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اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی از راوی ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﺣﺪﯾﺜﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻬـﺮه
ﮔﯿﺮﯾﯽ از داﻧﺶ ﺣﺪﯾﺜﯽ و رﺟﺎﻟﯽ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﮥ ﺧﻮﯾﺶ ﺑـﻪ ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﺣـﻮال رواﯾـﺎن
ﺣﺪﯾﺜﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻮزۀ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رﺟﺎل ﺷﻨﺎﺳـﯽ وی ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ از ﺷﺨﺼـﯿﺖ
ﻋﻠﻤﯽ ،اﻟﮕﻮی ﻓﮑﺮی و ﺷﯿﻮۀ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ او ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺟﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻧﻘﺎداﻧﻪ
وی در اﯾﻦ داﻧﺶ ،در اﺛﺮ رﺟﺎﻟﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ او )ﻧـﻪ ﻋﯿﻨـﯽ( ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺎزﻧﻤـﺎﯾﯽ و داوری
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ رواﯾـﯽ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ درﺑـﺎرۀ ﻫﻮﯾـﺖ ﻓـﺮدی و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺑـﻦ
ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻌﺮﻓﺘـﯽ در ﺣـﻮزۀ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ،
ﺑﺎوری وداﻧﺸﯽ وی در ﻣﯿـﺎن داﻧﺸـﻮران ﭘﯿﺸـﯿﻨﯽ و ﭘﺴـﯿﻨﯽ رﺟـﺎﻟﯽ و ﻏﯿـﺮ آن ﺷـﺪه
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از رواﯾـﺖ رﺟﺎﻟﯿـﺎن ﻫـﻢزﻣـﺎن اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی و
راوی ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺲ از وی ،ﺗﻼش ﺷﺪ ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ،
روش راوی ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی را ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در اداﻣـﻪ ﮐﻮﺷـﯿﺪه ﺷـﺪ ﺗـﺎ
داوریﻫﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت درﺑـﺎرۀ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻋﻠﻤـﯽ و اﺛـﺮ راوی ﺷﻨﺎﺳـﯽ وی از ﺳـﻮی
داﻧﺸﻮران رﺟﺎﻟﯽ ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ وﭘﺴﯿﻨﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮاردﻫﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،اﻟﻀﻌﻔﺎء ،ﺟﺮح وﺗﻌﺪﯾﻞ ،رﺟﺎل ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻏﻠﻮ
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ﻋﻠﻢ رﺟﺎل ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮآوردهای از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺸﺮی در ﺑﺎﻓﺘﺎر ١ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ
و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖﻫﺎ ،دارای ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻣﺎﻧﻪ
ﺧﻮد اﺳﺖ .داﻧﺸﯿﺎن راوی ﺷﻨﺎس ،ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ داﻧﺶ را درﺷﻨﺎﺧﺖ اﺣﻮال و وﯾﮋﮔﯽﻫـﺎی
ﻓﺮدی راوﯾﺎن ﺑﺮای ارزشﮔﺬاری و اﻋﺘﺒﺎر رواﯾﺎت ﻣﻨﻘﻮل آﻧﺎن داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑـﻪ
ﺻﺪور ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن kدر ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ وﺛﺎﻗﺖ و اﺣﻮال راوی اﺳـﺖ ﮐـﻪ وﻇﯿﻔـﮥ اﻧﺘﻘـﺎل
ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن kرا دارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺻﺪاﻗﺖ و ﺿﺎﺑﻂ ﺑﻮدن راوی از ﻋﻤـﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻼکﻫﺎ در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓـﺰود ﮐـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ در
ﮔﺬر زﻣﺎن در ﻣﻌﺮض ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑـﺮ اﯾـﻦ اﺳـﺎس ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌـﺎﺑﯿﺮ
رﺟﺎﻟﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ داوریﻫـﺎی رﺟـﺎﻟﯽ از ﺳـﻮی رﺟـﺎل
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﻘﺪم/ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺘﺄﺧﺮ/ﭘﺴﯿﻨﯽ درﺗﻮﺛﯿﻖ وﺗﻀﻌﯿﻒ ﺑﺮﺧﯽ راوﯾﺎن ﻫﻤﺴﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.
اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی از راوی ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺘﻘﺪم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮۀ وﯾـﮋه ،ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻋﻠﻤـﯽ و
ﮐﻨﺶﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و دﯾﻨﯽ راوﯾﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و رواﯾﺖ راوﯾﺎن را ﺑﺎ ﻣﻼکﻫﺎ و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ
زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﺼﺮﺧﻮد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮده و آﻧﺎن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤـﻮد؛ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎور ﺑﺮﺧـﯽ از
داﻧﺸﻮران ﭘﺴﯿﻨﯽ اﻧﺪک راوی از ﺟﺮح وی در اﻣـﺎن ﻣﺎﻧـﺪه اﺳـﺖ )ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﯽ،۱۲۹/۱ :۱۴۲۲ ،
 ،(۳۳۲ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﭘﯿﺶ داﻧﺴﺘﻪﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دورۀ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ،kزﯾﺴﺖ
در دوران اﺟﺘﻬﺎد ،آﺷﻨﺎﯾﯽ از اوﺿـﺎع ،ﺑﺎﻓـﺖ ﮔﻔﺘﻤـﺎﻧﯽ و ﻓﻀـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﻋﺼـﺮ ﺧـﻮد،
آ ﮔﺎﻫﯽ از ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﻠﻮ و دﻗﺖ در داﻧﺶ راوی ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﮕﺮش ﻋﻠﻤﯽ را ﺑـﺮای او
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﻗﯿﻖ ﺑﺎ راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺜﯽ روﺑﻪ رو ﺷـﻮد و ﺑـﻪ داوری اﺣـﻮال آﻧـﺎن
ﺑﭙــﺮدازد .ﻧﻘــﺪ ﺗــﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺨﺼــﯿﺖ ﻋﻠﻤــﯽ ،اﺧــﻼق و دﯾﻨــﯽ اﺑــﻦ ﻏﻀــﺎﺋﺮی ﻫﻤﺒﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ
٢
ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ رواﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮآﻣﺪه از اﻓﻖ ﻓﻬﻢ رﺟﺎﻟﯽ ﻫﻤﺰﻣﺎن
1. context

 .٢ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ ﻧﻮﻋﯽ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎن ﺧـﺎص ﺑـﺪون ﻟﺤـﺎظ ﮔﺬﺷـﺘﻪ آن ﺻـﻮرت
ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﺻﻔﻮی :۱۳۷۹،ص ،(۱۹۷-۱۹۶ﮐـﻪ در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ رﻫﯿﺎﻓـﺖ داﻧﺸـﻮران رﺟـﺎﻟﯽ دوره اﺑـﻦ
ﻏﻀﺎﺋﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وی ،ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ روای ﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺲ از دورۀ وی ﺗـﺎ زﻣﺎﻧـﻪ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ،در زﻣـﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘـﻪ
ﺷﺪ.

 -۱ﺿﺮورت واﻫﻤﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺤﺪودﯾﺖ دادهﻫﺎی رواﯾﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ و داﻧﺶ رﺟﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی،
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد درﺑﺎرۀ او ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از رﺟـﺎل ﺷﻨﺎﺳـﺎن ﭘـﺲ از وی،
 .١ﺑﺎور،ﺣﺎﻻت ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش و زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻤﻞ و رﻓﺘـﺎر آدﻣـﯽ را ﻓـﺮاﻫﻢ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ )ﺻـﺒﻮﺣﯽ و ﻫﻤﺘـﯽ
ﻣﻘﺪم۵۹ : ۱۳۹۱ ،؛ ﭼﯿﮕﻨﻞ ،(۳۶ :۱۳۹۵ ،ﺗﮑﻮن ﺑﺎورﻫﺎ در ذﻫـﻦ آدﻣـﯽ ،ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺷـﮑﻞ ﭘﺎﯾـﻪ و
ﺑﺮاﺳﺎس اوﻟﯿﺎت ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﮐﺘﺴﺎب ﻧﻈﺮی در ذﻫﻦ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﯾـﺎ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ ﻧﻈـﺎم آﻣﻮزﺷـﯽ و ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﺑﺎورﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﮑﺮار ،ﺗﻠﻘﯿﻦ ،ﻋﺸﻖ ،ﻧﻔﺮت و ﻣﻨﻔﻌﺖ در ذﻫﻦ آدﻣﯽ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷـﻮﻧﺪ) .ﻫﯿـﻮم،
.(۱۶۶ :۱۳۹۵
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و در زﻣﺎن وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﻫﺮﮐـﺪام از ﺳـﺎﺣﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ زﻣﺎﻧـﻪ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻮﯾﺖ وی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺑﺎآ ﮔﺎﻫﯽ از روﻧﺪ ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎب ﺿﻌﻔﺎء درﻣﯿﺎن
اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و روش آﻧﺎن در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ راوﯾـﺎن ،اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﮐﺘـﺎب اﻟﻀـﻌﻔﺎء ﺑـﺎ
ﺳﺒﮏ ﺷﯿﻌﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از وﺟﻮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ
در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن ﻋﯿﻨﯽ آن ،داوری درﺑﺎرۀ آن آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤـﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ و اﺑﻬﺎمﮔﻮﯾﯽ رواﯾﺖﻫﺎی ﻫﻢزﻣـﺎﻧﯽ از اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی ،ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﺗـﺎ روﯾـﺎروﯾﯽ
داﻧﺸﯿﺎن رﺟﺎﻟﯽ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و آﺛﺎر وی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷـﺪ .در
اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ را در ﭼﺎرﭼﻮب زﯾﺮﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
اﻟﻒ .ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺎور و داﻧﺶ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی دررواﯾﺖ ﻣﺘﻮن رواﯾﯽ ﻫﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ او ﭼﮕﻮﻧـﻪ
اﺳﺖ؟
ب .روﯾﺎروﯾﯽ ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن/ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن وﻣﺘﺄﺧﺮان/ﭘﺴﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ،ﺑـﺎوری و داوری او
درﺑﺎرۀ راوﯾﺎن درﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از رواﯾﺖﻫﺎی ﻫﻢزﻣﺎن و در زﻣﺎن وﺑـﺎ ﺷـﯿﻮۀ ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و
ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣﻨﺶ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی و ﺷﯿﻮۀ راوی ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﺑﺎوری١وی ﭘﺮداﺧﺘﻪ
و ﺗﻼش ﺷﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮ رواﯾﺖ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻫﻢزﻣـﺎن وی و ﮔﻔﺘـﻪﻫـﺎی داﻧﺸـﯿﺎن رﺟـﺎﻟﯽ ﭘﺴـﯿﻨﯽ،
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﯿﻮۀ راوی ﺷﻨﺎﺳﯽ وی ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻗﺮاردﻫﺪ.
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آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﻧﺎم »اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی« را ﻣﯿﺎن ﭘﺪر و ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ؛ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎ
درﺑﺎرۀ داﻧـﺶ و اﺛـﺮ رﺟـﺎﻟﯽ وی ﻣﯿـﺎن راوی ﺷﻨﺎﺳـﺎن اداﻣـﻪ دارد .در اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﻣﻘﺎﻟـﮥ
»ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ رﺟﺎل اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی رﺟﺎل ازﻗـﺮن ﭘـﻨﺠﻢ ﻫﺠـﺮی ﺗـﺎﮐﻨﻮن« از
آرام ) ،(۵۰-۲۷ :۱۳۹۷اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ﮐﺘـﺎب "اﻟﻀـﻌﻔﺎء" اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی از ﺟﻬـﺖ
ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎب ،ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری آن و ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ و ﻓﻘﻬﯽ او ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳـﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﻪ »ﺟﺴﺘﺎری درﺑﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﻪ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی« از ﺟﻼﻟـﯽ )-۱۱ :۱۳۸۴
 ،(۴۴ﮐﻪ آراء ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ درﺑﺎرۀ اﻧﺘﺴﺎب ﮐﺘﺎب اﻟﻀـﻌﻔﺎء ﺑـﻪ اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی را ﻧﻘـﺪ ﻧﻤـﻮده
ودﯾﺪﮔﺎه وی را در ﺗﻮﺛﯿﻖ و ﺟﺮح راوﯾﺎن ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .ﻧﻮﺷـﺘﺎر »ﺟﺴـﺘﺎری
در روﯾﮑﺮد اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺑﻪ ﺗﻮﺛﯿﻖ رﺟﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ واﮐﺎوی ﻣﻔﻬﻮم ﻏﻠﻮ در اﻧﺪﯾﺸـﻪ رﺟـﺎﻟﯽ
او« ،از اﯾﺰدی ) ،(۲۲۶-۲۰۷ :۱۳۹۷ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی درﺑﺎرۀ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﻠﻮ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ .در
اداﻣﻪ ﺟﺴﺘﺎر »اﻧﺘﺴﺎب ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﻪ اﺑﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی :آﺳـﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞﻫـﺎ« از
ﻋﻤﯿﺪ رﺿﺎ اﮐﺒﺮی ) ،(۲۱۲-۱۸۳ :۱۳۹۸ﺑﻪ ﺳـﯿﺮ ﺗﺤـﻮل دﯾـﺪﮔﺎه درﺑـﺎرۀ ﮐﺘـﺎب اﻟﻀـﻌﻔﺎء و
آﺳــﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳــﯽ آن ﭘﺮداﺧﺘــﻪ و ﻧﻈــﺮات ﻣﺨــﺎﻟﻔﯿﻦ اﻧﺘﺴــﺎب را ﻓﺎﻗــﺪ ﻣﺴــﺘﻨﺪات ﮐــﺎﻓﯽ و
ﺳﻨﺠﻪﻫﺎی آﻧﺎن را در ﻧﺎدﯾﺪه اﻧﮕﺎری اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺘﺐ و ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﺘﻌﺪد ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺑﻬـﺮهﻣﻨـﺪی از ﻫﻤـﮥ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎی
ﯾﺎدﮔﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی داﻧﺸـﻮران ﭘﯿﺸـﯿﻨﯽ و ﭘﺴـﯿﻨﯽ درﺑـﺎرۀ ﺷﺨﺼـﯿﺖ ﻋﻠﻤـﯽ،
اﺧﻼﻗﯽ ،دﯾﻨﯽ و روﺷﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف ﺑﺼﯿﺮتﻫﺎ و داوریﻫـﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺸﯿﺎن رﺟﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او را ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﻘﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ذﻫـﻦﻫـﺎی آﻧـﺎن داﻧﺴـﺘﻪ
اﺳﺖ.

 -۲زﻧﺪﮔﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی
ﻧﮑﺘﮥ آﻏﺎزﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ درﺑﺎرۀ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﮐﻤﺒـﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ
اﺳﺖ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭼﻨﺪان آ ﮔﺎﻫﯽ از زﻣﺎن ،ﭼﺮاﯾﯽ ﻣﺮگ و آﺛـﺎر وی در دﺳـﺖ ﻧﯿﺴـﺖ.
اﻣﺎ ﺑﺎ اﻧﺪک ﯾﺎدﮐﺮد وی در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ را ﺑﻪدﺳﺖ داد.
اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ﺑـﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ ﻏﻀـﺎﺋﺮی/ﻋﻄـﺎردی )اﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ
ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ ،۵۳۳/۲ :۱۴۱۶ ،ﺷﻤﺎرﮔﺎن  ،(۲۷۵۷ﺷﻬﺮه ﺑﻪ اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی و ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان اﺑﻮاﻟﺤﺴـﻦ ﯾـﺎ

 .١ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﺟﺎل ﻧﺠﺎﺷﯽ و ﺳﺨﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤـﺪود درﺑـﺎرۀ
او ﺑﻪدﺳﺖ آورد .ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮان اﺑﻠﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺎ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ او ﻧـﺰد اﺣﻤـﺪﺑﻦ
ﺣﺴﯿﻦ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻮﯾﺎی آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤـﺪﺑﻦ ﺣﺴـﯿﻦ ﺑـﺮای ﻧﺠﺎﺷـﯽ ﻣﻘـﺎم اﺳـﺘﺎدی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﮔﺮدان او،ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯽﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺧﻮد ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ
ﻣﻮرد از او ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮی از وی واﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﮐـﻪ ﻧﺠﺎﺷـﯽ دﺳـﺖ ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎی
رﺟﺎﻟﯽ و ﮐﺘﺎب ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺑﻬﺒﻮدی(۶۱ :۱۳۶۲،
 .٢ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﺷﺮح اﺣﻮال اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺻﯿﻘﻞ ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ :وی دارای آﺛـﺎری اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧـﻮادر آن
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ و اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﺮ ﭘـﺪر وی ﻗﺮاﺋـﺖ ﮐـﺮدﯾﻢ) .ﻧﺠﺎﺷـﯽ۱۴۰۷،ق :ذﯾـﻞ ﺷـﻤﺎره(۲۰۰
ﭼﻨﯿﻦ رواﯾﺖ ﮔﺮی در ﺑﺮرﺳﯽ رﺟﺎﻟﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﻀـﺎل )ﺷـﻤﺎره  (۵۷۲وﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ ﺑـﻦ اﺑـﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻃﯿﺎﻟﺴﯽ )ﺷﻤﺎره  (۷۰۵آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ ﺷﯿﻮۀ راویﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎمﺑﺎوری اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی...

اﺑﻮاﻟﺤﺴﯿﻦ ،از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی راوی ﺷﻨﺎس و ﺣﺪﯾﺚدان ﺷـﯿﻌﯽ در ﻗـﺮن ﭼﻬـﺎرم وﭘـﻨﺠﻢ
ﻫﺠﺮی اﺳﺖ )ﻧﺠﺎﺷـﯽ ،(۱۱ :۱۴۰۷ ،زﻧﺪﮔﯽ ،ﻧﺤﻮۀ زﯾﺴﺖ ،ﺑﺎﻟﻨـﺪﮔﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
وی ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد دادهﻫﺎ و رواﯾﺖﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ١.راوی ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺎم ﭘـﺪر وی
را ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﺑﺎ ﻋﻨـﺎوﯾﻦ اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ )ﻋﺴـﻘﻼﻧﯽ ،۵۴۹/۲ :۱۴۱۶ ،ﺷـﻤﺎرﮔﺎن
 (۲۷۷۷اﺳﺪی ،واﺳﻄﯽ ﺑﻐﺪادی ،درﮔﺬﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۴۱۱ﻫﺠﺮی ﯾـﺎد ﮐﺮدﻧـﺪ .ﺣﺴـﯿﻦ ﺑـﻦ
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸـﻮران رﺟـﺎﻟﯽ و دﯾﻨـﯽ ﺑﺴـﺎن ﺷـﯿﺦ
٢
ﻃﻮﺳﯽ و ﻧﺠﺎﺷﯽ ازداﻧﺶ رواﯾﺖ ﺷﻨﺎﺳـﯽ و رﺟـﺎل وی ﺑﻬـﺮه ﺑﺮدﻧـﺪ )ﻧﺠﺎﺷـﯽ،۸۳ :۱۴۰۷ ،
۲۸۵ ،۲۱۹؛ آﻗــﺎ ﺑــﺰرگ ﻃﻬﺮاﻧــﯽ۲۸۹/۴ :۱۴۰۵ ،؛ اﻋﻠﻤــﯽ ،(۳۵۴/۱ :۱۴۱۳ ،ﻧﺴــﺒﺘﺶ ﺑــﻪ ﻏﻀــﺎﺋﺮﺑﻦ
ﺳﻤﺎک ﯾﺎ ﺑﻪ اﻟﻐﻀﺎﺋﺮ اﺳﺖ )زﺑﯿﺪی۲۰۱۰ ،م ،(۲۴۴/۱۳ :رﺟﺎﻟﯿـﺎن ،اﺳـﺘﺎدان وی را اﻓـﺰون ﺑـﺮ
ﭘﺪرش ﮐﻪ از ﺳﺮآﻣﺪان ﻣﺤﺪث ﺑﻐﺪاد ﺑﻮده ،اﺣﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒـﺪون و اﺑﻮاﻟﺤﺴـﯿﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ
ﻋﺜﻤﺎن ﻧﺼﯿﺒﯽ را ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ )ﻧﺠﺎﺷﯽ ،(۲۵۸ ،۲۱۹ ،۸۳ :۱۴۰۷ ،ﺷﺎﮔﺮدی از وی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ و
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺠﺎﺷﯽ از دﯾﺪﮔﺎه رﺟﺎﻟﯽ وی ﺑﻬﺮه ﺑـﺮده و ﮔﻔﺘـﻪﻫـﺎی راوی ﺷﻨﺎﺳـﯽ وی را ﺷﺎﯾﺴـﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣـﯽداﻧﺴـﺖ )اﻧﺼـﺎری ،(۳۶۱ :۱۳۷۰ ،ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ وی را ﺑـﺎ ﻋﺒـﺎرات ﮐﺜﯿﺮاﻟﺴـﻤﺎع و
ﻋﺎرف ﺑﻪ رﺟﺎل ﺳﺘﻮده و در ﻣﻮاردی ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮای وی ،از او ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﯽ
ﯾﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻧﺠﺎﺷﯽ۲۶۹ ،۲۵۷ ،۲۵۶ ،۱۴۱ :۱۴۰۷ ،؛ ﻃﻮﺳﯽ.(۴۲۵ :۱۴۱۵ ،
در رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﺎﺻﺮان ،اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﻣﺮدی دﻗﯿﻖ ،ﻧﻘﺎد و داﻧﺸﻮری ﻫﻮﺷـﻤﻨﺪ
)ﺷﻮﺷـﺘﺮی ۵۵/۱ :۱۴۱۰ ،و  ،(۶۷و از ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺛﻘـﻪ ﻧﺠﺎﺷـﯽ ﺑـﻮده )ﺷﻮﺷـﺘﺮی۱۵۲ :۱۳۹۰ ،؛ ﺧـﻮﯾﯽ،
 ،(۱۰۵ :۱۴۱۳ﮐﻪ از ﺷﯿﻮۀ راوی ﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪرش ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻪ و از ﻧﺎﻣﻮران رﺟـﺎﻟﯽ اﻣﺎﻣﯿـﻪ ﺑـﻪ
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ﺷﻤﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺷﻮﺷﺘﺮی ،(۴۴۳/۱ :۱۴۱۰ ،ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﮕﺮه ،ﻣﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ روش وی
در ﺟﺮح و ﺗﻌﺪﯾﻞ راوﯾﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ ﺷـﯿﻮ ،ﭘـﺪرش ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ )اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی ۴۳ :۱۳۸۰ ،و ۱۲۵؛
ﻧﺠﺎﺷﯽ.(۴۵۹ :۱۴۰۷ ،

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت »اﺧﺘﺮم ﻫﻮ و ﻋﻤـﺪ ﺑﻌـﺾ ورﺛﺘـﻪ اﻟـﯽ اﻫـﻼک ﻫـﺬﯾﻦ اﻟﮑﺘـﺎﺑﯿﻦ و
ﻏﯿﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﮑﺘﺐ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﺣﮑـﯽ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﻋﻨـﻪ« )ﻃﻮﺳـﯽ ،(۳۲/۱ :۱۴۰۷ ،ﺑـﺎ درﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ
واژه"اﺧﺘﺮم" ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی "ﻫﻼک ﺷﺪ" ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﻧﻤـﻮد
ﮐﻪ ﻣﺮگ وی ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی آﺛﺎر وی ﮐﺮدﻧﺪ .ﮔﺮﭼـﻪ
ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﺎﺑﻮدی آﺛﺎرش ﺗﻮﺳﻂ وارﺛﺎن وی را ﺑﯿﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑـﺎ ﺳـﮑﻮﺗﯽ
ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺸـﺘﻪ ﮐـﻪ ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ و ﻧﺠﺎﺷـﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ آﺛـﺎر او دﺳﺘﺮﺳـﯽ
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

 -۳ﻧﻈﺎم ﺑﺎوری دﯾﻨﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ آﻣﺪ اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ از ﺷﯿﻮۀ زﯾﺴﺖ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی در ﻣﯿـﺎن
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان درﯾﺎﻓﺖ دﻗﯿﻘـﯽ از ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎوری وی ﺑـﻪدﺳـﺖ داد .اﻣـﺎ ﺑﺮﺧـﯽ از راوی
ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪک رواﯾـﺖ ﭘﯿﺸـﯿﻨﯿﺎن از وی ،١ﺑـﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی راوی ﺷﻨﺎﺳـﯽ او
وﮔﻔﺘﻪﻫﺎی داﻧﺸﻮران ﭘﺴﯿﻨﯽ ،ﻗﻮاﻋﺪی را اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧـﯽ ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎوری و
اﯾﻤﺎﻧﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﻨﺪاره اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﻣﺘﻦ رواﯾﯽ راوﯾﺎن را ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎور اﯾﻤﺎﻧﯽ
ﺧﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و اﮔﺮ ﺑﺎور راوﯾﺎن را ﺑﺎ رواﯾـﺖﮔـﺮی ﺧـﻮد -ﻗﺎﻋـﺪه ﻋﻠﻤـﺎی اﺑـﺮار-٢
)ﮐﺪﯾﻮر :۱۳۸۵ ،ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ( ،ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺶ ﺑﺸﺮی از اﺋﻤﻪ kﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در ﺗﻌﺎرض دﯾـﺪه ،ارﺗﻔـﺎع
درﺣﻖ اﺋﻤﻪ ﯾﺎ ﻏﻠﻮ داﻧﺴﺘﻪ و راوی آن را ﺑﻪ دروغ ﭘﺮدازی و ﺟﻌﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤـﻮد.
)ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ۹۰ :۱۴۲۱ ،؛ ﮐﻠﺒﺎﺳـﯽ۱۳۳۲ ،ش ،(۱۹/۱ :ﮔﺮﭼﻪ در دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﻮران ﭘﺴﯿﻨﯽ ،ﺗﻀـﻌﯿﻒ
 .١ﻧﺠﺎﺷﯽ در اﺛﺮ ﺧﻮد  ۳۲راوی را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻏﻠﻮآﻣﯿﺰ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ »ﻗﯿﻞ«
از درﯾﭽﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺧﻮﯾﺶ وﯾﺎ ﻗﻤﯽﻫﺎ وﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﺤﺎب ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد )دﯾﺎر ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ :۱۳۸۴،ص(۵۵-۵۲
 .٢اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی،اﺑﻦ ﺟﻨﯿﺪ،ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻗﻢ ﺑﺴﺎن اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﯿﺴـﯽ اﺷـﻌﺮی و اﺑـﻦ ﻗﺒـﻪ از ﺑﺎورﻣﻨـﺪان ﺑـﻪ
در ﺳــﺎﺣﺎت ﻋﻠــﻢ و ﻋﺼــﻤﺖ( ﺑﻮدﻧــﺪ.
ﺗﺌــﻮری ﻋﻠﻤــﺎی اﺑــﺮار )ﺑــﺎور ﺑــﻪ ﺷــﺄن ﺑﺸــﺮی داﺷــﺘﻦ اﺋﻤــﻪ
)ﮐﺪﯾﻮر :۱۳۸۵،ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ(.

k

 .١ان اﻟﻐﻼة واﻟﻤﻮﺿﺔ ﻟﻌﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﯾﻨﮑﺮون ﺳﻬﻮاﻟﻨﺒﯽ ...jوﮐﺎن ﺷﯿﺨﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑـﻦ اﻟﻮﻟﯿـﺪ
رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﯾﻘﻮل :اول درﺟﻪ ﻓﯽ اﻟﻐﻠﻮ،ﻧﻔﯽ اﻟﺴﻬﻮ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﯽ) ...jﺷـﯿﺦ ﺻـﺪوق۱۳۹۲،ش،۲۳۴/۱ :ذﯾـﻞ
ﺣﺪﯾﺚ (۴۸
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ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ ﺷﯿﻮۀ راویﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎمﺑﺎوری اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی...

راوﯾﺎن در ﺷﯿﻮۀ داوری اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﺿﻌﻒ و ﻓﺴﺎد ﻣﺬﻫﺐ و ﺑﺎور راوﯾﺎن ،ﯾﺎ ﺑـﻪ
ﺳﺒﺐ ﺿﻌﻒ در ﻧﻘﻞ اﺣﺎدﯾﺚ وﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫـﺎی راوی ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻫﺮﭼﻨـﺪ در
ﻣﻌﯿﺎر راوی ﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺿﻌﻒ راوی ،رواﯾﺖ راوﯾﺎن ﺿﻌﯿﻒ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ ﻣﺮاﺳـﯿﻞ
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ وﺿﻊ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎ ﻋﺪم دﻗﺖ و ﺿﺒﻂ راوی و ﯾﺎ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ ﺣﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ
آن و ﻓﺴﺎد ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ راوﯾﺎن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ )دﯾﺎری ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ،(۵۱ :۱۳۸۴ ،در اﯾـﻦ
اﯾﺪه ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻨﺠﻪ راوی ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺗﻬﺎم راوﯾﺎن ﺑﻪ ﻏﻠﻮ از ﺟﺎﻧﺐ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،ﻧﯿﺎز ﺑـﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﻔﻬـﻮم ﻏﻠـﻮ در
ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺸﻨﯿﺎن ﻫﻢزﻣﺎن او و رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ آن اﺳـﺖ .ﺑـﻪﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ
ﻣﻔﻬﻮم ﻏﻠﻮ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن/ﻣﺘﻘﺪﻣﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻤﯽﻫـﺎ و اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی
ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه و ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﻋﺼﻤﺖ و ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺣﺴﺐ رأی و ﺑـﺎور ﺧـﻮد ﺑـﺮای
اﺋﻤﻪ kﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻓﺮاﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎوری را ﻏﻠﻮ ﻣﯽﺷﻤﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺳﻬﻮ ١اﻣﺎﻣﺎن kرا رد ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﺠﺰات وﮐﺮاﻣﺎت وﯾﮋه ﺑﺮای اﻣﺎﻣـﺎن kﺑـﺎور
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﯽﮔﺮی ﻣﺘﻬﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ )ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،(۴۳۴-۴۲۹ :۱۴۲۱ ،در ﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧـﯽ ،اﻧﺪﯾﺸـﻪ
ﻏﻠﻮ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺴـﺖ و رﯾﺸـﻪ اﯾـﻦ ﻣﻔﻬـﻮم را در ﻣﯿـﺎن ﭘﯿﺸـﯿﻨﯿﺎن ،از ﺑﺎﻃﻨﯿـﻪ
ﮔﺮاﯾﺎن ﮔﻤﺎﻧﻪ زﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻨﺎن اﻣﻮر ﻣﻨﺎﺳﮏ و ﺷﻌﺎﺋﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﺮک ﻇﻮاﻫﺮ واﺟﺒﺎت و اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﻪ اﺑﺎﺣﻪ ﮔﺮی ﻣﺒـﺘﻼ ﺷـﺪﻧﺪ .در
ﺑﺎور ﺑﺎﻃﻨﯿﺎن داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎی اﻣﻮر ﻋﺒﺎدی ،ﭘﺮﺳﺘﺶ و دوﺳﺘﯽ اﻣﺎم ،وﺟﻮب ﻋﺒﺎدت را ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻣﺸﮑﻮر۹۶-۹۴ :۱۳۷۲ ،؛ ﺷﻮﺷﺘﺮی ،(۶۷-۶۶ :۱۴۱۰ ،در ﮔﻤﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ،ﭘﯿﺸـﻨﯿﺎن ﻣﻔﻬـﻮم
ﻏﻠﻮ را درﺑﺎرۀ ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺑﻪﮐﺎر ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﻗﻤﯽﻫﺎ ﺑﺮای اﺋﻤﻪ ﻓﻀﺎﯾﻞ وﯾﮋهای ﻗﺎﺋﻞ
ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﻨﺪاره ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد زﯾﺎرت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻪ درﺑﺎرۀ ﺻﻔﺎت وﮐﻤـﺎل اﺋﻤـﻪ kآﻣـﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻤﯽﻫﺎ رواﯾﺖ ﺷﺪه و ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق آن را رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده ،ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾـﺪ )دﯾـﺎری
ﺑﯿﮕــﺪﻟﯽ ۵۷ :۱۳۸۴ ،ﺑــﻪ ﻧﻘــﻞ از ﻏﻔــﺎری ،ﺻــﺪوق۱۳۹۲ ،ش ،(۳۷۰/۲ :در دﯾــﺪﮔﺎﻫﯽ ،اﻟﮕــﻮی اﺑــﻦ
ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺑﺮای ﻏﺎﻟﯽ داﻧﺴﺘﻦ راوﯾﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﻧﻈﺎم ﺑـﺎوری و ﻣﻌﺮﻓﺘـﯽ وی در
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ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺋﻤـﻪ kﻣﻮﺟـﻮد ﻧﻤـﯽﺑﺎﺷـﺪ )ﺻـﻔﺮی ﻓﺮوﺷـﺎﻧﯽ ،(۱۷۵-۱۷۴ :۱۳۷۵ ،در اﯾـﻦ
ﺻﻮرت ﻧﺴﺒﺖ دادن اﯾﺪه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ وﯾﮋه از اﻧﮕﺎره ﻏﺎﻟﯽ ﺑﻪ وی ،ﮔﻔﺘﺎری ﺑﯽدﻟﯿـﻞ ﺧﻮاﻫـﺪ
ﺑﻮد.
روﻧﺪ آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﻣﻔﻬـﻮم ﻏـﺎﻟﯽ در ﻧـﺰد ﭘﯿﺸـﯿﻨﺎن ﺑـﺎ ﺧـﻮاﻧﺶ ﭘﺴـﯿﻨﯿﺎن ﺑﻌـﺪ از دوره
ﺻﻔﻮی درآﺛـﺎر وﺣﯿـﺪ ﺑﻬﺒﻬـﺎﻧﯽ )د ۱۲۰۵ق( )ﺧﻮاﺟـﻮی ،(۲۷۶ :۱۳۷۲ ،و ﻋﻼﻣـﻪ ﻣﺎﻣﻘـﺎﻧﯽ )د
۱۳۵۱ق( ،دﻧﺒﺎل ﮔﺸﺖ و ﺗﻼش ﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﻏﺎﻟﯽ در ﮐﺘﺎب راوی ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫـﻢزﻣـﺎن اﺑـﻦ
ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮔﺮدد .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻧﮕﺮش وﯾﮋه ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه اﻣﺎﻣـﺖ )ﻧﻔـﯽ ﺟﺎﯾﮕـﺎه
ﻓﺮاﺑﺸﺮی ،رﻓﻌﺖ و ﺟﻼل آﻧﺎن و ﺑﺎور ﺑـﻪ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻣﻌﯿﻨـﯽ از ﮐﻤـﺎل ﺑـﺮای ﻣﻌﺼـﻮﻣﺎن،( k
ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﻨـﺎی ﻏﻠـﻮ ﮔﺮدﯾـﺪ )ﻣﺎﻣﻘـﺎﻧﯽ ،(۳۹۷/۲ :۱۴۱۱ ،ﻏﻠـﻮ در اﯾـﻦ اﻧﮕـﺎره در
ﻣﻌﻨﺎی دﺳﺖ درازی و ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﻠﻮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺰﯾﻌﯿـﻪ ،ﺷـﺄن
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی و ﻧﺼﯿﺮﯾﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻟﻮﻫﯽ ﺑﺮای اﻣﺎﻣـﺎن ﻗﺎﺋـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ( درﺑـﺎرۀ ﺟﺎﯾﮕـﺎه اﻫـﻞ ﺑﯿـﺖ
داﺷﺘﻨﺪ )ﻫﻤـﺎن ،(۳۹۷-۳۹۶ :۱۴۱۱ ،آﻧﺎن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،از ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ اروﻣﻪ ﯾﺎد ﮐـﺮدهاﻧـﺪ
ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﻗﻤﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﻠﻮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻮده و اﺷﻌﺮیﻫﺎی ﻗﻤﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ وی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻟﯽ
ﺑﺎ زﯾﺮﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ و دﯾﺪن اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدی ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷـﯿﻮۀ ﻧﻤـﺎز ﺧﻮاﻧـﺪن وی از اﯾـﻦ ﺗﺼـﻤﯿﻢ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ )ﻧﺠﺎﺷﯽ.(۳۲۹ :۱۴۰۸ ،
ﻫﻤﮥ ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه از ﺳﻮی ﭘﮋوﻫﺸﯿﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﺷﯿﻮۀ ﻧﮕﺮش آﻧﺎن
ﺑﻪ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑـﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی واژه ﻏﻠـﻮ از ﺳـﻮی وی درﺑـﺎرۀ داوری و
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻧﯽ راوﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ،ﻧﻮع ﺑﻪﮐـﺎرﮔﯿﺮی ﻏﻠـﻮ در ﺗﺮﺟﻤـﻪ راوﯾـﺎن از
ﺳﻮی او ،ﺷﯿﻮه داوریﻫـﺎی راوی ﺷﻨﺎﺳـﺎن ﭘـﯿﺶ و ﻫـﻢزﻣـﺎن او ،ﻧﮕـﺮش وی ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮۀ
داوریﻫﺎی آﻧﺎن ،از ﺟﻬﺖ ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ و ﻧﺎﻫﻢﺳﻮﯾﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه واﮐـﻨﺶ راوی ﺷﻨﺎﺳـﺎن
ﭘﺴﯿﻨﯽ در آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی ﻣﻔﻬﻮم واژه ﻏﻠـﻮ در ﻧـﺰد اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی و ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎوری او ﺑـﻮده
اﺳﺖ .ﺗﺄﻣﻞ در ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء و واژﮔﺎن ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺗﻀﻌﯿﻒ راوﯾﺎن ،ﻧﻈـﺎم ﺑـﺎوری
اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ راوﯾﺎن را ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮد .وی در ﺟـﺮح راوﯾـﺎن ﻣـﺘﻬﻢ ﺑـﻪ ﻏﻠـﻮ از
واژﮔﺎن و ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ آن ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ" ﮐـﺎن ﻏﺎﻟﯿـﺎ ﮐـﺬاﺑﺎ" درﺑـﺎرۀ اﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﺎر و ﯾﺎ »ﮐﺎن ﻏﺎﻟﯿﺎ ﮐﺬاﺑﺎ« در ﻣﻮرد ﺧﯿﺒﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ »ﻏﺎل اﻟﻤﺬﻫﺐ« ﺑﻪ ﻣﻨﺨﻞ ﺑـﻦ
ﺟﻤﯿﻞ ﮐﻮﻓﯽ و"ﻓﯽ ﻣﺬﻫﺒﻪ ﻏﻠﻮ" ﺑﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺳﻌﺪان ﺣﻨﺎط و در ﻣﻮرد ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺣﺴـﻦ

 .١ﺗﺨﻠﯿﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎت آن،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی در ﻫﻢ آﻣﯿﺨﺘﮕﯽ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ و ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ) .ﻣﺎﻣﻘـﺎﻧﯽ ،ﻣﻘﺒـﺎس
اﻟﻬﺪاﯾﻪ۱۴۱۱،ق(۳۰۴/۲ :
 .٢ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻄﻼح ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ و رﺟـﺎل ﻧﺠﺎﺷـﯽ،ﺑﻪ ﻏﺎﻟﯿـﺎن و ﮐـﺬاﺑﺎن،اﻃﻼق
ﻣﯽﮔﺮدد) .ﻧﺠﺎﺷﯽ۱۴۰۷،ق۲۲۹ :؛ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ۱۴۰۷،ق(۸۲ :
 .٣ﻣﺘﻬﺎﻓـﺖ )اﺑـﻦ ﻏﻀــﺎﺋﺮی :۱۳۸۰،ﺻـﺺ،(۸۲-۹۵ﻣﺠﻬـﻮل و وﺿــﺎع و ﻣﻀـﻄﺮب )ﻫﻤـﺎن،(۱۰۹ :ﻣﺘــﺮوک
اﻟﺤﺪﯾﺚ )ﻫﻤﺎن،(۷۸ :ﮐﺬاب )ﻫﻤﺎن (۱۰۰ :و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت »ﺛﻘﻪ« و »ﺛﻘﻪ ﺛﻘﻪ« ﺑﺮای ﺗﻌـﺪﯾﻞ راوﯾـﺎن
اﺳﺖ.
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ﺷﻤﻮن ﺗﻌﺒﯿﺮ »واﻗﻒ ﺛﻢ ﻏﻼ« ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت »ذﮐﺮه اﻟﻐﻼه وروواه ﻋﻨـﻪ« در ﻣـﻮرد ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ ﺑـﻦ
اﯾﻮب ﻗﻤﯽ ﮐﻪ روات ﻏﻼت از وی رواﯾﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ »ﻓﯽ ﻣﺬﻫﺒﻪ ارﺗﻔـﺎع و ﮐـﺎن
ﺷﻬﯿﺮا ﻓﯽ اﻻرﺗﻔﺎع و ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻟﻘﻮل و ﯾﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻓﯽ ﻣﺬﻫﺒﻪ« )اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی،۹۱ ،۱۰۲ ،۱۰۳ :۱۳۸۰ ،
۷۶ ،۸۷؛ ﺻﻔﺮی ﻓﺮوﺷـﺎن ،(۶ :۱۳۷۵ ،و ﮐﺎرﺑﺮد ﺗﺮﮐﯿﺐﻫـﺎی ﺗﺨﻠـﯿﻂ١ﻓﺎﺳـﺪ اﻟﻤـﺬﻫﺐ ،٢ﻓﺎﺳـﺪ
اﻟﺪﯾﻦ ،ﻓﺎﺳﺪ اﻟﺮواﯾﻪ و اﻟﺪﯾﻦ )ﻫﻤﺎن ،(۶۷ :۱۳۸۰ ،اﻓﺰون ﺑﺮ داﻧﺶ راوی ﺷﻨﺎﺳﯽ او ،ﻧﺸـﺎن از
ﻧﻈــﺎم ﺑــﺎوری وی ﺑــﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺷــﺪ .ﮔﺮﭼــﻪ داوری رﺟــﺎﻟﯽ وی ﺑــﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ"ﻏﻠﻮ"و"ارﺗﻔــﺎع
درﻣﺬﻫﺐ"ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ راوﯾﺎن در رواﯾﺎت ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ او ﻧﻤﺎﯾﯽ از اﺟﺘﻬﺎد وی در اﯾﻦ ﻓـﻦ
ﻫﻢ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ )ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺎ ،(۳۹-۳۸/۱ :اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ اﺑﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی از ﺷﺨﺼـﯽ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان
ﺧﻄﺎﺑﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ دﻻﻟﺖ داﺷﺖ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ از ﭘﯿﺮوان ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻘـﻼص ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ
اﺑﻮاﻟﺨﻄﺎب اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺤﺪر ﺑﻦ ﻣﻐﯿﺮه ﮐﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ؛ ﮐﺎن ﺧﻄﺎﺑﯿﺎ ﻓﯽ ﻣﺬﻫﺒـﻪ و ﯾـﺎ در
ﻣﻮرد ﻣﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺟﻌﻔﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؛ ﺿﻌﯿﻒ ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻟﻘﻮل ﺧﻄﺎﺑﯽ و ﯾﺎ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻐﯿـﺮی در
ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮو ﻣﻐﯿﺮه ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻏﻠﻮ ﺑﻮد )ﻫﻤـﺎن ،(۶ :اﻟﺒﺘـﻪ وی از ﺗﻌﺒﯿـﺮ
دﯾﮕﺮ در ﺗﻀﻌﯿﻒ راوﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.٣
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻓﻬﻢ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪای -ﮐﻼﻣﯽ و ﺗﻔﺴـﯿﺮی -از دﯾـﻦ و اﻣﺎﻣـﺖ در
ﻣﯿﺎن ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮐﻮﻓﻪ و ﻗﻢ در ﻗﺮنﻫـﺎی ﺳـﻮم و ﭼﻬـﺎرم در درﯾﺎﻓـﺖ ﺑﺎورﻫـﺎی رﺟـﺎﻟﯽ اﺑـﻦ
ﻏﻀﺎﺋﺮی ،ﻻزم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد درﺑﺎرۀ ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺎﻣﺎن ﺑﻪ ﻓﺮاﺑﺸﺮی و ﻏﯿﺮ آن
و ﻃﺮﻓﺪاران ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾـﻦ ﺧـﻮاﻧﺶﻫـﺎ ﺑـﻪ اﺗﻬـﺎم زﻧـﯽ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﺑـﻪ ﻣﻘﺼـﺮه و ﻣﻔﻮﺿـﻪ
)ﺑﺎورﻣﻨﺪان ﺧﻮاﻧﺶ ﻓﺮاﺑﺸﺮی ،ﻣﻨﮑـﺮان را ﺑـﻪ ﻣﻘﺼـﺮه وﻣﻨﺘﻘـﺪان ﮔـﺮوه رﻗﯿـﺐ را ﻣﻔﻮﺿـﻪ
"واﮔﺬارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻣﺮ اﻟﻮﻫﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن" kﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ( ﻧﻤﻮﻧـﻪای از ﺗﻔـﺎوت دﯾـﺪﮔﺎه در
ﺑﺴﺘﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در روی آوری ﺑـﻪ اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی اﺳـﺖ .رواﯾـﺖ ﺑﺸـﺮی از اﻣﺎﻣـﺎن kدر

۶۲

ﺑﺼﯿﺮت ﻗﻤﯽ ﻫﺎ و اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای اﺗﻬﺎم زﻧﯽ ﺑﺮای رواﯾﺖ ﻓﺮاﺑﺸـﺮی از اﺋﻤـﻪ ﺑـﻪ
ﻏﺎﻟﯿﺎن ﮐﻪ ﮔﺬر از رأی و اﺟﺘﻬﺎد آﻧﺎن ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود و ارﺗﻔﺎع در ﻣﺬﻫﺐ ﻓـﺮض ﺷـﺪه و
١
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻏﺎﻟﯽ ﮔﺮی ﺧﻮاﻧﺶ ﮔﺸﺘﻨﺪ.
ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻏﻠﻮ در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﺶ
اوﺿﺎع و ﺑﺎﻓﺘﺎرزﻣﺎﻧﻪ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫـﺎی زﯾﺴـﺘﻪ اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی و روﯾﮑـﺮد او در ﻣﻮاﺟﻬـﻪ ﺑـﺎ آن
اﺳﺖ .در اﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗﻌﯽ را درﺑﺎرۀ ﻏﻠﻮ و ﭘﺮﺑﺴﺎﻣﺪی آن
در اﺛﺮ وی ﭘﯽ ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد.

 -۴آﺛﺎر اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

راوی ﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻫــﻢزﻣــﺎن اﺑــﻦ ﻏﻀــﺎﺋﺮی )ﻗــﺮن ۴و ،(۵از ﻫﻮﯾــﺖ داﻧﺸــﯽ وی در راوی
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ و از ﻧﻈﺮات رﺟﺎﻟﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ وی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷـﺪﻧﺪ )ﻧﺠﺎﺷـﯽ،
 ،( (۳۲۵ ،۴۵۹ :۱۴۰۷ﭘــﺎرهای از داﻧﺸــﻮران ،ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﺻــﺎﺣﺐ ﻓﻬﺮﺳــﺖ اﺻــﻮل و ﻓﻬﺮﺳــﺖ
ﻣﺼﻨﻔﺎت اﻣﺎﻣﯿﻪ از آﺛﺎر او ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ او ،ﺗﻮﺳﻂ وارﺛﺎﻧﺶ از ﺑﯿﻦ
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ) ٢ﻃﻮﺳﯽ ،(۳۲ :۱۴۰۷ ،اﻣﺎ دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸـﯿﺎن رﺟـﺎﻟﯽ در زﻣـﺎﻧﯽ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﺛـﺎر او
 .١واﻟﻤﺮاد اﻧﻪ ﮐﺎن ﻏﺎﻟﯿﺎ )اﻋﻠﻢ( ان اﻟﻈـﺎﻫﺮ ان ﮐﺜﯿـﺮا ﻣـﻦ اﻟﻘـﺪﻣﺎء ﺳـﯿﻤﺎ اﻟﻘﯿﻤـﯿﻦ ﻣـﻨﻬﻢ )واﻟﻐﻀـﺎﺋﺮی( ﮐـﺎﻧﻮا
ﯾﻌﺘﻘﺪون ﻟﻼﺋﻤﺔ
ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻟﺠﻼﻟﺔ وﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻤﺔ واﻟﮑﻤﺎل ﺑﺤﺴﺐ اﺟﺘﻬـﺎدﻫﻢ
ورأﯾﻬﻢ وﻣﺎ ﮐﺎﻧﻮا ﯾﺠﻮزون اﻟﺘﻌﺪی ﻋﻨﻬﺎ وﮐﺎﻧﻮا ﯾﻌﺪون اﻟﺘﻌﺪی ارﺗﻔﺎﻋـﺎ وﻏﻠـﻮا ﺣﺴـﺐ ﻣﻌﺘﻘـﺪﻫﻢ ﺣﺘـﯽ اﻧﻬـﻢ
ﺟﻌﻠﻮا ﻣﺜﻞ ﻧﻔﯽ اﻟﺴﻬﻮ ﻋﻨﻬﻢ ﻏﻠﻮا ﺑﻞ رﺑﻤﺎ ﺟﻌﻠﻮ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ إﻟﯿﻬﻢ أو اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ اﻟﺬی اﺧﺘﻠﻒ ﻓﯿـﻪ ﮐﻤـﺎ
ﺳﻨﺬﮐﺮ أو اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﯽ ﻣﻌﺠﺰاﺗﻬﻢ وﻧﻘﻞ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺧﻮارق اﻟﻌﺎدات ﻋﻨﻬﻢ أو اﻻﻏﺮاق ﻓﯽ ﺷﺎﻧﻬﻢ واﺟﻼﻟﻬﻢ
وﺗﻨﺰﯾﻬﻬﻢ ﻋﻦ ﮐﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺋﺺ واﻇﻬﺎر ﮐﺜﯿﺮ ﻗﺪرة ﻟﻬﻢ وذﮐﺮ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﻤﮑﻨﻮﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎء واﻻرض ارﺗﻔﺎﻋﺎ أو
ﻣﻮرﺛﺎ ﻟﻠﺘﻬﻤﺔ ﺑﻪ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﺠﻬﺔ ان اﻟﻐﻼة ﮐﺎﻧﻮا ﻣﺨﺘﻔﯿﻦ ﻓﯽ اﻟﺸﯿﻌﺔ ﻣﺨﻠﻮﻃﯿﻦ ﺑﻬﻢ ﻣﺪﻟﺴﯿﻦ )وﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ( اﻟﻈﺎﻫﺮ ان
اﻟﻘﺪﻣﺎء ﮐﺎﻧﻮا ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﻓﯽ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻻﺻﻮﻟﯿﺔ اﯾﻀﺎ ﻓﺮﺑﻤـﺎ ﮐـﺎن ﺷـﺊ ﻋﻨـﺪ ﺑﻌﻀـﻬﻢ ﻓﺎﺳـﺪا أو ﮐﻔـﺮا ﻏﻠـﻮا أو
ﺗﻔﻮﯾﻀﺎ أو ﺟﺒﺮا أو ﺗﺸﺒﯿﻬﺎ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ وﮐﺎن ﻋﻨﺪ اﺧﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﺐ اﻋﺘﻘﺎده اوﻻ ﻫﺬا وﻻ ذاك ورﺑﻤﺎ ﮐـﺎن ﻣﻨﺸـﺄ
ﺟﺮﺣﻬﻢ ﺑﺎﻻﻣﻮر اﻟﻤﺬﮐﻮرة وﺟﺪان اﻟﺮواﯾﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﯿﻬﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﮐﻤﺎ أﺷﺮﻧﺎ آﻧﻔﺎ وادﻋﺎه أرﺑﺎب اﻟﻤـﺬاﻫﺐ ﮐﻮﻧـﻪ
ﻣﻨﻬﻢ أو رواﯾﺘﻬﻢ ﻋﻨﻪ ورﺑﻤﺎ ﮐﺎن اﻟﻤﻨﺸﺎ رواﯾﺘﻬﻢ اﻟﻤﻨﺎﮐﯿﺮ ﻋﻨﻪ اﻟﯽ ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﺬا رﺑﻤﺎ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﯽ
ﺟﺮﺣﻬﻢ ﺑﺎﻣﺜﺎل اﻻﻣﻮر اﻟﻤﺬﮐﻮرة )ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺎ.(۳۸ :
 .٢أﺑﻮ اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺘﺎﺑﯿﻦ ،أﺣـﺪﻫﻤﺎ ذﮐـﺮ ﻓﯿـﻪ اﻟﻤﺼـﻨﻔﺎت،
واﻻﺧﺮ ذﮐﺮ ﻓﯿﻪ اﻷﺻﻮل ،واﺳﺘﻮﻓﺎﻫﻤﺎ ﻋﻠﯽ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎ وﺟﺪه وﻗﺪر ﻋﻠﯿﻪ ،ﻏﯿﺮ أن ﻫﺬﯾﻦ اﻟﮑﺘـﺎﺑﯿﻦ ﻟـﻢ ﯾﻨﺴـﺨﻬﻤﺎ
أﺣﺪ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ واﺧﺘﺮم ﻫﻮ رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ،وﻋﻤﺪ ﺑﻌﺾ ورﺛﺘﻪ إﻟﯽ اﻫﻼك ﻫﺬﯾﻦ اﻟﮑﺘﺎﺑﯿﻦ و ﻏﯿﺮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﮑﺘﺐ
ﻋﻠﯽ ﻣﺎ ﺣﮑﯽ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻨﻪ )ﻃﻮﺳﯽ۱۴۰۷،ق.(۳۲ :

k

ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ رﺟﺎﻟﯽ وی را ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺣﻤﺪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪﺑﻦ ﺧﺎﻟـﺪ ﺑﺮﻗـﯽ از آن ﯾـﺎد ﮐـﺮد )آﻗـﺎﺑﺰرگ ﻃﻬﺮاﻧـﯽ ،(۲۲۵-۲۲۴/۳ :۱۴۰۵ ،ﮔﺮوﻫـﯽ
ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﻟﻀﻌﻔﺎء ،اﻟﻤﺬﻣﻮﻣﯿﻦ و اﻟﺜﻘﺎت واﻟﻤﻤﺪوﺣﯿﻦ را ﺑﻪ او ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ )ﺣﺴـﯿﻨﯽ

۶۳

ﺟﻼﻟــﯽ۱۹ :۱۳۸۰ ،؛ اﻣــﯿﻦ ،۸۶ ،۸۵/۶ :۱۴۰۳ ،ﻋﻼﻣــﻪ ﺣﻠ ـﯽ ،۴۰۴ :۱۴۱۷ ،ﺷﻮﺷــﺘﺮی(۴۰۴/۱ :۱۳۹۰ ،

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی درﻣﯿﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮان ﺑﻪدﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ
)اﻧﺼﺎری ،۳۶۲/۴ :۱۳۶۷ ،ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ۸۱ :۱۴۲۱ ،؛ ﺷﻮﺷﺘﺮی.(۴۴۰/۱ :۱۳۹۰ ،

 -۱-۴ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء

 .١ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﯿﺎن اﻣﺮوزﯾﻦ در ﺑﺎرۀ دﻟﯿﻞ ﯾﺎد ﻧﮑﺮدن ﮐﺘﺎب اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ را ﻧﺎﺷﯽ از
زﯾﺴﺖ ﺑﻮم و ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻐﺪاد ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﺎز ﭘﺮﻫﯿﺰ ﻧﻤﻮدن ﺷـﯿﺦ از ﺑﯿـﺎن ﺿـﻌﻒ ﺿـﻌﯿﻔﺎن
ﺑﻮده داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮه در اﻣﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ -ﻣﻨﺎزﻋـﺎت ﻋﻠﻤـﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ -اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آن ﻋﺼﺮ را ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷـﯿﺦ
در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺧﺸﻦ ﺷﯿﻮهای در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻫـﻞ ﺳـﻨﺖ
دﻓﺎع ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺷﯿﻌﻪ ﭘﺎﯾﺎن دﻫﺪ )ﻣﻌﺎرف.(۵۱ :۱۳۷۶،
 .٢رواﯾﺖ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ درﺧﻮاﻧﺶ ﺑﺮﺧﯽ از راوﯾـﺎن از اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮده اﺳـﺖ» :ﮐـﺎن
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﯿﺮی ﺛﻘﺔ وﺟﻬﺎ ﮐﺎﺗﺐ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻣـﺮ ،و ﺳـﺄﻟﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻓـﯽ اﺑـﻮاب اﻟﺸـﺮﯾﻌﺔ ﻗـﺎل ﻟﻨـﺎ

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ ﺷﯿﻮۀ راویﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎمﺑﺎوری اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی...

ﻧﺎم ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر روای ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻢزﻣـﺎن اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی ﻧﯿﺎﻣـﺪه و
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﻫﻢ از او ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ١.اﻣﺎ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و آرای داﻧﺸﯽ او
در ﻧﻮﺷﺘﺎر اﯾﻦ رﺟﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓـﺖ اﺳـﺖ .ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ از
راویﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻢزﻣﺎن اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،دﯾـﺪﮔﺎه ﺧـﻮد را درﺑـﺎرۀ اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی و راوﯾـﺎن از
ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺛﯿﻖ و ﺗﻀﻌﯿﻒ ،درﮐﺘﺎب رﺟﺎﻟﯽ و ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﻧﮑﺮد .ﭘﺎرهای از ﭘﮋوﻫﺸـﯿﺎن اﯾـﻦ
ﮐﻨﺶ وی را ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﻮع ﻧﮕﺮش او ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﺷﯿﻌﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐـﻪ
ﺷﯿﺦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻐﺪاد و ﻧﯿﺰ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻓـﺎت و
ﺗﻌﺎرﺿﺎت ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ در ﭘـﯿﺶ ﮔﺮﻓـﺖ و در ﮐﺘـﺎبﻫـﺎی رﺟـﺎﻟﯽ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻤـﺪ از ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﺑﺴـﯿﺎری از راوﯾـﺎن و ﻣﺆﻟﻔـﺎن و آﺛﺎرﺷـﺎن ﺧـﻮدداری ﻧﻤـﻮد ،و
ﺑﺴﯿﺎری از اﻃﻼﻋﺎت رﺟﺎل ﺧﻮد را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ﺳﻌﯽ ﮐـﺮد در داﯾـﺮه ﺟـﺮح و
ﺗﻌﺪﯾﻞ راوﯾﺎن ﻗﺪم ﻧﻨﻬﺪ )ﻣﻌﺎرف ،(۵۴ :۱۳۷۶ ،اﻣﺎ ﻧﺠﺎﺷﯽ روﯾﻪ دﯾﮕﺮی در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺖ و در
داوریﻫﺎی راوی ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد٢در ﭘﺎرهای ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﺎرش ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮﯾـﺎت ﮐﺘـﺎب

۶۴

اﻟﻀﻌﻔﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﺒﺎرتﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑﻬـﺮهﻣﻨـﺪی ﺧـﻮد از رﻫﯿﺎﻓـﺖ اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی را
ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ )ﺷﻤﺸﯿﺮی و ﺟﻼﻟﯽ .(۵۷ :۱۳۸۵ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻫﻤﺴـﻮﯾﺎﻧﻪ و
١
ﻣﺘﻔﺎوت از دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺑﻪ داوری راوﯾـﺎن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ )ﭘﺎﺷـﺎﯾﯽ ۳۱۹ :۱۳۹۷ ،ﺑـﻪ
ﺑﻌﺪ(.

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

روﻧﺪ روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ داﻧﺸﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ از ﻧﻮﺷـﺘﺎر او ﺑـﺎ ﺷـﯿﻮۀ در
زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﭘﯽﮔﯿﺮی ﺷﺪ .ﻧﻮﺷﺘﺎر "اﻟﻀﻌﻔﺎء" ﯾﺎ "اﻟﺮﺟﺎل" ﺗﻨﻬﺎ اﺛﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از وی در
ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ دﺳـﺖ ﻧﻮﯾﺴـﯽ از اﺑـﻦ ادرﯾـﺲ ﺣﻠـﯽ )د ۵۹۶ق( اﺳـﺖ )دراﯾﺘـﯽ:۱۳۹۰ ،
 ،(۹۸۷/۲۱ﮐﻪ در ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻠﻪ درﮐﺘﺎبﻫﺎی"ﺣﻞ اﻻﺷﮑﺎل" اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻃـﺎووس )د ۶۷۳ق(
ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ )اﺑﻦ ﻃـﺎووس ،(۲۵ :۱۴۰۸ ،ﭘـﯽ ﺟـﻮﯾﯽ اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫـﺎ و آرای او ﺑـﺎ
ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺷﺎﮔﺮدان اﺑﻦ ﻃﺎووس ﺑﺴﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ )د ۷۶۲ق( در ﮐﺘﺎب ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮل و
اﺑﻦ داوود )د ۷۰۷ق( اداﻣﻪ ﯾﺎﻓﺖ )ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ،(۲۳۰ ،۹۲/۱ :۱۴۰۷ ،اﺑﻦ داوود ﺿﻤﻦ ﺗﺮﺟﻤـﮥ
اﺣﻮال اﺳﺘﺎد ﺧﻮد در ﮐﺘﺎب رﺟﺎﻟﺶ روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﮑﺎت ﮐﺘﺎﺑﺶ را ﺑﺎ اﺷـﺎرت
و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﺘﺎد ﺧﻮد اﺑﻦ ﻃﺎووس ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ۶۷/۲ :۱۴۳۷ ،؛ ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ۸۲ :۱۴۲۱ ،؛
ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟﯽ.(۱۹ :۱۳۸۰ ،

داﻧﺸﻮران ﭘﺲ از ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ و اﺑﻦ داوود ،ﻫﻤﮕﺎن از آﻧﺎن رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧـﺪ .در اﯾـﻦ
روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺴﺨﻪ اﻧﺘﺴﺎﺑﯽ ﮐﺘﺎب " اﻟﻀﻌﻔﺎء" ﮐﻪ اﺑﻦ ﻃﺎووس دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ،ﭘـﺲ از
وی از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﺑـﻪﺻـﻮرت رواﯾـﺖ ﺑﯿﻨـﺎﻣﺘﻨﯽ در اﺛـﺮ رﺟـﺎﻟﯽ وی و ﺳـﭙﺲ در آﺛـﺎر دو
ﺷﺎﮔﺮدش ﺑﺎزآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺷﺪ و در زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻌﺪی ﺗﻮﺳـﻂ ﻋﻼﻣـﻪ ﺷﻮﺷـﺘﺮی )د ۱۰۲۱ق( ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ
ﮔﺮدﯾﺪ )ﻗﻬﭙﺎﯾﯽ ،(۱۰ :۱۳۶۴ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺘﺎب ﺣﻞ اﻻﺷﮑﺎل درروﻧـﺪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺆﻟﻒ ،در ﻧﺰد ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ) ۹۶۶ه( وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ و او در اﺟـﺎزه ﺧـﻮد از
اﺣﻤﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ؛ وﻗﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺴـﺎﺋﻞ اﻟﺘـﯽ ﻓـﯽ اﺻـﻠﻬﺎ ،واﻟﺘﻮﻗﯿﻌـﺎت ﺑـﯿﻦ اﻟﺴـﻄﻮر« )ﻧﺠﺎﺷـﯽ۱۴۰۷،ق:
ص .(۳۵۴،۱۲۲اﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی و اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ آن در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﺠﺎﺷﯽ ﻗﺎﺑـﻞ درﯾﺎﻓـﺖ اﺳـﺖ »وﻗـﺎل؛
ﻻﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ اﻷﺣﻮل ﮐﺘﺎب اﻓﻌﻞ ﻻﯾﻔﻌﻞ،راﯾﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﺣﻤﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ-رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ-ﮐﺘﺎب ﮐﺒﯿـﺮ «
)ﻫﻤﻮ (۱۹۳ :روﯾﻪ ﺑﻬﺮه ﺟﺴﺘﻦ ﻧﺠﺎﺷﯽ از آﺛﺎر"ﻣﺼـﻨﻔﺎت" و"اﺻـﻮل"ﺑﺪون ﯾـﺎد ﮐﺮدﮐﺘـﺎب او ﺑـﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ"ﻗـﺎل
اﺣﻤﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ" و"ذﮐﺮ اﺣﻤﺪﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ" آورده اﺳﺖ) .ﻫﻤﺎن :ص(۱۲۲،۱۲۱،۷۷،۶۰
 .١ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﺗﻄﯿﺒﻘﯽ ﮐﺎرﺑﺴﺖ آرای رﺟﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی در رﺟﺎل ﻧﺠﺎﺷـﯽ و ﮐﺘـﺎب اﻟﻀـﻌﻔﺎء ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
اﮐﺒﺮی :۱۳۹۸،ﺻﺺ ۲۱۲ -۱۸۳ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد.

 .١ﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رواﯾﺖ ﻧﺠﺎﺷﯽ و وﮐﺘـﺎب اﻟﻀـﻌﻔﺎء و اﺧـﺘﻼف ﻣﯿـﺎن آﻧﻬـﺎ،در اﻧﺘﺴـﺎب آن ﺗﺮدﯾـﺪ ﻧﻤـﻮد.
)ﺧﻮﯾﯽ۱۴۱۳،ق.(۹۶/۱ :

۶۵
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ﺷﯿﺦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ از آن ﯾﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در اﺧﺘﯿﺎر ﻓﺮزﻧﺪش -ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺎﻟﻢ-
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﺣﺴﻦ ﺑﻦ زﯾﻦ اﻟـﺪﯾﻦ )د۱۰۱۱ق( ﮐﺘـﺎب "اﻟﺘﺤﺮﯾـﺮ
اﻟﻄﺎووﺳﯽ" را از آن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و در ﭘﯽ آن ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻨﺪرس ﯾﺎد ﮔﺸﺘﻪ ﺑـﻪدﺳـﺖ ﻣـﻼ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺷﻮﺷﺘﺮی )د۱۰۲۱ق( رﺳﯿﺪ .وی ﮔﻔﺘﺎر ﮐﺘﺎب " اﻟﻀﻌﻔﺎء"ﻣﻨﺴﻮب ﺑـﻪ
اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی را از آن ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺮوف آن را ﺳﺎﻣﺎن داده و ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﮔﺮدآورد )ﻫﻤـﺎن( .ﭘـﺲ از وی ﺷـﺎﮔﺮدش ،ﻋﻨﺎﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﻗﻬﭙـﺎﯾﯽ آن را در ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﺮﺟـﺎل
)د ۱۰۲۶ق( ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه و ﻃﺒﻖ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺟﺎی داد )ﻫﻤـﺎن( .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻗﻮل
ﮐﺘﺎب ﺿﻌﻔﺎء را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪﺻﻮرت ﭘﺮاﮐﻨﺪه از ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ،ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮل ،ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠـﯽ،
رﺟﺎل اﺑﻦ داوود و ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻬﭙﺎﯾﯽ ﺑﻪدﺳﺖ آورد .در ﺳﺎل  ۱۳۵۷ﻫﺠـﺮی ﻗﻤـﺮی،
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪای از ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺴﺘﺮی دﺳـﺖ ﯾﺎﻓـﺖ و
آن را اﺳﺘﻨﺜﺎخ ﻧﻤﻮد.
داوریﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺎرۀ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی در ﻣﯿﺎن ﭘﺴﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ دﻟﯿﻞﻫﺎی
ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ ﯾﺎد ﻧﺸﺪن ﻧﻮﺷـﺘﺎر اﻟﻀـﻌﻔﺎء درﮐﺘـﺎبﻫـﺎی ﭘﯿﺸـﯿﻨﯽ )ﺷـﯿﺦ
١
ﻃﻮﺳﯽ و ﻧﺠﺎﺷﯽ( را ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﺑﯽ اﺻﺎﻟﺘﯽ آن داﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ )ﺧـﻮﯾﯽ۹۵/۱ :۱۴۱۳ ،؛ (۱۰۲/۱۰
وﭘﺎرهای اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ را از رواﯾﺖﻫﺎی ﭘﯿﺸـﯿﻨﯿﺎن از وی ﺑـﻪ اﻧﻀـﻤﺎم ﮔﻔﺘـﻪﻫـﺎی ﻧﺎدرﺳـﺖ و
ﺟﻌﻠﯽ ﭘﺴﯿﻨﯿﺎن در اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ او ﺑﺮﺷـﻤﺮدﻧﺪ )آﻗـﺎﺑﺰرگ ﻃﻬﺮاﻧـﯽ ،(۲۸۵/۴ :۱۴۰۵ ،در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺶ اﺧﻼﻗﯽ و وﺛﺎﻗـﺖ رواﯾـﯽ او ﺗﺮدﯾـﺪ ﻧﻤـﻮده و وی را ﻧﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻣﺠﻬـﻮل
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﺳﺒﻂ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ،(۸۸-۸۷/۱ :۱۴۱۹ ،ﺷـﻤﺎری ﻫـﻢ ﺑـﺎ ﭘـﺬﯾﺮش ﻧﺴـﺒﺖ ﻧﻮﺷـﺘﺎر اﯾـﻦ
ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﺑﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی ،روش وی را در ﺳـﻨﺠﺶ راوﯾـﺎن ،ﺑـﯽ اﻋﺘﺒـﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻒ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ
)اﺳﺘﺮآﺑﺎدی۴۹۵/۱ :۱۴۲۶ ،؛ اﻣﯿﻦ .(۵۶۵/۲ :۱۴۰۳ ،ﮔﺮوﻫﯽ از راویﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺴـﯿﻨﯽ ،اﻓـﺰون ﺑـﺮ
اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ او ،ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ داوری رﺟﺎﻟﯽ و روﺷﻤﻨﺪ ﺑﻮدن وی اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ )ﺷﻮﺷـﺘﺮی،
/۱۰ :۱۴۱۰ص ،(۶۷ ،۵۵و وی را از ﻧﺎﻗـــﺪان رﺟـــﺎﻟﯽ و از ﭘﮋوﻫﻨـــﺪﮔﺎن اﺧﺒـــﺎر و دارﻧـــﺪه
اﻃﻼﻋﺎت وﺳﯿﻊ در ﻋﻠﻢ رﺟﺎل ﺑﺮ ﺷﻤﺮدﻧﺪ )ﺷﻮﺷﺘﺮی.(۹۶ :۱۳۹۰ ،

 -۲-۴ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء در رﻫﯿﺎﻓﺖ داﻧﺸﻮران
۶۶

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻫﻢزﻣﺎن اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺗﺮﺟﻤـﻪ وﯾـﮋه از او ﯾـﺎد ﻧﮑﺮدﻧـﺪ و در
اداﻣﻪ ﭘﺴﯿﻨﯿﺎن ﻫﻢ ﺑﯿﺶ از دو ﻗﺮن درﺑﺎرۀ وی و أﺛﺮ رﺟﺎﻟﯽ او ﺳﮑﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺑـﺮای
راﯾﺰﻧﯽﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت درﺑﺎرۀ ﻣﻨﺶ اﺧﻼﻗﯽ ،داﻧﺸﯽ و ﻧﻮﺷﺘﺎر او ﻓﺮاﻫﻢ ﺷـﺪ .از اﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی را ﻣﯽﺗﻮان ﺑـﻪﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﺑـﻪ دو دﯾـﺪﮔﺎه ﻋﻤـﺪه ،ﻧﺎﻫﻤﺴـﻮﯾﺎن و
ﻫﻤﺴﻮﯾﺎن ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد.

 -۱-۲-۴دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎﻫﻤﺴﻮﯾﺎن

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻧﺎﻫﻤﺴﻮﯾﯽ راوی ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﺛﺮ رﺟـﺎﻟﯽ او )ﮐﺘﺎب
اﻟﻀﻌﻔﺎ( ،ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺖ وﺟﻮدی ،اﺧﻼﻗﯽ ،داﻧﺸﯽ و ﺷﯿﻮۀ روی آوری وی در ﺟﺮح و
ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻧﯽ راوﯾﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺶ داﻧﺸﯽ و ﺑﺎوری اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺗﺮدﯾﺪ
١
ﮐﺮدﻧﺪ )اردﺑﯿﻠﯽ ،(۴۵۵/۸ :۱۴۰۳ ،ﺑﺮﺧﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺣﺴـﯿﻦ را ﻣﺠﻬـﻮل داﻧﺴـﺘﻨﺪ
)ﺳﺒﻂ ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ،(۸۸-۸۷/۱ :۱۴۱۹ ،و در اداﻣﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﺤﻤـﺪﺗﻘﯽ ﻣﺠﻠﺴـﯽ اﻓـﺰون
ﺑﺮ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮕﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،ﺗﺮدﯾـﺪ در ﻋـﺪاﻟﺖ و وﺛﺎﻗـﺖ او را ﻣﻄـﺮح ﮐﺮدﻧـﺪ )ﺧﻮاﺟـﻮی،
 (۲۷۶ :۱۳۷۲ﺷﻤﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﻣـﺎ روش و ﺳـﻨﺠﻪ او را ﺑـﻪ
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪه و وی را"ﺟﺮاح"ﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ )اﺳـﺘﺮآﺑﺎدی ،(۳۳۲-۳۲۹ :۱۴۲۲ ،و در ﭘـﯽ آن او را
ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﺮح ﻧﻤﯽﮔﺮدد ﯾﺎ در آﻧﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد،
در ﺟﺮح راوﯾﺎن ﺷﺘﺎب ورزﯾﺪه و ﺑﺮﮔﺴﺘﺮۀ ﺟﺮح و ﺗﻀﻌﯿﻒﻫﺎی او ﺗﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ؛ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ از ﻃﻌﻦ او در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪه و ﺿﻤﻦ ﻃﻌﺎن ﺧﻮاﻧﺪن ،در ﺗﻀـﻌﯿﻒﻫـﺎی
وی ﺗﺸﮑﯿﮏ ﻧﻤﻮدﻧﺪ )ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟﯽ ،۲۱ ،۲۰ :۱۳۸۰ ،اﻧﺼﺎری ،۵۷/۱ :۱۳۶۷ ،ﻣﯿﺮداﻣﺎد ،ﺑﯽ ﺗﺎ۵۹ :؛
اﺳﺘﺮآﺑﺎدی ،(۴۹۱/۱ :۱۴۲۶ ،در اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺠﻠﺴـﯽ و ﭘـﺪرش )د۱۱۱۱ق( ﭘـﺬﯾﺮش
دﯾﺪﮔﺎه اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی را ﺑﺴﺘﺮی ﺑﺮای ﻧﻔﯽ و اﻧﮑﺎر ﮔﺴﺘﺮۀ رواﯾﺖ و ﻓﺘـﺎوای ﻣﺸـﻬﻮر ﺷـﯿﻌﻪ
ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ )ﻣﺠﻠﺴﯽ ،(۴۱/۱ :۱۴۰۳ ،در ﻧﮕﺎه ﺑﺮﺧـﯽ ،ﭼﻨـﯿﻦ ﺧـﻮاﻧﺶ اﺧﺒﺎرﯾـﺎن از روش اﺑـﻦ
 .١ﺳــﯿﺪ ﻣﺤﻤــﺪ ﻣﻮﺳــﻮی ﻋــﺎﻣﻠﯽ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه ﺑــﻪ "ﺻــﺎﺣﺐ ﻣــﺪارک" از داﻧﺸــﻮران ﻋﺼــﺮ ﺻــﻔﻮی
)درﮔﺬﺷﺖ۱۰۳۰ق( ،اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻀﺎﺋﺮی آن را ﺑﻪ اﺣﻤـﺪ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺠﻬﻮل اﺳﺖ و ﻧﮕﺮش ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ را در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﮐﺸﺎﻧﺪه )ﺳـﺒﻂ ﺷـﻬﯿﺪ
ﺛﺎﻧﯽ.(۱۵۳،۹۶،۸۶/۱ :۱۴۱۹،

ﻏﻀﺎﺋﺮی ،ﺑﻪ وﺣﺸﺖ آﻧﺎن از ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رواﯾﺖﻫﺎ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ﺷـﺪ )ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟـﯽ،(۲۰ :۱۳۸۰ ،

در اداﻣﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻋﺪم روی آوری ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن اﺑﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی را ﺑـﻪدﻟﯿـﻞ روش اﺟﺘﻬـﺎدی او
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺷﮑﻮه داﻧﺸﯽ او را ﭘﺬﯾﺮا ﺑﻮدﻧﺪ )ﻣﯿﺮ داﻣـﺎد ،ﺑـﯽ ﺗـﺎ۵۹ :؛ ﺳـﺒﺤﺎﻧﯽ-۸۹ :۱۴۲۱ ،

۶۷

.(۹۳

 .١در ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ ﺷﯿﺦ آﻗﺎﺑﺰرگ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء را ﺑﻪ دﺷﻤﻨﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺴـﺒﺖ داده .اﻟﺒﺘـﻪ اﯾـﻦ ادﻋـﺎ در
ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﯽ اﻟﺬرﯾﻌﺔ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﺣﺘﻤﺎل دارد اﻧﺘﺴﺎب اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﻪ ﺷﯿﺦ آﻗﺎ ﺑﺰرگ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻠﻄﯽ
در ﻧﺴﺨﻪ ﭼﺎﭘﯽ اﺛﺮ ﻣﯿﺎن اﻗﻮال ﻣﺆﻟﻒ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﺼﺤﺢ ﺑﺎﺷﺪ )اﮐﺒﺮی.(۱۹۲ :۱۳۹۸ ،
 .٢ﻋﻤﺪه ﮐﺎرﺑﺴـﺖ واژﮔـﺎﻧﯽ ﻧﺠﺎﺷـﯽ و ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ در رواﯾﺘﮕـﺮی ازﺣﺴـﯿﻦ ﺑـﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠـﻪ ﮐـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺮ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درﯾﺎﻓـﺖ رواﯾـﺖ آﻧـﺎن اﺳـﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ" :اﺧﺒﺮﻧـﺎ" )ﻧﺠﺎﺷـﯽ" (۲۰۶،۲۳۹،۱۶۶،۲۶ :۱۴۰۸ ،ﻗـﺎل"
)ﻫﻤﺎن" (۲۶،۳۱ :رواه ﻋﻨﻪ" )ﻫﻤﺎن"،(۸۰ :ﺣﮑﯽ ذﻟﮏ" )ﻫﻤﺎن (۲۰۴ :و "ﻗﺮأت ﻋﻠﯽ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ"
)ﻫﻤﺎن (۱۱۸ :اﻣﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ واژﮔﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪش"ﻗﺎل" )ﻫﻤﺎن" ،(۱۴۲،۱۱ :رأﯾﺘﻪ ﻋﻨﺪ أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ اﻟﺤﺴـﯿﻦ ﺑـﻦ
ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠـــﻪ" )ﻫﻤـــﻮ" (۳۲۵ :ذﮐﺮأﺣﻤـــﺪ ﺑـــﻦ اﻟﺤﺴـــﯿﻦ" )ﻫﻤـــﺎن (۴۵۹،۱۴۱ :و"ﻗﺮأﺗـــﻪ أﻧـــﺎ وأﺣﻤـــﺪ ﺑـــﻦ
اﻟﺤﺴﯿﻦ رﺣﻤﻪاﻟﻠﻪ ﻋﻠﯽ أﺑﯿﻪ" )ﻫﻤﺎن.(۸۳ :

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ ﺷﯿﻮۀ راویﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎمﺑﺎوری اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی...

ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه داﻧﺸﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،ﺷﮑﻮه وﺷـﺄن وی را ﻓﺮاﺗـﺮ از آن
داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎری دﺳﺖ زﻧﺪ .اﯾﻨـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ دادن اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﻪ را ﺑـﻪ
وی ،ﺳﺘﻢ ﺑﺰرگ در ﺣﻖ وی ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﺘﺎب را ﺑـﻪ ﺑـﺪﺧﻮاﻫﺎن و دﺷـﻤﻨﺎن ﺷـﯿﻌﻪ
ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ ١.آﻧﺎن در اﯾﻦ ﭘﻨﺪاره ﭼﻨﺎن ﭘﺎﻓﺸﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب را
ﺑﻪ ﻗﻤﯽﻫﺎ )اﺷﺎﻋﺮه ﻗﻢ( ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ از آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﺮﯾﻦ ﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﺴﺒﺖ دادﻧﺪ
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎری از رواﯾﺖﮔﺮان را ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪ او ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻏﻠﻮ ﮐﻨﻨﺪ )ﺷﯿﺦ آﻗﺎﺑﺰرگ ﻃﻬﺮاﻧﯽ،
۲۸۹-۲۸۸/۴ :۱۴۰۵و۹۰/۱۰؛ ﺧﻮﯾﯽ ،(۱۰۲/۱ :۱۴۱۳ ،اﯾﻨﺎن در اداﻣﻪ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﺠﺎﺷﯽ
و اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺳﺘﯽ ﺑﻮد ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب از ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻧﺠﺎﺷـﯽ
از آن آ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ .ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﺑﯿﺴﺖ و اﻧﺪی ﻣﻮرد از اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از واژﮔﺎن"ﻗﺎل" و"ﻗﺎﻟﻪ اﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ اﻟﺤﺴـﯿﻦ" ﺑﻬـﺮه ﺟﺴـﺘﻪ ﮐـﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺮ رواﯾـﺖ
ﺷﻔﺎﻫﯽ و ﺷﻨﯿﺪاری از اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ در ﭘﺎرهای از ﻣﻮارد ﺗﻌﺒﯿﺮ"ذﮐـﺮ اﺣﻤـﺪﺑﻦ
٢
اﻟﺤﺴﯿﻦ" را ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎر وی رﺟـﻮع داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ )ﺧـﻮﯾﯽ،
 ،۱۰۲/۱ :۱۴۱۳ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟـﯽ .(۲۳ :۱۳۸۰ ،ﺑﻪ ﭘﻨﺪار ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﺎﻫﻤﺴـﻮﯾﺎن ،ﻃﺮﯾـﻖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ
ﻧﻮﺷﺘﺎر اﻟﻀﻌﻔﺎ ،وﺟﺎدهای ﺑﻮده و ﻧﺴﺨﻪ ﮐﺘﺎب ﺑـﺎ ﻃﺮﯾـﻖ ﻣﻘﺒـﻮل از ﺟﺎﻧـﺐ ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ
رواﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟﯽ ،(۲۱ :۱۳۸۰ ،اﯾـﻦ ﮔﻤﺎﻧـﻪ درﺑـﺎرۀ ﯾـﺎد ﮐـﺮد اﺑـﻦ ﻃـﺎووس

۶۸

ازﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء در ﮐﺘﺎب "ﺣﻞ اﻻﺷﮑﺎل" ﻫـﻢ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺳـﯿﺪ اﯾـﻦ ﮐﺘـﺎب را از
رواﯾﺖ ﻣﺆﻟﻒ آن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪﻃﻮر وﺟﺎدهای درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

 -۲-۲-۴دﯾﺪﮔﺎه ﻫﻤﺴﻮﯾﺎن

١

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺌﻮری ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻈﺮﻫـﺎی ﻣﺘﻔـﺎوت ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮد آراء ﻣﻮاﻓﻘـﺎن ﮐﺘـﺎب
اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﻪ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎور ﻫﻤﺴـﻮﯾﺎن ،روش اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی
در راویﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﻮران ﭘﯿﺸﯿﻦ و ﻫﻢزﻣﺎن ﺧﻮد ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ دارد )ﺣﺴﯿﻨﯽ
ﺟﻼﻟﯽ ،(۲۰ :۱۳۸۰ ،در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،رﻫﯿﺎﻓﺖ ﻧﻘﺎداﻧﻪ وی در ارزﯾﺎﺑﯽ اﺣـﻮال رﺟـﺎل ﺣـﺪﯾﺚ
)ﺷﻮﺷﺘﺮی ،(۴۴۳/۱ :۱۳۹۰ ،روﺷﻤﻨﺪی وی در ﻧﻘﺪ رﺟﺎل ،ﮐﺘﺎبﻫﺎ و اﺣﺎدﯾﺚ )ﺑﺴﺎن راوﯾﺎن
ﻗﻤﯽ( )ﺷﻮﺷـﺘﺮی ،(۶۸/۱ :۱۴۱۰ ،داﻧﺶ رﺟﺎﻟﯽ ﮔﺴﺘﺮده ،دﻗـﺖ )ﻫﻤـﺎن ،(۹۶ :۱۳۹۰ ،و ﺑﯿـﻨﺶ
ﺑﺎوری وی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی وی در ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕـﺮ رﺟـﺎل ﺷﻨﺎﺳـﺎن داﻧﺴـﺘﻪ ﺷـﺪ.
ﮔﺮوﻫﯽ وی را ازﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرگ و از ﺛﻘﺎت داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻗﻤﯽ ،ﺑـﯽ ﺗـﺎ ،(۳۷۱/۱ :و ﻫﻤﻨﺸـﯿﻨﯽ ﺑـﺎ
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺑﺰرگ ﺣﺪﯾﺜﯽ و رﺟﺎﻟﯽ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﺠﺎﺷﯽ و ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ازﯾﻘـﯿﻦ ﺑـﻪ ﻫﻮﯾـﺖ،
ﻣﻨﺶ داﻧﺸﯽ و اﯾﻤـﺎﻧﯽ او ﭘﻨﺪاﺷـﺘﻪ ﺷـﺪ )آﻗـﺎﺑﺰرگ ﻃﻬﺮاﻧـﯽ ،(۲۸۹/۴ :۱۴۰۵ ،در اﯾـﻦ ﻧﮕـﺮش،
روش ﻧﻘﺪ اﺣﻮال راوﯾﺎن از ﺳﻮی اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺑﻪ ﭘﺨﺘﮕـﯽ و ﻣﺘﺎﻧـﺖ ﺧـﻮاﻧﺶ ﺷـﺪ ﮐـﻪ از
اﺻﻮل دﻗﯿﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ذﻫﻦ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ از داﻧﺶ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﺮد و در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺳـﺨﻨﯽ ﮐﻮﺗـﺎه و
 .١ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎب ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﻪ اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻏﻀﺎﺋﺮی اﺗﻔﺎق دارﻧﺪ و در ﮐﺘﺎﺑﺸـﺎن از
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از؛ ﺷﻬﯿﺪ اول )د۷۸۶ق( "ذﮐﺮی اﻟﺸﯿﻌﻪ ﻓـﯽ اﺣﮑـﺎم اﻟﺸـﺮﯾﻌﻪ"۴۲۰/۱ ،؛
ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ )د ۹۹۳ق( "ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪه واﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﯽ ﺷﺮح اﻻرﺷﺎد اﻻذﻫﺎن ۳۱۲/۴،و"۴۵۵/۸؛ ﺻـﺎﺣﺐ
اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ )د۱۰۱۱ق( "ﻣﻨﺘﻘﯽ اﻟﺠﻤﺎن ﻓﯽ اﻻﺣﺎدﯾﺚ اﻟﺼﺤﺎح واﻻﺣﺴﺎن"۴۳۷/۱،؛ ﺷـﯿﺦ ﻋﺒـﺪاﻟﻨﺒﯽ اﻟﺠﺰاﺋـﺮی
)د۱۰۲۱ق("،ﺣﺎوی اﻻﻗﻮل )" (۶؛ ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺘﺮآﺑﺎدی )د ۱۰۲۸ق( "ﻣـﻨﻬﺢ اﻟﻤﻘـﺎل"۴۰۹ ،؛ ﺷـﯿﺦ ﺑﻬـﺎﯾﯽ
)د۱۰۳۰ق( "اﻟﺤﺒﻞ اﻟﻤﺘﯿﻦ"۱۸۳،؛ ﻣﺤﻘﻖ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻔﯿـﺪاﻟﺜﺎﻧﯽ )د  ،"۱۰۳۰اﺳﺘﻘﺼـﺎء اﻻﻋﺘﺒـﺎر"۸۸/۱ ،؛
ﻣﺤﻘﻖ داﻣﺎد )د۱۰۴۱ه( "اﻟﺮواﺷﺢ اﻟﺴﻤﺎﯾﻪ"۱۱۱/؛ ﻣﺠﻠﺴـﯽ اول )د۱۰۷۱ق( " ،ﻧﻘـﺪاﻟﺮﺟﺎل"۱۷۵/۱ ،؛ ﻣﺤﻘـﻖ
ﺳـــﺒﺰواری )د۱۰۹۰ق( "ذﺧﯿـــﺮه اﻟﻤﻌـــﺎد"۳۹/۱،؛ ﻋﻼﻣـــﻪ ﻣﺠﻠﺴـــﯽ )د۱۱۱۱ق( "ﺑﺤـــﺎراﻻﻧﻮار اﻟﺠﺎﻣﻌـــﻪ
ﻟﺪرراﺧﺒﺎراﻻﺋﻤﻪ اﻻﻃﻬﺎر"۴۱/۱،؛ ﺷﯿﺦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﻮزی )د  ۱۱۲۱ق( "ﻣﻌﺮاج اﻟﮑﻤﺎل،ﺻﺺ"۶۷-۶۶؛ ﻣﺤﻤﺪ
اردﺑﯿﻠﯽ )ت ۱۰۵۸ق( "ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺮواه "۴۸/۱؛ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ )د  ۱۲۰۶ه( "ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ﻋﻠـﯽ ﺑـﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘـﺎل ۳۵ ،و
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪه۵۹۷-۷۰۱/؛  ،ﺳﯿﺪ ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم )د ۱۲۱۲ق( "رﺟﺎل ﺳﯿﺪ ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠﻮم"۱۵۳/۴ ،؛ ﻣﺤـﺪث
ﻧــﻮری)،د  ۱۳۲۰ق( "ﻣﺴــﺘﺪرک اﻟﻮﺳــﺎﺋﻞ"۱۶۵-۱۷/۱،؛ ﻋﺒﺪاﻟﻠــﻪ ﻣﺎﻣﻘــﺎﻧﯽ )د  ۱۳۵۱ق( "ﺗﻨﻔــﯿﺢ اﻟﻤﻘــﺎل،
."۵۷/۱۱

 ،۱۰۸/۱ﺗﻔﺮﺷﯽ.(۱۱۹ ،۶۴ ،۵۵ ،۳۹/۱ :۱۳۷۷ ،

 .١در ﮐﺘﺎب رﺟﺎل ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ )،۴۴۸ :۱۴۱۵ﺷﻤﺎرﮔﺎن  ،(۶۳۶۲ﺗﻀﻌﯿﻒ واز ﺟﺎﻧﺐ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻮ ﻣـﺘﻬﻢ
اﺳﺖ )ﻃﻮﺳﯽ،۲۲۰ :۱۴۰۷،ﺷﻤﺎره ۶۲۰؛ ﻧﺠﺎﺷﯽ.(۳۲۹ :۱۴۰۷،
 .٢ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ در ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ )۷۲۶-۶۴۸ه( ﺳﻪ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ از اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی زﯾﺴﺖ داﺷـﺘﻪ و ﺳـﻨﺠﻪ وی از اﺑـﻦ
ﻏﻀﺎﺋﺮی ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ وی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎی اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ
ﮐﻪ در اﯾﻦﺻﻮرت ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﺠﺎﺷﯽ و ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﻧﺎﻫﻤﺴﺎز اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﻮد اﺟﺘﻬـﺎد ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ
ﺑﺮاﺳﺎس رواﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ،در اﯾﻦﺻﻮرت اﺟﺘﻬﺎد وی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ادﻟﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا وﺟﻮد ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء از ﺟﺎﻧﺐ وی اﺛﺒـﺎت ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ )ﺟـﻮاد ﻗﯿـﻮﻣﯽ :۱۴۱۷،ﻣﻘﺪﻣـﻪ ﮐﺘـﺎب
ﺧﻼﺻﺔ اﻻﻗﻮال ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ.(۲۵،
 .٣اﺑﻦ داود در ﺗﺮﺟﻤﻪ  ۱۸۷ﻣﻮرد از اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳـﺖ ،اﻣـﺎ روی آوری وی ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺎ ﺳـﻮﯾﻪ
ﺗﻮﺛﯿﻖ اﺳﺖ )اﺑﻦ داود.(۲۹۸،۲۹۴،۵۹ :۱۴۰۵،

۶۹

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ ﺷﯿﻮۀ راویﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎمﺑﺎوری اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی...

ﺷﯿﻮهﻫﺎی روﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ داوری راوﯾﺎن و رﺟﺎل اﺣﺎدﯾﺚ ﭘﺮداﺧـﺖ .ﻧﻘـﺪ او از اﺑـﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾـﻪ ﺑـﺎ
ﺗﻌﺒﯿﺮ »وﻏﻠﻂ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻓﯽ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل« ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی زﯾﺪﯾﻦ را از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ
ﻋﻤﯿﺮ ﺷﻨﯿﺪه و دﯾﺪه اﺳﺖ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ۱۳۰ :۱۴۰۷ ،؛ ﻧﺠﺎﺷﯽ۱۷۴ ،۱۷۵ :۱۴۰۷ ،؛ ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟـﯽ،
 ،(۸۱-۸۰ :۱۳۸۰ﺗﻔﺎوت دﯾﺪﮔﺎه او را در داوریﻫﺎی راوﯾـﺎن در ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ رﺟـﺎل ﺷﻨﺎﺳـﺎن
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﯿﺮﮔﯽ و زﺑﺮدﺳﺘﯽ داﻧﺶ رﺟـﺎﻟﯽ او اﺳـﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺶ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻘﺎداﻧﻪ رﺟﺎﻟﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ راوی ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫـﻢزﻣـﺎﻧﯽ او در ﺗﺮﺟﻤـﻪ اﻓـﺮاد
دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اروﻣﻪ ١اﯾﺪه داﻧﺸﯽ وی را ﺑﯿﺸﺘﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد.
داﻧﺶ و ﺷﯿﻮه داوری رﺟﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی از ﺳـﻮی داﻧﺸـﻮران رﺟـﺎﻟﯽ ﭘﺴـﯿﻨﯽ ﺑﺴـﺎن
ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ٢ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و آرای راوی ﺷﻨﺎﺳﯽ او را در ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻓﺮاد ،ﺑـﺮ ﺗﻮﺛﯿـﻖ دﯾﮕـﺮان
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ )ﺣﻠﯽ ،(۹۶ ،۶۱ ،۳۵ :۱۴۱۱ ،و ﮔﺴﺘﺮۀ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ وی را در ﺷـﺮاﯾﻂ ﻧﯿـﺎﻓﺘﻦ ﺷـﺎﻫﺪ ﻫـﻢ
ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ )ﻫﻤﺎن۲۱۰ ،۲۰۷ :؛ ﺟﻼﻟﯽ .(۲۸-۲۷ :۱۳۸۰ ،ﭼﻨﯿﻦ روﯾـﻪ ﻫﻤﺴـﻮﯾﯽ در اﺑـﻦ داود ﻫـﻢ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ٣.ﻧﮕﺮه ﻫﻤﺴﻮﮔﺮاﻧﻪ داﻧﺸﻮران ﺣﻠﻪ ﺑﺎ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی اﯾﻦ ﮔﻤﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﭘﺎرهای
از ﭘﮋوﻫﺸﯿﺎن ﭘﺴﯿﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ روی آوری ﻣﮑﺘﺐ ﺣﻠﻪ را ﺑـﻪ اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی ﺧـﻮاﻧﺶ
ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ۳۳۰/۱ :۱۴۲۲ ،؛ ﻣﺎﻣﻘـﺎﻧﯽ ،(۲۲۲/۴ :۱۴۳۱ ،اﯾـﻦ روﯾـﻪ درآﺛـﺎر رﺟـﺎﻟﯽ داﻧﺸـﻮران
ﺟﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ )ﺷﻬﯿﺪ اول (۷۱/۱ :۱۴۱۴ ،ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ )ﺷـﻬﯿﺪ ﺛـﺎﻧﯽ ،(۸۹۳/۲ :۱۴۱۳ ،و داﻧﺸـﻮران
ﻗــﺮون  ۱۱-۱۰ﻫــﻢ وﺟــﻮد دارد )ﻋــﺎﻣﻠﯽ،۲۱۲ :۱۴۲۶ ،؛ ﺑﻬــﺎﯾﯽ۴۸ ،۴۷ :۱۴۲۴ ،؛ ﻗﻬﭙــﺎﯾﯽ:۱۳۶۴ ،

 -۵روﺷﻤﻨﺪی داﻧﺸﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ اﺣﻮال راوﯾﺎن
۷۰

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

ﻣﻬﺎرت اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ و ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪﻫـﺎی راوﯾـﺎن ﺣـﺪﯾﺜﯽ و داوری
درﺑﺎرۀ ﻧﺸﺎن از ﭼﯿﺮهﮔﯽ وی در داﻧﺶ رﺟﺎل اﺳﺖ .وی در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ اﺣﻮال و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
١
آﺛﺎر راوﯾﺎن ﮔﺎه ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده وﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرات ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده )اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی:۱۳۸۰ ،
 .(۱۰۴ ،۵۴ ،۵۱ ،۴۶ﻣﺠﻌﻮل ﺧﻮاﻧﯽ اﺛﺮ ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﺟﺎﻧﺐ راوﯾﺎن ﯾﺎ ﮐﺴـﺎن دﯾﮕـﺮ ،روﺷـﯽ در
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﭘﺬﯾﺮش اﺛﺮ و ﻧﮕﺎرﻧﺪه آن در ﻧﻮﺷﺘﺎر اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی اﺳﺖ .ﮐﺘﺎب ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ
ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﯾﻦ ﺳﻨﺦ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی درﭘﺬﯾﺮش ﻫﻮﯾﺖ و اﺛﺮ وی ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ .او در
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﯾﺎدآور ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ وی ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑـﻮده
ودر اﺧﺒﺎر از او ﯾﺎد ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﮐﺘﺎب او را ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ اﺑﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﺎش داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ٢.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﻪ
دﯾﮕﺮ اﺷﺎره آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﮕﯽ اﺛﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﻨﺴﻮب ﺑـﻪ اﻣـﺎم ﺣﺴـﻦ ﻋﺴـﮕﺮی٣hﮐـﺮد.
ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺎمﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ"اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑـﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠـﻪ ﻣـﺪﻧﯽ" )اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی:۱۳۸۰ ،
" ،(۳۸ﻋﻤﺎرﺑﻦ زﯾﺪ ﺧﯿﻮاﻧﯽ ﻣﺼﺮی" )ﻫﻤﺎن ،(۷۸-۷۷ :و "ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗـﯿﺲ" )ﻫﻤـﻮ ،(۶۳ :و ﺑـﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯽ و ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎر ﺧﻮاﻧﺪن راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺿﻌﯿﻔﺎن رواﯾﺘﮕﺮی دارﻧﺪ )ﻫﻤﺎن،۵۲ ،۴۸ ،۳۸ :
 ،(۱۱۸ ،۹۶ ،۹۴-۹۳و راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﺿﻌﯿﻔﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺳﻞﻫﺎ ﻫﻢ ﺗﮑﯿـﻪ دارﻧـﺪ )ﻫﻤـﺎن،۱۸ :
 ،(۹۳ ،۴۴ ،۳۰ﻧﻤﻮﻧـــﻪای از روش داﻧﺸـــﯽ او در ﺑـــﺎزﺧﻮاﻧﺶ راوﯾـــﺎن اﺳـــﺖ .ﺑﺮﺧـــﯽ از
راویﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﯿﻮۀ داوری رﺟﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ راوﯾﺎن را ﻧﺎﺷﯽ ازاﺳـﺘﻘﻼل،
ﭘﻮﯾﺶ ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻬﺎد او داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟﯽ۲۱ :۱۳۸۰ ،؛ ﺳـﺒﺤﺎﻧﯽ ،(۸۹ ،۸۳ :۱۴۲۱ ،وی
در ﺧﻮاﻧﺶ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻼء ﻣﺪﻧﯽ ،اﯾـﻦ ﻧـﺎم را ﺑﺮﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ ﺑـﻦ
 .١ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻗﯿﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺗﻔﺼﯿﻞ اﺳﺖ )اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی.(۱۱۸،۶۳،۳۶ :۱۳۸۰،
ُ َْ ُ ُ َ
واﻟﺤ َﺴـ ْﯿﻦ،وﻋﻠ ﱢﯽ ﺑـﻦ ُ
واﻟﺤ َﺴﻦُ ،
ﺮاﻟﻤ ْﺆﻣﻨﯿﻦَ ،
ُ
ّ
اﻟﺤ َﺴـ ْﯿﻦ .
اﻟﻌـﺎﻣﺮ ّی.
ﺑـﻦ ﻗ ْﯿﺲ،
 .٢ﺳﻠﯿﻢ
روی ﻋـﻦ أﻣﯿ ُ ُ ِ
اﻟﻬﻼﻟﯽِ ْ ،
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ّ
َ
ََ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
و ُﯾ ْﻨ َﺴﺐ إﻟﯿﻪ ﻫﺬا اﻟﮑﺘﺎب اﻟﻤﺸﻬﻮر وﮐـﺎن أﺻـﺤﺎﺑﻨﺎ ﯾﻘﻮﻟـﻮن َِ :إن ﺳـﻠﯿﻤﺎ ﻻ ﯾﻌـﺮف،وﻻ ذ ِﮐـﺮ ﻓـﯽ ﺧﺒ ٍـﺮ .وﻗـﺪ
ُ
اﺿﻊ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺟ َﻬﺔ ﮐﺘﺎﺑﻪ،وﻻ ﻣﻦ رواﯾﺔ أﺑﺎن اﺑﻦ أﺑﯽ ﻋ ّﯿﺎش ُ
وﺟﺪت ذ ْﮐ َﺮ ُه ﻓﯽ ﻣﻮ َ
ﻋﻨـﻪ )اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی:۱۳۸۰،
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
.(۶۳
ُ ُ َ َْ ُ ََ ْ َ ْ ٌ ّ
ُ ْ َ
ﮐﺬ ٌ
اﻟﻤ َﻔ ﱢﺴﺮْ ،
ُ .٣ﻣ َﺤ ﱠﻤ ُﺪ ُﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢُ ،
ﻋﻨـﻪ َﺗﻔﺴـ ْﯿﺮا
ابَ .روی
اﻹﺳ َﺘ ْﺮآﺑﺎد ّیَ .روی ﻋﻨﻪ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ .ﺿ ِﻌﯿﻒ،
ِ ِ
َ
ْرو ْﯾﻪ ﻋﻦ َر ُﺟﻠ ْﯿﻦ َﻣ ْﺠ ُﻬﻮﻟ ْﯿﻦَ :أﺣﺪﻫﻤﺎ ُﯾ ْﻌ َﺮ ُف ﺑ ُﯿ ُ
ﻮﺳﻒ ﺑﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ ز ﯾﺎد،واﻵﺧﺮ :ﻋﻠ ّﯽ ﺑﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑـﻦ َﯾﺴـﺎر
ِ ِ
ِ
َ َ ِ
ِ
َ
واﻟﺘﻔﺴﯿ ُﺮ َﻣ ْﻮ ُﺿ ٌ
ﻮع ﻋﻦ َﺳ ْﻬﻞ ْ
ﺄﺣﺎد ْﯾـﺚ ﻣـﻦ ﻫـﺬه
اﻟﺜﺎﻟ ِﺚ .
ِ
ﻋﻦ أﺑﯿ ِﻬﻤﺎ،ﻋﻦ أﺑﯽ اﻟﺤﺴ ِﻦ ِ
اﻟﺪﯾﺒﺎﺟ ّﯽ،ﻋﻦ أﺑﯿـ ِﻪ ِﺑ ِ
َ
ﻨﺎﮐ ْﯿ ِﺮ )اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی.(۹۸ :۱۳۸۰،
اﻟﻤ ِ

k

h

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻮی داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ واژﮔﺎن ﮐﺬاب و ﺟﻌﺎل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد )اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی،

 ،(۳۷ ،۸۰ :۱۳۸۰وی در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﺣﻮال راوﯾـﺎن ﺑﺎورﻫـﺎی ﻣـﺬﻫﺒﯽ آﻧـﺎن ﺑﺴـﺎن اﺑﻮﻣﺤﻤـﺪ
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺳﺪ ﻃﻔﺎوی ﺑﺼـﺮی و دﯾﮕـﺮان ﺑـﺎ ﮔﻔﺘﻪ"ﻓﺎﺳـﺪ اﻟﻤـﺬﻫﺐ" ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﮐـﺮد )اﺑـﻦ
ﻏﻀﺎﺋﺮی ،(۷۱ ،۵۸ ،۵۴ ،۴۲ ،۵۲ :۱۳۸۰ ،ﺑﯿﺎن ﺑﺎور راوﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﺳﻨﺎد ﻧﻘﻠـﯽ و ﻧﮕـﺮه راوی
ﺷﻨﺎﺳﺎن )ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟﯽ ،(۲۸ :۱۳۸۰ ،رواﯾﺖ ﻏﺎﻟﯿﺎن از راوﯾﺎن )اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی،۸۷ ،۸۱ ،۴۷ :۱۳۸۰ ،
 ،(۱۲۱ ،۸۹ﻏﺎﻟﯽ ﺑﺎوری راوﯾﺎن )ﻫﻤﺎن ،(۹۰ ،۸۱ ،۸۹ ،۷۱ ،۵۶ :وﻟﻌﻨﺖ ﻧﻤﻮدن راوﯾﺎن )ﻫﻤـﻮ،۸۳ :
 ،(۸۸ﺑﺎزﻧﻤﻮﻧﯽ از ﺳﻠﻮک و ﺷﯿﻮۀ داوری اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی درﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ راوﯾـﺎن اﺳـﺖ .وی ﺑـﺎ
ارﺟﺎع ﺑﻪ ﮐﺘﺎبﻫﺎی راوﯾﺎن و ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻧﻘﺎداﻧﻪ ﺑﻪ رواﯾﺖﻫﺎ ،ﻧﻈﺎم ﺑﺎوری آﻧـﺎن را ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﺶ
ﮐﺮده و دراداﻣﻪ ﻫﻮﯾﺖ وﺟﻮدی ،اﺧﻼﻗﯽ و آﺛﺎرﺷﺎن را داوری ﻧﻤﻮد )ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟـﯽ:۱۳۸۰ ،
 ،(۳۰وی ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﭘﻮﯾﺸﯽ در ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺻﻢ ﻣﺴـﻤﻌﯽ،
ﮐﺘﺎب زﯾﺎرﺗﺶ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭘﯽ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﯽﯾﺎﺑـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺬﻫﺐ وی ﭘﺮﯾﺸـﺎن و
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ اﻓﺰون ﺑﺮآن ﺑﺎ دﻗﺖ در اﺣـﻮال وی ،او را ﺟـﺰ دروغ زﻧـﺎن ﺑﺼـﺮه ﺧﻮاﻧـﺪ )اﺑـﻦ
از ﺷﺨﺼـﯿﺖ داﻧﺸــﯽ و روش اﺑــﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی در ﺑــﺎزﺧﻮاﻧﯽ راوﯾــﺎن ﻣـﯽﺗـﻮان ،ﺷــﯿﻮۀ
ُ
درﯾﺎﻓﺖ او از ﻃﺒﻘﻪ راوﯾﺎن وﻧﺤﻮۀ رواﯾﺘﮕﺮی آﻧﺎن را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺮد .وی در ﺗﺮﺟﻤﻪ َﺳﻌﯿﺪ
َُ
ُﺑﻦ ُﺑﺨﺜ ْﯿﻢ ،ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺷـﻤﺎری وی از زﯾﺪﯾـﻪ ،او را از ﻃﺒﻘـﻪ ﺗـﺎﺑﻌﯽ داﻧﺴـﺘﻪ ﮐـﻪ از ﺻـﺤﺎﺑﯽ
رواﯾﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ )اﺑﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی ،(۶۹ ،۶۴ :۱۳۸۰ ،در ﻧـﻮﺑﺘﯽ ﺑـﺎ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳـﯽ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از
راوی رواﯾﺖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ ﻃﺒﻘﻪ او را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ رواﯾﺖ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ از
ّ
َ
َﺗ ِﻤ ْﯿ ُﻢ ُﺑﻦ َﻋ ْﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ َﺗ ِﻤ ْﯿﻢ ،اﻟﻘ َﺮﺷ ّﯽ ﺑﻪﺻـﻮرت ﺗﻠـﻮﯾﺤﯽ اﺷـﺎره ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ او در ﻃﺒﻘـﻪ
ﻣﺸﺎﯾﺦ ﺻﺪوق ﺟﺎی دارد )ﻫﻤﻮ ،(۴۵ ،و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ رواﯾﺖﮔﺮ اﺋﻤﻪ kﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن.(۸۴ ،۴۹ ،۷۷ ،۷۴ ،۶۹ ،۹۰ ،۹۱ ،۸۷ :
ﭘﺎرهای از داﻧﺸﻮران راویﺷﻨﺎس ،آراء رﺟﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی را ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺘﻬﺎد او ﭘـﯽ
ﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ واژﮔﺎن وﯾﮋه ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟـﯽ ،(۲۹ :آﻧـﺎن ﺷـﯿﻮه اﺑـﻦ
ﻏﻀﺎﺋﺮی در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ راوﯾﺎن را ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ رأی ،اﺟﺘﻬـﺎد و ﭘـﻮﯾﺶ داﻧﺸـﯽ ،واﻗـﻊ ﮔﺮاﯾـﯽ،
ﺑﺎزﮔﻮﯾﯽ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎدات داﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ .اﯾـﻦ ﭘـﻮﯾﺶ در ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﻣـﻨﺶ
راوﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮ اﯾﻮب ﯾﻌﻘﻮب اﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ "ﻓﺎﺳﺪ اﻟﻤﺬﻫﺐ"" ،ﮐﺬاب ﻓﯽ

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ ﺷﯿﻮۀ راویﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎمﺑﺎوری اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی...

ﻏﻀﺎﺋﺮی.(۷۶ ،۷۷ :۱۳۸۰ ،

۷۱

۷۲

رواﯾﻪ"" ،وﺿﺎع ﻟﻠﺤﺪﯾﺚ"و" ﻻ ُﯾ ْﻠ َﺘ َﻔ ُﺖ إﻟﯽ ﻣﺎ َر ُ
واه"ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺿﻌﻒ را دارد ،ﻗﺎﺑﻞ
درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ )اﺑﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی ،(۴۱ :۱۳۸۰ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮی در ﻣـﻮرد دﯾﮕـﺮان ﻫـﻢ وﺟـﻮد دارد
)ﻫﻤﺎن.(۹۵ ،۸۰ ،۴۲ :

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

واژﮔﺎن ﮐﺎرﺑﺮدی اﺑﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی در ارزﯾـﺎﺑﯽ راوﯾـﺎن ﻣﺘﻨـﻮع ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ .در اﯾـﻦ ﻣﯿـﺎن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺒﺎرتﻫﺎی"ﻻ اﻋﺘﻤﺪ" )ﻫﻤﺎن ،(۳۸ ،ﻃﻌﻦ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻣﺘﻔﺎوت )ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟـﯽ،
ُ
اﻟﻀـــﻌﻔﺎء" )اﺑـــﻦ ﻏﻀـــﺎﺋﺮیُ " ،(۵۲ ،۴۹ ،۴۱ ،۳۹ :۱۳۸۰ ،
ذﮐﺮﺗ ُ
ـــﻪ
َ " ،(۲۴ :۱۳۸۰ﯾـــ ْﺮوی ﻋـــﻦ
َ ٌ
ﻓﯽ اﻟﻀﻌﻔﺎء" )ﻫﻤﻮ" ،(۷۶ ،۶۲ ،۵۶ ،۳۹ :ﺿ ِﻌ ْﯿﻒ") ١ﻫﻤﺎن" ،(۷۳ ،۷۲ ،۵۶ ،۳۹ :اﻟﻤﻨﮑﺮ ،اﻟﻮﺿﻊ،
ّ
اﻟﻌﻠﺔ ،اﻟﺘﺨﻠﯿﻂّ ،
اﻟﻐﻠﻮ و ّ
اﻟﺘﻔﺮد ﺑﺎﻟﻐﺮاﺋﺐ" )ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟـﯽ ،(۳۰ ،۳۸۰ :اﺷﺎره
اﻻرﺳﺎل ،اﻟﺸﺎﻫﺪ،
ﮐﺮد .روﯾﻪ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی در ﺳﻨﺠﺶ راوﯾﺎن ﮔﺎﻫﯽ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺿﻌﻒ آﻧـﺎن اﺳـﺖ.
َ
َُ ُ ْ َُ ﱠ َ
ﺷـﺎﻫﺪ" )ﻫﻤـﺎن ،(۶۶ ،۵۷ ،۳۷ ،۹۵ ،۸۶ :و"ﻟﮑـﻦ ﺣﺪﯾﺜ ُـﻪ
ﮐﺎر رﻓﺖ واژﮔـﺎﻧﯽ"ﯾﺠﻮز أن ﯾﺨـﺮج ِ
ﯾﺠﯿ ُﺊ ﻓﯽ ﺣﺪﯾﺚ
أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ" )ﻫﻤﺎن ،(۱۱۳ ،۱۱۱ :دراﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )اﯾﺰدی.(۲۲۶ ،۳۹۷ :
ِ
ﺷﯿﻮۀ ﭘﺮدازش اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی در راوی ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﻮﯾﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ راوﯾﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺷﻤﺎری از راوﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ راوی ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ ،ﺗﻌـﺪﯾﻞ ﮐـﺮد )ﺷﻮﺷـﺘﺮی،
 ،(۵۵ ،۶۷/۱ :۱۴۱۱او ﺳﻨﺠﺶ ﻗﻤﯽﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﻏﻠـﻮ و ﺑـﺪ ﮐﯿﺸـﯽ )ﻓﺎﺳـﺪ اﻟﻤـﺬﻫﺐ ﺑـﻮدن(
راوﯾﺎن را ﻧﻘﺪ ﮐﺮده و رأی ﻧﺎﻫﻤﺴﻮی آﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻐـﺪاد را ﺑﯿـﺎن داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ .در اﯾـﻦ
ﻣﯿﺎن اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻗﻤﯽﻫﺎ در وی ﻃﻌﻦ وارد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ در ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺸـﯽ او
را ﭘﺎک از داوری ﻗﻤﯽﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ و ﻃﻌﻦ را ﺑﻪﺳﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑـﺮدهﮐـﻪ ﺑﺮﻗـﯽ ازآﻧـﺎن رواﯾـﺖ
ﮐﺮده و ﻧﺎﺷﯽ ازﺷﯿﻮۀ وی در رواﯾﺘﮕﺮی از آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺎور اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،ﺑﺮﻗـﯽ در
رواﯾﺘﮕﺮی از ﺷﯿﻮۀ اﻫﻞ اﺧﺒﺎر/ﻣﻮرﺧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ وﮐﻢ دﻗﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﭘﯿـﺮوی ﮐـﺮده
اﺳﺖ )اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،(۳۹ :۱۳۸۰ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮۀ ﻧﺎﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﻗﻢ در ﺗﺮﺟﻤـﮥ َأ ْﺣ َﻤ ُـﺪ ُ
ﺑـﻦ
ُ َ ﱠ ُ ُ َ
ُ
ﺑـﻦ أ ْو َرﻣـﺔ )ﻫﻤـﻮ،
اﻟﺤ َﺴ ْﯿﻦ ﺑﻦ َﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ َﺣ ّﻤﺎد ﺑﻦ َﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ِﻣ ْﻬﺮان )ﻫﻤـﺎن ،(۴۱-۴۰ :ﻣﺤﻤـﺪ
 ،(۹۳ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﻤﯽﻫﺎ ﺑﺎ راویﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻢ ﻧﺎﻫﻤﺴﻮ ﻣﯽﮔﺮدد ،اﯾـﻦ
داوری در ﺗﺮﺟﻤﻪ " ُ
اﻟﺤ َﺴ ْﯿ ُﻦ ُﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ﺑﻦ أ ّﯾﻮب ﺑـﻦ َﺷ ﱡـﻤﻮن "و " ُﻋ َﻤ ُـﺮ ُ
ﺑـﻦ أﺑـﯽ
ِ
ْ
اﻟﻤﻘﺪام" ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﻮران ﭘﺴـﯿﻨﯽ روش اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی در ﺳـﻨﺠﻪ
ِ
 .١ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎررﻓﺖ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ واژه ﺿـﻌﯿﻒ ﺑـﺮای راوﯾـﺎن ذﮐـﺮ ﺷـﻮد ﻧﺸـﺎن ﺿـﻌﻒ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ )ﺿـﻌﻒ در
ﻣﺬﻫﺐ،رواﯾﺖ و ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟﯽ.(۲۳ :۱۳۸۰،

راوﯾﺎن ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻣﮑﺘﺐ ﻗـﻢ )ﻫﻤـﺎن ،(۳۸ :ﻧﺎﺷـﯽ از ﻣﺒـﺎﻧﯽ راوی ﺷﻨﺎﺳـﯽ او
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )آﻗﺎﺑﺰرگ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ،(۳۳۲-۳۲۸/۴ :۱۴۰۵ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾـﻦ ﭼـﺎﻟﺶ ﻫﻤﭽﻨـﺎن وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ
ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﮕﺮﺷﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ روش ﻣﮑﺘﺐ ﻗﻢ
اﺳﺖ؟

۷۳

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ ﺷﯿﻮۀ راویﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎمﺑﺎوری اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی...

 .۱ﮐﻤﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درﺑﺎرۀ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺑﺎرۀ وﺟﻮد ،ﺷﯿﻮۀ زﯾﺴﺘﻪ ،ﻣـﻨﺶ
اﺧﻼﻗﯽ و داﻧﺸﯽ را دﺷﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
 .۲ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ زﯾﺴﺘﻪ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی در دورۀ اﺟﺘﻬﺎد و ﻧﺰدﯾﮑﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ دورۀ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎنk
و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﻪ اوﺿﺎع ،ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد وآ ﮔﺎﻫﯽ از ﺟﺮﯾـﺎن
ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﻠﻮ و دﻗﺖ ﻧﻈﺮ داﻧﺸﯽ در راویﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻧﮕﺮه و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻋﻠﻤﯽ را ﺑﺮای او
اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن اﻓﺰون ﺑـﺮ ﻫﻮﯾـﺖ داﻧﺸـﯽ او ﻧـﻮع ﺳـﻨﺠﻪ راوﯾـﺎن را در وی
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رﻫﯿﺎﻓﺖ ،ﻧﻮع ارزﯾـﺎﺑﯽ راویﺷﻨﺎﺳـﯽ وی ﺑـﺮای رﺟـﺎل ﺷﻨﺎﺳـﺎن
ﻫﻢزﻣﺎن و در زﻣﺎن او اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی ﯾﺎﻓﺖ.
 .۳ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﺪﮔﺎه ﭘﺴﯿﻨﯽ ،ﺳﻠﻮک اﺑﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی در ﻧﻘـﺪ و ﺑـﺎزﺧﻮاﻧﺶ راوﯾـﺎن ،ﻣﺘﮑـﯽ
ﺑﺮاﺳﺘﻘﻼل رأی ،اﺟﺘﻬﺎد ،واﻗﻊﮔﺮاﯾﯽ و ﺑﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ اﺳـﺖ .اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه در
ﺷﯿﻮۀ داوری وی در ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺣﻮال راوﯾﺎن ﻗﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺖ.
 .۴ﺷﯿﻮۀ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی در ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ راوﯾﺎن ﺑﺮﭘﺎﯾـﻪ ﻣـﻼک و ﺗـﺮازوی ﺿـﻌﻒ در دﯾـﻦ و
ﻣﺬﻫﺐ )ﻏﯿﺮ اﻣﺎﻣﯽ ﯾﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ اﺳﻼﻣﯽ( ،ﻓﻘﺪان وﯾﮋﮔﯽ ﻋﺪاﻟﺖ و
دروﻏﮕﻮﯾﯽ در رواﯾﺖ ،ﺳﻮءﺣﻔﻆ و ﺿﺒﻂ در راوی اﺳﺖ .ﺿﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻧﯽ راوی ﺑﺪون
ﻗﯿﺪ ،ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺿﻌﻒ راوی در ﻫﻤﮥ ﺳﻮﯾﻪﻫﺎی ﺑﺎزﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 .۵ﺑﻪﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺎم ﺑﺎوری و ﮐﺎرﺑﺴﺖ واژﮔﺎﻧﯽ ﻏﻠﻮ در ﻧﻮﺷﺘﺎر اﻧﺘﺴـﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ اوﺿﺎع و ﺑﺎﻓﺘﺎرزﻣﺎﻧﻪ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی زﯾﺴـﺘﻪ اﺑـﻦ ﻏﻀـﺎﺋﺮی و
روﯾﮑﺮد او در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺮه ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ واﻗـﻊ را
درﺑﺎرۀ ﻏﻠﻮ و ﭘﺮﺑﺴﺎﻣﺪی آن در اﺛﺮ وی ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ ﻧﻤﻮد.

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

۷۴

آﻣﻮزهﻫﺎی ﺣﺪﯾﺜﯽ  /ﺷﻤﺎرۀ  / ٩ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٤٠٠

 .۱آرام ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ» ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻋﻠﻤﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﻧﺰد ﻋﻠﻤﺎی رﺟﺎل از ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﺗﺎﮐﻨﻮن« ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل  ،۲۰ﺷﻤﺎره  ،۶۴ﺻﺺ.۱۳۹۷ ،۵۰-۲۷
 .۲آﻗﺎﺑﺰرگ ﻃﻬﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،اﻟﺬرﯾﻌﺔ اﻟﯽ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ اﻟﺸﯿﻌﺔ ،ﺗﻬﺮان ،وزارت ارﺷﺎد۱۴۰۵ ،
 .۳اﯾﺰدی ،ﻣﻬﺪی» ،ﺟﺴﺘﺎری در روﯾﮑﺮدﻫﺎی اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ﺑﻪ ﺗﻮﺛﯿﻖ رﺟﺎل ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ واﮐـﺎوی ﻣﻔﻬـﻮم ﻏﻠـﻮ در
اﻧﺪﯾﺸﻪ رﺟﺎﻟﯽ او« ،دوﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﯽ ،ﺳﺎل دﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﻧﻮزدﻫﻢ ،ص. ۱۳۹۷ ،۲۲۶-۲۰۷
 .۴اﺑﻦ داود ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،اﻟﺮﺟﺎل ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.۱۳۴۲ :
 .۵اﺑﻦ ﻃﺎووس ،اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺣﻞ اﻻﺷﮑﺎل ﻓﯽ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺮﺟـﺎل ،در ﺿـﻤﻦ اﻟﺘﺤﺮﯾـﺮ اﻟﻄﺎووﺳـﯽ )ﺻـﺎﺣﺐ
ﻣﻌﺎﻟﻢ( ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺗﺮﺣﯿﻨﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.۱۴۰۸ ،
 .۶اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﺮﺟﺎل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺣﺴـﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟـﯽ ،ﭼـﺎپ اول ،ﻗـﻢ :ﺳـﺎزﻣﺎن
ﭼﺎپ وﻧﺸﺮ.۱۳۸۰ ،
 .۷اردﺑﯿﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺮواة ،ﭼﺎپ اول ،ﺑﯿﺮوت :داراﻻﺿﻮاء.۱۴۰۳ ،
 .۸اﺳﺘﺮآﺑﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻤﻘﺎل ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،آل اﻟﺒﯿﺖ ﻹﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث.۱۴۲۲ ،
 .۹اﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ،داﺋﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺸﯿﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﭼﺎپ دوم ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻻﻋﻠﻤـﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋـﺎت،
.۱۴۱۳
 .۱۰اﮐﺒﺮی ،ﻋﻤﯿﺪ رﺿﺎ» ،اﻧﺘﺴﺎب ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﻪ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی :آﺳـﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳـﯽ ﺗﺤﻠﯿـﻞﻫـﺎ« ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳﺎل  ،۲۵ﺷﻤﺎره  ،۶۵ﺻﺺ.۱۳۹۸ ،۲۱۳ -۱۸۳
.۱۱اﻧﺼﺎری ،ﺣﺴﻦ» ،اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی« ،داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،زﯾﺮﻧﻈﺮ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﻮﺳﻮی ﺑﺠﻨﻮردی ،ﺗﻬﺮان،
ﻣﺮﮐﺰ داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۶۷ ،
 .۱۲اﻣﯿﻦ ،ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﺴـﻦ ،اﻋﯿـﺎن اﻟﺸـﯿﻌﻪ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﺳـﯿﺪ ﺣﺴـﻦ اﻣـﯿﻦ ،ﭼـﺎپ اول ،ﺑﯿـﺮوت ،داﺋـﺮة اﻟﻤﻌـﺎرف
ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.۱۴۰۳ ،
 .۱۳ﺑﻬﺒﻮدی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.۱۳۶۲ ،
 .۱۴ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ ،وﺣﯿﺪ )ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﮐﻤﻞ( ،اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺟﺎﻟﯿـﻪ ،ﻧﺴـﺨﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ
ﻓﻘﺎﻫﺖ ،ﺑﯽ ﺗﺎ.
 .۱۵ﺗﻔﺮﺷﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻧﻘﺪ اﻟﺮﺟﺎل ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻹﺣﯿﺎءاﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۱۸ ،
 .۱۶ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ ،آﻗﺎﺑﺎﺑﺎ و دﯾﮕﺮان» ،ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻧﻘﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮی درﺑﺎرۀ آراء رﺟﺎﻟﯽ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی« ،ﮐﺘـﺎب ﻗـﯿﻢ،
ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره .۱۳۹۷ ،۱۹
 .۱۷ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ رﺟﺎل اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی ،ﭼﺎپ اول ،ﻗـﻢ ،ﻣﺆﺳﺴـﮥ ﻋﻠﻤـﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
داراﻟﺤﺪﯾﺚ.۱۳۸۰ ،
 .۱۸ﺟﻼﻟﯽ ،ﻣﻬﺪی» ،روش اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی در ﻧﻘﺪ رﺟﺎل« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ ۱۳۸۳ ،ه ﺷـﻤﺎره  ۶۵و
 ،۶۶ص.۱۳۸۳ ،۸۶ -۵۵
 .۱۹ـــــ » ،ﺟﺴﺘﺎری در ﺑﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺘﺎب اﻟﻀﻌﻔﺎء ﺑﻪ اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی« ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺳـﻼﻣﯽ ،ﺷـﻤﺎره
 ،۶۸ص.۱۳۸۴ ،۴۴-۱۱
 .۲۰ـــــ  ،رﺣﯿﻤﻪ ﺷﻤﺸـﯿﺮی ،ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ روش ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻧﻘﺪ رﺟﺎل و آﺛـﺎر ،ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﺳـﻼﻣﯽ،
ﺷﻤﺎره .۱۳۸۷ ،۸۰
 .۲۱ﺣﻠﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺧﻼﺻﺔاﻻﻗﻮال ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺟﻮاد ﻗﯿﻮﻣﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،ﻧﺸﺮ اﻟﻔﻘﺎﻫﻪ.۱۴۱۷ ،

۷۵

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﺶ ﺷﯿﻮۀ راویﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎمﺑﺎوری اﺑﻦ ﻏﻀﺎﺋﺮی...

 .۲۲ﭼﯿﮕﻨﻞ ،اﻧﺪرو ،اﺧﻼق ﺑﺎور ،ﺗﺮﺟﻤﮥ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻘﻨﻮس.۱۳۹۵ ،
 .۲۳ﺧﻮﯾﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺮﺟﺎل ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ ،ﻗﻢ ،ﺑﯽ ﻧﺎ.۱۴۱۳ ،
 .۲۴ﺧﻮاﺟﻮی ،ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻨﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺎزﻧﺪراﻧﯽ ،ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺮﺟﺎﻟﯿـﻪ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ :ﺳـﯿﺪ ﻣﻬـﺪی
ﺟﻼﻟﯽ ،ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۷۲ ،
 .۲۵ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ،رﺟﺎل اﻟﺨﺎﻗﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤـﺪ ﺻـﺎدق اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻌﻠـﻮم ،ﭼـﺎپ دوم ،ﻗـﻢ ،دﻓﺘـﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت
اﺳﻼﻣﯽ. ۱۴۰۴ ،
 .۲۶دراﯾﺘﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﻓﻬﺮﺳﺘﮕﺎن ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﺧﻄﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﻨﺎد و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ.۱۳۹۰ ،
 .۲۷دﯾﺎی ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ» ،ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﻠﻮ و ﻏﺎﻟﯿـﺎن در رﺟـﺎل ﻧﺠﺎﺷـﯽ« ،ﻣﻘـﺎﻻت و ﺑﺮرﺳـﯽﻫـﺎ،
دﻓﺘﺮ (۱) ۷۷ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن ،ﺻﺺ.۱۳۸۴ ،۶۶-۴۷
 .۲۸زﺑﯿﺪی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﺗﺎج اﻟﻌﺮوس ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺎﻣﻮس ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﻬﺪاﯾﺔ.۲۰۱۰ ،
 .۲۹ﺳﺒﺤﺎﻧﯽ ،ﺟﻌﻔﺮ ،ﮐﻠﯿﺎت ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.۱۴۲۱ ،
 .۳۰ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،ﻗﺒﺴﺎت ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻤﻮرخ اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۳۷ ،
 .۳۱ﺷﻤﺸﯿﺮی ،رﺣﯿﻤﻪ» ،روش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺠﺎﺷﯽ در ﻓﻬﺮﺳﺖ« ،ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ،ﺳـﺎل  ،۱۱ﺷـﻤﺎره ،۴۱
.۱۳۸۵
 .۳۲ﺷﻮﺷﺘﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،اﻻﺧﺒﺎر اﻟﺪﺧﯿﻠﻪ ،ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎری ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﺼﺪوق.۱۳۹۰ ،
 .۳۳ﺷﻮﺷﺘﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺮﺟﺎل ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ.۱۴۱۰ ،
 .۳۴ﺷﻬﯿﺪ اول ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﯽ ،ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺮاد ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﺳﻼﻣﯽ.۱۴۱۴ ،
 .۳۵ﺷﻬﯿﺪ ﺛﺎﻧﯽ ،زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺴﺎﻟﮏ اﻷﻓﻬﺎم ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻌﺎرف.۱۴۱۳ ،
 .۳۶ﺷﻬﯿﺪی ،روح اﻟﻠﻪ» ،ﻣﻼکﻫﺎی ﻗﺪﻣﺎ در ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻧﻘﺪ ﺣﺪﯾﺚ در آﺋﯿﻨﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ رﺟﺎﻟﯽ« ،ﺣﺪﯾﺚ اﻧﺪﯾﺸﻪ،
دوره ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره .۱۳۶۸ ،۳
 .۳۷ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪارک ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﺪارک اﻷﺣﮑﺎم ،ﺑﯿﺮوت ،آل اﻟﺒﯿﺖ.۱۴۱۱ ،
 .۳۸ﺻﺒﻮﺣﯽ ،ﻋﻠﯽ و ﻫﻤﺘﯽ ﻣﻘﺪم ،اﺣﻤﺪ رﺿﺎ ،ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ ذﻫﻦ ،ﻗﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﺮﻫﻨـﮓ
اﺳﻼﻣﯽ.۱۳۹۱ ،
 .۳۹ﺻﺪوق ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ﻗﻤﯽ ،ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔـﺎری ،ﻗـﻢ ،اﻧﺘﺸـﺎرات
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.۱۳۹۲ ،
 .۴۰ﺻﻔﺮی ﻓﺮوﺷﺎﻧﯽ ،ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻪ» ،ﺟﺮﯾﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻏﻠﻮ« ،ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ،ﻗﻢ ،ﺷﻤﺎره ۱و.۱۳۷۵ ،۲
 .۴۱ﺻﻔﻮی ،ﮐﻮرش ،درآﻣﺪی ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﺳﻮره ﻣﻬﺮ.۱۳۷۹ ،
 .۴۲ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺟﻮاد ﻗﯿﻮﻣﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.۱۴۰۷ ،
 .۴۳ـــــ  ،اﻟﺮﺟﺎل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺟﻮاد ﻗﯿﻮﻣﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.۱۴۱۵ ،
 .۴۴ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ ،اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ،ﻟﺴﺎن اﻟﻤﯿﺰان ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻹﺣﯿﺎءاﻟﺘﺮات اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۱۶ ،
 .۴۵ﻋﻠﯽ ﻧﮋاد ،اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ» ،آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻃﺮﯾﻖ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ و ﻧﻘـﺶ ﮐـﺎرﺑﺮدی آن« ،ﺣـﺪﯾﺚ ﺣـﻮزه ،ﺷـﻤﺎره ،۲
.۱۳۹۰
 .۴۶ﻗﻤﯽ ،ﻋﺒﺎس ،اﻟﮑﻨﯽ و اﻻﻟﻘﺎب ،ﺑﯽ ﺟﺎ ،ﺑﯽ ﺗﺎ.
 .۴۷ﻗﻬﭙﺎﯾﯽ ،ﻋﻨﺎﯾﺔ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺮﺟﺎل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺿﯿﺎاﻟﺪﯾﻦ ﻋﻼﻣﻪ ،ﭼﺎپ دوم ،ﻗﻢ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن.۱۳۶۴ ،
 .۴۸ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ،ﺳﻤﺎء اﻟﻤﻘﺎل ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل ،ﻗﻢ ،ﭼﺎپ ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ روﺿـﺎﺗﯽ
اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ.۱۳۳۲ ،
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 .۴۹ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻠﯽ ،ﺟﻌﻔﺮﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺣﯿﺪری و دﯾﮕﺮان ،ﭼﺎپ اول ،ﻗـﻢ ،ﺳـﯿﺪ
اﻟﺸﻬﺪاء.۱۴۰۷ ،
 .۵۰ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤـﺪ ﺗﻘـﯽ ﺑـﻦ ﻣﻘﺼـﻮد ،روﺿـﺔ اﻟﻤﺘﻘـﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ :ﺣﺴـﯿﻦ ﻣﻮﺳـﻮی ﮐﺮﻣـﺎﻧﯽ و ﻋﻠـﯽ ﭘﻨـﺎه
اﺷﺘﻬﺎردی ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻮﺷﺎن ﭘﻮر.۱۴۰۶ ،
 .۵۱ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ،ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻹﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۰۳ ،
 .۵۲ﻣﻌﺎرف ،ﻣﺠﯿﺪ» ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دﯾﺪﮔﺎه رﺟﺎﻟﯽ ﻧﺠﺎﺷـﯽ و ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ« ،ﻣﻘـﺎﻻت و ﺑﺮرﺳـﯽﻫـﺎ ،ﺷـﻤﺎره ،۶۲
.۱۳۷۶
 .۵۳ﻣﯿﺮداﻣﺎد ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ ،اﻟﺮواﺷﺢ اﻟﺴﻤﺎوﯾﻪ ﻓﯽ ﺷﺮح اﻻﺣﺎدﯾـﺚ اﻻﻣﺎﻣﯿـﻪ ،ﭼـﺎپ
ﺳﻨﮕﯽ ،ﺑﯽ ﺟﺎ ،ﺑﯽ ﺗﺎ.
 .۵۴ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺗﻨﻘﯿﺢ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺮﺟﺎل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و اﺳﺘﺪراک :اﻟﺸﯿﺦ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻘـﺎﻧﯽ ،ﻗـﻢ،
ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻹﺣﯿﺎءاﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۱۱ ،
 .۵۵ـــــ  ،ﻣﻘﺒﺎس اﻟﻬﺪاﯾﺔ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻟﺪراﯾﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ﻹﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث
اﻟﻌﺮﺑﯽ.۱۴۱۱ ،
 .۵۶ﻣﺸﮑﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﺮق اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﮐﺎﻇﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺎﻧﻪ ﭼـﯽ ،ﭼـﺎپ اول ،ﻣﺸـﻬﺪ ،ﺑﻨﯿـﺎد
ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی.۱۳۷۲ ،
 .۵۷ﻣﻮﺳﻮی ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﯿﺮزا ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﺎﻗﺮ ،روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎت ﻓﯽ اﺣﻮال اﻟﻌﻠﻤﺎ و اﻟﺴﺎدات ،ﭼـﺎپ
اول ،ﻗﻢ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن. ۱۳۹۰ ،
 .۵۸ﻧﺠﻔﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد درﯾﺎب ،ﻣﺸﯿﺨﻪ اﻟﻨﺠﺎﺷﯽ ،اﻟﻄﺒﻘﻪ اﻻوﻟﯽ ،ﻗﻢ ،ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺤﻤﻮد درﯾﺎب.۱۴۱۳ ،
 .۵۹ﻧﺠﺎﺷﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،رﺟﺎل اﻟﻨﺠﺎﺷـﯽ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ :ﺳـﯿﺪ ﻣﻮﺳـﯽ ﺷـﺒﯿﺮی زﻧﺠـﺎﻧﯽ ،ﻗـﻢ ،ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﻨﺸـﺮ
اﻻﺳﻼﻣﯽ.۱۴۰۷ ،
 .۶۰ﻫﯿﻮم ،دﯾﻮﯾﺪ ،رﺳﺎﻟﻪای درﺑﺎرۀ ﻃﺒﯿﻌﺖ آدﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺟﻼل ﭘﯿﮑﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،ﻗﻘﻨﻮس.۱۳۹۵ ،

