
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  
  

  :دروس االستاذ السيد رضا حسيني نسب في

  

  علم الرجال
  

  الدرس الثاني
  

************  
  

  الفرق بين علم الرجال و علم التراجم
  

علم التراجم هو ما یبحث فيه عن أحوال الشخصيات البارزة من العلماء و               
  . حادیث أم الاالدباء و المثقفين و غيرهم ، سواء کانوا من رواة األ

  
و الحال أّن علم الرجال هو ما یبحث فيه عن أحوال الرواة من حيث                              
اتصافهم بشرائط قبول روایاتهم أو عدمه ، سواء کانوا من العلماء و                           

  .االدباء البارزین  أم ال
  

و بهذا البيان نعرف أن النسبة بين موضوعي العلمين هي عموم و                                
واحد ، کما إذا کان الراوي          خصوص من وجه، فقد یجتمعان في مورد              

  . شخصية علمية أو سياسية أو اجتماعية
  

و قد عرفنا مما قّدمنا أیضا أّن حيثية البحث فيهما مختلفة ؛ ألننا في علم                       
الرجال نبحث عن الرواة من حيث وقوعهم في رجال الحدیث و اتصافهم                

یهّمنا بما یشترط في اعتبار أخبارهم کالوثاقة و العدالة و غيرهما ، و ال                    
  . أنهم کانوا من االدباء و الشعراء و الفنانين مثال أم ال

  
ولکننا في علم التراجم نهتّم بمعرفة أحوال الشخصيات من حيث اتصافهم              
بالعلم و األدب و الفّن و الصناعة و غيرها و دورهم في تکوین األحداث                   

  .في عصرهم و ما شابه ذلک
  

جمعون بين العلمين في مجموعة        نعم ، کان القدماء من علماء الرجال ی             
" الخالصة"واحدة ، کما فعل ذلک الشيخ رشيد الدین ابن شهر آشوب في               

و کذلک  "  الفهرس في تراجم الرواة و العلماء      "و الشيخ منتجب الدین في       
  ".رجال ابن داود"الشيخ تقي الدین في 

  
الل کل  أما المتأخرون من العلماء فقد ذهبوا إلی الفصل بين العلمين و استق            

تذکرة "و  "  أمل اآلمل "منهما عن اآلخر؛ کما فعل الشيخ الحّر العاملي في           
  ". المتبحّرین



ثّم اهتّم علماءنا األفاضل رحمهم اهللا بتصنيف کتب قيمة في علم التراجم                  
أعيان "و  "  ریاض العلماء "و  "  روضات الجنات "بشکل مستقل ، ککتاب      

  .و غيرها" الکنی و األلقاب"و " الشيعة
  

  لفرق بين علم الرجال و علم الدرایةا
  

 علم هو     – کما یقول صاحب معجم الفروق اللغویة                –في اللغة     الّدرایة   
 وذالک أن الفعالة لالشتمال مثل          ،یشتمل على المعلوم من جميع وجوهه         

سماء الصناعات على      أکثر   أ ولذلک جاء         ،  العصابة والعمامة والقالدة     
   .الشتمالها على ما فيها، الک العبارة فعالة نحو القصارة والخياطة ومثل ذ

  
أما علم الدرایة في االصطالح فهو ما یبحث فيه عن متون األحادیث                           
لمعرفة حقيقتها و أنواعها و أحکامها ، و عن قوانين عاّمة تعرف بها                          
أحوال أسناد الروایات و شروطها و أنواعها، و عن کيفية تحّمل األخبار و             

  . آداب نقلها
  

هو علم یبحث فيه عن قواعد یعرف بها حال الراوي و                :  خریو بعبارة ا   
  .المروي ، و غایته هي معرفة الصحيح من األحادیث من غيرها

  
الرعایة في علم   "و ألجل هذا یقول الشهيد الثاني رحمة اهللا عليه في کتابه              

  :في تعریف هذا العلم"  الدرایة
و مها وعللها علم یبحث فيه عن متن الحدیث وطرقه من صحيحها وسقي"

  .مایحتاج اليه ليعرف المقبول منه من المردود
  

  " : الوجيزة"و یقول الشيخ البهائي رضوان اهللا تعالی عليه في 
علم الدرایة علم یبحث فيه عن سند الحدیث و متنه و کيفية تحّمله و آداب                "

  ".نقله
  

 :و من هنا نعرف أن علم الدرایة یختلف عن علم الرجال باألمر التالي
 

موضوع علم الرجال هو أفراد الرواة کأشخاص معّينين ، و لکن موضوع            
أما المتن فلبيان أنه متی       .  علم الدرایة هو متن الحدیث و سنده بنحو عاّم              

یکون مجمال أو مبّينا ، و محکما أو متشابها ، و نّصا أو ظاهرا، و                                  
و و أما السند فلبيان شروطه       .  مضطربا أو غير مضطرب، إلی غير ذلک       

عوامل اعتباره و أّنه متی یکون مّتصال أو منقطعا ، و مسندا أو مرسال،                   
  .و حسنا أو ضعيفا ، و صحيحا أو موثقا ، إلی غير ذلک

   
وثاقتهم أو   "و   "  مشایخ الثقات  "و بناءا علی هذا األساس، فالبحث عن                

في علم الدرایة،    "  افتقار مشایخ اإلجازة إلی التوثيق أو عدمه         "و  "  عدمها
باحث رجالية إذا تالحظ األفراد علی نحو األعيان الجزئية ، فيجب                هي م 

  . أن تدرس في علم الرجال
  

و ذلک ألّن الغرض منها هو التعّرف علی وثاقتهم و ضبطهم و عدالتهم                   
  .کأشخاص معينين أو عدمها

  
  



  الرجال ، الفهرس ، المشيخة
  

بالمعنی المذکور  قّسم بعض علماء هذا الفّن الکتب المدّونة في علم الرجال           
  :إلی ثالثة أقسام

  
 من حيث    الکتب التي وضعت لبيان أحوال الرواة بشکل عام           :  األول

اتصافهم بشرائط قبول روایاتهم أو عدمه و تبتني علی أساس طبقات              
و األئّمة المعصومين عليهم السالم بالترتيب، و        )  ص(أصحاب النبي   

  .بالمعنی األخص" الرجال"هي تسّمی بکتب 
  
*      المصّنفات   أصحاب   الکتب التي وضعت للتعریف عن               :  نيالثا

 و أسماء کتبهم و بيان الطرق إليها، و هي تسّمی                 و أرباب االصول   
  ".الفهرست"أو " الفهرس"بکتب 

 
الرسائل المدّونة لبيان أحوال مشایخ المحّدثين و سلسلة                       :  الثالث

  ".المشيخة"األساتذة في الروایة ، و هي تسّمی بکتب معرفة 
  

: إّن کتب فّن الرجال العاّم علی أنحاء: "و قال صاحب قاموس الرجال
منها بعنوان الرجال المجرد ، و منها بعنوان معرفة الرجال ، و منها               
بعنوان تاریخ الرجال ، و منها بعنوان الفهرس ، و منها بعنوان                           

  ".الممدوحين و المذمومين ، و منها بعنوان المشيخة
  

  مؤسس علم الرجال
  

أول من صّنف في علم الرجال هو عبيد اهللا ابن أبي رافع مولی رسول اهللا                
  . صّلی اهللا عليه و آله و کاتب اإلمام علّي ابن أبي طالب عليه السالم

في الجمل و    )  ع(تسمية من شهد مع أمير المؤمنين          :  "و عنوان کتابه هو    
ين ، الذي صّنفه قبل سنة األربع               "  الصّفين و النهروان من الصحابة            

 . الهجریة
و ألجل هذا رّد المحقق الفاضل آقا بزرگ الطهراني علی ما ذهب إليه                        

 بعد الهجرة هو أول          260المتوّفی في عام       "  الشعبة"السيوطي من أن       
  .المصّنفين في علم الرجال في اإلسالم

  
و من هنا نعرف ما في کالم العالم البارع السيد حسن الصدر في کتابه                        

 اإلشکال ، حيث قال بأّن عبد اهللا الکناني المتوفي في            من"  تأسيس الشيعة "
  .  الهجریة هو أول من صّنف في علم الرجال219سنة 

   
  واضع علم الدرایة

  
أما واضع علم الدرایة فهو القاضي أبو محمد الحسن ابن عبد الرحمن                        

و کتابه  .   بعد الهجرة النبویة الشریفة      360الرامهرمزي المتوفی في عام        
  ".ث الفاصل بين الراوي و الواعيالمحد"هو 

  
  
  



  إیضاح
  

 هو  - إنشاء اهللا    -إّن ما نتقّدم به في هذه الدروس الموجزة في علم الرجال              
عبارة عن أبحاث تمهميدیة یستعّد بها طالب هذا العلم الشریف للخوض في         

  . معالمه و االستفادة من المصّنفات المدّونة في هذا الفّن
  

-------------------------------------------------------------------  
  

األصل یطلق علی رسالة جمع الراوي فيها األحادیث اّلتي سمعها              *  
من دون واسطة ، و من دون زیادة         )  ع(مباشرة من اإلمام المعصوم      

و المصّنف هو الکتاب اّلذي یحتوي علی أحادیث                 .  شئ من نفسه    
  .اخری منهرواها الراوي ، باإلضافة إلی مباحث 

  


