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 پیشگفتار

بزرگپیشگفتار شناس راوی نجاشی  

معرفت ارباب قصھ است پرور جان  . 

مجموعھ تولد چگونگی از تا برآنیم مقدمھ این در»  ابرار با دیدار. «  بگوییم سخن  

پیرامون فراوان وشوق شور با دینی علوم طلبھ و فاضل و عالم ھزاران ، حوزه ساحل و است قم  

و دور روستاھای و شھر از اینان.  اند آمده گرد السالم علیھا معصومھ حضرت ملکوتی بارگاه  

اند آورده روی اجتھاد و جھاد شھر بھ نور درجستجوی و اند کرده قم داراالیمان آھنگ ، نزدیک  . 

و مکتب از پاسداری در و دانند می خدا دین تبلیغ و تدریس ، راتحصیل خویش رسالت حوزویان  

کوشند می توان تمام با الھی دستورھای اجرای برای  . 

و تربیتی ، تبلیغی ، پژوھشی ، آموزشی پایگاه ترین عمیق و ترین گسترده اکنون ھم قم حوزه  

، آموزشی مرکز ھا ده در را دین معارف تشنھ دانشجوی ھزاران کھ است شیعھ جھان سیاسی  

و اصولی و ادیب ، شناس اسالم ، مفسر ، فقیھ صدھا درس حلقھ در و ھنری و تحقیقاتی  ... 

فرھنگ و فکر مرزبانان ، آورده گرد  

10 صفحھ  



دھد می پرورش را شیعی  . 

نام با مجمعی ، معنویت و نور عظیم اقیانوس این از ای گوشھ در»  قلم اھل مجمع«  شکل  

در دشمن فرھنگی شبیخون از جوان نسل نجات انگیزه بھ مخلص طالب از گروھی.  گرفت  

ھای زمینھ در و دادند تشکیل ادبی - علمی نشستی السالم علیھ باقرالعلوم پژوھشکده  

جواد والمسلمین االسالم حجة ، استاد.  پرداختند ونگارش پژوھش بھ فرھنگی - فکری گوناگون  

گرفت عھده بر را مجمع بھ شده ارائھ آثار ارزشیابی و نقد مسؤولیت وفروتنی لطف با محدثی  

بخشید نیرو و نور را قلم جبھھ وراھیان  . 

زبان بھ شیعھ فداکار فقیھان و بزرگ عالمان زندگینامھ نگارش پیشنھاد ھا جلسھ این از یکی در  

و ایمان باغ از گلی ھرکس و گردید رو روبھ قلم قبیلھ استقبال با و شد مطرح نو نسل برای و روز  

و کرد - فرجھ هللا عجل - مھدی حضرت یاران از منور ای دیدارچھره آھنگ و برگزید را فضیلت  

کاروان گونھ بدین»  ابرار با دیدار«  ، خورشید رؤیت از محرومیت روزگار در و برآورد رحیل بانگ  

بھ را اسالمی بزرگ میھن فرزندان ، گردید ھا ستاره زیارت راھی»  مالقات میقات«  و فراخواند  

کھ سرداد چاووشی نغمھ  : 

بندیم برباره سفر بار تا برخیز  . 

لذت و رفتھ ابرار قبیلھ از ستاره صد زیارت بھ کنون تا کاروان این»  عالم چھره بھ نگاه عبادت«  را  

ستاره تا دوختھ افق پھنای و تاریخ بربلندای چشم رو این از ، است کرده احساس جان عمق در  

یاوران زندگی مطالعھ و ربانی عالمان دیدار.  بیارمد ای لحظھ آنان پرتو در و بیابد را دیگر ھای  

ریاست و ریا و نام و نان اوھام ھای پرده ، است پژمرده و افسرده ھای دل حیات مایھ ، خورشید  

و دھد می نشان را صفا و صداقت راه ، دنیا نیرنگستان در و زند می کنار را  

11 صفحھ  

گذارد می نمایش بھ زدگی رفاه از فراتر افقی در را جھاد و عدالت ، ایمان زیبای ھای چھره  . 

انجام و ھنر و ودانش تحصیل و عبادت و جھاد و کار از فراغت ، آگاه و مؤمن ھای انسان برای  



اندیشھ این در ھمیشھ ، ایمان با بیدارو جوانان.  مقدور نھ و است مطلوب نھ ، زندگی وظایف  

مقصد بھ کوتاه فرصت و اندک وقت این در را وسنگین فراوان وظایف بار کولھ چگونھ کھ اند  
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می کار و ایمان در را انسان کرامت ، ایثار و صبر الگوھای و ابراراند قبیلھ فرزندان اینان.  رسانند  

گریزند می سختی بھ اخالقی و عقیدتی تسامح و خوشگذرانی و تنبلی واز دانند  . 

نیست غوغا مرد کھ ماھر صف از گریزد  . 

نیست ما قبیلھ از نشد کشتھ کھ ھرآن  . 

ھمھ در آنان.  قرآن درحدنصاب و ایمان ترازوی ھمسنگ و اند مکتب ھمطراز ھایی انسان ابرار  

بھ نیازی ھیچ ، اخالق و سیاست و وفرھنگ اقتصاد و ورزش و لباس و خانھ از ، زندگی ابعاد  

بین ھای ضابطھ برای و بینند نمی گناه و فسق و نفاق و شرک و کفر دنیای تایید و تصویب  

شناسند نمی رسمیت بھ اعتبار پشیزی ، آسمانی پیام و عقالنی اصول منھای المللی  . 

، نمونھ ھای انسان و اند انسانیت ھای نمونھ ابرار  

، اقیانوس عمق بھ ھایی انسان  

، خورشید روشنایی بھ  

، بھار خرمی بھ  

، مھتاب آرامش بھ  

، سرو آزادگی بھ  

، صخره استواری بھ  

12 صفحھ  

، السالم علیھ موسی صالبت بھ  

، السالم علیھ مسیح مھربانی بھ  

، السالم علیھ ابراھیم ایثار بھ  



بشررا زده طوفان کشتی ، غیبت عصر در اینان ، وآلھ علیھ هللا محمدصلی خوی و خلق بھ  

و فلسفی موج ھزاران میان در و سازند می برقرار را آسمان و زمین پیوند و کنند می ھدایت  

جیره و جور و جھل ھای کرانھ از برخاستھ سیاسی و اقتصادی ،»  مستقیم صراط«  بشر بھ را  

دھند می نشان  . 

آشنایی و فرزانگان این زندگینامھ تدوین و شناخت توفیق ولی ، نیستیم ابرار عصمت مدعی ما  

قدس - خمینی امام فرزندان و دانیم می الھی بزرگ ھای نعمت از را آنان رفتار و ھا اندیشھ با  

از و خوانیم می فرا ابرار زائران بھ پیوستن و پاکان مزاراین و محضر در حضور بھ را - سره  

اھل ھمھ و تراجم و رجال و سیره و تاریخ محققان و استادان ومنطقی صادقانھ رھنمودھای  

نشانی رابھ رھنمودی ھر و تکمیلی و اصالحی ھای دیدگاه داریم تمنا.  کنیم می نظراستقبال  

135 پستی صندوق ، قم/  و محبت قرین را ھمراه یاران و مؤسسھ این و دارید ارسال 37185  

خیرلالبرار عندهللا وما.  فرمایید خویش الطاف  . 

السالم علیھ باقرالعلوم پژوھشکده - قم  . 

. 1374/ 11/8 
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 مطلع

 مطلع

انسان بھ بسیاری ھای ونکتھ ھا درس ، ابرار و دین عالمان نور سراسر زندگی مطالعھ شک بی  

و تقوا و علم پرچمداران و ھدایت ھای بشرنشانھ حیات مسیر در آنان کھ چرا ؛ آموزد می  

اند بخش روشنی ھای مشعل  . 

سراسر زندگی بررسی بھ کھ است ای نوشتھ نخستین ، است شما روی پیش در کھ دفتری  

نام بھ ، ابرار قبیلھ فرزندان از دیگر یکی افتخار»  نجاشی. «  پردازد می  



دشمنانی گفتار وپوچی برخاست مخالفان با مبارزه بھ خویش عصر در کھ کوشی سخت مرزبان  

و ماندگار ھای نوشتھ و آثار نداشتن بھ را تشیع و برده سؤال زیر را شیعھ درخشان سابقھ کھ را  

ھمتی بلند احیاگر و دانشمند.  کرد آشکار ھمگان بر کردند می سرزنش فرھنگی ھای پیشینھ  

مقابل از را تیره ابرھای و کرد می ردیابی را تشیع جاوید ھمیشھ و فقاھت آسمان ستارگان کھ  

شود مند بھره شان نورانی زالل از جامعھ تا زد کنارمی بھ آنان  . 

، گرفت می قدرت وی اخالص و علم از کھ خود توانای قلم با بزرگ شناس راوی و پژوھشگر این  

السالم علیھما صادق امام و باقر امام علمی فرزندان معرفی بھ  

14 صفحھ  

بی تالش روز و شب آنان گرانبھای آثار و شیعی دانشمندان و محدثان بازشناسی در و پرداخت  

نام بھ پرباری و استوار درخت ، ناپذیر خستگی و مدام کوشش این ثمره ، سرانجام و کرد وقفھ  

نجاشی رجال. «  شد  » 

ماندگارش میراث درکنار او مبارک نام ولی ننوشت و نگفت چیزی خود از ، نفس عزت با گرچھ او  

قرن طول در و درخشد می ھم ھنوز ، بود نامشان احیاگر ، خود کھ نور راویان دیگر نام ردیف در و  

رشتھ در محققان راھنمای و دانشوران و فقھا اصلی ازمنابع یکی عنوان بھ گرانسنگ اثر این ھا  

است بوده حدیث راویان شناخت  . 

عرضھ مطالبی اش زندگی درباره داریم را آن سعادت کھ ، نجاشی علی احمدبن ابوالحسین  

گذاران بنیان از و اساتید از ، کنیم»  رجال علم«  می پنجم و چھارم ھای درقرن او.  است  

کھ دقیقی اطالع...  و سفرھا ، زادگاه:  ھمچون اش زندگی جزئیات از متاسفانھ ولی ، زیستھ  

و شواھد از استفاده با رو این از.  نیست دست در ، باشد معاصرانش یا و وی شخص مکتوب  

ونظریات اقوال میان از گردیده سعی ، است مانده یادگار بھ او از کھ آثاری بھ باتوجھ و قراین  

و علم دوستداران پیشگاه بھ و برگزیده است تر نزدیک حقیقت بھ کھ قولی و نظریھ ، مختلف  

شود تقدیم ، اسالم جھان راستین عالمان  . 



تاریخی مطالب و حوادث برخی نقل در عللی بنابر کھ این آن و است ذکر قابل ای نکتھ جا این در  

نمی حوادث روح و وقایع اصل بھ خللی کھ - ظاھری و جزئی تصرفات و دخل گاه و تلخیص گاه ،  

است شده اعمال - زند  . 

هللا شاء ان ، گیرد قرار) عج( زمان امام ، امکان عالم قطب خاطر مقبول کھ دارم آن امید  . 

قم علمیھ حوزه - امانی حسن محمد  . 

والدت با مصادف 74 تابستان  . 

1416 االول ربیع 17 السالم علیھ صادق امام و وآلھ علیھ هللا محمدصلی حضرت .  

17 صفحھ  
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خاندان و والدت:  نخست بخش  

بغداد افق در ای ستاره  

بغداد افق در ای خاندانستاره و والدت:  نخست بخش  

پرده پس در) عج( زمان امام و شد ستاره بی ، خاکی جھان و)1( فروریخت ستارگان کھ سالی از  

محنت و رنج علویان مدت این طول در.  گذشت می سال 43 ، شدند پنھان طوالنی غیبت  

و السالم علیھم طھارت و عصمت خاندان بھ عشق و ایمان وبا کردند تحمل عباسیان از فراوانی  

اما ، گشتند غربت در مظلومانھ شھادت و وطن از دوری ، ھا زندان پذیرای ، روشن آینده بھ امید  

می وقوع بھ کنار و گوشھ در شیعی مذھب فکر و اندیشھ با کھ مستقلی ھای جنبش با  

، عباسیان پایتخت ، بغداد در.  گشت فراھم شیعیان بالندگی و توسعھ زمینھ آرام آرام ، پیوست  

از پس یکی ستم و تزویر بندھای کھ رفت می  

18 صفحھ  

شیعی بنام ودانشوران فقھا ؛ نماند بیش انگیز نفرت نامی عباسی خلفای از و گردد پاره دیگری  

کرخ محلھ در و شدند مشغول فقھ ھای استوانھ کردن محکم و شاگردان تربیت بھ ھمچنان  



بھ و رسید جھان سراسر بھ آن آوازه کھ شد تشکیل ای حوزه)  نشین شیعھ ای منطقھ(  بغداد  

پیچید علمی و فرھنگی فضاھای و درمحیطھا ویژه  . 

دانشمندان و عالمان از یکی کھ داشت قرار نجاشی علی شیخ منزل بغداد شھر از ای درگوشھ  

وآلھ علیھ هللا صلی هللا رسول خاندان و علم دوستداران برای آمده دست بھ فرصت از او.  بود  

فرزند و زن سالمتی برای و داشت راه در کھ بود ونوزادی ھمسر آینده نگران ولی ، بود خوشحال  

سال در و رسید پایان بھ وی اضطراب و دلھره عاقبت.  کرد می دعا زیرلب اش نیامده دنیا بھ  

ماند خواھد جاودان نامش رستاخیز روز تا کھ بخشید فرزندی او بھ خداوند قمری 372  . 

علی سال این در.  است معروف ستارگان فروریختن یعنی ، تناثرنجوم بھ ، قمری 329 سال ( 1  

با و فروبست جھان از چشم) عج( مھدی حضرت خاص نایب چھارمین ، سمری محمد بن  

و فقھا ، سال این در. شد شروع حضرت آن کبرای غیبت و بستھ خاص نیابت در او درگذشت  

در و رفتند دنیا از نیز)  صدوق شیخ پدر(  قمی بابویھ ابن و کلینی مانند ، شیعھ بزرگ محدثان  

148 ص ، اسالم در شیعھ.  شد تھی دانش و علم ستارگان از ، خاکی عالم آسمان ، حقیقت .  

آسمانی نام  

آسمانی نام  

لب.  آورد ارمغان بھ دیگربستگانش و علی شیخ برای را فراوانی شادمانی ، نورسیده نوزاد تولد  

و کردند متبرک السالم علیھ الحسین عبدهللا ابی ، سیدالشھداء مقدس تربت با را نوزاد ھای  

خم سپس ، کرد خود پسر کوچک و نورانی صورت بھ داری معنی نگاه شیخ.  دادند پدر دست بھ  

نام داشت اسالم بزرگوار پیامبر بھ کھ زیادی عالقھ سبب بھ گاه آن.  زد آن بر ای وبوسھ شد  

، بود احمد کھ ، پدرش یاد و نام داشتن نگھ زنده برای نیز و است پیامبر آسمانی نام کھ را احمد  

صلوات ذکر با حاضران.  نھاد خویش فرزند بر  

19 صفحھ  

10: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  



تبریک او بھ را رسیده راه از تازه مھمان قدوم ، طاھرینش بیت اھل و محمد بر درود فرستادن و  

 . گفتند

کرد سپری را کودکی دوران پدرارجمندش نظارت و سرپرستی تحت و بزرگوار مادر دامن در احمد  

ساخت آماده معارف کسب و دانش تحصیل برای را خود کم کم و  . 

 نجاشی

 نجاشی

مشھور لقب ھمین بھ نیز او سبب بدین ، بود معروف نجاشی بھ احمد نیاکان از یکی چون  

پادشاھان لقب کھ است ملک معنی بھ حبشی زبان در و نیجوستی معرب نجاشی.  گشت  

بود ایران پادشاھان لقب کھ کسرا نظیر ؛ باشد می حبشھ  . 

حبش از نجاشی و روم از قیصر  . 

2( ام دیده الال و بھروز درش بر )  

از یکی چون و گشت مشھورمی لقب این بھ داشت حکومت و قدرت کھ شخصی رو این از  

3. (  یافت شھرت نجاشی بھ کرد می حکومت اھواز بر ، عبدهللا نام بھ اجدادش )  

علت اما ، دارند تصریح علی احمدبن جد برای نجاشی لقب بھ دانشمندان از بعضی گرچھ  

4. (  اند نکرده ذکر را کلمھ بدین او نامگذاری )  

20 صفحھ  

ھای نام بھ فرزندانی شاید.  شد معروف)6( ابوالعباس و)5( ابوالحسین کنیھ دو بھ نجاشی احمد  

دو این بھ تاریخی ھای کتاب در چون ؛ باشند رفتھ دنیا از کوچکی در و داشتھ عباس و حسین  

نیافتیم دست نجاشی فرزندان عنوان بھ نام  . 

وی خاندان و پدر.  است نشده تصریح منابع از یک ھیچ در نجاشی ابوالحسین تولد محل بھ  

قمری 355 سال در صدوق شیخ ورود از پس پدرش کھ جا آن از ولی ، اند بوده کوفھ اھل ، ھمھ  

و کودکی دوران نیز خود و داشتھ منزل بغداد در ھم جدش و کرده استفاده او محضر از ، بغداد بھ  



در نیز او:  بگوییم کھ است آن تر صحیح نظریھ ، است گذرانده جا آن در را علوم و معارف کسب  

نویسد می شوشتری محقق عالمھ کھ چنان ؛ است آمده دنیا بھ بغداد شھر ھمان  : 

کتاب در طوسی شیخ.  رضی سید و مرتضی سید ، مفید شیخ نظیر ؛ است بغدادی نجاشی  » 

می شمار بھ شھربغداد از ھم نھر و است نھر کنار در نجاشی جد منزل:  است فرموده رجالش  

 آید » . (7)

352 ص ، 37 ج ، دھخدا نامھ لغت)  2.  یادآور را نیاکانش نام نجاشی احمد کھ طور آن ولی ( 3  

خویش زمان در ھم او است ممکن کھ کند می ذکر پدرعبدهللا نام بھ را نجاشی ، شود می  

252 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال.  است داشتھ حکومت.  30 ص ، 3 ج ، الشیعھ اعیان ( 4 .5 )  

5 ص ، 2 ج ؛ 59 ص1 ج ، نجاشی رجال.  اند کرده ذکر ھم سومی کنیھ او برای بعضی البتھ ( 6  

31 ص ، 3 ج ، الشیعھ اعیان ؛ 518 ص ، 1 ج ، الرجال قاموس. نیست صحیح کھ.  قاموس ( 7  

523 ص ، 1 ج ، الرجال .  

اسماعیل تبار از  

اسماعیل تبار از  

11: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

اسالم طیبھ شجره ھای شاخھ ھمچون السالم علیھ اسماعیل حضرت فرزندان  

21 صفحھ  

آنان از آقایی و سیادت ، پیامبری.  بودند پراکنده و زده برگ و شاخ حجاز و اسالمی شھرھای در  

فرا حق از دوری ننگ را اش زندگی و شد می زبون و خوار کرد می دشمنی آنھا با کھ ھر و بود  

گرفت می  . 

خوردند می پیوند ھا آن بھ داشتند بزرگواری و برتری کنار و گوشھ در کھ بزرگی خاندان و قبایل  . 

ھا آن پاک نسل از ، کردند حرکت تاریخ درامتداد کھ حدیث راویان و نویسندگان ، دانشمندان  

 . بودند



رسد می اسالم پیامبربزرگوار نھاد پاک نیاکان بھ وی نسب و است اسماعیل تبار از نیز نجاشی  

تاریخ شکن بت و توحید قھرمان ، هللا خلیل ابراھیم حضرت فرزند ، اسماعیل نسل از ھمھ کھ  

نفر ھفت در)8( عدنان تا خزیمھ از ، شود می یادآور را نیاکانش نام نجاشی کھ طور آن.  اند  

9. (  است یکی اسالم پیامبر نیاکان با او نیاکان و است نسب پیامبری )  

مربوط امور خویش عصر در یک ھر نجاشی بزرگوار و شریف نیاکان  

22 صفحھ  

نیامدند بیرون الھی امن حرم از و گرفتند جای کعبھ اطراف در و داشتند دست در را خدا خانھ بھ  

10. (  است شده یاد بزرگی و عظمت بھ آنان از و ).  

سپید بزرگان ، ایمان ھای جلوه بھ روحش.  است اسماعیلیان تبار از نجاشی ابوالحسین آری  

گرد بھ و رفتند عشق مسلخ بھ کھ رادمردان این وعبودیت تعھد و خورد می پیوند موحد و رای  

دمیده او درروح الرحمن خلیل ابراھیم حضرت ، توحید قھرمان روح ویژه بھ ، گشتند مقصود خانھ  

است شده  . 

در را ھایی سنگ کھ بود شخصی اول و گرفت دست بھ را کعبھ امور خویش عصر در عدنان ( 8  

پیامبر جد آخرین وی.  پوشانید پرده را خدا خانھ و نھاد حاجیان قربانیان نصب برای کعبھ اطراف  

حضرت تا باال بھ او از ولی ، شده ذکر عدنان تا نسبش کھ است وآلھ علیھ هللا صلی اسالم  

ابن کھ روایتی طبق و است اختالف مورد آنھا نام و واسطھ تعداد نظر از السالم علیھ اسماعیل  

خود و کرد تجاوز او از نباید رسید عدنان بھ حضرت آن نسب موقع ھر ، کرده نقل پیامبر از عباس  

شمردن از ھم داددیگران می دستور و کرد می بیان عدنان تا را خود نیاکان نام ھم حضرت آن  

ر.  است کرده ذکر عدنان تا را اجدادش نام نیز نجاشی و کنند خودداری اسماعیل تا نسب باقی  

83 ص ، 1 ج ، ابدیت فروغ ؛ 449 ص ، 1 ج ، التاریخ فی الکامل:  ک. .  تا را نیاکانش نجاشی ( 9  

، محمد ، ابراھیم ، عبدهللا ، محمد ، عباس ، احمد ، علی:  کند می ذکر گونھ این عدنان  

قعین ، نصر ، اسامھ ، بجیر ، مساحق ، ھبیره ، سمعان ابوالسمال ، عثیم ، نجاشی ، عبدهللا  



رجال.  عدنان ، معد ، نزار ، مضر ، الیاس ، مدرکھ ، خزیمھ ، اسد ، دودان ، ثعلبھ ، حرث ،  

251 و 29 رقم ، 1 ج ، نجاشی.  التاریخ فی الکامل ؛ 275 ص ، 1 ج ، یعقوبی تاریخ:  ک.  ر ( 10  

465 ص ، 1 ج ، .  

ابوالسمال خاندان  

ابوالسمال خاندان  

معروف ابوالسمال خاندان بھ او نسل و فرزندان کھ است نجاشی دھم جد ، سمعان ابوالسمال  

آنان بین از و داشتند تشیع مذھب کھن روزگاران از کھ بودند کوفھ در بزرگی خاندان آنان.  اند  

12: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

11. (  برخاستند حدیث وراویان نویسندگان ، دانشمندان )  

شھر بزرگ محدثان از خود کھ است خاندان این گزاران خدمت از یکی ، فرقد بن داود ابویزید  

می نقل روایت السالم علیھما کاظم موسی وامام جعفرصادق امام از وی.  است وثقھ کوفھ  

بن ابراھیم ابوبکر و طاطری حسن بن علی مانند ، شیعھ راویان از جمعی کھ دارد کتابی.  کند  

12. (  کنند می نقل حدیث او ماندگار اثر از السمال ابی ابن بھ معروف ، محمد )  

23 صفحھ  

راویان و اصحاب از دو آن.  اند خاندان این محدثان شمار در اسماعیل برادرش و محمد بن ابراھیم  

چھره ولی بودند) 13( واقفی مذھب در گرچھ راوی دو این.  بودند السالم علیھ کاظم موسی امام  

14. (  است محمد بن ابراھیم از نوادر کتاب.  ھستند ای اعتمادوثقھ مورد ھای )  

32 ص ، 2 ج ، الرجالیھ فوائد)  11.  ص ، طوسی رجال ؛ 367 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال ( 12  

201.  السالم علیھ کاظم موسی امامت در کھ است شیعھ از فرقی عمومی نام واقفھ ( 13  

قبول را السالم علیھ ھشتم امام امامت نیز و شدند حضرت آن رحلت ھامنکر آن.  کردند توقف  

بن موسی امام دارند عقیده کھ شود می اطالق موسویھ فرقھ ھمان بھ واقفھ.  نکردند  

را جھان و گردد او آن از عالم غرب و شرق کھ این تا است زنده و نرفتھ بین از السالم جعفرعلیھ  



430 ص ، اسالمی فرق فرھنگ.  است قائم مھدی او و کند داد و عدل از پر.  نجاشی رجال ( 14  

332 ص ، طوسی رجال ؛ 100 ص ، 1 ج ، .  

نجاشی عبدهللا  

نجاشی عبدهللا  

نقل روایت السالم علیھ جعفرصادق امام از وی.  است نجاشی عبدهللا ، ابوالحسین ھفتم جد  

بھ معروف رسالھ امام و کند می»  اھوازیھ رسالھ«  ، منصور طرف از عبدهللا.  فرستادند او رارای  

15. (  است اھوازبوده استاندار ، عباسی خلیفھ ).  

گوید می)  راویان از یکی(  نوفلی سلیمان بن عبدهللا  : 

حضرت بر نجاشی عبدهللا فرستاده ناگھان کھ بودم السالم علیھ صادق جعفر امام محضر در من  

پس کھ خواند و کرد باز را نامھ امام.  داد امام مبارک دست بھ را او نامھ و کرد سالم و شد وارد  

بود نوشتھ چنین خدا نام از  : 

در فداشدن این بھ کھ کند او فدای مرا و فرماید عنایت عمر طول سرورم و آقا بھ متعال خداوند  

، بینم نمی کراھتی و نگرم می عشق و میل نھایت  

24 صفحھ  

است قادر من شدن فدا توفیق بر نیز خدا  . 

خواھم می سرورم از ، شدم اھواز والیت گرفتار ھستید مستحضر کھ طور ھمان!  موالیم  

و باشد راھنمایم آن بھ مراجعھ در کھ نماید صادر را دستورالعملی و کند مشخص را حدودی  

خواھم می زیر مسائل در را مبارک نظر ویژه بھ ، شود خدا رسول و پروردگار بھ ام نزدیکی باعث  

: 

؟ نمایم مصرف طریقی چھ و کجا در را المال بیت ، مالی ھای بخشش و بذل بھ نسبت - 1  

؟ باشم مرتبط و مانوس کسی چھ با - 2  

امید ؟ ببرم پناه او بھ و اعتمادنمایم شخصی چھ بھ حکومتی مشکالت و مسائل و اسرار در - 3  



بر خدا حجت ، خاندان شما چون ؛ باشد برایم نجاتی راه شما راھنمایی و ارشاد با کھ است  

13: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

است نازل شما بر پروردگار نعمت پیوستھ و ھستید شھرھا در او امین و مردم  . 

نوشت چنین پاسخ در امام سپس  : 

اھواز استانداری بھ گویا.  شدم آگاه آن مضمون از و رسید نزدم بھ ات نامھ ھمراه فرستاده  » 

بھ خداوند کھ این از خوشحالی!  شد ام ناراحتی و خوشحالی سبب این و ای گشتھ منصوب  

اند خانمان بی و فراری دشمنان ترس از کھ را رسالت خاندان دوستداران ، تو مسؤولیت وسیلھ  

و قدرت ناتوانان بھ ، پوشاند می را برھنگانشان و بخشد می عزت آنان بھ ، دھد می پناه  

کھ رواست این از ام نگرانی ولی.  کند دورمی آنان از را مخالفان خشم و ، دھد می شوکت  

را خداوندی رحمت نسیم صورت این در کھ شوی دور ما والیت واز بلغزی مسؤولیت این در مبادا  

25 صفحھ  

کرد نخواھی استشمام . » .  

ریسمان بھ زدن چنگ و خدا پرستش و تقوا بھ را وی ، پایان در و داد او بھ را الزم فرامین گاه آن  

کرد سفارش الھی  . 

گفت و کرد دقت نوشتھ در ، رسید نجاشی عبدهللا بھ السالم علیھ صادق امام رسالھ وقتی  : 

این در آنچھ بھ انسان اگر.  فرمود را راستی و حقایق سرورم نیست او جز معبودی کھ خدایی بھ  

دستور بھ مدام بود زنده تا نجاشی عبدهللا.  شد خواھد نجات اھل کند عمل است رسالھ  

16. (  کرد می عمل امامش ).  

7 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  15.  122 ص ، الغیبھ احکام عن الریبھ کشف)  16 - الکنی ؛ 131  

59 ص ، محرمھ مکاسب ؛ 240 ص ، 3 ج ، وااللقاب .  

السالم علیھ صادق امام محضر در عبدهللا  

السالم علیھ صادق امام محضر در عبدهللا  



برگشت عقیده این از سپس ، بود) 17( زیدی ابتدا نجاشی عبدهللا  . 

 عمار

26 صفحھ  

کند می نقل چنین را جریان سجستانی  : 

زیدیھ عقیده او و کردم حرکت مکھ سوی بھ سجستان از نجاشی عبدهللا ابوبجیر ھمراه من  

و شدم مشرف السالم علیھ جعفرصادق امام محضر بھ من ، رسیدیم مدینھ بھ وقتی.  داشت  

خاطر آزرده را او ، برگشت حسن بن عبدهللا ازمالقات کھ زمانی.  رفت حسن بن عبدهللا نزد او  

در ؟ است شده چھ!  ابوبجیر ای:  گفتم.  گرفت نمی آرام خود بستر در نگرانی شدت از و دیدم  

را پیشوایت با مالقات اجازه برایم ، خواست خداوند و ماندیم زنده اگر صبح فردا:  گفت پاسخ  

 ! بگیر

اجازه من از دارد زیدی عقیده کھ نجاشی عبدهللا:  کردم عرض و شدم وارد حضرت بر زود صبح  

دادند ورود اجازه حضرت ؟ فرمایید می چھ ، است خواستھ را شما مبارک محضر بھ شرفیابی  . 

من!  شوم فدایت:  کرد عرض حضرت بھ خطاب و رفت امام نزدیک و شد منزل داخل عبدهللا  

من.  دیگران نھ بینم می شما با را حق و دارم خاندان شما فضیلت و برتری بھ اقرار پیوستھ  

از آنھا تمام کھ بردم بین از را خوارج از نفر سیزده  

27 صفحھ  

انجام کھ کاری بھ نسبت را مبارک نظر.  جستند می بیزاری السالم علیھ طالب ابی بن علی  

14: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

خواھم می ام داده  . 

بن عبدهللا از ، آری:  گفت ؟ ای کرده ھم دیگری از را سؤال این آیا:  گفت عبدهللا بھ حضرت  

بھ حضرت.  آمد مشکلی بسیار سؤال نظرش در و نداشت جوابی او و کردم سؤال حسن  

ھستی گرفتار آخرت و دنیا در تو:  گفت عبدهللا  ! 



خروج السالم علیھ علی موال مورد در آنھا کھ آن حال و ؟ چرا!  شوم فدایت:  کردم عرض امام بھ  

کردند حد از تجاوز و  ! 

در را ھا آن از بعضی:  گفت ؟ کشتی را ھا آن چگونھ!  ابوبجیر ای:  گفت عبدهللا بھ حضرت  

در جلوی شبانھ را بعضی.  کشتم و زدم ناگاه رفتند می بام پشت بھ نردبان از داشتند کھ حالی  

راه بین در ھمراھم کھ را بعضی!  کشتم ، گرفتند قرار من برابر در کھ ھمین و خواستم منزلش  

بردم بین از مخفیانھ را ھا آن تمام ، نھایت ودر کشتم بودند غافل  . 

معذور و نبود تو بر چیزی ، کشتی می امام دستور بھ را ھا آن اگر!  ابوبجیر ای:  فرمود حضرت  

در)  شدگان کشتھ شمارش بھ(  گوسفند سیزده باید گرفتی پیشی امام بر چون ولی ، بودی  

از وقتی:  گوید می عمار.  نیست تو بر چیزی این جز و دھی صدقھ و بکشی منی صحرای  

علیھ صادق امام کھ دھم می گواھی!  عمار ای:  گفت من بھ ابوبجیر ، برگشتیم امام محضر  

باطل بودم دنبالش بھ قبال من کھ کسی آن.  است وآلھ علیھ هللا صلی محمد آل عالم السالم  

امام این و بود  

28 صفحھ  

18. (  است راستین حاکم و پیشوا کھ است )  

علیھ صادق امام حضور بھ و برداشت دست زیدیھ عقیده از گونھ این نجاشی عبدهللا!  آری  

و اجازه بدون را کاری و گشت حدیث راویان و امام یاران از ، پس آن از.  شد مشرف السالم  

هللا صلی محمد آل صادق کھ کرد پیدا را افتخار این کھ جایی تا نداد انجام موالیش و امام دستور  

نوشت برایش را معروف رسالھ آن وآلھ علیھ  . 

بوده حدیث اجازه شماراساتید از و شیعھ محدثان و علما از نیز نجاشی عباس بن احمد ، جدش  

روایت او از ، تلعکبری موسی بن ھارون و پدرنجاشی جملھ از ، دانشوران از گروھی کھ است  

19. (  کنند می نقل )  

ھستند السالم علیھ علی بن حسین بن علی بن زید پیرو و شیعھ معروف فرق از زیدیھ ( 17  



باشد سخی و شجاع ، زاھد ، عالم کھ ھرفاطمی: گویند زیدیھ.  است شھید زید بھ معروف کھ  

و السالم علیھ حسن اوالد از خواه ، است الطاعھ واجب امام نماید خروج و کند امامت دعوی و  

کدام ھر:  گویند و دانند جایز زمان یک در را امام دو خروج ایشان.  باشد السالم علیھ حسین یا  

در و نیستند رجعت و ائمھ عصمت بھ قائل اینان.  ھستند االطاعھ واجب خود مکان در دو آن از  

می و دارند عقیده نیز مفضول امامت بھ باشد السالم علیھ علی امامت کھ فاضل امامت مقابل  

و عمر ، ابوبکر دلیل ھمین بھ ، است جایز امامت بھ مفضول تعیین فاضل شخص وجود با:  گویند  

زید بن حسن و. )  ق 161 متوفی(  صالح بن حسن. دانند می امام بودند مفضول کھ را عثمان  

طبرستان در ، قمری 270 تا 250 سال از کھ الحق الی الداعی امام بھ ملقب ، محمد بن  

از.  اند زیدی معروف علمای از ، یحیی الھادی او ونوه علوی ابراھیم بن قاسم نیز و کرد سلطنت  

مجموع را دو آن کھ است الفقھ مجموع و الحدیث مجموع فقھ در ھا آن ھای کتاب ترین قدیمی  

79(  شھید زید از کھ است فتواھایی و براخبار مشتمل و گویند الکبیر - است رسیده ( 122  

. و نگویند خیرالعمل علی حی ، نماز در کھ این جز ، است مشترک شیعھ بقیھ با زیدیھ مذھب  

موقت ازدواج بھ قائل ، دانند جایز فاجری و صالح ھر امامت بھ را نماز و ھا کفش بر مسح  

خود پیشوایان ھابرای آن.  نیستند غایبی امام انتظار در و ندارند اعتقادی مھدویت بھ ، نیستند  

15: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

بھ قائل ، ابوحنیفھ مانند زیدیھ...  و ندارند عقیده نیز تقیھ بھ و ندارند قبول را کراماتی و معجزات  

امامیھ و کیسانیھ خالف بر و شدند قیاس»  بدا«  و»  رجعت«  زیادی ھای فرقھ.  نشمرند جایز را  

در...  و خلفیھ ، خشبیھ ، حسینیھ ، حسنیھ ، جریریھ ، جارودیھ ، ادریسیھ ، ابرقیھ:  جملھ از  

214 ص ، اسالمی فرق فرھنگ.  اند زیدیھ فرقھ شمار.  342 ص ، الرجال معرفة اختیار ( 18 .19  

412 ص ، طوسی رجال ؛ 81 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال ( .  

وحی زبان با آشنایی  

وحی زبان با آشنایی  



طھارت با و دارند انس مسجد با کودکی دوران از دین معارف و معنوی علوم عالمان و دانشمندان  

کالم و قرآن با خدا خانھ در را دانش کسب آنان.  گذارند می گام مقدس ھای مکان این در وضو و  

کنند می شروع خدا  . 

عالقھ و عشق خدا خانھ بھ نھادش پاک نیاکان ھمچون ، بود مسجدی نوجوانی کھ نیز نجاشی  

پدر راھنمایی با سبب بدین.  کند پیدا آگاھی وحی زبان بھ کھ بود آن تشنھ و داشت قلبی  

کرد آغاز مسجد در وحی سخن و قرآن از را دین و دانش فراگیری ، اندیشمندش و دلسوز  . 

نویسد می باره این در خودش  : 

29 صفحھ  

در و کردم می وآمد رفت است لؤلؤی مسجد بھ معروف کھ) 20( نحوی نفطویھ مسجد بھ من  » 

نزد را) 21( کافی کتاب مسجد این در ما علمای از گروھی.  خواندم می قرآن جماعت امام نزد  

کلینی یعقوب بن محمد:  گفت می او و خواندند می کاتب کوفی احمد بن احمد ابوالحسین  

کرد حدیث چنین شما برای » . (22)  

بغداد ساکن.  است نحوی نفطویھ بھ ملقب عرفھ محمدبن فرزند ، ابراھیم ابوعبدهللا وی ( 20  

دقیقی عبدالملک بن محمد ، کردوسی محمد بن خلف ، عالف وھب بن اسحق از و بود  

شافعی عبدهللا محمدبن ابوبکر نظیر علما از گروھی.  است کرده نقل روایت دیگران و واسطی  

تالیفات ودارای شایستھ شخصی او.  اند کرده نقل روایت وی از شاذان بن ابراھیم احمدبن ،  

سال در وی.  التاریخ نام بھ کتابی نیز و القرآن غریب در بزرگی کتاب جملھ از ، است زیادی  

کوفھ در حنبلی مذھب پیشوای بربھاری ابومحمد.  رفت دنیا از ، 323 سال بھ و متولد قمری 240  

159 ص ، 6 ج ، بغداد تاریخ.  شد سپرده خاک بھ کوفھ دروازه مقبره در و گزارد نماز وی جنازه بر  

 . ، کافی اصول شامل کھ است شیعھ حدیثی ھای کتاب معتبرترین از یکی الکافی کتاب ( 21

ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  22.  بردارد در حدیث 16199 و باشد می کافی روضھ و کافی فروع  

. 291 



16: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

راویان و استادان:  دوم بخش  

بغداد مکتب  

بغداد راویانمکتب و استادان:  دوم بخش  

33 صفحھ  

چھارم و سوم قرن در کھ ، ری و قم علمیھ حوزه آوازه از کھ کرد اقتضا گونھ این تقدیر دست  

کاستھ ، بود برخوردار فراوانی رونق از ، بنام محدثان و فقیھ ھای چھره وجود علت بھ ھجری  

گردد منتقل بغداد بھ شیعھ فرھنگی پایگاه شھرت و آوازه این پس این از و شود  . 

بیت اھل دوستداران و پژوھان دانش و محققان و درخشید بغداد مکتب ھجری پنجم قرن در  

از کھ بود سبب بدین تغییر این.  شدند مجذوب آن سوی بھ السالم علیھم طھارت و عصمت  

سیطره چھارم قرن اواخر در بودند دانش و فرھنگ ودوستدار شیعھ کھ بویھ آل حاکمان سویی  

نیز عباسی خلفای.  شدند مسلط عباسیان پایتخت بر و دادند گسترش عراق تا را حکومتشان  

و شیعیان بر چیرگی چندان و گردیدند ضعف دچار بویھیان وجود با ، نھاده گردن آنان حکومت بر  

شد فرصتی این و کردند ظھور بزرگ عالمان و فقھی ھای دیگرسوشخصیت از و نداشتند بغداد  

ھا دانش از سخن ، علمی ھای نشست و مجامع در و بکشند نفسی شیعیان کھ  

34 صفحھ  

مثل کھ سختکوشی محققان و دانشوران.  آورند میان بھ بیت اھل مذھب اساس بر ومعارف  

نقش شیعھ فقھ حیات و فکری درنھضت طوسی شیخ و سیدمرتضی ، رضی سید ، مفید شیخ  

داشتند محوری  . 

السالم علیھم بیت اھل مدرسھ  

السالم علیھم بیت اھل مدرسھ  

کدام ھر مختلف مذاھب دانشمندان و داشت وجود بسیاری مدارس بغداد فرھنگی محیط در  



بود باز علمی مناظرات و استدالل و بحث وباب بودند کرده فراھم درسی حوزه خویش برای  . 

علم بھ مندان عالقھ و شیفتگان کھ بود آموزشگاھی و درس کالس فقیھی و دانشمند ھر خانھ  

کرد می جذب خود بھ را ادب و  . 

مدرسھ ، ای مدرسھ ھر از بیش»  بیت اھل«  آوازه و بود زبانزد بغداد کرخ نشین شیعھ محلھ در  

و ترین عمیق تا بود گشتھ موجب مدرسھ این در صالح و بزرگ دانشمندان وجود.  داشت جھانی  

ابتکارات و فکری نبوغ با آنان.  باشد داشتھ رواج آن در دینی و علمی مباحث ترین دقیق  

ھای ویژگی ھمین.  بودند گشوده علمی استدالل و تدریس در را نوینی ھای خودشیوه  

دانش.  شد بیت اھل مدرسھ سوی بھ مندان عالقھ و طالب جذب باعث ممتاز و برجستھ  

رسالت خاندان سخنان و اخبار زالل آبشخور از وتشنگان شده جمع آن گرد بھ وار پروانھ پژوھان  

1. (  شدند می سیراب )  

پرآوازه و غنی مدرسھ و فرھنگی محیط این وارد کودکی از نجاشی  

35 صفحھ  

برای.  گشت می حدیث علم و انسانی ھای کرامت ، فضایل ، خویش گمشده دنبال بھ و شد  

17: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

داری زنده شب و تقوا بھ را خویشتن کھ شد آشنا فرزانگانی و مردان با ، ھدف این بھ رسیدن  

آمدند می شمار بھ بزرگ محدثان و ابرار از و بودند آراستھ  . 

آنان ھمراه و گشت می صمیمی و دوست نظیر بی و بنام علمای فرزندان با خردسالی در وی  

ذھن در سخنانشان و گفتار و شنید می را زیادی مطالب نزدیک از.  رفت می بزرگان محضر بھ  

شیعھ برجستھ ھای چھره از کھ تلعکبری موسی بن ھارون منزل بھ او.  بست می نقش او پاک  

در نجاشی.  بود رفیق بزرگ استاد این فرزند با و داشت آمد و رفت بود ای مرتبھ بلند محدث و  

گوید می باره این  : 

بین در درخشان ھای شخصیت از و شیبان بنی از تلعکبری موسی بن ھارون ابومحمد  » 



وی.  نگرفت خرده او بر کسی و بود محدثان اعتماد مورد و گفتار راست.  است ما اصحاب  

در ابوجعفر ، فرزندش با من.  است دین علوم در الجوامع کتاب ، جملھ از و کتاب چند صاحب  

کردند می استفاده محضرش از دانشمندان کھ دیدیم می و یافتیم می حضور استاد این منزل  . 

(2) « 

سال در تلعکبری موسی بن ھارون کھ بود نگذشتھ بغداد ستاره طلوع از بھار سیزده ھنوز  

3. (  ماند باقی عمر آخر تا نجاشی درذھن انگیز غم حادثھ این غبار و رفت دنیا از ، قمری 385 )  

36 صفحھ  

52 ص ، 1 ج ، لمعھ شرح مقدمھ)  1.  407 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  2.  ، االقوال خالصة ( 3  

87 ص .  

بزرگان با  

بزرگان با  

زندگی در ، حدیث ناقل ھای شخصیت زندگی از مطلع و حدیث بھ آگاه استادان نقش شک بی  

دست بھ را الزم تخصص و مھارت اخبار راویان شناخت رشتھ و فن در بخواھد کھ کسی علمی  

ھای شنیدنی بر مبتنی ، اسالمی علوم از رشتھ این چون ؛ است حیاتی و مھم بسیار بیاورد  

طلبد می را فن این بزرگ اساتید بھ مراجعھ و است زیاد  . 

کسب برای و کرد پیدا مھارت حدیث راویان و رجال دانش در علمی ھر از بیش نیز نجاشی  

و نمود را بزرگی دانشمندان شاگردی و چید خوشھ بسیاری اساتید خرمن از فن این در مھارت  

می نام بزرگان آن از اختصار بھ ما کھ شد مفتخر روایت نقل اجازه دریافت بھ آنان مبارک دست از  

 : بریم

تربیت پدر نظر زیر نوباوگی از نجاشی) .  نجاشی پدر(  نجاشی عباس بن احمد بن علی - 1  

بابویھ ابن درس در کھ است بغداد ومحدثان علما از احمد بن علی.  برد بھره محضرش از و شد  

شنید را زیادی مطالب و کرد استفاده او از و شد حاضر) ق 381 متوفی صدوق شیخ(  قمی  . 



می باره این در وی.  است خوانده پدرش نزد را صدوق شیخ ھای کتاب از تعدادی نجاشی  

 : نویسد

اجازه من بھ و خواندم - اوباد بر خدا رحمت کھ - پدرم نزد را صدوق شیخ ھای کتاب از بعضی  » 

او از بغداد در کھ را ھا کتاب این تمام نقل  

37 صفحھ  

داد ، بود شنیده . » . (4)  

305(  عمران بن محمد بن احمد – 2 - بھ ومعروف ابوالحسن وی کنیھ) .  396»  جندی ابن »  

18: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

کسانی شمار در را او ولی کند نمی دانشمند این وثاقت بھ تصریح گرچھ حلی عالمھ.  است  

5. (  شود می اعتماد آنھا روایات بھ کھ برد می نام )  

نویسد اومی درباره و کند می نقل زیادی ھای روایت استاد این واسطھ بھ نجاشی  : 

اجازه اساتید از را ما خویش زمان در و است ما استاد جندی ابن بھ معروف ، محمد بن احمد  » 

دھم را ای اجازه چنین دیگران بھ نیز و کنم نقل روایت بزرگ اساتید از او طریق از کھ داد قرار  . 

الرواة ھای کتاب.  خواندم نزدش را کتاب این و است او از است بزرگی کتاب کھ االنواع کتاب  

نوشتھ او قلم بھ الجماعھ فضایل و والورق العین ، ھواتف ، عقالءالمجانین ، غیبت ، خط ، والفلج  

است شده . » (6)  

324(  موسی بن محمد بن احمد – 3 - اھوازی صلت ابن بھ معروف احمد ابوالحسن . ( 409  

او.  کند می نقل روایت او از کھ است نجاشی اجازه استادان از و نیکوکار و شایستھ دانشمندی  

است بوده نیز طوسی شیخ اساتید از یکی وی.  رفت ازدنیا جا ھمان در و شد متولد بغداد در  . 

(7) 

38 صفحھ  

330(  بزاز احمد بن عبدالواحد بن احمد ابوعبدهللا - 4 - بھ معروف وی) .  423»  عبدون ابن«  یا  



حاشر ابن«  ذکر کسانی شمار در ولی ، کند نمی تصریح او وثاقت بھ حلی عالمھ.  است  » 

8. (  است طوسی شیخ استادان از یکی و شود می اعتماد آنھا روایت بھ کھ کند می )  

نویسد می استادش این درباره نجاشی  : 

ھایی کتاب.  بود مرتبھ بلند دانشمندی و ما استاد ، عبدون ابن بھ معروف ، احمد ابوعبدهللا  » 

، الجمعھ عمل ،)  س(  زھرا فاطمھ تفسیرخطبھ ، تاریخ ، محمد بن سید اخبار:  جملھ از  

بزرگ اساتید نزد را ادبیات ھای کتاب و بود قوی ادبیات در.  اواست از...  و المختلفین حدیثین  

خواند علم این . » . (9)  

در کھ آگاه ومحدث فقیھ سیرافی نوح ابن بھ معروف) 10( سیرافی عباس بن علی بن احمد - 5  

11. (  داشت ای ویژه تخصص و بصیرت وایت و حدیث )  

نویسد می نجاشی  : 

سیرافی نوح ابن محضر در را) 12( علی بن عمران بن یحیی کتاب من  » 

39 صفحھ  

حدیث بھ آگاه و وفقیھ اعتماد مورد شخصی و.  داشت منزل بصره در دانشمند این) 13. (  خواندم  

بھره ھایش اندوختھ از کھ است ما بزرگ ازاستادان وی.  بود قاطع و صریح ، روایت نقل در و  

از است عبارت ھا آن ترین معروف کھ شده مزین او قلم خامھ بھ زیادی ھای کتاب.  جستم  : 

بین القاضی ،)  اند کرده نقل روایت السالم علیھم ائمھ از کھ کسانی با رابطھ در(  المصابیح  

االربعھ اخبارالوکالء مستوفی و التعفیر و التعقیب ، المختلفین الحدیثین . » . (14)  

325(  مخلد بن ابراھیم ابواسحاق - 6 - از واسطھ دو با استاد این طریق از نجاشی . ( 410  

15. (  کند می نقل روایت. )  ق 245 متوفی(  خزاعی دعبل ، شیعی شھیر شاعر )  

16. ) (  ق 400 متوفی(  کلیب بن ابراھیم بن اسد ابوالحسن - 7 )  

سندی ابان از او واسطھ بھ کھ است نجاشی اجازه استادان از ، جعفی ابوعبدهللا القاضی - 8  

18. (  کند می نقل روایت) 17( محمد بن )  



از استادش این واسطھ بھ نجاشی.  سعید ابی بن محمد بن ابوالحسین - 9  

40 صفحھ  

20. (  کند می نقل روایت) 19( بصری خالد بن وھیب )  

339(  ابراھیم بن احمد بن حسن - 10 - تمیم بن ازمحمد وی طریق از نجاشی . ( 426  

19: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

22. (  کند می نقل روایت) 21( نھشلی )  

ھای چھره از و وثوق مورد وی.  عجلی ھیثم ابن بھ معروف ، محمد بن احمد بن حسن - 11  

بوده ری شھر از و بنام دانشمندان نیزاز عجلی ھیثم محمد ، جدش.  است شیعی سرشناس  

23. (  است )  

نویسد می استادش این درباره نجاشی  : 

بودند اعتماد مورد و جدا و پدر.  است ما اصحاب بین در شده شناختھ ھای چھره از و ثقھ وی  » 

کردم زیارت را او جا آن در من و گزید منزل کوفھ در عمرش آخر در استاد این.  ری اھل ھمھ و  . 

است او از الجامع و المثانی ھای کتاب . » (24)  

ولی داشتھ شافعی مذھب گرچھ) ق 408 متوفی(  فحام یحیی بن محمد بن حسن - 12  

احمد بن عیسی ابوموسی از استاد این طریق از نجاشی.  است بوده اعتمادی مورد شخص  

26. (  کند می نقل روایت) 25( عیسی بن ).  

41 صفحھ  

برجستھ استادان از یکی وی) . ق 411 متوفی(  غضائری عبیدهللا بن حسین ابوعبدهللا - 13  

نویسد می او درباره حلی عالمھ و است نجاشی  : 

او.  است حدیث راویان زندگی بھ آگاه و دارد زیاد ھای شنیدنی ، غضائری عبیدهللا بن حسین  » 

داد حدیث نقل اجازه نجاشی و طوسی شیخ بھ » . (27)  

نویسد می چنین استادش ستایش در نجاشی  : 



کشف ھای کتاب.  مااست اساتید از ، غضائری ابراھیم فرزند عبیدهللا بن حسین ابوعبدهللا  » 

فضیلت در الغافل تنبیھ و تذکرالعاقل ، السالم علیھ امیرالمؤمنین علی التسلیم ، والغمھ التمویھ  

مختصر ، حج مناسک ، درفقھ النوادر ، الرحمن حیاة عن البیان ، السالم علیھم عدداالئمھ ، علم  

امیرالمؤمنین مواطن ، الشکر سجدة ، والمفوضھ الغالة علی الرد ، الغدیر یوم ، حج مناسک  

این از السالم علیھ علی موال سخنان از یکی در وکتابی بغداد فضیلت در کتابی ، السالم علیھ  

است دانشمند  . 

در و داد است کرده نقل استادش از کھ روایاتی تمام و را ھا کتاب این تمام اجازه من بھ وی  

نھاد معبودش آستان بر سر 411 صفر نیمھ . »(28)  

در و است خوانده استاد این نزد را شیعھ بزرگ محدثان و فقھا ھای کتاب از بسیاری نجاشی  

گوید می باره این  : 

بن حسین نزداستادم را. )  ق 368 متوفی(  قولویھ بن محمد بن جعفر ھای کتاب بیشتر  » 

خواندم - باد او بر خدا رحمت - غضائری عبیدهللا . » (29)  

42 صفحھ  

گوید می دیگر جای در و  : 

 « ، فضل بن علی محمدبن از الکوفھ کتاب نیز و) 31. (  خواندم غضائری نزد را) 30( الجامع کتاب

خواندم غضائری نزد را سکین بھ معروف . » (32).  

نویسد می دیگر جای در و  : 

این.  خواندیم)  غضائری(  پدرش نزد را النوادر کتاب)  استادم فرزند(  حسین بن احمد و من  » 

کوفھ شھر محدثان از سرشناس ای چھره وی.  است صیقل عمر بن حسین بن احمد از کتاب  

کند می نقل روایت السالم علیھما کاظم موسی امام و صادق جعفر امام از کھ است  . 

کردم پیدا دسترسی وبدان شناسم می را او النوادر کتاب تنھا کھ دارد ھایی کتاب دانشمند این  

دارد امامت نیزدرباره کتابی:  گفت می حسین بن احمد ولی ، . » . (33)  



نقل روایت قولویھ محمدبن جعفربن از او و وی از نجاشی.  موسی بن احمد بن حسین - 14  

20: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

34. (  کند می )  

نویسد می نجاشی.  مخزومی محمد جعفربن بن حسین - 15  : 

قمری 400 سال در بودکھ ای شایستھ استاد خمری ابن بھ معروف جعفر بن حسین ابوعبدهللا  » 

ابوعبدهللا از روایت اجازه من بھ اشرف نجف در ،  

43 صفحھ  

داد بوشنجی . » . (35)  

شمشاطی محمد بن ازعلی او و وی از نجاشی.  موصلی ابوالخیر ذکاء بن سالمة - 16  ( 

نقل روایت است بوده ای برجستھ شاعر و ادیب ، دانشمند خویش زمان در کھ)  ق 377 متوفی  

36. (  کند می )  

نویسد می نجاشی عباس عمربن بن عباس - 17  : 

ابن بھ معروف عمر بن عباس ابوالحسن نزد است بزرگی کتاب کھ را) 37( قرائات و تفسیر کتاب  » 

داد روایت اجازه من بھ خویش خط بھ او و خواندم مروان ابی . » . (38).  

روایت نقل اجازه دریافت بھ او مبارک دست از و است قمی بابویھ ابن شاگردان از مروان ابی ابن  

39. (  است آمده نایل )  

318(  مھدی عبدالواحدبن – 18 - شمار در کھ است سنت اھل دانشمندان از وی) .  ق 410  

40. (  است آمده نیز طوسی شیخ اساتید )  

نویسد می نجاشی  : 

مھدی الواحدبن عبد ابوعمر نزد را یاسر عماربن مسند کتاب من  » 

44 صفحھ  

 خواندم . »(41)



329(  ادیب حسین بن عبدالسالم - 19 - بغداد دانشمندان از عبدالسالم ، ابواحمد) .  ق 405  

را قرآن خوبی بھ وی.  است بوده آگاه قرآن قرائات فنون بھ و داشتھ مھارت ادبیات در کھ است  

بر سر 405 محرم 19 در کھ این تا گرفت عھده بھ را بغداد کتابخانھ مسؤولیت و کرد می قرائت  

گردید دفن فارسی علی ابی قبر نزد ، شونیزی مقبره در و نھاد معبودش آستان  . 

نویسد می نجاشی  : 

در کھ داد من بھ خویش مبارک دست بھ ای نوشتھ و بود ادبیات استاد ، عبدالسالم ابواحمد  » 

داده ، شنیده دوری عبدهللا احمدبن ازاستادش کھ را روایاتی تمام روایت اجازه ، نوشتھ آن  

 است . » . (42)

خواندم استادم این نزد را) 43) ( عج( مھدی کتاب من . » (44)  » 

اساتیدی از یکی وی) 45. (  دعلجی حذاء ابومحمد بھ معروف ، عبدهللا محمدبن بن عبدهللا - 20  

گوید می نجاشی.  کند نمی نقل روایت ازاو ولی ، است خوانده درس نزدش نجاشی کھ است  

: 

خواندم را مواریث نزدش کھ بود آگاه فقیھی ، دعلجی حذاء ابومحمد  » 

45 صفحھ  

است دانشور این از نیز حج کتاب و . » . (46)  

گوید می نجاشی.  منتاب حاتم بن عثمان - 21  : 

است ما استاد تغلبی منتاب حاتم بن عثمان . » (47)  » 

نویسد می امین محسن سید عالمھ  : 

یکی واسطی احمد بن عثمان با کھ است بعید بسیار و است نجاشی اساتید از یکی وی  » 

 باشد . » (48)

21: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

و شنیده را زیادی اومطالب از کھ است نجاشی اساتید از وی.  واسطی احمد بن عثمان - 22  



49. (  کند نمی نقل او از روایتی ولی ، است برده بھره )  

ق 408 متوفی(  جید ابی ابن بھ معروف ، قمی محمد بن احمد بن علی ابوالحسین - 23  . ) . 

می نقل روایت العطار یحیی محمدبن بن احمد و ولید بن حسن بن محمد از او و وی از نجاشی  

50. (  کند )  

نویسد ومی کند می نقل روایت وی از نجاشی.  اسد بن شبل بن علی ابوالقاسم - 24  : 

خواندم او نزد را ذر ابی اخبار کتاب . » (51)  » 

بیداردل فقیھ فرزند و است قولویھ جعفربن پسرخواھر وی.  قمی احمد محمدبن ابوالحسن - 25  

روایت وی از نجاشی.  قمی فامی ابوالعباس ،  

46 صفحھ  

گوید می و کند می نقل  : 

داد ماخبر بھ ھست پدرش از کھ االمالی و المسافر زاد کتاب دو بھ استاد این . » (52)  » 

303(  تمیمی ابوالحسن بھ معروف ، ادیب جعفر بن محمد – 26 - عرب ادبیات در وی) .  ق 402  

محقق دانشمند این از ، امامت درباره الموازنھ کتاب.  بود خوبی شناس حدیث و داشت تخصص  

53. (  کند می نقل اوحدیث از نجاشی.  است )  

مواردی در استادش این از نجاشی.  معدل نصیبی بھ معروف ، حسن بن عثمان بن محمد – 27  

نویسد می و کند می یاد محمد ابوالحسین قاضی بھ  : 

دارای محدث دانشمند این.  کند می نقل حدیث السالم رضاعلیھ امام از) 54( علی بن عبدهللا  » 

را ایشان نوشتھ من.  است کرده روایت السالم رضاعلیھ امام از را آن تمام کھ است ای نوشتھ  

خواندم عثمان بن محمد قاضی نزد . »(55)  

آن اصلی نسخھ از و خواندم محمد ابوالحسین قاضی نزد را) 56( الحدیث من مارووا کتاب من  » 

نوشتم کتاب . »(57)  

47 صفحھ  



58. (  کند می نقل حدیث وی از نجاشی.  قزوینی شاذان بن علی بن محمد ابوعبدهللا - 28 )  

بود اعتمادی مورد دانشمند وی.  کاتب قنائی ابوالفرج بھ معروف ، یعقوب بن علی محمدبن - 29  

در.  نوشت می نامھ شیعی دانشوران برای و داشت زیادی ھای نوشتھ و شنیدنی او .  

، الجمعھ یوم عمل ھای کتاب.  بود ما با مدام و کرد می پیدا حضور شیعھ علمای ھای نشست  

ھایش کتاب تمام اجازه من بھ او.  است او از والتھجد المفضل ابی رجال معجم ، الشھور عمل  

59. (  داد را )  

19 ص ، 2 ج الشیعھ اعالم طبقات ؛ 316 ص ، 2 ج ؛ 220 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال ( 4 .5 )  

11 ص ، االقوال خالصة.  224 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  6.  و 102 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال ( 7  

9.  از ص ، التبیان مقدمة ؛ 12 ص ، االقوال خالصة)  8.  از ص ، 1 ج ، التبیان مقدمھ ؛ 115 )  

413 ص ، طوسی رجال ؛ 228 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال.  ، شیالب سیراف بھ منسوب ( 10  

و جنوب از و)  قدیم فال(  دار گلھ بلوک بھ مشرق و شمال از کھ فارس جنوب در است ای ناحیھ  

شرق کیلومتری 236 در بندرکنگان آن مرکز.  است محدود دشتی بلوک و فارس خلیخ بھ مغرب  

فارس خلیج معتبر و مشھور بنادر و شھرھا از یکی ازاسالم پیش دوره در سیراف.  است بوشھر  

باقی ھنوز طاھری بندر نزدیک آن ھای خرابھ.  داشت شھرت نیز وچھارم سوم ھای قرن تا و بود  

131 ص ، المغرب الی المشرق من العالم حدود ؛ 838 ص ، 5 ج ، معین فرھنگ. است .11 )  

12 ص ، االقوال خالصة.  نقل روایت السالم علیھما کاظم موسی امام و صادق امام از وی ( 12  

از گروھی کھ شود می یادآور برایش کتابی.  دارد اوتاکید وثاقت بر نجاشی و کند می  

22: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

2 ج ، نجاشی رجال)  13.  نیست معلوم کتاب نام ولی ، کنند می روایت کتاب آن از دانشمندان  

417 ص ،.  417 ص ، طوسی رجال ؛ 226 ص ، 1 ج ، ھمان)  14.  1 ج ، نجاشی رجال ( 15 ،  

372 ص.  185 ص ، ھمان)  16.  ھادی امام اصحاب از و کوفھ محدثان و دانشمندان از وی ( 17  

83 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  18.  است السالم علیھ.  امام از کھ است محدثانی از وی ( 19  



339 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  20.  کند می نقل روایت السالم علیھ صادق جعفر.  وی ( 21  

2 ج ، نجاشی رجال)  22.  کند می نقل روایت السالم علیھ کاظم موسی امام از و دارد کتابی ،  

269 ص.  23 ص ، االقوال خالصة)  23.  ج ، الرجالیھ فوائد ؛ 183 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال ( 24  

73 ص ، 2.  علی امام دھم امام از کھ است سامرا محدثان و علما از عیسی ابوموسی ( 25  

150 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  26.  کند می نقل روایت السالم علیھ النقی.  خالصة ( 27  

425 ص ، طوسی رجال ؛ 26 ص ، االقوال.  190 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  28.  ج ، ھمان ( 29  

306 ص ، 1.  از وی.  است بزنطی ابونصر بھ معروف ، محمد بن احمد از الجامع کتاب ( 30  

السالم علیھما رضا امام و کاظم موسی امام راویان و اصحاب از و کوفھ شھر برجستھ محدثان  

202 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال ؛ 351 و 332 ص ، طوسی رجال.  است.  ص ، 1 ج ، ھمان ( 31  

.  306 ص ، 2 ج ، ھمان)  32.  220 ص ، 1 ج ، ھمان)  33.  ج ؛ 154 ص ، 1 ج ، ھمان ( 34
203 

76 ص ، 2.  فکری خط گرچھ او.  است عراق محدثان و علما از مغیره احمد بن حسین وی ( 35  

کتاب.  بود گفتار راست روایت نقل در ولی نداشت واستوار پابرجا»  السلطان عمل«  این از  

190 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال.  دانشمنداست.  ص ، طوسی رجال ؛ 94 ص ، 2 ج ، ھمان ( 36  

427.  1 ج ، ھمان)  38.  است سلولی ابوجناده بھ معروف مخارق بن حصین از کتاب این ( 37 ،  

343 ص.  90 ص ، 2 ج ، ھمان)  39.  عماربن مسند کتاب)  41.  اط ص ، التبیان مقدمة ( 40  

نام بھ دیگری کتاب کھ است سنت اھل دانشمندان از وی.  است شیبھ بن یعقوب نوشتھ یاسر  

السالم علیھ امیرالمؤمنین مسند«  428 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال.  است نوشتھ نیز .42 )  » 

224 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال.  مھران بن عیسی ھای کتاب از یکی) عج( مھدی کتاب ( 43  

151 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  44.  است بوده بغداد دانشمندان از کھ است.  دعلجی ( 45  

ج ، نجاشی رجال)  46.  دعالجھ بھ معروف ، بغداد در ، کوفھ دروازه پشت ای محلھ بھ منسوب  

55 ص ، االقوال خالصة ؛ 36 ص ، 2.  430 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  47.  ، الشیعھ اعیان ( 48  



 ص ، 3 ج.  113 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  49.  ج ، فوائدالرجالیھ ؛ 69 ص ، 1 ج ، ھمان ( 50
35 

72 ص ، 2.  ، نجاشی رجال.  است حمدون ظفربن شیعی دانشمند از ، ذر ابی اخبار کتاب ( 51  

458 و 95 ص ، 1 ج.  447 ص ، طوسی رجال ؛ 223 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  52.  رجال ( 53  

80 ص ، االقوال خالصة ؛ 65 و 61 ص ، 1 ج ، نجاشی.  سادات از علی بن عبدهللا ( 54  

می پیوند السالم علیھ العابدین زین امام ، سیدالساجدین بھ واسطھ سھ با کھ است حسینی  

الحسین بن علی ، زید ، حسین ، علی ، عبدهللا:  نویسد می چنین را نسبش نجاشی و خورد  

32 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال.  السالم علیھم.  98 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  55.  این ( 56  

حدیث کھ است محدثی وی.  است ارجانی ابوشجاع بھ معروف ، سلیمان بن فارسی از کتاب  

175 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  57.  است کرده نقل بسیار.  81 ص ، 1 ج ، ھمان ( 58 .59 )  

ج ، بحاراالنوار ؛ 33 ص ، 3 ج ، الشیعھ اعیان ؛ 80 ص ، االقوال خالصة ؛ 326 ص ، 2 ج ، ھمان  

98 ص ، النجاشی مشیخة ؛ 71 ص ، 2 ج ؛ فوائدالرجالیھ ؛ 201 ص ، صفر .  

مفید محضر در  

23: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

مفید محضر در  

زمان در وی.  شد متولد) 60( عکبرا در 338 یا 336 سال قعده ذی 11 در نعمان بن محمد محمدبن  

دروازه در کھ جعلی بھ معروف ، ابوعبدهللا درخدمت و آمد بغداد بھ خویش بزرگوار پدر با کودکی  

دروازه در کھ ابویاسر درس بھ آن از بعد.  شد مشغول علوم استفاده بھ داشت منزل بغداد ریاح  

بھ نیامد بیرون او با بحث عھده از چون ابویاسر.  رفت داشت اشتغال تدریس بھ بغداد خراسان  

بزرگان از کھ رمانی عیسی بن علی نزد چرا:  گفت محمد  

48 صفحھ  

نمی را او:  گفت پاسخ در ؟ شوی نمی مند بھره وی از و خوانی نمی درس است کالم علمای  



گردد او بھ من معرفی وسیلھ کھ ندارم را کسی و شناسم  . 

درس مجلس چون.  فرستاد رمانی خدمت بھ محمد ھمراه را خود شاگردان از یکی ابویاسر  

، خاستند برمی مجلس از شاگردان کھ تدریج بھ و نشست در جلوی محمد ، بود شلوغ استاد  

شود یادآور را مسائلی و برساند استاد بھ را خود کھ بود این ھدفش و رفت می نزدیک  . 

کرده خروج عادل امام علیھ کھ کسانی درباره انتقادی و علمی مناظره و رفت نزدیک ، نھایت در  

آن علیھ کھ زبیر و طلحھ و السالم علیھ علی امیرالمؤمنین امامت درباره نیز و کنند جنگ او با و  

شد شروع استاد و شاگرد بین ، انداختند راه رابھ جمل جنگ حضرت  . 

و اشکال و گشت روشن رمانی برای جوان محمد تیزھوشی و استعداد و علمی مقام کھ گاه آن  

؟ خوانی می درس شھر علمای از یک کدام نزد و کیستی تو پرسید ، پذیرفت را وی انتقاد  

خوانم می درس جعلی ابوعبدهللا استاد نزد:  گفتم و کردم معرفی را خودم:  گوید می محمد  . 

بھ را نامھ این:  فرمود و آورد ای نامھ و رفت خانھ اندرون بھ سپس و کن درنگ ای لحظھ:  گفت  

برسان ابوعبدهللا ، خود استاد  ! 

مشغول آن خواندن بھ و گشود را نامھ استاد.  بردم استادم نزد و گرفتھ را نامھ!  چشم:  گفتم  

با نامھ پایان در.  بود بستھ نقش لبانش بر خنده ، خواند می را نامھ کھ حالی در.  گشت  

سفارش و است نوشتھ شده واقع درس درمجلس کھ را ای مناظره جریان:  گفت خوشحالی  

من بھ را عالی حضرت  

49 صفحھ  

لقب و کرده»  مفید«  61. (  است داده تو بھ )  

بھ معروف ، شیعھ علمای استاد و پیشوا مفید شیخ»  معلم ابن«  او بھ شیعیان زعامت.  بود  

در.  بردند ھا بھره ماندگارش آثار از و ازمحضرش آمدند او از بعد کھ کسانی تمام و گردید منتھی  

دانشمند داناترین و ترین موثق وی.  ندارد توصیف بھ نیاز شھرتش و برتری ، حدیث و کالم ، فقھ  

حضور از و بود مطرح ھا دردانش مبتکر ، دقیق ، شیعی خوشفکر چھره عنوان بھ و بود زمانش  



ژرفنگر محقق و فقیھ این از ماندنی اثر و کتاب دویست حدود.  بود برخوردار باالیی بسیار ذھن  

منزلھ بھ ، فرھنگی ھای حوزه پژوھان دانش و اساتید استفاده برای کھ است مانده جای بھ  

62. (  شود می محسوب شیعی و اسالمی بزرگ المعارف دائرة ).  

ھا خوشھ وی علمی ھای ازاندوختھ و زد زانو متمادی سالیان عالمی چنین محضر در نجاشی  

نویسد می چنین ازاستادش ستایش در او.  برد کافی بھره و چید  : 

و گفتاری راست ، حدیث ، کالم ، فقھ در - علیھ تعالی هللا رضوان - است ما استاد ترین بزرگ  » 

نماید وی توصیف ما ناقص قلم کھ است این از مشھورتر اش برتری و فضیلت ، دانش . »  

برد می نام است مانده یادگار بھ او از کھ اسالمی مختلف موضوعات در رسالھ و کتاب 75 گاه آن  

، االیضاح ،)  فقھ در(  االرکان ، المقنعھ:  نظیر ؛  

50 صفحھ  

24: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

63) . (  امامت در(  االرشاد و االفصاح )  

نویسد می دیگر جای در و  : 

خواندم مفید شیخ استادم نزد را)  مفید شیخ استاد(  قولویھ محمد جعفربن ھای کتاب بیشتر  » 

(64) « . 

بھ معروف کھ را) 65( عقیل ابی بن علی بن حسن کتاب»  والفر الکر«  ، است امامت درباره  » 

و شیعی فرزانھ ھای کتاب ونیز) 66. (  خواندم - باد او بر خدا رحمت - مفید شیخ ، استادم نزد  

خواندم - علیھ هللا رحمة - مفید شیخ استادم نزد را ، نوبختی علی بن اسماعیل ، کالم استاد  

(67) « . 

آستان بر سر 413 سال رمضان مبارک ماه آخر جمعھ شب در پربار عمر سال 77 از پس سرانجام  

گریست فراقش در آیین و دین و گشت دار عزا تاریخ طول در شریعت او درگذشت با.  نھاد معبود  

. 



چنین.  زدند سینھ و برسر او فقدان غم در دشمن و دوست و کرد پا بر قیامت عزایش در بغداد  

سید آنان پیشاپیش کھ انبوھی جمعیت.  بود ندیده خود بھ بغداد شھر موقع آن تا را روزی  

کالمی و فقھی مکتب پروردگان دست و علما و فقھا دیگر و طوسی شیخ ، نجاشی ، مرتضی  

، اشنان میدان در و کردند تشییع را مطھرش جسم کردند می حرکت مفید شیخ  

51 صفحھ  

را او پاک پیکر دوسال از پس.  شد سپرده خاک بھ اش خانھ در و گذارد نماز او بر مرتضی سید  

، استادش قبر سمت بھ حضرت آن پای پایین السالم علیھ جواد امام قبر نزدیک کاظمین بھ  

68. (  کردند منتقل ، قولویھ جعفربن ابوالقاسم )  

بود سنگین و گران بسیار نجاشی برای ، او چون بزرگی استاد دادن دست از و مفید شیخ مرگ  

مھمی نقش وی شخصیت در کھ او فراق تحمل.  نشست استاد سوگ در ناباورانھ حالت با و  

کھ را اشعاری بعدھا و خرید جان بھ را مصیبت این دشواری نجاشی ولی ، بود سخت داشت  

بر را ھا آن نوشتھ و سرود مفید شیخ یعنی ، خود جانشین و نایب رثای در) عج( مھدی حضرت  

کرد می زمزمھ خود با اند دیده قبرش روی  : 

است بزرگ بس رسالت برخاندان فقدانت روز چون ، کند اعالم را تو مرگ خبر کھ نبود صدایی  . 

دارد ھمیشگی جایگاه ات درسینھ توحید و دانش ولی گشتی پنھان ات ابدی آرامگاه در چھ اگر  

. 

بسیار شخص ھرگاه ، شد می شادمان) عج( مھدی حضرت وآلھ علیھ هللا صلی محمد آل قائم  

69. (  بردند می بھره محضرت از پژوھان دانش و نشست می تدریس کرسی بر تو چون دانایی )  

آبادی منطقھ و دارد قرار دجلھ شرق در کھ بغداد شمال کیلومتری شصت در است شھری ( 60  

، مفید شیخ استاد ، تلعکبری موسی بن ھارون:  ھمچون ، شیعی نام بھ محدثان و فقھا است  

الی المشرق من العالم حدود ؛ 142 ص ، 4 ج ، البلدان معجم.  برخاستند جا آن از دیگران و  

154 ص ، المغرب.  464 ص ، 1 ج ، المؤمنین مجالس)  61.  72 ص ، االقوال خالصة)  62 ؛  



178 ص ، ندیم ابن فھرست ؛ 186 ص ، طوسی شیخ فھرست.  ج ، نجاشی رجال:  ک.  ر ( 63  

327 ص ، 2.  306 ص ، 1 ج ، ھمان)  64.  ، فقیھ ، عمانی عقیل ابی ابن بھ معروف وی ( 65  

مانده یادگار بھ او از کالم و فقھ در زیادی ھای کتاب کھ است اعتماد مورد ھای چھره از و متکلم  

153 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال ؛ 425 ص ، طوسی رجال.  است.  ص ، 1 ج ، نجاشی رجال ( 66  

154.  121 ص ، ھمان)  67.  فھرست ؛ 72 ص ، االقوال خالصة ؛ 331 ص ، 2 ج ، ھمان ( 68  

187 ص ، طوسی شیخ.  یوم. انھ بفقدک الناعی الصوت: است چنین اشعار عربی متن ( 69  

والقائم. مقیم فیک والتوحید فالعلم. الثری جدث فی غیبت قد کان ان. عظیم الرسول آل علی  

25: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

477 ص ، 1 ج ، المؤمنین مجالس. علیم الدروس من علیک تلیت. کلما یفرح) عج( المھدی .  

سیدمرتضی محضر در  

سیدمرتضی محضر در  

52 صفحھ  

بھ ملقب و معروف ، موسی بن حسین بن علی» :  المرتضی«  ،»  الھدی علم«  و «  

ذوالمجدین«  از پس) 70(  ، بود السالم جعفرعلیھ بن موسی امام فرزند ، واسطھ پنج با کھ  

گرفت عھده بھ را شیعیان پیشوایی و زعامت مفید شیخ ، استادش درگذشت  . 

برتری در دانشمندان ھمھ و زبانزدبود کرم و فضل در و خود عصر یگانھ مختلف ھای دانش در وی  

دیگر و لغت ، شعر ، ادبیات ، فقھ اصول ، فقھ ، کالم علم در.  داشتند نظر اتفاق او بزرگواری و  

بیت ھزار بیست بر مشتمل کھ است مانده یادگار بھ او از شعری ودیوان بود پیشگام ھا دانش  

71. (  است )  

منصب خویش عصر در و بود پنجم قرن در اسالم احیاگر و مجدد و ھدایت پرچمدار سیدمرتضی  

و تحقیقات برای ای کتابخانھ.  بود پیشوا شعر و وادبیات کالم علم در و داشت را طالبیین نقابت  

آن در کھ کرد گذاری بنیان پژوھان دانش و محققان دیگر استفاده نیزبرای و خویش استفاده  



و بود کرده تالیف یا خوانده را ھا کتاب این از بسیاری او.  داشت وجود کتاب جلد ھزار ھشتاد  

کھ این از پس.  داشت خاطر بھ را ھا آن مطالب  

53 صفحھ  

سی را ھا کتاب مانده باقی داد ھدیھ وزراء و حاکمان بھ را ھا آن از زیادی تعداد مرتضی سید  

72. (  گذاشتند قیمت دینار ھزار )  

استاد این بلند روح و ھا ازدانش و شد حاضر سیدمرتضی درس محضر در دراز سالیان نجاشی  

مرتضی سید استادش از گرچھ نجاشی.  برد ھا بھره ، بود رایی پاک و تقوا تجسم کھ ، بزرگ  

ارزشمندش کتاب در»  رجال«  نزد ، خوانساری محقق فرموده بھ ولی کند نمی نقل روایتی  

73. (  است خوانده را درس بیشترین مرتضی سید )  

نویسد می چنین مرتضی سید از ستایش در نجاشی  : 

نبود نظیرش عصرخویش در کھ آورد دست بھ را زیادی ھای دانش ، المرتضی ابوالقاسم  . » 

دنیا و دین ، دانش در.  بود ادیب و شاعر ، کالمی شخصیتی و است شنیده زیادی حدیث  

داشت بلندی مرتبھ و جایگاه . »  

نام است شده تدوین او قلم خامھ بھ کھ اسالمی مختلف موضوعات در رسالھ و کتاب 37 سپس  

جھة عن الموضح ، بقره سوره از بخشی و حمد سوره تفسیر:  است آنھا جملھ از کھ برد می  

امامت کتاب نقد کھ(  امامت درباره الشافی ، دین اصول در الذخیره ، الملخص ، القرآن اعجاز  

عج( زمان امام غیبت درباره المقنع ،. )  ندارد نظیر خود موضوع در و است احمد عبدالجباربن ) ، 

دیگر ھای کتاب نیز و شعر و حدیث و تفسیر و فقھ موضوع در امالی ، فقھ اصول در الخالف  

بھ پاسخ در کھ ومسائلی  

54 صفحھ  

74. (  است نگاشتھ خویش روزگار در اسالمی مختلف شھرھای افراد ھای سؤال )  

و پربار عمری از پس ، ھجری پنجم قرن اول نیمھ در) 75( سیاست و علم پرچمدار ، مرتضی سید  



و شتافت حق جوار بھ بغداد شھر در 436 سال االول ربیع در اجتماعی و علمی ارزنده خدمات  

26: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

سخت عالم و مجتھد و وارستھ استاد دادن دست از و فراق مصیبت.  کرد افول عمرش ستاره  

اندوختھ و محضر از و بوده مانوس او با طوالنی زمان کھ نجاشی برای سیدمرتضی چون کوشی  

این از.  نبود بردباری و جزصبر ای چاره ولی بود سنگین بسیار چیده ھا خوشھ اش علمی ھای  

کرد استاد تدفین و غسل مھیای را خود رو  . 

نویسد می باره این در نجاشی  : 

و شدم مطھرش بدن دادن غسل دار عھده - باد او بر خدا رضوان - مرتضی سید ارتحال از پس  » 

می ھمکاری من با) 77( عبدالعزیز بن سالر و) 76( جعفری حسن محمدبن ابویعلی ، جھت این در  

گردید مدفون اش خانھ در و نمازگزارد وی بر فرزندش ، ازغسل پس.  کردند . » (78)  

، موسی ، محمد ، موسی ، حسین:  کند می ذکر چنین را وی نیاکان و پدر نام نجاشی ( 70  

102 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال. السالم جعفرعلیھ بن موسی امام ، ابراھیم.  فھرست ( 71  

46 ص ، االقوال خالصة ؛ 125 ص ، طوسی شیخ.  184 ص2 ج ، اآلمل امل)  72.  روضات ( 73  

63 ص ، 1 ج ، الجنات.  103 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  74.  مجموعھ از است کتابی عنوان ( 75  

ابرار با دیدار«  است مفید شیخ داماد و شیعھ فرزانگان و فقھا از)  76.  شریفی محمود نوشتھ  » 

و فقھ در برجستھ چھرھای از و سیدمرتضی و مفید شیخ شاگردان از)  77. ) .  ق 463 متوفی )  

2 ج ، نجاشی رجال)  78.  شتافت معشوق دیدار بھ قمری 463 سال در نیز وی.  است ادبیات ،  

46 ص ، االقوال خالصة ؛ 104 ص .  

سو کم ستارگان  

سو کم ستارگان  

و علمی شده شناختھ ھای چھره و دانشمندان ، نجاشی ابوالعباس  

55 صفحھ  



و ھا اندوختھ از و است کرده مالقات داشتند ای گسترده ھای آگاھی و تخصص کھ را محدث  

گاھی و نداشتند فکری ثابت مشی خط کھ این سبب بھ ولی ، است برده بھره آنان ھای تجربھ  

از نیز مطلبی و کرد می گیری کناره ، زد سرمی آنان از ومذھبی اعتقادی نظر از ھایی لغزش  

ھمچنان تیره ابرھای زیر کھ نجاشی اساتید این از برخی بھ جا این در.  کرد نمی روایت آنان  

کنیم می اشاره ، اند مانده باقی پنھان  : 

فکری تشویش عمرش درآخر چون وی)  ق 401 متوفی(  جوھری عبیدهللا محمدبن احمدبن - 1  

وی از سبب بدین ، دانستند نمی گفتار درست و ثقھ را او ، نجاشی بزرگ اساتید و داشت  

نویسد می نجاشی.  است نکرده نقل روایت و جستھ دوری  : 

ولی ، شنیدم زیادی مطالب او از و بود دوست پدرم و من با و کردم زیارت را استاد این من  » 

در کھ بود دانشمندی او.  نکردم نقل وروایت جستھ دوری ، نکردند تایید را او استادانم دیدم  

داشت نیز زیبایی خط و شعری ذوق ، بود قوی ادبیات . »(79)  

می و کرده استفاده ازمحضرش و مالقات او با نجاشی.  قاسم بن احمد بن حسن ابومحمد – 2  

 : گوید

از کھ دیدم شیعی دانشمندان بعضی از کھ این جز ، است علوی سادات از و بزرگوار وی  » 

علومش از زیادی بھره من و است ھایی کتاب دارای او.  اند کرده پوشی چشم روایاتش بعضی  

از زیادی مطالب و بردم  

56 صفحھ  

27: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

شنیدم وی . » (80)  

می نجاشی.  میمونی مخزومی ابوالحسن بھ معروف ، قرشی عمران بن عبدهللا بن علی - 3  

 : نویسد

داشت آگاھی فقھ بھ کھ بود عالمی ولی ، نیست تایید مورد روایت نقل و مذھبی نظر از او  . » 



درباره کتابی»  حج«  روی از و سپرد من بھ را حج کتاب.  قیاس اھل رد در کتابی نیز و نوشت  

داشت قضاوت سمت ، مکھ در زیادی سالیان وی.  نوشتم ای نسخھ آن . » (81)  

بھ معروف ، محمد بن عبدهللا بن محمد – 4»  ابوالمفضل) «  297 - دانشمندان از وی) .  ق 387  

، داشت فکری استواری و ثبات ، درآغاز.  بود مسافرت در حدیث دنبال بھ عمر طول در و کوفھ  

وی از کھ دیدم را شیعھ دانشمندان از زیادی گروه.  داد دست از را حالت این تدریج بھ ولی  

استاد این من و است نوشتھ زیادی ھای کتاب.  شمردند می ضعیف و کردند می پوشی چشم  

گرچھ کردم درنگ او از مستقیم روایت نقل در ولی ، شنیدم او از زیادی مطالب و کردم زیارت را  

82(  ام کرده نقل حدیث وی از واسطھ با مواردی در )  

226 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  79.  1 ج ، نجاشی رجال ؛ 93 ص ، 2 ج ، الرجالیھ فوائد ( 80 ،  

183 ص.  99 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال ؛ 94 ص ، فوائدالرجالیھ)  81.  2 ج ، نجاشی رجال ( 82 ،  

322 ص .  

28: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

حاکمان و نجاشی عصر:  سوم بخش  

نجاشی عصر در تشیع  

نجاشی عصر در حاکمانتشیع و نجاشی عصر:  سوم بخش  

59 صفحھ  

ھجری چھارم قرن از چراکھ ؛ کرد قلمداد شیعھ نیرومندی و گسترش دوره باید را نجاشی عصر  

ھا آن جملھ از ، کرد سزایی بھ کمک شیعھ قدرت و یافتن وسعت بھ کھ آمد وجود بھ عواملی  

بود بویھ آل پادشاھان ظھور و عباسیان خالفت ھای پایھ سستی و ضعف  . 

خود در نیز و عباسیان مرکزخالفت ، بغداد در را نفوذ نھایت بودند شیعھ کھ بویھ آل پادشاھان  

کھ سنت اھل برابر در کھ داد می اجازه شیعیان بھ توجھ قابل قدرت این و داشتند خلیفھ  

تبلیغ بھ آزادانھ و کرده علم قد کردند می خرد و تحقیر را آنان ، خالفت قدرت بھ تکیھ با پیوستھ  



بپردازند مذھب  . 

، بزرگ شھرھای استثنای بھ آن مھم قسمت یا العرب جزیرة تمام ، ھجری چھارم سده در  

شمار بھ تشیع مرکز کوفھ.  کردند می زندگی شیعیان صعده و عمان ، ھجر در.  بودند شیعھ  

قابل عده داشت مذھبی رقابت کوفھ با و بود تسنن مرکز پیوستھ کھ بصره شھر در ، رفت می  

از توجھی  

60 صفحھ  

بود بسیار شیعھ ھرات و حلب ، طبریھ ، نابلس ، طرابلس در نیز و کردند می زندگی شیعیان  . 

1. (  داشت تشیع مذھب ، ایران از فارس خلیج و اھواز )  

و یافت استیال برطبرستان ایران شمال در تبلیغ ھا سال از پس اطروش ناصر ، سده این آغاز در  

در ھا سال علوی زید بن حسن او از پیش و داشت ادامھ پشت چند تا کھ کرد تاسیس حکومتی  

بود کرده حکومت طبرستان  . 

خورد و زد و کشمکش ونیشابور بصره ، بغداد مانند بزرگ شھرھای در کھ افتاد می اتفاق بسیار  

می پیروز و بردند می پیش شیعیان ھا آن از برخی در و گرفت می در سنی و شیعھ میان  

ادامھ ، داشت چھارم قرن در کھ افزایش سیر ھمان بھ ، ھجری پنجم قرن در شیعھ.  گشتند  

موقعیت این.  نمودند می ترویج را شیعھ فکر ، داشتند شیعھ مذھب کھ پادشاھانی و داد می  

2. (  یافت ادامھ شیعیان برای ھجری نھم قرن اواخر تا )  

زیادی حدود تا و کرد کسب قدرتی شیعھ ، چھارم قرن اوایل در بویھ آل آمدن کار روی زمان از  

بود ترتیب ھمین بھ کار جریان پنجم قرن آخر تا کھ پرداخت علنی مبارزه بھ و یافت عمل آزادی  . 

(3) 

مذھبی آزادی و قدرت ازجھت اما بودند افزایش در جمعیت جھت از شیعیان گرچھ قرن دو این در  

از یکی در تشیع مذھب ، مدت این در ھرگز بنابراین بودند وقت سالطین مخالفت و موافقت تابع  

4. (  نشد اعالم رسمی مذھب ، اسالمی کشورھای )  



29 ص ، اسالم در شیعھ)  1.  30 ص ، ھمان)  2.  40 ص ، ھمان)  3.  31 ص ، ھمان ( 4 .  

ھا فاطمی  

29: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

ھا فاطمی  

61 صفحھ  

تا 296 سال از داری دامنھ سلطنت و یافتند دست مصر بر بودند اسماعیلی شیعھ کھ فاطمیین  

دادند تشکیل قمری 557  . 

علیھ صادق جعفر امام فرزند ترین بزرگ ، اسماعیل کھ معتقدند اعتقادی نظر از ھا فاطمی  

بن محمد ، او از پس امامان و است امام ، درگذشتھ پدر حیات حال در کھ این با السالم  

باشند می وی فرزندان و اسماعیل  . 

هللا محمدصلی حضرت در نبوت و کند می گردش ھفت عدد روی ، امامت کھ دارند عقیده آنان  

وصی ھفتمین وآلھ علیھ هللا صلی محمد:  گویند می رو این از.  است نشده ختم وآلھ علیھ  

وصی برای و است وآلھ علیھ هللا صلی محمد وصی ھفتمین اسماعیل بن محمد و عیسی  

امام را پیامبر وصی ھفت ، ترتیب این بھ.  اند قائل را وصایت و والیت ، نبوت مقام سھ ھفتم  

السالم باقرعلیھ امام ، السالم سجادعلیھ امام ، السالم علیھ حسین امام ، السالم علیھ علی  

محمد از پس)5. (  دانند می اسماعیل بن محمد و اسماعیل ، السالم علیھ صادق جعفر امام ،  

کھ دانستھ وصی است مخفی و پوشیده نامشان کھ را وی نسل از نفر ھفت اسماعیل بن  

دانند می مصر فاطمیین پادشاه اولین ، مھدی عبیدهللا را اسماعیل بن محمد وصی ھفتمین  . 

(6) 

مھدی را خود و ظھور درآفریقا قمری 296 سال در ھا فاطمی سلطنت گذار بنیان مھدی عبیدهللا  

نمود دعوت اسماعیلیھ عقاید و شیوه ھمان بھ را مردم و کرد معرفی اسماعیلیھ امام و موعود  . 

را مصر نسلش وی از پس  



62 صفحھ  

7. (  داشتند وامامت سلطنت انشعاب بدون پشت ھفت تا و داده قرار خویش حکومت مرکز )  

می بغداد از بودن دوردست لحاظ بھ منطقھ آن و بود اسماعیلی مراکز ترین مھم از خراسان  

آمد وجود بھ زیادی موانع آنان مقابل در ولی ، باشد ھا آن برای مناسبی محل توانست  . 

بھ آن جنوبی مناطق و النھر ماوراء در ھمگی کھ سلجوقیان ، درنھایت و ھا غزنوی ، ھا سامانی  

این در سوم قرن از اسماعیلیان حال این با.  برخاستند مخالفت بھ ھا آن با شدیدا ، وجودآمدند  

فعالیت نیز پنجم قرن در.  دادند ادامھ خود حرکت بھ چھارم قرن در و کرده گذاری سرمایھ منطقھ  

8. (  کنیم می مشاھده نواحی دیگر و ناحیھ این در را ھا آن گسترده ھای )  

فرمانبردار و مطیع ازحکام بسیاری و شدند می مسلط مختلف مناطق بر مکرر مصر ھای فاطمی  

کمک بھ بعدھا و بویھ آل کمک بھ تنھا ، میان این در عباس بنی کھ طوری بھ ، بودند آنان  

قدرتی پنجم و چھارم ھای قرن طول در ، مصر فاطمیون.  کنند حفظ را خود توانستند سلجوقیان  

9. (  افزودند نیز خود سیاسی حوزه قدرت بر تبلیغی ھای تالش با و کردند کسب عظیم )  

کوفھ در را نھری تا فرستادند عباسی خلیفھ برای را پولی کھ شد ای اندازه بھ آنان مالی قدرت  

از را خویش فرمانبرداری ، عقیل بنی امیر ، مقلد بن قرواش ، پنجم قرن اوایل در.  کند بازسازی  

کرد اعالن مصر حاکم  . 

63 صفحھ  

10. (  بود کوفھ و انبار تا موصل از وی نفوذ تحت مناطق )  

خوانده مصر ھای علوی نام بھ) 11( خطبھ ، مدینھ و مکھ در طوالنی مدت ، چھارم قرن طول در  

را خطبھ ، آنان ضعف با و عباس بنی نام بھ را خطبھ ، عباس بنی قدرت گیری اوج با و شد می  

خواندند می ھا فاطمی نام بھ  . 

امرای دیگر از نیز و ، چھارم قرن اواخر در بویھی سالطین ترین بزرگ ، بھاءالدولھ از فاطمی حاکم  

30: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  



، پذیرفتھ آنان از بعضی ، بخوانند خطبھ او نام بھ تا بود خواستھ عباسیان سلطھ حت مناطق  

شدند منصرف مدتی از پس ولی  . 

نجاشی درگذشت سال(  قمری 450 سال در کھ یافت گسترش ای اندازه بھ ھا فاطمی قدرت  ) 

مناطق در.  کرد فرار شھر از خلیفھ و شد خوانده خطبھ آنان نام بھ بغداد در سال یک مدت بھ  

فرمانبردار و مطیع ھا فاطمی قدرت تاثیر تحت بسیاری امرای و داشت وجود وضع ھمین نیز دیگر  

12. (  بودند ھا آن )  

شیعیان از کھ داشتند وقدرت سلطنت فاطمی حاکمان ، آن نواحی و مصر در نجاشی عصر در  

و تفکر چنین.  کردند می تبلیغ شدت بھ) 13( گری باطنی برای و آمدند می شمار بھ اسماعیلیھ  

، خراسان در ای عقیده  

64 صفحھ  

قدرت تاثیر تحت ازمناطق بعضی حاکمان و شد حاکم عراق شھرھای از بعضی و ماوراءالنھر  

خاستند برمی آنھا عقاید و شیوه از دفاع بھ ھا فاطمی  . 

36 ص ، اسالم در شیعھ)  6.  دانند نمی امام را السالم علیھ مجتبی حسن امام ھا آن ( 5 .7 )  

37 ص ، اسالم در شیعھ.  284 ص ، ایران در تشیع تاریخ)  8.  289 ص ، ھمان)  9.  تاریخ ( 10  

587 ص ، 5 ج ، الکامل ؛ 290 ص ، ایران در تشیع.  فرمانبرداری و اطاعت اعالن خطبھ ( 11  

291 ص ، ھمان)  12.  بود رسمی.  چیز ھمھ:  گویند کھ ھستند شیعھ فرق از یکی باطنیھ ( 13  

درست را ھا آن ظاھر و کنند می تاویل را احادیث و قرآنی آیات جھت این از و دارد باطنی و ظاھر  

آوردن وحی و اند کرده رد را معجزات آنان.  کنند می نظر ھا آن باطن بھ بلکھ ، دانند نمی  

اسماعیلیھ.  باشد فرشتھ آسمان در کھ ھستند این منکر اصال و منکرند آسمان از را فرشتگان  

شود می گفتھ اسماعیلیھ ھمان بھ بیشتر باطنیھ فرقھ و کردند می تالش عقایدباطنیھ ترویج در  

معتقدند و دانند می امام را السالم علیھ صادق جعفر امام فرزند ترین بزرگ ، اسماعیل کھ  : 

94 ص ، اسالمی فرق فرھنگ.  است او نسل و فرزندان در اسماعیل از پس امامت .  



بویھ آل  

بویھ آل  

سال در کھ بودند بویھ ابوشجاع بھ منسوب و مذھب شیعی ، نژاد ایرانی ای سلسلھ بویھ آل  

322 ھای - فرمان شام شمالی مرزھای تا وجزیره عراق ، ایران از بزرگی بخش بر ، قمری 448  

14. (  راندند )  

دیلمان در زیادی مدت وچون رفتند گیالن بھ یزدگرد فرزندان از بعضی ، اسالم ظھور ابتدای در  

بودند آنان نسل از بویھ آل و گفتند می دیالمھ ھا آن بھ داشتند اقامت گیالن  . 

روستای در ، ماھیگیر بویھ ابوشجاع»  کلیش«  وی.  کرد می زندگی ترس کمال در ، دیلمان  

اسفاربن ، کالی بن ماکان کھ گاه آن.  داشت احمد و حسن ، علی ھای نام بھ پسر سھ  

، حسن و علی ، کردند خروج دیلم از و آورده فراھم لشکری ھریک ، زیاری مرداویج و شیرویھ  

پیوستند بود سامانیان فرمانبردار کھ ماکان بھ بویھ ابوشجاع پسران  . 

65 صفحھ  

مرداویج بھ نظرماکان جلب با حسن و علی ، شد چیره طبرستان و گرگان بر کھ مرداویج  

پشیمان زودی بھ گرچھ ، گمارد کرج حکومت بھ را علی و داشت گرامی را دو آن او.  پیوستند  

اطراف دژھای تصرف با و گرفت دست بھ را کارھا رشتھ شدو کرج وارد سرعت بھ علی ولی شد  

31: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

علی دستگیری برای مرداویج کھ مردانی ، آن بر افزون.  شد مرداویج بیمناکی ومایھ یافت نیرو ،  

بعد چندی.  کرد را اصفھان تصرف قصد و شد افزون ونیرویش پیوستند او بھ فرستاد کرج بھ  

فرستاد کازرون تصرف بھ را حسن ، برادرش و کرد تسخیر را) 16( نوبندجان و) 15( ارجان  . 

مستقل دولت و شد شیرازچیره بر احمد و حسن برادرانش ھمراھی بھ آن از پس علی چھ اگر  

دولت گذاری پایھ آغاز را قمری 321 سال در ارجان فتح مورخان ولی ، افکند پی جا آن در را خود  

شدند مسلط عراق و کرمان ، ری بر ترتیب بھ نیز احمد و حسن ، آن از پس.  اند دانستھ بویھ آل  



(17) . 

66 صفحھ  

629 ص ، 1 ج ، اسالمی بزرگ المعارف دائرة)  14.  زیتون و نخل ، بزرگ بود شھری ، ارگان ( 15  

فاصلھ و است داشتھ شھرت قمری چھارم و سوم ھای قرن در شھر این.  داشت فراوان آب و  

بھبھان کنونی شھر چندکیلومتری در ارجان.  است کیلومتربوده 360 حدود اھواز و شیراز تا آن  

133 ص ، حدودالعالم ؛ 123 ص ، 5 ج ، معین فرھنگ.  داشت قرار.  شھری ، نوبندگان ( 16  

یکی نام ، نوبندگان اکنون ھم.  داشت شھرت قمری چھارم و سوم ھای قرن در کھ بود سرسبز  

خاوری جنوب در دھستان این.  فسااست شھرستان مرکزی بخش پنجگانھ ھای دھستان از  

نفر 6000 و شده تشکیل روستا سیزده نیزاز.  باشد می معتدل آن ھوای و شده واقع بخش  

2147 ص ، 6 ج ، معین فرھنگ.  دارد قرار ممسنی نورآباد منطقھ در اکنون ھم.  دارد جمعیت ؛  

133 ص ، العالم حدود.  ، المؤمنین مجالس ؛ 629 ص ، 1 ج ، اسالمی بزرگ المعارف دائرة ( 17  

323 ص ، 2 ج .  

 حاکمان

 حاکمان

با مصادف ، بغداد در شیعی درخشان ھای چھره و حدیث راویان احیاگر نجاشی ابوالعباس طلوع  

آل افول با مقارن نیز بزرگ محدث و دانشمند این وغروب شھر این در بویھ آل حاکمان قدرت اوج  

گردید روزگار آن در بویھیان نفوذ زیر مناطق وسراسر بغداد در بویھ  . 

پرآشوب اوضاع از درنھایت ، عراق بھ حملھ بار چندین از پس ، بویھی ابوشجاع فرزند ، احمد  

جانب از و شد وارد شھر بھ 334 االول جمادی 11 در و تاخت سوی آن بھ و جست سود بغداد  

لقب خلیفھ»  معزالدولھ«  بھ ترتیب بھ نیز حسن و علی ، برادرانش.  یافت»  عمادالدولھ«  و «  

الدولھ رکن. «  بست نقش ھا سکھ بر ھا آن القاب و شدند ملقب  

و کرد کور را خلیفھ ، روزبعد چند.  یافت تمام چیرگی عباسی خلیفھ بر مذھب شیعھ معزالدولھ  



و انداخت زندان بھ»  المطیع«  این از.  کرد تعیین او برای دینار صد روزانھ و نشاند خالفت بھ را  

بھ گویی پاسخ و دادن خلعت و فرستادن منشور جز آنان برای و برفت بغداد خلفای حشمت پس  

18. (  نماند کاری اطراف پادشاھان )  

عراق در بویھ آل حکومت ازدیگری پس یکی برادرش فرزندان گاه آن و فرزندش ، معزالدولھ از پس  

سرزمین بویھیان.  گرفتند دست بھ را  

67 صفحھ  

دادند می تشکیل را بویھ آل حکومت بزرگ ھای شاخھ از یکی ، عراق  . 

بھ معروف دیلمی ابونصر»  الرحیم الملک«  نزاع وی زمان در کھ بود عراق در بویھ حاکم آخرین  

دولت ، دیگر سوی از ، بویھ آل حاکمان بر تسلطترکان و سو یک از دیلمیان میان داخلی ھای  

32: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

بھ) 19( سلجوقیان نفس تازه دولت گذشتھ آن از.  بود کشانده سقوط سراشیبی بھ را آنان  

گسترد می اسالمی ممالک سراسر بر را خویش ھای بال و گرفت می نیرو سرعت  . 

خویش حکومت مشروعیت تحصیل و بغداد بر سیطره خیال پیش ھا مدت از کھ سلجوقی طغرل  

قمری 447 سال در و جست بھره بغداد آشفتگی و بویھ شدیدآل ضعف از ، پروراند می سر در را  

وشاه کرد اعالن را سلجوقی شاه از فرمانبرداری و حمایت عباسی خلیفھ.  کرد فتح را عراق ،  

کردن زندانی با و داد شکست بودند کرده علم قد بویھ حاکم از دفاع بھ کھ را بغداد مردم نیز  

داد پایان بغداد در بویھیان حکومت بھ ، دیلمی ابونصر  . 

سپرد جان ری قلعھ در قمری 450 سال در ، بغداد بویھی حاکم آخرین ، دیلمی ابونصر ، سرانجام  

20. (  گردید منقرض طورکلی بھ بویھ آل سالھ 127 حکومت و )  

68 صفحھ  

434 ص ، 4 ج ، خلدون ابن تاریخ ؛ 633 ص ، 1 ج ، اسالمی بزرگ المعارف دائرة ( 18 .19 )  

ظھور.  کردند سلطنت غربی آسیای در قمری 1037 تا 429 سال از کھ بودند ترک خاندانی اینان  



سلجوقیان.  است جدیدی دوره شروع منزلھ بھ و بزرگ وقایع از اسالم تاریخ در خاندان این  

780 ص ، 4 ص ، معین فرھنگ.  ھستند)  غز(  ترکمان رؤسای از ، تقاق بن سلجوق فرزندان  

الکامل.  333 ص ، 2 ج ، المؤمنین مجالس ؛ 632 ص ، 1 ج ، اسالمی بزرگ المعارف دائرة ( 20  . 

206 ص ، 6 ج ، التاریخ فی .  

بویھ آل عقیده  

بویھ آل عقیده  

بود تشیع گسترش برای عاملی قرن یک از بیش در آنان وجود و بودند شیعھ بویھ آل تردید بی  . 

کبیر ناصر بھ معروف ، اطراوش علی بن راحسن طبرستان و گیالن مردم بیشتر کھ آن بھ توجھ با  

است ممکن و داشت وجود منطقھ این در زیدی شیعھ ، کشاند اسالم سوی بھ زیدی داعی  

ایران درشمال امامی دوازده تشیع وجود ولی ، باشند زیدی شیعھ بویھ آل فرمانروایان نخستین  

ھایی نشانھ و باشند امامی دوازده شیعھ ھا آن کھ است این کننده تقویت زیدی تشیع کنار در  

بغداد از الدولھ جالل رفتن پیاده مانند ؛ شود می دیده نیز بویھ آل حاکمان از دربعضی ، امر این بر  

السالم علیھ حسین امام سوگواری آیین برپایی بھ معزالدولھ دادن فرمان ، ونجف کربال زیارت بھ  

21... . (  و خم غدیر عید در شادی و جشن آیین ، عاشورا درروز )  

نویسد می امامی دوازده شیعھ تاریخچھ در طباطبائی عالمھ  : 

قدرتی شیعھ ، کارآمدند روی بودند شیعھ کھ بویھ آل نفوذ با سالطین ، چھارم قرن اوایل در  » 

پرداخت علنی مبارزه بھ و یافت عمل آزادی زیادی حدود تا و کرد کسب . »(22)  

بھ کھ آید برمی ، کنند می یاد بویھ آل از امامی دوازده شیعھ تاریخچھ عنوان در ایشان کھ این از  

بوداند امامی دوازده شیعھ بویھ آل ، فقید عالمھ آن نظر  . 

نویسد می نیز اشپولر  : 

69 صفحھ  

وفادارماندند بدان نیز آخر تا و بودند امامی دوازده شیعھ ابتدا از بویھ آل . »(23)  » 



و فقھا عقیده ھمین وروی نیست تردیدی بویھ حاکمان بودن امامی دوازده شیعھ در بنابراین  

دستگاه در عظیم نقش شیعھ بزرگان و واشراف بودند احترام مورد آنان نزد ، شیعی اندیشمندان  

نھج گردآورنده ، رضی سید ، روزگار آن مذھب شیعی اشراف ازمشھورترین.  داشتند بویھ آل  

33: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

ھای کتاب نویسنده و متکلم ، سیدمرتضی ، برادرش و البالغھ»  امالی«  و»  الشافی«  می را  

لقب و شد برگزیده عراق طالبیان نقابت بھ بھاءالدولھ سوی از سیدرضی.  برد نام توان»  الرضی  

ذوالحسبین«  گرفت عھده بر را حجاج امارت و مظالم دیوان مسؤولیت اوبرادرش از پس و دریافت  

بھ و»  ذوالمجدین المرتضی«  24. (  شد ملقب )  

یا خود قلمرو شیعیان بر گاه کرد می اقتضا بویھ آل اندوزی مال خوی یا سیاست کھ جا آن ولی  

محمدبن ، عراق در بویھ حاکم ، الدولھ عضد کھ چنان ؛ تاختند می ھم تشیع مدعی حاکمان  

نیز و کرد مصادره را او اموال دینار میلیون یک و کرد رابازداشت حسینی علوی یحیی عمربن  

بھ و کرد دربند را ابوعبدهللا او برادر و مرتضی سید و رضی سید پدر ، موسوی حسین ابواحمد  

یافت اجازه کھ داشت نصرانی وزیری.  بود مذھبی تسامح اھل آشکارا او.  فرستاد شیراز  

، شد بغداد وارد وقتی.  دارد مقرر ھا نصرانی برای صدقاتی و کند مرمت را دیرھا و کلیساھا  

و ھا خرابی  

70 صفحھ  

و واعظان ازتحریکات ناشی را سنی و شیعھ متوالی ھای نزاع از مانده جا بھ ھای نابسامانی  

25. (  نپردازد امور این بھ ھا وکوچھ مساجد در کسی داد فرمان و دانست گویان قصھ ).  

243 ص ، ایران در تشیع تاریخ ؛ 640 ص ، 1 ج ، اسالمی بزرگ المعارف دائرة)  21.  شیعھ ( 22  

40 ص ، اسالم در.  243 ص ، ایران در تشیع تاریخ)  23.  1 ج ، اسالمی بزرگ المعارف دائرة ( 24  

614 و 565 ص ، 5 ج ، التاریخ فی الکامل ؛ 641 ص ،.  1 ج ، اسالمی بزرگ المعارف دائرة ( 25 ،  

640 ص .  



سبز آوای  

سبز آوای  

باید کھ است ھجری وپنج چھار ھای سده اسالمی تمدن دوره ترین درخشان و ترین برجستھ  

از دوره این ، رو این از.  دانست اسالمی وفرھنگ تمدن رشد و فنون و علوم باروری دوره را آن  

است داده اختصاص خود بھ را ای ویژه جایگاه تاریخی ھای پژوھش انبوه میان در اسالم تاریخ  . 

کھ بود مؤثر قرن دو دراین ، شیعی ویژه بھ و اسالمی فرھنگ گسترش و پیشرفت در عواملی  

کنیم می اشاره عوامل بدان وار فھرست  : 

خواھانھ استقالل ھای جنبش کھ ، عباسی خالفت سازمان سیاسی سلطھ فروپاشی:  الف  

و حاکمان میان روزگار دراین خالفت قلمروپھناور و شد پدیدار ھا آن برابر در کنار و گوشھ در ای  

وجھ تنھا و بودند ناھمگون اجتماعی نگرش و خاستگاه و نظرفرھنگی از کھ فرمانروایانی  

در دیلمیان ، درخراسان سامانیان.  شد تقسیم ، بود خالفت سیطره از رھایی ، اشتراکشان  

، عراق از بخشی و خوزستان در بریدیان ، جزیره و عراق سپس و اصفھان ، ری ، فارس  

بحرین در قرمطیان ، مصر در سپس و مراکش در فاطمیان ، وجزیره بکر دیار و موصل در حمدانیان  

، یمامھ و  

71 صفحھ  

خلیفھ برای بغداد جز کھ کردند فراھم را خلفا ناتوانی و ضعف و یافتند چیرگی تیغ ضرب بھ ھمھ  

بھ و داشت خوش دل خالفت نام بھ تنھا خلیفھ و افتاد بویھ آل دست بھ ھم جا آن کھ نماند  

بود راضی خویش عافیت  . 

فرھنگ با مردمانی ، نقاطضعف و اشتباھات برخی از گذشتھ کھ ، بویھ آل رسیدن قدرت بھ:  ب  

34: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

بویھیان فرھیختھ حاکمان قلمرو در کھ علمی گوناگون ھای زمینھ از نباید و بودند دوست انش و  

نام بھ خلیفھ پایتخت در و شد فتح آنان دست بھ بغداد کھ زمانی.  بود غافل بود آمده وجود بھ  



گردن دیلمیان از مذھب شیعھ امیری پیروی و اطاعت بھ مذھب سنی خلیفھ و زد سکھ آنان  

بود اسالمی شرق در سکوت قرن سھ از پس ، شیعیان آزادانھ فعالیت آغاز ، نھاد  . 

کرد می یاد افتخار با ودانشمندان بزرگ اساتید از ھمواره ، عضدالدولھ ھمچون بویھ آل از امیری  

و بود علم دوستدار ھم الدولھ شرف.  است شگفتی مایھ کھ کرد بنا شیراز در بزرگی کتابخانھ و  

صابی ابواسحاق چون عالمانی حمایت و یاری بھ و کرد می جمع گردخویش بھ را دانشمندان  

و شتافت بودند دست چیره نجوم علم و رصد وسایل ساختن در کھ ، کوھی رستم پسر ، وبیژن  

در را عمر بیشتر ، ری شاخھ از بویھ آل امیر آخرین ، مجدالدولھ و کرد بنیاد بغداد در ای رصدخانھ  

داد گسترش را اسالمی تمدن و فرھنگ رشد زمینھ روحیات این.  گذراند کتابخانھ  . 

نھضت این عوامل از بویھ آل فرمانروایی حوزه و دستگاه در دانشمندان چشمگیر حضور:  ج  

بودند بویھیان مشاوران و نزدیکان و قاضیان ، شماروزیران در دانشوران از بسیاری است فرھنگی  

در عظیمی نقش و  
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دیگر و تجربی وعلوم طب ، فقھی ، کالمی ، فلسفی ، ادبی ارزشمند آثار نشر و دانش ترویج  

داشتند ھا دانش  . 

نامور وزیر ، عمید بن ابوالفضل مانند ؛ بودند ادیب و دانشمند خود ، بویھ آل وزیران از بسیاری  

مناظرات و شدند می جمع بسیاری شاعران وی درمجلس کھ دوم جاحظ بھ ملقب ، الدولھ رکن  

داشت رواج ادبی  . 

بزرگمنشی در و زمان نظیر بی دانشوران از ، فخرالدولھ وزیر. )  ق 385 متوفی(  عباد بن صاحب  

بوده کتاب شتر بار چھارصد شامل:  اند گفتھ کھ داشت بزرگی و مشھور کتابخانھ او.  بود زبانزد  

است رسیده می مجلد ده بھ ھا آن فھرست و  . 

شیعھ محلھ در را دارالعلم اولین ، قمری 383 سال در ، بھاءالدولھ وزیر اردشیر شاپوربن ابونصر  

خود را مرکز این و ساخت منتقل آنجا بھ و خرید زیادی ھای کتاب او.  کرد تاسیس کرخ نشین «  



دارالعلم«  پژوھان دانش وقف کھ بود ای مدرسھ اولین این.  نمود محققان و فقھا وقف و نامید  

است بوده نظامیھ مدارس تاسیس از پیش فرھنگی وتالشی شد  . 

در رسالھ و کتاب دویست از بیش و اشارات ، قانون ، شفا صاحب) ق 428 متوفی(  سینا ابوعلی  

عھده بھ را الدولھ شمس وزارت نیزچندی است مانده یادگار بھ او از کھ فلسفھ و پزشکی  

اسالمی بزرگ اندیشمند و دانشور این ناحیھ از ھم الدولھ اشتھارشمس بیشترین کھ داشت  

 . است

گسترش در زیادی اھمیت بویھ آل کفایت با و دانشور وزیران علمی ھای فعالیت و ھا تالش این  

است داشتھ دوره این در اسالمی علوم  . 

و کتاب نشر و رواج ، دوره این علمی پیشرفت عوامل از یکی:  د  
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ورقان بازار مانند ، بازارھا این از ای پاره.  بود اسالمی ھای سرزمین در وراقان بازار گسترش  

گرد خود در نیز را فن ھر علمای ، بود نشرکتاب مرکز کھ آن از گذشتھ ، بصره دروازه نزدیک بغداد  

پرداختند می رای تبادل و بحث بھ جا آن در کھ آورد می  . 

وجود دوره این در تشیع بالندگی ویژه بھ ، اسالمی فرھنگ رشد و ترقی عامل ترین مھم:  ه  

ای گونھ بھ زمان و شرایط گرچھ.  بود دین ونگھبانان شیعی سترگ فقھای و دانشور ھای چھره  

را اسالمی قسط و عدل و بگیرند عھده بھ را اسالمی جامعھ اداره و حکومت بتوانند آنان کھ نبود  

35: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

معصومین ائمھ درزمان کھ چنان ؛ نمایند آماده الھی احکام اجرای برای را زمینھ و دارند برپا  

بچشد را عدالت و حق شیرین طعم جامعھ نگذاشتند طلبان قدرت و زورگویان نیز السالم علیھم  

جامعھ ھدایت و ارشاد از نستوه مجتھدان و فقھا لیکن.  بودند مظلوم و نشین خانھ آنان ھمھ و  

براساس اسالمی بلند معارف و دانش و علوم نشر و دین احکام تبیین پیوستھ و نبودند غافل  

بود آنان عھده بھ السالم علیھم بیت اھل مکتب و فقھ  . 



اندیشمندان واالترین از. )  ق 381 متوفی(  صدوق شیخ ، شیعھ بزرگ فقیھ و محدثان پیشوای  

و بیاید ری بھ قم از کھ کرد دعوت وی از دیلمی الدولھ رکن ھموکھ.  است تاریخ از برھھ این در  

تشکیل وسیعی درس حوزه ری شھر در و پذیرفت ھم او.  باشد داشتھ مناظره و درس مجلس  

علم تجسم جوشان معارف و ھا دانش از و چرخیدند وجودش گرد بھ وار پروانھ زیادی جمع و داد  

، نجاشی کھ است مانده یادگار بھ ازاو ارزشمندی بسیار و ماندنی آثار.  بردند ھا بھره تقوا و  

در رسالھ و کتاب 180 از بیش  
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26. (  برد می نام وی از مختلف موضوعات )  

شیعی عقاید معرفی و بازشناسی در بسیاری تالش ، مفید شیخ برومندش شاگرد وی از پس  

حضور با ، بود خالی شیعھ فقھ ھای ازفعالیت زمان آن تا کھ بغداد علمی ھای حوزه در و داشت  

کرد باز خود برای محکمی پای جای ، شیعھ مستدل فقھ ، او چون قوی فردی  . 

نقش ، شیعی فرھنگ توسعھ در و گرفت عھده بر را شیعھ ریاست مرتضی سید او از پس  

و مفید شیخ پرورده دست و شاگرد ، نجاشی ابوالعباس وی از پس.  یافت محوری و اساسی  

با و کرد ایفا را نقش ترین مھم ، بزرگ محدثان و فقھا وشناساندن بازشناسی در مرتضی سید  

وزین کتاب نگارش»  رجال«  مانده یادگار بھ آنان از کھ ارزشمندی آثار و حدیث راویان معرفی بھ  

حضور با طالیی عصر این در نگر ژرف فقیھ و گرانسنگ شخصیت طوسی شیخ نیز و پرداخت بود  

می گردش بھ کھ شماری بی ستارگان بر را جعفری انوارفقھ ، بغداد پرستاره آسمان در  

تشیع بھ...  و تفسیر ، حدیث ، کالم ، اصول ، فقھ در مختلفی باآثار و پاشید چرخیدند  

27. (  بخشید دوباره حیاتی السالم علیھم بیت اھل ودوستداران )  

مجموعھ در را صدوق شیخ زندگی مشروح.  311 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  26»  باابرار دیدار »  

248 ص ، ایران در تشیع تاریخ ؛ 444 ص ، 1 ج ، اسالمی بزرگ المعارف دائرة)  27.  بخوانید .  

لعن فرمان  



لعن فرمان  

در بر داد دستور قمری 351 سال در ، بغداد فاتح ، بویھی معزالدولھ  
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شود نوشتھ جمالتی چنین مراکز دیگر و بغداد مساجد  : 

غصب را السالم علیھا فاطمھ حق کھ کسی بر نفرین ، سفیان ابی بن معاویة بر خدا نفرین  » 

هللا رسول جوارجدش در السالم علیھ مجتبی حسن امام دفن از کھ کسی بر نفرین ، کرد  

بھ را اسالم پیامبر صحابی غفاری ابوذر کھ کسی بر لعنت ، نمود جلوگیری وآلھ علیھ هللا صلی  

انداخت بیرون شورا جلسھ از را مطلب بن عباس کھ کسی بر لعنت و فرستاد تبعیدگاه . »  

محو را ھا نوشتھ این سنیان از بعضی شبانگاه و شد برپا بغداد در ای فتنھ ، دستور این دنبال بھ  

بر تصمیم و شود نوشتھ مساجد دیوار درو بر جمالت ھمان داد دستور دوم بار برای.  کردند  

36: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

داد دستور و برگشت نظرش از مھلبی محمدبن ، وزیرش اصرار با ولی ، گرفت بغداد اھل کشتار  

بنویسند را جملھ این ، آن جای بھ و نبرند نام را کسی معاویھ جز  : 

بر لعنت.  کردند ستم وآلھ علیھ هللا صلی هللا رسول آل بر کھ کسانی بر خدا لعنت و نفرین  

28. (  سفیان ابی بن معاویة )  

326 ص ، 2 ج ، المؤمنین مجالس ؛ 442 ص ، 4 ج ، خلدون ابن تاریخ ( 28 .  

 سوگواری

 سوگواری

آزادی حق حتی کھ بردند سرمی بھ ترس و خفقان در چنان عباسیان خالفت در ، بغداد شیعیان  

و مراسم چنین شیعیان و نداشتند را السالم علیھ سیدالشھداء برای عاشورا روز در عزاداری  

مرکز ، بغداد شھر تدریج بھ ولی ، دادند می انجام مخفیانھ را مراسم نیزدیگر و سوگواری آیین  
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خوردار بر نسبی آزادی از شیعیان ، بویھ آل زمان در و بود تشیع شیوع شاھد عباسی خلفای  

 . شدند

علیھ حسین امام عزای در بغداد مردم داد دستور ، لعن فرمان از پس سال یک بویھی معزالدولھ  

خارج منازل از سیاه ھای جامھ با ومرد زن و کنند تعطیل را بازارھا و ببندند را ھا مغازه السالم  

روز در مردم.  بزنند سروسینھ بر وآلھ علیھ هللا صلی هللا رسول دلبند فرزند برای و شوند  

برپا بغداد در علنی صورت بھ را حسینی عاشورای عزای و کردند چنین 352 سال عاشورای  

سبب بھ مخالفان.  شد برپا عراق در بویھ آل قلمرو شھرھای دیگر در مراسمی چنین.  کردند  

توان آنان بین در حضورمعزالدولھ نیز و السالم علیھم بیت اھل شیعیان بودن زیاد و گسترش  

نداشتند را مراسم این از جلوگیری  . 

شد عزا بھ تبدیل لیکن ، گردید برگزار بغداد در باشکوھی مراسم نیز 353 سال عاشورای در  . 

و مجروح زیادی تعداد کھ گردید ور شعلھ آنان مخالفان و شیعھ میان سال این در ای فتنھ آتش  

29. (  شد تکرار وضع این متمادی سالیان و سوخت آتش در بسیاری ھای مال و شدند کشتھ )  

336 و 331 ص ، 5 ج ، التاریخ فی الکامل ؛ 245 ص ، ایران در تشیع تاریخ ( 29 .  

 شادمانی

 شادمانی

ھای شادی در و اند گریان بیت اھل غم در کھ است این رسالت خاندان عاشقان ھای ویژگی از  

عاشورا روز سوگواری مراسم ، بغداد شیعیان کھ سالی ھمان در.  خوشحال و دلشاد آنان  

برای را خود ، کردند برگزار  
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کھ روزی ھمان و ورھبری والیت عید(  خم غدیر عید روز ، حجھ ذی 18 در شادمانی مراسم  

را السالم علیھ علی ، خداامیرالمؤمنین فرمان بھ وآلھ علیھ هللا صلی اسالم بزرگوار پیامبر  

نمودند مھیا نیز)  داد قرار خویش جانشین  . 



نشین شیعھ محلھ در ویژه بھ ، کردند زینت معزالدولھ دستور بھ را شھر ، بغداد مردم روز این در  

بویھ آل نظامیان بین در ، خورد می چشم بھ زیادی بندی آذین و ھیجان و شور بغداد کرخ  

37: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

و رفت و بود باز عید روز و شب در شھر ھای مغازه و بازارھا ، شد می دیده زیادی خوشحالی  

و شیپور و طبل صدای و داشتند شعف و شادی روزی چنین در ھمھ.  داشت جریان مردمان آمد  

حضور روز ، درھرصورت.  رسید می مشام بھ و گوش بھ کنار و گوشھ از اسپند و عطر بوی  

30. (  بود السالم علیھم بیت اھل و والیت مقام بھ شیفتھ ھای انسان )  

سنیان ثقل مرکز کھ البصره باب محلھ مردم ولی ، کردند شرکت جشن این در بغداد مردم گرچھ  

غدیر عید و عاشورا مراسم برابر در ای ویژه مراسم بعد ھای سال در ، بود بغداد در حنبلی  

وشادی جشن ، حجھ ذی 26 روز در البصره باب محلھ سنیان.  کردند برگزار کرخ محلھ شیعیان  

بھ روز این:  گفتند می و کردند برپا»  الغار یوم«  صلی پیامبر کھ است روزی آن و است معروف  

نوحھ محرم 18 روز در نیز و بردند پناه غار بھ مکھ از خروج ھنگام در ، ابوبکر و وآلھ علیھ هللا  

است رفتھ بین از عمیر بن مصعب روز این در:  گفتند ومی نمودند برگزار عزاداری و سرایی  . 

(31) 
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331 ص ، 5 ج ، التاریخ فی الکامل ؛ 245 ص ، ایران در تشیع تاریخ)  30.  التاریخ فی الکامل ( 31  

540 ص ، 5 ج ، .  

مظلوم ھای نالھ  

مظلوم ھای نالھ  

دیگر برابر در ، کرخ محلھ بویژه و بغداد شیعیان ، بویھ آل مذھب شیعھ حکومت سایھ در گرچھ  

تشیع فکر و بودند برخوردار مذھبی نسبی ازآزادی اما ، بودند اقلیت در نشین سنی ھای محلھ  

راستین عقاید مجذوب را ھا انسان و نماید باز دیگر مذاھب بین در را خویش جایگاه تا رفت می  



آتش ، ھا غارتگری ، ھا دزدی و پیوست می وقوع بھ ناگواری حوادث ھرچندگاه ولی ، کند خود  

بیشترین کھ گرفت می صورت سنت اھل از وبرخی شیعیان میان خونین ھای نزاع و ھا سوزی  

قرن یک از بیش طول در کھ طوری بھ ، دید می بغداد کرخ مظلوم محلھ و شیعھ را خسارت  

فتنھ درآتش محلھ این و نشود برپا خونین ھای درگیری و نزاع کھ نبود سالی ، بویھیان حکومت  

نگردد ور شعلھ  . 

برمی آنان از حمایت بھ و گرفت می را سنیان جانب عباسی خلیفھ ، ھا آشوب این بیشتر در  

اغلب بویھ آل اما ، بودند آنان با نیز مذھب سنی ھای ترک از برخی و چپاولگر دزدان و خاست  

گرآتش نظاره و شده واقع مظلوم شیعیان ، جوی چنین با و کردند نمی دخالتی و بوده طرف بی  

و فقھا بھ و پرپر عزیزانشان دیدگانشان برابر در و بودند خود منازل و ھا مغازه ، مساجد سوزی  

شد می احترامی بی شیعی اندیشمندان  . 

رفتند بین از ای عده و شده نابود زیادی اموال افتاد اتفاق 361 سال در کھ ھا درگیری از یکی در  

ھای خانھ و مسجد 33 ، مغازه سیصد ، ھزارانسان ھفده حادثھ این در تنھا است شده گفتھ .  

بین از سوزی آتش در بسیاری  
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32. (  است بوده کرخ محلھ در ھا خسارت این بیشتر و رفت )  

این او.  است شنیده را کرخ محلھ شیعیان مظلومیت ھای نالھ و دیده را تلخ حوادث این نجاشی  

مسجد بھ البصره باب محلھ سنیان از ای عده 398 سال در کھ کرد مشاھده را ناگوار حادثھ «  

براثا«  بی او بھ و آزرده را شیعی فقیھ و آوردند ھجوم ، بود تدریس حال در مفید شیخ کھ  

38: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

33. (  شد بغداد شھر در بیشتر آشوب برای ای جرقھ این و کردند احترامی ).  

سنی منطقھ دو(  حرانی طاق و الشعیر باب محلھ مردم کھ بود دیده را مردم حرکت این او  

بھ ، دست در سالح و کرده حرکت بود داده اجازه ھا آن بھ خلیفھ کھ جنگی برای)  بغداد نشین  



علیھ کرخ محلھ شیعیان!  است معاویھ روز امروز:  گفتند می و دادند شعارمی عمر و ابوبکر نفع  

سوی از کھ متعصب ھای سنی ، واقعھ این از بعد روز.  شد برپا شورشی و کرده حرکت آنان  

ھجوم کرخ محلھ بھ ، بود آنان با وی دستور بھ خلیفھ نایب و شدند می حمایت ھا ترک برخی  

این در زیادی ھای مغازه کھ آوردند وجود بھ سوزی آتش ، آن بازار و منطقھ این در و بردند  

34. (  سوخت آتش در و رفت بین از ھا درگیری )  

قبور زیارت برای دیگر شھرھای از کھ زیارتی ھای کاروان بھ بغداد در توطئھ ھای دست حتی  

از گروھی.  کردند می حملھ آنان بھ و نکرده رحم شدند می وارد ، عراق بھ معصومین ائمھ  

بھ بغداد در البصره باب اھالی  

80 صفحھ  

35. (  ساختند ومجروح کشتھ را تعدادی و برده ھجوم بود کربال زیارت عازم قم از کھ کاروانی ).  

 و 377 ص ، 5 ج ، التاریخ فی الکامل)  32.  577 ص ، ھمان)  33.  62 ص ، 6 ج ، ھمان ( 34
383 

640 ص ، 1 ج ، اسالمی بزرگ المعارف دائرة ( 35 .  . 

خیرالعمل علی حی  

خیرالعمل علی حی  

و مساجد در بر بودو پوش سیاه بغداد کرخ نشین شیعھ محلھ ، سال ھر عاشورای روز در  

برای رسالت خاندان عاشقان و دوستداران و شد می زده سیاه پرچم بازار و کوچھ و ھا حسینیھ  

کردند می عزاداری یارانش و اصحاب و السالم سیدالشھداءعلیھ  . 

ولی ، گردید جلوگیری حسینی ماتم و سوگواری آیین برگزاری از 441 سال عاشورای در  

مخالفان و شیعھ بین کھ شد سبب و برپاکردند فراوان باشکوه را مراسم منطقھ این شیعیان  

ھمچنان خونین ھای درگیری.  شوند مجروح و کشتھ زیادی وتعداد بیاید وجود بھ شدید درگیری  

در را خویش ھای خیمھ تشیع مخالفان از حمایت بھ ھا ترک از گروھی کھ جایی تا یافت ادامھ  

درآوردند اھتزاز بھ کرخ محلھ نزدیکی  . 



آشوب از خود منطقھ حفظ برای گرفتند تصمیم پس این از و برداشتھ درگیری از دست کرخ محلھ  

خرج زیادی پول و کردند چنین نیز قالیین نھر سنت اھل.  بکشند آن اطراف دیواری ، غارتگری و  

با نھایت در.  یافت فزونی شرارت و شد آغاز کشتار و نزاع ھا آن بین ولی.  گردید دیوارھا  

پایان کشتار و درگیری ، بود فرستاده صلح برای عباسی خلیفھ کھ قاصدی  

81 صفحھ  

شعار نشین سنی مناطق دیگر و قالیین محلھ در ولی پذیرفت»  خیرالعمل علی حی«  اذان در  

جملھ گفتن ، صبح اذان در نیز کرخ نشین شیعھ محلھ در و گردید آزاد»  النوم من خیر الصالة »  

36. (  شد اعالم آزاد ).  

149 ص ، 6 ج ، التاریخ فی الکامل ( 36 .  

خیرالبشر علی و محمد  

39: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

خیرالبشر علی و محمد  

شد می بیشتر مرکزخالفت در سامانی نابھ و آشفتگی ، رفت می پیش بھ زمان قدر ھر  . 

سال از ، پیوست می وقوع بھ سال ھر در توطئھ ھای دست و شیعھ بین کھ تخاصمی و آشوب  

آنان تدریج بھ و آمده وجود بھ بویھ آل حاکمان بین کھ دیگراختالفی سوی از.  کرد پیدا شدت 440  

داد می اضطراب و پرآشوب ای آینده از خبر ، بود کرده ضعف دچار را  . 

جنگ ای بھانھ بھ سال ھر و جستھ سود شھر سامان نابھ اوضاع از بغداد در تشیع مخالفان  

می وادار را ھا آن و کردند می وارد سختی و فشار کرخ شیعیان بر و انداختند می راه بھ ھایی  

بردارند ست خویش عقاید از نمودند  . 

زیبای جملھ شیعیان»  خیرالبشر علی و محمد«  مسجد دیوار از برخشتی قبل از گویا کھ را  

می کھ گروھی.  کردند نصب محلی در و نوشتھ طال آب با 443 سال در ، بودند نوشتھ خویش  

افزودن با ، کنند تضعیف را شیعیان و انداختھ ای فتنھ و اختالف سنی و شیعھ بین خواستند  



را خلفا و سنت اھل ، ایشان کھ بزنند اتھام شیعیان بھ کردند می سعی جملھ آن بھ عباراتی  

و محمد(  شیعیان شعار کھ کردند ادعا دروغ بھ خاطر بدین.  دھند می کفرنسبت بھ  

82 صفحھ  

است بوده گونھ این اصل در)  خیرالبشر علی  : 

کفر فقد ابی من و شکر فقد رضی فمن خیرالبشر علی و محمد » .  » 

و نکرده تجاوز داشتیم کھ ای شیوه ھمان از ما:  گفتند و نموده انکار را اضافی کلمات کرخ اھل  

ایم نوشتھ را سابق جملھ مساجدمان دیوار بر  . 

، عباسی خلیفھ کھ این تا شد مخالفان و شیعھ بین جنگ و مشاجره سبب ، جریان ھمین  

جریان نزدیک از کھ فرستاد را علویان نقیب) 38(  ، رضی بن عدنان و عباسیان نقیب) 37(  ، ابوتمام  

کرخ شیعیان با راستی و حق کھ نوشتند خود درگزارش آنان.  دھند گزارش و کنند بررسی را  

اند گفتھ ھا آن کھ بوده ھمان نوشتھ و است  . 

ولی ، بردارند خونریزی و جنگ از دست کھ دادند دستور بغداد در بویھ آل حاکم نایب و خلیفھ  

آب ورود از مانع و کردند فتنھ این در شرکت بھ وادار را ھا گروه و افراد دیگر و نپذیرفتھ گران توطئھ  

ازآن گروھی رو این از.  شد تمام گران بسیار شیعیان برای آب از جلوگیری.  شدند کرخ بھ دجلھ  

شعار و ریختھ ظرف در را ھا آب آنان.  کردند حرکت آب آوردن و دجلھ قصد بھ و ، آورده بر فریاد ھا  

دادند می  : 

ورزند می دریغ آن از خواھان بد ولی دارد را خودش راه آب . »  » 

لفظ و گرفت سخت شیعھ بر داشت تمایل ھا حنبلی بھ کھ الرؤسا رئیس»  خیرالبشر«  از را  

آن جای بھ و کرد پاک شیعیان نوشتھ»  علیھماالسالم »  

83 صفحھ  

محمد نام برآن کھ خشتی باید:  گفتند و نشده راضی امر بدین سنت اھل از برخی.  نوشت  

در شیعھ کھ این دیگر و شود کنده است شده نوشتھ السالم علیھ علی و وآلھ علیھ هللا صلی  



جملھ ، اذان»  خیرالعمل علی حی. «  نگوید را  

درگیری و رانپذیرفتند پیشنھادی چنین السالم علیھم معصومش خاندان و پیامبر دوستداران  

برداشتھ را او جنازه.  شد کشتھ سنت اھل از ھاشمی فردی کھ این تا کرد پیدا ادامھ ھمچنان  

بھ را مردم و کردند تشییع نشین سنی مناطق ودیگر البصره باب ، حربیھ ھای درمحلھ و  

نمودند دعوت او خونخواھی  . 

در امام دو ملکوتی وبارگاه کرده حرکت زیادی عده ، وی سپاری خاک و تشییع از بعد روز  

و السالم علیھما محمدتقی امام و کاظم موسی امام مطھر ضریح.  دادند قرار ھدف را کاظمین  

40: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

آن و کرده جسارت بارگاه جوار در شیعی دانشمندان و مزارفقھا بھ و زدند آتش را ھا آن گنبد دو  

مقدس جنازه و شکافتھ را امام دو این قبر گرفتند تصمیم بعد روز چند.  کشیدند آتش بھ را ھا  

نقیب(  ابوتمام بھ خبر بودندکھ قبر نبش مشغول.  کنند منتقل حنبل بن احمد مقبره بھ را آنان  

39. (  شدند شوم ھدف این از ومانع آمده ھا آن.  رسید ھاشمیان دیگر و)  ھا عباسی )  

بھ بویھ آل از قدرت دیگرانتقال سوی از و سو یک از شیعیان علیھ ھا آشوب و ھا جنگ این  

و فقھا و شود متالشی بغداد سالھ 150 علمیھ حوزه کھ شد سبب ، مذھب سنی سلجوقیان  

بھ دست ناگزیر و کنند فرار ای نقطھ بھ ھریک ، بودند جمع دورھم شھر این در کھ دانشورانی  

بزنند ھجرت  . 

84 صفحھ  

کجا بھ کھ این اما ، کرد ترک را بغداد ، سامان نابھ و آشفتھ ھای سال این در نجاشی ابوالعباس  

باشد گذرانده سامرا یا و کوفھ ، نجف در را عمرش آخر سال چند این شاید.  نیست روشن رفت  

. 

دیگر راس در و بود دار راعھده شیعیان پیشوایی و زعامت کھ طوسی شیخ ، وی معاصر فقیھ  

بغداد در وی خانھ و کرد ھجرت اشرف نجف بھ ، قمری 448 سال در داشت قرار عالمان و فقھا  



بھ کرد می تدریس کالم علم آن روی بر کھ را منبری و ھا کتاب بعد سال صفر در.  شد غارت  

با کوفھ و نجف زیارت راه در کرخ شیعیان و زائران کھ سفیدی پرچم سھ ھمراه و برده کرخ محلھ  

در شیعی سترگ فقیھ این و شیعھ از آثاری سان وبدین) 40. (  زدند آتش ، کردند می حمل خود  

عنوان بھ نجف پس آن از و نماند باقی کرخ نشین شیعھ محلھ در ویژه بھ ، بغداد علمیھ حوزه  

بیت اھل مکتب براساس دانش و فقھ و گردید مطرح شیعی فرھنگ حوزه و اسالمی علوم مرکز  

شد می منتشر جا آن از السالم علیھم  . 

رضی فرزند وی)  38.  است. )  ق 445 متوفی(  زینبی علی بن محمد بن محمد وی ( 37  ( 

ابن تاریخ)  39.  گرفت عھده بر را منصب این سیدمرتضی از پس کھ است. )  ق 449 متوفی  

158 ص ، 6 ج ، التاریخ فی الکامل ؛ 490 ص ، 4 ج ، خلدون.  ؛ ه ص ، 1 ج ، التبیان مقدمھ ( 40  

198 ص ، 6 ج ، التاریخ فی الکامل ؛ 63 ص ، زاده واعظ محمد مقالھ ، طوسی شیخ ھزاره .  

41: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

آسمان یک ھای ستاره:  چھارم بخش  

 معاصران

آسمانمعاصران یک ھای ستاره:  چھارم بخش  

87 صفحھ  

ژرف دانشمندان فقھاو ، است دانش و علم شکوفایی عصر کھ نجاشی عصر در شک بی  

وجود)  بغداد(  روز آن خالفت مرکز و اسالم جھان علمی پایتخت در بسیاری محققان و اندیش  

ادبی ھای چھره و عالمان ، بغداد نزدیک و دور شھرھای و جھان وکنار گوشھ در نیز و اند داشتھ  

عنوان بھ گرچھ و داشتھ نزدیک رابطھ آنان از بعضی با نجاشی.  خوردند می چشم بھ بنام  

علمی مقام و ھا تجربھ از ولی ، اند نبوده کند نقل روایت آنان از کھ ھایی شخصیت یا و استاد  

بسیار نجاشی شخصیت گیری شکل چگونگی خوددر این کھ است برده کافی ھای بھره آنان  

یک در نجاشی با کھ برجستھ چھرھای از بعضی مختصر بررسی بھ جا دراین.  است بوده مھم  



پردازیم می ، اند کرده زندگی عصر  . 

طوسی شیخ  

طوسی شیخ  

بھ معروف علی بن حسن محمدبن ابوجعفر»  الطایفھ شیخ«  یا»  شیخ  

88 صفحھ  

طوسی«  از سال 23 کھ درحالی 408 سال در.  شد متولد طوس در 385 سال رمضان ماه در  

نزد را خود تحصیالت و کرد ھجرت وخالفت اسالم علمی مرکز ، بغداد بھ بود گذشتھ وی عمر  

کرد دنبال جا آن بزرگ اساتید  . 

شیخ ، شریعت پرچمدار و امت شیخ کفایت با دست بھ شیعیان پیشوایی و زعامت روزگار آن در  

معروف فقیھ و متکلم ، مفید شیخ ومالزم دنبال بھ سایھ ھمچون طوسی شیخ.  بود مفید  

طوسی شیخ.  فراگرفت را مختلف فنون محضرش از وی آخرعمر سال پنج مدت در و بود شیعھ  

و کرد درک نیز را) ق 411 متوفی(  غضائری عبیدهللا بن حسین یعنی ، مفید شیخ استاد محضر  

و دین زعامت ، مفید شیخ از پس.  شد شریک ، استاد این محضر از استفاده در نجاشی با  

ترین برجستھ از طوسی شیخ و گشت منتقل ، الھدی علم مرتضی سید بھ شیعھ پیشوایی  

بین در و داشت او بھ ای ویژه عنایت مرتضی سید.  آمد شمار بھ سیدمرتضی شاگردان  

شیخ.  فرمود مقرر او برای دینار 12 ماھی و ورزید می وی بھ بیشتری اھتمام ، شاگردانش  

، ادب و علم نابغھ آن دانش خرمن از و بود مرتضی سید ھمراھان از سال 23 مدت طوسی  

رفت دنیا از 436 االول ربیع در سیدمرتضی کھ این تا اندوخت دانش  . 

و زعامت برمنصب و گردید محول او بھ شیعیان رھبری مسؤولیت ، مرتضی سید از پس  

بغداد کرخ محلھ در اش خانھ.  گشت شریعت مشعل و شیعھ پرچمدار و زد تکیھ دین پیشوایی  

آوردند می روی جا آن بھ اجتماعی و علمی مشکالت حل برای کھ بود امت آمال کعبھ و جایگاه  . 

از فضال و علما  



89 صفحھ  

42: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

ھایش اندوختھ از و چرخیده وجودش شمع گرد بھ وار پروانھ و شتافتند می محضرش بھ سو ھر  

دانشمندان از شماری بی تعداد و شیعی مجتھد سیصد او درس مجلس در.  بردند می بھره  

کردند می پیدا حضور سنت اھل  . 

را کالم تا گذارد رابرایش کالم علم ویژه منبر ، وقت خلیفھ کھ بس ھمین او علمی مقام برای  

عالم برای تنھا منبر این و بودند قائل بسیاری ارزش منبری چنین برای روزگار آن در.  کند تدریس  

شیخ رو این از.  باشد نداشتھ ھمتایی و نظیر مختلف علوم در کھ شد می گذارده دانشمندی و  

و داشت برتری خویش معاصران بر گوناگون ھای دانش در کھ بود علمی چھره تنھا طوسی  

گردید حاصل برایش مقامی چنین  . 

و سنی و شیعھ بین اختالف بروز اثر بر پس آن از و بزیست بغداد در قمری 448 سال تا او  

جوار در و گردید نجف رھسپار سلجوقیان بھ بویھ آل از قدرت انتقال و سیاسی اوضاع دگرگونی  

زندگی نجف در سال دوازده.  داد ادامھ را خویش علمی مشاغل السالم علیھ علی موال مرقد  

و فضیلت با عمر و علمی زندگی سال 75 از پس 460 محرم 22 دوشنبھ درشب کھ این تا کرد  

و کتاب ھا ده جاگذاشتن بھ و علمی ھای حوزه تقویت و تاسیس و دانشمند صدھا تربیت  

السالم علیھ موالعلی بلند روح بھ و شتافت باقی جھان بھ اسالمی مختلف علوم در رسالھ  

 . پیوست

، کار این در شدکھ دفنش و غسل دار عھده سلیقی مھدی بن حسن شیخ ، وی شاگرد  

او شخصی خانھ در و کردند می راکمک او لؤلؤی ابوالحسن و ذربی عبدالواحد بن ابومحمدحسن  

گردید دفن بود واقع کمی فاصلھ بھ السالم علیھ علی حضرت آرامگاه شمالی سمت در کھ  . 

وصیت بھ بعدا  

90 صفحھ  



نام بھ اکنون ھم کھ گردید مسجد بھ تبدیل مکان این ، شیخ»  طوسی شیخ مسجد«  معروف  

1. (  است )  

کند می یاد چنین طوسی شیخ از حلی عالمھ  : 

است راستی وتجسم برجستھ ھای چھره از و واالمقام و بزرگوار بسیار ، شیعھ پیشوای او  . » 

ھا فضیلت تمام و داشت کامل آگاھی وادبیات کالم ، اصول ، فقھ ، حدیث راویان و اخبار بھ  

و اصول در و دارد ھایی نوشتھ و تحقیقات اسالمی علوم از ھررشتھ در.  است او بھ منسوب  

جامع ، اخالق و دردانش وی.  کرد جدا سست و پوچ عقاید از را خالص و ناب عقیده اسالم فروع  

2) است نفسانی کماالت: ) . « .  نویسد می دانشمندان از یکی  

خواندند درس مفید شیخ نزد طوسی شیخ ھمراه نجاشی . » . (3)  » 

یک در شیعی بنام رجالی و متکلم ، اصولی ، فقیھ ، محدث ، مفسر ، طوسی شیخ با نجاشی  

، اھوازی صلت ابن ، عبدون ابن:  مانند ، زمان آن بزرگ اساتید از ھم ھمراه و زیستھ زمان  

کنار در و اند برده بھره مرتضی سید و مفید شیخ ، جید ابی ابن ، غضائری عبیدهللا بن حسین  

اند اندوختھ دانش آنان علمی مقام از و زده زانو سرشناس ھای چھره این محضر در یکدیگر  . 

در نجاشی ولیکن است نیامده نجاشی حال شرح طوسی شیخ رجالی ھای کتاب در گرچھ  

کند می یاد چنین اش دوره ھم از رجالش ارزشمند کتاب  : 
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است بلندمرتبھ بسیار شیعی دانشمندان و اصحاب بین در ، طوسی شیخ حسن بن محمد  . » 

شمار بھ مفید شیخ ما استاد شاگردان از و است ای برجستھ چھره و بزرگ و موثق شخصی  

آید می . »  

، االستبصار ، االحکام تھذیب:  از عبارتند ھا آن از برخی کھ برد می نام را وی ماندگار آثار گاه آن  
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تلخیص ، المفصح ، المبسوط ، النھایھ ،)  است شیعھ اصلی کتاب چھار از کتاب دو این )  



المصنفین اسماء و الشیعھ کتب فھرست ، الرجال ، التبیان ، تمھیداالصول ، العده ، الشافی  ( 

4. (  اسالمی مختلف علوم در دیگر ھای رسالھ و ھا کتاب و)  طوسی شیخ فھرست بھ معروف )  

9 ص ، طوسی شیخ فھرست ؛ 29 ص ، طوسی شیخ ھزاره ؛ ج ص ، التبیان مقدمھ ( 1 .2 )  

72 ص ، االقوال خالصة.  40 ص ، 1 ج ، العلماء ریاض)  3.  332 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  4 ؛  

188 ص ، طوسی شیخ فھرست .  

غضائری ابن  

غضائری ابن  

و بزرگ محدثان از غضائری ابن بھ معروف ، غضائری عبیدهللا بن حسین احمدبن ابوالحسین  

ولی ، اند دانستھ نجاشی اساتید از یکی را وی ، ازدانشمندان بعضی.  است نجاشی با معاصر  

وی نزد را کتابی کھ ندارد رجالش کتاب در نجاشی جایی و نکردیم پیدا مطلب این بر دلیلی ما  

کند نقل روایتی او از یا و باشد خوانده  . 

بن محمد بن علی حال شرح در است نجاشی سخن این ، دانشمندان این ادعای بر شاھد تنھا  

گوید می وی از تعریف ضمن نجاشی. ) .  ق 410 متوفی(  شیران  : 

در)  غضائری ابن(  حسین احمدبن محضر در دانشمند این ھمراه ما  » 
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نشستیم می ھم با و شده جمع جلسھ یک . » . (5)  

سھ این بلکھ ، نیست شاگرد عنوان بھ او از گرفتن تعلیم بر دلیل ، عالم محضر در نشستن  

جمع جا یک در و داشتند دوستی رابطھ یکدیگر با ، بودند ھم معاصر و دوره یک در چون بزرگوار  

بنشینند جلسھ یک در اندیشمند و نظر صاحب نفر چند کھ است طبیعی امری این و شدند می  

ببرند بھره و کنند استفاده یکدیگر علمی ھای تجربھ و ھا ازدیدگاه و  . 

عبیدهللا بن وحسین عبدون ابن نزد دو ھر و بوده ھمدرس حسین بن احمد با نجاشی اما  

اند کرده شاگردی ، احمد پدر ، غضائری  . 



نویسد می نجاشی  : 

نام بھ ، صیقل عمر بن حسین بن احمد کتاب»  النوادر«  ، پدرش نزد ، حسین واحمدبن من را  » 

فرمود می)6(  - باد او بر خدا رحمت - حسین بن واحمد خواندیم غضائری عبیدهللا بن حسین  : 

دارد امامت درباره نیز کتابی ، کوفی شیعی ومحقق دانشمند آن . » . (7)  

آگاه و اعتماد مورد ، سرشناس چھره و فقیھ کھ فضال علی بن حسن بن علی حال شرح در نیز  

نویسد می است کوفھ شھر در حدیث بھ  : 

احمدبن رانزد فضال علی ابوالحسن نوشتھ...  ، الصالة ھای کتاب حسین احمدبن  » 

شرکت درس در او ھمراه نیز من کھ مدتی در ،)8( عبدالواحد  
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است خوانده کردم می . » . (9)  

چین خوشھ و زده زانو بزرگ اساتید این برابر در ھم کنار در غضائری ابن با نجاشی بنابراین  

، حدیث راویان شناخت رشتھ در غضائری ابن چون و.  اند بوده آنان تقوای و دانش ھای اندوختھ  

برده بھره وی محققانھ ھای دیدگاه و ھا تجربھ از نجاشی ، است راداشتھ الزم تخصص و مھارت  

این ھای نوشتھ متاسفانھ.  است جستھ سود نوشتھ زمینھ این در کھ ھایی کتاب نیزاز و  
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نیست دست در و رفتھ بین از رجالی اندیشمند  . 

نویسد می باره دراین شوشتری عالمھ  : 

در یکی ، اصحاب ھای کتاب فھرست در کتاب دو:  است داشتھ ھایی کتاب حسین بن احمد  » 

دارد اعتماد مورد و ثقھ ھای شخصیت و شدگان ستایش درباره کتابی.  اصول در دیگر و مصنفات  

در ھم کتابی.  نیست اعتمادی آنان سخن بھ کھ شدگان مذمت و ضعفا با دررابطھ کتابی و  

بیشتر نظیر نجاشی از پس و است بوده موجود نجاشی زمان تا ھا کتاب این تمام.  داشتھ تاریخ  

است رفتھ بین از شیعی دانشمندان ھای کتاب . » . (10)  



نویسد می غضائری ابن از ستایش در خوانساری محقق  : 

صاحب.  نیست دلیل بھ نیازی او وثاقت برای کھ است اطمینانی مورد و بزرگوار اساتید از  » 

در را سخنش ، استادان و محققان کھ است نظری  
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می فن این اساتید ھای برابردیدگاه در را وی دیدگاه و کنند می یادآوری حدیث راویان رشتھ  

شود ذکر غضائری ابن جا ھر و کنند می یاد استاد عنوان بھ و احترام و نیکی بھ او از.  آورند  

است شخصیت این منظور . » . (11)  

89 ص ، 2 ج ، فوائدالرجالیھ ؛ 101 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  5.  ابن درگذشت سال ( 6  

نوشتن از قبل کھ شود می معلوم وی حق در نجاشی دعای از ولی ، نیست معلوم غضائری  

220 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  7.  است رفتھ دنیا از نجاشی کتاب.  ابن بھ معروف وی ( 8  

84 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  9.  است نجاشی اجازه اساتید از حاشر ابن یا عبدون .10 )  

درمجمع و است موجود غضائری ابن الضعفای کتاب البتھ.  441 ص ، 1 ج ، الرجال قاموس  

روضات)  11.  است شده چاپ دیگر رجالی کتاب چند ھمراه قھپایی هللا عنایت موال الرجال  

77 ص ، الرجال علم فی کلیات ؛ 47 ص ، 1 ج ، الجنات .  

سبزقامتان دیگر  

سبزقامتان دیگر  

چند کھ بودند بغداد آسمان بخش زینت نجاشی با ھمزمان ، فقاھت آسمان از دیگری ستارگان  

کردند افول دیگری از پس یکی وی از بعد یا و پیش سال  . 

از و ادب و علم برازندگان واز فقیھ دو ھر کھ عبدالعزیز سالربن و جعفری حسن محمدبن ابویعلی  

با ھا آن.  دارند جای نجاشی معاصران درشمار بودند سیدمرتضی و مفید شیخ شاگردان  

تقوا و علم چھره دو این روح ، سرانجام.  داشتند ھمکاری مرتضی سید دادن غسل در نجاشی  

12. (  گرفت جای حق قرب مقام در و کرد پرواز اعلی ملکوت بھ ھم با قمری 463 درسال )  



بھ معروف ، عیسی بن عبدالرحمن بن علی»  کاتب ابوالحسن«  و بزیست عصرنجاشی در  

نویسد می خویش معاصر این حال شرح در نجاشی  : 

روایت کھ است ازراویانی و کرد می نقل زیاد حدیث ، داشت راستی عقیده کاتب ابوالحسن  » 

من.  است کرده نقل را درست و صحیح ھای  
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استاد وی.  کردم خریداری منھشم بن طالب ابی خانھ در را دانشمند این ھای کتاب از مقداری  

دھد قرار خویش رحمت مورد را ھا آن ھمھ خداوند کھ بود شیعی دانشمندان بین در سرشناس  

حدیث طرق و اسناد با رابطھ در کتابی و نوادراالخبار:  جملھ از ، است نوشتھ ھایی کتاب .  
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گذاشت معبودش آستان سربر قمری 413 سال در ، سرانجام.  والیت . » . (13)  

می نجاشی زمان در و ازمعاصران) 14( جرجرایی ابوالحسین بھ معروف ، احمد بن محمد احمدبن  

نویسد می وی درباره نجاشی.  است زیستھ  : 

داشت درستی ھای شنیدنی.  بود اعتمادی مورد شخص و نویسنده ، جرجرایی ابوالحسین  » 

اختالف ، العباس ابی ابن بھ معروف باشخصی.  آمد می شمار بھ ما صمیمی دوستان از و  

کھ این اتھام بھ را وی العباس ابی ابن ، نھایت در.  کرد می رد را او ھای دیدگاه و داشت فکری  

با رابطھ در کتابی ، دانشمند این!  کند رحمت خدایش.  رساند شھادت بھ است علوی شیعھ  

دارد السالم علیھ ابوطالب ایمان . » (15)  

گوناگون ھای رشتھ رشد دوران ، پنجم قرن اول نیمھ و چھارم قرن اواخر یعنی نجاشی زمان  

ھا دانش سایر نیز و ادبیات ، تفسیر ، حدیث ، کالم ، فقھ:  مانند ، اسالمی بلند معارف و علوم  

فقھای و علما بر عالوه.  بود پزشکی و نجوم ، ریاضیات و ھندسھ ، فلسفھ و منطق:  مانند  

از کھ شیعی سترگ  
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و فلسفھ ، ادبیات ، شعر در کھ ای آوازه بلند دانشمندان ، بودند نجاشی معاصران یا و اساتید  

بھ نقش فرھنگ و علم تحول در و آمدند شمارمی بھ نجاشی معاصران از ، بودند شھره پزشکی  

است ھا آن شائبھ بی خدمات و پژوھش بر گواھی آنان یادگارمانده بھ آثار کھ داشتند سزایی  . 

وی.  است) ق 406 متوفی(  سیدرضی ، نجاشی زمان درخشان نوابغ و بزرگ ادبای از یکی  

بھ او از ارزشمندی ادبی و شعری آثار و کرده گردآوری را البالغھ نھج و است سیدمرتضی برادر  

16. (  است مانده یادگار )  

است داشتھ زندگی نجاشی زمان در کھ است شعرایی ترین مھم از) ق 411 متوفی(  فردوسی  

را خود اوقات ، نفس تھذیب و تکمیل و علوم ازتحصیل پس ایرانی آوازه بلند و شیعی شاعر این .  

وی اشعار از کھ داشت وافری عالقھ امامت و نبوت خاندان بھ وی.  گذراند می کتاب مطالعھ بھ  

است مشھود کامال مسالھ این  . 

و بود برازنده و پیشگام فارسی شعر و ادبیات در ویژه بھ ، کماالت و دانش انواع در فردوسی  

از ای نمونھ بھ.  شاعر این کمال و برفضل است روشنی دلیل وی شاھنامھ گرانسنگ کتاب  

سپاریم می دل شعرش  : 

جوی راه پیغمبرت گفتار بھ  . 

شوی آب بدین ھا تیرگی از دل  . 

وحی و تنزیل خداوند آن گفت چھ  . 

نھی خداوند و امر خداوند  . 

درست علیم علمم شھر من کھ  . 

است پیغمبر قول سخن این درست  . 
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نبی بیت آل بنده منم  . 

17( وصی پای خاک ستاینده ).  



ترین بزرگ از و داشت بویھ آل دولت در مھمی مناصب کھ نیز. )  ق 428 متوفی(  سینا ابوعلی  

فلسفھ و منطق رشد کھ باشد می نجاشی معاصران از ، است ایرانی اندیشمندان و دانشوران  

18. (  است او واالی ھمت و خدمات مرھون دوره این در طب و پزشکی علوم و )  

104 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  12.  102 ص ، ھمان)  13.  در شھری ، جرجرا بھ منسوب ( 14  

89 ص ، 2 ج ، فوائدالرجالیھ ؛ 228 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  15.  نھروان اطراف در بغداد شرق  
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بر سیدرضی عنوان تحت ، ابرار با دیدار مجموعھ در توانید می را وی افتخار سراسر زندگی ( 16  . 

تشیع تاریخ ؛ 593 ص ، 2 ج ، المؤمنین مجالس از نقل بھ)  17.  کنید مطالعھ البالغھ نھج ساحل  

272 ص ، ایران در.  646 و 644 ص ، 1 ج ، اسالمی بزرگ المعارف دائرة ( 18 .  
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ماندگار آثار:  پنجم بخش  

نجاشی جایگاه  

نجاشی ماندگارجایگاه آثار:  پنجم بخش  
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و ربود فن این دیگردانشمندان از را سبقت گوی ، حدیث راویان شناخت در ، نجاشی ابوالعباس  

یافت کامل برتری آنان بر  . 

دانش ، رسید وکمال رشد بھ دانش گوناگون ھای رشتھ کھ طور ھمان ھجری پنجم قرن در  

کھ ابرمرد دو وجود سبب بھ مگر نبود این و کرد پیدا گیری چشم تحول نیز حدیث شناسایی  

عنوان شایستھ»  حدیث علم پدر«  دو این کھ آثاری.  طوسی شیخ و نجاشی یعنی ، ھستند  

مطرح اصلی ھای کتاب عنوان بھ گذاردند یادگار بھ خویش از زمینھ این در شیعھ فروزان خورشید  

ھا آن سخنان و نظریات طبق اند رشتھ این در متخصص کھ عالمانی کنون تا تاریخ آن از و گردید  

اند ھانوشتھ کتاب ، دو آن آثار محور بر و کرده تحقیق  . 



بر قلم رجال فن در بسیاری علمای و محققان طوسی شیخ و نجاشی عصر از پیش گرچھ  

ھمانند ، اند یادگارگذاشتھ بھ ارزشمندی آثار و نھاده کاغذ صفحھ» :  رجال«  داود ابن ،»  رجال  

صدوق شیخ ،»  فھرست »  « 
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قمی ولید محمدبن ،»  الطبقات«  دول ابن ،»  رجال«  کتاب تر معروف ھمھ از و کلینی»  معرفة  

الصادقین االئمة عن الناقلین«  بھ معروف ، عبدالعزیز عمربن بن محمد عمرو ابی شیخ تالیف «  

1) کشی)«  بھ داشتند کھ ای ویژه جایگاه و علمی مقام سبب بھ شیخ و آثارنجاشی ولی ،  

ھای نام بھ اند کتاب چھار ھا این.  گشت معروف رجال علم اصول عنوان» :  اختیارالرجال » ،  

2»( الفھرست«  ،»  الرجال«  و»  نجاشی رجال. «  طوسی شیخ تالیف ، نخست کتاب سھ ) 

 . است

عنایت و کرده کار نور راویان شناساندن و شناسایی در تنھا ، رجال فن خبرگان از یکی نجاشی  

روشن زمینھ این در او تخصص و مھارت نیز ازآثارش کھ است داشتھ علمی رشتھ این بھ خاصی  

نوشتھ و کتاب کھ است شده سبب شخصیت این فرد بھ منحصر برجستگی ھمین.  گردد می  

باشد برخوردار بیشتری اتقان و استحکام از اش  . 

نیز و سابق برجستھ ازعلمای مانده یادگار بھ آثار و ھا تجربھ سو یک از نجاشی ، این بر عالوه  

سوی از و داشت اختیار در را طوسی شیخ و غضائری ابن معاصرش دو ارزشمند و گرانبھا آثار  

و عرب گوناگون قبایل نیز و انساب دانش بھ کافی اطالع و آگاھی:  مانند ھایی ویژگی از دیگر  

103 صفحھ  

فن این بزرگ ازاساتید بری بھره و درک نیز و آنان زندگی جزئیات از آگاھی حتی ، دانشمندان  

، کاتب علی بن محمد ، جندی بن محمد بن احمد ، سیرافی نوح بن علی بن احمد:  ھمچون  

نھد پای رجال علم قلھ بر و شود خبره دانش این در وی کھ شد موجب عوامل این.  بود برخوردار  

.(3) . 



بھ شود مراجعھ ، نجاشی و شیخ زمان تا رجال علم سیراجمالی از اطالع جھت ( 1 : «  

رجال علم اصلی چھارکتاب. «  الصادقین االئمة عن الناقلین معرفة بھ موسوم کتاب این اصل ( 2  

48: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

تھذیب و تلخیص بھ طوسی شیخ ، داشتھ وجود اشتباھاتی و اغالط درآن چون و است کشی از  

الفھرست و کتاب این از شناخت برای.  است گذارده اختیارالرجال را آن نام و گماشتھ ھمت آن  

2 ج ، فوائدالرجالیھ:  ک.  ر)  3.  رجال علم اصلی کتاب چھار کتاب بھ شود مراجعھ طوسی شیخ  

46 ص ، .  

نجاشی رجال  

نجاشی رجال  

و رشتھ این علمای گاه وتکیھ محور و رجال علم فن در شیعی آثار گرانبھاترین از کتاب این  

است اسالمی علوم حوزه پژوھشگران» .  نجاشی رجال«  رجالی اصلی کتاب چھار از یکی  

، است نوشتھ کتابی و تحقیق راویان شناخت دانش در کھ عالمی و محقق ھر.  است شیعھ  

است برآمده ماندگار اثر این از تمجید و تعریف بھ  . 

نویسد می تھرانی آغابزرگ عالمھ ، معروف شناس کتاب  : 

بین در کافی نظیر ؛ است کتاب ترین مھم ، رجالی اصول کتاب چھار بین در ، نجاشی رجال  » 

عبدهللا فرزندان از نجاشی ابوالعباس ، ونقاد آگاه دانشمند از اثر این.  حدیثی کتاب چھار  

نوشت برایش را اھوازیھ رسالھ السالم علیھ صادق امام کھ ھمو ، است نجاشی . » . (4)  

نویسد می حلی عالمھ  : 

از ھا کتاب دیگر و االقوال خالصة ، خودمان رجال کتاب در ما کھ است نجاشی از رجال کتاب  » 

نقل را زیادی مطالب و برده بھره اثر آن  

104 صفحھ  

ایم کرده . » (5)  



نویسد می مامقانی عالمھ ، دیگر رجالی  : 

را وی زندگی کھ دانشمندانی و بزرگان تمام.  است رجال موضوع در نجاشی مشھور کتاب  » 

اند برآمده آن از برستایش اند شده یادآور . » (6)  

نویسد می شوشتری نورهللا قاضی شھید  : 

ام نموده استفاده نجاشی رجال کتاب از را المؤمنین مجالس کتاب مطالب از بسیاری . » (7)  » 

نویسد می چنین دیگری دانشمند و محقق  : 

 « ، بھترین ، فن این آثارموجود بین در و است رجال علم اصول ھای کتاب از یکی نجاشی کتاب

بھ الشیعھ تاسیس کتاب در نجاشی کتاب از ومن است اثر ترین محکم و معتبرترین ، زیباترین  

مطالب ، است بوده اختیار در اسالمی علوم پیشوایان و بزرگان از کھ ھایی نوشتھ بقیھ نسبت  

ام کرده نقل زیادتری . » (8)  

104 صفحھ  

154 ص ، 10 ج ، الذریعھ)  4.  12 ص ، االقوال خالصة)  5.  70 ص ، 1 ج ، المقال تنقیح ( 6 .7 )  

433 ص ، 1 ج ، المؤمنین مجالس.  ص ، الرجال علم فی کلیات ؛ 267 ص ، الشیعھ تاسیس ( 8  

. 55 

تالیف زمان  

تالیف زمان  

49: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

در و نیست مشخص است کرده گردآوری تاریخی چھ در را اثرش ترین مھم نجاشی کھ این  

پس را اثر این نجاشی کھ این بر است ای قرینھ ، کند نمی کتابش تالیف زمان بھ تصریح جایی  

شیخ حال شرح کتابش در او چون ؛ است نوشتھ طوسی شیخ والفھرست الرجال کتاب دو از  

می تمجید و تعریف آثارش و شیخ از و برد می نام را کتاب دو این و شود می یادآور را طوسی  

ھای نام و شیعھ ھای کتاب ذکر آن موضوع کھ ، خویش فھرست کتاب در شیخ ولی ، کند  



9. (  برد نمی نامی او کتاب و نجاشی از ، است شیعی مصنفان )  

نویسد می باره این در بحرالعلوم سید  : 

بعد را رجالش کتاب نجاشی و شده نوشتھ جلوتر طوسی شیخ الرجال و الفھرست کتاب دو  » 

آثار از مطالبی و کند می ستایش ھایش وکتاب طوسی شیخ از و است نوشتھ کتاب دو آن از  

کند می نقل شیخ« .  داند می نجاشی سخن برتری عنوان بھ را زمانی تاخیر ھمین بحرالعلوم  

نویسد می ادامھ در و  : 

را کتاب دو این ونجاشی است رجال علم اساسی و مھم ھای کتاب از طوسی شیخ کتاب دو  » 

نیست ھا آن در کھ را زیادی مطالب رجالش درکتاب رو این از.  است دیده و کرده مطالعھ دقت با  

بھ توجھ با و آورده  

106 صفحھ  

است اعتماد بیشترمورد شود می نوشتھ بعد کھ کتابی است روشن ، نجاشی شخصیت . »  

10 ) نوشتھ آخرین نجاشی رجال ولی ، است طوسی شیخ اولیھ تالیفات از فھرست ، بنابراین  ) 

بوده دارا اسالمی علوم از رشتھ این در را اطالع و دقت نھایت کھ شده تالیف زمانی و اوست  

11. (  است )  

کرده شروع را کتابش تالیف مرتضی سید ، استادش حیات زمان در نجاشی کھ گفت توان می  

زندگی بر نجاشی شرح از یکی:  شود می استفاده نجاشی سخن جای دو از نکتھ این.  است  

می کتاب مقدمھ در کھ جملھ این از دیگر و) ق 419 متوفی(  محمدتبان بن عبدالملک محمدبن  

 : نویسد

مطلع من ؛) 12... (  توفیقھ ادام و بقائھ هللا اطال السیدالشریف ذکره ما علی وقفت فانی  » 

و دھد عمر طول او بھ خداوند کھ است فرموده مرتضی سید ، بزرگوار سید کھ سخنی بر شدم  

نماید روزافزون را توفیقاتش ... » .  

این از قبل کتاب این تالیف شروع ، است مرتضی سید درگذشت سال قمری 436 سال چون و  



دیار بھ استاد عنوان بھ او از ، رسد می کھ مرتضی سید حال شرح بھ چون و است بوده تاریخ  

بین در باید ارزشمند و گرانبھا اثر این کھ رسیم می نتیجھ این بھ ، کند یادمی اش شتافتھ حق  

باشد شده نوشتھ نجاشی توانمند و زیبا خامھ بھ قمری 440 تا 420 ھای سال  . 

107 صفحھ  

332 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  9.  46 ص ، 2 ج ، فوائدالرجالیھ)  10.  ص ، 10 ج ، الذریعھ ( 11  

154.  333 ص ، 2 ج ؛ 57 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال ( 12 .  

نگارش از ھدف  

نگارش از ھدف  

تالیف و تھیھ از ھدف وی.  است حدیث راویان و شیعی فرزانگان ، احیاگران از یکی نجاشی  

در آنان گرانبھای آثار بازشناساندن و گذشتھ شایستھ ھای چھره و محدثان معرفی را کتابش  

50: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

داند می مختلف فنون و علوم  . 

آن سخن از ، دیگر ای درجلسھ یا و درس جلسات از یکی در الھدی علم مرتضی سید گویا  

قرار انتقاد مورد و کرده سرزنش علمی وسابقھ آثار نداشتن بھ را شیعھ کھ مخالفان از دستھ  

کھ گیرد می تصمیم و شده خبر با سید ناراحتی از نجاشی.  کند می ناراحتی اظھار ، اند داده  

کند معرفی را آنان ارزشمند آثار و شیعی دانشوران و بزند زمینھ این در تحقیق بھ دست  . 

نویسد می باره این در کتابش مقدمھ در نجاشی  : 

عطا او بھ روزافزون وتوفیق طوالنی را عمرش خداوند -)  سیدمرتضی(  بزرگوار سید سخن از  » 

مطلع ، آثاری و علمی سابقھ نداشتن علت بھ برشیعھ مخالفان از برخی انتقاد بر مبنی - کند  

داشتند زندگی کھ جایی و شیعھ علمای سرگذشت از کھ است کسانی سخن این و شدم  

نیز شخصیتی با و ندارند آگاھی ، اند گذارده جای بھ خویش از کھ ای ارزنده آثار و وخدمات  

ای وظیفھ نیز ما ، دیگر سوی از و.  نمایند سؤال او از ھا زمینھ این در کھ نداشتند برخوردی  



جمع و تحقیق بھ دست خویش توان حد در ولی ، نداریم مسائل گونھ این در ناآگاھان بھ نسبت  

کھ آن سبب بھ گرچھ ، کردم معرفی را شیعھ علمای آثار و زدم مطالب آوری  

108 صفحھ  

از رو این از.  بپردازم آنھا تمام شناساندن بھ نتوانستم نبود اختیارم در آثار و ھا کتاب بیشتر  

خواھم می عذر نیست مجموعھ دراین ھا آن نام و نوشتھ کتابی کھ محققانی و عالمان . »  

(13) 

نویسد می نجاشی سخن این نقل از پس عاملی محسن سید عالمھ  : 

نسبت چطور و بودند ھمت بلند چقدر دانشمندان ببریم پی کھ است دقت و تامل جای بسی  » 

شنیدند می مخالفان از سخنی کھ این محض بھ.  داشتند تعصب و غیرت مذھب و دین بھ  

و کنند خفھ نطفھ در را مخالف سخن و درآورند تحریر رشتھ بھ را وآثاری کتاب گردید می انگیزه  

برسانند اثبات بھ را آن پوچی . » (14)  

57 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  13.  38 ص ، 3 ج ، الشیعھ اعیان ( 14 .  

موضوع و شیوه  

موضوع و شیوه  

بیشتر در کھ است شیعی علمای و محدثان از ، فرزانھ 1270 آثار و نام بر مشتمل نجاشی کتاب  

شده ذکر پرداختھ آثارش و او معرفی بھ کھ شخصی و راوی تا نجاشی از سند سلسلھ ، موارد  

و چاپ جلد دو در ترتیب ھمان بھ و کرده تنظیم و تھیھ جزء دردو را کتاب این نجاشی.  است  

نویسد می مقدمھ در وی.  است منتشرگردیده  : 

سھولت با محققان کھ آن تا دادم قرار بابی ، تھجی حروف طبق ھا نام از یک ھر برای  » 

نام کھ را تصنیف صاحبان از اول طبقھ درابتدا.  کنند پیدا دسترسی نظرشان مورد نام بھ بیشتری  

و کرده یادآوری بود کم ھا آن  

109 صفحھ  



و آثار ، رشتھ این در - باد آنان ھمھ بر خدا رحمت - ما علمای البتھ.  پرداختم بقیھ ذکر بھ گاه آن  

مجموعھ این در من و ندارد بر در را فن این مطالب ھمھ کھ اند گذاشتھ یادگار بھ ھایی کتاب  - 

جمع دارد دخالت فن این در کھ مطالبی و زوایا تمام بتوانم کھ امیددارم - بخواھد خداوند اگر  

اصلی ھدف از تا شدم یادآور را روایی راه یک تنھا محدثی و شخصیت ھر برای نیز و کنم آوری  

51: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

نگردم دور . » . (15)  

و اول طبقھ از آثار وصاحبان مؤلفان معرفی بھ اول کھ است صورت بدین کتاب ترتیب ، بنابراین  

شمار بھ السالم علیھم معصومین ائمھ اصحاب نیزاز و پیامبر زمان در کھ محدثی ھای شخصیت  

طبق ھا نام از یک ھر برای گرچھ.  است پرداختھ بقیھ ذکر بھ سپس و کرده اقدام آمدند می  

شود می شروع الف حرف با نامشان کھ ھا شخصیت ھمان برای ولی ، دارد بابی تھجی حروف  

برای و باب یک ابراھیم نام برای ، الف حرف در مثال ؛ است گشوده را بابی دارند نام یک و  

است کرده باز بابی ھا نام از کدام ھر برای طور وھمین باب یک احمد برای و باب یک اسماعیل  . 

ھااست آن پدران نام نیز و رجالی شخصیت نام دوم حرف ترتیب رعایت عدم دارد کھ نقصی البتھ  

جایش کھ نموده ذکر الف حرف در است حسین و حسن نامشان کھ را راویانی نام طور ھمین و  

است حا حرف در  . 

و حدائق صاحب با معاصر ، جزایری حسن بن داود شیخ مانند ، دانشمندان و محققان از بعضی  

را نجاشی رجال کتاب ، قھپایی هللا عنایت موال  

110 صفحھ  

شیخ رجال ، فھرست ، اختیارالرجال ، نجاشی رجال بر عالوه قھپایی.  اند کرده منظم و مرتب  

الرجال مجمع را مجموعھ این و ساختھ مرتب و ملفق را غضائری ابن الضعفاء نیز و طوسی  

16. (  است نامیده )  

فھرس او کتاب نام ، آید برمی دوم جزء نیز و اول جزء ابتدای در نجاشی خود سخن از کھ طور آن  



کھ جایی و ، نیاکان ، القاب ، کنیھ ، آثار شناساندن بھ آن در کھ است الشیعھ مصنفی اسماء  

پرداختھ اند گفتھ مذمت یا و ستایش از راوی شخص درباره کھ آنچھ بیان بھ نیز و اند کرده زندگی  

17. (  است )  

روی بر کھ ، نجاشی رجال بھ معروف است فھرست ، ارزشمند مجموعھ این نام رو این از  

و اصول صاحبان از آن در کھ کتبی بھ دراصطالح ، فھرست.  است مزین آن شده چاپ جلدھای  

داشتھ ھایی فھرست سابق در رجال علم اساتید و گردد می اطالق شده برده نام) 18( مصنفات  

بسنده خود نزد موجود کتب معرفی یا و شیعھ مؤلفان از بعضی معرفی بھ فقط ھا درآن کھ اند  

عبدون ابن و ذراری فھرست مانند ؛ است شده می  . 

بھ معروف ، حسین احمدبن ابوالحسین نوشت کتاب تفصیل بھ رشتھ این در کھ کسی نخستین  

با معاصر و شیعھ معروف رجالی ، غضائری ابن  

111 صفحھ  

نجاشی زمان تا کھ کرد فراھم مصنفات و اصول در کتاب دو کھ بود طوسی شیخ و نجاشی  

و طوسی شیخ وی از پس) 19. (  است نرسیده بعد ھای نسل دست بھ آن از پس و بوده موجود  

جاوید ھمیشھ و ماندگار اثر.  اند نوشتھ را مبسوطخویش و معتبر فھرست نجاشی گاه آن  

، جلد دو در ، نایینی جواد محمد تحقیق با آن چاپ جدیدترین کھ است شده چاپ بارھا نجاشی  

است گردیده آراستھ طبع زیور بھ بیروت در 1408 درسال  . 

نویسد می تھرانی آغابزرگ  : 

فضل شیخ خط بھ را آن خطی نسخھ من و شد چاپ بمبئی در بار اولین برای نجاشی کتاب  » 

بھ معروف ، محمد شیخ نزد است نوشتھ ، قمری 1021 سال در کھ عباسی فضل محمدبن بن  

عبد ، استادش خطی نسخھ روی از وی.  دیدم تھران در قمری 1350 سال در المتکلمین سلطان  

و نوشتھ مدارک صاحب ، سیدمحمد ، استادش خطی نسخھ از او و است نوشتھ جزایری النبی  

کتابخانھ خطی نسخھ در.  است نوشتھ بوده موجود نجف کتابخانھ در کھ خطی نسخھ از نیز او  



موسوی معد بن محمد وسید طاووس بن سیدعبدالکریم خط نیز و حلی ادریس ابن خط نجف  

52: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

است موجود . » . (20)  

در برده پایان بھ را آن 981 سال محرم در آن نویسنده کھ کتاب این خطی ھای نسخھ از یکی  

در اش نویسنده کھ دیگری نسخھ نیز و تبریز کتابخانھ  

112 صفحھ  

است موجود رضوی قدس آستان کتابخانھ در است رسانده اتمام بھ را آن 967 سال شعبان  . 

(21) 

57 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  15.  ص ، 10 ج ، الذریعھ ؛ 38 ص ، 3 ج ، الشیعھ اعیان ( 16  

154.  5 ص ، 2 ج ؛ 59 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  17.  احتماال)  18»  اصل«  در کھ است کتابی  

و باشد شده ذکر ترتیب و تبویب بدون مطالب آن»  تصنیف«  و مرتب آن مطالب کھ است کتابی  

یا ؛ باشد شده ذکر خاص عناوین تحت»  اصل«  بسنده روایات نقل بھ فقط آن در کھ است آن  

و باشد شده»  تصنیف«  چھار.  باشد شده افزوده بیانی و سخنی نیز گردآورنده از درآن کھ آن  

20 ص ، رجال علم اصلی کتاب.  ج ، الرجال قاموس ؛ 16 ص ، رجال علم اصلی کتاب چھار ( 19  

441 ص ، 1.  155 ص ، 10 ج ، الذریعھ)  20.  56 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال ( 21 .  

دیگر آثار  

دیگر آثار  

ھای کتاب ، نجاشی رجال بھ معروف اش مانده یادگار بھ و مشھور اثر از غیر نجاشی ابوالعباس  

خطی ھای نسخھ از و نگردیده منتشر یک ھیچ ولی ، است درآورده تحریر رشتھ بھ نیز دیگری  

شده یادآور را حالش شرح کھ جا آن در را ھا کتاب این نجاشی.  پیدانکردیم آگاھی نیز ھا آن  

از عبارتند کھ است شمرده خویش ھای ازنوشتھ  : 

1 -»  الجمعھ«  ، 22. (  است جمعھ روز در عبادی اعمال و وظایف درباره کتاب این )  



2 -»  الکوفھ«  ، 23. (  کوفھ شھر نیزفضایل و ھا آن فضیلت و تاریخی اماکن و آثار معرفی درباره )  

3 -»  قعین نضربن بنی انساب«  ، می قعین نضربن بنی نیاکان و خاندان شناساندن بھ کھ  

24. (  پردازد )  

25. (  النجوم مواضع و مختصراالنواء - 4 )  

113 صفحھ  

140 ص ، 5 ج ، الذریعھ)  22.  184 ص ، 18 ج ، ھمان)  23.  380 ص ، 2 ج ، ھمان ( 24 .25 )  

254 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال ؛ 180 ص ، 20 ج ، ھمان .  

 روایتگران

 روایتگران

دانش دریای از و برده ھا بھره نجاشی اخالص و تقوا ، تعھد ، بلند روح از ، دانشمندان از جمعی  

تراجم ھای کتاب در ما البتھ.  آمدند نایل او ھای ازکتاب روایت نقل مقام بھ و کردند صید درھا او  

، شیعھ شھیر رجالی تقوای و دانش خرمن از کھ ھایی چھره و شاگردان دنبال بھ رجالی و  

یافتیم دست ھا آن از نفر چند نام بھ تنھا و بودیم بردند استفاده نجاشی  : 

کھ است بزرگواری سادات از وی) ق 520 حدود متوفی(  حسینی معبد ذوالفقاربن ابوصمصام - 1  

قطب چون دانشمندانی و فقھا.  کند می نقل روایت طوسی شیخ و نجاشی ، سیدمرتضی از  

53: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

26. (  کنند می نقل حدیث وی از) ق 588 متوفی(  شھرآشوب ابن و) ق 573 متوفی(  راوندی )  

از و شیعی برجستھ ھای شخصیت و فقھا از وی ، صھرشتی حسن بن سلیمان ابوالحسن - 2  

و مفید شیخ از نیز و بزرگوار دو ازاین او.  است طوسی شیخ و سیدمرتضی مبرز شاگردان  

قبس:  جملھ از ، دارد ھایی کتاب وی.  کند می نقل دانشورروایت فرزانگان دیگر و نجاشی  

کند می ستایش چنین را نجاشی وی) 27. (  است دعا درموضوع کھ المصباح  : 

بھ او.  داشت درخشندگی و بود اعتماد مورد استادی ، بغداد در ، نجاشی احمد ابوالحسین  » 



سنی و شیعی علمای بین در گفتار در صداقت  

114 صفحھ  

بود مشھور . »(28)  

و بزرگ اساتید درشمار و است نجاشی فرزند وی ، نجاشی بن احمد بن علی ابوالحسن - 3  

29. (  دارد جای دانشمندان ).  

نام بھ ، تھرانی شھیرآغابزرگ محقق اثر ، الشیعھ اعالم طبقات گرانسنگ کتاب از غیر بھ ما  

فرزندان بیشتر چون و نکردیم پیدا دسترسی نجاشی فرزند عنوان بھ شخصیتی چنین  

از مندی بھره کم دست یا و گذرانند می را علوم تحصیل مراحل پدر نظارت تحت ، دانشمندان  

پروردگان ودست شاگردان ردیف در را وی ، کنند می آغاز پدر نزد را اسالمی معارف و ھا دانش  

بردیم نام نجاشی  . 

2 ج ، اآلمل امل ؛ 63 ص ، 1 ج ، الجنات روضات ؛ 19 ص ، 2 ج ، الشیعھ اعالم طبقات ( 26 ،  

85 ص ، 2 ج ، الرجالیھ فوائد ؛ 116 ص.  2 ج ، فوائدالرجالیھ ؛ 128 ص ، 2 ج ، اآلمل امل ( 27 ،  

51 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال ؛ 40 ص.  40 ص ، 2 ج ، فوائدالرجالیھ)  28.  اعالم طبقات ( 29  

8 ص ، 2 ج ، الشیعھ .  

54: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

زندگی از ھایی جلوه:  ششم بخش  

السالم علیھم بیت اھل بھ عشق  

السالم علیھم بیت اھل بھ زندگیعشق از ھایی جلوه:  ششم بخش  

117 صفحھ  

خاندان بھ عشق ھستند وآلھ علیھ هللا صلی مصطفی دین بر کھ موحدی ھای انسان روان در  

سرچشمھ آنان درون از کھ است عطشی عشق این.  زند می موج السالم اطھارعلیھم آل  

گیرد نمی آرام و است تموج در ھمیشھ و گرفتھ  . 



آمیختھ در السالم علیھم وطھارت عصمت خاندان بھ عشقی چنین نیز نجاشی روان و روح در  

امن ساحل بھ را او غدیر گاھی.  بود جوشش و خروش در پیوستھ و گرفتھ وی از را آرامش و بود  

و والیت سرخ مکتب بھ را او عاشورا گاھی و کشاند می السالم علیھ علی موال حرم و والیت  

برد می)  کربال(  بیت اھل مسلخ  . 

کھ چرا ؛ گشت ظاھرمی نجاشی چھره در شادمانی ، رسید می راه از کھ غدیر عید سال ھر  

اوصیای ، پیشین پیغمبران کھ روزی ھمان ، خدا اولیای جشن و عید و بود رھبری و والیت عید  

را السالم علیھ علی امیرمؤمنان اسالم بزرگوار پیامبر کھ روزی و گزیدند برمی روز آن در را خود  

زیارت شوق روز این در.  کرد معرفی مردم راھنمای و حجت و داد قرار خویش جانشین  

118 صفحھ  

کرد می حرکت نور وادی سوی بھ شتابان و کشاند می نجف بھ بغداد از را وی موالیش و آقا  . 

طمانینھ و زیارت غسل با و نمود می دیدار مھیای را خودش رسید می کھ والیت سرزمین بھ  

زایران بھ کھ این بدون و داشت برمی گام آھستھ و آرام.  شد می سرا و صحن وارد نفس  

شدو می مطھر قبر متوجھ سپس و خواند می نماز ای گوشھ در برساند وآزاری اذیت حضرتش  

گفت می چنین لب زیر  : 

از و برگزید را او خدا کھ کسی ای!  خدا امین ای!  خدا برگزیده ای!  خدا فرستاده ای تو بر درود  

کرد اختیار پیامبری بھ مخلوقاتش میان  ! 

روزھا ترین وروشن ھا شب ترین تاریک در خداوند ھمیشگی یار ای تو بر درود  ! 

گویند می سخن گویندگان و فروبستھ سخن از لب خاموشان کھ مادام تو بر درود  . 

باد تو بر الھی برکات و رحمت ؛ درخشد می ھمچنان خورشید کھ مادام تو بر درود  . 

بزرگواری دارای کھ رادمردی ، السالم علیھ طالب ابی بن علی ، امیرالمؤمنین ما سرور بر درود  

ھای قدرت و پنجھ قوی دلیران و عظیم سپاه شکننده ھم در او.  است ھا آفرین و سوابق و ھا  

و بزرگ پیامبر بھ متعلق کھ است کوثر شراب از باساغری ایمان اھل ساقی او.  است نیرومند  



است توانا  . 

ھا بخشندگی و ھا کرامت و شمار بی فضیلت دارای و بزرگ خردمند بر درود  . 

خدای پیامبر وصی و مشرکان کشنده و یکتاپرستان بیشھ شیر و ایمان عرصھ تازنده بر درود  

باد حالش شامل خدا برکات و رحمت کھ جھانیان  ... . 

119 صفحھ  

بھ عارف کھ حالی در!  خدا حجت و امین و من سرور ای ، کردم تو زیارت آھنگ!  امیرمؤمنان ای  

پس ، جویم می تقرب خدا بھ تو زیارت با ، توام بدخواھان دشمن و تو دوستان دوستدار و تو حق  

55: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

وآخرت دنیا در حوایجم و یابد رھایی دوزخ آتش بند از گردنم تا فرما شفاعت من از خدا نزد  

شود برآورده  . 

باد تو نثار تواند امر تسلیم جان و دل از کھ آنان و مقربش فرشتگان و خدا درود!  امیرمؤمنان ای  ! 

.(1) 

باران نثار با و گریست می وموالیش آقا مظلومیت بر دل نجوای با و رفت می تر نزدیک گاه آن ...  

بارھا رسالت خاندان دلباختھ عاشق این.  داد می شستشو را مطھرش ضریح ، چشم از اشک  

درشرح.  شد می مشرف اشرف نجف بھ غدیرخم عید در ویژه بھ ، مختلف ھای مناسبت بھ و  

2: (  نویسد می برنیھ ابن حال ).  

آخرین.  داشت السالم علیھم ھدی ائمھ زیارت بھ عالقھ و بود بیت اھل شیفتھ دانشمند این  » 

علیھ امیرالمؤمنین ملکوتی بارگاه بھ ، قمری 400 سال غدیر در شد مشرف ما ھمراه کھ زیارتی  

بود اشرف نجف در السالم . » (3)  

120 صفحھ  

527 ص ، المنیر مصباح:  ک.  ر ، السالم علیھ علی مولی زیارت از فرازی. )  بن هللا ھبة وی ( 2  

کھ علوی شبیھ بن ابوالحسین مجلس در بیشتر و شنیده زیاد حدیث کھ است محمد احمدبن  



بھ نجاشی.  امامت درباره کتابی جملھ از ، دارد ھایی کتاب و شد می حاضر بود مذھب زیدی  

گویا و کند نمی تصریح وی وثاقت بھ ، داشتھ زیدی ابوالحسین با برنیھ ابن کھ ارتباطی سبب  

در سیرافی نوح بن ابوالعباس استادم:  گوید می ولی ، است بوده مذھب زیدی ھم خودش  

408 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال.  کرد اعتمادمی برنیھ ابن سخن بھ اخبارالوکالئش کتاب .3 )  

409 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال .  

وقت بھ اھتمام  

وقت بھ اھتمام  

شمارید غنیمت را نیک ھای فرصت پس ، است گذر حال در ابر چون زمان . » (4)  » 

آمد می پیش برایش کھ است استثنایی ھای فرصت بھ اھتمام ، نجاشی حیات ھای جلوه از  . 

از مندی بھره نیک و شمردن غنیمت و گذراست حال در سرعت بھ زمان کھ دانست می خوب او  

زمان این رو این از.  دارد دنبال بھ را ھا غصھ و پشیمانی دادنش ازدست و ، نجات و رھایی ، آن  

السالم علیھ علی مولی زیارت سفر بار وقت ھر السالم علیھم عصمت خاندان عاشق و شناس  

آن ملکوتی بارگاه کنار در وگویا شد نمی مرخص موالیش دیدار از ھا زودی این بھ بست می را  

از السالم علیھ امیرالمؤمنین بلند روح از معنوی بردن بابھره و گزید می اقامت رحل حضرت  

بھ چنانچھ و گذراند نمی بطالت بھ را ای لحظھ و برد می را استفاده کمال آمده دست بھ فرصت  

بھ ، برده را الزم ھااستفاده آن محضر از ، کرد می برخورد والیت سرزمین در بزرگش اساتید  

علمای ھای تجربھ بوستان از نیز و آمد می نایل مبارکشان دست از روایت نقل اجازه افتخار  

، شد می سیراب آنان دانش دریای از و کرد پرمی معرفت ازگل ھا دامن خطھ این متقی و زاھد  

می باره این در وی.  کرد می مراجعت نجف از ، معارف و معنویات از باری کولھ با کھ طوری بھ  

 : نویسد

121 صفحھ  

سال در کھ بود ای شایستھ استاد خمری ابن بھ معروف جعفر بن حسین ابوعبدهللا  » 



داد روایت نقل اجازه من بھ السالم علیھ امیرمؤمنان قدس بارگاه جوار در و نجف در قمری 400  . 

56: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

(5)« 

کند می اظھار چنین دیگر جای در و  : 

عبدون ابن بھ معروف ، عبدالواحد احمدبن استادم نزد ، اشرف نجف در را)6( الصیام کتاب من  » 

 خواندم . » (7)

471 ص ، البالغھ نھج)  4.  190 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  5.  ، حسن بن علی از کتاب این ( 6  

شمار بھ کوفھ برجستھ محدثان و ودانشمندان شیعی فقھای از وی.  است فضال ابن بھ معروف  

85 ص ، 2 ج ، نجاشی رجال)  7.  آید می .  

نگاه یک در کوفھ  

نگاه یک در کوفھ  

است السالم علیھ علی موال حرم و وآلھ علیھ هللا صلی هللا رسول حرم ، خدا حرم کوفھ . »  » 

السالم علیھ صادق امام ) (8  ) ) 

شھری.  بود اسالمی مھم شھرھای از و السالم علیھ امیرمؤمنان خالفت مرکز زمانی در کوفھ  

گذاری بنیان وقاص ابی سعدبن دست بھ ، زمین ایران شھرھای فتح ابتدای در کھ فرات کرانھ در  

9. (  گردید )  

شیعیان از انتقام مقام در السالم علیھ مجتبی حسن امام شھادت از پس معاویھ کھ زمانی  

می خوب را کوفیان کھ را ابیھ زیادبن وی.  رسید کوفھ اھل بھ فراوان مشقت و رنج ، برآمد  

کرد منصوب بصره و کوفھ حکومت بھ شناخت  . 

122 صفحھ  

از را آنان کرد پیدا دسترسی شیعیان بھ کجا ھر در و داد قرار خویش شیوه را ستمگری ھم زیاد  

چشمان ، کشید دار بھ را بدنشان و برید پا و دست را بعضی ، زد گردن را بعضی ، برد بین  



ساخت آواره شان کاشانھ و ازخانھ را جمعی و درآورد را گروھی  . 

پایتخت عنوان بھ را جا آن عباسی منصور ، شد منتقل عباس بنی بھ امیھ بنی از حکومت وقتی  

السالم علیھم عصمت خاندان محبت و بود نشین شیعھ شھری چون.  برگزید عباسیان حکومت  

آن ھای پایھ و آید وجود بھ حکومت علیھ ھایی شورش بود نزدیک داشت جای آنان دل در  

مقر و گذارد رابنیان بغداد و رھا را کوفھ ، ترس از عباسی منصور ناچار بھ.  کند رامتالشی  

10. (  داد قرار خالفت )  

و خاندان.  برخاستند بسیاری علمای و ابرار ، برجستھ محدثان بیت اھل حرم این ، کوفھ از  

دانشمندان از بعضی رو این از ، شھربودند این اخالص با شیعیان از ترھا پیش نجاشی نیاکان  

کرد می مسافرت شھر این بھ خاندانش دیار بھ گاه ازچند ھر او.  اند دانستھ کوفھ فرزند را وی  . 

اماکن ، تاریخی آثار نیزبھ و داشت کامل شناخت شھر این دانشمندان و حدیث راویان از او  

بھ داشت وی گردن بھ بزرگش خاندان دیار کھ را حقی رو این از.  بود آگاه کوفھ زیارتی و مقدس  

و زیارتی و مقدس ھای مکان و نگاشت دیارش معرفی در الکوفھ نام بھ کتابی و کرد ادا خوبی  

زندگی برجستھ نقاط از این و شناساند بعد ھای نسل بھ را کوفھ شھر و اماکن فضیلت  

123 صفحھ  

است بوده نیز دیارنویسان از یکی قبل سال ھزار در کھ است معروف رجالی آن  . 

12 ص ، مساجدھا و الکوفھ فضل ؛ 326 ص ، 1 ج ، کافی فروع)  8.  1 ج ، المؤمنین مجالس ( 9  

154 ص ، المغرب الی المشرق من حدودالعالم ؛ 55 ص ،.  ص ، 1 ج ، المؤمنین مجالس ( 10  

57: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  
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کوفھ در نجاشی با  

کوفھ در نجاشی با  

حافظ بھ داد خدا کھ سعادت گنج ھر  . 



بود سحری ورد و شب دعای یمن از  . 

روحی با و ساخت مھیامی تقوا توشھ و زاد ، کرد می حرکت کوفھ قصد بھ ھرگاه نجاشی  

و پاکان سرزمین بھ کھ چرا ؛ بست رامی سفر بار ، اشک پر چشمانی و اخالص از سرشار  

با کھ سرزمینی.  گذاشت می گام سیرت نیک شایستگان و آنان حق بھ جانشینان و پیامبران  

شھر این دروازه در.  گردید می مجسم ذھنش در غمباری خاطرات ، آن در آثارموجود مشاھده  

بھ دلش دیده برابر از شد تحمیل ، ھجری 61 سال در رسالت خاندان بر کھ را ناگواری حوادث  

شد می جاری ھایش گونھ بر باران ھمچون دیدگانش از اشک و گذشت می سرعت  . 

لباس و کرد می زیارت غسل ، شود وارد شھر زیارتی و مقدس ھای مکان بھ کھ آن از پیش او  

می زمزمھ را جمالت این و داشت برمی آھستھ و آرامش با را ھا گام ، پوشید می پاکیزه ھای  

 : کرد

خیر وانت منزالمبارکا انزلنی اللھم ، هللا رسول ملة علی و هللا سبیل فی و وباہلل هللا بسم  

 . المنزلین

بھ مرا!  پروردگارا.  ھستم هللا رسول کیش بر و خدا راه در و خدا برای و خدا نام با حال ھر در  

تویی و فرودآر برکتی با و فرخنده جایگاه  

124 صفحھ  

آورندگان فرود بھترین  . 

زبانی و خدا یاد از آکنده باقلبی باید رھگذر و است احترام شایستھ مقدس شھر جای جای گویا  

کوچھ تمام در کھ شھری ؟ نباشد چنین چرا و کند حرکت ھایش گذرگاه میان در خدا ذکر بھ گویا  

توتیای را خاکش باید اند گذارده قدم السالم علیھم معصوم امامان دیگر و موالعلی آن ھای  

رفت می مقدس ھای مکان زیارت بھ و کرد می چنین نجاشی و کرد چشم  . 

جا آن در السالم علیھ سیدالساجدین کھ را دعایی و شتافت می پیامبر یونس آرامگاه بھ او  

را خویش نفس ، زیارت از پس و زد می بوسھ پیامبرخدا این تربت بر و خواند می است خوانده  



11. (  کرد می دیگر زیارتی ھای جایگاه بھ ورود مھیای )  

آثار از و گزارد نمازمی مسجد این زوایای در و رفت می) 12( سھلھ مسجد زیارت بھ نجاشی  

اش خانھ یا نبی ادریس مقام کھ چرا ؛ کرد می زیارت خدا خانھ این در موجود ماندگار و مقدس  

، السالم علیھما صالح و ھود حضرت مقام بھ معروف ، صالحین مقام ، کرد می خیاطی آن در کھ  

سوی بھ جا آن از کھ اش خانھ یا الرحمن خلیل ابراھیم مقام ، السالم علیھ نبی خضر مقام  

علیھ صادق جعفر امام مقام ، السالم علیھ العابدین زین امام مقام ، کرد حرکت دشمنان  

13. (  است موجود مسجد این در) عج( مھدی امام مقام و السالم )  

125 صفحھ  

68 و 67 ص ، مساجدھا و الکوفھ فضل کتاب از استفاده با)  11.  بزرگ مساجد از یکی ( 12  

بنی مسجد بھ ترھا پیش.  گردید گذاری بنیان ھجری اول قرن اواسط در کھ است کوفھ شھر  

ص ، مساجدھا و الکوفھ فضل)  13.  است معروف سھلھ مسجد بھ اکنون ولی بود معروف ظفر  

58: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  
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تعبد روح  

تعبد روح  

کرد راھنمایی کھ آن ظلمات این در مرا  . 

سحری گریھ و بود شبی نیم نیاز  . 

این پای رد و بود کرده رسوخ جانش در عبودیت و توحید روح نھادش پاک نیاکان ھمچون نجاشی  

مسجد بھ ورود ھنگام وی.  کرد دنبال زیارتی ھای ومکان مساجد در باید را الھی سبزقامت  

وارد است بھشت ھای باغ از باغی کھ الفیل باب بھ معروف ، آن در ترین ازبزرگ ، کوفھ جامع  

می مسجد مقدس ھای وجایگاه شیعھ تاریخی و فرھنگی ارزشمند آثار زیارت بھ و شد می  

اند شده نھاده ھم روی بر چنان آن کھ مسجد خورده تراش سنگی ھای ستون پای ، پرداخت  



فضیلتی و قداست از ھا آن از کدام ھر و افتد می حیرت بھ ھا آن بلندای فزونی از دیدگان کھ  

چھارم ستون پای بھ درآغاز نجاشی.  است خدا مخلص بندگان عبادت برای محلی و برخوردار  

نیایش و دعا و نماز بھ جا آن در و رفت می است السالم علیھ ابراھیم اسطوانھ بھ معروف کھ  

کھ مسجد ورودی درھای از یکی نزدیک ، سوم ستون کنار در آن از پس.  پرداخت می پروردگار  

بھ مقدس مکان این در و شد می حاضر ست السالم علیھ العابدین زین امام استوانھ بھ معروف  

گریست می السالم علیھ سیدالساجدین مظلومیت برای و بود مشغول معبودش با نیایش  . 

بھ و رساند می است معروف السالم علیھ ابراھیم مصالی بھ کھ پنجم ستوی پای بھ را خودش  

باب بھ را خویشتن ، آرام دلی و بیشتر حضورقلب با.  گشت می مشغول نماز و زیارت  

می نماز زاری و دعا با ھمراه و رساند می السالم علیھ امیرالمؤمنین مصالی و امیرالمؤمنین  

ابن پیشھ شقاوت شمشیر با السالم علیھ علی موال مبارک فرق کھ محرابی درھمان و گزارد  

126 صفحھ  

جاری اش چھره بر اشک سیل و کرد می زمزمھ را موالیش مناجات شد شکافتھ ، مرادی ملجم  

 . بود

السالم سیدالشھداءعلیھ خاص نایب و سفیر السالم علیھ عقیل بن مسلم زیارت بھ گاه آن ...  

15. (  رفت می - علیھ هللا رضوان -) 14( عروه بن ھانی و )  

کھ کوفھ شھر مساجد برتری و فضیلت بھ ویژه بھ ، مساجد عظمت بھ اعتقاد با نجاشی  

می نماز و شده حاضر جا آن در گزاردند نمازمی تقوایان با و زاھدان و ھا آن جانشینان و پیامبران  

نویسد می باره این در او.  خواند  : 

می عبادت بسیار کھ شخصیتی ، بود تقوا و زھد اھل شیعی دانشمندان از بجلی ابومحمد  » 

در نیز اکنون ھم کھ ساخت کوفھ در مسجدی.  بود اعتماد مورد روایت نقل و گفتار در و کرد  

بقیھ مانند ، رفتیم می کوفھ بھ موقع ھر بزرگانمان از بسیاری و من.  است باقی بجیلھ قبیلھ  

کردیم می اقامھ نماز نیز مسجد آن در ، گزارد نماز ھا آن در بایست می کھ شھر این مساجد  . 



رفت ازدنیا - مدینھ و مکھ بین ای منطقھ - ابواء در قمری 208 سال در دانشمند این . » (16)  

127 صفحھ  

امام عصر در.  بود وآلھ علیھ هللا پیامبرصلی حضور بھ یافتگان تشرف از و کوفھ بزرگان از او ( 14  

از کوفھ در.  داشت فعال شرکت صفین جنگ در و بود حضرت آن خاص ازیاران السالم علیھ علی  

حضرت از حمایت بھ اش قبیلھ از دست بھ شمشیر زیادی گروه با و بود عقیل بن مسلم یاران  

59: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

دوشھید این آرامگاه.  رسید شھادت بھ مظلومانھ ، حضرت آن با سرانجام.  کرد حرکت مسلم  

از دیار آن وشیعیان دارد قرار است مسجد بھ متصل کھ صحنی در واقع ، مسجد شرق در بزرگوار  

71 ص ، مساجدھا و الکوفھ فضل کتاب از استفاده با)  15.  برند می بھره ھا آن بلند روح ؛  

259 ص ، جبیر ابن سفرنامھ.  297 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال ( 16 .  

ابرار زیارت  

ابرار زیارت  

17. (  است دانش فزونی سبب دانشمندان با نشینی ھم و دیدار )  

وآلھ علیھ هللا صلی اسالم پیامبر )  ) 

شوق و علم آسمان ستارگان بھ زیاد عالقھ و عشق ، نجاشی ابوالعباس زندگی ھای جلوه از  

می نگھ را شناسان دین احترام او.  بود وارستھ فرزانگان و راویان و محدثان با دیدار بھ وی فراوان  

و زھد درخشان ھای چھره و فضیلت صاحبان با کھ بود اندیشھ این در پیوستھ و داشت  

عبادت عالم چھره بھ نگاه کھ دانست می چون ؛ بشتابد آنان زیارت بھ و کند برقرار ای تقوارابطھ  

دیگری از پس یکی ، مجھوالت و شود می انسان کمال و دانش فزونی سبب آنان با مالزمت و  

بندد برمی رخت  . 

ابن با ھمراه و شتافت می تلعکبری موسی بن ھارون دیدار بھ نوجوانی ھمان از رو این از  

ھر و داشت علمی مباحثات و گفتگو و نشست می مجلس یک در دانشمندان دیگر و غضائری  



زیارت را جا آن در موجود ھای زیارتگاه و تاریخی آثار کھ طور ھمان ، رفت می کوفھ شھر بھ موقع  

نویسد می باره دراین او.  رفت می نیز حدیث راویان دیدار بھ کرد می  : 

ما اصحاب بزرگان واز اطمینان مورد عجلی ھیثم ابن بھ معروف ، احمد بن حسن ابومحمد  » 

در عمرش آخر در دانشمند این.  بودند ری اھل ھمھ و ، اعتماد مورد نیز جدش و پدر.  است  

این من و گزید منزل کوفھ  

128 صفحھ  

ھای کتاب.  کردم مالقات جا آن در را استاد»  المثانی«  و»  الجامع«  اواست از . » (18)  

نویسد می دیگر جای در  : 

متاسفانھ ولی زیادداشت ھای شنیدنی عقرانی ابوالحسین بھ معروف ، حسن بن اسحاق  » 

طریق از کلینی)  کافی(  کتاب روایت بھ و کردم زیارت کوفھ در را وی.  بود عقیده سست  

او از مطلبی ، داشت فکری غلو زمان آن در چون البتھ.  بود مشغول کاتب کوفی احمد احمدبن  

ھای کتاب.  نبردم ای وبھره نشنیده»  الغالة علی الرد«  ،»  هللا صلی النبی عن السھو نفی  

وآلھ علیھ«  و»  السالم علیھم عدداالئمھ«  است او از . » (19)  

نویسد می فارسی محمد بن حسین بن عبدهللا ، نامی فقیھ و محدث زندگی درباره نیز و  : 

کھ افسوس و کردم زیارت است ما علمای واالمقام اساتید از و فقیھ و محدث کھ را او من  » 

کتاب.  ببرم را الزم بھره وی از نشدم موفق»  الوحید انس«  است او از . »(20)  

38 ص ، المرید منیة)  17.  183 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  18.  ج ؛ 199 ص ، 1 ج ، ھمان ( 19  

2 2 ج ، ھمان)  20) .  است برگشتھ خود اولی اعتقاد از بعدھا کھ شود می معلوم(  291 ص ،   

37 ص ، .  
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نجاشی سبک  

نجاشی سبک  



بھ دستیابی جھت کھ است شناسی حدیث راویان و محدثان از نجاشی  

129 صفحھ  

در سو یک از.  برد می بھره مختلف طرق و ھا شیوه از ، نور راویان دیگر ھای تجربھ و ھا دانش  

داشتند شناسی حدیث در کھ ومھارتی ھا آن دانش دریای از و زد می زانو بزرگان محضر  

و آوری جمع را فن این خبرگان ارزشمند ھای گنجینھ و آثار ، دیگر سوی از و کرد می استفاده  

اساتید از نیز گاھی.  برد می سود ھا آن از برداری نسخھ یا و مطالعھ با و کرد می خریداری  

کرد می سؤال را روایی طرق ، نامھ وسیلھ بھ نداشت دسترسی آنان بھ نزدیک از کھ بزرگوارش  

بھ معروف ، علی احمدبن ابوالعباس استادش نزد ای نامھ کھ چنان ؛ گرفت می را الزم پاسخ و  

هللا رضوان - اھوازی سعید بن حسین ھای کتاب از روایت نقل راه و فرستاد سیرافی نوح ابن  

ھای شیوه از) 21. (  شناساند را راه این ای نامھ ضمن ، پاسخ در نیز او و کرد سؤال را – علیھ  

نقل در را عالی مرتبھ کھ است این - آید می دست بھ کتابش از کھ طور آن - نجاشی پسندیده  

چنین بزرگ راویان و محدثان تمام شیوه کھ چنان ؛ کرد می کم را ھا واسطھ و رعایت روایت  

شیخ ، مرتضی سید:  ھمچون سترگی دانشمندان و بزرگ ھای شخصیت از رو این از.  است  

بودند طبقھ یک در وی با کھ دیگران و عبدالعزیز سالربن ، حسن بن محمد یعلی ابی ، طوسی  

اکتفا بودند باالتر درطبقھ کھ کسانی یا و ھا آن اساتید از روایت نقل بھ تنھا و نکرده نقل روایتی  

ذھن با شیعی بزرگ محدث ، کلینی کھ رفت را راھی نجاشی ، این بر عالوه) 22. (  کرد می  

بھ دست حدیث نقل در خویش خالق  

130 صفحھ  

کلمھ کاربردن بھ آن و آورد وجود بھ خود عصر در رشتھ این در نوآوری و زد آن ابتکار»  عده«  بھ  

این از استفاده.  شود می ختم باالتر درطبقھ حدیث راوی بھ کھ است سندی سلسلھ جای  

می را شخص یک از روایت اجازه وی بھ ، فرزانھ استاد چند گاھی کھ است این خاطر بھ کلمھ  

ھا ازآن بردن نام جای بھ ، بودند محدث سرشناس ھای چھره از اساتید آن ھمھ چون و دادند  



از منظور.  کرد می راذکر...  و شیوخنا جمیع یا اصحابنا من جماعة یا اصحابنا من عدة جملھ «  

عده«  در و دارد ھا آن از را روایت بیشترین کھ ھستند اساتیدی ، کند می ذکر نجاشی کھ  

احمدبن محمدبن عن ، اصحابنا من عدة:  گوید می کھ جایی مثال ؛ کند می فرق گوناگون موارد  

بن حسین ، مفید شیخ ، اساتیدش از تن سھ منظور) 23( زراری محمد احمدبن یاعن و قمی داود  

می نقل روایت نفر دو آن از کھ اند سیرافی نوح بن احمد ابوالعباس و غضائری عبیدهللا  

، العطار یحیی محمدبن احمدبن عن ، اصحابنا من عدة:  گوید می کھ جایی یا و) 24( کنند  

25 ) غضائری عبیدهللا بن حسین ، قزوینی شاذان بن علی محمدبن:  ھای نام بھ تن چھار مراد  ) 

یحیی محمدبن احمدبن از کھ اند نجاشی احمد بن علی ، وپدرش سیرافی نوح ابن ،  

26. (  کنند می نقل العطارحدیث )  

1 

نوشتھ کتاب عنوان سی ، ابومحمدحسن برادرش ھمکاری با اھوازی سعید بن حسین ( 21  

و است نیکی ھای نوشتھ و آثار سعید فرزندان ھای کتاب:  نویسد می نجاشی اندکھ  

173 و 172 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال.  است دانشمندان و محققان محورمراجعھ .22 )  

89 ص ، 2 ج ، فوائدالرجالیھ.  408 و 378 ص ، 1 ج ، نجاشی رجال)  23.  ج ، نجاشی رجال ( 24  

178 رقم ، 1 ، 180 ، 199 ، 305 ص ، 2 ج ؛ 284.  354 ص ، 1 ج ، ھمان)  25: .  ک.  ر ( 26  

61: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

36 رقم ، 1 ج ، نجاشی رجال ؛ 34 ص ، 3 ج ، الشیعھ اعیان ؛ 39 ص ، نجاشی رجال مقدمھ ،  

190 ، 196 ، 399 و 198 .  

62: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

نوریان شعاع از:  ھفتم بخش  

معاصران زبان از  

معاصران زبان نوریاناز شعاع از:  ھفتم بخش  
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طالبند را مرنوریان نوریان  . 

راغبند را مرناریان ناریان  . 

می دیگران از بھتر ، رشتھ این دانشمندان دیگر را نور راویان و بزرگ دانشمندان شک بی  

دانش عمیق دریای در را عمری کھ نگرانی ژرف و تحقیق و علم وادی سرشناسان.  شناسند  

و علم درخشان گوھرھای اند توانستھ فراوان ھای وسختی مشکالت با و اند کرده غواصی  

آثار و خدمات و دانند می را کوش سخت محققان زحمات ارزش و قدر ، کنند صید را معرفت  

نھند می ارج را ھا آن ارزشمند  . 

نوشتھ کتابی حدیث راویان شناخت رشتھ در ویژه بھ ، دین معارف و ھا دانش در کھ آنان ھمھ  

و برده نام عظمت بھ بود فن این پیشگام کھ ازنجاشی ، اند گذارده یادگار بھ آثاری خود از و اند  

بھ و نموده تاکید رجال علم در نظریاتش استواری و خبرویت ، نظر دقت ، وثاقت بھ ھمگی  

کتاب کھ نیست جھت بی.  نگرند می احترام دیده بھ رشتھ این در وی دقیق و صائب سخنان  

صورت در حتی و گردد می مطرح رجالی اصلی ھای کتاب از یکی عنوان بھ رجالش گرانسنگ  

می مقدم را وی نظریھ و گفتار باشد رجال علم دیگر ھای درکتاب کھ سخنی با او سخن اختالف  

 . دارند

نویسد می استرآبادی محمد میرزا ، شھیر رجالی  : 

شناخت در نجاشی دارد احتمال گرچھ.  نیست نجاشی و طوسی شیخ طریق بین خالفی  » 

باشد تر ثابت و استوار راویان . » . (1)  

نویسد اومی از ستایش در نجاشی با معاصر و معروف رجالی غضائری ابن  : 

اختالفی سبب بھ ، حدیث سند سلسلھ در راویان از یکی بودن ضعیف یا ثقھ کرد تعارض ھرگاه  » 

و وثوق مورد را کسی طوسی شیخ مثال - دارند راویان بھ آگاه ھای شخصیت و خبرگان کھ  

وتضعیف)2( جرح صورت این در - داند می اعتماد غیر و ضعیف نجاشی را شخص ھمان و اطمینان  



و ترین آگاه او کھ است این نجاشی حال ظاھر و.  است مقدم آن)3( تعدیل و توثیق بر راوی  

اند کرده نقل حدیث کھ راویانی وحاالت زندگی بھ نسبت است افراد ترین اضبط . » (4)  

46 ص ، 2 ج ، فوائدالرجالیھ)  1.  گفتھ حدیث راوی بھ اعتماد عدم و تضعیف در کھ سخنانی ( 2  

، شود گفتھ حدیث راوی بھ اطمینان و اعتماد در کھ سخنانی)  3.  گویند می راوی جرح ، شود  

45 ص ، 2 ج ، فوائدالرجالیھ)  4.  گویند می راوی تعدیل .  

سبز سخنان  

سبز سخنان  

ابراز نجاشی درباره کھ را بزرگانی از بعضی ھای دیدگاه جا این در  
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63: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

برای راھی شیعی ھای رای سپید سبز ھمیشھ سخنان کھ چرا ؛ آوریم می اند کرده عقیده  

است نور راویان احیاگر ، نجاشی بلند مقام بیشتر شناخت  . 

نویسد می داود ابن معروف رجالی  : 

ھای نوشتھ و بزرگواراست بسیار و اعتماد مورد ای چھره ، رجال کتاب نویسنده نجاشی  » 

دارد زیادی . » . (5)  

کند می یاد چنین نجاشی از حلی عالمھ  : 

است او از رجال کتاب.  است من اعتماد مورد و گاه تکیھ ، ثقھ شخص ، نجاشی ابوالعباس  » 

استفاده او احسان ھمیشھ سفره از ھا نوشتھ و آثار دیگر و)  االقوال خالصة(  کتابمان در ما کھ  

بردیم زیادی ھای . » (6)  

گوید می او از ستایش در مامقانی عالمھ  : 

نیز دیگر دانشمندان نظرتمام و ، اطمینان مورد و بزرگواری نھایت در است شخصیتی نجاشی  » 

نیست ای شبھھ جای و است چنین . » (7)  



کند می اظھارنظر چنین بحرالعلوم سید  : 

گذار بنیان ازبزرگان وی.  است شخص ترین ثابت و عادل ، اعتماد مورد اساتید از نجاشی  » 

دین عالمان.  است داناتر دانشمندان ازدیگر رشتھ این در و است حدیث راویان شناخت دانش  

روایی ھای شخصیت حال شرح در کھ این بر دارند نظر وحدت ونیز او بر اعتماد در دارند اتفاق  

او توثیق و بزرگواری بھ دیگران و حلی عالمھ.  کنند استناد برسخنش  
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اند کرده ستایش و مدح و نموده تصریح . » (8)  

نویسد می خوانساری محقق ، بزرگ نویس حال شرح  : 

کھ رسد می نجاشی عبدهللا بھ کرده یادآوری رجالش کتاب در خود کھ طور آن نجاشی نسب  » 

دینداری.  داشتھ السالم علیھ صادق امام طرف از مشھوری رسالھ و بوده اھواز والی و استاندار  

نیست انکاری ھیچ جای و است شھرت نھایت در شیعی دانشمندان بین در وی نسب و . »  

(9) 

نویسد می عاملی حر شیخ ، نامی محدث  : 

از و است طوسی شیخ با معاصر وی.  است اعتماد مورد و بلندمرتبھ شخصیتی نجاشی  » 

کند می نقل روایت مفید شیخ . » (10)  

نویسد می نوری محدث  : 

دست بھ قلم رجال فن در کھ ای فرزانھ ، بود آگاه و نیرومند متبحری ، بینا نقاد ، نجاشی  » 

نظیر کم و مرتبھ بلند.  درآورد تحریر رشتھ بھ زمینھ این در مستند و محکم بس سخنان و گرفت  

وی.  برد خواھیم پی بیشتر او بر اعتماد و وثاقت بھ کنیم اوتحقیق زندگی در ھراندازه و بود  

است تاریخ طول در محققان و دانشوران اتکای محور کھ است معروف کتاب صاحب  . 

نیاز بی را ما ، محدثان و دانشمندان بین در او بلند مقام و بزرگواری  
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شویم یادآور اش درباره را دیگران سخنان کھ کند می . » (11)  

دھد می نظر چنین اخالص با محدث ، قمی عباس شیخ  : 

اتکای محور و رجال معروف کتاب صاحب ، بزرگوار ، ثقھ ، خبره ، بینا نقدکننده ، نجاشی  » 

ترین عالم و است راویان تضعیف و توثیق در بزرگی رکن وی.  است شیعی دانشمندان  

از غیر و شود نمی مقایسھ او با خودش جز کس ھیچ کھ شخصیتی.  رشتھ این در دانشمندان  

سخن بھ استناد در نیز و ایشان بر اعتماد در ما اصحاب.  کند نمی برابری او با احدی خودش  

64: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

دارند نظر اتفاق نور راویان حال شرح در ایشان  . 

را دیگران سخن بخواھیم کھ است این از مشھورتر ، دانشمندان بین در او بلند مرتبھ و بزرگواری  

فرزانگان دیگر با ایشان سخن کھ مواردی ، راوی تضعیف و توثیق در.  کنیم ذکر وی مورد در  

ایشان ظاھر سخن ، محققان و اندیشمندان ھمھ ، کند تعارض دانش این وپیشوایان ابرارنویس  

دارند می مقدم دیگران تصریح و نص بر را . » (12)  

کند می اظھارنظر چنین ، قرن شناس کتاب ، تھرانی آغابزرگ عالمھ  : 

امام کھ ھمو ، است نجاشی عبدهللا فرزندان از نجاشی ابوالعباس ، نقاد و آگاه دانشمند  » 

علم در کھ است ای فرزانھ برترین نجاشی.  نوشت برایش را اھوازیھ رسالھ السالم علیھ صادق  

نمی برابری او با کسی خودش از غیر.  گفت سخن زمینھ دراین و نھاد کاغذ صفحھ بر قلم رجال  

پیشوایان دیگر بر حدیث راویان شناخت در او محققانھ نظریات.  نظیرندارد و کند  
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رجالش در بحرالعلوم سید چنانچھ ؛ دارد برتری است مانده یادگار بھ آنان از آثاری کھ تخصص این  

است فرموده  : 

کتابی سبب بھ نجاشی سخن تقدیم بھ اند داده نظر صراحت بھ شیعی دانشوران از گروھی  

کند می تایید را آن راستی و تحقیق کھ است سخنی این و است نظیر بی و نوشتھ کھ . »  



، ھا آن بھ کھ است شمرده نفری دوازده از مستدرک خاتمھ در نوری محدث ما استاد را نجاشی  

یابد می پایان بزرگ اساتید . »(13)  

32 ص ، الرجال)  5.  12 ص ، االقوال خالصة)  6.  70 ص ، 1 ج ، المقال تنقیح ( 7 .8 )  

35 ص ، 2 ج ، فوائدالرجالیھ.  60 ص ، 1 ج ، الجنات روضات)  9.  15 ص ، 2 ج ، اآلمل امل ( 10  

32 ص ، 3 ج ، الشیعھ اعیان)  11.  ص ، الرضویھ فوائد ؛ 239 ص ، 3 ج ، االلقاب و الکنی ( 12  . 

19.  154 ص ، 10 ج ، الذریعھ ( 13 .  

فراق حدیث  

فراق حدیث  

شھرت و رونق از قمری 448 سال تا کھ بغداد علمیھ حوزه کھ خورد رقم گونھ این تقدیر دست  

و بودند جمع ھم دور ، شھر این در کنار و گوشھ از وپژوھشگران عالمان و بود برخوردار جھانی  

ھیجانی و شور آن دیگر و گردد متالشی ھم از ، داشت بیشتری حرارت علمی ومناظرات بحث  

از نیز و خورد می چشم بھ بزرگ واندیشمندان فقھا محضر از استفاده برای آمدھا و رفت در کھ  

مشاھده چیزی بود پرآوازه بس کھ دانش شھر فرھنگی محیط در مختلف ھای دانش تدریس  

 . نگردد

انتقال برای خارجی و داخلی ھای آشوب و بود آمده وجود بھ بغداد در کھ گریزھایی و جنگ  

بھ نامناسب اوضاع ، نھایت در.  بود زده ھم بھ را درس ھای حوزه آرامش و علم محیط ، قدرت  

کھ رسید جایی  
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، شیعیان وپیشوای زعیم ناچار بھ.  شد منتقل سلجوقیان بھ مذھب شیعھ بویھ آل از حکومت  

کرسی.  رفت غارت بھ سترگ فقیھ آثاراین و خانھ و کرد ھجرت نجف بھ بغداد از طوسی شیخ  

سوخت آتش در بغداد نشین شیعھ محلھ در شیعی ھای نشانھ از بعضی و تدریس  . 

و نجف بھ بعضی ، کرده رھا را بغداد دیگری از پس یکی بزرگ علمای و محدثان ، فقھا پس آن از  



65: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

اوضاع دگرگونی با نیز سرشناس چھره و محدث ، نجاشی.  نمودند ھجرت دیگر نقاط بھ ای عده  

سال در شیعی فرھنگ حوزه رفتن بین از و گسستن و بغداد شھر واجتماعی سیاسی  

کھ قلبی عالقھ نیز و زیاد گرمای و سن کھولت اثر بر گویا.  کرد رھا را جا آن ناچار بھ قمری 448  

باشد کرده ھجرت سامرا نزدیک بغداد شمال در ای منطقھ بھ داشت رسالت خاندان بھ نسبت  . 

گاه چند از ھر ولی بود وناتوان ضعیف جسمی نظر از و گذراند می را عمر اواخر کھ حالی در او  

این در مدفون معصوم امام دو زیارت بھ و رفت می) عج( حجت حضرت غیبت شھر ، سامرا بھ  

امام و ھادی امام مطھر بدن کھ جا آن ، شد می حرم وارد وقت ھر.  شتافت می سرزمین  

پرده در) عج( زمان امام کھ ای نقطھ ھمان در و است مدفون السالم علیھما عسکری حسن  

معصومین ائمھ مظلومیت برای امام دو این مقدس تربت کنار در ، است گشتھ پنھان غیبت  

غیبت پرده پس از والیت و امامت خورشید ظھور برای نیز و ریخت می اشک السالم علیھم  

کھ داشت برمی دعا بھ دست  : 

فرما تعجیل فاطمھ مھدی موالیمان و آقا ظھور در!  پروردگارا ! » .  » 

و کرده سپری السالم علیھم بیت اھل معارف خدمت در را عمری کھ او اما ...  
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بلندی ھمت ارزشمندآنان آثار شناساندن و تشیع جاوید ھمیشھ ھای ستاره و ابرار معرفی در  

نداد مھلتش اجل دست کھ آن تا ماند باقی بیت ھل خورشید رؤیت انتظار در چنان ھم ، داشت  

اولیای و صالحان و ابرار مطھر ارواح بھ پاکش روح) 14( درمطیرآباد قمری 450 االولی جمادی در و  

جملھ با وفاتش سال.  گرفت جای ربوبی رحمت جوار در و خورد پیوند الھی خاص»  الرحمة ان  

علیھ! «  باد او بر خدا رضوان و رحمت) 15. (  گردید موافق  

ھای گردشگاه از و است سامرا اطراف در سرسبز ای منطقھ آن و است مطیره ھمان ( 14  

151 ص ، 5 ج ، البلدان معجم.  سامرا و بغداد عمومی.  و الکنی ؛ 12 ص ، االقوال خالصة ( 15  



239 ص ، 3 ج ، االلقاب .  

نامھ کتاب  

نامھ کتاب  

141 صفحھ  

نجف ، جلدی ده ، لمعھ شرح مقدمھ:  مھدی محمد ، آصفی -1  . 

بیروت ، ق 1408 ، التاریخ فی الکامل:  محمد بن علی عزالدین ، اثیر ابن - 2  . 

بیروت ، ق 1391 ، خلدون ابن تاریخ:  عبدالرحمان ، خلدون ابن - 3  . 

قم ، ق 1401 ، العلما ریاض:  عبدهللا میرزا ، افندی - 4  . 

بیروت ، ق 1403 ، امین حسن سید تحقیق ، الشیعھ اعیان:  محسن سید ، امین - 5  . 

تبریز ، ق 1375 ، دوم چاپ ، المکاسب:  مرتضی ، انصاری - 6  . 

نجف ، ق 1385 ، اول چاپ ، الرجالیة فوائد:  مھدی محمد سید ، العلوم بحر - 7  . 

بیروت ، بغداد تاریخ:  خطیب ، بغدادی - 8  . 

ق 1401 ، اسالمی فرھنگ بنیاد ، المقال زبدة شرح فی االمال بھجة:  مالعلی ، تبریزی - 9  . 

1342 ، تھران دانشگاه ، الرجال:  داوود بن حسن الدین تقی - 10 .  

تھران ، 1337 ، الذریعة:  بزرگ آغا ، تھرانی -11  . 

قم ، اسماعیلیان ، دوم چاپ ، الشیعھ اعالم طبقات - 12  . 

66: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

142 صفحھ  

بیروت ، التبیان مقدمھ -13  . 

1368 ، اول چاپ ، اسالمی تبلیغات سازمان ، ایران در تشیع تاریخ:  رسول ، جعفریان - 14 ،  

 . تھران

رضوی قدس آستان ، اتابکی پرویز ترجمھ ، جبیر ابن نامھ سفر:  احمد بن محمد ، جبیر ابن - 15  



1370 ، اول چاپ ، .  

دفتر ، رجال علم اصلی کتاب چھار:  علی سید ، ای خامنھ حسینی)  هللا آیة ) - 16  

1369 ، اول چاپ ، اسالمی نشرفرھنگ .  

تھران ، الرجال معرفة فی االقوال خالصة:  یوسف بن حسن ، حلی)  عالمھ ) - 17  . 

بیروت ، ق 1399 ، البلدان معجم:  یاقوت ، بغدادی حموی - 18  . 

قم ، اسماعیلیان ، الجنات روضات:  باقر محمد ، خوانساری -19  . 

قم ، مؤلف ، ق 1413 ، اول چاپ ، النجاشی مشیخة:  محمود ، نجفی دریاب - 20  . 

مشھد ، 1362 ، دوم چاپ ، طوسی شیخ ھزاره) :  تنظیم و تھیھ(  علی ، دوانی - 21  . 

تھران ، 1341 ، سیروس چاپ ، دھخدا نامھ لغت:  اکبر علی ، دھخدا - 22  . 

، صالح صبحی تحقیق ، البالغھ نھج) :  گردآورنده(  حسین بن محمد ، رضی)  سید ) - 23  

قم ، ق 1395  . 

علمیھ حوزه مدیریت مرکز ، ق 1408 ، دوم چاپ ، الرجال علم فی کلیات:  جعفر ، سبحانی - 24  

 . قم

قم ، سوم چاپ ، قم اسالمی تبلیغات دفتر ، ابدیت فروغ -25  . 

طھوری کتابخانھ ، المغرب الی المشرق من العالم حدود) :  کوشش بھ(  منوچھر ، ستوده - 26  

تھران ، ق 1403  . ، 

قم ، ق 1410 ، اسالمی انتشارات دفتر ، الرجال قاموس:  تقی محمد ، شوشتری -27  . 

، سوم چاپ ، اسالمیھ کتابفروشی ، المؤمنین مجالس:  نورهللا)  قاضی(  ، شوشتری - 28  

1365 تھران ،   . 

143 صفحھ  

تھران ، اعلمی انتشارات ، الشیعھ تاسیس:  حسن سید ، صدر - 29  . 

1362 ، عالمھ فکری و علمی بنیاد ، اسالم در شیعھ:  حسین محمد سید ، طباطبائی - 30 .  



، مصطفوی حسن تحقیق ، الرجال معرفة اختیار:  حسن بن محمد ، طوسی)  شیخ ) - 31  

ش 1348 ، مشھد دانشگاه  . 

قم ، ق 1415 ، اول چاپ ، اسالمی دفترانتشارات ، اصفھانی قیومی جواد تحقیق ، رجال -32  . 

نجف ، ق 1380 ، دوم چاپ ، بحرالعلوم آل صادق محمد سید تحقیق ، فھرست -33  . 

ایران ، 1362 ، اآلمل امل:  حر)  شیخ(  ، عاملی - 34  . 

علی سید تحقیق ، الغیبھ احکام عن الریبھ کشف) :  ثانی شھید(  الدین زین ، عاملی - 35  

قم ، 1363 ، خراسانی  . 

قم ، ق 1402 ، حسینی احمد سید تحقیق ، المرید منیة -36  . 

الرضویة فوائد:  عباس)  شیخ(  ، قمی - 37  . 

تھران ، 1368 ، صدر کتابخانھ ، وااللقاب الکنی -38  . 

، ق 1384 ، اصفھانی الدین ضیاء سید تحقیق ، الرجال مجمع:  هللا موالعنایت ، قھپایی - 39  

 . اصفھان

تھران ، 1363 ، پنجم چاپ ، کافی:  یعقوب بن محمد ، کلینی -40  . 

67: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

محمدرضا استاد ھمت بھ ، المقال تنقیح:  محمد بن عبدهللا ، مامقانی - 41  . 

بیروت ، ق 1403 ، دوم چاپ ، االنوار بحار:  باقر محمد ، مجلسی - 42  . 

1369 ، خیام ، سوم چاپ ، االدب ریحانة:  علی محمد ، تبریزی مدرس - 43 .  

1372 ، دوم چاپ ، رضوی قدس آستان ، اسالمی فرق فرھنگ:  جواد محمد ، مشکور - 44 ،  

 . مشھد

144 صفحھ  

قم ، 1364 ، الھادی نشر دفتر ، المنیر مصباح:  علی ، مشکینی - 45  . 

، سعیدطریحی محمد تحقیق ، مساجدھا و الکوفھ فضل:  جعفر بن محمد ، مشھدی - 46  



 . بیروت

تھران ، 1363 ، کبیر امیر ، ششم چاپ ، معین فرھنگ:  محمد ، معین - 47  . 

1369 ، دوم چاپ ، اسالمی بزرگ المعارف دائرة) :  نظر زیر(  کاظم ، بجنوردی موسوی - 48 ،  

 . تھران

، ق 1408 ، اول چاپ ، نایینی جواد محمد تحقیق ، رجال:  احمد الحسین ابو ، نجاشی - 49  

 . بیروت

بیروت ، فھرست:  اسحاق بن محمد ، ندیم ابن - 50  . 

و علمی انتشارات ، آیتی ابراھیم محمد ترجمھ ، یعقوبی تاریخ:  واضح ابن ، یعقوبی - 51  

تھران ، 1362 ، سوم چاپ ، فرھنگی  . 

مآخذ و مصادر فھرست  

مآخذ و مصادر فھرست  

ش 1348 ، مشھد دانشگاه ، مصطفوی حسن تحقیق ، طوسی شیخ ، الرجال معرفة اختیار - 1  

. 

بیروت ، ق 1403 ، امین سیدحسن تحقیق ، امین سیدمحسن عالمھ ، الشیعھ اعیان - 2  . 

ش 1362 ، ایران چاپ ، عاملی حر شیخ ، اآلمل امل - 3  . 

بیروت ، ق 1403 ، دوم چاپ ، مجلسی عالمھ ، بحاراالنوار - 4  . 

ق 1401 ، اسالمی فرھنگ بنیاد ، تبریزی مالعلی ، المقال زبدة شرح فی اآلمل بھجة - 5  . 

ش 1368 ، اول چاپ ، اسالمی تبلیغات سازمان ، جعفریان رسول ، ایران در تشیع تاریخ - 6  . 

بیروت ، ق 1391 ، خلدون بن عبدالرحمن ، خلدون ابن تاریخ - 7  . 

بیروت چاپ ، بغدادی خطیب ، بغداد تاریخ - 8  . 

فرھنگی و علمی انتشارات ، آیتی محمدابراھیم ترجمھ ، یعقوبی واضح ابن ، یعقوبی تاریخ - 9  

تھران ، ش 1362 ، سوم چاپ ،  . 



تھران اعلمی ، صدر سیدحسن ، الشیعھ تاسیس - 10  . 

محمدرضا استاد ھمت بھ چاپ ، مامقانی عالمھ ، المقال تنقیح - 11  . 

، طھوری کتابخانھ ، ستوده منوچھر کوشش بھ ، المغرب الی المشرق من حدودالعالم - 12  

تھران ، ق 1403  . 

، اسالمی نشرفرھنگ دفتر ، ای خامنھ حسینی سیدعلی ، رجال علم اصلی کتاب چھار - 13  

ش 1369 ، اول چاپ  . 

تھران چاپ ، حلی عالمھ ، الرجال معرفة فی االقوال خالصة - 14  . 

68: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

، ش 1369 ، دوم چاپ ، بجنوردی موسوی کاظم نظر زیر ، اسالمی بزرگ المعارف دائرة - 15  

 . تھران

تھران ، ش 1337 ، تھرانی آقابزرگ عالمھ ، الذریعھ - 16  . 

، اول چاپ ، محمدجوادنایینی تحقیق ، نجاشی احمد ابوالحسین ، النجاشی رجال - 17  

بیروت ، ق 1408  . 

، ق 1415 ، اول چاپ ، اصفھانی قیومی جواد تحقیق ، طوسی شیخ ، الطوسی رجال - 18  

قم ، اسالمی انتشارات  . 

ش 1342 ، تھران دانشگاه ، داوود بن حسن الدین تقی ، الرجال - 19  . 

قم ، اسماعیلیان ، خوانساری محمدباقر ، الجنات روضات - 20  . 

قم ، ق 1401 ، افندی عبدهللا میرزا ، العلما ریاض - 21  . 

ش 1369 ، خیام ، سوم چاپ ، تبریزی مدرس محمدعلی ، االدب ریحانة - 22  . 

، رضوی قدس آستان ، اتابکی پرویز ترجمھ ، جبیر احمدبن محمدبن ، جبیر ابن سفرنامھ - 23  

ش 1370 ، اول چاپ  . 

62 پاییز ، عالمھ فکری و علمی بنیاد ، طباطبایی عالمھ ، اسالم در شیعھ - 24 .  



قم ، اسماعیلیان ، دوم چاپ ، تھرانی آقابزرگ عالمھ ، الشیعھ اعالم طبقات - 25  . 

قم ، سوم چاپ ، قم اسالمی تبلیغات دفتر ، سبحانی جعفر ، ابدیت فروغ - 26  . 

، ش 1372 ، دوم چاپ ، رضوی قدس آستان ، مشکور محمدجواد ، اسالمی فرق فرھنگ - 27  

 . مشھد

تھران ، امیرکبیر ، ش 1363 ، ششم چاپ ، معین محمد ، معین فرھنگ - 28  . 

چاپ ، طریحی محمدسعید تحقیق ، مشھدی جعفر محمدبن ، مساجدھا و الکوفھ فضل - 29  

 . بیروت

نجف ، ق 1385 ، اول چاپ ، بحرالعلوم سیدمحمدمھدی ، فوائدالرجالیھ - 30  . 

قمی عباس شیخ ، فوائدالرضویھ - 31  . 

نجف ، ق 1380 ، دوم چاپ ، بحرالعلوم آل سیدمحمدصادق تحقیق ، طوسی شیخ فھرست - 32  

. 

بیروت چاپ ، ندیم ابن فھرست - 33  . 

قم ، ق 1410 ، قم مدرسین جامعھ ، شوشتری عالمھ ، الرجال قاموس - 34  . 

تھران ، 63 تابستان ، پنجم چاپ ، کلینی ، کافی - 35  . 

ق 1408 ، بیروت چاپ ، اثیر ابن ، التاریخ فی الکامل - 36  . 

قم ، ش 1363 ، خراسانی سیدعلی تحقیق ، ثانی شھید ، الغیبھ احکام عن الریبھ کشف - 37  

. 

علمیھ حوزه مرکزمدیریت ، ق 1408 ، دوم چاپ ، سبحانی جعفر ، الرجال علم فی کلیات - 38  

 . قم

تھران ، ش 1368 ، صدر کتابخانھ - قمی عباس شیخ ، االلقاب و الکنی - 39  . 

تھران ، ش 1341 ، سیروس چاپ ، دھخدا عالمھ ، دھخدا نامھ لغت - 40  . 

65 بھار سوم چاپ ، اسالمیھ کتابفروشی ، شوشتری نورهللا قاضی ، المؤمنین مجالس - 41 ،  



 . تھران

، ق 1384 ، اصفھانی سیدضیاءالدین تحقیق ، قھیایی هللا عنایت موال ، الرجال مجمع - 42  

 . اصفھان

قم ، مؤلف ، ق 1413 ، اول چاپ ، نجفی دریاب محمود ، النجاشی مشیخة - 43  . 

69: صفحھ بزرگ شناس راوی نجاشی  

قم ، 64 بھار ، الھادی نشر دفتر ، مشکینی هللا آیة ، المنیر مصباح - 44  . 

بیروت ، ق 1399 ، بغدادی حموی یاقوت ، البلدان معجم - 45  . 

بیروت چاپ ، تھرانی آقابزرگ عالمھ ، التبیان مقدمھ - 46  . 

نجف ، جلدی ده چاپ ، آصفی محمدمھدی ، لمعھ مقدمھ - 47  . 

تبریز ، ق 1375 ، دوم چاپ ، انصاری شیخ ، محرمھ مکاسب - 48  . 

قم ، ق 1402 ، حسینی سیداحمد تحقیق ، ثانی شھید ، المرید منیة - 49  . 

قم ، ق 1395 ، صالح صبحی ، البالغھ نھج - 50  . 

مشھد ، ش 1362 ، دوم چاپ ، دوانی علی تنظیم و تھیھ ، طوسی شیخ ھزاره - 51  . 
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