
 

وزه
آم

 
اي

ه
 

ی 
دیث

ح
 

۶۷

 ۱۳۹۷، پاییز و زمستان ۴های حدیثی، سال دوم، شمارۀ آموزه

 تحلیل روایات مختلف مدح و ذم گروهی 
 در رجال کّشی

  ١رحیمه ببرکته شمشیری  
 ٢مهدی جاللی               

 دهیچک
هـای ایـن اثـر کهـن از ویژگـی وجود روایات متعارض و مختلف در رجال کّشـی

های متعارض رجال کّشـی تعـدادی ای از روایات و گزارشدر پاره. رجالی است
مدح و تعدیل و گـاه مـورد  زمان توسط امامان معصوم جا و هم از راویان یک

را روایـات مـدح و ذم اند و ما ایـن دسـته از روایـات مذمت و نکوهش واقع شده
وع در رجال کّشی سیزده روایت در مدح تعدادی از در مجم. نهیمگروهی نام می

وهشت روایت ذم گروهی وجود دارد که بـا حـذف مـوارد  اصحاب صادقین
نتیجه این پژوهش که به شیوه توصـیفی . یابد به چهار روایت کاهش می، تکراری

تحلیلی انجام شده است از این قرار است که حضـور حـداکثری راویـان فطحـی 
چنـین  هـم. ای از روایات مدح گروهی مشـهود اسـتر دستهمذهب در نقل و نش

نقش غالیان در جعل احادیث مذمت اصحاب امامان به سبب تقابلی که با فقیهان 
 . بارز است، داشته اند اصحاب صادقین
، راویـان فطحـی، روایـات متعـارض، مـدح و ذم، رجال کّشـی واژگان کلیدی:

 . غالیان
                                                 

 .۲۳/۰۵/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۲۹/۱۱/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
  (shamshiri@kub.ac.ir)) نویسنده مسئول، (ر دانشگاه کوثر بجنورداستادیا .١
 (a.jalaly@um.ac.ir)، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد. ٢
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 مقدمه
قـع بـازتحریری از کتـاب رجـالی دروا ،ل شـیخ طوسـیکتاب اختیـار معرفـة الرجـا

در منطقه ماوراءالنهر و ، عبدالعزیز کشی است که یک سده قبل از شیخ بن عمر بن محمد
ایـن کتـاب بـر . شـده اسـت فرد در میان آثار رجالی امامیه تدوین با ساختاری منحصربه

ایز از سایر آثار رجالی متم، دهد خود قرار می ۀاساس نوع اطالعاتی که در اختیار خوانند
کتـابی بـا سـاختار روایـی و طبقـاتی کـه روایـات رجـالی تـاریخی در آن . امامیه اسـت

ذکر احوال و طبقـات راویـان حـدیث از زمـان حضـور ، موضوع کتاب. شده است نقل
هـای  روایات و اخبار مستند در بیان ویژگی، تا عصر مؤلف است و مبنای آن امامان

شناسـی و طبقـه شناسـی  چه با عدالت و وثاقت آنان و نیز حدیث نراویان در محدوده آ
غالبـًا گـزارش ، شیوه عمومی کشی در ارائه اطالعات رجالی. است، گیرد آنان قرار می

هـا و بیان راویان و مروی عنه، احادیث و اخباری با مضامین بیان اطالعات هویتی راوی
روایاتی که گاه گوینـده ؛ راوی است وتعدیل و مدح و ذم تعیین طبقه راوی و گاه جرح

البته کّشی گاه آرای رجالی مشایخ خود . است و گاه اصحاب امامان آن امامان
تر از آن آرای طبقه مشایخ مشایخ خود را که عمدتًا از مشایخ مهم و موّثر در علـم  و مهم

کّشـی رسـد کتـاب رجـال  طور به نظـر می این. اند را نیز گزارش کرده است رجال بوده
های ذهنی مؤلف ثبت هرگونـه روایـت  کتابی کشکول مانند بوده که در آن بنا بر انگاره

وتعـدیل  روایـات ضـدونقیض جرحرو گاه در این کتاب  ازاین ١؛جایز بوده است، مستند
 . شده است برخی راویان ثبت ۀدربار 

گاهی کامل به ضعف برخی اسانید و وجـود تعـارض میـان پـاره، مؤلف کتاب ای  آ
وجود  بـااین ٢،ها تصـریح کـرده اسـت ها و تعارض روایات آن داشته و گاه به این ضعف

رسـد کشـی ضـمن بیـان  به نظـر می. دیده است مانعی برای نقل این دست روایات نمی
درصدد ارائه شـفاف تـاریخ ، تاریخ و تراجم راویان احادیث و بیان وضعیت رجالی آنان

                                                 
است و یا  دانسته نمی ناپسند رجال ی گستره در کم دست را ضعیفان از کردن روایت باید گفت یا کّشی. ١

نوعًا محدثان در نقل منقوالت دارند او نیز از نقل از  دانسته ولی به سبب ولعی که را اگر چه ناپسند می آن
 . مشایخ ضعیف ابایی نداشته است

 . شاذان بن عبدالرحمان و فضل بن . ذیل نام یونس٢
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هدف کشی ِصرف . م و سوم هجری بوده استهای دو  اندیشه و حدیث امامیه در سده
ارائه جـامع اطالعـات مسـتند  قصد او به؛ ارائه آرای رجالِی مستند به روایات نبوده است

 . کتابش را تدوین کرده است، راویان ۀدربار 
جـا  های متعارض رجال کّشی تعدادی از راویان یک ای از روایات و گزارش در پاره

مــدح و تعــدیل و گــاه مــورد مــذمت و نکــوهش  مــورد زمــان توســط معصــوم و هم
در ایـن . ما این دسته از روایات را روایات مـدح و ذم گروهـی نـام نهـادیم. اند شده واقع
پدیده تعارض در رجال کّشی به تحلیل ایـن  ۀار ضمن ارائه مطالب مختصری دربار نوشت

 . پردازیم در رجال کّشی می دست روایات

 تعارض در رجال کّشی. ۱
فاعل را دارد که بـا  باب تفاعل اقتضای دو. مصدر و از باب تفاعل است »ضتعار «

: است و آن در لغت به دو معنا آمده است» عرض«تعارض از ماده . دنشو هم روبرو می
دیگـری معنـای . عـرض و عمـق، طول؛ یکی معنای اسمی که یکی از ابعاد ثالثه است

تعـارض در دانـش . فتن اسـتوصفی است که همان معارضه و رودرروی هم قـرار گـر 
 :۱۳۸۶، محمدرضـا، مظفـر( اصول فقه عبارت است از تنافی دو دلیل و یـا تنـافی دو مـدلول

تعـادل و «ل مبحـث در مباحث دانش اصول فقـه در مواجهـه بـا تعـارض دو دلیـ .)۴۴۲
. انـدیـاد کـرده» تعارض ادّلـه«تر  شود که برخی از آن با عنوان دقیقمطرح می» تراجیح

به معنای همتا بودن و مسـاوی بـودن اسـت و مـراد از آن در مبحـث تعـادل و » تعادل«
یعنی دو دلیـل معـارض از ؛ که با هم تعارض دارند مساوی بودن دو دلیل است، تراجیح

جمـع » تـراجیح«. یک بر دیگـری تـرجیح نـدارد مساوی هستند و هیچ، نظر مرّجحات
اد از تـراجیح در مبحـث تعـادل و مر . و به معنای مزیت و برتری داشتن است» ترجیح«

، یعنی یکی از دو دلیل معارض. همان مصدر ترجیح به معنای اسم فاعل است، تراجیح
، هدف بحث تعادل و تراجیح در دانش اصول فقه. دارای مرجح و مزیت و برتری است

که با احکام دو دلیل معارض در صورت مساوی بودن هر دو از نظر مـرّجح و  این است
اشتن و نیز با احکام دو دلیل معارض در صورت مزیت داشتن یکی بر دیگـری مزّیت د

  .)۴۴۰-۴۳۹؛ همان( آشنا شویم



 

وزه
آم

 
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

ی/
دیث

ي ح
ها

13
97

 
رة 

شما
 /

٤

۷۰ 

از دیربـاز مبحـث ؛ شـود های گونـاگون علـوم حـدیثی مطـرح می تعارض در عرصه
. موردتوجه راویان و محـدثان بـوده اسـت» اختالف الحدیث«تعارض روایات با عنوان 
مبحث تعارض میان  ١.اند خی در این موضوع کتاب نوشتهبر  در میان اصحاب امامان

مبحثی که اصل وجود آن ذهن ؛ یکی از مباحث مهم در علم رجال است، وتعدیل جرح
مخاطب را بـه وادی اخـتالف مبـانی و معیارهـای رجالیـان در جـرح یـا تعـدیل راویـان 

تعارض : های گوناگون مطرح است تعارض در شکل، در دانش رجال. کند رهنمون می
) گـزارش هـای( تعارض میان روایات رجالی بـا آرای )،مدح و ذم( میان روایات رجالی
تعــارض میــان آرای یــک رجــالی و تعــارض میــان آرای دو یــا چنــد ، رجــالی رجالیــان

 .   ...رجالی
؛ روایـی وجـود دارد -های رجال کّشی با سایر منـابع رجـالی  تعارض گاه میان داده

راوی یـا تعـارض در بیـان ) وتعـدیل جرح( یت نقـد رجـالیمثًال تعـارض در بیـان وضـع
قبیلـه یـا شـهر راوی و اطالعـاتی ، مـذهب راوی: ای راویـان ماننـد اطالعات شناسـنامه

امـا گـاه میـان  .)۴۹۳ -۴۸۶، بازشناسی منابع اصلی رجـال شـیعه، رحمان ستایش: ک. ر( دست ازاین
تعـارض میـان ، رجـال کّشـی در. دیگر تعارض وجود دارد های رجال کّشی با یک داده

روایات مدح و ذّم یک راوی گاه ذیل نام راوی مشهود است و گـاه ایـن تعـارض میـان 
نوعی در ارتبـاط بـا راوی  روایات ذیل نام راوی با روایات ذیل نـام سـایر راویـان کـه بـه

 . موردنظر است وجود دارد
رجـال کّشـی ( الرجـالسان اختیار معرفـة  البته این نکته موردتوجه است که کتابی به

نوعی  دارای چندین الیه است و عالوه بر باز تحریر نسخه موجود کـه شـاید بـه) موجود
ه بر اظهارنظرهای صـریح ها را به شیخ طوسی نسبت داد و نیز عالو  بتوان برخی استنباط

 ،نظر از احادیـث امامـان صـرف، برخی روایـات و راویـان بایـد گفـت ۀکشی دربار 
های چنـدین اندیشـمند  بیـانگر موضـع و دیـدگاه، در رجـال کّشـی های موجود گزارش

ها بیشتر از بـاب  های این گزارش جهت وقوع تعارض در برخی داده رجالی است و ازاین
صباح و علـی بـن  بن مثًال اختالف دیدگاه نصر. آرای اندیشمندان رجالی است  اختالف

                                                 
 .یونس بن عبدالرحمن و احمد بن محمد بن خالد برقی، مانند محمد بن ابی عمیر. ١
 ).  ۵۱۲/ ۵۳: ۱۳۸۱، طوسی؛ ۳۲۷: ۱۴۰۷، نجاشی( 
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وی از دیگری و یا اخـتالف سماع یک را ۀمذهب راوی یا دربار  ۀحسن بن فضال دربار 
 .  ...در بیان طبقه راوی و
اخـتالف میـان : ها در اختیار معرفة الرجال عبارت است از)تعارض( اقسام اختالف

اختالف در داللت دو یا چند روایت از دو یـا ، داللت دو یا چند روایت از یک معصوم
اخـتالف نظـر ، الیهای مشایخ رجـ اختالف میان داللت روایت با دیدگاه، چند معصوم

اختالف نظر مشایخ رجـالی در یـک طبقـه و در ، دیگر در دوطبقه مشایخ رجالی با یک
  .)۲۴:۱۳۹۶،شمشیری( های مختلف بوم

ودو تن از راویـان کـه  سی ۀات متعارض مدح و ذم راویان دربار در رجال کشی روای
: انـد از رتاسـامی ایـن راویـان عبا. وجود دارد، زیستند در سه سده نخست هجری می

، حمـاد مـروزی احمـد بـن، القاسـم ابو بصـیر یحیـی بـن ابـی، بصیر لیث بن بختری ابو
یزیـد   بـن  جـابر، معاویـه  بـن  برید، عازب  بن  براء، اسماعیل ُجعفی، مهران  اسماعیل بن

حکـیم   بـن  سـدیر، اعـین  بن  زرارة، عبدالله سجستانی  بن  حریز، زائده  بن  حجر، جعفی
، عبدربه  بن  شهاب، خالد اقطع بن  سلیمان، مصعب  بن  سفیان، مسّیب  بن  یدسع، صیرفی
، نعـیم  بـن  عبـدالرحمان  بـن  عبدالسالم ١،جذاعه  بن  عبدالله  بن  عامر، یحیی  بن  صفوان

، ســنان زاهــری  بــن  محمــد، نیشــابوری  شــاذان  بــن  فضــل، عبــاس  بــن  عبداللــه
، ابوعبیـده ثقفـی  بـن  مختـار، مسـلم  بـن  محمد، اقنعمان مؤمن الط  بن  علی  بن محمد

ــروف ــن  مع ــی ب ــوذ مّک ب ــی، َخرَّ ــن  معل ــی  ب ــیس جعف ــل، خن ــن  مفّض ــی  ب ــر جعف ، عم
در . عبـدالرحمان  بـن  ظبیان و یونس  بن  یونس، سالم جوالیقی  بن  هشام، حکم بن  هشام

 . حضور حداکثری دارند اصحاب امام صادق، میان این راویان
تعـداد دیگـری از راویـان وجـود  ۀتعارض مدح و ذم دربار ، ر راویان مذکورعالوه ب

ودو  ه قـوت و اطمینـان سـیدارد که وجود تعارض در روایات رجالی مربوط بـه آنـان بـ
برخی از . تعّدد یا اتحاد آنان است ۀیست و منوط به نظر رجالیان دربار گفته ن راوی پیش

یا تعدد آن راویان را  رجالیان متأّخر احتمال اتحاد این راویان با دو نام مشابه هم آمده که
ابراهیم عباسی کـه هـر دو از   بن  ابراهیم مشرقی و هشام  بن  مانند هشام؛ اند مطرح کرده

                                                 
 . کّشی با نام عامر بن جذاعه آمده است در رجال. ١



 

وزه
آم

 
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

ی/
دیث

ي ح
ها

13
97

 
رة 

شما
 /

٤

۷۲ 

، خـویی( آینـد و رجالیـان قائـل بـه تغـایر دو راوی هسـتند به شمار می راویان امام رضا
تــوان قائــل بــه  در ایــن صــورت نمی .)۵۱۸ / ۱۴۲۲:۱۰، شوشــتری؛ ۲۶۷ / ۱۴۱۰:۱۹، ابوالقاســم

اسـماعیل  بـن در مـوردی مشـابه علـی. او شد ۀور روایات متعارض مدح و ذم دربار صد
 سری کرخی هستند که عالمه حّلی قائـل بـه اتحـاد راوی شـده اسـت بن سندی و علی

ز گـاه نیـ .)۳۶ /۱۲ :۱۴۱۰، خویی( اما خویی به تعّدد راوی رأی داده است .)۱۴۱۱:۹۶، حلی(
با ذکر قرائن و قید زمانی وضعیت نقد رجالی دوگانه یـک راوی در متـون روایـی یـا در 

 :۱۰۲۰ش( نمونه آن عروة بن یحیی دهقان است. اقوال مشایخ رجالی نمودار گشته است
   ١.)۱۰۸۶:۵۷۳ش، ۵۳۶

جـا  های متعارض رجال کّشی تعدادی از راویان یکای از روایات و گزارشدر پاره
مدح و تعدیل و گاه مورد مذمت و نکـوهش واقـع  سط امامان معصومو همزمان تو 

اند و ما این دسته از روایـات را روایـات مـدح و ذم گروهـی نامیـدیم و ایـن مقالـه شده
 . دار است عهده تحلیل این دست روایات به طور خاص را

 روایات مدح و ذم گروهی. ۲
 بررسی روایات مدح گروهی .۲-۱

 وجود دارد ه روایت در مدح تعدادی از اصحاب صادقیندر رجال کّشی چهارد
   .)۴۳۸، ۴۳۴، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۳۱، ۳۲۶، ۳۲۵، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۵، ۲۰ش(
ُد ْبُن ُقوَلَوْیهِ . ۱ ِبي َخَلٍف ، ُمَحمَّ

َ
ِه ْبِن أ َثِني َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَّ َثِني َعِلـيُّ ْبـُن ، َقاَل َحدَّ َقاَل َحـدَّ

اِزيُّ  ُسَلْیَمانَ  ْسَباٍط ، ْبِن َداُوَد الرَّ
َ
َثَنا َعِليُّ ْبُن أ ْسَباِط ْبِن َساِلٍم ، َقاَل َحدَّ

َ
ِبیِه أ

َ
َقاَل َقـاَل ، َعْن أ

ُبو اْلَحَسِن ُموَسی ْبُن َجْعَفرٍ 
َ
ـِد ْبـِن  أ ْیـَن َحـَواِريُّ ُمَحمَّ

َ
ِإَذا َکاَن َیْوُم اْلِقَیاَمِة َناَدی ُمَناٍد أ

ِه َرُسو  ُبـو َعْبِد اللَّ
َ
ِذیَن َلْم َیْنُقُضوا اْلَعْهَد َو َمَضْوا َعَلْیِه َفَیُقوُم َسْلَماُن َو اْلِمْقَداُد َو أ ِه الَّ ِل اللَّ

                                                 
 البتـه. است بوده او انحراف پی در و او مدح روایت از عروة بن یحیی ازنظر زمانی متأخر مذمت روایت. ١

نسـخه نویسـان در  اشـتباه یـا تصـحیف وقـوع بـر شوشتری مبنی عالمه دیدگاه پذیرش بنا به نیز مورد این
، مـدح روایـت دهد در شوشتری احتمال می. رضی مطرح نیستتعا اساساً ) ۵۷۹: ۱۰۸۸(ش روایت مدح

 سـعید بـن عثمـان«، منظـور از آن اسـت و» السـمان«یـا  »الـدهان«تصحیف شـده از  »الدهقان«کلمه 
 ). ۱۲/۱۰۴؛ ۹/۳۳۴: ۱۴۲۲، شوشتری(. است »عمروی
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ِبي َطاِلٍب . َذرٍّ 
َ
ْیَن َحَواِريُّ َعِليِّ ْبِن أ

َ
ـِه َرُسـوِل  ُثمَّ ُیَناِدي ُمَناٍد أ ِد ْبِن َعْبِد اللَّ َوِصيِّ ُمَحمَّ

ِه َفَیُقوُم َعمْ  ـاُر اللَّ مَّ ِبـي َبْکـٍر َو ِمیـَثُم ْبـُن َیْحَیـی التَّ
َ
ُد ْبُن أ ُرو ْبُن اْلَحِمِق اْلُخَزاِعيُّ َو ُمَحمَّ

َوْیٌس اْلَقَرِنيُّ
ُ
َسٍد َو أ

َ
ْیَن َحَواِريُّ اْلَحَسِن ْبِن َعِليٍّ ْبِن . َمْوَلی َبِني أ

َ
َقاَل ُثمَّ ُیَناِدي اْلُمَناِدي أ

ِد ْبِن  ِبي َلْیَلی اْلَهْمَداِنيُ َفاِطَمَة ِبْنِت ُمَحمَّ
َ
ِه َفَیُقوُم ُسْفَیاُن ْبُن أ ِه َرُسوِل اللَّ َو ُحَذْیَفُة  َعْبِد اللَّ

َسْیٍد اْلِغَفاِريُّ 
ُ
ْیَن َحـَواِريُّ اْلُحَسـْیِن ْبـِن َعِلـيٍّ  َقاَل ُثمَّ ُیَناِدي، . ْبُن أ

َ
َفَیُقـوُم ُکـلُّ َمـِن  أ

ْف  ْیَن َحَواِريُّ َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ، . َعْنهُ  اْسُتْشِهَد َمَعُه َو َلْم َیَتَخلَّ
َ
َفَیُقـوُم  َقاَل ُثمَّ ُیَناِدي أ

ِب  ُبو َخاِلٍد اْلَکاُبِليُّ َو َسـِعیُد ْبـُن اْلُمَسـیَّ
َ
َوْیِل َو أ مِّ الطُّ

ُ
ُثـمَّ . ُجَبْیُر ْبُن ُمْطِعٍم َو َیْحَیی اْبُن أ

ِد ْبِن عَ  ْیَن َحَواِريُّ ُمَحمَّ
َ
ِه ْبُن َشِریٍك ُیَناِدي أ ٍد َفَیُقوُم َعْبُد اللَّ ِليٍّ َو َحَواِريُّ َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ

ُبو َبِصیرٍ 
َ
ُد ْبُن ُمْسِلٍم َو أ ْیُد ْبُن ُمَعاِوَیَة اْلِعْجِليُّ َو ُمَحمَّ ْعَیَن َو ُبَر

َ
 َلْیُث اْلَعاِمِريُّ َو ُزَراَرُة ْبُن أ

ِه ْبِن ُجَذاَعـَة َو ُحْجـُر ْبُن اْلَبْخَتِريِّ اْلُمَراِديُّ َو َعبْ  ِبي َیْعُفوٍر َو َعاِمُر ْبُن َعْبِد اللَّ
َ
ِه ْبُن أ ُد اللَّ

ْعَیَن 
َ
ـةِ . ْبُن َزاِئَدَة َو ُحْمَراُن ْبُن أ ِئمَّ

َ
ـیَعِة َمـَع َسـاِئِر اْأل َیـْوَم اْلِقَیاَمـِة  ُثمَّ ُیَناَدی َسـاِئُر الشِّ

ُل  وَّ
َ
اِبِقیَن َو أ ُل السَّ وَّ

َ
اِبِعیَن  َفَهُؤَالِء أ ِریَن ِمَن التَّ ُل اْلُمَتَحوِّ وَّ

َ
ِبیَن َو أ   .)۱۰-۹ :۲۰ش( اْلُمَقرَّ

َثِني َحْمَدَوْیِه ْبُن ُنَصْیرٍ . ۲ اِس ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُعْرَوةَ ، َعْن َیْعُقوَب ْبِن َیِزیَد ، َحدَّ ِبي اْلَعبَّ
َ
َعْن أ

بَ ، اْلَفْضِل ْبِن َعْبِد اْلَمِلِك 
َ
هِ َقاَل َسِمْعُت أ ْمَواتًا   َیُقوُل  ا َعْبِد اللَّ

َ
ْحَیاًء َو أ

َ
اِس ِإَليَّ أ َحبُّ النَّ

َ
أ

ْرَبَعةٌ 
َ
ْیُد ْبُن ُمَعاِوَیَة اْلِعْجِليُّ: أ ُد ْبُن ُمْسِلٍم ، َو ُزَراَرةُ ، ُبَر ْحـَوُل ، َو ُمَحمَّ

َ
َحـبُّ ، َو اْأل

َ
َو ُهـْم أ

ْمَواتاً 
َ
ْحَیاًء َو أ

َ
اِس ِإَليَّ أ   .)۲۱۵:۱۳۵ش( النَّ

يُّ. ۳ َثِني اْلُحَسْیُن ْبُن ُبْنَداَر اْلُقمِّ ـيُّ، َحدَّ ِبي َخَلٍف اْلُقمِّ
َ
ِه ْبِن أ َثِني َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَّ ، َقاَل َحدَّ

اِزيُّ  َثَنا َعِليُّ ْبُن ُسَلْیَماَن ْبِن َداُوَد الرَّ ِبي ُعَمْیرٍ ، َقاَل َحدَّ
َ
ُد ْبُن أ َثِني ُمَحمَّ َبا، َقاَل َحدَّ

َ
ِن َعْن أ

اءِ ، ْبِن ُعْثَمانَ  ِبي ُعَبْیَدَة اْلَحذَّ
َ
هِ ، َعْن أ َبا َعْبِد اللَّ

َ
ُبو َبِصـیٍر :  َیُقوُل  َقاَل َسِمْعُت أ

َ
ُزَراَرُة َو أ

ـُه َتَعـاَلی ـِذیَن َقـاَل اللَّ ْیـٌد ِمـَن الَّ ُد ْبُن ُمْسـِلٍم َو ُبَر ولِئـَك   َو ُمَحمَّ
ُ
ـاِبُقوَن أ ـاِبُقوَن السَّ َو السَّ

   .)۲۱۸:۱۳۶ش(  ُبونَ اْلُمَقرَّ 
َثِني َحْمَدَوْیهِ . ۴ َثِني َیْعُقوُب ْبُن َیِزیَد ، َحدَّ ِبـي ُعَمْیـرٍ ، َقاَل َحدَّ

َ
َعـْن ِهَشـاِم ْبـِن ، َعـِن اْبـِن أ

ْقَطعِ ، َساِلٍم 
َ
هِ ، َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن َخاِلٍد اْأل َبا َعْبِد اللَّ

َ
ْحَیا ِذْکرَ   َیُقوُل  َقاَل َسِمْعُت أ

َ
َحٌد أ

َ
َنا َما أ

ِبي
َ
َحاِدیَث أ

َ
ُبو َبِصیٍر َلْیٌث اْلُمـَراِدُي  َو أ

َ
ْیـُد ْبـِن   ِإالَّ ُزَراَرُة َو أ ـُد ْبـُن ُمْسـِلٍم َو ُبَر َو ُمَحمَّ

َحٌد َیْسَتْنِبُط َهَذا
َ
َمَنـاُء ، ُمَعاِوَیَة اْلِعْجِليُّ َو َلْو َال َهُؤَالِء َما َکاَن أ

ُ
یِن َو أ ـاُظ الـدِّ َهـُؤَالِء ُحفَّ
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ِبي
َ
ِه َو َحَراِمهِ  أ ـاِبُقوَن ِإَلْیَنـا ِفـي ، َعَلی َحَالِل اللَّ ْنَیا َو السَّ اِبُقوَن ِإَلْیَنـا ِفـي الـدُّ َو ُهُم السَّ

   .)۱۳۷-۲۱۹:۱۳۶ش( اْآلِخَرةِ 

ُد ْبُن ُقوَلَوْیِه َو اْلُحَسْیُن ْبُن اْلَحَسِن . ۵ َثِني ُمَحمَّ ـ، َحدَّ َثَنا َسـْعُد ْبـُن َعْبـِد اللَّ َقـاَل ، هِ َقاال َحدَّ
ِه اْلِمْسَمِعيُّ ُد ْبُن َعْبِد اللَّ َثَنا ُمَحمَّ َثِني َعِليُّ ْبُن َحِدیٍد اْلَمَداِئِنيُّ، َحدَّ َعْن َجِمیِل ، َقاَل َحدَّ

اٍج  هِ   َقاَل ، ْبِن َدرَّ ِبي َعْبِد اللَّ
َ
ِبـي َعْبـِد  َدَخْلُت َعَلی أ

َ
َفاْسَتْقَبَلِني َرُجٌل َخاِرٌج ِمـْن ِعْنـِد أ

ْصَحاِبَنا هِ اللَّ 
َ
ْهِل اْلُکوَفِة ِمْن أ

َ
ـهِ ، ِمْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ا َدَخْلُت َعَلی أ َقـاَل ِلـي َلِقیـَت  َفَلمَّ

ْهـِل اْلُکوَفـةِ 
َ
ْصَحاِبَنا ِمْن أ

َ
ُجَل اْلَخاِرَج ِمْن ِعْنِدي َفُقْلُت َبَلی ُهَو َرُجٌل ِمْن أ َفَقـاَل َال ، الرَّ

ُه ُروَحُه َو َال  َس اللَّ َس ِمْثَلهُ َقدَّ ِبي، َقدَّ
َ
ْقَوامًا َکاَن أ

َ
ُه َذَکَر أ ـِه َو  ِإنَّ اْئَتَمَنُهْم َعَلی َحَالِل اللَّ

ِبي، َحَراِمِه َو َکاُنوا َعْیَبَة ِعْلِمِه َو َکَذِلَك اْلَیْوَم ُهْم ِعْنِدي
َ
ْصَحاُب أ

َ
ي أ  ُهْم ُمْسَتْوَدُع ِسرِّ

 
َ
ْهِل اْأل

َ
ُه ِبأ َراَد اللَّ

َ
وءَ َحّقًا ِإَذا أ ْحَیاًء َو ، ْرِض ُسوءًا َصَرَف ِبِهْم َعْنُهُم السُّ

َ
ُهْم ُنُجوُم ِشیَعِتي أ

ِبي
َ
ْمَواتًا ُیْحُیوَن ِذْکَر أ

َ
یِن اْنِتَحـاَل  أ ُه ُکـلَّ ِبْدَعـٍة َیْنُفـوَن َعـْن َهـَذا الـدِّ ِبِهْم َیْکِشُف اللَّ

َل اْلَغاِلیَن ُثمَّ َبَکی َفُقْلُت  وُّ
َ
ـِه َو َرْحَمُتـُه اْلُمْبِطِلیَن َو َتأ َمْن ُهْم َفَقاَل َمْن َعَلْیِهْم َصَلَواُت اللَّ
ْمَواتاً 

َ
ْحَیاًء َو أ

َ
ـُه َیـا َجِمیـُل ، أ َمـا ِإنَّ

َ
ُد ْبُن ُمْسـِلٍم أ ُبو َبِصیٍر َو ُمَحمَّ

َ
ْیٌد اْلِعْجِليُّ َو ُزَراَرُة َو أ ُبَر

ُجِل ِإَلی َقِریٍب  ْمُر َهَذا الرَّ
َ
ُن َلَك أ ْیـُت  َقاَل ، َسُیَبیَّ

َ
ـی َرأ ِه َما َکاَن ِإالَّ َقِلیًال َحتَّ َجِمیٌل َفَو اللَّ

ُجَل  اِب   ُیْنَسُب ِإَلی آِل  َذِلَك الرَّ ِبي اْلَخطَّ
َ
ـُه َیْعَلـُم ، أ َقـاَل ،  َحْیـُث َیْجَعـُل ِرسـاَلَتهُ   ُقْلـُت اللَّ

اِب ِبُبْغِض َهُؤَالِء َر : َجِمیٌل  ِبي اْلَخطَّ
َ
ْصَحاَب أ

َ
ا َنْعِرُف أ ـِه َعَلـْیِهمَو ُکنَّ  :۲۲۰ش( ْحَمـُة اللَّ

۱۳۷-۱۳۸(.   
َثِني َحْمَدَوْیِه ْبُن ُنَصْیرٍ . ۶ َثَنا َیْعُقوُب ْبُن َیِزیَد ، َحدَّ ِبي ُعَمْیرٍ ، َقاَل َحدَّ

َ
ِد ْبِن أ َعـْن ، َعْن ُمَحمَّ

اٍج  هِ ، َجِمیِل ْبِن َدرَّ َبا َعْبِد اللَّ
َ
ِر اْلُمْخِبتِ   َیُقوُل  َقاَل َسِمْعُت أ ْیُد ْبُن ُمَعاِوَیَة   یَن َبشِّ ِة ُبَر ِباْلَجنَّ

ُد ْبُن ُمْسِلٍم َو ُزَراَرةُ  ُبو َبِصیٍر َلْیُث ْبُن اْلَبْخَتِريِّ اْلُمَراِديُّ َو ُمَحمَّ
َ
ْرَبَعٌة ُنَجَباُء ، اْلِعْجِليُّ َو أ

َ
أ

ِه َعَلی َحَالِلِه َو َحَراِمهِ  َمَناُء اللَّ
ُ
ِة َو اْنَدَرَسـْت َلْو َال َهُؤَالِء اْنَقَطَعـْت ، أ ُبـوَّ ، ۲۸۶ش( آَثـاُر النُّ

   .)۱۷۰ص
ُد ْبُن ُقوَلَوْیهِ . ۷ َثِني ُمَحمَّ يُّ، َحدَّ ِه اْلُقمِّ َثِني َسْعُد ْبُن َعْبِد اللَّ ـِد ْبـِن َعْبـِد ، َقاَل َحدَّ َعْن ُمَحمَّ

ِه اْلِمْسَمِعيِّ ْسَباٍط ، اللَّ
َ
ِد ْبِن ِسَناٍن ، َعْن َعِليِّ ْبِن أ َقـاَل ، َعـْن َداُوَد ْبـِن ِسـْرَحانَ ، َعْن ُمَحمَّ

هِ  َبا َعْبِد اللَّ
َ
ْنَهاُه َعِن اْلِجَداِل َو اْلِمَراِء   َیُقوُل  َسِمْعُت أ

َ
ُجَل ِباْلَحِدیِث َو أ ُث الرَّ َحدِّ

ُ
ِإنِّي َأل

ْنَهاُه َعِن اْلِقَیاِس 
َ
ِه َو أ ُل َحِدیِثي، ِفي ِدیِن اللَّ وَّ

َ
ِویِلهِ  َفَیْخُرُج ِمْن ِعْنِدي َفَیَتأ

ْ
ِإنِّي ، َعَلی َغْیِر َتأ
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ِه َو ِلَرُسو  َل ِلَنْفِسِه ُیِریُد اْلَمْعِصَیَة ِللَّ وَّ
َ
ُموا َو َنَهْیُت َقْومًا َفُکلٌّ َتأ ْن َیَتَکلَّ

َ
َمْرُت َقْومًا أ

َ
َفَلـْو ، ِلهِ أ

ْصَحاَبهُ 
َ
ِبي أ

َ
ْوَدَع أ

َ
ْوَدْعُتُهْم َما أ

َ
َطاُعوا َأل

َ
ْصَحا، َسِمُعوا َو أ

َ
ْحَیـاًء َو ِإنَّ أ

َ
ْینـًا أ ِبـي َکـاُنوا َز

َ
َب أ

ْیـٌد اْلِعْجِلـيُّ ْعِني ُزَراَرَة َو ُمَحَمِد ْبَن ُمْسِلٍم َو ِمـْنُهْم َلْیـٌث اْلُمـَراِديُّ َو ُبَر
َ
ْمَواتًا أ

َ
َهـُؤَالِء ، أ

اِبُقوَن السَّ  اُموَن ِباْلِقْسِط َو َهُؤَالِء السَّ اُموَن ِباْلِقْسِط َهُؤَالِء اْلَقوَّ ُبـونَ اْلَقوَّ ولِئـَك اْلُمَقرَّ
ُ
  اِبُقوَن أ

   .)۲۸۷،۱۷۰ش(
ـاِب ، َحْمَدَوْیِه ْبُن ُنَصْیرٍ . ۸ ِبـي اْلَخطَّ

َ
ُد ْبُن اْلُحَسْیِن ْبِن أ َثَنا ُمَحمَّ ْضـِر ْبـِن ، َقاَل َحدَّ َعـِن النَّ

َباِن ْبِن ُعْثَمانَ ، ُشَعْیٍب 
َ
ـ، َعْن ُعَمَر ْبِن َیِزیَد ، َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ْیـُد   َقـاَل  هِ َعْن أ ُزَراَرُة َو ُبَر

ْمَواتـاً 
َ
ْحَیـاًء َو أ

َ
ـاِس ِإَلـيَّ أ َحـبُّ النَّ

َ
ْحـَوُل أ

َ
ُد ْبُن ُمْسِلٍم َو اْأل ُهْم ، ْبُن ُمَعاِوَیَة َو ُمَحمَّ َو َلِکـنَّ

ُقوَل 
َ
ْن أ
َ
ِجُد ُبّدًا ِمْن أ

َ
  .)۳۲۵،۱۸۵ش( َیِجیُئونِّي َفَیُقوُلوَن ِلي َفَال أ

ُد ْبُن ِعیَسی ْبِن ُعَبْیـٍد َو َیْعُقـوُب ْبـُن َیِزیـَد ، َحْمَدَوْیهِ . ۹ َثِني ُمَحمَّ ِبـي ، َقاَل َحدَّ
َ
َعـِن اْبـِن أ

اِس اْلَبْقَباِق ، ُعَمْیرٍ  ِبي اْلَعبَّ
َ
هِ ، َعْن أ ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ـُه َقـاَل  َعْن أ نَّ

َ
ـاِس ِإَلـيَّ   أ َحـبُّ النَّ

َ
ْرَبَعـٌة أ

َ
أ

ْمَواتاً 
َ
ْحَیاًء َو أ

َ
ْیُد ، أ ُبـو ُبَر

َ
ـُد ْبـُن ُمْسـِلٍم َو أ ْعـَیَن َو ُمَحمَّ

َ
ْبُن ُمَعاِوَیَة اْلِعْجِلـيُّ َو ُزَراَرُة ْبـُن أ

ْحَوُل 
َ
ْمَواتاً ، َجْعَفٍر اْأل

َ
ْحَیاًء َو أ

َ
اِس ِإَليَّ أ َحبُّ النَّ

َ
  .)۱۸۵ ،۳۲۶ش( أ

يُّ. ۱۰ َثَنا اْلُحَسْیُن ْبُن اْلَحَسِن ْبِن ُبْنَداَر اْلُقمِّ ِبـي َقاَل َح ، َحدَّ
َ
ـِه ْبـِن أ َثِني َسـْعُد ْبـُن َعْبـِد اللَّ دَّ

يُّ ِه اْلِمْسَمِعيُّ، َخَلٍف اْلُقمِّ ُد ْبُن َعْبِد اللَّ َثِني ُمَحمَّ َثِني َعِليُّ ْبُن َحِدیٍد َو ، َقاَل َحدَّ َقاَل َحدَّ
ْسَباٍط 

َ
اٍج ، َعِليُّ ْبُن أ َبا َعْبِد اللَّ ، َعْن َجِمیِل ْبِن َدرَّ

َ
ْرِض َو   َیُقـوُل  هِ َقاَل َسِمْعُت أ

َ
ْوَتـاُد اْأل

َ
أ

ْرَبَعةٌ 
َ
یِن أ ْعَالُم الدِّ

َ
ْیُد ْبُن ُمَعاِوَیَة َو َلْیُث ْبُن اْلَبْخَتـِريِّ اْلُمـَراِديُّ َو : أ ُد ْبُن ُمْسِلٍم َو ُبَر ُمَحمَّ

ْعَیَن 
َ
   .)۲۳۸ ،۴۳۲ش( ُزَراَرُة ْبُن أ

ْسَنادِ . ۱۱ ِد ْبِن عَ : َو ِبَهَذا اْإلِ ِه اْلِمْسَمِعيَِّعْن ُمَحمَّ ْسَباٍط ، ْبِد اللَّ
َ
ِد ْبِن ، َعْن َعِليِّ ْبِن أ َعْن ُمَحمَّ

ـهِ ، َعْن َداُوَد ْبِن ِسْرَحانَ ، ِسَناٍن  َبا َعْبِد اللَّ
َ
ُجـَل :  َیُقـوُل  َقاَل َسِمْعُت أ ُث الرَّ َحـدِّ

ُ
ـي َأل   ِإنِّ

ْنَهاُه َعِن اْلِجَداِل َو اْلِمَراِء ِفي ِدیِن 
َ
هِ ِبَحِدیٍث َو أ ْنَهاُه َعِن اْلِقَیاِس َفَیْخُرُج ِمْن ، َتَعاَلی اللَّ

َ
َو أ

ِویِلهِ 
ْ
ُل َحِدیِثي َعَلی َغْیِر َتأ وَّ

َ
ُموا َو َنَهْیُت َقْوماً ، ِعْنِدي َفَیَتأ ْن َیَتَکلَّ

َ
َمْرُت َقْومًا أ

َ
َفُکـلٌّ ، ِإنِّي أ

ِه َتَعاَلی َو  ُل ِلَنْفِسِه ُیِریُد اْلَمْعِصَیَة ِللَّ وَّ
َ
ْوَدَع ، ِلَرُسوِلهِ  َیَتأ

َ
ْوَدْعُتُهْم َمـا أ

َ
َطاُعوا َأل

َ
َفَلْو َسِمُعوا َو أ

ِبي
َ
ْصَحاَبهُ  أ

َ
ِبي، أ

َ
ْصَحاَب أ

َ
ْمَواتاً  ِإنَّ أ

َ
ْحَیاًء َو أ

َ
ْینًا أ ـَد ْبـَن ، َکاُنوا َز ْعِني ُزَراَرَة َو ُمَحمَّ

َ
أ

ْیٌد اْلِعْجلِ  اُلـوَن ، يُُّمْسِلٍم َو ِمْنُهْم َلْیٌث اْلُمَراِديُّ َو ُبَر اُموَن ِباْلِقْسـِط َهـُؤَالِء اْلَقوَّ َهُؤَالِء اْلَقوَّ
ُبونَ  ولِئَك اْلُمَقرَّ

ُ
اِبُقوَن أ اِبُقوَن السَّ ْدِق َهُؤَالِء السَّ  .   )۴۳۳،۲۳۹ش( ِبالصِّ
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ُد ْبُن ِعیَسی، َحْمَدَوْیهِ . ۱۲ َثَنا ُمَحمَّ ٍد اْلَقاِسـِم ْبـِن ُعـْر ، َقاَل َحدَّ ِبي ُمَحمَّ
َ
ِبـي ، َوةَ َعْن أ

َ
َعـْن أ

اِس اْلَبْقَباِق  هِ ، َقاَل ، اْلَعبَّ ُبو َعْبِد اللَّ
َ
ْیـُد ْبـُن  َقاَل أ ُد ْبُن ُمْسِلٍم َو ُبَر ْعَیَن َو ُمَحمَّ

َ
ُزَراَرُة ْبُن أ

اَس ُیْکِثُروَن عَ  ْمَواتًا َو َلِکنَّ النَّ
َ
ْحَیاًء َو أ

َ
اِس ِإَليَّ أ َحبُّ النَّ

َ
ْحَوُل أ

َ
َليَّ ِفـیِهْم َفـَال ُمَعاِوَیَة َو اْأل

ِجُد ُبّدًا ِمْن ُمَتاَبَعِتِهْم 
َ
ا َکاَن ِمْن َقاِبٍل ، َقاَل ، أ ِذي َتْرِوي َعَلـيَّ َمـا َتـْرِوي : َقاَل ، َفَلمَّ ْنَت الَّ

َ
أ

ْحَوِل َقاَل 
َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َو اْأل ْیٍد َو ُمَحمَّ َمـا  َفَکَذْبُت َعَلْیَك َقاَل ، ُقْلُت َنَعْم ، ِفي ُزَراَرَة َو ُبَر ِإنَّ

  .)۲۳۹ ،۴۳۴ش( ُقْلُت ُهْم َصاِلُحونَ ، َذِلَك ِإَذا َکاُنوا َصاِلِحیَن 
دٍ . ۱۳ ْحَمَد ، َعِليُّ ْبُن ُمَحمَّ

َ
ُد ْبُن أ َثِني ُمَحمَّ ِبـي ، َعْن َیْعُقوَب ْبـِن َیِزیـَد ، َقاَل َحدَّ

َ
َعـِن اْبـِن أ

اِس اْلَبْقَباِق ، ُعَمْیرٍ  ِبي اْلَعبَّ
َ
ِبي عَ ، َعْن أ

َ
هِ َعْن أ هُ  ْبِد اللَّ نَّ

َ
ـاِس ِإَلـيَّ :  َقاَل ، أ َحـبُّ النَّ

َ
ْرَبَعٌة أ

َ
أ

ْحَوُل 
َ
ُد ْبُن ُمْسِلٍم َو اْأل ْیٌد اْلِعْجِليُّ َو ُزَراَرُة َو ُمَحمَّ ْمَواتًا ُبَر

َ
ْحَیاًء َو أ

َ
  .)۲۴۰ ،۴۳۸ش(  أ

. روایت از دو طریق قمی و کوفی رسیده است گردد این سیزدهکه مالحظه می چنان
مسـلم  بـن معاویه و محمد بن برید، اعین بن ةنام زرار ؛ روایات مدح گروهی دودسته هستند

در  ]نعمـان بن علی محمد بن[ابو بصیر و ابوجعفر احولاما نام . در هر دودسته وجود دارد
همـراه بـا نـام ، مسلم بن برید و محمد، در پنج روایت نام زراره؛ متغیر است، این روایات

 ،در ایــن میــان چهــار روایــت .)۴۳۴، ۳۲۵، ۴۳۸، ۳۲۶ ،۲۱۵ش( اســت ذکرشــده ١»احــول«
درواقع یک روایت به نقل از ابوالعباس بقباق است که از دو طریق اصلی قاسم بن عروة 

 . شده است و ابن ابی عمیر از ابوالعباس بقباق نقل
و نیـز گـزارش کّشـی  .)۴۳۳، ۴۳۲، ۲۸۷، ۲۸۶، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۰ش( در هشت روایـت

تصـحیح احادیـث تعـدادی از راویـان فقیـه  ۀنظر عالمان امامی متقدم دربار  اقاتف ۀربار د
نام ابو بصیر و گاه مسلم همراه با  بن برید و محمد، نام زراره .)۴۳۱ش( عصر صادقین
علـی بـن حدیـد و ، این روایـات را ابـن ابـی عمیـر. بختری آمده است بن ابو بصیر لیث

  .)۴۳۲، ۲۸۶، ۲۲۰ش( اند خود نقل کردهبن اسباط هر یک به سند  علی
رو این بحث را در دو عنوان روایات مدح گروهی با حضور ابو بصیر و روایات  ازاین

  .گیریم مدح گروهی با حضور ابوجعفر احول پی می

                                                 
، این روایات در »احول« نام وجود. ابوجعفر احول است، محمد بن علی بن نعمان مؤمن الطاق، مقصود. ١

شخصیت دیگر از متفاوت زمان و تخصص لحاظ به احول نعمان بن علی بن محمد. است برانگیز سؤال
 . است بسته فرو دنیا از چشم قمری ۱۸۰ سال در و بوده متکلم او. است مذکور های
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 روایات مدح گروهی با حضور ابو بصیر .۲-۱-۱
ه هفت روایـت ها هشت روایت است و با حذف تکرار ب در این روایات که تعداد آن

فقـط در دو روایـت  .)۴۳۲،  ١]۴۳۳تکـرار در [۲۸۷، ۲۸۶، ۲۲۰، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۰ش( یابد تقلیل می
بـه نــام ، و در بقیـه روایــات .)۲۲۰، ۲۱۸ش( نـام ابـو بصــیر بـه شــکل مطلـق آمـده اســت

 . شده است بختری مرادی تصریح بن لیث
بقیـه از امـام ، تشـده اسـ نقل که از امام کـاظم ۲۰جز روایت ش این احادیث به

ابـو بصـیر مـرادی ازجملـه ، بر اساس این احادیـث. شده است السالم روایت صادق علیه
» قّوامـون بالقسـط«و » مقّربون«، »سابقون«و از مصادیق  .)۲۰ش( صادقین ونحواری

عنوان  های او به ردیف به ابو بصیر و هم امام صادق .)۲۸۷، ۲۱۸، ۲۰( معرفی شده است
ِه َعَلـی «، »ُنَجَباء« ها را با عناوینی چون فتخار کرده است و آنا» اصحاب أبی« َمَناُء اللَّ

ُ
أ

» اعالم الدین«و » وتاد االرضأ«، »ةخر لینا فی الدنیا و اآل إسابقون «و ، »َحَالِلِه َو َحَراِمه
اگر این افراد نبودند آثار نبـوت : و فرموده است .)۴۳۲، ۲۸۶، ۲۲۰، ۲۱۹ش( توصیف کرده

  .)۲۸۶ش( شد رفت و به دست فراموشی سپرده می یاز بین م
بقیـه روایـات دربردارنـده دو . صحیح هستند ۲۸۶و۲۱۹ازنظر سندی فقط دو روایت

و محمد بن عبدالله  )۲۱۸، ۲۰ش( های علی بن سلیمان بن داود رازی راوی مجهول به نام
علـی بـن  هـای چنین دو راوی فطحی به نام هم. است )۴۳۲، ]۲۸۷،۴۳۳، ۲۲۰ش( ٢مسمعی

                                                 
 . ی استعمومًا وجه تکرار روایت در رجال کّشی تفاوت صدر سند در طبقه مشایخ و مشایخ مشایخ کّش . ١
فقط ابـن بابویـه از ، محمد بن عبدالله مسمعی مجهول است و نام وی در منابع رجال متقدم نیامده است. ٢

 اللـه عبـد بـن محمـد یفـ یالـرأ ئیّ سـ«: او یاد کرده است منفی محمد بن حسن بن ولید دربارۀ دیدگاه
 مسـمعی را اصـّم  دالرحمانعبـ بـن عبداللـه، نجاشی پـدر او). ۲۱-۲/۲۰: ۱۳۷۸، بابویه ابن. (»یالمسمع

. تصریح کـرده اسـت کردین خوانده است و به روایت او از مسمع» بشیء سیل، غال، فیضع، بصری«
خبـر ، دیده اسـت را کتاب این که کسی از: گویدکند و میوی یاد می المزار نجاشی در ادامه از کتاب

 یحیی بن محمد بن است که احمد منسوخ و ناسخ دومین کتاب او کتاب. تخلیط این کتاب را شنیده ام
غضــائری نیــز وی را  ابــن. )۲۱۷: ۱۴۰۷، نجاشــی. (اســت شــنیده او از عبــدی از عبداللــه بــن ســعد از
 مـذهب و عظـیم وی را نشـان از خبـث الزیـارات کتـاب دانسته و محتـوای» القول مرتفع« و» فیضع«

، ابن غضـائری. (ره معرفی کرده استمتهافت او دانسته است و در پایان وی را از جمله دروغپردازان بص
انصــاری احتمــال جعلــی بــودن و عــدم وجــود خــارجی و تــاریخی شخصــیت عبداللــه بــن . )۱۴۲۲:۷۶

. )۶۲۷-۶۲۴: ۱۳۹۴، انصاری(. داندبن حسن شّمون را دور از ذهن نمی عبدالرحمان اصّم توسط محمد
دن روایات محمد بـن عبداللـه مسـمعی از با این همه مامقانی به نقل از وحید بهبهانی به سبب استثناء نش
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 گانه فوق حضـور دارنـد اسباط و علی بن حدید در سند چهار حدیث از احادیث هفت
   .)۴۳۲، ۲۸۷، ۲۲۰، ۲۰ش(

 روایات مدح گروهی با حضور ابوجعفر احول .۲-۱-۲
روایات مدحی که نام ابوجعفر احول در آن وجود دارد پنج روایت است کـه چهـار 

در ایـن چهـار روایـت  .)۴۳۸، ۴۳۴، ۳۲۶، ۲۱۵ش( گردد روایت آن به ابوالعباس بقباق برمی
چهار نفر بـه  ترین مردمان نزد امام محبوب، شده است نقل که از زبان امام صادق

  ١.محمد بن مسلم و ابوجعفر احول هستند، برید، های زراره نام
اصل اسـت و در آن بعـد از بیـان  ۴۳۴روایت ، رسد از چهار روایت بقباق به نظر می

َح «جمله 
َ
ْمَواتاً أ

َ
ْحَیاًء َو أ

َ
اِس ِإَليَّ أ ای آمده است که خیلی کوتـاه در حـدیث  نکته »بُّ النَّ

ِجـُد ُبـّدًا ِمـْن «: شده است  نیز به آن اشاره ۳۲۵
َ
اَس ُیْکِثُروَن َعَلـيَّ ِفـیِهْم َفـَال أ َو َلِکنَّ النَّ

ا َکاَن ِمْن َقاِبٍل ، َقاَل ، ُمَتاَبَعِتِهْم  ْنَت : َقاَل ، َفَلمَّ
َ
ْیـٍد أ ِذي َتْرِوي َعَليَّ َما َتْرِوي ِفي ُزَراَرَة َو ُبَر الَّ

ْحَوِل َقاَل 
َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم َو اْأل َمـا َذِلـَك ِإَذا َکـاُنوا ، ُقْلُت َنَعْم ، َو ُمَحمَّ َفَکـَذْبُت َعَلْیـَك؟ َقـاَل ِإنَّ

 . »ُقْلُت ُهْم َصاِلُحونَ ، َصاِلِحیَن 
درمجمـوع  .)۳۲۵ش( نقـل کـرده اسـت ]بریبّیـاع سـا[روایت پنجم را عمر بن یزید 
چنین راویانی با گرایش و خط فکری خاصـی در  هم ٢.اسانید این روایات صحیح است

 . وجود ندارد، سلسله اسانید این روایات
که در روایات مدح گروهی با حضور ابو بصیر اسدی دو راوی فطحی بـه  نتیجه این

گانـه  چهـار حـدیث از احادیـث هفـت های علی بن اسباط و علی بن حدید در سند نام
چنین این دو راوی فطحـی در اسـانید روایـات  هم .)۴۳۲، ۲۸۷، ۲۲۰، ۲۰ش( حضور دارند

اما در روایات مدح گروهـی ؛ مدح اختصاصی ابو بصیر مرادی و زراره نیز حضور دارند

                                                                                                        
روایات نوادر الحکمه توسط ابن ولید و نیز بسیاری روایت کردن سعد بن عبدالله اشعری از او حسن حال 

 . )۳/۱۴۶: بی تا، مامقانی( راوی را نتیجه گرفته است!
 . )۱/۷۶ :۱۳۹۵، بابویه ابن(. است کرده نقل را روایت این خود سند نیز به صدوق شیخ. ١
 عیاشـی از را روایـت این کّشی است روشن که است کرده نقل علی محمدبن از کّشی، ۴۳۸ روایت در. ٢

 نقـل نیـز و عیاشـی توسـط او از احادیث نقل بسیاری اما دانندمی مهمل را او چه اگر. است شنیده او از
 . آوردیم وجود به او دربارۀ نسبی اعتماد نصیر بن حمدویه از کّشی توسط احادیث همان
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 . ها را شاهد نیستیمبا حضور ابوجعفر احول حضور فطحی
ویژه ابو بصیر مـرادی  نقل و نشر روایات مدح زراره و بهها در رسد فطحی به نظر می

بـه  .)۵/۲۱۴ :۱۳۷۸( پـاکتچی. اند انگیزه داشته - عنوان فقیهان اصحاب صادقین به -
بدون قید ، در روایاتی که نام ابو بصیر، هاابو بصیر مرادی نزد فطحی ۀسبب حرمت ویژ 

 .ا ابو بصیر مرادی دانسـته اسـتمقصود از آن ر ، آمده است و در تقابل با فطحیه نیست
اما  .)۲۱۵ :همان( این روایات توسط فطحیه خبر داده است) = جعل( وی تلویحًا از وضع

به اصحاب فقیه پدر بزرگوارش اصل صدور چنـین روایـاتی را  توجه ویژه امام صادق
با معرفی معدود اصـحاب فقیـه پـدرش در  رسد امام صادق به نظر می؛ کند تأیید می

اعتقادی اینان را تأیید و به رسمیت شناخته و آنان را مرجع  -مکتب فقهی، عه شیعیجام
دهد و بدین طریق مانع از مراجعه توده جامعه شیعی به غالیان و گـرایش  شیعیان قرار می
 . های آنان شده استبه اباحیگری

باشـد  ابو بصـیر اسـدی، این احتمال وجود دارد که مقصود از ابو بصیر، وجود  بااین
 شــعیب عقرقــوفی را در مســائل فقهــی بــه او ارجــاع داده بــود امــام، کــه در روایتــی

ــم .)۲۹۱ش( ــان اصــحاب  ه ــروه از فقیه ــتین گ ــه از نخس ــتی ک ــی در فهرس ــین کّش چن
نخست نام ابو بصیر اسدی را ذکر کرده و نام مرادی را در ، ارائه داده است صادقین
در ایـن صـورت قیـد مـرادی کـه در برخـی . تبیان کرده اسـ، عنوان قول دیگر پایان به

ود چنین این احتمال نیـز وجـ هم. متأخر دانست ۀتوان افزود روایات ذکرشده است را می
ای از  کـه در دسـته متأخر بـه اصـل روایـات باشـد کمـا این ۀدارد که نام ابو بصیر افزود

، فر احـولهرچند کـه ابـوجع. نام ابوجعفر احول ذکرشده است، جای نام وی روایات به
تـوان تردیـد  ردیف فقیهان اصحاب نیست و در اصل وجود نـام او نیـز می سنخ و هم هم
 . کرد

 روایات ذم گروهی جمعی  .۲-۲
هشت روایت ذم گروهی وجـود دارد  ،در میان روایات رجالی فقیهان امام صادق

 . یابد به چهار روایت کاهش می، که با حذف موارد تکراری
َثَنا ُمَح . ۱ ُد ْبُن َمْسُعودٍ َحدَّ ْحَمَد ، مَّ

َ
َثِني ِجْبِریُل ْبُن أ ُد ْبُن ِعیَسـی ، َقاَل َحدَّ َثِني ُمَحمَّ َقاَل َحدَّ
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ْحَمِن ، ْبِن ُعَبْیدٍ  َثِني ُیوُنُس ْبُن َعْبِد الرَّ َبـاٍن ، َقاَل َحدَّ
َ
ِحیِم ، َعْن ُعَمـَر ْبـِن أ َعـْن َعْبـِد الـرَّ

ُبو َعبْ ،  َقاَل ، اْلَقِصیرِ 
َ
هِ َقاَل ِلي أ ِتـي   ایِت  ِد اللَّ ْیدًا َفُقْل َلُهَما َما َهِذِه اْلِبْدَعـُة الَّ ُزَراَرَة َو ُبَر

هِ  نَّ َرُسوَل اللَّ
َ
 َما َعِلْمُتَما أ

َ
َخاُف ِمْنُهَما  اْبَتَدْعُتَماَها أ

َ
َقاَل ُکلُّ ِبْدَعٍة َضَالَلٌة ُقْلُت َلُه ِإنِّي أ

 ! ْرِسْل َمِعي َلْیثًا اْلُمَراِديَّ
َ
ـهِ َفأ ُبو َعْبِد اللَّ

َ
َتْیَنا ُزَراَرَة َفُقْلَنا َلُه َما َقاَل أ

َ
ـِه َلَقـْد  ،َفأ َفَقـاَل َو اللَّ
ْعَطاِني اِالْسِتَطاَعَة َو َما َشَعَر 

َ
َبـداً ، أ

َ
ْرِجُع َعْنَهـا أ

َ
ِه َال أ ْیٌد َفَقاَل َال َو اللَّ ا ُبَر مَّ

َ
 ۱۴۸ ،۲۳۶ش( َفأ

،۴۳۷(.   
َثِني َحْمَدَوْیهِ . ۲ ُد ْبُن ِعیَسیقَ ، َحدَّ َثِني ُمَحمَّ ِبـي ، َعْن ُیوُنَس ، اَل َحدَّ

َ
َعـْن ِمْسـَمٍع ِکـْرِدیٍن أ

ارٍ  ـهِ ، َسیَّ َبـا َعْبـِد اللَّ
َ
ْیـدًا َو َلَعـَن   َیُقـوُل  َقـاَل َسـِمْعُت أ ـُه ُبَر ـُه ُزَراَرة َلَعـَن اللَّ  ،۲۳۷ش( اللَّ

۱۴۸،۴۳۶(.   
ُد ْبُن َمْسُعودٍ . ۳ َثِني ُمَحمَّ ْحَمَد َقاَل َح ، َحدَّ

َ
َثِني ِجْبِریُل ْبُن أ ِد ْبِن ِعیَسـی، دَّ َعـْن ، َعْن ُمَحمَّ

ـِه ْبـِن ُجَذاَعـةَ ، َعْن َسْیِف ْبِن َعِمیَرةَ ، َعِليِّ ْبِن اْلَحَکِم  ُقْلـُت   َقـاَل ، َعْن َعاِمِر ْبِن َعْبِد اللَّ
هِ  ِبي َعْبِد اللَّ

َ
ِتي َتُقوُل ِبَقْوِل ُزَراَرَة َوُمَح  ِأل

َ
ِد ْبِن ُمْسِلٍم ِفـي اِالْسـِتَطاَعِة َو َتـَری ِإنَّ اْمَرأ مَّ

ُهَما َلْیَسا ِبَشيْ نَّ
َ
ِي َو اْلَقْوِل َلَها أ

ْ
أ َساِء َو الرَّ َیُهَما َفَقاَل َما ِللنِّ

ْ
ٍء ِفي َوَالَیٍة َقـاَل َفِجْئـُت ِإَلـی  َرأ

ْثُتَها َفَرَجَعْت َعْن َذِلَك اْلَقْوِل  ِتي َفَحدَّ
َ
  .)۲۶۹-۲۶۸ ،۲۸۲ش( اْمَرأ

ُد ْبُن َمْسُعودٍ  .۴ َثِني ُمَحمَّ ْحَمَد ، َحدَّ
َ
َثِني ِجْبِریُل ْبُن أ ـِد ْبـِن ِعیَسـی ْبـِن ، َقاَل َحدَّ َعْن ُمَحمَّ

اِح ، َعْن ُیوُنَس ، ُعَبْیدٍ  بَّ ِبي الصَّ
َ
هِ ، َعْن أ َبا َعْبِد اللَّ

َ
اِح َهَلَك   َیُقوُل  َقاَل َسِمْعُت أ بَّ َبا الصَّ

َ
َیا أ

ُد ْبُن ُمْسـِلٍم َو ِإْسـَماِعیُل اْلُجْعِفـيُّ ْیٌد َو ُمَحمَّ ْدَیاِنِهْم ِمْنُهْم ُزَراَرُة َو ُبَر
َ
ُسوَن ِفي أ َو ، اْلُمَتَرئِّ

ْحَفْظ 
َ
   .)۳۵۰، ۴۳۵ ،۲۶۹ ،۲۸۳ش( َذَکَر آَخَر َلْم أ

ن احمد از محمد بن عیسی بـن عبیـد عیاشی از جبرئیل ب از طریق، هر چهار روایت
همـین ابتـدا بـه سـبب حضـور ، بنابراین وضعیت سـندی ایـن روایـات ١.شده است نقل

 . گرددمعلوم می، جبرئیل بن احمد که توثیق نشده است
سـه ؛ محمد بن عیسی بن عبید ایـن احادیـث را از دو طریـق دریافـت کـرده اسـت

 ،)۴۳۵، ۳۵ ،۲۸۳ش( هـای ابوالصـباح نام حدیث از یونس بن عبدالرحمان از سـه راوی بـه
                                                 

کّشی در یک مورد به جای محمد بن مسعود عیاشی از ، مورد آن تکرار است ۴از این هشت روایت که . ١
 کنـداز محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد نقـل مـی حمدویـه، جبرئیل بن احمد از محمد بن عیسی بن عبیـد

 ). ۲۳۷ش(
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چنـین  هـم .)۲۳۶،۴۳۷( و عمر بن ابان از عبـدالرحیم قصـیر .) ۲۳۷،۴۳۶ش( ردینسمع کِ مِ 
 .)۲۸۲ش( یک حدیث از علی بن حکم از سیف بن عمیره از عامر بن عبدالله بن جذاعه

 . شده است نقل همه این روایات از زبان امام صادق
را لعـن کـرده  ١زراره و بریـد شنیده است که امام صـادق یونس از ِمسَمع ِکردین

امام عقیـده آن ، و از عمر بن ابان از عبدالرحیم قصیر شنیده است .)۴۳۶، ۲۳۷ش ( است
 .)۴۳۷، ۲۳۶ش( شود استطاعت را بدعتی خوانده است که موجب گمراهی می ۀدو دربار 

مـد بـن مسـلم از در حدیث علی بن حکم از سیف بـن عمیـره نیـز خـروج زراره و مح
 .)۲۸۲ش( شـده اسـت اسـتطاعت گزارش ۀیت به سـبب عقیـده خـاص آن دو دربـار وال 

، محمد بـن مسـلم، برید، زراره، همچنین یونس از ابی الصباح نقل کرده است که امام
نامش را از خـاطر بـرده اسـت را در شـمار هـالک ، اسماعیل جعفی و کسی که راوی

  ٢.)۴۳۵، ۳۵۰، ۲۸۳ش( اند طلب بوده ن ریاستشدگانی قرار داده است که در دینشا
کم در مقطعـی از  دسـت –اسـتطاعت  ۀاصل وجود عقیده خاص زراره دربار  اگرچه

واسـطه خطـا در فهـم یـک  اما صدور روایات لعـن و تبـّری به؛ انکارناپذیر است -زمان
جاکـه از  ازآن ٣.غیـرممکن اسـت، اندیشه کالمی توسط معصوم به جز در شـرایط تقیـه

ســه حــدیث بـه صــراحت در ارتبــاط باعقیــده ، ار حــدیث اصــلی مـذمت گروهــیچهـ
، اند شده برید و محمد بن مسلم در یک طیف فکری قرار داده، استطاعت است و زراره

                                                 
 آمـده میـان بـه سخن امامیه انمتقدم نزد او وجاهت و ائمه نزد وی واالی جایگاه از روایی متون در. ١

 در. اسـت شـده دانسـته اسـتطاعت بـه قـول در زراره و بریـد مشـترک وجه، حجر ابن نقل پایه بر. است
 بن محمد و ابوبصیر چون فقیهانی کنار در توانمی را برید که نمایدمی چنین قراین پایه بر، فقهی گرایش
 حیـات در او درگذشـت نجاشی اما، یافته وفات ق ۱۵۰ در فضال بن علی روایت به برید. داد جای مسلم
 که اختالفاتی جریان در که گفت باید نجاشی ترجیح تأیید در. است دانسته تر صحیح را صادق امام
جمعـی ازنویسـندگان، (. اسـت نرسیده ثبت به او حضور از نشانی، داد رخ صادق امام وفات از پس

۱۳۸۳:۱۲/۷۱( . 
برید بن معاویه و اسماعیل جعفی تکرار شده است امـا ، یل نام محمد بن مسلماین روایت در حالی که ذ. ٢

 . است و این شیوه خالف شیوه معمول کّشی است نشده ذکر زراره نام ذیل
محمـد ، محمـد علـی و امـین نـاجی، مهـدوی راد: ک. ر، مفهوم تقیه و شرایط آن در احادیـث دربارۀ. ٣

، ۲ش، ۸۸پـاییز و زمسـتان ، حـدیث پژوهـی(، »اه مجلسـی اولبررسی احادیث تقیه از از دیـدگ«؛ هادی
 . )۲۸-۷ص
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طلبی در دیـن بـه  مانده مذمت گروهـی را نیـز کـه حـاکی از اتهـام ریاسـت روایت باقی
 : دهیم ار میدر این قسمت موردبحث قر ، است فقیهان اصحاب صادقین

کـاظم و ، صـادق، طلبی از امامـان بـاقر در منابع روایی احادیثی در نکوهش ریاست
 ،کلینـی( اسـت بیشتر این احادیـث منسـوب بـه امـام صـادق. شده است نقل رضا

ــن احادیــث  .)۱۵۴ -۱۴۵ :۱۴۰۳، مجلســی؛ ۹۶۶، ۱۹۶ :۱۴۰۹، طوســی؛ ۱۴۰۷:۲/۲۹۷-۲۹۹ در ای
اگرچه در این احادیث . شده است و ملعون معرفی هالک شده) طلب جاه( طلب ریاست

اما مضمون برخی از این احادیث ؛ نکوهش شده است ١طلبی در هر امری نفس ریاست
که افرادی  یعنی این؛ ریاست در دین است، طلبی دهد مقصود امامان از ریاست نشان می

دم در امـور دینـی خود را مرجع مر ، طلبی بدون داشتن شرایط الزم و صرفًا به انگیزه جاه
اگرچـه در نظـر  .)۲۹۹-۲/۲۹۸ :۱۴۰۷، کلینـی؛ ۹۶۶، ۱۹۶ش :۱۴۰۹، طوسـی( کننـد معرفی می

. . ابوحنیفـه و، سـفیان ثـوری، فقیهان اهل رأی و قیاس عراق مانند حسـن بصـری، اول
امـا دریکـی از  .)۱۰/۱۱۹  :۱۴۰۴، مجلسـی( آینـد عنوان مصادیق این روایات بـه ذهـن می به

 ربیــع شــامی اســتالیکــی از شــیعیان بــه نــام ابو  د خطــاب امــام بــاقرمــور ، روایــات
، حّب ریاسـت را از صـفوان بـن یحیـی در روایتی امام کاظم ٢.)۲/۲۹۸ :۱۴۰۷،کلینـی(

  .)۹۶۶ :۱۴۰۹، طوسی( نفی کرده است و امام جواد فقیه دوره امامت امام رضا
طلبی و  زمینـه جـاه، اناین اخبار حاکی از این است که در میان برخی اصحاب امام

آنـانی ؛ طلبی وجود داشته است و برخی عمًال به این عمل ناپسـند روی آوردنـد ریاست
تـوان برخـی  می. خورنـد نان دنیا را به بهـای دیـن می، که با انتساب آرای خود به امامان

 . ترین مصادیق این افراد دانست منحرفان از تشیع و ازجمله غالیان را از مهم
محمـد بـن مسـلم و ، بریـد بـن معاویـه، ت به حدیثی کـه زرارة بـن اعـیندر بازگش

، ۳۵۰، ۲۸۳ش( طلبانی هالک شده قرار داده اسـت اسماعیل جعفی را از مصادیق ریاست
های متقابـل  گیری تقابل و موضع؛ تردیدی در وضع این حدیث نیست، باید گفت .)۴۳۵

در روایتـی ؛ روشـن اسـتامـری ، و غالیـان آن عصـر میان فقیهان اصحاب صادقین
                                                 

. در این بـاره ر (.نوع مذموم آن است، مقصود این روایات. ریاست طلبی دو نوع ممدوح و مذموم دارد. ١
 . )۱۲۰-۱۰/۱۱۸ :۱۴۰۴، مجلسی: ک

 . است و مهمل است نشده ذکر مطلبی وی رجالی نقد در اوفی است و بن شامی همان خلید ابوالربیع. ٢
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ــر از ــن دّراج خب ــل ب ــار  جمی ــدگویی یکــی از اصــحاب کــوفی درب ــه  ۀب اصــحاب فقی
از ، کنـد آن فـرد کـوفی جمیـل تصـریح می، در ادامـه روایـت. داده است صادقین

بِ «: گوید اصحاب ابوالخطاب بوده است و در پایان می
َ
ْصَحاَب أ

َ
ا َنْعِرُف أ ـاِب  یُکنَّ اْلَخطَّ

ِه َعَلـِبُبْغِض َهُؤَال   ۀدربـار  داود بـن ِسـرحان از امـام صـادق .)۲۲۰ش ( »ِهْم یْ ِء َرْحَمُة اللَّ
شنوند  کنند و هر سخنی که از امام می گوید که مطابق دستور امام عمل نمی افرادی می

در ادامـه ایـن  امـام. کنـد کند و برای دیگران نقل می را مطابق با میل خود تأویل می
از ایـن  ١.)۲۸۷،۴۳۳ش( کنـد لگوی صحابی نمونه معرفـی میرا ا» اصحاب ابی«حدیث 

در برابـر دو گـروه در جامعـه امـامی دو موضـع  شود امـام صـادق روایات دانسته می
اصـحاب «و لعن و نفرین غالیانی چون » اصحاب ابی«تمجید از ؛ متفاوت داشته است

 . »ابی الَخّطاب
در برابـر  قیـه صـادقینشود کـه اصـحاب ف همچنین از برخی روایات دانسته می

گرفتـه و گـاه احکـام و  موضـع، اند غالیانی که مسلک فقهی خاص خودشان را داشـته
، بـر پایـه روایتـی؛ شـدند کشـاندند و موجـب رسـوایی آنـان می را به نقـد می فتاوی آنان

بـن سـعید کـه  ةدیدگاه مغیر ، داشته است اسماعیل جعفی در دیداری که با امام باقر
در  ای فقهی با امـام بـاقر مسئله ۀدربار  شنیده است را از امام باقر آنکرده  ادعا می
؛ ۳/۱۰۵ج :۱۴۰۷، کلینـی( کنـد شدت آن دیدگاه و ادعـا را نفـی می امام به. گذارد میان می

ِثـ﴿مصداق  برید بن معاویه عجلی از امام صادق ٢.)۲/۵۷۸ :۱۳۸۵، بابویه ابن
َ
اٍك أ فَّ

َ
 ﴾ ٍم یأ

، مغیـره بـن سـعید: کریم را هفت تن از غالیان زمان خود ازجملـهدر قرآن  .)۲۲۲شعراء/(
در زمــان امامــت امــام  .)۵۱۱ش( دانســته اســت ...عبداللــه بــن حــارث و، ابوالخطــاب

عمر بدبین و بـدگمان مفضل بن  ۀدربار  زرارة بن اعین و تنی چند از اصحاب صادق
بنـابراین  .)۵۹۲ش( سـخن گفتنـد وضعیت او در کوفه با امـام صـادق ۀشدند و دربار 

انـد را در قالـب  آنان فرموده ۀجا نیز سخنی که امامان دربار  توان گفت غالیان در این می
 . کنند احادیث به محبوب ترین اصحاب امامان منتسب می

                                                 
راوی . به سبب وجود راوی متهم به غلو و مجهول ضعیف است ۲۸۷و  ۲۲۰از نظر سندی هر دو روایت. ١

 . محمد بن عبدالله مسمعی است، مشترک در هر دو روایت
 . ضعیف است، سند روایت به سبب وجود معلی بن محمد بصری. ٢
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 گیری نتیجه
تحلیل روایات متعارض مدح و ذم گروهی در رجـال کّشـی احتمـال نقـش فعاالنـه 

ر آن ای از روایات مدح کـه ابوبصـیر مـرادی ددستهنقل و نشر ، راویان فطحی در جعل
چنین نقش غالیان را در جعـل و سـند صـحیح  هم. کندگروه حضور دارد را تقویت می

را  سازی برای روایات نکوهش اصحاب به دلیل تقابل شدید با اصحاب امام صـادق
 . ُنمایدبر می

 نامه کتاب
 . ۱۳۸۵،فروشی داوری تابک، قم ،علل الشرایع، محمد بن علی، ابن بابویه .۱
 . ۱۳۷۸، نشر جهان، تهران؛ الجوردی  مهدی: تحقیق ،ون اخبار الرضایع، ــــــــ  .۲
 . ۱۳۹۵، چاپ دوم، هیاسالم، تهران ،الدین و تمام النعمة کمال، ــــــــ  .۳
، دار الحـدیث، قـم؛ محمدرضـا حسـینی جاللـی: تحقیـق ،الرجـال، احمـد بـن حسـین، ابن غضـائری .۴

 . ۱۴۲۲، اول چاپ
المتبقی من کتب المفقوده؛ بازسازی چند متن شیعی، سنی و معتزلی در حدیث، کالم و ، حسن، انصاری .۵

 . ۱۳۹۴، شعبه اصفهان، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، اصفهان ،)۱تاریخ (ج
 ،تهـران؛ زیـر نظـر سـید کـاظم موسـوی بجنـوردی دائرةالمعارف بزرگ اسـالمی، جمعی از نویسندگان، .۶

۱۳۷۸.  
 . ۱۴۱۱، دار الذخائر، قم ،یرجال العالمة الحل، حسن بن یوسف، لیح .۷
 . ۱۴۱۰، عهیمرکز نشر آثار ش، قم ،معجم رجال الحدیث، ابوالقاسم، خویی .۸
، قـمبازشناسـی منـابع اصـلی رجـال شـیعه، محمد رضـا ، محمد کاظم و جدیدی نژاد، رحمان ستایش .۹

 . ۱۳۹۳، چاپ دوم، دارالحدیث
 . ۱۳۹۶، دانشگاه فردوسی مشهد، رساله دکتری علل تعارض در رجال کّشی،بررسی ، رحیمه، شمشیری .۱۰
 . ۱۴۲۲ی، مؤسسة النشر اإلسالم، قم ،قاموس الرجال، محمدتقی، شوشتری .۱۱
مؤسسـه نشـر دانشـگاه ، مشـهد ،اختیار معرفة الرجال معروف برجال الکّشـی، محمد بن حسن، طوسی .۱۲

 . ۱۴۰۹، چاپ اول، مشهد
 . ۱۳۸۱، هیدر یمطبعه ح، فنج ،فهرستال، ــــــــ  .۱۳
 . ۱۴۰۷، چاپ چهارم، ةیدار الکتب اإلسالم، تهران ،یالکاف محمد بن یعقوب، کلینی .۱۴
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