
  

  

  

  

  

  

 

 جامع الرواة ي رجالی محقق اردبیلی درها نوآوري

  

  *نژاد ابوطالب علی

              

    دهیچک
 نقل است. استوار سند نام به نیمت و محکم اى هیپا بر و استنبوي و ولوي  سنت کنندۀ گزارش، ثیحد

ـ  طـرق  از کـى ی. است بوده معصومان توصیۀ و کیدتأ مورد سند با همراه حدیث  ،ثیحـد  ابىیارزش

 نیتدورجالی  اثر ها ده و سیستأ »رجال علم« نام به علمى سبب نبدی است. آن انیراو سند و ابىیارز

 داراى و بـوده  برخوردار اى ژهیو گاهیجا و تیموقع از جامع الرواة کتاب ،رجالى کتب انیم در. است دهش

 شیخـو  سـالۀ  سـت یب تـالش  و علمى مجاهدت با آن شوریاند مؤلف .است سودمندى و مهم ازاتیامت

د که در ابداع کن را نوینی روش و آورد وجود به سند نقد تحولی درشناخت راویان و شیوۀ است توانسته

 اسناد شناسى بیآس بهتوانسته است  ،ابتکارى روش نیا با شانیا. میان پیشینیان سابقه نداشته است

اسـناد   ارزشمندي درشناخت راویان و به نتیایج بسیار مهم و و بپردازدشیعه  ثىیحد اربعۀ کتب اتیروا

، عکسو بـر » حسـن «به » حسین«تصحیف  مانند ی تصحیف در نام راویانشناسای جمله از ؛دست یابد

تمییـز راویـان مشـترك     ،عکسبر و» بن«به » عن«ی تصحیف در الفاظ تحدیث مانند تصحیف شناسای

احمد بن محمـد بـن عیسـی    «راویان ازجمله  که مشترك بین تعدادي از» احمد بن محمد« مانند تمییز

شـناخت   ،اسـت » بـن ابـی نصـر بزنطـی     احمد بن محمد« ،»احمد بن محمد بن خالد برقی«، »اشعري

، حمزه ثمالی، ابوثابت بن ابی صفیه ،سازي عناوین متعدد مانند ثابت بن دینار یکسان مترادفات راوي و

ایـن   شناخت افتـادگی در اسـناد   ،شناخت تعلیق در اسناد ،باشند می یک شخصها  الثمالی که همۀ آن

  پردازد. می آن ۀآمد دست نتایج به ابتکاري محقق اردبیلی وروش  توضیح منهج جدید و مقاله به تبیین و

ـ راو ،راوي ۀطبق ارسال، ،فیتصح ،سند ،محقق اردبیلی ،جامع الرواة :ها واژهیدکل  ،مشـترك  انی

   .مختلفات توحید
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   مقدمه. 1

رجـال  رجوع به کتب رجالی قدما مانند  ،روش رایج در میان فقیهان در شناخت راویان

احمد بن علـی  از  رجال نجاشی، )قرن سوم(محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشیاز  کشی

محمـد بـن حسـن    از  شـیخ طوسـی   رجال و فهرست ،)ق450(م اهللا النجاشی.. عبد.بن

 دیـ گرد موجب چندى ق) بوده است ولی عوامل460(م طوسی معروف به شیخ طوسی

 اسـناد  بررسـی  در دىیـ جد هـاى  روش بـه  رجال دانش دانشمندان و پژوهان ثیحد تا

 لیـ تحل مورد بهترى روش و اسلوب با و گرید منظر از را انیراو و اورندیبي رو راویان

  :از جمله ؛بدهند قرار ارزیابی و

اصـلی   کتاب یا چهار رجال دانش ۀیاول به اصولها  آن کتب رجالی قدما که از .الف

 و ازهـا ین بـه  توانست نمى ،داشتند که تىیاهم و عظمت همۀ با ،شود می یاد شیعه رجال

 ثیحد انیراو به مربوط شئونات همۀ در احکام مستنبط و هیفق کی واقعی هاى پرسش

 عـدم  و وثاقـت  از قـى یدق نسـبتاً  اط�عـات  قدما، ۀیرجال اصول اگرچه رایز دهد؛ پاسخ

 منابعین ا ،دادند ارائه داشتند که فاتىیتأل و آثار آنان، نسب و حسب ،طبقه راوى، وثاقت

 فهـم  و دیاسان لیتحل در رگذاریتأث نقش که روات خاص حا�ت به نسبت توانست نمی

ي ها گونه ،راوى اتیروا وحجم مقدار راوى، اتقان و ضبط ۀمرتب لیقب از ؛دارد ثیاحاد

 فهـم  دري راو کمـال  و فضـل  ،تخصـص راوي  ،يراو ت�میذ ویخ مشا ،يراو اتیروا

 نیـاز  و ،باشد گو پاسخ است وضروى �زم هیفق کی براىها  آن از اط�ع که ...ویث حد

   .کند برطرف را فقیه

ـ پ موجـب  ،ىیـ روا و ثىیحـد  کتب استنساخ و زمان گذشت .ب  ابىیـ راه و شیدای

در اسـامی راویـان از    فیتصـح  جمله از ؛است دهش د روایاتیاسان در ها بیآس برخى

الفـاظ   در فیتصـح  ،مانند آن و» حسین«به » حسن« ،»محمد« به» احمد« فیقبیل تصح

 و» عـن «بـه  » واو«تصـحیف   ،بـرعکس آن  و» بـن « بـه » عـن «تحدیث مانند تصـحیف  

ـ راو نـام  در ىجـای  جابـه  و قلب ،سند رۀیزنج در افتادگى و سقط وقوع ،آنبرعکس   انی

محمد بـن  «به » احمد بن محمد« ،»محمد بن نیحس« به» نیحس بن محمد« لیتبد مانند

   .مانند آن و »احمد

ـ تفک ،دیاسـان  حیتصـح  و انیراو شناخت در رگذاریثتأ و مهم امور از کىی .ج  و کی
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 بـا  شـتر یب ای عنوان دو اتحاد عدم و اتحاد و) مشترکات زییتم(همگون انیراو جداسازى

 اتیـ روا اسـناد  درتـوان   می را فراوان آن هاى است که نمونه) مختلفات دیتوح(گریکدی

   .م�حظه کرد

 بـه  کـردن  بسـنده  و قـدما  رجـالى  کتـب  بـه  مراجعـه  با بسیار روشن است که تنها

 را مفقـوده  هاى حلقه ای و برد پى توان به این تصحیفات نمى ،رجالیون گذشته هاى گفته

توحید مختلفات را  اسناد روایات از جهت تمییز مشترکات و مشک�ت و کرد ىشناسای

ـ ا حـل  بـراى  گـرى ید مـنهج  و روش از دیبا که شد می احساسرو  ؛ ازاینحل نمود  نی

  .جست بهره سندى معض�ت

 عـالم  ،آن در ذهـنش زده شـد   وجرقۀ پرداخت فوق موضوع به که تىیشخص نیاول

. اسـت  بوده جامع الرواة کتاب صاحب لىیاردب على بن محمد خیش ،ریبص محقق متتبع،

اي در  هـیچ سـابقه   صد ابتکـاري بـوده و  صددر ،وراویانروش ایشان در شناخت اسناد 

 و ابتکـارى  ۀویش ،جامع الرواةبا تکیه بر کتاب  ،مقاله نیا در. میان پیشینیان نداشته است

بـازخوانی قـرار    مورد تحلیل و سندى معض�ت حل شناخت راویان و در شانیا دیجد

    گرفته است.

  کیست؟  1محقق اردبیلی. 2

هاى  تیفعال زندگى و ۀدربار .است لىیاردب على بن محمد ،2الرواة جامع کتاب سندهینو

اساس اط�عاتى اسـت   شتر بریز بیهمان ن هاى اندکى موجود است و یآگاه ،علمى وى

رضـى   مطـالبى اسـت کـه توسـط آقـا      در ای ع�مه مجلسى به وى آمده و اجازۀ که در

  .مندرج است جامع الرواة نسخۀ ظهر نى بریقزو

ن یـ گزارش چندانى از شرح حـال ا  3نگارى حال شرح در کتب تراجم وت بدان جه

ـ  عالم فرزانه و  طـور  هرجالى بزرگ ارائه نشده است.حتی تاریخ و�دت و وفات ایشان ب

ولى  ل بوده،یاردب دهد که اصل وى از اط�عات موجود نشان مى 4.دقیق مشخص نیست

از  و مـدتى را درآنجـا اقامـت داشـت     هجرت نمـود و  ل به نجف و کرب�یبراى تحص

رجـال   ث ویحـد  ،اصـول  ،ج ماننـد فقـه  یـ کهن نجف در علوم را ۀمحضر بزرگان حوز

را آغـاز   جـامع الـرواة  ف یلجا کار تأ همان در و 5. سپس به اصفهان برگشتکرداستفاده 

ان یـ پس از پا فش را به خود اختصاص داده است ویشر عمر ش از دو دهه ازیکرد که ب
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 چنـد مـاه بعـد در کـرب� درگذشـت و      اصفهان به کرب� رفت و ف کتاب ازیلتأگرفتن 

بـا   رجـالى  گـر ید اثـر  دو داراى جامع الـرواة غیر از  ایشان .جا به خاك سپرده شد همان

  نیز بوده است  7دیا�سان حیتصح ملخص و 6دیا�سان حیتصحعنوان 

  لى از نگاه اندیشوران یعظمت کار علمى اردب. 3

 و نیتحسـ  موجب انیراو شناخت و اسناد حیتصح در لىیمحقق اردب دیجد و نو روش

ـ تعب بـا  هرکـدام  و گرفـت  قـرار بعدي  ونیرجال و پژوهان ثیحد،فقها همۀ ریدتق  راتی

  .  دندکر اعتراف شانیا علمى کار عظمت به و پرداخته او شیوستا مدح به بلندى

نوري، (8.است نظیر بیکتابش در نوع خودش  و: مرد این میدان بوده نورى محدثـ 

  )818ص ،3ج ،ق1407

ـ ا ،لىیاردب على بن محمد ،ریخب ،متبحر ،کامل ،فاضل ،عالم ،خیشقمی:  محدثـ   نی

ـ پرفا کتـابى  و کـرده  جمع سال ستیب مدت در را کتاب ـ نظ بـى  و دهی  ،قمـی .(اسـت  ری

  )236ص ق،1420

مین، ا(9.است هنشد فیلتأ جامع الرواة مانند کتابى: عاملى جبل محسن دیس ع�مهـ 

   )442ص ،9، جق1403

: دیـ گو مى مؤلف بردم، استفاده لىیخ الرواة جامع از :رینظ کم رجالى ىشوشتر ع�مه

 و راوى دیگو مى کند مى عنوان اربعه کتب از را هرکسى و ام دهیکش زحمت سال بیست

 اجتهـادش  به کار من. است دهینکش زحمت او مثل کس چیه حال تابه ستیک عنه مروى

 کـى ی اصلشـان  که دیگو مى ،است کىی عنه مروى و راوى که ندیب مى اگر جا کی ندارم

 زراره و زاره از همـه  نفـر  شصت نیا که اند بوده نفر شصت: دیگو مى لامث براى. است

ـ ا در انصـافاً  ولـى  دارد نطـورى یا اجتهاداتى کی. کرده نقل باقر حضرت از هم  نی

 ، فـروردین  1 مارۀ، شکیهان فرهنگى، سال دوم(.است دهیکش زحمت لىیخ الرواة جامع

  )8ـ7ص، 1364

 ارزیابی اسناد راویان و شناخت در که بروجردى اهللا تیآ حضرت ،عهیش آور نام هیفق

سـبک نـوینی را ابـداع     منهج جدید و و ،داشته نهیزم نیا در ىطو�ی دی و بوده رینظ کم

 بـا مطالعـۀ   وکنـد   می پیدا الرواة جامعوقتی براي اولین بار دسترسی به کتاب  ،کرده بود

 نوشـتن  با وشود  می زده بسیار شگفت ،گیرد می قرار مؤلفش علمى ت�ش انیجر آن در
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کتـاب و تبیـین مـنهج     معرفى به، جامع الرواة کتاب بر سودمند اریبس و محققانه ۀمقدم

پرفایـده  محققـان بتواننـد از ایـن کتـاب      که فضـ� و براي این پردازد و می لفؤعلمی م

   .دنک می به چاپ آن اقدام ،استفاده کنند

 موجب که ارزشمندى و مهم ازیامت« :نوشته است جامع الرواةکتاب  ۀایشان در مقدم

ـ ز ؛است بوده ةالروا جامع کتاب فیلتأ خاطر به همانا ،دیگرد شانیا از ما قدردانى  در رای

 ،ا�حکـام  بیتهذ ،هیالفق حضرهی� من ،کافى(اربعه کتب ثیاحاد انیراو تمام کتاب نیا

 از شانیا ای و ،اند کرده تیروا راوى از که کسانى تمامنام  و دهش آورى جمع) ا�ستبصار

 مشـخص  و نیمعـ  را راوى هـر  اتیروا مقدار زین و ،است شده ذکر کرده تیروا ها آن

 رجـالى  کتـب  هـاى  ىینارسـا  و صینقـا  از بعضـى  است توانسته قیطر نیا از و نموده

 کـه  ىیهـا  بحـث  ضمن در بودم بروجرد شهر در که زمانى ومن. دکن برطرف را موجود

 توسـط  کـه  مشـترکات  و فهرسـت  ،رجـال  کتب به اتیروا اسناد شناخت براى ،داشتم

  . کردم مى رجوع است شده نوشته ما علماى

 کـه  گونـه  همـان  ،شـدم ها  آن کمبودهاى و نواقص سرى کی متوجه مراجعه هنگام

 روش و وهیشـ  از نواقص آن براى من ولکن. بود برده پى نواقص آن به لىیاردب مرحوم

 ،مـا  روش نیا در است ممکن که کردم استفاده کرده انتخاب شانیا آنچه از ریغ گرىید

 مهـاجرت  از پـس  10.باشد نداشته وجود لىیاردب مرحوم روش در که شود افتی امورى

 الـرواة  جـامع  کتـاب  از اى نسـخه  بـه  روزى ،سال دو گذشت از بعد ،قم در سکونت و

ـ ا فیلتـأ  بـراى  چقـدر  آن لفمؤ که شدم متوجه آن مطالعۀ با و افتمی دست  کتـاب  نی

 ،اسـت  کـرده  جلوه بزرگ اریبس نظرمه ب شانیا علمى کار و برده رنج و دهیکش زحمت

 آن طبـع  و چـاپ  بـراى  کـه  کردم درخواست نیمتمول و نیمتمکن بعض از جهت بدان

 تنها کتاب ۀنسخ رایز ؛ندینما استفاده آن از نىید علوم ط�ب و نیمحصل تا ندینما اقدام

  11.نبود ممکن و سوریم ط�ب براى آن به دسترسى و شد مى افتی ها کتابخانه در

 نشـان  شناسـى  رجـال  فاتیلتأ خچۀیآمده است: تار اس�مى بزرگ دائرةالمعارفدر 

 شهرآشـوب  ابن ءالعلما معالم هاى کتاب نجاشى و طوسى خیش عصر از پس که دهد مى

 پـس  آن از و کردنـد  امـامى  رجـال  علـم  به اندکى کمک حلى ع�مه ا�قوال خ�صإل و

 چیهـ  ،شـد  نوشـته  تفرشى الرجال نقد زین و) المقال منهج(استرآبادى ریکب رجال گرچه
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 گونـاگونى  هاى کتاب لىیاردب عصر از پس ،نبودند فقها مرجع جامع الرواة اندازۀ به کدام

 قـات یتحق ،ریـ اخ عصـر  در امـا ) مامقـانى  المقـال  حیتنق چون(شد نوشته رجال علم در

 کمبودهـا  از ارىیبس ثیالحد رجال معجم در ىیخو زین و الرجال قاموس در شوشترى

  از توانستند نمى خود قاتیتحق در تن دو نیا. ساخت برطرف هیامام شناسى رجال در را

 را لـى یاردب راه ،خـود  معجـم  در کـه  ىیخـو  ژهیـ و بـه  باشـند  بهـره  بى لىیاردب قاتیتدق

 عصـر  در را رجـالى  قـات یتحق دیشـا  رو نیازا و کرد دنبال تر قیعم و تر قیدق اى گونه به

و  283ص ،7ج ،1367جمعـی از نویسـندگان،   (12.سـاخت  ازین بى جامع الرواة از ریاخ

284(  

   لیفأت ۀانگیز. 4

ـ نظ کم و ارزشمند اریبس هاى کتاب از جامع الرواةکتاب   بـه  رجـال  دانـش  ۀحـوز  در ری

 مؤلـف  رىیناپـذ  خسـتگى  و تـ�ش  ،با� اخ�ص دقت، تتبع، نشانگر و دیآ مى حساب

  . است جاودان و عیبد اثر نیا خلق درآن  ۀفرزان

 اخبار از رىیگ بهره در« :نوشته است کتاباین  فیلتأ از شیخو ۀزیانگ ۀلف دربارمؤ

ـ ا بـر  ت�شـم  و سـعى  ،نیجمعا همیعل س�مه و اهللا صلوات نیطاهر ائمۀ ثیاحاد و  نی

 و صـحت  و کنم برخورد اتیروا دیاسان و طرق به قیدق نظر و رتیبص با تا است بوده

 مبنمـای  مشخص راها  آن بودن موثق ای حسن ،راوى بودن مجهول و معلوم سند، ضعف

ـ پ قابـل  جا همه در آسانى به اعلى مقصد و اقصى مطلب نیا ولى  بـا  و نبـود  شـدن  ادهی

ـ راو ،طرق و دیاسان از ارىیبس در او�ً رایز ؛شدم مى رو هروب و مواجه اساسى مشکل  انی

ـ ثان و انـد  شـده  ذکر پسوندى چیه بدون و مطلق صورت به ـ راو اسـامى  ضـبط  در اًی  انی

 و علما از ارىیبس و ریحق نظر به صورت نیا در که داشتند اخت�ف گریکدی با ها نسخه

ـ ا بـر  و ،گشـتند  مـى  ساقط اعتبار از و شدند مى مجهول ثیاحاد قسم در داخل فقها  نی

 در و رنـد یبگ قـرار  شـرعى  حکـم  کی مستند توانستند نمى ثیاحاد از قسم نیا اساس

  .کرد استد�لها  آن به الهى احکام استنباط

 کننده نگران لىیخ من براى ،است بوده فراوان ثیاحاد دست نیا تعداد که آنجا از و

ـ ا بتوانم تا گشتم مى حیصح حل راه دنبال و مشغول را فکرم شهیهم و بود  را معضـل  نی

 اضیف درگاه به متضرعانه لذا و. مکن دایپ دیاسان حیتصح براي راهى جهینت در و برطرف
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 بـا  که دمیطلب مى استمداد میکر خداوند از زارى و تضرع با و بردم مى پناه ا�ط�ق على

 نکـه یا تـا  بردارد راهم سر از را مشکل نیا و دیبگشا کارم از گره ،شیخو کرم و لطف

 ذهـن  بـه  و دیـ گرد حـالم  شامل الهى فضل ،دنیشیاند و مطالعه و تفکر ها مدت از بعد

 نموده شناسایى را نظر مورد شخص بتوان عنه مروى و راوى م�حظۀ از که دیرس ریحق

ـ (».کـرد  مشخص را سند وضع و حال جهینت در و  ۀمقدمـ  ،1ج ق،1403اردبیلـی،   :کن

   )مؤلف

 در موجـود  مشک�ت شناسایى ،کتاب فیلتأ از مؤلف اصلى هدف و زهیانگ نیبنابرا

 سقط ،انیراو اسامى در فیتصح ،مشترکات زییتم ،مختلفات دیتوح مانند طرق و اسناد

 بوده ثیاحاد حیتصح براي علمى مناسب هاى حل راه ۀارائ و سند ۀریزنج در افتادگى و

 هـا  آن و رفتـه  ثیاحاد نیا سراغ به شتریب نانیاطم با الهى احکام مستنبط و هیفق تا است

  .بدهد قرار شرعى حکم مستند را

 ،علمـى  کوشـش  و تـ�ش  بر ع�وه ،مقدس و عالى هدف نیا به دنیرس در ایشان

 نکـه یا تـا  ،است  دهیطلب مى ارىی و جسته مى استمداد تعالى و تبارك خداوند از همواره

    .گذارد جاى بر خودش از ماندگاري را اثر و آمده فائق مشک�ت بر توانسته سرانجام

  ابتکار و نوآورى. 5

 و کـرد  دىیـ جد مرحلـۀ  وارد را رجال علم ،جامع الرواة کتاب فیلتأ بامحقق اردبیلی 

 اسـناد  حیوتصـح  انیراو شناخت در را دىیجد زیرا ابتکار د؛یبخش آن به اى ژهیو غناى

 مـنهج  نیا با توانسته که ىیجا تا است نداشته سابقه انینیشیپ انیم در که آورد وجود به

 نامعلومى سرنوشت داراى که را ثیحد هزار دوازده از شیب تیوضع نو، روش و عیبد

ـ ب ابهـام  از راها  آن و بسازد روشن بودند  بـه  بزرگـى  خـدمت  جـه ینت در و 13آورد رونی

   .یدنما محدثان و فقها و ثیحد

 همـۀ  شناسـایى  بـراى «: سـد ینو مـى د خـو  دیجد و ابتکارى ۀویش توضیح ایشان در

 تـوان  نمـى ها  آن عنه) مروى و راوى(استادان شاگردان و از کامل اط�ع و ثیحد انیراو

 و روات ۀهمـ  اسـامى  رجـال  علمـاى  چراکـه  ،کرد بسنده انینیشیپ رجالى کتب به تنها

 ترجمـۀ  لیـ ذ در بسـا  چه بلکه اند نکرده ثبت و ضبط کجای در راها  آن ذیت�م و خیمشا

 چـه  از شـخص  نیا که باشند کرده اشاره و گشتهها  آن متعرض ،گرید انیراو از بعضى
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 اطـ�ع  بـى  آن از مـا  و کننـد  مى ثیحد نقل او از افرادى چه و دینما مى تیروا کسانى

ـ ا میبتـوان  تا میاوریب روى دیجد وۀیش به میداشت ازین رو ازاین .میباش  حـل  را مشـکل  نی

ـ راو همـۀ  شـناخت (هدف نیا به دنیرس براى .میکن ) هـا  آن شـاگردان  و اسـتادان  و انی

اسـامی تمـام راویـان را     و�ًتـا ا  بـروم  طـرق  و دیاسـان  سراغ به میگرفتم مستق میتصم

ـ ا در .را مشخص نمـایم ها  آن شاگردان استادان و ثانیاً استخراج بنمایم و ی ویشناسا  نی

لیف محمد بن یعقـوب  أت کافى(شیعه ثىیحد اربعۀ مراجعه به کتب را کارم محور راستا

 ا�ستبصـار  شـیخ طوسـی و   ا�حکـام  بیتهذ ،شیخ صدوق هیالفق حضرهی � من کلینی،

طوسى  خیش ،نجاشی فهرست(فهارسکتب  ،)از همین نویسندهفیما اختلف من ا�خبار 

و  دادم قـرار  )شیخ طوسی شیخ صدوق و مشیخۀ(خهیکتب مش و ن)یالد  منتخب خیش و

ـ ثان وها  آن نمودن فهرست راویان و اسامى ضبط و ثبت ،استخراج به او�ً کردم شروع  اًی

 جینتـا  بـه  توانسـتم  دیـ جد وۀیشـ  نیا با .استادان راوي و شاگردان کردن تمام مشخص

  )مؤلف ۀمقدم ،1ج ،جامع الرواة :کن(».گردم نائل شیخو مقصود به و برسم خوبى

ـ راو شـناخت  و دیاسـان  حیتصـح  اردبیلی درمحقق  ابتکارى روش و دیجد منهج را  انی

  د:کرچند مرحله خ�صه  در توان مى

  حدیثی شیعه   تب اربعۀک اتیروامراجعه به اسناد  :اول ۀمرحل

نقـل   ،در نگـارش کتـب اربعـه    )طوسی و صدوق ،کلینی(لفان مشایخ ث�ثهؤم ۀشیو

اسامی کسانی کـه در   ،با مراجعه به اسناد روایات این کتب 14.حدیث با سند بوده است

   است. استخراج ی ویقابل شناسا ،اند نقل حدیث قرار گرفته ۀزنجیر

  شیخ طوسی نجاشی و فهرست تیمحور با طرق مستقیم به ۀدوم: مراجع ۀمرحل

یاد کردن راویانی است که داراي اثـر علمـی    ،نجاشی شیخ طوسی و رجالموضوع 

 کرنـد تـا   مـی  آوريرا بـه آن آثـار یـاد    ، طریق خودشانآنان بعد از معرفی آثار بودند و

تـوان اسـامی    با مراجعه به ایـن طـرق مـی    .لف روشن شودصحت انتساب کتاب به مؤ

    .د، شناسایی کراند شیخ قرار گرفته طریق نجاشی و جیرۀکه در زن را کسانی

  طوسی  خیش وصدوق  خیش خۀیمستقیم به مش مراجعۀ :سوم ۀمرحل

ل سـند روایـت   یـ رعایت اختصـار بـه حـذف اوا    برايشیخ صدوق  شیخ طوسی و

آن  ،ضـابطه  پرداختند ولکـن بـراي دفـع تـوهم ارسـال روایـت تحـت یـک قاعـده و         
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 .شود می »مشیخه«ذکر نمودند که از آن تعبیر به  شده را در آخر کتاب ي حذفها واسطه

    .گردد می مشخصها  آن اسامی ی ویشده شناسا ي حذفها واسطه ،با مراجعه به مشیخه

  راویان اسامى استخراج :چهارم ۀمرحل

ها  آن نام ،یا در مشیخه کسانی که در سند روایت یا در طریق و ۀهم ،این مرحله در

ثبت ها  آن اسامی استخراج و ،یاد شده استها  آن عنوان واسطه در نقل از به شده و ذکر

 زیـادي از ی شدند که تعـداد  یاز این طریق هزاران راوي شناسا و گردیده است ضبط و

بنابراین اگر قرار بود تنها به کتب رجال  شان وجود ندارد.در کتب رجالی قدما نامها  آن

در ایـن روش   کـه  درحـالی  ،اط�ع بـودیم  بی خبر و از بسیاري از راویان بی ،بسنده شود

   .اند دهشی یها بلکه صدها راوي جدید شناسا ده ،جدید که محقق اردبیلی ابداع نمود

  اسامی راویان  سازى مرتب و میتنظم: جپن ۀمرحل

 ی) مرتب ویباالف(اساس حروف تهجی شده بر هزاران راوي استخراج ،در این مرحله

   .ی تشکیل یافته استیروا ۀشناسنام براي هرکدام یک پرونده و گردید و می منظم

   ها ورداو دست جینتا. 6

ه نتـایج  توانست ب ،گذشتابتکاري که توضیح آن  جدید و این روش محقق اردبیلی در

از  ؛ده اسـت کـر دست پیـدا ن ها  آن د که تا زمان وي کسی بهنکبسیار مهمی دست پیدا 

؛ شـاگردان راوي  شناخت اسـتادان و ؛ شناخت مقدار روایت راوي در کتب اربعه :جمله

 انیراو جداسازى و کیتفک؛ سند در افتادگى و سقط شناخت؛ سند فاتیتصح شناخت

ضـبط   وثاقت و شناخت؛ راوى مترادفات شناخت؛ مقلوب بودن سند شناخت؛ مشترك

   .روایت هزار دوازدهبازسازي  و اص�ح؛ تخصصی راوي ؛ رشتۀراوي

 کتـاب  �ى ه�ب در آن گریدو برخی  جامع الرواة کتاب مقدمۀ برخی از این نتایج در

همراه با ذکـر  لف اشاره شده است که به ده مورد آن ؤتوسط م گوناگون هاى مناسبت به

  .شود می مثال اشاره

  ان از معصومیراو شناسایى .1ـ6

 تیـ روا متـذکر  ونیرجـال  ای و امدهین رجالى هاى کتاب درها  آن اسامى که انىیراو .الف

 بـن  حسـن  مـث�ً  15.اند شده شناسایى در این روش جدید ،اند نشده معصوم از ها آن

که در کتب رجالی قدما  درحالیروایت کرده  17کاظم امام و 16صادق امام از عاصم
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اشـاره   امام کـاظم  نه به روایتش از امام صادق و این شخص نام برده شده و نه از

   .شده است

 دیـ جد روش نیا در ولى اند شده شمرده صادق امام اصحاب که از انىیراو .ب

  18.دکن مى تیروا نقل زین کاظم امام از که شد مشخص

حریـز   ،گفته عبدالرحمنیونس بن  :حریز بن عبداهللا نوشته است ۀترجم نجاشی در

انـد کـه    بعضی گفته حدیث دیگري نشنیده است و ،جز دو حدیث به از امام صادق

 ،145صق، 1418 ،نجاشـی .(روایت کرده ولی ثابت نشده است حریز از امام کاظم

  19)375ش

 نجاشی نتیجه گرفـت و  خ�ف دیدگاه یونس و ،این روش جدید محقق اردبیلی در

از امـام   ثانیـاً  دارد و روایت از امـام صـادق   دو بیش از »حریز« روشن نمود که او�ً

  20)186، ص1، جق1403اردبیلی، .(نیز روایت کرده است کاظم

 ولـى  کردنـد  معصـوم  ازهـا   آن تیـ روا عدم به حیتصر ونیرجال که انىیراو .ج

اهللا بـن  عبـد «ماننـد   )4ص ،1ج ،همـان (.دارنـد  تیروا معصوم از که شد مشخص

 ادرك مـن «جـز حـدیث    به از امام صادق: نوشته استاش  درباره که کشى» مسکان

 ،680ص ،2جق، 1409طوسی، .(حدیث دیگري نشنیده است »الحج ادرك فقد المشعر

   )716ش

روایـت   امـام صـادق   اند که وي از گفته ها اینکه بعضی« :نوشته است نجاشى و

محقـق   که درحالى )559رقم  ،214ص ق،1418، نجاشى(».مطلب درستی نیست ،نموده

 امـام  از فـراوان  مسکان بن عبداهللا که است آورده دست به دیجد روش نیا در لىیاردب

ق، 1403، وسـوي خـویی  م.()مـورد  35 حدود(21دارد تیروادر کتب اربعه  صادق

  )328، ص10ج

   ارسال سند شناسایى .2ـ6

ـ ا لـى یمحققق اردب علمى کار ثمرات و جینتا از بـا روش جدیـد    توانسـته  کـه  بـوده  نی

  .دکن شناسایى را مرسل ثیاحاد از برخى ،خودش

 آن سـند  در کـه  کرده نقل ا�حکام بیتهذ از را ثىیحد صالح بن لیجم ترجمۀ در

 ،123ص ،1، جق1406طوسـی،  (».صالح بن لیجم عن ،عبداهللا بن سعد : «...است آمده
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  )329ح

: روایت سـعد بـن عبـداهللا از    سدینو مى و نموده سند ارسال به حکم لىیمحقق اردب

اردبیلـی،  (زمانی بین این دو بسیار زیاد اسـت.  ۀزیرا فاصل ؛جمیل بن صالح مرسل است

وفـات یافتـه    301یـا   و 299زیرا سـعد بـن عبـداهللا در سـال      )167، ص1ج، ق1403

امـام   امـام صـادق و  جمیل بـن صـالح از    و )467ش ،178صق، 1418 ،نجاشی(است

  )329ش ،127ص ،همان.(دنک می روایت کاظم

   فات سندیى تصحیشناسا .3ـ6

 برخـى  در کـه  اسـت  انیراو اسامى در فیتصح وقوع ،ثیحد سند هاى بیآس از کىی

: سـد ینو مـى  ثـانى  دیشه .شود مى ثیحد ضعف جهینت در و سند اخت�ل موجب موارد

 ماننـد  سـند  در فیتصـح  ،ثیحـد  سـند  در گـاه  و است ثیحد متن در گاه فیتصح

ـ بر« ،»ریجر« به» زیحر« فیتصح ،»مراحم« به» مزاحم« فیتصح شـهید  (.»دیـ زی« بـه » دی

  )109صق، 1408، ثانی

 آورى جمـع  از توانسـته  که است بوده نیا لىیمحقق اردب کار دیفوا و جینتا جمله از

 ،راوي ذیـ ت�م و خیمشـا  م�حظۀ و گریکدی با دیاسان سۀیمقا ،ها آن بندى طبقه و انیراو

  .کند شناسایى رانام راویان  ای سند بودن مصحف

 الحکـم  بـن  علـى  ...: «است آمده آن سند در که کرده نقل کافى در را تىیروا نىیکل

 خیشـ  را تیروا نیهم ولى) 7ح ،242ص ،5، جق1388(».الصباح ابى بن لیاسماع عن

 آن در سـند  کـه  اند کرده نقل هیالفق حضرهی � من در صدوق خیش و بیتهذ در طوسى

 ،7ج ،ق1406طوسـی،  (»الصـباح  بـن  لیاسـماع « ،»اسماعیل بـن ابـی الصـباح   «جاي  به

ثبـت   )3918ح، 253ص ،3ج ،ق1390ابـن بابویـه،    ؛باب ا�جارات، 968ح ،221ص

   .شده است

اشـتباه  عنـوان   دو هـر  :نوشته اسـت  مذکور اخت�ف ادآورىی از بعد لىیمحقق اردب

 بـن  میابراه ابوالصباح از مراد و باشد مى» الصباح ابى عن ل،یاسماع« آن حیصح و است

  22.است الکنانى ابوالصباح ،العبدى مینع

     ان مشتركیراو شناسایى .4ـ6

. اسـت  تیـ روا سند رۀیزنج در 23مشترك انیراو وجود ،دیاسان معض�ت از گرید کىی
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 ،باشـد  فیضع گرىید و ثقهها  آن از کىی که صورتى در انیراو از دست نیا شناسایى

جداسازي راویـان مشـترك تـ�ش     تمییز و برايمحقق اردبیلی  .است ضرورى و �زم

   .توانسته است به نتایج خوبی برسد سعی بلیغ نموده و وسیع و

 محمد و عبداهللا بن محمد مانند مشترکه اسماء در« :سدینو مى کتاب ۀمقدم در شانیا

هـا   آن از کىی حیترج بر اى نهیقر تا است گرفته انجام وافرى سعى توان حد در على بن

    24».گردد نوشته عنوان همان لیذ در کیهر) شاگرد(راوى سپس و میکن دایپ

 اســتادان و ۀم�حظــ ،مشــترك انیــراو شناســایى در لــىیمحقــق اردب علمــى روش

عنوان یک قرینـه در تمییـز    به »عنه مروى و راوى اتحاد«بوده است که از آن به  شاگردان

ـ راو از تعدادى نیب مشترك» محمد بن احمد« عنوان مث�ً 25.شود مى ریتعبمشترکات   انی

 ،البرقـى  خالـد  بن محمد بن احمد ،ا�شعرى سىیع بن محمد بن احمد از جمله ؛است

   .البزنطى نصر ابى بن محمد بن احمد

 کـه  است کرده مشخص) استاد(عنه مروى و) شاگرد(راوى ۀم�حظ با لىیاردب محقق

 ،سـند  کـدام  در و نصـر  ابـى  بن محمد بن احمد سند کدام در ،محمد بن احمد از مراد

   .است سىیع بن محمد بن احمد ،سند کدام در و خالد بن محمد بن احمد

  سقط در سند  شناسایى .5ـ6

 مانند حروف از بعضى حذف ای و انیراو از برخى شدن ساقط ،سند هاى آفت جمله از

 جـه ینت در و سـند  در اخت�ل موجب امر نیا که است سند ۀریزنج از» واو« ،»بن« ،»عن«

ـ  بـراى هـا   آن شناسایى سبب بدان گردد مى ثیحد اعتبارى بى  و رجـالى  دانشـمند  کی

 که است بوده نیا لىیمحقق اردب علمى کار جینتا از. است ضرورى و �زم ،پژوه ثیحد

  .کند شناسایى راها  آن و ببرد پى فوق هاى بیآس به

 نقـل  ا�حکـام  بیتهـذ  از را تىیروا الهمدانى محمد بن میابراه بن جعفر ۀترجم در

ــر ــه دهک ــده آن ســند در ک ــد: «اســت آم ــن محم ــد ب ــن ،احم ــر ع ــن جعف ــد ب  محم

  )باب الزیادات من کتاب الصوم، 1051ح ،334ص ،4ج ،ق1406طوسی، (»الهمدانى

ـ ا در که است معتقد لىیاردب محقق  و شـده  سـقط » بـن  میابـراه « عبـارت  ،سـند  نی

 بـه  اسـت  »الهمـدانى  محمـد ) بـن  میابراه(بن جعفر« عن »احمد بن محمد: «آن حیصح

 بـن  جعفـر  آن سـند  در و شـده  نقل گرید جاى در سند نیهم با خبر نیهم آنکه ۀنیقر
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  26.است شده ذکر الهمدانى محمد بن میابراه

.. .« :است کرده نقل سند نیا با بیتهذ از را تىیروا ،دراج بن لیجم و یا در ترجمۀ

 ،3ج همـان، (».لیـ حم عـن  ،هیأب عن ،نصر ابى بن احمد بن على عن ،عیالرب بن السندى

   )باب الص�ة على ا�موات، 1031ح ،329ص

 بـن  علـى « آن حیصـح  و ،افتـاده  سند از» بن محمد« لفظ دارد اعتقاد لىیاردب محقق

 با گرید جاى در خبر نیهم چون(خبر اتحاد لیدل به است» نصر ابى بن محمد بن احمد

 بن احمد تیروا کثرت و) است شده نقل نصر ابى بن محمد بن احمد بن على عبارت

    27.دراج بن لیجم از نصر ابى بن محمد

  مقلوب بودن سند  شناسایى .6ـ6

ـ راو واسم ردیپذ مى صورت ىجای جابه ثیحد سند در که افتد مى اتفاق گاه  و پـس  انی

 بـه » علـى  بـن  محمـد « قلب مانند کنند مى سند در قلب به ریتعب آن از که شود مى شیپ

 روش ماننـد آن در  و» حسـین  بن محمد« به» محمد بن نیحس«قلب  ،»محمد بن على«

   .است شده شناسایى زین دیاسان از بعضى بودن مقلوب لىیمحقق اردب علمى

 آمـده  آن سـند  در کـه  شده نقل بیتهذ از تىیروا عبدالخالق بن لیاسمع ۀترجم در

 بــن لیاســماع عــن ،خالــد بــن محمــد عــن ،النهــدى محمــد بــن احمــد «... :اســت

  )باب بیع النقد والنسیئه، 249ح ،58ص ،7ج همان،(».عبدالخالق

 احمـد  بـن  محمـد  آن حیصح و است اشتباه بیتهذ عقیده دارد سند لىیمحقق اردب

بـاب  ، 5ح ،198ص ،5ج ق،1388، ىلینـ ک(است شده نقل کافى در که باشد مى النهدى

  28.خبر دو اتحاد نۀیقر به )المرابحإل

  ح آن یها و تصح اختالف نسخه شناسایى .7ـ6

وقوع  همین امرموجب و است بوده جیرا اریحدیثی بس کتب استنساخ ،انینیشیپ انیم در

محقـق   علمى کار جینتا جمله از .شده است رویان مى اسامى ضبط فراوان در اشتباهات

 دایپ دست اخت�فات نیا به اتیروا دیاسان نیب سۀیمقا و قیتطب در که بوده نیا لىیاردب

  .دکن حیتصح را آن تا است نموده سعى و کرده

 ،نسخه کی در آن سند که دکن مى نقل کافى از را تىیروا» مسلم بن بشر« ۀترجم در

 شـده ثبـت  » مسـلمإل  بـن  بشـر « گـر ید نسـخۀ  در و» سلمإل بن بشر عن ،ریعم ابى ابن«
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  )باب ان الصدقإل تدفع الب�ء، 7ح ،6ص ،4ج ،کافى(.است

ـ دل به دهد مى حیترج را دوم نسخۀ ،نسخ اخت�ف نقل از بعد لىیمحقق اردب  آنکـه  لی

بـه   کهع�وه بر آن 29.نموده است تیروا مسلمإل بن بشر از، در موارد دیگر ریعم ابى ابن

 ق،1418، نجاشـى .(اسـت  مسـلمه  بـن  بشر کتاب راوى ریعم ابى ابن ،تصریح نجاشی

  )285رقم  ،11ص

  ی مترادفات راوي  یشناسا .8ـ6

؛ اسـت  متعـدد  انیراو سازى کسانی و مختلفات دیتوح ،رجالى مهم اریبس هاى بحث از

 و گرفتـه  قـرار  سند ۀریزنج در مختلف نیعناو با که هستند افرادى انیراو انیم در زیرا

 بـن  محمد سى،یع بن ادیز بن محمد اد،یز محمد بن« نیعناو مث�ً ؛ندکن مى تیروا نقل

ـ  مـى  نفـر  کی از تیحکا و هستند شخص کی همه ،»ریعم ابى ابن ر،یعم ابى  . نیـز دکن

 جینتـا  از ي دیگرها نمونه و» ثابت بن ابی صفیه ،ثابت بن دینار ،ابوحمزه ثمالی«عناوین 

ـ  بـه  را مختلـف  نیعنـاو  اسـت  توانسـته  کـه  بوده نیا لىیاردب محقق کار  مصـداق  کی

  .داتحاد عناوین مختلف را اثبات کناتحاد یا عدم  برگرداند و

شخصـی بـا    کـه ده کـر  نقـل  را اتىیـ روا ،»السجستانى عبداهللا بن زیحر« ۀترجم در

 و »طربـال  مولى میسل« ،»طربال مولى مانیسل«، »میسل« ،»مانیسل« ،»الفراء میسل«عناوین 

  .روایت نموده است» حریز«از » الطربال میسل«

ـ ا ۀهمـ  کـه  کنـد  مى استظهارموارد فوق  ادآورىی از بعد لىیمحقق اردب  نیعنـاو  نی

  30.نه چند راوي ،باشد می یک راوي حکایت از یک شخص دارد و

    شناخت حاالت راوى .9ـ6

 عـدم  و رشیپـذ  در ،مـذهب  ضبط، وثاقت، جهت از راوى اوصاف و حا�ت شناخت

 ثىیحـد  گـاه یجا و تیـ موقع شناسـایى  طـرق  از کىی. دارد دخالت او ثیاحاد رشیپذ

نیـز   کسـانی کـه از وي روایـت نمودنـد و     م�حظۀ ازکه  است اتیروا م�حظۀ راوى،

  .شود می محتواي روایتش حاصل م�حظۀ

مقدار روایـت راوي   شاگردان و ۀم�حظ و شیخو ابتکارى روش در لىیمحقق اردب

 گـاه یجا و تیموقع به و دهکر شناسایى را انیراو از تعدادى وضع و حال است توانسته

    .ببرد پىها  آن ثىیحد
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جایگـاه   شناخت موقعیـت و  از جمله قراین براي« :نویسد می کتاب ایشان در مقدمۀ

باشد کـه د�لـت بـر حسـن      می کثرت روایت راویان ثقه از یک شخص ،حدیثی راوي

ــخص دارد و  ــال آن ش ــر  ح ــت دارد ب ــا د�ل ــوده    ی ــازه ب ــایخ اج ــه وي از مش اینک

  )قدمهم، 4، ص1ج ،ق1403اردبیلی، (».است

  رفع اضمار  .10ـ6

 ۀسـ یمقا قیـ طر از لىیمحقق اردب 31.است شده نقل اضمار صورت به اتیروا از تعدادى

 را معصـوم  امـام  و بپـردازد  اضـمار  رفـع  بـه  اسـت  توانسته انیراو ابىیرد و اسناد

  . دکن شناسایى

  گیري   نتیجه. 7

صیل معارف الهی به حساب تح از منابع مهم استنباط احکام دین و ،سنت در کنار قرآن

 بر .سنت است که از طریق راویان به دست ما رسیده است ۀکنند حدیث گزارش وآمده 

 باشـد و  مـی  شناخت راویان حـدیث  ،یابی به سنت صحیحاین اساس یکی از طرق دست

شاهد  رو ؛ ازاینرجال استباشد علم  می صفات راویان علمی که متکفل بیان حا�ت و

 جـامع الـرواة  کتاب ها  آن میان یم که درهست در این علم ها اثر علمی لیف دهأت تدوین و

دانشـمند آن   لـف فرزانـه و  ؤزیـرا م  ؛اي را به خـود اختصـاص داده اسـت    جایگاه ویژه

مدت بیست سال با یک منهج جدید که  مجاهدت علمی خودش در توانسته با ت�ش و

با خلق  اسناد روایات راه پیدا کند و به شناخت راویان و ،شینیان سابقه نداشتهدر میان پی

قهـا  ف خدمت بزرگی به فقه و مشک�ت اسناد را حل کند و بسیاري از ،یک اثر ماندگار

 .احادیث نبوي و ولوي بنماید و

  

  ها نوشت پی

الفائدة والبرهان فـی   مجمع صاحب کتاب ق)993از مقدس اردبیلی(متوفاي سال  غیرشخصی ایشان . 1

دو از محققـان   هـر  اسـت و » محمد«دیگري اسمش  و» احمد«یکی اسمش  .است شرح إرشاد األذهان

عنـوان   قـوا بیشـتر بـه   قداسـت و ت  ۀترین مرتب دستیابی به عالی دلیل به» احمد«ند ولکن هستبزرگ شیعه 

غایإل القصوي ولم اسـمع بمثلـه   (فی الورع والتقوي والزهد والفضل بلغ .شود مقدس اردبیلی شناخته می

 )42ص ،1ج ق،1403مجلسی،  ؛فی المتقدمین والمتاخرین

 بـه  آن از اختصـار  بـه  کـه  اسـت  وا�سناد الطرق عن ا�شتباهات ازاحإل و جامع الرواة، کتاب کامل نام. 2
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ـ .(شـود  مـى  یـاد  الرواة جامع  ،9ج ق،1403مـین،  ا ؛356ــ 355ص ،3ج ق،1401مـدرس تبریـزي،    :کن

 )442ص

ــا. 3 ــیآق ــی، ب ــا بزرگ تهران ــندگان، ؛640ص ،6ج ،ت ــی از نویس ــی از  ؛63ص ،2ج ،1360 جمع جمع

  )867ص ،2ج ،1385قمی،  ؛191ص ق،1420قمی،   ؛284و  283ص ،7ج  ،1367 گان،دنویسن

بـه   جامع الرواةسال و�دت ووفات صاحب «نویسد:  مى ریحانإل ا�دبمدرس تبریزي صاحب کتاب  .4

ولی ع�مه آقابزرگ تهرانى سال و�دت اردبیلى را حـدود  ) 356ص ،3ج ق،1401(.»دست نیامده است

ع�مه مجلسى اجـازۀ نقـل روایـت بـه مرحـوم       1098سال  هجرى قمرى دانسته است، چون در 1058

با این حساب تاریخ و�دت مرحوم اردبیلـى   ،ساله بوده است ایشان در آن زمان چهل دهد و اردبیلى مى

جامع  ۀهجرى قمرى دانست، چون در ظهر نسخ 1101تاریخ وفات ایشان را  ، و1058توان سال  را مى

ـ «رضى قزوینى استنساخ گردیده، نوشته شده است:  هجرى قمرى توسط آقا 1125که در سال  الرواة ه انّ

زنده بـودن  ) البته 640ص ،6جتا،  بی ،آقابزرگ تهرانی(1101القعده سنإل   توفى المؤلف فى کرب� فى ذى

ایشـان از نوشـتن    ،در ایـن تـاریخ   زیـرا  ؛اردبیلى، تا سال هزارویکصد هجرى قمرى قطعى استمحقق 

  )552ص ،2جق، 1403، اردبیلیک: ن(.دشو فارغ مى جامع الرواة کتاب

   .تاریخ بازگشت به اصفهان مشخص نیست .5

   .193ص ،4جق، 1403، آقابزرگ تهرانی .6

   .473ص ،2جق، 1403، اردبیلی .7

 ».بابه فى النظیر عدم کتابه و المیدان هذا فارس کان و« .8

 ».مثله یصنف لم« .9

ـ اهللا بروجـردي   تی با روش رجالی آییآشنا براي .10 انجمـن   ؛342ص ،2ج ش،1391نـژاد،   علـی ک: ن

 اهللا بروجردي در شـناخت راویـان و   تمنهج رجالی آی« ۀمقال، و 315ص ،1ج، 1394 ،اصول فقه حوزه

 )1394نژاد،  .(علی»اسناد روایات

 لکتابـه  هـو  انمـا  نالـه  تقدیر اوجب القیم فا�متیاز« .اهللا بروجردي تآی ۀ، مقدم1جق، 1403، اردبیلی .11

 تعیـین  و عـنهم،  روى مـن  و عنه رووا من ذکر و ا�ربعإل الکتب رواة جمع من فیه ما باعتبار الرواة جامع

 اراجـع  کنت و ببروجرد کنت حینما انى و الرجال کتب عن النقص بعض بذالک رفعه و روایاتهم مقدار

 لمـا  تفطنت المشترکات و والرجال الفهارس من علمائنا صنّفه ما الروایات اسانید لمعرفإل ابحاثى اثناء فى

 غیـر  آخر مسلکا رفعها فى سلکت ولکنى الکتب تلک فى النقص من لغیره و الجلیل الشیخ هذا له تفطن

 یومـا  رأیـت  المحروسـإل  قـم  ببلدة نزلت فلما الکتاب هذا فى لیس ء شى فیه یوجد ان یمکن و سلکه ما

 تصـنیفه  فـى  المشقّإل من ره الشیخ هذا تحمله ما رأیت و الکتاب هذا من نسخإل بها نزولى من سنین بعد

یتیسـر الوصـول   � التى المکاتب فى کونها و نسخه لندرة طبعه الى المتمکنین ندبت و ذالک فاستعظمت

 ».الیها للمحصلین
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کنـد، سـخن    نیـاز مـی   بی جامع الرواةرا از  شود این ادعا که تحقیقات رجالی معاصر ما وري میآیاد .12

که در کتـب رجـالی دیگـر بـه چشـم      مطرح شده  جامع الرواةزیرا مباحثی در  ؛استواري نیست متقن و

    .خورد نمی

حدیث او اکثر من ا�خبـار  و بالجملإل بسبب نسختى هذه یمکن أن یصیر قریب من اثنى عشر الف « .13

کانت بحسب المشهور بین علمائنا ـ رضوان اهللا علیهم ـ مجهولإل او ضعیفإل او مرسلإل معلومإل الحـال     التى

، (اردبیلـی »جمعـین او صحیحإل لعنایإل اهللا تعالى و توجه سیدنا محمد و آله الطاهرین صلوات اهللا علـیهم  

  )همقدم، 6، ص1ج ق،1403

شـیخ طوسـی در    و من �یحضـره الفقیـه  با شیخ صدوق در  کافیبا اندك تفاوتی که بین کلینی در  .14

  .وجود دارد ا�ستبصار و تهذیب ا�حکام

، 4، ص1، جهمـان (.»ولم یـذکر علمـاء الرجـال روایـتهم عنـه      عن المعصوم: کثیرا من الرواة رووا« .15

 )همقدم

... عن الحسین بـن الحسـن    9والتجمل، باب الکحل)، ح(کتاب الزى 494، ص6جق، 1388، ىلینک .16

   .بن العاصم عن ابیه عن ابی عبداهللا

عن الحسین بن الحسن بن العاصم عن ابیه قال دخلـت  «...  3ح ،(باب التمشط)488، ص6، جهمان .17

   .»علی ابی ابراهیم

، 1، جق1403، اردبیلـی (»رأى روایته عـن الکـاظم   والبعض الذى عدوه من رجال الصادق«. 18

 مقدمه)، 4ص

، إ� حدیثین. وقیل: روى عـن أبـی الحسـن موسـى     وقال یونس: لم یسمع من أبی عبداهللا«. 19

 » .ولم یثبت ذاك

] یمکن ان یکون قرینإل انه روى عن أبی الحسن یبروایته عنهم علیهم الس�م على ما فی [ أقول و«. 20

کثیرا یحصل المنافاة مـع نفـل    أیضا واهللا أعلم وعلى ما رأینا روایإل حریز عن أبی عبداهللا موسى

شـود   آوري مـی یاد» ا� حدیثین انه قال إنه لم یسمع عنه عبدالرحمنجش] و [صه] عن یونس بن [

نجاشـی و   رجـال شیخ طوسی،  تهذیب ا�حکامترتیب ع�مت اختصاري کتاب  رمز(یب، جش، صه) به

   .ع�مه حلی است ا�قوال إلخ�ص

نفى قول من قال أنه لم یـرو   کثیرا على ما رأینا و نقلنا تدل على اقول: و روایته عن ابى عبداهللا« .21

   )510، ص1، جهمان»(ا�حدیث من ادرك المشعر فقد ادرك الحج فتأمل. یسمع منه اولم

فى) سهو من النّسـاخ  (بن ابى الصباح فىیه) و اسماعیل (یب) و(الظاهر أن اسماعیل بن الصباح فى« .22

، 1ج همـان، (.»بـص) و اتحـاد األخبـار   (والصواب اسمعیل عن ابى الصباح بقرینإل التصریح بالکنانى فـى 

 ابراهیم بن نعیم العبدى ابوالصباح)ۀ ، ترجم38ص

مـن  شیخ طوسی، تهذیب ا�حکام ترتیب ع�مت اختصاري کتاب  یب، یه، بص به شود رمز آوري مییاد
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 شیخ طوسی است   ا�ستبصارو  شیخ صدوق یحضره الفقیه �

 ویـان مشـترك و  را« ۀمقال مشترکات) و (بحث تمییز1ج ش،1391نژاد،  علیک: ناط�ع بیشتر . براي 23

  .ا�س�م کلینی از نویسنده إلالمللی ثق بین ۀمقا�ت کنگر ۀشده در مجموع پچا» مشترکات کافی

 بقـدر  بلیغـا  سـعیا  سـعى  علـى  بن محمد و عبداهللا محمد بن مث�ً المشترکإل ا�سماء فى ان لیعلم و«. 24

    .»تحته منهم واحد کل راوى کتب و الترجیح قرینإل وجد حتى والطاقإل الوسع

ـ (آوري کـرده موارد نقـض آن را یـاد   ع�مه شوشتري کلیت این قرینه را مورد نقد قرار داده و .25 ک: ن

  .ایشان وارد استاشکال  مقدمه) و ،1ج ،ق1410شوشتري، 

 )149، ص1، جق1403، اردبیلی»(.الظاهر أن لفظ ابراهیم بن هناسقط من القلم بقرینإل اتحاد الخبر« .26

سقط من القلم بقرینإل اتحاد الخبر و کثرة روایـإل  » على بن احمد بن«بعد » محمد بن«الظاهر أن لفظ  .27

   )165، ص1، ج(همانبن محمد بن ابى نصر عن جمیل بن دراج واهللا العالم. احمد

) 98، ص1، جهمـان (»الظاهر أن ما فیه اشتباه والصواب ما فى(فى) بقرینإل اتحـاد الخبـر واهللا اعلـم.   « .28

 است   کافیع�مت اختصاري کتاب  »فی« رمز

، 1، جهمـان .»(الظاهر أن الصواب النسخإل ا�خیـرة بقرینـإل روایـإل ابـن ابـى عمیـر عنـه و اهللا اعلـم        « .29

   )122ص

بقرینإل اتحاد الـراوى والمـروى عنـه، و    » سلیمان مولى طربال سلیم و«اقول: الذى یظهر لنا اتحاد  .30

کونهما مولى طربال و یؤید اتحاد هما روایإل على بن اسـباط عنهمـا و أنـه کـان ا�سـم فـى        الخبر، و

، 1، ج(همـان ا�صل سلیم او سلیمان فاشتبه احدهما باآلخر لبعدکون اسمین لشخص واحد واهللا اعلم.

 ،واهللا اعلـم  ،اقول و الّذى یظهرلنـا در موضع دیگر نوشته است:  حریز بن عبداهللا) و ۀترجم، 184ص

اتحاد سلیمان و سلیم الفراء ایضا بقرینإل اتحاد الراوى والمروى عنه والخبر و یؤیـد اتحادهمـا روایـإل    

ان فى ا�صل سـلیمان او سـلیم   ابن ابى عمیر عن سلیمان الفراء ایضا على مافى ترجمته و ان ا�سم ک

فاشتبه لما بینا آنفا و اذا ثبت سلیم و سلیمان مولى طربال و سلیمان و سلیم الفراء بالقرائن المـذکورة  

فالظاهر اتحاد الکل ایضا بقرینإل کون سلیمان بن عمران الفراء مولى طربال و سلیم الفراء ایضا و یؤید 

سلیم و سلیمان مولى طربال و سلیم الفراء ایضا عن حریـز  اتحاد الجمیع روایإل القاسم بن محمد عن 

   جا) همان(و اهللا اعلم.

 اسـتفاده  ضـمیر  از معصـوم  مبـارك  نام جاى به آن در که شود مى گفته روایتى به مضمر روایت. 31

 . شود مىتعبیر » مضمر حدیث« به آن از و است شده
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