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 شخصیِت رجالی فزاری

یافت: تاریخ  ۱۲/۳/۱۳۹۹ در

 ۱۴/۴/۱۳۹۹ پذیرش: تاریخ

  1محمدعلی موحدی
  2پورمحمدحسین حشمت

 یدهکچ
سو  بیداد، جایگاه  ابل اعتنایی در انتقال میدراث حددیثی امامیده ه فزاری، محدث سد

کالمی، به ویژه در  مهددویت و ایبدت دارد.  مسدألهبه سایر مدارس آن دوران، در مباحِث 
کذب و الدو مدتهم شدده و اسدتثنای او از أسدانید ای از رجالیاِن موی از سوی پاره تقد  به 

کنار معضالت دیگر،  ول به ضع  او را شدهرت بخشدیده اسدت. ایدن نوادر الحکمه ، در 
که او از توثیقات عا  و خاِص  ابل اعتنایی  مند است. همین نیز بهرهامر در حالی است 

گدزارشه دربدار تشدتت آرا تدِر کالمدی، شدناخِت د ید  هداِی فدزاری در مباحدثاو، و اهمیدت 
ضددع  او، در ه بخشدد. ناتمدامی  ریدب بده اتفدا  ادلدشخصدیِت رجدالی او را ضدرورت مدی

سددن حددال وی،  ددول بدده ضددع  او را بددا  کنددار شددواهد در دسددترس از صددحت مددذهب و حی
کنداِر توثیدِ  مباشدران انصراف جدی همراه مدی کثدرت روایدت اجدالی امامیده از او در  کندد. 

گاهی معّد   دهد.ل از تضعیفات مربوط به او،  ول به وثا ت او را رجحان میوی و آ

 جرح و تعدیل، میراث حدیثِی مهدویت.، جعفر بن محمد بن مالک، فزاری :هاهکلیدواژ

 مقدمه. 1
علددو  سددایر علددو  اسددالمی، و اثرآفرینددِی شددگرِف آن در  هجایگدداه مهددِم علددم رجددال در منظومدد

کدال  نبددوی ریشده ،نداناسدت. برخدی از اندیشدم بسدیار روشدن هددای ایدن علدم را بده آیدات  درآن و 
کلیدات و بنیدان 3.دانندمربوط می کیدد بدر  هدای ایدن علدم و آمدوزش آن بده امامدان شدیعه نیدز بدا تأ

انددد. عددالوه بددر ایددن، اصددحاب خددود، سددهم بزرگددی در انتشددار و تقویددت جایگدداه ایددن علددم داشددته
                                                      

کال  اسالمی، دانشگاه  م )نویس. 1  (movahhedima@gmail.com)نده مسئول( دانشجوی دکتری 

کال  .2 گروه فلسفه و   (.mhhemails@yahoo.com) عضو هیات علمی دانشگاه  م، دانشکده الهیات، 

 .337، صتاریخ عمومی حدیض. 3
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کدده برخددی از  گویددای آن اسددت  امامددان بددا د تددی محّققانددده در  هیدداراِن برجسددتشددواهد متعددددی 
ای از اسالف امامیه کردند. ابن ابی عمیر، نمونهوضعیِت رجالی روات، از آنان نقل حدیث می

کرد گر چه محضِر مخالفان را بسیار درک  که ا ، امدا هرگدز هو از آندان فدراوان حددیث شدنید هاست 
گدِر حکایدت -ن اشداره شدد ه آبد کده از بداب نمونده -ایدن امدر  4.ه اسدتاز ایشان حدیثی نقل نکرد

نقدل احادیدث اسدت.  آنان دروضعیِت وثا ت شناخِت روات و حساسیت اصحاب امامیه در 
گدددداهی در میددددان  ی جدددددیاز روات حدددددیث، اخددددتالِف نظرهددددا برخددددی بددددارهامددددا بددددا ایددددن همدددده، 

گددرایشوجددود دارداندیشددمنداِن امددامی  کالمددی . وجددوِد مبددانی مختلدد  در اخددذ حدددیث،  هددای 
گداهی از احدوال روات و یکسدان نبدودِن متفاوت، بو  هدای مختلدِ  حددیثی، سدطوح متفداوت آ

 ترین دالیل بروز این اختالفات است. روِش مواجه با راویان حدیث، از مهم
کدددوفی، مشدددهور بددده َفدددزاری، محدددّدِث مشدددهوِر بیدددداد در سدددد  هجعفدددر بدددن محمدددد بدددن مالدددک 

 بدده ویددژه در بدداب امامددت و مهدددویت ،امامیدده از روایدداِت او کدده میددراث حدددیثِی  -سددو  هجددری 

کندددده اسدددت کددده بددده جهدددِت راهنمونددده - آ  اییافدددِت پدددارهای از ایدددن اخدددتالِف نظرهاسدددت. وی 

 هدددای بعددددی، جایگددداهاز طریددد  او بددده آثدددار سدددده هدددای پیشدددینتدددرین آثددداِر حددددیثی نسدددلاز مهدددم

 هددددایتددددرین چهددددرهبرخددددی از مهددددم ابددددل اعتنددددایی در انتقددددال حدددددیث امامیدددده دارد، از سددددوی 

کده تضدعی  شددرجالی متقد  امامیده، بدا شددیدترین الفداظ  ه اسدت. ایدن امدر در حدالی اسدت 
کدرده کیدد  کثدرت روایدات فدزاری در برخی از عالمداِن رجدالی متقدد  و متدأخر بدر وثا دت او تأ اندد. 

کالمدی در حدوزه  ترین جوامع آثار امامی از یک سو، جایگاِه شدایان اعتنداِی وی در مباحدِث مهم
هدای مهددوی نگداریامامت و مهدویت از سوی دیگر، حضور او در سلسله طریِ  برخی از تک

گسدترده در بداب مدذهب و وضدعیِت رجدالی او، ضدرورِت  عصر حضور از سوی سدو  و اخدتالِف 
یابددد. بنددابراین کشدد  دیدددگاه صددحیح در بدداب شخصددیت رجددالی او را بدده روشددنی تبیددین مددی

کشدِ  دیددگاه رجالی  ِر شخصیِت تتر و د ی شناخت وسیع روش پیشپژوههدف اصلی  او و 
 صائب در این باب است. 

کلددی در کارکردهددای رجددالِی  موضددوع مددتن حاضددر پددح از ارائدده نکددات  شددناخت او، بدده سددبب 
گفتدده، و پددح از  گردان و اسددتادان وی، بدده اختصددار از فهرسددت تالمیددذ و مشددایخ او سددخن  شددا

وضددعیِت رجددالی او، بدده بررسددی ادلدده جددرح و توثیدد  او ه رجددالیون دربددارعرضدده ا ددوال مختلددِ  
کرده است.   پرداخته و در نهایت  ول مختار را بیان 

                                                      
 .971، صالکشی رجال. 4
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 فزاری جعفر بن محمد بن مالکشناخت  .2
، معدروف بده فدزاری و زاریاز الَفدّز الکدوفی الَبدسدابور بن عیسی بدنبن مالک  بن محمد ابوعبدا  جعفر

کده ندا  او بده دفعدات در آثدار اسدالِف اصدحاب امامیدهاز روایا سابور،ابن بده  و ایدر آندان ِن مشهوری اسدت 
االمامرر  و ، الکررافی، تقسرری  قمرری،  صررائ  الررّدرجاترد. از آثددار دوره ایبددت کوتدداه چددون خددوچشددم مددی

هدای بعددی متقددمین، کمتدر اثدِر حددیثی را گرفتده تدا آثدار دوره تاریخ اورل الریرت، تقسی  ف ات، الترص  
کده محدّدثاِن توان یافت که از فزاری حدیثی نقل نکدرده باشدد. فهرسدت شداگرداِن او نشدان مدییم دهدد 

کددردهکوفدده، بیددداد و  ددم بددا بسددامد چشددم وی روایددات فراوانددی در بدداب انددد. از گیددری از او حدددیث اخددذ 
گددزارش نجاشددی، او کتددابی در همددین زمیندده بددا نقددل  ؟جع؟حضددرت حجددت عنرروا  شددده اسددت. بنددا بددر 

از او،  های مهدوِی پدح از او، از روایدات مهددوی وی سرشدار اسدت:نگاریداشته. تک قتن و المالحمال
ده و  6کمال الدینحددیث در هفدده  5،وعماوی الغیرةحدیث در ۲۲   (۴۶۳) 7شدیخ الغیررةحددیث در نی

نیدز داشدته  9أارار ا ئمة و موالیردومو  غ ر ا ارار 8النوادر،. َفزاری آثار دیگری چون گزارش شده است
کدده آثددار او تددا  ددرنکدده همگددی مفقودنددد. شددواهد در دسددترس نشددان مددی هددا بعددد در اختیددار عالمددان دهددد 

بده طدور مسدتقیم از  در فالح السائل ( ۶۶۴گرفتند؛ برای نمونه ابدن طداووس) امامی بوده و از آن بهره می
کدرده اسدت. در بررسدی  فدزاریشداگردان بخدش بدودِن بحدث از اسدتادان و فایدده 10کتاب او نقدل حددیث 

کدده پددیش از ورود بدده مربددوط بدده ادلدده ضددع  و توثیدد  اووضددعیت رجددالی او ایجدداب مددی فهرسددتی از  ،کنددد 
 ارائه شود. استادان و شاگردان

  َفزاریاستادان . 2-1
کده َفدزاری بدیش از پنجداه جو در میراث حدیثِی شیعه نشان میوجست شدیِخ حددیث دهدد 

و نددا  آشددنا  رجدداِل شدداخص تددوان بدده عنددواِن تعددداد اندددکی را مددی ،میدداناز ایددن امددا  ؛داشددته اسددت
 12ابوهاشدددم جعفدددری ،سدددفیر دو  حضدددرت حجدددت 11 (۳۳۲) برشدددمرد. محمدددد بدددن عثمدددان

 13 (۲۲۳القدر اماماِن هشتم، نهم، دهم و یازدهم، َعّباد بن یعقوب رواِجندی) صحابی جلیل
                                                      

، 193، 191، 177، 179، 177، 171، 173، 171، 197، 197، 199، 191، 177، 177، 199، 191، 111ص ،الغیررر . 5
 .317و  317، 311، 197، 191، 191

 .717و  111، 139، 117، 371، 397، 397، 317، 319، ص1ج ؛317، 311، 311، 311، 193، 77، ص1، جکمال الدین. 6
 .111و  399، 311، 173، 117، 177، 171، 137، 91، صالغیر  للحج . 7
 .117، صفه سِت الطوسی. 8
 .111، صجاشیفه سِت الن. 9

 .79، صفالح السائل. 10
 .139، ص1، جکمال الدین. 11
 .793، ص1، جالخ ائج؛ 371، صاعالم الوری. 12
 .13، ص1، ج صائ  الدرجات؛ 311، ص1، جتقسی  القمی؛ 371، ص7، جالکافی. برای نمونه ر.ک: 13
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 15ماجدددده (، ابددددن۲۲۶)  14ریتددددرین محددددّدثان عاّمدددده چددددون بخددددااسددددتاِد شددددماری از بددددزر  -
و   (۳۱۳)  19، طبددری (۲۹۲)  18 ( بددّزار۲۷۷)  17، ابوحدداتم (۲۷۹)  16، ترمددذی (۲۷۳) 

علدددی بدددن الحسدددن بدددن  21،الخطدددابمحمدددد بدددن حسدددین بدددن ابدددی ،- ( ۳۱۱)  20خزیمدددهابدددن
هفددت شددیِخ  24و احمددد بددن هددالل عبرتددایی 23شددعری،محّمددد بددن عددامر بددن عمددران ا22فضددال،

 ،های او از اساتید شدامخ یداد شددهنقلکه این ،اّما آنچه مهم است ؛حدیِث مشهور وی هستند
گفتده خواهدد شدد، بسیار اندک است. آن ،جز عّباد بن یعقوب که در ادامده  عدد  شدهرت و گونه 

کثر آنان، و اتها  برخو مجهو مشایخ او  ریب به اتفا جاللت  چون  اسدم  ،ی از ایشانل بودِن ا
 تأثیر نبوده است.ل به ضع  او بیبن ربیع َصّحاف به الو، در  و

 َفزاریشاگردان . 2-2
کم -بر خالف استادان او  گردان او از اجالی  - هستندنا  و نشان و بیشهرت که االب  شا

کم ابدوعلی محمدد  25ابواالدِب زراری،اندد. و ایرامامیده نظیدر اصدحاب امامیدهثقات و از بزرگاِن 
سدعد  28،عبدا  بن جعفر حمیدری 27،حیی العطارمحمد بن ی 26بن سهیل اسکافی، بن هما 

یدح  مدی 29،بن عبدا   می علدی بدن  31حسدین بدن محمدد بدن عدامر اشدعری، 30،احمد بن ادر
                                                      

 .111، ص7، جکری تاریخ ال؛ 117، ص1، جتاریخ ا وسط؛ 1911، ص7، جرخاریالصحیِح . 14
 .191، ص1، جماج سنِن ا ن. 15
 .973، ص9؛ ج179، ص1؛  ج373، ص1، جت مذیالسنن . 16
 .977، ص1، جسواالت الر ذعی؛ نیز ر.ک: 1919، ص7؛ ج719، ص1، جحاتما یتقسی  ا ن. 17
 .117، ص1، جمسند الرزار. 18
 .979، ص1، ججامع الریا ؛ 117، ص1، جطر یالتاریِخ . 19
 .391، ص1، جازیم صحیِح ا ن. 20
 . 311، ص1، جالخصال؛ 117، ص1، جتقسیِ  القمی . برای نمونه ر.ک:21
 .717، ص1، جکمال الدین؛ 313، ص1، جالکافی. برای نمونه ر.ک: 22
 .139، صکامل الزیارات. ر.ک: 23
 .19، ص9، جاقرات الهداة؛ 399، صالغیرة للحجة. ر.ک: 24
 .111، صفه ست النجاشی. 25
، 11، صالمرزار؛ 193، 1، جکمال الدین؛ 191و 177، 179، 171، 139، 119، ص، کامل الزیارات. برای نمونه، ر.ک: 26

؛ 931، ص9، جالتهرررذیب؛ 111، صدالئرررل اإلمامرر ؛ 111، صامرررالی المقیررد؛ 19، ص1، جاالرشرراد؛ 139و 91
 .719، ص1، جالمصراح؛ 111، ص9ج ،امالی الطوسی؛ 339، ص1، جاالسترصار

علرل ؛ 177، ص1، جمرن الیح ر   الققیر ؛ 197، ص1، جالکافی؛ 117و119، صاالمام  والترص  . برای نمونه ر.ک: 27
 . 197، ص شارة المصطقی؛ 111، صاعالم الوری؛ 171، صکقایة االق ؛ 73، ص1، جالش ایع

 . 371، صاعالم الوری؛ 17، ص1، جعیو  اارار ال ضا. ر.ک: 28
 .391، ص1، جکمال الدین؛ 397و  311، 171، 119، صاالمام  والترص  . ر.ک: 29
 .91، ص1، جعیو  اارار ال ضا؛ 111، ص1، جامالی الصدوق. ر.ک: 30
 .391و31، ص1، جالکافی. ر.ک: 31
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کلیندددی صددداحب  33بدددن عمدددران اشدددعری و محمدددد بدددن احمدددد بدددن یحیدددی 32محمدددد بدددن عدددالن 
کنار بزرگانی چون احمد بن محمد بن سدعید معدروف بده ابدن  ووادرالحکم حسدین  34،هعقدددر 

کوفیالهدایة الکر یمال   35بن حمدان خصیبی گوشدهتفسدیر، ه نویسدند 36، و فرات  ای تنهدا 
گردان او را شکل می  دهند.از فهرست شا

کثرت روایات آنان از اوست گردان مشهور او،  برای نمونه  ؛نکته درخور توّجه در خصوص شا
کددوفی در تفسددیر خددود بددیش از صددد حدددیث از او نقددل مددی کثددرت مددین جهددت کنددده از هفددرات 

 به ضع  او را به شگفتی درافکنده است.  ِن  ایال ،روایات اجالیی چون ابوعلی، ابواالب
 َفزاری هاقوال رجالیون دربار .3

که مطالعه آثار رجالی نشان می کلی چهار دیدگاه دهد  از سدوی بزرگداِن  فدزاری رهباردبه طور 
و وثا دت. ایندک بده اختصدار بده اسدت: وضدع و فسداِد مدذهب، ضدع ، تو د   ابراز شده رجال

 شود.مذکور پرداخته میه های چهارگانهریک از دیدگاه
 . کذب، وضع و فساد مذهب1-3

که به شّد  (۴۱۱)زنده در  ِی پسراضایرظاهرا   کسی است  تاختده و  فدزاریت بده ، نخستین 
کددّذ ااو را بددا اوصددافی چددون وّضدد سددت. ده ا ددرار داطددرد  مددورد جددرح ومددذهب، ال سددداب و فاع و 

 نویسد: خود از  وِل او چنین می فه ستدر نجاشی 
پرداخت و از افراد م هیول و ناشیناس فزاری[ به جع  حدیث می =]احمد بن حسین گوید: او 

 37گفت: او در م هب و روایت فاسد است.چنین از کسی شنیدم که میکرد. ه روایت می
 شود:ی نیز دیده میشدیدترتعابیِر  -نسبت داده شده اضایری ابن بهکه  - اءال عقدر کتاب 

شیود. از ضیعفا و م اهیی  وی ک اب، همه احادیث  متروک و از غالیان شیمرده میی
 38کند و همه عیوب  ضعیفان در وی جمع است.روایت می

 39 ابن داود نیز فزاری را در فهرست رواتی داخل کرده که وصِ  کذب بر آن اطال  شده است.
                                                      

 .319، ص. ر.ک: همان32
 .17و 13، ص1، ج صائ  الدرجات. ر.ک: 33
 .91، ص7، جالتهذیب .34
 .397و 311، 171، 179، 91، 39، صالهدایة الکر ی. 35
 . 391، ص1، جشواود التنزیل؛ 391، ص1، جعلل الش ایع؛ 93، صتقسی  الق ات. ر.ک: 36
 .111، صفه ست النجاشی. 37
 .17، ص1، جکتاب ال عقاء. 38
 .991، صداودرجال ا ن. 39
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 ضعف .2-3
  ورروادر الحکمرراز رجددال  فددزاریکددردِن  بدده سددبب اسددتثنا  (۳۴۳)  ولیدددابددن ایددن دیدددگاه بدده

شددگان، منا شده ایدن اسدتثنا بدر ضدع  جمیدع استثناداللِت  هر چند در ؛شودنسبت داده می
 ولیدد نسدبت داد. شدیختدوان  دول بده ضدعِ  فدزاری را بدا  اطعّیدت بده ابدنشده اسدت. لدذا نمدی

در همددین دسددته  ولیدددابددناّتبدداعش از اسددتثنائات  و یددز بدده سددبب موافقددتن  (۳۸۱)  صدددو 
که عدالوه بدر ابدنمی کده پدارهگنجد. هر چند  کالمدی را از ولیدد  ای از روایداِت مشدتمل بدر مضدامیِن 

کرده، کثر آثار حدیثی خود از جمله  صدو  40فزاری نقل  از وی نقل  الققی  من ال یح  نیز در ا
  41 به حدیث پرداخته است.

کده ابوالعباظاهرا   کسدی اسدت  از اسدتثنائات س بن نوح سیرافی، اسدتاِد نجاشدی، نخسدتین 
کددردهشدددگان را ، ضددع  جمیددع استثناورروادر الحکمررة بنددابراین بددر خددالِف اسددت.  اسددتنباط 

ابدن  - توان  ول به ضع  فدزاری را بدا  اطعّیدت بده آندان نسدبت دادکه نمی -ولید و صدو  ابن
که فزاری را به ضع کسی است  کرده است. نوح نخستین     وص  

مجلسدددِی  42در مدددخِل فددزاری وی را ضددعی  در حدددیث بددر شددمرده اسددت.پددح از او، نجاشددی 
 43 ( ضع  یاد شده از سوی نجاشی را متأثر از  ول ابن اضایری برشمرده است.۱۳۷۳اول) 

 توقف .3-3
گدزارش ه آرای مختلد  دربدارکده آن پدح از  (۷۲۶) عالمه حلی وضدعیت رجدالی فدزاری را 

  نویسد:فزاری چنین میه د، دربارکنمی
 44 کن .دیدگاه مختار نزد من توقف در حدیث اوست و من به روایا  او عم  نمی

 . وثاقت۴-3
کده مباشدرتا  نظدر از صرف کدردهفدزاری  ددمای اصدحاب    (۴۶۳) اندد، مرحدو  شدیخ طوسدیرا درک 

کدده در یددک اثددر رجددالی بدده توثیدد    فه سررتاگرچدده وی در . آورده اسددت رو فددزارینخسددتین کسددی اسددت 
 نویسد: میچنین  رجالدارد، اما در سخنی در باب وثا ت یا ضع  او بیان نمی

                                                      
 .717و317، ص1ج ؛311، ص1، جکمال الدین. ر.ک: 40
 .177، ص1، جمن الیح    الققی . در طریِ  مهران بن میمون؛ ر.ک: 41
 .111، صفه ست النجاشی. 42
 337، ص11، جروضة المتقین. 43
 .111، صلخالص . ا44
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َإ ا یثوُ َ   45؛ ینمبد یببواِئ أعاج ضْفه قمم ر
تولید حضیر  ح یت ه اند. درباراو ثقه است در حالی که گروهی او را تضعیف کرده

 روایا  ع یبی نق  کرده است. 
کدده وی و آثددار فقهددی شددیخ طوسددی نیددز نشددان مددی سترصررارالا، امتهررذیب ا حکرر مطالعدده دهددد 

کرده فزاری استثنا به روایاتبی . اوسدتایدن امدر حداکی از اطمیندان شدیخ بده روایدات  46 است.عمل 
گروه  ابدل تدوّج  کبدد دارندد: هی از متدأخران بده وثا دت اوپح از شیخ،  او را   (۱۳۷۳پددر)  مجلسدِی  تأ

کدددرده اسدددتخواندددده و از وی د 47«ثقدددة» کندددار بزرگدددانی چدددون فدددزاری چندددین، ندددا  او هدددم .فددداع  را در 
الثقدات العظدا  »بده عندواِن   (۴۶۳) ( و شدیخ ۴۱۳(، مفید)  ۳۸۱(، صدو )  ۳۲۹) یکلین

کنددد. حددر عدداملی نیددز بددا مددی و بدده ایددن طریدد  وی را تکددریم و تعظددیم 48نشدداَندمددی« و العلمدداس ا عددال 
کددرده اسددت.دانسددتن ادلدده ضددع  او، دیدددگاضددعی  ، 50  (۱۳۲۳طدده نجدد )  49ه شددیخ را اختیددار 

ش( نیددددز از ۱۳۸۱) 53و موحددددد ابطحددددی 52ش(۱۳۶۴نمددددازی شدددداهرودی)  51 (،۱۳۲۱مامقددددانی) 
که به صراحت از وثا ت او دفاع کرده  اند. رجالیان معاصری هستند 

 بررسی ادله مربوط به تضعیف فزاری .۴
کدده ه مطالعدد کدده فددزاری تند، حکایددتبدده ضددعِ  فددزاری هسدد  ایددلآثددار رجالیددانی  گددر آن اسددت 

یدات از مجاهیدل نیدز مدتهم  افزون بر فساد در مذهب و جعِل حدیث، به ضع  در حددیث و رو
 شود.می سنجیدهاست. اینک اتقان علمی ادعاهای مطرح شده در این باب 

 . غلو و فساد در مذهب 1-5
الددو و ارتفدداع یکددی از اتهامددات متوجدده فددزاری فسدداد در مددذهب،  گذشددت،کدده  نددهوگهمددان

کتداب منتسدب بده او -به ابدن الیضدائری  این دیدگاه 54است. کده  - در  و بده شخصدی ندامعلو  
                                                      

 .117، صفه ست الطوسی. 45
 .339، ص1، جاالسترصار؛ 173، ص7ج؛ 131، ص9، جلتهذیب. برای نمونه: ا46
 .337، ص11، جروضة المتقین. 47
 .311، ص. همان48
 .333، ص31، جوسائل الشیع . 49
 ، ذیل مدخل جعفر بن محمد بن مالک.اتقال المقال. 50
 .17-11، ص17، جتنقیح المقال. 51
 .119-111، ص1، جمستدرکات علم ال جال. 52
 .171-117، ص1، جتهذیب المقال. 53
 .17ص1، جال عقاء؛ 111، صیفه ست النجاش. 54
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کدرده، نسدبت داده مدی شدود. پدیش نقدد و بررسدی ایدن ادعدا، بایدد بده دو نکتده نجاشی از او نقدل 
 :توجه شود

کده در پدژوهش - بده ابدن الیضدائری کتراب ال رعقاءانتسداب که: نخست آن  هدایآن چندان 
به شّدت محّل تردید اسدت و از همدین جهدت اسدتناد بده  - 55پیشین طرح و بحث شده است

گیدری او در ی و سدختاضدایرچنین تشّدد ابنکند. همکفایت نمی ،به ویژه در تعارضات ،آن
که متضمن تضعی  است، با تردید همراه می  سازد.جرح روات نیز آن دسته از ا وال وی را 

کرده، به که: دیدگنکته دو  آن که نجاشی از آن یاد  اِه نسبت داده شده به شخصی نامعلو  
ش، ارزش علمدِی چنددانی نددارده و خدود شداهدی اسدت بدر ایدن نکتده  دایلسبب مجهول بدودِن 

گدر چندین بدود، کده ایدن چده ؛که: فزاری در آن روزگار بده فسداد در مدذهب شدهرت نداشدته اسدت ا
بدده  ،بنددا بددر فددرِ  خلدد  ،ین  ددوِل مشددهوری رانیددازی نبددود نجاشددی بددا آن جایگدداه علمددی، چندد

 شخصی نامعلو  نسبت دهده
کده در اّدعدای الدو و فسداِد مدذهِب فدزاری وجدود دارد،  عالوه تدرین دالیدل رّد مهدمبدر ابهامداتی 

مددح و توثید  مباشددران »، «از فددزاری کثددرت روایدِت اجدال»در پدنج محدوِر  چندین دیددگاهی را بایددد
هددای الددو در منددد نبددودِن بسددیاری از نسددبتضددابطه»، «بواالددبصددّحت مددذهِب مشددایخ أ»، «او

گزارش»و « مدرسه  م جو نمود. مسدتندات وجست« های فزارینبود هیچ روایتی داّل بر الو در 
 گانه در ادامه بحث شده است.و مدارک محورهای پنج

کدده صددو  در  کددر الخصررالافدزون بددر ایددن بایدد دانسددت  کدده روایتددی را از طریددِ  فدزاری نفددل  ده 
 د یقا  در نقد الو و ترک مجالست و سماع و تصدی  ایشان است:

ترین مرحله به خارج شدن شخص از ایمان این است که در م لس شخصیی غیالی نزدی 
بنشیند و حدیث او را بشنود و او را در گفتارش تصدی  کند. پیدرم، از آبیای خیود، از پییامبر 

 56م نصیبی ندارند: غق  و قدریه!حدیث کرد که: دو گروه از امت من در اسق

 نویسد: مامقانی پح از نقل این حدیث می
کند نسبت غلیو داده اسیت؟ کسیی غضایری چگونه به کسی که چنین روایتی را نق  میابن

مقحظیه  -که امیروزه جیزض ضیروریا  می هب اسیت -که روایا  فزاری را درباره امامان 
غلو به وی به جهت نقی  همیین رواییا  اسیت؛ یابد که نسبت ضعف و نماید، به یقین می

                                                      
 .113، صوایی از اسناد اطر  غدی وارقت . ر.ک: 55
 .91، ص1، جالخصال. 56
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 57 اند.همین روایاتی که شیخ صدو  و دیگران در منابع خود به وفور گزارش کرده

 نوادر الحکمه . استثناء از أسانید2-5
کدده آثددار ابددن هددای او را از آثددار  ( همگددی مفقودنددد، لددذا بایددد دیدددگاه۳۴۳ولیددد ) از آنجددایی 

گددزا بنداواسدطه اخددذ نمددود.  صدداحِب  احمددد بددن محمدد بددن یحیددی، نجاشددی ذیدل مدددخِل  رشبددر 
کده نداِ  جعفدر بدن  کدرده ا استثنارکتاب آن فقره از اسناد مندرج در  ۲۷مجموعا   ،ولیدابن ،ووادر

یدده»محمددد بددن مالددک نیددز بددا  یددِد   هاز ایددن مددوارد، سدده فقددر 58 خددورد.در آن بدده چشددم مددی« مددا یرو
کتدداب و لددم أروه»و  «اصددحابنا بعددض»، «مددا رواه عددن رجددل»مشددتمل بددر  بدده راوِی « فددی حدددیث أو 

بده نقددل از شددیخ  ،ولیددد رااسددتثنائات ابدن ،خاصدی اشدداره نددارد. پددیش از نجاشدی، شددیخ طائفده
  59.فقره متذکر شده بود ۲۹با  ،صدو 

 کند:بن نوح چنین نقل میانجاشی پح از ذکر این مطالب، از 
 بعن أبعمجْفر تبْعه َ لعهک کذبع ا  دیعیببمب بعن یب سعن نبع حممعد جْفر أبم  نایش أصاب قد َ

 60د.یعب بن ىسیع بن حممد ا  إل کذب عی =هیباب 
که عبارِت  کددا  « یددعب بدن سدییع بدن محمد فی إاّل »در فهِم این مطلب باید د ت نمود  از 

شده باشد، آنگاه معندای سدخن  گر این عبارت از جمله اول استثناشده است. ا جمله استثنا
که:  ابن گرفدت و صددو  ابن»نوح آن است  ولید در همه ایدن فقدرات طرید  صدواب را در پدیش 

کرد، مگرنیز بی کاست از او پیروی  محمدد بدن عیسدی بدن عبیدد بده ه ولیدد دربدارابنکه این کم و 
گدر عبدارِت مدذکور از جملد ؛«خطا رفته است شدده باشدد، معندایش ایدن اسدت  ه دو  اسدتثنااّما ا

گرفدت و صددو  نیدز در ایدن مطلدب ولید دابن»که:  ر همه این فقرات طری  صدواب را در پدیش 
در ایددن صددورت )یعنددی در صددورِت  .«محمددد بددن عیسددی بددن عبیددد از او پیددروی نمددوده جددز دربددار

که: آیا صدو  خود تصریح جدیدی پدید میمسأله استثنای عبارت مذکور از جمله دو (  آید 
که در خصوص محمد بن عیسی بن عب ایدن مطلدب کده آن ولید مواف  نیست، یداید با ابنکرده 

نوح و فحص او در روایات مندرج در آثار شیخ صدو  ناشی شدده اسدت  شداید از اجتهاِد ابن
کدده کددال  نشددان مددیه ، چندددان هددم در اولویددت نباشددد، زیددرا دنبالددمسددألهبدده ایددن  نپددرداخت دهددد 

                                                      
 .171، ص1، جتهذیب المقالنیز: ر.ک:  ؛17، ص17، جتنقیح المقال. 57
 . 391و  317، صالنجاشیرجال . 58
 .117، صفه ست الطوسی. 59
 .391، صالنجاشیرجال . 60
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از جملده اول( « دیدعب بدن سدییع بدن محمدد فدی إاّل »احتمال نخست )یعندی اسدتثنای عبدارِت 
 نویسد: نوح چنین میاز زبان ابن ارجح است. نجاشی در ادامه

نه هیف  أبه ]یا    برخی نسع: نا  أیه[ نا أ ر ُ فل  61؛یببثوه َ یببْدیببُ ظاهر عی ا ک أل
دانی  شیوم و نمییولید را از استثنا کردن  او )= محمد بن عیسی بن عبید( متوجه نمینظر ابن

 در وثاقت او ش  کرده، به این خاطر که وی فردی کامق  عادل و ثقه است. چرا

که در بداب اسدتثنائات مدذکور بایدد بده آن توجده شدود مسأله کده: مقصدود  ،مهمی  ایدن اسدت 
گددر اسددتثناِی  62ولیددد از ایددن اسددتثنائات، اسددتثناِی روات بددوده اسددت یددا اسددتثناِی روایددات ابددن ا

یدان مدذکور در فهرسدت یداد شدده، از نگداه او محکدو   ولید بوده،روات مّد نظر ابن پح تمدامی راو
گدر اسدتثنای روایدات مدد نظدر بدوده باشدد،  به ضدع  هسدتند، و بده تبدع آن از نگداه صددو . امدا ا

  شود.آنگاه این استثنائات لزوما  منتج به ضعِ  خود راوی نمی
کده آن -را ندوح کدال  ابدن  دیدگاه نخست )تضعی  جمیدع روات اسدتثنا شدده( ایالِن  در وی جدا 

کدردهخصوِص رأی ابن گرفتده - ولید مبندی بدر اسدتثناِی محمدد بدن عیسدی ابدراز شدگفتی  اندد. شداهد 
گددر اسددتثنائات ابددن :گویندددآنددان مددی کددرد، شدددگان داللددت مددیولیددد بددر چیددزی ایددر از ضددع  اسددتثناا

نفصددل از اسددتثنائات کدده ایددن شدداهد، مامددا بایددد توجدده نمددود  ؛شددگفتی ابددن نددوح جایگدداهی نداشددت
مدا »مشدتمل بدر  گاندهفقدرات سدهدهدد.  رایِن متصدل خدالف ایدن دیددگاه را نشدان مدیولید است و ابن

کتداب و لدم أروه» و «بعدض اصدحابنا»، «رواه عن رجل در اسدتثنای مدذکور بده روشدنی  «فدی حددیث أو 
که روی سخن با روایات است؛ زیرانشان می د و نده بده ندداللت دار این فقرات به ضع  روایت دهد 
د اسدنإب»، «مدا رواه»، «مدا یرویده»در خصوص برخدی روات از عبدارت ولید چنین ابن. همروات ضعِ  
کده نشدان سخن « ما ینفرد به»و  «منقطع گفته اسدت و ایدن مدوارد نیدز هدر یدک شداهدی دیگدری اسدت 

که این استثنائات متوجه روایات است و نه رواته می  دهد 
کدارگری ه ولید از این استثنائات، محمد بن عیسی بدن عبیدد، نموندمراد ابن فهِم د یِ   برای

  نویسد:ولید به هنگاِ  استثنای او میاست. ابن
 . د بإسنا  ننوطعیىس بن عبیعن حممد بن ع

                                                      
 . همان.61
کدرده . عالماِن 62 ، «تضدعی  اسدتثناس شددگان»اندد: امامی در خصوِص این استثناس، مجموعا  سه جهت از بحدث را دنبدال 

که مشدتمل بدر عبدارات اسدتثنا نباشدد»، «نشدگانتوثی  استثناس» البتده بده فدر  عدد  تمامیدت ادلده بدر  ؛تصحیح روایاتی 
 .(131، صاصول علم ال جال)ر.ک: « وثا ت روات آن
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کنددد: نخسددت روایدداِت منقطددِع صدداحِب نددوادر از دو معنددا را تحمددل مددی ایددن عبددارت ابتدددائا  
گددر محمددد بددن عیسددی، و دیگددری رو یددان طبقددات بدداالتر. ا ایددات منقطددِع محمددد بددن عیسددی از راو

، هدیچ دخلدی بده محمدد بدن د باشدد، آنگداه اساسدا  ایدن اسدتثناولیدمعنای نخسدت مقصدوِد ابدن
گر معنای دو ، حکایت ؛عیسی ندارد و متوجه مرسالِت صاحب نوادر از اوست گِر منظدور ولی ا

گدزارشضِل انقطاِع سدند در پداره، تنها به معولید باشد، آنگاه این استثناابن هدای محمدد ای از 
، ارد. بده دیگدر سدخن، از ایدن اسدتثنابن عیسی مربوط اسدت و دخلدی بده ضدعِ  شدخِص او ندد

گددری، آن هددم در کوتدداهی و عددد  اهتمددا  محمددد بددن عیسددی در رعایددت برخددی از اصددول روایددت
گددزارشپدداره کددذب یددا تدددلیح هددا، فهمیددده مددیای از  وی از  ،بددرای نموندده ؛اوشددود و ندده ضددع  یددا 

 کددردهچددون یددونح بددن عبدددالرحمن بددا ارسددال خفددی نقددل حدددیث مددی ،برخددی از مشددایخ خددود

ولیدد روایداِت منقطدع او را از أسدانید ابدن - دو شاید به همین جهت، و بندا بدر فدرِ  معنداِی  -و 
گ استثنا ووادر الحکم  آن هم  اسیل،رچه این معضل، یعنی نقِل مرکرده است، و نه خوِد او را. ا

اّمدا بده صدرِف وجدود چندیِن  ؛معضِل  ابل توجهی برای یک راوی اسدت، به صورِت خفی احیانا  
گزارشمعضلی در پاره کذب یا تدلیح یا ضع  یا امدوری ها، نمیای از  توان وی را محکو  به 

از این دست دانست. در حقیقت، معضِل مذکور، متوجده رفتدار راوی یدا شخصدیت حقدو ی او 
 نگا  نقِل حدیث است، نه شخصیِت حقیقی او و سالمِت اخال ِی وی.به ه

بده  محمدد بدن عیسدی، اساسدا  ایدن اسدتثنابر خالِف شگفتِی ابن نوح از استثناِی  ،در نتیجه
از  یدِد »کده آن معنای ضعِ  شخِص محمد بن عیسی بن عبید نیست. این نتیجده، عدالوه بدر

کده در ایدن اسدتثنائات از  -در آثدار شدیخ صددو   شدود، بدا فحدصاسدتظهار مدی« بإسناد  منقطع
کرده آرای ابن  نداِ  نیز  ابل تبیین است. در آثار حدیثِی بر جای مانده از صددو ،  -ولید پیروی 

َبید در بیش از  که دسدتسنِد روایت به چشم می۹۶۳محمد بِن عیسی بن عی کدم بدیش از خورد 
گزارش شدهابنه مورِد آن، به واسطهشتاد  که صدو  آن را صریحا  یک  - الققی است. در  ولید 

گماشته ،نزد مال  ،اثِر حدیثِی متفاوت از خود برشمرده و در آن به نقل روایات معتبر  - هّمت 
کتداب را ۲۳۲ که درصِد  ابل توجهی از أسانید ایدن  سنِد روایت از محمد بن عیسی وجود دارد 

نقدل شدده الققیر  ولیدد در ابدنه ا واسدطگدزارش بدبیسدت کدم دهد. از این میان، دسدتشکل می
کدده ابددناسددته آیددا بددا چنددین آمدداری مددی ولیددد و بدده تبددع آن شددیخ صدددو  شددخِص تددوان پددذیرفت 
 اند انگاشتهمحمد بن عیسی را ضعی  می

یدداد آدمددی دیگددر راوِی اسددتثنا سددهل ولیددد نیددز، تددا حدددودی وضددعیت شددده از سددوی ابددن بددن ز
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کده دسدتسندویست مشابهی دارد، وجوِد حدوِد  کدم ِد روایت از سهل در آثار حددیثِی صددو  
کده صددو  روایداِت او را گزارش شده است، به روشنی نشان مدی الققی مورد آن در بیست  دهدد 

کدده ارائددده شدددد و نیدددز از فقراتددی چدددون  بعدددض »، «عدددن رجدددل»فروگددذار نکدددرده اسدددت. از شدددواهدی 
کتاب»و « اصحابنا که ابنچنین بر می« فی حدیث أو  ید از این استثنائات لزومدا  ضدعِ  ولآید 

  63 نه رواته ،شخصِی روات را  صد نکرده، و استثنائات او ناظر به روایات است
کنون به استثنای فزاری باز گدزارِش نجاشدی، میا ولیدد بده هنگداِ  اسدتثنای ابدنگدردیم. طبدِ  

گفتدده اسددت.  یددِد « که عددن جعفددر بددن محمددد بددن مالددیددرویو مددا »از عبددارِت  فددزاری و مددا » سددخن 
یه  تابد.ولید، سه احتمال را برمیدر استثنای ابن« یرو
 از فزاری نوادر الحکمهوجوِد ضایعه ارسال در نقل مستقیم مؤل   - ال 

که استثنای مطرح شده متوجه صاحِب  اسدت  ووادر الحکم این احتمال به این معناست 
 طعیدددت را از سدددایر  شدددود. وجدددوِد همدددین احتمدددال،و بددده وضدددعیت رجدددالِی فدددزاری مربدددوط نمدددی

گفتهه توان با  اطعیت دربارنماید. لذا نمیاحتماالت سلب می  دیگر احتماالت سخن 
 نوادر الحکمهضعِ  روایاِت منقول از فزاری در  - ب

که ابن نه خود او را. و ایدن  ،کرده اِت فزاری را استثناولید، روایاین احتمال به این معناست 
 است: امر خود متوجه چندین احتمال

  ؛در متن روایات فزاری -ولید البته به زعِم ابن -وجود معانِی االیانه 

 ؛های فزاریوجود ضایعه ارسال یا دیگر معضالت سندشناختی در نقل 

 مجهول بودِن االب مشایِخ فزاری. 

گر دلیِل استثناِی روایات فزاری، وجود مضامین االیانده در روایدات او بدوده باشدد، آنگداه بدا  ا
چنددان محدل   دم در مبدارزه بدا الدو، ایدن اسدتثناوی و اصدحاب ه گیراندبده رویکدرِد سدختتوجه 

گددزارشهدددیچ مضددمون االیانددهکدده آن زیددرا مضدداف بددر ؛اعتنددا نیسددت هاا فزااا دیفز  ااا  زای در 
که اسالِف  64شو ،نمی ولیدد، سدهو پیدامبر را جدایز صدو  و استادش ابدن چون م باید دانست 
 گفددت:ولیددد مددیکدده ابددنچنددان ؛انگاشددتندای از الددو مددین را شددعبه، و عددد  جددواز آدانسددتندمددی

کر » کددده شدددخص، معتقدددد بددده رخ نددددادن سدددهو بدددرای پیدددامبرا  9اولدددین درجدددة الدددو آن اسدددت 
 ؛کردنددداو، از  ددم تبعیددد مددی الددو مجددرد شددک در بسددا یددک راوی را بدده اهددل  ددم چدده 65.ه«باشددد

                                                      
 .17، ص17نیز ج ؛، ذیل مدخل محمد بن احمد بن عیسی االشعریقالالم تنقیح. 63
 . 139، ص1، جتهذیب المقال؛ 337، ص11، جالمتقین ةروض. 64
 .371، ص1، جمن الیح    الققی . 65
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کرد. ابن گونههمان گمداِن الدو در اضایرولید و ابنکه اشعری، بر ی را از  م اخراج  ی به صدرِف 
کذب و و وضع حدیث نیز متهم می جرح و  ددح  توان بررو نمیاین از کردند.یک راوی، او را به 

کرد. روات به دلیل الو توسب ایشان   66 اعتماد 

اما چنانچه معضالت سندشناختی و مجهول بدودِن مشدایخ فدزاری دلیدل اسدتثنای روایدات 
گرچه این معضالت به رفتار یا علدم او در امدر حددیث خدشده وارد مدیاو باشد، آنگا کندد، امدا ه ا

کذب یا اموری از این دست نخواهد بود.  لزوما  به معنای ضعِ  شخِص او و تعّمد او بر 

 ضعِ  جعفر بن محمد بن مالک فزاری - ج

که بر ضعِ  محمد بن عیسی بن عبید داللت دارد، همدین احتمدال  اسدت. تنها احتمالی 
ولیدد از اسدتثنائات، بدا توجده بده توضدیحات ارائده شدده، مقصدود ابدن کده اوال   اما بایدد توجده شدود

استثنای روایات بوده و نه لزوما  روات و ثانیا  با وجود انبدوهی از احتمداالت دیگدر، بده هدیچ وجده 
گفددت. نمددی  فددزاریعددای تضددعیِ  اّد  ،در نتیجددهتددوان بددا  اطعیددت دربدداره ایددن احتمددال سددخن 

گدر ادلده مطلدوبی در جهدت وثا دت  توان تما  و ثابت انگاشدت.ولید را نمیتوسب ابن بندابراین ا
 پوشی خواهد شد. فزاری موجود باشد، از این احتمال چشم

 و مجاهیل . ضعف در حدیث و نقل از ضعفا3-5
خوانددده اسددت. ایددن « کددان ضددعیفا  فددی الحدددیث»نجاشددی، جعفددر بددن محمددد بددن مالددک را 

گ کده شدمار فراواندی از عالمدان رجدال چدون گنجد، اما آنالفاظ ذ  میه رچه در زمرعبارت ا گونه 
اندد، دلیددل بدر  ددح و فسدد  راوی خا دانی، بهبدانی، ماممقدانی، مازندددرانی و مشدکینی تدذکر داده

کردن( مربوط می یدک راوی از مشدایخ ثقده  شود: مثال  نیست، و به آداب اخذ حدیث )یا روایت 
کندو ایرثقه نقل ح گفته است: اضایرابن 67.دیث   ی در مدخل فزاری 

   ؛شیی ُ عن یببضْفاء َ یبملجاهی 
 کند. او از م اهی  و ضعفا روایت می

شدود. بندابراین منظدور نجاشدی درستی این مطلب با بررسی فهرست مشایخ او نیز ثابدت مدی
گددردد. زمیبددا سددته، بدده نقددل او از مجاهیددل و ضددعفافددزاری را در حدددیث ضددعی  دانکدده ایددن از
که مامقانی در باِب آن کونده مدن ذلدک»گونه  یدل  خی ایدن  ،توضدیح داده« فی سائر الفداظ ذ  و مدا تی

                                                      
 .117و117، ص1، جمقراس الهدایة. ر.ک: 66
، 1ج ،منتهرری المقررال؛ 11و11ص ،1ج ،مقررراس الهدایرر ؛ 37ص ،القوائررد الحائ یرر ؛ 333ص ،رجررال الخاقرراوی. 67

 .71، صوجیز  فی علم ال جال؛ 113و111ص
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کند و ممکدن اسدت بده سدریع التصددی  امر نیز دلیل  دح راوی نیست و بر فس  او داللت نمی
کدددردن از ضدددعفا و مجاهیدددل ایدددر از عمدددل بددده روایدددات آندددان چندددین روایدددتبدددودن او بدددازگردد. هدددم

کده ابدنعد  داللت این عبارات و الفاظ را بر  دح راوی، مدی 68ست.ا ی، اضدایرتدوان از آنچده 
یافت.نجاشی و شیخ در مدخِل ابوعبدا  بر ی آورده   69اند، به روشنی باز

 . کذب و وضع حدیث5-5
گفتده شدد، ابدنهمان که  کدرده اضدایرطور  کدذب و وضدع در حددیث وصد   ی، فدزاری را بده 

آن، ه تا بتوان بدا سدنجش ادلد ی چنین نسبتی به فزاری هیچ دلیلی را ذکر نکردهاما او برا ؛است
گرچدده دلیددِل ابددن کددرد. ا ی بددرای نسددبِت مددذکور در دسددت نیسددت، امددا اضددایراتقددان آن را بررسددی 

ل و معجزات امامان، در این باب یاحتماالتی چون اتها  به الو و نقل روایات عجیب در فضا
 نویسد: می رجالثی  فزاری در مطرح است. شیخ پح از تو

تولید حضیر  ح یت رواییا  ه انید. دربیاراو ثقه است و گروهی او را تضعیف کرده
 70ع یبی را نق  کرده است.

و  73نمددددازی شدددداهرودی، 72،مامقددددانی 71،بسددددیاری از عالمددددان امددددامی چددددون مجلسددددِی پدددددر
و  اسدددتظهار را علدددِت تضدددعیِ   ددد« َروی ِفدددی َموِلدددد القدددائم َاعاجیدددب»عبدددارِت 74موحددددابطحی

گر چنین استظهاری صحیح باشد، آنگاه ادلکرده کدذب فدزاری ناتمدا  اسدته اند. ا  ؛ضع  و 
روایدات او در بداب مولدد حضدرت  گونده در تألیفدات پیشدین بده تفصدیل بحدث شدده، اّوال  زیرا آن

 75حجت االیانه و ایرمقبول نیست و ثانیا  این دست از اخبار، فقب از او روایت نشده است.
 باره چنین نوشته است: در این روضة المتقینِب صاح

                                                      
 .17، ص1، جمقراس الهدای . 68
که طعن و  دحی در او نیست و ایدن طعدن مربدوط  می»نویسد: ی او میاضائری درباره. ابن69 ها بر او طعنه زدند در حالی 

که از آنان روایت می کسانی  کنددهکرده است. زیرا او به طریبه  کسدی اخدذ روایدت  کده از چده  «   اهل اخبار، ابدایی نداشدته 
کندد و بده مرسدایل او خدودش ثقده اسدت بدا آنکده از ضدعفاس روایدت مدی»نویسدد: نجاشدی نیدز مدی .(37، ص1، جال عقاء)

کرده است ) .(99، صفه ست النجاشی« )ورزداعتماد می  .(93، صالقه ستشیخ نیز به همین نکته اشاره 
 117الطوسی، ص . فهرست70
 .337، ص11، جروض  المتقین. 71
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 کمرال الردینچنین صیدو  در از او ]=فزاری[ فراوان نق  کرده و ه  الغیر ... شیخ در 
حضر  ح ت ع یب است. نه فقط امور  ایشان، بلکیه ه امور ... شکی نیست که هم

ی ع ییب غضیایرهیا از ابینگیریمع زا  انبیاض همگی ع یب است. البته این خرده
نیست، بلکه از شیخ ع یب است. هر چند که ظاهرا  شییخ ایین مطلیب را بیرای بییان 

76وجه تضعیف قوم آورده است، نه برای ذم!
 

نمازی شاهرودی نیز در تفاوت رویکرد  ددما و معاصدرین در فهدم روایدات عجیدِب معجدزات 
 امامان چنین نوشته است:

قیائ ، رواییت  فیزاری از کامی  بین ممکن است مقصود شیخ از نق  اعاجیب در مولد 
ابراهی  باشد ]که در آن، حضر  ح ت در گهواره سخن گفته[ ... اگر چه این مطلیب 

 ع یب است، ولی نزد ما ع یب نیست!نزد  قدما 

گماِن به الو و نقل اعاجیدب باشدد،  کذب و وضع چیزی ایر از  گر علِت اتها  فزاری به  اما ا
کدددا  دیدددگاه میددان  دددح و وثا ددت، توثیدد  فددزاری ره آنگدداه بایددد ادلدد کدده  ا سددنجید و بررسددی نمددود 
 ترجیح دارد. 

 . بررسی لوازم انصراف به وثاقِت فزاری۵
ادعا شده بر ضدع  فدزاری، شایسدته اسدت تدا شدواهِد مقابدل ایدن دیددگاه ه پح از بررسی ادل

کرده است  نیز مطالعه و بررسی شود. متن حاضر به ذکر دو شاهد بسنده 
 مذهب فزاری. صحت 4 -1

کدده هددای برجددای مانددده از فددزاری در میددراث حدددیثی امامیدده نشددان مددیگددزارشه مطالعدد دهددد 
از مضدامین بلندِد اعتقدادی امامیده سرشدار اسدت، از موافقدت بدا عامده، کده آن روایات او افزون بدر

یدات او تمایدل بده  ول به جبر، تفویض، الو و ارتفاع پیراسته است. هم چنین در هدیچ یدک مرو
کنداِر روایداِت  ، اسدماعیلیه و سدایر مدذاهِب ایدر امدامی بده چشدم نمدیو د خدورد. ایدن نکتده در 

ای  ابددل اعتنددا در کثیددر او در بدداِب مولددد، امامددت، معجددزات و ایبددِت حضددرت حجددت، امدداره
گدزارِش ابواالدب )   ( در ابتدداِی ۳۶۸جهِت  ول به صحت مذهب اوست. مضداف بدر ایدن، 

خدود نیدز بده روشدنی بدر صدحِت مدذهب فدزاری داللدت دارد. ابواالدب ، از مشدایِخ اعینرسال  آل
کده از آندان حددیث اخدذ  پح از ارائه اطالعاتی از تولد و و ایع زندگی خدود، بده معرفدی مشدایخی 
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کالددذی ربددانی»کدده از او بددا وصددِ   -پددردازد و در ایددن میددان افددزون بددر فددزاری کددرده، مددی یدداد « کددان 
یددح  مددی، احمددد بددن محمددد عاصددمی، از حسددین بددن سددعید اهددواز - کندددمدی ی، احمددد بدن ادر

کده همگدی از ثقداِت امامیده محمد بن حسدن بدن علدی بدن مهزیدار اهدوازی و دیگدران ندا  مدی بدرد 
ایدن مشدایخ را ه به ندوعی پروندد« َو َایِرهم»هستند. وی پح از ذکر نا  این مشایخ، با آوردِن  یِد 

یداد، ابدن ثابدت و «رحمهم ا  تعالی»نویسد: بندد و سپح میمی َمید بدن ز . پح از این، او از حی
 گوید: کند و میابن رباح یاد می

از آنییان حییدیث شیینیدم، و ]اگرچییه[ اییین سییه شیییخ حییدیث  میین، از عالمییان  واقفییی 
 ه در حدیث و کثیرالروایة هستند.اند، اّما آنان از فقهای ثقم هب

توان به صحت ن ذیل مییا توجه به  راخود آورده، به از آنچه ابواالب در این بخش از رسال
 مذهب فزاری حکم نمود.

کرده است.   یکم: ابواالب در حین یادکردن از مشایخ امامی و ممدوح خود از فزاری یاد 
 اجمدداال  « وایددرهم»دو : وی پددح از یددادکردن از تعدددای از مشددایخ امددامِی خددود، بددا آوردِن  یددِد 

بدر آندان )رحمهدم ا  تعدالی( بدرای ایشدان طلدِب رحمدت فهرست ایشان را پایدان داده و بدا تدرّحم 
سه شدیِخ وا فدی یداد که آن کرده است. سپح به ذکِر مشایِخ ایر امامی خود پرداخته و از پح از

 یانوا فقهدداس ثقاتددا فددکددإال أنهددم »کددرده، اعتددذار خددود را از رجددوع بدده شددیوِخ ایددر امددامی بددا عبددارِت 
گدر آن ابراز داشته 77«ةیالروا یریثکثهم یحد کده محقد  رسدالاست. ایدن مطلدب ا او ادعدا ه گونده 

کدم بدر صدّحِت دسدِت  78مذهب بدودِن جمیدع مشدایخ او داللدت نکندد،کرده، بر وثا ت یا امامی 
که در سطور  بلی از آنان یاد نموده، داللت دارد.  مذهِب مشایخی 

 َفزاری و ُحسِن حاِل  ممدوح بودن. 4 -2
ز  اسددت از جایگدداِه او در میددان عالمددان امددامی فددزاری، ال صددحت مددذهببحددث از  پددح از

گفددت. ابواالددِب زراری در بخددِش مددذکور از رسدداله، پددح از ذکددر نددا  فددزاری، وی را بددا دو  سددخن 
کرده است:  وصِ  مهم مدح 
 ربعاین  ُابعذکا  کیبببمیبز َ   ُیببفمیبر کعن ... جْفر بن حممد بن ناب کَ مسْ  أنا بْد ذب

ن عنعد یببعن عمعه شیبببعمیبز ا  تعاب جْلعِنکنعن یبب أخعرجِن یما  حیحممد بن سل  ُأل  جد
   ؛...ُْ َ زها همیا  أحد فوهاء یببدکَ  کناب بن عی بن ییب س
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پس از آن من از ... جعفر بن محمد بن مال  حدیث شنیدم و او کسی اسیت کیه میرا 
زیرا جدم محمد بن سیلیمان هنگیامی کیه میرا از میدارس  ؛پرورش داد و تربیت نمود

ام تمیام شید( در بیازار  بزازهیا نیزد پسیر عمیوی  او تدایی بیرون آورد )دروس ابتداییاب
 . و زاهدان  ایشان بود... حسین بن علی بن مال  برد. او یکی از فقهای شیعه

 :کم یک و بنا بر تحقی  دو مدِح ویژه درباره فزاری وجدود دارددر این عبارِت ابواالب دسِت 
کرده است. این امدر ابواالب تصرکه ، آننخست که او تحت تربیِت فزاری رشد و نمو  کرده  یح 

ندددا  بدددودِن خانددددان ابواالدددب و توجددده آندددان بددده علدددم و بدددا توجددده بددده شدددهرت، جایگددداه و خدددوش
کده  ت مذهب و سالمِت نفِح فزاری دارد؛آموزی، حکایت از صحعلم زیرا بسدیار بعیدد اسدت 

کفالِت جِد که تحِت  -ابواالِب خردسال  نزِد استادی ضعی   -شری  خود است  هدایت و 
کدذاب اسدت، تربیدت یافتده باشددهی، فاسدد المدذهب، وضدااضدایرکه به زعم ابدن و او نیدز  ع و 

کالذی ربانی»وی را با وصِ    مدح نمایده « کان 
کان احد فقهاس الشیعه و زهادهم»عبارِت  ،افزون بر این کالِ  ابواالدب ه که در دنبال -نیز « و 

کدال  ابواالدب متوجدِه فدزاری اسدت، نده پسدر عمدوی اوه زیدرا آن - آمده اسدت کده از فحدوای  گونده 
شود، حسین بن علی، پسدر عمدوِی فدزاری، شدأِن َبدّزازی داشدته و نده شدأِن حددیثی، استظهار می

کده از او حددیث شدنید  یدا درس آمدوختم و ابواالدب نمدی اوال  کده ایدن چده ؛علمی و فقهدی گویدد 
کدده شخصدی ناشددناخته و مجهدول ثانیدا  بسددیار بعیدد اسدد کدده حتددی یدک حدددیث نیددز از او در  -ت 

 ،از فقهدا و زاهدداِن شدیعه باشدده بده عبدارِت رسداتر - تما  میراث حدیثِی فریقین ثبدت نگردیدده
گددر در بازگشددِت ضددمیر مسددتتر  ، امددر «کددان مددن احددد فقهدداس الشددیعه و زهددادهم»در عبددارِت « کددان»ا

؛ زیرا او اسدتاِد هیچ تردیدی فزاری اولی به آن استشود، بی میاِن فزاری و پسر عموِی وی، دایر
امامیدده اسددت و روایدداِت فراوانددی از او، بددا مضددامیِن بلنددِد اعتقددادی در میددراث  کثیددری از اجددالی

کده نده حدیثی شیعه ثبت شده اسدت، ولدی پسدر عمدوِی او، شدخِص تمامدا  ناشدناخته ای اسدت 
گردانش و ندده اسددتادانش  هددیچ ردپددایی از او در  و سددتنده و هددیچ حدددیثهددیچ یددک معلددو  نیشددا

کدده آیددا اساسددا  اهددل علددم و از طبقدد ه تمددا  میددراِث علمددی فددریقین موجددود نیسددت و معلددو  نیسددت 
اندیشمندان بوده یا خیره در نتیجه مددِح مدذکور از ابواالدب متوجدِه َفدزاری اسدت و بده همدین جهدت 

سددن حددال، و حتددی جاللددِت  مانددد؛ زیددرا شددأن او بددا ی نمددیهدیچ بحثددی در بدداب صددحت مددذهب و حی
کامدل مدی شداخته و ابواالب زراری، چهره برجسته و مورد اعتماِد امامیه، فزاری را از نزدیک و به طدور 

کرده استه    او را از فقها و زاهدان شیعه خوانده و خود را تربیت شده او معرفی 
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  َفزاریوثاقت . بررسی ادله ترجیح ۶
کدده حسددن حدداِل فددزاری حت مددذهب وپددح از ارائدده شددواهدی در جهددِت صدد ، شایسددته اسددت 

مدتن حاضدر توثیقداِت مطدرح شدده بدرای او را در دو  وی بررسدی شدود.ترجیح  ول بده وثا دت ادله 
کرده است. سطِح توثیقات عا  و توثیقات خاص پی  گیری 

 . توثیقات عام فزاری۶-1
کلددی چهددار وجدده را مددی گرفددت: تددوان بدده عنددواِن توثیقددات عدداِ  متوجدده فددبدده طددور  زاری در نظددر 

، «القمریتقسری  رواِت سلسدله اسدانید  میاِن حضور در»، «فزاری کثرت روایت اجالی امامی از»
در ایددن  «.المررزار الکریرر حضدور در شدمار روات »و  «کامررل الزیرراراتحضدور در سلسدله روات »

گرفتدده اسددت. ه از لددذا بدده ذکددر دو وجدده بددا ی مانددد 79 میددان، مبددانی وجدده دو  وسددو  مددورد منا شدده 
کتفا می  شود.توثیقات عا  او ا

 ی امامی از فزاریکثرت روایت اجال .۶-1-1
که اجماال  بر وثا ِت مروی عنه داللت دارد. این امرکثرت روایت اجال یعندی  ،، دلیلی است 

کثرت روایت اجال پذیرش وثا ت از او، از دو جهت با بحث وثا دِت جمیدع  یک راوی به سبب 
کبار که اجالاین دارد: یکی از جهت مشایخ رواِت ثقة تفاوت ثقات و از افدراد اهدل بصدیرت ، از 

کثدرت روایدت شدرط اسدتکده ایدن و دیگدری هستند بده هدیچ وجده کده ایدن چده ؛در ایدن وثا دت، 
که بزرگان و اجالی عالمان قالیی نیست  کده ظدن بده ضدع  او دارندد، بده  امامی، عی از شخصی 

کنند.    80وفور نقل حدیث 
تدرین عالمدانی امدامی و ایرامدامی بدوده، بایددد فدزاری اسدتاِد جمدع فراوانددی از برجسدتهکده مضداف بدر آن

کددرده کدده برخددی از اجددالی اصددحاب از او بدده وفددور نقددل حدددیث  کدده بددا  اطعیددت دانسددت  انددد؛ بدده نحددوی 
ترین شیخ حدیثی ایشان به شدمار آورد. نجاشدی در مددخِل فدزاری در دنبالده کدال  توان فزاری را مهممی

 نویسد: از روایات دو تن از اجالی امامی از او اظهار شگفتی کرده و میخود، 
                                                      

کتدداِب مشددهور بدده  یافتدده، نسددخه هددای صددورت. بددر پددژوهش79 یکددی از  ، در حقیقددت نگاشددتهتقسرری  القّمررّی در دسددترِس 
لدذا توثید  تمدامی  ؛اندیشمنداِن مورد وثو  امامی به نا  ابوالحسن علی بن حاتم القزوینّی )  نیمه سدده چهدار   ( اسدت

کتاب محل منا شه است )  در حاشدیه». و نیدز: 77- 99، صاولةتقسی  القّمّی  حض حول الّنسخة المتد: ر.کروات این 
نیز  ول صدواب در بداب توثید  روات آن، معطدوِف بده مشدایِخ مباشدر ابدن  کامل الزیاراتدر خصوص  .(91، ص«دو مقاله

یدان» ولویه اسدت )ر.ک:  و  قمریالتقسری  لدذا از طریدِ   .(9-17، ص«کامدل الزیدارات و شدهادت ابدن  ولویده بده وثا دت راو
 توان به توثی  فزاری حکم نمود. نمی کامل الزیارات

 .177-171، صاصول علم ال جال: ر.کی در این باب، ی. برای بحث بیشتر در خصوص روایت اجال، و نقد آرای مرحو  خو80
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 و دان  چگونه شیخ  بزرگوار و مورد وثو  ما ابو علی بین همیام و نییز شییخ جلیی نمی
مورد وثو  ما، ابو غالب زراری کیه رحمیت خداونید بیر آن دو بیاد، از او )جعفیر بین 

   81اند؟!محمد بن مال ( روایت کرده

 بارت از نجاشی بر دو نکته داللت دارد:این ع
بدده طددور ، فددزاری بددن محمددد بددن مالددک جعفددراز  اسددکافی و ابددوعلیزراری : ابواالددب نخسددت

گدر روایدات آن دو از  ؛انددروایات داشتهفراوان  کده ا انددک بدود، ذکدر آن توسدب نجاشدی فدزاری چدرا 
کشد  اسدت. برجای ماندده  میراث حدیثیجو در واین امر از جست وجهی نداشت. نیدز  ابدل 

کتب اربعده موجدود اسدت، هفدت روایدت آن دوازدهبرای نمونه از  که از ابوعلی در  یعندی  ،روایتی 
کل روایات ابوعلی اسکافی ۲۸بیش از  از فزاری اخذ شده است. در آثار شیخ صدو   ،درصد 

همدین  نیز فزاری پرتکرارترین شدیخ حددیثی ابدوعلی اسدت. در سدایر آثدار متقددمین نیدز وضدع بده
کده همده آن  تقسی  القمیاز ابدوعلی در  ،برای نمونده ؛منوال است گدزارش شدده  ده حددیث  فقدب نی
گردیده استه در  استثنااحادیث بی کده  ۳۷نیدز از  غیرت وعماویاز فزاری اخذ  حددیِث ابدوعلی 

گددزارش شددده،  کددرده اسددت ۲۲بدده طددور مسددند   ۶۷یعنددی بددیش از  ؛حدددیث آن را از فددزاری نقددل 
نیددز از هشددت روایددِت ابددوعلی، شددش روایددت آن از فددزاری اخددذ شددده  الزیرراراتمررلکادرصددده در 

 ؛جو در جوامع حدیثِی متأخر نیز همین نتیجه را به همراه داردودرصد. جست ۷۲یعنی  ؛است
اسدت.  وسرائل الشریع تدرین شدیِخ حددیثِی ابدوعلی در برای نمونه، بعد از حمیری، فدزاری مهدم

کده وی تدر ابواالب نیز پیشه دربار فدزاری برشدمرده ه یافتدخدود را تربیدت بده صدراحتاشداره شدد 
 ترین مشایخ حدیثِی ابوعلی و ابواالب به شمار آوریم.است. بنابراین باید فزاری را جزس مهم

گر نگوییم ابواالب و ابوعلی از رواِت فاسد المذهب یا ضعی  و یا از مشایِخ بد نا ،  دو : ا
بزرگدوار از  محددِث گدوییم: روایدت ایدن دو مدی و بده طدور  طدع کدمکردند، دسدتروایت نمی مطلقا  
گدر  ؛اسدت، ضعی  یدا بددنا  انددک بدوده رواِت  کده ا نجاشدی وجهدی  نبدود، حیدرِت  گوندهایدنچدرا 

کرده نداشت. که نشان دادیم آنان از فزاری فراوان روایت   اند.این امر در حالی است 

 روات المزار الکبیر. حضور در شمار ۶-1-2

المشدهدی و ، بدا تحقید  در خصدوص ابدناصول علم ال جال  ین النظ یرة و التطریرقلدِ  ما
کتداِب مدذکور مدیالمزار الکری طری   پدردازد، و پدح از ، به شهادِت وی بده وثا دت جمیدع رواِت 

                                                      
 .111، صفه ست النجاشی. 81



 

 

066 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
ماره 

، ش
 دوم

کبددروِی  ی مبنددی بددر عددد  اعتبددار شددهادت متددأخران، در خصددوص یخددو مرحددوِ   نقددِد اشددکاالت 
 سد:نویمی اواعتبار شهادت 

کیه بیرای شییخ  گونههمانل ا  ابن المشهدی شاگرد مفید  دوم، ابوعلی الطوسی است.
پیس بیه همیین  .طوسی نق  وثاقت و ضعف از مشایخ او به طری  سماع ممکن است

گونه برای پسر او و تلمی  پسر او نیز ممکن است. پس احتمال شهاد  عن حیّس وارد 
 82این شهاد  است.است، و همین مناط و معیار برای اعتبار 

کتاب    هکه در زمر - فزاری، آنگاه المزار الکری بنابراین با فرِ  پذیرش وثا ت جمیع روات 
کتاب در باب ه شدود. توّجدبه طور عا  توثی  می -دهم و دوازدهم است،، های ششمروات این 

 83است. نقل شده المزار الکری از طریِ  ابوعلی الطوسی در  فزاریشود تما  روایاِت 
 . توثیقات خاص فزاری۶-2

افددزون بددر توثیدد  شددیخ طوسددی و برخددی از متددأخران چددون مجلسددی اول، شددیخ حددر عدداملی، و 
ه گروهی از معاصدران چدون ماممقدانی، نمدازی شداهرودی، موحدد ابطحدی و طده نجد ، دو نکتد

که  ول به وثا ِت فزاری را ترجیح می توثیِ   ،یکی :بخشدمهم دیگر در این باب  ابل ذکر است 
گاهی معدل از تضعیفات مربوط به او.  ،مباشران او و دیگری  آ

 توثیق مباشران او. ۶-2-1
ندامی او در میداِن کندد، خدوشکه  دول بده وثا دت او را بده شددت تقویدت مدی امتیاز مهِم فزاری
گردان خودمباشران اوست. وی  کالدذی ربدانی»گاه با اوصافی بلندی چدون  از سوی شا و « کدان 

  شدده اسدت. بهتدرین ندوع توثید گداهی بده صدراحت مددح شدده و« هاس الشیعه و زهدادهممن فق»
کدده از روی حددح و  توثیدد  نیددز  هشددک رواِت طبقدد. بددیصددورت پددذیرد مباشددرتبدده تددوثیقی اسددت 

گردان هددر شدیِخ حدددیث، بدیش از متددأخران،  گداهی دارنددد. شدا علدی بددن احمدد بددن بده احددوال او آ
کتداب۳۲۲)  84معدروف بده ابوالقاسدم الکدوفی ،جدوادموسی بن االما  محمد بدن علدی ال   ( در 

کدوفی در ابتددا از اجدالی امامیده و  فدزاری صدراحتبه  االستغاق  کدرده اسدت. ابوالقاسدم  را توثید  
کتدداب کدده شددیخ بدده نگددارش درآورد هددایی در حددال صددحت و اسددتقامت بزرگددان اصددحاب بددود و 

                                                      
 .119، ص1، جاصول علم ال جال. 82
 .399، و391، 317، صالمزار الکری . 83
کدرده  ۷وهاب از اندیشمندان امامی  رن پنجم او را علی بن احمد بن موسی بن االما  الجواد. حسین بن عبد ال84 معرفدی 

 .(1، صاالستغاق ؛ 1، صعیو  المعجزاتاست )
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کردهاز آثار وی در این دوران به نیخود  فه ستطوسی در   است:  کی یاد 
  85.یدةرة سدیمثکتبا کوُ َ صنف ی یببطیینستو ا  یا  إنانکِن أبا یببواسم یک... 

گرایید و بر همدین طرید  وفدات یافدت مهدم  هامدا نکتد ؛ظاهرا  وی در اواخر حیات خود به الو 
کده بدده تصدریح افنددی در  و  87،روضررات الجنرراتو خوانسدداری در  86ریرراا العلمرراءآن اسدت 

کتداب  88مستدرکالااتم  در  محدث نوری کدوفی  را در دوران اسدتقامت و  ستغاق الاابوالقاسم 
کتاب  وی در ضمن نقل یک حدیث بصیرت نگاشته است.   نویسد:چنین میاز همین 

ثنا جاعُ نن ندا د بن نا یببثواة نهنم جْفر بنخیحدی   89.ما کیبب کناب حمءی
کوفی به احسن وجه بر  وثا دِت جعفدر بدن محمدد بدن مالدک از سدوی این عبارت از ابوالقاسم 

 مباشران او داللت دارد.
ل از تضعیفات نسبت داده شده به . ۶-2-1 گاهی معد   اوآ

گفته شدهمان که   نویسد: می فزاریشیخ پح از توثیِ   ،طور 
َإ ا ی    90. ینمبد یببواِئ أعاج ضْفه قمم ر

که شیخ به هنگا  توثی  وی، این امر می گاه بوده استاز ادله رساند  حر عاملی،  .جرح او آ
گرفته و می  نویسد:این توثی  را شاهدی بر ضع  تضعیفاِت مربوط به فزاری در نظر 

نه قال: إنه ثوُ، َ  فیع یبلطلع عی ضْف یببتضْیظهر نن یببدیَ    91.قمم ضْفهیأل
گر این توثی  را آن که صداحِب حتی ا  مددعی شدده، شداهدی بدر ضدعِ   وسائل الشیع چنان 

 کم مؤیِد ترجیح وثا ت او خواهد بود. تضعیفات او در نظر نگیریم، دست
 نتیجه .7

فدزاری از سدوِی متقددمان و متدأخران ارائده شددده ضدعیت رجدالی مختلد  در بداب و چهدار دیددگاِه 
کدذب وضع»ست:  کده از مطالعده آثدار رجدالی برمدیآن. «وثا دت»و  «تو د »، «ضدع »، «و  آیدد، گونده 

                                                      
 .191ص ،فه ست الطوسی. 85
 .399، ص3، جریاا العلماء. 86
 . 171، ص1، جروضات الجنات. 87
 .177، صااتمة المستدرک. 88
 .71ص، االستغاق . 89
 .117، صرجال الطوسی. 90
 . 333، ص31، جوسائل الشیع . 91
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کناِر استثنای فزاری از أسانید  متهم شدن به الو ، و تسداهل وی در ووادر الحکمر و فساد مذهب در 
ترین ادله ضدع  او را شدکل مهم -که از آن با عنواِن ضع  در حدیث یاد شده است  -امر حدیث 

 -اضدایری طدرح شدده کده نخسدتین بدار از سدوِی ابدن -دهد. البته اتهداِ  فدزاری بده وضدِع حددیث می
گمدان پدارهبدوِن پرداخت  گدزارشبه دالیل آن عرضه شده و بده  هدای ای از مشداهیر رجدالی، ریشده در 

دارد. در ایددن  ؟جع؟، بدده ویددژه در بدداب مولددد حضددرت حجددت:عجیددب او در فضددایل اهددل بیددت
گدزارش شدده از سدوی او نیسدت، بلکده  میان، اتهاِ  فزاری به الو و فساد مذهب نده تنهدا موافدِ  متدوِن 

ولیدد چندین اسدتثناِی فدزاری از اسدانیِد ابدنذهب او در دسدترس اسدت. هدمادله متقنی بدر صدحت مد
توان آن را شاهدی بدر ضدع  فدزاری تلقدی تابد و از همین جهت نمینیز احتماالِت متعّددی را برمی

که با توجه به توضدیحات ارائده شدده، ایدن اسدتثنائات متوجده روایدات اسدت و نده رواته کرد؛ چه این
سددن حدداِل وی منا شدده در دیگددر اد کدده بددر مدددح او و حی کندداِر شددواهد و مسددتنداتی  لدده ضددعِ  فددزاری در 

هدای بلیدِغ ابواالدب از او، مددح .کندبا انصرافی جدی همراه می را  ول به تضعیِ  ویداللت دارد، 
کندداِر توثیددِ  صددریِح ابوالقاسددم از  ابددوعلیو  چددون ابواالددباجددالی امامیدده کثددرِت روایددات و  فددزاری در 

گداهی از ادلده ضدعِ  او توسدِب  توثیِ  عنواِن شاگرِد مباشر او، و کوفی به   دول بده شدیخ طائفده،  توأ  با آ
جحان میوثا ت   بخشد. او را ری

 تابنامهک

  .۱۴۲۲، اولبیروت: ا علمی، عاملی، حر  محمد، اقرات الهداة -
مصدطفوى،  طوسدی، تحقید : حسدنبدن حسدن  محمد (،رجال الکشی) مع فة ال جال یاراات -

  . ۱۴۳۹، اولهد: دانشگاه مشهد، مش
  .۱۴۱۳، اولد، یخ مفینگره شک:  م، تیالبد، تحقی : آلیمف محمد، اإلرشاد -

تددب ک، دارالخرسددان، تهددران موسدوىسددن طوسدی، تحقیدد : حبددن حسددن  محمدد، اإلسترصررار -
 . ۱۳۹۳، اولة، یاإلسالم

 ش.۱۳۷۳: االعلمی.بیروتالکوفی،  ، ابوالقاسماإلستغاقة -

  .۱۴۲۶، دو  م: المحبین،  ،داوری مسلم ،م ال جالاصول عل -
 ش.۱۳۷۹سبحانی،  م: دارالمشعر،  ، جعفراضواء علی عقائد الشیعة االمامی  و تاریخهم -

  .۱۳۹۳، سو سالمیة، ال: اطبرسی، تهران فضل، إعالم الوری -
  .۱۴۳۴ ،اول ،ی: مدرسة اإلما  المهده،  میبابوبن علی ،اإلمامة و الترص ة من الحی ة -
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 . ۱۴۱۴، اولدارالثقافة،   م: ،حقی : ماسسة البعثةتطوسی، بن حسن  محمد ،ا مالی -
 . ۱۴۱۳، اولد، یخ مفینگره شک:  م ،افارى برکد، تحقی : علی ایمف ، محمدیا مال -
یة،: نج  عماد الّطبری، محّمد ،المصطقی  شارة -  . ۱۳۸۳ الحیدر

  .۱۴۳۴، دو تبة آیة ا  المرعشی، صفار،  م: مک محمد،  صائ  الدرجات -

  .۱۳۹۷، اول، ید، حلب: دارالوعیزا  : محمودیبخاری، تحق محّمد، تاریخ ا وسط -

  .۱۴۳۳، چهار طبری، بیروت: االعلمی،  ، محمدتاریخ الطر ی -

 تا.ر، بیک، بیروت: دار الفیالندو دهاشمی : السیتحق ی،محّمد بخار، تاریخ الکری  -

کویر،  مجید ،تاریخ عمومی حدیض -  ش.۱۳۸۴معارف، تهران: 
، م، تهدران: وزار  اإلرشداد اإلسدالمیظالکدا ، تحقید : محّمددفدرات م، ابدو القاسدالقر ات  تقسی -

  .۱۴۱۳، اول
ب، عربسدتان: یدمحمدد الط حداتم، تحقید : اسدعدابدی بن عبدالرحمن، تقسی  الق آ  العظیم -

  .۱۴۱۹، سو تبة نزار، کم

  .۱۴۳۹بیروت: دارالوالس، سلمان،  احمد ،سخة المتداولةتقسی  القّمّی  حض حول النّ  -

  .۱۴۳۴، سو  تاب،کدارال م: موسوى جزائرى،  بّی  می، تحقی : ط ، علیقمیال تقسی  -

  .۱۴۳۳، اولالبیت،  م: آل مامقانی، مامقانی، تحقی : محمد رضا عبدا ، تنقیح المقال -

  .۱۴۱۷، دو : تبیان، موحد ا بطحی،  م علی محمد ، سیدتهذیب المقال -

تددب ک: دارالخرسددان، تهددران موسددوىحسددن طوسددی، تحقیدد : بددن حسددن  ، محمدددتهررذیبال -
 . ۱۴۳۷، چهار ، هیاإلسالم

  .۱۴۱۲، اولر، کطبری، بیروت: دار الف محمد، جامع الریا  -

  .۱۴۱۲ ،البیت م: آل نوری، حسین، مستدرک الوسائل ةااتم -

  .۱۴۳۹، اول، مهدىالما  اال م: ماسسه  راوندی، دیسع ،الخ ائج و الج ائح -
 .ش۱۳۶۲، اولن، یجامعه مدرسافارى،  م:  برکاتحقی : علیبابویه، بن محمد، الخصال -

  .۱۴۱۷، اولالفقاهة،  : محلی،  حسن، االصة االقوال -

 . ۱۴۱۳، اولالبعثة،  :آملی،  مطبری  ثة(، محمدیالحد -)ط دالئل اإلمامة -

 ش.۱۳۴۲، اول، دانشگاه تهران تهران: ،دبن داو حسن ،ال جال -
  .۱۴۳۴بحرالعلو ،  م: االعال  اإلسالمی،  صاد  خا انی، تحقی : محمد ، علیال جال -
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، سددو ، یومی اصددفهانی،  ددم: االسددالمیدد  طوسددی، تحقیدد : جددوادبددن حسددن  محمددد ، جررالال -
 ش. ۱۳۷۳

:  م ،جاللی نییحس ضامحمدر: ی تحق، یاحمد بن محمد ابواالب زرار ،غالبی رسالة ا -
 .ش۱۳۶۹ ،اول ة،یاإلسالم

   .۱۳۹۳ م: اسماعیلیان، ، خوانساری رمحمد با  ،روضات الجنات -
 :تهرانرمانی، کموسوى  نیمجلسی، تحقی : حس مة(، محمدتقییالقد -) طروضة المتقین -

  .۱۴۳۶، دو وشانبور، ک

  .۱۴۳۱ا ،یخ م: ، حسینی اشکوری فندی، تحقی : احمدا عبدا  ،ریاا العلماء -

 ش.۱۳۹۳االمعلی، تهران: سمت،  ، مهدیوای حدیثیشناات کتابسر  -

 تا.ر، بیکماجه، تحقی : عبدالبا ی، محّمدفااد، بیروت: دارالفبن ، محّمدالسنن -

إحیاس الّتراث العربی، بیکشا محّمد ّترمذی، تحقی : أحمد ، محّمدالّسنن -  تا.ر، بیروت: دار

، دو دارالوفدداس، بیددروت: ، یهاشددم یسددعدیدد : أبددو زرعددة، تحق دا یدد، عبسرر االت الر ذعرری -
۱۴۳۹.  

 تددب اإلسددالمی،کعظمددی، بیددروت: الما مصددطفی خزیمدده، تحقیدد : محّمددد، ابددنالصررحیح -

۱۳۹۳.  

  .۱۴۳۷، دو ثیر، کالبیا، بیروت: دارابندیب بخاری، تحقی : مصطفی محّمد، الصحیح -

: ، مجاللدی نییحسد تحقید : محمدد رضدا، یاضدایر نیاحمد بدن حسد)الرجال(،  ال عقاء -
 ش.۱۳۶۴ ،اول ث،یدارالحد

 ،اول ،نشدرجهانالجدوردى، تهدران:  : مهددى تحقیدبابویده،  بدن محمدد، عیرو  أاررار ال ضرا -
۱۳۷۸.   

 تا.بی ،اولداوری، :  م ،عبدالوهاب بن حسین، عیو  المعجزات -

 . ۱۴۱۱، اول: دارالمعارف اإلسالمیة، انی،  متحقی : عباد ا  تهرطوسی، بن حسن محمد ، الغیرة -
 . ۱۳۹۷، اول ، صدو ،افارى، تهران برکتحقی : علی ا ،نعمانی محمد ،الغیرة -

  .۱۴۳۶، اول کتاب،  م: بوستانطاووس،  ابن علی سید، لفالح السائ -
  .۱۴۱۲، اولانی،  م: مجمع الفکر االسالمی، هبهب با ر د، محمالقوائد الحائ ی  -

: طباطبددائی،  ددم زیطوسددی، تحقیدد : عبدددالعزبددن حسددن  محمددد ثددة(،یالحد -)ط قه سررتال -
 . ۱۴۲۳، اول، یتبة المحق  الطباطبائکم

 ش.۱۳۶۲، یسالما نشر نجاشی،  م: احمد ،قه ستال -
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  .۱۴۳۷ ،دو کلینی، تهران: دارالکتب االسالمیة،  دمحم، الکافی -
 ،اولة، ی: دارالمرتضدوندی، نجد یام نیدالحسده، تحقید : عبی ولو بن جعفر ،کامل الزیارات -

 .ش۱۳۲۶

 . ۱۴۳۱دار، ی: بمرى،  مکوهکنی یحس  ی، تحقی : عبد اللطخزاز علی ،کقایة ا ق  -
، دو ، هیاسالمافارى، تهران:  برکاتحقی : علیبابویه، بن محمد، کمال الدین و تمام النعمة -

۱۳۹۲ .  

: دفتددر انتشددارات  ددم ومی اصددفهانی،یدد  یدد : جددوادبددن مشددهدى، تحق محمددد، المررزار الکریرر  -
 .  ۱۴۱۹ ،اولاسالمی، 

  .۱۴۱۳، اول د،یخ مفینگره شک: ابطحی،  م د، تحقی : محمد با ریمف محمد، المزار -

  .۱۴۳۶، دو شاهرودی،  م: االسالمی، ی نماز علی، مستدرکات علم رجال الحدیض -
  .۱۴۳۹، بیروت: علو  القرآن، ا زین بزار، تحقی : محفوظ أحمد، المسند -

  .۱۴۱۱، اولعة، ی: ماسسة فقه الشروتیبمحمد بن حسن طوسی، ، مصراح المتهّجد -
إحیرضا، ب حالة، عمرک، معجم الم لقین -  . تا، بیدو ، یاس التراث العربیروت: دار
  .۱۹۹۲ ی، یخو ، سید ابوالقاسممعجم رجال الحدیض -

کبددرتحقیدد : علددی ،مدددمحبابویدده، ابددن ،مررن الیح رر   الققیرر  -  ددم: دفتددر انتشددارات  ،افدداری ا
  .۱۴۱۳اسالمی،

  .۱۴۱۶، اول، :البیت م: آل ی،مازندارن محمد، منتهی المقال -

 ش.۱۳۹۳موحدی،  م: معارف،  علی محمد ،وایی از اسناد اطر  غدی وارقت  -
  .۱۴۱۳، ابوالحسن مشکینی، تحقی : زهیر اعرجی، بیروت: ا علمی، وجیز  فی علم ال جال -
  .۱۴۳۹، اول، تی: آل البم  ی،محمد حر عامل، وسائل الشیع  -

 . ۱۴۱۹: البالغ، روتیبی، بیخص نی، حسالهدایة الکر ی -

بیری زنجدانی، مجلده  جواد محّمد سید ،«دو مقاله در حاشی» - ، ۴۸، شدماره آینر  پرژووششی
 .ش۱۳۷۶

یدددان کامدددل الزیدددارات» - شدددبیری زنجدددانی،  یدموسدددیس، «و شدددهادت ابدددن  ولویددده بددده وثا دددت راو
 .۲۹-۷ص ،۱، شوای رجالیپژووش

 




