث در صورت ارســال از اصحاب اجماع یا حداقل برخی از آنان هستند كه به پیدایش 
نظریاتی همچون حجیت مراسیل ابن ابی عمیر یا حجیت مراسیل صدوق منجر گشته، برای 
صحت این انتساب شرایط ویژه ای را لحاظ نموده است. وی حتی مسندات نقل شده از این 
افراد را نیازمند بررسی سندی و رجالی می داند و مراسیل را صرفًا در صورت انتساب جزمی 

به معصوم معتبر می شمرد.
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