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 چکیده
؛ اما اينکه شوندمی میان اسناد احاديث شیعه و اهل سنت يافت همواره در، راويانی با اسامی مشترک

آوری قرائن و شواهد گرد ، پژوهش ودارای يک هويت هستند به بررسی ،از اين راويان مشترک کيکدام

ه ثمر و شناسی استاز مباحث مورد نیاز دانش سند ،راويان نیازمند است. بحث از وحدت و تعدد عناوين

 -پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی گذار است.اثر، راويان و میزان اعتبار سند ليوتعددر جرح، آن

اين موضوع را به جهت يافتن قواعد « معجم رجال الحديث»تحلیلی و با بررسی آرای آيت اهلل خويی در 

 د ودانايشان تنها احتمال اتحاد دو عنوان را برای حکم به اتحاد کافی نمی است. يابی، واکاويدهاشتراک

 تاس های اصول اولیه رجالی جستهگزارش همواره بازتاب اتحاد يا تعدد دو عنوان را در طبقه راويان و نیز

 یق روايقراينی همچون دارای کتاب همسان بودن، طري کرده است؛ تمسک قرائنبرخی به ، و در اين مسیر

يکی  موجب . از نظر ايشان اختالف طبقه موجب تعدد راويان و اشتراک طبقهمشترک، اشتراک در شرح حال

همچنانکه تعدد عنوان در  باشدنموده بودن مصداق آن عناوين است مگر در جايی که راوی آنها قیدی ذکر 

ک تبا مطالعه و ارزيابی تک را یحکم نهاياصول اولیه رجالی در حکم به تعدد الزم است. آيت اهلل خويی 

 .است کرده در کنار يکديگر صادر اين قرائن

 خويی، معجم رجال الحديث، طبقات، سند، توحید مختلفات، اصول اولیه رجالی. اهللآيت  واژگان کلیدی:

 

                                                           

 f.fattahizade@yahoo.com. استاد گروه علوم قرآن و حدبث دانشگاه الزهرا )س(/ 1

 kr.setayesh@gmail.com. استاديار گروه علوم و قرآن و حديث دانشگاه قم/ 2

 fvanaki@yahoo.comس(/ الزهرا ). دانشجوی دکتری علوم قرآن و حديث دانشگاه 3
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 مقدمه -1

اه ؛ اما گرجوع به کتب رجالی جهت بررسی میزان اعتماد به نقل راویان از ضروریات است

شود، بلکه ممکن است با نام غیر مشهور یا کنیه یا اسناد روایات از نام اصلی راوی یاد نمیدر 

ی شناسنسبحتی رجال نجاشی که توسط -افزون بر این، کتب رجالی  لقب از وی یاد شود.

در این صورت گاه  اند.نکرده یآورجمعاسامی گوناگون یک راوی را  -شده استخبره نگاشته 

ی اها در کتب رجالی نیست و این نکتهخورد که اثری از آناسناد روایات به چشم میهایی در نام

 بایست در سندشناسی مورد توجه قرار گیرد.است که می

طرف نمودن این مشکل برای ، برامتیازات کتاب معجم رجال الحدیث نیتریکی از مهم

، عناوین موجود در کتب رجالی ؛ چراکه در این کتاب عالوه بر عناوینکنندگان استمراجعه

 ،، نقل حدیث شدهها از یک راویموجود در روایات نیز مذکور است و تمامی عناوینی که با آن

این شیوه  (.13ص، 1ج، 1413خویی، شده است ) طور جداگانه و در جای خود ذکربه

ن مرتبه و با ، چندی، موجب شده است تا در برخی موارد از یک راویگذاری در معجمعنوان

، از این عناوین متعدد کیشناخت اینکه کدام رونیازا (.جاهمانر.ک. عناوین متعدد یاد شود )

 یاظهارنظرهااز گذر مطالعه و ارزیابی  ، نیازمند بررسی است. این پژوهشاستدارای یک هویت 

عناوین  اثبات وحدت یا تعددحال راویان، بررسی روش ایشان در در شرحآیت اهلل خویی 

 .دار استمختلف را عهده

، ثمره آن و شناسی است، از مباحث مورد نیاز دانش سندبحث از وحدت و تعدد عناوین

لبته، این اگذار است. اثر، راویان و میزان اعتبار سند لیوتعدمشترکات، در جرح زییمانند بحث تم

رجالی عناوینی که درصدد ، مادامی ضروری است که حال بحث از وحدت و تعدد عناوین

اشد شده ب که وثاقت هردو ثابت، متفاوت باشد و چنانها هستیمتشخیص وحدت یا تعدد آن

، 11جبرای نمونه ر.ک. همان، و یا هردو ضعیف باشند، ) (307ص، 9جبرای نمونه ر.ک. همان، )

 نخواهد داشت. اثر خارجی، ندیگر بحث از اتحاد یا تغایر این عناوی (320ص

 حکم به وحدت و تعدد عناويناهلل خويی در  روش آيت -2

ای است که ایشان را بر گونهگذاری معجم رجال الحدیث بهروش آیت اهلل خویی در عنوان

 ، همواره میان وحدت و تعدد عناوین مشابه به قضاوت بنشیند.آن داشته است تا در سراسر کتاب

، امکان اتحاد دو ازآنکه در مرحله اولرسد و پسمختلفات در دو مرحله به انجام می توحید
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این های رجالی، هدمختلف از دا، با تکیه بر قرائن بایست در مرحله دوممی، عنوان محرز شد 

 اتحاد را اثبات نمود.

های موجود اختالف به آیت اهلل خویی همواره نماید کههای متعدد چنین میارزیابی نمونه

معجم  در، توجه داشته است. ها ایجاد شبهه نمودهر وحدت و تعدد آندر عناوین راویان که د

یشان ارف احتمال اتحاد عناوین به توحید مختلفات منجر نشده بلکه گاه صِرجال الحدیث، هیچ

 همواره توحید مختلفات را به استناد دالیلی محکم نتیجه گرفته است.

اره درب، ی صاحبان اصول اولیه رجالیهاآیت اهلل خویی بیش از هر چیز در تبیین گزارش

و نیز تعیین طبقه آنان تالش نموده است و این دو را ازجمله اطالعات ضروری درباره  راویان

 شناسیسند ،توان روش ایشان را در این مرحله از کار. با توجه به این مسأله میداندراویان می

بان اصول بیان صاح توجه به نیز دانش طبقات واز گیری بهره، یعنی اثبات وحدت یا تعدد عناوین

با تمسک به آیت اهلل خویی  حال راویان دانست.گذاری و گزارش شرحعنوانر اولیه رجالی د

همواره توحید مختلفات را به استناد  دریافته و، وحدت یا تعدد عناوین مختلف را این مستندات

و  نتیجه گرفته استوحدت یا تعدد دو عنوان،  نظرداشت تمامی قرائن دال بر باو دالیلی محکم 

 شاهدهم عبداهلل بن محمد اهوازی و عبداهلل بن محمد حضینی راستای توحید دو عنوانِ که درچنان

ختلف معناوین تواند توحید نمی ،است که صرف احتمال اتحاد عناویننظر این  ایشان بر، شودمی

 اما (323ص، 11ج)همان،  دانندعنوان فوق را محتمل میای اتحاد دو عدهگرچه  .را اثبات نماید

ال رف احتماما صِ، اندطوری است که آنان گفتهقضیه همانگوید: می بارهنیآیت اهلل خویی درا

آیت اهلل خویی را به وحدت یا تعدد  ی کهقرائن جا(.همان) 1، اثری ندارد)این اتحاد( بدون قرینه

 از: نداعبارت شودعناوین رهنمون می

 گیری از دانش طبقاتبهره -2-1

هت ج مؤثرترین راهکار، گیری از آنآیت اهلل خویی توجه به دانش طبقات و بهرهدر اندیشه 

 اختالف عناوین مشابه در ایشان است.شناسی رو در مبحث سند حل مشکالت و معضالت پیش

                                                           

 را جناشي هريک از اين دو عنوان نکهي: ابياين دارددر ادامه در راستاي حل اين مشکل چنني  خويي اهلل تيآ .1

هاست؛ اما رواييت از عبداهلل بن حممد اهوازي وجود ندارد و بر صورت مستقل ذکر کرده است دليلي بر عدم احتاد آنبه

اهوازي نيست؛ چراکه او در ميان اصحاب معروف  فرض وجود رواييت از اين راوي نيز شکي در انصراف آن به حضيين

 نيست.و مشهور است و ديگري از شهرت برخوردار 
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همچنین اشتراک عناوین مشابه در راوی . داندها میعنه را نشانه تعدد آنطبقه و راوی و مروی

در عملکرد  نکهی؛ مگر اداردیمتوحید مختلفات وا را بهوی ای است که همواره ، قرینهعنهو مروی

تمییز و تقیید این عناوین مختلف مشاهده ، ، روایت کرده استدو عنوان مختلف فردی که از هر

 اطمینان حاصل نمود.بتوان از تعددشان ، واسطه این تقییدشود و به

 عنهاختالف در راوی و مروی -2-1-1

مینان توان با اط، میهای آنانعنهمروی تعیین طبقه راویان و شناسایی کامل راویان و لهیوسبه

ر دیگ ، تفاوت طبقاتی مشاهده شودعناوین مشابه در کهیمادام زیرا؛ کامل به تعدد عناوین نظر داد

 مختلفات حکم کرد.توان به توحید نمی

، داندیم 1)ع( و کشی وی را از بتریه نیرالمؤمنیبن کهیل را از خواص اصحاب ام سلمة، برقی

اقتضای اتحاد این دو  دارد:آیت اهلل خویی پس از حکم نمودن به تغایر این دو عنوان بیان می

، 9، ج)همان 2کرده باشدبوده و صد سال یا بیشتر عمر جزء معمّرین این است که سلمه ، عنوان

 آیت اهلل خویی در (.219ص، 9همان، جاند )ندانستهمعمّرین وی را از  کهی( درصورت220ص

 ستها حکم نموده ا، به تعدد آن، به استناد تفاوت طبقاتی میان عناوین مشابهبسیاری از موارد

؛ 197، 72صص، 7؛ ج352-351، 91صص، 5؛ ج309، 29صص، 4ج)برای نمونه ر.ک. همان، 

ای ترین قرینه، مهمعنهاختالف در راوی و مروی(. 71، ص13؛ ج83، ص11؛ ج219، ص9ج

 اختالف عناوین، ای رخ داده استکه در نمونهتعدد عناوین مشابه داللت دارد و چنان براست که 

هم باز ،توحید مختلفات با وجود قرائنی دال بر ایشان شود، موجب میعنهمشابه در راوی و مروی

 با اطمینان کامل به این اتحاد نظر ندهد.

 مثال نخست 

« اکابنا سم»دارد ظاهراً در نسخه کتاب رجال که ابراهیم و اسماعیل را آیت اهلل خویی بیان می

 ی، جاچراکه شیخ طوسی جز در این مورد 3(169ص، 1جهمان، نامیده غلطی رخ داده است؛ )

                                                           

، 4ج، 1414)ابن منظور،  باشديکه به مغرية بن سعد که لقب او ابتر است منسوب م استاي از زيديه ، فرقهبتريه. 1

 (.87، ص1ج، 1428/ براي اطالع بيشتر ر.ک. مامقاين، 39ص

االسالم عليهم صادقني و اصحابه حضرمي که از بتري خويي در ادامه بيان داشته است که سلمة بن کهيل اهلل آيت. 2

 (.220، ص9ج، 1413. خويي، ک.ر)را درک نکرده است )ع( است بنا بر شهادت فضل بن شاذان، امرياملؤمنني 

 (.331، ص1381طوسي، )ر.ک.  تصحيح شده استشيخ در کتاب رجال . اين اشتباه 3
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متعرض بیان نام هم طور که دیگران همان 1متعرض بیان نام فرزندان سمال نشده است یگرید 

خود شیخ نیز در فهرست از ابراهیم بن ابی بکر  .2اندفرزندان سماک نشده، ابراهیم و اسماعیل

که ایشان درباره  دیآیاز این بیان چنین برم(. 23صتا )ب(، )طوسی، بی برد.بن ابی سمال نام می

حدت را سماک، حکم و بکر بن ابی ابراهیم بن ابی و سمال بکر بن ابی نوان ابراهیم بن ابیدو ع

سماک بیان  ابراهیم بن ابی اما ایشان ذیل عنوان(؛ 169ص، 1، ج1413خویی، ) برگزیده است؛

اما این دو عنوان در جمیع موارد  دارد: چیزی که قریب به ذهن است اتحاد این دو عنوان استمی

رسد به نظر می (.179ص، 1همان، جو خدا عالم است )عنه اختالف دارند در راوی و مروی

 نشان از عدم اطمینان ایشان به توحید این دو عنوان دارد. «العالم اهلل و»جمله 

 مثال دوم 

ر د در برخی مواردسندی،  علی بن اسماعیل و علی بنبیان صاحب معجم الرجال،  بنا بر

؛ شودنمی موجب اطمینان به اتحاد این دو عنوان اما این مسأله اند، مشترکعنهراوی و مروی

ها امکان عنهها و اشتراکشان در برخی از راویان و مرویبه علت وحدت طبقه، تعدد آنچراکه 

عنه ایشان در ادامه مواردی از اختالف این دو عنوان در راوی و مروی (.51ص، 13ج)همان،  دارد

موارد اختالف علی بن اسماعیل و علی  : حاصل سخن آنکهداردانتها بیان می درو را ذکر نموده 

وان تدیگر چگونه می وجودنیاست. باا اشتراکشان، بیش از موارد عنهبن سندی در راوی و مروی

 (53-52صص، 13)همان، ج نوان حکم نمود؟به وحدت این دو ع

نه  عاز اختالف راوی و مرویآیت اهلل خویی برای اثبات تعدد دو عنوان البته در مواردی هم 

 عبداهلل بن یحیی و عبداهلل بن یحییاستفاده کرده است. همچنانکه ایشان به همین طریق تعدد 

رقی روایت عبداهلل ب ن یحیی را احمد بن ابیاست که کتاب عبداهلل ب کردهبیان را اثبات، و  کاهلی 

، از اصحاب امام عبداهلل بن یحیی کاهلی کهیدرحال (303صتا )ب(، طوسی، بینموده است )

واسطه تواند کتاب وی را بیو برقی نمی (222-221صص، 1407نجاشی، صادق )ع( است )

 (.400ص، 11ج، 1413)خویی،  روایت کند

                                                           

عدم تعرض شيخ به نام فرزندان مسال، نشان از اين دارد که ممکن است وي ذيل مهني عنوان متعرض آنان شده و . 1

 باشد. افتهيمسال به مساک تغيري ، نسخه نيا

از ساير رجاليان  نکهيا (.21ص، 1407. جناشي، ک.جناشي از ابراهيم بن ايب بکر بن ايب مسال نام برده است )ر. 2

 است. تهافينشان از اين دارد که چنني فردي وجود ندارد و در نسخه شيخ، مسال به مساک تغيري  ،اندنام نربده «مساک»
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تا یبشیخ طوسی )داند زیرا متعدد میو داود بن فرقد را  دیزی یداود بن اب دو عنوانایشان 

، عناوین از اینذیل ترجمه هریک  (159-158صص، 1407) ( و نجاشی185-184صص)ب(، 

 (.307ص، 9، ج1413اند )خویی، از طریق عنوان دیگر آورده ریغ یقیطر

است  نینشانگر تعدد عناو یروشن، بهعنه، در طبقه، راوی و مرویتفاوت عناوین مشابه گرچه

هره هایی مشابه، ش، به نامبرخی از راویان موجود در یک طبقه افتداما ازآنجاکه بسیار اتفاق می

 .شدراهی برای حکم به توحید مختلفات با ییتنهاتواند بهگیری از دانش طبقات نمیبهره، باشند

ان صرف اشتراک دو عنو، متعددی به این مسأله تصریح داردهای که آیت اهلل خویی در نمونهچنان

تواند توحید مختلفات را نتیجه دهد )برای نمونه ها نمیعنهطبقه یا برخی از راویان و مروی در

ت بایساحتمالی است که می، طبقه کیچراکه وجود راویان مشترک در  (121ص، 8جر.ک. همان، 

ه مشاهده شد، این احتمال در مواردی که دو عنوان مختلف کدلیلی محکم بر رد آن باشد و چنان

 .شودتقویت می ها اختالف دارندعنهدر برخی راویان و مروی

هایی که در شناخت وحدت یا تعدد عناوین موجود در یک طبقه مؤثر ترین نشانهآمداز کار

زرگ برخی از راویان ب عنوان نمونهاست؛ شناسایی اساتید و شاگردان اختصاصی راویان است. به

این  کهیطور، بهها اجازه نقل کتب خویش را داده بودنداند که به آنای داشتهما اساتید ویژه

راه  اند که امروزهها را گرفتهنزد آن اساتید شاگردی کرده و اجازه قرائت کتاب یقدر، بهشاگردان

اشتراک دو عنوان  (.56ص، 1387غالمعلی، ، تنها همان شاگرد اوست )رسیدن به کتب استاد

 ای در معجم رجال الحدیث بهعنوان قرینههمواره به، در استادی یا شاگردی یک راوی مختلف

؛ 70، ص5ج ؛112، ص1، ج1413خویی، ر.ک. توحید مختلفات رهنمون شده است )برای نمونه 

ی وحدت و تعدد عناوین در ها، نشانهاما ازآنجاکه در عملکرد آیت اهلل خویی (285، ص10ج

 ، مجرد اشتراک عناوین مختلفشود که ایشانکنار یکدیگر ارزیابی شده است مواردی مشاهده می

ک. برای نمونه ر.دهد )در استادی یا شاگردی یک راوی را نیز مستند توحید مختلفات قرار نمی

 (.137ص، 6جهمان، 

 عنهاشتراک در راوی و مروی -2-1-2

توان صرف اشتراک در برخی راویان ، نمیوجود راویان مشترک دریک طبقه به علت امکان

 ظرناما ازآنجاکه آیت اهلل خویی بر این  ؛ها را مستند حکم به توحید مختلفات دانستعنهو مروی

در بسیاری از موارد که عناوین مختلف ، ها الزم استاست که تمییز راویان همنام، بر راویان آن

 کند.مشترک هستند به توحید مختلفات حکم می دارای راویان
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 مثال نخست 

جهت اثبات اتحاد دو عنوان ابان بن عبدالملک ثقفی و ابان بن در معجم رجال الحدیث 

ر عنوان مؤید گفتابه نهایت، مؤلفدر  شده است واشاره  یلیعبدالملک خثعمی کوفی، به دال

، این است که شخصی که کنددو عنوان را تأیید می نیخویش چنین استنادی دارد: آنچه اتحاد ا

در روایات از وی یاد شده، ابان بن عبدالملک است که وصفی برای وی ذکر نشده است و اگر 

همان، آمد )تقییدشان الزم مید، طبقه قرار دارن کیدر  کهی، دو تن بودند درحالنامیان به این اسم

 (.142ص، 1ج

ه های مشترک وجود داشتبا نام دو راوی، ناست که اگر در یک طبقهاین بیان ایشان به این مع

قیدی از یکدیگر تمییز دهند و اگر چنین  ، بر راویان از آن دو الزم است تا آن دو نفر را باباشد

اویان تمییز ر ،گریدانیبست. بها ای  برای اتحاد دو عنواناین برخورد آنان قرینه؛ نکرده باشند

اره که چنین تمییزی درباز آنان است و اکنون رند بر عهده راویانِکه در یک طبقه قرار دا یمشترک

بن  ابان دو عنوان ، این مسأله تأییدی است بر توحیدابان بن عبدالملک در روایات وجود ندارد

 عبدالملک ثقفی و ابان بن عبدالملک خثعمی کوفی.

 مثال دوم 

 یعنوان جعفر بن عثمان رواسی و جعفر بن عثمان صاحب ابآیت اهلل خویی درباره اتحاد دو 

 که است نیید اتحاد این دو عنوان اؤم گوید:. ایشان میدارد به همین مضموننیز بیانی  ریبص

و نیز کتاب فقیه، بدون توصیف از جعفر بن عثمان یاد کرده است و این مطلب ه صدوق در مشیخ

تعیین مقصود بر وی واجب و الزم ، ؛ که اگر جز این بودداردمیاز اتحاد این دو عنوان پرده بر

، 5؛ ج211، ص4ج/ برای اطالع از موارد مشابه ر.ک. همان، 48ص، 5جر.ک. همان، آمد )می

 (.374ص

به تعدد عناوین مشابهی که اشتراک طبقاتی  ی، آیت اهلل خویی در صورتکه مشاهده شدچنان

ها با قیدی آن دو را از یکدیگر متمایز ساخته باشند. از آن نماید که راویانِحکم می دارند

ود شصورت مطلق و بدون ذکر قید یا تمییز یاد میاز بسیاری از عناوین مشترک به کهیدرصورت

ت به بایسمشترکات از مراحل مهمی است که در سندشناسی می زییخاطر است که تم نیو به هم

دعا کرد که تمییز راویان مشترک، همواره توسط توان اصورت چگونه می نیآن پرداخت. در ا

 است؟ رفتهیها صورت پذاز آن راویانِ

 بایست به این مطلب توجه داشت که:می گویی به این پرسشجهت پاسخ 
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نه ع، همواره با لحاظ راوی و مرویمشترکراویان تمییز به اینکه تصریح آیت اهلل خویی 

ای است برای تعدد عناوین که تمییز ، قرینهبدین معناست که تفاوت راویان گیردصورت می

عنوان درصدد بیان این هیچ؛ اما ایشان بهگیردواسطه شناسایی آنان صورت میمشترکات نیز به

شده است؛ بلکه ایشان تقیید و تمییز  توسط عموم راویان تمییز داده مطلب نیست که مشترکات

 د.انداند که از هریک از عناوین مشترک روایت کردها تنها بر راویانی الزم میراویان مشترک ر

 گذاری اصول اولیه رجالیعنوان توجه به -2-2

تاب وحدت و تعدد عناوین را در گزارش صاحبان بایست بازآیت اهلل خویی میدر اندیشه 

یک هر دارای هویت متعدد باشد، چنانچه عناوین مشابه از منظر ایشاناصول اولیه رجالی جست. 

نابراین ب .معرفی نماید گذاری مستقلیها را با عنوانبایست هریک از آناز صاحبان اصول اولیه می

گذاری خویش به ذکر یکی از عناوین مشابه بسنده کرده باشد یک از آنان در عنوانهر کهیمادام

 ؛شودباشند به وحدت عناوین حکم می گذاری، مختلفدر وحدت و تعدد عنواناین اصول و یا 

ن ییکی از آن عناوذکر  بر ، دلیلی بر اقتصار یک اصل رجالیچراکه در صورت تعدد آن عناوین

 ندارد. وجود عنوان دیگرعدم ذکر  و

، همواره با لحاظ تمامی قرائن و قضاوت آیت اهلل خویی درباره وحدت و تعدد عناوین البته

 گذاری اصول اولیهعنوان رو ممکن است با وجود تعدداینگیرد. ازمی شواهد موجود صورت

کی از ی یگذارعنوان به برخی از آنان نکهیهم به توحید مختلفات حکم شده و یا بااباز رجالی

آیت اهلل خویی با عنایت به سایر قرائن و شواهد، تعدد آن عناوین اند، عناوین مشابه بسنده کرده

 د.را نتیجه بگیر

 گذاریاتفاق اصول اولیه رجالی بر تعدد عنوان -2-2-1

، در متعدد ذکر ، آیت اهلل خویی در مواردی که اصول اولیه رجالیکه مشاهده خواهد شدچنان

رت است که در صونظر د و بر این کنحکم می نیبه تعدد عناو ، اتفاق دارندکردن عناوین مشابه

، 10جر.ک. همان، گذاری اصول اولیه رجالی وجود ندارد )عنوان ، دلیلی بر تعددنیاتحاد عناو

 (.286، 68صص

عجلی و عبداالعلی  سخن در وحدت یا تعدد دو عنوان عبداالعلی بن اعینبه عنوان مثال، 

صورت مستقل ذکر نموده مولی آل سام است که طوسی در کتاب رجال خویش هر یک را به

 (334ص، 5ج، 1365کلینی، ) یدر روایتی در کاف هکیدرصورت(، 242ص، 1381طوسی، است )
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، مولی آل سام صراحت، عبداالعلی بن اعین، به(400ص، 7تا )الف(، جطوسی، بی) بیو تهذ 

که این روایات، تنها این مسأله  بر این نظر استآیت اهلل خویی . در عین حال، معرفی شده است

ات تواند توحید مختلففرزند اعین است و این نمیکند که عبداالعلی مولی آل سام، را ثابت می

، 7، ج1413د )خویی، ن؛ چراکه ممکن است پدر هر دو راوی، نامی به نام اعین باشرا نتیجه دهد

ی عجلی و عبداالعل ایشان با این بیان به تعدد دو عنوان عبداالعلی بن اعیندر انتها،  (.279ص

ز ا دارد این است که شیخ طوسیتعدد پرده برمی چیزی که از این: کندمولی آل سام حکم می

و این عملکرد  یاد کرده است، در میان اصحاب امام صادق )ع( صورت مستقلبه این دو عنوان

 جا(.همان) او نشان از تعدد این دو عنوان مشابه دارد

ره رجالی، هموادر اصول اولیه  ، تعدد ذکر عناوین مشابهشودکه از این نمونه برداشت میچنان

ه گذاری اصول اولیالبته گاه عالوه بر تعدد عنوان انجامد.ها میبه حکم نمودن ایشان به تعدد آن

های مانند نمونه (.178ص، 14جهمان، دارد ) ، قرائن دیگری نیز بر تعدد دو عنوان وجودرجالی

ها یاد شده ه از آنصورت متعدد در اصول اولیها اختالف طریق عناوینی که بهذیل که در آن

 نماید.می ها را تأییداست، تعدد آن

 مثال نخست 

 در و داود بن فرقد است که نجاشی دیزی یسخن در وحدت یا تعدد دو عنوان داود بن اب

تا )ب(، طوسی، بیو نیز شیخ در کتاب فهرست )( 158ص، 1407)نجاشی، رجال خود  کتاب

-صورت مستقل یاد کردهها بهاز هریک از آن، (201، ص1381همو، و رجال ) (184-183صص

 (328-327صص، 8ج، 1365) ینیو کل( 271ص، 1جتا )الف(، همو، بیشیخ طوسی ) اما؛ اند

  داود بن فرقد است. اند که داود بن ابی یزید، هماندر روایات کتب خویش تصریح نموده

، تعدد داود بن ابی شیخ طوسیاز ظاهر کالم نجاشی و  :گویدباره میایندرآیت اهلل خویی 

آید چراکه این دو )نجاشی در رجال و شیخ در فهرست(، هریک از برمی یزید و داود بن فرقد

طریقی جدا از دیگری ، اند و ذیل ترجمه هریکصورت مستقل ذکر کردهاین دو )عنوان( را به

نه در میان اصحاب امام صادق طور جداگاهها را ب، هریک از آندر رجال طوسی شیخ و اندآورده

 .(121ص، 8ج، 1413)خویی،  آورده است )ع( به شمار
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 مثال دوم 

آید که سلیمان مولی طربال، میاز کالم برقی و سند برخی از روایات کتب اربعه چنین بر

تا طوسی، بی /315، ص4ج، 1413ابن بابویه،  /32ص، 1383برقی، ر.ک. ) همان سلیم فراء است

اما آیت اهلل خویی  (489، ص5ج، 1365کلینی،  /365، ص3، ج1390همو،  /347، ص9ج)الف(، 

 چراکه: (307ص، 9ج، 1413)خویی،  نمایدبه تعدد این دو عنوان حکم می

یاد کرده و وی را از اصحاب امام باقر )ع(  سلیمان مولى طربالنجاشی و شیخ طوسی از  -1

و سپس از سلیم فراء نام برده و وی  (137ص، 1381/ طوسی، 186ص، 1407نجاشی، دانسته )

/ طوسی، 193ص، 1407)نجاشی،  اندالسالم دانستهرا از اصحاب امامان صادق و کاظم علیهما

 (.220ص، 1381

 نجاشی ذیل هر یک از این دو عنوان، طریقی غیر از دیگری ذکر کرده است. -2

 مثال سوم 

-می، و تعدد عناوین را نتیجه گرفتها وحدت توان به کمک آندر بحث از قرائنی که می

بایست همواره به این مطلب توجه داشت که در روش آیت اهلل خویی در توحید مختلفات، 

 ها صادرتمامی این قرائن در کنار یکدیگر ارزیابی شده و حکم نهایی با توجه به تمامی آن

 ، این مسأله دروحدت عناوینشود که با وجود قرائنی دال بر بسیار مشاهده می رونیشود. ازامی

موارد با وجود قرائنی  طور که در بسیاری؛ همانمانده و به درجه اثبات نرسد حد احتمال باقی

 دهد.، آیت اهلل خویی باز به توحید مختلفات نظر میدال بر تعدد عناوین

 ،یر قرائنگذاری در اصول اولیه رجالی، با لحاظ ساایشان در مواردی، با وجود تعدد عنوان

دهد. اشتراک عناوین مختلف در استادی ابن عبدون موجب شده به توحید مختلفات نظر می

ده شگذاری اصول اولیه رجالی که ظهور در تعدد عناوین دارد نادیده گرفتهاست تا تعدد عنوان

 توحید مختلفات حکم شود.همچنان به  و

حمد بن عبیداهلل بن محمد بن یعقوب بن دو عنوان عبید اهلل بن ااشکال در اتحاد یا تعدد 

است که  (434همان، ص) یو عبداهلل بن ابی زید انبار (432ص، 1381طوسی، ) ینصر انبار

برده است. ازآنجاکه تعدد ذکر عناوین در اصول  دو بار نام این عناوینشیخ در رجال خود از 

ها حکم نمود؛ اما آیت اهلل خویی بایست به تعدد آنمی، ها دارداولیه رجالی نشان از تغایر آن

، اطمینان به اتحاد عناوین اما در این مورد صحیح است خودیخود: اگرچه این استدالل بهگویدمی
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ابن عبدون از این دو عنوان است و البته نظیر  وجود دارد و این به علت تصریح شیخ به روایت 

 (.97ص، 11ج، 1413ر.ک. خویی، شود )می این مورد بازهم در رجال شیخ مشاهده

 اقتصار هر اصل بر ذکر يک عنوان -2-2-2

آیت اهلل خویی ذکر متعدد دو عنوان مشابه در اصول اولیه رجالی را نشان از تعدد آن عناوین 

هر یک از اصول اولیه رجالی از یکی از عناوین مشابه نام برده ، موارداز داند اما در بسیاری می

 غالبًا به گونه مواردشود، آیت اهلل خویی در اینهای متعدد برداشت مینمونهکه از چنان است.

ردید ت، بی، در اصل متعدد بودنددارد که اگر دو عنوان مشابهو بیان می اتحاد دو عنوان حکم نموده

 گشت.هر اصل، متعرض عنوانی که در اصل دیگر مذکور است نیز می

 مثال نخست 

 کند:عنوان آدم ابوالحسین و آدم بن الحسین را چنین بیان میایشان دلیل اتحاد دو 

خ طور حتم شیبه اگر آن دو متعدد بودند که نیچیزی که بر اتحاد این دو عنوان شاهد است ا

اما وی تنها گشت حال شخصی که نجاشی از وی نام برده است نیز میطوسی متعرض شرح

 (.108ص، 1جهمان، ده است )ش این دو عنوانحال یکی از متعرض بیان شرح

 مثال دوم 

ر دهستند، صاحب کتاب  عناوین مشابهازآنجاکه  :داردبیان می آیت اهلل خویی در مواردی

بایست صاحبان اصول اولیه رجالی که درصدد شمارش صاحبان اصل و کتاب صورت تعدد می

وحدت دو عنوان ابان بن  ایشان یکی از دالیل حکم به. آوردنداند از هردو سخن به میان میبوده

ه نجاشی، بنا بر گفت» دارد:خثعمی کوفی را چنین بیان می عبدالملک ثقفی و ابان بن عبدالملک

بر شیخ  ،ثقفی صاحب کتاب و از مشایخ است؛ بنابراین اگر ثقفی )شخصی( غیر از خثعمی بود

ی دیگر ر.ک. همان، ا/ برای مشاهده نمونه142، ص1)همان، ج« الزم بود از وی نیز نام ببرد.

 (111ص، 21ج

 مثال سوم 

دارد چیزی که ظاهر است اتحاد حسن بن صالح بن حی و در جای دیگر ایشان بیان می

ام که شیخ از وی ن یمتعرض بیان ابن ح چراکه بعید است نجاشی ؛حسن بن صالح احول است
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ر احول اگ بنابراینکه او اهتمام بر ذکر ارباب کتب داشته است؛ حالینشده باشد در آورده است

غیر از ابن حی بود و کتابی داشت و یا حتی یک روایت از وی موجود بود قطعاً نجاشی نام وی 

 (.353ص، 5ج)همان،  کردرا عنوان می

 مثال چهارم 

 عنوان عبیداهللدو  در راستای اثبات وحدتشود که آیت اهلل خویی در مورد دیگر مشاهده می

تا )ب(، )طوسی، بیو عبداهلل بن احمد بن ابی زید  (232ص، 1407نجاشی، ) دیبن ابی ز

نجاشی  ، استادموجود باشند که ابن عبدون کند: بعید است که دو تن به این نامبیان می (296ص

نام ببرد ها و شیخ از دیگری ، از آن دو روایت نموده باشد و نجاشی از یکی از آنو طوسی

 (.97ص، 11ج، 1413خویی، )

 گذاریاختالف اصول اولیه رجالی در وحدت و تعدد عنوان -2-2-3

ها برخی کتب رجال، تعدد عناوین و از برخی دیگر وحدت آنکه از  گونه موارددر این

به توحید مختلفات حکم نموده است چراکه ایشان در  آیت اهلل خویی غالباًد، شوبرداشت می

که در داند. چنانگذاری را بر اصول اولیه رجالی الزم می، تعدد عنوانصورت تعدد عناوین

، اقتصار برخی از اصول اولیه بر ذکر یک عنوان، مستند ایشان در های پیشین مشاهده شدنمونه

 .است حکم به توحید مختلفات

گذاری و در برخی دیگر، ، تعدد عنوانی که در برخی از اصول اولیه رجالیاما در موارد

 ،آیت اهلل خویی جهت حکم به وحدت یا تعدد عناوین، شوداقتصار به ذکر یک عنوان مشاهده می

. در نتیجه، کندگذاری استناد میها در وحدت یا تعدد عنوانبه میزان صراحت هریک از آن

گذاری شیخ طوسی ترجیح داده و به توحید مختلفات بر تعدد عنوانصراحت بیان نجاشی را 

طور همان .(211، ص4ج؛ 142، 112-111صص، 1جهمان، برای نمونه ر.ک. ) 1نمایدحکم می

که در مواقعی که تصریحی از قدما بر تعدد عناوین موجود است، اقتصار اصول اولیه رجالی بر 
                                                           

 خياري شذگخويي مهواره احتمال تکرار در عنوان اهلل بسيار رخ داده است آيت يطوس خيازآجناکه تکرار در کتب ش. 1

يمادام روني؛ ازاشته استرا )در مواردي که ميان دو عنوان ذکر شده در اين کتاب فاصله وجود دارد( مدنظر دا يطوس

منايد. م ميهند و به توحيد خمتلفات حکمني اري را تأييد منايد، ايشان به اين تعدد ذکر وقعيذگدليلي اين تکرار عنوان که

کند، اقتصار او بر ذکر يکي از عناوين، در کتاب رجايل ديگر را تأييد مياري شيخ ذگکه تکرار عنوان يليازمجله دال

 (.211، ص4ج؛ 142، 112-111صص، 1ج، 1413خويي،  براي منونه ر.ک.)اوست 
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، 5، جهمانبرای نمونه ر.ک. ) 1مختلفات باشد تواند نشانگر توحیدذکر یک عنوان، نمی 

ی کتاب نجاش ازآنجاکه ایشان نکهیتوجه انکته قابل (.68، ص10؛ ج313، ص7ج ؛374، 250صص

 متقدم، تعارضی در مواقعی که میان تصریح او و سایر رجالیان، داندرا اضبط اصول رجالی می

 :ذیل توجه کنید های. به نمونهشمردمیمقدم را قول نجاشی  یافت شود

 مثال نخست 

 دارد:لؤلؤ بیان می ایشان در مقام بیان اتحاد آدم بن متوکل و آدم بیاع

ی، طوسبرد )اللؤلؤ را آورده و سپس از آدم بن متوکل نام می شیخ در فهرست، نام آدم بیاع

دور  ؛ اما اموری این تعدد را از نظرو این ظهور در تعدد دو عنوان دارد (41صتا )ب(، بی

، 1381همو، برد )لؤلؤ کوفی نام می سازد ازجمله اینکه شیخ در رجالش تنها از آدم بیاعمی

ی، نجاشنموده است ) لؤلؤ وصف و وی را به بیاعه و نجاشی، از آدم بن متوکل نام برد (155ص

خویی، لؤلؤ است ) و این صراحت در این دارد که آدم بن متوکل همان آدم بیاع (104ص، 1407

: بعید نیست که کالم گویدای دیگر میآیت اهلل خویی در نمونه(. 112-111صص، 1ج، 1413

صورت که در کتاب فهرست آمده و اعتراضی به ذکر این عناوین به است نجاشی ناظر به آن چیزی

تصریحی بر  دارد که شیخ طوسیدر موردی دیگر بیان می (.237ص، 10ج)همان،  متعدد باشد

 .2ها معارضه نمایدنوان ندارد تا با شهادت نجاشی به توحید آنتعدد این دو ع

 مثال دوم 

است  تعدد حسان بن مهران جمال و حسان بن مهران غنوی، ظاهر کالم شیخ طوسی

 اما تصریح برقی به تعدد است؛ شودکه از بیان نجاشی وحدت دو عنوان برداشت میدرصورتی

                                                           

با اين کتاب  يکي از اصول در تعدد ذکر کهيبسيار رخ داده است مادام يطوس خيازآجناکه تکرار در کتب رجايل ش. 1

، 250صص، 5، جمهانبراي منونه ر.ک. )اري شيخ، ناشي از تکرار نيست ذگاين دارد که تعدد عنوانموافق باشد نشان از 

 (.68، ص10؛ ج313، ص7؛ ج374

د خويي پس از حکم منودن به توحي اهلل اري در کتاب فهرست شيخ رخ داده است آيتذگدر اين منونه که تعدد عنوان. 2

 به علت تعدد طرق روايي وي به اين عناوين بوده باشد.، دارد تعدد بيان شيخبيان منوده است که امکان ، خمتلفات
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برای اطالع از  /250ص، 5، جهمان)ر.ک.  1کرده استچراکه با فاصله از این دو عنوان یاد 

آیت اهلل خویی در آخر به خاطر تصریح برقی  .(86-85، صص11، جای مشابه ر.ک. هماننمونه

 .گیردتعدد دو عنوان را نتیجه می، بر تعدد عناوین

 مثال سوم 

ن از ای ناب دغشی وجود دارداشکالی که در اتحاد حسن بن عطیه حناط و حسن بن عطیه ابا

هم ذکر کردن نام آنان توسط شیخ طوسی و پشت ،بابت است که بیان نجاشی صراحت در وحدت

ت به خاطر شهادنشان از تعددشان دارد. آیت اهلل خویی در اینجا ، گذاری برقیو نیز تعدد عنوان

صول ا اضبط رجال نجاشیچراکه  کندنجاشی به وحدت دو عنوان، به توحید مختلفات حکم می

 (.374ص، 7ج)همان،  ستا

گذاری اصول اولیه رجالی در راستای حکم به روش آیت اهلل خویی در استناد به نوع عنوان

یان حال راوتوجه ایشان به سایر قرائن موجود در شرح، در ادامه از نظر گذشت.توحید مختلفات 

 د گرفت.در راستای اثبات وحدت یا تعدد عناوین، مورد مطالعه و ارزیابی قرار خواه

 توجه به ساير قرائن -2-3

گذاری اصول اولیه رجالی، قرائن و شواهد عنواندانش طبقات و توجه به گیری ازدر کنار بهره

ا ها به اتحاد یشود که آیت اهلل خویی با توجه به آنحال راویان یافت میدیگری نیز در شرح

 دهد.مختلف نظر میتعدد عناوین 

 تواند نشان از توحید مختلفاتحال راویان میاشتراکات موجود در شرحتشابه اسمی و سایر 

ای برای تعدد عناوین تواند قرینهحالشان میطور که اختالف آنان در شرحداشته باشد. همان

حال راویان نیز مانند سایر مستندات این البته وجود اشتراک یا اختالف در شرح .محسوب گردد

سایر قرائن و در کنار دالیل محکم دیگر مورد استناد آیت اهلل خویی  ، همواره با همراهیبخش

 گیرد.قرار می

 

                                                           

دارد که در مواقعي که فاصله ميان عناوين است احتمال تکرار در کالم شيخ ديگر نيز ايشان بيان مي يادر منونه. 1

بدون فاصله از دو عنوان نام  زيرا ؛اري( در کالم برقي وجود نداردذگوجود دارد؛ اما اين احتمال )تکرار عنوان طوسي

 (.313، ص7ج، 1413خويی، برده است )ر.ک. 
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 حالاشتراک در شرح -2-3-1 

ها معرفی حال راویان را مؤیدی برای اتحاد آنآیت اهلل خویی در موارد متعدد، اشتراک شرح

 د.اشتراک داشته باشننقطه ، بعید است در یک طبقه، دو عنوان تا این حد :داردو بیان می کرده

 مثال نخست 

را  زیات صاحب معجم رجال الحدیث، اتحاد دو عنوان بسطام بن سابور و بسطام بن سابور

شیخ طوسی و  مستقل و متعدد گذاریچه این حکم برخالف عنوانر؛ اگدانددور از ذهن نمی

دارد که بیان می، جهت اثبات توحید این دو عنوان، 2یلیایشان پس از بیان دال. 1است نجاشی

 طام بن سابوربس نفر به نام دو، ، پس بعید است که در یک طبقهانداندک نامیان به بسطام و سابور

 (.211ص، 4ج)همان،  باشند که هر دو صاحب کتاب و شهره هستند

 مثال دوم 

، توحید دو عنوان حسن بن گذاری نجاشیگذاری شیخ طوسی، تعدد و از عنواناز عنوان

/ نجاشی، 131ص، 181، ص1381)طوسی،  شودکرخی برداشت می حسن بن سریسری و 

بعید است نامیان به حسن بن  است که جداً نظرآیت اهلل خویی بر این  بارهنیدرا (.47ص، 1407

حید این به تو، ؛ پس بنا بر گزارش نجاشییک برادری به نام علی دارندسری دو تن باشند که هر

 (.331ص، 5ج، 1413)خویی،  شوددو عنوان حکم می

 مثال سوم 

 ب مورد استناد ایشانالیکی از مطؤ، لؤل در راستای اثبات وحدت آدم بن متوکل و آدم بیاع

که در جمیع طبقات جز عده کمی بدین نام طوریکم هستند به این است که نامیان به آدم جداً 

                                                           

تعدد  ،آنان اريذگاز عنوان، اندصورت مستقل ذکر کرده، هريک از اين دو عنوان را بهيطوس خيازآجناکه جناشي و ش .1

ي، بسطام طوس خيش (.98، ص1381/ ر.ک. طوسي، 112، 110، صص1407ر.ک. جناشي، شود )عناوين برداشت مي

 .برده استبن سابور را بالفاصله پس از بسطام بن زيات نام 

ان، مهاند )ر.ک. برقي به ذکر يکي از اين عناوين بسنده کردهنيز شيخ در رجال و  نکهياز ا است عبارت ليدال نيا .2

اما وي هر دو  برديم از بسطام بن زيات نام بارکاز بسطام بن سابور و ي بارکي يطوس خيش(. البته 173-172صص

و نيز اينکه در صورت تعدد اين دو عنوان، ذکر (؛ 45ص، 1383ر.ک. برقي، منوده است )را ابو احلسني واسطي توصيف 

 (.211، ص4ج، 1413. خويي، ک.)ر آمدميمتييز براي جلوگريي از اشتباه الزم 
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پس بعید است که در یک طبقه دو نفر بدین نام باشند که حرفه واحد دارند و راوی از  .نیستند

 (.112ص، 1ج)همان،  ها نیز یک نفر استآن

ها مشاهده شد، اقتصار برخی از اصول اولیه رجالی به ذکر یکی از که در این نمونهچنان

حال این دو عنوان، مورد شرحهای موجود در ، در کنار اشتراکعنوان قرینهعناوین مختلف به

بیعی است ، طقرار گرفته است. با توجه به این مسأله استناد آیت اهلل خویی در توحید مختلفات

ایی ه، با وجود اشتراکبر تعدد عناوین که در بسیاری از موارد، به علت عدم داللت سایر قرائن

  ها حکم نشود.نان به توحید آنهم با اطمیباز، عناوین مختلف وجود دارد حالکه در شرح

 نکهیدارد که مراد از قماط، صالح بن خالد است و بااآیت اهلل خویی بیان میبه عنوان مثال، 

این  .، صالح بن سعید استتوان گفت که مراد از قماطصالح بن سعید نیز قماط است اما نمی

الح بن از صپس  و بالفاصلهگانه جداطور ، بهخاطر است که شیخ از صالح بن سعید نیحکم به ا

 (.68ص، 10ج)همان،  بردخالد نام می

عنوان داود  شود در معجم رجال الحدیث به تعدد دووجود قرائن متعدد موجب میهمچنین، 

ت( پدر )کنیه فرقد نیز ابوزید اس هیبن فرقد و داود بن ابی یزید حکم شود و اشتراک آنان در کن

 (.121ص، 8ج)همان،  ات کندها را اثبنتواند توحید آن

ز اند و نیصورت جداگانه یاد کردهکه از این عناوین به گذاری اصول اولیه رجالیتعدد عنوان

 ها در، موجب شد تا نتوان از اشتراک آنهایشاناختالف این دو عنوان در طریق روایت کتاب

 جا(.هماننام، توحیدشان را نتیجه گرفت )

 حالاختالف در شرح -2-3-2

تواند نشان از اتحاد حال راویان میکه تشابه اسمی و سایر اشتراکات موجود در شرحچنان

ناوین ای برای تعدد عتواند قرینهحالشان نیز میاختالف آنان در شرح، عناوین مشابه داشته باشد

 یهالل عرب، وجهی برای اتحاد عبداهلل بن داردآیت اهلل خویی بیان می کهمحسوب گردد. چنان

؛ ستیاست ن شده ادیو عبداهلل بن هاللی که با وصف مولی از وی  (264ص، 1381طوسی، )

مشاهده ، در مورد دیگر (.398ص، 11ج، 1413خویی، چراکه یکی عربی و دیگری مولی است )

ری که یکی وراق و دیگ علتنیابه اتحاد دو تن از نامیان به عباس بن موسی را شود که ایشانمی

، اینکه شیخ طوسی، جعفر بن در موردی دیگر .(268ص، 10جهمان، داند )نساخ است بعید می

موجب حکم به تعدد  داندمی وی را از اهالی سمرقند یمعروف را از اهالی کش و ابن غضائر

 (.102ص، 5جهمان، ) دو عنوان شده است
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آیت اهلل  .ها نیستتعدد آن، همیشه نشانگر حال راویانهای موجود در شرحالبته اختالف 

ها ها که در عناوین راویان رخ داده و در وحدت و تعدد آندست اختالف نیخویی همواره به ا

 ریس ایشان در راستای بیان اتحاد حسن بن عنوان نمونهبه .1، توجه داشته استایجاد شبهه نموده

دارد بیان می (180ص ،1381طوسی، ) یانبار و حسن بن سری (47ص، 1407نجاشی، ) یکرخ

است  داشته که نجاشی در توصیف این راوی، اصالت او و شیخ طوسی محل سکونتش را مدنظر

 (.331ص، 5ج، 1413خویی، )

نجاشی، ، پس از حکم نمودن به اتحاد دو عنوان حسن بن صالح أحول )ای دیگردر نمونه

دارد که نجاشی از بیان می (130ص، 1381طوسی، ) یو حسن بن صالح بن ح (50ص، 1407

 (.354ص، 5ج، 1413)خویی،  و شیخ طوسی از نسب وی یاد کرده است.، لقب

و زکار بن  (176ص، 1407نجاشی، همچنین ایشان پس از حکم به اتحاد زکار بن حسن )

 صورتعنوان به نی، ادوکند که در بعضی نسخ ابن داوبیان می (210ص، 1381طوسی، یحیی )

توان گفت نجاشی راوی را با کنیه و شیخ طوسی یسن آمده است که اگر چنین باشد مابوالح زکار

 (.277ص، 8ج، 1413خویی، با نام پدر معرفی کرده است )

-اختالف، ها باشداتحاد آنه ب تواند رهنمونیهای موجود در عناوین میطور که اشتراکهمان

باید توجه داشت که برخی از  رونیازا ؛دهد تواند تعددشان را نتیجهها نیز میهای موجود در آن

-یانبها را قرینه اختالف دو عنوان دانست. بهتوان تفاوت در کنیهنمی پس راویان دو کنیه دارند

 دارد ها مشترک است، امکان اتحاد وجودآید و باز چون نامگاهی یک اسم با دو کنیه می دیگر

 (.72ص، 1387غالمعلی، )

 گیرینتیجه

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی روش آیت اهلل خویی در توحید مختلفات با بررسی بیانات 

 :، به این نتایج دست یافتحال عناوینی که اتحادشان محتمل استایشان ذیل شرح

به توحید مختلفات منجر ، رف احتمال اتحاد عناوینگاه صِدر معجم رجال الحدیث، هیچ .1

همواره توحید مختلفات را به استناد دالیلی محکم نتیجه گرفته نشده است بلکه آیت اهلل خویی 

 است.

                                                           

توحيد خمتلفات بيان شده است؛ ايشان ابتدا با در نظر خويي مهواره پس از حکم منودن به  اهلل اين دست بيانات آيت .1

 .و در آخر، دليل اختالف در عناوين را تبيني منوده است کردهوحيد خمتلفات را اثبات ، تداشنت قرائن
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 ،شناسی یعنی اثبات وحدت یا تعدد عناویندر این مرحله از کار سندآیت اهلل خویی روش  .2

زارش گذاری و گبیان صاحبان اصول اولیه رجالی در عنوان دانش طبقات و توجه بهاز گیری بهره

به قرائنی نظیر اشتراک دو عنوان در دارا بودن کتب واحد ، مسیر در این؛ استحال راویان شرح

و حکم کرده فات تمسک لحال و... جهت توحید مخت، اشتراک در شرحو طرق روایی مشترک

 نموده است.در کنار یکدیگر صادر  تک این قرائنتک نهایی را با مطالعه و ارزیابی

 راکاشتنشانگر تعدد عناوین بوده و  ،ت اهلل خویی همواره اختالف طبقاتآی در عملکرد .3

نوان دو ع مگر اینکه در عملکرد فردی که از هر رهنمون شده استبه توحید مختلفات طبقاتی 

توان از ب، واسطه این تقییدمشاهده شود و به آن دو تمییز و تقییدِ ، ، روایت کرده استمختلف

 تعددشان اطمینان حاصل نمود.

گذاری را بر اصول اولیه رجالی الزم ، تعدد عنوانتعدد عناویندر صورت آیت اهلل خویی  .4

 اصول بر ذکر یک عنوان، مستند ایشان در حکم به توحید مختلفات این اقتصار برخی از و دانسته

 .است

 ها برداشتبرخی کتب رجال، تعدد عناوین و از برخی دیگر وحدت آنکه از  یدر موارد .5

ها در وحدت یا تعدد ستناد به میزان صراحت هریک از آنآیت اهلل خویی با اد، شومی

 عمل نموده است.گذاری عنوان
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