پندارۀ وجود توثیق عام برای مشایخ جعفر بن بشیربجلی
تاریخ دریافت 49/5/32 :تاریخ تأیید49/8/5 :
محمدصادق بخشی

جویباری

چکیده

رجالیان در بازشناسی حال راویان و بحث در بارۀ وثاقت و یا ضعف ایشان افزون بر توثیقات فردی و
خاص گاه درمواردی با استناد به قواعدی کلی وفراگیر ،گروهی از راویان را در شمار موثقان وارد کرده
و به اعتبار روایاتشان حکم نمودهاند.واکاوی دقیق برخی توثیقات عمومی از جمله مسائلی است که
درمطالعات راوی شناسی از اهمیت بسزائی برخوردار است .توثیق مشایخ جعفر بن بشیر بجلی از جمله
اموری است که از سوی برخی علمای متاخر به عنوان توثیقی فراگیر تحت ضابطهای خاص معرفی شده
است .پژوهش حاضر پس از شناسائی شخصیت رجالی وحدیثی جعفر بن بشیر وگزارشی از نظریة «توثیق
مشایخ جعفر بن بشیر» ،به نقد این نظریه پرداخته است .این نظریه دارای بازتابهای گوناگونی دربین
رجالیان متاخر امامی بوده داشته است .به گونهای که برخي معتقد به وثاقت تمام استادان جعفر بن بشیر
شده وبرخي دیگر به علت وجود اشکاالت چند،آن را غیر معتبردانستهاند .ناگفته پیداست که درصورت
پذیرش این نظریه بخشی از راویان مجهول الحال را باید در شمار ثقات دانست و بسیاری از روایات
بدینسان از ضعیف به صحیح رخ می نمایانند .پژوهش حاضر با بررسی دالئل طرفداران این نظریه ـ با
تکیه به یافتههای رجالی و حدیثی ـ نا تمامی نظریه را اثبات نموده است.از اینرو ،مشایخ جعفر بن بشیر
همانند دیگر راویان نیاز به اثبات واحراز وثاقت دارد.
كلیدواژهها :جعفر بن بشیر ،مشایخ ،مشایخ ثقات ،توثیقات عام.

 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث .bakhshi.sadeg@gmail.com

1

درآمد

از کارکردهای دانش رجال شناخت حال راویان سند احادیث است .از این رو ،رجالیان برای شناخت حال
و اوصاف راویان افزون برتوثیقات فردی وخاص ،درمواردی ،با استناد به قواعدی کلی و فراگیر،
گروهی از راویان ناشناخته را به عرصه موثقان وارد کرده ،و به دنبال آن میتوان حکم صحت براسناد
روایتشان بار نمود.مواردی همچون توثیقات مشایخ اصحاب اجماع ،مشایخ ثقات سه گانه ،توثیق تمام
وکیالن ائمه ،مشایخ اجازه ،مشایخ احمد بن محمد بن عیسی اشعری ،مشایخ ابن قولویه در کامل
الزیارات،و....هم چنین قاعده «توثیق مشایخ جعفر بن بشیر» و توثیقاتی از این دست از جمله قواعد
فراگیری است که رجالیان با استناد به آنها به تائید گروهی از راویان پرداختهاند ،توثیق مشایخ جعفر بن
بشیر از جمله اموری است که از سوی برخی علما به عنوان توثیقی فراگیر وگسترده معرفی شده است.این
گونه قواعد رجالی را می توان از ابداعات رجالیان متاخر دانست که با تکیه بر مستندات رجالیان و
مح ّدثان متقدم شکل گرفتهاند.
دراین مباحث ،بیش از اعتبار خود این افراد ،از وثاقت گروهی از راویان – که زیر مجموعه ضابطه
خاصی هستند – بحث می شود .این قاعده درگذر زمان عکس العمل های متفاوتی را دربین اندیشوران
رجالی شیعه به دنبال داشته است؛ برخی آن را پذیرفته و فوایدی را برایش در نظر گرفته اند و برخی
دیگر ،به جهت اشکاالت چندگانه،چون خدشه در مستندات توثیق ،وجود موارد نقض ،بر توثیق عام وارد
نموده و آن را از درجه اعتبار ساقط کردهاند .پژوهش پیش رو ،پس از ذکر نظریات موافقان این قاعده
فراگیر و مخالفان آن ،و پس از بررسی مستندات این توثیق و اشکاالت وارده ،در پی اثبات عدم اعتبار این
توثیق عام هستم.
پیشینۀ پژوهش

با تتبعی که نگارنده داشته است به نظر میرسد که پس از نجاشی رجالی معروف سدۀ پنجم تا قبل از قرن
دوازدهم ،نظریه«توثیق مشایخ جعفر بن بشیربجلی» مطرح نبوده است .نخستین کسی که این نظریه را
طرح و پایه گذارآن بوده وآن را پذیرفت و درتعلیقهاش برمنهج المقال در شرح حال برخی راویان روایت
جعفر بن بشیر از آنان را نشانۀ وثاقت دانسته 1وحید بهبهانی(م1325ق) است3.پس از ایشان برخی
رجالیان با طرح بحثهای مستقل و یا ضمنی ،به این بحث اشاره کردهاند .درمیان اندیشمندان معاصر می-
توان به مباحث آیت هللا خویی درمعجم رجال الحدیث2،آیت هللا سبحانی درکلیات فی علم الرجال 9،وآیت هللا
داوری در اصول علم رجال 5،وآیت هللا ابطحی در تهذیب المقال 6،تقریرات درس رجال محقق ارزجمند
استاد سید جواد شبیری 7،و شیخ سند در کتاب بحوث فی مبانی علم الرجال 8،اشاره کرد .و نیز در البالی
 .1تعلیقه علی منهج المقال :ص 56و 112و 113و  132و 158و  162و 175و  177و 322و....
 .3فوائد الرجالیه ضمن رجال الخاقانی:ص ،98تعلیقه علی منهج المقال :ص.37
. 2معجم رجال الحدیث :ج 1ص.68
. 9کلیات فی علم الرجال :ص.374
.5اصول علم الرجال :ج3ص.322
.6تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال النجاشی:ج1ص 116وج9ص .215
 .7برخی از نگاشته های درس رجال محقق ارجمند ،استاد سید جواد شبیری زنجانی (مد ظله) .در مرکز تحقیقات کاامییوتری
علوم اسالمی (نور) موجود است .آرای او در زیر نویس این مقاله با عنوان درس گفتارهای معظم له ارجاع داده شده است.
 .8بحوث فی مبانی علم الرجال :ص.192
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نگاشته های برخی فقیهان متاخر ذیل روایت جعفر بن بشیر به اثبات یا رد قاعده مذکور اشاره کردهاند 1.تا
آنجا که نگارنده اطالع دارد ،نگاشته مستقلی که به ابعاد مختلف نظریة ،ادله و شواهد آن پرداخته باشد ،به
نگارش در نیامده است؛ هر چند بن مایه های از آن در برخی آثار رجالی به صورت محدود قابل دست
یابی است.ناگفته پیداست این پژوهش ها تا کنون در البالی کتابهای رجالی معاصران سامان یافته است.
این نگاشته در پی آن است که به ادله احتمالی ،شبهات و گمانهها پاسخ دهد ،و با بیانی جدید و متفاوت از
آنچه که تا کنون در منابع رجالی آمده است این نظریه را بررسی کند.
خاستگاه توثیق مشایخ جعفر بن بشیربجلی

به نظر میرسد ،آنچه که موجب این گمانه شد که تمامی مشایخ جعفر بن بشیر ثقهاند منشا آن را میتوان
در کلمات قدما جستجو کرد .نخست نجاشی در رجالش در شرح حال جعفر بن بشیر بجلی آورده است که
ایشان از راویان ثقه و راویان ثقه از او روایت کردهاند هرچند این سخن صراحت درتوثیق مشایخ ایشان
ندارد ولی احتمال می رود که نجاشی با استقرا دراحادیث ایشان به این نتیجه رسیده باشد که مشایخ وی
همگی ثقهاند .دیگری شیخ طوسي در کتاب «ع ّدة االصول» ،در بحث ح ّجیت خبر واحد دربارۀ ثقات سه
گانه و غیرآن گفته است :.
إذا کان أحد الراویین مسنداواآلخر مرسلن  ،ظ فر حفل حفار ال رسفل؛ حفنن کفان م فن
یعلم أظه ال یرسل إال عن ثقة موثوق بهن  ،حل ترجح لخبر غیره علفل خبفره؛ و ألجفل
ذلک سوت الطائفة بین ما یرویه مح د بن أبفلع یفر و صففوان بفن یحیفل و أح فد
بففن مح ففد بففن أبففلظصففر و غیففرهم مففن الثقففات الففعین عرحففوا بففاظ م ال ی فروون و ال
یرسلون إال ع ن یوثق بهن  ،و بین ما أسنده غیرهم؛ و لفعلک ع لفوا ب راسفیل م إذا
اظفردوا عن روایة غیرهم و أما إذا لم یکن کعلک و یکفون م فن یرسفل عفن ثقفة و
عن غیر ثقة حنظه یقدم خبر غیره علیهن  ،و إذا اظفرد وجب التوقف حل خبفره إلفل أن
3
یدر دلیل علل وجوب الع ل به.
چنان که یکی از دو راوى ،روایت را به طور مسند و راوى دیگر به طور مرسال
نقاال کنااد ،بااه مرس ال نگاااه م ا شااود؛ اگاار راوى مرس ال از کسااان باشااد کااه ارسااال
نم کناد مگار از ثقاهاى کاه ماورد اطمیناان باشاد ،ترجیحا میاان روایات غیار او و
روایت او وجود ندارد و به همین سبب است که علماى امامیه میان آنچاه محماد بان
اب عمیر و صفوان بن یحی و احمد بن محمد بن اب نصر و ثقات دیگر آوردهاند و
آنچه غیر این بزرگواران به طور مسند ذکر کاردهاناد ،یکساان برخاورد کاردهاناد و
از این رو به مراسیل این بزرگان زمان که از روایت غیر آنها منفرد باشاد ،عمال
کردهاند .ا ّما اگر راوى شخص باشد که هم از ثقه و هام از غیار ثقاه نقال و ارساال
م کند ،روایت مسند بر آن مق ّدم م شود .و اگر خبرى را به تنهای به نحاو مرسال
نقل کند ،باید در خبر او توقّاف کارد ،مگار جاای کاه دلیلا بار وجاوب عمال باه آن
 .1وسائل الشیعه:ج34ص،333ریاض المسائل:ج16ص ،267قاعدۀ الضرر والضرار (سیستانی) :ص14
 .3ع ّدة االصول :ج ،1ص.1۵۱
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وجود داشته باشد.
بدینسان ،برخی رجالیان ومحدثان با توجه به ادعای شیخ طوسی بر این باورند بین احادیث مسند سایر
راویان و مرسالت مشایخ سه گانه و همچنین دیگر موثقانی که به این روش معروف شدهاند – که تنها از
ثقات نقل حدیث کردهاند– فرقی قائل نیستند1.توضیح مطلب آن که اگرچه ازتعبیرشیخ طوسی سخنی
ازمشایخ جعفر بن بشیر به میان نیامده است ،اما پس از یادکرد ثقات سه گانه ،از عبارت«وغیرهم من
الثقات» تعمیم آن به دیگر ثقات استفاده می شود .بدین ترتیب عبارت یاد شده بیانگر آن است که دیگر
راویانی هم هستند که دارای ویژگیهای همسان با ثقات سه گانهاند و ملحق به آنند.
مناسب است یاد آور شوم بر داشتها از سخن شیخ طوسی یکسان نیست .برخی بر این باورند که
مقصود از «غیرهم من الثقات» اصحاب اجماع است 3.گمانه دیگر بر این استوار است مراد از «غیرهم»
در کالم شیخ طوسی ،راویان ومح ّدثانیاند که همسان مشایخ ثقاتاند 2،چون جعفر بن بشیر ،محمد بن
اسماعیل زعفرانی ،احمد بن محمد بن عیسی اشعری ،خاندان فضّال و مانند ایشان ،بنابر این بعید نیست که
عبارت شیخ طوسی انصراف به افرادی چون جعفر بن بشیر نداشته باشد .قبل از تبیین مستندات ودالئل
توثیق مشایخ وی ،نخست به اختصار به شرح حال رجالی و حدیثی جعفر بن بشیر اشاره گردد.
یک.شخصیت شناسی

برای تبیین بیشتر نظریه«وثاقت استادان جعفر بن بشیر» ناگزیریم نیم نگاهی به شخصیت رجالی وحدیثی
وی نماییم:
جعفر بن بشیر بجلی و ّشاء9،کنیه او ابومحمد است .مح ّدث ،فقیه و از برجستۀترین روایتگران شیعه در نیمۀ
دوم قرن دوم هجری است .درمیان رجالیان تنها نجاشی او را به لقب و ّشاء توصیف کرده است5.که به نظر
برخی رجالیان اشتباه است 6.وی به قبیله بجلی منسوب است .بجلی ،نسبت شمار بسیاری از محدثان شیعه
از راه نسب یا والء به این قبیله است7.جعفر بن بشیر در کوفه می زیست از خاندان وي اطالع چنداني
دردست نیست .برخي نام پدرش را بشیر دهّان دانستهاند که از مشایخ روایي جعفر به شمار می آید 8.برخي
دیگر وي را بشیر بن عاصم بجلي کوفي ميدانند4و هر دو از محدثان شیعه به شمار ميآیند .تاریخ والدت
او روشن نیست اما به لحاظ طبقه شناسی احتماال قبل از نیمۀ دوم سدۀ دوم هجری به دنیا آمده است.وفات
12
وی را در سال 328ق ثبت کرده اند.
 .1فوائااد الرجالیااه ضاامن رجااال الخاقااانی:ص ،98کلیااات فاای علاام الرجااال:ص  375و ،374بحااوث فاای مبااانی علاام الرجااال:
ص ،192تهذیب المقال:ج9ص.215
 .3خاتمة المستدرک:ج5ص ،.132معجم رجال الحدیث:ج1ص.61
.2کلیات فی علم الرجال:ص.374- 375
.9و ّشاء؛این لقب باعتبار شغل او است که پارچههای ابریشمین وگلدار می فروخت .تنقیح المقال:ج15ص 65ش.2814
 .5معجم رجال الحدیث:ج5ص32ش.3191
 . 6قاموس الرجال:ج 3ص 612ش  .1922محقق شوشتری منشا اشتباه نجاشی را برداشت وی از برخی سند روایات که در
آن «عن الو ّشاء و جعفر بن بشیر» آمده وی به اشتباه آن را «عن الو ّشاء جعفر بن بشیر»تلقی کرده است.
.7وقعة ص ّفین:ج1ص .62بیشتر افراد قبیله در زمان حضرت علی  جانب ایشان را گرفتناد و درجناص صافین جاز انادکی در
سیاه آن حضرت بودند.
 .8الجامع في الرجال :ج  ،1ص 271؛ تنقیح المقال :ج  ،1ص .175
 .4تنقیح المقال :ج  ،3ص .175
 .12رجال النجاشي :ص  ،114ح 229؛ اختیار معرفة الرجال :ص  ،691ح .1135
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الف :در ظگاه بزرگان

علمای رجال و تراجم،جعفر بن بشیر را به وثاقت و اعتماد و جاللت ستودهاند.
نجاشي در یادکرد وی مينویسد:
جعفر بن بشیر یکي از چهرههاي برجسته شیعي بود که بسیار عبادت ميکرد و یکي از
پاکان و زاهدان روزگار به حساب ميآمد .وي مردي موثق بود .او در شهر کوفه مسجدي
بنا کرد که هنوز در زمان ما در قبیله بجیله وجود دارد ،من و جمع زیادي از عالمان شیعه
هر وقت به شهر کوفه ميرویم در این مسجد نماز ميخوانیم .همان گونه که در سایر مساجد
معروف کوفه ،همانند مسجد کوفه ،نمازميخوانیم ،استادم ابو العباس بن نوح ميگفت :جعفر
بن بشیر مشهور بود به «فقحة العلم»( 1گل زیباي دانش) او از راویان موثق حدیث نقل
3
ميکرد و راویان موثق هم از او حدیث نقل ميکردند.
شیخ طوسي در شرح حال وي ميگوید:
2
او صاحب کتاب و« ثقةجلیل القدر» است.
ک ّشي به نقل از نصر بن صباح ميگوید:
وي گرفتار دستگاه ستم شد وتازیانههاي فراوان به او زدند وسختيهاي زیادي را تحمل کرد تا اینکه
خداوند متعال او را نجات داد و از زندان رها شد .بعد از شهادت حضرت رضاعلیه السالم ،مأمون
9
عباسي با جعفر بن بشیر از در دوستي در آمد و زماني او را از همراهان خویش قرار داد.
ابن حجر عسقالني در یاد کرد اوميگوید:
و جمعي
جعفر بن بشیر کوفي یکي از مصنفان شیعه است که از علي بن موسي الرضا
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دیگر حدیث گزارش ميکند.
عمر کحاله ،دانشمند معروف اهل سنت در باره او چنین آورده است:
1
جعفر بن بشیر بجلي یکي از محدثان و فقیه شیعه است.
 .1نجاشی در توصیف جعفر بن بشیر لقب «فقحة العلم» را به وي داده است .در ضبط و قرائت و معناي آن بین علما اختالف است:
 -1در قرائت نجاشی و عالمه در ایضاح از آن به «فقحه العلم،ای زهرة العلم ،یاد شده است ،بر فرض صحت این قرائت
این لفظ به معناي «گل» است ،در اینجا به معناي گل زیباي دانش معني ميدهد(.رجال النجاشی:ص 114ش ،229ایضاح
االشتباه :ص 138ش،135لسان المیزان:ج3ص112ش.)952
 -3و نیز عالمه درایضاح االشتباه به نقل از سید صفی الدین محمد بن معد موسوی قرائت «نفحة العلم» را یاد آور شده
است.یعني عطر و بوي دلانگیز ،چنانکه عطر و بو مشام انسان را نوازش ميدهد .بوي معطر دانش هم دل و جان انسان را
نوازش ميدهد( .ایضاح االشتباه :ص138ش.)135
 2ـ از عالمه در خالصه و ابن داود در رجالش قرائت«قفّه العلم» نقل شده است .بنابراین قرائت به معناى ظرف و زنبیل
آمده که ظرف دانش معن م دهد(.خالصة االقوال:ص 23ش، 7رجال ابن داود:ص83ش .344تنقیح
المقال:ج15ص71ش )142پانوشت آن .به هر حال این کلمه را هرگونه که قرائت کنیم ,کنایه از این است که این محدث
بزرگوار از دانش فراوان برخوردار بوده و یک از چهره هاى برجستۀ عصر خویش به شمار م آمده ،تاجای که خلیفه
مقتدر و نیرومند عباس  ،این چهره پرآوازه شیعه را در برهه اى از زمان ،از نزدیکان خود قرار داده و خود را به او
نزدیک م کرده است .این جمله كنایه از این است كه جعفر بن بشیر از دانش فراواني برخوردار بوده است (.تنقیح المقال:
ج 15ص 72ش  ،142قاموس الرجال :ج  ،3ص .)613
.3ر.ک :رجال النجاشي :ص  114ش .229
 .2الفهرست :ص  92ش .121
 .9ر .ک.اختیار معرفة الرجال :ص  691ح .1135
 .5ر.ک :لسان المیزان :ج  3ص  112ش .952
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زرکلی در باره او چنین اورده است
او یکی از عالمان شیعه است که در سرزمین ابواء درگذشت.
چنانچه پیشتر گذشت تاریخ والدت او مشخص نیست.اینکه وي از اصحاب امام رضاعلیه السالم شمرده
شده 2حدوداً بین سالهای 192تا155ق به دنیا آمده است و در سال 328ق 9،پنج سال بعد شهادت امام
5
رضاعلیه السالم سال وفات سیده نفیسه بنت حسن بن زید بن حسن در گذشت.
3

ب :مشایخ و شاگردان

جعفر بن بشیر از محدثان شیعي است که نزد دانشمندان بسیاری درس آموخت و از آنان روایت کرد.
او نزدیک به هشتاد نفر نقل حدیث کرد و کتابهای بیش از هشتاد نفر را روایت کرده که برخی از آنان
چندین کتاب داشتهاند آیت هللا خویي با حذف عناوین تکراري قریب به هشتاد استاد وي را برشمرده ،که
برخي از آنان عبارتاند از:
 .1اسحاق بن عمار؛  .3زید شحام؛  .2عبدهللا بن بکیر بن اعین؛  .9حماد بن عثمان؛  .5ادیم بن الحر؛
 .6ذریح محاربي؛  .7سلیمان بن سماعه؛  .8داود رقي؛  .4بشیر دهّان؛  .12موسي بن بکر؛  .11عمر بن
ابان؛  .13هشام بن سالم؛  .12مفضّل بن عمر؛  .19سماعة بن مهران؛  .15ابان بن عثمان؛  .16عالء بن
رزین؛  .17هشام بن سالم؛ و 6 ...شاگردان زیادی از او اخذ حدیث کردهاند که برخي از شاگردان و راویان
معروف وي عبارتاند از:
 .1ابو عبدهللا احمد بن محمد بن خالد برقي؛  .3ابراهیم بن هاشم؛  .2احمد بن محمد؛  .9حسین بن حسین
لؤلؤي؛  .5حسین بن حسن؛  .6سهل بن زیاد؛  .7صالح بن سندي؛  .8محمد بن إسماعیل بن بزیع؛  .4محمد
7
بن الحسین بن أبي الخطاب و. ...
ج:احادیث ومیراث عل ی جعفر بن بشیر وگرایش ای حکری او

گزارشهای تاریخی وآثار ماندگار از نخسین قرنهای هجری ،نشان دهندۀ آن است که میراث علمی و
حدیثی شیعه میراثی مکتوب و مضبوط است از اینرو از مهمترین معیارهای سنجش اندیشهها و گرایشهای
فکری ،تاثیر علمی و شناخت ابعاد دانش وآگاهی افراد در نگاشته های به جا مانده و یا گزارش شده از
ایشان می باشد .همچنان که اشاره شد جعفر بن بشیر به فراوانی دانش وزیبایی وگل آن – قفحة العلم -
توصیف شده است از همین رو ،شخصیتی بزرگ و دارای ابعاد مختلف از خود به نمایش نهاده است .جعفر
بن بشیر در منابع حدیثی جایگاه ویژهای دارد.تنها در کتب اربعه و وسائل الشیعه از وی بیش از  935روایت نقل
شده است 8این آمار غیر از احادیثی است در کتابهای دیگرشیخ صدوق و دیگر محدثان گزارش شده است.

 .1ر.ک :معجم المؤلفین :ج  ،2ص .125
 .3ر .ک :االعالم :ج3ص 133ش
 .2رجال الطوسی :ص 252ش.5328
 .9رجال النجاشي :ص  ،114ح 229؛ اختیار معرفة الرجال :ص  ،691ح .1135
 .5مرآت الجنان :ج3ص 92به نقل از تهذیب المقال:ج9ص.219
 .6معجم رجال الحدیث :ج  ،5ص  ،35-39ش .3191
 .7همان
 .8این آمار با استفاده از نرم افزار درایة النور استخراج شده است
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جعفر بن بشیر مولف آثار متعددی است .وی کتابی داشته که به امام صادق علیه السالم منسوب بوده است.
او این کتاب را از امام رضا علیه السالم روایت کرده بود 1.نام برخی از کتابهاي جعفر بن بشیر عبارت
است از :
2
3
 .1کتاب المشیخة ،مانند کتاب حسن بن محبوب ولي مقداري از او کوچکتر است؛  .3کتاب الصالة؛.2
9
کتاب المکاسب؛ .9کتاب الصید؛ .5کتاب الذبائح؛ .6کتاب النوادر.
دو :مستند ظ ریه «وثاقت مشایخ جعفر بن بشیر»

مستند این نظریه و عمده استدالل بر وثاقت مشایخ جعفر بن بشیر« ،سخن نجاشي» است .در توصیفات نجاشی
از جعفربن بشیر عباراتی دیده می شود که سبب چنین برداشتی شده است .او می نویسد:
جعفر بن بشیر ابومحمد البجلي الو ّشاء من زهّاد أصحابنا و عبّادهم و نسّاکهم و کان ثقةً.... ،
5
روی عن الثقات و رووا عنه.
جعفر بن بشیر ابو محمد بجلی ،از زاهدان،عابدان و پرهیزگاران شیعه است ...او فردی ثقه
و مورد اعتماد بوده و از [اساتید] ثقه نقل روایت می کند .و[شاگردان] ثقه نیز از او روایت می
کنند».
برخی با استناد به سخن نجاشی مشایخ جعفر بن بشیر و شاگردان او را ثقه می دانند .وحید بهبهاني در
تعلیقهاش بر منهج المقال در شرح حال جعفر بن بشیر یاد آور وثاقت مشایخ وی نشده است6،ولی درفوائد
الرجالیه ضمن فائده دوم7و همچنین در یاد کرد برخی راویان روایت جعفر بن بشیر ،از آنان را نشانۀ
وثاقتشان دانسته است 8.به بیان دیگر او بر این باور است که اساتید روایی جعفربن بشیر همگی ثقه هستند
هر چند که توثیق آشکاری برای ایشان نیامده باشد .بعضی از جمله حاجی نوری با استناد این عبارت
4
نجاشی قائل به این شدهاند که این شخص «الیروی ّاال عن ثقة»،

 .1رجال النجاشي :ص 114ش .229
. 3نجاشی در ذیل نام داود بن کوره قمی واحمد بن حسین بن عبد الملاک؛ تبویاب کتااب المشایخه ابان محباوب را باه داود بان
کااوره قماای واحمااد باان حسااین باان عباادالملک نساابت داده اساات( .رجااال النجاشاای :ص 158ش  916وص 82ش)142کتاااب
المشیخۀ ابن محبوب از نخستین کتابهای است که در موضوع علم رجال نگارش یافتاه و متاسافانه مانناد دیگار کتاب اصاحاب
ائمه به دست ما نرسیده است.
.2کتابهایی که باا عناوان المشایخه از ساوی فهرسات نگااران یااد شادهاناد .باه آن دساته آثااری اطاالق مای شاود کاه تبویاب آنهاا
براساس معانی فقه باب گذاری شدهاند ونه برپایه ابواب فقهی یا اسماء اصحاب اصاول و راویاان از ائماه  .تهاذیب المقاال:ج3
ص.252
 .9رجال النجاشی :ص  114ش .229
 .5همان
 .6تعلیقه علی منهج المقال :ص.83
 .7تعلیقة الوحید علي منهج المقال :ص  ،59ص  .112الفوائد الرجالیه :ص ،98منهج المقال :ج1ص (197مقدمه فائده دوم)
روایة محمد بن اسماعیل بن میمون أو جعفر بن بشیرعنه ّ
فإن کالًّ منهما أمارة التوثیق لما ذکر فی ترجمتهما.
 .8تعلیقه علی منهج المقاال :ص 56و 112و 113و  132و 158و  162و 175و  177و 322و  329و  325و 311و 335
و  334و  392و  367و...
.4خاتمة المستدرک:ج7ص ( .124مستدرک الوسائل :ج  ،2ص  777چاپ سنگی(فائدۀ دهم).
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ظقد و بررسي

این نظریه بیشتر از سوی رجالیان معاصر مورد نقد ونظر قرارگرفته است .در این میان آیت هللا خویي به
تبع او استاد سبحانی1واستاد داوری3،دو اشکال بر نادرستی نظریه توثیق مشایخ جعفر بن بشیر ارائه کرده
است که دلیل دوم ایشان چندان قابل پذیرش نیست .با تکیه به مطالب معجم رجال الحدیث این بحث را پی
میگیریم:
 .1اشکار داللی (عدم داللت حصراز کلم ظجاشي)

در داللت سخن نجاشي که «جعفر بن بشیر تنها از ثقات روایت کرده باشد ،حصری مشاهده نمی شود با
توجه به آن که نجاشی از ادبیات وتعابیری که داللت بر حصر کند ،چون «انما یروی عن الثقة» یا
«الیروی اال عن ثقة» بهره نبرده است .از این رو،جملة «روي عن الثقات» نمی تواند بیانگر انحصار
باشد؛ و از آن چنین داللتی استفاده نمیشود ،که جعفر بن بشیر از غیر ثقه روایت نقل نمیکند .به بیان
دیگر عبارت درمقام حکم کلی برای تمامی مشایخ و راویان او نیست تا بدینسان تمام اساتید ویا شاگردان
جعفر بن بشیر را ثقه بداند .این عبارت فاقد چنین داللتی است.
موید این کالم ادامه کالم نجاشي است .وی در باره شاگردان او نیز میگوید « :رووا عنه» و[شاگردان] ثقه
نیز از او روایت میکنند .چنین چیزي ممکن نیست؛ زیرا نقل روایت کردن ثقه یا غیر ثقه از استاد،
دراختیار استاد نیست ،در حالي که ضعیفان برآنند ،تا از هر شخصي به ویژه بزرگان و حتي معصومان
نقل حدیث کنند 2و كم نبودند دروغگویاني كه در عصر اهلبیت علیهم السالم که بر آنان دروغ بستهاند و
روایات جعلي را به آنان نسبت دادهاند ،وسخن متواتر ومشهور نبوی که گله از فزونی دروغگویان
برحضرتش دارد 9و همچنین دیگر سخنان پیشوایان همچون امام صادق 5وامام رضا6گواه بر جریان
دروغ سازی های عصر حضور دارد .وقتي بر برمعصومان  سخنان دروغ ببندند پر واضح است که
راویانی مانند جعفر بن بشیر نیز از این امر مصون نخواهد بود .بنابراین ،سخن نجاشی چه از ناحیه شاگرد
و چه از جانب استاد داللت بر حصر نميكند و استفاده حصر از آن را بعید می نمایاند .نهایتا ً با توجه به
روایات جعفر بن بشیر در منابع حدیثی ،میتوان گفت بیشتر روایات «جعفر بن بشیر» از افراد ثقه بوده و
راویان ثقات نیز از او فراوان نقل حدیث کردهاند و این امر نوعی مدح او به شمار میآید .در مقابل کسانی
که فراوان از ضعفا نقل روایت کردهاند و ضعفا هم فراون از آن روایت گزارش کردهاند موجب قدح راوی
به شمار میآید7.بدین ترتیب نمی توان مدعی شد که عبارت نجاشی درمقام حصر بوده و براین اساس تمام
اساتید و شاگردان وی ،از وثاقت برخوردارند.
.2اشکار ظقضی

.1ر.ک :کلیات فی علم الرجال :ص.374
 .3ر.ک :اصول علم الرجال :ج3ص.322
.2ر.ک :معجم رجال الحدیث :ج  ،1ص .73
.9االرشاد:ج،1ص،632االمالی للطوسی:ص،337ح ،248بحار االنوار ،ج  ،26ص  ،372ح .46
 ...« .5إنّا اهال بیات صاادق ال تخلاو مان ّ
کاذاب یکاذب علیناا ،فیساقط صادقنا بکذباه علیناا عناد النااس»؛ اختیاار معرفاة الرجاال
معروف به رجال الک ّش  :ص .14۵ر.ک :اختیار معرفة الرجال :ص ،33۱ش.۱21
 .6ر .ک :همان :ص ،333ش .۱21
.7اصول علم رجال :ج 3ص.321
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اشکال دومی که نادرستی نظریه را به تصویر می کشاند ،حضور راویان ضعیف در میان اساتید جعفر
بن بشیر است .مشایخ جعفر بن بشیر سه دستهاند ،نخست راویانیاند که در رجال توثیق شدهاند ،گروه دیگر
از مشایخ کسانیاند که در رجال جرح وتعدیل نشدهاند ،اگر اساتید وی ناشناخته باشند ،طبیعی است که
مشکلی ایجاد نخواهد شد .دسته سوم مشایخیاند که در رجال تضعیف یا مورد طعن واقع شدهاند .مخالفان
نظریه توثیق مشایخ جعفربن بشیر ،مشایخ ضعیف ایشان را اشکال بر نقض بر قائالن توثیق مشایخ جعفر
بن بشیر بیان داشتهاند .دو تن از اساتید ایشان که رجالیان پیشین برضعف آنان تصریح کردهاند عبارتنداز:
صالح بن حکم نیلی1و عبدهللا بن محمد جعفي3،با توجه به این که مستند نظریه کالم نجاشی است وتضعیف
کننده هم اوست .این امر سبب نادرستی کلیت وثاقت مشایخ جعفر بن بشیر شده است .همچنین شیخ طوسی
دردو جای تهذیب 2روایت جعفر بن بشیر را به جهت ارسال ضعیف دانسته است9.بدین ترتیب با توجه به
5
این دو اشکال یاد شده نمیتوان در مورد جعفر بن بشیر گفت «الیروی االّ عن ثقة».
نگارنده براین باور است که اشکال نخست (داللی) آیت هللا خویي وارد است؛ زیرا تعبیر «روي عن
الثقات ورووا عنه» داللت بر حصر ندارد ،بلکه در مقام مدح وستایش راوي است 6و مدح وتعریف راوي
را هدف قرار گرفته است .درحقیقت میخواهد این نکته را بیان کند که او فراوان از راویان ثقه نقل روایت
میکند و ثقات نیز از او نقل روایت می نمایند .به تعبیر دیگر احادیث وی قابل توجه و تامل است .چه اینکه
در مقابل آن کثرت نقل روایت از ضعفا موجب قدح راوي است .چنانچه اخراج ،احمد بن محمد بن خالد
برقي از قم به جهت كثرت نقل روایت از ضعفا و اعتماد به مراسیل و در حقیقت نوعی ذم و قدح برقی
بوده و از این منظر تفسیر می شود 7.افزون برآن ،رجالی معاصر نجاشی ،شیخ طوسی  -ک ّشی و دیگران-

.1رجال النجاشي :ص  322ش  ،522شیخ با سند صحیح خود نقل ميکند« :عن محمد بن علي بن محبوب ،عن محمد بن
الحسین ،عن جعفر بن بشیر ،عن صالح بن الحکم ،قال سألت أبا عبدهللا علیه السالم  ...فقال »...تهذیب األحکام :ج  2ص
 342ح .847
.3شیخ ص دوق در یاد کرد طریق خود به عبد هللا بن محمد الجعفی مای نویساد :فقاد رویتاه عان ابای ،عان ساعد بان عبادهللا ،عان
محمد بن الحسین بن ابی الخطاب ،عن جعفر بان بشایر عان عبادهللا بان محماد الجعفای .مان الیحضاره الفقیاه :ج9ص 514قسام
المشیخه.
شیخ طوسی عبادهللا جعفای را از اصاحاب اماام ساجاد و بااقر و صاادق علایهم الساالم شامرده اسات(.رجال الطوسای :ص118
ش 1148ص124ش 1972و ص 321ش .2122نجاشی در شرح حال جابر بان یزیاد جعفای او را ضاعیف شامرده اسات.
رجال النجاشی:ص 134ش.223
 . 2الف :فأما الحبر الذی رواه محمد بن احمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر ع ّمن رواه عن ابی عبدهللا علیه
السالم قال :سألته عن رجل و...الحدیث.تهذیب االحکام:ج1ص146ح.91
ب :سعد بن عبدهللا عن محمد بن الحسن بن ابی الخطااب عان جعفار بان بشایر عان عبادهللا بان سانان أو غیاره عان عبادهللا علیاه
السالم مثل ذلک .همان حدیث .93
ّ
 .9فااول ماا فیااه أناه خباار مرسال منقطااع االساناد ،ألن جعفاار بان بشاایر فای الروایااة االولای قااال ع ّمان رواه و هااذا مجهاول یجااب
إطراحه ،و فی الروایة الثانیة قال عن عبدهللا بن سنان أو غیره فأورده وهو شاک فیه ،و ما یجری هاذا المجاری ال یجاب العمال
به .همان.
 .5نجاشي در شرح حال جابر بن یزید جعفي وي را تضعیف نموده است( .رجال النجاشي :ص  138ش  )223وی در
طریق صدوق به جعفر بن بشیر آمده است .ر .ک :من ال یحضره الفقیه :ج  9ص .514
.6ر.ک :اصول علم رجال :ج  3ص .321
 .7مجله علوم حادیث؛ ص  ، 191مقالاه توثیاق مشاایخ احماد بان محماد بان عیسای اشاعری در تارازوی نقاد .ش ، 71ساال نشار
1242
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در یاد کرد جعفر بن بشیر متعرض ادعای مذکور نشده و روایت مرسل جعفر بن بشیر را مردود دانسته
است و در مواردی داللت آن را نیز نقد کرده است.
ا ّما اشکال دوم آیت هللا خویي و دیگران وارد نیست؛ زیرا موارد نقضی استدالل ایشان قابل جواب
ودفاع است .پیشتر گذشت که آیت هللا خویي به دو مورد نقضی ـ در میان اساتید جعفر ـ اشاره کردند .تتبع
در اسانید روایات نشان میدهد ،اسامی دیگری نیز در میان مشایخ جعفر بن بشیر دیده میشود ،که برخی
از رجالیان آنان را ضعیف شمرده اند .از این افراد معموال به عنوان نقض کننده نظریه یاد ميشود .این
اسامی چهارده نفرند .با توجه به آنکه اکثرروایات جعفر بن بشیر درکتب اربعه آمده از این رو ،این تعداد
دربررسی اسانید روایات کتب اربعه و وسائل الشیعه و رجال ک ّشی ،استخراج شده است .عبارتنداز:
 .1ابو ج یله مفضل بن صالح؛ تن ا در یک گزارش تحویلی درکتاب الکاحی جعفر بن بشیر از او
روایت کرده است 1.ظجاشي در شرح حار جابر بن یزید جعفي وي را ضعیف ش رده است2وابن غضائري
2
او را دروغگو و حدیث ساز شناساظده است.
 .2ابن جریح (عبد ال لک بن عبد العزیز بن جریح)؛ظام وی در سند روایتی در کتاب رجار کشي به
عنوان استاد جعفر بن بشیر آمده است 9.او عامی و یا بتری معهب است که البته بسیار علق ند به
5
اهلبیت بوده است.
7
6
.3أبان بن عث ان؛استاد جعفر بن بشیر است .كشي او را ظاووسي خواظده است .هر چند وی در ش ار
8
اصحاب اج اع است.
4
.4إسحاق بن ع ار؛ جعفر بن بشیر از روایات زیادی ظقل کرده است .وی ثقه است اما دارای ضعف
10
معهب (حطحی) است.
.5حنان (بن سدیر)؛ ظام وی در اسناد الکاحی پس از جعفر بن بشیر آمده است 11.شیخ طوسي او را
12
واقفي معهب داظسته است.
14
12
.6داود بن كثیر رقی؛ استاد جعفر بن بشیر است .ظجاشي و ابن غضائری او را تضعیف کردهاظد.
 .7سعد اإلسکاف (بن طریف)؛استاد جعفر بن بشیر است1.ظجاشي در شرح حار او ظوشته است  «:إظه
3
إظه یعرف و ینكر».
 .1الکافي :ج  1ص  243ح .2
 .3رجال النجاشي :ص  134ش .223
 .2رجال ابن الغضائري :ص  88ش 118؛خالصة القوال:ص،927ش .1698
 .9اختیار معرفةالرجال :ص  ،122ح .127
 .5اختیار معرفةالرجال :ص  ،242ح .722
 .6الكافي :ج  ،1ص  ،922ح  ،5وج  ،9ص  ،228ح  3و. ...
 .7اختیار معرفة الرجال ص  ،917ش .662
 .8اختیار معرفة الرجال ص  ،275ش .725
 .4الكافي :ج  ،3ص  ،391ح  ،28وج  ،5ص  ،81ح  ،5و. ...
 .12الفهرست :ص  ،15ش .53
 .11الكافي :ج  ،1ص  ،927ح .8
 .13رجال الطوسي :ص  ،296ش .9479
 .12الكافي :ج  ،9ص  ،53ح .3
 .19رجال النجاشي :ص  ،156ش  ،912رجال ابن الغضائری:ص58ش.96
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. 8سعید بن خیثم [ابو مع ر ال للي]؛ استاد جعفر بن بشیر است 2.ظجاشي به ضعف او تصریح کرده
9
است و او وبرادرش مع ر را از داعیان زید خواظده است.
.9صالح بن الحکم النیلي؛ظام وی در اسناد شیخ طوسي پس از جعفر بن بشیر دیده می شود 5.او ظیز
6
ضعیف و به ضعفش تصریح شده است.
7
 .10عبد هللا بن بكیر؛استاد جعفر بن بشیر است .شیخ طوسي به ضعف معهب او تصریح میکند هر
8
چند وی را در ظقل روایت ثقه می داظد.
 .11عبدهللا بن مح د الجعفي؛شیخ صدوق در طریق خود به وي ظام جعفر را به عنوان شاگرد او
12
ظگاشته است 4.ظجاشي در ض ن یادکرد جابر بن یزید جعفي او را ضعیف ش رده است.
 .12علي بن أبي ح زة(بطائنی)؛او از مشایخ روایی جعفر بن بشیراست 11.كشي او را دروغگو و
12
ملعون داظسته است.
 .13مفضل بن ع ر؛ظام وی در دو سند به عنوان استاد جعفر بن بشیر آمده است 12.ظجاشي وي را
دارای حساد معهب داظسته و روایتش را مضطرب خواظده است .و می ظویسد به روایات او توجه ظ ی
19
شود چه اینکه خطابی مسلک است.
 .14موسي بن بكرالوسطی ؛او ظیز یکی دیگر از اساتید جعفر بن بشیر است .15شیخ طوسي واقفی
16
بودن او را بیان کرده است.
ظقد و بررسي

در پاسخ به اشكال نقضی مشایخ ضعاف جعفر بن بشیر باید گفت ،مشایخ ضعیف وي دو دستهاند:
 . 1دسته نخست راویاني هستند كه متهم به فساد در مذهبند .مانند :ابان بن عثمان ،عبد هللا بن بكیار،
حنان بن سدیر ،اساحاق بان ع ّماار ،وبرخای دیگار بایاد دانسات کاه انحاراف اعتقاادي برخاي از راویاان قابال
اث بات نیست و برخي دیگار در عاین فسااد ماذهب توثیاق شادهاند مانناد اساحاق بان عماار و عبادهللا بان بکیار.
وثاقت ویا فساد مذهب برخي نیز اختالفي است مانند ابان بن عثمان .و برخي دیگر ،روایت جعفر بن بشایر
از آنان در زمان سالمت اعتقادشان بوده است؛ زیرا باا توجاه باه برخاورد ائماه اطهاار وحساسایتي كاه آناان
 .1الكافي :ج  ،3ص  ،621ح .12
 .3رجال النجاشي :ص  ،178ش .968
.2تهذیب األحکام:ج،7ص928ح.1752
 .9رجال النجاشي :ص  182ش .979
 .5تهذیب األحکام :ج  2ص  342ح .847
 .6رجال النجاشي :ص  322ح .522
 .7الكافي :ج  ،3ص  ،539ح  ،4وج  ،7ص  ،75ح  ،1و. ...
 .8الفهرست :ص  ،126ش .953
 .4من ال یحضره الفقیه :ج  9ص .514
 .12رجال النجاشي :ص  134ش .223
 .11الكافي :ج  ،1ص  ،918ح .25
 .13اختیار معرفة الرجال :ص  ،967ش .755
 .12الكافي :ج  ،3ص  ،326ح  ،32االستبصار :ج ،3ص  148ح .671
 .19رجال النجاشي :ص  ،916ش .1113
 .15ر.ک :الكافي :ج  ،9ص  ،374ح  ،6وج  ،5ص  ،365ح  ،6و. ...
 .16رجال الطوسي :ص  293ش .5128
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واصحابشان نسبت به واقفیه داشتهاند ،بعید است.مثال جعفار بان بشایر كاه از اجاالي امامیاه باه شامار ميآیاد
درزمان وقف یا انحراف اعتقادیشان از آنان روایت گزارش كرده باشد؛ زیرا مثل جعفر بن بشیر ،یونس بن
عبد الرحمان ،ثقات سهگانه و ...جزو پیشگامان مبارزه و مقابله برواقفیاه باودهاناد ،چگوناه خاود ازآناان نقال
حدیث کردهاند؟
.3دسته دیگر كسانياند كه در رجال تضعیف شدهاند .ولي به لحاظ رجالی وطبقهشناسي جزو مشایخ
جعفر بن بشیر به شمار نميآیند ،بلكه واسطه بین ایشان افتاده است .اینان عبارتند از:
 .1سعد بن طریف
وجود او در شمار اساتید جعفر خللی ایجاد نمی کند؛ زیرا:
اوال :به لحاظ طبقه شناختی او را نمی توان استاد بدون واسطه جعفربن بشیر دانست .با تکیه بر اطالعات
طبقهشناسي« ،جعفر بن بشیر» در طبقه شاگردان «سعد بن طریف» قرار ندارد؛ زیرا «جعفر بن بشیر»
متوفاي سال 328ق است 1ازاصحاب امام رضا علیه السالم است3.و روایت وي از امام صادق علیه السالم
باواسطه گزارش شده است .و«سعد بن طریف» از اصحاب امام سجاد وباقر وصادق علیهم السالم به
2
شمار میآید.
9
ثانیاً :شیخ طوسي او را صحیح الحدیث دانسته یعني وي در حوزة نقل حدیث شخصي قابل اعتماد
است .افزون بر این ،روایت جعفر بن بشیر از سعد در غیر سند الكافي درجاي دیگري واقع نشده است.
بنابراین ،روایتش از سعد مرسل است ،و جزو مشایخ بي واسطه اومحسوب نميشود.
 .2سعید بن خیثم
روایت بيواسطه جعفر بن بشیر از سعید بن خیثم نیز قابل اثبات نیست؛ زیرا وي از اصحاب امام باقر و
امام صادق علیهم السالم شمرده شده است 5.ابن غضائري در بارۀ او ميگوید :اوتابعي است و از پیامبر
صلی هللا علیه و آله به واسطه ج ّد مادري خود عبید بن عمر الكالبي نقل روایت كرده است6.بدین ترتیب،
روایت جعفر بن بشیر كه از اصحاب امام رضا علیه السالم است و درسال  328ق وفات کرده از سعید بن
خیثم تابعي بعید به نظر ميرسد.
.3ابن جریح
7
روایت جعفر بن بشیر از ابن جریح ـ از فقهاي عامي متوفاي  151ق ـ نیزمرسل است؛ زیرا تنها در خبر
ك ّشي نام وی در شمار اساتید جعفر آمده است 8و حال آنکه همان روایت در گزارش کتاب االختصاص
چنین آمده است:

 .1رجال النجاشي :ص  ،114ش  ،229واختیار معرفة الرجال  :ص  ،625ش .1135
 .3رجال الطوسي :ص  ،252ش .5328
 .2همان :ص  ،115ش  ،1197وص  ،126ش  ،1922وص  ،313ش .3765
 .9همان.
 .5رجال الطوسي :ص  ،312ش  ،3783رجال النجاشي :ص  ،182ش .2792
 .6رجال ابن الغضائري :ص  ،69ش .57
 .7التاااریخ الكبیاار :ج  ،5ص 933؛ تاااریخ بغااداد :ج  ،12ص 927 – 922؛ ساایر اعااالم الناابالء :ج  ،6ص 235؛ شااذرات
الذهب :ج  ،1ص 336؛ الفهرست البن ندیم :ص .383
 .8اختیار معرفة الرجال :ص  ،122ش .127
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«محمد بن الحسین ،عن صفوان بن یحیي ،عن ذریح بن محمد المحاربي ،عن أبي عبد هللا علیه السالموعن
ابن جریح وغیره من ثقیف و.» ...
بنابراین ،در نقل االختصاص صفوان با واسطه از ذریح بن محمد محاربي نقل كرده است و عبارت «و
عن ابن جریح و غیره و »...مردد است بین این که ابن جریح از امام صادق علیه السالم بيواسطه نقل
كرده و یا از ابن عباس با واسطه نقل كرده است 1.و جعفر بن بشیر از ذریح بن محمد محاربی نقل
3
روایت كرده است.
بنظر ميرسد با توجه به این که «جعفر بن بشیر» در طبقه «صفوان» قرار دارد احتمال اشتباه
نوشتاري در سند ك ّشي وجود دارد .و شاید سند چنین بوده باشد« .جعفر بن بشیرن  ،عن ذریح بن مح د
ال حاربين  ،عن أبي عبدهللا علیه السلم و ابن جریح  .»...و این امر سبب شده است كه ابن جریح را جزو
مشایخ جعفر بن بشیر بدانند.
افزون بر آن ،وجود اختالف در نسخههای ک ّشی بیانگر اضطراب در سند آن است؛ زیرا در نسخهای از
2
رجال ک ّشی ـ موجود در کتابخانه مرحوم آیت هللا مرعشی ـ ابن شریح به جای ابن جریح ضبط شده است.
و نیز در ترتیب الک ّشی للقهبائی عنوان شریح نقل شده است .همچنین در نسخه چاپ آل البیت عنوان جریح
9
واقع شده است.
گفتنی است در معرفی برخی دیگر به عنوان استاد جعفربن بشیر ،همچنان تردید هایی وجود دارد .به
عنوان نمونه روایت جعفر بن بشیر از صالح بن حكم نیلي مرسل ميباشد؛ زیرا طریق شیخ صدوق به
5
صالح به واسطه حماد بن عثمان واقع شده است.
و نیز روایت بيواسطه جعفر بن بشیر از عبد هللا بن محمد جعفي كه از اصحاب امام سجاد و باقر و
صادق علیهم السالم شمرده شده 6،بعید است؛ زیرا جعفر بن بشیر از امام صادق  با واسطه نقل روایت
كرده است و عبد هللا از اصحاب امام كاظم  نیز شمرده نشده است و حیات وي بعد از امام صادق  ثابت
نیست.
بنابراین ،هرچند تعداد مشایخ ضعیف جعفر بن بشیر اندک هستند ،و این بیانگرآن است که چه بسا یکی
از مستندات نجاشي در این نظریه تحفّظ جعفر بن بشیر در نقل روایت از مشایخ ثقه بوده واز غیر ثقه
اجتناب می کرده که اثبات آن دشوار است .ویا استقرا و جستجو در اکثر مشایخ جعفر بن بشیر بوده است و
ي عنه وي نموده است .نه اینکه سخن نجاشی بیانگر منش
وقتی آنان را ثقه یافته ،حکم به وثاقت مرو ٌ
همیشگی جعفر بوده است .بر این اساس نمی توان تمام مشایخ او را ثقه دانست.

 .1شبیری سید جواد ،درس گفتارها.
 .3تهذیب االحكام :ج  ،3ص  ،389ح 16؛ بصائر الدرجات :ص  ،262ح 4؛اختیار معرفة الرجال  :ص  ،928ش .648
 .2اختیار معرفة الرجال :پاورقی ص  ،122ش  127وص ( 94مقدمه).
 .9اختیار معرفة الرجال :ج  ،1ص  ،376ش .127
 .5من ال یحضره الفقیه :ج  ،9ص .995
 .6ر.ک؛رجال الطوسي :ص  ،124ش  ،1972وص  ،321ش .2122
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ظتیجه گیری

کوتاه سخن اینکه ،استدالل به وثاقت مشایخ «جعفر بن بشیر» به حسب داللت تام و تمام نیست ،لکن اشكال
نقضی مرحوم آیت هللا خویي را نمی توان وارد دانست؛ زیرا كساني كه به عنوان مشایخ ضعیف در اسانید
روایات واقع شدهاند برخي ازآنان هرچند متهم به فساد مذهباند ولي دردیگر مصادر رجالي توثیق شدهاند
و یا اینكه به دلیل ارسال وافتادگی واسطه دراسانید روایات ،جزو مشایخ مستقیم «جعفر بن بشیر» محسوب
نميشوند .بنابراین ،با وجود اشكال داللي استدالل مذكور تام نیست .هرچند بیشتر مشایخ ایشان ثقهاند.
کتابنامه

 اختیار معرحة الرجارن  ،معروف به رجال الک ّشي ،تحقیق :محمد تقي فاضل میبدي و موسویان1 ،ج ،ط،1تهران :وزارت فرهنص و ارشاد اسالمي ،س  1283هـ .
 اختیارمعرحة الرجارن ،معروف به رجال الک ّشي ،شیخ طوسي (محمد بن حسن) ،تعلیق ،میرداماداسترآبادي ،تحقیق :سیدمهدي رجالي3 ،ج ،ط ،1مؤسسه آل البیت ،س1929هـ.ق.
 اإلرشاد ،شیخ مفید (محمد بن نعمان) 3 ،جلد در یک جلد ،ط ،1قم ،کنگره شیخ مفید ،س 1912هـ .ق.
 االستبصار ،شیخ طوسي( ،محمد بن حسن)9 ،ج ،ط ،2تهران ،دار الکتب االسالمیه ،س 1242هـ  .ق. اصور علم الرجار بین الن ریه والتطبیق ،مسلم داوري ،تحقیق :محمد علي علي معلم3 ،ج ،ط ،3ناشرمؤلف.
 األمالي ،شیخ طوسي (محمد بن حسن) ،تحقیق :مؤسسه بعثت ،ط ،1قم ،ناشر دار الثقافه للطباعة والنشر،س 1919هـ  .ق.
 ایضاح االشتباه ،حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر،تحقیق :محمد حسون ،ط  ،1قم ،ناشر نشر اسالمی ،س 1911هـ  .ق.
 بحار االظوار ،محمد باقر مجلسي112 ،ج ،بیروت ،مؤسسه الوفاء ،س 1923هـ  .ق. بحوث حي مباظي علم الرجار ،محمد سند ،مقرر محمد صالح تبریزي ،ط ـ  ،3قم ،مکتبة فدک ،س 3228م ـ  1934هـ .ق.
 بصائر الدرجات ،محمد بن حسن بن فروخ1 ،ج ،قم ،کتابخانۀ آیت هللا مرعشي نجفي ،س 1929هـ  .ق..36التاریخ الکبیر ،بخاري ،مکتبةاإلسالمیة ،دیار بکر ،ترکیا ،بيتا.
 تعلیقة الوحید علي من ج ال قار ،وحید بهبهاني ،بيتا ،بيچا. تنقیح ال قار ،عبدهللا مامقاني34،ج ،ط ،1تحقیق :محي الدین مامقاني ،قم ،مؤسسة آل البیت ،س 1936هـ .ق.
 تنقیح ال قار ،عبدهللا مامقاني ،ط سنگي. ت عیب األحکام ،محمد بن حسن طوسي12 ،ج ،ط ،9تهران ،دار الکتب االسالمیه ،س 1265ش. الجامع حي الرجار ،موسي زنجاني1 ،ج ،ط ـ  ،1قم ،چاپخانه پیروز ،س 1249هـ  .ق. خات ه مستدرک الوسائل ،میرزا حسین نوري ،تحقیق :مؤسسة آل البیت ،ط  6 ،1ج ،آل البیت ،قم ،س 1915هـ  .ق.
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 خلصةاألقوار ،عالمه حلّي (حسن بن یوسف) ،تحقیق :جواد قیومي ،قم ،مؤسسه نشر اسالمي ،ط ،س 1917هـ  .ق.
 رجار ابن الغضائري (احمد بن حسین) تحقیق :محمدرضا حسیني جاللي ،ط ،1دار الحدیث ،س  1933هـ .ق.
 رجار البرقي ،أحمد بن محمد بن خالد برقي ،تحقیق :محمدجواد قیومي1 ،ج ،ط ،1قم ،نشر اسالمي،س 932هـ  .ق.
 رجار الخاقاظي ،علي خاقاني ،تحقیق :محمدصادق بحر العلوم ،ط  ،3مرکز نشر االعالم االسالمي،س 1929هـ  .ق.
 رجار الطوسي (محمد بن حسن) ،تحقیق :محمدجواد قیومي1 ،ج ،ط ،1قم ،نشر اسالمي ،س 1932هـ .ق.
 رجار النجاشي ،ابو العباس (احمد بن علي) ،تحقیق :موسي زنجاني1 ،ج ،ط ،6نشر اسالمي ،س1918هـ  .ق.
 سیراعلم النبلء ،ذهبي (شمس الدین) ،تحقیق :محمد نعیم العرقوسي ،مأمون صاغرجي ،ط ،4بیروت ـلبنان ،مؤسسة الرسالة ،س 1912هـ  .ق 1442 ،م.
 عدة االصور الفقه ،شیخ طوسي (محمد بن حسن) ،تحقیق :محمد رضا انصاري3 ،ج ،ط ،1قم ،نشرستاره ،س 1276هـ  .ش 1917 ،هـ  .ق.
 الفوائد ،وحید بهبهاني( ،ضمن رجال خاقاني) ،وحید بهبهاني ،ط ،1تحقیق :حسن خاقاني ،قم ،مكتب إعالماسالمي 1929 ،ق.
 الف رست شیخ طوسي (محمد بن حسن) ،تحقیق :محمد صادق بحر العلوم ،نجف اشرفمکتبةالمرتضویه ،بيتا.
 الف رست ،ابن ندیم ،تهران ،چاپ تجدد ،س  1252هـ  .ش. قاموس الرجار ،محمدتقي تستري 13 ،ج ،ط ،1قم ،نشر اسالمي ،س  1933هـ  .ق. الکاحي ،کلیني (محمد بن یعقوب) 8 ،ج ،ط  ،9تهران ،دار الکتب االسالمیه ،س 1265هـ.ش. کلیات حي علم الرجار ،جعفر سبحاني 1 ،ج ،ط ،2قم ،مؤسسة نشر اسالمي ،س1914هـ.ق. مستدرک الوسائل الشیعه ،میرزا حسین نوري 2 ،ج ،قم ،اسماعیلیان ،چاپ سنگي ،س 1262هـ  .ق. مستدرکات علم رجار الحدیث ،علي نمازي شاهرودي ،ط ،1تهران ،شفق ،س1913هـق. معجم ال ؤلفین ،عمرکماله ،بیروت ـ لبنان ،مکتبة المثني ،دار احیاء التراث العربي ،بيتا. معجم رجار الحدیث ،ابو القاسم خویي 32 ،ج ،ط  ،2قمن  ،مدینةالعلم ،س 1912هـ  .ق.من ال یحضره الفقیه ،شیخ صدوق (محمد بن علي)9 ،ج ،ط ،2قم ،نشر اسالمي ،س1912هـ  .ق.من ج ال قار ،میرزا محمد استرآبادي ،چاپ سنگي ،بيتا. وقعة صفین ،نضر بن مزاحم3،ج ،قاهره ،عبدالسالم محمد هارون ،س1283ق  ،افست قم 1929ق -ظرم احزار درایة النورن  ،مرکز تحقیقات کامییوتری علوم اسالمی نور ،قم.

15

