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چکیده

علم رجال ،علم به احوال راویام حدیث به شمار ملیرود کله مهلمتلرین هلدح
آم ،آ گاهی از ارزش یک راوی و تشخیا حدیث صحیح از غیرصحیح است.

تألیف کتابهای رجالی از نیمه اول قرم سوم هجری آغاز شلد و تلا پایلام قلرم
نهم هجری ادامه یافت .عبدالغهی مقدسلی نخسلتین کسلی بلود کله در احلوال
رجال کتب سته ،کتابی مستقل نوشت و ّ
ملزی _ دانشلمهد بلزرگ قلرم هشلتم _
بلله تهلللذیب آم پرداختلله و کتلللاب ارزشللمهد تهووذی الممووفل _ کلله مبهلللای کلللار
دانشمهدام بعد از او قرار گرفت و شرحهای بسیاری بر آم نوشته شلد _ نتیجله

ایلن تهللذیب اسللت .مللزی عللالوه بللر ویلرایش و تصللحیح خطاهللای عبللدالغهی،

نوآوریهایی چوم مرتب کردم راویام بلر اسلا

حلروح الفبلا ،قلراردام عالئلم

محدود آم زمام ،قابل تحسین است.

کلیی یدواژهها :عبلللدالغهی مقدسلللی ،الکملللال فلللی اسلللما الرجال ،کتلللب رجلللالی
اهلسهت ،علم رجال.

 .1این نگاشته همسو با فعالیتهای علمی مرکز تخصصی حدیث مهتشر میشود.
* دانشیار دانشگاه کاشام ( .)p.rastegar@kashanu.ac.ir
** دانشجوی کارشهاسی ارشد قرآم و حدیث دانشگاه کاشام (.)a.khatami83@gmail.com
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اختصاری برای هر کتاب و تمییز راویام مشترک را دارد که با توجه به امکانات
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مقدمه :تار یخچۀ گذرای علم رجال در اهلسنت
علللم رجللال یک لی از شللاخههللای مهللم علللم حللدیث بلله شللمار میآیللد کلله مهللمتللرین فایلده و

ه للدح آم ،تش للخیا ح للدیث ص للحیح از غیرص للحیح اس للت .ایل لن عل للم ب لله اح للوال راویل لام

ح للدیث ،از جهلللت اتص للاح آنهلللا ب لله شلللرایط پلللذیرش یل لا نپلللذیرفتن اخبارش للام مل لیپلللردازد.
از جمله موارد مورد بحث در این علم ،نام راویام ،لقبها ،کهیهها ،نسبتها ،تلاری والدت و

وفات ،مسافرتها ،مشای و شاگردام ،قدرت ضلبط و حفل  ،صلدق و کلذب و جلر ح و تعلدیل
راویام است.

1

استفاده از تاری در بررسی سهد روایلات ،باعلث شهاسلایی انسلامهلای ناشلهاخته و برطلرح

شدم پیچیدگیهای روایات میشود 2.این علم به علم جر ح و تعدیل و دانسلتن الفلاظ جلر ح

و تعدیل و مراتب آم نیازی شدید دارد.

3

مقدسی در مقدمه کتاب خود درباره اهمیت علم رجال چهین میگوید:
شهاخت رجال از مهمترین علومی است که در درجه اول توجه باید قرار گیرد و باید آم را

حف کرد؛ زیرا با حف آم دین خدا حف میشود.
علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394
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باور به صحیح بودم دو کتاب بخاری و مسلم ،در فضای حدی ی اهلسهت ،زمیههساز آم

بللود کلله بلله ای لن کتللابهللا بلله گونللهای ویلژه نگللاه شللود .ای لن در حللالی اسللت کلله در قللرم ششللم

هجللری ،نظری لات مشللرقی «کتللب سللته» در مشللرق تللا شللام و نظریله مغربلی «صللحاح سللته» در
مغرب تا مصر ریشه دوانده بود .در همین راسلتا بلود کله تلألیف کتلب رجلالی دربلاره کتلب سلته

شللکل گرفللت 4.از عهللوام کتللاب مقدس لی _ یعهللی الممووفل ا وی اسوومفل جووفل المت و السووتة _ چه لین
برمیآید که او پیرو نظریه مشرقی «کتب» سته بوده است نه «صحاح سته».
تألیف کتابهای رجالی را میتوام به دو دوره کلی تقسیم کرد:

دوره اول :شکلگیری کتابهای رجالی از نیمله اول قلرم سلوم آغلاز شلد .ایلن دوره _ کله از

آغاز تا پایام قرم سوم هجری ادامه داشت _ مهمترین دوره از علم رجال را تشکیل ملیدهلد؛
زیرا اوال ،کتابهلای مهلم حلدی ی همچلوم مسوو اموف احمو بون حوبول ،صوحیح بخوفی  ،صوحیح

 .1دانش جفل از دی گفه اهلسوت ،ص.24
 .2ثف شیعیف امفمی د تناج و جفل (د قر هف پوج تف ده هجر ) ،ص.26
« .3علم رجال» ،ص.2
 .4پژوهشی پینامو ج امع ح یثی اهلسوت ،ج ،2ص.69

مسول  ،سووون ابول داوود ،سووون تنموذ  ،سووون نسووفیل و سووون ابوون مفجوه در ایلن دوره تللألیف شللدهانللد.
دانستن احوال راویام متقدمی که در سهد احادیث این کتب بودند ،شلرایط پلذیرش روایلت از

راوی لام را آسللامتللر م لیکللرد .ثانی لا ،کتللابهللای ای لن دوره ،مصللادر اولی لۀ کتللابهللای رجللالی در

دورههلای بعلد بودنلد .از مهلمتلرین علملای جلر ح و تعلدیل در ایلن دوره ،ملیتلوام یحیلی بللن

معین (233م) ،علی بن مدیهی (234م) و احمد بن حهبل (241م) را نام برد.

دوره دوم :از این دوره به بعد کتابهای رجالی حالت تخصصی به خود گرفتهد؛ بعضی به

احوال رجال ضعیف ،برخی به ذکر احوال رجال ثقه و برخی به ذکر احوال رجال کتلب خاصلی
پرداختهد .این دوره از آغاز قلرم چهلارم تلا پایلام قلرم نهلم هجلری ادامله یافلت .از مهلمتلرین

علمللای رجللالی ای لن دوره ،م لیتللوام بلله محمللد بللن حبللام بسللتی ( 354م) بللا کتللاب الثقووفت،
یوسللف بللن عبللدالرحمن مل ّلزی ( 742م) بللا کتللاب تهووذی الممووفل ا وی اسوومفل النجووفل ،ذهب لی و
ابنحجر عسقالنی اشاره کرد.

1

از جمله مهمترین این کتب ،کتاب الممفل ای اسمفل النجفل تألیف عبدالغهی بن عبد الواحد

جماعیلی مقدسی است که کتاب جامع روایی مشتمل بر شر ح حال رجال «کتب سلته» اسلت.
ایلن کتلاب دسلتمایلۀ ملزی شلد و بلا تهلذیب و تکمیلل آم ،زمیهلۀ شلکلگیلری کتلاب گسلتردۀ

تهذی الممفل را فراهم ساخت .موفقیت مزی به گونهای بود که عمال ݢ ݢکتاب اصلی به حاشلیه
رانده شد و کتاب تهذی الممفل به کتاب محوری در رجال کتب سته مبدل گشت.

2

در این مقاله سعی داریم در ابتدا با معرفی کتاب المموفل و نویسلهدۀ آم ،بله بررسلی روش و

نوآوریهلای ملزی در کتلاب تهوذی المموفل بپلردازیم و بلا تبیلین کلمله «تهلذیب» ،چگلونگی و

مطالب کتاب برای ارزیابی راویام کتب حدی ی اهلسهت هدح دیگر این مقاله است.

بللا ایللن حللال ،شللهاخت سللبک هللر کتللاب پ لیش از خوانللدنش ،بلله جلللوگیری از اتللالح وقللت

محق  ،کمکی بزرگ میکهد .البته بشار علواد معلروح _ محقل تهوذی المموفل _ دربلاره کتلاب

مزی و نوآوریهای آم ،نکاتی آورده که افزوم بر استفاده از آم نکات ،مواردی مغفلول مانلده

در مقدمۀ کتاب به قلم خود مزی برای تکمیل کلار ،نوشلته شلد کله ملیتلوام بله شلمارهگلذاری
راویلام بله رنلگ سلیاه و قرملز ،ذکلر سلهد علالی برخلی احادیلث و آوردم سلخهام بزرگلام جللر ح و

 .1دانش جفل از دی گفه اهل سوت ،ص.51 - 48
 .2پژوهشی پینامو ج امع ح یثی اهلسوت ،ج ،2ص.69
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شیوه تالشهای او در گردآوری این کتاب را بررسلی کهلیم .سلهولت در دسلتیابی و مراجعله بله
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تعدیل درباره راوی اشاره کرد .گفتهی است ملزی دربلاره تمییلز مشلترکات ،کلاری بلزرگ انجلام

داده که نه محق و نه خود وی در مقدمۀ کتاب ،به آم اشارهای نکردهاند کله در ایلن نوشلتار
به آم نیز به اختصار اشاره شده است.
حافظ عبدالغنی مقدسی
عبللدالغهی بللن عبدالواحللد بللن عل لی بللن سللرور بللن رافللع بللن حسللن بللن جعفللر 1در سللال 541
قم للری 2در جماعیل لل 3از ش للهرهای ن للابل متول للد ش للد 4.نسللب او جم للاعیلی سللپ دمش للقی
صالحی و لقبش تقیالدین و مقدسی و کهیهاش ابومحمد است 5.وی که به حاف عبدالغهی
عبدالغهی مقدسی معروح است ،در سال  600قمری از دنیلا رفلت 6.او نویسلهدۀ کتلاب معلروح

علوم و معارف قرآن و حدیث
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و مهم الممفل ای أسمفل النجفل است که اختصار و تصحیح بسلیاری بلر آم نوشلته شلده و مرجلع
علمی بزرگام بعد از خود در علم رجال قرار گرفته است.
او در دمش از ابومکارم بن هالل و ابومعالی بلن صلابر و دیگلرام حلدیث شلهید و آم گلاه بله
بغداد رفت و چهار سال در آمجا ماند .همچهین به شهر اسکهدریۀ مصلر ،اصلفهام ،هملدام و
موصللل سللفرهایی داشللت و از اسللاتیدی چللوم حللاف سلللفی ،ابللو محمللد بللن بل ّلری نحللوی،
عبللدالرزاق بللن اسللماعیل قرمللانی ،حللاف ابللو العللال  ،ابللو موس لی مللدیهی ،ابللوالفضللل طوس لی و
عدهای دیگر حدیث شهید .در شهرهای اصفهام ،بغداد ،دمش  ،دمیاط و اسلکهدریه حلدیث
میگفلت 7و سلفرهایی نیلز بله حلرام و بیلت المقلد داشلت 8.وی در موصلل کتلاب عقیللی در
9
جر ح و تعدیل را شهید.
کسانی چوم شی موف الدین ،حاف عزالدین محمد ،حلاف ضلیا و افلراد بسلیار دیگلری
از او حلدیث نقللل کللردهانللد کلله آخلرینشللام محمللد بللن مهلهللل جیتلی اسللت و دیگللرام بللا اجللازه
10
احمد بن ابیالخیر از او نقل کردهاند.
 .1سین اعال الوبالل ،ج ،21ص444؛ ال اای بفل ایفت ،ج ،6ص207؛ طبقفت الحففظ ،ج ،1ص.100
 .2اما زکی مهذری و ابنالهجار در تفی یا خود ،سال والدت او را  544نقل کردهاند (نک :ذیل طبقفت الحوفبلة ،ج ،6ص.)207
 .3سین اعال الوبالل ،ج ،21ص444؛ الب ایة و الوهفیة ،ج ،13ص38؛ ال اای بفل ایفت ،ج ،6ص.207
 .4ذیل طبقفت الحوفبلة ،ج ،1ص.183
 .5سین اعال الوبالل ،ج ،21ص.444
 .6ال اای بفل ایفت ،ج ،6ص.207
 .7ال اای بفل ایفت ،ج ،6ص207؛ سین اعال الوبالل ،ج ،21ص.445
 .8سین اعال الوبالل ،ج ،21ص.444
 .9الب ایة و الوهفیة ،ج ،13ص.39
 .10سین اعال الوبالل ،ج ،21ص.446

گفتلهانلد وی بلرای وقللت خلود ،ارزش زیلادی قائلل بللود و هلیچ لحظله از آم را بیهلوده تلللف

نمیکرد 1.ابن الهجار بغدادی میگوید:

عبدالغهی بسیار حدیث میکرد و تصانیف خوبی در حدیث نوشته است.

2

او به علم حدیث و علم رجال بیشتر از فقه عالقه داشت؛ 3در علم حدیث و حف آم یگانلۀ

زملام خلود 4و در حلدیث ،محکلمکلار و در تملام فهلوم آم ،چیلرهدسلت بلود 5.قلوانین ،اصلول و

علل ،درست و نادرست ،ناس و مهسوخ ،غریب ،فقه و معانی ،ضبط نام راویام حدیث و نیلز
6
آ گاهی از احوالشام را میدانست.
ضیا الدین میگوید:

ههگلامی کله از عبلدالغهی دربلاره حلدی ی سلؤال ملیشلد ،آم را تبیلین می کلرد و درسللت و
نادرست بودنش را مشخا مینمود و ا گر درباره شخصی از او ملیپرسلیدند ،ملیگفلت:
7
او فالم بن فالم است و نسبش را ذکر میکرد.

از ابن الهجار و ضیا نقل شده است:
او امیرالمؤمهین در حدیث است.

8

دربارهاش گفتهاند :کسی در حف حدیث همانهد او نیسلت 9.در جسلتوجلوی عللم ،بسلی
کوشا بود و طالب را گرامی میداشت 10.موف الدین میگوید:
عبدالغهی جامع در علم و عمل و رفی من در طلب علم بود.

بدر بن محمد جزری گفته است:

 .1تذکنة الحففظ ،ج ،4ص1376؛ ذیل طبقفت الحوفبلة ،ج ،1ص.186
 .2تذکنة الحففظ ،ج ،4ص.1373
 .3سین اعال الوبالل ،ج ،21ص445؛ الب ایة و الوهفیة ،ج ،13ص.39
 .4الب ایة و الوهفیة ،ج ،13ص.39
 .5طبقفت الحففظ ،ج ،1ص100؛ ال اای بفل ایفت ،ج ،6ص.207
 .6ذیل طبقفت الحوفبلة ،ج ،1ص.185
 .7سین اعال الوبالل ،ج ،21ص.448
 .8سین اعال الوبالل ،ج ،21ص448؛ ال اای بفل ایفت ،ج ،6ص.207
 .9سین اعال الوبالل ،ج ،21ص449؛ طبقفت الحففظ ،ج ،1ص 100و .185
 .10سین اعال الوبالل ،ج ،21ص.45
 .11ذیل طبقفت الحوفبلة ،ج ،1ص.186
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کریمتر از حاف عبدالغهی ندیدم؛ او فقرا را اطعام میکرد. ...

11
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از جمله تصلهیفات بسلیار او ملیتلوام بله ایلن ملوارد اشلاره کلرد :المصوبفح اوی عیوو االحفدیوث

الصحفح (شامل احادیث صحیحین ،همراه سلهدهای آنهلا کله در  42جلز نوشلته اسلت) ،االمون

بفلمعرو  ،اضفئل الحج ،اعتقفد الشفاعی و کتاب الممفل ای معناة جفل المت الستة.

1

کتاب الکمال فی اسماء الرجال

همامطور که اشاره شد ،نام اصلی کتاب الممفل ای معناوة جوفل المتو السوتة اسلت؛ وللی بله

الممفل ای اسمفل النجفل شهرت یافته است .عبدالغهی کتاب خلود را بلا گزارشلی گلذرا از زنلدگانی
از کتاب سینه ابن هشف شروع کرده ،سپ

حضرت محمد

بله اهمیلت عللم رجلال و درسلت

و نادرسلت در حللدیث و دیگللر علللوم ملرتبط بللا علللم رجللال پرداختله اسللت .وی ایلن کتللاب را در
جمع رجال کتب سته نوشته اسلت کله ترتیلب ایلن کتلابهلا را در مقدمله کتلاب خلود ایلنگونله
بیام میکهد :صحیح ابوعبداهّلل محمد بن اسلماعیل بخلاری ،صوحیح ابلو الحسلین مسللم بلن

حجاج نیسابوری ،سون ابی داود سلیمام بن اشعث سجستانی ،جوفمع ابلی عیسلی محملد بلن
عیسی ترمذی ،سون ابلی عبلدالرحمن احملد بلن شلعیب نسلایی ،سوون ابلی عبلداهّلل محملد بلن

یزید معروح به ابن ماجه قزویهی .او بلا نلام صلحابه _ در آغلاز ،بلا نلام ده نفلری کله بهشلت بله
علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394
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آنام مژده داده شلده اسلت _ آغلاز کلرده؛ اوللین آنهلا را ابلوبکر قلرار داده و نلام بلاقی راویلام را بله
ترتیب حروح الفبا آورده اسلت .البتله نلام راویلانی را کله محملد نلام دارنلد ،بله بهانله شلرافت و

جایگاه نام پیلامبر ،پلیش از دیگلر نلامهلا یلادآوری کلرده ،سلپ
راوی و کهیۀ آنها را آورده است.
پل

از او هللر ک ل

کهیلهها و پل

از آم نلامزنلام

کتللابی در رجللال نوشللته ،کتللاب الممووفل را پای لۀ کللار خللود قللرار داده و بلله

اختصارنویسی یا تهذیب آم پرداخته است .استفادۀ آیهلدگام بله ملدت طلوالنی از ایلن کتلاب،
نشلامدههللدۀ اهمیلت آم اسللت؛ زیلرا ههگللامی کله متللأخرام از کتللاب متقللدمام نقللل ملیکههللد،

بیامگر اهمیت آم نزد آنهاست.

ایلن کتللاب نشللامدههللدۀ نمون لۀ برجسللتۀ اثللر علم لی در دورۀ او و همچهلین مللهعک

شخصیت عبدالغهی و بیطرفی او در فن علم رجال و دقت اوست.
مزی درباره کتاب عبدالغهی مینویسد:
کتاب الممفل کتابی نفی
 .1سین اعال الوبالل ،ج ،21ص.448 - 446

و دارای فواید بسیاری است.

کههللدۀ

ابن حجر عسقالنی میگوید:
آمچه که به اهمیت این کتاب میافزاید مواردی است که مزی فراموش کلرده در کتلاب

تهووذی خللود آنهلللا را بیللاورد؛ از جملللله بعضللی نقلللقلللولهللا در جلللرح و تعللدیل راویلللام و

همچهین جمالتی از شیوخ و شاگردام راویام.

با این همه ،کتاب الممفل اشکاالتی دارد که مزی را بر آم داشت بله تصلحیح و ویلرایش آم

بپردازد .تالش مقدسی بر آم بود که اسامی تمام راویلام ایلن کتلب را تلا حلد امکلام جملعآوری

کهد؛ اما خود او میگوید:

بلله دلی لل اخللتالح نسللخههللا نم لیتللوام ادعللا کللرد کلله شللامل نللام تمللامی راوی لام باشللد و

همچهین انسام از خطا دور نیست .آمچه در وسعم بوده است از دقت نظلر و پلیگیلری
دریغ نکردهام.

ابوالحجاج مزی
یوسف بن زکی عبدالرحمن بن یوسف بن عللی بلن عبلدالملک بلن عللی بلن ابلی الزهلر 1در

شب دهم ربیع ال انی  654قمری در حلب بله دنیلا آملد 2و در روز شلهبه دوازدهلم صلفر  742از
ّ
دنیا رفت 3.نسبش ،کلبی قضلاعی و بله ملزی ،دمشلقی ،شلافعی ،حلبلی و جملالاللدین ملقلب

است .کهیهاش ،ابوالحجاج و بیشتر به لقلبش ملزی ،معلروح اسلت .خلانوادۀ او از قبیلله کللب

قضاعیه بودند که در بالد شام زندگی ملیکردنلد .شلاگرد و رفیل او ،ذهبلی ملیگویلد« :ملزی در
مزه 4بزرگ شد».

5

سلال  675قملری ،از شلی مسلهد معمللر بلن زیلن اللدین دمشلقی بللود ،در حلالی کله هلیچ کللدام
از اعضلللای خل للانواده او از بزرگلللام و علمل للای مشلللهور زمل للام نبودنلللد 6.ݢ ݢ ݢکتلللابهلللای بسل لیاری

 .1در طبقفت الشفاعیة اینگونه آمده است :یوسف بن عبد الرحمن بن یوسف بن عبد الملک بن یوسف بن علی بلن ابلی الزهلر
(طبقفت الشفاعیة ،ج ،1ص .)153همچهین در العبن آمده است :یوسف بن زکی عبد اللرحمن بلن یوسلف بلن عبلد المللک بلن
یوسف (العبن ای خبن من غبن ،ج ،1ص.)302
 .2طبقفت الشفاعیة ،ج ،1ص153؛ طبقفت الحففظ ،ص.108
 .3طبقفت الحففظ ،ص.108
 .4القریة الکبیرة الغها الواقعة فی وسط بساتین دمشل جهلوب غربیهلا والظلاهر وم الکلبیلین کلانوا یکونلوم القسلم اال کبلر ملن
سکانها مهذ العهود االسالمیة االولی.
 .5تهذی الممفل ،ج( 1مقدمه) ،ص14؛ طبقفت الشفاعیة ،ج ،1ص153؛ طبقفت الحففظ ،ص.108
 .6تهذی الممفل ،ج( 1مقدمه) ،ص.14
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از جمللله کتللب سللته ،مسووو امووف احم و  ،المعج و المبی ون طبران لی ،تووفی یا بغ و اد خطی لب بغللدادی،
م طو و ووأ مالل ل للک ،السو و ووون المبی و و ون ،دال ئو و وول الوب و و و ه بیهق ل ل لی و نوشلل للتههلل للای بسل ل لیار دیگلل للری را از

اسل للاتید خل للود شل للهید 1.سل للفرهای بس ل لیاری بل لله شل للهرهای مختلل للف شل للام از جملل لله قل للد ،

حمللا ،حمللاة و نی لز بلله شللهرهای مصللر از جمللله قللاهره ،اسللکهدریه و بلب لی

حدیث داشت.

بللرای شللهیدم

2

از جمل لله اس للاتید او مل لیت للوام ب لله اب للو العب للا

ب للن س للالمه ،الع للز الحرانل لی ،اب للن ال للدرجی،

نلواوی ،زواوی ،کملال عبلد اللرحیم ،قاسلم اربللی ،اسلماعیل بلن عسلقالنی ،ابلن صللابونی و...

اشاره کرد.

3

ابوالحجاج ملزی در فقله ،شلافعیملذهب ،وللی از نظلر باورهلای کالملی ،سللفی و مجلذوب
4

شخصیت ابنتیمیه و دوست و رفی او در شهیدم حدیث و مباحث علمی بود.

5

از نظللر جایگللاه علم لی در قللرم هشللتم ،از بللزرگتللرین دانشللمهدام زمللام خللود ،بللهوی لژه در

حللدیث و علللوم مللرتبط بللا آم بللود ،همچه لین کتللابهللای او تهووذی الممووفل و تحف وة االشوونا از
کتللابهللای مهللم آم دورام و دورههللای بعللد بلله شللمار م لیرونللد 6.افللزوم بللر حللدیث ،در درو

عرب لی بللهویژه لغللت و تصللریف تبحللر داشللت و سللرآمد و اسللتاد زمللام خللود بللود .صللالحالللدین
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صفدی میگوید:

بعد از اثیر الدین در علم عربی کسی را همچوم مزی ندیدم ،خصوصا در صرح و لغت.

وی همچهین متولی و رئی

را میستودند.

7

داراالشرفیه بود 8و شخصلیتی داشلت کله موافل و مخلالف او

در علللم رجللال و حللل مشللکالت و معضللالت علللم حللدیث و رجللال ،پرچمللدار و پیشللتاز بللود و

هیچ چشمی همانهد او را ندیده بود.
 .1همام ،ص.16
 .2همام.
 .3همام ،ص.17
 .4مهظور از گذشتگام ،صحابهاند.
 .5همام ،ص.21
 .6همام ،ص.24
 .7همام ،ص.18
 .8طبقفت الشفاعیة ،ج ،1ص.153
 .9تذکنة الحففظ ،ج ،4ص.1499 - 1498

9

از او با ویژگلیهلایی چلوم املام 1،علالم 2،الحبلر 3،الحلاف انوحلد 4،االملام العالمله 5،خاتملة
الحف للاظ 6،الح للاف الکبیل لر 7،عم للدة الحف للاظ 8،ح للاف زمانهللا 9،حمللل کههللده پللرچم س للهت و
13
جماعت 10،القائم بأعبا هذه الصهاعة 11،المتلدرد جلبلاب الطاعله 12،محلدث شلام و مصلر،

شلی المحلدثین 14،حاملل لللوا ان ثلر 15،علالم ونلواع نعللوت الخبلر 16،ناقلد االسلانید و االلفللاظ،
الهاقد الحجة 18و اعجوبة الزمام 19یاد کردهاند.

17

نوآوریهای مزی

وی بلرخالح عبلدالغهی کله راویلام را براسلا

طبقله آنهلا _ صلحابی و تلابعی بلودم _ مرتلب

کرده بود ،تمام راویام را یکسام در نظر گرفته و براسا

حلروح الفبلا مرتلب کلرده اسلت .او در

مقدمه کتاب ،دلیل خود را برای این کار اینگونه بیام میکهد:

ممکن است یک صحابی از صحابی دیگر حدی ی نقل کهد و کسی که آ گاه نیست نام او
را در اسامی تابعین جستوجو نماید و او را نیابد .گاهی ممکن است یلک تلابعی حلدی ی
مرسل از پیامبر نقل کهد و کسی که نمیداند او صحابی نیسلت ،او را در اسلامی صلحابی
جستوجو کهد و او را پیدا نکهد و به همین ترتیب در مورد دیگر راویام .به همین دلیلل
20
ما تمام آنها را در یک شکل واحد جمع کردیم.
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 .1طبقفت الحففظ ،ص108؛ تذکنة الحففظ ،ج ،4ص.1498
 .2طبقفت الحففظ ،ص108؛ تذکنة الحففظ ،ج ،4ص.1498
 .3طبقفت الحففظ ،ص108؛ تذکنة الحففظ ،ج ،4ص.1498
 .4طبقفت الحففظ ،ص108؛ تذکنة الحففظ ،ج ،4ص.1498
 .5ال ایفت البن ااع ،ص.37
 .6ثالث تناج  ،ص.12
 .7ال ایفت البن ااع ،ص.37
 .8همام.
 .9ثالث تناج  ،ص12؛ طبقفت الشفاعیة المبنى ،ج ،10ص.196
 .10طبقفت الشفاعیة المبنى ،ج ،10ص.196
 .11همام.
 .12همام.
 .13طبقفت الحففظ ،ص108؛ ثالث تناج  ،ص12؛ تذکنة الحففظ ،ج ،4ص.1498
 .14ال ایفت البن ااع ،ص.37
 .15ثالث تناج  ،ص.12
 .16همام.
 .17همام.
 .18ال ایفت البن ااع ،ص.37
 .19همام.
 .20تهذی الممفل ،ج( 1مقدمه) ،ص.154
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مزی راویام را بر اسا

ابتدا نام آنها ،نام پدر و جدشام مرتب کلرده ،بلا ایلن اسلتثها ݢ ݢ ݢکله در

جلد اول ،حرح الف را با «احمد» و در جلد بیسلت و چهلار ،حلرح ملیم را بلا اسلم «محملد» ،بله
بهانه شرافت و جایگاه نام پیامبر

آغاز کرده است .البته مشابه ایلن کلار را بخلاری در قلرم

پلهجم و ششللم هجللری در کتللاب التوفی یا المبیون انجللام داده ،بللا ایلن تفللاوت کلله او جلللد اول را بللا
حرح میم و با نام «محمد» آغاز کرده استّ .مزی ،سلپ نلام راویلام زم را بیلام کلرده و چهلار

فصل را که در ادامه توضیح داده خواهد شد ،به کتاب عبدالغهی اضافه کرده است.

مزی اسامی راویانی را که در سلسلۀ سهد کتب سته به ترتیب در صحیح ابی عبداهّلل محملد

بللن اسللماعیل بخللاری ،صووحیح اب لی الحس لین مسلللم بللن حجللاج نیشللابوری ،سووون اب لی داود

سل لللیمام بل للن اشل للعث سجسل للتانی ،جو ووفمع اب ل لی عیس ل لی محمل للد بل للن عیس ل لی ترمل للذی ،سو ووون

اب لیعبللدالرحمن احمللد بللن شللعیب نسللایی و سووون اب لی عبللداهّلل محمللد بللن یزی لد معللروح بلله
ابنماجه قزویهی و در کتابهای دیگر این مؤلفام ،پهج کتاب بخلاری .1 :القونالة خلو االموف ؛

 .2اووع الی و ین اووی الصووالة؛  .3االدب المفووند؛  .4خل و ااعووفل العبووفد؛  .5مووف استشووه بووه اووی الصووحیح
تعلیقفت و از مسلم .6 :مق مة کتفبوه الصوحیح و از ابلیداوود کتلب .7 :المناسویل؛  .8الوند علوی اهول
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الق و ؛  .9الوفسووا والموس و ؛  .10التفووند (وهللو مللا تفللرد بلله وهللل االمصللار مللن السللهن)؛  .11اضووفئل

االنصف ؛  .12مسفئل االمف احم (وهی المسائل التی سئل عهها وبلوعبلداهّلل وحملد بلن محملد بلن

حهبل)؛  .13مسو ح یث مفلک بن انو و از ترملذی .14 :الشومفئل و از نسلایی چهلار کتلاب.15 :

عمول یو ولیلوة؛  .16خصوفئ

امیون المومموین علوی بون ابول طفلو

؛  .17مسوو علوی ؛  .18مسوو

حو یث مفلوک بون انو و از ابلنماجله قزویهلی .19 :التفسوین یلادآوری شلدهانلد ،جملعآوری کللرده و

بدین ترتیب ،بیشتر از هزار و هفتصد راوی را به کتاب مقدسی اضافه نملوده اسلت 1.از ایلنرو
تعداد کل راویام کتاب مزی برابر با  8045است.
پ

از بررسی کامل این کتابها ،مواردی را که از آنها غفللت شلده و یلا احلوال آنهلا بله طلور

کاملل نیاملده اسللت ،افلزوده و خطاهللای عبلدالغهی را نیلز در نللام برخلی راویلام ،تصلحیح کللرده

است .به عهوام نمونه ،حرح «یا» ،در هر دو کتاب با یزید بن ابلام رقاشلی شلروع شلده اسلت.
ملزی نللام دو راوی را پل

از او اضللافه کللرده اسللت کله در کتللاب مقدسلی وجللود نللدارد :یزیلد بللن

ابراهیم تستری و یزیلد بلن اسلود .نلام راوی اول در کتلب شلشگانلۀ اهلسلهت و راوی دوم در
 .1همام ،ص.149

سون ابلداود ،جفمع تنمذ و سون نسوفیل بلوده کله نشلامدههلده ایلن اسلت کله مقدسلی فراملوش
کرده نام آنهلا را ذکلر کهلد .همچهلین از جملله راویلام کتلابهلایی کله ملزی آنهلا را افلزوده اسلت
ملیتللوام بلله یزی لد بللن ان لی
بخاری است.

هللذلی مللدنی اشللاره کللرد کلله از راویلام کتللاب ااعووفل العبووفد ،نوشللتۀ

مقدسی در شر ح زندگی یحیی بن معین آورده است:
حییی ذن مَی اذن عَن اذن ز یاد ذن بسطام ذن عِرالرَمن َیإ اذن مَوی ذون غیواث ذون
ز یاد ذن عَنذن بسطام اْلُ ی مرة غطران مَّلمْ َال اذن اب خی م مسَت حییی یَوَل أنوا
مََل للجنیر اذن عِر الرَمن اْلَری اذَزكر یا اْلَوری الِ ورادی اموام اموإ اهوری اْلشوار
ً
ً ً
ً ً
ً
الی َال اذَبكر اهطیب كان اماما ربانیا عاْلا حافظا ِتا متَنا اصل ف اّل نِار. ...

از آمچه مزی بدین گزارشها افزوده است ،گزارش دیگلری از نلام و نسلب یحیلی 1و آوردم

«فی زمانه» و «من بین اقرانه» ،به عهوام توضیحات کامللتلر و همچهلین گزارشلی دربلاره پلدر
یحیی را میتوام یاد کرد:

در نسخههای خطی موجود ،برای هر راوی شلمارهای قلرار داده کله برخلی بله رنلگ قرملز و
برخلی دیگللر بله رنللگ مشلکی آمللده اسللت؛ مل ال در مللتن فلوق ،عالمللت «ع» قبلل از اسللم یحیللی
نشللامدههللدۀ وجللود بیشللترین احادی لث او در مجموعلۀ کتللب سللته اسللت .همچهلین در پایللام
زنللدگیناملله هللر راوی بی لام م لیکهللد کلله مهظللور از ای لن نشللانه چیسللت؛ بللرای م للال ،در پای لام
شر ححال «د ق :یحیی بن مقدام» آمده است« :روى له ابلو داود ،و نسلائی ،و ابلن ماجلة»

کل لله «د» نشل للانه اختصل للاری سو ووون ابوو ول داود ،» « ،مربل للوط بل لله نسل للایی و «ق» مربل للوط بل لله
1

 .وقیل :یحیی بن معین بن عوم بن زیاد بن نهار بن خیار بن بسطام.
 .2همام ،ج ،31ص.544 - 543

نوآوریهای ّمزی در «تهذیب الکمال»

 - 6926ل حییی ذن مَی ذن عَن ذن ز یاد ذون بسوطام ذون عِور الرَموانل َیوإ حیویی ذون
مَی ذن غیاث ذن ز یاد ذن عَن ذن بسوطامل َیوإ حیویی ذون مَوی ذون عوَن ذون ز یواد ذون
هنار اذن خیار ذن بسطام اْلر ی ال طرایل أذَ زكر یا الِ رادی اهافظل مََل غطروانل إموام
أمإ اهری ف زمان اْلشار إلی من ذی أَران .
َال أذَ بكر ذن أب خی مِ مسَت حییی ذون مَوی یَوَل أنوا موََل للجنیور ذون عِور الورَمن
ً
ً
ً
اْلر ی َال اهافظ أذَ بكر اهطیب كان إماما ربانیال عاْلا حافظال ِتال متَنا.
َووال أَموور ذوون عِووراهَّلل الَجوول حیویی ذوون مَوی موون أمووإ اّل نِووار كووان أذووَه كاتِووا لَِووراهَّلل
2
ذن مال .
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ابن ماجه است.

در آوردم نام مشای و شاگردام راویام ،ابتدا نام آنها را به ترتیب حروح الفبا مرتب کلرده،

مللواردی را افللزوده و نی لز برخ لی را حللذح کللرده اسللت .مقابللل نللام هللر کللدام ،نشللانۀ اختصللاری

کتللابی کلله نللام آنهللا در آم آمللده را ی لادآوری کللرده اسللت؛ بلله عهللوام نمونلله ،مقدس لی مشللای
یحییبن معین را اینگونه ذکر کرده است:

ً
ً
مسُ عِراهَّلل ذن اْلِارک اذن عیینِ مشیما كیَا حییی الَطان حرو ذون غیواثل
 ...مَان ذون عیسول امساعیوإ ذون تحالورل عول ذون ماشوْل نافسول ابوا اِوامِل عِواد ذون
عِادل حمر ذن عِر اّل ن اری.

مزی در تهذی الممفل آورده است:

علوم و معارف قرآن و حدیث
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ر ى عن إمساعیإ ذن علیِل إمساعیإ ذن عیاشل إمساعیإ ذون تحالور ذون ِوَیر (خ)ل
ُز اذن أِرل جر یر ذن عِراهمیرل حوا ذون إمساعیوإ (مور)ل حجوال ذون حمور اّلعوَر
(خ مووق د س)ل اهسوون ذوون اَووُ الوورملل حس وی ذوون حموور اْلوور ذی (د)ل حر و ذوون
غیواث النخَوى (د س)ل ...مَون ذون عیسو الَووزاز (كون)ل مشوام ذون یَِو ال وونَای
اهورا( (د)ل موب ذون جر یور ذون حوازم (د)ل حیویی ذون
()4ل مش ذن بشویرل كیوُ ذون ت
1
زكر یا اذن أب زائرة (س)ل حییی ذن َِیر اّلمَی. ...

او به جلای عبلارت «سلمع» ،از «روی علن» اسلتفاده کلرده ،نلام مشلای را بله ترتیلب حلروح

معجم آورده و از نشانۀ اختصاری در مقابل نام هر استاد سلود جسلته اسلت کله در ادامله بیلام

میشوند .نشانه «خ» در مقابل نام اسماعیل بن مجالد بن سعید بله ایلن معهاسلت کله روایلت

ابللن مع لین از ای لن اسللتاد خللود ،در کتللاب صووحیح بخووفی گللزارش شللده اسللت .همچه لین نللام

اسماعیل بلن مجاللد را بله صلورت اسلماعیل بلن مجاللد بلن سلعید ،عییهله بله صلورت سلفیام

بللن عییهلله و وکیلع را بلله صللورت وکی لع بللن جللراح کامللل کللرده ،حللدود  19نفللر بلله اسللاتید یحیللی

اضافه نموده است؛ از جمله روح بن عبادة ،یعقوب بن ابراهیم ،اسماعیل بن عیاش و حملاد
بن خالد.

در جللایی دیگللر ،مقدس لی مشللای یزی لد بللن او

را ای لنگونلله نللام بللرده اسللت« :روی عللن

ابیموسی االشعری ».مزی سه نفر را به آم اضافه کرده است:

ر ى عن ابت ذن َیَ النخَى (س)ل علَمِ ذن َیَ النخَىل أب موَی اّلشوَر یل
 .1همام ،ص.545 - 544

أم عِراهَّلل (د س) امرأة أب مَی اّلشَر ی.

1

همین روند در ذکر نام راویام بیواسطه و باواسطه هر راوی نیز تکرار شده است:
اهنیر اهتلل إذرام ذون
ر ى عن الِخار یل مسلْل أذَ دا دل إذرام ذن عِراهَّلل ذن ت
2
اهَزجای (س). ...
یَََب ت

عالمللت « » در مقابللل نللام ابللراهیم بللن یعقللوب جوزجللانی ،نشللام م لیدهللد روای لت او از

یحیی بن معین ،در کتاب سون نسفیل گزارش شده است.

از جمله مهمترین نوآوریهای مزی ،قرار دادم نشانه اختصاری بلرای هلر کتلاب اسلت کله

عبارتانداز :عالمت گزارش روایلات یلک راوی در کتلب سلته« :ع» ،سلهن اربعله ،»4« :صلحیح

بخللاری« :خ» ،تعلیقللات صللحیح بخللاری« :خللت» ،القللرا ة خلللف اإلمللام« :ر» ،رفللع الیللدین فللی

الصالة« :ی» ،اندب المفرد« :ب » ،وفعال العباد« :ع » ،صحیح مسلم« :م» ،مقدمله صلحیح

مسلم« :م » ،سهن ابی داود« :د» ،التفرد« :ح» ،فضائل اننصار« :صد» ،المسلائل التلی سلئل
عهها وبوعبد اهّلل احمد بن محمد بن حهبل« :ل» ،مسهد حدیث مالک بن ان

« :کلد» ،جلامع

امیرالمؤمهین علی « :ص» ،مسهد عللی « :عل » ،مسلهد ماللک بلن انل

« :کلن» ،سلهن

ترمللذی« :ت» ،الشللمائل« :تللم» ،سللهن نسللایی ،» « :عمللل ی لوم و لیلللة« :س لی» ،خصللائا

ابن ماجه قزویهی« :ق» ،التفسیر« :ف ».
پ

3

از بیام اسامی مشای و شاگردام راویام ،سخهام بزرگلام جلر ح و تعلدیل دربلاره راوی

آمده ،این سخهام از کتابهای الجونح و التعو یل ابلیمحملد عبلدالرحمن بلن ابلی حلاتم رازی،

خطیب بغدادی و تفی یا دمشو ابوالقاسلم عللی بلن حسلن بلن هبلة اهّلل معلروح بله ابلن عسلاکر
دمشقی گردآوری شده است.

4

در ادامله بله نقلل روایلاتی کله از راوی نقلل شلده یلا او روایلت کلرده پرداختله اسلت؛ ا گلر راوی

صحابی باشد و روایتی از پیامبر

نقل کرده باشد ،نخست آم روایت ذکر شده ،در غیر ایلن

صورت اگر روایتلی از صلحابه داشلته باشلد ،بیلام ملیشلود و در ادامله ا گلر راوی از راویلام کتلب

 .1همام ،ج ،32ص.91
 .2همام ،ج ،31ص.546
 .3همام ،ص.150 - 149
 .4همام ،ص.153 - 152
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سته باشد که صاحبام آم بدوم واسطه از او حدیث نقل کردهاند ،آم روایت ذکر شده است.

برای م ال ،در ادامله زنلدگینامله صلحابی ،عبلداهّلل بلن حبشلی الخ عملی ،ابتلدا حلدی ی از

پیامبر

آمده است:

أخِرنووا أذووَ اهسوون اذوون الِخووار یل أذووَ ال نووام ذوون عووالنل أَموور ذوون ش ویِانل وز ینووب بنووت
مكىل َالَا أخِرنا حنِإل َال أخِرنا اذن اه یل َال أخِرنا اذن اْلو مبل َوال أخِرنوا
الَطیَىل َال حر نا عِراهَّلل ذن أَمور ذون حنِوإل َوال حور أبل َوال حور نا حجوالل
َال َال اذن جر یج حر ع مان ذن أب ِلیمانل عن عل اّلزدیل عن عِیر ذون عمیورل
1
عن عِراهَّلل ذن حِیش اه َمى أن النِ صل اهَّلل علی ِلْ ِئإ أی اّلعمال أفضإ؟

سهد برخی روایات حذح شده و برخی دیگلر کاملل آورده شلده اسلت .ملزی دلیلل ایلن کلار را

اینگونه بیام میکهد« :سعی بر ایلن بلوده اسلت کله سلهد روایلات بلین حاللت خیللی مختصلر و

خیلی طوالنی ذکر شود ».همامگونه که در م ال بلاال ملیبیهیم ،سلهد حلدیث بله صلورت کاملل
آورده شده است.

در نقل روایات ،اگر حدی ی با سهد عالی وجود داشته باشد ،پ

آم را نیز نقل کرده است؛ برای م ال ،در شر ححال قابو
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از بیام روایت ،سهد علالی

بن ابی المخارق آمده است:

أخِرنا أذَ إِحاق اذن الررجىل َال أنِأنا أذَ جَرر ال یرّلیل دا د ذن ماشوادةل عریروِ
بنوت أَموورل َوالَا أخِرتنووا فا مووِ بنوت عِووراهَّللل َالووت أخِرنوا أذووَ بكوور ذون ر یو ة (() َووال
ال وویرّلی أخِرنووا أیضووا حمووَد ذوون إمساعیوووإ ال ووویر فل َووال أخِرنووا أذووَ اهسوووی ذووون
فاذشاهَ.اّل أخِرنا أذَ الَاِْ الطِرایل َال حر نا عِیر ذن غنامل َال حر نا أذَ بكر ذن
أب شوی ِِل َوال حور نا أذوَ اّلحوَنل عون مسوات ذون حوربل عون َواذَس ذون اْلخوارقل عوون
لِابِ بنت اهارثل َالت بال اهسن ذن عل ف حجر النِ صل اهَّلل علی ِلْل فَالت
أعط َب الَِ َبا غیره.فَال إّنا ی سإ من ذَل اّل نىثل و ینضح من ذَل ال الم.
ر اه أذَ دا د عن مسردل أب تَبِ عن أب اّلحَنل فََُ لنا برّل عالیا.
2
ر اه اذن ماجِ عن أب بكر ذن أب شیِِل فَافَناه فی بَلَ.

اگر نام یک راوی ،شهاخته شده نباشد یا در نام او اختالفلی باشلد ،او را در فصلل مربلوط بله

کهیهها آورده و در قسمت اسامی راویام اختالح مربوطه را یادآور شده است.

راویانی را که جز اوهام هستهد را مشخا کرده و نام صحیح آنها را آورده است؛ مانهد:

 .1همام ،ج ،14ص.404
 .2همام ،ج ،23ص.331 - 330

من اّل مام  [ -690مْ] بشر ذن ِالم ر ى لو النسوایل مكو ا ذكوره فویمن امسو بشورل
1
إّنا مَ بشیرل ِیأَت ف مَعَ عل ال َاب إن شاء اهَّلل تَاَل.

در تمییز مشترکات ،مزی کاری بزرگ انجام داده و همله راویلام مشلترک را مشلخا کلرده

است؛ مانهد:

 _ 1006س اهارث ذن أِر ذن مََإ اهمرای.

2

در ادامه نام دو راوی را همراه با عبلارت «تمییلز» در ابتلدای آنهلا ذکلر کلرده کله در انتهلا نیلز

یادآور شده است که من این دو را برای تمییز بین آنها آوردهام:

[ _ 1007متییز] اهارث ذن أِر اْلحاِِل أذَ عِر اهَّلل الزامر الِ رادی.
4
[ _ 1008متییز] اهارث ذن أِر ذن عِراهَّلل َایض ِنجار.

3

و نیز در جایی دیگر آورده است:
اهَ .
 _ 6512م مارون ذن َِر الَجلل و یَال ت
[ _ 6513متییز] مارون ذن َِرل كان صاحب رایِ عل.
7
[ _ 6514متییز] مار ون ذن َِرل مََل َر یشل حجاز ی.
5

6

در انتهای آم نیز یادآور شده است:
ذكرنامها للتمییز ذیهنْ؛
این را برای تمیییز بینشام ذکر کردیم.

راوی ل لانی را کل لله در نل للام آنهل للا اخل للتالح وجل للود دارد بل للا عالمل للت سل للتاره مشل للخا کل للرده و
* _ مرمزل و یَال مرمل أذَ خالر الَالِ.یأَت ف الك .

چوم به کهیه معروح است و در نام آم اختالح وجود دارد ،در قسمت کهیهها آمده است:
 .1همام ،ج ،4ص.126
 .2همام ،ج ،5ص.207
 .3همام ،ص.208
 .4همام ،ص.212
 .5همام ،ج ،30ص.85
 .6همام ،ص.89
 .7همام.

نوآوریهای ّمزی در «تهذیب الکمال»

شر ححالشام را در قسمت کهیهها آورده است؛ مانهد:

69

 _ 7337د ت ق أذَ خالر الَالِ الكَفل امس مرمزل و یَال مرم.

1

ّمزی چهار فصل به کتاب عبدالغهی افزوده است که عبارتاند از:

فصل اول :کسانی که به نام پدر ،جد ،مادر ،عمو و مواردی از این دسلت شلهرت دارنلد ذکلر

شدهاند؛ مانهد ابنجریج و ابن سمرة بن جهدب.

زندگینامه کسلانی کله تههلا بله نسلبتی کله بله آم شلهرت دارنلد ،شلهاخته شلدهانلد ،در ایلن

فصللل آمللدهاسللت؛ مانهللد « _ 7767د :ابللن وخ لی صللفیة بهللت حیللی»؛ وللی کسللانی مانه لد «* _
ابنجریج ،هو :عبدالملک بن عبد العزیز بن جریج» که با عالمت ستاره مشلخا شلدهانلد ،بلا
نام اصلی خود به قسمت اول کتاب ارجاع داده میشوند.

فصل دوم :راویانی که به قبیله ،شهر ،شغل و مانهد ایلن ملوارد شلهرت دارنلد ذکلر شلدهانلد؛

مانهد االنباری ،اوزاعلی و شلافعی .زنلدگینامله کسلانی کله فقلط نسلب آنهلا در دسلت اسلت ،در

هم لین فصللل بی لام شللده اسللت؛ مانهللد_ 7771« :

الشافعی :محمد بن إدری

 :القیس لی» و دربللارۀ کسللانی مانهللد_ *« :

الشافعی ،و ابلن عمله إبلراهیم بلن محملد الشلافعی» ،تههلا بله ذکلر

نلام افللرادی کلله بلله شللافعی مشلهورند بسللهده کللرده ،بللا عالمللت سلتاره مشللخا شللده و بلله نللام
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اصلی آنها در بخش اول کتاب ارجاع داده شده است.

فصییل سییوم :راوی لانی کلله بلله لقللب و مانهللد آم شللهرت یافتللهانللد؛ مانهللد :اعللر ج ،اعمللش،

غهدر آمدهاند.

لقللبهللای مشللهور در ای لن فصللل ذکللر شللده کلله تمللامی آنهللا ارجللاع داده شللدهانللد؛ مانهللد:

«* _ االحمللر :اثهللام :جعفللر االحمللر ،ووبللو خالللد االحمللر» کلله بلله دو نفللر ارجللاع داده شللده و نی لز:
«* _ االحول :جماعة ،مههم :عاصم االحول ،وعامر االحول».

2

فصل چهارم :ایلن فصلل ویلژه مبهملات اسلت؛ مانهلد :فلالم علن ابیله ،وو علن جلده ،وو علن

ومه و مانهد ایهها؛ به عهوام م ال:

 _ 7773با د إذرام ذن أب أِیر الِراد.
عن جرهل عن أب مر یرة «إیا كْ الِ ضِ إیا كْ اهسر».
3
إن ْ یكن جره ِاْ ذن عِراهَّلل الِراد مََل الَرشییل فال أدر ی من مَ.
 .1همام ،ج ،33ص.276
 .2همام ،ج ،35ص.34 - 33
 .3همام ،ص.64

وفاداری مزی

ابوالحجاج مزی افزوم بر نوآوریهایی که ذکر شد ،در مواردی روش عبدالغهی را در پلیش

گرفتلله و بلله آنهللا وفللادار بللوده اسللت؛ چهام کلله کتللاب خللود را بللا برگزیلدهای از زنللدگانی حضللرت
محمللد

شللروع کللرده اسللت .همچهللین در مرتللب کللردم نللام راوی لام ،از حللروح الفبللای غی لر

مشللهور  29حرفللی اسللتفاده کللرده اسللت .از آمجللا کلله هللیچ کلمللهای در عرب لی بللا الللف شللروع
نم لیشللود ،در ای لنجللا ،الللف بلله صللورت «ال» نمللایش داده م لیشللود .از ایللنرو ا گللر بلله دنبللال
ن للام راویای مل لیگردیل لد ک لله ب للا ال للف ش للروع مل لیش للود بایل لد اس للم او را پلل

از «واو» و پ للیش از

«یلا » تحللت عهللوام «بللاب الللالم ولللف» جسللتوجو کهی لد .مقدسلی نیلز هملینگونلله عمللل کللرده
اسلت ،بللا ایلن تفللاوت کلله در کتلاب عبللدالغهی ،الللف پل

است؛ زیرا او واو را پ
بن سعید» است.

از حللرح «هللا » و پلیش از «یلا » آمللده

از نوم آورده است .تهها م ال این باب - 6772« :ع :الح بلن حمیلد

1

نتیجهگیری
کتابهای رجالی از نیمه اول قرم سوم هجری شکل گرفتهلد .جلامعتلرین کتلاب رجلالی در

احللوال راوی لام کتللب سللته ،توسللط عبللدالغهی مقدس لی در ششللم هجللری نوشللته شللد .او اول لین

کسی بود که کتابی مستقل در احوال راویام کتب سلته نوشلت .ایلن کتلاب تلا ملدتهلا مبهلای

کار رجالیوم بعد از او قلرار گرفلت .ابوالحجلاج ملزی _ دانشلمهد بلزرگ قلرم هشلتم هجلری _ بله
تهذیب این کتاب پرداخت.

ویرایش کرد و نام راویام ،نام مشای و شاگردام هر راوی را بر اسا

حروح الفبا مرتلب نملود

و راوی لام مشللترک را مشللخا کللرد .وی نخسللتین کس لی بللود کلله از نشللانههللای اختصللاری و
رمزگونه در کتاب خود بهره برد .او از این نشانهها برای هر راوی و مشای و شاگردام او ،و نیلز

برای مشخا کردم کتلابی کله روایتلی از او نقلل شلده ،اسلتفاده کلرده اسلت .ایلن ابتکلارات و
نوآوریهای او با توجه به امکانات محلدود آم زملام و نبلود رایانله ،کلاری عظلیم ،سلتودنی و

قابل تقدیر است؛ در حالی که هماکهوم انجام اینکارها نیاز بله امکانلات فلراوام و دقلت نظلر
زیاد دارد.

 .1همام ،ج ،31ص.176

نوآوریهای ّمزی در «تهذیب الکمال»

مزی حدود هلزار و هفتصلد راوی بله کتلاب مقدسلی افلزود و شلر ححلال بسلیاری از راویلام را
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کتابنامه
_ ثو ووف ش و ویعیف امو ووفمی د تو ووناج و جو ووفل (د قو وور هو ووف پو وووج تو ووف ده و و هجو وور ) ،محمدحس ل لین
میرعبداللهی ،قم ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمیهی 1388 ،ش.

_ الب ایة و الوهفیة ،ابنکثیر دمشقی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،چاپ پهجم1409 ،ق.

_ پژوهشی پینامو ج اموع حو یثی اهولسووت ،احملد پلاکتچی ،تهلرام ،دانشلگاه املام صلادق ،
چاپ اول1392 ،ش.

_ تذکنة الحففظ ،محمد بن احمد ذهبی ،بیروت ،دار احیا التراث العربی1337 ،ق.
_ تهوذی الممووفل اوی اسوومفل النجووفل ،یوسللف بللن عبلد الللرحمن مل ّلزی ،تحقیل  :دکتللر بشللار عللواد
معروح ،بیروت ،مؤسسة الرسالة ،چاپ اول1400 ،ق.

_ ثالث تناج  ،محمد بن احمد ذهبی ،کویت ،دار ابناالثیر1995 ،م.

_ دانش جفل از دی گفه اهلسوت ،محمدرضا جدیدینلژاد ،قلم ،مؤسسله فرههگلی دارالحلدیث،
چاپ اول1381 ،ش.

_ ذیل طبقفت الحوفبلة ،عبدالرحمن بن احمد بن رجلب ،ریلا
علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394
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1425ق.

 ،مکتبلة العبیکلام ،چلاپ اول،

_ سین اعال الوبالل ،محمد بن احمد ذهبی ،بیروت ،مؤسسة الرساله ،چاپ نهم1413 ،ق.
_ طبقفت الحففظ ،عبدالرحمن بن ابیبکر سیوطی ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1403 ،ق.

_ طبقفت الشفاعیة ،ابوبکر بن احمد ابن قاضی شهیه ،بیروت ،دارالهدوة الجدیدة1407 ،ق.

_ طبقفت الشفاعیة المبنى ،عبلدالوهاب بلن تقلیاللدین سلبکی ،هجلر للطباعلة والهشلر والتوزیلع،
چاپ دوم1413 ،ق.

_ العبن ای خبن من غبن ،محمد بن احمد ذهبی ،بیروت ،دارالفکر1418 ،ق.

_ «علم رجال» ،علیاکبر غفاری ،مجله کیهف ان یشه ،ش1366 ،14ش.

_ ال اای بفل ایفت ،خلیل بن ایبک صفدی ،بیروت ،الهشرات االسالمیه1962 ،م.
_ ال ایفت ،محمد بن هجر

ابن رافع ،بیروت ،مؤسسةالرساله ،چاپ دوم1402 ،ق.

