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 7   شرعًا و قانونًا مجاز نیست. هرگونه کپی برداری  

 آشنایی با علم رجال 

 هــایدوره ترتیــ    بــه کــه اســت راویان از ایسلسله ؛سند از مقصود. است رسیده ما دست به سند با همراه ،امامان بسیاری از روایات  

 :نقل شده است روایتی چنین کافی کتاب در مثال عنوانبه .است کرده نقل دیگری برای را روایت آن ،آنان از یك هر ،تاریخی

 النعمـان، بـن  علـّی   عـن  اسـماعیل،  بن  محمد  عن  عبدالجبار،  بن  محمد  َعن  یحیی،  بن  محمد •

جلد     7  قال  قال:7  عبدالله  ابی  عن  بصیر،  ابی  عن  مسكان،  ابن  عن  ّ ّ    ز لی: یا أبامحمد؛  ن

؛نً لم یعط    ؛9 نالنبیاء شیئاً إال ج ق؛ نزطاه محم 

 ،1ج )کلینـی،داشــته اســت.  ارزانــی 9 محمــد بــه را آن آنکــه مگــر نــداده، چیــزی پیامبران  به  خدای بزرگ  ؛1ابامحمد  ای

 (  225ص

. انــدکرده نقل7صادق  امام از را این روایت ترتی به که ،شده برده راوی شش نام است، «حجت»  کتاب  به  مربوط  که  روایت  این  در

 .ابوبصیر و مسکان ابن نعمان، بن علّی  اسماعیل، بن محّمد عبدالجبار، بن محمد یحیی، بن محمد: از عبارتند تن شش این

)آغـاز  قمــری۱۴۸ تــا ۱۱۴ هایسال یعنی ،7 صادق  امام عصر تا چهارم سده محدثان  از(  ق۳۲۹  متوفای)کلینی  مرحوم  که  پیداست

   حدود دو قرن فاصله دارد؛ بنابراینامامت تا شهادت آن حضرت(  
 
 از یکــی بــه یــا شنیده، خود از پیش راویان طریق  از  را  روایت  این  او  قطعا

 راهــی بــرای کــرد،نمــی ذکــر را ســند  سلســله  و  راویــان  ایــن  نام  او  اگر  .است  کرده  نقل  و  کرده  آن را دریافت  حدیث،  تحمل    دیگر  طرق  

 خــود بــا کــهآن مگــر نداشــتیم، بخــشآرام اطمینــانی بــه یابیدســت و 7معصــوم  امــام از روایــت صــدور   بــرای اثبــات   مناســ  تحقیــق  

 . است کرده نقل ما برای و شنیده پیشین راویان از خودش البد و است محتاط و بزرگ ثانمحّد  از کلینی  که:گفتیممی

ی دربــاره  قضــاوت  در  او  شــاید  اینکــه  هــم داشــت؛  دیگــری  مشــکل  رساند،نمی  کافی  اطمینان  به  را  ما  اندیشه  این  کهآن  بر  افزون

 منظر   از که سازدمی  فراهم  ما  برای  را  امکان  این  سند،  سلسله  و  راویان  نام  ذکر.  باشد  شده  اشتباه  دچار  راویان  ایمان    و  وثاقت  عدالت،

 .دهیم قرار بررسی مورد را راویان شرایط خودمان ،نظری مبانی و اجتهادی

 بــه آیــا انــد؟بــوده معاصــر کســانی چــه با و زیستهمی عصری چه  در  هستند؟  کسانی  چه  راوی  شش  این  ؛بدانیم  خواهیممی  حال

 به دستیابی برای که است هاییپرسش هااین تمام اند؟بوده راستگو  حداقل یا  عادل،  ییهاناانس  آیا  اند؟داشته  اعتقاد  امامان  امامت  

 ایــن بــه تــوانیممــی چگونــه ،شده است فاصله هاآن و ما زیادی میان های  قرن دیگر، سوی از.  نیازمندیم  هاآن  پاسخ  به  روایت،  ت  صّح 

 یابیم؟ دست هاپاسخ

نه؟   یا  است   موثق   آیا   نه؟   یا  است  عادل   آیا   نه؟   یا  است  مذه  امامی   راوی  این آیا    که  ؛ گوید می   ما   به   راویان،  هویت    معرفی   ضمن   رجال  علم   

 :رجال علم فیتعر

 چــه و انــدکــرده امامان نقل از واسطهبی که چه راویانی .است وجود آمده به ثیحد انیشناخت راو  برای  ؛که  دانشی است  رجال   علم

 در علم رجال، شناخت راویان از دو جهت است: .اندت کردهیمعصوم روا از ،نفر چند یبا واسطه که آنان

 است؟ منطقه و لهیقب کدام از و ستیک پدرش ست،یک : پسرشناخت ذاتی و حقیقی راوی .1

 راوی بــه کــه جهــاتی ریســا و عــدالت و وثاقــت جــر ، و قــد  ذّم، و مــد  :راوی از قبیل وصفی و آشنایی با اوصاف    شناخت   .2

 .گرددبازمی

 
 او »ابامحمد« است. ی»لیث بن البختری المرادی« و کنیه است؛ نام او 7. ابابصیر لق  یکی از اصحاب امام صادق 1



 درسنامۀ علوم حدیث

 شرعًا و قانونًا مجاز نیست.هرگونه کپی برداری   8 

 تیــ روا و گفتــه رد ایــ  قبــول در کــه اوصافی ای نام لحاظ از- ث تأثیر داردیحد ان  یراو ی  یشناسا  در  هر چیزی که  یهدربار   رجال  علم

  .شودمی خهیمش و انساب تراجم، ها،کند و شامل فهرستمی بحث -دارد دخالت آنان

 آن بــه مربــوط هــایکتاب و شــودمــی میتقســ  محــدودتری موضــوعات و  هــارشــته  بــه  ،گونــاگون  هــایزهیانگ  حس   بر  رجال،  علم

  .ردیگمی مختلفی هایشکل

شــان گفتگــویی یا وثاقــت عــدم ایوثاقت  یهدربار  کهآنبدون  ،است انیراو نام شامل عام، طور به هاکتاب نیا از  بعضی .1

 (ق280 ای 274متوفای) .برقی عبداللهابی بن احمد فیتال «الرجال طبقات» :مانند .کند

 بــن احمد استادش کتاب و( ق368 متوفای) قمی داودابن  کتاب  :مانند  است،  مذموم  ای  ممدو   افراد  درباره  گرید  بعضی .2

  .است ترمفصل او کتاب از که(  ق346 متوفای) الکوفی عمار بن محمد

 اصــحاب خصوص در  فقط  که(  ق333  ای  332  متوفای)  عقدهابن  کتاب  :مانند  .است  امام  كی  اصحابی  درباره  فقط  برخی .3

 .است راوی هزار چهار نام بر مشتمل و شده فیتال7صادق  امام

 کــه( ق332 متوفـای) الجلــودی ییحی بن زیعبدالعز کتاب مانند شده، گرفته نظر  در  گریید  خاصجهت  گر،ید  برخی  در .4

 یدربــاره هیــ دویزابــن کتــاب ای اند،کرده تیروا7علیحضرت  از  که  9اکرم    رسول  صحابه  از  هعّد   آن  نام  برمشتمل است  

ن َروی َمن) است. طال یابآل راوی   زنان   حاالت  (طال یاب آل نساء م 

 ... و 

 :رجال علم اهمیت

 :جمله از؛ است استوار متعددی امور   بر ثیحد كی ت  یّ حج و اعتبار

 .انیراو حال   سن  ح   ای عدالت وثاقت و یدرباره قیتحق الف(

 .شودمطر  می انیراو طبقات   از بحث در بحث نیا که،ارتباط بین راویانتشخیص امکان و وقوع  ب(

 .شود مقطوع ای مرسل ،تیتا روا باشد نشده حذف گریید شخص   ،عنهمروی   و راوی نیب که معنا نیبد سند: اتصال   ج(

 در امر نیا. شرع داشته است تشخیص احکام ترین نقش را درمهم ،ثیاحاد رجال   بررسی   شرع، خ  یتار از سال هزار  از  شیب  با گذشت

 «،رجــالی جوامــع و اصــول»: نیعنــاو بــا را گرانقــدری کتــ  ن،یمحّققــ  نــه،یزم نیا  در  و  بوده  علما  و  بزرگان  توّجه  مورد  حال  و  گذشته

 .اندنموده نیتدو ،«انیراو مشترکات نیب زییتم» و ،«انیراو ثقات» ،«نیمحّدث و انیراو خیمشا»  ،«انیراو طبقات»

 استوار را دانش نیا اساسی چه بر آنان نکهیا و  است  رجالی  دانشمندان  ها و رویکردهای  روش  است،  تیاهم  و  توّجه  خور  در  آنچه

 قابــل مقــدار دیــ با  هــاروش  از  گــرید  برخــی  طبــق  معتبر شــده و بــر  ث  یاحاد  ی دامنهگسترش    موج     هاروش  نیا  از  برخی  اند.نموده

 .مینمای خارج استنباط یدایره را از ثیاحاد از توّجهی

 :رجال علم مختلف هایرشته

 :جمله از است، رشته نیچند متضمن رجال  علم

 (.است مؤثر آنان خبر   قبول و رّد  در که اوصافی ای انیراو نام   ییشناسا) خاص اصطالح به رجال .1

 (.فانمصنّ  و مؤلفان نام   ییشناسا) فهرست  .2

 (.خبر قبول   و رّد  در دخالت از نظر نه ان، البتهیراو ای علما حال   شر  شناخت) رجال خیتار ای تراجم  .3

 ( . تییروا دیاسات سلسله ییشناسا) خهیمش  .4
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 :حدیث و نیاز بیشتر به علم رجال جعل  یهپدید 
 به ،حدیث جعل   ی نیاز به علم رجال، بروز پدیدهترین دالیل  یکی از مهم

ّ
امیــه بــر ط بنــیخصوص در قرن یکــم هجــری اســت. بــا تســل

ناشــی از عوامــل   ،حــدیث  ت و گســترش بســیاری یافــت. جعــل  حدیث سرعت بیشتری به خود گرفت و شــّد   اسالمی، جعل    یهجامع

 های مختلفی روی داد؛ از جمله:گوناگون و با انگیزه

ی جرگــه در ورود بــرای را طلــ شــهرت و هیــ مابــی ایهعــّد  د،داشــتن اجتماع در ثیحد حامالن   و  ثانمحّد   که  وزنی  و  ارزش .1

 . ساختمی وادار کار نیبد محدثان

 .شود داده نسبت 9پیامبر اکرم  به فراوانی ث  یاحاد بود تا مستقلی و مهم عامل  ،اسییس   اغراض   .2

حله .3  ردند.کاقدام به جعل حدیث می ،ی خودهانابنی برای تقویت   ،ها نیزها و فرقهبعضی از ن 

 و ...

 جــاعالن    ی فراوانی نســبت بــه پدیــدهحساسیت    7اهل بیت  
 
معرفــی حــدیث را  جعــل و جــاعالن داشــتند و در برخــی مــوارد، صــریحا

 بخشــی از مصــطلحات    مهمی برای پیدایش    یکردند. این عامل، انگیزهمی
 
علــوم حــدیث و  علم رجال بوده است؛ چــه اینکــه اساســا

 ناظر به جعل و وضع حدیث است. ،رجال نیز

 :رجال هایکتاب نیتدو ریس

 .نیأعآل یدرباره زراری غال  أبی «رساله» :رجالی؛ مانند شناسیطبقه و فهرست تدوین  . 1

 .چهارم تا هفتم قرنزمانی  یبازهافته، در یفهرست رجالی هایتدوین مجموعه. 2

ق احادیث به تقسیم رجال   و رجال دانش   مندینظام. 3
ّ
ق، در بازهیو غ افراد موث

ّ
 .هشتم تا دهم قرنزمانی  یرموث

 :دوازدهم و ازدهمی قرن در رجال علم  دگرگونی. 4

ــ (  ق1019م)  شوشــتری  نوراللــه  قاضــی  تــراجم؛  علــم  از  رجال  علم  ی  یکارآ  یجداسازی حوزه(  الف  عنــوان  بــا  را  تــراجم  کتــاب    نیاّول

 .کرد فیتأل «نیالمؤمن مجالس»

 از علمای قرن یازدهم() .جزائری عبدالنبی خیش  و تفرشی مصطفی دیتوسط س  رجال؛ علم و انیراو نّقادی( ب

 .رساند کمال به  را آن( ق1086م) حییطر نیفخرالّد  که ان،یراو مشترك   ن  یعناو  شناسی  طبقه( ج

د رزایــ م ؛هــاآن گــردآوری وثاقت یا ضعف راویان و  مربوط به تشخیص    قراین    به  توّجه(  د  ســه فیتــأل بــا( ق1028م)اســترآبادی  محمــّ

 .شد فن نیا مبتکر خود، رجالی کتاب

 ،«اآلمــال  بهجــة»  :مانند  رجال  مفّصل  هایمجموعه  دوره،  نیا  در  چهاردهم؛  و  زدهمیس   قرن  در  رجال  مفّصل  هایموسوعه  نیتدو.  5

 .شد نیتدو «ثیالحد رجال معجم» و «المقال  حیتنق»

 :رجالی کتب  تدوین  دالیل و رجال  علم در شده تالیف کتب
 بــه معــروف غضــائری داللــهیعب بــن نیحســ  بــن احمــد نیابوالحســ  نگاشت، فهرست یهنیزم  در  لیتفص  به  کتابی  که  کسی  نینخست

 در طوســی کــهچنان .اســت بــوده مقــدم دو  آن  بــر  بوده، ولی از نظر رتبــه  نجاشی  خیش   و  طوسی  خیش   معاصر    که  بود  «الغضائریابن»

 ژهیــ و گــرییاصــول و د یدربــاره  فقــط  کــیی  :آورد  فــراهم  رشــته  نیــ ا  در  بــزرگ  و  کامــل  کتاب    او دو  خودش آورده،  «الفهرست»  مقدمه

 .فاتمصنّ 

 بــاقی اگــر کــه بزرگ اثر  نیا  و  شد  تلف  بازماندگانش  از  کیی  توسط  ،ارزشمند  کتاب  دو  نیا  ینسخه  تنها  وی،  ناگهانی  مرگ  از  پس

 .دینرس  بعد هاینسل به گشت،می محسوب عهیش  رجالی هایهیسرما از گمانبی ،ماندمی



 درسنامۀ علوم حدیث

 شرعًا و قانونًا مجاز نیست.هرگونه کپی برداری   10 

 نیتــدو  یهز یــ اسماء مصنفی الشــیعة« )کــه بــه رجــال نجاشــی شــهرت دارد(، انگ  تنجاشی در کتاب »فهرس   یبا توجه به مقدمه

 ها سه نکته بوده است:فهرست

 مــذمت علمــی یانــد و شــیعه را بــه نداشــتن ســابقهخبــر بــودهآن دسته از مخالفان شیعه که از آثار شیعه بــی  پاسخ به ایراد   .1

 .اندکردهمی

 در میان شیعیان. آثار معرفی آثار بزرگ و مهم شیعه و صاحبان   .2

 .:در اخبار و روایات امامان هاآن شناخت جایگاه   .3

 رجــالی معروف   هایکتاب از که میکنمی برخورد( ق224 م) محبوبابن «خهیعنوانی مثل »مش هب سوم، قرن  لیاوا  و  دوم  قرن  اواخر  در

 رجــال هــایرشــته از کــیی )کــه نویسیخهیمش یسابقه .است کرده بندیفصل رجال، هاینام    یترت به را  آن  داودی  ابوجعفر  و  است

 . رسدمی قمری224سال  از شیپ به  است(،

 رهیغ و قییعق  علی  بن  احمد  فیتال  «الرجال  خیتار»  :همچون  ییهاکتاب  چهارم،  و  سوم  هایقرن  در  ز،ین  رجال  خ  یتار  یرشته  در

 علــم    گونــاگون  هــایرشــته  یهمــه  گفت  توانمی.  است  مندرج  -«نجاشی  رجال  »از جمله  -  فهرست  کت   در  هاآن  نام    که  شده  نوشته

 هر در شده،می حساسا نه آب که ازیین فراخور   به و نهاده  گسترش  به  رو  جیتدر  به  سپس  و  اندآمده  دین پدینخست  هایقرن  در  رجال

 . است شده فیتصن و فیتال ییهاکتاب ،هارشته از كی

 :ثیالحد   رجال  دانش شناسی سبك
  .تراجم دارد علم رجال باعلم تداخلی که  :مثال   دارد، تداخل گرید هایدانش از ایپاره با ،رجال علم مباحث   از ارییبس

 شــناخت بــرای ؛رجــال علــم در حالی که  .نباشد  چه  و  باشد  راوی  چه  پردازد،می  هاتیشخص  حاالت  و  نامهزندگی  انیب  به  ؛تراجم  علم  

 کجــا بوده؟ چه شغلش است؟ آمده ایدنبه کجا در زراره که میندار کار ما عنیی.  هاآن  فیتضع  و  قیتوث  باب  از  فقط  هم  آن  است،  انیراو

 ایــ آ کــه ؛میکنــ  مــی بحــث مورد نیا در  رجال  علم  در  ما  است؟  داشته  دییاسات  چه  و  کرده؟  مسافرت  ییشهرها  چه  به  کرده؟  لیتحص

ق زراره
ّ
 .«است انیراو فیتضع و قیتوث شناخت برای رجال علم پس»نه؟  ای کرد اعتماد او سخنان به توانمی و  است موث

. ندشــد جــدا هــم از تراجم و رجال کت     بعد،  به  ازدهمی  قرن  از  اما  اند؛نبوده  جدا  هم  از  رجال  و  ترجمه  هایکتاب  ،دراز  سالیان  تا

 نیبــ  ز  یــ مم  ،«نیالمــؤمن  مجــالس»  کتاب  نوشتن  با  است،  عاملی  حّر   خیش   از  قبل  شهادتش  سال  که(  ق1019)  شوشتری  نورالله  قاضی

 «اآلمــل أمل» کتاب نگارش با نیز (ق1104 م) (عاملی حّر  حسن بن محّمد خیش )  عاملی  محّدث  مرحوم  .است  بوده  تراجم  و  رجال  علم

 .کرد جدا هم از را تراجم و رجال نخستین کسانی است کهجزء  ،علما ی هترجم ی هدربار 

 :کرد ادی لیذ هایکتاب از توانمی عه،یش  عالمان   هاینامهزندگی انیب و ترجمه موضوع در

 (ق 588) مازندرانی آشوب شهر بن علی بن محّمد؛ «العلماء معالم. »1

 (ق  1019 سال در  دیشه) شوشتری نورالله قاضی؛ «نیالمؤمن مجالس. »2

 (ق 1104) عاملی حّر  خیش ؛ «اآلمل أمل. »3

 (ق  1359) قّمی عّباس خیش ؛ «واأللقاب الکنی. » 4

 عه(یش  علمای تراجم کتاب نیتر)مفّصل عاملی جبل نیأم دمحسنیس ؛ «عةیالش انیأع. »5

 .ندارد ضرورتی هابود و ذکر سایر کتاب علم نیا معروف هایکتاب شد، ذکر آنچه

 و ترجمــه» عنــوان بــا ،ســی(ینو هــای فهرســت)کتــاب »الفهرســت« عنــوان بــین تــر ذکــر شــد، فــرق با دقــت در مطــالبی کــه پیش

 یهنامــ زنــدگی بــه نــاظر دّوم عنــوان   یا افــراد اســت و هاکتاب  سامیا  نیتدو  به  ناظر  اّول  عنوان  .  شودمی  روشن  خوبیبه  «نگاریتراجم

  زین «رجال» عنوان از «تراجم»  عنوان    که  همانطور  .باشدمی  عالمان
 
های مربوط به دانــش کتاب از ایپاره ن،یبنابرا. متمایز است جدا
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 فیتــأل ،زمــان و طبقــات اســاس   بر  تراجم  هایکتاب  از  بعضی.  دینام  رجال   را  گرید  برخی  و  ،تراجم  را  ایپاره  ،فهرست  دیبا  را  رجال،

 الکنی»:مثــل؛ است شده میتنظ( لیفام  عنوان،)  الفبا  حروف  اساس  بر  گرید  برخی  و  ،«الفقهاء  طبقات  موسوعة: »مانند؛  است  شده

  ولی؛ «واأللقاب
 
 .«عةیالش انیأع» و «الجّنات روضات»مانند ؛ اند شده فیتأل عالم اسم اّول   حرف   اساس   بر نوعا

 رجال علم های تدویننگرشی به ضرورت

 عبارتند از: هاآن اهّم دالیل  . اندداشته انیب رجال علم به ازین عدم   را برای اثبات   یلیدال  شیعه، ثان  و محّد   دانشمندان از یگروه

 افراد.یی  جو  یع و نکوهش -1

 اربعه. کت  ات  یروا بودن   دورالّص قطعی -2

 کت  اربعه. ان  یراو یاجمال ق  یتوث -3

 مشهور فقها. عمل   مالک بودن   -4

 آن قواعــد   و یمبــان شــناخت و یریفراگ ضرورت   بر و دانسته ازین مورد علوم از  را  رجال  دانش  عه،یش   دانشمندان    از  یاریدر مقابل، بس

 :میکنیم اشاره هاآن از یبعض به ادامه در که اندکرده اقامه آن اثبات یبرا یفراوان لیدال   کهآن ضمن کنند؛یم دیتأک

 یاریــ  یالهــ  احکــام   استنباط   در را ما که یثیاحاد و اخبار شتر  یب ،دانندیم فن اهل   و محققان :هاآن  ریغ از ثقه  ان یراو  شناخت.    1

 ،متواتر اخبار   رایز  هستند.  آحاد  اخبار    جزء  م،یابیب  یزندگ  مختلف    شئون    در  را  نید  ام  یپ  ،هاآن  از  یریگبهره  با  میتوانیم  ما  و  دهندیم

   زیرا  ست،ین  تحّج   و  معتبر  ،مطلق  طوربه  زین  واحد  خبر  .ندااندک  اریبس
 
 دنبــال بــه را نیقــ ی و قطــع و انجامــدیمــ  گمان و به ظّن   صرفا

 .ندارد

 آن مگــر اســت؛ شــده شــمرده مــذموم( یعـاملحّر  /ینیکل) ثیحد و (36/ونسیو  36/اسراء) قرآن نگاه در مطلق ن ّ ظ  از  یرویپ  و  تیتبع

در کتــ   یانصــار خیشــ  .شــودیمــ  ریــ تعب «خــاص ن ّ ظــ »  بــه  آن،  از  کــه  ،باشــد  کــرده  ءامضا  را  اعتبارشان  مقدس  شارع  که  ییهاناگم

  حکم به نباشد، آن بر یلیدل که یصورت در ،ظّن  به  تعبد»:  کند کهفراخور موضوع بیان میمتعددی به  
ّ

 ســنت، کتــاب،) اربعــه ی هادلــ

 خیش . است شده بحث  آن  از  لیتفص  به  ،اصول  علم  در  که  است  «ثقه  واحد    خبر  »  معتبر،  یهاظّن   جمله  از  «.است  حرام(  عقل  اجماع،

 اصــالت  »ی هقاعــد از کــه است  یظنون  جمله  از  ،واحد  خبر    ،هاآن  یهمه  بلکه  ان،یاصول  مشهور    نزد: »داردیم  ابرازهمچنین    یانصار

 و  احتجــاج  ،یشــرع  احکــام    اســتنباط    در  آن  بــه  بتــوان  و  دارد  اعتبــار  و  ارزشکــه    یواحــد  خبر«اســت.  خارج  «علم  بدون  عمل  حرمت  

  .باشد ثقه آن یراو و کرد  استدالل

 و انیــ راو اوصــاف و حــاالت انیب لمتکّف   که  ؛است  سریم  رجال  علم  قیطر  از  تنها  یراو  وثاقت  عدم  و  وثاقت  صیتشخ  است  یهیبد

 : کرد ریتقر  نیچن خالصه طوربه توانیم را فوق  لیدل. است خبر ناقالن

 . ستین ممکن ثیاحاد به رجوع بدون ،یشرع احکام    استنباط  ( الف

 . میبریم بهره واحد خبر از شتریب  ،احکام استنباط   در( ب

 . ندارد دنبال به را نیقی و قطع و شودیم محسوب ظّن  واحد، خبر  ( ج

 برخــوردار یشــرع و یعقل اعتبار   از که یظنون آن مگر است؛ شده ینه سنت و کتاب در آن، به دادن اثر  یترت  و  ظّن   از  تیّ تبع(  د

 .ثقه واحد   خبر   :مانند باشد؛

 . است ممکن و رّس یم رجال دانش با ییآشنا ی هیسا در تنها او، وثاقت عدم و یراو وثاقت   ص  یتشخ( هـ

س در یث و تــدلیحــد وضع   ی هدیصدر اسالم، پد ار تلخ و ناگوار  یاز جمله حوادث بس :پردازاندروغ و جاعالن شناخت.    2

 یهــازهیــ م کــه بــا انگیبــریمــ  یپ یوجود افرادان، به یحال راو یو بررس  یرجال یهاو کتاب یثیات است. با مراجعه به جوامع حدیروا
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 یثیحــد در ضــمن   7یدادند. حضــرت علــ ینسبت م  ::و امامان  9امبریرا به دروغ به پ  یث کردند و سخنانیمختلف اقدام به جعل حد

 متشابه، ج محکم منسوخ، ج ناسخ درجغ، ج رنست  باط ،  ج حق مردم نّد »د:  یفرمایس میم بن قیبه سل  ،یطوالن

 ج خونند؛  خطبده یرجز کده ش؛  بسته درجغ 9امبریپ بر آنق؛ر. دنرد  جلود  مجاز هم ج قت یحق  ج  خاص   ج  زام

 لهنم در گاهشیلا بن؛د، درجغ من بر زم؛  به کس هر پس نن؛،ش؛ه اد یز من  بر  اّیدرجغگو  مردم :  فرمود 

دا یــ ادامه پ 9امبریدروغ بستن به پ  ث ویان وضع حدیز جریگاه حضرت اشاره کردند که بعد از رحلت آن حضرت نآن  «بود.  خونه؛ 

  .«بع؛ه من هیزل کذب  ثم»کرد: خواهد 

 رن مدا یرنسدتگو ی هچهدر ج بن؛ن؛ یم  درجغ  ما  بر  اّیدرجغگو  که  میهست  یخان؛نن  ما»:  فرمود  7صادق   امام

 رفتنیپــذ از را هــاآن و دهــدیم هشدار اصحابش به پردازان، دروغ و وضاعان از یکی مورد در سپس «کنن؛.یم خرنب  مردم  نّد 

که با قرآّ ج سنت سدازاار مگر آّ  ؛،یرینز لانب ما نپذ   یثیح؛ »:  دیفرمایم  و  داردیم  حذر  بر  یفرد  نیچن  ث  یاحاد

 ارنّیددر کتدب   یثینحداد  ؛،یبن سع رهیچرن که مغ ؛ یابیبر آّ ب یما، شاه؛   نیشیپ  ث  ینحاد   اّیدر م  ایباش؛،  

رن کده بدا کد م    یسدنن  ؛،ینش؛ه بود  پس نز خ؛ن پرجن کن  یپ؛رم جنرد ساخت، که هراّ بر زباّ پ؛رم لار

 و معانــد  منحرف،  افراد  نفوذ  نیبنابرا  «؛.ین؛ه  نسبت   ما  به  ن؛نرد،  یسازاار9بّرگ ج سنت رسول نکرم  ر  پرجرداا

 .اندکرده حیتصر آن به بزرگان از یاریبس کهناچن است؛ انکار قابل ریغ ثیحد ان  یراو انیم در زیستنید

 ثیــ احاد ییشناسا یهاراه از یکی رایز است؛ ریناپذ اجتناب یضرورت رجال دانش  با  ییآشنا  که  ؛شودیم  دانسته  میگفت  چهآن  از

 کتــ  در رو نیــ ا از بــود؛ خواهــد ممکــن رجــال علــم قیــ طر از تنهــا که ،است کنندگانتدلیس و جاعالن شناخت آن، ریغ  از  موضوعه

اب،  ث،یالحد  ضعی  َوّضاع،  لیقب  از  یراتیتعب  که  میخوریبرم  نفر  هاده  به  یرجال
ّ

ط،  متهم،  َکذ
ّ
س  مخل 

ّ
 کــاربــه هــاآن مــورد در...  و  مــَدل 

 .است رفته

 نظــر از کــه دارنــد وجــود یانیــ راو ند،اهشــد واقــع اتیــ روا اســناد   ی هسلســل در کــه یانیــ راو انیم  در  :یامام  ریغ  ان یراو  شناخت.    3

 افــتیدر ییهــاجواب و دندیپرس یم یآمدند، گاهی سؤاالتمی :نیز به محضر امامان افراد نیا.  هستند  1ییا عام  یامام  ریغ  ،یاعتقاد

 است بوده هیتق یرو از، 7امام طرف از  شدهداده  جواب   ایآ نکهیا  صیتشخ و یاعتقاد جهت از  یراو حال   شدن  روشن یبرا.  کردندیم

 نســبت یدرســت ی  ابیــ ارز و میببر یپ یراو یباورها و اعتقادات به ،یرجال کت    به مراجعه با تا ،میدار مبرم از  ین  رجال  دانش  به  ر،یخ  ای

 .میباش  داشته 7امام کالم و ثیحد یمحتوا به

در  که کرده نقل یثیاحاد «الوضوء صفه» باب (،19و18،  62ص ،1)ج «االحکام  یتهذ»  کتاب  در  یطوس   خیش ؛  عنوان مثالبه

 خیشــ . اســت 7تیــ ب اهــل مذه  مخالف و عامه مذه  با این موافق که کندیم ذکر را پا شستن پا،  مسح  یجابه  گرفتن  وضو   تیفیک

 .کرده است هیتق بر آن، حمل در سند   یعام ان  یراو وجود ل  یدل به را ثیحد نیا  یطوس 

 نداشــته وجود آن ضد یخبر و باشد یخبر که افتدیم اتفاق  کمتر برخی از محققان بزرگ شیعه، ی هگفت به :متعارض  اخبار  حل.  4

 اشــکاالت نیبزرگتــر از را آن( ســنت اهــل) مــا مخالفان که ییجا تا دارد؛ وجود مخالفش نیز ثیحد کهآن مگر  ستین  یثیحد  و  .باشد

 هیــ توج و لیــ تأو و الفاظ و کلمات یمعنا با اند وکافی نداشته ی  علم قدرت   که یگروه د  یترد ی  هنیزم امر نیا و  اندکرده  قلمداد  عهیش 

 وجــود   بــه «یکــاف» یهمقدم در زین ینیکل. گرداند منحرف حق به اعتقاد از را هاآن از یاریبس و  آورد  فراهمرا    نداشتند،  ییآشنا  هاآن

 
هــم در هــای مختلفــی هــم در عقایــد و اعتقاد ندارد. که این گروه به فرقه 9اکرم  پس از پیامبر 7علی    در کت  رجالی، منظور از »عامی« هر کسی که است به جانشینی امام.  1

دانــد. شــیعه نیــز هماننــد اهــل ســنت بــه چنــدین فرقــه )ماننــد کیســانیه، مــی 9اکــرم    را جانشین بالفصل پیامبر  7علی  اند. شیعه، هر کسی است که اماماحکام منشع  شده

)کــه در غیبــت اســت(  (عجل للاه)مهدی  تا امام 7علی  ت، از حضر:گانه های شیعه است که به امامت  امامان دوازدهاسماعیلیه و ...( منشع  شده است. امامیه یکی از فرقه

 در کت  حدیثی و رجالی، ت
 
عبیر »شیعه«؛ اشاره به پیروان اهل اعتقاد دارد. یکی از مهمترین شروط  توثیق راویان، نزد دانشمندان رجال، امامی مذه  بودن راوی است. معموال

 بر تمایز آن وجود داشته باشد.آنکه قرینهرود، مگر کار میجای امامیه بهبیت است و به
ّ

 ای دال
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 کتــابش در (50ص، 1ج) «ثیالحــد  اخــتالف»  عنــوان  تحــت  را  یبــاب  و(  مقدمـه  ،1ج  ،ینـیکل)  کــرده  اشــاره  ثیاحاد  نیب  تعارض  و  اختالف

 .است گشوده

م  یامر  ثیاحاد  و  اخبار  از  یادسته  نیب  یتناف  و  تعارض  وجود  صورت،  هر  در
ّ
 فصــل اصــول، علــم در لذا است؛ ریدناپذیترد و مسل

 .قرار دارد تعارض بین اخبار حل یبرا «حیالتراج و التعادل»  عنوان تحت یمستقل

 بــه مراجعه هاآن از یکی دارد که وجود یمختلف یهاراه ،یگرید بر یکی حیترج ای  ،متعارض  خبر    دو  نیب  جمع  و  تعارض  رفع    یبرا

 لیــ قب از  یممتــاز  یهــایژگیو  و  برجســته  صــفات    یدارا  آن،  ی  راو  کــه  شــودیمــ   واقع  عمل  مورد  یخبر  یعنی  است؛  خبر  یراو  صفات  

 . است شده اشاره موضوع نیا به «حنظله عمربن مقبوله» در کهناچن باشد؛ ضبطصداقت، قدرت حفظ و  فقاهت، عدالت،

 دچدار حکدم در شدما، نز منقول ث  ینحاد  در نخت ف نثر بر ضات ق   نار»: پرسید 7صادق  امام از حنظله  بن  عمر

م  »:  دیــ فرما  یمــ   جــواب  در  زین  7امام  «رفت؟یپذ   ؛ یبا  رن  ک؛نم  حکم  ج  کرد   ؛ یبا  چه  شون؛،  نخت ف كدْ ا  نْلح  ما  مدا كدا ه   حا  بد 

ا ا  جا   أاْز؛ال ه ما ا  جا   أاْفقاه ه ما ؛    یف    أاْص؛اق ه ما ا جا الا    ث  ینْلحا ز ه ما ا    ْلتاف تْ یجا أاْجرا ر    ب ه    ْحك م  یإ لاى ما  در (67ص ،1ج کلینـی،) «نْْلخدا

 ج ... نست  ترمتقی ج رنستگوتر تر،هیفق تر،زادل که رفت یپذ  ؛ یبا رن یکس آّ حکم   نخت ف، صورت  

 . بود نخواهد مقدور «رجال علم» به مراجعه بدون انییچنین راو ییشناسا است یهیبد

 یریــ فراگ کنــار   در کــه است بوده نیا حال، تا گذشته از یاسالم شمندان  یاند و عالمان رهیس  :یاسالم دانشمندان   یعلم  رهیس.  5

 کتــ    مطالعــه و  یتهذ ح،یتنق ف،یتأل  به  ،ثیحد  انیراو  یی  شناسا  یبرا...    و  ریتفس  کالم،  اصول،  فقه،  :مانند  ؛یاسالم  مختلف  علوم

 متقــدمان اهتمام گفت توانیمبنابراین    اند،بوده  ییباال   مهارت  یدارا  و  نظرصاح   فّن   نیا  در  آنان  از  یاریبس  و  پرداختندیم  یرجال

ه بن عبدالله :مانند ییهاتیشخص :امامان    اصحاب    انیم  است. در  بوده  متأخران  از  شتریب  علم،  نیا  به  آنان  توجه  و
ّ

 بــن حســن ،جبلــ

 یطوســ  خیش  و صدوق  خیش  ،ینیکل :مانند  یبزرگ  شمندانیاند  هان،یفق  و  محدثان  انیم  در  و...    و  یاشعر  اسحاق   بن  احمد  ،محبوب

 . اندبوده اثر نیز صاح  رجال علم در

 یانیراو ع  یجم ؛سند از مراد و است استوار «سند» نام به نیمت  و  محکم  یاهیپا  بر  ثیحد  :ثیاحاد  نقل  در  محدثان   یعلم  منهج.  6

 هــم بــه یرهیــ زنج ایــ  مــتن ق  یــ طر شناســان،ثیحــد نــزد ،«ســند» گــر،ید عبــارت بــه اند؛  گرفته  قرار  ثیحد  نقل    یسلسه  در  که  است

 جهــت از ثیحــد ی  ابیارز رق  ط   از یکی و برسند؛7معصوم به تا کنندیم تیروا را ثیحد ،یگرید از پس یکی که است  انیراو  یهوستیپ

 . است شده سند ذکر   بر یفراوان دیتأک رو نیا از است؛ آن سند ل  یتحل اعتبار، عدم و اعتبار

 اگــر و شماســت ســودبه بود، حق بر اگر پس د؛یکن مستند ناقلش و  یراو  به  را  آن  ث،یحد  نقل  هنگام: »دیفرمایم  7یعل  حضرت

 کرده بود، سند برای حدیثی درخواست که یکس جواب در7باقر امام و (7  ،42ص  ،1ج  ،ینیکل)  «است.  اشندهیگو   ضرربه  باشد،کذب  

 جــدش از پــدرش، از جــدم، از پــدرم: اســت از سندش عبــارت سندی ذکر نکردم،  برای آن  و  کردم  انیب  یثیحد  که  یهنگام: »فرمود

 «متعال. خداوند از ل،یجبرئ از خدا،  رسول

 بصــائر» ،«المحاســن» ماننــد ییهــاکتاب نکــهیا چــه کننــد؛ نقــل ســند بــا را ثیاحاد که است  بوده  نیا  محدثان  غال     لذا رویکرد  

 ،(بحــاراالنوار  عه،یالشــ   وســائل  ،یوافــ )  هیــ ثانو   یثیحــد  جوامــع  و(  هیــ فق  استبصــار،   ،یتهــذ  ،یکاف)  هیاول  یثیحد  جوامع  ،«الدرجات

 جهــت  بــه  یگــاه اگــر و اندآن نقل کرده سند با همراه ث رایحد ،همگی...  و( یطوس  خیش  ،دیمف خیش  ،صدوق   خیش   یامال)  هایامال

آن  یراو به را شیخو  رق  ط   ،یخاص  بخش در کردندیم یسع حال نیع در را حذف کرده باشند، آن ی ههم ای سند از  یبعض  ،اختصار

 یطوســ  خیشــ  و  «هیــ الفق  حضرهیال   من»پایان    در  صدوق   خیش   که  یکار  مانند  است؛  «مرسل»  تیروا  که  نکند  متوّه   یکس  تا  بیان کنند

 . است معروف «خهیمش» عنوانبه و اندداده انجام «استبصار» و « یتهذ» آخر در
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 را ســند حــذف   علــت   و کــرده یادآوریــ  را آن بودن مسند  و  ثیحد  یریفراگ  و  لتحّم   نحوه  کتاب،  یمقدمه  در  بزرگان  و  علما  یگاه

 .شودمشاهده می شهرآشوبابن «المناق » و «العقول تحف» کتاب در مقدمه کهآنچن اند؛شده متذکر

 ثیــ احاد اعتبار و ارزش تا .دارد ثیحد ناقالن و انیراو ث  یاحاد  ی  استوارساز  بر  شمندانیاند  اهتمام    از  تیحکا  ها،تالش  گونهنیا

 .افتی اطالع آنان وضع و حال از توانینم رجال دانش با ییآشنا بدون است یهیبد و شود لیتحل آن ناقالن ی  ابیارز با

 :جهینت
 احکــام   اســتنباط   و اجتهــاد ل  یتحص در آن ی  و کارآمد نقش و یاسالم علوم یحوزه در رجال دانش ؛توانیم دریابیممطال  فوق می  از

 :سازد یم آشکار را ریز امور رجال دانش خالصه، طور به. برخوردار استگاه واالیی یاز چه اهمیت و جا ،اسالم معارف   گرید و یشرع

  ث؛یاحاد و اخبار رق  ط   و اتیروا اسناد   بر یآگاه(  1

 آن؛ ریغ از حهیصح ات  یروا ییشناسا(  2

 ان؛یراو طبقات   با ییآشنا(  3

 ؛هاآن صیتشخ و زیتم و مشترک ان  یراو ییشناسا(  4

 گمنام؛ و مجهول انیراو بر اطالع(  5

 پردازان؛ دروغ و وضاعان شناخت(  6

 ه؛یتق اخبار   ل  یتحل و مذه  یسن انیراو شناخت(  7

 ان؛یراو ل  یتعد و جر (  8

قط ییشناسا(  9  سند. در ارسال )افتادگی( و س 
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 اصول اولیه رجالی 

 مقدمه

انــد و علمــای شــیعه از زمــان برای این علم قائــل بودهت حدیث، اهتمام خاصی  صّح   علم رجال در شناخت    دلیل اهمیت  هب  ،محدثان

 اند.تألیف نموده هاآنحدیث، وثاقت و ضعف  راویان   کت  مختلفی را در بیان احوال   ،تابعین تا به امروز

قــرن اول، کتــاب رجــالی بــه  دوم   ینیمه نخستین کسی است که در اوایل   7عبیدالله پسر ابو رافع نویسنده و منشی حضرت علی

هــای آن حضــرت شــرکت کردنــد و در جن پیــروی می 7نگارش درآورده است. در این کتاب اسامی اصــحابی را کــه از حضــرت علــی

 است.کردند نوشته شدهمی

نــام گــذاری شــده اســت، کــه  «اصول اولیه رجالی »است به نام در مورد علم رجال نگاشته شده  6ترین کتبی که تا پایان قرن  مهم

 عبارتند از:

 رجال َکّشی -1
ی، معــروف بــه   یا  )معرفة الناقلین عن االئمة الصادقین(  « یامعرفة الرجال»

ّ
)معرفة الناقلین( اثر محمــد بــن عمــر بــن عبــدالعزیز َکشــ

ی«.  
ّ

ی»رجال َکش
ّ

. پــس بزرگــان شــیعه بــوده اســت یهو مورد وثوق و اعتمــاد همــ اول قرن چهارم هجری    یمهین  از علما و بزرگان    َکش

ب »معرفة الناقلکتاب حاضر  
ّ

 کَ ن«  یمهذ
ّ

متاســفانه  .منتشر شده اســت خ طوسییش ار معرفة الرجال« توسط  یاست که با نام »اخت  یش

 کَ اصل کتاب  
ّ

 کَ  ، کتــاب(5قـرن یعلمـا از ) یطوســ  خیشــ اما  ،در دسترس علمای عصر حاضر نیست  یش
ّ

را مختصــر نمــوده و بــرای  یشــ

 کَ نــام گــذاری کــرده اســت. امــروزه از کتــاب    «اختیار معرفة الرجــال»شاگردان خود تدریس می کرده است و آن را  
ّ

فقــط همــان   یشــ

 مقداری که شیخ مختصر نموده، موجود است.

ترتیــ ، راویــان روایات رجالی بسنده و به روایی دارد؛ زیرا در معرفی راویان به نقل    یهاین کتاب بر خالف کت  رجالی دیگر، جنب

 هر امام را ذکر کرده است.

 فهرست نجاشی  -2
، از علمــای بــزرگ و احمد بن علــی نجاشــیمعروف به »رجال نجاشی«تألیف  ،»فهرست اسماء مصنفی الشیعة« یا »فهرست نجاشی«

 .است در قرن چهارم و ابتدای قرن پنجم هجریعه ین ش اثمحّد 

ار یــ ا متهم بــه ضــعف و طعــن در اختیف یات فراوانی از افراد ضعینکه روایت نقل کرده و با ایمعتبر رواو    راد موثقاز اف  فقط  نجاشی

ا یــ ف یار دارم که از شخصــی ضــعیاتی در اختیدر فالن موضوع روا"  :دیگو در موارد فراوانی می  را اصال نقل نکرده است.  هاآن  ،داشته

ث از افــراد یدن حــدیی بوده که حتی حاضر به شناط و توجه او به حّد یاحت  "کنم.را نقل نمی  هاآنلذا    ؛ف و مطعون استیکتابی ضع

مطمــئن  هــاآنات یــ کند و انســان را نســبت بــه روان نکته ارزش منقوالت بزرگانی چون نجاشی را دو چندان مییف نبوده است. ایضع

انــد. پــس از گذشــت الع داشــتهبــه خــوبی اطــّ   هــاآنز اعتبار و عدم اعتبار  کتر بودند و ایان به عصر راویان نزدایش  چه اینکهسازد،  می

ن منبــع بــرای یمهمتــرایــن کتــاب گــر، هنــوز هــم یو نوشته شدن صدها کتــاب رجــال د  «رجال نجاشی»ف  یك به هزار سال از تألینزد

 باشد.ث مییان حدیشناخت وثاقت و عدم وثاقت راو

زند و در هنگام معارضه، قول کت  رجال می ان  ین، »رجال نجاشی« حرف اول را در میدثبزرگان علم رجال و فقها و مح به اعتراف  

خ آقــا بــزرگ یشــ در بیان جایگاه این کتاب، عبارت   ست.یارای مقابله با رجال نجاشی نیگر کت  را  یگران مقدم است و دینجاشی بر د
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هر کس در رجال و تــراجم دســت  "ن کت  اربعه است.یمانند کافی در ب در بین کت  رجالی،  ن کتابیا"گویاترین بیان است:    تهرانی

 است. خ طوسییش و  کشیو  نجاشیر به استفاده از یبه قلم برده ناگز

ف کــرده، لــذا در یعه تــألین ش یرجال است که نجاشی آن را به عنوان فهرستی برای اسامی مؤلف  یهیلن کتاب از جمله اصول اوّ یا

ن کتاب یف ایتأل ی هانگیز  یهدربار در مقدمه کتاب  نجاشیاند.  ادگار گذاشتهیتنها نام بزرگانی را آورده که کتاب و اثری از خود به  آن  

ن سرزنش یچن  هاآنکه    ،را شنیدمعه  ین مذه  ش یای از مخالفهعّد از    (الهدیدمرتضی علمیس )ف  ید شریس نقل قول  من  ":  گویدمی

ف ین کالم دست به تألیا رّد  رایز بیمن ن  ... ف نموده باشندیف و تصنید که تألیعه ندارینه و عالمی در ش یشیپ  ،شیعیانشما  :اندکرده

نــی اســت کــه یرت دیــ ن درجــات غینشــانگر بــاالتر نجاشــین کالم یا "عه را جمع نمودم.ین ش ینام مؤلف  ،زدم و تا آنجا که توان داشتم

 تواند داشته باشد.فردی می

 بعضــی  یهدربــار و بعضی چند ســطر  برایکه  ،را در بر داردعه ین ش یو مؤلف نایوانفر از ر   1269حال    نام و شر     «جاشیرجال ن»

 .است شده داده حیتوضا چند صفحه یك ی  گرید

، فهرســت طوسی شیختالیف نموده است ، به دلیل اینکه در شر  حال  طوسی  شیخ  «فهرست»خود را بعد از    «فهرست»  نجاشی

شــیخ بــوده   «فهرست»به عنوان حاشیه بر    «فهرست نجاشی»نیز معتقد است که    یالله بروجرد  آیتشیخ را ذکر نموده است. مرحوم  

 است.

 این کتاب عبارتند از: هاییژگیوبرخی از  رجال نجاشی:های یژگیو

 ذکر شده است. هاآنهای فات و کتابیو نام تأل اندمذه  و اعتبار و وثاقت بررسی شده ث  یح از راویان در آن، .1

 اند.ن کتاب ذکر نشدهیاند در انداشته کتابیانی که یراو لذا شان است.یهاعه و کتابین ش امؤلف معرفیهدف اصلی کتاب،  .2

 اند.ن کتاب معرفی شدهیدر ا ،نیز اندداشتهفی یعه تألیش  ی هدربار ان که یعیر ش یای از غهعّد . 3

 ن افراد هم آمده است.یگر و سلسله اسناد اید یانوال ر یای از افراد، جر  و تعدهدر ضمن شر  حال عّد  .4

 ان کرده است.یك راوی را بیهای مختلف هیاسماء و کن ،هاه اکتفا نکرده؛ بلکه لق یا کنیتنها به اسم  نجاشی .5

 اری موارد ذکر شده است.یدر بس ... اجازه و گرفتن   خ  یوالدت و وفات و تار :ی مانندیهاخیتار .6

 .است ر داده شدهتذکّ  بوده،بزرگان عرضه شده باشد، یا مورد اعتماد کتاب بر معصوم در صورتی که  .7

 هـ( 385  –  460رجال شیخ طوسی ) -3

 ،ر، فقــهیث، تفســ یدر حــد  کــهاســت  شــیعه  ار درخشان  یستارگان بسخ الطائفه«، از  ی، معروف به »ش ابوجعفر محمد بن حسن طوسی

ان عمــر در یــ سالگی به بغداد مهــاجرت کــرد و تــا پا  23عنی در  یهجری    408خ در سال  یفات فراوان دارد. ش یاصول، کالم و رجال تال

 شد.عه به او منتقل یی ش یاست علمی و فتوای، رد مرتضی علم الهدییس عراق ماند و پس از استادش 

کــه هــر است    األحکام« و »االستبصار«  یهای »تهذ، به نام  عهیمؤلف دو کتاب از کت  اساسی و مرجع چهارگانه ش   خ طوسییش 

 ثی است که جنبه فقهی و حکمی دارند.یات و احادینه روایدو در زم

 کَ   رجال یار معرفة الرجال« که تهذیبا قطع نظر از »اخت
ّ

الم بزرگوار دو کتــاب در موضــوع ن عیاست، از ا خ طوسییش توسط  یش

 ادگار مانده که عبارتند از »رجال« و »فهرست«.یرجال به 

چه مومن و یا منافق،  :و ائمه 9اصحاب و راویان پیامبر ؛شود، این کتاب شاملنیز نامیده می «األبواب» طوسی شیخکتاب رجالی  

 امــاماز اصــحاب  دوانیقــی منصــور :طــور مثــال هبــ  .عصر ایشــان نــام بــرده شــده اســت  که به ترتی     ،خواه امامی و یا عامی می باشد

 چیزی در اطراف آن بیان شود. کهآناست بدون  شده شمرده7صادق 
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افــراد  ای بــه مــد  و ذم ّ اشــته اســت و اشــارهدر این کتاب صرفا قصد جمع آوری و شمارش اصــحاب معصــومان را د  طوسی  شیخ

 شــیخهای معتقــد اســت: ایــن کتــاب یاداشــت بروجردی الله  آیت.  کرده باشدمطلبی را ذکر    ،ندارند، مگر در مواردی برای رفع شبهه

 نشده است. هاآنبوده که موفق به تکمیل   طوسی

 این کتاب از جهات مختلف قابل توجه است:

ن یــ ر از رجوع بــه ایناگز ،اندرامون رجال مطل  نوشتهیه رجال است و تمام کسانی که پیاول  ی  هگاناصول پنجن کتاب از  یا  .1

 باشند.اصول می

بــر  ،علــوم هــای مختلــف  اطالعات او و تخصص باالی وی در رشــته  است که وسعت    خ طوسییش کتاب حاضر،    یسندهینو   .2

هــای او مرجعــی کــامال های علوم اســالمی کتــاب نوشــته و کتابرشتهشتر  یاو کسی است که در ب  ست.یده نیکسی پوش 

 ن در طول هزار سال بوده و هست.یمطمئن برای محقق

مهمــی  ژگــی  ین ویخ بوده و این کتاب، در اواخر عمر ش یدر ا  «فهرست»خ به  ین کتاب با توجه به ارجاعات ش یف ایخ تألیتار  .3

 ك مؤلف نوشته شده باشد.یك اثر است که در اوج دوران علمی یبرای 

آوری نموده و پس از او منــابع مــذکور جمع ،ار داشتهیمتعدد و اصول فراوانی که در اخت  ن کتاب را از منابع  یخ مطال  ایش   .4

 ن اصول رجال است.یابی ما به مطالبشان همین رفته و تنها راه دستیاز ب

 فهرست شیخ طوسی -4

 یانعیشــ کــه اســت ی یهــاعه و کتابین شــ افان اســامی مصــنّ یــ بمشتمل بــر  نجاشی «فهرست»همانند    طوسی  شیخ  «فهرست»کتاب  

 .اندنوشته

 کــی از بخشیتوان  سی را میینو فهرستهمانطور که پیش از این اشاره شد،  
 
 هــای علــم رجــال بــه حســاب آورد؛ چــرا کــه معمــوال

شود. ك ذکر مییدر کنار نام هر  ،کتاب مؤلف   دهد و سند  ل مییی تشکیها را کت  روافهرستهای ذکر شده در ن حجم کتابیشتریب

ه کتبــی بــه عنــوان یــ ای از بزرگــان امامهدم عــّد یــ مــن د"کنــد: ان مــیین بین کتاب را چنینوشتن ادر  ش  یخو   ی  هانگیز ،  خ طوسییش 

تنها   یآوری نکرده، بلکه هر کسرا جمع  هاآنطور کامل  ك بهیچیاند؛ اما هنوشتهعه  یدر ش   «ف شدهیاصول تأل»و    «فهرست مصنفات»

( ابــن غضــائری)  نین احمــد بــن حســ یابوالحســ فقــط    نقل کرده است.  ،تش را گرفتهیو آنچه اجازه روا  شهاآنکتابخموجود در    کت   

ن دو کتــاب را کســی استنســا  یــ متأســفانه ا ؛گــری اســامی اصــولیکی شامل اسامی کت  و دین کاری کرده و دو کتاب نوشته،  یچن

این کتاب توجه به چند نکته اهمیــت زیــادی  ی هدربار " ...  ن رفتندیاو از ب  انرثاتوسط بعضی از و   ،اونکرده بود و بعد از مرگ ناگهانی  

 دارد:

 منابع است.ن یترعه و از عمدهیش  ان  یراو برای شناخت اعتبار   ،ن منابعیف مهمترین کتاب در ردیا .1

ن کتــاب یــ نامشــان در ا ،اندانی که کتابی ننوشتهیاست، لذا راو هاآنعه و کت  یش  ن  یمؤلف معرفی   ،ف کتابیهدف اصلی از تأل  .2

 امده است.ین

 .ندارد هاآنقی به یخ طریکه ش  مؤلفانیمانند  ؛اندعه ذکر نشدهین ش ان کتاب بعضی از مؤلفیدر ا .3

عنــوان به. داشته است لیجر  و تعد راویان،گر از ی، نسبت به برخی داز مؤلفان  ان شر  حال بعضییدر ب  طوسی  شیخ. گاهی  4

 .را تضعیف کرده است اش قّطانیر بن عیکث، (293)شماره  اد بن منذریزدر ترجمه  :مثال

 ت.رامون هر راوی را تذکر داده اس یها و اختالفات پهیدر موارد فراوانی نام، لق ، کن  خ طوسییش  .5

 ز آمده است.یی مانند والدت و وفات و...نیهاخیك نام، تاری، هنگام ذکر «فهرست» در جای جای   .6
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ات کســی یــ ا روایــ ك کتــاب و یــ اعتمــاد اصــحاب بــر  ،کتاب توسط آنــان  ح  یتصح  ،  ن  یعرضه کتاب بر معصوم  :تذکراتی مانند  .7

 باشد.ن کتاب مییز از مطال  موجود در این و... ریابن ابی عم لیمراس  :مانند

ن مــوارد یــ در ا ،انــدا »جماعة من أصحابنا« و بعضی تصــور کــردهید: »أخبرنا عدة من أصحابنا« و  یگو خ در برخی موارد مییش   .8

 طوســیخ یشــ دانــد می ،مأنوس باشد «فهرست»را کسی که با کتاب یست؛ زین نیکه چندر حالی    خ مجهول است.یق ش یطر

 عمد
 
در  .صــلت اهــوازیابــنو   دیــ جابــن ابــی  ،حاشرابن  ،غضائریابن  ،دیخ مفیش است:  نقل کرده  نفر  پنج  ن کتاب از  یدر ا  تا

 .داردای در وثاقت کتاب وجود نشبهه لذا .نقل کرده است پنج نفر نیااز ر یغکسی از اندکی، موارد 

رف آمدن نام  یبنابرا  ؛ه را نوشته استیاصحاب امام  خ، فهرست کت   یش   .9  ؛عه بودن اوستیل بر ش ین کتاب، دلیك نفر در این ص 

 .کندشامل او می ،خیعام را از جان  ش  ك مد   ی ،ن کتابیافراد در ا  آمدن نام    ،ح به خالف شده باشد. پسیمگر آنجا که تصر

 ن هستند.یچننیز این «معالم العلماء»و  «نیفهرست منتج  الد»و  «رجال نجاشی»در میان کت  رجالی، 

 اند.  نمودهآن را مرتّ  ش،تر به مطالبای برای دسترسی آسانعده است؛ امانبوده   یدارای ترت «فهرست»کتاب . 10

 :طوسی شیختفاوت رجال و فهرست 

ن در یبنــابرا ق مؤلف به هر کتاب هم ذکر شده اســت.یعه است و در ضمن، طرین ش یفکتاب »فهرست« با هدف شمارش مصنّ   .1

شــود و عشری بودن او ثابت نمی  یاثنعه بودن اوست؛ گرچه امامی و  ین کتاب دال بر ش یك شخص در ایذکر نام    ،موارداکثر  

گونــه چیه شــده و هــ یــّ ته  7نامعصــوم  نام اصــحاب    آوری  برای جمع  «رجال»اما کتاب    باشد.  ...  ایدی  یا زیممکن است واقفی  

 اند.امبر ذکر شدهیز در شمار اصحاب پیه و عمرو بن عاص نیمعاوتوجهی به مذه  افراد ندارد، لذا کسانی چون 

خ بــه شــمارش یتوســط شــ   ،کتــاب  فاقــد    راویــانو  شــوند  مــیافت  ی  ،اندف بودهیانی که دارای تألیعیتنها ش   «فهرست»در کتاب    .2

 ن جهت نــام  یبه هم .نباشد ایکتابی باشد  ه مؤلف  خوا ،داردتوجه به راوی بودن ، فقط  «رجال»در  در صورتی که    اند.امدهیدرن

 ن کتاب ذکر نشده است.یدر ا ،اندتی از معصوم نقل نکردهیکه روا 7ن یاصحاب معصومآن دسته از 

 رجال برقی -5
 .باشدا »الطبقات« است و معروف به »رجال برقی« میین کتاب »طبقات الرجال« ینام ا

ث در یان بزرگ حــدیهجری، از راو 280ا ی 274بن خالد برقی، متوفای  حمدحمد بن اممؤلف آن ابوجعفر، طبق دیدگاه مشهور،  

 ن درجات قرار دارد.یث اعتبار و وثاقت در باالترینی است و از حیخ کلیاز مشااو است.  7قرن سوم و از اصحاب ائمه

ی )پسر صاح  المحاســن( یــا برق احمد بن عبداللهی(، مؤلف این کتاب  سبحان  اللهتیآطبق دیدگاه برخی از محققان )از جمله  

)که  عبدالله بن محمدی )صاح  قرب االسناد( و ریحمصاح  المحاسن( است؛ زیرا در این کتاب از   یهی )نو برق  عبدالله  بن  احمد

رســد ایــن ی نام برده شده است. لــذا بــه نظــر نمــیبرق  خالد  بن  محمد  بن  احمدی نقل حدیث کرده( و خود   برق  محمد  بن  احمداو از  

 شخص، همان برقی  )صاح  المحاسن( یا پدرش باشد.

، 9امبر یــ ابتــدا اصــحاب پ؛ ن اســتیز چنیخ طوسی نیش  «رجال» ؛ همچنان کهدهش م یتنظ یانواکتاب بر اساس طبقات ر   این  .1

امبر و یــ پس از آن اسامی زنــانی کــه از پ .است را برشمرده 7  تا امام عسکری ین ترتیو به هم 7ن یرالمؤمنیسپس اصحاب ام

   آمده است.یبه ترت ،اندت نقل کردهیروا 7ائمه 

سپس به ذکر اصحاب  و آورده ،اندز درك کردهین امام را نیقبل بوده و ا امام   ی که از اصحاب  یانواابتدا نام ر  ،برقی، در هر فصل  .2

 آن امام پرداخته است.

د. یآان نمییق کسی به مید و توثییا تأیای در رد دارد و جمله هاآننام افراد و نسبت  اختصاص به ذکر   ،با تمام حجم کتابیتقر  .3

 اصحاب است. بزرگانن شخص از یده اکر ح یتصراندکی در موارد  ؛ زیراستیق افراد نیمعنای عدم توثن نکته بهیالبته ا
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رامون وثاقــت و عــدم یرا نام برده که در مواردی اندك هم مطالبی پ 7 نینفر از اصحاب معصوم 1730در مجموع    «رجال برقی»کتاب  

 ذکر کرده است. هاآنوثاقت 

 ابوغالب زراری یهرسال -6

راری ین ش یر بن أعیمان بن حسن بن جهم بن بکیاحمد بن محمد بن محمد بن سل از هجـری(  368-285)بانی، معــروف بــه ابوغالــ  ز 

 .است ثیهای سرشناس حدچهارم هجری و از چهرهعه در قرن یهای بزرگ ش تیشخص

فــات و سرگذشــت آنــان یو تأل نایــ واهای برجسته آنــان و معرفــی فقهــا و ر ن و چهرهیکتاب در معرفی خاندان بزرگ زرارة بن أعاین  

معرفــی خانــدان  ن کتــاب عــالوه بــریرا اید؛ زیآها به شمار مین کتابیرجال و فهرست از ارزشمندتر  ،ثین کتاب در علم حدیاست. ا

هــای معتبــر ن کتــابیترمییاز قد «رساله ابوغال »ز اشاره دارد.  یعه نیفات و فقهای بزرگ و راویان سرشناس ش ین، به تألیزرارة بن أع

 ده است.یعه رس یرجالی است که از قدمای ش 

انــدان بــزرگ و سرشــناس زرارة بــن شته تــا خــدمات خو دالله نیخود ابوطاهر، محمد بن عب ین کتاب را برای نوهیا  ابوغال  زراری

ف را یاد و خــاطره و خــدمات آن خانــدان شــرید و یمعرفی نما 7اران ائمه یمندان به گر عالقهیفات آنان را به او و دین و اجازات و تألیأع

داده  نیاعی( به فرزند خود، برای معرفی خدمات بزرگ زرار ابوغال )مؤلفای است که پس در واقع این اثر اجازه نامه  زنده نگه دارد.

 است.

 ر درآورده است.یتحر ی هل کرده و دوباره به رشتیهجری آن را تکم 367نگاشته و در سال  356ن کتاب را در سال یو اا

بر  او وروایت شده عه ینان فقهای ش یهای مورد اطمتیغضائری، از شاگردان بزرگ ابوغال  زراری و از شخصبناتوسط  ن کتاب  یا

 ی درج شده است.بحران ثمحّد تمام این رساله در کشکول  ان کتاب آمده است.یز نگاشته که در پایای نن کتاب تکملهیا

 رسیده است.نفر هم می 40ثان ایشان به تعداد محّد  ،اند. حتی در یک عصربسیار پربرکت بوده  نیَ أعخاندان  

 صدوق  ی  همشیخ -7
عنــی در یآورده و در آخــر کتــاب  ،ت کــردهیــ روا 7ت را از امــام یــ فقط نام راوی اولی که روا»من الیحضره الفقیه«  خ صدوق در کتاب  یش 

 ارسال و انقطاع نشوند   یهروایاتش دچار عارضکند تا  خه« سند خود را به آن راوی نقل مییبخش »مش
 
شــوند و  «دســنَ م  » و اصــطالحا

  تر گردد.استفاده از آن برای مراجعه کنندگان آسان

گویــد: »هــر جــا هر یک از راویان می یهکند؛ وی دربار طریق است که ارتباط وی را با راویان معلوم می  393شامل    «مشیخه صدوق »

 در این کتاب از فالنی روایت نقل شده است ...«

 نسبت داده نشده است. هاآناند، مجهول هستند و هیچ کتابی به برده شده نام «مشیخه صدوق »بسیاری از راویانی که در 

 شیخ طوسی ی  همشیخ -8
»تهذی  األحکام« و »اإلستبصار فی ما اختلف من األخبــار«، بخشــی را تحــت کتاب دو در آخر  ،صدوق  خیش نیز همانند   خ طوسییش 

ان کتــاب یــ . وی در پااســت ت نقــل کــردهیــ روا هــاآنی اســت کــه از یاهکتاباصول یا به او سند که مشتمل بر ده  ور آ  «خهیمشعنوان »

ن اصــول و یــ ا هــاآنق یام، طرق و اسنادی را که از طرن کتاب فارغ گشتهیاری خداوند متعال از نگارش ایهم اکنون که به  ":دیگو می

کتــاب از حالــت ارســال خــارج گشــته و بــه بــاب ات  یــ ن شــکل روایــ آورم تا بــه اام به صورت مختصر میت کردهیی را روایهای رواکتاب

 ."مسندات ملحق گردند

طرق خــویش بــه راویــان را گفتــه اســت، خــواه آن راویــان   صدوق در آن است که    «مشیخه صدوق »با    «مشیخه شیخ طوسی»فرق  

برد، در حقیقت طریق دستیابی خویش بــه اصــل ی از کسی نام میطوس  خیش صاح  اصل یا کتاب بوده باشند یا نباشند؛ اما هر جا 
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ایــت شــده ...« در واقــع رو  دیسع بن نیحسهر جا از "گوید: هنگامی که وی در مشیخه می: عنوان مثالکند. بهیا کتابش را بازگو می

 را بازگو کرده است.   دیسع بن نیحسهای طریق خویش به کتاب یا کتاب

 رجال ابن غضائری یهبحثی دربار
عفاء« اســت. ن یــ ا یکی از مهمترین کت  رجالی شیعیان، کتابی است که به »رجال ابن غضائری« مشهور بوده که نام اصلی آن »الضــ 

عه در قــرن پــنجم هجــری اســت. وی یعبداللــه، معــروف بــه ابــن غضــائری، از بزرگــان شــ یاحمــد بــن ابــ ن،  یخ ابوالحســ یکتاب اثر ش 

غضــائری ابــن ی هبــار در دارد. هــاآند و شاگردان اشتراکات فراوانی بــا یخ طوسی و نجاشی بوده و در اساتیدرس ش شاگردی و همهم

 ارد.وجود نددر بین علمای شیعه ای چ شبههیجاللت و عظمت مقام او ه

 عه وجود دارد.یش  که نسبت به رجال  است ی یهافیآوری تضعمذموم و جمع ذکر رجال  کتابش،  موضوع

علــم  هــایبان کتــ ین اعتبار را بیشتریب واند رجال« معروف شده یهگانهشت»اصول یکی از هشت کتابی است که به کتاب  این  

عصر او رجال مورد مناقشه و بحث فراوان واقع شده است. نجاشی که هم  گر اصول  یبر خالف د  ،ن کتابیاما ا  .اندرجال کس  نموده

ده را هــم یگــران شــنیده و از دیــ آوری نموده و حتی کتبی که خود ندعه را جمعین و کت  ش ااسامی مؤلفکه  ش  یبوده، در فهرست خو 

مهنکرده است.  «ریغضائرجال ابن»ا ی «ضعفاءال»ای به کتاب چ اشارهیه ،فهرست کرده
ّ

ق خودش یز که در »خالصه« طریحلی ن عال

ره یدی داشــته اســت. ســ ن کــار تعمــّ ید در ایغضائری نکرده و شاقش به ابنیای به طرچ اشارهیه  ،به اصول خمسه رجال را ذکر کرده

 بزرگان 
 
 فش تنها باشد.یدر صورتی که او در تضع ،غضائری استفات ابنیعدم توجه به تضعنیز معموال

چ نــام و اثــری از کتــاب یهــای آن اســت. از قــرن پــنجم تــا قــرن هفــتم هــ سرگذشت نسخه  ،ن کتابیرامون ایاز نکات قابل توجه پ

هجـری(  673)متوفـای  د ابوالفضــائل، احمــد بــن طــاووس  ین کتاب سخن گفته ســ ین کسی که از ایست. اولیالضعفاء« ابن غضائری ن»

آن  ،ای بر آن نســخه نــداردت و اجازهیچ سماع و رواینکه هیح بر ایافته و با تصریغضائری بوده، ای را که منسوب به ابننسخه  او  .است

غضــائری را کتــاب ابــن ،شیخــو  ان منابع  یطاووس در متراجم الرجال«، آورده است. ابن یش، »حل اإلشکال فیرا در کتاب رجال خو 

رامــون هــر یبه خاطر جمع نمودن همه سخنان پفقط  دهد که  تذکر می  وی  دار نشده است.مطال  آن را عهدهاستثناء کرده و صحت  

مه د ابن طاووس شاگردانش ین کتاب در نظر او. پس از س یت بودن مطال  احّج  دلیلهنه ب ،ن کتاب را آوردهیمطال  ا  ،تیشخص
ّ

 عال

 شده در کتاب استاد را آوردند.و ابن داود در کتابهای خالصه و رجال مطال  نقل حلی

افــت یچ خبــری از آن کتــاب ین بار به فراموشی سپرده شد و هــ یهای کتاب ابن غضائری بعد از عصر ابن طاووس برای دومنسخه

را از البالی کتاب »حل  «رجال ابن غضائری»مطال  کتاب هجری( 1021)متوفای عبدالله شوشتری  قرن موال چهارنشده است. پس از 

« مجمــع الرجــالنــام »بــهش یی متن استاد را در کتاب رجالی خو یالله قهپا یتعنا رون آورد و شاگرد او، موالیال« ابن طاووس باإلشک

 ده است.یما رس ه غضائری بسان نسخه کتاب ابننیآورد و بد

خ یرجــال شــ ،  غضــائرین بــن  یکتــاب رجــال احمــد بــن حســ ،  «ار الرجال کشــییاخت»مشتمل است بر:    «مجمع الرجال»کتاب  

 رجال نجاشی.و   خ طوسییفهرست ش ،  طوسی

ز در یــ را ن هــاآنرجال را به طور کامل آورده و حتی مقدمه  یپنج گانه  متن اصول    ،شیخو   کتاب    یدهیی برای کامل شدن فایقهپا

 ابتدای کتاب ذکر کرده است.

 «ییالرجــال قهپــامجمــع»است که در ضــمن  ، همانآن موجود   ی هی چاپ نشده و تنها نسخیتنهابه  «غضائریرجال ابن»کتاب  

وتری علــوم اســالمی مــتن یقات کــامپیز است که مرکز تحقیار ناچیی بسیغضائری هم نسبت به حجم کتاب قهپامتن ابن  آمده است.

 است. کردهارائه رون آورده و به صورت مستقل یابن غضائری را از البالی مطال  ب



   یرجال هیاصول اول 

 21   شرعًا و قانونًا مجاز نیست. هرگونه کپی برداری  

از او  غضــائری مــدرك محکمــی ندارد.گرچــه  به ابــن  ،ن کتابیا  انتساب    اصل    ،با توجه به آنچه گذشت:  ائریانتساب به ابن غض

اری از بزرگــان و علمــای یبســ  ده اســت.یبــه دســت مــا نرســ  هاآنك از یچینه داشته، اما هین زمیه بوده و کتبی در ایعلمای بزرگ امام

مهمانند دانند و بعضی نمی اون کتاب را از یتراجم ا
ّ

 یخ آقا بزرگ تهرانی شــدیش  و عال
 
غضــائری ابــنن کتــاب بــه یــ مخــالف انتســاب ا دا

غضائری، ختن مطال  دروغ و انحرافی به بعضی از مطال  کتاب ابنیدانند که با آمعه مییدشمنان ش  یهن کتاب را نوشتیهستند و ا

 اند.داشتهعه یسعی در مخدوش نمودن چهره بزرگان ش 

 :یغضائر ابنتألیفات و آثار 

 چهارمین کتاب اوست. «ضعفاء»الکتاب نوشته است و کتاب  4ی غضائر  ابنظاهرا 

 فات و دیگری در اصول.یکی در مصنّ  ؛ی در مقدمه فهرست به کتاب اول و دوم او اشاره کرده استطوس   خیش 

 .است که هرگز به دست مــا نرســیده اســت  «ممدوحین»او کتاب    نسخه برداری نشده است. سومین کتاب  ،اما متاسفانه از آن دو

مهالبته  
ّ

ی وصــول آن بــه اســت کــه نحــوه  «ضــعفاء»الدر خالصه مطالبی از آن کتاب را نقل کرده است. چهارمین کتاب او، کتاب    عال

 دست ما بیان شد.

 
 

  برای مطالعه 
 

  

 

باه    ی باه عنوان)ععرفاا الرجاال  بر ا ی عنوان)الرجاال  بعضاه از آن هاا با ی نوشته شده در فن رجال چند گونه است. بعض  ی کتاب ها 
  نوشته  یخه به عنوان)المش   ی  و بعض ین و المذعوع   ین به عنوان))الممدوح   ی به عنوان الفهرست)الفهرس ، بعض   ی الرجال  بعض   یخ عنوان)تار 

  یخ عانند: رجال شا  ین، است شاعل طبقات ععصوع   ی ا نوشته   ؛ کتاب رجال   : طور عثال ه  ص دارند. ب  ا  وععوض  ها آن شده است و هرکدام از 
  ؛ فهرسات   ی ها در کتاب   ی است ول   یافته و ائمه اداعه    7ی اکرم آغاز و سپس به ذکر اصحاب حضرت عل   یاعبر که با نگارش اصحاب پ  ی طوس 

 . شود ی ذکر ع   ها آن   به اتصال    ی ها و طرق و راه  ها آن  یسندگان فات و نو تنها اصول و عصن  
 

 


