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رضا رمضانی

2

رشید رکابیان

3

رجال شیخ طوسی از مهمترین کتابهای رجالی شیعه به شمار م یرود ک ه
در میان متأخران و معاصران جایگاهی واال دارد .برخی افراد ،این کتاب را ب رای
برداشتهای رجالی و گاه تاریخی کافی میدانند ،اما به نظر میرسد اعتماد وی هه
به رجال شیخ ،آن هم بدون در نظر گرفتن دیگر گزارشهای ت اریخی نادرس ت
است .این مقاله با چنین پیشفرضی برای مشخص شدن میزان اعتبار این کت اب،
آنچه را که شیخ طوسی درباره اصحاب امام حسین

بیان ک رده اس ت ،م ورد

بررسی و واکاوی قرار میدهد .در این پهوهش با تکی ه ب ر دیگ ر گ زارشه ا و
تحلیلهای تاریخی و تطبیق نسخ خطی و چاپی متعدد از رج ال ش یخ طوس ی،
قاب ل تأم ل ب ودن برخ ی گ زارشه ای ش یخ طوس ی درب اره اص حاب
امام حسین

به اثبات میرسد.

 .1دانشجوی دکتری تاریخ اسالم ،دانشگاه باقر العلوم

(.)salehi.ebrahim114@gmail.com

 .2استادیار دانشگاه آیت اهلل بروجردی(ره) (.)ramazanireza@yahoo.com
 .3استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آیت اهلل بروجردی (ره) (.)ra.recabian@gmail.com
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کلیدواژگان :اعتبارسنجی گزارههای تاریخی ،نقد تاریخی ،علم رجال ،شیخ طوس ی،
اصحاب امام حسین

.

 .1مقدمه

کتاب رجال شیخ طوسی (۰۶۴ق ).از منابع مهم رجالی شیعه در نقل نام راویان و اصحاب
پیامبر اکرم

و ائمه اطهار

است .عظمت علمی ش یخ و د دمت ت اریخی رج ال وی

سبب شده است ،این کتاب در میان معاصران رجال شناسی ،فقها ،تاریخ پژوهان و غیره از
جایگاه ویژهای برخوردار باشد و به عنوان منبعی دابل اعتماد به آن استناد کنند ،اما با وجود
آنکه وظیفه علم رجال ،شناخت شخصیت و احوال راویان و اصحاب معصومین

است،

9

بیشتر رجال شناسان بعد از شیخ طوسی ،ب ه خص ور رج ال شناس ان مت خر و معاص ر،
مطالب رجال شیخ را بدون هیچ گونه دخل ،تصرف ،نقد و بررسی در کتابهای رجالی خود
منعکس کردهاند .حال آنکه هدف علم رجال ،معرفی و هویت شناسی رجال است ،نه فقط
انعکاس دیدگاه های شیخ طوسی.
نکته دابل ت مل که باید درباره کتاب های رجالی مت خر و معاصر مورد توجه درار گی رد
این است که ددمت تاریخی رجال شیخ و بزرگی وی نباید این تصور را به وجود آورد ک ه
باید مکتوبات بزرگان را بدون تحقیق و کندوکاو تاریخی پذیرفت .به سخن دیگر ،وس عت
اطالعات شیخ طوسی و تخصص باالى وى در رشتههاى مختلف علوم و عظمت معن وی
وی نباید مانع از نقد و ت مل در برخی گزارشها و منقوالت وی شود .این تحقی ق در پ ی
پاسخ به این سوال است که آیا هر آنچه شیخ طوسی ذیل اصحاب امام حسین

ض بط

کرده است صحیح و دابل اعتماد و استناد است یا نه؟
نسخه شناسی و توجه به نسخ متعدد از رجال شیخ ،یکی از مزایای این پژوهش اس ت
که از اهمیت واالیی برخوردار است و اینگونه میتوان برخ ی دی دگاهه ای درس ت را از
 .1االیجاز فی علمی الرجال و الدرایة ،ص.3۰۳
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نادرست تشخیص داد و به نظر اصلی نویسنده پی برد .درباره پیشینه این تحقیق میت وان

گفت که در برخی از کتابها مانند د اموس الرج ال تس تری (93۳9ق ).و تنق یح المق ال
مامقانی (93۳9ق ).به صورت موردی نکاتی درباره رجال شیخ بیان شده است.

همچنین ،به چندین مقاله تحت عناوین باب من لم یرو عن االئمه فی کت اب الرج ال
ال شیخ الطوسی نوشته حسینی جاللی 9،مع الطوسی فی رجاله نوشته دریاب نجفی ۳،نق د
مقال مع الطوسی فی رجاله مقاله دریاب نجفی که در نقد مقاله دریاب نجف ی ب ه وس یله
محمد عبداهلل نوشته شده است ،میتوان اشاره کرد 3.مدخل رجال طوس ی نوش ته محم د
جواد شبیری از دیگر مقاالتی است که درباره رجال شیخ نوشته شده است ۰،اما وجه تمایز
تحقیق پیش رو با دیگر تحقیقاتی که پیرامون رجال شیخ انجام شدهاند ،این است ک ه در
این پژوهش به صورت تخصصی اصحاب امام حسین

در رجال شیخ ،ضمن تطبیق ب ا

گزارههای تاریخی ،مورد اعتبار سنجی درار میگیرند.
 .2معرفی و اهمیت رجال شیخ

شیخ طوسی در علم رجال دو کتاب به نام فهرست و رجال نوشته است و با توجه به آنکه
پایان کتاب رجال ،تحت عنوان «کسانی که تنه ا از یک ی از ائم ه

روای ت نکردن د»،

مواردی را به فهرست ارجاع میدهد ۳و در توضیح نوزده نام از این اسامی تصریح میکن د
که ما این مطلب را در کتاب فهرست بیان کردیم ،۶میتوان استنباط کرد که فهرست دبل
 .1مجله تراثنا ،سال  ،2ش 2و  ،3ص.1۵۱-۵۴
 .2مجله الفکر االسالمی ،ش  ،2ص.123 -۱۵
 .3همان ،ش  ،۴ص 2۰۴و .21۰
 .۵شبیری زنجانی« ،رجال طوسی» ،دانشنامه جهان اسالم ،ج ،1۱ص.۴۵3
 .۴شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص .۸
 .6ر .ک :شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص  ۵1۳،۵21،۵23 ،۵1۴ ،۵1۵ ،۵۰۱،۵۰1،۵11و ...
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از رجال نوشته شده است .رجال شیخ دارای ن امه ایی چ ون الرج ال 9،اس ما الرج ال ۳و
االبواب است 3.این کتاب از سیزده باب تشکیل گردی ده اس ت و در آن ن ام  ۶۰۳1ت ن از
راویان و اصحاب بیان شده است.

۰

برخی از اهل سنت ،به دلیل اهمیت رجال شیخ ،مطالب آن را گ زارش ک ردهان د ۳.ب ه
گونهای که ابنحجر عسقالنی (۲۳۳ق ).در لسان المیزان بیش از  3۳۴مرتبه با استناد ب ه
رجال شیخ تحت نام رجال الشیعه ،مطالبی را از رجال شیخ طوسی نقل میکند ۶.نکته دابل
ت مل اینکه نمی توان ادعا کرد ،استناد ابنحجر به رجال شیخ برای تضعیف رج ال ش یعه
است؛ چرا که ودتی به موارد مورد استناد ابنحجر عسقالنی مراجعه میشود در بس یاری از
موارد ،سخن از تضعیف نیست .بلکه ابنحجر ،نام افراد و اصحاب ائمه

را با اس تناد ب ه

رجال شیخ نقل میکند 7.نکته دیگر اینکه ابنحجر به ط ور مس تقیم ب ه رج ال طوس ی
مراجعه میکند و مطالب شیخ را با واسطه از کتابهای دیگری نقل مینماید.

۲

همچنین ،شیخ طوسی درباره هدف و فلسفه تدوین رجال مینویسد:
 .1شیخ طوسی ،الفهرست ،ص 2۵1؛ نجاشی ،فهرست مصنفی الشیعة ،ص .۵۰3
 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج ،1۰۵ص.13۴
 .3شیخ طوسی ،الفهرست ،ص 6؛ بحرالعلوم ،الفوائد الرجالیۀة ،ج ،3ص231؛ شۀیخ عبۀاق قمۀی،
الکنی و االلقاب ،ج ،2ص.3۱6
 .۵شبیری زنجانی« ،رجال طوسی» ،دانشنامه جهان اسالم ،ج ،1۱ص.۴۵۵
 .۴ر .ک :ابنحجر عسقالنی ،تهذیب التهذیب ،ج ،1ص3۱۰؛ ابنحجۀر عسۀقالنی ،لسۀان المیۀنان ،ج،1
ص  ۸۰ ،66 ،۴۸ ،۴۴ ،۴۰ ،۵۱ ،32 ،26 ،2۴ ،2۵ ،23؛ ج ،2ص 2۳ ،1۴ ،1۵ ،۵و ج ،۵ص .2۴۸
 .6شبیری زنجانی « ،رجال طوسی» ،دانشنامه جهان اسالم ،ج ،1۱ص.۴۵3
 .۳ابنحجر عسقالنی ،لسان المینان ،ج ،1ص ۴2 ،۵۱ ،2۱،۵۰ ،2۴،26و ج ،2ص.1۴ ،۳،1۵ ،۴ ،۵
 .۸شبیری زنجانی« ،رجال طوسی» ،دانشنامه جهان اسالم ،ج ،1۱ص.۴۴2
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این کتاب در اجابت و درخواست مکرر شیخ فاضل نوشتت شتک کت ان متن
درخواست کترد کتتابم ممتتبل بتر استامم رجتاو و راویتاا ان ویتامهر و ا بت
اطهار

تا نماا قا م بنویسم .در وایاا باب دیگری با عنواا من لم یرو عتنهم

اضاف نبودم ک ممتبل بر دو گروه است کسانم ک متأخر ان نماا ا ب هستتنک
و افرادی ک در نماا ا ب مم نیستنک اما روایتم ان آنها نقل نمتکه استت .ایتن
کتاب را طهق حروف معجم مرتب نبودم ک اوو آنها هبزه و آخرش یاء است تتا
دست یابم ب مطالب آا آسانتر باشک ...کتابم جامع برای اصتااب ا بت در ایتن
باره را نیافتم مگر کتاب ابنعقکه ک تنها اصااب امام صادق

را ذکتر کترده

و راویاا سایر ا ب را ضهط ننبوده بود ان هبین روی متن استامم و مطتالهم را
نقل کردم ک کسم تا کنوا آنها را جبع آوری نکرده است.

1

گویا مراد از شیخ فاضل که درخواست نگارش رج ال را ک رده ب ود ،داض ی اب نب را
(۰۲9ق ).است ۳.نکته دابل توجه اینکه مالک شیخ در تنظیم نام اف راد ،تنه ا ح رف اول
اسامی بود و نمی خواست این نظم در حروف بعدی کلمه رعایت شود ،برای مثال در ب اب
همزه در اصحاب امام حسین

سه نام را اینگونه ضبط کرده اس ت :ان س ب ن الح ار

الکاهلی ،اسعد الشبامی و اسلم مولی ابنالمدینة .حال آنکه با توجه به ح روف الفب ا ،ای ن
اسامی باید به صورت اسعد الشبامی ،اسلم مولی ابنالمدینۀة و ان س ب ن الح ار مرت ب
میشد .این عدم چنیش بر اساس حروف الفبا در تمام رجال شیخ به چشم میخورد.
نکته دیگر آن که شیخ طوسی در معرفی راویان به حدادل اطالعات بسنده م یکن د و
ذیل اصحاب امام حسین

تنها به بیان نام افراد اکتفا مینماید و از وثادت یا تضعیف ی ا

 .1شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص.1۳
 .2شبیری زنجانی« ،رجال طوسی» ،دانشنامه جهان اسالم ،ج ،1۱ص.۴۵3
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دیگر مطالب مربوط به آنها نکتهای بیان نمیکند و برخی از همان نکات اندکی ک ه بی ان
میکند ،دابل ت مل هستند .برخی درباره دلیل این روش شیخ در نوشتن رجال میگویند:
شیخ با توج ب موقعیت مرجعیت عام و شرایط سیاسم – متهههم بدتکاد و
هم چنین حل اختالف و تعارضات میاا علبتای شتیع شتیوه مصتلاتم در وتی
گرفت و در کتابهای رجالم خود ب عبک ان تضعیف بسیاری ان راویاا و مؤلفاا
و آثارشاا خودداری کرده است.

1

در حالی که این مطلب صرف ادعا است و نیازمند دلیل یا حدادل مؤید است .همچنین،
اگر شیوه شیخ مصلحت سنجی بود؛ چرا در ت لیف فهرست ،چنین شیوهای را پیش نگرفته
است و به جرح و تعدیل راویان پرداخته است؟  ۳با توجه به فاصله زم انی ت لیف ای ن دو
کتاب و مستقل بودن آنها می توان این احتمال را مطرح کرد که شاید اهداف نگارش هر
کتاب متفاوت از دیگری باشد.
همچنین؛ چرا شیخ هنگام نقل زیارت عاشورا در کتاب مصباح المتهجد با بیان عب ارت
« اللَّهُمَّ خُصَّ أنْت أوَّل ظالِمٍ بِاللَّعْنِ مِنَِّی و ابْدأْ بِهِ أوَّالً ثُمَّ الثَّانِی و الثَّالِث و الرَّابِع اللَّهُمَّ الْعنْ
یزِید خامِساً» 3شیوه مصلحتی را پیش نگرفته است و نقل همین عبارت سبب ش د ،الق ادر
باهلل (۰۳۳ق ).خلیفه عباسی ،شیخ را احضار کن د ت ا در م ورد عب ارت «أوَّالً ثُ مَّ الثَّ انِی و
الثَّالِث» توضیح دهد.

۰

 .1شمشیری« ،منایای فهرست نجاشی بر فهرست و رجال شیخ طوسی و بررسی نسبت و اختالف
آنها با یکدیگر» ،فصلنامه علوم قرآن و حدیث ،ص.11۵
 .2شیخ طوسی ،الفهرست ،ص 32و .33
 .3شیخ طوسی ،مصباح المتهجد ،ص.۳۳6
 .۵شیخ طوسی ،االستبصار ،ج ،1ص16؛ شیخ طوسی ،الفهرست ،ص .۸
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حال اگر شیخ طوسی (۰۶۴ق ).در ت دوین رج ال ش یوه مص لحت س نجی را در نظ ر
داشت ،به گزارش ابندولویه (3۶7ق ).از زیارت عاشورا که یک درن زودتر از وی اینگونه

نوشته شده بود که « اللَّهُمَّ خُصَّ أنْت أوَّل ظالِمٍ ظلم آل نبِیَِّک بِاللَّعْنِ ثُ مَّ الْع نْ أعْ دا آلِ
مُحمَّدٍ مِن الْ وَّلِین و اآلخِرِین اللَّهُمَّ الْعنْ یزی د و أب اه » اکتف ا م یک رد 9ت ا حساس یت و
مصلحت سنجی کند.
بنابراین نمی توان گفت که شیخ طوسی در جرح و تعدیل اصحاب و راویان ،مص لحت
سنجی را در نظر داشته است .بلکه نکتهای که میتوان گفت این است که شیخ از ابت دا و
در مقدمه ،هدف از ت لیف رجال را جمع آوری اسامی رجال پیامبر

و ائم ه

معرف ی

میکند  ۳و خود را ملزم به جرح و تعدیل اصحاب نمیکن د .او در الب هالی ای ن اس امی،
گاهی نکاتی درباره توثیق ،مجهول بودن و مذهب بیان میکن د ،ول ی ه دفش از ت لیف
رجال ،جمع آوری اسامی اصحاب پیامبر

و ائمه

بوده است.

در پایان باید گفت که برخی ادعا میکنند که رجال شیخ یادداشته ای او اس ت ک ه
موفق به تکمیل آن نشده است .به همین دلیل ،شیخ نام عدهای را میبرد ،ولی چی زی از
وثادت یا ضعف یا صاحب کتاب و راوی بودن آنها را متذکر نم یش ود و تنه ا ب ه بی ان
اینکه این فرد از اصحاب پیامبر

یا ائمه

بوده است ،بس نده م یکن د 3.در نهایۀة

التقریر در این باره آمده است:
عکم ذکر نام برخم ان راویاا در کتابهای رجالم هباننک رجتاو شتیخ معنتای
عکم اعتنا ب روایات این راویاا نیست؛ نیرا کتاب رجاو شتیخ نتام تبتام راویتاا را
ضهط نکرده و ظاهرا ایتن کتتاب نستا اصتلم و نهتایم شتیخ نیستت بلکت فتی
 .1ابن قولویه ،کامل النیارات ،ص.332
 .2ر .ک :شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص .1۳
 .3سبحانی ،کلیات فی علم الرجال ،ص.6۱

941

اعتبار سنجی تاریخی رجال شیخ طوسی در ضبط اصحاب امام حسین

برداری های او بوده و غرض شیخ آا بود ک مجکدا ب این کتاب رجتو کنتک تتا آا
را تنظیم و مرتب کنک و در مورد شباری ان ایتن استامم توضتیااتم را بیتاا کنتک
م ویک این مکعا آا است ک شیخ در برخم موارد تنها نتام و نتام وتکر راوی را ذکتر
کرده بکوا آاک متعرض حاو وثاقت یا عکم وثاقتت آا راوی شتود .دلیتل دیگتری
ک ممتواا برای عکم نهایم بودا رجاو شیخ بیاا کرد آاک نتام برختم راویتاا بت
صورت تکراری ضهط شکه است .با توج ب این نکات ظن غالتب در متورد رجتاو
شیخ آا است ک این کتاب ب حک نظم و ترتیب نرسیکه و ب صورت یک کتتاب بت
دست شیخ تألیف نمکه است و این ب خاطر کثرت اشتداو شیخ بت تتألیف و تصتنیف
در فنوا ماتلف اسالمم هباننک فقت اصتوو احادیتت تفستیر و کتالم بتود .در هتر
صورت عکم ذکر نام یک راوی در رجاو شیخ دلیل بر عکم وثاقت آا فرد نیست.

1

آنچه به نقل از آیت اهلل بروج ردی (93۲۴ق ).بی ان ش د داب ل ت م ل اس ت و ش اید
مهم ترین عاملی که باعث مطرح کردن ای ن بح ث ش ده اس ت ک ه رج ال ش یخ ف یش
برداری های او بوده است ،عدم جرح و تعدیل و ضبط نام شماری از راویان در رجال ش یخ
است .حال آنکه این مطلب و مدعا از چند جهت دابل ت مل و تردید است؛ زیرا اول اینکه
شیخ در مقدمه رجال ،هدف از ت لیف این کتاب را پاسخ دادن به درخواست مص رانه ش یخ
فاضلی میداند مبنی بر اینکه کتابی ت لیف کند که شامل نام راویان حدیث از پیامبر
ائمه

تا زمان دائم باشد.

و

۳

از همین روی در رجال ،نام شماری از منافقان و دشمنان ،مانند معاویة بن ابی سفیان،

معاویة بن حکم و مروان بن حکم ضبط شده است 3.حال ،اگر منظور شیخ از ت لیف رجال،
 .1فاضل لنکرانی ،نهایة التقریر فی مباحث الصالة ،ج ،3ص.231
 .2شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص.1۳
 .3شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ۵6 ،و .۵۳
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جرح و تعدیل بود ،در مقدمه به آن اشاره میکرد .همانگون ه ک ه در الفهرس ت خ ود ب ه
صراحت در این باره مینویسد:
وقتم نام نویسنکگاا و اصااب اصوو را ذکر کردم چارهای نیست ک هرچ
در مورد جرح و تعکیل آنها ذکر شکه است بیاا کنم تا مماص شود آیا ممتواا
بر روایات او تکی کرد یا ن ؟ و بایک اعتقاد و باور وی را تهیین کنم تا ممتاص
شود آیا باور و اعتقاد او موافق حق است یا ماالف آا؟

1

همان گونه که بیان شد ،هدف شیخ از ت لیف رجال ،جرح و تعدیل راویان نب وده اس ت.
بنابراین ،نمی توان به صرف اینکه شیخ در رجال جرح و تعدیل نمیکن د ،ای ن کت اب را
فیش برداری های شیخ دانست.
دوم اینکه کتاب شیخ ،حدادل ده سال ،پیش از فوتش نوشته ش ده اس ت و دراختی ار
دیگران درار گرفته است .بنابراین ،ادعای عدم تکمیل کتاب یا ف یش ب رداری ب ودن آن،
دابل پذیرش نیست؛ چراکه آنگونه که تحقیق شده است ،تاریخ نگارش رجال ش یخ ب ین
سالهای ۰3۶ -۰3۴ق .بوده است ۳از همین روی ،نجاشی (۰۳۴ق ).که زمان شیخ طوسی
(۰۶۴ق ).میزیست در کتاب فهرست اسما مصنفی الشیعة در شرح نام ش یخ طوس ی ب ل
بیان نام کتابهای شیخ تصریح میکند:
ل کتب  ...و کتاب الرجاو من روی عن النهم و عن اال ب و کتتاب فهرستت
کتب المیعة.

3

این عبارت نجاشی به صراحت بیانگر آن است که رجال شیخ در زمان نجاشی منتشر
شده بود و در اختی ار او د رار داش ت .از هم ین روی ،نجاش ی ن ام ای ن کت اب را ض من
 .1شیخ طوسی ،الفهرست ،ص 32و .33
 .2شبیری زنجانی« ،رجال طوسی» ،دانشنامه جهان اسالم ،ج ،1۱ص.۴۵۵
 .3نجاشی ،فهرست اسماء مصنفی الشیعة ،ص.۵۰3
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کتابهای دیگر شیخ بیان میکند .سوم اینکه شیخ طوسی در الفهرست خود ،ذی ل بی ان
شرح حال و کتاب هایی که نوشته است ،مینویسد:
یکم ان کتاب های شیخ طوسم کتاب الرجتاو استت کتتابم کت در متورد
راویاا ویامهر

و کسانم است ک بعک ان آنها متمنیستت استت و

و اب

همچنین کتاب دیگر او فهرست کتابهای شیع است.

1

حال اگر رجال شیخ ،فیش برداری های او بود .نجاشی و شیخ نام این کتاب را در کنار
دیگر آثار شیخ ،همچون خالف و استبصار ضبط نمیکردند.
چهارم این که نه تنها ،شیخ طوس ی در مقدم ه کت اب س ازمانده ی کت اب ،فص ول،
بخش های آن و نوع نگارش را بیان میکند ،حت ی نجاش ی (۰۳۴ق ).و ش یخ طوس ی در
فهرست ،فصول و بخشهای این کتاب را مشخص و معین م یکنن د ۳.ح ال اگ ر کت اب
نادص بود ،تعیین فصل بندی آن هم به وسیله دیگرانی ،مانند نجاشی معنا نداشت .ودت ی
شیخ طوسی در مقدمه رجال تصریح میکند:
من اسامم راویاا و اصااب را طهق حروف معجتم مرتتب کتردم  ...و تبتام
تالش خودم را تا جایم ک امکاا داشت و فرصت داشت انجام دادم تا نام تبتام
راویاا و اصااب را جبع آوری کنم  ...امیکوارم ب جز اسامم انتک ،تبتام نتام
اصااب را ضهط کرده باشم ...اوو نام راویاا ان ویامهر
نام اصااب دیگر ا ب

را.

را ضهط کتردم ست

3

 .1شیخ طوسی ،الفهرست ،ص.2۵1
 .2ر .ک :نجاشی ،فهرست اسماء مصنفی الشیعة ،ص۵۰3؛ شیخ طوسی ،الفهرسۀت ،ص2۵1؛ شۀیخ
طوسی ،رجال ،ص.۳
 .3شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص.1۳
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بنابراین ،آنچه برخی به نقل از آیت اهلل بروجردی درباره فیش بودن رجال ش یخ بی ان
کردند ،ادعایی بدون دلیل و بر خالف دیدگاه نجاشی و شیخ طوسی است.
 .3اعتبارسنجی تاریخی رجال شیخ

همانگونه که بیان شد رجال شیخ در میان کتابهای رجالی از اهمیت بس زایی برخ وردار
اس ت .از هم ین روی ب رای اعتب ارس نجی مط البی ک ه ب ه وس یله ش یخ در اص حاب
سیدالشهدا

بیان شده است ،توجه به موارد ذیل اهمی ت دارد و اعتب ار س نجی دیگ ر

مطالب شیخ درباره اصحاب سایر امامان ،نیازمند ت مل بیشتر است.

9

مورد اول :اختالف نسخ

توجه به نسخههای خطی یا نسخههای متع دد چ اپی ی ک م تن که ن در تحلی ل و
بررسی گزاره های تاریخی و به دست آوردن دیدگاه نویسنده آن کتاب از اهمی ت بس زایی
برخوردار است .رجال شیخ طوسی از این داعده ،مستثنا نیس ت .از رج ال ش یخ ،دو چ ا
معروف در دست است .یکی به تحقیق جواد دیومی در سال  9۰9۳دمری چا شده است
که با مقابله نسخهای خطی از سال  ۳33دمری تصحیح شده است که در این مقاله از آن
با نام نسخه الف یاد میشود .نسخه دوم در سال  93۲9دمری و به تحقیق محمد ص ادق
آل بحرالعلوم چا شده است و در این مقاله از این نسخه با عنوان نسخه ب یاد میش ود.
این نسخه به دست محمد بن ادریس حلی (۳1۲ق ).صاحب کتاب السرائر فی الفقه ،طبق
نسخهای خطی که به دست شیخ طوسی نوشته شده بود ،نگارش یافته است.

۳

 .1شبیری زنجانی« ،رجال طوسی» ،دانشنامه جهان اسالم ،ج ،1۱ص .۴۴2 -۴۵3به عنوان نمونه
نمیتوان تنها با استناد به رجال شیخ ذیل اصحاب امام کاظم

شماری از افراد را واقفی دانست؛

چرا که این مطلب قابل تأمل است که در جای دیگر باید بحث شود.
 .2شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق آل بحرالعلوم ،ص .۴21
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البته باید توجه داشت ،تعداد افراد مذکور در این دو نسخه متف اوت اس ت .در تحقی ق
آل بحرالعلوم  ۶۰97تن و در تحقیق دیومی  ۶۰۳1تن ضبط ش ده اس ت .ح ال آنک ه در
ددیمیترین نسخه خطی معتبر که در سال  ۳33دمری به خط محمد بن سراهنگ نوش ته
شده است ،شمار این افراد  ۶3۰7تن است و این تفاوت به دلیل آن اس ت ک ه در حاش یه
نسخه خطی از رجال طوسی ،نامهایی ضبط شده است که بسیاری از آنها به م تن نس خه
چاپی راه یافتهاند .به احتمال دوی ،برخی از مراجعه کنندگان به نسخههای کتاب ،نامهایی
را در حاشیه نسخه خطی کتاب افزودهاند و ناسخان بعدی به گمان اینکه ای ن ن امه ا در
اصل کتاب رجال بوده است ،آنها را در نسخه چاپی وارد متن کردهاند 9.برخی از اختالفات
دو نسخه الف و ب رجال شیخ طوسی درباره اصحاب امام حسین

به شرح زیر است.

 .9در نسخه الف بیان شده است« :اسعد الشبامی» ۳اما در نسخه ب ،ای نگون ه ض بط
شده است« :اسعد بن حنظلة بن الشبامی قبیلة من ال یمن م ن هم دان» 3ت ا ج ایی ک ه
بررسی شد تنها در رجال شیخ ،نام این فرد در شمار اصحاب امام حسین

ض بط ش ده

است .از سوی دیگر در کتابهای کهن فردی با نام «حنظلة بن اسعد ش بامی» در ش مار
اصحاب امام حسین

و شهدای کربال ضبط شده است ۰.گویا در این مورد ،طبق نسخه

ب تصحیفی رخ داده است و حنظلة بن اسعد صحیح است که اعیان الشیعه ه م ب ه ای ن
سهو دلم ،اشاره کرده است.

۳

 .1شبیری زنجانی« ،رجال شیخ طوسی» ،دانشنامه جهان اسالم ،ج ،1۱ص.۴۵۴
 .2شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص .۱۱
 .3شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق آل بحرالعلوم ،ص .۳1
 .۵ابومخنف ،مقتل الحسین ،ص 1۴2؛ طبری ،تاریخ طبری ،ج ،۵ص33۳؛ مشهدی ،المنار الکبیۀر،
ص۵۱۵؛ ابنطاووق ،االقبال ،ج ،3ص.۳۱
 .۴امین ،اعیان الشیعة ،ج ،3ص.2۱6
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 .۳در نسخه الف بیان شده است :سلیمان ،موالی حس ین ب ا او ب ه ش هادت رس ید،

9

اما در نسخه ب ،نام موالی حسین ،سلیم ضبط شده اس ت ۳.در ای ن م ورد ،نس خه ال ف
صحیح و مطابق با گزارش کتاب های کهن است ک ه در ادام ه مقال ه ب ه تفص یل بح ث
شده میشود.
 .3در نسخه الف گزارش شده است :عبداهلل بن الحسین که مادرش ،رباب ن ام داش ت
در کربال به شهادت رسید 3،اما در نسخه ب ،نام حسن به عنوان پدر عب داهلل ض بط ش ده
است ۰.حال آنکه به تصریح کتاب های کهن ،عبداهلل شیرخواره فرزند ام ام حس ین

و

رباب بود که به شهادت رسید ۳.با وجود آنکه در نسخه خطی ،نام عبداهلل بن حسن ضبط
شده است ۶،باید توجه داشت تصحیف حسین به حسن در میان نس خهه ا بس یار رخ داده
است و شاید بتوان این مورد را حمل بر تصحیف کرد.
 .۳از دیگر اختالفات این دو نسخه ،نام مجمع بن عبداهلل اس ت .در نس خه ال ف ،ن ام
مجمع ضبط شده است 7،اما در نس خه ب ،ن ام محم د ب ن عب داهلل ۲ک ه بن ابر گ زارش
کتاب های کهن ،نوع ضبط نسخه الف ،صحیح است و در کتابهای کهن ،نام مجمع ب ن
 .1شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص .1۰1
 .2شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق آل بحرالعلوم ،ص .۳۵
 .3شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص .1۰3
 .۵شیخ طوسی ،تحقیق آل بحرالعلوم ،ص .۳6
 .۴ر .ک :طبری ،تاریخ طبری ،ج ،۵ص3۵2؛ طبرانی ،المعجم الکبیۀر ،ج ،3ص1۰3؛ شۀیخ مفیۀد،
االرشاد ،ج ،2ص 1۰۸و .13۴
 .6شیخ طوسی ،رجال تحقیق آل بحرالعلوم ،ص .1۰2
 .۳شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص.1۰
 .۸شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق آل بحرالعلوم ،ص.۸۰
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عبداهلل به عنوان شهید کربال ضبط شده است 9.الزم به توضیح است که اختالف ات نس خ
رجال شیخ به این موارد منحصر نمی شود و به سبب مح دودیت در حج م مقال ه از بی ان
موارد دیگر صرف نظر می گردد .بنابراین با توجه به موارد باال نسخه الف ارجح و اضبط از
نسخه ب است.
مورد دوم :عدم جامعیت

شیخ طوسی در مقدمه کوتاه ابتدای کتاب خود مینویسد:
هکفم ان نوشتن این کتاب جبع آوری اسباء رجتاو بتود  ...و در حتک تتواا
تالش کردم ب این هتکف برستم  ...امیتکوارم افتراد شتاذ و نتادری ان اصتااب
معصومین ان قلم افتاده باشک.

2

از همین روی تودعی نیست که شیخ نام تمام اصحاب سیدالشهدا

را ضبط ک رده

باشد ،اما این تودع است که حدادل ،نام بزرگان اصحاب و راوی ان معص ومین ثب ت ش ده
باشد .حال آن که در وادع چنین نیست و در بررسی که ص ورت گرف ت ،ش یخ طوس ی در
اصحاب سیدالشهدا

نام برخی از مشهورترین اصحاب را ضبط نکرده اس ت .ش هدایی

مانند بریر بن خضیر ،بدر بن معقل ،بشیر بن عمرو ،جابر ب ن ح ار  ،س عید ب ن عب داهلل
حنفی ،سیف بن حار  ،عمار بن أبی سالمة ،عمرو بن درظة ،داسط بن زهی ر ،یزی د ب ن
زیاد ،ام وهب و سلیمان موالی بصریان که هم ه از بزرگ ان اص حاب و ش هدای ک ربال
هستند.
شیخ نه تنها نام این اصحاب را که حتی نام شماری از بستگان امام حس ین

مانن د

ابوبکر بن حسن ،جعفر بن عقیل ،عبدالرحمن بن عقیل ،عبداهلل بن عقیل ،عثمان بن علی،
 .1ابومخنف ،مقتل الحسین 1۴۱ ،و 16۰؛ کلبی ،نسب معد ،ج ،1ص32۰؛ طبۀری ،تۀاریخ طبۀری،
ج ،۵ص.3۵۰
 .2شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص.1۳
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داسم بن حسن را ضبط نکرده است .بنابراین با وجود اینکه شیخ بیان میکند که امیدوارم
افراد شاذ و نادری از اصحاب معصومین از دلم افتاده باشد ،9نام ای ن بزرگ ان در اص حاب
امام حسین

ضبط نشده است .حال ممکن است ،اشکال شود که هیچ شاهدی ن داریم

که این نسخههای در دسترس ،همان نسخه کامل رج ال ش یخ باش د ،پ س در نتیج ه
اشکال باال وارد نیست.
در پاسخ باید گفت که در زمان حاضر از رجال شیخ ،دو نسخه موجود است .یک ی ب ه
تحقیق جواد دیومی که با مقابله نس خهای خط ی از س ال ۳33ق .تنظ یم ش ده اس ت و
دیگری به تحقیق آل بحرالعلوم که از روی نسخه خط ی ش یخ طوس ی در س ال ۳1۲ق.
نوشته شده است ۳.آنچه در این پژوهش بیان میشود بر اساس نسخ موجود از رجال ش یخ
است .حال اینکه در عالم وادع ،ممکن است نسخهای کاملتر باشد یا در اص ل ،رج ال از
آثار شیخ نباشد و پیش فرضهایی این چنینی ،جایگاهی در تحقیق و پژوهش ندارد.
آنچه مالک و معیار این تحقیق است نسخ موجود از رجال شیخ اس ت ،ن ه احتم االت
بدون دلیل و مؤید .شاید در آینده ،نسخهای کاملتر از رجال شیخ به دست آید ،اما وج ود
چنین احتمالی ،نباید مانع از تحقیق و بررسی نسخ موجود شود.
مورد سوم :نوع ضبط برخی اسامی

برخی ازنامهایی که شیخ طوسی در کتاب خود ضبط کرده است ،در ت اریخ که ن ب ه
گونهای دیگر ثبت شدهاند .برای مثال ،شیخ نام موالی ابوذر را جون ضبط نم وده اس ت.

3

حال آنکه نام حُوّی در شمار شهدای کربال ضبط شده است ۰نه جون!
 .1همان.
 .2شبیری زنجانی« ،رجال شیخ طوسی» ،دانشنامه جهان اسالم ،ج ،1۱ص.۴۵۴
 .3شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص.۱۱
 .۵ر .ک :ابومخنف ،مقتل الحسین ،ص11۰؛ بالذری ،جمل مۀن انسۀاب االشۀراف ،ج ،3ص3۱3؛
طبری ،تاریخ طبری ،ج ،۵ص.31۸
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شیخ طوسی و به تبع او ،برخی از دیگر رجالیون 9و حتی ابنحجر (۲۳۳ق ۳ ).و محسن
امین ،نام یکی از اصحاب امام حسین

را حجا بن مرزوق ضبط کردهاند .امین در ادامه

به صورت مستقل ،نام حجا بن مسروق را بیان کرده است 3.گویا ایشان چن ین برداش ت
کرده است که در میان اصحاب امام حسین

دو شخصیت به نام حج ا ب ن م رزوق و

حجا بن مسروق بودند .حال آنکه نوع ضبط مرزوق نادرست است و بر اس اس گ زارش
منابع کهن ،حجا بن مسروق از اصحاب امام و شهدای کربال است.

۰

مورد دیگری که میتوان به آن اشاره کرد ،نام مالک ب ن س ریع اس ت .وی یک ی از
اصحاب امام حسین

بود که شیخ طوسی ضبط کرده است ۳.ح ال آنک ه طب ق من ابع

کهن ،مالک فرزند عبدسریع است ،نه فرزند سریع .مورخانی ه مچ ون أبومخن ف (

9۳

ق ،).کلبی (۳۴۰ق ،).طبری (39۴ق ،).ابنأثیر (۶3۴ق ،).اب نط اووس (۶۶۰ق ).ن ام پ در
مالک را عبد بن سریع ضبط کردهاند و درباره شهادت وی گزارش میدهند:
رون عاشورا دو جواا جابری ب نام سیف بن حارث بن ستریع و مالتک بتن
عهک بن سریع ک وسر عبو بودنک و ان طرف مادر با هم برادر در حاو گری نتزد
[امام] حسین

آمکنک؛ آا حضرت ورسیک :ای وسراا برادرانم! چ چیتز موجتب

گری شبا شکه؟ ...آا دو واسخ دادنک :خکاونک ما را فکایت کنک ن ب ختکا قستم
 .1شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص 1۰۰؛ تفرشی ،نقۀد الرجۀال ،ج ،1ص ۵۰3؛ اردبیلۀی،
جامع الرواة ،ج ،1ص1۸۰؛ بروجردی ،طرائف المقال ،ج ،2ص.6۳
 .2ابنحجر عسقالنی ،لسان المینان ،ج ،2ص.1۳۱
 .3امین ،اعیان الشیعة ،ج ،۵ص.۴6۸
 .۵ابومخنف ،مقتل الحسین ،ص ۸3؛ بالذری ،جمل من انسۀاب االشۀراف ،ج ،3ص۵۰۴؛ طبۀری،
تاریخ طبری ،ج ،۵ص3۰3؛ شیخ مفید ،االرشاد ،ج ،2ص.۳۱
 .۴شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص .1۰۴
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ما برای خود گری نبمکنیم .گری ما ب خاطر ایتن استت کت شتبا [ بت وستیل
دشبن] مااصره شکه [ و هیچ یار و یاوری نکاریک] و ما قادر نیستیم دشتبناا را
ان شبا دفع کنیم ...بعک ان شهادت حنظلة بتن استعک شتهامم آا دو راهتم میتکاا
شکنک و ب شهادت رسیکنک.

1

نکتهای که باید به آن توجه داش ت ای ن اس ت ک ه گوی ا مس تند ن ویری ،اب ناثی ر،
طبری و کلبی ،همان گزارش ابومخنف است ،اما نمیتوان ای ن مطل ب حم ل ب ر ض عف
کرد؛ زیرا نقل سایرین از ابومخنف خود دلیل بر دبول ،اعتماد و ت یی د گ زارش ابومخن ف
است.
همان گونه که بیان شد مالک فرزند عبدسریع بود ن ه فرزن د س ریع .الزم ب ه توض یح
است ،برخی از ددما نام پدر مالک را عبداهلل ضبط کردهاند ،۳اما از آنجا که گزارش اول به
وسیله مورخان بزرگی چون ابومخنف ،طبری ،کلبی و ابناثیر نقل ش د و گ زارش آنه ا از
جهت تقدم زمانی و وثادت در ضبط بر گزارش دوم ترجیح دارد ،از همین روی ،نوع ضبط
مالک بن عبدسریع درست است نه نوع ضبط مالک بن عبداهلل و شاید ب ه هم ین جه ت
بزرگانی ،مانند مامقانی (93۳1ق ).و خویی (9۰93ق ).ضمن بیان نام مالک ب ن س ریع در
شمار اصحاب امام حسین

تصریح میکنند که برحسب ظاهر مالک ب ن س ریع هم ان

مالک بن عبدسریع است که در کربال به شهادت رسید.

3

 .1کلبی ،نسب معد ،ج ،2ص۴11؛ طبری ،تاریخ طبری ،ج ،۵ص33۳؛ ابناثیر ،الکامل فی التاریخ،
ج ،۵ص۳2؛ ابنطاووق ،االقبال االعمال ،ج ،3ص.۳۱
 .2بالذری ،جمل من انساب االشراف ،ج ،3ص۵۰۴؛ ابننما ،مثیر االحنان ،ص۵۱؛ ابۀنطۀاووق،
االقبال االعمال ،ج ،3ص3۵۴؛ خوارزمی ،مقتل الحسین ،ج ،2ص.2۳
 .3مامقانی ،تنقیح المقال ،ج ،2ص۵۱؛ خوئی ،معجم رجال الحدیث ،ج ،1۵ص.1۳۵
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مورد چهارم :اشاره نکردن به شهادت برخی اصحاب

شیخ طوسی در مقدمه کتاب رجال ،هدف خود از نگ ارش ای ن کت اب را جم ع آوری
اسامی اصحاب پیامبر

و ائمه

بیان میکند 9.بر اساس این ادعا انتظار م یرود ک ه

شیخ نام تمام یا حدادل ،مشهورترین اصحاب معصومین

را بیان کرده باشد .حال آنکه

شیخ در رجال خود ،نام  9۴1تن از اصحاب امام حس ین

را بی ان م یکن د و تنه ا ب ه

شهادت یازده تن با نامهای جعفر بن علی ،سلیمان موالی حسین ،عباس بن علی ،عبداهلل
بن علی ،علی بن حسین ،عبداهلل بن حسن ،عون بن عبداهلل ،عبداهلل بن مسلم ،محمد ب ن
عبداهلل بن جعفر ،منجح موالی حسین و ابوبکر بن علی اشاره مینماید.
او ذیل نام افرادی چون أنس بن حار  ،جندب بن حجیر ،حبیب بن مظ اهر ،ح ر ب ن
یزید ،حنظلة بن اسعد ،زهیر بن دین ،سیف بن مالک ،شبیب بن عبداهلل و شوذب م والی
شاکر که همه از شهدای معروف و مشهور هستند ،هیچ اشارهای به شهادت یا توثیق آنها
نمیکند.

۳

فلسفه اصلی علم رجال ،معرف ی اجم الی اف راد اس ت و ح دادل الزم ب ود در معرف ی
اصحاب امام حسین

به شهادت آنها اشاره میگردید و یک شیوه و روش دنبال میشد،

نه اینکه در معرفی برخی به شهادت تصریح شود و در معرفی س ایر اص حاب ،س خنی از
شهادت به میان نیاید .تستری ذیل نام جندب بن حجیر در این باره مینویسد:
شیخ طوسم در رجال

نام وی را در شبار اصااب امام ضهط کرده استت و

بر شیخ النم بود ب شهادت وی تصریح کنک.
 .1شیخ طوسی ،رجال ،تحقیق قیومی ،ص.1۳
 .2ر .ک :همان ،ص .1۰6 -۱۱
 .3تستری ،قاموق الرجال ،ج ،2ص .۳3۱
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این مطلب صاحب داموس در مورد تمام شهدای کربال صدق م یکن د .ح ال ممک ن
است اشکال شود ،شیخ در مقدمه تصریح میکند که هدف او ،گ ردآوری اس امی ص حابه
پیامبر

و اصحاب ائمه

است ،از همین روی نمیتوان اشکال کرد که چرا اطالعات

زیادی درباره افراد نداده است؟ در پاسخ به این اشکال میتوان گفت که اگر چنین اس ت،
پس چرا یک روش واحد را در مورد اصحاب امام حسین

پیش نگرفته است و ذیل نام

یازده تن از اصحاب آن حضرت ،به شهادت ایشان در کربال تصریح میکند ،اما ذی ل ن ام
سایر شهدای نینوا ،هیچ سخنی از شهادت آنها نمیکند؟
هرچند شیخ در مقدمه بیان میکن د ،ه دفش جم ع آوری ن ام اص حاب پی امبر
ائمه

و

است ،ولی در عمل ،افزون بر این مدعا ،برخی افراد را هویت شناسی کرده است.

نکته دیگر اینکه فلسفه تدوین علم رجال شناخت احوال ،اوصاف و هویت راویان از جهت
وثادت و ضعف در نقل حدیث است ،کسانی که شناخت آنها منجر به دبول یا ع دم دب ول
دول آنها میشود 9.برخالف علم تراجم که از جهت وثادت و ضعف ،افراد را م ورد بررس ی
درار نمی دهد ،بلکه علم تراجم به بیان کماالت ف ردی و آث ار وج ودی در ابع اد سیاس ی،
فرهنگی و اجتماعی میپردازد .حال تفاوتی نمیکند ،افراد م ورد بح ث در عل م ت راجم از
علما باشند یا از راویان احادیث.

۳

مورد پنجم :جرح عامر بن مسلم

همان گونه که بیان شد شیخ طوسی در رجال خود به جرح و تعدیل راویان و اص حاب
معصومین نمیپردازد و از میان  ۶۰۳1نامی که ضبط کرده اس ت ،تنه ا ذی ل  ۰۳ن ام ب ه
 .1شیخ طوسی ،اختیار معرفۀة الرجۀال ،ج ،1ص3؛ رسۀائل فۀی درایۀة الحۀدیث ،ج ،2ص۴26؛
سبحانی ،کلیات فی علم الرجۀال ،ص11؛ جدیۀدی نۀداد ،معجۀم مصۀطلحات الرجۀال و الدرایۀة،
ص .1۰۴
 .2سبحانی ،کلیات فی علم الرجال ،ص 13و .1۴
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مجهول بودن حال آنها اشاره م یکن د 9.ش یخ در معرف ی  1۲ن امی ک ه ب رای اص حاب
سیدالشهدا

نقل می کند ،تنها در مورد عامر ب ن مس لم و مس لم م والی حس ین ب ه

مجهول بودن حال آنها تصریح میکند.

۳

رجال شناسان بعد از شیخ ،بدون تفح ص در ت اریخ و ب ه تبعی ت از ش یخ طوس ی ب ه
مجهول بودن حال عامر بن مسلم اشاره میکنند ،3اما باید توجه داشت ک ه ای ن گ زارش
شیخ طوسی و دیگر رجال شناسان دابل ت مل است؛ زیرا اول اینکه ب ه تص ریح بزرگ انی
چون کلبی (۳۴۰ق ،).ابنزبیر (درن دوم) ،اب نح زم۰۳۶( ،ق ،).اب نشهرآش وب (۳۲۲ق،).
مشهدی (درن ششم) ،محلی (۶۳۳ق ،).ابناثیر (۶3۴ق ،).اب نط اووس (۶۶۰ق ).و ش هید
اول (7۲۶ق ).عامر بن مسلم از شهدای کربال است.

۰

رجال شناسان با تکیه بر سخن شیخ طوس ی ب ه مجه ول ب ودن ح ال ع امر تص ریح
میکنند .حال آنکه باید توجه داشت معنا و مفهوم لفظ مجه ول می ان د دما و مت خرین
 .1ر .ک :شیخ طوسۀی ،رجۀال ،تحقیۀق قیۀومی ،ص ،1۵3 ،1۵2 ،13۸ ،136 ،12۳ ،1۰۴ ،1۰3
،36۸ ،363 ،3۴۸ ،3۴6 ،3۴3 ،3۵۳ ،3۵۵ ،3۵2 ،33۸،3۵1 ،336 ،2۱6 ،1۴1 ،1۴۰ ،1۵۵،1۵۸
.3۳۰ ،36۱
 .2همان ،ص  1۰3و .1۰۴
 .3عالمه حلی ،خالصة االقوال ،ص3۳۱؛ ابنداود ،رجۀال ،ص2۴2؛ تفرشۀی ،نقۀد الرجۀال ،ج،3

ص13؛ اردبیلی ،جامع الرواة ،ج ،1ص۵2۸؛ بروجردی ،طرائف المقال ،ج ،2ص6۱؛ خوئی ،معجۀم
رجال الحدیث ،ج ،1۰ص.21۱

 .۵کلبی ،نسب معد ،ج ،1ص113؛ مرشد ،االمالی الخمیسیة ،ص1۳2؛ ابۀنحۀنم ،جمهۀرة انسۀاب
العرب ،ص 2۱3؛ ابنشهرآشوب ،مناقب ،ج ،۵ص113؛ مشهدی ،المنار الکبیۀر ،ص ۵۱۵؛ محلۀی،

الحدائق الوردیة ،ص121؛ ابناثیر ،اللباب فی تهذیب االنساب ،ج ،2ص3۴۱؛ ابنطۀاووق ،اقبۀال
االعمال ،ج ،3ص ۳۸و 3۵۴؛ شهید اول ،المنار ،ص.1۴2
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متفاوت است .نزد ددما یکی از الفاظ جرح و تعدیل ،واژه مجهول است ،اما نزد مت خرین و
معاصرین ،مفهوم این لفظ اعم از مجهول و مهمل است و نزد آنها این لف ظ ب رای ج رح
استعمال نمیشود.

9

الزم به توضیح است ،برخی از رجالشناسان معاصر با وجود اینکه دیدگاه شیخ طوسی
را مبنی بر مجهول بودن حال عامر بیان میکنند ،ولی در کتاب های رجالی خود ،نام عامر
را به عنوان یکی از شهدای کربال ضبط کردهاند ۳ .حتی مامقانی در نقد و بررسی مجهول
بودن حال عامر بیان میکند:
ان اینجا ظاهر ممشود آا چیزی ک صادر شک ان آیتة ا[[عالمت حلتم] در
کتاب خالصة االقواو ک بیاا داشت است :عتامربن مستلم ان اصتااب حستین و
مجهوو است [این قوو] ناشم ان عکم فاص ان حاو عامربن مستلم استت و چت
عکالتم باالتر و چ توثیقم بزرگتران بهو نف
امام حسین] است.

با علم ب ویرونی دشتبن[در راه

3

باید توجه داشت ،مامقانی این نقض و نقد را به کالم عالمه وارد کرده است و عالم ه
تصریح دارد که شیخ طوسی ،عامر را مجهول میداند .بنابراین ،نقد سخن عالمه در وادع،
همان نقد کالم شیخ است .مطلب مامقانی دابل ت مل اس ت؛ زی را ،دب ل از عالم ه حل ی
(7۳۶ق ،).شیخ طوسی (۰۶۴ق ).عامر بن مسلم را مجهول ضبط کرده است و این اشکال،
پیش از آنکه متوجه عالمه باشد به شیخ طوسی باز میگردد .هم انگون ه ک ه تس تری،
اشکال را به رجال شیخ و ابنداود بازگردانده است.

۰

 .1سبحانی ،کلیات فی علم الرجال ،ص.122
 .2نمۀۀازی ،مسۀۀتدرکات علۀۀم رجۀۀال ،ج ،۵ص322؛ ر .ک :خۀۀوئی ،معجۀۀم رجۀۀال الحۀۀدیث ،ج،1۰
ص .21۱
 .3مامقانی ،تنقیح المقال ،ج ،2ص.11۳
 .۵تستری ،قاموق الرجال ،ج  ،۴ص.6۴2
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هم چنین از دیدگاه عالمه حلی ،اگر ائمه رجال در مورد ف ردی ب ه مجه ول ب ودن او
تصریح کنند ،این لفظ یکی از الفاظ جرح است 9.بن ابراین ،لف ظ مجه ول در ک الم د دما
مساوی با تضعیف است و از جمله الفاظ جرح است .بنابراین ،ودتی شیخ طوسی و عالم ه
حلی تصریح دارند که عامر بن مسلم مجهول است ،از دیدگاه آنها ،این لفظ به معنای عدم
وثادت و جرح عامر بن مسلم است.
 .4نتیجه

نتیج ه ب ه

در خصور اعتبار سنجی رجال شیخ طوسی درباره اصحاب ام ام حس ین

دست آمده این است که با وجود وس عت اطالع ات و تخص ص ب االی ش یخ طوس ی در
رشتههای مختلف ،اما برخی مطالب کتاب رجال او درباره اصحاب امام حسین
تاریخی ،دابل ت مل و تردید است .شیخ طوسی ذیل اصحاب سیدالشهدا

از نظ ر

نام برخ ی از

مشهورترین اصحاب ،مانند بریر بن خضیر را ضبط نکرده است و از آنجا که فلسفه اصلی
علم رجال ،معرفی اجمالی افراد است ،حدادل الزم بود در معرفی اصحاب امام حس ین
به شهادت آنها اش اره م یگردی د و ی ک ش یوه دنب ال م یش د ،ن ه ای نک ه ذی ل ن ام
برخی به شهادت آنها تصریح شود و ذیل سایر اصحاب ،هیچ سخنی از شهادت ب ه می ان
نیاید.
نکته دیگر اینکه به تصریح بزرگ انی چ ون کلب ی (۳۴۰ق ).و اب نزبی ر (د رن دوم)،
عامربن مسلم از شهدای کربال است .در حالی که شیخ طوسی به مجهول بودن حال عامر
تصریح میکند .بنابراین ،نباید گفتار و کتابهای شیخ به صورت منبع غیر دابل نقد در نظر
گرفته شود .بلکه برخی گفتار و کتابهای وی ،نیازمند ت مل ،نقد و بررسی است و تنها در
این صورت میتوان به برخی حقایق نسبی تاریخی – رجالی دست یافت.
 .1سبحانی ،کلیات فی علم الرجال ،ص.122
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