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چکیده
كتاب الضعفاء ابن عضائری یکی از منابع علم رجال است .بیشتر آراء این كتاب ،با مشهور دیگر كتب
رجالی شیعه در تعارض و اختالف است .این امر از دیرباز مناقشاتی را در خصوص ابن غضائری و اثر وی
پدید آورده است .عامل اصلی این مناقشات ،متن كتاب است؛ نه مؤلّف آن .این مقاله درصدد است كه به
پرسشهای ذیل ،پاسخ درخور دهد :آیا انتساب كتاب الضعفاء به ابن غضائری صحیح است؟ با فرض پذیرش
انتساب این كتاب به ابن غضائری ،آیا محتوای آن با دیگر كتب رجالی متقدمان شیعه ،سازگاری و تطابق
دارد؟ با تطبیق و مقایسه آراء ابن غضائری و دیگر رجالیان میتوان به كمّ و كیف سازگاری و تطابق آنها با
یکدیگر پی برد .بر این اساس با توجه به همدرس بودن ابن غضائری با نجاشی و آگاهی كامل نجاشی از
آراء و آثار او و نیز اطالع شیخ طوسی از آثار ابن غضائری ،میان آرای ابن غضائری با نجاشی و طوسی،
اختالف گستردهای ـ هم از نظر كیفی و هم از نظر كمی ـ وجود دارد .این اختالفها حاكی از صحیح نبودن
انتساب كتاب الضعفاء به ابن غضائری و یا دستكم تقویتكننده این قول است.
واژگان كلیدی :ابن غضائری ،الضعفاء ،انتساب كتاب ،علم رجال.
 .1استاد گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه هتران (نويسنده مسئول) faghhizad@ut.ac.ir/
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 -1مقدمه
کتاب الضعفاء برای نخستین بار در قرن هفتم توسط احمد بن طاووس حلی معرفی شد (ابن
شهیدثانی ،1411 ،ص /5سبحانی ،1416 ،ص .)82وی توضیح زیادی درباره این اثر ارائه نکرد
و به ذکر نقل هایی پراکنده از ابن غضائری اکتفا کرد .پس از ابن طاووس شاگردانش ،همچون
عالمه حلی و ابن داود حلی نقلهایی از این کتاب را در آثار خویش آورند .پس از آنان کتاب
الضعفاء و نویسنده آن توسط دانشمندان شیعه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .برخی معتقد
شدند که این کتاب بهمثابه دیگر کتب رجالی از اصالت و اعتبار برخوردار است و نویسنده آنهم
ابن غضائری است .برخی دیگر در اصالت این کتاب تردید و در انتساب آن به ابن غضائری
تشکیک کردند .طرفداران هر یک از این دو دیدگاه برای اثبات نظر خود استداللهایی آوردند.
بیشتر مباحث و مناقشاتی که توسط ایشان مطرح شد بر محور نویسنده کتاب و انتساب آن به
ابن غضائری متمرکز است .در این مقاله عالوه بر اینکه اشکاالتی در رابطه با انتساب این کتاب
به ابن غضائری طرح میگردد ،بیشترین تمرکز بر روی محتوای کتاب خواهد بود.
صرفنظر از اینکه نویسنده این کتاب ابن غضائری باشد یا شخصی دیگر ،میتوان یک مطالعه
تطبیقی میان این اثر با دیگر کتب رجالی انجام داد .با مقایسه متون و عبارات کتاب الضعفاء با
سایر آثار رجالی متقدم امکان تحلیل و ار زیابی محتوای کتاب وجود دارد .بدین نحو با فرض
پذیرش اینکه نویسنده کتاب ابن غضائری ،از معاصران نجاشی و شیخ طوسی است ،سازگاری
و یا ناسازگاری آرای رجالی وی با آنان را میشودبه دست آورد؛ زیرا آنچه باعث ایجاد مناقشه
پیرامون این کتاب گردیده محتوای آن است نه نویسندهاش؛ تا از این طریق بتوان به این پرسش
پاسخ داد که آیا این کتاب میتواند تألیف ابن غضائری باشد یا خیر؛ ازاینرو ،در این مقاله بر دو
محور نویسنده کتاب و محتوای آن بحث خواهد شد.

 -2ابن غضائری از دیدگاه مؤلفان اصول اربعه رجالی
دوره حیات و فعالیتهای علمی ابن غضائری و اسامی تألیفاتش روشن نیست .هیچیک از
منابع متقدم و متأخر شیعه شرححالی مستقل درباره ابن غضائری به دست ندادهاند .تمام اطالعاتی
که درباره وی وجود دارد به شرح ذیل است:
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 -1-2سخن علی بن طاووس
از قراینی مانند سخنی که افندی به نقل از علی بن طاووس به دست داده است برمیآید که
وفات وی ،چندی پس از فوت پدرش  15صفر  411ق واقع شده است (آرام ،1385 ،ص/20
نیز ر.ک :افندی ،1366 ،ج ،2صص /150-151مجلسی ،1403 ،ج ،84ص .)81تاریخ دقیق تولد
و فوت او مشخص نیست و تنها همعصری وی با نجاشی و شیخ طوسی معلوم است .این دو
دانشمند گزارشهایی را درباره وی و نقلهایی پراکنده از او به دست دادهاند که در ادامه به آنها
اشاره میگردد.

 -2-2سخن نجاشی
نجاشی از ابن غضائری در کتاب خود نقلقول و اشارات کوتاهی را آورده است .وی در چند
جا به یادکرد ابن غضائری میپردازد که در ادامه بدانها اشاره میشود:

 -1-2-2ترجمه احمد بن حسین بن عمر بن یزید صَیْقَل
نجاشی در ترجمه احمد بن حسین بن عمر بن یزید صَ ْیقَل میگوید« :کتابهایی دارد که تنها
(النوادر) آن شناختهشده است .من و احمد بن حسین ـ خدا رحمتش کندـ آن را نزد پدرش
خواندیم» (نجاشی ،1365 ،ص .)83دو نکته میتوان از این گزارش نجاشی به دست آورد :اول
اینکه نجاشی با وی همدرس بوده؛ دوم آنکه ترحمش نشانگر وفات یافتن وی در زمان حیات
نجاشی بوده است .البته ترحمات نجاشی محدود به این مورد نیست .وی در موارد متعدد دیگری
نیز ترحم راـ که نشاندهنده وفات یافتن وی سالها پیش از نجاشی است ـ بکار برده است
(برای نمونه ر.ک :نجاشی ،1365 ،صص.)77 ،52 ،11

 -2-2-2ترجمه علی بن محمد بن شیران اُبُلّی
نجاشی ذیل ترجمه علی بن محمد بن شیران اُبُ ّلی میگوید :ما همراه با وی نزد احمد بن
حسین گرد هم میآمدیم (نجاشی ،1365 ،ص .)269ظاهراً معنای گرد همآیی در این متن ،حضور
در یک محفل علمی برای درس و کسب علم است؛ و بر اساس آن علی بن شیران و نجاشی در
چنین محملی از ابن غضائری بهعنوان یک استاد درس القاء مینمودهاند .ابن غضائری پس از
شاگردی پدر در مدت زمانی کوتاه ،دارای تخصص گردید و نسبت به نجاشی و دیگران ،مقام
استادی پیدا کرد؛ ازاینرو نجاشی از نظرات و دیدگاههای او بسیار استفاده و در کتاب خود
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برخی از آنها را منعکس کرد (از جمله ر.ک :نجاشی ،1365 ،صص.)122 ،121 ،120 ،112
نجاشی در تمام مواردی که نقلقول و یا ذکری از ابن غضائری به میان میآورد نامی از کتابهای
او نمیبرد .فقط ذیل ترجمه احمد بن محمد بن خالد برقی میگوید« :احمد بن حسین ـ خدا
رحمتش کندـ در تاریخش گفته است احمد بن ابوعبداهلل برقی در سال  274فوت کرد» (نجاشی،
 ،1365ص .)77این عبارت نشان می دهد ابن غضائری ظاهر ًا کتابی درباره تاریخ وفیات
دانش مندان شیعه نوشته است .بیشتر مطالبی که نجاشی از او نقل کرده ،درباره کتابشناسی و
نسخهشناسی است .ظاهراً از آنجاییکه نجاشی مدت زیادی همدرس و حتی در اواخر عمر
شاگرد ابن غضائری بوده است از آراء و دیدگاههای کتاب شناسانه و رجالی او کامالً آگاه بوده
و از آنها نیز تأثیر پذیرفته است.

 -3-2سخن شیخ طوسی
شیخ طوسی فقط در مقدمه کتاب الفهرست خود به ابن غضائری اشاره کرده است .وی
میگوید« :من هنگامیکه دیدم گروهی از اساتید اصحاب حدیث مذهبمان فهرست کتابهای
شیعیان و تصنیفاتی را که تصنیف و اصولی را که روایت کردند ،تألیف کردند هیچیک از آنان را
نیافتم که آن را کامل کرده باشد و هیچیک از آنان درصدد استیفای همه آن برنیامد مگر آنچه را
که ابو حسین احمد بن حسین بن عبیداهلل ـ خدا رحمتش کندـ درصددش برآمد .او دو کتاب را
تألیف کرد :یکی از آن دو مصنفات را در آن ذکر کرد و دیگری اصول را در آن ذکر کرد؛ و آن
دو را تا آنجا که یافت و بر آن توانایی داشت کامل کرد .جز اینکه این دو کتاب کسی از اصحابمان
آنها را رونوشت نکرد و او مرد ـ خدا رحمتش کندـ و برخی از وارثانش قصد از بین بردن این
دو کتاب و دیگر کتابها را کردند» (طوسی ،1420 ،ص.)2
از آنچه گفته شد معلوم میشود که تا پیش از قرن هفتم هجری هیچ اثر و نشانهای از کتاب
الضعفاء وجود نداشته است و دانشمندان شیعه ـ چه بهصورت صریح و چه بهصورت تلویحی
ـ کوچکترین اشارهای به آن نکردهاند؛ بنابراین انتساب این کتاب به ابن غضائری غیرقطعی
است و تا پیش از این زمان نه وجودی داشته و نه نقلقولی از آن شده است.

 -3معرفی كتاب ابن غضائری
فرزند شهید ثانی در کتاب التحریر الطاووسی که تحریری از کتاب رجال ابن طاووس است،
نقل کرده که وی در مقدمه کتابش گفته...« :و تصمیم گرفتم در این کتاب خود ،نامهای افراد
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صاحب تصنیف و جز آنان را گردآوری نمایم ،هر کس که ستایش یا نکوهشی درباره او گفته
شده و به غیر این موارد نیز پرداخته شده است؛ از طریق پنج کتاب الرجال شیخ ما ابوجعفر
محمد بن حسن طوسی ـ خدا از او خشنود باشدـ کتاب فهرست مصنفین از او ،کتاب اختیار
الرجال کتاب کشی ـ ابو عمرو محمد بن عبدالعزیزـ از او ،کتاب ابو الحسین احمد بن عباس
نجاشی اسدی و کتاب ابو الحسین احمد بن حسین بن عبیداهلل غضائری در ذکر تنها ضعفا ـ
خداوند همه آنان را رحمت کندـ ... .و من به همه (کتابها) روایات متصلی دارم بهجز کتاب
ابن غضائری» (ابن شهیدثانی ،1411 ،صص.)5-4
به گفته ابن طاووس وی به همه کتب رجالی مذکور سند متصل دارد؛ یعنی انتساب این
کتابها به مؤلفانشان قطعی و دارای اصالت و اعتبار هستند؛ اما میگوید طریقی به کتاب ابن
غضائری ندارد .ازاینرو ،وی به این کتاب از طریق وجاده دست پیداکرده است .دانشمندان پس
از وی نیز همگی به پیروی از ابن طاووس این کتاب را متعلق به او دانستهاند .حال پرسش آن
است که ابن طاووس بر چه اساسی این کتاب را اثر ابن غضائری دانسته است؟
برخی ممکن است بگویند که وی بر اساس شواهد و مدارکی که در اختیار داشته این کتاب
را از ابن غضائری دانسته است .در پاسخ باید گفت او میبایست شواهد و مدارک خود را ارائه
میکرد و در اختیار دیگران قرار میداد .ایبسا آنچه از نظر وی شاهد و مدرک تلقی میگردد،
اگر در اختیار ما بود ،از نظر ما ناتمام میبود؛ یا اصالً شاهد و مدرک به شمار نمیآمد .در نتیجه
این انتساب را باید ناش ی از اجتهاد دانست و اجتهادات او هم برای دیگران حجیت ندارد چون
ممکن است در اجتهاد خود خطا کرده باشد.
عالمه حلی نیز در این آثار را با عنوان عام «کتاب» معرفی میکند و یادکردی از نام دقیق آنها
نمیکند .عالمه بیان میدارد که« :او ظاهراً دارای دو کتاب با موضوع مختلف بوده که یکی درباره
ضعفا و مذمومان و دیگری درباره ممدوحین یا موثقین است» (ر.ک :حلی ،1411 ،ص.)241
نکته دیگری که در این بین وجود دارد مسأله کمیت این کتاب است .معلوم نیست حجم
کتاب و گستره مباحث و موضوع آن به چه میزان بوده است .آیا اصل کتابی که در اختیار ابن
طاووس بوده دستخوش کاستیها یا فزونیهایی شده است؟
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 -4شاخصههای محتوایی كتاب الضعفاء
مهمترین مسأله درباره کتاب ابن غضائری محتوای این کتاب است که شکها و تردیدهایی
را ،آنهم در ارتباط با ابن غضائری ،برانگیخته است .شاید اگر این کتاب به افراد دیگری همچون
دانشمندان مکتب قم منتسب میشد ،اینچنین بحثبرانگیز نبود .نجاشی همدرس ابن غضائری
بود و نزدش شاگردی نیز کرده بود و تأثیرات فراوانی را از او گرفته بود .وجود نقلهای متعدد
نجاشی از وی ،گواه این ادعاست .همچنین مکتبی که ابن غضائری در آن شاگردی کرد همان
مکتبی بود که نجاشی و شیخ طوسی در آن شاگردی کرده و رشد و نما یافته بودند .از سوی
دیگر فوت ابن غضائری سالها پیش از نجاشی و شیخ طوسی بوده و اصول اربعه رجالی پس
از کتابهای او تدوین شدهاند .ازاینرو بهطور طبیعی و منطقی میبایست میان دیدگاههای رجالی
ابن غضائری و نجاشی و شیخ طوسی ،بیشترین تطابق و هماهنگی وجود داشته باشد؛ اما آنچه
مشاهده میگردد عکس این تصور است .اگر شرححال راویان در سایر کتب رجالی ،با کتاب ابن
غضائری مقایسه و تطبیق شود ،اختالفات گوناگونی را از نظر کمی و کیفی میان این کتاب و
دیگر کتب رجالی میتواند دید .در ادامه به نمونههای از این دست اشاره میگردد.

 -1-4تضعیف گروهی از ثقات
یکی از اختالفات معنادار کتاب ابن غضائری با دیگر کتب رجالی ،تضعیف راویانی است که
نجاشی یا دیگران آنان را توثیق کردهاند .این مسأله از نظر پدید آمدن تعارض در آرای رجالی و
سرگردانی و ابهام در تعیین وضعیت رجالی یک راوی و در نتیجه خدشه وارد شدن در اعتبار
روایات راوی بسیار حائز اهمیت است .در ادامه مواردی از این نوع اختالفها ذکر میگردد.
ابن غضائری درباره ابراهیم بن عمر میگوید« :ابراهیم بن عمر صَنعانی یَمانی کنیه وی
ابواسحاق ،بسیار ضعیف است.از ابوجعفر و ابوعبداهلل (ع) روایت کرده است و کتابی دارد» (ابن
غضائری ،1364 ،ص .)36نجاشی دربارهاش میگوید« :ابراهیم بن عمر یمانی صنعانی شیخی از
اصحاب ما و ثقه است .از ابوجعفر و ابوعبداهلل (ع) روایت کرده است .این را ابو عباس و غیر
او ذکر کردند» (نجاشی ،1365 ،ص .) 20این گزارش حال راوی را از استادش ابن نوح سیرافی
و دیگر رجالیان نقل کرده و معنایش این است که رجالشناسان شیعه بر آن اتفاقنظر دارند.
طوسی نیز او را در سه جا در رجال خود و یکبار هم در فهرست ذکر کرده اما در هیچ مورد
تضعیفش نکرده است (ر.ک :طوسی ،1373 ،صص /331 ،158 ،123طوسی ،1420 ،ص.)21
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نمونه دومی که این اختالفها را نشان میدهد مربوط به اسماعیل بن مهران است .ابن
غضائری درباره وی میگوید« :اسماعیل بن مهران بن محمد بن ابو نَصر سَکونی ،کنیهاش ابو
محمد است .حدیثش پاکیزه نیست ،گاهی مضطرب و گاهی دیگر صالح است .از ضعفاء بسیار
روایت میکند .جایز است بهعنوان شاهد نقل شود» (ابن غضائری ،1364 ،ص.)38کشی ذیل
ترجمهاش درباره همو گفته« :محمد بن مسعود برایم نقل کرد گفت از علی بن حسن درباره
اسماعیل بن مهران پرسیدم .گفت :به غلو متهم شده است .محمد بن مسعود گوید :بر او دروغ
میگویند .پرهیزکار ،ثقه ،نیکوکار و دانشمند بود» (طوسی ،1409 ،ص.)589
نجاشی نیز دربارهاش گفته است« :اسماعیل بن مهران بن ابی نصرسَکونی ـ و اسم ابونصر
زید است ـ مولی ،اهل کوفه وکنیهاش ابو یعقوب است .ثقه و معتمد است؛ از جماعتی از
اصحابمان و ابوعبداهلل ( ع) حدیث روایت کرده است .ابو عمرو او را در میان اصحاب رضا (ع)
ذکر کرده است» (نجاشی ،1365 ،ص .) 26شیخ طوسی او را در رجال خود ذکر کرده و برایش
جرحی نیاورده (طوسی  ،1373ص)352 ،161؛ در فهرست شیخ نیز دربارهاش آمده« :اسماعیل
بن مهران بن محمد بن ابی نصر سکونی ـ و اسم ابونصر زید است ـ مولى اهل کوفه و کنیهاش
ابو یعقوب است؛ ثقه و معتمد است» (طوسی ،1420 ،ص .)27عالمه حلی عبارت نجاشی و
شیخ را نقل کرده است و پس از نقل سخن ابن غضائری میگوید« :اقوى نزد من پذیرش روایتش
است؛ به دلیل شهادت شیخ ابوجعفر طوسی و نجاشی به وثاقت او» (حلی ،1411 ،ص.)9
نمونه سوم مربوط به ابراهیم بن سلیمان بن عبداهلل بن حیان است .ابن غضائری ذیل ترجمه
وی میگوید« :هَمْدانی ،خزّازِ ،نهْمی و کنیهاش ابواسحاق است .از ضعفاء بسیار روایت میکند
و در مذهبش ضعف وجود دارد» (ابن غضائری ،1364 ،ص .)41نجاشی دربارهاش گفته است:
«ابراهیم بن سلیمان بن عبیداهلل بن خالد نهمی ـ شاخهای از هَ ْمدان ـ خزاز کوفی ابواسحاق .در
حدیث ثقه بود» (نجاشی ،1365 ،ص .)18شیخ طوسی او را در رجال ذکر کرده اما جرحی نکرده
است (طوسی ،1373 ،صص 408و  )414و در کتاب فهرست دربارهاش میگوید« :ابراهیم بن
سلیمان بن [ابی] داحه ُمزَنی ،مولى آل طلحه ،ابواسحاق؛ ذکر کردهاند او از ابوعبداهلل (ع) روایت
کرده است و سرآمد اصحابمان در بصره در فقه ،کالم ،ادبیات و شعر بود و جاحظ از او بسیار
حکایت میکرد» (طوسی ،1420 ،ص.)10
نمونه چهارم به حذيفة بن منصور برمیگردد .ابن غضائری درباره وی میگوید« :حُذيفة بن
منصور بن کثیر بن َسلَمه خُزاعی ابومحمّد؛ از ابوعبداهلل و ابوالحسن (موسى) (ع) روایت کرده
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است .حدیثش غیر پاکیزه است؛ درست و نادرست را [باهم] روایت میکند و وضعیتش مبهم
است و به عنوان شاهد باید نقل شود» (ابن غضائری ،1364 ،ص .)50نجاشی درباره او میگوید:
«حذيفة بن منصور بن کثیر بن سلمه بن عبدالرحمن خزاعی ابو محمد ،ثقه است؛ از ابوجعفر،
ابوعبداهلل و ابوالحسن ( ع) روایت کرده است و دو پسرانش ـ حسن و محمدـ حدیث روایت
کردند .کتابی دارد که عدهای از اصحابمان آن را روایت میکنند» (نجاشی ،1365 ،ص .)148شیخ
طوسی او را هم در کتاب رجال و هم در فهرست خود ذکر کرده و متعرض جرح یا تعدیلی
نسبت به او نشده است (ر.ک :طوسی ،1420 ،ص /167همو ،1373 ،صص133و.)192
نمونه پنجم ترجمه محمد بن اسماعیل است .ابن غضائری درباره وی میگوید« :محمد بن
اسماعیل بن احمد بن بشیر بَرمکی ابوجعفر ،معروف به صاحب الصومعه ،ضعیف است» (ابن
غضائری ،1364 ،ص .)97نجاشی ذیل ترجمه او میگوید« :محمد بن اسماعیل بن احمد بن بشیر
برمکی معروف به صاحب الصومعه ابوعبداهلل ساکن قم ولی اصلیتش ازآنجا نبود ،این را ابوالعباس
بن نوح ذکر کرد .او ثقه و درستکار بود» (نجاشی ،1365 ،ص.)341

1

نمونه آخر به محمد بن علی بن ابراهیم همدانی برمیگردد .ابن غضائری درباره او میگوید:
«محمد بن علی بن ابراهیم همدانی ابوجعفر؛ پدرش با ابوالحسن (ع) ارتباط داشت؛ و حدیثش
گاه معروف و گاه منکر است و از ضعفاء بسیار روایت و بر احادیث مُرسل اعتماد میکند» (ابن
غضائری ،1364 ،ص .)94نجاشی در ترجمه وی میگوید« :محمد بن علی بن ابراهیم بن محمد
همدانی از پدر ،از پدربزرگش ،از رضا (ع) روایت کرد .ابراهیم بن هاشم از ابراهیم بن محمد
همدانی ،ازامام رضا (ع) روایت دارد .ابو عباس ،احمد بن علی بن نوح ،ما را خبر داد گفت:
ابوالقاسم ،جعفر بن محمد ،برایمان نقل کرد گفت :قاسم بن محمد بن علی بن ابراهیم بن محمد
که ذکرش گذشت وکیل ناحیه ،پدرش وکیل ناحیه و جدش علی وکیل ناحیه و جد پدرش
ابراهیم بن محمد وکیل [ناحیه] ،برایمان نقل کرد گفت :در زمان قاسم در همدان ،همراه وی
شمَرد است ،هر سه آنان در مکانی
ابوعلی بسطام بن علی و عزیر بن زهیرـ که یکی از بنی کِ ْ
واحد در همدان ،وکیل بودند ...و ابوعبداهلل و پسرش ابو محمد وکیل بودند» (نجاشی،1365 ،
ص .)344وکالت از دیدگاه برخی از رجالیان داللت بر ثوثیق دارد و با پذیرش این دیدگاه وی
ثقه است و میان نجاشی و ابن غضائری درباره این شخص اختالفنظر وجود دارد (تستری،
 .1عالمه حلي توثيق جناشي را ترجيح داده است (حلي ،1411 ،ص .)155ابن داود نيز نظر جناشي را ترجيح داده
است (ابن داود حلي ،1342 ،ص  .)298شيخ طوسي او را در کتب خود ذکر نکرده است.
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 ،1410ج ،9ص)421؛ زیرا می توانیم بگوییم نجاشی او را توثیق کرده اما ابن غضائری تضعیف
کرده است .اگر وکالت را دالّ بر توثیق ندانیم ،دستکم داللت بر ستایش دارد.

1

 -2-4تضعیفات گسترده و منحصربهفرد
مواردی وجود دارد که ابن غضائری افرادی را تضعیف کرده اما هیچیک از دیگر رجالشناسان
متقدم او را تضعیف نکردهاند و نسبت به جرح و تعدیل آنان سکوت کردهاند .این مسأله نیز
خود تأمل برانگیزست که چطور بهرغم تضعیف ابن غضائری ،نجاشی و شیخ طوسی متعرض
جرح آنان نشدهاند .در ذیل به نمونههایی اشاره میگردد.
ابن غضائری درباره عبداهلل بن بکر میگوید« :عبداهلل بن بکر اَرَّجانی از ابوعبداهلل (ع) روایت
کرد؛ مرتفع القول و ضعیف است» (ابن غضائری ،1364 ،ص .)75نجاشی شرححال این شخص
را نیاورده .شیخ نیز با اینکه نام وی را در کتاب رجالش آورده اما جرحی از او را بیان نکرده
است (طوسی ،1373 ،ص)264؛ اما کشی دو روایت درباره او نقل کرده است .در یکی از آنها
روایتی را از او نقل کرده که داللتی بر ستایش یا نکوهش وی ندارد؛ ضمن آنکه در آن اجمال و
ابهام وجود دارد (ر.ک :طوسی ،1409 ،ص .)317در روایت دوم نیز ستایش یا نکوهشی از او به
دست نمیآید و تنها چیزی که از آن میتوان فهمید امامی بودن مذهب ویاست (ر.ک :خویی،
بیتا ،ج ،11ص.)129
دومین نمونه این بخش به نظر ابن غضائری درباره کتاب سلیم بن قیس هاللی برمیگردد.
وی دراینباره میگوید« :سُلیم بن قَیس هِاللی عامری ازامیرالمؤمنین ،حسن ،حسین و علی بن
الحسین ( ع) روایت کرد .این کتاب مشهور به او منسوب است .اصحابمان میگفتند :سلیم
شناختهشده نیست و در روایتی ذکر نشده است؛ حالآنکه ذکر او را در مواردی غیر از کتابش و
نیز غیر از طریق ابان ابن ابی عیّاش یافتم .ابن عقده در رجال أمیر المؤمنین (ع) احادیثی را از او
ذکر کرده است .بدون شک این کتاب جعلی است و نشانههایی در آن وجود دارد که نظر ما را

 .1ميان دانشمندان رجال درباره مالزمت وکالت و عدالت و وثاقت راوي اختالفنظر است .ازمجله خمالفان ،آية اهلل
خويي است که معتقد است مالزمهاي ميان وکالت و وثاقت يک راوي وجود ندارد (ر.ک :فقهي زاده ،1391 ،ص .)99
از مجله موافقان ،مامقاين است که وکالت داشنت راوي از سوي امام (ع) را الزمه عدالت او ميداند (مامقاين،1390 ،
ص .)282برخي ديگر گفتهاند اگر وکالت داللت بر عدالت نداشته باشد دستکم داللت بر وثاقت او دارد (عبيد،1425 ،
صص /50-52نيز ر.ک :ايرواين ،1380 ،ص.)24

 252دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هفتم ،شمارۀ هفدهم ،پاییز و زمستان 1396

تأیید میکند؛ ازجمله آنها اینکه گفته است :محمد بن ابی بکر به هنگام مرگش پدرش را
نصیحت کرد و [دلیل] دیگر آنکه ائمه  13نفر هستند و غیره .اسانید این کتاب مختلف است؛
گاهی به روایت عمر بن اُذَینه ،از ابراهیم بن عمر صنعانی ،از ابان بن ابو عیّاش ،از سلیم؛ و گاهی
از عمر ،از ابان ،بدون واسطه [نقل میشود]» (ابن غضائری ،1364 ،ص .)63او درجایی دیگر
میگوید« :سلیم بن قیس هاللی تنها ابان بن ابی عیّاش از او روایت کرده است و در این کتاب
منکرهای مشهوری وجود دارد که به گمان من جعلی است» (همو ،1364 ،ص .)118نجاشی
سلیم و کتابش را یادآور شده اما درباره جعلی بودن این کتاب سخنی نگفته است و اتفاقاً در
طریق این کتاب محمد بن حسن بن ولید که از ناقدان رجال و نسخه شناسان برجسته و متخصص
شیعه است وجود دارد که نشان از پذیرش آن کتاب ،توسط وی است .در عبارت نجاشی آمده
است« :سلیم بن قیس هاللی کتابی دارد؛ کنیهاش ابو صادق است .علی بن احمد قمی برایم نقل
کرد گفت محمد بن حسن بن ولید برایمان نقل کرد گفت محمد بن ابوالقاسم ماجِیلَوَیه از محمد
بن علی صَیرفی از حَماد بن عیسى و عثمان بن عیسى برایمان نقل کرد ،حماد بن عیسى گفت:
...؛ نیزابراهیم بن عمر یَمانی از سلیم بن قیس این کتاب را برایمان نقل کرد» (نجاشی،1365 ،
ص .)8شیخ طوسی ،سلیم را در کتاب خود در مواضع متعددی ذکر کرده است (ر.ک :طوسی،
 ،1373صص114 ،101 ،94 ،66و)136؛ اما در هیچ جا متعرض جرح او یا کتابش نشده است.
در کتاب فهرست خود نیز او را یاد کرده و انتقادی درباره کتابش نکرده است .همچنین وی سند
دیگری را برای کتابش ذکر کرده است .در ترجمه وی میگوید« :سلیم بن قیس هاللی کتابی
دارد .ابن ابو جید از محمد بن حسن بن ولید از محمد بن ابوالقاسم ملقب به ماجیلویه از محمد
بن علی صیرفی از حمّاد بن عیسى و عثمان بن عیسى از ابان بن ابو عیّاش از سلیم بن قیس
هاللی ما را خبر داد؛ و حمّاد بن عیسى ،از ابراهیم بن عمر یمانی ،از سلیم بن قیس( »...همو،
 ،1420ص)230؛ بنابراین این کتاب طریق دیگری هم بهجز ابان بن ابی عیاش دارد که نجاشی
و شیخ طوسی در فهرست خود به آن اشاره کردهاند.
سومین نمونه این قسمت درباره صالح بن عُقبه است .وی دربارهاش میگوید« :صالح بن
عقبه بن قیس بن سمعان بن ابی ذبیحه مولى پیامبر (ص) از ابوعبداهلل (ع) روایت کرد .غالی و
کذّاب است و به او اعتنایی نیست» (ابن غضائری ،1364 ،ص .)69نجاشی ترجمه او را آورده و
میگوید« :صالح بن عقبه بن قیس بن سمعان بن أبی ربیحه ...سعد گفت :او مولى است» (نجاشی،
 ،1365ص .)200او از کتاب سعد بن عبداهلل اشعری نیز نقل کرده ،اما هیچ جرحی از او نیاورده
است.حالآنکه در صورت وجود ضعف ،با توجه به تقدم سعد بن عبداهلل اشعری بر ابن غضائری،
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میبایست آن را گزارش میکرد .همچنین گفته است کتابش را جماعتی از شیعیان نقل کردهاند.
شیخ طوسی او را در چهار موضع از رجالش ذکر کرده است (طوسی ،1373 ،صص،227 ،138
 338و  .)428همچنین نام وی در کتاب فهرست نیز بیان شده ،اما جرحی از وی آورده نشده
است (ر.ک :همو ،1420 ،ص)245؛ بنابراین چنانچه وی کذاب و غالی باشد ـ آنطور که ابن
غضائری تعبیر کرده است ـ چگونه میتوان تصور کرد که هیچیک از عالمان رجال شیعه کمترین
اشارهای به ضعف او نکنند و در نتیجه این شائبه به وجود آید که شاید این مسأله از دید سعد
بن عبداهلل اشعری ،نجاشی و شیخ طوسی پنهان مانده باشد .چنین چیزی بعید ،بلکه محال است.
چهارمین مثال ،مرتبط با فَتح بن یزید است .ابن غضائری درباره او میگوید« :فتح بن یزید
جُرجانی مؤلف المسائل ألبی الحسن علیه السّالم؛ اختالف کردند [آیا منظور] او امام رضا
(ع)است یا [ابوالحسن] ثالث (ع)؟ این شخص مجهول است و اسناد به او ساختگی است» (ابن
غضائری ،1364 ،ص .)84لفظ «مجهول» از جمله الفاظ جرح است که در کالم ائمه رجال ،داللت
بر ضعف راوی دارد (ر.ک :میرداماد ،1311 ،ص /60تستری ،1410 ،ج ،1ص  .)44این اصطالح
در نزد رجالیهای متأخر بر شخصی اطالق میگردد که او را تضعیف یا توثیق نکردهاند .تعبیر
«اإلسناد إلیه َمدْخول» نیز که در عبارت نجاشی آمده است به معنای قرار گرفتن فتح بن یزید در
اسنادی است که ساختگی هستند .چنانکه پیداست نجاشی برای وی هیچ جرحی را بیان نکرده
است (نجاشی ،1365 ،ص .)311طوسی نیز او را در رجال خود ذکر کرده ولی هیچ جرحی
نکرده است (طوسی ،1373 ،ص.)390
پنجمین نمونه این بخش مربوط به یونس بن بهمن است .ابن غضائری درباره او میگوید:
«یونس بن بهمن غالی خطّابی کوفی است؛ حدیث وضع میکند» (ابن غضائری ،1364 ،ص.)101
این شخص در کتابهای رجالی نجاشی و شیخ طوسی ذکر نشده است .فقط روایتی از او در
گزیده رجال کشی آمده و کشی آن روایت را نقد کرده است (ر.ک :طوسی ،1409 ،ص.)497
ظاهر روایت دالّ بر نکوهش یونس بن عبدالرحمن است .برخی نقد کشی نسبت به این روایت
را دال بر نکوهش یونس بن بهمن دانستهاند (بهبهانی ،1190 ،ص )366حالآنکه این روایت نه
داللتی بر نکوهش یونس دارد و نه نقد کشی داللت بر نکوهش این شخص دارد (ر.ک :تستری،
 ،1410ج ،11ص/164خویی ،بیتا ،ج ،21ص .)201در هر حال جز ابن غضائری ،عالمِ رجالی
دیگری این شخص را چنین تضعیف نکرده است.
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آخرین نمونه این بخش مربوط به محمد بن قاسم است .ابن غضائری در مورد او میگوید:
«محمد بن قاسم مفسر استرآبادی؛ ابوجعفر ،ابنبابویه ،از او روایت کرده است .ضعیف و کذّاب
است .تفسیری را از او روایت کرده که آن را از دو شخص مجهول روایت میکند .یکی از آن
دو معروف به یوسف بن محمد بن زیاد و دیگری علی بن محمد بن یسار است که از پدرشان
از ابوالحسن ثالث علیه السّالم روایت میکنند» (ابن غضائری ،1364 ،ص.)98این شخص در
کتب رجالی ذکر نشده است .او مؤلف کتاب تفسیر منسوب به امام حسن عسکری است .همچنین
از مشایخ شیخ صدوق به شمار میرود و شیخ صدوق از وی در کتابهایش حدیث نقل میکند
و گاه عبارت «رضواناهلل علیه» و «رحمهاهلل» را درباره او بکار میبرد (از جمله ر.ک :ابنبابویه،
 ،1376ص /361ابنبابویه ،1378 ،ج ،1ص /282ابنبابویه ،1403 ،ص .)24این عبارات داللتی
صریح بر وثاقت شخص ندارد؛ همچنین همانگونه که داللتی بر مدح ندارد ،قدر متیقن داللتی
بر ضعف هم ندارد .فلذا از این منظر ،تعابیری که ابن غضائری درباره او بهکاربرده است جای
تأمل دارد .این شخص اگرچه مجهولالحال است اما از جمله کسانی بوده که شیخ صدوق با وی
معاشرت و تعامل علمی داشته است .نظر به برجستگی حدیثی شیخ صدوق و دقت وی در
معاشرت و اخذ حدیث از راویان حدیث ،بسیار بعید به نظر میرسد که جرح تند ابن غضائری
در مورد محمد بن قاسم درست باشد .بهویژه آنکه مشایخ مکتب قم در اخذ و تحمل حدیث
نهایت سختگیری و احتیاط را رعایت میکردهاند و بر همین مناط افراد زیادی توسط ایشان به
اتهام غلو تضعیف شدهاند.

 -3-4تضعیف راویان مهمل و مجهول
در کتاب ابن غضائری یادکرد افرادی آمده است که در کتب رجالی متقدمان شیعه هیچ یادی
از آنان به میان نیامده است .به این افراد در اصطالح «مهمل» گفته میشود .شگفتآورتر اینکه با
تمام گستردگی احادیث شیعه ،نام برخی از این افراد در اسناد میراث حدیثی شیعه نیز وجود
ندارد .همچنین در کتاب الرجال شیخ طوسی نیز یادکردی از این اشخاص نیست .این مسأله
خود ،سؤالبرانگیز است و نباید از آن غافل ماند .در این بخش به نمونههایی از این افراد اشاره
میگردد.
ابن غضائری ،شخصی به نام محبوب بن حکیم را تضعیف کرده و دربارهاش گفته است« :از
عمر بن توبه کتاب إنّا أنزلناه را روایت کرده استو ما او را نمیشناسیم» (ابن غضائری،1364 ،
ص .)90عبارت وی داللت بر ضعف این شخص دارد .علت ضعف ،مجروح بودن عمر بن توبه
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است .از آنجاییکه عمر بن توبه راوی ضعیفی بهحساب میآید در نتیجه نقل کتاب إنّا أنزلناه از
وی نیز از نشانههای ضعف محسوب میشود .ظاهراً محتوای این کتاب دربردارنده گزارههایی
بوده است که از دیدگاه ابن غضائری روایت کننده آنها مستحق نکوهش و تضعیف است.

1

نجاشی درباره عمر بن توبه میگوید« :عمر بن توبه ابویحیى صنعانی در حدیثش مطالبی وجود
دارد که برخی معروف و برخی منکر است .اصحابمان ذکر کردهاند کتاب فضل إنا أنزلناه از
اوست .حسین ما را خبر داد گفت :احمد بن جعفر برایمان نقل کرد گفت :احمد بن إدریس
برایمان نقل کرد گفت :محمد بن عبدالجبار از کامل بن اَفلَح از عمر بن توبه برایمان نقل کرد»
(نجاشی ،1365 ،ص .)284بر اساس سندی که نجاشی بیان کرد ،این کتاب را کامل بن افلح
روایت کرده است.
نام این شخصیت در کتب رجالی آورده نشده است و در اسناد روایات کتب شیعه هم وجود
ندارد .در منابع روایی شیعه در کتاب علل الشرایع روایتی آمده که سند آن چنین است« :محمد
بن حسن بن احمد بن ولید ،از احمد بن ادریس و محمد بن یحیی هر دو از محمد بن احمد بن
یحیی بن عمران اشعری ،از احمد بن حسن بن علی بن فضال ،از احمد بن ابراهیم بن عمار ،از
ابن توبه 2 ،از زُراره( »...ابنبابویه ،1385 ،ج ،1ص .)17در این سند هم راوی ابن توبه ،احمد بن
ابراهیم بن عمار است.
دومین فردی که بهعنوان نمونه در این بخش قابل اشاره است عبداهلل بن بحر است .ابن
غضائری درباره وی گفته است« :عبداهلل بن بحر ،کوفی است .از ابو بصیر و رجال [حدیث]
روایت کرد .ضعیف و مرتفع القول است» (ابن غضائری ،1364 ،ص.)76

 .1با توجه به مفقود بودن اين کتاب و فقدان نقلهايي از آن در ساير کتب ،قضاوت کردن درباره آن غريممکن است؛
اما کتابهايي مشابه اين عنوان توسط راوياين ديگر نيز نوشتهشده است که ازمجله آنان حسن بن عباس بن حريش
است .ابن غضائري تعبري تندي را درباره اين فرد بهکاربرده و سخت به وي محله کرده است (ابن غضائري ،1364 ،ص
 .)52ابن غضائريدر اينجا قضاوت و اجتهاد خود را درباره حمتواي کتاب بيان کرده است .جناشي نيز که مهچون ابن
غضائري متعلق به مکتب بغداد است از اين کتاب انتقاد کرده است (جناشي ،1365 ،ص .)60ميان پريوان مکتب قم و
مکتب بغداد درباره اعتبار اين کتاب اختالفنظرهايي وجود دارد (ر.ک :باقري  ،1394صص.)134-158
 .2در سند اين روايت «ابن نويه» آمده و مصحح کتاب در داخل قالب ابن توبه قرار داده است .ديگران که از کتاب
شيخ صدوق نقل کردهاند ابن توبه ذکر کردهاند (ر.ک :حر عاملي ،1409 ،ج ،20صص 14و  /365حبراين ،1374 ،ج
 ،2ص /11نوري  ،1408ج ،14ص.)313
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سومین نمونهای که در اینجا قابلذکر است ،علی بن احمد بن نَصر هست .ابن غضائری
درباره او میگوید« :علی بن احمد بن نصر بَنْ دَنِیجی ابوالحسن ساکن الرملة بود .ضعیف و
دارای اختالل است؛ به او اعتنایی نیست» (همان ،ص.)82

 -4-4تناقض در آراء رجالی درباره راویان
یکی از مسائل قابلتوجهی که در آرای رجالی ابن غضائری میبایست به آن توجه کرد وجود
برخی تناقضات است که در جرح و تعدیل راویان نمایان است .همانطور که پیشتر گفتیم ظاهر ًا
وی دارای دو کتاب رجالی بوده است که یکی به ضعفا و دیگری به موثقین اختصاص داشته
است .از نقلها چنین استنباط میشود که تناقضاتی در دیدگاههای او وجود داشته است .از جمله
درباره عمرو بن ابومقدام میگوید« :عمربن ثابت بن هُرمز ابو مِقدام حدّاد مولى بنی عِجل ،کوفی
است .از علی بن حسین ،ابوجعفر و ابوعبداهلل (ع) روایت کرد .بسیار ضعیف است» (ابن
غضائری ،1364 ،ص .)73عالمه او را در بخش اول کتابش ذکر کرده است؛ اما در بخش دوم
کتابش که اختصاص به ضعفا دارد نیز ذکر کرده و سخن ابن غضائری را نقل کرده و میگوید:
عمر بن ثابت ( ابتدا با الثاء) بن هرم ابومقدام حداد مولى بنی عجالن کوفی است .از علی بن
حسین ،ابوجعفر و ابوعبداهلل (ع) روایت کرد .بسیار ضعیف است؛ این را ابن غضائری گفت و
در کتاب دیگر خود گفته است :عمر بن ابو مقدام ثابت عجلی ـ مولیشان ـ اهل کوفه ،از جهتی
او را نکوهش کردهاند اما من مانند آنان چنین عقیدهای ندارم؛ او ثقه است (حلی ،1411 ،ص/241
نیز ر.ک :ابن غضائری ،1364 ،ص)111؛ بنابراین ،یک تناقض آشکار درباره این راوی در کالم
ابن غضائری وجود دارد.
نمونه دیگر تناقضات او درباره محمد بن مصادف است .در ترجمهاش میگوید« :محمد بن
مصادف ،مولى ابوعبداهلل (ع) از پدرش روایت کرد ،ضعیف است» (ابن غضائری ،1364 ،ص.)91
این شخص در هیچیک از منابع رجالی ذکر نشده است 1.عالمه حلی در ترجمه این شخص
میگوید« :محمد بن مصادف مولى ابوعبداهلل (ع) از پدرش روایت کرد .دیدگاه ابن غضائری
 .1عالمه شوشتري او را با حممد بن مضارب يکي ميداند که به دليل شباهت خطي ،حممد بن مصادف هم نوشته شده
است .وي حممد بن مضارب را صحيحتر ميداند (تستري ،1410 ،ج ،9ص .)588اگر اين احتمال را صحيح فرض کنيم،
شيخ طوسي او را در کتاب رجال خود ذکر کرده است (طوسي ،1373 ،ص)294؛ اما آية اهلل خويي اين احتاد را درست
منيداند و آن دو را دو شخص متمايز ميداند (خويي ،يبتا ،ج ،18ص.)274
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درباره او مختلف است .دریکی از کتابهایش [گفته] او ضعیف است و در دیگری او ثقه است؛
و اولى از نظر من توقف درباره اوست» (حلی ،1411 ،ص 1.)256همین تناقض در دیدگاه ابن
غضائری باعث شده عالمه حلی درباره او دچار سرگردانی شود و حکم به توقف کند.
نمونه دیگر جابر بن یزید جُعفی است .عالمه حلی ذیل ترجمه او نظر ابن غضائری را نقل
میکند که میگوید« :جابر بن یزید جعفی کوفی فینفسه ثقه است؛ لکن بیشتر کسانی که از او
روایت کردهاند ،ضعیف هستند؛ از جمله ضعفایی که از او بسیار روایت کردهاند عمرو بن شمر
جُعفی ،مُفَضّل بن صالح ،سَکونی و مُ َنخّل بن جمیل اسدی است .من روایاتی را که اینان از او
نقل کردهاند رها میکنم و در باقی توقف میکنم؛ مگر مواردی که بهعنوان شاهد نقل شود» (حلی
 ،1411ص .)35با این سخن ،توثیق جابر چه معنا و فایدهای میتواند داشته باشد؟ عالوه بر این،
نجاشی درباره جابر گفته است« :مختلط فینفسه» .همچنین از استادش شیخ مفید نقل میکند که
او اشعاری را برای ما میسرود که داللت بر اختالط او داشت (نجاشی ،1365 ،ص .)128این
دیدگاه عکس نظر ابن غضائری است.

 -5مسأله انتساب كتاب الضعفاء
موضوع انتساب کتاب الضعفاء به مؤلّف آن از دیرباز در میان علمای رجال مخالفان و موافقان
برجستهای داشته است .دیدگاههای گوناگون در این زمینه به دودسته متمایز قابل تقسیم است.
مخالفان انتساب این کتاب به ابن غضائری عمدتاً با تأکید بر جنبههای محتوایی کتاب الضعفاء
به صحیح نبودن این انتساب حکم کردهاند .موافقان انتساب این کتاب به ابن غضائری نیز با
توجه به خبرویّت وی در علم رجال ،کثرت جرح راویان را در این اثر رجالی طبیعی دانسته و
به صحت انتساب آن حکم دادهاند .هرکدام از مخالفان و موافقان انتساب کتاب به ابن غضائری،
دالیل دیگری نیز بر دیدگاه خود اقامه کردهاند که در ادامه آورده میشود.

 -1-5دالیل مخالفان
دالیلی که مخالفان برای رد انتساب کتاب الضعفاء به ابن غضائری و ساختگی بودن آن اقامه
کردهاند عبارتاند از:

 .1ابن داود حلي هم به اين توثيق و تضعيف ابن غضائري درباره او اشاره کرده است (ابن داود حلي ،1342 ،ص.)510
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 )1کثرت جرح راویان برجسته و خوشنام شیعی :انتساب کتاب الضعفاء به ابن غضائری
مشهور که از مشایخ شیعه و نجاشی است ،اجحافی بزرگ در حق اوست .او اجلّ از آن است که
از بزرگان دین هتک حرمت کند تا جایی که کسی از این مشهوران به پاکی ،پارسایی و درستی
از جرحش رها نگردد .ظاهراً مؤلف این کتاب از معاندان بزرگان شیعه است و با هر نیرنگ و
صورتی درصدد بدگویی آنان است؛ ازاینرو این کتاب را تألیف و برای فریب دادن خوانندگان،
برخی از سخنان ابن غضائری را در آن درج کرده تا تمام بدگوییها و زشتیهایی را که درصدد
اثباتشان بوده ،از او پذیرفته شود (طهرانی ،1408 ،ج ،10ص ،89ج  ،4ص.)285
 )2نسخه اصلی کتاب الضعفاء بهصورت وجاده بهدست آمده :زمان ظهور این کتاب در اواسط
قرن هفتم است .سید بن طاووس این کتاب را بدون سماع ،روایت یا اجازه از یکی از استادانش
یافته و سخنان ابن غضائری را در کتاب حل االشکال خود وارد کرده است (طهرانی،1408 ،
ج ،10ص.)88
 )3در نقل از کتاب الضعفاء اختالف وجود دارد :گواه بطالن نسبت این کتاب به ابن غضائری،
سخن نجاشی در شرححال خَیبَری است که به نقل از ابن غضائری میگوید« :او در مذهب خود
ضعیف است»؛ اما در کتاب منسوب به ابن غضائری آمده است« :وی ضعیف الحدیث و غالی
مذهب است» .بر این اساس[ ،میتوان تصور کرد] چنانچه این کتاب از صحت و اعتبار برخوردار
میبود ،نجاشی در البالی سطور کتاب خود ،از آن یاد میکرد؛ بلکه ،اختالف در نقل از این
کتاب ،مانند اختالف در شرح حال صالح بن عقبة بن قیس و برخی دیگر ،میتواند سند عدم
صحت و اعتبار این کتاب قرار گیرد .افزون بر آنکه ،گاه اتفاق میافتد ،در یک نسخه ،شرححال
کسی یافت میشود که در نسخه دیگر اثری از آن نیست (خویی ،بیتا ،ج ،1ص.)96

 -2-5دالیل موافقان
 )1خبرویّت رجالی ابن غضائری :آرای ابن غضائری ـ مانند پیشینیان بر او ـ تنها بر اساس
کتب مجروحین و روایاتشان بیانشدهاند .حالآنکه این روایات از جوامع [روایی] متأخر حذف،
مصادره و دور انداخته شدهاند و تنها مجموعهای مقبول و عاری از این مخالفتها باقیمانده
است؛ بنابراین انتقاد از رجالشناسانی که این راویان را جرح کردهاند به گمان اینکه روایات
موجود آنان از این اتهامات و جرحها خالی است ،صحیح نیست (ابن غضائری ،1364 ،ص.)29
اگر کسی را که این مرد ،وی را به خاطر کتابش یا حدیثش جرح کرده است وارسی کنیم ،او را
منکر خواهیم یافت .او کتاب سلیم بن قیس ،تفسیر محمد بن قاسم استرآبادی ـ که آن را به امام
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عسکری (ع) نسبت داده ـ کتابهای علی بن احمد کوفی و کتاب حسن بن عباس بن حریش
را نقد کرده است .لذا مشاهده میگردد هر یک از آنها مشتمل بر مطالب منکری هستند؛ بهویژه
تفسیر منسوب به امام حسن عسکری که غیر منکر در آن کم است .همچنین روایات سایر کسانی
که این مرد ،در فقه و غیره آنان را جرح کرده است ،مشتمل بر مطالبی بوده که منتقدان آنها را
جعلی خواندهاند و سرشت آدمی از آنها بیزار است و نورانیت ،شکوه و درخشندگی کالم
معصومان (ع) را ندارند (تستری ،1410 ،ج ،1صص 443و  .)67ازاینرو برخی گفتهاند تضعیفات
و توثیقات ابن غضائری مستند به حسّ و سماع از مشایخ و افراد مورد اعتماد نیست بلکه مستند
به حدس و استنباط و خواندن متون و روایات است (سبحانی ،1416 ،ص.)103
ایبسا روایتی از دیدگاه یک دانشمند ،صحیح و از دیدگاه دانشمندی دیگر ناصحیح باشد.
چنانکه این اختالفنظر میان دانشمندان مکتب قم و دانشمندان مکتب بغداد وجود دارد.
جرحوتعدیل راویان باید بر اساس حس یا نقل شهادت از روی حس باشد و به عبارت دیگر
مستند باشد .از آنجا که ابن غضائری معاصر با نجاشی و شیخ طوسی است و با بسیاری از راویان
شیعه دیدار حضوری نداشته ،شناختش غیرمستقیم است؛ یعنی مسلماً بر اساس حس و شهادت
نیست بلکه تنها گزارههایی از شناخت حسی و شهادت دانشمندان دورههای پیشین به دست او
رسیده است؛ بنابراین او قطعاً میبایست همچون نجاشی و شیخ طوسی گزارههای رجال شناسان
پیش از خود را که به گونه کتب مدون از دورههای پیشین برجایمانده و در اختیار داشته است،
درباره آحاد راویان با حفظ امانت بدون کاستی و افزایش ،نقل کند .ازاینرو بهطور طبیعی
میبایست میان گزارههای ابن غضائری با گزارههای نجاشی و شیخ طوسی تطابق و هماهنگی
وجود داشته باشد؛ حالآنکه اختالفات قابلتوجهی میان وی و نجاشی و شیخ طوسی مشاهده
میشود.
همچنین قضاوت کردن درباره محتوای یک کتاب با بررسی چهار نمونه ،آنهم گزینشی،
نمیتواند قضاوتی صحیح باشد .بلکه میبایست مجموع محتوای کتاب را در نظر گرفت و آن را
سنجید .ضمن آنکه از این چهار نمونه ،کتاب سلیم بن قیس و تفسیر محمد بن قاسم استرآبادی
جزء نمونه هایی هستند که با نظر دیگر دانشمندان شیعه تطابق ندارند و مثال نقض هستند؛ بنابراین
یکی از اموری که موافقان را به اشتباه انداخته ،وجود برخی اشتراک عبارات و دیدگاههای منسوب
به ابن غضائری با نجاشی و شیخ طوسی است که سبب گردیده آن را بهعنوان دلیلی بر انتساب
این کتاب به ابن غضائری بپندارند .درصورتیکه اگر همین مقدار اشتراکات نبود یا حتی این عدم
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تطابقها کمی بیشتر بود ،هیچکس کمترین تردیدی در عدم صحت انتساب این کتاب به ابن
غضائری و هیچ دانشمند شیعی دیگری نمیکرد .عالوه بر این ،با توجه به نقلهای نجاشی از او
و نیز شیخ طوسی ،ابن غضائری بیشتر در حوزه کتابشناسی و نسخهشناسی خبره بوده است تا
علم رجال و راوی شناسی.
 )2صحیح نبودن تشکیک در اصالت تاریخی کتاب الضعفاء :پنهان بودن این کتاب در طول
دو قرن ( 450تا  664هجری قمری) ،تأثیری در درستی انتساب کتاب به ابن غضائری ندارد؛ این
دوره از تاریکترین دورههای تاریخ میراث تشیع به شمار میرود؛ زیرا منابع و اخبار اندکی از
آن وجود دارد (ابن غضائری ،1364 ،ص.)18
در این دوره از تاریخ ،دانشمندان برجستهای ظهور کردند و کتابهای فراوانی را تدوین
کردند؛ بهویژه آنکه در این دوره ،دو کتاب مهم تألیف شد :یکی فهرست شیخ منتجب الدین و
دیگری معالم العماء ابن شهرآشوب مازندرانی .این دو کتاب که موضوعشان فهرست کتب است،
در واقع مستدرکی بر کتاب فهرست شیخ طوسی به شمار میروند که اختصاص به معرفی آثار
دانشمندان شیعه دارند (ر.ک :ابن شهرآشوب ،1380 ،ص /2منتجب الدین ،1422 ،ص .)31این
د و کتاب همچون چراغ راهنمای پژوهشگران برای شناخت دانشمندان پس از شیخ طوسی و
معاصر با او و آثار آنان به شمار میرود .این دو دانشمند نیز هیچ اشارهای به کتاب ابن غضائری
نکردهاند.
 )3اعتماد شمار زیادی از بزرگان رجال متأخر شیعه :اعتماد کسی مانند عالمه حلی بر این
نسخه و محتوای آن ،دلیلی قطعی بر درستی انتساب و دسترسیاش با طرق صحیح و مورد
اطمینان به آن است؛ چنانکه وضعیت سایر منابع معروف او چنین است و دلیلی وجود ندارد که
وی این نسخه را از استادش سید بن طاووس گرفته باشد .کسی که تصریح کرده است طریقی
به این نسخه ندارد و بهصورت وجاده به آن دستیافته ،پس حتماً برایش معتبر بوده است .ابن
طاووس و ابن داود حلی عبارات ابن غضائری را ذکر کردهاند .این امر داللت بر اعتماد آن دو بر
این نسخه و محتوای آن است (ابن غضائری ،1364 ،ص.)19
عالمه حلی در اجازهنامههای خود طریقی به ابن غضائری و کتابهایش ذکر نکرده است.
درحالیکه اگر طریقی میداشت الزم بود حتماً آن را ذکر میکرد؛ چنانکه استادش ،ابن طاووس،
تصریح کرده است به این کتاب طریقی نداشته است .عالوه بر این ،به دلیل تقدم زمانی ابن
طاووس بر عالمه و ابن داود ،عالمه حلی و ابن داود تحت تأثیر استاد خود ،این کتاب را متعلق
به ابن غضائری دانستهاند؛ چراکه در غیر این صورت میبایست طریق خود را بهطور جداگانه به
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این کتاب ذکر میکردند .صرف اینکه این سه دانشمند عبارات ابن غضائری را نقل کردهاند دلیلی
بر اعتبار آن نیست و ممکن است در تشخیص خود دچار اشتباه شده باشند؛ بنابراین ،نمیتوان
تعبدی به سخنان و آرای آنان داشت ،چه رسد به اینکه قائل به مقام عصمت برای آنان باشیم.
مسأله دیگری که باعث شگفتی گردیده ،این است که این کتاب تنها به دست ابن طاووس و
دو شاگردش عالمه حلی و ابن داود رسیده و در اختیار آنان قرار داشته است؛ اما نه در دورههای
قبل از آنان و نه در دورههای پس از آنان نسخهای از این کتاب به دست کس دیگری از دانشمندان
نرسیده است .حال آیا چنین چیزی قابل تصور است که کتابی در تاریخ میراث مکتوب شیعه تا
حدود دو قرن ناشناخته و در دسترس هیچکس نبوده باشد و سپس تنها در اختیار سه نفر از
دانشمندان در یک محدوده زمانی معین قرار گیرد و پسازآن ،مجدد ًا این کتاب از صفحه روزگار
محو شود! چرا نسخه این کتاب که در اختیار آنان بوده ،در اختیار دانشمندان بعدی قرار نگرفته؟
یا نسخههایی از روی آن استنساخ نگردیده است؟

نتیجهگیری
حیات شخصی و علمی ابن غضائری در هالهای از ابهام قرار دارد و کتابی که اکنون به نام
کتاب الضعفاء یا کتاب رجال ابن غضائری به او منتسب است بر اساس شواهد و قراینی است
که ابن طاووس تشخیص داده است؛ اما با توجه به دیگر شواهد و قراین چنین مینماید که این
انتساب خالی از اشکال نیست؛ زیرا فرد دیگری غیر از ابن طاووس بهویژه متقدمان و حتی
دانشمندان پس از شیخ طوسی ،به ابن غضائری و اثر رجالی او اشارهای نکردهاند.
همچنین اشکال بر سخن شیخ طوسی که گفته است« :کتابهای ابن غضائری از جمله دو
فهرست وی پس از فوتش از بین رفتند» ،وارد نیست زیرا در صورت بقای دو فهرست ابن
غضائری ،شیخ طوسی ضرورتی برای تألیف فهرست خود نمیدید و آن را تدوین نمیکرد .با
فرض پذیرش اینکه این کتاب از تألیفات ابن غضائری باشد ،با توجه به اینکه وی همدرس
نجاشی و در برههای از زمان از مشایخ او به شمار رفته و هر دو پرورشیافته مکتب بغداد بوده
اند ،علیالقاعده میبایست میان دیدگاههای رجالی این دوعالم ،بیشترین تطابق و اشتراک نظر
وجود داشته باشد.
همچنین با توجه به تأخر زمانی تدوین کتب رجالی شیخ طوسی نسبت به کتاب ابن غضائری
و آگاهی شیخ طوسی از آثار و اندیشههای او ،میبایست نقلهایی از این اثر رجالی در کتب شیخ

 262دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هفتم ،شمارۀ هفدهم ،پاییز و زمستان 1396

طوسی وجود داشته باشد؛ اما نه نقلی از ابن غضائری در آثار شیخ طوسی وجود دارد و نه تطابق
و اشتراکی میان دیدگاههای آنان دیده میشود .بلکه اختالفاتی گسترده از چند جهت میان آراء
آنان آشکارا به چشم میخورد.
این اختالفات هم کمّی و هم کیفی است؛ زیرا شمار راویانی که توسط ابن غضائری تضعیف
شدهاند در مقایسه با راویان تضعیفشده توسط نجاشی و شیخ طوسی بسیار بیشتر است .کیفیت
و نوع تضعیفات ابن غضائری و عباراتی که وی درباره راویان بهکاربرده است با تضعیفات و
عباراتی که نجاشی و شیخ طوسی درباره همان راویان بهکاربردهاند بسیار متفاوت است.
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انتشارات امرکبري 1391 ،ش.
 .26مامقاين ،عبداهلل؛ مقدمه تنقيح املقاُ يف علم الرجاُ :نکايت از دانش رجال؛ به کوشش :حممد قربان زاده،
قم :موسسه بوستان کتاب 1390 ،ش.
 .27منتجب الدين ،علي بن عبيداهلل؛ الفهرست؛ قم :كتاخبانه عمومي آيتاهلل مرعشي جنفي 1422 ،ق.
 .28جملسي ،حممدباقر؛ حباراالنوار؛ بريوت :دار إحياء التراث العريب 1403 ،ق.
 .29مريداماد ،حممدباقر؛ الرواشح السماوية يف شرح االحاديث االمامية؛ قم :دار اخلالفة 1311 ،ق.
 .30جناشي ،امحد بن علي؛ فهرست امساء مصنفي الشيعة؛ قم :مؤسسة النشر اإلسالمي 1365 ،ش.
 .31نوري ،حسني؛ مستدرک الوسائل و مستنبط املسائل؛ قم :مؤسسة آل البيت (ع) 1408 ،ق.

