پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیرجبلی
تاریخ دریافت 94/5/23 :تاریخ تأیید94/8/5 :
محمدصادق بخشی جویباری

چکیده
رجالیان در باز شنا سی حال راویان و بحث در بارۀ وثاقت و یا ضعف ای شان افزون بر توثیقات فردی و
خاص گاه درمواردی با استتتدناد بو قوا کی وی وفراگیرر گروای از راویان را در شتتتثار موثقان وارد
رده و بو ا دبار روایاتشان حکم نثودهانک.وا اوی دقیق برخی توثیقات ثومی از جثوو مسائوی است
و در مطالعات راوی شنا سی از ااثیت ب سزائی برخوردار ا ست .توثیق م شایخ جعفر بن ب شیربجوی از
جثوو اموری استتتت و از ستتتوی برخی وثای مداخر بو نوان توثیقی فراگیر تحت ضتتتابطوای خاص
معرفی شکه است.پژواش حاضر پس از شناسایی شخصیت رجالی وحکیثی جعفر بن بشیر وگزارشی
از نظریة «توثیق مشتتتایخ جعفر بن بشتتتیر»ر بو نقک این نظریو پرداخدو استتتت .این نظریو بازتاب اای
گوناگونی در بین رجالیان مداخر امامی داشدو ا ست؛ بو گونوای و برخی معدقک بو وثاقت تثام ا سدادان
جعفر بن بشتتتیر شتتتکه وبرخی دیگر بو وت وجود اشتتتکاچت ،نکررن را یر معدبردانستتتدوانک .ناگفدو
پیکاست و درصورت پذیرش این نظریو بخشی از راویان مجهول الحال را بایک در شثار ثقات دانست
و بستتیاری از روایات بکینستتان از ضتتعیف بو صتتحی ر مینثایاننک .پژواش حاضتتر با بررستتی دچئ
طرفکاران این نظریو تتتت با تکیو بو یافدواای رجالی و حکیثی تتتت ناتثامی نظریو را اثبات نثوده است .از
اینرور مشایخ جعفر بن بشیر اثاننک دیگر راویان نیاز بو اثبات و احراز وثاقت دارد.
كلیدواژهها :جعفر بن بشیرر مشایخر مشایخ ثقاتر توثیقات ام.

 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث (.)bakhshi.sadeg@gmail.com

درآمد

از ار رداای دانش رجال شناخت حال راویان سنک احادیث ا ست .از این رور رجالیان برای شناخت حال
و اوصتتتاا راویان افزون برتوثیقات فردی وخاصر درمواردیر با استتتدناد بو قوا کی وی و فراگیرر گروای از
راویان ناشناخدو را بو رصو موثقان وارد ردهر و بو دنبال رن میتوان حکم صحت براسناد روایت شان بار نثود.
مواردی اثچون توثیقات م شایخ ا صحاب اجثاعر م شایخ ثقات سوگانور توثیق تثام و یالن ائثور م شایخ اجازهر
مشتتایخ احثک بن محثک بن یستتی اشتتعریر مشتتایخ ابن قولویو در ام الزیارات و ...ام ،نین قا که «توثیق

م شایخ جعفر بن ب شیر» و توثیقاتی از این د ست از جثوو قوا ک فراگیری ا ست و رجالیان با ا سدناد بو رنها بو
تائیک گروای از راویان پرداخدوانکر توثیق م شایخ جعفر بن ب شیر از جثوو اموری ا ست و از سوی برخی وثا بو
نوان توثیقی فراگیر وگستتدرده معرفی شتتکه استتت .این گونو قوا ک رجالی را میتوان از ابکا ات رجالیان مداخر
دانست و با تکیو بر مسدنکات رجالیان و محکّثان مدقکم شک گرفدوانک.
در این مباحثر بیش از ا دبار خود این افرادر از وثاقت گروای از راویان  -و زیر مجثو و ضابطو خا صی
استتدنک  -بحث میشتتود .این قا که درگذر زمان کس العث اای مدفاوتی را دربین انکیشتتوران رجالی شتتیعو بو
دنبال داشتتتدو استتتت؛ برخی رن را پذیرفدو و فوایکی برایش در نظر گرفدوانک و برخی دیگرر بو جهت اشتتتکاچت
،نکگانور ،ون خکشتتو در مستتدنکات توثیقر وجود موارد نقنر رن را از درجو ا دبار ستتاقک ردهانک .پژواش
پیش رور پس از ذ ر نظریات موافقان این قا که فراگیر و مخالفان رنر و پس از بررستتی مستتدنکات این توثیق و
اشکاچت واردهر در پی اثبات کم ا دبار این توثیق ام است.
پیشینۀ پژوهش

با تدبعی و نگارنکه دا شدو ا ست بو نظر میر سک و پس از نجا شی رجالی معروا سکۀ پنجم تا قب از قرن
دوازدامر نظریو «توثیق مشایخ جعفر بن بشیربجلی» مطرح نبوده است .نخسدین سی و این نظریو را طرح
و پایو گذاررن بوده ورن را پذیرفت و در تعویقواش بر منهجالمقال در شتتترح حال برخی راویان روایت جعفر بن
بشتتیر از رنان را نشتتانة وثاقت دانستتدو 1وحید بهبهانی (م1205ق) استتت 2.پس از ایشتتان برخی رجالیان با طرح
بحثاای مسدق و یا ضثنیر بو این بحث اشاره ردهانک.
در میان انکیشتثنکان معاصتر میتوان بو مباحث ریت اهلل خویی در معجم رجال الحدیثر 3ریت اهلل ستبحانی

 .1ر.ک :تعلیقه علی منهج المقال ،ص 56و 110و 112و  123و 158و  160و 175و  177و 230و....
 .2ر.ک :فوائد الرجالیه ضمن رجال الخاقانی ،ص ،48تعلیقه علی منهج المقال ،ص.27
 .3ر.ک :معجم رجال الحدیث ،ج ،1ص.68

در كل یات فی علم الر جالر 4ر یت اهلل داوری در اصووول علم ر جالر 5و ر یت اهلل ابطحی در ت هذ یب الم قالر
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تقریرات درس رجال محقق ارجثنک استتداد ستتیک جواد شتتبیری 7و شتتیخ ستتنک در داب بحوث فی مبانی علم

الرجالر 8اشاره رد .الوه بر این در چبالی نگاشدواای برخی فقیهان مدأخر ذی روایت جعفر بن بشیر بو اثبات
یا رد قا که مذ ور اشاره شکه است 9.تا رنجا و نگارنکه اطالع داردر نگاشدو مسدقوی و بو ابعاد مخدوف نظریةر
ادلو و شتتوااک رن پرداخدو باشتتکر بو نگارش در نیامکه استتت؛ ار ،نک بن مایواایی از رن در برخی رثار رجالی بو
صتتتورت محکود قاب دستتتتیابی استتتت .ناگفدو پیکاستتتت این پژواشاا تا نون در چبالی داباای رجالی
معا صران سامان یافدو ا ست .این نگا شدو درپی رن ا ست و بو ادلو احدثالیر شبهات و گثانواا پا سخ داکر و با
بیانی جکیک و مدفاوت از رنچو تا نون در منابع رجالی رمکه است این نظریو را بررسی نک.
خاستگاه توثیق مشایخ جعفر بن بشیربجلی

بو نظر میر سکر رنچو موجب این گثانو شکه و تثامی م شایخ جعفر بن ب شیر ثقوانک من شأ رن را میتوان در
وثات قکما جسدجو رد .نخست نجاشی در شرح حال جعفر بن بشیربجوی رورده است و ایشان از راویان ثقو
و راویان ثقو از او روایت ردهانک؛ ار،نک این سخن صراحت درتوثیق م شایخ ایشان نکاردر ولی احدثال میرود
و نجاشی با اسدقرا در احادیث ایشان بو این ندیجو رسیکه باشک و مشایخ وی اثگی ثقوانک .دیگری شیخ طوسی
در داب « ّ
عدة االصول»ر در بحث حجّیت خبر واحک دربارۀ ثقات سوگانو و یررن گفدو است:

ّ
ّ
الراویین مسندا و اآلخر مرسال ،نظر فى حال المرسل؛ فإن کان ّ
«إذا کان أحد ّ
ممن یعلم أنه ال یرسل إال
ّ
عن ثقة موثوق به ،فال ترجیح لخبر غیره على خبره؛ و ألجل ذلک سوووت الطائفة بین ما یرو یه محمد
ّ
ّ
بن أبىعمیر و صفوان بن یحیى و أحمد بن محمد بن أبىن صر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بانهم ال
ّ
یروون و ال یر سلون إال ع ّمن یوثق به ،و بین ما أ سنده غیرهم؛ و لذلک عملوا بمرا سیلهم إذا انفردوا عن
ّ
فإنه ّ
یقدم خبر غیره
روایة غیرهم و أما إذا لم یکن کذلک و یکون ممن یرسووول عن ثقة و عن غیر ثقة
10
علیه ،و إذا انفرد وجب التوقف فى خبره إلى أن ّیدل دلیل على وجوب العمل به».

«چنانکه یکی از دو راوى ،روایت را به طور م سنَد و راوى دیگر به طور مر سَ ل نقل کند ،به مر سل نگاه

 .4ر.ک :کلیات فی علم الرجال ،ص.279
 .5ر.ک :اصول علم الرجال ،ج ،2ص.230
 .6ر.ک :تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال النجاشی ،ج ،1ص 116و ج ،4ص .315
 .7برخی از نگاشتههای درس رجال محقق ارجمند ،استاد سید جواد شبیری زنجانی (مد ظله) در مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی
(نور) موجود است .آرای او در زیرنویس این مقاله با عنوان درس گفتارهای معظم له ارجاع داده شده است.
 .8ر.ک :بحوث فی مبانی علم الرجال ،ص.140
 .9ر.ک :وسائل الشیعه ،ج ،29ص ،222ریاض المسائل ،ج ،16ص ،367قاعدۀ الضرر و الضرار (سیستانی) ،ص19
 .10عدّۀ االصول ،ج ،1ص.154

مىشووود؛ اگر راوى مرس ول از کسووانى باشوود که ارسووا ن ىکند مگر از ثقهاى که مورد اط ینان باشوود،
ترجیحى میان روایت غیر او و روایت او وجود ندارد و به ه ین س و اسووت که ما اى امامیه میان چن ه
مح د بن ابىم یر ،صفوان بن یحیى و اح د بن مح د بن ابىنصر و ثقات دیگر چوردهاند و چن ه غیر این
بزرگواران به طور م سند ذکر کردهاند ،یک سان برخورد کردهاند و از این رو به مرا سیل این بزرگان زمانى
که از روایت غیر چنها منفرد با شد ،م ل کردهاند .امّا اگر راوى شخ صى با شد که هم از ثقه و هم از غیر
ثقه نقل و ارسا مىکند ،روایت مسند بر چن مقدّم مى شود .و اگر خ رى را به تنهایى به نحو مرسل نقل
کند ،باید در خ ر او توقّف کرد ،مگر جایى که دلیاى بر وجوب م ل به چن وجود داشته باشد».
بکین سانر برخی رجالیان ومحکثان با توجو بو اد ای شیخ طو سی بر این باورنک بین احادیث م سنک سایر
راویان و مر سالت م شایخ سوگانو و ام،نین دیگر موثقانی و بو این روش معروا شکهانک  -و تنها از ثقات
نق حکیث ردهانک  -فرقی قائ نیسدنک.
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توضی مطوب رن و اگر،و از تعبیر شیخ طوسی سخنی ازمشایخ جعفر بن بشیر بو میان نیامکه استر اما پس
از یاد رد ثقات ستتوگانور از بارت «و غیرهم من الثقات» تعثیم رن بو دیگر ثقات استتدفاده میشتتود .بکین ترتیب
بارت یاد شکه بیانگر رن است و راویانی دیگر ام اسدنک و دارای ویژگیاای اثسان با ثقات سوگانوانک و
موحق بو رننک.
مناسب است یادرور شود برداشتاا از سخن شیخ طوسی یکسان نیست؛ برخی بر این باورنک و مقصود از
«غیرهم من الثقات» اصتتتحاب اجثاع استتتت 12.بنابرگثانو دیگر مراد از «غیرهم» در الم شتتتیخ طوستتتیر راویان
ومحکّثانی است و اثسان مشایخ ثقاتانکر، 13ون جعفر بن بشیرر محثک بن اسثا ی ز فرانیر احثک بن محثک
بن ی سی ا شعریر خانکان ف ضّ ال و ماننک ای شانر بنابراین بعیک نی ست و بارت شیخ طو سی ان صراا بو افرادی
،ون جعفر بن بشتتیر دارد .قب از تبیین مستتدنکات و دچئ توثیق مشتتایخ ویر نخستتت بو اخدصتتار بو شتترح حال
رجالی و حکیثی جعفر بن بشیر اشاره گردد.
یک .شخصیت شناسی

برای تبیین بیشتر نظریو «وثاقت اسدادان جعفر بن بشیر» ناگزیر بایک نیم نگاای بو شخصیت رجالی وحکیثی
وی داشت:
جعفر بن ب شیر بجوی و شّ اءر
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نیو او ابومحثک ا ست .محکّثر فقیو و از برج سدةترین روایتگران شیعو در

نیثة دوم قرن دوم اجری است .در میان رجالیان تنها نجاشی او را بو لقب وشّاء توصیف رده است.
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و بو نظر

 .11فوائد الرجالیه ضمممن رجال الخاقانی ،ص ،48کلیات فی علم الرجال ،ص  275و ،279بحوث فی مبانی علم الرجال ،ص،140
تهذیب المقال ،ج ،4ص.315
 .12ر.ک :خاتمة المستدرک ،ج ،5ص ،123معجم رجال الحدیث ،ج ،1ص.61
 .13ر.ک :کلیات فی علم الرجال ،ص.279- 275
 .14وشّاء؛ این لقب باعتبار شغل او است که پارچههای ابریشمین و گلدار میفروخت .ر.ک :تنقیح المقال ،ج ،15ص  ،65ش.3819
 .15ر.ک :معجم رجال الحدیث ،ج ،5ص ،23ش.2141

برخی دیگر ا شدباه ا ست 16.وی بو قبیوو بجوّی من سوب ا ست .بجوّیر ن سبت شثار ب سیاری از محکثان شیعو از راه
نَسب یا وچء بو این قبیوو است 17.جعفر بن بشیر در وفو میزیست از خانکان وی اطالع ،نکانی در دست نیست.
برخی نام پکرش را بشیر داّان دانسدوانک و از مشایخ روایی جعفر بو شثار میریک 18.برخی دیگر وی را بشیر بن
19

ا صم بجوی وفی میداننک

و ار دو از محکثان شیعو بو شثار میرینک .تاریخ وچدت او رو شن نی ست اما بو

لحاظ طبقو شنا سی احدثاچً قب از نیثة دوم سکۀ دوم اجری بو دنیا رمکه ا ست .وفات وی را در سال 208ق ثبت
ردهانک.
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الف :در نگاه بزرگان

وثای رجال و تراجمر جعفر بن بشیر را بو وثاقت و ا دثاد و جاللت سدودهانک.
نجاشی در یاد رد وی مینویسک:
«جعفر بن بشیر یکی از چهرههای برجسته شیعی بود که بسیار م ادت میکرد و یکی از پاکان و زاهدان
روزگار به حساب میچمد .وی مردی موثق بود .او در شهر کوفه م سجدی بنا کرد که هنوز در زمان ما در
ق یاه بجیاه وجود دارد ،من و ج ع زیادی از مال ان شیعه هر وقت به شهر کوفه میرویم در این م سجد
ن از میخوانیم .ه ان گونه که در سایر مساجد معروف کوفه ،ه انند مسجد کوفه ،ن ازمیخوانیم ،استادم
ابوالع اس بن نوح میگفت :جعفر بن بشیر مشهور بود به «فقحة العلم»( 21گل زی ای دانش) .او از راویان
 .16قاموس الرجال ،ج  ،2ص 613ش  .1430محقق شو شتری من شأ ا شتباه نجا شی را بردا شت وی از برخی سند روایات که در آن «عن
الوشّاء و جعفر بن بشیر» آمده دانسته که وی به اشتباه آن را «عن الوشّاء جعفر بن بشیر»تلقی کرده است.
 .17ر.ک :وقعة صفّین ،ج ،1ص .60بیشتر افراد قبیله در زمان حضرت علی جانب ایشان را گرفتند و درجنگ صفین جز اندکی در سپاه
آن حضرت بودند.
 .18ر.ک :الجامع فی الرجال ،ج  ،1ص 371؛ تنقیح المقال ،ج  ،1ص .175
 .19ر.ک :تنقیح المقال ،ج  ،2ص .175
 .20ر.ک :رجال النجاشی ،ص  ،119ح 304؛ اختیار معرفة الرجال ،ص  ،641ح .1125
 .21نجاشی در توصیف جعفر بن بشیر لقب «فَقحة العلم» را به وی داده است .در ضبط و قرائت و معنای آن بین علما اختالف است:
 -1در قرائت نجا شی و عالمه در ای ضاح از آن به «فقحة العلم ،ای زهرۀ العلم» ،یاد شده ا ست ،بر فرض صحت این قرائت این لفظ به
معنای «گل» است ،در اینجا به معنای گل زیبای دانش معنی میدهد( .رجال النجاشی ،ص 119ش ،304ایضاح االشتباه ،ص 128ش،125
لسان المیزان ،ج2ص110ش.)450
 -2عالمه در ای ضاح اال شتباه به نقل از سید صفی الدین محمد بن معد مو سوی قرائت «نفحة العلم» را یاد آور شده ا ست .یعنی عطر و
بوی دلانگیز ،چنانکه عطر و بو مشام انسان را نوازش میدهد .بوی معطر دانش هم دل و جان انسان را نوازش میدهد( .ایضاح االشتباه،
ص128ش.)125
3ــــ از عالمه در خال صه و ابن داود در رجالش قرائت«قُفّه العلم» نقل شده ا ست .بنابراین قرائت به معناى ظرف و زنبیل آمده که ظرف
دانش معنى مىدهد( .خالصة االقوال ،ص  ،32ش ،7رجال ابن داود ،ص ،82ش ،299تنقیح المقال ،ج ،15ص ،71ش 190پانوشت آن).
به هر حال این کلمه هرگونه که قرائت شــود ،کنایه از این اســت که این محدث بزرگوار از دانش فراوانى برخوردار بوده و یکى از چهره
هاى برجستة عصر خویش به شمار مىآمده ،تاجایى که خلیفه مقتدر و نیرومند عباسى ،این چهره پرآوازه شیعه را در برههاى از زمان ،از
نزدیکان خود قرار داده و خود را به او نزدیک مىکرده ا ست .این جمله کنایه از این ا ست که جعفر بن ب شیر از دانش فراوانی برخوردار

موثق حدیث نقل میکرد و راویان موثق هم از او حدیث نقل میکردند».

22

شیخ طوسی در شرح حال وی میگویک:
او صاح کتاب و«ثقةجلیل القدر» است.

23

كشّی بو نق از نصر بن صباح میگویک:
وی گرفتار دسووتگاه سووتم شوود وتازیانههای فراوان به او زدند وسووختیهای زیادی را تح ل کرد تا اینکه
خداوند متعا او را نجات داد و از زندان رها شد .بعد از شهادت ح ضرت ر ضا ،مأمون م ا سی با جعفر
24
بن بشیر از در دوستی در چمد و زمانی او را از ه راهان خویش قرار داد.
ابن حجر عسقالنی در یاد رد او میگویک:
جعفر بن ب شیر کوفی یکی از م صنفان شیعه ا ست که از مای بن مو سی الر ضا و ج عی دیگر حدیث
25
گزارش میکند.
عمر كحالهر دانشثنک معروا اا سنت درباره او ،نین رورده است:
«جعفر بن بشیر بجای یکی از محدثان و فقیه شیعه است».

26

زركلی درباره او ،نین اورده است
«او یکی از مال ان شیعه است که در سرزمین ابواء درگذشت».

27

،نان و پیشتر گذشت تاریخ وچدت او مشخص نیست؛ اینکو وی از اصحاب امام رضا شثرده شکه

28

حکوداً بین سالاای 140تا155ق بو دنیا رمکه ا ست و در سال 208ق 29پنج سال بعک از شهادت امام ر ضا در
سال وفات سیکه نفیسو بنت حسن بن زیک بن حسن در گذشت.

30

ب :مشایخ و شاگردان

جعفر بن بشتیر از محکثان شتیعی استت و نزد دانشتثنکان بستیاری درخ رموخت و از رنان روایت رد .او
بوده است( .تنقیح المقال ،ج ،15ص ،70ش  ،190قاموسالرجال ،ج  ،2ص .)612
 .22رجال النجاشی ،ص  ،119ش .304
 .23الفهرست ،ص  ،43ش .131
 .24اختیار معرفة الرجال ،ص  ،641ح .1125
 .25لسان المیزان ،ج  ،2ص  ،110ش .450
 .26معجم المؤلفین ،ج  ،3ص .135
 .27االعالم ،ج ،2ص.122
 .28ر.ک :رجال الطوسی ،ص ،353ش.5238
 .29ر.ک :رجال النجاشی ،ص  ،119ح 304؛ اختیار معرفة الرجال ،ص  ،641ح .1125

 .30ر.ک :مرآت الجنان ،ج ،2ص 43به نقل از تهذیب المقال ،ج ،4ص.314

نزدیک بو اشتتداد نفر نق حکیث رد و داباای بیش از اشتتداد نفر را روایت رده و برخی از رنان ،نکین
داب داشدوانک ریت اهلل خویی با حذا ناوین تکراری قریب بو اشداد اسداد وی را برشثردهر و برخی از رنان
بارتانک از:
 .1استتتتحتتاق بن ثتتار؛  .2زیتتک شتتتتحتتام؛  .3بتتکاهلل بن ب ک یر بن ا ین؛  .4حثتتاد بن
 .5اد یم بن ا ل حر؛  .6ذر ی

ثثتتان؛

محتتار بی؛  .7ستتتت و یثتتان بن ستتتتثتتا تتو؛  .8داود ر قی؛  .9بشتتتت یر داّتتان؛

 .10مو سی بن بکر؛  .11ثر بن ابان؛  .12ا شام بن سالم؛  .13مف ضّ بن ثر؛  .14سثا ة بن مهران؛  .15ابان بن
ثثان؛  .16الء بن رزین؛  .17اشام بن سالم؛ و...

31

شاگردان زیادی از او اخذ حکیث ردهانک و برخی از شاگردان و راویان معروا وی بارتانک از:
 .1ابو بکاهلل احثک بن محثک بن خالک برقی؛  .2ابراایم بن ااشتتم؛  .3احثک بن محثک؛  .4حستتین بن حستتین
لتتتیلتتتیی؛  .5حستتتتتیتتتن بتتتن حستتتتتن؛  .6ستتتتتهتتت

بتتتن زیتتتاد؛  .7صتتتتتالتتت

 .8محثک بن إسثا ی بن بزیع؛  .9محثک بن الحسین بن أبی الخطاب و. ...

بتتتن ستتتتتنتتتکی؛

32

ج :احادیث و میراث علمی جعفر بن بشیر وگرایشهای فکری او

گزارشاای تاریخی ورثار مانکگار از نخستتین قرناای اجریر نشتتان دانکۀ رن استتت و میراث وثی و
حکیثی شتتیعو میراثی مکدوب و مضتتبوت استتت؛ از اینرو مهمترین معیاراای ستتنجش انکیشتتواا و گرایشاای
فکریر تأثیر وثی و شتتناخت ابعاد دانش ورگاای افراد در نگاشتتدواای بو جا مانکه و یا گزارش شتتکه از ایشتتان
است .اثچنان و اشاره شک جعفر بن بشیر بو فراوانی دانش وزیبایی وگ رن  -قفحة العلم  -توصیف شکه است
از اثین رور شخصیدی بزرگ و دارای ابعاد مخدوف از خود بو نثایش نهاده است .جعفر بن بشیر در منابع حکیثی
جایگاه ویژهای دارد .تنها در دب اربعو و وستتائ الشتتیعو از وی بیش از  425روایت نق شتتکه استتت 33این رمار
یر از احادیثی است در داباای دیگرشیخ صکوق و دیگر محکثان گزارش شکه است.
جعفر بن ب شیر میلف رثار مدعکدی ا ست .وی دابی دا شدو و بو امام صادق من سوب بوده ا ست .او این
داب را از امام رضا روایت رده بود 34.نام برخی از داباای جعفر بن بشیر بارت است از:
 .1کتاب المشیخةر ماننک داب حسن بن محبوب 35ولی مقکاری از او و،کدر است؛ .2 36کتاب الصالة؛ .3
 .31ر.ک :معجم رجال الحدیث ،ج  ،5ص  24و  ،25ش .2141
 .32همان.
 .33این آمار با استفاده از نرم افزار درایة النور استخراج شده است
 .34ر.ک :رجال النجاشی ،ص  ،119ش .304
 .35نجاشــی در لیل نام داود بن کوره قمی واحمد بن حســین بن عبدالملک؛ تبویب کتا

المشــیخه ابن محبو

واحمد بن حسین بن عبدالملک نسبت داده است( .ر.ک :رجال النجاشی ،ص 158ش  416و ص 80ش )193کتا
از نخستین کتا های است که در موضوع علم رجال نگارش یافته و متاسفانه مانند دیگر کتب اصحا

را به داود بن کوره قمی
المشیخة ابن محبو

ائمه به دست ما نرسیده است.

 .36کتا هایی که با عنوان الم شیخه از سوی فهر ستنگاران یاد شدهاند .به آن د سته آثاری اطالق می شود که تبویب آنها برا ساس معانی

کتاب المکاسب؛  .4کتاب الصید؛  .5کتاب الذبائح؛  .6کتاب النوادر.

37

دو :مستند نظریه «وثاقت مشایخ جعفر بن بشیر»

مستتدنک این نظریو و ثکه استتدکچل بر وثاقت مشتتایخ جعفر بن بشتتیرر «ستتخن نجاشتتی» استتت .در توصتتیفات
نجاشی از جعفر بن بشیر باراتی دیکه میشود و سبب ،نین برداشدی شکه است .او مینویسک:

«جعفر بن ب شیر ابومحمد البجلى الو ّشاء من ّ
زهاد أ صحابنا و ع ّبادهم و ن ّساکهم و کان ثقة ....،روی
عن الثقات و رووا عنه؛ 38جعفر بن ب شیر ابو مح د بجای ،از زاهدان ،مابدان و پرهیزگاران شیعه ا ست...

او فردی ثقه و مورد امت اد بوده و از [اسوواتیدث ثقه نقل روایت میکند .و [شوواگردانث ثقه نیز از او روایت
میکنند».
برخی با استتدناد بو ستتخن نجاشتتی مشتتایخ جعفر بن بشتتیر و شتتاگردان او را ثقو میداننک .وحیک بهبهانی در
تعویقواش بر منهج المقال در شتترح حال جعفر بن بشتتیر یادرور وثاقت مشتتایخ وی نشتتکه استتتر 39ولی در فوائد

الرجالیه ضثن فائکه دوم 40و ام،نین در یاد رد برخی راویانر روایت جعفر بن بشیر از رنان را نشانة وثاقتشان
دان سدو ا ست 41.بو بیان دیگر او بر این باور ا ست و ا ساتیک روایی جعفر بن ب شیر اثگی ثقو ا سدنک؛ ار ،نک و
توثیق رشتتکاری برای ایشتتان نیامکه باشتتک .بعضتتی از جثوو حاجی نوری با استتدناد این بارت نجاشتتی قائ بو این
ّ
42
شکهانک و این شخص «الیروی اال عن ثقة»ر
نقد و بررسی

این نظریو بیشتر از سوی رجالیان معا صر مورد نقک و نظر قرارگرفدو ا ست .در این میان ریت اهلل خویی و بو
تبع او ا سداد سبحانی 43و ا سداد داوریر 44دو ا شکال بر نادر سدی نظریو توثیق م شایخ جعفر بن ب شیر ارائو رده
استتتت و دلی دوم ایشتتتان ،نکان قاب پذیرش نیستتتت .با تکیو بو مطالب معجم رجال الحکیث این بحث را پی
میگیریم:

فقه با گذاری شدهاند ونه برپایه ابوا

فقهی یا اسماء اصحا

اصول و راویان از ائمه .ر.ک :تهذیب المقال ،ج ،2ص.350

 .37ر.ک :رجال النجاشی ،ص  ،119ش .304
 .38همان.
 .39ر.ک :تعلیقة علی منهج المقال ،ص.82
 .40ر.ک :تعلیقة الوحید علی منهج المقال ،ص  ،54ص  .110الفوائد الرجالیه ،ص ،48منهج المقال ،ج ،1ص ( 147مقدمه فائده دوم)
« روایة محمد بن اسماعیل بن میمون أو جعفر بن بشیرعنه فإنّ کالًّ منهما أمارۀ التوثیق لما ذکر فی ترجمتهما».
 .41ر.ک :تعلیقة علی منهج المقال ،ص  56و 110و 112و  123و 158و  160و 175و  177و 230و  204و  205و 211و  225و  229و
 240و  267و...
 .42ر.ک :خاتمة المستدرک ،ج ،7ص ( .109مستدرک الوسائل ،ج  ،3ص  777چاپ سنگی ،فائدۀ دهم).
 .43ر.ک :کلیات فی علم الرجال ،ص.279
 .44ر.ک :اصول علم الرجال ،ج ،2ص.230

 .1اشکال داللی (عدم داللت حصر از کالم نجاشی)

در دچلت سخن نجاشی و جعفر بن بشیر تنها از ثقات روایت رده باشکر حصری مشااکه نثیشود با توجو
بو رن و نجاشتتی از ادبیات وتعابیری و دچلت بر حصتتر نکر ،ون «انما یروی عن الثقة» یا «الیروی اال عن ثقة»
بهره نبرده است .ازاینرور جثوة «روی عن الثقات» نثیتوانک بیانگر انحصار باشک و از رن دچلدی اسدفاده نثیشودر
و جعفر بن بشتتیر از یر ثقو روایت نق نثی نک .بو بیان دیگر بارت در مقام حکم وی برای تثامی مشتتایخ و
راویان او نی ست تا بکین سان تثام ا ساتیک و یا شاگردان جعفر بن ب شیر را ثقو بکانک .این بارت فاقک ،نین دچلدی
است.
مییک این سخن ادامة الم نجاشی است .وی در بارۀ شاگردان او نیز میگویک« :رووا نو» و [شاگردان] ثقو
نیز از او روایت می ننک، .نین ،یزی مثکن نیستتتت؛ زیرا نق روایت ردن ثقو یا یر ثقو از استتتدادر در اخدیار
استتداد نیستتتر در حالی و ضتتعیفان بررننکر تا از ار شتتخصتتی بو ویژه بزرگان و حدی معصتتومان نق حکیث
ننک 45و م نبودنک دروغگویانی و در صتتر اا بیت و بر رنان دروغ بستتدوانک و روایات جعوی را بو رنان
ن سبت دادهانکر و سخن مدواتر و م شهور نبوی و گوو از فزونی دروغگویان برح ضرتش دارد 46و ام،نین دیگر
سخنان پی شوایان ام،ون امام صادق 47و امام ر ضا 48گواه بر جریان دروغ سازیاای صر ح ضور دارد.
وقدی بر مع صومان سخنان دروغ ببنکنک پروا ض ا ست و راویانی ماننک جعفر بن ب شیر نیز از این امر م صون
نخوااک بود .بنابراینر سخن نجا شی ،و از ناحیو شاگرد و ،و از جانب ا سداد دچلت بر ح صر نثی نک و ا سدفاده
حصتتتر از رن را بعیک مینثایانک .نهایداً با توجو بو روایات جعفر بن بشتتتیر در منابع حکیثیر میتوان گفت بیشتر
روایات «جعفر بن بشیر» از افراد ثقو بوده و راویان ثقات نیز از او فراوان نق حکیث ردهانک و این امر نو ی مکح
او بو شتتثار میریک .در مقاب

ستتانی و فراوان از ضتتعفا نق روایت ردهانک و ضتتعفا ام فراون از رن روایت

گزارش ردهانک موجب قکح راوی بو شتتثار میریک 49.بکین ترتیب نثیتوان مک ی شتتک و بارت نجاشتتی در
مقام حصر بوده و بر این اساخ تثام اساتیک و شاگردان ویر از وثاقت برخوردارنک.
 .2اشکال نقضی

ا شکال دومی و نادر سدی نظریو را بو ت صویر می شانکر ح ضور راویان ضعیف در میان ا ساتیک جعفر
بن بشیر است .مشایخ جعفر بن بشیر سو دسدو انک؛ نخست راویانی ادسنک و در رجال توثیق شکه انکر گروه
دیگر از مشایخ سانی اسد نک و در رجال جرح و تعکی نشکه انکر اگر اساتیک وی ناشناخدو باشنکر طبیعی
ا ست و م شکوی ایجاد نخوااک شک .د سدو سوم م شایخی ا سدنک و در رجال ت ض عیف یا مورد طعن واقع
 .45ر.ک :معجم رجال الحدیث ،ج  ،1ص .72
 .46ر.ک :االرشاد ،ج،1ص ،623االمالی للطوسی ،ص،227ح ،398بحار االنوار ،ج  ،36ص  ،273ح .96
 ...« .47إنّا اهلبیت صادق ال تخلو من کذّاب یکذب علینا ،فیسقط صدقنا بکذبه علینا عند الناس»؛ اختیار معرفة الرجال ،ص.195
 .48ر.ک :همان ،ص ،222ش .401
 .49ر.ک :اصول علم رجال ،ج ،2ص.231

شکه انک .مخالفان نظریو توثیق مشایخ جعفربن بشیرر مشایخ ضعیف ایشان را اشکال نقضی قائالن توثیق مشایخ
جعفر بن بشتتیر میداننک .دو تن از استتاتیک ایشتتان و رجالیان پیشتتین بر ضتتعف رنان تصتتری

ردهانک بارتنکاز:

صووالب بن حکم نیلی 50و عبداهلل بن محمد جعفیر 51با توجو بو این و مستتتدنک نظریو الم نجاشتتتی استتتت و
ت ضعیف ننکه ام او ست .این امر سبب نادر سدی ویت وثاقت م شایخ جعفر بن ب شیر شکه ا ست .ام،نین شیخ
طوسی در دو جای تهذیب 52روایت جعفر بن بشیر را بو جهت ارسال ضعیف دانسدو است 53.بکین ترتیب با توجو
ّ
54
بو این دو اشکال یاد شکه نثیتوان در مورد جعفر بن بشیر گفت «الیروی اال عن ثقة».
نگارنکه براین باور است و اشکال نخست (دچلی) ریت اهلل خویی وارد است؛ زیرا تعبیر «روی عن الثقات و
رووا عنه» دچلت بر حصر نکاردر بوکو در مقام مکح و سدایش راوی است 55و مکح وتعریف راوی را اکا قرار
داده استتت .در حقیقت میخوااک این نکدو را بیان نک و او فراوان از راویان ثقو نق روایت می نک و ثقات نیز
از او نق روایت مینثاینک .بو تعبیر دیگر احادیث وی قاب توجو و تأم استتتت، .و اینکو در مقاب ر ثرت نق
روایت از ضتتتعفا موجب قکح راوی استتتت؛ ،نان،و اخراج احثک بن محثک بن خالک برقی از قم بو جهت ثرت
نق روایت از ضعفا و ا دثاد بو مرا سی و در حقیقت نو ی ذم و قکح برقی بوده و از این منظر تف سیر می شود.

56

افزون بررنر رجالیان معاصر نجاشیر شیخ طوسی  -شّی و دیگران  -در یاد رد جعفر بن بشیر مدعرّض اد ای
مذ ور نشکه و روایت مرس جعفر بن بشیر را مردود دانسدوانک و در مواردی دچلت رن را نیز نقک ردهانک.
امّا ا شکال دوم ریت اهلل خویی و دیگران وارد نی ست؛ زیرا موارد نق ضی ا سدکچل ای شان قاب جواب و دفاع
است .پیشتر گذشت و ریت اهلل خویی بو دو مورد نقضی ت در میان اساتیک جعفر ت اشاره ردنک .تدبع در اسانیک
 .50ر.ک :رجال النجا شی ،ص  ،200ش  ،533شــیب با ســند صــحین خود نقل میکند« :عن محمد بن علی بن محبوب ،عن محمد بن
الحسین ،عن جعفر بن بشیر ،عن صالح بن الحکم ،قال سألت أبا عبداهلل »... تهذیب األحکام ،ج  ،3ص  293ح .897
 .51شیب صدوق در یاد کرد طریق خود به عبد اهلل بن محمد الجعفی مینوی سد« :فقد رویته عن ابی ،عن سعد بن عبداهلل ،عن محمد بن
الحسین بن ابی الخطاب ،عن جعفر بن بشیر عن عبداهلل بن محمد الجعفی »....من الیحضره الفقیه ،ج4ص 519قسم المشیخه.
شیب طو سی عبداهلل جعفی را از ا صحا

امام سجاد ،باقر و صادق شمرده ا ست( .ر.ک :رجال الطو سی ،ص 118ش 1198ص،139

ش 1473و ص ،231ش )3133نجاشی در شرح حال جابر بن یزید جعفی او را ضعیف شمرده است .رجال النجاشی ،ص 129ش.332
 .52الف :فأما الحبر الذی رواه محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الح سین عن جعفر بن ب شیر عمّن رواه عن ابی عبداهلل قال:
سألته عن رجل و . ...تهذیب االحکام ،ج1ص196ح.41
 :سعد بن عبداهلل عن محمد بن الح سن بن ابی الخطاب عن جعفر بن ب شیر عن عبداهلل بن سنان أو غیره عن عبداهلل مثل ذلک.
همان ،حدیث .42
« .53فاول ما فیه أنه خبر مر سل منقطع اال سناد ،ألنّ جعفر بن ب شیر فی الروایة االولی قال عمّن رواه و هذا مجهول یجب إطراحه ،و
فی الروایة الثانیة قال عن عبداهلل بن سنان أو غیره فأورده وهو شاک فیه ،و ما یجری هذا المجری ال یجب العمل به ».همان.
 .54نجا شی در شرح حال جابر بن یزید جعفی وی را ت ضعیف نموده ا ست( .ر.ک :رجال النجا شی ،ص  ،128ش  )332وی در طریق
صدوق به جعفر بن بشیر آمده است .ر.ک :من ال یحضره الفقیه ،ج  ،4ص .519
 .55ر.ک :اصول علم رجال ،ج  ،2ص .231
 .56ر.ک :مجله علوم حدیث ،ص  ،141مقاله توثیق مشایب احمد بن محمد بن عیسی اشعری در ترازوی نقد .ش ،71سال نشر .1393

روایات ن شان میداکر ا سامی دیگری نیز در میان م شایخ جعفر بن ب شیر دیکه می شودر و برخی از رجالیان رنان
را ضتتعیف شتتثردهانک .از این افراد معثوچ بو نوان نقن ننکه نظریو یاد میشتتود .این استتامی ،هارده نفرنک .با
توجو بو ثرت روایات جعفر بن بشتتیر در دب اربعور این تعکاد دربررستتی استتانیک روایات دب اربعو و وستتائ
الشیعو و رجال شّیر اسدخراج شکهانک و بارتنک از:
 .1ابو جمیله مف ضل بن صالب؛ تنها در یک گزارش تحویوی در داب الکافی جعفر بن ب شیر از او روایت
رده استتت 57.نجاشتتی در شتترح حال جابر بن یزیک جعفی وی را ضتتعیف شتتثرده استتت58و ابن ضتتائری او را
دروغگو و حکیثساز شناسانکه است.

59

 .2ابن جریب (عبد الملک بن عبد العزیز بن جریب)؛ نام وی در سنک روایدی در داب رجال شّی بو نوان
اسداد جعفر بن بشیر رمکه است 60.او امی و یا بدری مذاب است و البدو بسیار القثنک بو اا بیت بوده است.
 .3أبان بن عثمان؛ ا سداد جعفر بن ب شیر ا ست.
اصحاب اجثاع است.

62

61

شّ ی او را ناوو سی خوانکه ا ست 63.ار ،نک وی در شثار

64

 .4إسووحاب بن عمّار؛ جعفر بن بشتتیر از روایات زیادی نق
مذاب (فطحی) است.

رده استتت 65.وی ثقو استتت اما دارای ضتتعف

66

 .5حنّان (بن سدیر)؛ نام وی در ا سناد الکافی پس از جعفر بن ب شیر رمکه ا ست 67.شیخ طو سی او را واقفی
مذاب دانسدو است.

68

 .6داود بن كثیر رقّی؛ اسداد جعفر بن بشیر است 69.نجاشی و ابن ضائری او را تضعیف ردهانک.

 .57ر.ک :الکافی ،ج  ،1ص  392ح .3
 .58ر.ک :رجال النجاشی ،ص  ،129ش .332
 .59ر.ک :رجال ابن الغضائری ،ص  ،88ش 118؛ خالصة األقول ،ص ،407ش .1648
 .60ر.ک :اختیار معرفةالرجال ،ص  ،130ح .107
 .61ر.ک :همان ،ص  ،390ح .733
 .62ر.ک :الکافی ،ج  ،1ص  ،400ح  5و ج  ،4ص  ،308ح  2و....
 .63ر.ک :اختیار معرفة الرجال ،ص  ،417ش .660
 .64ر.ک :همان ،ص  ،375ش .705
 .65ر.ک :الکافی ،ج  ،2ص  ،241ح  38و ج  ،5ص  ،81ح  ،5و....
 .66ر.ک :الفهرست ،ص  ،15ش .52
 .67ر.ک :الکافی ،ج  ،1ص  ،407ح .8
 .68ر.ک :رجال الطوسی ،ص  ،346ش .4974
 .69ر.ک :الکافی ،ج  ،4ص  ،52ح .2
 .70ر.ک :رجال النجاشی ،ص  ،156ش  ،410رجال ابن الغضائری ،ص ،58ش.46

70

ّ
 .7سعد اإلسکاف (بن طریف)؛ اسداد جعفر بن بشیر است 71.نجاشی در شرح حال او نوشدو است« :إنه یعرف
و ینکر».

72

 .8سعید بن خیثم [ابو معمر الهاللی]؛ اسداد جعفر بن بشیر است 73.نجاشی بو ضعف او تصری
او و برادرش مَعثَر را از دا یان زیک خوانکهانک.

رده است.

74

 .9صووالب بن الحکم النیلی؛ نام وی در استتناد شتتیخ طوستتی پس از جعفر بن بشتتیر دیکه میشتتود 75.او نیز
ضعیف و بو ضعفش تصری شکه است.

76

 .10عبد اهلل بن بکیر؛ اسداد جعفر بن بشیر است 77.شیخ طوسی بو ضعف مذاب او تصری می نک ار ،نک
وی را در نق روایت ثقو میدانک.

78

 .11عبداهلل بن محمد جعفی؛ شتتیخ صتتکوق در طریق خود بو وی نام جعفر را بو نوان شتتاگرد او نگاشتتدو
است 79.نجاشی در ضثن یاد رد جابر بن یزیک جعفی او را ضعیف شثرده است.

80

 .12علی بن أبی حمزة (بطائنی)؛ او از م شایخ روایی جعفر بن ب شیر ا ست.

81

دانسدو است.

شّ ی او را دروغگو و موعون

82

ضل بن عمر؛ نام وی در دو سنک بو نوان ا سداد جعفر بن ب شیر رمکه ا ست 83.نجا شی وی را دارای
 .13مف ّ
فساد مذاب دانسدو و روایدش را مضطرب خوانکه است و مینویسک بو روایات او توجو نثیشود ،و اینکو خَطّابِی
مسوک است.

84

 .71ر.ک :الکافی ،ج  ،2ص  ،601ح .10
 .72ر.ک :رجال النجاشی ،ص  ،178ش .468
 .73ر.ک :تهذیب األحکام ،ج ،7ص ،438ح.1750
 .74ر.ک :رجال النجاشی ،ص  ،180ش .474
 .75ر.ک :تهذیب األحکام ،ج  ،3ص  ،293ح .897
 .76ر.ک :رجال النجاشی ،ص  ،200ح .533
 .77ر.ک :الکافی ،ج  ،2ص  ،524ح  9و ج  ،7ص  ،75ح  ،1و....
 .78ر.ک :الفهرست ،ص  ،106ش .452
 .79ر.ک :من ال یحضره الفقیه ،ج  ،4ص .519
 .80ر.ک :رجال النجاشی ،ص  129ش .332
 .81ر.ک :الکافی ،ج  ،1ص  ،418ح .35
 .82ر.ک :اختیار معرفة الرجال ،ص  ،467ش .755
 .83ر.ک :الکافی ،ج  ،2ص  ،236ح  ،23االستبصار ،ج ،2ص  198ح .671
 .84ر.ک :رجال النجاشی ،ص  ،416ش .1112

 .14مو سی بن بکر و سطی؛ او نیز یکی دیگر از اساتیک جعفر بن بشیر است .85شیخ طوسی واقفی بودن او
را بیان رده است.

86

نقد و بررسی

در پاسخ بو اشکال نقضی مشایخ ضعیف جعفر بن بشیر بایک گفتر مشایخ ضعیف وی دو دسدوانک:
 .1د سدو نخ ست راویانی و مدهم بو ف ساد در مذاب ا سدنک؛ ماننک :ابان بن ثثانر بک اهلل بن بکیرر حنان بن
ستتکیرر استتحاق بن ثّار و برخی دیگر .بایک دانستتت و انحراا ا دقادی برخی از راویان قاب اثبات نیستتت و
برخی دیگر در ین ف ساد مذاب توثیق شکهانک ماننک :ا سحاق بن ثار و بکاهلل بن بکیر .وثاقت ویا ف ساد مذاب
برخی نیز اخدالفی استتتتر ماننک :ابان بن ثثان .و برخی دیگرر روایت جعفر بن بشتتتیر از رنان در زمان ستتتالمت
ا دقاد شان بوده ا ست؛ زیرا با توجو بو برخورد ائثو اطهار و ح سا سیدی و رنان و ا صحاب ای شان ن سبت بو واقفیو
داشتتدوانکر بعیک استتت فردی ماننک جعفر بن بشتتیر و از اجالی امامیو بو شتتثار میریک درزمان وقف یا انحراا
ا دقادیشتتان از رنان روایت گزارش رده باشتتک؛ زیرا مث جعفر بن بشتتیرر یونس بن بک الرحثانر ثقات ستتوگانو
و ...جزو پیشگامان مبارزه و مقابوو با واقفیو بودهانکر ،گونو خود ازرنان نق حکیث ردهانک؟
 .2دسدو دیگر سانی و در رجال تضعیف شکهانک .ولی بو لحاظ رجالی وطبقوشناسی جزو مشایخ جعفر بن
بشیر بو شثار نثیرینکر بوکو واسطو بین ایشان افداده است .اینان بارتنک از:
 .1سعد بن طریف

وجود او در شثار اساتیک جعفرر خووی ایجاد نثی نک؛ زیرا:
اوالً :بو لحاظ طبقوشتتناخدی او را نثیتوان استتداد بکون واستتطو جعفر بن بشتتیر دانستتت .با تکیو بر اطال ات
طبقو شنا سیر «جعفر بن ب شیر» در طبقو شاگردان « سعک بن طریف» قرار نکارد؛ زیرا «جعفر بن ب شیر» مدوفای سال
208ق 87و از اصحاب امام رضا است 88.و روایت وی از امام صادق با واسطو گزارش شکه است در حالی
و «سعک بن طریف» از اصحاب امام سجادر باقر و صادق بو شثار میریک.

89

ثانیاً :شیخ طوسی او را صحی الحکیث دانسدو 90یعنی وی در حوزۀ نق حکیث شخصی قاب ا دثاد است.
افزون بر اینر روایت جعفر بن بشتتیر از ستتعک در یر ستتنک الکافی در جای دیگری واقع نشتتکه استتت .بنابراینر
روایدش از سعک مرس استر و جزو مشایخ بیواسطة او محسوب نثیشود.

 .85ر.ک :الکافی ،ج  ،4ص  ،279ح  6و ج  ،5ص  ،265ح  ،6و....
 .86ر.ک :رجال الطوسی ،ص  ،342ش .5108
 .87ر.ک :رجال النجاشی ،ص  ،119ش  ،304و اختیار معرفة الرجال ،ص  ،605ش .1125
 .88ر.ک :رجال الطوسی ،ص  ،353ش .5238
 .89ر.ک :همان ،ص  ،115ش  ،1147و ص  ،136ش  1430و ص  ،212ش .2765
 .90ر.ک :همان.

 .2سعید بن خیثم

روایت بیواسطو جعفر بن بشیر از سعید بن خَیثم نیز قاب اثبات نیست؛ زیرا وی از اصحاب امام باقر و امام
صتادق شتثرده شتکه استت 91.ابن ضتائری در بارۀ او میگویک :او تابعی استت و از پیامبر بو واستطو جکّ
مادری خود بیک بن ثر الکالبی نق روایت رده ا ست 92.بکین ترتیبر روایت جعفر بن ب شیر و از ا صحاب
امام رضا است و درسال  208ق وفات رده از سعیک بن خیثم تابعی بعیک بو نظر میرسک.
 .3ابن جریح

روایت جعفر بن بشیر از ابن جری تتتت از فقهای امی مدوفای  151ق تتتت 93نیز مرس است؛ زیرا تنها در خبر
شّی نام وی در شثار اساتیک جعفر رمکه است 94و حال رنکو اثان روایت در گزارش داب اچخدصاص ،نین
رمکه است:
«محمد بن الحسووین ،عن صووفوان بن یحیى ،عن ذریح بن محمد المحاربى ،عن أبى عبد الله وعن
ابن جریح وغیره من ثقیف و.»...
بنابراینر در نق اچخدصتتاص صتتفوان با واستتطو از ذری بن محثک محاربی نق
ابن جریح و غیره و »...مردد استتت بین این و ابنجری از امامصتتادق بیواستتطو نق
واسطو نق

رده استتت و بارت «و عن
رده و یا از ابن باخ با

رده است 95و جعفر بن بشیر از ذری بن محثک محاربی نق روایت رده است.

96

بونظر میر سک با توجو بو این و «جعفر بن ب شیر» در طبقو « صفوان» قرار دارد احدثال ا شدباه نو شداری در
سنک شّی وجود دارد .و شایک سنک ،نین باشک« .جعفر بن بشیر ن ذری بن محثک الثحاربی ن أبی بکاهلل

و ابن جری  .»...و این امر سبب شکه است و ابن جری را جزو مشایخ جعفر بن بشیر بکاننک.
افزون بر رنر وجود اخدالا در نستتخواای ّش تی بیانگر اضتتطراب در ستتنک رن استتت؛ زیرا در نستتخوای از
رجال شّی ت موجود در دابخانو مرحوم ریت اهلل مر شی ت ابنشری بو جای ابنجری ضبک شکه است 97.و نیز
در ترتیب الکشّی نوان شری نق شکه است .ام،نین در نسخو ،اپ رلالبیت نوان جری واقع شکه است.

98

 .91ر.ک :رجال الطوسی ،ص  ،213ش  ،2782رجال النجاشی ،ص  ،180ش .3740
 .92ر.ک :رجال ابن الغضائری ،ص  ،64ش .57
 .93ر.ک :التاریخ الکبیر ،ج  ،5ص 422؛ تاریخ بغداد ،ج  ،10ص 407 – 400؛ سیر اعالم النبالء ،ج  ،6ص 325؛ شذرات الذهب ،ج ،1
ص 226؛ الفهرست البن ندیم ،ص .282
 .94ر.ک :اختیار معرفة الرجال ،ص  ،130ش .107
 .95ر.ک :درس گفتارها ،سید جواد شبیری.
 .96ر.ک :تهذیب االحکام ،ج  ،2ص  ،284ح 16؛ بصائر الدرجات ،ص  ،360ح 9؛ اختیار معرفة الرجال ،ص  ،438ش .698
 .97ر.ک :اختیار معرفة الرجال ،پاورقی ص  ،130ش  107و ص ( 49مقدمه).
 .98ر.ک :همان ،ج  ،1ص  ،276ش .107

گفدنی استتت در معرفی برخی دیگر بو نوان استتداد جعفر بن بشتتیرر تردیکاایی وجود دارد .بو نوان نثونو
روایت جعفر بن ب شیر از صال بن حکم نیوی مر س ا ست؛ زیرا طریق شیخ صکوق بو صال بو وا سطو حثاد بن
ثثان واقع شکه است.

99

ام،نین روایت بیواستتتطو جعفر بن بشتتتیر از بک اهلل بن محثک جعفی و از اصتتتحاب امام ستتتجادر باقر و
صادق شثرده شکهر 100بعیک ا ست؛ زیرا جعفر بن ب شیر از امام صادق با وا سطو نق روایت رده ا ست و
بکاهلل از اصحاب امام اظم نیز شثرده نشکه است و حیات وی بعک از امام صادق ثابت نیست.
بنابراینر ار،نک تعکاد مشایخ ضعیف جعفر بن بشیر انکک اسدنکر و این بیانگررن است و ،و بسا یکی از
مستتتدنکات نجاشتتتی در این نظریو تحفّظ جعفر بن بشتتتیر در نق روایت از مشتتتایخ ثقو بوده و از یر ثقو اجدناب
می رده ا ست و ار،نک اثبات رن د شوار ا ست و یا ا سدقرا و ج سدجو در ا ثر م شایخ جعفر بن ب شیر بوده ا ست
و وقدی رنان را ثقو یافدور حکم بو وثاقت مروی نو وی نثوده استتتت .نو اینکو ستتتخن نجاشتتتی بیانگر منش
اثیشگی جعفر باشک .بر این اساخ نثیتوان تثام مشایخ او را ثقو دانست.
نتیجهگیری

وتاه سخن رنکور اسدکچل بو وثاقت مشایخ «جعفر بن بشیر» بو حسب دچلت تام و تثام نیست؛ لکن اشکال
نقضی مرحوم ریت اهلل خویی را نثیتوان وارد دانست؛ زیرا سانی و بو نوان مشایخ ضعیف در اسانیک روایات
واقع شتتکهانک برخی ازرنان ار،نک مدهم بو فستتاد مذاب استتدنکر ولی در دیگر مصتتادر رجالی توثیق شتتکهانک و یا
اینکو بو دلی ارسال وافدادگی واسطو در اسانیک روایاتر جزو مشایخ مسدقیم «جعفر بن بشیر» محسوب نثیشونک.
بنابراینر با وجود اشکال دچلی اسدکچل مذ ور تام نیست .ار،نک بیشتر مشایخ ایشان ثقوانک.
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