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چکیده
یکی از موانع شناسایی هویت راویان در بررسیهای سندی ،عناوین متعدد راوی در قالب کنیه ،لقب و اسم و
نیز اشتراک یک اسم بر مصادیق مختلف است .در همین رابطه شیخ صدوق مدعی است «معاذ بن مسلم» و «معاذ
بن کثیر» هویت یکسانی دارند .در کتب رجالی ،تاریخی و حدیثی برای معاذ بن مسلم ،اسامی «الهرا ،الفراّ ،بیاع
الهروی و نحوی» و برای معاذ بن کثیر نامهای «کساییّ ،بیاع االکسی  ،صاحب االکسی و ّبیاع الکرابیس» ذکر

شده است .از آنجا که برای معاذ بن کثیر برخالف معاذ بن مسلم ،توثیقی در کتب رجالی متقدم وجود ندارد ،اثبات
اتحاد این دو راوی ،موجب توثیق معاذ بن کثیر نیز میگردد .طبق شواهد ارائه شده ،عنوان مشترک معاذ بن مسلم
در منابع تاریخی و روایی سبب شده است تا برخی متأخران ،ویژگی طویلالعمر بودن شخصیت تاریخی را به
شخصیت روایی سرایت دهند .این پژوهش نشان میدهد با توجه به اتحاد طبقه ،شغل ،محل سکونت ،مقام و
شأن معاذ بن مسلم و معاذ بن کثیر نزد امام صادق (ع) ،صحت ادعای شیخ صدوق تأیید میشود و در نتیجه،
توثیق معاذ بن کثیر نیز بهدست میآید.
واژگان کلیدی :مختلفات و مشترکات ،رجال ،معاذ بن مسلم ،معاذ بن کثیر ،تمییز ،توحید.
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 -1مقدمه
احاديث در كنار قرآن ،يک منبع دينی مهم برای استخراج احكام و آموزههای دينی به شمار میرود.
اعتبارسنجی اين منبع همواره مورد توجه محدثان ،فقيهان و مفسران بوده است .از ديرباز بررسیهای سندی
گامی نخست در فرآيند سنجش اعتبار حديث به شمار میآمده است .يكی از داليل عدم شناسايی هويت
راويان ،عناوين متعددی است كه در قالب كنيه ،لقب و اسم برای يک راوی و نيز ،عناوين مشترک راويان در
اسناد موجود در كتب حديثی به كار گرفته شده است (برای نمونه نک :اسامی متعددی كه برای برقی ،ابو
حمزه ثمالی ،احمد بن ادريس اشعری و محمد بن عيسی بن عبيد در روايات قابل مشاهده است) .يكی از
مباحث مهم در شناسايی حال راويان ،اشتراک آنها و تشخيص اتحاد يا عدم اتحاد عناوين گوناگون است،
زيرا در كتابهای رجالی ،بعضی عناوين متحد در مدخلهای جداگانه آمدهاند كه برای برخی از اين مدخل-
ها اطالعات كامل نوشته نشده و به صورت مهمل رها شدهاند و اين امر سبب شده است حكم به ضعف
روايات راوی داده شود .ازاينرو ،تعيين هويت راوی به عنوان اولين مرحله در سندشناسی مورد توجه است.
از علومی كه برای برطرف كردن موانع مذكور تأسيس شده ،توحيد مختلفات و تمييز مشتركات است.
يكی كردن عناوين مختلف كه از آن به توحيد مختلفات ياد میشود ،در جرح و تعديل راوی ،شناخت راو يان
مجهول و مهمل كارآمد است ،به خصوص در مواردی كه يكی از عناوين مختلف ،موثق و ديگری مجهول
باشد .افتراق بين راويان همنام كه از آن به تمييز مشتركات ياد میشود ،برای جرح و تعديل راويان و تشخيص
ارسال و اتصال سند الزم است ،به خصوص در مواردی كه عنوان راوی ،بين ثقه و ضعيف مشترک باشد يا
راويان همنام متعلق به دو طبقه مختلف باشند .با وجود آنكه توحيد مختلفات ،همپای با تمييز مشتركات ،در
بحثهای سندی كارايی دارند ،اما بسيار كمتر به آن پرداخته شده است ،بهطوری كه گفتهاند ،با وجود تأليفات
در موضوع تمييز مشتركات مانند مشتركات كاظمی ،هيچ كتاب مستقلی در توحيد مختلفات تأليف نشده
است (جاللی ،1418 ،ص .)207البته ،در البالی آثار رجالی متأخر به ويژه «قاموس الرجال» تستری و
«معجم الرجال» خويی به هر دو ی اين مباحث در ذيل ترجمه برخی از راويان اشاره شده است و روشها و
راهكارهای مبسوطی نيز در تمييز هويت راويان ارائه گرديده است كه برخی از محققان در قالب مقاالت
مستقل به بحث تمييز مشتركات و توحيد مختلفات و راههای تشخيص آن در اين آثار پرداختهاند (ر.ک:
پيروزفر و رضاداد /1393 ،فائق ،حسينی و مير صادقی /1394 ،فتاحیزاده ،رحمان ستايش و ونكی،)1398 ،
اما در هيچيک از اين آثار ،به عناوين «معاذ بن مسلم» و «معاذ بن كثير» اشارهای نشده است.
«معاذ بن مسلم» و «معاذ بن كثير» از جمله عناوينی هستند كه در سه مرحله نيازمند تمييز مشتركات و
توحيد مختلفاتاند ،زيرا ذيل هريک از اين دو نام ،نامها و القاب ديگری مطرح شده كه در مرحله اول ،نياز
به كشف اتحاد يا افتراق آنهاست .از سوی ديگر ،عالوه بر منابع حديثی و رجالی ،فردی با نام معاذ بن مسلم،
در منابع تاريخی نيز ياد شده است كه در اين مرحله ،اشتراک يا افتراق اين دو عنوان بررسیهای خود را
میطلبد .در مرحله سوم ،بررسی اتحاد هويت راویای با اسامی معاذ بن مسلم و معاذ بن كثير است .هرچند
در كتاب های رجالی متقدم عناوين مستقل و متعددی برای اين دو نام در نظر گرفته شده و هيچ اشارهای به
اتحاد آنها نشده است (ر.ک :برقی ،1383 ،صص 17و  /46كشی ،1348 ،ص /252طوسی،1381 ،
ص /306نجاشی ،1439 ،ص ،)324اما شيخ صدوق در برخی از كتب حديثی خود به وحدت هويت اين
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دو نام اشاره كرده است .وی حديثی در كتاب «من ال يحضره الفقيه» و «الخصال» روايت میكند و در آن
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أ ِبی ع ْب ِد الل ِه ع قال ( » ...صدوق ،1413 ،ج ،2ص /169صدوق ،1362 ،ج ،2ص.)529
گفتنی است محمد بن علی بن بابويه معروف به شيخ صدوق ،محدث قرن چهارم ،حديث شناس و
رجال شناس معروف شيعه است (طوسی ،بیتا ،ص .)237اگرچه آثار رجالی او در گذر زمان از بين رفته،
اما تراوشاتی از نظريات رجالی او در اصول اوليه رجالی قابل مشاهده است (همان ،ص /444نجاشی
 ،1407ص .)392در كنار آثار رجالی ،كتابهای حديثی شيخ صدوق ،منبعی غنی برای دادههای رجالی
ناباند كه از البالی اسناد قابل استخراج هستند .ازاينرو ،تذكرات رجالی وی در كتب حديثی درخور بحث
و قابل تأمل است ،به ويژه اينكه معاذ بن كثير در كتب رجالی متقدم مورد توثيق قرار نگرفته و روايات حاكی
از توثيق وی نيز به لحاظ سندی ضعيفاند .بنابراين ،اتحاد اين دو راوی با توجه به اينكه راوی ديگر(معاذ بن
مسلم) به تصريح برخی رجاليان متقدم ،ثقه و مورد اعتماد است ،موجب اعتبار روايات راوی مورد بحث
میگردد.
اين نوشتار میكوشد تا ضمن گردآوری اطالعات الزم درباره اين دو نام ،با جمعآوری شواهد و قرائن،
صحت اين ادعای مطرح شده در آثار صدوق را مورد تأمل علمی قرار دهد.

 -2تمییز مشترکات و توحید مختلفات
برخی از عنوانهای راوی ،بين چندين فرد مشترک است ،نام برخی راويان نيز در كتابهای رجالی و
حديثی با عناوين و القاب مختلفی ذكر شدهاند و گاهی برای يک فرد بيش از يک مدخل در كتب رجالی قرار
دادهاند .ازاينرو ،يكی از مهمترين موضوعات مطرح شده در علم رجال و بررسیهای رجالی ،تشخيص
هويت راويان است .در ادامه ،در دو بحث تمييز مشتركات و توحيد مختلفات به راهكارهايی برای تشخيص
مصاديق راويان پرداخته میشود.

 -1-2روشهای تمییز مشترکات
با استفاده از اسناد مشابه يا طبقات و قراين زمانی و مكانی و ديگر ويژگیهای اشخاص میتوان به تعيين
و تشخيص راويان همنام پرداخت ،مواردی از قبيل مرویعنه ،راوی از او ،نام پدر و جد ادنی ،وسط و اعلی،
مكان ،شهر و قبيله ،لقب و كنيه ،تاريخ تولد ،وفات و معاصران ،شغل و وصف رجالی راوی و ارتباط آن با
متن حديث ،والء ،قراين در متن حديث ،مقايسه با ساير اسناد و حكم اصحاب به صحت (دلبری،1395 ،
ص.)328

 -2-2روشهای توحید مختلفات
در اسامی مختلفی كه احتمال وحدت آنها وجود دارد ،با توجه كردن در اطالعات موجود در ترجمه
راويان ،اشتراک كنيهها ،القاب و شغل ،وحدت در وصف راوی و مضمون روايات آنها میتوان به قراينی در
صحت اتحاد دست يافت (پيروزفر و رضاداد ،1393 ،ص .)54اگر راويان ،صاحب كتاب باشند ،عنوان
مشترک كتاب ،وحدت طريق صاحبان فهرست به آثار آنها نيز از قرائن ديگر وحدت است (ر.ک :خويی،
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 ،1413ج ،1ص /112تستری ،1422 ،ج ،9صص 50و  .)81برخی وجود عنوان واحد در رجال نجاشی و
اقتصار شيخ طوسی بر يک عنوان در كتاب رجال را از قراين ديگر عنوان كردهاند (خويی ،1413 ،ج،5
ص ،)362اما برخی تعدد عنوان در رجال و فهرست شيخ طوسی و نجاشی را از روی غفلت دانسته و دليل
تعدد مصداق نمیدانند (تستری ،1422 ،ج ،9صص 81و  .)135البته ،در مواردی كه شيخ مردد بين چند
عنوان باشد و نجاشی تنها به ذكر يک عنوان بسنده كرده باشد ،به دليل تأخر زمانی نجاشی نسبت به شيخ
طوسی در تأليف كتابش و اضبط بودن نجاشی ،سخنان و عملكرد نجاشی از ارجحيت برخوردار است و
دليل بر وحدت دو نام خواهد بود (خويی ،1413 ،ج ،1ص /112تستری ،1422 ،ج ،1ص 339و ج،8
ص.)326

« -3معاذ بن مسلم» در منابع رجالی و روایی
در منابع رجالی و روايی فردی به نام معاذ بن مسلم وجود دارد كه گاهی با پسوندهای «فراء» (برقی،
 ،1383ص /46طوسی ،1348 ،صَ « ،)253ه ّراء» (طوسی ،1381 ،صص146و « ،)306بياع الهروی»
(صدوق ،1406 ،ج ،1ص« ،)168نحوی» (طوسی ،1348 ،ص /253طوسی ،1414 ،ج ،6ص،)225
«الرواسی» و «ابن ابی ساره» (نجاشی ،1439 ،ص )324از او ياد شده است.
گفته شده كنيه او ابو مسلم بود (خراسانی كرباسی ،1425 ،ص ،)485اما بعد از تولد فرزندش ،علی،
مكنی به ابو علی گشت (ابن نديم ،بیتا ،ص .)71او از موالی محمد بن كعب قرظی بود (همان ،همانجا/
ابن خلكان ،بیتا ،ج ،5ص /218ذهبی ،1413 ،ج ،12ص /401شبستری ،1418 ،ج ،3ص .)261در منابع
او را شيعه (سيوطی ،بیتا ،ج ،2ص )291و از مخالفان خليفه (طهرانی ،1403 ،ج ،24ص )139دانستهاند.
در منبع مذكور نام خليفه ذكر نشده است ،اما چون اين مطلب بعد از تشيع وی نقل شده ،به نظر میرسد
خلفای اول تا سوم مدنظر باشد .هرچند خلفای معاصرش نيز محتمل است.

 -1-3تعیین طبقه راوی
يكی از روشهای مطرح در توحيد مختلفات و تمييز مشتركات ،تعيين طبقه راوی است .طبقه راوی با
توجه به تاريخ تولد ،وفات و هم عصری راوی با هريک از معصومين (ع) و ساير اطالعاتی كه در كتابهای
رجالی و تاريخی وجود دارند ،قابل شناسايی است.
در سال تولد و وفات معاذ بن مسلم در كتب متقدم رجالی مطلبی نرسيده است .در اصول اوليه رجالی
معاذ بن مسلم را در ذيل اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ياد كردهاند (برقی ،1383 ،ص /17طوسی،
 ،1381صص 146و  .)306با توجه به اين دادهها ،زمان حيات معاذ بن مسلم را بايستی دوره صادقين (ع)
دانست .البته ،در متون حديثی ،روايتهای او از امام باقر (ع) با يک واسطه است (ر.ک :كلينی،1407 ،
ج ،2ص /611صدوق ،1406 ،ج ،1ص )126و هيچ روايت بیواسطهای را از ابو جعفر (ع) يا همان امام
باقر (ع) روايت نكرده است .اين مطلب را اگر در كنار دادههای رجالی قرار دهيم ،دو احتمال برای دوره حيات
معاذ بن مسلم قابل طرح است :اول اينكه ،معاذ بن مسلم اواخر دوره حيات امام محمد باقر (ع) را درک كرده
و به دليل صغر سن ،روايتی را مستقيم از ايشان نقل نكرده است ،دوم اينكه ،به دليل فاصله مكانی و اقامت
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معاذ در كوفه و سكونت امام باقر (ع) در مدينه ،معاذ نتوانسته به صورت مستقيم از ايشان اخذ روايت كند،
اما حضور امام صادق (ع) در دوره سفاح در كوفه و نقل حديث ايشان برای شيعيان (معارف،1388 ،
ص ،)302فرصت مناسبی برای معاذ در اخذ حديث فراهم آورد .البته ،هر دو احتمال قابل توجهاند.
از سويی ،چون معاذ هيچ روايتی را از امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) نقل نكرده ،چند احتمال نيز اينجا
قابل طرح است :اول اينكه ،در دوره امامت اين ائمه (ع) در قيد حيات نبوده است .احتمال ديگر اينكه ،به
دليل شرايط سياسی و زندانی بودن امام كاظم (ع) و هجرت امام رضا (ع) به خراسان ،شرايط ديدار و اخذ
حديث برای معاذ فراهم نبوده است .البته ،احتمال اول قویتر است ،زيرا معاذ هيچ روايت با واسطهای نيز از
ائمه مذكور (ع) نقل نكرده است و هيچ نقل تاريخی و روايی در تعامل و همعصری وی با اين ائمه (ع) در
دست نيست .نقلهای رجالی نيز ،تنها او را در شمار اصحاب صادقين (ع) ياد كردهاند.

 -2-3وصف راوی
در توصيف معاذ بن مسلم گفته شده كه شاعر و نحوی بوده است (برقی ،1383 ،ص ،)17برخی عالوه
بر نحوی ،او را به كوفی و «اسند عنه» نيز توصيف كردهاند (طوسی ،1381 ،ص ،)306همانطور كه مشاهده
میشود ،توثيق از اين الفاظ برداشت نمیشود .البته ،در نحوه قرائت و داللت عبارت «اسند عنه» بر وثاقت،
اختالف است .اگرچه برخی آن را حمل بر توثيق عام دانستهاند (مجلسی ،1406 ،ج ،14ص ،)64اما ديگران
آن را نپذيرفته اند و با داليلی همچون جمع اين عبارت با تضعيف در كالم شيخ طوسی و ناشناخته بودن
بسياری از رواتی كه با اين عبارت وصف شدهاند ،به اقامه دليل پرداختهاند و آن را حمل بر توثيق و يا حتی
مدح ندانستهاند (بهبهانی ،بیتا ،ص /31كنی ،1421 ،صص /204-203خاقانی ،1404 ،ص /318صدر،
بیتا ،صص /403-400خويی ،1413 ،ص .)100نجاشی برای معاذ عنوانی مستقل قرار نمیدهد ،اما او را
در ذيل معرفی «محمد بن الحسن بن ابی ساره» چنين معرفی میكند :او پسرعموی محمد بن الحسن بن
معاذ بن مسلم بن ابی ساره است ،آنها از خاندان فضل و ادب هستند ...و راويان ثقهای هستند كه هيچ طعنی
بر آنها وارد نيست (نجاشی ،1439 ،ص .)324برخی بر اين باورند كه نجاشی در بيان نسبت آنها به اشتباه
افتاده است ،معاذ عموی محمد بن الحسن بن مسلم بن ابی ساره است .علت اشتباه نجاشی اينگونه عنوان
میشود كه حسن به جای منتسب شدن به پدرش ،به جدش نسبت داده شده است (امين ،بیتا ،ج،1
ْ ََ
َ
َ ْ َ
َ ُ
ص .)163رجاليان متأخر در كالم نجاشی ،عبارت « ُه ْم ا ْهل َب ْي ِت فضل َو ا َد ٍب» و « ُه ْم ِثقات ال ُيط َع ُن عل ْي ِه ْم
ٍ
َ
ِبش ْی ٍء» را دال بر توثيق محمد بن الحسن ،پدرش و معاذ بن مسلم دانستهاند .اگرچه برخی تمامی خاندان ابی
ساره را داخل در اهل بيت دانسته و با استناد به كالم نجاشی غير از اين افراد ،مسلم بن ابی ساره را نيز توثيق
كردهاند (حر عاملی ،1409 ،ج ،30ص /492اردبيلی ،1403 ،ج ،2ص ،)229اما نظر اكثريت ،توثيق
همين سه فرد مذكور در كالم نجاشی است و سايرين از آل ابی ساره مانند عمرو بن مسلم و حسين بن معاذ
را داخل در اين توثيق نمیدانند (ر.ک :بهبهانی ،1205 ،صص /337-335بحر العلوم ،1363 ،ص/281
جواهری ،1424 ،ص.)777
با وجود كالم نجاشی كه داللت بر توثيق میكند ،ابن داود وقتی از معاذ بن مسلم الفراء ياد میكند ،او را
در درجه پايينتر از ثقه ،يعنی «ممدوح» توصيف میكند (ابن داود ،1342 ،ص )347و شيخ مفيد نيز در
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صورتی قائل به توثيق معاذ بن مسلم است كه او را با معاذ بن كثير متحد بداند .يعنی آنها سخنان نجاشی را
ّ
دال بر توثيق معاذ بن مسلم نمیدانند كه البته ،اين سخن شيخ مفيد مورد نقد رجاليان قرار گرفته است (بحر
العلوم ،1363 ،ج ،1ص .)281مستند اين سخن در آثار شيخ مفيد يافت نشد ،اين نسبتی است كه بحرالعلوم
به شيخ مفيد میدهد و در ادامه نيز ،آن را نمیپذيرد.
روايتی از حسين بن معاذ پسر معاذ بن مسلم در رجال كشی نقل شده است كه با كنار هم قرار دادن اين
روايت و سخن نجاشی ،مقام واال و تبحر و علم اين فرد در فتوا و علوم ادبی آشكار میگردد .با اين وجود،
وجهی برای عدم توثيق او باقی نمیماند .روايت میگويد :معاذ بن مسلم در مسجد جامع مشغول فتوا دادن
بود كه امام صادق (ع) از او در نحوه فتوا دادنش پرسش میكند .او در جواب میگويد :اگر پرسشگر از
شيعيان باشد ،بر اساس سخنان شما فتوا میدهم و اگر از عامه باشد ،بر اساس مذهب خودشان پاسخ میدهم
و در صورتی كه مذهب سؤال كننده را ندانم ،تمامی اقوال شيعه و عامه را با ذكر گوينده برای او نقل میكنم.
امام (ع) عمل او را تأييد كردند (طوسی ،1348 ،ص.)253

 -3-3بررسی اتحاد «معاذ بن مسلم الهرا» و «معاذ بن مسلم الفرا»
همانگونه كه در معرفی القاب معاذ بن مسلم بيان شد ،در برخی از منابع رجالی ،لقب «الفراء» جايگزين
«الهرا» برای اين راوی شده است (برقی ،1383 ،ص /17طوسی ،1348 ،ص /252ابن داود،1342 ،
ص .)347با توجه به نسبت معاذ كه بر اساس شغل و محل تجارت او تعيين شده ،به نظر میرسد از بين اين
دو عنوان «الفرا» و «الهرا» ،اولی مصحف باشد ،زيرا در گذشته لقب «هروی» را به فردی میدادند كه منتسب
به شهر هرات ،شهری در خراسان ،بود (طريحی ،1375 ،ج ،1ص .)477همچنين ،به فردی كه فروشنده
لباس اين منطقه بود« ،هروی» (زبيدی ،1414 ،ج ،20ص )336و «الهروية» اطالق میشد (صاحب بن
عباد ،1414 ،ج ،4ص .)56در كتب لغت برای بيان نمونه« ،معاذ الهرا» را نام میبرند كه به دليل فروش
لباس هروی /هرويه به اين نام معروف گشت (طريحی ،1375 ،ج ،1ص /477ابن منظور ،1414 ،ج،15
ص .)361همانگونه كه برخی رجاليان نيز تصريح كردهاند ،بدين جهت صفت «الهرا» را به معاذ نسبت
دادهاند ،زيرا وی تاجر و فروشنده لباسهايی بود كه از هرات میآورد كه معروف به «ثياب الهروية» بود
(زركلی ،1410 ،ج ،7ص .)258يادكرد از معاذ در سلسله اسناد با صفت «بياع الهروی» ،اين نظر را تأييد
میكند (ر.ک :صدوق ،1406 ،ج ،1ص /168حسكانی ،1411 ،ج ،1ص 384و ج ،3صص 85و .)334
در كتب تاريخی و لغوی و رجالی بايستی به دنبال قراينی باشيم تا به اتحاد يا عدم اتحاد اين دو نام برسيم.
برخی از اين قرائن عبارتند از:
الف) وصف مشترک :در تمام منابعی كه از لقب فراء برای معاذ استفاده شده ،به وصف «نحوی» برای اين
فرد تصريح شده است (همان) ،در حالی كه اين وصف از شاخصههای بارز معاذ بن مسلم الهرا است .لقب
نحوی از جانب امام صادق (ع) به معاذ الهرا داده شده (طوسی ،1414 ،ج ،6ص )225و در منابع رجالی
(طوسی ،1348 ،ص )253و حتی تاريخی به تأليفات او در نحو (سيوطی ،بیتا ،ج ،2صص/292-291
زركلی ،1410 ،ج ،7ص ،)258اشعارش در علم نحو (ابن خلكان ،بیتا ،ج ،5ص /218ذهبی،1413 ،
ج ،12ص )401و شاگردی كسايی ،نحوی معروف ،نزد او برای فراگيری علم نحو تصريح شده است (ابن
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نديم ،بیتا ،ص /71نجاشی ،1439 ،ص /324خطيب بغدادی ،1417 ،ج ،11صص /403-402سمعانی،
 ،1382ج ،11ص /101ابن اثير ،1385 ،ج ،6ص /189ابن خلكان ،بیتا ،ج ،5ص /218ابن عماد حنبلی،
 ،1406ج ،2ص /399سيوطی ،بیتا ،ج ،2ص /163شبستری ،1418 ،ج ،3ص .)262تمامی اين قراين
ّ
دال بر اتحاد اين دو فرد است.
ب) طبقه مشترک :در اصول رجالی اوليه ،هر دو اين عناوين را در شمار صحابه صادقين (ع) معرفی كردهاند
(برقی ،1383 ،ص /17طوسی ،1381 ،صص 146و .)306
ج) تصریح رجالیان :يكی از رجاليان بر اين عقيده است كه تصحيف نساخ سبب تبديل «الهرا» به «الفرا»
شده است (تستری ،1422 ،ج ،10صص ،)104-102ديگری نيز به ظن قوی «الفرا» را محرف «الهرا» می-
داند (جواهری ،1424 ،ص .)609از ادلهای كه در وقوع اين تحريف ارائه دادهاند ،اين است كه برقی معاذ
را «الفرا» مینامد ،اما در ترجمه عمر ،برادر معاذ ،او را «اخو معاذ [الهرا]» توصيف میكند (برقی،1383 ،
ص .)36به عالوه ،فراوانی صفت «الهرا» در اسناد روايات و همچنين ،تصريح نجاشی و شيخ طوسی به اين
صفت را میتوان دليل بر وقوع تصحيف دانست (خويی ،1413 ،ج ،19ص .)208محمدتقی مجلسی او را
«بياع الثياب الهروية» میداند و اشاره به اين مطلب میكند كه در برخی نسخ روايی و رجالی از همين فرد
به «الفراء» ياد شده است (مجلسی ،1406 ،ج ،3ص 464و ج ،14ص .)457با اين وجود ،قائل به اتحاد
اين دو فرد بوده و به دليل شغل او ،صفت «الفرا» را ناشی از تصحيف دانسته است.
اما در مقابل ،در كتاب «نقد الرجال» اين احتمال مطرح میگردد :معاذ كه گاهی از او به «الهرا» و گاهی به
«الفراء» ياد شده است ،همان «الفراء» نحوی مشهور باشد (تفرشی ،1418 ،ج ،4ص .)384در بيان داليل
عدم پذيرش اين نظر ،عالوه بر اقوال پيش گفته ،اين نكته را بايستی بيافزاييم كه صاحب كتاب «الجيم» (م.
 210ق) وقتی عالمان نحو بغداد و بصره را نام میبرد ،در كنار نام ابو مسلم معاذ الهرا (م 187 .ق) از الكسايی
علی بن حمزه (م 189 .ق) و فراء ابو زكريا يحيی بن زياد (م 207 .ق) نيز ياد میكند (شيبانی ،1975 ،ج،1
ص )14كه اين نشان از فاصله زمانی و تفكيک «معاذ» و «فراء نحوی» است.

 -4-3معاذ بن مسلم در منابع تاریخی

در كتاب های تاريخی در بيان تاريخ حكام واليات خراسان در زمان مهدی عباسی از فردی به نام « ُمعاذ
بن مسلم» چنين ياد شده است :در سال  160يا  161هجری ،مهدی عباسیُ ،معاذ بن مسلم را پس از پيروزی
در جنگ با قائالن به تناسخ در مرو و كش ،به عنوان امير حكومت خراسان منصوب كرد و در سال 163
هجری بر او خشم گرفت و او را عزل كرد (شباب ،1415 ،صص 288و  /291طبری ،1387 ،ج ،8ص/149
نرشخی ،1363 ،ص /285ابن اثير ،1385 ،ج ،6صص 49و  /61ذهبی ،1413 ،ج ،9ص 371و ج،10
ص /15ابن كثير ،1407 ،ج ،10ص /133ابن خلدون ،1408 ،ج ،3صص 260و  .)266در منبعی شروع
فروامانروايی او را از سال  161هجری در نيشابور دانستهاند (گرديزی ،1363 ،ص .)216بيت بزرگی در مرو
به لقب «معاذی» مشهور بودند كه اديب ،شاعر ،كاتب و بليغ بودند و جد جدشان سلمة بن مسلم ،برادر
معاذ بن مسلم بوده است (سمعانی ،1382 ،ج ،12صص .)327-325در كتاب «الطراز االول» نيز به
معاذیها در نيشابور اشاره شده و انتساب آنها را به «معاذ بن مسلم الهراء شيخ الكسايی» میرساند (مدنی،
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 ،1384ج ،6ص ،)416يعنی معاذ بن مسلم در اين نقلهای تاريخی را با معاذ بن مسلم الهرا ،راوی مورد
بحث ،متحد دانسته است در حالی كه شواهدی مبنی بر عدم اتحاد اين دو شخصيت وجود دارد كه عبارتند
از:
الف) تمییز عنوان مشترک معاذ بن مسلم در کتب تاریخی و رجالی :برای شناسايی راويان مشترک،
راهكارهايی در تمييز مشتركات اعمال میگردد .توجه به اسناد ،نام ،وصف ،طبقه ،مشايخ ،شاگردان ،راوی و
مرویعنه نمونههايی از اين روشها هستند .اما بسياری از اين روشها در تمييز اين عنوان كارآمد نيستند،
ً
زيرا اين عنوان مشترک بين دو راوی نيست ،بلكه يكی از شخصيتها ،هيچ ورودی به روايات نداشته و صرفا
يک شخصيت تاريخی است .به همين دليل تنها نام ،نسب ،كنيه ،طبقه و اوصاف آنها در تمييزشان كارآمد
است.
الف )1-اختالف در نسب :وقتی منابع از لشكركشی سپاه معاذ مینويسند ،يكی از منابع او را «معاذ بن
مسلم بن معاذ» مینامد (طبری ،1387 ،ج ،8ص ،)29در حالی كه در كتب رجالی او به معاذ بن مسلم بن
ابی سارة معرفی شده است (نجاشی ،1439 ،ص .)324همچنين ،برخی از برادر اين فرد به «سلمة بن
مسلم» ياد كردهاند (سمعانی ،1382 ،ج ،12صص )327-325در حالی كه در كتاب رجالی و حديثی به
برادری با اين نام برای معاذ الهرا اشاره نشده و تنها از برادری به نام «عمر» يا «عمرو» ياد شده است (برقی،
 ،1383ص /36طوسی ،1348 ،ص.)208
الف )2-اختالف در بوم :معاذ الهرا در كتب رجالی ،كوفی و ساكن كوفه معرفی شده است (برقی،1383 ،
ص /46نجاشی ،1439 ،ص /324طوسی ،1348 ،ص /252طوسی ،1381 ،ص ،) 306در حالی كه در
اين نقل تاريخی ،معاذیها خراسانی بودهاند.
الف )3-اختالف در موالی :برخی معاذ بن مسلم بن رجاء مولی القعقاع بن حكيم را از معمران دانستهاند
(مسعودی ،1409 ،ج ،2ص  ) 166در صورتی كه برخی ديگر معاذ الهرا را از موالی محمد بن كعب قرظی
ياد كردهاند (ابن خلكان ،بیتا ،ج ،5ص.)217

َّ
الف )4-اختالف در وصف :رواياتی از معاذ الهرا در مورد شأن نزول آيه واليت (مائده )55/5 :و آيه ِ إنما
َ
ْ َ ُ ْ ٌ َ ُ ِّ َ ْ
هاد( رعد )7 /13 :نقل شده است (حسكانی ،1411 ،ج ،1صص /382-381ابن
أنت من ِذر و ِلکل ق ٍوم ٍ
عساكر ،1415 ،ج ،42ص /359ابن طاووس ،1415 ،ص /223ابن كثير ،1412 ،ج ،4ص /372ابن حجر،
 ،1390ج ،2ص )199كه كاشف از مقام واالی وی نزد ائمه (ع) است .تأييد امام (ع) بر فتوای او در مسجد
كوفه بر اساس فقه شيعی و فقه عامه و تشخيص مخاطب و جواب به مقتضای مخاطب (طوسی،1348 ،
ص ،)253همه حكايت از مقام فقهی و ايمانی او دارد .اين توصيفات از او با مقام حاكم بودن او در خالفت
عباسی قابل جمع نخواهد بود.
ب) شواهد تأثیر مصادر رجالی متأخر از منابع تاریخی :يكی از ويژگیهايی كه برای معاذ بن مسلم در
كتب تاريخی به چشم میخورد و كتب رجالی متأخر نيز متأثر از آن است ،مشترک بودن سال وفات و ذكر
طويل العمر بودن اين فرد است .اگرچه اين مطلب در ابتدای امر ،گمان اتحاد اين دو شخصيت را به ذهن
میآورد ،اما با توجه به اينكه در كتب رجالی متقدم از تاريخ وفات و طويل العمر بودن معاذ الهرا ذكری به
ميان نيامده است و كتابهای تاريخی متقدم نيز در ذكر طويل العمر بودن معاذ بن مسلم از القاب الهرا و
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الكسايی و ساير القاب راوی مورد نظر استفاده نكردهاند ،بايد گفت كه متأخران رجالی و مورخ به دليل خلط
اين دو شخصيت به اشتباه افتادهاند و اين دو ويژگی را به معاذ بن مسلم الهرا نيز سرايت دادهاند .اكنون نمونهای
از نقلهای متقدمان را كه هيچ نشانی از اتحاد ديده نمیشود ،میآوريم و سير ورود اين اطالعات در منابع
پسينی را يادآور میشويم:
َ
 .1در قرن سوم هجری در منبعی چنين آمده است :معاذ بن مسلم بن رجا موالی قعقاع بن شور و از
معمران كه در  150سالگی وفات يافت و او مثلی برای عمر طوالنی شد (جاحظ ،بیتا ،ج ،2ص)67؛
 .2در قرن چهارم هجری در ذيل حوادث سال  187هجری در كشته شدن جعفر بن يحيی برمكی و آواره
شدن و غارت برمكيان به دستور رشيد ،طبری در تاريخش مینويسد :يحيی برمكی پيوسته درباره ابو مسلم
و فرستادن معاذ بن مسلم سخن می گفت تا وارد منزل خويش شد و به وقت سحر خبر كشته شدن جعفر و
زوال برمكيان به آنها رسيد (طبری ،1387 ،ج ،8صص )300-294كه اين نقل ،نشان از زنده بودن معاذ
در اين سال دارد؛
 .3صاحب «مروج الذهب» در قرن چهارم هجری در ذكر طول عمر اين فرد ،از او به معاذ بن مسلم بن
رجاء مولی القعقاع بن حكيم ياد میكند (مسعودی ،1409 ،ج ،2ص)166؛
الزم به يادآوری است كه در ذكر طويل العمر بودن معاذ بن مسلم ،در هيچيک از نقلهای ياد شده از
سال وفات و تولد او ياد نشده است.
در قرون بعد تفاوت در بيان نام و القاب اين فرد معمر به خوبی قابل مشاهده است:
 .1برخی در بيان حوادث سال  187هجری ،به فوت ابو مسلم ،معاذ الهراء النحوی اشاره كرده و از او با
كنيه ابو علی ياد كرده و نوشتهاند :اين فرد در ايام يزيد بن عبدالملک به دنيا آمده و كسايی نيز نحو را نزد او
فراگرفته است (ابن اثير ،1385 ،ج ،6ص)189؛
حتی در اين نقل نيز ،با وجود ذكر تاريخ تولد و وفات او به طوالنی بودن عمر معاذ الهراء اشارهای نشده
است ،اما در ساير نقلها ،معمر بودن به ويژگی معاذ الهراء اضافه شده است در حالی كه بر اساس تاريخهايی
كه نويسندگان مذكور ارائه میدهند ،به هيچوجه عمر باالی  80سال برای معاذ الهراء منطقی نيست .نمونه
اين نقلها:
 .2برخی او را با نام ابو مسلم معاذ بن مسلم الهراء النحوی الكوفی از موالی محمد بن كعب قرظی
معرفی كردهاند .فردی كه كسايی نزد او علم نحو آموخت .او اشعاری در علم نحو سرود .شيعه بود و به عمر
طوالنی مشهور بود ،او زنده بود در حالی كه تمامی فرزندان و نوههايش از دنيا رفتند .سال تولدش را در ايام
يزيد بن عبدالملک (م 101 .ق) يا ايام عبدالملک ( 68-65ق) گفته و سال وفاتش را سال  190هجری
گفتهاند و در نقلی ديگر كه صحيحتر به نظر میرسد ،وفات وی را در سال فتنه بر ضد برامكه به سال 187
هجری دانستهاند (ابن خلكان ،بیتا ،ج ،5صص)221-217؛
 .3برخی ديگر نوشتهاند :معاذ بن مسلم النحوی ،در عمر زياد در سال  187هجری يا بعد آن از دنيا رفته
است (ذهبی ،1413 ،ج ،12ص .)22در ادامه ،در معرفی معاذ بن مسلم نحوی كوفی آمده است كه به او
«الهرا» میگفتند ،چون تاجر لباس هروی بود ،او از عطاء بن سائب و جعفر بن محمد و غير اين دو روايت
دارد .در دولت بنی اميه در موضوع نحو تصانيف فراوانی داشت و عمر طوالنی داشت .در موردش گفتهاند:
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به دليل كهولت سن تمامی دندانهايش از طال بود ،كسايی نزد او علم نحو آموخت ،او در سال  187هجری
يا به نقلی ديگر در سال  190هجری فوت كرد .او از موالی محمد بن كعب قرظی بود و آنقدر عمر طوالنی
َ
كرد تا تمام فرزندان و نوههايش از دنيا رفتند و او زنده بود و در عمر طوالنی برای او اشعاری َمثل شده است
(همان ،صص)402-401؛
 .4همچنين ،در بيان حوادث سال  187هجری گفتهاند :در اين سال رشيد بر برامكه غضب كرد و معاذ
بن مسلم كوفی نحوی شيخ كسايی در اين سال در سن  100سالگی از دنيا رفت (ابن عماد حنبلی،1406 ،
ج ،2ص)390؛
 .5برخی برای ابو مسلم معاذ بن مسلم ،صفت معمر را نيز ذكر كردهاند (زركلی ،1410 ،ج ،7ص)258؛
 .6در كتاب رجالی متأخر نيز تنها در دو كتاب به طول عمر و سال وفات معاذ اشاره شده است .در يک
مورد آمده است« :وی در بغداد در سال  187هجری و يا به قولی  190هجری به بعد در بعد از  100سالگی
از دنيا رفت» (شبستری ،1418 ،ج ،3صص )262-261و در مورد ديگر ،سخن عثمان بن ابی شيبه را اين-
گونه نقل میكند« :معاذ بن مسلم را در بغداد در سن  109سالگیاش ديدم در حالی كه دندانهايش از طال
بود .دوست او كميت بود و معاذ شيعه بود» و در ادامه گويد« :ابو مسلم معاذ الهرا الكوفی به عمر طوالنی
مشهور بود .به دليل فروش لباس هرويه ،به او هرا میگفتند .وی در سال  187هجری فوت كرد» (خراسانی
كرباسی ،1425 ،صص.)485-484
با وجود اين گزارشهای تاريخی ،سخنی از تاريخ وفات و سن معاذ بن مسلم بن هرا در كتابهای رجالی
متقدم و اكثر كتب رجالی متأخر يافت نمیگردد .به عالوه ،طويل العمر بودن ويژگی مؤثر در نقل با واسطه
كمتر (عالی السند) است .با اين وجود ،عدم يادكرد از آن در كتب رجالی قابل تأمل است.

 -5-3احتماالت در سن و تاریخ وفات معاذ بن مسلم الهراء
با توجه به نقلهای ياد شده چند احتمال در سن و تاريخ وفات معاذ بن مسلم الهراء راوی مطرح میگردد:
الف) فردی با نام معاذ بن مسلم كه در سال  187هجری در سن  150-100سالگی فوت كرده ،فردی
غير از راوی مورد نظر (معاذ بن مسلم الهرا) بوده است.
يكی از داليل متقن در اثبات اين مطلب ،رواياتی است كه ابن ابی عمير از حسين بن معاذ بن مسلم از
پدرش ،معاذ روايت میكند ،زيرا ابن ابی عمير متوفی  217هجری است (نجاشی ،1439 ،ص .)326طبق
نقلهای وارد شده اگر سال وفات معاذ بن مسلم الهرا را  187هجری بدانيم ،حسين بن معاذ بن مسلم (پسر
معاذ) بايستی بعد از فوت پدر در قيد حيات بوده باشد تا اين روايت را برای ابن ابی عمير نقل كرده باشد در
حالی كه همان نقل های باال به اين مطلب تصريح داشتند كه تمامی فرزندان معاذ بن مسلم قبل از فوت پدر
از دنيا رفتند.
از سويی ،اگر سال وفات معاذ بن مسلم الهرا  187هجری در نظر گرفته شود ،بايستی او زمان امامت امام
كاظم (ع) (م 183 .ق) و امام رضا (ع) (م 203 .ق) را نيز درک كرده باشد در حالی كه در كتب رجالی او را
تنها از اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) دانستهاند (برقی ،1383 ،ص /17طوسی  ،1381صص 146
و  ) 306و از او هيچ روايت بیواسطه يا با واسطهای از امام كاظم و امام رضا (ع) نقل نشده است؛
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ب) شيبانی (م 210 .ق) (شيبانی ،1975 ،ج ،1ص )14به وفات ابو مسلم معاذ الهرا نحوی در سال 187
هجری تصريح میكند .اگر اين نقل در كنار اقوال تاريخی پيشگفته قرار گيرد و سال  187هجری به عنوان
سال وفات معاذ الهرا در نظر گرفته شود ،عدم نقل معاذ از امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) اينگونه قابل توجيه
خواهد بود كه اقتضای موقعيت سياسی امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) ،قلت ديدار صحابه با آنها بوده است.
عالوه براينكه سكونت معاذ در كوفه و دوری راه و تخصص معاذ در نحو میتواند توجيهی در قلت روايات او
از صادقين (ع) و عدم نقل او از ائمه بعدی (ع) باشد.
در صورت پذيرش فوت معاذ در سال  187هجری ،نمیتوان عمر او را باالی  100سال دانست ،زيرا
شيبانی در نقل خود اشارهای به سن باالی معاذ الهرا در تاريخ مذكور ندارد (ر.ک :همان) ،از سوی ديگر،
اگر وی را از صحابی صادقين (ع) بدانيم ،او در اين تاريخ كمتر از  80سال سن داشته كه با معمر بودن و سن
باالی  100سال كه در برخی كتب تاريخی مذكور است ،هماهنگی ندارد و تنها تاريخ وفات و نه طول عمر
او را نشان میدهد .ازاينرو ،معاذ بن مسلم كه در نقلهای متقدم به طول عمر شهره بوده و اشعاری در موردش
گفتهاند ،فردی غير از معاذ بن مسلم الهراء النحوی است.
تمامی نكات مطرح شده حكايت از اين واقعيت میكند كه معاذ بن مسلم معمر فردی ديگر است كه در
دستگاه عباسی خدمت میكرده و محل سكونت او نيز خراسان بوده است و اين فرد در سن  100تا 150
سالگی از دنيا رفته است ،اما فردی كه در سال  187هجری با نام معاذ از دنيا رفته ،میتواند معاذ بن مسلم
الهرا باشد ،اما در سن كمتر از  80سال ،اما اگر اين سال را برای وفات الهرا نپذيريم ،بايد بگوييم در مورد
سال تولد و وفات معاذ بن مسلم الهرا اطالعاتی در دست نيست و تنها بر اساس علم طبقات میتوان گفت
كه در زمان صادقين (ع) میزيسته است.

 -4معاذ بن کثیر در کتب رجالی و روایی
معاذ بن كثير در كتب رجالی و روايی با القاب «معاذ بن كثير كسايی» (برقی ،1383 ،ص /46طوسی،
 ،1381ص« ،)570معاذ بن كثير بياع االكسية» (برقی ،1383 ،ص« ،)46معاذ بن كثير صاحب االكسية»
(عياشی ،1380 ،ج ،2ص /87طوسی ،1414 ،ج ،6ص« ،)329معاذ بياع الكرابيس» (همان ،ج ،7ص/4
ابن ابی جمهور ،1405 ،ج ،3ص« ،)193معاذ صاحب االكسية» (كلينی ،1407 ،ج ،1ص 537و ج،2
ص« ،)712معاذ بياع االكسية» (اشعری قمی ،1408 ،ص /75برقی ،1371 ،ج ،2ص /339كلينی،1407 ،
ج ،5صص 86و  /148طوسی ،1414 ،ج ،7ص )2ياد شده است.

 -1-4دالیل اتحاد این القاب برای یک فرد
با وجود اختالف القاب برای معاذ بن كثير ،داليلی مبتنی بر اتحاد اين القاب وجود دارد كه به آنها اشاره
میشود.
الف) یکی بودن سند :يكی از راههای تشخيص توحيد مختلفات ،قرار گرفتن نام راوی با دو تعبير در سند
يک حديث است كه دليل بر يكی بودن آن دو عنوان است (خويی ،1413 ،ج ،11ص .)10يک روايت از معاذ
بن كثير گاهی در منابع م ختلفی آمده و در هريک از آنها به يكی از القاب معاذ اشاره شده است .در روايتی
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از او با نام «معاذ بن كثير صاحب االكسية» ياد شده (عياشی ،1380 ،ج ،2ص )87و همان روايت در منبعی
ديگر ،با نام «معاذ بن كثير» بدون لقب آمده (كلينی ،1407 ،ج ،4ص )61و در «تهذيب األحكام» نيز با
اندكی اضافات در سند ،اين روايت از «معاذ بياع االكسية» روايت شده است (طوسی ،1414 ،ج،4
ص .)143رواياتی از اين دست نشان از اتحاد اين اسامی دارند.
ب) تصر یح رجالیان متأخر :رجاليان متأخر قائل به اتحاد اين اسامی شدهاند (مجلسی ،1406 ،ج،14
ص /456بهبهانی ،1205 ،صص /335بروجردی ،1410 ،ج ،1صص /606-605خويی ،1413 ،ج،19
صص /209-205نمازی شاهرودی ،1415 ،ج ،7صص.)439-438
ج) هماهنگی محتوای روایات با شغل راوی :با توجه به رواياتی كه از شغل تاجر و فروشنده لباس بودن
معاذ بن كثير سخن میرود (كلينی ،1407 ،ج ،5ص ،)148میتوان گفت كه معاذ به دليل شغلش به «بياع
االكسية»« ،صاحب االكسية»« ،صاحب الكرابيس» و حتی «كسايی» مشهور گشته است.
د) اشتراک در طبقه راوی :صاحبان اصول رجالی ،معاذ بن كثير كسايی را در اصحاب ابی عبدالله (ع) قرار
میدهند (برقی ،1383 ،ص /46طوسی ،1381 ،ص .)306در روايات موجود در كتابهای حديثی،
منقوالت معاذ بن كثير عالوه بر امام صادق (ع) از احدهما (يكی از صادقين ع) (كلينی ،1407 ،ج،1
ص 308و ج ،2ص )106نيز رسيده است .اين مطلب همزمانی او با امام باقر (ع) را تأييد میكند ،زيرا اگر
معاذ امكان نقل از امام باقر (ع) را نمیداشت ،شک در نقل او از اين امام يا امام بعدی از اساس نادرست
بود .با اين وجود ،او را مانند معاذ بن مسلم بايد از اصحاب صادقين (ع) دانست.

 -2-4وصف معاذ بن کثیر
برخی او را در كنار افرادی نام بردهاند كه نص امامت امام كاظم (ع) توسط ايشان از امام صادق (ع) نقل
شده و آ نها را از شيوخ اصحاب امام صادق (ع) و از خواص آنان و از فقهای ثقات صالح وصف كردهاند
(مفيد ،1413 ،ج ،2ص .)216مستند اين سخن ،روايتی است كه در آن امام صادق (ع) خبر امامت امام
كاظم (ع) را به معاذ میدهد در حالی كه امام كاظم (ع) كودک بودند (ر.ک :كلينی ،1407 ،ج ،1ص.)308
ُ
در سند اين روايت ،راوی مجهولی به نام ث َب يت وجود دارد كه تنها در رجال نجاشی عنوانی به اين نام بدون
هيچ توثيق و تضعيفی آمده است (نجاشی ،1439 ،ص .)117با وجود اين روايت ،گويا به خاطر ضعف
وارده بر آن ،وثاقت معاذ بن كثير در هيچيک از كتب رجالی اربعه متقدم ثبت نشده است .عالوه بر اين
روايت ،تنها در برخی منابع رجالی به معرفی نام و كنيه (كسايی و بياع االكسية) و كوفی بودن او بسنده شده
است (برقی ،1383 ،ص /46طوسی ،1381 ،ص.)306

 -5بررسی احتمال اتحاد معاذ بن مسلم و معاذ بن کثیر
رجاليان متقدم به اتحاد معاذ بن مسلم و معاذ بن كثير اشارهای نكردهاند و برخی عنوانی مستقل برای هر
يک از اين دو راوی قرار دادهاند .در كتاب «رجال» شيخ طوسی ،اين دو عنوان در ذيل اصحاب امام صادق
(ع) و به صورت متوالی اينگونه معرفی میشود« :معاذ بن مسلم الهراء االنصاری النحوی الكوفی اسند عنه»
و «معاذ بن كثير الكسايی الكوفی» (طوسی ،1381 ،ص .)306در «رجال» برقی با عناوين «معاذ بن مسلم
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الفراء» و «معاذ بن كثير الكسايی» از آنها ياد میشود (برقی ،1383 ،صص 17و  .)46اگرچه برخی عناوين
مستقل در كتب رجالی متقدم را نشان از عدم اتحاد راوی نزد آنان قلمداد كردهاند ،اما به اين نكته نيز تذكر
دادهاند كه چنين رويدادی در كتاب نجاشی كه اضبط رجاليان است ،به عنوان يک قرينه در عدم اتحاد راويان
قلمداد میگردد (خويی ،1413 ،ج ،1ص /112تستری ،1422 ،ج ،1ص 339و ج ،8ص )326در حالی كه
در «الفهرست» شيخ طوسی و نجاشی عنوانی به صورت مستقل برای هيچيک از اين دو نام قرار داده نشده
است .علت اين امر اين است كه ماهيت كتاب «الفهرست» ،ذكر راويان صاحب كتاب است و اين فرد
صاحب تأليف كتاب حديثی نبوده است تا نامش در اين كتاب ذكر گردد .وصفی كه نجاشی از معاذ بن مسلم
بيان میكند ،در ذيل عنوان محمد بن الحسن بن ابی ساره است (نجاشی ،1439 ،ص .)324كشی نيز تنها
از «معاذ بن مسلم الفراء النحوی» ياد میكند (طوسی ،1348 ،ص.)252
اولين كسی كه به اتحاد اين دو راوی اشاره میكند ،شيخ صدوق در كتاب «من ال يحضره الفقيه» و
َ َ
ْ
َ ُ َ
ُ
َ
َ ُ َ َ َ ْ َْ ُ َ
َ
ور ع ْن ُم َع ِاذ ْبن ك ِث ٍير َو يقال ل ُه ُم َعاذ ْب ُن ُم ْس ِل ٍم ال َه َّر ُاء ع ْن أ ِبی
«الخصال» است « :و ِفی ِرو ِ
اية حذيفة ب ِن منص ٍ
ِ
َّ َ
َ
ع ْب ِد الل ِه ع قال ( » ...صدوق ،1413 ،ج ،2ص /169صدوق ،1362 ،ج ،2ص .)529غفاری بر اين نظر
َ
است كه در اين روايت عبارت « ُيقال له » ...نمیتواند از حذيفة بن منصور باشد ،زيرا همين روايت بدون
بيان اشتراک در ساير منابع (كلينی ،1407 ،ج ،4ص )79ذكر شده است .اگر اين عبارت از حذيفه بود ،به
دليل همعصری با معاذ ،سخنش مقدم بر نظر ساير رجاليان بود ،اما به نظر میرسد اين سخن از اجتهادات
صدوق باشد (صدوق ،1413 ،پاورقی ،ج ،2ص.)169
تمامی آثار رجالی متأخر كه به اتحاد اين دو راوی اشاره كردهاند ،سخن خود را مستند به كالم ابو جعفر
محمد بن بابويه در اين سند قرار دادهاند (بحر العلوم ،1363 ،ج ،1ص /280تستری ،1422 ،ج ،10ص/101
جواهری ،1424 ،ص .)777گرچه تمامی رجاليان نامبرده تنها به نقل قول از صدوق اكتفا كرده و در بيان
نظر خود سكوت اختيار كردهاند ،با اين وجود ،میتوان به قراينی در تقويت سخن صدوق دست يافت:

 -1-5دالیل وحدت شخصیت معاذ بن مسلم و معاذ بن کثیر
تعدد كنيهها و القاب درباره راويان بعيد نيست و هر فرد میتواند به تناسب شغل ،محل كار ،قبيله ،نسب
واليی و ...القابی داشته باشد (پيروزفر و رضاداد ،1393 ،ص .)54هريک از اين القاب به تناسب ارتباط
راويان موجود در سند ،مورد استفاده قرار گرفتهاند .برای نمونه فردی به دليل ارتباطات تجاری با راوی مورد
نظر ،او را با لقبی مشعر بر شغل وی ياد كرده است؛ يا فردی ديگر به دال يلی مانند همشهری و هم قبيلهای
بودن با راوی ،از عنوان ديگری برای ناميدن اين فرد استفاده كرده است .ازاينرو ،وحدت شخصيت اين دو
نام به وسيله قراين زير تقويت میگردند:
الف) یکی بودن سند :روايتی را كه صدوق در كتاب «من اليحضره الفقيه» و «الخصال» از معاذ بن مسلم
نقل كرده (صدوق ،1413 ،ج ،2ص ،)169كلينی همان روايت را در «الكافی» با نام معاذ بن كثير آورده
است (كلينی ،1407 ،ج ،4ص .)79اتحاد خبر و اتحاد راوی (حذيفة بن منصور) از اين فرد و مرویعنه
(امام صادق ع) مشعر بر اتحاد معاذ بن كثير و معاذ بن مسلم است (اردبيلی ،1403 ،ج ،2صص-235
 .)236اما گفته شده بعيد است برای شخص واحد دو اسم باشد مگر اينكه مسلم را لقب او بدانيم (همان).
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در عدم استبعاد اين امر میتوان به ادله خويی در اتحاد «سعد بن االحوص» و «سعد بن سعد» اشاره كرد
آنجا كه گفته شده است« :ش يخ طوسی يک بار او را با نام پدرش و بار ديگر به اسم جدش يا لقب پدرش ذكر
كرده است» (خويی ،1413 ،ج ،9ص ) 56پس در اين مورد نيز اين احتمال وجود دارد كه يكی از دو نام
ّ
«مسلم» و «كثير» در واقع ،جد معاذ باشد و نام پدر وی در سند حذف گرديده باشد؛
ب) وحدت در اطالعات رجالی :اشتراک در نام ،لقب ،كنيه ،نسب ،شغل و بوم راوی میتواند به عنوان
قرينهای در اتحاد دو راوی باشد .برخی بزرگان نيز اشتراک شرح حال راويان را مؤيدی برای اتحاد آنها معرفی
كردهاند و بعيد میدانند در يک طبقه ،دو عنوان تا اين حد ،نقاط اشتراک داشته باشند (خو يی ،1413 ،ج،4
ص .)211براساس جمعبندیهای قبلی شباهت هايی در مكان و زمان و شغل اين دو راوی وجود دارد كه
میتواند قرينهای بر صحت اتحاد آنها باشد.
رجاليان بر كوفی بودن اين دو راوی اتفاق نظر دارند .هر دو راوی از صحابه امام باقر (ع) و امام صادق
(ع) میباشند .شغل معاذ بن مسلم را تاجر لباس هراتی دانستهاند كه اين مطلب در روايات و كتب لغت به
آن تصريح شده و صفت «الهراء» برای معاذ بن مسلم نيز مؤيد آن است .در روايت برای معاذ بن كثير شغل
تجارت و فروشندگی پارچه بيان گرديده كه صفات «بياع االكسية»« ،صاحب االكسية» و «كسايی» تأييد-
كننده آن است .پس شغل نامبرده برای هريک از اين دو شخصيت ،تجارت پارچه و لباس بوده است.
ج) وحدت در اوصاف راوی :رواياتی در كتب روايی موجود است كه بر طبق آنها معاذ بن كثير را بايد از
كودكی امام كاظم (ع) ،خبر امامت ايشان را به
اصحاب ِس ّر امام صادق (ع) دانست كه آن حضرت در زمان
ِ
معاذ داده است (كلينی ،1407 ،ج ،1ص .)308معاذ در روايتی ،گفتگوی خود با امام صادق (ع) در سفر
حج مشتركشان را بازگو میكند .در اين حج ،امام (ع) بشارت قبولی حج معاذ را میدهد و از حج سايرين
اظهار برائت میكند (همان ،ج ،8ص .)237اين روايات اگرچه به دليل ضعف سندی و وجود «ثبيت»،
«سهل بن زياد» و «محمد بن سنان» در سلسله اسنادشان دليل مستقل در توثيق معاذ بن كثير محسوب
نمیشوند 1 ،اما قرينهای بر مقام قابل ستايش اين راوی میباشند.
توثيق شيخ مفيد نيز قرينهای ديگر بر بلندای مقام اين راوی است .اين منزلت در رواياتی كه برای معاذ بن
مسلم نيز نقل شده ،قابل مشاهده است .نمونه آن ،نقل كشی در مورد نحوه فتوای او در مسجد است (طوسی،
 ،1348ص .)253بازتاب مقام واالی معاذ بن مسلم و معاذ بن كثير در روايات میتواند قرينهای در اتحاد
اين دو نام باشد؛
د) توجه به مقام رجالی شیخ صدوق :رجاليان شيخ صدوق را با تعبير «حافظ احاديث ،بصير به علم رجال
و ناقد اخبار» ستوده و اذعان داشته اند كه در ميان دانشمندان قمی مانند او در قدرت حافظه و كثرت دانش
ديده نشده است (طوسی ،بیتا ،ص .)442تأليفات متعدد و متنوعاش در دانش رجال ،روشنترين دليل بر
« .1ثبيت» مجهول است ،و در كتب رجالی هيچ توثيق و تضعيفی از او نرسيده است .نجاشی «سهل بن زياد» را چنين توصيف
َ ً
َ
َ َ ُ
عتمد فيه» (نجاشی ،1439 ،ص )185و شيخ طوسی نيز او را ضعيف معرفی میكند
ديث غير م ٍ
میكند« :كان َضعيفا ِفی الح ِ
ُ ُ
ً
(طوسی ،بیتا ،ص .)228نجاشی در مورد «محمد بن سنان» اينگونه سخن میگويدُ « :ه َو َر ُجل ضعيف ِجدا ال ُي َع َّول َعل ِيه و
َ
َ ُ
ََ
ُ َ
َ ُ
ال ُي َلتفت ِالی َما تف َّر َد ِبه» (نجاشی ،1439 ،ص )328و شيخ طوسی نيز میگويد« :قد ط ِع َن َعل ِيه َو ض ِّعف» (طوسی ،بیتا،
صص.)407-406
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احاطه او بر اين دانش حديثی است .فهرست نويسان كتابهايی با عناوين «ذكر من لقيه من اصحاب
الحديث»« ،1كتاب الرجال»« ،كتاب الرجال المختارين من اصحاب النبی (ص)»« ،مجموعه كتابهای
المصباح» كه شامل پانزده عنوان كتاب است كه با زير مجموعههای «المصباح االول» تا «المصباح
الخامسعشر» سامان داده شده و در آن به ذكر نام راويانی پرداخته است كه از پيشوايان دين ،روايت نقل
كردهاند .برای راويان از پيامبر (ص) دو كتاب اختصاص داده كه يكی ويژه راويان مرد و ديگری مخصوص
راويان زن و برای دوازده معصوم (ع) ديگر به همين ترتيب مصباحی را آماده ساخته و راويان را در آن شناسانده
است و مصباح پانزدهم ذكر نام كسانی است كه امام زمان (ع) برای ايشان توقيع نوشته است (طوسی ،بیتا،
ص /444نجاشی ،1439 ،ص /391ابن شهرآشوب ،1381 ،ص /112طهرانی ،1403 ،ج ،21ص.)80
بنابر آنچه گفته شد ،شيخ صدوق از رجاليان پر تأليف شيعه است .اگرچه هيچ كتاب مستقلی از او در
دانش رجال حديث باقی نمانده است ،اما در بسياری از كتابهايش به مناسبت ،به جرح و تعديل افراد
پرداخته و نظر رجالی خود را درباره راويان حديث بيان میكند (صدوق  ،1413ج ،2ص .)121همچنين،
رجاليان و فهرست نويسانی كه تأليفات ايشان برجای مانده و اكنون در اختيار است ،نقلقولهايی چند از
صدوق در نوشتههای خود دارند كه در دسترس است (طوسی ،بیتا ،صص.)414 ،267 ،216 ،202 ،174
تصريح شيخ صدوق به عنوان رجالی متبحر و بصير ،بر اتحاد معاذ بن مسلم و معاذ بن كثير ،به عنوان
يک دليل مستقل در تقويت اين نظر است ،زيرا حتی اگر بنا بر گفته غفاری ،بيان اتحاد معاذ بن كثير و معاذ
بن مسلم را از اجتهادات صدوق نيز بدانيم ،نمیتوان به دليل انفراد صدوق در نقل ،از آن چشم پوشيد ،زيرا
وقتی كالم شيخ طوسی و نجاشی در كتب رجالی متقدم مورد استناد قرار میگيرد ،چگونه كالم صدوق كه
متقدم از آنهاست ،با ادله اجتهادی بودن به كنار گذاشته شود ،بلكه همانطور كه سخن نجاشی و طوسی به
دليل تقدم ،شهادت حسی يا نزديک به حس دانسته میشود ،همين سخن را به نحو اولی میتوان در مورد
نظرات رجالی شيخ صدوق پذيرفت .اگرچه نظرات رجاليان قابل نقد است ،اما وقتی ادله و قراين در پذيرش
نظرات رجالی آنان در دست باشد ،نمیتوان به دليل عدم ذكر در ساير منابع رجالی از آنها چشم پوشيد.
با اين اوصاف بعيد است دو فرد در يک طبقه و يک زمان مشترک در يک شهر خاص (كوفه) زيست كنند
و دارای صفات مشترک ،شغل مشترک و تخصص مشترک باشند و روايات و قراينی دال بر مقام واالی آنها نزد
ائمه (ع) باشد ،بهطوری كه بتوان هر دو را از خواص ائمه (ع) دانست .تمامی مطالب نامبرده نظر شيخ صدوق
را تقويت مینمايد و ظن قوی ايجاد میكند كه اين دو نام برای يک شخص به كار برده شده است.
به نظر میرسد با توجه به قراين ذكر شده ،سخن صدوق در اتحاد معاذ بن كثير و معاذ بن مسلم قابل
پذيرش است .بر اين اساس ،هرچند به وثاقت معاذ بن كثير در كتب رجالی تصريح نشده است ،اما با توجه
به اتحاد هويت وی با معاذ بن مسلم میتوان به وثاقت وی نيز حكم كرد.

نتیجهگیری
با مقايسه اسناد روايات و مالحظه اطالعات رجالی در كتب متقدمان و متأخران ،بايد گفت:

 .1برخی اين كتاب را همان «المشيخه» از كتاب «من اليحضره الفقيه» دانستهاند (طهرانی ،1403 ،ج ،21ص.)72
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« .1معاذ بن مسلم» با اسامی «الهراء»« ،بياع الهروی» « ،النحوی»« ،الرواسی» و «ابن ابی ساره» اتحاد
دارد؛
 .2در برخی منابع رجالی و روايی «الهراء» تصحيف شده و به «الفراء» تبديل شده است؛
 .3معاذ بن مسلم در كتب تاريخی ،فردی غير از معاذ الهراء است و به نظر میرسد طويل العمر بودن
معاذ الهراء نادرست باشد و اين وصف مختص به فرد مذكور در كتب تاريخی باشد؛
 .4مقايسه اسناد روايات حكايت از اتحاد «معاذ بن كثير» با اسامی «كسائی»« ،بياع االكسية»« ،صاحب
االكسية» و «بياع الكرابيس» دارد؛
 .5طبق بررسیها «معاذ بن مسلم» و «معاذ بن كثير» در طبقه ،محل رشد و نمو ،شغل و تخصص
يكسان هستند و هر دو از خواص ائمه (ع) معرفی شدهاند .به عالوه ،در يک سند روايی ،راوی و مرویعنه
مشترک دارند .ق راين فوق را اگر در كنار تبحر شيخ صدوق در مباحث حديثی و رجالی قرار دهيم ،دليلی بر
ّرد ادعای صدوق در اتحاد اين دو راوی نخواهيم داشت؛
 .6هرچند به وثاقت معاذ بن كثير در كتب رجالی تصريح نشده است ،اما با توجه به اتحاد هويت وی با
معاذ بن مسلم ،میتوان به وثاقت وی حكم كرد.
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منابع و مآخذ
ـ قرآن کر یم.
 .1ابن ابی جمهور ،محمد بن زين الدين؛ عوالی اللئالی العزیز ی فی االحادیث الدینی ؛ به كوشش مجتبی عراقی،
قم :دار سيد الشهدا للنشر 1405 ،ق.
 .2ابن اثير ،علی بن ابی الكرم؛ الکامل فی التاریخ؛ بيروت :دار صادر 1385 ،ق.

 .3ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی؛ لسان المیزان؛ چاپ ،2بيروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات 1390 ،ق.

 .4ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد؛ تاریخ ابن خلدون (دیوان المبتدأ و الخبر)؛ به كوشش خليل شحادة،
چاپ ،2بيروت :دار الفكر 1408 ،ق.
 .5ابن خلكان ،احمد بن محمد؛ وفیات اْلعیان و أنباء أبناء الزمان؛ به كوشش احسان عباس ،لبنان :دار الثقافه،
بیتا.
 .6ابن داود حلی ،حسن بن علی؛ الرجال (البن داود)؛ تهران :دانشگاه تهران 1342 ،ش.

 .7ابن شهر آشوب ،محمد بن علی؛ معالم العلماء؛ نجف :منشورات المطبعة الحيدرية 1381 ،ق.

 .8ابن طاووس ،علی بن موسی؛ الیقین باختصاص موالنا علی (ع) بإمرة المؤمنین؛ به كوشش اسماعيل انصاری
زنجانی خوئينی ،قم :دار الكتاب 1413 ،ق.
 .9ابن عساكر ،علی بن الحسن؛ تاریخ مدین الدمشق؛ به كوشش علی شيری ،بيروت :دار الفكر 1415 ،ق.

 .10ابن عماد حنبلی ،عبدالحی بن احمد عسكری دمشقی؛ شذرات الذهب؛ به كوشش االرناؤوط ،بيروت :دار ابن
كثير 1406 ،ق.
 .11ابن كثير دمشقی ،اسماعيل بن عمر؛ البدای و النهای ؛ بيروت :دار الفكر 1407 ،ق.

 .12ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن کثیر)؛ به كوشش يوسف عبد الرحمن

مرعشلی ،بيروت :دار المعرفة 1412 ،ق.
 .13ابن منظور ،محمد بن مكرم؛ لسان العرب؛ به كوشش جمال الدين مير دامادی ،چاپ ،3بيروت :دار صادر،
 1414ق.
 .14ابن نديم ،محمد بن اسحاق؛ فهرست ابن الندیم؛ به كوشش رضا تجدد ،بیجا ،بیتا.

 .15اردبيلی ،محمد علی؛ جامع الرواة؛ قم :مكتبة آية الله العظمی المرعشی النجفی 1403 ،ق.

 .16اشعری قمی ،احمد بن محمد بن عيسی؛ النوادر(لألشعری)؛ به كوشش مدرسه امام مهدی (ع) ،قم :مدرسه
اإلمام المهدی (ع) 1408 ،ق.
 .17بحر العلوم ،سيد محمد مهدی؛ الفواید الرجالی ؛ به كوشش محمد صادق بحر العلوم ،حسين بحر العلوم،
تهران :مكتبه الصادق (آفتاب) 1363 ،ش.
 .18برقی ،احمد بن محمد بن خالد؛ المحاسن؛ به كوشش جالل الدين محدث ،چاپ  ،2قم :دارالكتب االسالميه،

 1371ق.
 .19ــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ رجال البرقی؛ تهران :انتشارات دانشگاه تهران 1383 ،ق.

 .20بروجردی ،سيد علی؛ طرائف المقال؛ به كوشش سيد مهدی رجايی ،قم :بهمن 1410 ،ق.

 .21بهبهانی ،وحيد؛ الفوائد الرجالی ؛ بیجا :بینا ،بیتا.

 .22ـــــــــــــــ؛ تعلیق علی منهج المقال؛ بیجا :بینا 1205 ،ق.

 .23پيروزفر ،سهيال و رضاداد ،فاطمه؛ «راهکارهای تمییز مشترکات و توحید مختلفات»؛ مطالعات اسالمی:
علوم قرآن و حديث؛ شماره پياپی  1393 ،93ش.
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 .24تستری ،محمدتقی؛ قاموس الرجال؛ قم :مؤسسه النشر االسالمی 1422 ،ق.

 .25تفرشی ،مير فيض الله؛ نقد الرجال؛ قم :مؤسسة آل البيت (ع) الحياء التراث 1418 ،ق.
 .26جاحظ ،عمرو بن بحر؛ الحیوان؛ بیجا :بینا ،بیتا.

 .27جاللی ،محمد رضا؛ المنهج الرجالی و العمل الرائد فی الموسوع الرجالی لسید الطائف االمام
البروجردی؛ قم :فرع الفقه و الحقوق التابع المركز االبحاث و الدراسات االسالمية 1418 ،ق.
 .28جواهری ،محمد؛ المفید من معجم رجال الحدیث؛ چاپ ،2قم :مكتبة المحالتی 1424 ،ق.
 .29حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیع ؛ چاپ  ،1قم :مؤسسه آل البيت (ع) 1409 ،ق.
 .30حسكانی ،عبيد الله بن عبدالله؛ شواهد التنزیل لقواعد التفضیل؛ به كوشش محمدباقر محمودی ،تهران :وزارة
الثقافة و االرشاد االسالمی ،مجمع احيا الثقافة االسالمية 1411 ،ق.
 .31خاقانی ،علی؛ رجال الخاقانی؛ به كوشش محمد صادق بحر العلوم ،قم :مكتب االعالم االسالمی 1404 ،ق.

 .32خراسانی كرباسی ،محمد جعفر؛ إکلیل المنهج فی تحقیق المطلب؛ به كوشش سيد جعفر حسينی اشكوری،
قم :دار الحديث 1425 ،ق.
 .33خطيب بغدادی ،احمد بن علی؛ تاریخ بغداد؛ به كوشش مصطفی عبد القادر عطا ،بيروت :دار الكتب العلمية،
 1417ق.
 .34خويی ،ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث؛ چاپ ،5بیجا :بینا 1413 ،ق.

 .35دلبری ،علی؛ آشنایی با اصول علم رجال؛ چاپ  ،3مشهد :دانشگاه علوم اسالمی رضوی 1395 ،ش.

 .36ذهبی ،محمد بن احمد؛ تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و االعالم؛ به كوشش عمر عبد السالم تدمری،
چاپ ،2بيروت :دارالكتاب العربی 1413 ،ق.
 .37زبيدی ،محمد مرتضی؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ به كوشش علی هاللی و علی سيری ،بيروت:
دارالفكر 1414 ،ق.
 .38زركلی ،خيرالدين؛ االعالم؛ چاپ ،7بيروت :دارالعلم للماليين 1410 ،ق.

 .39سمعانی ،عبد الكريم بن محمد؛ االنساب؛ به كوشش عبد الرحمن بن يحيی المعلمی اليمانی ،حيدر آباد:
مجلس دائرة المعارف العثمانية 1382 ،ش.
 .40سيوطی ،جالل الدين؛ بغی الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاة؛ به كوشش محمد ابوالفضل ابراهيم ،لبنان:
المكتبة العصرية ،بیتا.
 .41شباب ،خليفه بن خياط؛ تاریخ خلیف بن خیاط؛ به كوشش فواز ،بيروت :دار الكتب العلمية 1415 ،ق.

 .42شبستری ،عبدالحسين؛ الفائق فی رواة و اصحاب االمام الصادق (ع)؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعه مدرسين 1418 ،ق.
 .43شيبانی ،محمد بن حسن؛ کتاب الجیم؛ به كوشش ابراهيم ابياری ،قاهره :الهيئة العامة لشئون المطابع االميرية،
 1975م.

 .44صاحب بن عباد ،اسماعيل؛ المحیط فی اللغ ؛ به كوشش محمد حسن آل ياسين ،بيروت :عالم الكتاب 1414 ،ق.

 .45صدر ،سيد حسن؛ نهای الدرای ؛ به كوشش ماجد الغرباوی ،قم :نشر المشعر ،بیتا.

 .46صدوق ،محمد بن علی بن بابويه؛ الخصال؛ به كوشش علی اكبر غفاری ،قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه
مدرسين 1362 ،ش.
 .47ــــــــــــــــــــــــــــ؛ ثواب اْلعمال و عقاب اْلعمال؛ چاپ ،2قم :دار الشريف الرضی 1406 ،ق.
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 .48ــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ کتاب من الیحضره الفقیه؛ به كوشش علیاكبر غفاری ،چاپ ،2قم :دفتر
انتشارات اسالمي 1413 ،ق.
 .49طبری ،محمد بن جرير؛ تاریخ طبری (تاریخ االمم و الملوك)؛ به كوشش محمد ابو الفضل ابراهيم ،چاپ،2
بيروت :دار التراث 1387 ،ق.
 .50طريحی ،فخر الدين؛ مجمع البحر ین؛ چاپ ،3تهران :مرتضوی 1375 ،ش.

 .51طوسی ،محمد بن حسن؛ اختیار معرف الرجال (رجال کشی)؛ مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد 1348 ،ش.
 .52ــــــــــــــــ؛ الرجال؛ نجف :انتشارات حيدريه 1381 ،ق.

 .53ــــــــــــــــ؛ الفهرست؛ نجف :المكتبة المرتضوية ،بیتا.

 .54ـــــــــــــــ؛ تهذیب االحکام؛ به كوشش خرسان ،حسن الموسوی ،تهران :دار الكتب االسالمی 1414 ،ق.
 .55طهرانی ،آقا بزرگ؛ الذریع الی تصانیف الشیع ؛ چاپ ،3بيروت :دار االضواء 1403 ،ق.

 .56عالمه حلی ،حسن بن يوسف؛ رجال العالم الحلی؛ چاپ ،2نجف :دار الذخاير 1411 ،ق.

 .57عياشی ،محمد بنمسعود؛ تفسیر العیاشی؛ به كوشش هاشم رسولی محالتی ،تهران :المطبعة العلمية1380 ،ق.

 .58فائق ،طاهره؛ حسينی ،عليرضا و ميرصادقی ،محمدحسين؛ «نقش اسناد روایات در تمییز مشترکات و توحید
مختلفات»؛ كتاب قيم ،شماره  1394 ،13ش.
 .59فتاحیزاده ،فتحيه ،رحمان ستايش ،محمدكاظم و ونكی ،فاطمه؛ «روش آی الله خویی در توحید مختلفات»؛
كتاب قيم ،شماره .1398 ،20
 .60كنی ،مال علی؛ توضیح المقال فی علم الرجال؛ به كوشش محمدحسين مولوی ،قم :دارالحديث 1421 ،ق.

 .61كلينی ،محمد بن يعقوب؛ الکافی؛ به كوشش علیاكبر غفاری و محمد آخوندی ،چاپ ،4تهران :دار الكتب
االسالميه 1407 ،ق.
 .62گرديزی ،عبد الحی بن ضحاك؛ زین االخبار (تاریخ گردیزی)؛ به كوشش عبدالحی حبيبی ،تهران :دنيای
كتاب 1363 ،ش.
 .63مجلسی ،محمد تقی؛ روض المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه؛ به كوشش حسين موسوی كرمانی و علی
پناه اشتهاردی ،چاپ ،2قم :مؤسسه فرهنگی اسالمی كوشانبور 1406 ،ق.
 .64محسن امين؛ اعیان الشیع ؛ به كوشش حسن االمين ،چاپ ،2بيروت :دار التعارف للمطبوعات ،بیتا.

 .65مدنی شيرازی ،علی خان بن أحمد؛ الطراز اْلول و الکناز لما علیه من لغ العرب المعول؛ مشهد :مؤسسه
آل البيت (ع ) إلحياء التراث 1384 ،ش.
 .66مسعودی ،علی بن الحسين؛ مروج الذهب و معادن الجوهر؛ به كوشش اسعد داغر ،چاپ ،2قم :دار الهجرة،
 1409ق.
 .67معارف ،مجيد؛ تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی؛ چاپ  ،10تهران :كوير 1388 ،ش.

 .68مفيد ،محمد بن محمد؛ اإلرشاد فی معرف حجج الله علی العباد؛ به كوشش مؤسسه آل البيت (ع) ،قم:
كنگره شيخ مفيد 1413 ،ق.
 .69نجاشی ،احمد بن علی؛ رجال النجاشی؛ قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسين 1439 ،ق.
 .70نرشخی ،محمد بن جعفر؛ تاریخ بخارا؛ ترجمه :ابو نصر القباوی ،تهران :توس 1363 ،ش.

 .71نمازی شاهرودی ،شيخ علی؛ مستدرکات علم رجال الحدیث؛ تهران :حيدری 1415 ،ق.

