
  فصلى در تاريخ نگارى اسالمى طبقات

  )1(نعمت هللا صفرىفروشانى

 79ـ رمستان  4فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

  

ند, گرچه كتب تاريخ نگارى شمار مىآور سلمانان بـه  گارى م امـا در , طبقات نگارى را يكى از اصیل ترين انواع و شعب تــاريخ ن
حورى  ھوم م يف مف تا آن جـا كـه حـتى تعر فت  سراغ گر بادى ايـن شـعبه  بانى و م توان از م كمتر نوشته تاريخ نگارى مى 

 .را در اين كتب نمى توان يافت)) طبقه((
فن, از سوى ديگر ين  , مقايسه حجم فراوان كتب طبقات نگارى در رشته ھاى مختلف با حجم بسیار اندك مباحث مقدماتى ا

يث , چھره اى ناھمگون از آن را به نمايش مى گذارد و با مراجعه به ھمین مباحث اندك اين نكته آشكار مى گردد كه ايـن حد
قات نگـارى, شناسان بودند كه به جھت نیاز مبرم خود به چنین مباحثى بادى طب ھمچـون تعريـف , اقدام به طـرح مبـانى و م

 .طبقات و فوايد و اشكاالت آن نمودند
گارى و پیشـینه نگـارش دربــاره  قات ن سبك ھـاى مختلـف طب نوشته حاضر بررسى اين مباحث را به ھمراه مباحثى ھمچون 

 .مبادى طبقات نگارى به عھده گرفته است
 

 مقدمه
قرن اول ھجـرى و , با پديد آمدن دسته بندىھاى سیاسى و به دنبال آن پیدايش گرايش ھاى مختلف كالمى در نیمه نخست 

خود ) ص(استفاده گروه ھاى مختلف از سیره و سنت پیامبر اكرم, بخصوص در پايان آن براى اثبـات حقانیـت  به عنوان ابزارى 
 .رشد فزاينده اى پیدا كرد

سودمند آن , در آغاز در قالب ھايى چون تقطیع گزارش ھاى مربوط به سیره و سنت, اين استفاده ابزارى ھا بیـان بخـش  و تن
ھر دو بخـش آن بال در  مورد اولیـن منبـع , در جھت منافع گروھى و تإويل آن گزارش ھا صورت مى گرفت كه مسـلمانان ق در 

مورد قـرآن , اما قالب سومى كه به علل مختلف; آموخته بودند!! تجارب گرانبھايى, يعنى قرآن كريم, معارف خود اجراى آن در 
كه گسـتره . پديده جعل بود, كريم امكان پذير نبود و به صورت گسترده اى در مورد سیره و سنت به كار گرفته شد پديـده اى 

لق . آن از ھمان آغاز محدود به سیره و سنت نشد ھاى فراوانـى را خ گزارش  و به سراغ تاريخ و حوادث تاريخى نـیز رفتـه و 
 .كرده است

رشد روزافزون فتوحات مسلمانان و كوچ آن ھا به سرزمین ھاى تازه فتح شده و نیز بنیان گذارى شھرھاى مھمى چون كوفه 
سبى, و بصره , باعث پديد آمدن پاره اى از تعصبات شھرى در میان مسلمانان شد كه اين عنصر ھمانند تعصـب قبیلـه اى و ن

یامبر اكـرم بـه , )ص(توانست پديده جعل را به خوبى در خدمت خود گیرد و عالوه بر بیان رواياتى در فضـايل شـھرھا از زبـان پ
ھى و كالمـى; جعل حوادث تاريخى در مورد آن ھا نیز بپردازد و ھـوادارى شـديد , ھمچنان كه با ظھور شخصیت ھاى مھم فق

 .استخدام اين پديده در دستور كار قرار گرفت, گروه ھاى مختلف مسلمانان از آن ھا
حديث بـود , آنچه در اين میان به رشد روزافزون اين پديده شتاب مى بخشید سايه سنگین نھى رسمى خلیفه دوم از تدوين 

سرانجام كار به جايى رسـید كـه مورخـان و محـدثان . كه تا پايان قرن اول ھجرى بر سر جامعه اسالمى گسترانیده شده بود
ين , ھوشمند كه در پى كسب حقیقت تاريخ اسالم و روايات نبوى بودند تحمل نیاوردند و به فكر چـاره افتادنـد و بــراى عـالج ا

یامبر اكـرم; مسإله اسناد را پديد آوردند, مشكل در اولین گام سنت پ بايـد گـزارش ) ص(بدين ترتیب كه ھر گزارشگر سیره و 
 .خود را مستند به كسى كند كه بى واسطه از او شنیده است تا آن كه سلسله سند به شاھد عینى ماجرا منتھى شود

یت جـاعالن بكاھـد كه بعضـى از ايـن جـاعالن در جامعـه ) 2(,اين راه عالج توانست تا حـدى از فعال گر آن بـود  امـا مشـكل دي
ھاى آنـان را بـا ذكـر , اسالمى به عنوان استادان فن شناخته شده و افراد بى اطالع از دروغگو بودن آن ھا گزارش  روايـات و 

براى محـدثان و مورخـان , و با گذر زمان و پديد آمدن نسل ھـاى ديگـر, سلسله سند در جامعه انتشار مى دادند نان  احـوال آ
شد. ناشناخته مى ماند يد آوردن , از اين جا بود كه گام بعدى براى جلوگیرى از انتشار گزارش ھاى دروغین برداشته  و آن پد

بت و , بود كه در آن احوال و صفات راويان و گزارش گران از جھاتى ھمچون راسـتگويى)) علم رجال((علمى با عنوان  قـدرت ث
 .بررسى مى شد... ضبط و

نان , در موارد فراوانى: اما ھنوز مشكل از جھت ديگر وجود داشت و آن اين كه مورد اطمی ھرچند ھمـه افـراد سلسـله ســند 
اين , به اين ترتیب كه با نقادى سلسله سند و روايات; اما نظم و پیوستگى زمانى و مكانى میان آن ھا مورد ترديد بود, بودند

ثل آن كـه راوى ; نتیجه به دست مىآمد كه امكان نقل بى واسطه يك راوى از راوى بعدى از نظر زمانى يا مكانى وجود ندارد م
طرح شـده یش , اول در زمان حیات علمى راوى دوم كه به عنوان استاد او در سلسله سند م كى ب يا كود بـه دنیـا نیامـده و 

 . آن دو در دو شھر مختلف مى زيسته اند و ھیچ گاه يكديگر را مالقات نكرده بودند, و يا آن كه; نبوده است
يان مرگ راو و يـا حـداقل تعییـن , از اين جا بود كه نیاز به ايجاد رشته اى ديگر احساس شد كه در آن ضمن بیان تاريخ تولـد و 

ند, زمان حیات علمى آنان شته ا ندى , و نیز مشخص كردن سرزمینى كه در آن به تعلیم و تعلم اشتغال دا سته ب ھا را د آن 
 . و استادى را در سلسله سند فراھم آوردنموده و تشخیص امكان برقرارى رابطه شاگردى

جیره , شناخته مى شود)) طبقات((اين رشته كه به نام  بدون آن)) رجـال((و )) اسـناد((در حقیقت حلقه مكمل زن , بـود كـه 
شته, روشن است كه بستر پیدايش. فايده آن دو به طور كامل به دست نمىآمد ين ر سیره و سـنت , و يا الاقل بستر رشـد ا

بـه , نبوى بود كه دانشمندان اسالمى را در قرون اولیه واداشت تا با ھدف حفظ احاديـث نبـوى و جلوگـیرى از تحريـف و جعـل
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قات ... طب و, فقه, ھرچند بعدھا صاحبان علوم ديگر ھمانند كالم; ايجاد و تكمیل آن بپردازند ظم و انضـباط طب نه بـا ن و البتـه 
مقالـه حاضـر بـه . به روش ھاى گوناگون در علوم خود از آن بھره گرفته و مطالبى را به رشته تحرير در آوردنـد, نگارى محدثین

با توجه به نظرات دانشمندان شیعه و , در نظر دارد تا مرورى بر مبادى و مبانى اين رشته, رغم سرمايه علمى اندك مولف آن
كر , سنى داشته باشد سنده را متذ ھاى نوي به اين امید كه صاحب نظران محترم با بزرگوارى خود كاستى ھاى آن و لغزش 

 .شوند
 
 ـ تعريف طبقات1

يف آن , در لغت به معناى چیزى است كه چیز ديگر را كامال مـى پوشـاند, ))طبق((يعنى , ريشه واژه طبقات كه در تعر چنـان 
 )3)).(الطبق غطإ كل شى: ((چنین آمده است

 :چنان كه مى فرمايد, اين واژه در قرآن نیز به ھمین معنا به كار رفته است
 )4))(الذى خلق سبع سماوات طباقا((

شد مى با قت , كاربرد اين كلمه در طبقات و مراتب اجتماعى افراد نیز ھماھنگ با معنـاى لغـوى آن  يرا طبقـه بـاالتر در حقی ز
لى, نسبت به طبقه پايین تر دارد) به واسطه تفوق(نوعى پوشش  به ) ع(چنان كه حضرت ع نا را در خطـاب خـود  ین مع ھم

 :مالك اشتر به كار برده است
 ))و اعلم ان الرعیه طبقات ال يصلح بعضھا االببعض((

اھل ذمه و طبقـه , بازرگانان, كاتبان, قضات, به بیان بعضى از اين طبقات اجتماعى ھمانند سپاھیان) ع(حضرت, و در ادامه آن
 )5.(مسكینان مى پردازد

نیز دانشـمندان , كاربرد اين واژه در مورد نسل ھاى اصناف مختلف, ھم چنین ھمچون حاكمان و سلسله ھاى حكومت گـر و 
غوى آن دارد, رشته ھاى مختلف علوم خود, نیز نوعى ھمـاھنگى بـا معنـاى ل مانى  به علـت تقـدم ز قدم  يرا نسـل مت در , ز

 .حقیقت نوعى برترى نسبت به نسل متإخر دارد كه مى توان با مسامحه آن را نوعى پوشش فرض نمود
و از , در لغت به معناى گروه شبیه به ھم به كار نرفته اسـت)) طبقه((آن چه از بررسى اين واژه به دست مىآيد آن است كه 

 :پى مى بريم كه در تعريف لغوى طبقه چنین مى گويد, كه مورد تبعیت ديگران نیز قرار گرفته, اين جا به اشتباه ابن الصالح
 ).6))(الطبقه فى اللغه عباره عن القوم المتشابھین((

مى تـوان گفـت آن اســت كـه شته: و اما آن چه درباره معناى اصطالحى اين كلمه  یه ايـن ر چه قھرمانـان اول اشخاصـى , گر
سعد , )'ه207م (واقـدى , )'ه207م (ھمچون ھیثم بن عدى  فه بـن خیـاط ) 'ه230م (محمـدبن  ند كـه ) 'ه240م(و خلی بـوده ا

كالم, شخصیت تاريخى آن ھا بر شخصیت حديثى شان غلبه دارد , طـب, فقـه, و نیز گرچه صاحب نظران علوم ديگر ھماننـد 
سان بودنـد كـه از غفلـت , كتبى با عنوان طبقات در حرفه خود به رشته تحرير در آورده اند... نحو, تفسیر ين حـديث شنا اما ا

قرار داده و در , دانشمندان ديگر علوم براى ارائه تعريفى از اين كلمه حديث  استفاده كرده و آن را اصطالحى خاص براى علم 
 :تعريف آن چنین بیان كردند

 )7(;))الطبقه قوم تقاربوا فى السن و االسناد اوفى االسناد فقط((
 .در يك زمان مى زيسته اند, ولو به صورت تقريبى, آن است كه استادان روايى آن ھا, منظور از نزديكى در اسناد

ین مـى ) ره(چنان كه شھید ثانى, اين تعريف از سوى حديث شناسان شیعه نیز مورد قبول قرار گرفت در تعريف اين كلمه چن
 :فرمايد

 )8)).(الطبقه فى االصطالح عباره عن جماعه اشتركوا فى السن و لقإ المشايخ ثم بعد ھم طبقه اخرى و ھكذا((
كاربرد , آن چه در اين تعريف بايد مورد توجه قـرار گـیرد) 9.(ديگر حديث شناسان شیعه نیز مشابه اين تعريف را ارائه كرده اند

ند , است) لقإ المشايخ(توإم اشتراك در سن و اشتراك در اسناد  كه اين نشانگر آن است كه ھیچ يك از اين دو قیـد نمـى توا
سیارى , زيرا گرچه معموال راويان يك طبقه داراى سنین نزديك به ھم مى باشند, به تنھايى مالك تعريف قرار گیرد موارد ب اما 

با ھـم شـاگردان خـود , يافت مى شود كه راويانى به علت اشتغال به تحصیل زود ھنگام يا ديــر ھنگـام گیرى  تفـاوت چشـم 
 .درحالى كه از نظر مشايخ و استادان با ھم در يك طبقه قرار مى گیرند, دارند

يرا در , نیز نمى تواند به تنھايى مالك تعريف قرار گیرد)) اشتراك فى لقإ المشايخ((يا )) اشتراك فى االسناد((, از طرف ديگر ز
ند كديگر اشـتراك دار ضى از مشـايخ بـا ي بق اتفـاق نظـر طبقـات , موارد فراوانى راويان دو طبقه مختلف در بع كه ط حالى  در

نى , )ع(در میان روايت كنندگان از حضرت على, به عنوان مثال. آن ھا در يك طبقه جاى نمى گیرند, نويسان به نام تعداد فراوا
ابوھريـره و جابربـن , عبدهللا بـن عبـاس, عبدهللا بن مسعود, برإبن عازب, ابوسعید خدرى, ھمانند زيدبن ارقم, از طبقه اصحاب

قه تــابعین, عبدهللا انصارى برخورد مى كنیـم عداد فراوانـى از طب شتر, ھماننـد زر بـن حبیـش اسـدى, درحـالى كـه ت لك ا , ما
 )10.(روايت نقل كرده اند) ع(ابواالسود دئلى و سعید بن مسیب نیز از آن حضرت

زيرا ممكن است راويان يك طبقه ھمانند طبقه تـابعین داراى , اين قید به تنھايى نمى تواند جامع افراد باشد, عالوه بر اين كه
درحالى كه عمـده شــیوخ عـده , مانند آن كه عمده شیوخ روايى بعضى از آن ھا صحابى بوده; يكسان نباشند; مشايخ روايى

تابعین; اى ديگر تابعى باشند اصـحابى ھماننـد ) 'ه94ــ13(يعـنى سـعیدبن مسـیب , مثال عمده شیوخ روايى يكى از بزرگان 
شند, ابوھريره, زيدبن ثابت, عثمان مى با شیوخ ھـم طبقـه او) 11(,عايشه و ام سلمه  مده  یم , درحـالى كـه ع عنى ابراھ ي
یم , )'ه62يا  61م (علقمه بن قیس , )'ه63يا  62م (, تابعینى ھمچون مسروق بن اجدع, )'ه96يا  95م (نخعى  م (ربیع بن خث

شه ] ابراھیم نخمى[ و درباره او. بوده اند) 'ه81يا  80م (و سويدبن غفله ) 'ه62يا  61 كى نـزد عاي كه در كود چنین گفته انـد 
 )12.(اما روايتى از او نقل نكرد, رفت

يان  یات علمـى روا اشكالى كه بعضى از معاصران به اين تعريف وارد كرده اند آن است كه گاھى ممكن است سن و زمان ح
شد, اما به عللى ھمچون بعد مكانى, متقارب بوده ھا مختلـف با يا اسـنادھاى آن  به مـوارد فراوانـى . طرق و  كه  ند آن  مان

ند ھا حـديثى نشـنیده ا و بديـن , برخورد مى كنیم كه تابعان شامى از اصحابى نقل مى كنند كه تابعان بصرى و كوفى از آن 
 )13.(بنمايیم)) تقارب فى االسناد((ترتیب نمى توانیم در مورد آن ھا ادعاى 
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, بـه عبـارت ديگـر, تنھا يكسانى اسناد و)) تقارب فى االسناد((اما اين اشكال را مى توانیم با اين بیان دفع كنیم كه منظور از 
بوده (يعنى اگر دو تابعى ; بلكه شامل ھم طبقه بودن مشايخ روايى نیز مى گردد, مشايخ نیست حال چه ھر دو از يك شھر 

نام ) و يا از شھرھاى مختلف باشند شتراكى در  یچ ا نه اى كـه ھ به گو ند  از افراد مختلفى از طبقه اصحاب نقل روايـت نماي
اما وارد نبودن اين اشكال مانع از آن نخواھـد بـود . صادق است)) تقارب فى االسناد((باز , استادان آن ھا وجود نداشته باشد

طبقات تابعین و پس از آن را بر اساس شھرھاى محل سكونت , ھمانند طبقات اين سعد كه مولف, كه كار اولین كتب طبقات
تر ; را تحسین نمايیم, آن ھا تقسیم بندى نموده است زيرا ناگفته پیداست كه اين عمل در تحصیل فايده طبقـات نگـارى موثر

شد)) تقارب مكانى((و شايد مالحظه ھمین نكته باشد كه بعضى را ناگزير به آوردن عنصر , است , در تعريف طبقات نمـوده با
 :كه از تعريف قبلى عدول نموده و تعريف زير را ارائه كرده اند, به گونه اى

 )14))(تعاصروا زمنا كافیا و جمعت بینھم عالقه مكانیه اوعلمیه او قبلیه ما) اوالعلمإ(طائفه من الرواه ] الطبقه ھم[))
نیز نظـرات دانشـمندان ايـن  اما نكته اى كه تذكر آن در پايان اين بحث الزم است آن است كه با مطالعه كتب طبقات نگارى و 

قات نگـارن باشـد, فن مه طب نزد ھ دسـت يافـت و شــاھد ايـن , نمى توان به تعريفى كه جامع ھمه آن نظرات بوده و مقبول 
به اعتبـارات مختلـف در , مطلب اين كه يك راوى  ست  بعضى از دانشمندان حديث به اين نكته اعتراف نموده اند كه ممكـن ا

ابان بن ابى , و يا مثال مجلسى اول) 15(,چنان چه ابن الصالح درباره انس بن مالك چنین مى گويد, طبقات متفاوت جاى گیرد
 )16.(دھم و يازدھم به حساب مىآورد, عیاش را از اصحاب طبقه نھم

 
 ـ سبك ھاى طبقات نگارى2

در مى يابیم كه مولفین بعضـى از , نگاشته شده است)) طبقات نگارى((با بررسى كتبى كه در رشته ھاى مختلف با عنوان 
جه , آن ھا بخصوص در رشته ھايى غیر از حديث و فقه حاظ معنـاى لغـوى و تو معناى اصطالحى طبقات را در نظر نگرفته وبال

ابن سالم جمحـى , به عنوان مثال; به نوعى تضايف در نسبت سنجى بین طبقات مختلف كتب خود را به نگارش در آورده اند
سالمى, )طبقات فحول الشـعرا)) (طبقات الشعرإ((در كتاب  شاعران دوره جـاھلى و دوره ا شاعران بــه  سیم  در , پس از تق

نان, زيادى اشعار, طبقه بندى ھر دوره مالك ھايى چون جودت شعر شعرى آن ھـا بـا يكـديگر در , نظر علما درباره آ و تشـابه 
بدون آن كه در درون طبقات جاھلى و اسالمى به مسايلى چون تقدم و تإخر زمانى و رابطه استادى و ) 17(,نظر گرفته است
ند . شاگردى بپردازد تبى ھمان سامحه مـى تـوان نوعـى تضـايف را در ك قات االمـم((حتى بـا كمـى م ضى )) التعريـف بطب قا

ھاى روى زمیـن را , صاعداندلسى مشاھده كرد كه در آغاز با لحاظ مالك ھايى چون قلمرو حكومتى و سرزمینى ھمـه امـت 
یان 4... افرنگان و, رومیان, ـ يونانیان3ـ كلدانیان 2ـ ايرانیان 1به ھفت گروه  كان 5ـ قبط سنديان 6ــ تر , ــ چینیـان7ـ ھنـديان و 

و بى ...) يونانیان و, ايرانیان, ھمانند ھنديان(تقسیم نموده و آن گاه ھمه آن ھا را در دو طبقه بزرگ تر توجه كنندگان به علوم 
 )18.(جاى داده است) مانند چینیان و تركان كه در عوض در صنايع مھارت دارند(توجھان به علوم 

اين گونه كتب را از دايره بحـث خـارج نمـوده و , از آن جا كه قصد متمركز ساختن بحث بر روى معناى اصطالحى طبقه را داريم
 .آن ھا را كتب طبقات نگارى به شمار نمىآوريم, به اصطالح

ھا بايى و ذكـر , در اين میان به دسته اى از كتب با عنوان طبقات برخورد مى كنیم كه صاحبان آن  كتـب خـود را بـا ترتیـب الف
را مـد نظـر قـرار , )قوم تقاربوا(يعنى اشتراك گروھى , بدون آن كه عنصر ديگر طبقه, اساتید و شاگردان به نگارش در آورده اند

كتب فراوانى كه بـه , نه كتب طبقات و بدين گونه, بدين ترتیب سزاوارتر آن است كه اين نوع كتب را كتب تراجم بنامیم. دھند
 :كه در ذيل به نام تعدادى از آن ھا اشاره مى شود, از جرگه كتب طبقات خارج مى شوند, عنوان طبقات شناخته مى شوند

لى , طبقات االولیإ; )'ه775ـ696(ابن ابى الوفإ قرشى , الجواھر المضیئه فى طبقات الحنفیه بوحفص عمـربن ع لدين ا سراج ا
طبقـات النحـاه ; )'ه823م (شمس الدين ابى الخیرحمدبن محمد جزرى , غايه النھايه فى طبقات القرإ; )'ه804ـ723(بن احمد 
شیخ ابى العدل زين , تاج التراجم فى طبقات الحنفیه; )'ه851ـ779(تقى الدين ابى قاضى شھبه اسدى شافعى , و اللغويین

تاب (; )'ه911ــ849(عبدالرحمن سیوطى , بغیه الوعاه فى طبقات اللغويین و النحاه; )'ه879(الدين قاسم بن قطلعو بغا  ايـن ك
به ترتیــب , در آغاز به جھت تیمن و تبرك, ھمانند برخى ديگر از كتب تراجم مى كنـد و سـپس  اسامى محمد و احمد را ذكـر 

 ).الفبايى مى پردازد
لى , و طبقات الحنابله) 'ه945م (شمس الدين محمدبن على الداودى , طبقات المفسرين بى يع قاضى ابوالحسن محمدبن ا

لرواه((و در میان كتب طبقـات شـیعه مـى تــوان كتـابى ھماننـد . الزبیدى قات ا صیل طب جال الحـديث و تف جم ر شته )) مع نو
شده , سیدابوالقاسم خويى را از اين سنخ دانست كه با آن كه عنوان طبقات در آن به كار رفته نه الفبـايى تنظیـم  به گو اما 

 .است
, نیز از بحث ما خارج مى شوند, كتبى كه تنھا پیوستگى زمانى را بدون طبقه بندى مشخص مدنظر قرار مى دھد, ھم چنین

)) نزھه االلبإ فـى طبقـات االدبـإ((و ) 'ه296ـ247(نوشته عبدهللا بن معتز )) طبقات الشعرا((كه از اين نوع مى توانیم به كتاب 
كتبى كه مالك زمانى , و باالخره. اشاره نمايیم)  'ه577م (نوشته ابوالبركات عبدالرحمن بن محمدبن ابى سعید انبارى نحوى 

و شرح حال دانشمندان ھر قرن را بر اساس حروف الفبايى يا به ترتیب سـال , قرار داده اند, يعنى صد سال, طبقه را يك قرن
ند گروھـى ; نیز از محل بحث ما خارج است, وفات و يا بدون ترتیب مشخص بیان كرده اند زيرا يك قرن زمـانى نیسـت كـه بتوا

 :از اين نوع كتب مى توانیم كتب زير را مثال بزنیم, مشخص را در خود جاى دھد
لدين بغـدادى , كتاب الذيل على طبقات الحنابله البن رجب طبقـات ; )'ه795ــ736(زين الدين ابوالفرج عبدالرحمن بـن شـھاب ا

ند' , ه1406ــ1401از سال , كه نسابین قرن پانزدھم(بكرابوزيد , النسايین بر قـرون گذشـته نـیز ذكـر مـى ك منیـه ; )را عــالوه 
كه نسابین شیعه و سنى را از قـرن اول تـا چھـاردھم مـورد (سیدعبدالرزاق كمونه الحسینى , الراغبین فى طبقات النسابین

اولین كتابى , كه به قول نويسنده كتاب(عبدهللا مصطفى مراغى , الفتح المبین فى طبقات االصولیین; )بررسى قرار مى دھد
ند عالم الشـیعه, )است كه زندگانى اصولیون اعم از شیعه و سنى را تا قرن چھاردھم ذكر مـى ك غابزرگ , طبقـات ا شیخ آ

 ;طھرانى
توان از جھـت ). تحت اشراف(جعفر سبحانى , و موسوعه طبقات الفقھإ باقى مـى مانـد را مـى  اما كتبى كه در دايره بحـث 
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 :سبك نگارش به سه قسم تقسیم كرد
حروف الفبـا , كتبى كه در آغاز با ذكر شماره طبقه. الف به ذكـر دانشـمندان بـه ترتیــب  طبقات را دسته بندى كرده و سـپس 

 .شماره طبقه او را نیز ذكر كرده اند, پرداخته و در ذيل ھر نام
ھذيب ابـن حجـر عسـقالنى  يب الت كه در آغـاز ) 'ه852ــ773(كتاب شاخص در اين سبك در میان اھل سنت كتـاب تقر ست  ا

اتباع تابعین و تبع االتبـاع , به چھار طبقه بزرگ صحابه ـ تابعین) 'ه279م (تا ترمذى ) ص(طبقات راويان را از صحابه پیامبر اكرم 
صحابه ; تقسیم نموده و سپس آن ھا را به دوازده طبقه كوچك تر بخش نموده و ھر طبقه را شماره گذارى كرده اســت ثال  م

صرى و ابـن سـیرين را طبقـه , تابعین بزرگ ھمچون سعیدبن مسیب را طبقه دوم, را طبقه اول سن ب تابعین متوسط مانند ح
يت هللا , دانشـمندانى چـون محمـدتقى مجلسـى, در میـان شـیعه) 19.(دانسته است... سوم و جامع عـاملى و آ بى  ابـن ا

قات محـدثین از شـیخ طوسـى ; بروجردى به اين سبك عمل كـرده انـد حوم مجلسـى طب و ) 'ه460ــ385(بـدين گونـه كـه مر
خالف ) ع(و امام على) ع(تا اصحاب امام حسین)  'ه450ـ372(نجاشى  قات را بـر  ندى كـرده و طب را در دوازده طبقه تقسیم ب

و ) ع(يعنى طبقه شیخ طوسى را طبقه اول و طبقه اصحاب امام حسین; ابن حجر از پايین به باال شماره گذارى نموده است
نام ھـر كـدام) ع(امام على شماره , را طبقه دوازدھم قرار داده است و سپس به ترتیب الفبا به ذكر راويان پرداخته و در ذيل 

 )20. (طبقه او را نیز ذكر كرده است
قه تقسـیم نمـوده و  شیخ عبداللطیف بن على بن احمدبن ابى جامع عاملى از شیخ مفید تا ابن ابى عمـیر را بـه شـش طب

 :ھريك را به نام مشھورترين در آن طبقه از قرار زير نام گذارى كرده است
ـ طبقه ابن ابى 6ـ طبقه احمدبن محمدبن عیسى 5ـ طبقه سعد 4ـ طبقه كلینى 3ـ طبقه شیخ صدوق 2ـ طبقه شیخ مفید 1

 )21(عمیر
حدود (تا طبقه شیخ طوسى ) ص(و آيت هللا بروجردى طبقات روات را از صحابه پیامبر اكرم سال وفاتشـان  تى كـه  عنى روا ي

, در دوازده طبقه تقسیم بندى كرده و در بعضى از طبقات به معاصران روات اھل سنت نیز اشاره مى نمايد) مى باشد' ه450
شیعه از , اما متإسفانه در ھنگام مرتب كردن سلسله اسانید كافى شماره طبقات را ذكر نمى كند وى سپس طبقات راويان 

به ) ره(شیخ طوسى شین  با دوازده طبقـه پی قات  موع طب تا اساتید خود را به بیست و چھار طبقه تقسیم مى كند كـه مج
 )23.(و بدين ترتیب خود را در طبقه سى و ھفتم قرار مى دھد) 22.(سى و شش طبقه مى رسد

صاحبان آن ھـا در طبقـه بنـدى دارنـد. ب , كتبى كه از ھمان آغاز بر اساس طبقه بندى و البته طبق مالك ھاى مختلفـى كـه 
 .سامان گرفته است و در ذيل ھر طبقه نام روات و محدثین آن طبقه آمده است

ابن سعد , كه از آن جمله مى توانیم از كتبى ھمچون الطبقات الكبرى, بسیارى از كتب طبقات اھل سنت بر اين منوال است
كتاب ھاى الثقات و مشاھیر , )'ه261ـ206(الطبقات مسلم بن حجاج نیشابورى , )'ه240م (طبقات خلیفه بن خیاط ) 'ه230م (

شته , طبقات المحدثین باصبھان و الواردين علیھا, )'ه748م (تذكره الحفاظ ذھبى ) 'ه354م (علمإ االمصار ابن حبان بستى  نو
تـابعین و تابعـى , نام ببريم كه معموال به تقسیم بندى طبقات در سـه طبقـه بـزرگ اصـحاب) 'ه396ـ274(ابى الشیخ انصارى 

ين . طبقات كوچك ترى را نیز ذكـر مـى كننـد, التابعین پرداخته و ھر يك طبق مالك ھاى خود در دورن اين سه طبقه بزرگ در ا
به شماره بندى طبقات اقدام مى , بعضى از دانشمندان اين رشته كه قصد بررسى طبقات بعد از اين سه دوره را دارند, میان

ذھبى اشاره نموده كه ضـمن )) تاريخ االسالم و وفیات المشاھیر و االعالم((نمايند كه از اين نوع مى توان به كتابى ھمچون 
11(, )ص(به طبقه بندى عصرھاى زندگانى دانشمندان پرداخته و از سال وفات پیامبر اكـرم, بررسى حوادث سیاسى اسالم

ست 64را در ' ه640تا سال ) 'ه ین در كتـاب سـیراعالم . طبقه را تقسیم نموده و ھر طبقه را شماره گذارى كرده ا او ھـم چن
شراف شمندان و ا تابعین تــا زمـان اسـاتید و شـیوخ خـود, النبإل در يك تقسیم بندى ديگرى دان جاى داده  35را در , از  طبقـه 

 )24.(است
قاريان قرآن را تا قرن ششم در دوازده طبقه , نام دارد)) معرفه القرإ الكبار على الطبقات و االعصار((وى در كتاب ديگر خود كه 

پردازد  مى  تاريخ وفـات آن ھـا  تقسیم بندى نموده و شماره گذارى مى كند و در ھر طبقه معموال به ذكر نام افراد بر اساس 
 .وفات يافته است' ه539كه آخرين قارى اين كتاب در سال 

ھم چنین بعضى از كتب ترتیب يافته براى طبقه بندى فقھا نیز از اين سبك پیروى كرده اند كه در اين میان مـى تــوانیم كتـاب 
تن از فقھاى  1500را شاھد بیاوريم كه ) 'ه544م (ترتیب المدارك و تقريب المسالك العالم مذھب مالك نوشته قاضى عیاض 

 )25.(مالكى شھرھاى مختلف را تا زمان خود در ده طبقه با ذكر شماره تقسیم بندى مى كند
له مـى تـوانیم از كتـاب فـرق و  كه از آن جم ند  مى گیر جاى  و نیز بعضى از كتب طبقه بندى دانشمندان كالم در اين سـبك 

بدالجبار  ضى ع یش از خـود را در ده طبقـه ) 'ه415م (طبقات المعتزله نوشته قا قات دانشـمندان كالمـى پ كه طب یم  يـاد كن
سنین  چون ح ھايى  قه دوم از شخصـیت  قرار داده و در طب تقسیم بندى كرده و در طبقه اول خلفاى چھارگانه و اصـحاب را 
علیھماالسالم نام مى برد و در طبقات ديگر مشھورين متكلمین معتزلى را ذكر مى كند و در بعضى از موارد نظريات آن ھـا را 

ته ) 'ه840ـ764(اين ترتیب بندى از سوى احمدبن يحیى بن مرتضى .  نیز مىآورد قرار گرف در كتاب طبقات المعتزله مورد پیروى 
 .قاضى عبدالجبار را در طبقه يازدھم و ياران او را در طبقه دوازدھم قرار داده است, و او در ادامه

به كتــاب  شیعه تنھـا  جال((در میان كتب طبقات  فى معرفـه طبقـات الر قال  صغر جابلقـى )) طرائـف الم شته سـیدعلى ا نو
 .برمى خوريم كه اين سبك را به كار گرفته است) 'ه1313م (بروجردى 

به بـاال  31در ) ص(اساتید و معاصرين خود را تا اصحاب پیامبر اكـرم, مولف در اين كتاب قات را از پـايین  جاى داده و طب طبقـه 
سى ويكـم قـرار گرفتـه انـد;  شماره گذارى كرده است قه  عنى اصـحاب در طب تاب. ي ين ك در درون ھـر طبقـه , نويسـنده در ا

فات آورده اسـت و در ترتیـب  دانشمندان شیعه را بدون ھیچ گونه ترتیبى اعم از ترتیب الفبايى و يا ترتیـب بـر حسـب سـال و
 .بندى طبقات رابطه شاگردى و استادى طبقه پايین تر را به عنوان يك مالك اصلى مورد نظر قرار نداده است

كر , در اين سبك پس از پايه ريزى طبقات مختلف. ج به ذ ھا  در ھر طبقه يك شخصیت به عنوان محور قرار داده مى شود و تن
 .بدون اين كه روابط شاگردى و استادى ھر طبقه با طبقه بعدى لحاظ گردد, شاگردان آن شخصیت محورى پرداخته مى شود

ھى تالف درون گرو مه خـود را , ناگفته پیداست كه اين سبك تنھا در نزد شیعه كاربرد دارد كه مى تواند بدون ھیچ گونه اخ ائ
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 .به عنوان شخصیت ھاى محورى ھر طبقه مدنظر قرار دھد
كه , و رجال البرقى طبق اين روش سامان يافته است) 'ه460ـ385(تإلیف شیخ ابوجعفر طوسى )) رجال الطوسى((دو كتاب 

 .را برمى شمارد) ع(پرداخته و سپس ياران ھر امام) ص(مولف در آغاز به ذكر اصحاب پیامبر اكرم 
اما در رجال الطوسـى مولـف , مى باشند) ع(روايت كنندگان از حضرت امام حسن عسكرى, در كتاب رجال برقى آخرين طبقه

باز )) من لم يرو عن واحد من االئمه علیھم السالم((بابى تحت عنوان , پس از ذكر اصحاب امام حسن عسكرى علیه السالم
ست(نموده و به ترتیب الفبا  شده ا يت  نیز ايــن ترتیـب رعا نام كسـانى كـه بـه طـور )  ھم چنان كه در ديگر طبقـات  كر  بـه ذ

در . مى پــردازد, مستقیم روايتى از ائمه علیھم السالم نقل ننموده و بیشتر آنان در زمان پس از غیبت صغرى مى زيسته اند
يت , میان سه سبك آن چه كه بیشتر ھدف طبقات نگارى محدثین را كه بررسى پیوستگى يا ناپیوستگى سلسله اسناد روا

ند بــه , تإمین مى كند, است مى توا شناس  حديث  ند و يـك  قرار گرفتـه ا سبك دوم است كه گروه ھا ھر يك در طبقه خود 
 .آسانى رابطه شاگردى و استادى آن ھا را تشخیص دھد

به صورت يك جا ذكر نشده اند و , اما از آن جا كه افراد يك طبقه, ھر چند سبك شناسى اول نیز اين ھدف را تإمین مى نمايد
مـى , از محتواى اصلى طبقات نگارى فاصله مـى گـیرد و در حقیقـت, طبقه آن ھا نیز تعیین شده است, تنھا در ذيل نام افراد

توان آن را نوعى طبقات نگارى تغییر شكل يافته سبك دوم دانست كه با اھدافى چون سھولت دسترسى به نام راويان پديد 
ببرد, اما در سبك سوم. آمده است بـدون آن كـه پیوســتگى بیـن , راوىشناس تنھا مى تواند به حدود عصر راويان مختلف پى 

ھد. طبقات را به خوبى بشناسد مى د بى نشـان  ; اين سبك كارآيى خود را در روايت راويان از شخصیت ھاى محورى به خو
به راحتى مى توان دريافت كه مثال ياران امام حسن عسكرىعلیه السالم نمـى تواننـد روايـتى از امـام صـادق , به عنوان مثال

ند آن را , روايت نقل كنند يا نه) ع(اما اين كه آيا مى توانند از اصحاب امام صادق. علیه السالم نقل نمايند مى توا سبك ن اين 
زيرا اين امكان وجود دارد كه اصحاب امام حسن عسكرىعلیه السالم بتوانند از اصحاب سال خورده امام صادق علیه ; بیان كند

 .السالم نقل روايت نمايند
 
 ـ مالك ھاى تعیین طبقه3

اتفاق نظر ندارند و در تعیین مالك راه ھاى مختلفى را پیمـوده , بر مالك ھاى يكسان, طبقات نگاران مختلف براى تعیین طبقه
قدى . اند تب وا سیت) 'ه230ـ168(محمدبن سـعد كا مالك جن خود پنــج  تاب طبقـات  مان, در چینـش ك یا و , شـرف, ز جغراف

 .علوالروايه و االسناد را مد نظر قرار مى دھد
لد اول و , او در آغاز بر اساس مالك جنسیت پس از ج راويان مرد را از راويان زن جدا مى كند و در كتـاب ھشـت جلـدى خـود 

 .شش جلد ديگر را به مردان و جلد ھشتم را به زنان اختصاص مى دھد, اختصاص دارد) ص(بخشى از جلد دوم كه به پیامبر
در زيرطبقه ھـاى ايـن دو , ھم چنین. تإثیر مالك زمان را مى توانیم در تقسیم بندى راويان به صحابه و تابعین مشاھده نمائیم

قرار داده كـه در , به عنوان مثال; طبقه نیز در مواردى به تإثیر اين مالك برخورد مى نمايیم سانى  وى طبقه پنجم صحابه را ك
 .از سن كمى برخوردار بوده اند) ص(ھنگام وفات پیامبر اكرم

قه , منظور از مالك شرف ندى طب تإثیر ايـن مـالك را در تقسـیم ب شد كـه بیشـترين  فضیلت ھاى راويان و نسب آن ھا مى با
شركت داشـتند; صحابه به پنج طبقه كوچك تر مى بینیم و , بدين گونه كه در طبقه اول اصحابى را قرار داده كه در جنگ بـدر 

شم و موالـى آن ھـا و , در ھنگام ذكر نام آن ھا شرافت در نسب را رعايت كرده است بدين ترتیب كه در آغاز به ذكر بــنى ھا
 .مى پردازد... سپس بنى عبدشمس و

ستند در جنـگ بـدر  به حبشـه نتوان چون ھجـرت  به عللـى ھم ھد كـه  و در طبقه دوم مسلمانان با سابقه اى را قرار مـى د
در طبقه سوم شركت كنندگان در جنگ . اما در جنگ احد و جنگ ھاى پس از آن تا جنگ خندق شركت داشتند, شركت كنند

پس از آن . خندق و جنگ ھاى پس از آن تا فتح مكه را قرار مى دھد كه و  تح م كه در ف ند  سانى مـى دا و طبقه چھارم را ك
 .سن كمى داشتند) ص(در طبقه پنجم كسانى را قرار مى دھد كه ھنگام وفات پیامبر اكرم, مسلمان شدند و باالخره

مالك جغرافیايى را در آغاز طبقه تابعین مشاھده مى كنیم كه ابن اسعد ابتدا آن ھا را بر اساس شھرھاى محل سكونتشان 
يره ,  يمامـه, يمـن, طـائف, مكـه, تقسیم بندى مى كند و در اين راستا به ترتیـب راويـان شـھرھاى مدينـه شبه جز حرين در  ب

شھرھاى كوفـه , رى, بغـداد در عـراق و آن گـاه راويـان شـھرھاى خراسـان, مدائن, واسـط, بصـره, عربستان و سپس راويان 
 .افريقیه و اندلس در مغرب را ذكر مى كند, مصر, قم در مشرق و بعد از آن راويان شھرھاى شام و جزيره, ھمدان

يان تــابعین ھـر شـھر مشـاھده , ))علو الروايه و االسناد((يعنى , و اما پنجمین مالك یب ذكـر راو را مى توانیم به خوبى در ترت
ناقالن از , بدين ترتیب كه مثال ھنگام ذكر تابعین شھر مدينه; نمايیم بر  ند را  يت نقـل كـرده ا كر و عمـر روا كه از ابوب راويانى 

قه دوم , مقدم مى دارد) ع(عثمان و حضرت على و راويان از صحابه كوچكى ھمچون اسامه بن زيد و عبدهللا بن عمر را در طب
 )26.(راويان از بزرگان تابعین را بر راويان از تابعین كوچك مقدم مى دارد, ھمین طور, تابعین شھر مدينه قرار مى دھد

كه البتـه در بـه , از مالك ھايى چون زمان, نیز در نگارش طبقات) 'ه240م (خلیفه بن خیاط  نسب و جغرافیا استفاده مى كند 
در كتاب مشاھیر علمإ االمصـار )  'ه354م (ابن حبان بستى , پس از او) 27.(كارگیرى آن ھا اختالف نظرھايى با ابن سعد دارد

ند, اما طبقات نگاران بعدى جز به مالك زمان. از دو مالك زمان و جغرافیا بھره گرفت متر توجـه كرد يرا , به مالك ھاى ديگـر ك ز
رابطه استادى و شاگردى بین طبقات مختلف بود كه به نظر آن ھا تنھـا , نكته اصلى مورد توجه آن ھا و بخصوص محدثینشان

 .با مالك زمان و تعیین سال وفات آن ھا امكان پذير بود و مالك ھايى چون نسب و جغرافیا در اين جھت كارآيى نداشت
تإثیر باشــد, البته چنان كه اشاره شد سكونت راوى و , عامل جغرافیا نمـى توانـد در ايـن راسـتا بـى  حل  با شـناخت م يرا  ز

يان  چگونگى حیات علمى او و نیز آگاھى از سفرھاى او به نقاط ديگر مى توانیم به امكان يا عدم امكان روايت نمودن او از راو
شايد  شھرھاى ديگر پى ببريم و حق آن بود كه اين مالك در كتب طبقات نگارى به طور جداگانه مورد توجه قرار مى گرفـت و 

قات نگـاران را وادار نمـود تـا اقـدام بـه , احساس اين نقیصه بود كه به ھمراه امورى ھمچون حس وطن دوستى ضى از طب بع
قات الشـامیین . طبقات نگارى محلى نمايند از جمله كتبى كه به اين امر اختصاص دارند مى توان از كتاب ھـايى ھمچـون طب

عرب محمدبـن , )'ه245ـ170(نوشته ابوسعید عبدالرحمن بن ابراھیم  شته ابوال تونس نو مإ  طبقات علمإ افريقیه و طبقـات عل
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با , )'ه318م (طبقات الجزريین تإلیف ابوعروبه حسین بن محمـد حرانـى , )'ه333م (احمد تمیمى قیروانى  حدثین  طبقـات الم
و طبقـات علمـإ بلـخ تإلیـف ) 'ه369ــ274(صــبھان و الـواردين علیھـا نوشــته ابوالشــیخ عبـدهللا بـن محمـدبن جعفـر اصـفھانى 

 )28.(ياد كرد) 'ه376م (ابواسحاق ابراھیم بن احمد بلخى 
ولـى . نتوانستند بر يك مفھوم مشخص از زمان اتفاق نظر داشته باشند, اما طبقات نگارانى كه تنھا بر مالك زمان تكیه كردند

را از طبقه منظور مى دارند كه در میان آن ھا ھمـه آن ھـايى كـه ) جیل(مى توان گفت كه بیشتر آن ھا معنايى معادل نسل 
يعنى به اضافه تبع , و يا چھار طبقه, يعنى به عالوه تابعى التابعین, يا سه طبقه, طبقات اولیه را به دو طبقه اصحاب و تابعین

 .چنین معنايى را از طبقه در نظر دارند, االتباع تقسیم مى نمايند
ھر  به نظر مى رسد كه علت اصلى در نظر گرفتن چنین معنايى از طبقه آن است كه طبق اين تقسیم بندى امكـان مالقـات 

تون گفـت كـه . طبقه با طبقه باالتر و برقرارى رابطه استادى و شاگردى بین آن ھا به صورت امرى طبیعى وجـود دارد شايد ب
كه در اين جا به ذكر يكـى از , نقل مى كنند) ص(الھام بخش چنین تقسیم بندىاى رواياتى است كه اھل سنت از پیامبر اكرم

 :آن ھا مى پردازيم
لون): ص(قال رسول هللا: عن ابن سعید الخدرى رضى هللا عنه قال كم : يإتى على الناس زمان فیغزو فئام من النــاس فیقو فی

من النـاس فیقـال: فیقولون لھم) ص(من صاحب رسول هللا من : نعم فیفتح لھم ثم يإتى على الناس زمان فیغزو فئــام  كم  فی
ناس فیقـال, نعم: فیقولون) ص(صاحب اصحاب رسول هللا ھل فیكـم : فیفتح لھم ثم يإتى على الناس زمان فیغزو فئام مـن ال

 )29.(نعم فیفتح لھم: فیقولون) ص(من صاحب من صاحب اصحاب رسول هللا
گارى نديدنـد, اما از آن جا كه بعضى به , تقسیم بندى نسلى را وافى به منظور طبقات ن نه را  ين طبقـات چھارگا يك از ا ھر 

321(حاكم نیشابورى , به عنوان مثال; بدون آن كه مالك مشخصى براى كار خود ارايه دھند, طبقات كوچك تر تقسیم نمودند
, عمر, اولین مسلمانان يعنى ابوبكر, طبقه اصحاب را به دوازده طبقه كوچك تر تقسیم مى نمايد كه در طبقه نخست) 'ه405ـ

لوداع و ) ص(پیامبر اكرم, را قرار داده و طبقه دوازدھم را افرادى مى داند كه در حال خردسالى) ع(عثمان و على جه ا را در ح
, پس از آن) 30.(فتح مكه مشاھده كرده اند و براى اين طبقه افرادى ھمچون سائب بن يزيد و عبدهللا بن ثعلبه را مثال مىآورد

يد شاره شـد) 31(,طبقه تابعین را به پانزده طبقه كوچك تر تقسیم مـى نما چه ا شبیه ايـن تقسـیم بنـدى را در , كـه چنـان 
 .مشاھد مى نمايیم, اما در طبقاتى بزرگ تر, طبقات ابن سعد و خلیفه بن خیاط

ند نیز بــا ھـم , در اين میان تعدادى از طبقات نگاران اقدام به تعیین فاصله زمانى مشخص براى طبقه نمـوده ا جا  ين  امـا در ا
بن عبـاس) 32(زيرا بعضى از آن ھا مانند ذھبى ھر طبقه را ده سـال; اتفاق نظر ندارند در قولـى كـه بـه او , و بعضـى ماننـد ا

 )34.(و ابن كثیر از قول برخى آن را چھل سال ذكر مى كند) 33(آن را بیست سال مى داند, نسبت داده شده
 !باشد كه مى فرمايد) ص(به نظر مى رسد مستند قول اخیر حديث منسوب به پیامبر اكرم

كل طبقه اربعون عاما فاما طبقتى و طبقه اصحابى فاھل علـم و ايمـان و امـا الطبقـه الثانیـه مـا , امتى على خمس طبقات((
 )35)). (بین االربعین الى ثمانین فاھل بر و تقوى

طبقه در يك مرحله بر چھل و در مرحله ديگر بـر ھشـتاد سـال تطبـق داده , البته در روايت ديگرى كه اھل سنت نقل كرده اند
 )36.(شده است

اختالف , شايد بتوان گفت يكى از علل اختالف در تحديد زمانى طبقه) 37.(البته ابن جوزى اين روايات را جعلى دانسته است
یان ) ص(است كه در حديثى از پیامبر اكرم)) قرن((در تحديد زمانى كلمه  كر طبقـه نگـارى در م آمده است و احتماال منشـإ ف
 :آن حديث چنین است. مسلمانان شده است

 )38...))(خیر امتى قرنى ثم الذين يلونھم ثم الذين يلونھم((
 .كه البته در اين جا اين جوزى به علت وجود اين حديث در صحیح بخارى آن را از موضوعات به حساب نیاورده است

عد االمـه((آن را به , ابن منظور بعد از آن كه در تعريف قرن يد زمـانى آن اقـوال مختلفـى را )) االمه تإتى ب يف كـرده در تحد تعر
و صد سال ) متوسط عمر مردم يك زمان(ھشتاد سال , ھفتاد سال, شصت سال, سى سال, بیست سال, ھمچون ده سال
شايد بتوان يكى از علمى ترين كارھاى انجام شده در تحديد زمانى طبقات را شیوه آيت هللا بروجـردى ) 39. (ذكر كرده است

مانى بیـن اصـحاب , ايشان اوال با توجه به عمر متعارف اشخاص و ثانیا با توجه به سن متعارف تحمل حديث. دانست فاصله ز
شیعه, )'ه460ـ385(تا زمان شیخ طوسى ) ص(پیامبر اكرم تب اربعـه  مى , يعنى آخرين مولف ك قه تقسـیم  را بـه دوازده طب

شیخ طوسـى; كند كه  كرم) ره(با اين بیان كه اگر در روايتى  قل مـى كنــد) ص(از پیـامبر ا سند داراى عمـرى , ن ھمـه افـراد 
شند شد, متعارف بوده و در سن متعارف تحمل حديث كرده با مى با سله سـند داراى دوازده راوى  ين سل سپس خـود . ا و 

به ھـم , متذكر اين نكته مى شود كه در صورت سال خورده بودن راوى يا فراگرفتن حديث قبل از وقت متعارف آن ايـن ترتیـب 
 )40. (عالى مى شود, خورده و تعداد روات كمتر مى شوند و در اين ھنگام سند در اصطالح حديث شناسان

يث ' , ه385با توجه به تولد شیخ طوسى در سال , بدين ترتیب مل حد اگر او را در دھه سوم عمر خود داراى سن متعارف تح
حدود , با تقسیم تفاوت اين دو بر عدد دوازده, بدانیم و طبقه صحابه را از سال يازده ھجرى به حساب آوريم بـه  34رقمـى در 

 )41.(دست مىآيد كه مى توانیم آن را تعیین تقريبى طبقه از نظر ايشان بدانیم
 
 )42(ـ فوايد و اشكاالت طبقات نگارى4

 فوايد. الف
 .مورد بررسى قرار داد) 43(فوايد طبقات نگارى را مى توان در دو بخش تاريخى و حديث شناسى

ند, در بخش تاريخى امـا در بخـش حـديث شناســى , كتب طبقات نگارى در رشته ھاى مختلف علوم مورد توجه قرار مى گیر
یاى اســالم. تنھا كتب طبقات نگارى محدثان بررسى مى شود سمت دن به ســه ق شھرھا و , فوايد بخش تاريخى مى تواند 

بررسى مجموع كتب طبقات نگارى در رشته ھاى مختلف مى . كشورھاى خاص و نیز رشته ھاى مختلف علوم تقسیم شود
ما  براى  سیر صـعودى يـا نزولـى آن را  موده و  تواند ما را از وضعیت علم و تمدن در دنیاى اسالم در زمان ھاى مختلف آگاه ن

قاتى دانشـمندان علــوم ; كارى كه از كتب تراجم صرف و يا تاريخ سیاسى برنمىآيد; مشخص كند سى گروھـى و طب يرا برر ز
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 .مختلف به صورت يك جا در آن كتب مشاھده نمى شود
شد, به گفته بعضى از معاصران, ھم چنین ين قسـمت مـى با يرا فـى ; بررسى وضعیت اخالقى دانشمندان از ديگر فوايد ا ز

را ... صـداقت و, فضايل اخالقى چون زھد, با مطالعه اخالق و رفتار طبقه اى مانند صحابه و مقايسه آن با طبقه تابعین, المثل
عدى, ھمین طور. در طبقه اول بیشتر مشاھده مى كنیم ايـن صـفات را در تابعیـن , با نسبت سنجى طبقه تابعین با طبقات ب

یه , بارزتر مى بینیم و از اين جا مى توانیم به استنتاجى كلى ھمچون نسبت معكوس گسترش اسالم با اخالق در قـرون اول
ضاع ) 44(,اسالمى دست يابیم ست آوردن او به د تاريخى را در  مى توانـد تحلیـل گـر  كه بررسى علل اين تناسب معكوس 

 .اجتماعى ھر دوره و نیز تبیین روابط بین جريانات مختلف تاريخ ھمچون رابطه فتوحات و اخالق در جامعه اسالمى يارى نمايد
سى طبقـات  بررسى طبقات نگارىھاى محلى و نیز طبقات نگارىھاى عمومى ھمانند طبقات ابن سعد كه در كتاب خود به برر

مى تواند ما را از كیفیت گسترش علم و اخالق در نقاط مختلف دنیـاى , مختلف دانشمندان در شھرھا و كشورھا پرداخته اند
 .اسالم آگاه نموده و توجه دانشمندان آن شھرھا به علوم متفاوت در ادوار مختلف را براى ما بیان نمايد

مان ھـاى , ھمچون كتب طبقات الفقھإ و طبقات الصوفیه, طبقات نگارىھاى رشته ھاى مختلف سیر تطور آن رشـته ھـا را در ز
ثال. مختلف نشان داده و نقاط اوج و حضیض آن را براى ما روشن مى سازد سى كتـب طبقـات صـوفیه در , به عنوان م بـا برر

قرن پنجـم مراحـل رشـد , مى يابیم كه سیر نگارش اين كتب از قرن سوم شروع شده در قرن چھارم شكوفايى رسـیده و در 
و . و از اين جا مى توان مراحل توجه به صوفى گرى در دنیاى اسالم را تبییـن نمـود) 45.(خود را پیموده و به اوج رسیده است
شده و , يا با بررسى سیر طبقات نگارى فقھا در مى يابیم كه آغاز طبقات نگارى فقھاى مذاھب مختلف از قرن چھارم شروع 

در ھر قرن به رشد كتب طبقات نگارى مذاھب خاصى برخورد مى كنیم كه اين مسإله نشان گر تثبیت پديده تمذھب در قـرن 
شد در بخـش . چھارم و نیز بیان گر احتمالى رشد ھر مذھب متناسب با كتب طبقات نگارى آن مذھب در ادوار مختلف مى با

 .فوايد طبقات نگارى بايد به دو قسمت فوايد عام و فوايد خاص تقسیم نمايیم, حديث شناسى
و فوايد خاص فوايدى اســت . مراد از فوايد عام فوايدى است كه طبق ھمه مبانى و مذاھب بر طبقات نگارى مترتب مى شود

 .كه تنھا طبق بعضى از مبانى يا مذاھب جريان مى يابد
 :باشد كه مى گويد) 'ه902م (در باب فوايد عام شايد جامع ترين و بھترين عبارت از سخاوى 

تدلیس و الوقـوف  ین ال لى تبی و فائدته االمن من تداخل المشتبھن كالمتفقین فى اسم او كنیه و نحو ذلك و امكان االطالع ع
 )46.(على حقیقه المراد من العنعنه لمعرفه الحديث المرسل او المنقطع و تمییزه عن الحديث المسند

 :فوايد طبقات نگارى در سه چیز خالصه مى شود, طبق اين گفته
 
 ـ جلوگیرى از اشتباه در اسامى يكسان1

سان مـى باشـند و  سامى يك يادى راويــان داراى ا در ھنگام مراجعه اجمالى به علم رجال حديث در مى يابیم كه در مـوارد ز
به جــايى مـى  كار  حتى در بعضى از موارد اين يكسانى در نام ھاى پدران و اجداد آن ھا نیز مشاھده مى شود و نیز گاھى 

يان مـى , است, رسد كه كنیه ھا و القاب آن ھا نیز يكسان و اين امر باعث اشتباه افراد ناوارد در حكم به توثیق يا تضعیف راو
به ھمین جھت حديث شناسان توجه خاصى به اين مطلب نموده و حتى برخى از آنان ماننــد خطیـب بغـدادى تإلیفـى . شود

 )47.(پديد آورده اند)) كتاب المتفق و المفترق((مستقل با نام 
 .و ابن صالح نوع پنجاه و چھارم از علوم حديث را به اين امر اختصاص داده و آن را چنین معرفى مى كند

 )48))(معرفه المتفق و المفترق من االسمإ و االنساب و نحوھما((
در میان راويـان , به عنوان مثال; شناخت طبقه راويان مى تواند دانشمند رجالى را در تشخیص اين افراد از يكديگر كمك نمايد

بان وراق ازدى )) اسماعیل بن ابان((اھل سنت دو راوى با نام  بن ا لى اسـماعیل  كه او ثق مـى ) 'ه216م (وجـود دارد  و مو
ند سـفیان . و دروغگو بـوده اسـت) 'ه210م (و ديگرى اسماعیل بن ابان غنوى , باشد اولـى از طبقـه اول اتبـاع التـابعین ھمان

 )49.(روايت نقل مى نمايد) بقايا التابعین(درحالى كه دومى از آخرين طبقه تابعین , ثورى نقل روايت مى كند
ست)) ابراھیم بن اسـحاق((در رجال شیعه به نام , ھم چنین فر ا ین دو ن كه مشـترك ب مى كنیـم  اولـى را شـیخ ; برخـورد 

قه ) 50(,طوسى در طبقه اصحاب امام ھادى علیه السالم جاى داده و او را توثیق نمـوده اســت مى را در طب حالى كـه دو در
 )51.(قرار داده و او را ضعیف شمرده است)) من لم يرو عن واحد من االثمه علیھم السالم((

اما بايد توجه داشت كه اين فايده تنھا در صورتى محقق مى شود كه طبقات اين گونه افراد متفاوت باشد و در صورت يكسان 
سم , به عنــوان مثــال; ديگر چنین فايده اى وجود ندارد, بودن طبقه ھار نفـر نـام مـى بــرد كـه ھمگـى داراى ا ابـن صـالح از چ

 )52.(بوده و در يك عصر مى زيسته اند)) احمدبن جعفربن حمدان((
 
 ـ امكان دستیابى به موارد تدلیس2

راوى دوم را مالقات نكرده باشـد و نقـل او , اگر تدلیس را به معناى نقل حديث يك راوى از راوى ديگر به گونه اى كه راوى اول
در اين صورت ممكن است بخشى از تدلیس به بحث ) 53(فرض نمائیم, براى مخاطب تو ھم سماع مستقیم او را پديد مىآورد

 .زيرا چنین تدلیسى شامل ھر دو صورت ھم طبقه بودن و ھم طبقه نبودن دو راوى مى گردد; ما مربوط شود
سمعه : ((... اما اگر تدلیس را چنین معنا نمايیم كه يوھم انــه  لى وجـه  ھوان يروى عمن لقیه او عاصره مالم يسمعه منه ع

زيرا ھر دو را وى در يك طبقه بوده و امكـان ; در اين صورت طبقات نگارى نمى تواند موارد تدلیس را مشخص نمايد) 54(,))منه
 .چنین مواردى از تدلیس را بايد از راه ھاى ديگر كشف كرد. نقل وجود داشته است

 
 ـ كمك به تشخیص مصاديق عنعنه3

كه , برقرار شده باشد)) عن((اصطالح عنعنه به معناى آن است كه پیوستگى بین افراد سند با كلمه , در علم درايه بدون آن 
 )55.(در سلسله سند آورده شود, عبارتى كه داللت بر سماع مستقیم يا غیر مستقیم راويان از يكديگر نمايد

 :سند چنین حديثى در واقع ممكن است يكى از دو حالت زير را داشته باشد
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 )56. (به معصوم برسد, يعنى سلسله سند با پیوستگى تمام و بدون افتادگى: ـ مسند1
 .يعنى در سلسله سند افتادگى وجود داشته باشد: ـ مرسل2

 :حديث مرسل خود دو گونه است
 منقطع يا مقطوع. الف

 .و آن حديثى كه تنھا يك واسطه از سلسله سند آن افتاده باشد
 معضل. ب

ستفاده از طبقـات نگـارى ) 57.(آن حديثى است كه بیش از يك واسطه از سلسله سند آن افتاده باشد رجـال شناسـى بـا ا
طع اسـت , اوال تشخیص دھد كه آيا حديث مسند است يا مرسل)) عنعنه((مى تواند در موارد  و ثانیا در صورت ارسال آيا منق

نى) 58.(يا معضل از موارد استفاده فقھاى شیعه از اين مطلب مى توانیم نمونه ھايى را به عنوان مثال در عبارات امـام خمی
ند; ببینیم) ره( مى ك بن سـنان نقـل روايـت  بن محمـد از عبـدهللا  مـى , مثال ايشان ھنگام نقل سند روايتى كه در آن على 

 :فرمايند
148م ) (ع(است و او نمى توانسته عبدهللا بن سنان را كه از اصحاب امام صادق) 'ه329م (على بن محمد از اساتید كلینى 

بدهللا بـن ... بوده مالقات كرده باشد) 'ه ند از ع مى توان ھم طبقـه او ن و اين مطلب مسلم است كه على بن محمد و راويان 
 )59.(روايت نقل نمايند, سنان و راويان طبقه او و حتى راويان واقع شده در طبقه پايین تر ھمانند ابن ابى عمیر و جمیل

ید دانسـته و از ايـن , ايشان در مورد ديگر, ھم چنین قه او را بع امكان نقل حسین بن سعید از بكیر بن اعین و راويان ھـم طب
 )60.(به حساب مىآورند)) مظنون االرسال((جھت سند را 

به حسـاب آورد حث  مسـإله اسـتناد پوشـاندن , يكى از مھم ترين مسايل تاريخى كه مى توان آن را به عنوان ملحقات ايـن ب
است كه صوفیان به منظور مستند نمودن سلسله ھاى خود ) 'ه40) (ع(توسط حضرت على) 'ه110م (خرقه بر حسن بصرى 

شنیدن حسـن بصـرى از حضـرت , درحالى كـه رجـال شناســان. روى آن تإكید فراوانى مى نمايند) ع(به حضرت على حـديث 
شد) ع(على قات بـر ايـن نكتـه , را رد مى نمايند و گرچه ممكن است بین آن دو مالقاتى انجام پذيرفته با امـا نـاقالن ايـن مال

بوده باشـد و  سلك  صاحب  تإكید دارند كه اين مقاالت در مدينه و در ھنگام كودكى حسن بوده است و نه در سنى كه خـود 
 )61.(بخواھد خرقه بپوشد

به  توانیم  له مـى  عبارات سخاوى در فوائد طبقات با تلخیص از سوى درايه نگاران شیعه مورد استفاده قرار گرفـت كـه از جم
جردى تنھـا ) 62.(اشاره نمايیم) 'ه1351ـ1290(و شیخ عبدهللا مامقانى ) 'ه965ـ911(عبارات شھیدثانى  اما عبارت آيت  برو

 :عبارت ايشان چنین است. اشاره دارد, به يكى از فوايد سه گانه يعنى فايده سوم
نه و بینـه طبقتـان و ... فائده العلم بالطبقات من يكـون بی ھى العلم بارسال السند او السقوط منه فیما اذاكان فیه من روى ع

لراوى )  اى باالرسال(الظن به  من عمـر عمـرا طـويال اوكـان ا او احتماله فیما اذكان بینھما طبقه واحده االاذاكان المروى عنه م
 )63...(ممن شرع فى تحمل الحديث قبل الزمان المتعارف اخذه

در پايان اين بخش تذكر اين نكته الزم است كه در برخى از نوشته ھا تا چھارده فايده و نتیجه براى طبقات نگارى بیـان شـده 
 )64.(كه يا به بحث ما مربوط نمى شود و يا آن كه در فوايدى كه ذكر شد مندرج مى گردد

 :و اما در بخش فوايد خاص مى توانیم به امور زير اشاره نمايیم
ھرچنـد شـناخته شـده , صحابه ھمگى عادل بوده و حديث آن ھا داراى اعتبارى مى باشد, ـ طبق مبناى قاطبه اھل سنت1

 .نباشند
داراى فايده رجالى بوده و احاديث او را معتبر , طبق اين مبنا صرف دانستن اين كه يك راوى درون طبقه صحابه جاى مى گیرد

 )65.(مى سازد
شھر , به عنوان مثال, ـ بعضى از محدثین با راويان شھرھاى مختلف رفتارھاى متفاوتى دارند2 آن ھا راويان بعضى از طبقـات 

يـاد )) دارالضرب((راويان شھرھايى مانند كوفه را ضعیف شمرده اند و از كوفه با عنوان , مدينه را عمده ثقه دانسته و بالعكس
ضرب سـكه شـیوع دارد; كرده اند ند  شناخت شـھر راوى بـا ) 66.(به اين معنى كه در آن جا جعل حديث مان طبـق ايــن مبنـا 

 .استفاده از طبقات نگارى محلى مى تواند يارىگر چنین محدثانى در حكم به اعتبار يا عدم اعتبار احاديث آن ھا شود
برترى دارد و ) ع(منزلت اصحاب كوفى ابن مسعود بر اصحاب كوفى حضرت على, ـ طبق مبناى بعضى از محدثان اھل سنت3

ند و اصـحاب ) ع(بعضى از آن ھا كار را به جايى رسانده اند كه منكر وجود حتى يك فقیه در میان اصحاب حضرت على شده ا
به حسـاب , را عمده مجھول دانسته اند) ع(آن حضرت مان بعـد از صــحابه  یه تـرين مرد درحالى كه اصحاب ابن مسـعود را فق
يا حضــرت علـى) 67.(آورده اند , اسـت) ع(حال طبق اين مبنا ھمین كه مشخص شود كه راوى از طبقه اصحاب ابن مسـعود 

 .حكم روايات او مشخص مى شود
شد, ـ اگر مبناى رجالى شیعه در مورد اصحاب اجماع4 ستفاده از طبقـات ) 68.(و ثاقت ھمـه اسـاتید و مشـايخ آن ھـا با بـا ا

 .مى تواند حكم به اعتبار روايات او بنمايد, نگارى و دانستن اين نكته كه رواى در طبقه اساتید اصحاب اجماع قرار دارد
میر5 حیى و , ـ اگر رجالى شیعه معتقد به ثقه بودن ھمه مشايخ روايى بعضى از ثقات ھمانند محمدبن ابـى ع صـفوان بـن ي

فرادى قـرار دارد, احمدبن محمدبن ابى نصر بزنطى باشد ین ا مـى توانـد اعتبــار , با دانستن اين كه راوى در طبقه مشايخ چن
 )69.(روايت آن ھا را ثابت نمايد

 
 اشكاالت. ب

مده بـا آن بــه عنـوان يـك علـم  به نظر مى رسد علت اصلى اشكاالت موجود در طبقات نگارى آن است كـه طبقـات نگـاران ع
بلكه ھدف اصلى آن ھا اين بوده كه با نوعى تقسیم بندى به شرح يا ذكر , مستقل و داراى ضوابط مشخص برخورد نكرده اند

ند جال . انديشمندان علوم مختلف بپرداز بالقوه از آن در ر ستفاده بالفعـل و  به آن و ا حدثان  حـتى بـا وجــود عنايـت فـراوان م
تاب مسـتقلى , با آن به عنوان علمى ضابطه مند برخورد نشده است, شناسى كه تـا قـرن معاصـر بـه كمـتر ك نه اى  بـه گو

Page 8 of 14

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\36.htm



شته ھـا . برخورد مى كنیم كه درباره اين علم نگاشته شده باشد كر اشـكاالتى كـه در برخـى از نو حال با ايــن مقدمـه بـه ذ
 :درباره اين رشته آمده مى پردازيم

 
 )70(ـ عدم مالك ھاى يكسان در طبقات نگارى1

به كمتر موردى برخورد مى نمايیم كه دو يا چند طبقات نگار مالك واحد و تعريــف , چنان چه در بخش ھاى قبل مالحظه كرديد
سلیقه خـود, شده اى را اساس كار خود در طبقات نگارى قرار دھند حـال چـه بـر اسـاس , بلكه ھر يك از آن ھا بنا به ذوق و 

ته انـد, محدوده زمانى مشخص و يا نامشخص قاتى پرداخ ندى طب پژوھش محققـان را دچـار ) 71(,به تقسیم ب كه ايــن امـر 
لت كـه , در تعیین طبقات راويان دچار سردرگمى مى گردند, زيرا آن ھا با مراجعه به كتب مختلف, اشكال مى سازد به اين ع

 .ھر يك از طبقات نگاران بعضى از راويان را در طبقاتى ناھمگون با طبقات نگار ديگر جاى داده اند
 
 ـ تداخل طبقات2

ياد لى ھمچـون سـن ز به عل نا  سیر و , منظور از تداخل طبقات آن است كه يك راوى ب كم و يـا  سن  شروع بـه تحصـیل در 
 )72.(در طبقات مختلف زمانى و مكانى جاى گیرد, سفرھاى فراوان

درباره آدم بن ) ره(مجلسى, چنان چه به عنوان مثال, اين نكته از سوى رجال شناسان شیعه نیز مورد توجه قرار گرفته است
 )73.(اما گاھى در طبقه نھم جاى مى گیرد, طبقه اصلى او ھشتم است: متوكل مى فرمايد

 )74.(و يا محدثى ھمانند ابان بن ابى عیاش را در طبقات نھم و دھم و يازدھم جاى مى دھد
 )75. (آيت  بروجردى بسیارى از راويان را در دو طبقه يا بیشتر قرار مى دھد, ھم چنین

 .علل اصلى اين مشكل ريشه در امور تكوينى خارج از كنترل طبقات نگار دارد, البته چنان كه مشاھده شد
 
 ـ روزنتال3

ند, با ذھنیت تاريخى, يكى از مھم ترين اشكاالت كتب طبقات نگارى را دشوارى دستیابى پژوھشگران يرا , به آن ھا مى دا ز
ین اطالعاتـى , يافتن شرح حال يك شخصیت در آن ھا مستلزم دانستن طبقه او مى باشد كه طبعا براى بسیارى داشتن چن

 )76.(مشكل است
چنـان چـه ھـم , اين اشكال را مى توان با ترتیب دادن فھرست ھاى الفبايى در پايان كتب طبقات نگارى به آسانى حل نمـود

 .رعايت گرديده است, اكنون اين مسإله در چاپ ھاى جديد بسیارى از اين كتب
 
 ـ پیشینه نگارش درباره مبادى و مبانى طبقات5

ضوع طبقـات نگـارى,  منظور از مبادى و مبانى طبقات قه بـه عنــوان مو ھدف و فايــده , پرداختن به امورى ھمچـون تعريـف طب
روش , نسبت سنجى بین طبقات نگارى و علوم ديگر, عیوب و نواقص و راھكارھاى برطرف كردن آن, ضرورت آن,  طبقات نگارى

شد, و به طور خالصه, ھاى طبقات نگارى مى با گارى  با , بررسى مبادى تصورى و تصديقى طبقـات ن كه شـايد بتـوان آن را 
 .نامید)) فلسفه علم طبقات((, اصطالح امروزى

صران )) علم الطبقات((البته بايد توجه داشت كه عبارت  ند از معا تنى چ عبارتى ابتكارى و اغراقآمیز است كه جز به وسـیله 
حديث ) 77(كار برد نداشته است نـوع شصـت و (و متقدمان مانند ابن صالح و شارحان كتاب او تنھا طبقات را نوعى از علــوم 

كاربرد عبـارت ) 78.(دانسته اند) سوم كه  لم الطبقـات((به نظر مى رسد  حث فـوق توسـط )) ع بر منقـح شـدن مبا متوقـف 
یت و , متخصصان باشد قه و كیف گاران را در تعريـف طب فراوان طبقـات ن فات  كه اختال زيرا شفاف نشدن ھمین مباحث است 

یم  روش طبقات نگارى موجب گشته است و از ھمین روست كه به كمتر كتب طبقات نگارى در علوم مختلف برخورد مـى كن
يف , كه داراى تعريف مشابه از طبقه بوده و روش يكسانى را به كار برده باشد يد حسـرت تعر و حتى در بسـیارى از مـوارد با

تا بسـیارى از  عث شـده اسـت  طبقه در يك يا دو سطر را از مولف ده ھا جلد كتاب طبقات نگارى بر دل بنھیم و ھمین امـر با
ند)) طبقات((كتب تراجم و شرح حال خود را نوعى طبقات نگارى بدانند و از كلمه , دانشمندان , در عنوان آن ھا استفاده نماي

 .درحالى كه اين كتب از اصول و مبانى اولیه طبقات نگارى بى بھره مى باشد
)) طبقـات نگـارى((تازه وارد اين مبحث مى شويم كه آيـا , ھرگاه از اين مرحله گذشتیم و علمیت طبقات نگارى را ثابت كرديم

مورد ھر  بع , علمى مستقل از علوم ديگر است و يا آن كه علمى تابع و غیر مستقل مى باشـد كـه در  اصـول و مبــادى آن تا
بانى و , علمى است كه به طبقات نگارى دانشمندان آن پرداخته است و براى مثـال لوم حـديث داراى م طبقـات نگـارى در ع

گارش , بـه ھـر حـال. روش ھاى متفاوتى از طبقات نگارى در علوم تجربى ھمانند علم طب مى باشـد سى پیشـینه ن بـا برر
تاريخ اسـالم بسـیار  درباره طبقات به اين نتیجه مى رسیم كه حجم اين نوشته ھا در مقايسه بــا كتـب طبقـات نگـارى طـول 

كامال نابجـا , انتظار نوشته ھاى مستقل در اين عرصه, ناچیز و بلكه غیر قابل مقايسه مى باشد و البته با اين وصف انتظارى 
چیزى برنمـى خـوريم, آن ھم در میان معاصران, چنان چه در واقعیت نیز به جز موارد بسیار معدود. مى باشد نكتـه . به چنین 

سندگان , جالب توجه در اين میان آن كه گر چه طبقات نگارى در خدمت علوم مختلفى در آمـده اســت امـا ايـن محـدثان و نوي
ند . علوم حديث بودند كه اقدام به تعريف مبادى علم طبقات نموده و بدين ترتیب به گونه اى اين علم را به خود اختصـاص داد

ثى ) 79(جستجو كرده اند) 'ه405ـ321)) (حاكم نیشابورى((برخى اولین اشاره به مبادى علم طبقات را در كتاب  كه بــه مباح
نى , شناخت فرزندان صـحابه, تعريف روايت اكابر از اصاغر, ھمچون فرق بین تابعین و اتباع التابعین برادران و خواھرا شناخت 

 )80.(پرداخته است... شناخت موالى و اوالد آن ھا و, شناخت شھرھاى راويان, كه ھمگى را وى روايات ھستند
نويس مشـھورى , اما اين تالش توسط حديث شناسان و علوم حديث نويسان پس از او ابتر ماند به گونه اى كه علوم حديث 

ند )) معرفه طبقات الرواه و العلمإ((ھمچون ابن صالح  ھا در چ را به عنوان نوع شصت و سوم از علوم حديث معرفى كرده و تن
يان ساتید و شـاگردان آن ھـا را , سطر به تعريف طبقه و توضیح آن پرداخته و در پا يان و ا یات و راو شناخت موالیـد و وف لـزوم 

ید و االيضـاح((و علوم حديث نويسان پس از او و نیز شارحان كتابش ھمچون عراقـى در ) 81.(متذكر شده است ابـن , ))التقی

Page 9 of 14

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\36.htm



يب النــواوى((و سیوطى در )) اختصار علوم الحديث((كثیر در  ضیح )) تدريب الراوى شـرح تقر يا تو بارت او و  بـه آوردن عیـن ع
نى ) 82.(مختصر آن و يا حتى خالصه كردن آن بسنده كرده اند البته در اين میان نبايد تالش ھاى مـورخ معـروف قـرن نھـم يع

یث((را ناديده گرفت كه در كتاب علـوم حـديث خـود يعـنى ) 'ه902م (سخاوى  تح المغ خود)) (ف تاريخ  نه در كتـاب  يعنـى , و 
به نسبت سنجى بیـن آن و علــم تاريـخ , عالوه بر يادآور شدن اھمیت طبقات و ذكر فوايد آن) االعالن با لتوبیخ لمن ذم التاريخ

 :پرداخته و چنین مى گويد
كان فـى  ما اذا و بینه و بین التاريخ عموم و خصوص وجھى فیجتمعان فى التعريف بالرواه و ينفرد التاريخ بالحوادث و الطبقات ب
بان التاريــخ  ما المتـإخرين  قد فـرق بینھ البدريین مثال من تإخرت و فاته عمن لم يشھدھا الستلز امه تقديم المتـإخر الوفـاه و 
ید  ينظرفیه با لذات الى الموالید و الوفیات و بالعرض الى االحوال و الطبقات ينظرفیھا بالذات الى االحوال و با لعرض الى الموال

 )83. (و الوفیات لكن االول اشبه
مى شـويم  در اين جا در مقام نقد و بررسى اين نسبت سنجى و تعیین صحت و سقم آن نیستیم و فقط اين نكته را متـذكر 

تاريخ, كه از مقايسه بین علم تاريخ و طبقات شايد اين نتیجه به دست آيد كه در نظر امثال سخاوى طبقات بـه منزلـه , مانند 
 .يك علم به حساب آمده است

در میان معاصران اھل سنت تالش ھاى تازه اى در راستاى نگارش درباره طبقات انجام شده است كه حاصل آن را مى تـوان 
 :در چھار بخش تقسیم بندى كرد

 .مقدمه ھاى تحقیقى كتب طبقات نگارى پیشینیان كه توسط محققان معاصر به نگارش در آمده است. الف
 :از اين بخش مى توانیم نوشته ھاى زيرا نام ببريم

 ).'ه240م (خلیفه بن خیاط )) كتاب الطبقات((ـ مقدمه سھیل زكار بر 1
 ).'ه232يا  231ـ139(نوشته محمدبن سالم جمحى )) طبقات الشعرا((ـ مقدمه طه احمدابراھیم بر 2
سعد ((ـ مقدمه محمدبن صامل السلمى بر كتابى با عنـوان 3 بن  قات ا لد ) 'ه230م (سلسـله النـاقص مـن طب الطبقـه , 1ج

 .الخامسه من الصحابه
ـ206(ابوالحسین مسلم بن حجاج نیشابورى )) الطبقات((ـ مقدمه ابوعبیده مشھوربن حسن بن محمودبن سلمان بر كتاب 4

 ).'ه261
 .ابن سالم جمحى)) طبقات فحول الشعرإ((ـ مقدمه محمود شاكر بر كتاب 5
 .نوشته شمس الدين ذھبى)) سیر اعالم النیإل((ـ مقدمه حسین اسد بر 6
 ).'ه396ـ274(نوشته ابى الشیخ انصارى )) طبقات المحدثین با صبھان و الواردين علیھا((ـ مقدمه اكرم ضیإ العمرى بر كتاب 7

بـه روش طبقـات , فايده آن ھا و اجمالى از سیر طبقات نگـارى, در اين نوشته ھا عالوه بر ذكر مطالبى ھمچون تعريف طبقات
 .نگارى صاحب كتاب نیز پرداخته شده است

ھايى ھمچـون . برخى از كتب كه پیرامون علم حديث و رجال به نگارش در آمده است. ب از اين مجموعه مـى تــوان از كتــاب 
طوره مـن القـرن االول الـى نھايـه ) 84(,نوشته اكرم ضیإ العمرى)) بحوث فى تاريخ السنه المشرفه(( شإته و ت علم الرجـال ن

لى بـن ابــراھیم الحشـیش)) المدخل الى علوم الحديث) ((85(,نوشته مطر الزھرانى)) القرن التاسع علـوم ) ((86(نوشـته ع
 .نام برد) 87(نوشته صبحى صالح)) الحديث و مصطلحه

تاب ھايـى . برخى از كتاب ھايى كه پیرامون تاريخ نگارى اسالمى به نگارش در آمده است. ج از اين مجموعه مى توانیم از ك
)) منھج البحث فى التاريخ و التدوين التـاريخى عنـدالعرب((و ) 88(نوشته فرانز روزنتال)) علم التاريخ عندالمسلمین((ھمچون 

شده و , در اين گونه كتب. نام ببريم) 89(نوشته محمدعبدالكريم الوافى از طبقات به عنوان يكى از شعب علم تاريخ نام برده 
شده  ته  گارى پرداخ نده از شــیوه طبقـات ن ستفاده كن مباحث آن به طور بسیار مختصر مطرح گرديده و بیشـتر بـه مـورخین ا

 .است
 
 نگارش كتب مستقل. د

 .نوشته اسعد سالم تیم برخورد مى نمايیم)) علم طبقات المحدثین اھمیته و فوايده((در اين بخش فقط به كتاب 
مى , مولف در اين كتاب كه با زحمت و تالش فراوان آن را سامان داده است حث خـود  طرح مبا به  در چھار باب و يك ملحـق 

چون مفھـوم طبقـه, در باب اول كه آن را مدخل علم طبقات نامیده است. پردازد باحثى ھم طبقـات , در چھار فصل بـه بیـان م
 .مباحث علم طبقات و مصادر علم طبقات مى پردازد, عامه و خاصه

جه خـاص . باب دوم در مورد اھمیت علم طبقات مى باشد كه در سه فصل تنظیم گرديده است صل اول آن اختصـاص بـه تو ف
فصل دوم به بررسى جايگاه علم . گذشتگان به علم طبقات دارد كه در اين راستا به ذكر شواھدى از عبارات آن ھا مى پردازد

حدثان بوط بـه , طبقات در میان علوم مربوط به رجال شناسى پرداخته و به ارتباط آن با علومى ھمچون علم تاريخ م علـوم مر
 .علم جرح و تعديل و علم تراجم اشاره مى كند, تمییز محدثان و شناختن محدثان مشابه از يكديگر

ست)) فوائد علم طبقات((عنوان , باب سوم شده ا یان  سه فصـل ب به بررسـى . را به خود اختصاص داده و در  صل اول آن  ف
كه از  فوايد و مزاياى طبقات نگارىھا مى پردازد و فصل دوم اختصاص به ذكر فوائد طبقات نگارى دارد و در فصل سـوم نتـايجى 

مولف به بررسى بنیان ھايى كه طبقات نگارى بــر آن , در باب چھارم. مورد بررسى قرار مى گیرد, علم طبقات به دست مىآيد
 :ھا استوار شده و نیز اشكاالت آن پرداخته و مطالب خود را در چھار فصل بیان مى كند

فصل دوم اختصاص به بیان اشكاالت موجـود . مى پردازد, فصل اول به بیان اشكاالتى كه طبقات نگارى با آن ھا روبرو بوده اند
یان بعضـى از , و فصل چھارم, فصل سوم مسإله تداخل طبقات در يكديگر را مطرح مى نمايد. در تعیین حدود طبقات دارد به ب

 .مى پردازد, اشتباھاتى كه طبقات نگاران مرتكب شده اند
 :باب پنجم اختصاص به بررسى بعضى از كتب طبقات نگارى دارد كه در سه فصل بیان شده است

ست كـه در آن . تعدادى از كتب طبقات عامه بررسى مى شود, در فصل اول منظور از كتب طبقات عامه كتب طبقات نگـارى ا
 .ذكر شده است, و نه شھر يا كشورى خاص, طبقات محدثان ھمه نقاط مملكت اسالمى
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به تعبیر , و در فصل سوم, فصل دوم به ذكر تعدادى از كتب طبقات خاصه كه درباره محدثان يك شھر نگاشته شده مى پردازد
كر و يــا , منظور او از اين كتب. تعدادى از كتب شبیه به كتب طبقات نگارى را ذكر مى نمايد, خود نوشته ھايى است كه بـه ذ

شاگردان , مى پردازد) از بعضى جھات(بررسى احوال گروھى از راويان ھمسان  يا  شیوخ و  ثل كتــبى كـه ھمـه اسـاتید و  م
سط )) رجال عروه بن زبیر و جماعه مـن التـابعین((كه از جمله مى توان به كتاب , روايى يك محدث را بررسى مى كند كه تو

يك قبیلـه دارد; مسلم بن حجاج نگاشته شده است اشاره نمود يان  ین. و يا مانند نوشته ھايى كه اختصاص به راو , ھـم چن
 .در اين بخش مىآيد) معرفه االخوه و االخوات(كتب نگاشته شده در شناخت برادران و خواھران راوى 

شريح آن, در بخش ملحق پس از ت ته و  يب التھــذيب پرداخ , مولف به بررسى نظام طبقات نگارى ابن حجر عسـقالنى در تقر
 .اقدام به بیان عیوب و نقايص آن مى نمايد

موارد مطالـب زيـر , در مجموع ست و در بعضـى از  شده ا گرچه بعضى از مباحث اين كتاب به صورت خـام و ســطحى مطـرح 
ضى از مـوارد مشـھود , انتظار اولیه خواننده را از عنوان پر طمطراق بر آورده نمى كند, عنوان ھا ناقص مولـف در بع و نیز تتبـع 

حث ايــن , است اما بايد انصاف داد كه نويسنده اين كتاب از ذھن جوالى برخوردار بوده و براى اولین بـار بـه ذكـر بعضـى از مبا
باب , علم پرداخته است و در اين جا بايد اعتراف نمايیم كه با توجه به تتبعى كه نگارنده انجام داده تا كنون بھترين نوشـته در 

باره طبقـات را بايـد در اولیـن , اما در میان شیعه. مى باشد)) فسلسفه علم طبقات(( ین نگـارش در به نظر مى رسد كـه اول
 .جستجو كرد) 'ه965ـ911(تإلیف شھید ثانى )) الرعايه فى علم الدرايه((كتاب منظم آن در علم درايه يعنى كتاب 

ست, عنوان داده)) فى اسمإ الرجال و طبقاتھم((ايشان باب آخر كتاب خود را  حث آن پرداختـه ا بديـن ; و در سه فصل به مبا
 .تابعى و مخضرم را پى مى گیرد, ترتیب كه فصل اول را اختصاص به نسل اول راويان داده و در آن مباحث مربوط به صحابى

صاغر((, ))روايه االقران((فصل دوم را درباره مالقات و سن آن منعقد نموده و با بیان مباحثى ھمچون  و )) روايه االكـابر عـن اال
ته اسـت نوان , و بـاالخره. ديگر مباحث مرتبط با طبقات پرداخ لرواه((بـه فصـل سـوم ع داده و در آن مباحثـى )) فى طبقـات ا

ھران((, ))شـناخت موالـى((, ))موالید و وفیات((, ھمچون فائده شناخت طبقات طن ((و )) شـناخت بـرادران و خوا شناخت و
 )90.(را مطرح نموده است)) راويان

پس از او مشـاھده نمـايیم) ره(اقتباس و پى گیرى اندك مباحث شھید تب درايــه  له كتـاب , را مـى تـوانیم در ك كه از آن جم
شرح الوجـیزه((و ) 91)('ه1351ـ1290(نوشته شیخ عبدهللا مامقانى )) مقباس الھدايه فى علم الدرايه(( )) نھايه الدرايه فـى 

در كتاب , مى باشد كه چنان چه در بخش ھاى پیشین اشاره نموديم) 'ه1354ـ1272(نوشته سیدحسن صدركاظمى عاملى 
.(به چشم مى خورد, مباحث مفیدى ھمچون روش ھاى مختلف رجال شناسان شیعه در طبقات نگارى و تعداد طبقات, دوم
یان ; غافل بود) 'ه1380ـ1292(در اين راستا نبايد از نقش مرحوم آيت هللا بروجردى , ھم چنین) 92 غت از ب شان پـس از فرا اي

سى) ص(طبقات دوازده گانه راويان شیعه از صحابه پیامبر اكرم چون مسـإله تداخـل , تا زمان شیخ طو باحثى ھم بـه طـرح م
 )93.(پرداخته است) صغار و كبار(فايده دانستن طبقات و تقسیم راويان بعضى از طبقات به كوچك و بزرگ , طبقات

يث , اما آن چه در اين عرصه جاى تإسف دارد آن است كه مولفین دائره المعارف ھاى عظیم شیعى ھمانند معجم رجال الحد
يده انـد)) موسوعه طبقات الفقھإ((و )) و تفصیل طبقات الرواه به عنـوان طبقـات نگـارى عرضــه گرد ضر  ين , كه در قرن حا از ا

ين , موضوع كتاب خود را بدون تعريف و بحث رھا كرده اند, مباحث غافل مانده اند و در حقیقت سب تر درحالى كه يكى از منا
 .محل ھا براى اين گونه مباحث ھمین نوع نوشته ھا مى باشد

 
 :پى نوشت ھا

 .دانشجوى دكترى تاريخ و تمدن ملل اسالمى. 1
 كردند, البته مدتى بعد جاعالن آبديده تر شدند و شروع به جعل حديث با سلسله سند و آن ھم سلسله سند صحیح. 2
 .120ص , 8ج ) 'ه1408, دارالحیإ التراث العربى, بیروت: چاپ اول(تصحیح على شیرى , لسان العرب, ابن منظور. 3
 .3آيه , سوره ملك. 4
 .43ـ41فقره , 53نامه , صحبى صالح, نھج البالغه. 5
, دارالفكـر, بـیروت: چـاپ اول(مقدمه ابن الصالح فى علوم الحـديث , )ابن الصالح(ن بن عبدالرحمن شھروزى ابوعمر و عثما. 6

 )).طبقه گروھى ھستند كه در سن و اسناد و يا فقط در اسناد به ھم نزديك ھستند. ((238ص ' , ه1418
شرح تقريـب النـواوى, عبدالرحمن بن ابى بكر سیوطى. 7 لراوى فـى  بداللطیف , تـدريب ا : چـاپ دوم(تحقیـق عبـدالوھاب ع

 .381ص , 2ج ) 'ه1392, المكتبه العلمیه, المدينه المنوره
نه , قـم: چاپ دوم(تحقیق عبدالحسین محمـدعلى بقـال , الرعايه فى علم الدرايه, زين الدين بن على شھید ثانى. 8 كتابخا

 . 388ص ) 'ه1413, آيت هللا العظمى مرعشى نجفى
سه آل البیـت , قـم: چـاپ اول(, تحقیـق محمدرضـا مامقـانى, مقباس الھدايه فى علم الدرايه, عبدهللا مامقانى: ك.ر. 9 موس

نھايــه الدرايــه شــرح الوجـیزه للشــیخ , سیدحســن صـدركاظمى عــاملى 48ص , 3ج ) 'ه1411, علیھــم الســالم الحیــإ الــتراث
 .342ص ) بى تا, نشر مشعر, قم(تحقیق شیخ ماجد غرباوى , البھايى

 .9ص , 1ج ) 'ه1418, )ع(موسسه امام صادق, قم: چاپ اول(موسوعه طبقات الفقھإ , )تحت اشراف(, جعفر سبحانى. 10
 .375ص , ھمان. 11
 .273ص , ھمان. 12
 .7ص ) 'ه1415, مكتبه الرشد للنشرو التوزيع, رياض: چاپ اول(, علم طبقات المحدثین اھمیته و فوائده, اسعد سالم تیم. 13
 .ھمان. 14
 .ھمان, ابن الصالح. 15
شتھاردى و سیدحسـین , روضه المتقین فى شرح من اليحضره الفقیـه, محمدتقى مجلسى. 16 لى پنـاه ا تصـحیح شـیخ ع

 .325ص , 14ج ) 'ه1399, بنیاد فرھنگ اسالمى كوشانپور, تھران(, موسوىكرمانى
 .143ص ) 1986, منشإه المعارف, اسكندريه: چاپ دوم(, ابن سالم و طبقات الشعرإ; منیر سلطان. 17
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قرن پنجـم ھجـرى, قاضى صاعداندلس. 18 تاريخ جھـانى علـوم و دانشـمندان تـا  قات االمـم  مه و تحقیـق , التعريف بطب ترج
توب, تھران: چاپ اول(, غالمرضا جمشیدنژاداول مترجم (59ص ) 1376, دفتر نشر مـیراث مك جرجـى زيــدان نـیز در ). مقدمـه 

 .به گونه اى ديگر به تقسیم طبقات امم مى پردازد)) طبقات االمم اوالسالئل البشريه((كتاب 
ھارم(, تحقیق محمدعوامه, تقريب التھذيب, )ابن حجر عسقالنى(شھاب الدين احمدبن على . 19 دارالرشـید , حلـب: چاپ چ

 .75ص ) 'ه1412
 ).شرح مشیخه الصدوق (324و ص  323ص , ھمان, محمدتقى مجلسى. 20
 .102ص , ھمان, سیدحسن صدركاظمى عاملى. 21
یاد پژوھـش , مشھد: چاپ اول(, مقدمه محمد واعظزاده خراسانى, ترتیب اسانید الكافى, سیدمحمدحسین بروجردى. 22 بن

 .113ـ111ص ) بى تا, ھاى اسالمى آستان قدس رضوى
 .114ص , ھمان. 23
بإل, شمس الدين محمدبن احمدبن عثمان ذھبى. 24 سد , سیراعالم الن یق حسـین ا سه , بـیروت: چـاپ چھـارم(تحق موس

35جلـد و  13نـه , طبقه است 40جلد و حاوى  14محقق اين كتاب معتقد است كه اصل كتاب . 9ص , 1ج ) 'ه1406, الرساله
 .طبقه

يه , )البشیر(على احمد الترابى : ك.براى اطالع بیشتر ر. 25 : چـاپ اول(القاضى عیاض و جھوده فى علم الحديث روايه و درا
 .223ص ) 'ه1418, دارابن خرم, بیروت

, تحقیـق محمـدبن صـامل السـلمى, سلسله الناقص من طبقات ابن سعد الطبقه الخامسه من الصحابه, محمدبن سعد. 26
 ).مقدمه محقق (66ـ63ص , 1ج ) مكتبه الصديق, طايف: چاپ اول(

 ).مقدمه محقق (13و  12ص ) 'ه1414, دارالفكر, بیروت(تحقیق سھیل زكار , كتاب الطبقات) ابن خیاط(ابى عمر و خلیفه . 27
 .190ـ167ص , ھمان, اسعد سالم تیم. 28
بن : بیروت و دمشـق: چاپ پنجم(, تحقیق مصطفى ديب البغا,  صحیح البخارى, ابوعبدهللا محمدبن اسماعیل بخارى. 29 دار ا

 . 3449ش , 1335ص , 3ج ) 'ه1414, كثیر و الیمامه
آيا در میان شما كسـى از اصـحاب رســول , زمانى فرا مى رسد كه گروھى از مردم مى جنگند و از آن ھا مى پرسند: ترجمه

سپس زمانى مىآيد كه گروھـى از . درھا به روى آن ھا گشوده مى شود, و وقتى جواب مثبت مى دھند, وجود دارد) ص(خدا
شد , مردم مى جنگند و از آن ھا پرسیده مى شود كه آيا در میان شما كسى ھست كه اصحاب پیامبر خدا را مصاحب بوه با

سد كـه گروھـى از مـردم مـى , و وقتى جواب مثبت مى دھند مى ر درھا به روى آن ھا گشوده مى شود آن گاه زمانى فرا 
مراه  شد كـه ھ جنگند و وقتى از آن ھا پرسیده مى شود كه آيا در میان شـما كسـى ھسـت كـه مصـاحب كسـانى بــوده با

 .پس درھا به روى آن ھا گشوده مى شود, جواب مثبت مى دھند, اصحاب پیامبر را مصاحب بوده اند
لتراث العربـى فـى , بیروت: چاپ چھارم(, معرفه علوم الحديث, )حاكم نیشابورى(ابوعبدهللا محمدبن عبدهللا . 30 یإ ا لجنـه اح

 . 41ـ22ص ) 'ه1400, دار االفاق الحديده
 .42ص , ھمان. 31
عالم, شمس الدين محمدبن احمدبن عثمان ذھبى. 32 , تحقیـق عبدالسـالم تـدمرى, تاريخ االسالم و وفیات المشـاھیر و اال

 ).مقدمه محقق (1ج ) 'ه1409, دارالكتاب العربى, بیروت: چاپ اول(
 .121ص , ھمان, ابن منظور. 33
تب العلمیـه, بـیروت: چاپ اول(تحقیق صالح محمد محمد عويصه , اختصار علوم الحديث, ابن كثیر, ابوالفدا. 34 ) 1409, دارالك

 )).ومنھم من يجعل كل قرن اربعین سنه: ((چنین است)) خیر القرون قرنى((عبارت ايشان پس از نقل روايت . 209ص 
, داراحیإ التراث العربى, بیروت(تحقیق محمد فواد عبدالباقى , سنن ابن ماجه) ابن ماجه(ابوعبدهللا محمدبن يزيد قزوينى . 35

 .4058ش , 1349ص , 2ج ) بى تا
سنه اھـل , )ص(عن انس بن مالك عن رسول هللا: ((... روايت چنین است; ھمان. 36 قال امتى على خمس طبقات فاربعون 

ھل تـدابر و  بر و تقوى ثم الذين يلونھم الى عشرين و مإه سنه اھل تراحم و تواصل ثم الذين يلونھم الى ستین و مإه سـنه ا
 )).تقاطع ثم المعراج الھرج النجا النجا

اما طبقه من و يارانم طبقه اھل علم و ايمان اســت , امت من پنج طبقه مى شوند كه ھر طبقه اى چھل سال است: ترجمه
 .اھل نیكى و پرھیزكارى ھستند, و اما طبقه دوم كه بین چھل و ھشتاد است

, بـیروت: چاپ دوم(تحقیق عبدالرحمن محمد عثمان , كتاب الموضوعات) ابن جوزى قرشى(ابوالفرج عبدالرحمن بن على . 37
 .197ص , 3ج ) 'ه1403, دارالفكر

 .آمده است)) خیر الناس قرنى((, در روايت بعدى. 3450ش , ھمان, ابوعبدهللا محمدبن اسماعیل بخارى. 38
بھترين امت من ھمان ھا ھستند كه در قرن من زندگى مى كنند سپس آن ھا كـه از پـى اينـان مىآينـد و سـپس آن : ترجمه

 ....آنان كه از پى آنان مىآيند
 .137ص , 11ج , ھمان, ابن منظور. 39
قات المحـدثین: ((عبارت عربى ايشان چنین است. 111ص , ھمان, سیدحسین بروجردى. 40 : المقدمه الثانیه فـى بیــان طب

ظرت الــى الشـیوخ الـذين كانـت لھـم عنايـه باالحاديـث المرويــه عـن رسـول هللا عده مــن االئمــه ) ص(اعلــم انـك اذا ن و مــن ب
ھا  خرى من المعصومین صلوات هللا علیھم و اشتغلوا برھه من اعمار ھم بطلبھا و اخذھا عمن تقدمھم من اساتذتھم و برھه ا

ساتذه جدت , بروايتھا لتالمذتھم الذين لم يدركوا ھوإل اال مذه و  صر عـن التال فى كـل ع لى وجـه يتمـیز الشـیوخ  ھم ع و رتبت
شیخ الموفـق ابـى جعفـر الطوسـى) ص(طبقاتھم من الصحابه الذين رووا الحديث عن رسول هللا خر , الى عصر ال ھو آ لذى  ا

فیما اذاكان جمیعھم قد عمر عمرا متعارفـا و تحمـل  460و توفى سنه  385مصنفى الجوامع االربعه من اصحابنا و قدوله سنه 
 ...)).الحديث فى سن يتعارف تحمله فیه اثنتى عشره طبقه

كرده انـد. 41 نه محاسـبه  ند كـه متوجـه نشـدم آن را چگو سید محمدرضـا . (البته بعضى اين مقدار را سى سال دانسـته ا
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جردى , حسینى جاللى مى البرو چـاپ (المنھج الرجالى و العمل الرائد فى الموسوعه الرجالیه لسـید الطائفـه آيـت هللا العظ
 .97ص ) 'ه1320, انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى, قم: اول
شته . 42 الزم به تذكر است كه منظور از طبقات نگارى در اين جا ھمان سه سبك طبقات نگارى است كه در بخش ھـاى گذ

 .نه ھر كتابى كه عنوان طبقات را بر خود داشته باشد, آن ھا را پذيرفتیم
يه را دربــر مـى . 43 منظور از حديث شناسى در اين جا علوم مربوط به حديث و اسناد آن است كه علومـى چــون رجـال و درا

 .گیرد
 .78ص , سالم تیم. 44
و  56ص ) 1362, انتشـارات امیركبـیر, تھـران: چاپ اول(, ترجمه امیره ضمیرى, زندگینامه ھا, محمدعبدالغنى حسن: ك.ر. 45
57. 
تحقیق شیخ صالح محمدمحمـد , فتح المغیث شرح الفیه الحديث, شمس الدين محمدبن عبدالرحمن بن محمد سخاوى. 46

 .292ص , 3ج ) 'ه1414, دارالكتب العلمیه, بیرت: چاپ اول(, عويصه
 .218ص , ھمان, ابن الصالح. 47
 .ھمان. 48
 .45ص , ھمان, اسعد سالم تیم. 49
سى. 50 سه النشـر , قـم: چـاپ اول(تحقیـق جـواد قیومـى اصـفھانى , رجـال الطوسـى, ابوجعفر محمـدبن حسـن طو موس

 .5635ش , 383ص ) 'ه1415, االسالمى
 .5994ش , 414ص , ھمان. 51
 .219ص , ھمان, ابن الصالح. 52
الراوى لــم يصـرح : ((... چنان چه مى فرمايد; در آغاز بحث تدلیس اين معنا را افاده مى كند) ره(ظاھر عبارت شھید ثانى. 53

 .143ص , ھمان; بمن حدثه و او ھم سماعه للحديث ممن لم يحدثه
 .143ص , ھمان, شھید ثانى. 54

صر او بـوده اسـت) در اسناد(تدلیس : ترجمه ھم ع كه از او , آن است كه راوى از كسـى كـه او را مالقـات كـرده و  حـديث را 
 .به گونه اى نقل نمايد كه توھم شنیدن بى واسطه پديد آيد, نشنید

یان : ((ايشان در تعريف حديث معنعن چنین مى فرمايد 99;ص , ھمان. 55 غیر ب فالن مـن  ھو ما يقال فى سـنده فـالن عـن 
 )).للتحديث و االخبار و السماع

 )).المسند ھو ما اتصل سنده مرفوعا من راويه الى منتھاه الى المعصوم ((96:ص , ھمان. 56
 .137ص , ھمان. 57
 .93و  92و ص  86ـ84ص , ھمان, اسعد سالم تیم: ك.براى آگاھى ازبعضى مثال ھاى آن ر. 58
 .18ص , 3ج ) بى تا, چاپخانه مھر, ھم(تصحیح على اكبر مسعودى , كتاب الطھاره, امام خمینى. 59
ص , 2ج ) 'ه1385, موسسه اسـماعیلیان, قمر(, تذيیالت مجتبى طھرانى, )رساله فى االجھاد و التقلید(الرسائل , ھمان. 60

 .110و  109
 .58و  57ص , ھمان, اسعد سالم تیم. 61
 .319ص , ھمان, عبدهللا مامقانى 386;ص , ھمان, شھید ثانى. 62
 .114ص , ھمان, سیدحسین بروجرودى. 63
 .117ـ84ص , ھمان, اسعد سالم تیم. 64
 .52ص , ھمان, اسعد تیم. 65
 .53ص , ھمان. 66
 .56ـ55ص , ھمان. 67
ینى((براى آشنايى با بعضى از منابع اين بحث مراجعه شود به مقاله نگارنده تحت عنوان . 68 مام خم , )))ره(مبانى رجالى ا

 .61ص , 14شماره , تخصصى علوم حديث, مندرج در فصلنامه علمى
 .75ص , اسحد سالم تیم. 69
 .186ص ) 'ه1405, مكتبه العلوم و الحكم, مدينه منوره: چاپ چھارم(بحوث فى تاريخ السنه المشرفه , اكرم ضیإ الحمرى. 70
 .129ص , ھمان, اسعد سالم تیم. 71
 .138ـ135ص , ھمان. 72
 .325ص , ھمان, محمدتقى مجلسى. 73
 .ھمان. 74
 .113ص , ھمان, سیدحسین بروجردى. 75
 .135ص , )م1963, مكتبه المثنى, بغداد(, ترجمه صالح احمدالعلى, علم التاريخ عندالمسلمین, فرانز روزنتال. 76
حدثین و زيــاد محمـد منصـور در مقدمـه كتـاب . 77 قات الم لم طب تاب ع بن ((مانند اسعد سالم تیـم در ك الطبقـات الكـبرى ال

 ...)).سعد
 .238ھمان ص , ابن الصالح: ك.ر. 78
 .4و  3ص , ھمان, اسعد سالم تیم. 79
 .196, 190, 152, 49, 48, 46, 41, 22ص , ھمان, حاكم نیشابورى. 80
 .ھمان, ابن الصالح. 81
 .4ص , ھمان, اسعد سالم تیم. 82
دارالكتب , بیروت: چاپ اول(تحقیق شیح صالح محمد عويصه , فتح المغیث, شمس الدين محمدبن عبدالرحمن بن محمد. 83
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 .292ص , 3ج ) 'ه1414, العلمیه
جود دارد, بین طبقات و تاريخ: ترجمه يان اسـت و , نسبت عموم و خصوص من وجه و كه مـاده اجتمـاع آن دو در شـناخت راو

يك راوى در طبقـه , ماده افتراق تاريخ از طبقات بیان حوادث است و ماده افتراق طبقات از تاريخ در جايى پیش مىآيد كه وفات 
ين ھنگـام , باشد, مانند كسى كه در جنگ بدر شركت نداشته, پس از وفات راوى طبقه متإخر, متقدم مانند يك بدرى كه در ا

كه متـإخران . شخص متإخرالوفاه مإخر مى شود, اما در تاريخ, شخص داراى طبقه متقدم مقدم مى شود, در طبقات تفاوتى 
مى , بین اين دو گذاشته اند آن است كه در تاريخ بالذات به سال ھاى تولد و وفات دقت مى شود و حاالت افراد بالعرض ذكر 

اما به نظر مى رسد كـه . بالذات به حاالت راويان نگريسته مى شود و بالعرض به سال ھاى تولد و وفات, اما در طبقات, گردد
 .تفاوت اولى به حقیقت نزديك تر باشد

 .83ـ74ص . 84
 .68ـ65و  48ـ39ص . 85
 .98ـ94ص . 86
 ).دارالعلم للماليین, بیروت: چاپ بیستم (400ـ335. 87
 .135ـ133ص . 88
 .314ـ289ص . 89
 .402ـ338ص , ھمان, شھید ثانى. 90
 .356ـ346ص , 6و ج  319و  48ص , ھمان, عبدهللا مامقانى. 91
 .356ـ341ص , ھمان, سیدحسن صدركاظمى عاملى. 92
 .114و  113ص , ھمان, سیدحسین بروجردى. 93
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