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 چکیده
ن آنان در نقل روایات هستند. شناخت راویان و بیهای ف عناوین راویان و رابطهاسناد روایات معرّ

ن چنی ۀپای بر قرار دارد. علم رجال برعهدۀاست كه  تیان ضرورآن اقوال ر در پذیرش یا ردّهای مؤثّ ویژگی

ی نگرشی است كه اسناد را منبع تبییناسناد، موضوع و محور علم رجال هستند. این مقاله درصدد ، رویکردی

ی نخستین كسی است كه چنین نگرش ةاردبیلی در جامع الرّواعلی محمّد بن كند. از منابع این دانش معرفی می

به صورت یکسان، تکرار م و سندهایی كه های متقدّآمار حاصل از اسناد كتاباز به اسناد داشته است. 

است.  توحید مختلفاتاین دیدگاه، تمییز مشتركات و  . از نتایج مهمّ آیدلاعات مفیدی به دست میاند اطّشده

ده و بون رمیسّهای رجال كتاب یهاراویانی كه به سبب برخی محدودیتشناسایی با چنین نگرشی به اسناد، 

وم ارزیابی مرس ۀشیو، شود. بدین ترتیبپذیر میامکان است شدهاعتبار اقوالشان با چالش مواجه ، به تبع آن

توانند می نیز ات اسناداطّلاعو  ماندینم کی بر تصحیح سندی است، منحصر در اقوال رجالیانحدیث كه متّ

 .كنندرا جبران  هابرخی كاستی
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 مقدمه -9

شود. به دلیل استنباط میمعصومان )ع( از روایات  های دینآموزهای از احکام و بخش عمده

 سلسله اسناد آن، متون احادیثهمواره در کنار  نایشا ةواسطمحروم بودن از درک مستقیم و بی

اند از آن جهت که برای )قضاوت نامیده« سند»هم لحاظ شده است. علما راه رسیدن به متن را 

بدین جهت  (.12ص ،13۶3، کنند )مامقانی( صحت یا ضعف متن حدیث، به آن اعتماد میةدربار

 .ت زیادی استاست که شناخت سند در علم الحدیث دارای اهمیّ

 احادیث را در ،درجات مختلفی از وثاقتبا  ،ان راویاندر می متعّددوجود افراد از سوی دیگر 

ا هایی که در پذیرش ی، بررسی ویژگیروازاینت و اعتبار قرار داده است. درجات مختلفی از قوّ

ان م، ضرورت یافته و شناخت احوال راویان از زمان متقدّ هستند رمؤثّ  عدم پذیرش اخبار راویان

 ،1423د مرتضی، سیّ  /33ص ،1413مفید،  .ک.)ر استبوده  ثان و فقهاکار محدّ در دستور

 .استه ران بیشتر مورد توجّمتأخّدورة  در ـ موضوعی که( 141، ص1ج ،1411، طوسی /1۵3ص

 یهاویژگیاند، شناخت راویان و ل معرفى راویان نشدهمتکفّ، جوامع حدیثیاغلب از آنجا که 

پذیر انکرجال و فهرست ام بکت یعنی علم رجالمنابع  از طریق اقوال ایشان ةقضاوت دربار و آنها

توانند در علم رجال روایات می اسناد تمام ،و مشهور این دیدگاه شناخته شده ة. بر پایاست

در خلال مباحث فقهی شود محسوب میداران این دیدگاه از طلایهکه . شهید ثانی شوندبررسی 

 شهید .ک.روایات عمل کرده است )ر ا ردّنسبت به پذیرش یبا بررسی سندی و بررسی روایات، 

فقها و  ة(. این شیوه مورد پذیرش هم124ص ،12ج ؛٣۵ص ،٣ج ؛12٣ص ،۶ج ،141۵ ثانی،

 ادامه یافته است.  کنونثان واقع شده و تامحدّ

در این دیدگاه، ابتدا هویّت راویان و مصادیق خارجی آنان به درستی تعیین شده و آنگاه 

 «عفض»یا « وثاقت»هایی مانند و ویژگی «جرح و تعدیل» مبنایبر داوری دربارة شخصیت آنها، 

 ،های رجال و اقوال رجالیانکتاب رودمی. بنابراین انتظار پذیردانجام می نصوص رجالیدر آنان 

و دربارة آنها اظهار نظر کرده باشد؛ اّما سیری در کتب رجالی، این امر را  معرفیراویان را  تمام

دهد. از سوی دیگر، شیوة تألیف جوامع حدیثی و نیز یادکرد راویان از مشایخ خود در نشان نمی

بعاً ط کند.شناسی راوی را دچار مشکل میای است که گاه، هویّتسلسله اسناد روایات به گونه

عدم شناسایی راوی، مانعی جّدی برای ارزیابی قول اوست. سؤال این است که راهکار مناسب 

چه ؟ ها یافتتوان منابع دیگری برای جبران این کاستیبرای رفع این اشکال چیست؟ آیا می

 هایی باید داشته باشند؟ این منابع، چه ویژگیکارایی لازم دارند؟ در این زمینه،  منابعی
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است  پایه استواراین پژوهش بر این  است.فوق  پاسخ به سؤالات، ور اصلی این تحقیقمح

همواره  ،ولی این منابع ؛لازم است، رجوع به نصوص رجالی برای شناخت راویانهر چند  که

بع امنتمام گیری رکابهرو، دهند. ازاینپژوه قرار ات کافی را در اختیار حدیثاطّلاعتوانند نمی

ز ضروری است. ا فرا روی نهد،ات مورد نیاز را برای شناسایی راویان اّطلاعد نبتوا که یمعتبر

 هستند.و اسناد  منابع، جوامع حدیثیجمله مهمترین مصادیق این 

عنوان  توانند بهو می کافی دارندیی آکار، گفتهاز مشکلات پیش ایپاره اسناد روایات در حلّ 

 ،مورد استفاده قرار گیرند. به عبارت دیگر مختلفات تمیز مشترکات و توحیدیکی از منابع 

طبقه و صاحب ، اخبار راوی ر در پذیرش یا ردّهای مؤثّویژگی، های رجالهمانگونه که کتاب

ات خصّمشاز ف برخی توانند معرّ اسناد روایات نیز می، کنندکتاب بودن یا نبودن او را بیان می

 های رجال، راوی و احوال او به درستی شناخته شود.ات کتاباطّلاعتا در کنار  راوی باشند

ف کتاب مؤلّ ، اردبیلی علی بن محّمدنخستین بار توسط  ،چنین رویکردی به اسناد روایات

تمام  های منابع رجالی مانند عدم ضبط اسامیمطرح شد. ایشان برخی کاستی« ةجامع الرّوا»

نبودن این وضعیت برای شناخت راویان اشاره کرده  کافیهای رجال را بیان و به راویان در کتاب

بر این باور است که برای رفع چنین نقصی باید از  یو (.4، ص1ج ،تا، بیاردبیلی .کر.)است 

ساله نگاشته  2۵در کتاب خود که با تلاشی  کرد )همانجا(. اوها استفاده عنهنام راویان و مروی

 «یهجالالرّ فوائد»بحرالعلوم در ، علمایی چون مچنیناست. ه چنین رویکردی را عملی کردهشده، 

ز اند. ابهره گرفته ، از اسنادات رجالیاّطلاعدر تکمیل  «سماء المقال»کلباسی در ابوالهدی و 

 معجم رجال»الله خویی در  تیآ و« الشیعه احادیث جامع»الله بروجردی در  تیعلمای معاصر آ

دة این دهنادامه الله شبیری زنجانیةيآ، بعد از ایشان اند.به تکمیل این روش پرداخته، «الحدیث

  .1استروش 

که  دست آمده از اسنادیه با داشتن چنین رویکردی به اسناد و نیز با عنایت به آمار ب اکنون

ات رجالی را تکمیل کرد و از آنها به اطّلاعتوان اند، میتکرار شده به صورت یکسان و پیوسته

 بهره گرفت. معتبر برای شناخت راویان عنوان منبع

                                                           

 است.  ، زمينه چنين کاري را فراهم آورده«دفتر اصحاب اجماع». وی با تنظيم اسناد  1
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 شناسایی راویان در مسیر برخی موانع  -2

پژوهی به شمار شناخت هویّت و تعیین مصداق راوی از مهمترین مسائل در عرصة حدیث

وّیت هاز را ات کاملی اطّلاعرود. کتب رجال و فهرست به عنوان منابع علم رجال باید بتوانند می

برای اعتماد یا عدم اعتماد شناخت کامل او را  ةو زمین دادهدست ه وی ب راوی و شخصیت روایی

هایی دشواریموانع و این مسیر با  دهند کهها نشان می؛ اّما بررسیفراهم نمایندبه قول وی 

 شوند.که از علل مختلف، ناشی می روبروست

و  ان جوامع حدیثیتوان به چینش متفاوت اسناد، توسّط مؤلّفاز جمله علل این مشکلات می

دم اند اشاره کرد. این امر گاه موجب عنیز تعبیرات مختلفی که راویان برای یکدیگر به کار برده

های رجال شده و نتایج نامطلوبی در پی دارد. شناسایی درست و دقیق مصادیق راویان در کتاب

 شود:در ادامه به تفصیل به برخی از این موانع و پیامدهای آن اشاره می

 اشتراک راویان در عناوین  -2-9

؛ استچند راوی وجود اشتراک در عناوین ، در تشخیص و شناخت راویان از موانع شایع

هایی وجود دارد که بین چند در اسناد برخی از روایات، اسامی، القاب و کنیه بدین صورت که

ر بوده و بین ثقه و غینام راوی، مشترک است. به حدیثی که یك یا چند نفر از رجال سندش هم

 (.۵1، ص13۶3شود )مامقانی، گفته می« حدیث مشترک»ثقه مشترک باشد، 

بدیهی است که با تفاوت در وضعیّت وثاقت و ضعف راویان، سند روایت صحیح یا ضعیف  

هایی در بسیاری از اسانید روایی، اسم»چنین آمده است: « الجمانی منتق»در فائدة ششم  شود.می

شود که به طور مطلق و مشترک، بین ثقه و غیر آن ذکر شده است. این امر با صّحت دیده می

مشکل و  نیآمدن ا دیدنبال پده ب(. 34، ص1، ج13۶2)صاحب معالم، « حدیث منافات دارد

کنار گذاشته شده است. ، برجسته یاز جانب علما یحتّ اتیاز روا ی، برخراوی مجهول ماندن

است  مستند حکم قرار نگرفته، در سند آن حضور دارد «د بن قیسمحمّ »احادیثی که برای نمونه، 

ی نیز در سخنی ناظر به سندی امه حلّعلّ(. 124، ص12ج ؛41۵ص ،٣ج ،141۵شهید ثانی، ر.ک. )

« اشتراک»ت آن را به علّ، (13، ص1ج ،13۶۵، کلینی .ک.د بن قیس در آن حضور دارد )رکه محمّ

این رویکرد از جانب علمای دیگر نیز دنبال  (.423، ص۶ج ،141۵، یحلّر.ک. نپذیرفته است )

همو،  /21، ص۵ج، 1412، عاملی /4۵، ص12ج ،1411، کرکی .ک.)برای نمونه، ر شده است

، بحرانی /2۶4ص ،تابیجزایری،  /34و 2۶، 1، ص1ج ،تا، بیسبزواری /123، ص4ج ،1413

معاصر و  یبرخى فقها تا جایی که( 113، ص1ج ،13۶۵صاحب جواهر،  /233، ص12ج ،تابی
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ات مستند قرار دادن بسیارى از روای یبرا یرا مانع بزرگ «اشتراک» ةپدید زین ثیحد ةخبرگان حوز

، یارغفّ  /22٣ص ،13۶4، ییخو /31٣، ص14ج ،1424م، یحک .ک.نمونه، ر یدانند )برامى

و  شناسیمباحث راویترین این، بحث فوق از مهمترین و کاربردیبنابر (.121، ص1ج ،1413

 سندشناسی است که با توجّه به وجود این روایات در جوامع روایی شیعه باید به رفع آن پرداخت. 

، دأحمد بن محّم، عن يید بن يحمحّم»کنیم: ای از اشتراک در سند را بررسی مینمونهدر اینجا 

(. 121، ص2، ج13۶۵لینی، ک) «عبدالله بن إبراهيم...، عن الحسن بن علي، عن بكر بن صالحعن 

 متفاوت هار راویچبرای  مشترک عنوانی« د بن یحیىمحمّ»که  اندنشان دادههای رجال کتاب

د بن : محمّرجال نجاشی چند راوی دارای این عنوان هستند که عبارتند از اتاطّلاعاست. طبق 

یا: ) المعینید بن یحیى محمّو  یحیى الَْخزَّاز د بنمحمّ، د بن یحیى الْخَثْعَمِیمحمّ، اریحیى العطّ 

به  نسبتاند درحالی که ثقه خزّازو  . از میان این افراد محمّد بن یحیی عطار، خثعمی(المغیثی

ند چعنوان مشترک براى  دهمچنین احمد بن محمّاست.  هیچ توثیق و تضعیفى وارد نشده معینی

حمد ه(، ابن عُقْدَ)ا د بن سعیدمحمّحمد بن ، اد بن عبداللهحمد بن محمّا: ، از جملهاست راوی

د حمد بن محمّ، اد العاصمیحمد بن محمّ، اد بن خالد البرقیحمد بن محمّ، اد السَّّیَاریبن محمّ

 ه، ابن خالد برقی و ابن عیسی اشعریثق و زیدى، ابن عقده نیز گروه این در. شعریابن عیسى ال

و ثقه هستند؛ ابن عبدالله مجهول است و نسبت به احمد بن محّمد  و ابن محمّد عاصمی، امامی

 هم تضعیف شدید وارد شده است.  سیّاری

شناخته زابپرداخت تا راوی ثقه از غیر ثقه  بایست به رفع اشتراکبرای شناخت این عناوین، می

ربارة سند روایت و اعتبار آن، اظهار نظر کرد. چنانچه شناسایی راوی به درستی شوند و بتوان د

آید؛ امّا اگر راوی، شناخته نشود و در این وجود نمی انجام شود، اشکالی در ارزیابی حدیث به

 (.۵1، ص13۶3ای باقی بماند، باید در عمل به آن روایت توّقف کرد )مامقانی، زمینه، شبهه

 پراكندگی عناوین یک راوی تعدّد و -2-2

 .است در تشخیص راویان موانع شایع دیگرعناوین یك راوی از و تعدّد وجود پراکندگی 

قرار  «مشترکات»در جهت عکس شده است و  تعبیر« فاتتوحید مختلَ» از آن بهاین اشکال که 

دّد های متعکنیه. دانستن این نکته ضروری است که برخی از راویان دارای اسامی، القاب و دارد

اند. نیز توجّه به این نکته ضروری است که گاه در اسناد هستند که تنها برخی از آنها معروف

ه شود کمیبه راوی اشاره بسامد  روایی، با عناوینی غیر مشهور همچون نام، لقب یا کنیه کم

 کند. های این موضوع را دوچندان میپیچیدگی
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های راوی در کتابش یاد کرده، امّا مؤلّفی دیگر، از نام و یکی از نامگاه نیز یك مؤلّف تنها از 

د ای موارد، مخاطب در نیابعنوان متفاوتی استفاده کرده باشد. پیامد این امر آن است که در پاره

های مختلف یك راوی است. برای نمونه، کلینی از برقی با نام احمد بن محّمد که این عناوین، نام

 .( و شیخ صدوق با نام احمد بن ابی عبدالله )ر.ک314، ص۶، ج13۶۵ک. کلینی، بن خالد )ر.

، با عنوان برقی معرفی «محاسن»اند. در حالیکه در کتاب ( یاد کرده42۶، ص4، ج1413ابن بابویه، 

 (. 3، ص1، ج13٣3برقی،  .)ر.ک 1شده است

 ثلاً ا لقب یاد شده است؛ مکنیه ی گاه در برخی کتب، از یك راوی با اسم و در برخی دیگر، با

، 1، ج13۶۵نام برده شده )ر.ک. کلینی، « ابوعلی الاشعری»با عنوان  گاه از احمد بن ادریس قمی

« عبیداللهالحلبی »( یا 3۵، ص4)ر.ک. همو، ج« الحلبی»( یا عبیدالله بن علی را با لقب 1۶1ص

یك ى عناوین یك راوى در جمع نبودن تماماند. ( آورده3۵٣، ص۵، ج13۶۵ک. شیخ طوسی، )ر.

 آنها، شناسایی راوی را با مشکل مواجه پراکندگىو  واحد یفصل ذیل قرار نگرفتن کتاب رجال و

، ممکن است به علّت نیافتن نام راویان در شودکند. چنانچه این مسأله نادیده انگاشته می

 های رجال، عنوانی مهمل یا مجهول بر راوی بار شود. کتاب

 ات در مورد برخی راویاناطّلاعكمبود یا فقدان  -2-3

 مشکلات ، از دیگرمنابع رجالی دروی راات کافى از اطّلاعیا فقدان  ة احوالترجمنبود 

فاقد  ،احادیثبسیاری از راویان دهد رجالی نشان میمنابع مروری در است. شناسایی راویان 

جدول . ک.)ر سکوت شده است هاشخصیت روایی آن ةو دربار هستندهرگونه توثیق و تضعیف 

بسیارى از این راویان، روایات زیادى بدانیم شود که تر میجدّی، زمانی یك(. این اشکال ةشمار

 حدیث نقل شده 222از اسماعیل بن َمرّار در کتب اربعه بیش از رای نمونه، اند. برا نقل کرده

اوی دیگر، اند. ریفی گزارش نکردهکه کتب رجالى نسبت به او هیچ توثیق و تضع در حالی است؛

واسطه  هشاذان ب بن د بن اسماعیل بندقی نیشابوری است که تعداد روایات منقول از فضلمحمّ

. وضعیّت رجالی او نیز به مانند اسماعیل بن رسدحدیث مى 122در کتب اربعه، به بیش از  او

دامنة توثیق و تضعیف در  است کهعلّت مجهول بودن برخی از راویان این بنابراین . مرّار است

 های رجالی محدود است.کتاب

                                                           

دقيقًا مشخص نيست که چنين تعبيري از ناحيه خود برقي صورت گرفته باشد و احتمال يادکرد از برقي با  . البّته 1

 تعبير از جانب راوي کتاب، منتفي نيست.



 923تمییز مشتركات و توحید مختلفات   ات در ینقش اسناد روا                                            

 
، از جمله به نام برخی از راویاناین است که رجال  کتبدر  از دیگر موانع شناسایی راوی

 نب توان از احمدنشده است. از این گروه، می اشاره ایدر سرفصل جداگانه، کثیرالروایه راویان

ود شاین نتیجه حاصل می، روایت نام برد. از بررسی اسناد 432 حسن بن ولید با حدود بن دمحمّ

رای نمونه، باند. آشنایی داشته آنهابا و رجالیان که با این تعداد روایت، قطعاً مشایخ حدیث شیعه 

 ،از مشایخ شیخ مفید بوده )فیض کاشانی ـ حسن بن ولید بن دمحمّ  بن احمد همین راوی ـ

)نرم  روایات خود را از وی نقل کرده است درصد از 4٣حدود شیخ مفید ( و 2۵، ص1ج ،142۶

 شیخ طوسی واز آنجا که  ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی(.2/1نسخه افزار درایه النور

ممکن نیست که در محافل درس شیخ مفید و ، اندنجاشی هر دو از شاگردان شیخ مفید بوده

ابن ولید نرفته و شاگردان شیخ با وی آشنا نبوده باشند. فرزند از  نامی، آن روزگار علمی ةجامع

رده نقل ک ویاز ، شاهد این سخن روایاتی است که شیخ طوسی به واسطه استادش شیخ مفید

 .(1ـ۶، صص1ج ،13۶۵طوسی، ر.ک. است )

 یفان کتب رجال، میراث حدیثی شیعه را از طریق راویانشود که مؤلّگاه دیده می، همچنین

 طریق، دی. نجاشی در موارد متعدّاندندادهها توضیحی نآ ةاند که در کتاب خود دربارنقل کرده

ی نقل د بن یحیابوعبدالله بن شاذان از شاگردان احمد بن محمّ ةواسط خود به کتب حدیثی را به

( تا جایی که وی را از مشایخ نجاشی 42و  3٣، 3۶، 13صص ،1421، نجاشیر.ک. کرده است )

 توضیحی نداده است. ت آنهاشخصیّ ةا دربارامّ ؛ (222، ص21ج، 1412اند )خویی، نام برده

رسد. در عمل هم بعید به نظر می، ناشناس بودن شخصیت روایی این دو راوی برای نجاشی

وی  مطالب و بارهایند برگز به عنوان استادرا شناسد شخصی که نمی ،محال است که طالب علم

 یا قدحی از جانب علما بر اسناد مشتمل گونه طعن ه این است که هیچقابل توجّ ةرا نقل کند. نکت

 ثان تصریح کنند که راوی برایکه محدّ شودنمیمثلاً دیده  ؛وارد نشده است، بر این گونه عناوین

 ناقل خبر، ناشناس بوده است. 

و اعتبار حدیثی راوی در آن  بر اساس روش متأخّران که سند دانیم که در ارزیابی روایاتمی

های ها و معیارهای متفاوتی مبنا قرار گرفته است و گرایشای دارد، ملاکالعادهاهمیّت فوق

 ای در قبول روایاتگیرانهمختلفی در این زمینه وجود دارد. از جمله آنکه گروهی که روش سخت

« نص»اعتبار روایت را خبر ثقه دانسته و وثاقت راوی را به وجود ، تنها عامل انددر پیش گرفته

( و هر خبری را که وثاقت 1۵3، ص2، ج13۶٣اند )همان، رجالیان، مشروط کرده« اجماع»یا 

 شمارند.راویانش اثبات نشده باشد، مردود می
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یان رجال ءو آرا اتاّطلاعبا توجّه به آنچه گفته شد، چنانچه برای شناخت یك راوی تنها به 

اصل ماند و حمی نامشخصـ  راویان کثیرالروایه، بویژه ـ ت بسیاری از راویانوضعیّاتّکا شود، 

روایات  ن آنکنار گذاشتاین راویان و در نهایت احادیث منقول از این رویکرد، تقلیل درجة اعتبار 

است چون مجهول بر اساس این رویکرد،  «حنظله بن عمر»وضعیت رجالی  برای نمونه، است.

نصّی بر توثیق او وجود ندارد؛ اگرچه شهید ثانی به وثاقت او گراییده و برای آن، شش دلیل ذکر 

الله خویی با این توثیق مخالفت کرده ت یآ(. اّما 21، ص13، ج1412کرده است )ر.ک. خویی، 

بزرگی همچون  او را در ردیف راویان است )ر.ک. همانجا(. امروزه و با توجّه به قراین، برخی

. همچنین در دوران اخیر (2۵۶ص ،1422، )سنداند معرفی کرده «زراره»و  «د بن مسلممحمّ»

هاشم از سوی برخی از علما، در شمار بزرگان و ثقات به حساب آمده است  ابراهیم بن

حسن و نه »(، امّا نزد متأخّران، به جهت اکتفا به نصوص رجالی، 443، ص13۶3)بحرالعلوم، 

 .(144، ص1ج ،1413، یارغفّشده است )تلقّی « یحصح

های رجال نباید دلیل عدم وثاقت و اعتبار وی از سوی پس عدم توثیق صریح راوی در کتاب

در منابع رجال شیعه، کتابی با  (؛ زیرا231، ص3، ج142۵رجالیان تلقی شود )ر.ک. بروجردی، 

 یحاونیز  منابع رجالیو شده نهدف معرفی تمام راویان و بیان وثاقت و ضعف آنها نگاشته 

  :1کشدمیت را به تصویر این محدودیّ ، خوبیه محدودی هستند. جدول زیر ب اتاطّلاع

 جدول شماره یک
 كتاب        

 مجموع طوسی شیخ رجال طوسی شیخ فهرست نجاشی رجال

 ۶٣42 ۵431 ٣12 13۶4 شده معرفی راویان تعداد

 یق،توث دارای راویان تعداد

 مذهب بیان یا تضعیف
341 1٣۵ ۵12 1٣4۵ 

 %21 %11 %22 %۶3 (یبی)تقركل از درصد

از راویان در  درصد 21 ةست که تنها دربارا نآ، گویای دست آمده از این سه کتابه آمار ب

میزان توثیق و ، اظهار نظر شده است. در رجال شیخ طوسیآنها، مذهب، وثاقت یا ضعف  ةزمین

 31/3 ةفقط دربار، سه کتاب است. در این کتاباین ط متوسّ حدّ بسیار محدودتر از، تضعیف

                                                           

 نويسندگان فراهم آمده است.. آمار فوق، از سوی 1

 انیراو
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است که ن معنااست. این بد صورت گرفته راویان، توثیق و تضعیف ةاز عناوین مطرح شد درصد

یز ن این راویان تعداد .توثیق و تضعیفی بیان نشده استز عناوین راویان، ا درصد 3۶پیرامون 

  .توّقف نمود یا آنها را کنار گذاشتروایاتشان در برابر بتوان ، راحتیه که ب چنان نیست

 ضرورت گسترش منابع رجالی -3

 تحیثیّ کند و این علم رجال از احوال راوی از حیث روایتگری او بحث میدانیم، چنانکه می

 و نه مطلق ،رندمؤثّ اتی از راوی که در پذیرش یا عدم پذیرش قول اوست از خصوصیّ ا عبارت

 هایتهنگاشتنها به اتی در این زمینه، اّطلاعیابی به برای دستندارد  لزومی احوال وی. بنابراین

دیگری غیر از های . اگر بتوان از راهبمانیم و اقوال رجالیان در توصیف راوی منحصر یرجال

 ةجنب توان بهبه قابل اعتماد بودن راوی دست یافت، میو نص صریح رجالیان،  توثیق لفظی

خاذ چنین اتّ از سوی دیگر، باید توجّه داشت که روایتگری او نیز اعتماد کرد و قولش را پذیرفت.

ا این است که باور م در حالی، شودشدن باب علم رجال می انسداد، منجر به انحصاری رویکرد

وجدانی است که از طرق  علمی ،زیرا علم رجال ؛اتفاق نیفتاده است، در این علم یکه انسداد

ع گسترده در این راه صورت گیرد، دست یافت و چنانچه تلاش و تتبّ ، نه آتوان بمی، مختلف

 (. 2۵1ص ،1422، )سند 1حل خواهند بود قابل، بسیاری از مجهولات

اساس اعتماد  نباید تنها بر، رویکرد مورد وفاق آن است که علم تاریخعلم رجال همانند در 

ع ها و احتمالات گوناگون را از مناببلکه باید نشانه؛ به یك متن یا چند نص به قضاوت پرداخت

، یضریب احتمال ریاض ةمحاسب انندهم . آنگاهدر کنار یکدیگر گذاشت و دست آوردهه ب، متفاوت

 یاحتمال، شای حکم کرد که نقطه مقابلبه گونهدر نتیجه،  و نزدیك گرداند یقین ةنتیجه را به درج

  (.2۵3، همان) باشدی نغیرعقلا

تِ قرینه در کنار سایر قراین، دارای ارزش ای از کاشفیّهر درجهبدانیم ست که ا هدف این

تنتاج سبر داشتن نگاهی مجموعی در ااست تأکیدی رویکرد، این ، است. به عبارت دیگر علمی

ه دادن به توجّ، . همچنینشودمحسوب میدلیلی بر آن به نوبة خود،  ایهر قرینه حال رجال و

 اضرچنان که در عصر ح ،نصوص کتب رجال هد آنهاست و نه اکتفا بگسترش منابع رجالی و تعدّ

استخراج کرد،  توان از آنهاات مفیدی را میاطّلاعاز جمله منابعی که  (.12۶، همان) رایج است

هایی ات، ابتدا با دیدگاهاطّلاعبرای بهره گرفتن از این  است. در اینجاجوامع حدیثی و اسناد آنه

 .شویمکه دربارة اسناد و کارکرد آنها وجود دارد، آشنا می
                                                           

 (.257ص ،8420، سندر.ک. )الله بروجردي نسبت داده شده است  ت. اين سخن به آي1
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 اسناد روایات ۀ نقش و كاركردها درباردیدگاه -4

کنند، های حدیثی ایفا میو نقشی که در پژوهشاسناد جوامع حدیثی  ةدربار کلّی دو دیدگاه

ای از قرون اوّلیه دارد؛ در حالی که دیدگاه دوّم سابقة زیادی دیدگاه نخست، پیشینه ،وجود دارد

 پژوهی ندارد.در حوزة حدیث

 اسناد، به عنوان موضوع علم رجال -4-9

کند. موضوع علم می اسناد جوامع حدیثی را به عنوان موضوع علم رجال معرفیاین دیدگاه 

 هاست.نو جرح یا تعدیل آ ت علمیرجال شناسایی احوال راویان نظیر شناخت طبقه، وضعیّ

 گیرند.اسناد روایات به عنوان محور و موضوع علم رجال قرار میبا بررسی وضع راویان،  بنابراین

توانند در علم رجال میروایات  است، اسناد تمامو مرسوم این دیدگاه که مشهور  ةبر پای 

نام تك تك راویان اسناد به منابع رجالی عرضه ، بدین صورت که ابتدا ؛مورد بررسی قرار گیرند

آوری و رند جمعکه در پذیرش یا عدم پذیرش اقوال آنان مؤثّ را هاییویژگی، آنگاه و شودمی

 . گیردصورت میآنان قضاوت  ةدربار، تبیین کرده و در نهایت

 سناد، در مقام منبع علم رجالا -4-2

فته، گاسناد روایات این است که اسناد، علاوه بر دارا بودن نقش پیش ةدیدگاه دیگر دربار

، در نروایتگری راویا جنبةاتی از اطّلاعمنبعی از منابع علم رجال هستند. گفته شد که علم رجال 

یات نیز اویابیم که اسناد رشود، درمی به اسناد نگریسته، . چنانچه از این منظردهداختیار قرار می

 اسناد، هنمون رایب ثرگذارترین منابع رجالی باشند.اتوانند خود از اتی هستند که میاطّلاعحاوی 

ه از بدین صورت که با استفاد ؛ندهست عملی راویان در نقل و پذیرش حدیث ةسیر ةکنندترسیم

اند را شناخت و احوال آنها روایت کرده توان شیخ حدیث و کسانی که از ویمی، نام یك راوی

به عنوان نخستین کسی که « ةجامع الرّوا»ف (. مؤل3ّ، ص1ج ،تا، بی)اردبیلی دست آورده را ب

در سر نام تمام راویان را  انرجالیچون  چنین رویکردی به اسناد دارد، بر این باور است که

ذیل نام برخی افراد، شاگردان آنها را ، مواردیدر و  بیان و ضبط نکردههای معیّن و مجزّا فصل

این مؤلّف بر (. 4، ص1ج ،مانه ر.ک.این برای رسیدن به مطلوب کافی نیست )، انددهنام بر

ها را به دست آورده و به این ترتیب، عنهنام تمام راویان و مرویاساس چنین نگرشی به اسناد، 

 طبقات راویان را مشخص ساخته است. 
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 های رجالی، باید بهین دیدگاه، بر این باور است که در بررسی روایات یا گزارشهمچنین ا 

استقلال یا عدم استقلال کتب و احتمال وقوع تحریف و اشتباه در آنها توجّه کرد؛ بدین صورت 

 طمینان ازشوند و برای اکنند مستقل در نظر گرفته نمیکه کتبی که از منابع قبلی، نقل قول می

« تهذیب»ها رجوع شود. به عنوان مثال، چنانچه روایتی از کتاب بشان، باید به منابع آنصحّت مطال

ا هم ، دو روایت را ب«کافی»نقل شده باشد، باید با مراجعه به « کافی»بررسی شد و آن روایت از 

که در این نگرش، شود سان، ملاحظه میحّت متن، اطمینان حاصل کرد. بدینمقایسه و از ص

د. گیرند که دست اوّل باشنت دارد و اسنادی مورد استفاده قرار میشناسی اهمیّو منبع بحث مأخذ

در این بررسی، کارآیی چندانی نخواهند « یعهوسائل الش»همچون  پر واضح است که اسناد متأّخر

تکرار  ته وکنند که دارای ساختاری پیوس، اسنادی چنین نقشی را ایفا میافزون بر اینداشت. 

شود. اگرچه این اشاره می ،گیری از آنبه ساختار اسناد و چگونگی بهره باشند. در ادامهزیاد 

 ت.های حدیثی فراگیر نشده اسدیدگاه، مخالفتی در پی نداشته، ولی آنچنان که باید، در پژوهش

 ات ساختار اسناداطّلاعاستفاده از  -1

از ساختار اسناد روایات است.  استفادهنگرش، یکی از نکات بسیار مهم و کاربردی در این 

 یت و تعداد روایاتیمنظور از ساختار اسناد، چگونگی حضور راویان در اسناد روایات و نیز کمّ

 سازد کهمشخص می، اند. بررسی اسناد روایاتاست که دو یا چند راوی از یکدیگر نقل کرده

 د:کرترسیم  توان به دو گونهساختار اسناد را می

، گر. به عبارت دیاندکم، تکرار شدهتعداد به  بار یا تنها یكکه اسنادی هستند ، لدسته اوّ 

اند. اگرچه این اسناد مانند هر تنها تعداد محدودی روایت از یکدیگر نقل کردهاین اسناد،  راویان

، ا به دلیل اینکه در جوامع حدیثیامّ ، چگونگی روابط بین راویان هستند دهندة، نشانسند دیگری

دیگر،  به عبارتآید. دست نمیه ب یاز آنها نتایج مهمّشدنی نیستند، ای تکرارصورت مجموعهبه 

 یرند.گ آماری مورد استفاده قرار ةکه بتوانند در یك جامع تعداد این اسناد آنقدر است

، گردی عبارت. بهاندشدهتکرار ، دیگری از اسناد هستند که به تعداد زیاد ةدست، در مقابل

ن اند. اسناد ایاز یکدیگر نقل کردهآنها را توان یافت که دو یا چند راوی را می پرشماریروایات 

آماری  ةدر یك جامع آنها را توانای که میبه گونه کنندمیای پرتکرار ایجاد روایات مجموعه

 «ترجمم راوى»سندى که صاحب کتاب رجال تا ورد؛ نظیر دست آه ب ینتایج مهمّ و از کرد بررسی

 شود.گفته می «طریق»کند و به آن ذکر مى
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رده روایت نقل کهزار بیش از در کتب اربعه، عثمان از عبیدالله حلبی  بن ادحمّ، نمونه رایب 

در « اد بن عثمان، عن عبید الله الحلبیحمّ»عبارت دهد که است. جستجو در اسناد نشان می

اس بر اسدست آورد و ه هایی بتوان دادهمی، پرتکرار ةاز این رابطکه تکرار شده  بار 12۶حدود 

ممکن است  آمده که «الحلبی»یا « ادحمّ»تنها عنوان ، در اسناد زیادیمثلاً . کرداستدلال آنها، 

اد بن عثمان است یا ، حمّ«ادحمّ»شکل شود که آیا مراد از م آنان، دچار تشخیصپژوه در حدیث

کند که بدانیم الحلبی یك شخص نیست، نمود پیدا می تر وقتیمشکل بزرگ .اد بن عیسیحمّ

بزرگ شیعه است که راویان مشهوری داشته و امکان روایت  هایخاندانبلکه عنوان یکی از 

 مربوط به اسناد ةه به قاعدا با توجّوجود داشته است. امّ  افراد این خانداناد از برخی از کردن حمّ

 توان به شناخت صحیح راویان دست یافت. بهمی، آن با تکرار زیاد و براساس آمار حاصل از

 ات آماریاّطلاعتوان از دست آمده از کتب رجال، میه ای بات ترجمهاطّلاععلاوه بر ، ترتیب این

 دست آمده از اسناد نیز بهره برد. ه ب

 ،بیشتر باشد دست آمده از راویانه هرچه آمار بی، ابط اسنادوست که در را مهم این ةنکت

روابط تکراری،  موارد تعدّدزیرا در  است؛بیشتر ، ت رابطه بین دو یا چند راویحتمال صحّ ا

ه ب اردیگری که از این آم ةبسیار کم است. نتیج ،امکان این که تحریف و اشتباهی رخ داده باشد

آید این است که چنانچه در مقابل نتایج حاصل از این اسنادِ تکرار شدنی، سندی با دست می

 .داشته باشدثری ، اتواند در تغییر نتیجهوجود داشته باشد، نمی بسیار کم بسامد

تکرار  ای از اسناد باقرینه، که بر خلافشان تکرار در صورتیهای کمت رابطهصحّاز دیگر سو، 

ارجاع موارد نادر » ةاین موضوع، قاعد ةی روبروست. دربارزیاد وجود داشته باشد، با تردید جدّ 

به  هاساس قوانین آمار و احتمالات و با توجّ شود. این قاعده بربه کار گرفته می «رد شایعبه موا

ر از موارد تبسیار ضعیف، د که احتمال تحریف و تصحیف در موارد شایعشواین مسأله مطرح می

 (. 3۵٣، ص1ج ،13٣۵، نادر است )شبیری

 اسناد روایاتات اطّلاعرفع موانع شناسایی راویان با استفاده از  -1

مندی بیشتر از میراث حدیثی بر جای مانده، ناگزیر به برطرف نمودن موانعی چون برای بهره

حل آنها  راهگشای ندتوااین مشکلات، میز هستیم. توجّه به سبب برو« مختلفات»و « مشترکات»

 .. در اینجا به تفصیل به هر یك اشاره خواهد شدباشد
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 تمییز اشتراک -1-9

ترین عامل . مهمدث شودممکن است به واسطة عوامل متعدّدی حا نام راویان ک دراشترا

اشتراک، اختصار در عنوان راویان است. اکثر مؤلّفان تنها برای یك بار و آن هم در ابتدای متن 

کردند؛ اّما در ادامه بر اساس آنچه قبلاً به طور تفصیلی کتاب نام کامل راوی را در سند ذکر می

روش اختصار را  ،شودای وارد میبه سند لطمهگمان برند بدون آنکه  ،ودندذکر کرده ب

ب کتاب شده و ترتیبی غیر از ترتیهای دیگر منتقل که این اخبار به کتابگزیدند، اّما هنگامیبرمی

و در ابواب مختلف جای  هشداخبار بر حسب موضوع و مضامینشان تقطیع  ،کرداوّل پیدا می

مان و با گذشت زدر اسناد  گرفتند. در این میان، ناقلان به این امر توجّه نداشتند که اختصارمی

خاطب مجّدی بر سلسله سند وارد ساخته و کار را بر های های اوّلیه، آسیبقطع ارتباط با کتاب

 (. 34، ص1، ج13۶2)ر.ک. صاحب معالم،  کرده استمتأخّر سخت 

 راویان و گاه های مختلف، گاه در اسامیشود که اختصار به گونهبررسی اسناد دیده می در

عیسی الاشعری به محمّد بن احمد بن  نمونههای آنها رخ داده است. برای در القاب یا کنیه

(، سلیمان بن داوود المنقری با 113، ص1، ج13۶۵)ر.ک. کلینی، « احمد بن محمّد»صورت 

 ابن»به  (، حسن بن علی بن فّضال التّیمی2۶4، ص1، ج1332)ر.ک. طوسی، « منقریال»عنوان 

ر.ک. )« بّاحابوالص»عَیم الکنانی با عنوان ( و ابراهیم بن ن141ُ، ص1، ج13۶۵)ر.ک. همان ، « فضّال

 شوند.( یاد می٣1، ص٣، ج13۶۵کلینی، 

مانند لقب، کنیه، نام پدر یا اجداد ادنی، اوسط یا  توان از علایمیبه طور کلّی، اشتراک را می 

که از ایشان روایت شده یا شهر و دیار راوی یا زمان زندگی  اعلی، شیخ حدیث، شاگردان، امامی

نش اسناد های رفع اشتراک توجّه به نوع چی(. از دیگر راه۵1، ص13۶3وی تمییز داد )مامقانی، 

به  ،«کافی»در جوامع حدیثی است. برای نمونه، چنانچه بدانیم ساختار کلّی اسناد در کتاب 

 شود، بسیاری از مشترکات نیز تمیزصورت ذکر کامل سند بوده و با نام مشایخ کلینی آغاز می

ه مهم سألشود. از سوی دیگر، آشنایی با تعابیری که مؤّلف از راویان داشته در حل این مداده می

نی ابراهیم بن هاشم، از مشایخ کلی آغاز شده، علی بن« علی»است؛ مثلاً روایاتی که در کافی با نام 

ایشان نقل شده است.  درصد از روایات کافی از طریق 31است و حدود هفت هزار حدیث یعنی

م بن هاشم، درصد ـ از طریق پدرش، ابراهی ٣۶علی بن ابراهیم نیز عمده روایات خود را ـ حدود 

محمّد علان الکلینی )دایی کلینی( و علی بن نقل کرده است؛ علاوه بر علی بن ابراهیم، علی بن 

عمران )بُندار( نیز از اساتید کلینی هستند. کلینی از علی بن محمّد القاسم بنعبدالله ابی محمّد بن
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روایت  222لله، حدود عبدابن درصد و از علی بن محّمد  ۵/2روایت یعنی  ۵٣2علان حدود 

 درصد نقل کرده است.  1یعنی کمتر از 

رود کلینی روایتش را از هر سه نفر فوق دریافت داشته باشد، امّا با وجود آنکه احتمال می

یاد کرده « محمّد علی بن»باید توجّه داشت که کلینی همواره از این دو استاد خود، با عنوان 

دو نفر، مشترک است اّما با توجّه به سند روایات و مشایخ است. پس، نام علی گرچه بین این 

 بن محمّد شود؛ بدین صورت که اگر روایت از احمد بناین افراد، اشتراک بین آنها نیز رفع می

خالد یا ابراهیم بن اسحاق، نقل شود، مراد، علی بن محمّد بن عبدالله بُندار است و اگر روایت 

 یا سهل بن زیاد آدمی باشد، مراد علّان الکلینی است. حمّاد مروی از صالح بن ابی

علی »ابراهیم، روایاتی از پدرش نقل کرده است. بنابراین، در رابطة  بندار نیز همانند علی بن

آید. اّما همانطور که گفته شد، کلینی هیچگاه نام احتمال روایت از بندار به وجود می« عن ابیه...

به کار نبرده و همواره « علی بن محمّد»دو شیخ حدیث خود با نام علی را به صورت مطلق برای 

تعابیری به کار برده است که آن دو از علی بن ابراهیم متمایز باشند. در روایت علی بن محمّد 

راهیم او را از علی بن اب« علی بن محّمد بن عبدالله»یا « بندار»بندار از پدرش نیز همواره با تعبیر 

محمّد بندار از پدرش نسبت به تعداد روایات ت؛ اگرچه تعداد روایات علی بن متمایز کرده اس

اهیم عن علی بن ابر»بنابراین همیشه مراد از عبارت  ابراهیم از پدرش، بسیار کمتر است.علی بن 

 ، علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشم است. «ابیه

است. اگرچه این عنوان مشترک به نظر در ابتدای اسناد کافی « یحییمحّمد بن »مثال دیگر 

نی العطار یکی از مشایخ کلییحیی  رسد، ولی با توجّه به ساختار کتاب کافی، وی محمّد بنمی

درصد از روایات کافی، از اوست. همچنین، در طبقه مشایخِ مشایخ کلینی که  2۵است که حدود 

 محمّد بن بین احمد بن« محّمدن احمد ب»وی با یك واسطه، از آنها روایت نقل کرده عنوان 

خالد البرقی مشترک است. از آنجا که شیخ حدیثی محمّد محمّد بن  عیسی الاشعری و احمد بن

ی عیس محمّد بن احمد بن یحیی العّطار، اشعری است، در نتیجه تنها مصداق این عنوان بهبن 

ه برقی اطلاق شده و به جای آن نام الاشعری است؛ در حالیکه در بعضی از روایات، این عنوان ب

 (. ۵۶3و  ۵23، 1٣۶، صص2، ج13۶۵البرقی آمده است )ر.ک. کلینی، خالد  محّمد بناحمد بن 
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 جدول شماره دو

 تعداد  رابطه                 

 2۵۶٣ محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد

 ٣۶3 محمّد بن یحیی عن احمد بن محمّد بن عیسی

 ۶   یحیی عن احمد بن محمّد بن خالدمحمّد بن 

و  درصد از مصادیق این عنوان مربوط به اشعری است 33دهد که بررسی اسناد، نشان می

خالد به احمد بن محمّد بن  اگرچه از احمد بن شود.درصد مصداق برقی را شامل می 1/2تنها 

حمّد م»تکرار هستند؛ ولی رابطة عبد الله هم تعبیر شده و هر دو عنوان هم جزو عناوین پر ابی 

در اسناد کافی وجود ندارد. پس مصداق این عنوان مشترک « ابی عبداللهیحیی عن احمد بن  بن

سی عیمحمّد بن  در سندی که کلینی با یك واسطه از او نقل حدیث کند، منحصر به احمد بن

افرادی که از وی، روایت  است؛ زیرا هر گاه، یك راوی دارای عناوین مختلف باشد، معمولاً،

  1کنند.کرده باشند با سایر تعابیر هم از او یاد می

شود؛ به عنوان مثال، در برخی از اسناد عنوان گاه اشتراک، در بخشی از سلسله سند دیده می

مشترک است. در بیشتر روایات، عنوان « بصیرحماد، عن حریز، عن ابی»ابوبصیر در رابطة 

اطلاق در عنوان او را  ،برخی فقها .2آمده که بین تعدادی از راویان مشترک استمطلق « ابوبصیر»

، 11، ج141۵اند )ر.ک. شهید ثانی، عنه را ضعیف تلقی کردهسبب اشتراک دانسته و روایات مرویّ

علّامه شوشتری بر اساس نظر علمای متقّدم و متأخّر،  .(21ص، ۵، ج1412/ عاملی، 4۶3ص

 لیث بنمصادیق این عنوان را هشت تن ذکر کرده و در نهایت آن را تنها بین دو راوی، یعنی 

ستری، داند )ر.ک. ت، مردّد میکفوفالمَ ابوبَصیر الاَسدی میحیى بن أبی القاسِ المرادی و ریختَ البَ

 علی بن»گونه آمده است: این« تهذیب»، در «مدارک»کتاب (. سند روایت 3٣2، ص12، ج142۵

                                                           

؛ مشکوک استتشان دارد، اصل صّحوجود  انبرخلافشای قرينه ،تکرار اسنادکم هايکه در رابطهبا توجه به اين .1

 مسأله ناي اثبات. ودنم عيسي بن دمحّم بن احمد بر حمل هم را تکرارکم موارد نتوان قرائني يافت که ايمي بنابراين

 .طلبدمي جداگانه اينوشته

است. از  هنوشته شد اشهرباردي دهاي متعّدانگيزترين عناوين مشترک بوده و رسالهاز بحث. عنوان ابوبصير يکي 2

ق( است )ر.ک. هوشمند، 8243مهدي موسوي خوانساري )د.  از« النظير في احوال ابي بصير عديمه رسالة»بهترين آثار 

 (.443-274، صص8314
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(. 23، ص4، ج13۶۵)طوسی، « (ع) عبدالله بصیر، عن أبی اد، عن حریز، عن أبیالحسن، عن حمّ

 کنیم:ات به دست آمده از اسناد، مراجعه میاّطلاعاکنون، به 

 جدول شمارۀ سه

 آمار رابطه

 4۵ بصیرابو حریز  حماد 

 31 بصیرابو حریز حمّاد  علی بن ابراهیم 

 21 مسلمبصیر، زراره، محمّد بن  ابیحریزحمّادابراهیمبن علی 

د )ر.ک. کنات اسناد، حریز همواره از طبقة اوّل اصحاب اجماع روایت میاطّلاعبا توجّه به 

 های راویان، نشان دهندة جایگاه و درجة علمیهمچنین نوع پرسش (.۵23، ص3، ج13۶۵کلینی، 

های راویانی چون زراره، فضیل، محمّد بن مسلم و برید آنان است. مضمون روایات و پرسش

اند. متناسب با شأن فقهی ایشان است. شاگردان این افراد نیز فقیهانی به مانند اساتیدشان بوده

القدر ( از ثقات جلیل41٣، ص3، ج13۶۵، چون عاصم )کلینی، راویان ابوبصیر شخصّیت علمی

( از فقها و طبقة دوّم اصحاب 322، ص۵، ج13۶۵مسکان )کلینی، (، ابن322، ص1421)نجاشی، 

( از فقهای مشهور و 23، ص4، ج13۶۵( و حریز )شیخ طوسی، 31۵، ص142۵اجماع )کشی، 

(. پس 144، ص1421است )نجاشی،  صاحب کتاب فقهی معروف و معمول تا زمان نجاشی بوده

 رفته است.به شمار می به طور کلّی ابوبصیر از فقهای زمان خود

روایت از ابوبصیر نقل  332ابی حمزه بیش از  دهد که علی بنآمار کتب حدیثی نشان می 

(. عبدالله بن وضّاح از 243بوده است )همان، ص القاسم بصیر یحیى بنوأبکرده است. وی یار 

ان، )هم نیز حدود یك سوّم از روایاتش را از ابوبصیر نقل کرده استیحیى بن القاسم ن یارا

(. 13۵باشد )همان، صوی می (. شعیب العَقَرقوفی نیز از راویان ابوبصیر و پسر خواهر21۵ص

ین نتیجه توان به ااتی که از رابطة حریز در اسناد به دست آمد، میاطّلاعها با بر اثر تلفیق این داده

ه الاسدی است. همچنین، با توجّه ب القاسم، یحیی بن «ابوبصیر»رسید که منظور از عنوان مطلق 

، «المرادی»و « ابوبصیر الاسدی»سخن کشّی در معرّفی طبقة اوّل اصحاب اجماع و تردید بین 

 «.المرادی»از فقهای اصحاب است و نه « سدیالا»مقصود از ابوبصیر، 
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گردیم که علّت ذکر نشدن قیود تفصیلی برای این عنوان در حال به این سؤال اصلی بازمی 

در کتب اربعه چیست؟ پاسخ این است که آمدن این تعابیر مطلق، کاشف « بصیرحریز، عن ابی »

 ن زمان بوده است. از وضوح و شهرت مصداقِ عناوین، نزد راویان و محدّثان آ

 توحید مختلفات -1-2

رفع  دارد؛ با وجود این برای« اشتراک»حالتی بر عکس « مختلفات»بیش از این، گفته شد که 

های متعدّدی است که دربارة آن، مانند تمیز مشترکات، اهتمام نشده است. شاهد این سخن، کتاب

ی به نگارش در نیامده است )ر.ک. مشترکات نوشته شده، امّا در مورد مختلفات، کتاب مستقل

 (.221، ص131٣جلالی، 

برای تشخیص مصداق راوی که دارای عناوین متعدّد است، باید اصولی را در پیش گرفت.  

لین اصل، این است که ظاهرًا به کارگیری عناوین متعدّد از یك راوی در اسناد، روالی عادی اوّ

این نبوده که همواره، از یك راوی، با عنوانی واحد  بوده است. گویی بنای مؤّلفان کتب حدیثی بر

در همه جا، تعبیر کنند، بلکه این تعابیر به سلایق، عواطف و نوع ارتباط مؤلّفان، بستگی دارد. 

  حتّی در یك کتاب مؤلّف، چنین مبنایی وجود نداشته که از یك راوی، تنها با یك تعبیر یاد شود.

 داشته ریأثتی راو ازتعابیر به کار رفته  در تواندب کهی اتاطّلاع هرگونهکه به اصل دیگر این 

ین هایشان را شناخت و بو کنیه القاب، انیراو اسامیاز جمله باید  ی داشت.کاف هتوجّباید باشد، 

ای آنها تفاوت قائل شد؛ زیرا ممکن است از یك راوی در یك دسته از اسناد به اسم و در دسته

قب، نام برده شود. برای نمونه، از راوی مشهوری مانند ابوحمزة ثمالی، بیشتر با دیگر با کنیه یا ل

آمده  دینار نیز در اسناد شود که کنیة اوست، اّما گاه تنها نامش یعنی ثابت بنهمین عنوان یاد می

، از او ادریس است که گاه(. نمونة دیگر احمد بن ۶1٣، ص3، ج1413است )ر.ک. ابن بابویه، 

 (. 1۶1، ص1، ج13۶۵الاشعری ـ یاد شده است )ر.ک. کلینی، اش ـ ابوعلییهبا کن

 باشد. به عنوانها، نام یك راوی، لقب راوی دیگر نیز میباید توجّه داشت که بعضی وقت

، است )نجاشی« ربیع بغدادیسندی بن »و « عیسی همدانی سندی بن»نام « یسِند» عنوانمثال، 

و نه نام وی. نام  ستراوی دیگری ا لقب، «دمحمّ  بنی سند»(؛ ولی 1٣1ـ1٣۶، صص1421

همان، ) است شده ریتعب زین« دمحمّبن  نأبا» بهی و از اسناد دراست که « بانأ»سندی بن محمد، 

ن )اب« ابریاع السبیّ»شده است؛ مانند (. گاه نیز یك راوی با عنوان شغلش معروف می1٣2ص

)نجاشی، « طّحان»( و 1، ص13٣3)برقی، « تمّار»)همانجا(، « بزّاز»(، 2٣1، ص1، ج13٣3داود، 

 (. 2٣، ص1421
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 شغلیله، بق بهی ربط و اندیشخص القابی برخ که است نیا لقب از اسم تمیزیکی از نتایج 

 صیتشخی برا که است مشهوری ، لقبیراوی برا« یالحلب» عنوان، مثلاً. دننداری راویا شهر 

 قبلندانیم این عنوان، یك  اگر که« یسِند» عنوان برخلافی نیاز داریم. خاص اسم به آن مصداق

توان به اّتحاد گاه با تمیز دادن اسم از لقب، می .بودیم نخواهی و اسم دنبال به ، هرگزاست

دارد )ر.ک.  حضور« مسلم بن حمنعبدالرّ»مصادیق پی برد. برای نمونه، در سند یك روایت، 

عنوانی که در تعداد اندکی از اسناد روایات آمده است. ابتدا به نظر  -(۶۵2، ص1414طوسی، 

رسد که او راوی مشهوری نیست؛ اّما دانستن این نکته که لقب این راوی مشهورتر از نامش می

اغلب، کند. از این راوی، نام اوست به تشخیص مصداق راوی کمك میهمان بوده و این عنوان، 

العامری  الحسنأبو مسلم حمن بنعبدالرّ او اسم)بن مسلم( یاد شده است. « سعدان»با لقب 

سند از اسناد کتب اربعه،  112( و از راویان معروف است که در بیش از 133، ص1421)نجاشی، 

 حضور دارد.

 فرد هر و استی عیطبی امر، اشخاص مورد در القاب و هاهیکن دتعدّباید توجّه داشت که  

ی ول؛ باشد یمختلف القاب به بملقّ...  ویی ولا له، نسبتیکار، قب شغل، محل تناسب به تواندیم

آنها بوده « نسبت ولایی»گاه لقب افراد بر اساس . است، نادر شخص كی مورد در اسم دتعدّ

ای خاص بوده، او یا است؛ به این معنا که چون خود فرد یا یکی از پدران وی آزاد شدة قبیله

کردند، مانند ابواحمد محمّد بن ابی عمیر الازدی که از اش را به آن قبیله منسوب میخانواده

 . (424تا، صاست )طوسی، بیأزد قبیلة موالی 

راوی از اهمیت  مصداقنمودن  روشنة احوال در ترجممربوط به  اتاطّلاع و قیطر به هتوجّ

شم، هابن ابراهيم هعن جّد... و»زیادی برخوردار است؛ به عنوان مثال، در یك طریق، آمده است: 

( که با توّجه به ۶۵2، ص13۶2)شیخ طوسی،  «، ...بشير بن الأزدي، عن عبدالصمد أحمد عن أبي

ی اریبس اتیروااست. علاوه بر این، « عمیرابی  د بنمحمّ»، الأزدی أحمدوابآنچه گفته شد، مراد از 

ین مؤیّد ا کرده نقل، رامیالعُ بشیر بن مدعبدالصّ ازاو  و ریعمی اب ابن از شمها بن میابراهکه 

 ادّعاست. 

مصداق راوی، باید از شناخت مشایخ و شاگردان او، بهره گرفت. برای  گاه نیز برای شناسایی

)شیخ ...«  اَله، عن َفَض َسِعيٍد ْبِن جعفر، عن اْلُحَسْيِنَسْعٌد، عن أبي»مثال، در سند روایتی، آمده است: 

عیسی اشعری  (، امکان اتّحاد عنوان ابی جعفر با احمد بن محمّد بن1۵1، ص2، ج13۶۵طوسی، 
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عبدالله قمی و خالد برقی وجود دارد، زیرا هر دو از مشایخ سعد بن  محمّد بن احمد بن و نیز

 مکنّی به ابوجعفر هستند.

در ترجمة احوال حسن بن سعید اهوازی نیز آمده است که هر دو از راویان میراث حدیثی  

قط راوی دالله فعبسعید هستند؛ ولی در طریقی که مورد اعتماد اصحاب بوده سعد بن حسین بن 

بن خالد، ااز (. از سوی دیگر، در کافی، ۵3، ص1421از ابن عیسی است و نه ابن خالد )نجاشی، 

 هستند، ولی هرگز به عنواندو عنوان پرتکرار  هر است. عبدالله هم شدهی به احمد بن اب ریتعب

 یلی ابنوان تفصموارد، به عن خالد، تصریح نشده در حالی که در تمامتفصیلی و اختصاصی ابن

ور آمده، منظ« جعفرسعد، عن ابی»روایاتی که با رابطة عیسی تصریح شده است. پس تمامی 

(. اّما از سعد به واسطة ابن ۵۵۵، ص13٣3اشعری است )ابن داود،  احمد بن محمّد بن عیسی

خالد، تنها یك روایت وجود دارد که در امالی شیخ صدوق از حسین بن سعید اهوازی نقل شده 

 (. 2٣1، ص13۶2است )ر.ک. ابن بابویه، 

 گیرینتیجه

رجالی است؛  ات به ثبت آمده در کتباطّلاعگرچه مهمترین راه شناخت راویان، مراجعه به 

آید و در نتیجه، راوی به ات لازم و کافی دربارة راویان از این نصوص به دست نمیاطّلاعامّا گاه 

شود. همچنین اسامی مشترک برخی راویان یا عناوین متعدّد یك راوی در درستی شناخته نمی

اعتبار ساقط شناسی راوی را دشوار ساخته و روایات او از درجة اسناد جوامع حدیثی، هویت

این  . درپذیر نیسترفت از این چالش جز با گسترش دادن منابع شناخت امکانشود. برونمی

ان ات مورد نیاز را برای شناسایی راویاطّلاعبتواند  کهمعتبر  هر منبع مکتوبگیری از مسیر بهره

اسناد احادیث  ات و آمار به دست آمده ازاطّلاعیکی از این منابع، . استمغتنم ، فرا روی نهد

گیری از اسناد روایات ات کتب رجال باشد. بر این اساس، بهرهاّطلاعتوانند مکمّل است که می

 گفته معرفی شد. نتایجکه خود موضوع علم رجال است، راهکاری مناسب برای رفع موانع پیش

ین س قوانات و نیز تحلیل آنها بر اسااطّلاعحاصل از بررسی ساختار اسناد روایات، استخراج 

تمییز »ات کتب رجال بوده و در اّطلاعسازد که این دستاوردها، مکمّل آماری، روشن می

 راهگشا هستند.« توحید مختلفات»و « مشترکات
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