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رسول جعفریان

کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعة اثر ابوالعباس احمدبنعلی نجاشی مشههرور به رجااا
نجاشی مرمترین اثر فررستی و رجههالی امامیه اسههوج بهها وجههوش اتمیههو و شههرر تهها
نجاشی ،از مؤلف آن جزء ا ابر علمای امامی شر نیمهها اول نههرن ههرجم تجههری بههوشه شر
مقایس با شیگر بزرگان امامی شر آن شوران مانرد سید مرتضی و شیخ طوسی اطالعا انههد ی
شر شسو اسو تا جایی حتی مسائلی چون ری  ،محل سههکونو و تههاریخ وفهها وی نیههز
محل اختالف اسوج شر این مقال مههوارش محههل اخههتالف و شیگههر مسههائل حیهها ش ههی
نجاشی مانرد نسب ،اجداش و بستگان بر اساس اطالعا مرابع موجوش ارائ شده و شر مسائل
محل اختالف با نظر ب جدیدترین بحثتا شربارۀ نجاشی ،یکی از انههوال بهها ارائهها شههواتد و
نراین برگزیده شده و ب نظرا م الف اسخ شاشه شده اسوج این مقال بر وفا نجاشههی شر
سال  450ﮬجق تأ ید رشه و نظر برخی محققان شربارۀ زنده بوشن وی تهها سههال  463ﮬجق را
نمی ذیرشج تمچرین ب این اشعا تا فررسو ،تدو ین سر وی علیبناحمد بوشه ن خوش
او ،اسخ میشتدج
واژگان کلیدی :احمدبنعلی نجاشی ،علیبناحمدبن علههی نجاشههی ،فررسههو اسههماء
م رفی الشیع  ،رجال نجاشی ،بغداش ،مطیرآباش ،محمدبانر بربوشیج
1ج شانشجوی ش تری تاریخ اسالم شانشگاه ترران و ژوتشگر بریاش شایرهالمعارف اسالمی (نو یسردۀ مسئول)
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مقدمه
ً
ظاترا کتاب فهرست اسماء مصنفی الشاایعة اثههر ابوالعبههاس احمههدبنعلی نجاشههی ،از نههرن
تشتم ب بعد ب شلیل شربرشاشتن وضعیو رجههالی حههاحبان آثههار شههیعی به رجههال نجاشههی
مشرور شده اسوج (احمدی و رحمتی389 :1389 ،؛ شبیری )56/19 :1393 ،شر اتمیههو
این تا و مؤلفش نزش امامی تمین بس
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آنابزرگ طررانی رجال نجاشی را «عمده احههول

اربعا رجالی »( 1آنابزرگ طررانی )137/10 :1403 ،امامی شانست و جایگاه آن را بهها جایگههاه
الکافی میان تب اربع مقایس رشه اسوج (تمان )154/10:سید موسی شبیری زنجانی نیز
از نجاشی با تعبیر «امام فن رجال» یاش رشه و تابش را مرمتههرین و مفیههدترین تهها میههان

با زپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی

احول رجالی شیع امامی شانست اسوج (نجاشی )2 :1418 ،جعفر سبحانی تم تعبیر «اتقن
االحول الرجالی » را شربارۀ تا نجاشی ب ههار بههرشه اسههوج (نجاشههی/1 :1408 ،مقد هم ا
مشرف ،ص ی)ج
با وجوش اتمیو بسیار تا نجاشی ،از مؤلف آن ابوالعباس احمدبنعلی نجاشههی ه از
بار علمای امامی شر نیما اول نرن رجم تجری بوشه شر مقایس با شیگر بزرگان امامی شر آن
شوره مانرد سید مرتضی و شیخ طوسی اطالعا اند ی شر شسو اسو و حتی مسائلی چون
ری  ،محل سکونو و تاریخ وفا وی نیز محل اختالف اسوج شر این مقال حیا ش

ی

نجاشی و مسائلی چون ری  ،نسب ،اجداش ،بستگان ،محل سکونو و زمان تولد و وفا بههر
اساس اطالعا مرابع موجوش ارائ میگرشش و شر مسههائل محههل اخههتالف بهها شرنظههر گههرفتن
جدیدترین بحثتا شربارۀ نجاشی ،نولی ه از نهرائن و شههواتد اسههتواتر برخههورشار اسههو،
برگزیده شده و ب اشکاالتی مطرح شربارۀ آن اسخ شاشه میشوشج
 .1زندگینامه
 .1-1نسب
نجاشی نسب خوش را شر مدخلی از تابش ه مههیتههوان آن را ن سههتین گههام شر معرفههی وی
شانسو ،چرین آورشه اسو:

احمدبن علیبن احمههدبن عبههاسبن محمهدبن عبدالله بن ابهراتیمبن محمهدبن عبدالله بن
َُ
نجاشیبن عثیمبن ابیالسمال سههمعانبن ُتبیههر بن مسههاح بن ُبجیههربن عمیههر 2بناسههام بن
ُ
ن ربن نعینبن حارثبن ثعلب بن شوشانبن اسههدبن خزیمه بن مدر ه بن الیههاسبن مضهربن
نزاربن معدبن عدنانج( 3نجاشی ،101 :1418 ،ذیل ش )253چران از این عبار برمیآید
نسب وی ب نبیلا «بریأسد» میرسد تمانطور

وی شر اشام خههوشش را االسههدی و جههد

تفتمش را االسدی الر ری معرفی می ردج (نجاشی ،213 :1418 ،ذیل ش )555
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 .1-2کنیه
عالم حلی ،ریا احمدبنعلی نجاشی را ابوالعباس بیان رشه اسو (عالمه حلههی:1402 ،
نجاشی

از روی نس ای مربوط ب زمان حیا مؤلههف 4استرسههاش شههده 5از وی بهها ریهها

ابوالحسههین یههاش شههده (نجاشههی ،نسهه ا خطههی :بههرگ  115رو) چرانچهه ابوالحسههن
سلیمانبنحسن َح َ
ررشتی 6نیز از شاگرشان نجاشی بوشه شر تا قبسالمصاابا شر آخههر
ربیعاالول سال  442ﮬجق از استاشش با ریا ابوالحسین یاش رشه اسههو (مجلسههی:1403 ،
مدخل193–192 ،؛ 15/1؛)32/91ج سید احمدبنطاووس تههم ریهها نجاشههی را ابوالحسههین
بیان رشه اسوج (حاحب معالم)4 – 5 :1411 ،
ب نظر میرسد نجاشی ب ری ابوالحسن معروف بوشه چرانچه شر خالحه االنوال عالمه
حلی نیز ریا ابوالحسین برای وی ب ار رفت  7و تمچرین شر اجازۀ بیر عالمه به بریزتههره
(مجلسی137 ،60/104 :1403 ،؛ نوری طبرسی )189/3 :1408 ،ه شر سههال  723ﮬجق
نوشت شده ،با این ری ب وی اشاره شده اسههوج (بربههوشی؛ سرشههار )195 :1393 ،برههابراین
شربارۀ ریا نجاشی شو احتمال وجوش شارش :الف -عالم شر ضبط ری وی ب ابوالعباس شچار
اشتباه شده باشد؛

 -این احتمال را بپذیریم ه نجاشههی شو ریه شاشههت اسههو (رحمههان

ستایش؛ جدیدی نژاش)28 :1384 ،

البت چردان نیز بعید نیسههو (خوانسههاری :1390 ،ج

 ،1ص  )61چران هه افههراش شیگههری را نیههز مههیشراسههیم هه شو ریهه شاشههت انههد مانرههد
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 )20اما شر حفحا عروان ابتدای تا و شر حفحا عروان ابتدای جزء شوم نس ای از رجال

شر تمین فررسو نجاشی شو ریا ابومحمد و ابوعلی به رای وی

حسنبنمحمدبن سماع

ب ار رفت (نجاشههی ،42/40 :1418 ،ذیههل ش  )84و یهها مسههعد بن حههدن ه مکرههی به
ابومحمد و ابوبشر بوشه اسههوج ( لیرههی652/2 :1407 ،؛ نجاشههی ،415 :ذیههل ش )1108
حتی بهرای امههام ههاظم
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 ،سه ریهها ابوالحسههن ،ابههوابراتیم و ابههوعلی بیههان شههده اسههو

(فاضلالدین حموی244: 1386 ،؛ طباطبایی)165 :1431 ،ج مؤ ید این احتمال آن اسو
ً
شر طری شرید اول ب نجاشی از او با ریا ابوالعباس یههاش شههده و احتمههاال سههید عماشالههدین
ابوال م ام ذوالفقاربن محمدبن معبد حسری مروزی (حدوش  - 405حدوش-)520

شر

طری ذ ر شده 8 -از شاگرشان نجاشی ،از استاشش با این ری یاش رشه و لههذا شر اسههراش تههم
با زپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی

چرین آمده اسوج (شرید اول)27 – 26 :1407 ،
شر آثار بعدی امامی نیز از تر شو ریا ابوالحسین و ابوالعباس بهرای نجاشههی اسههتفاشه شههده
اسو (حر عههاملی ،یبیتهها 116/2:؛ حههدر39/2 :1429 ،؛ نمههی239/3 :1368 ،؛ امههین،
 ،)30/3 :1403اما شر برخی مرابع ریا ابوال یر برای او ب ههار رفته (خوانسههاری:1390 ،
ً
 )60/1ظاترا ت حیفی از ابوالحسین اسوج (رحمان ستایش؛ جدیدی نژاش)28 :1384 ،
نکتا شیگری

شر مدخل مربوط ب نجاشی شر تا خوشش ب چشم میخورش این اسههو

س از ذ ر نسبش نوشت شده« :احمدبنالعباس الرجاشههی االسههدی» (نجاشههی:1418 ،
 ،101ذیل ش )253

نشان میشتد او را گاتی ب جد شومههش عبههاس نسههبو مههیشاشهانههد

چران برخی احتمال شاشهاند

شاید چون جدش احمههدبنعباس نههام شاشههت  ،ابوالحسههین

میخواست نام جد خوش را را زنده نگاه شارشج (بربههوشی؛ سرشههار197 – 195 ،190 :1393 ،؛
 ،523/1 :1394انو یس )9
شر مرههابعی ه امههروزه شر شسههترس ماسههو ،ن سههتین بههار عالم ه حلههی ب ه زمههان تولههد
و وفهها نجاشههی اشههاره ههرشه اسههوج عالمهه تولههد او را شر حههفر  372ﮬجق وفههاتش
را شر جماشیاالول 450ﮬجق و محل وفاتش را َمطیرآبههاش ذ ههر ههرشه اسههوج (عالمه حلههی،
 )20– 21 :1381س از عالم  ،حفدی ب وفا او شر  450ﮬجق شر مطیرآباش ت ریح ههرشه

اسوج (حفدی)187 :1401 ،
 .2تبارشناسی نجاشی
جد تفتم ابوالحسین نجاشی ،ابوبجیر عبدالل بن نجاشی ،ابتدا زیدی مذتب بوش و سپس ب
امام حاشق

گرو ید 9و شر زمان امامو ایشان از جانب مر ور ،والی اتواز بوشج (10شی،

 )342-343 :1348او م اطب ناما امام حههاشق

شربههارۀ چگههونگی بههر عرههده گههرفتن

والیو اتواز اسههو (نجاشههی ،101 :1418 ،ذیههل ش 253؛ ص  ،213ذیههل ش  )555و از
اینرو این نام ب رسالا اتوازی مشرور شده اسوج 11نواشهاش ابوالعباس نجاشی مدعی شده
غیر از رسالا اهوازیه

امام حاشق

ب جدش عبدالل بن نجاشی والی اتههواز نوشههت ،

شیده نشده اسو (تمان ،101 :ذیل ش )253

البته

این اشعا ناشرسو اسو ( لباسههی )202/2 :1422 ،نه به ایههن خههاطر ه به آن حضههر
تا تایی مانرد مصبا الشریعة یا توحید مفضل را نسبو میشترد  -البت براساس اشعای
برخی از محققین انتسا آنتا ب امام

مرتفی اسو -12بلک رسال تای شیگههری از امههام

شراسایی شده اسو؛ از جمل رسالا امام حاشق
 )397/8و حتی محسن امین تعههداش مؤلفهها امههام
)668 - 669 /1 :1403

ب اححا خوش ( لیری:1407 ،
را  24اثههر نوشههت اسههو( 13امههین،

البت انتسا برخی از این آثار ب امام

ثابههو نشههده اسههوج

( ا تچی)211 –213 :1387 ،
جد شتم ابوالحسین نجاشی ،ابوالسمال سمعانبن تبیره نجاشی او را شاعر معرفههی ههرشه
(نجاشی ،101 :1418 ،ذیل ش 253؛ ابن لبی ،)175 – 176 :1407 ،از معمرین بوشه و 167
سال عمر نموشه اسوج او رسول خدا
طلیحا ذا

را شرک رشه و مسلمان شده و سپس مرتد شده و ب

یوست و سپس بار شیگر اسههالم آورشه اسههوج (بههالذری171 – 172/11 :1417 ،؛

ابنعسا ر305 - 306/72 :1415 ،؛ ابنحجر عسقالنی217/3 :1415 ،؛ سزگین/2 :1412 ،
 )209شاستان شرا خورشن او با شاعری شیگر از بریحارثبن لههب به نههام نیسبنعمههروبن
مالک معروف ب نجاشی حارثی شر روز ماه رمضان شر زمان خالفو امیرالمؤمرین
اسوج (ابننتیب شیروری317 – 318/1 :1423 ،؛ حفدی)452/15 :1401 ،

مشرور

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

م رف شیگری برای امام حاشق
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ابراتیمبن ابیبکر محمد معروف ب ابنابی السمال ،نوۀ عبدالله بن نجاشههی و جههد ههرجم
ابوالحسین نجاشی نیز از محدثان امامی و از راو یان تا شاوشبن فرند بوشه اسوج (نجاشی،
 ،159 :1418ذیل ش )418
نجاشی لقب اششاتان حبش اسههو 14و مشه ن نیسههو چهرا جههد تشههتم ابوالحسههین،
نجاشی نام شاشت یا ملقب ب نجاشی بوشه اسوج شر برخی مرابع اتههل تسههرن 15و به ویههژه شر
16

لسااا المیزا (ابنحجههر عسههقالنی451 ،445 ،273 ،185 ،11/2 :1415 ،؛ ،112 ،62/3
158 ،151؛  )2/6با انتسا ابوالحسین نجاشی ب جد تشتمش از او با تعبیههر ابنالرجاشههی
یاش شده اسو ،شر حالی ه ههاربرش ایههن عرههوان شر نسههل عبدالله بن نجاشههی اشامه یافته و

با زپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی

شسو م ابوالحسین نجاشی ،درش علیبن احمد (نجاشی ،392 :1418 ،ذیل ش )1049
و جدش ابویعقو احمدبنعباس حیرفی معروف ب ابنطیالسی (طوسی )412 :1415 ،به
نجاشی مشرور بوشهاندج (خوانساری60/1 :1390 ،؛ مقدس غریفی)181 :1428 ،
 .3محل سکونت و سفرهای ابوالحسین نجاشی
نجاشی اتل بغداش بوشه (نجاشی ،1 :1408 ،مقدم محق 15 – 14 ،12 ،؛ مجلسههی:1403 ،
180/2؛ 32/91؛ بغداشی )7/1 :1951 ،و درش علی و جدش احمههدبن عبههاس تههم شر ایههن
شرر سا ن بوشهاند و مرزل جدش ،احمد ،شر شر البقر وانع شر محل ظفری شر بغداش (نفطی،
1424ق )318/2 :بوشه اسو (نجاشی ،392 :1418 ،ذیل ش 1049؛ طوسی)412 :1415 ،ج
ب نوشتا حررشتی ،نجاشی ب ابنالکههوفی معههروف بههوشه( 16مجلسههی 91 :1403 ،و  )32ه
ً
ظاترا نشانشتردۀ سکونو اجداشش شر وف اسو (نجاشههی ،1 :1408 ،مقدمهها محقه  ،ص
 )12و میشانیم بین اجداش او ،ابتدا ابوالسمال شر وف سا ن شههده اسههوج (ابنعسهها ر:1415 ،
303 /72؛ ابنحجر عسقالنی )217/3 :1415 ،این برخی از او ب الکوفی تعبیههر ههرشهانههد
(شههرید اول27 :1407 ،؛ مجلسههی15/1 :1403 ،؛ حههدر )101/2 :1429 ،ممکههن اسههو
ت حیفی از ابنالکوفی بوشه یا اشاره ب وفی بوشن اجداش وی باشد ،اما اشعای برخی مبرههی بههر
این او شر وف متولد شههده و ههس از مههدتی سههکونو شر ایههن شههرر ،شر بغههداش سهها ن شههده
(احمدی؛ رحمتی152 :1389 ،؛ معارف ،)430 :1374 ،با توج ب نراین و شواتد م تلههف

از جمل سکونو در و جدش شر بغداش ،شرسو ب نظر نمیرسدج (نجاشی/1 :1408 ،مقدمهها
محق  ،ص 15 – 14 ،12؛ رحمان ستایش؛ جدیدی نژاش)34– 35 :1384 ،
نجاشی مسافر تای م تلفی شاشههت اسههو :او ههیش از ایههان نههرن چرههارم ،ابوالحسههین
اسحاقبنحسنبن بکران عقرایی از شاگرشان لیری و از راو یان تا الکافی را شر وف شیههده
ً
(نجاشی ،74 :1418 ،ذیل ش 178؛  ،403/1 :1394انو یس  )2و ظاترا بیش از یک بار ب
وف رفت زیرا شر جای ی از تابش ت ریح نموشه

خوشش و شیگر بزرگان شیع ترگامی ه

ب وف میرفت اند ،شر مساجد مرم این شرر و از آن جمل مسجد جعفههربن بشههیر شر محله
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بجیل نماز میخواندهاندج (نجاشی ،119 :1418 ،ذیل ش )304
نجاشی شر عید غدیر سال  400ﮬجق به زیههار مشههرد امیرالمههؤمرین
ً
(نجاشی ،440 :1418 ،ذیل ش  )1185و ظاترا شر تمین سفر ،اجازه روایههو کتاااب لماال
السلطا (از ابوعبدالل حسینبن احمدبنمغیره بوشههرجی) را از ابوعبدالله حسههینبنجعفر
ُ
م زومی معروف ب ابنخمری شریافو رشه اسوج (تمان ،68 :ذیههل ش 165؛  ،224ذیههل
ش )587
وی سفری نیز ب سامرا شاشت و شر این شرر از ناضههی ابوالحسههن علههیبن محمههدبن یوسههف
فارسی مشرور ب ابنخالو ی  ،روایههو اخههذ ههرشه اسههو (تمههان ،355 :ذیههل ش 951؛ تمههو،
 ،100/2 :1408انو یس  2 ،1و  ،254 ،3انو یس  )3حسن عیسی حکیم احتمههال شاشه ه او
برای استفاشه از ابننوح ب ب ره نیز رفت باشد ()48 ،26 :1435ج وی تمچرین احتمال شاشه
نجاشی برای استفاشه از ابوالحسن شمشاطی ب جزیره رفت باشد ،زیهرا شربههارۀ او نوشههت اسههو
« ان شی را بالجزیر »ج (تمان )76 ،26 :اما چرین ب نظر میرسههد ه شمشههاطی از مشههایخ
نجاشی نیسو ،زیرا تمام اطالعاتی شربارۀ وی ارائ ههرشه برگرفته از ابههوال یر سههالم بنذ ا
موحلی و نیز از فررسو تب شمشاطی ب خط ابون ربن ریان اسههو و تمههین مطلههب نشههان
میشتد

خوش او را ندیده و تعبیر « ان شی را بالجزیر » شر نس ا تاب انا مر زی تبریز و

شر چاپتای نائیری و ملکیان آمده (نجاشی ،نسه ا خطههی ،بههرگ  147شههو؛ تمههو:1408 ،
ً
ً
93؛ /1 :1394مقدم محق  )39 ،ظاترا ت حیفی از « ان شی ا بالجزیر » اسو چرههان ه

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

مشههرف شههده

شر چاپ شبیری زنجانی چرین شرج شده اسوج (نجاشی ،263 :1418 ،ذیل ش )689
 .4تاریخ وفات نجاشی
رشه اسههو امهها ایههن نظههر را

برخی معتقد تسترد او شر مطیرآباش ،شر بازگشو از سامرا فو
نمیتوان ذیرفو زیرا نائالن ب آن ،مطیرآباش را تمان َمطیره شانست اند17شر حالی

مطیههره از

نری تای بین بغداش و سامرا میباشد (یانو حموی151/5 :1993 ،؛ نزو یری461 :1998 ،؛
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حمیری )543 :1984 ،شر حالی مطیرآبههاش نزشیههک حله بههوشه اسههوج (یههانو حمههوی،
ً
353/5 ،423/4 :1993؛ آنابزرگ طررانی )131/6 :1403 ،ظاترا نجاشی ب جرو اوضاع
نابسامان ،آشفت و ضد شیعی بغداش شر سالتای  447ﮬجق تا  450ﮬجق (بربههوشی؛ سرشههار،

با زپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی

194 :1393؛ حکیم ) 16 –17 ،7 :1435 ،شر تمین شوره این شرر را ترک رشه و شر فضههای
آرام روستای مطیرآباش سا ن شده اسوج غالب مرابع ب یروی از عالم  ،وفا نجاشههی را شر
سال  450ﮬجق شانست اند اما مسئل ای

موجب ترشید و سرشرگمی میشوش مدخل ابههو یعلی

محمدبن حسن جعفری شر رجال نجاشی اسو

تاریخ وفا او شر آن  463ﮬجق بیان شده

اسوج (نجاشی ،نس ا خطی :برگ  234شو؛ تمو ،1418:404 ،ذیل ش  )1070خههو یی
تاریخ وفا نجاشی شر  450ﮬجق را سروی از نلم عالم شانست (خو یی)226/16 :1413 ،
و تستری ب حراحو الم عالم را رش نموشه و نجاشی را تا  463ﮬجق شر نیههد حیهها فههر
رشه اسوج (تسههتری196 – 195/9 :1410 ،؛ احمههدی؛ رحمتههی )153 :1389 ،امهها بیشههتر
عالمان و ژوتشگران رجال و تهراجم وفهها نجاشههی شر سههال  450ﮬجق را تههرجیح شاشهانههد
ً
(خامر ای )14 :1377 ،و تاریخ وفا ابو یعلی را چرین توجی رشهاند اوال وج متعههارفی
ً
برای مترم رشن عالم ب اشتباه ب نظر نمیرسد و ثانیا این عبار شر احههل تهها نجاشههی
وجوش نداشت  ،بلک عبارتی شر حاشیا تا بوشه

بعد ب متن احلی الحاق شده اسههو ه

البت امری بسیار معمول و متداول شر نسخ خطی اسوج 18نمون ای مشههاب ه میتههوان از آن
ب عروان شاتد این اشعا استفاشه رش اضاف شدن تاریخ  412ﮬجق ب موضعی از یکی از نسههخ
تا فهرست ندیم اسو شر حالی

ندیم 19ب گواتی ابننجار شر سال  380ﮬجق شرگذشت

اسو (سا و78 ،51 – 52 :1368 ،؛ ندیم ،1/1 :1430 ،مقدمه محقه  )13 ،و ابنحجههر

عسقالنی با شیدن آن تاریخ شر نس ای از تا او ب اشتباه ت ور رشه

وی تا  412ﮬجق

شر نید حیا بوشه اسوج (ابنحجر عسقالنی)559/6 :1415 ،
مامقانی توجی شیگری مطرح رشه مبری بر این اربعین ب ستین ت حیف شده (مامقانی،
 )101/3 :1348و تفرشی نیز  463ﮬجق را ت حیف  433ﮬجق یا غیرآن مههیشانههد (تفرشههی،
 ،)174/4 :1377اما این نظر (یعری وفا ابو یعلی شر  433یا  443یا سالی شیگر) شرسههو
نیسو زیرا شر مرابع فریقین ،تاریخ وفا ابو یعلی سال  463ﮬجق ضبط شده اسوج
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چران شبیری زنجانی متذ ر شده اگر برا بر حیهها نجاشههی شر  463ﮬجق باشههد ،بسههیار
بعید می نماید

نجاشی س سال و اندی س از وفا طوسی شر نید حیا باشد اما با ایههن

الخالف ،الغیبة ،اختیار [معرفة] الرجا و االمالی اشارهای نکردج 21ممکههن اسههو شر اسههخ
گفت شوش این س ن زمانی شرسو اسو

مدخل طوسی شر رجال نجاشی ب حور

شر شسو باشد و حال آن شر نسخ م تلف و از آن جملا نس

امل

تاب ان مر زی تبریز ،بعد

از ذ ر تا تمهید األصااو لفههم مسههئل ذ ههر شههده امهها شر اشامه آن چیههزی نیامههده اسههو
(نجاشی ،نس ا خطی :بههرگ  234رو؛ تمههو ،403 :1418 ،ذیههل ش  )1068و ایههن نشههان
ب احتمال زیاش شر اشام شیگر آثار طوسی را ذ ر رشه بوشه ،ولی از نس ی ه به

شسو ما رسیده ،افتاشه اسوج اما شر اسخ میتوان گفو نقن نسخ موجوش شر نیاس با نس ا
احل مؤلف معلوم نیسو و ممکن اسو خوش نجاشی ب جرو این با طوسی معاحر بوشه،
نگارش مدخل وی را نیم اره رتا رشه باشد 22تا بعدتا بهها سههب اطالعهها جدیههدتر آن را
امل رد ،اما با این حال موف ب تکمیل آن نشده باشدج
نکتا شیگری

شر تأیید وفا او شر سال  450ﮬجق و الحانی بوشن تاریخ وفهها ابههو یعلی

میتوان بیان رش این اسو

چگون ممکن اسو او حدوش  13سال س از این تههاریخ زنههده

بوشه اما تررا مدخل ابو یعلی و طوسی (بههر فههر
غیرموجوش) را نوشت و شربارۀ افراشی شیگر

ذ ههر مطالههب بیشههتر شربههارۀ وی شر نسههخ

شر این  13سال شر نید حیا بوشهانههد و آثههار و

م رفا ایشان ،شر تیچ ب ش تا خوش اطالعاتی ارائ نکرشه باشد؟

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

حال شر مدخل مربوط به وی به تههاریخ وفهها او و تا تههایی مانرههد مصاابا المتهجااد،

میشتد
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ممکن اسو اشکال شیگری مطرح ررد

چرا تررا تمین یک مورش مربوط ب تاریخ وفا

شر سال  463ﮬجق ب تا اضاف شده و از اضافا شیگر خبری نیسههو؟ شر اسههخ به ایههن
ً
اشکال تم میتوان گفو اتفانا شر تمان نس ا تاب انا مر زی تبریز سال وفهها را 463
ﮬجق بیان می رد ،اضافا مرم شیگری تم ب چشم میخههورش؛ این ه شر معرفههی خوشنوشههو
مؤلف از او چرین یاش شده اسو« :م رف تذا الکتا أطال الل بقاؤه و اشام علوه و نعماؤه»
20

(نجاشی ،نس ا خطی :برگ  56شو) و واضح اسو

این عبار شعایی از خوش نجاشی

نیسوج (ثق االسههالم تبریههزی291/1 :1414 ،؛ بربههوش ،سرشههار )191 :1393 ،ایههن عبههار
شعایی عالوه بر نس ا تاب انا مر زی تبریز ،شر رج نس ا مرم شیگر از رجال نجاشههی نیههز

با زپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی

وجوش شارشج (نجاشی ،523/1 :1394 ،انو یس )10
براساس آنچ بیان رشیم تاری ی

عالم برای وفا نجاشی بیان ههرشه اسههو ،تههرجیح

شارش و این عالم محل وفا و ماه وفا را تم مش ن رشه ،خوش شاتدی بر اطالعههش
ً
شر اینباره و ححو نظرش شربارۀ سال وفا اسههوج ظههاترا عالمه اطالعهها خههوش شربههارۀ
نجاشی را از مدخل نجاشی شر ذیل تاااریب دغاادا ابننجههار ( )643 – 578به شسههو آورشه
اسوج 23اما متأسفان شر حال حاضر مدخل نجاشی شر ذیل تاریب دغدا شر شسههترس نیسههو
(خطیب بغداشی1417 ،ق )70/18 :و اگههر نسه ای از ایههن نسههمو مفقههوشه یافههو شههوش،
ً
احتماال شربرشارندۀ اطالعا مرم و با ارزشههی شربههارۀ نجاشههی و از جمله تههاریخ والش و
وفاتش خواتد بوشج (شبیری زنجانی)25 :1364 ،
 . 5ابوالقاسم علیبن احمد فرزند نجاشی
از بستگان نجاشی جز سرش علی و درش

یش از این شربارۀ او س ن گفتیم ،اطالعههی

شر شسو نیسو اما او مدخلی از تابش را ب احمدبن عبدالل بن احمد الرفاء اخت اص شاشه
و از او با تعبیر «اخونا» یاش نموشه و ب عمر وتاه او اشاره رشه اسوج (نجاشههی،87 :1418 ،
ً
ذیل ش 212؛ تمو ،464/1 :1394 ،انو یس  )4این فرش احتماال سر عمههو و بهراشر مههاشری
نجاشی بوشه اسوج (امین624/2 :1403 ،؛ آنابزرگ طررانی)139 - 140/5 :1403 ،
نجاشی فرزندی ب نام علی و با ریا ابوالقاسم شاشت ه ابننجههار شر ذیاال تاااریب دغاادا ،

مدخلی ب او اخت اص شاشه اسوج او مانرد درش ب نجاشی و ابنالکوفی شههرر شاشههت و
شر بغداش سا ن بوشه اسه وج ابننجههار او را راوی حکایهها و آشا و اشههعار معرفههی ههرشه و
والشتش را شر نیما ماه رمضان  416ﮬجق و وفاتش را شر  12رجههب سههال  479ﮬجق و محههل
شفرش را نبرستان شونیزی 24گههزارش ههرشه اسههوج (خطیههب بغههداشی70 –71/18 :1417 ،؛
طباطبایی یزشی ) 280– 281 :1417 ،ب نوشتا حفدی ،علههیبن احمههد نجاشههی از ههدرش
روایو می رشه اسوج (حفدی)187/7 :1401 ،
از نظر بربوشی ،سی اضافا

یشگفت را ب متن احلی رجال نجاشی اضاف رشه ،سر
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نجاشی علیبناحمد بوشه اسو و تمو مسوشهتای درش را ب شههکل تهها فعلههی شرآورشه
توسط سر نجاشی بسیار محتمل اسههو ،امهها ایههن اشعهها را ه او تدو ین ررههدۀ تهها بههوشه،
نمیتوان ذیرفو زیرا سر نجاشی شر طری عالم حلی ب فررسو نجاشی (عالمه حلههی،
282 :1402؛ مجلسههی )95/104 :1403 ،و طری ه شههرید اول ب ه نجاشههی (شههرید اول،
 )26– 27 :1407نیسو و طری آن شو با واسطا سید ابوال م ههام حسههری مههروزی به طور
مستقیم ب خوش نجاشی میرسدج ب عالوه میتوان ب ابوالوفاء عبههدالجباربن عبدالله مقههری
نیشابوری رازی ملقب ب مفید( 25م بعد از ( )503آنابزرگ طررانی103/2 :1403 ،؛ تمههو،
 ) 128 –129/6 :1430اشاره رش

از نجاشی برای روایو تا فررستش اجازه گرفت بوشه

اسوج (تمان )152– 153/3 :شر حفحا عروان نس ا خطی تاب انا مر زی تبریههز حههور
یک گواتی سماع بسیار باارزش نقل شده

برا بر آن علیبن عبیدالل بن حسنبن حسههینبن

بابو ی مشرور ب مرتجبالدین رازی شر ربیعاالول سال  551ﮬجق فررسو نجاشی را از ابتههدا
تا انترا نزش ابوالفتوح رازی خوانده و تاجالدین ابوجعفر محمد 26فرزند ابوالفتوح ،این نرائههو
را سماع رشه اسوج طب این گواتی ،طری ابوالفتوح ب فررسو نجاشی چرین بوشه اسههو:
«عن الشیخ المفید عبدالجباربن عبدالل المقری إجاز ً عن الم رف رحم الله » ه شر آن
ت ریح شده ،مفید رازی برای روایو این تا از نجاشی اجازه گرفت بوشه اسوج (حسههیری
جاللی)440 :1425 ،

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

اسو (بربوشی؛ سرشار )199– 200 ،189– 192 :1393 ،اگههر چه اضههاف ههرشن آن مههوارش

ب عالوه بربوشی ،مراش از ابوالحسنبن احمدبن علی الرجاشی شر اجازۀ عالم به بریزتههره
ً
(مجلسههی )137/104 :1403 ،را سههر نجاشههی شانسههت شر حالی ه اوال مرظههور عالمه از
نجاشی شر عبار « تا الرجاشی فیاسماء الرجال» (تمان )95 :یهها « تهها الرجاشههی»
ً
هوش نجاشههی اسههو نه سههرش علههی و ثانیهها ابوالحسههنبن
(تمان )136 :شر تمان اجازه ،خه ن

احمد بن علی الرجاشی
22

شر شمار مشایخ شیع طوسی بیان شده ،ت حیفی از ابوالحسههین

احمد بن علی الرجاشی اسو چران

محدث نوری به شرسههتی تههذ ر شاشه اسههو(27نههوری

طبرسی189/3 :1408 ،؛ حدراالسالم تمدانی )463 :1382 ،و ذیرفتری نیسو ه سههر
نجاشی شر نعداش افراشی چون مفیههد ،حسههینبن عبیدالله غضههائری و ابنعبههدون از مشههایخ

با زپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی

طوسی باشد (مجلسی )136–137/104 :1403 ،بلک این ابوالحسین نجاشی اسههو ه از
ً
مشایخ طوسی میباشد و اجازۀ روایو گرفتن طوسی از عالم معاحرش احههال بعیههد نیسههو
ً
(گرجی)206 :1385 ،؛ ثالثا ب ت ریح ابننجار ،ریه ا سههر نجاشههی ،ابوالقاسههم بههوشه نه

ابوالحسن (خطیب بغداشی)70– 71/18 :1417 ،

این مؤ ید ت حیف یشگفت اسوج

از نظر تستری ،عبار ابوالحسنبن احمدبن علیالرجاشی ت ههحیف ابوالحسههن علههیبن
احمد الرجاشی اسو و شر وانع طوسی ،شاگرش ههدر نجاشههی بههوشه و نه خههوش او؛ زیهرا ایههن
او استاش طوسی

نجاشی اسو از آثار طوسی بسیار استفاشه رشه و چگون ممکن اسو
ً
باشد؟ (تستری )519 –520/1 :1410 ،شر اسخ میتوان گفو اوال ت حیف ابوالحسههین
احمدبن علی الرجاشی ب ابوالحسنبن احمههدبن علههی الرجاشههی بیشههتر محتمههل اسههو تهها
ً
ت حیف آن ب ابوالحسن علیبن احمد الرجاشی ،و ثانیا چه اسههتبعاشی شارش ه طوسههی از

عالم معاحرش اجازۀ روایو بگیرش؟ ب ویههژه ونتههی مههیشانههیم نجاشههی از مشههای ی روایههو
می رشه برخی از مرمترین آنان شر شمار مشایخ طوسی نیسههترد و ممکههن اسههو طوسههی
ُ
برای نقل روایا آنان از نجاشی اجازه گرفت باشدج برای نمونه مههیتههوان به ابنالجرههدی (م
 )396و ابننوح (م حدوش  )420اشاره رش

از مرمترین مشایخ نجاشی تسترد (نجاشی،

 ،85 :1418ذیل ش 206؛  ،86ذیل ش  )209اما شر شمار مشایخ طوسی ذ ر نشدهاند 28و
میشانیم

طوسی با واسط از ابنالجردی و ابننوح روایو می رشه اسو (طوسی:1415 ،

 76 ،48 –49مقدما محق و متن تا  )77 ،و بر خالف نجاشههی ( ،102 :1418ذیههل ش
 ،112 ،254ذیل ش  ،118 ،286ذیل ش  ،220 ،302ذیل ش  )57به مسههوشا ابننههوح
شسترسی مستقیم نداشت اسوج (شبیری)548/19 :1393 ،
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نتیجهگیری

با بررسی تای حور گرفت مش ن شد ریا نجاشی ابو الحسین بوشه اما ریا ابوالعباس را
نیز شربارۀ وی ب ار برشهاندج شورۀ حیا او از حفر سال 372ﮬجق تا جمههاشیاالول 450ﮬجق
بوشه و تاریخ 463ﮬجق

شر تا وی ذ ر شده از موارش الحانی ب نس ا تهها او اسههوج

محل سکونو او بغداش بوشه و شر اواخر عمر ب جرو اوضاع آشفتا این شرر ،بغههداش را تههرک
24

رشه و شر مطیرآباش شر نزشیکی حل شرگذشت اسوج نجاشی سری ب نام علههی شاشههت ه از
درش روایو می رشه اسو اما این ه محمههدبانر بربههوشی او را تدو ین ررههدۀ مههتن رجههال
نجاشی شانست  ،نابل ذیرش نیسوج

با زپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی

پینوشتها
1ج احول اربع رجالی عبار اسو از :رجال شی ،رجال طوسی ،فررسو طوسی و رجال نجاشی (اعرجی
اظمی48 /1 :1415 ،؛ آنابزرگ طررانی)137 /10 :1403 ،
2ج نجاشی این وا سط را شر ذ ر نسب خوشش جا انداخت اما آن را شر ذ ر نسب ابوالسمال شر جای شیگری
از تابش (نجاشی ،21 :1418 ،ذیل ش  )30ذ ر رشه اسو ،چرانچ م عب زبیری ،زبیربن بکار و
شیگران نیز نسب ابوالسمال را تمین گون نوشت اند (زبیری9 :1999 ،؛ابنعسا ر)307 ،305/72 :1415 ،ج
برابراین ابن لبی ()175 – 176 :1407

شر اوالش اسام بن ن ر ،تم عمیر و تم بجیر را بیان رشه و نسب

ابوالسمال را از بجیر ب أسام رسانده اسو یا اشتباه رشه

25

او را نواشۀ بجیربن اسام شانست ن نواشۀ بجیربن

عمیربن اسام  ،از با اخت ار او را بجیربن عمیر معرفی رشه اسوج
3ج سلسل نسب او از خزیم بن مدر ب باال با سلسل نسب رسول الل (ص) مشترک اسوج (شبانکارهای،
4ج شر حفح عروان از مؤلف با ذ ر «أطال الل بقاه و أشام نعماه» یاش شده اسو و نیز شر ذیل معرفی
خوشنوشو مؤلف از او چرین یاش شده« :م رف تذا الکتا اطال الل بقاؤه واشام علوه ونعماؤه» (نجاشی،
نس ا خطی :برگ  56شو) و تمین جمل شعایی شر ابتدای جزء شوم تا نیز آمده اسو (تمان :برگ
 115رو)ج
5ج نس ا تاب ان مر زی تبریز با شمارۀ رشیف  601و شمارۀ شفتر  3182شر این مقال استفاشه شههده اسههوج
تابو این نس

بسیار با ارزش را نعم الل بن حمزۀ عمیدی حسیری شر محرم  981ب ایههان بههرشه و حههاوی

ت حیحاتی از سید محمدبنعلی حسیری عههاملی مشههرور به حههاحب مههدارک ( )1009 – 946اسههوج شر
حفحا عروان این نس

شو یاششاشو با ارزش با تاریخ  551از روی نس ای

آن تابو شده ،شرج شده

تر شو گواتی سماع تا از ابو الفتوح رازی اسوج شر انترای ایههن نسه

یاششاشتی ب خط حاحب مدارک وجوش شارش
معتبری از فررسو نجاشی

نس

مههورش بحههث از روی

شر آن ت ریح شده

شر خزانا تب امیرالمؤمرین

او این نسه

نیههز

را بهها نسه ا م ههحح و

شر مشرد مقدس غروی بههوشه ،مقابله ههرشه

اسوج (موحد ابطحی140– 144/1 :1417 ،؛ نجاشی ،56/1 :1408 ،مقدما محق ؛  ،74/1 :1394مقدمهها
محق ؛ سید یونسی)710 – 711/2 :1350 ،
 6ج شر ضبط نام وی اختالف شده اسو؛ نگاه رید ب  :آنابزرگ طررانی119/2 :1403 ،ج
 7ج عالم حلی302 :1381 ،؛ شر چاپ سید محمد حاشق بحرالعلوم از خالح االنوال ،عبار
ابوالحسین احمدبن العباس الرجاشی ب ابواحمد الحسینبن العباس الرجاشی ت حیف شده اسوج (تمو،
)95 :1402
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)152 :1381

 8ج برا بر اجازه عالم حلی ب بریزتره ،او راوی تا فررسو نجاشی اسو (مجلسی95/104 :1403 ،؛
برای آشرایی بیشتر با وی نکج مدنی519/1 :1983،؛ آنابزرگ طررانی19/2 :1430 ،؛ نجاشی:1408 ،
 ،51/1مقدما محق )ج
9ج اسماعیل اشا بغداشی ( )78/1 :1951ب اشتباه ابوالعباس نجاشی را شر ابتدا زیدی و سپس امامی ذ ر
رشه اسوج
10ج برای آشرایی بیشتر با عبدالل بن نجاشی نکج عبی242 –245 :1423 ،؛ مقدس غریفی193 :1428 ،
26

– 181ج
11ج برای متن این رسال نکج عبی249 –256 :1423 ،؛ مقدس غریفی210 – 222 :1428 ،؛ عالم
مجلسی این رسال را ب فارسی ترجم رشه اسوج برای متن ترجم وی از این رسال نکج حافظیان:1376 ،

با زپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی

264 – 272؛ برا بر نوشت آنابزرگ طررانی ،سید عالء الدین گلستان (م  )1110شرحی بر این رسال نوشت
اسوج (آنابزرگ طررانی485 /2 :1403 ،؛ )295 /11
12ج ا تچی211 – 212 :1387 ،؛ تمو103– 138 :1388 ،؛ رحمتی548 –567 /1 :1395 ،ج
13ج امین668 -669/1 :1403،؛ برای تف یل بیشتر نکج مقدس غریفی ،193 :1428 ،انو یس 5ج
14ج شربارۀ واژۀ نجاشی و معرای آن نکج میرشاماش76 – 77 :1405 ،؛ خوانساری60 – 61/1 :1390 ،؛
لباسی217– 218/2 :1422،؛ رحمان ستایش؛ جدیدی نژاش29 – 31 :1384،ج
15ج برای نمون نکج یانو حموی2435 /6 :1993 ،؛ حفدی187/7 :1401 ،؛ ابنحجر عسقالنی،
435/1 :1415؛ شاوشی ،یبیتا 165 /1 :؛ البت شر معجم اال داء

یکی از رنترین ارجاعا ب تا

اوسو ،نام او ب ابنالرحاس ت حیف شده اسو؛ شبیری572/19 :1393 ،ج
16ج مجلسی 32/91 :1403،؛ شر برخی مرابع تابشراسی و تراجم متاخر نیز ب مشرور بوشن وی ب
ابنالکوفی اشاره شده اسوج برای نمون نکج خوانساری60/1390:1 ،؛ بغداشی78/1 :1951،؛
امین30/3 :1403،ج
17ج موحد ابطحی12/1417:1 ،؛ امانی139 -140 :1376 ،؛ نیز نکج برنعی 336/2 :1384 ،و موسوع
مؤلفی االمامی 19/3 ،

ب اشتباه مینو یسرد« :شر مطیرآباش سامرا از شنیا رفو» و تمین طور بربوشی و

سرشار مینو یسرد« ::ب نزتتگاه مطیرآباش نیم راه سامرا مرتقل شدججج» ()193 :1393؛ نیز نکج نجاشی،
55 /1 :1408

مطیرآباش را تمان مطیره فر

رشه اسوج

18جنکج آنابزرگ طررانی408 ،317/4 :1403 ،؛ حبالل 129-1423:132 ،؛حسیری جاللی:1425،
428؛ شاوری36/1 :1423 ،؛ نجاشی1394 ،ش :مقدما محق 47 – 48/1 ،ج برای تف یل بیشتر شر رش نظر
تستری نکج شبیری زنجانی1364 ،؛ الف10-26 :؛ تمو1364 ،؛ 4 –25 :ج

19ج او ب غلط ب ابنندیم مشرور شده اسو؛ نکج سا و42 ،33– 37 :1368 ،؛ ندیم ،1/1 :1430،مقدما
محق 11 ،ج
20ج برای نمون نکج عالم حلی164 :1402 ،؛ ابنحجر عسقالنی83/7 :1415،؛ برای برخی از شیگر
مرابع فریقین نکج شبیری زنجانی1364 ،الف12 –13 :ج
21ج طوسی ،اختیار یمعرف الرجال را شر  456ﮬ.ق بر یکی از شاگرشانش امالء رشه (ابن طاووس ،یبیتا :
شر خوش تا آمده ،امالی آن از  455ﮬ.ق تا  458ﮬ.ق ب

 )130 -131و تا االمالی طوسی نیز چران
ً
طول انجامیده و امال بعد از مراجر شیخ طوسی ب نجف شر سال  448و استقرار شر آن شیار انجام شده
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اسو؛ شبیری زنجانی1364 ،؛ 14 –16 :ج
22ج شر نس ا تاب ان مر زی تبریز ،باالی لفم مسئل نوشت شده ( ذا)

ممکن اسو اشاره ب این باشد

شر نس ا احل نیز چرین بوشه اسوج
24ج شربارۀ این نبرستان نکج خطیب بغداشی134/1 :1417 ،؛ جرید بغداشی از مشاتیری اسو

یکرش

شر این نبرستان شفن شده اسو و مزار او امروزه نیز ابرجاسو (تمان91/9 :؛ شمس642 /18 :1389 ،ج
 25ج او از فقرای امامی اسو تمام ت انیف طوسی را نزش وی خوانده و عالوه بر طوسی ،نزش ساالر شیلمی
و ابنالبراج شاگرشی رشه اسوج ابوالفتوح رازی و سید ابوالرضا فضلالل راوندی از شاگرشان او بوشهاند؛
مرتجبالدین رازی75 :1366 ،؛ نمی199/3 :1368،؛ برای آشرایی بیشتر با وی نکج افردی:1431 ،
66 –69/3؛ نوری طبرسی116– 123 /3 :1408 ،؛ نیز نکج ا تچی238–241 :1387،ج
26ج مرتجبالدین از او با تعبیر «فاضل ورع» یاش رشه اسوج ()123 :1366
27ج آنابزرگ طررانی شر اینبا ره نظری چون بربوشی شارش و اشکالی

ب محدث نوری رشه این اسو

ریا نجاشی ،ابوالعباس بوشه ن ابوالحسین ( )8 /2 :1430و این اشکال چران

توضیحش یش از این

آمد ،وارش نیسوج
28ج برای فررسو مشایخ طوسی نکج حدراالسالم تمدانی460 –464 :1382 ،؛ طوسی :1415 ،مقدما
محق 28 –78 ،؛ نس :نجاشی،26/1 :1408 ،مقدما محق ،
ذ ر رشه اسوج

ابنالجردی را ب اشتباه از مشایخ طوسی
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 23و تمین طور حفدی

سال و محل وفا وی را ذ ر رشه اسو؛ عظیمی12 :1396 ،ج

منابع و مآخذ

1ج آنابزرگ طررانی ،محمد محسن (1403ق) ،الذریعة الییی تصییانیا العیییعة ،به
وشش علینقی مرزوی و احمد مرزوی ،بیرو  :شار االضواءج
2ج __________1430( ،ق) ،طبقات اعالم العیییعة ،بیههرو  :شار احیههاء التهراث
العربیج
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3ج ابنحجر عسقالنی ،احمدبن علی (1415ق) ،االصییابة فییی تمییییا الصییحابة ،به
وشش عاشل احمد عبدالموجوش و علی محمد معو  ،بیرو  :شار الکتب العلمی ج
4ج __________1325( ،ق) ،تهذیب التهذیب ،بیرو  :شار حاشرج

با زپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی

5ج __________2003( ،م) ،لسان المیاان ،ب وشش عبد الفتاح ابو غد  ،بیرو :
شار البشائر االسالمی ج
6ج حمیری ،محمد بنعبدالمرعم (1984م) ،الروض المعطار فی خبییر االاطییار ،به
وشش احسان عباس ،بیرو  :مکتب لبرانج
7ج ابن عسا ر ،علیبن حسن (1415ق) ،تاریخ مدینة دمعق ،ب وشش علی شیری،
بیرو  :شار الفکرج
8ج ابننتیب شیروری ،عبدالل بن مسلم (1423ق) ،الععر والععراء ،ب وشههش احمههد
محمد شا ر ،ناتره :شار الحدیثج

9ج ابنطاووس ،سیدعلیبن موسی یبیتا  ،فرج المهموم ،نم :مرشورا الرضیج

10ج ابن لبی ،تشامبن محمد (1407ق) ،جمهرة النسب ،به وشههش حسههن نههاجی،
عالم الکتبج

11ج ابننجار بغداشی ،محمدبن محمههوش (1417ق) ،ذیاال تییاریخ باییداد ،شر :خطیههب
بغداشی ،احمدبن علی ،تاریب دغدا  ،ج  ،20 – 16ب وشههش م ههطفی عبههدالقاشر
عطا ،بیرو  :شار الکتب العلمی ج

12ج احمدی ،مردی و رحمتههی ،محمههد اظم (1389ش) ،تییاریخ حییدیث شی یعه در
سدههای چهارم تا هفتم هجری ،نم :شارالحدیثج

13ج بغداشی ،اسههماعیل اشهها (1951م) ،هدیییة العییارفین ،بیههرو  :شار احیههاء التهراث
العربیج
14ج اعرجی ههاظمی ،سههید محسنبنحسههن حسههیری (1415ق) ،عییدة الرجییال ،نههم:
اسماعیلیانج
15ج افردی ،عبدالل بن عیسی بیگ (1431ق) ،ریاض العلماء وحیاض الفضالء ،به
وشش سید احمد حسیری اشکوری ،بیرو  :مؤسس التاریخ العربیج
16ج امانی ،محمدحسن (1376ش) ،نجاشی راویشناس بارگ ،نم :انتشههارا شفتههر

29

تبلیغا اسالمی حوزه علمی نم1376 ،شج
شار التعارف للمطبوعا ج
18ج بالذری ،احمدبنیحییبن جابر (1417ق) ،انساب االشراف ،به وشههش سههریل
ز ار و ریا

زر لی ،بیرو  :شار الفکرج

19ج برنعی نمی ،سید علیا بههر (1384ش) ،راهنمییای دانعییوران در نییب نییامهییا
نسبها و نسبتها ،نم :شفتر انتشارا اسالمیج
20جبربوشی ،محمدبانر؛ سرشار ،مژگان (1393ش)« ،فررسو اسماء مولفی الشههیع »،
حدیث پژوهی ،ش  ،12اییز و زمستانج
21ج ا تچی ،احمد (1387ش) ،تاریخ حدیث ،ب وشش یحیی میرحسههیری ،ترهران:
انجمن علمی شانشجو یی الریا شانشگاه امام حاشق

ج

22ج________1388( ،ش) ،مباحثی در علل الحدیث به نمیمه بازشناسی متن
مصباح العریعة ،ب وشش یحیههی میرحسههیری و حههالح زارعههی ،ترهران :انجمههن
علمی شانشجو یی الریا شانشگاه امام حاشق

ج

23ج________1385( ،ش) ،مکاتب فقه امییامی ایییران پییی از شیییخ طوسییی تییا
پایگیری مکتب حله ،ترران :شانشگاه امام حاشق ج
24جتستری ،محمدتقی (1410ق) ،ااموس الرجال ،نم :مؤسس الرشر االسالمیج
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17ج امین ،سید محسن (1403ق) ،اعیان العیعة ،ب وشش سید حسن امین ،بیههرو :

25جتفرشی ،م طفیبن حسین (1377ش) ،نقد الرجال ،نم :مؤسسه آل البیههو
الحیاء التراثج
26جثق االسالم تبریزی ،میرزا علیبن موسی (1414ق) ،مرآة الکتب ،ب وشش محمد
علی حائری و علی حدرایی خو یی ،نم :تاب ان عمومی حضر آیوالل العظمی
مرعشی نجفیج
30

27جحافظیان ،ابوالفضل (1376ش)« ،رسال اتوازی » ،حکومت اسالمی ،ش 7ج
28جحبالل  ،حیدر (1423ق) ،دروس تمهیدیه فی تاریخ علم الرجال عنداالمامیة،
تقریرا ب نلم احمدبن عبدالجبار سمین ،شارالفق االسالمی المعاحرج

با زپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی

29جحر عاملی ،محمدبن حسن یبیتا  ،امل اآلمل ،به وشههش سههید احمههد حسههیری
اشکوری ،بغداش :مکتب االندلسج
30جحسیری جاللی ،سید محمدحسین (1425ق) ،درایة الحییدیث ،به وشههش سههید
محمدجواش حسیری جاللی ،بیرو  :مؤسس االعلمی للمطبوعا ج
31ج حلی ،حسنبن یوسف (1381ش) ،ترتیب خالصة االاوال فییی معرفییة الرجییال،
مشرد :بریاش ژوتشتای اسالمی آستان ندس رضویج
32ج___________1402( ،ق) رجال (خالصة االاوال فی معرفییة الرجییال) ،به
وشش سید محمد حاشق بحر العلوم ،نم :الشریفالرضیج
33جحکیم ،حسن عیسی (1435ق) ،العیخ النجاشی ،ربال :مر ز ربالء للدراسهها
والبحوثج
34جخامر ای ،سیدعلی (1377ش) ،چهار کتاب اصلی علم رجال ،ترران :شفتر نشههر
فرترگ اسالمیج

35جخوانساری ،میرزا محمدبانر موسوی (1390ش) ،رونات الجنییات فییی احییوال
العلماء والسادات ،ب وشش اسد الل اسماعیلیان ،نم :اسماعیلیانج
36جخو یی ،سید ابوالقاسههم (1413ق) ،معجییم رجییال الحییدیث وتفصیییل طبقییات
الرواةج

37جشاوری ،مسلم (1423ق) ،اصول علم الرجال بین النظریة والتطبیق ،تقریرا به
نلم محمد علی معلم ،ب وشش حسن عبوشیج
38جشاوشی ،محمدبن علی یبیتا  ،طبقات المفسرین ،بیرو  :شار الکتب العلمی ج

39جرحمان ستایش ،محمد اظم؛ جدیدی نهژاش ،محمدرضهها (1384ش) ،بازشناسییی
منابع اصلی رجالی شیعه ،نم :شارالحدیثج
40جرحمتی ،محمد اظم (1395ش)« ،مفضل بن عمر و تا التوحید مرسو ب او»،
شر :تعیع تاریخ و فرهنگ ،نم :نشر مورشج
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41ج زبیری ،ابوعبدالل م عببن عبدالله بن م ههعب (1999م) ،نسییب اییری  ،به
42جسا و ،محمدحسین (1368ش) ،جایگاه محمد الندیم در کتابعناسی ،مشرد:
انتشارا جاو یدج
43جسزگین ،فؤاش (1412ق) ،تاریخ التراث العربی ،ترجم محموش فرمی حجازی ،به
وشش عرف م طفی و سعید عبد الرحیم ،نم :تاب ان عمومی آی الله العظمههی
مرعشی نجفیج
44جسید یونسی ،میروشوش (1350ش) ،فهرست کتابخانۀ ملی تبریا ،تبریههز :تاب انهها
ملی تبریزج
45جسیستانی ،سید محمدرضا (1437ق) ،ابسات من علم الرجال ،ب وشههش سههید
محمد بکاء ،بیرو  :شارالمؤرش العربیج
46جشبانکارهای ،محمدبن علی (1381ش) ،مجمع االنساب ،ب وشههش میههر تاشههم
محدث ،ترران :امیر بیرج

47جشبیری ،سههید محمههدجواش (1393ش)« ،رجههال طوسههی» ،شر :دانعیینامه جهییان
اسالم ،ج  ،19زیر نظر غالمعلی حداش عاشل ،ترران :بریاش شائر المعارف اسالمیج
48ج___________1393( ،ش)« ،رجال نجاشی» ،شر :دانعنامه جهان اسییالم ،ج
 ،19ص  ،573 – 561زیر نظر غالمعلی حداش عاشل ،ترران :بریههاش شائههر المعههارف
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وشش اواریسو لوی رووانسال ،ناتره ،شار المعارفج

اسالمیج

49جشبیری زنجانی ،سیدموسی (1364ش)« ،ابوالعباس نجاشی و ع ر وی ( ،»)1نور
علم ،ش  ،11حن  10-26ج
50ج___________1364( ،ش)« ،ابوالعباس نجاشی و ع ر وی ( ،»)2نور علییم،
ش  ،12آبانج
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51ج شمس ،محمههدجواش (1389ش)« ،جریههد بغههداشی» ،شر :دائییرة المعییارف بی ارگ
اسییالمی ،ج  ،18زیههر نظههر سههید محمههد اظم موسههوی بجرههورشی ،ترهران :مر ههز
شائر المعارف بزرگ اسالمیج

با زپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی

52جعاملی جزیری (شرید اول) ،محمههدبن مکههی (1407ق) ،االربعییون حییدیثا ،نههم:
مدرس االمام المردی (عج)ج
53جحاحبمعالم ،حسنبن زین الدین (1411ق) ،التحریییر الطاووسییی ،به وشههش
فاضل جواتری ،نم :تاب ان عمومی آی الل العظمی مرعشی نجفیج
54جحدر ،سیدحسن (1429ق) ،تکملة امل اآلمل ،ب وشش حسین علی محفههو ،
عبد الکریم شباغ و عدنان شباغ ،بیرو  :شار المؤرش العربیج

55جحدراالسالم تمدانی ،علیا بربن شههیرمحمد (1382ش) ،فهرس الصییدریة فییی
االجازات العلیه ،ب وشش سههید جعفههر حسههیری اشههکوری ،شر :میاراح حاادی
شیعه ،شفتر  ، 11ب وشش مردی مرریزی و علی حدرایی خو یی ،نم :شارالحدیثج
56جحفدی ،خلیلبن ایبك (1401ق) ،الوافی بالوفیییات ،به وشههش تلمههو ریتههر،
بیرو  :شار الرشر فرانز شتایررج

57جطباطبایی ،سیدمحمدبن عبد الکریم (1431ق) ،رسالة فییی تییاریخ المعصییومین
االربعییة ععییر  ،ب ه وشههش حههباح عبههاس سههاعدی ،نههم :مؤسس ه الرافههد
للمطبوعا ج
58جطباطبایی یزشی ،سید عبدالعزیز (1417ق) ،معجم اعالم العیعة ،نم :مؤسس آل
البیو الحیاء التراثج

59جطوسههی ،ابههوجعفر محمدبنحسههن (1415ق) ،رجییال به وشههش جههواش نیههومی
احفرانی ،نم :مؤسس الرشر االسالمیج
60ج___________1420( ،ق) ،فهرست ،ب وشش سید عبد العزیز طباطبایی ،نم:
مکتب المحق الطباطبائیج
61ج عظیمههی ،حمیههد (1396ش)« ،نگههاتی بههر وثانههو ابههو العبههاس نجاشههی» ،شر:
https://www.academia.edu/11282030

(تاریخ بازیابی)1396/7/30 :ج

62جفاضلالدین حموی ،محمدبن اسحاق (1386ش) ،انیس المؤمنین ،ب وشش میههر
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تاشم محدث ،ترران :انتشارا چاپ و نشر بین المللج
خیرالحرع ،بیرو  :شار الفکرج
64جنزو یری ،ز ریا (1998م) ،آثار البالد واخبار العباد ،بیرو  :شار حاشرج
65جنفطی ،علیبن یوسف (1424ق) ،انباه الرواة علی انباه النحاة ،ب وشش محمد
ابوالفضل ابراتیم ،بیرو  :المکتب الع ری ج
66جنلقشردی ،احمدبن عبدالل یبیتا  ،نهایة االرب فی معرفة انساب العرب ،بیرو :
شار الکتب العلمی ج
67جنمی ،عباس (1368ش) ،الکنی وااللقاب ،ترران :مکتب ال درج
68ج شی ،محمدبنعمر (1348ش) ،رجال ،تل ین ابوجعفر محمدبنحسن طوسی،
ب وشش حسن م طفوی ،مشرد :شانشگاه مشردج
69ج عبی ،علی موسی (1423ق)« ،االتوازی  ،رسال االمام ال اشق علی السههالم الههی
عبد الل بن الرجاشی فی العمل مع السلطان و بیان الحقوق» ،علوم الحییدیث ،ش
11ج
70ج لباسی ،ابوالمعالی محمدبن محمد ابهراتیم (1422ق) ،الرسییائل الرجالیییة ،به
وشش محمد حسین شرایتی ،نم :شارالحدیثج
71ج لیری ،محمدبن یعقو (1407ق) ،الکافی ،ب وشش علیا بر غفههاری ،ترهران:
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63جناسههمبن سههالم ،ابوعبیههد (1410ق) ،کتییاب النسییب ،ب ه وشههش مههریم محمههد

شار الکتب االسالمی ج
72جگرجی ،ابوالقاسم (1385ش) ،تاریخ فقه و فقها ،ترران :سموج
73جمامقانی ،عبدالل ( ،)1348تنقیح المقال فی علم الرجال ،چاپ سرگی به خههط
محمدحسین زنجانی ،نجفج
74جمجلسی ،محمدبانر (1403ق) ،بحار االنییوار ،به وشههش محمههدبانر بربههوشی و
34

شیگران ،بیرو  :شار احیاءالتراث العربیج
75جمدنی شیرازی ،سیدعلی خان (1983م) ،الدرجات الرفیعه فی طبقات العیعة ،ب
وشش سید محمدحاشق بحرالعلوم ،بیرو  :مؤسس الوفاءج

با زپژوهی حیات شخصی ابوالعباس نجاشی

76جمعارف ،مجید (1374ش) ،پژوهعی در تییاریخ حییدیث شیییعه ،ترهران :مؤسسه
فرترگی و ترری ضریحج
77جمقدس غریفی ،سیدمحموش (1428ق)« ،من نههواشر التهراث الحههدیثی :االتوازیه ،

رسال االمام ال اشق علی السالم الی عبدالل ابن الرجاشی والههی االتههواز» ،علییوم
الحدیث ،ش 22ج
78جمرتجبالدین رازی ،علیبن عبیدالل بنبابو ی (1366ش) ،الفهرست ،به وشههش
میر جالل الدین محدث ارموی و محمد سههمامی حههائری ،نههم :تاب انهها عمههومی
حضر آیوالل العظمی مرعشی نجفیج

79جموحد ابطحههی ،سههیدمحمدعلی (1417ق) ،تهییذیب المقییال فییی تنقیییح کتییاب
الرجال ،نم :ابن المولف سید محمدج
80ج(1418ق) ،موسوعة طبقات الفقهاء ،زیر نظر جعفر سبحانی ،نم :مؤسس االمام
ال اشق

ج

81ج (1428ق) ،موسوعة مؤلفی االمامیة ،نم :مجمع الفکر االسالمیج
82جمیرشامههاش ،محمههدبانر حسههیری مرعشههی (1405ق) ،الرواشییح السییماویة ،نههم:
مرشورا مکتبا آی الل العظمی المرعشی الرجفیج

83جنجاشی ،ابوالعباس احمههدبنعلی (1418ق) ،فهرسییت اسییماء مصیینفی العیییعة

(رجال النجاشی) ،ب وشش سید موسههی شههبیری زنجههانی ،نههم :مؤسسه الرشههر
االسالمیج

84جنجاشی ،ابوالعباس احمدبنعلی (1394ش) ،فهرست اسییماء مصیینفی العیییعة
(رجال النجاشی) ،ب وشش محمد بانر ملکیان ،نم :بوستان تا ج
85جنجاشی ،ابوالعباس احمدبنعلی (1408ق) ،فهرسییت اسییماء مصیینفی العیییعة
(رجال النجاشی) ،ب وشش محمد جواش نائیری ،بیرو  :شار االضواءج
86جنجاشی ،ابوالعبههاس احمههدبنعلی (981ق) ،فهرسییت اسی ماء مصیینفی العیییعة
(رجال النجاشی) ،نس خطی شماره شفتر ( 3182شماره رشیف  )601تاب انه
87جندیم ،محمدبن اسحاق (1430ق) ،الفهرست ،ب وشش ایمن فواش سههید ،لرههدن:
مؤسس الفرنان للتراث االسالمیج
88جنوری طبرسی ،حسین (1408ق) ،خاتمییة مسییتدرو الوسییائل ،نههم :مؤسسه آل
البیو

الحیاء التراثج

89جیانو حموی ،شههرا الدین ابوعبدالله (1993م) ،معجییم االدبییاء ،به وشههش
احسان عباس ،بیرو  :شار الغر االسالمیج
90ج___________1995( ،م) ،معجم البلدان ،بیرو  :شار حاشرج

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

مر زی تبریز ،ب خط نعم الل بنحمزه عمیدی حسیریج
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