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نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشی

ّ
رجال کشی یکی از کهن ترین آثار رجالی است که در ساختار خود متمایز از همـه
ً
مناب رجالی امامیه است .این کتاب دارای ساختاری روایی و نظامی نسبتا طبقاتی
ّ
است .رجال کشی از زمان تدوین تا کنون کم و بیش مورد توجه دانشیان رجـال و
جز آن به ویژه در حوزه تاریخ تشی بوده است .این مقاله به اجمال سرگذشت ایـن
کتاب و نحوه تعامل رجالیان با آن در سدههای گوناگون را در چهار مقط زمـانی
به دست داده است و نشان داده است کتاب اختیار معرفة الرجال همـواره کـانون
توجه رجالیان بوده است .در سدههای دهم تا دوازدهـم از حیـث مرتـب نویسـی و
حاشیه نویسی و در سده معاصر بیشتر از حیث محتوا مورد تحلیـل و تـدقیق قـرار
گرفته است .همچنین از حیث نقل روایـات متعـار مـدح و ذم رویکـرد عالمـان
رجالی بیشتر رویکرد نقد سندی بوده است تا اینکه عالمه شوشتری در این عرصه
تحلیل محتوای روایات را نیز مورد توجه ویژه قرار داد.
ّ
ّ
کلیدواژه ها :رجال کشی ،اختیار معرفة الرجال ،ابوعمرو کشی ،شـیخ طوسـی،
روایات رجالی.
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 .8درآمد
دانش رجال یکی از شاخههای علوم حدیث است و موضوع آن راوی شناسی و هدف آن تمیـز روایـات
صحی از ضعیف و نامعتبر به وسیله معرفی راویان حدیث و شناسایی راویان ضـعیف از جـز آن اسـت.
به سبب گسترش جعل و ّ
دس در احادیث اهلبیت  و اعتبارسنجی آنها ،دانش رجال از دیرباز مورد
توجه اندیشمندان مسلمان بوده است و در ایـن بـاره کتابهـایی تـدوین کردهانـد و سـیر تـدوین آثـار و
مجام رجالی تا کنون ادامه داشته است .هر یک از مؤلفان به ویژه در دوره متقدم ،در تدوین اثـر خـود
رویکرد و هدف ویژهای داشته و این رویکرد و هدف موجـب تفـاوت ارائـه نـوع اطالعـات رجـالی و گـاه
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سبک تدوین و چینش اسامی راویان شده است .یکـی از کهـن تـرین آثـار رجـالی کـه در سـاختار خـود
ً
ّ
متمایز از همه مناب رجالی امامیه است رجال کشی است کـه دارای سـاختاری روایـی و نظـامی نسـبتا
طبقاتی است .این کتاب از زمان تدوین تا کنون کم و بیش مورد توجـه دانشـیان رجـال و جـز آن بـوده
ّ
است .از آنجا که در دهههای اخیر توجه به گزارشهای رجال کشی به عنحان ی کتااب کهان بـیش
از پیش مورد توجه پژوهشگران به ویژه مستشرقان و به خصوص در حوزه تاریخ متقدم تشی و مباحث
فرقه شناسی و جریان شناسی قرار گرفته است این مقاله درصدد این برآمده است تا به روش توصـیفی
و به شیوه کتابخانهای سرگذشت و نحوه تعامل عالمان رجـالی بـا ایـن کتـاب را بررسـی کنـد و میـزان
اهمیت کتاب و نوع مواجهه با روایات و گزارشهای آن را از منظر دانشـیان علـم رجـال مـورد مطالعـه
قرار دهد .از این رو این نوشتار ،تعامل رجالیان شاخص در سدههای گوناگون را در چهار مقط زمـانی
تحت عناوین سدههای متقـدم ،سـدههای میانـه ،سـدههای متـأخر و دوره معاصـر را مـورد مطالعـه و
بررسی قرار داده است.
ّ
مطابق جستجوی نویسنده تاکنون در هی پژوهشی نحوه عملکرد رجالیان بـا رجـال کشـی مـورد
مطالعه قرار نگرفته است .این تحقیق حاصل مطالعه مواض گوناگون از مهمتـرین کتابهـای رجـالی
ّ
شیعی است تا مقدار اهمیت ،نحوه مواجهه و عملکرد رجالیان به هنگام نقل از رجال کشی را بازیابـد و
در این راستا اهمیت بیش از پیش این اثر کهن تاریخی رجالی امامیه را متذکر گردد.
شایان ذکر است در این مقاله مقصـود از دوره متقـدم سـدههای سـه تـا پـنج هجـری ،دوره میانـه
سـدههای شـش تــا نـه هجـری ،دوره متــأخر ،سـدههای ده تـا چهــارده هجـری و دوره معاصـر ،ســده
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چهاردهم هجری است .همچنین مقصود از رجالیان متقدم؛ نجاشی ،ابـن غضـائری و شـیخ طوسـی،

نیمسا

مقصود از رجالیان سـدههای میانـه؛ احمـد بـن طـاووس ،ابـن داود حلـی و عالمـه حلـی و مقصـود از
رجالیان سدههای متأخر و معاصر ،سه رجالی شاخص؛ عالمه مامقـانی ،عالمـه شوشـتری و آیتاللـه
خویی است.
ّ
.8معرفی رجال کشی و مؤلف آن
ّ
محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشی (د .بین سالهای  )122-102منسوب به کش 11و از محدثان

امامی اواخر سدهی سه و نیمه سـدهی چهـار هجـری اسـت .تـاریخ دقیـق والدت و درگذشـت او
همچون بسیاری از عالمان این منطقـه ،نـامعلوم اسـت .ولـی بامالحظـه سـال وفـات معاصـران،
مشایخ و شاگردان او میتوان زمان تقریبی فعالیت علمی و درگذشت او را حـدس زد .او را معاصـر

المذهب» توصیف کرده است (طوسی ،ب1131 ،ق؛ ص021؛ همو؛ الـف1131 ،ق؛ ص.)002
البته با توجه به نام پدر و موطن ّ
سنی پرور و پیشینه مـذهبی مهمتـرین اسـتاد او ،میتـوان گفـت،
ّ
سابقه سنی بودن در اجداد دور یا نزدیـک وی محتمـل اسـت .شخصـیت علمـی کشـی از سـوی
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محمد بن یعقوب کلینی و علی بن بابویه قمی ( هر دو د 121 .ق) ،و از دانشمندان نیمه دوم قرن
ّ
سوم و نیمه اول قرن چهارم هجری به شمار آوردهاند .کشی ،فراگیری علوم دینی را نزد اسـتادان
ً
غالبا بومی خود در شهرهای کش و سمرقند گذرانده است .او را از جمله اصحاب و غلمان عیاشی
ّ
نامبردهاند (نجاشی1021 ،ق؛ ص112؛ طوسی ،الف1131 ،ق؛ ص .)002مذهب کشی ،شـیعه
دوازدهامامی است (نجاشی1021 ،ق؛ ص .)112شیخ طوسی او را « َح َسن االعتقاد» و «مستقیم

بزرگان رجالی موردتمجید واق شده است (طوسی ،الـف1131 ،ق؛ ص002؛ نجاشـی1021 ،ق؛
ص  .)112تنها نکته ای که درباره شخصیت حدیثی او وجود دارد روایت بسیار از مشـایخ ضـعیف
است(نجاشی1021 ،ق؛ ص.)112
نام دقیق کتاب رجال کشی معلوم نیست .نجاشی و شیخ طوسی از کتاب او با عنوان «کتااب
الرجال» یادکردهانـد (نجاشـی1021،ق؛ ص112؛ طوسـی ،ب1131 ،ق؛ ص021؛ همـو؛ الـف،
1131ق؛ ص .)002در فهرس شیخ ،در آنجا که فهرست تألیفات خود را برشمرده ،در پایان ایـن
 .11کش :به فت کاف و تشدید شین ،شهری در چند فرسخی سمرقند در منطقه ماورا النهر .این شهر امروزه
بانام «شهر سبز» یکی از شهرهای ازبکستان به شمار میرود .غالمعلی ،مهدی؛ تاریخ حدیث شیعه در ماورا
النهر و بلخ ،ص.11
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فهرست نام کتاب «اختیار الرجال» به چشم میخورد(ص .)051شیخ در شرححال احمد بن داود
بــن ســعید معــروف بــه ابــویحیی جرجــانی مینویســد« :ذکــره الکشــی فــی کتابــه فــی معرفااة
الرجال»(طوسی ،ب1131 ،ق؛ ص.)32
در عبارات پایانی هر جز کتاب اختیار معرفة الرجاال ،چنـد عنـوان متفـاوت آمـده اسـت کـه
َ
بهاحتمالزیاد این عبارات از شیخ طوسی است؛ در آغاز و پایان جز پنج کتاب آمده استِ « :کتاب
َ
َ
ْ َ ِّ
أ ِبي َع ْمرو الکش ِّي ِفي َم ْع ِرف ِة ِّالر َجال»(طوسی1021ق؛ ص )051 ،121و در پایان جز سه و چهار
َ َ
َْ
ْ َ ِّ
اب أ ِبي َع ْم ِرو الکش ُّي ِفي أخ َب ِار ِّالر َجال» ذکرشده است(طوسی1021،ق؛ ص.)122 ،232
« ِکت ِ
12
بنابراین سه عنوان «کتاب الرجال» « ،معرفة الرجال» و «اخبار الرجال» برای کتاب رجـالی
کشـــی محتمـــل اســـت .عالمـــه مجلســـی(1021ق؛ ج ،1ص ،)12بحـــر العلـــوم ( 1121ش؛
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ج،1ص ،)211کلباســی (1011ق؛ ج،1ص )31و شوشــتری(1022ق؛ ج ،1ص )20نــام اصــلی
کتاب را معرفة الرجال و تهذیب و تلخـیص شـیخ طوسـی از ایـن کتـاب را اختیاار معرفاة الرجاال
دانستهاند.

ناگفته نماند ،ابن شهرآشوب نام کتاب را معرفة الناارلین عان االئماه الصاادرین  دانسـته

است(ابن شهراشوب1132 ،ق؛ ص111؛ آقابزرگ طهرانی1021 ،ق؛ ج ،1ص )125اما شاهدی
در تأیید این سخن وجود ندارد .بهتصری فهرست نویسان امامی ،معرفة النارلین عنوان اثر رجالی
دو تــن از مشــایخ مهــم کشــی بــه نامهــای محمــد بــن مســعود ّ
عیاشــی و نصــر بــن صــباح
است(نجاشی1021،ق؛ ص023 ،151؛ طوسی ،ب1131،ق؛ ص.)111
اصل کتاب رجال کشی به دست ما نرسیده است اما از گزینش شیخ طوسی معلـوم میگـردد
که آن ،کتابی بـه سـبک کتـاب طبقاات محمـد بـن سـعد کاتـب واقـدی بـوده اسـت (واعـظ زاده
خراسانی1021 ،ق؛ ص .)1کتابی با سـاختار روایـی و طبقـاتی کـه روایـات رجـالی تـاریخی در آن
نقلشده است .موضوع کتاب ،ذکر احوال و طبقات راویان حدیث از زمان حضور امامان تا عصر
مؤلف است و مبنای آن ،روایات و اخبار مستند در بیان ویژگیهـای راویـان در محـدوده آنچـه بـا
عدالت و وثاقت آنان و نیز حدیثشناسی و طبقه شناسی آنان قرار میگیرد ،است.
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 .12این احتمال وجود دارد که در فهرس شیخ طوسی «اخبار الرجال» به «اختیار الرجال» تصحیف شده
باشد.

نیمسا

ً
مضامین بیان
با
اخباری
و
احادیث
گزارش
غالبا
شیوه عمومی کشی در ارائه اطالعات رجالی،
ِ

اطالعات هویتی راوی ،بیان راویان و مروی عنهها و تعیین طبقه راوی و گاه جرحوتعدیل و مـدح
ّ
و ذم راوی است؛ روایاتی که گاه گوینده آن امامان  و گاه اصحاب امامان  است .البته کشی گـاه
ً
آرای رجالی مشایخ خود و مهمتر از آن آرای طبقه مشایخ مشایخ خود را که عمدتا از مشایخ مهم و
ّ
موثر در علم رجال بودهاند را نیز گزارش کرده است.
ّ
به نظر میرسد رجال کشی کتابی کشکول مانند بوده که در آن بنا بر انگارههای ذهنی مؤلف
ثبت هرگونه روایت مستند هر چند ضد و نقیض در آن جایز بوده است! 11این طور به نظر میرسد
کشی ضمن بیان تاریخ و تراجم راویان احادیث و بیان وضعیت رجالی آنـان ،درصـدد ارائـه شـفاف
تاریخ اندیشه و حدیث امامیه در سدههای دوم و سوم هجری بوده است .هدف کشی ِصـرف ارائـه

کتابش را تدوین کرده است.

شیخ طوسی کتاب رجال کشی را در اوایل سال 052ق در نجف بر شاگردان خود امال کرده
است (ابن طاووس1123 ،ق؛ ص )111 -112و از آن در فهرست خود با عنـوان اختیاار الرجاال
یادکرده است (طوسی ،ب1131 ،ق؛ ص 10.)051نسخه موجود ،تصحی چند نسخه باقیمانده
از گزینش شیخ طوسی است که با عنوان اختیار معرفة الرجال به چاپ رسیده است.
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ّ
 .11باید گفت یا کشی روایت کردن از ضعیفان را دست کم در گستره رجال ناپسند نمیدانسته است و یا آن را
ً
اگر چه ناپسند میدانسته ولی به سبب ولعی که نوعا محدثان در نقل منقوالت دارند او نیز از نقل از مشایخ
ضعیف ابایی نداشته است.
ً
 .10احتمال قوی وجود دارد این نام را شاگردان یا نسخه نویسان بعدا در متن فهرس  ،افزوده باشند.
ً
ً
همچنین ،احتمال دارد نام کتاب اساسا توسط شاگردان شیخ مطرحشده باشد .اساسا کتابی در کار نبوده و
شیخ بر شاگردان امال کرده است و بعدها شاگردان به نام او ثبت کردهاند .وضعیت یک کتاب تدوینی نداشته
است.
 .15در کتابخانههاي ایران تاکنون  25نسخه از اختیار الرجال یافت شده است که بیشتر آنها متعلق به سده
یازدهم هجری است .توضی بیشتر در این باره ر.ک :رحمان ستایش1111 ،ش ،ص.021
 .12اختیار معرفة الرجال چاپ های متعددی دارد .بهترین چاپ و تصحیحی که تا کنون انجام شده است و
مورد ارجاع ما در این رساله قرار گرفته است ،نسخهای است به تصحی سید حسن مصطفوی که به مناسبت
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رجالی مستند به روایات نبوده است؛ او بهقصد ارائه جام اطالعـات مسـتند دربـاره راویـان،
آرای
ِ

005

ً
کتاب اختیار معرفة الرجال در شش جز و تقریبا بر اسـاس ترتیـب زمـاني راویـان تنظیمشـده
است .اسامي راویان تا حد زیادي به ترتیب مصاحبت هریك از آنان با معصومان قرارگرفتهاند .این
اسامي ترتیب الفبایي ندارد و بابهایي که اصحاب هر امام را از اصحاب دیگر امام جدا سـازد نیـز
وجود ندارد .بررسي راویـان فرقـههایي همچـون زیدیـه ،فطحیـهّ ،
واقفیـه و ...بـا عنـاوین مسـتقل
انجامگرفته است .بنا برشمارش نسخه تصحی شده مصطفوی ،در این کتاب  1151روایت دربـاره
 522راوی گزارش شده است که در مـدح و ذم یـا جرحوتعـدیل راویـان شـیعی و گـاه غیـر شـیعی
واردشده است (رحمان ستایش1111،ش؛ ص.)001-001
ً
در این مجموعه ،روایات رجالی غالبا با ذکر سند آمده است .اسانیدی که البتـه ،نقصـانهایی
اعم از تعلیق ،ارسال ،خلط ،تحریف و  ...دارد.
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 .9رجال کشی در سدههای متقدم
ّ
کشی کتاب معرفة الرجال 37خود را پس از سالها شاگردی در مدرسه دینی ّ
عیاشـی و بـا
ابوعمرو

در اختیار داشتن مجموعهای از کتابهای عالمان متقدم دینی و نیز تألیفات مشایخ خود و مشایخ
اساتیدش ،بهاحتمالزیاد در سمرقند – مرکز علمی شیعه در ماورا النهر در نیمه سده سه و اوایـل
سدهی چهار هجری -تدوین کرد .او بهاحتمالزیاد در سالهای میانی عمر بهعنوان شیخ حدیث،
ّ
کتابش را برای تعـدادی از شـاگردانش قرائـت و تـدریس کـرده اسـت .در میـان شـاگردان کشـی
شــاگردانی از دو بــوم عــراق و قــم(نجاشــی1021،ق؛ ص112؛ طوســی ،ب1131،ق؛ ص)021
ّ
وجود دارد؛ جعفر بن محمد بن قولویه و هارون بن موسی تلعکبری دو راوی کتاب رجال کشی در
قم و کوفه بودند .در همین سالها استنساخ ایـن کتـاب آغـاز میشـود و بـهزودی نسـخههایی از
کتاب در دو مرکز اصلی تشی منتشر میشود .در اوایل انتشار کتاب معرفة الرجال در قم و بغداد،
ً
رویکرد جرحوتعدیلی بهویژه در بغداد کمتر موردتوجه بوده و مشایخ ایـن بـوم نوعـا ،تـألیف رجـالی
هزاره تولد شیخ طوسی در سال  1103شمسی در ایران و در چاپخانه دانشگاه فردوسی مشهد ،با عنوان
اختیار معرفة الرجال انجام شده است.
 . 11از این قسمت به بعد به منظور این که میان اصل کتاب با اختیار و گـزینش شـیخ طوسـی خلـط نشـود از
اصل کتاب با عنوان معرفة الرجال یاد میکنیم.
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نیمسا

نداشتهاند 13.اما در قم که نص گرایی ،جریان غالب بوده است ،رویکردهای متعددی وجود داشته
ازجمله طیفی به جرحوتعـدیل توجـه داشـته و دارای تألیفهـای رجـالی در سـبک و سـاختارهای
متنوع بودند .میتوان حدس زد عالمان مراکز تشی در گذار دهههای پایانی سـده چهـار و انتقـال
به سده پنج هجری به دالیل متعددی ازجمله تألیف کتابی توسط مـؤلفی دور از مراکـز تشـی و در
کانون محافل علمی اهل تسنن که در این زمانها تعصـب حاکمـان اهـل تسـنن در آن نمایـانتر
ً
بوده است ،کتابی که از مناب و مشایخ ناشناس و مجهول و بعضا ضعیف نزد عالمان مراکز تشی
تدوینشــــده اســــت ،و شــــاید بــــدخطی مؤلــــف آنگونــــه کــــه شوشــــتری از آن یــــادکرده
است(شوشتری1022،ق؛ ج،1ص 11)51و  ...کمتر به ایـن اثـر اقبـال داشـتهاند و ازایـنرو تعـداد
کمی از این کتاب استنساخ میشده است.
را از یکی از مشایخ نیشابوری خود به نام عبدالواحد بن محمـد بـن عبـدوس بـه نقـل از کشـی در
موضوع غیبت حضرت مهدی (عج) شنیده است(ابنبابویـه1115 ،ق؛ ص .)121 ،112اگـر چـه
میتوان این احتمال را داد که کشی راوی کتاب الغیبه ّ
عیاشی(نجاشی1021 ،ق؛ ص )152بوده
ّ
باشد اما در این صورت شیخ صدوق مطلب را به عیاشی میرساند که شخصیتی موجه تر از کشی
و استاد وی بوده است .از این رو هر چند این روایات در نسخه اختیار معرفه الرجال شـیخ طوسـی
موجود نیست اما احتمال وجود کتاب کشی نزد شیخ صدوق را نفی نمیکند.

02

 .13میتوان دلیل آن را نگرش آنان در باب حجیت نداشتن اخبار آحاد دانست.
ّ
ّ
 .11ازنظر شوشتری یکی از وجوه عدم اقبال معاصران به کتاب کشی ،اکثر االخذ بودن عیاشی از علی بن
حسن بن فضال فطحی است که اگرچه «قریب االمر الی اصحابنا» بوده اما با این وجود ،اصحاب به او
اعتماد کامل نداشتهاند .شوشتری1022،ق؛ ج،1ص .21شوشتری احتمال میدهد رواج اندیشهی توجه
ویژه امامان به فطحیه ،توسط فطحی ها برای ترویج مذهب خود بوده است .همان؛ج ،1ص.20
 . 02شاید در وهله نخست برای خواننده این پرسش مطرح شود که روایات غیبت چه ربطی به کتاب رجال
دارد؟! در پاسخ باید گفت :اگرچه عنوان کتاب ،معرفه الرجال است اما روایاتی که در مدح و ذم راویان در آن
نقلشده است .ازآنجاکه گزارش رویدادهای متفاوت در موقعیتهای گوناگون است ،ازنظر موضوعی متنوع
هستند و امکان دستهبندی موضوعی آنها نیز وجود دارد .پس چندان دور از ذهن نیست که در یک روایتی
که در موضوع غیبت امام عصر باشد ،به مناسبت مدح یا ذم یک شخصیت نیز از آن دانسته شود.

نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشی

شیخ صدوق (د131.ق) در نیمه سده چهار هجری در سال 152هجری در نیشابور احـادیثی
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در سده پنج هجری این کتاب نزد محـدثان نسخهشـناس و متمایـل بـه جرحوتعـدیل راویـان
موردتوجه بوده است .نجاشی (د052.ق) و شیخ طوسی(د022.ق) در تـدوین کتابهـای رجـالی
خود به «معرفة الرجال» کشی نظر داشته و گاه مواجهه انتقـادی نسـبت بـه برخـی اطالعـات آن
01

داشتهاند.
ّ
شیخ طوسی در تألیف فهرست و رجالش از معرفة الرجال کشی استفاده بسیار کرده است ،سه
ّ
مورد نقلشده از کشی در رجال شیخ طوسی در اختیار الرجـال ،موجـود نیسـت(ص،31ش112؛
ص،221ش1122؛ ص ،212ش« .)0122بیگمان استفاده شیخ طوسی از اصـل رجـال کشـی
بیش از سه موردی است که در آنها به نام کشی تصری شده است .شاهد بر این مطلب ،آنکـه:
ً
اوال :عبارتهایی در رجال شیخ وجود دارد که نجاشی عین همان عبارتها را از اصل رجال کشی
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و هشتم ـ پائیز و زمستان 8931

نقل کرده است .برای نمونه ،میتوان به عبارت شـیخ طوسـی در شـرححال حسـین بـن اشـکیب
ّ
اشاره کرد که عین عبارتی است که نجاشی از کشـی نقـل کـرده اسـت (طوسـی ،الـف1131 ،ق،
ً
ص،113ش5312؛ نجاشی1021 ،ق؛ ص ،05ش  .)33ثانیا :شیخ طوسـی بسـیاری از عالمـان
ّ
ّ
کش و سمرقند را در باب «من لم یرو عنهم ع» نامبرده که برخی از آنان از مشایخ کشی بودهانـد،
حالآنکه نام آنان در اختیار الرجال وجود ندارد»(.رحمان ستایش1111،ش؛ ص.)151
در دهه نخست نیمه دوم سده پنج هجری ،حجم زیاد کتاب ،ارائه اطالعات بسیار و پراکنـده
درباره راویان در این کتاب ،وجود خطاها و اشتباهات علمی بسیار در آن و یـا هـر دلیـل دیگـری،
شیخ را بر آن میدارد تا همسو با انگارههای ذهنی و نظام فکری خود ،به تلخیص و تهذیب کتاب
روی آورد.
ّ
شواهدی از توجه ابن غضائری (د011.ق) نیز به معرفة الرجال کشـی و اسـتفاده از آن وجـود
ّ
دارد؛ ابن غضائری به اجمال به ماجرایی که کشی درباره اسحاق بن محمـد بصـری از اسـتادش،
ّ
عیاشــی شــنیده و نقــل کــرده (طوســی1021 ،ق؛ ص )511-512اشــاره کــرده اســت (ابــن
غضائری1022،ق؛ ص .)02همچنین در نوبتی درباره یکـی از مشـایخی کـه عیاشـی از او بسـیار
روایت نقل کرده است گفته است «فی مذهبه ارتفـاع» (همـان؛ ص .)01پسازایـن مرحلـه دیگـر
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ّ
 .01موارد نقل نجاشی از رجال کشی :ص،251 ،122 ،10 ،05-00 ،11 ،13 ،11 ،12 ،10 ،22 ،12 ،12
ّ
 .001 ،110 ،111 ،123موارد نقل شیخ از کشی در فهرست :ص .131 ،32در رجال ص.212 ،221 ،31

نیمسا

هی نشان و اثری از اصل کتاب کشی وجود ندارد .شاید ادامه رونـد عـدم اقبـال عمـومی جامعـه
شیعی با ارزیابی نجاشی نسبت به وجود اشتباهات بسیار در این کتاب و نیـز نقـل بسـیار مؤلـف از
مشایخ ضعیف ،تشدید شده و درنهایت اقدام شیخ الطائفه نسبت بـه تلخـیص و تهـذیب آن باعـث
شد اصل کتاب برای همیشه به حافظه تاریخ سپرده شود و بهجای آن کتاب اختیار معرفة الرجال
شیخ طوسی ،فقیه و متکلم امامی در بغداد شهره یابد .پس از تهذیب و امال کتاب از سوی شیخ،
کاتبان همواره انگیزه استنساخ آن را داشتهاند .بدین طریق اصل کتـاب رجـال کشـی بـه حاشـیه
رانده شد و منتخب شیخ مورد استنساخ و استفاده قرار گرفت.
 .1رجال کشی در سدههای میانه
ّ
در سده هفت هجری ،احمد بن طاووس (د211.ق) در جام رجالی خود موسوم به حل االشکال

رویکـرد نقد سـندی بپـردازد (ابـن طـاووس ،احمـد بـن موسـی1011،ق ،ص5؛ نـوری طبرسـی،
ّ
1023ق؛ ج،2ص .)011گویی دلیل اصلی تدوین کتاب حال االشاکال ،پدیـده تعـار روایـات و
ّ
گزارشهای رجالی بوده است .احمد بن طاووس ،در مقدمه حل االشکال ،قاعدهای کلی دربـاره
تعار

میان جرحوتعدیل راویان بیـان کـرده اسـت .وی نخسـت ،راویـان را بـه سـه گـروه تقسـیم

میکند :راویانی که درباره آنان ،فقط مدح رسیده است؛ راویانی که دربـاره آنـان ،فقـط ذم رسـیده

نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشی

فی معرفة الرجال 02،منتخب شیخ را در اختیار داشـته اسـت 01و سـعی در ارائـه ترتیـب در اسـامی
ّ
راویان و نیز تحلیل اجمالی برخی روایات آن بهویژه حل برخی تعار های موجود در این کتاب بـا

است و راویانی که درباره آنان ،هم مدح و هم ذم آمده است .احمد بن طاووس درباره دسته اول و
دوم ،معتقد است اگر مدح یا ذم درباره آنان ،از طریق حدیث معتبر برسد ،به آن اعتماد میکنیم و
 .02حل االشکال فی معرفه الرجال ،نخستین کتابی است که جام آرای رجالی متقدمان است .مؤلف در
بخشی از آن اختیار الرجال را بر اساس ترتیب الفبایی تنظیم کرده است .در این کتاب ،همه روایتهای اختیار
معرفه الرجال وجود ندارد و بسیاری از روایتهای نقلشده ،به شیوه نقل به معنا و یا با اشاره گزارششدهاند.
این کتاب اکنون موجود نیست و تحریر بخش مربوب به اختیار معرفه الرجال آن توسط شیخ حسن بن
زینالدین ،فرزند شهید ثانی و صاحب معالم با نام التحریر الطا سی موجود است.
ّ
 . 01سبحانی معتقد است اصل کتاب معرفة الرجال کشی نزد ابن طاووس و شهید ثانی بوده است! سبحانی،
1135ش؛ ص .55به نظر می رسد این طور نباشد و آن دو نیز منتخب شیخ را در دسترس داشته اند؛ زیرا
ً
روایات حل االشکال همان دقیقا روایات موجود در رجال کشی است و مطلبی کموزیاد ندارد.

009

راوی را ثقه یا ضعیف میشماریم .امـا اگـر ایـنگونـه نباشـد و روایـت مـدح یـا ذم ،ازنظـر سـندی،
مخدوش باشد ،در این صورت ،آن مدح یا ذم ،بیاعتبار خواهد بود .اما درباره دسته سوم ،راویانی
که مدح و ذم همزمان درباره آنان گزارششـده اسـت ،چنـان چـه بتـوان یـک دسـته از روایـات را
ترجی داد ،بنا را بر ترجی قرار میدهیم و بهاینترتیب به وثاقت یا ضعف راوی حکم میشود؛ ولی
اگر هر دودسته روایات مدح و ذم ،بیاعتبار باشد یا اعتبار آنها بهگونهای نباشد که بتوان یکی را
بر دیگری ترجی داد ،در اینجا درباره آن راوی توقف میکنیم(ابن طـاووس1011 ،ق ،ص1-3؛
حسین پوری1112،ش؛ ص.)121-122
ً
ابن طاووس ،پس از بیان این قاعده کلی ،یادآور میشود که اساسا به هنگـام تعـار

مـدح و
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ذم درباره راوی ،تردید در نکوهش هـای رسـیده دربـاره او ،سـزاوارتر اسـت؛ زیـرا ،سـتودن افـراد،
مقتضای طب ّاولی انسان نیست .چه بسیارند کسانی که بـه جهـت رشـکها ،کینهـا یـا عـواملی
دیگر ،چشم خویش را بر امتیازهای دیگران میبندند و از یادکرد فضایل آنان یا اعتراف به آن ،تـن
میزنند .بنابراین ،آنگاهکه درباره راوی مدح و ذم همزمان رسیده باشد ،اصـل نخسـت ،آن اسـت
که قدح را زیر سؤال برده و به آن با دیده تردیـد نگریسـت(ابن طـاووس1011 ،ق ،ص1؛ حسـین
پوری1112،ش؛ ص.)120
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تک شواهدی در عبارات ابن داوود حلی و عالمه حلی نیز مبنی بر وجود اصل کتـاب نـزد آن
دو وجود دارد (عالمه حلی1011 ،ق؛ ص005؛ ابن داوود حلی1131 ،ق؛ ص .)25که با توجه به
شواهد بسیار ،وجود اصل کتاب نزد این دو نیز پذیرفته نمیشود(ابن طاووس1123 ،ق؛ ص112؛
ّ
ابن طاووس1011 ،ق؛ ص .)0عالمه حلی در تعقیب روش استادش ،احمد بن طاووس ،نگاهی
ویژه به روایات اختیار معرفه الرجال دارد .شیوه ارائه مطالب در خالصة االرحال بهگونهای است که
بهتر می توان مبانی و معیارهای او در تحلیل روایات رجالی را بازجست .او در مقایسه بـا اسـتادش
ّ
ّ
احمد بن طاووس و نیز قرین خود ،ابن داوود حلی ،توجه ویژهای به مضامین روایات رجال کشـی
از حیث داللت بر عدالت ،مدح و قدح راوی دارد.
 .00برخی معتقدند این عبارات ابن طاووس بیانگر اجتهادی بودن آرای رجالیان بهویژه درباره جرح برخی
راویان است .اکوش2210 ،م؛ ص.222

021

نیمسا

صرفنظر از میزان استفاده از روایات رجال کشـی از سـوی نجاشـی و عالمـه حلـی ،مطالعـه
مقایسهای منقوالت این دو اثر از رجال کشی ،بهخوبی بیانگر تفاوت نگرش و نوع استفاده رجالیان
سدههای متقدم و میانه نسبت بـه روایـات رجـال کشـی اسـت .نجاشـی در بیشـتر مـوارد در بیـان
ً
مطالب شخصیت روایی راوی از رجال کشی بهره برده است و بعضا روایـات رجـال کشـی را ازنظـر
ّفنی و مالقات مشایخ و در یککالم طبقه راوی به چالش کشیده است اما هی گاه از جرحوتعدیل
برآمده از روایات رجال کشی سخن نگفته است؛ اما نگاه عالمه حلی به اختیار معرفه الرجال و نوع
استفاده او از این کتاب بسیار متفاوت است .او ضمن استفادههای فراوان از این کتاب ،گاه اسانید
روایات را تضعیف نموده و داللت روایات را مطابق برداشت خود نیز بیان کرده اسـت؛ اینکـه مـدح
ً
میرساند یا تعدیل و یا اینکه اساسا در روایتی اقتضای مدح و ذمی وجود نـدارد و بـدین طریـق آن
 220،202 ،51،35 ،52 ،12و .) ...
تنها موردی که احتمال وجود اصل کتاب در نیمه سده نهم هجری در منـاطق مصـر و شـام،
آنهم نزد عالمان اهل تسنن ایجاد میکند ،وجود نقلهای بسیار ابن حجر عسقالنی(د352.ق)
از رجال کشی است .او که در تـدوین کتـاب لساان المیااان ،هـرآن جـا کـه دربـاره راویـان شـیعه
ً
میخواهد اطالعات ارائه دهد ،نوعا به اقوال و آرای رجالیـان متقـدم امامیـه ارجـاع داده اسـت و
ً
بعضا خلط در انتساب عبارات به صاحبان کتب رجالی در کتاب او وجود دارد .ابن حجر عسقالنی
ّ
در لسان المیاان ،به نقل از کشی ،نام و شرححال  12نفر از رجال شیعه را آورده است که تنها ده
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روایت را از کارکرد رجالی و جرحوتعدیلی ساقط میکند (عالمـه حلـی1011،ق ،ص،12 ،10،13

مورد از آنها در اختیار معرفه الرجال وجود دارند .اگرچه برخی محققان بر پایه شواهدی معتقدنـد
ً
ابن حجر عسقالنی ،مستقیما به مناب متقدم رجالی شیعی مراجعه نکرده است و مطالب خود را از
کتاب الحا ی 45ابن ابی طی شیعی (د 212.ق) نقل کرده است 02.اما در مقابل گروهی دیگر این
دیدگاه را ضعیف دانسته و احتمال دادهاند نسخهای از اصل کتاب رجال کشی در اختیار ابن حجر
عسقالنی بوده است(رحمان ستایش1111 ،ش؛ ص.)015
 .05ابن ابی طی الحلبی ،یحیی بن حمید (د۶۳۴.ق)؛ الحاوی فی رجال الشیعة االمامیة.
 .02انصاری ،حسن؛ «جبریل بن احمد الفاریابي و انتساب کتابی به او»؛
http://ansari.kateban.com/post/1111؛

ّ
«رجال الشیعه ابن فضال ،به روایت دارقطني»؛ .http://ansari.kateban.com/post/1313

020

ّ
 .2رجال کشی در سدههای متأخر و معاصر

از قرن دهم ،همزمان با آغاز تفکر اخباریگری شیعی که موج جدیدی از حـدیث گرایـی در جوامـ
شیعی شکل گرفت ،برخی طیفهای محدثان درصدد برآمدند تا کتاب اختیار معرفه الرجاال را بـر
پایه ترتیب اسامی راویان ،تنظیم کنند .ازاینرو ترتیبهای چندی از ایـن کتـاب ارائـه گردیـد 01.در
این میان فقط دو نفر را میشناسیم که درصدد حاشیهنگاری بر برخی روایات اختیار معرفه الرجال
ّ
برآمدهانــد؛ عنایتاللــه قهپــایی (ق )11در الححاشاای علاای الکشاای و میردامــاد (د1202.ق) در
الحاشیه علی رجال الکشی مشهور به تعلیقه رجال الکشی .میرداماد به اتمام حاشیه خـود موفـق
نگردیده و این حاشیه در اوایل جز ششم اختیار الرجال به پایان رسـیده اسـت 03.در ایـن تعلیقـه،
اگرچه همه روایات و در همه جوانب موردبحث واق نشده اسـت امـا وجـود نکتـههایی در شـرح و
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توضــی برخــی عبــارات و اصــطالحات ،بــر ارزش آن افــزوده اســت .نکتــهای کــه در ایــن تعلیقــه
ً
قابلتوجه است این است که در برابر روایات متعار نوعا سکوت شده است.
ً
ً
رجالیان متأخر نیز نوعا در تدوین آثار رجالی خود ،پس از استناد به اقوال نجاشی و شیخ ،بعضا
برخی روایات اختیار معرفه الرجال را نقل کردهاند و در برابر روایات متعار

آن همچـون عالمـان

رجالی مکتب حله ،به نقد سندی و داللی روایات پرداختهاند .این رویکرد بیشـتر در تنقایح المقاال
عالمه مامقانی نمود دارد.
عالمه مامقانی اگرچه به نقد سندی روایات نکوهش توجه دارد اما افراب در این رویکرد نـزد احمـد
بن طاووس را موردنقد قرار داده است و رویکرد اصلی خود را توجیه مضامین این روایات یا ارائه راهکار
ّ
01
دیگری برای حل تعار روایات قرار داده است.
ّ
 .01ترتیب الکشی ،سید یوسف بن محمد بن محمد بن زین الدین حسینی عاملی ،تالیف در131ق ،ترتی
ُ
ّ
الکشی ،مال عنایت الله قهپایی تالیف در 1211ق ،ترتی الکشی ،داوود بن حسن بن یوسف بحرانی
(م1120ق) ،مجمع الرجال ،قهپایی اصول پنجگانه رجالی و ترتیب رجال کشی ،در 1212ق به پایان رسیده
است.
 .03این کتاب به وسیله موسسه آل البیت (ع) در دو جلد چاپ شده است.
 .01در پایان این مبحث الزم به تذکر است عالمه مجلسی (د1112.ق) در بحاراالنوار به نوعی روایات رجال
ّ
کشی را به تفکیک موضوع آورده و در موضوعاتی چون تاریخی  ،فقهی ،آداب و سنن و  ...آن روایات را مورد

نیمسا

دو عالم رجالی معاصر؛ آیتالله خویی و شوشتری ،عنایـت ویـژهای بـه روایـات اختیاار معرفاه
الرجال داشتهاند و بیشتر روایات این کتاب درباره راوی موردبحث خود را ،نقل و مورد ارزیابی قرار
دادهاند .این دو عالم رجالی ،هر از چند گاه از بد دفاع کردن عالمه مامقانی{توجیه روایات قدح}
ً
انتقاد کردهاند و معتقدند او میبایست بهجای این توجیهات نامناسب مستقیما اسانید ایـن روایـات
را تضعیف میکرده است (خویی1012 ،ق ،ج ،1ص211؛ شوشتری1022 ،ق؛ ج ،12ص.)001
ً
ارزیابیهای آیتالله خویی غالبا از نوع ارزیابیهای سندی روایات است و تحلیلهـای عالمـه
شوشتری بیشتر متمرکز در متن روایات است .دقـت و موشـکافیهای شوشـتری و بازیـابی مـوارد
واقعی تصحیف و تحریف و گاه خلط اسانیـد و متون روایـات ،سـتودنی اسـت امـا گـاه از دقـت او

الرجال ،بهنوعی ذوقی و سلیقهای بـودن احتمـال وقـوع برخـی تصـحیفات پیشـنهادی را تقویـت
میکند.
 .2نتیجه

ّ
کتاب رجال کشی از ابتدای تـدوین همـواره مـورد توجـه رجالیـان بـوده اسـت .رجالیـان متقـدم ضـمن
استفادههای نکات مهمی چون طبقه راوی ،روایت داشـتن یـا نداشـتن از معصـوم ،توثیـق و تضـعیف
راوی و  ...از این کتاب ،رویکردی انتقادی نیز بـه ایـن کتـاب داشـتهاند .از زمـان تـدوین اختیارمعرفاة
ّ
الرجال توسط شیخ طوسی اصـل کتـاب رجاال کشای بـه حاشـیه رانـده و منتخـب آن کـانون توجـه و

نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشی

کاسته شده و خواننده احساس می کند او درباره بازیابی موارد تصحیف ،دچار افـراب شـده اسـت.
تصحیف گرایی بی ّ
رویه و افراطی عالمه شوشتری نسبت به روایات و گزارشهـای اختیاار معرفاه

استنساخ نسخه نویسان قرار گرفت.

در سدههای میانه و همزمان با تحول در مالکهای اعتبارسنجی احادیث ،احمد بن طاووس
مبدع طرح تقسیم حدیث بر اساس ویژگیهای راویان ،ضمن توجه و تحول در تدوین کتابهـای
رجالی ،ترتیب و تنظیمی نو از اختیار معرفة الرجال ارائه داد و همسو با مکتب سندی خود ،اولـین
ّ
ّ
گامها را در مسیر تحلیل روایات رجالی برداشـت .عالمـه حلـی و ابـن داود حلـی در تعقیـب روش
استادشان ،احمد بن طاووس ،نگاهی ویژه به روایات اختیار معرفه الرجال داشـتند .در ایـن میـان
ّ
استفاده قرار داده است .به عبارتی میتوان گفت وی در بحاراالنوار نظام دهی موضوعی رجال کشی را به
انجام رسانده است.

023

ّ
عالمه توجه ویژهای به مضامین روایات رجال کشی از حیث داللت بر عدالت ،مـدح و قـدح راوی
معطوف کرد.
از میانه قرن دهم هجری برخی طیفهای محدثان درصدد برآمدنـد تـا کتـاب اختیاار معرفاه
الرجال را بر پایه ترتیب اسامی راویان ،تنظیم کنند .همچنین در سده یازدهم برای نخستین بار دو
ّ
حاشیه بر رجال کشی نوشته شده است که روایات را از حیـث سـند و مـتن مـورد مداقـه قـرار داده
است.
رجالیان دوره معاصر در ارزیابی خود نسبت به راویان ضمن نقل و توجه بـه اقـوال و آرای رجالیـان
ّ
پیشین بـه روایـات رجاال کشای هـم توجـه داشـتهاند .در ایـن میـان بیشـترین اهتمـام ،دقـت و نکتـه
سنجیها توسط عالمه شوشتری صورت گرفته اسـت .وی افـزون بـر رویکـرد نقـد سـندی کـه غالـب
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رجالیان آن را مورد توجه قرار دادهاند ،از حیث محتوا روایات را مـورد بررسـی قـرار داده و در ایـن راسـتا
ّ
برخی آسیبهای متنی و سندی وارده در روایات رجال کشی را متذکر شده است.

نیمسا

کتابنامه
 .1آقابزرگ تهرانی ،محمد محسن (1021ق)؛ الیریعة الی تصانی الشیعة؛ بیروت ،داراالضـوا ،
الطبعه الثالثه.
 .2ابن بابویه ،محمد بن علی (1115ق)؛ کمالالةین تما النعماة؛ تهـران ،اسـالمیه ،چـاپ
دوم.
 .1ابن حجر ،احمد بن علی(1112ق)؛ لسان المیاان؛ بیروت ،مؤسسة احعلمي للمطبوعـات،
چاپ دوم.
 .0ابن داوود حلـی ،حسـن بـن علـی(1131ق)؛ رجاال اباندا د؛ تهـران ،انتشـارات دانشـگاه
 .5ابن شهرآشوب ،محمد بن علی(1132ق)؛ معال العلماء؛ نجف ،مطبعه الحیدریه.
 .2ابن طاووس ،احمد بن موسی (1011ق)؛ مقةمه حل االشکال ضمن التحریار الطا سای؛
إشراف :سید محمود مرعشي ،قم،مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي ،احولی.
 .1ابن طاووس ،علی بن موسی ( 1123ق)؛ فرج المهمح في معرفة نها الحاالل مان علا
النجح ؛ قم ،دار الذخائر ،چاپ اول.
.3

ابن غضـائری ،احمد بن حسین (1022ق)؛ الرجال؛ تحقیق :محمدرضا حسینی جاللی؛
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تهران.

قم ،دار الحدیث ،چاپ اول.
 .1االکوش ،احمد کاظم(2210م)؛ عل الرجال الشیعی اثره فی تمایق حاةیث اهال البیا
؛ بیروت ،االنتشار العربی.
ّ
 .12انصــــاری ،حســــن؛ «رجـــــال الشــــیعه ابـــــن فضــــال ،بـــــه روایــــت دارقطنـــــي»؛
1313http://ansari.kateban.com/post/
 .11بحرالعلوم ،محمدمهدی (1121ش)؛ رجاال السایة بحرالعلااح المعار ف بالفحائةالرجالیاه؛
تحقیق :محمدصادق و حسین بحرالعلوم؛ مکتبه الصادق (علیهالسالم) ،تهران.
 .12حسین پوری ،امین (1112ش)؛ انةیشه شناسی محةثان حله ،قم ،دارالحدیث ،اول.

025

 .11حلی ،حسن بن یوسف(1011ق)؛ رجال العالمة الحلي؛ قم ،دار الذخائر.
.10

خویی ،ابوالقاسم (1012ق)؛ معج رجال الحةیث؛ مرکز نشر آثار شیعه ،قم.

 .15رحمــان ســتایش ،محمــدکاظم و محمدرضــا جدیــدی نــژاد(1111ش)؛ بازشناساای منااابع
اصلی رجال شیعه؛ قم ،دارالحدیث ،چاپ دوم.
 .12سبحانی ،جعفر (1135ش)؛ کلیات فی عل الرجال؛ ترجمه :علیاکبر روحی و مسـلم قلـی
پور گیالنی؛ چاپ دوم ،انتشارات قدس ،قم.
 .11شوشتری ،محمدتقی (1022ق)؛ رامحس الرجال؛ قم ،مؤسسة النشر اإلسالمي ،احولی.
 .13شهید ثانی ،زینالدین بن علی (1012ق)؛ حاشیه الشهیة الثاانی علای خالصاه االراحال
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للعالمه حلی؛ تحقیق :شیخ نزار الحسن؛ مؤسسه البالغ ،بیروت.
 .11صاحب معالم ،حسن بن زینالدین(1011ق)؛ التحریر الطا سی؛ المستخرج من کتااب
حل االشکال احمة بن طا س؛ قم ،مکتبة آیة الله العظمی المرعشي النجفي.
ّ
 .22طوســی ،محمــد بــن حســن (1021ق)؛ اختیااار معرفااة الرجااال معاار ف برجااال الکشاای؛
مشهد ،مؤسسه نشر دانشگاه مشهد ،چاپ اول1021 ،ق.
 .21ـــــــــــــــــــــ (1131ق/الف)؛ الرجال؛ انتشارات حیدریه ،نجف1131 ،ق.
 .22ـــــــــــــــــــــ(1131ق/ب)؛ فهرس ؛ نجف ،مطبعه حیدریه1131،ق.
 .21غالمعلی ،مهدی (1112ش)؛ تاریخ حةیث شیعه در ما راءالنهر بلخ؛ قم ،دارالحدیث.
 .20کلباسـی ،ابوالهــدی (1011ق)؛ سااماء المقاال؛ تحقیــق :محمــد حسـیني قزوینــي؛ قــم،
مؤسسة ولي العصر  للدراسات اإلسالمیة ،احولی.
 .25مامقانی ،عبدالله (بی تا)؛ تنقیح المقال فی عل الرجال؛ نجـف ،مطبعـه مرتضـویه ،چـاپ
سنگی.
 .22مجلسی ،محمدباقر(1021ق)؛ بحاراخنحار الجامعه لةرر اخباراالئمه االطهار ،بیروت ،دار
إحیا التراث العربي.

026

نیمسا

 .21میرداماد اسـترآبادی ،محمـدباقر(1121ش)؛ التعلیقاه علای اختیاار معرفاة الرجاال؛ قـم،
مؤسسة آل البیت .
 .23نجاشی ،احمد بن علی (1021ق)؛ رجال النجاشی؛ انتشارات جامعه مدرسین ،قم.
 .21نوری طبرسی ،حسین (1023ق)؛ خاتماه مساتةرا الحساائل مساتنبط المساائل؛ قـم،
موسسه آل البیت  الحیا التراث.
 .12واعظ زاده خراسانی ،محمد (1021ق)؛ مقةماه اختیاار معرفاة الرجاال؛ مشـهد ،مؤسسـه
نشر دانشگاه مشهد ،چاپ اول.

نگاهی اجمالی بر نحوه تعامل رجالیان با رجال کشی
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