
 

 قممدرسه حدیثی نگاه حوزه بغداد به راویان و آراء رجالی 
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 چکیده

و  شهرت رویکرد متفاوت دو مدرسه قم و بغداد در تعامل با حدیث و معارف نقلی

روایات، ترسیم فضایی کاماًل متفاوت و متقابل را از این دو  معیارهای ایشان در اعتبار سنجی

مدرسه درپی داشته است. این در حالی است که نگاه حوزه بغداد به قم برخاسته از وامداری 

و دفاع از راویان و پاسداشت مشایخ و محتوای میراث ایشان است. گرچه مدرسه بغداد 

اء رجالی قم دارد، اما توصیفات بلند های میراث پژوهی و آرنقدهایی به برخی شیوه

مشایخ و مصنفات قم و اعتماد بر طرق نقل میراث از  نسبت بهنگاران بزرگ شیعه فهرست

 ، گویای اعتنای خاص بغداد به این مدرسه عظیم است.قم

 

 : مدرسه حدیثی قم، مدرسه بغداد، راویان قمی، آراء رجالی قمکلید واژه

 

 مقدمه

و انتقال آن از کوفه تا قم و سپس بغداد با فراز و نشیب گوناگونی همراه بوده است.  دوره اهل بیت تطور اندیشه شیعه از

رو انجامیده است. های پیشکارهای مختلفی در مواجهه با چالشها به رقم خوردن راهشرایط حاکم بر هر یک از این دوره

خذ و انتشار و تدوین حدیث پرداخته است. تعامل مدرسه بغداد های منحصر به فرد خود به ادر این میان حوزه قم با ویژگی

نگارانی که امروزه آثارشان در ها در مسائل مختلفی قابل بررسی است. رجالیان بغداد به عنوان اولین فهرستبا آراء قمی

 . های رجالی مدرسه قم پرداخته اندهدسترس ماست، به نقد و بررسی آراء و اندیش

 تقابل میان این دو حوزه مطرح شده است:دو انگاره برای 

 تقابل به جهت اختالف در بحث خبر واحد .1

 خودنخستین مخالفان جدی  به عنوان حاکی از سنت،خبر واحد  .دار اصول فقه شیعه استبحث از خبر واحد از مسائل ریشه

. گرچه سردمداران آورده شده استکلمات سید مرتضی و شیخ طوسی برای آن  و شواهدی از شناسدبغداد میرا بزرگان 

                                                 
 پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث 
  دانشگاه قرآن و حدیثاستادیار 



ای ـ که خود پیشینهلکن برخی شیعیان مانند ابن قبه ( 53ـ  11حسین پوری، ص ) ،اندمخالفت با خبر واحد معتزلیان معرفی شده

جویی مخالفت با خبر واحد پی( 140محقق حلی، ص)نیز در این زمره جای دارند. ( ـ 1205، شماره 573نجاشی، صمعتزلی دارد )

راهبردی برای جدا نشان دادن  ،دهد این مسأله موجب تقابلی میان این دو حوزه نبوده و عدم پذیرش خبر واحدنشان می

رواج داشته، بوده است. در حجیت بخشی به گفته غیر معصوم مسیر انتقال معارف در شیعه با آنچه در میان اهل تسنن 

اگر خبر از طریق امام دهد نشان مینیز « العده»و شیخ طوسی در  «الذریعه»عبارات سید مرتضی در ( 300بروجردی، ص )

ها ناظر به رویه خطای مخالفان است. معصوم و به واسطه راویان طائفه محقه منتقل شده باشد پذیرفتنی است، و همه مخالفت

 (122، ص1؛ طوسی، ج02، ص 0سید مرتضی، ج)

ها اگر نتوانند روایتی را با منظومه عقیدتی پذیرفته شده خود تبیین یدهد بغداداین در حالی است که برخی شواهد نشان می

ن.ک: مفید، پذیرند. )کنند و و لو آنکه خیر واحد هم نباشد ـ مثل روایات بداء ـ با این مستند که خبر واحد است نمی

 (12ه.ق، ص1415

 تقابل به جهت تساهل در پذیرش روایات .0

ث مهم کالم اسالمی است که ریشه در اختالف بر سر شیوه برخورد با متون دینی عقل گرایی و نص گرایی از جمله مباح

ضمن پیوند میان نص گرایی و اخباری گری، تساهل در پذیرش روایات را  هابرخی دیدگاه( به بعد 023سبحانی، ص )دارد. 

از این روست پردازند تک روایات نمیاخباریان به تک »داند. نتیجه این نگاه آن است که گفته شود: استمرار این شیوه می

فارغ از اینکه نقطه ارتباط نص پژوهی ( 51ـ  52مهریزی، ص )«. دکننو با دالیلی آن را رد میکه دانش رجال را قبول ندارند 

شیعه با رجال و طرح خبر واحد کجاست، باید توجه داشت نص گرایی شیعی با نظام ثبت و انتقال حدیث، متفاوت از شیوه 

گرایی . با همین توضیح، صدوق ـ نماد نصئج در میان اهل سنت است که در آن عقل ستیزی و عقل گریزی معنایی نداردرا

 (002ـ  012سبحانی، ص شمارد. )در قم ـ بحث و استدالل در رد منکران را نه تنها جائز بلکه واجب می

شود. قالب نقد و قبول ترسیم میدر ه با آراء مدرسه قم بغدادیان در مواجهرفتار گمانه است. این در صدد رفع  پژوهشاین 

دفاع بغداد از برخی راویان مورد مناقشه در قم، با تأکید بر سالمت میراث ایشان ـ به خالف نسبت ناروای تساهل به مدرسه 

نگاران گویای تأثیر تقم ـ نشان از تالش بغداد برای تقویت میراث حدیثی و توسعه آن دارد. در حوزه قبول نیز تعابیر فهرس

به تراث عظیم این مدرسه است. این نکته مخفی نیست  داری ایشان نسبتانکارناپذیر مشایخ عمده قم در مدرسه بغداد و وام

که حوزه بغداد ـ به مقتضای شرایط حاکم بر آن و تعامل با جامعه غیر شیعی و فضای اعتزال ـ بیشتر رویکرد کالم نظری را 

بریده از مدرسه قم غریبه با میراث نقلی و ـ ایش نقطه پیدـ الاقل در را پیش گرفته؛ اما از انصاف به دور است که این مدرسه 

ها و بلندای توصیف بزرگان سه محور اصلی تغذیه علمی بغداد توسط قمی رود بدانیم.دار کالم نقلی به شمار میکه پرچم

دهد اوالً قم نگاران بغدادی به همراه مخالفت با برخی تضعیفات ایشان به روشنی نشان میقم از جانب رجالیان و فهرست

ضوابط خاص پذیرش، پاالیش و نقد راویان و روایات بوده است و ثانیاً در این روند تساهل در ایشان ای برخوردار از حوزه

ترسیم نگاه حوزه بغداد به راویان و آراء رجالی محدثان قم،  از رهگذربر پایه این سه محور، این نوشتار  راه نداشته است.



از میراث روایی  ها از سویی، و شبهه فاصله داشتن مدرسه بغدادپذیرش همراه با تساهل روایات توسط قمینظر به دفع شبهه 

  و کم توجهی ایشان به آن از دیگر سو پرداخته است.

 

 معیارهای اعتبار سنجی قم و بغداد

رود. فضای ایجاد شده در این مدرسه شک مدرسه حدیثی قم به عنوان مرکز اصلی حدیث شیعه پس از کوفه به شمار میبی

هایی همچون ابراهیم بن هاشم و حسین بن سعید اهوازی بخش عظیمی از میراث حدیثی سب شد که شخصیتبه قدری منا

کوفیان را به این شهر منتقل کردند. عالوه بر آن تالش برای جذب راویان و اخذ کتب و روایات ایشان نیز در نزد محدثان 

 (إبراهیم بن محمد بن سعید ثقفی، شرح حال 12، شماره 17ن.ک: نجاشی، ص ) شود.قم دیده می

های برون مذهبی، بزرگان حدیثی این شهر را به ساماندهی نظام فضای شیعی خالی از چالشاین حجم گسترده به همراه 

ای نسبت به جریان غلو و تضعیف خاص اعتبار سنجی روایات سوق داد. این نظام به دالیل گفته شده حساسیت ویژه

پایه آن پدید آورد. این موضع بزرگان قم به معنای مخالفت با ایجاد جریانی در روند حدیث شیعه که گروهی از راویان بر 

گری است، قابل تعریف است و اال نقل فضائل و یا حتی معارف باالتر از اصول پذیرفته مهمترین آثار آن گرایش به اباحی

ترین غلو ستیز یف را در پی نداشت. رصد میراث بزرگشده جامعه ـ بر خالف رویه حاکم بر مدرسه کوفه ـ موجبات تضع

نگارنده بر این باور  شود.قم یعنی احمد اشعری و بازگشت او از تضعیف و اخراج متهمان به غلو در همین راستا تفسیر می

هل بن زیاد . چرا که سی به جز این داشته باشدهتواند توجیاست که اخراج بزرگانی همچون سهل بن زیاد و احمد برقی نمی

شود و کتاب النوادر او از طریق علی بن محمد عالن کلینی به شیخ کلینی و در ری مورد وثوق و اعتماد کلینی واقع می

نیز طبق  (422، شماره 113نجاشی، ص شود. )سپس جعفر بن محمد بن قولویه و در نهایت شیخ مفید و نجاشی منتقل می

فهرست طوسی، ص کنند. )سعد اشعری و حمیری و ایشان به ابن ولید منتقل می گزارش طوسی، احمد برقی کتاب او را به

( و 52، ص 1ابن غضائری، جدر مورد احمد برقی نیز گونه برخورد اشعری در برگرداندن و عذر خواهی از او ) (552، شماره 001

حسین بن اثر از مجموعه محاسن و غیر آن ـ از طریق ثقاتی همچون  122او ـ قریب به گزارش حجم عظیمی از میراث 

و طوسی،  110، شماره 70ص نجاشی،در دو فهرست عمده شیعه )غضائری، ابوغالب زراری و علی بن حسین سعدآبادی  عبیدال ل 

 نماید.کافی می (03، شماره34ـ  31ص 

گیرد. محیط حاکم بر این را بر عهده میدوین شده مواجه است و تبیین اندیشه در نقطه مقابل، مدرسه بغداد با میراثی ت

شود عالوه بر تکیه بر کالم نظری، گاه عدم توجه به میراث روایی در آثار باعث میـ در ادوار میانی و پایانی آن ـ مدرسه 

ه، باور تعامل متفاوت این مدرسه با احادیث ایشان انعکاس یابد. انکار برخی باورهای پذیرفته شده در کالم نقلی شیعکالمی 

 کند. و جمع میان اخبار گوناگون را در ذهن تقویت می

علی رغم این رویه، حوزه بغداد و به ویژه ابن غضائری و نجاشی با تکیه بر میراث پژوهی راویان به تکمیل حلقه راوی 

شان از راویان به نگاه این حوزه به راویان و بزرگان مدرسه قم اند. در این نوشتار ضمن اشاره به دفاع ایشناسی شیعه پرداخته

 و آراء ایشان اشاره شده است. 
 تضعیف شدهدفاع از راویان  .1



 .ها پرداخته استضعیف شده توسط قمیبه دفاع از برخی راویان ت با دو روشمدرسه بغداد 

 جستجو در آثار راوی   .1.1

ای دال بر راویان انجام شده و تأکید راوی شناسان بغدادی بر این است که نکتهاین عده بر پایه نقد محتوایی میراث پذیرش 

نی که توسط قمی ها تضعیف کساحائز اهمیت در این بین آنکه، نکته  اند.تضعیف یاد شده، در مجموعه روایات او نیافته

نسبت به این مدرسه و حساسیت ویژه حاکم بر  تواند حاکی از تربیت خاص. نتیجه این مطلب میاصالت قمی ندارند اندشده

 های زیر توجه فرمایید:راویان هجرت نموده به این شهر باشد. به نمونه

  عبدالملک نوفلی بنحسین بن یزید بن محمد   .1.1.1

-ها به او نسبت غلو در آخر عمرش دادهگروهی از قمیگزیده و  در ری سکنیی است که ادیبان و شاعران کوفاو از جمله 

، 51نجاشی، ص بر این باور است که هیچ روایتی از او که نشان دهنده این مطلب در او باشد، نیافته است. )نجاشی اند. 

 ( 71شماره

 احمد بن حسین بن سعید اهوازی .1.1.0

غلو ها نسبت به او شده ای که باعث تأمل قمیرود. نکتهاو فرزند یکی از بزرگترین مبادی ورودی حدیث به قم به شمار می

ابن غضائری بر این باور است  اما (115، شماره 77نجاشی، ص )،احادیثش مشوب به صحیح و سقیم معرفی شده استو بوده 

( با این وجود 42، ص 1ابن غضائری، ج)]و حدیثه فیما رأیته سالم[ که احادیثی از او که به دستش رسیده از این اتهام مبراست. 

 (020خالصه االقوال ، صهد. )دعالمه توقف در مورد روایات او را ترجیح می

 محمد بن اورمه .1.1.5

ه مهمی ک بع نخسین آمده است. جدای از نکاتها برای سوء قصد به جانش در مناداستان اتهام غالی بودن او و تصمیم قمی

دهد اندک تراث مند بودن مواجهه با غالیان وجود دارد، گزارش شیخ در فهرست نشان میدر پیوند با مسأله غلو و قاعده

ها پاالیش نیز توسط خود قمی ـ انددیگران به نام او جعل کرده ،که به باور ابن غضائریـ در تفسیر باطن  آمیخته با غلو او 

صحیح خواندن همه کتب او به جز تفسیر باطن از جانب نجاشی و پاکیزه دانستن شده و سپس به بغداد انتقال یافته است. 

های این دفاع به شمار بن غضائری و نیافتن هیچ ایرادی که اضطراب شخصیت او را نتیجه دهد، نشانهاحادیث وی در کالم ا

عبارت نجاشی در حق او که  (24و  25، صص 1؛ ابن غضائری، ج001، شماره427؛ طوسی، ص 121، شماره 502نجاشی، ص )رود. می

ت به روایات احمد بن ادریس و یونس بن ف صحت نسبخواند حاوی نکته مهمی است. وصح میکتابهایش را صحی

نیز در مورد کتب حسین بن عبیدال ل سعدی و ( 115، شماره 315و ص  11، شماره 04طوسی، ص )عبدالرحمن وارد شده است. 

و « صحیحة یعتمد علیها»دو عبارت ( 1205، شماره 357ـ  357کشی، ص )یونس این نسبت آمده است. « یوم و لیلة»کتاب 

دهد، پیوند محکم میان واژه صحت و مالزمت آن با پذیرش و عمل بر طبق مفاد آن را نشان می« ی ان یعملصحیح ینبغ»

 ذیرش و عمل را در خود نهفته دارد، که نشان پذیرش کتب محمد بن اورمه است.پس وصف صحت همراهی پ

 حسین بن عبیدال ل سعدی  .1.1.4



ها و که اصالتاً از قریش و بصره و کوفه هستند. مهاجرت گروه قبیله است 2نسبت سعدی بنا به تصریح سمعانی مربوط به 

( در میان راویان شیعی این 037ـ  033، ص 5سمعانی، جبزرگانی از این قبائل به نیشابور و مرو و اندلس نیز ثبت شده است. )

، 510وسی، رجال، صط) .دندهکشی نسبت قمی به وی میشیخ در رجال و  با نسبت کوفی نیز همراه شده است. نسبت گاه

ها نیز در دوره استقامت وی علی رغم آنکه خود قمیاو از جمله راویانی است که ( 222، شماره 310ص؛ کشی، 3010شماره 

همین اتهام از قم اخراج  مان به غلو، بادر دوره اخراج متهو ( 141، شماره 01ن.ک: نجاشی، ص اند، )احادیث وی را سماع کرده

نده شده از خود به جا گذاشته است. هایی که احادیث آن صحیح خواکتابدر هر حال به باور نجاشی اما  شده است.

 (پیشینکشی، ؛ 10، شماره40ص  ،نجاشی)

 قاسم بن حسن بن علی بن یقطین .1.1.3

و گزیده و اصالت بغدادی دارد. گرچه نظر نجاشی نیز نسبت به او مثبت نیست  از جمله کسانی است که در قم سکنی وی

تضعیف ابن ولید در حق او را پذیرفته، و کشی نیز به دو گزارش از نامه احمد اشعری و رد احادیث تأویلی او پرداخته 

کند؛ را نقل میها مبنی بر غلو او اتهام قمی خواند ومی« نعرفه و ننکره»علی رغم آنکه احادیثش را ابن غضائری ولی است؛ 

عالمه این جمله را نشان از توثیق او از که  «واالغلب علیه الخیر»گوید: میانی درباره او به عنوان قضاوت پایو  اما در نهایت

؛ 113، شماره 17، ص 1؛ ابن غضائری، ج223و  224، شماره 317؛ کشی، ص 103، شماره 510صنجاشی، ) شمرد.جانب ابن غضائری می

    (041حلی، ص 

 علی بن محمد قاسانی .1.1.0

کند، اما نجاشی او را راوی پر حدیث و عقاید باطلی که از او شنیده، وی را تضعیف میاحمد بن محمد عیسی به جهت 

، شماره 033نجاشی، ص ) شود.یافت نمیهای او شاهدی از این تضعیف خواند و بر این باور است در کتابفقیهی فاضل می

و در ضعیف گاهی شیخ نیز او را  (050ص، حلی) مه به ضعیف خواندن او اکتفا کرده است.این در حالی است که عال (002

این تفاوت که برآمده از اختالف در مصادر شیخ ( 3714و  3715، شماره 511طوسی، رجال، ص ) خواند.میجای دیگری ثقه 

؛ 1257، شماره 043ابن داود، ص به وی اصرار ورزند. )اضطراب دیدگاه بر نسبت آن داشته که بر را ابن داود و عالمه  ،است

 (050ص  حلی،

 

 تثبیت شخصیت راوی  .1.0

اند. این دفاع همراه ها پرداختهپژوهان بغدادی به دفاع و اعاده حیثیت برخی راویان در مقابل تضعیفات قمیی راویدر موارد

بلکه با تصریح بر برجسته بودن شخصیت راویان است. این تقابل آراء به معنای دوگانگی معیارهای سنجش راویان نیست 

رود و تنها گستره و ضیق مفاهیم نزد دو مدرسه باعث پیدایش برخی اختالفات یی اساس هر دو معیار به شمار مینقد محتوا

این شیوه در ها از مشایخ قمی به میان آمده است. در مواردی تصریح بر تأثیرپذیری گسترده بغدادی شده است تا جایی که

ها، و دیگری تردید یکی تصریح بر وثاقت و تقابل با تضعیف قمی یابد،راویان به دو صورت انعکاس میارزیابی شخصیت 

خورد. تصریح شیخ در کتاب رجال خود یونس بن عبدالرحمن به چشم میجهت خاص تضعیف. شکل اول در مورد و رد 



که رسد این تضعیف نیز همچنانکه . به نظر میاوست خواندن« ثقه»و در عین حال گیری مشایخ قمی بر تضعیف و خرده

ای از ابعاد شخصیت راوی اشاره دارد. ارجاع عبدالعزیز بن مهتدی خواهد آمد از جمله تضعیفات جهتی باشد که به زاویه

سترده مشایخ مشهور قم مانند به عنوان یکی از سرشناسان قم به وی و داود بن قاسم جعفری از اعاظم بغداد و نیز حضور گ

 3حمد بن علی ماجیلویه و سعد بن عبدال ل و علی بن ابراهیم و پدرش در مجموع ، ابن بابویه، ابن ولید، صفار، محمیری

؛ 1021، شماره 440ن.ک: نجاشی، صتواند با تضعیف مطلق او سازگاری داشته باشد. )طریق نجاشی و شیخ به کتب او نمی

 (3471، شماره 501و ص  3107، شماره 540طوسی، رجال، ص
 کنیم.شود که به برخی از آنها اشاره میباره راویان زیادی دیده میاین در حالی است که شکل دوم در

 محمد بن عیسی بن عبید .1.0.1

ها و روایات یونس بن عبدالرحمن قرار دارد. ابن ولید در یکی از چهار طریق شیخ به کتاببغدادی است و از ثقات او 

خواند. علی رغم آنکه مدرسه بغداد تأثیر اعتماد میکند و غیر قابل متفردات محمد بن عیسی بن عبید از یونس را استثنا می

یرافی با همه آنها موافق است، تنها در مورد محمد بن عیسی بن سپذیری شدیدی از استثناءات ابن ولید دارند و ابن نوح 

ن نظر را انکار دیدم اصحاب ما ای»کند: کنند. نجاشی مخالفت اصحاب امامیه با این نظر را اینگونه بیان میعبید مقاومت می

نیز در نقد ابن  (555نجاشی، ص « )گویند: "چه کسی مانند ابوجعفر )محمد بن عیسی( در مقام و منزلت است"کنند و میمی

انداخته چرا که وی )محمد بن عیسی بن عبید( بر ظاهری از عدالت و وثاقت  دانم چه چیز او را به تردیدنمی: »گویدولید می

 ( 541ص  نجاشی،«. )قرار داشت

 نسبت وضع به محمد بن موسی الهمدانی .1.0.0

صدوق به تبع استادش ابن ولید وی را متهم به وضع سه کتاب اصل زید نرسی و زید زراد و کتاب خالد بن عبدال ل بن سدیر 

ن ابی ورزد. اما از آنجا که کتاب زید نرسی و زید زراد را ابکند و بر همین اساس از روایت این سه کتاب اجتناب میمی

تردید خود را نسبت به « وال ل أعلم»خواند و نجاشی نیز با عبارت عمیر نقل کرده، ابن غضائری قضاوت صدوق را اشتباه می

؛ ابن 522و  022، شماره 021و ص  002، شماره 174؛ طوسی، فهرست، ص 224، شماره 551نجاشی، نماید. )دیدگاه ابن ولید ابراز می

 (35 ، شماره00، ص 1غضائری، ج

، 23، ص 1ابن غضائری، جاند. )استثناء نموده« نوادرالحکمة»ها نیز موضع مانند صدوق دارند و روایات او را از کتاب سایر قمی

 (150شماره 

از طرف دیگر عالمه مجلسی بر این باور است که دو کتاب زید نرسی و زید زراد اگرچه توسط ارباب رجال توثیق نشده، 

سازد. حتی صدوق در معانی االخبار و دیگر مصنفاتش، اعتماد و اخذ از این دو کتاب را آسان میاما اعتماد بزرگان 

 (45، ص 1مجلسی، بحار االنوار، ج)

داند، اما آنچه از این گرچه از شخصیت محمد بن موسی دفاع نشده و حتی ابن غضائری او را ضعیف و راوی از ضعفاء می

به صدوق است. صدوق نیز به روایت ابن  اشتباه در برداشتسه کتاب یاد شده و نسبت آید اعتماد بر عبارات به دست می

صدوق، من آورد. )ابی عمیر ـ که مورد تصریح ابن غضائری و شیخ است ـ اعتماد می کند و حدیثی را از زید نرسی می

( 402همو، همان، ص ) ،نیز اضافه کنیم( اگر به این نکته صحت طریق صدوق به ابن ابی عمیر را 027، ص 4الیحضره الفقیه، ج



چراکه همان محتوای نقل شده توسط  شود،میحاصل برداشته شدن نسبت وضع از محمد بن موسی با تالش ابن غضائری 

حیثیت از اوست که روایات او نسبی وی به نقل ابن ابی عمیر به اصحاب و حتی صدوق رسیده است. این نشان دهنده اعاده 

 (35، شماره 00، ص 1)ابن غضائری، ج نماید.قابل پذیرش میرا در حد شاهد 
  تعابیر منحصر به فرد در تعظیم مشایخ قم .2

از واسطه در انتقال میراث حدیثی و کتب این تأثیر پذیری  در ابعاد متعددی قابل تصویر است. وامداری حوزه بغداد نسبت به قم

شود ـ ن تأثیر عظیم ـ که غالباً با یک واسطه به نجاشی و طوسی منتهی میاستمرار دارد. ایاصحاب گرفته تا سمت استادی ایشان 

که از نقاط برجسته و قابل دقت در  ،تعابیر بلند و منحصر به فردی در توصیف شخصیت این بزرگان را در این منابع در پی داشته

بر ترسیم نگاه عمیق و وامداری ایشان نسبت به  ها عالوهمطالعه توصیف این بزرگان از جانب بغدادیرود. این پیوند به شمار می

 تواند بخش عمده مسیر انتقال میراث حدیثی شیعه به بغداد را نیز روشن کند. مدرسه قم و راویان آن، می

 احمد بن محمد بن عیسی .0.1

و اشعریان شیخ القمیین و وجه و فقیه ایشان ثقه و شیخ او را اعتماد نجاشی در نقل میراث عظیم حسین بن سعید بر اوست، و 

جایگاه علمی و اجتماعی او در میان شیعیان، به تقویت جایگاه سیاسی او در نزد ای بر او وارد نیست. داند که هیچ خردهمی

  (3127، شماره531؛ طوسی، رجال، ص  73، شماره 02؛ طوسی، فهرست، ص 121، شماره 15 و 31ص نجاشی،)والیان نیز انجامیده است. 

 جعفر بن محمد بن قولویه .0.0

او از ثقات اصحاب امامیه و اجالء ایشان در حدیث و فقه معرفی شده و پدرش از بهترین اصحاب سعد بن عبدال ل اشعری به 

برتر  توشه علمی بسته است. در یک کالم، او باالتر ورود. شیخ مفید بر جناب ابن قولویه قرائت داشته و از ایشان رهشمار می

او  فراوانای از وثاقت و برخورداری از حدیث اهل بیت است که در حق کسی قابل گفتن است. کتب از هر وصف برجسته

نزد مفید و ابن غضائری بوده و نجاشی بیشتر آنها را بر این دو استادش قرائت کرده است. طوسی نیز به روایات و فهرست 

ابن عزور از او کسب علم و نقل کتب او طریق دارد. در میان سرشناسان بغداد تلعکبری، مفید، ابن غضائری، ابن عبدون و 

 (51؛ حلی، ص 411؛ طوسی، رجال، ص 122؛ طوسی، فهرست، ص511ره ، شما105نجاشی، ص اند. )روایت کرده

 احمد بن اسحاق .0.5

رود که فرستاده ایشان به ها به شمار میاست دارای منزلتی بلند و شیخ قمی او که از اصحاب امام جواد تا صاحب االمر

لی عصر عجل ال ل تعالی فرجه را بوده که توفیق زیارت حضرت و خدمت امام بوده است. ایشان را از خواص امام عسکری

، 13؛ حلی، ص32، شماره04؛ ابن داود، ص 17، شماره05؛ طوسی، فهرست، ص 003، شماره21نجاشی، ص ) نیز به دست آورده است.

  (1شماره

 محمد بن حسن صفار .0.4

رو که عالوه بر وثاقت، جایگاهی بزرگ در نزد اصحاب داشته و او و ایشان نیز از وجوه اصحاب قمی امامیه به شمار می

نجاشی و طوسی به کتب  مجموعه طرقروایاتش بر دیگران برتری داشته و سقط به ندرت در روایاتش اتفاق افتاده است. 

ابن  حیی و پدرش و، احمد بن محمد بن یفراوان او ـ که حتی بیشتر از کتب حسین بن سعید خوانده شده ـ ابن ولید، صدوق

 (000، شماره421؛ طوسی، فهرست، ص241، شماره 534نجاشی، ص )ق کاماًل قمی ـ بوده است. ابی جید ـ یعنی طر



 محمد بن علی بن بابویه )شیخ صدوق( .0.3

 کم سابقه و نشان دهنده عمق تأثیر او در حوزه بغداد و پذیرش مطلق ایشان نسبت ویبلندای تعابیر نجاشی و طوسی درباره 

کند که شیوخ طائفه امامیه هنگام ورود او به بغداد در سال تعبیر می« شیخنا و فقیهنا»به شیخ صدوق است. نجاشی از او به 

طوسی او را صاحب جاللت و  1اند.پرداختهو اخذ اجازه نقل کتبش ـ علی رغم کمی سنش ـ به سماع حدیث از او  ه.ق533

شود. تألیف بیش از ها مانندی در رتبه حفظ و علمش یافت نمیدر میان قمی داند کهحافظ احادیث و آگاه بر رجال می

انگیزد به طوری که نجاشی همه آنها را روایت و برخی از آنها را نگاران بغداد را بر میاثر توسط او اعجاب فهرست 522

-ضائری و ابن حسکه قمی بودهواسطه طوسی هم سه تن از اساتیدش یعنی شیخ مفید، ابن غبرای پدرش قرائت کرده است. 

 ( 712، شماره440؛ طوسی، فهرست، ص 1242، شماره 512نجاشی، ص اند. )

 محمد بن احمد بن داود .0.0

شیخ الطائفه . وی او از جمله قمیانی است که در بغداد اقامت گزیده و در آنجا به القاء حدیث و تألیف کتاب پرداخته است

-ده که در زمان خود کسی همطراز او در حفظ، فقه و آشنایی با حدیث یافت نمیها و فقیه ایشان معرفی شسرآمد قمیو 

است که در طریق انتقال کتب بسیاری از اصحاب به بغداد حضور داشته و ابن غضائری شد. ایشان نیز از جمله مشایخ مفید 

 ( 1243، شماره 513نجاشی، ص )است. 

 محمد بن ابی القاسم )ماجیلویه( .0.7

« سید من أصحابنا القمیین، ثقة، عالم، فقیه، عارف باألدب و الشعر و الغریب»ربیت یافته احمد برقی است به او که داماد و ت

او که از مشایخ رود. فرزند وی علی نیز از بزرگان روات به شمار می( 247، شماره 535نجاشی، ص )شناخته شده است. 

 عه را از ابوسمینه گرفته و به ایشانبخشی از میراث شیرود، شمار میصدوق، ابن ولید، محمد بن یحیی العطار و ابن بطه به 

جابر بن یزید  550، شماره 102اسماعیل بن مهران و ص 42، شماره07سلیم بن قیس و ص  4، شماره1ن.ک:نجاشی، ص ) منتقل کرده است.

 1171، شماره 450سالم بن عبدال ل و ص  325ه ، شمار112ربیع بن زکریا و ص  454، شماره 103حفص بن عاصم و ص  542، شماره150و ص 

عبیس بن  347، شماره 540سلیم بن قیس و ص  540، شماره 051اسماعیل بن ابان و ص  42، شماره 54هیثم بن واقد؛ طوسی، فهرست، ص 

دیثی سلیم بن قیس نیز ابن ولید میراث ح( محمد بن سنان 002، شماره 427محمد بن علی الهمدانی و ص  012، شماره 420هشام و ص 

، شماره 157طوسی، فهرست، ص ( و حسن بن راشد مولی بنی العباس )540، شماره051؛ طوسی، فهرست، ص4، شماره 1نجاشی، ص)

این در حالی است که طرد جدی ابن غضائری ( را از ایشان دریافت نموده است. 214، شماره 550نجاشی، ص ( و ابوسمینه )022

فرآیند پاالیش  0( و شخصیت پر تنش ابوسمینه و ضعف روایات حسن بن راشد33، شماره 05ص  ،1جدر مورد کتاب سلیم )

گرچه باور ماجیلویه یا ابن ولید انجام شده، دهد این پاالیش توسط نماید. مطالعه طرق موجود نشان میمیراث ایشان مهم می

کند. تر میث اصحاب از ابوسمینه، نقش او را پررنگنگارنده بر آن است که حضور گسترده ماجیلویه در اخذ و انتقال میرا

ط، یای است که روایات منتقل شده توسط او از این خط فکری خالی از تخلاهمیت نقش او در پاالیش میراث غلو به اندازه

                                                 
 .401، شماره 000ه.ق یک سال پیش از وفاتش نیز افتاده است. ن.ک: نجاشی، ص 501. این انتقال گسترده به بغداد در مورد پدر ایشان نیز در سال  1
-یف محتوای روایاتش میآورده است که نشان دهنده پذیرش شخصیت او علی رغم جهت خاص تضع« ضعیف فی روایته». ابن غضائری او را با وصف  0

 .01، شماره42، ص 1باشد. ن.ک: ابن غضائری، ج



توسط وی از شود، غلو، تدلیس و منفردات معرفی شده و روایاتی که مفاد آن در سایر منابع اندیشه فکری شیعه یافت نمی

( همین نقش برجسته دو اثر مهم را به دنبال داشته است 003، شماره410طوسی، فهرست، ص ) این مجموعه حذف شده است.

 که یکی پذیرش این روایات توسط اعالمی که نام ایشان گذشت و دیگری تمجید فوق العاده از وی. 

 عبدال ل بن جعفر حمیری .0.1

رود که احادیث نزد خود شده است. او از جمله طبقات نخستین راویان قمی به شمار میها و وجه ایشان معرفی او شیخ قمی

کند، کوفیان به شود و برای ایشان نقل حدیث میدهه پایانی قرن سوم وارد کوفه میرا به کوفه انتقال داده است. وی در 

نجاشی، ص ته است. )این گزارش پرداخ در شرح حال او بهپذیرند. نجاشی صورت گسترده احادیث ایشان را شنیده و می

نفر در فهرست  12نفر در نجاشی و  72حضور او در انتقال تراث گروه بزرگی از صاحبان آثار شیعه ) (375، شماره 012

ها دانست که به دیگران توان او را حامل کتب قمیبی شک می طوسی( گویای نقش پر رنگ او در عرصه حدیث است.

 (شرح حال حسن بن عبدالسالم 0120، شماره 441طوسی، رجال، ص . )منتقل کرده است

 محمد بن علی بن محبوب .0.2

معرفی شده « ثقة، عین، فقیه، صحیح المذهب»ها در زمان خویش معرفی شده است که با تعابیری همچون او شیخ قمی

است که در طریق و ابن بطه العطار رود، از اساتید محمد بن یحیی وی که از همطرازان صفار و ماجیلویه به شمار می است.

 (242، شماره 542نجاشی، ص ) نقل آثار و روایات زیادی قرار گرفته است.

 محمد بن حسن بن ولید )ابن ولید قمی( .0.12

که از جمله ـ « ثقة ثقة عین مسکون الیه»ها و فقیه و سرآمد و وجه ایشان معرفی شده، با عبارت او عالوه بر آنکه شیخ قمی

( فرزند او 1240، شماره515نجاشی، صتوصیف شده است ) ـ رودردترین واژگان توثیق و تعظیم راویان به شمار میمنحصر به ف

احمد، ابن ابی جید و شیخ صدوق حلقه کاماًل قمی اتصال فهرست نجاشی و طوسی به این شخصیت جلیل القدر و آگاه به 

 (1512، شماره524؛ ابن داود، ص  722، شماره440فهرست، ص طوسی، روند. )رجال و فقه و مورد اطمینان به شمار می

 
 نقد آراء رجالی قم و راویان مورد پذیرش تضعیف .3

نقد برخی آراء کند، از جمله محورهای دیگری که در مطالعه منابع رجالی و فهرستی بغداد نظر پژوهشگر را به خود جلب می

های قمی انجامیده مورد اعتنا و پذیرش حوزه قم و گاه تخطئه دیدگاهن تضعیف راویارجالی بزرگان این حوزه است که به 

در توضیح این مطلب توجه به مفهوم ضعف و بازخوانی مفاهیمی همچون غلو ـ که تفصیل آن از عهده این نوشتار خارج . است

میراث همه پذیرش  عدمهمواره به معنای به یک راوی  ضعفرسد. با تذکر این نکته که انتساب است ـ ضروری به نظر می

به برخی گیرد که هر در قم و بغداد به بخشی از آن نظارت دارند، را در برمی ؛ و اینکه واژه غلو طیف معنایینیستحدیثی او 

 کنیم.اشاره می ،اندبه بوته نقد کشیده شدهو برخی آراء ایشان موارد موجود در منابع نخستین که راویان مورد پذیرش قم 

 حماد  عبد الرحمن بن أبی طرد روایات .5.1

ها از وی نقل حدیث گزیده است. گرچه قمی ه احمد بن محمد بن خالد برقی سکنیاو از کوفه به قم منتقل گشته و در خان

اند، اما به جهت رهیافت غلو در میراث وی ضعیف خوانده شده و بنا به نظر نجاشی و ابن غضائری از درجه اعتنا و کرده



 دهدنشان میـ کتب اربع و محاسن و بصائر ـ بازخوانی میراث انعکاس یافته از او در منابع اولیه ده است. اعتماد ساقط گردی

روند. حجم اصلی روایات او را احمد برقی، اند از مشایخ مهم و عمده قم به شمار میتمام قمیانی که از او نقل حدیث کرده

روند. در نقطه مقابل مشایخ اند که از اعالم و ثقات برجسته قم به شمار میابراهیم بن هاشم و محمد بن عبدالجبار نقل کرده

روند اما واسطه او بیشتر ابراهیم بن عبدالحمید، زیاد بن مروان و حنان بن سدیر هستند که هر سه از واقفیان به شمار میبی

( و تأکید مرحوم خویی بر 034شماره  ،104و ص  10، شماره 17طوسی، فهرست، ص ابراهیم و حنان ) بر وثاقتشیخ تصریح 

کفایت شهادت ابن قولویه بر وثاقت زیاد بن مروان ـ علی رغم پذیرش اینکه وی از سران واقفه بوده و به خبث سریره مبتال 

( به انضمام این نکته که جریان وقف به جهت تمایز از جامعه شیعه پس از 4121، شماره 512، ص 7خویی، جبوده است ـ )

نقل شده است ـ  ف با عدم پذیرش مواجه شد و تأکید ابن داود بر پذیرش روایاتی از ایشان که از امام صادقانحرا

شود که بر خالف زعم نجاشی و ابن غضائری در نیز این چنین است ـ این انگاره تقویت می حنانهمانگونه که اکثر روایات 

 اند.اند و میراث قابل پذیرش وی را منتشر ساختهو پرداختهحقیقت مشایخ سرشناس قم به پاالیش و پیرایش احادیث ا

 (013، ش470ابن داوود ص  ؛ 11، ص1غضائری، جابن؛ 055، ش051نجاشی، ص )

 ابن بطه قمیتضعیف جهتی   .5.0

اسانید بر او دارای منزلتی عظیم در قم بوده و ادب و فضل و علم او شناخته شده بوده است، اما به تساهل در حدیث و تعلیق 

متهم شده است. ابن ولید نیز او را ضعیف و دچار خلط در اسناد کتب به صاحبانش منتسب  اجازات و اشتباه در فهرست

تفسیر اسماء ال ل تعالی و ما »دهد ابن نوح سیرافی ـ استاد نجاشی ـ کتاب کند. توجه به ترجمه او در نجاشی نشان میمی

خواند. در نتیجه ت اوست را کتابی نیکو، پر از مضامین منحصر به فرد و استوار میکه از جمله تصنیفا« یدعی به وصفه

نگاری خواهد بود، اما مضامین میراثی او قوی و قابل پذیرش خوانده تضعیف او جهت و از بابت ضعف وی در فهرست

دانستند. تقال میراث اصحاب ملتزم نمییعنی ابن بطه را ملتزم به فرآیند پیرفته شده ان( 1212، شماره 575نجاشی، )شده است. 

دهد مدرسه قم نگاهی جامع به راویان داشته است و جهات مختلف ایشان را در قضاوت توجه به گزارشات فوق نشان می

ها را توجیه کردند. همین نکته تصریح این ولید بر خلط وی در اسانید به همراه بلندای جایگاه ابن بطه در میان قمیلحاظ می

منبع نجاشی و خصوصاً  مهم فهرست ابن بطه از منابع از آنجا کهماند کند. اما یک نکته همچنان به قوت خود باقی میمی

نگار با وجود نسبت خلط و غلط در اسانید چگونه سؤال این است که اعتماد این دو فهرست بوده است،طوسی عمده 

  پذیر است؟امکان

 امیة بن علی قیسیقمی خواندن  .5.5

ضعیف الروایه، »با عبارت ما ابن غضائری عالوه بر آنکه ( 004ره ا، شم123،ص نجاشی)داند. را نجاشی شامی و ضعیف میوی 

ابن آورد. )ها به حساب میکند، او را در عداد قمیهر دو جنبه روایی و شخصیتی او را مخدوش می« فی مذهبه ارتفاع

غیر از حسن بن علی زیتونی که که رصد مشایخ و حتی شاگردان وی این در حالی است ( 0، شماره 51، ص 1غضائری، ج



حسن بن علی بن شخصیت مطالعه  1نشانی ازمشایخ قمی نیست.( 145، شماره 00نجاشی، ص خواند، )نجاشی او را اشعری می

بدان جهت که عالمه گویا و  ست که به ضعف و غلو متهم شده استاز جمله کوفیانی ادهد وی نیز نشان می ابی عثمان

محمد بن احمد، حسن بن احمد بن محمد بن خالد برقی، شاگردان وی یعنی حسین بن عبیدال ل سهل سعدی،  برخی

اما ها خوانده است. اند، او را در زمره قمیابوعبدال ل الجامورانی و محمد بن حسین بن ابی الخطاب قمیعبدالصمد اشعری، 

رخی راویان کوفی در زمره شاگردانش از جمله محمد بن الحسین الصائغ الکوفی و حضور ب 0عدد گسترده مشایخ عراقی او

تنها احتمالی که این گفته  کند.تضعیف میـ و لو آنکه به جهت تربیت علمی باشد ـ این انتساب را  حسن بن حسین لؤلؤی و

  طلبد.مستقل میکند، مقصود خاص از این لفظ و نماینده طرز تفکر خاص است، که پژوهشی را موجه می

 

 نکته: 

 تأیید تضعیف مشایخ قم نسبت به راویان قمیرغم اختالفات یاد شده گاهی همنوایی و تذکر این نکته شایسته است که علی

ضعیف »ابن غضائری او را از آن جمله است که  حمد بن محمد بن سیارشود. ارستی و رجالی بغداد دیده میدر منابع فه

، 1ابن غضائری ج). انداستثناء کرده« نوادر الحکمة»خواند و بزرگان قم نیز روایات او را از کتاب یم« متهالك غال منحرف

؛ ابن 421، شماره 117نجاشی، ص ضعیف خوانده شده است. ) سلمة بن خطاب براوستانیشخصیت و روایات همچنین  (42ص

 (04، شماره 00، ص 1غضائری، ج
 تحسین آثار قم .4

مثبت و برآمده از وامداری مدرسه بغداد به حوزه حدیثی قم توصیفات بلندی است که درباره آثار این های نگاه از نشانه

 های فهرستی انعکاس یافته است.مدرسه در نوشته

این انعکاس در دو قالب توصیف کثرت تألیفات برخی محدثان قم و تمجید از برخی آثار خاص این مدرسه قابل مشاهده 

 است.

 تألیف تمجید فراوانی .4.1

نجاشی، ص )پردازد. ی او در زهد مییهامجالس و مصابیح و نگاشته شامل کتب،اثر صدوق  100نجاشی به یادکرد بیش از 

ها در سفر او به بغداد منتقل شده و اجازه نقل آن به علی بن احمد نجاشی )پدر نجاشی همه این نگاشته( 1242، شماره 512

                                                 
ابی  . توضیح آنکه در میان مشایخ او در مصادر اصلی علی بن عطیه حناط، حسین بن عثمان احمسی رواسی، داوود بن کثیر، حماد بن عیسی، درست بن 1

شوند، نیز در میان شاگردان حضور احمد بن هالل عبرتائی اکثریت مطلق را غیره دیده میمنصورف ابو هیثم سالم بن ابی حیه، سعدان بن مسلم و عبدال ل بن م

 به خود اختصاص داده است. 
ره، محمد بن . برخی از این مشایخ به قرار زیر هستند: صالح بن سهل الهمدانی، محمد بن عثمان، حسن بن علی بن ابی مغیره، محمد بن فضیل، علی بن مغی0

، محمد بن سلیمان دیلمی. روایات او نیز در این منابع منعکس شده است: قمی، سنان، موسی بن بکر، حفص بن غیاث،  ابی حمزه، ابن عبدالکریم بن عبیدال ل

و 5، ح 12؛ ابن قولویه، ص 10222، ح321، ص 10و ج 5242، ح072، ص 4و ج 1355، ح113، ص 5؛ کلینی، ج701، ح312، ص0؛ برقی، ج571، ص0ج

؛ صدوق، 4، ح121؛ صدوق، توحید، ص 1، ح044و  1، ح141؛ صدوق، امالی، ص 0، ح134و  1، ح150و  5، ح114و  0، ح121و ص 0ح ،123، و ص 4

، ح 102، ص ؛ صدوق، عیون اخبار الرضا457و 454و 541، ص 0و ج515و 002و 007و 003و 141، صص 1؛ صدوق، الخصال، ج102ثواب االعمال، ص 

، حلی، مختصر البصائر، 45، ص 0و ج  101، ص 0؛ طوسی، تهذیب، ج301و  2، صدوق، علل الشرائع، ص 503و  177و 0ص  ؛ صدوق، معانی االخبار،04

 .112و  70و  73ص 



، 12نجاشی، ص ) نیز بالغ بر صد اثر معرفی شده است.احمد بن محمد بن دؤل قمی  آثارصاحب فهرست( داده شده است. 

 (005شماره

 میانهای قنگاشتهبرخی تحسین  .4.0

شود. در نگاه اول موضوع و نویسنده اثر حائز در دو فهرست نجاشی و طوسی، توصیف خاص برخی آثار دیده می

 اهمیت و جایگاه ویژه خواهد بود. 

کتاب » گونه هستند.احمد بن اسماعیل سمکه این« کتاب االمثال»و « کتاب العباسی»آثار ایشان ها و در میان قمی

کند. یاد می« کتاب عظیم»بالغ بر ده هزار ورقه در احوال خلفاء و دولت عباسی بوده است که نجاشی از آن به « العباسی

است. « حسن مستوفی»است که « االمثال» گر ویخواند. کتاب دیمی« حسن»خود وی بخش اخبار امین را دیده و آن را 

توجه به عنوان دو کتاب که یکی در تاریخ و دیگر ادبیات ( 25 ره، شما74؛ طوسی، فهرست، ص040، شماره 27نجاشی، ص )

 است نشان از غنای مدرسه قم در ابعاد گوناگون و جای خالی چنین آثار و موضوعاتی در مدرسه بغداد است.

عبارتی منحصر به  درنیز از جمله تألیفات محمد بن جعفر بن بطه است که « تفسیر اسماء ال ل تعالی و ما یدعی به»کتاب  

شماره  575ـ  570نجاشی، ص توصیف شده است. )« حسن، کثیر الغریب، سدید»فرد توسط ابن نوح سیرافی به 

شود استاد نجاشی آن را کتابی نیکو، ارد باعث میترین بخش مباحث توحیدی جای د(موضوع کتاب که در مهم1212

 مشتمل بر مفاهیم برجسته و ناب و دارای انسجام و نظام وار معرفی کند.

و « المزار»شخصیت دیگری که مصنفاتی ستایش شده دارد محمد بن احمد بن داود قمی است که طوسی دو کتاب 

 (024، شماره 520ـ  523فهرست، ص  طوسی،کند. )معرفی می« حسن»او را « الذخائر»

 
 پذیرش استثناء و رد استثناء شدگان .5

اند. ابن ولید و به سه نفر از بزرگان قم به استثناء کتاب، راوی، روایت یا مفاهیم خاص در میراث برخی راویان پرداخته

ایشان در منابع فهرستی دیده هایی هستند که انعکاس استثناء ماجیلویه و صفار شخصیتمحمد بن علی تبع او صدوق، 

 شود.می

نجاشی، . )اندنفر از راویان امامیه توسط ابن ولید از راویان نوادر الحکمه نوشته محمد بن احمد بن یحیی استثناء شده 04

دهد یکی از ایرادات ( دقت در شرح حال این راویان نشان می055، شماره 411ـ  421؛ طوسی، فهرست، ص 252، شماره 541ص

 یر بر ایشان وارد است.ز

 ناشناخته بودن الف(

، عبدال ل بن ، محمد بن یحیی المعاذیاین وضعیت در مورد محمد بن هارون، ممویه بن معروف عبدال ل بن محمد الشامی

و ص  0000و  0003، شماره 451ن.ک: طوسی، رجال، ص شود. )و وهب بن منبه دیده می احمد الرازی، ابوعلی النیشابوری

 (15127، شماره 022، ص 12؛ خویی، ج0415، شماره 431ص و  0020، شماره 455، و ص 3132، شماره 420و ص 31شماره ، 421

 ب( ضعیف بودن

 



این راویان گاه به جهت شخصیت و گاه از حیث روایات یا بخشی از  این عبارت درباره برخی راویان آمده است.

ی الهمدانی، ابوعبدال ل الرازی الجامورانی، ابوعبدال ل السیاری، محمد اند. در این بین محمد بن موسمیراث تضعیف شده

اتهامات عقیدتی چون غلو و با یوسف بن الحارث یوسف بن السخت و محمد بن عبدال ل بن مهران، ابوسمینه،  بن علی

؛ 20، ص 12نجاشی، ص ؛ 143، شماره 27، ص 1؛ ابن غضائری، ج224، شماره 551ن.ک: نجاشی، ص مواجه هستند. )فساد مذهب 

ابویحیی واسطی و  (755،شماره 522و کشی، ص  240، شماره 532و ص  124، شماره 555؛ نجاشی، ص 137، شماره125کشی، ص 

احمد بن هالل شخصیت دیگر این لیست یعنی  دواند. ضعیف و غیر ثبت در امر حدیث خوانده شده احمد بن بشیر

اند اما در میان تراثشان احادیث قابل پذیرش نیز قابل علیرغم آنکه غالی معرفی شده بن حسین بن سعیدعبرتایی و احمد 

و طوسی، فهرست،  122، شماره 15ن.ک: نجاشی، ص گویای همین نکته است. )« یعرف و ینکر»جویی است. عبارت پی

جع به سهل بن زیاد آدمی از ( نفی کلی نجاشی را07، شماره 33و طوسی، ص  115، شماره 77، نجاشی، ص 127، شماره 15ص

همه شدیدتر است و او غیر معتمد در حدیث خوانده شده که احمد اشعری بر غلو و کذب او شهادت داده است. 

  1(422، شماره 113نجاشی، ص )

این گزارش در مورد محمد بن عیسی بن عبید و حسن بن حسین لؤلؤی به گونه دیگری است. چه آنکه تنها روایات با 

روایات متفرد از منقطع محمد بن عیسی و منفردات یا متفردات لؤلؤی پذیرفته نشده است. مشکل محمد بن عیسی اسناد 

حسن بن  که دفاع نجاشی از او گذشت. (120، شماره 555نجاشی، ص )برای روایت از ابن محبوب است  سن کم یونس و 

( نکته 15، شماره 42نجاشی، ص حسین لؤلؤی نیز اگرچه کوفی ثقه خوانده شده اما طریقی به آثار او ثبت نشده است. )

؛ طوسی، 515،شماره 100نجاشی، ص پایانی تعارض توثیق نجاشی نسبت به جعفر بن محمد بن مالک با توثیق طوسی است. )

، 4خویی، جگیرد. )ین دو نظر، عدم امکان حکم به وثاقت او را نتیجه می( مرحوم خویی در قضاوت میان ا0257، 411ص 

 (0072، شماره 111ـ  117ص 

دو گونه دیگر استثنا نیز مورد توجه قرار گرفته است. یکی استثناء مفهوم غلو و تخلیط در میراث که در مورد احمد بن 

و  120، شماره 12نجاشی، ص )ولید اتفاق افتاده  محمد سیاری و محمد بن حسن بن جمهور توسط محمد بن یحیی و ابن

توسط گویا و دیگری استثناء یک حدیث از مجموعه روایات علی بن ابراهیم بن هاشم که ( 007، شماره 415طوسی، ص 

 (512، شماره 007طوسی، ص )صورت گرفته است. و ابن ولید ماجیلویه 

توان این کتاب را در زمره رد استثنا شدگان درج نمود چه آنکه گرچه گفتنی آنکه در مورد استثناء کتاب بصائر نمی

اعتنای نجاشی به محمد بن یحیی نشان از  به آن به واسطه برقراری طریق ابن ولید این کتاب را نقل کرده است اما 

 0(241، شماره 534نجاشی، ص دریافت این کتاب است. )

 

                                                 
های طلبد. برای اطالع از انعکاس برداشتهای مستقلی میجویی پدیده اخراج در قم و چرایی و پیامدهای آن از جمله مباحث مهمی است که پژوهش. پی 1

 (3002، شماره 535ـ  557، ص 1گوناگون از این جریان گزارش مرحوم خویی در شرح حال سهل گویای مباحث مهمی است. )خویی، ج
تمامی آن . بحث درباره عدم نقل بصائر توسط ابن ولید مفصل است و باور نگارنده بر آن است که علی رغم در اختیار بودن کتاب عدم مالحظه و بررسی  0

 ایشان از نقل کتاب اجتناب کنند. باعث شده 



 اعتماد بر طرق قمی در دسترسی به آثار .6

رود. گرچه مطالعه دقیق و کامل طرق آثار و میزان مسیر مهم انتقال تراث روایی شیعه به بغداد به شمار میمشایخ قم 

از حوصله چنین نوشتار مختصری خارج است، لکن اشاره کوتاهی به برخی آثار و  ،حضور و تأثیر مشایخ قم در آن

 رسد.اندکی از مؤلفان برجسته امامی ضروری به نظر می

و ( تی الیکثر الطرق فیخرج عن الغرض[]ذکرت لرجل طریقاً ح 5ص )تصریح نجاشی بر اختصار در یادکرد طرق انتقال کتب 

، 1220، شماره 411، شماره عبیدال ل علی حلبی و ص 051ـ  052، شرح حال ثابت بن شریح و ص 027، شماره 110ص )مشی بر طبق آن 

کند. شاید همین نکته وجود حجم بیشتری از طرق و صر به گزارشات موجود میقضاوت را منح( شرح حال معاویة بن عمار

قابل توجهی از میراث موجود در قم توسط صدوق و احمد بن  کند. بخشراویان قمی در فهرست طوسی را تقویت می

 محمد بن یحیی العطار منتقل شده است.

، معاویة بن عمار، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، در نگاهی گذرا به برخی راویان برجسته مثل حریز بن عبدال ل 

جمیل بن دراج، محمد بن ابی عمیر، عبیدال ل بن علی حلبی و برادرش محمد و نیز هشام بن حکم حضور راویان قمی 

، 500و ص  501، شماره 100و ص  112، شماره73و ص  1220، شماره411و ص  573، شماره144ن.ک: نجاشی، صمشهود است. )

، شماره 105و ص  011، شماره424و ص  05، شماره 32و ص  757، شماره 400و ص  042، شماره 100؛ طوسی، فهرست، ص  117رهشما

 (715، شماره423ـ  425و ص  311، شماره 513و ص  407، شماره 523و ص 104

سعد، حمیری و صفار بخشی از این طرق که از صدوق آغاز و به واسطه مشایخش همچون پدرش و این ولید به طبقه 

رسد. بخش دیگری نیز از احمد رسد و توسط احمد اشعری و محمد بن حسین بن ابی الخطاب به راویان کوفی میمی

به  انتقال فرآینددر کند. نیز مسیر علی بن ابراهیم و پدرش شود و راهی شبیه قبل را طی میبن محمد بن یحیی آغاز می

 خورد.چشم می

رود. صدوق همه تراث حسن یات برخی از اصحاب امامیه از دیگر امتیازات مشایخ قم به شمار مینقل همه کتب و روا

، محمد بن ابی عمیر، صفار ]به جز بصائر[ و یونس بن عبدالرحمن را  بن محبوب، حسن بن علی فضال، سعد بن عبدال ل

یحیی و ابن ابی جید میراث محمد بن علی  رساند. نیز ابن بطه میراث محمد بن احمد بندر فرآیند انتقال به طوسی می

و ص  510، شماره010و ص  104، شماره104و ص 100، شماره 105طوسی، فهرست، ص اند. )بن محبوب را به شیخ  منتقل کرده

 (115، شماره310و ص  004، شماره 415و ص  005، شماره 412و ص  000، شماره 421و ص 011، شماره 423

 

 نتیجه

گرای حاکم بر آن ضوابط خاصی درسه بغداد به علوم عقلی و گاه تفسیر روایات با شیوه عقلپرداخت گسترده م

کند. بر اساس این تعریف و با تحلیلی پسینی، مدرسه حدیثی قم به تساهل در تعامل و برای این الگو تعریف می

بغداد )مرکز تحلیل و پذیرش روایات متهم شده است. قم به عنوان حلقه وسط میان کوفه )نقطه پیدایش( و 

تضارب آراء امامیه و مخالفان( به پاالیش و تدوین و تبویب احادیث پرداخته است. مطالعه منابع فهرستی و طرق 

 دهد:انتقال آن به مدرسه بغداد نشان می



را نقد محتوایی میراث برخی راویان که فضای قم ایشان را برنتافته، مهر تأییدی بر شخصیت و میراثشان  .1

 .دنبال داردبه 

اند ـ تعابیر منحصر به فرد در تعظیم مشایخ قم ـ که استاد بی واسطه یا با واسطه اندک بزرگان بغداد بوده .0

 دهنده وامداری بغداد نسبت به قم است.نشان

گرچه همه آراء رجالی قم مورد تأیید بغداد نیست اما تحسین برخی آثار و تسلیم در برابر برخی آراء  .5

 ء گویای تأثیر قوی مدرسه قم بر بغداد است.مانند استثنا

  حضور گسترده مشایخ قم در طرق مهم بغداد از نقش فعال ایشان در فرآیند میراث پژوهی شیعه دارد. .4
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