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Abstract 

Purpose: Each scientific discipline has its own especial structure and knowledge organization 

(KM) based on its characters. This review aimed at investigating the KM in Rijal and Dirayat-

al Hadith by considering pioneering works in the area. 

 

Methodology:  Re-conceptualizing the concept of KM, we determined the types of KM 

separately in Rijal and Diraya by conducting a review. Findings showed that due to its 

accuracy and sensitivity. 

 

Findings: Rijal has accurate tools and features in its KM, including to be the same generation, 

share in narrators, narrators ups and downs in narration, their death dates and closeness to Ahl-

albayt (pbut) as well as organizing the content alphabetically as major trends in KM that are 

helpful in retrieving information. However, despite its similarity to Rijal, Diraya has its own 

approaches to KM for directing students for being influent in narration and its interpretation. 

 

Conclusion: Diraya works have been organized as to the famousness of narrator and the 

documentary of the work at hand as well as the alphabetical order of names for facilitating 

education. 
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مقدمه
هر علمي در تاریخ خود تحوالتي را در مسير پيشرفت، رشد و 
تکامل داشته است. پيشرفت در مسائل و موضوعات یک علم و 

بندی شود ساختار و نظام طبقهتوسعه و تکامل آن، موجب مي
ات آن علم نيز دچار تحوالتي شود؛ زیرا برخي مسائل و اطالع

موضوعات جدید که در طول زمان به مسائل و موضوعات علم 
شود، ممکن است در ساختار قدیمي آن علم جایگاه افزوده مي

اساس رشد و تکامل علم، در بنابراین، بر .مشخصي نداشته باشد
هایي صورت بندی مسائل آن نيز باید بازنگریساختار و طبقه

ساختار برای یک علم  ارائهها و اساسي در بازنگری ةپذیرد. نکت
 ها درآن است که بتواند تصویری روشن از مسائل و جایگاه آن

(. علم 1398تبار و مختاری، دهد )شفيع قرار علم مخاطب ذهن
 نيست. ارجال و درایه نيز از این قاعده مستثن

های ر حد توان به پرسشاین مقاله بر آن است د ،روازاین
در رجال و درایه در حکم نوعي « دانش سازماندهي»مرتبط با 

علم برخاسته از تمدن اسالمي و تالش عالمان مسلمان در این 
 سازماندهي مسئلهزمينه پاسخ دهد و آغازگر تتبع و تأمل در 

 سازماندهيدانش این علوم باشد. به همين منظور، ابتدا مفهوم 
شود و وم اسالمي بازتعریف و کارکرد آن تبيين ميدانش در عل

دانش در آثار مهم رجال و  سازماندهيدر ادامه، سازوکارهای 
شود. البته هدف پرداختن به درایه به تفکيک بررسي مي

تک آثار و ذکر مشخصاتشان نيست و فقط عوامل ناظر بر تک
 .ستا مدنظردانشي آثار مهم و اثرگذار این علوم  سازماندهي

 

 دانش سازماندهیمفهوم و کارکرد 
محتوا،  سازماندهيدانش عبارت است از توصيف و  سازماندهي

تسهيل در جستجو و  باهدفها و اهداف اسناد و مدارک ویژگي
 هاآنهای نهفته در محتوای بازیابي این اسناد یا پيام

های مختلفي (. این هدف از شيوهالف 997 :1381، 1)اندرسون
 دربندی ميسر است که نویسي و ردهسازی، چکيدهنمایه چون

 کمتر رایج بود. گذشته
دانش در  سازماندهيدانش در تمدن اسالمي با  سازماندهي

های پيش از خود متفاوت و البته پویاتر بود. مسلمانان از تمدن
در علوم منشعب از قرآن  ویژهبههمان ابتدا به توليد دانش، 

هایي نو در قالب تأليف و ترجمه در دانشدست زدند و بعدها 
های مختلف علمي توليد و بازتوليد کردند. با ظهور اسالم، رشته

ن نوپا چندان جایي دهای این تمها در آموزهبرخي دانش
ها رنگ باخت و برخي بسط و تحول و نداشتند و توجه به آن

ائت، ، علومي نو چون تفسير، قرویژهبهبرخي قرائتي نو یافتند و 

                                                           
1. Anderson 

حدیث، رجال و فقه و اصول پدید آمدند که برخاسته از قرآن و 
 سنت و برای حفظ اصالت دیني بودند.

 دهيسازمانهایي نو در دانش شيوه همهاینبه  دهيسازمان
های های نقل و استناد، روشکرد. شيوهدانش را ایجاب مي

تلخيص و روزآمدسازی دانش، معيارهای ورود و حذف اقالم 
دانش موجود و طرز چينش مطالب در  هپيکري خاص از دانش

 شد.تنيده تعيين و اجرا ميآثار در بستر همين مقتضيات درهم
دانش در معنا و تبيين کنوني آن  سازماندهيپس تعریف 

دانش و سازوکارهای  سازماندهيبرای گذشته مناسبت ندارد. 
باید تا حد اند. دانش نيازهای اجتماعي آدمي بوده ةآن زایيد

بندی و برای آموزش و بازیابي تنظيم و امکان تنظيم، طبقه
دانش در  سازماندهيبر این اساس، تلقي ما از  شد.عرضه مي

 یسازباز مفهوماساس این دو عاملِ محيط بر آن این مقاله بر
محتوای » بازنمودشود. این نگاه مستلزم توجه ویژه به طرق مي

های ظاهری و کالبدی وصيف ویژگياست و نه صرفاً ت« دانش
ها و علمای مسلمان سامانهمتون و مدارکِ حاوی دانش. 

آن،  تبعبهبندی علوم و های مختلفي برای طبقهمالک
گرفتند تا روند دانش در انواع علوم به کار مي سازماندهي

آموزش علوم را آسان و زمينه و سازوکارهای حفظ، دسترسي، 
هم از  علم رجال و درایهرا آسان کنند.  اشاعه و انتقال دانش

 .اندنبوده مستثنااین قاعده 

 

 رجال علم
( غيرمتواتر حدیث) واحد خبر راویان احوال که است علمي رجال

 نظر از را، او وصف هم و را راوی شخص هم شناساند؛مي را
 از رجال علم پس. باشد ذم و مدح حکم در آنچه و ذم یا مدح

 حدیث سندی ةسلسل که گویديم سخن ياعضای و اجزا احوال
ضمناً دانش رجال به معرفي راویان و . شودمي تشکيل آنان از

نظير پذیرش راویان نقش دارد )صفاتي که در پذیرش، یا عدم
پردازد و از چگونگي توثيق و جرح راویان و مي (ایمان و عدالت

 کند.سخن مي وتعدیلجرحهای رفع تعارض ميان راه
 سازماندهي و رجال موضوع در تأليف ابتدای از نرجاليّو

 و تعيين باب در اطالعات دادن در سهولت برای آن، دانش
 در مختلفي هایشيوه به یکهر اعتبار ميزان و راویان شناخت

 اندعبارت هاشيوه این مشهورترین که آوردندرو رجالي آثار تأليف
 از
رجال و  مانند ث،حدی راویان نام الفبایي نظم طبق تأليف. 1

 الدین(، فهرست شيخ منتجبق 460 م) طوسيفهرست شيخ 
الرجال (، مجمع707 م) داوودابن (، رجال600 حدوداًم )

 الرجال احوال تحقيق في المَقال مِنهَج(، ق 993 م) قهپاني
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 ابراهيم بن علي بن محمّد ميرزا از( کبير رجال به معروف)
 نَقد و اسامي دوم و ولا حروف طبق( ق 1028 م) استرآبادی

 ؛(ق؟ 1050 م) تفرشي حسيني حسين بن مصطفي از الرجال
 آن، در که تاریخي ادوار یا رجال طبقات اساسبر تأليف. 2

 استادان در و یکدیگر به نزدیک سن در که اشخاصي
 )ص( يامبرپ از راویان مثالً، آیند؛مي هم کنار باشند، مشترک

 هر در و) دیگر بابي در ع()م اما هر از راویان و باب یک در
 الرجال هایکتاب مانند ؛(نام الفبایي ترتيب طبق معموالً باب،
 حسن بن محمد و 1(ق؟ 330 م) کَشّي عمر بن محمد شيخ

 ؛(ق 460 م طوسي، شيخ به معروف) طوسي علي بن
 این در رجالي کتاب مجموع که یلوتعدجرح اساسبر تأليف. 3

 آنان روایت که کساني: شودمي تقسيم کلي بخش دو به شيوه
 آنان روایت که کساني و( موثّقين) است اعتمادقابل
 این در بخش هر موجود هاینام(. متوقّفين) نيست اعتمادقابل
 األقوال خالصة مانند شود؛مي تنظيم الفبا حروف طبق شيوه

 مطهّر بن یوسف بن حسن از( حلّي رجال) الرجال معرفة في
 بن حسن الرجال کتاب و( 726 م حلّي، عالمة به معروف)

 و چند اثر دیگر. ؛ 2(ق 707 از بعد م) حلّي داود بن علي
 مبنای مؤلفان نام فقط که نگاریفهرست اساسبر تأليف. 4

 به نگارش ةشيو این در مؤلف. گيردمي قرار کتاب نوشتن
. باشند کتاب صاحب که است رجالي نام کردن فهرست دنبال

 أسماء و أُصولهم و الشيعة کتب) تفهرس نگارش در
 و( 460 م) طوسي شيخ از( األصول أصحاب و المصنّفين

 علي بن احمد از( الشيعه مصنّفي أسماء فهرس) الرجال
 حين و بعد همرتب در و دنبال شيوه این( ق 450 م) نَجاشي
 .است شده رعایت الفبایي نظم روات، اسامي چينش
 «رجالي اولية اصول» را دموجو رجالي منابع از گروه اولين

 الرجال، طبقات عنوان شش شامل) منابع از گروه این. نامندمي
 274 م) برقي خالد محمد بن احمد از برقي رجال به معروف

 معروف... )عبيدا بن حسين از( الجرح و الضُعَفاء نيز) الرجال ،(ق

                                                           
شروع و  )ع( اميرالمؤمنين، کتابش را از اصحاب کشّي بنا بر ترتيب طبقات. 1

ختم کرده است. شاگردان و یاران )ع(  سن عسکریبه اصحاب امام ح
باب مربوط به آن امامان کامل در هر  طوربهمشترک بين دو یا چند امام 

 .آمده است

نظم الفبایي اسامي در بيشتر این آثار فقط در حرف  کهاینبا دانستن . 2 .2
اول )مثل الرجال نجاشي( یا دو حرف اول )مثل رجال کبير استرآبادی( 

داود خالقيتي در اثر خود از این نظر داشته است. وی ده است، ابنرعایت ش
ترتيب حروف الفبا آورد و این ترتيب را تا در این کتاب تمام اسامي را به

یا  توثيقتر متداول نبود. او رعایت کرد که پيش هراسمي« آخرین حروف»
ای رجالي معتبر کرد و هخود به راوی را مستند به یکي از کتاب تضعيف

 آدرس آن را نيز در قالب رمز آورد.

 الرجال الکشّي، رجال ،(ق 411 از پس زنده غَضائری، ابن به
( نَجاشي الرجال کتاب و طوسي الفهرست کتاب سي،طو شيخ
 رجالي منابع دیگر از را هاآن که دارند مهم خصوصيت سه

 منابع جامعيت و مؤلفان اعتبار آثار، قدمت: سازدمي متمایز
 .است شده استناد

 معرفة یا کشّي رجال شيعه رجال اولية اصول از یکي
 با شنایيآ. است( ق؟ 330 م) کشّي عُمَر بن محمد از الرجال
 نشان يخوببه را رجال علم دانش سازماندهي اثر، این ساختار

 و تلخيص تنها و نرسيده ما دست به کتاب اصل البته،. دهدمي
  در طوسي شيخ الرجال معرفة ياراخت یعني آن، هایگزیده
 .است دست

 یعني است؛ روایي آن اصل و موجود کتاب کلي ساختار
 اصل) متن بر مشتمل حدیث، لبقا در منقول رجالي هایداوری
 کتاب و است شده يانب آن( راویان سلسله) سند و( روایت

 تاریخ طبق را راوی 520 حدود باب در روایت 1151 درمجموع
. است شده يمتقس جز هفت به کتاب این. دربردارد آنان زندگي
 و راوی باب در روایاتي يانباب همراه کتاب این در هاداوری
 سه کتاب، این در. است شخصي اظهارنظر ونبد وی، حالشرح
 شيعه راویان: اندشدهيبررس زیر خصوصيات با راویان از دسته

 خود به را کتاب حجم بيشترین عده این حالشرح که)
 ذکر از بعد وی. زن راویان و سنَي راویان ،(است داده اختصاص

 اخبار. است کرده نقل را وی خصوص در روایات یا روایت راوی،
 است، کرده نقل اشخاص حالشرح در کشّي که روایاتي و

 و است راوی مورد در )ع(ائمه  یاتاز روا برخي. است چندگونه
 و وثاقت بر مبتني یعني دارد؛ رجالي ارزش مستقيماً حدیث متن
معصوم  امام از روایات از دیگر ایدسته. 3است راوی وثاقت عدم
 غير موضوعي در اما راوی، با ارتباط در که است شده وارد )ع(

                                                           
محمد بن مسعود، قال: »گوید: مثالً، در مورد یونس بن عبدالرحمان مي. 3

بن عيسي قال: حدثني عبدالعزیز  محمدحدثني محمد بن نصير، قال: حدثنا 
و حدث  بن عيسي محمدبن نصير، قال  محمدبن المهتدی القمي، قال: 

لي بن یقطين بذالک ایضاً، قال: قلتُ ألبي الحسن الرضا الحسن بن ع
أصِلُ إليک أسألک عن کل ما احتاج  : جعلت فداک إني ال أکادالسالمعليه

ثقة آخذُ عنه ما احتاج إليه من  عبدالرحمنإليه من معالم دیني، أفيونس بن 
ه الکشي، رجال الکشّي، تعليق عبدالعزیز)عمر بن « معالم دیني؟ فقال: نعم.

ق(، ص  1430سيد احمد حسيني )بيروت: مؤسسه أعلمي للمطبوعات، 
گفتم: ع( ) رضاکند به امام (. در این مورد، علي بن یقطين روایت مي349

جانم فدایت، گاهي به شما دسترسي ندارم تا از مسائل دین که به آن 
 ثقه است تا مسائل دینم را که عبدالرحمننيازدارم سؤال کنم. آیا یونس بن 

 دارم از او بگيرم؟ امام فرموند: بله. به آن نياز

http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%AB%DB%8C%D9%82&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81&action=edit&redlink=1
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. 1ندارد رجالي ةاستفاد مستقيماً و اوست وثاقت عدم و وثاقت از
 روایات نيز مواردی در. انددسته این از کشّي رجال روایات اغلب

 .2نيست )ع(معصوم از  منقول و است دیگر راویان از نقل به
 معرفة ياراخت همان که موجود کشّي رجال از استفاده چون

 ترتيب و نظم نبود دليل به. است طوسي شيخ الرجال
 نام، الفبایي طبق تنظيم مانند) راویان حالشرح در الوصولسهل
 به تنظيم و ترتيب دادن ایعده است، مشکل( طبقه یا تاریخ

 نویسيحاشيه به برخي که همچنان ؛شدند دارعهده را کتاب این
 هب چند تأليفاتي ،درمجموع. پرداختند کتاب این گلچين و

 اند؛پرداخته آن اطالعات بازیابي تسهيل و کتاب این بازنمون
 :ازجمله

 طاووس بن احمد سيّد از الرجال معرفة في اإلشکال حلّ. الف
 عمدتاً رجالي، اولية مصادر بر مشتمل جامع کتابي( ق 673 م)

 .است راویان نام الفبای ترتيب به کشّي، رجال
 مشهور) الدینینز بن حسن ابومنصور از الطاووسي التحریر. ب
 حل کتاب از منقوالت که( ق 1011 م مَعالم، صاحب به

 آن در الکشي الرجال إختيارمعرفة از طاووس ابن اإلشکال
 رفع با الرجال، معرفة ياراخت منقوالت تمامي. است شده ینشگز

 شده نقل اثر این در بود، اإلشکال حل کتاب در که نواقصي
 مطالب و روایات اسناد دربارة مؤلف توضيحات و حواشي. است
 وجود کتاب این در( روات زندگي از بيشتر جزئيات ازجمله) دیگر
 .دارد

 ،(ق 1011 در زنده) قُهپائي... ا عنایت از الکشّي ترتيب. ج
 کتاب در مندرج اسامي( اول حرف فقط) الفبایي نظم حاوی
 .است کتاب این بر تعليقاتي و حواشي با همراه کشّي، رجال

 ذکر از بعد که قُهپائي... ا عنایت از بازهم الرجال مجمع .د
 ةهم آن، در رجالي اصلي هایکتاب ترتيب و کشّي ترتيب

 .است شده داده قرار هم کنار را هاکتاب این منقوالت

                                                           
، قال: محمدعبدا... بن »آورد: بن شُرِیک العامری مي ...مثالً، در مورد عبدا. 1

حدثني الحسن بن علي الوشّاء، عن أحمد بن عائد، عن أبي خدیجة الجمال، 
دی یقول: إني سألت اهلل في اسماعيل أن یبقيه بع)ع( قال: سمعت اباعبدا...

و لکنّه قد أعطاني فيه منزلة أخری، إنه یکون اول منشور في عشرة  فأبَي
)ع(  صادقامام « من أصحابه و منهم عبدا... بن شُرِیک و هو صاحب لوائه.

باقي گذارد. خداوند  من ازفرمود: من ازخداوند خواستم اسماعيل را پس 
دیگری به من  درخواست مرا اجابت نکرد؛ ولي محققاً به خاطر صبر من مقام

 خواهد محشورنفر از اصحاب امام، اسماعيل نخست از همه داد. در ميان ده
تن است ميان این ده –حضرت است دارپرچمکه -عبدا... بن شریک شد و 

 (.160بن عمر کشّي، رجال الکشّي، ص  محمد)

تن از راویان، از از روایات کتاب، کشّي در احوال نه دریکيبرای مثال، . 2
بن عمر کشّي،  محمدبن مسعود سؤال کرده است ) محمد ابونصرادش است

 (.376رجال الکشّي، ص 

 12 قرن عالم) بَحراني حسن بن داود شيخ از الکشّي ترتيب. ه
 فحرو برحسب کامل صورت به آن در اسامي که( هجری
 .است شده مرتب تهجّي

 این اهميت و حساسيت نظر از رجال علم دانش سازماندهي
 مواردی اگر. است برخوردار هارویّه و ابزار تریندقيق از علم،
 راویان قوت و ضعف استادان، در اشتراک بودن، نسلهم مانند

 بودن عصرهم و وفيات تاریخ و زندگي تاریخ روایات، نقل در
 کالن عواملي را هاینا از تلفيقي حتي و )ع( نيمعصوم با روات
 خرد عاملي الفبایي ترتيب بدانيم، رجالي دانش سازماندهي برای
 روند این که است بوده اطالعات آسان بازیابي به کمک برای

 ترکامل و ترآسان دیگران آثار مدد به و زمان گذر با بازیابي
 .است شده

 

 دِرایه علم
 سامانمند راستای در که است هایيشدان ازجمله درایه علم

 این. گرفت شکل اسالمي ةاولي قرون در حدیث شناخت کردن
 و دقت و حدیث با عالمان ةگسترد تعامل حاصل علم
 لحاظ به روایات هایتفاوت و هاویژگي در آنان سنجينکته

 هایمجموعه گيریشکل با یجتدربه که بود متن و سند راوی،
 هایحوزه در حدیث از عالمان گيریبهره گسترش و حدیثي

 بندیطبقه یافتن ضرورت پي در و کالم و فقه یژهوبه مختلف،
 سند از که است دانشي درایه علم. آمد وجود به احادیث
 آن، نقل آداب و حدیث دریافت چگونگي آن، متن حدیث،

 انقطاع و اتصال و نقل کيفيت ازنظر سند، خود احوال از یعني
 با آشنایي درایه علم هدف کل، در. کندمي بحث آن

 ازنظر حدیث، حکم شناخت و حدیث با مرتبط اصطالحات
 هایصورت و حاالت گرفتن نظر در با بودن، صحيح یا ضعيف

 .آیدمي پيش آن برای که است مختلفي
 مطرح دانش این در که موضوعاتي ترینمهم ازجمله

 موثق، سَن،حَ صحيح، قالب در حدیث اقسام بررسي شود،مي
 مختلف، هاینگاشته در. است شاذّ و مصحف غریب، مرسل،

 در. الف: است شده عرضه مختلفي هایشيوه به اقسام این
 اقسام این از معيني، نظم رعایت بدون ها،کتاب برخي

 بحث دیگری از بعد یکي نظایرشان، کنار یا تکي صورتبه
 پس شيعه، کتب در یژهوبه ها،کتاب برخي در. ب است؛ شده

 و موثق حسن، صحيح،) قسم چهار به آحاد خبر تقسيم از
: شوندمي عرضه دودسته در حدیث اقسام عموم دیگر ،(ضعيف

 ضعف به حکم متن، یا سند در اشکال دليل به که احادیثي
 احادیثي و( «ضعيف حدیث اقسام» بانام) شودمي داده هاآن
 متن یا سند وضع به توجه با و هاآن موردی بررسي با که
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 بانام) شوند تلقي ضعيف یا موثق حَسن، صحيح، است ممکن
 و األربعه األقسام فيه یشترک ما» یا «حدیث مشترک اقسام»

 در را حدیث اقسام آثار، برخي در. ج و ؛(«بالضعيف الیختص
 کردن لحاظ در مشابهت به توجه با و ترخالقانه قالبي

 مثالً کنند؛مي دیبنطبقه متن یا سند در خاصي هایویژگي
 جملگي باشد، مرفوع و معضل منقطع، مرسل، معلّق، که را آن

 تقسيم یک ذیل و دارند راوی در سقط یا سند در انقطاع نوعي
 بن محمّد ینبهاءالد از الدرایة علم في الوجيزة مانند آورند؛مي

 کتب از( ق 1030 م بهایي، شيخ به معروف) عاملي حسين
 مَنهَج تقسيم، نظام این از ترمفصل و دقيق و شيعي حدیثي

 از عِتر، نورالدین معاصر، ةنویسند از الحدیث علوم في النَقد
 .سنّت اهل حدیثي کتب

 هشيو. دارد معایبي و محاسن فوق هایشيوه از هریک
 هرگونه از و شيوه ترینساده مباحث، ساماندهي ازنظر اول

 بودن، فبایيال صورت در و است دور نيز تقسيم در اختالف
 مبنا با دوم، هشيو در. است حدیثي معجم برای مناسبي هشيو
 حدیث اقسام جایگاه و اعتبار به حدیث، حکم گرفتن قرار

 به اقسام، این همطالع ابتدای از خواننده و است شده توجه
 هشيو این چون. دارد توجه احادیث نبودن یا بودن ضعيف
 به است، اصلي عنوان دو ذیل فقط و کلي بسيار بندیتقسيم
 حکم گاه سوم، هشيو در. است دشوار آموزش و فراگيری لحاظ

 اهميت يازنظر آموزش شيوه این اما ماند؛مي مغفول اعتبار و
 و حدیث اقسام بين مقایسه امکان شدن فراهم با و دارد ویژه
 و ميسر هاآن بهتر فهم ها،تفاوت و هامشابهت به توجه

 .ودشمي آسان شانیادگيری
 را درایه موضوع در مستقل کتاب اولين سنّت، اهل بين در

 خَلّاد ابن قاضي از الواعي و الراوی بين الفاصل المحدّث
 مهم اثر دو پنجم، قرن در انددانسته( ق؟ 360 م) رامهرمزی

 حاکم... عبدا بن محمد از یکي. شد تدوین موضوع این در
 52 الحدیث، ومعل همعرف نگاشتن با که( ق 405 م) نيشابوری

 از ایعمده بخش. کرد عرضه را علم این مختلف مبحث نوع
 آنان...  و انساب اسامي، راویان، طبقاته دربار کتاب مباحث

. دارد اختصاص حدیث مختلف اقسام به دیگر بخش و است
 ،(ق 463 م) بغدادی خطيب علي بن احمد از دیگر کتاب

 این در را دیجدی مباحث که است الدرایة علم في الکفایة
 گزارش مختلف ابواب ذیل را کتاب مطالب وی. دربردارد حوزه
 گذاریشماره یا بندیطبقه بدون ابواب این البته. است کرده

 و عناوین و راویان طبقات به مربوط مباحث بيشتر و هستند
 در حدیث اقسام به مربوط مباحث و شده مطرح آنان انساب

 .است کم بسيار آن

 عبدالرحمن بن عثمان از الحدیث علوم کتاب هفتم، قرن در
 هنقط( ق 643 م) صَالحابن به مشهور شهرزوری، ابو عمرو

 همقدم به که کتاب این. شد درایه مباحث تکامل در عطفي
 مطالب جامع جامعيت، لحاظ به یافت، شهرت صالحابن

 ترینمهم و بهترین از ،حاليندرع و پيشين هایکتاب
 بر ينوعبه ازآنپس هایکتاب عموم که تاس درایه هایکتاب
 نوع 65 در را خود کتاب صالحابن. اندشده يمتنظ آن محور
 بعد، و آغاز حدیث اقسام با را خود مباحث او. داد سامان متعدد

 راویان، به مربوط مباحث نهایتاً، و تحمّل طرق نقل، آداب با
 به يبرخ را کتاب این .کرد تمام عناوینشان و آنان طبقات

 و اندنگاشته شرح هامجموعه این بر دیگران و کشيده نظم
 التَقریب. اندآورده آن هدربار را خود هایسنجينکته نيز ایعده

 بن یحيي الدینمُحي از النَذیر البَشير سُنن مَعرفة في التَيسير و
 که هاستمجموعه این ینترمهم از( ق 676 م) نَوَوی شرف
 .است کرده تلخيص آن در را صالحابن همقدم مؤلف

 ابوالفداء از الحدیث علوم إختصار شرح الحَثيث الباعث
 بر که است هایيکتاب ازجمله( ق 774 م) کثير بن حافظ
 آن تلخيص اصل،در و شد نگاشته صالحابن همقدم محور
 است افزوده موضوع ضمن را نکاتي گاه مؤلف همهینباا. است

 مختلف، اقوال نشدن نقل و نبود مختصر دليلبه و مفيد که
 و است درایه علم برای يآموزش و مقدماتي متن بيشتر

 از التذکرة و التبصرة. کنندمي استفاده آن از کمتر محققان
 از عراقي الفية مشهور به( ق 806 م) عراقي حافظ الدینینز

 همقدم آن، در مؤلف که است مهمي بسيار هایکتاب دیگر
 .است کشيده نظم به ياضافات با را صالحابن

 کسي اولين( ق 965 م) ثاني شهيد شيعي، هاینوشته در
 او. کرد تأليف کتبي مستقالً درایه موضوع در که است

 إصطالحات معرفة في القاصدین غنية کتاب سه هنویسند
 لِحال الرعایة و الدرایة علم في البدایة ،(مفقود) المحدّثين

. است( الدرایة بدایة شرح به معروف) الدرایة علم في البدایة
 و اصول شامل مقدمه، یک در اخير کتاب در درایه مباحث

 اقسام در ترتيب به باب چهار و حدیث علم اصطالحات
 و آن نقل طرق و حدیث تحمّل راوی، هایویژگي حدیث،
 از کتاب این .است یافته سامان آنان طبقات و رجال اسماء
 تمام بر ماندگار أثيریت که است شيعه در درایه اصلي منابع

 .است داشته موضوع این در بعدی هاینگاشته
 یيبها شيخ از لدرایةا علم في الوجيزة دیگر، هگونمرجع اثر

 این. است اختصار کمال در آن مطالب که است( ق 1031 م)
 که ساختار لحاظ به: است توجه هشایست منظر دو از کتاب
 حدیث اقسام در اریابتک ایشيوه مجموعه این در بهایي شيخ
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 کرده عرضه هاآن متمایز و مشترک هایویژگي به توجه با
 به اختصار، رغمبه که رساله این مباحث منظر از نيز و است
 مطالبي و نو مباحثي متضمن آن، مؤلف بودن نظرصاحب دليل
 درایه، علم موضوع در مقدمه یک حاوی کتاب این. است بدیع
 اخبار، حُجيّت آن، سند و دیثح متن در ترتيب به-فصل شش
 تحمّل طرق ،یلوتعدجرح راوی، و مروی اعتبار به خبر اقسام
 .است خاتمه یک و -حدیث نوشتن آداب و آن ادای و حدیث

 ینترمهم از که نگاشتند متعددی هایشرح نيز کتاب این بر
 .است( ق 1354 م) صدر حسن سيّد از الدرایة نهایة هاآن

 استرآبادی، حسيني باقر محمد از یهالسَماو الرَواشِح
 ترینمهم از ،(ق 1041 یا 1040 م) ميرداماد به مشهور
 کتاب این. است شده نگاشته بارهیندرا که است هایيکتاب

 آمده الکافي سرآغاز در که است کليني مقدمه بر شرحي ابتدا
 محدود بسيار و درایه در عمدتاً مطالبي نویسنده سپس، و است

 .کندمي عرضه راشحه ونهيس ضمن ار رجال در
 مصطلح یا درایه علم آثار شد، بررسي آنچهبه توجه با

 رجال علم مباحث با التقاطاتي و اشتراکات هرچند الحدیث
 بيشتر که است برخوردار ایویژه دانشي سازماندهي از دارد،

 و حدیث معناشناسي حدیث، علم اصول آموزش مناسب
 با ،روینازا. است حدیثي علوم در اهتفق به فراگيران هدایت
 در درایه به مربوط بخش در یژهوبه آثار، این ساختار بررسي
 با مشابه ساختاری اند،پرداخته هم رجال علم به که آثاری
 .است بازنمون قابل شود،مي دیده 1 دارنمو در آنچه

 

 رایهد علم آثار در مباحث کلي سازماندهي و کالن ساختار .1 نمودار

 

 گیرینتیجهبحث و 
اند که عوامل کالن مرتبط با شده سازماندهيآثار رجالي چنان 

راوی و وثاقت وی در اولویت قرار دارند و مواردی چون الفبایي 

شدن اسامي برای بازیابي بهتر و سریع اطالعات کاربرد دارد. 
دانشي خود بر آموزش فراگيران و  سازماندهيآثار درایه در 

 دارندتکيهاز کل به جزء حرکت 
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تحقيق حاضر یک بررسي مقدماتي و اکتشافي برای چرخش 
شود آثار پيشنهاد مياذهان پژوهشگران به این عرصه است. 

دانشي  سازماندهيهای سررشته ازنظرتک رجال و درایه تک

های علمای عمق بررسي شوند تا نوآوری صورتبهو  دقتبه
 هویدا شود. هاآن سازماندهيمسلمان در 
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