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

مهدی جاللی
سمانه رباطی

چکیده

1
2

مهههذهب راوی کارکردههههای متفهههاوتی در حههههوزه حهههدیث شهههیعه دارد .یکهههی از کارکردههههها
در عرصهههم رجهههال و راوی شناسهههی اسهههت .رجالیهههان متهههأخر شهههیعه بهههه عنصهههر مهههذهب

راوی توجه ویژه داشته و راویان غیر امامی را اگر چه ثقه باشند ،مورد جرح قهرار میدهنهد.

لکههن متقهههدمان ایهههن فهههن  -کههه پسهههینیان آثهههار رجهههالیشههان را بهههر اسهههاس رأی و نظهههر آنهههان

نگاشتهاند  -راویان غیر امامی بسیاری را توثی نمهوده و حهدیث آنهان را در زمهره احادیهث
معتبر قرار دادهاند.

پژوهش حاضر با رویکردی تطبیقی و با هدف مشهخص سهاختن وجهوه اشهتراک و افتهراق
عملکرد رجالیهان متقهدم شهیعه در تعامهل بها راویهان غیهر امهامی ،بهه بررسهی الفهاآ جهرح و

تعدیل به کار رفته در باره این راویان میپردازد .در ساحت اشتراکات مواردی چون توثی

ذومراتب راویان غیر امامی ،جرح حداقلی و عدم تفکیک میان وضعیت گذشته و اکنون
شان و در حوزه افتراقات توثی غیر صریح راویان غیر امهامی ،توثیه مؤکهد و ...آنهان شهده

است .نتایج این جستار حا کی از آن است که عملکرد متمایز هر رجالی ناشی از تفهاوت

روش و ههدف شهان از نگهارش کتهاب هایشهان بههوده اسهت .لکهن حتهی عملکهرد متفههاوت
آنهان گویهای ایهن امهر اسهت کهه ابهن غضهایری ،شهیخ طوسهی و نجاشهی وابسهتگی بهه رفه َهرق
شیعه و اهل سنت را دلیلی برای تضهعی

راوی بهه حسهاب نمیآورنهد ،بلکهه صهداقت و

ضبط راوی ،دو مؤلفه تأثیرگذار بر قضاوت آنان در باره راویان است.

کلید وا  :راویان غیر امامی ،ابن غضایری ،شیخ طوسی ،نجاشی ،جرح و تعدیل.
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امامی حدیث شهیعه و تفهاوت شهیوه تعامهل بها آنهان
وجود راویان غیر امامی 3در میان راویان
ر

متأخر حدیث شیعه ،ام ری است که ضرورت بررسی تطبیقهی شهیوه
در میان رجالیان متقدم و
ر
رجالی رجالیهان متقهدم شهیعه بهه جههت نزدیهک بهودن بهه
برخورد با چنین راویانی را در منظومه
ر
عصر راویان گریز ناپذیر مینماید.

گز یههدن راو یههان غی ههر امههامی و بررسههی نق ههش مههذهب در جههرح و تع ههدیل آنههان از میههان دیگ ههر

عناص ههر تأثیرگ ههذار در توثیه ه و تض ههعی

راو ی ههان ناش ههی از تأثیرگ ههذاری و برجس ههتهس ههازی ای ههن

مؤلفه در ارریابی اخبهار و راو یهان نهزد رجهال شناسهان متهأخر اسهت؛ چهه آن کهه مهمتهرین مهال ک

نزد متأخران برای تقسیم اخبار راویان به انواع اربعهه ،توجهه بهه مهذهب اشهخاص و امهامی بهودن

یه هها نبودنشه ههان اسه ههت؛ 4امه ههر خطیه ههری که ههه سه ههبب جه هها به ههه ج ه هایی در معیارهه ههای رد و قبه ههول

اخبار ،دست کم در بع

انواع حدیث شده است؛ به وجهی کهه امهروزه ههم ،در محافهل شهیعه

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

 .1بیان مسئله

خبهر راوی توثیه نشهده امهامی (حسهن) بهه حهدیث راوی توثیه شهده امامی(صهحیح) ملحه و

معتبهر تلقهی مههی گهردد و حهدیث راوی توثیه شهده غیههر امهامی (موثه ) بههه حهدیث راوی مجههروح

(ضعی ) ملحه و نهامعتبر انگاشهته مهیشهود .حهال آن کهه در دوره متقهدمان قضهیه بهر عکهس
بههوده؛ بههه طههوری کههه از یههک سههو حههدیث راو یههان غیههر امههامی موث ه (حههدیث موث ه در اصههطالح
متههأخران) نههزد آنههان مطلههوب و همههان بههوده اسههت کههه در اصههطالح متههأخران صههحیح نامیههده

میشود .از سوی دیگر ،حدیث راویان ت وثی نشده ،و لو امامی مذهب ممدوح ،نهزد آنهان واجهد
ُحسنی نبوده است.
سیره مستمر عقال و شیوه قدما در طول تاریخ بر این بوده است که گزارش گزارشگهر موثه را

می پذیرفتند؛ بدون توجه به عقیده و مذهب وی ،بلکه مال ک پذیرش گفتهههایش را اجتنهاب

او از درو قههرار میدادنههد .بههر همههین مبنهها فقهیههان و عالمههان دیههن در مبههاحثی همچههون لغههت،
 . 3مقصود راویان اهل سنت و فرق شیعی (همه فرقه های شیعه که در کتب رجهالی متقهدم از آنهان یهاد شهده اسهت بهه جهز
شیعه اثنی عشری).
 .4در نظر عالمان متأخر شیعه ،حدیثی صحیح به شمار میآید که با سندی متصل توسهط راویهان عهادل و امهامی از نظهایر
خودشهان در تمهامی طبقهات روایهت شهده باشهد و حهدیث حسهن ،خبهر متصهلی اسهت کهه تمهامی سلسهله سهند امههامی
مذهب و ممدوح باشند و موث خبری است کهه نسهبت بهه کلیهه افهراد سلسهله سهند در کتهب رجهال شهیعه تصهریح بهه
وثاقت شده باشد ،اگر چهه بعضهی از افهراد زنجیهره حهدیث غیهر امهامی باشهند .چنهان کهه در تعهاری احادیهث صهحیح
حسن و موث دقت شود مالحظه مهیگهردد ،عنصهرمهذهب بهه عنهوان یکهی از مقسهمهای اصهلی تنویهع و تربیهع حهدیث
مطرح شده است.
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تفسههیر ،صههرف و نحههو بههه گفتههههای متخصصههان آن فههن اعتمههاد کههردهانههد؛ حتههی ا گههر مههذهب
صحیحی نداشهته باشهند .در مقولهه حهدیث و روایهت نیهز طبه همهین مبنها عمهل شهده اسهت؛

چههرا کههه اصههل در حههدیث ،اطمینههان بههه صههدور آن از جانههب معصههوم اسههت 5.بررسههی وثاقههت

راوی یکی از راه ههای اطمینهان بهه صهدور حهدیث از جانهب معصهوم اسهت و بها توجهه بهه آن کهه
هههر مسههئولیتی شههرایط خههاص خههود را میطلبههد ،مهمتههرین ویژگههی راوی حههدیث نیههز کههه وظیفههه

انتقال سخنان معصومان

را بر عهده دارد ،صداقت و راستگویی و ضابط بودن او است.

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

6

با توجه به آن که مال ک اصلی در خصوص قضاوتهای رجالی در باره راویان ،آرا و نظهرات

رجالیان متقدم شیعه است  -که صاحبنظران اصلی این فن به شمار میروند و داوریههای

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

طوسی و نجاشهی بها راو یهان اههل سهنت و فهرق شهیعی میپهردازد تها از رهگهذر آشهکار شهدن نظهر

رجالیههان متقههدم شههیعه نسههبت بههه مههدخلیت ی ه ا عههدم مههدخلیت مههذهب راو یههان در توثیهه و

تضعیفاتشههان ،نظر یههه متههأخران در بههاب ضههرورت اشههتراط مههذهب راوی در اعتبههار روایههات بههه
ر
چالش کشیده شود؛ ریرا اوال ،رجال شناسان متأخر آثار رجالی خود را بر پایه آثهار متقهدمان پهی
ر
ریزی نمودهاند و متقدمان عنصر مذهب را ارریابی هایی رجهالی خهود لحهاآ نکردهانهد .ثانیها،
این تقسیمبندی سبب بیشتر شدن فاصله های مذهبی و کنار گذاشتن بخش قابل توجهی از

روایات به دلیل غیر امامی بودن راو یهان توثیه شهد آنهها شهده اسهت؛ چنهان کهه سهبب پهذیرش

بخش بزرگی از روایات یعنی روایات راویان توثیه نشهده امهامی مهذهب ،تحهت عنهوان حهدیث
حسههن گردیههده اسههت .همههین امههر سههبب عههدم پایبنههدی کامههل طرفههداران تنو یههع حههدیث در آثههار

فقهی خود به عدم اعتبار حدیث موث نزد آنان شده است.

7

این رویکرد متأخران در برجسته کردن نقهش عنصهرمذهب و کوچهک سهاختن نقهش عنصهر

وثاقههت کههه در حههدیث حسههن و حههدیث موث ه مطههاب تعر ی ه

ذهنی و غیر واقعی است.
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 .5دانش رجال ،ص.139
 . 6تهذیب االصول ،ج ،2ص.116
 . 7ر.ک« :حدیث موث و اعتبار آن نزد دانشمندان امامی».

خودشههان ،اتفههاق افتههاده ،امههری

رجهال النجاشهی از سهه بخهش کلهی تشهکیل شهده اسهت 8:بخهش اول شهامل مقدمهه اسههت،

بخش دوم در یادکرد طبقه نخست مؤلفان شیعه اسهت ،کهه شهش تهن بیشهتر نبهوده و همگهی از

اصحاب یا معاصران امام علی

به شمار میروند .در بخش سوم نام نویسندگان امامی و یها

نویسندگان غیر امامی که برای شیعه کتاب نوشتهاند )صن

ایشان دارند )روی عنا( به ترتیب حروف الفبا ذکر شدهاست.

لنا( یا روایت از ائمه و اصهحاب

نجاشههی راو یههان غیههر امههامی متعههددی را در بخههش سههوم کتههاب یههاد مههیکنههد و بههه اظهههار نظههر
رجههالی در بههاره آنههان می پههردازد .وی برخههی از آنههان را توثی ه و برخههی را تضههعی نمههوده اسههت.
تأ کیههد بههر وثاقههت تعههدادی از راو یههان غیههر امههامی یهها توثی ه آنههان در عههین عنههاد و تعصههب داشههتن
نسههبت بههه مذهبشههان از ویژگی هههای بههارز نجاشههی در تعامههل بهها راو یههان غیههر امههامی اسههت .او در
ُ
توصی أحمد بن حسن بن إسماعیل بن ش َعیب بن میثم تمار ،بعهد از بیهان قهول کشهی مبنهی
بر واقفی بودن أحمد بن حسهن بهن إسهماعیل بهن شهعیب بهن میهثم تمهار و وجهود روایهاتی از امهام
رضا در کارنامه حدیثی وی ،آشکارا او را تحهت ههر شهرایطی مهورد اعتمهاد و وثهوق میدانهد و
دسههتاورد حههدیثی او را صههحیح و عههاری از عیههب و نقههص قلمههداد می کنههد 9.تأ کیههد او بههر موث ه
بودن راوی در هر صورت ،چه واقفی باشد چه نباشهد ،نشهان از داوری مسهتقل نجاشهی و عهدم
دخالت مذهب در این قضاوت دارد.

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

 .2نجاشی و تعامل با راویان غیر امامی

نجاشی حسن بن محمد بن سماعه را  -که از شیو واقفهه و سهخت سهتیهنده و متعصهب

بر مذهبش بوده است  -مهورد اعتمهاد و وثهوق میدانهد 10تها آشهکارا بیهان کهرده باشهد مهادامی کهه
راوی ضوابط نقهل حهدیث را رعایهت می کنهد و در جههت یهاری دیهنش روایتهی جعهل نمی کنهد،
حتی دشمنی و سرسختی او در مذهبش ،خللی در وثاقتش ایجاد نمی کند.

 .3شیخ طوسی و راویان غیر امامی
کتاب الرجال و الفهرست دو اثر شهیخ طوسهی در رجهال و جهز ،اصهول خمسهه رجهالی شهیعه
 . 8میدانیم که هدف کتاب هایی که ما امروز از آنها به عنوان رجالی یاد می کنیم و در پنج قرن نخست نگاشته شهدهاند،
توثی و تضعی راویان نبوده است .کتابهایی همچون الفهرست شیخ طوسی و رجال النجاشی به خاطر حمایت از
سابقه علمی شیعه و برای برشمردن مصنفان این طایفه ،و کتاب رجال الطوسهی بهه ههدف معرفهی اصهحاب ائمهه
نوشههته شههدهاند .ولههی بههه هههر صههورت ،کتاب هههای مههذکور خصوصههیات یههک تههألی رجههالی را دارا بههوده اسههت و در آنههها
اطالعات بسیاری جهت شناسایی حال راویان و جرح و تعدیل آنان وجود دارد.
 . 9رجال النجاشی ،ص.74
 . 10رجال النجاشی ،ص.40
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محسههوب میشههود .موضههوع الفهرسههت بهها توجههه بههه مقدمههه شههیخ ،معرفههی افههراد شههیعه یهها غیههر

شههیعهای اسههت کههه بههه نفههع مههذهب تشههیع ،کتههابی تههألی

کردهانههد .شههیخ در معرفههی راو یههان و

مؤلفان شهیعه بهه ذکهر حهداقل اطالعهات بسهنده کهرده اسهت و بهر خهالف وعهده خهود در مقدمهه،

بسههیار انههدک بههه جههرح و تعههدیل پرداختههه اسههت .شههیخ طوسههی بهها توجههه بههه موقعیههت مرجعیههت

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

بسهیاری از راو یهان خهودداری

نمهوده اسهت 11.از ایهن رو و بهرای برآفتهاب قهرار نگهرفتن شهیوهاش از توثیه موثقهان نیهز خههودداری

نمههوده اسههت 12.شههیخ الطائفههه در کتههاب رجههال الطوسههی بههه جمههع آوری و شههمارش اصههحاب
معصومان

پرداخته از همین رو کمتر توجهی به جرح و تعدیل کرده است ،مگر در مواردی

برای رفع شبهه و مانند آن.

13

اندیشههم رجههالی شههیخ در بههاره راو یههان غیههر امههامی در عههدل االصههول بهتههر نمایههان شههده اسههت.

او پ ههس از بی ههان دی ههدگاه خ ههود در ش ههرایط الزم ب ههرای راوی (اعتق ههاد ب ههه حه ه  ،دوری از ک ههذب و

مهتهم نبههودن در روایهات) شههیوه برخهورد بهها راو یهان غیههر امهامی را در چهههار دسهته بررسههی می کنههد:

 .1اههل سههنت .2 ،فههرق مختله
و تضعی

شدگان.

شهیعه ماننههد فطحیههه ،واقفههه .3 ،غالیهان .4 ،متهمههان بههه غلههو

وی شرایط اعتبار حدیث راویان اهل سنت را این گونه اعالم میکند:
در ص هههورتی ک هههه در اخب هههار فرق هههم محقه ههه خب هههری موافهه ه ی ههها مخه ههال

آن نب هههود و

دانشهیان امهامی هههم ،رأی و نظهری در مقابههل آن نداشهتند ،عمهل بههه چنهین روایتههی

واجب است.

در باره چگونگی پذیرش روایات راویان فرقههای شیعه ،مینویسد:
ا گههر خبههری از ثقههات امامیههه بهها خبههر چنههین افههرادی مخههال

باشههد ،بایههد آن را کنههار

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

امانت داری فهرد و دوری او از کهذب اطمینهان حاصهل باشهد ،عمهل بهه آن واجهب
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 . 11مقایسه دیدگاههای رجالی نجاشی و شیخ طوسی ،ص.54
 . 12بررسی و ارریابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثار ،ص.137
ر
 . 13همان طور که قبال بیان شد ،هدف تألی شیخ طوسی نگارش کتاب جرح و تعدیل نبوده و با توجه به مقدمه ایشان
در کتاب الفهرست ،وی درصدد معرفی مؤلفان شیعه بوده و در کتاب الرجال به جمعآوری راویان ائمه پرداخته است.

 .3ابن غضایری و راویان غیر امامی
ثمههره کوش ههش پیگیههر احم ههد ب ههن حسههین ب ههن عبیههداهلل ب ههن اب ههراهیم بههن عب ههداهلل غض ههایری،

رجه ههالی سرشه ههناس و محه ههدث امه ههامی بغه ههداد در قه ههرن چهه ههارم و په ههنجم هجه ههری ،در عرصه ههه
دانه ههش عظه ههیم و دامه ههن گسه ههتر حه ههدیث ،ته ههألی

کتبه ههی ارزشه ههمند در حه ههوزه رجه ههال اسه ههت.

بههر اسههاس س ههخن شههیخ طوس ههی در مقدمههه الفهرس ههت ،او پیشههاهنگ ف ههن فهرسههتنویس ههی در
شه ههیعه به ههه طه ههور کامه ههل به ههوده اسه ههت و دو کته ههاب ،یکه ههی در ذکه ههر «مصه ههنفات» و دیگه ههری در

ی ههادکرد «اص ههول» امامیهههه نگاش ههته اس ههت 15.الضهههعفا و الم ههذمومین و الثق ههات و الممهههدوحین،
از دیگ ههر مؤلف ههات او اس ههت کهههه عالم ههه حل ههی از آن ههان در خالصهههه االق ههوال ن ههام ب ههرده اسهههت.

16

کتاب ههه ههای فهرسه ه ههت اصه ه ههول و مصه ه ههنفات و تهه ههاریخ و ممه ه ههدوحین او ته ه هها زمه ه ههان نجاشه ه ههی
باقی مانده اسهت و نجاشهی از آنهها بههره بهرده اسهت 17.امها پهس از آن ،دو کتهاب او در فهرسهت

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

است؛ اگر چه راوی در اصل اعتقاد خطاکار است.

14

و کتههاب تههاریخش همچههون دیگههر آثههار قههدما از بههین رفههت .از ایههن میههان فقههط کتههاب الضههعفا،
او بهه دسهت ابهن طهاووس و عالمهه حلههی و ابهن داوود رسهید .همچنهین شهواهدی وجهود دارد کههه
کتههاب ممههدوحین او در دس ههترس عالمههه حل ههی و ابههن داوود بههوده اس ههت 18.کتههاب الض ههعفا ،و
المذمومین او امروزه با نام رجال ابن غضهایری و بهه عنهوان یکهی از اصهول پهنجگانهه رجهال شهیعه
شناخته میشود.
هم ههان گون ههه ک ههه بی ههان ش ههد ،کت ههاب رج ههالی موج ههود از اب ههن غض ههایری مر ب ههوط ب ههه راو ی ههان

ض ههعی اس ههت .در ای ههن می ههان ،برخ ههی از راو ی ههان غی ههر ام ههامی نی ههز ب ههه چش ههم میخ ههورد .ای ههن
سههؤال ممکههن اسههت بههه وجههود آیههد کههه دسههتیههابی بههه نظههر وی در بههاره راو یههان غیههر امههامی بهها
توجه ههه به ههه انحصه ههار نظه ههرات وی به ههر تضه ههعی

آنه ههان ،کامه ههل و جه ههامع نخواهه ههد به ههود ،لکه ههن
مه ههذهبی راو ی ه ههان و ت ه ههأثیر

شه ههواهدی جه ه ههت وضه ههوح موض ه ههع ای ه ههن رجه ههالی در ب ه ههاره ض ه ههع
20
آن در داوریهههای وی وج هود دارد .او در شههرح حههال لیههث بههن َبختههری 19و هشههام بههن إبههراهیم
 .14عدل االصول ،ج ،1ص.150 – 149
 . 15الفهرست ،ص.32
 .16خالص االقوال ،ص.256
 .17برای اطالع از نمونهها ،ر.ک :قاموس الرجال ،ج ،1ص.441
 . 18قاموس الرجال ،ج ،1ص.442
 .19عندی أن الطعن إنما وقع علی دینه ،ال علی حدیثه ،و هو عندی ثق (رجال ابن الغضائری ،ص.)111
 20طعن علیه ،و الطعن -عندی -فی مذهبه ،ال فی نفسه (همان ،ص.)116
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بی ههان می کن ههد ک ههه طع ههن و اش ههکال در م ههذهب او اس ههت نهههه ح ههدیث وی .از هم ههین رو آن ههان را
ثقه معرفی می کند .همچنین در معرفی ریاد بهن منهذر ر یهدی ،بهدون اشهاره بهه ضهع مهذهب
راوی ،به ارائه طری قابل اعتمهاد بهرای روایهات او پرداختهه اسهت و عهدم اعتمهاد جامعهه شهیعه

به روایات او را ناشی از ضع

مروی عنههههای او اعهالم می کنهد نهه خهود وی 21.لهذا مهرز بنهدی

بههین عقایههد راوی و تخصههص او در حههوزه حههدیث و روایههت در اندیشههه رجههالی ابههن غضههایری

نمایان میشود.

 .5وجوه مشترک تعامل شیخ طوسی ،ابن غضایری و نجاشی با راویان غیر امامی
 . 1 - 5توثیق ذو مراتب راویان منتسب به فرقههای شیعه و اهل سنت

نجاشههی و شههیخ طوسههی از سههطوح مختل ه

شیعی و راویان اهل سنت ،استفاده کردهاند.

هان منسههوب بههه رفه َهرق
الفههاآ توثی ه در بههاره راو یه ر

 .1 - 1 - 5توثیق مطلق

یکی از پربسهامدترین الفهاآ توثیه کهه در مهورد راو یهان غیهر امهامی و اههل سهنت بهه کهار رفتهه

اسههت ،لفههر «ثقههه» اسههت .از نگههاه لغو یههان ریشههه «وثه » بیههانگههر عقههد و احکههام اسههت و «وثقههت

بفههالن» آن گههاه اسههتفاده میشههود کههه او را مههورد اعتمههاد بههه شههمار آوری 22.آنچههه از بررسههی نحههوه
کاربرد این واژه نزد رجالیان متقدم به دست میآید ،آن است که همان معنای لغوی آن ،یعنهی

اعتماد ،مد نظر ایشان بوده است 23.روشن اسهت کهه کوچهکترین درو گهویی ،امکهان اعتمهاد

به راوی را سهلب می کنهد از همهین رو میتهوان گفهت حهداقل شهرط الزم بهرای ثقهه دانسهتن یهک

راوی ،راستگویی او است.

از آنجهها کههه ایههن لفههر گههاه مقیههد بههه حههدیث یهها روایههت میشههود ،عبههارت «توثیه مطل ه » را در

مواردی به کار بستهایم که این واژه بدون قید به کار رفتهه اسهت .بهه عبهارت دیگهر ،راوی ههم در
حوزه حدیث (= متن) و هم در روایت (= نقل) مورد اطمینان است.

تعههداد راو یههان ر یههدی ،فطحههی و واقفههی مههذهب و اهههل سههنت کههه بهها لفههر «ثقههه» توصههی

شدهاند ،به ترتیب  8 ،4 ،4و  9تن است .در ادامه به معرفی برخی از آنان میپرداریم.
 . 21همان ،ص.61
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 . 22معجم مقاییس اللغه ،ج ،6ص85؛ الصحاح ،ج ،4ص.1562
 . 23سما ،المقال ،ج ،2ص.195

نجاشی أحمد بن محمد بن سعید را این گونه معرفی می کند:
این مرد در میان اهل حدیث بزرگقدر و مشهور به حفر است و در بهاه عظمهت و

ههدی جههارودی مههذهب اسههت و بههر همههین
حفههر او حکایههات مختل ه انههد .او ر ی ر
مذهب درگذشته اسهت .اصهحاب مها بهه سهبب مشهارکت او در حهدیث بها آنهان و

منزلت عظیم و وثاقت و امانتش از وی نام بردهاند.

24

در این عبارت نجاشی به وضوح بیان کهرده اسهت کهه مهال ک پهذیرش راوی و روایهات او نهزد

قدما ،وثاقت و امانتداری وی بوده است.

شهیخ طوسهی در الفهرسههت و الرجهال بهه توثیه ابهن عقهده پرداختههه اسهت .در الفهرسهت ایههن

گونه نوشته است:

چنان در وثاقت و جاللت و حفر مشهور است که الزم بهه ذکهر نیسهت .او ر یهدی

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

زیدیه

جهارودی اسهت و بهر همهین مهذهب از دنیها رفتهه اسهت .بهه دلیهل کثهرت روایههات و

تصنیفاتش برای اصحاب ما ،او را در زمره اصحاب امامیه ذکر کردیم.

25

و در کتاب الرجال این گونه از او یاد می کند:
ابوالعباس بزرگ قدر و عظیم الشان است ،مؤلفات ریادی دارد ،او ریدی جارودی

است ،تمام کتهاب ههای اصهحاب مها را روایهت کهرده و اصهول حهدیثی آنهان را ذکهر
کرده ،او از حافظان حدیث بوده است.

26

از تعابیر مورد استفاده رجالیان ما آشکار میشود که تعامالت در فضهای بهاز علمهی و بهدون

تعصههب ورزی نسههبت بههه مههذهب راوی ،و بهها مههال ک قههرار دادن تخصههص وی در امههر حههدیث
صورت میپذیرفته است.
َ
28
ُ
27
عامر بن کثیر َ
السراج ،عباده بن ریاد األسدی و یحیی بن سهالم الفهرا ،از دیگهر راو یهان
29

ریدی مذهب هستند که نجاشی به وثاقت مطل آنان اشاره کرده است.

 . 24رجال النجاشی ،ص.94
 .25الفهرست ،ص.68
 . 26الرجال الطوسی ،ص.409
 . 27رجال النجاشی ،ص.294
 . 28همان ،ص.304
 . 29همان ،ص.444
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فطحیه

َ
إسههحاق بههن عمههار سههاباطی 30،حسههن بههن علههی بههن فضههال 31،علههی بههن حسههن بههن علههی بههن

َ
فضهال 32و عبههداهلل بههن بکیههر 33راو یههان فطحههی مههذهبی هسههتند کههه شههیخ طوسههی و یهها نجاشههی
وثاقت آنان را گزارش کردهاند.
واقفه

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

شده اند :إدریس بن فضل بن سلیمان خوالنی ،أبو محمد ،ررعه بهن محمهد حضهرمی ،أبهو علهی
جریریُ ،و َهیب بن َحفصُ ،ح َمید بن ریاد بن حماد ،إبراهیم بن أبهی بکهر بهن أبهی َسهمال ،عبهد
34
اهلل بن َج َب َله بن َحیان ،إبراهیم بن عبد َ
الحمید أسدی و َح َنان بن َس ردیر.
 .2 - 1 - 5توثیق مقید

شیخ طوسی و نجاشی در مورد برخی راویان غیر امامی به وثاقت آنان در یهک جنبهه خهاص

حدیثی اشاره می کنند .عبارت «ثقه فی الحهدیث» وثاقهت در حهدیث و اسهتواری مهتن روایهت
شههده را میرسههاند و عبههارت «ثقههه فههی الروایههه» وثاقههت راوی در روای هت و نقههل حههدیث را مههد نظههر
دارد .به عبارت دیگر ،تعبیر اول ناظر به حسن ضبط راوی و دیگهری مر بهوط بهه صهفت عهدالت

راوی است 35.تفکیک وثاقت راوی در نقهل حهدیث (ثقهه فهی الروایهه) و اسهتواری مهتن آن (ثقهه
فی الحدیث) از ضع

تخصصی است که ضع

مذهبی راوی بیان گر آن است کهه فرآینهد شهنیدن و نقهل حهدیث امهری
مذهبی راوی لطمهای به آن نمیزند.

فطحیه

فضال فطحی مذهب ،فقط وثاقت
شیخ طوسی و نجاشی در باره أحمد بن حسن بن علی
ر

در حدیث را گزارش کردهاند.
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 . 30الفهرست ،ص.39
 . 31رجال الطوسی ،ص354؛ الفهرست ،ص.99 – 97
 . 32الفهرست ،ص.272
 . 33رجال النجاشی ،ص.257
 .34رجههال النجاشههی ،ص 21 ،132 ،431 ،176 ،103و 216؛ الفهرسههت ،ص17؛ الرجههال الطوسههی ،ص334؛ الفهرسههت،
ص.164
 .35الرجال البن غضائری ،ص23؛ روش ابن غضائری در نقد رجال ،ص.61
 .36رجال النجاشی ،ص.80

َ
أحمد بن أبی ربشر َسراج ،أحمد بن محمد بن علی بن عمر بن َر َباح القهال ،،علهی بهن محمهد
بهن علههی بههن عمههر بههن ر بههاح بهن قههیس بههن سههالم ،جعفههر بههن محمهد بههن َسههماعه ،حسههین بههن أبههی
سعید ُمکاری و محمد بن عبد اهلل بن غالب راویان واقفی مذهبی هستند که نجاشهی وثاقهت
آنان را در حدیث احراز کرده است.

37

 .3 - 1 - 5توثیق راوی با وجود عناد و سرسختی وی بر دینش

دشمنی و سرسختی بهر اعتقهادات از مهواردی اسهت کهه در مهورد برخهی راو یهان واقفهی توسهط
رجالیههان ،گههزارش و برجسههته شههده اسههت .ایههن دشههمنی در بههاره رفه َهرق دیگههر همچههون فطحیههه و
ریدیه گزارش نشده است .نکتهه قابهل مالحظهه آن اسهت کهه شهیخ طوسهی و نجاشهی بهه توثیه

چنین افرادی اقدام کهرده تها آنجها کهه اسهتدالل و تهألی

وثاقت راوی ندانستهاند.

اثهر در جههت نصهرت مهذهب را ،مهانع

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

واقفه

نجاشههی حسههن بههن محمههد بههن سههماعه را  -کههه از شههیو واقفههه و سههتیهنده و متعصههب بههر

مهذهبش بههوده اسههت  -مههورد اعتمههاد و وثههوق میدانهد 38.ایههن نشههان میدهههد کههه مههادامی کههه او

ضوابط نقل حدیث را رعایهت می کنهد و در جههت یهاری دیهنش روایتهی جعهل نمی کنهد ،حتهی

دشمنی و سرسختی او در مذهبش ،خللی در وثاقتش ایجاد نمی کند.

علی بهن حسهن طهاطری در گهزارش شهیخ طوسهی ،از معانهدان و متعصهبان بهر مهذهب واقفهه

معرفی شده است که در این زمینه دست به قلهم شهده و تصهنیفاتی را رقهم زده اسهت .او کتهب

فقهی خود را از افراد مورد وثوق روایت کرده اسهت 39.شهیخ بهه طهور ضهمنی در عهده االصهول بهه

وثاقت راوی اذعان کرده است 40.نجاشی راوی مزبور را از شهیو و چههرهههای برجسهته واقفهه و

فقیه معرفی میکند که دسهتاورد حهدیثی او قابهل اطمینهان اسهت 41.بها توجهه بهه سهخنان شهیخ
طوسههی و نجاشههی در کنههار هههم ،وثاقههت طههاطری در حههدیث اح هراز میشههود .از ایههن رو میتههوان
گفت که عالمان شیعه با مرربندی بین عقیده شخص و فعالیهت حهدیثی وی ،بها مهال کههای

 .37رجال النجاشی ،ص75؛ الفهرست ،ص65؛ رجال النجاشی ،ص 38 ،119 ،259 ،92و .340
 . 38رجال النجاشی ،ص.40
 .39الفهرست ،ص .272نجاشی او را از فقها و سرشناسان واقفه معرفی می کند و بر وثاقت او در حدیث صحه می گذارد
(رجال النجاشی ،ص.)254
 .40عده االصول ،ج ،1ص.150
 . 41رجال النجاشی ،ص.254
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علمی به بررسی روایات پرداخته و لو این که عقیده او را در یک مسأله مهم چون امامهت قبهول

نداشته باشند.

استفاده از سطوح مختل

الفاآ توثیه در بهاره راو یهان غیهر امهامی از یهک سهو بیهانگهر دقهت

نظههر رجالیههان مهها و از سههوی دیگههر ،حههاکی از عههدم مههدخلیت مههذهب در جههرح و تعههدیل راو یههان

است؛ چه در غیر این صورت باید تمامی آنها به دلیل مدخلیت ضع

تضعی

میشدند.

مهذهبی در وثاقتشهان

 .2 - 5جرح حداقلی راویان منتسب به فرقههای شیعه و اهل سنت

تضه ههع ی

راو یه ههان غیه ههر امه ههامی همچه ههون راو یه ههان امه ههامی براسه ههاس مه ههوارین عله ههم رجه ههال

صورت می گیرد که همانا وجود یها عهدم وجهود شهرایطی معهین در راوی اسهت .ضهع
یکی از دالیهل ضهع

تضههعی
تضعی

مهذهبی

اسهت نهه همهم آن؛ چهه ا گهر جهز ایهن میبهود ،بایهد تمهام راو یهان غیهر امهامی

هنت
میشههدند؛ حههال آن کههه چنههین نیسههت .تع هداد راو یههان فطحههی و واقفههی و اهههل سه ر
شده در مقابل ثقات آنان بسیار نهاچیز اسهت .از همهین رو میتهوان گفهت کهه حهداقل

آنان تضعی

شدهاند.

 .1 - 2 - 5فقدان جر ح در کارنامه راویان فطحی مذهب

راویان فطحی مذهب تنها راویانی هستند کهه ههیچ تضهعیفی در مهورد آنهان صهورت نگرفتهه

است .ابن غضایری ههیچ یهک از راو یهان ایهن فرقهه در کتهابش نهام نبهرده اسهت .شهیخ طوسهی و

نجاشی هیچ یک از راویان فطحی مذهب را ضعی

ندانستهاند.

 .2 - 2 - 5جر ح حداقلی واقفه

تعداد راویان واقفی در مجموع چهار کتاب مورد بحث ما  61تن است که از این تعداد پهنج
ر
نفر تضعی شدهاند .از این رو میتوان گفت حداقل آنان مجروح قلمداد شدهاند.
ابن غضایری در کتاب الضعفا ،خود فقط سه راوی واقفی مذهب را نهام میبهرد .چنهان کهه

خواهد آمد ،فرض ما بر این است کهه عهدم ذکهر دیگهر راو یهان واقفهی در کتهاب وی بیهانگهر عهدم
ضع

آنان ،نزد او است .پس میتوان گفت ابن غضایری نیز به جرح حداقلی واقفیان تمایهل

داشته است که از میان انبوه راویان واقفی مذهب فقط سه تن را ذم و قدح کرده است.
نجاش ههی دو راوی از  26راوی واقف ههی ک ههه ن ههام ب ههرده تض ههعی
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ک ههرده اس ههت .ح ههداقل ب ههودن

تضهعیفات در مقابههل توثیه  69درصههدی آنههان ،واضههح اسههت .او هههیچ یههک از سههران واقفههه را بهها
ر
وجود روایات متعدد در مذمت آنان ،تضعی نکرده اسهت .احتمهاال بهه ایهن دلیهل کهه داللهت

آنها را ناظر به تضعی

42

ش ههیخ طوس ههی ه ههیچ ی ههک از  67راوی واقف ههی را ک ههه در آث ههار رج ههالیاش ن ههام ب ههرده اس ههت،

تضعی

نکرده است؛ لکن در مواردی با اسهتفاده از لفهر «خبیهث» ،خباثهت و پلیهدی عقیهده

راوی ،یعنی توق

بر امامت امام کاظم

43

به عنهوان آخهرین امهام را آشهکار کهرده اسهت .وی

در کتاب الغیبه نیز روایاتی در مذمت سران واقفه نقل کرده است که بیشتر آنها در باره ضهع
اعتقادی آنان در حوزه امامت بوده است ،نه حدیث و روایت.
راویان واقفه به دالیلی از جمله کذب و ضع

در حدیث تضعی

شدهاند.

 .1 - 2 - 2 - 5راویان واقفه موصوف به کذب
 .1حسن بن علی بن أبی حمزه بطائنی

ابههن غضههایری حسههن بههن علههی بههن أبههی حمههزه را فههار از جنبههه حههدیثی ،دارای شخصههیتی

ضههعی

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

رجالی آنان نمیدانسته است.

معرفههی می کنههد 44.نجاشههی نیههز بهها بیههان سههرزنش و عیههبجههویی حسههن بههن علههی بههن

فضههال در بههاره راوی ،از قههول کشههی و عههدم اعتههراض بههه آن ،بههه طههور ضههمنی موافقههت خههود را

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

46
راوی واقفی که کشی به صراحت کذب او را اعهالم کهرده اسهت ،حسهن بهن علهی
است .تنها ر

بن ابی حمزه است.

47

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

روی تعصب بهه مهذهب خهویش و بهرای آن کهه مهردم بها پیهروی از بطهائنی گمهراه نشهوند ،چنهین

مطلبهی را گفتهه اسهت .دوم ،آن کهه احتمهال دارد روایتهی را کهه ابهن فضهال در بهاره علهی بهن ابههی
ر
حمزه نقل کرده ،در بهاره پسهرش باشهد؛ ر یهرا اوال روایتهی از ابهن فضهال بها همهین مضهمون در بهاره
ر
پسرش نیز نقل شده است ،ثانیا احتمال کذب در حسن بن علهی بهن ابهی حمهزه بیشهتر اسهت؛
 63 . 42نفر در الرجال و چهار نفر در الفهرست.
 .43رجال الطوسی ،ص.366
 .44رجال ابن الغضائری ،ص.51
 .45رجال النجاشی ،ص .36شی خ طوسی به مذهب و وزن رجالی راوی اشاره نکرده است (الفهرست ،ص.)129
 .46اختیار معرف الرجال ،ص403؛ ص.552 ، 404
 . 47همان ،ص.443
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ریرا او معاصر امام هادی و عسکری

بوده اسهت و پهدرش معاصهر امهام رضها

نقل کامل کتاب تفسیر القرآن را از پدرش نداشته است.
ر

48

لهذا امکهان

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

کذاب بودن او اشاره کرده است.

 .2- 2- 2- 5راویان واقفه موصوف به ضعف مطلق

هران واقفههی مهذهب را بههه طهور مطله ضههعی
ابهن غضهایری حسههین بهن مه ر

دانسهته اسههت.

نجاشهی در بههاره ایههن راوی واقفهی اظهههار نظههر رجهالی نکههرده اسههت 50.امهام رضهها

49

ابههن مهههران و

چند تن از دیگر سران واقفه را از تکذیب کنندگان پهدران و اجداشهان معرفهی می کننهد 51.راوی
مزبور عالوه بر ضع

مذهبی ،ضهع

دیگهری در حهوزه حهدیث و روایهت داشهته اسهت کهه ابهن

غضایری به جرح او روی آورده؛ چرا که او سایر راویان واقفی مذهب را  -که همگی در ضهع

مذهبی مشترک هسهتند  -جهزو ضهعفا در کتهاب خهود ذکهر نکهرده اسهت .افهزون بهر ایهن ،یکهی از

حههدیث پژوهههان معاصههر در بههاره روش ابههن غضههایری در الضههعفا ،گفتههه اسههت ،هههر گههاه وص ه
ضعی

به طور مطل در مورد راوی به کار رود ،نشان از ضع

حدیث و ضع

در متن روایت شده دارد.

52

همه جانبه او در مهذهب ،نقهل

 .3 - 2 - 2 - 5راویان واقفه موصوف به ضعف در حوزه حدیث

نجاشی در باره زکریا بن محمد مینویسد:
او راوی امههام صههادق

و امههام کههاظم

نشان از واقفی بودن وی دارد.

53

اسههت ،از او مههواردی حکایههت شههده کههه

زکر ی هها ب ههن محم ههد «مخ ههتلط االم ههر ف ههی حدیث ههه» 54اس ههت؛ ب ههه ای ههن معن هها ک ههه ب ههین مطال ههب
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« . 48روایت علی بن ابی حمزه بین رد و قبول» ،ص122؛ مشایخ ثقات ،الحلقه الثانیه ،ص.32
 .49الرجال البن الغضائری ،ص.51
 .50رجال النجاشی ،ص.56
 . 51اختیار معرفه الرجال ،ص.405
 . 52مقدمه الرجال البن غضائری ،ص.23
 . 53دوستی او با علی بن عمر واقفی مذهب و روایت جمعی از واقفه مانند ابن أبی سمال و ابن أبی حمزل و ابن سماع و
حمید از زکریا المومن ،مؤیداتی بر قول نجاشی مبنی بر وق او است (قاموس الرجال ،ج ،4ص.)476
 . 54اصطالح مخلط میتواند ناظر بهه عقیهده شهخص باشهد؛ بهه ایهن معنها کهه بهین اعتقهادات صهحیح و ناصهحیح تلفیه
میکند ،و هم می تواند ناظر به اثر تالی شده توسط چنین شخصی باشد؛ به معنای این که او روایات منکر و غیر آن یا

اسهانید صهحیح و ناصهحیح یها مطالهب درسهت و نادرسهت را مخلهوط مهیکنهد (سهما ،المقههال ،ج ،2ص289 – 285؛



نس ه ههبت داده اسهه ههت 55.بهه ههدین سهه ههان نجاشهه ههی کت ه ههاب او را یهه ههک نهه ههوع سهه ههرقت علمهه ههی

محس ه ههوب م ه ههی دارد .ب ه ههه عب ه ههارت دیگ ه ههر ،کت ه ههاب او ش ه ههامل روای ه ههاتی اس ه ههت ک ه ههه او خ ه ههود را
راوی آنها قلمداد کهرده اسهت؛ در حهالی کهه چنهین نیسهت و دیگهران راوی آنهها بودهانهد .از ایهن

رو ،میتههوان گفههت نقطههه ضههع

حدیث است.

اصههلی راوی سههرقت علمههی او و عههدم امانتههداری وی در نقههل

علههی بههن عمههر األعههرج از دیگههر راو یههان واقفههی اسههت کههه مههتن روایههت شههده توسههط او اسههتواری
ندارد و ضعی قلمداد میشود 57.آشهکار اسهت کهه نجاشهی علهی بهن عمهر را از لحهاآ علمهی
فاقد ویژگیهای الزم برای نقل حدیث میداند و بیشترین ضع را متوجهه ضهع حهدیثی او
کرده؛ چرا که او در ضع مذهبی همسان دیگر راویان واقفی بوده است.
 .3 - 2 - 5جر ح حداقلی اهل سنت

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

ص ههحیح و ناص ههحیح خل ههط می کن ههد ،او کت ههابی دارد ک ههه احادی ههث دیگ ههران را در آن ب ههه خ ههود

56

تعههداد راو یههان عههامی در چهههار کتههاب مههورد بحههث  33تههن اسههت کههه از ایههن میههان یههک نفههر

تضعی

شده است .تعداد ضعفای اهل سنت (یک نفر) در مقابل ثقهات آنهان (دوازده تهن)

58

59

اندک است و تعبیر جرح حداقلی در مورد این گروه نیز صدق می کند.
أبو َ
البختریَ ،و ْهب بن َو ْههب ،ابهن غضهایری ،نجاشهی و شهیخ طوسهی همگهی بهه ضهع

حکههم کههرده انههد .آنههان دلیههل ضههع

نوشته است:

او

او را کههذاب بههودنش دانسههتهاند .ابههن غضههایری در بههاره او

ع ه ههامی م ه ههذهب و بس ه ههیار درو گ ه ههو و ک ه ههل مرو ی ه ههات او غیرموثه ه ه و غی ه ههر قاب ه ههل

اطمینان است.

60

مکتب در فرآیند تکامل ،ص.)64
 . 55رجال النجاشی ،ص . 172ابن غضایری از او نام نبرده است .شیخ طوسی بدون اشاره به مذهب به ذکر آثار او بسنده
کرده است (الفهرست ،ص.)206
َْ َ َ
ٌ
ْ
َ
 . 56انتحل در لغت به معنای نسبت دادن به خود است :انتحل فالن رشعر فالن ،درمهواقعی بهه کهار مهیرود کهه شهاعر ادعها
مهیکنههد شههعر از آن او اسههت ،امهها در واقههع از دیگههران اسههت (العههین ،ج ،3ص230؛ المحههیط فههی اللغههه: ،ج  ،3ص103؛
معجم المقاییس اللغه ،ج ،5ص403؛ لسان العرب ،ج ،11ص.)650
 .57رجال النجاشی ،ص .256شیخ به مذهب و وزن رجالی او اشارهای نکرده است (الفهرست ،ص.)279
 . 58چنان که پیش از این گذشت ،نه نفر از اهل سنت با لفر ثقه معرفی شدهاند و مابقی آثارشان مورد مدح و تمجید قرار
گرفته است.
 .59در باره بیست نفر از اهل سنت هیچ اظهار نظر رجالی از صاحبنظران رجالی شیعه ،وجود ندارد.
 . 60الرجال البن الغضائری ،ص.100
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شه ههیخ طوسه ههی نیه ههز هه ههم سه ههو به هها ابه ههن غضه ههایری او را عه ههامی مه ههذهب دانسه ههته و وی را به هها

لفههر «ضههعی » ،تض ههعی

کههرده اس ههت 61.شههیخ در التهههذیب و االستبص ههار نیههز ض ههع

مته ههذکر میشه ههود 62.نجاشه ههی او را راوی امه ههام صه ههادق

او را

و بسه ههیار درو گه ههو معرفه ههی می کنه ههد؛

بدون آن کهه سهخنی از مهذهب او بهه میهان بیهاورد 63.بهه نظهر میرسهد سهکوت نجاشهی نسهبت
بههه مههذهب او بهها توجههه بههه اختالفههی نبههودن آن ،از سههویی بیههانگههر ایههن نکتههه باشههد کههه مههال ک
اصههلی نجاشههی در جههرح و تعههدیل راو یههان صههداقت اسههت؛ نههه مههذهب راوی .لههذا وهههب بههن

وهههب عههامی مههذهب را کههه فاقههد مؤلفههه صههداقت اسههت ،بههدون اشههاره بههه مههذهبش ،تضههعی

می کن ههد و از س ههوی دیگ ههر ،ب ههه دلی ههل ش هههرت وی ب ههه ع ههامی ب ههودن باش ههد .روای ههات منق ههول در
رج ههال الکشهههی نیهههز مؤ یهههد کهههذب اب ههوالبختری اسهههت .شخصهههی در محضهههر امهههام رضههها

هب عهامی مهذهب و روایهت او از امههام صهادق
ابهوالبختری ،وههب بهن وهه ر
امام میفرماید:

صهحبت می کنههد،

به درستی که ابوالبختری بر خدا و رسولش و مال ئکه درو بسته است.

رجالیه ه ههان اهه ه ههل سه ه ههنت نیه ه ههز عله ه ههت اصه ه ههلی تضه ه ههعی

اعالم کردهاند.

65

از

64

راوی مز به ه ههور را ،دروغگه ه ههویی او

 .1 - 3 - 2 - 5سیر صعودی شمار ضعفا در میان زیدیه

از میان فرقههای شیعه و راویان اهل سنت ،فرقه ریدیهه راو یهان ضهعی

بیشهتری نسهبت بهه

کل راویان و ثقات آنان دارد 66.لذا عنوان جرح حداقلی برای آنان صدق نمیکند.
َ َ
 .1أبو َم ْع َمر هاللی ،سعید بن خیثم

سعید بن خیهثم از راو یهان ر یهدی مهذهب اسهت کهه نجاشهی و ابهن غضهایری در تضهعی

همداستان هستند .ابن غضایری او را از راو یهان امهام بهاقر و صهادق
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و بهه شهدت ضهعی

او
و

 .61الفهرست ،ص.487
 62االستبصار فیما اختل من االخبار ،ج ،1ص48؛ ج ،4ص89؛ تهذیب االحکام ،ج ،1ص31؛ ج ،9ص.77
 .63رجال النجاشی ،ص 430؛ عدم اشاره نجاشی بهه مهذهب راوی مز بهور ایهن فرضهیه را کهه وجهود یهک راوی در در کتهاب
نجاشی حاکی از امامی بهودن آن راوی ( معجهم رجهال الحهدیث ،ج ،1ص )104و حهداقل عهامی نبهودن او اسهت را نفهی
می کند( قاموس الرجال ،ج ،1ص.)29 - 27
 64اختیار معرفه الرجال ،ص310 - 309
 65تاریخ بغداد ،ج ،13ص459؛ ضعفا ،العقیلی ،ج ،4ص234
6 66به  14نسبت به کل راویان  6 :به  5نسبت به ثقات

وی این گونه مینویسد:
او ضعی

است ،سعید و برادرش از امام باقر و امام صادق

هر دو از دعوت کنندگان به سوی رید بن علی بودهاند.

روایت کردهاند و

از این رو با توجه به وص اخیهر نجاشهی از آن دو ،و اشهاره مسهتقیم دیگهر رجالیهان از جملهه
ر
ابهن غضهایری بههه ر یهدی بههودن او ،میتهوان گفههت کهه نجاشهی تلویحهها سهعید بههن خیهثم را ر یههدی
معرفی کرده است.

68

ُ َ
َ
 .2أحمد بن ُرشید بن خثیم

احم ههد ب ههن رش ههید یک ههی دیگ ههر از راو ی ههان ر ی ههدی م ههذهب و ض ههعی

در باره او مینویسد:

حدیث او ضمن احادیث راویان و محدثان شیعه میآید ،وی ضعی

اس ههت .اب ههن غض ههایری

ْ
َ
َ
َ
 5 ،4 ،3و .6کثیر الن ّواء ،سالم بن أبی َحف َصه ،زیاد بن منذر و َحکم بن ُعتیبه

و فاسد است.

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

غیر قابهل اعتنها میدانهد 67.نجاشهی بهه صهراحت ،سهعید بهن خیهثم را ر یهدی معرفهی نمی کنهد.

69

ااری ادوار حیااات راویااان ییاار امااامی مااذهب ازسااوی شاایخ طوساای ،اباان
 .3 - 5یکسااان انگا و

یضایری و نجاشی

نکته مهم در روش شیخ طوسی ،ابن غضایری و نجاشی آن اسهت کهه ایشهان میهان دو دوره

زنههدگی حههدیثی فههرد غیههر امههامی تفکیههک قایههل نشههدهاند؛ بههه ایههن معنهها کههه عبههارت «فههی حههال

استقامته» که جهت تفکیهک حهال اسهتقامت و انحهراف مهذهبی راو یهان غهالی مهذهب بهه کهار

رف تههه اسههت ،در بههاره راو یههان ر یههدی ،فطحههی ،واقفههی و حتههی اهههل سههنت ،در لسههان هههیچ یههک از

رجال شناسان متقدم شیعه به کار نرفته اسهت و چنهین تفکیکهی بهرای آنهان در نظهر نگرفتهانهد.
چنین به نظر میرسد که با توجه به آن که درو گویی در رف َرق مز بهور جهایز نبهوده 70،پهس تغییهری
 67الرجال البن الغضائری ،ص64
 68رجال النجاشی ،ص180
 . 69الرجال البن الغضائری ،ص .37نجاشی و شیخ از او نام نبردهاند.
ر
 .70همان گونه که قبال اشاره شد ،راویان دیگر مذاهب و رف َرق اسالمی مادامی که درو گویی و جعل حدیث در مذهبشان
روا نباشد ،ضع مذهبیشان تأثیری بر جرح و تعدیل آنان نخواهد داشت؛ لکن غالیان از رف َرق و مذاهبی هسهتند کهه
افزون بر ضع در مبهانی اعتقهادی ،در مقهام رفتهار و عمهل قایهل بهه اباحههگهری نسهبی یها مطله بودهانهد و از ههیچ عمهل
خالف ابا نداشتهاند و جعل حدیث به منظور تحکیم مبانی اعتقادی خود را امری سهل و پیش پا افتاده دانسهتهاند .از
این رو به نظر میرسد مفهوم غلو با کذب عجین شده باشهد و مهمتهرین مؤلفهه در تضهعی غالیهان همهین جهواز ،بلکهه
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در ویژگی صدا قت آنان روی نداده است .لذا راوی که وثاقت او قبل از تغییر مذهب به اثبات
رسیده ،بعد از آن نیز ثقه باقی میماند.

 .6ویژگیهای نجاشی در تعامل با راویان غیر امامی
 .1 - 6توثیق موکد

عبههارت «ثقههه ثقههه» از نظههر اکثههر رجههالشناسههان بیههانگههر تأ کیههد هههر چههه بیشههتر بههر وثاقههت راوی

است 71.نجاشی این عبارت را در ح برخی از راو یهان واقفهی روا داشهته اسهت ،در مهواردی نیهز
بیان می کند که راوی تحت هر شرایطی ،چه واقفهی باشهد چهه نباشهد ،وثاقهت او نهزد وی تغییهر
نخواهد کرد.

َْ
 .1عبد الکریم بن عمرو بن صالح خث َعمی ملقب به ّکرام

نجاشههی در وص ه

ر
عبههد الکههریم بههن عمههرو او را اکیههدا موث ه معرفههی می کنههد 72.تأ کیههد او بههر

وثاقت کرام ،گویای عدم مدخلیت مذهب وی در وثاقت او است؛ چه در صورت ارتباط ایهن
دو بهها هههم ،ضههع

مههذهبی او بایههد سههبب تضههعی

او میشههد؛ نههه ایههن کههه عههالیترین درجههات

تعدیل و توثی را با تعبیر «ثقه ثقه عینا» در ح او روا دارد.
ُ
 .2أحمد بن حسن بن إسماعیل بن ش َعیب بن میثم تمار

نجاشههی بع ههد از بی ههان ق ههول کشههی مبن ههی ب ههر واقف ههی ب ههودن أحمههد ب ههن حس ههن ب ههن إس ههماعیل

بن شعیب بن میثم تمار و وجود روایهاتی از امهام رضها

در کارنامهه حهدیثی وی ،بهه صهراحت

او را تح ههت ههههر ش ههرایطی مهههورد اعتم ههاد و وثهههوق میدان ههد و دسهههتاورد ح ههدیثی او را صهههحیح و

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

قضاوت دارد.

160

کذب برخاسته از عقایدشان است .کاربرد مکرر واژه «کذاب» در کالم رجالیان و روایات معصومان  ،در باره
وجوب ر
ُ
غالت و از سوی دیگر تفکیک حهال ا سهتقامت و غلوشهان ،اطمینهان مها را بهه درسهتی ایهن برداشهت بیشهتر میسهازد کهه
مهم ترین عامل ضع غالیان نزد اکثر رجال شناسان شیعه ،کذب آنان در حوزه حدیث است («بررسی نقش مذهب
راویان در جرح و تعدیل آنان نزد رجالیان متقدم شیعه» ،ص.)147 - 116
 . 71الرعایه فی علم الدرایه ،ص204؛ وصول االخیارالی اصول االخبار ،ص192؛ مقباس الهدایه ،ج ،2ص.160
 .72رجال النجاشی ،ص.145
 .73همان ،ص.74

در میان رجالیان متقدم شیعه ،تنها نجاشی است کهه بهه صهراحت وثاقهت نهه تهن از راو یهان
أصرم بن َح َوشهب َ
اهل سنت را اعالم کرده است .أبو ُح َذیفه ،إسحاق بن ب ْشرَ ،
الب َجلهی ،جعفهر
ر
َ
ُ َ
ُ
بهن یحیهی بههن العهال ،،یحیههی بهن العههال ،الهرازی ،حسههین بهن علههوان کلبهی ،فضههیل بهن رعیههاض،
َ
یحیی بن سعید القطانَ ،عباد بهن ُص َههیب و عمهار بهن َخبهاب عهامی مهذهبانی هسهتند کهه بهه
گزارش نجاشی اصل صداقت در روایتگری را بر گرایشهای مذهبی خود ترجیح دادهاند
 .3 - 6داخل ندانستن نقل های وارده در ذم برخی راویان ییر امامی در جرح آنان

یکی از ویژگی های برجستم نجاشی در تعامل با راویان غیر امهامی ،داخهل ندانسهتن روایهات

وارده در ذم برخههی راو یههان در قضههاوت های رجههالی خههود اسههت؛ ر یههرا داللههت روایههت را نههاظر بههه
شخصیت رجالی راوی ندانسته است؛ چرا که امامان

بسان یک رجهالی درصهدد جهرح یها

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

 .2 - 6توثیق اهل سنت

تع ههدیل اش ههخاص در عرص ههه روای ههت و ح ههدیث نبودهان ههد و چ ههه بس هها س ههخن ام ههام ب ههر ض ههع

اعتقههادات و پههارهای اعمههال اشههخاص داللههت داش هته باشههد؛ بههه عنههوان نمونههه حسههین بههن أبههی
سهعید از چهره ههای واقفههه اسهت کههه نجاشهی بهها عبهارت «ثقهه فههی الحهدیث» مههتن روایهت شههده
توسههط او را قابههل اعتمههاد معرفههی می کنههد .کشههی اخبههاری را در نکههوهش او ذکههر کههرده اسههت کههه
نجاشی بدون ذکر اخبار مزبور از کنار آنها عبور می کند و بیان می کند که ایهن روایهات جایگهاه
رجالی ندارد و لعن و نفرین وارده در آنها ناظر به اعتقادات سو ،او در باره امامهت امهام رضها

بوده است نه ضع

وی در حدیث و روایت.

74

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

 .7ویژگیهای شیخ طوسی در تعامل با راویان غیر امامی
 .1 - 7توثیق یا مدح ییرصریح

شههیخ طوسههی و نجاشههی هههدف اصههلی خههود را از تههألی  ،معرفههی نگاشههتههههای شههیعی یهها

تصههنیفات در جهههت شههیعه اعههالم کردهانههد و از سههوی دیگههر ،صههبغه غالههب بههر میههراث حههدیثی
ر
شیعه ،مکتوب بهودن آن اسهت .بنها بهر ایهن ،کهامال طبیعهی اسهت کهه متقهدمان رجهال شهیعه در
 . 74همان ،ص.38
 .75همان ،ص.249
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برخ ههورد ب هها چن ههین میراث ههی ،اف ههزون ب ههر توج ههه ب ههه اوص ههاف رج ههال و راو ی ههان ،داوری و قض ههاوت

در بههاره ارزش منههابع را نیههز مههد نظههر داشههته باشههند 76.از ایههن رو ،میتههوان اعتمههاد جامعههه امامیههه
بههه آثههار راو یههان غیههر امههامی و مههدح آنههان را نههوعی قضههاوت مثبههت نسههبت بههه صههاحبان کتههاب
تلقهی کهرد .ارر یهابی و مههدح آثهار راوی ،شهیوه شههیخ طوسهی در معرفهی برخههی راو یهان اههل سههنت
است .به عبارت دیگر ،شیخ الطائفه در تعامل با راویان عامی مذهب ،توثی صهریح را بهه کهار

نبرده است.

علی بن محمد َمدائنیَ ،حفص بن رغیاث قاضی و أبو َخ َزرج َنههدیَ ،طلحهه بهن َر یهد راو یهان

عامی مذهبی هستند که شیخ طوسی با تعابیر «له کتب کثیرل حسهن فهی السهیر»« ،لهه کتهاب

معتمد» و «أن کتابه معتمد» به مدح آثار آنان و به نوعی خود ایشان پرداخته است.

77

 .8ویژگیهای ابن غضایری در تعامل با راویان غیر امامی
یک ههی از اص ههلیترین تفاوته ههای اب ههن غض ههایری ب هها نجاش ههی و ش ههیخ طوس ههی در تعام ههل ب هها
راو یههان غیههر امههامی آن اسههت کههه هههیچ تههوثیقی صههریحی از راو یههان رفه َهرق شههیعی و اهههل سههنت
از وی مشه ههاهده نمه ههی کنه ههیم؛ امه ههری که ههه ناشه ههی از نه ههوع کته ههاب او اسه ههت .کته ههاب موجه ههود از

ابههن غضههایری ،کتههاب الضههعفا ،او اسههت .لههذا بههه دسههت آوردن موضههع ابههن غضههایری در بههاره

چنین ر اویانی با کمی منابع رو به رو است؛ لکن قراینی بهر عهدم ضهع
داللت مینماید.

آنهان نهزد ابهن غضهایری

محق کتاب الضعفا ، ،در مقدمه کتاب به ایهن امهر تصهریح کهرده اسهت کهه ابهن غضهایری

قایل به اصل «اصالت وثاقت در مؤمن» است .لذا میتوان گفت راو یهانی کهه ابهن غضهایری در

ایههن کتههاب م تعههرض طعههن آنههان نشههده اسههت ،ا گههر امههامی بودنشههان بههه اثبههات برسههد ،نههزد او ثقههه
هستند 78.به نظر میرسد با توجه به عبارت ابن غضایری در شرح حهال لیهث بهن َبختهری 79و
هشههام بههن إبههراهیم 80مبنههی بههر عههدم ارتبههاط بههین ضههع

مههذهبی راوی و وثاقههت او در حههدیث،

امکان تعمیم و تغییر فرضیه محق محتهرم وجهود داشهته باشهد؛ بهه ایهن معنها کهه احتمهال دارد
راو یههان منتسههب بههه رفه َهرق شههیعی ،غیههر از امامیههه ،کههه در ایههن کتههاب از آنههان یههاد نشههده اسههت و
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« . 76مال ک های قدما در ارریابی و نقد حدیث حدیث در آیینه فهرستهای رجالی» ،ص.138
 . 77الفهرست ،ص158 ،278و .256
 . 78مقدمه الرجال البن الغضائری ،ص.28 – 26
 .79الرجال البن الغضائری ،ص.111
 . 80همان ،ص.116

ضع شان در حدیث نزد او محرز نبوده که آنان را در زمره ضعفا یاد کند.

افهزون بهر ایهن در صهورتی کهه نهام گههذاری کتهاب توسهط خهود او صهورت گرفتهه باشههد« ،ال» در

«الضعفا »،برای استغراق است؛ لذا او در صدد بیان همم ضهعیفان و مهذمومان شهناخته شهده

در حوزه حدیث شیعه بوده است 81.بنا بر این ،راویان منتسهب بهه فرقهههای شهیعی ذکهر نشهده

در ایههن کتههاب  -کههه در عرصههه حههدیث شههیعه نههام ایشههان مطههرح اسههت  -نههزد ابههن غضههایری
ضههعی

نبودهانههد ،مگههر آن کههه بگههوئیم کتههاب الضههعفا ،موجههود نههاقص اسههت و ایههن افههراد در

قسمتی که به ما نرسیده ،تضعی شدهاند که اثبات این مدعا مشکل است.
راویان ثقهه منتسهب بهه رف َهرق شهیعی  -کهه وثاقهت آنهان
بر این مبنا ،چنین به نظر میرسد که
ر
توسههط دیگههر رجالیههان شههیعه بههه اثبههات رسههیده و در در کتههاب الضههعفا ،یههاد نشههدهاند  -نههزد ابههن

غضایری ثقه بوده اند و او نیز همچون نجاشی و شیخ طوسی به وثاقت راویان غیر امهامی قایهل

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

هت احادیههث شههیعه فعههال بودهانههد ،نههزد ابههن غضههایری ثقههه بههوده یهها حههداقل آن کههه
درحههوز روایه ر

بوده که نامهایشان را در رعداد ضعفا نیاورده است.
 .1 - 8توثیق ییر صریح

أحمد بن محمد بن سعید ،معروف به ابن عقده یکی از راویان ریدی مذهب است کهه ابهن

غضهایری بها آوردن تعبیهر «لکهن حدیثههه یجهی ،فهی حهدیث أصههحابنا» اعتمهاد شهیعه امامیهه بههه
روایت و حدیث او را نمایان میسهازد و وی را تعهدیل مینمایهد؛ 82ر یهرا ههیچ وصه

دال بهر ذم

برای ابن عقده نیاورده است و دیگر این که سایر رجالیان صریحا او را توثی کردهاند.

83

 .2 - 8اعتماد به طریق برخی راویان زیدی مذهب

ابن غضایری پنج راوی ریدی مذهب را در کتابش معرفی می کنهد .او بهه وثاقهت ههیچ یهک

از آنان به صراحت اذعان نکرده است؛ لکن اعتماد وی بهه طر یه  84خاصهی از روایهات یکهی از

ریاد بن منذر و عدم صراحت در جرح وی 85،نوعی تعدیل را بهه ذههن متبهادر می کنهد و نشهان
ُ
« . 81جریان شناسی غلو» ،ص.147
 . 82الرجال البن الغضائری ،ص.111 – 110
« . 83روش ابن غضائری در نقد رجال» ،ص.64
 . 84طر یه  ،در اصهطالح دانهش رجهال عبهارت اسهت از :الوسهائط المتصهل بهین الهراوی و المهروی عنهه و یعبهر عنهه بالسهند؛
واسطه هایی که اتصال بین راوی و فرد مروی عنه را برقرار می کند و از آن به سهند نیهز تعبیهر میشهود («آشهنایی بها طریه
شیخ طوسی و نقش کاربردی آن» ،ص.)10
 . 85الرجال الابن الغضائری ،ص.61

163

علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شمار اول

مذهبی راوی مؤلفه اصلی نزد ابن غضایری برای جرح راوی نیست.

می دهد ضع

 .3 - 8عدم یادکرد فطحیان در کتاب الضعفا

ابن غضایری هیچ یک از راویان فطحی مذهب را در کتابش نام نمیبرد .او راو یهان فطحهی

مذهب را ضعی

در حدیث نیافته ،لذا از ذکر آنان در زمره ضعفا خودداری کرده است.

 .9نتیجه
خوانش تطبیقی عملکرد سه رجالی متقدم شیعه و بررسی وجوه اشهتراک و افتهراق عملکهرد
آنان ،نشان میدهد که ابن غضایری ،شهیخ طوسهی و نجاشهی وابسهتگی بهه رفه َرق شهیعه و اههل
سههنت را دلیلههی بههرای تضههعی

راوی بههه حسههاب نمیآورنههد؛ بلکههه صههداقت و ضههبط راوی دو

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

است ؛ چنان که در فراز و فرود منحنی نمودار تعدیل ،گاه همتراز بها مراتهب بهاالی توثیه  ،راوی
ر
واقفی را موکدا توثی مینمایند و گاه برخی راویان منتسهب بهه فرقهههای غیهر امهامی مهذهب بها
مراتب پایین تضعی

هم رتبه میشوند.

در میان رجالشناسهان متقهدم ،نجاشهی بهیش از همهه عهدم مهدخلیت مهذهب راو یهان را در

جرح و تعدیل آنهان ،آشهکار سهاخته اسهت .توثیه بهاالی پنجهاه درصهد راو یهان واقفهی و فطحهی
مؤید سخن ما است .او بیپروا به معرفهی و توثیه شها گردان ُسهن ری امهام بهاقر و امهام صهادق
پرداختهه اسههت؛ آنهانی کههه در اصههل مسهأله والیههت بهها امامیهه اخههتالف نظههر دارنهد .ایههن در حههالی
ر
است که شیخ طوسی احتماال بنا بر مصهلحتی کهه در نظهر داشهته اسهت ،لفهر «ثقهه» را در بهاره
هیچ راوی عامی مهذهبی بهه کهار نبهرده اسهت .نجاشهی بهه روایهات وارد شهده در مهذمت راو یهان
رف َرق شیعی توجهه نمهی کنهد تها جهایی کهه بهه صهراحت از کنهار آنهها عبهور کهرده و نشهان مهیدههد

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

مذهب راوی نزد وی با کمبهود اطالعهات رو بهه رو میشهود؛ لکهن صهراحت بیهان وی در بهاره دو

راوی ضعی
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المذهب هدایت گر ما در این موضوع است؛ آنجا کهه بیهان می کنهد« :ضهع

در

مذهب او است نه حدیثش ،او نزد من ثقه است» .از سوی دیگر ،بها توجهه بهه تعهداد کهم راو یهان
رف َرق شیعی علی الخصهوص واقفهه در کتهاب ابهن غضهایری در مقابهل تعهداد ر یهاد آنهان در دیگهر

نزد ابن غضایری نیست؛ چرا که در ایهن صهورت بایهد تمهامی آنهان در کتهاب او ذکهر و تضهعی

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

شههیخ طوسههی بهها توجههه بههه موقعیههت اجتمههاعی -سیاسههیاش روش و یههژهای در رجههال پههیش

گرفته است .او حداقل اطالعهات رجهالیاش را مهنعکس می کنهد تها ضهع

ضهعفا آشهکار و بهه

تنشهای موجود درجامعم آن روز شیعه دامن زده نشهود و در همهین زمینهه و بهرای برآفتهاب قهرار

نگههرفتن شههیوه اش از توثی ه موثقههان نیههز خههودداری کههرده اسههت .لههذا تبیههین جایگههاه راو یههان غیههر
امامی با تمرکز بر آثار رجهالی شهیخ طوسهی دقهت کهافی نهدارد؛ لکهن دیهدگاه وی در بهاره روایهات
راویان منتسب به رف َرق شیعی و اهل سنت در کتاب عدل االصول ،به خوبی روشن می کند کهه

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

کتب مورد بحث ،چنین دریافت میشود که وابستگی به فرقههای شیعه دلیل تضعی

راوی

مههال ک اصههلی نههزد شههیخ صههداقت و تحههرز راوی از کههذب اسههت نههه مههذهب او .او هههیچ یههک از

راویان ریدی ،فطحی و واقفی را تضعی

نکرده است.
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