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فزاری ،محدث سده سو بیداد ،جایگاه ابل اعتنایی در انتقال میدراث حددیثی امامیده

مباحث کالمی ،به ویژه در مسدأله مهددویت و ایبدت دارد.
به سایر مدارس آن دوران ،در
ِ
رجالیان متقد به کذب و الدو مدتهم شدده و اسدتثنای او از أسدانید
وی از سوی پارهای از
ِ

نوادر الحکمه ،در کنار معضالت دیگر ،ول به ضع

او را شدهرت بخشدیده اسدت .ایدن

خاص ابل اعتنایی نیز بهرهمند است .همین
امر در حالی است که او از توثیقات عا و
ِ
دناخت د ید ت ِدر
دای فدزاری در مباحدث کالمدی ،ش
ِ
تشدتت آرا در بداره او ،و اهمیدت گدزارشه ِ
او ،در

دیت رجدالی او را ضدرورت مدیبخشدد .ناتمدامی ریدب بده اتفدا ادلده ضددع
شخص ِ
کنددار شددواهد در دسددترس از صددحت مددذهب و یحسددن حددال وی ،ددول بدده ضددع او را بددا

دار توثید ِ مباشدران
انصراف جدی همراه مدیکندد .کثدرت روایدت اجدالی امامیده از او در کن ِ
ّ
وی و آ گاهی معدل از تضعیفات مربوط به او ،ول به وثا ت او را رجحان میدهد.
حدیثی مهدویت.
کلیدواژهها :جعفر بن محمد بن مالک ،فزاری ،جرح و تعدیل ،میراث
ِ

 .1مقدمه

دگرف آن در سددایر علددو
جایگدداه مهد ِدم علددم رجددال در منظوم ده علددو اسددالمی ،و اثرآفریند ِدی شد ِ

بسدیار روشدن اسدت .برخدی از اندیشدمندان ،ریشدههددای ایدن علدم را بده آیدات درآن و کدال نبددوی

مربوط میدانند 3.امامدان شدیعه نیدز بدا تأ کیدد بدر کلیدات و بنیدانهدای ایدن علدم و آمدوزش آن بده
اصددحاب خددود ،سددهم بزرگددی در انتشددار و تقو یددت جایگدداه ایددن علددم داشددتهانددد .عددالوه بددر ایددن،

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

 .2عضو هیات علمی دانشگاه م ،دانشکده الهیات ،گروه فلسفه و کال (.)mhhemails@yahoo.com
 .3تاریخ عمومی حدیض ،ص.337
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ّ
داران برجسددته امامددان بددا د تددی محققاندده در
شددواهد متعددددی گو یددای آن اسددت کدده برخددی از ید ِ

وضعیت رجالی روات ،از آنان نقل حدیث میکردند .ابن ابی عمیر ،نمونهای از اسالف امامیه
ِ
محضر مخالفان را بسیار درک کرده و از آندان فدراوان حددیث شدنیده ،امدا هرگدز
است که اگر چه
ِ
از ایشان حدیثی نقل نکرده اسدت 4.ایدن امدر  -کده از بداب نمونده بده آن اشداره شدد  -حکایدتگ ِدر
وضعیت وثا ت آنان در نقدل احادیدث اسدت.
شناخت روات و
حساسیت اصحاب امامیه در
ِ
ِ
دتالف نظرهدددای جددددی میدددان
امدددا بدددا ایدددن همددده ،گددداهی در بددداره برخدددی از روات حددددیث ،اخدد ِ

دود مبددانی مختل د
اندیشد
دمندان امددامی وجددود دارد .وجد ِ
ِ

در اخددذ حدددیث ،گددرایشهددای کالمددی

دودن
متفاوت ،بو هدای مختلد ِ حددیثی ،سدطوح متفداوت آ گداهی از احدوال روات و یکسدان نب ِ
روش مواجه با راویان حدیث ،از مهمترین دالیل بروز این اختالفات است.
ِ
َ
ّ
دهور بیددداد در س ددده
جعفددر بددن محم ددد بددن مالددک ک ددوفی ،مشددهور ب دده فددزاری ،محددد ِث مش د ِ
دات او ،بدده و یددژه در بدداب امامددت و مهدددویت
ددیثی امامیدده از رواید ِ
سددو هجددری  -کدده میددراث حد ِ
دت پ ددارهای
آ کن ددده اس ددت  -نمون ددهای از ای ددن اخ د ِ
دت راهیاف د ِ
دتالف نظرهاس ددت .وی ک دده ب دده جه د ِ

دار حدددیثی نسددلهددای پیشددین از طریدد او بدده آثددار سدددههددای بعدددی ،جایگدداه
از مهددمتددرین آثد ِ
ابد ددل اعتند ددایی در انتقد ددال حد دددیث امامید دده دارد ،از سد ددوی برخد ددی از مهد ددمتد ددرین چهد ددرههد ددای

رجالی متقد امامیده ،بدا شددیدترین الفداظ تضدعی

شدده اسدت .ایدن امدر در حدالی اسدت کده

دان رجدالی متقدد و متدأخر بدر وثا دت او تأ کیدد کدردهاندد .کثدرت روایدات فدزاری در
برخی از عالم ِ

دث کالمدی در حدوزه
مهمترین جوامع آثار امامی از یک سو،
ِ
دای وی در مباح ِ
جایگاه شدایان اعتن ِ

امامت و مهدویت از سوی دیگر ،حضور او در سلسله طری ِ برخی از تکنگداریهدای مهددوی
درورت
دعیت رجدالی او ،ض ِ
عصر حضور از سوی سدو و اخ ِ
دتالف گسدترده در بداب مدذهب و وض ِ
کش د

دیدددگاه صددحیح در بدداب شخصددیت رجددالی او را بدده روشددنی تبیددین مددییابددد .بنددابراین

شخصیت رجالی او و کشد ِ دیددگاه
هدف اصلی پژوهش پیشرو شناخت وسیعتر و د ی ت ِر
ِ
صائب در این باب است.

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

یت رجددالی او ،بدده بررسددی ادلدده جددرح و توثی د او
عرضدده ا ددوال مختل د ِ رجددالیون در بدداره وضددع ِ
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پرداخته و در نهایت ول مختار را بیان کرده است.

 .4رجال الکشی ،ص.971

دالف اصدحاب امامیده و ایدر آندان بده
روایان مشهوری اسدت کده ندا او بده دفعدات در آثدار اس ِ
ابنسابور ،از ِ

ّ
چشددم مددیخددورد .از آثددار دوره ایبددت کوتدداه چددون صررائ الرردرجات ،تفسرری قمرری ،الکررافی ،االمامر و
الترص ه ،تفسی ف ات ،تاریخ اورل الریرت گرفتده تدا آثدار دورههدای بعددی متقددمین ،کمتدر اث ِدر حددیثی را
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 .2شناخت جعفر بن محمد بن مالک فزاری
َّ َ
ابوعبدا جعفر بن محمد بن مالک بن عیسی بدنسدابور الکدوفی البدزاز الفدزاری ،معدروف بده فدزاری و

ّ
ثان
میتوان یافت که از فزاری حدیثی نقل نکدرده باشدد .فهرسدت ش
داگردان او نشدان مدیدهدد کده محدد ِ
ِ
کوفدده ،بیددداد و ددم بددا بسددامد چشددمگیددری از او حدددیث اخددذ کددردهانددد .از وی روایددات فراوانددی در بدداب

حضددرت حجددت؟جع؟ نقددل شددده اسددت .بنددا بددر گددزارش نجاشددی ،او کتددابی در همددین زمیندده بددا عنرروا
مهدوی پدح از او ،از روایدات مهددوی وی سرشدار اسدت :از او،
الفتن و المالحم داشته .تکنگاریهای
ِ
 6ی
7
۲۲حدیث در الغیرة وعماوی 5،هفدده حددیث در کمال الدین و نده حددیث در الغیررة شدیخ ( ) ۴۶۳
َ
گزارش شده است .فزاری آثار دیگری چون النوادر 8،غ ر ا ارار و أارار ا ئمة و موالیردوم 9نیدز داشدته
کدده همگددی مفقودنددد .شددواهد در دسددترس نشددان مددیدهددد کدده آثددار او تددا ددرنهددا بعددد در اختیددار عالمددان

امامی بوده و از آن بهره میگرفتند؛ برای نمونه ابدن طداووس(  ) ۶۶۴در فالح السائل بده طدور مسدتقیم از
10
دودن بحدث از اسدتادان و شداگردان فدزاری در بررسدی
کتاب او نقدل حددیث کدرده اسدت .فایددهبخدش ب ِ

وضددعیت رجددالی او ایجدداب مددیکنددد کدده پددیش از ورود بدده مربددوط بدده ادلدده ضددع
استادان و شاگردان ارائه شود.

و توثید او ،فهرسددتی از

َ
 .1-2استادان فزاری

َ
حدیثی شیعه نشان میدهدد کده فدزاری بدیش از پنجداه شدیخ حددیث
جستوجو در میراث
ِ
ِ
دال شدداخص و نددا آشددنا
دوان رجد ِ
داشددته اسددت؛ امددا از ایددن میددان ،تعددداد اندددکی را مددیتددوان بدده عند ِ
12
برش ددمرد .محم ددد ب ددن عثم ددان(  11) ۳۳۲س ددفیر دو حض ددرت حج ددت ،ابوهاش ددم جعف ددری
13
َ
رواجندی( ) ۲۲۳
صحابی جلیلالقدر
ِ
امامان هشتم ،نهم ،دهم و یازدهم ،ع ّباد بن یعقوب ِ
 .5الغیررر  ،ص،193 ،191 ،177 ،179 ،177 ،171 ،173 ،171 ،197 ،197 ،199 ،191 ،177 ،177 ،199 ،191 ،111
 317 ،311 ،197 ،191 ،191و .317
 .6کمال الدین ،ج ،1ص317 ،311 ،311 ،311 ،193 ،77؛ ج ،1ص 111 ،139 ،117 ،371 ،397 ،397 ،317 ،319و .717
 .7الغیر للحج  ،ص 399 ،311 ،173 ،117 ،177 ،171 ،137 ،91و .111
ست الطوسی ،ص.117
 .8فه ِ
ست النجاشی ،ص.111
 .9فه ِ
 .10فالح السائل ،ص.79
 .11کمال الدین ،ج ،1ص.139
 .12اعالم الوری ،ص371؛ الخ ائج ،ج ،1ص.793
 .13برای نمونه ر.ک :الکافی ،ج ،7ص371؛ تفسی القمی ،ج ،1ص311؛ صائ الدرجات ،ج ،1ص.13
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دتاد شد ددماری از بد ددزر تد ددرین محد د ّددثان ّ
عامد دده چد ددون بخد دداری ،) ۲۲۶ ( 14ابد ددنماجد دده
 اسد د ِ19
ّ 18
17
16
(  ،) ۲۷۳ترمددذی (  ،) ۲۷۹ابوحدداتم (  ) ۲۷۷بددزار (  ،) ۲۹۲طبددری (  ) ۳۱۳و
اب ددنخزیم دده ،- ) ۳۱۱ ( 20محم ددد ب ددن حس ددین ب ددن اب ددیالخط دداب 21،عل ددی ب ددن الحس ددن ب ددن
فضددالّ 22،
محمددد بددن عددامر بددن عمددران اشددعری 23،و احمددد بددن هددالل عبرتددایی 24هفددت شددیخ
ِ
حدیث مشهور وی هستند؛ ّاما آنچه مهم است ،اینکه نقلهای او از اساتید شدامخ یداد شدده،
ِ
جز ّ
عباد بن یعقوب ،بسیار اندک است .آنگونه که در ادامده گفتده خواهدد شدد ،عدد شدهرت و
بودن اکثر آنان ،و اتها برخی از ایشان ،چون اسدم
جاللت ریب به اتفا مشایخ او و مجهول ِ
بن ربیع َص ّحاف به الو ،در ول به ضع او بیتأثیر نبوده است.

15

َ
 .2-2شاگردان فزاری

بر خالف استادان او  -که االب کمشهرت و بینا و نشان هستند  -شاگردان او از اجالی

دب زراری 25،ابدوعلی محمدد
ثقات و از
ِ
بزرگان کمنظیدر اصدحاب امامیده و ایرامامیدهاندد .ابواال ِ
بن هما بن سهیل اسکافی 26،محمد بن یحیی العطار 27،عبدا بن جعفر حمیدری 28،سدعد
بن عبدا
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می 29،احمد بن ادر یدح مدی 30،حسدین بدن محمدد بدن عدامر اشدعری 31،علدی بدن

 .14صحیح الرخاری ،ج ،7ص1911؛ تاریخ ا وسط ،ج ،1ص117؛ تاریخ الکری  ،ج ،7ص.111
ِ
 .15سنن ا نماج  ،ج ،1ص.191
ِ
 .16سنن الت مذی ،ج ،1ص373؛ ج ،1ص179؛ ج ،9ص.973
 .17تفسی ا نا یحاتم ،ج ،1ص719؛ ج ،7ص1919؛ نیز ر.ک :سواالت الر ذعی ،ج ،1ص.977
 .18مسند الرزار ،ج ،1ص.117
 .19تاریخ الطر ی ،ج ،1ص117؛ جامع الریا  ،ج ،1ص.979
ِ
 .20صحیح ا نازیم  ،ج ،1ص.391
ِ
 .21برای نمونه ر.ک :تفسی القمی ،ج ،1ص117؛ الخصال ،ج ،1ص.311
ِ
 .22برای نمونه ر.ک :الکافی ،ج ،1ص313؛ کمال الدین ،ج ،1ص.717
 .23ر.ک :کامل الزیارات ،ص.139
 .24ر.ک :الغیرة للحجة ،ص399؛ اقرات الهداة ،ج ،9ص.19
 .25فه ست النجاشی ،ص.111
 .26برای نمونه ،ر.ک :کامل الزیارات ،ص 177 ،179 ،171 ،139 ،119 ،و191؛ کمال الدین ،ج193 ،1؛ المرزار ،ص،11
 91و139؛ االرشرراد ،ج ،1ص19؛ امرررالی المفیررد ،ص111؛ دالئرررل اإلمامرر  ،ص111؛ التهرررذیب ،ج ،9ص931؛
االسترصار ،ج ،1ص339؛ امالی الطوسی ،ج ،9ص111؛ المصراح ،ج ،1ص.719
 .27برای نمونه ر.ک :االمام والترص ه ،ص119و117؛ الکافی ،ج ،1ص197؛ مرن الیح ر ه الفقیر  ،ج ،1ص177؛ علرل
الش ایع ،ج ،1ص73؛ کفایة االق  ،ص171؛ اعالم الوری ،ص111؛ شارة المصطفی ،ص.197
 .28ر.ک :عیو اارار ال ضا ،ج ،1ص17؛ اعالم الوری ،ص.371
 .29ر.ک :االمام والترص ه ،ص 311 ،171 ،119و 397؛ کمال الدین ،ج ،1ص.391
 .30ر.ک :امالی الصدوق ،ج ،1ص111؛ عیو اارار ال ضا ،ج ،1ص.91
 .31ر.ک :الکافی ،ج ،1ص31و.391

ووادرالحکم در کنار بزرگانی چون احمد بن محمد بن سدعید معدروف بده ابدنعقدده 34،حسدین
بن حمدان خصیبی 35مال

الهدایة الکر ی ،و فرات کوفی 36نویسدنده تفسدیر ،تنهدا گوشدهای
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محمددد بددن عددالن کلینددی 32و محمددد بددن احمددد بددن یحیددی بددن عمددران اشددعری 33صدداحب

از فهرست شاگردان او را شکل میدهند.
نکته درخور ّ
توجه در خصوص شا گردان مشهور او ،کثرت روایات آنان از اوست؛ برای نمونه
فددرات کددوفی در تفسددیر خددود بددیش از صددد حدددیث از او نقددل مددیکنددده از همددین جهددت کثددرت

روایات اجالیی چون ابوعلی ،ابواالب ،ایال ِن به ضع
َ
 .3اقوال رجالیون درباره فزاری

او را به شگفتی درافکنده است.

دان
مطالعه آثار رجالی نشان میدهد که به طور کلی چهار دیدگاه در باره فدزاری از سدوی بزرگ ِ
داد مدذهب ،ضدع  ،تو د و وثا دت .ایندک بده اختصدار بده
رجال ابراز شده اسدت :وضدع و فس ِ
هریک از دیدگاههای چهارگانه مذکور پرداخته میشود.

 .3-1کذب ،وضع و فساد مذهب
ّ
ظاهرا اضایر ِی پسر (زنده در  ،) ۴۱۱نخستین کسی است که به شدت بده فدزاری تاختده و
ّ
ّ
او را بددا اوصددافی چددون وض داع و کددذاب و فاسددد المددذهب ،مددورد جددرح و طددرد ددرار داده اسددت.

ول او چنین مینویسد:
نجاشی در فه ست خود از ِ

احمد بن حسین گوید :او [= فزاری] به جع حدیث میپرداخت و از افراد م هیول و ناشیناس
روایت میکرد .ه چنین از کسی شنیدم که میگفت :او در م هب و روایت فاسد است.

37

تعابیر شدیدتری نیز دیده میشود:
در کتاب ال عفاء  -که به ابناضایری نسبت داده شده -
ِ

وی ک اب ،همه احادیث متروک و از غالیا شیمرده مییشیود .از ضیعفا و م اهیی

روایت میکند و همه عیوب ضعیفا در وی جمع است.

38

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

39

 .32ر.ک :همان ،ص.319

 .33ر.ک :صائ الدرجات ،ج ،1ص13و .17
 .34التهذیب ،ج ،7ص.91

 .35الهدایة الکر ی ،ص 311 ،171 ،179 ،91 ،39و.397

 .36ر.ک :تفسی الف ات ،ص93؛ علل الش ایع ،ج ،1ص391؛ شواود التنزیل ،ج ،1ص.391
 .37فه ست النجاشی ،ص.111

 .38کتاب ال عفاء ،ج ،1ص.17
 .39رجال ا نداود ،ص.991
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 .3-2ضعف

دردن فددزاری از رجددال ورروادر الحکم ر
ایددن دیدددگاه بدده ابددنولیددد (  ) ۳۴۳بدده سددبب اسددتثنا کد ِ

داللت ایدن اسدتثنا بدر ضدع
نسبت داده میشود؛ هر چند در
ِ

جمیدع استثناشددگان ،منا شده

ّ
اطعیدت بده ابدنولیدد نسدبت داد .شدیخ
شده اسدت .لدذا نمدیتدوان دول بده ضدع ِ فدزاری را بدا
ّ
صدددو (  ) ۳۸۱نیددز بدده سددبب موافقددت و اتبدداعش از اسددتثنائات ابددنولیددد در همددین دسددته

دامین کالمدی را از
میگنجد .هر چند که عدالوه بدر ابدنولیدد کده پدارهای از روای ِ
دات مشدتمل بدر مض ِ

فزاری نقل کرده 40،صدو نیز در اکثر آثار حدیثی خود از جمله من ال یح
به حدیث پرداخته است.

الفقی از وی نقل

41

دتاد نجاشدی ،نخسدتین کسدی اسدت کده از اسدتثنائات
ظاهرا ابوالعباس بن نوح سیرافی ،اس ِ

دالف
ورروادر الحکمررة ،ضددع جمیددع استثناشدددگان را اسددتنباط کددرده اسددت .بنددابراین بددر خد ِ
ّ
اطعیدت بده آندان نسدبت داد  -ابدن
ابنولید و صدو  -که نمیتوان ول به ضع فدزاری را بدا
نوح نخستین کسی است که فزاری را به ضع

کرده است.

وص

ددخل فددزاری وی را ضددعی در حدددیث بددر شددمرده اسددت .مجلسد ِدی
پ دح از او ،نجاشددی در مد ِ
43
اول(  ) ۱۳۷۳ضع یاد شده از سوی نجاشی را متأثر از ول ابن اضایری برشمرده است.
42

 .3-3توقف

عالمه حلی(  ) ۷۲۶پدح از آنکده آرای مختلد

میکند ،درباره فزاری چنین مینویسد:

در بداره وضدعیت رجدالی فدزاری را گدزارش

دیدگاه مختار نزد من توقف در حدیث اوست و من به روایا او عم نمیکن .

44

 .3-۴وثاقت

صرفنظدر از ددمای اصدحاب کده مباشدرتا فدزاری را درک کدردهاندد ،مرحدو شدیخ طوسدی( ) ۴۶۳

نخسددتین کسددی اسددت کدده در یددک اثددر رجددالی بدده توثی د فددزاری رو آورده اسددت .اگرچدده وی در فه سررت
سخنی در باب وثا ت یا ضع او بیان نمیدارد ،اما در رجال چنین مینویسد:
 .40ر.ک :کمال الدین ،ج ،1ص311؛ ج ،1ص317و.717
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 .41در طری ِ مهران بن میمون؛ ر.ک :من الیح
 .42فه ست النجاشی ،ص.111
 .43روضة المتقین ،ج ،11ص337
 .44الخالص  ،ص.111

ه الفقی  ،ج ،1ص.177

او ثقه است در حالی که گروهی او را تضعیف کردهاند .درباره تولید حضیر ح یت
روایا ع یبی نق کرده است.

شخصیت رجالی فزار ی

ثقُ َ یضْفه قمم رَإ یف نملد یبلقاِئ أعاجی ؛

45

مطالعدده تهررذیب ا حکررام ،االسترصررار و آث دار فقهددی شددیخ طوسددی نیددز نشددان مددیدهددد کدده وی

بیاستثنا به روایات فزاری عمل کردهاست 46 .ایدن امدر حداکی از اطمیندان شدیخ بده روایدات اوسدت.
پح از شیخ ،گروه ابدل ت ّ
دوجهی از متدأخران بده وثا دت او تأ کبدد دارندد :مجلس ِدی پددر(  ) ۱۳۷۳او را
«ثق ددة» 47خوان ددده و از وی دف دداع ک ددرده اس ددت .او هد دمچن ددین ،ن ددا ف ددزاری را در کن ددار بزرگ ددانی چ ددون
دوان «الثقدات العظدا
کلینی(  ،) ۳۲۹صدو (  ،) ۳۸۱مفید(  ) ۴۱۳و شدیخ(  ) ۴۶۳بده عن ِ
َ
و العلمدداس ا عددال » مددینشدداند 48و بدده ایددن طری د وی را تکددریم و تعظددیم مددیکنددد .حددر عدداملی نیددز بددا

ضددعی دانسددتن ادلدده ضددع

او ،دیدددگاه شددیخ را اختیددار کددرده اسددت 49.طدده نجد ( ،50 ) ۱۳۲۳

مامقد ددانی(  51،) ۱۳۲۱نمد ددازی شد دداهرودی( ۱۳۶۴ش) و موحد ددد ابطحد ددی ( ۱۳۸۱ش) نید ددز از
52

53

رجالیان معاصری هستند که به صراحت از وثا ت او دفاع کردهاند.
 .۴بررسی ادله مربوط به تضعیف فزاری

مطالعده آثددار رجالیددانی کدده ایددل بدده ضددع ِ فددزاری هسددتند ،حکایددتگددر آن اسددت کدده فددزاری
جعل حدیث ،به ضع در حددیث و رو یدات از مجاهیدل نیدز مدتهم
افزون بر فساد در مذهب و
ِ
است .اینک اتقان علمی ادعاهای مطرح شده در این باب سنجیده میشود.
 .5-1غلو و فساد در مذهب

همددانگوندده کدده گذشددت ،یکددی از اتهامددات متوجدده فددزاری فسدداد در مددذهب ،الددو و ارتفدداع

است 54.این دیدگاه به ابدن الیضدائری  -در کتداب منتسدب بده او  -و بده شخصدی ندامعلو کده
 .45فه ست الطوسی ،ص.117

 .46برای نمونه :التهذیب ،ج ،9ص131؛ ج ،7ص173؛ االسترصار ،ج ،1ص.339
 .47روضة المتقین ،ج ،11ص.337
 .48همان ،ص.311

 .49وسائل الشیع  ،ج ،31ص.333

 .50اتقال المقال ،ذیل مدخل جعفر بن محمد بن مالک.
 .51تنقیح المقال ،ج ،17ص.17-11

 .52مستدرکات علم ال جال ،ج ،1ص.119-111
 .53تهذیب المقال ،ج ،1ص.171-117

 .54فه ست النجاشی ،ص111؛ ال عفاء ،ج1ص.17
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نجاشی از او نقدل کدرده ،نسدبت داده مدیشدود .پدیش نقدد و بررسدی ایدن ادعدا ،بایدد بده دو نکتده

توجه شود:

نخست آنکه :انتسداب کتراب ال رعفاء بده ابدن الیضدائری  -آن چندان کده در پدژوهشهدای
ّ
ّ
پیشین طرح و بحث شده است - 55به شدت محل تردید اسدت و از همدین جهدت اسدتناد بده
ّ
آن ،به ویژه در تعارضات ،کفایت نمیکند .همچنین تشدد ابناضدایری و سدختگیدری او در
جرح روات نیز آن دسته از ا وال وی را که متضمن تضعی

است ،با تردید همراه میسازد.

دیدگاه نسبت داده شده به شخصی نامعلو که نجاشی از آن یاد کرده ،به
نکته دو آنکه:
ِ

دودن دایلش ،ارزش علم ِدی چنددانی نددارده و خدود شداهدی اسدت بدر ایدن نکتده
سبب مجهول ب ِ
که :فزاری در آن روزگار بده فسداد در مدذهب شدهرت نداشدته اسدت؛ چده ایدنکده ا گدر چندین بدود،

دول مشددهوری را ،بنددا بددر فددر ِ خل د  ،بدده
نیددازی نبددود نجاشددی بددا آن جایگدداه علمددی ،چنددین د ِ
شخصی نامعلو نسبت دهده
عالوه بدر ابهامداتی کده در ّادعدای الدو و فسداد مدذهب فدزاری وجدود دارد ،مهدمتدرین دالیدل ردّ
ِ
ِ
دت اجدال از فددزاری»« ،مددح و توثید مباشددران
دور «کثددرت روای ِ
چندین دیددگاهی را بایددد در پدنج مح ِ
ّ
دودن بسددیاری از نسددبتهددای الددو در
دذهب مشددایخ أبواالددب»« ،ضددابطهمن دد نبد ِ
او»« ،صددحت مد ِ
ّ
مدرسه م» و «نبود هیچ روایتی دال بر الو در گزارشهای فزاری» جستوجو نمود .مسدتندات
و مدارک محورهای پنجگانه در ادامه بحث شده است.

افدزون بددر ایددن بایدد دانسددت کدده صددو در الخصررال روایتددی را از طرید ِ فدزاری نفددل کددرده کدده
د یقا در نقد الو و ترک مجالست و سماع و تصدی ایشان است:
نزدی ترین مرحله به خارج شد شخص از ایما این است که در م لس شخصیی غیالی
بنشیند و حدیث او را بشنود و او را در گفتارش تصدی کند .پیدرم ،از آبیای خیود ،از پییامبر
حدیث کرد که :دو گروه از امت من در اسقم نصیبی ندارند :غق و قدریه!

56

مامقانی پح از نقل این حدیث مینویسد:
ابنغضایری چگونه به کسی که چنین روایتی را نق میکند نسبت غلیو داده اسیت؟ کسیی
که روایا فزاری را درباره اماما  -که امیروزه جیزض ضیروریا می هب اسیت -مقحظیه

نماید ،به یقین مییابد که نسبت ضعف و غلو به وی به جهت نقی همیین رواییا اسیت؛
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 .55ر.ک :وارفت وایی از اسناد اطر غدی  ،ص.113
 .56الخصال ،ج ،1ص.91

 .5-2استثناء از أسانید نوادر الحکمه

از آنجددایی کدده آثددار ابددنولیددد (  ) ۳۴۳همگددی مفقودنددد ،لددذا بایددد دیدددگاههددای او را از آثددار

شخصیت رجالی فزار ی

همین روایاتی که شیخ صدو و دیگرا در منابع خود به وفور گزارش کردهاند.

57

داحب
واسدطه اخددذ نمددود .بندا بددر گددزارش نجاشددی ذیدل مدددخ ِل احمددد بددن محمدد بددن یحیددی ،صد ِ
ووادر ،ابنولید ،مجموعا  ۲۷فقره از اسناد مندرج در آن کتاب را استثنا کدرده کده ندا ِ جعفدر بدن
محمددد بددن مالددک نیددز بددا ید ِدد «مددا یرو یدده» در آن بدده چشددم مددیخددورد 58 .از ایددن مددوارد ،سدده فقددره

راوی
مشددتمل بددر «مددا رواه عددن رجددل»« ،بعددض اصددحابنا» و «فددی حدددیث أو کتدداب و لددم أروه» بدده ِ
خاصدی اشدداره نددارد .پددیش از نجاشدی ،شددیخ طائفده ،اسددتثنائات ابدنولیددد را ،بده نقددل از شددیخ
صدو  ،با  ۲۹فقره متذکر شده بود.

59

نجاشی پح از ذکر این مطالب ،از ابن نوح چنین نقل میکند:
َ قد أصاب شی نا أبم جْفر حممعد بعن یب سعن بعن یبلملیعد یف ذلعک کلعه َ تبْعه أبعمجْفر بعن
باب یه= عی ذلک إْل یف حممد بن عیىس بن عبید.

60

ّ
عبارت «إال فی محمد بدن عیسدی بدن عبیدد» از کددا
فهم این مطلب باید د ت نمود که
ِ
در ِ

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

نیز بیکم و کاست از او پیروی کرد ،مگر اینکه ابنولیدد در بداره محمدد بدن عیسدی بدن عبیدد بده
دارت مدذکور از جملده دو اسدتثنا شدده باشدد ،معندایش ایدن اسدت
خطا رفته است»؛ ّاما ا گدر عب ِ
که« :ابنولید در همه این فقرات طر ی صدواب را در پدیش گرفدت و صددو نیدز در ایدن مطلدب

دورت
جددز در بدداره محمددد بددن عیسددی بددن عبیددد از او پیددروی نمددود» .در ایددن صددورت (یعنددی در صد ِ

استثنای عبارت مذکور از جمله دو ) مسأله جدیدی پدید میآید که :آیا صدو خود تصریح
کرده که در خصوص محمد بن عیسی بن عبید با ابنولید مواف نیست ،یدا آنکده ایدن مطلدب

اجتهاد ابن نوح و فحص او در روایات مندرج در آثار شیخ صدو ناشی شدده اسدت شداید
از
ِ

پددرداختن بدده ایددن مسددأله ،چندددان هددم در اولو یددت نباشددد ،ز یددرا دنبالده کددال نشددان مددیدهددد کدده
 .57تنقیح المقال ،ج ،17ص17؛ نیز :ر.ک :تهذیب المقال ،ج ،1ص.171
 .58رجال النجاشی ،ص 317و .391
 .59فه ست الطوسی ،ص.117
 .60رجال النجاشی ،ص.391

055

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره دوم

ّ
دارت «إال فدی محمدد بدن عیسدی بدن عبیدد» از جملده اول)
احتمال نخست (یعندی اسدتثنای عب ِ
ارجح است .نجاشی در ادامه از زبان ابننوح چنین مینویسد:

فل أدری نا أبه [یا د برخی نسع :نا أیه] فیه أل نه کا عی ظاهر یبلْدیبلُ َ یبلثقه؛

61

نظر ابنولید را از استثنا کرد او (= محمد بن عیسی بن عبید) متوجه نمیشیوم و نمییدانی
چرا در وثاقت او ش کرده ،به این خاطر که وی فردی کامق عادل و ثقه است.
مسأله مهمی که در بداب اسدتثنائات مدذکور بایدد بده آن توجده شدود ،ایدن اسدت کده :مقصدود

دتثنای
دتثنای روایددات  62ا گددر اسد
دتثنای روات بددوده اسددت یددا اسد
ابددنولیددد از ایددن اسددتثنائات ،اسد
ِ
ِ
ِ
ّ
روات مد نظر ابنولید بوده ،پح تمدامی راو یدان مدذکور در فهرسدت یداد شدده ،از نگداه او محکدو
به ضدع

هسدتند ،و بده تبدع آن از نگداه صددو  .امدا ا گدر اسدتثنای روایدات مدد نظدر بدوده باشدد،

آنگاه این استثنائات لزوما منتج به ضع ِ خود راوی نمیشود.
ایالن دیدگاه نخست (تضعی
ِ

جمیدع روات اسدتثنا شدده) کدال ابدن ندوح را  -آنجدا کده وی در

دتثنای محمدد بدن عیسدی ابدراز شدگفتی کدرده  -شداهد گرفتدهاندد.
خصوص رأی ابنولید مبندی بدر اس
ِ
ِ
آنددان مددیگوینددد :ا گددر اسددتثنائات ابددنولیددد بددر چیددزی ایددر از ضددع

اسددتثناشدددگان داللددت مددیکددرد،

شددگفتی ابددن نددوح جایگدداهی نداشددت؛ امددا بایددد توجدده نمددود کدده ایددن شدداهد ،منفصددل از اسددتثنائات
راین متصدل خدالف ایدن دیددگاه را نشدان مدیدهدد .فقدرات سدهگانده مشدتمل بدر «مدا
ابنولید است و ِ

رواه عن رجل»« ،بعدض اصدحابنا» و «فدی حددیث أو کتداب و لدم أروه» در اسدتثنای مدذکور بده روشدنی
نشان میدهد که روی سخن با روایات است؛ زیرا این فقرات به ضع

روایت داللت دارندد و نده بده

ضع ِ روات .همچنین ابنولید در خصوص برخدی روات از عبدارت «مدا یرو یده»« ،مدا رواه»« ،بإسدناد

منقطع» و «ما ینفرد به» سخن گفته اسدت و ایدن مدوارد نیدز هدر یدک شداهدی دیگدری اسدت کده نشدان

میدهد که این استثنائات متوجه روایات است و نه رواته

فهم د ی ِ مراد ابنولید از این استثنائات ،محمد بن عیسی بدن عبیدد ،نمونده کدارگری
برای ِ
است .ابنولید به هنگا ِ استثنای او مینویسد:
عن حممد بن عیىس بن عبید بإسناد ننقطع.

 .61همان.

خصوص این استثناس ،مجموعا سه جهت از بحدث را دنبدال کدردهاندد« :تضدعی
عالمان امامی در
.62
ِ
ِ
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«توثی استثناسنشدگان»« ،تصحیح روایاتی که مشدتمل بدر عبدارات اسدتثنا نباشدد؛ البتده بده فدر
وثا ت روات آن» (ر.ک :اصول علم ال جال ،ص.)131

اسدتثناس شددگان»،

عدد تمامیدت ادلده بدر

شخصیت رجالی فزار ی

داحب نددوادر از
ایددن عبددارت ابتدددائا دو معنددا را تحمددل مددیکنددد :نخسددت رواید ِ
دات منقطد ِدع صد ِ
محمددد بددن عیسددی ،و دیگددری روایددات منقطددع محمددد ب دن عیسددی از راو یددان طبقددات بدداالتر .ا گددر
ِ
دود ابدنولیدد باشدد ،آنگداه اساسدا ایدن اسدتثنا ،هدیچ دخلدی بده محمدد بدن
معنای نخسدت مقص ِ
گر منظدور
عیسی ندارد و متوجه
ِ
مرسالت صاحب نوادر از اوست؛ ولی اگر معنای دو  ،حکایت ِ

معضل انقطاع سدند در پدارهای از گدزارشهدای محمدد
ابنولید باشد ،آنگاه این استثنا ،تنها به
ِ
ِ
دخص او نددارد .بده دیگدر سدخن ،از ایدن اسدتثنا،
بن عیسی مربوط اسدت و دخلدی بده ضدع ِ ش
ِ

کوتدداهی و عددد اهتمددا محمددد بددن عیسددی در رعایددت برخددی از اصددول روایددتگددری ،آن هددم در

پددارهای از گددزارشهددا ،فهمیددده مددیشددود و ندده ضددع

یددا کددذب یددا تدددلیح او؛ بددرای نموندده ،وی از

برخددی از مشددایخ خددود ،چددون یددونح بددن عبدددالرحمن بددا ارسددال خفددی نقددل حدددیث مددیکددرده

دات منقطدع او را از أسدانید
دای دو  -ابدنولیدد روای ِ
و  -شاید به همین جهت ،و بندا بدر فدر ِ معن ِ
نقل مراسیل ،آن هم
ووادر الحکم استثنا کرده است ،و نه ِ
خود او را .اگرچه این معضل ،یعنی ِ
دین
صورت خفی،
احیانا به
معضل ابل توجهی برای یک راوی اسدت؛ ّامدا بده ص ِ
ِ
درف وجدود چن ِ
ِ
معضلی در پارهای از گزارشها ،نمیتوان وی را محکو به کذب یا تدلیح یا ضع یا امدوری
معضل مذکور ،متوجده رفتدار راوی یدا شخصدیت حقدو ی او
از این دست دانست .در حقیقت،
ِ

سالمت اخال ِی وی.
شخصیت حقیقی او و
نقل حدیث است ،نه
ِ
ِ
به هنگا ِ

استثنای محمدد بدن عیسدی ،اساسدا ایدن اسدتثنا بده
شگفتی ابن نوح از
خالف
در نتیجه ،بر
ِ
ِ
ِ

شخص محمد بن عیسی بن عبید نیست .این نتیجده ،عدالوه بدر آنکده «از ی ِدد
معنای ضع ِ
ِ

بإسناد منقطع» اسدتظهار مدیشدود ،بدا فحدص در آثدار شدیخ صددو  -کده در ایدن اسدتثنائات از

آرای ابنولید پیروی کرده  -نیز ابل تبیین است .در آثار
ِ
حدیثی بر جای مانده از صددو  ،ندا ِ
ی
سند روایت به چشم میخورد که دسدتکدم بدیش از
محمد ِبن عیسی بن ع َبید در بیش از ِ ۹۶۳

مورد آن ،به واسطه ابنولید گزارش شده است .در الفقی  -که صدو آن را صریحا یک
هشتاد ِ
اثر حدیثی متفاوت از خود برشمرده و در آن به نقل روایات معتبر ،نزد مال ّ ،
همت گماشته -
ِ
ِ
درصد ابل توجهی از أسانید ایدن کتداب را
سند روایت از محمد بن عیسی وجود دارد که
ِ
ِ ۲۳۲

شکل میدهد .از این میان ،دسدتکدم بیسدت گدزارش بدا واسدطه ابدنولیدد در الفقیر نقدل شدده
دخص
اسددته آیددا بددا چنددین آمدداری مددیتددوان پددذیرفت کدده ابددنولیددد و بدده تبددع آن شددیخ صدددو شد
ِ
محمد بن عیسی را ضعی میانگاشتهاند

راوی اسددتثنا شددده از سددوی ابددنولیددد نیددز ،تددا حدددودی وضددعیت
سددهل بددن ز یدداد آدمددی دیگددر ِ
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ددیثی صددو کده دسدتکدم
وجود
حدود دویست ِ
ِ
مشابهی داردِ ،
سند روایت از سهل در آثار ح ِ
دات او را
بیست مورد آن در الفقی گزارش شده است ،به روشنی نشان مدیدهدد کده صددو روای ِ

فروگددذار نکددرده اسددت .از شددواهدی کدده ارائدده شددد و نیددز از فقراتددی چددون «عددن رجددل»« ،بعددض

اصحابنا» و «فی حدیث أو کتاب» چنین بر میآید که ابنولید از این استثنائات لزومدا ضدع ِ

شخصی روات را صد نکرده ،و استثنائات او ناظر به روایات است ،نه رواته
ِ

63

دزارش نجاشدی ،ابدنولیدد بده هنگدا ِ اسدتثنای
اکنون به استثنای فزاری بازمیگدردیم .طبد ِ گ ِ
دارت «و مددا یرو یده عددن جعفددر بددن محمددد بددن مالدک» سددخن گفتدده اسددت .ید ِدد «و مددا
فددزاری از عبد ِ
یرویه» در استثنای ابنولید ،سه احتمال را برمیتابد.
ال

وجود ضایعه ارسال در نقل مستقیم مؤل
ِ -

نوادر الحکمه از فزاری

صاحب ووادر الحکم اسدت
این احتمال به این معناست که استثنای مطرح شده متوجه
ِ

دود همددین احتمددال ،طعیددت را از سددایر
دالی فددزاری مر بددوط نمددیشددود .وجد ِ
و بدده وضددعیت رجد ِ
احتماالت سلب مینماید .لذا نمیتوان با اطعیت درباره دیگر احتماالت سخن گفته
روایات منقول از فزاری در نوادر الحکمه
ب  -ضع ِ
ِ

ات فزاری را استثنا کرده ،نه خود او را .و ایدن
این احتمال به این معناست که ابنولید ،روای ِ

امر خود متوجه چندین احتمال است:

زعم ابنولید  -در متن روایات فزاری؛
 وجود
معانی االیانه  -البته به ِ
ِ

 وجود ضایعه ارسال یا دیگر معضالت سندشناختی در نقلهای فزاری؛

بودن االب مشایخ فزاری.
 مجهول ِ
ِ
استثنای روایات فزاری ،وجود مضامین االیانده در روایدات او بدوده باشدد ،آنگداه بدا
دلیل
ِ
اگر ِ
درد سدختگیرانده وی و اصدحاب دم در مبدارزه بدا الدو ،ایدن اسدتثنا چنددان محدل
توجه بده رویک ِ

اعتنددا نیسددت؛ ز یددرا مضدداف بددر آنکدده هددیچ مضددمون االیانددهای در گددزارشه ا فزا ا دیفز اا ز

اسالف م چون صدو و استادش ابدنولیدد ،سدهو پیدامبر را جدایز
نمیشو  64،باید دانست که
ِ
مددیدانسددتند ،و عددد جددواز آن را شددعبهای از الدو مددیانگاشددتند؛ چنددانکدده ابددنولیددد مددیگفددت:

« اول ددین درج ددة ال ددو آن اس ددت ک دده ش ددخص ،معتق ددد ب دده رخ ن دددادن س ددهو ب ددرای پی ددامبراکر

9

باشددده» 65.اهددل ددم چدده بسددا یددک راوی را بدده مجددرد شددک در الددو او ،از ددم تبعیددد مددیکردنددد؛

 .63تنقیح المقال ،ذیل مدخل محمد بن احمد بن عیسی االشعری؛ نیز ج ،17ص.17
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 .64روضة المتقین ،ج ،11ص337؛ تهذیب المقال ،ج ،1ص.139

 .65من الیح

ه الفقی  ،ج ،1ص.371

یک راوی ،او را به کذب و و وضع حدیث نیز متهم میکردند .از اینرو نمیتوان بر جرح و ددح

روات به دلیل الو توسب ایشان اعتماد کرد.
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دان الدو در
همانگونه که اشعری ،بر ی را از م اخراج کرد .ابنولید و ابناضایری به ص ِ
درف گم ِ

دودن مشدایخ فدزاری دلیدل اسدتثنای روایدات
اما چنانچه معضالت سندشناختی و مجهول ب ِ

او باشد ،آنگاه اگرچه این معضالت به رفتار یا علدم او در امدر حددیث خدشده وارد مدیکندد ،امدا
لزوما به معنای ضع ِ شخص او و ّ
تعمد او بر کذب یا اموری از این دست نخواهد بود.
ِ
ج  -ضع ِ جعفر بن محمد بن مالک فزاری

تنها احتمالی که بر ضع ِ محمد بن عیسی بن عبید داللت دارد ،همدین احتمدال اسدت.

اما بایدد توجده شدود کده اوال بدا توجده بده توضدیحات ارائده شدده ،مقصدود ابدنولیدد از اسدتثنائات،

استثنای روایات بوده و نه لزوما روات و ثانیا با وجود انبدوهی از احتمداالت دیگدر ،بده هدیچ وجده
نمددیتددوان بددا اطعیددت در بدداره ایددن احتمددال سددخن گفددت .در نتیجددهّ ،ادعددای تضددعی ِ فددزاری

توسب ابنولید را نمیتوان تما و ثابت انگاشدت .بندابراین ا گدر ادلده مطلدوبی در جهدت وثا دت
فزاری موجود باشد ،از این احتمال چشمپوشی خواهد شد.
 .5-3ضعف در حدیث و نقل از ضعفا و مجاهیل

نجاشددی ،جعفددر بددن محمددد بددن مالددک را «کددان ضددعیفا فددی الحدددیث» خوانددده اسددت .ایددن

عبارت اگرچه در زمره الفاظ ذ میگنجد ،اما آنگونه کده شدمار فراواندی از عالمدان رجدال چدون
خا دانی ،بهبدانی ،ماممقدانی ،مازندددرانی و مشدکینی تدذکر دادهاندد ،دلیددل بدر ددح و فسد راوی
نیست ،و به آداب اخذ حدیث (یا روایت کردن) مربوط میشود :مثال یدک راوی از مشدایخ ثقده

و ایرثقه نقل حدیث کند 67.ابناضایری در مدخل فزاری گفته است:
یروی عن یبلضْفاء َ یبملجاهی ؛

او از م اهی و ضعفا روایت میکند.
درستی این مطلب با بررسی فهرست مشایخ او نیز ثابدت مدیشدود .بندابراین منظدور نجاشدی

از ایددنکدده فددزاری را در حدددیث ضددعی دانسددته ،بدده نقددل او از مجاهیددل و ضددعفا بددازمیگددردد.
ی ی
باب «فی سائر الفداظ ذ و مدا تخیدل کونده مدن ذلدک» توضدیح داده ،ایدن
آنگونه که مامقانی در ِ
 .66ر.ک :مقراس الهدایة ،ج ،1ص117و.117

 .67رجررال الخاقرراوی ،ص333؛ الفوائررد الحائ یرر  ،ص37؛ مقررراس الهدایرر  ،ج ،1ص11و11؛ منتهرری المقررال ،ج،1
ص111و113؛ وجیزه فی علم ال جال ،ص.71
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امر نیز دلیل دح راوی نیست و بر فس او داللت نمیکند و ممکدن اسدت بده سدریع التصددی

بددودن او بددازگردد .هددمچنددین روایددتکددردن از ضددعفا و مجاهیددل ایددر از عمددل بدده روایددات آنددان

است 68.عد داللت این عبارات و الفاظ را بر دح راوی ،مدیتدوان از آنچده کده ابدناضدایری،
مدخل ابوعبدا بر ی آوردهاند ،به روشنی بازیافت.
نجاشی و شیخ در
ِ

69

 .5-5کذب و وضع حدیث

همانطور که گفتده شدد ،ابدناضدایری ،فدزاری را بده کدذب و وضدع در حددیث وصد

کدرده

است؛ اما او برای چنین نسبتی به فزاری هیچ دلیلی را ذکر نکرده تا بتوان بدا سدنجش ادلده آن،
دبت مددذکور در دسددت نیسددت ،امددا
اتقددان آن را بررسددی کددرد .اگرچدده دلید ِدل ابددناضددایری بددرای نسد ِ

احتماالتی چون اتها به الو و نقل روایات عجیب در فضایل و معجزات امامان ،در این باب

مطرح است .شیخ پح از توثی فزاری در رجال مینویسد:

او ثقه است و گروهی او را تضعیف کردهانید .دربیاره تولید حضیر ح یت رواییا
ع یبی را نق کرده است.

70

بسدددیاری از عالمدددان امدددامی چدددون مجلسدد ِدی پددددر 71،مامقدددانی 72،نمدددازی شددداهرودی 73،و
َ
74
دت تض ددعی ِ ددو اس ددتظهار
موح دددابطحی عب د ِ
دارت « َروی ِف ددی َمو ِل ددد الق ددائم اعاجی ددب» را عل د ِ

و کدذب فدزاری ناتمدا اسدت؛

کردهاند .اگر چنین استظهاری صحیح باشد ،آنگاه ادله ضع
زیرا آنگونده در تألیفدات پیشدین بده تفصدیل بحدث شددهّ ،اوال روایدات او در بداب مولدد حضدرت
حجت االیانه و ایرمقبول نیست و ثانیا این دست از اخبار ،فقب از او روایت نشده است.

75

صاحب روضة المتقین در این باره چنین نوشته است:
ِ
 .68مقراس الهدای  ،ج ،1ص.17

 .69ابناضائری دربارهی او مینویسد « :میها بر او طعنه زدند در حالی که طعن و دحی در او نیست و ایدن طعدن مربدوط
به کسانی که از آنان روایت میکرده است .زیرا او به طری اهل اخبار ،ابدایی نداشدته کده از چده کسدی اخدذ روایدت کندده»

(ال عفاء ،ج ،1ص .)37نجاشدی نیدز مدینویسدد« :او خدودش ثقده اسدت بدا آنکده از ضدعفاس روایدت مدیکندد و بده مرسدایل
اعتماد میورزد» (فه ست النجاشی ،ص .)99شیخ نیز به همین نکته اشاره کرده است (الفه ست ،ص.)93

 .70فهرست الطوسی ،ص117

 .71روض المتقین ،ج ،11ص.337
 .72تنقیح المقال ،ج ،17ص.11

 .73مستدرکات علم رجال ،ج ،1ص.113

061

 .74تهذیب المقال ،ج ،1ص.117

 .75ر.ک :همان ،ج ،1ص131-117

 ...شکی نیست که همه امور حضر ح ت ع یب است .نه فقط امور ایشا  ،بلکیه
مع زا انبیاض همگی ع یب است .البته این خردهگیریهیا از ابینغضیایری ع ییب

شخصیت رجالی فزار ی

 ...شیخ در الغیر از او [=فزاری] فراوا نق کرده و ه چنین صیدو در کمرال الردین

نیست ،بلکه از شیخ ع یب است .هر چند که ظاهرا شییخ ایین مطلیب را بیرای بییا
وجه تضعیف قوم آورده است ،نه برای ذم!
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دب معجدزات
نمازی شاهرودی نیز در تفاوت رویکرد ددما و معاصدرین در فهدم روایدات عجی ِ

امامان چنین نوشته است:

ممکن است مقصود شیخ از نق اعاجیب در مولد قیائ  ،رواییت فیزاری از کامی بین
ابراهی باشد [که در آ  ،حضر ح ت در گهواره سخن گفته]  ...اگر چه این مطلیب
نزد قدما ع یب است ،ولی نزد ما ع یب نیست!

گمان به الو و نقل اعاجیدب باشدد،
علت اتها فزاری به کذب و وضع چیزی ایر از
اما اگر ِ
ِ
آنگدداه بایددد ادلده توثید فددزاری را سددنجید و بررسددی نمدود کدده کدددا دیدددگاه میددان دددح و وثا ددت،

ترجیح دارد.

وثاقت فزاری
 .۵بررسی لوازم انصراف به
ِ

پح از بررسی ادله ادعا شده بر ضدع

دواهد مقابدل ایدن دیددگاه
فدزاری ،شایسدته اسدت تدا ش ِ

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

مطالع ده گددزارشهددای برجددای مانددده از فددزاری در میددراث حدددیثی امامیدده نشددان مددیدهددد کدده

روایات او افزون بدر آنکده از مضدامین بلن ِدد اعتقدادی امامیده سرشدار اسدت ،از موافقدت بدا عامده،

ول به جبر ،تفویض ،الو و ارتفاع پیراسته است .همچنین در هدیچ یدک مرو یدات او تمایدل بده

دات
و د  ،اسدماعیلیه و سدایر م
دار روای ِ
دذاهب ایدر امدامی بده چشدم نمدیخدورد .ایدن نکتده در کن ِ
ِ

دت حضددرت حجددت ،امددارهای ابددل اعتنددا در
داب مولددد ،امامددت ،معجددزات و ایبد ِ
کثیددر او در بد ِ

ددای
ِ
دزارش ابواالدب (  ) ۳۶۸در ابت ِ
جهت ول به صحت مذهب اوست .مضداف بدر ایدن ،گ ِ
دحت مدذهب فدزاری داللدت دارد .ابواالدب
رسال آلاعین ،از مش
دایخ خدود نیدز بده روشدنی بدر ص ِ
ِ
پح از ارائه اطالعاتی از تولد و و ایع زندگی خدود ،بده معرفدی مشدایخی کده از آندان حددیث اخدذ
 .76روض المتقین ،ج ،11ص.337
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کددرده ،مددیپددردازد و در ایددن میددان افددزون بددر فددزاری  -کدده از او بددا وصد ِ «کددان کالددذی ر بددانی» یدداد

مدیکنددد  -از حسددین بددن سددعید اهددوازی ،احمددد بدن ادر یددح مددی ،احمددد بددن محمددد عاصددمی،
دات امامیده
محمد بن حسدن بدن علدی بدن مهز یدار اهدوازی و دیگدران ندا مدیبدرد کده همگدی از ثق ِ
َ َ
یرهم» به ندوعی پروندده ایدن مشدایخ را
آوردن ِ
هستند .وی پح از ذکر نا این مشایخ ،با ِ
ید «و ا ِ
میبندد و سپح مینویسد« :رحمهم ا تعالی» .پح از این ،او از یح َمید بدن ز یداد ،ابدن ثابدت و
ابن رباح یاد میکند و میگوید:

از آنییا حییدیث شیینیدم ،و [اگرچییه] اییین سییه شیییخ حییدیث میین ،از عالمییا واقفییی
م هباندّ ،اما آنا از فقهای ثقه در حدیث و کثیرالروایة هستند.
از آنچه ابواالب در این بخش از رساله خود آورده ،با توجه به راین ذیل میتوان به صحت

مذهب فزاری حکم نمود.

یکم :ابواالب در حین یادکردن از مشایخ امامی و ممدوح خود از فزاری یاد کرده است.

آوردن ید ِدد «وایددرهم» اجمدداال
دامی خددود ،بددا
ِ
دو  :وی پددح از یددادکردن از تعدددای از مشددایخ امد ِ
ّ
دب رحمدت
فهرست ایشان را پایدان داده و بدا تدرحم بدر آندان (رحمهدم ا تعدالی) بدرای ایشدان طل ِ

ذکر مشایخ ایر امامی خود پرداخته و از پح از آنکه سه شدیخ وا فدی یداد
کرده است .سپح به ِ
ِ
ِ
دارت «إال أنهددم ک دانوا فقهدداس ثقاتددا ف دی
کددرده ،اعتددذار خددود را از رجددوع بدده شد
دیوخ ایددر امددامی بددا عبد ِ
ِ
حدیثهم کثیری الروایة» 77ابراز داشته است .ایدن مطلدب ا گدر آنگونده کده محقد رسداله او ادعدا
78
دتکدم بدر ص ّدح ِت
دودن جمیدع مشدایخ او داللدت نکندد ،دس ِ
کرده ،بر وثا ت یا امامی مذهب ب ِ
مذهب مشایخی که در سطور بلی از آنان یاد نموده ،داللت دارد.
ِ
َ
ُ
حال فزاری
سن ِ
 .4 -2ممدوح بودن و ح ِ

پددح از بحددث از صددحت مددذهب فددزاری ،الز اسددت از جایگد ِداه او در میددان عالمددان امددامی

دش مددذکور از رسدداله ،پددح از ذکددر نددا فددزاری ،وی را بددا دو
سددخن گفددت .ابواالد ِ
دب زراری در بخد ِ
وص ِ مهم مدح کرده است:

َ مسْ أنا بْد ذلک عن  ...جْفر بن حممد بن نالک یبلفمیبر ی یبلبمیبز َ کا کالعذی ربعاین

أل جدی حممد بن سلیما حی أخعرجِن نعن یبلکتعاب جْلعِن یف یبلبعمیبز ین عنعد یببعن عمعه

یب سی بن عی بن نالک َ کا أحد فقهاء یبلشیُْ َ زهادهم...؛
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 .77رسالة ا یغالب ،ص.191
 .78همان.

پرورش داد و تربیت نمود؛ زیرا جدم محمد بن سیلیما هنگیامی کیه میرا از میدارس
ابتدایی بیرو آورد (دروس ابتداییام تمیام شید) در بیازار بزازهیا نیزد پسیر عمیوی او

شخصیت رجالی فزار ی

پس از آ من از  ...جعفر بن محمد بن مال حدیث شنیدم و او کسی اسیت کیه میرا

حسین بن علی بن مال برد .او یکی از فقهای شیعه و زاهدا ایشا بود. ...
دستکم یک و بنا بر تحقی دو مدح ویژه درباره فزاری وجدود دارد:
عبارت ابواالب
در این
ِ
ِ
ِ
تربیت فزاری رشد و نمو کرده است .این امدر
نخست ،آنکه ابواالب تصریح کرده که او تحت
ِ
دودن خان دددان ابواال ددب و توج دده آن ددان ب دده عل ددم و
ب ددا توج دده ب دده ش ددهرت ،جایگ دداه و خ ددوشن ددا ب د ِ

نفح فزاری دارد؛ زیرا بسدیار بعیدد اسدت کده
علمآموزی ،حکایت از صحت مذهب و
ِ
سالمت ِ
جد شری
تحت هدایت و
کفالت ِ
ِ
ابواالب خردسال  -که ِ
ِ

خود است  -ن ِزد استادی ضعی

که به زعم ابدناضدایری ،فاسدد المدذهب ،وضداع و کدذاب اسدت ،تربیدت یافتده باشدده و او نیدز

وی را با وص ِ «کان کالذی ربانی» مدح نمایده

عبارت «و کان احد فقهاس الشیعه و زهادهم» نیز  -که در دنباله کال ِ ابواالدب
افزون بر این،
ِ
آمده اسدت  -متوج ِده فدزاری اسدت ،نده پسدر عمدوی اوه ز یدرا آنگونده کده از فحدوای کدال ابواالدب
استظهار میشود ،حسین بن علی ،پسدر عمدوی فدزاری ،ش َ ّ
دأن حددیثی،
دأن بدزازی داشدته و نده ش ِ
ِ
ِ
علمی و فقهدی؛ چده ایدنکده اوال ابواالدب نمدیگو یدد کده از او حددیث شدنید یدا درس آمدوختم و
ثانیدا بسددیار بعیدد اسددت کدده شخصدی ناشددناخته و مجهدول  -کدده حتددی یدک حدددیث نیددز از او در

دارت رسداتر،
تما میراث
ددان شدیعه باشدده بده عب ِ
حدیثی فریقین ثبدت نگردیدده  -از فقهدا و زاه ِ
ِ

دارت «کددان مددن احددد فقهدداس الشددیعه و زهددادهم» ،امددر
دت ضددمیر مسددتتر «کددان» در عبد ِ
ا گددر در بازگشد ِ

دتاد
میان فزاری و پسر
عموی وی ،دایر شود ،بیهیچ تردیدی فزاری اولی به آن است؛ زیرا او اس ِ
ِ
ِ
دامین بلند ِدد اعتقددادی در میددراث
کثیددری از اجددالی امامیدده اسددت و رواید ِ
دات فراوانددی از او ،بددا مضد ِ

دخص تمامدا ناشدناختهای اسدت کده نده
دوی او ،ش
حدیثی شیعه ثبت شده اسدت ،ولدی پسدر عم ِ
ِ

شدداگردانش و ندده اسددتادانش هددیچ یددک معلددو نیسددتنده و هددیچ حدددیث و هددیچ ردپددایی از او در

دراث علمددی فددریقین موجددود نیسددت و معلددو نیسددت کدده آیددا اساسددا اهددل علددم و از طبقده
تمددا مید ِ
َ
اندیشمندان بوده یا خیره در نتیجه مددح مدذکور از ابواالدب متوج ِده فدزاری اسدت و بده همدین جهدت
ِ
ی
دت شددأن او بددا ی نمددیمانددد؛ ز یددرا
د
ل
جال
دی
د
ت
ح
و
دال،
د
ح
دن
د
س
ح
و
هدیچ بحثددی در بدداب صددحت مددذهب
ِ

اعتماد امامیه ،فزاری را از نزدیک و به طدور کامدل مدیشداخته و
ابواالب زراری ،چهره برجسته و مورد
ِ
او را از فقها و زاهدان شیعه خوانده و خود را تربیت شده او معرفی کرده استه

061

علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره دوم

َ
 .۶بررسی ادله ترجیح وثاقت فزاری

دال فددزاری ،شایسددته اسددت کدده
پددح از ارائدده شددواهدی در جهد ِ
دت صددحت مددذهب و حسددن حد ِ

دات مطدرح شدده بدرای او را در دو
ادله ترجیح ول بده وثا دت وی بررسدی شدود .مدتن حاضدر توثیق ِ

سطح توثیقات عا و توثیقات خاص پیگیری کرده است.
ِ
 .1-۶توثیقات عام فزاری

دوان توثیقددات عددا ِ متوجدده فددزاری در نظددر گرفددت:
بدده طددور کلددی چهددار وجدده را مددیتددوان بدده عند ِ
روات سلسدله اسدانید تفسری القمری»،
میان ِ
«کثرت روایت اجالی امامی از فزاری»« ،حضور در ِ
«حضدور در سلسدله روات کامررل الزیررارات» و «حضدور در شدمار روات المرزار الکریر » .در ایددن

میددان ،مبددانی وجدده دو وسددو مددورد منا شدده گرفتدده اسددت 79 .لددذا بدده ذکددر دو وجدده بددا ی مانددده از

توثیقات عا او اکتفا میشود.

 .1-1-۶کثرت روایت اجالی امامی از فزاری

کثرت روایت اجال ،دلیلی است که اجماال بر وثا ِت مروی عنه داللت دارد .این امر ،یعندی

دت جمیدع
پذیرش وثا ت یک راوی به سبب کثرت روایت اجال از او ،از دو جهت با بحث وثا ِ

روات ثقة تفاوت دارد :یکی از جهت اینکه اجال ،از کبار ثقات و از افدراد اهدل بصدیرت
مشایخ ِ

هستند و دیگدری ایدنکده در ایدن وثا دت ،کثدرت روایدت شدرط اسدت؛ چده ایدنکده بده هدیچ وجده
یعقالیی نیست که بزرگان و اجالی عالمان امامی ،از شخصی کده ظدن بده ضدع او دارندد ،بده
وفور نقل حدیث کنند.

80

دتاد جمدع فراوانددی از برجسدتهتدرین عالمدانی امدامی و ایرامدامی بدوده ،بایددد
مضداف بدر آنکده فدزاری اس ِ

دانسددت کدده برخددی از اجددالی اصددحاب از او بدده وفددور نقددل حدددیث کددردهانددد؛ بدده نحددوی کدده بددا اطعیددت

ددخل فدزاری در دنبالده کدال
میتوان فزاری را مهمترین شیخ حدیثی ایشان به شدمار آورد .نجاشدی در م ِ
خود ،از روایات دو تن از اجالی امامی از او اظهار شگفتی کرده و مینویسد:

 .79بددر پددژوهشهددای صددورت یافتدده ،نسددخه در دسددترس کتدداب مشددهور بدده تفسرری ّ
القم ّ
رری ،در حقیقددت نگاشددته یکددی از
ِ
ِ
ّ
القزوینی ( نیمه سدده چهدار ) اسدت؛ لدذا توثید تمدامی
اندیشمندان مورد وثو امامی به نا ابوالحسن علی بن حاتم
ِ
ّ
روات این کتاب محل منا شه است (ر.ک :تفسی ّ
القم ّی حض حول النسخة المتداولة ،ص .77- 99و نیدز« :در حاشدیه
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معطدوف بده مشدایخ مباشدر ابدن
دو مقاله» ،ص .)91در خصوص کامل الزیارات نیز ول صدواب در بداب توثید روات آن،
ِ
ِ
ولویه اسدت (ر.ک« :کامدل الز یدارات و شدهادت ابدن ولو یده بده وثا دت راو یدان» ،ص .)9-17لدذا از طرید ِ تفسری القمری و
کامل الزیارات نمیتوان به توثی فزاری حکم نمود.

 .80برای بحث بیشتر در خصوص روایت اجال ،و نقد آرای مرحو خویی در این باب ،ر.ک :اصول علم ال جال ،ص.177-171

مورد وثو ما ،ابو غالب زراری کیه رحمیت خداونید بیر آ دو بیاد ،از او (جعفیر بین
محمد بن مال ) روایت کردهاند؟!
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نمیدان چگونه شیخ بزرگوار و مورد وثو ما ابو علی بین همیام و نییز شییخ جلیی و

این عبارت از نجاشی بر دو نکته داللت دارد:

نخسددت :ابواالددب زراری و ابددوعلی اسددکافی از جعفددر بددن محمددد بددن مالددک فددزاری ،بدده طددور

فراوان روایات داشتهاندد؛ چدرا کده ا گدر روایدات آن دو از فدزاری انددک بدود ،ذکدر آن توسدب نجاشدی
وجهی نداشت .این امر از جستوجو در میراث حدیثی برجای ماندده نیدز ابدل کشد

اسدت.

برای نمونه از دوازده روایتی که از ابوعلی در کتب اربعده موجدود اسدت ،هفدت روایدت آن ،یعندی

بیش از  ۲۸درصد کل روایات ابوعلی اسکافی ،از فزاری اخذ شده است .در آثار شیخ صدو

نیز فزاری پرتکرارترین شدیخ حددیثی ابدوعلی اسدت .در سدایر آثدار متقددمین نیدز وضدع بده همدین
ی
منوال است؛ برای نمونده ،از ابدوعلی در تفسی القمی فقدب نده حددیث گدزارش شدده کده همده آن
ددیث ابدوعلی کده
احادیث بیاستثنا از فزاری اخذ گردیده استه در غیرت وعماوی نیدز از  ۳۷ح ِ
بدده طددور مسددند گددزارش شددده ۲۲ ،حدددیث آن را از فددزاری نقددل کددرده اسددت؛ یعنددی بددیش از ۶۷

دت ابددوعلی ،شددش روایددت آن از فددزاری اخددذ شددده
درصددده در کامررلالزیررارات نیددز از هشددت رواید ِ

حدیثی متأخر نیز همین نتیجه را به همراه دارد؛
است؛ یعنی  ۷۲درصد .جستوجو در جوامع
ِ

ددیثی ابدوعلی در وسرائل الشریع اسدت.
برای نمونه ،بعد از حمیری ،فدزاری مهدمتدرین ش
دیخ ح ِ
ِ
درباره ابواالب نیز پیشتدر اشداره شدد کده وی بده صدراحت خدود را تربیدتیافتده فدزاری برشدمرده
حدیثی ابوعلی و ابواالب به شمار آوریم.
است .بنابراین باید فزاری را جزس مهمترین مشایخ
ِ

روات فاسد المذهب یا ضعی و یا از مشایخ بد نا ،
دو  :اگر نگوییم ابواالب و ابوعلی از ِ
ِ
ددث بزرگدوار از
مطلقا روایت نمیکردند ،دسدتکدم و بده طدور طدع مدیگدوییم :روایدت ایدن دو مح ِ
روات ضعی
ِ

درت نجاشدی وجهدی
یدا بددنا انددک بدوده ،اسدت؛ چدرا کده ا گدر ایدنگونده نبدود ،حی ِ

نداشت .این امر در حالی است که نشان دادیم آنان از فزاری فراوان روایت کردهاند.
 .2-1-۶حضور در شمار روات المزار الکبیر

مالد ِ اصول علم ال جال ین النظ یرة و التطریرق ،بدا تحقید در خصدوص ابدنالمشدهدی و

داب مدذکور مدیپدردازد ،و پدح از
طری المزار الکری  ،به
شهادت وی بده وثا دت جمیدع ِ
ِ
روات کت ِ
 .81فه ست النجاشی ،ص.111
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دروی مرحددو ِ خددویی مبنددی بددر عددد اعتبددار شددهادت متددأخران ،در خصددوص
نقد ِدد اشددکاالت کبد ِ
اعتبار شهادت او مینویسد:
ابن المشهدی شاگرد مفید دوم ،ابوعلی الطوسی است .ل ا هما گونه کیه بیرای شییخ
طوسی نق وثاقت و ضعف از مشایخ او به طری سماع ممکن است .پیس بیه همیین
گونه برای پسر او و تلمی پسر او نیز ممکن است .پس احتمال شهاد عن ّ
حیس وارد
است ،و همین مناط و معیار برای اعتبار این شهاد است.

82

بنابراین با فر ِ پذیرش وثا ت جمیع روات کتاب المزار الکری  ،آنگاه فزاری  -که در زمره
روات این کتاب در بابهای ششم ،دهم و دوازدهم است ،به طور عا توثی میشدودّ .
توجده
83
روایات فزاری از طری ِ ابوعلی الطوسی در المزار الکری نقل شده است.
شود تما
ِ
 .2-۶توثیقات خاص فزاری

افددزون بددر توثی د شددیخ طوسددی و برخددی از متددأخران چددون مجلسددی اول ،شددیخ حددر عدداملی ،و

گروهی از معاصدران چدون ماممقدانی ،نمدازی شداهرودی ،موحدد ابطحدی و طده نجد  ،دو نکتده

مهم دیگر در این باب ابل ذکر است که ول به وثا ِت فزاری را ترجیح میبخشد :یکی ،توثی ِ
مباشران او و دیگری ،آ گاهی معدل از تضعیفات مربوط به او.
 .1-2-۶توثیق مباشران او

دان
مهم فزاری که دول بده وثا دت او را بده شددت تقو یدت مدیکندد ،خدوشندامی او در می ِ
امتیاز ِ
مباشران اوست .وی از سوی شاگردان خود گاه با اوصافی بلندی چدون «کدان کالدذی ر بدانی» و

«من فقهاس الشیعه و زهدادهم» مددح شدده و گداهی بده صدراحت توثید شدده اسدت .بهتدرین ندوع
روات طبق ده
توثید نیددز تددوثیقی اسددت کدده از روی حددح و بدده مباشددرت صددورت پددذیرد .بددیشددک ِ

شدا گردان هددر شدیخ حدددیث ،بدیش از متددأخران ،بده احددوال او آ گداهی دارنددد .علدی بددن احمدد بددن
ِ
موسی بن االما محمد بدن علدی الجدواد ،معدروف بده ابوالقاسدم الکدوفی ) ۳۲۲ ( 84در کتداب

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

 .82اصول علم ال جال ،ج ،1ص.119

 .83المزار الکری  ،ص ،391 ،317و.399
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 .84حسین بن عبد الوهاب از اندیشمندان امامی رن پنجم او را علی بن احمد بن موسی بن االما الجواد ۷معرفدی کدرده
است (عیو المعجزات ،ص1؛ االستغاق  ،ص.)1

 ...یکِن أبا یبلقاسم کا إنانیا نستقی یبلطر یقُ َ صنف کتبا کمثیرة سدیدة.

85

ظاهرا وی در اواخر حیات خود به الو گرایید و بر همدین طرید وفدات یافدت؛ امدا نکتده مهدم

شخصیت رجالی فزار ی

طوسی در فه ست خود از آثار وی در این دوران به نیکی یاد کرده است:

آن اسدت کده بدده تصدریح افنددی در ریرراا العلمرراء 86و خوانسدداری در روضررات الجنررات 87،و

محدث نوری در ااتم المستدرک 88ابوالقاسم کدوفی کتداب االستغاق را در دوران اسدتقامت و
بصیرت نگاشته است .وی در ضمن نقل یک حدیث از همین کتاب چنین مینویسد:
حدثنا جاعُ نن نشاخینا یبلثقاة نهنم جْفر بن حمءد بن نالک یبلکم یف.

89

دت جعفدر بدن محمدد بدن مالدک از سدوی
این عبارت از ابوالقاسم کوفی به احسن وجه بر وثا ِ

مباشران او داللت دارد.

 .1-2-۶آ گاهی معدل از تضعیفات نسبت داده شده به او

همانطور که گفته شد ،شیخ پح از توثی ِ فزاری مینویسد:
یضْفه قمم رَإ یف نملد یبلقاِئ أعاجی .

90

این امر میرساند که شیخ به هنگا توثی وی ،از ادله جرح او آ گاه بوده است .حر عاملی،

این توثی را شاهدی بر ضع

تضعیفات مربوط به فزاری در نظر گرفته و مینویسد:
ِ

َ یظهر نن یبلشیع یبْلطلع عی ضْف یبلتضْیف أل نه قال :إنه ثقُ َ ،یضْفه قمم.

91

داحب وسائل الشیع مددعی شدده ،شداهدی بدر ضدع ِ
حتی اگر این توثی را آنچنان که ص ِ

مؤید ترجیح وثا ت او خواهد بود.
تضعیفات او در نظر نگیریم ،دستکم ِ
 .7نتیجه

ددگاه مختلد
چهدار دی ِ

دوی متقددمان و متدأخران ارائده شددده
در بداب وضدعیت رجدالی فدزاری از س ِ

ست« :وضع و کدذب»« ،ضدع »« ،تو د » و «وثا دت» .آنگونده کده از مطالعده آثدار رجدالی برمدیآیدد،
 .85فه ست الطوسی ،ص.191

 .86ریاا العلماء ،ج ،3ص.399

 .87روضات الجنات ،ج ،1ص.171
 .88ااتمة المستدرک ،ص.177
 .89االستغاق  ،ص.71

 .90رجال الطوسی ،ص.117

 .91وسائل الشیع  ،ج ،31ص.333
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متهم شدن به الو و فساد مذهب در کن ِار استثنای فزاری از أسانید ووادر الحکمر  ،و تسداهل وی در
عنوان ضع
امر حدیث  -که از آن با ِ

در حدیث یاد شده است  -مهمترین ادله ضدع

او را شدکل

دوی ابدناضدایری طدرح شدده -
میدهد .البته اتهدا ِ فدزاری بده وض ِدع حددیث  -کده نخسدتین بدار از س ِ
بدون پرداخت به دالیل آن عرضه شده و بده گمدان پدارهای از مشداهیر رجدالی ،ریشده در گدزارشهدای
ِ
عجیددب او در فضددایل اهددل بیددت ،:بدده و یددژه در بدداب مولددد حضددرت حجددت؟جع؟ دارد .در ایددن

دون گدزارش شدده از سدوی او نیسدت ،بلکده
میان ،اتها ِ فزاری به الو و فساد مذهب نده تنهدا موافد ِ مت ِ
دانید ابدنولیدد
ادله متقنی بدر صدحت مدذهب او در دسدترس اسدت .هدمچندین اس
دتثنای فدزاری از اس ِ
ِ
ّ
احتماالت متعددی را برمیتابد و از همین جهت نمیتوان آن را شاهدی بدر ضدع فدزاری تلقدی
نیز
ِ

کرد؛ چه اینکه با توجه به توضدیحات ارائده شدده ،ایدن اسدتثنائات متوجده روایدات اسدت و نده رواته
ی
دال وی
دار شددواهد و مسددتنداتی کدده بددر مدددح او و حسددن حد ِ
منا شدده در دیگددر ادلدده ضددع ِ فددزاری در کند ِ
داللت دارد ،ول به تضعی ِ وی را با انصرافی جدی همراه میکند .مددحهدای بلیدغ ابواالدب از او،
ِ
دار توثی د ِ صددریح ابوالقاسددم
و کثد ِ
درت روایددات اجددالی امامیدده چددون ابواالددب و ابددوعلی از فددزاری در کند ِ
ِ
شاگرد مباشر او ،و توثی ِ توأ با آ گداهی از ادلده ضدع ِ او توس ِدب شدیخ طائفده ،دول بده
عنوان
ِ
کوفی به ِ
وثا ت او را یرجحان میبخشد.
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 عیرو أاررار ال ضرا ،محمدد بدن بابو یده ،تحقید  :مهددى الجدوردى ،تهدران :نشدرجهان ،اول،. ۱۳۷۸

 -عیو المعجزات ،حسین بن عبدالوهاب ،م :داوری ،اول ،بیتا.

 الغیرة ،محمد بن حسن طوسی ،تحقی  :عباد ا تهرانی ،م :دارالمعارف اإلسالمیة ،اول. ۱۴۱۱ ، الغیرة ،محمد نعمانی ،تحقی  :علی ا کبر افارى ،تهران ،صدو  ،اول. ۱۳۹۷ ، -فالح السائل ،سید علی ابن طاووس ،م :بوستان کتاب ،اول. ۱۴۳۶ ،

 -الفوائد الحائ ی  ،محمد با ر بهبهانی ،م :مجمع الفکر االسالمی ،اول. ۱۴۱۲ ،
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 الفه سررت (ط -الحدیثددة) ،محمددد بددن حسددن طوسددی ،تحقید  :عبدددالعزیز طباطبددائی ،ددم:مکتبة المحق الطباطبائی ،اول. ۱۴۲۳ ،
 -الفه ست ،احمد نجاشی ،م :نشر اسالمی۱۳۶۲ ،ش.

 کامل الزیارات ،جعفر بن ولو یه ،تحقید  :عبدالحسدین امیندی ،نجد  :دارالمرتضدو یة ،اول،۱۳۲۶ش.

 -کفایة ا ق  ،علی خزاز ،تحقی  :عبد اللطی

شخصیت رجالی فزار ی

 -الکافی ،محمد کلینی ،تهران :دارالکتب االسالمیة ،دو . ۱۴۳۷ ،

حسینی کوهکمرى ،م :بیدار. ۱۴۳۱ ،

 کمال الدین و تمام النعمة ،محمد بنبابویه ،تحقی  :علیا کبر افارى ،تهران :اسالمیه ،دو ،. ۱۳۹۲

 الم رزار الکری ر  ،محمددد بددن مشددهدى ،تحقید  :جددواد یدومی اصددفهانی ،ددم :دفتددر انتشدداراتاسالمی ،اول. ۱۴۱۹ ،

 المزار ،محمد مفید ،تحقی  :محمد با ر ابطحی ،م :کنگره شیخ مفید ،اول. ۱۴۱۳ ، مستدرکات علم رجال الحدیض ،علی نماز ی شاهرودی ،م :االسالمی ،دو . ۱۴۳۶ ، -المسند ،أحمد بزار ،تحقی  :محفوظ زینا  ،بیروت :علو القرآن. ۱۴۳۹ ،

ّ
المتهجد ،محمد بن حسن طوسی ،بیروت :ماسسة فقه الشیعة ،اول. ۱۴۱۱ ،
 مصراح معجم الم لفین ،کحالة ،عمر رضا ،بیروت :دار إحیاس التراث العربی ،دو  ،بیتا. -معجم رجال الحدیض ،سید ابوالقاسم خویی. ۱۹۹۲ ،

 مررن الیح ر ه الفقی ر  ،ابددنبابو یدده ،محمددد ،تحقید  :علددیاکبدر افدداری ،ددم :دفتددر انتشدداراتاسالمی. ۱۴۱۳،

 -منتهی المقال ،محمد مازندارنی ،م :آلالبیت ،:اول. ۱۴۱۶ ،

 -وارفت وایی از اسناد اطر غدی  ،محمد علی موحدی ،م :معارف۱۳۹۳ ،ش.

 وجیزه فی علم ال جال ،ابوالحسن مشکینی ،تحقی  :زهیر اعرجی ،بیروت :ا علمی. ۱۴۱۳ ، -وسائل الشیع  ،محمد حر عاملی ،م :آل البیت ،اول. ۱۴۳۹ ،

 الهدایة الکر ی ،حسین خصیبی ،بیروت :البالغ. ۱۴۱۹ ،ی
 «در حاشیه دو مقال» ،سید ّمحمد جواد شبیری زنجدانی ،مجلده آینر پرژووش ،شدماره ،۴۸
۱۳۷۶ش.

 «کامددل الز یددارات و شددهادت ابددن ولو یدده بدده وثا ددت راو یددان» ،سیدموسددی شددبیری زنجددانی،پژووشوای رجالی ،ش ،۱ص.۲۹-۷
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