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(تاریخ دریافت مقاله -1400/8/6 :تاریخ پذیرش مقاله)1400/10/22 :

چکیده
رجالشناسان اهلسنت ،گاهی راویانی را به عنوان شیعی معرفی میکنند کده رجدال-
شناسان شیعه آنان را نمیشناسن یا مورد توجه ج ی قرار ن ادهان  .به عبدار دیردر،
آنان از نظر رجالی در منابع شیعی مهمل و مجهول هستن  .منابع اهلسدنت بریدی از
این افراد را از داعیان تشیع دانستهان که در حوادث تاریخی نقش مهمی داشتهان  .این
راویان شیعی در منابع ح یثی عامه و منابع حد یثی شدیعۀ امامیده یدا زی یده ،دربدارۀ
فضائل علی (ع) و سایر ائمه و گاه مسائل فقهی روایت دارن  .این جستار پس از بررسدی
این افراد در منابع رجالی و ح یثی ،ویژگیهای شخصیتی و عقی تی مشترک آنهدا را
مشخص کرده است که شامل اعتقاد به تشیع عدا کدوفی ،وابسدتری بده ولدو و تشدیع
سیاسی و ارتباط با تشیع کیسانی است .احتمال دارد ن اشتن کتاب مسدتقل حد یثی،
نقل نکردن از ائمۀ امامیه و تمایال زی ی این رجال ،سبب ع توجده مندابع رجدالی
شیعۀ امامی به این افراد ش ه است.
واژگان کلیدی :تشیع کوفی ،راویان شیعه ،رجال ح یث ،منابع رجالی اهلسنت.

 .1دانشجوی کارشناسی ارش علو و قرآن ح یث دانشراه رازی؛
 .2استادیار گروه علو و قرآن ح یث دانشراه رازی( ،نویسن ه مسئول)؛

Email: Shmahmoudi@gmail.com

 .3دانشیار گروه تاریخ دانشراه رازی؛

Email: Azamfargami@yahoo.com
Email: Dr.bahrami2009@gmail.com
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 .1مقدمه
این پژوهش برگرفته از پژوهشی بزرگتر است که در آن پنجاه راوی را که منابع اهدلسدنت
آنها را شیعی دانستن  ،بررسی کردیم .در میان این تع اد راوی شیعی ،منابع رجال شدیعه
بسیاری از آنها را نمیشناسن  .اکنون در جستار پیشرو هفدت راوی را معرفدی مدیکندیم
که در منابع رجال شیعۀ امامی ناشنایته باقی مان هان و یا نا و شدر حدال آنهدا ،مدورد
توجه ج ی منابع رجالی قرار نررفته است .پس از معرفی و روشن کردن وضدعیت جدر و
تع یل آنها ،روایا این افراد در منابع ح یث شیعه بررسی و گزارش مدیشدود تدا میدزان
تأثیر روایا آنها در منابع ح یث امامی و گاه زی ی مشخص شود .پس از آن بده تللیدل
این پرسش میپردازیم که به چه دلیل یا دالئلی این راویان شیعه در رجال شیعه گمندا و
یا به اصطال رجالی« ،مهمل» و گاه «مجهول» باقی مان ن ؟
مهمل به آن دسته از راویانی میگوین که نامی از آنها در کتب رجالی نیام ه اسدت
[ ،75ج ،1ص .]291مجهول نیز راویانی هستن که اسم آنها در کتابهای رجدالی ککدر
ش ه؛ اما وصف رجالی و م و ک ن ارن [ ،75همان]؛ بندابراین مدیتدوان گفدت رجدال
مهمل در دانش رجالشناسی تشیع به رجالی گفته شد ه کده اسدامی آنهدا در حدوادث
تاریخی و روایا و احادیث در منابع و متون تاریخی آم ه است؛ امدا ندا و شدر احدوال
مشخصی از آنها در منابع اصلی و معتبر رجالی شیعه ککر نش ه است.
 .2پیشینۀ پژوهش

دربارۀ حضور راویان شیعه در منابع اهلسنت پژوهشهای متعد دی انجدا شد ه اسدت.
بارزترین آنها کتاب رجال الشیعه فی اسانی السنه است که در آن تنها به راویان شدیعی
که در کتب صلا سته روایت دارن  ،پردایته میشود .ملم وفوری نیز در مقالهای بده
مفهو شناسی شیعه در منابع اهلسنت پردایته است [نکد  ،67 :سراسر مقاله] .اینگونده
آثار معموالً به شر حال و جایراه راویانی با ویژگیهای یاص مورد نظر در ایدن پدژوهش
کمتوجه بودهان ؛ بر این اساس مقایسه و تطبیق منابع رجالی شیعه و سنی و نیز تللیدل
و شناسایی رجال مهمل ابعاد نوآورانهای در پژوهش پیشرو دارد.
 .3شرح حال راویان

در این پدژوهش هفدت راوی بدرای نمونده انتخداب شد ن کده در شدر حدال هرکد ا
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دی گاههای رجالیان اهلسنت ،مذهب راوی و سرانجا وضدعیت رجدالی و حد یثی او در
منابع شیعه واکاوی میشود.
 .1 .3ابوادریس سَوار بن إدریس مُرهبی همدانی (ح  90ق)
ابددوادریس راوی امددا علددی (  40ق) و امددا حسددن (  54ق) (ع) اسددت [ ،17ج،58
ص ]194و حبیب بن ابیثابت (  119ق) و سدلمه بدن کهیدل (  122ق) از وی نقدل
کردن [ ،78ج ،12ص]241؛ بنابراین ما با توجه به تاریخ درگذشت راوی و مرویعنه ،به
تخمین ،ح ود سال نود هجری را تاریخ درگذشت سوار بن ادریس در نظر گرفتدهایدم .او
را از ثقا اهل کوفه با گرایشهای شیعی دانستن و در ادامه توضدی دادند کده تشدیع
امری عادی میان کوفیان تلقی میشد ه اسدت ]  ،7ج ،1ص617؛  ،15ج ،1ص .]370در
عین حالکه رجالشناسان اهلسدنت روایدا وی را مدورد پدذیرش دانسدتن  ،بریدی از
رجالشناسان کوشی ن دالئلدی را بدرای تضدعیف روایدا وی بیابند و آنهدا را مرسدل
دانستن [ ،2ج ،4ص270؛  ،4ج ،4ص .]338ترمذی (  279ق) بع از گدزارش روایدا
ابوادریس بر آنها صله گذاشته است [ ،33ج ،4ص.]478
مذهب :در شر حال ابوادریس با عبارا «من عُتُدق الشدیعه»« ،شدیع جَلَد » و «فیده
تشیع» به شیعی بودن او اشداره کردند [ ،2همدان؛  ،15همدان؛  ،43ج ،2ص .]246بریدی
روایاتی که ترمذی و دیرر رجالیان به صور مستن از وی تا پیامبر نقل میکنند  ،داللدت
بر گرایشهای شیعی سَوار بن ادریس دارد؛ برای نمونه از وی احادیثی دربارۀ مناقب حسن
و حسین (علیهما السال ) و  ...نقل کردن [ ،17ج ،58ص194؛  ،33همان].
کتابهای شیعه :در منابع رجدالی شدیعی ،بدهرودم جسدتجوی گسدترده بدا کلید
واژههای متفاو  ،هیچیک به ابوادریس سَوار بن ادریس مرهبی اشاره نکردند  .در مندابع
ح یث امامیه تنها یک روایت از او گدزارش کدردهاند [ ،80صدص33دد .]34ملمد بدن
سلیمان کوفی با نقل ابوادریس ازدی چن ین روایت از اما علی نقل میکن که احتمداالً
همین راوی ما ،ابوادریس سدوار بدن ادریدس ،باشد [ ،76ج ،2صدص]545 ،543 ،533؛
بنابراین میتوان گفت ابوادریس از راویان کهن کدوفی اسدت کده در سد ۀ اول زیسدته و
درگذشته و صاحب کتابی نبوده که اسناد و روایاتش به دست شیعیان امامی یدا زید ی و
منابع آنها در س ههای میانی برس  .آنچه از یادکرد اسناد و شر حال زن گی ابوادریس
باقی مان ه ،در کتابهای اهلسنت و توسط بریی راویان مشهورش مانند کثیدرالندوا و
سلمه بن کهیل است.
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 .2 .3ابوعبدهللا عَبدالرحمن بن عَبدربه 1جَدَلی (ح 91ـ 100ق)
ابوعب هللا ج لی یکی از راویان اهل کوفه و فرمان هان سپاه مختار بوده کده امدا علدی و
بریددی از صددلابه مانن د همسددران پیددامبر را دی د ه اسددت [ ،12ج ،6صددص.]228 ،248
رجالشناسان اهلسنت معموالً عَب الرحمن بن عَب ربه را توثیدق و تأیید مدیکنند [،7
ج ،1ص654؛  ،10ج ،1ص48؛  ،46ج ،2ص794؛  ،62ج ،2ص]412؛ گرچدده بریددی بدده
ضعف وی در ح یث اشاره کردن [ ،12همان] .ترمدذی نیدز پدس از گدزارش روایداتی از
عَب الرحمن بن عَب  ،روایت او را حسن و صلی برآورد میکند [ ،35ج ،1ص155؛ ج،3
ص .]437معموالً در نا این راوی و ندا پد رش تخفیدف راه یافتده اسدت و بده صدور
مختصر در اسناد منابع سنی ،وی را «عب بن عب » مییوانند [نکدد  ،1 :ج ،8ص .]60از
آن مشهورتر کنیۀ وی است؛ زیرا در بسیاری از اسناد و شر حالهای رجدالی بدا ضدبط
«ابوعب هللا ج لی» گزارش میشود.
ابوعب هللا ج لی از رهبران شیعی در کوفده بدوده کده در جندبش مختدار سدمتهدای
اجرایی هم داشته و گفته ش ه ،وی جانشین مختدار در شدهر کوفده بدوده اسدت [ ،24ج،2
صص486د .]487همچنین فرمان هی سپاه مختار برای نجا ابن حنفیه از چنگ ابن زییدر
را برعه ه داشت [ ،31صص153،180د .]190از بریی روایا برمیآی که او اما جماعدت
کوفه در کنار شدری و قاضدی بدوده اسدت [نکدد  ،1 :ج ،2ص316؛ ج ،5ص .]279احتمداالً
روایت نقل کردن در بیشتر افراد یانوادۀ وی رایج بوده است؛ در کتدابهدا از بدرادر و پسدر
ابوعب هللا ج لی نا برده میشود که راوی اسناد اهلسنت است [ ،79صص.]138 ،34
مذهب :بیشک ابوعب هللا ج لی از شیعیان کهن و علویان نخستین کوفده اسدت .از
اسناد و روایاتی که از او باقیمان ه ،برمیآی که از یاران یداص علدی (ع) بدوده و بدا امدا
گفترو و همراهی داشته است [ ،72ج ،1ص .]185افزون بر همراهی ابوعب هللا ج لی در
قیا مختار ثقفی ،گفته ش ه او از رهبران جریان سیاسی و فکری یشبیه کیسدانیه بدوده
و م تی همراه ابن حنفیده در جبدل رضدوی سداکن بدوده اسدت [ ،32صدص69دد.]103
رجالشناسان اهلسنت با عبارا «ش ی التشیع»« ،شیعی بغیض» و «رمدی بالتشدیع» بده
شیعی بودن عَب بن عَب اشاره کردن [ ،12همان؛  ،43ج ،4ص .]544بریی روایاتی کده
نسائی و دیرر رجالیان به صدور مسدتن از وی تدا پیدامبر نقدل مدیکنند  ،داللدت بدر
 .1دربارۀ نا دقیق وی و پ رش ایتالف است [نکد  ،36 :ج ،11ص.]422
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گرایشهای شیعی عَب بن عَب دارد [ ،84ج ،7ص.]441
کتابهای شیعه :یکدی از سرفصدلهدای کتداب الرجدال کشدی ،بده ابوعبد هللا جد لی

ایتصاص دارد که ضمن آن روایتی از گفتروی وی با امدا علدی (ع) گدزارش مدیشدود [،71
ج ،1ص .]307همچنین در زمرۀ یاران اما علی در کتابهدای ببقدا رجدال از وی بدا ندا
تلریف ش ه «عبی بن عب » یاد ش ه و قیا کنن ه زیر پرچم لشدکر مختدار معرفدی مدیشدود
[ ،58ص]71؛ اما بیش از این چیزی که نشاندهن ۀ توثیق یا تضعیف باش  ،ککر نش ه است.
در منابع ح یثی شیعیان ،به فراواندی ،روایدا عَبد الدرحمن بدن عَب ربده ،بده ویدژه
دریصددوص فضددائل علددی (ع) و اهددل بیددت ،نقددل مددیشددود [ ،13ج ،2ص296؛ ،49
صص61د63؛  ،57ص493؛ 257 ،66دد258؛  ،70ج ،3ص442؛  ،72ج ،1ص185؛ ،76
ج ،2صص344د.]346
به نظر میرس مختصا تشیع کوفی که بیشدتر در فقده و اعتقدادا فرقدههدای شدیعی
متأیرتر و س ههای سو و چهار  ،شکل گرفت ،در اعتقادا و روایا ابوعب هللا ج لی دید ه
میشود .از جمله روایت مشهور او دربارۀ جواز مس یفین از یزیمده بدن ثابدت از پیدامبر بده
دفعا و با اسناد مختلف نقل ش ه اسدت [ ،9ج ،44صدص 329 ،327 ،322،323و  .]...ایدن
باور دربارۀ وضو گرفتن بر پاپوش هنرا سفر ،بع ها از مشخصدا فقهدی بتریدان زی یده شد
[ ،68ص .]43از سوی دیرر حکم بن عتیبه که در کندار سدردم اران زید ی بتریده ندا بدرده
مدیشدود [ ،71ج ،2ص ، ]509از راویدان اوسدت [ ،9ج ،44ص .]323افدزون بدر آن ،حضدور
ابوعب هللا در سپاه و قیا مختار سبب ملبوبیت کاتی و ببیعی برای زید یان متدأیرتر اسدت
که همواره ان یشۀ قیا و شورش علیه ظلم ،سرلوحۀ اعتقادا آنها بوده است.
 .3.3عَدی بن ثابت (م  116ق)

1

او را از برگزی گان کوفه و نیز امیر الکوفه دانستن [ ،6ص .]173دربارۀ وثاقت عَد ی بدن
ثابت معموالً بین رجالشناسان اهلسنت اتفاق نظدر اسدت .بسدیاری او را ثقده و صد وق
دانسددددددتن [ ،2ج ،7ص2؛  ،11ج ،2ص490؛  ،29ج ،1ص431؛  ،47ص47؛  ،61ج،1
ص330؛ نکد  ،41:ج ،1ص .]30در عین حال ،بریی احادیدث وی را قدوی و قابدل اعتندا
 .1دربارۀ ت اریخ وفا وی ایتالف است .بریی او را متوفای بین سالهای 111دد129ق .مدیدانند [،45
ج ،3ص ]276و بریی تاریخ وفدا وی را سدالهدای  116ق .و  115ق .برشدمردن [نکدد  ،64 :ج،9
ص 201و نیز نکد  ،74 :ج ،6ص 81؛  ،29ج ،1ص.]49
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ن انستهان [نکد  ،14 :ج ،1ص.]177
مذهب :بریی با عبارا «کان یتشیع»« ،شیعی وال» یا «رافضی وال»« ،رمی بالتشیع»
و «یفرط فی التشیع» به شیعی بودن عَ ی بدن ثابدت اشداره کردند [ ،19ج ،3ص.]524
همچنین وی را اما مسج شیعیان و قصهگوی آنان معرفی کردن که اگر همۀ شدیعیان
مانن او بودن  ،شرشان کمتر میش  .به نظر میرس اعتقادا شیعی ع ی ،با تند روی و
قیا همراه نبوده یا علیه اعتقادا اهلسدنت موضدعگیدری ن اشدته کده سدبب رضدایت
اهلسنت از وی ش ه است و حتی او را «اقول» (یوشسخنتدرین) و بندا بدر نقدل دیردر
«اقو » (استوارترین) شیعیان دانستن « :ما أدرکنا أح ا أقول بقول الشیعة مدن عد بدن
ثابت» [ ،43ج ،3ص.]61
ع ی از راویان پرروایت در میان کتدابهدای حد یثی اهدلسدنت اسدت .او در همدۀ
کتابهای صلا سته ،به فراوانی ،ح یث نقدل کدرده اسدت .بریدی از روایداتی کده ابدن
ابیشیبه و دیرران به صور مستن از وی تدا پیدامبر (ص) و علدی (ع) نقدل مدیکنند ،
داللت بر گرایشهای شیعی عَ ی بن ثابت دارد؛ زیرا او راوی ح یث و یر یم در مندابع
اهلسنت است [ ،29ج ،12ص]78؛ برای نمونه از وی احادیثی دربارۀ ح یث منزلدت در
فضیلت اما علی (ع) و ع دوسدتی بدا ابدوبکر نقدل کردند [ ،1ج ،12ص78؛  ،12ج،1
ص111؛  ،18ج ،8ص496؛  ،63ج ،6ص.]285
کتابهای شیعه :این مل ث بدزر ،،مشدهور و پدرروایدت شدیعی ،در هدیچیدک از
کتابهای رجالی شیعی معرفی یا اشاره نش ه است .با آنکه وی هدمعصدر امدا سدجاد و
اما باقر زیسته است ،از آنها نیز روایتی ن ارد؛ بنابراین تشیع کدوفی وی از ندوع تشدیع
یاصی بوده که با شهر م ینه و ائمۀ شیعیان آن ارتبابی ن اشته و بیش از همه به فضدل
و فضائل علی ،فابمه و حسنین (ع) پردایته است .در منابع فرعی ح یث امامیده گداهی
به روایا عَ ی بن ثابت ،به ویژه دریصوص فضائل علی (ع) و اهلبیت اشداره مدیشدود
[ ،3ص217؛  ،37ج ،3ص410؛  ،54ج ،1ص234؛  ،57ج ،1صددددددص292 ،283؛ ج،2
صص .]63 ،56در سیزده ح یث یک کتاب فضائلنراری کهن کوفی ،مناقب االمدا امیدر
المؤمنین (ع) ،اسنادی به نقل ع ی بن ثابت میآی [برای نمونه نکد  ،76 :ج ،1ص442؛
ج ،2صص 370 ،368 ،181و  .]...کتابهای کهنتر از کتاب ملم بدن سدلیمان کدوفی
نیز روایا ع ی بن ثابت را ثبت کردهان [نکدد  ،25 :ج ،1صدص108 ،76؛ ج ،2ص.]49
این مطلب نشان میده  ،وی مل ثی شیعی و کهن از اهالی کوفه بوده و احادیث وی در
بریی کتابهای ح یثی این شهر به عصر ما رسی ه است.
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 .4 .3ابوعبدهللا یَزید بن ابيزیاد (47ـ 137ق)

493
1

او اهل کوفه و موالی بنیهاشم بوده است [ ،2ج ،9ص .]265دربارۀ وضدعیت رجدالی یَزید
بن ابیزیاد بین رجالشناسان اهلسنت ایتالفنظر است .بریی وی را ضعیف دانستن [،2
ج ،9ص262؛  ،7ج ،1ص601؛  ،42ج ،5ص ]438و بریددی وی را صدد وق و حتددی ثقدده
معرفی کردن [ ،5ج ،3ص100؛  ،12ج ،6ص330؛  ،69ج ،3ص .]94بریی رجالشناسدان
دلیل یا دالیل ضعف یزی بن ابیزیاد را ککر کردن ؛ برای نمونه به کثیر الخطدا و سدایتری
بودن احادیث ،ت لیس ،ایتالط ،سدو حفدو وی در نقدل روایدا اشداره کردند [ ،24ج،3
ص834؛  ،30ج ،1ص .]72گاهی نیز تعابیر «مُنکر اللد یث» و «رفّداع» (رفدع دهند ۀ سدن
احادیث موقوف) را برای وی ککر کردن [ ،2ج ،9ص265؛  ،26ج ،8ص.]334
با این همه به نظر میرس  ،بریی رجالشناسان کوشی ن دالیل بیشتری بدرای وثاقدت و
پذیرش روایا یَزی بن ابیزیاد بیابن  .وی را ثبدت و احادیدث وی را کده بده آنهدا احتجداج
نمیش  ،قابل نراشتن دانستن ؛ زیرا او را در اساس راسترو معرفی کردن که به سبب پیدری و
کبر سنّ دچار یطا در حافظه ش ه و هر آنچه به او تلقین میش  ،ب ون ضابطه امال مدیکدرد؛
بنابراین به این ترتیب معموالً ایتالط در نقل احادیث یزی بن ابدیزیداد را منلصدر در اوایدر
عمرش و دلیل ضعف او را به حفظش نسبت دادهان [ ،5ص101دد99؛  ،12همدان؛  ،24ج،3
ص834؛  ،42ج ،3ص .]143ابن ع ی (  365ق) نیز پدس از گدزارش روایداتی از یزید بدن
ابیزیاد او را چنین برآورد میکن « :یزی بن ابیزیاد از شیعیان کوفه است؛ اما با وجود ضدعف،
روایا وی نراشته میشود» [ ،18ج ،9ص166د.]163
مذهب :یزی را از رهبران بزر ،شیعه معرفی کردند و تشدیع وی را از ندوع تشدیع
کوفی و نیز «داعی» اهل کوفه دانسدتن [ ،18همدان؛  ،69ج ،3ص .]94در مندابع زید ی
مراد از داعی اهل کوفه بیشتر مشخص میشود ،یزی به عنوان یکی از دعو کنن گان به
قیا زی بن علی معرفی می شود که به سرزمین رقه رفته و گروهی با دعو وی به زید
بن علی پیوستن [ ،22ص .]99در پاسخ پرسش ابوحنیفه از فقهایی که با زی بدن علدی
قیا کردن  ،به نا افرادی همچون سلمه بن کهیل و یزی بن ابدیزیداد اشداره مدیشدود
[همان.]100 ،
 .1دربارۀ تاریخ وفا وی ایتالف بوده است .بریی او را متوفدای سدال  136ق .و بریدی سدال  137ق.
میدانن [ ،45ج ،3ص]753؛ اما در کتب رجالی از یزی نقل ش ه که هنرا قتل حسین (ع) در کربال
من چهارده ساله بود [ ،44ج ،6صص]133 ،129؛ بر این اساس سال تول وی را به دست آوردیم.
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بیشتر رجالشناسان اهلسنت با عبارا «کان شیعیا»« ،شیعی» و «مدن ائمده الشدیعه
الکبار» به شیعیبودن یَزی بن ابیزیاد تصری کردن [ ،18همان؛  ،45ج ،3ص.]753
بریی از روایا یزی در منابع اهلسنت ،داللدت بدر گدرایشهدای شدیعی یزید بدن
ابیزیاد دارد .برای نمونه از وی احادیثی دربارۀ برتری آیر بر دنیدا بدرای بندیهاشدم و
نررانی پیامبر (ص) از تنهایی بنیهاشم در دنیا پس از وی ،دعا برای پلی سدایتن و بده
حال یود واگذار کردن معاویه و عمرو عاص و  ...نقدل شد ه اسدت .یکدی از روایدا وی
پیشبینی قیا یاران پرچم سیاه از مشرق است که بده نظدر مدیرسد بده نفدع تأسدیس
حکومت بنیعباس صادرش ه اسدت [ ،18همدان؛  ،43ج ،4صدص424 ،423؛  ،44ج،11
صص 161د165؛  ،63ج ،4ص.]379
نظر نهایی دربارۀ روایات راوی :پس از قرن سو  ،عجلی و منابع متدأیرتر و حتدی
معاصر سنی ،بیشتر به یادکرد ویژگیها و یصدال نیدک و پسدن ی ۀ یَزید بدن ابدیزیداد
پردایتن  .او را شیخ ،اما  ،ثقه« ،جائز الل یث» ،مل ثا مکثرا ،کان مدن اوعیده العلدم و ...
ککر کردن [ ،44صص133د129؛  ،45ج ،3ص753؛  ،61ج ،1ص.]479
کتابهای شیعه :با آنکه منابع اهدلسدنت وی را از رهبدران بدزر ،شدیعه معرفدی
میکنن  ،در منابع رجالی شیعی ،یَزید بدن ابدیزیداد مهمدل اسدت و از وی ندامی بدرده
نمیشود .به نظر میرس در نا وی هنرا گزارش نا یزی  ،تصلیف رخ داده و از وی بدا
عنوان «یزی بن زیاد کوفی» در شمار اصلاب اما باقر ککر ش ه است [ ،58ص .]149
از آن شرفتتر ،یادکرد کشی است که ضمن سن ی از یزی بن ابیزیاد نا میبدرد و
آن سن را «من جهه العامه» مییواند [ ،71ج ،2ص ]316کده نشدان مدیدهد تقریبداً
رجالشناسان امامی یزی را به عنوان راوی شدیعی نمدیشدنایتن  .ایدن احتمدال وقتدی
تقویت میشود که اشاره ش وی را از داعیان قیا زید معرفدی کردند و بندابراین وی را
بای از شیعیان زی ی دانست .در حالت فرضی دو میتوان گفت یزی بن ابیزیاد کده در
منابع اهلسنت به ت لیس مشدهور اسدت و بدهرودم جسدتجوهای فدراوان ندا پد رش را
نیافتیم ،در اسناد روایا و نیز کتب رجال شیعی با نا دیرری جز یزی بن ابیزیاد ککر
ش ه است و نا وی ت لیس و پنهان ش ه است.
منابع معاصر زی یه به ش به یزی بن ابیزیاد اظهار اراد دارن و تمدا تضدعیف و
ایرادا رجالیان اهلسنت به وی را رد کردهان [نکد  ،28 :صدص243دد .]247در مندابع
ح یث امامیه گاهی به روایا یزی بن ابیزیاد ،دریصوص فضدیلت فابمده (س) و لعدن
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شرکتکنن گان در جنگ جمل اشاره مدیشدود [163 ،51؛  ،54صدص690دد691؛ ،57
صص 726د 48؛  ،59ج ،9صص 104دد105؛ نکدد  ،72 :ج ،6صدص398دد399؛  ،81ص
259د.]260
از این روایا برمیآی که یَزی بن ابیزیاد ،اما باقر (ع) را مالقا کدرده و شداگرد و
راوی ایشان بوده اسدت .دربدارۀ فضدائل علدی (ع) مانند ایدو علدی و پیدامبر و دیردر
برتریهای علی (ع) و یان ان اهلبیت بدیش از پدانزده روایدت در کتداب مناقدب االمدا
امیرالمؤمنین یافتیم [برای نمونه نکد  ،76 :ج ،1صص517 ،319 ،305؛ ج ،2صص99 ،5
و  .]...دیرر منابع کهن زی ی مانن االمالی احم بن عیسدی و کتداب الدذکر ملمد بدن
منصور مرادی نیز روایاتی از یزی بن ابیزیاد را گزارش کردن [برای نمونده نکدد ،77 :
296 ،295 ،158؛  ،25ج ،1صص.]378 ،327
 .5 .3ابویعفور عَبدالکریم بن یَعفور جعفی (م 181ـ 190ق ؟)

1

وی را شیخی از اهالی کوفه معرفی کردن [ ،45ج ،4ص ]918که چن ان مشدهور نبدوده
است [ ،2ج ،6ص]61؛ گرچه رجالشناسان متأیرتر و گاه سهلگیر مانن ابدن حبدان (
 354ق) ،وی را در شددمار ثقددا نددا بردندد [ ،4ج ،8ص423؛ و نیددز نکددد  ،15 :ج،2
ص.]1012
مذهب :رجالشناسان اهلسنت معموالً با عبدارا «مِدن عُتُدق الشدیعه»« ،کدان فیده
تشیع» و «مِن اجالد شیعه» به شیعی بودن عب الکریم بن یَعفور اشاره کردند [ ،2همدان؛
 ،48ج ،4ص  .]918او بسیار کم روایت است؛ با این همه بریی روایاتی که ابن عسداکر و
دیرر رجالیان به صور مستن از وی تا پیامبر نقل مدیکنند  ،داللدت بدر گدرایشهدای
شیعی عب الکریم بن یعفور دارد؛ برای نمونه از وی احادیثی دربارۀ فضدیلت امدا علدی و
نلوۀ تول اما حسین ،نقل کردن [ ،17ج ،42ص.]132
کتابهای شیعه :در منابع رجالی شیعی ،عب الکریم بدن یعفدور معرفدی و جدر و

تع یل نش ه است؛ به نظر میرس روایا این راوی گمنا شدیعی بده مندابع شدیعی راه
نیافته است تا مورد شناسایی و معرفی رجالشناسان قرار گیرد .در مندابع فرعدی حد یث
زی یه و امامیه گاهی به روایا عب الکریم بن یَعفور ،به ویژه در یصوص سرور مسدلمین
 .1تاریخ وفا وی را بر اساس تاریخی که ملقق کتاب التاریخ الکبیر ،به تخمین ،گزارش کرده ،آوردیدم
[ ،26ج ،6ص.]91
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و بهترین مرد بودن اما علی ،اتفاقا ماورایی در پ ی ههای ببیعی بع از شهاد اما
حسددین و  ...اشدداره مددیشددود [ ،21ص 63؛  ،48ص478؛  ،50صددص 555؛  ،59ج،6
ص242؛  ،65صص 265د266؛  ،76ج ،1صص.[394 ،194
 .6 .3حسین بن حسن اشقر فزاری (م  208ق)

1

او از اهالی کوفه است که دربارۀ وضعیت رجالی و پذیرش روایداتش بدین رجدالشناسدان
اهلسنت ایتالف نظر است .بریی او را منکر الل یث دانستن که دچار وهم میش [،2
ج ،2ص دص49 ،50؛  ،7ج ،1ص166؛  ،24ج ،3ص802؛  ،27ج ،2ص ]319و بریددی وی
را ص وق معرفی کردن [ ،20ج ،1ص.]435
ضعف یا وثاقت :معموالً پذیرش روایا حسین بن حسدن در میدان رجدالشناسدان
اهلسنت ،با تردی همراه است و او را «لیس بالقوی» قضداو کردند [ ،2ج ،2صدص،50
49؛  ،26ج ،2ص385؛  ،83ج ،1ص .]33ابددن عدد ی (  365ق) نیددز پددس از گددزارش
روایتی منکر از حسین بن حسن ،آفت و بالی روایت را از سمت حسدین اشدقر مدیداند
[ ،18ج ،3ص233د]236؛ گرچه همو پس از نقل چن ین روایت از حسین اشدقر دربدارۀ
فضائل اهلبیت ،همۀ روایا وی را منکر و ضعیف بدرآورد نمدیکند و او را مقصدر همدۀ
مناکیر نمیدان « :حسین اشدقر ویدر از ایدن حد یث ،روایداتی دارد و هرآنچده کده از او،
احادیث منکر روایت میکنن  ،آفت ح یث از سمت او نیست؛ بلکه از سمت کسانی است
که از حسین روایت میکنن ؛ زیرا گروهی از ضعفای کوفده روایداتی را بده حسدین اشدقر
حواله دادن » [ ،18همان].
مذهب :شای بتوان دلیل دیرر تضعیف و ع توجه مل ثان اهلسنت به حسین بن
حسن را ،مذهب و اعتقاد وی دانست .در شر حدال او بریدی بدا عبدارا «مدن الشدیعة
الغالیة الکبار»« ،یغلو ف التشیع» به شیعیبودن حسین بن حسن اشاره کردن [ ،7همان؛
 ،20همان] .ولو و زیاده روی حسین در تشیع را بده ایدن صدور توضدی دادند کده بده
صلابی برگزی ه دشنا میداد «وال من الشتامین للخیدر » [ ،18ج ،3ص233دد .]236گفتده
ش ه وی احادیثی علیه معایب ابوبکر و عمر نقل میکرد که سبب ترک مل ثان هدمعصدرش
مثل احم بن حنبل ش ه است [ ،7همان] .بریی روایاتی که ابن عد ی و دیردر رجالیدان بده
 .1دربارۀ تاریخ وفا وی ایتالف است .بریی وفا وی را بین سالهای 201د 210ق .مدیدانند [،45
ج ،5ص ]52و بریی وی را متوفای سال  208ق .برشمردن [ ،7ج ،1ص166؛  ،24ج ،3ص.]802
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صور مستن از وی تا پیامبر نقل میکنن  ،داللت بر گرایشهای شیعی حسدین بدن حسدن
دارد؛ برای نمونه از وی احادیثی دربارۀ فضائل اما حسین و امدا حسدن (علیهمدا السدال ) و
ح یث منزلت در فضیلت اما علی نقل کردن [ ،18همان].
کتابهای شیعه :در منابع رجالی شیعی ،حسین بن حسن اشقر معرفی یدا جدر و
تع یل نش ه و کامالً مهمل است .منابع ح یث فرعی و اصلی امامیه و گداه زی یده مانند
االمالی ،دالئل االمامة ،الخصال ،العم  ،المسترش گاهی به روایا حسین بن حسن ،بده
ویژه دریصوص فضائل علی (ع) ،اهلبیت و فابمه (س) تصری مدیشدود؛ بدرای نمونده
یبر دادن پیامبر به ایشان دربارۀ نزول وحی بر یودش ،داناترین مرد بع از پیامبر اما
علی است ،برتری دوازده اما که از فرزن ان اما علی هستن  ،دوست داشتن اهدلبیدت و
شفاعت توسط اهلبیت ،سرزنش افرادی که به اما علی ایمان نمیآوردن  ،در مدورد امدر
ی اون به پیامبر در مورد دوستداشتن امدا علدی ،مقد اد بدن اسدود ،ابدوکر و سدلمان
فارسد  ،امددا علددی سددی عددرب اسددت و دوسددتداشددتن و اکددرا امددا علددی ب ده مثابدده
دوستداشتن و اکرا پیامبر هست ،فضیلت فابمده (س) در روز قیامدت و کرامدت دادن
حضر فابمه به سبب ازدواجش با اما علی که اما علی بردبارترین و داناترین مدرد و
مق بر مسلمانان است و اما حسن و حسین از فرزن ان وی هستن  ،انتخاب اما علدی
به عنوان جانشین و وصی پیامبر ،ویژگیهای اهلبیت چون بهترین نبی که پیامبر هست
از میان آنها انتخاب ش ه ،بهترین وصی که اما علی باش از آنهاست ،برتدرین شده ا،
حمزه بن عب المطلب از آنهاست ،جعفر بیدار و نوادگدان ایدن امدت حسدن و حسدین
(علیهمددا السددال ) و مهدد ی (عددج) نیددز از اهددلبیددتاندد  ،3[ .ص 383؛  ،40صددص
238ددد د239؛ ،51ص270؛  ،53ص642؛  ،54صددددص183ددد د184؛  ،56ص142؛ ،57
صص155د154؛  ،81صص43 ،13د124 ،45د .]125ملم بن سدلیمان کدوفی و دیردر
نویسن گان کتابهای زی یان پیش از وی ،نیز بارها از احادیث حسین بن حسن اشقر در
فضددل و برتددریهددای علددی (ع) اسددتفاده کددردهاندد [ ،25ج ،1ص106،127؛  ،76ج،1
صص273 ،199 ،155؛ .]285 ،77
1

 .7 .3ابوالحسن علی بن قادم خُزَاعيّ (م  213ق)
وی از اهالی کوفی است که دربدارۀ وضدعیت رجدالی او بدین رجدالشناسدان اهدلسدنت
 .1دربارۀ تاریخ وفا وی ایتالف است .بریی او را متوفدای سدال  212ق .مدیدانند [نکدد  ،78 :ج،21
ص ]108و بریی او را از فو ش گان سدال  213ق .و گداه متوفدای بدین سدالهدای 211دد 220ق.
برشمردن [ ،4ج ،7ص214؛  ،12ج ،6صص371 ،404؛  ،45ج ،5ص.]407
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ایتالف نظر است .بریی او را ضعیف و منکر اللد یث دانسدتن [ ،16ج ،3ص203؛ ،12
ج ،6ص371 ،404؛  ،63ج ،3ص ]252و بریی وی را ص وق یا ملله الص ق و حتی ثقه
معرفی کردن و معموالً ابن ابیشیبه و اهل عراق از او روایت میکردن [ ،2ج ،6ص201؛
 ،5ج ،1ص148؛  ،16همان؛  ،47ص285؛  ،62ج ،2ص.]156
بریی رجالشناسان دلیل یا دالیل ضعف علی بن قاد را ککر کردن ؛ برای نمونده بده
روایا مردود زیادی که از وی نقل ش ه است ،اشاره دارن [ ،12ج ،6صدص.]371 ،404
رجالشناسان اهلسنت دربارۀ پذیرش یا رد روایا علی بن قاد با عباراتی مانند «کدان
ممتنع» (ویر مقبول) و «فیه مقال» (درباره او بلث است) وی را داوری و قضداو کردند
[ ،8ج ،1ص245؛  ،12همان] .در عدین حدال کده علدی بدن قداد را ضدعیف دانسدتن ،
رجالشناسان متأیرتر به بع  ،کوشی ن دالیل بیشتری بدرای وثاقدت و پدذیرش روایدا
علی بن قاد بیابن و احادیث او را «صویل الل یث» (صاحب روایا صال ) و وی را «ثقه
مامون» و «کوفی صال » ککر کنن [ ،47ص .]285
ابن ع ی نیز پس از گزارش روایاتی از علی بن قاد او را چنین بدرآورد مدیکند « :مدن
احادیثی را که علی بن قاد از ثوری روایت کرده ،ویر ملفوظ و دچار عیب میدانم؛ گرچده
او از کسانی است که روایاتش نوشته میشود» [ ،18ج ،6ص344د .]345از میان کتابهای
شش گانۀ ح یثی اهلسنت ،ابوداود سجستانی (  275ق) و ترمدذی (  279ق) روایدا
علی بن قاد را گزارش کردن [ ،23ج ،1ص261؛  ،34ج ،1ص42؛ ج ،5صص.]360 ،300
مذهب :شای بتوان دلیل دیرر تضعیف و ع توجه رجالشناسان اهلسنت به علدی
بن قاد را ،مذهب و اعتقاد وی دانست( .فسوی  277ق) گزارش میده « :علی بن قداد
برای ما ح یث میگفت و من از کتابت احادیث وی به سبب تشیع او یودداری کرد تدا
آنکه دی که همۀ مدردان پیدر و بدا سدابقۀ مدا حد یث وی را مدینویسدن و او را ثقده
میدانن » [ ،69ج ،2ص .]436در شدر حدال وی بریدی بدا عبدارا «شد ی التشدیع»،
«یتشیع»« ،شیعی کوفی فیه مقال» و «یمیل إلی التشیع» به شیعی بدودن علدی بدن قداد
اشاره کردن [ ،7ج ،1ص404؛  ،8ج ،1ص245؛  ،12همان].
بریی روایاتی که ابن ع ی و دیرر رجالیان به صور مسدتن از وی تدا پیدامبر نقدل
میکنن  ،داللت بر گرایشهای شیعی علی بن قاد دارد؛ برای نمونده آنکده پیدامبر امدا
علی را برادر یود در دنیا و آیر یوان ه است ،برادر ن انستن کسی که علی (ع) و عمار
یاسر را کوچک بشمارد ،حوادث جنگ صفین و  ...از این دسته است [ ،18ج ،2ص510؛
ج ،5ص15؛ ج ،6ص344د345؛  ،39ج ،3ص112؛  ،43ج ،3ص.]150
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کتابهای شیعه :در منابع رجالی شیعه علی بن قاد شر حال ج اگانهای ن ارد و
تنها ضمن معرفی از مل ثان ،از وی به عنوان یکی از مل ثان مشهور اهلسنت همردیف
ابوداود بیالسی (  204ق) نا برده ش ه اسدت [ ،82ص .]66در مندابع فرعدی حد یث
امامیه مانن المسترش  ،الغیبه ،االمالی ،شر االیبار ،الغارا و  ...و به ن ر منابع فقهی
چون ،علل الشرائع گاهی به روایا علی بن قاد در یصوص فضیلت اما علی و اهلبیت
مانن ح یث تطهیر ،ظهور مه ی (عج) ،تفسیر ح یث و یر ،بلب استغفار بدرای دشدنا
دادن به اما علی (ع) ،ایو اما علی با پیامبر در دنیدا و آیدر  ،انتخداب امدا علدی و
ارجلیت اما علی برای تبلیغ دین و یبر اعال بیزاری ی ا و پیامبر از مشرکانی کده بدا
آنها پیمان بستهان  ،امر و نهی امدا علدی بدر مدرد و بده مدرد بدرای گدرفتن حدق و
حقوقشان و جنگ برای آن و مطالبی دیرر مانن تفسیر آیاتی از سوره اِسرا  ،ح ی  ،هود
و انبیا و  ...اشاره میشود [ ،37ج ،1صص32د19 ،31د20؛  ،70ج ،2صدص539دد538؛
 ،52ج ،1ص190؛  ،54صص597د598؛  ،57ص247؛  ،60صص.]182 ،180
شش روایت نیز در کتاب زی یان کوفی ،مناقب االما امیرالمؤمنین ،از علی بدن قداد
نقل ش ه که معموالً حاوی اسناد منلصر به فرد از راویان شیعی و کهن کوفی است و در
منابع دیرر راه نیافته است [ ،76ج ،1صص517 ،357 ،354؛ ج ،2صص.]580 ،553
 .4بررسی دادهها
یالصۀ ابالعا ککر ش ه دربارۀ راویان را میتوان در ج ول زیر نشان داد.
ردیف

نا راوی

مذهب

دورۀ حیا

الفددداظ توثیدددق و تبار و شهر
تضعیف

«مدددن عُتُدددق ح د ود  90از ثقددا کددوفی /هم انی/شددددهر
ابددوادریس سَددوار
گدددددددداهی او را کوفه
ق
الشیعه»« ،شدیع
بن إدریس
تضعیف کردهان
جَلددد » و «فیددده
تشیع»
ابوعب هللا جد لی «ش د ی التشددیع» ،درگذشدددته توثیق
عَب د الرحمن بددن «شیعی بغیض» و بددددددددین
سددالهددای
«رمی بالتشیع»
عَب ربه
100-91ق
عَ ی بن ثابت

کوفی/ج لی

«کدددان یتشدددیع» ،درگذشدددته «ثقدده» «اقدددول» و کوفی
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«شدددیعی ودددال» ،بددده سدددال «اقددو » ،صدد وق،
ثقه
«رافضدددی ودددال» 116 ،ق
«رمی بالتشدیع» و
«یفددددرط فددددی
التشیع»
ابوعبدد هللا یَزیدد
بن أَب زیاد

«کدددان شدددیعیا»،
«شددیعی» و «مددن 137-47
ائمددده الشدددیعه ق
الکبار»

«لدددیس بلجددده»،
«لیس هو بالمتقن» ،کددوفی/از مددوالی
«لدددیس بدددالقوی» ،بنیهاشم
«مُنکددر الل د یث» و
«رفّاع»/ص وق و ثقه

ابویعفددددددددددور «مِددددن عُتُددددق درگذشدددته لددیس بددالمعروف /کوفی/جعفی
عَبدد الکریم بددن الشددیعه»« ،کددان بین سدال -من ثقا
فیه تشیع» و «مِن های -181
یَعفور جعفی
 190ق
اجالد شیعه»
حسین بن حسن «مدددن الشدددیعة درگذشدددته منکدددر اللدد یث؛ کوفی/بنو فزاره
الغالیددة الکبددار» ،بددددددددین «لددیس بددالقوی» و
اشقر فزاری
«یغلو ف التشیع» سددالهددای «فیه نظر»
و «وددددال مددددن 210-208
الشتامین للخیر » ق
ابواللسن علی بن «شدد ی التشددیع» 213 ( ،ق)
«یتشدیع»« ،شدیعی
قاد
کوفی فیه مقدال» و
«یمیل إلى التشیع»

منکراللددددد یث ،کوفی/یُزَاع ّ
ضعیف/صدددد ق و
ثقه

جدول  .1دادههای تاریخی ،شخصیتی ،عقیدتی و تبارشناسی

 .1 .4تحلیل دادههای جدول
اگر بخواهیم نراهی کلی و همهجانبه به بررسیها و توصیفهای مذکور داشته باشیم ،دو
نکتۀ اساسی از این داده به دست میآی  .نخست دربارۀ الفاظی که رجالیان اهلسدنت بدا
آنها راویان شیعه را معرفی کردن  ،بای نکاتی گفت و سپس دربارۀ منابع شداه شدیعی
یعنی کتابهای زی یه مالحظاتی را توجه کرد.
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 .1 .1 .4الفاظ رجالیان اهلسنت دربارۀ تشیع راویان
بریی ملققان معاصر معتق ن دو اصطال «عُتُق الشدیعه» و «جلد الشدیعه» در اصدطال
مل ثان و رجالشناسان اهلسنت مترادف و به معنای ولو و صالبت و سختی در اعتقداد
به تشیع بوده است .ببق بریی پژوهشها معموالً به شیعیانی که علی را برتر از شیخین
ب انن جل شیعی گفته ش ه است [نکد  ،67 :ص.]119
عُتُق جمع کلمه عتیق به معنای «القَ ِیم من کل شَ ْ و الکریم من کل شئ ،و الخیار
من کل شئ» یعنی کهن ،گرامدی و برگزید ه از هدر چیدزی اسدت [ ،38ج ،4ص.]1521
«جَلَ » که گاهی رجالشناسان اهلسنت جمع آن یعنی اجالد را برای راویان شدیعی ،بده
کار برده ان  ،به معنای صُلب و سفتی زمین و به کنایه صالبت و پابرجایی در اعتقاد معندا
ش ه است [همان ،ج ،2ص.]458
به نظر میرس تشیع افرابی یا ولوآمیزی کده رجدالشناسدان اهدلسدنت از آن یداد
کردن  ،مربوط به بریی مختصا اعتقادی ایدن افدراد اسدت کده بدا دید گاههدای اصدلی
اهل سنت مانن ع الت صلابه ناسازگار و حتی متضاد بوده اسدت .بدرای نمونده در شدر
حال حسین بن حسن اشقر گفته ش ه است که بده صدلابۀ برگزید ه دشدنا مدیداد یدا
عیوب ابوبکر و عمر را برمیشمرد.
 .2 .1 .4وجود احادیث راویان در منابع کهن کوفی و زیدی
نکتۀ قابل توجه دیرر که در بارۀ این روایان قابل توصیف و بررسی اسدت ،وجدود روایدا
این راویان در منابع کهن کوفی ،به ویژه آثار زی یان است .احم بن عیسدی (157دد247
ق) و ملم بن منصور مرادی ( 300/290ق) ،بریدی از روایدا و ملمد بدن سدلیمان
کوفی (  322ق) تقریباً روایا همۀ این افراد را ککر کردند  .احتمداالً ایدن نویسدن گان
زی ی منتقل کنن ۀ اسناد و روایا مشایخ شیعی کهن کوفده بده مندابع حد یث امامیده
هستن  .بریی از این راویان مانن یزی بن ابیزیاد (  137ق) از داعیدان و پیدروان زید
بن علی (ع) بودن و بریی مانن حسین بن حسدن اشدقر (  208ق) اعتقدادا مشدابه
جارودیان زی یه داشتن که صلابه را شتم میکردن [ ،68ص]46؛ بندابراین ،بده گمانده،
میتوان گفت این مل ثان کهن شیعی و اهل کوفه ،پایهگذار اعتقادا زی یه بودن و بدر
این اساس نویسن گان زی ی ،روایا آنها را نقل و ککر کردن  .به بور کلی نتایج زیدر را
میتوان از دادههای ج ول به دست آورد:
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● همۀ رجال یاستراهی از شهر کوفه دارن .
● همۀ رجال مذکور در ردیف تابعین یا تبع تابعین بودهان ؛ بنابراین تشیع نخستین،
به ویژه تشیع نخستین کوفی را ،بای براساس اعتقادا آنها به دست آورد.
● به جز یک نفر که از موالی بنیهاشم بوده ،همه از بوایف و قبایل معتبر عرب بودهان .
● اکثر این رجال به عنوان رجال والی و یا رجالی که دارای تمایال شیعی بودهاند ،
معرفی ش هان .
● علیروم تمایال شدیعی ،اولدب احادیدث آندان مدورد تصد یق و اسدتفاده مندابع
اهلسنت ،قرار گرفته است.
● در منابع رجالی شیعی به جز موارد ان ک و نادر ،معموالً بده صدور ناشدنایته و
حتی مهمل باقی مان هان .
 .5برآیند
این پژوهش برگرفته از پژوهشی بزرگتر و وسیعتر است که در آن شر حال پنجاه راوی
از س ههای اول تا سو را بررسی دقیق و موشکافانه کردیم .همدۀ ایدن راویدان در مندابع
رجالی اهلسنت به عنوان شیعی معرفی ش ن  .پس از مقایسۀ نا این راویان منسوب بده
شیعه در منابع رجال شیعه ،دریافتیم عمو این راویان مهمدل یدا مجهدول هسدتن ؛ بده
عبار دیرر منابع رجال شیعه آنها را نمیشناسن  .تنها یک هفدتم ایدن تعد اد راویدان
توثیق یا تضعیف ش ن و بقیه ناشنایته هسدتن ؛ اعدم از اینکده نامشدان در کتدابهدای
رجالی آم ه یا حتی به نا آنها اشاره نش ه است.
وضعیت رجالی

مهمل

مجهول

توثیق

تضعیف

تعداد راویان

14

28

7

1

جدول  .2آمار و تعداد راویان مجهول ،مهمل و مدح و ذم شده

از میان  28راوی مجهول ،بریی از آنها با اسامی تصلیف و تلریف شد ه در مندابع
رجالی شیعه نا برده ش ن ؛ برای نمونه زیاد بن ابیزیاد با ضبط زیداد بدن زیداد معرفدی
ش ه است .از سوی دیرر  23راوی فقط در کتاب الرجال شیخ بوسی نا برده ش ه است
که احتماالً متاثر از منابعش مانن الرجال ابن عق ه آنها را ککر میکن .
با این همه تع اد راویان ناشنایته اعم از مجهول یا مهمل که بهروم جسدتجوهای فدراوان
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با اسامی مختلف هیچ ر ّد و اثری دیرر در مندابع رجدال شدیعه ن اشدتن  ،قابدل توجده اسدت.
عوامل و اسباب زیر را میتوان دالیل مهمل و ناشنایته مان ن راویدانی دانسدت کده در مندابع
رجال اهلسنت به عنوان شیعه معرفی میشون ؛ اما در منابع رجال شیعه توصیفی ن ارن :
الف) احتمال دارد دی گاه رجالشناسان اهلسنت و شدیعه ،نسدبت بده مفهدو «شدیعه»،
متفاو بوده است؛ بنابراین از دو نراه مختلف بده یدک کلمده و اصدطال پردایتند  .بدر ایدن
اساس ،مشخصا رجالی آنها در منابع رجالی شیعه مهمل و ب ون یادکرد باقی مان ه اسدت.
ببق یک پژوهش ،رجالیان متق اهدلسدنت ،شدیعیان ودالی را معمدو ًال بده کسدی ابدالق
میکردن که بر عثمان ،زبیر ،بللده و معاویده یدرده مدیگرفتند ( ،67ص .)118در چندین
برداشت و تعریفی از تشیع از نظر منابع اهلسنت هر کس به علی (ع) اراد دارد و فضدائل او
را نقل میکن و یا عثمان و بلله و زبیر و معاویه و سایر صلابه را مذمت میکدردهاند یدا در
باب علی بن ابی بالب به گزافه سخن میگفتهان  ،شیعه نامی ه میشود.
در مقابل این تعریف ،رجالیان شیعه هر کس را که یالفت یلفدا را مقد بدر علدی
ب ان  ،به سبب نراه متفاوتش دربارۀ اما علی(ع) ،راوی شیعی و یودی ن انسته؛ بلکده او
را عامی و از اهلسنت دانستهان ؛ به عبار دیرر وی را دچار فساد مذهب و ویر یدودی
تلقی کردن ؛ چنانکه کشی و نجاشی ،یزی بن ابیزیاد (  137ق) و علدی بدن قداد (
 213ق) را به سبب چنین باورهایی از اهلسنت معرفی کردن .
بر این اساس ،تفاو معنا در ان یشدۀ مندابع رجدالی اهدلسدنت و شدیعه دربدارۀ مفهدو
«شیعی» ،اسباب مهمل مان ن شر احوال رجال منسوب به تشیع در منابع شیعه ش ه است.
ب) دلیل دیرر این است که این راویان ،صاحب کتاب نبودن یدا کتداب آنهدا بده دسدت
رجالیان شیعه نرسی ه است که در منابع رجال شیعه ب انها پردایته شدود .از آن روی کده دو
کتاب رجالی متق شیعه ،الرجال نجاشی و الفهرسدت شدیخ بوسدی ،براسداس نویسدن گان
شیعی که صاحب کتاب بودن  ،شکل گرفتهان  .اگدر ایدن احتمدال و فرضدیه را بپدذیریم ،یداد
نکردن برقی و بوسی در کتابهای ببقا گونۀ الرجال ،قابل توجیه نخواه بود.
ج) احتمال دیرر آن است که این راویان با جریانهای کیسانیه ،مختاریده ،یشدبیه و
هاشمیه نسبت و رفت و آم ه داشتهان ؛ از اینرو علیرودم تمدایال شدیعیشدان ،چدون
بع ها مورد بهره برداری عباسیان واقع ش هان و بستر ظهور فرق والی منسوب به تشدیع
واقع ش هان  ،اسامی این رجال و راویان والی شیعی حتی در کتابهای ببقدا و شدمار
اصلاب دوازده اما هم ککر نش ن .
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د) احتمال دیرر آن است که این راویان نه تنها صاحب کتاب نبودند ؛ بلکده از ائمدۀ
شیعۀ همعصر یود ،چن ان روایتی نقل نکردهان و از نراه رجالیان شدیعی ،شدیعه تلقدی
نش ه و به شر حال آنها پردایته نش ه است .دربارۀ چرایی این پ ی ه ،اولین احتمدالی
که به کهن میرس آن است که این راویان هرچن عالئق شیعی داشدته و بده اهدلبیدت
عالقهمن بودهان ولی پایبن مرجعیت علمی و سیاسی ائمۀ امامیه نبودهان .
ه) احتمال آیر آن است که سوگیری نویسن گان شیعی نخسدتین ،مدانع از درج ندا

این راویان شیعی در کتابهای رجالی ش ه است .الرجال ابن عق ه که بوسی در مق مدۀ
کتابش از آن یاد کرده ،یکی از کتابهای رجدالی نخسدتین اسدت .ابدن عقد ه جدارودی
مذهب است و جارودیه در تقابل با فرقۀ دیرر زی یه ،بتریه ،قرار داشتن و همدواره علیده
جارودیه و جارودیه علیه بتریه ح یث و یبر نقل میکردند  .احتمدال دارد ابدن عقد ه از
ککر راویان بتریه ،به سبب تعصب اعتقادی یودداری کرده است؛ زیرا مختصا بسدیاری
از مل ثان کهن کوفی یادش ه ،با دی گاه بتریان همیوانی دارد.
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