نقش و عملکرد محمد تقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک
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چکیده
تمییز مشترکات به عنوان یکی از مباحث تحقیقی علم رجال ،نقش مؤثری در حجیت یا عدم
حجیت اخبار دارد .بر این اساس رجالیان متأخر توجه ویژهای به این موضوع داشته و در تمییز
مشترکات کوشیدهاند .تالشهای صورت گرفته در سه قالب ارائه کتب مستقل در موضوع مشترکات،
توجه به مشترکات و ضوابط تمییز آنها در ضمن آثار رجالی و بررسی مشترکات و راههای تشخیص
آنها در ضمن شروح حدیثی است .مجلسی اول یکی از افرادی که در ضمن شروح حدیثی و رجالی
خود به بررسی عناوین مشترک پرداخته است .نقش وی در بررسی راویان مشترک از چند جهت قابل
بررسی است .وی در پارهای از موارد نخستین فردی است که به اشتراک دو عنوان اشاره داشته است.
ذکر اشتراک در عناوین محمد بن میسر ،حمدان دیوانی ،ابن مسکان و حسن بن صالح از جمله این
موارد است که توسط سایر رجالیان ذکر نشده و به تبع آن راهکاری نیز برای تمییز آنها ارائه نشده
است .مجلسی اول در تمییز پارهای از عناوین مشترک از قراینی متفاوت از قرائن دیگر رجالیان بهره
گرفته است که چنین امری در بررسی عناوین مشترک حجال ،محمد بن میسر ،واقد ،حمدان و حسن
بن زیاد قابل مشاهده است .همچنین مجلسی اول در بررسی راویان مشترک ،از قواعد و ضوابطی
همچون توجه به طبقه راوی ،دقت در راوی و مروی عنه ،مقایسه اسانید ،جستجوی روایت در منابع
متقدم ،کثرت روایت ،انصراف و توجه به اطالعات رجالی راوی بهره برده است .مقاله حاضر به روش
توصیفی در صدد تبیین نقش و عملکرد مجلسی اول در بررسی راویان مشترک و آراء و نظرات وی در
این حوزه و تحلیل ضوابط مد نظر وی است.
واژگان کلیدی :حدیث ،علم رجال ،تمییز مشترکات ،محمد تقی مجلسی ،متأخران.

 . 1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.
 . 2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان.
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مقدمه
حدیث مشترک حدیثی است که راوی یا راویانی در سلسلۀ سند آن ،قابلیت انطباق بر بیش از یک مصداق را
داشته باشند و به اصطالح میان چند نفر مشترک باشند 3.پیشینه مباحث تمییز مشترکات و بیان ضوابط آن به دوره
متأخران برمیگردد .در این دوره موضوع مشترکات در سه قالب تألیف کتب مستقل در حوزه مشترکات ،توجه به
مشترکات در ضمن آثار رجالی و بررسی مشترکات و راههای تشخیص آنها در ضمن شروح حدیثی و رجالی است.
در این بین تمرکز بر بیان ضوابط تمییز مشترکات ،در ضمن آثار مستقل رجالی و شروح حدیثی صورت گرفته است.
آثار مستقل این دوره عبارتند از :جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال فخر الدین طریحی (م  5801ق)،
هدایۀ المحدثین الی طریق المحمدین مشهور به مشترکات کاظمی ،تألیف مولی محمد امین کاظمی و فائق المقال
فی الحدیث و الرجال احمد بن عبد الرضا بصری (زنده در  5801ق) .آثار نامبرده از آثار مستقل و جزء مهمترین
نگاشتهها در باب تمییز مشترکات به شمار میروند.
در کنار این آثار توجه به تمییز مشترکات در ضمن شروح حدیثی نیز پیگیری شده است .از جمله افرادی که در
این دوره به بررسی تمییز مشترکات و بیان ضوابط آنها پرداخته است ،محمد تقی مجلسی است .اهمیت مجلسی در
این حوزه از این جهت است که وی در دوره ای قرار دارد که بیشترین اهتمام بر تمییز مشترکات و تعیین قواعد و
ضوابط آن بوده است .از مجلسی اول دو اثر رجالی مستقل بر جای مانده است که یکی شرح مشیخه من الیحضره
الفقیه است و دیگری حاشیه نقد الرجال تفرشی .محقق تهرانی از شرح مشیخه با عناوینی چون شرح االحادیث 4و
الروضۀ البهیه 1یاد کرده و این دو نام را اسامی تاریخی شرح مشیخه فقیه میداند .همچنین از آن با نام رجال المولی
محمد تقی المجلسی و طبقات الروات 6نیز یاد کرده است" .شرح مشیخه کتاب من ال یحضره الفقیه" محمّد تقى
مجلسى ،به عنوان جلد چهاردهم از کتاب روضۀ المتّقین ایشان چاپ شده است .همچنین وی ضمن شرح احادیث
من ال یحضره الفقیه و تهذیب االحکام به بیان مباحث رجالی نیز پرداخته است که به دلیل ماهیت شرح داشتن
کتابش ،به صورت عملی به تمییز راویان و تعیین ضوابط تمییز آنها همت گمارده است .با توجه به جامعیت "شرح
المشیخه" باید گفت این کتاب نسبت به "حاشیه نقد الرجال" بیشتر انعکاس دهنده دیدگاهها و آراء رجالی مرحوم
محمد تقی مجلسی است و عمده مباحث رجالی ایشان در شرح مشیخه روضه المتقین بیان شده است .وی در این
کتاب اهتمام فراوانی در تمییز مشترکات دارد و با بهرهگیری از قواعد و ضوابط مختلفی وضعیت راویان مشترک را
روشن نموده است .مجلسی اول این ضوابط را در ضمن بررسیهای رجالی خویش نسبت به راویان بیان داشته و
گونه ای از کاربست آنها را به صورت مستدل در کالم خویش روشن ساخته است .البته وی بخشی از ضوابط را به
صراحت بیان داشته و بخشی دیگر را به صورت غیر صریح در ضمن آثار خود و به ویژه در روضه المتقین مورد
استفاده قرار داده است .مجلسی به اشتراک نام  65راوی اشاره داشته که از بین آنها در بررسی حدود  13راوی،
ضوابطی را در تمییز آنها لحاظ کرده است.
دقت مجلسی اول و تالش وافر وی در این زمینه سبب شده است که رجالیان پس از او ،آراء و نظرات وی در

 3تنفیح المقال ،ج ،5ص.800
 4الذریعه الی تصانیف الشیعه ،ج  ،53ص .64
 1الذریعه الی تصانیف الشیعه ،ج  ،55ص .898
 6الذریعه الی تصانیف الشیعه ،ج  ،58ص .585
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حوزه تمییز مشترکات را مد نظر قرار دهند .بررسی آثار عالمه مجلسی ،محمد امین کاظمی و وحید بهبهانی حاکی از
تاثیرپذیری آنها از آراء مجلسی اول در مباحث مختلف رجالی از جمله تمییز مشترکات است .مجلسی اول در مواردی
به بیان اشتراک عناوینی پرداخته که از نظر دیگر رجالیان مغفول مانده است .وی در بررسی پارهای از عناوین
مشترک از قراینی متفاوت از دیگر رجالیان بهره برده و گاه بر اساس قرینهای خاص به تمییز راویان مشترک همت
گمارده است .از این رو نقش وی در ابعاد مختلفی در حوزه تمییز مشترکات قابل بررسی است .همچنین یکی از
مسائل مهم در مباحث رجالی از جمله تمییز مشترکات ،تبیین سیر تاریخی شکلگیری و روند تکامل آنهاست که
علی رغم ماهیت تاریخی داشتن ،از نظر عملی نیز میتواند راهگشا باشد .بر این اساس بررسی آراء رجالی افرادی
همچون مجلسی که محوریتی در عصر خویش داشته و اثرگذار بر افراد و جریانهای پس از خویش بودهاند ،از اهمیت
زیادی برخوردار خواهد بود .علی رغم تالش فراوان مجلسی اول در تمییز مشترکات و تبیین ضوابط آن و اثرگذاری
وی بر رجالیان پس از خود ،تاکنون آراء و ضوابط مد نظر وی در تمییز مشترکات مورد بررسی قرار نگرفته است .بر
این اساس مقاله حاضر با در نظر داشتن ضرورت بررسی آراء مجلسی اول و ضوابط مد نظر وی در این زمینه ضمن
بررسی تمییز مشترکات ،ضوابط تشخیص و شیوه استدالل مجلسی اول در تعیین وضعیت راویان مشترک ،نقش وی
در انتقال و گسترش این مباحث را مد نظر قرار خواهد داد.
 -1علل ایجاد اشتراک
یکی از مهمترین علل ایجاد اشتراک ،تشابه اطالعات رجالی و اختصار نام راویان است .برای مثال ذکر نام راوی و
عدم بیان نام پدر وی ،موجب اشتراک راویان همنام میشود .همچنین در موارد مشابهت نام و نام پدر ،عدم ذکر کنیه
و نسب ایشان میتواند زمینه ساز ایجاد اشتراک شود .همچنین تشابه کنیه و نسب و سایر موارد مذکور در اطالعات
رجالی روات میتواند موجبات پیدایش اشتراک را فراهم آورد .صاحب معالم علت پدیدآیی اشتراک را عملکرد
متقدمان در نقل احادیث و تقطیع اسناد میداند .از نظر وی ،متقدمان اخبار متعدد با مضامین مختلف را از طریق
واحد ذکر می کردند و اسناد را با اعتماد به سند تفصیلی روایت اول به اجمال میآوردند .پس از انتقال این روایات به
سایر کتب با ترتیبی متفاوت و تقطیع آن ها به جهت اختالف مضامین ،سند تفصیلی ابتدایی 7و به تعبیر دیگر ،قرائن
شناسایی سند و تمییز هریک از راویان ،از میان رفت .از دیگر علل ایجاد اشتراک میتوان به تصحیف نام راویان و
عدم ضبط دقیق اسامی ایشان اشاره کرد که در اقسام اشتراک از آن سخن به میان خواهد آمد.
 -2ضرورت تمییز مشترکات
ضرورت تمییز مشترکات زمانی آشکار می شود که یک یا چند تن از راویان مشترک ،ثقه و برخی دیگر غیر ثقه
باشند .نمونه این نوع اشتراک در آراء مجلسی ،اشتراک عبداهلل بن ولید 0،عبد الحمید بن سالم و عبد الحمید بن
سعد 9،ابراهیم بن اسحاق 58،عنبسه 55،حسن بن زیاد 58،اسحاق بن عمار 53،عیسی بن عبد اهلل 54و حمدان 51است.
 7منتقی الجمان ،ج  ،5ص .31
 0روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .307 -514
 9روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .370
 58روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .386
 55روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .487
 58روضۀ المتقین ،ج  ،9ص .581
 53روضۀ المتقین ،ج  ،3ص  ،54 -98ص .18
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مجلسی در شرح روایتی در باب احکام السهو فی الصالة 56به علت وجود نام مشترک علی بن ابی حمزه در سند ،بیان
می دارد که احتماال وی بطائنی ملعون است و البته احتمال اینکه وی ثمالی ثقه باشد نیز وجود دارد ولی به سبب
اشتراک ،حدیث از رتبه اعتماد ساقط است 57.همچنین به خاطر اشتراک موسی بن عمر میان ابن یزید بن ذبیان
صیقل غیر ثقه و ابن بزیع ثقه ،امکان حکم به صحت وجود ندارد 50و در صورتی که امکان تمییز نباشد خبر قوی
کالصحیح خواهد بود 59.همچنین اشتراک ابن اعین میان عبد الملک و مالک موجب میشود اعتبار سند از حسن به
88
قوی کالصحیح تنزل یابد.

 -3نقش مجلسی اول در تمییز مشترکات
هر چند مجلسی اول کتاب رجال مستقلی نداشته است اما بررسیهای رجالی وی در ضمن شرح بر احادیث و
بویژه شرح مشیخه من الیحضر الفقیه ،نمود یافته است .از جمله مباحث مورد توجه وی در ضمن بررسی اسامی
راویان ،توجه به تشخیص و تمییز عناوین مشترک است .نقش وی به عنوان فردی اثرگذار در مبحث تمییز راویان
مشترک از چند جهت توجه به اشتراک عناوین مغفول توسط دیگر رجالیان ،ذکر قرینه کاربردی در تمییز مشترکات
و تمییز مشترکات ضمن بررسی روایات قابل بررسی است که در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
 -1-3توجه به اشتراک عناوین مغفول
مجلسی اول در پاره ای از موارد نخستین فردی است که به اشتراک دو عنوان اشاره داشته است .نمونه این امر
اشتراک عنوان محمد بن میسر است .هرچند مجلسی با ارائه برخی قرائن ،اتحاد محمد بن میسر بن عبدالعزیز نخعی
بیاع زطی و محمد بن میسره کندی (با زیادت هاء) را ممکن دانسته ،ولی امکان تعدد را نیز بعید نمیداند .شیخ
طوسی ،محمد بن میسره کندی را مجهول و از اصحاب امام صادق(ع) معرفی نموده است ولی از نظر مجلسی ،تعدد و
مجهول بودن ضرری به سند حدیث وارد نمیکند ،زیرا اطالق ،به قرینه کتاب و راویان به مشاهیر باز میگردد 85.این
سخن که ناظر به قرینهای کلی در تمییز مشترکات است ،نخستین بار توسط مجلسی عنوان شده و پس از وی مورد
توجه برخی رجالیان قرار گرفته است 88.اردبیلی و تفرشی درباره اشتراک این عنوان و به تبع آن راهکاری برای تمییز
بحث نکردهاند و کاظمی 83و بصری 84نیز صرفا به ذکر راویان محمد بن میسر بیاع زطی پرداختهاند .همچنین
طریحی فقط راوی محمد بن میسر ابو نصر زعفرانی را ذکر کرده و از سایر راویان مشترک در این عنوان سخنی به
میان نیاورده است .از اینرو می توان مجلسی را نخستین فردی دانست که به اشتراک عنوان و قاعده تمییز آن اشاره
کرده است.
 54روضۀ المتقین ،ج  ،6ص .551
 51روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .587
 56من ال یحضره الفقیه ،ج  ،5ص  ،318ح .5888
 57لوامع صاحبقرانی ،ج  ،4ص .878
 50روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .515
 59روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .463
 88روضۀ المتقین ،ج  ،55ص .307
 85روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .413
 88تعلیقۀ علی منهج المقال ،ص 338؛ طرائف المقال ،ج  ،5ص .197
 83هدایۀ المحدثین ،ص .816
 84فائق المقال ،ص .848
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نمونه دیگر تمییز حمدان دیوانی در میان راویانی است که در این نام مشترکند .نام حمدان از جمله اسامی
مشترک میان راویان ثقه ،ممدوح و ضعیف است 81.حمدان بن سلیمان 86،حمدان بن اسحاق 87،حمدان بن حسین،
حمدان ابن احمد نهدی 89،ابوجعفر قالنسی 38و حمدان دیوانی 35از جمله این روات هستند .از نظر مجلسی ،نسب
دیوانی تنها بر نفر آخر صدق میکند و از این رو قرینه شناخت وی به شمار میرود 38.نخستین بار مجلسی به
انحصاری بودن نسب دیوانی اشاره کرده و پس از او بهبهانی در تمییز حمدان از این نکته بهره برده است 33.این در
حالی است که اردبیلی و تفرشی به اشتراک عنوان اشاره ندارند و طریحی 34،کاظمی 31و بصری 36نیز در تمییز
مشترکین در نسب دیوانی به ذکر راویان ایشان پرداختهاند ولی اصال از حمدان دیوانی سخنی به میان نیاوردهاند.
37
دیوانی بر اهالی دیوان ،کوچهای در مرو ،اطالق میشود.
مثال دیگر توجه به اشتراک کنیه ابن مسکان است که از کنیههای مشترک میان برخی راویان از جمله عبداهلل بن
مسکان و عمران بن مسکان است .عمران بن مسکان ،ابومحمد ،کوفی ،ثقه و از مشایخ حمید بن زیاد است 30.کتاب
48
نوادر وی از طریق حمید بن زیاد نقل شده است 39.با توجه به اینکه حمید بن زیاد متوفای  358هجری است،
عمران بن مسکان از راویان طبقه چهارم محسوب میشود 45.طوسی وی را در زمره راویانی برشمرده که از معصومان
48
نقل روایت نکردهاند.
عبداهلل بن مسکان ،مولی عنزه که از وی با تعابیر ثقه و عین یاد شده است ،از جمله راویان امام کاظم(ع) به شمار
میرود 43و در زمره فقها و از جمله اصحاب اجماع است 44.عبداهلل بن مسکان در دوران امام کاظم(ع) و قبل از حادثه
درگذشت؛ 41از اینرو بر اساس طبقه بندی مد نظر مجلسی ،وی از راویان طبقه هشتم و نهم است 46.نجاشی ضمن
80

 81روضۀ المتقین ،ج  ،54ص ..587
 86روضۀ المتقین ،ج  ،0ص 78؛ ج  ،54ص .503
 87روضۀ المتقین ،ج  ،0ص .689
 80روضۀ المتقین ،ج  ،55ص 453؛ ج  ،54ص .587
 89روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .416
 38روضۀ المتقین ،ج  ،54ص 869؛ .418
 35روضۀ المتقین ،ج  ،1ص 396؛ ج  ،54ص .587
 38روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .587
 33ر.ک :تعلیقۀ علی منهج المقال ،ص .510
 34جامع المقال ،ص .64
 31هدایۀ المحدثین ،ص .15
 36فائق المقال ،ص .848
 37االنساب ،ج  ،8ص .138
 30رجال نجاشی ،ص .895
 39فهرست کتب الشیعه ،ص .348
 48رجال النجاشی ،ص 538
 45ر.ک :روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .383
 48رجال شیخ طوسی ،ص .438
 43رجال النجاشی ،ص .854
 44رجال الکشی ،ص .371
 41رجال النجاشی ،ص .854
 46ر.ک :روضۀ المتقین ،ج  ،54ص 383
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بیان اینکه برخی وی را از راویان امام صادق(ع) میدانند ،این مطلب را امری ثابت نشده عنوان کرده است؛ 47همانطور
40
که ابن داود نیز معتقدست عبداهلل بن مسکان از امام صادق(ع) تنها روایت من ادرک المشعر را نقل کرده است.
البته مجلسی این سخن نجاشی را سهو می داند؛ زیرا به اعتقاد وی ،به نقل از عبداهلل بن مسکان حدودا سی حدیث از
امام صادق(ع) در کتب اربعه و غیر آن ذکر شده است 49.ذکر این رقم پس از مجلسی و به نقل از وی مورد توجه
برخی رجالیان و محدثان قرار گرفته است 18.هرچند هر دو این راویان ثقه هستند ولی مجلسی بُعد طبقه را مانع از
اشتباه شدن این دو راوی دانسته است 15.سایر رجالیان بدون اینکه عمران را نیز مشترک در این عنوان بدانند ،ذکر
18
ابن مسکان به طور مطلق را منصرف به عبداهلل بن مسکان دانستهاند.
نمونه دیگر این امر ،اشتراک عنوان حسن بن صالح است .هرچند برخی قائل به اتحاد حسن بن صالح بن حی و
حسن بن صالح احول هستند 13ولی مجلسی این نام را در زمره اسامی مشترک میداند 14و دقت در راوی و مروی
عنه را قرینه تمییز هریک برمیشمرد.
11
حسن بن صالح بن حی همدانی ثوری ،راوی زیدی مذهبی است که در زمره راویان امام باقر(ع) و امام
صادق(ع) به شمار میرود 16.شیخ صدوق پس از بیان و شرح اعتقاد بتریه (طائفهای از زیدیه) در تقدیم مفضول بر
فاضل ،حسن بن صالح بن حی را نیز در در زمره ایشان قلمداد کرده است 17.هرچند وی از نظر مذهب ،مردود است
10
ولی کتاب او از اصول و مورد اعتماد قدما بوده و آنها ،به عکس متاخران ،به آن استناد میکردند.
حسن بن صالح احول ،کوفی و صاحب کتابی است که از طریق عباس بن عامر از او نقل شده است 19.وی از
اصحاب امام کاظم(ع) به شمار میرود .مجلسی با عنایت به مروی عنه دو راوی بیان داشته در صورتی که روایت،
منقول از امام صادق(ع) باشد ،حسن بن صالح بن حی مد نظر است و اگر به نقل از امام کاظم(ع) باشد ،مقصود،
حسن بن صالح بن احول است 68.کاظمی نیز به نقل از مجلسی این نکته را قرینه تمییز احول از سایرین دانسته
است 65.در مباحث رجالی اردبیلی ،تفرشی و بصری به اشتراک این عنوان و به تبع آن ،راهکار تمییز ایشان اشارهای
نشده است .البته طریحی بدون تنبه دادن به اشتراک نام حسن بن صالح ،ذیل نام راویان مسمی به حسن ،روایت

 47رجال النجاشی ،ص .854
 40رجال ابن داود ،ص .300
 49روضۀ المتقین ،ج  ،54ص 573
 18ر.ک :تعلیقۀ علی منهج المقال ،ص 835؛ مستدرکات علم رجال الحدیث ،ج  ،1ص .589
 15روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .486
 18هدایۀ المحدثین ،ص 389؛ جامع الرواة ،ج  ،8ص 436؛ جامع المقال ،ص 543؛ نقد الرجال ،ج  ،1ص 864؛ فائق المقال ،ص 500؛
توضیح المقال فی علم الرجال ،ص 581؛ قاموس الرجال ،ج  ،55ص .637
 13معجم رجال الحدیث ،ج  ،1ص 318؛ المفید من معجم رجال الحدیث ،ص .548
 14روضۀ المتقین ،ج  ،0ص .335
11
16

الرجال الطوسی ،ص .538
الرجال الطوسی ،ص .508

 17من ال یحضره الفقیه ،ج  ،4ص .144
 10روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .315
 19رجال النجاشی ،ص .18
 68روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .315
 65هدایۀ المحدثین ،ص .48
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عباس بن عامر را قرینه تشخیص حسن بن صالح دانسته است.

68

 2-3ذکر قرینه کاربردی در تمییز عناوین مشترک
گاه مجلسی اول نخستین فردی است که به ذکر ضابطه تشخیص راویان پرداخته و یا از ضابطهای خاص در
شناسایی افراد مشترک بهره گرفته است .در پارهای از موارد نظر وی مورد استفاده دیگران نیز قرار گرفته است .از
جمله این ضوابط میتوان به بهرهگیری از کنیه در تمییز راویان همنام با عنوان واقد اشاره کرد .عبداهلل بن واقد لحام
کوفی و عبداهلل بن ابی یعفور ،که وی نیز واقد نام دارد 63هردو از اصحاب امام صادق(ع) 64و از راویان طبقه نهم به
شمار میروند 61.اشتهار ابن ابی یعفور به کنیه ،تمییز این دو راوی را مقدور میسازد .البته در صورت اشتباه نیز
اشکالی متوجه سند نیست؛ زیرا لحام به ابن ابی یعفور شبیه است نه برعکس 66.الزم به ذکر است که نخستین بار به
کار گیری این قرینه در تمییز راویان همنام در واقد توسط مجلسی عنوان شده و پس از ایشان نیز بهبهانی بدان
استناد نموده است 67.سایر رجالیان معاصر مجلسی چون اردبیلی ،طریحی ،تفرشی ،کاظمی و بصری قرینهای را جهت
تمییز راویان مشترک در این کنیه ارائه ندادهاند.
60
مثال دیگر عنوان حسن بن زیاد است که از جمله اسامی مشترک محسوب میشود .برخی رجالیان قائل به
اتحاد حسن بن زیاد عطار و حسن بن زیاد صیقل هستند؛ 69حال آنکه توجه به وصف راوی ،این اتحاد را نفی میکند.
بر اساس تتبع تام مجلسی ،نام حسن بن زیاد صیقل در اغلب موارد مقید به این نسب است ،لذا ذکر نام حسن بن
زیاد به طور مطلق ،دال بر حسن بن زیاد عطار است 78.کاربرد این قرینه در تمییز حسن بن زیاد نخستین بار توسط
مجلسی به کار رفته و پس از او مورد توجه بهبهانی 75و سید محسن امین 78نیز قرار گرفته است .از حسن بن زیاد در
سندها با عنوان الحسن بن زیاد الصیقل 73و یا حسن الصیقل 74نام برده شده است .صیقل نسبی است که در گذشته
به صیقل دهندگان اشیاء آهنی ،اطالق میشد 71.در میان سایر رجالیان معاصر تنها طریحی 76و کاظمی به اشتراک
اشاره داشتهاند و از قرینه توجه به راوی و مروی عنه به تمییز ایشان پرداختهاند.
نمونه دیگر تعیین ضابطه در تمییز حجال است که از جمله عناوین مشتر ک میان سه تن از راویان به شمار

 68جامع المقال ،ص .543
 63روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .306
 64رجال النجاشی ،ص 853؛ الرجال الطوسی ،ص .835
 61ر.ک :روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .383
 66روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .306
 67ر.ک :تعلیقۀ علی منهج المقال ،ص .833
 60مجمع الرجال ،ج  ،8ص 558؛ جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال ،ص 583؛ روضۀ المتقین ،ج  ،9ص .581
 69احمد اردبیلی به نقل از تعلیقۀ علی منهج المقال.585 ،
 78روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .315
 75تعلیقۀ علی منهج المقال ،ص .585
 78اعیان الشیعۀ ،ج  ،1ص .71
 73ر.ک :من ال یحضره الفقیه ،ج  ،5ص  ،566ح .479
 74برای مثال ر.ک :روضۀ المتقین ،ج  ،8ص  ،401ح  5891و ص  ،695ح .5303
 71االنساب ،ج  ،3ص .171
 76جامع المقال ،ص 583؛ هدایۀ المحدثین ،ص .500
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میرود 77.شخص اول ،ابومحمد حسن بن علی حجال ،ثقه و از اصحاب قمی است .وی شریک تجاری محمد بن
حسن بن ولید است .کتاب الجامع فی ابواب الشریعۀ الکبیر از آثار اوست .نجاشی وجه تسمیه وی به حجال را به علت
79
همراهی وی با حجال کوفی دانسته است 70.مقصود از حجال ،فروشنده حجل و حجل به معنای خلخال است.
راوی دوم ،ابو محمد عبداهلل بن محمد اسدی حجال مزخرف ،اهل کوفه و به نقلی از موالی بنی تیم است .در
کتب رجالی از وی با تعبیر ثقۀ ثقۀ و ثبت یاد شده است 08.وی صاحب کتابی است که از طریق حسن بن علی کوفی
روایت شده است 05.سومین شخصی که با لقب حجال شناخته شده احمد بن سلیمان است .وی در کتب رجالی،
08
صریحا توثیق نشده و تنها به استناد کتابی به او ،که از طریق محمد بن خالد برقی روایت شده ،اکتفا شده است.
03
البته مجلسی معتقدست حجال به طور نادر بر وی اطالق میشود.
هرچند مجلسی وثاقت عبد اهلل بن محمد و حسن بن علی را تایید کرده و اشتراک آنها را بالاشکال میداند ،ولی
از طریق توجه به طبقه به تمییز ایشان پرداخته است .ابومحمد ،از راویان طبقه چهارم و معاصر ابن ولید است ،حال
آنکه عبداهلل بن محمد از معاصران حسین بن سعید (طبقه هفتم) و در زمره راویان امام رضا به شمار میرود 04.احمد
بن سلیمان نیز فردی قلیل الروایه است .این درحالی است که غالب روایات از طریق دو نفر اول یعنی حسن بن علی
ابومحمد حجال و عبد اهلل بن محمد حجال صورت گرفته و در غالب موارد تصریح به اسم این دو نفر شده است .البته
د ر بیشتر موارد تصریح به اسم احمد بن سلیمان حجال نیز شده است .با توجه به قلیل الروایه بودن و غالب بودن
روایت عبداهلل بن محمد حجال ،در صورتی که عنوان حجال به صورت مطلق به کار رود ،منصرف به وی خواهد بود
جز در مواردی که قرینه صارفهای داللت بر روایت از دیگری داشته باشد 01.شایان ذکر است کاربرد طبقه راویان در
تمییز حجال نخستین بار توسط مجلسی مورد توجه قرار گرفته و پس از ایشان ،کاظمی نیز از بخشی از این قاعده
بهره برده است؛ 06این در حالی است که سایر رجالیان چون اردبیلی و طریحی در تشخیص ایشان همتی مصروف
نداشتهاند و بصری 07و تفرشی 00نیز صرفا به مشترک بودن این نسب اشاره کردهاند.
نمونه دیگر ارائه قرینه در تمییز محمد بن زیاد است .محمد بن زیاد ملقب به ابن ابی عمیر ،از راویان طبقه هشتم
و از اصحاب امام رضا(ع) به شمار میرود .نجاشی از او با عنوان جلیل القدر و عظیم المنزلت نزد موافقان و مخالفان
یاد کرده است 09.شیخ طوسی معتقدست که او دوران سه امام را درک کرده است؛ امام کاظم(ع) :بدون نقل روایتی از
ایشان و نیز امام رضا(ع) .شیخ از سومین امام نام نبرده است ولی به گفته مصححان ،بنابر تاریخ وفات ابن ابی عمیر،

 77مجمع الرجال ،ج  ،7ص 583؛ هدایۀ المحدثین ،ص .358
 70رجال النجاشی ،ص .49
 79روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .553
 08رجال النجاشی ،ص .886
 05فهرست کتب الشیعۀ ،ص .893
 08رجال النجاشی ،ص .588
 03روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .497
 04روضۀ المتقین ،ج  ،54ص  318و .306
 01روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .313
 06ر.ک :هدایۀ المحدثین ،ص .358
 07فائق المقال ،ص .598
 00نقد الرجال ،ج  ،1ص .871
 09رجال النجاشی ،ص .386
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مقصود امام جواد(ع) است .کتب زیادی به ایشان نسبت داده شده که به گفته ابن بطه ،به نقل از شیخ طوسی ،این
98
رقم به نود و چهار کتاب میرسد.
مجلسی با استناد به سخن نجاشی ذیل نام محمد بن حسن بن زیاد عطار 95بیان داشته که وی گاه به جدش نیز
منسوب شده و عطار نیز با نام محمد بن زیاد شناخته شده است .از اینرو نام محمد بن زیاد میان عطار و ابن ابی
93
عمیر مشترک است 98.ابن ابی عمیر و عطار هر دو ثقه و هم طبقه هستند.
در سند حدیث بیست و نهم باب تطهیر المیاه من النجاسات کتاب تهذیب االحکام ،نام محمد بن زیاد به طور
مطلق به کار رفته است 94.شوشتری معتقد است راوی مورد نظر عطار است؛ ولی مجلسی به قرینه روایت حسین بن
سعید از محمد بن زیاد ،وی را ابن ابی عمیر دانسته است .عالمه مجلسی نیز در شرح این حدیث به سخن پدرش
استناد کرده است 91.اردبیلی حسین بن سعید را از راویان ابن ابی عمیر دانسته است؛ 96ولی تفرشی و بصری اشارهای
به نام ابن ابی عمیر ندارند و طریحی و به تبع او کاظمی 97،در میان راویانی که محمد بن زیاد نام دارند فقط عطار را
90
ثقه دانسته و راویان وی را برشمرده است.
مورد دیگر تمییز محمد بن حمران است .مجلسی در تمییز راویان با نام محمد بن حمران به مقایسه اسانید
پرداخته است .شیخ صدوق در مشیخه ،طریق خود را یک بار به جمیل بن دراج و محمد بن حمران 99و بار دیگر به
محمد بن حمران 588ذکر کرده است .از منظر مجلسی ،روایت جمیل بن دراج از محمد بن حمران ،صحیح 585و
روایت از محمد بن حمران به تنهایی حسن کالصحیح است 588.مجلسی در تشخیص محمد بن حمران ،که مشترک
میان ابن اعین مجهول و نهدی کوفی ثقه است 583،پس از شرح مختصری از احواالت دو راوی ،بیان داشته که جمیل
بن دراج و محمد بن حمران نهدی دارای کتابی مشترک هستند 584و هرکدام نیز مستقال کتابی دارند 581.از اینرو
هرگاه نام محمد بن حمران همراه با جمیل بن دراج ذکر شود نهدی مقصود است 586.این نکته از نظر رجالیانی چون
اردبیلی ،تفرشی ،طریحی ،کاظمی و بصری مخفی مانده است .مجلسی عالوه بر توجه به این رابطه ،در تمییز محمد

 98الفهرست ،ص .484
 95ر.ک :رجال النجاشی ،ص .369
 98روضۀ المتقین ،ج  ،54ص 437
 93روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .437
 94تهذیب االحکام ،ج  ،5ص 845
 91مالذ االخیار ،ج  ،8ص .899
 96جامع الرواه ،ج  ،8ص .89
 97هدایۀ المحدثین ،ص .830
 90جامع المقال ،ص .588
 99من ال یحضره الفقیه ،ج  ،4ص .438
 588همان ،ج  ،4ص .409
 585روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .08
 588روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .843
 583روضۀ المتقین ،ج  ،4ص .505
 584روضۀ المتقین ،ج  ،1ص 506؛ ج  ،58ص 311؛ ج  ،54ص .08
 581روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .848
 586روضۀ المتقین ،ج  ،5ص 803؛ ج  ،54ص .05
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بن حمران از مقایسه اسانید نیز بهره برده است .در یکی از روایات باب تحریم صید الحرم و حکمه 587و نیز باب
الجراحات و القتل بین النساء و الرجال 580،و روایت باب بینات در تهذیب االحکام 589نام محمد بن حمران به طور
مطلق در سند ذکر شده است .مجلسی پس از مقایسه سند این سه روایت ،با روایت باب التیمم در کتاب من ال
یحضره الفقیه 558،که در سند آن محمد بن حمران با قی د نهدی آمده ،حکم نموده که در این روایات نیز باید محمد
بن حمران نهدی مد نظر باشد و نه ابن اعین 555.از دیگر قرائن تشخیص نهدی ،روایت علی بن اسباط از اوست 558و
553
سایر رجالیان نیز نام وی را در زمره راویان نهدی برشمردهاند.
ابو ایوب از جمله کنیههای مشترک میان تنی چند از راویان به شمار میرود .به گفته مجلسی کنیه ابو ایوب به
طور مطلق به ابراهیم بن عیسی منصرف است 554و از اینروست که به هنگام اطالق این عنوان در سند روایت 3331
باب شهادة الزور 551و حدیث  3186باب والء المعتق 556ابو ایوب را ابراهیم بن عثمان یا عیسی 557دانسته است .فارغ
از رجالیانی که قرینهای را در تمییز ارائه ندادهاند 550،سایرین توجه به راوی و مروی عنه را در تمییز مشترکان در این
588
کنیه کارآمد میدانند 559.البته تفرشی ابراهیم بن عثمان را در این کنیه مشهورتر دانسته است.
مثال دیگر تمییز نسب مشترک وصافی عجلی است .وصافی عجلی نسبی مشترک میان دو برادر ،عبد اهلل و عبید
اهلل بن ولید 585و پدرشان ،ولید بن ابی العالء است 588.برخی رجالیان ضبط دیگری از این نسب ارائه داده و آن را با
عنوان وضافی نقل کردهاند؛ 583ولی از نظر اردبیلی ،ضبط صحیح همان وصافی ،منسوب به وصاف ،مردی از سادات
584
عرب است و بیان داشته که امر بر برخی اصحاب ما مشتبه شده و از اینرو با حرف ضاد ،این نسب را ذکر کردهاند.
مجلسی نیز قائل به صحت وصافی است 581.ابو سعید عبید اهلل بن ولید همچون برادرش عبد اهلل از اصحاب امام
باقر  586و امام صادق  587است.
 587من ال یحضره الفقیه ،ج  ،8ص  ،868ح .8375
 580همان ،ج  ،4ص  ،559ح .1848
 589تهذیب االحکام ،ج  ،6ص  ،815ح .15
 558من ال یحضره الفقیه ،ج  ،5ص  ،589ح .884
 555روضۀ المتقین ،ج  ،4ص 505؛ ج  ،54ص 05؛ ج  ،58ص 311؛ مالذ االخیار ،ج  ،58ص .584
 558روضۀ المتقین ،ج  ،55ص 566؛ جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال ،ص .585
 553جامع المقال ،ص 78؛ هدایۀ المحدثین ،ص 836؛ فائق المقال ،ص .354
 554روضۀ المتقین ،ج  ،54ص 479؛ ج  ،54ص .59
 551من الیحضره الفقیه ،ج  ،3ص 68؛ روضۀ المتقین ،ج  ،6ص .564
 556من الیحضره الفقیه ،ج  ،3ص .537
 557روضۀ المتقین ،ج  ،6ص .339
 550جامع الرواة؛ مجمع الرجال ،ج  ،7ص .0
 559مشترکات ،ص  55و 875؛ فائق المقال ،ص  574و .335
 588نقد الرجال ،ج  ،1ص .588
 585جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال ،ص .547
 588نقد الرجال ،ص 384؛ جامع الرواة ،ج  ،8ص .413
 583رجال الحلی ،ص 553؛ خالصۀ االقوال ،ص 883؛ نقد الرجال ،ج  ،1ص 384؛ فائق المقال ،ص 349؛ طرائف المقال ،ج  ،8ص .38
 584جامع الرواة ،ج  ،5ص .138
 581روضۀ المتقین ،ج .508 ،54
 586الرجال الطوسی ،ص .539
 587الرجال الطوسی ،ص  838و .864
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نظر به اشتراک این دو راوی در نام پدر ،وصف و طبقه ،توجه به نام ،تنها راه تمییز ایشان است 580.فارغ از اردبیلی
و تفرشی که اشارهای به اشتراک این نام ندارند ،کاظمی ،589طریحی 538و بصری 535نیز صرفا بیان داشتهاند که نسب
وصافی عجلی از انساب مشترک است ولی برای تمییز ایشان راهکاری ارائه نکردهاند.
نمونه دیگر بیان قرینه ای کاربردی جهت تمییز عبد الحمید است .عبد الحمید بن سالم ،عبدالحمید بن عواض و
عبدالحمید ازدی سه راوی ثقه و قریب المرتبه 538و از طبقه هشتم و نهم به شمار میروند 533.در این طبقه نام راوی
مجهول دیگری نیز با نام عبدالحمید بن سعد (سعید) بجلی کوفی که صفوان بن یحیی از او روایت نقل میکند ،به
چشم میخورد .وی از اصحاب امام کاظم شمرده شده است 534.غیر از این اطالعات دیگری از عبد الحمید بن سعد
531
بجلی کوفی در دسترس نیست؛ از این رو به جهت تمییز وی از سایرین ،غالبا نام پدرش نیز با او ذکر میشود.
اردبیلی و تفرشی به اشتراک عنوان اشارهای نکردهاند و طریحی 536،کاظمی 537و بصری 530نیز مطابق معمول ،راویان
هریک را برشمردهاند.
539
گاه راویان عالوه بر نام ،در نام پدر نیز اشتراک دارند .احمد بن حسین از جمله این نوع اشتراک است .مجلسی
ذکر نام جد را شیوه تمییز احمد بن حسین بن عبدالملک اودی (ازدی) در طریق حسن بن محبوب میداند؛ 548ولی
طریحی 545،کاظمی و بصری مطابق معمول تمییز ایشان را از طریق توجه به راویان میسر میدانند.
نمونه دیگر ،احمد بن محمد بن سلیمان 548زراری ،ابوغالب و ثقه است .تاریخ وفات وی  360قمری عنوان
شده 543و از اینرو باید وی را در طبقه سوم قلمداد کرد 544.از احمد بن محمد بن سلیمان عمدتا با نام ابی غالب
الزراری نام برده شده است 541که وجه تمایز او از سایر راویان مسمی به احمد بن محمد ،به شمار میرود .این قرینه
نیز نخستین بار در کالم مجلسی مورد توجه قرار گرفته است .مطابق معمول رجالیانی چون طریحی 546،کاظمی 547و

 580روضۀ المتقین ،ج  ،54ص.307
 589هدایۀ المحدثین ،ص .388
 538جامع المقال ،ص .578
 535فائق المقال ،ص .883
 538خالصۀ االقوال ،ص .887
 533ر.ک :روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .383
 534الرجال البرقی ،ص 18؛ مجمع الرجال ،ج  ،4ص .60
 531روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .377
 536جامع المقال ،ص .76
 537هدایۀ المحدثین ،ص .95
 530فائق المقال ،ص .816
 539جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال ،ص 97؛ هدایۀ المحدثین ،ص .575
 548روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .387
 545جامع المقال ،ص 97؛ هدایۀ المحدثین ،ص 575؛ فائق المقال ،ص .801
 548سلمان؛ روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .407
 543الرجال البن داود ،ص .48
 544ر.ک :روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .384
 541روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .331
 546جامع المقال ،ص .588
 547هدایۀ المحدثین ،ص .577
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بصری 540توجه به راویان ایشان را در تمییز کارگشا میدانند.
 3-3تمییز مشترکات ضمن سند روایات
نقش دیگر مجلسی به کار بردن قواعد تمییز به صورت کاربردی و ضمن شرح روایات من الیحضره الفقیه و
تهذیب االحکام است .تمییز عناوین مشترک حماد و ابو بصیر ذیل سند دو روایت ،نمونه این امر است .در سند روایت
باب آداب المسافر در کتاب من ال یحضره الفقیه  ،شیخ صدوق به نقل از حماد بن عیسی ،از امام صادق(ع) به نقل
روایت پرداخته است 549.همین روایت در کافی به طور مطلق از حماد ذکر شده 518و در سند محاسن برقی ،عبارت
عن حماد بن عثمان أو ابن عیسی به چشم میخورد 515.در اسناد شیخ صدوق در من ال یحضره الفقیه ،هشت بار
حماد بن عیسی و هجده بار حماد بن عثمان بدون واسطه از امام صادق(ع) نقل حدیث کردهاند .مجلسی معتقد است
به علت قلت روایت ابن عیسی از امام صادق(ع) باید گفت در این سند حماد بن عثمان صحیح است و نه ابن عیسی؛
علیرغم اینکه درباره ابن عیسی گفته شده که او از امام صادق(ع) هفتاد حدیث شنیده و همواره در آن شک میکرد
تا اینکه به بیست حدیث اکتفا کرد .البته ممکن است این حدیث نیز جزء همان بیست حدیث صحیح از منظر وی
باشد ولی به علت عدم جزم شیخین ،چنین یقینی حاصل نمی شود و ظاهرا در سند مورد بحث ،راوی را از باب الحاق
به اعم اغلب ،که همان نقل فراوان حماد بن عثمان از امام صادق(ع) است ،حماد بن عثمان باید دانست 518.ذکر این
نکته ضروری است که صرفا با تکیه به اسناد شیخ صدوق نمیتوان کثرت روایت حماد بن عثمان را نتیجه گرفت،
بلکه الزمه آن مراجعه به اسناد دیگر منابع نیز هست؛ زیرا کتاب من ال یحضره الفقیه مشتمل بر کلیه روایات نیست و
513
به تصریح شیخ صدوق ،فقط جامع روایاتی است که مبنای فتاوای او بوده و به صحت آنها حکم کرده است.
اردبیلی معتقدست راوی در این سند ،حماد بن عیسی است 514.تفرشی درباره اشتراک این عنوان سخنی به میان
نیاورده و طریحی 511و بصری 516درباره بحث پیرامون سند مذکور صرفا با استفاده از راوی و مروی عنه ،به تمییز
راویان مشترک در نام حماد همت گماردهاند .شایان ذکر است که در این سند منقری از ابان به نقل روایت پرداخته و
کاظمی با استناد به این حدیث و در نظر گرفتن حماد بن عیسی ،منقری را از راویان وی برشمرده است 517.در هر
510
صورت نظر به وثاقت هر دو راوی ،اشکالی متوجه سند احادیث نخواهد شد.
568
در نمونه دوم ارسال سند روایت باب الجماعۀ و فضلها519و باب تحریم المدینۀ و فضلها شناسایی ابوبصیر را
دشوار کرده است .مجلسی برای تشخیص او ،ابتدا در صدد بازسازی سند روایت برآمده است .سند کامل حدیث اول
 540فائق المقال ،ص .809
 549من ال یحضره الفقیه ،ج  ،8ص  ،896ح .8181
 518کافی ،ج  ،0ص  ،340ح .147
 515المحاسن ،ج  ،8ص  ،371ح .541
 518روضۀ المتقین ،ج  ،4ص .867
 513من ال یحضره الفقیه ،ج  ،5ص .8
 514جامع الرواة ،ج  ،5ص .876
 511جامع المقال ،ص .64
 516فائق المقال،ص .848
 517هدایۀ المحدثین ،ص .49
 510روضۀ المتقین ،ج  ،4ص .867
 519من ال یحضره الفقیه ،ج  ،5ص  ،486ح .5887
 568من ال یحضره الفقیه ،ج  ،8ص  ،168ح .3515
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در تهذیب االحکام 565و حدیث دوم در کافی 568ذکر شده است .مجلسی پس از مالحظه سند کامل دو روایت ،با
استفاده از قاعده «دقت در راوی و مروی عنه» ،به قرینه وجود عبد اهلل بن مسکان ،بیان کرده مقصود از ابوبصیر در
این دو سند ،لیث مرادی است و نه یحیی بن قاسم 563.روایت عبد اهلل بن مسکان از مرادی و نیز توجه به راوی و
مروی عنه هریک ،سخنی است که سایر رجالیان نیز بدان تصریح داشتهاند؛ 564ولی ذیل روایات مورد بحث ،به تعیین
راوی مشترک نپرداختهاند.
 -4عملکرد مجلسی اول در تمییز مشترکات
ضوابط مختلفی برای تمییز و تشخیص راویان مشترکات بیان شده است .از جمله عالمانی که به موضوع تمییز
مشترکات و بیان ضوابط تشخیص توجه داشته ،مجلسی اول است .وی به ضوابطی همچون توجه به طبقه راوی ،دقت
در راوی و مروی عنه ،مقایسه اسانید ،جستجوی روایت در منابع متقدم ،کثرت روایت ،انصراف و توجه به اطالعات
رجالی راوی اشاره داشته است که در ادامه هریک از این ضوابط به تفصیل بررسی خواهد شد.
 -1-4توجه به طبقه راوی
یکی از شیوه هایی که مجلسی برای تمییز میان راویان مشترک به کار برده است ،توجه به طبقه ایشان است.
مقصود از طبقه در علم ر جال ،گروهی از راویان هستند که در سن و دیدار مشایخ مشترکند 561.در بیان مجلسی ،غیر
از واژه طبقه ،از تعریف مذکور با عنوان مرتبه نیز یاد شده 566و به نظر میرسد تفاوتی بین این دو تعبیر نیست.
تشخیص راویان مشابه ،امکان اطالع یافتن از تدلیس ،شناخت راویان در اسناد معنعن 567،تشخیص ارسال و
اتصال سند و در نهایت شناختن صحابه ،تابعین و اتباع تابعین الی آخر از فواید شناسایی طبقات راویان به شمار
569
میرود 560.برای مثال مجلسی ،قائل به ارسال سند یکی از احادیث باب الدیون و احکامها ،در تهذیب االحکام است.
در این روایت ،عبد الرحمن بن حجاج گزارشی پیرامون مالقات حکم بن عتیبه و سلمۀ بن کهیل با امام باقر(ع) را
نقل کرده است .مجلسی به قرینه عدم مالقات عبد الرحمن با امام باقر(ع) ،بیان داشته که سند حدیث مشتمل بر
ارسال است و ممکن است که این واسطه محمد بن قیس باشد؛ همانطور که صدوق نیز چنین روایت کرده است.
احتمال دیگر این است که عبد الرحمن در صغر سن حدیث را شنیده باشد؛ چرا که اگر او امام باقر(ع) را درک کرده
بود بدان افتخار میکرد و رجالیان نیز نقل میکردند .همچنین ممکن است در سند حدیث به جای ابا جعفر(ع) ،ابا
عبداهلل(ع) صحیح باشد 578.از دیگر فواید شناخت طبقات ،رفع اضمار اسناد است .برای مثال مجلسی ،مرجع ضمیر
عنه در سند روایت پنجم باب فضل الجهاد و فروضه ،را عباس بن معروف منقول در سند قبلی میداند و احتمال

 565تهذیب االحکام ،ج  ،3ص .879
 568کافی ،ج  ،4ص .164
 563روضۀ المتقین ،ج  ،8ص 117؛ لوامع صاحبقرانی ،ج  ،4ص .479
 564جامع الرواة ،ج  ،8ص 330؛ جامع المقال ،ص  94و 533؛ نقد الرجال ،ج  ،4ص 76؛ هدایۀ المحدثین ،ص  874و فائق المقال ،ص
.335
 561الرعایۀ فی علم الدرایۀ ،ص .300
 566برای مثال ر.ک :روضۀ المتقین ،ج  ،54ص 44؛ ص 68؛ ص 01؛ .09
 567الرعایۀ فی علم الدرایۀ ،ص .306
 560الرعایۀ فی علم الدرایۀ ،ص .330
 569تهذیب االحکام ،ج  ،6ص .873
 578به نقل از مالذ االخیار ،ج  ،58ص  ،518ح .518
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صفار را به خاطر بُعد طبقه رد کرده است 575.شیوه شناخت طبقات ،تکرار نظر ،مراجعه به اسانید و تامل در آنهاست؛
578
آنهاست؛ زیرا گاه اسامی راویان به صورت مفصل و گاه مجمل وارد شده است.
معیار طبقه بندی در میان رجالیان متفاوت است .طبقه بندی مجلسی بر مبنای مقطع زمانی خاصی است که وی
آن را مالک هر طبقه قرار داده است 573.مجلسی اسامی راویان از اصحاب پیامبر(ص) تا زمان شیخ طوسی را در قالب
دوازده طبقه ذکر کرده است .در طبقه اول نام شیخ طوسی ،نجاشی و امثال ایشان به چشم میخورد .طبقه دوم به
شیخ مفید ،ابن غضائری و معاصران آنها و طبقه سوم به شیخ صدوق و احمد بن محمد بن یحیی و امثال ایشان تعلق
دارد .در طبقه چهارم نام کلینی ،طبقه پنجم محمد بن یحیی ،احمد بن ادریس ،علی بن ابراهیم و امثال ایشان،
طبقه ششم احمد بن محمد بن عیسی ،محمد بن عبد الجبار و احمد بن محمد بن خالد ،طبقه هفتم حسین بن
سعید ،حسن بن علی بن وشاء و معاصرانشان ،طبقه هشتم محمد بن ابی عمیر ،صفوان بن یحیی ،نضر بن سوید و
اصحاب امام موسی بن جعفر(ع) به چشم میخورد .همچنین طبقه نهم به اصحاب امام صادق(ع) ،طبقه دهم اصحاب
امام باقر(ع)  ،طبقه یازدهم به اصحاب امام زین العابدین(ع) و در نهایت طبقه دوازهم به اصحاب امام حسن(ع) ،امام
حسین(ع) و امیرمؤمنان(ع) اختصاص یافته است .به تصریح مجلسی ،تعیین طبقه هریک از راویان ناظر به طبقهای
است که وی غالبا در آن حضور دارد؛ وگرنه ممکن است یک راوی به خاطر کبر سن و کثرت مالزمت با معصومان در
چند طبقه قرار گیرد 574.طبقات میتواند در تمییز راویان مشترک به عنوان ضابطهای کارآمد ظاهر شود؛ اعم از این
که راویان در نام و نام پدر ،نسب و یا سایر اطالعات رجالی اشتراک داشته باشند.
نمونه استفاده مجلسی از طبقات راویان را در تشخیص حسن بن راشد یافت .هرچند این نام میان دو تن از راویان
مشترک است ،ولی تمییز میان ایشان از طریق شناخت طبقات میسر است .شخص اول طفاوی ،ضعیف و صاحب
کتابی است که از طریق علی بن سندی روایت شده است 571.ابن غضائری پس از اینکه از وی با نام حسن بن اسد
ابومحمد بصری یاد کرده ،او را فاسد المذهب دانسته و بیان میدارد که طفاوی راوی و مروی عنه ضعفاست و تنها
نکته مثبت در او ،نقل کتاب علی بن اسماعیل است؛ البته غیر از او اشخاص دیگری نیز به روایت کتاب
پرداختهاند 576.راوی دوم ،حسن بن راشد مکنی به علی اباعلی مولی آل مهلب بغدادی ،راوی ثقه و از اصحاب امام
جواد(ع) 577و امام هادی(ع) است .570بر اساس معیار طبقات ،اگر روایت ،منقول از امام صادق و امام کاظم(ع) باشد،
راوی مورد نظر ،طفاوی است و اگر منقول از امام جواد(ع)  579،امام هادی(ع) و یا راویان این طبقه باشد ،حسن بن
راشد ثقه مد نظر است 508.بر این اساس است که مجلسی در سند روایت  ،1111باب نوادر الوصایا ،حسن بن راشد را
بغدادی ثقه دانسته و احتمال طفاوی ضعیف را به خاطر بُعد طبقه ممتنع میداند 505.همچنین در تشخیص حجال و

 575به نقل از مالذ االخیار ،ج  ،9ص .385
 578جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال ،ص .576
 573دانش رجال ،ص .838
 574روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .383
 571رجال النجاشی ،ص .30
 576رجال ابن غضائری ،ص .18
 577شیخ طوسی ،ص .371
 570رجال الطوسی ،ص .301
 579جامع المقال ،ص .583
 508روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .98
 505روضۀ المتقین ،ج  ،55ص .548
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ابن مسکان مجلسی از طبقات بهره گرفته است که در بررسی نقش مجلسی در تمییز مشترکات به تفصیل مورد
اشاره قرار گرفت  .از دیگر عناوین مشترکی که مجلسی با عنایت به طبقات راویان ،به تمییز آنان پرداخته است
میتوان از محمد بن عیسی 508،لؤلؤی 503،حسن بن راشد 504،ابان بن تغلب و ابان بن عثمان 501،حمزة بن محمد
500
قزوینی و طیار 506،احمد بن محمد بن زید الخزاعی 507،محمد بن علی همذانی (همدانی) و محمد بن علی صیرفی
و علی بن اسماعیل میثمی ،ابن عمار و علی بن اسماعیل بن عیسی 509نام برد.
 -2-4دقت در راوی و مروی عنه
یکی دیگر از ضوابطی که در تمییز راویان مشترک به کار میرود ،توجه به اساتید و شاگردان ایشان است .البته
نمی توان تنها با اتکا به این قاعده به تمییز راویان پرداخت؛ زیرا ذکر مشایخ و شاگردان ،داللتی در حصر راوی در
مروی عنه و بالعکس ندارد 598و انحصار ،تنها به موجب تصریح ،مورد پذیرش است 595.از اینرو ،این قاعده در محدود
کردن دامنه اسامی راویان مشترک و به عنوان قرینه در کنار سایر قواعد رجالی موثر است .مجلسی نیز در تمییز
مشترکات از این قاعده استفاده کرده است.
نمونه استفاده از رابطه راوی و مروی عنه در تمییز راویان مشترک ،در تشخیص نام آدم مشهود است .شخص اول
آدم بن اسحاق بن آدم بن عبد اهلل بن سعد ،اشعری و از راویان قمی است .محمد بن عبد الجبار و احمد بن محمد بن
خالد راویان کتاب او هستند 598.راوی دوم آدم بن حسین نخاس راوی کوفی و ثقه است .وی صاحب اصل است که
توسط اسماعیل بن مهران روایت شده 593.هر دوی این راویان در طبقه هفتم و هشتم و در مرتبه حسین بن سعید،
حماد و ابن ابی عمیر هستند .وثاقت این دو راوی ثابت است و علیرغم اینکه اشتراک ،ضرری ندارد ولی میتوان از
رابطه مشایخ و شاگردان ،این دو نفر را تمییز داد .آدم بن اسحاق بن آدم بن عبداهلل بن سعد اشعری قمی ،از مشایخ
594
محمد بن عبدالجبار و احمد بن محمد بن خالد است و راوی آدم بن حسین نخاس ،اسماعیل بن مهران است.
نمونه دیگر تمییز محمد بن زیاد است که ذیل عنوان نقش مجلسی در تمییز مشترکات درباره آن سخن به میان
رفت .سایر مو اردی که مجلسی با توجه به اساتید و شاگردان به تمییز راویان مشترک همت گمارده را میتوان در
888
تمییز حسن بن صالح591،احمد بن محمد 596،ابو اسحاق 597،ابو بصیر 590،محمد بن اسماعیل 599،محمد بن قیس،
 508روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .446
 503روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .887
 504روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .98
 501روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .381
 506روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .365
 507روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .68
 500روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .443
 509روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .500
 598قاموس الرجال ،ج  ،58ص .441
 595قاموس الرجال ،ج  ،5ص .59
 598رجال النجاشی ،ص .581
 593رجال النجاشی ،ص .584
 594روضۀ المتقین ،ج  ،54ص  384و .381
 591روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .315
 596روضۀ المتقین ،ج  ،54ص  44و  338و .333
 597روضۀ المتقین ،ج  ،54ص  386و .479
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معاویۀ بن وهب 885،علی بن بالل بن ابی معاویه مهلبی ازدی و علی بن بالل بغدادی،
عیسی بن عبید 884،داود بن ابی زید 881و عباس بن موسی 886مالحظه کرد.

888

ابن فضال،

883

محمد بن

 -3-4مقایسه اسانید
887

اسانید جمع سند و به معنای طریق متن است .مقصود از سند ،مجموعه افرادی است که متن را نقل کردهاند.
یکی دیگر از ضوابطی که در تمییز راویان مشترک به کار میرود ،مقایسه اسانید است .در این شیوه ،بدون توجه به
متن روایت ،به مقایسه دو یا چند سند با وجهی مشترک پرداخته میشود و با توجه به قرائن موجود در این اسناد،
راوی مشترک تشخیص داده میشود.
کاربرد این قاعده در مباحث رجالی مجلسی نیز به چشم میخورد .مجلسی در تمییز راویان با نام محمد بن
حمران به مقایسه اسانید پرداخته است که ذیل عنوان نقش مجلسی در تمییز مشترکات از نحوه عملکرد وی در
تشخیص محمد بن حمران سخن به میان رفت .نمونه دیگر کاربرد این قاعده توسط مجلسی ،تشخیص عاصمی در
خیل راویانی است که احمد بن محمد نامیده شدهاند .عاصمی از جمله راویانی است که از ائمه روایت نقل نکرده
است و ابن جنید و ابن داود از شاگردان او به شمار میروند 880.مجلسی پس از بیان طبقه و تایید وثاقت عاصمی ،به
طور کلی بیان کرده هرگاه در اسناد کافی عبارت احمد بن محمد عن علی بن الحسن ذکر شود ،مقصود از راوی مورد
نظر عاصمی است؛ زیرا کلینی در بعضی از اسنا د خود به نام وی تصریح کرده است 889.از اینرو با مقایسه اسناد
روایاتی که به طور مطلق ،از عاصمی با عنوان احمد بن محمد یاد نمودهاند ،با روایات کلینی میتوان عاصمی را از
سایر راویان تشخیص داد 858.به همین جهت مجلسی پس از ذکر روایتی در باب الرجلین یوصی الیهما فینفرد کل
858
واحد منهما بنصف الترکۀ 855،احمد بن محمد را عاصمی دانسته است.
 -4-4جستجوی روایت در منابع متقدم
یکی از عوامل ایجاد اشتراک ،اختصار اسناد است .اختصار سند موجب از بین رفتن قرائن جهت تمییز راویان
مشترک میشود .نظر به اینکه شیوه شیخ صدوق در من الیحضره الفقیه بر حذف اسانید 853و ذکر طرق در مشیخه
است ،تمییز راویان مشترک گاه با مشکل مواجه شده است .بازسازی سند احادیث گام اول در تمییز مشترکات به
 590روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .501
 599روضۀ المتقین ،ج  ،5ص 538؛ ج  ،54ص .489
 888روضۀ المتقین ،ج  ،54ص.818
 885روضۀ المتقین ،ج  ،54ص.878
 888روضۀ المتقین ،ج  ،54ص.500
 883روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .491
 884روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .806
 881روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .558
 886به نقل از مالذ االخیار ،ج  ،0ص .355
 887الرعایۀ فی علم الدرایۀ ،ص .13
 880رجال شیخ طوسی ،ص .456
 889برای مثال ر.ک :کافی ،ج  ،4ص 475؛ ج  ،1ص  890و .350
 858روضۀ المتقین ،ج  ،54ص 334
 855من الیحضره الفقیه ،ج  ،4ص .883
 858روضۀ المتقین ،ج  ،54ص 334؛ ج  ،55ص .79
 853من ال یحضره الفقیه ،ج  ،5ص .8
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شمار میرود .از طریق جستجوی روایت مورد نظر در منابع حدیثی متقدم ،میتوان به بازسازی اسانید پرداخته و با
استفاده از سایر قواعد ،راوی مشترک مورد نظر را تشخیص داد .مجلسی در دو مورد از این قاعده بهره برده است .در
نمونه اول ،تمییز ابوبصیر در روایت باب الجماعۀ و فضلها 854و باب تحریم المدینۀ و فضلها 851است که ذیل عنوان
نقش مجلسی در تمییز مشترکات مورد بررسی قرار گرفت .نمونه دیگر تمییز نام مشترک ابان است 856.مجلسی در
تعیین ابان در روایت باب االرتداد 857،به سند همین روایت در منابع متقدم مراجعه کرده است .در تهذیب االحکام نیز
همانند من ال یحضره الفقیه نام ابان به طور مطلق ذکر شده است؛ 850ولی در سند کافی نام ابان بن عثمان به چشم
میخورد 859.مجلسی بیان داشته که در بعضی از نسخ ،از ابان بن تغلب نام برده شده و در عین حال این نظر را
اشتباه میداند .وی ق رینه خود بر خطا دانستن ابن تغلب را ذکر نکرده ولی با استناد به سخن کلینی ،راوی مورد بحث
را ابان بن عثمان دانسته است 888.این در حالی است که اردبیلی با استناد به من الیحضره الفقیه ،راوی مورد نظر را
885
ابن تغلب معرفی کرده است.
 -5-4کثرت روایت
از دیگر قرائن تمییز مشترکات ،کثرت روایت یکی از راویان مشترک نسبت به سایرین است؛ بدین معنا که هرگاه
از یکی از راویان مشترک ،به طور مطلق ،روایات بیشتری نقل شده باشد ،و یا از یکی از ایشان به نسبت سایرین،
روایات بیشتری از یکی از محدثان نقل شده باشد ،باید او را بر راوی مشترک دیگر مقدم داشت .مجلسی در تمییز
حماد و محمد بن عبد اهلل از این قاعده بهره برده است که نمونه استفاده مجلسی از این قاعده در تمییز حماد ذیل
عنوان نقش مجلسی در تمییز مشترکات بررسی شد .مثال دیگر ،اشتراک نام محمد بن عبد اهلل میان چند تن از
راویان است .مجلسی در شرح مشیخه ،از شش راوی با نام محمد بن عبد اهلل یاد کرده است 888.او در بیان طریق
شیخ صدوق به عیسی بن عبد اهلل هاشمی ،نظر به کثرت روایت محمد بن عبد اهلل ابن زراره از عیسی ،وی را ابن
زراره میداند 883 .همچنین در برخی سندها ،بزنطی از محمد بن عبد اهلل حدیث نقل کرده است .مجلسی به قرینه
کثرت روایت بزنطی از بن زراره ،راوی مورد نظر را محمد بن عبد اهلل بن زراره دانسته است 884.نمونه دیگر بهرهمندی
881
مجلسی از این قاعده در تمییز عمرو بن الیاس بجلی است.
 -6-4انصراف
مقصود از انصراف ،کثرت استعمال لفظ مشترک در یکی از معانی آن است به گونهای که به قرینه معینه آن بدل

 854من ال یحضره الفقیه ،ج  ،5ص  ،486ح .5887
 851من ال یحضره الفقیه ،ج  ،8ص  ،168ح .3515
 856جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال ،ص 18؛ هدایۀ المحدثین ،ص .6
 857من ال یحضره الفقیه ،ج  ،3ص  ،518ح .3111
 850تهذیب االحکام 5487 ،ق ،ج  ،58ص .543
 859کافی ،ج  ،7ص .518
 888روضۀ المتقین ،ج  ،6ص .393
 885جامع الرواة ،ج  ،5ص .58
 888روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .448
 883روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .856
 884روضۀ المتقین ،ج  ،1ص 14؛ ج  ،0ص .388
 881روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .488
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شود 886.در تمییز راویان مشترک میتوان از این قاعده نیز بهره برد .بنا بر گفته مجلسی شیوه اصحاب در بیان سندها
این است که اطالق به افراد مشهور بازمیگردد و در صورت عدم شهرت راوی ،نام جد وی را نیز به جهت اشتباه
نشدن ،ذکر میکنند 887.در میان مباحث رجالی مجلسی دو مورد استفاده از قاعده انصراف در تمییز محمد بن میسر
و محمد بن میسرة و نیز کنیه مشترک ابو ایوب مشهود است که سخن پیرامون آن به تفصیل بیان شد .همچنین وی
در تمییز نام مشترک عبد الصمد از قاعده انصراف بهره برده است .نام عبد الصمد میان چند تن از راویان مشترک
است ولی غیر از عبد الصمد بن بشیر ،سایر راویان مسمی به این نام مجهول هستند 880.در صورتی که این نام به طور
مطلق ذکر شود ،خصوصا در کتاب من ال یحضره الفقیه ،انصراف بر ابن بشیر دارد؛ زیرا شیخ صدوق طریق خود را به
889
عبد الصمد بن بشیر ذکر کرده است.
 -7-4توجه به اطالعات رجالی راوی
علم رجال را علمی دانسته اند که برای تشخیص ذات ،وصف ،مدح و قدح راویان وضع شده است .مقصود از
شناخت ذات ،شناخت شخصیت راویان و نام پدرانشان است 838.از اینرو در کتب رجالی ،غالبا نام راوی ،کنیه ،نام
پدر ،نام جد ،نسب ،لقب ،موطن ،قبیله ،شغل و اوصاف دیگر ذکر میشود .توجه به هریک از این اطالعات رجالی
میتواند قرینه ای برای تمییز راویان مشترک باشد .در ادامه کاربرد هریک از این موارد توسط مجلسی اول بررسی
میشود.
 -1-7-4توجه به نام راوی
835

وصافی عجلی نسبی مشترک میان دو برادر ،عبد اهلل و عبید اهلل بن ولید و پدرشان ،ولید بن ابی العالء
است 838.ابو سعید عبید اهلل بن ولید همچون برادرش عبد اهلل از اصحاب امام باقر(ع) 833و امام صادق(ع) 834است .نظر
به اشتراک این دو راوی در نام پدر ،وصف و طبقه ،توجه به نام ،تنها راه تمییز ایشان است 831.همچنین مجلسی در
836
تمییز عنوان مشترک حجال ،توجه به نام راویان را در تشخیص ایشان موثر میداند.
 -2-7-4ذکر راوی با نام پدر
در تمییز راویان با نام های مشترک و هم طبقه و یا قریب الطبقه ،ذکر نام پدر راویان ،میتواند به تشخیص ایشان
کمک کند .مجلسی در تمییز عنوان مشترک عبد الحمید بن سالم ،از این قاعده بهره گرفته است 837که به تفصیل
مورد بررسی قرار گرفت .مثال دیگر ،ابان است که نامی مشتر ک میان دو راوی از طبقه نهم ،دهم و یازدهم به شمار

 886وجیزة فی علم الرجال ،ص .41
 887روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .500
 880روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .308
 889روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .308
 838کلیات فی علم الرجال ،ص .55
 835جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال ،ص .547
 838نقد الرجال ،ص 384؛ جامع الرواة ،ج  ،8ص .413
 833الرجال الطوسی ،ص .539
 834الرجال الطوسی ،ص  838و .864
 831روضۀ المتقین ،ج  ،54ص.307
 836روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .318
 837روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .377
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می رود .ابان بن ابی عیاش ،راوی ضعیفی است که وضع کتاب سلیم بن قیس به وی نسبت داده شده 830و از او با
عنوان واضع حدیث یاد شده است 839،و ابان بن تغلب ،که تعابیری چون عظیم المنزلت 848ثقه و جلیل القدر 845بر او
اطالق شده است .از اینرو شناخت این دو راوی ضروری به نظر میرسد .مجلسی ذکر دائمی نام پدر این دو راوی را
قرینه برای تشخیص هریک دانست ه است .همچنین توجه به راوی و مروی عنه نیز در تمییز ایشان نقش موثری
843
دارد 848.غیر از اردبیلی و تفرشی که سخنی از اشتراک ندارند ،سایر رجالیان نیز صرفا راویان هریک را نام بردهاند.
گاه راویان عالوه بر نام ،در نام پدر نیز اشتراک دارند .نمونه این امر عنوان احمد بن حسین از جمله این نوع
است 844.مجلسی ذکر نام جد را شیوه تمییز احمد بن حسین بن عبدالملک اودی (ازدی) در طریق حسن بن محبوب
میداند 841.همچنین مجلسی در تمییز آدم بن حسین و آدم بن اسحاق 846،جمیل 847،احمد بن محمد بن سعید بن
عقده 840،احمد بن محمد بن نوح 849و احمد بن حسین 818نیز از این قاعده بهره برده است.
 -3-7-4توجه به کنیه راوی
کنیه اسمی است که برای تعظیم اشخاص بر ایشان اطالق میشود 815و مقصود از آن در زبان عربی ،نامهایی است
است که با اب ،ام ،ابن و یا بنت آغاز شده است 818.البته این در صورتی است که واژه اب مضاف به اسم انسان شود؛
ولی اگر به اسم غیر انسان اضافه شود بدان لقب میگویند 813.همچنین در کنیه شرط است که فرد دارای فرزندی
بدان نام باشد 814.در تمییز راویانی که در نام ،نام پدر و یا برخی اطالعات رجالی دیگر اشتراک دارند ،کنیه نیز
میتواند در تشخیص ایشان راهگشا باشد.
مثال کارایی کنیه ،تمییز میان دو راوی با نام واقد و احمد بن محمد بن سلیمان است که سخن پیرامون آن به
میان رفت .نمونه دیگر کاربرد این قاعده توسط مجلسی در تمییز راویان مشترک در نام ابراهیم بن عبدالحمید است.
ابراهیم بن عبدالحمید ،واقفی ،موثق و از راویان امام کاظم(ع) 811و ابراهیم بن عثمان یا ابن عیسی 816،ثقه و از

 830رجال ابن الغضائری ،ص 36؛ الرجال البن داود ،ص .454
 839الرجال البن داود ،ص .149
 848رجال النجاشی ،ص .58
 845فهرست مصنفات الشیعۀ ،ص .44
 848روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .381
 843جامع المقال ،ص 18؛ هدایۀ المحدثین ،ص  ،6فائق المقال ،ص .881
 844جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال ،ص 97؛ هدایۀ المحدثین ،ص .575
 841روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .387
 846روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .481
 847روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .339
 840روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .46
 849روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .333
 818روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .387
 815مجمع البحرین ،ج  ،5ص .363
 818تاج العروس من جوهر القاموس ،ج  ،88ص .531
 813قاموس الرجال ،ج  ،5ص .51
 814قاموس الرجال ،ج  ،5ص .57
 811رجال الطوسی ،ص .338
 816و یا ابن زیاد؛ روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .387
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اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع) هستند 817و در زمره راویان طبقه هشتم به شمار میروند 810.تمییز این دو راوی
عالوه بر توجه به نام پدر ،از طریق کنیه ابراهیم بن عثمان ،ابو ایوب خزاز ،میسر است .البته در این طبقه با منصور
بن حازم مواجه می شویم که وی نیز با کنیه ابو ایوب مشهور است ولی عالوه بر ذکر کنیه ،نام ایشان نیز در سند بیان
میشود 819.اب راهیم بن نعیم ،راوی دیگری است که با ابراهیم بن عبدالحمید و ابراهیم بن عثمان ،یک طبقه فاصله
دارد و از امامین صادقین(ع) نقل روایت نموده است 868و شهرت او به کنیه ابو الصباح الکنانی مانع از اشتباه شدن او
865
با راوی هم طبقهاش ،ابراهیم بن عمر یمانی ،که همواره با نام پدرش از وی یاد شده ،میشود.
 -4-7-4دقت در نسب راوی
868

نسب به معنی قرابت است که از طریق پدر است .همچنین نسب به شهر و شغل نیز تعلق میگیرد .در
تشخیص راویان مشترک نسب نیز میتواند کارآمد باشد .نمونه کاربرد این قرینه تمییز حمدان دیوانی است که به
تفصیل مورد بررسی قرار گرفت .نمونه دیگر کارایی نسب ،در تمییز حسن بن زیاد به چشم میخورد .حسن بن زیاد
از جمله اسامی مشترک است 863.بر اساس تتبع تام مجلسی ،نام حسن بن زیاد صیقل در اغلب موارد مقید به این
864
نسب است ،لذا ذکر نام حسن بن زیاد به طور مطلق ،دال بر حسن بن زیاد عطار است.
 -8نتیجه گیری
 -5تمییز مشترکات از جمله مباحث تحقیقی علم رجال است که در بین متأخران و پس از آنها مورد توجه قرار
گرفته است .مقصود از حدیث مشترک ،حدیثی است که برخی راویان موجود در سند آن ،به علت تشابهات اسمی،
قابلیت انطباق بر چند نفر را داشته باشند .علل پدیدآیی اشتراک ،تلخیص سند به اتکای سند قبلی ،اختصار در نسب،
حذف اسم راوی و ذکر لقب یا کنیه او و ذکر نام راوی بدون پسوند است.
 -8نقش مجلسی اول به عنوان فردی اثرگذار در مبحث تمییز راویان مشترک از چند جهت توجه به اشتراک
عناوین مغفول توسط دیگر رجالیان ،ذکر قرینه کارب ردی در تمییز مشترکات و تمییز مشترکات ضمن بررسی روایات
قابل بررسی است.
 -3ذکر اشتراک و بیان راهکار در تمییز عناوین مشترک محمد بن میسر ،حمدان دیوانی ،ابن مسکان و حسن بن
صالح ناظر به توجه مجلسی اول به عناوین مغفول در تمییز مشترکات است که پس از وی مورد توجه برخی رجالیان
چون بهبهانی و کاظمی نیز قرار گرفته است.
 -4بیان ضوابط کاربردی و متفاوت از دیگر رجالیان در تمییز برخی راویان مشترک که در مواردی همچون توجه
به کنیه در تمییز واقد ،بیان تقیید حسن بن صالح به نسب صیقل و انصراف نسب حجال به عبداهلل بن محمد حجال
صورت گرفته ؛ مورد استفاده رجالیان پس از وی قرار گرفته است .همچنین سایر عناوینی که مجلسی در تمییز آنان
به تبیین قواعد کاربردی پرداخته است عبارتند از :محمد بن زیاد ،محمد بن حمران ،ابوایوب ،وصافی عجلی،
 817رجال النجاشی ،ص .88
 810ر.ک :روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .383
 819روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .387
 868رجال الکشی ،ص 84
 865روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .387
 868لسان العرب ،ج  ،5ص .711
 863مجمع الرجال ،ج  ،8ص 558؛ جامع المقال فیما یتعلق باحوال الحدیث و الرجال ،ص 583؛ روضۀ المتقین ،ج  ،9ص .581
 864روضۀ المتقین ،ج  ،54ص .315
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عبدالحمید و احمد بن محمد بن سلیمان.

 -1در بررسیهای رجالی مجلسی اول  ،با سه دسته اشتراک مواجه هستیم .دسته اول ،اسامی مشترکی است که
مجلسی بدان تصریح داشته و ضوابطی را در تمییز آنان به کار برده است .این قسم از اشتراک حدودا  15راوی را در
بر میگیرد .دسته دوم نام های مشترکی است که مجلسی علیرغم تصریح به آن ،قواعدی را در تشخیص ایشان به کار
نبرده است و صرفا بیان کرده که نام این راوی در زمره راویان مشترک است .این دسته از اشتراک نیز شامل نام 89
راوی است .سومین دسته نیز اسامی مشترکی است که در فهرست مشیخه با آن مواجه هستیم ولی مجلسی مستقیما
به اشتراک نام ایشان تصریح نداشته است.
 -6مجلسی اول  ،در تمییز راویان مشترک از هفت قاعده بهره برده و بسیاری از آراء او مورد توجه معاصران و
افرادپس از وی قرار گرفته است .البته وی نیز به تبع معاصرانش ،بیشتر راویان را بر اساس به قاعده «توجه به راوی و
مروی عنه» شناسایی کرده است .مجلسی اول در تمییز چهارده عنوان از عناوین مشترک از ضابطه توجه به مشایخ و
شاگردان استفاده کرده است .همچنین تمییز ده عنوان مشترک را بر اساس طبقات میسر دانسته است .مجلسی اول
با مقایسه دو یا چند سند که دارای وجهی مشترکند ،عنوان مشترک محمد بن حمران و احمد بن محمد عاصمی را
بر این اساس شناسایی کرده است.
 -7از دیگر ضوابط ،تتبع و جستجوی روایت مشترک در منابع متقدم است که .بر پایه این ضابطه ،مجلسی اول
وضعیت راویانی همچون ابوبصیر لیث مرادی و ابان بن عثمان را روشن ساخته است .همچنین بر اساس قرینه کثرت
روایت عنواینی همچون حماد و عبد اهلل بن محمد بن زراره قابل تشخیصند.
 -0ضابطه دیگر ،انصراف است که مجلسی اول در تمییز عبد الصمد و محمد بن میسر یا میسرة از این قاعده
بهره برده است .بهبهانی و بروجردی نیز ضمن نقل سخن مجلسی ذیل تمییز نام محمد بن میسر ،از آن استفاده
کردهاند.
 -9توجه به اطالعات راو ی از دیگر ضوابطی است که مجلسی اول در تشخیص راویان مشترک به کار بسته است.
در بررسی اطالعات راوی ،توجه به نام راوی ،نام پدر ،کنیه و نسب وی میتواند در تمییز راویان مشترک مؤثر باشد.
مجلسی اول شناخت راویان منتسب مجلسی راویان منتسب به وصافی عجلی و نیز حماد را از طریق توجه به نام
راوی ،تمییز داده است .همچنین شناخت راویان مسمی به عبد الحمید ،ابان ،آدم و جمیل توسط مجلسی بر اساس
دقت در نام پدر هریک از راویان صورت گرفته است.
 -58مجلسی راویان مسمی به عبد اهلل بن ولید ،حسن بن زیاد و حمدان را از طریق دقت در نسب راوی شناسایی
کرده است .به ادعای مجلسی لقب دیوانی تنها بر یک نفر اطالق میشود و از اینرو نقطه تمایز وی از سایر راویان
مسمی به حمدان است .بهبهانی نیز این سخن مجلسی را نقل کرده و پذیرفته است .همچنین مجلسی بیان داشته
که حسن بن زیاد صیقل در اکثر موارد با نسب ذکر میشود و وجه تمایز او نسبت به عطار است .بررسی کتب پیش از
مجلسی حاکی از این است که توجه به این قرینه در تمییز صیقل نخستین بار توسط مجلسی به کار رفته و پس از او
مورد توجه بهبهانی و سید محسن امین قرار گرفته است.
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 .56الرجال ،حسن بن یوسف بن مطهر عالمه حلی ،نجف ،دار الذخائر ،چاپ دوم 5455 ،ق.
 .57الرجال ،محمد بن حسن طوسی ،قم ،موسسه نشر اسالمی ،چاپ سوم 5373 ،ش.
 .50الرجال ،نجاشی ،قم ،موسه نشر اسالمی ،چاپ ششم 5361 ،ش.
 .59الرعایۀ فی علم الدرایۀ ،شهید ثانی ،قم ،کتابخانه آیۀ اهلل مرعشی نجفی5480 ،ق.
 .88روضۀ المتقین ،محمد تقی مجلسی ،قم ،کوشانپور ،چاپ دوم 5486 ،ق.
 .85طرائف المقال ،سید علی بروجردی ،قم ،کتابخانه آیۀ اهلل مرعشی نجفی ،چاپ اول5458 ،ق.
 .88فائق المقال فی الحدیث و الرجال ،احمد بن عبدالرضا بصری ،قم ،دارالحدیث ،چاپ اول5488 ،ق.
 .83الفوائد الرجالیه ،وحید بهبهانی ،بیجا ،بینا ،بیچا ،بیتا.
 .84الفهرست ،محمد بن حسن طوسی ،قم ،مکتبۀ المحقق الطباطبایی ،چاپ اول 5488 ،ق.
 .81قاموس الرجال ،محمد تقی تستری ،قم ،مؤسسه نشر اسالمی ،چاپ اول 5488 ،ق.
 .86کافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تهران ،دار الکتب االسالمیۀ ،چاپ چهارم 5487 ،ق.
 .87کلیات فی علم الرجال ،محمد تقی سبحانی ،قم ،موسسه نشر اسالمی ،چاپ سوم 5450 ،ق.
 .80لسان العرب ،ابن منظور ،بیروت ،دار الفکر ،چاپ سوم 5454 ،ق.
 .89لوامع صاحبقرانی ،محمد تقی مجلسی ،قم ،اسماعیلیان ،چاپ دوم 5454 ،ق.
 .38مجمع البحرین ،فخر الدین طریحی ،تهران ،مرتضوی ،چاپ سوم 5371 ،ش.
 .35مجمع الرجال ،مولی عنایۀ اهلل قهپایی ،قم ،اسماعیلیان ،بیچا 5304 ،ق.
 .38المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد برقی ،قم ،دار الکتب ،چاپ دوم 5375 ،ق.
 .33معجم رجال الحدیث ،سید ابوالقاسم خوئی ،بینا ،بیجا ،بیچا 5453 ،ق.
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 .34المفید من معجم رجال الحدیث ،محمد جواهری ،قم ،مکتبۀ محالتی ،چاپ دوم 5484 ،ق.
 .31مقیاس الرواة فی کلیات علم الرجال ،علی اکبر سیفی مازندرانی ،قم ،موسسۀ النشر االسالمی 5488 ،ق.
 .36مالذ االخیار ،محمد باقر مجلسی ،قم ،کتابخانه آیۀ اهلل مرعشی نجفی ،چاپ اول 5486 ،ق.
 .37من ال یحضره الفقیه ،محمد بن علی بن بابویه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ دوم 5453 ،ق.
 .30منتقی الجمان ،شیخ حسن صاحب المعالم ،قم ،مؤسسه نشر االسالمی ،چاپ اول 5368 ،ش.
 .39نقد الرجال ،سید مصطفی تفرشی ،قم ،مؤسسۀ آل البیت الحیاء التراث ،چاپ اول 5450 ،ق.
 .48وجیزة فی علم الرجال ،ابو الحسن مشکینی ،بیروت ،مؤسسه اعلمی ،بیچا 5455 ،ق.
 .45هدایۀ المحدثین ،محمد امین بن محمد علی کاظمی ،قم ،کتابخانه آیۀ اهلل مرعشی نجفی ،بیچا 5481 ،ق.
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