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  ∗و آثار   در نقد رجالیروش شیخ طوسبررسی و ارزیابی 
  

  1یرحیمه شمشیر
  کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
Email:Shamshiri.rahime@gmail.com 

  دکتر مهدی جاللی
  استادیار دانشگاه  فردوسی مشهد
Email:MJalali١٣@yahoo.com 

  چکیده
رجال شیعه  در علم    یاس مهم و اس   کتابسه  صاحب  ) ق460م (یبن حسن طوس   محمد

 امـالء وگـزینش کتـاب       ی تألیف خود او و دیگر     رجال و   فهرست یاست که دو کتاب به نامها     
  . نام نهاداختیارالرجال آن را یاست که شیخ طوس  یکش رجال

ـ نـوع ارا  از تألیف آنهـا، نویسنده در هر یک از این آثار با توجه به اهداف               ه اطالعـات  ئ
  .متفاوت است با دیگری راویان و اصحاب اصول و تصانیف  پیرامون یرجال

 ی را در ارایه اطالعات نقدالرجال     ی روش شیخ طوس   ندمقاله حاضر در صدد    گاننویسند          
 او رجـال  و فهرسـت با توجه به دو کتاب      )  اعتبار آثار آنان     یجرح و تعدیل اشخاص و ارزیاب     (

  .اندهبه دست آورد
 توجیه گر   ، از این پژوهش چنین است که در پیش گرفتن شیوه مصلحتی           نتیجه حاصل           

بنـا بـر    شـیخ   . اوسـت  ی رجال ی شیخ در انعکاس آرا     محافظه کارانه    بخشی از روش و عملکرد    
  . از اطالعات رجالی را ارایه نداده استی بسیارعللی که در مقاله بررسی شده 

                                                      
  . 20/3/1386: ؛ تاریخ تصویب نهایی19/6/1385 :تاریخ وصول*.
 .لونویسنده مسؤ .1
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  .آثار ،نقدالرجال ،الرجال ،ستالفهر ،یمحمدبن حسن طوس :هاکلید واژه
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 111                               و آثار در نقد رجالیروش شیخ طوسبررسی و ارزیابی             87تابستان 

  قدمهم
   تعریف دانش رجال-

احـوال   شناخت  آن، ی است که وظیفه اصل    ی حدیث یازجمله دانشها  دانش رجال 
 در محدوده شناخت اعتبار اخبار      ی راو ی، خصوصیات فرد  »احوال«مراد از .راویان است   

شاگردان اتید و   س؟ ا  است ردهک را مالقات    )ع(ائمهیک از   کدام  ی  اینکه راو  مثالً، اوست؛
 از این دست کـه  یومطالب آیا کتابهایش معتبر دانسته شده است؟ ند؟ه ااو چه کسانی بود   

 احوال راویان مورد نظـر      یبنابراین، در دانش رجال تمام     . دخالت دارد  یدر شناخت راو  
  .باشد ینم

 زیادی از دانـش رجـال ارئـه داده انـد کـه              یعلم رجال تاکنون تعریفها    دانشیان
شـناخت احـوال    « ف در تعبیرات ، همه به یک امراشاره دارند که همانا            گذشته از اختال  

راویان خبر واحد از نظر شخصی و از نظر وصف آنها ،اعم از مدح یا قدح و آنچـه کـه                     
   ).1/20، تنقیح المقال، یمامقان(است»  در مقام مدح و قدح قرار می گیرد

، .)ق460-385 (شیخ ابو جعفر محمدبن حسن طوسی معروف به شـیخ الطایفـه           
که صاحب سه اصل از اصول چهار گانـه رجـالی شـیعه شـناخته شـده اسـت در ارائـه           

 ایـن شـیوه را      یاطالعات پیرامون احوال رجالی راویان شیوه ویژه خود را  دارد که برخ            
 روشـن شـدن     یبـرا .  دانـسته انـد    ی شـیخ طوسـ    ی و جغرافیـای   یتابع موقعیـت شخـص    

 زندگانی وشخصیت شیخ طوسی مطـالبی را بیـان    بخش از مقدمه دربارۀموضوع،در این 
می کنیم و سپس به معرفی اجمالی آثار رجالی شیخ و جایگاه آنها نزد رجالیان شیعه می               

  .پردازیم
   زندگی نامه و شخصیت شیخ طوسی-

 ق در طوس به دنیـا آمـد و در همـان جـا               385شیخ طوسی در ماه رمضان سال       
ق 408وی تا سـال     . مهم خراسان بود    کز علمی طوس درآن زمان، یکی از مرا     . بزرگ شد 
  ت و سه سالگی، درطوس زیست و احتماالً علوم ادبی، فقه، اصول، حدیثـیعنی تا بیس
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 80شمارۀ                                                        مطالعات اسالمی                                   112

  .و کالم را تا آن تاریخ در همان طوس خوانده است
ورود شیخ طوسی بـه ایـن شـهر در        . ق به بغداد مهاجرت کرد    408شیخ در سال    

ادب با دیدگاههای مختلف درآنجا حـضور داشـتند و        زمانی بود که مردان علم و فکر و         
  .علوم عقلی و نقلی را در مراکز علمی بغداد تدریس می کردند

رهبری فکری شیعه امامی مذهب را برعهده       ) ق413-338(درآن زمان، شیخ مفید   
داشت و مجلس درس او محل حضور نخبگان فرهنگی و صـاحب نظـران برجـسته آن                 

نیـز مجلـسی داشـت کـه در آن، میـان            ) ق436م(لهـدی سید مرتـضی علـم ا     . عصر بود 
  .دانشمندان تمام مذاهب، مناظره صورت می گرفت

بنابراین، وجود فضای فرهنگی اصیل و درعین حال، نوآوریهای بسیار در بغـداد،    
موجب جلب توجه شیخ طوسی به بغداد و مهاجرت او به آن شهر شـد، البتـه اسـتقرار                   

صر نیز در اقبال شیخ طوسی به آن شهر بی تـأثیر نبـوده        آن ع  حکومت آل بویه در بغدادِ    
  .است

 که در آن زمان، شیخ  –شیخ طوسی با ورود به بغداد در مجلس درس شیخ مفید            
او به مدت پنج سال     .  شرکت کرد  -متکلمان و فقیهان شیعه و رئیس آنها شناخته می شد         

، تألیف کتاب تهذیب    از درس شیخ مفید در اصول و کالم استفاده کرد و در همین دوره             
  .االحکام را که شرح کتاب المقنعه شیخ مفید است، آغاز کرد

ــداهللا    ــن عبی ــدت، از درس حــسین ب ــن م ــین شــیخ طوســی در طــول ای همچن
و دیگـر اسـاتید     ) ق411م بعـد  (و محمد بن احمد بن ابـی الفـوارس        ) ق411م(غضایری

اسـتفاده بردنـد و از      شیعه و اهل سنت استفاده کرده است، همچنان کـه آنـان هـم از او                 
همین روست که شاگردان بسیاری از مـذاهب مختلـف ازدرس شـیخ طوسـی اسـتفاده                 

  .نموده اند
شیعیان امـامی مـذهب بـه سـید          ق، رهبری 413پس از وفات شیخ مفید در سال        

  .او برجسته ترین شاگرد شیخ مفید بود. رسید) ق436م(مرتضی علم الهدی
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 113                               و آثار در نقد رجالیروش شیخ طوسبررسی و ارزیابی             87تابستان 

 -د مرتضی، کتاب تلخیص الـشافی را      شیخ طوسی در عصر شاگردی اش نزد سی       
شـیخ  .  تـألیف نمـود    -که انتخاب و ساده سازی کتاب سید مرتضی به نام الـشافی بـود             

  .به اتمام رساند432این کتاب را در سال نوشتن طوسی 
 را نیز در در عصر سید مرتضی تألیف         الفهرست و   الرجالشیخ طوسی دو کتاب     

أدام اهللا تعالی   « حال سید مرتضی با تعبیرات       نموده است؛ زیرا در کتاب الرجال در شرح       
  ).  434ص(از وی یاد کرده است» عمره مدَ اهللا فی«و » أیامه 

. ق، رهبری شیعیان به شیخ طوسی رسید      436پس از وفات سید مرتضی در سال        
ق در بغداد این وظیفه را برعهـده داشـت و در طـول ایـن دوازده سـال،                   448او تا سال    

  .اوانی را در بغداد انجام دادفعالیتهای علمی فر
 448ق و به اوج رسیدن فتنه ها به سال          447با ورود سلجوقیان به بغداد در سال        

در این زمان خانـه شـیخ طوسـی را خـراب کردنـد و               . ق، اوضاع بغداد آشوب زده شد     
  .کتابها، آثار و دفترهایش را در چند نوبت آتش زدند. سوزاندند

. ز فتنه بغداد، به نجف اشرف مهـاجرت کـرد         ق، پس ا  448شیخ طوسی در سال     
وی دوازده سال نیز در این شهر، کرسی تدریس و نیز رهبـری و مرجعیـت دینـی را در                

وی در نجف اشرف، زمینه حرکت علمی وسیعی را یافـت کـه از آن بـه                 . اختیار داشت 
  .نیکی استفاده نمود و حوزۀ علمیه بزرگ شیعه را در آن شهر پایه ریزی کرد

را  الخـالف او کتـاب    . ر این دوره کتابهای متعددی تألیف یا تلخیص کرد        شیخ د 
همچنین او رجال کشی    . که در آن آرای مذاهب مختلف گزارش و نقد شده تألیف نمود           

  .را تلخیص نمود
ق به افول   460سرانجام آفتاب این زندگی سراسر عشق به علم و مذهب به سال             

  ).184-179،صلی رجال شیعهبازشناسی منابع ارحمان ستایش، (گرایید
  شـدن آنهـا    جـع از خصوصیات مهم شیخ طوسی زیاد بودن تألیفات او و نیـز مر            

  خ طوسی در دانشهای مختلفی تألیف دارد که کمتر کسی به ـشی. برای آیندگان وی است
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 80شمارۀ                                                        مطالعات اسالمی                                   114

  ).189همان،(اندازۀ وی، به تنوع در تألیفات و مصدریت آثارش دست یافته است
خ طوسی در آن موضـوع کتـاب تـألیف کـرده اسـت،              یکی از موضوعاتی که شی    

 در دو مرحله از حیات پربار علمی خود بـه علـم رجـال توجـه                 شیخ.دانش رجال است  
کـه  ) رجـال  و فهرسـت ( کرده است ؛ یک بار در جوانی وبا تالیف دو اثر رجالی خود            

بـا   متفاوت نگاشته شده است و بار دیگر در اواخر عمـر و              هریک با کارکردهای خاصِّّ   
   1 .امالء و گزینش مطالب بسیار مهم و مستند رجال کشی

سه اثر مذکور از سوی دانشمندان علم رجال به عنوان سه اصل از اصـول چهـار                 
) 16، یقیـوم  ؛49، یبهبود(شیخ با تالیف هم زمان. شیعه شناخته شده است   لی  گانه رجا 

 را مـدنظر    یو ویژه ا  ، اهداف مختلف    لفهرست و رجا  ) 56،بحرالعلوم(هاندک فاصل با  یا  
  . داشته است 

  الفهرست-
کتاب فهرست با هدف شمارش مصنفان و مصنفات شیعه تـالیف شـده و در آن                

 کـه بـرای شـیعه کتـاب         ی غیرشـیعیان  ی تالیف بوده اند یا نامها     یکه دارا ی   شیعیان یاسام
 هم ذکر شـده  2نگاشته اند ، آمده است و در ضمن آن، طریق مولف به هر کتاب یا اصل            

  . هم در آن دیده می شودی گوناگونی، فواید رجالتیاست و درکناراطالعات کتاب شناخ
 به شـرح حـال بـیش از نهـصد تـن از صـاحبان                فهرستشیخ طوسی در کتاب     

تصانیف و اصول پرداخته و در حدود دوهـزار کتـاب از آثـار شـیعه را معرفـی نمـوده                     
  ). 13قربانی، (است

 زشمندی است که برخِی از آن نکات عبارتندمقدمه شیخ بر فهرست حاوی نکات ار -
                                                      

  به شمار ینیمه اول قرن چهارم هجری  که از علمایکش رجالیص کتاب لخ بعد از تهذیب و تیخ طوسـشی. 1
از آن جا که مطالب این کتاب سراسر روایات مدح و ذم در باره اشخاص .  نام نهاداختیار الرجالآید، آن را  می

 که ی توان آن را جزو آثار رجالی شیخ طوسیبه دست می آید، لذا نم) ع(مان  معصویاست و از آنها مالک و مبان
  . او را به دست آورد به شمار آوردیبتوان از آن روش رجال

و در مقابل )33-32 یوحید بهبهان(آمده است) ع( که درآن مجرد کالم و بیانات معصوم ی مجموعه های. 2
 ).1/49ی،شوشتر(قرار دارد »تصنیف «
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  : از
ناقص و ناتمام بودن تمامی فهرست های کتـب امامیـه تـا زمـان شـیخ، بـه جـز دو                       -

فهرست احمد بن حسین بن عبیداهللا غضایری موسـوم بـه فهرسـت اصـول و فهرسـت                  
مصنفات که به دالیلی از جمله؛ عدم نسخه برداری نسخه برداران از آن و نیز درگذشت                

  .ود هنگام و ناگهانی مؤلف، از بین رفته استز
به تألیف کتابی در معرفی آثار شیعه که مشتمل بر ذکر           » شیخ فاضل «تمایل و تشویق     -

 1.مصنفات و اصول باشد
وعدۀ شیخ طوسی مبنی بر یادکرد جرح و تعدیل مؤلفان و آثارشان و نیز پرداختن به          -

 .مذاهب آنها
 و مصنفات شیعه به دلیل پراکنده بودن آثار و         عدم ادعای احصای کامل تمامی اصول      -

 ).2،الفهرست(مؤلَفات شیعه در اقصی نقاط جهان اسالم
  .نکات فوق نمایانگر انگیزه و هدف شیخ از تدوین فهرست است

به هر ترتیب فهرست شیخ طوسی کتابی است که از ابتدای تألیف مـورد توجـه                
  . معتبر نزد شیعه محسوب می شودرجالیان بوده و از جمله چهار کتاب جامع رجالی

  الرجال-
ایـن کتـاب مـشتمل بـر        . اوسـت  رجالدیگر تألیف رجالی شیخ طوسی،  کتـاب         

تـا امـام    )ص(سیزده باب است که دوازده باب آن به ذکر راویان و اصحاب رسول خـدا              
باب ذکر اسماء من لم یـرو عـن         «اختصاص یافته و باب سیزدهم با عنوان        ) ع(عسکری  

زنـدگی  ) ع(به ذکر نام کسانی اختصاص دارد کـه پـس از دوران ائمـه             » مهواحد من االئ  
                                                      

 الرجال، الجمل و العقود،  فی اصول الفقهةالعد، الغيبة، تهذیب االحکاموسی بیشتر آثار خود از جمله؛ شیخ ط. 1
اما در هیچ جا مراد از آن را . نگاشته است» شیخ فاضل« را در پی خواهش و اصرار شخصی به نام الفهرستو 

تأیید احتماالت آنان قراین کافی وجود بعضی از بزرگان احتماالتی را بیان نموده اند اما در . روشن نمی سازد
ندارد، همین قدر می توان گفت که شیخ فاضل نفوذ زیادی بر شیخ طوسی داشته و شیخ به صالح اندیشی این 
فرد خط به خصوصی در ردَ و قبول اخبار، جرح و تعدیل راویان و به طور کلی حفظ حوزۀ شیعه و مواریث 

 ).445،تاریخ حدیث شیعهپژوهشی در معارف، (مکتب انتخاب نمود
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بـوده انـد، توفیـق مـصاحبت و روایـت از آنـان را               ) ع(ا اگر در دوران امامـان     ـکرده و ی  
  .اندنداشته

انگیزۀ شیخ طوسی از تألیف کتاب رجال، همچون فهرستش، اجابت درخواسـت            
شـمارش راویـان بالواسـطه وبـا     و مقصود و هـدف از آن جمـع آوری و        » شیخ فاضل «

این مطلب از مقدمۀ کوتاه شیخ بر کتاب رجال به دست می            . است) ع(واسطه معصومین 
  ).17ص(آید

 سـخنی ازمـذهب راوی نـشده اسـت و ایـن نـشان          در مقدمه کتاب رجال شیخ،    
دهندۀ این مطلب است که راویان مذکور در آن، شامل راویان امامی مذهب و غیر آن از                 

بنـابراین، آمـدن نـام    . یان اهل سنت و حتی گاه منافقان و کافران نیز می باشـد  جمله راو 
خـویی،  (ثابت نمی کندنیز بودن راوی که ایمان وی را  راوی در رجال شیخ نه تنها امامی     

ظاهراً شیخ طوسی شرط خاصی را در برشمردن نام اصـحاب           ) . 1/19؛ شوشتری،   1/97
ر نداشته است؛ یعنی تقسیم بندی میان افراد مؤمن         مدَ نظ ) ع(و ائمه ) ص(و راویان پیامبر  

به همین  . و منافق، شیعه و سنی  یا هر گونه تقسیم بندی دیگری را رعایت نکرده است               
در میـان نـام اصـحاب       ... جهت، نام خلفای سـه گانـه و معاویـه و عمـروبن عـاص و                 

و نـام   ) ع(رالمؤمنان، نام زیاد بن أبیه و عبیداهللا بن زیاد در شمار اصحاب أمی            )ص(پیامبر
آمده است بدون آنکه در مـورد فـساد         ) ع(منصور دوانیقی در شمار اصحاب امام صادق      

  ). 266رحمان ستایش(این افراد، چیزی بازگو شده باشد
کتاب رجال شیخ طوسی به عنوان یکی از اصول اساسی رجال شـیعه عـالوه بـر       

بـسیار  اویان نیز حائز اهمیت     توثیق و تضعیفاتی که در آن وجود دارد از حیث طبقات ر           
   .است

با توجه به دو »  و آثارنقد رجال« در این نوشتار سعی شده روش شیخ طوسی در 
 قـرار گیـرد؛ بـه عبـارت         ی مورد مطالعه و ارزیـاب     -فهرست و  رجال     -تالیف رجالی او    

  یا مولفات و آثار آنان     ی و نویسندگان شیع   یدیگر، روش شیخ در تعیین میزان اعتبار راو       
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. د شـو ارائه داده شده در فهرست و رجال ارزیابی قـرار مـی         ی  با توجه به اوصاف رجال    
. ذکر این نکته الزم است که عمده روش مزبور از کتاب فهرست شیخ به دست می آیـد                 

در یک نگاه کلی به کتابهای فهرست و رجال شیخ طوسی متوجه می شویم که شیخ تـا                  
تعدیل اشخاص و ارزیابی اعتبار آثار آنـان وارد         حد امکان سعی نموده در دایره جرح و         

شیخ علی رغم وعده ای که در مقدمه فهرست مبنی بـر یـادکرد جـرح و تعـدیل                   . نشود
سـخن شـیخ در     . اشخاص و آثار آنان می دهد ، چندان به وعده خود عمـل نمـی کنـد                

وحان مقدمه کتاب رجالش نیز این مطلب را می رساند که او خود را ملزم به تمییز ممـد                 
از مذمومان ندانسته و توثیق و تضعیف هایی که احیاناً در این اثر به چشم می خـورد از                   

 در بیان توثیق و تضعیف اشخاص خـواه         ی شیخ طوس  .باب دفع شبهه در آن موارد است      
در فهرست و خواه در رجال ، معموال   از اصطالحات خاص علم رجال استفاده کـرده                  

 اسـتفاده   یعالوه بر استخدام اصطالحات گاه از تعابیردیگر      البته در کتاب رجال ،      . است
 یشده که مدح یا ذم راوی از آنها به دست می آید ؛از جمله،تعابیری که شاید  مدح راو     

، )…،25ص(شرکت یا شهادت در غزوات صـدر اسـالم          :از آن به دست آید عبارتند از      
 ، 21ص ( ، شــهادت در واقعــه کــربال)…،48،64ص ) (ع(شــهادت در رکــاب علــی 

ــصومان  )…،99 ــای مع ــان  ) ع(، دع ــق  آن ــا   )…،71ص( در ح ــان ب ــه راوی ، مکاتب
 که احتماالً بر ذم راویان داللت دارد ، بدین          یتعابیری  برخ).…،418ص) ( ع(معصومان
، 50،80ص(  ،پیوستن به سپاه معاویـه    ..)،84،  76ص  ( از سران خوارج بودن     : قراراست

 ی را در ارایـه اطالعـات نقـدالرجال        یخ طوسـ  اینک روش و عملکرد شی     .…و  ) …،95
 چنـد مـورد مطالعـه       ی عناوین یطدر   یپیرامون راویان و صاحبان اصول و مصنفات شیع       

  .قرار می دهیم
   کم رنگ نشان دادن ضعف ضعیفان-1

  در دایره جرح و تعدیل رجـال حـدیث           ی به طور کل   یاشاره شد که  شیخ طوس     
 نه موثقان را توثیق ونـه ضـعیفان را تـضعیف            وماًبنابراین، او عم  . کمتر وارد شده است     
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 ضـعیفان،   یاین امر درباره راویان موثق مشکل ساز نیست اما درباره شناسای          . کرده است 
  .کاربران دانش رجال را با مشکل مواجه ساخته است 

اشـخاص  را      گاه به نحو مطلق و بدون ذکر جهت و سبب ضـعف،            یشیخ طوس 
ــعیف معرفــــ  ــت  یضــ ــرده اســ ــ(  کــ ــال . 266،228،487 ،تفهرســ  ،رجــ
  ).…و126،158،237،334

» ضـعیف «  در کتاب الضعفاء  گفته شده هرگاه وصف        یدرباره روش ابن غضایر   
ضـعف  ( بدون قید و به طور مطلق، ذیل نام راویان ذکر شود،نشان از ضعف همه جانبه                

ــت    ــعف درروای ــذهب ، ض ــت (در م ــل روای ــدیث ) نق ــعف درح ــل  ( و ض ــتن نق م
شاید بتوان دربـاره    ) 23،  یمقدمه بر الرجال البن الغضایر     ،   یجالل یحسین.(دارد))شده

 میـراث دار و ادامـه دهنـده راه ابـن     ی و نجاشـ ی نیز چنـین گفـت زیـرا و        یشیخ طوس 
 بوده اند که در تکوین شخصیت رجـالی فرزنـدش           ی و شاگرد پدر ابن غضایر     یغضایر

  ).75-76 یجالل( داشته است ینقش مؤثر و برجسته ا
 ، سبب ضعف آنان ذکـر  یاویان یا مولفان ، مقید بیان شده وبه عبارت     گاه ضعف ر  

 بـن عبیـد کـه هـم در          ی ضعف محمد بن عیـس     یعامل اصل  به عنوان مثال،  . شده است   
هم در رجال شیخ تضعیف شده است ،ضعف در عقیده و مذهب است و بـه                 فهرست و 

وی را از راویـان  نـام   ) شـیخ صـدوق   ( همین دلیل ، ابو جعفر محمدبن علی بن بابویـه           
 ننهاده  ی استثناء نموده و به روایات او وقع       ی احمد بن محمدبن یحی    1مةاحلكکتاب نوادر   

  ).391؛ رجال ، 401فهرست،  ( 2است

                                                      
 داشت و ی ،کتابی است که در گذشته نزد قمیها اعتبار و منزلت خاصیاحمدبن محمدبن یحی حلكمةنوادر ا . 1

 بن عبید باشد ، ی از جمله ، محمدبن عیسی آن اشخاص بخصوصی که راویتمام روایات آن را به جز روایات
  . دانسته اندیمعتبر م

مدبن حسن بن ولید ،استاد شیخ صدوق صورت گرفته است و شیخ صدوق صرفاً اصل استثناء از جانب مح.2
  ).348 ،نجاشی(ناقل است 
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  و متمایل به مذاهب فاسـد و         1ی که شیخ آنها را غال     یعالوه بر این تمام اشخاص    
  ،54فهرست،  (  کرده است ، به سبب ضعف در مذهب تضعیف شده اند             یمنحرف معرف 

    . )…و393،  386،  375، 359رجال،ص ؛413 ،255 ،83ص
 مـی   یرو)متن روایت شـده   (  گاه تضعیف اشخاص به سبب ضعف در حدیث         

 به نقل از یکی از مشایخش خبر از وجود پاره           ی بن احمد علو   یشیخ ذیل نام عل   . دهد  
ر کتاب رجال شـیخ  نامبرده د ). 284،  فهرست( دهد   یمی  ای مطالب ناروا در احادیث و     

  ). 191،251،رجال(موارد دیگرعبارتند از) . 434ص( شده است یمعرف 2»مخلط«
شـیخ  . رخ می دهد  ) نقل روایت ( گاه تضعیف مولفان به سبب ضعف در روایت         

  .در فهرست و رجال هیچ شخصی را صرفا به این دلیل ، تضعیف نکرده است
وزه مـذکور تـضعیف شـده        راویان و مولفـان در سـه یـا دو حـ            ی نیز برخ  یگاه

شـیخ  .  است که از هر جهت تضعیف شـده اسـت            یاحمدبن محمدبن سیار از کسان    .اند
ــدیث«اورا  ــعیف الحـ ــده (» ضـ ــت شـ ــتن روایـ ــعف در مـ ــدالمذهب «، )ضـ ، »فاسـ

 »کثیرالمراسـیل « و)راوی یی را گویند که از روایات او اعراض شده باشد          (»ةيمجفوالروا«
(  شناسـانده  اسـت   )نقل کند)بدون سند( شکل مرسل  که بیشتر روایات را به    ی ا یراو(

  ).57فهرست،
 هـر دو در مـذهب و        ی خضیب ایاد  ی و احمد بن عل    یابراهیم بن اسحاق احمر   

  ).16،72،فهرست( حدیث تضعیف شده اند
  معموال ظهور )… از اصحاب ، قمیها ویگروه(ه دیگرانـ بیانتساب ضعف راو

                                                      
و در مقام شده  شود که در مقام عقیده و نظر ، از مذهب معتدل و صحیح منحرف ی گفته می غالیان به کسان. 1

، یجالل(  ابا نداشته اند یمل خالف یا مطلق بوده اند و از هیچ عی نسبیرفتار و عمل ، معموال قائل به اباحیگر
63.( 
 درباره ی ، روایات یا به طور کلی هستند که هرگاه درباره راویتخلیط،مخلط و مختلط اصطالحات هم معنای . 2

 درآمیختن اعتقاد صحیح به اعتقاد -1:مؤلفان ، آثار و مؤلّفات آنان استعمال  شود منظور یکی از وجوه زیر است 
(  در آمیختن اسناد و متون روایات با یک دیگر-3آمیختن مطالب صحیح به مطالب نا صحیح؛در-2فاسد و پوچ؛ 

 ).289-2/285، یکلباس
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امـا  .  نـدارد    یبـه تـضعیف او چنـدان تمـایل         خود   نویسندهدر این دارد که ممکن است       
 توان از قراین و پس و  پیش عبارت ،مقصود نگارنده            یهمواره این گونه نیست و گاه م      

شیخ ضعف محمد بن عبداهللا بن مطلب شیبانی را بـه گروهـی از اصـحاب                . را دریافت   
یـر  کث : نویسد یاو در فهرست و رجال  درباره شخص مذکور م         . شیعه نسبت داده است     

 ).447؛ رجال،401 ،فهرست(  ،حَسَنُ الحفظ غیر أَنّه ضعفه جماعۀ من اصحابنا ۀالروای
 بن عبید یـاد و همـه جـا        یشیخ در آثارش چند بار به مناسبت از محمد بن عیس          

 در فهرسـت ذیـل شـماره مـستقل     یاو عالوه بـر تـضعیف و  . اورا تضعیف کرده است   
س بن عبدالرحمن  نیـز تـضعیف کـرده و از            نامبرده  را ذیل نام یون     )  402،ص612ش(

شیخ صدوق از استادش ، ابن ولید نقل کرده است که روایات کتب یونس که منفرد بـه                  
همچنین در کتاب رجالش    . )512ص(نقل محمد بن عیسی بن عبید باشد غیر معتبراست        

اصـحاب امـام    « را   ذکر واو را تضعیف کـرده اسـت؛ذیل             یچند بار نام محمد بن عیس     
 ،»)ع (یاصـحاب امـام حـسن عـسکر       « ذیل ؛)391ص( و ضعیف    1، یونسی ») ع (یهاد
در )448ص.(ضعیف گفته شده است     » )ع(من لم یرو عنهم   «و در باب    )401ص (ییونس

 نمـوده  حلكمـة  او از رجـال نـوادر ا  یاستبصار نیز او را ضعیف خوانده و اشاره به استثنا   
  ).3/156(است

 کـه بـه بیـان ضـعف محمـدبن           ی مکرر چنانکه مالحظه می شود شیخ در موارد      
 بن عبید پرداخته،حتی یک بار خود  اظهار نظر نکرده است که نـشان از پـذیرش                  یعیس

  2. او داردینظر شیخ صدوق در این موارد از سو

                                                      
 را داشت گفته آرای کالمی ویژه ای ال به اصحاب یونس بن عبدالرحمن که ـدر اصطالح علم رج ،ییونس . 1
 ).1/63 ،یرشوشت( رساند ی را میاین اصطالح ذم راو  .)198، نژادجدیدی ( شودیم
 روایات ی ابن ولید دانسته اند وگفته اند وی بن عبید را اجتهاد شخصی محققان منشاء تضعیف محمدبن عیس. 2

روایاتی که یک نفر از وسط زنجیره سند (و منقطع ) که فقط یک نفر آن را روایت کرده باشدیروایات(منفرد 
 که دارد غیر قابل یدالرحمن را به دلیل خصوصیت بن عبید از یونس بن عبیمحمد بن عیس)حدیث افتاده باشد
 نفسه تضعیف نکرده و روایات او را مطلقاً رها نکرده ی را فیعیس محمدبن بنابراین ،ابن ولید،.اعتبار دانسته است

 یشیخ صدوق نیز همچون استادش روایات محمدبن عیس.او از غیر یونس نقل کرده استرا است بلکه روایات 
یف محمد بن عه تضکاما شیخ طوسی . نقل کرده استمن الیحضره الفقیهان به جز یونس را در بن عبید از دیگر
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 و دیدگاه خود را ، ها را نقدی گوییم که او گاه نظر قم    یاین مطلب را از آن جا م      
ا را درباره تـضعیف یـونس بـن عبـدالرحمن           ـه یشیخ نظر قم   . کند ی اعالم م  تاًـصراح

او در کتاب رجال دو بار از نامبرده یـاد           .پذیرد و خود شخصا به توثیق او می پردازد        ینم
؛طُعن 346،ص  ضعّفه القمیون و هو ثقه    ( کند   یو در هر دو مورد بدین مطلب تصریح م        

  ).368 ثقه ، ص یعلیه القمیون و هو عند
 از جرح ی شود که بنا بر نظر عده ایول بیان مگاه ضعف اشخاص به صیغه مجه

ماننـد آنچـه کـه شـیخ در  فهرسـت  دربـاره               ) 140،یخمیـس ( بر خوردار است     یکمتر
شیخ در ادامه ،در بیان طریق خـود        ). قد طُعن علیه و ضُعّف      (محمدبن سنان گفته است     

بن نـام محمـد   ) . 407ص( کنـد    یبه وجود غلو و تخلیط در بعضی روایات او اشاره مـ           
واقـع  ) ع(سنان در کتاب رجال شیخ سه بار در شمار اصحاب امامان کاظم،رضا و جواد           

نکته جالب توجه ایـن جاسـت کـه     ). 364ص(شده و فقط یک بار تضعیف شده است    
 دیگر از آثارش که بعد از فهرست و رجال نگاشته ، او را مورد توثیق قرار                 یشیخ در یک  

  ،الغيبـة (  و عدم وحدت رویّه در روش شیخ اسـت         ی دوگانگ ی کننده نوع  یداده که تداع  
348.(  

 برخوردار است یجرح کمتر بار   که از    یشیخ گاه بعضی ضعیفان را با اصطالحات      
ل حـال راویـان و مولفـان    ـف خود را شامـ    ـاو جرح خفی   به عبارت دیگر،    شناساند؛ یم
  .کند یم

 ضعیف و بـا     یل را به ک   ی و ی از راویانی است که ابن غضایر      یسهل بن زیاد آدم   
ـ  یاسد مـ  ـ او را فـ    یادــ و اعتق  ی ورزد و وضعیت روای    یبر آن تاکید م    »جداً«قید   د ـ دان

او روایات مرسل روایت می کرده و بـه          : کند یم هـافـو اض ) دین  ـــ و ال  ۀد الروای ـفاس(
                                                                                                                             

از خصوصیت سخن ابن ولید درباره نامبرده   بن عبید را به ابن ولید و صدوق نسبت داده ،ظاهراًیعیس
ان کرده است ترک  نداشته یا غفلت ورزیده و گمیآگاه)صرفاًروایات منفرد و منقطع او از یونس بن عبدالرحمن (

لذا او را به تبعیت   بر ضعف شخص راوی است،ی بن عبید توسط ابن ولید مبتنیاینگونه روایات محمد بن عیس
 بر ی بن عبید مبتنیظاهراً استثناء ابن ولید در اعتبار روایات محمد بن عیس . تضعیف نموده استداز ابن ولی

  .)17/119/116،یخوی( بوده است ی ویاجتهاد و نظر شخص

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID
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 ).67ص( کرده اسـت     یاعتماد م ) ناشناس در هویت یا احوال و صفات      (راویان مجهول   
 کنـد   ی  به غلو و کذب او مـ        ی داند و اشار ه ا     یرا در حدیث ضعیف م     ی نیز و  ینجاش

 1»ضـعیف   «  ،او را فقـط بـا اصـطالح           یاین در حال است که شـیخ طوسـ         ).185ص  (
رجـال ،   ( دیگر او را توثیق نموده اسـت       یو درجای  )228،فهرست( تضعیف نموده است  

 با عنـاوین متفـاوت      در فهرست چهار بار   ) ابو سمینه  ( ی صیرف ینام محمد بن عل    ).387
 بر او وارد نشده است جز یک بـار کـه شـیخ در حـین ذکـر                   یآمده است اما هیچ جرح    

پنهـان  ( طریق خود به او آن دسته از روایات نامبرده را که در آن تخلیط، غلو یا تدلیس                  
وجـود داشـته باشـد اسـتثنا نمـوده اسـت            )نمودن عیب موجود در سند یـا مـتن خبـر            

 یـک بـار ذیـل    ر کتاب رجال شیخ نیز دو بار ذکـر شـده اسـت؛   این عنوان د  ). 412ص(
و فقـط در مـورد    » )ع(من لـم یـرو عـنهم    «و بار دیگر در باب » )ع(اصحاب امام رضا   «

ابـن  (»غـال   « ،  »کـذاب   « کـه نـامبرده      یدر حـال   ) . 438ص  (اخیر تضعیف شده است     
 ) 332نجاشـی ،    ( » ال یعتمد فی شئ     «و  »فاسد االعتقاد «،» ضعیف جداً «،  )94،  ی  غضایر
  . شده استیمعرف

 بود و سپس در 2 مذهبی است که در ابتدا واقفیمحمد بن حسن بن شمون کس
:  نویـسد    ی بعد از بیان این مطلب دربـاره او مـ          ینجاش. قرار گرفت   درآمد  شمار غالیان   

ــدا« ــذهب « و»ضــعیف ج ــد الم ــضاعف و  » فاس ــد،  ضــعف م ــا تاکی ــه ب ــی یک  را م
  در فهرست او را تضعیف نکرده و  در کتاب رجالش             یخ طوس اما شی   ).335ص(رساند

بیـان  ) ع (ی و عسکر  یسه بار نام این شخص  را در جرگه اصحاب امامان  جواد ، هاد              
 نمـوده   یمعرفـ ی  او را غـال   » )ع (یاصحاب امام حسن عسکر   «کرده و فقط یک بار ذیل       

  ) .402ص (است 
                                                      

 جامع همه انواع ضعف نباشدچنانکه در بیان شیوه ابن غضایری به آن ی که این وصف کلی البته در صورت. 1
 ).همین مقاله9ص(اشاره شد

شهید نشده و )ع(را نپذیرفته ومعتقد بودند که امام کاظم  )ع( است که امامت امام رضای واقفیه عنوان فرقه ا. 2
 ).1/166،یشهرستان(زنده است
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 که در کتاب رجال شیخ یعیف صاحب نظران بر این عقیده اند که راویان ضیبرخ
 ینـشانگر نـوع   ایـن   نامشان چند بار تکرار شده است و فقط یک بار تضعیف شده اند،              

 یعنی به قرینه وجـود تـضعیف در         . )54 ،یبهبود( توسط شیخ است    ایشان   یِجرح خف 
  . نیامده است نیز در واقع تضعیف شده اندی که تضعیفییک جا در موارد

ب سبک معمول او که همانا پرهیز از تـضعیف راویـان     این عملکرد شیخ در تعقی    
بـه نقـل از     . 451 ، ص     درتاریخ حدیث شـیعه    یپژوهشمعارف،  ( باشد یبدنام است، م  

را عالوه بر تکرار در     ) اخفاء الجرح  (یصاحب  نظریه فوق ، طعن خف      ).  الحدیث فةمعر
 راویان  بارۀه در دو بخش راویان بالواسطه و راویان با واسطه، در مورد راویان ضعیفی ک            

 داند؛ به عنوان    یاند و فقط یک بار تضعیف شده اند نیز حاکم م            چند معصوم قرار گرفته   
قرار می گیرد بـا     ) ع (یگاه که در شمار راویان امام هاد       آن یمثال، احمد بن هالل عبرتای    

 ی شود اما وقتی که ذیل راویان امام حـسن عـسکر           یمورد طعن واقع م   » یغال«اصطالح  
  . شودی نمی به طعن وی آید، هیچ اشاره ایم) ع(

 که در فهرست و رجال شیخ نامشان آمده  لیکن درباره آنـان              یچه بسیار ضعیفان  
جعفر : برخی از این افراد عبارتند از       .  از جانب شیخ صورت نگرفته است      یهیچ تضعیف 

که نجاشی او را در حدیث ضعیف می        ) 418،رجال؛  111،فهرست( بن محمد بن مالک     
بـسیار جعـل    (»وضاع  « او را      یند و به نقل از احمد بن حسین بن عبیداهللا بن غضایر           دا

 » ةايفاسدالمذهب و الرو«  داند و در نهایت او را می از اشخاص مجهول   یو راو ) کننده
  ).122ص (معرفی می کند

 به شـدت او را تـضعیف نمـوده          ینجاش) . 286طوسی، (یعلی بن حسان هاشم   
سـپس  . » ،فاسـداالعتقاد    ةذکره بعض اصـحابنا فـی الغـال       «: است  و گفته   » ضعیف جداً «
  ) .251، ص660ش( کرده است ی او را آکنده از تخلیط معرف»کتاب تفسیر الباطن«

ابـن   ). 307،343 ،   رجـال  ؛   472،فهرسـت  طوسـی،   (یمفضل بن عمر جعف       
رجـال   ؛87 ، یابـن الغـضایر  ( بـه شـدت او را تـضعیف کـرده انـد           ی و نجاش  یغضایر
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 کـه در آن محمـد بـن سـنان از            یرفتار شیخ در برابر سلسله سند روایت       ). 416 ،ینجاش
او ذیل سـند روایـت      .  رساند ی تعدیل مفضل را م    یکند، به نوع  ی  مفضل بن عمر نقل م    

ی مذکور بالفاصله به تضعیف  محمدبن سنان پرداخته است اما درباره مفضل سکوت م             
 مفـضل   گـرفتن لب ، در شمار ممـدوحان قـرار         مؤید این مط  . )224 /3،االستبصار (کند

  ).346ص (توسط شیخ در کتاب الغیبه است 
محمدبن حسن بـن شـمون ،منـصور بـن عبـاس            :  دیگر عبارتند از     ی  نمونه ها 

 ، عبـداهللا بـن محمـد    ی ، منخل بن جمیل ، یونس بن ظبیان ، محمدبن اسلم طبـر            یراز
 و  ی، عمـروبن شـمر جعفـ       ، حسن بن عباس بن حـریش       ی ، مفضل بن عمر جعف     یبلو

  . دیگر یبسیار
 کـه فـی   یراویـان (را راویان مسامحه کار  شیخ در سیره خویش در یادکرد ضعفا، 
 روایـت نقـل مـی    ی ندارند و از هر کس     ینفسه ثقه هستند اما در نقل و روایت دقت کاف         

  کهیاو فقط یک بار و در باره احمد بن محمد بن خالد برق  . کمتر شناسانده است  ) کنند  
ـ اکثـر الـروا   : (امر او در این باره مشهور بوده ، این موضوع را  یادآور شده است                عـن   ةي

   ) .51فهرست)( الضعفا و اعتمد المراسیل 
 در نقل روایـت دارنـد ،امـا      ی نیز وجود دارند که چنین ضعفهای      یاشخاص دیگر 

ان اشاره شیخ طوسی با وجود ذکر نام آنان در فهرست یا رجال ، به مسامحه کار بودن آن      
؛ رجـال،   116فهرسـت،    ( یاز ایـن جملـه اسـت؛ جـابر بـن یزیـد جعفـ              .نکرده اسـت  

محمد بـن عمـر بـن        ،)440؛ رجال، 396 فهرست،( ی، محمد بن مسعود عیاش    )129،176
فهرسـت،    ( یمحمد بن حـسان راز    ) 440رجال، ؛403فهرست، ،ص    ( 1یعبدالعزیز کش 

  ).147رجال، ؛481هرست،ف(  یو نصر بن مزاحم منقر) 392،445؛ رجال،414
  ان از خودـه جرح راویان و مؤلفـبی ل چندانـخ تمایـ توان گفت شییبنابراین م

                                                      
 ،از دانشمندان سر شناس شیعه بوده اندو ی و شاگردش ،محمدبن عمر بن عبدالعزیز کشیمحمدبن مسعود عیاش 1

 ،النجاشی( کردندیتوثیق شده اند اما هر دو فراوان از ضعیفان روایت م…ثقۀ، عین،صدوق و : نظیر یبا اصطالحات
350 ،372 .(  
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او چنانکه گفته شد گاه جرح خفیف خود را شـامل حـال راویـان و                . نشان نداده است    
طعـن  «نظریـه    ی نمود و در همین راسـتا اسـت کـه برخـ     یصاحبان اصول و تصانیف م    

  . ال او ارایه داده اندرا با توجه به رج» یخف
 ی توثیقات یاد کرد که  شیخ ذیـل عنـاوین  یدر تایید مطالب فوق می توان از برخ   

محمد بن حسن بن ولید ، احمد بن حـسین          :همچون   آورده است که ناقدان علم رجال،     
داود : مانند. آنان را تضعیف نموده اند      و احمد بن علی نجاشی،     یبن عبیداهللا بن غضایر   

شـیخ طوسـی     که   ی و جعفر بن محمدبن مالک فزار      ی ،محمد بن خالد برق    یبن کثیر رق  
  ).418و 336،363رجال،(اندکردههر سه تن توثیق 

 ی االمکـان پرهیـز مـ      یدر توجیه این رویکرد شیخ که از بیان ضعف ضعیفان حت          
 بین شیعیان و اهل سنت و همچنـین اخـتالف           ی و مذهب  یکرده گفته شده منازعات علم    

 مسایل ،از جمله عللی بود که در روزگار شـیخ           یگان شیعه در زمینه بسیار    نظر میان بزر  
 به عنوان   ی آن عصر را با خطر مواجه کرده بود، لذا شیخ طوس           ی و تحقیقات  ی،امنیت علم 

 یگذاشت و در ارایه آثار خـود روشـ  ی  و چاره گر پا به عرصه جریانات علم ییک منج 
مقابل اهـل سـنت دفـاع کنـد و هـم بـه       در پیش گرفت که هم از کیان مذهب شیعه در     
 ی رجـال  یمقایـسه دیـدگاهها    معارف،(شکلی به اختالف مشایخ شیعه پایان داده باشد       

  ). 51،ی و شیخ طوسینجاش
   ابن ولید و شیخ صدوقی رجالی شیخ از آرایتأثیرپذیر-2

 نـشان از    یبرخی عبـارات و تعـابیر موجـود در فهرسـت و رجـال شـیخ طوسـ                 
ر جرح و تعـدیل اشـخاص و ارزیـابی آثـار و روایاتـشان، از آراء و        او در ام   یتأثیرپذیر

  و شاگرد .) ق343م (د ــن بن ولیـد بن حسـه ویژه محمـ، ب1 قمیدیثـنظرات مکتب ح
  2.، دارد)381م(برجسته اش، شیخ صدوق 

                                                      
 از آنان ی نداشتند؛ در عین حال برخی گرایشی علوم عقل در مکتب قم، شخصیتها بیشتر اهل حدیث بودند و به. 1

ی  را با هر کیفیت و وضع نمی می نمودند و هر روایتیاحادیث را با اصول صحیح علم رجال و علم حدیث نقاد
 ).38، ص بر فقه شیعهیمقدمه ا، حسین ، یمدرس( پذیرفتند

» ناقد لالخبار«و » بصیر بالرجال«دوق را و شیخ ص» عارف بالرجال موثوق به«شیخ طوسی، ابن ولید را  . 2
 ).442، صالفهرست( ناسانده استش
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 بـودن  یشیخ به نقل از شیخ صدوق و او از استادش ابن ولید، موضوع و ساختگ         
 ی و همچنین کتاب خالد بن عبداهللا بن سدیر را گزارش م         یدنرسدو اصل زید زراد و زی     

 یاین آثـار سـاختگ  ) شیخ صدوق( بن حسین بن بابویه      یمحمد بن عل  :  گوید یدهد و م  
فهرسـت ،   (  کنـد    ی این آثار ذکر نمـ     ی برا یشیخ در ادامه، سند   . را روایت نکرده است   

201 ،174. (  
ابن ولیـد   .  کرده است  یاز او پیرو  همچنین صدوق در بیشتر استثناء ات ابن ولید         

موجـود در آنهـا     ) عمدتاً ضعف سـند   (ضعف  علت  یک سلسله روایات یا مؤلفات را به        
شیخ صدوق نیـز از او در تمـام اسـتثناءات تبعیـت             . استثناء نموده و روایت نکرده است     

، بـه نقـل   ی اشعر یشیخ ذیل نام محمد بن احمد بن یحی       ). 2/90ابن بابویه، (نموده است   
 مؤلف را نامعتبر می داند و سـپس   ۀنوادرالحکم از روایات کتاب     ی شیخ صدوق، بعض   از

 بیـست و شـش      ی اعتبار هستند و ضـمن آن اسـام        یسازد که کدام روایات ب      ی  روشن م 
استثناء نموده و بدین وسیله آنها را مورد تـضعیف          ۀنوادرالحکم را از جرگه راویان      یراو

 ).408فهرست،  (می دهدقرار 
به تبعیـت از ابـن      ( از روایات کتب یونس بن عبدالرحمن را         یق بخش شیخ صدو 

روایت نکرده است و آنها را از درجه اعتبار ساقط دانـسته و براسـاس آنهـا فتـوا                    ) ولید
  ).512 فهرست، طوسی،(صادر نکرده است 

ـ              یبخشی از کتابها    اعتبـار   ی محمد بن أورمه نیز بنـابر دیـدگاه شـیخ صـدوق، ب
  ).407 ،همان(شناسانده شده است 

  معموالً هرجا که از محمد بن عیسی بـن عبیـد یـاد مـی کنـد او را                   یشیخ طوس 
راویـان نـوادر    بـه   دهـد وگـاه بـه اسـتثناء او       یتضعیف می کند و آنرا به قمیها نسبت م        

،  االستبـصار ؛  391 ،الرجال ؛  402،  فهرست(  کند   یتوسط شیخ صدوق اشاره م    ۀالحکم
، احمد بن حسین بن سعید وحسن       یمد بن بشیر برق   همچنین شیخ تضعیف اح   ). 3/156

  ،412،الرجال( نسبت می دهد) شیخ صدوق(ه ـ را صراحتاً به ابن بابوییبن حسین لؤلؤ
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424.(  
 یقـدر   ابن ولید و ابـن بابویـه،       ی در تبعیت از آرا    یبه نظر می رسد  شیخ طوس      

 ی آراینادرسـت  یـا  یدرسـت فهم و تحقیق  در یظاهراً او کوشش   .مقلدانه عمل کرده است   
 منسوب  یاین دو دانشمند به عمل نیاورده است؛به عنوان مثال ، در مورد دو اصل حدیث              

که پیش از این از آن یاد شد باید گفـت شـیخ صـدوق بـه                 » یزید نرس «و» زید زرّاد «به  
 ی است و محمد بـن موسـ       یتبعیت از استاد خود ابن ولید گفته که هر دو کتاب ساختگ           

 ).62-61،ی ؛ ابـن غـضایر  201، ص فهرسـت  ،یطوسـ (  کرده است  السمان آنها را جعل   
 در قبال این تضعیف صرفاً نقش یک روایتگـر را ایفـا             یچنانکه مالحظه شد شیخ طوس    
 که اطالعات گسترده و تخـصص      یاما ابن غضایر  . ندارد ینموده و موضع رجالی صریح    

شیخ (بن بابویه    و مؤلفات آنان داشته با کمال صراحت سخن ا         یالزم درباره رجال حدیث   
من کتابهای زیدین را کـه از محمـد بـن ابـی     « :را تخطئه می کند و می نویسد       ) صدوق

درستی سخن ابن غـضایری     ).62ابن غضایری،ص (»عمیر  شنیده شده بود ، خود دیده ام        
 ابـن ابـی     ی از سـو   ی با تصریح به روایت کتاب زید نرس       یشیخ طوس  خود   را نجاشی و  

و بیان طریق خود به کتابها که نهایتاً به ابن          ) 174،175ص ،ینجاش همان؛ ،یطوس(عمیر  
ـ (تأییـد نمـوده انـد     ) ،همانینجاش( رسد   ی عمیر و از او به زیدین م       یاب ). 81-80یجالل

 نبرده ،همچنین عمداً یـا  ی کالم ابن بابویه پیبنابراین ، باید گفت شیخ طوسی به نادرست 
 نموده و یـا اصـالً از دیـدگاه ابـن            یدارسهواً ازبیان نظر ابن غضایری  دراین باره خود          

  .   نداشته استیغضایری آگاه
   در باب جرح و تعدیلی بیان دیدگاه  شخص-3

شیخ در فهرست، هیچ گاه خود درباره توثیق یا تضعیف مؤلفان صـراحتاً اظهـار               
 اشخاص که از همان قدیم بر سر توثیق         ی بعض هشاید سکوت او دربار   . نظر نکرده است  

بیان صریح ضـعف     از عدم تمایل او به       ینان اختالف نظر وجود داشته، ناش     یا تضعیف آ  
 که علـی رغـم تـضعیف او از جانـب رجالیـان       یمانند مفضل بن عمر جعف    .رجال  باشد  
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 یو رجـال مطلبـ    شـیخ در فهرسـت      ) 416؛ نجاشـی،    87ابن غضایری، ص    (معاصرشیخ
 شمار محمـودین آورده اسـت     او را  در       دیگر از آثار خود،    یدرباره او نیاورده  و در یک      

 ).346، الغيبة(
 نکرده است  بلکه گـاه از توثیـق          یشیخ نه تنها درباره ضعیفان اظهار نظر شخص       

 او چندان   ی امر جرح و تعدیل در آثار رجال       ی می کند و به طور کل      یموثقان نیز خوددار  
  . نمایدیبرجسته نم

در کتاب رجال،  دیـدگاه      نمونه شیخ    یبرا.  وجود دارد    یدر این میان گاه استثنای    
پـذیرد و نظـر    ی  قم را درباره یونس بن عبدالرحمن صراحتاً نمـ  ی و رجال  یمکتب حدیث 

 ثقـۀ، صـص     یطعن علیه القمیون و هو عنـد      ( کند ی بیان م  ی بر توثیق و   یخویش را مبن  
346-368.( 

ر موجود  ـ به اختالف نظ   یچ اشاره ا  ـ است که شیخ در فهرست هی      ـیاین در حال  
  .   او نداردییونس و اساساً وضعیت رجال  در مورد

 شـدید ناقـدان علـم       ی نیز با وجود تضعیف ها     یجعفر بن محمد بن مالک فزار     
 است که یرجال در قم و بغداد، در کتاب رجال مورد توثیق شیخ واقع شده، این در حال           

 یاو حداقل از تضعیف جعفر بن محمد بن مالک به دست ابن ولید یا شیخ صدوق آگاه   
 او را به نقـل از صـدوق در شـمار           یداشته است چون  ذیل نام محمد بن احمد بن یحی          

 آورده اسـت  ی  محمـد بـن احمـد بـن یحیـ         احلكمـة   نـوادر   راویان استثنا شده از کتاب      
 ی اشاره مـ   ی به تضعیف او توسط جماعت     یق و ـشیخ پس از بیان  توثی      ).408فهرست،  (

 ).418ص ( کند 
 شود که جعفر بن     ین است که شیخ در ادامه  یادآور م        نکته قابل تأمل در اینجا آ     

 را   یمطالـب عجیـب و غریبـ      ) ع(، درباره والدت حضرت قـائم       یمحمد بن مالک فزار   
  ). مولد القائم اعاجیبی فیرو(روایت کرده است 

  ه حاصل آن، درگذشت حضرتـان کرده کـاو بی  ازی در کتابش، روایتیشوشتر
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 از وضعیت روایـات     یاینجاست که شیخ چگونه باآگاه    سؤال  ). 2/421( است  ) ع(قائم  
  .جعفر بن محمد بن مالک، او را توثیق نموده است

 توان گفت شیخ در امـر جـرح و تعـدیل اشـخاص، بیـشتر ناقـل و                   یبنابراین م 
 ی یـک ناقـد رجـال      یگزارشگر بوده و کمتر به اظهار نظر پرداخته و به ندرت در سـیما             

                                               .              ظاهر گشته است
   اهل سنت در جرح و تعدیل اشخاصی رجالیتوجه به آرا-4

با توجه به این که شیخ طوسی در کتاب رجال و فهرست خود نام راویـان اهـل                  
 اسـت   که برای شیعه کتاب نوشته اند آورده است طبیعیرا  سنت و مؤلفان عامی مذهب      

م او در داوریهایش دربارۀ این اشخاص منابع اهـل سـنت بـوده کـه                که یکی از منابع مه    
  .  به آنها مراجعه و یا از آنها نقل نموده استبه تناسب شیخ نیز هر جا الزم دانسته 

 اهل سنت که او    ی در فهرست به رأ    یشیخ ذیل نام ابراهیم بن محمد بن ابی یحی        
 بودن ابراهیم بن محمد بـه نقـل         را ضعیف دانسته اند توجه و منشاء آنرا منحصر و ویژه          

 یعقوب بن   تاریخ را از کتاب     یشیخ در ادامه در همین زمینه مطلب      . حدیث شیعه می داند   
  ).7ص (2 کندی بیان م1)یفسو(سفیان 

 ندارد؛ اما در رجال     یدر فهرست جز مورد مذکور، شیخ به آراء اهل سنت توجه          
 ذکر شده، مراجعات شـیخ بـه        یو سن با توجه به اینکه نام همه گونه راوی اعم از شیعه            

 کـه شـیخ در      یمـوارد .  خـورد  ی اهل سنت بیشتر به چشم مـ       ی و رجال  ی حدیث یکتابها
 جسته دو مورد است که عبارتند از عبـدالعزیز بـن            یتضعیف و توثیق راویان از آنها یار      

                                                      
 اهل یاز علما)  به بعد277م (، ی، ابو یوسف بن ابی معاویۀ فسو)یا بن زیاد(یعقوب بن سفیان بن جوان . 1

 .سنت
جالیان اهل سنت ، میان ریبراساس تحقیق به عمل آمده، درباره توثیق و تضعیف ابراهیم بن محمد بن ابی یحی. 2

 شناخته نشده، شیعه او را به دلیل این که از یاران ویژه امام یهمچنین مذهب وی به درست.اختالف نظر وجود دارد
). 190-128 ،»یابراهیم بن محمد بن ابی یحی« ی، جاللیحسین(  صحیح المذهب می داندیبوده، شیع) ع(صادق 

 نیز او را ی بن مدینیعل). 1/74، ابن معین( ثه، کان جهمیا رافضیاًالیکتب حدی:  بن معین درباره او گفته استییحی
 ).3/222،یخطیب بغداد( کذاب دانسته است
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و عبـادبن کثیـر     ) 239( او را تضعیف نموده اسـت      1بن نمیر ) عبداهللا(، که   ی ذئب مدن  یاب
 ).244ص( او را تکذیب نموده است2ی که سفیان ثوریهلکا
   و ضعیف ی شناساندن آثار ساختگ-5

 آیـد ،زیـرا در      یاین عنوان و چند عنوان دیگر صرفاً از فهرست شیخ به دست م            
  . ضعف آنها بپردازد بیان  از مؤلفات برده نشده که بخواهد به یکتاب رجال نام
ثـار و تالیفـات مجعـول و سـاختگی ،      آی رسد شـیخ در امـر شناسـای    یبه نظر م  

 بودن یک کتاب و دو اصـل را         یاو صرفاً ساختگ  .  به عمل نیاورده است    یکوشش چندان 
  . کند ی نمی دهد و خود هیچ اظهار نظریبه نقلی واحدگزارش م

ی و دو اصل زیـد زراد و زیـد نرسـ          ) 174ص(شیخ کتاب خالد بن عبداهللا سدیر     
 ی و جعل  یاو به نقل از استادش ،ابن ولید،ساختگ      را به نقل از شیخ صدوق و        ) 202ص(

  . می کندی را واضع آنها معرفی همدانیمی داند و محمد بن موس
 ورزد؛او نام حسن بن     ی آثار مؤلفان غفلت م    دربارهاما شیخ گاه از تذکر این نکته        

 بـه ثـواب انـا انزلنـاه         میعباس بن حریش را در فهرست دو بار ذکر و به کتاب او مـس              
  یاین در حال  . دهد   ی درباره اثر مذکور به دست نم      ی کند اما هیچ نقد رجالی ا      یماشاره  

 قـرار داده انـد و ابـن         تردیداست که ابن غضایری و نجاشی  اعتبار کتاب فوق را مورد             
 ،از  یحـسن بـن عبـاس راز      « :  بودن آن کرده و نوشته است        یغضایری تصریح به جعل   

 یمدون را روایـت مـ     ی  کتاب»  القدر   ةليلزلناه فی   فضیلت انا ان  «درباره  ) ع(حضرت جواد   
 یگـواه سـاختگ     مؤلفش، ی ارزشند و گمان پردازیها    یکند که کلمات آن پوک،فاسد و ب      

نجاشـی نیـز بعـد از اینکـه نـامبرده را بـه شـدت                ). 51ابن غضایری،   ( » بودن آن است  
 پست و    که احادیث آن   یکتاب( الحدیث   ی را رد  یکتاب و ) ضعیف جداً (تضعیف نموده   

  اد روایات در یک موضوع با همـه متن و اسنـکتابی ک( و مضطرب االلفاظ ) فاسد باشد
                                                      

 ).199م (، ی عبداهللا بن نمیر، ابوهاشم کوف. 1
  ).؟161م (، یسفیان بن سعید بن مسروق، ابوعبداهللا ثور. 2
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  ).60نجاشی،( کرده استیمعرف) 163 نژاد، یجدید(متفاوت و متناقض است 
که به آنان نـسبت داده انـد نـام          را   یآثارمجعول شیخ طوسی ،گاه ذیل نام مؤلفان،     

 ،فقط اصل و کتـاب التفـسیر او را ذکـر کـرده              یفاو ذیل نام جابر بن یزید جع      .  برد ینم
به مردم بصره که روایت آن به جابر بن یزید نسبت داده            )ع(است؛ اما به رساله امام باقر       

  . نکرده استیااشاره ،)129نجاشی،(دانسته) یساختگ(» موضوع«شده و نجاشی آن را 
  .یان نشده استنام مؤلفان دروغ پرداز و جاعل درفهرست ب  نیز اصالًیدر موارد

 را که  ابـن غـضایری و نجاشـی او را              یشیخ در فهرست نام عبید بن کثیر عامر       
ذکر نکرده است در حالی که        ) 80 ابن غضایری،  ؛234نجاشی(واضع حدیث شناخته اند     

 از کتـاب    یو  بخـش زیـاد     ) 80ابن غـضایری،  (نامبرده در کذب و وضع حدیث مشهور      
اکثـره موضـوع    ( شـناخته شـده اسـت      ی و ساختگ  ی جعل یالتخریج فی بنی الشیصبان و    
  ).234نجاشی،) (،مزخرف والصحیح منه قلیل

 در  ی نیـز همچـون عملکـرد و       1 آثار و مؤلفات ضـعیف     یعملکرد شیخ در معرف   
 صرفاً به وجود مطالب غلو آمیز و آمیزه         یاو در موارد محدود   . آثار موضوع است   یمعرف

موجود در آثار مؤلفان اشاره می کند        روایات   یدر بعض )تخلیط(  از صحیح وناصحیح    یا
 ،)407(، محمدبن سنان    )57 ،فهرست(حمدبن محمد بن سیار      ا :این مؤلفان عبارتند از     . 

و محمـدبن   ) 412) (ابو سـمینه     (ی صیرف ی،محمدبن عل )410(یمحمدبن احمد بن یحی   
                                                  ).                                                        413(حسن بن جمهور

.  کنـد  ی مـ  یمعرف) الیعتمد( مؤلفان را بدون اعتبار      ی مطالب کتابها  یگاه نیز برخ  
  .از جمله این مؤلفان هستند) 512(و یونس بن عبدالرحمن ) 407(محمد بن اورمه 

وده و هیچ   چنانکه مالحظه می کنید در تمام موارد مذکور، شیخ قائل به تفصیل ب            
  .گاه کل کتاب یا کتابها را تضعیف و رد نکرده است

  ات ـارو مؤلّفـا درباره آثـان را ذکر می کند امـ، نام مؤلفیارـوارد بسیـخ در مـشی

                                                      
  . اند غیر از جعل به عارضه ضعف دچار گشتهی که به سببیآثار ضعیف .1
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 ی، عل )146 (یحسین بن حمدان خضیب   : از آن جمله اند   .  کند یضعیف آنان اظهارنظر نم   
، محمـد بـن عبـداهللا بـن         )311( ی، عبدالرحمن بن کثیر هاشم    )286 (یبن حسان هاشم  

  ).512(و یونس بن ظبیان ) 437(، محمد بن حسن بن شمون )436ص(مهران 
 ابـن غـضایری و نجاشـی، پـوک و           یتمام یا بخشی از آثار مؤلفان مذکوراز سو       

 ،50،335 ،251،234 ،67نجاشـی، (از حق و باطل شناسـانده شـده انـد         ی  فاسد و آمیزه ا   
  .)195،152 ،95 ،77، 54ابن غضایری، ؛448

ـ      یاعتبار روایات و آثار مؤلفان نزد شیخ طوس       -6  و  ی با وجود ضـعف عمل
   آنانیاعتقاد

 جزمـذهب  امامیـه هـستند یـا          ی مـذاهب  ی صاحبان اصول و مصنفات دارا     یبرخ
 شده است لیکن شیخ آثار آنـان      ی، مطعون و مجروح معرف    یشخصیت آنان از لحاظ عمل    

 و روایت و حدیثشان  را به جهت ضـعیف نبـودن             را به دلیل قابل اعتماد و اعتبار بودن       
  .معتبر و ارزشمند می داند) متن نقل شده(یا حدیث ) نقل حدیث(در امر روایت 

 مـورد   یاسـت، کتابهـا    1 مـذهب  یکه زید ) ابن عقده (احمد بن محمد بن سعید      
  ).68،فهرست( دارد یاعتماد

ذهب بـوده    م ی که واقف  ی بن حسن طاطر   یآثار حسن بن محمد بن سماعه و عل       
  ).272، 133 (نیز مورد اعتماد دانسته شده است

. نیز توسط شیخ معتبر شناخته شده است       2 دوتن از مؤلفان فطحی مذهب     یکتابها
  ).335،52(ی و اسحاق بن عمار ساباطی ساباطیعمار بن موس
  وسیـار بن مـبه نام عمون ـچ ی در سند روایتکامـتهذیب االحوسی در ـشیخ ط

 است که   ی از جمله افراد   یعمار بن موسی ساباط   :  گوید ی درباره او م    رسد   ی م یساباط
  باشـد  مـورد       ی را  که منفرد به و      ی از اهل نقل او را تضعیف کرده اند واحادیث         یگروه

                                                      
 باشدو ی که عالم،زاهد،شجاع و سخی ییکه معتقد بودند هر فاطم)ع (ی بن حسین بن علی پیروان زید بن عل. 1

 ).1/149، یشهرستان(قیام کرده باشد،امام است 
 ).1/167همان،(بودند –) ع(فرزند امام صادق–  که قایل به امامت عبداهللا بن جعفر بن افطح ی فرقه ا. 2
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 کنند و دلیلشان فطحـی مـذهب بـودنِ          ی   قرار داده اند  و بر طبق آن عمل نم          یبی اعتنای 
 ینقل مورد اعتمـاد اسـت و بـر او طعنـ            است در    ی که او اگر چه فطح     یاوست در حال  
  ).3/95، االستبصار؛ 7/101(وارد نیست

 دیگر از آثار شیخ،     ی ساباطی در یک   یاما در تعارض با این سخنان، عمار بن موس        
  ).372 /1، االستبصار(  1 شده استیضعیف و فاسد المذهب معرف

 یین و علی بن محمـد مـدا       ی، طلحه بن زید شام    ی حفص بن غیاث نخع    یکتابها
، 158،فهرسـت ( مذهب بودن مؤلفانشان، قابل اعتماد شناخته شده است          یعلی رغم عام  

256، 278.(  
اند؛ در همین راستا، گاه آثار برخی مؤلفان مطعون و مجروح، معتمد شناخته شده            

»  مـن الـسداد    يبـة قـر «، تقریباً صـحیح     ی ابراهیم بن اسحاق احمر    یاز جمله تمام کتابها   
ر عین حال شیخ او را  در حدیث ضعیف و در دین، متهم دانسته        شناسانده شده است؛ د   

  ).16(است 
 در حدیث چندان موثق دانـسته نـشده و بـه غـالی              یاحمد بن علی خضیب ایاد    

الـشفاء و   موسـوم بـه     ی متهم گشته است، با این وصف، شیخ یکـی از تألیفـات و             یگر
  ).72( کرده است ی را حسن و نیکو ارزیابالجالء فی الغیبه

  ی آثار نویسندگان نزد شیخ طوسی ارزیابی مالکها-7
خ، وابسته بودن به     ـر شی ـه از نظ  ـ آید ک  یت م ـه دس ـاز مطالب پیش گفته چنین ب     

 یا آثـار و     ی چون زیدیه، فطحیه، واقفیه و اهل سنت، مانع از وثاقت شخص راو            یمذاهب
  . شودی نمویتألیفات 

                                                      
 شیخ و نجاشی دانسته می شود که دراین دوکتاب صرفاً به فهرستدر » فاسد المذهب«صطالح  از کاربرد ا. 1

 ی اصطالح… چون فطحیه، واقفیه و یغالیان و به تبع آن، کذابان ، فاسد المذهب اطالق می شود و درباره مذاهب
چه گاه  گر. یق نیز شده انددال بر ضعف  مذهب آنان وجود ندارد و در بیشتر مواقع پیروان این گونه مذاهب، توث

بنابراین در اینجا عالوه ). 82،391، ، فهرستطوسی ؛229نجاشی، (به تعصب و عناد پیروان آنها اشاره شده است
 می توان به اشتباه شیخ در استعمال این اصطالح ی ساباطیبر وجود تناقض درکالم شیخ درباره عمار بن موس

 . بردیدرباره مذهب او نیز پ
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. ی شود غلـو و مـذاهب فاسـد، اسـت          آنچه مانع از وثاقت و اعتبار آثار مؤلفان م        
بخشی از تألیفـات او کـه در زمـان          :  گوید ی م یشیخ درباره تألیفات علی بن احمد کوف      

است لیکن بخش دیگـر تألیفـات او        ) سدید( بودنش تألیف شده صحیح و استوار        یامام
 نوشته شده مشتمل بر مطالـب غلـوآمیز و          1  به مذهب مخمسه    یکه در دوران گرایش و    

  ).271،فهرست(  از صحیح و ناصحیح است یآمیزه ا
همچنین شیخ در یادکرد طرق خویش به روایـات و آثـار طـاهر بـن حـاتم بـن                    

را یادآور می شـود و بـدین        ) مةفی حال االستقا  ( قید   یماهویه و محمد بن علی شلمغان     
 آن دو در زمان استقامت در مذهبشان اعتبـار مـی بخـشد              یوسیله صرفاً به آثار و کتابها     

)255 ،414.(  
 چون محمـد    ی افراد یکه شیخ در طرق خود به روایات و کتابها        نیز   یاستثناءهای

) 412(،ابوسـمینه  ی، محمـد بـن علـی صیرف   )407(، محمـد بـن اورمـه    )406(بن سـنان    
 آنان انجام داده اسـت ایـن        ی از روایات و کتابها    یبراساس وجود غلو و تخلیط در بعض      

 از مطالـب    یآثار و روایات مؤلفان و راویان رد پای        که در    یمطلب را می رساند که مادام     
  از حق و باطل غالیان وجود داشـته باشـد، آن بخـش از                یپوک و فاسد وگاه  آمیخته ا      

  .مطالب نامعتبراست
شیخ بعد  .  شود ی، پیرو مذهب امامیه است اما به تألیفات او اعتنایی نم          یگاه مؤلف 

 ی شمارد، به یکی از مالکها     یرا نیکو بر م   از این که خود، آثار محمد بن احمد بن جنید           
 گوید تألیفات ابـن جنیـد بـه دلیـل           ی کند و م   یپیشینیان در اعتبار و ارزش آثار اشاره م       

  ).392ص( کند ی ، متروک است و کسی به آنها توجه نمی او از روش قیاس فقهیپیرو
ره کـرد   اشـا ی آثارصاحبان اثر می توان به مـوارد ی ارزیابیاز جمله دیگر مالکها 

همچـون  ) ع( دال براعتبار آثارآنان دارد؛ از جمله، عرضـه کتـاب بـر معـصوم       یکه همگ 
                                                      

 از جمله پیامبران ی ،همگی از غالت است که معتقدند سلمان ،ابوذر ،مقداد،عمار و عمرو بن أمیۀضمری ا فرقه. 1
مقباس  ،یمامقان(است ، موکل به مصالح عالم هستند) ع(یهستند و از جانب پروردگار ،که نزد آنان عل

 ).2/361،يةالهدا
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مواجه شـد   ) ع(که با تحسین امام     ) ع( برامام صادق    یعرضه کتاب عبیداهللا بن علی حلب     
این ویژگی نیز   . است مدح کتاب    ،گاه نظیر و مانند نداشتن کتاب نزد اهل سنت        ) . 305(

گاه مانند نداشتن   . ذکر شده است  ) ع(ر، از جانب امام صادق      درباره کتاب شخص مذکو   
لـم  ( شـود    ی، نزد شیعه و اهل سنت، در مقام تجلیل از کتاب گفته مـ             یکتاب به طور کل   

و نیز  ) 73( احمد بن اسماعیل بن سمکه       یشیخ این تعبیر را درباره کتابها     ). یصنف مثلها 
  ).447( خود گفته است مبسوطکتاب 

  ی شیخ طوسی رجالیتعارض درآرا -8
در سـایر   نیز   او و    ی تعارضات در آرای رجالی شیخ، در آثار رجال        یوجود پاره ا  

این مطلب از دیر باز مورد توجه علمای علم رجال بوده           . انکار ناپذیر است   یآثارش امر 
 از تعارضات داشته اند امـا       ی سعی در رفع پاره ا     یو برخی از همان ابتدا با بیان توجیهات       

  .ن کرد که بیشتر تعارضات موجود در آثار شیخ به هیچ وجه توجیه پذیر نیستباید اذعا
 در کتاب رجـال دو بـار در شـمار راویـان امـام               یعلی بن محمد بن شیره قاسان     

ذکر شده که یک بار با عنوان مزبور مورد تضعیف و بار دیگر با عنـوان علـی         ) ع (یهاد
 بن محمد بن شـیره،از      یذیل نام عل   یابن داود حل  ) .388ص(بن شیره توثیق شده است      

 نیـز بعـد     یعالمه حل ). 486ابن داوود حلی،  (دهدی  وجود اضطراب در کالم شیخ خبر م      
این دو نام،به یـک مـسما       :،می گوید یاز بیان دو قول شیخ پیرامون توثیق و تضعیف راو         

 نیـز بعـد از بیـان نظـر          قاموس الرجـال  نویسنده  ). 232 ،ص االقوالصةخال(تعلق دارد   
 قائل بـه تغـایر      یاما آیت اهللا خوی   ). 7/53شوشتری،(مه حلی ،آن را تأیید نموده است      عال

  ).12/149(داند ی  بن شیره می را نوه علیمسماها است وعلی بن محمد بن شیره قاسان
 ابتدا بـه    یالزم به ذکر است که نجاشی ذیل عنوان علی بن محمد بن شیره قاسان             

 از اوگرفتـه  ی اشـعر یه احمد بن محمدبن عیـس     ک یمدح او پرداخته و سپس به خرده ا       
کـان فقیهـاً،مکثراًمن    (اشاره می کند وآن را به طور غیر مستقیم به بوته نقد مـی کـشاند                 

  الحدیث ،فاضالً،غمز علیه احمدبن محمد بن عیسی و ذکرأنه سمع منه مذاهب منکره و 
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  ) .255نجاشی،.  ذلکیلیس فی کتبه ما یدلّ عل
تضعیف شـده    )3/263( استبصارو  ) 228ص(فهرست در    که یسهل بن زیاد آدم   

  .مورد توثیق واقع شده است) 387ص(در کتاب رجال شیخ
 که درباره سهل بـن زیـاد وارد شـده           ی بعد از برشمردن تضعیفات    یآیت اهللا خوی  

 ،ابـن ولید،شـیخ صـدوق،ابن       یکـش : چـون    یاست؛از جمله ،تضعیف او به دست افراد      
 در قلـم    ی کتاب رجال را کار نسخه نویسان و یا اشتباه          ،توثیق او در   یغضایری و نجاش  

سـهل بـن زیـاد همچـون نظـر رجالیـان            ۀ  او معتقد است نظر شیخ دربـار      . داند یشیخ م 
 است به ویژه آن که در استبصارکه بعد از فهرسـت و رجـال               ی بر تضعیف و   یدیگر،مبن

یف جـداً   ضع(نوشته شده،او را به شدت و نزد همه صاحب نظران، تضعیف نموده است            
   ).340-8/341)(عند نقاد االخبار

و ) 304 (فهرسـت  مذهب اسـت،در     ی  عبداهللا بن بکیررا  که  فطح        یشیخ طوس 
) 3/276(استبـصار و ) 8/35(تهـذیب توثیـق نمـوده امـا در        )1/134،150( االصـول  ةعد

  .تضعیف کرده است 
 در  الغیبـه در  )401ص(محمد بن علی بن بالل که در کتاب رجال توثیـق شـده              

  ).                                                                                353ص(ار مذمومان قرار گرفته استشم
 )7/101(تهذیب ،)335ص( فهرست را در    یشیخ طوسی عمار بن موسی سـاباط      

 ی مذهب و درعین حـال مـورد اعتمـاد دانـسته ،امـا در بخـش         ی  فطح)3/95 (استبصارو  
بصار او را ضعیف و فاسدالمذهب و روایات اورا غیر قابل اعتبار شناسـانیده              دیگراز است 

   اورا در روایت توثیق نموده استی است که نجاشی این در حال.)1/372( است
  ).  290نجاشی،(

  نتیجه
 در دو کتاب فهرست و رجال مـی تـوان گفـت             یبا توجه به عملکرد شیخ طوس     

ـ ی  شیخ در معرف   . ه ذکـر حـداقل اطالعـات بـسنده کـرده اسـت      راویان و مولفان شیعه ب
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 بلکه به عمد یا از تضعیف راویان و مولفان سر باز           ی غفلت وفراموش  یاوعموماً نه از رو   
 از تـضعیف    یامتناع شیخ طوس  .می زند یا جرح خفیف خود را شامل  حال آنان می کند            

  . از روش ویژه او بوده استیضعفا بخش
 توثیق یا تضعیف راویـان    دربارهرایه اطالعات   به عبارتی دیگر؛عدم اظهارنظر  و ا      

 خواسـته ضـعیفان معرفـی و    یو مؤلفان از جانب شیخ به این دلیل بوده است کـه او مـ             
 ی را توثیق و نه تضعیف مـ       یزیرا او عمدتاً و به ویژه در فهرست نه کس         . ه نشوند ختشنا

 کـه رجالیـان      از  راویـان و مؤلفـان         یکند و بعید است  که بگوییم شیخ از ضعف کثیر          
  .خبر بوده استی ب معاصر شیخ از آن خبر داده اند،

از  شاید شیخ طوسی در همین راستا و برای بر آفتاب قـرار نگـرفتن  شـیوه اش،    
 ی نموده است و چنانکه پیش از این اشاره شـد  بـه طـورکل               یتوثیق موثقان نیز خوددار   

  .    سعی نموده در دایره جرح و تعدیل اشخاص وارد نشود
-یگفته شده است شیخ با توجه به موقعیـت مرجعیـت شـیعه ،شـرایط سیاسـ                 

 ی شیعه، شـیوه مـصلحت  ی بغداد و همچنین حل اختالفات و تعارضات میان علما یمذهب
 از راویـان و     ی خـود بـه عمـد از  تـضعیف بـسیار            ی رجال یدر پیش گرفته و در کتابها     
 خـود   ی از اطالعات رجـال    ی نموده و به عبارت دیگر بسیار      یمؤلفان و آثارشان خوددار   

 نموده است تا در دایره جرح و تعدیل راویان          یبدین ترتیب سع  .را منعکس نکرده است   
  .)54 ،ی و شیخ طوسی نجاشی رجالایمقایسه دیدگاههمعارف، (قدم ننهد

  یبعضی صاحب نظران برا آری،.ه اشاره شدـه جرح مخفیانـپیش از این به نظری
 نـشان دهند،نظریـه مزبـور را        ی را در نقل حقایق رجال      شیخ یاین که رعایت امانت علم    

  .)53، یبهبود(ارایه دادندکه بیشتر متوجه کتاب  رجال اوست
 بخشی از عملکرد شیخ را توجیه کنـد امـا آنجـا کـه او بـه                  یشاید شیوه مصلحت  

و نیز مجعـول     )343،فهرست( که به دست ابوسمینه وضع شده      ی بودن شخصیت  یساختگ
   یاهیچ اشاره...) و126،136،146،286،437ص( از مؤلفاتی شماربودن و فساد مطالب
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    ؟ کردیحمل بر شیوه مصلحتاین عمل را نکرده است،چگونه می توان 
 نداشته وفرصت فی اطالعات کایشیخ در موارد ،یبه جز شیوه مصلحتما به نظر 

سـت   مطالعه درباره آن موارد را نیز به دست نمی آورده اسـت وگرنـه چگونـه ممکـن ا                  
 که درجرح وتعدیل درپیش گرفته صرفاً براساس نقـل          یشیخ  با توجه به شیوه  مصلحت       

 و واضع آنها را یـک       ی ساختگ به کلی واحد ابن ولید وبه تبع او شیخ صدوق ،سه اثر را            
اگر شیخ فرصت مطالعه و بررسی صحت این قول را می داشـت حـداقل   .شخص بداند   

قـول   ظـاهراً . کرد ی ولید و شیخ صدوق توجه م      به آرای صاحب نظران دیگر به جز ابن       
 و همچنین کتـاب خالـد بـن عبـداهللا بـن             یموضوع بودن دو اصل زید زراد و زید نرس        

و هیچ کس جـز او بـه ایـن مطلـب            )365-7/366،یخوی(سدیر منفرد به ابن ولید است       
 امـا اسـت،   شیخ که این خبر را گزارش داده خود اظهار نظرنکرده           . نکرده است  یاشاره ا 

  ).201 ،فهرست( عدم ذکر طریق او به این آثار نشان از قبول نظر ابن ولید دارد 
بنابراین،شیخ در امر جرح و تعدیل اشخاص ،بیـشتر ناقـل و گزارشـگر بـوده و                 

  . ظاهر گشته استیلا یک ناقد رجیکمتر به اظهار نظر پرداخته و به ندرت در سیما
 ی این است که او توجه خاص       او در فهرست     یویژگی شیخ در جرح وتعدیل ها     

او . در اعتبار بخشیدن به آنها نمـوده اسـت         یبه آثار و روایات مؤلفان دارد و همواره سع        
 از روایـات یـا      یدر برخورد با مؤلفان ضعیف قائل به تفصیل شده است و حداقل بخش            

  .مؤلفات آنان را صحیح دانسته است
یخ انجام گرفته یـا نقـل       که توسط ش  ی  با توجه به حجم اندک جرح و تعدیل های        

بـه ضـعف     ً شیخ که عمـدتا   . غلبه دارد    ی توان گفت توثیقات او بر تضعیفات و       یشده م 
بـه عنـوان مثـال      .  از ضعیفان را توثیق نموده است      ی کند ،گاه شمار   یاشخاص اشاره نم  

 اکیـداً اورا تـضعیف   یاما نجاش. )336رجال،( را ثقۀ خوانده است ی داود بن کثیر رق یو
 اسـت پـیش از      یگفتن) . 156ص(سبب آن را روایت غالیان از او دانسته است          نموده و   

کشی نیز دربـاره او     ) .7/123خویی،( شیخ مفید و صدوق او را توثیق کرده بودند           یطوس
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 مشتمل بر غلـو     یغالیان او را از بزرگان خود ذکر کرده اند و روایات ناروای           «:گفته است 
طوسـی ،اختیـار معرفـۀ      ( دربـاره او نـشنیده ام        یعنطی  از او نقل کرده اند،اما من از کس       

  ).  408الرجال ،
،روایت غالیـان از    یظاهراً کشی،شیخ مفید وشیخ صدوق وبه تبع آنان، شیخ طوس         

 ایـن عامـل را از مهـم تـرین           ی عامل ضعف ندانسته اند، اما نجاشـ       یشخص را به تنهای   
  . دانسته استیعوامل ضعف راو

  به تو ثیق آنان پرداختـه اسـت،عبارت          ی طوس  که شیخ  ی از ضعیفان دیگر   یبرخ
 ،مفضل بن عمرجعفی ومعلی بـن خنـیس       )418رجال،(جعفربن محمد بن مالک    :است از 

  ). 347-346،الغيبة(
بـه  456(در پایان باید گفت امالء رجال کشی توسط شیخ طوسی در اواخر عمر              

اه شـیخ    اوست نشان اهمیت روز افـزون علـم رجـال درنگـ            ی علم یکه اوج پختگ  )بعد  
  .   و رویکرد جدید او به آن استیطوس

  
  منابع

جامعـه مدرسـین،     قـم،  ،من الیحضره الفقیـه    ،.)ق381-311(یمحمدبن علـ   ابن بابویه، 
  .                                                                                                        ق1413

  انتشارات دانشگاه تهران، ،رجال ابن داود ،.)ق740-647(حسن بن علی  ،یابن داودحل
  .ق1383
محمدرضـا   :تحقیـق  ،یالرجـال البـن الغـضایر      ،.)5ق(احمدبن حـسین   غضایری، ابن

  .ق1422دارالحدیث، قم، ،ی جاللیحسین
 بیـروت،  حسن، عبداهللا احمد  :تحقیق ،تاریخ ابن معین   ،.)ق233 -158(ییحی ابن معین، 
  .بی تا دارالقلم،

  .ق1381نجف،انتشارات حیدریه ، ،مقدمه بر رجال طوسی محمدصادق، العلوم،بحر
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  .ش1362،یو فرهنگی انتشارات علم تهران، ، الحدیثفةمعر محمدباقر، ،یبهبود
 ،ثدار الحـدی   قـم،  ،يـة معجم مصطلحات الرجـال و الـدرا       محمد رضا؛   نژاد، یجدید
  .ش1380
دانشکده الهیـات    ،یالعات اسالم مط ،»روش ابن غضایری در نقد رجال     « ،یمهد ،یجالل

  .ش1383پاییز و زمستان  ،66و 65ش  مشهد،یدانشگاه فردوس
  .ق1422دارالحدیث، قم، ،یمقدمه بر الرجال البن الغضایر محمد رضا، ،ی جاللیحسین

 ،16ش ،علوم الحـدیث   ،»ی رافض ی اسلم یابراهیم بن محمدبن ابی یحی    «، ـــــــــــــ
  .ق1425، ،8سال 

ق، 1381، نجـف،     األقـوال  صةخالبن یوسف بن مطهر، معروف به علّامه،        حلّی، حسن   
  .ق1402قم، : نیز

 :تحقیـق  ،الـسالم ينـة  مـد  تاریخ بغداد؛ ،.)ق463- 392(خطیب بغدادی،احمد بن علی   
  .ق1417،لعلميةدارالکتب ا بیروت،  عبدالقادر عطاء،یمصطف
 دار ابـن حـزم،     بیروت، ،یمعجم علوم الحدیث النبو    عبدالرحمن بن ابراهیم،   ،یخمیس
  .ق1421داراالندلس الخضراء، ،يةسعود
مرکـز نـشر آثـار       قـم،  ،معجـم رجـال الحـدیث     ،  .)ش1371-1278(ابوالقاسـم  ،یخوی

  .ق1410شیعه،
یادنامه شـیخ الطایفـه      ،» از طوس تا نجف      ی شیخ طوس  ی در زندگ  یسیر«،یعل ،یدوان

  .ش1348 ،1ج ،یابوجعفر محمد بن حسن طوس
  دارالحدیث، ، قم،ع اصلی رجال شیعهببازشناسی منا مد کاظم،مح رحمان ستایش،

  . ش1384
 مرکـز نـشر الکتـاب،      تهـران،  ،قاموس الرجال ،  .)ش1374-1282 (ی،محمدتقیشوشتر
  .ش1379
   محمد سید کیالنی،بیروت، :تحقیق ،الملل و النحل د بن عبدالکریم،ـمحم ،یانـشهرست
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  .ق1395 ،فةدار المعر
 :تحقیـق  ،)رجال کشی (  الرجال؛ فةاختیار معر  ،)ق460-385(محمدبن حسن    طوسی ، 

  .ش1348دانشگاه فردوسی مشهد، ،یحسن مصطفو
 حـسن خرسـان،   :تحقیـق  ،رفیما اختلـف مـن االخبـا       ،استبصار ــــــــــــــــــــ

  .ش1365 ،ميةدارالکتب االسال قم، ،یمحمدآخوند:تصحیح 
 حـسن خرسـان،   :تحقیـق  ،عـه تهذیب االحکام فـی شـرح المقن      ،ــــــــــــــــــــ  

  .ش1365 ،ميةدارالکتب االسال قم، ،یمحمد آخوند :تصحیح
انتـشارات   نجـف،  صـادق بحرالعلـوم،    محمـد  :تـصحیح  ،الرجـال ، ــــــــــــــــــ

  .ق1382حیدریه،
 سـسة جـا، مـؤ   دی نجف، بی  ـدمهـتحقیق محم ،  ولـ االص ةدـع ،ــــــــــــــــــــ  

  .البیت، بی تاآل
مؤسـسه   قـم،   احمدناصـح ،   یعل ،یعباداهللا طهران  :تحقیق ،الغيبة، ــــــــــــــــــــ
  .ق1411،یمعارف اسالم

ـــ ــت، ــــــــــــــــــ ــق ،الفهرس ــوم، محمدصــادق :تحقی ــة نجــف، بحرالعل  مكتب
  .بی تا ،يةالمرتضو

، قم، چاپ   علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیث          قربانی، زین العابدین،  
  .ش1370صدر،
  .ق1417،هةمؤسسه نشر الفقا قم، ،یمقدمه بر فهرست طوس جواد، قیومی،
 ، قـم، ی قزوینـ یمحمود حسین  :تحقیق  ، سماءالمقال فی علم الرجال   ی،  ابوالهد ،یکلباس

  .ق1419،ميةمؤسسه ولی العصر للدراسات االسال
  .ق1352 ،یمرتضو مطبعة نجف، ،تنقیح المقال فی احوال الرجال ، عبداهللا،یمامقان

  قم، ،یدرضا مامقانـمحم :تحقیق  ،ية فی علم الدرايةمقباس الهدا،  ــــــــــــــــــ
  .ق1411 مؤسسه آل البیت الحیاءالتراث،
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 :ترجمـه  ،یکلیات و کتـاب شناسـ     - بر فقه شیعه   یمقدمه ا  حسین، ،ی طباطبای یمدرس
  .ق1410،ی اسالمیبنیاد پژوهشها محمدآصف فکرت،

  و یمؤسسه فرهنگـ   تهران، چاپ اول،  ، حدیث شیعه   در تاریخ  یپژوهشمعارف،مجید،  
  .ش1374ضریح ،ی هنر

مقــاالت و  ،»ی وشــیخ طوســی رجــالی نجاشــایمقایــسه دیــدگاهه« ،ــــــــــــــــ 
  .ش1376زمستان ،62دفتر دانشکده الهیات دانشگاه تهران، ،بررسیها

ه مؤسـس قـم،    ،ی زنجـان  ی شـبیر  یموس :تحقیق ،یرجال النجاش  ،یاحمدبن عل  ،ینجاش
  .ق1424،ینشراسالم

 ،ید الوحیـد البهبهـان    ئفوا ؛ليهالفواید الرجا ،  محمد باقر بن محمد اکمل     ،یوحید بهبهان 
مکتـب االعـالم     ،یچـاپ شـده ضـمن رجـال خاقـان          محمد صادق بحرالعلـوم،    :تحقیق
  .                               ق1404،یاالسالم

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

