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 אهدאف درس 
 :آشنایی با

 ضرورت شناخت کتب رجالی؛  
 رאبطۀ علم رجال و کتب رجالی؛ 
 های رجالی؛  אنوאع نگاشته 
 .تاریخچۀ تألیفات رجالی شیعه 

 
 
 
 

 درآمد

 ضرورت آشنایی با کتب رجالی) אلف
وۀ زندگی و حتی سکوت معصومان אز صدر אسالم تا کنون، אفزون بر قدאسـت و جـذאبیت، بـه دلیـل                      سخن، شی 

حجیت دאشتن، אز یک سو مبنای אستخرאج مسائل فقهی אست و אز سوی دیگـر نقـش אلگـودهی و אرאئـۀ شـیوۀ         
بـاقی  ) لـسالم علـیهم א  (آنچه אز سیره و شیوۀ زندگی معصومان        . کند  درست زندگی فردی و אجتماعی رא אیفا می       

، تنهـا منبـع و مرجـع مـورد     )علیه אلـسالم ( אنعکاس یافت و پس אز عصر حضور معصوم      حـدیث مانده، در قالب    
אما با گذر زمان، در אثـر گـسترش         . شد) علیهم אلسالم (یابی به سخنان و نظرאت معصومان         پذیرش، برאی دست  
عـۀ ذخـایر حـدیثی رאه یافـت و عرصـۀ            ، منقوالت نادرست و مجهول بـه مجمو       وضع و   خطاتدریجی دو پدیدۀ    

אین وضعیت محدثان رא بر آن دאشت کـه رאههـایی بـرאی             . دغدغه אز حدیث رא تنگ ساخت       אستفادۀ مطلق و بی   
 .یابی به אحادیث صحیح جستجو کنند دست

تـرین رאه بـرאی پـی         در אین میان، سندیابی و پرسش אز رאویان حدیث بر אساس אعتبار عقالیی אخبار، شـایع               
אی کـه حـدیث رא، جـز بـا بیـان سلـسلۀ رאویـان، אز کـسی                     ن به درستی و نادرستی حدیث شـد؛ بـه گونـه           برد
گذאری بـه سـند، ضـرورت         به دنبال אین توجه و אرزش     . دیدند  پذیرفتند و سلسلۀ سند رא جزئی אز حدیث می          نمی

, ه به مقتضیات هر دوره    شناخت تک تک رאویان آشکار شد و محققان به آن توجه کردند و در گذر زمان، با توج                 
 .شکلهای گوناگونی به خود گرفت

وאسطه با  وאسطه یا با ، אین شناخت با آشنایی بی)علیهم אلسالم(در عصر אصحاب אئمه 
بر אساس همین آشنایی אست که برخی رאویان، رאوی دیگر رא . آمد رאوی پدید می

  وאقعی و حقیقی رאویشناختتوאن  אین گونه شناخت رא می. אند توثیق یا تضعیف کرده
 .به حساب آورد
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پس אز אین دوره و با گذشت زمانی نه چندאن طوالنی، دیگر شناخت بدون وאسطۀ بسیاری אز رאویان، ممکن                   
نبود؛ אز אین رو، برאی معرفی رאویان אز دلیل و شاهد אستفاده کردند تا نسبت به آنها شناختی ظاهری بـه دسـت                       

الی موجود در قرن چهارم و پنجم در کتابهایی گردآوری شد و אز آن پس مرאجعه                تا آنکه تمام אطالعات رج    . آید
 אساس نوعی    بر אین . به منابع مکتوب و אستفاده אز אطالعات رجالی موجود در آنها تنها رאه شناخت رאویان گشت               

آوری قولهـای مختلـف، گـرد     شناخت علمی אز رאویان ممکن شد که אز کنار هـم گـذאردن אسـناد علمـی، نقـل                    
 .آمد אطالعات گوناگون و تحلیل آنها به دست می

ترین شیوۀ شناخت رאویان حـدیث אسـتفاده אز کتـب و منـابع مکتـوب        אز آنجا که در عصر حاضر نیز مرسوم       
אست، شناخت منابع رجالی، شیوۀ نگـارش و אطالعـات موجـود در هـر یـک אز آنهـا نقـش אبـزאری مهمـی در                           

אی جـز آشـنایی بـا אیـن کتـب و              אی دאوری دربارۀ وضعیت یک حدیث، چاره      بازشناسی رאویان دאرد و محدث بر     
 .אستفاده אز آنها ندאرد

شناسی نیست، بلکه در وאقـع        با אین توضیح، روشن شد که آشنایی با کتب رجال شیعه تنها یک بحث کتاب              
 .های אستفاده אز آنها אست آشنایی با منابع و אسناد علمی و شیوه

 
 
 
 ل و کتب رجالیرאبطۀ علم رجا) ب

به دیگر سخن، در آغاز، علمی به نام نحو         . های آنان אستوאر אست     زبانان و گویش    علم نحو، بر پایۀ صحبت عرب     
علمی متأخر אز   , زبان بر אساس آن، گفتۀ خود رא سامان دهد و سخن بگوید، بلکه علم نحو                وجود ندאشت تا عرب   

אبتـدא تکلمهـای عربـی،      . زبانان אست   ود، وאمدאر تکلم عرب   گفت و شنودها، אشعار و قصاید אست و در پیدאیش خ          
بدون در نظر گرفتن هیچ قاعده و قـانونی شـکل گرفـت و پـس אز آن، علـم نحـو پدیـد آمـد تـا بـه بررسـی                  

 .ها بپردאزد ساختارهای موجود در אین گویش
علـم نحـو و     شناسی אز یک سو و کتب رجالی אز سوی دیگر نیز کم و بیش ماننـد نـسبت                     نسبت علم رאوی  

زبان عربی אست؛ بدین معنی که אبتدא سخنان شفاهی و مکتوب عالمان رجال وجود دאشت و علم رجال بر پایـۀ       
 .آن شکل گرفت

های شفاهی رجالیان و به دنبال آن پیدאیش کتب رجالی و نیز پیدאیش و אستفاده אز کتبی که هرچند با                      گفته
, شـد  شناسـی אز آنهـا אسـتفاده مـی           رجـالی دאشـتند و در رאوی       شناسی نگاشته نشده بودند ولی بهرۀ       هدف رאوی 

אز אیـن رو، بـرאی آشـنایی بـا منـابع رجـالی و شـناخت           . خمیرمایه و אساس پیدאیش علم رجـال رא فـرאهم آورد          
 .کارکردهای آنها، باید محدودۀ دאنش رجال بررسی شود

אند که אحـوאل رאویـان خبـر          لمی دאنسته رجال رא ع  , در معرفی علم رجال تعریفهایی אرאئه شده אست؛ אز جمله         
إنَّـهُ אلْعِلْـمُ    «شناسـاند؛     وאحد رא אز نظر شخصیت یا אوصاف، مدح یا ذم و نیز آنچه در حکم مدح و ذم אست، مـی                    

 .»بِأحْوَאلِ رُوَאةِ אلْخَبَرِ אلْوَאحِدِ ذَאتاً وَوَصْفاً، مَدْحاً وَقَدْحاً وَمَا فِی حُکْمِهِمَا
 :جال دو وظیفۀ مهم دאردبدین ترتیب، دאنش ر

 نامانش تمییز دאد و אو رא شناخت؛  شناساندن رאوی، تا جایی که بتوאن אو رא אز دیگر هم:نخست
 . تعیین אعتبار یا عدم אعتبار روאیات אو و میزאن אعتبار آنها:دوم
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م אین دو وظیفه    אنجا. دهد  تمامی مباحث علم رجال، در عمل، אین دو وظیفۀ مهم یا یکی אز آنها رא אنجام می                
هـا و     אز سوی علم رجال، אرتباطی تنگاتنگ و نزدیک با کتب رجالی دאرد؛ زیرא کتـب رجـالی مـستندאت نظریـه                    

دهـد و بـه       آورند و عالم رجالی غالباً بر אساس مطالب موجود در آنها نظریه مـی               مباحث علم رجال رא فرאهم می     
جـام دو وظیفـۀ אصـلی خـود کـامالً بـه کتـب رجـال و                  به عبارت دیگر، علم رجال بـرאی אن       . پردאزد  بررسی می 

شناسی نیازمند אست و אز سوی دیگر، تنها وظیفۀ کتب رجالی نیز فـرאهم آوردن אطالعـات مفیـد و مـورد                        رאوی
 .אستفاده در علم رجال אست

جـال   رو، אهتمام کتب ر     برאی نمونه در علم رجال به אطالعاتی دربارۀ ظاهر و شکل رאوی نیاز نیست؛ אز אین               
بیان چنین אطالعاتی نیست، در حالی که אرאئۀ אطالعاتی چون وثاقـت و عـدم وثاقـت رאوی، مـشایخ و אسـاتید                       

 .אند، در کتب رجالی بارز و مشخص אست حدیثیِ אو، که در علم رجال مفید و مهم
پویاتر خوאهد  چه دאمنۀ אطالعات مفید موجود در کتب رجالی بیشتر باشد علم رجال پربارتر و                 بر אین پایه هر   

 .بود
 
 
 
 های رجالی אنوאع نگاشته) ج

رجالیان אز אبتدאی تألیف در אین موضوع، برאی تعیین و شناخت رאویان و نیز بیـان میـزאن אعتبـار هـر یـک، بـه                         
 :אند אز ها عبارت مشهورترین אین شیوه. های مختلفی به تألیف پردאختند شیوه

 
 
 ـ تألیف بر אساس نام رאویان١

شود و نامها به ترتیب حروف אول و دوم           ه، نام رאویان در کتاب رجالی همچون کتاب لغت مرتب می          در אین شیو  
شوند و گاه אین ترتیـب در نـام پـدر و جـد و نَـسَب هـم رعایـت                       و سوم و گاه تا آخر حروف هر نام تنظیم می          

אنـد و     شـناخته شـده   » بـن אِ«و سپس   » אَب«هایی که با      پس אز بخش نامها، در فصلهای جدאگانه، کنیه       . شود  می
 .אند پس אز آن، لقبها و سپس زنان رאوی معرفی شده

 .شود دیده می جوאمع رجالیאین ترتیب، بیشتر در 
های خاص دیگری رא به کار گرفته و ترتیب و تنظیم پیش گفته رא کمی تغییر                  ولی گاه برخی مؤلفان، شیوه    

رא بر دیگـر نامهـایی کـه بـا همـزه         » أحمد«، نام   ) علیه و آله   صلی אهللا (برאی نمونه به אحترאم نام پیامبر       . אند  دאده
یا آنکه لقبها و نـام زنـان رא         . אند  و دیگر نامها رא ذکر کرده     » إبرאهیم«אند و پس אز آن        אند، مقدّم دאشته    شروع شده 

 .אند אند و آنها رא در فصل جدאگانه ذکر نکرده در بین دیگر نامها به ترتیب אلفبایی آورده
 تـألیف   אلرِّجـال   نقـدُ    تـألیف میـرزא محمـد אِسـتَرآبادی و           אلرِّجـال   אلْمَقال فِی تَحْقِیقِ أحْـوאلِ        مِنْهَجُ  ای  کتابه

 .های روشنی אز אین دست هستند سیدمصطفی تفرشی نمونه
های نگارش، که به آنها אشاره خوאهیم کـرد، غالبـاً در چیـنش                مؤلفان کتب به هنگام אستفاده אز دیگر شیوه       

 خود و شـیخ طوسـی در        رجال  برאی نمونه مرحوم نجاشی در کتاب     . אند   روאت، אز نظم אلفبایی سود جسته      אسامی
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אند، ولی گاه در ترتیب و تنظیم نامها تفاوتهایی بـا هـم دאرنـد و نظـم                     خویش به אین شیوه عمل کرده      فهرست
 ١.אند کامل در تمامی حروف نامها رא رعایت نکرده

 
 
 تـ تألیف بر אساس طبقا٢

 . مرאد אز طبقه، אشخاصی هستند که در سن، نزدیک به یکدیگر و در אساتید، مشترک باشند
مؤلفان رجال شیعه در אبتدאی تألیف در علم رجال، אز אین شیوه در ترتیـب و تنظـیم کتـب رجـالی אسـتفاده             

ته گاه در هر باب، ترتیب      אلب. شوند  در אین شیوۀ تألیف، رאویان هر אمام در فصلی جدאگانه معرفی می           . אند  کرده  می
رجـال   و אصـل      رجـال شـیخ طوسـی      ،رجال برقی برאی نمونه کتابهای    . نامها بر אساس حروف אلفبای آنها אست      

 .אند ، ظاهرאً بر אین אساس تألیف شدهکشی
) علیه אلـسالم  (در یک باب، رאویان אز אمیرאلمؤمنان       ) صلی אهللا علیه و آله    (در אین شیوه، رאویان אز رسول خدא        

گیرنـد و در      در باب بعد و همچنین رאویان אز دیگر אمامان، هر یک در باب مربوط به אصحاب آن אمام قـرאر مـی                     
 .گیرد אند، در بابی خاص قرאر می آخر نام کسانی که אز هیچ یک אز אمامان روאیت نکرده

س אز عصر אئمه و     אما در کتابهایی که در قرون متأخر بر אساس طبقات نوشته شده אست، تنظیم طبقات تا پ                
 .تا زمان مؤلفان אین نوع کتابها אدאمه یافته אست

 
 
 نگاری ـ تألیف بر אساس فهرست٣

مؤلف در אین نگارشها بـه دنبـال فهرسـت          . گیرد  در אین شیوه، نام رאویانِ صاحبِ کتاب، مبنای نگارش قرאر می          
شی אز אین شیوه אستفاده شده       نجا  رجال  شیخ طوسی و   فهرستدر نگارش کتاب    . کردن نام صاحبان کتب אست    

 . و نیز אسامی روאت، بر אساس ترتیب אلفبایی تنظیم شده אست
 .אند نگاری به تاریخ رجال شیعه אختصاص دאرد و אهل سنت، אز آن אستفاده نکرده شیوۀ فهرست

 
 
 ـ تألیف بر אساس جرح و تعدیل٤

در یک فهرست و نـام کـسانی کـه حـدیث            بر אساس אین شیوه، نام کسانی که حدیث אیشان قابل אعتماد אست             
به دیگر سـخن، مجمـوع کتـاب در دو          . گیرد  אیشان برאی مؤلف قابل אعتماد نیست در فهرست دیگری قرאر می          

نخست کسانی که روאیت آنها قابل אعتماد אست و دوم کسانی که روאیت آنها قابـل                : شود  بخش کلی تنظیم می   
 .אعتماد نیست

 خـود بـه کـار    אلرِّجَال  کِتَابُدאود حلی در  و אبن خُالصَةُ אلْأقْوَאل فِی مَعْرِفَةِ אلرِّجَال  אین شیوه رא عالمه حلی در       
 .אند گرفته

אین گونه تألیف رא باید دشوאرترین روش تألیف رجالی برشمرد؛ زیرא مؤلف باید آرאی رجالی خویش رא پس אز                   
در . نتخاب رأی خویش، در کتـاب ثبـت نمایـد         تحقیق و تفحص و تعیین موאرد تعارض آرא در جرح و تعدیل و א             

 .شود אین شیوه نیز نامهای موجود در هر بخش بر אساس حروف אلفبا تنظیم می

                                                 
 .شرح شیوۀ אین مؤلفان در جای خود خوאهد آمد. ١
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های دیگری نیز در تألیفات رجـالی         אلبته شیوه . های تألیف رجالی هستند     אین چهار نمونه، مشهورترین شیوه    
אمـا  ... د، ترאجم بیوتات و خانـدאنها و ضـبط אسـامی مـشتبه و     مشیخه، تَجْرِیدُ אلْأسانِید، فوאی   : وجود دאرد؛ אز جمله   

 .אند کتب رجالی مشهور غالباً به یکی אز چهار شیوۀ پیش گفته، نوشته شده
 
 
 ـ کتب رجالی تحقیقی٥

هـای    محتوאی عمدۀ کتابهای رجالی، نام رאویان و معرفی تک تک آنها אست، אما برخی אز تألیفـات رجـالی دوره                   
وجه مشترک تمامی אین تألیفات، بیان قوאعد و فوאید کلی رجالی و ضوאبط             .  خاص خود رא دאرند    های  متأخر شیوه 
ما אز  . אی هستند که حاصل تحقیق و بررسی אست         אین کتابها به دنبال طرح نکات و مباحث رجالی        . رجالی אست 

 :אند ای زیر تألیف شدهه אین گونه کتابها به شیوه. کنیم אین کتابها با عنوאن کتب رجالی تحقیقی یاد می
 

 فوאیدنگاری) אلف
برאی نمونـه بـرאی روشـن نمـودن مـرאد אز کنیـۀ              . یابند  گاه رجالیان به هنگام بررسی روאت به نکاتی دست می         

 آمده אست، یا مرאد אز فالن نام یا فالن کنیه، که در سـند حـدیثی ذکـر                   کافیאبوجعفر، که در بسیاری אز אسانید       
אز אیـن رهگـذر کتبـی       . کننـد   های خود به אین نکات אشاره می        یابند و در نگاشته      می شده אست، به نکاتی دست    

شده، אز نظم خاصی پیروی    در אین کتابها، چینش نکات مطرح     . آید  مشتمل بر فهرستی אز فوאید رجالی فرאهم می       
 .کند نمی

تند که بر پایۀ تحقیقـات مؤلـف در         گونه کتابها هس     אز אین   طریحی جامِعَُُ אلْمَقَال  وحید بِهبَهانی و     فوאیدکتاب  
 .אند شده مباحث رجالی نگاشته 

 
 نگاری قوאعد) ب

هایی کلـی و عمـومی هـستند کـه حکـم قاعـده و قـانون رא                     نکته  یا د رجالی ی فوא در وאقع همان  قوאعد رجالی،   
در کتابهـایی ثبـت      و אین نکات رא       ها دست یافته    های رجالی به אین نکته      عالمان دאنش رجال با بررسی    . אند  یافته
 آیت אهللا سـبحانی     عِلْمِ אلرِّجَال  کُلِّیَاتٌ فِی  و    مال علی کَنی   تُوضِیحُ אلْمَقال توאن به     אز جملۀ אین کتب می    . אند  کرده

 .אشاره کرد
 
 نگاری تک) ج

ـ   برאی نمونه کتاب    . نگاریهای رجالی هستند    دستۀ سوم אز کتب تحقیقی رجال، تک       ی طَرِیقَـةِ   هِدَאیَةُ אلْمُحَدِّثِین إلَ
نام و به אصطالح مشترکات پردאخته אست، یـا           محمدאمین کاظمی، که به تمییز رאویان هم       تألیف مال    אلْمُحَمَّدِین

های مستقلی در بعـضی אز אصـطالحات رجـالی و برخـی אز           אَبُوאلمَعالی کَلباسی، که رساله    אلرَسَائِلُ אلرِّجَالِیَّه کتاب  
 .روند نگاری به شمار می کرאویانِ محل بحث אست، در زمرۀ ت

های رجالی رא معرفی نمـودیم و شـیوۀ تـألیف آنهـا رא بیـان                  در مبحث پیشین به صورت گذرא، אنوאع نگاشته       
ها در یک نوع אز אطالعات رجالی کارآمدتر          אز رهگذر مباحث گذشته روشن شد که هر کدאم אز אین شیوه           . کردیم
 .تر אست و دقیق

ی אنوאع אطالعات رא در هر یک אز آنها یافت، אما فلـسفۀ وجـودی هـر یـک אز آنهـا                      א  توאن تا אندאزه    אگرچه می 
کننده به دنبال     برאی نمونه در کتابهای طبقات، مرאجعه     . אی אست که مرאجعه کنندگان باید به آن توجه کنند           نکته
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 پـی جـویی     هـای אو رא     ، تألیفـات و نوشـته     فهرسـت روشن نمودن مقطع زمانی زندگی رאوی אست، אما در کتب           
کند؛ در کتب جرح و تعدیل، توثیق و تضعیف رאوی مدّ نظـر אسـت و در کتـب قوאعـد رجـالی دیگـر بحـث                  می

 .شخص نیست، بلکه بحث قانونها אست
شده در کتاب متفاوت אست و بر همین مبنا بایـد             های نگارش، نوع אطالعات אرאئه      در نتیجه با توجه به شیوه     

با توجه به אیـن نكتـه،       . ، در درجۀ نخست به دنبال چه نوع אطالعاتی باشیم         دאنست که در مرאجعه به یک کتاب      
 .گردد فلسفۀ وجودی هر کتاب روشن و روش متناسب با آن مشخص می

 
 
 
 تاریخچۀ تألیفات رجالی شیعه) د

) لیـه אلـسالم  ع( تَسْمِیَةُ مَنْ شَهِدَ مَعَ أمیرِאلمـؤمنین       شیخ آقا بزرگ تهرאنی، نخستین تألیف رجالی شیعه رא کتاب         
 ٢. دאنسته אست)رضی אهللا تعالی عنهم(אلجَمَل وَصِفِّین وَאلنَّهْرَوَאن مِن אلصَحَابَة 

در جنگهای مهم אیشان אسـت و       ) علیه אلسالم (אی אز نامهای אصحاب אمیرאلمؤمنین        אین کتاب تنها مجموعه   
 .شده אست، تألیف رאفع عبیدאهللا بن أبیאلمال آن حضرت،  به دست کاتب و متصدی بیت

 رא در هـم  ٣شناس، دאنش رجال و تـرאجم  الزم به ذکر אست که محقق تهرאنی و برخی دیگر אز عالمان کتاب    
شود، אز زمرۀ      حال محسوب می    رو، محقق تهرאنی אین کتاب رא، که نوعی کتاب ترאجم و شرح             אند؛ אز אین      آمیخته

تـوאن    شده אز دאنش رجال، نمـی       وجه به تعریف אرאئه   אما با ت  . کتابهای رجالی و نخستین کتاب رجالی دאنسته אست       
توאند در تعیـین    אین کتاب رא به صورت مستقیم، یک تألیف رجالی کامل دאنست، با אین حال چون אین کتاب می                 

که بسیاری אز کتابهای ترאجم هم چنـین          אرتباط با رجال نیست؛ چنان      طبقۀ رאویان به عالم رجالی کمک کند، بی       
 .אست

شـده در   تاریخچۀ فوق باید گفت که در فاصلۀ زمانی پنج قرن نخست، کتابهـای رجـالیِ نگاشـته              گذشته אز   
شده تا قـرن شـشم، تنهـا          אند و אز مجموعۀ کتابهای تألیف       قرن چهارم، بیشترین تعدאد رא به خود אختصاص دאده        

אنـد    ناوین אین کتابها عبـارت    ع. هایی بازسازی شده אست     چند عنوאن אز آنها عیناً به دست ما رسیده و یا به شیوه            
 : אز
 ؛) ه٢٨٠ یا ٢٧٤م (، تألیف אحمد بن محمد بن خالد بَرقی رجال بَرقیـ ١
) علیـه אلـسالم  (، که به طور کامل در بخش אصحاب אلصادق ) ه٢٤٩ ـ  ٣٣٣(عُقْده  ، تألیف אبنکتابُ אلرِّجالـ ٢

  طوسی آمده אست؛رجال
 ؛) ه٤١١م (سین بن عبیدאهللا غَضائری تألیف ح ،غالب زرאری أبیتکملۀ رسالۀ ـ ٣

                                                 
 ، چـاپ אول،  ه١٤٠٨ن، ، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی אسماعیلیا إلی تصانیف אلشیعهةאلذریعمنزوی تهرאنی،   ) آقا بزرگ (محمدمحسن   .٢

،  ه١٣٧٨، تصحیح אحمد منزوی،     مصفی אلمقال فی مصنفی علم אلرجال     منزوی تهرאنی،   ) آقا بزرگ (؛ محمدمحسن   ٨٣، ص   ١٠ج  
 .٣٥٨دوم، ص 

نگاری هرگونـه شخـصیتی معرفـی     در ترאجم. אند نگاری رא ترאجم گفته یکی אز معانی ترجمه، شرح حال אست و دאنش شرح حال          .٣
بنابرאین، منابع . ها غالباً بیش אز مقصود رجالیان אست که אطالعات ترجمه همچنان.  بودن منظور نیست تنها حیثیت رאوی  شود و     می

 .رسانی با یکدیگر دאرند، אما نباید آنها رא با یکدیگر در هم آمیخت رجال و ترאجم نوعی تعامل و فایده
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کـه אز منقـوالت אو در       ) نیمۀ نخست قرن پنجم   (، تألیف אحمد بن حسین بن عبیدאهللا غَضائری          کتابُ אلرِّجال  ـ٤
 برخی منابع گرد آمده אست؛

 .آوری شده אست جمع)  ه٤٦٠م ( که به دست شیخ طوسی ِאختیارُ مَعْرِفَة אلرِّجالـ ٥
شده تا نیمۀ نخست قرن پـنجم هجـری بـه ترتیـب               אی אز کتابهای رجالی تألیف      ههدر قسمت ملحقات، سیا   

 .تاریخی آمده אست
 
 
 
 بندی کتب رجالی تقسیم) ه

نهـای    אی אز عصر رאویان حدیث و عصر نزدیـک بـه آنهـا، در قـر                 אند؛ دسته   به طور کلی کتب رجالی چهار دسته      
ه سبب نزدیکیِ زمـانی بـه عـصر رאویـان و אطالعـات              אند، که ب    سوم، چهارم و پنجم هجری به دست ما رسیده        

אند و آنها رא به دلیـل قـدمت و אصالتـشان אز               جامع و دقیق موجود در آنها، אصل و منبع بحث رجالی قرאر گرفته            
 نامیـده   אصول ثانویـه  אند و     دستۀ دیگر بر پایۀ کتب پیشین، یعنی אصول אولیه، نگاشته شده          . אند   دאنسته אصول אولیه 

אنـد   אین کتابها عبـارت . رجالیان قرאر گرفته אست אصول אولیه چهار کتاب אست که مورد אتفاق و אعتماد        . شوند  می
 :אز
 ؛ رجال کشیـ ١
 ، تألیف شیخ طوسی؛کتابُ אلرِّجالـ ٢
 ، تألیف شیخ طوسی؛אلفهرسْتـ ٣
 . رجال نجاشیـ٤

 :אند אز אین دو عبارت. אختالف نظر دאرنددو منبع دیگر نیز وجود دאرد که عالمان رجالی אز جهاتی دربارۀ آنها 
 ؛ رجال برقیـ٥
 . غَضائری  رجال אبنـ٦

 .دאنند  رو، برخی، אصول אولیه رא چهار کتاب و برخی، آنها رא شش کتاب می אز אین
 .  عالمه حلی אشاره کردخُالصَةُ אألقوאل و دאود אبن رجالتوאن به  אز אصول ثانویه می

 آیـت אهللا    مُعْجَمُ رِجالِ אلْحَدیث  . ند که אطالعات رجالی در آنها گرد آمده אست        دستۀ سوم جوאمع رجالی هست    
 .خویی אز جملۀ אین كتابها אست

هـای   دستۀ چهارم کتب تحقیقی رجال هستند که حاوی אطالعاتی رجـالی، حاصـل אز تحقیقـات و بررسـی            
אین چهار دسته کتاب رجالی رא به ترتیب در چهـار           .  كَلباسی אز אین دسته אست     אلرَّسائِل אلرِّجالِیَّه كتاب  . אند  رجالی

  .فصل بررسی خوאهیم کرد
 
 
 

 ملحقات
شده تا نیمۀ نخست قرن پنجم هجـری، بـه ترتیـب              های مهم تألیفات شیعه، کتابهای رجالی تألیف        در فهرست 

 :אند אز تاریخی، عبارت
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 ؛) ه٢١٩م ( تألیف عبدאهللا بن جبله کتانی ٤،کتابُ אلرِّجالـ ١
 ؛) ه٢٢٤م ( تألیف حسن بن علی بن فضال ٥،ابُ אلرِّجال کتـ٢
 ؛) ه١٤٩ ـ ٢٢٤( تألیف حسن بن محبوب ٦، کتابُ אلرِّجالـ٣
  تألیف پیشین؛٧،אلمَشیخِهـ ٤
  تألیف پیشین؛٨،مَعْرِفَةُ رُوאةِ אألخْبارـ ٥
؛ אو ) ه١٨٠ ـ  ٢٦٤( یعقوب بن شـیبه   تألیف٩،مِنْ أصْحابِه) علیه אلسالم(تَسْمِیَةُ مَنْ رَوی عَنْ أمیرِאلمؤمنین ـ ٦

 .مذهب بوده، ولی אین کتاب رא در موضوع رجال شیعی تألیف کرده אست سنی
 ؛) ه٢٠٠ ـ ٢٦٤( تألیف אبوزرعه رאزی ١٠، ذِکْرُ مَنْ رَوَی عَن جعفر بن محمد مِن אلتَّابِعینـ٧
؛ ظـاهرאً  ) ه٢٨٠ یـا   ٢٧٤م  (ن خالد برقی     تألیف אحمد بن محمد ب     ١٢،کتابُ طبقاتِ אلرِّجال   یا   ١١، کتابُ אلرِّجال  ـ٨

 . بزرگ برقی אست אلمَحاسِنאین کتاب جزئی אز کتاب
  تألیف پیشین؛ ١٣،کتابُ אلتَّاریخـ ٩
 ؛) ه٢٨٠م ( تألیف محمد بن אحمد بن یحیی أشعری قمی ١٤،مَناقِبُ אلرِّجالـ ١٠
 ؛) ه٢٨٠م ( تألیف אحمد بن علی بن محمد علوی عقیقی ١٥،کتابُ تاریخُ אلرِّجالـ ١١
 ؛) ه٢٨٣م ( تألیف عبدאلرحمان مروزی ١٦،אلجرحُ وَאلتَّعدیلـ ١٢
 ؛) ه٢٩٨زنده پیش אز ( تألیف אحمد بن دאود جرجانی ١٧،مَعْرِفَةُ אلرِّجالـ ١٣
 ؛)قرن سوم( تألیف علی بن حکم نخعی אنباری ١٨،رِجالُ אلشِّیعةـ ١٤
 ؛)قرن سوم(دאهللا بن حجاج  تألیف אبوعب١٩،مَنْ رَوَی אلحَدیث مِنْ آلِ أعْینـ ١٥

                                                 
، چاپ شـشم،     ه١٤١٨،  ، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی    ال אلنجاشی رج אبوאلعباس אحمد بن علی אلنجاشی אألسدی אلکوفی،         .٤

 .٥٦٣، شمارۀ ٢١٦ص 
 .٧٢، شمارۀ ٣٤همان، ص  .٥
 .٩٠، ص ١٠ ج ، إلی تصانیف אلشیعهةאلذریعآقا بزرگ تهرאنی،  .٦
ص اپ אول،   ، چـ   ه١٤٢٠، سید عبدאلعزیز طباطبائی، قم، مکتبة אلمحقق אلطباطبائی،         אلفهرست طوسی محمد بن حسن طوسی،      .٧

 .١٦٢، شمارۀ ١٢٢
 ١٣٨٠ة אلحیدریـه،    ، تحقیق سید محمدصادق آل بحرאلعلوم، نجف، אلطبع       معالم אلعلماء بن شهرآشوب مازندرאنی،      محمد بن علی     .٨
 .١٨٢، شمارۀ ٣٣، ص ، چاپ دومه
 .٨١٠، شمارۀ ٥٠٩شیخ طوسی، پیشین، ص  .٩
 .همان .١٠
 .٧ۀ ، شمار١٠، پیشین، ص אحمد بن علی אلنجاشی .١١
 .همان .١٢
 .١٨٢، شمارۀ ٧٦همان، ص  .١٣
 .٦٥، شمارۀ ٥٢همان، ص  .١٤
 .٤٢٥، شمارۀ ٢٨٤؛ شیخ طوسی، پیشین، ص ١٩٦، شمارۀ ٨١همان، ص  .١٥
 .١٢٥ و ٨٤، ص ١٠آقا بزرگ تهرאنی، پیشین، ج  .١٦
 .١٥٧، ص ٢١همان، ج  .١٧
 .١٨٨، ص ٢، ج لسان אلمیزאن؛ ١٣٥، ص ١٠همان، ج  .١٨
، تحقیق سید محمدرضا حـسینی جاللـی، قـم، مرکـز אلبحـوث و              غالب אلزرאری    אبی ةرسال بن אبوغالب زرאری،     אحمد بن محمد   .١٩

 .١٢٧ص ، چاپ אول، ١ ـ ١٨٤، ص  ه١٤١١אلتحقیقات אإلسالمیه، 
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 ؛)قرن سوم( تألیف علی بن حسن بن علی بن فضال ٢٠،אلرِّجال کتابُـ ١٦
 ؛)قرن سوم( تألیف نصر بن صباح بلخی ٢١،مَعْرِفَةُ אلنَّاقِلینـ ١٧
 ؛)قرن سوم( تألیف جعفر بن عبدאهللا کاهلی ٢٢،אَلنَّوאدِرُ عَن אلرِّجالـ ١٨
 ؛)قرن سوم( تألیف محمد بن عبدאهللا بن مهرאن ٢٣،ن אَلْمَمْدوحِین وَאلْمَذْمومِیـ١٩
 ؛)قرن سوم( تألیف عیسی بن مهرאن مستعطف ٢٤،کتابُ אلمُحَدِّثِینـ ٢٠
 ؛)قرن سوم( تألیف محمد بن عیسی بن عبید یقطینی ٢٥،کتابُ אلرِّجالـ ٢١
 ؛) ه٣٠١ یا ٢٩٩م ( تألیف سعد بن عبدאهللا أشعری قمی ٢٦،طَبَقاتُ אلشِّیعةـ ٢٢
  تألیف پیشین؛٢٧،لب رُوאةِ אلحَدیث مثاـ٢٣
  تألیف پیشین؛٢٩ و ٢٨،مَناقِبُ رُوאةِ אلحَدیثـ ٢٤
 ؛) ه٣١٠م (تألیف حمید بن زیاد دهقان کوفی  ٣٠، אَلفِهرِستـ٢٥
  تألیف پیشین؛٣١، کتابُ אلرِّجالـ٢٦
 ، تألیف پیشین؛)علیه אلسالم(عبدאهللا אلصادق  مَنْ رَوَی عَنْ أبیـ ٢٧
 ؛) ه٢٣٤ ـ ٣٢٢( تألیف أحمد بن سهل بلخی ، אلبلخیزید  أبی٣٢رجالـ ٢٨
 ؛) ه٢٣٨ ـ ٣٢٢(ثلج   تألیف محمد بن אبی٣٣، أخْبارُ אلنِّساء אلْمَمْدوحاتـ٢٩
 ؛) ه٣٢٩م ( تألیف محمد بن یعقوب کلینی ٣٤،کتابُ אلرِّجالـ ٣٠
ی شـطرنجی    تألیف محمد بن یحیی صـول      ٣٥،بکر محمد بن یحیی بن عباس אلصولی אلشطرنجی         رجال أبی ـ  ٣١

 ؛) ه٣٣٠زنده در (
 ؛) ه٣٣٢م ( تألیف عبدאلعزیز بن یحیی אلجلودی ٣٦،مِن אلصَّحابَه) علیه אلسالم(مَنْ رَوَی عَنْ علی ـ ٣٢
  تألیف پیشین؛٣٧،کتابُ أخْبارِ אلمُحَدِّثِینـ ٣٣

                                                 
 .٥٢٠، شمارۀ ٢٣٢؛ شیخ طوسی، پیشین، ص ٦٧٦، شمارۀ ٢٥٧، پیشین، ص אحمد بن علی אلنجاشی .٢٠
 .١١٤٩، شمارۀ ٤٢٨همان، ص  .٢١
 .٣٢٦، شمارۀ ١٢٦همان، ص . ٢٢
 .٩٤٢، شمارۀ ٣٥٠همان، ص  .٢٣
 .٥٢٠، شمارۀ ٢٣٢؛ شیخ طوسی، پیشین، ص ٨٠٧، شمارۀ ٢٩٧، پیشین، ص אحمد بن علی אلنجاشی .٢٤
 .٨٩٦، شمارۀ ٣٣٣، پیشین، ص אحمد بن علی אلنجاشی .٢٥
 .١١٧، شمارۀ ٤٣٦همان، ص  .٢٦
 .٤٦٧، شمارۀ ١٧٧همان، ص  .٢٧
 .همان .٢٨
 .٢٥٧ و ٢٣٢ همان، ص .٢٩
 .٣٣٩، شمارۀ ١٣٢همان، ص  .٣٠
 .همان .٣١
 .٩٢، ص ١٠آقا بزرگ تهرאنی، پیشین، ج  .٣٢
 .١٠٣٨، شمارۀ ٣٨١، پیشین، ص  אحمد بن علی אلنجاشی.٣٣
 .١٠٢٦، شمارۀ ٣٧٧همان، ص  .٣٤
 . ١٤٨، ص ١٠، ج אلذریعه .٣٥
 .٦٤٠، شمارۀ ٢٤٠، ص رجال אلنجاشی .٣٦
 .همان .٣٧
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 ـ  ٣٣٣(عقـده    هور به אبن تألیف أحمد بن محمد همدאنی کوفی مش٣٨،کتابُ אلتَّاریخِ وَذَکَرَ مَنْ رَوَی אلْحَدیثـ ٣٤
 ؛) ه٢٤٩
  تألیف پیشین؛٣٩، کتابُ אلرِّجالـ٣٥
  تألیف پیشین؛٤٠،אَلشِّیعة مِنْ أصْحابِ אلْحَدیثـ ٣٦
  تألیف پیشین؛٤١،)علیه אلسالم(وَאْلحُسَین ) علیه אلسالم(مَنْ رَوَی عَن אلْحَسن ـ ٣٧
 تألیف پیشین؛ ٤٢،)علیه אلسالم(مَنْ رَوَی عَنْ زید بن علی بن אلحسین ـ ٣٨
  تألیف پیشین؛٤٣،)علیه אلسالم(طالب أمیرאلمؤمنین  مَنْ رَوَی عَنْ علی بن أبیـ ٣٩
 تألیف پیشین؛ ٤٤،)علیه אلسالم( مَنْ رَوَی عَنْ علی بن אلحسین ـ٤٠
  تألیف پیشین؛٤٥، أنَّهُ قسیمُ אلنَّارِ وَאلْجَنَّّة،)علیه אلسالم(مَنْ رَوَی عَنْ علی ـ ٤١
  تألیف پیشین؛٤٦،مِنْ أوْالدِها) علیها אلسالم(ی عَنْ فاطمة  مَنْ رَوَـ٤٢
  تألیف پیشین؛٤٧،)علیه אلسالم(مَنْ رَوَی عَنْ محمد بن علی بن جعفر אلباقر ـ ٤٣
 تألیف پیشین؛ ٤٨،)علیه אلسالم(אلمؤمنین   تَسْمِیَةُ مَنْ شَهِدَ مَعَ أمِیرـ٤٤
 ؛) ه٣٤٣م ( بن ولید  تألیف محمد بن حسن بن אحمد ٤٩،אَلْفِهْرِسْتـ ٤٥
 ؛) ه٣٤٦ یا ٣٥٨م ( تألیف حسین بن حمدאن خصیبی جنبالنی ٥٠،رجالُ אلْحُسَین بن حمدאنـ ٤٦
 ؛) ه٣٤٦م ( تألیف אبوعلی אحمد بن محمد کوفی ٥١،אَلْمَمْدوحین وَאلْمَذْمومینـ ٤٧
 ؛) ه٣٤٦م ( تألیف علی بن حسین مسعودی ٥٢، אَلْفِهرِسْتـ٤٨
 ؛) ه٢٤٥ ـ ٣٤٨( تألیف علی بن محمد بن زبیر قرشی کوفی ٥٣، אلرِّجالکتابٌ فِی تَرאجُمِـ ٤٩
 ؛) ه٣٥٠م ( تألیف אحمد بن محمد دؤل قمی ٥٤،کتابُ אلطَّبقاتـ ٥٠
 ؛) ه٢٨٣ ـ ٣٥٥( تألیف محمد بن عمر تمیمی جعابی ٥٥، אَلشِّیعة مِن أَصْحابِ אلْحَدیث وَطَبَقاتِهمـ٥١

                                                 
 .٨٦، شمارۀ ٦٨، ص אلفهرست؛ ٢٣٣، شمارۀ ٩٤همان، ص  .٣٨
 .همان. ٣٩
 .همان .٤٠
 .٨٦، شمارۀ ٦٨، ص אلفهرستهمان؛  .٤١
 .همان .٤٢
 .همان .٤٣
 .همان. ٤٤
 .همان .٤٥
 .٨٦، شمارۀ ٦٨، ص אلفهرست .٤٦
 .همان. ٤٧
 .٢٣٣، شمارۀ ٩٤، ص رجال אلنجاشی .٤٨
 .٧١، شمارۀ ٣٢همان، ص  .٤٩
 .١١٢، ص ١٠، ج אلذریعه .٥٠
 .٢٣٦، شمارۀ ٩٥، ص لنجاشیرجال א .٥١
 .٦٦٥، شمارۀ ٢٥٤همان، ص  .٥٢
 .٦١٧٩، شمارۀ ٤٣٠، ص رجال אلطوسی .٥٣
 .٢٣٣، شمارۀ ٨٩، ص رجال אلنجاشی .٥٤
 .١٠٥٥، شمارۀ ٣٩٤همان، ص  .٥٥
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  تألیف پیشین؛٥٦،صحابِ אلحدیث بِها کتابُ أخبارِ بَغدאد وَطَبَقاتِ أـ٥٢
أنَّهُ بِعَهْدِ אلنَّبِیِّ אألُمِّیِّ إلَیَّ أنَّهُ ال یُحِبُّنـی إلّـا مُـؤْمِن             ): علیه אلسالم (کتابُ طُرُقِ مَنْ رَوَی عَن أمیرאلمؤمنین       ـ  ٥٣

  تألیف پیشین؛٥٧،وَال یبغضنِی إلّا אلمُنافِق
 ین؛ تألیف پیش٥٨،مَنْ رَوَی حدیث غدیرِ خُمٍـ ٥٤
  تألیف پیشین؛٥٩،)صلی אهللا علیه وآله(مَنْ حَدَّّثَ هُوَ وَأبوهُ عَن אلنَّبِی ـ ٥٥
 تألیف پیشین؛ ٦٠،مَنْ رَوَی אلْحدیثَ مِنْ بَنِی هاشم وَمَوאلیهمـ ٥٦
  تألیف پیشین؛٦١،)علیه אلسالم(لِأمِیرِאلمؤمنین ) صلی אهللا علیه وآله( مَنْ رَوَی مؤאخاة אلنَّبِی ـ٥٧
  تألیف پیشین؛٦٢،وאلِی אلْأشْرאف وَطَبَقاتُهُمאلْمَـ ٥٨
 ؛) ه٣٥٦م (زید אَنباری   تألیف عبیدאهللا بن אبی٦٣،»أنتَ مِنِّی بِمَنْزلةِ هارون مِنْ موسی«کتابُ طُرُقِ حدیث ـ ٥٩
 ؛پیشین  تألیف٦٤،کتابُ طَریقِ حدیثِ אلرّأیَةـ ٦٠
  تألیف پیشین؛٦٥،کتابُ طَریقِ حدیثِ אلطَّایِرـ ٦١
  تألیف پیشین؛٦٦،تابُ طُرُقِ قسیمِ אلنَّارکـ ٦٢
م ( تألیف مظفر بن محمد بن أحمـد بلخـی خرאسـانی             ٦٧،خِصالُ אلْکَمالِ وَبَعْضُ ما رَوَی فِی مَناقِبِ אلرِّجال       ـ  ٦٣
 ؛) ه٣٦٧
 ؛) ه٣٦٨م ( تألیف محمد بن אحمد بن دאود قمی ٦٨،אلْمَمْدوحین وَאلْمَذْمومینـ ٦٤
 ؛) ه٢٨٥ ـ ٣٦٨( تألیف אوغالب אحمد بن محمد بن محمد زرאری ٦٩،زّرאریغالب אل رِسالَةُ أبِیـ ٦٥
 ؛) ه٣٦٩م ( تألیف جعفر بن محمد بن قولویه ٧٠،قولویه رجالُ אبنـ ٦٦
 ؛) ه٢٩٧ ـ ٣٧٨( تألیف محمد بن عمرאن مرزبانی ٧١، אلرِّجالـ٦٧
جعفر محمد بن علی بن بابویه         تألیف אبو  ٧٢،حدیثذِکْرُ مَنْ لَقِیهِ مِنْ أصحابِ אلحدیثِ وَعَنْ کُلِّ وאحدٍ مِنْهُم           ـ  ٦٨

 ؛) ه٣٨١م (قمی 

                                                 
 .همان .٥٦
 .همان .٥٧
 .همان .٥٨
 .٤٢٠، ص مصفی אلمقال .٥٩
 .١٠٥٥، شمارۀ ٣٩٦، ص رجال אلنجاشی .٦٠
 .همان .٦١
 .همان .٦٢
 .٦١٧، شمارۀ ٢٣٢همان، ص  .٦٣
 .همان .٦٤
 .همان .٦٥
 .همان .٦٦
 .١٦٢، ص ٧، ج אلذریعه .٦٧
 .٦٠٤، شمارۀ ٣٩٥، ص אلفهرست؛ ١٠٤٥، شمارۀ ٣٨٤، ص رجال אلنجاشی .٦٨
 .٦٠٤، شمارۀ ٣٢، ص אلفهرست؛ ٢٠١، شمارۀ ٨٤، ص رجال אلنجاشی .٦٩
 .١٤١، شمارۀ ١٠٩، ص אلفهرست .٧٠
 .١٤٧، ص ١٠، ج אلذریعه .٧١
 .١٠٤٩، شمارۀ ٣٨٩، ص رجال אلنجاشی .٧٢
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  تألیف پیشین؛٧٣،)صلی אهللا علیه وآله( אلرِّجالُ אلْمُخْتارین مِنْ أصحابِ אلنَّبِی ـ٦٩
  تألیف پیشین؛٧٤، אلفِهرِستـ٧٠
  تألیف پیشین؛٧٥، אلْمَصابِیحـ٧١
  تألیف پیشین؛٧٦، אلْمَعْرِفَةُ بِرِجالِ אلْبَرقیـ٧٢
  تألیف پیشین؛٧٧، אلْمَشِیخهـ٧٣
  تألیف پیشین؛٧٨، אلتَّاریخـ٧٤
م ( تألیف حمزة بن قاسم علوی عباسـی         ٧٩،مِن אلرِّجال ) صلی אهللا علیه وآله   (مَنْ رَوَی عَنْ جعفر بن محمد       ـ  ٧٥
 ؛) ه٣٨٥
 ؛) ه٣٨٧م (אلمفضل محمد بن عبدאهللا شیبانی   تألیف אبو٨٠، אلرِّجالـ٧٦
  تألیف پیشین؛٨١،دیرِ خُمٍمَنْ رَوَی حدیثَ غَـ ٧٧
  تألیف پیشین؛٨٢،)علیه אلسالم( مَنْ رَوَی عَنْ زید بن علی بن אلحسین ـ٧٨
 ؛) ه٣٠٧ ـ ٣٩٠ یا ٣٠٥( تألیف אحمد بن محمد بن جندی جرאح ٨٣، אلرُّوאةُ وَאلْفلحـ٧٩
 ؛) ه٣٩٧م ( تألیف عبدאلعزیز بن یحیی جلودی ٨٤،کتابُ אلْمُحَدِّثِینـ ٨٠
 ؛) ه٤٠٠زنده در (אهللا بن אحمد کاتب   تألیف هبة٨٥،برنیه  رجالُ אبنـ٨١
 ؛)قرن چهارم( تألیف محمد بن جریر آملی طبری ٨٦،)علیه אلسالم(אلرُّوאةُ عَنْ أهْلِ אلْبَیْت ـ ٨٢
 ؛)قرن چهارم( تألیف حسین بن حسن بن بابویه ٨٧، אلفِهرِستـ٨٣
 ؛)قرن چهارم( بطۀ قمی محمد بن جعفر بن אحمد بن جعفر  تألیف אبو٨٨، אلفِهرِستـ٨٤
 ؛)قرن چهارم( تألیف أحمد بن حسین بن عبدאلملک أزدی کوفی ٨٩،אلْمَشِیخِهـ ٨٥

                                                 
 .همان .٧٣
 .٢٠٦، شمارۀ ٨٥، پیشین، ص אحمد بن علی אلنجاشی؛ ٢٩٩، شمارۀ ٢٠١شیخ طوسی، پیشین، ص  .٧٤
 .١٠٤٩، شمارۀ ٣٨٩همان، ص  .٧٥
 .همان .٧٦
 .شده אست אست که در پایان آن چاپ من ال یحضره אلفقیه؛ مرאد אز אین کتاب همان مشیخۀ ٧٢، ص ٢١، ج אلذریعه. ٧٧
 .١٠٤٩، شمارۀ ٣٨٩، ص رجال אلنجاشی .٧٨
 .٣٦٤، شمارۀ ١٤٠همان، ص . ٧٩
 .١٤٥ و ٩٤، ص ١٠، ج אلذریعه .٨٠
 .١٠٥٩، شمارۀ ٣٩٦، ص رجال אلنجاشی .٨١
 .همان .٨٢
  .٢٠٦، شمارۀ ٨٥همان، ص . ٨٣
 .٤٦٠، شمارۀ ٢٤٠همان، ص  .٨٤
 .٨٣، ص ١٠، ج אلذریعه .٨٥
 .٢٥٦، ص ١١؛ همان، ج ١٤٣همان، ص  .٨٦
 .٤٤١، شمارۀ ١٦٧، ص رجال אلنجاشی .٨٧
 .١٠١٩، شمارۀ ٣٧٢همان، ص  .٨٨
کننـدۀ مـشیخۀ حـسن بـن محبـوب            ؛ در אین دو کتاب אو تبویـب       ٧١، شمارۀ   ٥٨، ص    אلفهرست ؛١٩٣، شمارۀ   ٨٠همان، ص    .٨٩

 .معرفی شده אست
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 ؛)قرن چهارم( تألیف أبان بن محمد بجلی ٩٠،ـ אلنَّوאدِرُ عِن אلرِّجال٨٦
 ؛)قرن چهارم( تألیف علی بن محمد بن جعفر حدאد عسکری ٩١،طالب مَنْ رَوَی مِنْ نِساءِ آلِ أبِیـ ٨٧
  تألیف پیشین؛٩٢،ریدویه رجالُ אبنـ ٨٨
 ؛)قرن چهارم( تألیف عبدאهللا بن جعفر حمیری ٩٣، אلْفِهرِستـ٨٩
 ؛)قرن چهارم( تألیف محمد بن وهبان دبیلی ٩٤،)علیه אلسالم(مَنْ رَوَی عَنْ أمیرِאلمؤمنین ـ ٩٠
 ؛)رن چهارمق( تألیف أحمد بن عبدאهللا دوری ورאق ٩٥، طُُرُقُ مَنْ رَوَی رَدِّ אلشَّمسـ٩١
 ؛)قرن چهارم( تألیف علی بن حسن بن علی بن فضال ربعی فیاض ٩٦،کتابُ אلرِّجالـ ٩٢
 ؛)قرن چهارم( تألیف عبدאلعزیز بن אسحاق زیدی بقال ٩٧،طَبَقاتُ אلشِّیعهـ ٩٣
 ؛)قرن چهارم( تألیف أبوأحمد حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی ٩٨، אلرِّجالـ٩٤
 ؛ )قرن چهارم(یف علی بن أحمد بن محمد عقیقی  تأل٩٩،رجالُ אلْعَقِیقیـ ٩٥
 ؛)قرن چهارم( تألیف محمد بن مسعود عیاشی ١٠٠،مَعْرِفَةُ אلنَّاقِلینـ ٩٦
 ؛)قرن چهارم( تألیف جبرئیل بن أحمد فاریابی ١٠١،محمد جبرئیل رجالُ أبِیـ ٩٧
 ؛)قرن چهارم( تألیف محمد بن عمر بن عبدאلعزیز کشی ١٠٢، אلرِّجالـ٩٨
 ؛)قرن چهارم( تألیف محمد بن حسن محاربی ١٠٣،لرِّجالکتابُ אـ ٩٩
 ١٠٤،)علیـه אلـسالم   (مِنْ وَلَدِ אلحـسین     ) علیه אلسالم (ذِکرُ مَنْ رَوَی مِنْ طُرُقِ أصحابِ حدیث أنَّ אلْمهدی          ـ  ١٠٠

 ؛)قرن چهارم(تألیف אبوعلی אحمد بن محمد بن אحمد جرجانی 
 ؛)قرن چهارم ( تألیف אحمد بن نصر بن سعد١٠٥، کتابُ אلرِّجالـ١٠١
 ؛)قرن چهارم(نصر ریّان   تألیف אبو١٠٦،فهرست کتب عدویـ ١٠٢
 ؛) ه٤٠١م ( تألیف אحمد بن محمد جوهری بغدאدی ١٠٧،אالِشْتِمالُ فِی مَعْرِفَةِ אلرِّجالـ ١٠٣

                                                 
 .٩٤، ص رجال אلنجاشی. ٩٠
 .٨٥، ص ١٠، ج אلذریعه .٩١
 .آمده אست» طالب من روی ممن نشأ من آل אبی«ها  ؛ در برخی نسخه٦٨٦رۀ ، شما٢٦٢، ص رجال אلنجاشی .٩٢
 .٤٤٠، شمارۀ ٢٩٤، ص אلفهرست .٩٣
 .١٠٦٠، شمارۀ ٣٩٦، ص رجال אلنجاشی .٩٤
 .٢٠٥، شمارۀ ٨٥همان، ص  .٩٥
 .٦٧٦، شمارۀ ٢٥٧همان، ص  .٩٦
 .٥٣٧، شمارۀ ٣٤١، ص אلفهرست .٩٧
 .١١٤ و ١٠٧، ص ١٠، ج אلذریعه. ٩٨
 .٤٢٥، شمارۀ ٢٤٨، ص אلفهرست .٩٩
 .١٠٤٩، شمارۀ ٣٥٠، ص رجال אلنجاشی .١٠٠
 .١٠٣، ص ١٠، ج אلذریعه .١٠١
 . ٦١٥، شمارۀ ٣٠٤، ص אلفهرست؛ ١٠١٨، شمارۀ ٣٧٢، ص رجال אلنجاشی .١٠٢
 .٩٤٣، شمارۀ ٣٥٠، ص رجال אلنجاشی .١٠٣
 .٢٠٨، شمارۀ ٨٦همان، ص  .١٠٤
 .٨٦، ص ٣، ج إقبال אألعمال .١٠٥
 .٨٩، شمارۀ ٢٦٥، ص رجال אلنجاشی .١٠٦
 .٩٩، شمارۀ ٧٨، ص אلفهرست؛ ٢٠٧، شمارۀ ٨٥همان، ص  .١٠٧
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  تألیف پیشین؛١٠٨، ذِکرُ مَنْ رَوَی אلحدیثَ مِنْ بَنِی ناشرةـ١٠٤
 ؛) ه٤١١م ( تألیف حسین بن عبیدאهللا غضائری ١٠٩،غالبِ אلزرאری  تکلمةُ رسالةِ أبِیـ١٠٥
 ؛)نیمۀ نخست قرن پنجم( تألیف אحمد بن حسین بن عبیدאهللا غضائری ١١٠،فهرستُ אألصولِـ ١٠٦
  تألیف پیشین؛١١١،فهرستُ אلْمُصَنَّفاتـ ١٠٧
  تألیف پیشین؛١١٢،کتابُ אلْمَمْدوحینـ ١٠٨
  تألیف پیشین؛١١٣، کتابُ אلْمَذْمومینـ١٠٩
  تألیف پیشین؛١١٤،لتَّاریخ کتابُ אـ١١٠
 تألیف אحمد بن عباس بن نوح سـیرאفی         ١١٥، אلزِّیادאتُ عَلَی אبن אلعباس بن سعید فی رجال جعفر بن محمد           ـ١١١

 ؛ ) ه٤٢٠م (
  تألیف پیشین؛١١٦، אلْمَصابِیحُ فِی ذِکْرِ مَنْ رَوَی عَن אألئمةِ لِکُلِّ إمامٍـ١١٢
 ؛) ه٤٢٣م (ن عبدون بزّאز  تألیف אحمد بن عبدאلوאحد ب١١٧، אلرِّجالـ١١٣
  تألیف پیشین؛١١٨، אلفِهرِستـ١١٤
 ؛ ) ه٣٥٥ ـ ٤٣٦(אلهُدی    تألیف علی بن حسین موسوی مشهور به عَلم١١٩، אلرِّجالـ١١٥
 *؛) ه٤٤٩م ( تألیف محمد بن علی کرאجکی ١٢٠، אلفِهرِستـ١١٦

                                                 
 .همان .١٠٨
 .٩٦ ـ ٩٩، ص غالب אلزرאری  אبیةرسال .١٠٩
 .٢، ص אلفهرست .١١٠
 .همان .١١١
 . ٤٤١ ـ ٤٤٢، ص ١، ج قاموس אلرجال .١١٢
 .همان .١١٣
 .٢٠١، شمارۀ ٨٣، ص رجال אلنجاشی؛ ٩٤، شمارۀ ٧٤، ص אلفهرست .١١٤
 .١١٧، شمارۀ ٨٦، ص אلفهرست؛ ٢٠٩، شمارۀ ٨٦، ص رجال אلنجاشی .١١٥
 . همان .١١٦
 .٨٦، ص ١٠، ج אلذریعه .١١٧
 .همان .١١٨
 .١٣٣همان، ص  .١١٩
 .٣٩٣، ص ١٦همان، ج  .١٢٠

شناسی אستخرאج شده و אز آنجا که אین کتابها در אختیار نیستند،  شده با אستفاده אز منابع کتاب        الزم به ذکر אست که فهرست אرאئه       *
توאنـد   بدیهی אست که مرאجعه به منابع بیشتر و تحقیق در منقوالت کتب مختلف مـی      . یادی یا نقصان عناوین وجود دאرد     אحتمال ز 

 .אین فهرست رא تکمیل نماید
 :نماییم پیش אز אین نیز تالشهایی در معرفی منابع رجالی אنجام گرفته אست که برخی אز آنها رא در معرفی می

 .، تألیف شیخ آقا بزرگ تهرאنیلم אلرجالمصفی אلمقال فی مصنفی عـ ١
 אثر رجـالی رא  ١٤٠؛ در אین کتاب که بیش אز )٨٠ ـ  ١٦١، ص ١٠ج ( تألیف شیخ آقا بزرگ تهرאنی אلذریعة إلی تصانیف אلشیعهـ ٢

 . אند برخی نیز با نامهای خاص خود در سایر مجلدאت بر אساس حروف אلفبایی معرفی شده.  אست معرفی شده
؛ در אین אثر، هشتاد فرد אز خبرگان رجـال و درאیـه אز قـدما و    )١١ ـ  ٩٤، ص ٤ج (، تألیف شیخ عبدאهللا مامقانی אلهدאیهمقباس ـ ٣

 .متأخرאن، معرفی شده אست
  ؛ در אین אثر، شصت نفر אز אسـاتید رجـال معرفـی شـده    )٢٨٦ ـ  ٣٠٣ص (، تألیف مال علی کنی توضیح אلمقال فی علم אلرجالـ ٤

 .ین نوری هم، در אثر دیگری، شصت نفر به آنها אفزوده אستאست و میرزא حس
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ارم و سیزده تألیف אز قرن پنجم به  تألیف אز قرن چه٧٩ تألیف رجالی אز قرن سوم، ٢٤بدین ترتیب، تقریباً نام 
.دست ما رسیده אست

                                                                                                                                            
، تألیف رسول طالئیان که با نظارت نگارنده در مرکز تحقیقـات دאرאلحـدیث אنجـام پذیرفتـه و در آن                    شناسی رجال شیعه    مأخذـ  ٥

 . אست بیش אز ششصد אثر رجالی معرفی شده
  .مهریزی، دفتر هفتم، تألیف مهدی »میرאث حدیث شیعه«ـ سرمقالۀ ٦



   

 

 دومجلسۀ 

 آشنایی با رجال برقی



   

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ؛کتابُ אلرِّجالنگارندۀ ، یبرق 
 . برقیکتابُ אلرِّجال 

 
 
 
 

 אصول אولیۀ رجالی: لفصل אو

 آشنایی با رجال برقی : אولگفتار 
אین کتاب یکی אز منابع و      .  برقی אست   منسوب به  کتاب אلرجال ترین کتب رجالی که به دست ما رسیده،           אز کهن 

 .آشنا خوאهیم شد مؤلف و אصل کتاب در אدאمه با. رود אصول אولیۀ رجالی به شمار می
 
 
 

 آشنایی با مؤلف) אلف
  هویت مؤلف

אیـن خـانوאده کـوفی بـوده و جـدّ      . نـام دאرد جمعی אز علمای محدث شیعه به خاندאنی אنتساب دאرند کـه برقـی      
) علیـه אلـسالم   ( علی برقی، توسط یوسف بن عمر، وאلی عرאق، پس אز قتل زید بـن علـی                  بزرگشان، محمد بن  
سـن و سـال بـود بـه          אلرحمان، فرزند محمد به همرאه فرزندش خالد که کـم                 رو عبد   אز אین   . محبوس شده אست  

 .تند شهرت یافرقیبَאین خاندאن به  بدین سببرود אز توאبع قم گریخت و در آنجا אقامت کرد،  رقبَ
حمد بن محمد بن خالد بن عبـدאلرحمن بـن محمـد بـن              جعفر א بوא مورد بحث بنا بر مشهور، به         رجالِ کتابِ

مـشهور   حمـد برقـی   אعبدאهللا برقـی و       بیאحمد بن   אحمد بن محمد بن خالد برقی و        אبه  אو  . علی برقی تعلق دאرد   
 دאشته کـه    طبقات אلرجال  یا    אلرجال کتابتابی به نام    ، ک  در رجال   برقی به گزאرش شیخ طوسی و نجاشی،     . אست

در אجازאت مختلف אز جمله אجـازאت عالمـۀ حلـی نیـز אز     .  قرאر گرفته אستאون بزرگ پس אز  امورد אعتماد رجالی  
 .حمد بن محمد بن خالد نسبت دאده شده אستאאین کتاب یاد شده و به 
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  تاریخ زندگی مؤلف
 علـی    אز  و به نقـل    هجری ٢٧٤د بن حسین غضائری به سال       حمא رא بر אساس تاریخ      برقینجاشی تاریخ وفات    

  :دאند  میهجری ٢٨٠بن محمد مَاجِیلَوَیه به سال 
ـ رَحِمَهُ אهللاُـ قال أحمدُ بنُ אلحسینِ    ي فـ يعبدאهللاِ אلبَرقـ  ي بنُ أبفِّیَ أحمدُتُوُ:  تاریخِهي ف 

ماتَ سَنَةَ أُخْـری سَـنَةَ ثَمـانینَ    : یلَوَیْهِ بنُ محمدٍ ماجِيُسَنَةِ أرْبَعٍ وَسَبْعینَ وَمِئَتَیْن وَقال عل     
 ١٢١.وَمِئَتَیْن

 . אستیدر هر صورت אو متعلق به سدۀ سوم هجر
 
 

  حال رجالی مؤلف
و אمـام   مار אصـحاب אمـام جـوאد         در ش  ،حمد بن محمد بن خالد    א یعنی   ، نام مؤلف  رجال برقی   אز موجودنسخۀ  در  

 ١٢٣.نین کرده אستو شیخ طوسی هم چ ١٢٢آمده)  אلسالمماعلیه(هادی 
نیز زنده بوده و אصحاب אیشان رא برشمرده אست، אمـا نـام             ) علیه אلسالم (برقی در عصر אمام حسن عسکری       

 .شود دیده نمی) علیه אلسالم(خود אو در جملۀ אصحاب אمام حسن عسکری 
 تنها אیـرאد وאرد     .אند  و دیگرאن بر אین توثیق אعتماد کرده       ١٢٤אند  نجاشی و شیخ طوسی هر دو، אو رא ثقه دאنسته         

 وَאعتَمَـدَ   عَن אلضُّعَفاءِيوِنَفْسِه یَرْ يکانَ ثِقةً ف «אز אفرאد ضعیف و אعتماد بر روאیات مرسل אست؛           روאیت   ،برقیبر  
 : کند می نقل אو قدح و طعن قمیها رא بر ،غضائری نیز در אین رאستا  אبن١٢٥»אلمَرאسیلَ

 يبـال  ی  ال ه، فَإنَّه کانَ   عَنْ يوِرْیَ مَنْ   ينُ ف إنَّما אلطَّعْ . یهنُ فِ  אلطَّع سَونَ عَلَیه، وَلَیْ  یُّطَعَنَ אلقُمِ 
ثُـمَّ  أخُذُ عَلَی طَریقةِ أهْلِ אألخْبارِ وَکانَ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عیسی أبعَدَه عَن قُـمَ                یعَمَّن  
 ١٢٦. إلَیها وَאعتَذَرَ إلَیهِأعادَهُ

 بلکـه طعـن و قـدح در کـسانی           قدح در אو نیست،   אند در حالی که       قمیان بر אو قدح کرده    
ـ                 روאیت می  انאست که אو אز آن      حـدیث   انکند؛ چه آنکـه وی در مـورد کـسانی کـه אز آن

حمـد بـن محمـد بـن     א. نمـود   عمل مـی حدیثکرد و بر شیوۀ אهل   دقت نمی  ،گرفت  می
 .گردאنید و אز אو عذر خوאست عیسی אو رא אز قم تبعید کرد و سپس אو رא باز

 : אستغضائری אفزوده شده ن عبارאت بر کالم אبن אیخالصة אألقوאلدر 

                                                 
، شـشم،    ه١٤١٨،  ، تحقیق سید موسی شـبیری زنجـانی       رجال אلنجاشی אبوאلعباس אحمد بن علی אلنجاشی אألسدی אلکوفی،         .١٢١
 .٧٦ص 
، ١٣٥ ص   ، אول،  ه١٤١٩، تحقیق جوאد قیومی אصفهانی، قم، مؤسـسة אلقیـوم،           کتاب אلرجال بن محمد بن خالد برقی،       אحمد .١٢٢

 .١٦٢٦ ، شمارۀ١٤٠؛ همان، ص ١٥٦٩شمارۀ 
  ، ه١٣٨٥ة אلحیدریـه،    ، نجـف، אلمطبعـ     بحرאلعلـوم   ، تحقیـق سـید محمدصـادق آل        رجال אلطوسی  محمد بن حسن طوسی،    .١٢٣
 .١٦، شمارۀ ٣٨٣ص 
 .١٨٢، پیشین، رقم بن علی אلنجاشی אحمد .١٢٤
 .همان .١٢٥
، قـم، دאرאلحـدیث،     ، تحقیق سید محمدرضـا حـسینی جاللـی        غضائری  رجال אبن بن حسین غضائری وאسطی بغدאدی،       אحمد .١٢٦
 .١٠، رقم ٣٩ ص ش، אول،. ه١٣٨٠
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وَجَدْتُ کِتاباً فِیهِ وِساطَةٌ بَیْنَ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ عیسی وَأحمدَ بـنِ             ]: يغضائر  אبن[وقال  
 جِنازَتِهِ حافیاً حاسِرאً لِیُبْرِئَ     ي أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عیسی فِ      خالدٍ لَمّا تُوَفِّیَ مَشَی   محمدِ بنِ   
  ١٢٧.تَه مَقْبولةٌی أنَّ رِوאي بِه وَعِندفَهُ قَذَنَفْسَه مِمّا
حمد بـن محمـد بـن خالـد     אحمد بن محمد بن عیسی و  א بین   میانجیگریאی אز     من نامه 

حمد بن محمد بن عیـسی در  אحمد بن محمد بن خالد وفات یافت،       אیافتم و هنگامی که     
دאده بود تبرئه کنـد و      و، پابرهنه شرکت کرد تا خود رא אز نسبتی که به وی             אتشییع جنازۀ   

 . مقبول אستشبه نظر من روאیات
لۀ نقل אز ضعفا و אعتماد بر مرسالت منافاتی با وثاقت و عدאلت ندאرد و یـک אمـر אجتهـادی                    ئبه هر حال مس   

 .אی نیست  در وثاقت אو خدشهبنابرאین،אست که در آن عصر منشأ אختالفهایی بوده אست؛ 
. ال، در حدیث نیز دستی دאشته و در אین زمینه صاحب آثاری نیز אست             حمد بن محمد بن خالد عالوه بر رج       א

אی   که شیخ صدوق آن رא אز مصادر مهم و معروف کتابش شمرده אست، مجموعـه             אو אلمَحاسِن برאی مثال کتاب  
 אین کتاب אز جهـت حجـم دچـار          ١٢٨.ی دאرد کتابهای متعدد بوده و   بزرگ אز موضوعات مختلف در حوزۀ حدیث        

  کتاب אز مجموعـۀ    صدبر אساس گزאرش شیخ طوسی و نجاشی حدود         . یی در کتابهایش شده אست    کم و زیادها  
 شیخ طوسی، گزאرشی אز کتابهایی کـه        ١٢٩.بُطِّه که شاگرد برقی بوده، به آنها رسیده אست           אز طریق אبن   אلمحاسن

 ١٣٠.ه، آورده אستبُطِّه بود  در אختیار دאشته به همرאه کتابهایی که بیشتر در منقوالت אبنאلمحاسنאز 
  אلمحاسـن  رא یکی אز کتابهای مجموعۀ عظیم     کتاب אلرجال    אرאئه کرده،     אلمحاسن نجاشی در فهرستی که אز    

بُطِّـه یکـی אز کتـب          رא بـه نقـل אز אبـن        طبقات אلرجال  شیخ طوسی، کتاب     فهرست  אست در حالی که    برشمرده
 ١٣١. دאنسته אستאلمحاسن

جملۀ علمای معروف در אدب و شعر عربی بـوده אسـت و بزرگـانی               لۀ حدیث و رجال، برقی אز       ئعالوه بر مس  
 که هر دو אز مشایخ و אسـاتید  ١٣٢عُرَאمبوאلفضل عباس بن محمد نحوی ملقب به أ لغوی و    فارس  حمد بن   אچون  

یافتگـان و    همچنین نجاشی، אسماعیل بن عبدאهللا رא אز پـرورش        . و هستند אאند، אز شاگردאن      صاحب بن عُبّاد بوده   
  ١٣٣. معرفی کرده אست،موختگان אز ویآ אدب

 
 
 

                                                 
، تحقیق سـید محمدصـادق بحرאلعلـوم، نجـف، אلمطبعـة      خالصة אألقوאل ،  )عالمه(بن مطهر حلی      بن علی     بن یوسف     حسن   .١٢٧

 .٧٢، شمارۀ ٦٣ص ، אول،  ه١٣٨١אلحیدریه، 
 .، فصلها و بخشهای آن אست»کتابهای یک کتاب حدیثی«منظور אز  .١٢٨
، سـید عبـدאلعزیز طباطبـایی، قـم،      אلفهرست طوسـی  محمد بن حسن طوسی،     ؛  ١٨٢، پیشین، شمارۀ    بن علی אلنجاشی   אحمد .١٢٩

 .٩٥، شمارۀ ٦٢ ص ، אول، ه١٤٢٠مکتبة אلمحقق אلطباطبائی، 
 .٦٥همان، شمارۀ . ١٣٠
 .، پیشینبن علی אلنجاشی אحمد .١٣١
 .هم خوאنده شده אست» عَرَאم«אین کلمه  .١٣٢
 .٢٤٢م ، رق٩٧همان، ص  .١٣٣
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 آشنایی با تألیف) ب
 نام کتاب
حمد بن محمد بـن خالـد برقـی کتـابی در            אشک    ، بی به گزאرش شیخ طوسی و نجاشی      گونه که گفته شد     همان

آنچه אمروز אز אین کتاب به دست مـا رسـیده، طبقـات             .  دאشته אست  طبقات אلرجال یا  کتاب אلرجال   رجال به نام    
  رو، אین کتاب بـر אسـاس        אز אین . אست) علیه אلسالم (تا אمام حسن عسکری     ) علیهم אلسالم (پیامبر و אئمه    رجال  

 .ند کرد אری میگذ ، نامرجال رא با نام طبقاتو ظاهرאً پیشینیان، کتب  تألیف شده אستطبقات 
 . אست»قی«نام אختصاری אین کتاب در جوאمع رجالی، 

 
 

  אنتساب کتاب به مؤلف
برخی، کتاب رא אز آنِ אحمد بن محمد بن         . هایی در تعیین مؤلف کتابِ رجال برقی موجود وאرد شده אست          تشکیک

شبهات تنها    ظاهرאً אین  ١٣٤.دאنند  خالد برقی و برخی، אز آنِ پدر אو محمد یا فرزند אو عبدאهللا و یا نوۀ אو אحمد، می                  
 شـیخ    فهرسـت   و رجـال نجاشـی    بـه ویـژه      شناختی مهـم،    شود و در مصادر کتاب      در کلمات متأخرאن دیده می    

 و אین کتاب אز      به אحمد بن محمد بن خالد برقی نسبت دאده شده          طبقات אلرجال  یا   کتاب אلرجال طوسی، عنوאن   
 .ن متدאول بوده و אجازאت به آن صادر شده אستا رجالیمیانهمان زمان 

ی ندאرد؛ زیـرא توثیـق و تـضعیف در אیـن             אز آن، تأثیر چندאن    ۀله در אعتبار کتاب و אستفاد     ئحال אین مس   به هر 
منـابع دیگـر، بـه       کتاب، کم و معدود אست و אستفاده אز مطالب آن نیز با مرאجعه به منابع دیگر و تأییـد آنهـا אز                     

 .אست پذیر رאحتی אمکان
 
 

  خصوصیات ساختاری رجال برقی
 در  رאویـان گیهای ساختاری چینش    ویژ. دאرد  رאوی رא در بر    ١٧٩١אین کتاب فاقد مقدمه אست و در مجموع، نام          

 :אین کتاب بدین قرאر אست
 )صـلی אهللا علیـه و آلـه        (باب אول، به אصـحاب پیـامبر      .  باب سامان دאده אست    چهارده برقی، کتابش رא در      )אلف

. رא برشمرده אسـت   )  אلسالم معلیه( تا אمام حسن عسکری      یازده باب بعد، אصحاب אمام علی     دאرد و در     אختصاص
) علیه אلسالم (تا אمام حسن عسکری     )  אهللا علیه و آله    یصل( אز אصحاب پیامبر     ،دهم رא به رאویان زن    وی باب سیز  

 . אند، אختصاص دאده אست و باب چهاردهم رא به ذکر نام کسانی که אبوبکر رא אنکار کرده
، هـستند ظـر   ن سابق رא که אز אصحاب אمام مـورد ن         ا برقی در אبتدאی هر باب، نام אصحاب معصوم یا معصوم          )ب

אند یا مالقاتی با אمام سـابق         نام אفرאدی ذکر شده که در زمان همان אمام متولد شده          ،  ذکر کرده אست، در پی آن     
 .אند ندאشته
 . رعایت نشده אست،)علیهم אلسالم( ترتیب אلفبایی در אبوאب אین کتاب אز عناوین אصحاب אئمه )ج
 
 

                                                 
برאی אطالع بیشتر אز אدلۀ شک و تردید در אنتساب אین کتاب به אحمد بن محمد بن خالد برقی بـه ملحقـات درس مرאجعـه                           .١٣٤
 .كنید
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  خصوصیات محتوאیی رجال برقی
  אز نظر محتوא در تمام کتاب، تنها نام אفرאد، نسبت آنها و تعیین طبقـۀ آنهـا مـدّ        :عات رجالی کتاب  مقدאر אطال ) אلف

אنـد کـه       نفر مدح شـده    سه نفر،   ١٧١٩אما با אین حال אز مجموع       . نظر بوده و غرض توثیق و تضعیف آنها نیست        
 :אند אز عبارت
  ١٣٥؛»هبَأسَ بِ شیخٌ ال«: سحاق بن أزور که در مورد אو آمدهإبرאهیم بن ـ إ
 ١٣٦؛»ثِقةٌ صَحیحٌ«: گفته شده بی که در مورد אولَعُبَیدאهللا بن علی אلحَـ 
 . ستوده شده אست١٣٧»ثقة «ی אلفَضل אلبَقْباق، أبوאلعباس که به وصفبن رאشِد مولَمحمد فُضَیل بن ـ 

 معرفـی کـرده     »مـذهب  یعامّ«هستند،  ) علیه אلسالم (نفر رא که همه אز אصحاب אمام صادق           همچنین هفت   
 :אند אز אست که אین אفرאد عبارت

 ١٣٨؛اش کوفییَّکر بن عَأبوبَـ 
 ١٣٩؛زאفر بن عبدאهللا אألیادیـ 
 ١٤٠؛ن אلهُذَیل، مِ عامیٌّزُفَر، کوفیٌّـ 
 ١٤١ي؛אلجَعْد אألشجَعِ يسالم بن أبِـ 
 ١٤٢ي؛رصْب אلبَعَبَّاد بن صُهَیْـ 
 ١٤٣؛کَثِیر אلنَّوَّאءـ 
 ١٤٤).لعتریא(אلعَنْزِی مَندَل بن علیّ ـ 

 . نام برده אست»مجهول « نفر رא به عنوאنهشت، )علیه אلسالم(و نیز در پایان باب אصحاب אمیرאلمؤمنین 
אی رא ذکـر کـرده و سـپس            אز אینکه، برقی عامی بودنِ صرفِ عده       قاموسُ אلرِّجال محقق شوشتری، صاحب    

 چنین אستفاده کرده אست که هر        و א آورده ، جد نیست معلوم   انאفرאد مجهول رא، که عامی بودن یا אمامی بودن آن         
 ١٤٥.مذهب אست  אمامی شیعۀمذهب و مجهول که نامش در کتاب آمده،  عامی  غیر אز אین عدۀ به دیگرکسِ
 در آن   تحریـف برخـی אسـامی     لۀ دیگر که در אرتباط با محتوאی کتاب وجود دאرد مسئلۀ            ئ مس :אشکال وאردشده ) ب
ترتیب אلفبایی אسـامی رعایـت نـشده،        ) علیهم אلسالم (بندیهای אصحاب אئمه     אز آنجا که در אبوאب و دسته      . אست

 مـثالً در برخـی אز        אسـت؛   درهـم و مخلـوط شـده       ،تصحیفات بسیاری در אسـامی روی دאده و گـاه چنـد אسـم             
ـ אلعَـالءِ «:  نقـل شـده کـه    رجال برقی های אین کتاب، و به نقل אز آن در جوאمع رجالی، אین عنوאن אز                 نسخه  نِ بْ

                                                 
 .١٥٩٤، شمارۀ ٥٨، ص رجال برقی. ١٣٥
 . ٥٧٤، شمارۀ ٢٣همان، ص . ١٣٦
 .٨٨٠، شمارۀ ٣٤همان، ص  .١٣٧
 .١١٢٢، شمارۀ ٤٢همان، ص  .١٣٨
 .١٠٩٠همان، شمارۀ  .١٣٩
 .١٠٨٩همان، شمارۀ  .١٤٠
 .٨٤٩، شمارۀ ٣٣همان، ص  .١٤١
 .٥٨١، شمارۀ ٢٤همان، ص  .١٤٢
 .١٠٨٠، شمارۀ ١٥همان، ص  .١٤٣
  .١٢١٢، شمارۀ ٤٦همان، ص . ١٤٤
،  ه١٤١٠ة אلنـشر אإلسـالمی،   قم، مؤسس، ة אلشیعة ومحدثیهمقاموس אلرجال فی تحقیق روא   ،  )شوشتری(محمدتقی تستری    .١٤٥
  .٢٩، ص ١ ج دوم،
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که אین عنوאن در وאقع سه عنوאن جدאگانه אسـت کـه             ؛ در حالی  »د بنِ عُمَر  یْعِمْرَאن אلطّبِیبِ بنِ عُبَ     ی أبِ نِ بْ ذِقِنْمُאلْ
 .»دِ بنِ عُمَریْ و عُبَعِمْرَאن אلطّبِیب یبِأ ،ذقِنْ אلمُ بنِאلعَالءِ«: ند אزא رت عبا

 .אست قابل کشف یگر کتابهای رجالهمچنین موאرد دیگری نیز وجود دאرد که با مقابلۀ متن با دی
 
 
 

 ملحقات
 אنتساب کتاب به مؤلف

حمد بن محمد بن    א אز آنِ برخی، کتاب رא    .  موجود وאرد شده אست     رجال برقی   تعیین مؤلف کتاب   تشکیکهایی در 
 در  אدلـۀ شـک و تردیـد      . دאننـد   حمـد مـی   אیا نوۀ אو    و   پدر אو محمد یا فرزند אو عبدאهللا         אز آنِ خالد برقی و برخی،     

 :ند אزא حمد بن محمد بن خالد برقی عبارتأאنتساب אین کتاب به 
אز عبدאهللا بن جعفـر حمیـری نـام    ) علیه אلسالم( صاحب کتاب، در شمار אصحاب אمام حسن عسکری         :دلیـل אول  

 ١٤٦.»سَمِعْتُ مِنْهُ بِالفَتحِ«:  کهبرده و تصریح کرده אست
ی أحمد بن محمد بن خالد برقی אسـت، چگونـه ممکـن             رאوسناد،  قرب אأل  مؤلف کتاب    ،אز آنجا که حمیری   

 ١٤٧!حدیث אز شاگردش אعترאف کند؟شنیدن אستادی به صرאحت، به که אست 
 آمـده   سَمِعْتُ مِنْهُ بِالفَتْحِ  در پاسخ باید گفت که نقل אز عبدאهللا بن جعفر حمیری، تنها در یک مورد و با تعبیر                   

گونه אز آن، تعبیر شده אست  وع مورد بحث آن روز بوده که אین، یک خبر در موضفـتح  אز شאست که ظاهرאً مرאد  
ـ   رو، אین نکته نمی אز אین.  قابل شناخت خوאهد بود ،و با بررسی تاریخی    ت و אسـتادی  یّیخوخِتوאند شاهدی بـر شِ

ـ  نقـل کـرده باشـد    به فرض אینکه صاحب کتاب אز حمیری، شـاگرد خـود، سـخنی رא    .بر مؤلف باشدحمیری    
ـ گوید  میریعهאلذَّا بزرگ تهرאنی در قکه آگونه  همان حمـد نـدאرد؛   א אز سـوی  אین مطلب منافاتی با تألیف کتاب  

یـابی بـر مطالـب بـوده          دلیل אشـتیاق بـر دسـت        باشد که به  صاغر  کابر אز אَ  روאیت אَ توאند אز نوع      زیرא אین مورد می   
 ١٤٨.אست

شعری قمـی אسـتناد   א رאوی به کتاب سعد بن سعد  موجود، در موאردی، ذیل عنوאن نامِرجال برقی  در   :دلیـل دوم  
ب بوده که رאوی آن محمد بن خالد برقی אست؛ حال که صـاحب      وَّ صاحب کتابی غیرمُبَ   אودאنیم    شده אست و می   

 .حمد باشدא محمد بن خالد برقی یعنی پدر  پس باید کتاب رجال موجود אز آنِ،کند کتاب אز سعد نقل می
شـعری در کتـاب   אستناد، صحیح نیست؛ زیـرא אوالً دلیلـی بـر אینکـه سـعد بـن            در پاسخ باید گفت که אین א      

 وجود ندאرد و ثانیاً مرאد אز سعد در کالم برقی باید سعد بن عبدאهللا               ، אز رجال هم بحث کرده باشد      ،ب خود غیرمبوّ
در کـالم   ش بـا منقـوالت  ، در کالم برقـی    אو گوאه אین مطلب آن אست که منقوالت موجود אز           .شعری قمی باشد  א

 .نجاشی و شیخ طوسی مطابقت دאرد و قطعاً مرאد אیشان אز سعد، همان سعد بن عبدאهللا אشعری אست

                                                 
 .١٦٦٤، شمارۀ ١٤٣ ص ،، پیشینبن محمد بن خالد برقی אحمد .١٤٦
  .٤٥، ص ١، پیشین، ج محمدتقی تستری. ١٤٧
  ، אول،  ه١٤٠٨، قم، مؤسـسۀ مطبوعـاتی אسـماعیلیان،         אلذریعة إلی تصانیف אلشیعه   منزوی تهرאنی،   ) آقا بزرگ (محمدمحسن   .١٤٨

 .١٤٨، ص ١٥ج 
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حمد بن محمد بن خالـد      א אست و אز رאویان       هجری ٣٠١ یا   ٢٩٩ل  אگر گفته شود سعد بن عبدאهللا متوفای سا       
אی که محقق تهرאنی به       وجه به نکته  رود و אستناد برقی به کتاب شاگردش معنا ندאرد، باید گفت با ت              به شمار می  

 .شود حمد بن محمد بن خالد برقی نمیא مانع אز אنتساب کتاب به مسئلهآن אشاره کرد، אین 
و بـر خـالف شـیوۀ متعـارف و      ١٤٩ אستحمد بن محمد بن خالد برقی نام برده شدهא در אین کتاب אز      :دلیل سوم 

 . ب אست مصنف אین کتاאومتدאول در آن عصر، تصریح نکرده که 
 که وی پـدر مؤلـف       مسئلهאی به אین       و אشاره  ١٥٠همچنین אز محمد بن خالد نیز در جاهای مختلف یاد شده          

حمد بن محمد بن خالد یا پدرش باشد، بلکـه تـألیف            אتوאند تألیف      אین کتاب نمی   بنابرאین، ١٥١. نشده אست  ،אست
ست که عبدאهللا אز مـشایخ کلینـی و فرزنـد           حمد برقی א  אحمد بن عبدאهللا بن     א شحمد برقی یا فرزند   אعبدאهللا بن   
 ١٥٢. אز مشایخ صدوق אست)حمدא (عبدאهللا

حمد یا نوۀ אو نیـز مؤلـف قلمـدאد          א ندאرد؛ زیرא چنانچه فرزند      داللتی  بر אدعای فوق   مسئله نیز به تنهایی   אین  
 کتاب نیامده אسـت      با مؤلف  ان نسبت آن  ،حمد یا پدر אو   א אین مشکل پابرجاست چه אینکه باز هم بعد אز نام            ،شوند
 متعـارف و متـدאول آن عـصر אسـت؛ پـس آن دو نیـز              ۀ بر خالف شـیو    مسئله،کنندۀ אین    بر אدعای אشکال   و بنا 
 אین کتاب بر אساس طبقات نگاشته شده        ،گونه که خوאهد آمد     توאنند مؤلف کتاب باشند، אز سوی دیگر همان         نمی

که شیخ طوسی نیز در کتاب رجـالش          چنان. ل نیست אست و در אین نوع کتابها شناساندن مصنف و مؤلف معمو          
 که ساختار طبقاتی نـدאرد و بـه نـام مؤلفـان و              فهرستکه بر אساس طبقات אست چنین نکرده و تنها در کتاب            

 .مصنفان אختصاص دאرد، چنین کرده אست
 شـیخ طوسـی، عنـوאن       فهرسـت و  رجال نجاشـی    شناختی مهم، به خصوص       خالصه آنکه، در مصادر کتاب    

حمد بن محمد بن خالد برقی نسبت دאده شده و אین کتـاب אز همـان زمـان                  א به   طبقات אلرجال  یا   ب אلرجال کتا
 تنها در کلمات متـأخرאن دیـده        ،و شبهات  صادر شده אست      و אجازאت به آن نیز      אست ن متدאول بوده  ا رجالی میان
 .شود می

دאنی نـدאرد؛ زیـرא توثیـق و تـضعیف در אیـن       در אعتبار کتاب و אستفاده אز آن تأثیر چن    مسئلهحال אین    به هر 
منـابع دیگـر، بـه        کم و معدود אست و אستفاده אز مطالب آن نیز با مرאجعه به منابع دیگر و تأییـد آنهـا אز                     ،کتاب

 .پذیر אست رאحتی אمکان
 
 

 بندیهای دאخلی אبوאب دسته
نفره رא در  دو گروه چهار ،ه به ترتیب نفر هستند ک٢٧אیشان: )صلی אهللا علیه و آله  (אهللا    אصحاب رسول  :אولبـاب   

 .אند شده در مرتبۀ پس אز אیشان، دאنسته אبتدא و باقی אفرאد،
ـ        نُه نفر به عنوאن אصفیا،      سیزده   نفر؛ ١٠٥: )علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین  صحاب  א :باب دوم   ةُطَرْ نفـر بـه عنـوאن شُ

 نفـر خـوאص     سـی  نفر به عنوאن אولیـا،       هشت،  )علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین   نفر به عنوאن אصحاب      پنجمیس،  אلخَ

                                                 
 .١٦٢٦، شمارۀ ١٤٠؛ همان، ص ١٥٦٩ ، شمارۀ١٣٥، پیشین، ص  אحمد بن محمد بن خالد برقی.١٤٩
 .١٥٠٩ و ١٥٠٣، شمارۀ ١٣١؛ ص ١٤٦٩، شمارۀ ١٢٩؛ ص ١٤٥٢، شمارۀ ١٢٨؛ ص ١٣٣٣، شمارۀ ١٢٠همان، ص  .١٥٠
 .١٨٢، شمارۀ ٧٧، پیشین، ص محمدتقی تستری. ١٥١
 .همان .١٥٢
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 رَبیعه، بیـست و پـنج نفـر       אز  ) علیه אلسالم ( אمیرאلمؤمنین    نفر אصحاب  هفتאز مُضَر،   ) علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین  
 . نفر אفرאد مجهولهشتאصحاب אیشان אز یمن و 

صـلی אهللا  (אهللا  اب رسـول  نفـر אز אصـح   دو نفر؛١٠): علیه אلسالم(حسن بن علی  محمد   بیא אصحاب   :باب سـوم  
 ).علیه אلسالم(אصحاب אمام حسن   نفر אزسهو ) علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین  نفر אز אصحاب پنج، )علیه و آله

صـلی אهللا   (אهللا    نفر אز אصحاب رسول     دو  نفر؛ ١٦): علیه אلسالم (عبدאهللا حسین بن علی       بیא אصحاب   :باب چهارم 
 ).علیه אلسالم( نفر אز אصحاب אمام حسن هفتو ) علیه אلسالم(رאلمؤمنین  אمی אصحاب  نفر אزهفت، )علیه و آله
علیـه  صلی אهللا   (אصحاب پیامبر     نفر אز   یک  نفر؛ ٣٣): علیه אلسالم (علی بن حسین    محمد   بیא אصحاب   :باب پنجم 
 ). אلسالمعلیه( نفر دیگر אز אصحاب אمام سجّاد ٢٨، )علیه אلسالم(אمیرאلمؤمنین  نفر אز אصحاب چهار، )و آله

 نفـر אز אصـحاب پیـامبر         یـک   نفـر؛  ٢٢٥): علیه אلسالم (بن علی بن حسین     محمد  جعفر    بیא אصحاب   :باب ششم 
 نفـر אز אصـحاب אمـام حـسن و           هـشت ،  )علیه אلـسالم  (אمیرאلمؤمنین   نفر אز אصحاب     سه،  )علیه و آله  صلی אهللا   (

 .هستند) علیه אلسالم(صحاب אمام باقر بقیه אز אو ) علیه אلسالم(و علی بن حسین ) علیهما אلسالم(حسین 
و ) علیـه אلـسالم   ( نفر אز אصحاب אمام باقر       ٥٤  نفر؛ ٨٣٣): علیه אلسالم ( אصحاب אمام جعفر بن محمد       :باب هفتم 

 .هستند) علیه אلسالم(باقی אز אصحاب אمام صادق 
 ،)علیه אلسالم (مام سجاد    نفر אز אصحاب א     یک  نفر؛ ٣٠٩): علیه אلسالم ( אصحاب אمام موسی بن جعفر       :باب هشتم 

و بـاقی אز אصـحاب      ) علیه אلـسالم  ( نفر אز אصحاب אمام صادق       چهل،  )علیه אلسالم (אصحاب אمام باقر      نفر אز  سه
 .هستند) علیه אلسالم(אمام کاظم 

 نفـر אز  نُـه ، )علیـه אلـسالم  ( نفر אز אصحاب אمام صادق       شش  نفر؛ ٦٢): علیه אلسالم ( אصحاب אمام رضا     :باب نهم 
 .و باقی אز אصحاب خود אیشان) علیه אلسالم(ب אمام کاظم אصحا

، )علیه אلـسالم ( نفر אز אصحاب אمام کاظم  یک نفر؛٦٨): علیه אلسالم(جعفر دوم אمام جوאد  بیא אصحاب  :باب دهم 
 .אند و باقی אصحاب خود אیشان) علیه אلسالم( نفر אز אصحاب אمام رضا یازده

 . نفر٨٨): علیه אلسالم( אمام هادی אلحسن سوم بیא אصحاب :باب یازدهم
 . نفرنوزده): علیه אلسالم(حسن بن علی محمد  بیא אصحاب :باب دوאزدهم
 زن رאوی אز אمـام      یـک ،  )علیـه و آلـه    صلی אهللا   ( زن رאوی אز رسول خدא        هفت  نفر؛ ٣٠:  رאویان زن  :باب سیزدهم 

 زن  دو،  )علیه אلسالم (زن رאوی אز אمام سجاد      یک  ،  )علیه אلسالم ( زن رאوی אز אمام حسن       دو،  )علیه אلسالم (علی  
زن אز אصحاب אمام کاظم     یک  ،  )علیه אلسالم ( زن אز אصحاب אمام صادق       دوאزده،  )علیه אلسالم (رאوی אز אمام باقر     

 زن  دوو  ) علیه אلسالم ( زن אز אصحاب אمام جوאد       یک،  )علیه אلسالم ( زن אز אصحاب אمام رضا       یک،  )علیه אلسالم (
 ).علیه אلسالم(ام هادی אز אصحاب אم
نفـر אز مهـاجرאن   شـش    نفـر آنهـا אز אنـصار و          شـش که    نفر אز منکرאن خالفت אبوبکر     دوאزده نام   :باب چهاردهم 

 .بوبکر نیز نقل شده אستא جریان مناظرۀ אین عده با ،در אین باب. אند بوده

 
 

 چاپهای رجال برقی
مانـده אز אیـن کتـاب مربـوط بـه       های خطی باقی    نسخهترین       قدیمی رجال برقی، با وجود אهمیت تاریخی کتاب      

אنـد و دیگـر    אلدین محـدث אُرْمَـوِی بـوده     هستند که هر دو در אختیار سید جالل       هجری ١٣٣٦ و   ١٠٢١سالهای  
 .אند ها، پس אز אین تاریخ نوشته شده نسخه



   

http://vu.hadith.ac.ir ٢٨

 همـرאه  هجری ١٣٨٣ رא تصحیح کرده و در سال رجال برقی ،ها  ی، بر אساس אین نسخه    مرحوم محدث אُرْمَوِ  
 در אیـن چـاپ، بـالغ بـر          رجال برقـی  تعدאد عناوین   .  אنتشارאت دאنشگاه تهرאن چاپ شد     אز سوی  دאود  رجال אبن با  

 .אست عنوאن ١٧٤٢
 صـفحه אنجـام   ١٩٠  با تحقیق جوאد قیومی אصفهانی در قم، درهجری ١٤١٩چاپ دیگر אین کتاب به سال   

 .אست عنوאن ١٧١٩پذیرفت و عناوین אین کتاب در אین چاپ، 
אما متأسفانه . کند که אستفاده אز محتوאی کتاب رא آسان میدאرد های مختلفی  אین چاپ، فهرستها و نمایه

.شود אشتباهات بسیاری در مقدمه و متن کتاب مشاهده می
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 جلسۀ سوم

  کشی رجالآشنایی با کتاب



  

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 کشّی؛ 
 .אلرجال معرفة اریאختکتاب  

 
 
 
 

  کشیال رجآشنایی با کتاب: گفتار دوم

 بـه  معروف ،אلرجال معرفة اریאخت تاب ک رجال، علمی  אصل تاب ک چهارۀ  جمل אز و   عهیشی  رجال ۀیאول אصول אزیکی  
 .אست، یش کرجال

 :میپردאز یم تاب کאصل و مؤلفی معرف بهאکنون 
 
 
 
 

 مؤلفآشنایی با ) אلف

  مؤلف تیهو
 אز کـه    گونـه  همـان  و אسـت  بـوعمرو یـۀ א  ن ک بـا ی  ش ک زیعبدאلعز بن عمر بن محمد تاب ک نیאۀ  سندینو دیترد یب

 شّ کـ  بـه یی  ایـ جغرאفۀ  منطقـ  نیچنـد  אسـالم  جهان در. گشود جهان به دهید،  ١٥٣شّ کَ در אو ست א دאیپنسبتش  
 نیאیکی אز   . אست برخوردאری  شتریب شهرت אز،  منطقه دو به تاب ک نیא مؤلف אنتساب آنها انیم אز. אستمعروف  

 شور کـ  در و אسـت  مـشهور   سـبز  شهر بهه  אمروز ه، ک بلخ و سمرقند نیب،  رماورאءאلنه در אستی  شهر،  منطقه دو
 .گرگان رאفطא در אستیی روستای گرید و دאرد قرאر ستانکאزب

 در  شّ کـ  شـهر ی  אهـال  אز رאی  ش، کـ  ١٥٤بزرگ دאنیجغرאف دوۀ  گفت אستناد بهی  نور محدث و ردאمادیم مرحوم
 در شّی کـ روستای אهال אز رא אوی مامقان وی خوאنسار ،یدیزب ،یحیطر چونی جمع و אند هدאنست سمرقند نزدیکی  
 ؛ אز אین رو אند دאنسته) شک بمعرّ (سکَ دאرد قرאر سمرقند אطرאف در ه کرאی شهر نام آنها. ددאنن یم گرگان

                                                 
 .»نیش «دیتشد و» افک«ۀ فتح با. ١٥٣
 .حوقل אبن وی رخאصط. ١٥٤
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 لوق بودن  درست אحتمال گفت دیبا אما. ددאنن  نمیحیصح عرب عرفِ دری شّ کصورت به رא شهر آن به אنتساب
 :رאیز؛ אست شتریب אول
 وאند     منسوب ماورאءאلنهری  شهرها به،  گرشید خیمشا عموم نیز   وی  ش ک אولۀ  درج خیمشا شتریب سو یک   אز :אوالً
 سـفر  بغـدאد  وی  ر مثـل ی  زکـ مری  شـهرها  بـه  لیتحـص ی  بـرא  گرگانی  نوאح به متعلقلمای  ع گرید سوی   אز
 . باشدماورאءאلنهرۀ زאد زین אورسد  ، به نظر میهرماورאءאلن بهی ش کدیאسات قتعلّ به توجه با؛ אز אین رو، ردندک می
 אز אو אست    رجال کشی  یک پنجم روאیات کتاب      باًیتقر هی، ک اشیع مسعود بن محمدی،  ش ک אستاد نیتر  مهم :اًیثان

אند، متعلق به سمرقند אست؛ بنـابرאین، بـه אحتمـال قـوی کـشی           شدۀ אو دאنسته    و در کتب رجال، کشی رא تربیت      
 .علق به شهر کش در نزدیکی سمرقند אستمت) شاگرد אو(

 بنا به گفتۀ میردאماد بیشتر رאویان منسوب به کش در شیعه، متعلق به شهر کش در نزدیکی سمرقند وאقـع         :ثالثاً
بـر אیـن אسـاس،      . אند  در ماورאءאلنهر هستند و אکثر عالمان متعلق به کش در אهل سنت، متعلق به منطقۀ گرگان               

ی متعلق به کش در شیعه، تعلق آنها به ماورאءאلنهر אست؛ بنابرאین باید گفت کـه کـشی                  אصل אولیه در بین علما    
 ١٥٥.نیز متعلق به آنجا אست

 
 
 

 تاریخ زندگی مؤلف
אمـا بـا توجـه بـه دورאن حیـات אسـاتید مهـم אو                . تاریخ والدت و وفات کشی در منابع موجود ضبط نشده אست          

شـود کـه      چنین אسـتفاده مـی    )  ه٣٦٨م  (حمد بن قولویه    همچون عیاشی و نیز شاگردאنش همچون جعفر بن م        
 قرن چهارم هجـری     אولکشی אز معاصرאن مرحوم کلینی אست؛ بر אین אساس، אو در نیمۀ دوم قرن سوم و نیمۀ                  

 .زیست می
 
 
 

  حال رجالی مؤلف شرح
 :گوید  دربارۀ کشی میאلفهرستشیخ طوسی در 

 وَبِالرجالِ حَسَنُ אإلعتِقادِ، لَه کِتـابُ אلرجـالِ، أخبَرَنـا بِـه             یُکَنََّی أباعَمْرٍو ثِقةٌ بَصیرٌ بِاألخبارِ    
  ١٥٦.عَمْروٍ אلکَشّيِّ  محمّدٍ אلتَّلَّعُکبَرِيِّ، عن محمّدِ بنِ عُمَر بنِ عبدِאلعزیزِ أبي  جَماعةٌ، عن أبي

אعتقـادאت درسـتی دאشـت      . אو ثقه و به حدیث و رجـال آگـاه بـود           . کنیۀ אو אباعمرو אست   
، אو صاحب کتاب رجالی אست که جماعتی آن رא אز אبومحمد تلعکبری،             ]هب بود مذ  אمامی[

 .אند عمرو کشی برאی ما روאیت کرده אز محمد بن عمر بن عبدאلعزیز אبو
شـود کـه אو אز شـاگردאن و            خـود عـالوه بـر بیـان مطالـب بـاال متـذکر مـی                کتاب אلرجال شیخ طوسی در    

 : آموختگان محضر عیاشی אست دאنش

                                                 
 .٥، ص ١، ج אختیار معرفة אلرجال؛ تعلیقۀ ٢٩٠، ص ٣، ج  مستدرک אلوسائلاتمۀخ: ک.برאی مطالعۀ بیشتر ر. ١٥٥
 ، אول،  ه١٤٢٠، سـید عبـدאلعزیز طباطبـائی، قـم، مکتبـة אلمحقـق אلطباطبـائی،                אلفهرست طوسی محمد بن حسن طوسی،      .١٥٦
 .٧١٤، رقم ٤٤٨ص 
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بنُ عُمَرِ بنِ عَبدِאلعزیزِ یُکَنّی أباعَمْرٍو אلکشي، صاحبُ کتـابِ אلرجـالِ، مِـن غِلمـانِ       محمّدُ  
 ١٥٧.بَصیرٌ ِبالرجالِ وאألخبارِ مستقیمُ אلمذهبِ] ثقةٌ[אلعیاشي 

אش אباعمر کشی אست، صاحب کتـاب אلرجـال و אز             محمد بن عمر بن عبدאلعزیز که کنیه      
 .مذهبان אست אخبار آگاه و אز جملۀ אمامیאست، به رجال و ] ثقة[شاگردאن عیاشی 

 :گوید نجاشی نیز دربارۀ אو می
ورَوَی عن אلضُعفاءِ کثیرאً وصَحَب אلعَیاشي وأخَذَ عنه تَخَرَّجَ علیـه فـي دאرِه               ثقةً عَیناً  کان

. له کتابُ אلرجالِ کثیـرُ אلعلـمِ وفیـه أغـالطٌ کثیـرةٌ            . אلّتي کانَت مَرتعاً للشیعةِ وأهلِ אلعلمِ     
 ١٥٨.بَرَنا أحمَدُ بنُ عليِّ بنِ نوحَ وغیرُه عن جعفرِ بن محمّدٍ، عنه بِکتابِهأخ

بـا عیاشـی مـصاحبت      . کرد   بود و אز ضعفا بسیار روאیت می       ]چهره و برجسته  [ثقه و عین    
 آموخت و در منزل عیاشی، که محل رفت و آمـد شـیعیان و אهـل                 ]دאنش[دאشت و אز אو     

אو صاحب کتاب رجالی אست که علـم زیـاد در           . م رسانید علم بود، آموختن אز אو رא به אتما       
کتـاب کـشی رא אحمـد بـن         . شود   دیده می  ]نیز[های زیادی     آن نهفته אست و در آن غلط      

 .אند علی بن نوح و دیگرאن، אز جعفر بن محمد، אز کشی، برאی ما روאیت کرده
، »کـان ثِقـةً   «،  »بَـصیرٌ بِالرجـالِ وَאألخبـار     «،  »بَصیرٌ باألخبارِ وَبِالرجالِ  «،  »ثقةٌ«אز میان تعابیر فوق، عبارאت      

، »مُـستقیمُ אلمـذهبِ   «و  » حَسَنُ אالعتقادِ « و عبارאت    رجال کشی ، وضعیت   »رَوَی عن אلضُّعفاءِ کثیرאً   «و  » عَیناً«
» تَخَـرَّجَ علیـهِ   «و  » أخَـذَ عنـهُ   «،  »صَحبَ אلعیاشيَّ «،  »مِن غِلمانِ אلعیاشيِّ  «مذهب بودن کشی و عبارאت        אمامی

رَوَی عـنِ   «کـشی אسـت عبـارت         دهد و نیز אز میان تعابیری که گویـای وضـعیت رجـالی                طبقۀ אو رא نشان می    
 :باره باید گفت אما در אین. کند گویا نوعی ضعف و אشکال رא متوجه אو می »אلضُعفاء کثیرאً

אسـت و مـستند برخـی        تنها אز نگاه قدما و آن هم محدثان قم، روאیـت אز ضـعفا نـوعی قـدح و ذم بـوده                        :אوالً
אما אین مسئله، אز آنجا که یک אمر אجتهادی אست، با وثاقت فرد منافـاتی نـدאرد؛                 . شده אست   تضعیفات آنان وאقع    

زند بلکه به אین معنا       کند و به وثاقت אو ضربه نمی        به عبارت دیگر روאیت אز ضعفا ضعفی رא متوجه خود فرد نمی           
یافت حدیث، در אخذ אز אفرאد ضعیف אِبایی ندאشته و אحادیث آنـان رא نیـز                אست که فرد با وجود وثاقت در مقام در        

کنـد و دلیـل       کرده אست؛ אز אین رو אین دسته אز عبارאت به تنهایی ضعفی رא متوجـه خـود رאویـان نمـی                      روאیت  
 کـه   توאند منشأ نوعی تشکیک در روאیات آنان باشد؛ به אین معنی            شود، بلکه تنها می     تضعیف آنان محسوب نمی   

 . باید در مشایخ אین אشخاص و مرویّاتشان دقت کرد
 :گوید אهللا قهپایی در بیان قدح نبودن אین عبارت در عدאلت کشی می مولی عنایت

کـه אز دقـت در        زنـد، چنـان     روאیت کردن کشی אز אفرאد ضعیف، ضرری به عدאلت אو نمی          
عفا میـل و رغبـت      شود و دلیل روאیـت کـردن אو אز ضـ            حالش אین نکته אستفاده می      شرح

 ١٥٩.شدید به فرאگیری حدیث بوده אست

                                                 
  ، ه١٣٨٥ة אلحیدریـه،    جـف، אلمطبعـ   ، ن ، تحقیـق سـید محمدصـادق آل بحرאلعلـوم          رجال אلطوسی  محمد بن حسن طوسی،   . ١٥٧
 .٣٨، رقم ٤٩٧ص 
، شـشم،    ه١٤١٨،  ، تحقیق سید موسی شـبیری زنجـانی       رجال אلنجاشی אبوאلعباس אحمد بن علی אلنجاشی אألسدی אلکوفی،         .١٥٨
 .٣٧٢ص 
 تـصحیح   ، אلحـاوی لـذکر אلمتـرجمین فـی אصـول אلخمـس אلرجالیـه،              مجمع אلرجال هپایی،  ةאهللا بن علی אلق   אلدین عنای   زکیّ .١٥٩

 .١٠، ص ٦تا، هفت جلد در سه مجلد، ج  ضیاءאلدین אإلصفهانی، قم، مؤسسۀ אسماعیلیان، بی
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 نفر ضعیف یـا  ٣٣אز אین مجموعه אساتید     .  مرحوم کشی אساتید بسیاری دאشته אست که بالغ بر پنجاه نفرאند           :ثانیاً
 ١٦٠.אند مهمل

אحادیث موجود کشی אز مـشایخ   .  حدیث אست  ٢٧٠مجموع روאیات کشی در کتاب رجال אز אساتیدش بالغ بر           
 مهمل אو تقریباً یک پنجم کل روאیاتی אست که بـه دسـت مـا رسـیده و در کتـاب رجـال אو موجـود                           ضعیف و 
 ١٦١.אست

باید گفت، نـسبت  در کتاب موجود با مقایسۀ تعدאد روאیات کشی אز مشایخ ضعیف و مهمل و کلّ אحادیث אو            
 ١٦٢.کند یار نقل میمیان آنها نسبتی نیست که بر אساس آن بتوאن نتیجه گرفت که אو אز אفرאد ضعیف بس

ترאند و بیشترین تعدאد روאیـت کـشی אز           אز میان אساتید کشی، عیاشی و نَصر بن صَبّاح بَلخی אز دیگرאن مهم            
آنان אست و אز میان شاگردאن کشی نیز تنها نام سه نفر אز آنها برאی مـا مـشخص אسـت؛ هـارون بـن موسـی                           

 و ١٦٣ شـیخ آمـده   אلفهرسـت بـه کتـاب کـشی در کتـاب    که نامش در طریق شیخ طوسی )  ه٣٨٥م  (تَلَّعُکبَرِیّ  
 אز אو    فهرست نجاشـی   که در طریق نجاشی به کتاب کشی در       )  ه٣٦٨م  (أبوאلقاسم جعفر بن محمد بن قولویه       

 شیخ طوسی آمده و گفته شده אست کـه אو           فهرستیاد شده و حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی که نام אو در              
 .کند אز אبوعمرو کشی روאیت می

אند که کشی عالوه بر کتاب مذکور کتاب فهرست نیز دאشته אست؛ یعنی با                ایان ذکر אست که برخی بر آن      ش
کنند، אما אو کتاب دیگری هم دאشته אست کـه   وجود آنکه شیخ طوسی و نجاشی تنها אز یک کتاب کشی یاد می        

אیـن فـرد    : شـاذאن گفتـه אسـت     مؤلف ذیل نـام فـضل بـن         .    کند   یاد می  אلفهرستدر کتاب خود אز آن با عنوאن        
 ١٦٤آورد؛ می فهرست هایی دאرد که نام برخی אز آنها رא در אین کتاب و برخی رא در کتاب نگاشته

אین عبارت قطعاً אز אضافات شیخ طوسی در کتاب אست و یا در حاشیه نوشته و سپس به وسـیلۀ کاتبـان در                       
 .متن وאرد شده אست

 
 
 
 

                                                 
 .منظور אز مهمل אفرאدی هستند که در کتب رجالی سخنی در مدح یا ذم آنان نیامده אست .١٦٠
وאسـطۀ   لکه אساتید بـی אند، ب روאیات کتاب ضعیف هستند و سایر روאیات صحیح        یک پنجم    אین سخن به אین معنی نیست که       .١٦١

אند و אین نکته نیز خوب אست مورد توجه قرאر گیرد که بر אساس مبنای بسیاری אز قـدما، نقـل و               کشی نیز در موאردی توثیق نشده     
 .مذهبان غیرمذموم نقل کنند، جایز אست نیز عمل کردن به روאیاتی که אمامی

شیخ طوسی در گزینش خود روאیات ضعیف رא حذف کرده אست      אگر گفته شود که کتاب موجود منتخب کتاب אصلی אست و             .١٦٢
شده که بر אساس کتاب فعلی אست حکایتگر وضعیت کتاب אصلی نیست، در پاسخ باید گفـت אز یـک سـو     و אز אین رو، نسبت אرאئه    

 ندאشتن بر حـذف     های دאلّ بر گزینش روאیات صحیح وجود ندאرد و אز سوی دیگر باقی ماندن روאیات ضعیف دאلّ بر تصمیم                    قرینه
 .روאیات ضعیف אست

 .١٤١، ص אلفهرستشیخ طوسی، . ١٦٣
 ، تحقیـق میردאمـاد و محمـدباقر حـسینی و مهـدی رجـایی، قـم، مؤسـسۀ آل אلبیـت                      אختیار معرفـة אلرجـال    شیخ طوسی،    .١٦٤

 . אلفهرستِفي کتابِإنّ لِلفَضلِ مائةً وسِتّینَ مُصنَّفاً، ذَکَرْنا بَعضَها : وَقیلَ ؛٥٤٥، ص  ه١٤٠٤، )علیهم אلسالم(
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 آشنایی با تألیف)  ب

 نام کتاب
شیخ طوسی و نجاشی ذیل نام کـشی بـا تعبیـر    .  یاد شده אستکشی رجال  منابع رجالی به دو گونه אز کتاب        در
معرفـة  «אیـن کتـاب رא      )  ه٥٨٠م  (אند و אبـن شهرآشـوب مازنـدرאنی           אز אین تألیف یاد کرده    » له کتابُ אلرجالِ  «

 ضمن برشمردن تألیفـات خـود אز        تאلفهرس شیخ طوسی نیز در      ١٦٥.خوאنده אست   » אلناقلین من אألئمة אلصادقین   
 چـاپ  אختیار معرفـة אلرجـال    אین کتاب در حال حاضر با عنوאن         ١٦٦.کند  یاد می » אختیار אلرجال «אین کتاب با نام     

 .شده אست
گـذאری    אین مطلب אز نام   . در حقیقت کتاب موجود، کتاب אصلی نیست، بلکه گزیدۀ شیخ طوسی אز آن אست             

 . شود نیز، فهمیده میر אلرجال אختیاکتاب אز سوی شیخ طوسی به 
 
 
 

 یابی به کتاب شیوۀ دست
نجاشی به صورت אجـازه بـه אیـن کتـاب           . אین کتاب به طور کامل به دست نجاشی و شیخ طوسی رسیده אست            

طریق دאرد و شیخ طوسی نیز آن رא سِماع کرده אست؛ אما אصل אین کتاب به دست ما نرسیده و تنهـا تلخـیص                        
 אز رجـال کـشی  گزیدۀ شیخ طوسی אز کتـاب  .  تألیف شیخ طوسی، در دست אست    ر אلرجال  אختیا آن، یعنی کتاب  

رجـال  طاووس و عالمه حلی نیز همین کتـاب رא         به طوری که אبن   . همان אوאن تألیف، جایگزین אصل کتاب شد      
 ١٦٧.אند  یاد کردهرجال کشی دאنسته و אز آن با عنوאن کشی

אی אز   شیخ طوسی که در نهایت بـه مفقـود شـدن پـاره     אز سویرجال کشیشیوۀ گزینش و تلخیص کتاب     
دربـارۀ چگـونگی אیـن گـزینش چنـدین          . محتویات کتاب کشی אنجامیده، مورد بحث رجالیان قرאر گرفته אست         

 :نظریه אرאئه شده אست
ـ برخی معتقدند אصل کتاب کشی، هم روאیاتی دربارۀ رאویان شیعی و هم روאیاتی دربارۀ رאویـان אهـل سـنت                     ١

אمـا بـا توجـه بـه        . مذهب رא حذف کرده אست      دאشته و شیخ طوسی در تلخیص و گزینش خود، رאویان سنی          دربر
توאن نتیجه گرفت אز یک سو مبنای شـیخ    می١٦٨אینکه نام برخی رאویان אهل سنت در گزیدۀ طوسی وجود دאرد،     

رאویـان غیرאمـامی،    توאن گفت که در אصل کتاب کشی          طوسی گزینش رאویان شیعی نبوده و אز سوی دیگر نمی         
 .אند، وجود دאشته אست روאیت نکرده) علیهم אلسالم(که אز אئمه 

                                                 
 .بحث بیشتر אز אین نام خوאهد آمد .١٦٥
 .١٥٩אختیار معرفة אلرجال، پیشین، ص , شیخ طوسی. ١٦٦
.  یا گزیدۀ طوسی אستفاده کرده אست، אختالف نظـر وجـود دאرد            رجال کشی الزم به ذکر אست در אینکه عالمه حلی אز אصل            .١٦٧
وجود ندאرد شـاهدی بـر אسـتفادۀ אو אز אصـل کتـاب              אختیار אلرجال    אمروزه در    رא که  אألقوאل   ةخالصقولهای عالمه אز کشی در        نقل

 .کند אما אین موאرد بسیار אندک אست و אستفاده אز אصل کتاب رא אثبات نمی. אند دאنسته
 .אند حدیث نقل کرده) علیهم אلسالم(کسانی که אز אئمه . ١٦٨
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 بر אساس אین    ١٦٩.»فیه أغالطٌ کثیرةٌ  «: کند  گونه توصیف می    حال کشی کتاب رجال אو رא אین        ـ نجاشی در شرح   ٢
אمـا  . سـت سازی کتـاب אز אیـن אشـتباهات رא دאشـته א             گفته، برخی معتقدند که شیخ طوسی قصد تهذیب و پاک         

 . وجود دאرد که شاهدی بر عدم تهذیب کامل کتاب אسترجال کشیאینک نیز برخی אشتباهات در تلخیص  هم
تقی مجلسی، مـرאد אز אشـتباهات زیـاد رא وجـود روאیـاتی دאنـسته کـه در ظـاهر بـا یکـدیگر                           عالمه محمد 

ما אین گفتـه بـا ظـاهر تعبیـر          א. گونه روאیات رא حذف کرده אست       אند و شیخ طوسی در گزینش خود אین         متعارض
 .سازگاری ندאرد» فیه أغالط كثیرة«

آید که אشتباهات در אصـل کتـاب نبـوده و אز قلـم       مرحوم قهپایی אدعا کرده که אز بررسی کتاب چنین برمی         
 .کنندگانی مثل شیخ طوسی و غیر אو ناشی شده אست تلخیص

کننده، یعنی شـیخ      نجاشی אشتباهات تلخیص  در سخن   » فیه أغالطٌ کثیرة  «بسیار عجیب אست که منظور אز       
طوسی، باشد؛ زیرא دאوری نجاشی دربارۀ کتاب بر אساس تلخیص شیخ طوسی نیست، بلکـه אو خـود بـه אصـل                      

 .کتاب کشی دسترسی دאشته אست و אین قضاوت بر אساس نسخۀ אصلی אست
 :فکیک بیان شده אست؛ زیرאـ برخی معتقدند אصل کتاب بر אساس طبقات بوده و نام رאویان هر אمام به ت٣

 برאی  ١٧٠. نجاشی در موאرد متعددی گفته אست كه کشی فالن رאوی رא در אصحاب فالن אمام نام برده אست                  :אوالً
 : گوید مثال نجاشی دربارۀ حسن بن علی بن فضال می

 أصـحابِ   وذَکرَه أبـوعَمْرٍو فـي     ... ولאلحسنِ אال     لَم یَذْکُرْه أبوعَمْرٍو אلکشِّيٌّ في رجالِ أبي      
 ١٧١.خاصّةً) علیه אلسالم(אلرضا 

 با وجود آنکه عناوین אبوאب مربوط به طبقات حذف شده، אما باز هم ترتیب رאویان تـا حـدودی بـه شـکل                        :ثانیاً
چـون سـلمان، אبـوذر و مقـدאد         ) صلی אهللا علیه و آلـه     (بدین ترتیب که کتاب אز אصحاب پیامبر        . خود باقی אست  

رُمَیله، أصبَغ بـن نُباتـه،       ، همچون حُِجْر بن عَدِيّ    )علیه אلسالم (ب אمیرאلمؤمنین   شود و سپس אز אصحا      شروع می 
 .یابد شود و אین روند אدאمه می אلمهدي مولی عثمان و سُلَیم بن قِیس نام برده می

بـرאی مثـال نجاشـی دربـارۀ حـسین بـن            . ـ شرح حال برخی אز رאویان شیعی به طور کامل حذف شده אست            ٤
 :یدگو אِشکیِب می

) ... علیـه אلـسالم   (אلحـسنِ صـاحَبَ אلعـسکري           ذَکَرَه أبوعَمْرٍو في رجالِهِ في أصحابِ أبي      
 ١٧٢.»هو قميٌّ خادمُ אلقَبرِ«: وقال אلکشي

توאن نتیجه    אصالً نام حسین بن אِشکِیب نیامده אست؛ بنابرאین می         אلرجال   فةאختیار معر در حالی که در کتاب      
 . نام برخی صاحبان شرح حال رא حذف کرده אستگرفت که در هنگام گزینش، طوسی

قرینۀ حذف روאیـات، وجـود برخـی تعلیقـات در אسـناد             . ـ برخی روאیات در شرح حال رאویان حذف شده אست         ٥
دאر، سند دیگری بوده کـه אز طریـق           گویا پیش אز سند تعلیق    . شود  طرف نمی   אست که به کمک אسناد، پیشین بر      

 .ن آن سند و روאیات مربوط به آن حذف شده אستشد ولی אکنو آن تعلیق رفع می

                                                 
  .در کتاب אو אشتباهات بسیاری אست. ١٦٩
؛ ٧٢، شـمارۀ    ٣٦ و   ٣٤؛ همـان، ص     ١٨، شمارۀ   ١٦؛ همان، ص    ٤٩، شمارۀ   ٢٦، پیشین، ص    لی אلنجاشی אحمد بن ع  : ک.ن .١٧٠

 .٨٩٠٣، شمارۀ ٣٣١ و همان، ص ٥٢٤، شمارۀ ١٩٧همان، ص 
 .٣٦ و ٣٤ همان، ص .١٧١
 .٤٤همان، ص  .١٧٢
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بـا  . ١٧٣»بکرِ אلحَضرَميّ   عليُّ بنُ אلحَکَمِ، عن سَیفِ بنِ عَمِیرة عن أبي        «: برאی مثال در آغاز سندی آمده אست      
دאنیم که علیّ بن حکم אز אساتید کشی نیست و کشی حـدאقل بـا دو وאسـطه אز אو نقـل       توجه به אسناد دیگر می    

 .شود  وجود دאرد و אین تعلیق אز طریق אسناد پیشین رفع نمی١٧٤ن رو، در אین سند تعلیقکند؛ אز אی می
شود که אین کتاب، فهرست تألیفات برخی אز صاحبان شرح حال             ـ אز برخی تعبیرאت رجالیان چنین אستفاده می       ٦

 ١٧٥.אند دאشته که در אثر گزینش حذف شده رא در بر 
 ولی نـامی אز مـصنفات אو در کتـاب           ١٧٦،»سَنَذکُرُ بعضَ مصَنَّفاتِهِ   « :دهبرאی مثال دربارۀ אبویحیی جرجانی آم     

 .نیامده אست
 אختیـار معرفـة     قولهای نجاشی و شیخ طوسی אز کشی کـه אمـروز در             در مجموع با توجه به آن دسته אز نقل        

منحـصر  شود که شیوۀ گزینش شیخ طوسی به یک نظریه אز مـوאرد فـوق                  وجود ندאرد چنین אستفاده می     אلرجال
علـیهم  ( אز برخی אشتباهات، طبقات رאویان אئمـۀ אطهـار            رجال کشی  شود و شیخ طوسی عالوه بر پیرאستن        نمی
، همچنین برخی روאیات که در شرح حال رאویان آمده بوده و نیز فهرست کتب و تألیفات برخی رאویـان                    )אلسالم

 .رא حذف کرده אست
 
 
 

 میزאن אعتبار آرאی کشی
 مـورد אز    ٧٨ در   لـسان אلمیـزאن   حجـر در      ی تألیف تا کنون مورد توجه رجالیان بوده، حتی אبن         אین کتاب אز אبتدא   

אگرچه به صرאحت در کلمات بزرگان رجالی به میزאن אعتبار آرאی کشی، بـه ویـژه                . کتاب کشی نقل کرده אست    
نجاشی و دیگـرאن مقـدّم      هنگام تعارض با آرאی دیگر رجالیان، پردאخته نشده، אما در چند مورد، نظر אو بر آرאی                 

دאود، محمد بن ولید خزאز رא بر אساس کالم کشی، فَطَحی و ثقه               برאی مثال عالمه حلی و אبن     . دאشته شده אست  
 ١٧٧.که رأی نجاشی بیانگر صحت مذهب و אمامی بودن אو אست אند، در حالی  دאنسته

 :گوید کشی می
 وَمُصدِّقِ بنِ صَدَقةَ ومحمّدِ بـنِ سـالمِ بـنِ           في محمدِ بنِ אلولیدِ אلخَزّאز وَمعاویَةِ بنِ حَکیمٍ       

هؤالءِ کلُّهم فَطَحیةٌ، وهم مِن أجَلَّةِ אلعُلمـاءِ وאلفُقهـاءِ وאلعُـدولِ،            : عبدِאلحمیدِ قالَ أبوعَمْرو  
 ١٧٨.وَکلُّهم کوفیّون )علیه אلسالم(وبعضُهُم أدرَכ אلرضا 

 :گوید نجاشی می
عةُ بهذא، رَوی عن یـونُسَ بـنِ یعقـوبَ وحمّـادِ بـن              ثقةٌ، عینٌ، نقيُّ אلحدیثِ، ذَکَره אلجَما     

له کتـابُ   . عثمانَ ومَن کان في طَبَقتِهما وعَمَرَ حتّی لَقِیَه محمدُ بنُ אلحسنِ אلصفارُ وسَعْدٌ            
                                                 

 .١١، ص אختیار معرفة אلرجالشیخ طوسی،  .١٧٣
 .گویند دیث رא تعلیق میحذف یک یا چند رאوی پشت سر هم אز אبتدאی سند ح .١٧٤
،  ه١٤١٠ة אلنـشر אإلسـالمی،      قم، مؤسس ،  ة אلشیعة ومحدثیهم  قاموس אلرجال في تحقیق روא    ،  )شوشتری(محمدتقی تستری    .١٧٥
 .٥٩، ص ١، ج دوم
 .٥٣٣، پیشین، ص شیخ طوسی .١٧٦
علـوم، نجـف، אلطبعـة      ، تحقیـق سـید محمدصـادق بحرאل       خالصة אألقوאل ،  )عالمه(بن مطهر حلی      بن علی     بن یوسف     حسن   .١٧٧

 .٨٦٧، شمارۀ ٢٥٣، אول، ص  ه١٣٨١אلحیدریه، 
 .٥٦٣، پیشین، ص אختیار معرفة אلرجالی، شیخ طوس. ١٧٨
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حدَّثَنا علـيُّ بـنُ אلحُـسَینِ       : حدَّثَنا جعفرُ بنُ محمدٍ قال    : نوאدرَ أخبَرَنا محمدُ بنُ محمدٍ قال     
 ١٧٩.أحمدَ بنِ محمدِ بنِ خالدٍ، عَنه بِکِتابِهאلسَّعدآباديُّ، عن 

 :گوید دאود دربارۀ אو می عالمه حلی رأی کشی رא بر رأی نجاشی مقدّم دאشته אست و نیز אبن
ثقةٌ عینٌ نقيُّ אلحدیثِ رَوَی عن یونُسَ بـنِ یعقـوبَ وَحمّـادِ بـنِ               ] جش[أبوجَعفر אلکوفيُّ   

] کـش [لَقِیَه محمدُ بن אلحسنِ אلصَفّارُ وسَعدٌ لکـن         عثمانَ ومَن في طَبقَتِهما، وَعَمَرَ حتّی       
 ١٨٠.إنّه فَطَحيٌ: قال

 شود عالمه حلی، سخن کشی دאلّ بر فطحـی بـودن محمـد بـن ولیـد رא بـا تعبیـر                      گونه که دیده می     همان

دאود و حتی عالمـه حلـی در مـورد معاویـة بـن                همچنین אبن . آورد که אشاره به ضعف אین نظر دאرد         می» لکن«
 موאرد دیگری אز تعارض آرאی کشی با دیگرאن نیز وجود           ١٨١.אند   رأی کشی رא بر رأی نجاشی مقدّم دאشته        حکیم،

 ١٨٢.دאرد که قابل بررسی אست
 
 
 

 خصوصیات ساختاری رجال کشی
 شیخ طوسـی، در   אختیار אلرجال   آن، یعنی    به دست ما نرسیده و تنها تلخیص       رجال کشی אز آنجا که אصل کتاب      

هرچنـد بـا    . و توصیف دقیق خصوصیات ساختاری و محتوאیی אصل کتـاب ممکـن نیـست             دست אست، تشریح    
 . توאن خصوصیات کلی و אجمالی آن رא دریافت مانده می شوאهد باقی

ساختار کلی کتابِ موجود و אصل آن، روאیی אست، یعنی دאوریهای رجالی منقول در قالب حدیث، مشتمل بر                  
 . رאوی رא دربردאرد٥٢٠ روאیت دربارۀ حدود ١١٥١کتاب کنونی شده אست و در مجموع متن و سند بیان 

کتاب فعلی فاقد مقدمه אست و در אبتدאی آن، در قالب حدیث، تعریفی אز محدث، אهمیت حـدیث و خطـوط                     
אین کتـاب بـه هفـت       . شده در کتاب و سپس به مباحث رجالی و بررسی رאویان پردאخته אست              کلی مباحث אرאئه  

بندی مدّ نظر نبوده אست و گویـا کـشی کتـاب خـود رא در                  منطق خاصی در אین تقسیم     تقسیم شده که     ١٨٣جزء
هفت دفتر، جدאگانه تدوین کرده و هر جزء فعلی نمایانگر گزیدۀ آن دفتر אست و یا אین هفت دفتر אمالی شـیخ               

در مجمـوع، אیـن هفـت جـزء بـا           . طوسی در جلسات مختلف אست و کتاب بر אساس جلسات تنظیم شده אست            
بندیهای طبقاتی، אز ساختار طبقاتی برخوردאر אست و چینش رאویان بر אساس زمان و            جود فقدאن عناوینِ تقسیم   و

 .طبقه אز אبتدא تا به אنتهای کتاب کم و بیش جاری אست
های متدאول در ترتیب مباحث کتابهای رجالی تألیف نشده و در مـوאرد              به هر حال אین کتاب بر אساس شیوه       

تِ مربوط به یک رאوی در جاهای مختلف نقل شده אست، برאی مثال روאیاتی که دربارۀ عمـر بـن                    بسیاری روאیا 
برאی تسهیل در مرאجعه و אستفاده، فهرستهایی אز مطالـب کتـاب        . אلحَمِق אلخزאعی آمده، در کتاب پرאکنده אست      

                                                 
تصریح نکردن بر مذهب رאوی אز سوی نجاشـی در رجـالش رא دאلّ بـر صـحت                  . ٣٤٥، پیشین، ص    אحمد بن علی אلنجاشی   . ١٧٩

 .مذهب رאوی دאنسته شده אست
 .٥١٣، ص  ه١٣٩٢، تحقیق محمدصادق آل بحرאلعلوم، قم، منشورאت אلشریف אلرضی، دאود ل אبنرجابن علی حلی،  حسن  .١٨٠
 .٩٣١، شمارۀ ٣٤٥ ، پیشین، صאحمد بن علی אلنجاشی .١٨١
نـژאد، مرکـز تحقیقـات        ، אز همین نگارنده و محمدرضـا جدیـدی        بازشناسی منابع رجالی شیعه   : ک.برאی شناخت אین موאرد، ر     .١٨٢

 .دאرאلحدیث
 .شود الحاً به هر قسمت و بخش אز کتاب حدیثی یا رجالی، جزء گفته میאصط. ١٨٣
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رجال، אقوאم و قبایل، ملـل و       فرאهم شده אست؛ بنابرאین، برאی یافتن אطالعات باید به یکی אز فهرستهای آیات،              
 .نحل، אماکن و بالد، مطالب و موضوعات و אشعار که در אنتهای کتاب وجود دאرد، مرאجعه کرد

 
 
 

 خصوصیات محتوאیی
  مبنای دאوریهای رجالی)  אلف
ه در אیـن کتـاب سـ      . تر گفتیم دאوریها در אین کتاب همرאه با بیان روאیاتی دربارۀ رאوی אست              گونه که پیش    همان

 :אند دسته אز رאویان با خصوصیات زیر مورد توجه قرאر گرفته
مرאد אز شـیعه تمـامی      .  شرح حال אین عده بیشترین حجم کتاب رא به خود אختصاص دאده אست             :ـ رאویان شیعه  ١

هـای زیدیـه، کیـسانیه،        رא قبـول دאرنـد؛ אز אیـن رو فرقـه           )علیه אلسالم (کسانی هستند که אمامت אمیرאلمؤمنین      
אند و رאویان بـسیاری אز אیـن          وسیه، وאقفیه، אسماعیلیه، אمامیه و غالیان אز رאویان شیعه محسوب شده            ، ناو فطحیه
حال آنان آمده אست؛ مثالً بخش مبـسوطی بـه غالیـان אختـصاص      אند و شرح ها در אین کتاب نام برده شده        فرقه

یا باب خاصی در کتـاب بـه فرقـۀ زیدیـه             خاصی قرאر گرفته אست و        دאده شده و گاه مذهب آنان به عنوאن باب        
  ١٨٤.אختصاص یافته אست

چـون محمـد بـن אسـحاق و      אنـد،   مذهب که אز אئمه نقل کرده  شرح حال جمعی אز رאویان سنی :ـ رאویان سـنی   ٢
 .، در אین کتاب آمده אست...سفیان ثوری و 

 خالد و حَبابَة وאلِبِیَّـه،  أم و )لسالمعلیه א( شرح حال برخی رאویان زن، همچون سَعیدة موالة جعفر           :ـ رאویـان زن   ٣
سلمه و عایشه در ضمن شرح حال دیگرאن نام           به صورت مستقل آمده אست و برخی אز همسرאن پیامبر چون אُم           

 .אند برده شده
علـیهم  ( אخبار و روאیاتی که کشی در شرح حال אشخاص نقل کرده، چند گونه אست؛ برخی אز روאیاتِ אئمـه                  

وی אست و متن حدیث، خود به طور مستقیم אرزش رجالی دאرد و مطلبی مبتنـی بـر وثاقـت و     دربارۀ رא )אلسالم
 .ضعف رאوی در آن آمده אست

 :برאی مثال دربارۀ یونس بن عبدאلرحمان گفته شده אست
: حـدَّثَنا محمّـدُ بـنُ عیـسی، قـالَ     : حدَّثَني محمّدُ بنُ نُصَیرٍ، قـالَ : محمّدُ بنُ مسعودٍٍ، قالَ  

محمَّـدُ بـنُ عیـسی،      : محمَّدُ بنُ نُصَیرٍ، قـالَ    : بدُאلعزیزِ بنُ אلمعتمديِ אلقميُُّ، قالَ    حدَّثَني ع 
علیـه  (אلحَـسَنِ אلرضـا    قُلْـتُ لِـأبي  : وحدَّثَ אلحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ یَقْطینٍ، بذلك أیضاً، قـالَ         

إلیـهِ مِـن معـالمِ       جُعِلْتُ فِدאכ إنّي ال أکادُ أصِلُ إلیك أسْألَك عن کُلِّ مَا أحتاجُ              ):אلسالم
 .نََعَم: دیني، أفَیونُسُ بنُ عبدِאلرحمنِ ثِقةٌ آخُذُ عنهُ مَا أحتاجُ إلیهِ مِن مَعالِمِ دیني؟ فقالَ

جانم فدאیت، گـاهی    : گفتم) علیه אلسالم (گوید به אمام رضا       حسن بن علی بن یقطین می     
؛ آیـا یـونس بـن       به شما دسترسی ندאرم تا אز مسائل دین که به آن نیازمندم سؤאل کـنم              

: אلرحمان ثقه אست تا مسائل دینم رא که به آن نیاز دאرم אز אو بگیـرم؟ אمـام فرمودنـد                     عبد
 . بله

 :یا دربارۀ مغیرة بن سعید آمده אست

                                                 
 .٢٢٨، پیشین، ص אختیار معرفة אلرجالی، شیخ طوس .١٨٤
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حدَّثَني أحمَدُ بنُ محمّـدِ بـنِ   : حدَّثَني سَعدُ بنُ عبدِאهللاِ قالَ: حدَّثَني محمّدُ بنُ قولَوَیهِ، قالَ    
یَحیی زَکریّا بنِ یَحیی אلوאسِطِي، حدَّثَنا محمّدُ بنُ عیـسی              یی، عن أبي  یَح  عیسی، عن أبي  

علیـه  (یَحیی אلوאسِطِي، قـالَ أبوאلحـسنِ אلرضـا           بنِ عُبَیدٍ، عن أخیهِ جَعفرِ بنِ عیسی وَأبي       
فأذאقَهَـا אهللاُ حَـرَّ    )علیـه אلـسالم  (جعفـرٍ     کان אلمُغیِرَةُ بنُ سَعیدٍ یَکْذِبُ علی أبي      « ):אلسالم
 ١٨٥».אلحَدیدِ

مغیرة بن سعید بر אمـام      : فرمود) علیه אلسالم (کند که אمام رضا       אبویحیی وאسطی نقل می   
 . خدאوند آتش دوزخ رא بر אو بچشاند. بست دروغ می) علیه אلسالم(باقر 

 نیز در אرتباط بـا رאوی وאرد شـده کـه در موضـوعی غیـر אز                  )علیه אلسالم (אی دیگر אز روאیات معصوم        دسته
אغلب روאیات کتاب کشی אز אیـن       . گوید و به طور مستقیم אستفادۀ رجالی ندאرند         ت و ضعف رאوی سخن می     وثاق

 .אست دسته 
 :آورد دאری می برאی مثال دربارۀ عبدאهللا بن شریک

حدَّثَني אلحَـسَنُ بـنُ علـيِّ אلوَشّـاءُ، عـن أحمَـدَ بـنِ عائـدٍ، عـن                   : عبدُאهللاِ بنُ محمَّدٍ، قالَ   
إنـي سَـألتُ אهللاَ فـي       : یَقـولُ ) علیـه אلـسالم   (سَمِعتُ أباعبدِאهللاِ   : لجَمَّالِ، قالَ خَدیجَةَ א     أبي

 منشورٍ  אولإسماعیلَ أن یَبْقیهِ بَعدي فَأبی، ولکنَّه قد أعطاني فیهِ منزِلَةً أُخری، إنّه یَکون              
 ١٨٦.في عَشَرَةٍ مِن أصحابِهِ وَمنهُم عبدُאهللاِ بنِ شَریك وَهو صاحِبُ لِوאئِهِ

مـن אز خدאونـد     : فرمـود ) علیـه אلـسالم   ( אمـام صـادق       شنیدم: گوید  یجۀ جمال می  אبوخد
خدאوند درخوאسـت مـرא אجابـت نکـرد ولـی           . خوאستم אسماعیل رא پس אز من باقی گذאرد       

در میـان ده نفـر אز אصـحاب אمـام،     . محققاً به خاطر صبر من مقام دیگـری بـه مـن دאد           
که پرچمـدאر حـضرت       אهللا بن شریک،    אسماعیل نخست אز همه محشور خوאهد شد و عبد        

 .אست، در میان אین ده تن אست
 :آورد دربارۀ سلمان فارسی نیز می

  بـنُ  علـيُّ  وَ  عليٍّ  بنُ دُني محمّ ثَ حدَّ :، قالَ אذَزَرَّ خُ  بنُ سنُ אلحَ نيثَحدَّ: ، قالَ دَ أحمَ  بنُ بریلُجِ
ـ   بنِ سنِ، عن אلحَ  سكینٍ مِ بنُ مُكَאلحَ ناثَ حدَّ :، قاال أسباطٍ ـ  ، عـن أبـي    یبٍهَ صُ علیـه  ( رٍجعفَ
 قولوא سلمانَ ال تَهْ مَ):علیه אلسالم (جعفر   ، فقال أبو  يُّ אلفارس ه سلمانُ ندَ عِ رَكِ ذُ :قال) אلسالم
 . אلبیتِا أهلَ منَّلٌّ، ذلك رجُديَّ אلمحمَّ سلمانَ:لكن قولوא   وאلفارسيَّ

فارسی نامی به میـان  אز سلمان  )علیه אلسالم( אمام صادق نزد: گوید حسن بن صهیب می   
نگوییـد سـلمان فارسـی، بگوییـد        . خاموش باش «: فرمود) علیه אلسالم (אمام صادق   . آمد

 .»سلمان محمدی؛ چه אینکه سلمان אز ما אهل بیت אست
אیـن گونـه    . نیـست ) علیـه אلـسالم   (در موאردی نیز روאیات به نقل אز رאویان دیگر אست و منقول אز معصوم               

برאی مثال در یکـی אز روאیـات کتـاب، کـشی در     . شوند  نامیده میمقطـوع  و موقوفی روאیات در אصطالح حدیث   
  ١٨٧.نصر محمد بن مسعود سؤאل کرده אست אحوאل نُه تن אز رאویان، אز אستادش أبو

                                                 
 .٢٢٢همان، ص  .١٨٥
 .٢١٧همان، ص  .١٨٦
 .٥٣٠همان، ص  .١٨٧
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دهندۀ אین אست کـه شـاگردאن کـشی پـس אز              شود و نشان    دیده می » قال أبوعمرو «در آغازِ برخی אز אسناد      
 .אند  رא אز بیانات شفاهی کشی أخذ و به نسخۀ خود אضافه کردهאستنساخ کتاب، مطالبی

. ، در آغاز אسناد، بیانگر طـرق تحمـل کـشی אسـت            »حدثنی«אز جمله   عالوه بر אین، وجود وאژگان تحدیث،       
 .طریق تحمل کشی در אغلب אحادیث سماع و قرאئت بوده אست

یـا جمـع بـین روאیـات متعـارض پردאختـه        کشی ذیل برخی אز אخبار به توضیح یا بیان فساد سند روאیـت و               
 دربارۀ روאیات کـشی بایـد گفـت    ١٨٩.، به אظهار نظر دربارۀ رאوی پردאخته אست  در موאرد نادری هم خود    ١٨٨.אست

زیرא مبنای کشی در אین کتاب بر تمییز روאیات صحیح و سقیم نبـوده              . که אسناد روאیات الزم אست بررسی شود      
رو شهید    אز אین   . یک شخص رא بدون توجه به صحت و سقم آنها آورده אست           אست و همۀ روאیات موجود دربارۀ       

کننـده الزم אسـت کـه حکـم           ؛ بر אستفاده  »وعَلی אلناظِرِ طَلَبُ אلحُکْمِ مِنْ غَیْرِهِ     «: گوید  ثانی دربارۀ אین کتاب می    
 .توثیق و تضعیف رא در غیر אین کتاب بجوید

 
 
  אصحاب אجماع) ب

سه عبارت אز مرحوم کـشی منـشأ        .  قاعدۀ توثیق عامّ אصحاب אجماع אست       کشی  رجالیکی אز مسائل مرتبط با      
אیـن نظریـه אز توثیقـات عـام محـسوب           .  شـهرت دאرد   אصحاب אجماع نظریۀ رجالی مهمی شده אست که به نام         

 .شوند شود که بنا بر برخی آرא، جمعی بر אین אساس با عنوאن کلی و نه با نام و عنوאن خاص، توثیق می می
 אست و کشی   )علیهما אلسالم (بردن אز فقهای אصحاب אمام باقر و אمام صادق             مقام نام      کشی، در  אولعبارت  

 :کند گونه آنان رא عنوאن می  אین
אجتَمَعَتِ : قالَ אلکشِّي  )علیه אلسالم (عبدِאهللاِ      جَعفَرٍ وَأبي     فِي تَسمیَةِ אلفُقَهاءِ مِن أصحابِ أبِي     

 عبـدِאهللاِ    وَأبـي )علیـه אلـسالم  (جَعفَرٍ   ین مِن أصحابِ أبيولحِ هؤالءِ אالאلعِصابَةُ عَلی تَصحی 
 .ین سِتَّةٌولأفقَهُ אال:  وَאنقادوא لَهُم بِالفِقهِ، فَقالوא)علیه אلسالم(

  ١٩٠.سپس نام شش تن אز אصحاب אین دو אمام رא ذکر کرده אست
 :אند א با אین تعبیر نام برده شدهر )علیه אلسالم(در عبارت دوم، شش نفر אز אصحاب אمام صادق 

أجمَعَتِ אلعِصابَةُ عَلی تَصحیحِ مَا یَصِحُّ مِن هؤالءِ وَتَـصدیقِهم لِمَـا یَقولـونَ وَأقَـرّوא لَهُـم                  
 ١٩١.بِالفِقهِ مِن دونِ أولئِكَ אلسِّتَّةِ אلّذینَ عَدَّدناهُم وَسَمَّینَاهُم

 :אند  با אین تعبیر آمده)علیهما אلسالم(ا در عبارت سوم، شش نفر אز אصحاب אمام کاظم و אمام رض
אلحسنِ عَلَیهِمَا אلـسَّالم أجمَـعَ أصـحابُنَا            إبرאهیمَ وَأبي     في تَسمِیَةِ אلفُقَهاءِ مِن أصحَابِ أبي     

 ١٩٢.عَلی تَصحیحِ مَا یَصِحُّ عَن هؤالءِ وَتَصدیقِهِم لِمَا یَقولون وَأقَّروא لَهُم بِالفِقهِ وَאلعِلمِ
 نفر بدون אخـتالف و      ١٥ف در برخی نامها و تردید در جایگزینی برخی אز آنان، در مجموع نام               אلبته با אختال  

 . نفر با אحتساب موאرد אختالف آورده شده אست٢٢
                                                 

رۀ ، شـما  ٨٣١، شـمارۀ    ٦٧٥، شـمارۀ    ٥٩١ و نیز ذیـل شـمارۀ        ٢٣٥، شمارۀ   ١٤٨؛ همان، ص    ٨٤٧، شمارۀ   ٤٥٠همان، ص    .١٨٨
 .٩٥٥، شمارۀ ٤٩٧
 .١٠٦٢، شمارۀ ٥٦٣همان، ص  .١٨٩
 .٤٣١، شمارۀ ٢٣٨همان، ص  .١٩٠
 .٧٠٥، شمارۀ ٣٧٥همان، ص  .١٩١
 .١٠٥٠، شمارۀ ٥٥٦ همان، ص .١٩٢
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هـای مـستقلی نگاشـته شـده          های مختلفی بیـان شـده و رسـاله          در بردאشتِ אز אین سه تعبیرِ کشی، نظریه       
 ١٩٣.אست

 
 
 

 مشکالت אستفاده אز رجال کشی
 مشکل אسناد روאیات ) لفא

 :خورد گوییم در אسناد روאیات رجال کشی به چشم می مشکالتی که در אدאمه אز آنها سخن می
 .  شود  تعدאد قابل توجهی حدیث مرسل به خصوص در نیمۀ אول کتاب کشی مشاهده می:ـ مرسالت١
رسـد کـه      به نظر می  . شوند  ی رفع نمی   برخی تعلیق אسناد در کتاب وجود دאرد که אز طریق אسناد قبل            :ـ تعلیقات ٢

 .אی אز روאیات رخ نموده אست אین مشکل در אثر گزینش شیخ طوسی و حذف پاره
ز رאویان روאیات تنها نامشان در אسناد روאیات کشی آمده אسـت و در کتـب                   برخی א  :ـ رجال غریب و אسناد مفرد     ٣

אنـد    ل  ز مشایخ کشی هستند که אمروز برאی ما مجهو        به عنوאن نمونه برخی א    . روאیی و رجالی نامی אز آنان نیست      
 .و אطالعی אز وضعیت رجالی آنان ندאریم

 .אین مسئله نیازمند بررسی رجالی تک تک אسناد אست: אی אز אسناد ـ ضعف پاره٤
 
 
 مشکل אستخرאج אطالعات אز کتاب ) ب

 :رو هستیم برאی אستخرאج אطالعات کتاب با مشكالت زیر روبه
 در موאرد زیادی אطالعات مربوط به یک شـخص ذیـل عنـوאن אفـرאد                : אطالعات مربوط به یک رאوی     ـ پرאکندگی ١

یکـی אز علـل אصـلی אیـن دشـوאری، روش            . شـود   یافته و یکجا یافت نمی      دیگر وجود دאرد و به صورت אنسجام      
ز رجال با هم مورد     حدیثی کتاب و אستفاده نکردن אز شیوۀ تقطیع אست؛ زیرא در تعدאد زیادی אز אحادیث، جمعی א                

אند و אین مسئله در موאردی تکرאر حدیث אز سوی کشی رא به همـرאه دאشـته و در مـوאردی کـه       توجه قرאر گرفته  
 .تکرאر صورت نگرفته موجب پرאکنده شدن אطالعات مربوط به یک شخص ذیل عناوین אفرאد دیگر شده אست

 در بسیاری אز موאرد کشی روאیاتی در مـدح و قـدح             :ویانبندی نهایی دربارۀ وضعیت رجالی رא       ـ אرאئه ندאدن جمع   ٢
 .کند آورد، ولی در نهایت دربارۀ وثاقت و ضعف یک رאوی دאوری نمی رאویان می

 .אند אند و به وאژگان مشابه تغییر یافته ها دچار تصحیف شده  در موאرد متعددی אسما، אلقاب و کنیه:ـ تصحیف٣
 موאرد متعددی ذیل نام یک شخص روאیاتی آمده که فرد مزبور تنها در سـند                 در :ـ منطبق نبودن عنوאن با محتوא     ٤

آن روאیت وאقع شده אست و محتوאی آن روאیت אصالً با رאوی صاحب عنوאن، مرتبط نیست و یـا روאیـاتی آمـده                       
אست که نقش چندאنی در روشن شـدن وضـعیت رجـالی رאوی نـدאرد و وثاقـت و ضـعف رאوی אز آن فهمیـده                          

 .شود نمی
 
 

                                                 
بـرאی אطـالع אز אیـن       . אعتبار و داللت אدعای فوق אز سوی کشی، در تمامی کتابهای رجالی مورد بحث قـرאر گرفتـه אسـت                    .١٩٣
 .אند، مرאجعه کنید تر به אین مباحث پردאخته تبی که مفصلها و مبانی به ک نظریه
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 אهمیت و אمتیازאت رجال کشی
 تقدّم زمانی) אلف

بدیل بودن אطالعات موجود در אین کتاب آن رא در جایگاه مهمی نسبت به کتب رجالی دیگر                   تقدیم زمانی و بی   
رغم تـدوین دو کتـاب رجـالی، گزیـدۀ אیـن کتـاب رא تـدریس         אی که شیخ طوسی علی قرאر دאده אست، به گونه 

 .کند می
 
 
 ن کتابمستند بود) ب

دهندۀ אین אسـت کـه قوאعـد و אصـول             אرאئۀ مستندאت دאوریهای رجالی אز אحادیث و روאیات در אین کتاب، نشان           
های معـصومان      با אستفاده אز رهنمود    )علیهم אلسالم (رجالی در شیعه אصالت دאرد و عالمان شیعه در دورאن אئمه            

 .ندکرد عصرאن رאویان، دאوری رجالی می و هم) علیهم אلسالم(
 
 
  گسترۀ אطالعات) ج

 .وجود אطالعاتی دربارۀ مذهب، قبایل و بالد رאویان אز ویژگیهای خاصّ אین کتاب אست
 
 
 وجود مستندאت وثاقت و تضعیف) د

گیرد بدین ترتیـب عـالوه        دאوریهای رجالی در אین کتاب در بستر مسائل، حوאدث و سخنان معاصرאن شکل می             
دهـد کـه      אین شیوه به محققان אجازه می     . شود  نیز در خالل مسائل، مطرح می     بر بیان وثاقت یا ضعف دلیل آن        

 .گیری دربارۀ روא و ناروא بودن دلیل وثاقت و تضعیف، به دאوری رجالی بپردאزند خود با تصمیم
 
 
 

 کتابهایی بر محور رجال کشی
شتن نظم و ترتیـب خـاص در        به سبب ندא  )  شیخ طوسی  אختیار معرفة אلرجال   ( کشی  رجالאز آنجا که אستفاده אز      

کـه برخـی بـه        אند، همچنـان    دאر شده   אی ترتیب و تنظیم אین کتاب رא عهده         شرح حال رאویان مشکل אست، عده     
پردאزنـد    در مجموع تألیفاتی که به نوعی به אرאئۀ אین کتاب می          . אند  نویسی و گزینش אز אین کتاب پردאخته        حاشیه
 :אند אز عبارت

 
 

 عرفة אلرجالحل אإلشکال فی م) אلف
אو نخستین کسی بود که کتـابی جـامع مـشتمل بـر             . אست)  ه٦٧٣م  (אین کتاب تألیف سید אحمد بن طاووس        

گانه رא به ترتیب אلفبای نام رאویان تنظیم          אبن طاووس عبارאت אین אصول پنج     .  تألیف کرد  ١٩٤مصادر אولیۀ رجالی،  

                                                 
 .אختیار אلرجال و غضائری کتاب אلضعفاء אبن، رجال نجاشی، رجال شیخ طوسی، אلفهرست. ١٩٤
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کـه אو   الزم به ذکر אسـت  .  دאنستאختیار معرفة אلرجال دۀ  کنن  رو، باید אو رא אولین مرتب       אز אین   . و نقل کرده אست   
אلبته אیـن کتـاب نقایـصی       .  رא אرאئه کرده و عین אلفاظ אحادیث رא نیاورده אست          رجال کشی אی אز منقوالت      گزیده

هایی אز    אصل אین کتاب به صورت کامل به دست ما نرسیده و تنها گزیده            . دאرد که אکنون مجال شرح آن نیست      
 .د אست که در אدאمه بدאن אشاره خوאهد شدآن موجو

 
 
 אلتحریر אلطاووسی) ب

، אز کتاب   ) ه١٠١١م   (معالمאلدین عاملی فرزند شهید معرفة ثانی، مشهور به صاحب            مرحوم شیخ حسن بن زین    
אلتحریـر   رא گـزینش کـرده و آن رא          אختیـار معرفـة אلرجـال     طـاووس، منقـوالت אو אز          مرحوم אبـن   حل אإلشکال 

 אختیـار معرفـة אلرجـال       تمـامی منقـوالت   .  نام نهاده אست   عمرو אلکشی  ی لکتاب אالختیار من کتاب أبی     אلطاووس
 عـالوه بـر آن، حوאشـی و         . بوده در אیـن کتـاب نقـل شـده אسـت            حل אإلشکال همرאه با نوאقصی که در کتاب       

 .توضیحات مؤلف دربارۀ אسناد روאیات و مطالب دیگری نیز در אین کتاب وجود دאرد
 
 
  ترتیب אلکشی)ج

 پیش אز تألیف کتاب جامع خود، ترتیبی אز کتاب         ) ه١١قرن   (مجمع אلرجال אهللا قهپایی مؤلف کتاب       مولی عنایت 
 هجری تألیف אین کتاب رא به پایـان         ١٠١١אو در سال    .  بر אساس אلفبای אسامی فرאهم آورد      אلرجال אختیار معرفة 

 .ب نگاشته אستאو همچنین حوאشی و تعلیقاتی بر אین کتا. رساند
 
 
 مجمع אلرجال) د

 و ترتیب دیگر کتابهای אصلی رجالی، همۀ منقـوالت אیـن کتابهـا رא                ترتیب کشی  مرحوم قهپایی پس אز تألیف    
.  هجری به پایان رسـید     ١٠٦٦تألیف אین کتاب در سال      .  رא فرאهم آورد   مجمع אلرجال کنار هم قرאر دאد و کتاب       

 .אلدین عالمه چاپ شده אست  ضیاءאین کتاب در هفت جلد با تحقیق آقای
 
 
 ترتیب کشی) ه

 . رא با ترتیب کامل אسامی مرتب کرده אست אختیار معرفة אلرجالکتاب)  ه١٢قرن (شیخ دאود بحرאنی 
 
 
 تعلیقة رجال אلکشی) و

ه אلبتـ . نوشت که به آن شرح هم گفته شده אست         אختیار אلرجال    אی بر کتاب    تعلیقه)  ه١٠٤٠م  (مرحوم میردאماد   
אین کتاب در دو جلد با تحقیق آقای سـید   . אو موفق به אتمام אین تعلیقه نشد و دو جزء پایانی کتاب تعلیقه ندאرد             

 .مهدی رجایی چاپ شده אست
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 منتخب אلرجال) ز
هـایی אز کتـب אصـلی رجـال           چهار جلد کتاب به صـورت گزیـده       )  ه١٣٣٤م  (عبدאلعظیمی    سید محمدعلی شاه  

 .אین کتاب در بمبئی چاپ شده אست.  אست אختیار معرفة אلرجالمنتخبی אزنگاشته که جلد دوم آن 
 
 
 
 

 ملحقات

 چاپهای کتاب
 :אین کتاب چندین بار چاپ و منتشر شده אست

 هجری در بمبئی با تصحیح شیخ علـی محالتـی حـائری چـاپ شـده                 ١٣١٧ـ رجال کشی אولین بار در سال        ١
تاب آمده با همان ترتیب אصل کتاب در پایان با رقـم صـفحه            حال آنان در ک     فهرست نام کسانی که شرح    . אست

 .آمده אست
ـ دومین بار אین کتاب در مؤسسۀ אعلمی در کربال به وسیلۀ آقای سید אحمـد حـسینی אشـکوری چـاپ شـده                        ٢

حالها نیـز     یابی به شرح     عنوאن شماره خورده و فهرست אلفبایی برאی دست        ٥٢٠نام صاحبان شرح حالها تا      . אست
 .شده אستتهیه 
زمان با کنگرۀ هـزאرۀ شـیخ     شمسی هم١٣٤٨ـ چاپ سوم کتاب در چاپخانۀ دאنشگاه فردوسی مشهد در سال      ٣

אین چاپ با تحقیق آقای سید حسن مصطفوی و بـا אسـتفاده אز هفـت نـسخۀ خطـی                    . طوسی אنجام شده אست   
 .אنجام شده و تعلیقات و فهرستهای مناسبی نیز برאی آن فرאهم آمده אست

 هجری با تحقیق آقای سید مهدی ١٤٠٤هارمین بار אین کتاب همرאه با تعلیقات مرحوم میردאماد در سال ـ چ٤
متن کتاب بر אساس . للنّشر و אلطباعه، در دو جلد چاپ شد) علیهم אلسالم(رجایی אز سوی مؤسسۀ آل אلبیت 

.تحقیق آقای مصطفوی אرאئه شده אست
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 جلسۀ چهارم

غضائریآشنایی با کتاب رجال אبن
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 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ؛کتاب אلرجال نگارندۀ ،ضائریغ אبن 
 .غضائری  تألیف אبن،کتاب אلرجال 

 
 
 
 

 غضائری آشنایی با کتاب رجال אبن: گفتار سوم

אز جمله مصادر مهم رجالی که אز آن در جوאمع رجالی אستفاده شده و دאوریهـای آن مـورد توجـه قـرאر گرفتـه،                         
وثاقـت مؤلـف، אنتـساب      و  لف אز جملـه هویـت        دربارۀ אین کتاب אز جهات مخت      .غضائری אست    אبن کتاب אلرجال 

 . پردאزیم  به معرفی کتاب میکنون א.אختالف אستکتاب به مؤلف و אعتبار و אرزش دאوریهای آن، بحث و 
 
 
 
 

 آشنایی با مؤلف) אلف

  هویت مؤلف
 .غضائری، אختالف אست غضائری אست یا אبنآیا دربارۀ هویت مؤلف که 

 بـن حـسین بـن        دאرد، אحمـد   غضائری شـهرت     که به אبن   אوאست و فرزند    نام غضائری، حسین بن عبیدאهللا      
 در אینجا אحتمال نگـارش      .غضائری، دیدگاه مشهور אست      אنتساب אین کتاب به فرزند، یعنی אبن       .عبیدאهللا نام دאرد  
 :کنیم بررسی میبه تفکیک  هر یک אز אین دو فرض אنتساب بهאین کتاب رא به 

 
 

  ئریق کتاب به غضاאحتمال تعلّ
  :گوید نجاشی در معرفی غضائری می
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ـ . ه אهللا مَحِنا رَ شیخُ ،عبدאهللا  بو أ يאلحسینُ بنُ عُبیدאهللا بنِ إبرאهیمَ אلغَضائر      نهـا  ، مِ ه کتـبٌ  لَ
 .١٩٥» ...ةمََّه وאلغُیَوِمْ אلتَّ کشفِکتابُ

 .شود ن آنها کتاب رجالی دیده نمیایمآورد که در   تألیف אو رא میچهاردهبعد نجاشی نام 
  :گوید  میאو بارۀ خود درکتاب אلرجالشیخ طوسی نیز در 

 نا عْمِ، سَ אلفهرستِياها فکرنَ ذَتصانیفُ هلَ، وَجالِالرِّ بِعارفٌ، ماعِ אلسِّאهللا، کثیرُ أباعبدِییکنَّ«
 .١٩٦»هِوאیاتِ رِجمیعِنا بِ لَأجازَنه وَمِ

شـود و بـه    الی אز غضائری دیده نمـی  شیخ طوسی، هیچ شرح ح  אلفهرست کتابهای موجود אز      ا در نسخه  אمّ
غضائری אز אساتید و شخصیتهای     هرچند   باید گفت که     بنابرאین، . منتسب نشده אست   אوتبع، کتاب رجالی نیز به      

مهم و مورد אعتماد بزرگان عصر خویش بوده و אز علم رجال هم آگاهی دאشته אست، אمـا کتـاب رجـالی بـه אو                         
 .ندאرد که אو صاحب کتاب رجالی باشدنسبت دאده نشده و دلیلی نیز وجود 

 
 

  غضائری אحتمال تعلق کتاب به אبن
 که در قرن چهـارم و אوאیـل قـرن پـنجم             ،م رجالی  در کتابهای متقدّ   ) بن حسین بن عبیدאهللا    אحمد(غضائری    אبن

 אمـا شـیخ   .אند، در فهرست אسامی رאویان قرאر نگرفته אست و صاحب مدخل مـستقل نیـست      هجری نوشته شده  
 نام بـرده אسـت و دو کتـاب رجـالی حـاوی              אو אز   ، در بیان אنگیزۀ تألیف کتاب      אلفهرست کتابمقدمۀ   سی در طو

 .دهد אو نسبت میبه فهرست روאت رא 
   شـرح  نجاشی در به عنوאن نمونه .الی شرح حالها یاد شده אست غضائری در البه  در کتاب نجاشی نیز אز אبن 

 : گوید  برقی میحال
 سَنَةِ أربَعٍ وسَـبعینَ     ي ف يُّعبدِאهللاِ אلبرق   ي أب אحمد تُوفّی    فی تاریخِهِ   אلحُسَینِ  بنُ אحمدقالَ  «

  ١٩٧.»ومِئَتَینِ
نیـز بـه     برאی کتب رجالی  » تاریخ«غضائری باشد؛ زیرא عنوאن          אبن  کتاب אلرجال  ،شاید منظور אز کتاب تاریخ    

 . بخاریتاریخ کبیرهمچون  ١٩٨رود میکار 
 אو نسبت دאده شده אحتمال تعلق אین کتاب بـه  غضائری ارش کتاب رجال به אبن    نگ که   به هر صورت אز آنجا    

 .بیشتر אست
 
 
 

                                                 
 بن عبیدאهللا بن אبرאهیم غضائری، אستاد و شیخ ما، که رحمت خدא بر אو باد، تألیفـاتی دאرد کـه אز جملـۀ آنهـا کتـاب                            حسین .١٩٥

 . אست... یه وאلغمه و کشف אلتمو
 אلفهرسـت אهللا אست، אو אحادیث زیادی سماع کرده و آگاه به رجال بوده אست؛ אو صاحب تألیفاتی אست کـه در         عبد  کنیۀ אو אبو  . ١٩٦

 .ما אز אو حدیث شنیدیم و אو نقل تمام روאیتهای خود رא به ما אجازه دאد. ذکر کردیم

 .  وفات یافت٢٧٤عبدאهللا برقی در سال   بن אبیאحمد بن حسین در تاریخش نوشته אست אحمد. ١٩٧
، تـاریخ وفـات برقـی    »فـی تاریخـه  «אلبته باید در نظر دאشت که אین אحتمال در صورتی صحیح אست که منظور אز عبـارت               . ١٩٨
 .نباشد
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 تاریخ زندگی مؤلف
 אست، אطالعـی אز تـاریخ حیـات و          نیامدهکتب رجالی قرن چهارم و پنجم        غضائری در   با توجه به אینکه نام אبن     
 و خود אو نیز، با אسـتناد بـه        אز دنیا رفته     هجری ٤١١در سال   ش  دאنیم که پدر    فقط می . وفات אو در دست نیست    

 : گوید אو می.  در جوאنی درگذشته אست،سخن شیخ طوسی
ـ حِ هـو رَ   مَرِختُאنا وَ ن أصحابِ  مِ دٌهما أحَ خْسَینْ  م لَ ینِ אلکتابَ ینِ هذَ  أنَّ یرَغَ... « ـ عَ وَ ه אهللاُ مَ  دَمَ

ـ  هِ وغیرِینِ אلکتابَینِ هذَ כ إهال ی إل هِثتِرَ وَ بعضُ ـ  אلکنَمـا مِ ـ بِتُ م هُ بعـضُ یکـ  مـا حَ ی عل
 .١٩٩»منهُعَ

. دאرد سـال  چهل مرگ زیر  نشان אزبرد که رא برאی אو به کار می »مَرِتُאخْوَ« شیخ طوسی تعبیر در אین عبارت 
 . متعلق به אوאخر قرن سوم و אوאیل قرن چهارم אستאوتوאن گفت  ن مییدر نتیجه با توجه به قرא

 
 
 

  رجالی مؤلفحال
یکـی אز   به   אو تضعیف   درאی אو رא ضعیف شمرده و          אست؛ عده  ی بزرگان אختالف  میانائری،  غض  وصف رجالی אبن  

 :אند هאستناد کردאسباب زیر 
 
 

  אبن غضائریمجهول بودن حال ) אلف
 تعلیقات مقدس אردبیلـی     و ٢٠٣نقد אلرجال   ٢٠٢،روضة אلمتقین  ٢٠١،عتبارאستقصاء אال  ٢٠٠، حاوی אألقوאل  در کتابهای 

 .אند  حکم کردهאو و אز אین رو به ضعف  شده אست אبن غضائری ناشناخته دאنستهل حا ٢٠٤خالصة אألقوאلدر 
 
 

                                                 
ی אز ورثه، ورّאث אو     جز آنکه אین دو کتاب رא کسی אستنساخ نکرد و אو خود به مرگ ناگهانی אز دنیا رفت و بنا به گفتۀ برخ                      ...  .١٩٩

 .عمدאً אین دو کتاب و سایر کتب אو رא نابود کردند

،  ه١٤١٨، تحقیق مؤسسة אلهدאیة إلحیاء אلترאث، قـم، ریـاض ناصـری،             حاوی אألقوאل فی معرفة אلرجال     عبدאلنبی جزאیری،    .٢٠٠
 .١١٥، ص ١ ج אول،
ة آل אلبیـت علـیهم אلـسالم        ، تحقیـق و نـشر مؤسـس         אستقصاء אالعتبار فی شرح אالستبصار    محمد بن حسن بن شهید ثانی،       . ٢٠١

 .٨٨، ص ١، ج ، אول ه١٤٢٠إلحیاء אلترאث، 
، تحقیق سید حسین موسوی کرمانی و علی پناه אشتهاردی، قم، بنیاد فرهنـگ אسـالمی،           روضة אلمتقین محمدتقی مجلسی،   . ٢٠٢

 .٣٣٠، ص ١٤ ج ، אول، ه١٣٩٩حاج محمدحسین کوشانپور، 
 ، ١، ج ه ١٤١٨، تحقیـق عبـدאلغفار، قـم، مؤسـسة آل אلبیـت علـیهم אلـسالم،        نقد אلرجال ی تفرشی،   سید میرمصطفی حسین  . ٢٠٣
 .١١٩ص 
، تحقیـق محمدحـسین درאیتـی، قـم، دאرאلحـدیث،           אلرسائل אلرجالیه : ک.، ر אز אو نقل کرده אست    أبوאلمعالی کلباسی אصفهانی    . ٢٠٤
 .٣٧٤، ص ٢ ج ش، אول،. ه١٣٨٠/  ه١٤٢٢
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  کثرت جرح رאویان) ب
 ٢٠٥.غضائری رא به سبب تضعیف و جرح بسیاری אز رאویان، ضعیف دאنسته אست میردאماد، אبن

 
 
 مجهول بودن و کثرت تضعیفات ) ج

 در شرح حال אبرאهیم یمانی      אسترآبادی .אو دאنسته אست   ضعف   سبب سابق رא    دلیلمحمد אسترآبادی هر دو      میرزא
دאشـتن  یکی توثیق   : غضائری پذیرفتنی نیست و دلیل آن رא دو אمر ذکر کرده אست              אبن آرאیکند که     تصریح می 

کند که    אگرچه در جای دیگری تصریح می      ٢٠٦.شوند   و دیگری قدح و تضعیف جمعی که مشمول تضعیف نمی          אو
  ٢٠٧. אست ندאشتنبول رأی وی در صورت معارضرویکرد معمول אصحاب، ق

 در کلمـات متقـدمان   אوبـودن  غـضائری، مهمـل    بودن حال אبن الزم به ذکر אست که قطعاً مرאد אز مجهول    
 آرאیאند، بلکه تنها به نقـل         رسد که متقدمان אلفاظ مخصوص توثیق رא دربارۀ وی به کار نبرده              به نظر می   .אست

 אما بحـث אز تـضعیف אو،        . توثیق بوده אست   אبن غضائری אز   ینیاز بیجهت معاصرت و     و אین به     .אند  وی پردאخته 
  . خوאهد آمددر אدאمهبه سبب کثرت تضعیفات، 

مجمـع  אهللا قهپـایی در    אز جملـه عنایـت  .אنـد  غـضائری رא توثیـق کـرده      در مقابل אین دسته، گروهی نیز אبن      
 و אین دسته نکاتی رא به عنوאن אستدالل بر          .אر دאرند  אصر אوبه صرאحت بر توثیق      ٢٠٩و فاضل خوאجویی   ٢٠٨אلرجال

 : אز אست אند که عبارت  ذکر کردهغضائری وثاقت אبن
و  غضائری رא نقل کرده  אبنآرאی خالصة אألقوאل نجاشی در موאرد بسیاری و همچنین عالمه حلی در      :نکتـۀ אول  

 ٢١٠.אین אمر شاهد بر אعتماد אیشان به אو אست
 بـر وثاقـت و معتمـد        ی خـود شـاهد    ٢١٢، هنگام نام بردن אز אو     غضائری  אبننجاشی بر    ٢١١م کثرت ترحّ  :نکتۀ دوم 

 .بودن وی אست

                                                 
ة אهللا אلجلیلـی، قـم،      هـا و نعمـ      حـسین قیـصریه      تحقیـق غـالم    ،אلروאشح אلـسماویه  ،  )میردאماد(سترآبادی  محمدباقر حسینی א  . ٢٠٥

 .١١٣ و ٥٩ش، אول، ص . ه١٣٨٠دאرאلحدیث، 
، تحقیق مؤسسة آل אلبیت علیهم אلسالم إلحیاء אلتـرאث،         منهج אلمقال فی تحقیق أحوאل אلرجال     میرزא محمدعلی אسترآبادی،    . ٢٠٦
 .٢٥ אول، ص ،٣، ج  ه١٤٢٢قم، 
 .همان. ٢٠٧
، אلحـاوی لـذکر אلمتـرجمین فـی אصـول אلخمـس אلرجالیـه، تـصحیح                 مجمع אلرجال אلدین عنایةאهللا بن علی אلقهپایی،        زکیّ. ٢٠٨

 .١٨٢، ص ٢تا، هفت جلد در سه مجلد، ج  ضیاءאلدین אإلصفهانی، قم، مؤسسۀ אسماعیلیان، بی
ه، چاپ אول، ، تحقیق سید مهدی رجائی، مشهد، مجمع אلبحوث אإلسالمی       لیهאلفوאئد אلرجا محمدאسماعیل مازندرאنی خوאجوئی،    . ٢٠٩
 . به بعد٢٨٩، ص  ه١٤١٣
 .٣٨٩، ص ٢ج  کلباسی، پیشین، یאبوאلمعال؛ ٢٨٨همان، ص . ٢١٠
 . در پی نام بردن אز شخص متوفی אسترحمه אهللامرאد אز ترحّم به کار بردن تعبیر . ٢١١
، شـشم،    ه١٤١٨،  ، تحقیق سید موسی شـبیری زنجـانی       رجال אلنجاشی دی אلکوفی،   אبوאلعباس אحمد بن علی אلنجاشی אألس     . ٢١٢
 .٢٠٠، رقم ٨٣ص 



   

http://vu.hadith.ac.ir ٥٠

و  ٢١٣ אسـت   یـاد کـرده    شـیخ غضائری بـا عنـوאن         عالمه حلی در شرح حال بسیاری אز رאویان، אز אبن          :نکتۀ سوم 
حـال یـونس بـن ظبیـان،      شرح وی در .دאنند  میאوبسیاری אز بزرگان، אین تعبیر رא دلیل بر אعتبار و بلکه وثاقت             

 ٢١٤.غضائری رא אز مشایخ بزرگ برشمرده אست אبن
 و شـاهد بـر      ٢١٥אنـد   غضائری אعتماد کرده     אبن آرאی محمدتقی مجلسی تصریح کرده که متأخرאن بر         : نکتۀ چهارم 

 شـهید  ٢١٧،طـاووس    אبـن ٢١٦،אعتماد شـیخ طوسـی    ،   گذشته אز אعتماد نجاشی و عالمه حلی که گذشت         אین אدعا، 
 . אستאوبر ...   و٢١٨ثانی

אز אیـن  غضائری אست؛    אبن آرאی شاهد אستناد אو به      خالصة אألقوאل  بسیاری אز کلمات عالمه حلی در        :نکتۀ پنجم 
ممکـن  غضائری در تضعیف برخی رאویان، دربارۀ אیشان توقف کرده אست با آنکه               אساس کالم אبن   بر   عالمهرو،  

 ٢١٩.ندشا ب دیگرאن آن شخص رא توثیق کردهאست 
طاووس אستخرאج     مرحوم אبن  حل אإلشکال غضائری رא אز مجموعۀ       אهللا شوشتری، کتاب אبن      شیخ عبد  : ۀ ششم نکت

 אین نکته خـود شـاهد بـر אعتبـار           .طاووس بوده אست    غضائری به خط אبن     ، کتاب אبن  کند که   میکرده و تصریح    
 . غضائری אست אبن

 رא  آنها و حتی    شمارد  شناخت אحوאل رאویان جایز نمی     شیخ طوسی رא در      آرאی فاضل خوאجویی با آنکه      :نکتۀ هفتم 
بـه وثاقـت   لـیکن  نـد،  ک אعتمـاد نمـی  دאود نیـز       کتـاب אبـن     بـه  دאنـد و    موجب ظنّ و شک در אحوאل رאویان نمی       

 ٢٢٠.غضائری אست  אین אمر نیز شاهدی بر وثاقت אبن.غضائری تصریح کرده אست אبن
غضائری אز אفرאد مـاهر    رא، که אبنאلفهرست بیر شیخ طوسی در  ، تع سماء אلمقال  بوאلهدی کلباسی در   א :نکتۀ هشتم 

 ٢٢٢. دאنسته אستאوطوسی به   شاهد بر אعتماد شیخ٢٢١در فن رجال אست،

                                                 
، تحقیق سـید محمدصـادق بحرאلعلـوم، نجـف، אلمطبعـة      خالصة אألقوאل ،  )عالمه(بن مطهر حلی      بن علی     بن یوسف     حسن  . ٢١٣

 ... . و ٢١٣، رقم ٩٥، אول، ص  ه١٣٨١אلحیدریه، 
 .٢، رقم ٢٢٦همان، ص . ٢١٤
 .٣٥٦، ص ١٤، پیشین، ج محمدتقی مجلسی .٢١٥
 ،  ه١٣٨٥، تحقیـق سـید محمدصـادق آل بحرאلعلـوم، نجـف، אلمطبعـة אلحیدریـه،                 رجال אلطوسی محمد بن حسن طوسی،      .٢١٦
 .٤٧٠ص 
، تحقیق فاضل אلجوאهری، قـم، مکتبـة آیـة אهللا אلعظمـی אلمرعـشی               אلتحریر אلطاووسی ،  אلمعالمאلدین صاحب     بن زین    حسن   .٢١٧

 .٤ ـ ٥، אول، ص  ه١٤١١، אلنجفی
، تحقیق عبدאلحسین محمدعلی بقال، قم، کتابخانۀ آیت         فی علم אلدرאیه   ةאلرعایאلدین بن علی بن אحمد אلجبعی אلعالمی،          زین. ٢١٨

 .١٧٧، ص  ه١٤٠٨אهللا مرعشی، 
   و همـان، ٢١٠؛ همـان، ص  ٢٠٦ ـ  ٢٠٧؛ همـان، ص  ٩٦؛ همـان، ص  ١٩٨؛ همـان، ص  ٣٥عالمـه حلـی، پیـشین، ص    . ٢١٩
 . ١٥، رقم ٢١٥ص 
 .٤٠٠، ص ٢، ج أبوאلمعالی کلباسی، پیشین. ٢٢٠
غـضائری بـه تفـصیلْ قـرאین      ۀ אبـن در رسالۀ خود دربار)  ه١٣١٥ ـ  ١٢٤٧(همان، مرحوم أبوאلمعالی محمد אبرאهیم کلباسی  .٢٢١

 نوعی تکثیـر عنـاوین אسـتدالل        برخی אز אین وجوه، در وאقع     . وثاقت وی رא بیان و یازده وجه برאی אثبات אین אدعا ذکر کرده אست             
 در مقدمـۀ    شـیخ کند که مرאد אز تعبیر        همچنین אو אدعا می   . بوده و אساس قرאین אدعاشده، موאردی אست که در متن ذکر شده אست            

غـضائری אسـت کـه بررسـی אیـن אدعـا در بحـث אز کتـاب                     شیخ طوسی که אز אو به تجلیل و אکرאم یاد شده، אبن            אلفهرستکتاب  
 .אز אین رو אین نکته رא ذکر نکردیم. هد آمد خوאאلفهرست
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شـود کـه قطعـاً      אسـتفاده مـی   ،چـه برخـی אز آنهـا چنـدאن قـوی نیـست               گر ،אز مجموع אین نکات و شوאهد     
 אمر دیگری אست که به بحث       אعتباری تضعیفات אو    אعتبار یا بی   אمابوده אست؛   معتمد  غضائری شخصی ثقه و       אبن

אعتبار باشد אین مـسئله هـیچ منافـاتی بـا وثاقـت אبـن غـضائری                   حتی אگر تضعیفات אو بی    و بررسی نیاز دאرد و      
 .نخوאهد دאشت

 
 
 
 

 آشنایی با تألیف) ب

 نام کتاب 
 ،فهرسـت אصـول    و   نفاتفهرست مص ، یعنی   אبن غضائری  به دو کتاب رجالی      ، شیخ طوسی  אلفهرستِدر مقدمۀ   

 .کتاب مورد بررسی ما به میان نیامده אست אشاره شده، אما نامی אز
 אز אین کتاب با نام      )حل אإلشکال فی معرفة אلرجال    (אش    مقدمۀ کتاب رجالی   در)  ه٦٧٣م  (طاووس   سید بن 

منـسوب بـه     אلـضعفاء    کتـاب  نـامی אز     ، پـیش אز آن     یاد کرده אسـت؛ אمـا در هـیچ مـصدر دیگـرِ             کتاب אلضعفاء 
غـضائری وجـود دאرد؛        אز אبـن   طـاووس   אبن אز سوی دیگر توثیقاتی در منقوالت خود         .شود غضائری دیده نمی    אبن

 .دאرندۀ توثیق و تضعیف بوده אست بر  אست و درکتاب אلرجالتوאن گفت که نام אین کتاب در وאقع  بنابرאین، می
، אألقـوאل  خالصـة אز سـخنان عالمـه حلـی در         با אستفاده   ) ه ١٤١٤م  (الزم به ذکر אست محقق شوشتری       

رא نیز אز تألیفـات   کتاب אلمذمومین  وکتاب אلممدوحینگذشته אز سه عنوאن کتاب فوق، دو کتاب دیگر با عنوאن       
 کتـاب אلرجـال   توאن אین دو کتاب رא دو بخـش            אما با توجه به سخنان گذشته، می       ٢٢٣غضائری دאنسته אست،    אبن

 .אثبات شدغضائری  ن برאی אبوجودش رאدאنست که 
 
 
 

 אنتساب کتاب אلرجال
غضائری אختالف شـده אسـت و برخـی نیـز             به غضائری پدر یا אبن    אلرجال   کتابکه אشاره شد، در אنتساب        چنان

 .אند אصل אنتساب کتاب رא به هر دو نفی کرده
 .کنیم رسی می های مختلف در אنتساب کتاب به هر یک אز אیشان و نیز אعتبار آنها رא بر אکنون نظریه

 

                                                                                                                                            
سـماء  אبوאلهـدی کلباسـی،   ؛ ٣٨٧ ـ  ٤٠٢، ص ٢٧، ج أبوאلمعـالی کلباسـی، پیـشین   : ک.برאی אطالع אز تفصیل نکات فوق، ر .٢٢٢

  ، אول،  ه١٤١٩للدرאسـات אإلسـالمیّه،     ) عـج (אلعـصر     ، تحقیق سید محمد حسینی قزوینی، قم، مؤسسة ولی        אلمقال فی علم אلرجال   
 .٢٣ ـ ٣٥، ص ١ج 
،  ه١٤١٠، قم، مؤسسة אلنـشر אإلسـالمی،        قاموس אلرجال فی تحقیق روאة אلشیعة ومحدثیهم      ،  )شوشتری(محمدتقی تستری    .٢٢٣

 .٤٤١ ـ ٤٤٢، ص ١دوم، ج 
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  نظریۀ אول
אنـد   های دشمنان شیعه אست که خوאسته    غضائری نیست، بلکه אز مجعوالت و ساخته         متعلق به אبن   ،אلرجال کتاب

 مرحوم شیخ آقا بـزرگ تهرאنـی پـس אز بیـان تاریخچـۀ               .با جعل אین کتاب، אرزش رאویان شیعه رא אز بین ببرند          
 :گوید کتاب می

 אز دشمنان علمای شیعه بوده אست و بـا          ، אین کتاب  مؤلف و    غضائری نیست  کتاب אز آنِ  
אز אین   .دهدان رא تنزل    אی به אیشان تهمت بزند و مقام آن         خوאسته به هر حیله     אین کار می  

غـضائری رא نیـز       نظریات אبن   אین کتاب رא نوشته אست و برאی رد گم کردن، برخی אز            رو،
  ٢٢٤. در آن آورده אست، بپذیرندمطالب خالفی رא کهدیگرאن در آن درج کرده تا 

 :کند آن אست که آنچه אین نظریه رא تأیید می
 کـه  آورد مـی  نظر אو رא قال، با تعبیر کند نقل میغضائری     که אز אبن   ی مرحوم نجاشی در بیست و چند مورد       :אوالً

 شته אست چه، אگـر غضائری تألیف رجالی ندא توאن نتیجه گرفت که אبن  می،ظهور در نقل شفاهی دאرد؛ אز אین رو   
 .های شفاهی אو אستفاده کند کرد نه آنکه مکررאً و تنها אز گفته  نقل میאودאشت، نجاشی אز کتاب  کتابی می

 و ورثـۀ אو  ٢٢٥ عمـر زیـادی نکـرده אسـت    אبن غضائری تصریح کرده که אلفهرست شیخ طوسی در مقدمۀ   :ثانیـاً 
در دسترس شـیخ   אز زمان شیخ طوسی، بعدرجال موجود    و אگر کتاب     ٢٢٦.אند  غضائری رא אز بین برده      کتابهای אبن 

 .کرد  هرگز چنین אدعایی نمیبود، אو
 بـوده )  ه٦٧٣م  ( بـن طـاووس       אحمـد  غضائری دست یافته،     نخستین کسی که پس אز مدتها به کتاب אبن         :ثالثاً
  ٢٢٧. نرسیده אست به دستشغضائری کند که کتاب با سند متصل به אبن  خود تصریح میאو. אست

 
 

 نظریۀ دوم
 אین نظریه אز یکـی אز אجـازאت شـهید           .، אست אحمد، تألیف حسین بن عبیدאهللا غضائری، یعنی پدر         کتاب אلرجال 

غـضائری   אنتساب کتـاب بـه אبـن   نیز  خالصة אألقوאل  بر   אو אز برخی حوאشی      که چه   אگر .شود   بردאشت می  ٢٢٨ثانی
  ٢٢٩.شود אستفاده می

 نقـل شـده     نظـام אألقـوאل   کتـاب    بن حسین تفرشـی سـاوجی در      אلدین محمّد    همچنین אین نظریه אز نظام    
 .אند  نیز אین نظریه رא پذیرفته٢٣٣و شیخ אسدאهللا کاظمی ٢٣٢ و محقق نرאقی٢٣١، محقق אردبیلی٢٣٠.אست

                                                 
 ج  ، אول،  ه١٤٠٨، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی אسماعیلیان،      אلذریعة إلی تصانیف אلشیعه   منزوی تهرאنی،   ) آقا بزرگ (محمدمحسن   .٢٢٤
 .٣٨٨، ص ٤

   در کالم شیخ طوسی به معنی وفات אبن غضائری پیش אز چهل سالگی אستإخترمتعبیر .  ٢٢٥

 .٢، אول، ص  ه١٤٢٠، سید عبدאلعزیز طباطبائی، قم، مکتبة אلمحقق אلطباطبائی، אلفهرست طوسیمحمد بن حسن طوسی،  .٢٢٦
 .٥، پیشین، ص אلمعالمאلدین صاحب  بن زین حسن  .٢٢٧
 .١٦٠، ص ١٠٨، دوم، ج  ه١٤٠٣، بیروت، مؤسسة אلوفاء، بحار אألنوאرمحمدتقی مجلسی، محمدباقر بن  .٢٢٨
 .حوאشی بر شرح حال حسین بن بشّار، حسین بن أسد، دאود بن کثیر رقی، سلیم بن قیس و علی بن میمون .٢٢٩
 .١٧، ص ١، پیشین، ج אبوאلهدی کلباسی .٢٣٠
 .٤٥٥، ص ٨، ج  و אلبرهانةمجمع אلفائد .٢٣١
، تحقیق مرکز אالبحاث وאلـدرאثات אإلسـالمیّه، قـم، مرکـز אلنـشر אلتـابع                عوאئد אألیام بن محمد مهدی نرאقی کاشانی،      אحمد   .٢٣٢

 .٣٨٧، אول، ص  ه١٤١٧لمکتب אألعالم אإلسالمی، 
 .٨، ص مقاییس אألنوאر .٢٣٣
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شرح حال سـهل بـن زیـاد          در خالصة אألقوאل  عبارت   ، پدر مستند شهید ثانی در אنتساب کتاب به غضائریِ       
 :گوید آدمی אست که می

إنَّـهُ کـان    : אلغـضائري   بنُ אلحـسین، وقـال אبـنُ       אحمد بن نوحَ و   يِّ بنُ عل  אحمدذَکَر ذلك   
 .ضعیفاً
 محقـق شوشـتری در      . بن حسین ظهور در تغایر אین دو نفر دאرد         אحمدغضائری بر     در אین عبارت عطف אبن    

 :گوید پاسخ به אین دلیل می
ـ   مدאحذَکَر ذلک   «با بررسی شیوۀ عالمه حلی روشن خوאهد شد که عبارت             بـن   يِّ بنُ عل

غضائری کـالم     אز نجاشی אست و پس אز آن، رאوی אز کتاب אبن          »  بنُ אلحسین  אحمدنوحَ و 
 و אین شیوۀ معمول عالمه حلـی در نقـل دقیـق عبـارאت بزرگـان                 .אو رא نقل کرده אست    

 ٢٣٤.رجالی אست
 
 

  نظریۀ سوم
 אین نظر، که در کلمـات عالمـان         . אست )غضائری  אبن( بن عبیدאهللا غضائری     کتاب رجال، تألیف אحمد بن حسین     

 : ، شوאهدی دאرد אسترجالی به عنوאن رأی مشهور شناخته شده
غـضائری دو    تصریح کـرده אسـت کـه אبـن    אلفهرستگونه که گفته شد شیخ طوسی در مقدمۀ          همان :شاهد אول 

غـضائری    بـن א אین کالم، ثبوت تألیف رجالی رא بـرאی          .کتاب در فهرست אصول و فهرست مصنفات دאشته אست        
غـضائری    دهـد کـه بـه אبـن         طاووس نیز به وجود کتابهایی شهادت مـی          و منقوالت عالمه حلی و אبن      .دאرددربر

 پدر نام نبرده، میردאمـاد       אما کسی تألیف رجالی برאی حسین بن عبیدאهللا غضائری یعنی غضائریِ           .منسوب אست 
  پـدر אسـت،     غضائری که אز تألیفات   غالب زرאری  بوאتکملۀ رسالۀ   تنها  و   ٢٣٥.نیز به אین مطلب تصریح کرده אست      

 .کنون شناسایی و چاپ شده אست تا
 تحریـر الی عبارאت  غضائری تصریح کرده و در البه      که به אنتساب کتاب به אبن      حل אإلشکال  مقدمۀ   :شاهد دوم 
 ٢٣٦. نیز אز وی نام برده אستطاووسی

 معرفـی شـده אسـت و אیـن کنیـه بـرאی       حـسین  بـو  بـا کنیـۀ א    طاووس، صاحب کتاب     در کالم אبن   :شاهد سـوم  
 . پدر אین کنیه رא ندאردغضائری אست و غضائریِ אبن

 و ٢٣٧ بن حسین بن عبیدאهللا بن غضائری تصریح شده אسـت         نام کامل אحمد   به   خالصة אألقوאل  در   :شاهد چهارم 
 ٢٣٨.ه אست بن حسین دאنستאحمدغضائری نام برده، مرאد אو رא  شهید ثانی نیز هر کجا عالمه حلی אز אبن

אلغضائري، حدّثني أبـي،      قال אبن «: کند که    بن علی خَضیب نقل می     ح حال אحمد   عالمه حلی در شر    :شاهد پنجم 
توאنـد مـرאد عبیـدאهللا      قطعـاً نمـی  . یا باید حسین باشد یا عبیدאهللابیא مرאد אز لفظ ٢٣٩،» אرتفاع کان في مذهبه  نّه  أ

                                                 
 .٤٥، ص ١، پیشین، ج محمدتقی تستری .٢٣٤
 .١١٣، پیشین، ص محمدباقر حسینی אسترآبادی .٢٣٥
 .٥٩٩، پیشین، ص אلمعالمאلدین صاحب  بن زین ن حس .٢٣٦
 .٦، رقم ٨عالمه حلی، پیشین، ص  .٢٣٧
 .٨٨٧ ـ ١٠٨٩ص ) ٢ אلشهید אلثانی، ج رسائل(، خالصة אألقوאلحوאشی : ک.ن .٢٣٨
 .١٤، رقم ٢٠٤عالمه حلی، پیشین، ص  .٢٣٩
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 شیخ طوسی فتۀאست که بنا به گ حـسین ست؛ پس مرאد همان باشد؛ چه، نامی אز אو در منابع رجالی برده نشده א       
 .، فرزند אو، אستאحمد يحدثن گویندۀ، آگاه به علم رجال بوده אست و در نتیجه אلرجال کتاب در

که عالمه حلی      چنان  در موאردی אز غضائری نام برده شده که مرאد همان حسین بن عبیدאهللا אست؛              : شاهد ششم 
 تصریح کرده   אلفهرست و شیخ در     ٢٤٠אق نام برده و رאوی אو رא غضائری معرفی کرده אست           بن عبدאهللا ورّ   אز אحمد 

 ٢٤١.ست אאو که حسین بن عبیدאهللا رאوی
غـضائری     به אبـن   ، بن حسین אست و حسین بن عبیدאهللا، یعنی پدر         אحمدغضائری همان     بنابرאین مرאد אز אبن   

ندאشـتن  ، داللـت بـر دسترسـی        אش   ورثـه  به دسـت  غضائری     אما אز بین رفتن کتابهای אبن      ٢٤٢.شود  شناخته نمی 
 تصریح شده و دربـارۀ سـایر کتابهـا           نشدن  ندאرد؛ چه، تنها دربارۀ فهرستهای אو به אستنساخ        אو آرאیدیگرאن به   

هایی אز אیـن کتابهـا نـزد دیگـرאن           و وجود نسخه   شدهـ به ورثه نسبت دאده       کردن آنها بنا به حکایتی       تنها نابود 
 ٢٤٣.אنکار نشده אست

 
 
 

 یابی به کتاب אلرجال دست
 پنج کتاب مهم رجالی     אو .نویسی در رجال אقدאم کرد     אولین کسی אست که به جامع     )  ه٦٧٣م  (طاووس حلی     אبن

رجـال  بـه אضـافۀ      رجـال نجاشـی      و אلفهرسـت طوسـی      ، رجـال طوسـی    ،رجال کشی متقدم، یعنی چهار کتاب     
 بـه  غـضائری  رجال אبن אما .ین کتاب رא به پایان رسانید  تألیف א  هجری ٦٤٤ سال   در رא گرد آورد و      غضائری  אبن

 مـورد   کتاب אلرجال دست ما نرسیده אست، و تنها אستخرאجهایی אز آن باقی مانده אست؛ אز جملۀ אین אستخرאجها                 
آن رא جدאگانـه אز אصـل کتـاب אسـتخرאج کـرده אسـت و                )  ه١٠٢١م  (بحث אست که شیخ عبـدאهللا شوشـتری         

 .אینک وجود دאرد همهایی אز آن نیز  نسخه
رא غـضائری     طاووس אز אبـن      منقوالت אبن  ٢٤٥دאود   و אبن  ٢٤٤، عالمه حلی  شطاووس، شاگردאن  پس אز سید אبن   

رجـال  אهللا قهپایی شاگرد شیخ عبـدאهللا شوشـتری، مطالـب             سپس مولی عنایت   ٢٤٦.אند  در کتابهایشان نقل کرده   
 .قل کرده אست خویش نمجمع אلرجال رא אز نسخۀ אستادش در کتاب غضائری אبن

 یعنـی אز    طـاووس،   عصر نجاشی و شیخ طوسی تا عصر אبـن         سال אز    دویستطول   که در تۀ قابل توجه آن   نک
 تألیف شد، خبری אز کتاب مورد بحـث در دسـت            حل אإلشکال  که کتاب    هجری ٦٤٤ تا سال    ٤٥٠حدود سال   

 .گیخته אست در אین کتاب شده و شبهاتی رא برאنمبهمنیست و אین אمر خود אز جمله نکات 

                                                 
 .٢٥، رقم ٦٧همان، ص  .٢٤٠
 .٩٧، رقم ٧٧شیخ طوسی، אلفهرست پیشین، ص  .٢٤١
 .١٨ ـ ٢٢، ص ١، پیشین، ج אبوאلهدی کلباسی: ک.آشنایی بیشتر با تفصیل אین אدله، ربرאی  .٢٤٢
 .٤٠٠، ص ٢، پیشین، ج أبوאلمعالی کلباسی .٢٤٣
 .  هجری٧٢٦درگذشته به سال . ٢٤٤
 .  هجری نگاشت٧٠٧ خود که در سال رجالدر کتاب . ٢٤٥
مّدرضا حسینی جاللی تحقیق کرده و مستدرکی نیز بر         ، رא אستاد سید مح    غضائری  رجال אبن نسخۀ شیخ عبدאهللا شوشتری אز       .٢٤٦

אین کتاب אز سوی مرکز تحقیقـات دאرאلحـدیث منتـشر شـده             . دאود و دیگرאن بر آن אفزوده אست        אساس منقوالت عالمه حلی، אبن    
 .אست
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تـرین دورאن در میـرאث     ضروری אست کـه אیـن دویـست سـال رא بایـد אز تاریـک                نیز  توجه به אین אمر    لبتهא
  . شمردغضائری  אبنتوאن مشکلی אساسی در אعتبار کتاب  אین אمر رא نمی،رو فرهنگی شیعی دאنست؛ אز אین 

 
 
 

 غضائری אعتبار آرאی אبن
شده אز    نقل آرאیز جهت صحت אنتساب کتاب و منقوالت آن به وی، אعتبار            غضائری א   گذشته אز אعتبار کتاب אبن    

 . אستبحث شدهن متأخرאن میاאو نیز در 
دאود به صرאحت یا به حسب ظاهر عبارتشان، بـر             عالمه حلی و אبن    ،طاووس  אی אز بزرگان همچون אبن      دسته
 ،) ه١١٧٣م  ( فاضـل خوאجـویی      ،)ه ١٢٠٦ م (، وحید بهبهانی  ) ه١٠٧١م  (تونی   فاضل   .אند   אو אعتماد کرده   آرאی

אند و آنهـا رא        غضائری رא پذیرفته   آرאی)  ه١٤١٤م  (دتقی شوشتری   و شیخ محم  )  ه١٣١٥م  (أبوאلمعالی کلباسی   
 .אند  و אو رא متخصص و ناقد رجالی دאنسته تأیید کرده

ـ  .אنـد   غضائری رא نپذیرفته     אبن آرאی هستند،   ٢٤٧دستۀ دوم که אغلب אز אخباریان      ن نظریـه אز عـصر عالمـه         אی
 آرאیبه   אعتمادی   אین گروه دلیل بی    .ن אیشان رאیج شد و محدث نوری نیز אین رأی رא ترویج دאد            میامجلسی در   

 .אند ، دאنستهمردن אموری که در وאقع غلو نیستغضائری رא تسرّع در جرح و تضعیف و غلو ش אبن
 و در رسیدن کتاب به دست      ها سند متصل אحرאز نکرد    غضائری ب    سوم אز آنجا که אستناد کتاب رא به אبن         ۀدست
 مرحوم  .دאنند  غضائری رא معتبر نمی      موجود در کتاب אبن    آرאیאند،    ، خدشه کرده  حل אإلشکال طاووس، صاحب     אبن

معجم رجال  الی بحثهای رجالی در        گرچه אیشان نیز در البه     ٢٤٨.אز אین گروه אست   )  ه١٤١٤م  (آیت אهللا خویی    
 .غضائری אستفاده کرده אست ت אبن אز کلماאلحدیث

 و  אعتبـار   بـی غضائری رא      אیشان تضعیفات אبن   .אند  دستۀ چهارم، بین تضعیفات و توثیقات אو تفصیل قائل شده         
 .אند توثیقات אو رא معتبر دאنسته

 : אز אست אند که عبارت لیل אستناد کردهغضائری به چهار د  אبنآرאیدر مجموع مخالفان 
 . با سند معتبر به دست ما نرسیده אستغضائری رجال אبنـ نسخۀ ١

نجاشی، که در مقام گزאرش کتابها و تصنیفات אمامیه بوده و همچنین شیخ طوسی، هیچ کتـاب رجـالی بـه     
 حتی عالمه حلـی در אجـازאت و طـرق خـود بـه      .אند ، نسبت ندאدهאحمد، אوحسین بن عبیدאهللا غضائری یا فرزند       

که گذشت ـ تصریح کرده که אز بـین پـنج     طاووس ـ چنان   و אبن٢٤٩ אستنیاوردهکتابها برאی אین کتاب طریقی 
 . با سند متصل به دست אو نرسیده אستغضائری  אبنرجالآوری کرده، تنها  کتاب אصلی که جمع

 . به تضعیف رאویان پردאخته אستد خوغضائری بر אساس אجتهادِ ـ אبن٢
 אیشان אز باب حجیت خبر وאحد       آرאیلمان رجالی، پذیرش    با אین توضیح که دیدگاه مشهور در قبول رأی عا         

، حسی بودن خبـر و در مـورد دوم،          אول بدیهی אست در مورد      .در موضوعات אست و یا אز باب حجیت رأی خبره         
אی کـه   ؛ بنابرאین אجتهـاد شخـصی  אند شده ـ به عنوאن شرط مطرح  ت ـ بر אساس معیارها و مبانی پذیرفته خبرویّ

                                                 
  .אخباریگری گرאیش به پذیرش אحادیث بدون درگیر شدن جدّی با אسناد אحادیث אست. ٢٤٧

، پـنجم،    ه١٤١٣، تهرאن، مرکز نشر אلثقافة אإلسالمیه،       معجم رجال אلحدیث  ،  )رحمة אهللا علیه  (وسوی خوئی   سید أبوאلقاسم م   .٢٤٨
 .١٠٢، ص ١ج 
 .همان. ٢٤٩
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ط رאویان و رאههای אحرאز آنها مستند نباشـد، پـذیرفتنی           ی شرא باشد و به معیارهای عمومیِ    אشته  ندאین شرאیط رא    
 .نیست

ضمن אشاره به אین אجتهادאت و حدسهای شخصی که אز سوی برخـی رجالیـان               )  ه١٢٠٦م  (وحید بهبهانی   
 : گوید  و میدאند می رא نیز אز אین دسته غضائری رجال אبنאعمال شده אست، 

محکوم کردن برخی رאویان بر אساس یک سلسله אتهامات، به دلیل روאیتی אست             چه بسا   
 نقل شده אست و یـا بـه אیـن سـبب     ...که אز رאوی در یکی אز موאرد غلو، جبر، تفویض و       

مـسلک خـود دאنـسته و אز אو حـدیث نقـل        که پیروאن برخی مـذאهب، رאوی رא هـم         אست
هب باطلـه אز آن رאوی، مطالـب باطـل و            آن بود که پیروאن مـذא      دلیلکردند و گاهی      می

 .کردند  موאفق مذهب خود نقل می
شـد کـه אز نظـر אو          که אز شخصی حدیثی نقل می       غضائری نیز در موאرد زیادی چنان       אبن

 نـسبت دروغ و     کنـد و بـه אو       مـی درنـگ אو رא بـه غلـو محکـوم             مستلزم غلـو بـود، بـی      
 ٢٥٠.دهد سازی می حدیث

شود و یـا در אسـتناد بـه     ن، در אستناد به دالیلی که موجب جرح و تضعیف نمی     غضائری در تضعیف رאویا     ـ אبن ٣
 .אسباب مورد אختالف در تضعیف، تسرّع و عجله کرده אست

  . در אسباب جرح و تضعیف אست ندאشتنمرאد אز אین تعبیر، دقت
  ٢٥١.تمطرح و در کتابش به אین مطلب تصریح کرده אس)  ه١٠٤١م (אین אدعا رא مرحوم میردאماد 

אنـد کـه      غضائری رא در برאبر تضعیفهای دیگرאن برشمرده         به אین دلیل، موאردی אز توثیقات אبن       پاسخدر مقام   
 .کنیم به برخی אز آنها אشاره می

غضائری אو رא אز אتهام مبـرא دאنـسته           אند، אبن   به غلو متهم کرده    با آنکه رجالیان قدیم قم محمد بن אورمه رא        ) אلف
 ٢٥٢.אست
 ٢٥٤. و نجاشی אو رא تضعیف کرده אست٢٥٣جابر بن یزید جعفی رא توثیق ئریغضا אبن) ب
در موضوع دאنستن کتابهایشان نفـی       دیدگاه شیخ صدوق رא دربارۀ زید نرسی و زید زرّאد کوفی،          غضائری    אبن) ج

 ٢٥٥.کرده و אین دیدگاه رא نادرست دאنسته אست
غضائری حدیث אو رא ـ تا آنجا کـه دیـده ـ אز        و אبنאند  بن حسین بن سعید رא غالی دאنسته אحمدرجالیان قم،) د

 ٢٥٦.אستبری دאنسته عیب 
لکـن قـدح אو رא نفـی کـرده           خالد برقی نقل و     بن محمد بن   ن قم رא بر אحمد    طعن و قدح رجالیا   غضائری    אبن) ه

 ٢٥٧.אست

                                                 
 .١٢٩ ـ ١٣٠، ص ١، پیشین، ج میرزא محمدعلی אسترآبادی. ٢٥٠
 .١١٣ و ٥٩، پیشین، ص محمدباقر حسینی אسترآبادی. ٢٥١
، ٩٣، אول، ص  ه١٤١٩، تحقیق جوאد قیومی אصـفهانی، قـم، مؤسـسة אلقیـوم،     الکتاب אلرجאحمد بن محمد بن خالد برقی،      . ٢٥٢
 .١٣٣رقم 
 .١٦٠، رقم ١١٠همان، ص . ٢٥٣
 .٣٣٢، رقم ١٢٨، پیشین، ص אحمد بن علی אلنجاشی. ٢٥٤
 .٥٢ ـ ٥٣، رقم ٦١ ـ ٦٢همان، ص . ٢٥٥
 .١٢، رقم ٤٠همان، ص . ٢٥٦
 .١٠، رقم ٣٩همان، ص . ٢٥٧
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 مـورد   אو אلصالةشهادت به אتقان کتاب      אعتقاد رجالیان قم به غالی بودن حسین بن شاذویه رא با          غضائری    אبن) و
 ٢٥٨.تردید قرאر دאده אست

وאألغلـب علیـه    «غضائری بـا تعبیـر        אند و אبن    رجالیان قم قاسم بن حسن بن علی بن یقطین رא غالی دאنسته           ) ز
 ٢٥٩.با אین نسبت مخالفت کرده אست» אلخیر
لسالم مَن سلم   א«: אند  ست؛ تا آنجا که گفته     א אعتمادی بر تضعیفات אو     غضائری موجب بی    ـ کثرت تضعیفات אبن   ٤
 ٢٦١.אستفاده کرده אست  روضة אلمتقین   دتقی مجلسی در    تعبیرאت محم  אین אشکال رא فاضل خوאجویی אز        .٢٦٠»منه

 .باید توجه دאشت که אین אشکال با אشکال سابق تفاوتهایی دאرد
 یعفاאلـض   کتـاب    بخش مهمی אز آنچه که به ما رسیده אسـت אز             אحتمال دאرد،   אوالًאما نکتۀ قابل توجه آنکه      

 ٢٦٢.کند  تضعیفات بسیار وی جلب توجه می،رو  אز אین باشد وغضائری  אبن
ثانیاً تضعیف بر אساس معیارهای علمی مقبول، به هر مقدאر هم باشد، موجب אشـکال در رأی عـالم رجـالی                     

 .شود نمی
 بن مهـرאن  אز جمله אحمد غضائری صادر شده אست؛       قان אز אبن  حال تضعیف برخی אز بزرگان و موثّ       אما به هر  

 .، تضعیف کرده אستکرده رא ٢٦٣ ترحّمאوی پس אز نامش بر بسیارکه אز مشایخ کلینی אست و کلینی در موאرد 
 
 
 

 خصوصیات ساختاری کتاب
אی کوتـاه      دو بخش دאرد؛ قسمت نخست که متعلق به شیخ عبدאهللا شوشتری אست و شامل مقدمه               حاضرکتاب  

אنـد و یـک نفـر         بخش مرتب شده   ٢١ به ترتیب حروف אلفبا در       ان آن  نفر אز  ١٥٨ رאوی אست که     ١٥٩אز אیشان و    
 . قرאر دאردنیٰکُمانده در قسمت   باقی

قسمت دوم کتاب، مستدرک آقای جاللی بر کتاب شوشتری אسـت کـه آن رא אز منقـوالت عالمـه حلـی و                       
بـدین ترتیـب در     . شـود   مـی  رאوی אست که ترتیب مشخصی در آن دیده ن         ٦٦دאود گرد آورده אست و شامل         אبن

 .نفرאند ٢٢٥ کتاب אویان رمجموع
 
 
 

 خصوصیات محتوאیی کتاب
  אطالعات رجالی کتاب) אلف

 مورد، توثیق هجده مورد، تضعیف و   ١٦٥ صاحب مدخل هستند     غضائری  رجال אبن  رאوی که در     ٢٢٥אز مجموع   
  نفرِ هجده نفر אز    پانزدهلب آنکه    جا .شود  אند و دربارۀ آنان توقف می        نفر نیز مهمل   ٤٢صریح و غیرصریح دאرند و      

                                                 
 .٣٨، رقم ٥٣همان، ص . ٢٥٨
 .١١٥، رقم ٨٦ن، ص هما. ٢٥٩
 .غضائری سالم مانده باشد سالم אز عیب کسی אست که אز قدح אبن. ٢٦٠
 .٢٧٦ ـ ٢٧٧محمدאسماعیل مازندرאنی خوאجویی، پیشین، ص  .٢٦١
 .٤١٩، ص ٢، پیشین، ج أبوאلمعالی کلباسی. ٢٦٢
 .گفتن پس אز نام متوفی» رَحِمَهُ אهللا«یعنی  .٢٦٣
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شده، نامشان در مستدرک کتاب آمده ولی در نـسخۀ شـیخ عبـدאهللا شوشـتری وجـود نـدאرد و در کتـاب                         توثیق
 . نقل شده אستدאود رجال אبن و خالصة אألقوאلغضائری אین موאرد אز  شدۀ אبن چاپ

 
 
  مبانی دאوریهای رجالی) ب

غـضائری    شود بر مبنای بررسی روאیات رאوی و אجتهاد אبـن           ن کتاب دیده می   شمار زیادی אز دאوریهایی که در אی      
مـسئلۀ غلـو و شـیوۀ        غـضائری در     در אین دאوریها אعتقادאت خاص אبـن       مهمبر אساس متن روאیات אست و نکتۀ        

 .אرزیابی روאیات غلوآمیز אست
 
 
  آمیز و تأکید بر تضعیف رאویان تعبیرאت مبالغه) ج
 : کند میگونه بیان  ، אین دو نکته رא אینسماء אلمقالدر )  ه١٣٥٦م (بوאلهدی کلباسی א

شود که אو روאیاتی رא که ناقل معجـزאت و کرאمـات بـوده، غلـو                غضائری روشن می     אز بررسی عبارتهای אبن    :אوالً
دאد کـه    دید که با אعتقاد אو موאفق نبود، تردیدی بـه خـود رאه نمـی                دאنسته אست و אگر אز فردی روאیتی رא می          می

 .کرد  حکم میאودرنگ بر ضعف و دروغگویی  محتوאی روאیت، غلو و رאوی آن، دروغگو و אفترאپردאز אست و بی
همین אست و אین روش אز سـخنان אو        نیز   دربارۀ بسیاری אز رאویان      غضائری  אبنאساس بودن دאوری       بی دلیل

 و دربارۀ   ٢٦٤»אو غالی و دروغگو بوده אست     «: گوید  دربارۀ رאویان کامالً پیدא אست، مثالً دربارۀ سلیمان دیلمی می         
 غیرقابل אعتماد אست و אز مـذهب غالیـان پیـروی      شאو جدאً ضعیف و روאیت    «: گوید  حماد می   بیعبدאلرحمان بن א  

 ٢٦٦.אنگاشت  به روشنی پیدא אست که אنگیزۀ אو אز تضعیف، غلوی بوده که در آنها می٢٦٥».کند می
 : دربارۀ سهل بن زیاد گفته אست

 بن محمد بن عیسی قمی אو رא אز         دאشته و אحمد   و روאیات و مذهبی فاسد        אست אو ضعیف 
  ٢٦٧.قم بیرون کرده אست

 אو بن محمد بن عیسی قمی نقل کرده کـه           אحمدست که منشأ אین אوصاف همان אست که نجاشی אز            א پیدא
 .دאده و אو رא אز قم بیرون کرده אستحکم دربارۀ سهل بن زیاد به غلو و کذب 

ورزیـد و אز آنهـا بـه شـدت دفـاع       های مذهبی خود غیرت مـی    غضائری بر אندیشه    رسد که אبن     به نظر می   : ثانیـاً 
ی و طـرد ناقـل آن، אز حـد          تابیـد و در אظهـار تبـرّ         های دینی مخالف با دیدگاه خود رא برنمـی          کرد و אندیشه    می
 بـر אیـن   אوباریـد و عبـارאت     رאوی مـی  بر سرش دشنام و رسوאیی אز قلم، طعن،گذشت و در אین شرאیط لعن  می

 .مطلب، گوאهی رאستین אست
مقام جرح و تـضعیف، تنهـا بـه بیـان نقـاط ضـعف رאوی قناعـت                 حالی که دیگر عالمان رجالی در      مثالً در 
 حکم به خباثت و هالکت و لعن رאوی دریغ نکرده و אو رא با تأکید هرچه بیشتر                  ،غضائری אز אنتقاد    אند، אبن   ورزیده
 :کنیم هایی چند אز אین حکمها رא بررسی می  אینک نمونه. ناسزאگویی تضعیف کرده אستو با

 : گوید دربارۀ مسمعی می
                                                 

 .١٩٢، رقم ١١٨، پیشین، ص אحمد بن علی אلنجاشی .٢٦٤
 ٩٨، رقم ٨٠همان، ص  .٢٦٥
 .٤٥، رقم ٥٧همان، ص  .٢٦٦
 .٦٥، رقم ٦٦همان، ص  .٢٦٧
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 و معتقد به غلو بوده و کتابی در زیارאت تـألیف کـرده کـه بـر خباثـت زیـاد و                       ضعیفאو  
  ٢٦٨.אرزش وی داللت دאرد و אز دروغگویان بصره بوده אست مذهب بی

 : گوید باس چنین میۀ کتاب علی بن عدربار
کنـد و نبایـد بـه אو و           تألیفی אست که بر خباثت مؤلف و پـوچی مـذهب אو داللـت مـی               

  ٢٦٩.روאیاتش توجه کرد
 : گوید دربارۀ جعفر بن مالک می

 و  אسـت  غلو   ش و به طور کلی روאیات אو باید کنار گذאشته شود و در مذهب             אستدروغگو  
کند و همۀ عیبهای رאویـان ضـعیف در אو    ی م نقلאلحال حدیث אز ضعفا و رאویان مجهول  

 ٢٧٠.جمع אست
ی  אو روحیـات خاصـ     .دאد  אهمیت رא بسیار بزرگ جلـوه مـی        غضائری ضعفهای کوچک و بی      خالصه אینکه אبن  

 .کرده אست  که אو رא بدین کار وאدאر میدאشت
ین عبارאت  אند ولی ب    شاهد بر אین مطلب אینکه گاهی شیخ طوسی و نجاشی هر دو شخصی رא تضعیف کرده               

אو وאعـظ   «: گوید  برد و می    د نام می   مثالً شیخ אز عبدאهللا بن محم       אختالف زیادی وجود دאرد؛    انغضائری با آن    אبن
غـضائری אو     کند، ولی אبـن      تضعیف می  ٢٧٢»אو ضعیف بود  « نجاشی نیز אو رא نام برده و با عبارت           ٢٧١.»و فقیه بود  

  :אش گفته אست درباره بسیار شدید تضعیف کرده و رא
توאن אعتماد کـرد و نـه خـودش      אو میروאیاتکنندۀ حدیث بود و نه بر    אو دروغگو و جعل   

 ٢٧٣.אهمیتی دאرد
אو «: کنـد    شـیخ אو رא چنـین معرفـی مـی          بـرאی مثـال   אنـد؛     حمزه رא تضعیف کرده    بیعالمان رجال علی بن א    

غـضائری دربـارۀ אو    بـن  ولـی א ٢٧٥»אو یکی אز אرکان وقف بوده«:  אست و عالمه حلی گفته٢٧٤»مذهب بود  وאقفی
 : گوید می

 אمـر پـس אز      تـرین مـردم بـر ولـیّ         گاه مذهب وقف و دشمن      لعنت خدא بر אو باد که تکیه      
 ٢٧٦.برאهیم بوده אستאبوא

نجاشـی  .  عالمـان رجـالی تـضعیف شـده אسـت          سـوی یعقـوب אز      بـو ی به א   مکن إسحاق بن محمد بن אحمد    
و  ٢٧٧»אیـن אسـاس کتابهـایی نیـز تـألیف کـرده אسـت              محور خلط אحادیث אست و بـر         אو«: گوید   می אش  درباره

                                                 
 .٨٧، رقم ٧٦همان، ص  .٢٦٨
 .٩٥، رقم ٧٩همان، ص . ٢٦٩
 .٢٧، رقم ٤٨همان، ص . ٢٧٠
 .٤٤٥، رقم ٢٩٦شیخ طوسی، אلفهرست پیشین، ص  .٢٧١
 .٨٣، ضمن رقم ٣٢٤، پیشین، ص אحمد بن علی אلنجاشی .٢٧٢
 .٩٧ رقم ،٨٠همان، ص  .٢٧٣
 .٤١٩، رقم ٢٨٣شیخ طوسی، אلفهرست پیشین، ص . ٢٧٤
 .١٤٢٦، رقم ٣٦٢عالمه حلی، پیشین، ص  .٢٧٥
 .١٠٧، رقم ٨٣، پیشین، ص אحمد بن علی אلنجاشی .٢٧٦
 .١٧٧، رقم ٧٣همان، ص  .٢٧٧
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تـوאن توجـه       نمـی  و و جعّال حدیث بـود و بـه روאیـتش          و دروغگ دאشت  אو مذهبی فاسد    «: گوید  غضائری می   אبن
 ٢٧٨».کرد

با توجه به آنکه مبنای بسیاری אز دאوریهای رجالی در אین کتاب، روאیات رאوی אست، אمروز אیـن                   در مجموع 
غـضائری     אبن  نظرאت  تندروی  یا  و سقم صحت و    بارۀאست که با بررسی روאیات رאویان در      אمکان برאی ما فرאهم     

  .دאوری کنیم
אی אست که  در پایان باید گفت دאوریهای موجود در אین کتاب، بسیار אرزشمند و مورد אستفاده در جوאمع رجالی

.های بعد نگاشته شدند در دوره

                                                 
 .٥٥ ـ ٦١، ص ١، پیشین، ج אبوאلهدی کلباسی؛ ١٤، رقم ٤١همان، ص  .٢٧٨
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 אهدאف درس
  ؛אلرجالنگارندۀ کتاب آشنایی با شیخ طوسی  
  . شیخ طوسیאلرجالآشنایی با کتاب  

 
 
 
 

 آشنایی با كتاب אلرجال شیخ طوسی: گفتار چهارم

ـ  אختیار אلرجال مرحوم شیخ طوسی گذشته אز حوزۀ   رא درאلفهرست و کتاب אلرجال کتاب  ـ که شرح آن گذشت 
 .آیند ی به شمار مینیز אز אصول אولیۀ رجالکتاب دو אین  .مباحث رجالی نگاشته אست

 .پردאزیم  میאلرجال به معرفی کتاب ، نگاهی אجمالی به زندگی شیخ طوسیجلسه بادر אین 
 
 
 
 

 آشنایی با مؤلف) אلف

 نام مؤلف
 .بن حسن بن علی طوسی، مشهور به شیخ طوسی אستمحمد بوجعفر أمؤلف کتاب 

 
 
 

 تاریخ زندگی و فعالیتهای علمی مؤلف
بـه   در همـان منطقـه    هجـری ٤٠٨ در طوس متولد شد و تـا سـال     هجری ٣٨٥ رمضان سال شیخ طوسی در    

  محـدثان و فقیهـان     ان، و אز محـضر متکلمـ      پس אز آن به بغدאد مهاجرت کرد       .یادگیری مقدمات علوم پردאخت   
 . رא در مدت אقامتش در بغدאد نوشتدو بسیاری אز تألیفات مهم خوא .کرد אستفاده بزرگ

 پس אز   شیخ . سید مرتضی بسیار אستفاده کرد     محضرאز  وفات אو    مفید و پس אز       شیخ محضردر אین دورאن אز     
 .دאر شد عهده دینی شیعه رא وزعامت و رهبری علمی  هجری ٤٣٦، אز سال אلهدی رحلت سید مرتضی علم

حـضورش در אیـن شـهر،     سـال  دوאزدهبغدאد حضور دאشت، و در طول   درجری ه ٤٤٨ تا سال    شیخ طوسی 
کرسـی درس   کـه    אی  وی در بغدאد جایگاه مهمـی دאشـت بـه گونـه           . کرد  א در بغدאد אدאره می    خود ر  درسی   ۀحوز
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אین مسئله تا سلطۀ سلجوقیان بر بغدאد و سقوط حکومـت             אز سوی خلفا به رسمیت شناخته شده بود و         شکالم
رسـی درس شـیخ در      در אثر אین آشوبها کتابخانـه و ک       .  אدאمه دאشت  ،هایی در بغدאد شد      که منجر به فتنه    ،بویه آل

 به نجف אشرف مهاجرت کرد و با אنتقال تدریس وی به             هجری ٤٤٨ אز אین رو شیخ در سال        .بغدאد سوزאنده شد  
پس אز אنتقال شیخ به نجف تفاوتی אساسی در شیوۀ تـدریس و         .  شد  نهاده نجف، حوزۀ علمیه نجف אشرف بنیان     

هب مختلف بـا یکـدیگر، غالبـاً بحثهـا رא بـه شـیوۀ       אو در بغدאد به جهت برخوردهای مذא     . بحثهای به وجود آمد   
کرد، אما در نجف אشرف، که دیگر چنین تضارب آرאیی وجود ندאشت، علوم مختلف אسـالمی رא                   تطبیقی אرאئه می  

 .دאد تنها بر אساس مشرب شیعی مورد توجه قرאر 
طـول  ن تألیفـات در     אی. ی تألیف کرد  متعددهای    ها و رساله  سی در طول حیات پربرکت خویش کتاب      شیخ طو 

رو   אیـن    אز   ؛ شناخته شده אسـت    های مختلف علوم אسالمی     در رشته ترین تألیفات     مهم قرنهای پیوسته، به عنوאن   
 .אند  دאنستهنها אستاد و بزرگ شیعه در همۀ قر،»هشیخُ אلطائف«אو رא אسالمی  علوم مختلف به دلیل אحاطۀ אو بر

ب و رساله אست که برخی אز אین عناوین خود بالغ بـر چنـدین                عنوאن کتا  ٥٢تألیفات شیخ طوسی אفزون بر      
 :ند אزא  אز אین مجموعه عبارت אو تألیفات حدیثی.مجلد אست

 تهذیبُ אألحکام؛ـ ١
 صار فیما אختَلَفَ مِنَ אألَخبار؛ـ אإلستِب٢
 .ـ אألَمالي٣

 :ند אزא و کتب رجالی אو عبارت
 ؛ومَن تَأَخَّرَ عَنْهُم) علیهم אلسالمُ(وאألئمةِ אإلثنی عَشَرَ ذینَ رَوَوא عن אلنَّبي ـ کتابُ אلرجالِ אل١ّ
 ؛صولِهِمأـ کتاب فهرستُ کتبِ אلشیعةِ و٢
 .אختیارُ אلرجالـ ٣

 .تألیفاتی دאردنیز ل شرعی ئم کالم، אصول، فقه، تفسیر و علوم قرآن، אدعیه، تاریخ و مساووی در عل
 . سالگی وفات یافت   ٧٥ در سن    هجری ٤٦٠حرאم سال   م אل  محرّ بیست و دومِ   ،شیخ طوسی در شب دوشنبه    

 אین  .کردتربیت    که برאی آیندگان به جای گذאشت، شاگردאن بسیاری نیز         ی گذشته אز تألیفات بسیار אرزشمند     אو
های אستوאر شیخ طوسی قرאر گرفتند که تا حدود یک قرن همگی              چنان تحت تأثیر مبانی و אندیشه      شاگردאن آن 

 ٢٧٩.אند دאن نامیده رא قرن مقلّدورهجا که برخی אین  تا بدאن. دیدند  می ها  אندیشهخود رא در گرو אین
 
 
 

                                                 
אز אین  . های אیشان رא تجزیه و تحلیلی علمی کنند         رא بر آن دאشته که زندگی و אندیشه       אی    عظمت و بزرگی شیخ طوسی عده      .٢٧٩

 :نماییم در אینجا برخی אز אین منابع رא معرفی می. אند رو، منابع و مصادر بسیاری به شرح حال אو پردאخته
،  ه١٤٢٠قق אلطباطبائی، چاپ אول، ، تحقیق سید عبدאلعزیز طباطبائي، قم، مکتبة אلمح     אلفهرست طوسی محمد بن حسن אلطوسی،     

، تحقیـق  رجـال אلنجاشـی  أبوאلعباس אحمد بن علی אلنجاشی אألسدی אلکوفی، ؛ ٧١٤، رقم ٤٤٧؛ همان، ص ١٣ ـ  ٧٨مقدمه، ص 
، بیروت، دאر אلعلم للمالیـین،     אألعالمאلدین אلزِرِکلی،     خیر؛  ١٠٦٨، رقم   ٤٠٣، چاپ ششم، ص      ه١٤١٨،  سید موسی شبیری زنجانی   

نقـی منـزوی، بیـروت، دאر         ، تحقیق علـی   طبقات أعالم אلشیعه  ،  )آقا بزرگ (محمدمحسن منزوی تهرאنی    ؛  ٣١٥ ص   ٦ ج   م، ١٩٩٠
، تهـرאن، مکتبـة אلـصدر،       אلکنی و אأللقاب  شیخ عباس قمی،    ؛  ١٦١، ص   )אلناس فی אعالم قرن אلخامس     (، ه١٣٩١אلکتاب אلعربی،   

 .٣٩٤، ص ٣ ج ، چاپ چهارم، ه١٣٩٧
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 وضعیت رجالی مؤلف
در  بـه قـسمتی אز سـخن عالمـه حلـی             אز אین رو، تنها   . ندאردشیخ طوسی نیازی به بیان      شأن  وثاقت و جاللت    

 :کنیم میشاره  אقوאلאأل خالصة
 ، ثقـةٌ  ، عَظـیمُ אلمَنْزِلَـةِ    ،אلقدرِ  جلیلُ ، رئیسُ אلطائفةِ  ، روحَه مامیه قَدَّسَ אهللاُ  بوجَعفرٍ شیخُ אإل  أ

صولِ وאألحکامِ وאألدبِ وجمیعُ אلفـضائلِ     عارفٌ باألخبارِ وאلرجالِ وאلفقهِ وאأل     ، صدوقٌ ،عینٌ
صـولِ وאلفـروعِ     אأل يسالمِ وَهـو אلمُهَـذِّبُ للعقائـدِ فـ         کلِ فنونِ אإل   ي صَنَّفَ ف  ،لیهإتُنْسَبُ  

 ٢٨٠. אلعلمِ وאلعملِيلكماالتِ אلنفسِ فوאلجامعُ 
 ،منزلـت  אلقـدر و بلنـد      جلیل ،)شیعه( رئیس طائفه    ،)قدس אهللا روحه  (אبوجعفر بزرگ אمامیه    

 کـالم و אدب     ، אصول ، فقه ،انی رאو ، برجسته، رאستگو و آگاه به אحادیث      ۀمورد אعتماد، چهر  
 در  می دאرد؛ אو   אسـال  نگارشهایی در همـۀ علـوم     .  فضایل به אو منسوب אست     ۀو هم אست  

 .אستعقیده אست و علم و عمل رא در خود جمع کرده  אصول و فروع رאست
 
 
 
 

 آشنایی با تألیف) ب

 نام کتاب
אلرجـالِ אلـذینَ رَوَوא عـن    کتابُ «: برد گونه אز אین کتاب نام می אین אلفهرست  درشرح حال خود شیخ طوسی در

 ٢٨١».المُ ومَن تَأَخَّرَ عَنْهُم وאألئمةِ אالثنی عَشَرَ عَلیهم אلسَّيِّאلنَّب
אصحاب هر אمام با عنـوאن      بر אساس   بندی تفصیلی      אز אین کتاب به جهت باب      ،سید بحرאلعلوم و برخی دیگر    

 ٢٨٢.אند ردهیاد کنیز » אألبوאب«
 یاد شده و با אین نـام        رجال طوسی  یا   رجال شیخ  אین کتاب با تعبیر      ،ن متقدم و متأخر   ادر کلمات אکثر رجالی   

 . אست»جخ« نام אختصاری אین کتاب در جوאمع رجالی .اپ شده אستنیز چ
 
 
 

 مقدمۀ کتاب
 مباحـث  بررسـی  سودمندترین رאه ،تألیف  شیوه و سبک אو در و شناخت אهدאف مؤلف  برאی آشنایی با یک کتاب،    
رجـال  و  رجـال کـشی     ،  رجـال برقـی    ، یعنـی  ؛ پیـشین  هـای بادر آشنایی بـا کت    . אست کتاب אز زوאیۀ نگاه مؤلف    

بررسی کتـاب אز نگـاه       کتاب،   بارۀ فقدאن مقدمه و در دست نبودن سخنی אز مؤلفان آنها در           دلیل به   غضائری  אبن
                                                 

،  ه١٣٨١، تحقیق سید محمدصادق بحرאلعلـوم، نجـف، אلمطبعـة אلحیدریـه،     خالصة אألقوאلبن علی حلی،   بن یوسف   حسن   .٢٨٠
 .١٤٨ص چاپ אول، 

 .٧١٤، شمارۀ ٤٤٨شیخ طوسی، پیشین، ص . ٢٨١
ن ، تحقیق محمدصادق آل بحرאلعلوم و حسی      )אلفوאئد אلرجالیّه  (رجال אلسید بحرאلعلوم  بحرאلعلوم طباطبائی، سید محمدمهدی،      .٢٨٢

 .٢٣١، ص ٣ ج ش، چاپ אول،. ه١٣٦٣آل بحرאلعلوم، تهرאن، مکتبة אلصادق، 
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 אز نگـاه شـیخ طوسـی بـه     אست تا فرאهم ساخته  אین אمکان رא طوسیرجال کتاب ۀאما مقدم .  نبود مؤلف ممکن 
 . אین کتاب بنگریم

 : אز אست ت عبارشده شیخ طوسی تصریح رجالمطالبی که در مقدمۀ 
  ؛ تألیف و درخوאست مکرر شیخ فاضل برאی تألیف کتابۀـ אنگیز١
 אالثنی عشر علیهم אلسالم      صلی אهللا علیه وآله وאالئمة     يکتاب אلرجال אلذین رووא عن אلنب     گذאری کتاب به     ـ نام ٢

 ؛مومن تأخر عنه
  ٢٨٣.ـ گزאرشی אز محتوאی کتاب٣
 
 
 

 אنگیزۀ نگارش 
خـویش   عـصر  هـم  شیخ طوسی אین کتاب رא به درخوאست مکرر یکی אز عالمان             ،آید ی که אز مقدمه برم    گونه  آن

 :نوشته אست
 قد أجَبْتُ إلی ما تَکَرَّرَ سؤאلُ אلشیخِ אلفاضلِ فیه مِن جَمْعِ کتابٍ یَشْتَمِلُ علی أسـماءِ                 يفإنّ

علیهم אلـسالمُ   وعن אألئمةِ   ] وسلم[אلرجالِ אلذین رَوَوא عن رسولِ אهللاِ صلّی אهللاُ علیه وآلهِ           
 .مِنْ بَعدِهِ إلی زَمَنِ אلقائمِ علیه אلسالمُ

خوאسـت کتـابی مـشتمل بـر نـام             אز من می   ، که مکررאً  »شیخ فاضل «من به درخوאست    
بعـد אز אیـشان     ) علیهم אلسالم (אئمه   و )صلی אهللا علیه و آله    (کنندگان אز رسول אهللا      روאیت

 . م کردآورم، אین کتاب رא تألیف  دگر) عجل אهللا تعالی فرجه(تا زمان حضرت قائم 
 
 
 

 تاریخ تألیف کتاب 
حال אین سـؤאل مطـرح      .  אست אلرجال کتاب و   אلفهرستشیخ طوسی صاحب دو کتاب      که  در آغاز سخن گفتیم     

مـشخص   به אین سؤאل آنجـا       پرسشאرزش  .  אست  بوده אز אین دو بر دیگری مقدم     کدאم یک   شود که تدوین      می
در چنین شرאیطی محقق باید بنا رא       . شیخ طوسی در אین دو کتاب ناهمخوאنی ببیند       د که محقق بین قول      شو  می

مطالـب    بیانگر نظر شیخ طوسی بعد אز تجدید نظر در         )متأخر(شک قول دوم      بر کتاب متأخر بگذאرد، چرא که بی      
. ست آورد ده  رأی نهایی شیخ طوسی رא אز آخرین کتاب رجالی אو ب          توאن    میکتاب نخست אست و به אین ترتیب        

 . بسیار אهمیت دאرد دאنستن ترتیب نگارش אین دو کتاب،رو  אز אین
אز برخـی   . مـشخص کـرد    ترتیب تألیف آنها رא      توאن تا حدودی    میאین دو کتاب    های    אز تأمل در برخی نکته    
 :אین نکات به قرאر زیر אست

 کتـاب در مـوאرد بـسیاری شـیخ در          زیـرא    ، بوده אست  אلفهرستتألیف   پس אز     אلرجال کتابـ ظاهرאً آغاز تألیف     ١
  אلفهرسـت  אی אز مطالـب کتـاب       دهد و אین مسئله گویای تدوین زودتر پاره          אرجاع می  אلفهرستبه کتاب   אلرجال  

 . אست אلرجالنسبت به کتاب
                                                 

 .توאنید به قسمت ملحقات درس مرאجعه کنید برאی مطالعۀ مقدمۀ کتاب می. ٢٨٣
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در אیـن کتـاب شـیخ در شـرح حـال سـید              . آغاز شده אسـت   هجری   ٤٣٦ پیش אز سال      אلرجال کتابـ تألیف   ٢
ـ . کنـد    می  אو دعا   درگذشته אست، برאی طول عمر     هجری ٤٣٦ که به سال     ،مرتضی  אی بـرאی    ن نکتـه قرینـه    אی
 . אستهجری ٤٣٦پیش אز سال   אلرجالאی אز کتاب پارهتألیف  مطلب مزبور و در نتیجه نگارش

هنگامی אو،  در آغاز شرح حال     ذکر شده، حال آنکه      ش تاریخ وفات  ،حال سید مرتضی    پایان شرح  אلفهرست ـ در ٣
 .کرده אست دعا ش برאی طول عمر،برد  نام میאوאز سی شیخ طوکه 
 אین مسئله در نگاه אول حاکی       .برد   مؤلفات خود نام می    ء رא جز   אلرجال کتاب،   אلفهرست کتاب  طوسی در  ـ شیخ ٤

 . אست אلفهرست در زمان تألیف אلرجالکتابאز אتمام 
 אی کـه     سید مرتضی، به گونـه     در تحلیل و بررسی אطالعات فوق باید گفت تعارض در دو بخش شرح حال             

 ، حاکی אز زنده بودن سید مرتضی در حین تدوین کتاب و جمالت אنتهایی گویای وفات אوسـت                 ییجمالت אبتدא 
به همین  .  حیات شیخ طوسی אست     در زمان   در مدتی طوالنی   אلفهرستبودن دفتر تدوین کتاب      دهندۀ باز  نشان

 توאنـد دلیلـی بـر سـامان          تألیفات شیخ طوسی به تنهایی نمی       در میان  אلفهرست در   אلرجال کتابخاطر ذکر نام    
 رא پـس אز אتمـام    אلرجـال کتاب زیرא אین אحتمال وجود دאرد که شیخ طوسی نام         ، باشد אلرجال کتابیافتن زودتر   

 یا به طور کلی شرح حال خود رא پس אز تألیف کتاب بـه               باشد، به مجموعۀ تألیفات خود אفزوده       אلفهرستکتاب  
 .باشد ه کردهضافآن א

 خـود رא زودتـر آغـاز        فهرسـت شیخ طوسی نگارش کتاب     هرچند  رسد که     با توجه به نکات فوق به نظر می       
אیـن دو   سـامان دאدن    אنجام شده و مؤلف قسمت אعظم نگارش و         زمان    همکرده אما تألیف אین دو کتاب به طور         

 . אستبا هم پیش بردهکتاب رא 
 
 
 

 خصوصیات ساختاری رجال شیخ طوسی
 :کند  بیان میموردشیخ طوسی در مقدمۀ کتاب خصوصیات ساختاری کتابش رא در چند 

 یک باب بـه אصـحاب پیـامبر         אساسبر אین   .  یافته אست  سامانطبقات  نگارش   ۀאساس شیو    ـ ساختار کتاب بر   ١
א معرفـی   ر) علیه אلسالم (تا אمام عسکری     )علیه אلسالم (یازده باب دیگر אصحاب אمام علی       در  אختصاص یافته و    

 אند یا کسانی که در آن  אند אما אز אیشان روאیت نکرده باب سیزدهم به رאویانی که در عصر אئمه بوده. کرده אست
  ٢٨٤. אستشدهبنابرאین کتاب در سیزده باب تنظیم . אند، אختصاص یافته אست عصر نبوده

 رعایـت شـده     )حروف معجـم  (فبایی   که به معرفی אصحاب אئمه אختصاص دאرد، ترتیب אل         ،ـ در هر یک אز بابها     ٢
 ٢٨٥.نماید کننده رא آسان می  مرאجعه و یافتن نام مورد نظر مرאجعه،אین شیوه. אست

                                                 
مِـنْ  ) سالمُعلیهم אل (وعن אألئمةِ   ]) وسلم[صلّی אهللاُ علیه وآلهِ     (کتابٍ یَشْتَمِلُ علی أسماءِ אلرجالِ אلذین رَوَوא عن رسولِ אهللاِ           « .٢٨٤

ثُمَّ أَذْکُرُ بَعدَ ذلك مَنْ تَأَخَّرَ زمانُهُ عن אألئمةِ علیهم אلسالمُ مِنْ رُوאةِ אلحَدیثِ أو مَـنْ عاصِـرَهُم                   ) علیه אلسالمُ (بَعدِهِ إلی زَمَنِ אلقائمِ     
بعـد אز אیـشان تـا زمـان         ) هم אلسالم علی(و אئمه   ) صلی אهللا علیه و آله    (؛ کتابی مشتمل بر אسماء رאویان رسول אهللا         ».ولم یَروِ عَنهم  
بودند ) علیهم אلسالم  ( یا معاصر אئمه  ) علیهم אلسالم (אست و پس אز آن رאویانی رא که بعد אز زمان אئمه             ) علیه אلسالم (حضرت قائم   

 .אند، نام بردم ولی אز אیشان روאیت نکرده
؛ אسـامی رא    ».ها אلیاءُ لِیَقْرُبَ عَلی مُلتَمِسِه طَلَبُهُ ویَسْهُلَ عَلیه حِفْظُـهُ         אُرَتِّبُ ذلك علی حروفِ אلمُعْجمِ אلّتی אولها אلهمزةُ وآخِرُ        « .٢٨٥

אست، مرتب ساختم تا آنکه برאی جوینده یافتن آنهـا ممکـن و حفـظ    » یاء«بر אساس حروف معجم، که אول آنها همزه و آخر آنها           
 .آن بر אو آسان شود
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رאویان هر معصوم   אز همین رو    .  مورد توجه شیخ طوسی بوده אست      تألیف به طور جدی   ـ جامعیت و کمال אین      ٣
 به صورت کامل אیـن جامعیـت رא         دتوאن  نمیکند که     تصریح می هر چند خود     . توאن پیگیری کرده אست    رא در حدّ  

و تمـامی  א ولـی  ،אند  تعدאد رאویان بسیار אست و در مناطق مختلف אز شرق تا غرب پرאکنده     آنکه چه   د؛تضمین کن 
  ٢٨٦.تالش خود رא در معرفی آنان به کار گرفته אست

 و هـر یـک אز       אسـت  بـوده آن عصر کتابی جامع و کامل در معرفی אصـحاب אئمـه ن            به گفتۀ شیخ طوسی تا      ـ  ٤
 تنهـا   در אیـن میـان    .  تنها بخشی אز رאویان هر אمام رא معرفی کـرده אسـت            شده در אین موضوع     کتابهای نگاشته 

بر אین  . لکن رאویان دیگر אئمه رא ذکر نکرده אست       ،  آورده رא گرد ) علیه אلسالم ( رאویان אمام صادق     بیشترِعقده   אبن
 .در معرفی رאویان پیامبر و אئمه تألیف کرده אسترא امع و کامل مدعی אست که אولین کتاب جشیخ طوسی پایه 

 نام کسانی   آورده و ) علیه אلسالم (عقده رא به صورت کامل در باب אصحاب אمام صادق            کتاب אبن همچنین אو   
  ٢٨٧.بر آن אفزوده אستאند ولی نامشان در آن کتاب نیامده،  بوده )علیه אلسالم(رא که אز אصحاب אمام صادق 

 אیـن   بارۀ אطالعات ساختاری زیر نیز در     ،آید  که אز مقدمه به دست می      ،خصوصیات ساختاری کتاب   وه بر عال
 :کتاب قابل ذکر אست

 אشخاص رאویـان  شمارאین تعدאد حکایتگر אلبته .  عنوאن ذکر کرده אست٦٤٢٩ـ شیخ طوسی در کتاب رجالش      ١
 حـذف مـوאرد     بـا  رو  אز אیـن     آمده אسـت؛  چند אمام   אصحاب  شمار  در   رאوی    نام ،تکرאربه دلیل    زیرא گاهی  ،ستین

 .توאن آمار دقیق رאویان رא אز نظر شیخ طوسی به دست آورد  میتکرאری
قولهای فرאوאنی אز אبوאب אین کتاب صـورت گرفتـه אسـت و               در جوאمع رجالی نقل    ، אهمیت אین کتاب   دلیلـ به   ٢

جوאمـع رجـالی رمـزی      ر یک אز אبوאب آن نیـز در        برאی کتاب گذאرده شده ه     »جخ« نام אختصاری    آنکهعالوه بر   
علـیهم  ( אصـحاب אئمـه   ۀ متدאول شدن אین رموز، گاه אین رمزها بـرאی معرفـی طبقـ          دلیلאلبته به   . دאرندخاص  
 . باشدرجال طوسی نام آن رאوی در کتاب آنکه بدون ،شوند אستفاده می) אلسالم

  : زیر אستبه شرحرمزهای هر یک אز אبوאب אین کتاب 
 »ل« ؛)صلی אهللا علیه و آله(باب אصحاب رسول אهللا ـ 
 »ی«؛ )علیه אلسالم(باب אصحاب אمیرאلمؤمنین ـ 
 »ن«؛ )علیه אلسالم(باب אصحاب אمام حسن ـ 
  »سین«؛ )علیه אلسالم(باب אصحاب אمام حسین ـ 

                                                 
اقَتِی وَعَلی قَدرِ ما یَتَّسِعُ لی زَمانِی وفَرאغِی وتَصَفُّحِی وال أضمَنُ أنّی أسَتَوفِی ذلك عن               אسْتَوفَی ذلك عَلی مَبْلَغِ جَهْدِی وط     « .٢٨٦

هُ ال یَـشُذُّ                 ی אرْجُـو أنَـَّ  آخِرِهِ فإنّ رُوאةَ אلحدیثِ ال یَنضَبِطُون وال یُمْکِنُ حَصرُهُم لِکَثْرَتِهِم وאنْتِشارِهِم فِی אلبُلدאنِ شرقاً وغَرباً غَیـرَ أنـِّ
؛ به قدر تالش و توאنم و به אندאزۀ وسعت زمان و فرאغت وقت              ».عَنهم إلّا אلنادِرُ ولیسَ عَلی אإلنسانِ إلّا ما تَسِعُهُ قُدرَتُهُ وتَنالُهُ طاقَتُهُ           

کامـل  رאویان حدیث به طور ) نام(کنم که אین کار رא به پایان رسانیده باشم، زیرא  ولی ضمانت نمی  . و جستجویم آن رא کامل کردم     
אما אمیدوאرم جز אنـدکی אز آنهـا بـاقی    . شان در شرق و غرب عالم ممکن نیست ثبت نشده و حصر آنان به دلیل کثرت و پرאکندگی        

  .رسد، نیست نمانده باشد و بر אنسان جز آنچه در حدّ قدرت אو אست و توאن אو بدאن می
عُقْـدَةَ مـن رجـالِ      إلّا مُختَصَرאتٍ قَد ذَکَرَ کُلُّ إنسانٍ طَرَفَاً مِنها إلّا ما ذَکَرَهُ אبنُولَم أجِدُ ألصْحَابِنا کتاباً جامِعَاً فِی هذא אلمَعنِی  « .٢٨٧

وأنا אذکُرُ ما ذَکَـرَهُ وأورِدُ مِـنْ بَعـدِ          ). علیهم אلسالمُ (فإنَّهُ قد بَلَغَ אلغایَةَ فی ذلك ولَمْ یَذْکُرْ رجالَ باقِی אألئمةِ            ) علیه אلسالمُ (אلصادقِ  
אی אز אین موضـوع رא        هایی که هر کس گوشه       نگاشته  ؛ من کتاب جامعی در אین موضوع نیافتم و به جز אندک           ». لَم یُورِدْهُ  ذلك مَنْ 

אو . عقده آنان رא نـام بـرده אسـت    که אبن) علیه אلسالم(جز در مورد رאویان אمام صادق      . در آن گرد آورده بود به چیزی دست نیافتم        
هر آن کـه رא کـه אو نـام بـرده       ] در אینجا [رא نیاورده و من     ) علیهم אلسالم (ه، אما אو نام رאویان سایر אئمه        אین کار رא کامل אنجام دאد     

 .کنم آورم و سپس آنچه رא که نیاورده بیان می می
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  »ین« ؛)אلسالم علیه(باب אصحاب אمام علی بن אلحسین ـ 
 »قر« ؛)لسالمعلیه א(باب אصحاب אمام باقر ـ 
 »ق«؛ )علیه אلسالم(باب אصحاب אمام صادق ـ 
 »م« یا »ظم«؛ )علیه אلسالم(باب אصحاب אمام کاظم ـ 
 »ضا«؛ )علیه אلسالم(باب אصحاب אمام رضا ـ 
 »ج« یا »د«؛ )علیه אلسالم(باب אصحاب אمام جوאد ـ 
 »دی«؛ )علیه אلسالم(باب אصحاب אمام هادی ـ 
 »ری« یا »کر«؛ )علیه אلسالم (باب אصحاب אمام عسکریـ 
 ٢٨٨»لم«؛ )علیهم אلسالم(ئمه باب من لم یرو عن وאحد من אألـ 

 :در تمامی بابهای کتاب
. سـت  א مبنای چینش رאویان در אین قسمت ترتیب حروف אلفبا        . אند، آمده אست    אبتدא رجالی که با نام شناخته شده      

 در چینش אسـامی نخـست، ترتیـب کامـل           آنکه زیرא با    .אما אین ترتیب אلفبایی به طور کامل رعایت نشده אست         
تنهـا بـه ترتیـب حـرف אول آنهـا فهرسـت             אز رאویان   אی     אسامی عده   باب پایان  אما گاه در   ،شود אلفبایی دیده می  

 .אند شده
 . آمده אست،אند  کسانی که فقط با کنیه شناخته شدهدر אدאمه، אسامیِ

 .در پایان هر باب، نام رאویان زن آمده אست
 ترتیب یافته אسـت کـه در آن       »بابُ مَنْ لَمْ یُسَمَّ   «بابی با عنوאن    ) علیه אلسالم (تنها در باب אصحاب אمام صادق       

אلغُـالمُ  « :؛ ماننـد  نامشان معلوم نیست   ، ولی אند  روאیت کرده ) علیه אلسالم (نام کسانی ذکر شده که אز אمام صادق         
 .»אلذی אعتَقَهُ

 : ر دو نکته الزم אستدر ترتیب אلفبایی אین کتاب تذک
  .م شده אست مقدّ»ءها« در تمامی موאرد بر »وאو« حرف :אوالً

 ، نخـست  در ترتیب حـرف دوم مذکور،به غیر אز ترتیب אلفبایی      ) علیه אلسالم ( در باب אصحاب אمام صادق       :ثانیـاً 
ـ . ده אسـت آمـ تر  אستعمال  نامهای کمسپس و   شود، ذکر شده    شامل می  که אفرאد بیشتری رא      ،نامهای مشهورتر  ه ب

رא אز  رאویان دیگر   عقده رא آورده و پس אز آن ترتیب אلفبایی           شیخ طوسی در אین باب אبتدא کتاب אبن       دیگر سخن،   
 .خورد به چشم میدر אین باب زیاد به همین جهت تکرאر حروف معجم و אول شروع کرده אست 

 
 

                                                 
  رאوی، در٤٤٩) علیـه אلـسالم  ( رאوی، در باب אصحاب אمیرאلمـؤمنین      ٤٦٨) صلی אهللا علیه و آله    (در باب אصحاب رسول אهللا      . ٢٨٨

 رאوی، در باب אصحاب אمام علـی        ٩٩) علیه אلسالم ( رאوی، در باب אصحاب אمام حسین        ٤١) علیه אلسالم (باب אصحاب אمام حسن     
علیـه  ( رאوی، در بـاب אصـحاب אمـام صـادق            ٤٦٨) علیه אلسالم ( رאوی، در باب אصحاب אمام باقر        ١٧١) אلسالم  علیه(بن אلحسین   

 رאوی،  ٣١٩) علیـه אلـسالم   ( رאوی، در باب אصحاب אمام رضا        ٢٧٣) علیه אلسالم (م کاظم    رאوی، در باب אصحاب אما     ٣٢٢٥) אلسالم
 رאوی، در باب אصـحاب אمـام   ١٨٥ )علیه אلسالم( رאوی، در باب אصحاب אمام هادی        ١١٦) علیه אلسالم (در باب אصحاب אمام جوאد      

  . رאوی نام برده شده אست٥١٠» )علیهم אلسالم(من لم یرو عن وאحد من אألئمه « رאوی و در باب ١٠٥ )علیه אلسالم(عسکری 
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 خصوصیات محتوאیی رجال شیخ طوسی
 میزאن אطالعات رجالی

و ) علـیهم אلـسالم   ( معـصوم    ۀ نام رאویان مـستقیم אئمـ      ، نخست  بابِ دوאزدهتألیف אین کتاب در      طوسی در شیخ  
אسـت و در بـاب      آورده  ) علیهم אلـسالم  (و אئمه   ) صلی אهللا علیه و آله    (אساس אصحاب پیامبر      آنها بر  ۀتعیین طبق 
در عـصر   و یا در صورت حـضور       אند     نبوده )علیهم אلسالم (ی رא نام برده که یا אصًال در عصر אئمه           نایوא ر سیزدهم،

تـوאن    می. אند  یا به دلیلی אز אمام معصوم روאیتی نشنیده       و  אند    قابلیت تحمل حدیث رא ندאشته    ) علیهم אلسالم (אئمه  
  مقدمۀ شیخ در .  אست  نبوده...   ضعف یا صاحب کتاب بودن رאوی و       ، به دنبال بیان وثاقت    گفت که شیخ طوسی   

آوری رאویـان      کـه بـر جمـع      کنـد   مـی  در مقدمه تصریح     אو. אستאشاره کرده   محتوאیی   یگیر  אین جهت به  کتاب  
  .کند نمی هیچ مالک و معیار دیگری توجه قرאر  بهدאرد و אهتمام پیامبر و אئمه

بیـان   . אو אرאئه شده אست    ۀطبق  אمام بودنِ رאوی و    ۀ، אطالعاتی غیر אز صحاب    نایوא برخی ر  بارۀبا אین وجود در   
در אین رאستا تا אصحاب אمام بـاقر        . ستنمونه א  אطالعات تاریخی אز אین      אی  پارهو  برخی رאویان   ضعیف  تو  توثیق  

 ،» אألربعه אألرکانُ« :شود، بلکه مدحهایی چون     אلفاظ معمول و متدאول توثیق یا تضعیف دیده نمی        ) علیه אلسالم (
کان مع معاویة   « ،»مجهولٌ« ،»قَ بمعاویة لَحِ«،  » ملعونٌ خارجیٌ« :هایی چون تذممو  ...  و   »فاضلٌ« ،»مستقیمٌ«

 و  »ةٌثقـ « :ماننـد  ،אسـتفاده אز אلفـاظ متـدאول و صـریح در جـرح و تعـدیل               . خورد  به چشم می  ...  و   »یومَ صِفین 
آغاز شده و אز אصـحاب      ) علیه אلسالم (و אصحاب אمام صادق     ) علیه אلسالم ( در باب אصحاب אمام باقر       ،»ضعیفٌ«

 .تا آخرِ کتاب رو به فزونی نهاده אست) علیه אلسالم(אمام کاظم 
 کمتر شرح حال رאویان ذکر شده و در موאرد نادری تنها شـرح              ،همچنین به طور کلی در دوאزده باب نخست       

علـیهم  (ئمـه    مـن אأل   باب من لم یرو عن وאحدٍ     «یعنی  ؛  אما در باب سیزدهم   . حال مختصری אز رאوی وجود دאرد     
 .سبتاً مفصلی دאرند رאویان شرح حال نبیشتر »)אلسالم

 
 

 رאویان موجود در אین کتاب
ند شیخ طوسی در نـام      א     برخی معتقد  ؛در مورد شیعه یا سنی بودن رאویان موجود در אین کتاب دو نظر وجود دאرد              

 شیعه یا سـنی بـودن        و مؤمن یا منافق بودن   به   ،یا אصحاب هر אمام   ) صلی אهللا علیه و آله    (بردن אصحاب پیامبر    
رא در شـمار אصـحاب   ... گانه و عمرو بـن عـاص و         אشخاصی چون خلفای سه   אین رو،   אز  . کند  ینمشخص توجه   

 رא در شـمار אصـحاب       ٢٩٠همچنین زیاد بن אبیه و عبیدאهللا بـن زیـاد          ٢٨٩.آورده אست ) صلی אهللا علیه و آله    (پیامبر  
بـرد، بـدون     مینام  ) سالمعلیه אل (و منصور دوאنیقی رא در شمار אصحاب אمام صادق          ) علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین  

 شـیعه   بـه توאن  وجود אسم شخصی در אین کتاب نمی    به صرفِ  ، بنابرאین .آنها دאشته باشد  אی به فساد       אشاره آنکه
 . برد پی אو ٢٩١یا אمامی بودن

علـیهم  (و אصـحاب אئمـه      ) صلی אهللا علیـه و آلـه      ( پیامبر   ۀ صحاب ۀند که شیخ אسامی هم    א  آن برخی دیگر بر  
 کـه در کتـاب دیـده        گونـه   همان ، گزینش نموده و مبنای אین گزینش      میان آنان  بلکه אز    ، نکرده رא ذکر ) אلسالم

                                                 
  ، چـاپ אول،    ه١٤١٩، تحقیق جـوאد قیـومی אصـفهانی، قـم، مؤسـسة אلقیـوم،               کتاب אلرجال אحمد بن محمد بن خالد برقی،        .٢٨٩
 .٤٣ و ٤٢ص 
 .٧١همان، ص  .٢٩٠
توאنـد زیـدی، فطحـی یـا       شـیعه مـی  شود؛ لـذא  باشد، شیعه گفته می) علیه אلسالم(به کسی که قائل به אمامت אمیرאلمؤمنین   .٢٩١

 .شود که قائل به אمامت دوאزده אمام به طور کامل باشد אسماعیلی باشد، ولی אمامی تنها به کسی گفته می
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 אز آنجا که אصل אیـن אسـت         . رאوی مستقیم אز אمام بودن אست      אشاره کرده، مقدمه   شود و شیخ طوسی نیز در       می
حکم دאد   آنها به شیعه بودن     ، رאویان موجود در کتاب    بارۀتوאن در    می ،אقل شیعه باشد  حدّکه رאوی אمام، אمامی یا      

 . خالف آن ثابت شودآنکهمگر 
تـا  ) صلی אهللا علیـه و آلـه      (شود که אز אصحاب پیامبر         می نکته مشخص به هر صورت با بررسی رאویان אین        

به بعـد   ) علیه אلسالم ( ولی אز אصحاب אمام صادق       ،مذهب بسیار אست   شمار رאویان عامی  ) علیه אلسالم (אمام باقر   
 .شود شیعی دیده نمی  رאوی غیر ظاهر به و در نهایت در باب سیزدهم אند  شیعهنایوאغالب ر

 
 

 مرאد אز אصحاب در رجال طوسی
 که شیخ   אستشیخ طوسی مورد توجه بزرگان قرאر گرفته، אین نکته          رجال  אز جمله مطالبی که در بررسی کتاب        

باب مَن رَوَی عَن    « عنوאن بابها رא  ) علیه אلسالم  (مام علی و א )  אهللا علیه و آله    یصل(طوسی در باب رאویان پیامبر      
روאیـت  ) علیـه و آلـه    صـلی אهللا    (אی کـه אز پیـامبر          یعنی باب صحابه   ؛»مِن אلصَّحابة )  אهللا علیه وآله   یصل (يאلنَّب
علیـه  (אمیرאلمـؤمنین    یعنـی نـام کـسانی کـه אز           ؛»)علیه אلسالم (میرאلمؤمنین   من رَوَی عن أ    سماءُأ«אند و     کرده
 . אند، قرאر دאده אست روאیت کرده) المאلس

 عنـوאن بـاب     نمونـه بـرאی   . אما در دیگر אبوאب مربوط به אئمه، عنوאن باب رא אصحاب هر אمام قرאر دאده אست               
 . نهاده אست») אلسالممعلیه( אلحسین  بنِيِّ عل بنِجعفر محمدِ ي أبصحابُأ«رא ) علیه אلسالم(אصحاب אمام باقر 

 یאل אساسـ  ؤאمـا سـ    . تفنن در عبارت אست    یر אبوאب نوع  ی سا نسبت به  ، دو باب نخست   ر در ین אختالف تعب  یא
 دאرد یا אین تعبیر אشاره به אصحاب لقـا ست؟ آیچ) سوم تا دوאزدهم(  دیگرאصحاب در ده باب    آن אست كه مرאد אز    

یـان عالمـان    در אیـن مـورد م      ؟وאسـطه  وאسطه אست یا بی    روאیت با   و همچنین مرאد אز روאیت،     ،یا אصحاب روאیت  
 .نظر وجود دאردאختالف 

  نیـز   یعنی کسانی که عالوه بر مالقات אمام، אز אیـشان روאیـت            אست؛ظاهرאً مرאد אز אصحاب، אصحاب روאیت       
 کـه در کـالم خـود شـیخ          ، نام تفصیلی کتـاب    که  انهمچن ،אند و مرאد אز روאیت نیز نقل بدون وאسطه אست           کرده

 .אستحاکی אز همین معنی אست،  آمده אلرجال کتاب و مقدمۀ  אلفهرستطوسی در کتاب
אنـد و در      אند אمـا حـدیث نـشنیده        شاهد אین مطلب آن אست که برخی رאویان رא که در زمان یک אمام زیسته              

 محمـد بـن   אز אیـن رو، . אند، شیخ طوسی در شـمار אصـحاب אمـام دوم آورده אسـت           عصر אمام بعد حدیث شنیده    
، چون به אعتقاد شیخ، אو زمان אمـام کـاظم رא درک کـرده                אست اظم نیاورده عمیر رא در شمار אصحاب אمام ک        אبی

إنه أدرکَ أباإبرאهیم موسی بنَ جعفرِ ولـم        «: گوید  میאلفهرست  شیخ طوسی در    . بود ولی אز אیشان روאیت ندאشت     
  .ذکر کرده אست) علیه אلسالم( رא در شمار אصحاب אمام رضا אو شیخ نام بنابرאین، ٢٩٢.»یروِ عنه
عمیر روאیاتی وجـود دאرد کـه آنهـا رא אز אمـام      אکنون אز אبن אبی ی باید گفت بر خالف نظر شیخ طوسی هم  ول
 .نقل کرده و تعدאد אین روאیات نیز کم نیست) علیه אلسالم(کاظم 

 ١٠٤١م  (مرحـوم میردאمـاد     .  معنی دیگری رא אز אین تعبیر אرאئه کرده אست         אلروאشح אلسماویه אما میردאماد در    
نامند که تنهـا رؤیـت و     میאصحاب لقـا אی رא    عده: گونه کاربرد دאرد    سه אصحاببر אین אعتقاد אست که تعبیر       ) ه

אی  و عـده  کننـد  گویند که روאیت مستقیم אز אمام نقل مـی   میِماع  אصحاب سאی رא  مالقاتی با شخص دאرند؛ عده    
 .کنند م نقل می هستند که با سند و با وאسطۀ دیگر رאویان אز معصوאصحاب إسناد

                                                 
 .١٤٢ص , ، پیشینאلفهرستאو אمام کاظم رא درک کرد ولی אز אو روאیت نکرده אست؛ شیخ طوسی، . ٢٩٢
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بر پایۀ نظر میردאماد، شیخ طوسی در معرفی אصحاب هر אمام قصد معرفی رאویان آن אمام رא دאرد، نه معرفی                    
ـ   . אند کسانی که عصر אمام رא درک کرده  به دیگر سخن، شیخ به معرفی אصحاب روאیت ـ אعم אز سماع و إسـناد 

 ٢٩٣.پردאخته אست
 
 

 تکرאر عناوین در אبوאب
אیـن تکـرאر بـه سـه شـکل در      .  شیخ طوسی تکرאر شده אست אلرجالکتاب نام برخی אز אشخاص در  موאردی در

 :شود کتاب دیده می
 

 تکرאر برخی عناوین در یک باب) אلف
 شـود  می تکرאر عیناًدر אین موאرد گاه عنوאن . در موאردی دو یا سه بار نام یک رאوی در یک باب تکرאر شده אست   

مـوאرد   در برخـی  אما .دشوها وجود دאرد که به حسب ظاهر باید بر تعدد אشخاص حمل        نآو گاه אختالف کمی در      
 .سازد  میمعنا توجیه رא بیאین وجود دאرد که ها، قرאین قطعی بر אتحاد אشخاص با وجود אختالف در عنوאن

ز دیـدگاه    אحتمال تعدد אشـخاص א     ، باشد  یکدیگر باشند و אختالف در عناوین      در موאردی که نامها نزدیک به     
 אما در موאردی که فاصله بین نامها زیاد باشد و אختالفی هـم در ظـاهر عنوאنهـا نباشـد           ،شیخ طوسی وجود دאرد   

 دلیل به   אست و אحتماالً  ظاهرאً بین دو عنوאن אتحاد وجود دאرد و אین تکرאر گاه ناشی אز غفلت شیخ طوسی بوده                  
و אز אین رو     ، نگارش عنوאن پیشین رא فرאموش کرده      ، طوالنی نوشته אست   ی زمان طی شیخ طوسی کتاب رא      آنکه

 . تکرאر نموده אستآن رא مجدد
مثالً در بـاب אصـحاب אمـام صـادق          . گاهی אین تکرאر ناشی אز تعدد مصادر شیخ طوسی אست         عالوه بر آن    

  אز آن،پـس و عقـده رא آورده   های موجود در کتاب אبـن  ـ شیخ אبتدא عنوאن   خوאهیم گفتکه انـ چن) علیه אلسالم(
 . تکرאر رخ دאده אستیین موאردچن در .אستموאردی رא به صورت مستدرک نقل کرده 

حارث אنماطی אست کـه نـام אو      אحمد بن   אز אین جمله     . عنوאن تکرאری אست   ٨٢در مجموع אین موאرد بالغ بر       
 ٢٩٤.ذکر شده אست) علیه אلسالم(دو بار در אصحاب אمام کاظم 

 
 چند باب  در اوینتکرאر برخی عن) ب

دلیـل אیـن تکـرאر، مـصاحبت        .  אست  نام برخی رאویان در دو یا سه و حتی شش باب אز אصحاب אئمه تکرאر شده               
برאی مثـال   .شود ش تکرאر میطبیعی در لیست אصحاب هر אمام نامبرخی رאویان با چند אمام بوده که به صورت  

 ، אمـام حـسین  ، אمـام حـسن    منین، אمیرאلمؤ ،)آله ه و صلی אهللا علی  (نام جابر بن عبدאهللا אنصاری در אصحاب پیامبر         
 .تکرאر شده אست) علیهم אلسالم(אلعابدین و אمام باقر  אمام زین

 ٢٩٥.אست عنوאن ٩٧ אین موאرد بالغ بر در مجموع

                                                 
ةאهللا אلجلیلـی، قـم،   هـا و نعمـ      حـسین قیـصریه      تحقیـق غـالم    ،אشـح אلـسماویه   אلرو،  )میردאماد(محمدباقر حسینی אسترآبادی     .٢٩٣

برאی אطالع بیشتر אز אدلۀ میردאماد و پاسخی که در مقابل אیـن אدلـه אقامـه شـده     . ١٠٨ ـ  ١١١ش، אول، ص . ه١٣٨٠دאرאلحدیث، 
، تـألیف אبوאلهـدی     سـماء אلمقـال    توאنیـد بـه      برאی تحقیق بیشتر در אین مـورد مـی         همچنین. אست به ملحقات درس مرאجعه کنید     

 .، مرאجعه فرمایید١٧٨، ص ٣، تألیف میرزא حسین نوری، ج مستدرک אلوسائل و خاتمۀ ١٤٠ ـ ١٤٢، ص ١کلباسی، ج 
 . مالحظه فرماییدبازشناسی منابع رجالی شیعهتوאنید אین موאرد رא در کتاب  می. ٢٩٤
 .نژאد ، אز نگارنده و محمدرضا جدیدیعه بازشناسی منابع رجالی شی:ک.برאی شناخت אین موאرد، ر.٢٩٥
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 ») אلسالممعلیه(مَنْ لَمْ یَروِ عَن وאحدٍ مِنْهم «تکرאر برخی عناوین در אصحاب אئمه و در باب ) ج
 بـاب خـاص     ذیـل  אصحاب هـر معـصوم رא        ،کتاب אلرجال طوسی در دوאزده باب אز      مرحوم شیخ    گفتیم   که  انچن

  در عـصر אمامـان یـا مالقـات         نبودنאز אئمه، به جهت     هیچ یک    که אز     رא  و کسانی  آورده אست אصحاب آن אمام    
 »)هم אلـسالم  علی(من لم یرو عن وאحد منهم       «אند، در باب      نکردهنقل   حدیث   ، אز אیشان   ندאشتن  یا روאیت  نکردن

من لم یـرو  « אما در برخی موאرد نام یک رאوی در אصحاب یک אمام ذکر شده و دوباره نام אو در باب         .آورده אست 
 من لم یـرو   «باب   و) علیه אلسالم (حَلّال در אصحاب אمام رضا       حمد بن عُمَر  أ نام   ونهمن برאی   .هم آمده אست  » ...
 . تکرאر شده אست»...

 ، شناخت مبانی شیخ طوسی در رجالش وجود دאرد، تکرאر نـام برخـی אز אشـخاص                 که در  אز جمله مشکالتی  
 . ندאرنـد   روאیـت  אز אئمـه  هیچ یک   که אز   אست  ضمن אصحاب אئمه و همچنین در باب سیزدهم در ضمن کسانی            

 علیه(و بار دیگر در אصحاب אمام رضا        ) علیه אلسالم (بار در אصحاب אمام کاظم       یوب یک أ فضالة بن    ونهمنبرאی  
نیز אز جملـه کـسانی       یقطینی   . تکرאر شده אست   »)علیهم אلسالم (من لم یرو عنهم     «در باب   دیگر بار   و  ) אلسالم

و ) علیـه אلـسالم   (ب אمام هادی    و بار دیگر در אصحا    ) علیه אلسالم (بار در אصحاب אمام رضا      אست که نامش یک     
 .شود می تکرאر »)علیهم אلسالم(من لم یرو عنهم « سوم در باب دفعۀ

 میـان  وجود آمـدن مباحـث تفـصیلی در            به  سبب کند که خود    אین نکته نوعی تناقض رא به ذهن متبادر می        
نام بردن رאوی در باب אصحاب هر אمـام بـه معنـی             : در توضیح אین تناقض باید گفت     . عالمان رجالی شده אست   

 آن رאوی אز אمـام       ندאشـتن  אیـت  در باب سیزدهم بـه معنـی رو        אوروאیت آن رאوی אز آن אمام אست و نام بردن אز            
توאن پذیرفت که یک رאوی هـم אز אصـحاب و             به عبارت دیگر نمی   . אین دو معنی با یکدیگر تناقض دאرند      . אست

 .رאویان یک یا چند אمام باشد و هم אز کسانی باشد که אز אیشان روאیت ندאرد
 אشـکاالتی دאرد کـه       نیـز  ین توجیهـات   هر یک אز א    .بالغ بر هفده توجیه برאی אین نوع تکرאر אرאئه شده אست          

 ٢٩٦.گنجد  در אین مقام نمیآنها تفصیل کهتوאند אصل مشکل رא حل کند  نمی
 
 

  )علیه אلسالم(توثیق عام אصحاب אمام صادق 
علیه (אسامی رאویان אز אمام صادق      » אصحاب حدیث «אز شیخ مفید و بسیاری دیگر אز بزرگان نقل شده אست که             

، بـا همـۀ אختالفـات       )علیـه אلـسالم   (در مجموع چهار هزאر نفر אز شاگردאن אمام صـادق           . ندرא گرد آورد  ) אلسالم
  .אند אند و همگی ثقه کالمی، شناخته شده

 . باشد عقده می אبن» אصحاب حدیث«אند که منظور אز  بسیاری بر אین אعتقاد
عقـده   کتاب אبـن  )  אلسالم علیه(ترین کتاب در אصحاب אمام صادق          که جامع  ،با توجه به مقدمۀ شیخ طوسی     

 آورده) علیه אلـسالم  ( مستدرکات آن در باب אصحاب אمام صادق         ۀهمۀ آن کتاب رא به אضاف     شیخ طوسی   بوده و   
چون توثیق  . دאنند   شیخ طوسی دلیل بر وثاقت آن رאوی می        رجالאی وجود نام رאوی رא در אین باب אز            عده אست،

 ٢٩٧.ل آن رאوی خوאهد شدیعی شامل حاشیخ مفید و دیگرאن به صورت طب
 
 

                                                 
 .همان .٢٩٦
  .تفصیل אین بحث رא در درس توثیقات عام و خاص و در ضمن مبانی توثیق پیگیری کنید .٢٩٧
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  در رجال طوسی»عنه أسند«تعبیر 
 در برאبر نـام برخـی رجـال         »عنه سندأ« אستفاده אز تعبیر      شیخ طوسی   אلرجال کتابאز جمله تعبیرאت אختصاصی     

 مورد و   ٣٣٣) علیه אلسالم ( مورد و در אصحاب אمام صادق        ١) علیه אلسالم (در אصحاب אمام باقر     אین تعبیر   . אست
 مورد و در אصحاب אمـام       ١٢) علیه אلسالم (אصحاب אمام رضا      مورد و در   ٢) علیه אلسالم (حاب אمام کاظم    در אص 
منـابع   کلمات دیگر رجالیان وجود نـدאرد و تنهـا در     אین تعبیر در  .  مورد به کار رفته אست     ١) علیه אلسالم (هادی  

 . به کار رفته אستאوپس אز شیخ طوسی به نقل אز 
 و همچنین در تعیین مرجـع       »سْنِدَ عَنه أُ« یا مجهول    »عَنه سْنَدَأَ«ن لفظ به صورت معلوم      در شیوۀ قرאئت אی   

هـا بـه      אین گفته مجموع  . وجود دאرد  آرאی مختلفی    ،هر قرאئت بنا بر    ، و معنای آن   »عنه« و   »سندأ«ضمیرها در   
 ٢٩٩.אند معنای آن توقف کردهאند و در  אی אز محققان نیز אین لفظ رא مبهم دאنسته عده ٢٩٨.رسد یازده نظریه می

 
 

 אعتبار رجال طوسی
 بزرگـان رجـالی پـس אز        معتمـد   رאویان، جرح و تعدیل  نیز نظرאت مربوط به     אین کتاب אز جهت تعیین طبقات و        

 אیـن   ،رو  אز אیـن  . אنـد    شیخ طوسی אستفاده کـرده      رجال هایشان אز همۀ رجالیان متأخر در کتاب    . אستشیخ طوسی   
 .شمرد بر رجالی مورد אتفاق همه ۀאصول אولی  جملهکتاب رא باید אز

 در موאردی   אگر. אست طوسی شامل تمامی אصحاب אئمه        אلرجال کتابن معنی نیست که     ه آ אما אین مطلب ب   
. روאیت ندאشتن آن شخص אز אمـام دאنـست        دلیل بر   توאن آن رא      نمی ، شیخ طوسی نباشد   رجالدر  یک رאوی   نام  
 . نیستبودن آن אشتباه لی אزخاکه معنای אعتبار کتاب،  چنانهم

های شـیخ    یا تعارض آن با سایر کتاب       طوسی  אلرجال کتابفاضل خوאجویی وجود جرح و تعدیل متناقض در         
 و حتی عـدم حـصول ظـن אز کـالم            אو پیروی אز    ممکن نبودن طوسی رא موجب אضطرאب کالم شیخ طوسی و         

  ٣٠٠.ال و سَهل بن زیاد אین אمر אتفاق אفتاده אست سالم بن مُکّرَم جَمَّبارۀ درکه انچن. شیخ طوسی دאنسته אست
 به آنها   אوموאردی رא که     هرچند   .کند  میفاضل خوאجویی تنها کسی אست که به صرאحت אین مطلب رא بیان             

 گفتیم אعتبار کتـاب بـا وجـود برخـی           که  انکالم شیخ طوسی אست، ولی چن      אستناد جسته، مصدאق אضطرאب در    
אی وאرد     مقدאر אشتباهات بسیار کم אست و بـه فوאیـد بـسیار آن خدشـه               ، چه آنکه  دאرد ن  منافاتی אشتباهات در آن  

 ٣٠١.کند نمی
 

                                                 
 אلبیـت    ، صاحب אمتیاز مؤسسة آل    )نامه  فصل (ترאثنا،  »أسند عنه فی رجال אلطوسی    «: ک.برאی آشنایی با تفصیل אین אقوאل، ر       .٢٩٨

، تحقیـق مرکـز אألبحـاث و        عوאئد אألیام אحمد بن محمدمهدی نرאقی کاشانی،      ؛  ٣سال אول، شمارۀ    حیاء אلترאث،   إل) علیهم אلسالم (
بازشناسـی منـابع رجـالی      ؛  ٢٧٣ ص   ، چـاپ אول،   . ه١٤١٧אلدرאسات אإلسالمیّه، قم، مرکز אلنشر אلتابع لمکتب אألعالم אإلسالمی،          

 .شیعه
 ، ١ ج ، چـاپ پـنجم،   ه١٤١٣، تهـرאن، مرکـز نـشر אلثقافـة אإلسـالمیه،      لحدیثمعجم رجال א سید אبوאلقاسم موسوی خویی،      .٢٩٩
 .١٠٨ص 
 .٢٧ ـ ٢٨، ص אألربعون حدیثاً .٣٠٠
 אلعـصر   ، تحقیـق سـید محمـد حـسینی قزوینـی، قـم، مؤسـسة ولـی         سـماء אلمقـال فـی علـم אلرجـال     אبوאلهدی کلباسـی،    .٣٠١

 .١٦٢ ـ ١٦٣، ص ١ ج  אول،، چاپ ه١٤١٩للدرאسات אإلسالمیّه، ) عجل אهللا تعالی فرجه(
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  نگاشته شده بر محور رجال طوسییهاکتاب
رو بـر محـور אیـن کتـاب ترتیـب،              قرאر گرفتـه و אز אیـن       دیم، אین کتاب مورد توجه متأخرאن      אشاره کر  که  انچن

 :پردאزیم ها می  به معرفی برخی אز אین نگاشتهאکنون. ست نوشته شده אهای متعددی تلخیص و ترجمه
طوسی  אلرجال   کتاب تمامی אسامی موجود در   )  ه١٠١٦زنده  (אهللا قهپایی    مولی عنایت  :ترتیب رجال شیخ אلطائفه   

  ٣٠٢.رא به ترتیب אلفبایی تنظیم کرده אست
 که אز دیگر אصـول رجـالی فـرאهم          هایی طوسی آن رא با ترتیب     رجالمرحوم قهپایی پس אز ترتیب       :مجمع אلرجال 
 .ه אستمنتشر شدهفت جزء  אین کتاب در. وردآ رא فرאهم مجمع אلرجالهم آمیخته و کتاب  آورده بود، در

 طوسـی رא    منتخـب رجـال    ،در یکی אز אجزאی کتـابش     )  ه١٣٣٤م  (عبدאلعظیمی   سید محمد شاه   :منتخب אلرجال 
 ٣٠٣.ت אین کتاب در هند چاپ شده אس.فرאهم آورده אست

تقی خان کاشانی معروف به سپهر، אز אبتـدאی کتـاب تـا بـاب                 دمیرزא محم  :ترجمۀ بخشی אز کتاب אلرجال طوسی     
درج کـرده   ) چـاپ قـدیم    (ناسخ אلتوאریخ  رא ترجمه کرده אست و در جلد سومِ       ) علیه אلسالم (אصحاب אمام حسین    

  ٣٠٤.ن بوده אستاصحابه و تابع به אین مقدאر אز کتاب، אشتمال آن بر אسامی אو אکتفای دلیل. אست
 
 
 
 

 ملحقات

 مقدمۀ کتاب
 :گوید  کتاب میۀشیخ طوسی در مقدم

لِـهِ  آمحمـد و  بسم אهللا אلرَّحمنِ אلرَّحیمِ אلحمدُ هللاِ حَقَّ حَمْـدِهِ وאلـصَّالةُ علـی خَیـرِ خَلْقِـهِ                  
مـا تَکَـرَّرَ سـؤאلُ אلـشیخِ        لـی   إ قد أجَبْتُ    يفإنّ: أمّا بَعْدُ . سَلَّمَ تسلیماً אلطّاهرینَ مِن عِترَتِهِ و   

صـلی  אلفاضلِ فیه مِن جَمْعِ کتابٍ یَشْتَمِلُ علی أسماءِ אلرجالِ אلذین رَوَوא عن رسـولِ אهللاِ                
وعن אألئمةِ علیهم אلسالمُ مِنْ بَعدِهِ إلی زَمَنِ אلقائمِ علیه אلسالمُ ثُمَّ            ] وسلم[علیه وآلهِ   אهللا  

ـ    كأَذْکُرُ بَعدَ ذل   هُ عـن אألئمـةِ علـیهم אلـسالمُ مِـنْ رُوאةِ אلحَـدیثِ أو مَـنْ                  مَنْ تَأَخَّرَ زماُن
 ،ها אلهمزةُ وآخِرُها אلیاءُ   אول ي אلّت ، علی حروفِ אلمُعْجمِ   كرَتِّبُ ذل أُو. عاصَرَهُم ولم یَروِ عَنهم   

 يطـاقَتِ  و ي عَلی مَبْلَغِ جَهْدِ   كلِیَقْرُبَ عَلی مُلتَمِسِه طَلَبُهُ ویَْسهُلَ عَلیه حِفْظُهُ وאسْتَوفَی ذل        
 عن آخِـرِهِ    ك ذل ي أسَتَوفِ يوال أضمَنُ أنّ  . ي وتَصَفُّحِ ي وفَرאغِ ي زَمانِ يوَعَلی قَدرِ ما یَتَّسِعُ ل    

 אلبُلدאنِ شـرقاً  يفإنّ رُوאةَ אلحدیثِ ال یَنْضَبِطُون وال یُمْکِنُ حَصرُهُم لِکَثْرَتِهِم وאنْتِشارِهِم فِ 
ذُّ عَنهم إلّا אلنادِرُ ولیسَ عَلی אإلنسانِ إلّـا مـا تَـسِعُهُ قُدرَتُـهُ               أرْجُو أنََّهُ ال یَشُ    يوغَرباً غَیرَ أنِّ  
 هذא אلمَعنِی إلّا مُختَصَرאتٍ قَـد ذَکَـرَ کُـلُّ           يولَم أجِدُ ألصْحَابِنا کتاباً جامِعَاً فِ     . وتَنالُهُ طاقَتُهُ 

אلسالمُ فإنَّهُ قد بَلَـغَ אلغایَـةَ       عُقْدَةَ من رجالِ אلصادقِ علیه       إنسانٍ طَرَفَاً مِنها إلّا ما ذَکَرَهُ אبنُ      
                                                 

، چـاپ   ه١٤٠٨، قم، مؤسسۀ مطبوعـاتی אسـماعیلیان،   אلذریعة إلی تصانیف אلشیعه، )آقا بزرگ(محمدمحسن منزوی تهرאنی     .٣٠٢
 .٤٤، شمارۀ ٦، ص ٤ ج אول،
 .٧٦٣٤، شمارۀ ٤٠٥، ص ٢٢، ج همان. ٣٠٣
 .٤٤، شمارۀ ٦، ص ٣٤، ج همان .٣٠٤
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وأنا أذکُرُ مـا ذَکَـرَهُ وأورِدُ مِـنْ بَعـدِ           .  ولَمْ یَذْکُرْ رجالَ باقِی אألئمةِ علیهم אلسالمُ       ك ذل يف
 ومِنَ אهللاِ أسَْتمِدُّ אلمَعوْنَةَ لِکُلِّ ما یَقْرُبُ مِنْ طاعَتِِِِهِ ویَبْعُـدُ مِـنْ            ) یَذْکُرْهُ( مَنْ لَم یُورِدْهُ     كذل

 صَلَّیَ  ي مِن אلرِجالِ אلّذین رَوَوא عَنِ אلنَّب      يُ ما أبْتَدِ  אول وאلقادِرُ علیه و   ك ذل يُّمَعْصیَتهِ إنَّه وَلِ  
إنْ ) سـیاقتِهم ( رِجالُ אألئمةِ علیهم אلسالمُ علـی سِـیاقِهم       كאهللاُ عَلیهِ وآلهِ ثُمَّ مِنْ بَعْدِ ذل      

 .شاءَ אهللاُ تعالی
  بسم אهللا אلرَّحمن אلرَّحیم

 لوقـات אو  ست و سالم و درود بـر بهتـرین مخ          א گونه که حق حمد אو     سپاس خدאی رא آن   
 .و خاندאن پاکشمحمد 

 کـه مکـررאً אز مـن        ،بـه درخوאسـت شـیخ فاضـل       ] در تألیف אین کتـاب    [אما بعد، من    
  אئمـۀ  و) صـلی אهللا علیـه و آلـه       ( رאویان رسول אهللا     نامهایمشتمل بر   رא  آوری کتابی     گرد

رא خوאسـته   ) عجل אهللا تعـالی فرجـه     ( بعد אز אیشان تا زمان حضرت قائم         )علیهم אلسالم (
یـا  ) علـیهم אلـسالم   (بعد אز زمان אئمـه      رא که    حدیث   نایوא و پس אز آن ر     ، پاسخ دאده  بود

 نام بردم و אینهـا      ،אند  ند ولی אز אیشان روאیت نقل نکرده      א  هبود) علیهم אلسالم  ( معاصر אئمه 
 مرتـب سـاختم تـا       ، אست »یاء«ول آنها همزه و آخر آنها        که א  ،حروف معجم بر אساس   رא  
 به قدر تالش و توאنم و بـه   یافتن آنها ممکن و حفظ آن آسان شود و، برאی جوینده  آنکه
کـنم    ولی ضمانت نمی  ت وقت و جستجویم آن رא کامل کردم،          وسعت زمان و فرאغ    אندאزۀ

حصر آنان به    حدیث ثبت نشده و      رאویان) نام( زیرא   ،که אین کار رא به پایان رسانیده باشم       
אما אمیدوאرم جز אندکی    . شان در شرق و غرب عالم ممکن نیست        دلیل کثرت و پرאکندگی   

سـت و تـوאن אو بـدאن         א  قـدرت אو    باقی نمانده باشد و بر אنسان جز آنچـه در حـدّ            انאز آن 
 . نیست] تکلیف[، رسد می

کـس    کـه هـر    ،هـایی   شتهمن کتاب جامعی در אین موضوع نیافتم و به جز אندک نگا           
جـز در مـورد     .  به چیزی دسـت نیـافتم      ،אی אز אین موضوع رא در آن گرد آورده بود           گوشه

אو אین کار رא کامـل      .  رא نام برده אست    ان آن عقده  אبنکه  ) علیه אلسالم (رאویان אمام صادق    
  کـس  هر] אینجا در[رא نیاورده و من     ) علیهم אلسالم (نام رאویان سایر אئمه     ، אما   אنجام دאده 

کنم و אز خدאونـد در آنچـه    آورم و سپس آنچه رא که نیاورده بیان می رא که אو نام برده می  
کـه אو صـاحب     . جـویم  کند یاری می    אنسان رא به طاعت אو نزدیک و אز معصیتش دور می          

 . אستאختیار אین אمر و توאنا بر آن
نم و پـس آن و بـر همـان          کـ  آغاز می ) صلی אهللا علیه و آله    (در אبتدא אز رאویان پیامبر      

 . شاءאهللا אن. رא خوאهم آورد) علیهم אلسالم(روش رאویان אئمه 
 
 
 

  دربارۀ مرאد شیخ طوسی אز אصحاب אئمه אلروאشح אلسماویهنظر میردאماد در 
. »نـه אصـحاب لقـا     אصحاب، همان אصـحاب روאیـت אسـت          مرאد شیخ طوسی אز   « :گوید  باره می  میردאماد در אین  

 .]وאسطه یا باوאسطه باشد  אست که مرאد אز روאیت، אعم אز روאیت بی طلب آنمتقضای אین م[
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 در אصـحاب    ذکر نکـردن אو   و  ) علیه אلسالم (عمیر در אصحاب אمام رضا        نام אبن אبی    ذکر אین مطلب  شاهد بر 
طوسـی   و شـیخ     אستعمیر אمام کاظم رא نیز مالقات کرده         که אبن אبی    در حالی  ؛אست) علیه אلسالم (אمام کاظم   

  ٣٠٥. אز אیشان روאیت نکرده אستیرא درک کرده ول) علیه אلسالم( تصریح کرده که אو אمام کاظم אلفهرست در
 روאیاتی مـسند אز     عمیر אز אمام کاظم אست، چه آنکه        بودن روאیات אبن אبی     کم ،مرאد شیخ طوسی אز אین تعبیر     

 : گفته אستنیز در אین زمینه  نجاشی . وجود دאردهای روאییدر کتاب) علیه אلسالم(אمام کاظم عمیر אز  אبی  אبن
אمـام در  . رא مالقات و אحادیثی رא אز אیشان نقل کرده אسـت       ) علیه אلسالم (وی אمام کاظم    

 ٣٠٦.حمد نام برده אستأبوأ برخی אز אین روאیات אز אو با کنیۀ
 ذکـر ) علیـه אلـسالم   (אد   ضمن אصحاب אمام جـو     رא درک کرده،  ) علیه אلسالم (אد   با אینکه אمام جو    אوهمچنین  

بر همین אساس جوهری رא در אصحاب אمام      . گفته شد  אز אین    پیشאی אست که       אین אمر همان نکته    دلیلنشده و   
 بـه אتفـاق   אو אسـت و אال با سـند  ) علیه אلسالم( אز אمام صادق  ش روאیت آنکه چه   ،ذکر کرده ) علیه אلسالم (صادق  
 .אست) علیه אلسالم( אمام کاظم אصحاب لقا و روאیتِشناسان אیشان رא مالقات نکرده و אز  رجال

هللا بـن مـسکان نـام        بن عبدאهللا و عبدא    زیرِאز حَ  )علیه אلسالم (אصحاب אمام صادق     همچنین شیخ طوسی در   
 بزرگـان   آنکـه با  . وجود دאرد  )علیه אلسالم (تی אز طریق אین دو אز אمام صادق         اهای حدیثی روאی  برده و در کتاب     می

یـک یـا دو حـدیث بیـشتر نـشنیده و            ) علیـه אلـسالم   (ریز אز אمام صـادق      אند که حَ     صحیح دאنسته  رجالی ثابت و  
 אز  אمـا .  رא شنیده אسـت    »کسی که مشعر رא درک کند، حج رא درک کرده אست          « همچنین عبدאهللا نیز تنها حدیثِ    

 .אند  تصریح کردهدیگرאن کشّی و که ان، چن אستترین אصحاب אمام شمرده شده حدیث پر
، که אیـشان אز אصـحاب       برد  میجماعتی رא نام    ) علیه אلسالم (אصحاب אمام صادق     در باب    آنکه شیخ الصه  خ

در برאبـر نـام אیـشان        وא. אند  نها אستفاده کرده  آهای אصول مورد אعتماد     روאیت و אز کتاب   ) معلیه אلسال (אمام صادق   
  ٣٠٧.به بعد آغاز شده אست) المعلیه אلس( و אین شیوه אز אصحاب אمام باقر »عنه  أسند«: گوید می

 : دאرد نیزها و شوאهد، دو אشکال אساسیردאماد گذشته אز אشکالهای موجود در مثالאین אدعای مرحوم می
 ؛ אین אدعا مخالف ظهور لفظ אصحاب אست:آنکه :אول
کـه   چنـان . در موאردی شیخ طوسی نام رאویان با وאسطۀ אمام رא ضمن אصحاب آن אمام نیاورده אسـت            :  آنکه :دوم

. کند، ضمن אصحاب אیشان نیاورده אسـت        نقل می ) علیه אلسالم (صفوאن بن یحیی رא، که אز אصحاب אمام صادق          
 ٣٠٨.شوאهد بسیار دیگری نیز علیه אین אدعا وجود دאرد

 
 
 

                                                 
 .٦١٨شمارۀ ، ٤٠٤، پیشین، ص אلفهرستشیخ طوسی، . ٣٠٥
 .٨٨٧، شمارۀ ٣٢٦پیشین، ص אحمد بن علی אلنجاشی، . ٣٠٦
 .١٤، رאشحۀ ٦٣پیشین، ص  ،محمدباقر حسینی אسترآبادی .٣٠٧
 ، ١، پیـشین، ج     کلباسـی אنـد؛     אبوאلهدی کلباسی و میرزא حسین نوری به تفصیل به بررسی אیـن אدعـا و شـوאهد آن پردאختـه                    .٣٠٨
אلبیت علیهم אلسالم إلحیاء אلتـرאث، قـم،    ، تحقیق و نشر مؤسسۀ آل مستدرک אلوسائلخاتمةمیرزא حسین نوری، ؛ ١٤٠ ـ  ١٤٢ص 
 .١٧٨، ص ٣ ج ، چاپ אول، ه١٤١٥
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 چاپهای کتاب
ـ  ۀبحرאلعلوم در چاپخان     با تحقیق سید محمدصادق آل      هجری، ١٣٨١אین کتاب برאی אولین بار در سال          ۀحیدری

 אستفاده کـرده אسـت و       های متعددی   محقق کتاب در אین چاپ אز نسخه      . نجف אشرف با حروف سربی چاپ شد      
هـا گـزאرش      رא אساس کار خود قرאر دאده و אز دیگر نسخه         )  ه٥٩٨م  (אدریس حلی     شده با نسخۀ אبن    نسخۀ مقابله 
 .نکرده אست

 در אبتدאی هـر حـرف       אز אین رو،   ،ی قرאر دאده   خاص شمارۀאسامی  هر یک אز    אساس حروف مختلف برאی       بر אو
 .  אسترخ دאده ها گذאری ی در شمارهیهاهدر موאردی هم אشتبا. رא آغاز کرده אستجدیدی گذאری  אلفبایی شماره

 .אین چاپ بارها به صورت אُفست در אیرאن چاپ شده אست
 אز سـوی   رجال אلطوسی نام   با تحقیق جوאد قیومی אصفهانی به         هجری، ١٤١٥ אین کتاب در سال      همچنین

ـ     ۀאساس نسخ  אین تحقیق بر   .تشده אس شر  تنم قم   ۀ علمیۀ  مدرسین حوز  ۀאنتشارאت جامع   آن بـا    ۀ چـاپی و مقابل
ی یهـا  تאی تفـصیلی و فهرسـ    همحقق کتاب، مقدم  . رفته אست گ صورت   جریه ٥٣٣ شده در سال    ۀ نوشته نسخ
گـذאری کـرده      مسلسل شـماره   به صورت    ر کتاب رא  های موجود د  تاب فرאهم آورده و تمامی نام     برאی אین ک   فنی
 .אست

چاپ אول אیـن نـسخه بـه        . אستאلعزیز طباطبایی     آخرین چاپ אین کتاب با تصحیح محقق توאنمند سید عبد         
 : אز אستویژگیهای مهم אین چاپ عبارت.  به بازאر آمدهجری، ١٤٢٠سال 
 ؛אلرجالموجود אز های خطی   مقابلۀ متن کتاب با ده نسخه אز معتبرترین نسخهـ١
صورت  و نیز مؤلفان رא به       אلفهرستشده در    که تألیفات معرفی  ,  پایان کتاب   در های تفصیلی و دقیق     فهرست ـ٢

 אلفبایی دقیق لیست کرده אست؛
 . مقدمۀ محققانه و تفصیلی مرحوم طباطبایی دربارۀ زندگی و אساتید شیخ طوسیـ٣

אرزش  ،باطبایی و توאن علمی אو در شناخت و دقت در تحقیق אستاد مرحوم سید عبدאلعزیز طۀشخصیت برجست
ده אستمنتشر ش صفحه ٦٧٦אین چاپ در  .دکن  رא چند برאبر میאین چاپ אز کتاب



   

 



  

 

 جلسۀ ششم

 آشنایی با کتاب אلفهرست طوسی



  

 

 
 
 
 
 

 هدف درس 
 .تألیف شیخ طوسی ،אلفهرستآشنایی با کتاب  

 
 
 
 

 آشنایی با کتاب אلفهرست طوسی: گفتار پنجم

אز آنجـا کـه   . گانۀ شیخ طوسی در رجال אسـت        رجالی و אز جمله تألیفات سه       یکی אز چهار کتاب אصلی     אلفهرست
 .پردאزیم  میشهیچ مقدمه به بررسی کتاب بی אیم אینک پیش אز אین با نویسندۀ کتاب، شیخ طوسی، آشنا شده

 
 
 
 

 تألیفآشنایی با 

 نام کتاب
 نـام خـود رא بـه عنـوאن یکـی אز              آنجـا کـه    אو.  خوאنده אست  אلفهرست ، رא شیخ طوسی در خود کتاب      تألیفאین  

 مُـصَنِّفُ هـذא     د بنُ אلحسنِ بنِ عليِّ אلطوسيٌّ     محمّ «:دسوین  می ،برد  ش رא نام می   تألیفاتآورد و      می تألیفصاحبان  
 ٣٠٩.»... אلفهرست

سـید  . خوאنـد   می ٣١٠سماء אلمُصَنِّفین  أ  و ةفهرست کتب אلشیع   آورد و آن رא     نجاشی نام אین کتاب رא کامل می      
سـماء  ألهم و   وصـ أ و   ةفهرست کتـب אلـشیع      نام کامل کتاب رא    ،شناس بزرگ معاصر     کتاب ، طباطبایی عبدאلعزیز

 . אست»سِت«نام אختصاری אین کتاب در جوאمع رجالی  . ذکر کرده אستصولصحاب אألأאلمصنفین و 
 
 
 
 

                                                 
 .١٥٠ ص  אلمرتضویه، نجف،ة، אلمكتبאلفهرستمحمد بن حسن طوسي، . ٣٠٩
 .٤٠٣، ص  ه١٤٠٧، قم، אنتشارאت جامعۀ مدرسین، رجال אلنجاشیאحمد بن علی نجاشي،  .٣١٠



   

http://vu.hadith.ac.ir ٨١

  نگارشۀאنگیز
 دو نکته بوده אلفهرست کتاب   شود که אنگیزۀ شیخ طوسی אز نگارش         چنین אستفاده می   ٣١١ مقدمۀ کتاب  ۀبا مطالع 
 :אست

 
 

  شیعه تألیفات فهرستی جامع אز  ندאشتنوجود) אلف
 فاقـد   مـذهب شـیعه رא     کـه    ،شبهۀ بسیاری אز אهـل سـنت      به  توאنست    אین فهرست جامع در آن عصر می       تألیف

 ۀشـیو در אین رאستا شـیخ طوسـی در مقدمـه بـه              ٣١٢. پاسخ گوید  پندאشتند،  می مرجع   کتابهایعالمان قدیمی و    
 :گوید  و میکند میکار آنان אشاره  نبودن  جامعتألیفات پیشینیان بر אین شیوه ونگاری و  فهرست

 لَمّا رَأیتُ جَماعةً مِن شُیوخِ طائفَتِنَا مِـن أصـحابِ אلحَـدیثِ عَمِلـوא فهرسـتَ کُتـبِ                   يفَإنِّ
ـ       وما صَنَّفوُه مِنَ אلتَّصَانِیفِ ورَوَوهُ مِن אألصولِ ولَمْ أجِ         أصحابنا  كدْ مِنهم أحَدאً אسـتَوفَی ذل

وال ذَکَرَ أکثَرَه بل کلٌ منهم کان غَرَضُه أنْ یَذکُرَ مَا אخْتَصَّ بِرِوאیَتِهِ وأحاطَتْ بِـه خزאنَتُـهُ                  
مِن אلکُتُبِ ولَمْ یَتَعَرَّضْ أحَدٌ مِنهُم لِإستیفاءِ جَمیعِهِ إال ما کانَ قَصَدَهُ أبوאلحسین أحمدُ بنُ               

أحدُهُما ذَکَرَ فیه אلمُصَنَّفاتِ وאآلخَرُ ذَکَرَ      : دِאهللاِ رَحِمَهُ אهللاُُ فإنَّه عَمِلَ کتابَین     אلحسینِ بنِ عُبَی  
فیهِ אألصولَ وאستَوفَاهُمَا علی مَبلَغِ ما وَجَـدَه وقَـدَرَ علیـهِ غَیـرَ أنَّ هـذَینِ אلکِتـابَینِ لـم                     

 هـذَینِ   כمَدَ بعضُ وَرَثَتِهِ إلـی إهـال       وאخْتُرِمَ هو رَحِمَهُ אهللاُ وعَ     أصحابنایَنسَخْهُما أحَدٌ مِن    
 ٣١٣. بَعضُهم عنهُميאلکِتابَینِ وغَیرِهِما مِنَ אلکُتبِ علی ما یَحکِ

هنگامی که دیدم گروهی אز بزرگان شیعه که در حدیث دستی دאشتند فهرسـت کتـب و                 
  رא آنهـا  کسی رא که بیـشتر       آنان ولی در میان     ،אند  تصنیفات و אصول شیعیان رא گرد آورده      

 تنها یـادکرِد مـصنفات و אصـولی    آنها و هدف آنها؛ ۀرسد به هم  چه  نام برده باشد نیافتم     
هایـشان بـوده      خود אیشان אست و بیان کتبی که در محدودۀ کتابخانه          אست که به روאیتِ   

صـدد     در)  אهللا هرحمـ (حمـد بـن حـسین بـن عبیـدאهللا           אیک אز آنان به جـز        אست و هیچ  
در یکی  که  نوشته אست   ] با אین قصد  [غضائری دو کتاب     אبن. אند   نبوده آنهاگردآوری همۀ   

 صاحبان تصنیف رא یاد کـرده و در دیگـری صـاحبان אصـول و آن دو رא بـه قـدر                آنهاאز  
 در אما אین دو کتاب رא کسی אستنساخ نکرد و אو خود             نموده אست، ها و توאنش کامل       یافته

هـای אو رא      دو کتاب و سایر نوشته     אین   ، بر אساس سخن خود    ، אو ۀجوאنی مرد و برخی ورث    
 .نابود کردند

 :شود אساس אین بند אز مقدمه مطالب زیر אستفاده می  بر
 .دאرد طوالنی نزد شیعیان אی هتاریخچ که אی אست  شیوه،نگاری ـ فهرست١
ش א  انـه  و یا در کتابخ    ه رא دאشت  آنها به ذکر کتابهایی که صاحب فهرست אجازۀ نقل          تنهاـ فهرستها تا آن زمان      ٢

 .دאشتنموده אست، אختصاص  نگهدאری می

                                                 
 .توאنید به ملحقات درس مرאجعه کنید عۀ مقدمۀ کتاب میبرאی مطال. ٣١١
 .توאنید به دست آورید  و אز مقدمۀ آن کتاب میرجال نجاشیتوضیح بیشتر אین مطلب رא در بحث  .٣١٢
 .٢ پیشین، ص אلفهرستشیخ طوسی، . ٣١٣
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 قبل אز אستنساخ    آنها אصلی   ۀکه نسخ  غضائری بود   آن روزگار، همان دو کتاب אبن       در  جامع  فهرستِ هایـ کتاب ٣
 . ه אستمحسوس شددوره  کتاب فهرست جامعی در آن تألیف ضرورت אساس بر אین ه وאز بین رفت

 
 
 معاصر شیخ طوسی درخوאست و אصرאر یکی אز علمای )ب

אنـد   نویـسی و کارهـایی کـه پیـشینیان אنجـام دאده             فهرست ۀ شیخ طوسی پس אز אشاره به شیو       ،در مقدمۀ کتاب  
 : گوید می

 ي هذא אلمَجری وتـوאل  تأییدَه ـ אلرغبةُ فیما یَجرِي ولمَّا تَکرَّرَ مِن אلشَیخِ אلفاضلِ ـ أدאمَ אهللاُ 
 عَمَدتُ إلـی عَمَـل ِکتـابٍ یَـشتَمِلُ علـی ذِکـرِ               ورأیتُهُ حریصاً علیه   كمنه אلحثُّ علی ذل   
 ٣١٤.אلمُصنَّفاتِ وאألصولِ

 ـ میـل خـود رא    بادیید وند مورد تأخدאهماره אز جانب  ـ که  ٣١٥هنگامی که אز شیخ فاضل
تکرאر کرد و تشویق אو بر אین کار אدאمه یافـت و אو رא              ) فهرست(گونه    אین ی کتاب تألیفدر  

ـ       قصد ،مشتاق بر אین کار دیدم     سم کـه مـصنفات و אصـول روאیـی رא          کـردم کتـابی بنوی
 . دאشته باشد  بر در

 
 
 

  کتابتألیفتاریخ 
 کتـاب    و אلفهرسـت  ظاهرאً شـیخ طوسـی       ه شد،  شیخ طوسی گفت   کتاب אلرجال  هنگام سخن אز     بهکه   طور همان
بـه  نیـز    ب אلرجـال  کتا دאده و در     אرجاع کتاب אلرجال  به   אلفهرست زیرא در    ؛ رא در عرض هم نگاشته אست      אلرجال

 خود نام بـرده אسـت و یـا          تألیفات رא אز جمله     کتاب אلرجال  ،אلفهرست در   مثالبرאی  .  دאده אست  אرجاع אلفهرست
 ولـی گـاه אیـن       دאده אسـت،   אرجـاع  אلفهرسـت  بـه    کتاب אلرجال  در   »אلحسن بن محمد بن سماعه    «ذیل عنوאن   

 معلـیه (مـن لـم یـرو عـنهم         «ری رא در بـاب       حسین بن عبیـدאهللا غـضائ      ،برאی نمونه . ات صحیح نیست  אرجاع
 نـامی  אلفهرسـت  در ی ول،»אلفهرست يوله تصانیف ذکرناها ف «: گوید  برد و می   می نام   کتاب אلرجال  אز   »)אلسالم

 ٣١٦. وجود ندאردאوאز 
 אلفهرسـت  ولی در ،دهد  میאرجاع אلفهرست به کتاب אلرجال حسین بن علی بن سفیان بَزَوْفَرِیّ نیز אز         بارۀدر
 אسـت و یـا بـه سـبب     אلفهرسـت  אز אرجـاع چنین موאردی یا ناشی אز אفتادگی عبارאت مورد  .م אو موجود نیست  نا

 . אستאلفهرست و  אلرجال کتاب تألیفی زمان هم به جهت אلفهرست غفلت شیخ طوسی אز ذکر نام אیشان در
که אیـن دو    ما با توجه به אین    א, معلوم نیست ) אلفهرست و   אلرجالکتاب  ( אین دو کتاب     تألیف تاریخ   ،در مجموع 

 ٣٣٠توאن نتیجه گرفت که אین کتابها در حدود سـالهای             ن دیگر می  یقرאنیز אز   אند و     شده نگارش   زمان  همکتاب  
 ٣١٧.אند گارش یافتهن هجری ٣٤٠تا 

                                                 
 .٣همان، ص  .٣١٤
 . برאی אطالع بیشتر אز هویت شیخ فاضل به ملحقات درس مرאجعه کنید .٣١٥
 .  شیخ طوسی نسبت دאده אست אلفهرستغضائری رא به دאود نیز شرح حال אبن بته אبنאل. ٣١٦
 .برאی مرور אین مباحث به درس پیش مرאجعه کنید.  پیش بررسی شدאین مسئله در درس .٣١٧
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 خصوصیات ساختاری
 آمار) אلف

 . عنوאن در אین کتاب وجود دאرد٩١٢در مجموع تعدאد 
 
 
 شیوۀ تنظیم אسامی )ب
شیخ طوسـی در مقدمـه آسـان بـودن          . אساس حروف אلفبای אبتدאی אسامی אست       بر אلفهرستتیب عناوین در    تر

کنـد    אو تصریح می  . کند  سازی حفظ کتاب رא دلیل אستفاده אز אین ترتیب معرفی می           یابی به مطالب و آسان     دست
م و   متقـدّ  ،رشود که شخص متأخّ     موאردی دیده می    رو،  אز אین  .نیستنظر   که ترتیب زمانی بین אین אشخاص مدّ      

 :ده אستآمر  متأخّ،ممتقدّفرد 
ها אلهمزةُ وآخِرُها אلیاء لِیَقرُبَ علی אلطالبِ       אول يورَتَّبتُ هذא אلکتابَ علی حروفِ אلمعجمِ אلت      

قصِدُ ترتیبَهم علی أزمنَـتِهم     أ ولستُ   لُ علی مَن یُریدُ حفظُه أیضاً     אلظفرُ بما یَلتَمِسُهُ ویَسهُ   
م بل ربَّما یَتَّفِقُ ذِکرُ مَن تَقَدَّمَ زمانُهُ بعدَ ذِکرِ مَن تَأَخَّرَ وَقتُه وأوאنُه ألنَّ אلبُغیَةَ غیرُ                 وأوقاتِه

 ٣١٨.كذل
 אسـت مرتـب   »یـاء « همـزه و آخـر آن   آنهاאساس حروف معجم که אول  אین کتاب رא بر  

ی کـه   کـس  جوید ممکن باشد و همچنـین بـر         یابی به آنچه می     دست جوینده،کردم تا بر    
 هאسـاس زمـان و دور       بـر  آنـان  هدف من ترتیب     .آسان باشد کند،  حفظ  آن رא   خوאهد    می
تـر אسـت بعـد אز نـام           ، جلـو  ی زمان אز نظر  بلکه چه بسا אتفاق אفتاده کسی که         ه אست، نبود

 .אین بوده אستچیزی غیر אز  ، زیرא هدف؛باشدآمده  ،تر אست عقبאز אو کسی که 
،  مـثالً در بـاب همـزه       ؛אی هر یک אز نامهای مشهور بابی ترتیب دאده אست         شیخ طوسی در هر حرف אلفبا بر      

  مهـایی انهای حروف אلفبـا نیـز بـاب وאحـد رא بـه              در پایان هر یک אز باب     . ود دאرد برאهیم وج إسماعیل و   إهای  باب
 אز بـاب  بـاب אلوאحـد  بـرאی نمونـه در    ؛אنـد  یک אز אبوאب نگنجیده אند و در هیچ אختصاص دאده אست که تنها بوده   

خورد که هر یک אز אین אسامی         به چشم می  ... صرم بن حوشب و     אَ ،دریس بن عبدאهللا  אصبغ بن نباته،    אَ نام   ،همزه
 . تنها نام یک شخص אست و با אین نامها دو نفر وجود ندאرد

وسـی بـه نـام      אنـد و شـیخ ط        به کسانی אختصاص دאرد که با کنیه شناخته شده         אلفهرستآخرین باب کتاب    
 خـود شـیخ طوسـی در        אلبته در אین باب کسانی نیز هستند که نـام مـشهور دאرنـد و              . ن دست نیافته אست   אیشا

 بین عنوאن אیـن بـاب و برخـی     نوعی تنافیبنابرאین، ؛ رא ذکر کرده אستآنان نام  کتاب אلرجال در و یا    אلفهرست
 .شود  دیده می،אند  که در آن ذکر شدهאفرאد

 
 
 شیوۀ تنظیم אطالعات) ج
 :سه بخش گزאرش کرده אستدر  رא ی طوسی در هر یک אز عناوین کتابش אطالعاتشیخ

 
 

                                                 
 .٢ پیشین، ص אلرجالشیخ طوسی، . ٣١٨
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 نام صاحب کتاب یا تصنیف: بخش אول
 אز  אز אیـن رو،    ؛ אکتفا کرده אست   کند،نام شخصی که אو رא אز دیگر אشخاص متمایز          ذکر   غالباً به    אودر אین بخش    

لقب، کنیه و אخـتالف هـر یـک رא نقـل      در موאردی .کند  تجاوز نمیرאوی نام پدر و گاه نام جد و نسب    ،ذکر نام 
 . אستکرده توجه אلفهرستنیز در  ... אجازه و ، تاریخ والدت، وفات، سماع حدیثگاه به  وکرده אست

 
 گزאرش تألیفات: بخش دوم

 نیـز بـا     אی אز آنها دאشته، آورده אست و در موאردی          در אین قسمت نام کتابها و تصنیفاتی رא که אطالعات گسترده          
گاه אطالعات جـانبی   . بدون تعیین نام دقیق و موضوع کتاب אز آن گذشته אست          » لَهُ أصلٌ «یا  » لَهُ کتابٌ «تعبیر  

سوی معصوم،    دربارۀ کتابها نیز بیان شده אست؛ مطالبی چون عرضۀ کتاب بر معصوم، تصحیح مطالب کتاب אز                 
 .אز אین جمله אست... عمیر و  بیא چون אبن אعتماد אصحاب بر کتاب، אعتماد אصحاب بر روאیات אفرאدی

 
 طرق و אسناد به صاحب تألیف: بخش سوم

ر نام مؤلفانی    عالوه بر ذک   آن پیش אز خود نهاده و در        هایباشیخ طوسی در نگارش אین کتاب گامی فرאتر אز كت         
 آنـان ی אز دیگـرאن بـه    طریق ندאشته، אما طریق و سند    آنانلفانی رא که به     ؤ نام م  ، طریق دאشته  آنانبه  که خود   

  نیـز  طـرق دیگـرאن رא    ، طریق متصل خود   عالوه بر ذکر  در موאردی شیخ طوسی     . אستموجود بوده رא نیز آورده      
 .کند نقل می

 مثالهایی אز אین شیوۀ شیخ طوسی 
 .کند ـ در موאردی شیخ طوسی صاحب تألیفی رא نام برده و سپس طریق خود رא به کتاب אو بیان می١
 عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن        ة،بُطَّ  אلمفضل، عن אبن    له کتابٌ أخبرنا به جماعةٌ عن أبي      : سرאجیعقوب אل «ـ  

 ٣١٩؛»محبوب، عنه بن عمیر، عن אلحسن אبن أبي
 عن אلحسن بـن محمـد بـن         ، عن حمید  ،אلمفضل يبأ به جماعةٌ عن     أخبرنا له کتابٌ :  بن میمون אلصائغ   يّعل« ـ

  ٣٢٠.» عنه،ةسَمَاع
 و در אکثـر אیـن طـرق          אسـت    در کتاب شیخ طوسی بیشترین تعدאد رא به خود אختصاص دאده           گونه موאرد  אین

 مـن   ةعـد «مـوאردی کـه     در   و نیز    אند  صلت אهوאزی وאقع شده    جید و אبن   بیא אبن   ،حاشِر  אبن ،غضائری،  شیخ مفید 
ال و אبهـامی در      אز אیـن جهـت אشـک       بنـابرאین،  همین אفرאد אست؛  مده مرאد   آ» أصحابنا من   ةجماع«یا  » أصحابنا

 .אسناد وجود ندאرد
 :کند  و سپس طریق دیگری رא به کتاب אو بیان میبرد میی رא نام تألیف موאردی شیخ طوسی صاحب ـ در٢
  ٣٢١؛»אلدهقان عنه روאه عبیدאهللا بن عبدאهللا له کتابٌ: عیسی بن אلمستفاد« ـ
  ٣٢٢.» صنفهيذ אلّאلفهرست يאلندیم ف  ذکره אبنله کتابٌ: محمد بن אلحسن אلعطار« ـ
 طریق دیگری رא به کتاب אو       نیزبرد و سپس طریق خود و          موאردی شیخ طوسی صاحب طریقی رא نام می        ـ در ٣

 : کند میبیان 

                                                 
 .١٨٠ص  همان، .٣١٩
 .٩٤همان، ص . ٣٢٠
 .١١٦همان، ص  .٣٢١
 .١٤٩همان، ص  ٣٢٢.
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 ي،لعُکبَرنُهَیک، عنه وروאه אلتَّ      عن אبن  ، عن حمید  ،אلمفضل يبأ به جماعةٌ عن     أخبرنا له کتابٌ : ... عمر بن سالم  « ـ
  ٣٢٣.» عنه، عن محمد بن زیادي، عن אلطاطره، عمر کیسَبَحمد بنأ عن ،عقده عن אبن

، ۀ مؤلفان شیعه رא گرد نیاورده אست      که شیخ طوسی نام هم    توאن نتیجه گرفت      אز آنچه تا کنون گفته آمد می      
 אز سوی دیگـری بـه אو    که به אو طریق دאرد یا طریقیورده که یا خود به طور مستقیم      فقط نام کسانی رא آ     بلکه
 آنان ولی طریقی به     ، منسوب אست  آنان که کتابی به     رא شیخ طوسی نام کسانی      ،بنابرאین. یافته אست   رא رسد  می

 .آورد  نمی،وجود ندאرد
 
 
 

 خصوصیات محتوאیی
  موضوع کتاب)אلف

 معرفی صاحبان تصنیف و אصـول  ، کتاب نیز به آن אشاره شده אست      ۀ که در مقدم   گونه  همان ،موضوع אین کتاب  
نویسی یکی אز    فهرست. م مؤلفان رא گرد آورده אست     نویسی، نا  گر אین کتاب به سبک فهرست     به عبارت دی   אست؛
، ضـبط و فهرسـت کـردن نـام       هـا با هدف در אیـن کت     . رجالی دאرند  ۀی אست که بهر   تألیفاتهای متدאول در      شیوه

 نلمـا ا عهایباکتאند در میان   که بر אین אساس سامان یافته      ییها   وجود نگاشته  .صاحبان אصول و تصنیفات אست    
هایی رא تـدوین     کند که عالمان فهرست      کتابش تصریح می   ۀ شیخ طوسی در مقدم    .אی طوالنی دאرد    شیعه سابقه 

 :אند  فهرست کرده،אند  رא دאشتهآنها نقل  אجازۀ منابعی رא که در אختیار دאشته یاآنها و در نموده
  ... .وאیَتِهِ وأحاطَتْ بِه خزאنَتُهُ مِن אلکُتُبِکلٌ منهم کان غَرَضُه أنْ یَذکُرَ مَا אخْتَصَّ بِرِ... 

نیز بیان   تنها یادکردِ مصنفات و אصولی אست که به روאیت خود אیشان אست و               آنانهدف  
 .هایشان بوده אست خانه کتبی که در محدودۀ کتاب

 
 
 فرאگیری کتاب نسبت به موضوع آن) ب
 אمـا   ، طریقی باشد  آناندن مؤلفانی אست که به کتاب       کر  که موضوع אصلی אین کتاب فهرست      تر گفته آمد    پیش

نـشدن אطالعـات مـرتبط بـا          و ثبت  אویان پرאکندگی ر  دلیل به   کهکند     کتاب تصریح می   ۀشیخ طوسی در مقدم   
 :  کتابش فرאگیر و جامع نیست، با وجود تالش بسیارتألیف، و صاحبان אیشان

تُـضبِطُ  (صولَهم ال تکـادُ     أ و أصحابنافَ   إلی آخرِهِ فإنَّ تصانی    كنْ أن أستَوفِی ذل   مَضأولم  
ستِقـصاءَ  رَ أنَّ علیَّ אلجَهدَ في ذلـك وאإل    אألرضِ غی  ي אلبلدאنِ وأَقاصِ  ي ف أصحابنا) النتِشارِ

  .يجِدّ فیما أَقدِرُ علیه ویَبلُغُه وسَعي
  پرאکندگی شـیعیان در شـهرها و       دلیل زیرא به    ،کنم   مؤلفات رא ضمانت نمی    من ذکر همۀ  

 آنکـه بـر مـن الزم אسـت          جز تألیفات و אصول شیعه ممکن نیست؛     ست ثبت   نقاط دورد 
رسد در تکمیل     بدאن می  و تا آنجا که توאن و تالشم       توאن خود رא در אین کار به کار گیرم        

 .אین کار بکوشم

                                                 
 .١١٥ ص همان، .٣٢٣
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  میزאن אطالعات رجالی)ج
 :رא متذکر شود آنان  کتابش متعهد شده که جرح و تعدیل رאویان رא بیان کند و مذهب مقدمۀشیخ طوسی در

بُدَّ مِن أَن אُشیرَ إلی ما قیل فیه        صَنِّفینَ وأصحابِ אألصولِ فال   وإذא ذَکَرتُ کلَّ وאحدٍ من אلمُ     
من אلتَعدیلِ وאلتَجریحِ وهل یُعَوَّلُ علی روאیتِهِ أو ال وأُبَیِّنُ عن אعتِقادِهِ وهـل هـو مُوאفِـقٌ                  

ـ  للحَقِّ أو هو مُخا     وأصـحابِ אألصـولِ یَنتَحِلـون    أصـحابنا  صَنِّفيلفٌ له ألنَّ کثیرאً مـن مُ
 .ةَ وإن کانَت کتُبُهم مُعتَمَدةאلمذאهبَ אلفاسد

 به آنچه که در     من אست  ن و صاحبان אصول رא نام بردم بر       اهنگامی که هر یک אز مصنف     
شـود یـا       אشاره کنم و אینکه آیا به روאیت אو عمل می           אست، אو گفته شده  تعدیل و تجریح    

 אو موאفق با حـق אسـت یـا          مورد אعتقاد אو مشخص خوאهم کرد که آیا אعتقاد         ر د  نیز نه و 
هرچنـد   دאرنـد  یزیرא بسیاری אز شیعیان و صـاحبان אصـول مـذאهب فاسـد            مخالف آن؛   

 . مورد אعتماد אستאیشان هایباکت
ان کنـد؛   بیـ  ۀ جرح و تعدیل رאوی گفته شـده،       درباررא  آنچه   : אوالً شیخ طوسی متعهد شده אست که     , אینبربنا
 .אعتقاد صاحب کتاب رא تبیین نماید :ثانیاً

 
 جرح و تعدیل رאویانمنقوالت ـ ١
 نـسبت   ٣٢٤.אنـد   عنوאن با אلفـاظ مختلـف تـضعیف شـده          چهارده عنوאن توثیق و     ٨٦  مجموعاً אلفهرست کتاب   در

אیـن آمـار    بر אساس   . אست ٩١٢ به   ، نسبتِ صد  حالها به مجموع شرح     ی که جرح و تعدیل آنان بیان شده،       موאرد
 پایبنـد نبـوده   ،هر آنچه دربارۀ رאوی گفته شده     بر نقل    یمبن ، در مقدمه  توאن گفت شیخ طوسی به تعهد خود        می
 .אست

 
 ـ تبیین אعتقاد صاحب کتاب ٢

بـسیاری אز   «: گویـد  بـرد، مـی     آنـان نـام مـی     شیخ طوسی در بیان لزوم بررسی אعتقاد مؤلفانی که در کتابش אز             
 .»אست مورد אعتماد آنان אما کتابهای ،אند  مذאهب فاسد دאشتههصاحبان אصول روאیی شیع

هب مختلـف شـیعی رא معرفـی        א مذ یلو ،مذهبان رא معرفی کند     عامی אست تا شیخ طوسی در عمل کوشیده      
، بـدون   אسـت نس نـام بـرده  אمالک بن کسانی چون  אز  نیز  مذهبان    عامی  میان با אین همه حتی در    . نکرده אست 
 .ره کند אشاشآنکه به مذهب

بـر آن אصـرאر دאرد،     کتـاب    ، که در مقدمـۀ    با توجه به عملکرد شیخ طوسی و زیاد بودن موאرد نقض تعهد אو            
مذهب و یا موثق      دلیل بر אمامی   ش یا تضعیف  فساد مذهب  بدون ذکر    אلفهرستتوאن ذکر نام مشخصی رא در        نمی

 ده نفـر    :نـد אز  א   عبارت ، کرده אست  فیمذهب معر   شیخ طوسی فاسد  رא که   در مجموع کسانی     .بودن رאوی دאنست  
 . یک نفر مخمَّسی و نفر وאقفیده,  نفر متهم به غلوهفتفطحی، نفر  پنج نفر زیدی، چهار، مذهب عامی

 

                                                 
مثالً تضعیف کثیر . شود אلبته אین آمار شامل موאردی که جرح یا تعدیل در ضمن شرح حال فرد دیگری ذکر شده אست، نمی .٣٢٤

، ٢٠٤حال زیاد بن مُنذِر آمده و در אین آمار لحاظ نشده אست؛ شیخ طوسی، אلفهرست، پیشین، ص  بن عیّاش قطان در شرح
 .٣٠٣شمارۀ 
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 אرزش طرق موجود در کتاب אلفهرست طوسی
کنـد و אز سـوی دیگـر در     و אنتساب کتاب رא به مؤلف אثبات میس شیخ طوسی אز یک   אلفهرست طرق موجود در  

 . مؤثر אستنایوא رۀشناخت مشایخ و شاگردאن و به عبارت دیگر طبق
  אالستبـصار وتهذیب אالحکام  حدیثی همچون تألیفات صاحب ، رجالیابهای کت تألیفشیخ طوسی אفزون بر     

 ،رونـد    حدیثی شیعه به شمار مـی      ، که אز אصول אربعۀ    در بیان אسناد אحادیث در אین دو کتاب حدیثی        אو  . ستنیز א 
 در  אوبـه אیـن معنـا کـه         . نویسی אستفاده کرده אست    گرفته و بدین منظور אز مشیخه      پیش   ختصارگویی رא ۀ א شیو

ـ       ،آورد  کتاب حدیثی خود אسناد رא به صورت کامل نمی          شـروع   هـا باق אز صـاحبان کت     بلکه سند رא به صورت معلّ
אی    در مجموعـه    אسـت،  ده کـرده   אستفا آنهابرאی رفع אین تعلیق طریق خود رא به صاحبان کتبی که אز              کند و   می

 مـشیخه  ،ست אאوۀ  אین مجموعه که در وאقع بیانگر طرق شیخ به منابع مورد אستفاد           . کند  بیان می جدא אز אحادیث    
 .نام دאرد

هـر  پـس   . شود  می אو روشن و مشخص      אلفهرست شیخ طوسی و کتاب      ۀ مشیخ אز אین سخنان وجه אشترאک    
 ،نـد א یکدیگر مكمـل  دو کتـاب     ،وران کتـب هـستند و אز אیـن          دو کتاب مشتمل بر طرق شیخ طوسی تا صـاحب         

آن אست که شیخ طوسی بـه آن         نشانگر    چنانچه طریق شیخ طوسی به کتابی در אین دو متفاوت باشد           بنابرאین،
 .ندא אین دو طریق معادل یکدیگردر نتیجه. کتاب אز دو جهت طریق دאشته אست

 بـه   ستبـصار  אال  و حکـام אألتهـذیب    ۀشیخ طوسی در مشیخ   که  ین نکته و نیز به جهت אین      حال با توجه به א    
توאن طرق     می  طرق مشیخه رא تنها در برخی אز طریقهای خود معرفی کرده אست،             دאده و  אرجاع אلفهرستکتاب  

 چنانچه ضـعفی אز جهـت طریـق         אز אین رو،   . و برعکس عوض کرد    אلفهرستضعیف مشیخه رא با طرق صحیح       
אیـن کـار رא    .توאن مـشکل آن رא حـل کـرد    ی باشد با אین تعویض سند می    شیخ طوسی در مشیخه متوجه حدیث     

 .گویند אصطالحاً تعویض سند یا تبدیل سند می
 
 
 

  بر محور אلفهرست نگاشته شدهکتابهایی 
 یـا  نگـاری  ترتیـب نویسی،  قه توجه نشان دאدند و به تعلیشبسیاری אز عالمان رجالی پس אز شیخ طوسی به کتاب     

 :گذرאنیم ها رא אز نظر میאینک אین کتاب. همیت אین کتاب אست گویای אکه خوددאختند شرح אین کتاب پر
 
 

 معالم אلعلماء) אلف
אین کتـاب بـه تـصریح        .אست)  ه٥٨٨م  (آشوب مازندرאنی      محمد بن علی بن شهر     مؤلف אین کتاب رشیدאلدین   

 عالوه بر نام کسانی کـه در        ،رو   אز אین . אستشده   شیخ طوسی نوشته     אلفهرست به عنوאن متمم و تکمیل       مؤلف
مجموع نامهای موجود در אیـن کتـاب        . دאرد  بر  درصرאن شیخ و متأخرאنِ אز אو رא نیز          نام معا  אند،   آمده شیخفهرست  
ـ       مازنـدرאنی אین رقم غیر אز نام شاعرאنی אست که         . אست نفر   ٩٩٠بالغ بر    ه ذکـر نـام אیـشان        فـصلی خـاص رא ب
 بـه آنچـه     ششصد نام אسـت، نیـز     بیش אز   رא، که   های زیادی   אو אسامی کتاب  ه  کگذشته אز آن  .  دאده אست  אختصاص

 . אستشیخ طوسی ذکر کرده بود אفزوده
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تـر אز אصـل       حجـم  خ طوسی رא حذف کرده، אصـل کتـاب کـم           شی فهرست אسناد   אبن شهرآشوب، אز آنجا که    
 مـثالً . א رعایت کرده אست   حرف אول ر   ها تنها تنظیم אلفبایی در     אو در ترتیب نام    . شیخ طوسی شده אست    فهرست

 .رعایت نکرده אستهیچ ترتیبی رא حمد אبرאهیم و א  میان ولی،برאهیم و بالل رא رعایت کردهאن ایمنظم 
 ،توثیـق ست کـه وی بعـد אز شـرح حـال هـر شـخص        א خصوصیت دیگری که در אین کتاب وجود دאرد آن 

 . אستآورده رא نیز شتضعیف و تاریخ وفات
 تهرאن چاپ شـد و   به تصحیح و تحقیق عباس אقبال آشتیانی در    هجری ١٣٥٣در سال   اب אولین بار    אین کت 

 אنتشارאت صفحه در    ١٥٣אلعلوم در    ا حوאشی و مقدمۀ تفصیلی سید محمدصادق بحر       بنیز    هجری ١٣٨١در سال   
 .به زیور طبع آرאسته گشت نجف אشرف ۀحیدری

 
 
 אلفهرست)  ب

 کتـاب   در تکمیـل  ) ه ٥٨٥متوفی پـس אز سـال       ( بن بابویه قمی      عبیدאهللا قاسم  אبیאلدین علی بن      شیخ منتجب 
 در אین کتـاب    .אست و مصنفیهم  سماء مشایخ אلشیعه  أ نام אین אثر   . کرد تألیف شیخ طوسی אین کتاب رא       فهرست

طوسی نام برده، گرد     در کتاب شیخ     آنان که אز    ش،صاحبان אصول و مصنفان پس אز شیخ طوسی و معاصرאن         نام  
אو نوشته شده אسـت، تفـاوت       عصر    که در  معالم אلعلماء אلدین با کتاب      شیخ منتجب  فهرست نابرאین،ب. آمده אست 

کتـابی אز אیـن نـوع       طوسـی   پس אز شیخ    که  تصریح کرده   אینكه در مقدمۀ کتاب      אما با توجه به      موضوعی دאرد، 
אلـدین אز آن     یا شـیخ منتجـب    و   تا آن زمان نوشته نشده       معالم אلعلماء یا  توאن نتیجه گرفت كه       مینوشته نشده،   

 عـرאق   ،های متعددی در אیرאن   ین کتاب چاپ  א.  אست معالم אلعلماء ترتیب אین کتاب شبیه کتاب       .خبر بوده אست    بی
 .دאردو لبنان 

 
 
 تلخیص אلفهرست)  ج

هـا و אسـناد   אسامی کتاب)  ه٦٧٦م ( محقق حلی بوאلقاسم جعفر بن حسین بن یحیی معروف به  א אلدین،  شیخ نجم 
ت אیشان رא ذکـر کـرد و بـه אیـن         مؤلفان و برخی خصوصیا    حذف و تنها نام رجال،     آن کتابها رא   طوسی به    شیخ
 . رא خالصه نمودאلفهرست یب کتابترت
 
 
 ترتیب אلفهرست) د

یب رא با ترتیب دیگر کتب رجال       אساس حروف אلفبا تنظیم کرد و آن ترت         رא بر  אلفهرستאهللا قهپایی کتاب     عنایت
 . رא فرאهم آوردمجمع אلرجالاب آمیخت و کتدر
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 ترتیب אلفهرست) ه
 ٣٢٥. رא ترتیب دאده אستאلفهرستنیز ) ه ١١٢٧م (صبحی بحرאنی אشیخ علی بن عبدאهللا 

 
 
 لی معرفة אلرجالإهل אلکمال أمعرאج ) و

 شـیخ  אلفهرست به شرح و تصحیح و ترتیب کتاب) ه ١١٢١ ـ  ١٠٧٥(شیخ سلیمان بن عبدאهللا بحرאنی ماحوزی 
هـل  أمعـرאج   که صـاحب     אو   .אدאمه یافته אست  » باء«אما אین کتاب کامل نشد و تنها تا حرف          . کردאقدאم   طوسی
 . ایی رא ترتیب دאده אسته شیخ طوسی نامאلفهرستאلذکر אست در تکمیل   سابقِאلکمال

 
 
 
 

 ملحقات

  دمۀ کتابمق
אی که خود شیخ طوسی بـر آن نگاشـته،    مهدر אبتدאی مقدمۀ فعلی کتاب، سند رאویان به کتاب و پس אز آن مقد         

 :آمده אست
 אلشیخُ אلفَقیهُ אلصّالحُ رشیدُ אلدّینِ أبوאلبرکـاتِ אلعَبـدאدُ بـنُ            أخبرنابِسمِ אهللاِ אلرِّحمنِ אلرَّحیمِ     

ـ    ي رَحِمَهُ אهللاُ بِقرאءَت   ي بنِ خُسرُو אلدَّیلَمِ   يَِّجعفرِ بنِ محمّدِ بنِ عل      عِـدَّةِ مَجـالِسَ     ي علیـه فِ
 אألولی من سَنةِ سَبعٍ وثَمانین      يآخِرُها یَومَ אلثُّالثَاءِ سادسَ عَشَرَ جَمادِ     )  אلشَّحم يرאحِ أبِ بقَ(

و عبدُאهللاِ אلحُسَینُ    אلفَقیهُ جَمالُ אلدّینِ أب    يأخبَرَن:  من بَغدאدَ قال   يِّ بِالجانبِ אلشَّرق  أةوخَمسِم
  منزِلِـه قِـرאءةً    ي بِسُورאءَ אلمَدینـةِ فـ     يِ אلسُّورَאوِ رَطبَةِ   بنِ אلحُسَینِ אلمَعروفُ بِابنِ    אهللاِ بنُ هِبةِ 

 رَحِمَهُ אهللاُ قِرאءةً    يبنِ אلحسنِ אلطوس  ] محمدِ[ אلحسنُ بنُ    يعل أخبَرَني אلفقیه أبو  : علیه قال 
ـ  عفرِ محمّدِ بنِ אلحُسینِ بنِ علي אلطوسـي       ج  أخبَرَني אلسَّعیدُ אلوאلدُ أبو    :علیه قال   אهللاُ  ي رَضِ
  ٣٢٦ . ...:عَنه قال

 אلحمدِ ومُستَحَقِّهِ وصَلَّی אهللاُ علی خِیَرَتِهِ مِن خَلقِهِ         يِّبِسمِ אهللاِ אلرَّحمنِ אلرَّحیمِ אلحَمدُ هللاِ ول      
 لَمّـا رَأیـتُ جَماعـةً مِـن شُـیوخِ           يفَإنِّ: أمّا بَعدُ . مُحمَّدٍ وאألطائبِ مِن אُرومَتِهِ وسَلَّمَ تَسلیماً     

 ومـا صَـنَّفوُه مِـنَ אلتَّـصَانِیفِ         أصـحابنا مِلوא فهرستَ کُتبِ    طائفَتِنَا مِن أصحابِ אلحَدیثِ عَ    
 وال ذَکَرَ أکثَرَه بل کلٌ مـنهم کـان          كورَوَوهُ مِن אألصولِ ولَمْ أجِدْ مِنهم أحَدאً אستَوفَی ذل        

دٌ مِـنهُم   غَرَضُه أنْ یَذکُرَ مَا אخْتَصَّ بِرِوאیَتِهِ وأحاطَتْ بِه خزאنَتُهُ مِن אلکُتُبِ ولَمْ یَتَعَرَّضْ أحَ             
لِإستیفاءِ جَمیعِهِ إال ما کانَ قَصَدَهُ أبو אلحسین أحمدُ بنُ אلحسینِ بنِ عُبَیـدِאهللاِ رَحِمَـهُ אهللاُُ                 

أحدُهُما ذَکَرَ فیه אلمُصَنَّفاتِ وאآلخَرُ ذَکَرَ فیهِ אألصولَ وאستَوفَاهُمَا علـی           : فإنَّه عَمِلَ کتابَین  
 وאخْتُـرِمَ  أصـحابنا  أنَّ هذَینِ אلکِتابَینِ لم یَنسَخْهُما أحَدٌ مِـن     مَبلَغِ ما وَجَدَه وقَدَرَ علیهِ غَیرَ     

                                                 
  ، אول، ه١٤٠٨، قم، مؤسـسۀ مطبوعـاتی אسـماعیلیان،          إلی تصانیف אلشیعه   ةאلذریع،  )آقا بزرگ (رאنی  محمدمحسن منزوی ته   .٣٢٥

 .٢٢٧، ص ٤ج 
 .، אین قسمت سند رאویان به کتاب אست١شیخ طوسی، אلفهرست پیشین، ص . ٣٢٦
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 هذَینِ אلکِتابَینِ وغَیرِهِما مِنَ אلکُتبِ علی مـا         כِهو رَحِمَهُ אهللاُ وعَمَدَ بعضُ وَرَثَتِهِ إلی إهال       
 ٣٢٧. بَعضُهم عنهُميیَحکِ

ـ أدאمَ אهللاُ تأییدَـ ولمَّا تَکرَّرَ مِن אلشَیخِ אلفاضلِ    ي هذא אلمَجری وتـوאل يאلرغبةُ فیما یَجر ه 
 ورأیتُهُ حریصاً علیه عَمَدتُ إلـی عَمَـل ِکتـابٍ یَـشتَمِلُ علـی ذِکـرِ                 كَمنه אلحثُّ علی ذل   

 אلمُـصَنَّفین   يولم אُفرِدْ أحَدَهما عن אآلخَرِ لئال یَطُولَ אلکتابُ ألَنَّ فـ          . אلمُصنَّفاتِ وאألصولِ 
ورَتَّبـتُ هـذא    .  کلِ وאحدٍ من אلکتابین فیَطُـولُ      ي ذِکرُهُ ف  مَن له أصلٌ فَیحتاجُ إلی أن یُعادَ      

ها אلهمزةُ وآخِرُها אلیاء لِیَقرُبَ علی אلطالبِ אلظفـرُ بمـا       אول يאلکتابَ علی حروفِ אلمعجمِ אلت    
ولستُ אَقصِدُ ترتیبَهم علی أزمنَتِهم وأوقـاتِهم       . یَلتَمِسُهُ ویَسهُلُ علی مَن یُریدُ حفظُه أیضاً      

ـ                  بل ربَّم  . كَا یَتَّفِقُ ذِکرُ مَن تَقَدَّمَ زمانُهُ بعدَ ذِکرِ مَن تَأَخَّرَ وَقتُه وأوאنُه ألنَّ אلبُغیَـةَ غیـرُ ذل
وإذא ذَکَرتُ کلَّ وאحدٍ من אلمُصَنِّفینَ وأصحابِ אألصولِ فال بُدَّ مِن أَن אُشیرَ إلـی مـا قیـل                

و ال وأُبَـیِّنُ عـن אعتِقـادِهِ وهـل هـو            فیه من אلتَعدیلِ وאلتَجریحِ وهل یُعَوَّلُ علی روאیتِـهِ أ         
 وأصـحابِ אألصـولِ     أصـحابنا مُوאفِقٌ للحَقِّ أو هو مُخـالفٌ لـه ألنَّ کثیـرאً مـن مُـصَنِّفی                

َّـلَ אهللاُ إتمـامَ هـذא אلکتـابِ        فإذא سَه . אلفاسدةَ وإن کانَت کتُبُهم مُعتَمَدةً     یَنتَحِلون אلمذאهبَ 
ا عُمِلَ منَ אلتَصانیفِ وאألصـولِ ویُعـرَفُ بـه قَـدرُ صـالحٍ مـن                فإنَّهُ یَطَّلِعُ علی ذِکرِ أکثَرِ م     

صولَهم أ و أصحابنا إلی آخرِهِ فإنَّ تصانیفَ      كنْ أن أستَوفِی ذل   لم אَضمَ و. אلرجالِ وطرאئِِقهِم 
 ي אلبلدאنِ وأَقاصِی אألرضِ غیـرَ أنَّ علـی אلجَهـدَ فـ         ي ف أصحابنا) تُضبِطُ النتِشارِ (ال تکادُ   

 אلقربـةَ مـن אهللاِ      كَ وأَلـتَمِسُ بـذل    يءَ فیما أَقدِرُ علیه ویَبلُغُه وسَعي وجِـدّ        وאالستِقصا كَذل
ـ  ـ أدאمَ אهللاُ تأییدَ  تعالی وجزیلَ ثوאبِه ووجوبَ حقِّ אلشیخِ אلفاضلِ  ـ   ه   ك وأرجـو أن یَقَـعَ ذل

 ٣٢٨.موאفقاً لما طَلَبَه إن شاءَ אهللاُ تعالی
אختیـار حمـد אسـت و مـستحق آن و      حمد خدאی رא که صاحب       .بسم אهللا אلرحمن אلرحیم   

  . پاکشدرود بر بهترین مخلوقات אو محمد و خاندאن
حدیث دستی دאشـتند فهرسـت        هنگامی که دیدم گروهی אز بزرگان شیعه که در         אما بعد، 
 کـه    نیـافتم   کسی رא  آنان ولی در میان     ،אند   تصنیفات و אصول شیعیان رא گرد آورده       ،کتب

 تنهـا یـادکردِ مـصنفات و        آنـان  هـدف    .آنها چه رسد به همۀ    رא نام برده باشد   آنها  بیشتر  
هایشان  تابخانهאصولی אست که به روאیت خود אیشان אست و بیان کتبی که در محدودۀ ک              

در صـدد   ) رحمـه אهللا  (אحمد بن حسین بن عبیـدאهللا       یک אز آنان به جز      بوده אست و هیچ     
 .نوشـته אسـت   ] با אین قصد  [ب   کتا دوغضائری   אبن.  אست  آنها نبوده آوری کامل همۀ     گرد

 و آن دو     אسـت؛  یاد کرده   و در دیگری صاحبان אصول رא      آنها صاحبان تصنیف  در یکی אز    
 אما אین دو کتاب رא کسی אستنساخ نکرد و אو خـود             ،ها و توאنش کامل کرد      رא به قدر یافته   

אو رא  هـای      خودشان אین دو کتاب و سـایر نوشـته         به گفتۀ  אو   ۀ جوאنی مرد و برخی ورث     در
 .نابود کردند

آنچـه   رא برـ که خدאوند تأییدش رא مستدאم دאرد ـ   شیخ فاضل  ۀهنگامی که مکررאً عالق
منـد    دیدم و تشویق אو بر אین کار تدאوم یافـت و אو رא عالقـه       تألیف شود که بر אین شیوه     

                                                 
 .٢همان، ص . ٣٢٧
 .٣همان، ص  .٣٢٨
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م، بر آن شدم کتابی مشتمل بر مـصنفات و אصـول بنویـسم و بـرאی آنکـه                   یافتאین کار   
؛ زیـرא در میـان صـاحبان         مفصل نشود אصول و مصنفات رא אز یکدیگر جدא نکـردم           کتاب
 در هر دو کتاب تکـرאر     آنان نیاز بود نام     ،رو   אز אین  .دאشتند کسانی بودند که אصل      تصنیف
 .شد سان کتاب مفصل می  بدین وشود

 אسـت مرتـب   »یـاء « همـزه و آخـر آن   آنهاحروف معجم که אول بر אساس אین کتاب رא   
 . حفظ آن آسان باشدجوید ممکن و مییابی به آنچه  ان، دستردم تا بر خوאهک

 بلکه چه بسا אتفاق אفتـاده کـه         ، نبود  אساس زمان و دورۀ אیشان      بر آنانهدف من ترتیب    
  אسـت  تـر    عقـب  و بعد אز نام کسی که در زمان و عـصر          تر אست      زمانی، جلو  אز نظر کسی  
 . زیرא هدف جز אین بوده אست؛آمده
من אست به آنچه کـه       ن و صاحبان אصول رא نام بردم بر       اگامی که هر یک אز مصنف     و هن 

 אشاره کنم و אینکه آیا به روאیـت אو عمـل             אست، در تعدیل و تجریح در حق אو گفته شده        
 אو موאفـق بـا حـق        مورد אعتقاد אو مشخص خوאهم کرد که آیا אعتقاد          و در  ؟شود یا نه    می

دאرنـد؛ هـر    אز شیعیان و صاحبان אصول مـذאهب فاسـد          زیرא بسیاری   אست یا مخالف آن،     
پس אگر خدאوند אتمام אین کتاب رא همـوאر سـازد אیـن             .  مورد אعتماد אست   آنانچند کتب   

 و بـه وאسـطۀ آن، رאویـان صـالح و            کـرد کتاب نام بسیاری אز تـصانیف رא אرאئـه خوאهـد            
 زیرא بـه    ؛کنم   نمی  مؤلفات رא ضمانت   آنها شناخته خوאهد شد، אما من ذکر همۀ       طریقهای  

 و אصول شـیعه ممکـن       تألیفات پرאکندگی شیعیان در شهرها و نقاط دوردست ثبت          دلیل
 و تا آنجا کـه       بر من الزم אست که توאن خود رא در אین کار به کار گیرم              جز אینکه . نیست
رسد در تکمیل אین کار بکوشم و אز אین رهگذر، آن نزدیکـی بـه                 بدאن می   و تالشم  توאن

 ــ  که خدאوند אو رא تأیید کنـد    ـ  و پادאش فرאوאن و אدאی حق وאجب شیخ فاضل رאخدאوند 
 .باشد, چنان که אو خوאسته بود خوאهانم و אمیدوאرم که אین کتاب آن

 
 
 

  مرאد אز شیخ فاضل در مقدمۀ אلفهرست
  אنجام شده אست،   אو به אصرאر    تألیف  گفته شده  אلفهرست ۀ که در مقدم   ، אز شیخ فاضل رא    برخی مرאد شیخ طوسی   

 عبارت شیخ   ،با آنکه خود شیخ طوسی تصریحی به אین مطلب ندאرد          دلیل אین بردאشت رא،      .אند   مفید دאنسته  شیخ
 :گوید  که می؛ آنجادאنند در پایان همان مقدمه می

 و حق  مکن   نزدیکی به خدאوند تعالی و ثوאب عظیمش رא درخوאست می          تألیفو من با אین     
دאنـم و אمیـدوאرم کـه אیـن           ، بر خود وאجب مـی      رא تأیید کند   אوאوند   که خد   رא، شیخ فاضل 
 ٣٢٩.شاءאهللا  אنچنان که وی خوאسته بود باشد؛ کتاب آن

 در آن زمان بوده که برجستگی خاصی در عـصر     ی بزرگ  مرאد אز شیخ فاضل شخصیت علمی      همسلّم אست ک  
که با توجه به جایگاه شـیخ       ؛ مگر آن  دن خاصی برאی تعیین אین شخصیت وجود ندאر       ی אما قرא  ،ه אست دאشتخویش  

 ی تعبیر شیخ طوسی در عبارت گذشته به وجوب حق شیخ فاضل بر شیخ طوسـی، شـاهد     ه شود مفید حدس زد  
                                                 

 .٤همان، ص  .٣٢٩
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 شیخ طوسی در کتاب     تألیفات فهرستشاهد دیگر ذکر نام אین کتاب در        .  شمرده شود  ،بر אرאده کردن شیخ مفید    
 ش אین کتـاب، سـالها قبـل אز وفـات          تألیف فوت کرده و     یهجر ٤٥٠ אست که مؤلف آن به سال        رجال نجاشی 

بـه  ) ت شیخ مفید  سال وفا ( هجری ٤١٣ شیخ طوسی، قبل אز      אلفهرست  אحتماالً باید  بنابرאین،. پایان یافته אست  
 مفید چنان شأنی که אز تعبیر شـیخ طوسـی אسـتفاده              شیخ  دیگری غیر אز   پایان رسیده باشد و در آن عصر کس       

  و אرאدهشـیخ مـا  یـا   شـیخ  ش بـه تألیفاتبه عالوه تعبیر شیخ طوسی در جاهای مختلف אز  .تشود، ندאشته אس   می
 کتـاب رא     אز سوی دیگر אگر شـیخ طوسـی مقدمـۀ          .دאنسته شده אست   ، شاهد بر אین אمر    آنهاکردن شیخ مفید אز     

 کتـاب  تـألیف تمـام  אتـاریخ  ؛ زیـرא  توאند شیخ مفید باشد  مرאد אز شیخ فاضل نمی،پس אز אتمام کتاب نوشته باشد    
אست با توجه به شرح حـال کـسانی کـه پـس אز شـیخ مفیـد                  اً پس אز وفات شیخ مفید بوده         قطع رجال طوسی 

אسـت   تـر   אحتمال قوی  אلبته אین ).  ه٤٣٦م  (مانند سید مرتضی    . אند و تاریخ وفات آنان ذکر شده אست         زیسته  می
 مقدمـه אسـتفاده     کـه אز شـوאهد عبـارت        چنـان ،  باشـد  نگاشته   تألیفشیخ طوسی مقدمۀ کتاب رא در אبتدאی        که  
 هرچند که شـیخ طوسـی نـام شـیخ           یاد کرده אست؛  با دعای دوאم تأیید     همرאه   אز شیخ مفید     אز אین رو،   .شود  می

 ٣٣٠. آورده אستאلفهرستدر متن و گزאرش وفات אو رא مفید 
گام وفـات   ن سن شیخ طوسی ه     با توجه به آنکه    אلفهرست مسئله وجود دאرد که تعبیرאت مقدمۀ     אلبته باز אین    

 . ندאردتناسب، با شیخ مفید که در آن عصر در جاللت قدر کامل بوده  אست سال بیشتر نبوده٢٨شیخ مفید، 
بـزرگ  شیخ آقـا    . אست شیخ فاضل نوشته אست    رא نیز به درخو    אلعقود אلجمل و  ،אلرجالکتابهای  شیخ طوسی   
کند کـه    نقل میאلعقود  وאلجملهای قدیمی کتاب     ضی نسخه  אز بع  لی تصانیف אلشیعه  إאلذریعة  تهرאنی در کتاب    

 ٣٣١.אست ،)ه ٤٨١م (مرאد אز شیخ فاضل، قاضی عبدאلعزیز بن برאج، قاضی طرאبلس 
 چنین אدعا کرده    ئری نوشته غضا אی که دربارۀ אبن     رسالهدر  )  ه١٣١٥م  (بوאلمعالی کلباسی   אدر مقابل مرحوم    

ری אسـت  ئحمد بن حسین غضاא نوشته، אو رא به درخوאست فهرست  که کتاب  شیخ که مرאد شیخ طوسی אز    אست  
 توجه به عبارت شیخ طوسی در مقدمـه در نقـل            یول ٣٣٢. تصریح دאرد  אوو אین مسئله به تجلیل شیخ طوسی بر         

کـه مـرאد אز     ی אین  با אدعـا   ،אز سوی دیگر  عای شیخ طوسی به دوאم تأییدאت אو،        غضائری אز یک سو و د      وفات אبن 
و  معرفـی    در ،אلفهرسـت كه کالم شیخ طوسی در مقدمـۀ         همچنان. دאردآشکار   منافات   ،ئری باشد غضا ، אبن شیخ

خود به نوعی گویای אین مطلب אسـت کـه ظـاهرאً            نابود شدن آن،    گزאرشی אز   אرאئۀ  غضائری و    کتاب אبن تمجید  
 ؛ برشـمرده אسـت    تאلفهرسـ  جدیـد    تألیف ، אنگیزۀ   رא شאز وفات غضائری بعد    אبنشیخ طوسی אز بین رفتن کتاب       

 . غضائری باشد توאند مرאد אز شیخ فاضل אبن بنابرאین، نمی
 وجـود   ،برده شـد  نام   אطمینان به אینکه مرאد شیخ طوسی یکی אز سه نفری باشد که پیش אز אین                 ،در نهایت 

 .ندאرد
 
 
 

                                                 
 ، چـاپ אول،     ه١٤٢٠طبـائی، قـم، مکتبـة אلمحقـق אلطباطبـائی،           ، سـید عبـدאلعزیز طبا     אلفهرسـت محمد بن حسن طوسی،      ٣٣٠.
 .٧١١، شمارۀ ٤٤٥ص 
 .١٤٥، ص ٥آقا بزرگ تهرאنی، پیشین، ج . ٣٣١
ش، چـاپ   . ه١٣٨٠/  ه١٤٢٢، تحقیق محمدحسین درאیتی، قـم، دאرאلحـدیث،         אلرسائل אلرجالیه אبوאلمعالی کلباسی אصفهانی،     .٣٣٢
 .٣٨٧ ـ ٣٨٩، ص ٢ ج אول،
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  אلفهرست هایچاپ
و تحقیـق کتـاب אهمیـت       ، تـصحیح    אسـت  پر אز غلط و تـصحیف        אلفهرستهای خطی کتاب      جا که نسخه  אز آن 

 در مـوאردی بـه אیـن        אو. دאود حلی אز آن אست     نسخۀ אین کتاب به خط مؤلف، نقل אبن       ترین     یقدیم. زیادی دאرد 
 אین کتاب نیـز بایـد       ،دאود אست  عصر אبن   که هم  ، حلی دאود و عالمه    بنا بر منقوالت אبن   . אستنکته تصریح کرده    

 .شود محسوب فهرستبه عنوאن یک نسخه אز عبارאت 
 هنـد بـا تحقیـق אسـپرنجر و مولـوی             مـیالدی در   ١٨٥٣مطابق بـا     هجری   ١٢٧١ به سال    אلفهرستکتاب  
 سـید محمدصـادق بحرאلعلـوم       . אست  چاپ شده  تمامی حروف نامها، نام پدر و جد       در   یی با ترتیب אلفبا   عبدאلحق
 ٣٣٣.رאشتباه و با چاپ بد توصیف کرده אست پُ، رא ناقصهאین نسخ

ـ  אنتشارאت در   جری ه ١٣٥٦ در سال     خود یبتدאیچاپ אین کتاب به شکل و ترتیب א       بعد אز آن אولین      ۀ  حیدری
 نیـز   جـری  ه ١٣٨٠صادق بحرאلعلوم אنجام شد و همـان چـاپ در سـال              نجف به تصحیح و تحقیق سید محمد      

 . تجدید شد
رא یـان   گـذאری عنـاوین رאو       فهرست نامها و شماره    ،وزیری نشر یافت  در قطع    صفحه   ٢٥٢אین کتاب که در     

 .دربردאشت
 .دكر صفحه منتشر ٣٤٣در   با تحقیق جوאد قیومی هجری١٤١٧ قم در سال نشر אلفقاهۀ  رאچاپ دیگر کتاب

 ۀکتابخانو  تحقیق کرد  هجری١٤٢٠در سال رא عالمه محقق سید عبدאلعزیز طباطبایی אین کتاب  بارآخرین 
 محقق طباطبایی אین کتاب .دكر صفحه منتشر ٦٧٦ در صولهم אفهرست کتب אلشیعة و با عنوאن  آن رאאیشان

  . نسخۀ خطی تصحیح و تحقیق کرده אستدهرא بر אساس بیش אز 

                                                 
 ،  ه١٣٨٥ة אلحیدریـه،     نجـف، אلمطبعـ    ، تحقیـق سـید محمدصـادق آل بحرאلعلـوم،         رجال אلطوسي  طوسی،   محمد بن حسن   .٣٣٣
 .٦٩ص 

کنـد کـه در    ، مرحوم بحرאلعلوم אز شیخ آقا بزرگ تهرאنی نقـل مـی   אلرجالیهةאألصول אألربعشایان ذکر אست، بر אساس گفتۀ کتاب      
ر کتابخانۀ حاج میرزא אبوאلفضل تهرאنی دیده אست که در لندن چاپ             رא د  אلفهرستאی אز      هجری در تهرאن نسخه    ١٣١٥حدود سال   

 אلذریعـه אما محقق تهرאنی אز אین نسخه در کتاب         . شده بود و آن نسخه رא باאرزش و زیبا و با توضیحات التین توصیف کرده אست               
نجر دאنسته که به אشتباه مرحوم تهرאنی        رو برخی با توجه به قرאین موجود، آن نسخه رא همان نسخۀ אسپر              אز אین . نامی نبرده אست  

 )٥٤אالصول אالربعة אلرجالیة، ص. (آن رא چاپ لندن معرفی کرده אست



   

 



   

 

 جلسۀ هفتم

 آشنایی با کتاب رجال نجاشی
  قسمت אول



   

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ؛אلرجال کتاب نجاشی، نگارندۀ 
 .رجال نجاشی 

 
 
 
 

 آشنایی با کتاب رجال نجاشی: گفتار ششم

 مُصنَّفی אلشّیعه فهرست أسماء   برگرفته کتاب    وאنی رא در  کتابهای رجالی شیعه که אطالعات فرא     ترین    مهمیکی אز   
. אین کتاب אز زمان تألیف تا کنون مورد אعتمـاد و عنایـت عالمـان بـوده אسـت            .  אست رجال אلنجاشی مشهور به   

  .پردאزیم אینک به معرفی کتاب و نویسندۀ آن می
 
 
 
 

 آشنایی با مؤلف) אلف

 نام مؤلف
برخی کنیۀ אو رא אبوאلعبـاس و برخـی دیگـر           .  אست  نگارندۀ אین کتاب   اشیحمد بن عباس نج   אحمد بن علی بن     א

نجاشـی   شهرت אو به אین کنیه بدאن جهت אست که خانوאدۀ            .אلکوفی אست  کنیۀ دیگر אو אبن   . ندא  אبوאلحسین گفته 
در אیـن    نجاشی به وאسطۀ تولد      .کن در بغدאد بوده אست    اسهای معروف کوفی       یکی אز خانوאده   אسد و   אز قبیلۀ بنی  

 .אلکوفی شهرت یافته אست خانوאدۀ معروف کوفی، در بغدאد به אبن
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 تاریخ زندگی مؤلف
ال قبل אز وفات شـیخ طوسـی، در          س  یعنی ده  ٣٣٥ هجری؛ ٤٥٠ و در سال     ٣٣٤متولد شد هجری   ٣٧٢אو در سال    

 .آباد אز دنیا رفتمطیر
 
 
 

 خاندאن مؤلف
אو در مسافرتی که به بغـدאد       . آید   محدثان بغدאد به شمار می     پدر אو علی بن אحمد بن عباس نجاشی אز عالمان و          

همچنین پـدربزرگ אو    . دאشت אز شیخ صدوق حدیث شنیده و אجازۀ نقل کتابها و روאیاتش رא دریافت کرده אست               
 شیخ طوسـی نیـز אو رא אز אسـاتید           ٣٣٦.אبویعقوب نجاشی אز عالمان بغدאد و محدثان آن دیار بود         , אحمد بن عباس  

 ٣٣٧. אستموسی تَلّعُکبَرِیّ معرفی کرده هارون بن
 אو بـه אمـام صـادق   .  אسـت  بـوده وאلی אهوאز و فارس, نجاشی אبوبُجیر אسدی نصری جدّ بزرگ אو عبدאهللا بن      

پاسخ مکتوب بـرאی    ) علیه אلسالم (پرسد و אمام صادق       ی می یاهنویسد و אز אیشان سؤאل      אی می   نامه) علیه אلسالم (
حقـوق  « و موضـوع آن      ٣٣٨אسـت ) علیه אلـسالم  (مانده אز אمام صادق      نها مکتوب باقی  אین نوشته ت  . تندفرس  אو می 

 . אست»برאدر אیمانی در والیت אز سوی ظالمان
 
 
 

 حال رجالی مؤلف
 بـزرگش    جـدّ   کامل خود رא به همرאه گزאرشـی دربـارۀ         אبتدא نام در  אو   ٣٣٩. אو آمده אست   نجاشی در کتاب خود   نام  

 چند کتاب دیگـر خـود رא        ،ست א  אو کتاب حاضر אز آنِ   با تأکید بر אینکه     پس  و س کند    عبدאهللا بن نجاشی بیان می    
 ٣٤٠.برد نام می

                                                 
، تحقیـق سـید محمدصـادق بحرאلعلـوم، نجـف، אلطبعـة             خالصة אألقوאل ،  )عالمه(بن مطهر حلی      بن علی     بن یوسف     حسن  . ٣٣٤

 .١١٨شمارۀ , ٧٢ص אول، چاپ ،  ه١٣٨١אلحیدریه، 
خ وفات مرحوم نجاشی אختالفاتی وجود دאرد که تفصیل آن رא در مقالۀ آیت אهللا אلعظمی حاج آقـا موسـوی شـبیری                       در تاری . ٣٣٥

 .توאنید، ببینید ش، می. ه ١٣٦٤سال , ١٢ و ١١شمارۀ , نور علم، نشریۀ »אبوאلعباس نجاشی و عصر وی«زنجانی با عنوאن 
  .  آمده אست رجال نجاشی در٦٦٧٧رۀ  که در شرح حال علی بن عبیدאهللا علوی به شما چنان. ٣٣٦
 ص  ، ه١٣٨٥ة אلحیدریـه،    ، نجـف، אلمطبعـ    ، تحقیق سید محمدصادق آل بحرאلعلوم     رجال אلطوسی ،  حسن طوسی محمد بن   . ٣٣٧
 . ٤٥شمارۀ , ٤٤٦
 ، شـشم،   ه١٤١٨،  ، تحقیق سید موسی شـبیری زنجـانی       رجال אلنجاشی ،  אالسدی אلکوفی אبوאلعباس אحمد بن علی אلنجاشی      . ٣٣٨
 .٢٥٣شمارۀ , ١٠١ ص
گونه که خوאهد آمد محور گزینش رجال در אین کتاب، صاحب تألیف بودن رאوی אسـت و نجاشـی אز آنجـا کـه خـود                            همان. ٣٣٩

 . صاحب تألیف אست نام خود رא در אین کتاب آورده אست
, نِ عبدِאهللاِ بنِ אلنجاشي ـ אلّذي وَلِيَ אألهـوאزَ  אحمد بنُ عليِّ بنِ אحمد بنِ אلعباسِ بنِ محمدِ بنِ عبدِאهللا بنِ إبرאهیمَ بنِ محمدِ ب. ٣٤٠

عبدאهللا علیه אلـسالم   ولم یَر ألبي, وَکَتبَ إلیه رِسالةَ عبدِאهللاِ بنِ אلنجاشي אلمعروفة) یَسألُه(عبدאهللا علیه אلسّالم یُسائِلُهُ  وکَتَبَ إلی أبي 
رة אلشاعر אبن مساحق بن بُجَیرِ بن أُسامَة بن نصر بن قُعَین بن אلحـارث بـن   سِمعَان بن لبیאلسَّمَّال   عُثَیم بن أبي مُصَنَّفٌ غیرُه ـ אبن 

 يאحمد بن אلعباس אلنجاشـي אألسـد      . ثَعلبةَ بن دودאن بن أسد بن خُزَیمةَ بن مدرکة بن إلیاسَ بن مُضَر بن نِزאرِ بن مُعَدَّ بن عَدنانَ                  
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 پس אز وفـات   نموده אست و همچنینقول  نقلدوره بوده و אز אو       هم  با نجاشی  אینکهאما شیخ طوسی با وجود      
 خـود   אلفهرسـت א در کتـاب     نام نجاشی ر  دאشته، אما با אین حال       و אز کتابی متعلق به אو אطالع         نجاشی زنده بوده  

  . אستیاوردهن
 عالمه .אستم  ثابت و مسلّ، در بررسی حال رجالی فرد אست      لهمسئترین    مهم که   ،به هر حال وثاقت نجاشی    

 : گوید باره بعد אز بیان نام אو می ی در אینحلّ
 .ي معتمدٌ علیه عندٌةثق, وکان أحمدُ یُکنَّی أباאلعباسِ رَحِمَهُ אهللاُ

 .אو אز نظر من ثقه و معتمد אست. خدאوند אو رא رحمت کند. بوאلعباس بود א،حمدאکنیۀ 
 نوشـتن   ، אلرجـال  کتـاب شـود عـالوه بـر         گونه که در شرح אحوאل نجاشی در کتاب خود אو دیـده مـی              همان

 . دیگری نیز به אو نسبت دאده شده אستهایباکت
 ،ثار وאلفـضائل  אلکوفه وما فیها من אآل     کتاب   ,عمال وما ورد فیه من אأل     ةאلجمع کتاب   توאن به   אین موאرد می  אز  
, نوאر وموאضع אلنجـوم אلتـی سـمتها אلعـرب    مختصر אأل کتاب  , مشعارهأیامهم و أبن قعین و   نصر  אنساب بنی کتاب  
  . אشاره کرد... و  אلتفسیرکتاب
حب אو صـا « :گویـد    مـی   אألقـوאل  ةخالصـ  و عالمه حلی در      ٣٤١ خوאنده »کثیر אلتصانیف « نجاشی رא    دאود،  אبن

مفقود شده   در گذر زمان     کبیرکتاب   אما אز آنجایی که      ٣٤٢».אم   خود برشمرده  کتاب کبیر کتبی אست که آنها رא در       
 .رسی ما به אین لیست אز کتب نجاشی ممکن نیستو אز دست رفته אست دست

 . هستندنفر چهلمشایخ نجاشی بالغ بر 
 ٣٤٣، سفرهایی به نجف אشرف    جمله אینکه אو  אز  .  در طول زندگی به مسافرتهای زیادی پردאخته אست        نجاشی

 . אز دیگر سفرهای אو אطالعی در دست نیست. دאشته אست٣٤٥ و سامرא٣٤٤کوفه

                                                                                                                                            
 يأنـسابِ بنـ   وکتـابُ   , אلکوفةِ وما فیها مِن אآلثارِ وאلفـضائلِ      وکتابُ  ,  مِن אألعمالِ  אلجُمُعَةِ وما وَرَدَ فیه   لَه کتابُ   . مُصنَّفُ هذא אلکتابِ  

 .  سمتها אلعربيאلّت مُختصرِ אألنوאرِ ومَوאضعَ אلنُّجومِوکتابُ , نَصرِ بنِ قُعَین وأیّامِهم وأشعارِهم
 ـ کسی که وאلی אهوאز بـود و    بن نجاشیאحمد بن علی بن אحمد بن عباس بن محمد بن عبدאهللا بن אبرאهیم بن محمد بن عبدאهللا

و برאی אمـام صـادق      . نامه نوشت و سؤאالتی پرسید و אمام در جوאب رسالۀ אو رسالۀ معروف رא نوشتند              ) علیه אلسالم (به אمام صادق    
جیـر بـن أسـامة    אلسمال سمعان بن لبیرة אلشاعر بن ماحق بن ب عثیم بن أبي אی دیده نشده אست ـ אبن  جز آن نوشته) علیه אلسالم(

 אحمد  .بن نصر بن معین بن حارث بن ثعلبة بن دودאن بن أسد بن خزیمة بن مدرکة بن إلیاس بن مضر بن نزאر بن معد بن عدنان                         
אلکوفـه ومـا فیهـا مـن אآلثـار          ، کتـاب    אلجمعة و ما ورد فیـه مـن אألعمـال         بن عباس نجاشی نویسندۀ אین کتاب و صاحب کتب          

 אسـت؛  مختصر אالنوאر و موאضع אلنجوم אلتی سـمتها אلعـرب       و کتاب    صر بن قعین وأیامهم و أشعارهم     ن  אنساب بنی ، کتاب   وאلفضائل
 .٢٥٣، شمارۀ ١٠١ص אحمد بن علی אلنجاشی، پیشین، 

 .٣٢ص ش، . ه١٣٨٣، אنتشارאت دאنشگاه تهرאن، دאود رجال אبنبن علی حلی،  حسن . ٣٤١
 .٢٠، پیشین، ص عالمه حلی. ٣٤٢
 .١١٩٦شمارۀ , ٤٤٣پیشین، ص , یאحمد بن علی אلنجاش. ٣٤٣
 .ترجمۀ جعفر بن بشیر, ٣٠٤شمارۀ , ١١٩ص , همان. ٣٤٤
 . ٥٩١شمارۀ , همان:  ک. ن, אلحسن علی بن محمد بن یوسف مالقات אو با قاضی אبی. ٣٤٥
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 آشنایی با تألیف) ب

 نام کتاب
سـماءِ  أفهرسـتُ     אیـن کتـابْ    هـا   ه در אبتدאی جزء دوم یکی אز نسخ       . אست رجال אلنجاشی  ،نام مشهور אین کتاب   

نسابِهِم وما قیل فـی کـلِ       ألقابِهم ومنازِلِهم و  أ مُصَنِفاتِهم وذِکرُ طَرَفٍ مِن کُناهُم و      درکنا مِن أ وما   ةِمُصَنِّفی אلشیع 
 .אست خوאنده شده ذَمٍ وأرجلٍ مِنهم مِن مَدحٍ 

 .אست» جَش«نام אختصاری אین کتاب در جوאمع رجالی 
 
 
 

 مقدمۀ کتاب
 :گوید نجاشی در مقدمۀ کتاب خویش می

 وَعلَـی   يمِ אلحَمدُ هللا ربِّ אلعالَمین وَصَلَوאتُه عَلَی سَیّدِنا محمّد אلنّبـ          بِسمِ אهللاِ אلرَّحمنِ אلرَّحی   
أطـالَ אهللاُ بقـاءَه   ـ  وَقَفتُ علَی مَا ذَکَرَهُ אلـسّیّدُ אلـشّریفُ    يأهلِ بَیتِه אلطّاهرین أمّا بَعد فَإنّ

ـ وأدאمَ توفیقَه وهَذא قَولُ مَن ال . صَنَّفٌ مِن تَعییر قَومٍ مِن مُخالِفینا أنّه ال سَلفَ لَکُم وال مُ 
 يمَ لَه بِالنّاسِ وَال وَقَفَ عَلَی أخبارِهم وال عَرَفَ مَنازِلَهم وتاریخَ أخبارِ أهلِ אلعلمِ وال لَقِ               لْعِ

 مَا אستَطعتُه   كَوَقَد جَمَعتُ مِِن ذل   . أحدאً فَیَعرِفُ مِنه وال حُجّةَ عَلَینا لِمَن لَم یَعلَمْ وال عَرفَ          
.  عُذرאً إلی مَن وَقعَ إلیه کتابٌ لَم أذکُرْهُ        كَتَه لِعدَِم أکثرِ אلکُتبِ وإنّما ذَکرتُ ذل      ولَم أبلُغ غای  

] وها. [لتُ لِألسماءِ أبوאباً علَی אلحُروفِ لِیُهَوِّنَ عَلَی אلمُلتَمِس لِإِسمٍ مَخصوصٍ مِنها          وَقَد جَعَ 
ـ  אلتَّصنیفِ مِن سلفنا אلصّالحِ وَ     يأنا أذکُرُ אلمُتَقَدّمینَ ف     أسـماءٌ قَلیلـةٌ ومِـن אهللاِ أسـتَمِدُّ          يهِ

 بَعضِ هذא אلفَنِّ کُتبُاً لَیسَت مُستَغرِقةً لِجمیعِ مـا          ي عَلَی أنَّ لِأصحابِنا رَحِمَهُم אهللاُ فِ      ةَאلمَعون
وذَکـرتُ لِرجـلٍ    ]. تعـالی [ إن شـاء אهللا      رُسِمَ وَُحدَّ  عَلَی ما    ك ذل ي ف يرَسَمَه وَأرجو أن یَأت   

 ٣٤٦.אلطُّرقُ فَیَخرُجُ عَن אلغَرَضِ) تکثُرُ(تّی ال یَکثُرُ طَریقاً وאحدאً حَ
حمد و سپاس خدאی رא که پروردگار جهانیان אسـت و سـالم و              ،  حیمن אلرّ حمٰبسم אهللا אلرّ  

 .طاهر אو بر אهل بیت و) صلی אهللا علیه و آله(درود אو بر محمد رسول אهللا 
אش رא طـوالنی کنـد و بـر     کـه خدאونـد زنـدگی     ـ  אما بعد من بر سخن سید بزرگـوאر 

گیرنـد کـه شـما         مبنی بر אینکه گروهی אز مخالفـان مـا خـرده مـی             ـ    توفیقاتش بیفزאید 
אیـن  ] אما بایـد گفـت    . [אطالع یافتم  ،אید و نه تألیفی     دאشته  نه در گذشته عالمی     ] شیعیان[

 نـان آ) روאیـی ( ندאرد و بر روאیـات و جایگـاه           کسی אست که هیچ אطالعی אز مردم       سخن
אین אمـور رא  ندیده אست تا  کس رא   دאند و هیچ      رא نمی  نلماا پیشینۀ روאیات ع   ،قف نیست وא

 ،شناسـد   دאنـد و نمـی      سخن کـسی کـه אینهـا رא نمـی         ] روشن אست که  [گیرد و    فرאאز אو   
 . باشدحجتی علیه ما توאند  نمی

تا آنجا که برאیم ممکن بود אز אین دسـت אطالعـات            ] برאی پاسخ به אین گفته    [و من   
אین سـخن رא  .  نرساندم אین کار رא به پایانهابا کتبیشتر ولی به سبب نابودی  ،جمع کردم 

                                                 
 .٣همان، ص . ٣٤٦
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به کتابی دست یابد کـه مـن آن رא ذکـر             ]شاید [خوאهی אز کسی بیان کردم که     بنابر عذر 
 אبوאبی بر אساس حروف אلفبـا قـرאر دאدم تـا אگـر              ،در אین کتاب من برאی אسامی     . אم  نکرده
گذشتگان صـالح رא  نام و אکنون من .  آن אسم رא آسان بیابد    باشد  אسم خاصی   دنبال کسی

 אز خدאوند در    .אست کمتعدאد آنان    )אلبته( و   شمارم  برمی ،אند  وت بوده سْکِ که در تألیف پیش   
نگـاری،     با وجود אینکـه شـیعیان در بخـشهایی אز فـن فهرسـت              .جویم  אین رאه کمک می   

ـ           مـن אمیـدوאرم کـه       و گیـرد    رא دربرنمـی   انکتابهایی دאرند אما אین کتب، همۀ مقاصـد آن
 بـرאی هـر     ، بیابـد و    אست چه قصد شده و معین گردیده     کننده، در אین موضوع هر      مرאجعه

کنم تا تعدد طرق پیش نیاید و کتاب אز هدف אصـلی خـود       کس فقط یک طریق ذکر می     
 .دور نشود

 
 
 

 אنگیزۀ نگارش
 طعـن و خـردۀ      نجاشی אیـن کتـاب رא در ردّ       , یدא אست گونه که אز سخن آغازین نجاشی در مقدمۀ کتاب پ          همان

 که نجاشـی در     ،سید مرتضی  .مخالفان مبنی بر אینکه شیعه در گذشته نه عالمی دאشته و نه کتابی، نوشته אست              
تـوאن گفـت    مـی تـا آنجـا کـه     ؛مقدمۀ کتاب אز אو با نام אلسید אلشریف یاد کرده، در אین تصمیم مؤثر بوده אست    

 . به تألیف אین کتاب دست زده אست، سید مرتضی ساختن کالم אستادش،تندنجاشی برאی مس
 
 
 

 تاریخ تألیف کتاب
 ی نوشته אست و بـه אحتمـال قـو          אلرجال کتابزمان با     رא هم  אلفهرستد که شیخ طوسی کتاب      آم گفته   تر  پیش
 : ر چند مسئله אستنظشاهد אین . אند  تألیف شدهرجال نجاشین دو کتاب قبل אز یא

 ،و نیز نام برده אست    א אلفهرست آمده و در آن אز کتاب        رجال نجاشی ح حال شیخ طوسی و تألیفات אو در          شر :אول
 .  نیامده אسترجال نجاشیאما در کتاب شیخ طوسی نامی אز 

. אضـافه شـده باشـد     لیـست تألیفـات شـیخ       بـه    رجال نجاشی  پس אز تألیف     אلفهرست نام   ممکن אست אلبته  
 آورده و אو نـام   خـود فهرسـت   در، אست، که آخرین تألیفش رאאلمبسوطنام کتاب  که شیخ طوسی نیز خود        چنان

אلبته אینکه نجاشـی شـرح حـال شـیخ طوسـی و         .  به آن אفزوده אست    אلفهرستپس אز تألیف کتاب     آن کتاب رא    
ـ  آورده و شیخ طوسی چنین نکرده אست کتاب خودتألیفات אو رא در  بـا آنکـه شـیخ طوسـی ده سـال پـس אز        

ـ  وفات کرده و قطعاً אز وی و کتابش אطالع دאشتهنجاشی  برجـستگی علمـی و   אی، شاید به جهت تقـدم رتبـه    
 .مرجعیت شیخ طوسی بوده אست

 بـسیاری دیـده     شباهت شیخ طوسی    אلفهرست عبارאت آن با     دهد که میان     نشان می  رجال نجاشی  بررسی   :دوم
 . شود می
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دهـد    אیـن نـشان مـی     .  אسـت  אلفهرست بیش אز    رجال نجاشی توضیح و تبیین مطالب در      در אین موאرد غالباً     
 تـأثیر شخـصیت      و با توجه به آن نگاشته شده אست کـه خـود حکـایتگر              אلفهرستکتاب نجاشی ناظر برکتاب     

 . علمی شیخ طوسی بر نجاشی אست
 ٣٤٧.کرددאحه مشاهده  إبرאهیم بن سلیمان أبی توאن در شرح حال چنین تأثیرپذیری رא می

 و  אلرجـال کتـاب رא » فهرسـتات «و  » بعض אصـحاب  «قولها با عنوאن      نجاشی אز بسیاری نقل    برخی نیز مرאد  
 .دאنند  شیخ طوسی میאلفهرست

 رجـال نجاشـی   قبل אز    אلفهرست   کتابشود که     אطمینان حاصل می  با توجه به آنچه در אین زمینه بیان شد،          
 .نوشته شده אست

 
 
 

 خصوصیات ساختاری
 ترتیـب حـروف     ،אساس تنظیم و چینش عنوאنها در کتاب      . אن رא ذکر کرده אست    نو ع ١٢٦٩نجاشی در אین کتاب     

م ن رא که صاحب تألیف هستند بدون رعایت حـروف אلفبـا مقـدّ             اאلبته אو نام چند تن אز صحابه و تابع        . ست א אلفبا
باب «در   برאی نمونه . در سایر אسامی نیز ترتیب אلفبایی به صورت کامل و دقیق رعایت نشده אست             . دאشته אست 

 ، عبـدאلعزیز  ، عبـدאلملک  ، عبـدאلرحمن  ، عبیـدאهللا  ،عبـدאهللا :  ترتیب مجموعۀ אسامی به אیـن شـکل אسـت          »אلعین
 بـاب   ، بـاب علـی    ، عبـدאلزمن  ، عبدאلـصمد  ، عبدאلعظیم ،عبدאلوهاب،   عبدאلوאحد ، عبدאلغفار ، عبدאلحمید ،عبدאلسالم
 ،عِـیص ,  عُبـدُوس  ،عَنبَسَة, عاصم, عون, عثمان,  عقبه ، باب אلعالء  ، باب عیسی  ، عمرو و عمار   ، باب عمر  ،عباس
 . אن عَبدَ،بَادَه عُ،عُلَیم,  אلعَمْرَکِیِّ، عُمَّارَه، אلعَوَّאم،عُتَیبَه

 .شود که نظم אلفبایی در چینش אسامی و حروف رعایت نشده אست بدین ترتیب مشاهده می
 
 
 

 خصوصیات محتوאیی
  ـ موضوع کتاب١

 نجاشـی در مقدمـۀ    . دאرنـد    یا نـسخه    و  نوאدر ، אصل ،کتابان نام برده شده همگی      אفرאدی که در אین کتاب אز آن      
وأنـا   «: صاحبان کتابها و אصول شیعه نگاشته אسـت         אز کند که אین کتاب رא به عنوאن فهرستی         کتاب تصریح می  
 ». אلتَّصنیفِ مِن سَلفنا אلصّالحيأذکرُ אلمُتقَدِّمین فِ

 
 
  موضوعمیزאن فرאگیری تألیف نسبت به ـ ٢

یابی به همۀ     زیرא دست  ،آید که نجاشی אدعای ذکر نام تمام صاحبان تألیف شیعه رא ندאشته              برمی ۀ کتاب אز مقدم 
 رא نبرده عذر    ان אز کسانی که نام آن     אو خود با אشاره به אین مطلب،      مصنفات و تألیفات برאی אو ممکن نبوده אست         

 . خوאسته אست

                                                 
 .١٥ص  ،אلرجال אلنجاشی؛ کتاب ١همان، ص . ٣٤٧
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  ـ میزאن אطالعات رجالی٣
 محـدودۀ   ، אز אیـن رو    ؛ در هر عنوאن تمام אطالعـاتی رא کـه در אختیـار دאشـته אرאئـه دهـد                   אست وشیدهنجاشی ک 

 אمکان در بسیاری אز عنوאنهـای       نجاشی در حدّ  ی که   אطالعات. אطالعاتی که در אین کتاب وجود دאرد وسیع אست        
 : کرده به شرح زیر אستکتاب אرאئه

 
 شخیص هویت رאویאطالعات مربوط به ت) אلف

 ـ نام ١
بـه  در مـوאردی  . نامانش تمییـز دאده شـود، آورده אسـت         هم אز دیگر    אوאی که      به گونه   رא نام کامل شخص  مؤلف  

بیـان نـام کامـل      ،  برאی نمونـه   .ناقص אست یا  و   نیامده   شنامدلیل دسترسی ندאشتن به אطالعات یک شخص،        
حمـد بـن    أحمد بـن محمـد بـن        أ  و ٣٤٩حمدאحمد بن محمد بن     א אو رא אز     ٣٤٨حمد بن طلحه  אحمد بن محمد بن     א

 . متمایز ساخته אست٣٥٠طَرخان
 ـ نسبت ٢

و אنتـساب   אتا جایی که אمکان دאشته אجدאد و نسب هر شخص رא تا نام کسی که قبیله به                  , نجاشی گذشته אز نام   
ه  موאرد بیش אز بیست نفر אز אجدאد شخص مورد نظر رא ذکر کرد             אی   پاره  در بدین منظور אو  . دאشته برشمرده אست  
 رא تـا    ش نـسبت  ی که شخص אز سادאت و علویان بوده        در موאرد  . مشخص شود  یک خاندאن אست تا אنتساب אو به      

 .رسانیده אست) علیه אلسالم(אمام علی 
 : نفر אز אجدאد אو مشخص کرده אست٢٤ب عمر بن محمد بن عبدאلرحمن رא با برشمردن سَبرאی نمونه نَ

 بنِ אلحارثِ بنِ خالدِ بن عائذِ بنِ سَـعدِ          ةَ بن سَلَمَ  אلرحمن بن أُذَینَةَ  عمر بن محمد بن عبد    
فـصَی بـنِ عَبـدِ    أ بنِ جَدیمَةِ بنِ אلدیلِ بن شـنِ بـن      ةِبنِ ثَعلَبَةَ بنِ غَنَمِ بنِ مالکِ بنِ بُهثَ       

 . نِزאرِ بنِ مَعَدِّ بنِ عَدنانَאلقیسِ بن أفصی بنِ دَعمی بنِ جَدیلَةِ بن أَسَدِ بنِ رَبیعَةِ بنِ
 :دن یحیی بن معتمد با بیان کامل نَسَب אو مشخص شده אستعلوی بو

ـ  یحیی بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبـدאهللا بـن אلحـسن بـن علـي              بـن  يبـن عل
  ).علیه אلسالم(طالب   بن علي بن أبيאلحسین

  ـ کنیه٣
 بین אعـرאب   در ، אهمیتی بیش אز آن    در کنار نام אشخاص و گاه در درجۀ        אز جمله مشخصاتی אست که        אفرאد کنیۀ

  .אز אین رو، گاه در אسناد به جای آوردن نام رאوی، کنیۀ אو بیان شده אست. کاربرد دאرد
  .های مختلف אفرאد رא ذکر کرده אست  کنیه در کتاب خود با توجه به אین مهم،نجاشی
 ٣٥١. אلخَّرאزأبوأیوببن عیسی برאهیم إ: آمده אستبرאهیم بن عیسی إ کنیۀ نمونه در ذکربرאی 

  ـ لقب٤
گاه אلقاب نیز نقش مهمـی در אیـن         , شود   אستفاده می  ان که در شناسایی אفرאد אز آن       گذشته אز مشخصات عمومی   

به معنی نابینـا    » أعمی «،»ضَریر «،»مکفوف« چون   אند، אفرאد  مشخصات ظاهری  אز جمله  אوصافی که . دאردאمر  

                                                 
 .٢٣٢شمارۀ , ٩٣ص , همان. ٣٤٨
 .٢٠٨شمارۀ , ٨٦ص , همان. ٣٤٩
 .٢١٠شمارۀ , ٨٧ص , همان. ٣٥٠
 .٢٥شمارۀ , ٢٠ص , همان. ٣٥١
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یـق אشـخاص    אین אلقاب در تعیین دق    . شوند  ه می به عنوאن لقب شناخت   , به معنی معلول אز ناحیۀ پا     » أعرج«و یا   
 .אندبسیار مؤثر

  :אینک به چند نمونه אز אین אلقاب توجه کنید
 ٣٥٤אلعـالء بـن یحیـی אلمکفـوف؛        ٣٥٣ إبرאهیم بـن یزیـد אلمکفـوف؛       ٣٥٢؛يعلی بن عمر אألعرج أبوאلحسن אلکوف     

 ٣٥٥.אلمکفوف, بویحییأ
  ـ وطن٥

 کنیه و لقب در شناخت אفرאد مهـم   ی אفرאد؛ یعنی نام، نسبت،    אز عناوین شناسای  אز دیگر אطالعات مهمی که پس       
 .  אسترאویین محل אقامت ی تع،د جانبی دیگری هم دאردیאست و فوא

نـشان  نشانۀ تعیین وطن אشخاص אست و گاه نیز         ...  و   مصری, قمی, بغدאدی, بصری,  کوفی تعبیرאتی چون 
 در موאردی تعدد אنتساب به شهرها دیـده  ،אز אین رو. אست و رאوی در جایی دیگر متولد شده         دאرد אقامتگاه فرد    אز
 نیزهای برخی شهرها    אنتساب به محله   تا آنجا که    אست، تر شده    دقیق ها  نسبتאین  אی موאرد     در پاره گاه  . شود  می

 . در بغدאد»سوق אلعطش«و , در مدینه »ةمُزَین« الًمث. ذکر شده אست
 : אست به قرאر زیر شدهذکرویان رאبرخی در مورد زندگی که אطالعات مکانی 

 ةَ وאلبـصر  ةًکـان یَـسکُنُها تـار     ,  کـوفیٌ  أصـلُه ,  مـوالهم  يبن عثمانَ אألَحمَر אلبَجَل   ـ أبان   
 ٣٥٦.ةًتار

.... أصله אلکوفه وسـکن אلبـصره       , وقیل عربیٌ , ـ حمّاد بن عیسی أبومحمد אلجُهَني مولی      
 ٣٥٧.لمدینهومات حمّاد بوאدي قَناة وهو وאد یسیل من אلشَّجَر إلی א

ـ      , ـ علي بن جعفرِ بنِ محمدِ بنِ عليِ بنِ אلحسینِ أبوאلحسنِ           وאحی سَکَنَ אلعُـرَیض مـن ن
  ٣٥٨.אلمدینه

  ـ طبقه٦
,  אسـت   روאیت کرده  انوی אز آن  رאکنند و کسانی که        روאیت می  אوتعیین تاریخ زندگی شخص و نام کسانی که אز          

نجاشی کوشیده אست אئمۀ معاصر با هـر        . و رאویان دאرد  عصرאن   ر شناسایی و تمییز אو אز دیگر هم       نقش مهمی د  
 طبقه و مقطـع     אز אین رهگذر אو   قل کرده אست رא معرفی کند        ن ان אز آن  אوی אشخاص مشهوری که     رאوی و تا حدّ   

 . کند زمانی زندگی فرد رא مشخص می
 :گوید چنین می  زیر אینرאویان برאی مثال نجاشی دربارۀ

 عـن   رَوَی, ةثقـة ثقـ   , بُـردَةَ   ياً یُعرَُف بِابنِ أب   نصر أیض   من بني : إبرאهیم بن مِهزَم אألسدي   
 ٣٥٩.אلحسن علیه אلسالم عبدאهللا و أبي أبي

                                                 
 .٦٧٠شمارۀ , ٢٥٦ص , همان. ٣٥٢
 .٤٠شمارۀ , ٢٤ص , همان. ٣٥٣
 .٨١٣شمارۀ , ٢٩٩ص , همان. ٣٥٤
 .١٢٣٥شمارۀ , ٤٥٥ص , همان. ٣٥٥
 .٨شمارۀ , ١٣ص , همان. ٣٥٦
 .٣٧٠، ش١٤٢همان، ص . ٣٥٧
 .٦٦٢، شمارۀ ٢٥١همان، ص . ٣٥٨
 .٣١، شمارۀ ٢٢همان، ص . ٣٥٩
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روی عـن   , ةٌثقـ , شـیخٌ مـن أصـحابنا     : إبرאهیم بن محمد بن معروف أبوאسحاق אلمذאري      
 ٣٦٠.في طبقتِهِعلي محمد بن علي بن هَمام ومن کان  أبي

 
  رאویאطالعات مربوط به وضعیت رجالی) ب

 ـ تصریح به مدح یا ذم ١
 لکـن אز آنجـا کـه        ٣٦١، بیان حال رجـالی אفـرאد      نه مؤلفان אست    فهرستی אز نام  ,  در حقیقت  رجال نجاشی אگرچه  
 تعیـین وضـعیت     بنـابرאین، ,  زیادی به حال رجالی مؤلـف آن بـستگی دאرد          گذאری هر تألیف حدیثی تا حدّ      אرزش
مدح و ذمهای مربوط به هر شـخص        אست   نجاشی کوشیده    ، رو אز אین .  ضعف אو مهم אست    رאوی وثاقت   ،رجالی

אز אصول رجالی تا אین حد به بیان مدح یا ذم            אست و هیچ یک      رجال نجاشی אین אز אمتیازאت کتاب      .رא بیان کند  
 :توאن به موאرد زیر אشاره کرد אز אین دست אطالعات می .رאویان نپردאخته אست

  ٣٦٢. ال بأس بهةٌثق, يکوف, אسحاق يببِأ یُکَنَّی يبن صالح אألنماطإبرאهیم 
  ٣٦٣. له کتاب ضعیفٌيאلطُّفاوِאلحسن بن رאشد 

  ـ مدح یا ذم ذیل عناوین دیگر٢
 عمو یا   ،به توصیف سایر אفرאد خاندאن אیشان همچون برאدر       , حال برخی אز مؤلفان    در موאردی نجاشی ضمن شرح    

  هو وأبوه ،ةٌثق«: گوید אلرحمن مییل بن همام بن عبد برאی نمونه دربارۀ إسماع.پردאزد  میدیگر منسوبان אو
  ٣٦٤».وجدُه

 :گوید می شعبة אلحلبی بیאحمد بن عمر بن أ بارۀ شخصیتو در
אهللا دِیـ ب عُ  عـمِّ  ، وهو אبـنُ   بلُن قَ  مِ بیهأ ه אلسالم وعن  یאلحسن אلرضا عل   يبأ، روى عن    ثقةٌ
ه אلـسالم، وكـانوא     یعبدאهللا عل  يب أ نبوهم ع أن، روى   ییلب אلحَ  ومحمدٍ אألعلى وعمرאنَ وعبدِ
  ٣٦٥.ثقاتٍ

 אین موאرد .کند گاه نجاشی ذیل یک عنوאن تمامی אفرאد یک خاندאن رא توصیف می           گفته    אفزون بر موאرد پیش   
 אز  دیگـرאن آل نعـیم و     , عبهشـ خاندאنهایی همچون آل    . شوند   موجود در کتاب محسوب می     توثیقات عامّ  אز   همه

  ٣٦٦.ندא אین طریق توصیف و توثیق شده
  ـ سکوت نجاشی نشانۀ مدح رאوی٣

که در אو طعن و     در کتاب خود هر کس       אدعا کرده که نجاشی      אلروאشح אلسماویه کتاب   در) ه ١٠٤١ م(میردאماد  
 ضـعف   گـاه אو   هر بـر אیـن معنـا     . کنـد   دیگری אین مسئله رא بیان می     یا  حال خودش     در شرح  ی وجود دאرد  אشکال

نظـر  شـخص אز    آن    אست کـه    رא بدون مدح یا ذم نقل کند، نشانۀ آن         ش نام شخصی رא بیان نکرده باشد و تنها      

                                                 
 .٢٣شمارۀ , ١٩ص , همان. ٣٦٠
آید هدف نجاشی فهرست کردن نام صاحبان تألیف אست، אز אین رو، אز یک سو אو در صدد بیـان حـال                  אز مقدمۀ کتاب برمی   . ٣٦١

 .رجالی אفرאد نبوده و אز سوی دیگر صرف رאوی بودن یک شخص سبب وجود نام אو در אین کتاب نشده אست
 .١٣شمارۀ , ١٥ص همان، . ٣٦٢
 .٧٦شمارۀ , ٣٨همان، ص . ٣٦٣
 .٦٢شمارۀ , ٣٠ص , همان. ٣٦٤
 .٢٤٥، شمارۀ ٩٨همان، ص . ٣٦٥
  . אز توثیقات به قسمت ملحقات مرאجعه کنیدمورد אین دستهبرאی אطالع بیشتر در . ٣٦٦
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 سکوت کرده אشکالی در مـذهب       אش  بارهکه نجاشی در  بنابرאین هر کس    . אست به دور  אز طعن و אشکال    نجاشی
 ٣٦٧. نیستش روאیتو قدحی در

، نجاشـی ملتـزم     אز نگـارش   و هدف אصلی     ۀ کتاب  در אین אدعا آن אست که با توجه به مقدم          پذیرفتنینکتۀ  
 پـیش آیـد    אختالف مـذهب      که بحث   در موאردی  رא معرفی کند و      صاحب تألیف هستند  مذهبانی که    ست אمامی א

 ، نـشانۀ  אو و سـکوت     رجـال نجاشـی    ذکـر نـام شـخص در          کـه  توאن گفـت   אز אین رو، می   . مسئله رא تذکر دهد   
 . ثیق אو دאنستتوאن אین روش رא دلیلی بر تو ، ولی نمی خوאهد بودشمذهب بودن אمامی

 
 אطالعات مربوط به تصنیفات) ج

 :تصنیفات אرאئه شده אستدربارۀ دو دسته אطالعات 
  ـ برشمردن تصنیفات١

 هدف אصـلی אز نگـارش       تألیفات شیعی و موضوعات آنها روشن شده و       با بیان אین نوع אطالعات در وאقع سابقۀ         
 نجاشی پس אز آنکه אطالعاتی دربـارۀ هـر مـصنِّف    . محقق گردیده אست، که در مقدمه به آن אشاره شده  ،کتاب
 .אستها   نوאدر و نسخه، کتاب، אین تصنیفات شامل אصل.پردאزد دهد به بیان تصنیفات אو می می

 ٣٦٨. تألیف برאی شیخ صدوق نام برده אستصدبرאی مثال نجاشی بیش אز 
  ـ بیان אسناد به تصنیفات٢

ـ  عالوه بر אیـن فو     .אند  אوی آورده شده  کتاب بودن ر    אثبات صاحب  برאی موجود   אسناد אثبـات  د دیگـری אز جملـه       אی
 .دאرندی رא دربروא مشایخ و شاگردאن ران و مشخص کردنمؤلف هایباکت

 .אی אز آنها אکتفا کـرده אسـت         אما نجاشی در صدد نبوده אست همۀ אسناد در دسترس رא بیان کند، بلکه به پاره               
 : کند خود در مقدمه به אین نکته تصریح میאو 

 ٣٦٩.אلطُّرقُ فَیَخرجُ عَن אلغَرَضِ) تکثر(وذَکرتُ لِرجلٍ طَریقاً وאحدאً حَتّی ال یَکثُرُ 
کنم تا تعدد طرق پیش نیاید و کتـاب אز هـدف    و برאی هر کس فقط یک طریق ذکر می        

 .אصلی خود دور نشود
  אو ٣٧٠. رא نیاورده אست   کند که به جهت אختصار بیش אز یک یا دو سند           تصریح می نجاشی در جایی دیگر نیز      

 ولی در برخی موאرد کـه سـند         ،کند   رא به آنها ذکر می     طریق و سند خود   , אز معرفی مصنفات  در אغلب موאرد پس     
کند و با تعبیرאتی چون        نقل می  ،متصل به آنها ندאرد نام مؤلف رא به אستناد אجازאت و طرقی که אز אستادאنش دאرد               

                                                 
 ةאهللا אلجلیلـی، قـم،  هـا و نعمـ   حـسین قیـصریه    تحقیـق غـالم  ،אلروאشـح אلـسماویه  ، )میردאماد(محمدباقر حسینی אسترآبادی  . ٣٦٧

 .٦٨ و ٦٧ ص ش، چاپ אول،. ه١٣٨٠دאرאلحدیث، 
بر אسـاس  . شود، نه حسن یا موثق دאماد سند حدیث به جهت چنین شخصی به عنوאن حدیث قوی شناخته می            همچنین אز نظر میر   

رأی אمـا بـر אسـاس       . رود و تعبیر حسن یا موثق در مورد آن صـادق نیـست              אین مبنا، تعبیر قوی در مورد چنین حدیثی به کار می          
 .مشهور حدیث قوی אز אقسام حدیث ضعیف אست و میردאماد در وאقع بـر خـالف مـشهور چنـین אدعـایی رא مطـرح کـرده אسـت                             

) علیـه אلـسالم   (، تحقیق سید محمد حسینی قزوینی، قم، مؤسـسة ولـی אلعـصر              سماء אلمقال فی علم אلرجال    أبوאلمهدی کلباسی،   
 .١٩٧، ص ١ ج ، אول، ه١٤١٩للدرאسات אإلسالمیّه، 

 .١٠٤٩، شمارۀ ٣٩٠ و ٣٨٩همان، ص . ٣٦٨
 .٣پیشین، ص , אحمد بن علی אلنجاشی. ٣٦٩
 .٢٩٧، شمارۀ ١١٦ همان، ص ٣٧٠.
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کند که خود אنتـساب کتـاب رא بـه             می تصریح »کذא فی אلفهرستات  « و   »ابُ אلرجالِ ذَکَرَهُ أصح «, »ذَکَرََهُ فُالنٌ «
 : نمونهبرאی . مؤلفش אحرאز نکرده אست

 سعید  ي منها אلنقض عل    אلكالم، له كتبٌ   یدُ متكلم جَ  ي أبوعل ،يאلحسن بن محمد אلنهاوند   
 فـساد   ي ف ي אإلمامة وكتاب אلكاف   ي אلحكمین وكتاب אالحتجاج ف    ي ف يبن هارون אلخارج  
 ٣٧١. אلفهرستاتي أصحابنا فكאالختیار ذكر ذل

 هنگام بیان אسناد به مجموعۀ کتب یک شخص و در .ندא אسناد موجود در אین کتاب אز لحاظ אعتبار متفاوت
 طریق به کتب ظَریف بن چهارمثالً  .عنایتی به میزאن אعتبار אسناد نشده אست گونه آنها هیچتقدیم و تأخیر 
٣٧٢.ستناصِح بیان شده א

                                                 
 .١٠٢، شمارۀ ٤٨ و ٤٩ صهمان، . ٣٧١
  .٥٥٣، شمارۀ ٢٠٩همان، ص . ٣٧٢
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 آشنایی با کتاب رجال نجاشی
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 هدف درس
  .رجال نجاشیآشنایی با  

 
 
 
 

 آشنایی با کتاب رجال نجاشی: گفتار ششم

אز جملـه    ،ات كتـاب אو   ی אز خـصوص   یم و بخـش   ی آشـنا شـد    ، אلرجـال  كتـاب لـف   ؤ م ی، گذشته با نجاش   سۀدر جل 
ن كتاب  یאمباحث مربوط به    سایر  ن جلسه   یدر א . می كرد ی رא بررس  ، و خصوصیات محتوאیی   خصوصیات ساختاری 

 .میكن یرא دنبال م
 
 
 
 

 قوאعد رجالی در رجال نجاشی 

 در  ,אنـد   به عنوאن مؤلف شـناخته شـده       یعنی بررسی عناوین אشخاصی که       ،گذشته אز شیوه و روش کلی نجاشی      
 قوאعـد کلـی رجـالی אسـتنباط و אسـتخرאج            آنها،رجالیان אز   دیگر   که    אست  مطالبی بیان شده   אوالی کلمات    هب  ال

 .دאن کرده
نـام و    אز آنجا که توثیق אین אشخاص بـا          .شوند  אی אز رאویان توثیق می      ها عده   قاعدههر یک אز אین     بر אساس   

 یـاد  »توثیق عـام « ا نامها ب אین قاعده אز ،گیرد  عنوאن کلی مورد دאوری رجالی قرאر می  یک نیست   یعنوאن خاص 
 مثالً توثیق عنوאن کلی مـشایخ       .شوند  توثیق می ق یک قانون کلی     یداאفرאد به عنوאن مص    در אین شیوه،  . شود  می

 بعـد بـه     ۀشود و مشایخ آن شخص در مرحل        یق عام محسوب می   ث تو ،تک مشایخ אو  ، بدون تعیین تک     یک شیخ 
 . شوند عنوאن مصادیق אین دאوری معرفی می

 : אز عبارت אستبه تعبیرאت نجاشیتوثیقات عامِ مستند 
 ؛وثاقت مشایخ و אساتید نجاشی) אلف
 ؛ وثاقتۀنشان,  نجاشی نکردن تضعیف)ب
 ؛توثیق مشایخ و شاگردאن جعفر بن بشیر) ج
 ؛توثیق مشایخ و شاگردאن زعفرאنی) د
 : شامل،خاندאنهای ثقات) ه
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 ؛جَهم أبیخاندאن آل ـ ١
 ؛عَیمنُ أبیخاندאن آل ـ ٢
 ٣٧٣.شعبه أبیخاندאن آل ـ ٣
 
 
 
 

 אعتبار کتاب و آرאی نجاشی 

אیـن نکتـه אز دو אمـر    . ن شیعه ممتاز بوده אسـت انزد رجالی,  אطالعات و دقت مؤلف    کتاب نجاشی به جهت تنوع    
 :شود روشن می
رא بـر   نجاشـی   نظـر   بـسیاری   , طوسـی  کشی و شیخ     ، نجاشی آرאی هنگام تعارض و אختالفات      بهکه  אول آن 
 .אند شمرده مقدّم دیگرאن
به آن אسـتناد و אعتمـاد        و   אستفاده کرده   אز אین کتاب بسیار    های رجالی پس אز نجاشی    باکه مؤلفان کت  م آن دو
 :پردאزیم می به توضیح אین دو مسئله אینک. אند نموده

 
 
 

 آرאی رجال نجاشی بر رجال کشی و شیخ طوسی تقدّم :مبحث אول
 آرאی نجاشی بر رجال کشی تقدّم )אلف

  دیگـر  یگروهـ  و   نـد א  هدאشـت  مقـدّم    کشیی رأی نجاشی رא بر      گروه, در مورد אختالف نظر بین نجاشی و کشی       
 :دאنند نظر نجاشی رא برتر میل به سه دلیאول  ۀ دست.אند  مسئله رא قائلعکس אین

 مقـدّم    بـر دیگـرאن    ش نظـر  ، אسـت אز אیـن رو       در مباحث رجالی   ترین عالم  ترین و مطلع   نجاشی دقیق  :אولدلیل  
  ٣٧٤.אست

 .پیش אز خود مطلع אست    نظرאن    صاحب آرאیعالم متأخر אز    . تر אست  رأی عالم متأخر به صوאب نزدیک      :دلیل دوم 
 بنـابرאین، د؛  نـ گزی مـی  نظـر دیگـری رא بر       که در دسـت دאرد     یقرאینبه ضوאبط و    אین אطالع و با نظر      و با وجود    א

 .خوאهد بودتر   به صوאب نزدیکشنظرאت
 بیـان  کشی بوده و אین نکته رא ذیل عنوאنآگاه  رجال کشی در  موجود אغالط و אشتباهات אزنجاشی   :دلیل سـوم  
אز جملـه کـسانی کـه رأی        . אنـد   ییـد کـرده   أ אین نکته ت    بر  نیز אون پس אز     عالوه بر نجاشی رجالیا    ٣٧٥کرده אست 

در مقام بیان رمزهـای  منهج אلمقال אو در کتاب   . آبادی אست میرزא محمد אستر  دאنند    می مقدّم   نجاشی رא بر کشی   
الی مطالب کتاب نیز אین تقدیم بـه         ه و در الب   دאشته אست  مقدّم   رجال کشی  رא بر رمز     رجال نجاشی  رمز   ،کتاب

 .دאند گوאه آن باشد که אسترآبادی آرאی نجاشی رא معتبرتر אز آرאی کشی میتوאند  אین אمر می. خورد چشم می

                                                 
 . برאی אطالع بیشتر دربارۀ אین توثیقات به ملحقات مرאجعه کنید. ٣٧٣
 .ث آینده خوאهیم گفتدلیل دقت فرאوאن نجاشی رא در مباح ٣٧٤
 .١٠١٨، شمارۀ ٣٧٥، ص رجال نجاشی. ٣٧٥
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 אز نظـر زمـانی      کشی אین אستدالل که     آنان با . אند  دאشته مقدّم    نظر کشی رא بر نظر نجاشی      گروهی دیگر، אما  
، نظر אو رא مقدّم     تر אست  ن אز אحوאل رجالی آنان آگاه     ایوא زمانی کمتر با ر    ۀ فاصل دلیلست و به    אمتقدّم بر نجاشی    

 .אند دאشته
م ( אین نظر رא به شیخ بهایی        אو. کند  میאین אدعا رא به صرאحت مطرح       ) ه ١١٧٣م  (شیخ אسماعیل خوאجویی    

در ) شـیخ بهـایی و طریحـی      (و نفـر    אیـن د  .  نـسبت دאده אسـت     نیز)  ه١٠٨٥م(و فخرאلدین طُرَیحی    )  ه١٠٣٠
و دאنـسته    هفتاد و چنـد سـال        نظر میان کشی و نجاشی در بیان عُمر حماد بن عیسی، که کشی آن رא              אختالف  

 ٣٧٦.אند نظر کشی رא ترجیح دאده, ددאن مینجاشی نود و چند سال 
» سبعین «و» تسعین«در رفع אین אختالف بر אین باور אست که چون شکل نوشتاری کلمۀ              فاضل خوאجویی   

 ،»نیّـف «لفظ هر دو کتاب دلیل אین سخن آن אست که در .  אست شبیه به یکدیگر אست، در نگارش אشتباه شده       
 کاتبـان و ناسـخان کتـاب        ۀאز ناحیـ  توאن گفت که אشتباه مذکور        ، بدون تغییر آمده، پس می     »چندی«به معنای   

بـه شـیخ بهـایی و       رא   کشی بر نجاشی     قدّم آرאی توאن نظریۀ ت     با توجه به אین نکته، نمی      ٣٧٧.صورت گرفته אست  
 . کرد منتسبطریحی 

 تفرشی که در فهرست رمزهای کتابشان رمز کتاب کـشی           نقد אلرجال  و   دאود  رجال אبن برخی نیز אز کتابهای     
 אنـد کـه    کردهبردאشتچنین , אند ها هم אین ترتیب رא رعایت کردهقول نقلאند و در      دאشته مقدّم   رא بر کتاب نجاشی   

 سـابقۀ  אلبته ممکن אست     ٣٧٨. אست  مقدّم بر نظر نجاشی    ی کشی אز دیدگاه אیشان    أ ر دאود و تفرشی،    אز دیدگاه אبن  
 .دلیل אین אمر باشدو متقدّم بودن زمان حضور کشی زمانی 

دهـد؛ אز אیـن رو، بایـد          گفتیم که تقدّم آرאی نجاشی بر کشی یا بالعکس، به هنگام تعارض نظرאت روی می              
به خصوص אین אختالف در جـرح و تعـدیل          . رد تعارض بین نظر کشی و نجاشی بسیار کم אست          موא دאنست که 
 در  به دلیـل وجـود אشـتباهات و אغـالط          אین موאرد نیز     بیشتررאویان אست و    אز   بلکه در شرح حال برخی       ،نیست

  ٣٧٩.رخ دאده אسترجال کشی 
 
 
 تقدّم آرאی نجاشی بر شیخ طوسی) ب

אین نکته خود گویـای شـأن       . معتقدאند بر نظر شیخ طوسی      نجاشیی  أره تقدّم   عالمان سرشناس دאنش رجال ب    
 ٣٨٠.אستنجاشی در میان رجالیان شیعه 

                                                 
ج  ،، تحقیق سید مهدی رجائی، مشهد، مجمع אلبحوث אإلسـالمیه         אلفوאئد אلرجالیه محمد אسماعیل مازندرאنی خوאجوئی،     : ک.ر. ٣٧٦
، تهـرאن، مکتبـة     ، تحقیق سید אحمـد حـسینی      مجمع אلبحرین فخرאلدین אلطریحی،   ؛  אألربعون حدیث ؛ بهایی،   ٤٩ ص   ، ه١٤١٣،  ١

 .٤١ص , ٢ ج ، دوم، ه ١٤٠٨نشر אلثقافة אإلسالمیه، 
אختیـار معرفـة    ،  یشـیخ طوسـ   . های رجال در אین دو کلمه אخـتالف دאرنـد           ؛ אز אین گذشته نسخه    ٥٠پیشین، ص   , خوאجویی. ٣٧٧
رقـم  , ٣١٧ص   ، ه١٤٠٤،  )علـیهم אلـسالم   (، تحقیق میردאماد، محمدباقر حسینی و مهدی رجایی، قم، مؤسسة آل אلبیـت              אلرجال
٥٧٢. 
 ج ش، אول،. ه١٣٨٠/   ه١٤٢٢، تحقیق محمدحسین درאیتی، دאرאلحدیث، قـم،  אلرسائل אلرجالیهأبوאلمعالی کلباسی אصفهانی،   . ٣٧٨
 .٣٠٠ص , ٢

 . بررسی شدאختیار אلرجالאین مبحث در درس آشنایی با کتاب . ٣٧٩
محمـدباقر بهبـودی، طهـرאن، אلمکتبـة     : ٢زאده، تحقیـق ج   فمحمـدباقر شـری  : ١، تحقیـق ج    مسالک אألفهام جوאد کاظمی،   . ٣٨٠

علیهم (، تحقیق مؤسسة آل אلبیت منهج אلمقال فی تحقیق أحوאل אلرجالمیرزא محمدعلی אسترآبادی، ؛ ٤٠٥ص , ١ج  אلمرتضویه،
روضـة  ی،  محمـدتقی مجلـس   ؛  )شرح حال سلیمان بن صـالح جـصاص        (١٧٤ص  ،  ٣، אول، ج     ه١٤٢٢إلحیاء אلترאث، قم،    ) אلسالم
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 :شود در چند مورد خالصه مینظر نجاشی بر شیخ طوسی دالیل تقدّم 
 אسـتفاده    شـیخ طوسـی    رجال و   فهرست אز   آمده، همچنین نجاشی   رجال نجاشی طوسی در   شیخ   شرح حال    ـ١

אز אیـن رو،    .  و نظر אو متأخر אز شیخ طوسی אست         شیخ طوسی אطالع دאشته    آرאیبنابرאین نجاشی אز     ؛ אست کرده
 .تر אست  به صوאب و صحت نزدیکشتوאن گفت که نظرאت می
دאنش رجال אرتباطی بسیار نزدیک با دאنـشهای تـاریخ و           . ر بوده אست  نساب و تاریخ متبحّ   ـ نجاشی در دאنش אَ    ٢
 دאنـش رجـال אز      אرتبـاط و אسـتفادۀ    , نـدאنیم ی که حتی אگر دאنش رجال رא به علوم وאبسته           א  نساب دאرد به گونه   אَ

 .کند  و علم به تاریخ در وאقع אطالعات رجالی رא تقویت میتوאن منکر شد رא نمی אنساب و تاریخ
شـده   ذکـر    وی ش بـرאدرאن و پـدرאن     ، و אحوאل אیشان و نیز فرزندאن      رאوی אجدאد   ،الی کلمات نجاشی   هدر الب 
نساب بنـی نـضر بـن قُعـین و      کتابی در تاریخ کوفه و آثار و فضایل آن و کتابی در אَאفزون بر آن نجاشی  .אست

 شـیخ   شرح حـال  אما در   . نساب و تاریخ אست    در دאنش אَ   אور   تبحّ که همۀ אینها نشانگر   אست  نگاشته  تاریخ אیشان   
 موضـوع، گمـان برتـری و صـحت نظـرאت           אیـن .  אست دאشتهبیان نشده که شیخ در علم تاریخ مهارت         طوسی  

 .کند  رא تقویت میرجالی نجاشی
ـ         آن حال   ، علم رجال بوده אست    منحصر به  تخصص بارز نجاشی     ـ٣ ر در علـوم    کـه شـیخ طوسـی عـالمی متبحّ

 بـوده و در تمـامی אیـن موضـوعات     یاتتفسیر و אدب, کالم, אصول,  فقه ،مختلف אسالمی همچون حدیث، رجال    
 نجاشی در   مهارت علمی .  در موضوعات مختلف شده אست     אوאمر خود موجب پرאکندگی אفکار      אین  .  دאرد تألیفاتی
نظر توאند دلیل ترجیح      אین تخصص می  . אو بیشتر با علم رجال مرتبط אست      ات  تألیفאست و   متمرکز  رجال  دאنش  

 .تلقی شودنجاشی بر نظر شیخ طوسی 
دیـار  بسیاری אز رאویان حدیث نیز אز آن . هر אستی مشهور آن شهاهای کوفی و אز خاندאنـ نجاشی אز شخصیت ٤
، به سر بـرده   سالی نیز در بغدאد     چند   که אز אهالی طوس بوده و        ،بدیهی אست که نجاشی אز شیخ طوسی      . אند  بوده

 . به حال روאیان آشناتر بوده אست
ری یکـی אز    غـضائ   אبـن .  بـوده אسـت    )بن حسین بن عبیدאهللا غـضائری      حمدא(غضائری    אبن دورۀ  همـ نجاشی   ٥

کرده و در مـوאردی     غضائری אستفاده    אبن حضور   نجاشی אز . دאردعلمای رجالی אست و تألیفاتی نیز در אین زمینه          
 .توאند دلیلی بر ترجیح نظر نجاشی باشد غضائری می אو אز אبنی قولها نقل. به سخنان אو אستناد جسته אست

 کـه אز    ،...بوאلفرج محمد بن علـی قنـایی کاتـب و           أی،  حمد بن علی بن نوح سیرאف     أبوعباس  أ مانندـ بزرگانی   ٦
برخی אز אین אفرאد، אستاد شـیخ طوسـی         . هستند مشایخ نجاشی    روند، אز אساتید و     به شمار می  אرکان دאنش رجال    

 אستاد אختصاصی دאشـته     هفده حدאقل   نجاشی. אستאی אز אیشان رא درک نکرده         عدهشیخ طوسی    אما   אند،  نیز بوده 
אی برאی نجاشی فرאهم آورده אست کـه          وجود چنین אساتیدی زمینه   . אیشان رא درک نکرده אست    که شیخ طوسی    
توאند دلیـل تـرجیح نظـر نجاشـی بـر شـیخ               אین אمر می  . אی در حوزۀ دאنش رجال فرאهم آورد        אطالعات گسترده 
 .طوسی قلمدאد شود

ـ אند موجـب    אرد کرده  شیخ طوسی و   آرאیبرکتب رجالی و    که برخی אز عالمان رجالی      אشکاالتی  ـ  ٧  آرאیف یضعت
نیـز    دربارۀ یک شخص در کتابهای متعدد یـا در یـک کتـاب و              شیخ آرאی אختالف   برאی نمونه . شیخ شده אست  

                                                                                                                                            
 ١٣٩٩پناه אشتهاردی، قم، بنیاد فرهنگ אسالمی، حاج محمدحسین کوشانپور،            ، تحقیق سید حسین موسوی کرمانی و علی       אلمتقین

، تحقیق مؤسسة אلهدאیة إلحیاء אلتـرאث، قـم، ریـاض           حاوی אألقول فی معرفة אلرجال    عبدאلنبی جزאیری،   ؛  ٣٣١، ص   ١٤ ج   ، אول، ه
رجـال  ؛  ٤٧٦ ص   ، אفست אز چـاپ سـنگی،      قوאنین אألصول میرزא אبوאلقاسم אلقمی،    ؛  ٤٢٥ و   ١٨٤ ص   ,١ ج   ، אول،  ه١٤١٨ناصری،  

 .٤٢ص , ٢ج , אلسید بحرאلعلوم
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 در کتابهای حدیثی و אصولی، گویـای تنـاقض در           ، به جهت رאویان   ،حدیثیک  های  تضعیف و تصحیح  تعارض  
 بـه شـیخ طوسـی نـسبت         فاضل خوאجویی  که    אست جا پیش رفته    אین موضوع تا بدאن   .  אست آرאی شیخ طوسی  

دאند و    آور بلکه موجب شک هم نمی      گمانو نظر شیخ رא در مباحث رجالی نه تنها          א . אست غفلت و فرאموشی دאده   
 ٣٨١.شمارد موهوم میبه طور کامل آنها رא 

 آن رא صدد پاسخ به אین אشکاالت برآمده و با پذیرش کثرت אشتباهات در نظـرאت شـیخ طوسـی،                   برخی در   
 ٣٨٢.אند  دאنستهشناشی אز کثرت تصنیفات

توאند مؤید ترجیح      אما در مجموع می    ،گویی אست   אگرچه برخی אز אین دالیل ضعیف و برخی دیگر قابل پاسخ          
شایان ذکر אست که بر خالف אین نظر مـشهور، محـدث جزאیـری در               . رأی و نظر نجاشی بر شیخ طوسی باشد       

 کـه شـیخ     کند  میعارض نظر نجاشی و طوسی دربارۀ سالم بن مکرم، تصریح            با پردאختن به ت    غایة אلمرאم کتاب  
  ٣٨٣.تر אز نجاشی אست طوسی دقیق

 
 
 

 אستناد و אعتماد رجالیان بر رجال نجاشی : مبحث دوم
 بـن موسـی     حمدאسید  ، نوشتۀ   شکالحل אإل ، کتاب   رجال نجاشی  אعتماد و אستنــاد به      مدאرکتــرین   אز قدیمی 

 یکـی אز آنهـا   رجـال نجاشـی   کـه  אو در אین کتاب، پنج کتاب رجالی رא گرد آورده        . אست )ه ٦٧٣م(آل طاووس   
 توثیق نجاشی رא برאی علی بـن فـضال نقـل کـرده              قبالאإلدر کتاب   چنین سید علی بن طاووس       هم ٣٨٤.אست
 و دیگـر کتابهـایش بـه        قـوאل خالصـة אأل   و عالمه حلـی در       هنُکَتُ אلنهای  و   ٣٨٦אلمعتبرمحقق حلی در     ٣٨٥.אست
 .אند نجاشی אستناد کردههای  یدگاهد

 :گوید عالمه حلی در شرح حال نجاشی می
 در אیـن کتـاب و غیـر آن          آنאو کتابِ رجالی دאرد کـه مـا אز          . ثقه و نزد من معتمد אست     
 ٣٨٧.مطالب زیادی نقل کردیم

 گـسترده  طور نیز به ـ معاصر عالمه حلی  ـحلی  دאود אبن .  مورد אز کتاب نجاشی نقل کرده אست١٢٦در אو 
 . کند میبه אین کتاب אستناد و אز آن نقل 

                                                 
؛ ٣١٦ــ ٣٢٥، ص   ٢ ج   أبوאلمعالی کلباسـی، پیـشین،    : ک.تر بودن نجاشی אز شیخ طوسی ر        برאی אطالع بیشتر אز دالیل دقیق     . ٣٨١

، تحقیق محمدصـادق آل بحرאلعلـوم و حـسین آل           )אلفوאئد אلرجالیّه  (د بحرאلعلوم رجال אلسی سید محمدمهدی بحرאلعلوم طباطبائی،     
 بـه   ١٩٧، ص   ١، ج   אلمقـال  سـماء ،  أبوאلمهدی کلباسی  به بعد؛    ٤٧، ص   ٢ ج   ش، אول، . ه١٣٦٣بحرאلعلوم، تهرאن، مکتبة אلصادق،     

 .بعد
 .٣٣٠ ـ ٣٣٤، ص ٢، ج אلرجالیه אلرسائل، أبوאلمهدی کلباسی. ٣٨٢
 .، همچنان مخطوط אستم فی شرح تهذیب אألحکامغایة אلمرא. ٣٨٣
، قم، مکتبـة آیـةאهللا אلعظمـی אلمرعـشی          ی، تحقیق فاضل אلجوאهر   אلتحریر אلطاووسی ،  )אلمعالمصاحب  (אلدین    بن زین   حسن  . ٣٨٤

 .٥ ـ ٦، ص ، אول ه١٤١١אلنجفی، 
، ، אول ه١٤١٤ب אإلعالم אإلسـالمی،  ، تحقیق جوאد قیومی، قم، مکتإقبال אألعمال، )سید بن طاووس  (علی بن موسی حلی     . ٣٨٥

 .٥٣، ص ١ج 
 ١٣٦٤ ،)علیـه אلـسالم   (، تحقیق لجنة אلتحقیق به אشرאف ناصر مکارم شیرאزی، مؤسسۀ سیدאلـشهدא             אلمعتبر אلمحقق אلحلی،    .٣٨٦
 .٦٨١ و ٦٦، ص ٢؛ همان، ج ٤٠٦ و ٢٥٦، ٢٩٢، ص ١ ج ش،.ه

 .١١٨، رقم ٧٢عالمه حلی، پیشین، ص . ٣٨٧
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بـه جهـت    .  نیـست  אوهای نجاشی و אستناد به کتاب رجـال         قول  نقلپس אز אیشان هیچ کتاب رجالی خالی אز         
. אنـد   شهرت אین کتاب، אهل سنت نیز در بررسی برخی رجال مشترک بـا شـیعه، אز אیـن کتـاب אسـتفاده کـرده                       

 بـا نامهـای   ،رجـال نجاشـی   مـورد אز     هفتـاد  در بـیش אز      لسان אلمیـزאن  در  )  ه ٧٧٣ـ   ٨٥٢(حجر عسقالنی     אبن
 . کرده אستقول نقل ،»مصنفی אلمعتزله«و » مصنفی אلشیعه«، »رجال אلشیعه« مانندمتعددی 

 
 
 
 

 مصادر رجال نجاشی

ه אیـن   ها ب لنیز ضمن شرح حا    خود. אستאستفاده کرده   رجال، אز منابع پیش אز خود        کتاب   تألیفقطعاً نجاشی در    
مصادری که אز تتبع و بررسی کتاب نجاشی شناسایی شده به           . هایی رא آورده אست   قول  مطلب تصریح کرده و نقل    

 :אستقرאر زیر 
 ٣٨٨؛حمد بن حسین بن عبیدאهللا غضائریאאلحسین  أبوـ کتاب تاریخ، تألیف١
 ٣٨٩؛عقده ـ کتاب تاریخ، אبن٢
 ٣٩٠؛حمد بن علی بن عباس بن نوح سیرאفیאـ نامۀ ٣
 ٣٩١؛אلعباس بن نوح أبوـ אجازه و وصیت٤
 ٣٩٢؛)تاریخ طبریمؤلف (جعفر محمد بن جریر طبری  أبو تألیف،ـ ذیل אلمذیل٥
 
 ٣٩٣؛عقده ـ رجال אبن٦
 ٣٩٤؛فضال ـ رجال אبن٧
 ٣٩٥؛אلحسن علی بن أحمد علوی عقیقی أبوـ رجال٨
 ٣٩٦؛אلمفضل شیبانی یبأـ رجال ٩
 ٣٩٧؛ـ رجال کشی١٠

                                                 
 .١٨٢رقم , ٧٧پیشین، ص , لنجاشیאحمد بن علی א. ٣٨٨
 . ١رقم , ٤؛ همان، ص ٨٩٣رقم , ٣٣١ص , همان. ٣٨٩
 .١٣٦ ـ ١٣٧رقم , ٥٩ص , همان. ٣٩٠
 ... . و ١٥٨رقم , ٦٧ص , همان. ٣٩١
 .٦٥٥رقم , ٣٤٩ص , همان. ٣٩٢
عقـده   رد نیـز אز אبـن  ، و در یازده مو... و ٢٤،  ٢٦عناوین رقم   : ک.ر.  مورد אز אین کتاب نقل کرده אست       ٣٢ در   رجال אلنجاشی . ٣٩٣

 .نقل کرده אست که منبع نقل دقیقاً مشخص نیست
 .٤٤٩رقم , ١٧٠ص , همان. ٣٩٤
 .٤٤٩رقم , ٧١ص , همان. ٣٩٥
 .١٢٦٨ و ١١٨٢، ٦٦٥عناوین رقمهای , همان. ٣٩٦
 ... . و ٣٠، ١٨، ٧אرقام : ک.برאی نمونه ر. نجاشی در بیش אز بیست مورد אز کشی نقل کرده که قطعاً אز کتابش بوده אست. ٣٩٧
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 ٣٩٨؛شعری قمیأن عبدאهللا  تألیف سعد ب،ـ طبقات אلشیعه١١
 ٣٩٩؛عبدאهللا حسین بن حسن بن بابویه قمی أبوـ אلفهرست، تألیف١٢
 ٤٠٠؛אلقاسم حمید بن زیاد بن حماد أبوتألیف, ـ אلفهرست١٣
 ٤٠١؛سحاق ندیمإتألیف محمد بن , ـ אلفهرست١٤
 ٤٠٢؛ مؤدب تمیمیهحمد بن بُطَّאجعفر محمد بن جعفر بن  أبوتألیف, ـ אلفهرست١٥
 ٤٠٣؛حمد بن ولید قمیאجعفر محمد بن حسن بن  أبوتألیف, ـ אلفهرست١٦
 ٤٠٤؛جعفر محمد بن حسن طوسی أبوتألیف, ـ אلفهرست١٧
 ٤٠٥؛زرعه رאزی أبوـ کتاب١٨
 ٤٠٦؛طیفور طاهر کاتب مرورودی معروف به אبن حمد بن أبیאتألیف , ـ کتاب بغدאد١٩
 ٤٠٧؛تألیف جاحظ, ـ אلبیان و אلتبیین٢٠
 ٤٠٨؛تألیف جاحظ, ـ کتاب אلحیوאن٢١
 
 ٤٠٩؛ـ کتاب یحیی بن زکریا گنجی٢٢
 ٤١٠؛عبدאهللا محمد بن محمد بن نعمان مفید أبوتألیف, ـ مصابیح نور٢٣
 ٤١١.تألیف جاحظ, مفاخرة بین אلعدنانیة و אلقحطانیهـ אل٢٤

 شناسایی برخی مصادر دیگـر      ی ول ،אند   مورد אستناد قرאر گرفته    رجال نجاشی אین مصادر به صورت روشن در       
 .دאردتحقیقی وسیع نیاز به  که ممکن אستقوالت با یکدیگر  منۀنیز אز مقابل

 
 
 
 

                                                 
 .١١٧٠ و ١٠٧١رقمهای , همان. ٣٩٨
 .٤٤١رقم , ١٦٨ص , همان. ٣٩٩
 .٦٧٥رقم , ٢٧٥؛ همان، ص ٦١٥رقم , ٢٣٢ص , همان. ٤٠٠
 .٢٩٤رقم , ١١٤ص , همان. ٤٠١
 .٥٠٧ و ٣٣٣، ١٨٢אرقام : ... ک.برאی نمونه ر. نجاشی در بیش אز یازده مورد به کتابش אستناد کرده אست. ٤٠٢
 . قول کرده אست و در موאرد دیگر بدون تصریح به אستفاده אز کتابش אز אو نقل, ٧١رقم , ٣٣ص , همان. ٤٠٣
 .شود אین אستناد روشن می,  شیخ طوسیفهرست با رجال نجاشیאز ...  و ٢١، ١٩، ١٤با مقابلۀ אرقام . ٤٠٤
 . ٧رقم , ١٠ص , رجال אلنجاشی. ٤٠٥
 .٧٩٦رقم , ٢٩٤ص , همان. ٤٠٦
 .٨٨٧رقم , ٣٢٦ص , همان. ٤٠٧
 .٣٦٧رقم , ١٤١ ص, همان. ٤٠٨
 .٨٤٠، رقم ٣٠٧ص , همان. ٤٠٩
 . ١٢٠٨رقم , ٤٤٧ص , همان. ٤١٠
 . ٨٨٧رقم , ٣٢٦ص , همان. ٤١١
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 تألیفات بر محور رجال نجاشی

یعی قـرאر گرفتـه و      مـورد אهتمـام عالمـان شـ       , אی در شناخت رאویان دאرد      אهمیت ویژه  رجال نجاشی אز آنجا که    
 که مـا     אست هگرفتאنجام   بر روی آن     یهایو تحقیق  تصحیح   یی بر آن نگاشته شده و     شرحها و   ها حاشیه, ترتیبها

 :کنیم هایی مناسب معرفی می هر یک رא در دسته
 
 
 

 ترتیب رجال نجاشی ) אلف
 ؛ بـه ترتیـب کامـل אلفبـایی نیـست          رجـال نجاشـی    ترتیب و تنظیم אسامی و عناوین        پیش אز אین گفته آمد که     

 : אز جمله؛אند دهیم کرتنظترتیب אلفبایی بر אساس  ، آن رא برخی برאی تسهیل אستفاده אز کتاببنابرאین،
 ٤١٢تألیف شیخ محمدتقی خادم אنصاری؛, ترتیب אلنجاشیـ ١
 ٤١٣تألیف شیخ دאود بن حسن بحرאنی؛, ترتیب אلنجاشیـ ٢
 ٤١٤قهپایی؛אهللا  عنایتتألیف مولی , ترتیب אلنجاشیـ ٣
 ٤١٥.آقا سید حسین بروجردی] آیت אهللا אلعظمی[تألیف , تجرید أسانید אلنجاشیـ ٤
 
 
 
 ال نجاشیحوאشی رج )ب

شناسـی    یعنـی کتـاب    ؛ پیرאمـونی  هـای باشود غیر אز کتاب אول، بقیه کت       ام برده می  نیر  زی که در    هایباאز میان کت  
 .توصیفی هستند

 ٤١٦تألیف محمد بن حسین حارثی عاملی، معروف به شیخ بهایی؛, حاشیة رجال אلنجاشیـ ١
 ٤١٧به میردאماد؛تألیف سید محمدباقر אسترآبادی مشهور , حاشیة رجال אلنجاشیـ ٢
 ٤١٨قاسم بن محمدعلی نوری تهرאنی؛ بوאلفضل بن أبیאتألیف , حاشیة رجال אلنجاشیـ ٣
 ٤١٩אلدین אز شاگردאن شیخ بهایی؛ تألیف אمیر نجم, حاشیة رجال אلنجاشیـ ٤

                                                 
  ، אول، ه١٤٠٨، قم، مؤسـسۀ مطبوعـاتی אسـماعیلیان،          إلی تصانیف אلشیعه   ةאلذریع،  )آقا بزرگ (محمدمحسن منزوی تهرאنی    . ٤١٢

 . ٧٠ص , ٤ج 
 .همان. ٤١٣
 .٧١همان؛ همان، ص . ٤١٤
 .  אیشان به خط شیخ حسن نوری چاپ شده אسترجالیۀموسوعة אل. ٤١٥
 .٨٨، ص ٤אلذریعه پیشین، ج , آقا بزرگ تهرאنی .٤١٦
 ، אول،  ه١٤٠١، تحقیق سید אحمد حسینی، قم، مکتبة آیةאهللا אلمرعشی אلعامّه،           ریاض אلعلماء و حیاض אلفضالء     میرزא عبدאهللا،    .٤١٧

 .٤٣، ص ٥ج 
 .אلذریعه پیشین, آقا بزرگ تهرאنی. ٤١٨
 .١٥٦، ص ١٠ج , همان. ٤١٩



  

http://vu.hadith.ac.ir ١١٦

 ٤٢٠طعان بحرאنی قطیفی؛ حمد بن صالح آلאتألیف شیخ , يحاشیة رجال אلنجاشـ ٥
 ٤٢١یخ محمد بن صفرعلی همدאنی نجفی؛تألیف ش, يحاشیة رجال אلنجاشـ ٦
 ٤٢٢.אلعظمی آقا سید حسین بروجردیآیت אهللا تألیف , يحاشیة رجال אلنجاشـ ٧
 
 
 
 شروح و تحقیقات) ج
 جلـد آن چـاپ      پنجد אبطحی که تا کنون       موحّ محمدعلی سید   تألیف,  تنقیح کتاب אلرجال   يتهذیب אلمقال ف  ـ  ١

 .شده אست
 در جلـد دوم ) ه ١٢٤٧ ـ  ١٣١٥(بـرאهیم کلباسـی   إمعالی محمد بـن محمـد   אلتألیف أبو, ي אلنجاشيرسالة فـ ٢

 مرکـز تحقیقـات     אز سـوی   بـه تحقیـق آقـای محمدحـسین درאیتـی            ،٣٧٠ تـا    ١٩٧ אز صفحۀ    ،ل אلرجالیه ئאلرسا
 .دאرאلحدیث نشر یافته אست

 . چاپ شده אستجری ه١٤١٣ در سال  که شیخ محمود دریاب نجفیتألیف ,مشیخة אلنجاشیـ ٣
 ٤٢٣. سید موسی شبیری زنجانیאی به قلم مقاله, »أبوאلعباس نجاشی و عصر وی«ـ ٤
 ٤٢٤. سید علی میرشریفیאی به قلم مقاله, »ترین کتاب رجالی شیعه  مهمرجال نجاشی«ـ ٥

אلهـدی کلباسـی     أبو سماء אلمقال  وبحرאلعلوم  سید  رجال   چون   یهای دیگر کتاب, گذشته אز אین منابع مستقل    
 .ندא  پردאختهنجاشیرجال نیز به بحث אز 

 
 
 
 

 ملحقات

 های رجال نجاشی چاپها و تصحیح
 .چاپ سنگی شد صفحه ٣٢٠ با در بمبئی جری ه١٣١٧در سال אین کتاب برאی אولین بار 

 .فست شدא چاپ אول با تصحیح شیخ محمدهادی یوسفی غروی ۀ نسخجری ه١٣٩٧ در سال :چاپ دوم
ـ      جالل چاپ حروفی کتاب به تصحیح و تعلیق         :چاپ سوم   مـصطفوی قـم אنجـام     ۀאلدین غروی آملی در چاپخان

 .شد

                                                 
 ، ، دوم  ه١٤٠٤، مـشهد، دאر אلمرتـضی للنـشر،         )طبقات أعالم אلـشیعه    (نقباء אلبشر ،  )آقا بزرگ (محمدمحسن منزوی تهرאنی    . ٤٢٠

 . ١٠٤، ص ١ج 
 .٨٤٩، ص ٢ج , همان. ٤٢١
 . ١١٢، ص ١٠، پیشین ج אلذریعه, آقا بزرگ تهرאنی .٤٢٢
 .ش. ه١٣٦٤ماه  ، مردאد و آبان١٢ و ١١شمارۀ قم، ، نشریۀ جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ نور علم. ٤٢٣
 . ه١٤٠٨، رجب ٢٥شمارۀ , همان. ٤٢٤
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 به تحقیق آیت אهللا سید موسی شـبیری  جری ه١٤٠٧ چاپ تحقیقی کتاب برאی אولین بار در سال          :چاپ چهارم 
 .بت نشر یافته אستگرفت و تا کنون چندین نو قم אنجام ۀ علمیۀزنجانی در אنتشارאت جامعۀ مدرسین حوز

 در جـری  ه١٤٠٨ آیت אهللا جعفر سبحانی به سـال  ه تحقیق محمدجوאد نائینی با مقدمۀ אین چاپ ب :چاپ پـنجم  
 .دو جلد در بیروت منتشر شد

 
 
 

  توثیقهای عامّ مستند به کتاب رجال نجاشی
 :گیرند در چند دسته جای می, توثیقهای عامّی که مستند به تعبیرאت نجاشی אست

 
 

 وثاقت مشایخ و אساتید نجاشی ) אلف
 که نجاشی אز אفرאد ضعیف و متهم دوری کرده و حتـی             אند  نتیجه رسیده به אین   , ا بررسی کلمات نجاشی   برخی ب 

نقل نکـرده   چیزی   رא درک کرده به جهت ضعف یا فساد مذهب           ۀ پیش אز אو بودند و آنان       بزرگانی که در طبق    אز
 دאشته  אطمینانאعتماد و   , نقل کرده  ه אو بر تمامی אساتیدی که אز آنان       کتوאن نتیجه گرفت      بر אین مبنا می   . אست

 . دאنسته אست و مذهب و روאیت آنان رא خالی אز אشکال و ضعف می
  :گوید که میرא نقل کرده  جُندیّ بارۀ אبنאو تعبیر نجاشی در. رسد می طرح אین نظریه به عالمه حلی ۀسابق

 جنـدی  אیـن تعبیـر در تعـدیل אبـن    : گویـد  میو سپس » لحقنا بالشیوخ فی زمانهأـ   אهللاهُمَحِنا ـ رَ ستاذُأه نّإِ«
 ٤٢٥.دאرد نتحאصر

رא دلیل بر   جید برאی نجاشی     أبی אبن   אستادی قوאلنظام אأل در کتاب   ) ه ١٠٣٨م بعد   (אلدین قرشی    مولی نظام 
کنـد و אز אینکـه برخـی          אز אفرאد ثقه حـدیث نقـل مـی        که نجاشی   אست  بدאن جهت   אین   . אست دאنستهعدאلت אو   
 אساتیدش 
 ٤٢٦.نماید  אظهار تعجب میکنند،  نقل میغالب زرאری ـ אز אفرאد ضعیفن أبوعلی بن همام و أبوـ همچو

م (بحرאلعلـوم   عالمه سـید مهـدی   אز سویدالیل آن مبانی و و بررسی طرح موضوع وثاقت אساتید نجاشی  
 .ه אست شدبیان) ه ١٢١٢
 : کردتوאن مرتب  رא در چند دسته میبحرאلعلوم  مرحوم ۀאدل
ـ  ،کـه אیـشان رא دیـده      אست  دربارۀ برخی شیوخ و אساتید عصر خویش تصریح کرده           نجاشی   :ولدستۀ א   بـه   ی ول

کـه در شـرح حالهـای         چنـان  ؛حدیث نقل نکـرده אسـت     אز آنان   جهت ضعف یا فساد مذهب به صورت مستقیم         
 . به אین نکته تصریح کرده אست ٤٢٩אلمفضل شیبانی أبو و٤٢٨سحاق بن حسن عقرאئیإو  ٤٢٧عیاش אبن

                                                 
 .١٠٨رقم , ٧٠ ـ ٧١عالمه حلی، پیشین، ص . ٤٢٥
 .٣٥١ص , ٣پیشین، ج , میرزא عبدאهللابه نقل אز . ٤٢٦
 .٢٠٧رقم , ٨٦ص , پیشین, אحمد بن علی אلنجاشی. ٤٢٧
 .١٧٨رقم , ٧٤ص , همان. ٤٢٨
 .١٠٥٩رقم , ٣٩٦ص , همان. ٤٢٩
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بـرאی نمونـه אو אز     . کند  تعجب می  ،אند  نقل کرده حدیث   که אز אفرאد ضعیف      אساتیدش אز برخی    نجاشی : ۀ دوم دست
و عظمـت شخـصیت ـ אز جعفـر بـن      ی ـ با نهایت جاللت شـأن   رغالب زرא أبوعلی بن همام وروאیت کردن أبو

 ٤٣٠.تعجب کرده אستباشد،  که محکوم به ضعف می، مالک
 به کار برده אست، نشان אز تشکیک در وثاقت אفرאد دאرد وی در شرح حالها    نجاشکه   ی برخی تعبیرאت  :دستۀ سـوم  

یـروی عـن אلـضعفاء و       «و  » یعتمـد אلمرאسـیل   «تعبیرאتـی همچـون     . به عنوאن אشکال بر وثاقت شخص אسـت       
 .کند  אز אین موضوع حکایت می»אلمجاهیل

  אز ضـعفا و אعتمـاد       نکـردن   بـه نقـل    אو نقل אز ضعفا، گویای پایبندی       شیوۀ نجاشی در  بدیهی אست که אین     
 ٤٣١. مرאسیل אسته بنکردن

  رא عمـل کـردن    گروههـای فاسـدאلمذهب   ها و دیگر    فضال و طاطری    نقل روאیات بنی   دلیل نجاشی :دستۀ چهارم 
 .אند  با شیعیان درآمیختهزیرא אیشان کسانی هستند که.نددא אصحاب به روאیات אیشان می

رא ضعیف یا مجهول دאنسته אست که نشان אز صحت و سالمت دیگـر              ناد   برخی طرق و אس    نجاشی :دستۀ پنجم 
 .אسناد دאرد

 در گـزینش אسـتاد      نجاشی شیوۀ   رא نمایانگر  مجموع אین شوאهد     بحرאلعلوم، به אستناد شوאهد پیشین،    مرحوم  
اشد کند، باید ملتزم ب      که אز אفرאد ضعیف و مجهول نقل نمی        ،شخصی همچون نجاشی  طبیعی אست که    . دאند  می

 بـر אیـن مبنـا       .کنـد  می אستاد زیاد نقل      یک به خصوص در موאردی که אز     . کندنقل  که אز אساتید موثق و معتمد       
  ٤٣٢. نجاشی ثقه و معتمدאند تمام مشایخ و אساتیدتوאن گفت که می
 

  مشایخ نجاشی توثیق عامّۀمحدود
ا אین سؤאل مطرح אست که אین توثیـق    אمشود،    ده می فهمی به وثاقت אساتیدش     אوشناسی نجاشی، אعتقاد     אز شیوه 

گیرد؟ آیا אین قانون به صورت موجبۀ کلیه نسبت به همۀ אسـاتید نجاشـی عمومیـت                    برمی  אی رא در    چه محدوده 
تمامی مـشایخ و אسـاتید نجاشـی رא مـشمول قـانون             بحرאلعلوم   مرحوم   אی دیگر אست؟    دאرد یا وضعیت به گونه    

رسد که אین قانون دربارۀ همۀ אیشان صادق نیست و بـر אسـاس                 نظر می   אما به  ؛توثیق کلی אیشان دאنسته אست    
 . بندی کرد  دستهאوتوאن אین אساتید رא אز دیدگاه  אختالف تعبیرهای نجاشی در نقل אز אساتیدش می

אز برخی دیگر   که ظهور در نقل مستقیم ندאرد و   کند  مینقل  » أخبرنی« با تعبیر    نجاشی אز برخی אساتید خود    
 مـستقیم   قـول   نقـل אز آنجا که نجاشی در      .  مستقیم دאرد  قول  نقل که ظهور در     کند   روאیت می  »ثنیحدّ«یر  با تعب 
 אیـن قـانون بـه       بنـابرאین، ،   אست אی ندאشته    و در نقل با وאسطه چنین شیوه       نقل کند אز ثقات   بوده که فقط    د  مقیّ

حدیثش، که אو אز آنان حدیث אخـذ و           نجاشی دربارۀ אساتید   ۀهمچنین אین شیو  . אختصاص دאرد   אول ۀאساتید دست 
 ٤٣٣.یست فقه یا دیگر علوم قابل אثبات ن،نسابدر علم אَش  قابل אثبات אست، אما در دیگر אساتیدنقل نموده،

 
 

                                                 
 .٣١٣، رقم ١٢٢همان، ص . ٤٣٠
 .٩٨، ص ٢، پیشین، ج سید محمدمهدی بحرאلعلوم طباطبائی. ٤٣١
 .٩٩، رقم ٢همان، ج . ٤٣٢
 . به بعد٤٦، ص ٢، ج رجال אلسید بحرאلعلوم: ک.برאی אطالع אز אستناد مباحث، אدله و مبانی אین نظریه، ر. ٤٣٣
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  وثاقت نجاشی، نشانۀتضعیف نکردن ) ب
در کـه   رא   مدعی شده که نجاشی ملتزم אست هر کس          هאلروאشح אلسماوی در کتاب   ) ه ١٠٤١م  (مرحوم میردאماد   

 ضـعف   هرگاه אو پس  . אین نکته رא گوشزد کند    אو طعن و אشکالی باشد در شرح حالش یا شرح حال فرد دیگری              
 אو سـکوت    بـارۀ  در عبارت دیگـر   به رא بدون مدح و یا ذم نقل کند، و           ششخصی رא بیان نکرده باشد و تنها نام       

 چنـین   در مـذهب   ؛אسـت مبـرّא   الی   نجاشی אز هر طعن و אشـک       אز دید  آن شخص     باشد، دلیل آن אست که     کرده
 چنـین شخـصی بـه       خاطر وجود سند حدیث به    אز אین رو،    .  و در روאیت אو قدحی نیست      نیستشخصی אشکالی   

אین אدعا تعبیر قوی در مورد چنین حـدیثی          بر אساس    ٤٣٤.شود، نه حسن یا موثق      عنوאن حدیث قوی شناخته می    
 حدیث قـوی    ،بر אساس رأی مشهور   אز آنجا که    . دق نیست رود و تعبیر حسن یا موثق در مورد آن صا           به کار می  

 ٤٣٥. کرده אستمطرحمرحوم میردאماد אدعایی بر خالف مشهور توאن گفت که  می ،نیز אز אقسام ضعیف אست
کـه مؤلـف و     אست  مذهبانی    אمامی به معرفی  ملتزم   ، در אین אدعا آن אست که مرحوم نجاشی        پذیرفتنی ۀنکت
نتیجۀ عملی אیـن سـخن آن אسـت     . رא تذکر دهد  وجود دאرد باید آن     تالف مذهب    אخ و در موאردی که    אند  مصنف
 .شود אفرאد نمیتوثیق دلیل بر  אما ، خوאهد بودאومذهب بودن   אمامیۀ، نشانرجال نجاشی ذکر نام شخصی در که
 
 
 توثیق مشایخ و شاگردאن جعفر بن بشیر) ج

 نقـل  که אو אز אیشان حـدیث     رא   بشیر، تمام کسانی     محدث نوری به אستناد کالم نجاشی در شرح حال جعفر بن          
 ٤٣٦. ثقه دאنسته אست،אند  کردهروאیت אو אز ناکرده و یا آن

 :گوید نجاشی در شرح حال جعفر بن بشیر می
 .אو مسجدی در کوفـه دאرد     .  אست قابل אعتماد ، ثقه و    ، אهل عمل   عابد ،אو אز אصحاب زאهد   

 ٤٣٧.אند حدیث نقل کرده אوאز ثقات روאیت کرده و ثقات هم אز ... 
داللت אیـن سـخن     . به معنی حصر نیست   » روی عن אلثقات ورووא عنه    «ند که تعبیر    باورאאما بسیاری بر אین     

 هـستند ، ثقـه    کنـد   روאیت مـی  אند و تمامی کسانی که אو אز אیشان            کسانی که אز אو نقل کرده      آن نیست که همۀ   
 .אو אستتماد بودن  مورد אعۀبلکه אین مطلب یک אمر غالبی אست که نشان

و אسـت   نبـوده  جعفر بن بـشیر دست ه  روאیت کردن شاگردאن ثقه یا غیرثقه ب       אست که شاهد אین مطلب آن     
 .אند روאیت کرده אوهمچنین رאویان ضعیف هم אز . توאنسته باشد نمی

 
 
 توثیق مشایخ و شاگردאن زعفرאنی) د

دربارۀ محمد بن אسماعیل بن میمون زعفرאنـی نیـز          ،  آمده رجال نجاشی  جعفر بن بشیر در       توثیق عبارتی که در  
 ٤٣٨.وאرد شده אست

                                                 
 .٦٧ ـ ٦٨، پیشین، ص محمدباقر حسینی אسترآبادی. ٤٣٤
 .١٩٧، ص ١، ج אلمقال سماء، אبوאلهدی کلباسی. ٤٣٥
إلحیاء אلتـرאث، قـم،     ) علیهم אلسالم (، تحقیق و نشر مؤسسۀ آل אلبیت         مستدرک אلوسائل  حسین نوری طبرسی، خاتمۀ    میرزא. ٤٣٦
 .٤٦٤، ص ٤ ج ، אول، ه١٤١٥
 .٣٠٤، رقم ١١٩پیشین، ص , אحمد بن علی אلنجاشی. ٤٣٧
 .٩٣٣، رقم ٣٤٥همان، ص . ٤٣٨
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 . صادق אستنیز دربارۀ אو یر و مشایخ و شاگردאنش گفته شد،مطالبی که دربارۀ جعفر بن بش
 
 
  خاندאن ثقات)ه

 :ند אزא אین خاندאنها عبارت. אند  چند خاندאن کوفی به صورت کلی توثیق شدهرجال نجاشیدر 
 
 جهم أبیـ خاندאن آل ١

دلیـل  ) ه ١٢٠٦م  ( وحید بهبهـانی     ٤٣٩.نجاشی در شرح حال دو نفر אز אین خاندאن، تمامی אیشان رא ستوده אست             
 ٤٤٠. به אین خاندאن دאنسته אستآنانאنتساب وثاقت אین אفرאد رא 

 
 نُعَیم אألزدِی ـ خاندאن آل أبی٢

 ٤٤١.ه אستنجاشی در شرح حال دو نفر אز אفرאد אین خاندאن، همۀ אیشان رא ستود
 
 شعبه  ـ خاندאن آل أبی٣

 ٤٤٢.نجاشی در شرح حال دو نفر אز אفرאد אین خاندאن، همۀ אیشان رא توثیق کرده אست
 . وثاقت شمرده شده אستۀ خاندאن نیز نشانسهאز אین رو אنتساب به یکی אز אین 

ـ دربارۀ  تنها ی ول،محدث دیگری هم אشاره کردهخاندאنهای  אلبته نجاشی به     אدعـای وثاقـت   دאن אین سه خان
 .  אستنموده
، אما دلیل قطعی باشد  توثیقאی بر  قرینهشاید  و ،شود نوعی مدح محسوب میخاندאنها شک אنتساب به אین  بی

אند، و تصریح و تأکید نجاشی بر وثاقت همۀ   که در آن عصر بوده،شعبه أبی אلبته توثیق آل .بر وثاقت نیست
.شودشمرده  ، دلیل وثاقت بلکه،אی قوی توאند قرینه  میآنان

                                                 
 .١١١٨، رقم ٤١٨؛ همان، ص ٤٧٢، رقم ١٧٩ ص همان،. ٤٣٩
، تحقیق حسن خاقانی، قم، مکتـب אإلعـالم אإلسـالمی،           فوאئد אلوحید אلبهبهانی  ،  )وحید بهبهانی (محمدباقر بن محمد אکمل     . ٤٤٠
 .٥٩ ص ، دوم، ه١٤٠٤
 .٣٠٩، رقم ١٢١؛ همان، ص ٢٧٣، رقم ١٠٨پیشین، ص , אحمد بن علی אلنجاشی. ٤٤١
 .٦١٢م ، رق٢٣٠همان، ص . ٤٤٢



  

 

 جلسۀ نهم

عالمه حلی آشنایی با كتاب خالصة אألقوאل



  

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ؛خالصة אألقوאل عالمه حلی، نگارندۀ 
 .خالصة אألقوאلکتاب  

 
 
 
 

 אصول ثانویه: فصل دوم

 قوאلאأل ةآشنایی با خالص: گفتار אول

آن  ،گرفتـه رنیز درب شود و منقوالت مهمی رא        אبتکارאتی دیده می  خالصة אألقوאل   چگونگی نگارش   אز آنجا که در     
رجالی در آن مستند به کتب אصول אولیـۀ رجـالی אسـت، אز אصـول               ی  هاکه دאوری به دلیل آن  و  رجالی  אز אصول   رא  

 .אند  دאنستهی رجالثانویۀ
 . خوאهیم دאشتאو تألیفات و آرאی رجالی ،אینک نظری به شرح حال مؤلف

 
 
 

 آشنایی با مؤلف) אلف
 نام مؤلف

 بـه جهـت آنکـه سـرآمد          و منصور אست אو אبو  کنیۀ    و  علی بن مطهر حلی    مؤلف אین کتاب حسن بن یوسف بن      
 אسـت، אو رא عالمـه و آیـت אهللا           بـوده  علمای عصر خویش و در علوم مختلـف عقلـی و نقلـی صـاحب تـألیف                

 .אند אالطالق خوאنده علی
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  تاریخ زندگی مؤلف
همان شهر אز دنیا     در   جری ه ٧٢٦ در حله متولد شد و در سال         جری ه ٦٤٨ رمضان   ٤٤٣نوزدهمعالمه حلی در    

علیـه  ( אو رא به نجف منتقل کردند و در یکی אز حجرאت אیـوאن طـالی אمیرאلمـؤمنین                   پس אز فوت، جنازۀ   . رفت
 .به خاک سپردند) אلسالم

 
 

  خاندאن مؤلف
ـ عالمه حلی אز طرف پدر به آل مطهر  و شـود  مـی وب سمنـ سد אست  أ אز جمله خاندאنهای אصیل عرب بنی که  

ی هاهـر دو خانـدאن شخـصیت     .  نـسبت دאرد   ،אنـد   سعید که אز قبیلۀ هذیل و عربی אصیل بوده         طرف مادر با بنی   אز  
 .شدאش تربیت  عالمه حلی در محیط علمی و خاندאنی متقی زیر نظر پدر و دאیی. אند علمی بسیاری دאشته

 شهید ثانی در یکـی אز       .سدیدאلدین یوسف بن علی بن مطهر حلی אز علما و مشایخ אجازه بوده אست             ش  پدر
 ٤٤٤. تعبیر کرده אست»אمام سید حجت«אجازאت خود אز אو به 

אو אز فقیهان بزرگ شـیعه      . אلدین جعفر بن حسن بن یحیی حلی مشهور به محقق حلی אست            אش، نجم   دאیی
 .אی در فقه אمامیه برخوردאر אست  אز אهمیت ویژهאو شرאیع אإلسالم و کتاب بوددر عصر خویش و پس אز آن 

אز فقیهان بزرگ و محقق شیعه      ) ه ٦٨٢ ـ ٧٧١(אلدین محمد حلی مشهور به فخر אلمحققین        فرزندش، فخر 
 ٤٤٥.شود محسوب می

 
 

  فرאزی אز زندگی مؤلف
موضـوع  بـارۀ   مـذهب رא אز عـرאق خوאسـت تـا در            عالمی אمامی  , سلطان غازאن خان مغول    جری ه ٧٠٢در سال   

عالمه در حضور سـلطان بـا علمـای    .  دیار، عالمه حلی رא برگزیدند     אز میان عالمان آن   .  سؤאل کند  אومشکلی אز   
 سلطان نـام    . وزیرאن و فرماندهان شد    ،אهل سنت مناظره کرد و אین אمر باعث تشیع سلطان و بسیاری אز אمیرאن             

ها حـذف     رא אز خطبه   אسامی خلفا    ، خویش ی حکومت محمد خدאبنده نهاد و دستور دאد که در تمامی منطقۀ         خود رא   
 حـیّ «همچنـین   . اینـد نمآنهـا   جایگزین  رא  ) علیهم אلسالم (و دیگر אئمه    ) علیه אلسالم ( نام אمیرאلمؤمنین    ند و کن

رא بر آنهـا    ) علیهم אلسالم (ها אز אسامی خلفا پاک شد و نام אئمه            در אذאن گفته شد و نقش سکه      » علی خیر אلعمل  
 .نقش کردند
منهـاج  هـایی چـون     و رسالهها کتابאوود و به درخوאست بنده بلی مالزم و همرאه سلطان محمد خدא    عالمه ح 

 .رא نگاشت...  و  سعدیهرسالۀ ،نهج אلحق ،کرאمאإل
 تألیف  ،گشت، و به تدریس   فوت سلطان محمد خدאبنده، عالمه حلی به حله باز         پس אز    جری ه ٧١٦در سال   

 .جا אقامت دאشت همان در) ه ٧٢٦(و تربیت شاگردאن مشغول شد، و تا آخر عمر 

                                                 
ها تاریخ بیست و نهم و در برخی منابع بیست            در برخی نسخه  .  نقل شده אست   خالصة אألقوאل های    אین تاریخ אز אکثر نسخه    . ٤٤٣

 .و هفتم آمده אست
 .١٨٨، ص ١٠٧ ج ، چاپ دوم، ه١٤٠٣، بیروت، مؤسسة אلوفاء،  بحار אألنوאر محمدباقر بن محمدتقی مجلسی،.٤٤٤
، ص  ، چـاپ אول    ه١٣٨٥، تحقیق سید אحمد حـسینی، بغـدאد، مکتبـة אألنـدلس،             أمل אآلمل لی،  محمد بن حسن אلحر אلعام    . ٤٤٥
٢٦٠. 
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  حال رجالی مؤلف
شیعه و אهـل سـنت      אو אساتید بسیاری אز     . אند  ستودهعالمه حلی رא     ،بسیاری אز אهل سنت    و تمامی بزرگان شیعه  

 אومجتهـد رא אز شـاگردאن       نفـر    پانـصد  حـدود برخـی   .  و شاگردאن بـسیاری رא نیـز تربیـت کـرده אسـت             دאشت
 ٤٤٦.אند دאنسته

، حـدیث و     صـرف و نحـو     فضایل، ، تفسیر ، אدعیه ، فلسفه ،مکال،   אصول ، تألیفات بسیاری در فقه    عالمه حلی 
 :אزאند  عبارت که دאرد سه تألیف رجالی אو .אست عنوאن صد که عناوین آنها بالغ بر رجال دאشت

 بـه אتمـام رسـانیده       جـری  ه ٦٩٣؛ عالمه تألیف אیـن کتـاب رא در سـال            ة אلرجال في معرف خالصة אألقوאل    ـ١
  ٤٤٧.אست
 تلفظ   و شیوۀ  ؛ אین کتاب تألیف مختصری אست که عالمه حلی در آن ضبط           אلروאةسماء  أ يشتباه ف یضاح אال إ ـ٢

 ٧٠٧  אیـن کتـاب رא در بیـست و نهـم ذیقعـدۀ             عالمه تألیف . دאرد عنوאن   ٧٩٩ و    אست نام رאویان رא تعیین کرده    
 . به پایان رسانیده אستجریه
به گفتـۀ  . نام برده אست  אألقوאل   خالصة؛ عالمه حلی אز אین کتاب در مقدمۀ          معرفة אلرجال  يل ف کشف אلمقا  ـ٣

 אو و معاصـر     متـأخر شـرح حـال عالمـان        و   אین کتاب شامل تمام منقوالت رאویان و مفسرאن قدیم         عالمه حلی 
 :گوید ، میشتباهیضاح אالإ کتاب رجالی دیگرش،  همچنین عالمه حلی در مقدمۀ٤٤٨.אست

، هدنمـو یشان رא نیز نقل ن    کتاب رא با بیان אحوאل رאویان طوالنی نکردم، و جرح و تعدیل א            
 .و آن رא به کتاب بزرگ خویش موکول نمودم

 אمـا    אرجـاع دאده אسـت،     ،کشف אلمقال  و کتاب نیز به کتاب کبیر خود،      الی مطالب אین د     به  در ال عالمه حلی   
 .אین کتاب به دست ما نرسیده و مفقود אست

مطلـب رא אز برخـی تعبیـرאت عالمـه در           אند و אین       אین کتاب دאنسته   رא خالصۀ خالصة אألقوאل   برخی کتاب   
 ٤٤٩.אند  کردهخرאج אستکشف אلمقالאرجاع به کتاب 

 نوشـته   کـشف אلمقـال   شود که אین کتاب، پس אز         אستفاده می خالصة אألقوאل    به هر حال אز تعبیرאت مقدمۀ     
س گفتۀ خود   بر אسا ،    کشف אلمقال  زیرא در کتاب     رא مختصر آن دאنست؛   خالصة אألقوאل   توאن    شده אست، אما نمی   

هیچ موردی אز אین خالصة אألقوאل  אما در    ،אن و معاصرאن عالمه موجود بوده אست      متأخر شرح حال    ،  عالمه حلی 
 ٤٥٠.شود گونه אفرאد دیده نمی

 

                                                 
 .٢٧ ص ، عرאق، شرکة אلنشر و אلطباعة אلعرאقیة אلمحدوده،تأسیس אلشیعهسید حسن صدر،  ٤٤٦.
  . אین کتاب در אدאمۀ درس، بررسی خوאهد شد.٤٤٧

، تحقیـق سـید محمدصـادق بحرאلعلـوم، نجـف، אلطبعـة       صة אألقوאلخال، )عالمه(بن مطهر حلی     بن علی     بن یوسف     حسن  . ٤٤٨
 .٢ ص ، چاپ אول، ه١٣٨١אلحیدریه، 

 
 ج  ، تحقیق אسدאهللا אسماعیلیان، قم، مکتبـة אسـماعیلیان،        روضات אلجنات فی أحوאل אلعلماء و אلسادאت      محمدباقر خوאنساری،   . ٤٤٩
 .٢٧٤، ص ٢

 و  ه باشـد  یک אز عناوین حـذف نـشد       رود که هیچ     موאردی به کار می    در» مختصر«و  » خالصه«شایان ذکر אست که تعبیر      . ٤٥٠
یـا  » مختـصر «آنچـه در אینجـا نفـی شـده          . تفـاوت دאرد  » گزیده«یا  » منتخب«ح کم شود، אز אین رو، با تعبیر         تنها تفصیل و شر   

 . אستکشف אلمقال אز کتاب خالصة אألقوאلبودن کتاب » خالصه«



   

http://vu.hadith.ac.ir ١٢٥

 آشنایی با تألیف )ب
  نام تألیف

ـ      کتاب   بر אین کتاب نهاده و در مقدمۀ       رא عالمه خود      معرفة אلرجال  يفخالصة אألقوאل   نام   گـذאری   امبـه אیـن ن
رجـال אلعالمـة    گاه אز تعبیـر     خالصة אألقوאل    عالوه بر نام     ، در هنگام نام بردن אز אین کتاب       .تصریح کرده אست  

 .אست» صَه«عالمت אختصاری אین کتاب در جوאمع . شود  אستفاده میאلحلی
 
 

  خصوصیات ساختاری
 .אین کتاب در دو بخش و یک خاتمه سامان یافته אست

 کسانی که من    بارۀبخش אول، در  به معنای    ؛» فی مَنْ أعْتَمِدُ عَلیه    ولאلقِسمُ אال «عنوאن    با  אول کتاب  قسمت
یعنـی   ؛»אلقِسمُ אلثانی فی ذِکْرِ אلضُعَفاءِ وَمَنْ אَرُدُّ قوَلـه وأَقِـفُ فیـه            «قسمت دوم    و عنوאن    ،کنم  به آنها אعتماد می   

 ،کـنم   توقف می بارۀ آنان   دאنم و یا در      مردود می   رא ناضعفا و کسانی که من سخن آن      بخش دوم، در نام بردن אز       
 .אست

بـرאی مثـال در هـر دو بخـش فـصلی بـا عنـوאن        . بندی دאخل هر بخش بر אساس حروف אلفبا אسـت       فصل
 فصل شکل   ٢٨و در بخش دوم      فصل   ٢٧ل  به אین ترتیب در بخش אو     . وجود دאرد »  אلحاء يאلفصلُ אلسادسُ ف  «

 .دאردختصاص ها א  پایان هر بخش فصلی به کنیه در،ی אلفباییهابعد אز فصل. گرفته אست
در چینش אسـامی  ...  سوم و ، در عناوین دאخل هر فصل نظم אلفبایی در حرف دوم: אوالً،ی אلفبایی هادر فصل 

یی کـه  ها در فـصل :ثانیـاً ؛  عالمه ترتیب رא در نام پدر و دیگر مشخصات رعایـت نکـرده אسـت              لیرعایت شده و  
אلفـصلُ אلـسادسَ عَـشَرَ    «در برאی نمونه . رند بر אساس نامها אبوאبی ترتیب دאده شده אست        رאویان زیادی وجود دא   

 » عبدאهللا أربعة وثالثون رجالً    ي ثمانیةَ عَشَرَ رجالً و אلباب אلثان      ي عل يאلباب אألول ف  باباً،   אلعِین وفیه אثنا عَشَرَ      يف
وجود دאرد که در آن،     » باب آحاد «אب، بابی با عنوאن     در پایان אین אبو   .  باب دیگر وجود دאرد    نُهو به همین ترتیب     

 .نامهایی که تنها یک رאوی به آن نام شناخته شده، آمده אست
 ٤٢با אفزودن   . دאرد نام   ٥١٠ باب شامل    ٦٦ نام و بخش دوم      ١٢٢٧ باب شامل    ١٣٤در مجموع، بخش אول     

 .אند  نام برده شده نفر در אین کتاب ١٧٧٩ کنیه در فایدۀ אول אز خاتمۀ کتاب، مجموعاً
 :شده در آنها به قرאر زیر אست ائل مطرح رجالی אست که مسخاتمۀ کتاب نیز شامل ده فایدۀ

 .دوش ذكر می نفر אز אین אشخاص ٤٢  نام در אین فایده؛אند  کسانی که به کنیه شناخته شده:فایدۀ אول
אلقاسـم در روאیـت     אز أبی אألزدِی، و مرאدجعفر در روאیات سعد بن عبدאهللا      مشخص کردن مرאد אز أبی     :فایـدۀ دوم  

  .حسن بن محبوب אز אو
 .کافی مشخص کردن مرאد אز عده در אسناد کلینی در کتاب :فایدۀ سوم

 . محمد بن حسن بن علی قمیאز سوی نوאدر אلحکمه رجال ای אستثن:فایدۀ چهارم
 . אیشانی چهارگانۀو وکال) ل אهللا تعالی فرجه אلشریفعج( تاریخ אمام مهدی :فایدۀ پنجم
 .شیخ طوسی ۀאلغیب نام مذمومین در کتاب :فایدۀ ششم
 . شیخ طوسیۀאلغیبده، در نقل אز کتاب صادر ش نام چند نفر אز کسانی که برאی אیشان توقیع :فایدۀ هفتم

 ال  من و طرق صدوق در کتاب       ستبصارאال و   تهذیب אألحکام   بررسی طرق شیخ طوسی در مشیخۀ      :فایدۀ هشتم 
  .ه אلفقیهیحضر

 .برאهیم بن هاشم אز אو نقل کرده אستإ تعیین مرאد אز حماد که :فایدۀ نهم
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 .به تألیفات شیخ طوسی، صدوق و کشی برخی طرق صحیح عالمه حلی :فایدۀ دهم
رجالی ـ ولو به عنوאن خاتمه ـ در بخش مستقلی אز کتاب، برאی אولـین بـار     فوאید الزم به ذکر אست که ذکر 

 عمـل    بعـد  هـا رجالی در بخش مشخصی אز کتاب تا قرن       فوאید   بیان   ۀ شیو  به شود و   دیده می قوאل  خالصة אأل در  
 .ه אستشد

تکرאرهای موجود در אیـن کتـاب بـه    . تکرאر אسامی אستدر خصوصیات ساختاری کتاب،     دیگر  رح  طم مسئلۀ
 :دو گونه אست

 رא در دو عنـوאن و هـر   »عمرو بجلیلیاس بن إ« و »لیاس صیرفیإ« برאی مثال نام   :تکرאر نام در یک بخـش     ـ  ١
توאند ناشی אز אختالف و تعدد אین نامها در مـصادر و منـابع                אین تکرאر می  . دو رא در بخش אول كتاب آورده אست       

سـلیمان بـن عبـدאهللا אلـدیلمی و         محمد بن   سلیمان אلنصری،   محمد بن   «که در بخش دوم نامهای       باشد، چنان 
 .ل تکرאر شده אست به אین دلی»سلیمان دیلمیمحمد بن 

 ولی در عین حال אحتمال      ، تعدد و אختالف אفرאد אست     אز ناشی   ،گونه تکرאرها ظاهرאً تعدد عنوאن     در نتیجۀ אین  
 .توאند منشأ אین אمر شده باشد אشتباه یا אختالف مصادر نیز می

،  אز نظـر عالمـه     ،تمدبه אفرאد ممدوح و مع    خالصة אألقوאل   که گفتیم، بخش אول       چنان :ـ تکرאر نام در دو بخش     ٢
 در  .אختصاص دאرد و بخش دوم به کسانی אختصاص یافته که مـذموم و אز نظـر عالمـه مـورد توقـف هـستند                       

 .אست نوعی تناقض در عمل عالمه دهندۀ  نشان,نام شخصی در هر دو بخش آمده אستکه موאردی 
 .اره کردאش »زدیאَبکر بن محمد «توאن به تکرאر نام  ها میع تکرאرאز جملۀ אین نو

 
 

 خصوصیات محتوאیی 
پـس אز  شته شده אست، به אین معنـا کـه عالمـه حلـی     بر אساس جرح و تعدیل رאویان نو     خالصة אألقوאل   کتاب  

 و אفرאدی که بـه هـر جهـت ضـعیف     ویان بین אفرאد معتمد אز نظر خودبررسی یکایک رאویان هنگام نام بردن رא 
قابـل אعتمـاد   در نتیجـه     و   אنـد    یا مهمل   و אختالف אست یا مجهول    ناآنوضعیت رجالی   بارۀ  אند یا در    شمرده شده 

 .ی אختصاص دאده אستی بخش مجزא، تفکیک قائل شده و به هر کدאم אز אین دو گروه رאویان،نیستند
تـوאن در مـوאرد زیـر     אیـن مبـانی رא مـی   . אسـت گوناگونی دאشته   مبانی   ، و تضعیفات  ات حلی در توثیق   عالمه
 :خالصه کرد

طور که گفتـیم عالمـه حلـی در אرאئـۀ אطالعـات و                 همان ؛ بر توثیق و تضعیفهای رسیده אز پیشینیان       ـ אعتماد ١
 אعتمـاد و אز     ، یعنی کشی، شیخ طوسی و نجاشی      ؛گانۀ رجالی شیعه    دאوریهای رجالی غالباً بر کتابهای مشایخ سه      

تصریح و نام بردن مصدر و گاه بـدون         אستفاده אز אین کتابها گاه با       . قول و אستنباط کرده אست     کتابهای آنان نقل  
رجـال  عالوه بر کتب کشی، شیخ طوسی و نجاشـی، در אیـن کتـاب،        . تصریح به نام مصدر صورت گرفته אست      

 ٤٥١.قول کرده אست  و عالمه אز آنها نقلشدهعقده نیز אستفاده   و אبنعقیقیرجال ، غضائری رجال אبن، برقی
عقده و אعتماد بـر      غضائری و אبن    قات و تضعیفات رسیده אز אبن      توثی پذیرفتنبدین ترتیب مبنای عالمه حلی      

 .آنها אست
אفرאد فاسق  ) علیهم אلسالم ( بر אین אساس که אئمه       ؛ـ وکالت אز אمام معصوم، مالزم با عدאلت دאنسته شده אست          ٢

 . دهند رא وکیل خود قرאر نمی

                                                 
 .رود ده אز کتب אولیۀ رجالی אست که אین کتاب אز אصول ثانویۀ رجالی به شمار میقولها و אستفا به دلیل همین نقل. ٤٥١
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یا تعبیـری   » ه אهللا رَحِمَ«، گفتن عبارت     مرאد אز ترحم   ؛ وثاقت אست  حم یکی אز معصومان بر شخصی نشانۀ      ـ تر ٣
 . هنگام یاد کردن אز شخص مرحوم אست،مانند آن

بـن   علـی بـن محمـد        ، برאی مثال عالمه حلـی      אست؛  وثاقت אو   روאیت مشایخ حدیث אز رאوی، نشانۀ      کثرت ـ٤
 . ثقه دאنسته אستوی، نقل زیاد کشی אز אو و אعتماد کشی بر دلیل نیشابوری رא به قتیبۀ
 عالمه حلـی  ها نشانۀ وثاقت رאوی אست؛ با אیشان در جنگ    אوهادت رאوی به همرאه یکی אز אئمه و یا حضور           ـ ش ٥

در جنـگ   ) علیـه אلـسالم   (یـا אمیرאلمـؤمنین     ) صلی אهللا علیه و آلـه     ( کسانی رא که با پیامبر       ،در بسیاری אز موאرد   
 . ذکر کرده אستمعتمدن رאویان ، ضمیامده אست نیز نی توثیق یا مدح دربارۀ آنانאند و شرکت دאشته

אفـرאدی بـه عنـوאن معتمـد نـزد          ,  در بخش אول کتاب    ؛ست א  در شخص رאوی نشانۀ وثاقت אو      فضایلـ وجود   ٦
ـ  و مـدح دیگـری ندאر       אسـت  یا אمثال آن به کار رفته      »فاضل« عنوאن   آنان تنها عالمه وجود دאرند که دربارۀ        .دن
 .کند می אعتماد  بر אیشانفضایلظاهرאً عالمه به وאسطۀ אین 

 به عنـوאن نمونـه، عالمـه        وی אست؛  مشایخ و بزرگان رجالی نشانۀ وثاقت رא       אز سوی نقل روאیات مدح رאوی     ـ  ٧
، در بخـش    אنـد   مـدح کـرده   آنـان رא    مشایخ روאیـت      که دلیلحامد مرאغی رא به אین       و أبو  برאهیمأحمد بن إ  حلی،  
 مـشایخ رא    אز אما عالمه حلی نقل אین روאیت        ،عیف אست گرچه אین روאیت אز نظر سند ض      . ن نام برده אست   معتمدא

 . ضعف سند روאیت گرفته و رאوی رא در بخش אول نام برده אستکنندۀ اد مشایخ بر אو و جبرאنشاهد بر אعتم
 به אین معنی که אصل و قاعدۀ אولیٰ دربارۀ هر مؤمنی که دربارۀ אو ذمی نرسیده باشـد، عـدאلت    ه؛ـ אصالة אلعدאل  ٨

همچنین אدعا شده که عالمه حلـی بـر         . אند که عالمه حلی قائل به אصالة אلعدאله אست          برخی אدعا کرده  . אو אست 
دאنـد و   אساس مبنای فقهی خویش، هر مسلمانی رא که فسق و خالف شرع אز אو گزאرش نشده باشد عـادل مـی                    

 .אین אصل و قاعده تا زمانی که فسقی אز رאوی گزאرش نشود، صادق אست
 .شود که نسبت دאدن אین مبنا به عالمه قابل אثبات نیست  کتب عالمه حلی روشن می دربررسیبا 
 نیست؛ مگر آنکه توثیقی خاص یا دلیلی قطعی بر وثاقت אو باشد            قابل אعتماد    ،ـ هر کس אز فرقۀ אمامیه نباشد      ٩

رאمامیان تـصریح کـرده    در موאرد بسیاری عالمه حلی به قابل אعتماد نبودن غی   .ل کند و نتوאند אز אین قاعده عدو     
 .אست

در توثیق و تضعیف، تعیـین      عالمه حلی   بندی کتاب بر אساس جرح و تعدیل و مبنای            گذشته אز مسئلۀ نظام   
عالمه حلـی چهـارده سـال       . رود  ضبط و شیوۀ تلفظ אسامی بسیاری אز رאویان אز אمتیازאت אین کتاب به شمار می              

 ضبط یک نـام     ،אما گاه .  موضوع ضبط אسامی رאویان نگاشته אست       رא در  إیضاح אالشتباه پس אز تألیف אین کتاب،      
تـوאن ذکـر    ها موאرد زیر رא برאی نمونـه مـی     אز جملۀ אین אختالفِ ضبط    . در אین دو کتاب مختلف نقل شده אست       

 :کرد
 خالصة אألقوאل      شتباهیضاح אالإ
 ر ثوثانیفكאل     ر ثوثیفكאل

 אلجرجانی      אلجرجائی
 )به فتح میم و ثاء بعد אز آن(حمد بن میثم أ  )فتح باءبه كسر میم و  (حمد بن میثم،أ

 )با جیم(אلجرאزینی      )با خاء(אلخرאزینی 
 אمـا  ،אنـد   های خطی אیـن دو کتـاب دאنـسته     یا אختالف نسخهאوبرخی سبب אین אختالف ضبط رא تغییر رأی      

 .אمر אستکثرت אین אختالفات مانع אز אنحصار دلیل אختالف در אین دو 
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  אعتبار آرאی رجالی عالمه حلی در توثیق و تضعیف
آرאی . ن אسـت  א אست، میـزאن אعتبـار توثیقـات متـأخر         شدهאز جمله بحثهایی که در قوאعد رجالی مطرح و توجه           

 :ن بر چند دسته אستאرجالی متأخر
ن  شـهادت رجالیـا    شک  بی: ندא  بوده نزدیک   نان معاصرאن و یا کسانی که به عصر آ        بارۀن در א توثیقات متأخر  )אلف

 زیـرא    یـا نزدیـک بـه عـصرشان معتبـر אسـت،            ن متقدم در توثیق و تضعیف رאوی معاصر       همچون رجالیا متأخر  
یابی مستقیم אز حال رجالی فرد رא به دنبال دאرد و نزدیـک بـودن رجـالی بـه                     معاصرت، אمکان مالقات و אطالع    

ن معاصـرאن  میـا  رאوی در اصـرאن و شـهرت حـال رجـالی     אمکان אستفادۀ אو رא אز شهادت مع،عصر حضور رאوی  
 پـذیرفتنی  وثاقت معاصرאنشان بارۀآشوب و دیگرאن درאلدین و אبن شهر ب لذא شهادت شیخ منتج  ،سازد  فرאهم می 

 .אست
وس طـاو  جالیان متأخر همچون אبن رتوثیقات: دאرند فاصلۀ زمانی نابارۀ رאویانی که با آنن در متأخرא توثیقات   )ب

دیث  دربـارۀ رאویـان حـ   ،אند، همچون عالمه مجلسی  بودهאیشاندאود و אفرאدی که پس אز  مه حلی، אبنحلی، عال 
 : אست فاصلۀ زمانی دאرند، دو گونهناکه با آن

 صورت دאوری رجالی در حکم خبر       در אین : אستאیشان  رجال پیش אز    علمای   توثیقاتی که مستند به سخنان       ـ١
 .پذیرفتنی אستوאحد و 

 مالقـات و    ممکن نبودن  دلیل صورت به    در אین : تی که مستند به سخنان رجالیان پیش אز آنان نیست         ـ توثیقا ٢
 ناشی אز حدس و אجتهاد      شانو نیز نقل نشدن شهادت معاصرאن، روאیت      مطلع شدن مستقیم אز حال رجالی رאوی        

 . رو جای درنگ و تأمل دאرددر אحادیث رאوی و کلمات بزرگان فن אست و אز אین
کند یـا عالمـه مجلـسی      אعتماد می،مذهبی که ذم نشده باشد یشده عالمه حلی به هر אمام  مثال אدعا    برאی

 شـمارد، بنـابرאین،   موثـق مـی   ، بـه אو طریـق دאرد   من ال یحضره אلفقیه    کتاب ۀمشیخهر کس رא که صدوق در       
 دلیـل אند بـه      ت پذیرفته  رאویان قبل אز شیخ طوسی صور      بارۀ در אغلبن که   متأخرאپذیرش אین دسته אز توثیقات      

 .אجتهادی بودن آنها محل تأمل و درنگ אست
باید گفت که توثیقات אجتهادی متأخرאن، در خصوص توثیقات عالمه حلی  توثیقات گذشته אز نکات فوق دربارۀ

و گاه با نجاشی  عین کلمات אغلبאز نجاشی گرفته شده و قاتش  زیرא بسیاری אز توثی؛ بسیار אندک אستאو
 که رجال نجاشی مثل ، אکنون در مورد کتب موجود،بنابرאین . در برאبر نام رאویان آمده אست و אفزونیكاستی

 مثل ،אما در مورد کتب رجالی کهن. نیستخالصة אألقوאل قولهای   نیازی به نقل،دسترسی به آنها אمکان دאرد
کتاب אست، ما نیست و אز بین رفته که אمروز در אختیار  ٤٥٢غضائری رجال אبن و عقده رجال אبن و رجال عقیقی

.ست א آنهایابی به אقوאل و آرאی منبع بسیار مهمی برאی دستخالصة אألقوאل 

                                                 
مجمع  و مرحوم قهپائی در    אلرجالدאود در کتاب       و אبن  خالصة אألقوאل قولهای عالمه در      غضائری با אستفاده אز نقل      کتاب אبن . ٤٥٢
 غـضائری  رجال אبـن אین مطلب در درس آشنایی با توضیح بیشتر .  بازسازی شده و به شکل کتاب مستقلی چاپ شده אست      אلرجال

 .آمده אست



   

 

 جلسۀ دهم

دودאکتاب אلرجال אبنآشنایی با 



   

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :هدف אز אرאئۀ אین درس عبارت אست אز

 ؛אلرجالکتاب ، نگارندۀ دאود نایی با אبنآش 
 . אلرجال کتاب آشنایی با 

 
 
 
 

 دאود ل אبنآشنایی با کتاب אلرجا: گفتار دوم

برאی . حلی אستدאود   אبن تألیفאلرجالکتاب  شود ۀ رجالی شمرده میدومین کتابی که אز جمله אصول ثانوی
 .شویم آشنایی با אین کتاب אبتدא با مؤلف آن آشنا می

 
 
 
 

 آشنایی با مؤلف) אلف

 نام مؤلف
گاه אو رא به جدش . حلی אست دאودبومحمد حسن بن علی بن א, אلدین تقی  شیخ محمدنگارندۀ کتاب אلرجال

 .خوאنند میدאود   אبن یادאوددهند و به אختصار حسن بن  نسبت می
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 تاریخ زندگی مؤلف
.  به روشنی معلوم نیستش אما تاریخ وفات،ه به دنیا آمددر حلّهجری  ٦٤٧ در پنجم جمادی אلثانی سال دאود אبن

قرن   אو٤٥٣،دאنستههجری  ٧٠٧تهرאنی آن رא به سال  آقا بزرگکه شیخ  אلرجالکتاب بر אساس تاریخ אتمام 
 . نیستمشخص شتفاواریخ دقیق  تیولهشتم هجری رא درک کرده אست، 

 حدود سال دאود אبن نقل شده که تاریخ وفات ،تألیف شیخ محمد سماوی،  شعرאء אلشیعهيאلطلیعة فאز کتاب 
  :گوید  میأعیان אلشیعه لکن سید محسن אمین در ، אستجری ه٧٤٠

در صورتی که אین  و  אست אین تاریخ رא ذکر نکرده در گزאرش אز وفات אوهیچ کس
رین شمرده خوאهد شد  حدود یکصد سال عمر کرده و אز جمله معمّאو تاریخ صحیح باشد

 ٤٥٤.کردند  میبه אین نکته אشارهאو بارۀ نویسان در  אگر چنین بود شرح حالکه
 
 
 

 حال رجالی مؤلف
همچنین . אند  אعترאف کردهאوאند و به علم و دאنش   رא ستودهدאود אبننگارאن  رح حالאکثر عالمان رجالی و ش

 ٤٥٥.אست دאود אبنبسیاری אز אجازאت אعالم و بزرگان شیعه אز طریق 
 אهل علم و در مرکز علمی حله אی  در خانوאدهدאود אبنگیری شخصیت علمی אو باید گفت که   شکلبارۀدر

 درس محقق حلی ۀאز جمله عالمان برجستدאود   אبن.بهره بردز محضر אساتید تربیت شد و تحصیل نمود و א
یاد محقق حلی ) شاگرد( אو با وصف تلمیذ  אز در برخی موאرد، אز אین رو.رفت  به شمار میسالمشرאیع אإلصاحب 
 .کنند می

 طـاووس،   אنهای بنی אز دیگر بزرگان خاندאنهای مهم حله אز جمله بزرگان خاند         دאود     אبن عالوه بر محقق حلی   
 . درس آموخت...مَعیَّه و   آل،مطهر بنی، سعید بنی

 کند که   تصریح میאلرجالکتاب אو خود در .  אستفاده کردطاووسحمد بن אאلدین   אز درس سید جمالدאود אبن

                                                 
چـاپ  ،   ه١٤٠٨، قم، مؤسسۀ مطبوعاتی אسـماعیلیان،       אلذریعة إلی تصانیف אلشیعه   منزوی تهرאنی،   ) آقا بزرگ (محمدمحسن  . ٤٥٣
 ١٣٧٨وی، ، تصحیح אحمد منزمصفی אلمقال في مصنفی علم אلرجال  منزوی تهرאنی،   ) آقا بزرگ (؛ محمدمحسن   ٨٧ص  , ٦ج  , אول
 .١٢٦ ص , ، چاپ دومه

؛ بـرאی   ١٨٩ص  , ٥ج  , ، چاپ پـنجم    ه١٤٠٣، بیروت، دאر אلتعارف،     أعیان אلشیعه سید محسن אمین حسینی عاملی شقرאئی،       . ٤٥٤
 :توאنید به منابع زیر مرאجعه کنید دאود می آشنایی بیشتر با زندگی אبن

، تحقیق سـید אحمـد      أمل אآلمل حمد بن حسن אلحر אلعاملی،      م؛  ١٨٩ص  , ٥پیشین، ج   , سید محسن אمین حسینی عاملی شقرאئی     
روضات אلجنات فـي أحـوאل אلعلمـاء و         محمدباقر خوאنساری،   ؛  ٧١ص  , ٢٧ج  , ، چاپ אول   ه١٣٨٥حسینی، بغدאد، مکتبة אألندلس،     

 تبریـز، مکتبـة     ،ریحانـة אألدب  محمـدعلی مـدرس،     ؛  ٢٨٧ص  , ٢ج  , ، تحقیق אسدאهللا אسماعیلیان، قم، مکتبة אسماعیلیان      אلسادאت
، مـشهد، دאر    )طبقـات أعـالم אلـشیعه      (نقبـاء אلبـشر   منزوی تهرאنـی،    ) آقا بزرگ (محمدمحسن  ؛  ٥١٣ص  , ٧ج  , אلخیام، چاپ دوم  
 , ، چـاپ چهـارم     ه١٣٩٧، تهرאن، مکتبة אلصدر،     אلکنی و אأللقاب  قمی،  ؛  ٤٣ص  , قرن هشتم , ، چاپ دوم   ه١٤٠٤אلمرتضی للنشر،   

عمـر رضـا    ؛  ٥٩٠  ص   ش،. ه١٣٧٣، تهرאن، دאنشگاه تهرאن،     )ممقانی (نامۀ دهخدא   لغتא و دیگرאن،    אکبر دهخد   علی؛  ٢٨٢ص  , ١ج  
 .٢٣٥ص , ٣ ج ، بیروت، دאر إحیاء אلترאث אلعربی،معجم אلمؤلفینکحّاله، 
 ١٣٩٢،  אلعلوم، قم، منشورאت אلشریف אلرضی        بحر  ، تحقیق محمدصادق آل     دאود  رجال אبن بن علی حلی،      حسن  مقدمۀ  : ک.  ن. ٤٥٥
 .٩ ـ ١٢ص ، ه
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 ٤٥٦. אستطاووس کتابش אز אشارت و تحقیقات אبن های אکثر فوאید و نکته
 אلرجـال کتـاب   حـال אو رא در        نیز אستفاده کرده و شرح     طاووس،بن   حمدند א دאود אز درس عبدאلکریم، فرز     אبن

 شـیخ مفیدאلـدین و   ،یدعبن حسن بن یحیی بن سـ       بوאلقاسم جعفر א, אلدین  همچنین אز درس نجم    ٤٥٧.آورده אست 
 .بهره برده אست نیز ٤٥٨سدیأبن جهیم  بن علی بن محمد محمد
 و همرאه אو در مجلس بحث محقـق حلـی حاضـر             تر بود   معاصر عالمه حلی و یک سال אز אو بزرگ         دאود אبن
 خالصة אألقوאل  عالمه حلی אز אو در       ی אز عالمه حلی نام برده ول      אلرجالکتاب   در بخش نخست  دאود    אبن. شد  می

 .کند یاد می بعض أصحابنادر هنگام نقل کالم عالمه حلی אز אو با تعبیر دאود  אبن. אست نام نبرده
دאرد کـه    کـالم و אصـول فقـه         ، عروض ، אدبیات عرب  ،منطق،  به شعر و نثر   ی در فقه    دאود تألیفات بسیار   אبن

 ٤٥٩.تألیفات אو بالغ بر سی عنوאن אست.  אز آنها نام برده אستאلرجالکتاب ضمن شرح حال خود در 
 
 
 
 
 آشنایی با تألیف) ب

אز אهمیـت   الی  کتـب رجـ     سـیر تکامـل     در شـناخت    تـألیف آن   ۀالزم به ذکر אست که شناخت אین کتاب و شیو         
  .אی برخوردאر אست که در ضمن مباحث پیرאمونی، با نکات خاص آن آشنا خوאهید شد ویژه

 
 
 

 نام کتاب
 »د «نام אختـصاری אیـن کتـاب در جوאمـع رجـالی           . אند   یاد کرده  אلرجالکتاب  در کتب ترאجم אز אین کتاب با نام         

  .אست
 
 
 

 אنگیزۀ نگارش
  :کند  کتابش تصریح میۀ در مقدمدאود אبن

 بـه  אصول فقه و فروع فقهی متوجه شدم که بـرאی אجتهـاد و خـروج אز تقلیـد                    ۀبا مطالع 
قوאعـد אصـولی نقـد       و باید אحادیث مختلف و متعارض رא با          نیازمندمبررسی روאیات אئمه    

                                                 
 .٤٦ ص همان، . ٤٥٦
 .٦٢  ـ ٦٣ص , همان. ٤٥٧
 .٢٦  ـ ٢٨همان، ص . ٤٥٨
 .١٢٦رقم , ٧٦ و ٧٥ ص , همان. ٤٥٩



   

http://vu.hadith.ac.ir ١٣٣

 אین مالک بـسنجم تـا روאیـات حـق رא            ا ب باطات אصحاب رא در مسائل فرعی     نکنم و אست  
 .د کنمبپذیرم و مخالف آن رא طر

 אمـامی و رאویـان مقبـول و      ۀبه نظرم رسید الزمۀ אین جریان دقت در אحادیـث شـیع           
  و شیخ طوسی رجال   کتاب   ۀ که برگزید  ، אین کتاب مختصر رא    ،אز אین رو  . غیرمقبول אست 

 . تصنیف کردم،אیشان אست غضائری و غیر  אبن، برقی، نجاشی، کتاب کشی، אوفهرست
 برאی یاب تألیف کتابی جامع و آسان, אز تألیف אین کتابدאود  ۀ אبنود که אنگیزش با توجه به אین نکته روشن می

  توאند אی که می  در تنظیم کتاب אز بهترین شیوه، אز אین رو. به رجال به جهت تسهیل אمر אجتهاد אستدسترسی
 رאویان صورت    تنظیم کتاب بر אساس جرح و تعدیل       אی که   ؛ به گونه   אستفاده شده אست   ،فقیهان رא به کار آید    

 .پذیرفته אست
 
 
 

 خصوصیات ساختاری
 بخـش אصـلی     دو و بر אساس جرح و تعدیل رאویان سامان یافته אست           خالصة אألقوאل אین کتاب همچون کتاب     

 . אختصاص یافته אست،אند  که ویژگی خاصی دאشته، در پایان هر بخش چند فصل به گروههایی אز رאویان.دאرد
 » ذکر אلممدوحین ومَن لم یُضَعِّفْهم אألصحاُب فیمـا عَلِمْتُـه          يف«عنوאن  ها    خهبه بخش אول در برخی אز نس      

 رא  ان آن ،دאنم   تا آنجا که من می     ،در ذکر ممدوحین و کسانی که אصحاب      «: אستكه در وאقع بدین معنا      ه شده   دאد
  ٤٦٠».אند تضعیف نکرده
 אلرجـال کتـاب    بـارۀ توجه دیگر در    قابل ۀنکت. ن رא در خود جای دאده אست      ا نفر אز ممدوح   ١٧٤٤אین بخش   

برخی کتب رجالی پـیش      אصوالً   ,که در مباحث سابق گذشت     چنان.  نام رجال در אین کتاب אست      ترتیبدאود    אبن
خالصة  و   نجاشی, دאود، مانند رجال کشی، ترتیب خاصی ندאشتند و برخی نیز، مانند کتابهای شیخ طوسی               אز אبن 
 چندאن آسـان   אستفاده אز אین کتابها      ، אز אین رو   ؛ها رعایت کرده بودند    אبتدאی نام  ب אلفبایی رא تنها در     ترتی ،אألقوאل

 אین نظم אلفبایی    אو. که ترتیب אلفبایی کامل رא در کتابش رعایت کرد        אست   حلی אولین کسی     دאود אبن אما   .ستنی
 . آسان אست אستفاده אز אین کتاب بسیار، אز אین رو.رא در تمامی بخشهای نام رאویان به کار گرفت

 :های زیر وجود دאرددر אنتهای بخش אول فصل
 ؛ رא به کار برده אستةٌ ثقثقةٌ تعبیر ناعتی که نجاشی دربارۀ آنفصلی در ذکر جماـ 
 ن؛ادر جاللت آن  ندאشتن نفر و אختالفهجدهفصل אجماع אصحاب بر ـ 

 ؛אند  رא ثقه شمرده و در مذهب مضطربناـ فصلی در ذکر کسانی که نجاشی آن
 رא بـه کـار بـرده    قریب אألمـر  یا  وبه بأس ال یا كلیس بذل  تعبیر   نان آ ۀفصلی در ذکر کسانی که نجاشی دربار      ـ  

 .אست
 ؛ معین شده אست روאیاتشانفصلی در ذکر کسانی که تعدאدـ 
 ؛אند و نام אیشان روشن نیست فصلی در ذکر کسانی که به کنیه شهرت یافتهـ 
 . عنوאن آمده אست٢٢با كه  و فصل مربوط به رאویان زن  عنوאن١٠٢ها با   باب کنیهـ 

                                                 
 .٢٩ ص , همان. ٤٦٠
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 ولـی   مؤلف אین مطلب رא در مقدمه بیـان دאشـته،         . دربخش دوم کتاب به مجروحین و مهملین אختصاص دא        
ه ترتیب   رאوی ضعیف ب   ٥٦٥ و بعد אز آن نام       دאردאی مستقل     אین بخش مقدمه  . دאده אست نعنوאن خاصی به آن     
ند א   که عبارت   تلفی אز אفرאد ضعیف معرفی شده     های مخ   در پایان אین بخش نیز دسته     . ت אس  حروف אلفبا ذکر شده   

 :אز
 ؛ نفر٦٦: مذهبان وאقفیـ 
 ؛ نفر١٦: مذهبان فطحیـ 
 ؛ نفر٢٧: مذهبان زیدیـ 
 ؛ نفر٣٩: مذهبان عامیـ 
 ؛ نفر٦: مذهبان کیسانیـ 
 ؛ نفر٣: مذهبان ناووسیـ 
 ؛ نفر٦٥: غالیانـ 

 ؛ نفر٥٥: به کار رفته אست دربارۀ آنان ضعیفٌر ـ کسانی که تعبی
 ؛ نفر١٩: به کار رفته אستبارۀ آنان  درمضطربٌیا  مُخَلّطٌـ کسانی که تعبیر 
 ؛ نفر٦: به کار رفته אستدربارۀ אیشان یُعْرَف و یُنْکر ـ کسانی که تعبیر 

 ؛ نفر١٢: אند کسانی که به فساد مذهب قدح شدهـ 
 ؛ نفر٨: אند  אز ضعفا نقل کردهی ول:אند دهکسانی که ثقه شمرده شـ 
 ؛ نفر٩: אند کسانی که گفته شده وאضع حدیثـ 
 ؛ نفر٤: אند کسانی که دروغگو شمرده شدهـ 
 ؛ نفر١٥: אند کسانی که لعن شدهـ 
 ؛ نفر٣:  کرده אستآنان رא نفرینکسانی که אمام معصوم ـ 
 ؛ نفر٨:  אست رفتهبه کار لیس شیءتعبیر کسانی که دربارۀ آنها ـ 

 . نفر٣٨:  به کار رفته אستمجهولٌـ کسانی که دربارۀ آنان تعبیر 
אشـاره  برخی אسناد و تمییز نامهای مشترک رאویـان         به   تنبیه   هشتذکر شده که    نیز نُه تنبیه    در پایان کتاب    

 و  حکـام تهـذیب אأل   و شیخ طوسی در      من ال یحضره אلفقیه   و یک تنبیه نیز به طرق شیخ صدوق در کتاب           دאرد  
 و  بنـدی   موثق و ضعیف دسـته     ، صورت صحیح   به در אین بخش אسناد رא    دאود     אبن . אختصاص یافته אست   אستبصار

 بـا   تنها که   ، نفر رא  ٣٥ در آن    که ضعفا قرאر دאرد     ۀ باب کنی  ،پس אز تنبیهات  .  ذکر کرده אست   به ترتیب هر نوع رא    
 . نام برده אستאند،  و ضعیف کنیه شناخته شده

شـود کـه       روشن می  אو و کتب پیش אز      ، که به אجمال به آنها אشاره کردیم       ، رجالی אین کتاب   فوאید ۀبا مقایس 
 אو و کتـب پـیش אز        خالصـة אألقـوאل   אست و بسیاری אز آنهـا در        دאود     אبن  אز אبتکارאت  شکل، بدین   ، رجالی فوאید

 شـیخ طوسـی و      ،کـشی  ،بنـدی كلمـات بزرگـانی چـون نجاشـی           دسته فوאیدهرچند که אغلب אین     . وجود ندאرد 
 .غضائری אست אبن
 
 
 



   

http://vu.hadith.ac.ir ١٣٥

 خصوصیات محتوאیی
 . אسـت  شاندر دو بخش بر אسـاس حـال رجالیـ          بارزترین خصوصیت محتوאیی אین کتاب گنجانده شدن رאویان       

  אگرچه ذمّ  ن وجود ندאرد؛  اۀ آن که کمترین مدحی دربار   ول کتاب رא به روאتی אختصاص دאده אست         بخش א دאود    אبن
بخـش دوم   در   .شود می عمل ن  אند که به خبرشان     אین رאویان عموماً کسانی   . آنان در دست אست   ربارۀ  بسیار نیز د  

אیـن  . אگرچه مـدح بـسیاری دאشـته باشـند        ,  که کمترین ذمی دربارۀ آنان رسیده אست        رאویانی نام برده  אز   ،کتاب
 . شود אند که به خبرشان عمل می  کسانیرאویان عموماً

 در بخش دوم کتاب نام برده شده        ، که در شمار אصحاب אجماع قرאر دאرد       ،ه عجلی ید بن معاوی  رَبُبرאی نمونه   
 .شود ن عالوه بر بخش אول در بخش دوم کتاب نیز دیده میثقاאست و نام هشام بن حکم و عدۀ دیگری אز مو

 .אسـت شده در نگـارش آن بـا אسـتفاده אز رمـوز               אشاره به منابع אستفاده    ،ین کتاب א قابل توجه دیگر در      ۀنکت
؛ تـا آنجـا کـه אگـر          رא بیان کنـد    کالم و منبع هر      سخن گوید   אست مستند  مقید : אوالً ،در بیان نام منابع   دאود    אبن

دאود   אبن: ثانیاً. ند در کتاب وجود دאشته باشد אحتمال אفتادگی نام منبع آن سخن بسیار زیاد אست              مطلبی بدون س  
به אین ترتیب هر تعبیری که در אین کتاب به کار           . گیرد  ره می  אز رموز אختصاری به    ،شده برאی بیان منبع אستفاده   

 .قول مستند شده אست رفته با یک رمز به منبع نقل
نیز خود  دאود     אبن شود و   دیده می دאود     אبن אلرجالکتاب  אستفاده אز אین رموز در کتب رجالی برאی אولین بار در            

  پس אز  ٤٦١.کرده و אو אین אصل و قاعده رא بنا نهاده אست          کند که אین شیوه رא کسی قبل אز אو אختیار ن            تصریح می 
متـدאول و معمـول شـد و        , دهی به منابع رجـالی و حـدیثی         یعنی אستفاده אز رمز برאی آدرس      ،אین شیوه دאود    אبن

 .کمتر کسی אز אین شیوه خارج شده אست
حرفی بـه    حرفی یا دو  یکتنها אختصار و جایگزینی کلمات کوتاه  , دلیل אنتخاب رمز برאی نام کتابهای منبع      

 .حرفی بوده אست  جای کلمات بلند چند
 :باشد  می به قرאر زیر ،אستدאود  شده در אین کتاب که نشانگر منابع אبن رموز אستفاده

 ؛ نجاشیرجال: جَشـ 
 ؛ شیخ طوسیرجال: جَخـ 
 ؛ شیخ طوسیفهرست: ستـ 
 ؛برقی رجال: قیـ 
 ؛ علی بن אحمد عقیقیرجال :عَقـ 
 ؛عقده  אبنرجال :قَدـ 
 ؛فضل بن شاذאنرجال : فَشـ 
 ؛ونبدُعُ אبنرجال : عَبـ 
 ؛ریئغضا אبنرجال : غضـ 
 ؛بن بابویه محمدرجال : یَهـ 
 .فضال אبنرجال : فَضـ 

دאود   ، אبـن  نظرאن رجالی אست    که حاکی אز کتابهای منبع و همچنین صاحب        ،گذشته אز אین نامهای אختصاری    
אنـد و رאوی بـا         کـه אز אصـحاب אیـشان نبـوده         رאویانیبه تفکیک و نیز برאی      )  אلسالم علیهم(برאی אصحاب אئمه    

 . رمزهایی قرאر دאده אست،ندא  אیشانۀوאسط
                                                 

 .٢٦ ص , همان. ٤٦١
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 شـیخ  אلرجـال کتـاب   و غالبـاً بـر אسـاس     شیخ طوسی هماهنگ אسـت  رجال ۀگان אین رمزها با אبوאب سیزده    
 אیـن  ۀאز جمل. אند دאود و دیگرאن شده   אبن ی در کالم  אما گاهی אین رمزها سبب אشکاالت      ٤٦٢،אند  طوسی به کار رفته   

 . אست»لم«شکال مربوط به رمز אِ, אشکاالت
یـک אز אئمـه       אسـت کـه אز هـیچ       אویانی مربـوط  در بیان אو و دیگرאن به ر      دאود     אبن  به تصریح خود   »لم«رمز  

 .אند نقل نکرده به طور مستقیم حدیث) سالملعلیهم א(
 אز  غضائری در مورد روאیت کردنشان      شیخ طوسی و אبن   , نجاشی,  کسانی که کشی   بارۀدردאود אین رمز رא      אبن

ـ           هسکوت کرد ) علیهم אلسالم (אئمه    رאوی אز אمـام      ندאشـتن   بـر روאیـت     رא دאلّ  ناאند نیز به کار برده و سـکوت آن
 رجـال در  » )معلیهم אلسال (من لم یرو عن وאحد منهم       «، אما با توجه به کاربرد אین رمز برאی باب           אنگاشته אست 

 رجـال در برאبر نامش وجود دאرد بایـد در بـاب سـیزدهم             » لم«אند که هر کس، رمز         بسیاری تصور کرده   طوسی
 . ندאرد طوسیرجال ذکر شده باشد، در حالی که אین رمز אختصاصی به باب سیزدهم طوسی

روشـن   אما   .هنگ אست  هما  طوسی رجالشود که رمزهای אصحاب אئمه با אبوאب          אین אشتباه אز آنجا ناشی می     
 نجاشـی بـرאی بیـان       رجـال غـضائری و      אبن رجال, شیخ طوسی فهرست  ,  کشی رجالست که אصوالً کتابهای     א

 شانروאیتوجود  که אینان به    بگوییم کسانی    אز אین رو صحیح نیست       ،אند   و یا حتی نام رאویان نگاشته نشده       هطبق
 بـاب  אویـان عالوه بـر ر دאود،     אبن رجالدאماد کاربرد رمز رא در       میر אلبته. ندאرند ی روאیت گونه  אند، هیچ    نکرده تصریح

 אما  ؛دאند  صحیح می אست،   نکرده    تصریح  אز אئمه  ان אفرאدی که نجاشی به روאیت آن      بارۀ در ، طوسی رجالسیزدهم  
ذکر نکردن אیـن     ولی   ،باید گفت هرچند نجاشی کوشیده در صورت אحرאز رאوی بودن فرد אین نکته رא بیان کند               

 .نیست)  אلسالمعلیه(ندאشتن روאیت شخص אز אمام  دلیل بر وجود ه در کتاب نجاشیمسئل
 אختـصاص    شـیخ طوسـی    رجال آن رא به باب سیزدهم       »لم«با توجه به אین نکته، אسترآبادی در تفسیر رمز          

یزدهم  در مقابل نـام אو آمـده در بـاب سـ           »لم«אشکال کرده אست که نام فالن رאوی که رمز          دאود     אبن بهو   دאده
 .خوאهد بود شدنی حلدאود  ۀ אبن به هر حال אین אشکاالت با توجه به شیو٤٦٣.شود نمی یافت  طوسیرجال
دאود    אبـن   در کالم  مجهول ۀ قابل توجه دیگر در هنگام אستفاده אز محتوאی אین کتاب توجه به معنی وאژ              ۀنکت
 .אست

 تنها در موאردی که مجهول بـودن        مجهولٌیر   عالمه حلی تعب   خالصة אألقوאل و نیز   دאود     אبن رجالאلکتاب  در  
אز آنجـا کـه     .  به کار رفتـه אسـت       باشند   رאوی אز אین تعبیر אستفاده کرده      بارۀ و بزرگان رجال در    محرز باشد رאوی  
 به ناشناس بودن אو حاکی אز مشکل و ضعفی          لی رאوی نزد قدمای رجالی و تصریحشان      بودن حال رجا  شناخته  نا

אیـن تعبیـر تنهـا در    אز  بر אیـن مبنـا  . آید به شمار می  אین تعبیر אز جمله אلفاظ جرح و ذم          بنابرאین ،در رאوی אست  
در אنتهای بخش مربوط    دאود     אبن  عالمه حلی אستفاده شده و     خالصة אألقوאل و  دאود     אبن אلرجالکتاب  بخش دوم   

 .به ضعفا فصلی رא به ذکر نام אین אشخاص אختصاص دאده אست
 אفـرאد  دربـارۀ ,  پیدאیش جوאمـع متـأخر و معاصـر رجـالی    ۀ شهید ثانی و مجلسی تا دور אما אین تعبیر אز زمان    

 الزم אست   אز אین رو،   ؛ شده אست  אشتباهمهمل نیز به کار رفته و به אین ترتیب بین مجهول و مهمل خلط و گاه                 
ن که  رאرאوی אست و مجهول در کلمات متأخ      ن که گویای ضعف و قدحی در        مجهول در کلمات متقدما   که بین   

                                                 
 . شیخ طوسی مرאجعه کنیدאلرجالکتاب برאی یادآوری אین رموز به مبحث آشنایی با . ٤٦٢
 . ببینیدمنهج אلمقالدر كتاب توאنید  هایی אز אین قبیل رא می نمونه. ٤٦٣
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 در  مجهـول مهمـل    و   مجهول مجـروح   تفاوت قائل شد و نیز بین        ، אست مجهول مهمل  یا   مجروح مجهولبه معنی   
 ٤٦٤.ن نیز تمییز گذאرد تا אین مسئله موجب אشتباه نشودکلمات متأخرא

 
 
 

 ننزد رجالیادאود  جایگاه رجال אبن
دگاه عالمان رجالی دربارۀ אعتبـار אیـن کتـاب و           دאود برشمردیم دی     אبن رجالگذشته אز مزאیا و אمتیازאتی که برאی        

 :אند אز بندی کرد که عبارت توאن אین دیدگاهها رא در سه بخش دسته در مجموع می. منقوالت آن مختلف אست
 
 

 دאود אعتماد کامل بر رجال אبن) אلف
 :تصریح کرده אست)  ه٩٨٤م (پدر شیخ بهایی , مرحوم شیخ حسین بن عبدאلصمد حارثی

  אسـت   نوشـته شـده    دאود در رجال، ما رא אز تمامی کتابهـایی کـه در אیـن علـم                 نکتاب אب 
 ٤٦٥. אعتماد ما بر אین کتاب אستאکنونسازد و  مستغنی می

  بـه  که خوאهیم گفت وجود אغالطی رא که      گونه  هماننیز אین کتاب رא ستوده و       ) ه ١١٠٤م  (شیخ حرّ عاملی    
 ٤٦٦. توجیه کرده אستشود، می نسبت دאده آن
 
 
 دאود  אبنرجالعدم אعتماد بر  )ب

 ؛دאنـد   رא قابل אعتمـاد نمـی     دאود     אبن رجال  تصریح کرده که   شرح تهذیب در  )  ه١٠٢١ م(شوشتری  مولی عبدאهللا   
 و تمییز بین آنها אشتباهات بسیاری دیـده אسـت و אیـن              رجالمنقوالت אین کتاب אز متقدمان و نقد         چه آنکه در  

 ٤٦٧. אستمحرز یموאرد با کمترین بررسی برאی هر کس

                                                 
،  ه١٤١٠ة אلنشر אإلسـالمی،  قم، مؤسس، ة אلشیعة و محدثیهم  قاموس אلرجال في تحقیق روא    ،  )شوشتری(محمدتقی تستری   . ٤٦٤

 .٤٤ ص , ١ج , چاپ دوم
ئر کمـری، قـم، مجمـع אلـذخا         ، تحقیق سید عبـدאللطیف کـوه      وصول אألخیار إلی أصول אألخبار    حسن بن عبدאلصمد عاملی،     . ٤٦٥

 .١١٧  ص ، ه١٤٠١ه، אإلسالمی
 پس אز نقل אیـرאد      إیجاز אلمقال في معرفة אلرجال    אهللا حویزی، אز معاصرאن شیخ حرّ عاملی، صاحب کتاب            همچنین شیخ فرج  . ٤٦٦

 : کند به אیشان אشکال می گونه دאود אین אبنאلرجال کتاب عالمان بر 
 ضحکت إلیه و قد حبس   ما أنصف אلصهباء من 

 . رد کسانی که אو بدאنها خندید و آنان چهره در هم کرده بودند، אنصاف نورزیدصهبا در مو
 : مرحوم سید مهدی بحرאلعلوم در جوאب אو گفته אست

 من אزאل عنها ما אلتبس   قد أنصف אلصهباء 
 .  محققاً صهبا در مورد کسانی که به אو آنچه رא که مبهم بود آشکار کردند، אنصاف ورزید

 بحرאلعلوم و حـسین      ، تحقیق محمدصادق آل   )אلفوאئد אلرجالیّه  (رجال אلسید بحرאلعلوم  هدی بحرאلعلوم طباطبائی،    سید محمدم . ٤٦٧
 .٢٣٤ ـ ٢٣٥  ص, ٢ ج ش، چاپ אول،. ه١٣٦٣آلِ بحرאلعلوم، تهرאن، مکتبة אلصادق، 
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אو در علـم     «:گویـد    وی مـی   ش کتاب دربارۀدאود،     אبن  پس אز مدح   ،)١١قرن  (همچنین سید مصطفی تفرشی     
 ٤٦٨».ی بسیاری وجود دאردها غلط אلّا آنکه در آن ،و نیک ترتیب دאد کتابی معروف رجال

بـه چنـد نکتـه אشـاره        دאود     אبن رجالصاحبان دیدگاه אول در جوאب و توجیه کالم تفرشی و وجود אشتباه در              
 :אند كرده

شـیخ حـرّ     .به آرאی عالمـه حلـی אسـت       دאود     אبن یی که به کتاب نسبت دאده شده در وאقع אعترאضات         ها  غلط
نـسبت بـه   دאود   אبـن یی رא که تفرشی אز آنها یاد کرده אعترאضاتی دאنسته کـه   ها  مرאد אز غلط  )  ه١١٠٤م  (عاملی  

 . وאرد ساخته אست، در مطالب مختلف رجالی،آرאی عالمه حلی
 אعترאض نیست و אعترאض بـه       אضح אست که مرאد אز אشتباه و غلط        و : אوالً ، زیرא ،אما אین توجیه صحیح نیست    

 ضـبط کلمـات و      دربارۀ گذشته אز آنکه אعترאضات بر عالمه حلی همه          ؛شود  عالمه حلی אشتباه אو محسوب نمی     
بنـابرאین אشـکال کتـاب رא در        .  بر صوאب אسـت    ، آنها  همۀ یم אگر نگوی  ، آنها  بیشتر در ذکر دאود     אبن אسامی אست و  

 אشـتباهات کتـاب در   :ثانیـاً . אعترאضات אو بر عالمه حلی نباید جست و אین دو مـسئله אرتبـاطی بـا هـم ندאرنـد       
 ١٣١٥ ـ  ١٣٥٦ م(אبوאلهدی کلباسـی  , אلمقالسماء شود؛ صاحب  بر عالمه حلی محدود نمیدאود   אبنאعترאضات

 ٤٦٩.ات رא گرد آورده אست אین אشتباه،)ه
 ،قول شـده    برאی مثال אز کشی نقل     . وجود دאرد  אرجاعاتدر موאردی אشتباهاتی در     . אند  ین אشتباهات چند نوع   א

 در . نیست کتاب موجود  شود که در آن      نجاشی אست و یا אز کتاب دیگری مطلبی نقل می           אز ولی در وאقع عبارت   
در موאردی نیز אشـتباهاتی  .  و یا یک نفر به دو نفر تعدد یافته אست هموאردی دو نفر به אشتباه یک نفر دאنسته شد  

 .شود در ضبط نامها دیده می
هایشان    مؤلفان کتب در نسخه    אز سوی ها و אضافه کردن مطالبی         نادرست אز אختالف نسخه    אرجاعاتאشکال  

  ندאشـتن تـب دیگـر و وجـود   به کدאود   אبن کتاب אرجاعات  در توجیه אشکالِ   ریاض אلعلماء صاحب  . شود  ناشی می 
 :گوید  آنها میشدر منابعدאود   אبنبرخی منقوالت

 زیرא אکثر אیـن אشـکاالت אز אخـتالف          ،شود  محسوب نمی دאود     אبن אین نکته אشکال کار در    
هایـشان ناشـی شـده         مؤلفـان کتـب در نـسخه       אز سوی ها و אضافه کردن مطالب        نسخه
  ٤٧٠.אست

 . شمارد رمی سپس موאردی אز אین אختالفات رא بאو
ـ   درمـی دאود     אبـن   با دقت و مرאجعه به کتاب      :אوالً :אما در پاسخ به אین توجیه باید گفت        ابیم کـه منـشأ אیـن       ی

  ؛ندאرد אختصاصدאود   אبنهای موجود به  אختالف نسخهۀ مسئل:ثانیاً .ها نیست  אختالف نسخهها אشتباهات و غلط
 אیـن    به شود و در دیگر کتابها       دیده می  دאود  אبن در کتاب    چرא אین אشتباهات تنها   در پاسخ به אین پرسش که       

دאود رخ دאده      אبن  خطی کتاب  ۀ هنگام قرאئت نسخ   אرجاعاتאشکال در    باید گفت که     ٤٧١مقدאر אشتباه وجود ندאرد؟   
 .אست

                                                 
ص , ٢ج , ه ١٤١٨، )یهم אلـسالم عل(، تحقیق عبدאلغفار، قم، مؤسسة آل אلبیت     نقد אلرجال سید میرمصطفی حسینی تفرشی،     . ٤٦٨
٤٣. 
علیـه  (، تحقیق سید محمد حسینی قزوینی، قم، مؤسسة ولی אلعـصر            سماء אلمقال في علم אلرجال    אبوאلهدی کلباسی،   : ک. ن. ٤٦٩
 .٢٩٠ و ٢٨١ ص , ١ج , ، چاپ אول ه١٤١٩للدرאسات אإلسالمیه، ) אلسالم
، چاپ  ه١٤٠١ سید אحمد حسینی، قم، مکتبة آیةאهللا אلمرعشی אلعامّه،        ، تحقیق ریاض אلعلماء و حیاض אلفضالء    میرزא عبدאهللا،   . ٤٧٠
 .٢٥٤ ـ ٢٥٨ص , ١ ج אول،
 .١٨٩ ـ ١٩٢ص , ٥پیشین، ج , سید محسن אمین حسینی عاملی شقرאئی. ٤٧١
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 אشـتباه   بسیاری אز آنهـا رא    دאود     אبن  در کتاب   غیرصحیح אرجاعاتدر مقام توجیه    ) ه ١٢١٦م  (علی حائری   אبو
אی که کاتبان هر یک بر אساس فهـم خـود              به گونه  دאنسته אست؛ دאود     אبن خط بودن قرאئت نسخه به دلیل بد    در  

  دאنـسته  »کـش « بـه    »جـش « ها مثالً رمـز   אند و به אین ترتیب مشکل رא ناشی אز تغییر رمز            אین موאرد رא نوشته   
 . تصحیف شمرده אستنتیجۀ تغییر رא در حقیقت אو. אست

 
 
 دאود  אبنرجال نقوالت لزوم دقت در م)ج

אین نظریـه رא    . ها باید در منقوالتش دقت شود     مع رجالی אست که همچون دیگر کتاب      אز جمله جوא  دאود     אبن رجال
 ٤٧٢.אند  پذیرفتهنلمااאکثر ع

 تحریفـات و אشـتباهات      ، سخن אز وضعیت رجالی אین کتاب باید گفت که به هر حـال تـصحیفات               در پایانِ 
 رخدאد אین تحریفات به نکتۀ قابل تأملی אشـاره    دلیلمحقق شوشتری در بیان     .  دאرد بسیاری در אین کتاب وجود    

 بـه   ،با عالمه حلی دאنسته אست    دאود     אبن عصری یکی אز علل رאهیابی تحریف در אین کتاب رא هم         אو   .کرده אست 
توجـه نـشده    אی که אین کتاب تحت تأثیر کتاب عالمه حلی قرאر گرفته و تا مدت زمـان طـوالنی بـه آن                        گونه
 . אست

 
 
 

 دאود و خالصة אألقوאل رאبطۀ رجال אبن
ند و هـر دو نـزد       کرد  میو عالمه حلی در یک عصر و یک شهر زندگی           دאود    אبنאز یک سو      که گفتیم  گونه  همان

 تـألیف هـر دو کتـاب        ۀ شـیو  ، در نگاه کلـی    ،אند و אز سوی دیگر      شاگردی نموده , دאیی عالمه حلی  , محقق حلی 
ند که אیـن دو کتـاب       ک  אیجاد می  ذهن   در رא   ها  پرسش אین   ،عصری مؤلفان  ن تشابهات و نیز هم     אی . אست سانیک

 آیا یکی אز دیگری אستفاده کرده אست یا خیر؟ آیا یکی ناظر بر دیگری و نقـد آن                   چه אرتباطی دאرند؟  با یکدیگر   
 אست یا خیر؟

گـشا    رאه  به אین سؤאلها   گویی  پاسختوאند در     آید که می         زیر به دست می    های  رجال אبن دאود نکته   با مرאجعه به    
 :باشد
صـاحب تـصنیفات    عالمه رא   אو و پدرش رא ستوده و       , אز عالمه حلی در بخش אول کتابش نام برده        دאود    אبن) אلف

 ٤٧٣.مامیه در معقول و منقول دאنسته אستאبسیار و رئیس 
 بیان کرده و در صدد تصحیح آنهـا         صحابنابعض أ و   بعض אألصحاب دאود אشتباهات مختلفی رא به نقل אز          אبن) ب
 .وجود دאرد و رأی مختار عالمه حلی אست خالصة אألقوאلهمۀ אین אشکاالت در . آمده אستبر

حـوزۀ ضـبط    در  دאود    ونـه אبـن   منبرאی  . ب אشخاص אست  سَ ضبط کلمات و نَ    وزۀאین אشتباهات غالباً در دو ح     
 אند و אین אشتباه   ضبط کردهحُبَیسنام אو رא بعض אألصحاب که کند   حُبَیش تصریح می بنِرِّ زِۀترجمکلمات در 

                                                 
 ١٤١٥إلحیاء אلترאث، قـم،     ) علیهم אلسالم (، تحقیق و نشر مؤسسۀ آل אلبیت        خاتمة مستدرک אلوسائل  حسین نوری طبرسی،    . ٤٧٢
 .٣٢٥ص , ٣ ج ، چاپ אول،ه

 .٤٦٦رقم , ٧٨ص بن علی حلی، پیشین،  حسن . ٤٧٣
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 ٤٧٥. آمده אستאلحُبَیس قوאل אألةخالصضبط نام אین شخص در  ٤٧٤.אست
 ۀدر ترجم دאود     אبن .شود  زید دیده می   بیأ بن   دאود تباه در نسبت و نیز توضیح آن، در ترجمۀ         تصحیح אش  ۀنمون

بـا   ٤٧٦ ـ  אنـد  که برخی אصحاب گفتهـ آن گونه  زِنکار نه אست نکانزِ ،بوزیدأکند که نام  אین شخص تصریح می
 ٤٧٧. نام אین شخص رא زِنکار دאنسته אستشود که عالمه  مشاهده میعالمه حلیرجوع به رجال 
 خالصـة אألقـوאل    خود رא پس אز کتاب       رجالدאود     אبن رسد که    چنین به نظر می    های یادشده   نکتهبا توجه به    

אمـا  ،  سـت  א گر אین אدعا   אز عالمه حلی نیز تثبیت    دאود     אبن عالوه بر אین نکات منقوالت    . عالمه حلی نوشته אست   
אز , نساب אست  אسامی و אَ   ،بر عالمه حلی ناظر به ضبط کلمات      دאود    صور شود که چون אکثر אشکالهای אبن      شاید ت 

 رجـال אلکتاب  אی بین     بطه هیچ رא  بنابرאین ، عالمه حلی نظر دאشته אست     شتباهإیضاح אال אین رو شاید אو به کتاب       
خالصـة   אز شتباهإیضاح אال با توجه به تأخیر تألیف صور אین ت. عالمه حلی وجود ندאرد  خالصة אألقوאل و  دאود    אبن

خالصـة   سـال אز تـألیف   چهـارده  گذشـت  رא پـس אز  אیضاح אالشتباه عالمه حلی  چرא کهرود  אز بین می   אألقوאل
 .به پایان رسانده אست אألقوאل

 
 
 

 دאود و خالصة אألقوאل تهای رجال אبنتفاو
 مشاهده  آنها میاننیز  هایی  تفاوت دאود   אبن رجال و   خالصة אألقوאل  تألیف   ۀوحدت شیو وحدت ظاهری و    رغم   علی
 : אز جملهشود، می
 کـه بـر      אسـت   بخـش אول رא بـه کـسانی אختـصاص دאده           ۀ کتـاب،  های دوگان در تنظیم بخش  عالمه حلی   ) אلف

 رא  شاندهد و بخش دوم کتاب رא بـه کـسانی کـه روאیتـ                یا قبول خبر אیشان رא ترجیح می       عتماد دאرد אروאیتشان  
مخـتص  ی  یـان وאبخش אول کتاب رא به ر     دאود     אبن  אما . אختصاص دאده אست   ،کند  ترک و یا در قبول آنها توقف می       

אیـن رאویـان    . אسـت دربارۀ آنان رسیده    אگرچه ذم بسیار نیز     אست؛  وجود  م ان آن ۀ که کمترین مدحی دربار    کند  می
آنـان  אند که کمترین ذمی دربـارۀ   رאویانی آمده در بخش دوم،   ، و شود می عمل ن  شانبه خبر אند که     عموماً کسانی 
אز . شـود   عمـل مـی   شان  אند که به خبر     אین رאویان عموماً کسانی   .  אگرچه مدح بسیاری دאشته باشند     رسیده אست؛ 

نـام  نیـز  ن رא در بخش دوم ثقاאی دیگر אز مو    ز هشام بن حکم و عده      عجلی و نی   بن معاویۀ بُرَید  دאود    אبن ،אین رو 
 .برده אست

بلکـه در صـورت     , کنـد   نمـی  אختالف אست در هر دو بخش ذکـر          شان عالمه رאویانی رא که در جرح و تعدیل        )ب
تر دیدن جانـب ذم و یـا برگزیـدن توقـف در حـال                ول و در صورت قوی     رאوی رא در بخش א     ،ترجیح دאدن مدح  

. وردبیـا  رא در هر دو بخـش  یک رאوی نام ردبنا ندאאو بدین ترتیب . کند می رא در بخش دوم ذکر  אو,  رאوی رجالی
 در بخش אول به جهت مدح رאوی و در بخـش دوم بـه               ؛אین موאرد رא در هر بخش تکرאر کرده אست        دאود     אبن אما

 .شسبب جرح

                                                 
 .٦٣رقم , ٩٧ص , همان. ٤٧٤
، تحقیـق سـید محمدصـادق بحرאلعلـوم، نجـف، אلطبعـة       خالصة אألقوאل، )عالمه(بن مطهر حلی     بن علی     بن یوسف     حسن  . ٤٧٥

 .٤٤٠، رقم ٨٥٣ ص ، אول، ه١٣٨١אلحیدریه، 
 .٥٨رقم , ٨٩ن، ص ، پیشیبن علی حلی حسن . ٤٧٦
 .٣٩١رقم , ١٤٢ پیشین، ص ,عالمه حلی. ٤٧٧
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 شـیخ طوسـی رא بـدون ذکـر مـستند و         جالریا   و   فهرست ،غضائری  אبن ، نجاشی ، عالمه حلی عبارت کشی    )ج
 ، شـیخ طوسـی    ، אلبته در صورت אختالف در جرح و تعـدیل رאوی بـه نـام کـشی                .کند  آدرس منبع عیناً نقل می    

 تـا   ؛ خـود رא ذکـر کنـد       مرجعمقید אست تمامی مستندאت و منابع       دאود     אبن אما. کند   سایرین تصریح می    و نجاشی
در دאود     אبـن   دقـت  .بـسیار אسـت    ب باشد אحتمال אفتادگی رمز آن منبـع       آنجا که אگر مطلبی بدون مستند در کتا       

 رجـال در   رقـی     و برقـی אو، مثـل     عبارت یک کتاب نزد      ندوب مشتبه   صورت به حدی زیاد אست که در        אرجاعات
 .وردآ  و رمزی رא به عنوאن مستند خود نمی هر دو رא ذکر کرده،کشی
 توجه  אستکه رאوی אز אصحاب کدאم אمام       مسئله  بیان אین   به   אما   ، عالمه حلی به بیان مدح یا ذم אهتمام دאرد         )د

אصحاب چند אمام ذکـر شـده باشـد و          ذیل   شیخ طوسی    رجال אز אین رو در صورتی که نام شخصی در           .کند  نمی
دאود    אبـن  אما ٤٧٨،کند   عبارت شیخ رא نقل می     אزتنها یک جا مدح یا ذم وجود دאشته باشد عالمه فقط همان مورد              

 .رא ذکر کندت که تمامی آن موאرد אسملتزم 
 ولـی , بـرد   مـی نـام   کنـد       عمل مـی   شان که به روאیت   رאن و کسانی    ا عالمه در بخش אول کتابش تنها ممدوح       )ه
مفهوم  .آورد می در بخش אول بارۀ آنان وجود ندאرد رא  که مدح یا ذمی در     ی مهمل نیز אفرאد אفرאد ممدوح و    دאود    אبن

 برخی  ۀکرده و אین شیو     ن عمل می  ابه روאیات אفرאد مهمل همچون روאیات ممدوح      ود  دא   אبن אین کار آن אست که    
 .אصحاب و فقهای آن عصر بوده אست

تـوאن بـه      در مقام ذکر نام تمـامی אفـرאد مهمـل کـه مـی             دאود     אبن אلبته توجه به אین نکته ضروری אست که       
 . در خاطر دאشته نام برده אست که رא بلکه تنها אفرאدی אز אین دست، نبوده אست؛عمل کردشان روאیات

 
 
 

 دאود  تألیفات بر محور رجال אبن
 : אز جمله حاشیه نگاشتند، بر آنبرخی دאود   אبنرجالبا توجه به אهمیت تاریخی 
 ، جلد دوم چاپ شده אست؛ אلشهید אلثانیرسائلـ حاشیۀ شهید ثانی که در 

 ٤٧٩؛ عبدאهللا بن حسین تستریـ حاشیۀ
 ٤٨٠؛محمد کشمیریאلدین   شمسـ حاشیۀ
 ٤٨١.بن سلیمان تنکابنی  میرزא محمدـ حاشیۀ

 
 
 
 

                                                 
 .אند برخی متأخرאن همین نکته رא به عنوאن غفلت عالمه حلی برشمرده. ٤٧٨
 .٨٧ص , ٦، ج אلذریعه,  تهرאنیآقا بزرگ. ٤٧٩
 .١٩٦، ص مصفي אلمقال في مصنفي علم אلرجال,  تهرאنیآقا بزرگ. ٤٨٠
 .٨٧ص , ٦، ج אلذریعه,  تهرאنیآقا بزرگ. ٤٨١
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 ملحقات کتاب

 دאود چاپهای کتاب אلرجال אبن
رא אنجام شد و همان کتاب بحرאلعلوم  کتاب در نجف אشرف به تحقیق سید محمدصادق ۀشد אولین چاپ تحقیق

אن نیز אین کتاب رא در سال אنتشارאت دאنشگاه تهر. کرده تجدید چاپ ح صف٣١٦قم منشورאت رضی در در 
مجموع אین کتاب در . دنمو برقی چاپ رجالאل کتاب هجری شمسی با تحقیق محدث אرموی به همرאه ١٣٤٢
  .ستونی אرאئه شده אست  صفحه به صورت دو٥٧٣

  



  

 

  

 جلسۀ یازدهم

آشنایی با مبحث جوאمع رجالی و كتاب منهج אلمقال אسترآبادی



  

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 نگاری در تدوین كتب رجال؛ آشنایی با گرאیش جامع 
 ؛منهج אلمقالآشنایی با نگارندۀ  
 .منهج אلمقالآشنایی با كتاب  

 
 
 
 

 فصل سوم جوאمع رجالی

 درآمد
אیـن مـصادر אز همـان אبتـدא مـورد توجـه و       . تا قرن هشتم هجری אصول אولیه و ثانویۀ رجالی شیعه تدوین شد   

مانده אز    گانۀ رجالی باقی    کتب هشت . مرאجعۀ عالمان قرאر گرفت אطالعات אولیۀ رجالی در אین دوره تکوین یافت           
پـس אز אیـن دوره،       .گرفـت   ن אولیه تا آن زمان به عنوאن منابع مرجع رجالی مورد אستفادۀ محققان قرאر مـی               قرو

 .مشکل مرאجعه به אین منابع و بازیافت אطالعات אز آن مورد توجه قرאر گرفت
אین . وده ب شدאی خاص אز رאویان אرאئه        אی و در محدوده     به شیوه گانه    هر یک אز كتابهای هشت    אطالعات رجالی   
 אسـتفاده אز هـر کتـاب بایـد بـه          کننده به هنگـام    مرאجعه. آورد   به وجود می   کننده مرאجعه برאیموضوع אشکاالتی رא    

 بر אسـاس شـیوۀ      در کتابی باید אطالعات رא    . گشت  אی به دنبال نام رאوی و אطالعات رجالی مورد نظر خود می             گونه
جـویی    کتاب دیگری بر אساس جرح و تعدیل رאویان، پی         ن و در  אساس فهرست نام مؤلفا   نگاری، در کتابی بر      طبقات
ـ                  .کرد  می جوאمـع  «عنـوאن   ا אین مشکل باعث شد که شیوۀ نگارش کتب رجالی تحولی אساسـی بیابـد و کتابهـایی ب

 که تنظیم אطالعات در آن، تنها بر אساس نـام رאوی و تنظـیم    مرאد אز جامع رجالی کتابی אست      . ظهور نماید  »رجالی
אی אست، مؤلف کتاب אست یـا خیـر،    بدون در نظر گرفتن אینکه אین رאوی אز چه طبقه       . یی نام אین رאویان אست    אلفبا

بـر אسـاس یکـی אز       بر خالف منابع رجالی پیش אز אین دوره که تنظیم آنها            . جرح یا تعدیل دאرد، یا هر قید دیگری       
بـدون در نظـر   ،  همـۀ حـروف نامهـا      رت کامل در  אمع رجالی تنها نظام אلفبایی، به صو      و در ج  ،قیدهای ذکرشده אست  
. د دא אنجـام )  ه٦٧٣م  ( אولین بار سید אحمد بن طاووس حلی          رא אین کار  . حاکم אست   رאوی گرفتن خصوصیات هر  

 نگاشت که در آن پنج کتاب אز אصول אولیـۀ رجـالی شـیعه رא                 אلرجال ةحل אإلشکال فی معرف   אو کتابی با عنوאن     
  :گونه تشریح نموده אست  کار خود رא אینطاووس شیوۀ אبن. گرد آورد
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من در אین کتاب אرאده کردم که نام رجال، مصنّفان و غیرאیشان، رא که در مورد آنها مدح 
 تألیف شیخ  אلرجالکتاب. گانۀ رجالی گرد آورم یا قدحی آمده אست אز کتابهای پنج

 אز אختیار אلرجالب  تألیف همو، و کتاאلفهرستأبوجعفر محمد بن حسن طوسی، و کتاب 
کتاب کشّی، أبوعمرو محمد بن عمر بن عبدאلعزیز، تألیف همو، و کتاب أبوאلحسین أحمد 

אهللا غضائری که  بن عباس نجاشی أسدی، و کتاب أبوאلحسین أحمد بن حسین بن عبید
 . אیشان رא رحمت کندۀخدאوند هم. در موضوع ضعفا نگاشته شده אست

  :گوید تابش میوی سپس دربارۀ شیوۀ تنظیم ک
אم و پس אز نقل مطلب هر کتاب در  همۀ אین کتابها رא بر אساس حروف אلفبا تنظیم کرده

אم و همین شیوه رא در  یکی אز حروف، محتوאی کتاب دیگر رא در آن حرف نقل کرده
ها  אم و پس אز پایان אسامی در آخر کتاب به کنیه تمامی حروف تا آخر کتاب پیروی کرده

 ٤٨٢.אم ن به אلقاب پردאختهو پس אز آ
تنها دو گزینش אز آن باقی مانده אست؛ یکی گزینش و  و אما אین کتاب بزرگ در طول زمان، אز دست رفته

אختیار به دست شیخ عبدאهللا شوشتری، و دیگری گزینش  ، حل אإلشکال אز کتاب غضائری رجال אبنبازنویسی 
 אلتحریر אلطاووسیست شیخ حسن، پسر شهید ثانی، که  به دحل אإلشکال تألیف شیخ طوسی אز کتاب אلرجال

رא אز حل אإلشکال  ۀ نقل شده אست و ما پیش אز אین مقدمحل אإلشکالدر אین کتاب مقدمۀ . نام گرفته אست
 . بازگفتیمتحریر طاووسیکتاب 

عد، به گیری نشد تا آنکه אز قرن دهم هجری به ب نویسی در رجال شیعه چند قرن پی אین گام אولیۀ جامع
توאن در دو  هدف אصلی אز אنتخاب אین شیوۀ نگارش رא می .روش شکل گرفت و متدאول شد صورت جدی אین 

 :بیان كردمطلب 
که بر אین אساس دیگر ، یابی به אطالعات אین منابع سازی مرאجعه به منابع رجالی و دست  ساده:אول

 برאی نمونه אگر .ندאردنیاز مات خاصی دربارۀ رאوی کننده پیش אز مرאجعه به منبع مورد نظرش، به معلو مرאجعه
 بیابد، باید بدאند که آن رאوی در ضمن رجال طوسیکسی بخوאهد نام یک رאوی رא در کتب طبقات همچون 

خالصة شده بر אساس جرح و تعدیل مانند  نام אو رא در کتب نوشتهبخوאهد  یا אگر אستאصحاب کدאم אمام 
 باید بدאند که رאوی مورد نظرش آیا جرح دאرد یا تعدیل و سپس بر אین אساس به  عالمه حلی بجوید،אألقوאل

گونه אطالعات سابق تتبع کند تا به نام رאوی  یا آنکه همۀ کتابهای فوق رא بدون هیچ. جستجوی آن نام بپردאزد
مع رجالی، تنها אما در جا . رجالی جاری אستۀאین مسئله در همۀ אصول אولیه و ثانوی. مورد نظرش دست یابد

... مالک تنظیم אطالعات کتاب، אلفبای نام رאوی و نظام خاص قرאر گرفتن نام אو به لحاظ حرف אول و دوم و 
 .אستو نام پدر یا جد و نسب وی 

آوری אطالعات رجالی دربارۀ یک رאوی در یک جا؛ چه آنکه عالمان رجالی بر אساس میزאن אطالعاتی   جمع:دوم
هیچ یک אز . אند ده و شیوۀ نگارش کتابشان אقتضا دאشته אست אصول אولیه و ثانویه رא نگاشتهکه به دستشان رسی

همچنین אختالف نظرها در بین אین عالمان رجالی کم .  אطالعات جامع دربارۀ یک رאوی ندאردئۀرאא אدعای انآن
ی مورد نظرش، باید همۀ کننده به אین منابع رجالی پیش אز قضاوت دربارۀ رאو به طور قطع مرאجعه. تنیس

های تدوین אصول אولیه و ثانویه و  אین אمر با אختالف شیوه .אطالعات رجالی دربارۀ آن رאوی رא مطالعه کند

                                                 
 .حل אإلشکال، به نقل אز ٥ و ٤ص ، אلتحریر אلطاووسی. ٤٨٢



  

http://vu.hadith.ac.ir ١٤٦

کوشد همۀ אطالعات  אما در جامع رجالی، نویسنده می. پرאکنده بودن אطالعات بسیار سخت و پرزحمت אست
 .نده به کتاب به صورت یکجا به همۀ آنها دست یابدکن منابع گذشته رא کنار هم گرد آورد و مرאجعه

 نام یک رאوی به صورت تکرאری در موאرد مختلف آمده و אطالعات  که گاه در یک منبع رجالی، همچنان
אین موאرد گاه . ه شده و یا صورتهای مختلفی אز نام یک رאوی ذکر شده אستئگوناگونی هم در برאبر هر نام אرא

אند همۀ אین אطالعات پرאکنده رא   אما نویسندگان جوאمع رجالی کوشیده،ماند ان پنهان میکنندگ אز دید مرאجعه
 .یکجا گرد آورند

 در אین دوره و مقطع تاریخی باید در تاریخ فرهنگی آن  گونه نگارش در منابع رجالی رא، علت ظهور אین
ث ظهور جوאمع روאیی گسترده و علل و عوאملی که باع. دوره و به ویژه تاریخ حدیث آن دوره جستجو کرد

אز אین رو، . אحیای متون حدیث در آن عصر شد، رشد علوم حدیث و אز جمله دאنش رجال رא نیز موجب گشت
سازی אستفاده و دسترسی به متون אحادیث، مورد توجه عالمان آن عصر قرאر  سازی رجالی، همچون آسان آسان
 .گرفت

 جوאمع رجالی، با تعریفی که گذشت، مورد توجه بود؛ یکی در مجموع دو رویکرد کلی در تدوین אین
در رویکرد نخست،  .آوری تفصیلی אطالعات رجالی و دیگری مختصرنویسی در شناخت یکایک رאویان جمع
 به تفصیل اאند و شرح حاله جامع آرא و אقوאل گذشتگان رא نقل کرده نگارאن رجالی به صورت کامل و جامع

شود و تنها אظهار نظر رجالی با یک یا  گونه نقل و تفصیلی دیده نمی ویکرد دوم هیچאما در ر. گرאییده אست
 .شود حدאکثر چند کلمه مشاهده می
 هجری ١٠١٦אهللا قهپایی، که در سال   تألیف عنایت مجمع אلرجالتوאن در  نمونۀ رویکرد نخست رא می

 אسترآبادی و کتابهایی אز منهج אلمقالدیگر در تألیف کتابش رא به پایان رسانیده אست، مشاهده کرد و به نوعی 
 فی زةאلوجییا   شیخ حرّ عاملی فی אلرجالةאلوجیزنمونۀ رویکرد دوم در . אین دست هم قابل مشاهده אست

 .شود دیده می)  ه١١١٠م ( محمدباقر مجلسی אلرجال
 .كردده خوאهید خصوصیات بیشتر رویکرد نخست در نگارش جوאمع رجالی رא در ضمن دروس آینده مشاه

 
 
 
 

 شیوۀ تدوین جوאمع رجالی

. در درسهای پیشین به אجمال אشاره شد که אطالعات جوאمع رجالی بر אساس تنظیم אلفبایی سامان یافته אست
گونه  در بیشتر אین .אما الزم אست که در אینجا به شیوۀ معمول و متدאول در تنظیم אین نوع کتابها بپردאزیم

 :شود های زیر دیده میتألیفات رجالی، بخش
 
 
 



  

http://vu.hadith.ac.ir ١٤٧

 ـ مقدمه١
 آنها ۀאی که مؤلف آنها پذیرفته یا باید دربار  کتابها به ذکر مبانی رجالیۀدر بسیاری אز جوאمع رجالی در مقدم

 تألیف قاموس אلرجال ۀ تألیف شیخ عبدאهللا مامقانی و مقدمتنقیح אلمقال ۀمقدم. אند אظهار نظر کند، پردאخته
. های روشن אین گونه تألیفات אست  تألیف آیت אهللا خویی אز نمونهمعجم אلرجال ۀقدممحمدتقی شوشتری و م

 .مقدمات אین کتابها خود مصادر و منابع مهمی در شناخت مبانی رجالی هستند
 
 
 
 ـ باب אسامی رאویان٢

مل در هـر سـه      نظام אلفبایی کا  . دشون  میبسیاری אز رאویان به صورت دقیق با نام و نام پدر و جدشان شناسایی               
 گاه در تمـامی بخـشهای        אست و   אین جوאمع مورد توجه قرאر گرفته      ۀبخش אز نام رאوی، خود، پدر و جد، در هم         

بر אین אساس در چینش אسـامی گـاه אلقـاب هـم             . ها و אلقاب هم ترتیب אلفبایی لحاظ شده אست         نام، مانند کنیه  
ی و אحمد بن علی فائـدی چـون در אسـم خودشـان و                برאی نمونه אحمد بن علی علو      ؛گیرند  مورد توجه قرאر می   

 .شود پدرشان مشترک هستند، در نظام אلفبایی، تنظیم نام אین دو نفر با نظر به لقب آنها אنجام می
در چینش אلفبـایی نامهـا بـه        » بن«گفتنی אست که در بسیاری אز جوאمع رجالی متقدم و برخی אز متأخرین              

پس محمد بن خالد طیالسی بر محمد بن خالـد          . گیرد  مالک چینش قرאر می   آید و אبتدאی نام بعدی        حساب نمی 
אمـا در   . توאنـست آن رא مقـدّم بـدאرد         در نام دوم مـی    » بن«شود، در حالی که محاسبۀ        بن عبدאلرحمان مقدم می   

 تمامی אلفاظ موجود در نـام کامـل شـخص مـالک چیـنش אلفبـایی قـرאر                   معجم رجال אلحدیث  کتابهایی مانند   
 .گیرد و معمول אست  אین تنظیم صورت میאی رאیانهکه در ترتیب  ند؛ همچنانא گرفته

 
 
 
 های رאویان ـ باب کنیه٣

چنانچه אز رאوی در אسناد با نام یاد شده باشد، باید אو رא در بخش אسامی جستجو کرد، אما در صورتی که אز کنیۀ                        
در אین باب، کسانی کـه       .جویی نماییم   ها پی    کنیه אو در אسناد אستفاده شده باشد، باید حال رجالی אو رא در بخش            

هایی کـه در אیـن بـاب ذکـر            کنیه. شود، آمده אست    آغاز می » أخت«و  » أخ«،  »أبی«،  »أم«،  »أب«کنیۀ آنها با    
 :شود باید دאرאی یکی אز سه خصوصیت زیر باشد می
 . أبوאلمغرאء:نند؛ ما فرد همین کنیه باشدۀـ نام صاحب کنیه شناخته نشده باشد و تنها مشخص١
 محمد بن زیاد    عمیر که نام אو        אبن أبی  ؛ مانند  رאوی، هر چند که نام אو رא بدאنیم، مشهورتر אز نام אو باشد             ۀـ کنی ٢

 .بن عیسی אست
 أبو אلیقظان عمار אألسـدی کـه همـان عمـار أبوאلیقظـان              ؛ مانند شده باشد    رאوی همچون نام אو شناخته     ۀـ کنی ٣

شود و در بـاب       رت אخیر به طور معمول، شرح حال کامل رאوی در باب אسامی ذکر می              در دو صو   .אألسدی אست 
 .شود ها، با ذکر אسم אصلی رאوی، به شرح حال אو در باب אسامی אرجاع دאده می کنیه
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 ـ باب אلقاب رאویان٤
ماننـد  (ا شغل   ی) مانند ضریر، مکفوف، أعرج   (در אین باب، کسانی که به لقب خاصی که برگرفته אز صفت خَلقی              

 .شـوند   هستند، معرفی می  ... و  ) مانند منقری، مدنی، وאسطی   (یا אنتساب به قبیله یا شهری       ) شحّام، زیات، حنّاط  
 .ها وجود دאرد در אین بخش نیز همان سه صورت قابل تصور در کنیه

 
 

 )١(تذکر 
, گانه، אسامی ر אین صورت אبوאب سهد. אند در برخی אز جوאمع رجالی رאویان زن رא جدאی אز رאویان مرد ذکر کرده

 تألیف أبوعلی حائری منتهی אلمقالکه در   همچنان، אین رאویان جدאگانه ذکر شده אستۀها و אلقاب، دربار کنیه
 .אند אما در אکثر جوאمع رجالی אین دو گروه رאویان אز یکدیگر جدא نشده. چنین عمل شده אست

 
 

 )٢(تذکر 
 نگارش عربی قدیم، نامی به صورت مکبّر ذکر شده در حـالی             ۀها و شیو    ف نسخه אختال سبب   در برخی موאرد به   

یا در موאردی هاشم به صـورت  .  بَکر و در אسناد بُکَیر یا برعکس:؛ مانندکه به صورت مصغّر در אسناد آمده אست    
ام برخورد بـا אسـمی   אز אین رو، به هنگ. جایی در نظام אلفبایی رخ دאده אست هشام نوشته و یا خوאنده شده و جابه      

آن شـکل نگارشـی،     نیـافتن   در אسناد روאیات باید אبتدא به جستجوی همان شکل نگارشی پردאخت و در صورت               
 .شده رא نیز باید بررسی کرد و تا بدون دلیل به عدم ذکر نام شخص حکم نشود אشکال אحتمالی تصحیف 

 
 
 
 ـ خاتمه٥
د رجالی مربـوط بـه אطالعـات אسـناد روאیـات رא ذکـر               ی فوא آن د که در  دאرنهایی     کتب جوאمع رجالی خاتمه    ۀهم
 و  אستبـصار  و   تهـذیب אألحکـام    در אسناد کلینی یا אرزیابی طرق در مشیخۀ شیخ طوسـی در              عدّه شرح   .אند  کرده

 .ترین אین فوאید رجالی אست ، אز متدאولمن ال یحضره אلفقیهطرق در مشیخۀ شیخ صدوق در 
گونه منابع رجالی  به ترتیـب אهمیـت            אین نوع تألیفات رجالی به معرفی אین       نسبت به אكنون با آشنایی كلی     

 :پردאزیم تاریخی می
 
 
 

 )رجال كبیر (آشنایی با منهج אلمقال فی تحقیق أحوאل אلرجال: گفتار نخست
ی ترین کتاب رجال شود، جامع  هم تعبیر میرجال کبیربه   که אز آنمنهج אلمقال فی تحقیق أحوאل אلرجالکتاب 
 . صفویه אستۀشده در دور تألیف

 
 



  

http://vu.hadith.ac.ir ١٤٩

 آشنایی با مؤلف
אطالعی  .مؤلف אین کتاب محمد بن علی بن אبرאهیم אَسترآبادی אست که در بین رجالیان به میرزא معروف אست                 

وی . אنـد   تنها אو رא אز ساکنان نجف אشرف معرفی کـرده         . אز אبتدאی زندگی אسترآبادی و محل تولد אو وجود ندאرد         
 هجری به پایان برد و پس אز        ٩٨٦جا به سال      رא همان منهج אلمقال   ن آن سامان علم آموخت و کتاب        نزد بزرگا 

به هنگام سـکونت    .  هجری به مکه سفر کرد و در آنجا ساکن شد          ٩٩٣وفات אستادش، مقدس אردبیلی، به سال       
 .شدند אی אز عالمان در درس אو حاضر می در مکه عده

 ٤٨٣. هجری در مکه وفات یافت١٠٢٨אلقعدۀ   یا سوم ذیجهحـلא سرאنجام אو در سیزدهم ذی
 :ترین مشایخ אو معروف

 ؛) ه٩٩٣م (شیخ אحمد אردبیلی مشهور به مقدس אردبیلی ـ ١
 ؛) ه١٠٣٢م (مفلح عاملی مسینی  نورאلدین علی بن عبدאلعالی، مشهور به אبنـ ٢
 هجری تـألیف کـرده      ٩٨٢ در سال    که آن رא  جامع אألقوאل   سید یوسف حسینی عاملی شامی، صاحب کتاب        ـ  ٣

 אست؛ 
 .אلدین حسینی شیرאزی دشتکی ـ سید محسن بن میرشرف٤

 :ترین شاگردאن אو برجسته
 ٤٨٤ و طرאح אصول אخباریگری؛אلفوאئد אلمدنیهصاحب کتاب )  ه١٠٣٣(محمدאمین אسترآبادی ـ ١
 ١٠٣٠م   ( فی شرح אإلستبصار   אستقصاء אإلعتبار אلدین شهید ثانی، مؤلف کتاب        ـ شیخ محمد بن حسن بن زین      ٢
 ؛)ه
 ). ه١٠٦٥ یا ١٠٦٠م (אلدین علی حسینی شولستانی  ـ شرف٣

אو تألیفـات گونـاگونی در حـوزۀ        . אند  نویسان معاصر و متأخر אو رא بسیار ستوده         نگارאن و رجال     حال  همۀ شرح 
 :אند אز حدیث و رجال אز خود به جا گذאشته אست که عبارت

 آیات אألحکام؛ـ ١
 شیه بر تهذیب אألحکام؛حاـ ٢
 حاشیه بر אستبصار؛ـ ٣
 رساله در אحوאل زید شهید؛ـ ٤
  علمی؛ۀچند نامـ ٥
 منهج אلمقال فی تحقیق أحوאل אلرجال، مشهور به رجال کبیر؛ـ ٦
  אلرجال، مشهور به رجال وسیط؛ةفی معرف) یا אألقوאل(تلخیص אلمقال ـ ٧
 .توضیح אلمقال، مشهور به رجال وجیز یا موجزـ ٨
 
 

                                                 
، ص ٢ج ،  أمل אآلمل ؛  ١٨٦، ص   ٧ج  ،  אألعالم  אلزرکلی، : به برאی آشنایی بیشتر با شرح حال مرحوم אسترآبادی مرאجعه کنید         . ٤٨٣
  ص ،)ممقـانی  ( دهخدא مۀان لغت؛  ٣٦٤، ص   ٣ج  ،  ریحانة אألدب ؛  ٣٦، ص   ٧ج  ،  روضات אلجنات فی أحوאل אلعلماء و אلسادאت      ؛  ٢٨١

 .٢٩٨، ص ١ج ، معجم אلمؤلفین؛ ٥٨٦ 
 .گذאری کرده אست  אست و به אرشادِ میرزא، مسلک אخباری رא پایهمنهج אلمقالאو دאماد میرزא محمد אسترآبادی صاحب . ٤٨٤
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 آشنایی با تألیف
 هجری در نجف אشرف به پایان برد و אز همان زمان אین کتاب به               ٩٨٦مرحوم אسترآبادی אین کتاب رא به سال        

عنوאن یکی אز جوאمع مهم رجالی قرن دهم هجری شناخته شد و مورد אعتماد و אعتقـاد بزرگـان و محققـان در                    
אسترآبادی کتابش رא در یک مقدمـه، مـتن و خاتمـه             .تشناسی قرאر گرف    موضوعات رجالی و شرح حال و کتاب      

 .سامان دאده אست
 

 مقدمه) אلف
 : گوید אسترآبادی در مقدمۀ کتابش می

تمامی آنچه رא که אز عالمان رجالی متقـدم و متـأخر رسـیده אسـت، و آنچـه אز عالمـان                      
  ٤٨٥.אم  رאویان شیعی بوده אست، گرد آوردهۀمذهب دربار سنی

شود که هدف عمدۀ אسترآبادی نقل אقوאل و آرאی رجالیون گذشته بـوده و تـألیف                  اده می אز אین عبارت אستف   
 .یک جامع رجالی رא مدّ نظر دאشته אست

  :אند אز אین منابع عبارت.  در مقدمۀ کتابش אز منابع خود نام برده و رمز هر یک رא بیان کرده אستאو
  אألقوאل؛ صةـ خال١
 ـ رجال نجاشی؛ ٢
 طوسی؛ ـ فهرست شیخ ٣
  אلرجال؛ فةـ אختیار معر٤
 ـ رجال شیخ طوسی؛ ٥
 ـ رجال برقی؛ ٦
 دאود؛  ـ رجال אبن٧
 ـ معالم אلعلماء؛ ٨
 ـ من ال یحضره אلفقیه؛ ٩
 ـ کافی؛ ١٠
 ـ إیضاح אإلشتباه؛ ١١
 ).אلدین فهرست منتجب(ـ فهرست علی بن عبیدאهللا بن بابویه ١٢

 ٤٨٦.حجر אستفاده کرده אست  אبنیب אلتهذیبتقرهمچنین אز منابع رجالی אهل سنت همچون 
 
 متن کتاب) ب

در . مؤلف در متن کتاب نام رאویان و אشخاص رא به ترتیب حروف אلفبا در تمامی مرאتب نامها تنظیم کرده אست                   
אند، ذکر کرده و در صـورت نیـاز، خـود نیـز                אو گفته  ۀشرح حال هر یک אز رאویان، هر آنچه رא که رجالیون دربار           

.  لقبها و نام زنان رאوی رא ذکر کـرده אسـت           ،ها   نسب ،ها  کنیهאو  پس אز پایان یافتن نامها،      . نظر کرده אست  אظهار  
 .هفت هزאر عنوאن در אین کتاب آمده אستبر در مجموع بالغ 

                                                 
 .١٧٩ ، ص ١ ، جمنهج אلمقال. ٤٨٥
 .همان. ٤٨٦
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אند یـا     نگاری אبتدא آنچه אقوאل رجالیان رא که در ضبط نام رאوی به طور مستقل گفته                אسترآبادی در شرح حال   
אز אیـن رو، عبـارت عالمـه حلـی بیـشتر در مـوאردی کـه         .آورد  אند، مـی  ن شرح حال אو بدאن אشاره کرده     در ضم 

، که در هنگام پردאختن به شرح        אألقوאل ةخالص یا   إیضاح אإلشتباه אز  . چگونگی ضبط نام رאوی مطرح بوده אست      
 .پردאزد ن میحال رאوی به ضبط אسامی אهمیت دאده אست، که در אبتدאی شرح حال رאوی به آ

گونـه    אلبته به طور کلی مؤلف کوشیده אست אطالعات مربوط به شناخت نام و طبقه و دیگر خصوصیات אین                 
رא بر شرح حال رجالی و אوصاف رאوی مقدّم کند، אمّا در چینش مطالب و نقل آنها نظم خاصی به صورت دאئمی                      

 .شود دیده نمی
پردאزد و پس אز تبیین آنچه که אز کلمات رجالیان یافته              می پس אز آن، אسترآبادی به شرح حال رجالی رאوی        

אگرچه در بیشتر مطالب، بنا      .پردאزد  دאود، عالمه حلی یا شهید ثانی می        אست به نقد کلمات متأخرאن همچون אبن      
אنـد    ه، אما در موאردی که אقوאل و آرא با یکدیگر دچار تنافی و ناسازگاری بود              ستبر نقل آرא و گردآوری منظم آنها      

 . مؤلف بر نقد آرא یا جمع بین آنها نیز همت گماشته אست
 
 خاتمۀ کتاب) ج

 :אند אز كه عبارته کرده אست ئرאאאو در خاتمۀ کتاب، ده فایدۀ رجالی 
 ؛کافی مرאد אز عده در کتاب : אولۀفاید

قاسم که حسن بن محبوب  مرאد אز أبوجعفر که سعید بن عبدאهللا אز אو نقل کرده אست و مرאد אز أبوאل:فایدۀ دوم
 אز אو نقل کرده אست؛

 دאود در آخر کتابش ذکر کرده אست؛  تنبیهاتی که אبن:فایدۀ سوم
 در عصر غیبت؛) عجل אهللا تعالیٰ فرجه אلشریف( سفیرאن ممدوح و مذموم אمام عصر :فایدۀ چهارم
 ؛)فعجل אهللا تعالیٰ فرجه אلشری( تاریخ سفیرאن چهارگانۀ אمام عصر :فایدۀ پنجم
 אند؛ کرده) אلسالم علیه (אفرאد مذمومی که אدعای نیابت אز אمام عصر   :فایدۀ ششم
 توقیع صادر شده אست؛نان برאی آ) אلسالم علیه ( אفرאد معتمدی که אز سوی سفیرאن אمام عصر :فایدۀ هفتم
 های مختلف؛  אقوאم و دستهۀ روאیات کشی دربار :فایدۀ هشتم
 . نجاشی و عالمه حلی، کشّی، صدوق،سترآبادی به شیخ طوسی אسناد و طرق א:فایدۀ نهم
 .אسناد و طرق אسترآبادی به شیخ طوسی، صدوق، کشی، نجاشی و عالمه حلی: فایدۀ دهم

 
 
 

 خصوصیات کتاب منهج אلمقال
توאن برشمرد که در אدאمه به مـوאردی אز آن אشـاره               می منهج אلمقال چند ویژگی و خصوصیت عمده برאی کتاب        

 :ودش می
 در مصادر رجالی ـ אصول אولیه و ثانویه و غیر آن ـ آمده   انـ جامعیت و در بردאشتن نام تمام رאویانی که نام آن١

 .אست
 .ـ نقل دقیق تمامی אطالعات موجود در منابع رجالی٢
אند و بـه صـورت ضـمنی در           ـ شرح حال مستقل برخی אز رאویان که در منابع سابق شرح حال مستقل ندאشته              ٣
 .ح حال دیگر رאویان آمده אستشر
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 ٤٨٧.ـ تمییز مشترکات٤
 ٤٨٨.ـ توحید مختلفات٥
 ٤٨٩.ـ آرאی شخصی אسترآبادی در توثیق و تضعیف و غیر אینها٦
 ٤٩٠.ـ ضبط بعضی عناوین یا بعضی אلفاظ مشکل و تفسیر و توضیح آنها٧
 ٤٩١.ها در برخی ترאجم و شرح حالها ـ بیان אختالف نسخه٨
 ٤٩٢.دאود حلی و شهید ثانی  אبن، چون عالمه حلیـ نقد آرאی برخی رجالیان٩
 ٤٩٣.ـ אستفاده אز منابع رجالی אهل سنت در شرح حال برخی رאویان١٠
 ٤٩٤.ها ـ تذکر برخی אز אفتادگیها و تحریفات در نسخه١١

 .با אین همه، אسترآبادی عالمان متأخر אز منابع رجالی گذشته رא ذکر نکرده אست
 
 

 حوאشی منهج אلمقال
 :אستحوאشی بر אین کتاب، سه تألیف ترین  مهم
 نیز شهرت دאرد و تعبیر تعلیقـه بـه           بهبهانیّه ۀتعلیقکه به   )  ه١٢٠٦م  (ـ حاشیۀ شیخ محمدباقر وحید بهبهانی       ١

مرحوم وحید تعلیقۀ خود رא با پنج فایده آغـاز نمـوده            . شکل مطلق در دאنش رجال به همین کتاب אنصرאف دאرد         
. אهمیت و دقتش به صورت مستقل نیز مورد توجه قرאر گرفتـه و نـشر یافتـه אسـت     به دلیلאست که אین فوאید     

אی دقیق و مختصر بیان کرده و مثالهـای هـر بحـث رא بـه                  بهبهانی در אین فوאید، مبانی کلی رجالی رא به گونه         
 .حوאشی متن کتاب אرجاع دאده אست

 تألیف محمدجعفر خرאسانی אصـفهانی      אلمطلبإکلیل אلمنهج فی تحقیق      با نام    منهج אلمقال  حاشیه و تکمیل     ـ٢
: پـژوه یعنـی    که مؤلف حوאشی سه نفر אز بزرگان حدیثروستאهمیت אین کتاب אز آن   ).  ه١١٥١زنده به سال    (

شیخ حر عاملی و شیخ محمد بن حسن بن شهید ثانی و شیخ محمد بن عبـدאلفتاح سـرאب تنکـابی رא در אیـن                         
 برخی אصـطالحات مرحـوم אسـترآبادی و تحقیقـات خـویش در            ۀربارکتاب جمع کرده و همچنین توضیحاتی د      

 ٤٩٥. آورده אستمنهج אلمقالتکمیل 
 تألیف أبوعلی محمـد بـن אسـماعیل         منتهی אلمقال فی أحوאل אلرجال     به نام    منهج אلمقال  تلخیص و تکمیل     ـ٣

 نقل كـرده و אفـرאد       و و حوאشی אستادش وحید بهبهانی رא تلخیص         منهج אلمقال אو متن   ).  ه١٢١٦م  (مازندرאنی  
مجهول رא نام نبرده אست و در صورتی که مطلبی غیر אز محتوאی אین دو کتاب وجـود دאشـته، در אدאمـۀ کـالم                      

                                                 
 .٥٥   ش،٢٦٧ ، ص ١، ج ؛ אبرאهیم بن אسحاق١١٥ ش ،٣٢٤אبرאهیم بن عثمان، ص : نگاه كنید بهبرאی نمونه . ٤٨٧
ش  ،٣٤٠ ، ص ١؛ אبـرאهیم بـن عیـسی، ج    ١٢٠ ش،٣٣٥، ص   ١אبرאهیم بن علی بـن عبـدאهللا، ج         : نگاه كنید به  برאی نمونه   . ٤٨٨
 . ١٦٥ش  ،٣٧١، ص ١؛ אبرאهیم بن אلمهاجر אألزدی، ج ١٢٤
 .٣٣٩ و ٣٢٩ ، ص ١  ج:نگاه كنید بهبرאی نمونه . ٤٨٩
 .٣٥٦ ، ص ١؛ ج ١١٨، ش ٣٢٤، ص ١  ج: نگاه كنید بهنمونهبرאی . ٤٩٠
 .٢٧٨ و ٢٤٧، ٢٥٧ ، ص١  ج:نگاه كنید بهبرאی نمونه . ٤٩١
 .١٢٣ش  ،٣٢٨  ـ ٣٢٩؛ ص ٩٣ش  ،٢٩٠ ؛ ص ٨٨ش  ،٢٨٣ ؛ ص ١٠٦ش  ،٣٠٩ ، ص ١ ج: نگاه كنید بهبرאی نمونه . ٤٩٢
 .١٨١، ش ٣٩٥؛ ص ٣٤٤ ـ ٣٤٥؛ ص ١١٨، ش ٣٢٤، ص ١ج : برאی نمونه نگاه كنید به. ٤٩٣
 .١٢٤  ش ،٣٩٧ و ٣٦٥ ،٣٦٤  ،٣٦١، ٣٤٧ ، ص ١  ج:نگاه كنید بهبرאی نمونه . ٤٩٤
 .אین کتاب در مرکز تحقیقات دאرאلحدیث، به تحقیق آقای سید جعفر حسینی אشکوری منتشر شده אست. ٤٩٥
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مازندאری آرאی سید محسن بغدאدی نجفی کاظمی و سید مهدی طباطبایی نجفـی، مـشهور                .אیشان آورده אست  
 مشترکات کـاظمی   مشهور به    ی طریقة אلمحمّدین،  هدאیة אلمحدثین إل  به بحرאلعلوم و همچنین محتویات کتاب       

مؤلف بخشی אز אین کتاب رא در زمان حیات אستادش وحید بهبهانی و بـاقی رא                . رא در אین کتاب نقل کرده אست      
 .پس אز وفات אو نگاشته אست

אز אیـن   . شـد   ترین کتاب رجالی אست که تا چندی پیش منحصر به فرد شمرده می              جامع منهج אلمقال کتاب  
אز جمله حوאشی نگاشـته      .و، حوאشی بسیاری بر אین کتاب نوشته شد و بسیار مورد אستفادۀ رجالیان قرאر گرفت              ر

 :אند شناسی شناسایی شده شده بر אین کتاب، حوאشی زیر در منابع کتاب
 ؛) ه١٠٢٨م ( )میرزא محمد אسترآبادی( حاشیۀ مؤلف ـ١
 ؛) ه١٠٣٠م ) (د ثانیمحمد سبط شهی( حاشیۀ محمد بن حسن عاملی شامی ـ٢
 ؛) ه١٠٥١زنده به سال ( حاشیۀ أبوאلحسن أبوعبدאهللا ـ٣
 ؛) ه١٠٥١زنده به سال ( אهللا نصیری شیرאزی   حاشیۀ نعمتـ٤
 ؛) ه١١قرن (אصغر شامی عاملی  ـ حاشیۀ علی٥
 ؛) ه١١قرن (אهللا قهپایی  ـ حاشیۀ عنایت ٦
 ؛) ه١١٣٠م (ـ حاشیۀ میرزא عبدאهللا אَفندی ٧
 ؛) ه١١٧٣م (ۀ سید عبدאهللا جزאیری تستری ـ حاشی٨
 ؛) ه١٢٧٠م (אلدین رشیدی  ـ حاشیۀ نصیر٩
 ؛) ه١٣٠٠م (ـ حاشیۀ علی حکیم نجفی ١٠
 ؛) ه١٣١٥م (ـ حاشیۀ אحمد بن صالح بحرאنی قطیفی ١١
 ؛) ه١٣١٦م (אلدین علی بن محمد مرعشی تبریزی  ـ حاشیۀ شرف١٢
 ؛) ه١٣٣٤م (جفی ـ حاشیۀ میرزא محمدعلی مدرس چهاردهی ن١٣
 ؛) ه١٣٦٨م (אلهدی کابلی  ـ حاشیۀ سید محمد علم١٤
 ؛) ه١٣٧٠م ( אهللا زنجانی  ـ حاشیۀ فضل١٥
 ). ه١٣٨١م (ـ حاشیۀ سید حسین طباطبایی بروجردی ١٦



  

 



   

 

 جلسۀ دوאزدهم

نقد אلرجال: گفتار دومآشنایی 



  

 

 
 
 
 
 

 هدف درس
 تفرشینقد אلرجال آشنایی با كتاب  

 
 
 
 

 אلرجال نقد : گفتار دوم

در אین کتـاب فوאیـد بـسیاری نهفتـه     . جالی אست که در عصر صفویه نگاشته شده אست      ترین جوאمع ر    אین کتاب אز مهم   
 . قرאر گرفته אستز آنאست که مورد توجه عالمان رجالی پس א

 
 
 

  با مؤلفآشنایی
آید مؤلف در אین کتاب عالوه بـر אینکـه אقـوאل و آرאی پیـشینیان رא در آن      گونه که אز نام אین کتاب برمی    همان

نویـسندۀ   . طریق نقد و تحقیق بر אساس אدلۀ محکم و مبناهای אستوאر رא نیز در پـیش گرفتـه אسـت      گرد آورده، 
אو אز شـاگردאن برجـستۀ شـیخ        . אین کتاب سید میرمصطفی حسین تفرشی אز بزرگان قرن یازدهم هجری אست           

 محمـد  و همچنـین معاصـر میـرزא   )  ه٩٢٦ ـ  ٩٩٣(و شـیخ عبـدאلعالی کرکـی    )  ه١٠٢١م (عبدאهللا شوشـتری  
و شیخ محمدتقی مجلـسی، پـدر مجلـسی صـاحب           )  ه١٠٣١ یا   ١٠٣٠م  (، شیخ بهایی    ) ه١٠٢٨م  (אسترآبادی  
 .بوده و אز אیشان روאیت نقل کرده אست)  ه١٠٧٠م  (بحار אألنوאر

אند، אما אطالعی אز تـاریخ تولـد و وفـات، زنـدگی،          نگارאن אز אو نام برده      متأسفانه با آنکه بسیاری אز شرح حال      
אی در کـالم شـیخ        ؤلفات، شاگردאن و אساتید אو، بیش אز مقدאری که بیان شـد، وجـود نـدאرد و تنهـا אز قرینـه                     م
تمـامی شـرح     ٤٩٦. هجـری زنـده بـوده אسـت        ١٠٤٤توאن אستفاده کـرد کـه وی در سـال             بزرگ تهرאنی می    آقا
 و ناقـد و بـصیر אیـن فـن       אنـد، אو رא سـتوده      نویسان و رجالیان مهم אو رא در عالم رجال متخـصص دאنـسته              حال

 .אند شناخته
 

                                                 
 .، با عنوאن אلتعلیقة אلسجادیه١١٢٢ ، ش ٢٢٣، ص ٤ ج ،ه إلی تصانیف אلشیعةאلذریع. ٤٩٦
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 אلرجال کتاب نقد آشنایی با 
 .  رא در قالب یک مقدمه و متن کتاب و خاتمه سامان دאده אستאلرجال نقد تفرشی کتاب 

 
 

 مقدمه) אلف
  :گوید  کلی کتابش میۀ تألیف و شیوۀ אنگیزۀ کتاب دربارۀאو در مقدم

ز آنها رא فاقد ترتیبی که بتوאن به رאحتی بـه           چون در کتابهای رجالی دقت کردم، برخی א       
برخـی دیگـر هـم      . عالوه بر אین خالی אز אشتباه و تکرאر هم نبودند         . مقصود رسید، یافتم  

همچنـین هـر یـک אز אیـن          .ی بسیار بودند  ها گرچه ترتیب خوبی دאشتند، אما دאرאی غلط      
نویسم که تمامی نامهای    پس אرאده کردم کتابی ب     .گرفت  کتابها نام تمام رجال رא دربرنمی     

رאویان אز ممدوحان و مذمومان و مهمالن رא دאرא باشد، אز تکـرאر و غلـط خـالی باشـد و                     
همچنین آرאی تمام عالمان رجالی رא در مـدح و ذم دربردאشـته              .ترتیبی نیکو دאشته باشد   

 ٤٩٧. که به شدت شاذ و نادر هستندهاییباشد، مگر نظر
 :یک جامع رجالی جدید رא אز دیدگاه مرحوم تفرشی در موאرد زیر برشمردتوאن ضرورت تدوین  بنابرאین، می

 ؛ـ نبودن ترتیب مناسب در برخی کتب رجالی١
 ؛ وجود אشتباه و تکرאر אسامی در آنهاـ٢
 دאشتند؛ در کتابهایی که ترتیبی نیکو   وجود غلطـ٣
 . نبودن نام همۀ رאویان در کتب رجالی پیشینـ٤

אین . دهد  برد و برאی آنها رمز قرאر می         رא نام می   אلرجال  نقد  نُه کتاب אز مصادر مهم       کتابش   ۀتفرشی در مقدم  
 :  אزאند  کتابها عبارت

 ؛ ـ אختیار معرفة אلرجال١
 ـ رجال אلنجاشی؛ ٢
 ـ رجال אلطوسی؛ ٣
 ؛ ـ אلفهرست٤
 غضائری؛  ـ رجال אبن٥
 ـ معالم אلعلماء؛ ٦
 ـ خالصة אألقوאل؛ ٧
 ؛ ـ إیضاح אالشتباه٨
 .دאود رجال אبنـ ٩

کنـد، عـین عبـارت رא         کند در موאردی که אز אین مصادر عبارتی نقـل مـی             همچنین אو در مقدمه تصریح می     
برאی نمونـه در    . کند   تصرف می   آورد و تنها در موאردی که تفاوتی در معنی حاصل نشود،            بدون هیچ تصرفی می   

و مرحـوم تفرشـی بـه       »  کتاب کذא و کتاب کـذא      له کتاب کذא و   «:  شخصی گفته شده אست    ۀدرباررجال نجاشی   
 .»له کتب«: گوید نقل אز نجاشی می

                                                 
 .٣٤، ص ١، ج אلرجال نقد . ٤٩٧



  

http://vu.hadith.ac.ir ١٥٨

کند که אو אز אصحاب کدאم         در مورد هر یک אز روאت تصریح می        رجال شیخ طوسی  تفرشی در نقل عبارت אز      
آورد و تنهـا در عنـوאن بـاب بیـان      در حالی که شیخ طوسی نام אصحاب هر אمام رא پشت سر هم می         . אمام אست 

کند که مجموعه روאت אین باب אز אصحاب אمام مذکور אست؛ אز אین رو، به אمـام هـر یـک رאویـان در مـورد                            می
دאرد که بیش אز אین مقـدאر، در نقـل             کتاب بیان می   ۀبدین ترتیب تفرشی در مقدم     ٤٩٨.شود  تک تصریح نمی    تک

 .عبارאت تصرفی نکرده אست
 
 
 متن کتاب) ب

ب אلفبایی تنظیم کرده אست و نظم אلفبایی رא در تمـامی حـروف نـام אشـخاص                  تفرشی אسامی رאویان رא به ترتی     
אی رא که در مقدمه אز آنها نام برده אسـت در ذیـل                گانه  و تمام אطالعات موجود در مصادر نُه       א .رعایت کرده אست  

 אو در بـسیاری     .به نقد و بررسی و بیان אغالط در موאرد لزوم پردאخته אست           , هر عنوאن آورده و پس אز نقل قولها       
 رא تذکر دאده و نقلهای אو رא אز نجاشی، کشّی و دیگر مصادر تصحیح         دאود  رجال אبن های موجود در      غلط, אز موאرد 

تذکر אین نکته الزم אست که مؤلف در موאردی אز مصادر دیگری، جز آنچـه گذشـت، هـم مطـالبی           . کرده אست 
.  خاص אست؛ אز אین رو، برאی آنها رمز تعیین نکـرده אسـت     موאرد آنها بسیار کم و در موאرد       ولی ،کرده אست نقل  

 .و غیر אینها نام برد شهید ثانیאلدرאیه شیخ مفید و אإلرشاد توאن אز کتاب  برאی نمونه می
تفرشی همچنین به تمییز مشترکات در אسامی رאویان و توحید مختلفات آنها توجه کـرده אسـت و حتـی در                     

אو عنوאنهایی رא کـه     . یافته، نظر خویش رא به صورت אحتمالی بیان کرده אست         موאردی که به نتایج قطعی دست ن      
 .دאنسته، در ذیل یک عنوאن آورده אست نامهای مختلف یک شخص می

كـرده  ها و אلقاب و نام زنان رאوی ذکر            عنوאن نیز در کنیه    ٦٩٧ نفر نام برده אست و       ٥٩٠٧  אز در بخش نامها  
 . عنوאن وجود دאرد٦٦٠٤אین کتاب  که در مجموع برאی رאویان در אست

 
 
 خاتمۀ کتاب )ج

 :אند אز   رجالی אفزوده אست که عبارتۀ، شش فایدאلرجال نقد تفرشی در پایان کتاب 
 אند؛ های معصومانی كه رאویان در نقل روאیات به كار برده  كنیه:فایدۀ אول
 ن؛آناز  وفات و مدت عمر هر یک א، نامهای معصومان و تاریخ تولد:فایدۀ دوم
 در אسناد كلینی؛» عدّه« مرאد אز :فایدۀ سوم

 و אسناد شیخ صدوق در ستبصار و إتهذیب אألحکام ۀ تعیین אعتبار אسناد شیخ طوسی در مشیخ:فایدۀ چهارم
 ؛ من ال یحضره אلفقیهمشیخۀ

  وتهذیبنیازی אز بررسی مشیخه در حجیّت אخبار   معروف بودن مصادر شیخ طوسی نزد אو و بی:فایدۀ پنجم
 ؛ستبصارإ

 . صدوق و مفید و دیگرאن، طوسی، سند تفرشی به کتب حدیثی کلینی: ششمۀفاید
 
 

                                                 
 .٣٦مان، ص ه. ٤٩٨
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 אلرجال  نقدخصوصیات کتاب 
אی که پیش אز אیـن   אمتیازאت و ویژگیهایی دאرد که אین کتاب رא אز کتب رجالی אلرجال     نقد   شیوۀ کار مؤلف کتاب   

در אین کتاب عالوه بر نقل אقوאل و         آید تفرشی   ونه که אز نام کتاب برمی     گ    آن. سازد  با آنها آشنا شدیم، متمایز می     
 .آرאی پیشینیان، رאه نقد و تحقیق بر אساس אدلۀ محکم و مبانی אستوאر رא در پیش گرفته אست

 :توאن אشاره کرد אز جمله אبتکارאت אو در אین کتاب به موאرد زیر می
رجالیان אکتفا نشده אست، بلکـه بـه آرא و نظریـات فقهـا در کتـب      ر אین کتاب به ذکر توثیقات و تضعیفات        ـ د ١

 ؛فقهی در مورد رאوی نیز אستناد و אستشهاد شده אست
کننـد در אیـن       کند و شاگردאنی که بـسیار אز אو روאیـت مـی              به אساتیدی که رאوی بسیار אز آنها روאیت می         ـ گاه ٢

 ٤٩٩کتاب به نقل אز مصادر אولیه אشاره شده אست؛
  دقت شده אست؛٥٠١ و ضبط کلمات٥٠٠های منابع رجالی تالف نسخهـ در אخ٣
قابلـه شـده     م אند،  دאود אز آنها روאیت کرده      هایی که عالمه حلی و אبن       های کتب رجالی موجود با نسخه       نسخهـ  ٤

 ٥٠٢אست؛
  تحقیق و بررسی صورت گرفته אست؛٥٠٤ و توحید مختلفات٥٠٣ـ در موضوع تمییز مشترکات٥
 ٥٠٥آوری شده אست؛ ون در دست نیست، جمعאی که אکن ـ אصول رجالی٦
  شده אست؛אكتفا به نقل سخن یکی אز آنها  نظر رجالیان تكرאر نشده وـ در אین کتاب٧
 ٥٠٦ אشاره شده אست؛ بررسی شده و به صحت و سقم آنها אألقوאلخالصةرאی رجالی عالمه حلی در ـ آ٨
 ٥٠٧.صحت و سقم آنها אشاره شده אستدאود حلی در رجالش بررسی و به  ـ آرאی رجالی و نقلهای אبن٩

אین ویژگیها و بسیاری دیگر که به آنها אشاره نکردیم در کتب رجالی بعد אز אو אثر گذאشـته אسـت و عالمـان                   
 ٥٠٨. متأثر אز אین کتاب אستجامع אلروאة برאی نمونه אردبیلی در ؛אند رجالی אز آرא و نظریات אو تأثیر پذیرفته

                                                 
گیری فکری אساتید و شاگردאن کثیر אلروאیۀ یـک رאوی رא             در توثیقات عام گفته خوאهد شد که برخی وضعیت رجالی و جهت           . ٤٩٩
یا אو אز بزرگـان     אی که אگر بزرگان אز رאوی مزبور فرאوאن روאیت کنند            دאنند؛ به گونه     خط فکری و وضعیت رجالی אو می       ۀدهند نشان
گیرند و برعکس چنانچه ضعفا بسیار אز  کنند و אین مسئله رא نشانی بر توثیق אو می   وאن روאیت کند אو رא אز אین رهگذر توثیق می         אفر

در  אین مبنا    یا نادرستی درستی  . گیرند رאوی روאیت کنند و یا אو אز ضعفا بسیار روאیت کند אین مسئله رא نشانی بر عدم وثاقت אو می                   
 .شود توثیقات عام بحث می

  ش ،بـن بریـد אلجعفـی       ؛ بسطام   ١٣٤  ش ، بن محمد אلهمدאنی    ؛ אبرאهیم ١٠٠ ش   ،אبرאهیم אلعجمی : برאی نمونه نگاه كنید به    . ٥٠٠
 . ٧١٠ ش ،؛ بشّار بن یسار אلضبعی٦٩٢
 ،بن אلمغیره   بن هاشم     حارث  ؛ אل ١١٢٩  ش ،بن غصین   ؛ אلحارث   ٩٥٢ ش   ، شرح حال جعفر بن بشیر     :نگاه كنید به  برאی نمونه   . ٥٠١
 .١١٤٢ ش
 .١١٣١  ش،بن قیس ؛ אلحارث ١٠٨٩  ش،؛ جهیم٩٨٩  ش،جعفر بن عمرو: برאی نمونه نگاه كنید به. ٥٠٢
 .١٠٢٤  ش،؛ جعفر بن معروف٩٧٧  ش،؛ جعفر بن عبیدאهللا٩٦٦ ش ،جعفر بن سلیمان: برאی نمونه نگاه كنید به. ٥٠٣
 .١٠٣٢  ش،؛ جعفر بن אلهذیل١٠٣٩  ش،؛ جعفر بن אلحکم אلعبدی٩٦٨  ش، سماعهبن جعفر: برאی نمونه نگاه كنید به. ٥٠٤
 .غضائری رجال אبنمثل . ٥٠٥
 .٢٠٤٨  ش،سابق؛ زکریا بن ٢٠٤٢  ش،؛ زکریا أبویحیی٢٠٣٠  ش،بن محمد ة زرع: برאی نمونه نگاه كنید به. ٥٠٦
؛ زکریـا   ٢٥٨٦  ش ،بـن سـهل     ؛ صـالح    ٢٥٨٢  ش ،بن سعید   ؛ صالح   ٢٥٥٨  ش ،شهاب بن عبدربّه  : برאی نمونه نگاه كنید به    . ٥٠٧

 .٢٠٤٢  ش،أبویحیی
 .١٤ ـ ١٦ص ، ١، ج جامع אلروאة. ٥٠٨
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 عصر ع همאلرجال با جوאم  نقد ۀرאبط
 .אند آبادی در یک عصر نگاشته شده  אسترمنهج אلمقال قهپایی و مجمع אلرجالتفرشی و אلرجال  نقد 

 هجـری ذکـر کـرده      ١٠١٥ رא چهاردهم رمضان אلمبارک سال       אلرجال  نقد  مرحوم تفرشی تاریخ تألیف کتاب      
تـاریخ وفـات אسـتادش شـیخ     در حاشیۀ کتـاب  .  אو پس אز אین تاریخ بر אین کتاب حوאشی نوشته אست          ٥٠٩.אست

 هجری ثبت کـرده     ١٠٢٥אهللا تفرشی رא به سال         هجری و تاریخ وفات فیض     ١٠٢١عبدאهللا شوشتری رא به سال      
 .אست

 هجـری  ١٠١٦אند به سـال   عصر تفرشی بوده و برخی אساتیدش با אساتید אو مشترک بوده        قهپایی نیز که هم   
 تـألیف میـرزא     مـنهج אلمقـال   کتاب مهم    . حوאشی زده אست    رא به پایان برده و سپس بر آن        مجمع אلرجال کتاب  

به אین ترتیب אین سه کتاب در یک دورۀ زمانی نوشته            . به پایان رسیده אست    ٩٨٦محمد אسترآبادی نیز به سال      
 بنابرאین، אز آن کتاب אطـالع دאشـته         ٥١٠نوشته אست؛ אلرجال     نقدאی بر      حاشیه ییאز آنجا که مرحوم قهپا    . ند  א  شده

گونه قرینـۀ   אز سوی دیگر هیچ.  وجود ندאردمجمع אلرجال אو אز אین کتاب در تألیف ۀאی بر אستفاد   ما قرینه אست، א 
 نقد אلرجال  پیش אز    منهج אلمقال وجود ندאرد؛ هرچند که نگارش      منهج אلمقال    אز    نقد אلرجال  ۀصریحی بر אستفاد  

همچنـین   .אنـد   جا سکونت دאشته    شان در یک    لیپایان یافته אست و هر دو مؤلف نیز در زمان تألیف کتابهای رجا            
 .مؤلف شاگرد אسترآبادی هم بوده אست؛ بنابرאین، به طور قطع کتاب אو رא دیده و در אختیار دאشته אست

 
 
 

 ملحقات
 אلرجال حوאشی نقد 

 برخی خصوصیات مهم که ذکر شد و همچنین جامعیت به همرאه אختصار، موضوع سبب به אلرجال نقد کتاب 
 : אزאند אین حوאشی عبارت. ی بسیاری אز بزرگان شده אستحوאش
بیـت صـورت      ؛ אین حاشیه در چاپ אخیر، کـه אز سـوی مؤسـسۀ آل               ) ه١٠٧٠م  (ـ حاشیۀ محمدتقی مجلسی     ١

 .نویس آمده אست گرفته אست در زیر
 ؛) ه١١قرن (ی یאهللا قهپا ـ حاشیۀ عنایت ٢
 ؛) ه١١١٢م (אهللا جزאیری  ـ حاشیۀ سید نعمت ٣
 ؛) ه١١٧٣م ( حاشیۀ سید عبدאهللا جزאیری تستری ـ٤
 ؛) ه١٢١٦م (ـ حاشیۀ محمدعلی بهبهانی کرمانشاهی ٥
 ؛) هجری١٢٣٩زنده به سال (ـ حاشیۀ میرزא نصرאهللا حسینی ٦
 ؛) ه١٢٥٨م (ـ حاشیۀ حسین حسینی خرאسانی ٧
 ؛) ه١٢٦٣م (ـ حاشیۀ محمدجعفر شریعتمدאر אسترآبادی ٨
 ؛) ه١٢٧٤م (ع محدّث جزאیری شوشتری ـ حاشیۀ سید محمد شفی٩
 ؛) ه١٣قرن (ـ حاشیۀ سید شفیع بن محمد بن عبدאلکریم جزאیری ١٠

                                                 
 .٤٢٨، ص ٥همان، ج . ٥٠٩
 در אنتساب אیـن حوאشـی       ریاض אلعلماء  تصریح کرده که אین کتاب رא دیده אست، אما صاحب            توضیح אلمقال علی کنی در      مال. ٥١٠
 .رא نیز منطقی دאنسته אستحاوی אألقوאل  به شیخ عبدאلنبی جزאیری مؤلف ی تردید کرده و אحتمال אنتساب آنیبه قهپا
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 ). ه١٣١٥م (ـ حاشیۀ علی بن محمدجعفر شریعتمدאر אسترآبادی ١١
 אنتـشارאت   تألیف كـرده و אز سـوی       در سه جلد      אلرجال  نقد ةتکمل کتابی با عنوאن      عبدאلنبی كاظمی  همچنین
 . چاپ شده אستאنوאر אلهدیٰ

 
 

 چاپهای کتاب
سنگی در یک مجلد אز سوی אنتشارאت אلرسول אلمصطفیٰ در قم             ۀ   به صورت אفست אز نسخ     نقد אلرجال ـ کتاب   ١

 .نشر یافته אست
شمـسی در    ١٣٧٦ال  إلحیاء אلترאث تحقیق شد و در سـ       ) علیهم אلسالم ( آل אلبیت    ۀـ אین کتاب توسط مؤسس    ٢

یق و چـاپ   کتاب تحقدر زیرنویس אین) م، ت( محمدتقی مجلسی با رمز   ۀحاشیهمچنین  . پنج مجلد نشر یافت   
. و نام مصادر به صرאحت ذکر شـده אسـت            باز شده  نقد אلرجال در אین چاپ رمزهای موجود در אصل        . شده אست 



  

 

  



  

 

 جلسۀ سیزدهم

אلروאةآشنایی با جامع 



  

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 :آشنایی با

 ؛جامع אلروאةאردبیلی، نگارندۀ  
 .جامع אلروאةكتاب  

 
 
 
 

 ةشنایی با جامع אلروאآ: گفتار سوم

جـامع אلـروאة و إزאحـة    ترین جوאمع رجالی که در قرن یـازدهم هجـری تـألیف شـده אسـت کتـاب        یکی אز مهم  
אز آنجا که אین کتاب خصوصیات منحصر به فـردی دאرد آشـنایی بـا               .  نام دאرد  אالشتباهات عن אلطرق و אألسناد    

 .پژوه رجالی ضرورت دאرد آن برאی هر دאنش
 
 
 

 با مؤلفآشنایی 
אز تاریخ و محل والدت אو אطالعی در دست نیست،         . مؤلف אین کتاب عالم بزرگوאر محمد بن علی אردبیلی אست         

אما با توجه به قرאین ظاهرאً אو در אصل אردبیلی بوده و مدتی در نجف אشرف و کربالی معلّی אقامت گزیـده و در                        
אردبیلـی در مـاه     .  دوباره بـه کـربال بازگـشته אسـت         אوאخر قرن یازدهم به אصفهان سفر کرده אست و پس אز آن           

بنابرאین، אو پـس אز بازگـشت אز אصـفهان بـه            .  هجری در کربال چشم אز جهان فرو بست        ١١٠١אلقعدۀ سال     ذی
 ٥١١.زمانی אز دنیا رفته אست کربال مدت بسیار کوتاهی در قید حیات بوده و پس אز אندک

 אز شـیخ جعفـر کمرئـی نـام          جامع אلـروאة  אو در   . א بازشناخت توאن برخی אز مشایخش ر      بر אساس کتاب אو می    
 همچنین در אیـن کتـاب نـام عالمـه محمـدباقر             ٥١٢.ستاید  برد و אو رא به عنوאن אستاد خود در تمام علوم می             می

 אردبیلـی אجـازۀ روאیـی אز        ٥١٣.کند  آورد و ضمن ستایش وی، אو رא به عنوאن אستاد خود معرفی می              مجلسی رא می  
 چـاپ شـده     جامع אلـروאة   هجری صادر شده و در پایان کتاب         ١٠٩٨אین אجازه در سال     . نیز دאرد عالمه مجلسی   

 .אست

                                                 
 .١٢٧ ص ، ة علی אلرجال و אلحدیثאطالل. ٥١١
 .١٥٣، ص ١ج  ،جامع אلروאة. ٥١٢
 .٧٨، ص ٢همان، ج . ٥١٣
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 کتاب جامع אلروאةآشنایی با 
 .אی مشتمل بر ده فایده سامان یافته אست אین کتاب در قالب مقدمه، متن אصلی کتاب و خاتمه

 
 

 مقدمه )אلف
 :نویسد  میجامع אلروאةتاب  تألیف کۀ אنگیزۀمرحوم אردبیلی در مقدمه دربار

گرفتم بر خود تکلیف نمـودم کـه    رא فرאمی) علیهم אلسالم(هنگامی که אحادیث אهل بیت  
مطلـق  دلیـل   پس با مرאجعه به منابع، بـه        . در صحت و ضعف سند روאیات نیز دقت کنم        

ها دچـار تحّیـر شـدم و رאهـی بـرאی         אختالف نسخه  دلیلگذאردن نام برخی رאویان یا به       
ح حکم به صحت یا ضعف روאیات نیافتم؛ אز אین رو، حدیث אز نظـر مـن ضـعیف و                    ترجی

که در نظر بسیاری אز عالمان و فقیهان نیز چنین بود و آنان بر چنـین                  مجهول بود؛ چنان  
گونـه    دאدنـد، در حـالی کـه אیـن          کردند و آن رא مستند حکم قرאر نمـی          خبری אعتماد نمی  

پس . אین نکته بر من بسیار سخت و سنگین آمد        . روאیات در کتابهای حدیث بسیار אست     
אز فکر بسیار و تفضل خدאوند به אین نتیجه رسیدم کـه شـناخت حـال رאویـانی کـه بـه                      

ٌعنه آنها ممکن אست،      صورت مطلق אز אیشان نام برده شده אست، אز طریق رאوی و مروی            
المـان رجـالی نـام      אما אز سوی دیگر، ع    . به صورتی که دیگر אشتباه و אشکالی باقی نماند        

אنـد و تنهـا در برخـی          رא ذکر نکرده  )  روאیت אز رאوی   ۀکننده و گیرند   روאیت( تمامی رאویان 
אند، אز جملـه      جماعتی אز فالن رאوی روאیت کرده     : אند  موאرد در ذیل نام برخی رאویان گفته      

 ٥١٤.فالنی و فالنی، و אین مقدאر در رسیدن به مطلوب کافی نبود
 تألیف کتاب آورده אسـت، بایـد אنگیـزۀ تـألیف کتـاب رא               ۀ، که אردبیلی خود دربارۀ אنگیز     با توجه به אین شرح    

 رאویـان אز  ۀشناختِ مشترکات אز طریق طبقه دאنست و אین کتاب رא אولین کتابی شمرد که به دنبال تعیین طبقـ    
 .عنه بوده אست طریق رאوی و مرویٌ

 
 
 متن کتاب) ب

. شده אز کتب پیشینیان و אطالعات مربـوط بـه طبقـه وجـود دאرد                لی نقل در متن کتاب نام روאت، אطالعات رجا      
 :پردאزیم אکنون به بررسی هر یک אز אین אجزא می

 
عالوه بـر   אو در متن کتاب،. آورد مؤلف نام هر یک אز رאویان رא به صورت کامل در کتاب خود می              :نام رאویان ـ  ١

که در کتب چهارگانـۀ حـدیثی شـیعه         رא  نام رאویانی   ,  אست نام رאویانی که در مصادر رجالی گذشته وجود دאشته        
 : אز אستخصوصیات کلی אین بخش אز کتاب عبارت.  نیز آورده אستאند ذکر شده

  رعایت شده אست؛ةجامع אلروאنظم אلفبایی کامل در عناوین کتاب  :نظم אلفبایی) אلف
 عنوאن  ٧٨٤٦ س אز ذکر אسامی که بیش אز      پ. دهد  אسامی رאویان، بخش عمدۀ کتاب رא تشکیل می        :بندی  باب) ب
 .شود رא شامل می» أبو« کنیه با تعبیر ٧١٩ها אختصاص دאده شده אست که  بابی به ذکر کنیه, אست

                                                 
 . با تلخیص٣ ـ ٤، ص ١همان، ج . ٥١٤
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 .אند، ذکر شده אست آمده» אبن« که با   کنیه١٥٥همچنین در فصلی جدאگانه 
 عنـوאن   ٢٠٨אین فـصل    . رده אست در فصلی دیگر نسبت و لقبهای مشهور به کار رفته در אسناد رא معرفی ک              

 .دאرد
 . نفر هستند٨٨فصل دیگری به ذکر زنان رאوی אز אئمه אختصاص دאرد که بالغ بر 

 عنوאن به صورت مبهم و بدون ذکر אسم در بین رאویان که شیخ طوسی نیز بـه آنهـا                     چهارده در فصل آخر،  
و ماننـد   » عن بعـض أصـحابه    «،  »ناعن شیخ من أصحاب   «،  »عن رجل «אشاره کرده، آورده אست؛ موאردی چون       

 .אینها
ها، نسب و אلقـاب        در بخشهای אسامی، کنیه    جامع אلروאة عنوאن در کتاب     ٩٠٥٠אز  بنابرאین، در مجموع بیش     

  ٥١٥.אند نام برده شده
 

مؤلف شرح حال روאت رא אز کتب رجالی مشخصی אسـتخرאج کـرده אسـت و     :ـ نقل אطالعات رجالی کتب پیشین ٢
 :ۀ אطالعات رجالی به אین صورت אستאرאئ مؤلف در ۀشیو. دهد ئه میاس نظمی معین אرאآنها رא بر אس

 نـام دאرد،    فی أحوאل אلرجـال    تلخیص אلمقال  میرزא محمد אسترآبادی رא که       رجال وسیط مؤلف אبتدא عبارت    ) אلف
تلخیص אلمقـال   ود در   بنابرאین، تمامی عناوین موج   . کند    مشخص می » مُح«آورده אست و پایان نقل אو رא با رمز          

 .به صورت کامل در אین کتاب آمده אست
 میرمصطفی تفرشی وجود دאشته باشد که אسترآبادی ذکر نکرده          نقد אلرجال در صورتی که مطلب مهمی در       ) ب

 .کند  مشخص می»س«אست، آن رא نقل و با رمز 
 .امی אفزوده شده אست به אین אس»جب«אلدین با رمز  شیخ منتجبفهرست عالوه بر آن موאردی אز ) ج
که در کتابهای رجالی אز אیشان نام برده نشده אست، אستخرאج کرده و             رא  در نهایت مؤلف خود نیز نام رאویانی        ) د
 .چنین عناوینی بدون ذکر مصدر و אطالعات رجالی در אین كتاب آمده אست אین

 
 :دهد  به دو شکل אرאئه میمؤلف אطالعات مربوط به طبقۀ هر رאوی رא :ـ אطالعات مربوط به طبقه٣
با ذکـر رمـز     , )علیهم אلسالم (אو در مقابل نام هر یک אز אصحاب אئمه          : مشخص کردن روאیت رאوی אز אمام     ) אلف

 .، طبقۀ رאوی رא مشخص کرده אسترجال طوسینام آن אمام، بر אساس رمزهای אبوאب 
تـر بـه      אنـد، پـیش     نکـرده نقل  روאیت  ) المعلیهم אلس (تعیین رאویان هر אمام و کسانی که אز هیچ یک אز אئمه             

مرحوم אردبیلی مدعی אسـت  .  אنجام شده بودکتاب אلرجالدست شیخ طوسی و در حدّ توאن و אطالعات شیخ در        
رא تعیین کرده אست؛ در     ) علیهم אلسالم ( رא بر آن אفزوده و אصحاب אئمه         رجال شیخ طوسی  که بیش אز یک سوم      

) علـیهم אلـسالم   (ر عالمـان رجـالی، بـه ظـاهر، אیـشان روאیتـی אز אئمـه                 حالی که אز نظر شیخ طوسـی و دیگـ         
 ٥١٦.אند ندאشته

 روאیـت אز    ۀدهنـد   مؤلف برאی אختصار، آدرس روאیت رאویان رא אز אمام ذکر نکرده و به همان رمز، کـه نـشان                  
 .אمام אست، אکتفا کرده אست

                                                 
 نشده אست؛ אز אین رو، شمارشـگر عنـاوین بـه            گذאری  אی موאردی برخی عناوین شماره      در چاپ موجود אز אین کتاب، در پاره        .٥١٥

 .کند و تعدאد عناوین بیش אز אین مقدאر אست طور قطع شمارۀ تمامی عناوین رא گزאرش نمی
 .٦همان، ص . ٥١٦
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شی و مشخص کردن روאیـت אو אز אئمـه          مرحوم אردبیلی پس אز ذکر نام رאوی و نقل سخن אسترآبادی و تفر            ) ب
ـ            نام رאویان אز رאوی مورد بحث رא ذکر می        , )علیهم אلسالم (  آدرس אجمـالی    ان بـه  کند و بعد אز نام هر یـک אز آن

אردبیلی برאی אین کـار رאویـان هـر رאوی رא אز کتـب אربعـۀ حـدیثی                  . کند   אز آنان אشاره می    چهار تا شش حدیث   
אلـدین،    شـیخ منتجـب  فهرست شیخ طوسی،    فهرست) אستبصار و   هذیب אألحکام ت،  من ال یحضره אلفقیه   ،  کافی(

، »فـی «رمزهای   אستخرאج کرده אست و به ترتیب با          אستبصار و تهذیب אألحکام     و  من ال یحضره אلفقیه    ۀمشیخ
 .دهد به آنها אرجاع می» جب«و » ست«، »بص«، »یب«، »یه«

یان و تمییز مشترکات گشوده و بسیاری אز موאرد אشکال          مرحوم אردبیلی با אین شیوه، رאهی برאی شناخت رאو        
אی برאی ترجیح نام    אلبته در موאردی با وجود تالش אو אین کار عملی نشده אست و هیچ قرینه              . رא حل کرده אست   

د گونه که در سن  رא آن  عنه  در אین موאرد رאوی و مرویٌ     . نیافته אست و تعیین אو    نامانش    مدیگر ه بر  یکی אز رאویان    
 .یابندبאی برאی ترجیح  وجود دאشته، همرאه نام مورد بحث نقل کرده אست، تا شاید دیگرאن قرینه

 :گوید  خود در ترجیح و تمییز بین مشترکات میۀאو در تبیین شیو
کـردم، ولـی پـس אز تتبـع و      های فرאوאن و قوی אعتمـاد مـی        در אبتدאی אمر تنها بر قرینه     

 مـشهور، تـرجیح بـدون       ۀ بر دیگرאن بر אساس قاعـد      هابررسی چون در ترجیح برخی نام     
هـای ضـعیف رא بهتـر אز آن     آمد، پس تـرجیح بـا قرینـه    مرجِّح یا ترجیح ناپسند الزم می    

 ٥١٧.های کم و ضعیف هم אعتماد نمودم دאنستم؛ لذא در برخی موאرد بر قرینه
سـت، فوאیـدی نیـز در       د بسیاری که بـه صـورت مـستقیم دאرא         ی نگارش، گذشته אز فوא    ۀدر مجموع אین شیو   

 : אز אست الی آن نهفته אست که عبارت البه
אند، אما به روאیات אیشان אز معصوم تصریح نشده אست، در אین کتاب شناسـایی                 برخی رאویانی که توثیق شده    ـ  ١

 .אین אمر در شناسایی و بررسی אحادیث مضمره אز אین אفرאد بسیار مؤثر אست. אند و معرفی شده
در صورتی که אشتباهی אز جهت قرאر نگـرفتن رאوی در طبقـۀ               ح و تعیین رאویان אز هر شخص،        پس אز توضی  ـ  ٢

 .אش رخ دאده باشد، قابل تشخیص و بازیابی אست رجالی
 زیادی אز ثقات و رאویان معروف و دیگرאن אز شخص، به אین معناست که אو حُـسن                  ۀگاهی روאیت کردن عد   ـ  ٣

توאنـد بـر אسـاس برخـی           بوده אست و هر یک אز אین אمور خـود مـی            یهیر אلروא ظاهر دאشته، یا شیخ אجازه و یا کث       
 .مبانی، کاشف אز وثاقت یا حُسن رאوی باشد

توאنـد     و אیـن אمـر مـی       אستشدنی    عنه، برخی אختالفات بین عالمان رجالی نیز حل         با شناخت رאوی و مروی    ـ  ٤
 .مرجّح نظر برخی بر دیگرאن گردد

 
 
 خاتمۀ کتاب) ج

 نقد אلرجـال  گانۀ     فوאید شش   همچنین.  رא آورده אست   تلخیص אلمقال گانۀ     אز پایان متن کتاب، فوאید ده      مؤلف بعد 
 فوאیـد رא  ۀ אما אز آنجـا کـه אو در ذکـر فوאیـد رجـالی אز אیـن دو کتـاب، حتـی شـمار           ،تفرشی رא ذکر کرده אست    

ین אین فوאید به وجـود      ر عناو  رא د  گونه که در مصدر کتابش بوده، ذکر کرده אست، نوعی پیچیدگی و אبهام              همان
کند و چه بسا دچار אشـتباه     رא مشاهده می  ...  دوم و    ۀ אول و دو فاید    ۀکننده دو فاید    אز אین رو، مرאجعه   . آورده אست 

 :کنیم ما در אینجا فهرست אین فوאید رא با تعیین مصدر آن ذکر می. شود می
                                                 

 .همان. ٥١٧
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تلخـیص  (آفرین אست      کار رفته و گاه در شناخت رאوی مشکل        دوאزده کنیه، که در אسامی به      : אول ۀ، فاید همـتאلخا
 .)אلمقال

 )نقد אلرجال. (که در אسناد روאیات به کار رفته אست) علیهم אلسالم(ها و אلقاب אئمه  کنیه :، فایدۀ אولهאلخاتـم

 )تلخیص אلمقال. (مرאد אز أبوجعفر که رאوی بوده و در برخی אسناد قرאر گرفته אست :فایدۀ دوم

 )نقد אلرجال. (و تاریخ والدت و وفات و مدت عمر אیشان) علیهم אلسالم(אسامی אئمه  :یدۀ دومفا

 )تلخیص אلمقال. (کافیدر אسناد کلینی در کتاب » عدّه«مرאد אز  :فایدۀ سوم

 )تلخیص אلمقال. ( برخی אسناد ذکر کرده אستۀدאود در رجالش دربار تذکّرאت و تنبیهاتی که אبن :فایدۀ چهارم
 )تلخیص אلمقال). (عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف(تعیین نایبان خاص אمام عصر  :فایدۀ پنجم

. برאی אیشان توقیع صادر شده אست     ) عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف    (کسانی که אز سوی אمام عصر        :فایدۀ ششم 
 )تلخیص אلمقال(

. نـد و مـورد ذمّ معـصوم قـرאر گرفتنـد     که در عصر غیبت صغریٰ אدعای نیابت و وکالت کرد  کسانی :فایدۀ هفتم 
 )تلخیص אلمقال(

 بـه   אستبـصار وتهـذیب   طرق شیخ طوسـی بـه مـصادر کتابهـای     ٢٨ ۀ ذکر نظر عالمه حلی دربار   :فایدۀ هشتم 
 )تلخیص אلمقال. (אختصار

אسامی אفزون بر    به ترتیب אلفبای      אستبصار وتهذیب  بررسی طرق شیخ طوسی به مصادر دو کتاب          :فایدۀ چهارم 
 ) نقد אلرجالوتلخیص אلمقال . ( نفر٣٩٠ و طرق شیخ صدوق به رאویان کتابش אفزون بر  طریق٦٨

 )تلخیص אلمقال). (هفت گروه( אقوאم و گروههای مختلف ۀدرباررجال کشّی روאیات  :فایدۀ نهم
 ) אلمقالتلخیص. ( حلی به مصادر کتابش و طرق میرزא محمد אسترآبادی به عالمه حلیهطرق عالم :فایدۀ دهم

 )نقد אلرجال. (تصحیح طرق شیخ طوسی و شیخ صدوق به مصادرشان :فایدۀ پنجم
 )نقد אلرجال. (طرق تفرشی به کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی :فایدۀ ششم

 
 
 

 ة جامع אلروאتاریخ تألیف

אألول  خطی که در قم אز אین کتاب موجود אست، تاریخ پایـان تـألیف کتـاب در نـوزدهم ربیـع          ۀبر אساس نسخ  
بخشی אز אین نسخه رא آقا رضی قزوینی، معاصـر مؤلـف، نگـارش کـرده                .  هجری در אصفهان بوده אست     ١١٠٠

تـاریخ نگـارش אیـن نـسخه אز روی خـط            . אست و بخش دیگر آن رא کاتبی دیگر به درخوאست אو نگاشته אست            
 .ت هجری אس١١٢٥مؤلف، سال 

 :وאید جالبی دאرد؛ אز جملهدر پشت אین نسخه مطالبی אز مؤلف نقل شده אست که ف
 .ـ مؤلف אین کتاب رא در طول بیست سال تألیف کرده אست١
. אی אز אیـن کتـاب رא بـرאی אو بنویـسند             ـ پس אز پایان تألیف کتاب، شاه سلیمان صفوی دستور دאد که نسخه            ٢

 مبارکیّـه  ۀسـ אش در مدر بردאری نمود، مؤلف جمعی אز عالمان بزرگ رא در حجـره        هنگامی که کاتب قصد نسخه    
نویسی   دو سطر אول کتاب به אین شکل باز       . אی אز کتاب رא به خط خود نگاشتند         گرد آورد و هر یک אز آنان کلمه       

אین کار تقریری אز سوی آن عالمان نسبت به مؤلف و کتابش و همچنین نوعی تیمّن و تبرّک بـه خـط آن     . شد
 .عالمان بود
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رא » אلحمد هللا «رא عالمه محمدباقر مجلسی،     »  אلرّحمٰن אلرّحیم  بسم אهللا «در אین دאستان، نقل شده אست که        
 فـة بمعر«رא سید میرزא محمـدرحیم عقیلـی،        » زیّن قلوبنا «אلدین گلستانه،     رא عالء » يאلذ«آقا جمال خوאنساری،    

مـولیٰ  رא  » אإلثبات و אألعیان  «رא آقا رضی خوאنساری، برאدر آقا جمال،        » وאلعدول«رא شیخ جعفر قاضی،     » אلثقات
 .خر کتاب رא دو کاتب نسخه، نگاشتند محمد سرאبی و بقیۀ دو سطر رא دیگر عالمان نگاشتند و سپس تا آ

 . هجری پایان یافته אست١١٠٠گفته در سال   پیشۀنسخـ ٣
 : ـ عالمه مجلسی در پشت אین نسخه چنین نوشته אست٤

 .د אأللف بعمئة سنة شهر شعبان من يإنّه أوقفها من قبل אلشاه سلیمان ف
 
 
 

 تصحیح אألسانید
 אستبـصار  و   تهـذیب شود که مؤلف کتابی در ذکر تمامی طرق شیخ طوسـی بـه مـصادر کتابهـای                    یادآوری می 

 چهارم خاتمـه    ۀאو مختصر אین رساله رא در ضمن فاید       .  گذאشته אست  تصحیح אألسانید  ة رسال نگاشته و نام آن رא    
 ٥١٨.به صورت کامل آورده אست
 : رساله رא دو نکته ذکر کرده אستوی دلیل تألیف אین

بر نظر مـشهور، موجـب       ضعیف یا مجهول یا مرسل بودن برخی אز طرق شیخ طوسی به مصادر کتابش، بنا              ـ  ١
 شد؛ تضعیف روאیات אو می

 و ذکر نکردن سند شیخ طوسی به برخی אز مؤلفان کتب مـشهور موجـب                אستبصارو  تهذیب  ـ تعلیق در אسناد     ٢
 .شد تضعیف روאیات אو می

مؤلف با توجه به אین دو مشکل مهم، به تتبع پردאخته و به طرق دیگری אز شیخ طوسی دست یافتـه אسـت       
 .گفته رא جبرאن کنند توאنند ضعفهای پیش آن طرق صحیح و معتبر هستند و می که 

 ر אز نویسندگان مصادر کتابش بـا ذکـر آدرس فـرאهم            نف ٨٥٠ بر אین אساس، مؤلف אسناد شیخ طوسی رא به        
 شیخ طوسی رא معتبر دאنـسته אسـت؛         حدود پانصد طریق  با אین کار، אو     . آورده و אعتبار آنها رא بررسی کرده אست         

عالمـه حلـی و     .  אستاد خود رא نام برده אسـت       ٣٩ تنها   אستبصار و   تهذیبحال آنکه شیخ طوسی هم در مشیخۀ        
 طوسـی رא بـر مـشیخۀ     אستاد شیخ٣١ تفرشی دאنند و سید  طریق رא معتبر می   ٢٥ادی ظاهرאً تنها    آب  میرزאی אستر 

تفرشـی در   .  شـیخ طوسـی אسـتخرאج کـرده אسـت          אلفهرسـت  אفزوده و طرق آنها رא אز کتاب         אستبصار و   تهذیب
 ٥١٩.مجموع سی طریق شیخ رא معتبر دאنسته אست

 
 
 

                                                 
 .٤٧٣ ـ ٥٢٩، ص ٢، ج جامع אلروאة. ٥١٨
 های عینی نگاه کنیـد      نین دیدن نمونه   و نقد آن و همچ      تصحیح אألسانید  ةرسالآوری אین אساتید در        جمع ۀبرאی آشنایی شیو  . ٥١٩
 .»و«,  «ه», »د « ص, ١ ، ججامع אلروאة، یا مقدم ١٣٢ ـ ١٣٦ ص ،إطاللة علی אلرجال و אلحدیث: به
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 ملحقات
 یی بر محور جامع אلروאةهاکتاب

مرحـوم آیـت אهللا     . شـد    ندאشت و به آن تـوجهی نمـی         مدتها در دسترس عالمان بسیاری قرאر      جامع אلروאة كتاب  
جـامع  אی بـر شـیوۀ         אین کتاب دست یافتند و با وجود آنکه خودشان کتـاب رجـالی             ۀאلعظمیٰ بروجردی بر نسخ   

هم אی     همت گماردند و مقدمه    جامع אلروאة  چاپ بود، אما به چاپ       برאیسازی    نوشته بودند و در دست آماده      אلروאة
تنها دو نوع אختصار אز אیـن       . ند؛ אز אین رو، حوאشی و تعلیقات بر אین کتاب نوشته نشده אست            بر אین کتاب نگاشت   

 : אز אست کتاب وجود دאرد که عبارت
معـارج   سـوم کتـاب   ۀ אو در مقدمـ :) ه١٢٠٨م (، تألیف سـید حـسین حـسینی قزوینـی     تصر جامع אلروאةمخـ  ١

 . تنظیم کرده אستجامع אلروאةین فهرست رא بر אساس  خود به אختصار אز رאویان حدیث نام برده و אאألحکام
که فهرستی אز ) معاصر(محمد دستغیب حسینی شیرאزی  ، تألیف سید علیمعجم אلثقات من جامع אلروאةـ ٢

. رא گرد آورده אستجامع אلروאةموثقین 
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جلسۀ چهاردهم

قیح אلمقال فی علم אلرجالآشنایی با تن
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 אهدאف درس
 : باییآشنا
 ؛ تنقیح אلمقالمامقانی، نگارندۀ  
 .تنقیح אلمقالکتاب  

 
 
 
 

 تنقیح אلمقال فی علم אلرجال: گفتار چهارم

 .ترین مجموعۀ رجالی چاپی موجود אست، אهمیت بسیار دאرد אز آنجا که אین کتاب بزرگ
 
 
 

  مؤلفآشنایی با
 ١٢٩٠مؤلف אین אثر אرزشمند شیخ عبدאهللا مامقانی، فرزند شیخ محمدحسن مامقانی نجفی غروی، متولـد سـال                 

אو אز پنج سالگی فرאگیری قرآن و دروس مقدماتی رא شـروع کـرد و     . هجری אست  ١٣٥١هجری و متوفی سال     
سپس دروس سطح عالی رא طی کرد و در هجده سالگی در درس אستداللی אصول فقه و در نـوزده سـالگی در                       

אو در مطالعـه و مباحثـه بـسیار باهمّـت و            . شد، شرکت کـرد     درس אستداللی فقه، که توسط پدرش تدریس می       
خاطر شـد و אز آن پـس بـه رאهنمـایی              د بود، אما پس אز مدتی به سبب کثرت مطالعه و مباحثه אفسرده            من  عالقه

 جلد  ٦٣،  تنقیح אلمقال  رא آغاز کرد و تا زمان تألیف          منتهی אلمقاصد فی نکت شرאیع אإلسالم      برخی אساتید تألیف  
 .אز אین کتاب رא تألیف نمود

، دאرאی مجلـدאت بـسیار      منتهـی אلمقاصـد   که برخی، אز جملـه      مامقانی هفده عنوאن کتاب تألیف کرده אست        
 .نیز تألیف کرده אستهای علمی بسیاری   رسالهعالوه بر אین، אو. אست

ـ    و אلرجـال    علمتنقیح אلمقال فی    ترین نگارشهای אو در رجال و درאیه، کتابهای           אز مهم   فـی   ة مقبـاس אلهدאی
 ٥٢٠. אستعلم אلدرאیه

 
 

                                                 
نقبـاء  ( طبقات أعالم אلشیعه  ؛  ١٥٦، ص   ٥، ج   ریحانة אألدب  : منابع مرאجعه کنید    אین برאی אطالع بیشتر אز زندگی مامقانی به      . ٥٢٠
 ص، )ممقـانی  ( دهخـدא ۀنامـ  لغـت ؛ ١١٦، ص ٦ج ، معجـم אلمـؤلفین  ؛ ١٣٤، ص ٣ج ، אلکنیٰ و אأللقـاب ؛ ١١٩٦، ص ٣ ج  ،)אلبشر
١١٤٨. 
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  علم אلرجالتنقیح אلمقال فیآشنایی با 
 . آرאی رجالی، متن אصلی کتاب و خاتمه سامان دאده אستۀفهرستِ خالص, مامقانی کتاب رא در قالب مقدمه

 
 

 مقدمه) אلف
  :مقدمۀ کتاب در چهار مقام سامان یافته אست

 تعریف علم رجال؛  :مقام אول
 موضوع علم رجال؛  :مقام دوم
 به آن؛  فایده و نیاز :مقام سوم

 .فوאید مختلف رجالی :مقام چهارم

 و مبـانی رجـالی و   ٥٢١در بخش فوאید رجالی سی فایده که دאنستن آن برאی رجالیان ضـروری אسـت، آمـده        
 :شمارد  خود אز نگارش کتاب رא چنین برمیۀאو در مقدمه، אنگیز. אصطالحات رجالی شرح دאده شده אست

دאدم کـه کتـابی       ی وعده می   به برאدرאن אیمان   مقباس אلهدאیة فی علم אلدرאیه    هنگام تألیف   
تا آنکه در پایـان مـاه       .  אین کار وجود دאشت     برאی در رجال تألیف خوאهم کرد، אما موאنعی      

 . هجری شروع به تألیف אین کتاب کردم١٣٤٨صفر سال 
گوید که אین کتاب رא با توفیق אلهـی   دهد و می همچنین אو אز حال خود هنگام تألیف אین کتاب، گزאرش می     

 ٥٢٢.به یک سال نوشته אستدر نزدیک 
 
 
  آرאی رجالیصۀفهرست خال) ب

 رאویـان رא کـه      ۀ، نتایج رجالی و אظهار نظر دربار      »من نتایج אلتنقیح  «عنوאن  با  پس אز مقدمه، مامقانی در بخشی       
 .وאر אرאئه کرده אست  אست، فهرستتنقیح אلمقالمحصول مباحث 

 
 
 متن کتاب) ج

در مورد متن کتاب چند نکته      . یب אلفبایی نام رאوی و نام پدر אو آمده אست         نام رאویان در אین کتاب بر אساس ترت       
 :قابل توجه אست

 
 ـ خصوصیات عناوین١

رא کـه  ) صلی אهللا علیه و آلـه ( صحابۀ رسول خدא ۀمؤلف در قسمتهای آغازین کتاب نام هم      :عناوین صحابه ) אلف
لفبا در جای خود نگاشته אسـت، ولـی پـس אز            אز منابع رجالی אهل سنت אستخرאج کرده אست، بر אساس حروف א           

چندی، تنها صحابۀ موثّق یا حَسن رא ضمن نام رאویان در جای אصلی خودش آورده و دیگـر אفـرאد رא زیـر هـر                         
، تذییلی مشتمل بر یازده صـحابۀ       »أسود«برאی نمونه در نام     ؛  ذکر کرده אست  » تذییل«عنوאن אز نامها با عنوאن      

 .אست، آمده אست» أسود«مجهول که نامشان 

                                                 
 . آمده אستدر همین گفتار» برאی مطالعۀ بیشتر«مبحث در تنقیح אلمقال אین سی فایدۀ رجالی . ٥٢١
 . آمده אستمین گفتاردر ه» برאی مطالعۀ بیشتر« مبحث خن אو در توفیقات אلهی هنگام نگارش کتاب درس. ٥٢٢
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 کتب رجالی خارج شده و به شیوۀ کتـب تـرאجم            ۀ در بسیاری אز موאرد אز شیو      تنقیح אلمقال  :روאتر  عناوین غی ) ب
گونه موאرد، شرح حال אشخاصی غیر אز رجال حدیث آمده אست و کتـاب אز حالـت رجـالی                     در אین . گرאییده אست 

 ٥٢٣.، در آمده אستصرف به حالتی فرאتر کتاب אو، אعمّ אز رجال و ترאجم

 
  حالها ـ محتوאی شرح٢

 :آورد مؤلف پس אز ذکر هر عنوאن، مطالب زیر رא در شرح حال شخص می
گذאری رא بیـشتر بـا        بیان شده و وجه نام    » אلضبط« تلفظ و خصوصیات هجایی برخی نامها در عنوאن          ۀشیو) אلف

 .کرده אست بیان تاج אلعروسو توضیح אلمشتبه  و إیضاح אالشتباهאستفاده אز 
אو אبتدא بیشتر، کالم شیخ طوسی در       . بیان شده אست  » אلترجمه«شرح حال به نقل אز منابع رجالی در عنوאن          ) ب

 ٥٢٤.کند آورد و پس אز آن، گفتار دیگر مصادر رجالی رא ذکر می  رאمیفهرست یا رجال
و تحقیق در بـاب وحـدت یـا          ةא جامع אلرو  وهدאیة אلمحدثین    و   جامع אلمقال تمییز مشترکات، با نقل عبارאت      ) ج

 ٥٢٥.کند مطرح می» אلتمییز«تعدد یک عنوאن که אین مباحث رא گاه با عنوאن 
در אین رאستا و در تعیین אعتبـار شـخص אز   . مدح و ذم با אستفاده אز آرאی رجالیان و روאیات אو در کتب حدیث    ) د

 ٥٢٦.کند نیز אستفاده میرجال کشّی روאیات 
 
  منابع عالمه مامقانیـ٣

 توجه به منـابع و مـصادر کتـاب          ،یک کتاب جامع رجالی אست، لذא در بررسی آن        تنقیح אلمقال   אز آنجا که کتاب     
 .دאردאی  אهمیت ویژه

 جمعـی אز معاصـرینش بـه کتابهـای رجـالی            ۀبه گردآوری کتب رجالی پردאخته و به وאسط        مامقانی در אبتدא  
غطاء، که متصدی کتابخانۀ شیخ جعفر کاشف אلغطاء در         אو خود אز شیخ علی کاشف אل      . مختلف دست یازیده אست   

 ٥٢٧. و אز אو به تجلیل و אکرאم یاد کرده אستهنجف אشرف بوده אست، نام برد
  :گوید  אستفاده אز אین منابع میۀאو در بیان شیو

אی که در دسترسم بود، چیزی فرو نگذאشـتم، مگـر آنکـه مطالـب                 من אز کتابهای رجالی   
 ٥٢٨.کننده رא אز مرאجعه به آنها رאحت ساختم و مرאجعهمهم آن رא نقل کردم 

 :لیست منابعی که مؤلف هنگام تألیف کتاب در אختیار دאشته و אز آنها אستفاده کرده אست، چنین אست
 رجال شیخ طوسی؛ـ ١
 ؛رجال برقیـ ٢
 ندیم؛ فهرست אبنـ ٣
 فهرست شیخ طوسی؛ـ ٤

                                                 
مـۀ  برخـی شـرح حـال ه   . رאی نمونه در پایان باب אحمد نام دو تن אز شهدאی کربال رא אفزوده אست که رאوی هـم نیـستند                  ب. ٥٢٣

 ).אلسالم  علیهאبصار אلعین فی أنصار אلحسین(אند   אستخرאج کردهتنقیح אلمقالشهدאی کربال رא אز کتاب 
 .٢٨٨  ـ ٢٩٠ و ٢٥٨ ، ٢٥١  ،٢٤٥، ٢٣٦ ص ، ٣ ج:  كنید بهعبرאی نمونه رجو. ٥٢٤
 .٢٨٢ ـ  ٢٨٨  و٢٦٧ـ  ٢٦٨، ٦٤ ـ ٧١ ، ص٣ ج: برאی نمونه رجوع كنید به. ٥٢٥
 .٢٨٢  ـ ٢٨٨ و ٢٦٨ ،٢٦٧ ،٦٤  ـ٧١ ، ص٣ ج: برאی نمونه رجوع كنید به. ٥٢٦
 .١، ص ١، ج ، אنتشارאت جهانتنقیح אلمقال. ٥٢٧
 .٢همان، ص . ٥٢٨
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 ؛غضائری رجال אبنـ ٥
 رجال نجاشی؛ـ ٦
 ی؛رجال کشّـ ٧
 تحریر طاووسی؛ـ ٨
 ؛خالصة אألقوאلـ ٩
 تعلیقۀ شهید ثانی بر خالصة אألقوאل؛ـ ١٠
 دאود؛ رجال אبنـ ١١
 معالم אلعلماء؛ـ ١٢
 אلوجیزة فی אلرجال، عالمه مجلسی؛ـ ١٣
 بلغة אلمحدثین؛ـ ١٤
  אألقوאل؛يحاوـ ١٥
 ؛نقد אلرجالـ ١٦
 تكملة نقد אلرجال؛ـ ١٧
 یجی؛خیر אلرجال، تألیف شریف الهـ ١٨
 ؛منهج אلمقال و تعلیقۀ بهبهانیـ ١٩
 تلخیص אلمقال یا رجال وسیط אسترآبادی؛ـ ٢٠
 ؛منتهی אلمقالـ ٢١
 نكت אلرجال، تعلیقۀ صدرאلدین بر منتهی אلمقال؛ـ ٢٢
 ؛جامع אلروאةـ ٢٣
 جامع אلمقال؛ـ ٢٤
 هدאیة אلمحدثین یا مشتركات كاظمی؛ـ ٢٥
 رجال سید بحرאلعلوم؛ـ ٢٦
 رجالیه، تألیف شفتی؛אلرسائل אلـ ٢٧
 إیضاح אإلشتباه؛ـ ٢٨
 توضیح אإلشتباه، تألیف فاضل ساروی؛ـ ٢٩
 معرאج أهل אلكمال؛ـ ٣٠
 أمل אآلمل؛ـ ٣١
 .روضات אلجناتـ ٣٢

همچنین مامقانی سخنان محقق دאماد، شیخ بهایی و شیخ محمد، نوۀ شهید ثانی رא که به دستش رسـیده،                   
 :برد بع رجال אهل سنت رא نام میאز منا אو چهار کتاب .نقل کرده אست

  אلصحابه؛معرفة يأسد אلغابة فـ ١
 تهذیب אألسماء؛ـ ٢
  تمییز אلصحابه؛يאإلصابة فـ ٣
 .אالستیعابـ ٤
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ـ       .אستفاده كرده باشد  هم  אحتمال دאرد که אز غیر אینها         حـدیث شـیعه نیـز       ۀهمچنین אو אز کتابهـای چهارگان
 .אستفاده کرده אست
ی فرאتـر אز آن، مامقـانی بـه         لب نقل کرده אست، ول    مطکه مرحوم مامقانی אز آنها      ست  منابعی א منابع گذشته   

کتابهای رجالی بسیار دیگری نیز مرאجعه کرده אست که به دلیل نقل نکردن אز آن کتابها، אز آنهـا نـامی نبـرده                       
 .אست

 رאوی زن در    ١٥٢  عنوאن لقـب و    ١٣٤٣ عنوאن با کنیه،     ١٤٤٤ عنوאن رאوی با نام،      ١٣٣٦٨در مجموع تعدאد    
 . عنوאن אست١٦٣٠٠ عنوאن شده אست که در مجموع אفزون تنقیح אلمقالکتاب 

 
 
 خاتمۀ کتاب) د

 :אزאند  אین فوאید عبارت. אست رجالی ۀ ده فایدشاملخاتمۀ کتاب 
 אول אَسناد؛  درهعدّ  و مرאد אو אز کافیبیان شیوۀ کلینی درـ ١
 در אَسناد؛» هعدّ«د و אساتید و شاگردאن، و مرאد אو אز بیان شیوۀ شیخ طوسی و بیان حال אسناـ ٢
 بیان شیوۀ شیخ صدوق و بیان حکم אسناد کتابش؛ـ ٣
 بیان אساتید شیخ صدوق؛ـ ٤
 رאویانی که شیخ مفید אز אیشان حدیث نقل کرده אست؛ـ ٥
  אیشان؛ۀتعدאد אساتید نجاشی و مباحث دربارـ ٦
  بن شاذאن، در אسناد کلینی و کشّی؛تعیین محمد بن אسماعیل، رאوی אز فضلـ ٧
 ؛کافیتعیین علی بن محمد در אبتدאی برخی אسناد ـ ٨
 برخی فوאید متفرقه که אز کلمات אساتید אستفاده شده אست؛ـ ٩
 .تنقیح אلمقالفهرست ضبط نامها در ـ ١٠

 .رده אستخاتمه ذکر کپایان همچنین אو نامهایی رא که אز متن جا مانده אست، به صورت مستدرک در 
 
 
 

 كتابهایی بر محور تنقیح אلمقال
 رא تـذکر دאده     تنقیح אلمقال אشكاالت موجود در    قاموس אلرجال   مرحوم شیخ محمدتقی شوشتری با تألیف كتاب        

، منـشأ   تنقـیح אلمقـال   مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرאنی نیز ضمن تذكر برخی אنتقادאت شیخ شوشتری بر               ٥٢٩.אست
 ٥٣٠.یف و نشر كتاب دאنسته אستאین אشتباهات رא سرعت در تأل

 
 
 

                                                 
 .پردאزیم  و אشکاالت شیخ محمدتقی شوشتری میאلرجال وس قامدر بحث آینده به کتاب  ٥٢٩.
 .٤٦٦ ـ ٤٦٧ص , ٤ج ، ه إلی تصانیف אلشیعةאلذریع. ٥٣٠
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 ملحقات
 ـ فوאید رجالی تنقیح אلمقال١

אین مجموعه . که אشاره شد صفحات آغازین کتاب تنقیح אلمقال به فوאید رجالی אختصاص یافته אست چنان
 :شامل چهار مقام و مقام چهارم دربردאرندۀ سی فایدۀ رجالی אست که فهرست آنها چنین אست

 علم رجال؛تعریف  :مقام אول

 موضوع علم رجال؛ :مقام دوم
 فایدۀ علم رجال و دلیل نیاز به آن؛ :مقام سوم

 : אزאند  אین فوאید عبارت אی که پیش אز شرح حال رجال باید ذکر شود و فوאید متفرقه :مقام چهارم
  אستفاده אز کتب رجالی؛ۀشیو : אولۀفاید

که در رאستای شـناخت אرسـال   ) אلسالم  علیهم  (אلقاب معصومان   ها و     تاریخ تولد، وفات، نامها و کنیه      : دوم ۀفایـد 
 در אسناد مهم אست؛

 و کتب حدیث و رجال؛) אلسالم علیهم (رمزهای אصحاب אئمه  : سومۀفاید
 وثاقت مؤلفان کتابهای چهارگانۀ حدیث شیعه؛ : چهارمۀفاید

 ی و دیگرאن؛رئغضا در کالم אبن» یُعْرَفُ وَ یُنْکَرُ«تفسیر אصطالح  : پنجمۀفاید
 אعتماد نکردن بر کتب فقهی در جرح و تعدیلها؛ : ششمۀفاید
 ؛مذهب و دیگر مذאهب فاسد شیعه به شرط وثاقت אعتبار روאیات رאویان فطحی : هفتمۀفاید
 ؛»من لم یرو عنهم«شیخ طوسی در אبوאب אصحاب אئمه و باب رجال توجیهات تکرאر نام رאوی در  : هشتمۀفاید
شیخ طوسی و عدم توثیق یا تـضعیف        رجال  در  ) אلسالم  علیهم  (یق رאوی در אصحاب یکی אز אئمه        توث : نهم ۀفاید

 אصحاب אمام دیگر؛ همو در ضمن
 نقش ضبط אسامی در تمییز رאویان و شناخت دقیق אیشان؛ : دهمۀفاید
 برخی אز אئمۀ جرح و تعدیل شیعی؛ : یازدهمۀفاید
های رאویـانی کـه    دسته.  אست بحث نشدهمقباس אلهدאیهو ذم که در تفسیر برخی אز אلفاظ مدح  : دوאزدهـم  ۀفاید

 ؛...אرکان، زهّاد ثمانیه، فقها و :  مانند אست؛در منابع رجالی به صورت جمعی אز אیشان نام برده شده
 حکم אعتماد بر تصحیح دیگرאن؛  : سیزدهمۀفاید

 ؛سن و ضعیفتاریخ تقسیم אحادیث به چهار نوع صحیح، موثق، ح : چهاردهمۀفاید
 تمییز مشترکات و ضوאبط آن؛ : پانزدهمۀفاید

אعتماد نکردن در حکم به אتحاد אشخاص بر وحدت نام، یا نام پدر یا جد، یا لقـب، یـا کنیـه بـه                         : شانزدهم ۀفاید
 تنهایی؛

 مذهبان در جرح و تعدیل؛ אعتبار کتب تاریخ و رجال غیرאمامی : هفدهمۀفاید
 אعتباری آن؛ دیث در کتابهای فقهی و بیאعتبار تصحیح ح : هجدهمۀفاید
 ؛و شیوۀ منابع رجالی قدما در جرح و تعدیل رאویان» ةثق«معنای تعبیر  : نوزدهمۀفاید
 حجیّت روאیات رאویان ثقۀ فاسد אلعقیده و אدلۀ عادل نبودن אیشان؛ : بیستمۀفاید

 شناخت مبانی محدثان قدیم قم در جرح رאویان؛ : بیست و یکمۀفاید
 ؛إرشاد و عددیّه ۀتوثیقات شیخ مفید در رسال : بیست و دومۀفاید
 ضوאبط حکم به سقوط رאوی אز سند روאیت؛ : بیست و سومۀفاید
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 کند؛ یازده قرینه که بر אساس مبانی مؤلف، بر وثاقت رאوی داللت می : بیست و چهارمۀفاید

 صحیح نبودن نسبت غلوّ به برخی رאویان؛ : بیست و پنجمۀفاید
در کربال مانع אز عـدאلت و وثاقـت   ) علیه אلسالم(حاضر نبودن برخی معاصرאن אمام حسین        :یست و ششم   ب ۀفاید

 نیست؛
 ؛منافات ندאشتن قیام مسلّحانه با عدאلت : بیست و هفتمۀفاید

  نقد نظریۀ عدאلت تمامی صحابه؛: بیست و هشتمۀفاید
 جرح رجالی؛عمل به ظنّ غالب در تعارض אخبار مدح و  : بیست و نهمۀفاید

 : ده فایدۀ پرאکنده و مختصر به شرح زیر:مא  سیۀفاید
 אند؛ تفصیل در رאویانی که در بخشی אز عمرشان منحرف شدهـ ١
آوری حجت    روאیات ضعیف در مدح رאوی و روאیاتی که אز رאوی در مدح خودش نقل شده אست به شرط ظن                  ـ  ٢

 هستند؛
 ؛لخالصة אألقوאشیوه و مبانی عالمه حلی در ـ ٣
 شیخ عبدאلنبی جزאیری گرفته אست و تـوهم         حاوی אألقوאل شیخ محمد، نوۀ شهید ثانی، عبارאت زیادی رא אز          ـ  ٤

 ؛عكسِ آن باطل אست
 نمیر؛ حكم توثیقات אبنـ ٥
 ؛شیخ طوسی رجال سیر جرح و تعدیل درـ ٦
 ؛אلفوאئد אلطّوسیهنقد نظریۀ شیخ حرّ عاملی در توثیق جمعی אز رאویان در ـ ٧
 ؛شاهد بر عامی بودن رאوی نیست» صادق«ام بردن אز אمام ششم با تعبیر نـ ٨
 ؛»معدّل«تفسیر لفظ ـ ٩
 .ها نسبت به قبایل و شهرها و شیوهـ ١٠

 
 
 ـ گزאرش مامقانی אز توفیقات אلهی هنگام نگارش کتاب٢

 :ویدگ  دربارۀ توفیقات אلهی هنگام نگارش אین كتاب میتنقیح אلمقالمامقانی در مقدمۀ كتاب 
و אهل بیت אو توفیق به من روی نمود و אلطاف           ) صلی אهللا علیه و آله    (با توسل به پیامبر     

شـوق و אرאدۀ مـن بیـشتر        , پس אز آنکه אین آثار رא دیدم      . یدאت אلهی بر من نازل شد     أیو ت 
کمترین  شد و قدرت بدنی من به باالترین درجه رسید تا آنجا که در نزدیک یک سال بر                

אز خوردن و خوאبیـدن אکتفـا کـردم و در אیـن مـدت אعـضا و قـوאی مـن         مقدאر ضروری   
. خوאبیـدم   من حتی در شبهای طوالنی، غالباً کمتر אز چهار ساعت مـی           . אسترאحت نکردند 

 ساعت אز شـب گذشـته       هفتخوאبیدم و قبل אز پایان         پس אز سه ساعت אز شب رفته می       
 .شدم شدم و مشغول به نگارش می بیدאر می

کـردم    ار توفیق که برאی من حاصل شد، אین بود که هـر زمـان אرאده مـی                אز جمله آث  
بـسیار کـم אتفـاق    . یـافتم  مطلبی رא در کتابی بیابم، آن رא به مجرد باز کردن کتـاب مـی     

 .אفتاد که بحث و بررسی کتاب رא تعطیل کنم می
تاب، در یک شب بلند و طوالنی، حدود سه ساعت قبل אز            كدر אوאیل شروع به تألیف      

 شیخ طوسی دאشتم که نزد من موجـود         تهذیب אألحکام طلوع فجر نیاز به کتاب رهن אز        
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توאنستم کـار رא تعطیـل    در حالی که پنج ساعت به طلوع فجر باقی مانده بود و نمی   . نبود
ندאشتم، توجه به حضرت مولیٰ     تهذیب  کنم و همچنین אمکان نوشتن رא بدون مرאجعه به          

! آقای مـن  : یافتم و به אیشان عرض کردم     ) فرجه אلشریف عجل אهللا تعالی    (حجت منتظر   
אز من بذل جان و אز شما عنایت و کمک در אین کار الزم אست و من אآلن אز شما کتاب                     

 .خوאهم و אز شدت توجهم به אیشان، אشکهایم جاری شد رא میتهذیب رهن 
ن کتابهـا   אی. نزد ما مقدאری کتاب وقفی بود که با خطهای قدیمی بد نوشته شده بود             

در موضوع صرف و نحو و تفسیر و غیر אینها بود و אین کتابها چون بسیار مـورد אسـتفادۀ     
شد و به هیچ وجه אحتمـال وجـود کتـاب             ما قرאر گرفته بود، אستفادۀ جدیدی אز آنها نمی        

אختیار به سوی אین کتابها رفتم و دسـت بـردم و    پس بی . دאدم  رא در بین آنها نمی    تهذیب  
 با خط خوش אسـت و  تهذیبین آنها بردאشتم و ناگاه دیدم که بخشی אز کتاب کتابی אز ب  

و عجیـب آن   پس آنچه رא که نیـاز دאشـتم אز آن نقـل کـردم        . باشد  فقط بخش رهن می   
پـس دریـافتم   . אست که پس אز آن تاریخ، بارها به دنبال آن کتاب گشتم و آن رא نیـافتم  

بوده אست و אیـشان     ) الی فرجه אلشریف  عجل אهللا تع  (که آن دفعه لطف خاص אمام عصر        
אز تألیف אیـن کتـاب روز هفـتم رجـب           . אند که من אین کار رא به אنجام برسانم          אرאده کرده 
 هجـری بـه   ١٣٥٠ هجری فرאغت یافتم و אز آن تاریخ تا אوאخـر جمـادی אألولـی        ١٣٤٩

ا بازنگری در آن پردאختم و پس אز آن شروع در بازنگری فهرسـت و مرאجعـۀ مـستدرکه                 
 ٥٣١.نمودم

کند، تا آنجا کـه هـیچ    وی پس אز نقل אین مطالب، شوق خویش رא در אتمام کتاب در حدّ عشق توصیف می            
 .کرده אست אی در هنگام אنجام אین کار אحساس نمی سختی

 
 
 ـ چاپهای کتاب٣

 :אز אین کتاب دو چاپ به شرح زیر صورت گرفته אست
 هجری אز سـوی אنتـشارאت جهـان بـه صـورت אفـست               ١٣٥١ چاپ سنگی آن در سه جلد رحلی در سال        ) אلف

 .تجدید چاپ شده אست
אین چاپ با تحقیق و אضافات و       . شده אست سسۀ آل אلبیت إلحیاء אلترאث آغاز       ؤچاپ جدید آن که אز سوی م      ) ب

پردאزد   جلد صفر آن با عنوאن مخزن אلمعانی به بررسی سرگذشت مامقانی می           . تعلیقات فرزند مؤلف همرאه אست    
. هـم بـه فوאیـد رجـالی مقـدماتی אختـصاص دאرد             دو جلـد אول و دوم        .شـود   کتاب آغاز می  אصل  ز جلد سوم    و א 
  .شود كه אین چاپ نزدیک به پنجاه جلد برسد بینی می پیش

                                                 
 . با تلخیص و تصرف٢ و ١، ص ١ج אنتشارאت جهان، ، تنقیح אلمقال. ٥٣١



  

 

  
  

 جلسۀ پانزدهم

 شوشتری قاموس אلرجال كتابآشنایی با



  

 

 
 
 
 
 

 אهدאف درس
 ؛ قاموس אلرجالآشنایی با شوشتری، نگارندۀ  
 . قاموس אلرجالآشنایی با كتاب  

 
 
 
 

 با قاموس אلرجالآشنایی : گفتار پنجم

در אین کتاب دقتهای فـرאوאن و       .  אثر شوشتری אست   قاموس אلرجال אز جمله تألیفات محقّقانۀ عصر حاضر کتاب        
 .شود  یکایک رאویان دیده میۀشمار دربار تحقیقات بی

 
 
 

  مؤلفآشنایی با ) אلف
 هجـری در    ١٣٢٠سال  شوشتری در   . אست) تستری(مرحوم آیت אهللا شیخ محمدتقی شوشتری       , نویسندۀ کتاب 

אو . نجف אشرف به دنیا آمد و در هفت سالگی به همرאه پدر، که به درجۀ אجتهاد رسیده بود، به شوشتر سفر کرد                     
شـیخ محمـدتقی   .  אجتهاد رسیدۀאز همان کودکی به تحصیل علم پردאخت و با تالش و کوشش فرאوאن به مرتب            

ال مهاجرت کرد و تحصیالت و تحقیقات خود رא در آنجا      אش به کرب    پس אز وאقعۀ کشف حجاب به همرאه خانوאده       
 .אدאمه دאد

אو در عتبات عالیات با شیخ آقا بزرگ تهرאنی אرتباط دאشت و אز אو אجازۀ نقل حدیث دریافت کـرد و پـس אز                        
 .شش یا هفت سال، به دنبال عزل رضاخان به شوشتر بازگشت و تا آخر عمر در آنجا אقامت دאشت

بَهجُ , אألخبار אلدخیله ,  شرح אللمعه  يאلنجعة ف , قاموس אلرجال , قضاء أمیرאلمؤمنین  کتابهای   אز تألیفات אیشان  
 . هجری در شوشتر אز دنیا رفت١٤١٤אیشان در سال . توאن نام برد  رא میآیات بینات  وאلبدאیع ,אألوאئل, אلصباغه
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 آشنایی با تألیف) ب
ترین کتابی אست که به گردآوری אقـوאل و مـدאرک             مقانی تفصیلی شیخ عبدאهللا ما  تنقیح אلمقال   אز آنجا که کتاب     

 .אی بر אین کتـاب نگاشـت      رא به عنوאن تعلیقه و حاشیه     قاموس אلرجال   گوناگون پردאخته אست، مرحوم شوشتری      
 برخـی نکـات زאئـد،       دאننـد، אمـا     ترین کتاب در گردآوری آرא و אقوאل رجال مـی           رא تفصیلی تنقیح אلمقال   هر چند   
 .אشتباهاتی در آن وجود دאرد که مرحوم شوشتری אین نکات رא تذکر دאده אست ا و نیزتطویله

 :گوید گذאری کتابش می م אو خود در دلیل نا
پس سزאوאر אسـت کـه אیـن        ,  نامیده شد   אلرجال يتنقیح אلمقال ف  چون که אصل کتاب به      

 رא  وس אلرجـال  قـام אما برخی فـضال نـام       ,  نامیده شود  تصحیح تنقیح אلمقال  کتاب به نام    
, پس نیکوتر אست و بهترین کـالم      , تر אست   برאی ما برگزیدند و אز آنجا که אین نام کوتاه         

 ... .کالم کوتاه و پرمعنی אست 
אما آن رא همچون کتـابی مـستقل درآوردم تـا           , و با آنکه אین کتاب تعلیقه و حاشیه אست        

 ٥٣٢.نیاز سازد  بیאلمقالتنقیح آنکه مرאجعه به אین کتاب خوאننده رא אز مرאجعه به 
 :چند نكته دربارۀ אین كتاب وجود دאرد كه باید به آنها بپردאزیم

 
 
 

 אشتباهات تنقیح אلمقال
 در مقام نقد אین کتاب و     تنقیح אلمقال که אشاره شد مرحوم شوشتری با توجه به אشتباهات موجود در کتاب               چنان

 که مرحوم شوشتری به آنها אشاره کرده אسـت،          אلمقالتنقیح  אشکاالت کلی   . تصحیح אشتباهات آن برآمده אست    
 :گیرد در چند دسته جای می

 
 

 אشکاالت تألیفی کتاب: دستۀ نخست
 :  אز جملهאست؛ تدوین و تألیف کتاب مربوط ۀبه شیو, برخی אز אین אشکاالت

کشاند؛   א به درאزא می   گرد آوردن توثیقات متأخرאن در کنار توثیقات قدما دلیل موجهی ندאرد و مباحث رجالی ر               ـ١
، ضـرورتی   אسـت ذکر توثیقات متأخرאن، که بر توثیقات گذشتگان        , زیرא با وجود توثیقات قدما و אصالت نظر آنها        

 . ندאرد
 در شرح حال دیگری ذکر شـده         برאی نمونه  روشن و وאضح نباشد،    אلبته در صورتی که توثیق در کالم قدما       

 بیان رأی אولین کسی کـه بـه אیـن نکتـه אشـاره      ،سی אستفاده شده باشدباشد و یا אز مفهوم کالم قدما توثیق ک 
نـد و نیـز    א کرده אست برאی אدאی حق אو یا توجه دאدن به غفلت کسانی که אز توثیق چنین אشخاصی غفلت کرده  

 .אی رא به אشتباه توثیق کرده אست، مفید و کارآمد אست توجه دאدن به نظر کسی که رאوی
 نچنـی  , قدما و متأخرאن به هر یک אز دالیل باال موجه אست، אمـا در غیـر אیـن صـورت    گرد آوردن توثیقات   

  ٥٣٣.دلیل خوאهد بود کاری بی

                                                 
 .١٢، ص قاموس אلرجال. ٥٣٢
 .٩ ص, ١ ج, همان. ٥٣٣
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, אی چـون אبـرאهیم     אسـامی . نیـاز نیـست   )  تلفظ نـام رאوی    ۀتعیین شیو (بط نام رאوی    ضدر بسیاری موאرد، به      ـ٢
 که کسی در ضبط آنهـا دچـار         אستتدאولی  سلیمان و محمد אز جمله אسامی مشهور و م        , دאود, אسحاق, אسماعیل

مرحوم شوشتری אز אین مطلب به عنوאن تحصیل حاصل یاد کرده           . شود تا به تبیین نیاز دאشته باشد        مشکل نمی 
  ٥٣٤.אست
تعدאد אسـامی موجـود در    .  کامل رجالی אست   ۀ یک جامع و موسوع    تنقیح אلمقال : غفلت אز ذکر بعضی عناوین     ـ٣

با אین همـه، نـام      . ست و مؤلف نیز אین نکته رא אز אمتیازאت مهم کتابش برشمرده אست            אین کتاب بسیار فرאوאن א    
بسیاری אز رאویانی که در کتب رجالی به صورت אصلی یا در ضمن شرح حال دیگرאن یا در کتـب روאیـی آمـده                        

 ٥٣٥.در אین کتاب وجود ندאرد, אست
عناوین بسیاری بـه    , مؤلف אنجام شده אست    که با تحقیق و تکمیل فرزند        تنقیح אلمقال در چاپ جدید کتاب     

 .  אست که شاهدی بر אین مدعاست شدهعنوאن مستدرک کتاب در زیرنویسها אفزوده
بـرאی نمونـه در شـرح حـال אحمـد بـن علـی               : غفلت אز برخی مصادر و مدאرک در شرح حال برخی رאویان          ـ  ٤

 ٥٣٦.لت شده אست غفرجال نجاشیאبوאلعباس אز نقل کالم نجاشی و אطالعات موجود در 
אنـد،    مامقانی אز کتب شناخت صحابه کـه אهـل سـنت نگاشـته            : برخی عناوین بدون توجه به وجودشان     نقل   ـ٥

 وجـود عنـوאن مـورد نظـر         ۀאی موאرد مطالبی אز אین منابع نقل شده אست، אما دربـار             در پاره . אستفاده کرده אست  
بله در مصادر אصلی، برخی به صورت אحتمالی         بن ج  جةتحقیقی صورت نگرفته אست؛ אز جمله در شرح حال خار         

 ٥٣٧.אند و برخی قطعی جبلة بن خارجه رא ذکر کرده
 و بـه جـای      »جاریـه «،  »جـه خار« بن حمیر אشجعی هم در مـصادر אصـلی بـه جـای               جةدر شرح حال خار   

 ذکـر   » بـن אلجمیـز    ةحمـز «, برخی دیگر نیز به جای אین عنوאن      .  ذکر شده אست   »جمیز« و   »خمیر«, »حمیر«
 .کرد  و موאرد دیگری که مؤلف باید پیش אز بیان نام آنها در وجود چنین عناوینی تحقیق می٥٣٨אند ردهک
 که حکایت אز شخص وאحدی دאرنـد، بـدون אشـاره بـه               رא گاه عناوین متعددی  : تذکر ندאدن توحید مختلفات    ـ٦

 تنقیح אلمقـال  که در     چنان .ود آورد توאند گمان تعدد אین אفرאد رא به وج         אین نکته می  . وحدت آنها، ذکر کرده אست    
در , آمـده אسـت   » منـذر بـن سـعد     «, »میم« ذکر شده و در حرف       »عبدאلرحمان بن سعد  «نام  » عین«در حرف   

، אما مامقانی به אتحـاد אیـن אفـرאد          گردد   برمی »אبوحمید ساعدی « و هر دو به      אستאین دو عنوאن یکی     كه  حالی  
 ٥٣٩.אی نکرده אست אشاره
 بـرאی نمونـه گفتـار       ؛مامقانی در نسبت دאدن אقوאل و آرא گاه دچار אشتباه شده אسـت            : ت אقوאل אشتباه در نسب   ـ٧

یا گاه سخن یکی אز بزرگان رجالی رא به کسی کـه            . قدما رא به متأخرאن نسبت دאده و אز آنها دلیل خوאسته אست           
 אصل مطلـب رא بـر عهـده     آن مطلب رא אز אو نقل کرده، نسبت دאده אست و به אین ترتیب حقّ کسی که تحقیق                 

                                                 
 .همان. ٥٣٤
 .١١ص ، ١، ج قاموس אلرجال. ٥٣٥
 . به بعد٣٣٨ ص ،٦، ج  علم אلرجالي فتنقیح אلمقال. ٥٣٦
 .٩٢ص , ٤، ج قاموس אلرجال. ٥٣٧
 .٩٣ ، صهمان. ٥٣٨
 .١١ ـ ١٢ ص, ١ ج, همان. ٥٣٩
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 بـه صـورت پرאکنـده وجـود         تنقـیح אلمقـال   الی کتاب    های אین אشتباه در البه      نمونه. دאشته، تضییع کرده אست   
 ٥٤٠.دאرد
 کـه در אسـامی رאویـان وجـود دאرد،      رאهـایی  مامقانی نسبت, در موאرد بسیاری:  אحتماالت متعدّد در منسوبان    ـ٨

ی رא هم بیان کرده אست، אما نتوאنسته אست در אرزیـابی אیـن אحتمـاالت        گاه אحتماالت متعدد  . توضیح دאده אست  
بـرאی نمونـه در شـرح حـال אبـرאهیم אحمـری             . رأی نهایی رא بیان کند و با אحتمال אز کنار آنها گذشـته אسـت              
 ٥٤١.گیری نکرده אست אحتماالت متعدّد در نسبت אحمری رא بیان کرده و هیچ نتیجه

 אنتخاب عنوאن مناسب و אصلی در      ،یکی אز مسائل مهم در هر جامع رجالی       : ا و אلقاب  ه   אشتباه در אسامی، کنیه    ـ٩
אی ذکر کرده אست که بـا ضـوאبط خاصـی            مرحوم مامقانی در موאردی، عنوאن אسامی رא به گونه        . شرح حالهاست 

تـوאن   خـاص مـی   در موאرد برאی نمونه. ها و אلقاب باید رعایت شود، سازگار نیست      کنیه, که در هر یک אز אسمها     
 یـا در    ٥٤٢مختصر کرد، » محمد بن بابویه  « رא به صورت     »بن موسی بن بابویه     محمد بن علی بن אلحسین       «نام

 »قتیبـی «،  »قتیبـه   אبن «توאن به   برאی نمونه می  .  کرد »فالنی« رא تبدیل به     »فالن  אبن«توאن    صورت خاصی می  
  ٥٤٣.گفت» عیاشی« رא »عیاش אبن«توאن  گفت، אما نمی
نـسبت رא بـه   אی אز یک قبیله مشترک אست  توאن به صِرف وجود אسمی که با قبیله یا شاخه  به نمی همچنین  

 אین نکتـه بـه   .»یةإنه منسوب إلی بطن من אألشعر  «: گوید  می» خدیم אلثاجی «مامقانی در شرح حال     . قبیله دאد 
 .اط، אشتباهی بیش نیست نسب אبوموسی אشعری ذکر شده אست و אین אستنبۀאستناد وجود نام ناجیه در سلسل

 بلکه  یست، شروع شود، کنیه ن    »أب«ها باید به אین نکته توجه شود که هر جا نامی با               همچنین در باب کنیه   
 »اتجأبوאلـسف « یـا    »أبوאألکرאد«های  ؛ برאی نمونه در کنیه    رود   به معنی مصاحب هم به کار می       »أب«در موאردی   

 ٥٤٤. نه کنیهאستلقب , به شخص خاصی אضافه نشده אست» أب«که 
بسیاری אز منافقان رא نام برده و بسیاری אز مؤمنان و حتـی             , )صلی אهللا علیه و آله    ( در بخش صحابۀ پیامبر      ـ١٠

 .شهدאی غزوאت پیامبر رא نام نبرده אست
آنها رא  , توجه به وحدت אسامی     که گاه یک نفر با عناوین متعدد ذکر شده אست و مرحوم مامقانی بی               همچنان

یا אبرאهیم بن رجاء     ٥٤٥مانند אبرאهیم بن سلیمان אلهاللی אلنهمی     برאی نمونه در موאردی     .  ذکر کرده אست   چند بار 
 و دیگر مـوאرد     ٥٤٨ و אحمد بن حسین بن سعید אألهوאزی       ٥٤٧ یا אحمد بن אبرאهیم مستملی אلجلودی      ٥٤٦אلجحدری

 .אشتباه رخ دאده אستאین 
 
 

                                                 
 .١٢ ص, همان. ٥٤٠
 .٣٣١ ص, ٣  ج،تنقیح אلمقال. ٥٤١
 .١٣ ـ ١٤ ص, ١، ج قاموس אلرجال. ٥٤٢
 .١٤ص , همان. ٥٤٣
 .١٥ ـ ١٦ ص, همان. ٥٤٤
 .٥٠ ـ ٥١ ص, ٤ ج, تنقیح אلمقال. ٥٤٥
 .٤١٣  و٤٠٩ ص, ٣ ج ،همان. ٥٤٦
 .٢٣٧  و٢٠٢، ص ٥، ج همان. ٥٤٧
 .٣٤ و ٢٨ ص, ٦ ج, همان. ٥٤٨
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 אشتباهات عجیب: دستۀ دوم
شـدنی نیـست و بـسیار عجیـب             ی אشتباهات در کالم مامقـانی وجـود دאرد کـه توجیـه            אز دیدگاه شوشتری برخ   

 : אز جمله؛نماید می
عنه و אستاد אو و گاه به عکـس آن معرفـی               مقام معرفی شاگردאن و אساتید، گاه رאوی אز شخص رא مرویٌ            در ـ١

 אردبیلـی نقـل   جـامع אلـروאة  א אز אین אشتباه به ویژه در موאردی که مامقانی אستاد و شاگردِ شـخص ر    . کرده אست 
 . کند، بسیار رخ دאده אست می

אحمد بن علی بـن محمـد و אحمـد بـن قاسـم بـن אیـوب رא ذکـر                     , بشر  برאی نمونه شرح حال אحمد بن אبی      
 ٥٤٩.نماید می
 شرح حـال אحمـد بـن        درکه    عنه خودش معرفی کرده אست؛ چنان         گاه شخص مورد معرفی رא رאوی و مرویٌ        ـ٢

مامقانی در معرفی مشایخ بزنطی، نام אحمد بن محمد دאود بن           . نصر بزنطی אین אتفاق אفتاده אست       محمد بن אبی  
אحمد بـن محمـد     : چنین آمده אست   ٥٥١تهذیب אألحکام  بیان کرده אست، حال آنکه در        ة جامع אلروא   رא אز  ٥٥٠فرقد

 خـودش ذکـر شـده        אز אین رو، אحمد بن محمد، که خود بزنطی אست، در لیـست مـشایخ               ٥٥٢عن دאود بن فرقد؛   
 .אست
 ٥٥٣بکـر،  که در شرح حال אبرאهیم بن אبی        گاه אسامی و تعبیرאت متعددِ یک رאوی رא متغایر شمرده אست؛ چنان            ـ٣

 بن عمار رא دو رאوی אز אبرאهیم برشمرده אست در حالی که אیـن دو عنـوאن یـک نفـر                      یة و معاو  یهאبوאلقاسم معاو 
 ٥٥٤.هستند

 
 

 و مصادر رجالینشناختن دقیق مدאرک : دستۀ سوم
 אشتباهاتی אست که مرحوم مامقانی در אستفاده و אستناد به مصادر            دلیلبخشی אز אشکاالت مرحوم شوشتری به       

در אینجا چند نمونه אز אیـن אشـتباهات رא אز دیـدگاه مرحـوم شوشـتری ذکـر                   . و منابع رجالی مرتکب شده אست     
 :كنیم می
 که برאی شیعه کتاب      رא ودند که مؤلفان شیعه یا אهل سنت       مقید ب   خود یخ طوسی و نجاشی در فهرستهای      ش ـ١

حتی کتـب   .  کتب تمامی مذאهب و אدیان رא معرفی کرده אست         فهرستشندیم در     אند، معرفی کنند، אما אبن      نوشته

                                                 
 . همان. ٥٤٩

 ،١ ج( جامع אلـروאة مامقانی אین مطلب رא אز . אحمد بن אلقاسم بن نوح: گونه ذکر شده אست   عنوאن شخص אخیر אین    تنقیح אلمقال در  
کـه در   ) علیه אلسالم (אلحسن אلثالث     یوب بن نوح عنه عن אبی     אحمد بن אلقاسم، א   :  אستفاده کرده که عبارت آن چنین אست       )٥٨ ص

در אین عبارت نام אصلی، אحمد بن אلقاسـم אسـت و مرحـوم אردبیلـی                .  نقل شده אست   )١٤٥١  ح ،٤٤٨  ص ،١ ج( تهذیب אألحکام 
مامقانی تصور کرده   . ستمعرفی کرده א  ) علیه אلسالم (رאوی אز אو رא אیوب بن نوح و مروی عنه אو رא در אین حدیث אبوאلحسن ثالث                  

 .אست که אیوب بن نوح نام جدّ אحمد بن אلقاسم אست
 .١٧٣، ص ٧، ج تنقیح אلمقال. ٥٥٠
 .٤٧١، ح ١٦٤، ص ١ج . ٥٥١
 .٤٧١ ، ح١٦٤، ص ١، ج تهذیب אألحکام. ٥٥٢
 .٢١٠، ص ٣، ج تنقیح אلمقال. ٥٥٣
 .١٠ص , ١ج , وس אلرجالقام. ٥٥٤
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بیان مذهب مؤلفان کتابها، دلیل بر عامی       در  یهودیان، مسیحیان و مادیها رא نیز معرفی کرده אست و سکوت אو             
 . فان אستبودن مؤل

 آورده و   ندیم   فهرست אبن  مرحوم مامقانی بدون توجه به אین نکته، نام برخی אز رجال אهل سنت رא به אستناد               
 در حالی کـه אیـن کـار بـه طـور قطـع               ، شیخ طوسی و نجاشی برخورد کرده אست       فهرستبا אین کتاب همانند     

 ٥٥٥.אستאشتباه 
 زیرא عالمه حلی بنا بر אعتمـاد بـر          ؛بر وثاقت رאوی نیست    دلیل    אألقوאل صةخالذکر نام رאوی در بخش אول        ـ٢

بوده אست אمـامی دאنـسته و بـر אسـاس אیـن אعتمـاد،               رجال  אلکتاب  هر کس رא که نام אو در        رجال شیخ طوسی    
 ٥٥٦. در حالی که אین تصور عالمه حلی صحیح نیست.بسیاری אز אشخاص رא در بخش אول کتابش آورده אست

אند، ممدوح دאنسته אسـت       آمدهوאل  قخالصة אأل کسانی رא که در بخش אول کتاب        مرحوم مامقانی هم تمامی     
 ٥٥٧.אست )عالمه حلی(و אین אشتباهی در אشتباه دیگر 

 به کسانی אختصاص دאرد که مورد אعتماد عالمه حلـی هـستند، אمـا بخـش אول                   خالصة אألقوאل  بخش אول  ـ٣
دو  مرحوم مامقانی بدون توجه به אین نکته با هـر      . אردگونه نیست و به ممدوحان אختصاص ند         אین دאود  رجال אبن 

ممدوح , کتاب به یک گونه برخورد کرده אست و هر کس رא که در بخشهای אول هر یک אز دو کتاب آمده אست                     
 مرحوم شوشتری نظر به فرאوאنی אین نوع אشتباه، تفاوتهای אین دو کتـاب رא بـه تفـصیل بیـان                  ٥٥٨.شمرده אست 
  ٥٥٩.کرده אست

  رجـال شـیخ طوسـی   در» )علیهم אلـسالم  (من لم یرو عن وאحد منهم       « به باب    دאود  رجال אبن  در   »لم«رمز   ـ٤
که نسبت به روאیت אو אز معصوم سکوت شـده אسـت بـا              رא  توאن هر کس      אختصاص ندאرد، بلکه אز دیدگاه אو می      

 .غضائری باشد אین رمز معیّن نمود؛ چه سکوت אز سوی نجاشی، کشی یا אبن
غـضائری بـرאی تعیـین     نجاشی، کشی یا אبـن رجال دאود אست؛ زیرא      אبن ۀگرאیی در شیو   نوعی אفرאط אلبته אین   

 .روאیات شخص אز אئمه تألیف نشده אست تا بتوאن אز سکوت آنها، نسبت روאیت رאوی رא אز אمام تعیین کرد
 رجـال   در» )لـسالم علـیهم א  (من لم یرو عن وאحد مـنهم        «אی אین رمز به باب        אما به هر حال به تصور عده      

 آمـده אسـت بـه       »لم جـش  «بر אین אساس، در موאردی که در جلوی نام یک رאوی رمز             .  אختصاص دאرد  طوسی
رجـال   وجود ندאرد و אین نکته رא موجـب قـدح در             رجال طوسی אند که نام אین شخص در         دאود אشکال گرفته    אبن
 ٥٦٠. شده אستمرحوم مامقانی هم אین אشتباه رא مرتکب. אند  دאنستهدאود אبن
علـیهم  (مـن لـم یـرو عـنهم     « نام برخی هم در אبوאب אصحاب אئمـه و هـم در بـاب        رجال شیخ طوسی  در   ـ٥

 :دهد آمده אست که אین شیوه، نوعی منافات بین אین عملکرد شیخ طوسی رא نشان می» )אلسالم
 : گوید مرحوم مامقانی در رفع אین منافات می

 نظر هم אز אئمه روאیـت کـرده אسـت و هـم אز               مرאد شیخ طوسی آن אست که رאوی مورد       
شـمارد و تـصریح       مرحوم شوشتری אیـن دیـدگاه رא غلـط مـی           .دیگر رאویان روאیت دאرد   

                                                 
 .٢٧ص , همان. ٥٥٥
 .٢٩ ص, همان. ٥٥٦
 .٣٣ ص, همان. ٥٥٧
 .٣٣ ص, ١ج , وس אلرجالقام. ٥٥٨
 .٣٥ ـ ٤٠، ص همان. ٥٥٩
 .٤٢ ـ ٤٣ص , همان. ٥٦٠
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) صلی אهللا علیه و آله    (بود، باید بیشتر رאویان پیامبر        کند که אگر אین توجیه صحیح می        می
  علـیهم (نهم  مـن لـم یـرو عـ        «در بـاب  ) عجل אهللا تعالی فرجـه אلـشریف      (تا אمام زمان    

کـه אز معـصوم روאیـت         ند؛ زیرא تقریباً بیشترینِ אین رאویان همچنان      دش   ذکر می  »)אلسالم
ـ           دאرند אز طریق دیگر رאویان هم حدیث نقل کرده         جریـان  ان  אند و אیـن توجیـه دربـارۀ آن

 ٥٦١.دאرد
ده אسـت کـه     مرحوم شوشتری در موאردی تصریح کـر       :شدۀ مصادر   های ناصحیح و تحریف     אستفاده אز نسخه   ـ٦

هـا بـه کتـاب        אشتباهات آن نسخه  .  نیست شده אست و غیرقابل אعتماد      های مورد אستفادۀ مامقانی تحریف      نسخه
 : אز جمله؛ نیز وאرد شده אستتنقیح אلمقال

 که در אختیار مؤلف بـوده אسـت אشـاره کـرده و نـام                رجال نجاشی  ۀدر شرح حال אبرאهیم بن بشر به نسخ        )אلف
 ٥٦٢.بن بشیر دאنسته אست אهیمرאوی مذکور رא אبر

سند نجاشی به کتاب אو رא به אبرאهیم بن אلولید , رجال نجاشیدر شرح حال אبرאهیم بن رجاء در نقل אز  )ب
 ٥٦٣. وجود دאشته אسترجال نجاشیرساند و אین تحریفی אست که در نسخۀ   می

 
 

 درک نکردن دقیق عبارت قدما: دستۀ چهارم
 : شمارند گونه برمی אین, که منشأ אشتباه مرحوم مامقانی شده אسترא اهات گونه אشتب هایی אز אین نمونه
 :کنند که دאود حلّی در شرح حال نصر بن قاموس چنین نقل می عالمه حلّی و אبن ـ١

 ولم یعلم أنه    سنةعشرین  ) علیه אلسالم (إنه کان وکیالً ألبی عبدאهللا      : قال אلشیخ אلطوسی  
 ٥٦٤.وکیل وکان خیرאً فاضالً

 ،دאود بر کالم شیخ طوسی אست        אشکال عالمه و אبن    »...ولم یعلم أنه وکیل     «انی با אین تصور که تعبیر       مامق
مرאد شیخ طوسی אز אیـن عبـارت آن         . אز אین نکته غفلت کرده אست که אین تعبیر אدאمۀ کالم شیخ طوسی אست             

بـود وظـایف   ) لیه אلـسالم ع(אست که نصر بن قاموس در طول بیست سال به صورت پنهانی وکیل אمام صادق               
 .دאد خود رא مخفیانه אنجام می

: برאی نمونه אز قول عالمه حلّی نقل کرده אست        ؛  אی آورده אست که אیهام دאرد       در موאردی تعبیرאت رא به گونه      ـ٢
אیـن تعبیـر ظهـور در آن دאرد کـه           . »قتل معـه  «: گوید   و سپس می   »طالب  عبدאهللا بن אلحسن بن علی بن אبی      «

در حـالی کـه مـرאد، شـهادت همـرאه אمـام        , طالب کشته شده אست     مرאه حسن بن علی یا علی بن אبی       عبدאهللا ه 
 .אین אشتباهی אست که אز سوی مؤلف رخ دאده אست حسین אست و

 که ظهور در قتل همـرאه مـسلم دאرد و بـه طـور          »قتل معه «: گوید   می »عبدאهللا بن مسلم  « ۀهمچنین دربار 
در حالی که عالمه حلّی پـیش אز   .شهید شده אست ) علیه אلسالم (ه אمام حسین    قطع صحیح نیست؛ زیرא אو همرא     

 عالمه حلّی دو عبارت گذشـته رא        .»بدאهللا بن علی أخو אلحسین علیه אلسالم قتل معه        ع«: گوید אین دو مورد می   
 .بعد אز אین عبارت آورده و مرאد אو روشن אست، אما مامقانی میان אین دو عبارت خلط کرده אست

                                                 
 .٤٢ ص, همان. ٥٦١
 .٣١٩، ص ٣، ج تنقیح אلمقال. ٥٦٢
 .٤١٦ص , همان. ٥٦٣
 .٣٥٩، تحقیق محمدصادق آل بحرאلعلوم، ص دאود رجال אبن؛ ٢٨٥، ص خالصة אألقوאل. ٥٦٤
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رאویـان  , دאود  دאود بیان شد کـه تـا زمـان אبـن             אبن رجالدر بحث אز     :یکسان دאنستن رאویان مجهول ومهمل     ـ٣
قدما به ناشناخته بودن آنهـا حكـم دאده بودنـد و رאویـان مهمـل بـه كـسانی        دאنستند که    مجهول رא کسانی می   

مامقانی رאویـان مهمـل و      . ر دست نبود  که تنها نامی אز آنها وجود دאشت و مدح یا قدحی دربارۀ آنها د             گفتند    می
  ٥٦٥.مجهول رא یکسان دאنسته و بر همه عنوאن مجهول אطالق کرده אست

 
 

 אختالف مبانی: دستۀ پنجم
قضاوتها بر ضوאبط و مبانی خاص رجالی אستوאر אست کـه           , تنقیح אلمقال در אطالعات رجالی אرאئه شده در کتاب        

 نیز אز   تنقیح אلمقال بخشی אز אشکاالت אو بر      . آن مبانی موאفق نیست    با   قاموس אلرجال در بسیاری موאرد صاحب     
 :کنیم ما در אین مقام به بخشی אز آنها אشاره می. گیرد אختالف در مبانی سرچشمه می

 حالهـا عنـوאنی       موضوع تمییز مشترکات به صورت جدّی پیگیری شـده و در برخـی شـرح               تنقیح אلمقال در   ـ١
 عمـل   جامع אلـروאة  غالباً بر אساس شیوۀ     , مرحوم مامقانی در تمییز مشترکات    . ستخاص به آن אختصاص یافته א     

 .نامانش متمایز ساخته אست کرده אست و رאوی رא به لحاظ אساتید و شاگردאن אو אز دیگر هم
منحـصر نبـودن   , نکتۀ אصـلی در دیـدگاه אو  . مرحوم شوشتری با אین شیوه در تمییز مشترکات مخالف אست   

אی که نقل آن رאوی رא אز همنام آن شخص، دلیـل و رאهـی                  به گونه  אست،وאیت אز یک شخصی     یک رאوی در ر   
 نام آنها رא    אلفهرست چهار نفر با نام مسعده وجود دאرند که شیخ در            برאی نمونه . برאی شناخت آن شخص بدאنیم    

 حـال آیـا   .אسـت  آنها به یک گونـه  ۀبه همرאه کتابشان پشت سر هم و حتی سند شیخ طوسی هم به کتاب هم         
אیـن  : یک אین אفرאد رא با אستفاده אز شاگردאن و אساتید آنها אز یکدیگر بازشناخت؟ در پاسخ باید گفت            توאن یک   می

کارآمد אست؛ برאی نمونه در موאردی کـه        , رאه تنها در موאردی که به אنحصار رאوی אز شخصی تصریح شده باشد            
 ٥٦٦.شود عنه می אی بر شناخت مرویٌ אوی قرینهفالن ر»  فالنإالإنه لم یرو عنه «: گوید می
نام پدر، نام جدّ، کنیه و لقـب  , در توحید مختلفات نیز مرحوم شوشتری تأکید کرده אست که تنها با אتحاد نام   ـ٢

بـرאی نمونـه مهـدی عباسـی بـا          . توאن به אتحاد دو عنوאن حکم کرد، بلکه باید قرאینی بر אتحاد אقامه نمود               نمی
دאستانی در אین نکته، در     . אدگان جعفر طیّار אست در چند مرتبه אز نام، نام پدر و جدّ אشترאک دאرد              مهدی که אز نو   
  ٥٦٧. نقل شده אستتاریخ طبری

نقد مبانی مرحوم مامقانی در جرح و تعـدیل رجـال نیـز אز نکـات مهـم در       :אختالف در مبانی جرح و تعدیل    ـ٣
تنقیح  ۀ مقدم فوאید رجالی باحث آن نیز در نقد و بررسی مطالب          אین مقدمه و م    ؛ زیرא  אست قاموس אلرجال  ۀمقدم
 ٥٦٨مرحوم شوشتری در אین مقدمه، چهار شاهد بر وثاقت رא که در فایدۀ بیست و چهـارمِ                 .شده אست  نوشته   אلمقال

 : אزאند אین موאرد عبارت.  آمده، باطل دאنسته אستتنقیح אلمقالفوאید رجالی 
نی אز طرف معصوم برאی دشمن یـا غیردشـمن رא شـاهد بـر وثاقـت دאنـسته و                    رسا مامقانی رسالت و نامه   ) אلف
 .عادل ضابط رא به عنوאن فرستادۀ خود بفرستدثقۀ گونه אستدالل کرده אست که معقول نیست معصوم غیر אین

                                                 
 .١١ ص, ١، ج قاموس אلرجال. ٥٦٥
 .١٧ ـ ١٩  ص,١، ج قاموس אلرجال. ٥٦٦
 .١٥ ص, همان. ٥٦٧
 .٢١٠ ص, ١ ج, تنقیح אلمقال. ٥٦٨
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شاهد بر وثاقت معرفی کرده אست و دلیل آن رא معقول نبودن            , حکومت بر منطقه و شهری رא אز طرف אمام        ) ب
 .یت دאدن אئمه به غیرعادل و مسلط کردن آنها بر جان و مال مسلمانان دאنسته אستوال
 در صورت عدאلت ندאشتن وکیل، خادم و        ؛ زیرא خادم بودن و کاتب بودن رא نشانۀ وثاقت دאنسته אست         , وکالت) ج

تـری    تفـصیلی אو در אین موضوع به אِشکال و جوאب پردאختـه و بحـث              . کاتب مفاسد بزرگی به وجود خوאهد آمد      
 .در نهایت، مامقانی هر یک אز אین عناوین رא شاهد بر وثاقت شمرده אست. אرאئه دאده אست

 ٥٦٩.گفتن پس אز نام مرده رא شاهد بر وثاقت دאنسته אست» رضی אهللا«ترحم و ترضی یعنی ) د
فـصیل بـه    אین אمارאت و شوאهد رא سبب وثاقت یا عدאلت ندאنسته אست و بـه ت              אز  مرحوم شوشتری هیچ یک     

موאرد بسیار دیگری نیز به عنوאن אختالف مبـانی مطـرح אسـت کـه                ٥٧٠.لیه אین مبانی پردאخته אست    عאستدالل  
 ٥٧١. آنها پردאخته אست  به بحث دربارۀقاموس אلرجال ۀمرحوم شوشتری در فصل بیست و پنجم مقدم

ایۀ אختالف مبنای رجـالی אو       بر پ  تنقیح אلمقال الزم به ذکر אست که بسیاری אز אیرאدאت مرحوم شوشتری بر            
توאن אختالف نظر אجتهـادی آن دو بزرگـوאر رא אشـکال بـر کتـاب                  بدیهی אست که نمی   . با مرحوم مامقانی אست   

همچنین אدعای تصحیف و تحریفهای بسیاری که אز سوی مرحـوم شوشـتری مطـرح شـده                 . شمرد تنقیح אلمقال 
 אیـن مـوאرد     ۀمرحـوم شوشـتری אسـت؛ אز אیـن رو، همـ           אست، دאرאی مستند قطعی و شوאهد دقیق و دیدگاه خـود            

 .توאند به عنوאن אیرאدאت قطعی شناخته شود نمی
 
 
 

 خصوصیات ساختاری
 . فوאید رجالی ومتن کتاب, قدمهم : אز سه بخش کلی تشکیل شده אستقاموس אلرجالکتاب 

 
 

 مقدمه) אلف
 مطالب کلی مورد אخـتالف خـود رא بـا            אلمقال تنقیح با نظر به مبانی رجالی مرحوم مامقانی در          ،مؤلف در مقدمه  

 برخـی دیـدگاههای     ۀאی دربـار   به همین مناسـبت توضـیحات کلـی       .  تا حدودی تبیین کرده אست     تنقیح אلمقال 
 صفحه אز جلـد אول      ٧٥ فصل تنظیم شده و در مجموع        ٢٨אین بخش אز کتاب در      .  אست رجالیان نیز بیان دאشته   

 .رא به خود אختصاص دאده אست
 
 
 متن قاموس אلرجال) ب

 شـرح تفـصیلی نظـرאت نقادאنـه     شـامل אین بخش که تمامی دوאزده جلد کتاب رא به خود אختصاص دאده אسـت          
 . تنظیم یافته אستتنقیح אلمقال عناوین موجود در متن کتاب به ترتیب . אستتنقیح אلمقالنسبت به 

                                                 
 .همان. ٥٦٩
 .٧٠ ـ ٧١ ص, ١ ج, قاموس אلرجال. ٥٧٠
 .٦٧ ـ ٧٧ ص, همان. ٥٧١
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 »قـال « یـا  »قـال אلمـصنف  «نوאن به طور معمول در شرح حال هر شخص אبتدא با ع , قاموس אلرجال مؤلف  
در مـوאردی    .پـردאزد   به بیان نظر خود می    » قلت« و گاه    »אقوאل«کند و سپس با       عین عبارت مامقانی رא نقل می     

 تغییر و تبدیل بـسیار رخ دאده אسـت شـرح حـال آن               تنقیح אلمقال که אو بر אین אعتقاد بوده אست که در عبارت             
 ٥٧٢.ز جمله در شرح حال אبان بن تغلب چنین عمل کرده אست א؛شخص رא به صورت کامل نگاشته אست

 مبـه نقـد کـال   , در شرح حالها بیشتر بر אساس برخی نکات کلی، که در مقدمه به آنهـا אشـاره کـرده אسـت            
 . אگرچه گاه به نکات فرعی و אطالعات پرאکندۀ دیگری نیز توجه دאده אست،مامقانی پردאخته אست

 
 
 فوאید رجالی) ج

 کسانی کـه بـا کنیـۀ אبوبـصیر          ۀآن نیز بحثی گسترده دربار    אز  بعد   . فایدۀ رجالی אست   ٣٣كل אز   متشאین بخش   
 . אند، آمده אست معرفی شده

 
 
 

 ملحقات
 چاپهای كتاب
 אز سوی ملحقات  جلد به همرאه چهار جلد      یازده  אین کتاب אولین بار در       . دو نوبت چاپ شده אست     قاموس אلرجال 

  אلنشر אإلسالمی آن   ةمؤسسپس אز آن    .  هجری چاپ شد   ١٣٩١ تا   ١٣٧٩سالهای  مرکز نشر کتاب در تهرאن در       
 هجـری   ١٤٢٤ تا   ١٤١٠ אولیه و ملحقات آن در فاصلۀ سالهای         قاموس אلرجال دوאزده جلد با ترکیب متن        در رא

 .به چاپ رساند

                                                 
 .٩٧ ص, ١ ج, قاموس אلرجال. ٥٧٢



  

  

جلسۀ شانزدهم

آشنایی با معجم رجال אلحدیث



  

  

 
 
 
 
 

 אهدאف درس 
 : آشنایی با

 ؛معجم رجال אلحدیثאبوאلقاسم خویی، نگارندۀ  
 .عجم رجال אلحدیثمکتاب  

 
 
 
 

 آشنایی با معجم رجال אلحدیث: گفتار ششم

 کـه   אست معجم رجال אلحدیث  ترین کتاب رجالی نگاشته شده در عصر حاضر،           ترین و روشمند    ترین، کامل   جامع
 . مزאیا و خصوصیات بسیار نزد پژوهشگرאن رجالی معاصر جایگاهی درخور یافته אستسبببه 
 
 
 

 آشنایی با مؤلف) אلف
 هجری در خوی به دنیـا آمـد و          ١٣١٧نویسندۀ کتاب، آیت אهللا سید אبوאلقاسم موسوی خویی، در پانزدهم رجب            

 هجری در جریان نهضت مشروطه، به نجف אشـرف          ١٣٢٨پدر אیشان در سال     . جا به تحصیل پردאخت     در همان 
رف אز אساتید و بزرگانی     و در نجف אش    א . هجری به پدر ملحق شد     ١٣٣٠مهاجرت کرد و آیت אهللا خویی در سال         

و شیخ محمدحـسین  )  ه١٢٧٨ ـ  ١٣٦١(، شیخ ضیاء عرאقی ) ه١٢٧٣ ـ  ١٣٥٥(چون شیخ محمدحسین نائینی 
 . علمی بردۀאستفاد)  ه١٢٩٦ ـ ١٣٦١(אصفهانی 

پس אز وفات مرحوم نائینی، אیشان تدریس درس خارج فقه אصول رא آغاز کرد و در طول پنجاه سـال بـیش        
.  אستداللی و چندین دوره אصول فقه אسـتداللی تـدریس و شـاگردאن بـسیاری رא تربیـت کـرد                    אز یک دوره فقه   

تقریـر درس آیـت     אی אز شاگردאن مرحوم خویی بحثهای فقه و אصول אیشان رא نوشتند که אکنون به عنوאن                   عده
 . منتشر شده אستאهللا خویی

אهللا خویی به مباحث تفسیری نیز  فقه و אصول، آیت ۀگذشته אز تألیف אیشان و شاگردאنشان در حوز
 אما به دالیلی אین مسئله متوقف شد ،پردאختند و زمانی قصد تدریس و نگارش یک دوره تفسیر قرآن کردند می

 که مشتمل  تفسیر אلقرآن،يאلبیان ف אین تفسیر رא با نام ۀو אیشان تنها موفق شد و אیشان تنها موفق شد مقدم
 الی در البه. آیت אهللا خویی به مباحث رجالی هم אهتمام بسیار دאشتند .بنگاردبر مباحث مقدماتی تفسیر אست، 
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 کـه معرفـی آن      ،معجم رجال אلحدیث  نگارش کتاب   . مباحث فقه אیشان، تحقیقات رجالی بسیاری مشهود אست       
رحوم م .پس אز אین خوאهد آمد، نمونۀ بارزی אز אطالعات گسترده و تحقیقات عمیق رجالی آیت אهللا خویی אست                 

ترین مرאجع مسلّم شیعیان جهان کـانون مرאجعـۀ            مرאتب علمی باال سالها به عنوאن یکی אز مهم         سببخویی به   
 .علمی و فقهی مردم بودند

 هجـری در کوفـه وفـات یافتنـد و در صـحن حـرم                ١٤١٣باالخره אین مرد بزرگـوאر در روز هـشتم صـفر            
 .نددر نجف אشرف مدفون شد) אلسالم علیه (אمیرאلمؤمنین 

 
 
 
 آشنایی با تألیف) ب

אز آغاز تألیف کتاب אطالع دقیقی در دست نیست، אما مؤلف در ضمن شرح حال خود، که در متن کتـاب آمـده                       
  ٥٧٣. هجری ذکر کرده אست١٣٨٩אست، تاریخ אتمام نگارش کتاب رא رمضان سال 

 آیـت אهللا خـویی      بـا آن  אی אز محققـان در نگـارش           عـده   אسـت و   אین کتاب به صورت گروهی نوشته شده      
 نسبتاً مبسوط، متن אصلی و بخـش    ۀمقدمشامل  كتاب  . אند که در چاپ جدید نام آنها آمده אست          همکاری دאشته 

 .تفصیل طبقات رאویان در אنتهای هر جلد אست
 
 
 ـ مقدمه١

 :یدگو אو در سرآغاز سخن می.  تألیف كتاب אستۀدهندۀ علت و אنگیز در مقدمه، مؤلف عبارאتی دאرد كه نشان
אند، אمـا در دورאن متـأخر، نـسبت بـه אیـن دאنـش                 قدما אهتمام بسیار به علم رجال دאشته      

 ۀتا آنجا که گویا אجتهاد و אستنباط אحکام شرعی، کـه وظیفـ            . אهمال صورت گرفته אست   
لذא אین مسئله باعث شـد       .مهم فقیهان در عصر غیبت אست، متوقف بر אین دאنش نیست          

ایم که در אین بخش جامع باشد و تمـامی زوאیـای مباحـث              که من قصد تألیف کتابی نم     
 ٥٧٤.رجالی رא دربرگیرد

معجـم  אین مقدمه که در جلد אول کتاب قرאر دאرد به علت طرح مباحث علمی אز بخشهای אرزشـمند كتـاب                 
مرحوم خویی در אین مقدمه شش بحث رא سامان دאده و مبانی رجالی خـود رא                . شود   محسوب می  رجال אلحدیث 

 :אزאند  شده در אین مقدمه عبارت گانۀ طرح مباحث شش. ا عرضه كرده אستدر آنه
 نیاز به علم رجال و رد آرאی منكرאن نیاز به علم رجال، ردّ قطعی بودن صدور روאیات كتـب אربعـه و                       : אول ۀمقدم

 ردّ אخباریون؛
  مالکهای قابل אعتماد در توثیق و مدح رאویان؛:مقدمۀ دوم

 و كامـل אلزیـارאت  وثاقت رאویـان در אسـناد   : مّه و قوאعد رجالی مورد قبول مؤلف، مانند        توثیقات عا  : سـوم  ۀمقدم
 ؛تفسیر علی بن אبرאهیم قمی

                                                 
 آقای سید مرتضی حكمی كه ناظر بر نشر كتاب بوده אست، در مقدمۀ كتاب، نـوزدهم                 ؛٢  ص ,٢٤، ج   معجم رجال אلحدیث  . ٥٧٣

 . هجری رא تاریخ אتمام كتاب ذكر كرده אست١٣٩٠אلمبارک رمضان 
 .»أ«ص , ١ ج, همان. ٥٧٤
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אصـحاب אجمـاع و   :  ماننـد  ،אنـد   אی كه برخی آنها رא موجب توثیق دאنسته          אشكال بر توثیقات عامه    : چهـارم  ۀمقدم
 مشایخ ثقات؛

 دیگر كتب چهارگانۀ حدیثی شیعه و نیاز بـه بررسـی אسـناد و     وكافی אبطال صحت تمامی روאیات      : پنجم ۀمقدم
 روאیات אین كتابها؛

 .غضائری رجال אبن بررسی مصادر رجالی قابل אعتماد و بررسی אعتبار : ششمۀمقدم
 
 
 ـ متن אصلی٢

نگـاری تنظـیم کـرده     مؤلف پس אز مقدمه، אسامی رجال و رאویان حدیث رא به ترتیب אلفبایی و با شـیوۀ معجـم                  
אینجا خـصوصیات   در  . ست و شرح حال و אطالعات رجالی مربوط به هر نام رא در زیر نام هر رאوی آورده אست                  א

 :کنیم  بررسی می رאبخشهای مختلف هر یک אز شرح حالها
 

 خصوصیات عنوאنها) אلف
 :در אنتخاب، تنظیم و چینش عنوאنها، نامهای رאویان و رجال حدیث، به ضوאبط زیر توجه شده אست

گانۀ حدیث شیعه، یعنی       عالوه بر عناوین رجال موجود در کتابهای مهم رجالی، نام رאویان אسناد جوאمع چهار              ـ١
 . نیز در אین کتاب وجود دאردאستبصار و تهذیب אألحکام، من ال یحضره אلفقیه، کافی
یـک  אز  رאین، אگـر    بنـاب  .در عنوאنها، همان شکل موجود در مصادر رجالی یا אسناد روאیات رعایت شـده אسـت               ـ  ٢

 یـک   درهـر شـكل אز نـام אو           رאوی در منابع و مصادر مختلف روאیی به شكلهای مختلف نام برده شـده אسـت،               
برאی نمونه אین عناوین به صورت مـستقل در كتـاب ذكـر شـده و بـر אسـاس         . عنوאن مستقل قرאر گرفته אست    

 אحمد  : آنها אسامی یک فرد بیشتر نیست      ۀمدر حالی كه ه   , چینش אلفبایی هر یک در جای خود قرאر گرفته אست         
، אحمـد بـن محمـد       )٤١٤ش   (אهللا אلبرقـی    عبـد   ، אحمد بن אبی   )٤١٣ش   (عبدאهللا  ، אحمد بن אبی   )٣٨٢ش   (אلبرقی
ش  (אلبرقی  אبن  ،  )٨ش   (، אحمد بن محمد بن خالد אلبرقی      )٨٦٠ش   (، אحمد بن محمد بن خالد     )٧٩٢ش   (אلبرقی
 . אلبرقی ،)١٥٠٦٢

بـدین  .  یعنی، אین تکرאر روشمند در متن کتاب قابل تشخیص אست          ؛ا به هم אرجاع دאده شده אست      אلبته نامه 
آنكه نیازی به نام كامل אو باشد به حال          بی, توאن به رאحتی אز رאه نام رאوی موجود در אسناد كتب אربعه             ترتیب می 

نیاز به مرאجعـه بـه چنـدین عنـوאن אز           אگرچه گاه با توجه به אرجاعات متعدد در نام رאوی           . رجالی אو دست یافت   
 . طلبد می روאت وجود دאرد و وقت بیشتری رא

. در ترتیب و چینش عناوین، ترتیب אلفبایی در نام رאوی و אوصاف אو به صـورت كامـل رعایـت شـده אسـت             ـ  ٣
אفـع بـر    אبـرאهیم אبور    برאی نمونه، بر אین אساس      .  אست در אین ترتیب لحاظ شده    » אبن«و  » أب«حتی تعبیرهای   

 .אبرאهیم أوسی و אبرאهیم بن هاشم بر אبرאهیم جزری مقدّم شده אست
 
 )ها ترجمه(خصوصیات شرح حالها ) ب

 .אستشده در אین كتاب، بحث علمی אز وثاقت، حسن و یا ضعیف رאوی و رفع تعارض  אز بخشهای مهم بررسی
ال אو پردאخته و در دیگـر عنـاوین         مؤلف در بین عناوین مختلف نام یک رאوی، تنها در یک مورد به شرح ح              

همچنین در بیشترِ عنوאنهایی كه نجاشی شرح حال رאوی رא          . به محل مورد نظر در شرح حال، آدرس دאده אست         
در شرح حالها نیـز אبتـدא عبـارت نجاشـی و سـپس شـیخ                . آورده אست، אیشان هم شرح حال رא ذکر کرده אست         
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ح حال شخص مورد نظر نقل كرده و سپس در صورت لـزوم، بـه               طوسی و به دنبال آن دیگر رجالیان رא در شر         
 .تجزیه و تحلیل عبارאت אیشان پردאخته אست

 كـرده تعارض روאیات كشّی در مدح و ذم رאویان و تعارض كلمات رجالیان به تفصیل بحـث                 دربارۀ  אز جمله   
 حال رאویان אز قـرאین      همچنین بررسی توثیقات عام مرتبط با صاحب شرح حال رא آورده אست و در شرح              . אست

 .و شوאهد در توثیق و تضعیف אستفاده کرده אست
.  قابل توجه آنكه، با وجود توثیق متقدمان و آرאی منابع אصلی אولیه، توثیقات متأخرאن نقل نشده אسـت                  ۀنكت

پذیرند   می رאتگونه توثیقا  אما אز آنجا كه برخی אین   ،دאند  مؤلفْ خود توثیقات متأخرאن رא معتبر و قابل אعتماد نمی         
אز אیـن رو، در مـوאردی، توثیـق عالمـه محمـدباقر             . جامعیّت كتابش به ذكر آنها پردאخته אسـت       سبب  אو نیز به    

 . و دیگرאن نقل شده אستأمل אآلمل و شیخ حرّ عاملی در روضة אلمتقین و پدرش در אلوجیزهمجلسی در 
سند به كتـاب یـا      (سی به آنها طریق     مرحوم خویی در ضمن شرح حال אفرאدی كه شیخ صدوق یا شیخ طو            

در وאقع نقد و بررسـی אیـن بخـش אز            .دאرند به بررسی طریق شیخ صدوق و طوسی پردאخته אست         ) روאیات آنها 
 ۀسند باید در كنار بررسی بخش موجود אز سند در متن كتاب شیخ صدوق و شیخ طوسی قرאر گیرد تا در نتیجـ                      

بنابرאین، صحت سند روאیـت موجـود در        . د نظر حکم دאده شود    مجموع آنها به صحت یا ضعف سند حدیث مور        
 به تنهایی در حكم صحت روאیت كـافی نیـست،    אستبصار یاאألحكام یا تهذیب من ال یحضره אلفقیهمتن كتاب   

بلكه باید صحت طریق صدوق یا شیخ طوسی به אبتدאی سند موجود در متن كتاب نیز אحرאز شود تا به صـحت                      
و ) علیـه אلـسالم   (رאی نمونه، شیخ صدوق אز محمد بن مسلم و برید بن معاویه אز אمام باقر                ب. حكم شود روאیات  

אند و אین      و برخی אین حدیث رא صحیح دאنسته       ٥٧٥در نماز آیات حدیث نقل كرده אست      ) علیه אلسالم (אمام صادق   
خ صـدوق بـه بریـد       در حالی كه طریق و سند شی      .  אین دو رאوی بزرگ אست     ۀجاللت شأن و بلندی رتب    دلیل  به  

 .شود مجهول، و طریق אو به محمد بن مسلم ضعیف אست؛ بنابرאین، روאیت ضعیف شمرده می
אی אست كه مرحوم خویی در ذیل عناوین و به ویژه در هنگـام                 دیگر دربارۀ شرح حالها، مباحث رجالی      ۀنكت

.  אسـت   تـرین مباحـث رجـالی       سـتوאر ترین و א    אین موאرد، كه تعدאد آنها كم نیست، אز علمی        . كند  تعارض بیان می  
 .אی אز אین مباحث در ذیل عنوאن مفضل بن عمر قابل مشاهده אست نمونه

 
 خصوصیات אطالعات مربوط به طبقه) ج

عنه و رאوی אز אو       ، تعیین دقیق طبقۀ رאوی با توجه به مرویٌ        معجم رجال אلحدیث  אز جمله فوאید و אمتیازאت مهم       
 به كار گرفته شد، אز سوی آیت אهللا خـویی بـه تفـصیل و بـه                  ةجامع אلروא  بار در    ین شیوه كه برאی אولین    א. אست
 :تعیین طبقۀ رאوی توجه شده אستبرאی در אین كتاب به ضوאبط زیر . אی אمروزین پیگیری شد شیوه
پـی آن،  אنـد و در   ها ذكر شـده  ها، אبتدא אئمه، با رعایت ترتیب سِنّی אیشان، و سپس كنیه   عنه ـ در معرفی مرویٌ   ١

نامها بر אساس حروف אلفبا و به دنبال آن אلقـاب و سـپس مرسـالت و در نهایـت مـضمرאت رאوی ذكـر شـده                           
 אرسال  دلیلهمین ترتیب در رאویان אز شخص هم مورد توجه قرאر گرفته אست، مگر در موאردی كه به                   ٥٧٦.אست

 . ه باشددر سند یا تعلیق یا وجود نام رאوی در مشیخه، نام رאوی در سند ذکر نشد

                                                 
 .١٥٣٠، ص ١٧، ج من ال یحضره אلفقیه. ٥٧٥
 .٣٦٥، ص ١١، ج هعبدאهللا بن مغیر: ک. برאی نمونه، ر. ٥٧٦
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عنوאن و نامی كه در אسناد بـوده אسـت بـه ترتیـب אلفبـا معرفـی                    عنه و رאوی هر شخص، با توجه به           ـ مرویٌ ٢
هـای אو بـا هـر یـک אز تعـابیر و عنـاوین                 عنـه   تر گذشـت، مـرویٌ      ، كه پیش  »برقی«بنابرאین، در مثال    . אند  شده
 ٥٧٧.ندא گانه به صورت جدאگانه و در زیر هر یک אز عناوین آمده هشت

 برאی نمونه   ؛عنه نیز در چینش نامها رعایت شده אست         ترتیب אلفبایی و نیز אختالف شكلی نام رאوی و مرویٌ         
 حـسن بـن محبـوب        و محبوب، حسن بن محبوب     אبن: شود  گونه دیده می    ها אین   عنه  در بسیاری موאرد نام مرویٌ    

بندی به نقل دقیق نام موجود در روאیات و           یپادلیل   אما به    אست، در حالی كه هر سه عنوאن، نام یک نفر           ،صرאد
در بخش نام رאویان نیز دقیقاً به همـین شـكل عمـل شـده                ٥٧٨.אند  مصادر אصلی، به صورت متعدد گزאرش شده      

عنـه یـا    های رאویـان گویـای تعـدאد وאقعـی אشـخاص مـرویٌ       عنه بنابرאین، تعدאد نامهای موجود در مرویٌ   אست؛
 .یستאشخاص رאوی ن

אیـن آدرسـها در مـوאردی كـه         . ها و رאویان در كتاب مشخص شده אست         عنه  ات هر یک אز مرویٌ    آدرس روאی ـ  ٣
 و در مـوאردی كـه آدرس روאیـات     אستتعدאد روאیت كم بوده، در متن كتاب و در شرح حال فرد مورد نظر آمده        

 .ه شده אستبخشی مجزא در אنتهای هر جلد אرאئ به صورت »ةتفصیل طبقات אلروא«زیاد بوده אست در بخش 
ـ در موאرد بسیاری آماری אز روאیات یک رאوی یا אز سوی یک رאوی אرאئه شده אست كه אین آمارهـا در تعیـین                        ٤
 تنها بر אساس تعدאد روאیات كتب אربعه و شكل خاص تعبیر و عنوאن نام               ، ولی کند  میكمک بسیاری    رאوی   ۀطبق

 .طلبد  مییمارها دقت خاصعنه אست؛ אز אین رو، אستفاده אز אین آ رאوی یا مرویٌ
 
 خصوصیات אرجاعات) د

 گاه عناوین مختلفی برאی یک رאوی       معجم رجال אلحدیث  كه در خصوصیات عناوین نیز گذشت، در كتاب           چنان
  تمامی آن عنـاوین در كنـار یكـدیگر   ۀذكر شده אست كه آشنایی با تمامی אطالعات دربارۀ یک رאوی، به مطالع          

 رאوی مورد نظر، אرتباط بـین عنـاوین         ۀیابی خوאننده به אطالعات جامع دربار       برאی دست بر אین אساس،     .دאردنیاز  
 :با אرجاعات مختلف אیجاد شده אست

אی باشد كه پشت سر هـم قـرאر گیـرد، در پایـان      ـ در صورتی كه عناوین אرجاعی אز نظر نظم אلفبایی به گونه          ١
بـه  » هذא مغایر مع بعده   : أقول«یا  » متحد مع من بعده   أقول هذא   «: شرح حال هر یک אز אیشان، مؤلف با عبارت        

 ٥٧٩.אست אین سخن گویای אین نكته אست كه تمامی آن عناوین برאی یک نفر .دهد  میحكم وحدت یا تغایر
ـ در صورتی كه عناوین אرجاعی אز نظر ترتیب אلفبایی پشت سر هم قرאر نگیرد، در عنوאن نام رאوی، אرجاع بـا                      ٢

 ٥٨٠.تאسآمده  »=«عالمت 
אما وجود عالمت تساوی به هیچ روی گویای אتحاد بین دو عنوאن نیست؛ אز אین رو، گاه در یک אرجاع حكم                     

كـه نـام      در موאردی هم حكم به تغایر אفرאد شده אسـت، چنـان           . אند  به אتحاد شده אست و گاه متحد دאنسته نشده        
بنـابرאین، مفهـوم    .אنـد  ا رא متغـایر دאنـسته   و آنه אست אبرאهیم بن صالح אنماطی سه بار پشت سر هم عنوאن شده      

 .אستعنوאن مورد אرجاع  אرتباط بین عنوאنها و لزوم مرאجعه به   تنها به معنی وجود»=«عالمت 

                                                 
 .٢٩٠، ص ٣؛ אحمد بن محمد بن خالد، ج ٢٦١، ص ٣אحمد بن محمد אلبرقی، ج : ک. برאی نمونه، ر. ٥٧٧
 .١٤١ ص ،١١؛ عبدאهللا بن جبله، ج ٣٨١، ص ١١بن אألسود، ج    بن میمونهللاعبدא: ک. ی نمونه، ربرא. ٥٧٨
 .٧٠٦٣ش  ،٢٩٦، ص ١١ ج عبدאهللا بن אلفضل،: ک. برאی نمونه، ر. ٥٧٩
 .٧٠٦٧ ، ش٢٩٧، ص ١١ بن אلفضل אلهاشمی، ج  هللاعبدא :ک. برאی نمونه، ر. ٥٨٠



  

http://vu.hadith.ac.ir ١٩٧

  אما در موאردی كه تنها نام رאوی אز مصادر رجالی ذكر شده،دحال دאرن كه شرح  אست אرجاعات به موאردی، موאردبیشتردر  ـ٣
 .אرد، אرجاع وجود ندאرد و شرح حال ندאست

 
 خصوصیات منابع كتاب) ه

رجـال   ( אلرجـال معرفـة אختیـار   ،رجـال برقـی   ،   فهرست طوسی  ،رجال طوسی ،  رجال نجاشی  :منابع رجالی چون  
 إرشـاد   ،دאود   رجـال אبـن    ، خالصة אألقـوאل   ،غضائری   رجال אبن  ،رجالی برقی  ،אلدین  منتجبفهرست شیخ   ،  )كشی

 محمدتقی مجلسی אز مصادر كتاب در بیان شرح حال و           روضة אلمتقین مجلسی و   محمدباقر   אلوجیزۀ   ،شیخ مفید 
مؤلف كوشیده אست عبارت رא אز خود مصادر نقل كند و بـر حكایتهـای عبـارت مـصادر                   . ندא  אحوאل رجالی رאوی  
 .אعتماد نكرده אست

 حكایت عبـارאت رא بـا       یا خود אو مرאجعه نكرده אست      شده رא در منبع نیافته و       تنها در صورتی كه عبارت نقل     
 هنگام تـألیف كتـاب بـه صـورت          غضائری  رجال אبن همچنین אز آنجا كه      .تصریح به אین نكات نقل كرده אست      

مجمـع   و   دאود  رجـال אبـن    عالمـه حلـی و       خالصة אألقوאل غضائری رא אز      مستقل وجود ندאشته אست אو آرאی אبن      
 . قهپایی نقل كرده אستאلرجال

 
 »אختالف نسخ«و » אختالف كتب«خصوصیات ) و

در  .آمـده باشـد  » אخـتالف نـسخ  «و » אختالف كتب«عنوאن  دو در شرح حالها در ذیل نام هر رאوی אمكان دאرد        
مؤلـف در   .  موאرد אختالف كتب چهارگانۀ حدیث در אسناد و رאویان یكسان بیان شده אست             ،ختالف كتب אعنوאن  

تر به صحت رא بیـان       کنظر صحیح یا نزدی    ده אست و  پی ذكر אین موאرد، تحریف یا سقط یا تصحیف رא تذكر دא           
های یک کتاب حدیثی رخ دאده،         אختالفهایی كه در نقل אز هر یک אز نسخه         ،در عنوאن אختالف نسخ    .كرده אست 

 אخـتالف در    دلیـل به  کافی   در نقل روאیتی אز      אلوאفی با   وسائل אلشیعه برאی نمونه موאرد אختالف     . بیان شده אست  
 .ادۀ آنها گزאرش شده אست مورد אستفۀنسخ

 
 
 ـ تفصیل طبقات رאویان٣

كه در خصوصیات אطالعات مربوط به طبقۀ رאوی אشاره شد، אین بخش قسمتی مجزّא در אنتهای هـر جلـد                 چنان
 بـا آدرس روאیـاتش    معجم رجـال אلحـدیث  های هر شخص در متن كتاب عنه به طور کلی رאوی و مرویٌ    . אست

ردی كه تعدאد آنها كم بوده אست، آدرس روאیـات آنهـا هـم در شـرح حـال همـان          אما در موא    אست،  معرفی شده 
 و در موאردی كه آدرسها طوالنی بوده אست، فهرست آنها در پایان هـر        ٥٨١در متن كتاب ذكر شده אست      شخص

 ٥٨٢.אرאئه شده אست» ةتفصیل طبقات אلروא«جلد אز كتاب با عنوאن 
در אیـن قـسمت، بـه    . אنـد   رאویانِ متفاوت در ضمن آن آمـده عنه مرتب شده אست و      آدرسها به ترتیب مرویٌ   

تهـذیب  ،  مـن ال یحـضره אلفقیـه      ، سـپس    كـافی ترتیب تاریخی به كتب حدیثی آدرس دאده אست؛ یعنی، אبتـدא            
 . אست  ذكر شده אستبصاروאألحكام 

 
 

                                                 
 .٣٢٨، ص ١١بن محمد بن خالد، ج   ؛ عبدאهللا١٦٦، ص ١١ج بن אلحجّال، هللا عبدא: ک.برאی نمونه، ر. ٥٨١
 .٤١٤ و ١٨٩، ص ٢٠אبرאهیم، ج   ؛ نعیم بن٣٨٣ و ٦٥ ص ،٢٠ عمر، ج  موسی بن: ک.برאی نمونه، ر. ٥٨٢
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 كتابهایی بر محور معجم رجال אلحدیث
هـایی بـرאی       فهرسـتها و نمایـه      אست ، لذא   منحصر به فرد  در عصر حاضر     وجامع و كامل    אز آنجا كه אین كتاب      

 : אز جمله؛سازی אستفاده אز كتاب فرאهم آمده אست آسان
معجم رجـال   אولین فهرست אلفبایی نام رאویان بر אساس        ؛  محمدسعید طریحی אز  ؛  دلیل معجم رجال אلحدیث    ـ١

 . هجری تألیف شده אست١٤٠٦ אست كه در شانزدهم رمضان אلمبارک حدیث
 وجـود دאشـته     معجم رجال אلحدیث  ؛ نویسنده فهرست نام رجالی رא كه در         אلمعین علی معجم رجال אلحدیث     ـ٢

 .אست با مختصری אطالعات دربارۀ آنها אرאئه كرده אست
نویسنده خالصۀ نظر آیت אهللا خویی رא دربارۀ هـر رאوی            محمد جوאهری؛ אز   אلمفید من معجم رجال אلحدیث     ـ٣

یابی سریع به آخـرین نظـر         אین كتاب برאی دست    .آدرس چاپهای مختلف كتاب آورده אست     در یک سطر با ذكر      
معجـم رجـال   در אین کتاب نام تمامی رאویـان موجـود در    . بسیار مفید אست معجم رجال אلحدیث   شده در   مطرح
 :صفحات אین کتاب به صورت جدولی تنظیم شده که شرح آن چنین אست . آمده אستאلحدیث

ه ستون در سمت رאست صفحه در نظر گرفته شده אست کـه شـمارۀ عنـوאن رא بـر אسـاس      در هر صفحه س 
سـپس   .مشخص کرده אست  ) »ط«با رمز   (چاپ تهرאن    و )»ب«با رمز   (چاپ بیروت   ،  )»ن«با رمز   (چاپ نجف   

 دربارۀ رאوی به خط معمولی آمـده        معجم رجال אلحدیث  عنوאن رאوی به صورت تیره و مختصر אطالعات رجالی          
 : אز אستאطالعات ذکرشده در برאبر نام هر رאوی عبارت .אست
 ؛وثاقت و حسن یا عدم آنهاـ ١
 تعیین אینکه رאوی אز אصحاب کدאم אمام אست؛ـ ٢
 ؛)در صورت وجود(نام אمامی که رאوی بدون وאسطه אز אو نقل کرده אست ـ ٣
 ؛)در صورت کم بودن و مختصر بودن(تعدאد روאیات رאوی در کتب אربعه ـ ٤
 ؛)در صورتی که رאوی مؤلف باشد(אشاره به دאشتن کتاب یا אصل ـ ٥
 تهذیب  یامن ال یحضره אلفقیهبیان حکم طریق شیخ طوسی یا صدوق یا هر دوی آنها به رאوی در مشیخۀ               ـ  ٦

 ؛אستبصار یا אألحکام
 ؛ذکر برخی خصوصیات رאویـ ٧
 .یرت آنها با یکدیگریان אتحاد رאوی با אین نام و با نام دیگر אو و یا مغاـ ب٨

 ةٌثقـ : تعبیرאت توثیق خـاص ماننـد     . مؤلف هر یک אز אین אطالعات رא با خط تیره אز یکدیگر جدא کرده אست              
 در همان عنوאن یا در عنوאن متحد با         معجم رجال אلحدیث   אز شرح حال رאوی در       رא فی אلحدیث    ةٌ ثق  و ،ةٌ، ثق ةٌثق

، مشایخ نجاشـی    کامل אلزیارאت ، رאوی در    تفسیر قمی رאوی در   : دهمچنین توثیقات عام مانن   . آن نقل کرده אست   
 . رא ذکر کرده אست... و 

אی نشده אست، بـه معنـای نبـودن روאیـت          در موאردی که به روאیت شخص אشاره      یادآوری אست که    الزم به   
 .برאی آن عنوאن אست

عبـدאلهادی  ش אز سـوی     א  אهمیت مباحـث رجـالی     دلیل به   معجم رجال אلحدیث  شایان ذکر אست که مقدمۀ      
 .چاپ شده אست  درآمدی بر علم رجال با عنوאن١٣٧٦فارسی برگردאنده شده و در سال زאده به  فقهی
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 ملحقات
 چاپهای معجم رجال אلحدیث

در نجف אشرف و سپس بیروت تجدیـد          جلد، ٢٣ هجری و نشر آن در       ١٣٩٠پس אز پایان تألیف كتاب در سال        
با همۀ مسئولیتهای سنگینی كه بر عهده دאشتند،         ویی پس אز تألیف אین كتاب نیز،      مرحوم آیت אهللا خ   . چاپ شد 

אند و پس אز چهار بار چاپ نسخۀ אول אین كتاب، تجدید نظرهای مؤلف در چاپ پنجم آن                    در آن بازنگری کرده   
 محتـوאیی و  نظرگزאرش אین تجدید نظرها אز    .  جلد به دست گروهی زیر نظر אیشان אنجام شد         ٢٤در אیرאن و در     

 :شكلی به قرאر زیر אست
 
 آمده بود، بازنگری شد و نظـر אیـشان تغییـر    معجمبرخی مبانی رجالی مؤلف كه در مقدمۀ         :ـ אز نظر محتـوאیی    ١

كامـل  وثاقـت تمـامی رאویـانی رא كـه نامـشان در אسـناد           معجم رجال אلحدیث     אز جمله אیشان در مقدمۀ       .یافت
 تغییـر   كامـل אلزیـارאت   قولویـه در      نظر אیشان به وثاقت مشایخ بدون وאسطۀ אبن         אما ، بود، پذیرفته بودند   אلزیارאت

 .نددیافت؛ بنابرאین، بسیاری אز אفرאد تحت אین قاعده خارج ش
تر نام אیشان در كتاب نیامده بود، אضافه شد که אفزون بـر سـی عنـوאن                   همچنین جمعی אز رאویانی كه پیش     

ها و طبقۀ رאویان نیز بازنگریهایی صورت گرفت و مطالبی بـه              نسخه ها و در אختالف كتاب  אز אینکه بگذریم    . אست
 .آن אضافه شد

 
אز جملـه آنكـه در نـسخۀ دوم         . چند گونه אختالف شكلی نیز بین دو نسخۀ كتـاب وجـود دאرد             :ـ אز نظر شكلی   ٢

 :كتاب אین كارها אنجام گرفته אست
 ـ تصحیح אشتباهات چاپی، به ویژه در نام رאویان؛

 شده به صورت دقیق و در پرאنتز قرאر دאدن آنها؛ یح مطالب نقلـ تصح
 شده با مصادر آنها؛ ـ مقابلۀ مطالب نقل

 ـ تصحیح شمارۀ روאیات در متن كتاب و در تفصیل طبقات رאویان؛
  جلد و אختصاص یک جلد به فهرستها؛٢٤ـ تنظیم كتاب در 

 . عناوین אرجاعیـ تهیۀ فهرست تفصیلی برאی هر جلد با تعیین جلد و صفحۀ
 هجری در אیرאن به چاپ رسـیده        ١٤١٣ در سال    معجم رجال אلحدیث  אین نسخه אز كتاب به عنوאن چاپ پنجم         

 .אست



  

  



  

  

 جلسۀ هفدهم

آشنایی با کتب تحقیقی رجالی



  

  

 
 
 
 
 

 هدف درس
 .نگاریها نگاری و تک قوאعدنگاری،  فوאید: آشنایی با کتب تحقیقی رجال 

 
 
 
 

 آشنایی با کتب تحقیقی رجالی: فصل چهارم

 منابع رجالی به معرفی یکایک رאویان و تعیین حـال رجـالی             ۀث گذشته دیدیم، بخش عمد    که در مباح    همچنان
دאود حلـی در کنـار         אما אز عصر عالمـه حلـی و אبـن          ، אز لحاظ طبقه و توثیق و تضعیف אختصاص یافته بود          انآن

 . د رא پیمودمعرفی رאویان، مطالب رجالی هم در خاتمۀ کتب رجالی مطرح شد و در طول تاریخ سیر تکاملی خو
אنـد بـا عنـاوین אصـول אولیـه،            אی که به معرفی یکایک رאویان پردאخته        در سه فصل گذشته، אز منابع رجالی      
אی رא که هماننـد جوאمـع رجـالی و            در אین فصل مجموعۀ منابع رجالی     . אصول ثانویه و جوאمع رجالی یاد کردیم      

אنـد، معرفـی      نگاری و تحقیقات خاص رא مدّ نظر دאشته        دאند و تنها قوאع     אصول پیشین، به معرفی رאویان نپردאخته     
تـوאن در سـه سـبک مختلـف            אسـت، مـی      رویکرد نگاشته شـده     אی رא که با אین      مجموعه کتب رجالی   .کنیم  می
 .نگاری نگاری و تک نگاری، قوאعد فوאید: אین سه سبک عبارتند אز. بندی کرد دسته

 
 
 
 

 فوאیدنگاری: نخستسبک 

برخی אز عالمان رجـالی بـا       . الی אسناد روאیات אست    شده در البه    مجموعه אطالعات و نکات یافت    مرאد אز فوאید،    
אند و آنها رא بـه صـورت فوאیـد            تحقیقات گسترده در کتب رجالی و אسناد كتب روאیی به نكات مختلفی برخورده            

)  ه١٠٨٥م  (خرאلـدین طریحـی     آنکه ف    كتب رجالی جای دאشتند تا       ۀאین فوאید بیشتر در خاتم    . אند  رجالی نگاشته 
. و بخشی אز آنها در قالب قوאعد علم رجال ظهور کردنـد           آنها رא سامان دאد      جامع אلمقال در کتاب   برאی אولین بار    

مصادر و منابع مهمی که بـر אیـن אسـاس تـألیف              . بدאنیم فوאید وحید بهبهانی  אما آغاز جدّی אین مسیر رא باید אز         
 :אزאند    عبارت شده
 ؛ אلمقالـ جامع١
 ؛ـ فوאید وحید بهبهانی٢
 ؛ـ رجال אلسید بحرאلعلوم٣
 ؛ة אلرجالـ عد٤ّ
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 .ـ بهجة אآلمال٥
 
 
 

 جامع אلمقال فیما یتعلّق بأحوאل אلحدیث و אلرجالـ ١
  مؤلف

)  ه١٠٨٥م  (אلدین طریحی     محمد بن علی بن אحمد بن طریح رماحی نجفی معروف به فخر           بن  شیخ فخرאلدین   
אو در نجف در خاندאن آل طریح، که אز خاندאنهای مشهور شیعی علمی نجف بود، متولـد                  .تمؤلف אین کتاب אس   

. با شیخ حر عاملی معاصر بود و אز شیخ بهایی روאیـت کـرده אسـت             طریحی. شد و در رماحیۀ عرאق אز دنیا رفت       
احب طریحـی صـ    ٥٨٣.אلدین و عالمه مجلسی و سید هاشم بحرאنی אسـت           خود نیز אز مشایخ پسرش شیخ صفی      

جـامع אلمقـال    کتاب دیگـر אو     .  در زمینۀ غریب אلحدیث אست     مجمع אلبحرین فی אللغه   تألیفات متعددی אز جمله     
 .אست که به معرفی آن خوאهیم پردאخت

 
 

  تألیف
بـاب אول در آشـنایی بـا     .طریحی אین کتاب رא در قالب یک مقدمه، دوאزده باب و یک خاتمه سامان دאده אسـت  

باب دوم به אحکام אقسام مختلف حـدیث و          . سند و متن حدیث و אقسام آنها אست        ۀرباربرخی مصطلحات کلی د   
باب چهارم به بیـان عـدאلت در شـروط           در باب سوم شروط رאوی بیان شده و        .حجیت خبر وאحد אختصاص دאرد    

 .کنـد  یـان مـی   אستفاده אز آنها رא ب  ۀشده אز پیامبر و شیو      باب پنجم אنوאع אحادیث نقل     . אست رאوی אختصاص یافته  
شـامل  بـاب هفـتم      .کند   عدول אز אصطالح قدما به مصطلحات جدید אعتبار حدیث رא بیان می            ۀباب ششم אنگیز  

 ۀ شیو  باب نهم دربارۀ   . אست  روאیت کردن و جوאز نقل به معنی       ۀباب هشتم شیو   و   شروط رאوی در تحمل حدیث    
کـه در شـناخت حـدیث مـؤثر         אسـت   ومی  باب دهم عل   . אست در אسناد ) شیخ کلینی، صدوق و طوسی    (محدثان  
ترین بخش کتاب אسـت   مفصل باب دوאزدهم. پردאزد  می نگارش و تدریس حدیثۀ شیو بهباب یازدهم  در   .אست

در אین باب אسامی رאویان مهـم کـه بـه شـکلی אبهـام در                .  رجالی تفصیلی אست   ۀدیو خود مشتمل بر دوאزده فا     
یان شده و به چند نکته אز مبحث طبقات در رجال אشـاره شـده               شخص، نسبت، کنیه یا لقب אیشان وجود دאرد ب        

 .אست
 
 
 

 فوאید وحید بهبهانیـ ٢
  مؤلف

אو رא مجدِّد مذهب جعفری در אوאخر . אست)  ه١١١٧ ـ  ١٢٠٦(אو شیخ محمدباقر أکمل مشهور به وحید بهبهانی 
 خـود و אز شـاگردאن عالمـه         پدر אو نیز אز فـضالی عـصر        .دאنند  ل قرن سیزدهم هجری می    یقرن دوאزدهم و אوא   

                                                 
مشهد، آستان قدس ,  فرهنگ بزرگان אسالم و אیرאن אز قرن אول تا چهاردهم هجری,آذر تفضلی و مهین فضائلی جوאن. ٥٨٣

 .٤١٥، ص ش.  ه١٣٧٩, د پژوهشهای אسالمیرضوی و بنیا



  

http://vu.hadith.ac.ir ٢٠٤

به فاصلۀ چند سال אز وفات عالمه مجلسی متولد شـد           ) אسپهان(وحید بهبهانی در אصفهان     . مجلسی بوده אست  
אز فقیهـان    אو   ٥٨٤.جا אز دنیا رفت     و مدتی در بهبهان سکونت دאشت و سرאنجام در کربال אقامت گزید و در همان              

ی یافـت و مطالعـاتی دقیـق و         ی علمی با אخباریان شهرت بـسزא      و אصولیان بزرگ عصر خویش بود که در مقابلۀ        
 حاشـیۀ   ، حاشـیۀ معـالم    ،حاشیۀ إرشاد عالمـه    توאن به    אو می  אز جمله آثار   .عمیق در حوزۀ حدیث و رجال دאشت      

 .، אشاره کرد אستمنهج אلمقال که حاشیۀ  تعلیقة אلبهبهانیهومدאرک 
 
 

  تألیف
خود به برخی אطالعات دربارۀ رאویان دست یافـت کـه در شـرح حـال                وحید بهبهانی با مطالعات و پژوهشهای       

گونـه אطالعـات رא بـه صـورت           אو אین . رאویان یا به کلی אز آنها غفلت شده بود یا کمتر به آنها پردאخته شده بود               
 אین  بهبهانی אز .  كرد  تألیف میرزא محمد אسترآبادی تدوین      אلرجال  فی علم  منهج אلمقال حاشیه و تعلیقه بر کتاب      

אش   مجموعه אطالعات، فوאیدی رא در قالب قوאعد رجالی مستند به تتبع مـوאرد سـامان دאد و در مقدمـۀ تعلیقـه                     
شود و אز کتب تحقیقی در علم رجال به شـمار              شناخته می  فوאید بهبهانی אین مجموعه فوאید که با نام       . گنجانید
 :אزאند  عنوאن ترتیب دאده شده אست که عبارتپنج رود در  می
 

  نیاز به علم رجال: فایدۀ אول
אیـن گـروه    . دאننـد   صدور بسیاری אز אحادیث رא قطعـی مـی        ؛ زیرא   بینند  برخی אخباریان نیازی به دאنش رجال نمی      

 אیشان رא   ۀ آرא و אدل   ،وحید بهبهانی در אین فایده به تفصیل      . אند  אعتقاد خود رא با אدله و بیانهای مختلفی ذکر کرده         
 . گفته אستبررسی کرده و جوאب

 
  אصطالحات رجالی: فایدۀ دوم
بهبهـانی  . های کاربرد آنها אستوאر אسـت        توثیق، تضعیف و مدح بر پایۀ شناخت تعبیرאت رجالیان و شیوه           ۀאستفاد

 آنها  ۀگونه אلفاظ رא شرح دאده و در بیشتر موאرد به אشخاصی که אین تعبیرאت دربار                 عنوאن אز אین   ٢٩در אین فایده    
 . هم אشاره کرده אستبه کار رفته

 
   مدح و قوّت،مارאت وثاقتسایر אَ :فایدۀ سوم

ها هم به شـکل کلـی و قانونمنـد بـر      بخشی אز نشانه, گذشته אز برخی تعبیرאت که حکایت אز אعتبار رאوی دאرند       
گـر،  ها همان قوאعد توثیـق و حـسن و بـه تعبیـر دی     אین نشانه .وثاقت یا مدح یا حدאقل قوّت رאوی داللت دאرند   

هایی رא که بر وثاقت یا         عنوאن אز نشانه   ٥٤مرحوم بهبهانی    .قوאعد دאنش رجال در تشخیص حال رאویان هستند       
 .مدح یا قوّت رאوی داللت دאشته یا در مورد آنها چنین אدعا شده אست، گرد آورده אست

 شـرح אلفـاظی چـون       گفتنی אست که مرز دقیقی بین فایدۀ دوم و سوم وجود ندאرد و گاه در فایدۀ سوم بـه                  
אما بیشتر مباحـث אیـن دو       . دین و مانند אینها پردאخته و در فایدۀ دوم به بحث אصحاب אجماع אشاره دאرد              , فاضل

 .فایده چنان אست که شرح دאده شد
 

                                                 
 .٥١  ـ٥٢، ص ٢ و ١، ج  אألدبةریحان. ٥٨٤
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  فایدۀ چهارم
 .به بیان برخی مصطلحات خود در تعلیقات אختصاص دאرد

 
  فایدۀ پنجم

هـایی در     بهبهانی توصـیه  . م مرאجعه به کتاب رجال و אستفاده אز آن אست         توجه به برخی خصوصیات نامها هنگا     
و אشتباهات אحتمالی مؤلفان کتـب رجـالی در         ,  یافتن אسامی  ۀ مرאجعه به کتب رجالی دאرد که همه به شیو         ۀشیو

 .ذکر אسامی مربوط אست
 ۀری אز مباحث تحقیقی در حوز      بسیا ۀאین پنج فایده به ویژه سه فایدۀ אول، که بیشتر مباحث رא دربردאرد، پای             

یافتـه پـس אز אو رא         توאن بسیاری אز کتب تحقیقی نگـارش        אی که می    قوאعد رجالی رא تشکیل دאده אست؛ به گونه       
قـدر    همچنین אگر تألیفات پس אز وحید بهبهانی شرح مستقل אین فوאیـد نباشـد آن              . شرح و توضیح آنها دאنست    

 .אستوאن אست که وאبستگی به آرאی وحید بهبهانی آشکارא مشهود  فرא و אستفاده אز آنهاאستناد به آنها
 
 
 

  رجال אلسید بحرאلعلومـ٣
  مؤلف

אو در بروجرد به دنیا آمد، نجـف אشـرف   . אست)  ه١١٥٥ ـ  ١٢١٢(مؤلف אین کتاب سید محمدمهدی بحرאلعلوم 
 و  ةبین אلوثاق « خود אو رא     رجالر  مامقانی د . אو אز فقیهان بزرگ אمامیه אست     . جا אز دنیا رفت     مسکن گزید و همان   

אو نزد وحید بهبهانی، شیخ یوسف بحرאنی و گروهی دیگـر אز بزرگـان شـاگردی کـرد و                   . دאنسته אست » ةאلعصم
 ٥٨٥.بزرگانی چون سید محمدباقر شفتی نزد אو علم آموختند

 
 

  تألیف
 : معروف אست אز سه بخش אصلی تشکیل شده אستفوאید אلرجالیهאین کتاب که به 

 
 خاندאنهای محدث: بخش אول

 . אند  معرفی شدهفالن بنی و شانزده خاندאن با عنوאن  فالن آلدر אین بخش ده خاندאن با عنوאن 
 .جلد אول کتاب به אین بخش אختصاص یافته אست

 
 گان و محدثانزאد אمامشرح אحوאل برخی رאویان، عالمان، : بخش دوم

אیم، بـه     انی که شرح حال آنها رא کمتر در کتب متدאول رجالی دیده           زאدگ  אی אز אمام    در אین قسمت شرح حال عده     
عالمانی کـه   . אند، آمده אست    אند و אحیاناً در حوאدث تاریخی شرکت دאشته         ویژه کسانی که در אسناد روאیات نیامده      

 .אو شرح حال آنها رא ذکر کرده אست بیشتر در زمرۀ فقیهان، رجالیان و אدیبان هستند
 

                                                 
 .٤٣٩، ص ٣ ج ش،.  ه١٣٧٣، تهرאن، دאنشگاه تهرאن، )ممقانی (نامۀ دهخدא لغتאکبر دهخدא و دیگرאن،  علی. ٥٨٥
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 אید رجالیفو: بخش سوم
 فایدۀ رجالی رא سامان دאده אست که موضوعات کلی آنهـا مربـوط بـه طـرق شـیخ                    ٣٣بحرאلعلوم در אین بخش     

 رجـال برقـی    و   غضائری  رجال אبن אی אز رאویان مشترک و تعیین مؤلفان برخی کتابها چون             طوسی و تمییز عده   
  ٥٨٦.אست

 
 
 

  عدّة אلرجالـ٤
  مؤلـف

و אز  א.معروف به مقدس کاظمی אسـت )  ه١١٣٠ ـ  ١٢٢٧(سید حسن أعرجی אین کتـاب تألیف سید محسن بن 
توאن نام     و אز جملۀ شاگردאنش سید محمدباقر شفتی و شیخ אبرאهیم کلباسی رא می             אستشاگردאن وحید بهبهانی    

 . אسترآبادی نوشته אستمنهج אلمقالאعرجی کتابش رא پس אز تعلیقات بهبهانی بر  .برد
 
 

  تألیف
אو خـصوصیات کتـاب مـورد       . كـرد آغاز  , سید علی אَعرجی  , تاب رא به درخوאست چهارمین فرزندش     مؤلف אین ک  

  :کند درخوאست رא چنین بیان می
موאرد אتفاق همـه و مـوאرد       .  فوאید رא دربردאشته و خالی אز زوאئد باشد        ۀکتابی باشد که هم   

د، مشخص نماید و    אختالف رא بیان کند و ممیزאت هر بحث رא אز آنچه با آن مشارکت دאر              
אی در אیـن       توشـه  . אشاره دאشته باشد   منهج אلمقال به تحقیقات وحید بهبهانی در تعلیقات       

در همین حال    .ددرنیاز گ   ها و کتابها در אین موضوع بی        אز رساله ] خوאننده[موضوع باشد و    
  ٥٨٧.کننده آسان و سریع به آنچه نیاز دאرد دست یابد אختصار رא رعایت کند تا مرאجعه

 : كتاب رא در دوאزده فایده به شرح زیر تدوین كرد,אَعرجی با אین درخوאست
عجـل אهللا تعـالی فرجـه       (در پایان אین فایده به ذکر وکالی چهارگانـۀ אمـام عـصر              ؛   تاریخ אهل بیت   : אول ۀفاید

  ٥٨٨. آمده אستانپردאخته و نام سایر وکال نیز به همرאه مدح یا ذم آن) אلشریف

 ٥٨٩های مختلف؛ رقه بیان ف:فایدۀ دوم
 אمـا در مـتن   ، نام بـرده אسـت  ٥٩٠ کتابشۀאی אز אیشان رא در مقدم      ذکر نام مصنّفان قدما؛ مؤلف عده      :فایدۀ سوم 

ممکن אست مؤلف به هنگام تألیف کتاب جای אیـن بحـث رא             .  موجود אز אین کتاب אین فایده وجود ندאرد        ۀنسخ
 .אند ها چنین کرده تغییر دאده אست و یا کاتبان نسخه

                                                 
 . تا آخر٦٣، ص ٤ج  ،)ممقانی (نامۀ دهخدא لغت: ک.ر. ٥٨٦
 .٤٩ ـ ٥٠ ص ،٤١، ج  אلرجالة عد.٥٨٧
 .٥٢ ـ ٨٧، ص همان .٥٨٨
 .٨٨ ـ ٩٧، ص همان. ٥٨٩
 .٤٥ ـ ٤٩، ص همان. ٥٩٠
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 توجیه אعتبار خبر غیرعادل و אتفاق بر شرط بودن عدאلت؛ مؤلف در אیـن فایـده بـین אعتبـار خبـر                       :فایدۀ چهارم 
 ٥٩١. بودن عدאلت در رאوی جمع نموده و برخی אشکاالت در אین زمینه رא پاسخ گفته אست غیرعادل و شرط

 ٥٩٢.אند  وثاقت و مدح نیز ذکر شدههای אلفاظ جرح و تعدیل و قدح و مدح؛ در אین فایده نشانه :فایدۀ پنجم

 تعدאد معتبر در جارح و معدّل و ،بحث אول: در אین فایده دو بحث وجود دאرد؛  شروط جرح و تعدیل  :فایدۀ شـشم  
 ٥٩٣.در معتبر نبودن ذکر سبب در جرح و تعدیلدوم، بحث 

 ٥٩٤ن؛تعارض جرح و تعدیل و آرאی مختلف در آ :فایدۀ هفتم
 ٥٩٥؛ رجالیۀع و مبانی אین نظری ذکر אصحاب אجما:فایدۀ هشتم

 ٥٩٦؛در אَسناد» عده«مرאد אز  :فایدۀ نهم
  ٥٩٧אسامی مشهور مشترک بین چند رאوی؛ :فایدۀ دهم

 ٥٩٨که معنای آنها مشکل אست؛אلفاظ متدאولی  :فایدۀ یازدهم

 ٥٩٩.ئمهאصحاب رאوی אو باب » من لم یرو عنهم«تکرאر نام رאوی در دو باب متناقض، مانند باب  :فایدۀ دوאزدهم
 אسـت،   که کتاب رא به درخوאسـت אو نوشـته         فایده، فرزند مؤلف، سید علی،     پس אز پایان نگارش אین دوאزده     

אفزאید    دیگر رא نیز می    ۀآمیزد و شش فاید     یاددאشتهای متفرق رא با برخی فوאید دیگر درمی       كند و مؤلف        رحلت می 
 ٦٠٠.کند و آنها رא به عنوאن صدقۀ جاری برאی فرزند مرحومش ذکر می

 :אند אز گانه عبارت אین فوאید شش
 خانـدאن    אز  نفـر، אز فطحیـان دوאزده نفـر،        ٦١در אیـن فایـده אز وאقفیـان         : معرفی بسیاری אز رאویان منحرف    ـ  ١
 نفـر نـام     ٦٧ نفر و אز غالیان و متهمان به غلـو           ٣٨ אز אهل سنت     ،אز کیسانیه پنج نفر   ,  نفر ٢٩فضال و زیدیه      بنی

 ٦٠١.ز محمد بن سنان به تفصیل بحث کرده אستبرده و در אین بخش א
در . אند، یا ممدوح و یا موثـق هـستند          אند، یا در شمار مجهولین آمده       جمعی אز مشایخ حدیث که یا جرح شده       ـ  ٢

  ٦٠٢.رא ذکر کرده אستآنان گونه אفرאد رא برشمرده و دلیل مدح یا توثیق   نفر אز אین٦٩אین فایده 
 ٦٠٣. و אتباع تابعانفهرست אسامی صحابه، تابعانـ ٣

                                                 
 .٩٨ ـ ١٠٩، ص همان. ٥٩١
 .١١٠ ـ ١٦٦، ص همان. ٥٩٢
 .١٦٧ ـ ١٨١، ص همان. ٥٩٣
 .١٨٢ ـ ١٨٨، ص همان. ٥٩٤
 .١٨٩ ـ ٢١١، ص همان. ٥٩٥
 .٢١٢ ـ ٢١٩، ص همان .٥٩٦
 .٢٢٠ ـ ٢٣٩ص ، ١، ج  אلرجالةعد .٥٩٧
 .٢٤٠ ـ ٢٥٣، ص همان .٥٩٨
 .٢٥٤ ـ ٢٥٦، ص همان .٥٩٩
 .٢٥٧، ص ١همان، ج  .٦٠٠
 .٢٥٨ ـ ٤١٨، ص همان .٦٠١
 .٤١٩ ـ ٥٠١، ص همان .٦٠٢
 .٧ ـ ١٣، ص ٢، ج همان .٦٠٣
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شود، در حالی که אز אمـام دیگـر           گاه رאوی אز אصحاب אمامی معرفی می      ) אلف: دو مطلب که نیاز به بیان دאرد      ـ  ٤
 ٦٠٤.گانۀ نسب مرאتب شش) ب هم روאیت دאرد؛

 نفـر אز عالمـان مـشهور        ١٢٤شرح حال بـسیار مختـصر دربـارۀ         در אین فایده     :انفی مشاهیر و تاریخ آن    ـ معر ٥
ـ          , مختلف אهل سنت  مذאهب   آورده باشـد،    و تاریخـشان نیـاز       انאدیبان و کسانی که ممکن אست به شـناخت آن
 ٦٠٥.אست
در خاتمـۀ    אو   .به شرح طرق و بررسی אعتبار آنها پردאخته אسـت         , مؤلف ضمن تنظیم אلفبایی مشیخۀ صدوق     ـ  ٦

زنـد و مـالکْ       یکند که ضعف طرق در صورت شهرت کتاب ضرری به صحت روאیت نمـ               אین فایده تصریح می   
 ٦٠٦.ظن به روאیت אست

 
 
 

 ـ بهجة אآلمال فی شرح زبدة אلمقال٥
 مؤلف 

 ٦٠٧.אست)  ه١٢٣٦ ـ ١٣٢٧(אین کتاب تألیف مال علی علیاری تبریزی 
 
 

  تألیف
 زبـدة אلمقـال   به نام   )  ه١٢٧٦م  (رضا حسینی بروجردی      אی که سید حسین     مؤلف אین کتاب رא در شرح منظومه      

אی کتاب به مباحث کلی دאنش رجـال אختـصاص یافتـه              صفحه ٣٢٨ ۀمقدم .نگاشته אست ,  رאویان سروده  ۀدربار
 :אند אز אین مباحث رא در دوאزده فصل سامان دאده אست که عبارت مؤلف .אست

 ؛تعریف علم رجال و نیاز به آن :فصل אول
 ؛ وجه אعتبار رأی رجالی:فصل دوم
 ؛شیوۀ ترتیب و تنظیم کتب رجالی :فصل سوم
 ؛ شرح حال مختصر جمعی אز رجالیان:ارمفصل چه

 ؛ شیوۀ مرאجعه و אستفاده אز کتب رجالی:فصل پنجم
 ؛ قرאین تمییز مشترکات:فصل ششم
 ؛ אشتباه شده אستانجمعی אز رאویانی که אسامی یا אحوאل آن :فصل هفتم

אنسته אست کـه  های مهم אسالمی رא هشت فرقه د مؤلف فرقه؛ های مختلف אسالمی    جمعی אز فرقه   :فصل هشتم 
بـا سـه    فرقـۀ دوم، شـیعه      ؛  بیست فرقۀ فرعی  با  فرقۀ אول، معتزله    : شوند  هر یک به چند فرقۀ فرعی تقسیم می       

فرقـۀ  ؛  هفت فرقۀ אصلی و چنـدین فرقـۀ فرعـی       بافرقۀ سوم، خوאرج    غالیان؛   فرقۀ    هجده  و مذهبان  فرقۀ زیدی 
                                                 

 .١٤ ـ ١٧، ص همان .٦٠٤
 .١٨ ـ ٦٠، ص همان .٦٠٥
 .٢٦١ ـ ٢٦٣، ص همان .٦٠٦
عظمی مرعـشی نجفـی    آیت אهللا אلتۀ، نوش אآلمالة صاحب بـهجةرجـمت אآلمال فی ةغایאی با عنوאن   رساله در مقدمۀ كتاب،   .٦٠٧
 .انی مؤلف چاپ شده אستگ در شرح زند صفحه٤٧در 
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؛ فرقۀ هفتم، مـشبّهه ؛  دو فرقه   با ؛ فرقۀ ششم، جبریه   فرقۀ پنجم، نجّاریه   که خود پنج فرقه دאرند؛    مرجئه  چهارم،  
 .عشری  אمامی אثنیۀفرقۀ هشتم، شیع

  ناصبیان و صوفیان؛:فصل نهم
, אلفاظ غیرصـریح در مـدح یـا قـدح         , قوت و وثاقت  , אصطالحات مدح : بیان مصطلحات رجالی شامل    :فصل دهم 

 ؛אسباب ذم و ضعف
 ؛ אصحاب אجماع :فصل یازدهم
  .کافیدر אسناد » عده«אد אز مر :فصل دوאزدهم

 . به مناسبت، دوباره به برخی אز אین مباحث אشاره کرده אستزبدة אلمقالمؤلف به هنگام شرح אبیات 
 
 
 
 

 نگاری قوאعد: سبک دوم

در سیر تاریخی تدوین کتب رجالی אز قرن سیزدهم و چهاردهم هجری تا عصر حاضر شاهد تبدیل بـسیاری אز                    
آنچـه אز دאنـش   . قوאعد رسمی رجال و یا تدوین کتابهایی در تبیین دאنش رجال هـستیم        فوאید رجالی به صورت     

 نام رאویان و شرح حال آنان همرאه با برخی فوאید رجالی            ۀشد، تنها مجموع    رجال پیش אز אین دورאن شناخته می      
منـسجم تـشریح    אما در אین دورאن کلیات دאنش رجال و ضوאبط و قوאعد رجالی به صورت دقیق، مـنظم و                   . بود
پردאختـه  ...  و به تعریف رجال، نیاز به علم رجال، ضرورت آن، معرفی منابع آن، توثیقات عـام و خـاص و                      هشد
 :אند אز אند، عبارت گونه به معرفی و بیان قوאعد رجالی پردאخته ترین منابعی که אین مهم. ه אستشد
 ـ توضیح אلمقال؛١
 ؛ـ نتیجة אلمقال٢
 ن تنقیح אلمقال؛ אلفوאئد אلرجالیة مـ٣
 ؛ سماء אلمقالـ٤
 ؛لبّ אللبابـ ٥
 . بحوث فی فقه אلرجالـ٦
 
 
 

  توضیح אلمقال فی علم אلرجالـ١
 مؤلف 

 אو אصـالتاً آملـی אسـت و    .אز عالمـان بـزرگ تهـرאن אسـت    )  ه١٢٢٠ ـ  ١٣٠٦(אین کتاب تألیف مال علی کنـی  
 در کـن متولـد      ١٢٢٠مال علی در سـال      . دند، روستایی در شمال تهرאن، مهاجرت کر      »کن«אجدאدش אز آنجا به     

مال علی کنـی     .אش عالم نبودند    شد و با عشق به طلب علم پرورش یافت و پیش אز אو هیچ یک אز אفرאد خانوאده                 
 شرکت جست و بسیار بـا אو همـرאه          جوאهربه نجف אشرف مهاجرت کرد و در کالس درس محمدحسن صاحب            
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سرאنجام אو در سـال  . אلدین شاه مقرّب گشت تهرאن بازگشت و نزد ناصربود و پس אز رسیدن به درجۀ אجتهاد به      
 . وفات یافت و در حرم حضرت عبدאلعظیم در شهر ری به خاک سپرده شد١٣٠٦

 
 
 

 تألیف 
مؤلفْ אین کتاب رא در یک مقدمه، سه باب و یک خاتمه سامان دאده و مباحث زیر رא در هر یک אز אین عنـاوین                         

 .مطرح کرده אست
 دلیـل نیـاز بـه دאنـش رجـال و دفـع               به  در مقدمه پس אز تعریف و بیان موضوع و فایدۀ دאنش رجال            مؤلف

 .پردאختـه אسـت   , نیازی אز دאنش رجـال گفتـه شـده          شبهات مختلف، که بیشتر אز سوی אخباریان برאی אثبات بی         
 .همچنین مبنای حجّیت رأی رجالی در אین بخش بررسی شده אست

شیوۀ مرאجعه به کتب رجال و شیوۀ تمییز مشترکات         . هویت رאویان در אسناد אست    باب אول در شیوۀ شناخت      
 جمعی אز رאویان به کار گرفته شده و همچنین بحث אشـترאک نوشـتاری אسـامی در                  ۀو برخی ممیزאتی که دربار    

 .دאده شده אست نیز توضیح بحار אألنوאر و אلوאفیدر אین بخش رموز کتاب  .אین باب آمده אست
אبوبـصیر و عمـر بـن یزیـد         , م به بحث تفصیلی در تعیین مصادیق سه عنوאن محمد بـن אسـماعیل             باب دو 

 .אختصاص دאرد
باب سوم אلفاظی که بر אساس آنها אحوאل رجال قابل شناخت אست و אقسام عقاید فاسد و مذאهب مـردود            در  

 .אند شرح شده
ث و دیگر אقسام حدیث אختصاص یافتـه        خاتمۀ کتاب به بیان אقسام حدیث אعتبار و אقسام طرق تحمل حدی           

 .و در پایان نیز شرح حال مختصر شصت تن אز مشایخ رجال و حدیثِ دאرאی نظرאت رجالی آمده אست
 
 
 

 نتیجة אلمقال فی علم אلرجال ـ٢
  مؤلف
 . شیخ محمدحسن مازندرאنی بارفروش אست تألیفکتابאین 

 
 

 تألیف 
 .ن دאده אست شش باب ساما ومؤلف، کتاب رא در یک مقدمه

 .ل و موضوع و دلیل نیاز به آن אختصاص دאردامقدمۀ کتاب به تعریف دאنش رج
 . אستن در جرح و تعدیل مورد مرאجعه آنا אست که آرאیאی باب אول در معرفی عالمان رجالی

 یابی به حال رאویان אز کتب رجالی و شیوۀ تمییز مشترکات و شناسایی برخی אز در باب دوم به شیوۀ دست
 .پردאخته אست, رאویانی که אشترאک אسمی دאرند

אسباب ذم و אلفاظ متدאول در رجال که در مدح یا ذم ظهور , باب سوم به אسباب مدح، بیان אصحاب אجماع
 .אختصاص یافته אست, ندאرند
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  مرאد אز אین אشخاص رא مشخص، در آغاز אَسناد کلینی»عدّة من أصحابنا«تعبیر با تفسیر باب چهارم در 
 . אستكرده

 .אست تعدאد و אحوאل هر یک אز אیشان ، طبقات،باب پنجم دربارۀ אصحاب אجماع
های  אین باب تلخیص رساله. باب ششم به شرح حال نُه نفر אز رאویان مورد אختالف رجالیان پردאخته אست

 . هر یک אز אین رאویان אستۀسید محمدباقر شفتی دربار
 
 
 

  אلمقال من تنقیحه אلفوאئد אلرجالیـ٣
  مؤلف

 ٦٠٨.אست)  ه١٢٩٠ ـ ١٣٥١(אین کتاب تألیف عالمه عبدאهللا مامقانی 
 
 

  تألیف
 ٢١٨ جلد אول تا صـفحۀ       ١٧٣אین مقدمه אز صفحۀ     .  אین کتاب אز فوאید رجالی بحث کرده אست        ۀمؤلف در مقدم  

 :گزאرش محتوאی אین فوאید رجالی אز قرאر زیر אست. شامل چهار مقام אصلی אست
 .در אین مقام به تعریفهای چهارگانۀ دאنش رجال و شرح آنها پردאخته אست؛ دאنش رجال تعریف :مقام אول

  ؛بیان موضوع دאنش رجال :مقام دوم

 فایدۀ دאنش رجال، دلیل نیاز به אین دאنش و ردّ منکرאن نیاز به אین دאنش رא به تفصیل دربردאرد؛ :مقام سوم

 : אز אست א دربردאرد که عبارتگون ر سی فایدۀ رجالی گونه :مقام چهارم
 ؛ـ شیوۀ مرאجعه به کتب رجالی١
 ؛) אلسالم علیهم(ها و אلقاب אهل بیت   کنیه، אسامی، وفات،ـ تاریخ تولد٢
 و کتب حدیث؛) علیهم אلسالم(ـ رموز אصحاب אئمه ٣
 ؛گانۀ حدیث ـ جاللت شأن مشایخ سه٤
 ؛»یُعْرَف وَ یُنْکَر«ـ تفسیر تعبیر ٥
 ؛ تضعیف در کتب فقهیאعتباری ـ بی٦
 مذهب؛ ـ تبیین وثاقت رאویان فطحی٧
؛ رجـال طوسـی   در  » من لم یرو عـنهم    «ـ توجیهات رفع تناقض بین تکرאر نام رאوی در אبوאب אصحاب و باب              ٨

 .مؤلف نُه وجه برאی توجیه אین אمر بیان و بررسی کرده אست
دلیل بر تعـدد آن אفـرאد   , رأی אو در אین موאرد و אختالف   رجال طوسی ـ تکرאر یک نام در אصحاب چند אمام در          ٩

 نیست؛
 ؛ـ تمییز مشترکات در אسامی و אَنساب١٠
 ؛ـ برخی אصحاب جرح و تعدیل אز قدما١١

                                                 
 .، شرح حال عالمه مامقانی گذشتتنقیح אلمقالپیش אز אین، در مبحث آشنایی با کتاب  ٦٠٨.
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, تـابعون , زهّـاد ثمانیـه   , حوאریـون ,  אلخمـیس  طةشر: אلفاظی چون ؛  ـ شرح برخی אلفاظ و مصطلحات رجالی      ١٢
، باقون علـی    ) אلسالم  علیه(أصفیاء أمیرאلمؤمنین   , ) אلسالم  علیه(نین  ثقات أمیرאلمؤم , بعه أرکان أر  ،سابقون, فقهاء

 .بعهسفرאء أر, بکر عشر אلذین אنکر و אعلی أبی אثنی , عشر منافق אثنی , אثنی عشر و سبعون, منهاج بینهم
 ؛ـ حکم אعتماد بر تصحیح حدیث دیگرאن١٣
 ـ توجیه אصطالحات چهارگانۀ حدیثی متأخرאن؛١٤
 ؛ترאک در אسامی رאویان و ممیزאت بین مشترکانـ عوאمل אش١٥
 ـ شیوۀ אثبات אتحاد عناوین مختلف رجالی؛١٦
 ؛نویسان مذאهب فاسد ـ حکم אستفاده אز جرح و تعدیل تاریخ١٧
 ـ بررسی אعتبار حکم بزرگان به صحت حدیث در توثیق رאوی؛١٨
  توثیق؛ۀو محدود» ةثق«ـ مرאد אز لفظ ١٩
 ؛هقیدـ حکم رאویان فاسد אلع٢٠
 ـ אختالف در مبانی جرح رאویان؛٢١
 ؛אإلرشادـ حکم توثیقات شیخ مفید در ٢٢
 ـ ضابطۀ حکم به سقوط وאسطه؛٢٣
 ذکر کرده אست؛شده رא  پذیرفتهگونه אَمارאت  مؤلف سیزده نوع אز אین؛ ـ אَمارאت وثاقت رאوی٢٤
 אز אین نسبت؛, ـ برאئت بسیاری אز متهمان به غلو٢٥ّ
 ؛در کربال موجب جرح نیست)  אلسالم علیه(معاصرאن אمام حسین ـ حاضر نبودن ٢٦
 نیست؛ان ـ قیام مسلحانۀ فرزندאن و אصحاب אئمه مانع אز مدح و توثیق آن٢٧
 ؛ـ بررسی نظریۀ عدאلت صحابه٢٨
 ؛ـ حکم تعارض جرح و تعدیل٢٩
 .گانه ـ فوאید متفرق و مختصر ده٣٠
 
 
 

 سماء אلمقال فی علم אلرجالـ ٤
 مؤلف 
تـاریخ تولـد אو     .  אسـت  رسـائل אلرجالیـه    אبوאلهدی کلباسی، فرزند אبوאلمعـالی کلباسـی صـاحب           ف אین کتاب  مؤل

کلباسی در אصفهان به دنیا آمده و بیشتر تحصیالتش رא در آنجـا نـزد پـدر فاضـلش و دیگـر                      . مشخص نیست 
محقـق خرאسـانی،    אو پس אز وفات پدر به نجف אشرف مهاجرت کـرد و אز محـضر درس                 . عالمان گذرאنده אست  

 هجری چـشم אز جهـان       ١٣٥٦کلباسی در آخر عمر به אصفهان بازگشت و در سال           .  بهره جست  ه،کفایصاحب  
אو صاحب تألیفات متعددی در فقه، אصول        .فرو بست و در کنار مقبرۀ پدرش در تخت فوالد به خاک سپرده شد             

 .و رجال אست
 

 تألیف 
 . دאردسماء אلمقال فی علم אلرجالام אبوאلهدی کلباسی کتابی در دאنش رجال به ن
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 در  ٦٠٩جـوאهر אلکـالم    ۀنظیر אست؛ تا آنجا که آن رא به منزل           دאنش رجال بی   ۀدر حوز , אین کتاب در نوع خود    
, אین אهمیت אز آن روست که کلباسی ضـمن تـدوین کتـابی بـا نظـام منطقـی و جـامع        .אند دאنش رجال دאنسته 

 . אست  و نقادی دقیق کشانیدهمباحث رجالی رא به بحث علمی، אجتهادی
ناگفته نماند که אبوאلهدی کلباسی در بیشتر موאرد محتوאی مباحث رא אز دאنش پـدر فرאگرفتـه و سـامان دאده                    

کلباسـی کتـابش رא در       . אبوאلمعالی شاهد بر אیـن אدعاسـت       אلرسائل אلرجالیۀ  مقایسۀ بحثهای אین کتاب با    . אست
 .چهار رکن به شرح زیر سامان دאد

ـ              ؛  در بیان حال معرّفین    :ن אول رک  در جـرح و     اندر אین بخش به شرح حال مشایخ قدمای אصـحاب کـه آرאی آن
 ۀمؤلف دربار . نجاشی و شیخ طوسی   , غضائری  אبن, ، پردאخته אست؛ אفرאدی چون کشی     אستتعدیل مورد אحتجاج    

 .אست هویت شخص، تحقیق حال אو و אعتبار آرאی وی پردאخته به موضوعهر یک אز אیشان 

 : دو مقام אست אین بخش شامل .אختصاص دאرد.) شوند روאیاتی که شناسانده می(معرَّفین  به :رکن دوم
 به دلیل تشابه אسـمی نامـشخص אسـت در אیـن     آنانکسانی که شخصیت و אحوאل      ؛  تمییز مشترکات : مقام אول 

های روشـن مـشترکات شـمرده         ونهحمزه و محمد بن אسماعیل אز نم        علی بن אبی  , אبوبصیر. אند    شده مقام بررسی 
» مقـصد «با عنوאن   هر یک אز אین سه نفر رא        کلباسی  .  نوشته אست  ان آن ۀهای خاصی هم دربار     אند که رساله    شده

  .در مقام دوم אین رکن آورده אست
 ناشناخته אسـت    ان حال رجالی و אعتبار آن     لیکسانی که شخصیت آنان شناخته شده، و      ؛  نقد مشتبهات : مقام دوم 

 .אند عمار ساباطی و عمر بن حَنْظَله بررسی شده, سَکّونی, در سه مقصد אین مقام. אند אین مقام آمدهدر 

مجموع . אند אصطالحات و تعبیرאت رجالی مورد אختالف در אین رکن تفسیر شده؛ אلفاظ جرح و تعدیل :رکن سـوم  
, ثقـة  ثقـة , عـدאلت , ثقة, حجة, ثبت, فرّبند, بتری, أسند عنه : ؛ אز جمله  אستبر دویست عنوאن     אین تعبیرאت بالغ  

عـین و   , ضعیف, صحیح אلحدیث , صلیب,  אلخمیس طةشر, אلـجنبهسلیم  , حسن אإلنتقاء کان حظیاً عندهم    , جلّ
 .مولی مخلّط, غلوאء, غالم, وجه

در אین رکن به بحث אز אصحاب אجماع، طرق، مـشیخه و אقـسام خبـر پردאختـه             ؛  قوאعد مهم رجالی   :رکن چهارم 
 .אست

 
 
 

 لبّ אللباب فی علم אلرجال ـ٥
 مؤلف 

 .  אستאز عالمان قرن سیزدهم ) ه١٢٦٣م (مال محمدجعفر شریعتمدאر אسترآبادی  مؤلف אین کتاب
 
 

  تألیف
אی   אی دقیق در موضوع دאنش رجال تألیف کرده و در آن بـه شـیوه                ادی رساله آبمال محمدجعفر شریعتمدאر אستر   
بیان موضوع آن و    , و אبتدא به تعریف دאنش رجال      א .ن دאنش رجال پردאخته אست    آموزشی و در کمال دقت به تبیی      

                                                 
אز آن یـاد    » فقـه جـوאهری   «کنند و با تعبیر       کتاب تفصیلی و جامع مهم فقهی که فقه אستداللی دقیق رא به آن توصیف می               ٦٠٩.
 .کنند می
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شناسی حـدیث رא      سپس در هشت باب مطالب ضروری مربوط به سند         .نیز دلیل نیاز به אین دאنش پردאخته אست       
 :אرאئه کرده אست

 ؛تعریف خبر :باب אول
 ؛تقسیم خبر و تعریف אنوאع آن :باب دوم

 حدیث؛) فرאگیری(گانۀ تحمل  روشهای هفت :باب سوم

 ؛مبنای حجیّت جرح و تعدیل :باب چهارم
 ؛אلفاظ مدح و ذمّ :باب پنجم
 ؛لزوم ذکر سبب در جرح و تعدیل :باب ششم
 ؛تعارض جرح و تعدیل :باب هفتم
 شیوۀ مرאجعه به کتب رجالی و تمییز مشترکات؛  :باب هشتم

صورتهای مختلف مسئله رא ذکـر کـرده و بـه           , عاتمؤلف در سه باب אخیر در مقام تحقیق هر یک אز موضو           
 .صورت مستدل نظر برگزیده رא بیان کرده אست

 .خاتمۀ کتاب نیز به ذکر مشایخ رجال و حدیث אختصاص دאرد
 
 
 

 بحوث فی فقه אلرجالـ ٦
 مؤلف 

 ثانی   در وאقع تقریرאت بحثهای رجالی سید علی عالمۀ        אین کتاب  .אین کتاب تألیف سید علی مکی عاملی אست       
 .אست) ه ١٣٣٣ـ١٤٠٩(
 
  

  تألیف
 .خاتمه سامان دאده אستکتاب رא در یک مقدمه و  مؤلفْ

 نبودن تعبـد در طـرق و      , אهمیت بحث رجالی  , تبیین ماهیت مباحث رجالی   , در مقدمه تاریخ بحثهای رجالی    
ین آنها به شرح    هشت باب ترتیب یافته که عناو     ,  אین کتاب  در مقدمۀ  .ت رأی رجالی بیان شده אست      حجیّ دلیل

 :زیر אست
 ؛ در אصل عدאلت و وثاقت:باب אول
 ؛ مرאتب אلفاظ توثیق و تضعیف:باب دوم
 ؛نא אرزیابی توثیقات قدما و متأخر:باب سوم

, کامـل אلزیـارאت   در אین بـاب אز وثاقـت رאویـان کتـاب             ؛ بررسی אدعای وثاقت روאیات برخی کتابها      :باب چهارم 
 . بحث کرده אستهאلبالغ نهج אسناد و تفسیر قمی
 אند؛ نقل کردهنان  وثاقت کسانی که یکی אز אصحاب אجماع אز آ:باب پنجم
 ؛ قاعده در تعارض جرح و تعدیل:باب ششم
 ؛ صدور روאیات کتب אربعه قطعی نبودن:باب هفتم
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 وثاقـت   ووثاقت رאویان کثیر אلروאیه, در אین باب بحث وثاقت مشایخ אجازه ؛ وثاقت رאوی ۀ برخی אدل  :باب هـشتم  
 . אست تفصیل بحث شده و مسائلی دیگر אز אین دست ذکر شده وکالی معصومان به 

אیـن  . به بحـث پردאختـه אسـت      , אنگیز  بر مؤلف در خاتمه با عنوאن تطبیقات در אحوאل پنج نفر אز رאویان بحث            
عمـر بـن    ــ   ٥؛  نیــ سَـکّو   ٤؛  حمـزه   ـ علی بن אبی   ٣؛  ـ معلّی بن خنیس   ٢؛  ـ سهل بن زیاد   ١ :אند אز   אفرאد عبارت 

 .هحنظل
نگاری نگاشته شد و به پیشرفت אین دאنش  در قرن پانزدهم هجری هم تألیفات گوناگونی به سبک قوאعد

 : سرعت بخشید؛ אز جمله
  אز جعفر سبحانی؛کلیات فی علم אلرجالـ ١
 אز عبدאلهادی אلفضلی؛أصول علم אلرجال ـ ٢
 . אز مسلم دאوریأصول علم אلرجالـ ٣
 
 
 
 

 نگاریها تک: مسبک سو

 آنها ۀهای مستقلی دربار برخی אز موضوعات رجالی به صورت خاص مورد توجه و عنایت قرאر گرفتند و رساله
که   همچنان. אصحاب אجماع یا لزوم نقد مشیخه یا مشایخ ثقات אز אین دسته אستۀی درباریها  رساله؛نوشته شد

هایی مستقل در אحوאل אبوبصیر، سهل بن زیاد   رساله وندبرאنگیز موضوع کار قرאر گرفت در موאردی رאویان بحث
هدאیة کتاب . در אین میان مسئلۀ تمییز مشترکات رجالی هم مورد توجه بود. یا אبّان بن عثمان نگاشته شد

אز آنجا كه אین كتاب، كتابی .  אز אین نوع אستمشترکات کاظمی مشهور به אلمحدثین إلی طریق אلمحمدین
 .پردאزیم אست به معرفی אجمالی آن میمهم و پرکاربرد 

 
 
 

  אلمحمدینیقةאلمحدثین إلی طر یةـ هدא١
  مؤلف

 אو אز بزرگان قـرن      . אست ) ه١٠٨٥م  ( אلدین طریحی    تألیف مولی محمدאمین کاظمی אز شاگردאن فخر       אین كتاب 
 . یازدهم هجری אست، אما تاریخ تولد و وفات אو گزאرش نشده אست

 
 

  تألیف
 .یک مقدمه و سه بخش سامان یافته אستאین کتاب در 

هـایی در   אو علت نگارش کتاب رא وجود غلط. دهد مؤلف در مقدمه، אنگیزه و روش خود رא در کتاب شرح می         
جـامع   אز אین رو، אبتدא به تصحیح אشـتباهات  ٦١٠.کند   אستادش طریحی بیان می    جامع אلمقال باب دوאزدهم کتاب    

                                                 
 .٤ص ،  אلمحمدینة אلمحدثین إلی طریقةهدאی .٦١٠
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زمانی تصمیم به تألیف کتـابی    و پس אز مدتپردאزد میهای آن کتاب      نسخه و بیان عبارאت آن بر אساس        אلمقال
کـاظمی در مقدمـه، روش خـود رא چنـین     . گیرد می و אفزودن مطالب دیگر  جامع אلمقال مستقل با حذف אغالط     

 :دهد شرح می
אز . אم طریحـی אشـاره کـرده   جامع אلمقـال  در אین کتاب به אشتباهات مسلّم باب دوאزدهم  

نها به تمییز مـشترکات پردאختـه،       آ ۀمبنای طریحی در ذکر رאویانی که به وאسط       آنجا که   
 رאوی و   ،حـدیثی ] אربعـۀ [تنها مرאجعه به کتب رجالی بوده אست من با مرאجعه بـه کتـب               

 .אم های زیادی رא بدאن אفزوده عنه مرویٌ
ن ، تـألیف حـس  حادیث אلصحاح و אلحسانمعرفة אأل منتقی אلجمان فی    همچنین به کتاب    

אم و אز אین رאه رאوی رא به وאسطۀ روאت فرאوאنی             ، مرאجعه کرده  معالمאلدین، صاحب     بن زید 
אفزون بر אین، אشـتباهات صـاحبان کتـب         . אم  אم و مشخص کرده     نامانش تمییز دאده    אز هم 

و بالعکس  » عن«به  » وאو«ییر אسامی، تبدیل    غدر زیادی و نقصان سند، ت     , אربعه در אسناد  
  ٦١١.אم  رאوی مهم بوده אست، گوشزد کردهۀت طبقرא که در شناخ

 :پردאزد کاظمی بعد אز مقدمه، در سه بخش به تمییز مشترکات می
 אز  آنان نفر در אین بخش ذکر شده و شیوۀ تمییز           ٢٠٦تعدאد   .نی که تنها در אسم مشترک هستند      کسا :بخش אول 

 .نامان بیان شده אست هم
 عنوאن אز אین نوع با ممیّزאت هر یـک  ٢٤٨تعدאد  .پدر مشترک هستندنی که در אسم خود و אسم  کسا :بخش دوم 

 . אست אز אشخاص در אین بخش آمده

 عنوאن مشترک در نسب و سه       ٤٧تعدאد   .که در کنیه، نسبت و لقب با یکدیگر אشترאک دאرند          نیکسا :بخش سوم 
 . אستشده  در אین بخش ذکرانلقب با ممیّزאت آن نفر مشترک در

 . وجود دאردانپانصد عنوאن رאوی مشترک و شیوۀ شناخت آنبیش אز אین کتاب در مجموع در 
 نیز شـهرت یافتـه      مشترکات کاظمی به کتاب   , אز آنجا که אین کتاب به شرح אسامی مشترک אختصاص دאرد          

 .אست
ان نام رאویان هم مورد عنایت و موضوع نگارش رجالی        ) אِعرאب אسامی (نگاریهای یادشده، ضَبْط      عالوه بر تک  

אنـد بـا      ها که به موضوعات خاص رجالی پردאخته        אز אین مجموعه  . قرאر گرفت و تألیفاتی رא به خود אختصاص دאد        
 :نگاریها به قرאر زیر אست אنوאع אین تک. نگاریهای رجالی یاد کردیم عنوאن تک

 
 نگاریهای قوאعد رجالی  تک)אلف
  אز کلباسی؛אلرسائل אلرجالیهـ ١
 رאهیم مشکینی؛ אز אبאصحاب אجماعـ ٢
 .رضا عرفانیان  אز غالممشایخ אلثقاتـ ٣
 
  رאویان ۀنگاریها دربار تک) ب
  مهدی خوאنساری؛אز مة אلنظیر فی أحوאل אلمکنی بأبی بصیرـعدیـ ١
  سید شفتی؛אز אلرسائل אلرجالیهـ ٢

                                                 
 .همان .٦١١
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 ؛)ها سایر رساله(کلباسی אز  אلرسائل אلرجالیهـ ٣
 ).قاموس אلرجالآخر (ی  אز محمدتقی شوشتررسالة أبوبصیرـ ٤
 
 توضیح אسامی مشتبه) ج
 ، אز عالمه حلی؛ إیضاح אإلشتباه عن أسامی אلروאةـ١
 ؛.)با عنوאن سه رساله در علم رجال چاپ شده אست(אز ساروی ، توضیح אلمشتبهـ ٢
 .زאدۀ آملی  حسنאز  أضبط אلمقال فی أسماء אلرجالـ٣

 .پردאزیم  کلباسی، به معرفی آن میאلرجالیّۀאلرسائل אز مجموع אین کتابها به علت אهمیت 
 
 
 

  אلرسائل אلرجالیهـ٢
 مؤلف 

אو . אسـت  ) ه١٢٤٧ ـ  ١٣١٥(مشهور به אبوאلمعالی , مؤلف אین کتاب محمد بن محمد אبرאهیم کلباسی אصفهانی
אز عالمـان  )  ه١١٨٠ ـ  ١٢٦١( پـدرش محمـد אبـرאهیم کلباسـی    .  متولـد شـد  ١٢٤٧در شهر אصفهان در سـال  

. هان بود که وحید بهبهانی و سید مهدی بحرאلعلوم و کاشف אلغطاء و مقـدس کـاظمی رא درک کـرده بـود                      אصف
אو . אنـد  אبوאلمعالی صاحب تألیفات متعدد در אصول، فقه و رجال אست و אو رא به تقوא و زهد و عبادت بسیار ستوده                    

 .אصفهان به خاک سپرده شد در אصفهان چشم אز جهان فرو بست و در مقبرۀ تخت فوالد ١٣١٥در سال 
 
 

  تألیف
אیـن  .  אز تحقیقـات و فوאیـد אسـت        سرشـار هایی در موضوعات رجالی دאرد که هر یـک אز آنهـا               אبوאلمعالی رساله 

 که پنج رساله אز آنها در تحقیـق برخـی مباحـث کلـی رجـال و دو رسـاله در           אست رساله   ٢٩ها אفزون بر      رساله
به אین ترتیـب    . אست رسالۀ دیگر دربارۀ رאویان      ٢٢به אمام عسکری و      و تفسیر منسوب     صحیفۀ سجادیه بررسی  

, هایی که به بحث אز رאویان خاص        אلبته در رساله   .ها در موضوع رאویان مورد بحث نوشته شده אست          بیشتر رساله 
تبیین دقیـق معنـی برخـی مـصطلحات و     . אختصاص یافته نیز بحثهای رجالی دقیقی به تناسب אرאئه شده אست     

 .شود ها به صورت پرאکنده دیده می یرאت و تعدیل در אین رسالهتعب
 : אز אستهای تحقیقی در مباحث کلی رجالی که در אین کتاب تدوین شده، عبارت אما رساله

 
 هثق فی لة رسا)אلف

 کلباسی در אین رساله مفاد تعبیر ثقه و אرتباط آن با ضبط، عدאلت و אمامی بودن رא به طور مفصل شرح دאده و
و نیز , دو אِشکال بر אعتبار توثیقات رجالیان) دنباله( تذییل ٣٨سپس در  .در مدلول אین تعبیر تحقیق کرده אست

, אین رساله .کاربرد ترکیبهای لفظ ثقه و مشکالت אستفادۀ توثیق אز برخی کلمات رجالیان رא بررسی کرده אست
 . چاپ شده אست٢٣١ تا صفحۀ ٣٣ز صفحۀ  אست که در جلد אول אمجموعه رسائل رجالیאولین رساله אز 
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 کتفاء فی تصحیح אلحدیث بتصحیح אلغیر و عدمه فی جوאز אإلرسالة) ب
کلباسی در אین رساله به بحث אز אعتبار صحیح شمردن حدیث אز سوی عالمی بـرאی دیگـری بـدون فحـص و           

در بسیاری موאرد   ، زیرא آن رא     אز دیدگاه وی پذیرش تصحیح دیگر عالمان مانعی ندאرد        . بررسی، بحث کرده אست   
تـوאن بـر      دאنـد بلکـه مـی        و بررسی حال رאویان رא برאی هر یک אز عالمان الزم نمی             فحص لذא, دאند  אجتهاد نمی 

 :و در אین رساله برאی אثبات אدعای خویش چهار مقدمه بیان کرده אست א.تصحیح دیگرאن نیز אعتماد کرد
 فرق نبودن بـین     ، سوم ۀمقدم؛  در تصحیح تمامی سند کتب אربعه      دوم،   ۀمقدم؛   אول، در معنی صحّت    ۀمقدم

آور بودن آنها حتی پـیش        مقدمۀ چهارم، حجیّت جرح و تعدیل مبتنی بر ظن        ؛  »صحیح«یا  » در صحیح فالنی  «
 .אز تحقیق و پژوهش

 گانه، مؤلف دیدگاه خود رא مبنی بر جوאز אعتمـاد بـر تـصحیح دیگـرאن بـه عنـوאن       پس אز אین مقدمات چهار 
 .نتیجۀ אین مقدمات ذکر کرده و אشکاالت آن رא رفع کرده אست

אیـن   .كـرده אسـت   ، که به مباحث فرعی مسئله نظر دאرد، بیـان           »تنبیه«در پایان نیز هفت نکته رא با عنوאن         
 . چاپ شده אست٣٥٥ تا ٢٣٧ אز صفحۀ אلرسائل אلرجالیهرساله در جلد אول 

 
 لهل אلرجاأ من ة אلروאکیة فی تزلةرسا )ج

 در אین رساله به موضوع مبنای حجیت آرאی رجالی پردאخته و با بیان تفصیلی هر یک אز مبـانی حجیّـت                      مؤلف
אیـن رسـاله هـم در جلـد אول      .مبنای אخیر رא پذیرفته אست, حجیّت خبر رجالی و حجیّت ظنون رجالی    , شهادت

 . چاپ شده אست٤٧١ تا ٣٥٧ אز صفحۀ אلرسائل אلرجالیه
 
 جماعاب אإلصحأ فی لةرسا) د

نظریۀ אصحاب אجماع، که یکی אز مباحث مهم رجالی אست، موضوع رسالۀ مستقل مرحوم کلباسی قـرאر گرفتـه                   
گانـۀ אصـحاب אجمـاع و مـدلول مفـردאت عبارتهـا        هو אبتدא به شرح عبارت کشی در هر یک אز طبقات س        א .אست

 گـسترده אز אجمـاع در אیـن عبـارאت و            אو بـه طـور    . پردאخته و سپس مفاد کلی אین نظریه رא بررسی کرده אست          
 چـاپ شـده     ١٩٥ تـا    ٧ אز صـفحۀ     אلرسائل אلرجالیه אین رساله در جلد دوم       . אعتبار آن سخن گفته אست     ۀمحدود
رد که אرتباطی با موضوع     دא تا پایان رساله به ذکر فوאید متفرقی אختصاص          ١٥٩ گفتنی אست که אز صفحۀ       .אست

 .אین رسالۀ ندאرد
 
 وم ثقة אلمشیخه فی لزلةرسا) ه

» مـشیخه « بخشی אز سند رא در پایان کتـاب بـا عنـوאن              אستبصار و   تهذیب و کتاب    من ال یحضره אلفقیه   کتاب  
بررسی بخـشی   , אند که آیا در بررسی אعتبار سند هر روאیت          بزرگان رجالی هموאره به אین بحث پردאخته      . אند  آورده

لباسی پس אز ذکر مقدمات تفصیلی بحـث و بررسـی אدلـۀ    ک אز سند که در مشیخه آمده، هم الزم אست یا خیر؟        
نقد مشیخه رא الزم ندאنسته و אز عبارאت طوسی چنین אستفاده کرده אست که אفرאد مـذکور در مـشیخه                    , طرفین

ذکر کـرده کـه   » تنبیه« نکته رא دربارۀ אسناد و طرق אین کتابها به صورت     ١٠٤و سپس    א .ندא  هم אز مشایخ אجازه   
 بـه  אلرسـائل אلرجالیـه   אین رساله در جلد چهـارم        .د شیخ صدوق و شیخ طوسی بسیار مفید אست        در شناخت אسنا  

 . אست چاپ شده٤١٠ تا ١٢٩عنوאن آخرین رساله אز صفحۀ 
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 ملحقات
 گانۀ باب دوאزدهم کتاب جامع אلمقال فوאید دوאزدهـ ١

 :אست طریحی به قرאر زیر جامع אلمقالگانۀ باب دوאزدهم  عناوین فوאید دوאزده
 ها و אَنساب که میان چند نفر مشترک هستند؛ אسامی، کنیه :فایدۀ אول
 ها و لقبها؛ آشنایی با אصل نسبت :فایدۀ دوم
 تعریف صحابی و تابعی؛ :فایدۀ سوم

 تعریف طبقات رאویان؛ :فایدۀ چهارم

 شناخت برאدرאنی که رאوی حدیث هستند؛ :فایدۀ پنجم

 نام אصحاب אجماع؛ :فایدۀ ششم

  אستثنا کرده אست؛نوאدر אلحکمهولید آنها رא אز رجال   نام אفرאدی که אبن: هفتمفایدۀ
 אند؛  رאویانی که روאیات بسیار دאرند و در کتابهای جرح و تعدیل אز آنها نام نبرده:فایدۀ هشتم
 ها در אبتدאی אسناد؛ »عده« تفسیر :فایدۀ نهم
 ؛אستبصار و  تهذیب بیان شیوۀ شیخ طوسی در مشیخۀ:فایدۀ دهم

 ؛)علیهم אلسالم(ها و لقبهای معصومان   کنیه:فایدۀ یازدهم
 ).علیهم אلسالم( تاریخ تولد و وفات معصومان :فایدۀ دوאزدهم

 .مؤلف پس אز ذکر אین فوאید، به بیان مذאهب مختلف شیعه پردאخته אست
، بیان مشایخ کلینی و برخی تاریخ وفات برخی אز محدثان بزرگ شیعه, خاتمه نیز به آمار روאیات کتب אربعه

 .خطاب به شیخ صدوق و شیخ مفید אختصاص دאرد) عجل אهللا تعالیٰ فرجه אلشریف(توقیعات אمام عصر 
 
 
 چاپ کتاب جامع אلمقالـ ٢

 . هجری به تحقیق آقای محمدکاظم طریحی چاپ شده אست١٣٧٤אین کتاب در سال 
 
 
 چاپ کتاب فوאید وحید بهبهانیـ ٣

 در منهج אلمقال فی تحقیق أحوאل אلرجالشده در مقدمۀ   بر آنکه به صورت مستقل چاپ عالوهفوאیدאین 
 .های خطی و سنگی نیز نشر یافته אست نسخه

إلحیاء אلترאث آن رא به سامان رسانده ) علیهم אلسالم(شدۀ کتاب که مؤسسۀ آل אلبیت  در چاپ تحقیق
 همچنین אین کتاب در אنتهای ٦١٢. אختصاص یافته אستאست، تقریباً صد صفحه אز جلد אول کتاب به אین فوאید

 .  که نشر مکتبة אإلسالمیه آن رא چاپ نموده، نیز آمده אسترجال خاقانی،
 
 

                                                 
إلحیاء ) علیهم אلسالم(، تحقیق مؤسسة آل אلبیت منهج אلمقال فی تحقیق أحوאل אلرجالمیرزא محمدعلی אسترآبادی، . ٦١٢

 .١٧٧ ـ ٦٩ ص ، چاپ אول، ه١٤٢٢אلترאث، قم، 
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 فهرست تفصیلی محتوאی بخش دوم کتاب رجال سید بحرאلعلومـ ٤
 خاندאنهای محدث: بخش אول

 :אند אز אین خاندאنها عبارت. אند معرفی شدهאند در אبتدאی אین بخش  شناخته شده» آل«ده خاندאن که با عنوאن 
 رאفع؛ ـ آل أبی١
 شعبۀ حلبی؛ ـ آل أبی٢
 ـ آل أعیَن؛ ٣
 صَفیّۀ دینار؛  ـ آل أبی٤
 رאکۀ کِندی؛ ـ آل أبی٥
 جَعد رאفع غَطفانی אشجعی؛ ـ آل أبی٦
 جَهم قابوسی لَخمی؛ ـ آل أبی٧
 ساره؛ ـ آل أبی٨
 ـ آل نُعَیم أزدِی غامدی؛٩
 .ن تغلبیـ آل حیا١٠

در אدאمـۀ خانـدאنهای پیـشین معرفـی         , אنـد   شناخته شـده  » فالن  بنی«همچنین شانزده خاندאن که به عنوאن       
 :אند אز אین خاندאنها عبارت. אند شده
 حر جعفی؛ ـ بنی١
 إلیاس بَجلی کوفی؛ ـ بنی٢
 خالد برقی قمی؛ ـ بنی٣
 ـ بنی عبدربّه؛٤
 یسار نهدی بصری؛ ـ بنی٥
 شیبان؛ بنیمیمون مولی  ـ بنی٦
 ـ بنی أبوسیرة جعفی؛٧
 سابور وאسطی؛ ـ بنی٨
 سوقۀ عمری؛ ـ بنی٩
 نُعیم صحاف؛ ـ بنی١٠
 عطیه حنّاط؛ ـ بنی١١
 رباط کوفی بجلی؛ ـ بنی١٢
 درאج نخعی؛ هیثم عجلی و بنی ـ بنی١٣
 عمار بجلی دهنی؛ ـ بنی١٤
 حکیم أزدِی مدאئنی؛ ـ بنی١٥
 .موسی ساباطی ـ بنی١٦

 . جلد אول کتاب جای گرفته אستتمام אین بخش در
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 زאدگان و محدثان شرح אحوאل برخی رאویان، عالمان، אمام: بخش دوم
در چیـنش عنـاوین אیـن بخـش         . در אین بخش شرح حال چند دسته אز شخصیتهای شـیعی ذکـر شـده אسـت                

حال بـا مرאجعـه بـه       با אین   . אی وجود ندאرد و مؤلف آنها رא به صورت אلفبایی تنظیم کرده אست              گونه ضابطه   هیچ
 .توאن אز مجموع אین بخش چند دستۀ زیر رא سامان دאد می, نام אفرאد

 صحابه: دستۀ אول
) صلی אهللا علیه و آله    (صحابۀ رسول خدא    ,  آمده אست  رجال بحرאلعلوم گروهی אز کسانی که شرح حال אیشان در         

 :אند אز هستند که عبارت
؛ بریدة بن אلحَـصیب أسـمی       )١٢٧ و   ١٢٦، ص   ٢ج  (ء بن عازب    ؛ بَرَא )٤٦٥، ص   ١ج  (אُبَیّ بن کعب אنصاری     

؛ جندب بن جُناده، معـروف بـه אبـوذر    )١٣٥ ـ  ١٤٠، ص ٢ج (؛ جابر بن عبدאهللا אنصاری )١٢٨ ـ  ١٣٠، ص ٢ج (
؛ خالـد بـن زیـد بـن کُلیـب،      )١٦٢ ـ  ١٧٨، ص ٢ج (؛ حذیفة بن یمان عبـسی  )١٤٣ ـ  ١٦٠، ص ٢ج (غفاری 

؛ )٣٢٥ ـ  ٣٣٣، ص ٢ج (؛ خالد بن سعید بن عاصی אنصاری )٣١٨ ـ  ٣٢٤ص , ٢ج  (مشهور به אبوאیوب אنصاری
؛ )٣٤٠ ـ  ٣٤٦، ص ٢ج (ذوאلشهادتین , ؛ خُزَیمة بن ثابت אنصاری)٣٣٤ ـ  ٣٣٩، ص ٢ج (خبّاب بن أرَت تمیمی 
؛ سهل بـن حنیـف אنـصاری    )١٦ ـ  ٢٠ص , ٣ج (؛ سلمان فارسی )٣٥٧ ـ  ٣٥٩ص , ٢ج (زید بن أرقم אنصاری 

 ٧٨، ص ٣ج (؛ عثمان بن حُنَیف אنـصاری  )٥٦ ـ  ٥٩ص , ٣ج (؛ عُبادَة بن صامت אنصاری )٣١ ـ  ٣٥، ص ٣ج (
 ـ  ١٩٨، ص ٣ج (؛ مالـک بـن تیهـان אنـصاری     )١٧٠ ـ  ١٨٠، ص ٣ج (؛ عمار بن یاسر عنسی אبویقظـان  )٧٤ـ 

 ).٣٤٢ ـ ٣٤٦، ص ٣ج (؛ مقدאد بن عمرو بن أسود کندی )١٩٥
 رאویان: دستۀ دوم
 :אی אز אین گروه نیز در אین کتاب آمده אست  عدهشرح حال

، ص ٢ج (زیاد سکونی شعیری  ؛ אسماعیل بن אبی)٤٣٩ ـ  ٤٦٤، ص ١ج (אبرאهیم بن هاشم אبوאسحاق قمی 
؛ حسن بـن علـی بـن فـضال     )٢٣٦ ـ  ٢٤٤، ص ٢ج (؛ حسن بن علی بن زیاد وشاء بجلی کوفی )١٢١ ـ  ١٢٥

؛ زکریا بن אدریس بن )٣٠٦ ـ  ٣١١، ص ٢ج (ار قالنسی کوفی ؛ حسین بن مخت)٢٤٥ ـ  ٢٥٦، ص ٢ج (کوفی 
ج (؛ زید نرسـی  )٣٤٨ ـ  ٣٥٦، ص ٢ج (؛ زیاد بن مروאن قندی אنباری )٣٤٧، ص ٢ج (عبدאهللا بن سعد אشعری 

؛ سیف )٢١ ـ  ٣٠، ص ٣ج (؛ سهل بن زیاد آدمی )٣٧٩ و ٣٧٨، ص ٢ج (رجاء  ؛ زیاد بن אبی)٣٦٠ ـ  ٣٧٧، ص ٢
؛ عبـدאألعلی بـن   )٥٣ ـ  ٥٥، ص ٣ج (؛ شهاب بن عبدربه أسدی )٣٦ ـ  ٥٢، ص ٣ج (ی بن عمیرة نخعی کوف

, ٣ج (؛ عبدאهللا بن یحیـی کـاهلی   )٦٦ و ٦٥ص , ٣ج (؛ عبدאهللا بن نجاشی )٦٣ ـ  ٦٤، ص ٣ج (أعین عجلی 
؛ عالن کلینـی  )٧٩ص , ٣ج (؛ عثمان אعمی بصری )٧٣ و ٦٩ص  , ٣ج (؛ عبیدאهللا بن حرّ جعفی    )٦٨ و   ٦٧ص  
؛ علـی بـن عیـسیٰ    )١٥٧ ـ  ١٥٨، ص ٣ج (؛ علی بن حنظله )٧٩ ـ  ٨٢، ص ٣ج (ل محمد بن یعقوب کلینی خا

؛ عمار بن موسـیٰ  )١٥٩ ـ  ١٦١، ص ٣ج (؛ علی بن محمد بن زبیر قرشی کوفی )١٥٩، ص ٣ج (بن فرج ربعی 
د بـن  ؛ محمـد بـن אحمـ   )١٨٣ ـ  ١٨٩، ص ٣ج (؛ فضل بن عبـدאلملک نقبـاق   )١٦٢ ـ  ١٦٩، ص ٣ج (ساباطی 
؛ )٢٤٩ ـ  ٢٧٧ص , ٣ج (אبوجعفر همـدאنی  , ؛ محمد بن سنان)١٩٩ ـ  ٢٠٤، ص ٣ج (אبوאلفضل صابونی , אبرאهیم

، ص ٣ج (؛ محمـد بـن عبدאلحمیـد بـن سـالم عطـار کـوفی        )٢٧٨ ـ  ٢٧٩، ص ٣ج (محمد بن شجاع قطـان  
؛ )٣٣٩ ـ  ٣٤٠، ص ٣ج (؛ معلی بن محمد بصری )٣٣٦ ـ  ٣٣٨، ص ٣ج (؛ مسعدة بن صدقه عبدی )٢٨٠ـ٢٩١

, ؛ یزید کناسی)١٥ ـ  ١٧، ص ٤ج (؛ هارون بن مسلم بن سعدאن אنباری )٣٤١، ص ٣ج (مفضل بن مزید کاتب 
 ).٥٧ ـ ٥٩، ص ٤ج (אبوخالد یزید אلقماط 

 محدثان: دستۀ سوم
 :אز אین گروه، شرح حال אشخاص زیر آمده אست
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، ٢ج  (؛ אحمد بن حسن بن ولیـد قمـی          )١٣ و   ١٢، ص   ٢ج  (عبدون    אحمد بن عبدאلوאحد אلبزّאز، مشهور به אبن      
؛ אحمد بن محمد بـن یحیـی عطـار    )١٤، ص ٢ج (؛ אحمد بن محمد بن אحمد بن طلحه عاصمی )١٥ ـ  ١٩ص 

؛ حسین بن عبیـدאهللا  )١٨٧ ـ  ١٩٤ص , ٢ج (؛ حسن بن حمزة علوی طبری مرعشی )٢٠ ـ  ٢٢ص , ٢ج (قمی 
، ص ٣ج (جیـد   אحمد بن محمد قمی، معروف به אبن אبی؛ علی بن )٢٩٥ ـ  ٣٠٥، ص ٢ج (بن אبرאهیم غضائری 

אبـوאلفتح  , ؛ محمـد بـن علـی   )٢٩٢ ـ  ٣٠١، ص ٣ج (شـیخ صـدوق   , ؛ محمد بن علی بن بابویه قمی)٨٣ ـ  ٨٦
؛ محمـد بـن   )٣٠٨ ـ  ٣١٠ص , ٣ج (؛ محمد بن علی ماجیلویه، אستاد صـدوق  )٣٠٢ ـ  ٣٠٧، ص ٣ج (کرאجکی 

 ).٥ ـ ١٤ص , ٤ج (عمان بن محمد بن منصور ؛ ن)٣٢٥ ـ ٣٣٥، ص ٣ج (یعقوب کلینی 
 زאدگان אمام: دستۀ چهارم

زאدگانی که کمتر در کتب متدאول رجالی وجـود دאرد، بـه ویـژه کـسانی کـه در אَسـناد                       אی אز אمام    شرح حال عده  
 :אند אز אند و אحیاناً در حوאدث تاریخی شرکت دאرند، در אین کتاب آمده אست که عبارت روאیات نیامده

علیـه  (؛ אبرאهیم مجاب بن محمد عابد بن موسی کاظم )٤١٤ ـ  ٤٣٢، ص ١ج (رאهیم بن موسی بن جعفر אب
؛ אسـماعیل  )١١٤ ـ  ١١٥، ص ٢ج ) (علیه אلـسالم (؛ אحمد بن موسی بن جعفر )٤٣٥ ـ  ٤٣٨، ص ١ج ) (אلسالم

ـ  (؛ حکیمه بنت אمـام جـوאد   )١١٦ ـ  ١٢٠، ص ٢ج ) (علیه אلسالم(بن موسی بن جعفر  ، ص ٢ج ) (سالمعلیـه אل
 ).١٩١ ـ ١٩٤، ص ٣ج ) (علیه אلسالم(؛ قاسم بن موسی بن جعفر )٣١٥ ـ ٣١٧

 عالمان: دستۀ پنجم
. بیشتر عالمانی که مرحوم بحرאلعلوم شرح حال آنها رא ذکـر کـرده אسـت، فقیهـان، رجالیـان و אدیبـان هـستند                       

 : אند אز گروههای مختلف אین دسته عبارت
، ص ٢ج (؛ تقـی بـن نجـم אبوאلـصدאح     )١٠٧ ـ  ١١٣، ص ٢ج  (عدَّة אلدאعی صاحب אحمد بن فهد حلی، :فقیهان
ج  (معـالم صاحب , ؛ حسن بن شهید ثانی)١٧٩ ـ  ١٨٦، ص ٢ج (طالب یوسفی آبی  ؛ حسن بن אبی)١٣١ ـ  ١٣٤
؛ حسن بن یوسف بـن علـی بـن    )٢١١ ـ  ٢٢٢، ص ٢ج (عقیل عمانی  ؛ حسن علی بن אبی)١٩٥ ـ  ٢١٠، ص ٢

אلـدین علـی    ؛ زیـن )٣١٢، ص ٢ج (؛ حـسین بـن مفلـح صـمیری     )٢٥٧ ـ  ٢٩٤، ص ٢ج (لـی  عالمه ح, مطهر
برّאج  قاضی אبن, ؛ عبدאلعزیز بن نحریر)٦ ـ  ١٥، ص ٣ج (؛ سلّار بن عبدאلعزیز دیلمی )٣٨٠، ص ٢ج (خوאنساری 

، ٣ج (سـید رضـی   , سید مرتضی و برאدرش محمد بن حسین, ؛ علی بن حسین بن موسی)٦٠ ـ  ٦٢، ص ٣ج (
، ٣ج (؛ محمد بن حـسن شـیروאنی   )٢٠٥ ـ  ٢٢٤، ص ٣ج (؛ محمد بن אحمد بن جنید אسکافی )٨٧ ـ  ١٥٤ص 
אلـدین   فضل قطب ؛ محمد بن حسین بن אبی)٢٢٧ ـ  ٢٣٩، ص ٣ج (؛ محمد بن حسن طوسی )٢٢٥ ـ  ٢٢٦ص 

 ).٣١١ ـ ٣٢٣، ص ٣ج (شیخ مفید , ؛ محمد بن محمد بن نعمان)٢٤٠ ـ ٢٤٨، ص ٣ج (قزوینی 
، ٢ج  (رجـال ؛ حسن بن علی بـن دאود، صـاحب   )٢٣ ـ  ٢٠٦، ص ٢ج (אحمد بن علی بن אحمد نجاشی  :انرجالی
 ).٢٢٣ ـ ٢٣٥ص 

، ص ٢ج (ثعلـب  , ؛ אحمد بـن یحیـی אلنحـوی   )٥، ص ٢ج (אحمد بن جعفر دینوری   :شناسان عرب   אدیبان و لغت  
، ص  ٣ج  (سائی نحـوی    ؛ علـی بـن حمـزۀ کـ        )٥، ص   ٣ج  (أَخوش أوسط   , بن مسعدة مجاشعی   ؛ سعید )٥ـ  ١١
، ص ٣ج (عبیـد لغـوی    ؛ قاسم بن سلّام אبو)١٨١ ـ  ١٨٢، ص ٣ج (؛ عمرو بن عثمان سیبویه نحوی )١٥٥ـ١٥٦
قطـرب  , ؛ محمد بن مستنیر نحوی    )٢٩٢، ص   ٣ج  (نحوی   אبوعمر زאهد غالم ثعلب   , אلوאحد  ؛ محمد بن عبد   )١٩٠

 ).٥٣ ـ ٥٦، ص ٤ج (ریا فرאء نحوی אبوزک, ؛ یحیی بن زیاد بن عبدאهللا بن منظور)٣٢٤، ص ٣ج (
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گذشته אز אین گروهها، אو در مجلد چهارم کتاب شرح حال هانی بن عروه، مسلم بن عقیل و هانی بن هانی                     
  ٦١٣.رא آورده אست) علیه אلسالم(نگاریهای کوفیان به אمام حسین  سبیعی و جریان نامه

 
 
 چاپ رجال بحرאلعلومـ ٥

 در کتابخانۀ شیخ طوسـی و بحرאلعلـوم  אند و با عنوאن    حرאلعلوم تحقیق کرده  אین کتاب رא محمدصادق و حسین ب      
אین کتـاب در چهـار مجلـد نـشر          . نجف אشرف چاپ شده אست و سپس در אیرאن همان چاپ אفست شده אست             

 .یافته אست
های تفصیلی کتاب کـه אز سـوی محققـان تهیـه شـده אسـت،                  بخش مهمی אز مجلدאت کتاب رא زیرنویس      

 .هدد تشکیل می
 
 
 چاپ کتاب عدّة אلرجالـ ٦

 . هجری در دو مجلد منتشر کرده אست١٤١٥אین کتاب رא مؤسسۀ אلهدאیة إلحیاء אلترאث، در سال 
 
 
 چاپ بَهجة אآلمال فی شرح زُبدَةُ אلمقال ـ ٧

 هجری قمری در هفـت مجلـد        ١٤٠٩پور در سال      אین کتاب رא بنیاد فرهنگ אسالمی حاج محمدحسین کوشان        
 . אستچاپ کرده

غایَة אآلمال فی ترجمـة  در مقدمۀ אین کتاب، شرح حال مؤلف به قلم آیت אهللا אلعظمی مرعشی نجفی با نام    
 . صفحه آمده אست٤٧ در صاحبِ بَهجَة אآلمال

 
 
 چاپ کتاب توضیح אلمقال فی علم אلرجالـ ٨

 شمسی  ١٣٧٩د و در سال      אبوعلی حائری به صورت چاپ سنگی نشر یافته بو         منتهی אلمقال אین کتاب همرאه با     
 .با تحقیق محمدحسین مولوی אز سوی مرکز تحقیقات دאر אلحدیث منتشر شد

 
 
 چاپ کتاب نتیجة אلمقال فی علم אلرجالـ ٩

 هجری در حیات مؤلف به صورت سنگی چاپ شده אست و אینک آن رא نگارنـدۀ אیـن            ١٢٨٤אین کتاب در سال     
 .سطور در دست تحقیق دאرد

 
 

                                                 
 .١٨ ـ ٥٢، ص ٤ج  همان،. ٦١٣
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 سماء אلمقال فی علم אلرجالچاپ کتاب ـ ١٠
مؤسسۀ . و در زمان حیاتش چاپ شده אست       به پایان برده     ١٣٤٠مؤلف، אین کتاب رא در دوאزدهم جمادی אلثانی         

با تحقیق سـید محمدحـسین قزوینـی در دو          رא  چاپ دوم אین کتاب     ) عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف    (ولی عصر   
 .كرد هجری چاپ و منتشر ١٤١٩جلد در سال 

 
 

 چاپ کتاب لبّ אللباب فی علم אلرجال ـ ١١
 . چاپ شده אست٤٩٦ تا ٣٩٥صفحات , ، دفتر دوم میرאث حدیث شیعهאین رساله در مجموعۀ

 
 

  فی فقه אلرجالچاپ کتاب بحوثٌـ ١٢
 . هجری صورت گرفته אست١٤١٤אین کتاب تا کنون دو بار در بیروت چاپ شده که چاپ دوم در تاریخ 

 
 

  אلمحدثین إلی طریقة אلمحمدینچاپ کتاب هدאیةـ ١٣
 هجـری   ١٤٠٥אین کتاب رא کتابخانۀ آیت אهللا אلعظمی مرعشی نجفی با تحقیق سید مهدی رجـایی، در سـال                   

  .چاپ و منتشر کرد



  

  

 جلسۀ هجدهم

 رجال شیعهאفزאرینرممنابع 



  

  

 
 
 
 
 

 درآمد
بسیار بزرگـی   ۀمجموعشناسیم   میرجالیفوאید  אصول אولیه و ثانویه، جوאمع و در قالبصدها کتابی رא که אمروز  

 نـه تنهـا مـا رא אز         ، عنوאن جوאمع رجالی   هایی با   نگاشتهאند و وجود      אی رא فرאهم آورده     منابع مکتوب و کتابخانه   אز  
 یعنـی جوאمـع     ،عـرض   هـم  بلکه ضرورت مرאجعه به کتبِ    אست،  نیاز نساخته      مستقیم به کتب پیشین بی     ۀمرאجع

 .אند  نکردهگنر مکرجالی دیگر رא نیز 
אی אز אطالعات אرزشمند رجالی نیز         پاره ، که در جلسات پیشین با آنها آشنا شدیم        אی  جالیرکتابهای    بر אفزون

کتـب حـدیثی    אهمیت و گسترۀ אین אطالعات تا آنجا אست کـه  .در אسناد אحادیث و محتوאی روאیات نهفته אست   
 .شوند  אطالعات رجالی شناخته میۀآورند نیز به نوعی کتب فرאهم

 یـک رאوی یـا      بـارۀ به אطالعات جامع در   یابی    دسترجالی و پرאکندگی منابع،      אوאنی کتابهای رف ،بدین ترتیب 
 . ساخته אستگیر و در موאردی ناممکن  وقت،אی دشوאر کتابخانهرא به شیوۀ موضوع خاص 
  و ی رجالی جلـب کـرده     های نوین در پژوهش   هاآوری   توجه אندیشمندאن رא به سوی אستفاده אز فن        ،אین مسئله 

منـابع  دربردאرندۀ  אفزאرهای نجر به طرאحی و نشر نرم  کردن منابع مکتوب رא پرورאنده אست و م       אفزאری     نرم אندیشۀ
 .رجالی شده אست

ـ ز אما بخش    نشده אست  אرאئه אفزאر  چند تمامی منابع رجال تاکنون به صورت نرم       אلبته هر  ین تـر   مهـم  אز   ادیی
هـای  אفزאر  نـرم ه همرאه منابع روאیـی در        مستقل یا ب   ، به صورت   تخصصی یאفزאرها   در قالب نرم   دאنشمنابع אین   
 .אند  نشر یافتهگوناگون

معرفـی برخـی    אفزאری در تحقیقات رجالی، در אین جلسه بـه            با توجه به אهمیت موضوع אستفاده אز منابع نرم        
  حـدیثی אفزאر نرمאفزאر تخصصی رجال شیعه و سه       دو نرم  ،אز אین میان  و  پردאزیم   אفزאری رجال شیعه می     منابع نرم 
 .کنیم ی رجالی آنها بیان میهاییא معرفی و نکاتی دربارۀ کار،אند  که منابع رجالی هم در آنها ذکر شده رא،و فقهی

 
 
 
 

  درאیة אلنورאفزאر نرمـ ١

 محتوאی برنامه
 : אند אز  عبارت،گیرد ی رجالی و حدیثی شیعه که در אین برنامه در אختیار کاربر قرאر میهاین کتابتر مهم

 
 

 تب رجالیک) אلف
 ؛) قرن سومم(، אحمد بن محمد بن خالد )رجال برقی(طبقات אلرجال ـ ١
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 ؛) قرن چهارمم(، محمد بن عمر بن عبدאلعزیز )رجال کشی(אختیار معرفة אلرجال ـ ٢
 ؛) قرن پنجمم(، אحمد بن علی بن אحمد )رجال نجاشی(فهرست أسماء مصنفی אلشیعه ـ ٣
 ؛) قرن پنجمم(عفر محمد بن حسن ، אبوج)رجال شیخ طوسی(אألبوאب ـ ٤
 ؛) قرن پنجمم(، אبوجعفر محمد بن حسن )فهرست شیخ(אلفهرست ـ ٥
 ؛) قرن پنجمم(، אحمد بن حسین بن غضائری )غضائری رجال אبن(کتاب אلضعفاء ـ ٦
 ؛)م قرن هفتم(، حسن بن یوسف حلّی )رجال عالمه(أحوאل אلرجال خالصة אألقوאل فی معرفة ـ ٧
 ؛)م قرن هشتم(، حسن بن علی بن دאود حلّی دאود رجال אبنـ ٨
 ).حمه אهللار(ی  خوی جلد، سید אبوאلقاسم٢٣، معجم رجال אلحدیثـ ٩
 
 
 کتب حدیثی) ب
 ؛)ه ٣٢٩م (یعقوب کلینی محمد بن  جلد، شیخ ٨، )אصول، فروع و روضه (אلکافیـ ١
 ؛ )ه ٣٨١م (علی معروف به شیخ صدوق محمد بن  جلد، ٤، یحضره אلفقیه من الـ ٢
 ؛ )ه ٤٦٠م (حسن طوسی محمد بن  جلد، אبوجعفر ١٠، تهذیب אألحکامـ ٣
  ؛)ه ٤٦٠م (حسن طوسی محمد بن  جلد، אبوجعفر ٤، ستبصارאالـ ٤
 .)ه ١١٠٤م ( مشهور به شیخ حر عاملی  ،حسنمحمد بن  جلد، ٢٩، وسائل אلشیعهـ ٥
 
 
 

 ویژهאمکانات 
 که تشکیل شده אست  معجم رجال אلحـدیث و אسناد ،گانۀ رجالی   ب هشت کت: برنامۀ درאیة אلنور אز سه بخش אصلی      

 .ندאאی برخوردאر هر یک، אز אمکانات ویژه
 
 

 گانۀ رجالی بخش کتب هشت) אلف
 :بخش عبارت אست אزویژۀ אین אمکانات 

 
 ـ شناسایی رאویان١

אین אطالعات شامل توضیحات    .  کامل دربارۀ هر رאوی به دست آورد       یتوאن אطالعات   با אستفاده אز אین برنامه می     
ق و یـا    های مختلف زندگی و شخصیت رאوی، توصیف رאوی אز جهـت توثیـ               جنبه ۀرباموجود در کتب رجالی در    

 .تضعیف و طریق رאوی אست
 
 گوناگونی ها ـ فهرست٢

نـوאن  گانۀ رجالی رא بر אسـاس ع        توאند אسامی رאویان موجود در کتب هشت        پژوهشگر با אستفاده אز אین אمکان می      
 אمکان تهیۀ فهرستی אز رאویان بـا توجـه بـه            ،אفزون بر אین  . معیار، عنوאن אصلی یا عنوאن ضمنی، فهرست نماید       

 .مذهب یا وصف آنها نیز فرאهم אست
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 ـ تصحیح فهرست شیخ طوسی ٣
تـرین منـابع       אصـلی ین منابع برאی شناخت אعتبار رאویـان شـیعه و אز            تر  مهم شیخ طوسی یکی אز      فهرستکتاب  
ت تصحیح شده אست و کاربر با אستفاده        های معتبر و قدیمی به دق       אین کتاب بر אساس نسخه    .  رجال אست  دאنش

 . شیخ طوسی دست یابدفهرستشدۀ کتاب  توאند به متن تصحیح می» تصحیحات«گزینۀ אز 
 
  طریق روאیی رאویان ـ مشاهدۀ٤

ند و کتبی که روאیات یـک رאوی بـه           شیخ طوسی، س   رجال شیخ طوسی و     فهرست نجاشی،   رجالدر سه کتاب    
و אطریق هر رאوی با کمک عنوאن       یابی به     دست אفزאری  نرم برنامۀ    אین  در . وجود دאرد  ، אست אستناد آنها نقل شده   

 .پذیر אست  آسانی אمکانبه
 
 هاـ فهرست توصیف٥
ی مـشترک   هـا  ویژگی گانـۀ رجـالی دאرאی     אویانی که אز نظر مؤلفان کتب هشت      توאن به אسامی ر      אین قابلیت می   با

 که אز אفرאد ضعیف روאیت      ،چنانچه پژوهشگر در صدد تنظیم فهرستی אز رאویان ثقه        برאی نمونه   هستند، پی برد؛    
 ویـان موאرد אستفاده אز אیـن تعبیـر رא دربـارۀ رא          » ا أنه یروی عن אلضعفاء    ثقة إلّ  «با אنتخاب عبارت   باشد،   ،אند  کرده

 .کند میمالحظه 
 
 
 אلحدیثمعجم رجال بخش ) ب

 :در אین بخش، אمکانات گوناگون زیر قرאر گرفته אست
 
 ـ אرאئۀ فهرست אلفبایی رאویان١
 אمکان مطالعۀ مطالب مربـوط بـه هـر یـک אز             کردن رאوی و نیز فرאهم      ١٥٦٨٨ فهرست אلفبایی אز אسامی      אرאئۀ

 .، قابلیتی אست که در אین بخش گنجانده شده אستمعجم رجال אلحدیثروאت در 
 
 عالمأست ـ فهر٢

אشخاص، אقوאم، אلقاب، مکانها و نیز کتـب موجـود در           : عالم شامل أعالوه بر فهرست رאویان، فهرست کاملی אز        
 .تهیه شده אستمعجم رجال אلحدیث 

 
 سازی ـ فهرست٣

بـا אسـتفاده אز אیـن       . سازی نیز در نظر گرفتـه شـده אسـت           عالم و فهرست رאویان، قابلیت فهرست     أدر فهرست   
، هاند و یا بـا ترکیـب فهرسـت     کعالم رאویان تهیه    أی پویا و متنوعی אز کلمات و        هاتوאند فهرست   بر می  کار ،قابلیت

نیـز در אیـن قـسمت       » *«و  » ؟«אستفاده אز عالئم عمومی ماننـد       . جستجوهای گوناگونی رא در آنها אنجام دهد      
 .ممکن אست
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 بخش אسناد) ج
ین بخش بازسازی و אرزیابی شده אست تـا پژوهـشگرאن بـه             ین کتب روאیی شیعه در א     تر  مهمتمام אحادیث   سند  

 زیـر  قرאر   به بخش אسناد    ویژهی  هاאمکانات و قابلیت  .  به میزאن אعتبار سند هر حدیث پی ببرند        آسانی و با سرعت   
 :אست

 
 ـ بازسازی אسناد١

 وسـائل אلـشیعه   ه و   فرد برنامۀ درאیة אلنور، بازسازی کلیۀ אسناد کتب אربعـ          به یکی אز خدمات אرزشمند و منحصر     
تعلیق، تحویل، عطف، ضمیر، تردیـد،  : بسیاری אز אسناد אحادیث موجود در منابع روאیی به دالیلی همچون      . אست
در אیـن   . אند، مخدوش یا نامفهوم هستند       مرتکب شده  بردאری  هخنسگام  بردאرאن به هن    اره و אشتباهاتی که نسخ    אش

 אنجام شده אست تا پژوهشگر بتوאند وضعیت        فرאوאن با دقت    وموאرد  ن  تمامی אی توجه به   با   ، بازسازی אسناد  برنامه
 .صحیح و وאقعی سند رא پیش אز אرزیابی مشاهده کند

 
 ـ אرزیابی سند٢
در بررسـی میـزאن אعتبـار       . دشـو  אرزیابی مـی  سند   אتصال و אعتبار     ،سند ره  روی نما  عالمت مکان قرאر گرفتن    اب

 وضـعیت   همچنـین . شـود   سن، معتبر یا ضعیف بودن روאیت مشخص می       صحیح، موثق، ح  : سند، عناوینی مانند  
 אسناد موجود در    ،پژوهشگرאن مرکز تحقیقات  . گردد  سند אز نظر مرفوع، مرسل یا موقوف بودن تعیین می         אتصال  
אین بخش قابلیـت    در  . ده אست ش אرאئه    אیشان  و אطالعات אین قسمت بر אساس אرزیابی       אند  دهرک بررسی   אبرنامه ر 
چـه نظـر کـاربر        چنان. אفزאر رא بپذیرد    شده در نرم     نیز وجود دאرد که کاربر ملزم نیست دאوری سندی אرאئه          دیگری
ثبـت  » رאوی«توאند دیدگاه خود رא در قـسمت   برخی رאویان، با نظر محققان مرکز تفاوت دאشته باشد، می    دربارۀ  
אرزیابی אسـناد برنامـه بـر אسـاس     »  شخصیאرزیابی«در אین حالت با ورود به صفحۀ سند و אنتخاب گزینۀ          . کند

 .אین אطالعات صورت خوאهد گرفت
 
 ـ شناسایی سریع رאوی ٣
 گانۀ رجالی قرאر دאده شـده אسـت،         شتאی که برאی شناسایی رאویان در بخش کتب ه           بر אمکانات گسترده   نوفزא

بـرאی אیـن کـار      .  شـد  آگاهآنها  و توصیف   رאویان  توאن אز نام کامل       در אین قسمت نیز همرאه با مطالعۀ אسناد می        
، אطالعـات   پس אز چنـد لحظـه      و   شدۀ یک رאوی نگاه دאشت      گر موس رא روی عنوאن بازسازی       کافی אست نشانه  
 .وی رא در یک کادر کوچک مشاهده نمودرאرجالی مربوط به 

 
 ـ سیستم مترאدفات٤

  رאویان و אرزیابی אعتبـار אسـناد        אساسی در پژوهش دربارۀ    یک رאوی یکی אز مشکالت    نام  در   تعبیرאت   پرאکندگی
 شـده   برطرف אین مشکل با در نظر گرفتن عنوאن معیار و عنوאن אصلی             ،در بخش אسناد برنامۀ درאیة אلنور     . אست
 ی אرتبـاط  تـوאن   مـی با تهیۀ فهرست کاملی אز عناوین אصلی و אرجاع آنها به عنوאن معیار،              بدین ترتیب که    . אست

 . برقرאر کردالعات کتب رجالی אسناد روאیات و אطمیانمنطقی 
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 ـ معرفی شاگردאن و אساتید٥
אفـزودن بـر نـام مـشایخ و     .  אسـت پـذیر  کـان مא بخش אسناد برنامـه  درآشنایی با شاگردאن و مشایخ یک رאوی،        

 بـا تعیـین درصـد مـشخص         یـز  אز אو ن   ششاگردאنو تعدאد روאیات    اد  تو אز هر אس   אی  هاتعدאد روאیت شاگردאن رאوی،   
אی   شده אز شاگردאن و مشایخ یک رאوی رא به صورت نمودאر میله            توאن فرאوאنی روאیات نقل     چنین، می هم. دشو می

 .אی مشاهده کرد یا دאیره
 
 ـ تعیین طبقۀ رאوی٦

 شد و به فهرستی אز معصومانی که אسناد رאویِ مورد نظر بـه              آگاهتوאن אز طبقۀ هر رאوی        با کمک אین برنامه می    
هایی که بین אیشان و رאوی قرאر دאرد و نیـز             در برאبر نام هر معصوم تعدאد وאسطه      . یافتد، دست   شو آنها ختم می  

 .فرאوאنی روאیات در هر مورد، قابل مشاهده אست
 
 ـ ترکیب رאویان ٧

 دسـت یابـد و بـا        ،توאند به سندی که مشتمل بر نام دو یـا چنـد رאوی אسـت                کاربر با אستفاده אز אین قابلیت می      
 .ار אز تعدאد موאرد نقل هر یک אز دو رאوی نیز آگاه شودאنتخاب گزینۀ آم

 
 ـ مقایسۀ دو متن٨
زمان دو متن אز یک کتاب یا مطالـب دو کتـاب متفـاوت، در             ی تطبیقی، אمکان مطالعۀ هم    ها אنجام پژوهش  אیبر

 .بینی شده אست برنامه پیش
 
 
 

 אمکانات مشترک
  نمایش متن کتب)אلف

אمکانـات نمایـشی   . شـود   فشردۀ درאیة אلنور در אین بخـش نمـایش دאده مـی   ی موجود در لوح هامتن کامل کتاب  
نمـایی نیـز در    ی متمایز برאی متن، عنوאن و سند، گسترده کردن صفحۀ متن و بزرگهاאستفاده אز رنگ  : همچون

 .، فهرست کاملی אز مطالب هر کتاب برאی کاربر مهیـا شـده אسـت              هادر کنار متن کتاب   . آمده אست  برنامه فرאهم 
همچنـین،  . ترین عنـاوین نیـز میـسر باشـد           که دسترسی به جزئی    شده אست אی تنظیم     فهرست مطالب به گونه   

 . مطالعه کنددقیقگذאری  توאند متن کامل אحادیث و سند آنها رא با אِعرאب کاربر با אستفاده אز אین قابلیت می
 
 
 אمکانات پژوهشی) ب
محتوאی אصلی یک عبارت یا بند رא       با אستفاده אز آن،     پژوهشگر  אز جمله אمکانات پژوهشی אست که       » زنی  نمایه«

بندی و بازیابی سریع אطالعات و کنار هم گـذאردن            אمکان دسته با فرאهم آوردن    کند تا     در چند کلمه خالصه می    
 ی مهم هاتوאند بخش   کاربر می » گذאری  عالمت«با אستفاده אز قابلیت     . موאرد مشابه، نکات جدیدی رא אستنباط کند      

 . و در صورت نیاز به آنها مرאجعه نمایدندگذאری ک رא عالمت



   

http://vu.hadith.ac.ir ٢٣١

 بـه مـتن،     وبـاره  در هنگـام رجـوع د      ،سطور دلخـوאه  » رنگی کردنِ «ا  بتوאن    ی مختلف برنامه می   بخشهادر  
رنگ با سهولت بیـشتری אنجـام    بندی سطرهای هم ضمن אینکه دسته. تر به مطالب مورد نظر دست یافت        سریع
نگر بـا دقـت و تأمـل در هـر         تا پژوهشگرאن ژرف  אست  ده  شموجب  » نویسی حاشیه«ابلیتِ  گنجاندن ق . گیرد  می

 .های مورد نظر خود رא در بخش حاشیه وאرد کنند عبارت، نکته
 .نیز گنجانـده شـده אسـت      »  فعّال پژوهشِ«گانۀ رجالی گزینۀ       و کتب هشت   معجم رجال אلحدیث  در بخش   

 .ی کتاب دست یابدهاای یک وאژه یا موאرد אستعمال آن در دیگر بخشتوאند به معن  با کمک אین گزینه میکاربر
 
 
  جستجو)ج

تـوאن در مـتن و فهرسـت کتـب،             گزینۀ جـستجو مـی     با. ست א אز دیگر אمکانات مشترک برنامه، אمکان جستجو      
 در صـورت نیـاز אز       ،جستجوی لفظی نمود و با کمک عملگرهـای ترکیبـی، عبـارאت مختلـف رא بازیـابی کـرد                  

(* ی پویا و متنوع אز کلمات با אستفاده אز کارאکترهای عمـومی             هاسازی برאی ساختن فهرست     ی فهرست هاگروه
ی دیگـر جـستجو     هاها و یا فهرسـت      بهره برد و کلمات موجود در یک فهرست رא یکجا یا در ترکیب با وאژه              ) و ؟ 
و صـفحه، یکـی دیگـر אز        به متون مورد نظر אز طریق فهرسـت אبـوאب و شـمارۀ جلـد                یابی    دستقابلیت  . نمود

 .سازد ست که دسترسی آسان به متن دلخوאه رא فرאهم می אאمکانات مشترک در بخش جستجو
 
 
 نامه  لغت)د
 :ر در دسترس کاربر אستیزهای معتبر  نامه  پژوهش، لغت دشوאر درهای به مفهوم وאژهیابی  دست אیبر
 ؛) ه١٠٠ـ  ١٧٥( جلد، خلیل بن אحمد فرאهیدی هشت، کتاب אلعینـ ١
 ؛) ه٦٣٠ـ  ٧١١(منظور   جلد، אبنپانزده، لسان אلعربـ ٢
 .)ه ٩٧٩ـ  ١٠٨٧( جلد، فخرאلدین طریحی شش، مجمع אلبحرینـ ٣
 
 
 سایر אمکانات) ه

ی مختلـف   بخـشها یی אست که در     هاگزینش مطالب مورد نظر و אنتقال آنها به دفترچۀ یاددאشت אز جمله قابلیت            
ی مختلـف  هـا  پرونـده در قالب   یت ویرאیش متون، چاپ و אنتقال بـه       با قابل » ددאشتدفترچۀ یا «. برنامه وجود دאرد  

 و نگهدאری مطالب אنتخـابی رא ممکـن         سازی   و زرنگار، אستفادۀ بهتر אز پژوهش و ذخیره        MS-Wordهمچون  
ـ . ردאدوجـود   های مختلف     متن دلخوאه در אندאزه   » چاپ«ی برنامه، אمکان    هادر کلیۀ بخش  . ساخته אست  ۀ  گزینـ اب

 قـسمت   بهبا ورود   .  گوناگون برنامه به دست آورد     بخشهایتوאن אطالعاتی مختصر و مفید دربارۀ         می» رאهنما«
 هـر   אمکان دسترسی به توضیحات کـافی دربـارۀ       و  شود    مینام کتب موجود در برنامه مشاهده       » شناسی  کتاب«

 . אستشدهکتاب و مؤلف آن برאی کاربر فرאهم 
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 نقد و بررسی
 : رא در چند عنوאن زیر خالصه کردאفزאر نرمتوאن محورهای فعالیت و پژوهش رجالی در אین   میدر مجموع

 تحویل، تعلیق، אضمار در אبتدאی سند و تفسیر         مانند אسناد אز مشکالتی     ساختن بازسازی אسناد؛ یعنی عاری      )אلف
 ؛»سنادبهذא אأل«چون همعبارאتی 

 ؛)رکاتتمییز مشت( تعیین مصادیق عناوین مشترک )ب
 ؛)توحید مختلفات( אرتباط عناوین مختلف یک رאوی با یکدیگر )ج
  ؛ توثیق و تضعیف رאویان)د
   آن؛شده و بیان شکل صحیح  عناوین تحریفیبازشناس) ه
 .ی אسناد و معرفی آنها به کاربرאنها کاستی بازشناسی )و

کـان אخـتالف نظـر کـاربرאن و          אم ، אز אیـن رو    ؛تمامی אین محورها دאرאی مبـانی و مباحـث نظـری هـستند            
کـه  אسـت   تنها برאی توثیق و تضعیف אین אمکان فـرאهم شـده            . نندگان برنامه در אین محورها وجود دאرد      ک تهیه

 .وجود ندאرد אین אمکان ها در سایر بخشאما ،رא در אرزیابی אسناد بگنجانند کاربرאن بتوאنند نظرאت خود
  و אلظـاهر  رאویان و یا برخـی אسـناد بـه تعبیرאتـی چـون، علـی              همچنین در بسیاری موאرد در אرزیابی برخی        

کنندگان برنامه در אین אظهار نظرها تبیـین نـشده             در אین موאرد مستند تهیه     خورد که   به چشم می  אلتحقیق،   علی
 ٦١٤.صورت پذیردنیز  مستندسازی אین آرאی رجالی אفزאر نرمهای بعدی אین  مناسب אست که در نسخه. אست

 
 
 
 
  کشف אلرجالفزאرא نرمـ ٢

 אفـزאر   نرم. ده אست کرتولید  ) عجل אهللا تعالی فرجه אلشریف    ( عصر   تحقیقاتی حضرت ولیّ  مؤسسۀ   رא אفزאر  نرمאین  
ی مختلـف  هاאینک بـا بخـش  . ست אست که در سیستم دאس و ویندوز قابل אجرא אאفزאر نرمموجود نسخۀ دوم אین   

 .شویم ی و אمکانات پژوهش رجالی آن آشنا مאفزאر نرمאین 
 .دهیم که هر یک رא توضیح می.  אز دو بخش کشف אلرجال و طبقات אلرجال تشکیل شده אستאفزאر نرمאین 

 
 
 

 کشف אلرجال: نخستبخش 
 منابع رجالی) אلف

 عنوאن مربوط به کتب رجالی      ٢٧ ،אز אین میان  . אست   عنوאن کتاب رجالی در منابع ذکر شده       ٥٦ אفزאر،  نرمدر אین   
 .باشد אن مربوط به کتب رجالی אهل سنت می عنو٢٩شیعه و 

 :אزאند  عبارت مده אست، آאفزאر نرمدر אین אطالعات آنها عناوین کتب رجالی شیعه که 

                                                 
 .١٣٨٢ سال دوم، زمستان ،٥، شمارۀ آورد نور رهنشریۀ . ٦١٤
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 ـ رجال بحرאلعلوم٢٣     ـ إتقان אلمقال ١
 ـ رجال خاقانی٢٤     ـ أحسن אلترאجم ٢
 ـ رجال میردאماد٢٥     عیان אلشیعه أـ ٣
 )علیه אلسالم(روאة אلرضا ـ ٢٦     ملـ أمل אآل٤
 ـ روضة אلمتقین٢٧     ـ بهجة אآلمال٥
 ـ ریاض אلعلماء٢٨    ـ אلتحریر אلطاووسی٦
 دب אألةـ ریحان٢٩    ـ ترאجم أعالم אلنساء ٧
 ـ طرאئف אلمقال٣٠     ـ تعلیقة אلوحید ٨
 ـ אلفهرست٣١     ـ تنقیح אلمقال ٩
 )یثةط אلحد(ـ אلفهرست ٣٢     ـ تهذیب אلمقال١٠
 ـ قاموس אلرجال٣٣     ـ جامع אلروאة١١
 ـ مجمع אلرجال٣٤     ـ جامع אلمقال١٢
 لئمستدرک אلوسا ـ٣٥    ـ אلجامع فی אلرجال١٣
 ـ مستدرکات علم رجال٣٦     قوאلـ حاوی אأل١٤
 ـ معارف אلرجال٣٧    )ط אلحدیثة(قوאل ـ حاوی אأل١٥
 ـ معجم אلثقات٣٨     ـ אلخالصه ١٦
 ـ معجم رجال אلحدیث٣٩     دאود  بنـ رجال א١٧
 هل אلکمالأـ معرאج ٤٠     ـ رجال אلبرقی١٨
 ـ منتهی אلمقال٤١    ـ رجال אلطوسی ١٩
 ـ منهج אلمقال٤٢     ـ رجال אلکشی٢٠
 ـ هدאیة אلمحدثین٤٣    ـ رجال אلمجلسی٢١
 ـ رجال אلنجاشی٢٢

 :אزאند  عبارت، آمده אست فزאرא نرم در אین  אطالعات آنهاعناوین کتب رجالی אهل سنت که
 حبان ـ ثقات אبن١٧     سد אلغابةأُـ ١
 ـ אلجرح و אلتعدیل١٨    )ط אلحدیثة(سد אلغابة أُـ ٢
 ـ سیر أعالم אلنبالء١٩     ـ אإلستیعاب٣
 ـ شذرאت אلذهب٢٠    )ط אلحدیثة(ـ אإلستیعاب ٤
 ـ אلضعفاء و אلمتروکین٢١     ـ אإلصابة٥
 خیاط  אلطبقات אبنـ٢٢     ـ אألنساب٦
 ـ אلکاشف٢٣     ـ تاریخ אإلسالم٧
 ـ אلکامل فی אلتاریخ٢٤     ـ تاریخ אلصحابه٨
 ـ אلکامل فی ضعفاء אلرجال٢٥     ـ تاریخ אلطبری٩
 ـ لسان אلمیزאن٢٦     ـ تاریخ אلکبیر١٠
 ـ אلمنتظم٢٧     ـ تاریخ بغدאد١١
 عتدאلـ میزאن אإل٢٨     ـ تاریخ دمشق١٢
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 ـ אلوאفی بالوفیات٢٩     ة אلحفاظـ تذکر١٣
 ـ وفیات אألعالم٣٠    ـ تقریب אلتهذیب١٤
 ـ وفیات אألعیان٣١    ـ تهذیب אلتهذیب١٥
 ـ تهذیب אلکمال١٦

 .ه شده אستئ אرאتسنאهل  و ه جلد کتاب رجالی شیع٣٥٥ طالعات אאفزאر ، در אین نرمدر مجموع
 همان شـکل    بیشتر عناوین و نام رאویان بر پایۀ       ، شده אرאئه زאرאف  نرم که אز אین منابع رجالی در אین         אطالعاتی

 . گنجانده نشده אستאفزאر نرم در אین ، خاصی به جز تعدאد،موجود در אین منابع אست و متن אین منابع
 
 
 متون رجالی) ب

 .אرد عنوאن کتاب به صورت کامل وجود ددوאزده تنها متن אفزאر نرمאز میان منابع رجالی موجود در אین 
 :אزאند  عبارتאین منابع 

  ؛ جلد، دوجامع אلروאةـ 
  ؛ جلد٢، אلجامع فی אلرجالـ 
 ؛ جلد١ ،دאود رجال אبنـ 
  ؛ جلد١ ،رجال אلطوسیـ 
  ؛ جلد١ ،رجال אلنجاشیـ 
  ؛ جلد١ ،אلفهرستـ 
  . جلد٢٤ ؛معجم رجال אلحدیثـ 

 :زیر موجود אستکتابهای  متن نیزאز منابع رجالی אهل سنت 
  ؛ جلد٢  ،تقریب אلتهذیبـ 
  ؛ جلد٣٥ ،تهذیب אلکمالـ 
  ؛ جلد٩ ،אلجرح وאلتعدیلـ 
  ؛ جلد٢٣، سیر أعالم אلنبالءـ 
  . جلد٧ ،لسان אلمیزאنـ 

 .درس می جلد ١١٢ ه אین متون بجموعۀم
 
 
 جستجو) ج

 در گزینۀ .  متن وאت و دیگری جستجوی    یکی جستجوی ر   وجود دאرد؛ منابع  در   دو گونه جستجو     אفزאر  نرم یندر א 
نـام   با אستفاده אز هر یک אز آنهـا  توאند که کاربر میאست جستجوی روאت، سه گونه فهرست در نظر گرفته شده          

 .رא جستجو کند رאوی مورد نظر
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 ـ فهرست روאت١
ـ .سـت א   فهرست شده،אند  آمدهאفزאر نرم که در منابع رجالی אین     ،در אین فهرست تمامی عناوین رאویان      ن رو،  אز אی

با אنتخاب هر یک אز אین عنـاوین،        .  عناوین مختلف که حکایت אز یک نفر دאرند هم وجود دאرد           در بسیاری موאرد  
 .شود با آدرس نمایش دאده میאست فهرست منابعی که אین عنوאن در آنها آمده 

 
 ـ فهرست کلمات٢

ـ تعـدאد تکـرאر آنهـا در فهرسـتی אرא         تمامی کلماتی که در عناوین نامهای رאویان وجود دאرد همرאه با گزאرش              ه ئ
 هفتـ  אنتخابی در آنهـا بـه کـار ر         توאند تمامی نامهایی که وאژۀ      ، می ه در فهرست  وאژ کاربر با אنتخاب هر      وאند    شده

 .کند با آدرس مشاهده אست رא
 
 ـ فهرست منابع٣

هرست عناوین رאویـانی کـه       با אنتخاب هر منبع، ف     ه אست و  شد  ه  ه، فهرست אلفبایی منابع رجالی אرאئ     در אین گزین  
 وجـود دאرد  אفزאر نرممنابعی که متن آنها در    در אین فهرست،     .دوش می باز   ،شرح حال آنها در آن کتاب وجود دאرد       

 .אند دאر مشخص شده با یک پیکان جهت
نـد  توא  مـی شود که کاربر      ه می אفزאر وجود دאرد، אرאئ     نرم فهرستی אز منابعی که متن آنها در         ،در جستجوی متن  

 . در אین متون بپردאزدجستجوپس אز אنتخاب متن مورد نظر با جستجوی لفظی به 
 
 
 

 طبقات אلرجال: بخش دوم
 אطالعات گوناگونی دربارۀ سـه      ، که با عنوאن طبقات אلرجال معرفی شده אست        אفزאر،  نرمدر بخش دیگری אز אین      

 :ه شده אستئموضوع مهم رجالی به شرح زیر אرא
 
 

 طبقات) אلف
 نام رאویان، بـه     در سه پنجره، زیر پنجرۀ    . آمده אست  حدیثی شیعه    زینه نام تمامی رאویان در کتب אربعۀ      ین گ در א 

 .مأخذ روאیت אز کتب אربعه رא مشاهده کرد و  אساتید،توאن شاگردאن ترتیب می
 )م אو  تلفظ نـا   درست ۀشیو( אز ضبط نام رאوی      ،توאن بر אساس مصادر شرح حال رאوی مورد نظر          زمان می  هم

 رא   نـام رאوی یـا אسـتاد یـا شـاگردی خـاص             برאی جستجو در طبقۀ رאوی،     . نیز אطالع حاصل کرد     رאوی ۀ طبق و
 .آید به دست مینیز אو  ۀطبق  مشترکات و موאرد אفترאق در رאویان همکنیم و بدین ترتیب معرفی می

 
 
  طریق)ب

من  אرزیابی אحادیث کتب     زیرא ؛ بسیار مهم אست   אسناد به کتابها و روאیات برخی رאویان در بررسی אحادیث אیشان          
 کـه در مـشیخۀ אیـن کتـب          ، مؤلف به کتب     بدون אرزیابی طرق   ستبصارאإلو  تهذیب אألحکام    ،ال یحضره אلفقیه  
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 با אنتخاب אین گزینه فهرستی אز نام رאویانی که شیخ صدوق و شیخ طوسی               ،אز אین رو  .  کامل نیست  ،آمده אست 
 .شود ه میئאرא» طریق אلشیخین« عنوאن  با،به آنها طریق دאرند

 .شـود   ، אرزیابی طریق صدوق و طوسی אز منابع رجالی نمایش دאده مـی            دאرאی طریق با אنتخاب نام هر رאوی      
صـورت   معجم رجال אلحـدیث     و مجمع אلرجال ،  אألقوאلخالصة  ،  جامع אلروאة  با אستفاده אز     ها אرزیابی طریق  بیشتر
 . אستگرفته

 
 
 تصحیفات) ج

 تـصحیفات   بارۀ אطالعاتی در  ،در אین گزینه  . خورد  نابع روאیی، تصحیفاتی در אسناد و نام رאویان به چشم می          در م 
 آیت אهللا   معجم رجال אلحدیث  بر پایۀ   بیشتر אطالعات אین بخش     . ه شده אست  ئאسامی رאویان در منابع حدیثی אرא     

هدאیـة  در موאردی هـم אز      . ستهللا بروجردی א   آیت א  אلموسوعة אلرجالیه خویی با ذکر منبع رجالی و حدیثی و نیز          
 و برخی دیگر אز کتابها و منابع در معرفی אین تـصحیفات אسـتفاده شـده                 قاموس אلرجال  و   אلمنتقی و   אلمحدثین
 .אست

 
 
 

 نقد و بررسی
صد مجموع حدود چهار  در  . آورده אست  نظیری رא گرد     אز نظر تعدאد عناوین و אسامی رאویان، آمار بی         אفزאر  نرمאین  

 :باره قابل تأمل אست אما چند نکته در אین.  ذکر شده אستאفزאر نرمهزאر عنوאن رאوی در אین 
ه אسـت کـه برخـی منـابع تـرאجم و شـرحِ              ، موجب شـد   אفزאر  نرممصادر و منابع אین     در אنتخاب    یتوجه کم) אلف
אز  یهـای    نمونـه  عالم אلنساء أم  ترאج  و ریحانة אألدب ،  أعیان אلشیعه  ؛نگاری هم در شمار منابع رجالی درآیند       حال

 .אست  אین אشتباه
ـ אرאرא  تسـن אهـل   رאوی شـیعه و   چهارصـد هـزאر   אند که مصادر شرح حال        کنندگان برنامه אدعا کرده     تهیه )ب ه ئ
ی هـا بـدون توجـه بـه אختالف     אهـل سـنت      حال آنکه אین تعدאد عنوאن برאی رאویان در مصادر شـیعه و              ،אند  کرده

تعدאد رאویان پس אز אتحادیابی نامهای مختلف، بـسیار کمتـر           شک    بی.  گزאرش شده אست   گوناگون در نام رאویان   
 אد رאویـان نیـست، بلکـه نـشانگر تمـامی          دهنـدۀ تعـد    نـشان  به دیگر سخن، אین آمـار        . بود دهאخوאز אین مقدאر    

 .אند  در کتب رجالی ذکر شدهگونهیی אست که به هر هاعنوאن
 אول، همچنـین بـا توجـه بـه نکتـۀ         . ست א رخ دאده  تکرאر אسامی بسیار     رم אفزאر در אین ن   ، دوم با توجه به نکتۀ   ) ج

 .رאه پیدא کرده אست نیز در אین مجموعهدبا  شعرא و אُانندی غیردینی مهاאسامی برخی عالمان و شخصیت
 . شده אست طبقات אلرجال تنها به تعیین طبقۀ رאوی بر پایۀ אسناد کتب אربعۀ حدیثی אکتفا در بخش)د

کـاری   رאویان با אسـتفاده אز منـابع معتبـر حـدیثی             امیمت طبقۀ رאی تعیین אین بخش ب  ن تردید، تکمیل    بدو
 .ضروری אست

 تردیـد   بـی . چندאن قابل دفاع نیـست     بخش تصحیفات به کتب אربعه       אختصاص دאدن אطالعات אرאئه شده در      )ه
 .אدخوאهند دگسترش  و نیز طبقات رא  گزאرش تصحیفاتهای آینده دאمنۀ אفزאر در نسخه نرمتولیدکنندگان אین 
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 بـه هـیچ   گذشته אز آنکه برخی אز آنهـا . ستאאند بسیار کم  ه شدهאفزאر אرאئ نرم که در אین    אی   متون کتب رجالی   )و
 .אی אز אین دست אست  نمونهعالم אلنساءأ ترאجم کتاب. روند  אز کتب مهم رجالی به شمار نمیروی

ت و منـابع بیـشتر، خـدمت شـایانی بـه            نامه بتوאنند با אسـتفاده אز אمکانـا        که تولیدکنندگان אین بر     אست אمید
 .ه کنندحوزۀ رجال אرאئ پژوهشگرאن

 
 
 
 
 אألحادیث جامع אفزאر نرمـ ٣

 ١٨٧یکی אز محصوالت مرکز تحقیقات کامپیوتری علـوم אسـالمی אسـت کـه           ) ٢نور   (אألحادیث جامع   אفزאر  نرم
 عنوאن کتاب مهم رجـالی هـم   نُه میانאز אین . ب روאیی شیعه رא دربردאرد    ترین کت   ین و کاربردی  تر  مهمعنوאن אز   
 .אفزאر گنجانده شده אست در אین نرم

 
 
 

 پیشینۀ برنامه
شـرح نهـج   ، کتب אربعـه،  مستدرک، وسائل אلشیعه، نوאرאأل بحار، قرآن( تکمیل لوح فشردۀ نور אلفاظ،  ،אین برنامه 
» قـاموس אلنـور   «و  )  و کتـب رجـالی     نـوאر אأل بحـار  مآخـذ     و مصادر(» )١(نور אلعتره   «و  ) אلحدید بیأאبن   אلبالغۀ

 کـه در دیگـر   ، بـه همـرאه دههـا عنـوאن کتـاب     אست که )کتاب אلعینو مجمع אلبحرین ،  لسان אلعرب  نامۀ  لغت(
 .تکمیل شده אستها وجود ندאشته  برنامه

 
 
 

 مشخصات کلی برنامه
 ؛)روאیی شیعهجوאمع ( کتاب با אعرאب کامل  جلد٧٦אرאئۀ ) אلف
 ؛) אلفاظۀبا אستفاده אز ریش(ن آ جستجو در آیات قر)ب
 ؛ אرتباط آیات قرآن با אحادیث)ج
 : אقدאم کردتوאن میאز چند رאه אفزאر  در אین نرمبرאی یافتن متن حدیث ؛  پژوهش در متون אحادیث)د
ا تعدאد تکرאر هر کلمه مـشاهده       در אین فهرست تمامی אلفاظ روאیات، همرאه ب       ؛   فهرست کلمات אحادیث   رאهאز  ـ  ١
 .شود می
وאژه، عبـارت، ترکیـب عطفـی، ترکیـب           אمکان جـستجوهای تـک     ،در אین قمست  ؛   جستجوی ترکیبی  אهرـ אز   ٢

فرآینـد جـستجو بـه دو صـورت دقیـق و غیردقیـق؛ یعنـی                . فصلی، مشروط منفی و אبتدאی حدیث وجـود دאرد        
به دیگر سخن، در جـستجوی غیـر دقیـق، مـشتقات            . ودش  نظر אز نوشتار خاص کلمه، אنجام می        جستجو، صرف 

 .شود کلمات نیز یافت می
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توאن فهرستی אز کلمات دلخوאه ساخت و سپس بـه   با אستفاده אز حروف عمومی، میسازی؛    אز طریق فهرست   ـ٣
تـوאن چنـد فهرسـت رא بـا           همچنـین مـی   . جستجوی همه یا کلمات אنتخابی אین فهرست در אحادیث پردאخـت          

 . نمودرא جستجوترکیب کرد و سپس همۀ آنها یکدیگر 
فهرستی אز کلمات אبوאب، فصلها و عناوین موضوعات کتابها تهیه شده אست            ؛   فهرست عناوین و کتب    אه אز ر  ـ٤

 .جستجو در אین قسمت به باب مورد نظر دست یافتبا توאن  که می
 :אزאند  عبارتگنجانده شده که  جستجو و پژوهش در אین برنامه ؛ پنج دאمنۀ جستجو در محدودۀ خاص)ه
 . جستجو رא به یک یا چند کتاب و یا جلدهایی خاص محدود کردتوאن دאمنۀ אز אین رאه می: ـ کتاب١
 .د رא جستجو کر خاصیتوאن کتب مؤلفان  میאهאز אین ر:  مؤلفـ٢
ن یا قرون مـورد نظـر      شده در قر   با אستفاده אز אین قابلیت، אمکان محدود کردن تحقیق در کتب تألیف           :  زمان ـ٣

 .وجود دאرد
 . אنجام دאدپیشینتوאن جستجوی جدیدی در نتایج جستجوی   محیطی میبا אستفاده אز دאمنۀ: ـ محیط٤
 .אست که در حدیث به کار رفته אسـت        یک حدیث، شامل سند، متن، بیان مؤلف و یا آیات و אشعاری             :  محتوא ـ٥

 .محدود کردبه بعضی אز אین موאرد  جستجو رא تنها توאن زمینۀ با אین قابلیت می
 هـر   شدۀهای مذکور و نیز مشتقات تفـسیر        نامه  فهرستی אز ریشۀ کلمات موجود در لغت       ؛نامه  پژوهش در لغت   )و

 .ریشه، در אین قسمت گرد آمده אست
هـا،    خـط، حاشـیه    نوع و אندאزۀ   ( نمایشی گوناگونی  ها متن کتاب مورد نظر با قابلیت      ئۀאمکان אرא ؛   نمایش متن  )ز

 .در אین بخش فرאهم شده אست)  ...ی گوناگون وهای مختلف حدیث با رنگهاتفکیک بخش
 אو و  نامـۀ   אطالعات مفیدی دربارۀ هـر کتـاب، אرزش و אعتبـار آن، شخـصیت مؤلـف، زنـدگی                 ؛  شناسی  کتاب )ح

 .אی که در برنامه אز آن אستفاده شده، در אین بخش آمده אست نسخه
 ؛ یاددאشت)ط
 ؛ چاپ)ی
و آخـرین   אسـت    جـستجو    بخـش אفزאر دאرאی چهار محیط کاربری مـستقل در           אین نرم ؛  های کاربری   یط مح )ک

 .شود حیط، به طور جدאگانه ثبت میوضعیت تحقیق در هر م
 
 
 

 אألحادیث جامع کتب رجالی برنامۀ
 : کتب رجالی زیر گنجانده شده אستאألحادیث جامع در برنامۀ

 مجمع אلرجـال  عبیدאهللا אلغضائری با אستفاده אز متن موجود در          حسین بن    אحمد بن ، تألیف   غضائری  رجال אبن  ـ١
 ؛قهپایی

 رجال برقی با  همرאه  ث אرموی که دאنشگاه تهرאن      دאود حلی، به تحقیق محدّ    حسین بن   ، تألیف   دאود رجال אبن ـ  ٢
  אست؛دهچاپ کر

رجـال  که دאنشگاه تهـرאن بـا       خالد برقی، به تحقیق محدث אرموی       אحمد بن محمد بن     ، تألیف   رجال אلبرقی ـ  ٣
  אست؛دهکر چاپ دאود אبن
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 معـروف بـه عالمـه حلـی،         ،بن مطهر حلـی    یوسفحسن بن   لیف  ، تأ )قوאلخالصة אأل  ( אلحلی رجال אلعالمة ـ  ٤
 ؛تحقیق سید محمدصادق آل بحرאلعلوم، אُفست چاپ نجف

سن مصطفوی، چاپ دאنشگاه    عمر کشی، به تحقیق ح    محمد بن    تألیف   ،)אختیار معرفة אلرجال   (رجال אلکشی ـ  ٥
 ؛فردوسی مشهد

  ؛علی نجاشی، به تحقیق سید موسی شبیری زنجانیאحمد بن  تألیف ،رجال אلنجاشیـ ٦
 ؛ هجرى١٣٨١ نجف אشرف، ۀیدری אنتشارאت ححسن طوسی،محمد بن  تألیف ،رجال אلطوسیـ ٧
 ؛ حسینی جاللی تألیف אبوغالب زرאری، به تحقیق سید محمدرضا،غالب אلزرאری بیأ ةرسالـ ٨
 ؛ث אرموی، به تحقیق محدّ رאزیאلدین بجشیخ منت تألیف ،אلفهرستـ ٩
 . אشرف نجفۀ، אلمكتبة אلمرتضویحسن طوسیمحمد بن  تألیف ،אلفهرستـ ١٠
 
 
 

 پژوهش در אسناد
  محتـوאیی،  ا محدود کردن دאمنۀ   توאند ب    می ،ر پژوهشگر بخوאهد אسناد یک رאوی و یا یک کتاب رא بررسی کند            אگ

  آن بـه אسـناد   یـابی     دسـت  אمکان   ترتیب در محدودۀ مورد نظر،    به אین   . جستجوی خود رא به אسناد محدود سازد      
 .رאوی یا شاگردאن و אساتید روאیی אو وجود خوאهد دאشت

 
 
 

 پژوهش در رجال
אی منـابع   توאن با אستفاده אز برنامـه، بـه محتـو           یابی به אطالعات رجالی دربارۀ هر یک אز رאویان، می           برאی دست 
آشـنایی  و  אفزאری تنها زحمت جستجو رא אز کاربر بردאشته אسـت             אما باید توجه دאشت که برنامۀ نرم      . دست یافت 

 .کاربر با אصول و مبانی هر یک אز مصادر، در אستفاده אز אطالعات آنها ضروری אست
 :توאن عمل کرد برאی پژوهش در منابع رجالی אز دو رאه می

 
 

  کتاب نمایشאهאز ر) אلف
و باز کردن فهرست کتاب به صورت درختی به         » نمایش«توאن با مشخص کردن کتاب مورد نظر در بخش            می

 . یافتی خودش، در نظام אلفبایی،بن قیس رא باید در جا  نام سلیمونهمبرאی ن. نام رאوی دست یافت
 
 
  جستجوאهאز ر) ب

 در شـیوه جـستجو،   . کتب رجـال محـدود کـرد   تمامیدر אین بخش אبتدא باید دאمنۀ جستجو رא به یک یا چند یا   
  : ممکن אستאه دربارۀ رאوی אز دو رپژوهش

 امیمـ ت در אیـن صـورت       :شده در عنوאن فهرست    هئـ جستجو در متن کتب رجالی با אستفاده אز تمامی אلفاظ אرא           ١
ری و چه در אسـناد      حال دیگ  ، چه در ضمن شرح    حال رجالی  ، چه در عنوאن شرح    موאرد کاربرد نام رאوی مورد نظر     
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 مـورد خوאهـد   نـود  جستجو کنید تعـدאد آن  شیوها אین  برא  » سلیم« نام   چنانچه ونهمبرאی ن . به کتب، خوאهد آمد   
 .بود
بـا אسـتفاده אز فهرسـتی کـه         . پذیر אسـت   ـ جستجو در عنوאنهای کتب رجالی که با جستجو در فهرست אمکان           ٢

 جستجو خوאهـد  ،ی کتب رجالی به کار رفته אستها در عنوאنبرאی אین نوع جستجو وجود دאرد تمامی אلفاظی که       
حال אگـر   . تر فرאهم خوאهد شد    تر و سریع    حال رאوی رאحت   به شرح یابی    دستبا אستفاده אز אین گزینه אمکان       . شد

 مورد دیگر در عنوאن کتب      ٣٧ زیرא مورد خوאهد بود؛     ٥٣ جستجو کنید تعدאد آن      شیوها אین   برא  » سلیم«شما نام   
 .حالهای دیگرאن و یا در אسناد به کتب ذکر شده אست در ضمن شرحאین نام  بلکه ،لی به کار نرفتهرجا

 ؛ جـستجوی אول هـم وجـود دאرد        هـای אنتخـابی אز مجموعـۀ      گیری   جستجو، אمکان فهرسـت    شیوۀدر هر دو    
 .ه אستهای محیطی در دאخل پژوهش אول در אین برنامه طرאحی شد که אمکان محدود کردن دאمنه همچنان

 
 
 
 
 أهل אلبیت جامع فقه אفزאر نرمـ ٤

 جـامع   אفـزאر   نـرم  بـا אمکانـاتی شـبیه بـه           که ده אست رکز تحقیقات کامپیوتری نور تهیه کر      نیز م  אفزאر رא   نرمאین  
 .ردک אستفاده אز آنی رجالی هادر پژوهشتوאن  می אألحادیث
אیـن  . سـت زد، منابع بیشتر رجـالی אیـن אثـر א        سا   متمایز می  אألحادیث که آن رא אز جامع       אفزאر،  نرم אین   ژگیوی
 :אزאند  عبارتمنابع 
  ؛ شیخ حر عاملی،أمل אآلملـ ١
  ؛شیخ جعفر سبحانی  ،تذکرة אألعیانـ ٢
 ؛ میرزא حسین نوری،خاتمة אلمستدرکـ ٣
 ؛حسین غضائری، אحمد بن )کتاب אلضفعاء(رجال אبن אلغضائری ـ ٤
  ؛دאود حلیحسن بن  ،دאود رجال אبنـ ٥
 ؛خالد برقیאحمد بن محمد بن  ،)אلطبقات(رجال אلبرقی ـ ٦
  ؛حسن طوسیمحمد بن  ،)אألبوאب(رجال אلشیخ ـ ٧
 ؛بن مطهر حلّی یوسفحسن بن  ،)خالصة אألقوאل(رجال אلعالمة ـ ٨
 ؛عبدאلعزیز کشیعمر بن  ،رجال אلکشیـ ٩
 ؛علی نجاشی، אحمد بن )سماء مصنفی אلشیعهأفهرست (رجال אلنجاشی ـ ١٠
 ؛سلیمان، אبوغالب زرאریאحمد بن  ،غالب אلزرאری بیأرسالة ـ ١١
 ؛ אبوאلقاسم نرאقی،شعب אلمقال فی درجات אلرجالـ ١٢
 ؛حسن طوسی، محمد بن )للشیخ אلطوسی(אلفهرست ـ ١٣
 ؛אلدین رאزی یخ منتجب، ش)אلدین للشیخ منتجب(אلفهرست ـ ١٤
 ؛یآشوب مازندرאنمحمد بن علی شهر ،معالم אلعلماءـ ١٥
 ؛سید אبوאلقاسم خویی، معجم رجال אلحدیثـ ١٦
 ؛ אبوعلی حائری،منتهی אلمقال فی أحوאل אلرجالـ ١٧
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 . سید مصطفی تفرشی،نقد אلرجالـ ١٨
 אسـت، خوאننـدگان رא بـه شـیوۀ          אألحادیث طرאحی شده   جامع   אفزאر  همانند نرم  אفزאر  نرم אین    توجه به אینکه   اب

 .دهیم ی رجالی אرجاع میها در پژوهشیثאألحاد جامع אفزאر نرمאستفاده אز 
 
 
 
 
  معجم فقهیאفزאر نرمـ ٥

 لعظمی گلپایگانی، برאی تهیـۀ برنامـۀ   آیت אهللا א،قدر  قم به دستور مرجع عالی      در حوزۀ علمیۀ   مرکز معجم فقهی  
م  سـو  אینک نسخۀ . تאفزאر معجم فقهی אس      نرم محصول کار אین مرکز تهیۀ    . أسیس شد אفزאری علوم אسالم ت     نرم

 .אفزאر بر روی لوح فشرده موجود אست نرمאین 
 
 
 

 ت کلی برنامهمشخصا
وجـود دאرد   عنوאن کتاب ١١٣٣در قالب و  جلد کتاب در موضوعات مختلف سه هزאر  بیش אز    אین برنامه  در   )אلف
 گیرند؛ های فقهی مورد אستفاده قرאر میدر پژوهشبیشتر אین منابع  که
دهـی و   شود و به אین ترتیب אمکان آدرس   ه می ئبندی אصلی کتاب אرא     ههای هر کتاب بر אساس صفح        صفحه )ب
 د به کتاب کامالً فرאهم آمده אست؛אستنا
 ان و هم عبارت قابل جستجو אست؛حی شده אست که هم به صورت وאژگא برنامه به شکل تحقیق لفظی طر)ج
 .دمات، برنامه و رאهنمامطالعه، جستجو، אبزאر، پنجره، خ: אزאند  عبارتی אصلی برنامه ها بخش)د
 
 
 

 کتب رجالی برنامه
אیـن دو  . بندی شده אست، که دو عنوאن آن مربـوط بـه رجـال אسـت           موضوع عنوאن  ٢٦ معجم فقهی،    در برنامۀ 

 .» مصادر رجال אلحدیث عند אلسنةهمّأ«و »  مصادر رجال אلحدیث عند אلشیعههمّأ «:عنوאن عبارت אست אز
ـ  جلد אرא  ٨٤ در   و عنوאن   ٣٨  در  جلد و کتب رجال شیعه     ٢٩٧ و    عنوאن ٥٧ در    سنت کتب رجال אهل   ه شـده   ئ

 :אزאند  عبارت هاאین کتاب. אست
 ؛بن بابویه אلدین   منتجب،אلدین فهرست منتجبـ ٧     جلد؛٢، تاریخ آل زرאرهـ ١
 ؛ אبن شهرآشوب،معالم אلعلماءـ ٨  ؛غالب زرאری אبو،تکملة رسالة אلزرאریـ ٢
 ؛ عالمه حلی،قوאلخالصة אألـ ٩    ؛اشی، نجرجال אلنجاشیـ ٣
 ؛ عالمه حلی،شتباهیضاح אالإـ ١٠   جلد؛٢، ، شیخ طوسیאختیار معرفة אلرجالـ ٤
 ؛دאود حلی  אبن،دאود אبورجالـ ١١    ؛، شیخ طوسیرجال طوسیـ ٥
 ؛معالم صاحب ،، شیخ حسنאلتحریر אلطاووسیـ ١٢    ؛، شیخ طوسیفهرستـ ٦
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 ٢٤، سید אبوאلقاسم خویی، معجم رجال אلحدیثـ ٢٨ ٣ ،معالم حسن، صاحب ، شیخمنتقی אلجمانـ ١٣
 ؛دجل      جلد؛
 ، سید عبدאلعزیز طباطبایی؛مکتبة אلعالمة אلحلیـ ٢٩   ؛د جل٥، تفرشی، نقد אلرجالـ ١٤
 ؛د جل٥، سید محمدعلی אبطحی، تهذیب אلمقالـ ٣٠   ؛د جل٢ אردبیلی، ،جامع אلروאةـ ١٥
 ، سبحانی؛کلیات فی علم אلرجالـ ٣١   ؛د جل٢ر عاملی،، حأمل אآلملـ ١٦
 ،)علیه אلسالم(أصحاب אإلمام אلصادق ـ ٣٢   ، عالمه مجلسی؛إجازאت אلحدیثـ ١٧
 ؛د جل٣عبدאلحسین شبستری،   ، سید علی אبن معصوم؛ אلدرجات אلرفیعهـ ١٨
 ان؛رضا عرفانی ، غالممشایخ אلثقاتـ ٣٣   ، بهبهانی؛אلفوאئد אلرجالیهـ ١٩
 ، تقریر بحث אلفانیبحوث فی فقه אلرجالـ ٣٤  ؛د جل٤، سید بحرאلعلوم، אلفوאئد אلرجالیهـ ٢٠
 אلمکی؛  ؛دجل ٢، سید علی بروجردی، طرאئف אلمقالـ ٢١
 ، محمدجعفررجال אلشیعه فی أسانید אلسنهـ ٣٥   ، شیخ علی خاقانی؛ رجال خاقانیـ ٢٢
 אلطبسی؛  ی؛ز، شیخ عبدאلکریم گتذکرة אلقبورـ ٢٣
 ؛د جل٢، سید אحمد حسینی، ترאجم אلرجالـ ٣٦  ، سید حسن אلصدر؛تکملة أمل אآلملـ ٢٤
  سید אحمد حسینی؛،تالمذة אلمجلسیـ ٣٧  ، אبوאلهدی سماء אلمقال فی علم אلرجالـ ٢٥

 אلدین حسینی؛ ، جاللترجمة אلقاضی نورאهللاـ ٣٨     ؛د جل٢אلکلباسی،
 ، אلحاج حسینربع قرن مع אلعالمة אألمینیـ ٣٩   אلدین؛ ، سید شرفأبوهریرهـ ٢٦
 .شاکری ، شیخ محمود أبوریه؛شیخ אلمضیره أبوهریرهـ ٢٧
 
 
 

 אفزאر شیوۀ پژوهش رجالی در אین نرم
نام هر رאوی کـه در قـسمت        . ست جستجوی لفظی در منابع א     אه אز ر  ،که אشاره شد    چنان ،אفزאر  אستفاده אز אین نرم   

 ،بنابرאین. شده در محدودۀ جستجو شناسایی و نمایش دאده خوאهد شد          ی منابع تعریف  جستجو تایپ شود در تمام    
 نتیجـۀ  دربارۀ رאوی رא ببینند و نوع مطالب مورد نیاز خـود رא אز               گوناگون عبارتها و אطالعات      بیشتر باید  کاربرאن

حال یـا    چه در ضمن شرح    چه به صورت عنوאن در کتابی آمده باشد و           ، نام مورد نظر   زیرאجستجو אنتخاب کنند؛    
 و نمـایش دאده     شناسـایی  کتـاب ذکـر شـده باشـد، در אیـن جـستجو                به رאوی یا کتابی، و چه در حاشیۀ        طریق
 .شود می

אی برאی نمایش فهرست کتابی که گشوده شده وجود دאرد کـه گـاه אز آن نیـز بـرאی                       گزینه אفزאر  نرمدر אین   
کتابهـا در    فهرسـت تمـامی    کها توجه به אین   ب. وאن بهره برد  ت  رۀ مطالعه و جستجوی رجالی می     یمحدود کردن دא  

. ظـر سـودمند خوאهـد بـود    یافتن مطلب مورد ن ، אستفاده אز אین گزینه در        در برخی منابع   אین برنامه نیامده אست،   
אی هـم بـا       אست، گزینه  אصلی پژوهش در تمامی منابع معجم فقهی         گذشته אز شیوۀ جستجوی لفظی، که شیوۀ      

 . نمایش طرאحی شده אست در حاشیۀ صفحۀ» رجالۀپنجر«عنوאن 
ـ אنـد، אرא   متن دیگری که אنتخاب کرده زمان با مطالعۀ     אطالعات رجالی مورد نیاز کاربرאن رא هم       ،אین پنجره  ه ئ

 عنوאن אسامی رאویان جای     ١٥٤٦٧لیف آیت אهللا خویی با      أ ت ،معجم رجال אلحدیث   کتاب   ،در אین پنجره  . دهد  می
خوאهـد אز     زمـان مـی    کند و به صورت هم      رتی که کاربر متن یک کتاب حدیث رא مطالعه می         در صو . گرفته אست 
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 پژوهش رجـالی خـود رא در محـدودۀ          توאند   می حال رאوی یک حدیث אطالع پیدא کند با אنتخاب אین پنجره،           شرح
 . אنجام دهدمعجم رجال אلحدیثکتاب 

 
 
 
 
 אفزאر کتابخانۀ אهل بیت نرمـ ٦

 ی عنـوאن کتـب رجـال      صـد ن  آ و در     אسـت  אلمعجـم    طفی و مركز  صאلم ی پژوهش  אز مرکز  یول محص אفزאر  نرمאین  
ی منابع رجالی   تمام. ستא   אهل سنت  یکتب رجال و بقیه אز     شیعه   ی عنوאن آن אز کتب رجال     ٥٩گنجانده شده که    

 אسـت  یجـال  بیست عنوאن کتاب ر     دאرאی بر آن אفزون   در אین برنامه موجود אست و        ی معجم فقه  אفزאر  شیعی نرم 
 : عناوین אین بیست کتب به قرאر زیر אست.دאردن وجود که در معجم فقهی

 ؛ی، אلشیخ אألمین אلوضاعون وأحادیثهمـ١٢  ؛یغالب אلزرאر אبو،عینأ آل ی فةرسالـ ١
  ی؛ אلشیخ علمستدرکات علم رجال אلحدیثـ ١٣   آلیف یغالب אلزرאر ی أبة رسالةشرح تکملـ ٢
 ؛یאلشاهرود یאلنماز      ؛عینأ 
 ؛ ی، حسین אلساعد אلمعلی بن خنیسـ١٤  حمد بن אلحسینא، یאلغضائر رجال אبنـ ٣

  ، محمدאلمفید من معجم رجال אلحدیثـ ١٥    ؛ی אلبغدאدی אلوאسطیאلغضائر
 ؛یאلجوאهر ؛ ی، אلخطیب אلتبریز אلرجالءسماأ یאإلکمال فـ ٤
 یאلتستر ؛ی، אلشیخ محمدتققاموس אلرجالـ ١٦ ؛ یאلشهید אلثان) حدیث (ة علم אلدرאیی فةאلرعایـ ٥
 ، محمدرضاهمعجم مصطلحات אلرجال وאلدرאیـ ١٧  ؛  تحقیق אلمطلبیإکلیل אلمنهج فـ ٦
 ؛نژאد یجدید  ؛ ی אلقزوینی، אلشیخ عبدאلنبتتمیم أمل אآلملـ ٧
 ؛یאألنصار ةیا؛ محمد حمعجم אلرجال وאلحدیثـ ١٨  ؛ ی، אلوحید אلبهبهان علی منهج אلمقالةتعلیقـ ٨
 ، אلسید وאالصطالحة بین אللغةجرאب אلنورـ ١٩  ی אلکجوری، אلشیخ مهدهאلفوאئد אلرجالیـ ٩

 ؛یمحمدرضا אلجالل     ؛ یאلشیرאز
 .یאهللا אلشریف אلکاشان ، אلمال حبیبة אلفاخرةאلدرـ ٢٠  ، אلمال  علم אلرجالیتوضیح אلمقال فـ ١٠

 ؛ یعلی کن
  محمد بن محمد یאلمعال ی بא، هאلرسائل אلرجالیـ ١١

  ؛ یאبرאهیم אلکلباس
.ندگیر ینمقرאر  ی كتب رجالیر در شمار عنوאن كتاب אخسهالزم به ذكر אست كه 



  

 

 


