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وش ابن غضایری، شیخ طوسی  بررسی تطبیقی ر
 و نجاشی در تعامل با راویان غیر امامی

 1مهدی جاللی
 2سمانه رباطی

 چکیده
کارکردههههای متفهههاوتی در حههههوزه حهههدیث شهههیعه دارد. یکهههی از  کارکردههههها  مهههذهب راوی 

 در عرصهههم رجهههال و راوی شناسهههی اسهههت. رجالیهههان متهههأخر شهههیعه بهههه عنصهههر مهههذهب 
گر چه ثقه باشند، مورد جرح قهرار می یان غیر امامی را ا دهنهد.  راوی توجه ویژه داشته و راو

شههان را بهههر اسهههاس رأی و نظهههر آنهههان  کههه پسهههینیان آثهههار رجهههالی -لکههن متقهههدمان ایهههن فهههن 
امامی بسیاری را توثی  نمهوده و حهدیث آنهان را در زمهره احادیهث راویان غیر  -اند  نگاشته

 اند. معتبر قرار داده
پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و با هدف مشهخص سهاختن وجهوه اشهتراک و افتهراق 
یهان غیهر امهامی، بهه بررسهی الفهاآ جهرح و  عملکرد رجالیهان متقهدم شهیعه در تعامهل بها راو

کار رفته در باره این  یان میتعدیل به  کات مواردی چون توثی   راو پردازد. در ساحت اشترا
کنون  گذشته و ا ذومراتب راویان غیر امامی، جرح حداقلی و عدم تفکیک میان وضعیت 
یان غیر امهامی، توثیه  مؤکهد و ...آنهان شهده  شان و در حوزه افتراقات توثی  غیر صریح راو

که عملکرد متم کی از آن است  ایز هر رجالی ناشی از تفهاوت است. نتایج این جستار حا
کتهاب هایشهان بههوده اسهت. لکهن حتهی عملکهرد متفههاوت  روش و ههدف شهان از نگهارش 
ههَرق  کهه ابهن غضهایری، شهیخ طوسهی و نجاشهی وابسهتگی بهه فر گویهای ایهن امهر اسهت  آنهان 

آورنهد، بلکهه صهداقت و  شیعه و اهل سنت را دلیلی برای تضهعی  راوی بهه حسهاب نمی
یان است. ضبط راوی، دو مؤلفه  تأثیرگذار بر قضاوت آنان در باره راو

یان غیر امامی، ابن غضایری، شیخ طوسی، نجاشی،  کلید وا  :  .جرح و تعدیلراو
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 . بیان مسئله1
در میان راویان امامیر حدیث شهیعه و تفهاوت شهیوه تعامهل بها آنهان  3وجود راویان غیر امامی

که ضرورت بررسی تطبیقهی شهیوه در میان رجالیان متقدم و متأخرر حدیث شیعه، ام ری است 
برخورد با چنین راویانی را در منظومه رجالیر رجالیهان متقهدم شهیعه بهه جههت نزدیهک بهودن بهه 

گریز ناپذیر می  نماید. عصر راویان 
یهههان غیهههر امهههامی و بررسهههی نقهههش مهههذهب در جهههرح و تعهههدیل آنهههان از میهههان دیگهههر   گزیهههدن راو

یهههان ناشهههی از تأثیرگهههذاری و  عناصهههر تأثیرگهههذار در توثیههه  و تضهههعی   ایهههن  سهههازی برجسهههتهراو
کهه مهم  تهرین مهالک  مؤلفه در ارریابی اخبهار و راویهان نهزد رجهال شناسهان متهأخر اسهت؛ چهه آن 

 نزد متأخران برای تقسیم اخبار راویان به انواع اربعهه، توجهه بهه مهذهب اشهخاص و امهامی بهودن 
کههههه سههههبب جهههها بههههه جهههه 4یهههها نبودنشههههان اسههههت؛  ایی در معیارهههههای رد و قبههههول امههههر خطیههههری 

کهه امهروزه ههم، در محافهل شهیعه  اخبار، دست کم در بع  انواع حدیث شده است؛ به وجهی 
خبهر راوی توثیه  نشهده امهامی )حسهن( بهه حهدیث راوی توثیه  شهده امامی)صهحیح( ملحهه  و 

گهردد و حهدیث راوی توثیهه  شهده غیههر امهامی )موثه ( بههه حهدیث راوی مجههروح  معتبهر تلقهی مههی
کهه در دوره متقهدمان قضهیه بهر عکهس  ضعی ( ملحه  و نهامعتبر انگاشهته مهی) شهود. حهال آن 

یههان غیههر امههامی موثهه  )حههدیث موثهه  در اصههطالح  کههه از یههک سههو حههدیث راو بههوده؛ بههه طههوری 
کههه در اصههطالح متههأخران صههحیح نامیههده  متههأخران( نههزد آنههان مطلههوب و همههان بههوده اسههت 

وثی  نشده، و لو امامی مذهب ممدوح، نهزد آنهان واجهد شود. از سوی دیگر، حدیث راویان ت می
 ُحسنی نبوده است. 

گزارش گزارش  که  گهر موثه  را  سیره مستمر عقال و شیوه قدما در طول تاریخ بر این بوده است 
گفته می ههایش را اجتنهاب  پذیرفتند؛ بدون توجه به عقیده و مذهب وی، بلکه مالک پذیرش 

همههین مبنهها فقهیههان و عالمههان دیههن در مبههاحثی همچههون لغههت،  دادنههد. بههر او از درو  قههرار می
                                                   

کتب رجهالی متقهدم از آنهان یهاد شهده اسهت بهه جهز  مقصود راویان اهل سنت و فرق شیعی )همه فرقه 3 . که در  های شیعه 
 شیعه اثنی عشری(.

که با . در نظر عالمان متأخر شیعه، حدیثی صحیح به شمار می4 سندی متصل توسهط راویهان عهادل و امهامی از نظهایر  آید 
کهه تمهامی سلسهله سهند امههامی  خودشهان در تمهامی طبقهات روایهت شهده باشهد و حهدیث حسهن، خبهر متصهلی اسهت 
کتهب رجهال شهیعه تصهریح بهه  کلیهه افهراد سلسهله سهند در  کهه نسهبت بهه  مذهب و ممدوح باشند و موث  خبری است 

گر چهه بعضهی از کهه در تعهاری  احادیهث صهحیح  وثاقت شده باشد، ا افهراد زنجیهره حهدیث غیهر امهامی باشهند. چنهان 
های اصهلی تنویهع و تربیهع حهدیث  بهه عنهوان یکهی از مقسهم مهذهبگهردد، عنصهر  حسن و موث  دقت شود مالحظه مهی

 مطرح شده است.
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گفتههه کههرده تفسههیر، صههرف و نحههو بههه  گههر مههذهب  های متخصصههان آن فههن اعتمههاد  انههد؛ حتههی ا
 صحیحی نداشهته باشهند. در مقولهه حهدیث و روایهت نیهز طبه  همهین مبنها عمهل شهده اسهت؛ 

کههه اصههل در حههدیث، اطمینههان بههه صههدور آن از جانههب معصههوم اسههت.  بررسههی وثاقههت  5چههرا 
کهه  راوی یکی از راه  ههای اطمینهان بهه صهدور حهدیث از جانهب معصهوم اسهت و بها توجهه بهه آن 

کههه وظیفههه  طلبههد، مهم هههر مسههئولیتی شههرایط خههاص خههود را می تههرین ویژگههی راوی حههدیث نیههز 
گویی و ضابط بودن او است.  را بر عهده دارد، صداقت و راست انتقال سخنان معصومان

گهویی در مهذهبش  ب راوی در درجه دوم، آن هم از حیهث جهواز یها عهدم جهواز درو بررسی مذه
  6گیرد. قرار می

که مالک اصلی در خصوص قضاوت های رجالی در باره راویان، آرا و نظهرات  با توجه به آن 
ههای  روند و داوری نظران اصلی این فن به شمار می که صاحب -رجالیان متقدم شیعه است 

پهژوهش پهیش رو بهه  -اعتبار یا عدم اعتبار احادیث راویان مهوثر و دخیهل اسهت شان در  رجالی
بررسی تطبیقی شیوه تعامل صاحب نظهران رجهالی متقهدم شهیعه، یعنهی ابهن غضهایری، شهیخ 

پهردازد تها از رهگهذر آشهکار شهدن نظهر  طوسی و نجاشهی بها راویهان اههل سهنت و فهرق شهیعی می
یههان در توثیههه  و رجالیههان متقههدم شهههیعه نسههبت بههه مهههدخلیت یهه ا عههدم مهههدخلیت مههذهب راو

تضعیفاتشههان، نظریههه متههأخران در بههاب ضههرورت اشههتراط مههذهب راوی در اعتبههار روایههات بههه 
، رجال کشیده شود؛ ریرا اوالر شناسان متأخر آثار رجالی خود را بر پایه آثهار متقهدمان پهی  چالش 

،  خهود لحهاآ نکرده اند و متقدمان عنصر مذهب را ارریابی هایی رجهالی ریزی نموده انهد. ثانیهار
گذاشتن بخش قابل توجهی از  بندی سبب بیشتر شدن فاصله این تقسیم کنار  های مذهبی و 

کهه سهبب پهذیرش  روایات به دلیل غیر امامی بودن راویهان توثیه  شهد  آنهها شهده اسهت؛ چنهان 
حهدیث  بخش بزرگی از روایات یعنی روایات راویان توثیه  نشهده امهامی مهذهب، تحهت عنهوان

کامههل طرفههداران تنویههع حههدیث در آثههار  گردیههده اسههت. همههین امههر سههبب عههدم پایبنههدی  حسههن 
 7فقهی خود به عدم اعتبار حدیث موث  نزد آنان شده است.

کوچهک سهاختن نقهش عنصهر  کردن نقهش عنصهرمذهب و  این رویکرد متأخران در برجسته 
کههه در حههدیث حسههن و حههدیث موثهه  مطههاب  تعریهه  خودشههان، ات فههاق افتههاده، امههری وثاقههت 

 ذهنی و غیر واقعی است.
                                                   

 .139، صدانش رجال. 5
 .116، ص2، جتهذیب االصول 6 .
 «. زد دانشمندان امامیحدیث موث  و اعتبار آن ن»ر.ک:  7 .
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 . نجاشی و تعامل با راویان غیر امامی2
کلهی تشهکیل شهده اسهت: رجهال النجاشهی بخهش اول شهامل مقدمهه اسههت،  8از سهه بخهش 

کهه شهش تهن بیشهتر نبهوده و همگهی از  بخش دوم در یادکرد طبقه نخست مؤلفان شیعه اسهت، 
روند. در بخش سوم نام نویسندگان امامی و یها  به شمار می اصحاب یا معاصران امام علی

کتاب نوشته که برای شیعه  یا روایت از ائمه و اصهحاب  )صن  لنا(اند  نویسندگان غیر امامی 
 است.  به ترتیب حروف الفبا ذکر شده )روی عنا(ایشان دارند 

کتههاب یههاد مههی یههان غیههر امههامی متعههددی را در بخههش سههوم   کنههد و بههه اظهههار نظههر نجاشههی راو
پههردازد. وی برخههی از آنههان را توثیهه  و برخههی را تضههعی  نمههوده اسههت.  رجههالی در بههاره آنههان می

یههان غیههر امههامی یهها توثیهه  آنههان در عههین عنههاد و تعصههب داشههتن  کیههد بههر وثاقههت تعههدادی از راو تأ
یههان غیههر امههامی اسههت. او در  نسههبت بههه مذهبشههان از ویژگی هههای بههارز نجاشههی در تعامههل بهها راو

کشهی مبنهی توصی  أحمد ب ن حسن بن إسماعیل بن ُشَعیب بن میثم تمار، بعهد از بیهان قهول 
بر واقفی بودن أحمد بن حسهن بهن إسهماعیل بهن شهعیب بهن میهثم تمهار و وجهود روایهاتی از امهام 

کارنامه حدیثی وی، آشکارا او را تحهت ههر شهرایطی مهورد اعتمهاد و وثهوق می رضا دانهد و  در 
کیههد او بههر موثهه   9کنههد. عههاری از عیههب و نقههص قلمههداد میدسههتاورد حههدیثی او را صههحیح و  تأ

بودن راوی در هر صورت، چه واقفی باشد چه نباشهد، نشهان از داوری مسهتقل نجاشهی و عهدم 
 دخالت مذهب در این قضاوت دارد.

که از شیو  واقفهه و سهخت سهتیهنده و متعصهب  -نجاشی حسن بن محمد بن سماعه را 
کهه  10دانهد عتمهاد و وثهوق میمهورد ا -بر مذهبش بوده است  کهرده باشهد مهادامی  تها آشهکارا بیهان 

کنهد،  کنهد و در جههت یهاری دیهنش روایتهی جعهل نمی راوی ضوابط نقهل حهدیث را رعایهت می
 کند. حتی دشمنی و سرسختی او در مذهبش، خللی در وثاقتش ایجاد نمی

 . شیخ طوسی و راویان غیر امامی 3
یخ طوسهی در رجهال و جهز، اصهول خمسهه رجهالی شهیعه دو اثر شه الفهرستو  الرجالکتاب 

                                                   
کتاب می 8 . که هدف  که ما امروز از آنها به عنوان رجالی یاد می دانیم  اند،  کنیم و در پنج قرن نخست نگاشته شهده هایی 

کتاب به خاطر حمایت از  رجال النجاشیشیخ طوسی و الفهرست هایی همچون  توثی  و تضعی  راویان نبوده است. 
کتاب سابقه علمی شیعه و برای برش فان این طایفه، و   بهه ههدف معرفهی اصهحاب ائمهه رجال الطوسهیمردن مصن 

کتاب نوشههته شههده هههای مههذکور خصوصههیات یههک تههألی  رجههالی را دارا بههوده اسههت و در آنههها  اند. ولههی بههه هههر صههورت، 
 اطالعات بسیاری جهت شناسایی حال راویان و جرح و تعدیل آنان وجود دارد.

 .74، صرجال النجاشی 9 .
 .40، صرجال النجاشی 10 .
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فههی افههراد شههیعه یهها غیههر  الفهرسههتشههود. موضههوع  محسههوب می بهها توجههه بههه مقدمههه شههیخ، معر 
کرده شههیعه کتههابی تههألی   کههه بههه نفههع مههذهب تشههیع،  یههان و  ای اسههت  انههد. شههیخ در معرفههی راو

کهرده اسهت و بهر خهالف وعهد ه خهود در مقدمهه، مؤلفان شهیعه بهه ذکهر حهداقل اطالعهات بسهنده 
بسههیار انههدک بههه جههرح و تعههدیل پرداختههه اسههت. شههیخ طوسههی بهها توجههه بههه موقعیههت مرجعیههت 

مههذهبی بغههداد و همچنههین حههل اخههتالف و تعههارض میههان علمههای  -شههیعه، شههرایط سیاسههی
گرفته و به عمد از بیان تضعی  بسهیاری از راویهان خهودداری  شیعه، شیوه مصلحتی در پیش 

اش از توثیه  موثقهان نیهز خههودداری  رو و بهرای برآفتهاب قهرار نگهرفتن شهیوهاز ایهن  11نمهوده اسهت.
کتههاب  12نمههوده اسههت. بههه جمههع آوری و شههمارش اصههحاب  رجههال الطوسههیشههیخ الطائفههه در 
کرده است، مگر در مواردی  معصومان کمتر توجهی به جرح و تعدیل  پرداخته از همین رو 

 13برای رفع شبهه و مانند آن.
یههان غیههر امههامی در اندیشههم رجههالی شههی  بهتههر نمایههان شههده اسههت.  عههدل االصههولخ در بههاره راو

کهههذب و  او پهههس از بیهههان دیهههدگاه خهههود در شهههرایط الزم بهههرای راوی  )اعتقهههاد بهههه حههه ، دوری از 
 کنههد:  شههیوه برخهورد بهها راویهان غیههر امهامی را در چهههار دسهته بررسههی می مهتهم نبههودن در روایهات(

 . متهمههان بههه غلههو 4. غالیهان، 3ماننههد فطحیههه، واقفههه،  . فههرق مختلهه  شهیعه2. اههل سههنت، 1
 شدگان. و تضعی  

گونه اعالم می  کند: وی شرایط اعتبار حدیث راویان اهل سنت را این 
ههههه خبههههری موافهههه  یهههها مخههههال  آن نبههههود و  کههههه در اخبههههار فرقههههم محق   در صههههورتی 

یتههی دانشهیان امهامی هههم، رأی و نظهری در مقابههل آن نداشهتند، عمهل بههه چنهین روا
 واجب است. 

 نویسد:  های شیعه، می در باره چگونگی پذیرش روایات راویان فرقه
کنههار  گههر خبههری از ثقههات امامیههه بهها خبههر چنههین افههرادی مخههال  باشههد، بایههد آن را  ا

کرده یهان معتمهد )امهامی( نقهل  گهر روایهت  گذاشت و به آنچهه راو انهد، عمهل نمهود. ا
ر خهالف آن عمهل نکهرده باشهند و بهه ایشان معارضی نداشهته، طائفهه امامیهه ههم به

کهذب اطمینهان حاصهل باشهد، عمهل بهه آن واجهب  امانت داری فهرد و دوری او از 
                                                   

 .54، صهای رجالی نجاشی و شیخ طوسی مقایسه دیدگاه 11 .

 .137، صبررسی و ارریابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثار 12 .

کتاب جرح و تعدیل نبوده و با توجه به مقدمه ایشان  13 . که قبالر بیان شد، هدف تألی  شیخ طوسی نگارش  همان طور 
کتاب  کتاب، وی الفهرستدر   آوری راویان ائمه پرداخته است.به جمع الرجال درصدد معرفی مؤلفان شیعه بوده و در 
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کار است. گر چه راوی در اصل اعتقاد خطا  14است؛ ا

 . ابن غضایری و راویان غیر امامی3
کوشهههش پیگیهههر احمهههد بهههن  ،  غضهههایری  عبهههداهلل  بهههن  ابهههراهیم  بهههن  عبیهههداهلل  بهههن  حسهههین  ثمهههره 

 بغههههداد در قههههرن چهههههارم و پههههنجم هجههههری، در عرصههههه   امههههامی  و محههههدث  سرشههههناس  جههههالیر
کتبههههی ارزشههههمند در حههههوزه رجههههال اسههههت.  گسههههتر حههههدیث، تههههألی    دانههههش عظههههیم و دامههههن 

 نویسهههی در  ، او پیشهههاهنگ فهههن فهرسهههتالفهرسهههتبهههر اسهههاس سهههخن شهههیخ طوسهههی در مقدمهههه 
کتههههاب، یکههههی کامههههل بههههوده اسههههت و دو   در   و دیگههههری«  صههههنفاتم»در ذکههههر   شههههیعه بههههه طههههور 

 ، الثقهههات و الممههههدوحینو  الضههههعفا و المهههذمومین 15 نگاشهههته اسهههت.  امامیههههه«  اصهههول»یهههادکرد 
کههههه عالمهههه حلهههی از آنهههان در    16نهههام بهههرده اسههههت. خالصههههه االقهههوالاز دیگهههر مؤلفهههات او اسهههت 

 هههههههای فهرسههههههت اصههههههول و مصههههههنفات و تههههههاریخ و ممههههههدوحین او تهههههها زمههههههان نجاشههههههی  کتاب
کتهاب او در فهرسهت  17و نجاشهی از آنهها بههره بهرده اسهت.باقی مانده اسهت   امها پهس از آن، دو 

کتههاب  کتههاب تههاریخش همچههون دیگههر آثههار قههدما از بههین رفههت. از ایههن میههان فقههط   الضههعفا، و 
کههه  او بهه دسهت ابهن طهاووس و عالمهه حلههی و ابهن داوود رسهید. همچنهین شهواهدی وجهود دارد 

الضهههعفا، و کتهههاب  18و ابهههن داوود بهههوده اسهههت.او در دسهههترس عالمهههه حلهههی  ممهههدوحینکتهههاب 
گانهه رجهال شهیعه  و بهه عنهوان یکهی از اصهول پهنج رجال ابن غضهایریاو امروزه با نام  المذمومین
 شود. شناخته می

یهههان  کتهههاب رجهههالی موجهههود از ابهههن غضهههایری مربهههوط بهههه راو کهههه بیهههان شهههد،  گونهههه   همهههان 
یهههان غیهههر امهههامی   خهههورد. ایهههن  نیهههز بهههه چشهههم میضهههعی  اسهههت. در ایهههن میهههان، برخهههی از راو

کههه دسهههت یههان غیهههر امههامی بههها  سههؤال ممکههن اسهههت بههه وجههود آیهههد   یههابی بههه نظهههر وی در بههاره راو
کامههههل و جهههههامع نخواهههههد بهههههود، لکهههههن   توجههههه بهههههه انحصههههار نظهههههرات وی بههههر تضهههههعی  آنهههههان، 
یهههههان و تهههههأثیر   شهههههواهدی جههههههت وضهههههوح موضهههههع ایهههههن رجهههههالی در بهههههاره ضهههههع  مهههههذهبی راو

  20 و هشههام بههن إبههراهیم  19ود دارد. او در شههرح حههال لیههث بههن َبختههریهههای وی وجهه آن در داوری
                                                   

 .150 – 149، ص1، جعدل االصول. 14
 .32، صالفهرست 15 .
 .256، صخالص  االقوال. 16
 .441، ص1، جقاموس الرجالها، ر.ک: . برای اطالع از نمونه17

 .442، ص1، جقاموس الرجال 18 .
 (.111إنما وقع علی دینه، ال علی حدیثه، و هو عندی ثق  )رجال ابن الغضائری، ص . عندی أن الطعن19
 (.116فی مذهبه، ال فی نفسه )همان، ص -عندی -طعن علیه، و الطعن 20
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کهههه طعهههن و اشهههکال در مهههذهب او اسهههت نهههه حهههدیث وی. از همهههین رو آنهههان را  بیهههان می  کنهههد 
کند. همچنین در معرفی ریاد بهن منهذر ریهدی، بهدون اشهاره بهه ضهع  مهذهب  ثقه معرفی می

 پرداختهه اسهت و عهدم اعتمهاد جامعهه شهیعه  راوی، به ارائه طری  قابل اعتمهاد بهرای روایهات او
لهذا مهرز بنهدی  21کنهد نهه خهود وی. ههای او اعهالم می به روایات او را ناشی از ضع  مروی عنهه

بهههین عقایهههد راوی و تخصهههص او در حهههوزه حهههدیث و روایهههت در اندیشهههه رجهههالی ابهههن غضهههایری 
 شود. نمایان می

 با راویان غیر امامی . وجوه مشترک تعامل شیخ طوسی، ابن غضایری و نجاشی5
 های شیعه و اهل سنت . توثیق ذو مراتب راویان منتسب به فرقه1 - 5

ههَرق  یههانر منسههوب بههه فر نجاشههی و شههیخ طوسههی از سههطوح مختلهه  الفههاآ توثیهه  در بههاره راو
کرده  اند. شیعی و راویان اهل سنت، استفاده 

 . توثیق مطلق1 - 1 - 5
کهه در کهار رفتهه  یکی از پربسهامدترین الفهاآ توثیه   مهورد راویهان غیهر امهامی و اههل سهنت بهه 

وثقههت »گههر عقههد و احکههام اسههت و  بیههان« وثهه »اسههت. از نگههاه لغویههان ریشههه « ثقههه»اسههت، لفههر 
گههاه اسههتفاده می« بفههالن کههه او را مههورد اعتمههاد بههه شههمار آوری. آن  آنچههه از بررسههی نحههوه  22شههود 

که همان معنای لغوی آن، یعنهی آید،  کاربرد این واژه نزد رجالیان متقدم به دست می آن است 
کوچهک 23اعتماد، مد نظر ایشان بوده است. کهه  گهویی، امکهان اعتمهاد  ترین درو  روشن اسهت 

گفهت حهداقل شهرط الزم بهرای ثقهه دانسهتن یهک  کنهد از همهین رو می به راوی را سهلب می تهوان 
 گویی او است. راوی، راست

گههاه مقیههد بههه حههدیث یهها ر کههه ایههن لفههر  را در « توثیهه  مطلهه »شههود، عبههارت  وایههت میاز آنجهها 
کار بسته کار رفتهه اسهت. بهه عبهارت دیگهر، راوی ههم در  مواردی به  که این واژه بدون قید به  ایم 

 حوزه حدیث )= متن( و هم در روایت )= نقل( مورد اطمینان است. 
کههه بهها لفههر  یههدی، فطحههی و واقفههی مههذهب و اهههل سههنت  یههان ر توصههی  « ثقههه»تعههداد راو

 پرداریم. تن است. در ادامه به معرفی برخی از آنان می 9و  8، 4، 4اند، به ترتیب  شده
                                                   

 .61همان، ص 21 .

 .1562، ص4، جالصحاح؛ 85، ص6، جمعجم مقاییس اللغه 22 .

 .195، ص2، جسما، المقال 23 .
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 زیدیه
گونه معرفی می  کند:  نجاشی أحمد بن محمد بن سعید را این 

قدر و مشهور به حفر است و دربهاه عظمهت و  این مرد در میان اهل حدیث بزرگ
یههدیر جههارودی مههذهب اسههت  حفههر او حکایههات مختلهه  و بههر همهههین انههد. او ر

مذهب درگذشته اسهت. اصهحاب مها بهه سهبب مشهارکت او در حهدیث بها آنهان و 
  24اند. منزلت عظیم و وثاقت و امانتش از وی نام برده

کهه مهالک پهذیرش راوی و روایهات او نهزد  کهرده اسهت  در این عبارت نجاشی به وضوح بیان 
 قدما، وثاقت و امانتداری وی بوده است. 

ایههن  الفهرسهتبهه توثیهه  ابهن عقهده پرداختههه اسهت. در  الرجهالو  الفهرسههتشهیخ طوسهی در 
 گونه نوشته است: 

یهدی  که الزم بهه ذکهر نیسهت. او ر چنان در وثاقت و جاللت و حفر مشهور است 
کثهرت روایههات و  جهارودی اسهت و بهر همهین مهذهب از دنیها رفتهه اسهت. بهه دلیهل 

کردیم.تصنیفاتش برای اصحاب ما، او را در زمره اصحاب امامیه   25ذکر 
کتاب گونه از او یاد می الرجال و در   کند:  این 

یادی دارد، او ریدی جارودی  ابوالعباس بزرگ قدر و عظیم الشان است، مؤلفات ر
کتهاب کهرده و اصهول حهدیثی آنهان را ذکهر  است، تمام  ههای اصهحاب مها را روایهت 

  26کرده، او از حافظان حدیث بوده است.
که تعامالت در فضهای بهاز علمهی و بهدون  الیان ما آشکار میاز تعابیر مورد استفاده رج شود 

ورزی نسهههبت بهههه مهههذهب راوی، و بههها مهههالک قهههرار دادن تخصهههص وی در امهههر حهههدیث  تعصهههب
 پذیرفته است. صورت می

راج، کثیر الس َ ا، 28ُعباده بن ریاد األسدی 27عامر بن  از دیگهر راویهان  29و یحیی بن سهالم الَفهر 
که نجا کرده است. ریدی مذهب هستند   شی به وثاقت مطل  آنان اشاره 

                                                   
 .94، صرجال النجاشی 24 .
 .68، صالفهرست. 25

 .409، صالرجال الطوسی 26 .

 .294، صرجال النجاشی 27 .

 .304همان، ص 28 .

 .444همان، ص 29 .
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 فطحیه
ههال، 30إسههحاق بههن عمههار سههاباطی، علههی بههن حسههن بههن علههی بههن  31حسههن بههن علههی بههن َفض 

هال کههه شههیخ طوسههی و یهها نجاشههی  33و عبههداهلل بههن بکیههر 32َفض  یههان فطحههی مههذهبی هسههتند  راو
کرده گزارش   اند. وثاقت آنان را 

 واقفه
گههزارش نج یههان واقفههه بههه  اشههی و یهها شههیخ طوسههی بههه طههور مطلهه  ثقههه معرفههی هشههت تههن از راو

اند: إدریس بن فضل بن سلیمان خوالنی، أبو محمد، ررعه بهن محمهد حضهرمی، أبهو علهی  شده
اد، إبراهیم بن أبهی بکهر بهن أبهی َسهمال، عبهد  جریری، ُوَهیب بن َحفص، ُحَمید بن ریاد بن حم 

یر. اهلل بن َجَبَله بن َحیان، إبراهیم بن عبد الَحمید أسدی  34و َحَنان بن َسدر
 . توثیق مقید2 - 1 - 5

شیخ طوسی و نجاشی در مورد برخی راویان غیر امامی به وثاقت آنان در یهک جنبهه خهاص 
وثاقهت در حهدیث و اسهتواری مهتن روایهت « ثقه فی الحهدیث»کنند. عبارت  حدیثی اشاره می

ت و نقههل حههدیث را مههد نظههر وثاقههت راوی در روایهه« ثقههه فههی الروایههه»رسههاند و عبههارت  شههده را می
دارد. به عبارت دیگر، تعبیر اول ناظر به حسن ضبط راوی و دیگهری مربهوط بهه صهفت عهدالت 

تفکیک وثاقت راوی در نقهل حهدیث )ثقهه فهی الروایهه( و اسهتواری مهتن آن )ثقهه  35راوی است.
کهه فرآینهد شهنیدن و نقهل حهدیث امهری فی الحدیث( از ضع  مذهبی راوی بیان  گر آن است 

که ضع  مذهبی راوی لطمه  زند. ای به آن نمی تخصصی است 
 فطحیه

شیخ طوسی و نجاشی در باره أحمد بن حسن بن علی فضالر فطحی مذهب، فقط وثاقت 
کرده گزارش   36اند. در حدیث را 

                                                   
 .39، صالفهرست 30 .
 .99 – 97، صالفهرست؛ 354، صرجال الطوسی 31 .
 .272، صالفهرست 32 .
 .257، صالنجاشی رجال 33 .
، الفهرسههت؛ 334، صالطوسههی الرجههال؛ 17، صالفهرسههت؛ 216و  21، 132، 431، 176، 103، صرجههال النجاشههی. 34

 .164ص
 .61؛ روش ابن غضائری در نقد رجال، ص23، صالرجال البن غضائری. 35
 .80، صالنجاشی رجال. 36
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 واقفه
،، علهی بهن محمهد  راج، أحمد بن محمد بن علی بن عمر بن َرَباح الَقهال  أحمد بن أبی برشر س َ

عمههر بههن ربههاح بهن قههیس بههن سههالم، جعفههر بههن محمهد بههن َسههماعه، حسههین بههن أبههی  بهن علههی بههن
که نجاشهی وثاقهت  سعید ُمکاری و محمد بن عبد اهلل بن غالب راویان واقفی مذهبی هستند 

کرده است.  37آنان را در حدیث احراز 
 . توثیق راوی با وجود عناد و سرسختی وی بر دینش3 - 1 - 5

کهه در مهورد برخهی راویهان واقفهی توسهط دشمنی و سرسختی بهر اعتقهاد ات از مهواردی اسهت 
ههَرق دیگههر همچههون فطحیههه و  گههزارش و برجسههته شههده اسههت. ایههن دشههمنی در بههاره فر رجالیههان، 
کهه شهیخ طوسهی و نجاشهی بهه توثیه   گزارش نشده است. نکتهه قابهل مالحظهه آن اسهت  ریدیه 

کهه اسهتدالل و تهألی  اثهر  کهرده تها آنجها  در جههت نصهرت مهذهب را، مهانع چنین افرادی اقدام 
 اند. وثاقت راوی ندانسته

کههه از شههیو  واقفههه و سههتیهنده و متعصههب بههر  -نجاشههی حسههن بههن محمههد بههن سههماعه را 
کههه او  ایههن نشههان می 38دانهد. مههورد اعتمههاد و وثههوق می -مهذهبش بههوده اسههت  کههه مههادامی  دهههد 

کنهد، حتهی  عهل نمیکنهد و در جههت یهاری دیهنش روایتهی ج ضوابط نقل حدیث را رعایهت می
 کند. دشمنی و سرسختی او در مذهبش، خللی در وثاقتش ایجاد نمی

گهزارش شهیخ طوسهی، از معانهدان و متعصهبان بهر مهذهب واقفهه  علی بهن حسهن طهاطری در 
کتهب  که در این زمینه دست به قلهم شهده و تصهنیفاتی را رقهم زده اسهت. او  معرفی شده است 

کرده اسهت.فقهی خود را از افراد مورد وثوق ر بهه  عهده االصهولشهیخ بهه طهور ضهمنی در  39وایت 
کرده است. ههای برجسهته واقفهه و  نجاشی راوی مزبور را از شهیو  و چههره 40وثاقت راوی اذعان 

که دسهتاورد حهدیثی او قابهل اطمینهان اسهت. فقیه معرفی می بها توجهه بهه سهخنان شهیخ  41کند 
کنههار هههم، وثاقههت طههاطری در حههدیث احهه تههوان  شههود. از ایههن رو می راز میطوسههی و نجاشههی در 

که عالمان شیعه با مرربندی بین عقیده شخص و فعالیهت حهدیثی وی، بها مهالک ههای  گفت 
                                                   

 .340و  38، 119، 259، 92، صالنجاشی رجال؛ 65، صالفهرست؛ 75، صرجال النجاشی. 37
 .40، صالنجاشی رجال 38 .
گذارد  کند و بر وثاقت او در حدیث صحه می ها و سرشناسان واقفه معرفی می. نجاشی او را از فق272، صالفهرست. 39
 (.254، صالنجاشی رجال)
 .150، ص1، جاالصول عده. 40

 .254، صالنجاشی رجال 41 .
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که عقیده او را در یک مسأله مهم چون امامهت قبهول  علمی به بررسی روایات پرداخته و لو این 
 نداشته باشند.

گهر دقهت  امهامی از یهک سهو بیهاناستفاده از سطوح مختل  الفاآ توثیه  در بهاره راویهان غیهر 
یههان  کی از عههدم مههدخلیت مههذهب در جههرح و تعههدیل راو نظههر رجالیههان مهها و از سههوی دیگههر، حهها
است؛ چه در غیر این صورت باید تمامی آنها به دلیل مدخلیت ضع  مهذهبی در وثاقتشهان 

 شدند. تضعی  می
 های شیعه و اهل سنت . جرح حداقلی راویان منتسب به فرقه2 - 5

یههههان امهههههامی براسهههههاس مهههههوارین علهههههم رجهههههال تضههههع یهههههان غیهههههر امهههههامی همچهههههون راو  ی  راو
که همانا وجود یها عهدم وجهود شهرایطی معهین در راوی اسهت. ضهع  مهذهبی  صورت می گیرد 

گهر جهز ایهن می بهود، بایهد تمهام راویهان غیهر امهامی  یکی از دالیهل ضهع  اسهت نهه همهم آن؛ چهه ا
کههه چنههین نیسههت. تعهه تضههعی  می یههان فطحههی و واقفههی و اهههل سههنتر شههدند؛ حههال آن  داد راو

کهه حهداقل  تضعی  شده در مقابل ثقات آنان بسیار نهاچیز اسهت. از همهین رو می گفهت  تهوان 
 اند.  آنان تضعی  شده

کارنامه راویان فطحی مذهب1 - 2 - 5 ح در   . فقدان جر
کهه ههیچ تضهعیفی در مهورد آنهان صهورت نگرفته راویان ه فطحی مذهب تنها راویانی هستند 

کتهابش نهام نبهرده اسهت. شهیخ طوسهی و  است. ابن غضایری ههیچ یهک از راویهان ایهن فرقهه در 
 اند. نجاشی هیچ یک از راویان فطحی مذهب را ضعی  ندانسته

ح حداقلی واقفه2 - 2 - 5  . جر
کتاب مورد بحث ما  که از این تعداد پهنج  61تعداد راویان واقفی در مجموعر چهار  تن است 

گفت حداقل آنان مجروح قلمداد شده اند. از این رو می نفر تضعی  شده  اند.  توان 
کتاب  کهه  خود فقط سه راوی واقفی مذهب را نهام میالضعفا، ابن غضایری در  بهرد. چنهان 

کتهاب وی بیهان خواهد آمد، کهه عهدم ذکهر دیگهر راویهان واقفهی در  گهر عهدم  فرض ما بر این است 
گفت  ضع  آنان، نزد او است. پس می ابن غضایری نیز به جرح حداقلی واقفیان تمایهل توان 

کرده است.  که از میان انبوه راویان واقفی مذهب فقط سه تن را ذم و قدح   داشته است 
کهههرده اسهههت. حهههداقل بهههودن  26نجاشهههی دو راوی از  کهههه نهههام بهههرده تضهههعی   راوی واقفهههی 

واقفههه را بهها  درصههدی آنههان، واضههح اسههت. او هههیچ یههک از سههران 69تضهعیفات در مقابههل توثیهه  
کهه داللهت  وجود روایات متعدد در مذمت آنان، تضعی  نکرده اسهت. احتمهاالر بهه ایهن دلیهل 
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 دانسته است. آنها را ناظر به تضعی  رجالی آنان نمی
کهههه در آثهههار رجهههالی 42راوی واقفهههی 67شهههیخ طوسهههی ههههیچ یهههک از  اش نهههام بهههرده اسهههت،  را 

، خباثهت و پلیهدی عقیهده «خبیهث»لفهر  تضعی  نکرده است؛ لکن در مواردی با اسهتفاده از
کاظم کهرده اسهت. راوی، یعنی توق  بر امامت امام  وی  43به عنهوان آخهرین امهام را آشهکار 

کتاب  که بیشتر آنها در باره ضهع   الغیبهدر  کرده است  نیز روایاتی در مذمت سران واقفه نقل 
 اعتقادی آنان در حوزه امامت بوده است، نه حدیث و روایت.

کذب و ضع  در حدیث تضعی  شدهراویا  اند. ن واقفه به دالیلی از جمله 
کذب. را1 - 2 - 2 - 5  ویان واقفه موصوف به 

 . حسن بن علی بن أبی حمزه بطائنی1
ابههن غضههایری حسههن بههن علههی بههن أبههی حمههزه را فههار  از جنبههه حههدیثی، دارای شخصههیتی 

 ی حسههن بههن علههی بههن جههوی نجاشههی نیههز بهها بیههان سههرزنش و عیههب 44کنههد. ضههعی  معرفههی می
کشههی و عههدم اعتههراض بههه آن، بههه طههور ضههمنی موافقههت خههود را   فضههال در بههاره راوی، از قههول 

کشهی از قههول علههی بهن حسههن فضههال،  45دانههد. کنههد و او را مطعههون و مهورد سههرزنش می اعهالم می
کههرده  کههذاب معرفههی  علههی بههن ابههی حمههزه بطههائنی و پسههرش، حسههن بههن علههی بههن أبههی حمههزه، را 

کهرده اسهت، حسهن بهن علهی  تنها 46است. کذب او را اعهالم  کشی به صراحت  که  راویر واقفی 
 47بن ابی حمزه است.

کههه فقههط توسههط علههی بههن حسههن فضههالر  کههذبر علههی بههن ابههی حمههزه، بهها توجههه بههه آن  در بههاره 
که علی بهن حسهن فضهال از  فطحی مذهب مطرح شده است، دو احتمال وجود دارد: اول، آن 

گمهراه نشهوند، چنهین روی تعصب بهه مهذهب خهویش و  کهه مهردم بها پیهروی از بطهائنی  بهرای آن 
کهه ابهن فضهال در بهاره علهی بهن ابههی  کهه احتمهال دارد روایتهی را  گفتهه اسهت. دوم، آن  مطلبهی را 
کرده، در بهاره پسهرش باشهد؛ ریهرا اوالر روایتهی از ابهن فضهال بها همهین مضهمون در بهاره  حمزه نقل 

کذب در حسن بن علهی بهن ابهی حمهزه بیشهتر اسهت؛ پسرش نیز نقل شده است، ثانیار احتما ل 
                                                   

 .الفهرستو چهار نفر در  الرجالنفر در  63 42 .
 .366، صالطوسی رجال. 43
 .51، صالغضائری ابن رجال. 44
 (.129، صالفهرستخ طوسی به مذهب و وزن رجالی راوی اشاره نکرده است ). شی36، صرجال النجاشی. 45

 .552،  404؛ ص403، صاختیار معرف  الرجال. 46
 .443همان، ص 47 .
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لهذا امکهان  بوده اسهت و پهدرش معاصهر امهام رضها ریرا او معاصر امام هادی و عسکری
کتاب تفسیر القرآن را از پدرش نداشته است. کامل  نقلر 

48 
کهذب در حسهن بهن علهی بهن ابهی حمهزه، قهوی کشهی بها قاطعیهت بهه  لذا احتمهال  تر اسهت و 

کرده است.کذاب بودن او ا  شاره 
 . راویان واقفه موصوف به ضعف مطلق5-2-2-2

 49ابهن غضهایری حسههین بهن مههرانر واقفههی مهذهب را بههه طهور مطله  ضههعی  دانسهته اسههت.
ابههن مهههران و  امهام رضهها 50نجاشهی در بههاره ایههن راوی واقفهی اظهههار نظههر رجهالی نکههرده اسههت.

کنندگان پهدران  راوی  51کننهد. و اجداشهان معرفهی میچند تن از دیگر سران واقفه را از تکذیب 
کهه ابهن  مزبور عالوه بر ضع  مذهبی، ضهع  دیگهری در حهوزه حهدیث و روایهت داشهته اسهت 

که او سایر راویان واقفی مذهب را  که همگی در ضهع   -غضایری به جرح او روی آورده؛ چرا 
کتهاب خهود ذکهر نکهرده اسهت. افهزون بهر ایهن،  -مذهبی مشترک هسهتند  یکهی از جهزو ضهعفا در 

گههاه وصهه   الضههعفا،پژوهههان معاصههر در بههاره روش ابههن غضههایری در  حههدیث گفتههه اسههت، هههر 
کار رود، نشان از ضع  همه جانبه او در مهذهب، نقهل  ضعی  به طور مطل  در مورد راوی به 

 52حدیث و ضع  در متن روایت شده دارد.
 . راویان واقفه موصوف به ضعف در حوزه حدیث3 - 2 - 2 - 5

 نویسد:  ر باره زکریا بن محمد مینجاشی د
کههاظم او راوی امههام صههادق کههه  و امههام  اسههت، از او مههواردی حکایههت شههده 

  53نشان از واقفی بودن وی دارد.
کهههه بهههین مطالهههب  54«مخهههتلط االمهههر فهههی حدیثهههه»زکریههها بهههن محمهههد   اسهههت؛ بهههه ایهههن معنههها 

                                                   
 .32، الحلقه الثانیه، صمشایخ ثقات؛ 122، ص«روایت علی بن ابی حمزه بین رد و قبول» 48 .
 .51، صالرجال البن الغضائری. 49
 .56، صرجال النجاشی. 50

 .405، صاختیار معرفه الرجال    51 .

 .23، صالرجال البن غضائریمقدمه  52 .
ال و ابن أبی حمزل و ابن سماع  و  53 . دوستی او با علی بن عمر واقفی مذهب و روایت جمعی از واقفه مانند ابن أبی سم 

 (. 476، ص4ج، الرجال قاموسحمید از زکریا المومن، مؤیداتی بر قول نجاشی مبنی بر وق  او است )
کهه بهین اعتقهادات صهحیح و ناصهحیح تلفیه  اصطالح مخلط می 54 . تواند ناظر بهه عقیهده شهخص باشهد؛ بهه ایهن معنها 
که او روایات منکر و غیر آن یا کند، و هم میمی تواند ناظر به اثر تالی  شده توسط چنین شخصی باشد؛ به معنای این 

 ؛289 – 285، ص2، جسهما، المقههالکنهد )درسهت را مخلهوط مهیاسهانید صهحیح و ناصهحیح یها مطالهب درسهت و نا
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کهههه احادیهههث دیگهههران را در صهههحیح و ناصهههحیح خلهههط می کتهههابی دارد   آن بهههه خهههود  کنهههد، او 
کتهههههاب او را یههههههک نههههههوع سههههههرقت علمههههههی 55نسهههههبت داده اسههههههت.   56بههههههدین سههههههان نجاشههههههی 

کهههههه او خهههههود را  محسهههههوب مهههههی کتهههههاب او شهههههامل روایهههههاتی اسهههههت   دارد. بهههههه عبهههههارت دیگهههههر، 
کهه چنهین نیسهت و دیگهران راوی آنهها بوده کهرده اسهت؛ در حهالی  انهد. از ایهن  راوی آنها قلمداد 

گفههت نقطههه ضههع  اصههلی  رو، می راوی سههرقت علمههی او و عههدم امانتههداری وی در نقههل تههوان 
 حدیث است. 

کههه مههتن روایههت شههده توسههط او اسههتواری  یههان واقفههی اسههت  علههی بههن عمههر األعههرج از دیگههر راو
کهه نجاشهی علهی بهن عمهر را از لحهاآ علمهی  57شود. ندارد و ضعی  قلمداد می آشهکار اسهت 

ن ضع  را متوجهه ضهع  حهدیثی او داند و بیشتری های الزم برای نقل حدیث می فاقد ویژگی
که او در ضع  مذهبی همسان دیگر راویان واقفی بوده است.  کرده؛ چرا 

ح حداقلی اهل سنت3 - 2 - 5  . جر
کتههاب مههورد بحههث  یههان عههامی در چهههار  کههه از ایههن میههان یههک نفههر  33تعههداد راو تههن اسههت 

 58)دوازده تهن(تضعی  شده است. تعداد ضعفای اهل سنت )یک نفر( در مقابل ثقهات آنهان 
گروه نیز صدق می  59کند. اندک است و تعبیر جرح حداقلی در مورد این 

أبو الَبختری، َوْهب بن َوْههب، ابهن غضهایری، نجاشهی و شهیخ طوسهی همگهی بهه ضهع  او 
کههذاب بههودنش دانسههته کههرده انههد. آنههان دلیههل ضههع  او را  اند. ابههن غضههایری در بههاره او  حکههم 

 نوشته است: 
یهههههات او غیرموثههههه  و غیهههههر قابهههههل  ر درو عهههههامی مهههههذهب و بسهههههیا کهههههل مرو  گهههههو و 

 60اطمینان است.
                                                                                                                        

 (.64، صمکتب در فرآیند تکامل
. ابن غضایری از او نام نبرده است. شیخ طوسی بدون اشاره به مذهب به ذکر آثار او بسنده 172، صرجال النجاشی 55 .

 (.206، صالفهرستکرده است )
کهار مهی  : اْنَتَحَل انتحل در لغت به معنای نسبت دادن به خود است 56 . ، درمهواقعی بهه  ْعَر فالن  کهه شهاعر ادعها فالٌن شر رود 

؛ 103، ص3، :ج اللغههه فههی المحههیط؛ 230، ص3، جالعههینکنههد شههعر از آن او اسههت، امهها در واقههع از دیگههران اسههت )مهی
 (.650، ص11، جالعرب لسان؛ 403، ص5، جمعجم المقاییس اللغه

 (.279، صالفهرستای نکرده است ) و وزن رجالی او اشاره . شیخ به مذهب256، صرجال النجاشی. 57

گذشت، نه نفر از اهل سنت با لفر ثقه معرفی شده 58 . که پیش از این  اند و مابقی آثارشان مورد مدح و تمجید قرار  چنان 
 گرفته است.

 ندارد.نظران رجالی شیعه، وجود باره بیست نفر از اهل سنت هیچ اظهار نظر رجالی از صاحب . در 59

 .100، صالرجال البن الغضائری 60 .
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 شههههیخ طوسههههی نیههههز هههههم سههههو بهههها ابههههن غضههههایری او را عههههامی مههههذهب دانسههههته و وی را بهههها 
کهههرده اسهههت.«ضهههعی »لفهههر   نیهههز ضهههع  او را  االستبصهههارو  التههههذیبشهههیخ در  61، تضهههعی  

 کنههههد؛  معرفههههی می گههههو و بسههههیار درو  نجاشههههی او را راوی امههههام صههههادق 62شههههود. متههههذکر می
کهه سهخنی از مهذهب او بهه میهان بیهاورد.  رسهد سهکوت نجاشهی نسهبت  بهه نظهر می 63بدون آن 

کههه مههالک  بههه مههذهب او بهها توجههه بههه اختالفههی نبههودن آن، از سههویی بیههان  گههر ایههن نکتههه باشههد 
یههان صهههداقت اسههت؛ نههه مههذهب راوی. لههذا وهههب بهههن   اصههلی نجاشههی در جههرح و تعههدیل راو

کههه فاقههد مؤلفههه صههداقت اسههت، بههدون اشههاره بههه مههذهبش، تضههعی   وهههب عههامی مههذهب را
 کنهههد و از سهههوی دیگهههر، بهههه دلیهههل شههههرت وی بهههه عهههامی بهههودن باشهههد. روایهههات منقهههول در  می

کههههذب ابهههوالبختری اسههههت. شخصههههی در محضههههر امههههام رضهههها رجهههال الکشههههی از  نیههههز مؤیههههد 
کنههد،  می صهحبت ابهوالبختری، وههب بهن وهههبر عهامی مهذهب و روایهت او از امههام صهادق

 فرماید:  امام می
که ابوالبختری بر خدا و رسولش و مالئکه درو  بسته است.  64به درستی 

 رجالیههههههان اهههههههل سههههههنت نیههههههز علههههههت اصههههههلی تضههههههعی  راوی مزبههههههور را، دروغگههههههویی او 
کرده  65اند. اعالم 

 . سیر صعودی شمار ضعفا در میان زیدیه1 - 3 - 2 - 5

، فرقه ریدیهه راویهان ضهعی  بیشهتری نسهبت بهه های شیعه و راویان اهل سنت از میان فرقه
 کند. لذا عنوان جرح حداقلی برای آنان صدق نمی 66کل راویان و ثقات آنان دارد.

 . أبو َمْعَمر هاللی، سعید بن َخیَثم 1
کهه نجاشهی و ابهن غضهایری در تضهعی  او  خیهثمسعید بن  از راویهان ریهدی مهذهب اسهت 

و بهه شهدت ضهعی  و  از راویهان امهام بهاقر و صهادقداستان هستند. ابن غضایری او را  هم
                                                   

 .487، صالفهرست. 61
 . 77، ص9 ؛ ج31، ص1، جتهذیب االحکام؛ 89، ص4؛ ج48، ص1، جفیما اختل  من االخبار االستبصار 62

کتهاب 430، صرجال النجاشی. 63 کهه وجهود یهک راوی در در  ؛ عدم اشاره نجاشی بهه مهذهب راوی مزبهور ایهن فرضهیه را 
کی از ( و حهداقل عهامی نبهودن او اسهت را نفهی 104، ص1، جمعجهم رجهال الحهدیثامامی بهودن آن راوی )  نجاشی حا

 (.29 - 27، ص1، جقاموس الرجالکند)  می

 310 - 309، صاختیار معرفه الرجال   64
 234، ص4، جضعفا، العقیلی؛ 459، ص13، جتاریخ بغداد 65
کل راویان :  14به 6 66  نسبت به ثقات 5به  6نسبت به 
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کنهد.  نجاشهی بهه صهراحت، سهعید بهن خیهثم را ریهدی معرفهی نمی 67دانهد. غیر قابهل اعتنها می
گونه می  نویسد:  وی این 

کرده او ضعی  است، سعید و برادرش از امام باقر و امام صادق اند و  روایت 
ید بن علی بو کنندگان به سوی ر  اند.  دههر دو از دعوت 

از این رو با توجه به وص  اخیهر نجاشهی از آن دو، و اشهاره مسهتقیم دیگهر رجالیهان از جملهه 
کهه نجاشهی تلویحههار سهعید بههن  ابهن غضهایری بههه ریهدی بههودن او، می گفههت  یههدی  خیهثمتهوان  را ر

کرده است.   68معرفی 
 . أحمد بن ُرَشید بن ُخَثیم2

یهههدی مهههذهب یهههان ر  و ضهههعی  اسهههت. ابهههن غضهههایری  احمهههد بهههن رشهههید یکهههی دیگهههر از راو
 نویسد:  در باره او می

  69آید، وی ضعی  و فاسد است. حدیث او ضمن احادیث راویان و محدثان شیعه می
 . کثیر الَنّواء، سالم بن أبی َحْفَصه، زیاد بن منذر و َحَکم بن ُعَتیبه6و 5، 4، 3

شاایخ طوساای، اباان  . یکسااان انگاااریو ادوار حیااات راویااان ییاار امااامی مااذهب ازسااوی3 - 5
 یضایری و نجاشی

کهه ایشهان میهان دو دوره  نکته مهم در روش شیخ طوسی، ابن غضایری و نجاشی آن اسهت 
کههه عبههارت  زنههدگی حههدیثی فههرد غیههر امههامی تفکیههک قایههل نشههده فههی حههال »اند؛ بههه ایههن معنهها 

کهار « استقامته که جهت تفکیهک حهال اسهتقامت و انحهراف مهذهبی راویهان غهالی مهذهب بهه 
یههدی، فطحههی، واقفههی و حتههی اهههل سههنت، در لسههان هههیچ یههک از رف یههان ر تههه اسههت، در بههاره راو

کار نرفته اسهت و چنهین تفکیکهی بهرای آنهان در نظهر نگرفته رجال انهد.  شناسان متقدم شیعه به 
که درو  چنین به نظر می که با توجه به آن  َرق مزبهور جهایز نبهوده، رسد  پهس تغییهری  70گویی در فر

                                                   
 64، صالرجال البن الغضائری 67

 180، صرجال النجاشی 68

 اند. . نجاشی و شیخ از او نام نبرده37، صالرجال البن الغضائری 69 .

که درو 70 َرق اسالمی مادامی  که قبالر اشاره شد، راویان دیگر مذاهب و فر گونه  گویی و جعل حدیث در مذهبشان . همان 
کهه شان تأثیری بر جرروا نباشد، ضع  مذهبی َرق و مذاهبی هسهتند  ح و تعدیل آنان نخواهد داشت؛ لکن غالیان از فر

انهد و از ههیچ عمهل  گهری نسهبی یها مطله  بودهافزون بر ضع  در مبهانی اعتقهادی، در مقهام رفتهار و عمهل قایهل بهه اباحهه
اند. از  فتاده دانسهتهاند و جعل حدیث به منظور تحکیم مبانی اعتقادی خود را امری سهل و پیش پا ا خالف ابا نداشته
کذب عجین شده باشهد و مهم این رو به نظر می تهرین مؤلفهه در تضهعی  غالیهان همهین جهواز، بلکهه   رسد مفهوم غلو با 
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که وثاقت او قبل از تغییر مذهب به اثبات در ویژگی صدا قت آنان روی نداده است. لذا راوی 
 ماند.  رسیده، بعد از آن نیز ثقه باقی می

 های نجاشی در تعامل با راویان غیر امامی . ویژگی6
 . توثیق موکد1 - 6

کثههر رجههال« ثقههه ثقههه»عبههارت  کیههد هههر چههه بیشههتر بههر وثاقههت راوی شناسههان بیههان از نظههر ا  گههر تأ
نجاشی این عبارت را در ح  برخی از راویهان واقفهی روا داشهته اسهت، در مهواردی نیهز  71است.
که راوی تحت هر شرایطی، چه واقفهی باشهد چهه نباشهد، وثاقهت او نهزد وی تغییهر  بیان می کند 

کرد.  نخواهد 
کّرام  . عبد الکریم بن عمرو بن صالح َخْثَعمی1  ملقب به 

کیههدار موثهه  معرفههی مینجاشههی در وصهه  عبههد الکههریم بههن  کیههد او بههر  72کنههد. عمههرو او را ا تأ
گویای عدم مدخلیت مذهب وی در وثاقت او است؛ چه در صورت ارتباط ایهن  ام،  کر  وثاقت 

کههه عههالی دو بهها هههم، ضههع  مههذهبی او بایههد سههبب تضههعی  او می ترین درجههات  شههد؛ نههه ایههن 
 ارد.در ح  او روا د« ثقه ثقه عینا»تعدیل و توثی  را با تعبیر 

 . أحمد بن حسن بن إسماعیل بن ُشَعیب بن میثم تمار 2
کشهههی مبنهههی بهههر واقفهههی بهههودن أحمهههد بهههن حسهههن بهههن إسهههماعیل   نجاشهههی بعهههد از بیهههان قهههول 

کارنامهه حهدیثی وی، بهه صهراحت  بن شعیب بن میثم تمار و وجود روایهاتی از امهام رضها  در 
 اورد حهههدیثی او را صههههحیح و دانهههد و دسههههت او را تحهههت هههههر شهههرایطی مههههورد اعتمهههاد و وثههههوق می

کیههد او بههر موثهه  بههودن راوی در هههر صههورت، چههه  73کنههد. عههاری از عیههب و نقههص قلمههداد می تأ
واقفههی باشههد و چههه نباشههد، نشههان از داوری مسههتقل نجاشههی و عههدم دخالههت مههذهب در ایههن 

 قضاوت دارد.
                                                                                                                        

کاربرد مکرر واژه  کذبر برخاسته از عقایدشان است.  کالم رجالیان و روایات معصومان« کذاب»وجوب  ، در باره در 
کهه  سهتقامت و غلوشهان، اطمینهان مها را بهه درسهتی ایهن برداشهت بیشهتر میُغالت و از سوی دیگر تفکیک حهال ا سهازد 

کذب آنان در حوزه حدیث است  مهم بررسی نقش مذهب )»ترین عامل ضع  غالیان نزد اکثر رجال شناسان شیعه، 
 (.147 - 116، ص«راویان در جرح و تعدیل آنان نزد رجالیان متقدم شیعه

 .160، ص2، جمقباس الهدایه؛ 192، صوصول االخیارالی اصول االخبار؛ 204ص، الرعایه فی علم الدرایه 71 .
 .145، صرجال النجاشی. 72
 .74. همان، ص73



امی
یر ام

ن غ
اویا

ل با ر
تعام

ی در 
جاش

ی و ن
طوس

یخ 
، ش

یری
ضا

ن غ
ش اب

ی رو
طبیق

ی ت
ررس

ب
 

 

 

161 

 . توثیق اهل سنت2 - 6
کهه بهه  صهراحت وثاقهت نهه تهن از راویهان در میان رجالیان متقدم شیعه، تنها نجاشی است 

ْشر، أصَرم بن َحوَشهب الَبَجلهی، جعفهر  کرده است. أبو ُحَذیفه، إسحاق بن بر اهل سنت را اعالم 
یههاض،  َکلبهی، ُفَضههیل بهن عر بهن یحیهی بههن العهال،، یحیههی بهن العههال، الهرازی، حسههین بهن ُعلههوان 

هاب عها هار بهن َخب  اد بهن ُصهَهیب و عم  ان، َعب  کهه بهه یحیی بن سعید الَقط  می مهذهبانی هسهتند 
گرایش  اند های مذهبی خود ترجیح داده گزارش نجاشی اصل صداقت در روایتگری را بر 

 های وارده در ذم برخی راویان ییر امامی در جرح آنان . داخل ندانستن نقل3 - 6
های برجستم نجاشی در تعامل با راویان غیر امهامی، داخهل ندانسهتن روایهات  یکی از ویژگی

یههان در قضههاوتوارد های رجههالی خههود اسههت؛ ریههرا داللههت روایههت را نههاظر بههه  ه در ذم برخههی راو
که امامان بسان یک رجهالی درصهدد جهرح یها  شخصیت رجالی راوی ندانسته است؛ چرا 
انهههد و چهههه بسههها سهههخن امهههام بهههر ضهههع   تعهههدیل اشهههخاص در عرصهههه روایهههت و حهههدیث نبوده

ته باشههد؛ بههه عنههوان نمونههه حسههین بههن أبههی ای اعمههال اشههخاص داللههت داشهه اعتقههادات و پههاره
کههه نجاشهی بهها عبهارت  سهعید از چهره مههتن روایهت شههده « ثقهه فههی الحهدیث»ههای واقفههه اسهت 

کههه  توسههط او را قابههل اعتمههاد معرفههی می کههرده اسههت  کشههی اخبههاری را در نکههوهش او ذکههر  کنههد. 
کنار آنها عبور می که ایهن روایهات جایگهاه کند  کند و بیان می نجاشی بدون ذکر اخبار مزبور از 

 رجالی ندارد و لعن و نفرین وارده در آنها ناظر به اعتقادات سو، او در باره امامهت امهام رضها
 74بوده است نه ضع  وی در حدیث و روایت.

های  عدم تضعی ر صریح علی بن حمزه بطائنی با وجود روایات متعدد در ذم وی از نمونهه
 75دیگر است.

 در تعامل با راویان غیر امامی های شیخ طوسی . ویژگی7
یح1 - 7  . توثیق یا مدح ییرصر

هههای شههیعی یهها  شههیخ طوسههی و نجاشههی هههدف اصههلی خههود را از تههألی ، معرفههی نگاشههته
کرده انههد و از سههوی دیگههر، صههبغه غالههب بههر میههراث حههدیثی  تصههنیفات در جهههت شههیعه اعههالم 

که کهامالر طبیعهی اسهت  ه متقهدمان رجهال شهیعه در شیعه، مکتوب بهودن آن اسهت. بنها بهر ایهن، 
                                                   

 .38همان، ص 74 .
 .249. همان، ص75
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یهههان، داوری و قضهههاوت   برخهههورد بههها چنهههین میراثهههی، افهههزون بهههر توجهههه بهههه اوصهههاف رجهههال و راو
 تههوان اعتمههاد جامعههه امامیههه  از ایههن رو، می 76در بههاره ارزش منههابع را نیههز مههد نظههر داشههته باشههند.

یههان غیههر امههامی و مههدح آنههان را نههوعی قضههاوت مثبههت نسههبت بههه صههاحبان   کتههاب بههه آثههار راو
یهابی و مههدح آثهار راوی، شهیوه شههیخ طوسهی در معرفهی برخههی راویهان اههل سههنت  کهرد. ارر تلقهی 
کهار  است. به عبارت دیگر، شیخ الطائفه در تعامل با راویان عامی مذهب، توثی  صهریح را بهه 

 نبرده است. 
یهد را یاث قاضی و أبو َخزَرج َنههدی، َطلحهه بهن َر د َمدائنی، َحفص بن غر ویهان علی بن محم 

که شیخ طوسی با تعابیر  کثیرل حسهن  فهی السهیر»عامی مذهبی هستند  کتب  کتهاب »، «له  لهه 
کتابه معتمد»و « معتمد  77به مدح آثار آنان و به نوعی خود ایشان پرداخته است.« أن 

 های ابن غضایری در تعامل با راویان غیر امامی . ویژگی8
 اشهههی و شهههیخ طوسهههی در تعامهههل بههها ههههای ابهههن غضهههایری بههها نج ترین تفاوت یکهههی از اصهههلی

یههان ههَرق شههیعی و اهههل سهههنت  راو یههان فر کههه هههیچ تههوثیقی صههریحی از راو  غیههر امههامی آن اسههت 
کتههههاب موجههههود از  از وی مشههههاهده نمههههی کتههههاب او اسههههت.  کههههه ناشههههی از نههههوع   کنههههیم؛ امههههری 
کتههاب   او اسههت. لههذا بههه دسههت آوردن موضههع ابههن غضههایری در بههاره  الضههعفا،ابههن غضههایری، 

کمی منابع رو به رو است؛ لکن قراینی بهر عهدم ضهع  آنهان نهزد ابهن غضهایری چنین ر اویانی با 
 نماید. داللت می

کتاب   کهه ابهن غضهایری الضعفا،محق   کهرده اسهت  کتاب به ایهن امهر تصهریح  ، در مقدمه 
کهه ابهن غضهایری در  است. لذا می« اصالت وثاقت در مؤمن»قایل به اصل  گفت راویهانی  توان 
کتههاب م گههر امههامی بودنشههان بههه اثبههات برسههد، نههزد او ثقههه ایههن  تعههرض طعههن آنههان نشههده اسههت، ا
و   79رسد با توجه به عبارت ابن غضایری در شرح حهال لیهث بهن َبختهری به نظر می 78هستند.

مبنههی بههر عههدم ارتبههاط بههین ضههع  مههذهبی راوی و وثاقههت او در حههدیث،  80 هشههام بههن إبههراهیم
کهه احتمهال دارد امکان تعمیم و تغییر فرضیه محق  مح تهرم وجهود داشهته باشهد؛ بهه ایهن معنها 

کتههاب از آنههان یههاد نشههده اسههت و  کههه در ایههن  ههَرق شههیعی، غیههر از امامیههه،  یههان منتسههب بههه فر راو
                                                   

 .138، ص«های رجالیهای قدما در ارریابی و نقد حدیث حدیث در آیینه فهرستمالک» 76 .

 .256و 158، 278، صالفهرست 77 .

 .28 – 26، صال البن الغضائریالرجمقدمه  78 .
 .111، صالرجال البن الغضائری. 79

 .116همان، ص 80 .
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کههه  درحههوز  روایههتر احادیههث شههیعه فعههال بوده انههد، نههزد ابههن غضههایری ثقههه بههوده یهها حههداقل آن 
که آنان را در ضع  کند.  شان در حدیث نزد او محرز نبوده   زمره ضعفا یاد 

کهه نهام گرفتهه باشههد،  افهزون بهر ایهن در صهورتی  کتهاب توسهط خهود او صهورت  در « ال»گههذاری 
برای استغراق است؛ لذا او در صدد بیان همم ضهعیفان و مهذمومان شهناخته شهده « الضعفا،»

 های شهیعی ذکهر نشهده بنا بر این، راویان منتسهب بهه فرقهه 81در حوزه حدیث شیعه بوده است.
کتههاب  نههزد ابههن غضههایری  -کههه در عرصههه حههدیث شههیعه نههام ایشههان مطههرح اسههت  -در ایههن 
کتههاب  ضههعی  نبوده کههه بگههوئیم  موجههود نههاقص اسههت و ایههن افههراد در الضههعفا، انههد، مگههر آن 

که به ما نرسیده، تضعی  شده که اثبات این مدعا مشکل است. قسمتی   اند 
که راویانر  بر این مبنا، چنین به نظر می  هَرق شهیعی  رسد  کهه وثاقهت آنهان  -ثقهه منتسهب بهه فر

کتههاب  نههزد ابههن  -اند  یههاد نشههده الضههعفا،توسههط دیگههر رجالیههان شههیعه بههه اثبههات رسههیده و در در 
اند و او نیز همچون نجاشی و شیخ طوسی به وثاقت راویان غیر امهامی قایهل  غضایری ثقه بوده

که نام داد ضعفا نیاورده است. بوده   هایشان را در عر
یح1 - 8  . توثیق ییر صر

کهه ابهن  أحمد بن محمد بن سعید، معروف به ابن عقده یکی از راویان ریدی مذهب است 
اعتمهاد شهیعه امامیهه بههه « ، فهی حهدیث أصههحابنا لکهن حدیثههه یجهی»غضهایری بها آوردن تعبیهر 

ریهرا ههیچ وصه  دال بهر ذم  82نمایهد؛ سهازد و وی را تعهدیل می روایت و حدیث او را نمایان می
کرده که سایر رجالیان صریحا او را توثی    83اند. برای ابن عقده نیاورده است و دیگر این 

یدی مذهب2 - 8 یق برخی راویان ز  . اعتماد به طر
کتابش معرفی می کنهد. او بهه وثاقهت ههیچ یهک  ابن غضایری پنج راوی ریدی مذهب را در 
خاصهی از روایهات یکهی از  84از آنان به صراحت اذعان نکرده است؛ لکن اعتماد وی بهه طریه 

کنهد و نشهان  نوعی تعدیل را بهه ذههن متبهادر می 85ریاد بن منذر و عدم صراحت در جرح وی،
                                                   

 .147، ص«جریان شناسی ُغلو  » 81 .

 .111 – 110، صالرجال البن الغضائری 82 .

 .64، ص«روش ابن غضائری در نقد رجال» 83 .
لمهروی عنهه و یعبهر عنهه بالسهند؛ . طریه ، در اصهطالح دانهش رجهال عبهارت اسهت از: الوسهائط المتصهل  بهین الهراوی و ا84

که اتصال بین راوی و فرد مروی عنه را برقرار می واسطه آشهنایی بها طریه  )»شهود  کند و از آن به سهند نیهز تعبیهر می هایی 
کاربردی آن  (.10، ص«شیخ طوسی و نقش 

 .61، صالرجال الابن الغضائری 85 .
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 دهد ضع  مذهبی راوی مؤلفه اصلی نزد ابن غضایری برای جرح راوی نیست. می
 . عدم یادکرد فطحیان در کتاب الضعفا3 - 8

ک برد. او راویهان فطحهی  تابش نام نمیابن غضایری هیچ یک از راویان فطحی مذهب را در 
کرده است.  مذهب را ضعی  در حدیث نیافته، لذا از ذکر آنان در زمره ضعفا خودداری 

 . نتیجه9
خوانش تطبیقی عملکرد سه رجالی متقدم شیعه و بررسی وجوه اشهتراک و افتهراق عملکهرد 

ه آنان، نشان می که ابن غضایری، شهیخ طوسهی و نجاشهی وابسهتگی بهه فر َرق شهیعه و اههل دهد 
آورنههد؛ بلکههه صههداقت و ضههبط راوی دو  سههنت را دلیلههی بههرای تضههعی  راوی بههه حسههاب نمی

یههان اسههت. تعامههل صههاحب نظههران رجههالی متقههدم  مؤلفههه تأثیرگههذار بههر قضههاوت آنههان در بههاره راو
های شهیعه تقریبهار همسهان بها امامیهه بهوده  شیعه، با راویان اهل سنت و راویان منتسب به فرقهه

گاه هماست که در فراز و فرود منحنی نمودار تعدیل،  تراز بها مراتهب بهاالی توثیه ، راوی  ؛ چنان 
گاه برخی راویان منتسهب بهه فرقهه واقفی را موکدار توثی  می های غیهر امهامی مهذهب بها  نمایند و 

 شوند. مراتب پایین تضعی  هم رتبه می
لیت مهذهب راویهان را در شناسهان متقهدم، نجاشهی بهیش از همهه عهدم مهدخ در میان رجال

جرح و تعدیل آنهان، آشهکار سهاخته اسهت. توثیه  بهاالی پنجهاه درصهد راویهان واقفهی و فطحهی 
یر امهام بهاقر و امهام صهادق مؤید سخن ما است. او بی گردان ُسهن   پروا به معرفهی و توثیه  شها

کههه در اصههل مسهأله والیههت بهها امامیهه اخههتالف نظههر دارنهد. ایههن  در حههالی پرداختهه اسههت؛ آنهانی 
کهه در نظهر داشهته اسهت، لفهر  که شیخ طوسی احتماالر بنا بر مصهلحتی  را در بهاره « ثقهه»است 

کهار نبهرده اسهت. نجاشهی بهه روایهات وارد شهده در مهذمت راویهان  هیچ راوی عامی مهذهبی بهه 
َرق شیعی توجهه نمهی کهرده و نشهان مهی فر کنهار آنهها عبهور  کهه بهه صهراحت از  دههد  کنهد تها جهایی 

 یاتی در قضاوت رجالی او تأثیرگذار نیست. چنین روا
کم  َرق شیعی و اهل سنت )غیر امامی مذهب(در رجال ابن غضایری بسیار  تعداد راویان فر
اسههت )ده نفههر(، و بهها توجههه بههه تضههعی  تقریبههار صههد در صههدی آنههان، قضههاوت در بههاره جایگههاه 

کمبهود اطالعهات رو بهه رو می بیهان وی در بهاره دو  شهود؛ لکهن صهراحت مذهب راوی نزد وی با 
کهه بیهان می راوی ضعی  المذهب هدایت ضهع  در »کنهد:  گر ما در این موضوع است؛ آنجا 

کهم راویهان «. مذهب او است نه حدیثش، او نزد من ثقه است از سوی دیگر، بها توجهه بهه تعهداد 
یهاد آنهان در دیگه کتهاب ابهن غضهایری در مقابهل تعهداد ر َرق شیعی علی الخصهوص واقفهه در  ر فر
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که وابستگی به فرقه کتب مورد بحث، چنین دریافت می های شیعه دلیل تضعی  راوی  شود 
کتهاب او ذکهر و تضهعی   که در ایهن صهورت بایهد تمهامی آنهان در  نزد ابن غضایری نیست؛ چرا 

کتاب رجهالی او بها موضهوع ضهعفا بها توجهه بهه  می شدند. عدم یادکرد راویان فطحی مذهب در 
صههدی آنههان نههزد دیگههر رجالیههان مههورد نظههر مهها، اطمینههان مهها را بههه درسههتی  توثیهه  تقریبههار صههد در
 سازد.  برداشتمان بیشتر می

ای در رجههال پههیش  اش روش ویههژه سیاسههی -شههیخ طوسههی بهها توجههه بههه موقعیههت اجتمههاعی
کنهد تها ضهع  ضهعفا آشهکار و بهه  اش را مهنعکس می گرفته است. او حداقل اطالعهات رجهالی

آن روز شیعه دامن زده نشهود و در همهین زمینهه و بهرای برآفتهاب قهرار های موجود درجامعم  تنش
یههان غیههر  نگههرفتن شههیوه کههرده اسههت. لههذا تبیههین جایگههاه راو اش از توثیهه  موثقههان نیههز خههودداری 

کهافی نهدارد؛ لکهن دیهدگاه وی در بهاره روایهات  امامی با تمرکز بر آثار رجهالی شهیخ طوسهی دقهت 
َرق شیعی و ا کتاب راویان منتسب به فر کهه  ، به خوبی روشن میعدل االصولهل سنت در  کند 

کههذب اسههت نههه مههذهب او. او هههیچ یههک از  مههالک اصههلی نههزد شههیخ صههداقت و تحههرز راوی از 
 راویان ریدی، فطحی و واقفی را تضعی  نکرده است. 

 کتابنامه
، محمههد بههن حسههن طوسههی، تحقیهه : حسههن موسههوی االستبصههار فیمهها اختلهه  مههن االخبههار _

 ق.1390ان: دار الکتب االسالمیه، چا  اول، خرسان، تهر
، احمد بن علی خطیب بغدادی، تحقی : مصطفی عبد القادر عطا، بیروت: دار تاریخ بغداد _

 م.1997ق/ 1417الکتب العلمیه، 
، محمههد بههن حسههن طوسههی، تحقیهه : حسههن موسههوی خرسههان، تههههران: دار تهههذیب االحکههام _

 ق.1407الکتب االسالمیه، چا  چهارم، 
 تا. ، عبداالعلی سبزواری، قم: موسسه المنار، بیاالصول تهذیب _
، حسن بن یوس  حلی، تصحیح: جواد قیومی، قم: نشر الفقاهه، چا  اول، خالص  االقوال _

 ق.1417
 ش.1391نژاد، قم: انتشارات نشرا، چا  اول،  ، ابوطالب علیدانش رجال _
زنجههانی، قههم: دفتههر ، احمههد بههن علههی نجاشههی، تحقیهه : سههید موسههی شههبیری رجههال النجاشههی _

 ق.1407انتشارات اسالمی وابسته به حوزه علمیه قم، 
، احمد بهن حسهین ابهن غضهایری، تحقیه  سهید محمهد رضها حسهینی الرجال البن الغضایری _
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 ش.1364جاللی، قم: دار الحدیث، 
، محمد بن حسن طوسی، تحقی : جواد قیهومی، قهم: دفتهر انتشهارات اسهالمی، چها  الرجال _

 ش.1373سوم، 
، شهید ثانی ریهن الهدین بهن علهی، تحقیه : عبدالحسهین محمهد علهی رعایه فی علم الدرایهال _

 ق.1408بقال، قم: انتشارات آیه اهلل العظمی المرعشی النجفی، چا  دوم، 
کلباسهی، تحقیه : سهید محمهد حسهینی قزوینهی، قهم: موسسهه ولهی سما، المقهال _ ، ابوالههدی 

 ق.1419للدراسات اإلسالمیه،  العصر
، محمد بن حسن طوسی، تحقی : محمد رضا انصاری قمی، قم: ستاره، چا  الصولعدل ا _

 ش. 1376ق/  1417اول، 
 ق.1419، محمد تقی شوشتری، قم: انتشارات اسالمی، چا  اول، قاموس الرجال _
 ق.1409، خلیل بن احمد، قم: نشر هجرت، چا  دوم، العین _
: دفتههر انتشههارات اسههالمی، ، محمههد بههن حسههن طوسههی، تحقیهه : جههواد قیههومی، قههمالفهرسههت _

 ق.1417
، ابن منظور محمد بهن مکهرم، تصهحیح: جمهال الهدین میهر دامهادی، بیهروت: دار لسان العرب _

 ق.1414الفکر، چا  سوم، 
محمهد فیهومی، قهم: موسسهه دار الهجهره،  بهن ، أحمهدالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر _

 ق.1414چا  دوم، 
 ش.1369ق/1410ویی، قم: مرکز نشر آثار شیعه، ، ابوالقاسم خمعجم رجال الحدیث  _
، احمههد بههن فههارس، تصههحیح: عبدالسههالم محمههد هههارون، قههم: مکتههب معجههم مقههاییس اللغههه _

 ق.1404االعالم االسالمی، 
، حسههین بههن محمههد راغههب اصههفهانی، بیههروت: دار القلههم، چهها  اول، مفههردات الفههاآ القههرآن _

 ق.1412
 مامقهانی، تحقیه : محمدرضها مامقهانی، قهم: موسسهه ، عبداهللمقباس الهدایه فی علم الدرایه _

 ق.1411آل البیت الحیا، التراث، چا  اول، 
، سههید حسههین مدرسههی طباطبههایی، ترجمههه: هاشههم ایزدپنههاه، تهههران: مکتههب در فرآینههد تکامههل _

کویر، چا  هفتم،   ش.1388انتشارات 
ید عبهداللطی  ، حسین بن عبدالصمد عاملی، تحقیه : سهوصول االخیار الی اصول االخبار _

کمری، قم: مجمع ذخائر إسالمی،   ق.1401کوه 
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کههاربردی آن» _ ، حههدیث حههوزهنههژاد،  ، ابوطالههب علی«آشههنایی بهها طریهه  شههیخ طوسههی و نقههش 
 .2ش، شماره1390

، رحیمه شمشهیری، مههدی جاللهی، «بررسی و ارریابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثار» _
 .80ش، شماره1387، مطالعات اسالمی

 .1ش، شماره 1375، علوم حدیث، نعمت اهلل صفری فروشانی، «شناسی غلو جریان» _
کههاظم رحمههان «حههدیث موثهه  و اعتبههار آن نههزد دانشههمندان امههامی» _ ، حمیههد بههاقری و محمههد 
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