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 ۱۳۹۹، پاییز و زمستان ۸های حدیثی، سال چهارم، شمارۀ آموزه

 یرجال اتفیلأت یشناس زهیو انگ یشناس گونه
 ١قاسم بستانی                 

 ٢عیسی محمودی مزرعاوی 
 : چکیده

یـت توجه به سند در اعتبارسـنجی روایـات از دیربـاز نـزد عالمـان مسـلمان از اهم
های بسـیاری صـورت گرفتـه و  ای برخوردار بوده است و در این راستا تالش ویژه

که ، اندسند و رجال این روایات از ابعاد مختلفی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته
، رویکردهـا، عنـاوین، ای بسیار غنـی و متنـوع بـا موضـوعاتحاصل آن کتابخانه

ت تـا نگـاهی مجـدد بـه ایـن میـراث لذا نیاز اس. مختلفی بوده است... اغراض و
ــد و در تحقیقــی مســتقل ــالش، علمــی مســلمانان افکن ــن ت ــدی ای ــا جمــع بن ، ه

صـورت توصـیفی انجـام  در این مقالـه کـه بـه. شناسی گرددشناسی و هدف گونه
هـا و فوایـد تالش شده است که دالیل فراوانی تالیفات رجالی و نیـز گونـه، گرفته

شـود کـه مـواردی همچـون یـن نتیجـه حاصـل مـیدر پایـان ا. آنها بررسی گـردد
اختالف و تفاوت حاالت و اوصـاف راویـان و نیـز جایگـاه برخـی از رجـالیون و 

جمله دالیل فراوانی و گونـاگونی از ، اهمیت نظرات آنها در جرح و تعدیل راویان
 . باشدلیفات رجالی میتأ

 . لیفات رجالیتأ، راویان، رجال، سند :واژگان کلیدی
                                                  

 . ۰۶/۰۵/۱۴۰۰تاریخ پذیرش:  - ۱۷/۰۶/۱۳۹۹تاریخ دریافت:  
چمـران اهـواز (نویسـنده شـهید دانشـیار و عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه  و حـدیث، . دکترای علوم قرآن١

 مسئول).
   gbostanee@yahoo.com 

  commaahmoodi1361@gmail.. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز ٢
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  مقدمه
تحقیق و تفّحص در مورد اوصاف راویان و وثاقت آنها یکی از ارکان اساسی قبول و 
 یا مردود شمردن اخبار و روایات است که در قرآن کـریم نیـز بـه آن اشـاره شـده اسـت

کیـد قـرار نیـز مـورد تأ  توجه به اوصاف راوی نیـز در کـالم معصـومین. )۶حجرات/(
 ۴راویان را بر اساس اوصاف آنها به ، ر روایتید ای که امام علیبه گونه، گرفته است

 . )۱/۶۲: ۱۴۰۷، کلینی( تقسیم بندی کرده است، دسته
توّجه به سند روایات از دیرباز اهّمیت خاّصی نزد مسلمانان داشته است و از پیشینیان 

االْسـَناُد  ِن َوَلـْوالیاالْسَناُد ِمَن الدِّ « از جمله اینکه. هایی نقل شده است باره عبارتدر این
ٌن یـانَّ َهـَذا اْلِعْلـَم دِ « و )۱/۱۲: تـابی، نیشاپوری( از عبدالله بن مبارک» َلَقاَل َمْن َشاَء َما َشاءَ 

ْن َتاُخُذوَن  : تـابـی، دارمـی؛ ۱/۱۱: تـابـی، نیشـاپوری( از محمد بـن سـیرین» َنُکْم یدِ  َفاْنُظُروا َعمَّ
 . دهدات در قبول و یا رد آنها را نشان میثیر سند روایکه این مطلب جایگاه و تأ؛ )۱/۴۷۱

رابطۀ صحت روایات با صحت سند آنها و توجه به اینکه ستون فقرات سند را راویان 
دهند و نیز در نظر گرفتن گفتار برخی دانشـمندان مبنـی و یا همان رجال آن تشکیل می

سـبب شـده ، )۱۱: تـابـی، منصـوری( نیمی از دانش اسـت) راویان( بر اینکه شناخت رجال
کتب . لیفات رجالی بزننددانشمندان زیادی دست به تأ، است که در طول تاریخ حدیثی

ای ای که بـه هـر شـیوههای مختلفی و با درج اطالعات گستردهرجالی در انواع و گونه
 . اندلیف شدهت بیشتر و بهتر راویان کمک کند تأبتواند به شناخ

 : شودر مطرح میهای زیدر رابطه با این مسئله پرسش
 شوند؟لیفات رجالی به چند نوع و گونه دسته بندی میتأ -۱
 های مختلف کتب رجالی کدامند؟لیف گونههای تأدالیل فراوانی و انگیزه -۲

هـای فـوق از آنجـا حـائز اهمیـت اسـت کـه باعـث شـناخته شـدن پاسخ به پرسـش
محققین و کسانی که کند تا های مختلف کتب رجالی شده و در نتیجه کمک می گونه

گذاری  بتوانند با توجه به نام، باشنددر صدد بررسی راویان سندهای روایات مختلف می
تـر و  آسـان، تر به بررسی سریع، اکثر کتب رجالی بر اساس اوصاف و مشخصات راویان

 . تر اوصاف آنها و در نهایت ارزیابی و اعتبارسنجی روایات گوناگون بپردازنددقیق
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دهـد کـه در های کتب رجالی نشان مـی های سابق پیرامون ویژگی پژوهشمالحظۀ  
شناسـی دالیل و انگیزه د تحلیل و بررسی قرار گرفته و بهآنها فقط یک کتاب رجالی مور 

بررسی مبـانی رجـالی « مانند مقالۀ؛ طور کلی پرداخته نشده است تألیف کتب رجالی به
مقالـۀ؛ زاده و مجیـد بشـیریدی فقهـیاز عبـدالها» عالمه شوشتری در قاموس الرجـال

رجـال « از سید حسین کنعانی و مقالۀ» های رجالی کتاب اختیار معرفه الرجال ویژگی«
 . از سید علی میرشریفی» ترین کتاب رجال شیعه نجاشی مهم

هـایی  لیف کتـابهای تأها و زمینهانگیزه، دالیل در این مقاله تالش شده است که به
هـا ذکـر  راویان و شرح حال و اطالعات مربوط به آنها در این کتاب که به هر شکلی نام

لیف آنهـا ذکـر شـده و از هـر گونـه از ایـن همچنانکه فوایـد تـأ. اشاره شود، شده است
، هـا در این مقاله جهت شناخت بهتر این کتاب. ها به چند نمونه اشاره خواهد شد کتاب

. انـدبنـدی شـدهینی و تکمیلـی گـروهتبی، تصحیحی، های تعریفی دسته کتاب ۴آنها به 
  .گانه توسط نگارنده صورت گرفته استبندی چهارقابل ذکر است که این تقسیم

 کتب تعریفی -۱
ها به معرفی راویان و شرح احـوال آنهـا و هرآنچـه بـه شـناخت بهتـر آنهـا  این کتاب 

برخـی از . انـدلیف شـدههای مختلفـی تـأها به گونه این کتاب. پردازندمی، کمک کند
. شـودیا ضعفا و یا مدلسین اختصاص دارد و بعضی شامل همـۀ اینهـا مـی، آنها به ثقات

. همچنانکه بعضی از آنها مقید به رجال یک کتاب خاص هستند و برخی مقیـد نیسـتند
احوال راویان و نیز نظرات رجالیون در  کتب مبتنی بر روایات رسیده دربارۀبرخی از این 

ات مربـوط بـه روایـ، در بخش مربـوط بـه کتـب رجـالی شـیعه. ستجرح و تعدیل آنها
 . افراد گوناگون بسیار حائز اهمیت است دربارۀ نظرات معصومین

 کتب جرح و تعدیل -۱-۱
علم جرح و تعدیل علمی است که دربارۀ جرح و تعدیل راویان با الفاظ مخصـوص 

جـرح و . )۱/۲: ۱۲۷۱، رازیحـاتم یابـن ابـ( کنـدبندی این الفاظ بحث مـیو مراتب و درجه
و صحابه و تابعین و علمـای بعـد از آنهـا امـری  تعدیل افراد مختلف از جانب پیامبر
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دلیـل حفاظـت از دیـن و احکـام  نه به سبب طعن در افراد بلکه بـه ثابت است و این امر
قابل ذکر است کـه اولـین کسـی کـه در جـرح و تعـدیل راویـان . )همان( شریعت است
در . )مقدمـۀ محقـق، ۱۱: ۱۴۰۹، شـاهینابـن( باشدمی )ق۲۳۳م ( حیی بن معینکتاب نوشت ی
ذکـر و نظـرات رجـالیون در ، هم راویان جرح شده و هم راویـان عـدول، این نوع کتب

 : باشنداین کتب دارای عناوین ذیل می. شودجرح و تعدیل آنها مطرح می

 کتب طبقات -۱-۱-۱
: ۲۰۰۱، ازهـری( باشـدآیـد مـیز امتی دیگـر مـیمعنای امتی که بعد ا طبقه در لغت به

معنای گروهی از مردم است که با گروهی دیگـر  و نیز به )۱۰/۲۱۰: ۱۴۱۴، منظـورابن؛ ۹/۳۳
طبقـه در . )۱۰/۲۱۰: ۱۴۱۴، منظـورابـن؛ ۵/۱۰۸: تـابی، فراهیدی( کنندشبیه به خود برابری می

، یعنی کسانی که در شیوخ، سناداصطالح به گروهی که در سن و یا اسناد و یا فقط در ا
ن یـا. )۲/۹۰۹: تـابـی، سـیوطی؛ ۴/۳۸۹: ۱۴۲۴، یسـخاو ( شـودبرابر و مثل هم باشند گفته مـی

بلکه ، شوددهد که مفهوم طبقات برای وحدت زمانی ثابتی اطالق نمییف نشان میتعر 
البتـه . )مقدمـۀ محقـق، ۱/۵۸: ۱۴۱۷، دمشقی صالحی( معنای برابری در مالقات است اغلب به

در یـک کتـاب و کتـاب لفـان کتـب طبقـات و حتـی مفهوم طبقه ممکن است نـزد مؤ 
 . )همان( لف متفاوت باشددیگری از یک مؤ 

گـاهی از تـاریخ والدت راویـان؛ از لوازم بحث در موضوع طبقات راویـان تـاریخ ، آ
 اشـدبانـد و نیـز شـناخت راویـان از آنهـا مـیکسانی که از آنها روایت کرده، وفات آنها

 . )۳۹۹: ۱۴۰۶، صالح ابن(
ایـن . شـوندبندی مـیدر کتب طبقات معموًال راویان بر حسب شرایط مختلفی طبقه

؛ در عنصـر زمـانی. بندی ممکن است بـر اسـاس عنصـر زمـانی یـا مکـانی باشـدتقسیم
حضور در جنگ بدر و مهاجرت به مدینه ، سبقت در اسالم، تابعی بودن، بودن یصحاب
گیرد که در ر مکانی محل سکونت و ملیت راویان مورد توجه قرار میو در عنص و غیره

عنصـر زمـانی و مکـانی هـر دو ، )ق ۲۳۰م (سـعدبرخی کتب طبقات مانند طبقـات ابـن
بندی در کتـب طبقـات شرایط طبقه. )مقدمه محقـق، ۱/۸: ۱۹۶۸، سعدابن( لحاظ شده است

) ق ۲۴۰م ( تاب طبقات خلیفـهبرای نمونه در ک. مختلف ممکن است تفاوت داشته باشد
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بنـدی کـرده بر خالف کتاب ابن سعد که راویان را بر حسب سـبقت در اسـالم تقسـیم
مقدمـه ، ۱۳: ۱۴۱۴، خیـاطابن( آورده است آنها را برحسب نزدیکی نسب به پیامبر، است
. همچنین ممکن است این کتب در تعداد طبقات مربوطه اختالف داشته باشـند. )محقق

سـعد بـه اهل کوفه و اهل شام در کتاب ابن، نه تعداد طبقات راویان اهل بصرهبرای نمو 
طبقـه  ۶و  ۱۱، ۱۲و تعداد طبقات آنها در کتاب خلیفه به ترتیـب ؛ طبقه ۸و  ۹، ۸ترتیب 

ن مـدت زمـان زنـدگی یان ممکن است بـیبازۀ زمانی یک طبقه از راو . )همان( باشندمی
مـثًال ایـن بـازه . )مقدمه محقق، ۱/۸: ۱۹۶۸، سعدابن( شدسال متغیر با ۱۰و یا  ۲۰یک نسل یا 

در کتب طبقات عالوه بـر ترجمـه و شـرح احـوال . )همان( باشدسال می ۲۰سعد نزد ابن
کسانی که از آنهـا روایـت کـرده و نیـز کسـانی کـه از وی ، معموًال تاریخ وفات، راوی

. شـودذکر مـی -طبقه صحابه البته به جز -ز جرح و تعدیل آنهااند و نیروایت نقل کرده
در کتب طبقات معموًال ترجمه و شرح حال طبقات اول شـامل طبقـه صـحابه و بزرگـان 

تـری آمـده اسـت و هـر چـه از  تابعین و راویان نزدیک به آنها با شـرح و تفصـیل کامـل
شود و این موضـوع بـه تر می طبقات اولیه فاصله بگیریم ترجمه راویان مختصرتر و کوتاه

فور روایات و اخبار مربوط به طبقه صحابه و بزرگان تابعین و طبقـات نزدیـک بـه دلیل و 
فایده ذکر طبقه ، البته برخی معتقدند که با مرور زمان. )مقدمه محقق، ۱/۹: همان( آنهاست
 تر شده است و ذکر آن در راویان اول دارای اهمیت بیشتری بـوده اسـت رنگراوی کم

 . )قدمۀ محققم، ۱/۵۹: ۱۴۱۷، دمشقی صالحی(
مصونیت از به خطا افتادن در یکی دانسـتن راویـان ؛ از فواید شناخت طبقات راویان
گـاهی از تـدلیس و فهمیـدن ، )۴/۳۸۹: ۱۴۲۴، یسـخاو ( متشابه در اسم یـا کنیـه و غیـره آ

شناخت روایات اکابر از اصاغر و شناخت روایات ابناء از ، )همان( حقیقت عنعنه در سند
 . باشدمی )۳۰: ۱۴۲۲، ادرعبدالقبن( اباء

انـد کـه از بندی شـدهراویان بر حسب قبیله خود نیز تقسیم، در بعضی کتب طبقات
آنهـا در  ١فواید آن شناخت قبائل مختلف و چگـونگی گسـترش سـکونتی و دمـوگرافی

تـوان از بعضـی عالوه بر آن می. )مقدمۀ محقق، ۱۴: ۱۴۱۴، خیاطابن( قلمروی اسالمی است

                                                  
 جمعّیت شناسی.  .١
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سیاسـی  یهاها و فرقه در مطالعۀ تاریخ و سیر حوادث و نیز شناخت گرایش از این کتب
تشخیص سقط در سند روایات و یـا عـدم ، از دیگر فواید کتب طبقات. )همان( بهره برد

 آن است که هر دو عامل ارتباط مسـتقیمی بـا تضـعیف یـا تقویـت سـند روایـات دارنـد
راویان به شناخت یاران هر امام و تمییز نزد شیعیان شناخت طبقات. )۲۳: ۱۴۱۰، بروجردی(

در برخی کتب طبقاتی شیعه بـر ، چراکه راویان؛ )همان( کنددیگر کمک می آنها از یک
 . )۱۳۴۲، برقی ( اندبندی شدهاساس راویان هر امام دسته

بندی این کتب بر حسـب از عیوب برخی کتب طبقات این است که با توجه به تقسیم
ترجمه و شرح حال یک راوی ممکن است در چند جـای کتـاب ، انیشرایط زمانی و مک

به این ؛ م شدن و تکراری بودن مطالب این کتب بشودین مطلب باعث حجیتکرار شود و ا
ترتیب یک راوی ممکن است هـم از حاضـرین در جنـگ بـدر باشـد و جـزو طبقـه آنهـا 

عدًا به یک شـهر محسوب شده و ترجمه و شرح حال وی ضمن این طبقه ذکر شود و هم ب
بندی مربوط بـه راویـان  از اماکن اسالمی مهاجرت کرده و در آن سکونت یافته و در طبقه

لفـان ایـن البته برخـی مؤ . )مقدمۀ محقق، ۱/۹: ۱۹۶۸، سعدابن( آن شهر نیز ترجمه او تکرار شود
تـب در زمینـه ک یا حتیلیف در این زمینه و ترین تأ سعد که کتاب وی مهمکتب مانند ابن

بـرده و در صـدد رفـع آن به این اشکال پـی ،)مقدمۀ محقق، ۲۷: ۱۴۰۵، عجلی( باشدرجالی می
به این ترتیب برای چنین افرادی که ممکن است در طبقات مختلفی ذکر شـوند ؛ اندبرآمده
ای کوتـاه و مختصـر ذکـر دیگـر ترجمـه یجا ترجمۀ مفصل و طوالنی و در جاهـادر یک
صــعوبت ، از دیگــر عیــوب کتــب طبقــات. )مقدمــۀ محقــق، ۱/۹: ۱۹۶۸، ســعدابــن( کنــدمــی
در تعـداد طبقـات  بـه خصـوص اینکـه، یابی به مکان ترجمۀ یک راوی در آنهاست دست

، یصـالح یدمشـق( اخـتالف و تفـاوت وجـود دارد، لف دیگـریراویان بین یک مؤلف و مؤ 
:  کتب طبقات خود بر چند نوع هستند. )مقدمۀ محقق، ۱/۵۹: ۱۴۱۷

 کتب طبقات عمومی) الف
باشـد کـه طور عموم مـی در برگیرندۀ ترجمه و شرح حال همۀ راویان به ها این کتاب

طبقات بعد از آنهـا ذکـر ، معموًال از طبقۀ صحابه و تابعین و تابعین آنها شروع و در ادامه
 . شودیم یلف منتهو تا دوران نزدیک به مؤ 
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؛ )ق ۲۳۰م ( سـعد زهـریمد بـناز مح »الطبقات الکبری«: در بین اهل سنت کتب
 ۳۰۳م ( شـعیب نسـائیاز احمد بـن »الطبقات«؛ )ق ۲۴۰م ( خیاطاز خلیفه بن »طبقات«
 ۲۷۴م ( از احمد بن محمد بـن خالـد برقـی »رجال یا طبقات« های و در شیعه کتاب )ق
الـدرجات الرفیعـه فـی طبقـات «؛ )ق۴۶۰م (از شیخ طوسی»طبقات یا االبواب«؛ )ق

طرائـف المقـال فـی معرفـه «؛ )ق ۱۱۲۰م ( ز سید علـی خـان مـدنی شـیرازیا» الشیعه
معجم رجال الحدیث و تفصـیل «؛ )ق ۱۳۱۳م ( از سید علی بروجردی» طبقات الرجال
 . باشنداز این نوع می )ق ۱۴۱۳م ( از ابوالقاسم خوئی »طبقات الرواه

 کتب طبقات بر حسب اماکن) ب
ساکن در یک شهر و یا مکان اسالمی و نیـز برخی از کتب طبقات بر اساس راویان 

تـابعین و غیـره باشـد را شـامل ، اند کـه اعـم از صـحابهراویانی که به آن شهر وارد شده
برخـی از ایـن شـهرها و امـاکن  یخیاین امـر بـه سـبب جایگـاه و اهمیـت تـار . شود می

لفـان ایـن معموًال مؤ . )۱/۳: ۱۴۱۲، شیخ اصبهانیابی؛ ۱: تابی، مغربی افریقی: نك(اسالمی است
طبقات علماء « ها نمونۀ این کتاب. باشند ناطق و شهرها میها خود نیز اهل این م کتاب

یقیــه طبقــات المحــدثین باصــبهان و « و )ق ۳۳۳م ( از محمــد بــن احمــد افریقــی» افر
البته کتب رجالی دیگری نیـز . باشندمی)ق ۳۶۹م ( شیخ اصفهانیاز ابی» الواردین علیها

اند که در بخش مربوط بـه کتـب تـاریخ راویان شهرهای مختلف نگاشته شدهبر حسب 
 . گردندشهرها ذکر می

 فقهی یا غیره، کتب طبقات بر حسب مذاهب اعتقادی) ج
مـذهب فقهـی یـا کالمـی  کیـان یـن نـوع کتـب طبقـات بـر اسـاس علمـا و راو یا
ال و یـادآوری هـا معمـوًال پـس از ترجمـه و شـرح حـ در این کتاب. شوندبندی می طبقه

ابـن : نـك( جایگاه علمی و فضائل رئوس مذاهب چهارگانه اهـل سـنت و تمجیـد از آنهـا
بندی راویان ایشان و ترجمه و معرفـی کامـل به طبقه، )۷: ۱۴۱۳، کثیرابن؛ ۱/۵: تابی، یعلی ابی
معمـوًال طبقـۀ اول . لفاتشـان پرداختـه شـده اسـتها و در برخی مواقع نیـز بـه ذکـر مؤ آن

هـا معمـوًال  این کتاب. اندنی هستند که مستقیمًا از رئیس مذهب خود روایت کردهراویا
بازۀ زمانی هـر . اند که خود صاحبان مذاهب مربوطه هستندلیف شدهکسانی تأدست  به
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 . )۱/۲۰۷: ۱۴۱۳، سبکی: نك( سال است ۱۰۰طبقه از راویان در برخی از این کتب 
طبقـات «؛ )ق ۵۲۶م ( ابن ابی یعلـی، مداز محمد بن مح» طبقات الحنابله«: کتب
الجـواهر المضـیئه فـی « و )ق ۷۷۴م ( یدمشق ریکثبن، اسماعیل بن عمراز  »نییالشافع

. گونه کتب هستنداز این)ق۷۷۵م (الدین حنفیاز محیی» طبقات الحنفیه
گـذاری  های رجالی اگرچه با عنـوان طبقـات نـام از کتاب یقابل ذکر است که برخ

 و »سـیر اعـالم النـبالء« ماننـد؛ انـدولی بر اساس طبقات زمانی مرتب شـده، داننشده
 . هر دو از ذهبی ،»تاریخ االسالم«

 کتب با عنوان رجال-۱-۱-۲
ای از حوادث این کتب نیز مانند سایر کتب رجالی به ترجمه و شرح احوال و گزیده

والدت و وفـات آنهـا و  تاریخی مربوط به راویان و همچنین در برخی مواقع ذکر تـاریخ
اند و برخـی از روایاتشـان و نیـز راویـان ایشـان پرداختـه شیوخی که از آنها روایت کرده

 . است
 : شوندها به چند دسته تقسیم می این کتاب

 کتب رجال عمومی) الف
ها اختصاص به ترجمه بیشتر راویان و محدثین ذکر شده در سـند روایـات  این کتاب

 . شهر و یا رجال کتب خاصی اختصاص ندارددارد و به گروه یا 
م ( از ابراهیم بن یعقـوب جوزجـانی »احوال الرجال«: های در بین اهل سنت کتاب

میـزان «؛ )ق ۳۱۹م ( از عبدالله بن احمد بلخـی »قبول االخبار و معرفه الرجال«؛ )ق ۲۵۹
 شــیعه و در )ق ۸۵۲م ( حجــر عســقالنیاز ابــن »لســان المیــزان«؛ از ذهبــی »عتــدالاإل 
؛ )ق ۳۴۰م ( از محمـد بـن عمـر بـن عبـد العزیـز کشـی» معرفه الرجال یا رجال کشـی«
؛ )ق ۴۶۰م ( از محمـد بـن حسـن طوسـی »رجـال الطوسـی« و »اختیار معرفه الرجال«
از  »رجـال ابـن داوود«؛ )ق ۶۷۳م ( از ابـن طـاووس »حل االشکال فی معرفه الرجـال«

عالمـه  »قوال فی معرفـه الرجـالالصه األخ«؛ )ق ۷۰۷م ( حسن بن علی بن داوود حلی
 . باشندنمونه بارز این دسته می، )ق ۱۳۵۱م ( از مامقانی »تنقیح المقال«؛ )ق ۷۲۶م ( حلی
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 رجال کتب خاص) ب
خصوص کتب ششگانه حدیثی و کتـب  اهمیت و جایگاه بعضی از کتب حدیثی به

لفین کتـب برخی مـؤ در شیعه باعث شده است که  سنن نزد اهل سنت و نیز کتب اربعه
تنها به ترجمه و شرح حال و جرح و تعدیل راویانی که در اسناد روایات یک یـا ، رجالی

البتـه مالحظـه . اند اکتفا کنند و به بقیه راویان نپردازنـدها آمده چند کتاب از این کتاب
شده است که در بیشتر کتب رجال که اختصاص به بررسی راویان دو کتاب مهـم اهـل 

گونه جرح و تعدیلی صورت هیچ، باشندنی صحیح بخاری و صحیح مسلم مییع، سنت
: نک( از آنها پرداخته شده است ینگرفته است و فقط به اسم راویان و یا ترجمۀ مختصر

 . )۱۴۰۷، منجویهابن؛ ۱۴۰۷، کالباذی
الهدایه و االرشاد فی معرفه اهـل الثقـه و « سنت در این زمینهاز کتب اهل یانمونه

از احمـد بـن » رجال صحیح مسـلم«؛ )ق ۳۹۸م ( از احمد بن محمد کالباذی» دادالس
زکـی از یوسـف بـن »تهذیب الکمال فی اسـماء الرجـال«؛ )ق ۴۲۸م ( منجویهبن، علی
 حجـر عسـقالنیاز ابن »ربعهتعجیل المنفعه بزوائد رجال األئمه األ « و )ق ۷۴۲م ( مزی

 . باشندمی )ق ۸۵۲م (

از سـید  »رجـال اسـانید التهـذیب« ،»رجال اسانید الکـافی« های در شیعه نیز کتاب
از سـید موسـی  »اسانید کامل الزیـارات و اعـالم اسـانیده«؛ )ق۱۳۸۰م ( حسین بروجردی

معمـوًال در ، دلیل اهمیـت کتـب اربعـه روایـی البته به. باشندشبیری زنجانی از این دسته می
جامع « هـای برای نمونه در کتاب. شودمیکتب رجالی به راویان روایات آنها توجه خاّصی 

راویان موجود در اسـناد روایـات کتـب ، خویی »معجم رجال الحدیث« اردبیلی و »الرواه
 . اربعه با عالمت مشخص و روایات آنها و نیز مکان آنها در این کتب ذکر شده است

 رجال خاندان یا گروه خاص) ج
راویـان منسـوب بـه یـک یـا چنـد  بعضی از کتب رجالی تنها به ترجمه و شرح حال

قاری و راوی هستند اختصاص ، دانشمند، فقیه، خاندان معروف و مهم که اکثر افراد آن
ایـن . همچنانکه این کتب ممکن است مختص به گروه خاصی از راویـان باشـد. دارند

 . نوع کتب فقط نزد شیعه مشاهده شده است
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 ۳۶۸م ( از ابـو غالـب زراری »ینرساله ابی غالب زراری در ذکر آل اعـ« های کتاب
ــه«؛ )ق ــد الرجالی ــائی »الفوائ ــوم طباطب ــدی بحرالعل ــان « )ق ۱۲۱۲م ( از محمدمه راوی

 »و الرواه عنه اصحاب امیرالمومنین«؛ ».. شعبه وآل ابی، رافعهای آل ابی خاندان
از عبدالحسـین »الفائق فی رواه و اصحاب االمام الصادق«از محمدهادی امینی و

 . اندلیف شدهن زمینه تأدر ای) معاصر( ستریشب

 کتب نظرات یک رجالی) د
راویـان دارد کـه اکثـرًا بـه  اص به نظرات یک رجالی بزرگ دربـارۀاین کتب اختص

اهمیت نظرات و اقوال رجالیون مشـهور و جایگـاه واالی . صورت پرسش و پاسخ است
ت آنهـا در مـورد راویـان آنها در بین رجالیون و علم رجال باعـث شـده اسـت کـه نظـرا

البته بیشتر این کتب توسط افراد معاصـر و از . لیف شودصورت کتاب تأ آوری و بهجمع
صورت یـک  آوری نظرات رجالیون از مؤلفات آنها و دیگر مؤلفات بوده و بهطریق جمع

 : ن این کتب در ذیل آمده استیتر  معروف. شودنوآوری و کار امروزی محسوب می
از گروهـی از  »وال ابی الحسن الدارقطنی فی رجال الحدیث و عللهموسوعه اق« 

موسوعه اقوال االمـام «؛ )معاصر( محمد مهدی مسلمی و همکاران. لفین از جمله دمؤ 
 و) معاصـر( از سید ابوالمعاطی و همکاران» احمد بن حنبل فی رجال الحدیث و علله

یا یحیی بن معین فی الرجال«  . )معاصر( د محمد نور سیفاز احم »من کالم ابی زکر

 کتب مربوط به یک راوی) هـ
باعـث شـده ، کثرت روایات رسیده از جانب برخی راویان و جایگاه آنها در حدیث

، یت اجتمـاعیلفـان متعـددی در مـورد شخصـافراد مورد توجه قرار گیرنـد و مؤ  که این
لیف کتـاب به تـأع روایات رسیده از آنها دست روایی و نیز تحلیل و بررسی نو ، تاریخی
اخـتالف ، لیف کتب مختص به ترجمه و شرح حـال یـک راویاز دیگر دالیل تأ. بزنند

نظر علمای رجالی در جرح و تعدیل وی و نقل روایـات نـادر در موضـوعات و احکـام 
بدین ترتیب که تضـعیف و یـا توثیـق راوی کـه در ؛ باشدشرعی خاص از جانب وی می
ثیر مستقیمی در عمـل و یـا عـدم عمـل بـه انجامد تأمی نهایت به رد یا قبول روایات وی

هـا نـزد  ایـن کتـاب. )۸: ۱۴۲۵، سـاعدی( احکام شرعی استنباط شده از ایـن روایـات دارد
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 : توان کتب زیر را نام برداز این نوع می. خرین مشاهده شده استمتأ
یره«، در اهل سنت یعه و در شـ )ق ۱۳۸۵م ( از محمـود ابوریـه» شیخ المضیره ابـوهر

یاد یا رجال الشیخ محمدرضا« های کتاب م ( از محمدرضا دزفولی »ترجمه سهل ابن ز
یره«؛ )ق۱۳۵۲ المعلـی «و)ق۱۳۷۷م (از سید عبدالحسین شرف الـدین موسـوی»ابوهر
 . )معاصر( از حسین ساعدی» خنیسبن

 رجال مکان یا شهر خاص) و
و ذکـر  یا مکان اسـالمی برخی کتب رجالی نیز به ترجمۀ راویان و علمای یک شهر

م ( حـر عـاملی، از محمـد بـن حسـن»امل االمل« کتاب. لفات آنها اختصاص داردمؤ 
گونـه کـه در همان. ای از این کتب استنمونه) در ترجمۀ علمای جبل عامل( )ق ۱۱۰۴

بـر حسـب کتب رجـالی دیگـری نیـز، بخش کتب طبقات بر حسب اماکن ذکر گردید
اند که در بخش مربوط به کتب تاریخ شهرها ذکر لیف شدهراویان شهرهای گوناگون تأ

 . گردندمی

 جرح و تعدیل با عنوان کتب -۱-۱-۳
ن رجال و کتب با عنـاوین جـرح ین کتب با عناو یرسد که تفاوت خاصی بنظر می به

شاید بتوان ، البته طبق بررسی بعضی از کتب جرح و تعدیل. و تعدیل وجود نداشته باشد
جرح و تعدیل به درجه و نوع لفظ جرح و یا تعـدیل کـه راوی بـا آن  گفت که در کتب

شود و این مطلب به علمی خـاص و آشـنایی کامـل بـه شود توجه خاصی میوصف می
شـرح و تفصـیل ، همچنین در کتب رجـال. )۱/۱۵: ۱۴۰۶، بـاجی: نک( این الفاظ نیاز دارد

اما در کتب جرح و تعـدیل ، ترجمه و شرح حال راویان آورده شده است بیشتری دربارۀ
اهمیـت ، کار رفته از جانب آنها دربارۀ راویان رجالیون و الفاظ جرح و تعدیل به به اقوال

کتب جـرح و . )ق۱۴۰۹، خلـف: نك( بیشتری داده شده و ترجمۀ آنها مختصرتر آمده است
 : شوند عنوان رجال به چند دسته تقسیم میتعدیل نیز مانند کتب با 

 عمومی) الف
باشـد و معمـوًال عمـومی ها جرح و تعدیل مختص راویان خاصی نمـی این کتابدر 
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التکمیل فی الجرح و التعدیل و معرفه الثقات و الضـعفاء «، نمونه این کتب. باشدمی
 . باشدر مییکثاز ابن» و المجاهیل

 نظر یک رجالی در جرح و تعدیل راویان )ب
وی نظرات و آرای یک رجـالی این کتب حا، طور که از عنوان مشخص است همان

الجـرح و «، هـا نمونـه ایـن کتـاب. معروف در جـرح و تعـدیل راویـان مختلـف اسـت
 . باشدمی )ق ۳۲۷م ( حاتم رازیاز ابی» التعدیل

 عالمه حلی و دیگران، ابن داوود، شیخ طوسی، در شیعه نیز اشخاصی مانند نجاشی
اند که از کتب یان مختلف پرداختهدر کتب خود به طرح آراء و نظرات خود پیرامون راو 

 . آنها در بخش کتب با عنوان رجال یاد شده است

 جرح و تعدیل راویان کتب خاص) ج
از جملـه . این کتب اختصاص به جرح و تعدیل راویان کتـب حـدیثی خاصـی دارد

 : این کتب
از سـلیمان  »التعدیل و التجریح لمن خرج له البخـاری فـی الجـامع الصـحیح« 
از نجـم  »معجم الجرح و التعدیل لرجال السنن الکبـری« و)ق ۴۷۴م ( باجیخلف  بن

 . ١باشندمی )معاصر( عبدالرحمان خلف

 : کتب تاریخ -۱-۱-۴
. باشـدحوادث و وقایع تاریخی و به خصوص تاریخ اسـالم مـی، موضوع این کتب 

ها ترجمـه و اند اما موضوع اصلی آنگذاری شده اگرچه برخی از کتب با عنوان تاریخ نام
تـاریخ یـک ، در بعضی دیگر از این کتـب. باشدشرح حال افراد به خصوص راویان می

دلیـل اینکـه اطالعـات  این کتـب بـه. منطقه یا شهر اسالمی مورد توجه قرار گرفته است
مورد ، کنندخصوص راویان ارائه می ترجمه و شرح حال افراد مختلف به قیمتی مانند ذی

نام شیوخ و شاگردان و ، در اکثر کتب با عنوان تاریخ. اندار گرفتهتوجه رجال شناسان قر 

                                                  
اند که موضوع آنها جرح و تعـدیل راویـان اسـت، ولـی لیف شدهأهای زیادی تاگرچه کتابدر شیعه نیز . ١

 کتابی با ابن نام و عنوان در کتب شیعه یافت نشد. 
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توانند به این دلیل این کتب می؛ راویان و مرویات و جرح و تعدیل راویان نیز آمده است
کتب تـاریخ خـود بـر دو . منابع خوبی برای مطالعات حوزه رجالی و روایی قرار بگیرند

 : نوعند

 کتب تاریخ عمومی) الف
ترجمه و تاریخ افراد مختلف از جملـه ، عالوه بر حوادث تاریخی ن کتبیموضوع ا

طور عمومی است و مختص به یـک  قراء و به خصوص راویان به، زهاد، سالطین، خلفا
ها بر اساس حروف الفبایی و بعضی دیگـر  بعضی از این کتاب. باشندمکان و زمان نمی

چند نمونه از این . اندی تنظیم شدههای هجر بر اساس سال وفات راوی و به ترتیب سال
 : کتب در ذیل آمده است

 خیلتـار ا« و »ریـخ الکبیلتـار ا«؛ )هــ۲۳۳م ( نیبـن معـ ییحیاز  »نیمع ابن خیتار « 
 ابـن خیتـار «؛ )ق ۲۵۶م ( یبخـار لیاز محمد بن اسماع »ریالصغ خیلتار ا« و» وسطاأل 
 . یاز ذهب »سالماال  خیار ت« و )ق ۲۷۹م ( مهیخثیباحمد بن ابوبکر ااز » مهیخثیبا

 کتب تاریخ شهرها) ب
اهمیت بعضی از شهرهای اسالمی و فضیلت آنها باعث شده است که علمـایی کـه 

رسـد نظـر مـی به. لیف کنندا هستند کتابی در تاریخ شهرشان تأاکثرًا اهل خود آن شهره
لمـای اظهار تعصب نسبت بـه یـادکردن از مفـاخر وع، لیف این کتبکه انگیزۀ اصلی تأ

هـا حــاوی  معمـوًال ایـن کتــاب. )مقدمــه، ق۱۴۰۷، یجرجـان: نـک( مختلـف اســت یشـهرها
هـا و بناهـای  مکـان -۲؛ شـهرها ییایـتاریخ بنـا و مکـان جغراف -۱: اطالعات ذیل است

 -۴؛ روایات رسیده در فضیلت شهرها -۳....؛ کلیساها و، تاریخی شهرها مانند مساجد
رها و قبائـل و راویـان شـه...... علمـا و، از جمله فقهـانام بردن از علما و مفاخر شهرها 

انـد ترجمه و شرح حال کسانی که به این شهرها وارد شـده -۵خره موجود در آنها و باأل 
اند از جمله خلفا و صحابه و تابعین و تـابعین اند یا در آن سکونت یافتهو یا در آنها گشته

انـد و در برخـی مواقـع ذکـر یث کـردهآنها و محدثان و راویان که در ایـن شـهرها تحـد
؛ ۱۴۱۰، ابـونعیم اصـفهانی: نـک( ای از روایات آنها و در نهایت جرح و تعدیل آنهاستنمونه

بنـدی ها نیز به دو روش الفبـایی یـا طبقـات زمـانی ترتیـب این کتاب. )ق۱۴۱۵، عساکرابن
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 ۵۷۱م ( مشـقیعساکر دابن، از علی بن حسن» تاریخ دمشق« یکی از این کتب. اندشده
از ، باشـدلیف شده در تاریخ شهرها مـیترین کتاب تأ است که عالوه بر اینکه بزرگ )ق

نـام . )مقدمه محقق، ۱/۲۹: ۱۴۱۵، عساکرابن( آیدشمار می ترین منابع تراجم رجال نیز به وسیع
: مشهورترین کتب دیگر در این زمینه در ذیل ذکر شده است

از  »تـاریخ جرجـان«؛ )ق ۴۰۵م ( یشـاپوریحاکم ن، للهبوعبدااز ا »تاریخ نیشاپور« 
 میبـونعااز  »تاریخ اصـبهان یـا اخبـار اصـبهان«؛ )ق ۴۲۷م ( حمزه بن یوسف جرجانی

 . )ق ۴۶۳م ( یبغداد بیخط، بوبکرااز  »بغداد خیتار «؛ )ق ۴۳۰م ( یاصفهان

 : و اعالم، اعیان، اولیاء، علما، کتب مشاهیر -۱-۱-۵
اعـالم و زهـاد شـهرها و منـاطق مختلـف ، اعیـان، علمـا، هیراین کتب به ذکـر مشـا

ای از آنهـا کسـانی هسـتند کـه در سـند اسالمی اختصاص دارد که تعداد قابل مالحظه
بردن به احوال آنها کمک شایانی بـه شـناخت سـنت روایات قرار دارند و شناسایی و پی

، شـیوخ و شـاگردان، نها نیز ترجمۀ کامل راویـا در این کتاب. کندصحیح از سقیم می
مالحظه شده اسـت کـه در . شودای از روایات آنها ذکر میلفات آنها و نمونهمعرفی مؤ 

لفان این کتب از ذکر شوند و مؤ افراد معموال فقط توثیق و تعدیل می، ها بیشتر این کتاب
متروکین و مجروحین دوری کـرده و فقـط بـه ذکـر علمـای ثقـه اکتفـا ، راویان ضعیف

اما با توجه به اینکه در برخی دیگر . )ق۱۴۲۱، الجـوزیابن؛ ۱۹: ۱۴۱۱، حبانابن: نک( کنند می
این نوع از کتب ، طور کامل و مفصل آمده است ها جرح و تعدیل راویان به از این کتاب

 . شده است رجالی در قسمت کتب جرح و تعدیل آورده
، حبـانمحمـد بـن از »مشـاهیر علمـاء االمصـار«: نمونۀ این کتب نزد اهل سـنت

سـیر اعـالم «؛ )ق ۴۳۰م ( از ابونعیم اصفهانی »االولیاء حلیة«؛ )ق ۳۵۴م (ابوحاتم بستی
 و )ق ۱۳۷۱م ( از محسـن االمـین عـاملی »اعیـان الشـیعه«، از ذهبی و در شیعه» النبالء

. باشنداز جعفر سبحانی می »االعیان تذکرة«

 : کتب شیوخ و مشیخه -۱-۱-۶
جایگاه علمی . سرشار از اطالعات رجالی است کتب شیوخ است از دیگر کتبی که

علمـا و نیـز  سنت و برجسته بـودن شخصـیت آنهـا در بـین برخی از محدثان بزرگ اهل
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لفات در میراث حدیثی اهـل سـنت باعـث گستردگی و فراوانی مؤلفاتشان و تأثیر این مؤ 
ین محدثان کـه از آنهـا هایی در رابطه با ترجمه و شرح حال شیوخ ا شده است که کتاب

، اثـری( نگاشـته شـوند، انـدهایشان از آنها روایـت نقـل کـرده اند و در کتابسماع داشته
عدم توجه به ترجمه و شرح احـوال شـیوخ ، لیف کتب شیوخاز دیگر دالیل تأ. )۱: ۱۴۲۶

، یمنصـور ( باشـدبر خالف شیوخ مولفان کتب سته مـی، محدثان بزرگ و صاحب کتاب
شناخت طبقۀ شیوخ محدثان بـزرگ و احـوال رجـال آن ، از فواید کتب شیوخ .)۱۱: تابی

جـرح و تعـدیل و در ، بـرای راویـان، در بعضی از این کتـب. )۴: ۱۴۲۸، همو( طبقه است
البته مالحظه شـده اسـت کـه در کتبـی کـه . شودبرخی دیگر جرح و تعدیلی ذکر نمی

. )ق۱۴۲۳، نسـائی: نـك( کندثیق میسد آنها را تو ینو یوخ خود میش یخود محدث در معرف
، لیف شده استذکر است به جزء کتب متقدمین و متأخرین که در زمینه شیوخ تأقابل 

انـد و در ایـن زمینـه لیف ایـن نـوع کتـب اهتمـام خاصـی نشـان دادهمعاصران نیز به تـأ
 . های فراوانی به رشتۀ تحریر درآمده است کتاب

؛ یاز نسـائ »یالنسـائ ةخیمشـ«: اهل سـنتاما مهمترین کتب شیوخ و مشیخه نزد 
؛ )ق ۶۳۶م ( خلفـونبـن لیسـماعااز محمـد بـن  »و مسـلم یالبخـار  وخیلمعلم بشـا«
الدلیل المغنی لشیوخ االمام ابی الحسن «؛ یاز ذهب» یللذهب ریالکب وخیمعجم الش«

الـروض « و »ارشاد القاصی و الـدانی الـی تـراجم شـیوخ الطبرانـی« و» الدارقطنی
 )معاصـر( از ابوالطیـب نـایف بـن صـالح منصـوری» فی تراجم شـیوخ الحـاکمالباسم 

 . باشند می
شـمار  محمود دریاب نجفی از این نـوع بـه از »مشیخه نجاشی« در شیعه نیز کتاب

معنای دیگری نیز آمده است و آن این است کـه برخـی  مشیخه به، البته در شیعه. آیدمی
و طرق خـود بـه راویـان را در  دون سند آوردهاز صاحبان کتب حدیثی روایات خود را ب

ها که در این مشیخه. که به مشیخه معروف شده است، اندهایشان ذکر کرده آخر کتاب
گونـه شـرح حـال و هیچ، اندصورت کتب مستقلی نیستند و در آخر کتب روایی آمده به

خه مشـی«. جرح و تعدیلی صورت نگرفته و بـه ذکـر اسـامی راویـان بسـند شـده اسـت
مشـیخه مربـوط بـه کتابهـای « و )ق ۳۸۱م ( شـیخ صـدوق، از بن بابویه قمـی» صدوق

 . از این نمونه هستند، از طوسی» تهذیب االحکام و االستبصار طوسی
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 : کتب فهارس -۱-۱-۷
امـا از . پردازنـدلیفـات افـراد مختلـف مـیفهارس کتبی هستند که به معرفی تأ کتب

بـه ، لفان کتب که برخی از آنها راوی هسـتندعرفی مؤ ها در کنار م آنجایی که این کتاب
ای از روایاتشان و در نهایت ترجمه و شرح حال و نیز معرفی شیوخ و راویان آنها و نمونه

. عنوان کتب رجال مورد استفاده قرار بگیرنـد توانند بهمی، پردازندجرح و تعدیل آنها می
هـا  نمونه بـارز ایـن نـوع کتـاب )ق ۴۳۸م ( ابن الندیم، از محمد بن اسحاق »الفهرست«

 . است
عنوان کتب رجـال بیشـتر در بـین شـیعه اتفـاق افتـاده  اما استفاده از کتب فهارس به 
کتــاب از مهمتــرین کتــب رجــالی شــیعه از کتــب فهــارس  ۴بــدین ترتیــب کــه ، اســت
 از احمد بن علی نجاشی »فهرست اسماء مصنفی الشیعه یا رجال نجاشی«. باشند می

 علی بن بابویـه، از شیخ منتجب الدین »الفهرست«؛ از طوسی »الفهرست«؛ )ق ۴۵۰م (
از محمـد  »فهرست کتب الشیعه و اسماء المصنفین یـا معـالم العلمـاء« و )۶م قـرن (

 . ای از کتب فهارس شیعه هستندنمونه )ق ۵۸۸م ( علی بن شهر آشوب

 : وفیات -۱-۱-۸
ص است به ذکـر تـاریخ وفـات افـراد از ها همانگونه که از عنوانشان مشخ این کتاب
اما چون در کنار ذکر تاریخ وفـات افـراد ؛ پردازندعلما و غیره می، فقها، جمله محدثین

به ترجمه و شرح حال و ذکـر شـیوخ و شـاگردان و مرویـات و ، مختلف از جمله راویان
. قرار گیرنـد عنوان کتب رجالی مورد استفاده توانند بهمی، پردازندجرح و تعدیل آنها می

بنـدی هـای هجـری طبقـه بیشتر این کتب بر اساس تاریخ وفات افـراد و بـر مبنـای سـال
 . اند شده

 ۳۷۹م ( از محمد بن عبدالله ربعی »تاریخ مولد العلماء و وفیاتهم«: نمونۀ این کتب
العبر فی خبر مـن «؛ )ق ۶۸۱م ( از ابن خلکـان »وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان«؛ )ق
 . باشنداز ذهبی می» برغ

 کتب جرح -۱-۲
لزوم تبیین اسامی ضعفا و مجروحین برای شناخت روایات صحیح از سقیم و ارتبـاط 
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گاهی از اینکه آنها از قسم  مستقیم جرح و تعدیل راویان با رد یا قبول روایات آنها و نیز آ
راویـان ، در کتـب جـرح. مجروحین یا تعدیل شدگان هستند بسیار حـائز اهمیـت اسـت

شـرح حـال ، ترجمه راویان؛ در این کتب نیز مانند سایر کتب رجالی. شوندتضعیف می
کتـب جـرح . شـودای از مرویـات آنهـا آورده مـیشیوخ و راویان آنها و نیز نمونـه، آنها

البتـه عنـوان . شـوندبندی مـیمدلسین و مختلطین تقسیم، دسته کتب ضعفا ۳معموًال به 
اما از آنجـایی کـه ؛ شودسم دیگر یعنی مدلسین و مختلطین میق ۲ضعفا خود مشتمل بر 

در اینجا نیـز ، اندلیف کردهای تأکتب مستقل و جداگانه، لفان در رابطه با این عناوینمؤ 
 : شوندطور جداگانه بررسی می به

 کتب با عنوان ضعفا-۱-۲-۱
ب ضعف و لیف این کتب تبیین و شناساندن راویان ضعیف و نیز ذکر سبهدف از تأ

همچنانکه در برخـی کتـب . نقل اقوال رجالیون در تضعیف راوی و با الفاظ جرح است
، حبـانابن؛ ق۱۴۰۴، عقیلی: نک(شودای از روایات ضعیف و منکر این راویان ذکر مینمونه
گو  متروک و دروغ، مجهول، همچنین که راویان وضاع. )ق۱۴۰۹، عدی جرجانیابن؛ ق۱۳۹۶

. )ق۱۳۸۷، همـو؛ تابی، ذهبی ( اندنیز آورده شده، که در آنها لین وجود داردای و راویان ثقه
، شـاهینابن( است )ق۲۳۳م ( اولین کسی که در معرفی ضعفا کتاب نوشت یحیی بن معین

های اهل سنت با عنوان ضـعفا در ذیـل آمـده  ای از کتابنمونه. )مقدمۀ محقـق، ۱۱: ۱۴۰۹
 :  است
الضـعفاء «؛ از نسـائی »الضـعفاء و المتـروکین«؛ یاز بخار »الضعفاء الصغیر« 
المجروحین من المحدثین و الضـعفاء «؛ )ق ۳۲۲م ( از محمد بن عمرو عقیلی» الکبیر

؛ عـدی جرجـانیاز بـن» الکامـل فـی ضـعفاء الرجـال«؛ حبـاناز ابن» و المتروکین
 . از ذهبی »دیوان الضعفاء« و» المغنی فی الضعفاء«

 ۵م قـرن ( از احمد بن حسین غضائری »الغضائریرجال ابن ضعفاء یا« در شیعه نیز
از ایـن  )ق ۱۳۹۲م ( از عبدالحسین امینـی »الوضاعون و احادیثهم« یا از پدر ایشان و )ق

 . دسته هستند
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 مدلسین -۱-۲-۲
یـک . کندکاری در اسانید روایاتی است که یک فرد روایت می تدلیس نوعی دست

دسـت بـه حـذف ، سند و یا ضعف شیوخ خود راوی ممکن است در جهت رفع ضعف
و یا شیخ خود را که بـا اسـم مشـهور اسـت را بـا کنیـه یـاد کنـد و ، قسمتی از سند بزند

ای سند روایـات خـود خره دست به عملی بزند تا در نهایت بتواند به گونهرعکس و باأل ب
البتـه و بـا توجـه بـه  .)مقدمه: ۱۴۰۳، حجر عسقالنیابن؛ ۱۲: ۱۴۰۶، العجمیابن ( را تقویت کند
طور کـه  همان، در قبول و یا رد روایات برخی مدلسین اختالف شده است، انواع تدلیس

قابـل . )۱۲: ۱۴۰۶، العجمـیابـن ( در قبول روایات برخی دیگر تسهیل به عمل آمـده اسـت
و اگـر  )همـان( آیـدذکر است که تدلیس به خودی خود یک نوع جرح بـه حسـاب مـی

، حجـر عسـقالنیابـن( و حتـی خیانـت )همـان ( به آن دست بزند قـدح طور عمدی کسی به
ون در معرفـی آنهـا کتـب مسـتقل و ین سـبب رجـالیبـه همـ. آیـدشمار می به )۱۷: ۱۴۰۳

لیف نمود حسـین ن کسی که در مورد مدلسین کتابی تأاولی. اندلیف کردهای تأجداگانه
 . )ه محققمقدم، ۲۸: ۱۴۰۵، عجلی( است )ق۲۴۸م ( بن علی کرابیسی

التبیـین السـماء «؛ از نسـائی »ذکـر المدلسـین« ها در این زمینه مشهورترین کتاب
از  »تعریـف اهـل التقـدیس«؛ )ق ۸۴۱م ( العجمیابن، از ابراهیم بن محمد» المدلسین

 . باشنداز سیوطی می »اسماء المدلسین« و )ق ۸۵۲م ( حجر عسقالنیابن

 مختلطین -۱-۲-۳
است که معموًال برای راویـان  اختالط نوعی عدم ضبط و عدم دقت در نقل روایات
روهـی گ -۱: انـدگروه تقسیم کرده ۳مختلطین را به . افتددر سنین باالی عمر اتفاق می
و یـا ؛ دلیل کوتاهی مدت زمان اختالط به، آیدشمار نمی که اختالط برای آنها ضعف به

کسانی کـه قبـل از اخـتالط هـم  -۲؛ اندکسانی که در زمان اختالط روایتی نقل نکرده
کسانی کـه تـا قبـل از  -۳؛ نظر بر تضعیف آنهاست و اختالط فزونی بر ضعف آنهاست

شد و اضطراب در روایاتشان بعـد از اخـتالط اتفـاق اختالط به روایات آنها احتجاج می
 دگـردکه این مشکل با تمییز بین روایات قبل و بعد از اختالط آنها رفع می، افتاده است

لف عـالوه بـر ترجمـۀ راویـان و نقـل اقـوال مؤ ، در برخی از این کتب. )۳: ۱۴۱۷، عالئی(
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گانـه  ۳های  در برخی مواقع از اینکه راوی در کدام یک از گروه، رجالیون در مورد آنها
 . )ق۱۴۱۷، عالئی: نک( کندگیرد را مشخص میفوق قرار می

االغتباط بمن رمـی مـن « و )ق ۷۶۱م ( از خلیل بن کیکلدی عالئی »المختلطین« 
. ای از این کتب هستندنمونه، العجمیاز ابن» الرواه باالختالط

 کتب تعدیل -۱-۳
کتبی هستند که در آنها فقط ترجمه و شرح حال راویانی آمـده اسـت کـه رجـالیون 

 : ها خود بر دو نوعند این کتاب. اندآنها را تعدیل و در نقل روایات ثقه دانسته

 صحابهتب ک -۱-۳-۱
. این کتب به ترجمـه و شـرح حـال و معرفـی کامـل طبقـۀ صـحابه اختصـاص دارد

کنند که حداقل یـک حـدیث و یـا اصحاب حدیث اسم صحابی را بر کسی اطالق می
و شمولیت ایـن تعریـف تـا جـایی کـه ، روایت کرده باشد حتی یک کلمه از پیامبر

 یابـدگسـترش مـی، برگیـرد بـار دیـده اسـت را دررا حـداقل یـک  کسی که پیـامبر
حجـر تعریـف صـحابه البتـه در سـخن ابـن. )۴/۸۵: ۱۴۲۴، سـخاوی؛ ۲۹۳: ۱۴۰۶، صالح ابن(

مالقـات  گونه آمده است که صحابی کسی است که بـا حالـت ایمـان بـا پیـامبر این
چه اینکـه از ، چه این مالقات کوتاه باشد یا طوالنی، داشته و بر اسالم از دنیا رفته است

و چه کسی که فقط وی را دیده و با وی مجالست نکرده و یـا ، ایت کرده یا خیروی رو 
، یحجـر عسـقالنابـن( ماننـد فـرد نابینـا، حتی او را ندیده و فقط با وی مالقات داشته است

اطالعـاتی ، هـا عـالوه بـر ذکـر مناقـب و فضـائل صـحابهدر این کتـاب. )۱/۱۵۸: ۱۴۱۵
ای از روایـات منقـول از آنهـا یان آنها و نیز نمونـهنام راو ، همچون تاریخ والدت و وفات

قابـل ذکـر اسـت کـه در . )ق۱۴۲۶، منـدهابـن؛ ق۱۴۱۹، ابونعیم اصفهانی: نک( ذکر شده است
عنـوان ناقـل اول  فی صحابه و شناخت جایگاه آنـان بـههدف معر ، کتب با عنوان صحابه
بـه آنهـا صـورت گونه جرح و تعـدیلی نسـبت باشد و هیچمی سنت و حدیث پیامبر

چراکه به اعتقاد اهل سنت آنها قابل جرح نیستند و عـدالت همـه آنهـا ثابـت ، گیردنمی
شـناخت صـحابه  اهل سنتبه اعتقاد . )۱/۱۰: ۱۴۰۹، اثیر ابن؛ ۱/۲: ۱۴۱۲، ابن عبدالبر( است
تنها بـه منظـور تمییـز و تشـخیص مجهـول از غیـر  عنوان اولین راویان سنت پیامبر به
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چراکه روایت از فرد مجهول صحیح نیست و عمل به روایت وی شایسته ، مجهول است
باشد و از نظر آنها صحابه در سایر شرایط و اوصاف الزمه یک راوی به جزء جـرح نمی

 . )۱/۱۰: ۱۴۰۹، اثیر ابن( و تعدیل با سایر راویان مشترک هستند
م (منـدهاز ابـن»الصـحابهمعرفـة«هایکتاب، لیفات مربوط به صحابهمهمترین تأ

از  »االصـحاب االستیعاب فی معرفة«؛ یاصفهان میبونعااز  »معرفه الصحابه«؛ )ق ۳۹۵
 )ق ۶۳۰م ( االثیـراز ابن »الصحابه اسد الغابه فی معرفة«؛ )ق ۴۶۳م ( ابن عبدالبر، قرطبی

 . باشندحجر عسقالنی میاز ابن »االصابه فی تمییز الصحابه« و

 کتب ثقات -۱-۳-۲
با شناخت تاریخ محدثین و تمییز ضعفا و ثقات از بین آنهـا و  نت پیامبرحفظ س

ای در معرفی این راویـان باعث شده است که کتب جداگانه، لزوم اخذ روایات از ثقات
توان به روایات آنها ای آمده است که میدر این کتب شرح حال راویان ثقه. لیف بشودتأ

، در آنها اقوال رجالیون در تعدیل و توثیق راویـان همچنانکه که. اعتماد و احتجاج نمود
اولین کسی که در معرفی ثقات کتـاب نوشـت . شوندبا الفاظ مخصوص تعدیل نقل می

 . )مقدمه محقق، ۱۱: ۱۴۰۹، شاهینابن( است )ق۲۶۱م ( احمد بن عبدالله عجلی
؛ )ق ۲۶۱م ( از احمـد بـن عبداللـه عجلـی »تاریخ الثقات« های نزد اهل سنت کتاب

مـن تکلـم فیـه و هـو «؛ شـاهیناز ابن »تاریخ اسماء الثقات«؛ از ابن حبان »الثقات«
از غـالم رضـا  »مشایخ الثقـات« از ذهبی و در شیعه کتـاب» موثق او صالح الحدیث

از ایـن دسـته ، )معاصـر( از ابوطالب تجلیـل تبریـزی »معجم الثقات« و )معاصـر( عرفانیان
 . باشندکتب می

 یحیکتب تصح -۲
هستند که به منظور تصـحیح اشـتباهات محـدثان و نیـز  ییها کتاب یحیکتب تصح

چرا کـه ؛ اندلیف شدهدر تشخیص و تمییز راویان تأ، جلوگیری از وقوع خطا در بین آنها
ها و یا القاب و یا انساب مشابهی باشـند ولـی راویان ممکن است دارای اسامی و یا کنیه

و برخی از آنها موثق و برخی دیگر ضعیف یا مجهـول یک یا چند نفر باشند ، در هویت
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مطلب دیگر آن است که ممکـن اسـت اسـامی راویـان یـا پدرانشـان یـا . و یا غیره باشد
ولی در تلفظ ، انسابشان یا غیره دارای یک ساختار نوشتاری از نظر حروف الفبایی باشند

گـاهی از ایـن مـوارد عدم . سان نباشند و به این دلیل در هویت آنها اختالف شود یک آ
باعث به خطا افتادن محدثان و نیز ناقالن روایات و عدم تشخیص ثقه از غیر ثقه کـه در 

شـود و هـدف از مـی، نهایت تاثیر مستقیمی در قبول و یا رد روایات آنان خواهد داشـت
دلیـل  هـا معمـوًال بـه در بیشتر این کتاب. ها رفع و حل این اشکال است لیف این کتابتأ
پدر و غیره و نیز  منا، کنیه، که هدف اصلی فقط تصحیح مشخصات راویان مانند ناماین

ان آنهـا یـوخ و راو یه شـیترجمه و شرح احـوال و نیـز تسـم، باشدشناسایی هویت آنها می
و تعدیل راویان یا به نـدرت یـا خیلی کوتاه و مختصر آمده است و به این دلیل نیز جرح 

، یحجـر عسـقالنابـن؛ ق۱۴۱۵، مقـدمی؛ ق۱۴۰۶، حنبـلابـن: كنـ( گیـردطور کلی صورت نمی به
 ان پرداختـه شـده اسـتیـای از روایـات راو البته در برخی از آنها به ذکر نمونـه. )ق۱۴۰۹

که این کار به کسانی که به دنبـال نـوع و احـوال ، )ق۱۴۰۹، حیویهابن؛ ق۱۴۲۱، دوالبی: نک(
مقدمـۀ ، ۱/۱۱: ۱۴۰۴، نیشـاپوری( کمـک شـایانی کـرده اسـت، مرویات ایـن افـراد هسـتند

 : شوند ها خود به چند دسته تقسیم می کتاباین نوع . )محقق

 اسماء و القاب، کنیکتب  -۲-۱
لیف این کتب شناخت راویانی است که با کنیه یا لقب در اسانید روایات هدف از تأ

. یکـی باشـد پدرانشانم یا راویانی که نام آنها با کنیۀ پدرانشان و یا نام آنها با نا؛ اندآمده
جـای نـام ذکـر  دالیل دیگری بـه عظیم یا توقیر یک فرد و یا بهدلیل ت کنیه ممکن است به

اسمی به غیر کنیۀ خود ندارند ، برخی از راویان. )مقدمۀ محقـق، ۱/۹: ۱۴۰۴، ورینیشاب( شود
ستند و باشد و برخی دیگر با کنیه شناخته شده و مشهور هشان میو اسم آنها همان کنیه

همچنانکه که برخی از آنها ممکن اسـت دارای ؛ از نام آنها اطالعاتی در دسترس نیست
همچنین برخـی . )۱/۴۷: ۱۴۰۸، ذهبی؛ مقدمۀ محقق، ۱/۱۰: ۱۴۰۴، ورینیشاب( چند کنیه باشند

جـا بـا تصـریح بـه  در اسانید روایات در یک، انداز راویانی که با کنیۀ خود مشهور شده
 انـددر جایی دیگر بدون تصریح به اسامی و اکتفا به کنیۀ آنهـا ذکـر شـدهاسامی آنها و 

 . )مقدمۀ محقق، ۱/۱۹: ۱۴۰۸، ذهبی(



 

وزه
آم

 
ی/ 

دیث
ي ح

ها
تان

مس
و ز

یز 
پای

 
13

99
 

رة 
شما

 /
٨

لیفات مستقل در این زمینه و اهمیت دادن به این های افراد و تأتوجه محدثان به کنیه
گـاهی از ایـن مـوارد بنـا شـده اسـت بـر ، بحث به خطاهای بزرگی که بر مبنـای عـدم آ
بـار بـا اسـم و بـار  چراکه همانگونه که ذکر شد یک راوی ممکن است یـک؛ گردد می

هـای راویـان آشـنایی صورت کسی که به اسامی و کنیـهدیگر با کنیه ذکر شود و در این
یا نام و کنیۀ راوی بـا هـم در سـند آورده ؛ کافی ندارد آنها را دو شخص به حساب آورد

» حدثنا« باشد که شاید کلماتی همچوننفر میشود و این توهم را ایجاد کند که نام دو 
، ۱/۱۹: ۱۴۰۸، ذهبـی؛ مقدمـۀ محقـق، ۱۰: ۱۴۱۵، مقـدمی( از میان آنهـا افتـاده اسـت» عن« یا

مصـونیت از بـه خطـا افتـادن در ، در نتیجه شـناخت ایـن دسـته از راویـان. )مقدمۀ محقق
 . )۴/۲۱۲: ۱۴۲۴، سخاوی( شناسایی راویان را در پی دارد

تمییـز بـین راویـانی کـه اسـامی ، هـای راویـانفواید بحث از اسامی و کنیـهاز دیگر 
عالوه بر آن آشنایی به اسامی و کنیۀ . باشدمشابهی دارند بوسیله کنیۀ آنها و بلعکس می

چراکه برخی محـدثان بـه قصـد تـدلیس و ؛ کندراویان به کشف تدلیس نیز کمک می
ود را که با کنیه مشهورند را بـا نـام و شیوخ خ، تلبیس و پوشاندن ضعف موجود در سند

. )مقدمه محقـق، ۱۰: ۱۴۱۵، مقدمی( کنندآنهایی را که با اسمشان مشهورند را با کنیه یاد می
چراکـه ممکـن اسـت در اسـانید نـام ، آشنایی با القاب راویان نیـز اهمیـت خاصـی دارد
البته در . )۱/۳۵: ۱۴۰۹، یحجر عسقالنابن( راویان ذکر نشود و فقط به القاب آنها اکتفا شود

 . ها و القاب صحابه و تابعین توجه شده استهای کنی و القاب بیشتر به کنیه کتاب
از  »الکنـی«؛ از ابـن حنبـل »االسـامی و الکنـی«: هـای کتاب، در بین اهل سنت

از  »التـاریخ و اسـماء المحـدثین و کنـاهم«؛ از مسـلم »الکنی و االسـماء«؛ بخاری
من وافق « و »اسماء من یعرف بکنیته«؛ )ق ۳۰۱م (بو عبدالله مقدمیا، محمد بن احمد
 »المقتنی فی سرد الکنی«؛ )ق ۳۷۴م ( از محمد بن حسین موصلی ازدی» اسمه کنیه ابیه

 و )ق ۱۳۵۹م ( از شـیخ عبـاس قمـی »الکنی و االلقـاب« های از ذهبی و در شیعه کتاب
یحانه االدب فی ترجمه من اشتهر بالکنی و ال«  از محمدعلی خیابـانی تبریـزی »لقبر
 . باشندلیفات در این زمینه میمهمترین تأ از )ق ۱۳۷۳م (
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 کتب متفق و مفترق -۲-۲
ای دارای مشـابهت اسـمی ها اختصاص به ذکر راویانی دارند که به گونـه این کتاب

توانـد در اتفاق و شباهت اسمی مـی. باشند ولی در هویت دو شخص یا بیشتر هستندمی
. )۱۳: تـایبـ، داودی( کنیـه و نسـب و غیـره باشـد، نـام جـد، نام پدرانشـان، امی راویاناس

لیف ایـن کتـب شناسـایی راویـان و دلیل اینکه هدف از تأ گونه که قبًال ذکر شد به همان
از فواید بیان . تمییز آنها از یکدیگر است کمتر به جرح و تعدیل آنها پرداخته شده است

بیـان اوهـام و جلـوگیری از خطاهـا و ، راویـان ثقـه از ضـعیفتشخیص ؛ متفق و مفترق
اشتباهات در جمع بین دو نفر و یا تفریق یک نفر و نیـز آسـان کـردن بررسـی سـندهای 

در میـان شـیعه عنـوان مشـترک بـر ایـن نـوع از راویـان . )۴: تایب، داودی( باشدروایات می
 . )۲۳۸: ۱۳۹۱، نفیسی( اطالق شده است

المتفق و «؛ )ق ۳۸۸م ( از محمد بن عبدالله جوزقی »ق و المفترقالمتف« های کتاب
از خطیب بغدادی در بین اهـل سـنت و  »موضح اوهام الجمع و التفریق« و» المفترق
در  )ق ۱۱۱۱م ( از محمد امـین کـاظمی »المحدثین یا مشترکات کاظمی هدایة« کتاب

 . باشندشیعه از این نمونه می

 تلف و مختلفکتب مؤ  -۲-۳
ولی در تلفظ اختالف ، سامی برخی از راویان در شکل و ساختار خطی شبیه به هما
هـا و پـس و نقطـه، این اختالف ممکن اسـت در حرکـات. )۳۴۴: ۱۴۰۶، صالحابن( دارند

شناسایی و ضبط اسامی این راویان و تصحیح تلفظ این اسامی . پیش بودن حروف باشد
 هـای کتـاب بـر عهـدۀ، یص هویت راویانبرای جلوگیری از خطاهای احتمالی در تشخ

تلـف و مختلـف انـواع گونـاگونی دارنـد کـه بـرای مؤ  یاسـام. تلف و مختلف استمؤ 
گاهی از آنها رجـوع شـود بـه ای از کتـب نمونـه. )مقدمـه محقـق، ۱/۷: ۱۴۱۱، مـاکوالابـن( آ

 : انددر ذیل ذکر شده، تلف و مختلفمؤ 
ــفالمؤ «  ــاز  »تلــف و المختل ــن عمــر دارقط یعل ــب تلــف و ؤ لما«؛ )ق ۳۸۵م ( ین

تلخـیص «؛ )ق ۴۰۹م ( یزدا دیبن سع یاز عبدالغن» ثیسماء نقله الحدا یالمختلف ف
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م ( از ابـن مـاکوال »کمال فی رفع االرتیاباإل «؛ از خطیب بغدادی» الرسم یالمتشابه ف
 . از ذهبی »المشتبه فی اسماء الرجال«؛ )ق ۴۷۵

اضـبط المقـال « از عالمه حلـی و »الرواه ایضاح االشتباه فی اسماء« در شیعه نیز
. نیز از این نوع کتب هستند)معاصر(از حسن زاده آملی» فی ضبط اسماء الرجال

 مشتبه مقلوب -۲-۴
نام دو راوی هم از لحاظ خطی و هـم لفظـی شـبیه بـه یکـدیگر ، در این نوع اسامی

. )۴/۲۸۸: ۱۴۲۴، سخاوی( جایی نام پدر و نام پسر استولی تفاوت بین آنها جابه، باشدمی
رفـع االرتیـاب «ها نمونه بارز این کتاب. کتب خاصی است این مهم بر عهدۀتشخیص 

 . باشداز خطیب بغدادی می» فی المقلوب فی االسماء و االنساب

 مبهمات -۲-۵
جـای  طور مشخص نیامده است و بـه اسامی راویان به، در بعضی از سندهای روایات

و یا الفـاظ شـبیه بـه آن » عن عمه«و یا» عن اخیه«، »عن ابیه« هایی همچون آن عبارت
اسم کوچـک راوی بـدون هـیچ تفصـیل و توضـیحی ، در برخی دیگر. ذکر شده است
» هأامـر « یا» رجل« هایی مانند همچنانکه در متن بعضی از روایات نام. آورده شده است

کتـب  فوق بر عهدۀ تشخیص و کشف از همۀ موارد. و یا غیره آمده است و مبهم است
 . مبهمات است

نبـاء األ یسـماء المبهمـه فـأل ا«؛ یاز ازد »لغـوامض و المبهمـاتا« های کتاب 
از غسـانی  »تقیید المهمل و تمییز المشکل«؛ )ق ۴۶۳م ( یبغداد بیخط از» المحکمه

 . باشندای از کتب مبهمات مینمونه، از محمد بن طاهر مقدسی »ایضاح االشکال« و

 یینیکتب تب -۳
هستند که به منظور افزایش اطالعات و تببین نکاتی کـه در  ییها کتب تبیینی کتاب

هـا خـود چنـد  ایـن کتـاب. انـدلیف شدهکند تأشناخت هر چه بیشتر راویان کمک می
 : اند دسته
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 کتب اقران و مدبج -۳-۱
از دیگر کتبی که با اسامی راویان سـر و کـار دارد کتابهـایی هسـتند کـه بـه معرفـی 

یعنـی روایـت ( اقران راویانی هستند که در سن و اسناد. اندراویان اقران و مدبج پرداخته
مقارنـه ، برابر باشـند و در صـورتی کـه یکـی از آنهـا از دیگـری روایـت کنـد) از شیوخ

امــا اگــر هــر دو از ، )۲/۷۱۷: تــابــی، ســیوطی؛ ۳۱۰: ۱۴۰۶، صــالحابــن( صــورت گرفتــه اســت
از . )۴/۱۶۹: ۱۴۲۴، سخاوی؛ ۳۰۹: ۱۴۰۶، صالحابن( دبیج نام دارددیگر روایت نقل کنند ت هم

: ۱۴۲۲، بـن عبـدالقادر( شناسایی اشکاالت مختلف در اسـانید، فواید شناخت مدبج و اقران
اطمینان از عدم فزونی در سـند ؛ )همان( مصون ماندن از خطا در مورد برخی راویان؛ )۱۵

. باشـدمـی )۴/۱۶۸: ۱۴۲۴، یسخاو ( ند معنعندر س» عن« به» واو« و عدم گمان به تبدیل
گاه کردن دربـارۀ قابل ذکر است که اقـران در سـند عنایـت خـاص  محدثان نسبت به آ

. )۱۵: ۱۴۲۲، بـن عبـدالقادر ( اند چراکه در توثیق سـند روایـات اهمیـت خاصـی داردداشته
مـایی کـرده و خ والدت و وفیات راویان راهنیات اقران ما را به شناخت تار یروا ییشناسا

البته شناخت این نوع اسـانید ارتبـاط . )همان( به شناخت طبقات آنها کمک خواهد کرد
، تاریخ والدت راویان و وفیات آنها، وثیقی با علوم دیگری همچون علم شناخت طبقات

علم روایت اکابر از اصاغر به اضافه علـم جـرح و تعـدیل و اطمینـان از مرویـات شـیوخ 
 . )همان( حدیثی دارد
از  »مــدبج«؛ یاصــفهان خیشــ یبــااز  »القــرانا«؛ از مســلم »القــرانا« هــای کتــاب

ی حجـر عسـقالنابناز  »قراناال هیروا یالفنان فا« و »جیالتدب یعل جیلتعر ا«؛ یدارقطن
 . باشنداز این نوع کتب می

 اخوه و اخوات -۳-۲
یــا هــایی هســتند کــه راویــانی کــه بــین آنهــا نســبت خــواهری یــا بــرادری و  کتــاب

: ۱۴۰۶، صـالحابـن( شـودخواهربرادری وجود دارد ذکر شده و تعداد آنها نیز مشخص می
مصـونیت از ، از فواید شناخت راویانی که با هم برادر هسـتند. )۲/۷۱۹: تابی، سیوطی؛ ۳۱۰

بـه سـبب شـباهت نـام ، به خطا افتادن از برادر دانستن دو راوی که با هـم بـرادر نیسـتند
 . )۲/۷۲۰: تابی، سیوطی؛ ۴/۱۷۲: ۱۴۲۴، سخاوی( دباشپدران آنها می



 

وزه
آم

 
ی/ 

دیث
ي ح

ها
تان

مس
و ز

یز 
پای

 
13

99
 

رة 
شما

 /
٨

االخـوه و «؛ )ق۲۳۴م ( از علی بـن عبداللـه مـدینی »االخوه و االخوات« های کتاب
در ایـن  )ق۲۷۵م ( از ابـوداوود سجسـتانی» االخـوه و االخـوات« از مسلم و» االخوات
 . اندلیف شدهزمینه تأ

 اسامی مفرد -۳-۳
نی آمده است که در بین راویان دیگر اسم شبیه به خـود ها اسامی راویا در این کتاب

طبقـات االسـماء المفـرده مـن الصـحابه و التـابعین و « ماننـد کتـاب. نداشته باشند
 . )ق ۳۰۱م ( از احمد بن هارون بردیجی» اصحاب الحدیث

همچنانکه در بعضی از آنها اسامی راویانی آمـده اسـت کـه فقـط یـک نفـر از آنهـا 
گـاهی از اینکـه حـداقل . روایت کرده است فائده شناخت این راویان این است که بـا آ

یک نفر از آنها روایت کرده است از مجهـول بـودن خـارج شـده و روایـت آنهـا اعتبـار 
از نسائی  »تسمیه من لم یرو عنه غیر رجل واحد« کتاب. )۳۲۱: ۱۴۰۶، صالحابن( یابد می

 . از این نمونه است

 سابق و الحق -۳-۴
از جملـۀ ایـن . شـودبرخـی راویـان ارائـه مـی دربارۀ کتب اطالعات دیگریدر این 
اند و بین زمان وفات باشد که از یک شیخ روایت کردهشناخت دو راوی می، اطالعات

ای وجود دارد و یکی متقـدم و دیگـری متـاخر این دو راوی فاصلۀ زیاد و قابل مالحظه
 . )مقدمۀ محقق، ۹: ۱۴۲۱، خطیب بغدادی( باشد
گاهی از این نکـات و مـوارد، نظر برخی دانشمندان به از مزایـا و کارهـای زینتـی ، آ

دانستن این ، اما از نظر برخی دیگر؛ )۲۰۵: تابی، کثیرابن( محدثان است و از مهمات نیست
زمانی بین  دلیل فاصلۀ دوری از گمان به اسقاط در سند بهنکات دارای فوایدی همچون 

شـناخت راویـان قـدیمی یـک شـیخ و نیـز ، ند عـالی ونـازلشناخت س، وفات دو راوی
خره احسـاس زیبـایی آنها به پایان رسانده اسـت و بـاأل  راویان آخر وی که روایاتش را با

: ۱۴۲۴، ســخاوی؛ مقدمــۀ محقــق، ۱۰: ۱۴۲۱، خطیــب بغــدادی( باشــدعلــو اســناد در نفــوس مــی
ن عـن ییراو  هن وفایا بتباعد م یالسابق والالحق ف« کتاب، ن کتبییکی از ا. )۴/۱۹۳
 . باشداز خطیب بغدادی می» خ واحدیش
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 انساب -۳-۵
خصـوص راویـان و جـرح  وه بر ترجمۀ کامل افراد مختلـف بـهها عال این نوع کتاب

نسبتی که به افـراد داده . دهنددر مورد نسب آنها اطالعات کاملی ارائه می، وتعدیل آنها
لقـب و ، شـغل، ای خاصیک شهر یا منطقه دلیل انتساب آنها به شود ممکن است بهمی

 »االنسـاب«، از مهمتـرین ایـن کتـب. یا انتساب به بزرگ قبیله و یا جـد و غیـره باشـد
 . است )ق ۵۶۲م ( نگاشته عبدالکریم بن محمد سمعانی

گـاهی قابل یادآوری است که تقسیم بندی کتب رجالی به روش فوق صرفًا جهـت آ
چراکه بعضـی از ایـن کتـب ، د به صورت دقیق نیامده باشدبهتر از انواع آنها بوده و شای

 »طبقات المدلسین« کتـاب، برای نمونه. توانند در چند گروه متفاوت جای بگیرندمی
 همچنـین کتـاب. تواند هم در گروه طبقـات و هـم در قسـمت مدلسـین ذکـر شـودمی

، ی تـاریخهـا توانـد جـزو قسـمتاز ذهبی مـی ...»تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر«
همچنین کتاب رجالی آیـت اللـه خـویی هـم در بـین . بندی شودوفیات و مشاهیر گروه

 . گیردکتب رجال و هم در کتب طبقات جای می
های مختلـف باعـث شـده گونه که در ابتدای این مقاله ذکر شد دالیل و زمینههمان

ی و شناسـایی معرف های رجالی گوناگونی در عرصۀکتاب، است که دانشمندان اسالمی
لیفـات تأ، ها و با توجه به اهمیـت بیشـتر آنهـاالبته در بعضی از گونه. لیف کنندن تأراویا

در ، برای نمونه تا پایان قرن پـنجم. های دیگر صورت گرفته استبیشتری نسبت به گونه
همچنانکـه در ؛ انـدلیف شـدهکتـاب تـأ ۴کتاب و در موضوع ثقـات  ۲۵موضوع ضعفا 

 انـدلیف شـدهکتب تـأ ۲۵، هجری ۵و  ۴، ۳های  در طول قرن، ضعفا جمع بین ثقات و
 . )مقدمۀ محقق، ۱۱: ۱۴۰۹، ابن شاهین(

 )تذهیب و تنقیح کتب رجالی، تکمیل( کتب تکمیلی -۴
لیفـات رجـالی شـده اسـت مهمی که باعث فراوانی و افزایش تأیکی دیگر از دالیل 

ار زیاد و غیـره در کتـب رجـالی تکر ، عدم مرتب بودن، وجود سهو و خطا، ناقص بودن
ترتیـب و ، تهـذیب، باشد که سـبب شـده اسـت دانشـمندان بعـدی بـه تکمیـلقبلی می

کـه از آنهـا ، لیفات رجالی جدیدی در ایـن زمینـه پدیـد آورنـدخالصه آنها بپردازند و تأ
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تواننـد جـزو قابل ذکر است که کتـب تکمیلـی مـی. ایمعنوان کتب تکمیلی یاد کرده به
 . شمرده شوند، گانه پیشین ۳اقسام یکی از 

تهـذیب الکمـال فـی اسـماء « سـنت کتـاببرای نمونه در بین کتب رجالی اهـل 
الکمال فـی «تهذیب کتاب،گونه که از نام آن پیداستهمان،مزییوسف از » الرجال

حجر عسقالنی تهـذیب ابن »تهذیب التهذیب« مقدسی است و کتاب» اسماء الرجال
 . مزی است »الکمالتهذیب « و ترتیب

معرفـه « گزیـدۀ کتـاب، از طوسی» اختیار معرفه الرجال« در کتب شیعه نیز کتاب
یر الطاووسی« کتاب. کشی است» الرجال م ( از حسن بـن زیـن الـدین عـاملی »التحر
 و )ق ۶۷۳م ( طـاووسسـید احمـد بـن  »حـل االشـکال« نیز ترتیـب و تهـذیب )ق ۱۰۱۱

 نیـز تصـحیح مطالـب کتـاب )معاصـر( تقـی شوشـتری از شیخ محمد »قاموس الرجال«
 . است )ق ۱۳۵۱م ( مرحوم مامقانی »تنقیح المقال«

، ابـن شـهر آشـوب »الفهرست« شیخ منتجب الدین و »الفهرست« همچنین کتب
ذکـر  »فهـارس« شـیخ طوسـی اسـت کـه در بخـش کتـب»الفهرست« تکمله کتاب

 . گردیدند

 گیرینتیجه
در منابع روایی فریقین باعث توجه رجالیون بـه سـند  اهمیت ارزیابی روایات موجود

راویـان و یـا بـه اصـطالح ، اصـلی سـند روایـات از آنجاکه بدنۀ. این روایات شده است
تالش زیادی جهـت شناسـاندن و اعتبارسـنجی ایـن راویـان از جانـب ، رجال آن هستند

گسـتردۀ  لیفـاتتأ، دانشمندان رجالی صورت گرفته است که ثمرۀ این تالش و کوشش
کتب رجالی که هر کدام از آنها برای شناسـاندن همـه یـا . باشدرجالی توسط ایشان می
. انـدلیف شـدههای متفاوت و با تنوع گونـاگونی تـأباشند با انگیزهگروهی از راویان می

لیف آنها که در این مقاله بـه ع بودن کتب رجالی و نیز انگیزۀ تأای از دالیل متنو خالصه
 : ته شد در ذیل آمده استآنها پرداخ

خصوصیات گوناگون راویان در ضعف و ثقه بودن و غیره و لزوم معرفی و شناسـایی  .۱
 . آنها
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 . اهمیت بعضی از کتب حدیثی و لزوم شناخت و جرح و تعدیل راویان روایات آنها .۲
 . جایگاه برخی رجالیون و اهمیت نظرات آنها در جرح و تعدیل راویان .۳
 . اخت راویان برابر در سن و مالقات شیوخ جهت اعتبار بخشی به روایاتلزوم شن .۴
. جایگاه صحابه و نقش آنها در توسعه و گسترش میراث حدیثی.۵
هـای مختلـف  اهمیت دادن و تعصـب نسـبت بـه معرفـی راویـان مـذاهب و گـرایش .۶

 . اسالمی
 . اهمیت و جایگاه برخی راویان و نقش آنها در میراث حدیثی .۷
اهمیت تاریخی و فرهنگی بعضی از شـهرها و امـاکن اسـالمی و تعصـب نسـبت بـه  .۸

 . معرفی دانشمندان و راویان آنها
 . لف در میراث حدیثی و لزوم شناخت شیوخ آنهاجایگاه برخی از دانشمندان مؤ  .۹
نسب و غیرۀ راویـان و لـزوم شناسـایی آنهـا جهـت ، لقب، تشابه اسمی یا تشابه کنیه .۱۰

 . ری از خطاهای احتمالیجلوگی
ناقص بودن کتب رجالی قبلی و یا نامرتب بودن آنها و یا وجود سهو و خطا در آنهـا  .۱۱

 . تذییل و ترتیب آنها، تنقیح، و لزوم تکمیل

 نامه کتاب
، طبعـه مجلـس دائـره العثمانیـه، الجـرح و التعـدیل ،عبدالرحمن بن محمد حنظلـی، حاتم رازیابن ابی .۱

 . ۱۲۷۱، نشر دار احیاء التراث العربی، بیروت، هند حیدرآباد الدکن
، نشـر دار المعرفـه، بیروت، محمد حامد الفقی ،تحقیق، طبقات الحنابله ،محمد بن محمد، یعلیابن ابی .۲

 . تابی
 . ۱۴۰۹، نشر دار الفکر، بیروت، اسد الغابه ،الکرم جزریابوالحسن علی بن ابی، االثیرابن .۳
نشـر دار ، قـاهره، احمـد بـن علـی ،تحقیـق، صـفه الصـفوه ،بدالرحمن بن علـیابوالفرج ع، الجوزیابن .۴

 .  ۱۴۲۱، الحدیث
، بیـروت، یحیی شفیق حسـن ،تحقیق، سماء المدلسینالتبیین أل  ،ابراهیم بن محمد بن سبط، العجمیابن .۵

 . ۱۴۰۶، نشر دار الکتب العلمیه
نشـر ، حلـب سـوریه، مود ابراهیم زایدمح ،تحقیق، المجروحین ،حبان ابوحاتم بستیمحمد بن، حبانابن .۶

 . ۱۳۹۶، دار الوعی
 . ۱۴۱۱، نشر دار الوفاء، منصوره مصر، مرزوق علی ابراهیم ،تحقیق، مشاهیر علماء االمصار، ــــــ  .۷
عـادل احمـد  ،تحقیـق، االصـابه فـی تمییـز الصـحابه ،ابوالفضـل احمـد بـن علـی، حجـر عسـقالنیابن .۸

 . ۱۴۱۵، نشر دار الکتب العلمیه، تبیرو ، عبدالموجود و علی محمد عوض
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نشـر مکتبـه ، ریـاض، عبدالعزیز محمـد بـن صـالح السـدیری ،تحقیق، نزهه االلباب فی االلقاب، ــــــ  .۹
 . ۱۴۰۹، الرشد

عمـان ، عاصم بن عبدالله القریونی ،تحقیق، تعریف اهل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس، ــــــ  .۱۰
 . ۱۴۰۳، نشر مکتبه المنار، اردن

، عبداللـه بـن یوسـف الجـدیع،تحقیـق، سـامی و الکنـیاأل  ،حنبل شـیبانیابوعبدالله احمد بن، حنبلابن .۱۱
 . ۱۴۰۶، نشر مکتبه دار االقصی، کویت

الـدمام ، من وافقت کنیتـه کنیـه زوجـه مـن الصـحابه،ابوالحسن محمد بن عبدالله نیشاپوری، حیویهابن .۱۲
 . ق۱۴۰۹، نشر دار ابن القیم، السعودیه

، سـهیل زکـار ،تحقیـق، طبقـات خلیفـه بـن خیـاط ،ابوعمرو خلیفه بن خیاط شیبانی بصری، خیاطبنا .۱۳
 . ۱۴۱۴، نشر دار الفکر، جا بی

نشـر دار ، بیـروت، احسـان عبـاس ،تحقیـق، الطبقـات الکبـری ،سعد بصری زهریمحمد بن، سعدابن .۱۴
. ۱۹۶۸، صادر

عبدالرحیم محمد احمد ،تحقیق، ء و الکذابینتاریخ اسماء الضعفا ،عمر بن احمد بغدادی، شاهینابن .۱۵
 . ۱۴۰۹، نابی، جابی، قشقری

، بیـروت -سـوریه، نورالدین عتر ،تحقیق، انواع علوم الحدیث معرفة ،عثمان بن عبدالرحمن، صالحابن .۱۶
 . ۱۴۰۶، نشر دارالفکر و دارالفکر المعاصر

علـی محمـد  ،تحقیـق، االصـحاب عرفةفی مستیعاب اإل  ،ابوعمر یوسف بن عبدالله قرطبی، ابن عبدالبر .۱۷
 . ۱۴۱۲، نشر دار الجیل، بیروت، البجاوی

، یحیی مختار غزاوی ،تحقیق، الکامل فی ضعفاء الرجال ،عدیابو احمد عبدالله بن، عدی جرجانیابن .۱۸
 . ۱۴۰۹، نشر دار الفکر، بیروت

نشـر دار ، جـابی، لعمرویغرامه اعمرو بن ،تحقیق، تاریخ دمشق ،علی بن حسن بن هبه الله، عساکرابن .۱۹
 . ۱۴۱۵، الفکر

محمد زینهم . احمد عمر هاشم و د. د ،تحقیق، طبقات الشافعیین ،اسماعیل بن عمر دمشقی، کثیرابن .۲۰
 .  ۱۴۱۳، نشر مکتبه الثقافیه الدینیه: جابی، محمد عزب

 . تابی، لعلمیهنشر دار الکتب ا، بیروت، چاپ دوم، احمد محمد شاکر: تحقیق، الباعث الحثیث، ــــــ  .۲۱
نشـر دار ، بیـروت، کمال فی رفـع االرتیـاب عـن الموتلـف و المختلـفاإل  ،علی بن هبه الله، ماکوالابن .۲۲

 .  ۱۴۱۱، الکتب العلمیه
 . ۱۴۰۷، نشر دار المعرفه، بیروت، لیثی ،تحقیق، رجال صحیح مسلم ،ابوبکر احمد بن علی، هیمنجو ابن .۲۳
، جـابـی، عامر حسن صـبری. د ،تحقیق، الصحابه معرفة ،بدیابوعبدالله محمد بن اسحاق ع، مندهابن .۲۴

 . ۱۴۲۶، نشر مطبوعات جامعه االمارات العربیه المتحده
 . ۱۴۱۴، نشر دار صادر، بیروت، چاپ سوم، لسان العرب ،محمد بن مکرم، منظورابن .۲۵
نشر دار ، یاضر ، عادل بن یوسف العزازی ،تحقیق، الصحابه معرفة ،احمد بن عبدالله، ابونعیم اصفهانی .۲۶

 . ۱۴۱۹، الوطن
 . ۱۴۱۰، نشر دار الکتب العلمیه، بیروت، سید کسروی حسن ،تحقیق، تاریخ اصبهان، ــــــ  .۲۷
، طبقات المحدثین باصبهان و الـواردین علیهـا ،ابومحمد عبدالله بن محمد انصاری، شیخ اصبهانیابی .۲۸

 . ۱۴۱۲، الرساله نشر موسسة، بیروت ،چاپ دوم، عبدالغفور عبدالحق بلوشی ،تحقیق
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، باسم بن فیصل جوابره و همکـاران ،تقدیم، معجم شیوخ الطبری ،اکرم بن محمد زیاده فالوجی، اثری .۲۹
 . ۱۴۲۶، نشر دار االثریه و دار ابن عفان، قاهره-اردن

نشـر دار احیـاء التـراث ، بیـروت، محمد عوض مرعب ،تحقیق، تهذیب اللغه ،محمد بن احمد، ازهری .۳۰
 . ۲۰۰۱، العربی

، التعدیل و التجریح لمن خـرج لـه البخـاری فـی الجـامع الصـحیح ،ابوالولید سلیمان بن خلف، باجی .۳۱
 . ۱۴۰۶، نشر دار اللواء، ریاض، ابولبابه حسین. د ،تحقیق

یـت اللـه آنشـر مکتبـه ، قـم، سـید مهـدی رجـائی ،تحقیق، طرائف المقال ،سید علی اصغر، بروجردی .۳۲
 .  ۱۴۱۰، مرعشی نجفی

، محمد بن حسن طوسی و حسن مصـطفوی ،تحقیق، )طبقات( رجال ،محمد بن خالداحمد بن ، برقی .۳۳
 . ۱۳۴۲، انتشارات دانشگاه تهران، تهران

 . ۱۴۲۲، نشر الجامعه االسالمیه، مدینه منوره، االقرانالمدبج و روایة ،موفق بن عبدالله، بن عبدالقادر .۳۴
، چـاپ چهـارم، المعیـد خـانمحمـد عبد ،تحقیـق، تـاریخ جرجـان ،حمزه بن یوسف قرشی، جرجانی .۳۵

 . ۱۴۰۷، نشر عالم الکتب، بیروت
نشـر ، ریاض، محمد بن مطر زهرانی ،تحقیق، السابق و الالحق ،ابوبکر احمد بن علی، خطیب بغدادی .۳۶

 .  ۱۴۲۱، الصمیعیدار
 . ۱۴۰۹، نشر دار الرایه، جابی، معجم الجرح و التعدیل لرجال السنن الکبری ،نجم عبدالرحمن، خلف .۳۷
 . تابی، نابی ،جابی، سنن الدارمی ،عبدالله بن عبدالرحمن، دارمی .۳۸
شـبین الکـوم ، هالکتـب السـت یته من الرواة فیمن ذکر بکنیالمتفق والمفترق ف ،وسف بن جودهی، داودی .۳۹

 . تابی، نشر دار االندلس، مصر
و ابـراهیم اکـرم البوشـی  ،تحقیق، طبقات علماء الحدیث،ابوعبدالله محمد بن احمد، دمشقی صالحی .۴۰

 . ۱۴۱۷، الرساله نشر موسسة، بیروت، چاپ دوم، الزیبق
، ابوقتیبـه نظـر محمـد الفاریـابی ،تحقیـق، الکنـی و االسـماء ،ابوبشر محمد بن احمد انصاری، دوالبی .۴۱

 . ۱۴۲۱، نشر دار ابن حزم، بیروت
، یز المـرادمحمد صالح عبـدالعز  ،تحقیق، المقتنی فی سرد الکنی ،شمس الدین محمد بن احمد، ذهبی .۴۲

 . ۱۴۰۸، نشر المجلس العلمی بالجامعه االسالمیه، مدینه منوره
 . تابی، جابی، نورالدین عتر: تحقیق، المغنی فی الضعفاء، ــــــ  .۴۳
نشـر مکتبـه ، مکـه، چـاپ دوم، حماد بن محمـد انصـاری ،تحقیق، نیوان الضعفاء والمتروکید، ــــــ  .۴۴

 .  ۱۳۸۷، النهضه الحدیثه
 . ۱۴۲۵، نشر دار الحدیث، قم، المعلی بن خنیس ،حسین، ساعدی .۴۵
محمود محمد الطناحی  ،تحقیق، طبقات الشافعیه الکبری ،تاج الدین عبدالوهاب بن تقی الدین، سبکی .۴۶

 . ۱۴۱۳، نشر هجر، جابی، چاپ دوم، و عبدالفتاح محمد حلو
 . ۱۴۲۴، السنه نشر مکتبة، جابی، فتح المغیث ،الدین محمد بن عبدالرحمنشمس، سخاوی .۴۷
 . تابی، نشر دارطیبه، جابی، ابوقتیبه نظر محمد الفاریابی ،تحقیق، تدریب الراوی ،الدینجالل، سیوطی .۴۸
 . ۱۴۰۵، نشر دار الباز، جابی، تاریخ الثقات ،ابوالحسن احمد بن عبدالله، عجلی .۴۹
نشـر دار ، بیـروت، عبـدالمعطی امـین قلعجـی ،تحقیـق، الضعفاء الکبیر ،محمد بن عمرو مکی، عقیلی .۵۰

 . ۱۴۰۴، العلمیه المکتبة
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رفعـت فـوزی عبـدالمطلب و علـی  ،تحقیـق، المختلطـین ،الـدین خلیـل بـن کیکلـدیصالح، عالئی .۵۱
 .  ۱۴۱۷، نشر مکتبه الخانجی، قاهره، عبدالباسط مزید

نشـر دار و ، جـابـی، ابـراهیم السـامرائی مهدی المخزومـی و ،تحقیق، العین ،خلیل بن احمد، فراهیدی .۵۲
 . تابی، الهالل مکتبة

: تحقیـق، )الهدایـه و االرشـاد( رجـال صـحیح البخـاری ،احمد بن محمد ابونصر البخـاری، کالباذی .۵۳
 . ۱۴۰۷، نشر دار المعرفه، بیروت، عبدالله لیثی

نشـر دار الکتـب ، علی اکبـر غفـاری و محمـد آخونـدی: تصحیح، الکافی ،محمد بن یعقوب، کلینی .۵۴
 .  ۱۴۰۷، تهران، االسالمیه

یقیـه ،ابو العرب محمد بن احمد بن تمیم، افریقی مغربی .۵۵ نشـر دار الکتـاب ، بیـروت، طبقات علماء افر
 . تابی، اللبنانی

محمـد بـن ابـراهیم  ،تحقیـق، التاریخ و اسماء المحدثین و کناهم ،ابوعبدالله محمد بن احمد، مقدمی .۵۶
 . ۱۴۱۵، نشر دار الکتاب و السنه، جابی، اللحیدان

سـعد   ،تقـدیم، ارشاد القاصی و الدانی الی تراجم شیوخ الطبرانی ،نایف بن صالحابوالطیب ، منصوری .۵۷
 . تابی، نشر دار الکیان و مکتبه ابن تیمیه، امارات -ریاض، بن عبدالله الحمید

حسـن  لحمیـد وسعد بـن عبداللـه ا ،تقدیم، مام ابی الحسن الدارقطنیالدلیل المغنی لشیوخ اإل، ــــــ  .۵۸
 . ۱۴۲۸، نشر دار الکیان، لسعودیها، مقبولی االدهل

، الشـریف حـاتم بـن عـارف العـونی ،تحقیـق، مشیخه النسائی ،ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب، نسائی .۵۹
 . ۱۴۲۳، نشر دار عالم الفوائد، مکه

 . ۱۳۹۱، انتشارات سمت، تهران، چاپ ششم، ثیالحد هیدرا ،شادی، نفیسی .۶۰
، مدینه منوره، عبدالرحیم محمد احمد القشقری ،حقیقت، سماءالکنی و األ  ،مسلم بن حجاج، ورینیشاب .۶۱

 . ۱۴۰۴، نشر عماده البحث العلمی بالجامعه االسالمیه
 . تابی، نشر دار الجیل، بیروت، صحیح مسلم، ــــــ  .۶۲


