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ــی              ــیخ طوس ــه ش ــهور ب ــی مش ــن طوس ــدبن حس ــی  .) ق460.م(محم ــدبن عل و احم

دو تن از عالمان سرشناس رجالی نزد شیعه، و هر یـک داراي اثـر یـا آثـاري     .) ق450م(نجاشی

 فهرست اسماء مصنفیاثر شیخ طوسی و  الفهرستو  الرجالکتاب . ر علم رجال هستندچند د

  .ی هر سه در زمره کتابهاي اصلی رجالی شیعه قرار گرفته اندشاثر نجا الشیعه

ی بر فهرست و رجال شیخ طوسی را از منظرهاي ششتار برآنیم تا مزایاي فهرست نجادر این نو

یا عدم ارتباط فهرست نجاشی بـا فهرسـت و رجـال شـیخ و     گوناگون بررسی نماییم و ارتباط 

  .بالعکس را مورد ارزیابی قرار دهیم

  .شیخ طوسی، نجاشی، رجال، فهرست :هاکلید واژه         

                                                
  .22/11/1388 :تاریخ تصویب نهایی ؛25/03/1387:تاریخ وصول.

نویسنده مسئول. 1
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  طرح مسأله -1

 الفهرستشیخ طوسی مؤلف دو کتاب از آثار چهارگانه اصلی رجال شیعی یعنی 

ن نیز یکـی دیگـر از کتـب چهارگانـه     که آاست و تلخیص کننده رجال کشی  الرجالو 

شیخ طوسی هر یـک از ایـن آثـار را بـا انگیـزه و      . اصلی رجال شیعه شناخته شده است

ناگفته نماند در این نوشته مقصـود از آثـار   . هدف ویژه اي نگاشته یا گزینش کرده است

رجالی شیخ، صرفاً فهرست و رجال اوست و در بحث بررسـی نسـبت، فهرسـت شـیخ     

  .نظر استبیشتر مد

ـ معـر بهبـودي،  (کتاب رجال شیخ همزمان  است کهگفته شده ؛ 49، الحـدیث  ۀف

یا اندکی بعد از نگارش فهرست او نوشـته شـده   ) 16، مقدمه بر فهرست طوسیقیومی، 

) رجـال ( فهرسـت و ) 56، مقدمه بـر رجـال طوسـی   بحرالعلوم، محمد صادق، (است 

  .نجاشی بعد از هر دوي این آثار تدوین شده است

به شرح حال بیش ازنهصـد تـن از صـاحبان تصـانیف و      فهرستشیخ در کتاب 

قربـانی،  (اصول پرداخته و در حدود دو هزار کتاب از آثار شیعه را معرفی کـرده اسـت   

13.(  

نکـات مـذکور در مقدمـه او در    انگیزه شیخ طوسی از تدوین فهرست با توجه بـه  

  فهرست

ب امامیه تا زمان شیخ، به جـز دو  ناقص و ناتمام بودن تمامی فهرست هاي کت* 

فهرست احمد بن حسین بن عبیداهللا غضایري، موسـوم بـه فهرسـت اصـول و فهرسـت      

مصنفات که به دالیلی از جمله، عدم نسخه برداري نسخه برادران از آن و نیز درگذشت 

  .زودهنگام و ناگهانی مؤلف، از بین رفته است

بی در معرفی آثار شیعه که مشـتمل  به تألیف کتا» شیخ فاضل«تمایل و تشویق * 

  .بر ذکر مصنفات و اصول باشد

  ه به مقدمه کوتاه وي در این کتابانگیزه شیخ طوسی از تألیف کتاب رجال با توج
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  .»شیخ فاضل«اجابت درخواست * 

  ).ع(جمع آوري و شمارش راویان بالواسطه و با واسطه معصومین* 

اثر ابوالعبـاس نجاشـی    الشیعهفهرست مصنفی آخرین کتاب اصلی رجال شیعه، 

ایـن اثـر بـا هـدف و انگیـزه تقریبـاً       . مشهور گشته اسـت  رجال نجاشیاست که با نام 

  .شیخ طوسی نگاشته شده است فهرستمشترك با 

مؤلـف   1269نجاشی که مشتمل بر دو جزء است در بردارنده نام و آثار  فهرست

این رقم بـا احتسـاب   . ته اند، استاز مؤلفان شیعه و یا کسانی که براي شیعه کتاب نگاش

گفته شـده  . عناوین مکرر و بدون در نظر گرفتن مؤلفانی است که ترجمه مستقل ندارند

  ).44دریاب نجفی، (کتاب در فهرست معرفی کرده است  4000نجاشی بالغ بر 

.بوده است.) ق436م (در دوران حیات سید مرتضی  فهرستآغاز تألیف 
1

  

با توجه به نکات مذکور در مقدمه او در  فهرستی از تدوین انگیزه ابوالعباس نجاش

  فهرست

پاسخ به اعتراض گروهی از مخالفان شیعه بوده است که مـدعی بودنـد شـیعه    * 

  .سابقه علمی و مؤلفات ندارد

رجـال  مقدمـه،  (اشاره به ناکافی بودن و کامل نبـودن فهرسـت هـاي پیشـین     * 

  ).3، نجاشی

ن پرسش رهنمون می سازد که با توجه به این که نظـر  نکته اخیر ما را به پاسخ ای

شـیخ طوسـی    رجـال و فهرسـت  ناشی بعـد از   فهرستغالب محققان بر این است که 

شیخ،  فهرستبنابراین، نجاشی با فرض اطالع از ). 2/46بحرالعلوم، (نگارش شده است 

نکته الزم  ذکر این. مصنفات شیعه نموده است فهرستبه چه انگیزه اي اقدام به تدوین 

                                                
شروع و بعد ) 403رجال نجاشی، ) (سال وفات محمد بن عبدالملک تبان ( 419نجاشی کتابش را بعد از سال  -1

کتاب آرزوي نجاشی در مقدمه . به اتمام رسانده است) 270همان، (سید مرتضی . سال درگذشت 436از سال 

.طول عمر براي سید مرتضی کرده و ذیل نام او از سال درگذشت او خبر داده است
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 اسـت اب فهرست خود یـاد کـرده  ـالی شیخ در کتـر دو اثر رجـاشی از هـت که نجـاس

  ).403ص (

کتاب هاي زیادي که درباره آثار و فواید رجالی نگاشـته شـده اسـت همـواره از     

اما در زمینه آثار و . عظمت و وسعت دانش و کثیرالتألیف بودن شیخ طوسی یاد کرده اند

نجاشی، با دالیل خـاص  ) رجال( فهرستدر این زمینه در مقایسه با  آراي رجالی ایشان

در این منقـال ضـمن تبیـین ایـن موضـوع و      . و روشنی، کالم نجاشی را ترجیح داده اند

ارایه شواهد و آمار، درباره نسبت رجالی نجاشی با آثار رجالی شیخ طوسی بحـث شـده   

که نجاشی در تدوین فهرست  نگارنده از طرح این بحث، در پی این موضوع است.است

  .خود تا چه حد از آثار و آراي شیخ طوسی تأثیر پذیرفته است

با کنکاش در زندگی شیخ طوسی و نجاشی به دست می آید که ایشان در زمـان  

البته به جز تلخیص رجال کشی که شیخ . تألیف آثار رجالی خود در بغداد می زیسته اند

  .در نجف انجام دادآن را در دهه پایانی عمر خویش و 

در زمـان نگـارش آثـار رجـالی      –هـر دو   –بدین ترتیب نجاشی و شیخ طوسی 

در نتیجه هر دو در اخذ حـدیث، از شـماري از مشـایخ    . خود در بغداد به سر می بردند

حدیثی همچون شیخ مفید، حسین بن عبیداهللا غضایري، احمد بـن عبـدون و ابـن ابـی     

  ).2/86بحرالعلوم، (جید مشترك بودند 

اکنون ضمن پاسداشت مقام علمی واالي یگانه روزگار کـه شخصـیت، کمـال و    

دانش او تا چند قرن پیاپی همتا نداشت و عالم تشیع وجـود فرهنـگ و تمـدن خـود را     

همواره مدیون زحمات و تالشهاي بی دریغ ایشان اسـت، دربـاره آثـار و آراي رجـالی     

  .نجاشی و آراي وي سخن خواهیم گفت ایشان و در مقایسه با اثر رجالی ابوالعباس

  

نجاشی در سنجش با فهرسـت  ) رجال(ویژگیها و امتیازات فهرست  -2

  و رجال شیخ طوسی

  نجاشی  رستـفهراي ـی را بـایـصاحب نظران با توجه به برخی عوامل، ویژگیه
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شیخ به شرح زیر برشمرده اند که مایه امتیاز کتاب هاي ایـن   فهرستو  رجالنسبت به 

  :عالم بزرگ شیعی از یکدیگر گردیده استدو 

  تخصص انحصاري و مهارت کامل نجاشی در علم رجال -2-1

نجاشی بر دست نویسنده اي کامالً متخصص در فـن رجـال و انسـاب     فهرست

نگاشته شده است چون نجاشی در طول عمر خـود، متمرکـز در   ) 55-1/54شوشتري، (

امـل در آن فـن کسـب کـرده بـود؛ امـا       علم رجال بود به گونه اي که تخصص بسیار ک

مشغله هاي فراوان شیخ، کثیرالتألیف بودن و روي آوردن او بـه شـاخه هـاي گونـاگون     

  .علوم مانع از کسب تخصص بسیار کامل در بعضی علوم از جمله علم رجال گردید

  بهره گیري نجاشی از استادان نامدار علم رجال -2-2

بـه  . قات کرده و از آنها بهره ها برده اسـت نجاشی بیشتر مشایخ زمان خود را مال

ویژه مجالست هاي او با علماي بزرگ علم رجال؛ از جمله، ابن نوح سیرافی، ابوالحسن 

ابن جندي، ابوالفرج محمد بن علی کاتب و مالقات هاي مکرر او با احمـد بـن حسـین    

أمـین،  ( بن عبیداهللا غضایري که یکی از منتقدان حقیقی علم رجـال بـه شـمار مـی آیـد     

در حالی که شیخ بـا ایـن اشـخاص مالقـاتی نداشـته اسـت       ) 1/443؛ شوشتري، 2/565

همچنین شیخ طوسی در مقدمـه فهرسـت خـود خبـر از مـرگ      ). 50-2/46بحرالعلوم، (

نابهنگام ابن غضایري داده و به نقل از یکی از ورثه ابـن غضـایري از بـین رفـتن تمـام      

امري که نشان می دهد احتماالً شـیخ طوسـی    .)2ص (کتابهاي او را گزارش داده است 

به اطالعات موجود در این کتابها درباره رجال، آثار و نویسندگان دسترسی نداشته است 

اما نجاشی که مصاحبت ها و مجالست هاي زیـادي بـا ابـن غضـایري داشـته و رفیـق،       

بش بـه  در سراسـر کتـا  ) 4/289، الذریعـه آقابزرگ تهرانـی،  (همدرس و شاگرد او بوده 

، 11نجاشـی، ص  (سخنان او درباره احوال مؤلفان و آثارشان اشاره کرده یا استناد جسته 

37 ،52 ،77 ،83 ،85 ،112 ،120 ،122 ،141 ،143 ،151 ،154 ،198 ،193 ،219 ،258 ،

همـان،  (و در یک مورد، شخصاً از یکی از آثار او نام برده است ) 459، 355، 325، 269

توان گفت دست کم مسودات ابـن غضـایري در اختیـار نجاشـی      بنابراین می). 76ص 
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آنهـا را پـیش    فهرسـت و هنگـام تـألیف   ) 61، 58، الحدیث ۀفمعربهبودي، (بوده است 

نجاشی نظر کند در می یابد که ابن ) رجال(فهرست هر کس در . روي خود داشته است

و رجـالی وي  غضایري را نزد او عظمت و مقامی ارجمنـد بـوده و از نظـرات تـاریخی     

بسیار استفاده نموده و به گفته هاي وي در زمینه رجال و آثارشـان ارزش بسـیاري داده   

  ).459، 325، 219، 193، 151، 83؛ نجاشی، 286؛ خواجویی، 4/362انصاري، (است 

یکی دیگر از علماي مهم رجال، ابن نوح سیرافی بوده است که نجاشـی بعـد از   

وي عالوه بر ذکر برخی . در نقد راویان از او گرفته است ابن غضایري، بیشترین تأثیر را

و  غیرحضــوري ) مشــافهات(منقــوالت ابــن نــوح کــه از طریــق دیــدارهاي حضــوري 

بدانها دست یافته بود، مطالب بسیاري را نیز از مؤلفات وي بـه ویـژه کتـاب    ) مکاتبات(

، 936، 929 ،915، 448، 434، 348، 490، 624، 225، 6ص (رجال او نقل کـرده اسـت   

11 ،67 ،198 ،353 ،356 ،396 ،413 ،420 ،423 ،431 ،442 ،452 ،454 ،456 ،457 ،

؛)1232، 1216، 1092، 1017، 966، 942، 846، 641، 542، 536، 492، 489، 477
1

در  

حالی که شیخ به تصریح خود هیچ مالقاتی با ابن نوح نداشته و همچنین از مؤلفـات او  

  ).87، ص الفهرستطوسی، (است  چیزي در اختیارش نبوده

بنابراین، شیخ طوسی از اطالعات دو تن از متخصصان و خبرگان علم رجال بـی  

از دانسـته هـاي ایـن دو     فهرسـت در حـالی کـه نجاشـی در تـدوین     . بهره بوده اسـت 

  .شخصیت بیشترین استفاده را برده است

  میزان اطالعات ارائه شده از سوي شیخ طوسی و نجاشی -2-3

طوسی در معرفی راویان و مؤلفان شیعه به ذکـر حـداقل اطالعـات بسـنده     شیخ 

کرده است در حالی که نجاشی در شرح حال صاحبان کتاب مسایل بیشتري را از جهت 

                                                
عالوه بر شواهد فوق، نجاشی گاه مطالبی را به شخصی با کنیه ابوالعباس استناد می دهد و مشخص ننموده  - 1

سیرافی ذکر شده است و  منظور کدام ابوالعباس است زیرا کنیه مذکور هم براي ابن عقده و هم براي ابن نوح

، 280، 268، 125، 24ش (ذکر ابوالعباس فی کتاب الرجال : نجاشی گاه می گوید. اتفاقاً هر دو کتاب رجال دارند

، 26ش (ابوالعباس ) قال(ذکر : ، و گاه فقط می گوید)371، 25ش (و گاه، ذکر ابوالعباس فی کتابه ) 329، 288

برخی با ارایه قراینی، مراد نجاشی در این موارد را ...) و 911، 657، 529 ،508، 373، 295، 270، 170، 131، 122

).64-1/63، قاموس الرجالشوشتري، (ابن عقده دانسته اند 
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توثیق یا تضعیف، عصر و طبقه مؤلف، مذهب صحیح یا سـوء اعتقـاد، مولـد، مـوطن و     

هـاي آن  و کیفیـت نسـخه  محل وفات شخص، نسب و خاندان او، آثار و تألیفات مؤلف 

  ).45، ص »مقایسه دیدگاههاي رجالی نجاشی و شیخ طوسی«معارف، (آورده است 

  کیفیت اطالعات ارائه شده از سوي شیخ و نجاشی -2-4

اطالعاتی که نجاشی درباره مؤلفـات اشـخاص ارایـه داده، نوعـاً بسـیار دقیـق و       

اصـی دارد و بـا کاوشـهاي    او در انتساب آثار به اشخاص دقت نظر خ. موشکافانه است

و دیگـري اصـالً مؤلـف    ) 117ص (خود نتیجه می گیرد که فالن شخص صـاحب اثـر   

، 165، 127، 6، 5ص (او نسخه هاي متفـاوت آثـار را معرفـی کـرده     ). 239ص (نیست 

ص (، گاه از آنها تمجیـد نمـوده   ...)،258، 676، 572، 276، 250، 109، 107، 327، 230

ــودن  ...) و 1148، 939، 886، 236، 233، 209، 203، 96، 93، 231 ــی ب ــه جعل ــاه ب و گ

) 267، 329، 234، 265ص (و یــا فاســد و پــوچ بــودن مطالــب آنهــا ) 129، 234ص (

همچنین گاه عالوه بر تمجید از برخی مؤلفـات و آثـار بـه ضـعف     . تصریح نموده است

این صـفحه بـه   در . 372ص (موجود و وقوع اشتباهات فراوان در آنها اشاره کرده است 

شیخ طوسـی توجـه بسـیار     فهرستاما در مقام مقایسه، در ). دو مورد اشاره کرده است

نجاشی براي تمجید و تعریف یا  فهرستدر مجموع در . ناچیی به این موارد شده است

اصطالح به کار رفته است که عدد ایـن   26نقد و تعریض بر مؤلفات نویسندگان حدود 

  .است 15ی شیخ طوس فهرستموضوع در 

شیوه نجاشی و شیخ طوسی در بیان طرق خود به آثار نویسـندگان   -2-5

  و ذکر طبقه آنان

شیخ طوسی از نظر نقد و بررسی طرق، در تمام فهرست خود یک بار بـه نقـد و   

اما نجاشی سه طریق ضعیف و مجهـول را  ) 203ص (تضعیف سند کتاب پرداخته است 

ور نسبی به این زمینه توجه بیشـتري نشـان داده   و به ط) 128، 149، 336ص (شناسانده 

  .است
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به ایـن مهـم    فهرستنجاشی همواره طبقه مؤلفان را مشخص نموده اما شیخ در 

ناگفتـه نمانـد   . او به نوعی کتاب طبقات راویـان اسـت   رجالنپرداخته، در عوض کتاب 

طبقـات  اساساً تعیین طبقه مؤلفان برعهده فهارس نیست و بـراي ایـن امـر کتـاب هـاي      

  .شودنگاشته می

شیخ طوسی، نقص یا قصور  فهرستلذا نپرداختن به طبقات راویان و مؤلفان در 

نجاشـی، کـارآیی و کارآمـدي آن را     فهرسـت اما تحقق این امر در . محسوب نمی شود

  .بیشتر کرده است و براي آن به عنوان یک مزیت محسوب می شود

  اره اشخاصراء منتقدانه شیخ طوسی و نجاشی دربآ -2-6

به مراتب بیش از آن اسـت کـه    رجالابراز رأي و نقدهاي نجاشی درباره آثار و 

استقالل رأي، واقع گرایی و اظهـارنظر  . خود بیان داشته استرجال و  فهرستشیخ در 

عالمانه و مستند درباره راویان و احادیث انان، در کتاب نجاشی بسی بـیش از دو کتـاب   

، 97، 96، 76، 67، 19، 384، 338، 333، 329، 255، 38، 122ص (شیخ طوسـی اسـت   

در سـه مـورد   فهرسـت  شیخ در کتـاب  ). 442، 430، 328، 234، 225، 208، 156، 105

صراحتاً به اظهارنظر و ) 368ص (در یک مورد  رجالو در کتاب ) 381، 56، 361ص (

  .رد نظر موجود پرداخته است

  

  شیخ طوسیست فهرو  رجالنجاشی با  فهرستبررسی نسبت  -3

  دیدگاه تأیید کننده وجود این نسبت -3-1

شیخ افزون بـر آن کـه یکـی از     رجالو  فهرستنجاشی از  فهرستتأخر تألیف 

نجاشی است، سبب پیدایش این دیدگاه نیـز شـده اسـت کـه نجاشـی       فهرستامتیازات 

سـت  او نظـر داشـته ا   فهرسـت عالوه بر منابع دیگر رجالی به آثار رجالی شیخ به ویژه 

صــاحبان ایــن رأي ). 5؛ واعــظ زاده خراســانی، 60؛ ســبحانی، 47 -2/46بحرالعلــوم، (
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نقل می کنـد،  » بعض اصحابنا«معتقدند منظور نجاشی در بیشتر جاهایی که مطالب را از 

  .شیخ طوسی است

نجاشـی بـه عنـوان حاشـیه بـر       فهرسـت آیت اهللا بروجردي نیز عقیده دارد کـه  

برخی شاگردان آیت اهللا بروجردي ). 60سبحانی، ص (شیخ نگاشته شده است فهرست 

: براي تأیید نظر استاد دو فهرست را مطالعه و مقایسه کـرده و چنـین نتیجـه گرفتـه انـد     

نجاشی در تراجم رجال و کیفیت پرداختن به مطلب به فهرست شیخ طوسی نظر داشته «

 فهرسـت [و کتـاب  و سبک و بیان و تعبیر و ترتیب دادن مطالب از آن حاکی است که ا

پیش نظر داشته و حتی در پاره اي مـوارد،  ] خود[ فهرسترا هنگام تألیف ] شیخ طوسی

  ).5واعظ زاده خراسانی، ص (به تصحیح مطالب فهرست شیخ بی نظر نبوده است 

، 14، 213ذیل شـماره هـاي   » اصحابنا«برخی بر این باورند که منظور نجاشی از 

همچنــین انتقــاد ). 338، 138، 183، 1/184 شوشــتري،(شــیخ طوســی اســت  233و 12

را تعـریض او بـر شـیخ     635نجاشی درباره انتساب کتابی به یکی از مؤلفان ذیل شماره 

  ).11/23خویی، (دانسته اند 

  دیدگاه نفی کننده وجود این نسبت -3-2

یکی از صاحب نظران می گوید علی رغم وجود آثار رجالی شیخ نـزد نجاشـی،   

او پرداختـه   فهرسـت به نقل مطلبی از  213اده ن کرده و فقط ذیل شماره او از آنها استف

  ).11/79شوشتري، (است 

اما برخی گفته اند دو فهرست مزبور تحریر مجددي از یک فهرست کهن شـیعی  

است که در دسترس شیخ و نجاشی بوده است و ایـن دو مطالـب آن را نقـل و گـاه بـا      

صی خـود تکمیـل، نقـد و تصـحیح کردنـد و در      استفاده از منابع دیگر و اطالعات شخ

  ).16مدرسی طباطبایی، (پایان، هر یک طرق خود به مؤلفات را ذکر کردند 

  بررسی دیدگاههاي مؤید و نافی وجود نسبت مزبور -3-3

  با فرض پذیرش دیدگاه نخست که قایل به وجود نسبت است شاید بتوان گفت 
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نه از آن جهت کـه از آن الگـو و جهـت     شیخ طوسی نظر داشته، اما فهرستنجاشی به 

بگیرد بلکه به تصحیح برخی اشتباهات و نیز به طور طبیعـی بـه بهـره گیـري از برخـی      

منقوالت رجالی و اطالعات مربوط به آثار نویسندگان موجود در آن نظر داشـته اسـت؛   

اما الگو و جهت گرفتن را نمی توان پـذیرفت زیـرا کسـی کـه از سـن بیسـت و چهـار        

، پژوهشی در تاریخ حدیث شـیعه معـارف،  (گی جزء اساتید مسلم حدیث و رجال سال

و در این فن ویـژه  ) 40، مقایسه دیدگاههاي رجالی نجاشی و شیخ طوسی؛ همو، 433

و از محضر متخصصان بزرگ علـم رجـال کسـب علـم     ) 55-1/54شوشتري، (گرا بوده 

بعی از آن ناظر باشد کـه  شیخ یا تا فهرستکرده، چگونه ممکن است کتاب فهرستش به 

نجاشی بسیار بیشـتر از  فهرست چنین نبوده است عالوه بر این، اطالعات  ارایه شده در 

خود بیان کرده است شیخ عالوه بر آن که اکثـراً بـه    فهرستآن چیزي است که شیخ در 

شرح حال مؤلفان و تبیین وضعیت رجالی آنان نمی پردازد، گاه مؤلفات آنان را نیز تمام 

و کمال ذکر نمی کند و گاه هیچ گونه اطالعاتی درباره آثار و مؤلفـات آنـان ارایـه نمـی     

  .دهد

اما اگر نظر اخیر که وجود نسبت را نفی می کند بپـذیریم، بایـد گفـت ایـن کـه      

نجاشی آمـده   فهرستشیخ عیناً و گاه مشابه و یا تلخیص آن در  فهرستبرخی مطالب 

شیخ بهره گرفته است بلکـه از آن   رجالو  فهرستاز است نه از آن رو بوده که نجاشی 

رو بوده که احتماالً هم شیخ طوسی و هم نجاشـی مسـتقل از یکـدیگر در نوشـتن آثـار      

شیخ و نجاشی بـدین   فهرستبرخی از این موارد در . خود از یک مأخذ بهره جسته اند

ش  ؛ طوسـی، 13؛ نجاشی، ش 2، طوسی، ش 12؛ نجاشی، ش 1طوسی، ش (قرار است 

، 7؛ نجاشـی، ش  61، طوسـی، ش  8؛ نجاشـی، ش  52، طوسی، ش 67؛ نجاشی، ش 35

؛ 77، طوسـی، ش  198؛ نجاشـی، ش  75، طوسی، ش 65؛ نجاشی، ش 182طوسی، ش 

، 229؛ نجاشی، ش 82؛ طوسی، ش 226؛ نجاشی، ش 79، طوسی، ش 216نجاشی، ش 
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؛ 316ش ، طوسـی،  191؛ نجاشی، ش 116، طوسی، ش 23؛ نجاشی، ش 84طوسی، ش 

  ....)و 467نجاشی، ش 

مطلبی است ) عدم وجود نسبت(یکی دیگر از شواهد تقویت کننده دیدگاه اخیر 

هـیچ کـس از   : او مـی نویسـد  . که نجاشی ذیل نام حسن بن عطیه حناط بیان مـی کنـد  

ایـن در حـالی   ). 46نجاشـی، ص  (شیعیان را ندیدم که براي وي اثري ذکر کرده باشـد  

چگونه ). 132، ص الفهرستطوسی، (مبرده کتاب ذکر کرده است است که شیخ براي نا

ممکن است نجاشی فهرست شیخ طوسی را پیش رو داشته باشد امـا در ایـن بـاره ایـن     

  !گونه قضاوت کند؟

فهرست شـخص یـا فهرسـت    » اصحابنا«بنابراین دیدگاه، ظاهراً منظور نجاشی از 

تند سـاخته اسـت و در تـألیف    هاي اشخاصی است که بارها مطالب خود را بـدانها مسـ  

شیخ طوسـی تـأثیري نپذیرفتـه و از آن در تنظـیم و پرداخـت       فهرستخود از  فهرست

مطالب الگو نگرفته اسـت و شـیخ طوسـی و نجاشـی بنـابر اخـتالف مشـرب و درجـه         

این نظر صرفاً در حد یـک  . تخصص خود در رجال و آثار، دو راه مجزا را طی کرده اند

اثبـات آن هـب عنـوان یـک نظریـه بـه ذکردالیـل،        . ح شده استفرضیه در این جا مطر

  .شواهد و قراین معتبر نیاز است که در مقاله اي دیگر به آن خواهیم پرداخت

شیخ طوسـی در نقـد احـوال     رجالو  فهرستمقایسه فهرست نجاشی با  -4

  اشخاص

در آغاز باید به این نکته توجه داشت کـه سـیره امثـال شـیخ طوسـی را در نقـد       

رجال با توجه به نگاه آنان به اخبار و احادیث و دیدگاه اصولی آنان بایـد مطالعـه کـرد    

زیرا عموماً رهیافت به دیدگاه رجالی شخصیتهاي ذو وجـوهی چـون شـیخ طوسـی بـا      

  .وایات در ارتباط استمعیارها و مالکهاي آنان در رد یا پذیرش ر

  سه نگاه به اخبار آحاد در میان متقدمان شیعه -4-1

  ایز در رد یا پذیرش ـش متمـه دو گرایـدیث شیعـان حـان بزرگـدر آن دوران می
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گروهی خبر واحد را به طور کلی فاقـد هرگونـه ارزش و اعتبـار    . روایات وجود داشت

انکـار مـی کردنـد، شـیخ مفیـد و سـید       یقین آور می دانستند؛ به عبارتی حجیـت آن را  

گروه دیگر، دانشمندانی بودند کـه از نظـر اصـولی حجیـت     . مرتضی از این گروه بودند

خبر واحد را پذیرفته لیکن بـه اخبـار و روایـات ضـعیف    
1
ایـن  . وقعـی نمـی گذاشـتند    

دانشمندان با تکیه بر تتبع و تحقیق به شناخت متـون اصـیل از نسـخ جعلـی و محـرف      

همچنین آنـان  . و به تفکیک اخبار صحیح از اخبار ضعیف و جعلی معتقد بودندپرداخته 

عقیده داشتند که راویان ضعیف و مجهول الهویه باید از راویان موثق وشناخته شده جدا 

  .شده و اخبار و روایات آنان کنار گذاشته شود

بـن  حسین بن  عبیداهللا غضایري، فرزند او احمد معروف به ابن غضایري، احمد 

علی بن نوح سیرافی، ابوالحسن بغدادي سورایی که همگـی از مشـایخ مهـم و مشـهور     

معـارف،  (نجاشی بودند از جمله افرادي هستند که به این سیره علمی شهرت یافتـه انـد   

  ).49 -48، ص »مقایسه دیدگاههاي رجالی نجاشی و شیخ طوسی«

  :پردازیم اکنون به بیان دیدگاه نجاشی و شیخ طوسی در این باره می

نجاشی در نقد احوال رجال از مشایخ خود به ویـژه ابـن نـوح و ابـن غضـایري      

پیروي کرده است و شخصیتهاي ساختگی، مجهول و ضعیف را شناسانده و مؤلفـات را  

، 37، 19، 11نجاشـی، ص  (گاه از نظر سند و گاه از لحاظ محتوا ضعیف دانسـته اسـت   

52 ،76 ،85 ،97 ،105 ،122 ،141 ،151 ،143 ،154 ،193 ،156 ،208 ،198 ،225 ،

219 ،234 ،258 ،325 ،269 ،430 ،355 ،328 ،442 ،459،(  

همچنین وي سعی نموده به هیچ طریق از ضعیفان روایت نکند لذا گفته انـد کـه   

او از عملکــرد بعضــی ). 10/22؛ 2/105خـویی،  (مشـایخ نجاشــی همـه ثقــه بـوده انــد    

  به این ترتیب ). 122ص (ب کرده است ـودند تعجفا روایت کرده بـاساتیدش که از ضع

                                                
، دانش درایه الحدیثربانی، (خبر واحد تنها به دو نوع صحیح و ضعیف تقسیم شده بود  ،در دوره متقدمان - 1

).75 -74ص 



113               ... ی بر فهرست و رجال شیخ طوسی شمزایاي فهرست نجا           88 پاییز و زمستان

  .او حجیت خبر واحد ضعیف را نمی پذیرد

نگاه سوم به شیخ طوسی متعلق است که حجیت خبـر واحـد ضـعیف را انکـار     

او در باب ضوابط پذیرش روایات از معیارهاي ساده تري نسـبت بـه دانشـمندان    . نکرد

،  »دگاههاي رجالی نجاشی و شـیخ طوسـی  مقایسه دی«معارف، (قبل از خود استفاده کرد 

53(
1
و بدین طریق سیره اساتید خود، شیخ مفید و سیدمرتضـی و همچنـین شـیوه ابـن      

  ).1/8، گزیده تهذیببهبودي، (غضایري و نجاشیر را منسوخ کرد 

بعد از اشاره اجمالی به سیره شیخ طوسی و نجاشی در برخورد با روایات، اکنون 

  .د هر یک در نقد رجال حدیث می پردازیمبه مقایسه روش و عملکر

  گرایش اندك شیخ طوسی به تضعیف اشخاص در مقایسه با نجاشی -4-2

و  فهرسـت عدم تمایل شیخ طوسی به مسأله جرح و تعدیل راویان و مؤلفان در 

با توجه به میزان جرح و تعدیل هاي موجود در فهرست و رجـال  . او ظاهر است رجال

کـه در مقدمـه آن    فهرستر اندك به این مهم به ویژه در کتاب می توان گفت شیخ بسیا

شـاید بتـوان گفـت عـدم اظهـارنظر و ارایـه       . به بیان آن وعده داده بود پرداختـه اسـت  

اطالعات درباره ي توثیف یا تضعیف راویان و مؤلفان از جانب شیخ به ایـن دلیـل بـوه    

  .است که او می خواسته ضعیفان معرفی و شناسانده نشوند

نه کسی را توثیق و نه تضعیف مـی کنـد و    فهرستزیرا او  عمدتاً و به ویژه در 

بعید است که بگوییم شیخ از ضعف راویان و مؤلفـان بسـیاري کـه نجاشـی از آن خبـر      

را صرفاً به این  رجالالبته از نظر دور نداشته باشیم شیخ کتاب . داده، بی خبر بوده است

را شـمارش نمایـد و هـیچ    ) ع(بی واسطه معصومان هدف نگاشت تا راویان با واسطه و

وعده جرح و تعدیلی نداده است و آن مقدار موجـود هـم صـرفاً بـراي رفـع شـبهه یـا        

مطلبی که در این جا دربـاره عـدم گـرایش    . اختالف نظر خود با نظر موجود بوده است

کتـاب  شیخ به تضعیف راویان آمده است در مقام مقایسه دو اثر رجالی شـیخ بـه ویـژه    

                                                
.152، ص 1، ج فی علم االصول ةالعدشیخ طوسی، : ك.ر -1
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به عبارتی مقایسه میـان میـزان جـرح و    . او با تنها اثر رجالی نجاشی بوده است فهرست

تعدیل هاي شیخ در این دو اثر با جرح و تعدیل هاي نجاشی در کتاب فهرستش انجـام  

  .شده است

مـذهبی   –گفته اند که شیخ با توجه به موقعیت مرجعیت شیعه، شرایط سیاسـی  

و تعارضات میان علماي شیعه، شیوه مصـلحتی در پـیش    بغداد و همچنین حل اختالف

گرفته و در کتابهاي رجالی خود بـه عمـد از تضـعیف بسـیاري از راویـان و مؤلفـان و       

آثارشان خودداري کرده و به عبارت دیگر بسیاري از اطالعات رجالی خود را مـنعکس  

ویان قدم ننهـد  بدین ترتیب سعی نموده است تا در دایره جرح و تعدیل را. نکرده است

  ).54، »مقایسه دیدگاههاي رجالی نجاشی و شیخ طوسی«معارف، (

شیخ طوسی پیشواي شیعه در عراق با مسؤولیتهاي سنگین دینی و اجتماعی بوده 

لذا شاید این احتمال طبیعی بنماید که با توجه به کثرت و تنوع ) 91سبحانی، ص(است 

ی نداشـته و فرصـت مطالعـه دربـاره آن     اشتغاالت علمی، شیخ در مواردي اطالعات کاف

  .موارد را نیز به دست نمی آورده است

جنبه دیگري که در روش شیخ در جرح و تعدیل هاي او در فهرست بـه چشـم   

می خورد این است که او معموالً به آثار و روایات مؤلفان توجـه مثبتـی دارد و همـواره    

این نگاه خود در برخورد بـا مؤلفـان   سعی در اعتبار بخشیدن به آنها نموده و در تعقیب 

ضعیف تفصیل قائل شده است و حداقل بخشی از راوایات یا مؤلفـات آنـان را صـحیح    

اما نجاشی بـه اثبـات اعتبـار    ). 412، 407، 406، 414، 255، 271، 72، 16(دانسته است 

 ،164، 67ص (آثار عالقه ویژه اي ندارد لذا بیشتر، مؤلفات ضعیف را شناسـانده اسـت   

251 ،267 ،60 ،234 ،265 ،329 ،217 ،416 ،448 ،350.(  

  تعارض آراي رجالی شیخ طوسی و نجاشی -4-3

با توجه به حجم اندك جرح و تعدیل هایی که شیخ طوسی خود یـا بـه نقـل از    

. دیگران انجام داده است می توان گفت توثیقات او به مراتب بـیش از تضـعیفات اسـت   
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اشاره نمی کند، گاه شماري از ضعیفان را نیـز توثیـق    شیخ که عمدتاً به ضعف اشخاص

) 336، ص الرجـال (به عنوان مثال وي داود بن کثیر رقی را ثقه خوانده اسـت  . می کند

ص (اما نجاشی اکیداً او را تضعیف کرده و سبب ان را روایت غالیان از او دانسته اسـت  

را توثیـق کـرده بودنـد    گفتنی است پیش از شیخ طوسی، شیخ مفید و صدوق او ). 156

غالیان او رااز بزرگان خود ذکـر کـرده   «: کشی نیز درباره او گفته است). 7/123خویی، (

اند و روایات ناروایی مشتمل بر غلو از او نقل کرده اند، اما من از کسی طعنی درباره او 

 دو قول به ظاهر متناقض قابل جمـع ). 408، ص الرجال ۀفاختیار معرطوسی، (» نشنیدم

  .است چنان که دیگران بین آن دو جمع کرده اند

گفته شده است منشأ قول نجاشی، اظهارنظر ابن غضایري دربـاره داود بـن کثیـر    

کـان  «زیرا وي در مقام تضعیف نامبرده نوشته اسـت  ). 125، ص 7خویی، ج(رقی است 

  ).58ابن غضایري، ص (» فاسد المذهب، ضعیف الروایه، ال یلتفت الیه

نجاشی در گام اول به دلیل روایت غالیان از داود، او را تضعیف کرده و  بنابراین،

  .سپس اظهارنظر ابن غضایري درباره او را مؤید نظر خود دانسته است

ظاهراً کشی، مفید، صدوق و به تبع آنان، شیخ طوسی، روایت غالیـان از شـخص   

مهمترین عوامل ضـعف   را به تنهایی عامل ضعف ندانسته اند، اما نجاشی این عامل را از

.راوي دانسته است
1

  

جعفـر  : برخی از ضعیفان دیگري که شیخ طوسی آنان را توثیق کـرده عبارتنـد از  

ـ ا(، مفضـل بـن عمـر جعفـی     )418الرجال، ص (بن محمد بن مالک  و ) 346، ص ۀلغیب

).347همان، ص (معلی بن خنیس 
2

  

                                                
غالیان در ذات در مقام عقیده و . تقسیم می شوند» غالیان در صفات«و » غالیان در ذات«غالیان به دو دسته  - 1

نظر، از مذهب معتدل و صحیح منحرف و در مقام رفتار و عمل معموالً قائل به اباحی گري نسبی یا مطلق بودند 

ه اند و جعل و دروغ بافی در قلمرو حدیث را امر سهل و پیش پا افتاده اي می و از هیچ عمل خالفی ابا نداشت

و نجاشی دقیقاً به همین سبب، ) 104-107غالیان، ص » 120، 124، ص )1(جریان شناسی غلو «صفري، (دانستند 

مه در قبال این جماعت موضع سختی دارد چون غالیگري بدین معنا با دروغ و ضعف در روایت و حدیث مالز

.داشته است

.417، 122، 416ص : نجاشی به ترتیب  عبارتند ازفهرست تضعیف این اشخاص در  -2
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در شناسـایی   از سوي دیگر، گرچه نجاشی سیره اسـتاد خـود، ابـن غضـایري را    

ضعفا تعقیب کرده است اما گاه اشخاصی را که شـیخ بـه پیـروي از ابـن ولیـد و شـیخ       

صدوق تضعیف نموده، توثیق کرده است؛ از جمله، محمد بن عیسی بن عبید کـه شـیخ   

، الرجال؛ 402، ص الفهرست(به تبعیت از صدوق از ابن ولید او را تضعیف کرده است 

ق وي را با الفـاظی بیـان کـرده کـه گویـا کسـی دربـاره        اما نجاشی توثی) 448، 391ص 

او محمـد بـن عیسـی را از    . وثاقت وي شبهه اي ندارد و همگان او را توثیق کـرده انـد  

اصحاب جلیل شیعیان دانسـته و بـراي توثیـق مؤکـد او از تکـرار معنـوي اصـطالحات        

  ).333ص ) (ثقه، عین(استفاده کرده است 

یسی بن عبیـد را اجتهـاد شخصـی ابـن ولیـد      محققان منشأ تعضیف محمد بن ع

دانسته اند و گفته اند وي روایـات منفـرد و منقطـع   
1
محمـد بـن عیسـی از یـونس بـن       

بنـابراین، ابـن ولیـد،    . عبدالرحمن را به دلیل خصوصیتی که دارد معتبـر ندانسـته اسـت   

لکه محمد بن عیسی را فی نفسه تضعیف نکرده و روایات او را مطلقاً رها نکرده است ب

. روایات متفرد او از یونس را رها کرده لیکن روایات او از غیر یونس را نقل کرده اسـت 

شیخ صدوق نیز همچون استادش، روایات محمد بن عیسی بـن عبیـد از دیگـران را در    

اما شیخ طوسی که تضعیف محمـد بـن عیسـی بـن     . من الیحضره الفقیه نقل کرده است

داده، ظاهراً از خصوصیت سخن ابـن ولیـد دربـاره     عبید را به ابن ولید و صدوق نسبت

آگاهی نداشته یا غفلـت  ) رد روایات منفرد و منقطع او از یونس بن عبدالرحمن(نامبرده 

ورزیده و گمان کرده است ترك این گونه روایات محمد بـن عیسـی توسـط ابـن ولیـد      

ضـعیف کـرده   ناشی از ضعف شخص راوي بوده است، لذا او را به تبعیت از ابن ولید ت

ظاهراً استثناء ابن ولید در عدم اعتبار روایات منفرد محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد      . است

  ).119 -17/116خویی، (مبتنی بر اجتهاد و نظر شخصی وي بوده است 

                                                
متفرد، حدیثی است که راوي آن، به نقل حدیث منفرد باشد؛ یعنی دیگر روات، این حدیث را ذکر نکرده  -3

 یۀدرامدیر شانه چی، (شد حدیث منقطع نیز حدیثی را گویند که یک نفر از وسط زنجیره حدیث افتاده با. باشند

).60، 83، ص الحدیث
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و شــیخ او را تضــعیف ) 188ص (از دیگــر مؤلفــانی کــه نجاشــی او را توثیــق  

ظـاهراً منشـأ تضـعیف    . م استکرده، شخصی به نام سالم بن مکر) 226، ص الفهرست(

شیخ، اشتباهی است که او در کنیه مؤلف کـرده و بـدین ترتیـب میـان دو نـام مشـترك       

در میان راویان دو تن به نامهاي ابوخدیجه، سالم بن ابی . ضعیف و ثقه خلط کرده است

وجود دارد که شخص اخیـر  ) موثق(و ابوخدیجه، سالم بن مکرم ) ضعیف(سلمه کندي 

شیخ به گمان اینکه، ابوسلمه کنیه پدر سالم اسـت،  . به نام ابوسلمه نیز دارد کنیه دیگري

گفتنـی اسـت شـیخ در    . او را سالم بن ابی سلمه کندي پنداشته و تضعیف کـرده اسـت  

انتهاي طریق خود به سالم بن مکرم، از تعبیر سالم بن ابـی سـلمه اسـتفاده کـرده اسـت      

  ).26-8/24خویی، (

ـ    احمـد بـن هـالل عبرتـایی     : ن دسـت عبـارت اسـت از   نمونه هـاي دیگـر از ای

؛  390، ص الفهرسـت (، محمد بـن بحـر رهنـی    )384، ص الرجال؛ 83، ص الفهرست(

، عبدالکریم بـن عمـرو   )434، ص الرجال(، عبیداهللا بن احمد انباري )447، ص الرجال

و حسن بن حسین ) 388همان، ص (، علی بن محمد قاسانی )339همان، ص (خثعمی 

).424همان، ص (ی لؤلؤی
1

  

آن چه در این قسمت آوردیم با دیدگاههاي بنیادي و مبناي اصولی شیخ طوسـی  

در این جا خواسته ایم روش و عملکرد شیخ طوسـی و نجاشـی   . و نجاشی مرتبط است

بدین ترتیب معلوم می شـود شـیخ طوسـی کـه بـه      . را در آثار رجالی ایشان نشان دهیم

ی به حجیت خبر واحد ضعیف بـاور دارد در مقایسـه بـا    عنوان یک دیدگاه اصولی مبنای

نجاشی کمتر سخت می گرفته و کمتر به تضعیف اشخاص و آثارشان تمایل نشـان داده  

  .و بیشتر به مدارا با راویان و نگاه مثبت به دستاوردشان گرایش داشته است

  

  نتیجه

  رکز او در  ـف، تمـتأخر تألی: نجاشی به دالیلی چند از جمله) رجال( فهرست -

                                                
.83، 384، 232، 245، 255، 40ص : توثیق یا تعدیل نامبردگان در فهرست نجاشی به ترتیب عبارتند از - 1
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برتري ویـژه اي  ... علم رجال، بهره گیري وي از استادان نامدار دانش رجال و حدیث و

  .نسبت به آثار رجالی شیخ طوسی دارد

خود علی رغم وجود آثار رجالی شـیخ نـزد   فهرست ظاهراً نجاشی در تدوین  -

ر پی آنها بـوده و  او کمترین بهره را از آنها برده و بیشتر از اطالعات خود که از جوانی د

  .نیز از استادان خبره علم رجال که با آنان معاصر بوده است استفاده کرده است

وجود پاره اي تعارضها میان آراي رجالی شیخ طوسی و نجاشی نشانگر وجود  -

  .اختالف مشرب میان آن دو است

و در پایان این که شـیخ طوسـی و نجاشـی بنـابر اخـتالف مشـرب و درجـه         -

  .رجال و آثار، دو راه مجزا را طی کرده اندتخصص در 

  

  

  منابع

، چـاپ سـوم، بیـروت،    الذریعه الی تصانیف الشـیعه آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن؛ 

  .ق1403

  .ق1403، بیروت، اعیان الشیعهاألمین، محسن؛ 

محمدرضا حسینی جاللی، چـاپ اول،  : تحقیق الرجال،ابن غضایري، احمد بن حسین؛ 

  .ق1422قم، دارالحدیث، 

، زیر نظر کاظم موسـوي  المعارف بزرگ اسالمی ةدایر، »ابن غضایري«انصاري، حسن؛ 

  .بجنوردي

  .ق1381، نجف، انتشارات حیدریه، مقدمه بر رجال طوسیبحرالعلوم، محمد صادق؛ 

ـ الفوائد الرجابحرالعلوم، محمد مهدي؛  محمـد صـادق   : ؛ رجـال بحرالعلـوم، تحقیـق   ۀلی

  .ق1385وم، چاپ اول، نجف، دارالزهراء، حسین بحرالعل و بحرالعلوم

  .1370، چاپ اول، تهران، انتشارات کویر، گزیده تهذیببهبودي، محمد باقر؛ 
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  .1362، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، الحدیث ۀفمعر ــــــــ ؛

مقایسه اي میـان دو مکتـب فکـري شـیعه در قـم و بغـداد در قـرن        «جعفري، یعقوب؛ 

، فـروردین  41-3، صـص  69، ش ی کنگره جهانی شـیخ مفیـد  مقاالت فارس، »چهارم

1372.  

  .1385، قم، دارالحدیث، فرهنگ اصطالحات حدیث حریري، یوسف؛ 

/ ق1413مهـدي رجـایی، مشـهد،    : ، تحقیقۀلیالفوائد الرجاخواجویی، محمد اسماعیل؛ 

  .ش1372

نشـر آثـار    ، قم، مرکزمعجم رجال الحدیث شیعهموسوي، سید اهللا ابوالقاسم  ۀیخویی، آ

  .ق1410شیعه، 

یادنامه شـیخ الطایفـه   ، »سیري در زندگی شیخ طوسی از طوس تا نجـف «دوانی، علی؛ 

  .1384، 212 -185، صص 1، ج ابوجعفر محمد بن حسن طوسی

، چاپ اول، مشـهد، دانشـگاه علـوم اسـالمی     الحدیث ۀیدانش دراربانی، محمد حسن؛ 

  .1380رضوي، 

مسلم قلی پور گیالنی، علی اکبـر روحـی،   : ، ترجمهالکلیات علم الرجسبحانی، جعفر؛ 

  .1380چاپ اول، انتشارات قم، 

  .1379، تهران، مرکز نشر الکتاب، قاموس الرجالشوشتري، محمدتقی؛ 

  .1375، پاییز 1، ش علوم حدیث، »جریان شناسی غلو«صفري فروشانی، نعمت اهللا؛ 

، چـاپ اول،  تا پایـان سـده سـوم   کاوشی در جریانها و برآیندها  –غالیان  ــــــــ ؛

  .1378مشهد، بنیاد پژوهشهاي اسالمی، 

محمد صادق بحرالعلـوم، نجـف، انتشـارات    : ، تصحیحالرجالطوسی، محمد بن حسن؛ 

  .ق1381حیدریه، 

محمدرضا انصـاري، چـاپ اول، قـم، مطبعـه     : ، تحقیقفی اصول الفقه ةالعد ــــــــ ؛

  .ق1417ستاره، 
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عباداهللا طهرانی، علی احمـد ناصـح، چـاپ اول، قـم، مؤسسـه      : یق، تحقۀالغیب ــــــــ ؛

  .ق1411معارف اسالمی، 

سید حسن مصـطفوي، دانشـگاه   : ؛ رجال الکشی، تحقیقالرجال ۀفاختیار معر ــــــــ ؛

  .1348فردوسی مشهد، 

  .، بی تاۀیالمرتضو ۀمکتبمحمد صادق بحرالعلوم، نجف، : ، تحقیقالفهرست ــــــــ ؛

، قم، چاپ علم حدیث و نقش آن در شناخت و تهذیب حدیثین العابدین؛ قربانی، ز

  .1370صدر، 

  .ق 1417، قم، مؤسسه نشر الفقاهه، مقدمه بر فهرست طوسیقیومی، جواد؛ 

: ، ترجمـه میراث مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجـري مدرسی طباطبایی، حسـین؛  

خصصـی تـاریخ اسـالم و ایـران،     علی قرایی، رسول جعفریان، دفتر اول، قم، کتابخانـه ت 

1383.  

ـ علم الحدیث و درامدیر شانه چی، کاظم؛  ، چـاپ چهـاردهم، قـم، دفتـر     الحـدیث  ۀی

  .1378انتشارات اسالمی، 

، مقاالت و بررسیها، »مقایسه دیدگاههاي رجالی نجاشی و شیخ طوسـی «معارف، مجید؛ 

  .1376، زمستان 57-39، صص 62دانشکده الهیات دانشگاه تهران، دفتر 

چـاپ اول، تهـران، موسسـه فرهنگـی و      پژوهشی در تاریخ حدیث شـیعه،  ــــــــ ؛

  .1374هنري ضریح، 

موسی شبیري زنجانی، چاپ هفتم، مؤسسه نشـر  : ، تحقیقرجالنجاشی، احمد بن علی؛ 

  .ق1424اسالمی، 

، دانشگاه فردوسی مشـهد،  الرجال ۀفمقدمه بر  اختیار معرواعظ زاده خراسانی، محمد؛ 

1348.  


