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 چکیده
 مطالعـات حـدیثی مـورد توجـه         ی  هایی که در حـوزه     ترین دانش   سابقهترین و پر    از مهم 
حاالت راویان را بر عهده دارد تا از صدور احادیث از            که بحث از  ، دانش رجال است     بوده
 در  ،دانـشمند رجـالی معاصـر     ،  تقی شوشتری محمد .اطمینان حاصل گردد  ،  )ع(وم  معص

 تعلیقـه   ، قاموس الرجال وی در واقع     ؛ خوش درخشیده است   ، با نگاهی انتقادی   ،این علم 
مرحـوم مامقـانی     باهاتی که از   به اشت  ،شوشتری. نقدی بر تنقیح المقال مامقانی است      و

های غلـط   ن، سرزده و باعث برداشتدر استفاده و استناد به منابع و مصادر رجالی پیشی 
 ی  از همـه ، بدون توجه به برخی نکـات ،که مامقانی  از جمله این ؛ انتقاد کرده است   ،دهش

 ،ابع پیـشین  هـای منـ    در حالی که توجه بـه تفـاوت       . ه است منابع به یک شکل بهره برد     
 بـه اصـول    ،ایـن مقالـه   . داردکـدام از آنهـا      گیـری از هـر        بهـره  ی  نقش مهمی در نحـوه    

راوی های استفاده از منـابع رجـالی در کـشف مـذهب و حـال راوی،         هگیری و شیو   بهره
های تشخیص مشترکات و توحید مختلفات و اعتبار هر یک           بودن فرد از معصوم و شیوه     
 .  از این منابع پرداخته است

 
  .قاموس الرجال، تنقیح المقال، محمد تقی شوشتری، مامقانی، منابع رجالی  ها اژهکلید و

 
 لهأطرح مس
 برخـورد و    ی  نحـوه . آیـد  روری در بررسی احادیث به شمار می       یکی از علوم ض    ،علم رجال 

 گونـاگون  ،گیری از منابع رجـالی توسـط رجالیـان        های بهره   استفاده از این دانش و شیوه     
 یکی از دانشمندان بزرگ رجالی است که به کتاب تنقیح المقال            ،ریمرحوم شوشت . است

انتقـادات   بخـشی از  .  با رویکردی انتقادی و با دقـت تمـام پرداختـه اسـت             ،مرحوم مامقانی 
 از اصـول و     گیری مامقانی از منـابع رجـالی، اعـمّ         بهره های   شیوه ی   درباره ،مرحوم شوشتری 

  از برخــی منــابع و مــدارک و اســتفاده از اســتفادهی نحــوه  غفلــت در.کتــب تــراجم اســت
                                                                                                                                             

  Email: spirouzfar@um.ac.ir                 ٠٥١١ـ٨٨٢٩٥٧٩:ـ فاکس٠٥١١ـ٨٨٠٣٩٢١:تلفن*. 
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های غیر صحیح  یا غیر مرتبط، منجر به نتیجه گیـری و برداشـت نادرسـت خواهـد                     نسخه
داود  حلّـی و ابـن   مسلک شیخ طوسی، عالمـه   ، عالمه مامقانی  ، به نظر مرحوم شوشتری    .شد
بـه اهـداف    ،مامقـانی «: نویـسد   مـی ؛ چنانکـه   به دقت به دست نیاورده اسـت       ،در توثیقات را  

 به همین دلیل فرقی بین فهرسـت ابـن          ؛ به طور کامل واقف نشده     ،ها  نویسندگان این کتاب  
 ،موضوع مورد بحـث در ایـن مقالـه        ) ١/١٥شوشتری،  ( »...ندیم و رجال شیخ نگذاشته است     

های اسـتفاده      در شیوه  ، مبانی مرحوم شوشتری    بررسی ضمن معرفی اجمالی کتاب قاموس،    
 همـت خـویش را      ی   وجهـه  ، در ایـن مقالـه     ،نگارنده. ها است   ستناد به آن  از منابع رجالی و ا    

متوجه دالیل نقد مرحوم شوشتری بر تنقیح المقال مامقانی در چگونگی استفاده از اصـول               
 . گردد، معلومگیری از آن منابع  روش او در بهره،و منابع رجالی کرده تا از این طریق

 ،ی استفاده از منابع پیشین ها  نگری در شیوه   تبیین ضرورت باز   ،هدف اصلی این مقاله   
 .گیری از آثار رجالی است در راستای ارتقاء کیفیت بهره

 
 مقدمهـ ١

  آنی  کتاب قاموس الرجال و نویسندهنگاهی به
  در ،ق .   ه ١٣٢٠ درسـال  ، فرزند شیخ جعفر شوشتری    ،علیتقی بن کاظم بن محمد    محمد

 وی در   .نی دیـده بـه جهـان گـشود        از پدری اهـل شوشـتر و مـادری کرمـا           نجف اشرف، 
نجـف   را در هفـت سـال اول زنـدگی         .ای اهل علم و مورد اعتماد مردم رشد کرد         خانواده
ر بازگـشتند و    ی اجتهاد، به شـهر شوشـت       کسب درجه   پس از اتمام دروس پدر و      .گذراند

جا، خوانـدن و نوشـتن و قرائـت قـرآن و دروس اسـالمی را نـزد                   مرحوم شوشتری در آن   
اصغر حکـیم و دروس   علی امام و علی  چون سیدحسین نوری، محمد   هم ، آن شهر  استادان

عالی را نزد سید محمدتقی شیخ االسالم و سید مهدی آل طیب و پدرش آموخت تا بـه                  
 . اجتهاد دست یافتی درجه

خان، به خصوص هنگام فرمان کشف حجـاب،        های ضد اسالمی رضا     به هنگام فعالیت  
 بـه کـربال هجـرت کـرد و در           ،وم سید محمد باقر حکیم     به همراه مرح   ،مرحوم شوشتری 

بزرگ طهرانـی مالقـات کـرد و از وی          قاآ از جمله با  . جا به تعلیم دروس عالی پرداخت      آن
 . نقل حدیث دریافت کردی اجازه

 وی در سـال     .ریزی کرد   اصلی قاموس الرجال را پی     ی   پایه ، سال اقامت در کربال    ٦در  
ضا خان، به شوشتر بازگشت و تا آخر عمر در آنجا اقامت             ق هم زمان با برکناری ر      ١٣٦٠

 . دست از نوشتن و آموختن بر نداشت،گزید و تا لحظات پایانی عمر
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 :توان به عناوین زیر اشاره کرد  می،از جمله آثار مهم وی
 ، جلد یـازدهم قـاموس     ی  ضمیمه  فی احوال ابی بصیر که در      ةالبدایع، الرساله المبصر  

األربعـین  قضایا امیرالمـؤمنین،    ،  )قاموس الرجال  (یح تنقیح المقال  تصح. چاپ شده است  
ة،  فـی شـرح اللمعـ      ة، النجعـ  البالغـه    األخبار الدخیله، بهج الصباغه فی شرح نهـج        ،حدیثأ

 بـه  ، جلد یازدهم از قـاموس الرجـال  ی  که در ضمیمه  ) سالملا علیهم (جوامع احوال االئمه  
 ... چاپ رسیده است و

 ، شوشتر ، در  سالگی ٩٥در  ،  )ق١٤١٥الحجه    ذی ١٩ (١٣٧٤ت   اردیبهش ٢٩ در   ،شیخ
 .وداع گفتدار فانی را 
ایـن  .  بـا نگـاه انتقـادی نوشـته شـده اسـت            ، نام اثری رجالی است که توسط شیخ       ،قاموس

 مرحـوم   .شـیخ عبـدهللا مامقـانی اسـت       » تنقـیح المقـال   « تعلیقات انتقـادی بـر     ، در اصل  کتاب،
 و سپس به صـورت      ، تنقیح المقال به عنوان حاشیه و تکمله        ابتدا آن را در    ،شوشتری در جوانی  

 و) ٤ص ١کیهـان فرهنگـی سـال دوم ش       ( . اسـت  نوشته سال   ٦کتاب مستقل در مدّتی حدود      
 األقـوال   ةشیخ طوسی، تا خالصـ     برقی،  از قبیل رجال کشی،    ،از دیگر منابع رجالی   ،  در این کار  

 ...... .تـاریخی، سـیره و     آثار لغـوی،   لسی و  عاملی و رجال عالمه مج     عالمه حلی و امل اآلمل حرّ     
تصحیح تنقیح المقال نام نهـاد کـه بعـدها بـه              آن را  ، پس از اتمام کتاب، خود     .بهره برده است  

 ).١/١٣ ، قاموس الرجالی مقدمه: نکـ (نام قاموس الرجال شهرت یافت 
  بخـش عمـده ای از      ،در مقدمه، به اختـصار    . کتاب شامل مقدمه، متن و خاتمه است      

 مرحوم مامقانی و چه به دیگـر        ،مبانی نقدهای خود را، چه به آراء و نظرات رجالی بزرگ          
یی آورده  هـا    مثال ،، بر شمرده و برای هر یک       فایده ٢٨، در قالب    رجالیان متقدم و متأخر   

 .)٨٣ـ١/١٢شوشتری، : نکـ (است 
 :  بخش است٤ متشکل از ،المقال  متن اصلی، همانند اصل کتاب تنقیح

، هـا   ، کنیه ) جلد یازدهم  ١٩٤تا ص   ( شود  می  کتاب را شامل   ی  عمدهبخش  ، که   اه  نام
  نـسبت بـه آن چـه مامقـانی          ، شامل شرح نکات نقادانه     که القاب و نام زنان راوی حدیث     

 

  .شود ، میگفته است
ابتـدا مطلـب را بـه       راویان را به ترتیب الفبـا آورده و        ، در هر بخش   ،مرحوم شوشتری 

آورده و سـپس نظـر خـود را در    » قـال «یـا  » قـال المـصنف  «بـا عبـارت    ،نقل از مامقـانی  
ح اشـتباهات و     از بحث لغـوی گرفتـه تـا اسـتنباط رجـالی و تـصحی               ،ی مختلف ها  زمینه

» أقـول «ی رخ داده در عبارات تنقیح را تحت عنوان          ها  تغییر یا تبدیل  اشکاالت مامقانی و    
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ـ ( .ده استکریاد آور شده و نکاتی را ذکر         ،٥٨، ٩٧، ١٦٨ ،١٨٧، ١/٤٠٥: ه نکــ  برای نمون
 ...).  ، و ٤٤٢، ٢٣٧، ٣٤  ،٦/٢٨، ٢٣٧، ٥/٢٠٢، ٤٠٩، ٣/٤١٣؛ ٥١، ٤/٥٠؛ ٣٣، ١٢

 ،دیگـر منـابع     با استفاده از   ، از مامقانی ذکر نشده    ،در مواردی که شرح حالی برای راوی      
 طبقـه   رده کـه  ی راوی آو    های رجالی و کتب تاریخ و سیره، مطالبی درباره          کتاب مانند سایر 

 . دیگری را افزوده استی عناوین جدید و نکات پراکندهنیز  گاه .کند میاو را مشخص 
:  نکـ(المقال است   تنقیحی  خاتمه بر، مورد از اشکاالت شوشتری٢٣خاتمه نیز شامل   

 مبحـث مهـم علـم رجـال را          ٣٣نیـز    در بخش فوائد رجالیه      .)٣٧٥ـ١٢/٣٥٣شوشتری،  
 . مطرح کرده است

 مستقل از مرحوم شوشتری به چـاپ        ی  تهای آخرین مجلد از قاموس، سه رساله      در ان 
   : که عبارتند ازرسیده است

 اقـوال مختلـف متقـدمان و متـأخران         ، کـه در آن    »الدر النضیر فی المکنیّن بأبی بـصیر      «. ١
  از جمله یوسف بن حـارث تبـری ـ عبـدهللا بـن     ،اند کسانی که مکنّی به ابو بصیر بوده ی درباره

 .گرد آورده شـده اسـت  ... محمد اسدی ـ لیث بن بختری مرادی ـ یحیی بن ابی القاسم اسدی   
ای بـرای اثبـات اینکـه کـاربرد مطلـق ایـن              له، ادله أضمن تحقیقی دقیق در مس    در این رساله،    

 .)٤٩٣ـ١٢/٣٧٩، همان(  به یحیی اسدی اشاره دارد، فراهم آمده است،کنیه در اسناد روایات
 بـر مبنـای     ،که شـامل تحقیقـی جـامع      ) صلوات هللا علیهم  ( تواریخ النبی و اآلل    فی   ةرسال. ٢

الدت و وفات و مدفن مادران، زنان و فرزنـدان          ی زمان و مکان و       درباره ،کتب متقدم شیعه و سنی    
 .)١٤٢٣چاپ قم( است که به طور مستقل هم چاپ شده است) علیهم السالم( چهارده معصوم
 ،در چـاپ سـنگی    ( سـوم کتـاب تنقـیح اسـت          ی  قدمـه  بسط و تفـصیل م     ،این رساله 

 .)١٩٠ـ١/١٨٥
 ، شوشـتری  .اسـت  به صورت مخطوط آمده      ،ی که در هر دو چاپ قاموس      ب فی سهو الن   ةرسال. ١

مفوضـه و  را از عقایـد  ) ص( از شیخ صدوق که انکار سهو و نسیان پیامبر اکـرم            ،در این موضوع  
  .ر پذیرفته استتأثی) ٣٦٠ـ١/٣٥٨صدوق، : نکـ (، دانسته میغالت 

 
 :چگونگی استفاده از منابع رجالی در قاموسـ ٢
 : درآمدـ١ـ٢

  ،بت و ممارست  دست آورده و با مصاح    ه   وثاقت و یا جرح راویان را از نزدیک ب         ،پیشینیان
 

از اساتید خود و اساتید نیز      اینکه  یا   ،یافتند که راوی چه وضعی دارد       میی در به طور حسّ  
امـا  . انـد   بهره بـرده ها  از توثیق و جرح آن     ،و دیگران  اند  نقل کرده  از اساتید خود شنیده و    
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 ،رزا محمد بن علی بن ابـراهیم اسـترآبادی        می متأخرانی هم چون عالمه حلی،    مبنای کار   
 ؟یستابوعلی حائری و دیگران چ مصطفی تفرشی،

 زمانی میان عصر حاضر و قرون گذشته، امکان دستیابی مستقیم بـه احـوال               ی  فاصله
ی بزرگانی نظیر برقـی،  ها  از اندوخته که ناگزیرند ،ویان را منتفی ساخته است؛ رجالیون     را

و  اند قیماً از احوال راویان مطلع بوده     ، بهره گیرند که یا مست     ...کشی، نجاشی شیخ طوسی   
 .اند  در جریان اوصاف آنها قرار گرفتهیی اندک،ها یا از طریق واسطه

 همواره ،کنونی تاو به قولی از اواخر قرن دوم هجر از عصر تابعین ،دانشمندان شیعی
 کتاب عبیدهللا ، اولین اثر در این موضوع کهرسد  می به نظر  ؛اند به علم رجال توجه داشته    

 در  ،باشد که اسامی کـسانی کـه در سـپاه آن حـضرت            ) ع( کاتب امام علی     ،بن أبی رافع  
 .)٥١سبحانی، : نکـ ( ، ثبت کرده بوداند ی آن زمان شرکت داشتهها جنگ

  :به موارد زیر اشاره کردتوان   می،از جمله آثار رجالی متقدم
 آن را احمد ی  آقا بزرگ تهرانی، نویسنده،طبقات الرجال برقی که نجاشی و پس از او        

امـا مرحـوم   ) ١٠/٧٩تهرانـی،  : نکــ  (انـد   حاسن دانـسته الم صاحب ،بن ابی عبدهللا برقی  
 یـا احمـد بـن     ـ  از اساتید کلینیـهللا بن احمد برقی   روایتی، عبدی  به قرینه،شوشتری

 ، کتـاب دانـسته و در ایـن میـان    ی  را نویسنده ـ  احمد بن ابی عبدهللای نوهـ عبدالبرقی  
 .)٣٢ـ١/٣١شوشتری، : نکـ ( شمرده استاحتمال دوم را نزدیک به صواب بر

ـ ٣٦٨.دـ رجال ابن داود قمی   حمد بن علی رجال م ؛ی ممدوحین و مذمومین باره در 
 فهرست محمد بن حـسن ابـن الولیـد، اسـتاد شـیخ      ـ ٣٨١.د ـ  شیخ صدوق ـ  بن بابویه
ـ ٣٤٣.دـ صدوق   اش   ابـو غالـب زراری بـه نـوه    ی  رسالهـ ٣٢٩ یا٣٢٨. دـ  رجال کلینی   

 محمد بن عبدهللا بن ابی غالب در تراجم آل اعین که پس از ذکر راویان خانـدان اعـین،                  
 ایـن رسـاله،      راوی ،آورد؛ ابـن غـضائری      مـی  انـد،  ه روایـت کـرده    یی را ک  ها  فهرست کتاب 

 ...  و ) مقدمه جاللی حسینی،: نکـ ( بر آن افزوده استنیز ای  تکمله
 رجـالی   ی   اول قرن پنجم هجری، چهار کتاب معروف به اصول اولیه          ی  در حدود نیمه  

حریر در آمد  تی که از ترکیب و تصحیح کتب و مصنفات قبلی تشکیل شده بود، به رشته
 در طـول قـرون      ،دانـشمندان شـیعه   .  این علـم گـشود     ی  ای در تاریخچه   ازهو سر فصل ت   

 مصادر اصلی رجال تلقی کرده و به آن استناد          ی   را به مثابه   ها   همواره این کتاب   ،متمادی
 :این چهار کتاب عبارت است از. کنند  میو اعتماد

رجال شیخ ابو عمـرو محمـد بـن          الرجال شیخ طوسی که منتخبی از        ةاختیار معرف ـ  
 ةمعرف« با عنوان    ،کشی کتاب رجال . است) معاصر مرحوم کلینی  (عمر بن عبدالعزیزکشی،    

به یاران امام حسن     شروع و ) ص( از اصحاب نبی اکرم      ،»)ع(الناقلین عن األئمه الصادقین   
 ی و مـشایخ کـشی خـتم شـده اسـت           و برخی از رجال زمـان غیبـت صـغر         ) ع(عسکری
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 از نگـاه معـصومین    را   احوال رجـال     ، این کتاب  .)١/٤٤٤شوشتری،  : ، نکـ   کشی ی  بارهدر(
  در ،اصـل ایـن کتـاب     . گـزارش و کمتـر اظهـارنظری در آن کـرده اسـت            ) السالم علیهم(

 ة مطالب آن را با نـام اختیـار الکـشی یـا اختیـار معرفـ      ، شیخ طوسی؛ امّادسترس نیست 
  ١.  گزینش و عرضه کرد،الرجال
 ٢بن علی نجاشی  ، تالیف احمد   شیخ طوسی وکتاب فهرست نجاشی     رجال و فهرست  ـ  

 . که به رجال نجاشی معروف است
 

  منابع علم رجالدیگرـ ٢ـ٢
الممـدوحین و    تاریخ الرجال، الفهرست،    الرجال، ةمعرف  تحت عناوین الرجال،   ،آثار رجالی 
 .اند المشیخه و مانند آن آمده المذمومین،

  فهرسـت ابـن نـدیم،      ، بهره برد  ها  توان از آن    می  رجال  که در علم   از جمله منابع مهمّ   
ـ    ، من الیحضره الفقیه، تـاریخ بغـداد       ی  ابن الغضائری، مشیخه   کتاب ضعفاء  اء  معجـم األدب

فهرسـت  ... و  عددیه شـیخ مفیـد  ی ارشاد و رساله ،حموی، غیبت شیخ طوسی، اختصاص  
ـ قرن ششم اواخر .د ـ  شیخ منتجب الدین  األقـوال عالمـه   ةصخال ،حلی  رجال ابن داود 

 سـه   ،)ق١٠٢١(النبی بن سعدالدین جزائری      الرجال از عبد   ةحاوی األقوال فی معرف    حلی
  الوجیز  و  الرجال ة تلخیص األقوال فی معرف    ،کتاب منهج المقال فی تحقیق أحوال الرجال      

از عنایـت   مجمـع الرجـال     از تفرشی،    کتاب نقد الرجال  ،علی استرآبادی   از میرزا محمدبن  
 .از محمدعلی اردبیلی ةجامع الرواهپایی و هللا ق

ی رجـالی   هـا   گذارند و از کتاب     میان کتب فهرست و رجال فرقی نمی       هر چند امروزه  
 بـا   ،کشی و شیخ طوسی در کنار فهرسـت شـیخ طوسـی و نجاشـی               ، ابن غضائری  ،برقی

 .، بـا رجـال متفـاوت هـستند         امـا کتـب فهرسـت      ،برند  می عنوان اصول رجالی شیعه نام    
 اساس نام صاحب تألیف، مرتـب     ر، با هدف شناسانیدن صاحبان أثر و ب       ی فهرست ها  کتاب

                                                                                                                                             
.  که از سخنان احمد بن طـاووس حلـی ـ د     چنان؛ نه انتخاب شیخ؛ همان کتاب کشی است،گروهی بر آنند که کتاب موجود. ١

. )١/٣٣شوشـتری،  : نکــ  (شـود    ـ چنـین اسـتنباط مـی    ٦٤٧و ابـن داود ـ م  ) ٧٢٦عالمه حلی ـ م   ـ  و دو شاگردش،  ٦٧٣
 هم چنـین ادعـای اینکـه    ، مرحوم شوشتری.)٣٤همان،  (کند  رد می، این نظر را با دالیلی که مطرح کرده ،مرحوم شوشتری 

 .)٣٦ـ٣٧همان، (یز با دالیلی رد کرده است ، نزد شهید ثانی موجود بوده را نی کشی اصل نسخه
ولی مرحوم شوشـتری بـا ایـن        . اند  هجری دانسته  ٤٥٠خ وفات نجاشی را      تاری ،عالمه مامقانی و آقا بزرگ تهرانی     . ٢

 محمد بن الحسن بن حمزه بن ابی یعلی را عنوان کرده و گفتـه کـه وی در   ، در کتاب خود   ،استدالل که نجاشی  
: نکــ  ( این تاریخ زنده باشد و پس از آن وفات یافتـه باشـد          نجاشی باید در   ، قائل است که    وفات یافته است   ٤٦٣

 ).١٢ـ١١ش العلم،ی نور مجله شبیری زنجانی، : بنگرید به، نقد نظر شوشتریی باره در)١/٣٤٧ ،شوشتری



 ٤١ راهکارهای مرحوم شوشتری در استفاده از منابع رجالی    

 

 نـه   ؛فهرست نامیده  ، عادت محققان  ، کتاب نجاشی را برخالف    مرحوم شوشتری  ١.اند شده
 چون خـود او بـه ایـن مطلـب           ؛نامیم  می کتاب نجاشی را فهرست   «: نویسد  می وی ؛رجال

 عالمـه حلـی کـه آن را رجـال           ابن داود و  وی به   ) ١/٢٤شوشتری،  ( ».تصریح کرده است  
الرجال ما کان مبتنیـا علـی       «: نویسد  می  خرده گرفته و در تعریف کتب رجال       ،اند خوانده

 )همان( ».الطبقات دون مجرد ذکر األصول و المصنفات فإنه یسمی بالفهرست
 را از   هـا مخاطـب     اعتنایی بـه آن     که بی   رموز و اصطالحاتی وجود دارد     ٢،یک از منابع   در هر 

ی هـا   بنـابر آراء و اندیـشه       هـر یـک از ایـن کتـب،         ؛ همچنـین،  دارد  فهم صحیح مطلب باز مـی     
از سبک و سیاقی خاص برخوردار و بر مبانی رجالی خاصی استوار است کـه                ، خویش ی  نگارنده

هـای ایـن      شناسی و ویژگـی    ؛ لذا توجه به روش    کشاند   مخاطب را به گمراهی می     ،ها  غفلت از آن  
 . ضروری است،ها  تعامل صحیح با آنی ز آگاهی از نحوهمنابع و نی
الزم   مبنای ارزیابی رجالی متـأخران و معاصـران اسـت،          ،جا که گفتار متقدمان    از آن 

میزان اعتبار هر یک سنجیده و معلوم شود که در مقام تعارض، گفتار کدام یک        که  است  
 دسـتخوش   ،گـذر زمـان    در   ، با توجه به این که غالب منـابع کهـن          ؛ همچنین مقدم است 

ی رجالی خود را ها مبنای ارزیابی ، معاصران که شایسته است،اند  شده٣تصحیف و تحریف
 ،یـابی  اولیه جستجو کنند و از طریق نسخه      ی صحیح به جای مانده از مصادر        ها  در نسخه 

. به تصحیح تصحیفات و تحریفات احتمالی پرداخته و بـه اصـل گفتـار متقـدمان دسـت یابنـد                   
البتـه یکـی از     .  منابع متقدمین را ارزیابی کرده اسـت       ، با عنایت به این نکات     ،وشتریمرحوم ش 

کـه باعـث     در کنار توثیقات قدما اسـت        ،آوری توثیقات متأخرین  ، گرد اشکاالت مرحوم مامقانی  
 آوردن توثیقات متأخران کـه مبتنـی    ،به نظر مرحوم شوشتری   . طوالنی شدن مطلب شده است    

مگر به منظور تصحیح اشـتباهات در برداشـت         ؛   تحصیل حاصل است   ،استبر توثیق گذشتگان    
  )١/٩همان، . (از توثیق و یا توضیح توثیق قدما در مواردی که مبهم بیان شده باشد

 : تعامل با منابع رجالی در جهت استنباط مذهب راویـ٣ـ٢
همّ در جهت تشخیص مذهب راویان، تعامالتی با منابع رجالی دارد که ا مرحوم شوشتری   

 :آنها عبارتند از
 خصوص اصحاب ائمـه     ان در ه موضوعش فهرست شیخ طوسی و نجاشی ک       در ـ١ـ٣ـ٢

، ظهور در امامی بودن او ی مذهب راوی سکوت شود اگر درباره ،استبوده ) السالم علیهم(
                                                                                                                                             

 کتـاب   ی بـاره و توضیحات فنـی در  نام مؤلف ، بر اساس نام کتاب است و در پی آن         ،ی عام ها  البته برخی فهرست  . ١
 در شـمار    ،ی رجـالی اسـت و کتـاب الذریعـه         هـا    از جملـه فهرسـت     ،کتاب فهرست شـیخ طوسـی     . شود  می ذکر

 .شود  میی عام محسوبها فهرست
 .به خصوص متأخرانی چون ابن داود حلی در رجال خود. ٢
 .دگیر  بر اثر خطای ناسخان صورت می به معنای جابجایی کلمات یا تغییر کلمات شبیه به هم است که عمدتاً،تصحیف. ٣
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چنـد ممکـن    هر) ٤٦٥ــ ١٠/٣٥٨،  ٩/٦٤٩،  ٧٢٨ــ ١١٠ـ٢٩ـ١/٢٧شوشتری،  : نکـ  ( .دارد
 سـخن   ،بنابراین.  مثل فطحی و واقفی و غیره باشد       ،ی شیعی ها  است وابسته به سایر فرقه    

 بر تصریح به مذهب ، که مبنای شیخـ١/٢٥٠ به نقل مامقانی در ـطباطبایی و میرداماد  
ا  اگـر راوی عـامی ر  ،بلکه اینـان . وجه است ـ بی مانند فطحیه و واقفیه  ـغیر امامی است  

 .اند  بدان تصریح کرده حتماً،ذکر کنند
چـرا  ؛   ظاهر در عامی بودن وی است      ، مذهب راوی  ی   سکوت ابن ندیم درباره    ـ٢ـ٣ـ٢

 غیـره   اعـم از یهـودی و مـسیحی و         ، اقوام و مـذاهب    ی   شامل همه  ،که فهرست ابن ندیم   
حال آن  ) ١/٢٧همان،  ( باشد  می ؛ عامی شود؛ بنابراین اگر به مذهب راوی اشاره نشده        می

ه و نام برخی از رجال اهل سنت را به استناد            به این نکته توجه نکرد     ،که مرحوم مامقانی  
 با کتـاب ابـن نـدیم        ،و نجاشی طوسی  فهرست ابن ندیم ذکر کرده و مانند فهرست شیخ          

 ـ  ٩/٨٤ ،١٠٩ـ١٠/١٠٣ ،٩/١٤٤ ؛٤٢٢ـ٤١١ ـ٢/٣٧٦مامقانی، :  نکـ. (برخورد کرده است
انـسته  اشتباهی واضح د  این موضوع را  ،شوشتری...)  و١٧١ـ١٥٧ـ١٣٦ـ١٣٠ـ٩٧ـ٩٠ـ٧٩

 ).١/٢٧شوشتری، : نکـ ( است
 دچار اشتباهاتی ،، در فهرست خود دلیل استفاده از فهرست ابن ندیم به،شیخ طوسی

  ١.شده است
 فقط به ذکر مـصنفات      قصد داشته که   ،کند که شیخ طوسی      اشاره می  ،مرحوم شوشتری 

عـده   ایـشان و   ؛ همچنـین  و اصول اصحاب بپردازد که بنای فهرست نویسی هم همین است          
 ی   اما به وعـده    ؛مدح و جرح نیز اشاره کند      داده که عالوه بر ذکر مصنفات راویان، به توثیق،        

 سـکوت اختیـار کـرده اسـت؛         ، بسیاری از راویان فاسد المذهب     ی  بارهخود عمل نکرده و در    
نگفتـه کـه او واقفـی اسـت؛ در حـالی کـه کـشی و           » ابراهیم بن أبی السمال    «ی  باره در مثال

 چیـزی نگفتـه   ، بـسیاری از ضـعفا  ی بـاره نیـز در  . اند یح کرده قفی بودن او تصر    به وا  ،نجاشی
  ، در حـالی کـه او      ؛ای به ضعف او نکـرده       اشاره »ةحسن بن علی السجاد   « ذیل نام     مثالً ؛است

 .)١/٢٨همان، ( داد برتری می )ص( همان کسی است که ابوالخطاب را بر پیامبر خدا
امـه، مـورد ارزیـابی قـرار داده        از شیعه و ع    اعمّ راویان را    ، رجال شیخ طوسی   ـ٣ـ٣ـ٢
.  نام او در رجـال شـیخ اسـتناد کـرد     به وجود،بودن راویتوان برای امامی   لذا نمی  ؛است

 ایـشان   ،به عنوان مثـال   ...)  و ٤١٣ـ٩/٧١؛  ٤٤٢ـ٢/٣٧٦؛  ٤٠٥ـ١٨٧ـ١٦٨ـ١/٢٩همان،  (

                                                                                                                                             
هـا تخـصص کامـل نداشـته و            رشـته  ی   اما در همـه     است؛ ابن ندیم محصلی با سلیقه بوده     « :نویسد  شوشتری می . ١

 ، لـذا در حفـظ مطالـب   ؛کرده او صحافی میکه گفته شده .  علوم مختلف پرداخته استی  به مجموعه،فهرست او 
 )همان( .تسامحاتی وجود دارد



 ٤٣ راهکارهای مرحوم شوشتری در استفاده از منابع رجالی    

 

 کـه وی ناصـبی       در حـالی   ؛آورده) ع(دیهـا    احمد بن الخضیب را در شمار اصحاب امـام        
 .)٤٦٤ـ١/١٨٠ شوشتری،، ٣٨٣ طوسی، رجال،: نکـ ( است
 در معـانی متعـدد بـه کـار          ،عامهدر کتب رجالی    ...  عناوین شیعه، واقفی، زیدی، و     ـ٤ـ٣ـ٢
 توان صرف عنوان شیعه در این منـابع را دالّ          ها دقت نمود و نمی      د در مدلول آن    لذا بای  ؛اند رفته

 ــ ١٠/٤٣؛ ٢/٢١٥؛ ٣٤٣ــ  ١٧٤ ـ  ٥٢٩ـ ٢٣ـ١/٢٢شوشتری،:  نکـ(بر امامی بودن راوی دانست 
 .)١١/٥١٦ـ١٢/٣٤١؛ ١٧٣ـ١٧١ـ١٣٦ ـ١٣٠ـ٦١ـ٥٩

 رجـال عامـه و خاصـه        ی   درباره ، رجال کشی   که اند که برخی مدعی شده      این ـ٥ـ٣ـ٢
، معلـوم نیـست سـخن       یعه را از آن اختیار کرده است       فقط رجال ش   ،بوده و شیخ طوسی   

 ،الخطـاب مقـالص    شرح حـال ابو    ،ن کتاب چون در ای   )١/٢٦ن،  هما: نکـ  ( صحیحی باشد 
برد که برای شیعه روایـت        می  فقط کسانی را نام    ،او از غیر شیعه    .غالی معروف نیز هست   

 .)١/١٦همان،: نکـ ( کرده و در شمار رجال حدیث شیعه باشند
 ؛ چنانکـه   باعث تضعیف وی توسـط برقـی شـده اسـت           ، صرف عامی بودن راوی    ـ٦ـ٣ـ٢
 ،می ندانـسته   هرکس را عـا    ، بنابراین ؛کند ای نمی    اشاره به فساد مذهب و یا ضعف راوی       ،وی

 .)همان(که موضوع کتاب وی نیز خصوص اصحاب ائمه است آن به خصوص ؛شیعی است
 

  استفاده از منابع رجالی در استنباط حال راویـ٤ـ٢
 کـه در    رار داده اسـت    نکاتی را مبنا ق    ، با عنایت به روش منابع رجالی      ،قاموسی    نویسنده

 :شود ذیل، به برخی از آنها اشاره می
 نه در ذیل عنوان خود یا به صـورت عنـوانی        ، گاه برخی راویان   ،در فهرست نجاشی   ـ١ـ٤ـ٢

 توثیـق برخـی روات را بایـد در    ،اینبنـابر . انـد   که در ذیل عناوین دیگر توثیـق شـده        مستقل، بل 
 ...) و ١١/٣٨٩ ؛١٠/٢٣ ؛٩/٢٣٥ ؛١/٣٥شوشتری، : نکـ ( .دالی کتاب جستجو کر هالب

 األقوال عالمـه حلـی و رجـال ابـن           ة در باب اول خالص    ، صرف ذکر نام راوی    ـ٢ـ٤ـ٢
 : زیرا؛ دلیل بر حسن راوی نیست،داود

 دلیـل  را در رجـال شـیخ طوسـی،    ذکر نام راویان ، در بسیاری از موارد، این دوالف ـ 
 باعث شده کـه نـام راوی را در          ، شیخ  در رجال  ،انگاشته و صرف وجود نام فرد     وی  حسن  

چـون   هم ، بـه دالیلـی نادرسـت      ، یا برای توثیـق راوی     ؛قسمت نخست کتاب خود بیاورند    
 )٩/٣٤٣ ؛١٠/٣٩١ ؛٣٤٨ ـ٣٣ـ١/٢٩ ،همان: نکـ ( اند حضور در بدر و احد تمسک جسته

اص داده که روایاتـشان از   باب نخست از کتاب خویش را به کسانی اختص، عالمه حلیب ـ 
راویانی نظیر ابن بکیـر کـه       نام   حتی   ؛اند  خوردار است و مورد اعتماد عالمه حلی بوده       حجیت بر 



   ، پاییز و زمستان١٣٨٩ـ٢ شماره ،چهل و سوممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                 ٤٤

 

در بـاب نخـست     را  توان صرف وجـود نـام راوی         لذا نمی است؛  نیستند، در این باب آمده      امامی  
 )١/٣٥همان، : نکـ (  یعنی امامی بودن او دانست، بر حسن حال راوی دالّ،این کتاب
 نکـرده  تنها به ذکر روات ممدوح اکتفا ، در باب نخست از رجال خویش، ابن داودج ـ 

 به صرف کـوچکترین مـدح و قـدحی در           ،چنین وی  ؛ هم و روات مهمل را نیز آورده است      
ای چـون هـشام بـن        ش جای داده و چه بسا راوی برجسته        او را در ابواب خوی     ،حق راوی 

رو   سـت؛ از ایـن     ا آورده کتـاب     در بـاب دوم    ،به دلیل وجود اقـوالی در جـرح وی        را  حکم  
توان تنها ذکر نام راوی در یکی از ابواب رجال ابن داود را دلیل بـر حـسن یـا قـدح                       نمی

 ،مرحوم مامقـانی  ) ١١/٨٧؛  ١٠/٤٧٤؛  ١٨٤ـ٩/٦٣٦؛  ٤٠ـ١/٣٣همان،  : نکـ  . (راوی دانست 
 کـرده    به یک گونه برخورد    ،به این نکته توجه نکرده و با دو کتاب عالمه حلی و ابن داود             

 ١. ممدوح به شمار آورده استنامش در بخش اول این دو کتاب آمده،و هر کسی را که 
مجهـول را در    تعبیـر ،البته توجه به این موضوع مهـم اسـت کـه ابـن داود و عالمـه حلـی               

، از   در مـورد او     نیـز  مواردی که تصریح به مجهول بودن راوی وجود داشته و رجالیـان پیـشین             
چـون ناشـناخته بـودن راوی، حـاکی از مـشکل و              اند و  ، به کار برده   اند ردهاین تعبیر استفاده ک   
 از الفاظ جرح شمرده شـده و در بخـش دوم            ، در این دو کتاب    ، این تعبیر  ،ضعف در راوی است   

 در  ، ابـن داود   به آنهـا اشـاره شـده اسـت؛         ، األقوال عالمه حلی   ةکتاب الرجال ابن داود و خالص     
 .ی را به نام این اشخاص اختصاص داده است فصل،آخر بخش مربوط به ضعفا

 ،ی جوامع متأخر و معاصر رجالی  تا دوره، از زمان شهید ثانی و مجلسی،اما این تعبیر  
 افراد مهمل نیز به کار رفته است و میان دو اصطالح مجهول و مهمل خلط شده  ی  درباره
الزم «: ویـسد ن  مرحـوم شوشـتری مـی     .  گاه موجب اشتباهاتی شده است     ، همین امر  ؛است

 در کلمات متقدمین کـه حـاکی از ضـعف راوی اسـت و مجهـول در          ،است میان مجهول  
 تفاوت قائـل شـد و       ،کلمات متأخرین که به معنی مجهول مجروح و مجهول مهمل است          

نیز بین مجهول مجروح و مجهول مهمل در کلمات متأخران نیز تمییز گذارد، تـا باعـث                 
 ) ١/٤٤همان، ( ».اشتباه نشود

 زیرا چـه    ؛ دلیل بر حسن راوی نیست     ،وجود نام راوی در رجال شیخ طوسی       ـ٣ـ٤ـ٢
 ایـن   بسا مؤمنانی که در این کتاب نامشان نیامده و چه بـسا منافقـانی کـه صـفحاتی از                  

 .....)و٣٣٠ـ٢٢١ـ٨٨ـ٣٣ـ١/٢٩همان، ( اند کتاب را به خود اختصاص داده
 زیـرا کتـاب     ؛ضـعف راوی نیـست     دلیل   ، نیامدن نام یک نفر در رجال شیخ طوسی        ـ٤ـ٤ـ٢

 دوبـاره بـه آن و بیـان         ی   بـا مراجعـه     که نویس بوده و وی بنا داشته       به شکل پیش   ،رجال شیخ 

                                                                                                                                             
های دو کتاب پرداختـه       قیح المقال، مرحوم شوشتری، به تفصیل، به بیان تفاوت        به دلیل رایج بودن این اشتباه در تن       . ١

 .)١/٣٩٧، مقباس الهدایهمامقانی، : ، تفاوت میان این دو واژه را بنگرید در٤٠ـ١/٣٥شوشتری، : نکـ (است 



 ٤٥ راهکارهای مرحوم شوشتری در استفاده از منابع رجالی    

 

 ولی گاه نام برخی از راویـان را نیـاورده   ؛ به اثر خویش نظم و ترتیب دهد،شرح بعضی از راویان  
 .نیاورده استو گاه شرح حال برخی را مکرر ذکر کرده و گاه اسم آورده و شرح حالی 

 . دلیل بر عدم وثاقت وی نیست، نیامدن نام کسی در فهرست نجاشیـ٥ـ٤ـ٢
 چنـان   ؛اند است که دارای تصنیف و تألیف بوده       ذکر مصنفان و کسانی      ،غرض مصنف 

کرد نـام   هدف ایـشان، یـاد    .  چنین هدفی را داشته است     ،که شیخ طوسی هم در فهرست     
 اگر نام برخی از راویـان در کتابـشان          ،این بنابر ؛اند یانی است که در طریق او واقع شده       راو

انـد و مـصنف و مؤلـف     است که صاحب کتـاب یـا تـصنیف نبـوده       بدان دلیل    ،ذکر نشده 
 . دلیل بر عدم وثاقت نزد نجاشی نیست،نبودن
 

صـحابی بـودن یـا راوی       تشخیص   در جهت    ، از منابع رجالی    گیری  بهره ـ٥ـ٢
 )ع( بودن فرد از معصوم

 : دهد  می نکات زیر را به دست،ی مرحوم شوشتریها ندیشهتأمل در ا
 هـا   بر این است که آن     فقط دالّ  ، ذکر نام راوی در رجال برقی و شیخ طوسی         ـ١ـ٥ـ٢

 .)١٢/٤٣٧؛ ٦٣٨، ١/٤٠شوشتری، : نکـ ( هستند) ع(از اصحاب ائمه
سـت   بر ایـن مبنا    ،توسط شیخ طوسی  ) ع( اصحاب پیامبر  ی   وجود نام فرد در زمره     ـ٢ـ٥ـ٢

 در حـالی کـه     ؛   نه راوی بودن را    ؛را مالک قرار داده   ) ص( صرف والدت در عصر پیامبر       ،که وی 
 

 .)١٤٩ـ١/١٤٨همان، ( ١ کتابش گفته منافات داردی  با آن چه شیخ در مقدمه موضوع،این
 ،نیامـده » من لم یرو عـنهم     «ی   نام فردی در زمره    ، اگر در رجال شیخ طوسی     ـ٣ـ٥ـ٢
 ؛دارد)ع(، ظهور در راوی بودن وی از معـصوم          آمده باشد ) ع(ب ائمه  اصحا ی  در زمره ولی  

همـان،  ( . سخنی به میان نیاورده باشد     ،)ع( روایت وی از آن بزرگواران       ی  بارهحتی اگر در  
» من لـم یـرو عـنهم      «مرحوم شوشتری بر آن است که در رجال شیخ          ) ١٢/٤٣٧؛  ١/٢٧٠

وده و آنان را درک نکرده اند یا معاصر ب) ع(شود که متأخر از دوران ائمه  میشامل کسانی
همـان،  : نکــ   ( .انـد  اشته و از ایشان روایت نقل نکرده      بوده ولی امکان مالقات ند    ) ع(ائمه  

علـیهم  (به دلیل هم زمـانی بـا ائمـه           فردی را    ،لذا این امکان وجود دارد که شیخ      ) ١/١٧
ات نکـرده اسـت و      القـ  اصحاب ایشان آورده باشـد و چـون آنـان را م            ی  در زمره ،  )السالم 

                                                                                                                                             
بـاره  وی در » .ام تهرا نوش )علیهم السالم (ت و ائمه     نام راویان از آن حضر     ،در این کتاب  « :نویسد  در مقدمه می  شیخ  . ١

 کتابی   که کرد  من به درخواست شیخ فاضل که مکرر از من درخواست می          «: نویسد  انگیزه نگارش کتاب رجال می    
 این کتاب را تـألیف      ،گرد آورم ) عج(تا حضرت قائم  ) ع(ه  و ائم ) ص(مشتمل بر نام روایت کنندگان از رسول خدا       

 .)مقدمه رجال، طوسی،(» .ام کرده
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؛ ٢١٢ ،٤٢ــ ١/٤١همـان،   ( تکـرار کـرده باشـد      »مـن لـم یـرو     « در   ،اند روایتی نقل نکرده  
٢٧٩، ١٠/٢٥٣(. 

فـیمن لـم یـرو عـن        « بـا عنـوان      ،باب پایانی کتـاب رجـال شـیخ       که  رسد    می به نظر 
کـرده    مـی  زندگی) ع(بایست مختص نام کسانی باشد که پس از عصر ائمه           می »)ع(األئمه
نقـل  ) ع(شـکل مـستقیم از ائمـه       ولی روایتـی بـه       ،اند آنان بوده  اصرا با این که مع    اند و ی  
کـی از    آنان را اصـحاب ی     ،شود که شیخ    می  گاه نام کسانی دیده    ،اند؛ اما در این باب     نکرده
؛ یـک بـار در      آمده است  سه بار » کلیب بن معاویه  « نام    مثالً به شمار آورده است؛   ) ع(ائمه

 دیـده )  ع(و باز در اصـحاب الـصادق      ) ع(بار دیگر در اصحاب الباقر     ،باب من لم یرو عنهم    
نیـز   و) ع(و اصحاب امام رضا  ) ع( در میان یاران امام کاظم     ، بن ایوب  ةیا نام فضال  . شود می

 بـن محمـد     ةثابت بن شـریح و قتیبـ      نام  . عنوان شده است  ) ع(در باب من لم یرو عنهم       
نـام محمـد بـن     .آمده است) ع(ام صادقأعشی هم در باب آخر و هم در شمار اصحاب ام     

  اصحاب امام ) ع( اصحاب امام رضا   ؛عیسی یقطینی چهار بار در چهار باب تکرار شده است         
 .نیز در باب پایانی کتاب و موارد دیگرو  )ع(امام حسن عسکری) ع(دیها

 وجـه  ١٢مرحـوم مامقـانی    . سخنان مختلفی گفته شده اسـت     ،در توجیه این تناقض   
دون واسـطه    همیشه ب  ، برخی ؛اند راویان چند دسته  « :نویسد  می  همگی ز ردّ آورده و پس ا   

 یا به این دلیل کـه هـم         ؛اند ؛ برخی فقط با واسطه روایت کرده      اند روایت کرده  )ع(از امام   
 هـم بـا واسـطه و هـم          ،اند و بعضی دیگر    و یا این که امکان مالقات نداشته      اند   عصر نبوده 

 باب پایانی کتاب رجال آورده   در ، این گروه آخر   ؛اند یت کرده روا) ع ( از ائمه  ،بدون واسطه 
:  مقام رفع ایـن تعـارض نوشـته اسـت          مامقانی هم چنین در   ) ١/١٩٤مامقانی،  . (»اند شده

روایت کرده و هـم از راویـان        ) ع( هم از ائمه   ،منظور شیخ طوسی این است که این راوی       «
 ،اگـر ایـن توجیـه درسـت باشـد         « :نویـسد   مـی  شوشتری این توجیه را نپذیرفته و     » دیگر
 »من لـم یـرو عـنهم      «در باب   ) ع(تا امام زمان    ) ص(بایست نام بیشتر راویان از پیامبر      می
نقـل  )ع( یعنـی هـم از معـصوم    ؛نـد  چرا که بسیاری از راویان چنـین وضـعی دار          ؛آمد می

 )١/٤٢شوشتری، ( ».اند و هم از راویان دیگر کرده
چند بـار و در طبقـات       نامشان  عضی از کسانی که     توجه به این نکته جالب است که ب       

 از جمله ابـان بـن ابـی         ؛جا به ضعفشان اشاره شده     تنها در یک  است،  مختلف عنوان شده    
 بی آن   ؛آمده است ) ع(و اصحاب امام صادق   ) ع( در شمار اصحاب امام سجاد     ،عیاش فیروز 

 بـه  ،معرفـی کـرده  ) ع( ولی وقتی او را در میان اصحاب امام بـاقر      ؛که تضعیف شده باشد   
 یا حسین بن احمد منقری که یک بار در شمار اصحاب امام             .ضعف وی اشاره کرده است    

 به ضـعف    ،از وی یاد شده و در این جا       ) ع(و بار دیگر در میان اصحاب امام کاظم       ) ع(باقر



 ٤٧ راهکارهای مرحوم شوشتری در استفاده از منابع رجالی    

 

 را از اشتباهات    ها مرحوم شوشتری برخی از این موارد را مطرح و آن          ١.او اشاره کرده است   
 .)١/٥٥ ،شوشتری(  رجال دانسته استشیخ در

 از ی اگر بـه روایـت فـرد   ، به جز رجال شیخ ، رجال برقی و سایر کتب رجالی      ـ٤ـ٥ـ٢
  را ظـاهر در روایـت او از ائمـه          هـا   تـوان سـکوت آن     ، نمـی  تصریح نکرده باشـند    )ع(امام  

 .)٢/٣٧٤ ؛٢٧٠ و١/٤٣شوشتری، ( دانست) السالم علیهم(
 دلیل بر عدم ،در رجال ابن داود» من لم یرو عنهم«مز در ر،صرف وجود راوی ـ  ٥ـ٥ـ٢

ا رفته و   له به خط  أ در این مس   داود،  ابنزیرا   ؛نیست) السالم علیهم( روایت وی از معصومین   
 ،ابن غـضایری   طوسی و فهرست   نجاشی،  مانند کشی،  ، دیگر هر کسی را که کتب رجالی     

در رجال شیخ افـزوده  » یرو عنهم من لم   « به گروه    ، روایت او از امام سکوت کرده      ی  بارهدر
من « را سه بار در رجال خود در قسمت  وی محمد بن جعفر اسدی     ،به عنوان مثال  . است

 یک بار از رجال شیخ، بار دیگر از فهرسـت شـیخ، و بـار                ؛تکرار کرده است  » لم یرو عنهم  
 این اشـکال مطـرح    ...) و ٥١٧ و   ٩/٢٤٦؛  ٢/٣٧٤؛  ٨٦،٢٨٧ ،١/٤٢همان،  (نجاشی   دیگر از 

اند  ن روایات شخص از ائمه تألیف نشده       برای تعیی  ،است که رجال نجاشی یا ابن غضائری      
 .استفاده کرد) ع( نسبت به روایت یا عدم روایت از امام ،ها تا بتوان از سکوت آن

 
 ت تمییز مشترکات و توحید مختلفات در جه، تعامل با منابع رجالیی نحوه ـ٦ـ٢

 یـا در    . نفر مشترک است   ١٩ مانند أبان که بین      ؛شداشتراک ممکن است فقط در اسم با      
 ،بین دو نفر مشترک است یا در کنیه       اسم راوی و نام پدرش، مانند فضیل بن عثمان که           

 ... مانند ابن سنان که بین محمد و عبدهللا مشترک است و؛لقب یا نسب باشد
مل روایات کتب  با استقصای کا   ، خود ة مرحوم اردبیلی در جامع الروا     ،از میان رجالیان  

 مـشترکات را    ، راویـان را اسـتخراج کـرده تـا از ایـن راه             ی  راوی و مروی عنه همه     اربعه،
 نیاوردن توحیـد  ،از اشکاالتی که شوشتری بر مرحوم مامقانی گرفته است        .تشخیص دهد 
که در واقع یک نفـر هـستند،        را   عناوین متعددی    ، زیرا در موارد بسیاری    ؛مختلفات است 

الرحمن بن سعد که این     ی عبد   باره در مثالً.  اشاره نکرده است   ها  ه وحدت آن   ولی ب  ،آورده
 در حـالی کـه       اسـت؛  نام ذیل حرف عین آمده و در حرف میم از منذر بن سعد یاد شده              

نیـز  ١٢ــ ١/١١. ( یعنی همان ابـو حمیـد سـاعدی        ؛ یکی هستند  ، متعلق به  این دو عنوان  
چنـین گـاه اسـامی و        هم) ٣٤ـ٦/٢٨ ،٢٣٧ـ٥/٢٠٢،  ٤١٣ ،٣/٤٠٩ ،٥١ـ٤/٥٠ :گرید به نب

 ، در شرح حال ابراهیم بن ابـی بکـر  مثالًاست؛ تعبیرات متعدد یک راوی را مغایر شمرده        

                                                                                                                                             
های دیگری را نیز آورده است و سپس دلیل این کار شیخ را پنهان داشتن جرح و اجتنـاب                      نمونه ،آقای بهبودی . ١

 .)٥٤بهبودی، : نکـ ( داند از جرح علنی ضعفا می
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در حالی کـه ایـن      است؛  ابوالقاسم معاویه و معاویه بن عمار را دو راوی از ابراهیم دانسته             
ای نکـرده    ارهولی مامقانی به این موضـوع اشـ        )١/١٠همان،  ( . یک نفر هستند   ،دو عنوان 

 تنقـیح، بحـث تـشخیص مـشترکات را           در ،مرحـوم مامقـانی   ) ١٢ــ ١/١١همـان،   ( .است
 ، این سطور انجـام داد     ی  با تتبعی که نگارنده    .گیری و به این موضوع توجه کرده است        پی

عمل کرده و   » ةجامع الروا  «ی   غالباً بر اساس شیوه    ، وی در این موضوع     که رسد  می به نظر 
امـا  .  مـشترکات را جـدا کـرده اسـت         ،ردان توجه نموده و از این طریـق       به اساتید و شاگ   

آن است که این راه، در صـورتی         وی بر .  این روش را تأیید نکرده است      ،مرحوم شوشتری 
 در مـواردی کـه      مثالً. آمد باشد تواند کار   می ،که تصریح به انحصار راوی از شخصی باشد       

 فالنی قرینه بر شناخت     ، در این صورت   ، باشد اش آمده  درباره» لم یرو عنه إال فالن    «جمله  
 بـه   ؛وی به عدم انحصار یک راوی در روایت از شخص، قائل اسـت            . مروی عنه خواهد بود   

. صورتی که نقل آن راوی از همنام آن شخص، دلیل و راهی برای تـشخیص راوی باشـد                 
هـستند   در فهرست شیخ آمده است و همگی صاحب کتاب ، چهار نفر به نام مسعده     مثالً

توان از طریق شاگرد و       می  چگونه ، در این صورت   ؛ یکی است  ها   آن ی  و سند شیخ به همه    
 .)١٩ و١/١٧همان، ( میان آنان تفاوت قائل شد ـ راوی و مروی عنه ـاستاد 
 بـا اتحـاد      توحید مختلفات نیز مرحوم شوشتری تأکید کرده است که صـرفاً           ی  بارهدر

 بلکـه بایـد     ؛توان حکم به اتحاد دو عنوان کـرد        یا لقب نم   و کنیه ی   نام، نام پدر، و نام جدّ     
 مهدی عباسی با مهـدی       مثالً ؛چون احتمال تعدد وجود دارد    . دالیلی بر اتحاد آورده شود    

 .)١/١٥همـان،   (  مـشترک اسـت     در نام و نام پدر و جـدّ        ،که از نوادگان جعفر طیار است     
یا اباالفرج المعافی بن زکریـا       :نی نادی فی م   أن رجالً « :گوید  می حموی در معجم البلدان   

فعجب ! لعلک من نهروان الشرق و أنا أرید نهروان الغرب         :فقال له  فأجابه رجل،  النهروانی،
        .)همان( ».من اتفاق اإلسم و الکنیه واللقب و النسبه

 به نکـات زیـر      ، راه تشخیص مشترکات و توحید مختلفات      ی  باره در ،مرحوم شوشتری 
 :توجه داده است

یـک راوی را بـا       ،، با غفلت از اتحاد عناوین متعدد       گاه شیخ طوسی و نجاشی     ـ١ـ٦ـ٢
 تعدد عناوین در     که  لذا باید دانست   اند؛  کردهکتاب خویش مطرح    الی   هچند عنوان در الب   

توانـد دلیـل تعـدد مـصداق         ، نمـی   طوسی و نیز فهرسـت نجاشـی       رجال و فهرست شیخِ   
؛ ١٤١ــ ١٣٥ــ ٩/٨١؛  ٤٠٣ و ٢/٣٧٥ ؛٣١٨ــ ١٩٧ــ ٧٣٤ــ ١/٥٦همـان،   . (محسوب گـردد  

 شیخ در فهرست و رجال، أبان بن محمد البجلی را ذیـل حـرف               ،به عنوان مثال  ) ١٠/٥٤
سین آورده و نجاشی او را دو بار آورده یک بار ذیل ألف و بار دیگر ذیل سین کـه باعـث                      

 .)١٢٥ـ١/١٢٤همان، ( توهم تعدد شده است



 ٤٩ راهکارهای مرحوم شوشتری در استفاده از منابع رجالی    

 

 به بیان ،گیری از راوی و مروی عنه ا بهره ب در رجال خود، گرچه شیخ طوسیـ٢ـ٦ـ٢
یـن دو نـدارد و از    اما این امر داللتی بر حصر راویان در یکی از ا         ،پردازد ها می    آن ی  طبقه

، ١٢٢ــ ١٨ــ   ١/١٧همـان،   ( .توانـد مبنـای تمییـز مـشترکات قـرار گیـرد            همین رو نمی  
أبـان بـن عمـر       به عنوان ایـن کـه راوی         ، عبیس بن هشام   مثالً). ١٢/٤٤٥،  ٢١٠ـ٣/١٥٥

 )ذیل این نام ،مامقانی: نکـ ( ممیزی نسبت به دیگر هم نامانش تلقی شده          ،األسدی است 
بر حـصر   » ...لم یرو عنه إال عبیس بن هشام      « :در حالی که عبارت نجاشی که نوشته است       

 نـه  و  ـ  یعنی فقط عبیس از ابان روایت کرده استـأبان بن عمر در عبیس، داللت دارد  
 روایت کرده    بدین معنا که ممکن است عبیس از کسان دیگری هم          ،ر أبان حصر عبیس د  

 ).١٣٩ـ١/١٣٨همان،  : دیگر را بنگرید دری ؛ نیز نمونه١/١٢٢ ،شوشتری(باشد 
 ـ   زمـانی زیـاد  ی  از جملـه فاصـله  ـتوان با قرائنی دیگر    می،مرحوم شوشتری به نظر

سندی به  )٥/١٦٢کلینی : نکـ (فی  در کا، به عنوان مثال؛میان مشترکات تمییز قائل شد
: نویسد  می مرحوم شوشتری » عبیس بن هشام عن أبان بن تغلب      « :این صورت وجود دارد   

از دنیـا   ) ع( قبـل از امـام صـادق       ،و ابن تغلـب    است) ع(چون عبیس از اصحاب امام رضا       
 ایـن  احتمـاالًَ  «:نویـسد   مـی شوشـتری . اسـت  »عبیس عن أبان بن عمر    « صحیح آن    ،رفته
  به دلیل شهرت أبان بن تغلب، از کلینی یا پیشینیان او یا راویان کـافی سـر زده                  ،باهاشت

 .)١/١٠٤:  دیگر را بنگرید دری  نیز نمونه١/١٢٢همان، ( ».است
داللـت بـر حـصر    » ال یعرف إال من طریق فـالن « عباراتی همچون    ،در رجال برقی   ـ٣ـ٦ـ٢

 . آن را مبنـا قـرار داد       ،ان در تمییز مشترکات   تو ؛ لذا نمی  مروی عنه در راوی دارد و نه بالعکس       
 جـز   ، فقط به معنای این است که از ایـن فـرد           ،چون این عبارت  ) ١٢/٤٤٥؛  ١/١٨شوشتری،  (

 .این راوی روایت نکرده نه این که این راوی غیر از آن فرد از کس دیگر روایت نکرده است
ز میـان عنـاوین     ا...  اگر در کتبی هم چون رجال شیخ و فهرسـت نجاشـی و             ـ٤ـ٦ـ٢

مردد بین اتحاد و یا تمایز مصداقی، یکی را برگزینـد و عنـاوین دیگـر را نیـاورده باشـد،                     
 و١٣١ ،١٠/٥٦ ؛٣٧٥  و ٢/٢١٩؛  ١٥١،  ١/٨٦همـان،   ( . دارد ها  ظهور در اتحاد مصداقی آن    

 .)١٠/١٦٨( البته این قاعده همیشگی نیست و باید قرائن را در نظر گرفت) ٤٧١
 از میـان دو یـا چنـد عنـوان مـردد بـین اتحـاد یـا تمـایز                     ،طوسی اگر شیخ    ـ٥ـ٦ـ٢

 را در فهرست خویش آورده باشد، اما در رجال خود تنها بـه ذکـر                ها   آن ی   همه ،مصداقی
نظـر وی در رجـال        به دلیل تأخر زمانی نگارش رجال بر فهرست،        ،یکی اکتفا کرده باشد   

 )١/٣٣٩همان، ( .دشو  میمقدم بوده و حکم به اتحاد مصداقی عناوین داده
 به دلیل این که نام یک فرد را در رجال یا ، بر شیخ طوسی، مرحوم شوشتریـ٦ـ٦ـ٢

 انتقاد کرده و آن را ناشی از غفلت وی دانـسته            ، به صورت مستقل عنوان نکرده     ،فهرست
 .)١٧١  و١٧٠ ،١٦٢ ،١٤٥، ١٤٣، ٨٨، ١/٨٦همان، (است 
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  در مقام تعارضها امل با آن تعی  اعتبار سنجی منابع رجالی و نحوهـ٧ـ٢
  دسـتخوش تحریـف و تـصحیف قـرار گرفتـه اسـت             ، رجال برقی و ابن غضائری     ـ١ـ٧ـ٢
 ایـن   ، باید دانـست کـه گرچـه برخـی         ،   اعتبار رجال ابن غضائری    ی  باره در )١/٥٨همان،  (

اند، امـا اعتمـاد کـسی        اعتبار خوانده   ی به راویان را بی    دانند و نقد و     می مقدار کتاب را بی  
ی ابـن   هـا    حـاکی از میـزان ارزش علمـی آن اسـت و نقـادی              ،ثل نجاشی به این کتاب    م

 چه بسیاری از راویانی که از نگاه        ؛غضائری نسبت به راویان از روی بدبینی به آنها نیست         
 ،٤٤٣، ١/٥٧همـان،  ( .انـد  کتاب توثیق و تحسین گردیده    اند و در این       مردود بوده  ها  قمی
اطـالع از آراء مختلـف   بـرای   ،٨ فی سهو النبی،     ةد به رسال  نگرینیز ب  ٢/٣٧١؛  ٤٤٢ ،٤٤١
عالمه حلی تـا زمـانی کـه تعـارض          ) ١٤ـ١٣ حسینی جاللی،  :نکـ   ابن غضائری    ی  بارهدر

ی وی ترتیـب    ها   به نقد  ،نباشد.. میان گفتار ابن غضائری با دیگر رجالیون نظیر نجاشی و         
یی که دلیل قطعـی بـر خـالف         مرحوم شوشتری نیز تا جا    ) ٤٤٤،  ١/٢٥٣( .اثر داده است  

 ١.)١٠/١٦٥(  آن را درست دانسته است،گفتار وی نباشد
 به دلیل تصحیف و تحریف بسیار و خلط میان عنـاوین            ،کشی ی رجال ها   نسخه ـ٢ـ٧ـ٢

 مگر این که قرینـه ای بـر صـحت گفتـار وی یافـت                ؛فاقد اعتبار است  ... و ترجمه و طبقه و    
 ـ  ١/٥٨همـان،  ( هایی رخ داده اسـت  اب نیز تصحیف در اختیار شیخ طوسی از این کت.شود
؛ ٩/٤٧٨ ؛٦٣٨ ،٤٥٤  ،٤١٢،   ٣٨٥،   ٣٦٥   ،٣٣٥ ،٣٣٠،   ٢٣٣،   ١٧٨،   ١٥٩،   ١١٤،   ٥٩
٢٦٨، ١٨٦، ١٠/١٤(. 

  از فهرست نجاشی اعتبار کمتـری دارد       ، در اکثر مواقع   ، فهرست شیخ طوسی   ـ٣ـ٧ـ٢
 :که مهمترین اسباب این امر به قرار زیر است

 به فهرست ابن ندیم      شیخ طوسی ل استناد زیاد  به دلیالف ـ
 در منابع و مآخذ و مصادرشیخ طوسی  عدم تدبر کافی ب ـ

 ،٢/١٧٥ ـ٥٣ـ ١/٥١همان، (کشی  ي رجال  تحریف شدهی به دلیل أخذ از نسخهج ـ  
٥٧١، ٤٠٩، ٢٢٦( 
شوشـتری،  ( . فاقد اعتبار اسـت    ، به دلیل تصحیفات بسیار    ، فهرست ابن ندیم   ـ٤ـ٧ـ٢

ابـی  : ١١/٢٤٧؛  ١٠/٨٦،  اسحاق ابـی یعقـوب النـدیم       ذیل عنوان محمد بن      ٩/٩٧؛  ١/٥١
 ...)و ١٠/٨٦،  ذیل اسماعیل بن علی بن اسحاق٢/٥٤ ؛الجارود
چه بسا همان مـواردی هـم        األقوال عالمه حلی کم است و      ةتحریفات خالص ـ  ٥ـ٧ـ٢

 .)٩٠ و ١/٥٨ن، هما(  وی باشدی  ناشی از خطا در اندیشه،شود  میکه تحریف محسوب

                                                                                                                                             
ها را صحیح و به جا دانسته اسـت    نها بررسی کرده و آ       بر برخی احادیث و کتاب      را  طعن ابن غضائری   ، شوشتری .١

)١/٤٤٣،٤٤٦ ،١/٥٥(. 



 ٥١ راهکارهای مرحوم شوشتری در استفاده از منابع رجالی    

 

 همـان، (کـشی اسـت      تصحیفات، هم چـون رجـال     رجال ابن داود در کثرت      ـ  ٦ـ٧ـ٢
 .)١٤٩  و١٠/٤٢؛ ٥١١ ـ٩/٥٩؛ ٢/١١٥؛ ١٩٣، ٦٣ـ١/٦٢ 

 حکم به ترجیح    ،توان به طور مطلق     نمی ،ام تعارض ذکر این نکته مهم است که در مق       
 امـا در برخـی      ،اسـت  اضـبط رجالیـان      ، گرچه نجاشی  ، به عبارت دیگر   کرد؛قول نجاشی   

همـان  (  همـواره بایـد قـرائن را در نظـر گرفـت            ،موارد مرتکـب خطـا شـده و از ایـن رو           
 .)١٠/٢٥٦؛ ٢/٢٢؛ ٤٦٨ـ ٢١٢ـ٥٥ـ١/٥٤

 اعتبـاری نـدارد و در       ،توان گفت در مقام تعارض، فهرست  ابن ندیم          می ،به طور کلی  
 .شود  می به قرائن توجه،مورد سایر منابع

  در مقام تعارضها  تعامل با آنی ع رجالی و نحوهنسخه شناسی مناب ـ٨ـ٢
یی است که در نسخ کتب رجالی ها  و تحریفها  به تصحیف،بسیاری از انتقادات شوشتری

پیشین وجود داشته و مرحوم مامقانی بدان دقت نکرده است و نتـایج نادرسـتی را ارائـه                  
 بـه جـای     ،در اصلی در مصا »  بن حمیر اشجعی   ةخارج« از جمله در شرح حال       ؛داده است 

 ،آمده و برخی به جای این عنوان      » جمیز«و  » خمیر» «حمیر«و به جای    » جاریه» «ةخارج«
 ...).و٤/٩٣همان، : برای نمونه نکـ ( اند حمزه بن الجمیز ذکر کرده

 : توجه کرده و نکات زیر را مورد توجه قرار داده استها  به نسخه،وی با دقت تمام
 آن نزد عالمه حلی     ی   اما نسخه  ؛به دست ما نرسیده است     رجال ابن غضائری     ـ١ـ٨ـ٢

 از  ، ابـن داود   ی   نـسخه  و ابن داود موجود بوده و نقل صحیح را باید از آن دو جویا شـد و                
 .)١١/٤٨؛ ٥٨٨ ،٨٠ ،٦٨، ٩/٤٥؛ ١/٥٨همان، (تر بوده است  این کتاب کامل

 ؛سـت  حتی به دست نجاشی و شیخ طوسی نرسیده ا         ، صحیح کشی  ی   نسخه ـ٢ـ٨ـ٢
 اشـتباهات بـسیاری عـارض گردیـده کـه از            ، قهبایی از این کتاب    ی  هم چنین در نسخه   

، ٢/٧٧؛  ٦٢ــ ١/٦١همـان   (  مخلوط شدن حواشی کتاب بـا مـتن آن اسـت           ها   آن ی  جمله
٤٧٠ ،٤٠٦، ٢٣١ ،٢٢٦ ،١٠٣ ،١٧٦، ١٧٤(. 
 به دست ما ، مصحح رجال و فهرست شیخ طوسی و فهرست نجاشیی نسخهـ ٣ـ٨ـ٢

 را در اختیـار     هـا    مـصحح آن   ی   نـسخه  ،ابن طـاووس    اما عالمه، ابن داود و     ؛تنرسیده اس 
 .)٦٦ـ١٠/٥٩؛ ١/٥٦همان، ( اند و نقل صحیح را باید از این سه منبع گرفت داشته
 :شود ، به صورت زیر عمل می اگر دراین سه منبع تعارضی باشدـ٤ـ٨ـ٢

ای بر خطـای وی   هه قرینک  مگر این؛ قول عالمه ترجیح دارد، در نقل از نجاشیالف ـ 
 ).٢٥٢ ،١٠/١٥٨؛ ٩/١٩٥؛ ٢/٢؛ ١٧٧ ،٩٠، ١/٥٧همان، ( باشد



   ، پاییز و زمستان١٣٨٩ـ٢ شماره ،چهل و سوممجله پژوهشهای قرآن و حدیث، سال                                                 ٥٢

 

ـ   ، میان خالصه و ایضاح عالمـه تعـارض باشـد   ، اگر در ضبط عنوان راویان نجاشیب 
 به ضبط عنوان راویـان مـذکور در فهرسـت           ، در اصل  ، زیرا این کتاب   ؛ایضاح، مقدم است  

 .)٢٧٩و١٧٩ ،١٠/٢٧٨؛ ٩/٣٣٧ ؛٣٧٨ /٢؛ ١/٥٧همان، ( نجاشی اختصاص دارد
ـ   مگـر ایـن کـه    ؛در نقل از دو کتاب شـیخ طوسـی،گفتار ابـن داود مقـدم اسـت     . ج 
 به خط خـود شـیخ بـوده         ، او از این کتاب    ی   زیرا نسخه  ؛ بر خطای وی باشد    ای دالّ  قرینه
 ).١٠/٧٧؛ ٤٠١، ٣٨١، ٢٠٩ ،١١٨ ،٢/١١٧؛ ٨٨، ٥٧ـ١/٥٦همان، ( است

 
 نتیجه

ی نگارش و دستیابی بـه    ها  توجهی به شیوه   درست از کتب پیشین و بی     اگیری ن  ـ بهره 
 .ی رجالی خواهد بودها  باعث خطا در ارزیابی،ها آن

توجهی در تصحیف احتمـالی، اسـتفاده     برخی منابع و مصادر و مدارک، بی   غفلت از ـ  
اشـت غلـط از کتبـی ماننـد         صحیح، استفاده نادرسـت و در نتیجـه برد        ی غیر ها  از نسخه 

از جمله  ... عالمه حلی و  االقوال   ةخالص  رجال و فهرست شیخ طوسی و      ،ندیم ست ابن فهر
 .گیری از کتب پیشین است  در بهره،انتقادات شوشتری بر مامقانی

ی ها   تنها آن بخش از سخنان رجالیان متأخر که از نسخه          ،مرحوم شوشتری   به نظر  ـ
 از  ؛توانـد سـودمند باشـد       مـی  کشی، نجاشی و شیخ طوسی نقل نشده است،        موجود آثار 

 األقـوال  ة مرحوم شوشتری برآن است که صرف ذکر نام راوی در بـاب اول خالصـ          ،جمله
 . دلیل بر حسن راوی نیست،عالمه حلی و رجال ابن داود

 
 فهرست منابع
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