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  :چکیده
رجال او در احمد بن علی نجاشی، یکی از متخصصان برجستۀ علم رجال و کتابشناسی است و 

او نزد استادان زیادي که . رود ترین کتاب به شمار می میان چهار کتاب اصلی علم رجال شیعه، مهم
عالوه بر این، با . ترین دانشمندان فن رجال و کتابشناسی بودند، تلمذ کرد برخی از آنان از برجسته

هـا،   امی و مطالعـۀ دقیـق آن  هاي متعدد دانشمندان امامی و بعضاً غیر ام دسترسی به منابع و کتاب
هـاي آنـان    زمان طوالنی را صرف به دست آوردن شناخت ژرف نسبت به دانشمندان شیعه و کتاب

گردد؛ هر چند این دیـدگاه   سابقۀ توثیق عام نجاشی از مشایخ خود به زمان عالمه حلی برمی. کرد
تـزم بـوده اسـت تنهـا از     نجاشی مل. تر مطرح گردید گاه از سوي سید بحر العلوم به طور جدي آن

این التزام او با تجزیه و تحلیل عبارات نجاشی دربارة شماري . باشند» ثقه«استادانی روایت کند که 
بلکه در مواردي صریح است، اما ایـن توثیـق    داللت این عبارات، ظاهر و. از مشایخ، مشهود است

ده است، حال آنکـه گروهـی از   فقط شامل آن عده از مشایخ نجاشی است که او از آنان استماع کر
اند و وثاقت مشایخ نجاشی را به دلیل التزام  محققان داللت این عبارات را ناقص و ناکافی برشمرده

او به عدم روایت بدون واسطه از ضعفا، و عدم آگاهی او از وضعیت رجالی گروهی از استادان خـود  
اما با توجه به آشـنایی  . اند خ او انکار کردهاي از زمان، و وجود برخی از ضعفا در میان مشای در برهه

توان چنین استظهار کرد که نجاشـی   نزدیک نجاشی با استادان خود و مصاحبت طوالنی با آنان می
صرفاً یا از طریق حس و یا بر اساس شهادت حسی دیگر استادان خود، از تمـامی مشـایخی کـه    

نجاشی از برخی ضعفا در مطاوي است و روایت داشته مستقیماً از آنان استماع کرده، شناختی کافی 
  . کتاب رجال، متعلق به دورة پیش از ضعف آنان بوده است

  
  : ها کلیدواژه

  . مشایخ نجاشی، توثیق عام، مشایخ ثقات، رجال نجاشی و ادلۀ توثیق

                                                
 feghhizadeh@gmail.com/ استادیار دانشگاه تهران* 

 majidbashiri@gmail.com/ تهران دانشگاه ارشد کارشناس **
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  طرح مسئله 

احمد بن علی نجاشی، در طول حیات علمی خود از محضر استادانی پر شمار 
آموزي او از همۀ استادان خود به یک طریق نبـوده بلکـه بـه     درس. درس آموخت

طرق گوناگونی مانند سماع، مکاتبه، مشافهه و قرائت کتـب از آنـان کسـب علـم     
برداشـت کـرد   تـوان   از فحواي کالم نجاشی در مواضع گونـاگون مـی  . کرده است

تالش او همواره آن بوده است که صرفاً از مشایخ و استادانی بهره گیرد که مـورد  
گردد که بـا اثبـات    اهمیت این دیدگاه به این نکته مهم برمی. باشند» ثقه«اعتماد و 

آن، شمار زیادي از مشایخ شیعی در زمرة ثقات قرار خواهند گرفت؛ زیـرا دربـارة   
. آنان در کتب رجال و تراجم سخنی گفته نشده اسـت وثاقت یا ضعف گروهی از 

از سوي دیگر، این سؤال مطرح است که آیا به راستی همـۀ مشـایخ نجاشـی ثقـه     
اي در میان آنان حضور نداشته است، یـا وثاقـت صـرفاً بـه      اند و هیچ غیر ثقه بوده
الـه  بر این اساس، در ایـن مق . گردد و شامل همۀ آنان نیست اي از آنان برمی دسته

برآنیم تا با تجزیه و تحلیل عبارات نجاشی دربارة برخی از مشایخ خود و بررسی 
اي از مشایخ او را مدلل و  گیري از آنان، اعتقاد وي به وثاقت عده روش او در بهره

  . شواهدي بر این دیدگاه اقامه کنیم
بررسی وثاقت مشایخ نجاشی نیازمند آشنایی با دو مقدمه اسـت کـه در اینجـا    

  . پردازیم ه بیان آن میب
  

  نجاشی و کتاب فهرست اسماء مصنفی الشیعه : مقدمه اول
، در میان چهـار کتـاب   رجال نجاشیمعروف به  فهرست اسماء مصنفی الشیعه

، 10ق، ج1403تهرانـی،  .(رود ترین کتاب به شمار می اصلی علم رجال شیعه، مهم
خاندانی که اهـل علـم   نجاشی در ) 290ش، ص1387معارف، : ك.نیز ر/ 100ص

، پـرورش  )5964ق، ش1420طوسـی، / 1049و  671ق، ش1424نجاشـی،  (بودند
 یافت و از همان عنفوان جوانی به قرائت کتـب و تحصـیل علـم مشـغول گردیـد     

 هاي متعددي بر استادان خـود قرائـت کـرد    و کتاب) 1184ق، ش1424نجاشی، (
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آنجا که ارتبـاطی وثیـق بـا     و از...) و 1049، 1046، 318هاي  همان، شماره: ك.ر(
ـ بـر طبـق    نجاشـی  2.به کتابخانۀ وي دسترسی کامل داشـت  ،1سید مرتضی داشت

 ـ ارائـه کـرده   خـود  فهرسـت  در سـندگان ینو يهـا  کتـاب  ةدربـار  که ییها گزارش
رسـد کـه در    از همین رو، بـه نظـر مـی   ه است و کرد مطالعه پرشماري يها کتاب

ي کـرده و متحمـل زحمـت فـراوان شـده      خود، زمانی طوالنی سپر رجالتدوین 
با این توصـیف، نجاشـی در فـن رجـال و     ) 174ش، ص1366میرشریفی، .(است

هجـري قمـري    395او در حدود سال . کتابشناسی، متخصص و محقق بوده است
کـه شـیخ سـلیمان بـن      چنـان ) 60ش، ص1362بهبودي، (به صف مشایخ پیوست

: ك.ر.(توثیـق کـرده اسـت    از معاصـران نجاشـی، او را  ) 5قـرن  (حسن صهرشـتی 
  ) 32، ص94ق، ج1398مجلسی، 

  
  شناخت مشایخ نجاشی: دوم ۀمقدم

خود، تنها نُه تن از مشایخ خود را نام برده و به شرح حال  فهرستنجاشی در 
اند، زیرا با تتبـع   حال آنکه مشایخ او بیش از این شمار بوده. آنان اشاره کرده است

در اسناد کتبی که نجاشی در ترجمۀ نویسندگان دیگر در فهرست خود ذکر کرده، 
ن نکته پـی بـرد کـه آنـان     توان استخراج کرد و به ای هاي دیگر مشایخ او را می نام

افزون بر آنکه نجاشی در موارد معدودي در ترجمۀ دیگـر  . اند تن بوده 30بیش از 
نویسندگان، اطالعات مختصري دربارة برخی از دیگـر مشـایخ خـود ارائـه کـرده      

  :     کنیم است که در ادامه به آن اشاره می
شیخ مـا  «شتر با تعبیر نجاشی بی .محمد بن محمد بن نعمان معروف به شیخ مفید. 1

کند و مسـتقالً او را ترجمـه و پـس از مـدح فـراوان او را       از او یاد می» ابوعبداهللا
                                                

جعفري و سالر بن عبدالعزیز، متکفل غسل سید مرتضی پس نجاشی با همراهی ابویعلی محمد بن حسن . 1
 )708ق، ش 1424نجاشی، : ك.ر.(از فوت او شد که  نشانۀ ارتباط نزدیک او با سید مرتضی بوده است

، 2ش، ج1362حـر عـاملی،   .(جلد کتاب بوده است هشتاد هزارگفته شده است این کتابخانه حاوي . 2
 ) 184ص
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شیخ مفید از مشایخ شـیخ طوسـی   ) 1067ق، ش1424نجاشی، .(توثیق کرده است
ق، 1420شـیخ مفیـد،   .(رود و شیخ طوسی او را توثیق کرده اسـت  نیز به شمار می

 ) 6375ش
نجاشـی او  . القنائی ةحمد بن علی بن یعقوب بن اسحاق بن ابی قرابوالفرج کاتب م. 2

 ) 1066ق، ش1424نجاشی، .(را به طور مستقل ترجمه، مدح و توثیق کرده است
اکثر روایات نجاشـی از احمـد بـن    . ابو عبداهللا محمد بن علی بن شاذان قزوینی. 3

 400در سال  آشنایی نجاشی با او. محمد بن یحیی عطار با واسطه این شیخ است
هجري بوده است و از همان زمان محمد بن علـی قزوینـی بـه شـمار مشـایخ او      
 .پیوست که نجاشی در ترجمۀ حسین بن علوان کلبـی بـه آن اشـاره کـرده اسـت     

 )116همان، ش(
همـان، ش  (.ابوالحسن محمد بن احمد بن علی بن حسن بـن شـاذان فـامی قمـی    . 4
204 ( 
 ) 106همان، ش(.عثمان بن حسن نصیبیقاضی ابوالحسین محمد بن . 5
» النحوي«و » تمیمی«، »قمی«، »مؤدب«که گاهی از او با محمد بن جعفر ادیب . 6

 ) 1همان، ش.(کند تعبیر می
نجاشـی مسـتقالً او را شـرح    . ابوالعباس احمد بن علی بن عباس بن نوح سیرافی. 7

اشـی بـه شـمار    تـرین اسـتادان نج   او از بـزرگ . حال نوشته و توثیق کـرده اسـت  
ق، 1420طوسـی، .(شیخ طوسی نیز او را توثیق کرده است) 209همان، ش.(رود می
 ) 117ق، ش1417همو، / 6027ش

8 .   ينـدابوالحسن احمد بن محمد بن عمران بن موسی بن جراح معروف بـه ابـن الج .
نجاشی او را مستقالً ترجمه کرده و بر آن است که او حلقۀ اتصال وي و اسـتادان  

 ) 206ق، ش1424نجاشی، : ك.ر.(حدیث و رجال بوده است بزرگ
  )211همان، ش(.ابوعبداهللا احمد بن عبدالواحد بن احمد بزاز. 9

نجاشـی در ترجمـۀ    ).5قـرن  (ابوالحسین احمد بن الحسین بن عبیداهللا غضایري. 10
گوید ما همراه با او نزد احمد بـن حسـین گـرد     علی بن محمد بن شیران ابلی می



 
 
 
 
 
 

145 
 

 

 مشایخ نجاشی و بررسی وثاقت عمومی آنان

این سخن گویاي آن است کـه احمـد بـن حسـین     ) 705همان، ش.(مدیمآ هم می
براي نجاشی مقام استادي داشته است و شاگردان او، براي کسب علم به سوي او 

مـورد از   21خود  فهرستنجاشی در . جستند شتافتند و از محضر وي بهره می می
. سـت او نقل قول کرده است که نشانگر اثرپذیري او از ایـن رجـالی متخصـص ا   

هاي رجالی و کتابشناسی ابن غضایري را در اختیار داشته  نوشته زیرا نجاشی دست
  )  61ش، ص1362بهبودي، : ك.ر.(است

که غالباً از حافظ احمد بن محمد بـن عقـده   احمد بن محمد بن عبداهللا جعفی . 11
  ) 11ق، ش1424نجاشی، .(کند روایت می

که از مشایخ  ابن صلت معروف بهابوالحسن احمد بن محمد بن موسی اهوازي . 12
  ) 31همان، ش.(رود شیخ طوسی نیز به شمار می

همـان،  .(کـه پـدر نجاشـی اسـت    علی بن احمد بن علی بـن عبـاس نجاشـی    . 13
  ) 1049ش

  ) 948همان، ش(.ابوالحسین علی بن احمد بن ابی جید قمی. 14
که از مشایخ شیخ طوسـی نیـز   وکیل  ملقب بهابوالقاسم علی بن شبل بن اسد . 15
  ) 21همان، ش.(است

  ) 951همان، ش(.قاضی ابوالحسن علی بن محمد بن یوسف. 16
  ) 250همان، ش(.حسن بن احمد بن ابراهیم. 17
طور مسـتقل ترجمـه   نجاشی او را به . ابومحمد حسن بن احمد بن هیثم عجلی. 18

در کوفه، تصـریح کـرده    بزرگش را توثیق کرده و به دیدارش با اوو او، پدر و پدر
  ) 151همان، ش.(است

نجاشی او را مستقالً ترجمه کـرده   .ابوعبداهللا حسین بن عبیداهللا بن ابراهیم غضایري. 19
 .رود ترین استادان علم رجال به شـمار مـی   غضایري از برجسته) 166همان، ش.(است

نجاشی و شیخ طوسی کتب و روایات فراوانی به واسطۀ ) 6117ق، ش1420طوسی، (
: بر اساس عبارت نجاشی در ترجمۀ ابن جنیـد اسـکافی کـه گفتـه    . اند او روایت کرده

نجاشـی،  (»او بـه قیـاس اعتقـاد داشـت    : گویند ازمشایخ ثقۀ خود شنیدم دربارة او می«
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جماعــت «: ود قمــی کــه گفتــهو عبــارت او در ترجمــۀ ابــن داو) 1047ق، ش1424

هایش را براي ما روایت کردنـد کـه از    ـ از او کتاب ـ خداوند رحمتشان کند اصحابمان
همـان،  (»...جمله آنان ابوالعباس بن نوح، محمد بن محمد و حسین بن عبیداهللا اسـت 

  . ثقۀ نجاشی، غضایري است ان نتیجه گرفت که از جمله مشایختو می) 1045ش
همـان،  (.ابن الخمـري  معروف بهحسین بن جعفر بن محمد مخزومی خزاز ابوعبداهللا . 20

  ) 165ش
  ) 640همان، ش(.ابوعبداهللا حسین بن احمد بن موسی بن هدیه. 21
  ) 428همان، ش (.قاضی ابواسحاق ابراهیم بن مخلد بن جعفر. 22
  ) 154همان، ش(.ابوالحسن اسد بن ابراهیم بن کلیب سلمی حرانی. 23
  ) 689همان، ش.(که از رجال تلعکبري نیز استبن ذکا موصلی  سالمۀابوالخیر . 24
ابوالحسن عباس بن عمر بن عباس بن محمد بن عبدالملک بـن ابـی مـروان کلـوزانی     . 25

 .که بیشتر روایات نجاشی از علی بـن بابویـه بـا واسـطه اوسـت      ابن مروان معروف به
   )684همان، ش(

  ) 5همان، ش(.مد بن عبداهللا بصريابواحمد عبدالسالم بن حسین بن مح. 26
نجاشی به طـور مسـتقل    .ابومحمد عبداهللا بن محمد بن محمد بن عبداهللا دعلجی. 27

  ) 609همان، ش.(او را ترجمه کرده است
  ) 120همان، ش(.عثمان بن حاتم بن منتاب تغلبی. 28
نجاشـی مسـتقالً او را ترجمـه و توثیـق     . ابومحمد هارون بن موسی تلعکبـري . 29

ترین دانشمندان علم حدیث بـه   تلعکبري از برجسته) 1184همان، ش.(کرده است
رود و بسیاري از اصول و مصنّفات شیعه را روایت و شیخ طوسی نیز او  شمار می

  ) 6386ق، ش1420طوسی، .(را مدح و توثیق کرده است
  ) 189همان، ش(.ن تلعکبريابوجعفر یا ابوالحسین محمد بن هارو. 30
  ) 1158همان، ش(1.ابوالحسین بن محمد بن ابوسعید. 31

                                                
ابوالحسین احمد بن محمد بن علی کوفی کاتب یاد کرده و گفته است سید محدث نوري از او با نام . 1

 ) 503، ص3تا، ج نوري، بی: ك.ر.(مرتضی از او روایت کرده است
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: ك.ر/ 806همـان، ش (.ابومحمد حسن بن محمـد بـن یحیـی بـن داوود فحـام     . 32
  ) 288ـ 285ق، ص1423سبحانی، : ك.نیز ر/ 503ـ 502، ص3تا، ج نوري، بی

ز آنـان را توثیـق   بنابراین، نجاشی از میان مشایخ متعدد خود، تنهـا پـنج تـن ا    
حال آنکه عالوه بر این توثیقات خاص، ادلۀ دیگـري وجـود دارد کـه    . کرده است

  . داللت بر توثیق عام مشایخ او دارند
  

  منشأ پیدایش نظریۀ توثیق عام مشایخ نجاشی از سوي او
توان به دو دستۀ عام و خاص  بندي کلی، توثیق و تضعیف را می در یک تقسیم

بـر   ،ثیق یا تضعیف خاص، موضوع یـک شـخص معـین اسـت    در تو. تقسیم کرد
خالف توثیق یا تضعیف عام که در ضمن آن دربارة شماري معین از روات سخن 

از جملـۀ ایـن مـوارد، توثیـق عـام      ) 49ــ  39، ص1تا، ج خویی، بی: ك.ر.(رود می
از دیدگاه برخی از محققان، شیخ بهایی نخستین کسی است . مشایخ نجاشی است

هـادوي  .(غیـر ثقـه اشـاره کـرده اسـت      نکردن نجاشی بدون واسطه از که روایت
حال آنکه ظاهراً سابقۀ بحث توثیق مشـایخ نجاشـی بـه    ) 74ق، ص1412هرانی، ت

گردد؛ زیـرا عالمـه حلـی در ترجمـۀ احمـد بـن        باز می) 726م (زمان عالمه حلّی
اد ما او است«محمد بن عمران معروف به ابن الجندي پس از نقل سخن نجاشی که 

» ـ خداوند رحمـتش کندــ در زمـان خـود مـا را بـه مشـایخ متصـل سـاخت          بود
 پـس از ) 19ق، ص1402حلـی،  (».این سخن، نصی برتعدیل او نیسـت «: گوید می

نیز در ترجمۀ علی بن احمد بن محمد بن ابـی  ) 1130م(عالمه حلی، میرزا افندي
نجـا کـه در شـمار    جید متعرض این نکته گردیده و به وثاقت ابن ابـی جیـد، از آ  

از آن ) 351، ص3ق، ج1403افنـدي،  .(مشایخ نجاشی قرار دارد، اشاره کرده است
تـري   جـدي  شی، از سوي سید بحرالعلوم بـه طـور  پس، نظریۀ وثاقت مشایخ نجا

 .اي خـاص در صـدد اثبـات ایـن نظریـه برآمـد      مطرح شد و او با استناد بـه ادلـه  
/ 92ق، ص1413دریاب النجفی،  :ك.نیز ر/ 99ـ96، ص2ش، ج1363بحرالعلوم، (

اهمیـت بحـث   ) 51ــ 50، ص1تا، ج خویی، بی/ 285ـ 281ق، ص1423سبحانی، 
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نجاشـی و بررسـی اسـامی مشـایخ او      رجـال بیشتر زمانی است که با مراجعه بـه  

یابیم که نجاشی از بین مشایخ متعدد خود، تنها نه تن از آنان را یعنـی شـیخ    درمی
مفید، ابوالفرج، ابن نوح، ابن الجندي، ابن عبدون، حسین بـن عبیـداهللا غضـایري،    

، 2ق، ج1422کلباسـی،  (ابن هیثم عجلی، دعلجی و تلعکبـري شـرح حـال کـرده    
شـاید  . این نه نفر نیز، فقط پنج تن از آنان را توثیق کرده اسـت و از بین ) 253ص

علت نپرداختن نجاشی به شرح حال دیگر مشایخ خود یا از این جهت اسـت کـه   
اند، یـا دسـت کـم ناشـی از عـدم اطـالع نجاشـی از         آنان تصنیف خاصی نداشته

مشـایخ  اي از  ویژه آنکه سـنی بـودن پـاره    تصنیف یا تصنیفات آنان بوده  است، به
  )  253همان، ص: ك.ر(1.نجاشی دور از انتظار نیست

  
  ترین دلیل توثیق مشایخ نجاشیمهم

اند، برگرفتـه از سـیره و روش    اي که براي توثیق مشایخ نجاشی اقامه کرده ادله
به بیان دیگر، پـس  . علمی و عملی نجاشی در فراگیري علم از استادان خود است

تـوان بـه مبـانی خاصـی      برخی عبارات وي، مـی از تتبع رجال نجاشی و دقت در 
خـود   فهرست اسماء مصنفی الشیعه ها کتاب دست یافت که نجاشی بر اساس آن

ریزي کرده است؛ از جمله التزام وي به عدم نقل از ضـعفا کـه در ادامـه بـه      را پی
  :کنیم برخی از مستندات آن اشاره می

ن عبیداهللا بـن حسـن بـن    نجاشی در شرح حال ابوعبداهللا احمد بن محمد ب. 1
او به سماع حدیث اشتغال داشـت  ... «: عیاش بن ابراهیم بن ایوب جوهري گوید

ایـن  ... کرد؛ در اواخر عمر خـود دچـار اضـطراب گردیـد     و بسیار حدیث نقل می
مشـایخ خـود   . شیخ را که دوست من و پدرم بود، دیدم و از او بسیار سماع کردم

از این رو، من چیزي را از او روایـت نکـردم و   . دکنن را دیدم که او را تضعیف می
سرایید و خـط خـوبی    او در ادبیات قوي بود، اشعار نغزي می. از او دوري جستم

                                                
زیرا نجاشی در ترجمۀ ابن عقده به غیر امامی و سنی بودن برخی از مشایخی کـه بـا آنـان مالقـات     . 1

 ) 233نجاشی، ش: ك. ر.(کرده، تصریح کرده است
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 ».رفــتاز دنیــا  401را بیــامرزد؛ در ســال  خداونــد رحمــتش کنــد و  او. داشــت
  ) 207ق، ش1424نجاشی، (

تمـام  «: انی گویدهمو در ترجمۀ محمد بن عبداهللا بن محمد ابوالمفضل شیب. 2
او . وجوي حدیث به مسافرت گذراند و اصالتاً کـوفی بـود   عمر خود را در جست

بیشتر اصحابمان . در ابتدا از نظر ثبت فردي دقیق بود، اما سپس گرفتار تخلیط شد
این شیخ را مالقـات و  ... کنند گیرند و او را تضعیف می را دیدم که به او خرده می

، و از نقـل از اوــ بـه جـز در مـواردي کـه بـین مـن و او         از او بسیار سماع کردم
 ) 1059همان، ش(».اي باشدـ خودداري کردم واسطه

در مـورد  . فا آشـکار اسـت  داللت این هر دو مورد، بر عدم نقل نجاشی از ضع
رغم آشنایی و دوستی طوالنی نجاشی با ابوعبداهللا جوهري و آگاهی نخست، علی

و، اما به صرف اینکه برخی از استادان نجاشـی او  ار انجاشی از گفتار، عقاید و رفت
بـا ایـن   . اند، نجاشی از آوردن روایت از او خودداري کرده اسـت  را تضعیف کرده

همه از آنجا که نجاشی تصریح کرده اسـت کـه شـخص مزبـور در اکثـر عمـر و       
حیات علمی خود، فردي از نظـر ثبـت دقیـق بـوده ولـی در اواخـر عمـر دچـار         

یده است، عیب و اشکالی بر مسـموعات پیشـین نجاشـی از او وارد    اضطراب گرد
  . نیست

در نمونۀ دوم نیز، نجاشی با شخص مزبـور معاشـرت و از او شـناخت کـافی     
توان دریافت که از او بسیار سماع کرده است؛ اما پس  داشته است و از این رو می

ـ متوجـه   یاز آنکه دچار اختالط شـده و معاصـران اوــ از جملـه مشـایخ نجاشـ      
اختالط او گشتند و او را تضعیف کردند، به تبع آنان نجاشی نیـز  او را از شـمار   

  . مشایخ مورد اعتماد خود خارج ساخت
که محدثان، روایت از شخص ضعیف را امـري نکوهیـده   شود ذکر است الزم 

کردنـد، از او   آوردند و به کسانی که زیـاد از ضـعفا حـدیث نقـل مـی      به شمار می
که در شرح حال احمد بن محمد بن خالد برقی آمده است  چنان. گرفتند میخرده 

رغـم آنکـه خـود فـرد     کرد و علـی  فا زیاد نقل میوي احادیث مرسل و نیز از ضع
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ق، 1402حلـی،  (.اي بود، احمد بن محمد بن عیسـی او را از قـم بیـرون کـرد     ثقه
نمونـه،   بـراي (عمل به این روش در عصر نجاشی شدت بیشتري داشـته  1)14ص

و نجاشی کوشیده است از دانشمندان سرشـناس  ) 617ق، ش1424نجاشی، : ك.ر
  . و متعهد و خوش نام سود ببرد، تا مورد نکوهش قرار نگیرد

او «: اهللا بن احمد معـروف بـه ابـن برنیـه گویـد      هبۀنجاشی در شرح حال . 3
لـوي  در مجلـس ابوالحسـین بـن شـیبه ع    . احادیث فراوانی شنید و اهل کالم بود

او معتقد بـود کـه   . شد و کتابی براي او به نگارش درآورد زیدي مذهب حاضر می
رونـد و در ایـن بـاره بـه      ائمه با زید بن علی بن حسین سیزده تن بـه شـمار مـی   
کـرد کـه ائمـه از فرزنـدان      حدیثی در کتاب سـلیم بـن قـیس هاللـی اسـتناد مـی      

تابی در اخبار ابـوعمرو عمـري   کتابی در امامت و ک. دوازده نفرند) ع(امیرالمؤمنین
خـود از ایـن    اخبـارالوکالء و ابوجعفر عمري دارد که ابوالعباس بن نوح در کتاب 

رفت و آخرین زیارتی که با ما همـراه   او زیاد به زیارت می. کتاب نقل کرده است
ق، 1424نجاشی، (».بود) ع(هجري در مرقد امیرالمؤمنین 400بود، روز غدیر سال 

  ) 1185ش
رجال نجاشی، ذکري از ابن برنیـه در زمـرة اسـتادان نجاشـی و نیـز آنچـه       در 

داللت کند که نجاشی از او روایت کرده، وجود ندارد و نجاشی به خـاطر ضـعف   
او که ناشی از تألیف کتاب مزبور بود، از او نه مستقیم و نه غیـر مسـتقیم روایـت    

/ 96، ص2ج ش،1363بحرالعلــوم، / 504، ص3تــا، ج نــوري، بــی.(نکــرده اســت
عالوه بر این، نجاشی از اینکه استادش ابـن نـوح در   ) 284ق، ص1423سبحانی، 

هاي ابن برنیه اعتمـاد کـرده، تلویحـاً اظهـار      هایش که بر نقل تألیف یکی از کتاب
 ) 1185ق، ش1424نجاشی، .(تعجب کرده است

                                                
احتمال دیگري در مورد بیرون راندن برقی از قم وجود دارد و آن متهم کردن برقی بـه عقیـدة غلـو    . 1

زیرا احمد بن محمد بن عیسی چند تن از دانشمندان حدیث را به اتهام غالی بودن از قم . بوده است
 اما احمد بن محمد بن عیسـی در مـورد برقـی   ) 894ق، ش1424نجاشی، : ك.از جمله ر(بیرون کرد

 ) 14ق، ص1402حلی، .(دچار اشتباه شده بود و پس از مدتی او را به قم بازگرداند
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او در حـدیث  «: نجاشی در ترجمۀ جعفر بن محمد بن مالک فـزاري گویـد  . 4
پرداخـت و از افـراد    او به وضع حـدیث مـی  : بن حسین گوید احمد. بود ضعیف

او فاسـد المـذهب و فاسـد    : گفـت  از کسی شنیدم که می. کرد ناشناس روایت می
دانم چگونه اسـتادان برجسـته و مـورد     نمی] با این اوصاف. [نیز بوده است الروایۀ

و را رحمت کندـ از او ـ خداوند آن د بن همام و ابوغالب زراريابوعلی اعتماد ما 
  ) 313همان، ش(».اند و این کتاب جاي طرح آن نیست حدیث روایت کرده

هـایی   نجاشی از روایت ابن همام و ابوغالب زراري که مـورد اعتمـاد و چهـره   
اند، اظهار شگفتی و به نوعی از آن دو انتقاد کرده است  نامدار در علم حدیث بوده

اقدام جعفر بن محمد بـن مالـک بـه جعـل      که چرا با وجود محرز بودن ضعف و
  . اند حدیث، از او روایت آورده

نماید که کسی که خود از بزرگانی همچـون زراري و ابـن    بنابراین، معقول می
همام به سبب روایت از شخص ضعیف و نیز از استاد خود ابن نوح سـیرافی بـه   

ار شـگفتی  سبب روایت از شخص ضعیف العقیده و ضعیف المذهب انتقاد و اظه
کرده، خود ملتزم بـه عـدم روایـت از ضـعفا باشـد، زیـرا در غیـر ایـن صـورت،          

  ) 10ق، ص1417عرفانیان، .(گیري و اظهار تعجب نجاشی وجهی ندارد خرده
معروف به میمونی  ،در ترجمۀ ابوالحسن علی بن عبداهللا بن عمران مخزومی. 5
او کتـاب  . بود و در عین حال آگاه به فقه الروایۀاو فاسد المذهب و فاسد «: گوید
خود را به من داد  الحجاو کتاب . را تألیف کرد الرد علی اهل القیاسو کتاب  الحج

هاي زیـادي در مکـه قاضـی     سال ،تراو پیش. اي را از روي آن نوشتم و من نسخه
من روایتی که نجاشی از او : سید بحرالعلوم گوید) 698ق، ش1424نجاشی، (».بود

مقتضاي عبارت نجاشی این ) 94، ص2ش، ج1363بحرالعلوم، .(داشته باشد نیافتم
برداري از کتـاب او در   رغم نسخه است که او قاضی مذکور را مالقات کرده و علی

زیرا  ،عین حال، از او روایت نکرده است، چون ضعیف و فاسد المذهب بوده است
ده و او را مضـطرب خوانـده   هـا بـه او اشـاره کـر     نجاشی بار دیگر، در باب کنیـه 

  )1262ق، ش1424نجاشی، / 261، ص2ق، ج1422کلباسی، .(است



 
 
 
 
 

   
152   

 

 

 1389، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو 

 
او کثیـر  «: نجاشی در ترجمۀ ابوالحسین اسحاق بـن حسـن عقرایـی گویـد    . 6

او را در کوفه که در آن شهر ساکن بـود،  . السماع و در مذهب خود ضعیف است
لینـی را بـدون واسـطه از او    او کتاب ک. کرد کتاب کلینی را از او روایت می. دیدم

اما مـن  .(واسطه از کلینی روایت کند در آن تاریخ کسی نبود که بی. کرد روایت می
نجاشـی،  (».با وجود قلت واسطه از او سماع نکردم) دانستم چون او را ضعیف می

  ) 178ق، ش1424
را بـدون   الکافیتر  رغم آنکه کثیر السماع بود و از همه مهم شخص مزبور علی

و با آنکه این قلت واسطه در علم حـدیث و   کرد، ه از خود کلینی روایت میطواس
اي از محدثان با هـدف دسـتیابی بـه     که عده چنان ،شود روایت امتیاز محسوب می

نجاشـی  اند،  طوالنی را به جان خریدهروایات عالی السند، مشقت و رنج سفرهاي 
  . به خاطر ضعف مذهبش، چیزي از او سماع نکرده است

نجاشی در ترجمۀ محمد بن احمـد بـن جنیـد اسـکافی پـس از نـام بـردن        . 7
. إنّه کانَ یقولُ بالقیاسِ: و سمعت شُیوخَنا الثِّقات یقُولونَ عنه«: گوید تألیفات او می

و من از «، )1047همان، ش(»لَهم بِجمیعِ کُتُبِه و مصنَّفاته ةِو أخبرونا جمیعاً بِاإلجاز
مشـایخ مـن   . او معتقد بـه قیـاس بـود   : گویند ثقه خود شنیدم دربارة او میمشایخ 

  » .ها و مصنّفات او را به من دادند اجازة نقل همۀ کتاب
زیـرا  . ترین دلیل براي وثاقت مشـایخ او باشـد   احتماالً این سخن نجاشی، مهم

 بر ثقه بودن مشایخ نجاشی کامالً صریح است؛ هـر چنـد  » شیوخنا الثقات«داللت 
تواند داللت بر این معنا نیز داشته باشد که نجاشـی مشـایخی داشـته     این تعبیر می

است که در میان آنان هم ثقه بوده و هم غیر ثقه و نجاشی اعتقـاد ابـن جنیـد بـه     
به هر حال اگر این سخن نجاشی حاکی . قیاس را، از مشایخ ثقۀ خود شنیده است

ر وثاقت شـماري از مشـایخ او قطعـی    از وثاقت همۀ مشایخ او نباشد، داللت آن ب
  .     است که در عین حال اجازة نقل از کتب ابن جنید را هم به نجاشی داده بودند

 احمـد  بـن  حسـن «: دیگو بینق فیشر احمد بن حسن حال شرح در ینجاش. 8
 یعیشـ  سـادات  از ابومحمد بینق فیشر) ع(طالبیاب بن یعل بن محمد بن قاسم بن
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 خـرده  او بـه  اتشیـ روا یبرخـ  مورد در که دمید را اصحابمان از یکی آنکه جز، است
ـ  کتـاب ، القرآن من) ع(نیرالمومنیام خصائص: جمله از دارد ییها کتاب. گرفت یم  یف

 او يبـرا  يادیـ ز دیـ فوا. یالصـحاب  یف يالمرو ثیالحد طرق یف کتاب و العتق فضل
 ) 152ش همان،(».دمیشن یم من ،کردند یم قرائت او بر گرانید چون زین و کردم قرائت

ابوالقاسـم   ۀبـه جـز در ترجمـ    ،نجاشی هیچ روایتی از این شخص نیـاورده اسـت  
: گویـد  ـاندـ  صاحب عقاید و منازلی کـه غـالت بـراي او قائـل     ـ علی بن احمد کوفی

 ».یادآور شده که او را دیـده اسـت   ـخداوند رحمتش کند ـ شریف ابومحمد محمدي«
  ) 691ش همان،(

روایت نجاشی از این شخص بـه دلیـل طعنـی اسـت کـه یکـی از       ظاهراً عدم 
 رده است و همـین طعـن باعـث شـده کـه     آویک یا دو روایت او  ةاصحاب دربار

نهایت تحرز نجاشـی از   ویاياز او خودداري کند و این گکردن از روایت  نجاشی
که نجاشی به کار برده است بـر  » ذَکَرَ« ةواژ رسد به نظر می. است انتهمم ا وضعف

. به طریقی غیر از سماع اسـت  از دیگران نقل قول نشانبلکه  ،سماع داللت ندارد
علی بن احمد  آنان است که بیانگر آنصرفاً  نیز نجاشی از این دو فرد آورده آنچه

ا زیـر  ،او از کسی روایت کـرده باشـد   ۀنه آنکه نجاشی به واسط ،اند کوفی را دیده
کـه او   اسـت توثیق مشایخ نجاشی فقـط شـامل مشـایخی    که خواهیم گفت  چنان

 از. آنان به کاربرده باشد خصوص، در ابر سماع ر لّاازآنان سماع کرده و واژگان د
 بارة حسن بن احمد شریف نقیبرا در» ذکر« ةاز آنجا که نجاشی واژ ي دیگر،وس

ماع نجاشـی از او، بـه سـبب    عدم سـ  توان چنین برداشت کرد که میبرده،  به کار
  .  است بوده اي از روایات او گیري شماري از دانشمندان به پاره خرده
  

  مشایخ ۀ توثیق مشایخ نجاشی بر همۀبررسی شمولیت ادل
دربارة مشایخ نجاشی این سؤال مطرح است که آیا ادلۀ توثیق مشایخ نجاشـی،  

بر آنان قرائت کرده و کسانی شامل همۀ مشایخ، اعم از کسانی که از آنان سماع یا 
  شود یا نه؟ که مستقیماً از کتاب آنان یا به واسطه ازآن نقل کرده می
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تنها شامل آن دسته از مشـایخ او   ،پاسخ آن است که ادلۀ توثیق مشایخ نجاشی

ق، 1417موحـد االبطحـی،   : ك.ر(شود که از آنان روایت و سماع کـرده اسـت   می
؛ یعنی هـر جـا نجاشـی از تعـابیر     )95، صق1413دریاب النجفی، /  73، ص1ج
 داللـت  )سـماع (و سایر تعابیر مشابه کـه بـر روایـت   » أخبرنی«، »أخبرنا«، »حدثنا«

استفاده کرده باشـد، آن شـخص   ) به بعد 66، ص3ق، ج1411مامقانی،: ك.ر(دارند
  گفتـه، محکـوم بـه     رود و بنـا بـر ادلـۀ پـیش     از مشایخ روایت نجاشی به شمار می

بر خالف کسانی که نجاشی تنها بر آنان قرائت کرده، یا دیگران قرائـت  اند،  وثاقت
و » قال«شنیده است، یا کسانی که دربارة آنان از تعابیري همچون  اند و او می کرده

که داللت بر سماع ندارند، استفاده کرده است که مشـمول توثیـق نجاشـی     1»ذکر«
بنا بر ضرورت نـوع آن یـک   گردند؛ زیرا تحمل حدیث از طریق سماع،  واقع نمی

آور  داده که این شـناخت بـراي او یقـین    شناخت حسی از مشایخ را به نجاشی می
تواند سازگار  بوده است، و از این رو داللت ادلۀ توثیق تنها بر وثاقت مشایخی می

باشد که نجاشی به طور صریح از آنان سماع داشـته اسـت و داللـت فراتـر از آن     
  .   ر استناکافی بلکه ناسازگا

    
  تردید در وثاقت عمومی مشایخ نجاشی

دانشمندان و علماي رجال پس از سید بحرالعلوم، به وثاقـت مشـایخ نجاشـی    
اند از جمله محمد آصف محسـنی،   اما برخی در این باره تردید کرده. اعتقاد دارند

ـ  ۀ یکی از دانشمندان معاصر، وثاقت همۀ مشایخ نجاشی را انکار کرده و داللت ادل
این عبارات داللتی بر عدم روایت نجاشی «: گوید او می. آن را ناکافی دانسته است

بلکـه داللـت   . از غیر ثقه ندارد، و در نتیجه داللتی بر وثاقت همۀ مشایخ او نـدارد 
این عبارات آن است که وي بـدون واسـطه از وضـاع حـدیث، فاسـد المـذهب،       

                                                
را » قال لنا«یا » قال لی«و » ذکر لنا«یا » ذکر لی«را با قید » قال«و » ذکر«تعبیر  مقباس الهدایهصاحب . 1

داللت بـر  » ذکر«یا » قال«اما ذکر مطلق ) 73، ص3ق، ج1411مامقانی،(از مصادیق سماع دانسته است
 . سماع ندارند
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یعنـی کسـی کـه    (عیف المـذهب انـد و ضـ   مضطربی که اساتید او را تضعیف کرده
روایـت  ) برخی از عقاید مذهب خود را باور ندارد یا توجهی به احکـام آن نـدارد  

اما کسی که از نظر مذهب عقاید درستی داشته باشد و کذب و ضـعفش  . کند نمی
نبایـد گفتـه شـود    . نامعلوم باشد، ممکن است از چنین شخصی روایت کرده باشد

نجاشی ندارد، زیرا یا صدق آنان معلوم است  کسی شکی در وضعیت حال مشایخ
یا کذب آنان و اگر عدم روایت نجاشی از افراد کاذب در نظر گرفته شود، نتیجـه  

اي بـراي   اما چنین نتیجـه . شود که او تنها از افراد صادق روایت کرده است آن می
ن شود این حکـم تنهـا دربـارة آ    این اشکال متصور نیست، زیرا در مقابل گفته می

دسته از مشایخ نجاشی درست است کـه وي مـدتی در پنهـان و آشـکار بـا آنـان       
در مورد غیر این دسته، عدم آگاهی از حال و . معاشرت داشته و همراه بوده است

پنهان بودن وثاقت و ضعفشان بر نجاشی متصور است و در نتیجه براي ما امکـان  
بت آنـان بـا نجاشـی در    حکم به وثاقت مطلق مشایخ نجاشی تا زمانی که مصـاح 

عالوه بر این، پرسش دشواري نیـز  . اي از زمان محرز نشده باشد، وجود دارد برهه
] ابوالمفضل[طور که نجاشی بنا بر تصریح خود در ترجمۀ  هست و آن اینکه همان

  کنـد، احتمـال دارد بـه دلیـل      محمد بن عبداهللا با واسـطه از ضـعیف روایـت مـی    
، از ضعیف هم روایت کند و در سخن نجاشـی آنچـه   اي که همراه آن است قرینه

تـوان بنـا را بـر وثاقـت      بنابراین، چگونه مـی . نافی این احتمال باشد، وجود ندارد
  ) 62ـ 61ق، ص1403محسنی، (»مشایخش گذاشت؟

  
  پاسخ به ادلۀ مخالفان

  : توان پاسخ داد به این اشکاالت چنین می
وثاقت مشایخ خود آگاه بوده اسـت،  از آنجا که نجاشی، ناگزیر به ضعف یا . 1

تواند از دو حالـت خـارج باشـد، یـا خـود وي شخصـاً بـا آنـان          این آگاهی نمی
معاشرت داشته و از حال آنان با خبر بوده است که در اغلب موارد، بـا توجـه بـه    

کـه خـود در ترجمـۀ     نوع تحمل حدیث او، یعنی سماع، چنین بوده اسـت، چنـان  
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 و ش 207ق، ش1424نجاشـی،  (کنـد  نی تصـریح مـی  جوهري و ابوالمفضل شیبا

یعنی 1.کردند ، یا آنکه اساتید نجاشی، او را از حال برخی مشایخش آگاه می)1059
راه دیگر نجاشی براي شناخت مشایخ خود که بعد از مدتی پس از کسب علم، از 

گزید، نقل دیگر شیوخ نجاشی و اظهار نظر آنان دربارة برخی دیگر  آنان دوري می
بنابراین، نجاشی با تکیه بر مشاهده و نقل، از تمام مشـایخ خـود   . از اساتید او بود

یا ثقه : اند از آنان خارج از این دو حال نبودهآگاهی کافی داشته است و هیچ کدام 
اند، یا ضعیف؛ و از آنجا که در زمان نجاشی روایت و کسـب علـم از ضـعفا     بوده

. تـوان نتیجـه گرفـت    مذموم بوده است، شدت اجتنـاب نجاشـی از ضـعفا را مـی    
  ) 51، ص1تا، ج خویی، بی.(اند بنابراین مشایخ او ناچار ثقه

المفضل شیبانی و احمـد بـن محمـد جـوهري گفتـه      نجاشی در ترجمۀ ابو. 2
اند و در اواخر عمر خـود   است، این دو شخص افراد مورد اعتماد و اطمینانی بوده

بنابراین در مورد آن بخش از مسموعات نجاشی . اند دچار اضطراب و تخلیط شده
که خـود   از آن دو در ابتدا و پیش از ضعفشان، انتقادي وارد نیست و نجاشی چنان

تصریح کرده، پیش از به ضعف گراییدن آن دو از آنـان سـماع کـرده اسـت و بـه      
محض آگاهی از ضعف آنان از جانب اسـتادان خـود از آنـان دوري و روایـت از     

اگر نجاشی از ضعفا روایت کرده باشد، با واسطه روایـت  . آنان را ترك کرده است
است که در این صورت نیز کرده و واسطۀ او، حتماً فردي ثقه و مورد اعتماد بوده 

  . جاي اعتراض نیست
  

  گیرينتیجه
بیشـتر  . گـردد  پیشینۀ بحث توثیق مشایخ نجاشی به زمان عالمه حلّی باز می. 1

اهمیـت بحـث بیشـتر    . انـد  دانشمندان پس از او نیز به وثاقت مشایخ نجاشی قایل
                                                

اخت حسی به طور کلی  وثاقت یا ضعف هر راوي یا از طریق حس است یا شهادت افرادي که شن. 1
از این رو، وضعیت هر راوي حداقل براي استادان و شاگردانش کـه بـا او در ارتبـاط    . اند از او داشته

 ) 38ـ 37، ص1ق، ج1416داوري، .(بودند، مشخص بود و آنان نسبت به او آگاهی داشتند
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یـابیم   میزمانی است که با مراجعه به رجال نجاشی و بررسی  اسامی مشایخ او در
که نجاشی از بین مشایخ متعدد خود، تنها نه تن از آنان را ترجمه و از این میـان،  

حال آنکه با توثیق عام مشـایخ نجاشـی،   . فقط پنج تن از آنان را توثیق کرده است
  . اند عمالً  سایر مشایخ او در زمرة ثقات قرار گرفته

گردد که نجاشی از آنان  میاي از آنان  توثیق مشایخ نجاشی تنها شامل دسته. 2
کرده است، زیرا با توجـه بـه نـوع تحمـل حـدیث او یعنـی،       ) سماع(نقل مستقیم

) تجربـۀ شخصـی خـود   (سماع، شناخت نجاشی از مشایخ خود یا از طریق حـس 
بوده است یا از رهگذر شـهادت دیگـر اسـتادان او کـه شـناختی حسـی از آنـان        

  . اند دهاند و خود از افراد مورد اعتماد بو داشته
گروهی از محققان، داللت عبارات نجاشی در توثیق عام مشایخ خود را بـر  . 3

اند، و به ایـن دلیـل، وثاقـت     اند، ناکافی دانسته آنچه در این زمینه به او نسبت داده
مشایخ نجاشی را به دلیل التزام صرف او به عدم روایت بدون واسطه از ضـعفا، و  

هایی از زمـان، و وجـود برخـی از     ادانش در برههعدم آگاهی او از گروهی از است
حال آنکه نجاشی یا از طریق حس، یـا از  . اند ضعفا در میان مشایخ او، انکار کرده

طریق شهادت حسی دیگر استادان خود، از مشایخی کـه مسـتقیماً از آنـان سـماع     
کرده شناختی کافی داشته و روایت او از برخـی ضـعفا مربـوط بـه دورة پـیش از      

  . عف آنان بوده استض
  

  منابع
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  .ش1363الصادق،  مکتبۀ: ؛ تهرانبحرالعلومرجال السید بحرالعلوم، سید محمد مهدي؛ . 3
االمامیـه؛   الشیعۀالحدیث و تاریخ نشره و تدوینه و ثقافته عند  معرفۀبهبودي، محمدباقر؛ . 4

  .ش1362انتشارات علمی و فرهنگی، : تهران



 
 
 
 
 

   
158   

 

 

 1389، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو 

 
دار الکتاب االسـالمی،  : ؛ قمامل اآلمل فی علماء جبل عاملحر عاملی، محمد بن حسن؛ . 5

  . ش1362
افست چاپ (الرضی مکتبۀ: ؛ قمالرجال معرفۀاالقوال فی  خالصۀ حلی، حسن بن یوسف؛. 6

  . ق1402، )نجف
  . تا العلم، بی مدینۀمنشورات : ؛ قممعجم رجال الحدیثخویی، سید ابوالقاسم؛ . 7
  . ق1416ناشر مؤلف،  :جا ، بیو التطبیق النظریۀاصول علم الرجال بین  داوري، مسلم؛. 8
  . ق1413ناشر مؤلف، : ؛ قمالنجاشی مشیخۀدریاب النجفی، محمود؛ . 9

  . ق1423النشر االسالمی،  مؤسسۀ: ؛ قمکلیات فی علم الرجالسبحانی، جعفر؛ . 10
  . ق1420النشر االسالمی،  مؤسسۀ: قم الرجال؛طوسی، محمد بن حسن؛ . 11
  . ق1417مؤسسۀ نشر الفقاهه، : ؛ قمالفهرستــــــــــــــــ ؛ . 12
  . ق1417النشر االسالمی،  مؤسسۀ: ؛ قممشایخ الثقاتعرفانیان یزدي، میرزا غالمرضا؛ . 13
  . ق1422دارالحدیث، : ؛ قمالرسائل الرجالیهکلباسی، محمد بن محمدابراهیم؛ . 14
مؤسسۀ آل البیـت الحیـاء التـراث،    : ، قمفی علم الدرایه الهدایۀمقباس مامقانی، عبداهللا؛ . 15

  . ق1411
  . ق1398االسالمیه،  المکتبۀ: ؛ تهرانبحار االنوارمجلسی، محمدباقر؛ . 16
  . ق1403نا،  بی: ؛ قمبحوث فی علم الرجالمحسنی، محمد آصف؛ . 17
  . ش1387؛ تهران، مؤسسۀ فرهنگی نبأ، شناخت حدیثمعارف، مجید؛ . 18
السـید  : ؛ قـم تهذیب المقال فی تنقیح کتـاب الرجـال   موحد االبطحی، سید محمدعلی؛. 19

  . ق1417محمد، 
نور علـم، ش   ؛ مجلۀشیعه ترین کتاب رجالی رجال نجاشی مهممیرشریفی، سید علی؛ . 20

  . ش1366، اسفند 25
  . ق1424النشر االسالمی،  مؤسسۀ؛ قم، رجال النجاشینجاشی، احمد بن علی؛ . 21
  . تا نا، بی بی :جا ؛ بیمستدرك الوسائلنوري، حسین بن محمدتقی؛ . 22
نشـر الزهـراء،   : ؛ تهـران تحریر المقال فی کلیات علـم الرجـال   مهدي؛هادوي تهرانی، . 23

. ق1412


