
 شیعه آشنایی با کتب رجالی

1 

  مقدمه
  

و علوم  یمنابع علوم انسان .داردآن دانش  یعلم يهادر برداشت يا ژهیت وی، اهمیشک شناخت منابع در هر دانش یب
کـه در حـوزه    یکسان. ستیسر نیبه مقصود آن علم م یابیکار هستند که بدون آنها دست يهمچون ابزارها یاسالم

آنها استفاده و آنها را نقل  يها توانند مقلدانه و نابخردانه از آموزه ین علوم نتوانند از منابع آن استفاده کنند تنها میا
  .کنند

اشتباه گرفته  یشناس آنها با کتاب شناسی منبعد ینبا استمکتوب  ن رشته دانشها غالباًیاز آنجا که منابع ا
ات هـر منبـع   ف استفاده از اطالعیو ظرا ها شیوهو  یبه کار گرفته شده در هر مصدر علم یشناخت مبان. شود

 اگرچـه  ،و نام مؤلفان هاقطعاً حفظ نام کتاب. کند یند برابر مــوع را چــت موضیماست که اه یاساس یضرورت
ابـد  یا از متون منابع و مصادر دررخود ز ایپژوه بتواند اطالعات مورد ن د دانشیبا. ستین یکافاما است  يضرور

  .کندو استفاده 
از بـه اسـتناد و   یـ نبـه طـور دائـم    اسـتوارند،   یخیات و گفتـار تـار  یـ ه نقلیچون بر پا یث همگیعلوم حد

ـ شناسی  يا دانش راویان علم رجال ین میاز ا. شود یاحساس م آنهادر موشکافانه از اسناد  يهاافتیدر ش از یب
و  ی، اصول و ضوابط کلییبرخالف متون روا زیرابان است؛ ین امر دست به گریث با ایگر از علوم حدید یبرخ
 يگر و اصول ضروریات دیات بر قرآن و بر روایبا عرضه روا ییدر متون رواچه آنکه . سنجش ندارد يبرا یثابت

ا کـه  ـان ـ از آنجـ  یـ ورد راوـدر م نــلک. تـافیدست  يآنها در موارد یتوان به صحت و سقم کل ین هم مید
ه یبلکه شناخت ما تنها بر پا. ردعصرها وجود ندا مۀدر ه آنها شناخت يت براـول ثابــ اصپذیر  بشرند و تحول

  .ستک به عصر آنهایا زمان نزدیان یمانده از عصر آن راو يبه جا یاسناد علم
شناسانند درواقع شناخت اسناد و مدارك علمی  بر این اساس شناخت منابع اطالعاتی که راویان را به ما می

د یـ با هالیه و تحلین تجزیدر ا اشتهاي شخصیو برد ورزیها غرض ،و بغضها حب. شودو تحلیل  تجزیهاست که باید 
  .ما حاصل شود يزان اعتماد بر او برایو از م يت راویق از هویو دق یعلم یشناخت باألخرهات جدا شود و یاز واقع

آن،  ینک متن درسـ یشد و ا يزیر هیعه پایبا کتب رجال ش ییدرس آشنا ،و اهداف هان ضرورتیبا توجه به ا
هـر  . انـد  شـده  يبند میتقس ین کتاب مباحث به صورت موضوعیدر ا. ردیگ یز قرار مین عزپژوها ار دانشیدر اخت

در هر  ن گفتارها،یس هر مقدار از ایزان تدریقطعاً م. ک گفتار را به خود اختصاص داده استیمهم  یمنبع رجال
د یم دروس نبایتنظ رد و الزاماًیص استاد مربوط صورت گیط هر کالس با تشخید به تناسب زمان و شرایبا جلسه

ک جلسه درس را به خود یاز  یتنها بخش یرجال برقمثال گفتار مربوط به  يبرا ؛ده شودیبا تعداد گفتارها سنج
ـ   یکشـ  رجـال ا یـ  يرجال ابن غضائرس گفتار مربوط به یدهد و در برابر تدر یاختصاص م ک یـ ش از یاحتمـاالً ب

  .دارداز یجلسه ن
 يبرا یرد آنکه در هر درس اطالعاتیپژوهان محترم قرار گ د و دانشیاساتد مورد توجه یکه با يگرینکته د

  .استار استاد محترم یشتر آنها در اختیح بیس و توضیشتر آمده که تدریمطالعه ب
 نیازمنـد اسـت کـه    يضـرور  يآنهـا خـود امـر    یقیتطب یو بررس یمنابع رجال يآنکه نّقاد ییمطلب نها

 یلـ یالت تکمیگونـه مباحـث در مقـاطع تحصـ     نیـ از آنجـا کـه ا  . سـت ا یتخصص یعلم يها رسالهو  هاقیتحق
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. میـ ا کـرده  نظـر  صـرف  یسه منابع رجـال ین کتاب از نقد و مقاید طرح شود، ما در ایث بایعلوم حد يها رشته
  .میا بسنده کرده یگاه به اشارات اگرچه
ث جنـاب  یده علوم حـد دانشک یمعاونت پژوهش يهایرییگدانم که از زحمات و پ ینجانب بر خود الزم میا
د ین سـ یاالسـالم و المسـلم   ام جنـاب حجـۀ   ز از ارشادات دوست فرزانـه یو ن ینید حسید حمیاالسالم س حجۀ

ن از سرکار یهمچن .مینما یتشکر و قدردان یسینف يخانم دکتر شاد رو اظهارنظر سرکا ییمحمدکاظم طباطبا
نشر بر خـود همـوار    يکتاب را برا يمحتوا يازس که زحمت مراجعه و آماده یستانقناتغ یه دهقانیخانم مهد

  . ساختند کمال امتنان و تشکر را دارم
  

  شیستا محمدکاظم رحمان
  1385تابستان                           

  
  

  درآمد
  
  یبا کتب رجال ییآشناضرورت ) الف

بر مقدس صدر اسالم تاکنون، عالوه  ازدر برابر عملکرد دینی مؤمنان ن یسکوت معصوم یو حت گفتار و کردار
 يک سو مبنایداشتن، از  دلیل اعتبارسنت به . عنوان منبع معرفت دینی شناخته شده است بهو جذاب بودن 

و  يفـرد  یدرسـت زنـدگ   ةویشـ  ئـۀ و ارا یالگـوده گـر نقـش   ید يقرار گرفت و از سو یاستخراج مسائل فقه
ث یقالـب حـد   در مانـد  یبـاق  )السـالم  همعلـی (ن یعصومم یزندگ وةیره و شیآنچه از س .کرد يرا باز یاجتماع

بـه   یابتیدسـ  يتنها منبع و مرجع مقبول برا )السالم علیه( ث بعد از عصر حضور معصومیافت و حدیانعکاس 
  .شد )السالم همعلی(ن یسخنان و نظر معصوم

خطـا و وضـع بـه     هدیـ دو پد یجیدر اثر گسترش تدرول عث نادرست و مجیاحاد یابیاما با گذر زمان راه
ن را یث را تنگ ساخت و محـدث یدغدغه از حد یمطلق و ب ةاستفاد ۀعرص ،یثیر حدیوالت و ذخامجموعه منق

  .ح جستجو کنندیث صحیبه احاد یابیدست يبرا ییبر آن داشت که راهها
ـ یتـر  عیشـا  ،اخبار ییبر اساس اعتبار عقال ،ثیان حدیو پرسش از راو یخواهان سندین میدر ا  يران راه ب

 یان از کسـ یـ ان سلسـله راو یـ ث را جـز بـا ب  یحـد  کـه  يا ث گشـت بـه گونـه   یدحـ  صدورن به صحت برد یپ
به سند بود که  ینه ن توجه و ارزشیبه دنبال ا .دندید یث میاز حد یجزئ مانندا ر درفتند و سلسله سنیپذ ینم

بـا توجـه بـه    و اهتمـام واقـع شـد و در گـذر زمـان       هتوجان اوج گرفت و مورد یتک راو ضرورت شناخت تک
  .به خود گرفت یگوناگون ياآن زمان شکله اتیمقتض

آمـد و   واسطه با راوي پدید می واسطه و با یب یین شناخت با آشنایا )السالم همعلی( عصر اصحاب ائمه در
گونـه شـناخت را    نیـ ا. انـد  ف کـرده یا تضـع یق یگر را توثید بر اساس این آشنایی است که برخی راویان راوي

خت گر شناید که ینه چندان طوالن يا دوره درن دوره یپس از ا .دینام ياور یقیو حق یتوان شناخت واقع یم
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ختند و شناخت ان پردایراو یبودند که به معرف ها هنیها و بان بدون واسطه امکان نداشت شهادتیاز راو ياریبس
آن  موجود در یاطالعات رجال یخاص سبب شدند تا آنکه در قرن چهارم و پنجم، تمامرا نسبت به اش يظاهر
ان، به مراجعه به منابع مکتـوب و اسـتفاده از   ین راویو از آن پس تنها راه شناخت اآمد  گرد ییکتابهادرعصر 

  .تموجود در آنها منحصر گش یعات رجالاطال
، ین اسـناد علمـ  شـت نـار هـم گذا  کـه از ک  شـد  ریپـذ  ان امکـان یاز راو یشناخت علم ین اساس نوعیبر ا

  .شد یل آنها حاصل میعات گوناگون و تحلاطال يگردآور،مختلف يقولها نقل
ق یـ ان از طریـ شـناخت راو  ةویث شیان حدیراو ق شناختین طریتر جا که مرسومز از آنیعصر حاضر ن در

ک از آنها نقـش  یوه نگارش و اطالعات موجود در هر ی، شیکتب و منابع مکتوب است لذا شناخت منابع رجال
جـز   يا ث چـاره یک حدیت یدر مورد وضع يداور يک محدث برایان دارد و یراو یدر بازشناس یمهم يابزار

عه یبا کتب رجال ش ییح روشن شد که آشناین توضیبا ا .ن کتب و مراجعه و استفاده از آنها نداردیا با ییآشنا
از آنهـا را   استفاده يها شیوهو  یو اسناد علمبا منابع  ییآشنا درواقعست بلکه ین یشناس ک بحث کتابیتنها 
  .دارد دربر

  
  یعلم رجال و کتب رجال ۀرابط) ب

شبیه نسبت بین زبانهـاي مختلـف و ادبیـات    گر ید ياز سو یک سو و کتب رجالیاز  یشناس يعلم راونسبت 
آن، علـم   یـۀ پا وجود داشت و بـر  شناسان يراووب و مکت یکه ابتدا سخنان شفاه ین معنیبد. خاص آنهاست

 زیـ و ن یش کتـب رجـال  یدایـ ون و بـه دنبـال آن پ  یرجال یفاهش يها گفته .رجال صورت وجود به خود گرفت
داشتند و در  یرجال رةبه ینگاشته نشده بودند ول یشناس يکه هرچند با هدف راو یش و استفاده از کتبیدایپ

 يلـذا بـرا   .ش علم رجال را فـراهم سـاختند  یدایه و اساس پیماریمورد استفاده قرار گرفتند خم یشناس يراو
  .شود یدانش رجال بررس ةد محدودیف آنها، بایوظا ییو شناسا یرجال با منابع ییآشنا

  :ارائه شده از آن جمله ییهافیعلم رجال تعر یدر مقام معرف
انـد   دانسته یرجال را علم( إّنه العلم باحوال رواة الخبر الواحد ذاتا و وصفا، مدحا و قدحا و ما فی حکمهما

حکم  درنچه ا ذم و آیشان را، از نظر مدح یف ا، هم شخص و هم وصشناساند یا مر دان خبر واحیکه احوال راو
  .)مدح و ذم است

  :رجال گذارده شده است ة دانشمهم بر عهد ۀفیب دو وظین ترتیبد
  .شناخترا  يد و شخص وداز ییامانش تممنگر هیرا از د يو بتوان که ییتا جا ياور ساندنشنا ،اول
  .زان اعتبار آنهایم و يات ویا عدم اعتبار روایتبار ن اعییتع ،دوم

  .از آنهاست یکیا یمهم  ۀفین دو وظیانجام ا زةحو درمباحث علم رجال  یۀز کلیعمل ن در
 یرا کتب رجـال یز ،دارد یک با کتب رجالیتنگاتنگ و نزد یفه توسط علم رجال ارتباطین دو وظیانجام ا

مطالب موجود در آنهاست که عالم  بر اساس آورند و غالباً یات و مباحث علم رجال را فراهم میمستندات نظر
  .پردازد یدهد و به مناقشه و بحث م یه مینظر یرجال

است  یاسشن يازمند کتب رجال و راویخود کامالً ن یاصل ۀفیانجام دو وظ يگر علم رجال برایبارت دبه ع
  .علم رجال است درده د و مورد استفایز فراهم آوردن اطالعات مفین یکتب رجال ۀفیگر تنها وظید يو از سو
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رد و علـم  یـ گ یدر علم رجال مورد استفاده قرار نم يدر مورد ظاهر و شکل راو یاطالعات ئۀمثال ارا يبرا
 ئۀاراکه  یدر حال ستین دست اطالعات نیان ایرجال ب لذا اهتمام کتب ؛از استین یب ین اطالعاتیچن رجال از

در است د و مهم یکه در علم رجال مف يو یثید حدیاسات خ وی، مشايچون وثاقت و عدم وثاقت راو یاطالعات
شتر یب ید موجود در کتب رجالیاطالعات مف نۀهرچه دام ست کهرو ایناز  و .مشخص است بارز و یکتب رجال

  .اتر خواهد بودیباشد علم رجال پربارتر و پو
  

  یرجال يها نگاشتهانواع  )ج
ک بـه  یـ هـر  زان اعتبـار  یان میز بیان و نین و شناخت راوییعت ين موضوع، برایف در ایتأل ين از ابتداویرجال

  :ند ازا عبارت ها شیوهن ین ایمشهورتر. ف پرداختندیبه تأل یمختلف يها شیوه
  

  انیف بر اساس نام راویتأل .1
ب حروف اول و دوم و سوم و گاه یها به ترتابد و نامی یب میچون کتاب لغت ترتهم یوه، کتاب رجالین شیدر ا

پـس از  . ت شده استیب در نام پدر و جد و َنسب هم رعاین ترتیشوند و گاه ا یم میحروف هر نام تنظ تا آخر
هـا و  اند و پس از آن لقب شناخته شده »ناب«و سپس  »اب«که با  ییها هیجداگانه کن يهابخش نامها، در فصل

  .شود یده مید یب به صورت غالب در جوامع رجالین ترتیا .اند شده یمعرف يسپس زنان راو
 یب فـوق را کمـ  یـ م و ترتیقه کرده و تنظـ یاعمال سل يگریخاص د يها شیوهلفان به مؤ یلکن گاه برخ

امبر، مقـدم  یـ اند بـه احتـرام نـام پ    که با همزه شروع شده ییهاگر نامیرا بر د» أحمد«مثالً نام  ؛اند ر دادهییتغ
و نـام زنـان را در   ها شان، لقبیاز ا یا آنکه برخی .اند گر نامها را ذکر کردهیو د» میابراه«اند، و پس از آن  داشته

  .اند اند و آنها را جدا نکرده آورده ییب الفبایها به ترتگر نامین دیب
د یف سـ یتـأل  الرجال  نقد و يرزا محمد استرآبادیف میتأل الرجال  ق احوالیتحق یالمقال ف  منهج يهاکتاب

  .است  فیگونه تأل نیروشن ا يها نمونهاز  یتفرش یمصطف
نش یـ م کـرد غالبـاً در چ  یگر نگارش که به آنها اشاره خـواه ید يها شیوهن کتب هنگام استفاده از یمؤلف

در  یخ طوسـ یاش و شـ  یرجال  در کتاب یمرحوم نجاشمثال  يبرا اند؛ سود جسته ییروات از نظم الفبا یاسام
نـد و نظـم کامـل در    ها دارم نامیب و تنظیدر ترت ییاناً تفاوتهایاند ولکن اح عمل کردهوه ین شیفهرستش به ا

  .اند ت نکردهیها را رعاحروف نام یتمام
  

  طبقات بر اساسف یتأل .2
مؤلفـان  . د هم مشترك باشـند یگر باشند و در اساتیکدیک به یهستند که در سن نزد یمراد از طبقه، اشخاص

اند،  کرده یاستفاده م یم کتب رجالیب و تنظیوه در ترتین شیعلم رجال، از ا درف یتأل يعه در ابتدایرجال ش
بـر  ب نامها یشوند و البته گاه در هر باب، ترت یم یجداگانه معرف یان هر امام در فصلیف، راویتأل ةوین شیدر ا

ـ ظاهراً ـ بـر     یکش رجالو اصل  یخ طوسیرجال ش ،یرجال برق يهاکتاب .آنها بوده است يحروف الفبا اساس
ان از یـ ک بـاب، و راو یـ در  )ه وآلـه یـ اهللا عل یصل(ان از رسول خدا یوه راوین شیادر  .اند ف شدهین اساس تألیا

صحاب آن ک در باب مربوط به ایگر امامان هر یان از دین راویدر باب بعد و همچن )السالم علیه( نیرالمؤمنیام
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  .ردیگ یخاص قرار م یاند در باب نکردهت یک از امامان روای چیکه از ه ینام کسان باألخرهد و نریگ یامام قرار م
 اپـس از عصـر ائمـه و تـ     تم طبقایقرون متأخر نوشته شده، تنظ طبقات در بر اساسکه  ییهاکتابالبته 

  .افته استیها ادامه ن نوع کتابین ایمان مؤلفز
  

  لیجرح و تعد بر اساسف یتأل .3
ث یکـه حـد   ینام کسانک فهرست، و یشان قابل اعتماد است در یث ایکه حد یوه، نام کسانین شیاساس ا بر

اول، : یکل مجموع کتاب در دو بخش. شود یم میتنظ يگریست در فهرست دیمؤلف قابل اعتماد ن يشان برایا
  .شود یم می، تنظیستقابل اعتماد ن انت آنیکه روا یو دوم، کسان استقابل اعتماد ان ت آنیکه روا یکسان

خودش به  الرجال  کتابدر  یو ابن داود حل الرجال  معرفۀ یاالقوال ف  خالصۀدر  یوه را عالمه حلین شیا
  .است کار گرفته

ش را یخـو  یرجال ءراد آیکه مؤلف باه آنبرشمرد؛ چ یف رجالیروش تأل نیشوارترد دیف را بایگونه تأل نیا
 ش، در کتـاب ثبـت  یخو يل، و انتخاب رأیجرح و تعد در ءن موارد تعارض آراییق و تفحص و تعیپس از تحق

  .شود یم میحروف الفبا تنظ بر اساسموجود در هر بخش  يهاز نامیوه نین شیادر  .دینما
  

  ينگار فهرستاساس  ف بریتأل. 4
به دنبال فهرسـت کـردن    هان نگارشیدر ا مؤلفرد و یگ می نوشتن کتاب قرار يمبنا مؤلفانوه، نام ین شیدر ا

وه دنبال شـده اسـت و   ین شیا یرجال نجاشو  یخ طوسیفهرست شدر نگارش کتاب . نام صاحبان کتابهاست
  .ت شده استیرعا یینظم الفبا ،روات ینش اسامیچو در ه بعد تبردر م

ز در یـ ن يگـر ید يهـا  شـیوه امـا   ؛فات استیگونه تأل نیا ِنی، مشهورتریف رجالیتأل ةوین چهار نمونه شیا
 یضبط اسامها و ات و خاندانوتید و تراجم بی، فوادید االسانیتجرخه، یمش :از جمله ،وجود دارد یفات رجالیتأل

  .مشتبه
بـه   یرجـال  يهـا شود که آنها هم از مجموعه کتاب یده مید يگرید یفات رجالیمتأخر تأل يها دورهاما در 

ان قواعـد و  یـ فات مشترك است بین تألیا یآنچه در تمام. ا دارندر دخاص خو يها شیوهولی ، ندیآ یحساب م
  .است یو ضوابط رجال یرجال ید کلیفوا

  
  یقیتحق یکتب رجال. 5

فـات  یاز تأل یاهتمـام برخـ   بود، اما تک آنها تک ینام روات و معرف هاکتاب دةعم يدر انواع گذشته غالباً محتوا
 ه حاصـل تحقیـق و  کـ  یست بلکه نکات و مباحث رجـال ین حال آنها نییتک روات و تع به ذکر نام تک یرجال

گونه کتابها خـود   نیا. میکن یاد می یقیتحق یان کتب رجالن کتابها با عنویما از ا. شود میبررسی است مطرح 
  :ف شده استیر تألیز يها شیوهبه 

مثـال بـه منظـور از     يبـرا   ،ابندی یدست م یروات به نکات ین بررسیون در حیگاه رجال .يدنگاریفوا .1
که در سند ذکـر شـده    هیکن ا فالنینام  ا مراد از فالنیآمده است  یاد کافناز اس ياریه ابوجعفر که در بسیکن

 فوایداز  یمشتمل بر فهرست یب کتبین ترتیبه ا. شوند یمتذکر م ین نکات را در کتبیابند و ای یاست دست م



 شیعه آشنایی با کتب رجالی

6 

ن دسـته کـه   یـ از ا .سـت ین یب تابع نظم خاصـ ینش و ترتین نکات در چیفراهم آمده است که غالباً ا یرجال
و  ید بهبهـان یـ وح فوایـد تـوان بـه کتـاب     یمـ  شـده  نگاشته یقات مؤلف در مباحث رجالیه تحقیبر پا درواقع
  .اشاره کرد یحیطر المقال جامع

 قواعـد   ر نگاشته شـده یرجال که در سده اخ ةدر حوز یقیگر از کتب تحقید تۀدسدر  .یرجال قواعد .2
کـه حکـم    اسـت  یو عمـوم  یکل ییها نکته یا ید رجالیفوا قواعد رجالی درواقع همان. آمده استگرد  یرجال
از ؛ استدست یافته  این قواعد کلیرجالی به نظري و عملی رجالی با بررسیهاي عالم . است افتهیه و قانون را قاعد
  .اشاره کرد یسبحان اهللا آیت علم رجال یات فیکل و ،یکن یمال عل ح المقالیتوضتوان به کتاب  ین کتب میا ۀجمل

محسـوب   ینگاري در مباحث رجـال  که تک است یکتب ،رجال یقیدسته سوم کتب تحق .ينگار تک .3
ز ییـ که به تم ین کاظمیف مال محمدامیتأل نیقۀ المحمدیطر ین الیۀ المحدثیهدامثال کتاب  يبرا ؛شود یم

 یابوالمعـال  هیـ رجالالرسائل الا کتاب یکه همنام هستند و به اصطالح مبحث مشترکات پرداخته است  یانیراو
  .ان محل بحث و نزاع استیراو یو در برخ یرجال صطالحاتااز  یدر بعض یمستقل يها رسالهکه  یکلباس

ف آنها پـرداختیم و  یتأل ةویو ش یرجال يها نگاشتهانواع  یدر مبحث فوق به اجمال به معرف .بندي جمع
 يتـا حـد   اگرچـه  .ستاتر  قیمدتر و دقاکار یک نوع از اطالعات رجالیدر  ها شیوهن یروشن شد هر کدام از ا

د یـ اسـت کـه با   يا ک از آنهـا نکتـه  یهر  ياما فلسفه وجود ،افتیک از آنها یتوان در هر  یانواع اطالعات را م
که  استن یکننده به دنبال ا شود مراجعه یطبقات مراجعه م يبه کتابها یمثالً وقت ؛ردین قرار گامدنظر مراجع

او  يها نوشتهفات و یشود تأل یبه کتاب فهرست مراجعه م یاما وقت ،را مشخص کند يراو یزندگ یمقطع زمان
بـه   یوقتـ . ف مورد نظـر اسـت  یق و تضعیشود توث یل مراجعه میبه کتاب جرح و تعد یمورد نظر است و وقت

  .ستهاست، بلکه بحث قانونیگر بحث شخص نیشود د یمراجعه م یکتب قواعد رجال
شـود در   ین مـ روشو نگارش، نوع اطالعات از نگاه مؤلف کتاب مهم است  يها شیوهجه با توجه به یدرنت

 یر تمام منابع رجـال دن نکته یاباید به لذا  .میباش ید به دنبال چه نوع اطالعاتیمراجعه به آن در درجه اول با
  .شود هر کتاب و روش متناسب با آن مشخص يجودفلسفه واست توجه شود و که مورد بحث 

  
  عهیش یفات رجالیلأخچه تیتار )د

 )السـالم  علیـه (نیرالمـؤمن یۀ من شـهد مـع ام  یتسمتاب ، کیزرگ تهرانبخ آقا یعه را شیش یف رجالین تألیاول
از  يا ن کتاب تنهـا مجموعـه  یا 1.دانسته است )عنهم یاهللا تعال یرض( ن و النهروان من الصحابۀیالجمل و صف

المال  تیب يان است، و توسط کاتب و متصدشیمهم ا يهاجنگ در )السالم علیه( نیرالمؤمنیاصحاب ام يهانام
  .ف شده استیرافع تأل یداهللا بن ابیضرت، عبآن ح

شناس، دانش رجال و تراجم  گر از عالمان کتابید یو برخ ین نکته الزم است که محقق تهرانیتوجه به ا
شود از جملـه   یمحسوب محال   کتاب تراجم و شرح یفوق را که نوعکتاب  رو ایناند، و از  ختهیرا در هم آم 2

                                                                                                                                                                      
 .358 ، صمصفی المقال فی مصنفی علم الرجال ؛ 83 ص ،10ج، ۀلشیعالی تصانیف ا ۀیعالذر.  ١
شـود و   نگاري هر گونـه شخصـیتی معرفـی مـی     تراجم در. اند نگاري را تراجم گفته حال حال است و دانش شرح   یکی از معانی ترجمه، شرح.  ٢

بنابراین منابع رجال و تراجم . ن استوها هم غالباً بیش از مقصود رجالی که اطالعات ترجمه همچنان. بودن فقط منظور نظر نیست حیثیت راوي
  .نوعی تعامل با یکدیگر دارند، اما نباید آنها را با یکدیگر در هم آمیخت
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ن یـ تـوان ا  یه شده از دانـش رجـال نمـ   ئف ارایلکن با توجه به تعر .اند آنها دانسته نی، بلکه اولیرجال يهاکتاب
ان یـ ن طبقـه راو یین کتاب در تعیجا که ااما از آن ،کامل دانست یف رجالیلک تأیم یکتاب را به صورت مستق

ن یچن ،راجم همت يهااز کتاب ياریکه بس ست، چنانیال نرج ابط ارتبا یکمک کند لذا ب یتواند به عالم رجال یم
  .است

نگاشـته شـده در    یرجـال  يکتابها پنج قرن نخست، یزمان ۀدر فاصل ،د گفتیفوق با ۀخچیتار گذشته از
تنهـا   قرن ششـم شده تا  فیلأت ياز مجموعه کتابها اند و اختصاص داده شمار را به خودن یشتریقرن چهارم ب

   :ند ازا ن کتابها عبارتین ایشده است، عناو يبازساز ییاه شیوها به یده و یناً به دست ما رسیچند عنوان از آنها ع
  .)ه 280ا ی 274م ( یف احمد بن محمد بن خالد برقیتأل ،یرجال برق .1
از ) السـالم  علیـه ( حاب الصادقــش اصـکه تماماً در بخ) ه 333ـ249(عقده  ف ابنـی، تألکتاب الرجال .2
  .آمده است یالطوس رجال

  .)ه 411م ( يداهللا غضائرین بن عبیف حسیتأل ،يلب زرارغا یاب ۀرسال ۀتکمل .3
 در يکه منقوالت و) پنجماول قرن  مۀین( يداهللا غضائرین بن عبیف احمد بن حسی، تألکتاب الرجال .4

  .منابع گرد آمده است یبرخ
  .انجام شده است) 460م ( یخ طوسی، که توسط شالرجال فۀمعر اریاخت .5

 ياول قرن پنجم هجـر  مۀیف شده تا نیتأل یرجال ياز کتابها يا اههیس »ربراي مطالعه بیشت«در قسمت 
  :کنیم می ما کتب رجالی را در قالب چهار دسته بررسی. آمده است یخیب تاریبه ترت

اند  دهی، به دست ما رسيهجر 5و  4و  3 ينها ک به آنها در قریث و عصر نزدیان حدیاز عصر راو يا دسته
ق موجود در آنها، آنها را اصل و منبع بحث یان، و اطالعات جامع و دقیبه عصر راو یزمان یکینزدسبب که به 

ه، چهـار  یـ اصـول اول . اند ه برشمردهین کتابها، آنها را اصول اولیقدمت و اصالت ا دلیلاند و به  قرار داده یرجال
  :اند از کتاب مورد اتفاق و اعتماد اصحاب قرار گرفته است که عبارت

  یرجال کش .1
  یخ طوسیف شی، تألکتاب الرجال .2
  یخ طوسیف شی، تألالفهرست .3
  یرجال النجاش .4

قـرار گرفتـه    یمـورد اخـتالف عالمـان رجـال     ین دست وجود دارد که از جهـات یز از ایگر نیو دو منبع د
  :اند از عبارت
  یرجال البرق .5
  يغضائر رجال ابن .6

  .دانند یآنها را شش کتاب م یه را چهار کتاب، و برخیاصول اول ی، برخرو ایناز 
ن کتـب  یا .شود یده میه نامیثانو و اصول  ه نگاشته شدهیاصول اول یعنی یه کتب قبلیگر بر پاید يا دسته

  .یعالمه حل األقوال صۀخالو  داود رجال ابن :ند ازا عبارت
لـه ایـن   از جمآنها گرد آمـده اسـت،   در  یکه اطالعات رجال است یجوامع رجال یدسته سوم کتب رجال
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  .استخویی  معجم رجال الحدیثکتب 
 یرجـال  يهایقـات و بررسـ  یکـه از تحق  یاطالعات رجال يحاو است، رجال یقیو دسته چهارم کتب تحق

  .کلباسی از این دسته کتب است الرسائل الرجالیهکتاب . ه استحاصل شد
  .م کردیخواه یب در چهار فصل بررسیترت را به ین چهار دسته کتاب رجالیا

  :میپرداز یم یخیب تاریبه ترت یمنابع مهم رجال شرح و بسطبه نده یآ يدرسهادر 
  

  براي مطالعه بیشتر
ب یـ بـه ترت  ياول قرن پنجم هجرۀ میف شده تا نیتأل یرجال يعه، کتابهایفات شیمهم تأل يدر فهرستها

  :از اند  عبارت یخیتار
  ).ه 219م ( ینکناف عبداهللا بن جبله یتأل 1،کتاب الرجال .1
  ).ه 224م (بن فضال  یف حسن بن علیتأل 2،کتاب الرجال .2
  ).ه 224ـ149(ف حسن بن محبوب یتأل 3،کتاب الرجال .3
  .ف همویتأل 4،خهیالمش .4
  .ف همویتأل 5،األخبار ةمعرفۀ روا .5
 ).ه 264ــ 180(به یعقوب بن شـ یف یتأل 6،من اصحابه )السالم علیه(نیرالمؤمنیعن ام يۀ من رویتسم .6

  .ف کرده استیتأل یعیو ش یرجال ین کتاب را در موضوعیمذهب بوده ا یسن که يو
  ).ه 264ـ200( يف ابوزرعه رازیتأل 7،نیعن جعفر بن محمد من التابع يذکر من رو .7
) ه 280ا یـ  274م ( یمحمـدبن خالـد برقـ    ف احمـدبن یتأل 9،طبقات الرجال ا کتابی 8،کتاب الرجال . 8
  .است یبزرگ برقالمحاسن کتاب از  یجزئن کتاب یظاهراً ا
  .ف همویتأل 10،خیکتاب التار .9

  ).ه 280م ( یقم ياشعر ییحیبن ف محمد بن احمد یتأل 11،مناقب الرجال .10
  ).ه 280م ( یقیعق يبن محمد علو یف احمد بن علیتأل 12،خ الرجالیکتاب تار .11

                                                                                                                                                                      
 .563 ، ش216 ق، ص1418، رجال النجاشی.  ١
  .72 ، ش34 ، صهمان.  ٢
 .90 ، ص10 ج ،ۀلشیعالی تصانیف ا ۀعیالذر.  ٣
  .162 ، ش122 ص، الفهرست طوسی.  ٤
 .182 ، ش33 ، صمعالم العلماء . ٥
 . 810، ش509، ص الفهرست طوسی.  ٦
  .37، ص 10، ج الشیعۀالی تصانیف  یعۀالذر. ٧
 .182 ، ش76، ص جال النجاشیر.  ٨
  .65، ش 51، ص الفهرست طوسی ؛همان.  ٩
  .182ش ، 77ص  ،رجال النجاشی.  ١٠
  .623، ش 408ص  ،الفهرست طوسی.  ١١
 .425، ش 184، ص طوسی الفهرست؛ 196، ش  81ص  ،رجال النجاشی.  ١٢
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  ).ه 283م ( يف عبدالرحمان مروزیتأل 1،لیالجرح و التعد. 12
  ).ه 298 اززنده قبل ( یف احمد بن داود جرجانیتأل 2،الرجال فۀمعر .13
  .)سوم رنق( يانبار یبن حکم نخع یف علیتأل 3،عۀیالشرجال  .14
  .)سومرن ق(ف ابو عبداهللا بن حجاج ی، تأل4نیث من آل أعیالحد يمن رو .15
  .)؟300ـ206(بن فضال  یبن حسن بن عل یف علیتأل 5،الرجال کتاب .16
  .)سوم رنق( یبن صباح بلخ ف نصریتأل 6،نیالناقل معرفۀ. 17
  .)سوم رنق( یف جعفر بن عبداهللا کاهلیتأل 7،النوادر عن الرجال .18
  .)سوم رنق(ف محمد بن عبداهللا بن مهران یتأل 8،نین و المذمومیالممدوح .19
  .)سوم رنق(بن مهران مستعطف  یسیف عیتأل 9،نیکتاب المحدث .20
  .)سوم رنق( ینیقطید یبن عب یسیف محمد بن عیتأل 10،الکتاب الرج .21
  ).ه 301ا ی 299م( یقم يف سعد بن عبداهللا اشعریتأل 11،عهیطبقات الش .22
  .ف همویتأل 12،ثیالحد ةمثالب روا .23
  .ف همویتأل 13،ثیالحد ةمناقب روا .24
  ).ه 310م ( یاد دهقان کوفید بن زیحم فیتأل 14،الفهرست .25
  .ف همویتأل 15،الکتاب الرج .26
  .ف همویتأل 16،)السالم علیه(عبداهللا الصادق  یعن اب يمن رو .27
  

                                                                                                                                                                      
  .125و  84، ص 10ج ، لشیعۀالی تصانیف ایعۀ الذر.  ١
  .257، ص 21، ج همان.  ٢
 .135، ص 10، ج همان.  ٣
  .108، ص 10، ج یعۀالذر؛ 127ص ، رساله ابی غالب الزراري.  ٤
 .392، ش 72، ص الفهرست طوسی؛ 676، ش 257، ص رجال النجاشی.  ٥
 .156، ص 10، ج یعۀالذر؛ 1149، ش 428ص  ،رجال النجاشی.  ٦

  .261، ص 11، ج یعۀالذر؛ 326، ش 126، ص همان.  ٧
 .224، ص 32، ج یعۀالذر ؛942، ش 350، ص همان.  ٨
  .520، ش 232، ص الفهرست طوسی؛ 807، ش 297، ص رجال النجاشی.  ٩
  . 896، ش 333ص  ،رجال النجاشی.  ١٠
  .151، ص 15، ج یعۀالذر  ؛1170، ش 436، ص همان.  ١١
 .75، ص 19، ج یعۀالذر ؛467، ش 177، ص رجال النجاشی.  ١٢
  .رجال النجاشی.  ١٣
  .615، ش 231، ص همان.  ١٤
  .339، ش 132، ص همان.  ١٥
  .همان.  ١٦
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  ).ه 322ـ234( یهل بلخف احمد بن سیتأل 1،ید البلخیز یرجال اب .28
  ).ه 322ـ238(ثلج  یف محمد بن ابیتأل 2،اخبار النساء الممدوحات .29
  ).ه 329م( ینیعقوب کلیف محمد بن یألت 3،کتاب الرجال .30
 یصـول  یـی حیمحمـد بـن   ف یتـأل  4،یالشـطرنج  یبن عبـاس الصـول   ییحیبکر محمد بن  یرجال اب .31
  ).ه 330زنده در ( یشطرنج
  ).ه 332م( يالجلود ییحیز بن یف عبدالعزیتأل 5،من الصحابه )السالم علیه( یعن عل يمن رو .32
  .ف همویتأل 6،نیکتاب اخبار المحدث .33
عقـده   مشـهور بـه ابـن    یکوف ین محمد همدانف احمد بیتأل 7،ثیالحد ين روخ و ذکر میکتاب التار .34

  ).ه 333ـ249(
  .ف همویتأل 8،کتاب الرجال .35
  .ف همویتأل 9،ثیعۀ من اصحاب الحدیالش .36
  .ف همویتأل 10،)السالم علیه( نیو الحس )السالم علیه( عن الحسن يمن رو .37
  .ف همویتأل 11،)السالم علیه( نیبن الحس ید بن علیعن ز يمن رو .38
  .ف همویتأل 12،)السالم علیه(ن یرالمؤمنیطالب ام یبن أب یعن عل يمن رو .39
  .ف همویتأل 13،)السالم علیه(ن یبن الحس یعن عل يمن رو .40
  .ف همویتأل 14،جّنۀـم النار و الی، أّنه قس)السالم علیه( یعن عل يمن رو .41
  .ف همویتأل 15،أوالدها من )ا السالمهیعل(عن فاطمۀ  يمن رو .42
  .ف همویتأل 16،)السالم علیه(بن جعفر الباقر  یعن محمد بن عل يمن رو .43
  

                                                                                                                                                                      
  .92ص  ،10، ج الشیعۀالی تصانیف  یعۀالذر.  ١
  .1038، ش 281، ص رجال النجاشی.  ٢
  .1026، ش 377، ص همان.  ٣
 . 148، ص 10، ج لشیعۀالی تصانیف ایعۀ الذر.  ٤

 .237، ص 22، ج یعۀالذر؛ 640، ش 240، ص رجال النجاشی.  ٥
  .رجال النجاشی.  ٦
 . 86، ش 68، ص الفهرست طوسی؛ 233، ش 94، ص همان.  ٧
  .الفهرست طوسی . ٨
  .همان . ٩
  . 86، ش 68، ص همان.  ١٠
  .همان.  ١١
  .همان.  ١٢
  .همان.  ١٣
  .همان.  ١٤
  . 86، ش 68، ص الفهرست طوسی.  ١٥
  .رجال النجاشی.  ١٦
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  .ف همویتأل 1،)السالم علیه(ن یالمؤمن ریۀ من شهد مع أمیتسم .44
  ).ه 343م(د یف محمد بن حسن بن احمد بن ولیتأل 2،الفهرست .45
  ).ه 346ا ی 358 م( یجنبالن یبیان خصن بن حمدیف حسیتأل 3،ن بن حمدانیرجال الحس .46
  ).ه 346م ( یاحمد بن محمد کوف یف ابوعلیتأل 4،نین و المذمومیدوحالمم .47
  ).ه 346م( ين مسعودیبن حس یف علیتأل 5،الفهرست .48
  ).ه 348 ـ245( یکوف یر قرشید بن زببن محم یف علیتأل 6،تراجم الرجال یکتاب ف .49
  ).ه 350م ( یبن محمد دؤل قم ف احمدیتأل 7،کتاب الطبقات .50
  ).ه 355ـ283( یجعاب یمیف محمد بن عمر تمیألت 8،ث و طبقاتهمیمن اصحاب الحد عۀیالش .51
  .ف همویتأل 9،ث بهایالحدکتاب اخبار بغداد و طبقات اصحاب  .52
ـ  یأّنه بعهد النبـ : )السالم علیه( نیرالمؤمنیعن ام يکتاب طرق من رو .53 ـ  یاالُم  االّ یحبنـ یأّنـه ال   یإل

  .ف همویتأل 10،المنافق إالّ یبغضنیمؤمن و ال 
  .ف همویتأل 11،خمریث غدیحد يمن رو .54
  .ف همویتأل 12،)لهآه ویاهللا عل یصل( یمن حدث هو و أبوه عن النب .55
  .ف همویتأل 13،همیهاشم و موال یث من بنیالحد يمن رو .56
  .ف همویتأل 14،)السالم علیه(ن یرالمؤمنیألم )لهآو ه یاهللا عل یصل( یمؤاخاة النب يمن رو .57
  .ف همویتأل 15،األشراف و طبقاتهم یالموال .58
  ).ه 356م ( يد انباریز ید اهللا بن أبیف عبیتأل 16،یبمنزلۀ هارون من موس یأنت من: ثیکتاب طرق حد .59
  .ف همویتأل 17،ۀیاث الریق حدیکتاب طر .60

                                                                                                                                                                      
 .همان.  ١
 . 86، ش 68، ص رجال النجاشی.  ٢
  .112، ص 10، ج الشیعۀالی تصانیف یعۀ الذر.  ٣
  .236، ش 95، ص رجال النجاشی.  ٤
  .665، ش 254، ص همان.  ٥
  .6179، ش 430ص ، رجال الطوسی.  ٦
  .223، ش  89، ص رجال النجاشی.  ٧
  .1055، ش 394، ص همان.  ٨
  .همان.  ٩
  .همان.  ١٠
  .همان.  ١١
  .420، ص مصفی المقال فی مصنفی علم الرجال.  ١٢
  .1055، ش 396، ص رجال النجاشی.  ١٣
  .همان.  ١٤
  .656، ش 424، ص الفهرست؛ همان.  ١٥
  .617، ش 232ص ، یرجال النجاش. ١٦
  .همان.  ١٧
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  .ف همویتأل 1،ریث الطیق حدیکتاب طر .61
  .وف همیتأل 2،م الناریقس ،کتاب طرق .62
  ).ه 367م ( یخراسان یاحمد بلخ ف مظفر بن محمدبنیتأل 3،الرجال مناقب یف يخصال الکمال و بعض ما رو .63

  ).ه
  ).ه 368م ( یف محمد بن احمد بن داود قمیتأل 4،نین و المذمومیالممدوح .64
  ).ه 368 ـ285( ياحمد بن محمد بن محمد زرار ف ابوغالبیتأل 5،يغالب الزرار یاب رسالۀ .65
  ).ه 369م (ه یف جعفر بن محمد بن قولویتأل 6،هیرجال ابن قولو .66
  ).ه 378 ـ297( یف محمد بن عمران مرزبانیتأل 7،الرجال .67
بـن   یجعفر محمد بن عل ابوف یتأل 8،ثیث و عن کل واحد منهم حدیه من اصحاب الحدیذکر من لق .68

  ).ه 381م ( یه قمیبابو
  .ف همویتأل 9،)لهه و آیاهللا عل یصل( ین من اصحاب النبیالرجال المختار .69
  .ف همویتأل 10،الفهرست .70
  .ف همویتأل 11،حیالمصاب .71
  .ف همویتأل 12،یالمعرفۀ برجال البرق .72
  .ف همویتأل 13،خۀیمشـال .73
  .ف همویتأل 14،خیالتار .74
 يف حمـزة بـن قاسـم علـو    یتـأل  15،من الرجـال  )لهه و آیاهللا عل یصل(عن جعفر بن محمد  يمن رو .75

  ).ه 385م ( یعباس
  ).ه 387م ( یبانید بن عبداهللا شالمفضل محم ابوف یتأل 16،الرجال .76

                                                                                                                                                                      
  .همان.  ١
  .همان.  ٢
  .151، ص 10و ج  162، ص 7ج  ،لشیعۀالی تصانیف ایعۀ الذر.  ٣
  .604، ش 395، ص الفهرست طوسی؛ 1045، ش 384ص ، رجال النجاشی.  ٤
  . 84، ش 32ص ، الفهرست طوسی؛ 201، ش  84ص  ،رجال النجاشی.  ٥
  .141، ش 109ص  ،همان.  ٦
  .147، ص 10، ج لشیعۀالی تصانیف ا یعۀالذر.  ٧
 .1049، ش 389، ص رجال النجاشی.  ٨
  .همان.  ٩
 .300ـ299ش ، 201، ص الفهرست طوسی.  ١٠
  .1069، ش 389، ص رجال النجاشی.  ١١
  .همان.  ١٢
  .ر پایان آن چاپ شده استاست که دمن ال یحضره الفقیه مشیخه  هماناین کتاب  ؛ مراد از72، ص 21، ج لشیعۀالی تصانیف ا یعۀالذر.  ١٣
  .1049، ش 390ص ، رجال النجاشی.  ١٤
  .364، ش 140، ص مانه.  ١٥
  .105و 94 ، ص 10، ج لشیعۀالی تصانیف ایعۀ الذر.  ١٦
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  .ف همویتأل 1،خمریث غدیحد يمن رو .77
  .ف همویتأل 2،)السالم علیه(ن یبن الحس ید بن علیعن ز يمن رو .78
  ).ه 390ـ307ا ی 305(جراح  يف احمد بن محمد بن جندیتأل 3،الرواة و الفلح .79
80 . ه 397م ( يجلود ییحیبن  زیف عبدالعزیتأل 4،نیثکتاب المحد.(  
  ).ه 400درزنده (ف هبۀ اهللا بن احمد کاتب یتأل 5،هیرجال ابن برن . 81
  ).چهارم ق( يطبر یر آملیف محمد بن جریتأل 6،)السالم علیه( تیالرواة عن اهل الب . 82
  .)چهارم ق(ه ین بن حسن بن بابویف حسیتأل 7،الفهرست . 83
  ).چهارم ق( یمحمد بن جعفر بن احمد بن بطه قمر جعف وف ابیتأل 8،الفهرست . 84
  .)چهارم ق( یکوف ين بن عبدالملک ازدیف احمد بن حسیتأل 9،خۀیمشـال . 85
  .)چهارم ق( یف ابان بن محمد بجلیتأل 10،ادر عن الرجالالنو . 86
  .)چهارم ق( يبن محمد بن جعفر حداد عسکر یعلف یتأل 11،طالب یمن نساء آل اب يمن رو . 87
  .ف همویتأل 12،هیدویرجال ابن ر . 88
  .)چهارم ق( يریف عبداهللا بن جعفر حمیتأل 13،الفهرست . 89
  .)چهارم ق( یلیف محمد بن وهبان دبیتأل 14،)السالم علیه( نیرالمؤمنیعن ام يمن رو .90
  .)چهارم ق(اق ور يف احمد بن عبداهللا دوریتأل 15،الشمس رد يطرق من رو .91
  .)چهارم ق(اض یف یبن فضال ربع یبن حسن بن عل یف علیتأل 16،کتاب الرجال .92
  .)چهارم ق(بقال  يدیز بن اسحاق زیف عبدالعزیتأل 17،عهیطبقات الش .93

                                                                                                                                                                      
  .1059، ش 296ص  ،رجال النجاشی.  ١
  .همان.  ٢
   .206، ش 85، ص همان.  ٣
  .460، ش 240، ص همان.  ٤
  . 83، ص 10، ج لشیعۀالی تصانیف ایعۀ الذر.  ٥
  .256، ص 11ج  و 143، ص 10، ج همان.  ٦
  .441، ش 167، ص رجال النجاشی.  ٧
  .1019، ش 372، ص همان.  ٨
 .71، ش 58، ص الفهرست طوسی؛ 193، ش  80، ص همان.  ٩
  .11، ش 94ص  ،رجال النجاشی.  ١٠
 .686، ش 262، ص همان.  ١١

  .85، ص 10، ج یعۀالذر.  ١٢
  .440ش  ،294، ص رجال النجاشی.  ١٣
  .1060، ش 396، ص رجال النجاشی.  ١٤
  .205، ش 85، ص همان.  ١٥
  .292، ش 272، ص الفهرست طوسی؛ 676، ش 257، ص همان.  ١٦
  .537، ش 341، ص الفهرست طوسی . ١٧
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  .)چهارم ق( يسمرقندم یبن نعدر بن محمد یاحمد حابو فیتأل 1،الرجال .94
  .)چهارم ق( یقیبن احمد بن محمد عق یف علیتأل 2،یقیرجال العق .95
  .)چهارم ق( یاشیف محمد بن مسعود عیتأل 3،نیالناقل فۀمعر .96
  .)چهارم ق( یابیل بن احمد فاریف جبرئیتأل 4،لیجبرئمحمد  یابرجال  .97
  .)چهارمق ( یز کشیعزف محمد بن عمر بن عبدالیتأل 5،الرجال .98
  .)چهارم ق( یف محمد بن حسن محاربیتأل 6،کتاب الرجال .99

 7،)السـالم  علیـه (ن یمن ولد الحس )السالم علیه( يث أن المهدیمن طرق اصحاب حد يذکر من رو .100
  .)چهارم ق( یاحمد بن محمد بن احمد جرجان یف ابوعلیتأل

  .)چهارم ق(سعد ف احمد بن نصر بن یتأل 8،کتاب الرجال .101
  .)چهارم ق(ان ینصر ر ابوف یتأل 9،يفهرست کتب عدو .102
  ).ه 401م( يبغداد يف احمد بن محمد جوهریتأل 10،معرفۀ الرجال یاالشتمال ف .103
  .ف همویتأل 11،ناشرة یث من بنیالحد يذکر من رو .104
  ).ه 411م ( يرداهللا غضائین بن عبیف حسیتأل 12،يغالب الزرار یابۀ رسالۀ ملتک .105
  .)پنجممه اول قرن ین( يرداهللا غضائین بن عبیف احمد بن حسیتأل 13،فهرست االصول .106
  .ف همویتأل 14،فهرست المصنفات .107
  .ف همویتأل 15،نیکتاب الممدوح .108
  .ف همویتأل 16،نیکتاب المذموم .109
  .ف همویتأل 1،خیکتاب التار .110

                                                                                                                                                                      
  .114و 107، ص 10ج ، لشیعۀالی تصانیف ایعۀ الذر .١
  .425، ش 248ص  ،الفهرست طوسی . ٢
  .605، ش 396، ص الفهرست طوسی؛ 944، ش 350، ص رجال النجاشی . ٣
  .103، ص 10، ج رجال النجاشی.  ٤
 . 615، ش 403، ص الفهرست طوسی؛ 1018، ش 372، ص رجال النجاشی.  ٥
 .943، ش 350، ص رجال النجاشی.  ٦
 .208، ش  86، ص همان.  ٧
  .92، ص 10، ج یعۀالذر.  ٨
  . 89، ش 265، ص رجال النجاشی.  ٩
  .99، ش 78، ص الفهرست طوسی؛ 207 ، ش 85، ص همان.  ١٠
  .همان . ١١
 .99ـ96، ص رساله ابی غالب الزراري . ١٢
 .2، ص الفهرست طوسی . ١٣
  .همان . ١٤
  .442ـ441، ص 1 ، جقاموس الرجال . ١٥
  .نجاهما . ١٦
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ف احمد بـن عبـاس بـن نـوح     یتأل 2،رجال جعفر بن محمد ید فیابن العباس بن سع یادات علیالز .111
  ).ه 420م ( یرافیس

  .ف همویتأل 3،عن االئمۀ لکلّ امام يذکر من رو یح فیالمصاب .112
  ).ه 423م (ف احمد بن عبدالواحد بن عبدون بّزاز یتأل 4،الرجال .113
  .ف همویتأل 5،الفهرست .114
  ).ه 436و  355( يالهد مشهور به علم يسون مویبن حس یعل فیتأل 6،الرجال .115
  8).ه 449م ( یکراجک ید بن علف محمیتأل 7،الفهرست .116

 پـنجم ف از قرن یتأل 13و  چهارمف از قرن یتأل 79، سوماز قرن  یف رجالیتأل 24نام  باًیتقرب یترت نیبد
  .ده استیبه دست ما رس

  
  سؤاالت

 .دیسیبنو با کتب رجال را در چند سطر ییضرورت آشنا .1
 احساس شد؟ یچه زمان و رجوع به کتب از ییضرورت آشنا .2
 و مدون شد؟ يدرکتب گردآور یاطالعات رجال مۀ، هیدر چه قرن .3
  چگونه است؟ یست و ارتباط آنها با کتب رجالیفه مهم علم رجال چیدو وظ .4

                                                                                                                                                                      
  .201، ش  83ص ، رجال النجاشی؛ 94، ش 74، ص الفهرست طوسی . ١
 .117، ش  86ص  طوسی،الفهرست ؛ 209، ش  86ص ، رجال النجاشی . ٢
  .الفهرست طوسی . ٣
  . 86، ص 10ج  ،لشیعۀالی تصانیف ایعۀ الذر . ٤
  .همان . ٥
  .133، ص 10، ج همان . ٦
  .393، ص 16، ج همان . ٧
، احتمـال  سـت دسـترس نی شناسی استخراج شده و از آنجا که خود کتابها در  ه شده با استفاده ازمنابع کتابئفهرست ارا: نکته الزم ذکر اینکه.  ٨

  بدیهی . زیادي و یا نقصان عناوین وجود دارد
معرفـی   پیش از ایـن نیـز تالشـهایی در    .تواند این فهرست را تکمیل نماید منقوالت کتب مختلف می که مراجعه به منابع بیشتر و تحقیق در است

  :مکنی منابع رجالی انجام پذیرفته که در ذیل برخی از آنها را معرفی می
  .، تألیف شیخ آقا بزرگ  تهرانیمقال فی مصنفی علم الرجالمصفی ال .1
انـد و   اثـر رجـالی را معرفـی کـرده     140تألیف شیخ آقا بزرگ تهرانی که بـیش از  ) 161ـ 80، ص 10ج (، ۀالشیعالی تصانیف  ۀیعالذر .2

  . دان ی این کتاب معرفی شدهیبرخی نیز با نامهاي خاص خود در سایر مجلدات بر اساس حروف الفبا
نفر از خبرگان رجال و درایه از قدما و متـأخرین را   80این اثر  در .)94ـ11، ص 4ج (، تألیف شیـخ عبـداهللا مامقانـی ۀیمقبــاس الهــدا .3

  .اند معرفی کرده
و میـرزا حسـین    انـد  رجال معرفی شده نفر از اساتید 60در این اثر ) 303ـ286ص (، تألیف مال علی کنی توضیح المقال فی علم الرجال .4

  .نها افزوده استآنفر دیگر به  60نوري هم در اثر دیگري 
، تألیف رسول طالئیان که با نظارت نگارنده در مرکز تحقیقات دارالحـدیث انجـام پذیرفتـه و در آن بـیش از     شناسی رجال شیعه مأخذ .5
  .است  اثر رجالی معرفی شده 600

 .ألیف مهدي مهریزي، دفتر هفتم، تمیراث حدیث شیعهسرمقاله  .6
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  د و مورد استفاده است؟یدر علم رجال، مف یچه اطالعات .5
  .دیاوریب ییها نمونهد و از هرکدام یرا نام ببر یرجال يها نگاشتهواع ن انیمشهورتر .6
  .دین کتب را نام ببریاز ا ییها نمونه؟ است یچگونه کتب ید رجالیکتب فوا .7
  ست؟یشود، چ یکه در کتب مشترکات دنبال م یهدف اصل .8
  .دیسیبنو یحاتیتوض يدنگاریر نگارش فوایس ةدربار .9
  ، کدام کتاب است؟جالجواهر رمنظور از  .10
  است؟ یف چه کسین کتاب، تألی، کدام کتاب است و ایاز نظر آقا بزرگ تهران یف رجالین تألینخست .11
  ست؟یتفاوت کتب رجال و تراجم در چ .12
 است؟ يا مانده، مربوط به چه دوره يکتب رجال برجا ترین میقد .13
  .دیببر را نام یکتب موجود رجال ترین میچند کتاب از قد .14
  ست؟ین نام چیآنها به ا یۀشود و وجه تسم یگفته م یبه چه کتب ه رجالیاصول اول .15
  شود؟ یگفته م یبه چه کتب ه رجالیاصول ثانو .16
 یک کتـاب رجـال  یـ تـوان   یرا نمـ  )السـالم  علیه(ن یرالمؤمنیمن شهد مع أم ۀیتسمعلت آنکه کتاب  .17

 ست؟یمستقل به حساب آورد چ
  ست؟یکدام است و علت آن چ یف رجالیروش تألن یدشوارتر .18


