
 
 
 
 
 
 

 های رجالی ابن غضائری و نجاشی مقایسه دیدگاه

 
 *پور محسن قاسم

 

 چکیده:
آیند کهه آرایاهان در منهان     ابن غضائری و نجاشی از عالمان رجالی دوران متقدم به شمار می

های رجالی محدثان قم  عالمان دوران متأخر تأثنر انکارناپذیری داشته است. ابن غضائری به دیدگاه

ههای   ه در عرصة جرح و تضعنف راویان به نوعی وابسهته بهوده و تحقنه  و بررسهی ان هاره     ویژ به

ویهژه از ره هذر توصهنف و     شان از وجود نوعی هم رایی بنن آنان حکایت دارد. این نکته بهه  رجالی

آید. از سوی دی ر، همکاری نجاشی با ابن غضائری و  او به دست می الرجالمعرفی راویان در کتاب 

نری هر دو از ماایخ و محدثانی مانند حسنن بن عبنداهلل غضائری، پدر ابن غضائری، بنان ر گ بهره

وجود دیدگاه ماترک در سنرة رجالی آن دو است. افزون بر وجوه دیدگاه ماترک در مهوارد نسهبتا    

توان از تأثنرپذیری نجاشی از ابن غضائری ننز سخن بهه منهان آورد.    قابل توجه، به طور خاص می

ها، مای اجتهادی و نه حه  و   های این دو عالم رجالی بر اساس دو اثر ماندگار آن قایسة دیدگاهم

 دهد. های رجالی راویان ناان می مااهده را در تبننن جنبه

های ماترک، همچون آرای محققانه، مخالفت با برخی اقوال محهدثان قهم،    در کنار این دیدگاه

ها، استناد به نظریة ماهور اصحاب در جرح و تعدیل راویان،  تفاوت بنن ثقه بودن راوی و حدیث آن

ها در آرای رجالی ابن  هایی روشن از تمایزات و تفاوت آید. البته نمونه از جمله ماترکات به شمار می

ه که  غضائری و نجاشی قابل توجه است، مثل غلظت و سخت نری ابن غضائری در ابراز رأی رجالی

تر نجاشی حتی  ه در مقایسه با آرای معتدل ی محدثان قم شکل گرفته استتحت تأثنر باورهای رجال

 در جرح راویان.

  ابن غضائری، نجاشی، دیدگاه رجالی، جرح و تعدیل، حدیث، راوی. ها: کلیدواژه

                                                 
 ghasempour@kashanu.ac.irدانشیار دانشگاه کاشان/  *
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 مقدمه
ابوالحسین، احمد بن حسین بنن بیینداب بنن ابنماغیا ریناعمو  بنماب بن  ابنن         

غاو چهارم ا پنجا غجنمو اسن      بغداد در سدهشناس،  حدث ا ا ی  ریاعمو، رجال
غایی ک  از اا  تمین گزارش از سوانح حیات اا اطالع چندانی در دستمس نیس   قدیمی

ق، 9241شنی  طوسنی اس وطوسنی،     الفهمسن  انند، در  دد ن     سخن ب   یان آارده
  غایی ک غاو بمخی راایان ا ببیی از ندل قول (  ا نجاشی نیز در البالو  بمفی24ص

بن    الفهمسن  از اا آارده، ب  زندگی ا دانش اا اشاراتی دارد  شی  طوسنی در غمنان   
جا( ا اینک  اارثان اا دا کتاب  اشاره کمده اس وغمان« اختمم» مگ زادرس اا با تبییم 

 ها اا را از بین بمدند  ابن ریاعمو افزان بم پدروحسین بن بییداب( از کسنانی  اننند   
ید الواحد( ا ابوالحسین  حمد بن بثمان نصییی بهمه بلمی بمده ابن بیدانواحمد بن ب

( در  نورد آثنار او، شنی  طوسنی از دا     91ق، ص9244اس  ورجال ابن ریناعمو،  
یناد کنمده النی از    « فهمس  اصول»ادیگمو « فهمس   صنفات»غاو  امکتاب  ها ب  ن

ذکنم  ( نجاشنی در  24ق، ص9241اا ب  طور  شخص سخن نگفت  اس  ور ک:  رجال
اا یاد کنمده اس  ونجاشنی،    تاری افات احمد بن  حمد بن خالد بمقی از کتابی ب  نام 

اسن  کن  سنید     الینبفا  ( در  یان آثار  نسوب ب  اا یکی غا کتناب  77ق، ص9291
« المجنال »آیند غمنان    الدین بن طاااس ب  آن تصمیح کمده اس  ک  ب  نظنم  نی   جمال

غناو بال ن  حلنی دا     با استناد بن  گفتن    لقا وس المجااس   بال   شوشتمو غا در 
 را بنماو او بمشنممده اسن      المنم و ین ا دیگنمو   الممنداحین کتاب دیگنم یکنی   

 (224ن229، ص9ق، ج9291وشوشتمو، 
بن  ابنن ریناعمو، طیفنی از نظمینات اجنود دارد، از        المجالدربارة انتساب کتاب 

دانند  در  یان  نکمان، شی    ی  وافدان ا  نکمان گمفت  تا کسانی ک  آن را از آن پدر اا
، 9/ خنویی، ج 211، ص2آقابزرگ تهمانی ا  محوم خنویی اسن وآقابزرگ تهماننی، ج   

داننند،   ا در بین کسانی ک  آن را از پدر اا یبنی حسین بن بیینداب  نی   (992ن992ص
افمادو  انند شهید ثانی،  حدق اردبیلی ا  حدق نماقی اجود دارنند  پواغشنگمانی نینز    

غاو شی  طوسی، بال   حلی، آن را از ابن ریناعموواحمد   ساس شواغدو از گفت بم ا
 شود  دانند  در این  دال ، بم اساس دیدگاه سوم، آراو اا بمرسی  ی بن حسین(  ی
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غاو رجنالی او   ( ک  دیدگاه211نجاشی، احمد بن بلی بن احمد بن بیاسو توفی 
بمرسی قمار خواغد گمف ، سنمآ د   ورد  فهمس  اسما   صنفی الشیب بم اساس کتاب 

 رجالیان شیب  در سدة پنجا غجمو ا از کسانی اس  ک  اثاق  اا ثاب  ا  سلّا اس  
( پدر ا پدربزرگ اا از بالمان ا  حدثان بزرگ بغنداد  991ق، رقا 9244وبال   حلی، 

 اند  از اساتیدو  انند شی   فید، سید  متیی، حسین بییداب بن ریناعمو، احمند   بوده
بن  حمد بن نوح بن سیمافی، احمد بن  حمد بن بممان  بماب ب  ابن الجندو ا ابن 

تمین اثمش یبنی غمین  ( ا  ها229ن221، ص9272بیدان استفاده کمدهور ک:  بارب، 
را ب  تشویق استادش سید  متیی ا بماو دفاع از کیان بلمنی دانشنمندان    رجالکتاب 

او  خالفان ب  نگارش آارده اسن   شنگف  آن   غ گیمو شیبی ا در  دام پاس  ب  خمده
بصمو نجاشی با شی  طوسی، ا اینک  نجاشی ین  دغن  قینل از     اس  ک  با اجود غا

 فهمس  اسما   صنفی الشیب شی  طوسی از دنیا رفت ، شی  از کتاب  ها نجاشی یبنی 
اش را  بمفنی کنمده    فهمسن  اا ا غنا   رجالیاد نکمده اس ، در حالی ک  نجاشی غا 

 رجنال  گم آنک  احتمال بدغیا دا کتاب شی  قیل از کتاب  (9101س  ونجاشی، رقا ا
 نجاشی تداین شده یا تددم  متی  ا  مجبی  بلمی شی  طوسی را  د نظم قمار دغیا  
ارتیاط نجاشی ا احمد بن حسین بن بییداب ریاعمو، یکی از نکات  همی اسن   

بنمدارو نجاشنی از    توجن  کنمد  بهنمه   ک  در شناخ  سیمة رجالی نجاشی بایند بن  آن   
گیمو از حسین بن بییداب ریاعمو  درسی با اا در بهمه  صاحی  با ابن ریاعمو ا غا

او ک  بخشنی از   ا دیگم  شای  حدیثی ا رجالی، بیانگم غمین نکت   ها اس   ب  گون 
ن دا ا غاو رجالی ای آثار ابن ریاعمو در اختیار نجاشی بوده اس   راز  دایس  دیدگاه

سپس سخن از تأثیم ابن ریاعمو بم نجاشی، در گما  طالب  بمیق اینن ارتیناط نهفتن     
 اس   

 . ابن غضائری و موافقان و مخالفان وی1
ایوه در تیبیف راایان،  وافدان ا  خالفانی داشت  اسن   در   راش ابن ریاعمو ب 

ن ک  اا را در دقن    توان از نجاشی، بال   حلی، ا بال   شوشتمو  یان  وافدان او  ی
(ن نام بمد   خالف  با راش 11، ص9ق، ج9219وشوشتمو،  داند نظیم  ی ا استوارو بی

اس   کسنانی غنا    مدن کتاب  نتسب ب  او صورت گمفت ابن ریاعمو با زیم سؤال ب
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اند  افزان بم اینن،  خالفن  بنا آراو او، در  ینان      اساساً کتاب را از آن پدر اا دانست 
جنا( ا  حندث ننورو     ور ک: غمانریان ا ب  طور  شخص  انند  جلسییاکسانی از اخ

اجود داشت  اس   کسانی نیز  انند  محوم خویی، ب  دلیل تشنکی  در دستمسنی ابنن    
ق، 9292انند وخویی،   طااس ب  کتاب ابن ریاعمووب  سند  تصل( آراو اا را نپمیمفتن  

یبیفات اا  ستند ب  حنس ا  ( آی  اب سیحانی ب  دلیل آنک  توثیدات ا ت914، ص9ج
ا خوانندن  نتن   شهود ا شنیدن از  شای  ا ثدات نینوده بلکن  بن  حندس ا اسنتنیاط      

چنین شهادتی را چ  در تینبیف ا چن  در توثینق داراو حجین      راایات  تکی بوده، 
بننابماین، او بنا توجن  بن  کتناب       (912نن  914ق، ص9249ندانست  اس  وسنیحانی،  

ی از نظمیات  وافق ا  خالف را ب  خنود اختصناص داده    نسوب ب  او، طیف الیبفا 
( با توجن  بن    11ن10، ص00ن01، شماره 9212اس وبماو تفصیل بیشتم ر ک: جاللی، 

ا  ندوالت بال   حلی ا اینکن  ابنن طنااس     الفهمس تصمیح شی  طوسی در  دد   
و در اینن  یاد کنمده اسن ، هناغماً تمدیند     الیبفا حلی االین بار از کتاب اا ب  بنوان 

تنوان ابتندا    اجود ندارد ک  ابن ریاعمو داراو تألیف رجالی بوده اس   بدین سان  نی 
غناو   غایی بماو این اثم یاد کمد ا در پی آن، بنم اسناس اینن کتناب، از دیندگاه      ایوگی

  ؤلف آن سخن گف  

 شناختی های فرقه . بهره1ـ1

غب رااینان اجنود   غاو فمااانی در جه  شناخ   نم  در رجال ابن ریاعمو، بهمه
دارد  از آنجا ک  تأثیم شناخ   مغب راایان در  یاحث رجال ا نوع راایات آنان  ؤثم 

غناو ااحندو ندارندنن     شناسان غا در این ز ین  دیدگاه ن ک  الیت  بالمان ا حدیث اس 
شایست  اس  چگونگی بازتاب این  وضوع را بم اساس کتاب رجالی او بمرسی کنیا  

غنایی اسن  کن      اقفی، زیدو، خطّابی، اخیارو، نُصَیمو، با ّی از نمون  بمفی راایان ا
 توان در اینجا بمشممد     ی
 . معرفی راویان واقفی1ـ1ـ1

، دربنارة  «الواقفةة  جملةفی »ابن ریاعمو در  بمفی این قییل راایان با تبابیمو  انند 
در « ااقنف »ا ینا  ( 997ابو بیداب حسین بن ابی سبید، غاشا بن حَیّنان المککناروّوص  

 19خصوص کسانی  انند حسین بن  ِهمان بن  حمد ا  حمد بن حسن بن شمّونوص
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 الواقفیةة »( ا یا بینارت  12بماو بلی بن ابی حمزهوص« اصل الوقف»( ا یا تبییم 11ا 
 بماو بیدالمل  بن المکنمِر ا بیداب بن بمما بن صالح خَثبَمیّ  لدب بن  کَنمّام  « تَدّبی 
 آنان را ب  بنوان راایان ااقفی  بمفی کمده اس   ( 991ا  992وص
 . معرفی راویان زیدی 2ـ1ـ1

ابن ریاعمو اختصاص ب   بمفی راایان زیندو دارد   رجالغا در کتاب  بمخی نمون 
توان از جمل  ب  زیدو بودن احمد بن رَشَد بن خَیثا با موّ، ابوالجاراد زیاد بنن   ک   ی

بمَّم الهاِللی(، صَیّاح بن یحیی المکزَنی، ابن بکدندهوابوالبیاس  المکنمِر، سبید بن خُثَیاوابو  ک
، 27السَلُولیّ اشناره کنمد وص   ةاحمد بن  حمد بن سبید( ا حکصین بن  کخارق ابوجکناد

 (994ا  991، 71، 02، 09
 . معرفی راویان عامی3ـ1ـ1

 بن بطیّ ابن ریاعمو، راایان دیگمو را با بنوان با ی نام بمده  ثل: صالح بن بلی 
 (911وابوالیَختَمو( وصزَمعَة( ا اَغب بن اَغب بن بیداب بن 71واالضخَا(وص

 . معرفی راویان غالی  4ـ1ـ1
توان گف  در بین  نابع رجالی  تددم، کتاب ابنن ریناعمو در تیینین     با اطمینان  ی

 کنند  تبنابیمو   تمو ایفا  ی اصطالحاتی ک  بیانگم رالی بودن رااو اس ، ندش بمجست 
در اینن بناره   غاو اا بسیار چشمگیم اس    ناهم بم رلو ا ارتفاع راایان در  یان  بمفی

غمچننین رااینان خطّنابی ا ینا نُصَنیمو      ( 77ن70، ص1، شماره 9211پور،  ر ک: قاسا
 بمفی کمدن بمخی دیگم ک  ب  نحوو بم رالی بودن رااو اشاره دارد، نیز قابنل توجن    

 17، 20اعی،  کفَیَّل بن بمم جکبفی ا یونس بن بهمنوصط ةاس   ثالً جَحدَر بن  کغیم
غا سخن گفت  اس ؛ ا ا تصمیح او بم  ( از ز مة خطّابیان رالی اس  ک  اا از آن919ا 

او  بمخی بیارات خاص ک  ببدغا در  یان  نابع رجالی ببدو نینز تنداال یافن ، نکتن     
یاعمو در  بمفی بیش از اس   ها ک  اغمی  آن در این کتاب انکارناپمیم اس   ابن ر

کان رالیا، اکثمه تخلیطا، ا مُه  کختَلِط، کنان رالیناً فنی    »ی  چهارم راایان، بیاراتی  انند 
،  متفع الدول، کلها تخلیط، رالٍ فی  مغی ، رنالی المنمغب، فنی    مُختَلِطَةٌ مغی ، راایت  

ع، کنان  کخَلّطناً،    مغی  رلو،  متفع فی  مغی ، کان شهیما فی االرتفاع، فی  مغین  ارتفنا  
، 22، 41، 94غناو   وبماو نمون  ر ک: رقا ب  کار بمده اس  « یشهد بلی  بالغلوّ االکمب
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21 ،09 ،12 ،999 ،992 ،944 ،942 ،947 ،922 ،927 ،414 ،444) 

 های او گیری . ابن غضائری و سخت2
 غاو  تفااتی ابماز شده اس   در خصوص جمح راایان توسط ابن ریاعمو، دیدگاه

( زینما از نظنم   912، ص9200اندوسنیحانی،   او حتی تیبیفات اا را  بتیم ندانسنت   بده
اینوه از ز نان بال ن   جلسنی اینن دیندگاه        آنان او دچار نوبی افماط شده اس ، ب 

(  یمدا نناد، کلیاسننی، بال نن  بحمالبلننوم از جملنن  14شننهمت یافتنن  اسنن  وغمان، ص
، 9211نظنم خوشنی نداشنتند و یمدا اد،     اند ک  نسی  ب  این جمح ا تینبیفات  افمادو

( در  دابنل  201، ص4، ج9202/ بحمالبلوم، 11ق، ص9291/ کلیاسی، 914ا  911ص
اند ک  تینبیفات اا بنم حنق ا درسن  بنوده اسن    حمند اسنمابیل           حددانی بم آن

 انند   این  ورد قابل ابتنا دانست   ازندرانی خواجویی ا قهپایی، گفتار ابن ریاعمو را در
( ب  گفتن   محنوم شوشنتمو،    911، ص9تا، ج / قهپایی، بی412، ص9274واجویی، وخ

اا ینا   االسنتغاث  بمرسی ا تبمق بم آثار کسانی  انند بلی بنن احمند کنوفی در کتناب     
( ا کتناب  921ق، رقنا  9241بمرسی تفسیم  حمد بن قاسا استمآبادووابن ریناعمو،  

جملگنی از سنوو ابنن ریناعمو      اا، ک  انا انزلناهحسن بن بیاس بن حمیش ا کتاب 
ق، 9219دغد کار ابن ریاعمو درس  بوده اس  وشوشنتمو،   اند، نشان  ی  م   شده

 (222، ص9ج

 . ابن غضائری و چگونگی مواجهه با سخن قمیون 3

 . چگونگی بازتاب سخن قمیون در کتاب1ـ3

بنا   غاو سوم تا پایان سدة چهارم ب   دت س  قمن،  حدثان فماااننی  در فاصل  سده
اند ک  بمخنی از آننان در    بنوان راایان اابست  ب  نحل  ا  کتب حدیثی قا شناخت  شده

 ناقنب  تنوان از   انند؛ بنماو نمونن ،  نی     شاخ  رجال، تماجا ا انساب داراو آثارو بوده
ق، 9297(وطوسنی،  411تألیف  حمد بن احمد بن یحیی اشنبمو قمیو تنوفی    المجال
ینا   411سنبد بنن بینداب اشنبمو قمیو تنوفی      تنألیف   طیدنات الشنیب   ( ا 211رقا 
احمد بن  حمد بن حسین  طیدات( ا غمچنین کتاب 997ق، رقا 9291(ونجاشی، 219

( ک  در نیم  اال قمن چهارم ا تا حنداد سنال   422بن حسن بن دکاْل قمیوغمان، رقا 
قی ویا کتاب المجال( احمد بن  حمد بن خالد بمطیدات المجالزیست ، نام بمد    ی 211
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( ا هناغماً جزعنی از   212، ص9200ک   مبوط ب  نیم  سوم غجنمو اسن وابن نندیا،    
طیدنات  ( ا نینز کتناب   92، ص9211بمقی بوده اس ورحمان ستایش،  المحاسنکتاب 
الممنداحین   حمد بن جبفم قمی، اثمو  متیط ب  انتهناو قنمن سنوم ا کتناب      المجال

( کن  در  9121ق، رقنا  9291 از  حمد بن احمند بنن دااد قمیونجاشنی،    االمم و ین
غاو آثارو اسن  کن     انتهاو قمن سوم ا ابتداو قمن چهارم نگاشت  شده، از دیگم نمون 

در فن رجال در غمین فاصل  قمن سوم ا چهارم تنداین شنده اسن   ابنن ریناعمو،      
( ا اسنتادش، ابنن بکنندار    12تألیفی  انند صداق وابن ریاعمو، رقنا   دیدگاه  حدث پم

( ا نظم رجالی  حدث دیگمو  ثل احمد بن  حمند بنن بیسنی    922ا قمیوغمان، رق
( ا این نکت  بیانگم آن اس  914ا  01اشبمو قمی را در کتاب خود آاردهوغمان، رقا 

ک  ب  طور کلی، از آثار ا آراو  حدثان قا دربارة راایان  طلع بوده اس   با این اصف 
خصنوص از  نظنم    ی رااینان بن   ا با توج  ب  سختگیمو  کتب حدیثی قا دربارة بمخ

رلو، ابن ریاعمو دا گون   واجه  با چنین آراعی داشت  اس ؛ نخسن  پنمیمش قنول    
 آنان ا دیگم رد ا انکار اقوال قمیون  

 . قبول سخن محدثان قم 2ـ3

ابن ریاعمو در  بمفی بمخی راایان، قول ا سخن قمیون را پمیمفت  ا ب  بیناراتی  
ای  از رلو راایان دارد  نوع این بیارات ا غمماغی آن بنا  استناد کمده ک  ب  نحوو حک

دیدگاه رجالیان  کتب حدیثی قا  ؤیدو اس  بنم اینن نظنم؛ بنماو  ثنال، در  بمفنی       
 حمد بن  وسی بن بیسی السمّان ک  اا را ضبیف یاد کنمده، سنخن بالمنان قمنی را     

(  ورد 920، رقا 11ص« وتکلا الدمیون فی  بالمد»دربارة او چنین گزارش کمده اس : 
کان ضنبیفا جندا ا   »دیگم دربارة سهل بن زیاد آد ی رازو اس   ابن ریاعمو با تبییم 

از اا سخن ب   یان آارده اس   او در ادا   گفتار خود گنزارش  « االدین الروایةفاسد 
کمده ک  احمد بن بیسی اشبمو اا را از قا اخماج کنمده ا از اا اههنار بماعن  جسنت      

( در س   ورد دیگم، ابن ریاعمو اقتنی بن  تمتینب از رااینانی     01قا ، ر07اس  وص
نظیم  حمد بن بلی الصَیمَفیّ،  حمد بن احمد جا ورانی، ا یوسف بن السَخ  بصنمو  

را در « کان شهیما فی االرتفاع، فی  مغی  ارتفاع،  متفع الدنول »گوید، بیارات  سخن  ی
ه دارد  ابنن ریناعمو در  نورد صنیمفی      ورد آنان ب  کار بمده ک  غم س  بم رلنو اشنار  
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تصمیح کمده ک  احمد بن بیسی اشبمو او را از قا تیبید کمده ا در دا  نورد دیگنم   
غنا اسنتثنا    آن الحکمن   ننوادر تأکید کمده قمیون فدط رااینات اینن دا را از کتناب     نیز 
ثان گون  سخن گفتن ابن ریاعمو ا غمماه کمدن این اقوال با سنخن  حند   اند  این کمده

قا، بیانگم نوبی غمماغی ا قیول سخن آنان اس   قمیین با توج  ب  دیدگاه خاصی ک  
کمدنند  ننوبی    در  سئل  رلو داشت ، بسیارو از راایان را بم غمین اساس تینبیف  نی  

غمگمایی بین  حدثان کوفی ا قمی در بمخورد با  دولن  رلنو اجنود داشن  کن  ابنن       
   درسن  کوفن  بنوده اسن ، در ز نمة  حندثان ا       ریاعمو نیز ک  از بالمان اابست  بن 

گیمد ک  در این  دول  ب  نگمش  حدثان قا نزدی  بوده اس   احیند   رجالیانی قمار  ی
بهیهانی در بمرسی  سئل  رلو ب  این پندار  شتمک ک  بین قمیون ا ب  طنور  شنخص،   

هانی، احمد بن بیسی ا ابن ریاعمو اجود داشت ، بن  نحنوو اشناره کنمده اسن  وبهی     
 (21ن21ق، ص9212

 . انکار و نفی سخن محدثان قم3ـ3

شیوة دیگم ابن ریاعمو در بمخورد با قول  حندثان  کتنب قنا در نحنوة  بمفنی      
بمخی راایان در کتاب اا بازتاب یافت  اس   بم اساس این شیوه، ابن ریاعمو، دیندگاه  

 غا را قیول نکمده اس ؛ بماو  ثال: رجالی قمی
طبنن الدمینون بلین  ا    »مد بن  حمد بن خالد بمقی گفت  اسن :    دربارة اح9ن2ن2

 ( 91، رقا 21ق، ص9241«و لیس الطبن فی 
   ورد دیگم را ب  غنگام یادکمد احمد بن حسین بن سبید بن حمّاد  الحظن   4ن2ن2
اند، در حالی ک  او حدیث اا را سنالا بن  شنمار     کنیا ک  قمیون اا را رالی دانست   ی

 ( 94، رقا 29ن، صآارده اس  وغما
  نمون  دیگم، نفی دیدگاه قمیون در  بمفی حسین بن شاذَاَی  ب  بنوان فمدو 2ن2ن2

اانن کن  کتنابی اسن       ةرالی اس  ک  ابن ریاعمو  بتدد اس  با توج  ب  کتاب صلو
 ( 21، رقا 12استوارن رالی بودن او نادرس  اس  وغمان، ص

بلنی بنن یَدطنین اسن  کن           ورد دیگم در خصوص قاسا بن حسنن بنن  2ن2ن2
را در  ورد او ب  کنار  « ااالرلب بلی  الخَیم»بمخالب نظم قمیون، ابن ریاعمو بیارت 

 کمدند   بمده اس  ک  در حکا نوبی رفع اتهام رلو اس  ک  قمیون اا را ب  آن  تها  ی
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حدیث  ندنی  ال فسناد   »اس  ا با بیارت  أوْرَمَة   ورد ببدو دربارة  حمد بن 1ن2ن2
تنوان   بدین سان با توج  ب  تأکید ابن ریاعمو بم استوارو ا درستی حندیث،  نی  «  فی 

گف  این  طلب نددو اس  بم اتهام رلوّو ک  با آن حدیث اینن فنمد را  حندثان قنا     
 ( 922، رقا 12ا ص 991، رقا 10دانستند وغمان، ص  مداد  ی

 های رجالیان دیگر . نقد دیدگاه4
وارد، نظمیات بمخنی رجالینان دیگنم را در  نورد بمخنی      او   ابن ریاعمو در پاره

غا نفنی نظنم شنی  صنداق در بناب       راایان ندد ا انکار کمده اس   یکی از این نمون 
غنا را سناختگی    سنی اسن  کن  صنداق آن    ْغاو زیدک زرّاد ا زید نَم  بمفی کمدن کتاب

ی غنمه  ا رلنط ابنوجبفم فن   »داند؛ بیارت ابن ریاعمو در این  ورد چننین اسن :     ی
( نمون  دیگم در خصوص ابوالخطاب، رغینم فمقن    12ا 12 ورد  04غمان، ص« والدول

حدثنا ابو الخطاب »اند:  رالی خطابی  اس   ابن ریاعمو در ندد گزارش کسانی ک  گفت 
اند راایات این شخص را شا ل دا  محلن    ، ا ب  این تمتیب خواست «فی حال استدا ت 

  فکمّو ا  نحمب نینودن او، ا دیگنم رااینات او در    بدانند: نخس   محل  استدا 
، 11غمنان، ص « وا أرو تمک  ا یدول اصنحابنا »حال انحماب فکمو، چنین گفت  اس : 

طبنوا بلی   نن  »ا یا « ضبَّفوه»( در  واردو دیگم با طمح بیاراتی  طلق  انند 991رقا 
بنوده، بنا ذکنم     بصنم اا  طنمح   شناسان  تددم ا ینا غنا   ک  از سوو بمخی رجال« جهةٍ

از شخصنی   « الیس بنندو کمنا زبمنوا   »ا یا « ثقةا غو بندو »غایی چنین  ثل  پاس 
رجالی راایانی  انند حسین بن قاسا بن  حمد بن ایوب ا بمم بن ابی المدندام دفناع   

 (902ا  909غاو  ، رقا999ا  991کمده اس  وغمان، ص

 . تمایز بین حدیث راوی و شخصیت رجالی او5
و در جاغایی از کتابش، بین احادیث ی  رااو ا شخصی  او، تفاات ابن ریاعم

کنمده   نماید اا غمچون بمخی از رجالیان  تددم بمل  ی شود  چنین  ی ا تمایز قاعل  ی
نجاشنی کن     فهمسن  شنی  طوسنی ا    رجنال ا  فهمس اس   نگاغی ب  آثارو چون 

مخی فَطَحینان، ااقفینان ا   بصم ابن ریاعمو بودند، بیانگم ثد  شممدن ب غا غا  ؤلفان آن
( بمخنی تبنابیم   74، رقا 07؛ ص10، رقا 72ق، ص9297زیدیان اس  ور ک: طوسی، 
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در ببینی  ننابع    ا   « فی الحدیث،  بتمد فی الحدیث، صنادق فنی راایتن     ثقة» انند 
دربارة ابن بدده ا ابنن فیّنال( بینانگم     912ا  422غاو  ق، رقا9291رجالیونجاشی، 

ااو ا در نتیج ، قیول آن سواو  مغب او اس   ابنن ریناعمو   تفاات راای  ی  ر
نیز از این ا م  ستثنا نیوده ا در تییین شخصی  بمخی راایان این تفکی  را قاعل شنده  

 غا را بنگمیا:   اس   نمون 
ا بندو ان الطبنن  »ابن ریاعمو ذیل لَیث بن الیَختَمو  مادووابوبصیم( گفت  اس : 

( نمونن  دیگنم، ضنمن    901، رقا 999ق، ص9241« وی حدیث انما اقع بلی دین  ال بل
آیند؛ آنجنا    سَلُولی ب  دس   ی ةبمرسی رااو دیگمو نظیم حکصَین بن  خارق، ابو جناد

 «لکن حدیث  یجیئ فی حندیث اصنحابنا   الزیدیة ضبیف ا غو  ن »ک  او گفت  اس : 
اغیا بیاسنی  ( ابن ریاعمو دربارة رااو  ثل غشنام بنن ابنم   901، رقا 992وغمان، ص
( ا 919، رقنا  990غمنان، ص «والطبن بنندو فنی  مغین  ال فنی نفسن       »گفت  اس : 

پنمیمد، در حنالی کن      سمانجام ی  نمون  غا اجود دارد ک  احادیث ی  رااو را نمی
غنو بنندو فنی    »اش گفتن :   خود او  وثق اس ،  ثل  فیّل بن بمم جبفی ک  درباره

( در  نورد چنند ا چنون    911رقا ، 941غمان، ص« ولکن احادیث  کلها  ناکیم ثقةنفس  
 این  وضوع در ادا    دال  سخن خواغیا گف   

 های کلی رجال نجاشی . ویژگی6
نجاشی در رجال خود، راایان را بم اساس حماب الفیا آارده، ا ا نظا دقیق الفینایی  

بننوان دارد کن  بن  رااینان ا  ؤلفنان       9401خنورد  کتناب او    در آن ب  چشنا نمنی  
ختصاص یافت  اس   نجاشی ادبا نکنمده بن  غمن  کسنانی کن  داراو تصننیف بنوده        ا

توانست  این کار را کمده اس وا قند جمبن   نن     پمداخت ، تصمیح کمده تا آنجا ک   ی
توان گف : ذکم ننام کا نل    ذل   ا استطب ، الا ابلغ رایت ،  دد   رجال(  بنابماین  ی

، 041، 22، 90، 491، 411، 424غناو   : رقارااوودر حد  مکن(، تمییز  شتمکاتور ک
(، ذکم کنین  ا  714نسب، رقا  42او  وارد تا ذکم  ا   ( اشاره ب  نسب اوودر پاره 042

،  کفوب، ضنمیم(،   لدبوکنی   انند ابویحیی صنبانی، ابو ایوب خزاز ا لدب  انند ابمی
  در غمن   نوارد( ا   طید  رااو، بالد ا سمز ین زندگی اا، بیان  دح ا ذم رااووالیت  ن

 غاو رجال نجاشی اس    تمین ایوگی ذکم تصنیفات راایان  ها
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گینمو اصنلی  دالن ، تحلینل      غاو کلنی ا از آنجنا کن  جهن      پس از ذکم این جنی 
او آراو رجالی ابن ریاعمو ا نجاشی اس ، شایسنت  اسن   حورغناو  نورد       دایس 

 ابن ریاعمو پی بگیمیا    لرجابمرسی را در ادا    دال  غمچون  وارد  طمح در 

 . معرفی مذهب راویان در رجال نجاشی1ـ6
غاو فماااننی در بلنا    نجاشی، بهمه رجال بماب ب    صنفی الشیب  اسما  فهمس 

غا توج  ا ذکم  مغب ا ابتدادات راایان اس   در این کتاب،  رجال دارد ک  یکی از آن
دن، رلنو رااو، زیندو، کیسنانی ا    غا ا باارغاو راایان با توج  بن  ااقفنی بنو    اندیش 

غا  ورد تصمیح قمار گمفتن  اسن      او  وارد با ی بودن آن فَطَحی، خطّابی بودن ا پاره
 ن »اند، در ضمن بیاراتی نظیم  غایی از راایانی ک  ب   مغب ااقفی گمایش داشت  نمون 
( در 102رقنا  «وکنان ااقفنا  »( ا ینا  222رقنا  «والواقفةة  نن شنیو    »ایا « الواقفةاجوه 

(، ا حسنن بنن   72خصوص راایانی  ثل حسن بن بلی بنن ابنی حمنزه بطناعنیورقا     
 ( ب  کار رفت  اس   102ورقا جَبَلَة( ا بیداب بن 12ورقا سَماعة حمد بن 

نجاشنی  نوارد قابنل     رجنال در  ورد رالی بودن بمخی راایان، غمچنین در کتناب  
ا   ( ا  112، 100بیف رنالٍورقا  توجهی اجود دارد  در این فهمس ، تبابیمو  انند ض

یا فی  رلو ا تمفع، کان رالیا فی  مغی  در خصوص کسنانی  اننند  حمند بنن بینداب      
 خورد   ( ب  چشا  ی427( ا احمد بن ابوالبیاس رازوورقا 124 ِهمانورقا 
 ةکانا  ن دکبا»ایا « کان زیدیا»، «کان کوفیا زیدیا جارادیا»ا « الزیدی  تَدّبی »بیارات 

( ا 912در این کتاب ک  ب  تمتیب در خصوص افمادو  انند احمد بن صَییحورقا « زید
( ا سبید بنن  120( ا رالب بن بثمان غَمْدانیورقا 422احمد بن  حمد بن سبیدورقا 

غاو ذکم زیدو بنودن  نمغب رااینان     ( ب  کار رفت  از نمون 272خَیثَا ا بمادرشورقا 
پنمیمد ا بنا    یدو بودن احمد بنن صنییح را نمنی   اس   گمچ  نجاشی  ورد اال یبنی ز

  (912کند وغمان، رقا  ن را نفی  یآ« لیس بصحیح»بیارت 
نجاشی ب  غنگام  بمفی بیدالمحمن بن حجاج بَجَلی، ا بلی بن أسیاط با جمنالت  

غا یناد کنمده ا    ( از آن002ا  021غاو  رقا«وکان فَطَحیا»( ا 021رقا «وبالکَیسانیةرک ِی »
 (9994رقا « وان  کان خطّابیا»بیارت با بمم جکبْفی را  فیّل بن 
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شناس بزرگ از با ی بودن بمخی راایان نیز رفل  نورزیده ا در غنگنام   این رجال
او از ااصاب راایان نظیم أصنمَم بنن حَوشَنب، ا  حمند بنن جمیموابنوجبفم        ذکم پاره

 (171ا  479غاو  طیمو( ب  آن اشاره کمده اس  ورقا

 معرفی آثار راویان . نجاشی و2ـ6

تمین اثنم در   ، جا عفهمس  اسما   صنفی الشیب بدان تمدید در  یان کتب رجالی، 
 رجنال غاو راایان اس   ب  گفت   محنوم آین  اب بماجنمدو،      بمفی ا یادکمد کتاب

غا  غاس  یبنی اساس آن بم تصنیف ا گمدآارو کتاب نجاشی، فهمس   ؤلفان ا کتاب
اند، لما بسیارو از راایانی را کن    مداخت  اس  ک  صاحب کتاب بودهبوده ا ب  راایانی پ
، ب  ندل از داننش  479ص 4تا، ج اند، ذکم نکمده اس  وبماجمدو، بی داراو کتاب نیوده

( گمچ  سخن این بالا بزرگ شیبی در کلی  آن سخنی اس  991ص ،رجال الحدیث
 نواردو بن  چشنا    صواب ا اج  رالب کتاب نجاشی چنین اسن ، از سنوو دیگنم،    

اند ا صمفاً نام  اند ک  صاحب کتاب نیوده خورد ک  در بین راایان  بمفی شده کسانی  ی
 غا را بنگمید: غا آ ده اس ؛ نمون  آن

اخیمننا  »احمد بن  حمد ابو بشم سمّاج، ک  نجاشی در  ورد او چنین آارده اس : 
رقنا  «وی الخطناب بنن   ابن شاذان بن البطار بن الحمیمو بن  حمد بن الحسین بن اب

( ا یا در خصوص خالد بن نَجیح گفت  اس : خالد بن نجیح الجَوّان  ولیً، کوفی ، 491
/ بنماو  219رقنا  «ویکنی ابا بیداب، راو بن ابی بیداب ا ابی الحسن بلیهمنا السنالم   

 ، ا   (111، 211، 211، 242، 212، 219، 444غاو  غاو دیگم ر ک: رقا نمون 
 های عناوین آثار ها و قالب . گونه1ـ2ـ6

ا ا از این  وارد استثتایی ک  بگمریا، نجاشی در کتاب رجال خود در  بمفنی کتنب   
اآثار راایان کارو ستمگ انجام داده اس   ذکم این آثار توسط نجاشی گاغی با بننوان  

 نن   ةلن  کتناب یماین  بند    »ینا  « جماعةل  کتاب یمای  بن  »ا یا « ل  کتاب»ا بیارت 
( آ ده ا ز نانی بنا   272، 911، 972، 974، 979غاو رقا«ول  کتب،  نها   »ا یا « نااصحاب
یکبنمَب  نن   »( ا ینا  910رقنا  «وا صَنَّفَ کتیناً اقنع الیننا،  نهنا       »غا ا جمالت  بیارت
غناو   رقنا «ول  کتب ال یکبمَب اال   »ا « ا ال ابمب ل  اال کتاب   »( ا یا 912رقا «وکتی    
غاو ذکم آثار راایان در اینن   غا آارده شده ک  جملگی بم گون  ال آن( ا ا ث411ا  911
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در  ینان   ننوادر غاو دیگم، تصمیح ب  داشتن کتناب   کتاب دالل  دارد  یکی از این گون 
لن   »ا   ( ا یا  421، 441غاو  رقا«ول  کتاب نوادر»بسیارو از راایان اس  ک  با بیارت 

 ( آ ده اس   470ا رق«و ن اصحابنا ةکتاب نوادر یمای  بد
در تاری  حدیث شیب  قینل از تنداین جوا نع    « غا اصل»توج  ب  اغمی  ا جایگاه 

( گمچ  در تبمیف 911ص، 9272حدیثی بم پواغشگمان پوشیده نیس  ور ک:  بارب، 
( بنا اینن   974، صاصل ا یا تمادب اصل ا کتاب نیز سخنانی  طمح شده اسن  وغمان 

از ارزش بیشنتمو  « ل  کتناب »در  دایس  با « ل  اصل»یم  حددان، تبی حال، از نظم غمین
اش ثد  باشد وغمان،  بمخوردار اس  ا حد ابال در  ورد ی  اصل آن اس  ک  نویسنده

نجاشی، ذکم بمخی از این اصول راایان حدیث ب   رجال( بدین سان در کتاب 972ص
 ثنل آنچن     خورد  این اصول گاغی توسط فمد خاصی از راایان راای  شنده  چشا  ی

کنوفی، ثدن ، لن  اصنل یماین  بنن        »نجاشی دربارة اصل آدم بن الحسن النَخّاس گفت : 
ل  اصل، »اند   ( ا ز انی گماه ا جمابتی آن راراای  کمده409رقا «واسمابیل بن  ِهمان

( گاغی این اصل توسط رااو بنماو خنود نجاشنی رااین      401رقا «وجماعةرااه بن  
( ا ز انی کتاب  بمفی شدة ین   114رقا «واحمد بن بیدان ل  اصل رااه اخیمنا»شده 

رااو ب  نظم بمخی بالمان شیبی در ااقع نوبی اصل بوده اسن ،  ثنل آنچن  نجاشنی     
 ( 9924رقا «وقال اصحابنا الدمیون: نوادره اصل »دربارة  َماَک بن بَیید گفت  اس : 

 اثر راوی  مایه . ذکر مضامین و درون3ـ6

غاو گزارشی رجالی در بخش  بمفی آثنار   ا یکی دیگم از گون غ ذکم  یا ین کتاب
لن   »گویند:   نجاشی اس   اینک  نجاشی بماو رااو خاصنی  نی   رجالراایان در کتاب 

 «بالسةقیفة ل  کتاب الکشنف فیمنا یتبلنق    »( یا 910رقا «والواقفةفی  مغب  ةالصفکتاب 
 ن کتی  کتاب کییم فنی ذکنم   ذکم اصحابنا ان  اقع الیها »( ا یا این گفت  او: 412ورقا 

رقا «و ن راو  ن طمق اصحاب الحدیث ان المهدو  ن الد الحسین افی  اخیار الداعا
 ای  کتاب رااو دالل  دارد کن  توسنط نجاشنی ذکنم آن      ( غمگی بم  بمفی دران411

رفت  اس   ب  این تمتیب ک  ی  کتاب دربارة  مغب ااقفی اسن ، یکنی در  ینمون    
بوط ب  آن، ا دیگمو در باب اینک   هدو از نسل ا نام حسنینوع(   سدیف  ا حوادث  م

اس  ا      ذکم یکی دا نمون  دیگم در اینجا شایست  اس : یکی کتاب احمد بنن بلنی   
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اا کن    المصنابیح بن البیاس بن نوح السِیْمافی، استاد خود نجاشی اس  بن  ننام کتناب    
کتاب المصابیح فی ذکم  ن راو  ابمب  نها ةل  کتب کثیم»اش چنین گفت  اس :  درباره

( پیداس  ک  این کتاب ی  اثم رجالی بوده 411رقا «وبلیها السالم لکل ا ام االئمةبن 
 ا در اختیار نجاشی  

او دیگم، نام بمدن از ی  کتاب در  یان آثار احمد بنن اسنمابیل بنن بینداب      نمون 
 نها: کتاب البیاسنی ا غنو    ل  کتب»اش گفت  اس :  بَجَلی اس ، آنجا ک  نجاشی درباره

ا راین   نن     العباسةیة  والدولةفی اخیار الخلفا   ورقةآالب  ةکتاب بظیا نحو  ن بشم
، 291غناو   غاو دیگم ر ک: رقا ، بماو نمون 424رقا «واخیار اال ین ا غو کتاب حَسَن 

 (114ا  227
در پایان این بخش، ذکم نکت   هنا دیگنمو ضنمارو اسن   بنم اسناس گنزارش        

غنایی کن  در اختینار داشنت ،      کند غا در فهمس  شی، او آثار راایانی را ک  یاد  ینجا
غناو در اختینارواو( بنوده ا غنا در       الحظ  کمده یبنی  ستند او، گزارش فهمسن  

غا را دیده اس   بیارت او را در این  ورد بنگنمیا کن  در     واردو، خود اا این کتاب
کتنب   جملةغمه »    یحیی جَلُودِو آارده اس :  پایان گزارش  یسوط آثار بیدالبزیز بن

( الیتن  در  021رقنا  «وابی احمد الجلودو التی رأیتها فی الفهمستات ا قد رأی  ببینها  
غا آ نده نن     غا فدط در فهمس  غا تصمیح کمده این کتاب جایی غا، دربارة بمخی کتاب

غو کتاب لنا ننمه   »داریا: ایا ا چیزو از آن در اختیار ن غا را ندیده  ن ا ن  اصحاب، آن
 (141رقا «والا یخیمنی بن  احد اصحابنا ان  راه ریم ان  ذکم فی الفهمستات 

 های رجالی توسط نجاشی . نقد دیدگاه4ـ6
غاو رجالی، در  وارد  ختلفی شاغد ابنماز نظنم ا رأو  حددانن  ا     در خالل  بمفی

غناو    طمح در  ورد کتاب غاو غا ا گزارش  نتددان  نجاشی پیما ون راایان،  مغب آن
آنان غستیا؛ بماو  ثال، نجاشی رااو ب  نام جبفم بن  ال  بن بیسی بن سابور، را غا 

کند ا ببد از آنک  ب  جابل بنودن ا   ب  لحاظ بدیدتی ا غا از حیث راایاتش جمح  ی
در  نورد او اشناره کنمده، اینن تبیینم را نینز در       « یماو بنن المجاغینل  »ذکم بیارت 
نجاشی پس از آن گفت  با «  والروایةکان اییا فاسد الممغب »افزاده اس : خصوص اا 

دانا چما یا چگون  بالمان  ورد ابتماد ا  وثدی  اننند ابنوبلی    اضبی  این رااو نمی
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( در غمین ارتیاط ندد 292اند؟ورقا  بن غمّام ا ابورالب زکرارو از او راای  ندل کمده
غاو  شای  قمی دربارة بمخی راایان از سوو نجاشنی ینادکمدنی اسن ؛ بنماو      دیدگاه

گوید حسین بن یزید نَوفَلی بن  نظنم  شنای  قنا در اااخنم       غایی ک   ی مون ، گزارشن
و، احادیثش اقبنی نهناد(، بن  نظنم ا     بممش دچار رلو شدهوا ب  غمین دلیل نیاید ب 

 خداش بوده ا چیزو در  یان راایات او ک  بم این ا م دالل  داشنت  باشند، اجنود    
 (77ندارد ورقا 

ن فدی  بنزرگ قنا در بصنم خنود ا       حمد بن بیسی قمی ندد ا نفی نظم احمد بن
(نن دربنارة رااو   07کسی ک  ا ام غشتا، نها ا دغا را درک کمده بودوبال   حلی، رقا

غاو آراو  نتددان  نجاشی در  قاسانی، یکی دیگم از نمون  ةب  نام بلی بن  حمد بن ش ِیمَ
تب این رااو، چیزو ک   جموع یادکمدغاو رجالی اس   نجاشی بم این ابتداد اس  ک

دیدگاه احمد بن  حمد بن بیسی را تأیید کند ک  او داراو ابتداد  نکمو بوده، نیافتن   
 (001اس  ورقا 

سنالگی افنات    01ا در سن  921بن  ِهمان در سال  سَماعةابن ریاعمو  بتدد بود 

ن ا نام  بوده، در حالی کن  بن  بناار نجاشنی، اا از رااینا      از راایان ا ام صادق کمده ا
غنایی اسن  کن  در اینجنا      ( این نیز یکنی دیگنم از نمونن    197بوده اس  ورقا  کاها
توان از آن سخن ب   یان آارد  در جایی دیگم، از کتابش نظم ابن الولید را  یننی بنم     ی

تنوان ابتمناد کنمد، نپمیمفتن  ا ضنمن       آنک  ب  حدیث  حمد بن بیسی بن بییند نمنی  
رقنا  «ورأی  اصحابنا ینکنمان غنما الدنول    »بی گفت  اس : گیمو از نظم بالمان شی بهمه
110) 

ابماز رأو خاص ا ندد نظم در  وارد دیگم، ب  غنگام  بمفی کتاب ی  رااو توسط 
از حمّاد  ساعل التلمیم نجاشی صورت پمیمفت  اس ؛ بماو  ثال، اینک  کتاب  وسوم ب  

؟ بن  ندند نظنم کسنانی     دقبن بیسی آیا تصنیف حمّاد بوده یا سماع او از ا ام صنا ا
شنده   پمدازد ک  تصنیف بودن آن را  بتدد بودند بلک  ب  نظم اا، سماع او تلدی  نی   ی

 ن جبفم بن   سمابا غما الدول لیس بثی  ااالال  ن »اس   بیارت او چنین اس : 
( نمون  دیگم ذیل  بمفی کتاب قاسا بن حسن بن یَدطین آ نده  271رقا «و حمد اثی  
 ةالتجمّنل االمنماّ  فنی کتناب    ةا ا اهن ل  کتابا ینسب الی  اال زیاد»فت  اس : آنجا ک  گ
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نظم بودن او داللن    ( نمون  آشکار دیگمو ک  بم صاحب101رقا «وللحسین بن سبید 
لن   »اش چنین گفتن  اسن :    دارد، ب  غنگام  بمفی رجال ابوبمما کشّی اس  ک  درباره

 ( 9191رقا  «وةکثیمکتاب المجال کثیم البلا، ا فی  ارالط 

 . تمایز بین ثقه بودن راوی و حدیث او1ـ4ـ6

او  وارد، بین خود شخص رااو ا اثاقتش با راای  اا تمایز قاعنل   نجاشی در پاره
کند، ا ا این ب  اینن  بننا    شده اس   اا رااو را ب  لحاظ صفات ا شخصیتش تأیید  ی

باشد  شایسنت  اسن  بمخنی     نخواغد بود ک  غمواره راای  چنین شخصی  ورد تأیید
 غا را در این  ورد از کتاب نجاشی  مار کنیا   نمون 

ضنمن آنکن  او را    ةشناس بنزرگ در  بمفنی حسنین بنن احمند  کغینم       این رجال

فیمنا   ثقةة ا کنان  »افزاید:  کند، در ادا   گفتارش چنین  ی  یطمب الحدیث  بمفی  ی
حمد( ا یا احمد بنن  حمند   ( یا در خصوص ابن جمهوروحسن بن  901رقا «ویمای 

غنا   اینن جملن  را دربنارة آن    ،ادا ن   ، النی در «فنی نفسن    ثقة»گوید:  بن خالد بمقی  ی
( 914ا  922غناو   رقا«ویَماو  نوا یا بن( الیبفا  ا یبتمد بلی المماسیل »گوید:   ی

گویند:   الکِنندو آ نده، آنجنا کن   نی      سَةلَمة نمون  راشن دیگم در  بمفی سالا بن أبی 
( در ببینی  نوارد نینز،    111رقا «وان کان ال نبمب  ن  اال خیما  ث  لیس بالندیّ، احدی»

شنود ا رااو گمچن     نجاشی بین راای  ا  وثق بودن رااو ا  مغیش تفاات قاعل  ی
ا ا ی نیس  ا  ثالً ااقفی، زیدو ا یا حتی با ی اس ، رااین  او را بن     شیب  داازده

، 021غنا بنگمیند:    غا را در اینن رقنا   یمد ونمون پم غاو ضبف  ی دلیل دارو از کاستی
توان گف  نجاشی از کسانی اس  ک  حندیث صنحیح ا    (  ی9921ا  127، 711، 071

پاییندو ب  لوازم آن را با توج  ب  دیدگاه  تدد ان پمیمفت  بود، یبنی حدیثی ک  بالمنان  
بتماد  وثق بودن صادر شده چ   نشأ این ا کمدند، از  بصوم  تددم اطمینان حاصل  ی

( ا این نکت  را در  بمفی رااینان  912، ص9ق، ج9299راایان باشد یا نیاشدو ا دانی، 
ایوه غنگا ی ک  بیینیا نجاشی اینن تمنایز را در  دابنل     داد  این نکت  ب   د نظم قمار  ی

کسانی ب  کار بمده ک  غا حدیث ا غا  مغب آنان را فاسد ا نپمیمفتنی  بمفی کنمده،  
شود؛  ثالً در  ورد رااو  وسوم ب   یمونیوبلی بن بینداب بنن بمنمان(     درک  یبهتم 
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( ا ینا اقتنی  حمند بنن جمهنور را      011رقا « ووالروایةکان فاسد الممغب »گوید:   ی
 (119 بمفی کمده اس  ورقا « ضبیف فی الحدیث ا فاسد الممغب»
 . نجاشی و توجه به معیار عالمان و رجالیان متقدم2ـ4ـ6

از  یانی نجاشی در ثد  دانستن راایان، بمل اصحابوبالمان شیبی  تدندم بنم    یکی
غا در داشتن کتاب بوده اس   کسانی  غا ا یا قول آن اا( در  بمفی راایان ا بمل ب  آن

 انند حسین بن بییداب ریاعمووپدر ابن ریاعمو( ابن نوح سَیْمافی، ابنن ریناعمو ا   
اند ک  رأو ا نظمشان  ورد توج  نجاشی بوده ا اا  بکشّی ا بیّاشی از ز مة این اصحا

ب  غنگام  بمفی راایان دیدگاه آنان را  ورد توج  قمار داده اس ؛ بنماو  ثنال، غنگنام    
غاشا پدر بلی بن ابماغیا قمی، در  دام ردّ نظم ابنوبمما کشّنی، بنا      بمفی ابماغیا بن 

سی بود ک  حندیث کوفینان را در   گفت  اس : اا االین ک« ا اصحابنا یدولون»بیان جمل  
 «ببن  اصنحابنا  »ا یا « ذکم اصحابنا»او  وارد با بیان  ( در پاره91قا گستمش داد ورقا 

( اینن اصنحاب   014رقنا  « وقنال لنی ببن  اصنحابنا    »( ا یا 111ا  01، 02غاو  ورقا
اند  اننند حسنین بنن بیینداب ریناعمووبنگمید بن         گون  ک   مکور افتاد، کسانی غمان
، 9114غناو   ا   ( ابن نوح سیمافی استاد نجاشنیور ک: رقنا   112، 712، 727غاو  رقا
، 412غناو   ( کشّنیورقا 122ا  11غناو   ا   ( بیاشیورقا 429، 411، 772، 702، 120
، 147، 997، 411، 291غناو   ( ابن ریاعمو، احمد بنن حسنین ورقا  291ا  112، 911
 ا   ( 291

 ائری و نجاشیهای رجالی ابن غض دیدگاه ة. مقایس7
نفم از رااینان ا  ؤلفنان بن      927 ،نجاشی رجالابن ریاعمو ا  رجالدر دا کتاب 

نفنم   9401نجاشی، تبنداد رااینان    رجالطور  شتمک  ورد بحث قمار گمفت  اس   در 
نفنم   441ابن ریاعمو با لحاظ بخنش  سنتدرکات آن از بنین     رجالاس  ا در کتاب 

وده ا ابن ریاعمو ب  آن اشاره کمده اسن   در  ینان   اند ک  داراو کتاب ب رااو، کسانی
غا سخن گفتن    نفم در بخش  ستدرکات، تکمارو اس  ا قیالً از آن 1نفم نیز  441این 

 نورد بن     91 ورد حکا ب  ضنبف ا   901نفم،  441شده اس   غمچنین در  یان این 
توثینق شنده،    نفنم  91نفم از  91 ،غا حکا شده اس   ب  نظم یکی از  حددان اثاق  آن
آ ده، الی در نسخ  شی  بیداب شوشنتمو نیسن  کن  در نسنخ        ستدرکنا شان در 
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ابی دااد آ ده اس  ورحمان سنتایش،   رجالا  االقوال خالصةچاپ شده، این  وارد از 
 (91، ص9211

غاو رجنالی ابنن ریناعمو ا نجاشنی بن        اکنون شایست  اس  پس از  مار ایوگی
غا  ورد بمرسی ا تحلینل قنمار    ود ا اجوه اشتماک ا افتماق آنغا پمداخت  ش  دایس  آن

توان ب   واردو  انند ذکم  نمغب رااینان،  خالفن  بنا      گیمد  در ی  نگاه اجمالی،  ی
او  نوارد، تمیینز  شنتمکات، اسنتناد بن  نظمین   شنهور         غاو  شای  قا در پاره دیدگاه

ات قاعل شدن بنین ثدن  بنودن    اصحاب در جمح ا تبدیل ا نیز  بمفی آثار راایان، تفا
غاو  ها در بین این دا بنالا رجنالی در    رااو ا حدیث اا ب  بنوان  حور ا شاخص 

 تأکید کمد   غا  حوزة  شابه 
غا باید ب   وضوباتی  اننند تفناات در اجمنال ا بسنط      در بخش  مبوط ب  تفاات

گستمة اسنیع  غایی رجالی، تبارض آراو رجالی بین ابن ریاعمو ا نجاشی، ا  گزارش
 راایان  بمفی شده توسط نجاشی در  دایس  با ابن ریاعمو اشاره داش   

با در نظم گمفتن بمخی راایانی ک  ب  طور  شتمک در دا اثم رجالی  نورد بحنث ا   
غا در اسا ی راایان، تفناات   او اختالب ضیط بمرسی قمار گمفت  ا با صمب نظم از پاره

 (     دالن  وادا ی در این دا اثم انکارناشدنی اس الغاو رج سی  ا نوع ا  یزان آگاغی
ی  در غم دا اثنم بن    نماید ابتدا چند نمون  را بماو نشان دادن این تفاات س  ناسب  ی

   اجمال ذکم کنیا
بَکنم  »ابن ریاعمو در  بمفی بَکم بن صالح المازو چنین آ ده اس :  رجالالف  در 

 (91رقا «ود بالغماعب بن صالح المازو، ضبیف جدا، کثیم التفما
، ، راو بن الحسنن  وسنی  ضَبةبکم بن صالح المازو،  ولی بنی »نجاشی:  رجالدر 

 ن اصحابنا، اخیمناه  حمد بن بلی قال: حندثنا احمند    ةضبیف  ل  کتاب نوادر یمای  بد
بن  حمد بن یحیی قال: حدثنا ابی قال: حدثنا احمد بن بیسی قال: حدثنا  حمد بن خالد 

 (470رقا «وبن   ةغما الکتاب یختلف باختالب الماا بن بکم ب  االیمقی 
صالح بنن  »ابن ریاعمو، صالح بن ابی حمّاد چنین  بمفی شده اس :  رجالب  در 

 (72رقا «وابی حمّاد المازو ابوالخَیم، ضبیف 
صالح بن ابی حمّاد ابوالخیم المازو ااسا ابی الخیم زاذای ، لدنی  »نجاشی:  رجالدر 
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السالم، کان ا مه  لیّساو لتیسا( یبمب ا ینکنم  لن  کتنب  نهنا      سن البسکمو بلی ابا الح
 ن اصحابنا بن احمد بن  حمند  ة ، اخیمنا بدنوادرا کتاب  کتاب خطب ا یمالمؤ نین

 (140رقا «وبن یحیی قال: حدثنا سبد بن بیداب بن صالح بن ابی حمّاد 
غاو دیگنم بن  دسن      بسیارو  ثال آنچ  در ی  نگاه اجمالی از دا نمون   مکور ا

شنناختی رااینان از سنوو نجاشنی ا      آید، تفصیل ا گستمدگی آراو رجالی ا کتاب  ی
اختصار آن توسط ابن ریاعمو اس   با این غمن ، گسنتمدگی آرا از سنوو نجاشنی ا     

سویی ا باالتم از آن، تأثیمپمیمو نجاشنی از ابنن    اختصار نظمیات ابن ریاعمو، این غا
گیمو اینن دا از اسنتادان    نکارناپمیم اس   بل  آن نیز ب   واردو  انند بهمهریاعمو ا

 شتمک،  انند استفادة نجاشی ا ابن ریاعمو از حسین بن بیینداب ریناعمو، ا تنأثیم    
غاو رجالی او بم این دا ا سیطمة نظمو  حدثان قنا در بلنا رجنال بنم ابنن       اندیش 

غاو رلو راایان ا  تابب  نجاشی از  خصوص در بخش  مبوط ب  شاخص  ریاعمو، ب 
او از  حورغن  تنوان آن را  اس ، ک   ی غمین سیمه ا رای  رجالی پس از ابن ریاعمو

ک  بلن  اینن گسنتمدگی ا آن     اس این  کلی در این  سئل  ب  شمار آارد، ا ا پمسش
اجمال، ریش  در چ  چیزو دارد؟ بماو پاس  ب  این پمسش باید راشن شود آینا غمن    

شنود، در غمنین اثنم  وجنود      ب  بنوان نظمیات رجالی ابن ریاعمو شنناخت   نی   آنچ 
 سنالگی از دنینا رفتن     21رسد  با توج  ب  اینکن  او نزدین     اس ؟ چنین ب  نظم نمی
( ا اثم رجالی اا غا نزدی  دا قنمن ناشنناخت    91ق، ص9241ور ک: حسینی جاللی، 

ر قالب غمین اطالباتی اس  ک   ا از غاو رجالی اا د توان گف  غم  دیدگاه بوده، نمی
راایان فمااانی از قلا افتاده ک  اینک  احتماالً یافت  او داریا، ا غا  کتاب  وجود ا طیع

غا در  دایس  با اینن نسنخ   وجنود بسنی      او بسا در نسخ  اصلی ا قیل از نابودو آن
شنناس بزرگنی    اند ک  رجنال  بیشتم بوده اس   از سوو دیگم، بسیارو از  حددان بم آن

گینمو از   اش در فنن رجنال بنوده، ا غنا بنا بهنمه        انند نجاشی غا تخصنص اصنلی  
دانشمندان این فن ا آثارشان غمچون ابن ریاعمو ا پدرش، ا ابن ننوح سنیمافی ا   ،   

بیار تیدیل کمده اسن  ور ک: بحمالبلنوم،    خود را ب  ی  کتاب  مجع تمام رجالکتاب 
ک  خود ذکنم   یا نجاشی، خود کوفی اس  ا چنان( فما وش نکن11ن20، ص4، ج9202

( ا بسیارو از این راایان نینز کنوفی   21، ص4رسدوغمان، ج کمده، نسیش ب  بدنان  ی
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اینن نکتن    غمچننین  گمدد   اش  حسوب  ی اند ا این نیز از  زایاو اا ا اثم رجالی بوده
یینی در  قابل توج  اس  ک  بیش از دا سوم راایان شیبی بم اسناس ین  بمرسنی تدم   

 (940، ص9211اند وشفیبی،  طوسی، کوفی بوده رجال

 های دیدگاه ابن دو رجالی . بررسی تفاوت1ـ7

بگنمریا  ، ذکم تفاات سی  ک  ب  اجمال از آن سنخن گفتنیا   ا غا اگم از  شابه 
و اطالبنات رجنالی بنم    غنا  تفاات تأ ل بیشتم اس ، ذکم  شایستدر این بخش آنچ  

   اثم اس   یناو این دا
 رجالی شاخصه بارز تفاوت دو دیدگاه ی. وجود تعارض آرا1ـ1ـ7

دربنارة  دیدگاه آنان ، تبدیل راایان جمح ا یکی از  یانی اثمگمار در ،بدان تمدید
بندم    در بمابنم نظمین   ،ب  نظم یکی از  حددان  جایگاه ا ابتیار راایات ضبیف اس 

د را ب  لحناظ حجین    در داران  تددم کسانی بودند ک  خیم ااح، حجی  خیم ااحد
بنگمیند بن    ودانسنتند  منی گون  ابتینارو ن  ا ا خیم ضبیف را داراو غیچ ،پمیمفت  بودند

کسانی  اننند حسنین بنن     از  یان افماد  بتدد ب  گماه دام (142ص، 9272 ، بارب
 ابنن ننوح سنیمافی ا   ، فمزند اا احمد بنن حسنین   ا (استاد نجاشیوریاعمو بییداب
ینا   توان گف  از نظم اینن افنماد رااین  ینا صنحیح بنود ا        ی  قمار داشتند دیگمانی

رااینات   توانسن  ننوع نگناه بن       یلما این  ینا ، ضبیف ک  باید آن را ب  کنارو نهاد
ک  ب   غا نجاشی طمف  آنک  غا ابن ریاعمو ا  راایان را از حیث ابتیار ارزیابی کند

شنان  تبندیل رااینان، آرای   ادر جنمح   او  نوارد  در پناره  ،چنین  ینایی  بتدد بودنند 
   اس بوده  تفاات بلک   تبارض 

 : در خصوص ببیی راایان از این قمار اس   تبارض وبمخی از این آرا
ابنن ریناعمو چننین     رجنال در  ابماغیا بن بمم یمانی صنبانی  دربارة 9ن9ن9ن7
غمین  (4رقا  «ول  کتاب ب ابیداابی  ا راو بن ابی جبفم، ضبیف جداً: »خوانیا  ی

راو بنن ابنی    ةثقة   اصحابنا شی: »گون   بمفی شده اس  رااو از سوو نجاشی این

 کتناب یماین  بنن  حمناد بنن بیسنی ا       لن    البیناس ( ذکم ابووببیداابی  جبفم ا
را  نجاشی اا، داند  ی را ضبیف اا، بدین سان فمدو ک  ابن ریاعمو( 40رقا  «وریمه

  شممد  یثد   از بالمان بزرگ ا ا ی ا
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دیگم در  ورد ی  رااو اس  ب  ننام ابنماغیا بنن سنلیمان بنن        نمون  4ن9ن9ن7
فی  یماو بن الیبفا  کثیما ا: »اش گفت  اس  درباره ک  ابن ریاعمو میهْالنِ بییداب

نجاشی بماو اا این بیارت را تصنمیح کنمده    ،در غمین حال (92رقا «و مغی  ضبف
  (41رقا « وفی الحدیث ةثقَکان » :اس 
 ویا  ِندمو(ومِندَتفاات اضبی  رجالی سلیمان بن دااد  ک ،دیگم  نمون  2ن9ن9ن7
کسنی   را ضبیف ا اانجاشی اس  ک  االی  رجال( ا 11رقا وابن ریاعمو رجالدر 
  شنود   نی ثدن   بمفنی    ،نجاشی رجالالی در  ه،دبودر  دام اضع حدیث داند ک    ی
 ( 211رقا و

اد بن ناشِم اس  ک  تبابیم ابن ریاعمو در  نورد    نمون  دیگم، خَلَف بن حم2ّن9ن9ن7
 (211(، ا ا نجاشی اا را ثد  دانست  اس  ورقا 22جمح ا قدح ااس ورقا  او، ناهم بم

. اصالت و محور بودن معرفی راوی در رجال ابن غضائری در مقایسة گـزار   2ـ1ـ7

 آثار راوی
 441یند کن  از  ینان    آ غاو ابن ریاعمو چنین ب  دس   نی  از رغگمر بمرسی  بمفی

غا سخن گفت  شده، ب  اندکی بیش از ی  غفنتا رااینان    رااو ک  در این اثم رجالی از آن
پمداخت  شده اس وسنی ا دا   ،از این نظم ک  اضبی  آثار راایی ا کتابشان چگون  اس 

نظنم  س   ورد(  این نکت  بیانگم  حور بودن اضبی  رااو از نظم ثد  یا ریم ثد  بنودن از  
 شنتق  « طبنن »اس   در این اثم رجالی، دق  بم راو بسا د تبنابیمو کن  از کلمن      وا

یجنوز ان  »ا  شنتدات آن ا نینز تبیینم    « تخلیط، ارتفاع ا رلو»شود ا یا فمااانی تبییم   ی
در اینن  غایی از این دس ،  ا نمون « ةا ینکم تار ةیبمب حدیث  تار»یکخمِّج شاغدا، ا تبییم 

ابن ریاعمو ب   بمفی راایان از  نظنم توجن  بن  جَنمح رااو بنوده      اغتمام  کتاب بیانگم
توسنط اا نینز در   « فنی راایتن    ثقةة فی نفسن  ا   ثقةا  ثقة»ک  کاربس  تبییم  اس ، چنان

 غنا  ب  کار نمفتن آن وب   بناق راایان ناهم اس   طمح این تبابیم جاغایی ب   وضوع توثی
در رجنال ابنن ریناعمو بنا توجن  بن        ک  ب  این  بناس  ، بلک  نجاشی نیس  رجالدر 

دغد  چیزو کن    غا ندش  حورو را نشان  ی  حدادی  راایان، توج  فمااان ب  این جنی 
توان گف  در رجال نجاشی بمبکس اس  ا ب  تبییم  محوم آی  اب بماجمدو وجنز    ی

در  واردو  حداد ک  از آن سخن رف ( اصل بنم  بمفنی تصنانیف ا فهمسن  رااینان      
 ی اس    شیب
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 . تأثیر ابن غضائری بر نجاشی8
بدان تمدید، سیمة بلمی ابن ریاعمو بم نجاشی تأثیم داشنت  اسن   پنیش از اینن     
اشاره کمدیا ک  بمرسی ا تبمق در رجال نجاشی، بیانگم این نکت  اس  کن  بخشنی از   
آثار ابن ریاعمو در دستمس نجاشی قمار داشنت  اسن   اسنتاد  حمندباقم بهینودو در      

ااالخنا ( ا   الصداقةپمدازد، غا ب  داستی این داو ی اقتی ب  بحث از این ارتیاط  یجای
 غا این  طلب ک   سودات ابن ریاعمو در اختیار نجاشی بنوده، اشناره کنمده اسن      

ا « قماعت  انا ا احمد ابن الحسین بلی ابین  »( تبابیمو  انند 02ن09، ص9204وبهیودو، 
ب  غنگنام  بمفنی بلنی بنن  حمند شنیمه       « الحسین کن  نجتمع  ب  بند احمد بن»یا 

( در آن بخش ک  09درسی ا غمکارو این دا با غا دارد وغمان، ص االبلی، نشان از غا
تأکید راو این نکت  اس  ک  آثار ا  سودات ابن ریاعمو را نجاشی در اختیار داشنت ،   

( بنا  02نن 04ص احمد بن الحسین آ ده اسن  وغمان، « ذکم»ایا « قال»تبابیم ب  صورت 
 غا ا آثار نجاشنی اینن اثمپنمیمو را    بنای  ب  این ارتیاط ا بهمة نجاشی از دس  نوشت 

 توان در ابباد  ختلف نشان داد    ی

 . پیروی از شیوة اجتهاد در رجال1ـ8

اههارنظمغاو کسانی  انند شی  طوسی ا نجاشی از باب کارشناسی ا خیمای  اس  
غا از راو حدس ا شناخ  صنورت پمیمفتن     توسط آنا ب  اصطالح، این آراو رجالی 

 ( 19ق، ص9249اس  و ال بلی کنی، 
کننیا   اینک  اههارنظمغاو رجالی نجاشی رالیاً  ستند ب  قول کسنی نیسن وتأکید  نی   

رالیاً( از دیدگاه بمخی  حددان، دلیل آن اس  ک  آراو رجالی او غمچون شنی  طوسنی   
، 9212جتهنناد بننوده اسنن  ور ک: صننمّا ی، بننم  یننناو نننوبی کارشناسننی، خیماینن  ا ا

 ( 11ن21ص
ن  ن  یتنی بم  یناو اساسی اجتهاد در فن رجنال  توان چنین گف  این رایکمد رجالی  ی

ایوه پس از بماز اختالب بین دا گماه از بالمان شیب  در قمن چهارم غجمو ب  اجود  ب 
ا اسنتادش ابنن   ( بالمان ا بزرگنان قنا غماننند صنداق     40ن41آ د ور ک: جبفمو، ص

او  انند سهو النیی رأو خاصی داشت  بمخالب نظنم بالمنان بغنداد نظینم      الولید، در  دول 
 (921صق، 9292شی   فید، شی   فید و
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 حصول این اختالب، راغیابی اجتهاد در بلا رجال بود   کتب فکمو  حدثان قنا ا  
دق  بمرسی کمده ا اگنم   غا را ب  ابن ریاعمو ب  غنگام بمرسی احوال راایان، راایات آن

خصوص با قماینی ک  آنان از رلو داشتند( در تبارض  این احادیث با  یانی فکمو آنان وب 
پمیمفتند  اینن رایکنمد در نجاشنی نینز اثمگنمار بنود ا در آراو جنمح ا         بود، آن را نمی

 خورد    تبدیلی او، این تأثیم  جتهدان  ب  چشا  ی

 حاب و عالمان رجالمشهور اص ة. استناد به نظری2ـ8

در درس حسین بن این دا حیور  غمکارو احمد بن حسین ریاعمو ا نجاشی ا
یکی از فمازغاو  ها در بحنث  دایسن  دا   تواند ب   ثاب    یبییداب، پدرِ ابن ریاعمو، 

  احمد بنن حسنین افنزان    اثمپمیمو نجاشی از ابن ریاعمو  طمح گمدددیدگاه ا بیان 
ویش در قیول یا رد راایات راایان ا اههارنظمغناو رجنالی، در   غاو بلمی خ بم اجتهاد

 وارد زیادو نیز بم اساس آنچ  نظمی  رالب رجالی در  ورد رااینان، در رازگنار آننان    
او اس  ک  نجاشی نینز در فمآینند بلمنی     کمد  این نکت ، رای  شد، بمل  ی شناخت   ی

توان چنین گفن    تم،  ی ی سادهغاو بلمی خویش ب  کار بس   ب  بیان خود، در بمرسی
این نوع  واجه  ابن ریاعمو با سیمة رجالی بالمان  تددم بم نجاشی نیز تأثیم گماشنت   

فالنوابنن  « اصحابنا یکمغون  نارااه »فالن، « ینسب اصحابنا»اس   اجود تبابیمو  انند 
ی اسنتثن »( ا استفاده از نظم  شای  قا در قالب جمالتنی نظینم:   09ا  20ریاعمو، ص

( ا 12جا( زبا الدمینونوص  غمان«وقال الدمیون( »21وغمان، ص «شیو  الدمیون راایت 
غمچننین  در جمالت ا بیارات ابن ریاعمو ا ( 11ص« وتکلا الدمیون فی  بالمد فی »یا 

طمح ا پمیمش دیدگاه احمد بن  حمد بن بیسی اشبمو در اخماج ین  رااو از قنا   
( غمن  ا غمن ،   19ت رجالی حسنن بنن فیّنالوص   گیمو از نظمیا ب  اتهام رلو، ا بهمه

غایی اس  ک  ب   ثاب  نظمیات  دیول ا  طمح رازگنار ابنن ریناعمو  حسنوب      نمون 
شده ا ب  نحوو، نجاشی نیز از غمین نظمیات ا جمالت، بیناً ا ینا  ینموناً بهنمه      ی

اعمو بمده اس   در اینجا ذکم ی   ورد راشن ب  بیان این اثمپمیمو نجاشی از ابن ری
« احمد بن حسنین بنن سنبید   »یکی از راایان را ب  نام  کم  خواغد کمد  ابن ریاعمو

( 94رقنا  «وقال الدمیون کان رالیا احدیث  فی  ا رأیتن  سنالا  »چنین  بمفی کمده اس : 
زبا اصنحابنا  »نجاشی غا جمالتی ن  بیناً الی با غمان  یمون آارده ک  چنین اس : 
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( 912ق، رقنا  9291نجاشی، «ورالٍ ا حدیث  یبمب ا ینکم الدمیون ا ضبّفوه ا قالو غو
ب  کارگیمو این ادبیات ا باار ا التزام ب  آن در تییین ااصاب راایان توسط نجاشی بن   

دغند وبماو   نحوو غمگمایی ا تأثیم ابن ریاعمو را بم ذغنی  رجالی نجاشی نشان  نی 
 ا   ( 112، 410427، 402، 294، 297، 211غاو  غاو بیشتم ر ک: رقا نمون 

 گیری از رو  تمایز بین روایت و راوی . بهره3ـ8
را در  خود تأثیمرجالی ابن ریاعمو ک  ب  نحوو  ةو سیمغا یکی دیگم از شاخص 

خنود رااو   تمایز بین رااین  ین  رااو ا   ایجاد، نشان داده دیدگاه رجالی نجاشی
گاه رجنالی ابنن     این  طلب در  یاحث آرازین  دالن  بن  بننوان ایوگنی دیند     اس 

جمنالت اسنتفاده شنده در     ر نوع تبابیم اددق  نظم ریاعمو ا نجاشی  طمح شد  
 غنا اینن    وضوع ضبف راایان یا حندیث آن  نجاشی در رجال ا ابن ریاعمو رجال

دا اثم رجالی  در غم غا کوشیا با بمخی نمون  کند   ی  ینکت  را ب  خوبی خاطم نشان 
تبنابیمو   ةاسنتفاد ، ک  از نظم بمخی  حددان کم اس شایان ذ   وضوع را راشن کنیا

« فی راایت »یا  «ضبیف فی الحدیث»یا با قیودو  انند  ب  طور  طلق ا «ضبیف» انند 
گون  ک  ثد   غمان (42ق، ص9241، حسینی جاللی وکدام بار  بنایی خاصی دارند غم

 (ا ا ی اثنی بشمو ب   بنی«وفی دین  ةثق» نظیم شکل تمکییی آن با بودن ب  طور  طلق

بن   بنناو   «وفنی حدیثن    ةثقة » (ب   بناو صادق بودن در ندل راای «وفی راایت  ةثق»
 ( بنم 42ص، غمنان  و تفاات اسن   نظم بالمان رجالی در(  تدن بودن رااو ضابط ا

را  ثد  بودن ب  طور  طلق غم   وارد  بنایی  ندرج در جمنالت تمکیینی   ،این اساس
 توان ب  راایتش التفنات   ی ندل حدیث ثد  اس  ا و غا دریبنی راا  گیمد  یدر بم 

 غا ب  لحاظ  مغب ا استوار اس  ا ضیط اا قوو ا حفظ ا ةغا قو ابتماد کمد ا ا
ینا   ب  طور  طلق ا حکا ب  ضبف رااو ا اصف در  اثنی بشمو اس  ایمان ا ا ی

اقتنی گفتن    نمایند    نی چنین   اکا اس حتمکییی نیز غمین رای    کاربمد آن ب  گون
اقتنی تبیینم     کالم اسن   ب   بناو کاذب بودن در ندل ا «ضبیفا فی راایت »شود   ی
کن  ندنل    راد یبنی در راایتی  یدر خصوص ی  رااو ب  کار  «ضبیفا فی الحدیث»

الی  مکن اس  خود رااو از نظم  نمغب  شنکلی   ، استوار نیس  ضابط اکند،   ی
 (جا  ور ک: غماننداشت  باشد
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 :غا خی نمون این  بم
 90ذیل رقنا   ،ابن ریاعمو رجالدر : احمد بن  حمد طیمو آ لیدربارة . 1ـ3ـ8
غمین فمد در «  ال یلتف  الی ، فاسد الممغب، کماب اضاع للحدیث» :خوانیا  یچنین 

، نجاشنی  «وال یلتفن  الین   ، ضنبیف جندا  » :رجال نجاشی چنین  بمفی شنده اسن   
  (421رقا ق، 9291

اشنکال اارد   اا فسناد ا  غا بم رااین   ا ا رجالی غا بم  مغبدا بال غم :نتیج 
 ،توسط نجاشی بن  کنار گمفتن  شنده     ک  «ضبیف جدا»فما وش نکنیا تبییم اند   هکمد

ریم ضابط بنودن اا را نشنان     غا کاذب بودن ا غا  مغب این رااو ا  طلق بوده ا
   رفت  اس 
 :چنین آ نده اسن    7ل رقا ابن ریاعمو ذی رجالدر : هماناسمابیل بن  ِ. 2ـ3ـ8

یجنوز   ا یماو بن الیبفا  کثیما، یصلح اخمو ا ةییطمب تار، لیس حدیث  بالندی»

،  بتمد ةثق» :نجاشی چنین  بمفی شده اس  رجالغمین رااو در  « ج شاغداخمِّان یک
 «بلی  

دا رجنالی   گمچ  در نگاه اال  مکن اس  ننوبی تبنارض راو بنین اینن     :نتیج 
تنوان   ،  نی نکاتی ک  پیش از آن اشاره شدبا توج  ب    ل اأا اندکی تب،  الحظ  گمدد
   ن  رااو خود  وثق اس  ا ا حدیث اا، دا رجالی کمد از نظم غم چنین استنیاط

 91 ةذینل شنمار   ،ابن ریناعمو  رجالدر  :البیاس رازواحمد بن بلی ابو .3ـ3ـ8
ینکنم   ا ةحدیث  یبنمب تنار  ، ان  کان فی  مغی  ارتفاع، کان ضبیفا» :خوانیا  یچنین 
 قینل فین  رلنو ا   »: نجاشنی چننین  بمفنی شنده اسن       رجالاین رااو در «  اخمو
 (421رقاق، 9291، نجاشی «وتمفع

ا ا بم رنالی بنودن اا نینز     ،داند  یابن ریاعمو ب  طور  طلق اا را ضبیف  :نتیج 
ااو ابن ریناعمو در خصنوص ر   رالی بودن غمین دیدگاه نجاشی  کمده اس  تأکید 

 (جا  وغمان مکور را  نبکس کمده اس 
پیما نون اینن    91 ةذیل شمار ،ابن ریاعمو رجالدر  :کم بن صالح رازوبَ. 4ـ3ـ8

 بیارت، نجاشی رجالدر «  کثیم التفمد بالغماعب، ضبیف جدا» :خوانیا  یرااو چنین 
 (470رقا  وغمان، اا آ ده اس  در  ورد« ضبیف»
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غا بن  راایتنی کن  اا ندنل      او اشاره دارد اف غا ب  ضبف خود رابیض: نتیج 
اینکن   نهای  ، غمان بمداش  ابن ریاعمو اس  ،بمداش  نجاشی لما تبییم اکند،   ی

با ان  تدند ی اسن  کن  بنماو حندیث ضنبیف غنیچ          جمگ از چون ابن ریاعمو
 تأکیند   ضنبف رااو را ، «کثیم التفمد بالغماعنب »بیارت آاردن  با ،ابتیارو قاعل نیس 

   اس  کمده
  410 ةابن ریاعمو ذیل شمار رجالدر  :زدو، األحسین بن  حمد بن بلی. 5ـ3ـ8

اینن رااو  ، نجاشنی  رجالدر «  کوفی،  ن اصحابنا، ةثق» :خوانیا  یاو چنین دربارة 

الغالنب بلین  بلنا السنیم      ، کنان کنوفی ،  ن اصنحابنا ، ةٌثق» :چنین  بمفی شده اس 
  (912رقا غمان، «واالشبم  ااآلداب

ا  ،خنورد  تیج : بخش اال بیارت ابن ریاعمو بیناً در رجال نجاشی بن  چشنا  نی   ن
 دا بالا رجالی پمیمفت  شده اس     طلق بودن بیارت ثد  در  ورد این رااو از نظم غم

 گیری نتیجه
  سیمة رجالی ابن ریاعمو ا نجاشی ب   ثاب  دا بالا  تددم در این فن، بینانگم  9

 ر تیبیف راایان اس  غاو  شتمک د اجود دیدگاه
او  وارد تمیینز   غاو  شای  قا ا در پاره   ذکم  مغب راایان،  خالف  با دیدگاه4

 شتمکات، استناد ب  نظمی   شهور اصحاب در جمح ا تبدیل،  بمفنی آثنار رااینان،    
تفاات قاعل شدن بین ثد  بودن رااو ا حدیث اا،  حورغاو  ها  شتمک در رجنال  

 اس  ابن ریاعمو ا نجاشی 
غاو رجالی، تبارض آراو رجنالی بنین ابنن       تفاات در اجمال ا بسط گزارش2

ریاعمو ا نجاشی، گستمة اسنیع رااینان  بمفنی شنده در  دایسن  بنا رجنال ابنن         
ریاعمو، ا رلی  تیبیف ا جمح بم توثیق در رجال ابنن ریناعمو کن  حکاین  از     

ات آشکار این دا دیدگاه سختگیمو او در جمح ا تبدیل راایان دارد، از ز مة تمایز
 راد  ب  شمار  ی

غنا از   گینمو آن  بصمو، غمکارو نجاشی ا ابن ریاعمو ا بهمه   با توج  ب  غا2
توان از تأثیم سیمة رجالی ابن ریاعمو   شایخی  انند حسین بن بییداب ریاعمو،  ی

 بم نجاشی سخن گف  
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یان، استناد بن  نظمین      پیماو از سیمة اجتهاد در فن رجال ا جمح ا تبدیل راا1
گیمو از راش تمایز بین راای  ا رااو نیز از   شهور اصحاب ا بالمان رجال، بهمه

  واردو اس  ک  نجاشی از ابن ریاعمو تأثیم پمیمفت  اس  
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