بازخوانی رجال کشّی
چکیده
کتاب «رجال کشّي» از جمله مهمترین منابع اصلي رجالي شیعه محسوب ميشود .شناخت این اثر و اختیار شیخ طوسیي از
آن ی معروف به «اختیار معرفة الرجال» ی کمک شایان توجهي به کسب معارف در زمینهی علم رجال و برخیي مسیال اساسیي
تاریخي و اجتماعي شیعه در قرون اولیهی اسالمي مي کند .قدمت این اثر و نوع روایات مطرح شده در آن ،توجه به آن را مهمتیر
ميکند .در این مقاله ،شخصیت کشّي و اثرش مورد بررسي قرار گرفته و به بخشي از موضوعات اصیلي آن ررداختیه میيشیود و
جایگاه این اثر مهم ،بازشناسي ميشود.

کلید واژهها
علم رجال حدیث؛ کشّي؛ رجال کشّي؛ اختیار معرفة الرجال؛ شیخ طوسي.

مقدمه
«رجال کشّي» یکي از منابع و اصول چهارگانهی رجالي شیعه محسوب ميشود کیه دانشیمند شییعي قیرن چهیاری

یری

قمری ،ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشّي آن را به رشته تحریر درآورده است .این کتاب ،از آن جهت که منبع بسییاری از
توثیق یا تضعیف ای دانشمندان در دوره ای بعد قرار گرفته است و معموالً نظر صاحب کتاب را رذیرفتهاند ،ا میت فوقالعیادهای
یافته است.
عالوه بر این ،سبک منحصر به فرد آن در شرح حال روات مبتني بر نق معصیویعع ،،ا مییت آن را دوچنیدان میيگردانید.
بررسي مفهومي این روایات ،البته بیش از وضعیت رجالي و حدیثي روات ،مطالب مهم اعتقادی ،سیاسیي ،اجتمیاعي ،تیاریخي و
نظایر آن را از فضای زندگي المهعع ،و شیعه ی بخصوص در نیمهی دوی المهعع ،ی اراله ميکند.
در بخش اول ،به معرفي کشّي ررداخته شده است .بخش دوی دربارهی کتاب رجال کشي است و آخرین بخیش درخصیوص
نکات ویژه و برجستهای از کتاب کشي ميباشد.

بخش اول :ابوعمرو کَشّی
تاریخ و مکان والدت
رچند تاریخ دقیق والدت ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کَشّي مشخص نیست ولي از قراین و شوا د برمیيآیید کیه
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وی در اواخر نیمهی اول یا نیمهی دوی قرن سوی

ری قمری در منطقهی «کَشّ» متولد شده است.

منطقهی کشّ در ماوراء النهر ،بین سمرقند و بلخ در کشور ازبکستان قرار دارد که امیروزه شیهر «سیبز» نیای دارد عد خیدا،
7711ش ،ج  ،71ص .،74781برخي ،این منطقه را بالغ بر سه فرسخ در سه فرسخ دانستهاند عسیبحاني7814 ،ق ،ص .،14البتیه
برخي از دانشمندان« ،کَشّ» را روستایي در گرگان ميدانند .این نظر نسبت به نظر نخست ،ضعیف و میردود اسیت زییرا مشیایخ
درجهی اول کشّي به منطقهی ماوراء النهر تعلق دارد و اکثر علمای آن منطقه شیعهاند در حالي که دانشمندان گرگیان در آن دوره،
ا

سنتاند عرحمانستایش7741 ،ش ،صص15ی.،11

رشد علمی و اساتید کشی
کشّي در منطقهی خود رشد یافت و تحت نظر اساتید آن منطقه ی بخصوص ابوالنضر محمد بن مسعود بن محمد بین عیّیاش
سلمي معروف به عیاشي سمرقندی صاحب تفسیر روایي معروف ی به تعلیم مشغول شد .م الست وی با عیاشي ،آن چنان عمییق
و جدی بود که شیخ طوسي او را از شاگردان خاص عیاشي دانسته است عموسوی خولي7841 ،ق ،ج  ،74ص« .،54غیالی» در
مصطلحات درایه به معنای شاگرد و ادب برگرفته با تأدیب استاد و آموزش و ررورش او است عمصیطفوی7784 ،ش ،ص .،78از
دیگر ویژگي ای زندگي علمي کشي اطالعاتي در دست نیست و تنها مشایخ حدیث وی بالغ بر  11نفر ی که احتماالً استادان وی
نیز در مین میان وجود دارد ی را از کتابش استخراج نمودهاند که به ترتیب حروف الفبا عبیارتانید از آدی بین محمید قالنسیي
بلخي ،ابرا یم بن علي کوفي ،ابرا یم بن محمد بن عباس ،ابرا یم بن مختار بن محمد ،ابرا یم بن نصیر ،ابیرا یم وراق سیمرقندی،
ابوالحسن بن ابي طا ر ،ابو سعید بن سلیمان ،ابو عمرو بن عبدالعزیز ،ابو محمد شامي دمشقي ،ابوبکر احمد بن ابیرا یم لسنسیني،
ابو جعفر احمد بن ابرا یم قرشي ،احمد بن علي قمي سلولي شقران ،احمد بن علي بن کلثوی سرخسي ،ابو الحسن احمد بن محمید
خالدی ،احمد بن منصور خزاعي ،احمد بن یعقوب ،جبریی بن احمد فرابي ،جعفر بن احمد بن ایوب ،جعفر بن محمد ،جعفیر بین
محمد بن معروف ،حسین بن الحسن بن بندار قمي ،حمدویه بن نصیر ،حمدان بن احمد ،خلف بن حماد کشي ،خلف بن حسن بین
طلحه مروزی ،خلف بن محمد ،عبد بن محمد نخعي سمرقندی ،عبداله بن محمد بن خالد ،عثمان بن حامد کشي ،علي بین محمید
قتیبه نیشابوری ،علي بن یزداد صانع جرجاني ،عمر بن علي تفلیسي ،طا ر بن عیسي وراق ،محمد بن ابرا یم ،محمد بن احمد بین
ابي عوف ،محمد بن احمد بن شاذان ،محمد بن اسماعی بندقي نیشابوری ،محمدبن بحر ر ني ،محمد بن بشر ،محمید بین براثیي،
محمد بن حسن بن بندار قمي ،محمد بن حسن کشي ،محمد بن حسین بن احمد فارسي ،محمد بن حسین بن محمید یروی ،ابیو
سعید محمد بن رشید روی ،محمد بن حسین بن ابي الخطاب ،محمد بن سعید کشي ،محمد بن علي بن قاسم بن ابي حمزه قمیي،
محمد بن قولویه قمي ،محمد بن مسعود عیاشي سمرقندی ،محمد بن نصیر ،محمد بن یحیي فارسي ،نصر بین صیبّاح ،یوسیف بین
سخت بصری ،ابرا یم بن حسین حسیني عقیقي ،سعید بن جناح کشي عمصطفوی7784 ،ش ،صص78ی.،71
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از میان مشایخ یاد شده ،محمد بن مسعود عیاشي سمرقندی و نصر بن صبّاح مهمتر از بقیهاند به گونهای که بیشترین تعیداد
روایات از این دو شخصیت نق شده است عرحمانستایش7741 ،ش ،ص.،54

شاگردان کشی
به طور طبیعي باید نای افراد متعددی به عنوان شاگرد کشي در منابع ذکر شده باشد ،ولي مانند دیگر ویژگي ای زندگي او،
از شاگردانش تنها از سه نفر یاد شده است .این سه نفر چنین نای دارند
 .7ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه عی 754ق ،ی صاحب کام الزیارات ی که طریق ن اشي به رجیال کشیي بیوده
است.
.1

ارون بن موسي تلّعکبری عی 741ق ،که طریق شیخ طوسي به رجال کشي بوده است.

 .7ابواحمد حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی که بنابر نق شیخ طوسي در الفهرست ،از جملهی راویان کشي اسیت و
محدث نوری در المستدرک ،وی را جزو شاگردان کشي ذکر کرده است عریشین.،
در تراجم و فهارس ،از شاگرد دیگری برای کشي سخن به میان نیامده است .البتیه کیمتعیدادی شیاگردان مضیبو وی ،از
ارزش و جایگاه علمي او نميکا د.

مذهب و جایگاه کشی
بيشک ،او مذ ب شیعهی دوازده امامي داشته و چنین اعتقادی در کتاب او کامالً نمایان است .دانشمندان برجسته به این امر
گوا ي دادهاند و مین امر و دقت نظر علمي او سبب گردیده است که وی را فردی ثقه و مورد اطمینان و رذیرش قلمداد نمایند.
ن اشي دربارهی او مينویسد «محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشي ثقه و مورد اعتماد است .بسییار از افیراد ضیعیف رواییت
کرده است .با عیاشي منشین بوده است ،از او مطالب علمي را دریافت کرده و از محضر او رشد کرده است .در خانیهی وی کیه
مح رشد و مراجعه شیعه و ا

دانش بوده است ،حضور داشت .کتاب رجال از آن اوست که دانش فراوان و اشیتبا ات زییادی

دارد ».عموسوی خولي7841 ،ق ،ص .،51شیخ طوسي نیز دربارهی ایشان به نیکویي اعتقاد و استقامت در مذ ب اشاره میيکنید
عریشین ،صص51ی.،54
از نظر طبقهی حدیثي ،ميتوان او را مطبقهی بزرگاني چون شیخ بزرگوار محمد بن یعقوب کلینیي عی711ق ،و در طبقیهی
نهم روات حدیث جای داد .به نظر ميرسد مین جایگاه برجستهی کشي بود که شخصیت بزرگي مث شیخ طوسي را در اواخیر
عمر و رس از تألیف دو اثر رجالياش ،الفهرست و الرجال ،وادار مينماید که بیه اختییار رجیال کشیي اقیدای نمیوده و آن را بیر
شاگردانش امال کند.
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در خصوص نظر ن اشي و شیخ طوسي که گفتهاند وی روایات فراوان از افراد ضعیف نق کرده و کتابش اغال فراوان دارد،
چند نکته به نظر ميرسد
 .7با فرض این که نق کشي از ضعفا متعدد و فراوان باشد ،این گونه نق  ،ضعفي را به خود وی وارد نميکند بلکه اگر
این نق ا به سبب حفظ روایات برای بررسي و ارزیابي توسط بعدی ا باشد ،نشانگر عنایت ویژهی بیه فراگییری
حدیث است عرحمانستایش7741 ،ش ،صص 14ی.،54
 .1از میان اساتید و مشایخ حدیث کشي 77 ،نفر ضعیف یا مهم انید کیه احادییث میروی از طرییق ایشیان ،حیدود
یکرن م ک احادیث است و این نسبت ،دلی ضعف کشي نیست عریشین.،
 .7اص کتاب کشي در اختیار نیست تا نسبت به ضعف آن اظهار نظر دقیق علمي نمود؛ بخصوص ایین کیه کشیي در
کتابش بنا را بر صِرف نق نهاده است و از اظهار نظر اجتناب ميکند و مین ،وجود روایات ضیعیف در آن کتیاب
را موجه ميگرداند.

وفات
دربارهی فوت کشي نیز اطالع دقیقي در دست نیست ،اما از قراین برميآید وی رس از شیخ کلیني و در اوای غیبت کبیرای
امای مهدیععج ،بدرود حیات گفته است .شاید بتوان سال تقریبي فوت وی را بین  774تا  784دانست و به این ترتیب ،ررونیدهی
زندگي نزدیک به یک قرني او رایان رذیرفت.
آنچه مهم است تأثیر مهم علمي زندگي کشي بر علم رجال است که قطعاً غیر قاب انکار و بسیار برجسته است؛ اثری که بیر
دیگر جوانب فر نگ شیعي نیز سایه افکنده و سبب گردیده است تا ابعاد مختلفي از حیات شیعه را بازشناساند.

بخش دوم :کتاب رجال کشّی
نگاهی گذرا بر کتب رجالی پیش از کشّی
قدیمي ترین کتاب رجالي شیعه که اقدی کتب رجال در اسالی نیز ست رساله یا کتابي است که عبیداهلل بن ابيرافع ی متصدی
بیتالمال امیرالمؤمنینعع ،و کاتب ایشان ی نوشته است و «تسمیة من شهد مع امیرالمیؤمنینعع ،ال می َ و صیفّینَ و النهیروانَ مین
الصحابهعرض »،نای دارد .از این کتاب ،امروزه یچ نشاني در دست نیست .از نگای تألیف این کتاب تا عصر تألیف رجال کشّیي،
ده ا کتاب رجال یا فهرست ،در جامعهی شیعه ردید آمده است که عمدهی آن ا به قرن سوی و بعد از آن مربو ميشیوند .از آن
جمله ميتوان کتاب ای زیر را به عنوان نمونه ذکر کرد
 .7الدیباج في اخبار الشعراء تألیف شای بن محمد بن سالب کلبي عی 145ق،
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 .1من شهد ال م مع عليعع ،تألیف مو
 .7من شهد صفین مع عليّ من االنصار تألیف مو
 .8کتاب الرجال تألیف عبداهلل بن جبله بن حیان اب ر کناني از اصحاب امای کاظمعع ،عی 171ق،
 .1کتاب الرجال تألیف حسن بن علي بن فضال کوفي از دانشمندان بزرگ کوفه عی118ق،
 .5کتاب معرفة رواة االخبار تألیف حسن بن محبوب سراد ع 781ی 118ق،
 .1کتاب المشیخة تألیف مو
 .4کتاب الرجال تألیف احمد بن محمد بن خالد برقي قمي عی 181ق،
 .1کتاب الطبقات تألیف مو
 .74کتاب رجال و فض الکوفه و من نزلها من الصحابة تألیف ابرا یم بن محمد بن سعید ثقفي عی 147ق،
 .77اخبار من قت من آل ابيطالب تألیف مو
 .71کتاب رجال تألیف حافظ ابومحمد عبدالرحمن بن یوسف بن فراش مروزی بغدادی عی 147ق،
 .77رجال الشیعة تألیف علي بن حکم نخعي انباری شاگرد محمد بن ابيعمیر عقرون دوی و سوی قمری،
 .78کتاب الرجال تألیف محمد بن یعقوب بن اسحاق کلیني عی 711ق،
 .71کتاب الرجال تألیف احمد بن محمد بن سعید بن عبدالرحمان معروف به ابنعقده ع 181ی 777ق،
 .75کتاب اخبار النساء الممدوحات تألیف محمد بن احمد کاتب بغدادی معروف به ابن ابيثلج عی 711ق،
 .71کتاب مَن قال بالتفضی من الصحابة و غیر م تألیف مو عخامنه ای ،سید علي ،چهار کتیاب اصیلي علیم رجیال،
صص1ی.،77

مشخصات و عناوین دقیق رجال کشی
ر چند امروزه ،اص کتاب کشي در اختیار نیست ،اما عناویني که برای آن برشمردهاند ،عبارت است از
 .7معرفة الرجال
 .1معرفة الناقلین
 .7معرفة الناقلین عن االلمة الصادقین
 .8معرفة الناقلین من االلمة الصادقین
ن اشي و شیخ طوسي در زمان خود ،اص کتاب را در اختیار داشتهاند .رچند برخیي احتمیال دادهانید ابینشهرآشیوب عی
144ق ،،سید بن طاووس عی 517ق ،و حتي عالمه حلي عی 115ق ،به اص کتاب کشي دسترسي داشتهاند ،اما دالی متعدد ،ایین
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احتمال را رد ميکند و در م موع به نظر ميرسد ،از زمان شیخ به بعد ،تنها «اختیار معرفة الرجال» شیخ در اختییار بیوده اسیت
عخامنهای7751 ،ش ،صص14ی77؛ رحمانستایش7741 ،ش ،ص.،57

ارتباط بین معرفة الرجال و اختیار شیخ طوسی
از شیخ طوسي در خود کتاب اختیار یا سایر کتب ،نحوهی انتخاب و گزینش مطالب از رجال کشي ذکر نشده اسیت .میین
امر ،سبب شده تا دانشمندان قرون مختلف ،احتماالتي را در این خصوص بیان کنند؛ نظیر
 .7اص کتاب شام روایاتي دربارهی راویان شیعي و ا

سنت بوده و شیخ طوسیي در تلخییص و گیزینش خیود،

راویییان ا ی سیینت را حییذف کییرده اسییت عخامنییهای7751 ،ش ،صییص74ی ی71؛ سییبحاني7814 ،ق ،ص11؛
رحمانستایش7741 ،ش ،صص57ی.،51
بررسی :در نسخهی موجود اختیار شیخ طوسي ،تعدادی از راویان ا

سنت که از المه معصویعع ،روایت کردهاند،

ذکر شده است؛ نظیر محمد بن اسحاق ،عمرو بن قیس ،حفیص بین غییاث ،عبیدالملک بین جیریج و ابوالمقیدای
عسبحاني7814 ،ق ،صص11ی .،54از سوی دیگر ،نميتوان اثبات کرد در اص کتاب ،راویاني از ا

سنت وجیود

داشته که از المه معصویعع ،روایت نکردهاند و شیخ طوسي آنان را حذف کرده است عرحمیانسیتایش7741 ،ش،
ص.،51
 .1اص کتاب ،شام روایات متعارض و اشتبا اتي دیگر بوده که شیخ طوسي ،آن ا را تهذیب کرده است عریشین.،
بررسی :برخي اشتبا ات در اختیار شیخ نیز وجود دارد؛ بخصوص این که تعارض در روایات را نميتوان اشیکال
در اص کتاب دانست عریشین.،
 .7شیخ طوسي ،کتاب را در م السش بر شاگردان امال کرده و در آن نگای ،بخش ایي را اختیار کیرده اسیت ولیي
بعد ا فرصت تحقیق و مراجعه به آن را نیافته است و لذا در نسخه ای موجود اختیار ،اختالفات متعدد وجود دارد
و روال مشخص و منظمي م برای این اختیار وجود ندارد عمصطفوی7784 ،ش ،ص.،71
بررسی :رچند این نظریه ،مؤیداتي دارد ،اما روش مشخصي برای نحوهی اختیار شیخ را نیز اراله نميکند و حتمیاً
باید با یکي دیگر از نظریات تلفیق شود.
 .8برخي روایات در شرح حال راویان ،نای برخي از راویان ی ولو موثق ی و فهرست برخي مؤلفات ،در اختییار شییخ
از رجال کشي حذف شده است.
بررسی :به نظر ميرسد ،این محتم ترین وجه در خصوص اختیار شیخ طوسي از کتاب رجیال کشیي اسیت زییرا
شوا د متعدد بر صحت آن در کتاب موجود وجود دارد؛ از جمله
6

 تعلیق ای موجود در اسناد برخي روایات که از طریق روایت ریشین برطرف نميشود؛ مانند روایت منقول از علي
بن الحکم دربارهی صحابهی حضرت رسول اکریعص ،عطوسي ،7784 ،ص.،77
 حذف راوی شیعهای مث حسین بن اشکیب در حالي که ن اشي از رجال کشي در خصیوص وی مطلبیي را نقی
کرده است عرحمانستایش7741 ،ش ،ص.،57
 حذف فهرست تألیفات ابویحیي جرجاني عطوسي ،7784 ،صص171ی.،177

ویژگیهای اختیار معرفة الرجال
از آن جا که به نسخه اصلي رجال کشي دسترسي نداریم ،به ناچار باید به اختیار شیخ از آن مراجعیه و ویژگیي یای آن را
برشماریم
 .7کتاب دارای مقدمه و روش کار نیست .تنها در ابتدای کتاب 77 ،حدیث در خصیوص رواییت و نقی آن مالحظیه
ميشود.
 .1اولین شخصي که دربارهی او نق روایت شده «سلمان فارسي» و آخرین نفر «علي بن جعفر بین عبیاس خزاعیي
مروزی» است.
 .7ک روایات کتاب  7717عدد و تعداد راویان مورد اشاره  114نفر ميباشد.
 .8کتاب در  1جزء تقسیم شده است.
 .1اساس کتاب تقریباً طبقات روات است .ابتدا به اصحاب ریامبرعص ،و امیرالمؤمنینعع ،و رس از ایشان به اصیحاب
سایر امامان تا امای عسکریعع ،و نهایتاً برخي از مشایخ زمان غیبت ررداخته شده است .البته تکرار ،رراکنیدگي و
اشکاالتي از این قبی وجود دارد.
 .5اظهار نظر شخصي معموالً در کتاب وجود ندارد و راه برای رژو ش خواننده باز اسیت عاز جملیه اظهیار نظر یای
شخصي شیخ طوسي در کتاب اختیار طوسي7784 ،ش ،ص.،157
 .1شناساندن برخي از فرقه ا و گروه ای شیعه در البه الی کتاب وجود دارد؛ از قبی فطحیان ،واقفیان و اشعثیان.
 .4در اسناد روایات ،مشکالتي وجود دارد؛ از قبی

ارسال سند ،تعلییق ،اسیناد مفیرد و رجیال غرییب عمصیطفوی،

7784ش ،صص 74و 71؛ خامنهای7751 ،ش ،صص 11تا 14؛ رحمانستایش7741 ،ش ،صص 55و 17ی.،17

نسخهها و تحقیقهای کتاب
از میان نسخه ای موجود کتاب و تحقیق ای در دسترس ،به مواردی اشاره ميشود
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 .7نسخه خطي به تاریخ  541قمری در موزهی بریتانیا عموسوی فهدری اني ،سید محسن ،دربیارهی نسیخهی خطیي
رجال کشي در موزه بریتانیا.،
 .1نسخه خطي دیگری موجود در مان موزه عریشین.،
 .7تحقیق مرحوی حاج میرزا حسن مصطفوی بر اساس فت نسخه به انضمای فهارس اسیامي و موضیوعات مختلیف
عمشخصات این نشر در کتابنامه ذکر شده است.،
 .8تحقیق و تصحیح آقایان فاض میبدی و ابوالفض موسویان عمشخصیات نشیر تهیران ،وزارت فر نیگ و ارشیاد
اسالمي ،سازمان چاپ و انتشارات ،چاپ اول7741 ،ش.،
 .1تصحیح و تحقیق میرداماد و تحقیق سید مهدی روحاني.

کتب مولَّف بر اساس اختیار معرفة الرجال
به جهت تأثیرگذاری رجال کشي در علم رجال ،کتبي بر اساس آن ،تألیف و تنظیم شده است
 .1حل االشکال فی معرفة الرجال ،تألیف سید احمد بن طاووس (م 376ق)
این کتاب مشتم بر مصادر رنجگانهی رجالي اختیار معرفة الرجال ،الفهرست و رجال شیخ طوسي ،الفهرست ن اشي و
الضعفاء ابنغضالری است .در این اثر ،نای راویان به ترتیب حروف الفبا منظم شده است.
 .2ترتیب عاملی ،تألیف سید یوسف بن محمد حسینی عاملی (قرن 11ق)
این کتاب مرتب شدهی اختیار شیخ طوسي بر اساس طبقات است .سال اتمای آن بر اساس گفتیهی صیاحب مسیتدرک
الوسال  147قمری است.
 .6تحریر طاووسی ،تألیف شیخ حسن بن شهید ثانی ،صاحب معالم ( 959ـ 1111ق)
شیخ حسن ،کتاب اختیار شیخ طوسي را از ح االشکال سید بن طاووس استخراج و بر اساس حروف الفبا منظم کیرده
است.
 .4ترتیب بحرانی ،تألیف شیخ داوود بن حسن بن یوسف بحرانی (قرن 11ق)
شیخ داوود بحراني کتاب اختیار را به ترتیب حروف الفبا به طور کام تنظیم نموده است.
 .5ترتیب قهپایی ،تألیف مولی عنایتاهلل بن شرفالدین قهپایی نجفی (م پس از 1113ق)
قهپایي تمای مطالب کتاب اختیار را به تفکیک تمای افراد و بر اساس حروف الفبا تحریر کرده است .افیزایش عنیاوین و
مطالب و تغییر مطالب ،از مهمترین تفاوت ا با اص کتاب اختیار است.
 .3مجمع الرجال ،تألیف مولی عنایتاهلل بن شرفالدین قهپایی نجفی (م پس از 1113ق)
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قهپایي در این کتاب ،مطالب ترتیب یاد شده عردیف شماره  ،1را با چهار کتاب مهم دیگر رجالي مقایسه ،تلفیق و مرتب
ساخته است .تألیف این اثر در  7475قمری رایان رذیرفته است عخامنهای7751 ،ش ،صص84ی.،88

بخش سوم :مروری بر برخی مندرجات مهم کتاب اختیار معرفة الرجال
رجال کشي و اختیار شیخ طوسي از آن ،به جهت قدمت زماني و رتبي بر بسیاری از آثار رجالي شیعه و سبک منحصیر بیه
فرد آن ،مشتم بر مطالبي است که توجه به آن ا حالز ا میت است.
 .1اصحاب اجماع:
اولین کسي که اجماع در تعدادی از راویان و اصحاب المه را بیان نمود ،کشي است عغفاری7751 ،ش ،صیص774یی.،777
وی با این نظریه ،عنوان «توثیق عای» را رایهگذاری کرد که بر اساس آن ،افرادی به طور کلیي ی و نیه بیا نیای و عنیوان خیاص
خودشان ی توثیق ميشوند .البته اختالف در برخي نای ا وجود دارد ولي اص موضوع توسط عالمان دوره ای بعد میورد توجیه
واقع شده است عرحمانستایش7741 ،ش ،صص14ی.،17
ریشینه ،اختالف نظر و نکاتي در خصوص اصحاب اجماع ،اسامي ایشان ،نحوهی اجماع و سایر موارد در مقیاالتي بررسیي
شده است عانصاری قمي7744 ،ش ،صص 1ی.،74
 .1نمایندگان ائمه(ع) در مناطق مختلف:
کتاب کشي ،از جمله منابع مهمي است که در خصوص نمایندگي برخي افراد از جانب المهی معصویعع ،و حدود اختییارات
ایشان ،سطح دسترسي ایشان به امای ،جایگاه ایشان در امور شرعي و وکالت امای و کار ایي که ایشان ان ای ميدادهانید ،ررداختیه
است.
از جمله افرادی که به عنوان وکی امای تعیین شدهاند ،ميتوان اشاره کرد به
 عبدالعزیز بن مهتدی قمّي وکی امای رضا و امای جوادعع ،در قم عطوسي7784 ،ش ،ص.،145
 زکریا بن آدی قمي وکی امای رضا و امای جوادعع ،در قم عریشین ،صص 118ی .،115
 فارس بن حاتم قزویني وکی امای ادیعع ،در قزوین عریشین ،ص .،117وی بعد ا منحرف شد و میورد لعین آن
حضرت قرار گرفت.
 ابرا یم بن محمد مداني وکی امای جوادعع ،و المهی بعد در مدان عریشین ،صص544 ،111ی.،577
 علي بن مهزیار ا وازی وکی المهی مختلف در خوزستان عریشین ،ص.،181
 ابوعلي محمد بن احمد بن حمّاد مروزی وکی امای جوادعع ،و المهی بعد در منطقهی مرو عریشین ،ص.،177
باید توجه داشت که ذکر این نمایندگان ،لزوماً بر ثبات قدی و راه راست ایشان داللت ندارد .از سوی دیگر ،منصیب رسیمي
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وکالت از سوی امای معصویعع ،نشان ميد د برای سازماند ي شیعیان در قرون نخستین ،بخصوص در قرون دوی و سوی قمیری،
آن بزرگواران از ابزار مختلفي که برای این نظای الزی است استفاده کردهاند .یکي از محققان ،با تأکید بر مطالب مندرج در اختییار
معرفة الرجال به وضعیت نمایندگي المهعع ،در مناطق مختلف ،سطح ،جایگاه و عاقبت افیراد مختلیف ررداختیه اسیت عجبیاری،
7747ش ،صص11ی.،711
 .6توجه به ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی تشیع:
مکتب تشیع تا رایان قرن اول

ری جز در گرایش سیاسي ضد نظای موجود ،راه خود را از سواد اعظم جامعه مسلمان جدا

نکرده بود .اما به مرور که از اوای قرن دوی ،مکاتب حقوقي و فقهي اسالمي رو به شک گرفتن نهاد ،مکتب تشیع م به تدریج به
صورت یک مکتب حقوقي مشخص و متمایز در آمد که بیشتر اعضای آن از تعالیم و نظریات فقهي دانشیمندترین فیرد خانیدان
ریامبر در آن زمان ،یعني امای محمدباقرعع ،ریروی ميکردند .طولي نکشید که با شدت گرفتن بحث ای کالمي در جامعه اسیالمي
و ریدایش مکاتب مختلف کالمي ،مکتب تشیع م ناچار از اتخاذ مواضع خاص در مباحث مختلف کالمي شد که در این باب نییز
عمدتاً از مواضع امای باقرعع ،و فرزندش امای جعفر صادقعع ،ریروی مينمود .در نتی ه ،وقتي انقالب عباسي در سال  771بسا
یک قرن حکومت اموی را برچید ،تشیع به صورت یک نظای کام و مستق سیاسي ،فقهي و کالمیي در صیحنه جامعیه اسیالمي
حضوری غیر قاب انکار یافته بود .عمدرسي طباطبایي7711 ،ش ،صص71ی،74
رس از رایان حکومت امویان ،امای صادقعع ،به عنوان بزرگ و محتریترین فرد از خاندان ریامبرعص ،در نزد مگان مطیرح
بود ،اما بر خالف انتظار شیعیان ،آن حضرت از به دست گرفتن ر بری سیاسي جامعه احتراز کیرد و بیه دالیی عدییده ،خیود و
شیعیان را از مسال حکومتي دور نگه داشت .اما ،در فاصلهی اندکي ،زن یرهی ارتباطي گستردهی وکالی المهعع ،باعث ارتبا و
مبستگي شیعیان گردید .والیتعهدی امای رضاعع ،بر این مسئله تأکید ورزید و سبب شد بارقهی امیدی در دل شیعیان نسبت به
کسب حکومت ای اد شود .البته یچ کدای از این حوادث ،سبب نشد که حکومت ظا ری در دست المهعع ،قیرار گییرد عریشیین،
صص18ی.،11
این ،تنها گوشهای از ترسیمي است که بر اساس اختیار شیخ طوسي از رجال کشي مشخص ميشود.
رچند اشکال و نقد ایي بیر ایین نظرییه و نحیوهی برداشیت از رجیال کشیي مطیرح شیده اسیت عنیوربخش7741 ،ش،
صص751ی ،،711اما اص این نوع برداشت ،ميتواند به رهیافت ای جدیدی از رجال کشي و حتي منابع معاصیر و رییش از آن،
من ر شود.

جمعبندی و نتیجهگیری
 .7نگرش دقیق و جامع به منابع گذشتهی رجالي برای دریافت رهیافت ای جدید ضروری است.
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 .1توجه و استفاده از روایات رجال کشي ،صرف نظر از آرای دیگران ،در شناخت دقیق راویان ضروری است.
 .7کتب رجالي عالوه بر معرفي رجال حدیثي ،ميتوانند نقش قاب توجهي در ارالهی ویژگي ای اجتماعي و سیاسیي
قرون نخست بخصوص در میان شیعیان اراله کنند .معرفیة الرجیال کشیي و اختییار شییخ طوسیي از آن ،جیدا از
رویکرد ای رجالي ،در خصوص تاریخ تشیع ،مسال سیاسي و اجتماعي شیعي و نظایر آن در قرون اولییه ،قابی
استناد است.
 .8استناد به محتوای رجال کشي و بررسي آن ،بخصوص در دورهی اخیر مورد توجه وییژهی محققیان قیرار گرفتیه
است .در صورتي که این توجه مهجانبه و مقایسهای بین کتب رجالي دورهی نخست باشد ،قطعاً نتایج فراگیرتری
را به دست خوا د داد.
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فهرست منابع ومآخذ
الف) کتب :

 .7خامنهای ،سید علي ،چهار کتاب اصلی علم رجال ،تهران ،دفتر نشر فر نگ اسالمي 7751 ،ش.
 .1د خدا ،علي اکبر ،لغتنامه ،زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی ،تهیران ،مؤسسیة لغیتنامیة د خیدا و انتشیارات
روزنه 7711 ،ش ،چاپ دوی از دورة جدید.
 .7رحمانستایش ،محمدکاظم ،آشنایی با کتب رجالی شیعه ،تهران ،انتشارات سمت 7741 ،ش ،چاپ سوی.
 .8سبحاني ،جعفر ،کلیات فی علم الرجال  ،قم ،مؤسسه انتشارات اسالمي وابسیته بیه جامعیه مدرسیین حیوزه علمییه قیم،
7814ق ،چاپ شتم.
 .1طوسي ،ابوجعفر محمد بن حسن ،اختیار معرفة الرجال ،تصحیح ،تعلییق ،مقدمیه و فهیارس حسین مصیطفوی ،مشیهد،
دانشگاه مشهد ،کنگره زاره شیخ طوسي 7784 ،ش.
 .5غفاری ،علياکبر ،تلخیص مقباس الهدایه ،تهران ،جامعه االمای الصادقعع 7751 ،،ش ،چاپ اول.
 .1مصطفوی ،حسن ،مقدمه و فهارس اختیار معرفة الرجال ،مشهد ،دانشگاه مشهد ،کنگره زاره شیخ طوسي 7784 ،ش.
 .4موسوی خولي ،سید ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث ،قم ،منشورات مدینه العلم7841 ،ق.
ب) مقاالت:

 .7انصاری قمي ،حسن« ،امامیه و اصول روایی اصحاب اجماع» ،علوی حدیث ،شماره  ،11زمستان  7744ش.
 .1جباری ،محمدرضا« ،نمایندگان ائمه(ع) در ایران (از عصر امام صادق(ع) تـا پایـان بیبـت صـغر )» ،تیاریخ در آینیه
رژو ش ،ریششماره  ،7راییز  7747ش.
 .7مدرسي طباطبایي ،حسین« ،تکامل مفهوم امامت در بعد سیاسی و اجتمـاعی» ،ترجمیه حسیین ایزدرنیاه ،نقید و نظیر،
شماره ای  1و  ،4تابستان و راییز 7711ش.
 .8موسییوی فهییدری اني ،سییید محسیین «دربــاره نســخه خجــی رجــال کشــی در مــوزه بریتانیــا» بییه نقیی از
.http://kateban.com/tusi_html34
 .1نوربخش ،ایمان« ،گزارشی از جلسات نقد و بررسی کتاب مکتب در فرایندتکامل» ،سفینه ،شماره  ،74بهار 7741ش.
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