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نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک
فاطمه شریعتی

سید مهدی لطفی

1
2

چکیده

تمییز مشترکات به عنوان یکی از مباحث تحقیقی علم رجال ،نقش ملثری در حجیت یا

عدم حجیت اخبار دارد .رجالیان متأخر توجه وی های بهه ایهن موضهوع داشهته و در تمییهز

مشههترکات کوشههیدهاند .تالشهههای صههورت گرفتههه در سههه قالههب ارا ههه کتههب مسههتقل در

موضوع مشترکات ،توجه به مشترکات و ضوابط تمییز آنها در ضمن آثهار رجهالی و بررسهی

مشترکات و راه های تشخیص آنها در ضهمن شهروا حهدیثی اسهت .مجلسهی اول یکهی از

افهرادی کههه در ضههمن شههروا حههدیثی و رجههالی خههود بههه بررسههی عنههاوین مشههترک پرداختههه
اسههت .نقههش وی در بررسههی راویههان مشههترک از چنههد جهههت قابههل بررسههی اسههت .وی در

پاره ای از موارد ،نخستین فردی است کهه بهه اشهتراک دو عنهوان اشهاره داشهته اسهت .ذکهر
اشتراک در عناوین محمد بن میسر ،حمدان دیهوانی ،ابهن مسهکان و حسهن بهن صهالح از

جمله این موارد است که توسط سایر رجالیان ذکر نشهده و بهه تبهع آن ،راهکهاری نیهز بهرای

تمییهز آنهها ارا ههه نشهده اسهت .مجلسههی اول در تمییهز پهارهای از عنههاوین مشهترک از قراینههی
متفههاوت از قههراین دیگههر رجالیههان بهههره گرفتههه اسههت کههه چنههین امههری در بررسههی عنههاوین

مشهترک رجهال ،محمهد بهن میسهر ،واقهد ،حمهدان و حسهن بهن نیهاد قابهل مشهاهده اسهت.

همچنین مجلسی اول در بررسهی راویهان مشهترک ،از قواعهد و ضهوابطی همچهون توجهه بهه
طبقه راوی ،دقت در راوی و مروی عنه ،مقایسه اسانید ،جست و جوی روایهت در منهابع
متقدم ،کثرت روایت ،انصراف و توجه به اطالعات رجهالی راوی بههره بهرده اسهت .مقالهه
حاضر به روش توصهیفی در صهدد تبیهین نقهش و عملکهرد مجلسهی اول در بررسهی راویهان

مشترک و آرا و نظریات وی در این حوزه و تحلیل ضوابط مدنظر وی است.

کلید واژهها :علم رجال ،تمییز مشترکات ،محمد تقی مجلسی ،محدثان متأخر.
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حدیث مشهترک حهدیثی اسهت کهه راوی یها راو یهانی در سلسهل سهند آن ،قابلیهت انطبهاق بهر

بههیش از یههر مصههداق داشههته باشههند و بههه اصههطالا میههان چنههد نفههر مشههترک باشههند 3.پیشههینه
مباحث تمییهز مشهترکات و بیهان ضهوابط آن بهه دوره متهأخران برمی گهردد .در ایهن دوره موضهوع

مشترکات در سه قالب تألی

کتب مستقل در حوزه مشترکات ،توجه به مشترکات در ضهمن

آثههار رجههالی و بررسههی مشههترکات و راههههای تشههخیص آنههها در ضههمن شههروا حههدیثی و رجههالی
اسههت .در ایههن بههین ،تمرکههز بههر بیههان ضههوابط تمییههز مشههترکات ،در ضههمن آثههار مسههتقل رجههالی و

شههروا حههدیثی صههورت گرفتههه اسههت .آثههار مسههتقل ایههن دوره عبارتانههد از :جههامع المقههال فیمهها

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

مقدمه

یتعل باحوال الحدیث و الرجال فخر الدین طریحی (م  1085ق) ،هدایة المحدثین الهی طر یه

المحمدین مشهور به مشترکات کاامی ،تألی

مهولی محمهد امهین کهاامی و فها المقهال فهی

الحدیث و الرجال احمد بن عبد الرضا بصری (زنده در  1085ق) .آثار نامبرده از آثهار مسهتقل و

جزء مهمترین نگاشته ها در باب تمییز مشترکات به شمار میروند.

در کنار این آثار ،توجه به تمییز مشترکات در ضمن شروا حدیثی نیز پیگیری شهده اسهت.

از جمله افرادی که در این دوره به بررسی تمییز مشترکات و بیان ضوابط آنها پرداختهه ،محمهد

تقی مجلسی است .اهمیت مجلسی در این حوزه از این جههت اسهت کهه وی در دورهای قهرار
دارد ک ههه بیش ههترین اهتم ههام ب ههر تمیی ههز مش ههترکات و تعی ههین قواع ههد و ض ههوابط آن ب ههوده اس ههت .از

مجلسی اول دو اثر رجهالی مسهتقل بهر جهای مانهده اسهت کهه یکهی شهرا مشهیخه مهن ال یحضهره

الفقیه است و دیگهری حاشهیه نقهد الرجهال تفرشهی .محقه تهرانهی از شهرا مشهیخه بها عنهاوینی

چون شرا االحادیث 4و الروضة البهیه 5یهاد کهرده و ایهن دو نهام را اسهامی تهاریخی شهرا مشهیخه
الفقیه میداند .همچنین از آن با نام رجال المولی محمد تقی المجلسهی و طبقهات الهروات 6نیهز
یاد کرده است .شرا مشیخه کتاب من ال یحضره الفقیه ّ
محمد تقی مجلسهی ،بهه عنهوان جلهد

چهههاردهم از کت ههاب روضههة ّ
المتق ههین ایش ههان چهها

ش ههده اس ههت .همچنههین وی ض ههمن ش ههرا

احادیث من ال یحضره الفقیه و تهذیب االحکام به بیان مباحث رجالی نیهز پرداختهه اسهت کهه
به دلیل ماهیت شرا داشتن کتابش ،به صورت عملی به تمییز راویان و تعیهین ضهوابط تمییهز

 . 3تنفیح المقال ،ج ،1ص.288
 . 4الذریعة الی تصانی الشیعه ،ج ،13ص.64
 . 5همان ،ج ،11ص.290
 .6همان ،ج ،10ص.101
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آنها همت گمارده است.

با توجهه بهه جامعیهت شهرا المشهیخه بایهد گفهت ایهن کتهاب نسهبت بهه حاشهیه نقهد الرجهال

بیشههتر انعکههاس دهنههده دیههدگاه ها و آرای رجههالی مرحههوم محمههد تقههی مجلسههی اسههت و عمههده
مباحههث رجههالی ایشههان در شههرا مشههیخه روضههة المتقههین بیههان شههده اسههت .وی در ایههن کتههاب

اهتمهام فراوانهی در تمییهز مشههترکات دارد و بها بهره گیهری از قواعههد و ضهوابط مختلفهی وضههعیت
راویان مشترک را روشن نموده است .مجلسی اول ایهن ضهوابط را در ضهمن بررسهیهای رجهالی

خویش نسبت به راویان بیهان داشهته و گونههای از کاربسهت آنهها را بهه صهورت مسهتدل در کهالم
خویش روشن ساخته است .البتهه وی بخشهی از ضهوابط را بهه صهراحت بیهان داشهته و بخشهی
دیگر را به صورت غیر صریح در ضهمن آثهار خهود ،بهه و یه ه در روضهة المتقهین مهورد اسهتفاده قهرار

داده است .مجلسی به اشتراک نام  61راوی اشاره داشهته کهه از بهین آنهها در بررسهی حهدود 53
راوی ،ضوابطی را در تمییز آنها لحا کرده است.

دقت مجلسی اول و تالش وا فر وی در این زمینه سبب شده است که رجالیان پس از او ،آرا

و نظرات وی در حوزه تمییز مشترکات را مد نظر قرار دهند .بررسی آثار عالمه مجلسی ،محمهد

امههین کههاامی و وحیههد بهبهههانی حههاکی از تاثیر پههذیری آنههها از آرای مجلسههی اول در مباحههث

مختله

رجههالی ،از جملههه تمییههز مشههترکات اسههت .مجلسههی اول در مههواردی بههه بیههان اشههتراک

عناوینی پرداخته که از نظر دیگر رجالیان مغفول مانده است .وی در بررسی پارهای از عناوین
مشترک از قراینی متفاوت از دیگر رجالیان بههره بهرده و گهاه بهر اسهاس قرینههای خهاص بهه تمییهز

راو یههان مشههترک همههت گمههارده اسههت .از ایههن رو ،نقههش وی در ابعههاد مختلفههی در حههوزه تمییههز
مشترکات قابل بررسی است .همچنین یکی از مسا ل مهم در مباحث رجهالی از جملهه تمییهز

مشههترکات ،تبیههین سههیر تههاریخی شههکل گیری و رونههد تکامههل آنههها اسههت کههه بهها وجههود ماهیههت

تهاریخی داشههتن ،از نظههر عملهی نیههز میتوانههد راه گشها باشههد .بههر ایهن اسههاس ،بررسههی آرای رجههالی
افرادی همچون مجلسی که محهوریتی در عصهر خهویش داشهته و اثرگهذار بهر افهراد و جریانههای

پس از خویش بوده اند ،از اهمیت نیادی برخهوردار خواههد بهود .بها وجهود تهالش فهراوان مجلسهی
اول در تمییز مشترکات و تبیین ضوابط آن و اثرگذاری وی بر رجالیان پس از خود ،تا کنون آرا و

ضه وابط مههدنظر وی در تمییههز مشههترکات مههورد بررسههی قههرار نگرفتههه اسههت .بههر ایههن اسههاس ،مقالههه
حاضر با در نظر داشهتن ضهرورت بررسهی آرای مجلسهی اول و ضهوابط مهدنظر وی در ایهن زمینهه
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ضههمن بررسههی تمییههز مشههترکات ،ضههوابط تشههخیص و شههیوه اسههتدالل مجلسههی اول در تعیههین

وضعیت راویان مشترک ،نقش وی در انتقال و گسترش این مباحث را مدنظر قرار خواهد داد.

یکی از مهم ترین علل ایجاد اشتراک ،تشابه اطالعهات رجهالی و اختصهار نهام راو یهان اسهت؛

بههرای مثههال ذکههر نههام راوی و عههدم بیههان نههام پههدر وی ،موجههب اشههتراک راو یههان همنههام میشههود.

همچنهین در مهوارد مشهابهت نههام و نهام پهدر ،عههدم ذکهر کنیهه و نسههب ایشهان میتوانهد زمینهسههاز

ایجهاد اشههتراک شهود .همچنههین تشهابه کنیههه و نسهب و سههایر مهوارد مههذکور در اطالعهات رجههالی

روات میتواند موجبات پیدایش اشتراک را فراهم آورد .صاحب معالم علت پدیدآیی اشتراک
را عملکههرد متقههدمان در نقههل احادیههث و تقطیههع اس هناد میدانههد .از نظههر وی ،متقههدمان اخبههار
متعههدد بهها مضههامین مختل ه

را از طر ی ه واحههد ذکههر می کردنههد و اسههناد را بهها اعتمههاد بههه سههند

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

 .1علل ایجاد اشترا ک

تفصیلی روایت اول به اجمال میآوردنهد .پهس از انتقهال ایهن روایهات بهه سهایر کتهب ،بها ترتیبهی
متفاوت و تقطیع آنها بهه جههت اخهتالف مضهامین ،سهند تفصهیلی ابتهدایی 7و بهه تعبیهر دیگهر،
قههراین شناسههایی سههند و تمییههز هههر یههر از راو یههان ،از میههان رفههت .از دیگههر علههل ایجههاد اشههتراک

می تههوان بههه تصههحی

نههام راو یههان و عههدم ضههبط دقی ه اسههامی ایشههان اشههاره کههرد کههه در اقسههام

اشتراک از آن سخن به میان خواهد آمد.

 .2ضرورت تمییز مشترکات
ضرورت تمییز مشترکات زمانی آشکار میشود که یر یها چنهد تهن از راو یهان مشهترک ،ثقهه و

برخی دیگر غیر ثقه باشند .نمونه این نوع اشتراک در آرای مجلسی ،اشتراک عبداهلل بن ولیهد،

8

عبد الحمید بن سالم و عبهد الحمیهد بهن سهعد 9،ابهراهیم بهن اسهحاق 10،عنبسهه 11،حسهن بهن

نیاد 12،اسحاق بن عمار 13،عیسی بن عبهد اهلل 14و حمهدان 15اسهت .مجلسهی در شهرا روایتهی

در «باب احکام السهو فی الصالة» 16به علهت وجهود نهام مشهترک علهی بهن ابهی حمهزه در سهند،
 . 7منتقی الجمان ،ج ،1ص.35
 . 8روضة المتقین ،ج ،14ص.387 - 154
 . 9همان ،ج ،14ص.378
 . 10همان ،ج ،14ص.326
 .11همان ،ج ،14ص.407
 .12همان ،ج ،9ص.125
 . 13همان ،ج ،3ص ،14 - 90ص.50
 . 14همان ،ج ،6ص.115
 . 15همان ،ج ،14ص.107
 . 16من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص ،350ا.1022
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ً
بیان میدارد که احتماال وی بطا نی ملعون است و البته احتمال این که وی ثمالی ثقه باشهد

نیههز وجههود دارد ،ولههی بههه سههبب اشههتراک ،حههدیث از رتبههه اعتمههاد سههاقط اسههت 17.همچنههین بههه
خاطر اشتراک موسی بن عمر میان ابهن یز یهد بهن ذبیهان صهیقل غیهر ثقهه و ابهن بز یهع ثقهه ،امکهان

حکههم بههه صههحت وجههود نههدارد 18و در صههورتی کههه امکههان تمییههز نباشههد ،خبههر قههوی کالصههحیح

خواهد بود 19.همچنین اشتراک ابهن اعهین میهان عبهد الملهر و مالهر موجهب میشهود اعتبهار

سند از حسن به قوی کالصحیح تنزل یابد.

20

 .3نقش مجلسی اول در تمییز مشترکات
هر چند مجلسهی اول کتهاب رجهال مسهتقلی نداشهته اسهت ،امها بررسهیهای رجهالی وی در

ضمن شرا بر احادیث و به وی ه شرا مشیخه مهن الیحضهر الفقیهه ،نمهود یافتهه اسهت .از جملهه
مباحهث مههورد توجههه وی در ضههمن بررسهی اسههامی راو یههان ،توجههه بهه تشههخیص و تمییههز عنههاوین
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 مشهترکات و

تمییز مشترکات ضمن بررسهی روایهات قابهل بررسهی اسهت کهه در ادامهه بهه بررسهی آنهها خهواهیم

پرداخت.

 .1 - 3توجه به اشتراک عناوین مغفول

مجلسی اول در پاره ای از موارد ،نخستین فردی است که به اشتراک دو عنوان اشاره داشهته

است؛ نمونهه ایهن امهر اشهتراک عنهوان محمهد بهن میسهر اسهت .ههر چنهد مجلسهی بها ارا هه برخهی

قراین ،اتحاد محمهد بهن میسهر بهن عبهدالعزیز نخعهی بیهاع زطهی و محمهد بهن میسهره کنهدی (بها
نیادت هاء) را ممکن دانسته ،ولی امکان تعدد را نیز بعید نمیداند .شیخ طوسهی ،محمهد بهن
میس ههره کن ههدی را مجه ههول و از اص ههحاب ام ههام ص ههادق

معرف ههی نم ههوده اس ههت ،ول ههی از نظ ههر

مجلسهی ،تعههدد و مجهههول بههودن ضهرری بههه سههند حههدیث وارد نمی کنهد؛ ن یههرا اطههالق ،بههه قرینههه

کتههاب و راو یههان بههه مشههاهیر بههاز می گههردد 21.ایههن سههخن _ کههه نههاار بههه قرینهههای کلههی در تمییههز
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 . 17لوامع صاحبقرانی ،ج ،4ص.270
 . 18روضة المتقین ،ج ،14ص.151
 .19همان ،ص.463
 .20همان ،ج ،11ص.387
 . 21همان ،ج ،14ص.453

رجالیان قرار گرفته است 22.اردبیلی و تفرشی در باره اشتراک این عنوان و بهه تبهع آن راهکهاری

برای تمییز بحث نکردهاند و کاامی 23و بصری 24نیز فقط به ذکهر راو یهان محمهد بهن میسهر بیهاع

زطی پرداخته اند .همچنین طریحی فقط راوی محمد بن میسهر ابهو نصهر زعفرانهی را ذکهر کهرده و

از سایر راویان مشترک در این عنوان سخنی به میان نیاورده است .از این رو ،میتوان مجلسی
را نخستین فردی دانست که به اشتراک عنوان و قاعده تمییز آن اشاره کرده است.

نمونههه دیگههر ،تمییههز حمههدان دیههوانی در میههان راو یههانی اسههت کههه در ایههن نههام مشههترکاند .نههام

«حمدان» از جمله اسهامی مشهترک میهان راو یهان ثقهه ،ممهدوا و ضهعی

اسهت 25.حمهدان بهن

سلیمان 26،حمدان بن اسحاق 27،حمدان بن حسین 28،حمدان ابن احمد نههدی 29،ابهوجعفر

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

مشههترکات اسههت _ نخسههتین بههار توسههط مجلسههی عنههوان شههده و پههس از وی مههورد توجههه برخههی

ابههوجعفر قالنسههی 30و حمههدان دیههوانی 31از جملههه ایههن روات هسههتند .از نظههر مجلسههی ،نسههب
دیههوانی تنههها بههر نفههر آخههر صههدق می کنههد و از ایههن رو ،قرینههه شههناخت وی بههه شههمار مههیرود.

32

نخسههتین بههار مجلسههی بههه انحصههاری بههودن نسههب دیههوانی اشههاره کههرده و پههس از او بهبهههانی در

تمییههز حمههدان از ایههن نکتههه بهههره بههرده اسههت 33.ایههن در حههالی اسههت کههه اردبیلههی و تفرشههی بههه
اشتراک عنوان اشاره ندارند و طریحی 34،کاامی 35و بصری 36نیز در تمییز مشهترکین در نسهب

دیوانی به ذکر راویان ایشان پرداختهاند ،ولی به ههیچ روی ،از حمهدان دیهوانی سهخنی بهه میهان

 . 22تعلیقة علی منهج المقال ،ص330؛ طرا
 . 23هدایة المحدثین ،ص.256
 . 24فا المقال ،ص.240
 . 25روضة المتقین ،ج ،14ص..107

 . 26همان ،ج ،8ص72؛ ج  ،14ص.183
 . 27همان ،ج ،8ص.629
 . 28همان ،ج ،11ص413؛ ج  ،14ص.107
 . 29همان ،ج ،14ص.456
 . 30همان ،ج ،14ص 269و .452
 . 31همان ،ج ،5ص396؛ ج  ،14ص.107
 . 32همان ،ج ،14ص.107
 . 33ر.ک :تعلیقة علی منهج المقال ،ص.158
 . 34جامع المقال ،ص.64
 . 35هدایة المحدثین ،ص.51
 . 36فا المقال ،ص.240

المقال ،ج ،1ص.597
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نیاوردهاند .دیوانی بر اهالی دیوان ،کوچهای در مرو ،اطالق میشود.

37

مثال دیگر ،توجه به اشتراک کنیه ابهن مسهکان اسهت کهه از کنیهههای مشهترک میهان برخهی

راویان ،از جمله عبداهلل بن مسکان و عمران بن مسکان است .عمران بهن مسهکان ،ابومحمهد،

کوفی ،ثقهه و از مشهایخ حمیهد بهن ن یهاد اسهت 38.کتهاب نهوادر وی از طر یه حمیهد بهن ن یهاد نقهل

شههده اسههت 39.بهها توجههه بههه ایههن کههه حمیههد بههن ن یههاد متوفههای  310هجههری اسههت 40،عمههران بههن
مسکان از راویان طبقه چهارم محسوب میشود 41.طوسهی وی را در زمهره راو یهانی برشهمرده کهه

از معصومان نقل روایت نکردهاند.

42

عبداهلل بهن مسهکان ،مهولی عنهزه _ کهه از وی بها تعهابیر ثقهه و عهین یهاد شهده اسهت _ از جملهه

راو یهان امهام کههاام

بهه شههمار مهیرود 43و در زمهره فقههها و از جملهه اصههحاب اجمهاع اسههت.

عبداهلل بن مسهکان در دوران امهام کهاام

44

و قبهل از حادثهه درگذشهت .از ایهن رو ،بهر اسهاس
45

طبقهبنهدی مهد نظهر مجلسههی ،وی از راو یهان طبقهه هشهتم و نهههم اسهت .نجاشهی ضهمن بیههان
46

این که برخی وی را از راویان امام صادق

میدانند ،این مطلب را امری ثابهت نشهده عنهوان

کرده است؛ 47همان طهور کهه ابهن داود نیهز معتقهد اسهت عبهداهلل بهن مسهکان از امهام صهادق

تنهها روایهت مهن ادرک المشهعر را نقهل کهرده اسههت 48.البتهه مجلسهی ایهن سهخن نجاشهی را سهههو
ً
میدان ههد؛ ن ی ههرا ب ههه اعتق ههاد وی ،ب ههه نق ههل از عب ههداهلل ب ههن مس ههکان ح ههدودا س ههی ح ههدیث از ام ههام
صادق

در کتب اربعه و غیر آن ذکر شده اسهت 49.ذکهر ایهن رقهم پهس از مجلسهی و بهه نقهل از

وی مورد توجه برخی رجالیان و محدثان قرار گرفته است 50.هر چند ههر دو نفهر ایهن راو یهان ثقهه
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 . 37االنساب ،ج ،2ص.532
 . 38رجال النجاشی ،ص.291
 . 39فهرست کتب الشیعه ،ص.342
 .40رجال النجاشی ،ص132
 .41ر.ک :روضة المتقین ،ج ،14ص.323
 . 42رجال الطوسی ،ص.430
 .43رجال النجاشی ،ص.214
 .44رجال الکشی ،ص.375
 .45رجال النجاشی ،ص.214
 .46ر.ک :روضة المتقین ،ج ،14ص.323
 .47رجال النجاشی ،ص.214
 . 48رجال ابن داود ،ص.388
 . 49روضة المتقین ،ج ،14ص173
 . 50ر.ک :تعلیقة علی منهج المقال ،ص231؛ مستدرکات علم رجال الحدیث ،ج ،5ص.109

رجالیههان ،بههدون ایههن کههه عمههران را نیههز مشههترک در ایههن عنههوان بداننههد ،ذکههر ابههن مسههکان بههه طههور

مطل را منصرف به عبداهلل بن مسکان دانستهاند.

52

نمونه دیگر این امر ،اشتراک عنهوان حسهن بهن صهالح اسهت .ههر چنهد برخهی قایهل بهه اتحهاد

حسن بن صالح بن حی و حسن بهن صهالح احهول هسهتند 53،ولهی مجلسهی ایهن نهام را در زمهره

اسامی مشترک میداند 54و دقت در راوی و مروی عنه را قرینه تمییز هر یر برمیشمرد.

حسن بن صالح بن حی همدانی ثوری ،راوی نیدی مهذهبی اسهت کهه در زمهره راو یهان امهام

باقر

 55و امام صادق

به شمار مهیرود 56.شهیخ صهدوق پهس از بیهان و شهرا اعتقهاد بتر یهه

(طایفههه ای از نیدیههه) در تقههدیم مفضههول بههر فاضههل ،حسههن بههن صههالح بههن حههی را نیههز در در زمههره

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

هسهتند ،ولههی مجلسهی ُبعههد طبقهه را مههانع از اشهتباه شههدن ایهن دو راوی دانسههته اسهت 51.سههایر

ایشان قلمداد کرده است 57.هر چند وی از نظر مذهب ،مردود است ،ولی کتاب او از اصهول و
مورد اعتماد قدما بوده و آنها ،به عکس متاخران ،به آن استناد می کردند.

58

حسن بن صالح احول ،کوفی و صاحب کتابی است که از طری عباس بن عامر از او نقهل

شده است 59.وی از اصحاب امام کاام

به شمار میرود .مجلسی با عنایت به مروی عنه

دو راوی بیان داشته ،در صورتی که روایت ،منقول از امهام صهادق

بن حی مد نظر است و اگر به نقل از امام کاام

باشهد ،حسهن بهن صهالح

باشد ،مقصود ،حسهن بهن صهالح بهن احهول

اسههت 60.کههاامی نیههز بههه نقههل از مجلسههی ایههن نکتههه را قرینههه تمییههز احههول از سههایرین دانسههته

اسههت 61.در مباحههث رجههالی اردبیلههی ،تفرشههی و بصههری بههه اشههتراک ایههن عنههوان و بههه تبههع آن،
راهکار تمییز ایشان اشارهای نشده است .البته طریحی بدون تنبه دادن به اشهتراک نهام حسهن

 . 51روضة المتقین ،ج ،14ص.406
 . 52هدایة المحهدثین ،ص309؛ جهامع الهرواة ،ج ،2ص436؛ جهامع المقهال ،ص143؛ نقهد الرجهال ،ج ،5ص264؛ فها
المقال ،ص188؛ توضیح المقال فی علم الرجال ،ص105؛ قاموس الرجال ،ج ،11ص.637
 . 53معجم رجال الحدیث ،ج ،5ص352؛ المفید من معجم رجال الحدیث ،ص.142
 . 54روضة المتقین ،ج ،8ص.331
 . 55رجال الطوسی ،ص.130

 . 56همان ،ص.180
 . 57من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص.544
 . 58روضة المتقین ،ج ،14ص.351
 . 59رجال النجاشی ،ص.50
 . 60روضة المتقین ،ج ،14ص.351
 . 61هدایة المحدثین ،ص.40
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بن صالح ،ذیل نام راویان مسمی به حسن ،روایت عباس بن عامر را قرینه تشخیص حسن بن

صالح دانسته است.

62

 .2 - 3ذکر قرینه کاربردی در تمییز عناوین مشترک

گاه مجلسی اول نخستین فردی اسهت کهه بهه ذکهر ضهابطه تشهخیص راو یهان پرداختهه و یها از

ضابطهای خاص در شناسایی افراد مشترک بهره گرفته است .در پارهای از موارد نظهر وی مهورد
اسهتفاده دیگههران نیههز قههرار گرفتههه اسههت .از جملهه ایههن ضههوابط میتههوان بههه بهره گیههری از کنیههه در

تمییهز راو یهان همنهام بهها عنهوان واقهد اشهاره کههرد .عبهداهلل بهن واقهد لحههام کهوفی و عبهداهلل بهن ابههی

یعفور ،که وی نیز واقد نام دارد 63هر دو از اصهحاب امهام صهادق

 64و از راو یهان طبقهه نههم بهه

شمار میروند 65.اشتهار ابن ابی یعفور به کنیه ،تمییز این دو راوی را مقهدور میسهازد .البتهه در

صورت اشتباه نیز اشهکالی متوجهه سهند نیسهت؛ ن یهرا لحهام بهه ابهن ابهی یعفهور شهبیه اسهت ،نهه

برعکس 66.الزم به ذکر است که نخستین بار بهه کهارگیری ایهن قرینهه در تمییهز راو یهان همنهام در

واقد توسط مجلسی عنوان شده و پس از ایشان نیز بهبهانی بدان اسهتناد نمهوده اسهت 67.سهایر
رجالیان معاصر مجلسی ،چون اردبیلی ،طریحی ،تفرشی ،کاامی و بصری قرینهای را جههت

تمییز راویان مشترک در این کنیه ارا ه ندادهاند.

مثال دیگر ،عنوان حسهن بهن ن یهاد اسهت کهه از جملهه اسهامی مشهترک محسهوب میشهود.

68

برخی رجالیان قایل به اتحاد حسن بن نیاد عطار و حسهن بهن ن یهاد صهیقل هسهتند؛ 69حهال آن

که توجه به وص

راوی ،این اتحاد را نفی می کند .بر اساس تتبع تام مجلسهی ،نهام حسهن بهن

نیاد صیقل در بیشتر موارد مقید به این نسهب اسهت .از ایهن رو ،ذکهر نهام حسهن بهن ن یهاد بهه طهور

مطل  ،دال بر حسن بن نیاد عطار است 70.کاربرد این قرینه در تمییز حسهن بهن ن یهاد نخسهتین
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 . 62جامع المقال ،ص.143
 . 63روضة المتقین ،ج ،14ص.386
 . 64رجال النجاشی ،ص213؛ رجال الطوسی ،ص.231
 . 65ر.ک :روضة المتقین ،ج ،14ص.323
 .66همان ،ج ،14ص.386
 .67ر.ک :تعلیقة علی منهج المقال ،ص.233
 .68مجمههع الرجههال ،ج ،2ص110؛ جههامع المقههال فیمهها یتعله بههاحوال الحههدیث و الرجههال ،ص103؛ روضههة المتقههین ،ج،9
ص.125
 .69احمد اردبیلی به نقل از تعلیقة علی منهج المقال.121 ،
 .70روضة المتقین ،ج ،14ص.351

گرفتههه اسههت .از حسههن بههن ن یههاد در سههندها بهها عنههوان الحسههن بههن ن یههاد الصههیقل 73و یهها حسههن

الصیقل 74نام برده شده است .صیقل نسبی است که در گذشته به صهیقل دهنهدگان اشهیای
آهنهی اطههالق میشههد 75.در میههان سههایر رجالیههان معاصهر تنههها طریحههی 76و کههاامی بههه اشههتراک

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 مشترک میان سهه تهن

از راویان به شمار میرود 77.شخص اول ،ابو محمد حسن بهن علهی حجهال ،ثقهه و از اصهحاب

قمههی اسههت .وی شههریر تجههاری محمههد بههن حسههن بههن ولیههد اسههت .کتههاب الجههامع فههی ابههواب

الشریعة الکبیر از آثار او است .نجاشهی وجهه تسهمیه وی بهه حجهال را بهه علهت همراههی وی بها

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

بار توسط مجلسی به کار رفته و پس از او مورد توجه بهبههانی 71و سهید محسهن امهین 72نیهز قهرار

حجال کوفی دانسته است 78.مقصود از حجال ،فروشنده حجهل و حجهل بهه معنهای خلخهال

است.

79

راوی دوم ،ابههو محمههد عبههداهلل بههن محمههد اسههدی حجههال مزخههرف ،اه هل کوفههه و بههه نقلههی از

مهوالی بنههی تههیم اسههت .در کتههب رجههالی از وی بهها تعبیهر ثقههة ثقههة و ثبههت یههاد شههده اسههت 80.وی

صاحب کتابی است که از طری حسن بن علی کوفی روایت شده است 81.سومین شخصهی
ً
کههه بهها لقههب حجههال شههناخته شههده ،احمههد بههن سههلیمان اسههت .وی در کتههب رجههالی ،صههریحا

توثیه نشهده و تنهها بهه اسهتناد کتهابی بهه او _ کهه از طر یه محمهد بهن خالهد برقهی روایهت شههده _

اکتفا شده است 82.البته مجلسی معتقد است حجال به طور نادر بر وی اطالق میشود.
 .71تعلیقة علی منهج المقال ،ص.121
 .72اعیان الشیعة ،ج ،5ص.75
 .73ر.ک :من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص ،166ا.479
 . 74برای مثال ر.ک :روضة المتقین ،ج ،2ص ،485ا 1095و ص  ،691ا.1383
 . 75االنساب ،ج ،3ص.575
 . 76جامع المقال ،ص103؛ هدایة المحدثین ،ص.188
 . 77مجمع الرجال ،ج ،7ص123؛ هدایة المحدثین ،ص.312
 . 78رجال النجاشی ،ص.49
 . 79روضة المتقین ،ج ،14ص.113
 . 80رجال النجاشی ،ص.226
 . 81فهرست کتب الشیعة ،ص.293
 . 82رجال النجاشی ،ص.100
 . 83روضة المتقین ،ج ،14ص.497

83
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هر چند مجلسی وثاقت عبد اهلل بن محمد و حسن بن علی را تأییهد کهرده و اشهتراک آنهها را

بالاشکال میداند ،ولی از طر یه توجهه بهه طبقهه بهه تمییهز ایشهان پرداختهه اسهت .ابهو محمهد ،از

راو یههان طبقههه چهههارم و معاصههر ابههن ولیههد اسههت؛ حههال آن کههه عبههداهلل بههن محمههد از معاصههران

حسهین بههن سههعید (طبقهه هفههتم) و در زمههره راو یههان امهام رضهها

بههه شهمار مههیرود 84.احمههد بههن

سلیمان نیز فردی قلیل الروایه است .این درحالی است که غالهب روایهات از طر یه دو نفهر اول
یعنی حسن بن علی ابو محمد حجال و عبد اهلل بن محمهد حجهال صهورت گرفتهه و در غالهب
مهوارد تصهریح بههه اسهم ایهن دو نفههر شهده اسههت .البتهه در بیشهتر مههوارد تصهریح بهه اسههم احمهد بههن

سلیمان حجال نیز شده است .با توجه به قلیهل الروایهه بهودن و غالهب بهودن روایهت عبهداهلل بهن
محمههد حجههال ،در صههورتی کههه عنههوان حجههال بههه صههورت مطله بههه کههار رود ،منصههرف بههه وی

خواهد بود ،جز در مواردی که قرینه صارفهای داللت بر روایت از دیگری داشته باشد 85.شایان
ذکر است که کاربرد طبقه راویان در تمییز حجال نخستین بار توسهط مجلسهی مهورد توجهه قهرار

گرفتههه و پههس از ایشههان ،کههاامی نیههز از بخشههی از ایههن قاعههده بهههره بههرده اسههت 86.ایههن در حههالی
اس ههت ک ههه س ههایر رجالی ههان چ ههون اردبیل ههی و طریح ههی در تش ههخیص ایش ههان همت ههی مص ههروف

نداشتهاند و بصری 87و تفرشی 88نیز تنها به مشترک بودن این نسب اشاره کردهاند.

نمونه دیگهر ،ارا هه قرینهه در تمییهز محمهد بهن ن یهاد اسهت .محمهد بهن ن یهاد ملقهب بهه ابهن ابهی

عمیر ،از راویان طبقه هشتم و از اصحاب امام رضا

به شمار میرود .نجاشی از او با عنهوان

جلیل القدر و عظیم المنزلت نزد موافقهان و مخالفهان یهاد کهرده اسهت 89.شهیخ طوسهی معتقهد

است که او دوران سه امام را درک کرده است؛ امام کاام

امام رضا

 :بدون نقهل روایتهی از ایشهان و نیهز

 .شیخ از سومین امام نام نبرده است ،ولی به گفته مصححان ،بنا بر تاریخ وفات

ابهن ابهی عمیهر ،مقصههود امهام جهواد

اسهت .کتههب ن یهادی بهه ایشهان نسههبت داده شهده کهه بههه

گفته ابن بطه ،به نقل از شیخ طوسی ،این رقم به نود و چهار کتاب میرسد.
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 . 84همان ،ج ،14ص 352و .386
 . 85روضة المتقین ،ج ،14ص.353
 . 86ر.ک :هدایة المحدثین ،ص.312
 . 87فا المقال ،ص.190
 . 88نقد الرجال ،ج ،5ص.275
 . 89رجال النجاشی ،ص.326
 . 90الفهرست ،ص.404

90

که وی گاه به جدش نیز منسوب شده و عطار نیز با نام محمد بن نیاد شناخته شهده اسهت .از

این رو ،نام محمد بن نیاد میان عطار و ابهن ابهی عمیهر مشهترک اسهت 92.ابهن ابهی عمیهر و عطهار

هر دو ثقه و هم طبقه هستند.

93

در سند حدیث بیست و نهم «باب تطهیر المیاه مهن النجاسهات» کتهاب تههذیب االحکهام،

نام محمد بن نیاد بهه طهور مطله بهه کهار رفتهه اسهت 94.شوشهتری معتقهد اسهت راوی مهورد نظهر
عطار است؛ ولی مجلسی به قرینه روایت حسهین بهن سهعید از محمهد بهن ن یهاد ،وی را ابهن ابهی

عمیههر دانسههته اسههت  .عالمههه مجلسههی نیههز در شههرا ایههن حههدیث بههه سههخن پههدرش اسههتناد کههرده

اسههت 95.اردبیلههی حسههین بههن سههعید را از راو یههان ابههن ابههی عمیههر دانسههته اسههت؛ 96ولههی تفرشههی و

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

مجلسی با استناد به سخن نجاشی ذیل نام محمد بن حسن بهن ن یهاد عطهار 91بیهان داشهته

بصری اشارهای به نام ابن ابهی عمیهر ندارنهد و طریحهی و بهه تبهع او کهاامی 97،در میهان راو یهانی
که محمد بن نیاد نام دارند ،فقط عطار را ثقه دانسته و راویان وی را برشمرده است.

98

مورد دیگر ،تمییز محمد بن حمران است .مجلسی در تمییز راویان با نام محمد بهن حمهران

به مقایسه اسانید پرداخته است .شیخ صدوق در مشیخه ،طری خود را یر بار به جمیل بهن

دراج و محمههد بههن حمههران 99و بههار دیگههر بههه محمههد بههن حمههران 100ذکههر کههرده اسههت .از منظههر
مجلسههی ،روایههت جمیههل بههن دراج از محمههد بههن حمههران ،صههحیح 101و روایههت از محمههد بههن

حمران به تنهایی حسن کالصحیح اسهت 102.مجلسهی در تشهخیص محمهد بهن حمهران _ کهه
مشههترک میههان ابههن اعههین مجهههول و نهههدی کههوفی ثقههه اسههت _ 103پههس از شههرا مختصههری از

 . 91ر.ک :رجال النجاشی ،ص.369
 . 92روضة المتقین ،ج ،14ص.437
 . 93روضة المتقین ،ج ،14ص.437
 . 94تهذیب االحکام ،ج ،1ص241
 . 95مالذ االخیار ،ج ،2ص.299
 . 96جامع الرواه ،ج ،2ص.29
 . 97هدایة المحدثین ،ص.238
 . 98جامع المقال ،ص.122
 . 99من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص.430
 . 100همان ،ج ،4ص.489
 . 101روضة المتقین ،ج ،14ص.80
 . 102همان ،ج ،14ص.243
 . 103همان ،ج ،4ص.181
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احههواالت دو راوی ،بیههان داشههته کههه جمیههل بههن دراج و محمههد بههن حمههران نهههدی دارای کتههابی
ً
مشههترک هسههتند 104و هههر کههدام نیههز مسههتقال کتههابی دارنههد 105.از ایههن رو ،هههر گههاه نههام محمههد بههن
حمران همراه با جمیل بن دراج ذکر شود ،نههدی مقصهود اسهت 106.ایهن نکتهه از نظهر رجالیهانی
چون اردبیلی ،تفرشی ،طریحی ،کاامی و بصری مخفی مانده است .مجلسی عالوه بهر توجهه
بههه ایههن رابطههه ،در تمییههز محمههد بههن حمههران از مقایسههه اسههانید نیههز بهههره بههرده اسههت .در یکههی از

روایههات «بههاب تحههریم صههید الحههرم و حکمههه» 107و نیههز «بههاب الجراحههات و القتههل بههین النسههاء و

الرجهال» 108،و روایهت «بهاب بینهات» در تههذیب االحکهام 109نهام محمهد بهن حمهران در سهند بهه
طههور مطل ه ذکههر شههده اسههت .مجلسههی پههس از مقایسههه سههند ایههن سههه روایههت ،بهها روایههت «بههاب

التیمم» در کتاب من ال یحضره الفقیه _ 110که در سند آن محمد بن حمران با قید نههدی آمهده
_ حکههم نمههوده کههه در ایههن روایههات نیههز بایههد محمههد بههن حمههران نهههدی مههد نظههر باشههد و نههه ابههن

اعین 111.از دیگر قراین تشخیص نهدی ،روایت علی بن اسباط از او است 112و سهایر رجالیهان
نیز نام وی را در زمره راویان نهدی برشمردهاند.

113

ابههو ایههوب از جملههه کنیههه های مشههترک میههان تنههی چنههد از راو یههان بههه شههمار مههیرود .بههه گفتههه

مجلسی کنیه ابو ایوب به طور مطل به ابراهیم بن عیسی منصرف اسهت 114و از ایهن رو اسهت

که به هنگام اطالق این عنوان در سهند روایهت « 3335بهاب شههادة الهزور» 115و حهدیث 3506

«بههاب والء المعتهه » 116ابههو ایههوب را ابههراهیم بههن عثمههان یهها عیسههی 117دانسههته اسههت .فههارن از
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 . 104همان ،ج ،5ص186؛ ج  ،10ص355؛ ج  ،14ص.80
 . 105روضة المتقین ،ج ،14ص.242
 . 106همان ،ج ،1ص283؛ ج  ،14ص.81
 . 107من ال یحضره الفقیه ،ج ،2ص ،262ا.2371
 . 108همان ،ج ،4ص ،119ا.5240
 . 109تهذیب االحکام ،ج ،6ص ،251ا.51
 . 110من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص ،109ا.224
 . 111روضة المتقین ،ج ،4ص181؛ ج  ،14ص81؛ ج  ،10ص355؛ مالذ االخیار ،ج ،10ص.104
 . 112روضة المتقین ،ج ،11ص166؛ جامع المقال فیما یتعل باحوال الحدیث و الرجال ،ص.121
 . 113جامع المقال ،ص72؛ هدایة المحدثین ،ص236؛ فا المقال ،ص.314
 . 114روضة المتقین ،ج ،14ص479؛ ج  ،14ص.19
 . 115من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص60؛ روضة المتقین ،ج ،6ص.164
 . 116من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص.137
 . 117روضة المتقین ،ج ،6ص.339

تمییز مشترکان در این کنیه کارآمد میدانند 119.البته تفرشی ابراهیم بن عثمان را در این کنیه
کنیه مشهورتر دانسته است.

120

مثال دیگر ،تمییز نسب مشترک وصافی عجلی است .وصافی عجلی نسهبی مشهترک میهان

دو بههرادر ،عبههد اهلل و عبیههد اهلل بههن ولیههد 121و پدرشههان ،ولیههد بههن ابههی العههالء اسههت 122.برخههی

رج الیان ضبط دیگری از این نسهب ارا هه داده و آن را بها عنهوان وضهافی نقهل کردهانهد؛ 123ولهی از

نظر اردبیلی ،ضبط صحیح همان وصافی ،منسوب به وصاف ،مردی از سهادات عهرب اسهت
و بیان داشته که امر بر برخی اصحاب ما مشتبه شهده و از ایهن رو بها حهرف ضهاد ،ایهن نسهب را

ذکر کردهاند 124.مجلسهی نیهز قایهل بهه صهحت وصهافی اسهت 125.ابهو سهعید عبیهد اهلل بهن ولیهد
همچون برادرش عبد اهلل از اصحاب امام باقر

نظر به اشتراک این دو راوی در نام پهدر ،وصه

 126و امام صادق

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

رجالیههانی کههه قرینهههای را در تمییههز ارا ههه ندادهانههد 118،سههایرین توجههه بههه راوی و مههروی عنههه را در

 127است.

و طبقهه ،توجهه بهه نهام ،تنهها راه تمییهز ایشهان

اسههت 128.فههارن از اردبیلههی و تفرشههی _ کههه اشههارهای بههه اشههتراک ایههن نههام ندارنههد _ کههاامی،

129

طریحههی 130و بصههری 131نیههز تنههها بیههان داشههتهاند کههه نسههب وصههافی عجلههی از انسههاب مشههترک
است ،ولی برای تمییز ایشان راهکاری ارا ه نکردهاند.

نمونههه دیگههر ،بیههان قرینهههای کههاربردی جهههت تمییههز عبههد الحمیههد اسههت .عبههد الحمیههد بههن

 . 118جامع الرواة؛ مجمع الرجال ،ج ،7ص.8
 . 119مشترکات ،ص 11و 271؛ فا المقال ،ص 174و .331
 . 120نقد الرجال ،ج ،5ص.122
 . 121جامع المقال فیما یتعل باحوال الحدیث و الرجال ،ص.147
 . 122نقد الرجال ،ص304؛ جامع الرواة ،ج ،2ص.453
 . 123رجههال الحلههی ،ص113؛ خالصههة االقههوال ،ص203؛ نقههد الرجههال ،ج ،5ص304؛ فهها المقههال ،ص349؛ طرا ه
المقال ،ج ،2ص.32
 . 124جامع الرواة ،ج ،1ص.530
 . 125روضة المتقین ،ج.182 ،14
 .126رجال الطوسی ،ص.139
 .127همان ،ص 230و .264
 . 128روضة المتقین ،ج ،14ص.387
 .129هدایة المحدثین ،ص.320
 .130جامع المقال ،ص.172
 .131فا المقال ،ص.223
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سالم ،عبدالحمید بن عوا

هشتم و نهم به شمار میروند.

و عبدالحمیهد ازدی سهه راوی ثقهه و قر یهب المرتبهه 132و از طبقهه
133

در این طبقه نام راوی مجهول دیگری نیز با نهام عبدالحمیهد

بههن سههعد (سههعید) بجلههی کههوفی کههه صههفوان بههن یحیههی از او روایههت نقههل می کنههد ،بههه چشههم

میخورد .وی از اصحاب امام کاام

شمرده شده است 134.غیر از این اطالعات دیگهری از

عبههد الحمیههد بههن سههعد بجلههی کههوفی در دسههترس نیسههت .از ایههن رو ،بههه جهههت تمییههز وی از
ً
سایرین ،غالبا نام پدرش نیز با او ذکر میشود 135.اردبیلی و تفرشی به اشتراک عنهوان اشهارهای

نکردهانه ههد و طریحه ههی 136،که ههاامی 137و بصه ههری 138نیه ههز مطه ههاب معمه ههول ،راو یه ههان هه ههر یه ههر را
برشمردهاند.

گاه راو یهان عهالوه بهر نهام ،در نهام پهدر نیهز اشهتراک دارنهد .احمهد بهن حسهین از جملهه ایهن نهوع

اشتراک است 139.مجلسی ذکر نهام جهد را شهیوه تمییهز احمهد بهن حسهین بهن عبهدالملر اودی
(ازدی) در طر ی ه حسههن بههن محبههوب میدانههد؛ 140ولههی طریحههی 141،کههاامی و بصههری مطههاب

معمول تمییز ایشان را از طری توجه به راویان میسر میدانند.

نمونه دیگر ،احمد بن محمد بن سلیمان 142نراری ،ابو غالب و ثقه است .تاریخ وفهات وی

368ق ،عنههوان شههده 143و از ایههن رو ،بایههد وی را در طبقههه سههوم قلمههداد کههرد 144.از احمههد بههن
محمد بن سلیمان بیشتر با نهام ابهی غالهب الهزراری نهام بهرده شهده اسهت 145کهه وجهه تمهایز او از

سایر راویان مسمی به احمد بن محمهد ،بهه شهمار مهیرود .ایهن قرینهه نیهز نخسهتین بهار در کهالم
 . 132خالصة االقوال ،ص.207
 . 133ر.ک :روضة المتقین ،ج ،14ص.323
 . 134رجال البرقی ،ص50؛ مجمع الرجال ،ج ،4ص.68
 . 135روضة المتقین ،ج ،14ص.377
 . 136جامع المقال ،ص.76
 . 137هدایة المحدثین ،ص.91
 . 138فا المقال ،ص.256

160

 . 139جامع المقال فیما یتعل باحوال الحدیث و الرجال ،ص97؛ هدایة المحدثین ،ص.171
 . 140روضة المتقین ،ج ،14ص.327
 . 141جامع المقال ،ص97؛ هدایة المحدثین ،ص171؛ فا المقال ،ص.285
 . 142روضة المتقین ،ج ،14ص.487
 . 143الرجال البن داود ،ص.42
 . 144ر.ک :روضة المتقین ،ج ،14ص.324
 . 145همان ،ج ،14ص.335

بصری 148توجه به راویان ایشان را در تمییز کارگشا میدانند.
 .3 - 3تمییز مشترکات ضمن سند روایات

نقش دیگر مجلسی به کار بردن قواعد تمییز به صهورت کهاربردی و ضهمن شهرا روایهات مهن

الیحضره الفقیه و تهذیب االحکام است .تمییز عناوین مشترک حماد و ابو بصهیر ذیهل سهند دو

روایههت ،نمونههه ایههن امههر اسههت .در سههند روایههت «بههاب آداب المسههافر» در کتههاب مههن ال یحضههره

الفقیهه ،شهیخ صههدوق بهه نقهل از حمههاد بهن عیسهی ،از امههام صهادق

بهه نقههل روایهت پرداختههه

اسههت 149.همههین روایههت در الکههافی بههه طههور مطل ه از حمههاد ذکههر شههده 150و در سههند المحاسههن

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

مجلسی مورد توجه قرار گرفته است .مطاب معمول رجالیهانی چهون طریحهی 146،کهاامی 147و

برقی ،عبارت عن حماد بن عثمان أو ابن عیسی به چشم میخورد 151.در اسهناد شهیخ صهدوق

در مهن ال یحضههره الفقیههه ،هشههت بههار حمههاد بههن عیسهی و هیجههده بههار حمههاد بههن عثمههان ،بههدون
واسطه از امام صهادق

ابن عیسی از امام صادق

نقهل حهدیث کردهانهد .مجلسهی معتقهد اسهت بهه علهت قلهت روایهت
باید گفت در این سند حماد بن عثمهان صهحیح اسهت و نهه ابهن

عیسی؛ با وجود این که در باره ابهن عیسهی گفتهه شهده کهه او از امهام صهادق

هفتهاد حهدیث

شنیده و همواره در آن شر می کرد تا این که به بیست حدیث اکتفا کهرد .البتهه ممکهن اسهت
این حدیث نیز جزء همان بیست حدیث صحیح از منظر وی باشد ،ولهی بهه علهت عهدم جهزم
ً
شیخین ،چنین یقینی حاصل نمیشود و ااهرا در سند مورد بحث ،راوی را از باب الحاق به

اعم اغلب _ که همان نقل فراوان حماد بن عثمان از امام صادق

باید دانست.

است _ حماد بهن عثمهان

152

ذکر این نکته ضروری است که تنها با تکیه به اسناد شیخ صهدوق نمیتهوان کثهرت روایهت

حماد بن عثمان را نتیجه گرفت ،بلکه الزمه آن مراجعهه بهه اسهناد دیگهر منهابع نیهز هسهت؛ ن یهرا

کتاب من ال یحضهره الفقیهه مشهتمل بهر کلیهه روایهات نیسهت و بهه تصهریح شهیخ صهدوق ،فقهط
 . 146جامع المقال ،ص.100
 . 147هدایة المحدثین ،ص.177
 . 148فا المقال ،ص.289
 . 149من ال یحضره الفقیه ،ج ،2ص ،296ا.2505
 . 150الکافی ،ج ،8ص ،348ا.547
 . 151المحاسن ،ج ،2ص ،375ا.145
 . 152روضة المتقین ،ج ،4ص.267
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جامع روایاتی است که مبنای فتاوای او بهوده و بهه صهحت آنهها حکهم کهرده اسهت 153.اردبیلهی

معتقد است راوی در این سند ،حماد بن عیسی است 154.تفرشی در بهاره اشهتراک ایهن عنهوان

سههخنی بههه میههان نیههاورده و طریحههی 155و بصههری 156هنگههام بح هث در بههاره سههند مههذکور تنههها بهها
اسهتفاده از راوی و مههروی عنههه ،بههه تمییهز راو یههان مشههترک در نههام حمهاد پرداختهانههد .شههایان ذکههر
است که در این سند ،منقری از ابان به نقل روایت پرداخته و کاامی با استناد به این حدیث

و در نظر گرفتن حماد بن عیسی ،منقری را از راویان وی برشمرده است 157.در هر صورت ،نظهر

به وثاقت هر دو راوی ،اشکالی متوجه سند احادیث نخواهد شد.

158

در نمونههه دوم ،ارسههال سههند روایههت «بههاب الجماعههة و فضههلها»159و «بههاب تحههریم المدینههة و

فضلها» 160شناسایی ابوبصیر را دشوار کرده است .مجلسی بهرای تشهخیص او ،ابتهدا در صهدد
بازسهازی سهند روایهت برآمهده اسهت .سهند کامهل حهدیث اول در تههذیب االحکهام 161و حهدیث

دوم در الکافی 162ذکر شده است .مجلسی پس از مالحظه سند کامل دو روایت ،بها اسهتفاده از

قاعده «دقت در راوی و مروی عنه» ،به قرینه وجود عبد اهلل بن مسکان ،بیان کرده کهه مقصهود
از ابوبصههیر در ایههن دو سههند ،لیههث مههرادی اسههت و نههه یحیههی بههن قاسههم 163.روایههت عبههد اهلل بههن
مسکان از مرادی و نیز توجه به راوی و مروی عنه هر یر ،سهخنی اسهت کهه سهایر رجالیهان نیهز

بدان تصریح داشتهاند؛ 164ولی ذیل روایات مورد بحث ،به تعیین راوی مشترک ننرداختهاند.

 .4عملکرد مجلسی اول در تمییز مشترکات
ضههوابط مختلفههی بههرای تمییههز و تشههخیص راو یههان مشههترکات بیههان شههده اسههت .از جملههه
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 . 153من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص.2
 . 154جامع الرواة ،ج ،1ص.276
 . 155جامع المقال ،ص.64
 . 156فا المقال ،ص.240
 . 157هدایة المحدثین ،ص.49
 . 158روضة المتقین ،ج ،4ص.267
 . 159من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص ،406ا.1207
 . 160همان ،ج ،2ص ،562ا.3151
 .161تهذیب االحکام ،ج ،3ص.279
 .162الکافی ،ج ،4ص.564
 .163روضة المتقین ،ج ،2ص557؛ لوامع صاحبقرانی ،ج ،4ص.479
 .164جامع الرواة ،ج ،2ص338؛ جامع المقال ،ص 94و 133؛ نقد الرجهال ،ج ،4ص76؛ هدایهة المحهدثین ،ص 274و
فا المقال ،ص.331

اسههت .وی بههه ضههوابطی همچههون توجههه بههه طبقههه راوی ،دقههت در راوی و مههروی عنههه ،مقایسههه
اسانید ،جست و جوی روایت در منهابع متقهدم ،کثهرت روایهت ،انصهراف و توجهه بهه اطالعهات
رجالی راوی اشاره داشته اسهت کهه در ادامهه ههر یهر از ایهن ضهوابط بهه تفصهیل بررسهی خواههد

شد.

 .1 - 4توجه به طبقه راوی

یکی از شیوه هایی که مجلسی برای تمییز میان راویان مشترک به کهار بهرده اسهت ،توجهه بهه

طبقه ایشان است .مقصود از طبقه در علم رجال ،گروهی از راویان هستند کهه در سهن و دیهدار
مشایخ مشترکاند 165.در بیان مجلسی ،غیر از واژه طبقه ،از تعر یه

یاد شده 166و به نظر میرسد تفاوتی بین این دو تعبیر نیست.

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

عالمانی که به موضهوع تمییهز مشهترکات و بیهان ضهوابط تشهخیص توجهه داشهته ،مجلسهی اول

مهذکور بها عنهوان مرتبهه نیهز

تش ههخیص راو یهههان مشهههابه ،امکهههان اطهههالع ی ههافتن از تهههدلیس ،شهههناخت راو یهههان در اسهههناد

معههنعن 167،تشههخی ص ارسههال و اتصههال سههند و در نهایههت شههناختن صههحابه ،تههابعین و اتبههاع
تههابعین الههی آخههر از فوایههد شناسههایی طبقههات راو یههان بههه شههمار مههیرود؛ 168بههرای مثههال مجلسههی،

قایل به ارسال سند یکی از احادیث «باب الدیون و احکامهها» ،در تههذیب االحکهام اسهت.

169

در این روایت ،عبد الرحمن بن حجاج گزارشی را در باره مالقات حکهم بهن عتیبهه و سهلمة بهن
کهیهل بها امههام بهاقر

باقر

نقهل کههرده اسهت .مجلسههی بهه قرینهه عههدم مالقهات عبهد الههرحمن بها امههام

 ،بیان داشته که سهند حهدیث مشهتمل بهر ارسهال اسهت و ممکهن اسهت کهه ایهن واسهطه

محمد بن قیس باشد؛ همان طور که صدوق نیز چنین روایت کرده است .احتمال دیگهر ،ایهن

است که عبد الرحمن در صغر سن حدیث را شنیده باشد؛ چهرا کهه ا گهر او امهام بهاقر

را درک

کرده بود ،بدان افتخهار می کهرد و رجالیهان نیهز نقهل می کردنهد .همچنهین ممکهن اسهت در سهند

حدیث به جای ابا جعفر

 ،ابا عبداهلل

صحیح باشد.

170

از دیگر فواید شناخت طبقات ،رفع ا ضمار اسناد است؛ برای مثال مجلسی ،مرجهع ضهمیر

 .165الرعایة فی علم الدرایة ،ص.388
 .166برای مثال ر.ک :روضة المتقین ،ج ،14ص44؛ ص 60؛ ص 85؛ .89
 .167الرعایة فی علم الدرایة ،ص.386
 .168الرعایة فی علم الدرایة ،ص.338
 .169تهذیب االحکام ،ج ،6ص.273
 .170به نقل از مالذ االخیار ،ج ،10ص ،152ا.152
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عنه در سند روایت پنجم «باب فضل الجهاد و فروضهه» ،را عبهاس بهن معهروف منقهول در سهند
قبلی میداند و احتمال صفار را به خاطر ُبعد طبقه رد کرده است 171.شیوه شناخت طبقات،
طبقات ،تکرار نظر ،مراجعه به اسانید و تامل در آنها اسهت؛ ن یهرا گهاه اسهامی راو یهان بهه صهورت

مفصل و گاه مجمل وارد شده است.

172

معیار طبقهبنهدی در میهان رجالیهان متفهاوت اسهت .طبقهبنهدی مجلسهی بهر مبنهای مقطهع

زمانی خاصی است که وی آن را مال ک هر طبقه قرار داده اسهت 173.مجلسهی اسهامی راو یهان را

از اصحاب پیامبر

تا زمان شهیخ طوسهی در قالهب دوازده طبقهه ذکهر کهرده اسهت .در طبقهه

اول نام شیخ طوسی ،نجاشی و امثال ایشان به چشم میخورد .طبقه دوم بهه شهیخ مفیهد ،ابهن
غضایری و معاصران آنها و طبقه سوم به شیخ صهدوق و احمهد بهن محمهد بهن یحیهی و امثهال

ایشههان تعل ه دارد .در طبقههه چهههارم نههام کلینههی ،طبقههه پههنجم محمههد بههن یحیههی ،احمههد بههن

ادریس ،علی بن ابراهیم و امثال ایشان ،طبقهه ششهم احمهد بهن محمهد بهن عیسهی ،محمهد بهن

عبد الجبار و احمهد بهن محمهد بهن خالهد ،طبقهه هفهتم حسهین بهن سهعید ،حسهن بهن علهی بهن
وشاء و معاصرانشان ،طبقهه هشهتم محمهد بهن ابهی عمیهر ،صهفوان بهن یحیهی ،نضهر بهن سهوید و

اصحاب امام موسی بهن جعفهر

صادق

بهه چشهم میخهورد .همچنهین طبقهه نههم بهه اصهحاب امهام

 ،طبقه دهم اصحاب امام باقر

 ،طبقه یازدهم به اصحاب امام نین العابدین

و در نهایههت طبق ههه دوازهههم ب ههه اص ههحاب امههام حس ههن

 ،امههام حس ههین

و امیرملمن ههان

اختصاص یافته است.
ً
به تصریح مجلسی ،تعیین طبقه ههر یهر از راو یهان نهاار بهه طبقههای اسهت کهه وی غالبها در

آن حض ههور دارد؛ و گ ههر ن ههه ممک ههن اس ههت ی ههر راوی ب ههه خ ههاطر کب ههر س ههن و کث ههرت مالزم ههت ب هها

معصومان

در چند طبقه قرار گیرد 174.طبقات میتواند در تمییهز راو یهان مشهترک بهه عنهوان

ضابطه ای کارآمد ااهر شود؛ اعم از این که راویان در نام و نام پهدر ،نسهب و یها سهایر اطالعهات
رجالی اشتراک داشته باشند.

نمونهه اسهتفاده مجلسهی از طبقهات راو یهان را در تشههخیص حسهن بهن راشهد یافهت .ههر چنههد

این نام میان دو تن از راویان مشترک است ،ولی تمییز میان ایشهان از طر یه شهناخت طبقهات

164

 .171به نقل از مالذ االخیار ،ج ،9ص.321
 .172جامع المقال فیما یتعل باحوال الحدیث و الرجال ،ص.176
 .173دانش رجال ،ص.230
 .174روضة المتقین ،ج ،14ص.323

سندی روایت شده است 175.ابن غضایری پس از این که از وی با نام حسن بن اسد ابومحمهد
بصههری یههاد کههرده ،او را فاسههد المههذهب دانسههته و بیههان مههیدارد کههه طفههاوی راوی و مههروی عنههه
ضعفاسههت و تنههها نکتههه مثبههت در او ،نقههل کتههاب علههی بههن اسههماعیل اسههت .البتههه غیههر از او

اشههخاص دیگههری نیههز بههه روایههت کتهاب پرداختهانههد 176.راوی دوم ،حسههن بههن راشههد ،مکنههی بههه
عل ههی اب ههاعلی م ههولی آل مهل ههب بغ ههدادی ،راوی ثق ههه و از اص ههحاب ام ههام ج ههواد

177

هادی

و ام ههام

است 178.بر اساس معیار طبقات ،اگر روایت ،منقول از امام صادق و امام کاام

باشد ،راوی مورد نظر ،طفاوی است و اگر منقول از امام جواد

 179،امام هادی

و یا راویان

این طبقه باشد ،حسن بن راشد ثقه مد نظر است 180.بر این اساس است که مجلسی در سهند

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

میسههر اسههت .شههخص اول طفههاوی ،ضههعی

و صههاحب کتههابی اسههت کههه از طر ی ه علههی بههن

روایت « ،5555باب نوادر الوصایا» ،حسن بن راشد را بغهدادی ثقهه دانسهته و احتمهال طفهاوی
ضعی را به خاطر ُبعد طبقه ممتنع میداند 181.همچنین در تشخیص حجال و ابهن مسهکان
مج لسههی از طبقههات بهههره گرفتههه اسههت کههه در بررسههی نقههش مجلسههی در تمییههز مشههترکات بههه
تفصهیل مههورد اشهاره قههرار گرفهت .از دیگههر عنههاوین مشهترکی کههه مجلسهی بهها عنایهت بههه طبقههات

راو یههان ،بههه تمییههز آنههان پرداختههه اسههت میتههوان از محمههد بههن عیسههی 182،لللههلی 183،حسههن بههن

راشد 184،ابهان بهن تغلهب و ابهان بهن عثمهان 185،حمهزة بهن محمهد قزوینهی و طیهار 186،احمهد بهن
محمد بن نید الخزاعی 187،محمد بن علی همذانی (همدانی) و محمد بن علهی صهیرفی 188و

 .175رجال النجاشی ،ص.38
 .176رجال ابن غضا ری ،ص.52
 .177فهرست الطوسی ،ص.375
 .178رجال الطوسی ،ص.385
 .179جامع المقال ،ص.103
 .180روضة المتقین ،ج ،14ص.92
 .181همان ،ج ،11ص.140
 .182همان ،ج ،14ص.446
 .183همان ،ص.207
 .184همان ،ص.92
 .185همان ،ص.325
 .186همان ،ص.361
 .187همان ،ص.60
 .188همان ،ص.443
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علی بن اسماعیل میثمی ،ابن عمار و علی بن اسماعیل بن عیسی 189نام برد.
 .2 - 4دقت در راوی و مروی عنه

یکههی دیگههر از ضههوابطی _ کههه در تمییههز راو یههان مشههترک بههه کههار مههیرود _ توجههه بههه اسههاتید و

شاگردان ایشان است .البته نمی توان تنها با اتکا به ایهن قاعهده بهه تمییهز راو یهان پرداخهت؛ ن یهرا
ذکهر مشههایخ و شهاگردان ،داللتههی در حصهر راوی در مههروی عنهه و بههالعکس نهدارد 190و انحصههار،

تنها به موجب تصهریح ،مهورد پهذیرش اسهت 191.از ایهن رو ،ایهن قاعهده در محهدود کهردن دامنهه
اسامی راویان مشترک و به عنوان قرینه در کنار سایر قواعد رجهالی مهوثر اسهت .مجلسهی نیهز در

تمییز مشترکات از این قاعده استفاده کرده است.

نمونههه اسههتفاده از رابطههه راوی و مههروی عنههه در تمییههز راو یههان مشههترک ،در تشههخیص نههام آدم

مشهود اسهت .شهخص اول ،آدم بهن اسهحاق بهن آدم بهن عبهد اهلل بهن سهعد ،اشهعری و از راو یهان
قمی است .محمد بهن عبهد الجبهار و احمهد بهن محمهد بهن خالهد راو یهان کتهاب او هسهتند.

192

راوی دوم ،آدم بن حسین نخاس راوی کوفی و ثقهه اسهت .وی صهاحب اصهل بتهده کهه توسهط

اسههماعیل بههن مهههران روایههت شههده اسههت 193.هههر دو راوی در طبقههه هفههتم و هشههتم و در مرتبههه
حسین بن سعید ،حماد و ابهن ابهی عمیهر هسهتند .وثاقهت ایهن دو راوی ثابهت اسهت و بها وجهود

ایهن کهه اشهتراک ،ضهرری نهدارد ،ولهی میتهوان از رابطهه مشهایخ و شهاگردان ،ایهن دو نفهر را تمییهز
داد .آدم بن اسحاق بن آدم بن عبداهلل بن سعد اشعری قمی ،از مشهایخ محمهد بهن عبهدالجبار

و احم ههد ب ههن محم ههد ب ههن خال ههد اس ههت و راوی آدم ب ههن حس ههین نخ ههاس ،اس ههماعیل ب ههن مه ههران

است.

194

نمونه دیگر ،تمییز محمد بن نیاد است که ذیل عنوان نقش مجلسی در تمییز مشترکات در

باره آن سخن به میان رفت .سایر مواردی را که مجلسی با توجه به اساتید و شاگردان بهه تمییهز

راویان مشترک همت گمارده ،میتهوان در تمییهز حسهن بهن صهالح195،احمهد بهن محمهد 196،ابهو
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 .189همان ،ص.188
 .190قاموس الرجال ،ج ،12ص.445
 .191همان ،ج ،1ص.19
 .192رجال النجاشی ،ص.105
 .193همان ،ص.104
 .194روضة المتقین ،ج ،14ص 324و .325
 .195همان ،ص.351
 .196همان ،ص 44و  332و .333

علی بن بالل بن ابی معاو یهه مهلبهی ازدی و علهی بهن بهالل بغهدادی 202،ابهن فضهال 203،محمهد

بن عیسی بن عبید 204،داود بن ابی نید 205و عباس بن موسی 206مالحظه کرد.
 .3 - 4مقایسه اسانید

اسانید جمع سند و به معنهای طر یه مهتن اسهت .مقصهود از سهند ،مجموعهه افهرادی اسهت

که متن را نقهل کردهانهد 207.یکهی دیگهر از ضهوابطی کهه در تمییهز راو یهان مشهترک بهه کهار مهیرود،
مقایسه اسانید است .در این شیوه ،بدون توجه به مهتن روایهت ،بهه مقایسهه دو یها چنهد سهند بها

وجهههی مشههترک پرداختههه میشههود و بهها توجههه بههه قههراین موجههود در ایههن اسههناد ،راوی مشههترک

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

اسحاق 197،ابو بصهیر 198،محمهد بهن اسهماعیل 199،محمهد بهن قهیس 200،معاو یهة بهن وههب،

201

تشخیص داده میشود.

کههاربرد ایههن قاعههده در مباحههث رجههالی مجلسههی نیههز بههه چشههم میخههورد .مجلسههی در تمییههز

راویان با نام محمد بن حمران به مقایسه اسانید پرداخته است که ذیهل عنهوان نقهش مجلسهی

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 ا مه روایهت نقهل نکهرده

است و ابن جنید و ابن داود از شاگردان او بهه شهمار میرونهد 208.مجلسهی پهس از بیهان طبقهه و

تأیید وثاقت عاصمی ،به طور کلی بیان کرده هر گاه در اسناد الکافی عبارت احمد بن محمهد

عن علی بن الحسن ذکر شود ،مقصود از راوی مورد نظر عاصمی است؛ نیرا کلینی در بعضی از
 .197روضة المتقین ،ج ،14ص 326و .479
 .198همان ،ص.185
 .199همان ،ج ،1ص132؛ ج  ،14ص.429
 .200همان ،ج ،14ص.252
 .201همان ،ص.270
 .202همان ،ص.188
 .203همان ،ص.495
 .204همان ،ص.286
 .205همان ،ص.112
 .206به نقل از مالذ االخیار ،ج ،8ص.311
 .207الرعایة فی علم الدرایة ،ص.53
 .208رجال الطوسی ،ص.416
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اسهناد خههود بههه نههام وی تصهریح کهرده اسههت 209.از ایههن رو ،بهها مقایسههه اسهناد روایههاتی کههه بههه طههور

مطل  ،از عاصمی با عنوان احمد بن محمد یاد نمودهاند ،با روایهات کلینهی میتهوان عاصهمی

را از سههایر راو یههان تشههخیص داد 210.بههه همههین جهههت ،مجلسههی پههس از ذکههر روایتههی در «بههاب
الههرجلین یوص ههی الیهم هها فینف ههرد ک ههل واح ههد منهمهها بنصه ه

عاصمی دانسته است.

الترک ههة» 211،احم ههد ب ههن محم ههد را

212

 .4 - 4جست و جوی روایت در منابع متقدم

یکههی از عوامههل ایجههاد اشههتراک ،اختصههار اسههناد اسههت .اختصههار سههند موجههب از بههین رفههتن

قراین جهت تمییز راویان مشترک میشود .نظر به این که شیوه شهیخ صهدوق در مهن الیحضهره

الفقیه بر حهذف اسهانید 213و ذکهر طهرق در مشهیخه اسهت ،تمییهز راو یهان مشهترک گهاه بها مشهکل
مواجههه شههده اسههت .بازسههازی سههند احادیههث گههام اول در تمییههز مشههترکات بههه شههمار مههیرود .از

طری جسهت و جهوی روایهت مهورد نظهر در منهابع حهدیثی متقهدم ،میتهوان بهه بازسهازی اسهانید

پرداخته و با استفاده از سایر قواعد ،راوی مشترک مورد نظر را تشخیص داد.

مجلسهی در دو مهورد از ایههن قاعهده بهههره بهرده اسههت .در نمونهه اول ،تمییههز ابوبصهیر در روایههت

«باب الجماعة و فضلها» 214و «باب تحریم المدینهة و فضهلها» 215اسهت کهه ذیهل عنهوان نقهش
مجلسی در تمییز مشترکات مورد بررسی قرار گرفت.

نمونههه دیگههر ،تمییههز نههام مشههترک ابههان اسههت 216.مجلسههی در تعیههین ابههان در روایههت «بههاب

االرتداد» 217،به سند همین روایت در منابع متقدم مراجعه کرده است .در تهذیب االحکهام نیهز
همانند من ال یحضره الفقیه نام ابان به طور مطل ذکر شده است؛ 218ولهی در سهند الکهافی نهام
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 .209برای مثال ،ر.ک :الکافی ،ج ،4ص471؛ ج  ،5ص 298و .318
 .210روضة المتقین ،ج ،14ص334
 .211من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.203
 .212روضة المتقین ،ج ،14ص334؛ ج  ،11ص.79
 .213من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص.2
 .214همان ،ص ،406ا.1207
 .215همان ،ج ،2ص ،562ا.3151
 .216جامع المقال فیما یتعل باحوال الحدیث و الرجال ،ص52؛ هدایة المحدثین ،ص.6
 .217من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص ،152ا.3555
 .218تهذیب االحکام ،ج ،10ص.143

تغلب نام برده شده و در عین حال ،این نظر را اشتباه میداند .وی قرینه خود بهر خطها دانسهتن
ابن تغلب را ذکهر نکهرده ،ولهی بها اسهتناد بهه سهخن کلینهی ،راوی مهورد بحهث را ابهان بهن عثمهان

دانسته است 220.این در حالی است که اردبیلی با اسهتناد بهه مهن الیحضهره الفقیهه ،راوی مهورد
نظر را ابن تغلب معرفی کرده است.

221

 .5 - 4کثرت روایت

از دیگههر قههراین تمییههز مشههترکات ،کثههرت روایههت یکههی از راو یههان مشههترک نسههبت بههه سههایرین

اسهت؛ بهدین معنها کهه ههر گهاه از یکهی از راو یههان مشهترک ،بهه طهور مطله  ،روایهات بیشهتری نقههل

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

ابان بن عثمان بهه چشهم میخهورد 219.مجلسهی بیهان داشهته کهه در بعضهی از نسهخ ،از ابهان بهن

شده باشد ،و یا از یکهی از ایشهان بهه نسهبت سهایرین ،روایهات بیشهتری از یکهی از محهدثان نقهل
شده باشد ،باید او را بر راوی مشترک دیگر مقدم داشت .مجلسی در تمییز حمهاد و محمهد بهن

عبد اهلل از این قاعده بهره برده است که نمونه اسهتفاده مجلسهی از ایهن قاعهده در تمییهز حمهاد

ذیل عنوان نقش مجلسی در تمییز مشترکات بررسی شد.

مثال دیگر ،اشتراک نام محمد بن عبد اهلل میان چند تن از راویان اسهت .مجلسهی در شهرا

مشههیخه ،از شههش راوی بهها نههام محمههد بههن عبههد اهلل یههاد کههرده اسههت 222.او در بیههان طر ی ه شههیخ
صهدوق بههه عیسههی بههن عبههد اهلل هاشههمی ،نظههر بهه کثههرت روایههت محمههد بههن عبههد اهلل ابههن نراره از

عیسی ،وی را ابن نراره میدانهد 223 .همچنهین در برخهی سهندها ،بزنطهی از محمهد بهن عبهد اهلل
حدیث نقل کرده اسهت .مجلسهی بهه قرینهه کثهرت روایهت بزنطهی از بهن نراره ،راوی مهورد نظهر را

محمد بن عبد اهلل بن نراره دانسته اسهت 224.نمونهه دیگهر بهرهمنهدی مجلسهی از ایهن قاعهده در

تمییز عمرو بن الیاس بجلی است.

225

 .6 - 4انصراف

مقصود از انصراف ،کثرت استعمال لفظ مشترک در یکی از معانی آن است؛ به گونهای که
 .219الکافی ،ج ،7ص.152
 .220روضة المتقین ،ج ،6ص.393
 .221جامع الرواة ،ج ،1ص.10
 .222روضة المتقین ،ج ،14ص.440
 .223همان ،ص.216
 .224همان ،ج ،5ص54؛ ج  ،8ص.300
 .225همان ،ج ،14ص.402
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به قرینه معینه آن بدل شود 226.در تمییز راویان مشترک میتوان از این قاعده نیز بهره برد .بنا بهر
گفته مجلسی شیوه اصحاب در بیان سندها این است که اطالق به افراد مشهور بازمی گردد و

در صورت عدم شهرت راوی ،نام جد وی را نیهز بهه جههت اشهتباه نشهدن ،ذکهر می کننهد 227.در
میان مباحث رجالی مجلسی دو مورد اسهتفاده از قاعهده انصهراف در تمییهز محمهد بهن میسهر و

محمد بهن میسهرة و نیهز کنیهه مشهترک ابهو ایهوب مشههود اسهت کهه سهخن در بهاره آن بهه تفصهیل

بیان شد .همچنین وی در تمییز نام مشهترک عبهد الصهمد از قاعهده انصهراف بههره بهرده اسهت.
نام عبد الصمد میان چند تن از راویان مشترک است ،ولی غیر از عبهد الصهمد بهن بشهیر ،سهایر

راویان مسمی به این نام مجهول هستند 228.در صورتی که این نام به طهور مطله ذکهر شهود ،بهه

خصوص در کتاب من ال یحضره الفقیهه ،انصهراف بهر ابهن بشهیر دارد؛ ن یهرا شهیخ صهدوق طر یه
خود را به عبد الصمد بن بشیر ذکر کرده است.

229

 .7 - 4توجه به اطالعات رجالی راوی

علم رجال را علمی دانستهاند که بهرای تشهخیص ذات ،وصه  ،مهدا و قهدا راو یهان وضهع

شده است .مقصود از شناخت ذات ،شناخت شخصیت راویان و نام پدرانشهان اسهت 230.از

این رو ،در کتب رجالی ،غالبا نام راوی ،کنیه ،نام پدر ،نام جد ،نسهب ،لقهب ،مهوطن ،قبیلهه،

شغل و اوصاف دیگر ذکر میشود .توجهه بهه ههر یهر از ایهن اطالعهات رجهالی میتوانهد قرینههای
برای تمییز راویان مشترک باشد .در ادامه کاربرد هر یر از این موارد توسط مجلسی اول بررسی

میشود.

.1-7-4توجهبهنامراوی

وصافی عجلی نسبی مشترک میان دو برادر ،عبد اهلل و عبید اهلل بن ولید 231و پدرشان ،ولید

ولید بن ابی العالء است 232.ابو سعید عبید اهلل بن ولید همچون بهرادرش عبهد اهلل از اصهحاب
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 .226وجیزة فی علم الرجال ،ص.45
 .227روضة المتقین ،ج ،14ص.188
 .228همان ،ص.380
 .229همان ،ص.380
 .230کلیات فی علم الرجال ،ص.11
 .231جامع المقال فیما یتعل باحوال الحدیث و الرجال ،ص.147
 .232نقد الرجال ،ص304؛ جامع الرواة ،ج ،2ص.453

طبقه ،توجه به نام ،تنها راه تمییز ایشان است.

235

همچنهین مجلسهی در تمییهز عنهوان مشهترک

حجال ،توجه به نام راویان را در تشخیص ایشان موثر میداند.

236

.2-7-4ذکرراویبانامپدر

در تمییههز راو یههان بهها نامهههای مشههترک و هههم طبقههه و یهها قر یههب الطبقههه ،ذکههر نههام پههدر راو یههان،

می توانهد بهه تشهخیص ایشهان کمهر کنهد .مجلسهی در تمییهز عنهوان مشهترک عبهد الحمیهد بههن
سالم ،از این قاعده بهره گرفته است 237که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت .مثال دیگر ،ابان
ابان است که نامی مشترک میان دو راوی از طبقه نهم ،دهم و یازدهم به شمار میرود .ابان بن

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

امام باقر

 233و امهام صهادق

 234اسهت .نظهر بهه اشهتراک ایهن دو راوی در نهام پهدر ،وصه

و

ابی عیاش ،راوی ضعیفی است که وضع کتاب سلیم بن قیس به وی نسبت داده شده 238و از

او بهها عنههوان واضههع حههدیث یههاد شههده اسههت 239،و ابههان بههن تغلههب ،کههه تعههابیری چههون عظههیم

المنزلههت 240ثقههه و جلیههل القههدر 241بههر او اطههالق شههده اسههت .از ایههن رو ،شههناخت ایههن دو راوی
ضروری به نظر می رسد .مجلسی ذکهر دا مهی نهام پهدر ایهن دو راوی را قرینهه بهرای تشهخیص ههر
یههر دانسههته اسههت .همچنههین توجههه بههه راوی و مههروی عنههه نیههز در تمییههز ایشههان نقههش مههلثری

دارد 242.غیر از اردبیلی و تفرشی _ که سخنی از اشتراک ندارند _ سایر رجالیهان نیهز تنهها راو یهان
هر یر را نام بردهاند.

243

گههاهی راو یههان عههالوه بههر نههام ،در نههام پههدر نیههز اشههتراک دارنههد .نمونههه ایههن امههر عنههوان احمههد بههن

حسهین از جملهه ایهن نهوع اسهت 244.مجلسهی ذکهر نهام جهد را شهیوه تمییهز احمهد بهن حسهین بههن
 .233رجال الطوسی ،ص.139
 .234همان ،ص 230و .264
 . 235روضة المتقین ،ج ،14ص.387
 .236همان ،ص.352
 .237همان ،ص.377
 .238رجال ابن الغضا ری ،ص36؛ الرجال البن داود ،ص.414
 .239الرجال البن داود ،ص.549
 .240رجال النجاشی ،ص.10
 .241فهرست مصنفات الشیعة ،ص.44
 .242روضة المتقین ،ج ،14ص.325
 .243جامع المقال ،ص52؛ هدایة المحدثین ،ص ،6فا المقال ،ص.225
 .244جامع المقال فیما یتعل باحوال الحدیث و الرجال ،ص97؛ هدایة المحدثین ،ص.171
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عبدالملر اودی (ازدی) در طری حسن بن محبوب میداند 245.همچنین مجلسی در تمییز

آدم بن حسین و آدم بن اسحاق 246،جمیل 247،احمد بن محمد بن سعید بن عقده 248،احمهد
احمد بن محمد بن نوا 249و احمد بن حسین 250نیز از این قاعده بهره برده است.
.3-7-4توجهبه کنیهراوی

کنیه اسمی است کهه بهرای تعظهیم اشهخاص بهر ایشهان اطهالق میشهود 251و مقصهود از آن در

ن بههان عر بههی ،نامهههایی اسههت کههه بهها اب ،ام ،ابههن و یهها بنههت آغههاز شههده اسههت 252.البتههه ایههن در

صورتی است که واژه اب مضاف به اسم انسان شود؛ ولی ا گهر بهه اسهم غیهر انسهان اضهافه شهود،

بههدان لقههب می گوینههد 253.همچنههین در کنیههه شههرط اسههت کههه فههرد دارای فرزنههدی بههدان نههام

باشد 254.در تمییز راویانی که در نام ،نام پدر و یا برخی اطالعهات رجهالی دیگهر اشهتراک دارنهد،
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 کهه

در باره آن به میان سخن آمد.

نمونههه دیگههر کههاربرد ایههن قاعههده توسههط مجلسههی در تمییههز راو یههان مشههترک در نههام ابهراهیم بههن

عبدالحمیههد اسههت .ابههراهیم بههن عبدالحمیههد ،واقفههی ،موث ه و از راو یههان امههام کههاام

255

ابراهیم بن عثمان یا ابن عیسی 256،ثقه و از اصحاب امام صادق و امام کاام

هسهتند

و

257

و در زمره راویان طبقه هشتم به شمار میروند 258.تمییز این دو راوی ،عالوه بر توجه به نام پهدر،

172

 .245روضة المتقین ،ج ،14ص.327
 .246همان ،ص.425
 .247همان ،ص.339
 .248همان ،ص.46
 .249همان ،ص.333
 .250همان ،ص.327
 . 251مجمع البحرین ،ج ،1ص.363
 . 252تاج العروس من جوهر القاموس ،ج ،20ص.135
 . 253قاموس الرجال ،ج ،1ص.15
 . 254همان ،ص.17
 . 255رجال الطوسی ،ص.332
 . 256روضة المتقین ،ج ،14ص.327
 . 257رجال النجاشی ،ص.20
 . 258ر.ک :روضة المتقین ،ج ،14ص.323

حازم مواجه می شویم که وی نیز بها کنیهه ابهو ایهوب مشههور اسهت ،ولهی عهالوه بهر ذکهر کنیهه ،نهام
ایشههان نیههز در سههند بیههان میشههود 259.ابههراهیم بههن نعههیم ،راوی دیگههری اسههت کههه بهها ابههراهیم بههن

عبدالحمید و ابراهیم بن عثمان ،یر طبقه فاصله دارد و از امامین صهادقین

نقهل روایهت

نمهوده اسههت 260و شههرت او بههه کنیهه ابههو الصهباا الکنههانی مهانع از اشههتباه شهدن او بهها راوی هههم

طبقه اش ،ابراهیم بن عمر یمانی ،که همواره با نام پدرش از وی یاد شده ،میشود.

261

.4-7-4دقتدرنسبراوی

نسب به معنای قرابهت اسهت کهه از طر یه پهدر اسهت .همچنهین نسهب بهه شههر و شهغل نیهز

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

از طر ی کنیه ابراهیم بن عثمان ،ابو ایوب خزاز ،میسر است .البته در ایهن طبقهه بها منصهور بهن

تعل می گیرد 262.در تشخیص راو یهان مشهترک نسهب نیهز میتوانهد کارآمهد باشهد .نمونهه کهاربرد
این قرینه تمییز حمدان دیوانی است که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

نمونههه دیگههر کههارایی نسههب ،در تمییههز حسههن بههن ن یههاد بههه چشههم میخههورد .حسههن بههن ن یههاد از

جملههه اسههامی مشههترک اسههت 263.بههر اسههاس تتبههع تههام مجلسههی ،نههام حسههن بههن ن یههاد صههیقل در

بیشتر موارد مقید به این نسب اسهت .از ایهن رو ،ذکهر نهام حسهن بهن ن یهاد بهه طهور مطله  ،دال بهر

حسن بن نیاد عطار است.

264

 .5نتیجه گیری
 .1تمییز مشترکات از جمله مباحث تحقیقی علم رجال است که در بین متأخران و پهس از

آنها مورد توجهه قهرار گرفتهه اسهت .مقصهود از حهدیث مشهترک ،حهدیثی اسهت کهه برخهی راو یهان
موجهود در سههند آن ،بههه علههت تشههابهات اسههمی ،قابلیههت انطبههاق بههر چنههد نفههر را داشههته باشههند.

علل پدیدآیی اشهتراک ،تلخهیص سهند بهه اتکهای سهند قبلهی ،اختصهار در نسهب ،حهذف اسهم
راوی و ذکر لقب یا کنیه او و ذکر نام راوی بدون پسوند است.

 . 2نقش مجلسی اول به عنوان فردی اثرگذار در مبحث تمییز راویان مشترک از چند جههت

 . 259همان ،ص.327
 . 260رجال الکشی ،ص24
 . 261روضة المتقین ،ج ،14ص.327
 . 262لسان العرب ،ج ،1ص.755
 . 263مجمع الرجال ،ج ،2ص110؛ جهامع المقهال فیمها یتعله بهاحوال الحهدیث و الرجهال ،ص103؛ روضهة المتقهین ،ج،9
ص.125
 . 264روضة المتقین ،ج ،14ص.351
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توجه به اشتراک عناوین مغفول توسط دیگر رجالیان ،ذکر قرینه کاربردی در تمییز مشهترکات و

تمییز مشترکات ضمن بررسی روایات قابل بررسی است.

 . 3ذکر اشتراک و بیان راهکار در تمییز عناوین مشهترک محمهد بهن میسهر ،حمهدان دیهوانی،

اب ههن مس ههکان و حس ههن ب ههن ص ههالح ن ههاار ب ههه توج ههه مجلس ههی اول ب ههه عن ههاوین مغف ههول در تمیی ههز
مشههترکات اسههت کههه پههس از وی مههورد توجههه برخههی رجالیههان چههون بهبهههانی و کههاامی نیههز قههرار

گرفته است.

 . 4بیان ضوابط کاربردی و متفهاوت از دیگهر رجالیهان در تمییهز برخهی راو یهان مشهترک کهه در

مواردی همچون توجه به کنیه در تمییهز واقهد ،بیهان تقییهد حسهن بهن صهالح بهه نسهب صهیقل و

انصراف نسب حجال به عبداهلل بن محمد حجال صورت گرفته ،مورد اسهتفاده رجالیهان پهس

از وی قهرار گرفتهه اسههت .همچنهین سهایر عنههاوینی کهه مجلسههی در تمییهز آنهان بههه تبیهین قواعههد
کاربردی پرداخته است ،عبارتاند از :محمد بن ن یهاد ،محمهد بهن حمهران ،ابهو ایهوب ،وصهافی

عجلی ،عبد الحمید و احمد بن محمد بن سلیمان.

 .5در بررسههی های رجههالی مجلسههی اول ،بهها سههه دسههته اشههتراک مواجههه هسههتیم :دسههته اول،

اسامی مشترکی است که مجلسی بدان تصریح داشته و ضوابطی را در تمییز آنهان بهه کهار بهرده

اسههت .ایههن قسههم از اشههتراک حههدودا  51راوی را در بههر می گیههرد .دسههته دوم ،نامهههای مشههترکی
است که مجلسی با وجود تصریح بهه آن ،قواعهدی را در تشهخیص ایشهان بهه کهار نبهرده اسهت و

تنها ب یان کرده که نام این راوی در زمره راویان مشترک اسهت .ایهن دسهته از اشهتراک نیهز شهامل
نههام  29راوی اسههت .سههومین دسههته نیههز اسههامی مشههترکی اسههت کههه در فهرسههت مشههیخه بهها 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 بسهیاری از آرای او مهورد

توجههه معاصههران و افههراد پههس از وی قههرار گرفتههه اسههت .البتههه وی نیههز بههه تبههع معاصههرانش ،بیشههتر

راویان را بر اساس به قاعده «توجه به راوی و مهروی عنهه» شناسهایی کهرده اسهت .مجلسهی اول

در تمییز چهارده عنوان از عناوین مشترک از ضابطه توجه به مشایخ و شاگردان اسهتفاده کهرده
است .همچنین تمییز ده عنوان مشترک را بر اساس طبقات میسر دانسته است .مجلسهی اول

با مقایسه دو یا چند سهند _ کهه دارای وجههی مشهترکاند _ عنهوان مشهترک محمهد بهن حمهران و
احمد بن محمد عاصمی را بر این اساس شناسایی کرده است.
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 .7از دیگر ضوابط ،تتبع و جست و جوی روایت مشهترک در منهابع متقهدم اسهت کهه بهر پایهه

این ضابطه ،مجلسی اول وضعیت راویانی همچهون ابوبصهیر لیهث مهرادی و ابهان بهن عثمهان را

بن محمد بن نراره قابل تشخیصاند.

 . 8ضابطه دیگر ،انصراف است که مجلسی اول در تمییز عبد الصمد و محمد بن میسهر یها

میسرة از این قاعده بهره برده است .بهبهانی و بروجهردی نیهز ضهمن نقهل سهخن مجلسهی ذیهل

تمییز نام محمد بن میسر ،از آن استفاده کردهاند.

 .9توجههه بههه اطالعههات راوی از دیگههر ضههوابطی اسههت کههه مجلسههی اول در تشههخیص راو یههان

مشههترک بههه کههار بسههته اسههت .در بررسههی اطالعههات راوی ،توجههه بههه نههام راوی ،نههام پههدر ،کنیههه و

نسب وی می تواند در تمییز راویان مشترک مهلثر باشهد .مجلسهی اول شهناخت راو یهان منتسهب
مجلسی راویان منتسب به وصافی عجلی و نیز حماد را از طری توجه به نام راوی ،تمییز داده

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

روشن ساخته است .همچنین بر اساس قرینه کثرت روایت عنواینی همچون حماد و عبهد اهلل

است .همچنین شناخت راویان مسمی به عبد الحمید ،ابان ،آدم و جمیل توسط مجلسی بر

اساس دقت در نام پدر هر یر از راویان صورت گرفته است.

 .10مجلسی راویان مسمی به عبد اهلل بن ولید ،حسن بن نیاد و حمدان را از طری دقهت در

نسههب راوی شناسههایی کههرده اسههت .بههه ادعههای م جلسههی لقههب دیههوانی تنههها بههر یههر نفههر اطههالق

می شود و از این رو ،نقطه تمهایز وی از سهایر راو یهان مسهمی بهه حمهدان اسهت .بهبههانی نیهز ایهن
سخن مجلسی را نقل کرده و پذیرفته است .همچنین مجلسی بیان داشته که حسن بهن ن یهاد

صیقل در اکثر موارد با نسب ذکر میشود و وجه تمهایز او نسهبت بهه عطهار اسهت .بررسهی کتهب
پیش از مجلسی حاکی از این است که توجه به این قرینه در تمییز صیقل نخستین بار توسهط
مجلسی به کار رفته و پس از او مورد توجه بهبهانی و سید محسن امین قرار گرفته است.

کتابنامه
_ اعیان الشیعة ،محسن امین ،بیروت :دار التعارف للمطبوعات1403 ،ق.
_ االنساب ،سمعانی ،بیروت :دار الجنان ،چا

_ الذریعة الی تصانی

اول1408 ،ق.

الشیعة ،آقا بزرگ طهرانی ،بیروت :دار االضواء1403 ،ق.

_ تههاج العههروس مههن جههواهر القههاموس ،محمههد مرتضههی نبیههدی ،بیههروت :دار الفکههر ،چهها
1414ق.

اول،

_ تعلیقة علی منهج المقال ،وحید بهبهانی ،بیجا ،بینا ،بیچا ،بیتا.

_ تنقیح المقال فی علم الرجال ،عبداهلل مامقانی ،قم :ملسسة آل البیت الحیاء التراث ،چها
اول1431 ،ق.

175

علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره سوم

_ توضیح المقال ،مال علی کنی ،قم :دار الحدیث ،چا

اول1421 ،ق.

_ تهههذیب االحکههام ،محمههد بههن حسههن طوسههی ،تهههران :دار الکتههب االسههالمیة ،چهها
1407ق.

چهههارم،

_ جامع الرواة ،محمد بن علی اردبیلی ،قم :کتابخانه آیة اهلل مرعشی نجفی ،بیچا1403 ،ق.

_ جامع المقال فیما یتعل باحوال الحدیث و الرجهال ،فخهر الهدین طریحهی ،تههران :حیهدری،
بیتا.

_ خالصة االقوال ،حسن بن یوس
1417ق.

بن مطهر عالمه حلی ،قم :ملسسة نشر الفقاهة ،چا

_ دانش رجال ،ابو طالب علی ن اد ،قم :جامعه مدرسین ،چا
_ الرجال ،ابن غضایری ،قم :دار الحدیث ،چا

اول1388 ،ش.

اول1364 ،ش.

_ الرجال ،احمد بن محمد بن خالد برقی ،تهران :دانشگاه تهران ،چا
_ الرجال ،حسن بن علی بن داود حلی ،تهران :دانشگاه تهران ،چا
_ الرجال ،حسن ب ن یوس

اول1342 ،ش.

اول1342 ،ش.

بن مطهر عالمه حلی ،نج  ،دار الذخا ر ،چا

_ الرجال ،محمد بن حسن طوسی ،قم :ملسسه نشر اسالمی ،چا
_ الرجال ،نجاشی ،قم :موسسه نشر اسالمی ،چا

اول،

دوم1411 ،ق.

سوم1373 ،ش.

ششم1365 ،ش.

_ الرعایة فی علم الدرایة ،شهید ثانی ،قم :کتابخانه آیة اهلل مرعشی نجفی1408 ،ق.
_ روضة المتقین ،محمد تقی مجلسی ،قم :کوشاننور ،چا

_ طرا ه

دوم1406 ،ق.

المقههال ،سههید علههی بروجههردی ،قههم :کتابخانههه آیههة اهلل مرعشههی نجفههی ،چهها

1410ق.

اول،

_ فها المقهال فهی الحهدیث و الرجهال ،احمهد بههن عبهد الرضها بصهری ،قهم :دار الحهدیث ،چهها
اول1422 ،ق.

_ الفوا د الرجالیه ،وحید بهبهانی ،بیجا ،بینا ،بیچا ،بیتا.

_ الفهرست ،محمد بن حسن طوسی ،قم :مکتبة المحق الطباطبایی ،چا
_ قاموس الرجال ،محمد تقی تستری ،قم :ملسسه نشر اسالمی ،چا

_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،چا

اول1420 ،ق.

اول1422 ،ق.

چهارم1407 ،ق.

_ کلیههات فههی علههم الرجههال ،محمههد تقههی سههبحانی ،قههم :ملسسههه نشههر اسههالمی ،چهها
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1418ق.

_ لسان العرب ،ابن منظور ،بیروت :دار الفکر ،چا

سوم1414 ،ق.

سههوم،

_ مجمع البحرین ،فخر الدین طریحی ،تهران :مرتضوی ،چا

سوم1375 ،ش.

_ مجمع الرجال ،مولی عنایة اهلل قهنایی ،قم :اسماعیلیان ،بیچا1384 ،ق.
_ المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد برقی ،قم :دار الکتب ،چا

دوم1371 ،ق.

_ معجم رجال الحدیث ،سید ابوالقاسم خو ی ،بینا ،بیجا ،بیچا1413 ،ق.

_ المفی ههد م ههن معج ههم رج ههال الح ههدیث ،محم ههد ج ههواهری ،ق ههم :مکتب ههة محال ت ههی ،چ هها
1424ق.

دوم،

_ مقیههاس الههرواة ف ههی کلیههات عل ههم الرجههال ،عل ههی اکبههر س ههیفی مازنههدرانی ،ق ههم :ملسسههة النش ههر
االسالمی1422 ،ق.

_ مالذ االخیار ،محمد باقر مجلسی ،قم :کتابخانه آیة اهلل مرعشی نجفی ،چا

اول1406 ،ق.

_ مههن ال یحضههره الفقیههه ،محمههد بههن علههی بههن بابو یههه ،قههم :دفتههر انتشههارات اسههالمی ،چهها

دوم،

_ منتقههی الجمههان ،شههیخ حسههن صههاحب المعههالم ،قههم :ملسسههه نشههر االسههالمی ،چهها

اول،

_ نقههد الرجههال ،سههید مصههطفی تفرشههی ،قههم :ملسسههة آل البیههت الحیههاء التههراث ،چهها

اول،

1413ق.

1362ش.
1418ق.

نقش و عملکرد محمدتقی مجلسی در بررسی و تمییز راویان مشترک

_ لوامع صاحبقرانی ،محمد تقی مجلسی ،قم :اسماعیلیان ،چا

دوم1414 ،ق.

_ وجیزة فی علم الرجال ،ابو الحسن مشکینی ،بیروت :ملسسه اعلمی ،بیچا1411 ،ق.

_ هدایة المحدثین ،محمد امین بن محمد علی کاامی ،قم :کتابخانه آیة اهلل مرعشی نجفی،
بیچا1405 ،ق.
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علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره سوم
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چکیده مقاالت به عربی /حیدر مسجدی
چکیده عربی

الخالصة

چکیده مقاالت به انگلیسی /حمیدرضا ساالرکیا
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