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داشده اس  ،بهواسطۀ تألیف کداب الضعفا و جرح برخی از رجال مشهور به وثاق  ،غالباً نامش قرین با
جرح شدابزده و بهدور از انصاف شده اس  .مندقدان وی دیدگاه خاص وی در موضوع غلو را در اتهما
راویان به غلو و جعل حدیث دخیل دانسدهاند .این مقاله سعی دارد با واکاوی اندیشۀ ابن غضمائری در
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طرح مسئله
ابن غضائری از رجالشناسان بزرگ امامیه در قرن پننم اسن وی بنهدلین نگنار
کتابی که در آن برخی از راویان ثقه در اسانید احادیث را تضنیی کنرده ،داوریهنای
به خود برانگیخته اس

کرده ،وی را به جرح شتابزده و بیرویۀ رجال مشهور به وثاق  ،مته کردهاند و اینکنه
کمتر ثقهای اس که از جرح او در امان مانده باشد (نک :قمی4141 ،ق ،ج ،1ص،191
میردامنناد4141 ،ق ،ص19؛ انصنناری ،بننیتننا ،ج ،4ص 15و ج ،2ص161؛ کلباسننی،
4152ق ،ج ،4ص12؛ خواجویی4141 ،ق ،ص )296بر اسنا برخنی دیندگاههنا وی
درجرح و تیدی رجنال ،اعتقناد راوی دربنارر مراتنا لضنای امامنان را در نظنر
میگرلته اس این امر سبا شده که وی در بسیاری از داوریهنای خنود نسنب بنه
رجال ،از استناد به حس خارج شده و بر اسا حد داوری نمایند ایشنان میتقدنند
ابن غضائری دربارر امامان قائ به حد خاصی از لضای بوده اس

و تمناوز از آن

حد را غلو محسوب مینموده اس لذا اگنر از ننور روایناج رجن در بناب لضنای
ایشان ،اعتقاد راوی لراتر از حد مماز در نظر را احسا مینمنود ،وی را منته بنه
غلو و بر اسا

آن راوی را جرح میکرد و در مقاب  ،اگر از نور روایاج راوی همسنو

بودنش را با خود احسا مینمود ،وی را میستود (سبحانی4124 ،ق ،ص )94شنایان
ذکر اس که در میان رجالشناسان متقدم امامی ،تنها ابن غضنائری کتناب مسنتقلی بنا
عنوان الثقاج و الممدوحین تألی کنرده اسن (حلّنی4134 ،ق ،ص141؛ آقنا بنزرگ
تهرانی4194 ،ق ،ج ،24ص )41ب ا توجه به قنرین شندن ننام ابنن غضنائری بنا کتناب
ضیفایش و نیز وجود چنین داوریهایی نسب

به او و کتابش و نیز وجود کتابی به نام

الثقاج و الممدوحین ،این مسائ مطرح میشود :اوالً تا چه میزان میتوان به وجود این
کتاب اطمینان حاص کرد؟ ثانیاً با لرض وجود چنین کتابیتا چه میزان میتوان نام ابنن
غضائری را قرین جرح و تضیی

دانس

و او را بنه اوصنالی چنون طینان و جنراح

متص نمود؟ ثالثاً از نور توثیقاج وی چگونه میتنوان من هنای وی در تیندی را
احراز کرد؟ رابیاً با واکاوی مفهوم غلو در اندیشۀ رجالی او ،توثیقاج وی چگونه قابن
تحلی اس ؟
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 .1وجه نوآوری
نور پژوهش هایی که تاکنون دربارر ابن غضائری و کتناب رجنالش صنورج پذیرلتنه،
به طور عمده دربنارر صنح ینا عندم صنح انتسناب کتناب بنه وی و ینا ارزینابی
مقاله سیی شده از دریچۀ دیگری به شخصنی ابنن غضنائری و تحقیقناج رجنالی او
نگریسته شود و آن عبارج اس از بررسی کتاب الثقاج و الممندوحین وی و تحلین
توثیقاج وی نسب

به رجالی که مورد مدح یا توثیق وی واقع شدهانند یکنی از نتنای

مترتا بر چنین پژوهشی ،اجتناب از یکجانبهنگری به شخصی
و قرین نمودن نام او با جرح و تضیی اس

رجالی ابن غضنائری

 .2گذری کوتاه بر احوال ابن غضائری
احمد بن حسین بن عبیداهلل بغدادی ،مشهور به ابن غضائری اس پدر وی ،حسین بن
عبیداهلل بن ابراهی غضائری با کنیۀ ابوعبداهلل در زمرر مشنای نماشنی و شنی طوسنی
بوده اس

شی طوسی ،حسین بن عبیداهلل(پندر ابنن غضنائری) را بنا عبناراج «کثینر

السمار» و «عارف بالرجال» ستوده اس (طوسی4141 ،ق ،ص )121وی میاصنر شنی
مفید بوده و در نیمۀ صفر سال 144ق ولاج یالتنه اسن (نماشنی4146 ،ق ،ص)144
احمد(لرزند او) نیز در سلک مشای حدیث و عالمان مطلع از آثنار و تألیفناج امامینه
بوده اس اط عاج موجود دربارر احمد بن حسین بسیار اند اس از خن ل نقن
حاالج راویان در رجال نماشی و سخن کوتاه شی طوسی در مقدمۀ لهرس  ،میتوان
اط عاتی محدود دربارر احمد به دس آورد آنچنانکه از این متون برداش میشنود،
وی از ه درسان نماشی و شی طوسی در محضر پدر خود بوده اسن بنا توجنه بنه
کاربرد واژر «اخترام» دربارر ولاج احمد بن حسین بن عبیداهلل غضنائری ،احتمناالً وی
پیش از چه سالگی از دنیا رلته اس (طوسی4145 ،ق ،ص)2
ابن غضائری مانند پدر از مشای نماشی نیز بوده اس و بنر اسنا

تحقیقناج

رجال شناسان میاصر ،مشای نماشی همنه از ثقناجاند (شوشنتری4194 ،ق ،ص412؛
خویی4141 ،ق ،ج ،2ص ،441ج ،44ص )22شخصی علمی ابن غضائری تح تأثیر
پدر شک میگیرد و در عل رجال ،سرآمد اقران و در تناری تشنیع یگاننه منیگنردد
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تضییفاج وی بوده اسن

در اینن
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(شوشتری4144 ،ق ،ج ،4ص )111پس بهطور طبییی باید یکی از مه ترین مآخذ ابنن
غضائری در جرح و تیدی راوینان ،آراء و اقنوال پندر باشند (نک :ابنن غضنائری،
 ، 4134ص 11و 421؛ نماشنننننی4146 ،ق ،ص119؛ حلّنننننی4134 ،ق ،ص)141
رجال شنا
الرجال ،ابن غضنائری را منردی نقّناد و دانشنمندی هوشنمند دانسنته کنه توثیقناج و
تضییفاتش از درای

وی سرچشنمه گرلتنه اسن

وی بنا تتبنع در تضنییفاج او ،در

بسیاری از موارد ،آنها را مقرون به صح و حقیق میرلی میکند و سخنان منتقندان
را قشری قلمداد منینمایند (ننک :شوشنتری4144 ،ق ،ج ،4ص 111 ،65 ،11و )661
چنین نقدهایی ظاهراً ناشی از عدم در صحیح از مبانی و من

هنای ابنن غضنائری

نشئ میگیرد (حسینی ج لی ، 4134 ،ص )22در میان رجالشناسان متقدم امامینه،
ظاهراً ع مه حلّی از در واقعبینانهتری نسب به مبانی و من هنای ابنن غضنائری
برخوردار بوده و در موارد متیددی به داوریهای وی استناد نموده اس (ننک :حلّنی،
4134ق ،ص 124 ،143 ،146و )121
چند پرسش قاب تأم در زندگی اینن رجنالشننا

صناحاننام وجنود دارد کنه

موجا میشود حاالج وی در هالهای از ابهام قرار گیرد :عل مرگ ابنن غضنائری در
سنین جوانی چه بوده اس ؟ چرا تاری ولاج وی نامیلوم اس ؟ چرا پنس از منرگش
آثار

علمی وی ناپدید شده اس ؟ چرا از مینان آثنار  ،لقن کتناب ضنیفای ابنن

غضائری باقی مانده و تنها از طریق وجاده به دس رجالشناسان متأخر رسیده اسن ؟
چرا در کتاب نماشی و شی طوسی ،شرح حال کام و روشنی از وی و آثار وجود
ندارد؟
 .3اعتقاد ابن غضائری در خصوص مناقب معنوی امامان
ابن غضائری از دانشمندان بزرگ رجال بوده و با آثنار علمنای امامینه در عصنر خنود،
کام ً آشنا بوده اس

از آنما که برخنی میتقدنند دیندگاه وی دربنارر مناقنا میننوی

امامان و حدود غلوّ ،در توثیق و جرح راویان توس او مؤثر بنوده اسن  ،بررسنی
دیدگاه وی در این خصوص حائز اهمی اس عدهای میتقدند که آراء ابن غضنائری
دربارر غلوّ یا ارتفار در مذها ،مستند به شهادج و حس نبوده ،بلکه مبتنی بنر اجتهناد
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خاص وی اس ؛ به این مینی که ابن غضائری متن راویناج نقن شنده از هنر راوی را
بررسی میکرده اس اگر محتوای روایاج را با توجه به مبانی خود مشتم بر خنروج
از حد مماز اعتقادی و ارتفار در حق ائمه و یا غلو مییالته ،راوی را منتسا به ضی

عصم  ،وجوب طاع  ،کراماج و میمزاج و نظایر آن ،با اعتقاد ابن غضائری نسنب
به منزل های مینوی ائمه تطابق دارد؟ با توجه به آنکه ظاهراً مه ترین استاد احمد
بن حسین غضائری ،پدر حسین بن عبینداهلل غضنائری بنوده و هنیا تخنالفی مینان
دیدگاههای وی با مشایخش از سوی دوستان و شناگردان ننزدیکش ،ییننی نماشنی و
شی طوسی ،گزار نشده اس  ،ظاهراً باید دیندگاههنای وی را نزدینک بنه دیندگاه
پدر دانس هیا شذوذ و مخالفتی دربارر اعتقاد شنییی اینن دو تنن ،بنا اعتقناداج
مشهور امامیه در خصوص مناقا مینوی امامان مانند اعتقاد به نصا الهی ،عصم
و عل لدنی امامان از سوی متقدمان و متأخران ،گزار نشده اس ؛ همچننان کنه
عدم اعتقاد این دو به اوصاف لوق و مخالفتشان بنا مشنهور ،در هنیا گزارشنی دینده
نمیشود در عناوین کتابهای غضائری پدر ،تا حدودی میتوان دیدگاههای کلنی وی
را حد زد همان گونه که در لهرس تألیفاج حسین غضنائری مشناهده منیشنود،
کتابهایی با موضور روز غدیر و س م کردن بر امیرالمؤمنین بنا عننوان امینر مؤمننان،
بهروشنی مضمونی شییی داشته ،در راستای اثباج والی آن حضرج اسن همچننین
کتاب عدد االئمه که علیالقاعده باید به تیداد امامان مرتب باشد ،بنازه در سنلک
کتابهای مرسوم شییی دربارر اثباج امامان و بهویژه امام غائا اسن کتناب
دیگری از غضائری دربارر قول منسوب به امیرالمؤمنین اس که در آن ،حضرج از
تفضی ابوبکر و عمر بر خود سخن گفتهاند این روای

بین اه تسنن مشنهور اسن

(نک :ابن حنب  ،بیتا ،ج ،4ص 444 ،446و  )441به نظر منیرسند اینن کتناب در رد
ادعای اه تسنن بوده اس ؛ زیرا ابن حمر این کتاب را با عنوانی دیگر ،چنین نام برده
اس « :الک م على قول علی خیر هذه األمة بید نبیها»(خنویی4141 ،ق ، ،ج ،6ص)24؛
که بهمینای رد این روای

و تضنیی

آن اسن (ابنن حمنر عسنق نی4194 ،ق ،ج،2
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ص )295به این ترتیا به نظر منی رسند میتقنداج حسنین غضنائری در امنر امامن
منصوص ،باید شبیه به اعتقاداج رسمی امامیه در امام باشد
روایاج لراوانی دربارر مقاماج و کماالج امامان از سوی راویان و مصنّفانِ پیش

باب مناقا و لضای ائمه اه بی  بودهاند ،جرح مینمود؟ بنابراین چنین بنه نظنر
میرسد که ابن غضائری و پندر  ،انحنراف منذهبی را دلین رد حندیث نمنیداننند،
مشروط به اینکه راوی در نصنرج منذها خنود بنه جین حندیث نزنردازد در اینن
خصوص ،غالیانی که قائ به تفویض یا حلول و اتحناد بنودهانند و در مقنام عمن بنه
شریی  ،همۀ محرماج را مباح قلمداد میکردند ،از منظنر ابنن غضنائری چنون سنایر
رجالشناسان امامی ،کام ً مورد طین و جرح واقع شدهاند (طوسی ، 4113 ،ص131
و 136؛ ننوبختی ، 4134 ،ص ،11 ،51 ،32صننفری ، 4151 ،ص424 ،421؛ همننو،
 ، 4153ص 441و  )445ابن غضائری در قبال این گروه ،موضع قناطیی دارد چنون
انحرالی در مذها با دروغ و ضی

در روای

و حدیث من زم اسن (ابن غضنائری،

 ، 4134ص96ن )91توجه به این موضور از اینن جهن مهن اسن کنه برخنی بنا
برداش نادرس از «اتهام به غلو و ارتفار» پنداشتهاند ابن غضائری ،الرادی را مته بنه
غلو کرده و جرح نموده که به وجود میمزاج و منزلتهایی رلیع برای امامان میتقند
بودهاند(شوشتری4194 ،ق ،ص 91و96؛4144ق4144 ،ق ،ج ،44ص65ن )66لیکن این
تصوری نادرس اس ؛ چون همواره امامیه از جملنه ابنن غضنائری کنه از شناگردان
مکتا بغداد و از پیشوایان امامیه در عصر خود محسوب میگردد ،امامان اه بین 
را دارای کراماج و لضایلی منحصربهلرد و دارندگان عل و عصم میدانستهانند (ابن
بابویه ،بیتا ،ص54ن63؛ شوشتری4194 ،ق ،ص 91و 96؛ مفید ،بیتا ،ص91ن )96وی
حتی در مقام دلار از ائمۀ اه بی  و تبری از دشمنان ایشان ،برخی از دشنمنان آن
بزرگواران را میرلی کرده و مورد طین قرار داده اس (ابن غضائری ، 4134 ،ص14
و )31
پس بر اسا

کتاب الضیفاء منسوب به ابن غضائری و گزار های نماشی و شی
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از ابن غضائری روای شده اس در صورج صح ادعاهای بیانشده ،آیا نبایند ابنن
غضائری صدها تن از راویان و مصنّفان پیش از خود را که راوین کننندر احنادیثی در
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213

الطائفه ،نتیمه میشود که بسیاری از کماالج و لضای خاص اه بی  از منظر ابن
غضائری غلو قلمداد نمیگردیده اس

اصول و لهرس مصننّفاج امامینه
یاد میکند (طوسی4145 ،ق ،ص )2وی اثر دیگنری نینز بنا عننوان تناری داشنته کنه
موضور آن تاری ولاج رجال بوده اس (نماشی4146 ،ق ،ص )55آثار مه دیگنر او
کتاب الضیفاء و المنذمومین و کتناب الثقناج و الممندوحین اسن (حلّنی4134 ،ق،
ص141؛ آقا بزرگ تهرانی4194 ،ق ،ج ،24ص)41
باید اذعان نمود که شرح حال مبسوط و دقیقی از احمد بن حسین و کتنابهنایش

در دس نیس و متأسفانه لهرس اصول و مصنّفاج امامیه پس از مرگ ناگهانی ابنن
غضائری ،با سه انگاری برخی از وارثان وی ،از بین رلن (حلّی4134 ،ق ،ص )141و
هیایک از شاگردانش مولق به نسخهبرداری از آن دو کتاب نشدند (همانجا)
ممکن اس این مشک برای کن آثنار وی رخ داده باشند بننابراین چننین نتیمنه
میشود که آثار ابن غضائری در بین امامیۀ میاصر وی ،امکان رواج نیال اثری کنه در
حال حاضر از احمد بن حسین بن غضائری بر جای مانده ،کتاب الضیفاء اس

کنه در

انتساب این کتاب به او تردید جدّی وجود دارد
 .5نیمنگاهی به رجال ابن غضائری
بیتردید یکی از کتا هش گانۀ مه رجالی امامیه ،رجال ابن غضنائری اسن

وی در

این کتاب به میرلی راویانی که ضیی میانگاشنته پرداختنه اسن بنهدلین تضنیی
برخی از راویان مشهور به وثاق امامیه در این کتاب ،برخی از رجالشناسان در اعتبنار
آرای ابن عضائری تردید نمودهاند در انتساب این کتاب نیز به ابن غضائری تردیدهایی
جدّی مطرح شده اس صاحا الذرییه انتساب این کتاب به ابن غضنائری را منردود
دانسته اس (آقا بزرگ طهرانی4141 ،ق ،ج ،1ص )231وی میتقد اس این کتناب از
منقوالج کتاب نماشی و طوسی از ابن غضائری و الزایش مطالبی نادرس جی شنده
و به ابن غضائری نسب داده شده اس (همانجا) آی اهلل خویی نیز کتاب را موضنور
و غیرقاب انتساب به ابن غضائری میداند (خویی4141 ،ق ،ج ،44ص )442در مقابن ،
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 .4تألیفات ابن غضائری
شی طوسی از دو اثر ابن غضائری با عنوان لهرس

۲12

دو فصلنامه حدیثپژوهی ،سال دهم ،شماره نوزدهم ،بهار و تابسدان 139۷

برخی از رجالشناسان محقق چون صاحا قامو

الرجال ،ع وه بر صنح

انتسناب

کتاب ،از اعتبار داوریهای ابن غضائری در آن بحث کردهاند (شوشتری4144 ،ق ،ج،4
ص 11و )65

ایشان را مورد وثوق یا ستایش میداند چون این کتاب در حال حاضر موجود نیسن ،
دربارر اص وجود آن باید تحقیق شود
از گزار هایی که دربارر آثار ابن غضائری وجود دارد ،چنین استفاده میشنود کنه
وی ع وه بر کتابی که در حال حاضر از وی بنر جنا ماننده و در بناب میرلنی رجنال
ضیی و مطیون اس  ،کتاب دیگری نیز در باب رجال ثقه و ممندوح نگاشنته اسن
(سبحانی4124 ،ق ،ص)35
شایان توجه اس که در میان رجالشناسان متقدم امامی ،تنها ابنن غضنائری کتناب
مستقلی با عنوان الثقاج و الممدوحین تألی کرده اس شواهدی داللن بنر آن دارد
که کتاب الثقاج و الممدوحین ابن غضائری در اختیار ابنن داود حلّنی و ع منه حلّنی
قرار داشته اس و از آن بهره بردهاند این کتاب در حال حاضر موجنود نیسن  ،امنا از
منقوالج رجالشناسان پس از وی از این کتاب ،منیتنوان اط عناتی را از اینن کتناب
بازیال
 .7راویان ممدوح از منظر ابن غضائری
با تتبع در رجال ابن غضائری و سایر منقوالج از وی ،پن تن منورد توثینق و مندح او
قرار گرلتهاند با توجه به مبنای ابن غضنائری در جنرح و تیندی رجنال ،منیتنوان از
غالی بودن راوی
روایاج این الراد ،دیدگاههای وی را در خصوص مفهوم غلو و م
از منظر وی احراز کرد از این رهگذر میتوان به م های وی در امر توثیق و مندح،
که از اهداف این مقاله اس  ،نزدیک شد
7ـ .1محمد بن أورمه

ابن غضائری ،وی را از غلو مبرا دانسته ،به صراح

بیان میدارد که چیزی که انسان را
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 .6کتاب الثقات و الممدوحین ابن غضائری
کتاب دیگری که در منابع رجالی برای ابن غضائری شده ،کتاب الثقاج و الممندوحین
اس از نام کتاب چنین برمیآید که حاوی شرح حال رجالی اس که ابنن غضنائری
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نسب

215

به وی دچار اضطراب نماید ،وجود ندارد جز چند ورقی در تفسیر باطنی قنرآن

که ظاهراً از او نیس (ابن غضائری ، 4134 ،ص)91
مضمون برخی روایاج وی در کتا روایی امامیه از این قرار اس :

ب زیارجکنندر مرقد مطهر سیدالشهدا مشمول شفاع

رسول خدا میگردد و

از گناهانش سؤال نخواهد شد (همان ،ج ،4ص)411
ج خداوند متیال لرشتهای آلریده که هنگام هر نمناز ،بنه یگنانگی خندا ،الضنلی
رسول خدا بر انبیا و برتری وصی او بر اوصیا شهادج میدهد (ابن بابویه4193 ،ق،
ص 234و )232
د برای زیارجکنندر قبر مطهر حضرج سیدالشهدا پاداشنی و آمنرز

گنناهی

اس و آتش بر زیارجکنندر آن حضرج حرام میگردد (ابن قولوینه4116 ،ق ،ص411
و )411
ه امامان حم
ج ،1ص)155
شایان ذکر اس

خدا و گواهان حق تیالی بر روی زمنینانند (کلیننی4133 ،ق،

که ابن غضائری برخ ف سایر رجالشناسان امامیِ ه عصنر خنود

که محمد بن اورمه را تضیی

کردهاند ،او را توثیق مینماید شی طوسنی محمند بنن

اورمه را جرح کرده(طوسی4141 ،ق ،ص ،)113روایاج او را حاوی مضامین غلنوآمیز
میداند وی از شی صدوق نق کرده که محمد بن اورمنه منته بنه غلنو اسن و بنه
متفرداج روایی او نمیتوان اعتماد کرد (همو4145 ،ق ،ص )224نماشی نیز تمنایلی از
خود نسب به تبرئه محمد بن اورمه نشان نمنیدهند و تنهنا آراء رجنالشناسنان را در
خصوص اتهام یا برائ

وی از غلو نق میکند وی نسب

به کتنابهنای محمند بنن

اورمه اینگونه اظهار نظر میکند« :کتابهای وی حاوی اخبار صنحیح اسن  ،بنه جنز
کتاب تفسیر باطن که به وی منسوب اس و روایاتش به صنحیح و ناصنحیح آمیختنه
اس »(نماشی4146 ،ق ،ص)129
روایاج محمد بن اورمه که مورد تأیید ابن غضائری اس  ،حاوی مناقا و لضنای
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ال زمین هرگز از حم الهی خالی نبوده و نخواهد بود امامان وارثنان علن
پیامبرند (ابن بابویه4191 ،ق ،ج ،4ص 411و )411

۲1۶
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واالی الهی امامان اه بی  اس
7ـ .2امد بن حسین بن سعید

او لرزند حسین بن سیید اس

پدر

صاحا سی کتاب میتبر و مشهور نزد متقدمان

غضائری اظهار میدارد در روایاتی که از او دیده ،نشانهای از غلو نیالته اسن

اینن در

حالی اس که ابن غضائری به مته شدن احمد بن حسین بن سیید از سوی محندثان
ق اذعان مینماید (ابن غضائری ، 4134 ،ص)14
در منابع حدیثی که از سوی پدر ابن غضائری روای شده و از سوی پدر به دسن
لرزند رسیده ،روایاتی از احمد بن الحسین با چنین مضامینی به چش میخورد:
ال

امیر مؤمنان از عل أنساب ،منایا ،ب یا و لص الخطناب آگناه اسن (ابن

بابویه ، 4162 ،ج ،2ص 141و )141
ب امیر مؤمنان به اذن پروردگار به ملکوج آسمانها و زمین نظنر الکننده و از
حوادث گذشته و آینده آگاه اس (همانجا)
ج همۀ اشیا و حیواناج مطیع اصحاب قائ  هستند (ابن بابویه4191 ،ق ،ص)414
د آگاهی امامان از ایمان یا نفاق مردمان آگاهاند (صفار4141 ،ق ،ص)233
ه امامان قادرند در بینایی انسانها تصرف کنند (مفید4141 ،ق ،ص)121
و امام علی قسم کنندر بهش و دوزخ اس (صفار4141 ،ق ،ص)141
ز اعمننال هننرکس هنگننام مننرگ ،بننر رسننول خنندا و ائمننۀ هنندی عرضننه
میشود (همان ،ص)123
ح امامان صداها را در رح مادر میشنوند (همانجا)
ط خداوند متیال در ترب

سیدالشهدا برای همۀ بیماریها شفا قرار داده اس

(ابن قولویه4116 ،ق ،ص)251
از آنما که ابن غضائری روایاج احمد بن حسین بنن سنیید را عناری از مضنامین
غلوآمیز قلمداد کرده اس  ،نتیمه میشود که مضامین لوق از منظر وی غلوآمیز نیس
روای ذی را شی صدوق بهواسطۀ پدر از سید بن عبنداهلل اشنیری از احمند بنن

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 16:43 +0430 on Monday April 29th 2019

امامیه بوده اس (نک :نماشی4146 ،ق ،ص )13احمد از جانا محدثان مکتا حدیثی
ق جرح و مته به غلنو شنده اسن (طوسنی4141 ،ق ،ص )11در عنین حنال ،ابنن
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حسننین بننن سننیید رواینن

کننرده و حنناوی مناقننا واالیننی اسنن

217

کننه حضننرج

امیرالمؤمنین میلرماید خداوند متیال به آن حضرج عطا لرموده اس این روای
میتواند نمونۀ جالبی از روایاج در لضای مینوی و الهی امامنان باشند کنه منورد

لَقَدْ لُتِحَ ْ لِی السُّبُ ُ وَ عُلِّمْ ُ الْأَنْسَابَ وَ أَجْرَى لِی السَّحَابَ وَ عُلِّمْ ُ الْمَنَایا وَ الْبَلَاینا وَ
لَصْ َ الْخِطَابِ وَ لَقَدْ نَظَرْجُ لِی الْمَلَکوجِ بِإِذْنِ رَبِّی لَمَا غَابَ عَنِّی مَنا کنانَ قَبْلِنی وَ مَنا
یأْتِی بَیْدِی وَ إِنَّ بِوَلَایتِی أَکمَ َ اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ دِینَهُ ْ وَ أَتَ َّ عَلَیهِ ُ النِّیَ َ وَ رَضِی إِسْنلَامَهُ ْ
إِذْ یقُولُ یوْمَ الْوَلَایةِ لِمُحَمَّدٍ یا مُحَمَّدُ أَخْبِرْهُ ْ أَنِّی أَکمَلْ ُ لَهُ ُ الْیوْمَ دِینَهُ ْ وَ رَضِنی ُ
لَهُ ُ الْإِسْ مَ دِیناً وَ أَتْمَمْ ُ عَلَیهِ ْ نِیْمَتِی ک ُّ ذَلِک مِنْ مَنِّ اللَّنهِ عَلَنی لَلَنهُ الْحَمْندُ »(ابنن
بابویه ، 4162 ،ج ،2ص 141و )141
7ـ .3احمد بن محمد بن خالد برقی
ابن غضائری ابتدا طین قمیها را نسب

به وی گزار

مینماید و تصریح میکنند کنه

این طین دربارر شخص او نیس  ،بلکه تنها مربوط به مشنای اوسن

ابنن غضنائری

سزس احمد بن محمد بن خال برقی را از این حیث که در رواین از راوینان ضنیی
حدیثْ بیمباالج و ک دق بوده اس  ،مورد نکنوهش قنرار منیدهند (ابن غضنائری،
 ، 4134ص )19در اینکه از منظر ابن غضائری ،شخص احمد بن محمند بنن خالند
برقی عاری از طین اس و نکوهشی که از وی به عم آمده به هیا وجه ارتبناطی بنه
مسئلۀ غلو ندارد ،تردیدی نیس

از احمد بن محمد بن خالند برقنی احنادیثی کنه در

مراتا مینوی واالی امامان میصوم مانند عل غیا و عل لدنی صراح دارد ،نق
شده اس (کلینی4133 ،ق ،ج ،4ص 434در بناب لنزوم وجنود امنام؛ ج ،4ص 434و
 432در باب شر بودن روی برگرداندن از اه بی ؛ ج 4ص  194در باب خلق
ویژر اه بی ؛ ج ،4ص121ن 125نص بر دوازده امام؛ و ج ،1ص 113در باب
ریز گناهان لرد زائر)
7ـ .4صفوانی
محمد بن احمد بن عبداهلل میروف به «صفوانی» ،از سوی نماشی با عباراتی چون شی
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تأیید ابن غضائری واقع شده اس
«وَ اللَّهِ لَقَدْ أَعْطَانِی اللَّهُ تَبَارَ وَ تَیَالَى تِسْیَةَ أَشْیاءَ لَ ْ ییْطِهَا أَحَداً قَبْلِی خَلَا النَّبِی

۲12
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الطائفه ،ثقه ،لقیه و لاض توثیق شده اس (نماشی4146 ،ق ،ص )191وی در موضور
اثباج امام منصوص و ب لص امیرالمؤمنین با قاضی موص مباهلهای داشته کنه
بهطور شگف انگیزی منمر به مرگ قاضی میشود (همانجا) ابن داود از ابن غضنائری

صفوانی را مته به روایاج منکر منینمایند (ابن داود4112 ،ق ،ص )195لنذا شنخص
صفوانی از منظر ابن غضائری ،عاری از موجباج جرح اس
انکار وی واقع نشده اس

و روایاجِ شخص او مورد

شی طوسی بهواسطۀ حسین بن عبیداهلل غضائری و شی مفید از صنفوانی روایناتی
را در باب میمزاج حضرج ولی عصر و اخبار غیبی که بهواسطۀ وکن ی خناص
آن حضرج روای شده ،نق کرده اس (طوسی4144 ،ق ،ص144ن)145
7ـ .5علی بن حسان واسطی
ابن غضائری ،وی را با تیبیر «ثقة ثقنة» توثینق کنرده اسن

(ابنن غضنائری، 4134 ،

ص )55با تتبع در منابع حدیثی پیش از ابن غضنائری ،روایناج متینددی از علنی بنن
حسان واسطی به دس میآید که مضامین برخی از آنها از این قرار اس :
ال ن امام نان از عل ن منایا(زمننان مننرگ انسننانهننا) و ب یننا(حوادث آینننده)
برخوردارند (کلینی4133 ،ق ،ج ،4ص 495و 493؛ صفار4141 ،ق ،ص 499و )244
ب جنیان در محضر امامان حاضر میشوند (کلینی4133 ،ق ،ج ،4ص)191
ج جس اه بی  از علّیین و روح ایشنان از سرشنتی برتنر و روح شنیییان از
علّیین و جس ایشان از سرشتی پنایینتنر اس (صنفار4141 ،ق ،ج ،4ص49؛ کلیننی،
4133ق ،ج ،4ص)139
د امامان از مکنوناج قلبی انسانها آگاهاند (صفار4141 ،ق ،ج ،4ص)214
ه م ئکه با امامان سخن میگویند لذا ایشان محدثاند (همو ،ص)124
و عبارج «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَیدْتُهُ بِه» بر روی همنۀ
ستونهای آسمان نوشته شده اس (برقی4154 ،ق ،ج ،2ص)112
ز امامان از عل موهوب برخوردارند (ابن قولویه ، 4116 ،ص)146

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 16:43 +0430 on Monday April 29th 2019

دربارر او این عبارج را نق میکند« :هیاینک از روایناج او را انکنار نمنیکنن مگنر
روایاتی را که از پدر از جد از امام صادق روای کرده اس » وی سزس پدر
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از علی بن حسان واسطی در باب نماز روز عید غدیر خن رواین

219

مبسنوطی نقن

شده اس اگرچه محمد بن موسی هَمْدانی ،راوین کننندر اینن حندیث از علنی بنن
حسان ،از سوی ابن ولید به شدج جرح گردیده(ابن بابویه4193 ،ق ،ج ،2ص ،)94ابن

امیرالمؤمنین در این حدیث به چنین اوصالی متص

شده اس  :لسنان گوینای

الهی در میان خ یق ،صراط مستقی  ،مخزن عل خداوندی ،جایگاه سرّ الهی ،کسی کنه
در عال میثاق از همۀ خ یق بر والیتش میثاق گرلته شده اس حم بالغۀ الهی ،نبنأ
عظی که مورد اخت ف واقع شده اس
بسیاری از روایاتی که حاوی چنین اوصالی برای امامان اس  ،بهواسطۀ راوینان
ثقه از علی بن حسان نق شده اس (صفار4141 ،ق ،ص 499و 244؛ کلینی4133 ،ق،
ج ،4ص 495و  )493که هیایک از ایشان از سوی ابنن غضنائری منورد جنرح واقنع
نشدهاند
 .۸ابن غضائری و تمایل وی به توثیق راویان
بیان این مطالا که هیاکس از جرح ابن غضائری در امان نماننده ،ینا جنراح و طینان
بودن او ،نسب های ناروایی اس که لق از سوی کسانی ابراز منیگنردد کنه از در
صحیح رو او در کتابش و اهداف مؤلن بنزرگ آن و وسنی داننش وی در علن
رجال ناتواناند (حسینی ج لی ، 4134 ،ص )22چنین اظهاراتی ،سخنانی کن عمنق
اس ؛ زیرا ابن غضائری در دق علمی بینظیر بنوده اسن (شوشنتری4144 ،ق ،ج،4
ص )11او با احکام رجالی صادر از سوی محدثان مکتا ق که برخی راویان را غنالی
ولاسد المذها خواندهاند مخالف مینماید»(همان ،ج ،4ص )14زینرا وی بنه مکتنا
حدیثی ق تیلق ندارد ،بلکه متیلق به مکتا بغداد اس که در برخی مباحث حدیثی و
رجالی ،با مکتا حدیثی ق اخت ف مبنایی دارد مؤید این ادعا آن اس

کنه ابنن داود

در بخش نخس کتاب رجالش که اختصاص به رجال ممندوح دارد ،از  11راوی کنه
نماشی ایشان را با عبارج «ثقه ثقه» توثیق کرده ،نام برده اس و اظهار داشنته کنه ابنن
غضائری در کتاب الثقاج و الممدوحین خود ،نام پن راوی را بر این ممموعه النزوده
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غضائری از وی در برابر تهم
و )91

جی دلار میکند(ابن غضنائری ، 4134 ،ص91 ،62

۲۲۰
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اس (ابن داود4112 ،ق ،ص 243و  )249در رجال ابن غضائری نمونههای متنوعی از
رو او در زمینۀ توثیقاج وجود دارد که به برخی اشاره میشود
 4محدثان مکتا ق  ،احمد بن محمد بن خالد برقی را مورد طینن قنرار دادهانند،

نماند که ابن غضائری رو

احمد بن محمد بن خالد برقی را که در نقن روایناج بنه

رو مورخان ک دق و اه تساه و تسامح عم نموده ،مورد انتقاد قرار منیدهند
(ابن غضائری ، 4134 ،ص )19در این خصوص ،نماشنی(4146ق ،ص )56و شنی
طوسی(4145ق ،ص )62با ابن غضائری ه عقیدهاند لذا اینکه رو

ابن غضنائری در

جرح و تیدی مشابه رو محدثان مکتا ق اس  ،ناصواب اس بلکه نشنئ گرلتنه
از مبانی خاص رجال او بوده اس (آقنابزرگ طهراننی4141 ،ق ،ج ،1ص123نن)112
شاهد گویای این ادعا آن اس که چنانکه گذش  ،در میان رجنالی کنه از سنوی ابنن
غضائری توثیق شدهاند ،رجالی وجود دارد که از سوی همۀ محدثان مکتنا قن جنرح
گردیدهاند (ابن غضائری ، 4134 ،ص14؛ خویی4141 ،ق ،ج ،2ص444ن )441عل
این اخت ف را ظاهراً در این امر باید جس وجو کرد که ابن غضائری الزون بنر توجنه
به گزار های رجالی ،با مطالیۀ دقیق آثار و احادیث ایشان ،به اعتبار کتنا و صنح
احادیثشان پی برده اس (شوشتری4144 ،ق ،ج ،4ص)63
 2محدثان مکتا ق  ،ابو جیفر احمد بن حسین بن سیید را به غلو مته کردهانند
(ابن غضائری ، 4134 ،ص14؛ طوسی4145 ،ق ،ص61؛ نماشنی4146 ،ق ،ص)55
ابن غضائری به گزار محدثان مکتا ق دربارر وی بسنده نمیکند ،بلکه در منقوالج
و تألیفاج وی را به دق بررسی مینماید پس از آنکه نسب به س م روایاج و آثار
او از انحرالاج و جیلیاج غ ج اطمینان حاص میکند ،نتیمۀ تحقیقاتش را ایننگوننه
اع م مینماید« :تا آنما که من احادیثش را از نظر گذراندهام ،حدیثش سال اس »(ابن
غضائری ، 4134 ،ص14؛ حلّی4134 ،ق ،ص )124اینگونه ابن غضائری احمد بنن
سیید را از اتهام غلو تبرئه مینماید اگرچه طبق برخی تفاسیر از سخن ابنن غضنائری،
این سخن لق ناظر به تأیید س م

حدیث احمد بن سیید اس

و ارتبناط مسنتقیمی
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لیکن ابن غضائری شخص برقی را از موجباج طین تبرئه میکند ،اشنکال وی را تنهنا
مربوط به کسانی میداند که برقی از ایشان به نق روای مبادرج ورزیده اس ناگفته
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221

به تبرئۀ وی از اتهام غلو ندارد (خویی4141 ،ق ،ج ،2ص)441
آنچه را در این بحث گذش  ،بدین گونه میتوان خ صه کرد:
 4ابن غضائری تیدادی از راویان را در رجالش توثیق کرده اس

خنارج از کتناب

مخالف

کرده اس

و رجال تضیی شده از سوی ایشان را توثیق نموده اس

 1برخی از راویان را که مشهور رجالشناسان امامی جرح نمودهاند ،تنهنا او توثینق
کرده اس
 1در توثیق برخی از رجال ،بر اسا
را توثیق نموده اس
 1گروهی از راویان مشهور به ضی

اصال

برائ

راوی از موجباج طین ،ایشان

که بیشتر رجالشناسان متقدم امامی مبنادرج

به تضییفشان نمودهاند ،در رجال ابن غضائری عنوان نشدهاند (نک :شوشتری4144 ،ق،
ج ،4ص 11و )65
 .۹مالکهای ابن غضائری در تبرئۀ راویان متهم به غلو
چنانکه گذش  ،محمد بن اورمه قمی از سوی محدثان مکتا ق به غلو مته گردیند
ابن غضائری بهمنظور کش صح چنین اتهامی ،ابتدا احادینث وی را منورد بررسنی
قرار میدهد و نور احادیثی را که از سوی وی روای شنده ،میتبنر ارزینابی منیکنند
سزس به بررسی اوراقی از تفسیر بناطنی کنه در مینان آثنار منتسنا بنه وی منییابند
میپردازد و در ارزیابی این اثر به این نتیمه میرسد که این تفسنیر بنا ننور روایناج و
میتقداج او سازگار نیس

و لذا چنین اظهار میدارد که این انتسناب بنه وی ناصنواب

اس در این داوری ،نامۀ امام هادی به محدثان ق مبنی بر تبرئۀ محمد بنن اورمنه
از اتهاماتی که به وی زدهاند ،از تأثیر بسزایی برخوردار اس (ابن غضنائری، 4134 ،
ص )91در سیر تحقیق ابن غضائری دربارر محمد بن اورمه ،دیندار وی بنا حسنن بنن
بندار قمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد حسن بن بندار به او منیگویند از مشنایخش
چنین شنیده اس که وقتی محمد بن اورمه مته به غلنو گردیند ،عندهای از قمنیهنا
تصمی گرلتند وی را به قت برسانند ،لیکن مشاهده کردند که وی چند شا متنوالی را

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 16:43 +0430 on Monday April 29th 2019

نیز توثیقاتی از او نق شده اس (نک :ابن داود4112 ،ق ،ص 243و )249
 2در برابر برخی از جرحها ،مانند جرحهای سختگیرانۀ محدثان مکتا حدیثی ق ،
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از آغاز تا پایان در حال نمناز و عبنادج اسن

ایشنان کنه منیدانسنتند غالینان اهن

اباحیگری و تر عباداجاند ،دریالتند که دربارر محمد بن اورمه دچار اشتباه شدهاند و
از کشننتن وی منصننرف گردیدند (نماشننی4146 ،ق ،ص129؛ ابننن غضننائری ،ص91؛

توثیق وی از م

هنای دقن

در احادینث راوی ،تتبنع در احادینث میصنوم در

خصوص جرح و تیدی راوی و استناد به گزار های ثقاج دربنارر راوی ،بهنره بنرده
اس وجود چنین م هایی در توثیقاج ابنن غضنائری حناکی از آن اسن کنه وی
ت شی والر در جه

کش

حقیق

حال راویان داشته و تا حندی بنه تماین وی در

اتهامزدایی از ساح راویان اِشیار دارد
حسین بن قاس و عمر ابن أبی المقدام نیز از سنوی برخنی رجنالشناسنان جنرح
شدهاند لیکن ابن غضائری هر دو را توثیق نموده اس (همان ،ص 444و )444
دو اص حدیثی به زید زرّاد و زید نرسی از راویان امام صادق(ابنن غضنائری،
 ، 4134ص64؛ طوسی4141 ،ق ،ص )246منسوب اس

شی صدوق به پینروی از

استاد خود ابن ولید ،هر دو کتاب را ساختگی دانسته و واضع آنها را محمد بن موسی
السمّان دانسته اس (ابن غضائری4134 ،ق ،ص62؛ طوسنی4145 ،ق ،ص )414شنی
طوسی تنها این تضیی

را نق کرده و خود در این خصوص اظهار نظر نکنرده اسن ،

لیکن ابن غضائری که از شی صدوق و شی طوسی در عل رجال دقیقتر و مطلنعتنر
بوده(شوشتری4194 ،ق ،ص )96بهطور صریح شی صدوق را تخطئه میکند و اعن م
میدارد که خود کتابهای دو زید(زید نرسی و زید زراد) را رؤین کنرده اسن (ابن
غضائری ، 4134 ،ص )62نماشی و شی طوسی با تصریح بنه رواین کتناب زیند
نرسی از سوی ابن ابی عمی(طوسی4145 ،ق ،ص )414و بیان اسنانید خنود بنه کتنا
آنان(نماشی4146 ،ق ،ص 451و  )451صح دیدگاه ابن غضائری را تأیید کنردهانند
لذا چنین مینماید که نسب کتابها به زید زراد و زید نرسی درسن اسن و سنخن
ابن غضائری این انتسناب را تأییند منینمایند (خویی4141 ،ق ،ج ،3ص 131و )159
بهرغ آنکه ابن غضائری بنا شنی صندوق میاصنر اسن

و از او حندیث لنرا گرلتنه
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شوشتری4144 ،ق ،ج ،4ص65ن)66
چنانکه مشاهده میشود ،ابن غضائری بهمنظور رلنع اتهنام از محمند بنن اورمنه و
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اس (خواجویی4141 ،ق ،ص )231به نقد دیدگاه استاد

223

مبادرج میورزد اینن امنر

حاکی از نوعی استق ل نظر و پیروی از مبانی و م های خاص در جنرح و تیندی
اس که با انتساب ابن غضائری به تمای به تضیی در تیارض اس

روای کنندگان از امام باقر و امام صادق میرلی میکنند (ابن غضنائری، 4134 ،
ص )51همچنین پس از تضیی «علی بن حسّان بنن کثینر هاشنمی» راوی هن ننام و
مشتر با او یینی «علی بن حسّان واسطی» را عنوان میکند و با توثیق اکید «ثقه ،ثقنه»،
به وثاق

کام وی اذعان مینماید (ابن غضائری ، 4134 ،ص )55شایان ذکنر اسن

که در اسانید احادیث امامیه ،دو راوی به نام علی بن حسّنان مطنرح اسن علنی بنن
حسّان هاشمی که بهشدج جرح شده و علی بن حسّان واسطی که توثیق گردیده اس
(نک :خویی4141 ،ق ،ج ،44ص144ن)141
از آنچه گذش  ،میتوان م های ابن غضنائری را در داوریهنای رجنالی خنود
اینگونه تحلی کرد:
 4برای کش صح گزار هنای رجنالشناسنان دربنارر راوی ،بنه کتنابهنا و
روایاج وی رجور مینماید
 2برای کش

اعتقاداج راوی ،احادیثی را که از سوی وی روای

گردیده ،بررسنی

میکند
دارد تا در داوری خود هر قرینهای ولو بهظاهر کوچک و لاقند اهمین
 1ت

را

مورد توجه قرار دهد
کاربرد تعابیری خاص در جهت کاهش از شدت ضعف راوی
ابن غضائری گاه دربارر برخی راویان عباراتی به کار میبرد که با دق

در این عبناراج

چنین نتیمه میشود که از شدج جرح راوی کاسته شده اس ؛ مث ً عبارج «و یموز ان
یخَرّج حدیثه شاهداً » که در موارد متیددی بنه کنار رلتنه اسن (نک :ابنن غضنائری،
 ، 4134ص 96 ،91 ،36و  )446حاکی از بسامد درخور تأم این تیبیر از سوی ابنن
غضائری اس

چنین رویکردی میتواند مؤید چنین لرضنی باشند کنه ابنن غضنائری
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ابن غضائری گاه به مناسب  ،به توثیق راویان مبادرج میورزد؛ منث ً پنس از جنرح
عب دالرحمن بن سال بنه مناسنب ذکنر ننام سنال وی را توثینق منینمایند و او را از

۲۲2

نسب
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به کاهش شدج جرح از راویان ممروح تمای داشته اس

عبارج «لکنَّ حدیثه یمییء لی حدیث اصحابنا» دربارر ابن عقنده بنهرغن ضنی
مذهبش ،دالل بر اعتماد امامیه به روایاج او دارد (همنان ،ص444؛ طوسنی4141 ،ق،

نتیجهگیری
 4ابن غضائری از نقادان خبره و مورد وثوق در عل رجال بوده اس
 2ابن غضائری بهعنوان یکی از اندیشمندان متقدم امامیه ،اعتقاد به باورهای مشهور
شییه نسب به اوصاف امامان و مناقا مینوی آن بزرگواران داشته اس لنذا اینن
مبنا که اگر وی در روایاج راوی مناقا لوقالیادهای را مشاهده مینمنود ،وی را منته
به غلو میکرد و به جرحش مبادرج مینمود ،از وجاه علمی کالی برخوردار نیس
 1وی با در نظر گرلتن همۀ قرائن دربارر راوی ،از جمله دق

در نور احادیث وی

و گزار های رجالی دربارر او نسب به راوی اظهار نظر منیکنرده اسن
شتابزده و بیرویه ،برخ ف آنچه دربارر او گفته شده ،به دور اس

و از جنرح

 1اگرچه سوگمندانه کتاب رجالی ابن غضائری با عنوان الثقناج و الممنروحین در
حال حاضر در دس نیس  ،لیکن از اسناد و مدار موجود میتنوان بنه وجنود اینن
کتاب در میان تألیفاج ابن غضائری اطمینان حاص کرد

کتاب الثقاج و

 1وی نهتنها گرایش بیشینهای به جرح رجال نداشته ،بلکه با تألی
الممدوحین و توثیق رجال مشهور به ضنی و رجنالی کنه تنهنا از سنوی وی توثینق
گردیدهاند ،انصاف علمی خود را در توثیق رجال ثقه ابراز داشته اس
 6دربارر راویان مته به غلو با در نظر گرلتن مبانی و م های رجالی خود که در
مقاله مورد بررسی قرار گرل  ،اتهام واردشنده را منورد واکناوی قنرار داده ،در منوارد
میتنابهی به رد اتهام و توثیق رج مبادرج میورزید
 5ابن غضائری با کاربرد تیابیری خاص النزون بنر ارائنۀ اط عناتی دقینق دربنارر
راوی ،تمای خود را نسب به کاهش شدج جرح ابراز نموده اس
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