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نقد و برریسکتاب

گفته شــده پیرامون  دانش پژوهــان، برخــی از آنها را بــرای تکمیل مباحث 
فهرســت شــیخ منتجب الدیــن و نیــز معالم العلماء ابن شــهر آشــوب، در 

گفته تقدیم می دارد. قالب دو نا

گفته اول نا
که شیخ منتجب الدین در ترجمه شان  گفته اول دربارۀ مؤلفینی است  نا

کتابی را به آنها نسبت نداده است. آنها را عنوان مؤلف یاد نکرده و 

گفته نماند که کتاب  در مقاله حضرت آیت اهلل شبیری آمده است که: »نا
گرچــه بــه منظور تذییل فهرســت شــیخ  فهرســت شــیخ منتجب الدیــن ا
کــه مخصــوص مؤلفین شــیعه و ذکــر مؤلفات آنها اســت تألیف شــد، اما 
کتفا نکرده  کرده و تنها به مؤلفین ا منتجب الدین از منظور اصلی غفلت 
و از پانصدوچهل وچند تنی که در این کتاب ذکر کرده است، منحصرًا به 

کتابی را منسوب داشته است«.1 حدود یکصد تن از آنان تألیف 

که شــیخ منتجب الدین آنها را ترجمه  شــاید در ابتدا تصور شــود رجالی 
کــرده اســت، ولــی کتابــی را به آنها نســبت نداده اســت و بــه مؤلف بودن 
کتاب  آنهــا نیز اشــاره ای نکرده اســت، البد هیــچ یک مؤلــف و صاحب 
نبوده انــد و ایــن دلیــل نقصــی متوجــه فهرســت منتجب الدین نیســت، 
امــا این مطلب درســت نیســت و عدۀ قابــل توجهی از افــراد مزبور مؤلف 
که نگارنــده بــه مؤلف بودن آنهــا پی برده  بوده انــد. نــام عــده ای از ایشــان 

است به شرح ذیل است:

1. شــمس الدین ابوالمفاخــر بن محمــد الرازی. شــیخ منتجب الدین در 
ی نگاشــته اســت: »مــداح آل رســول اهلل )صلوات اهلل و ســامه  ترجمــه و

علیه و علیهم( صالح فاضل«.2

ظاهرًا این شخص با أبوالمفاخر الرازی که در الذریعه معاصر خاقانی شاعر 
)م 502( و ســلطان غیاث الدیــن محمــد بــن ملکشــاه ســلجوقی )م 511( 

یا؛ ج 1، ص 50. 1. جرعه ای از در
2. فهرست اسماء علماء الشیعة ومصنفیهم، ص 26، رقم 51.

اشاره
که مشــتمل بــر مجموعه مقاالتــی از حضرت  کتــاب جرعــه ای از دریا  در 
آیت اهلل شــبیری زنجانی اســت، مقاله ای مفید و محققانه با نام فهرست 
شــیخ منتجب الدیــن در حجمــی تقریبــًا مفصــل )36 صفحــه وزیری( به 
زیور طبع آراســته شــده اســت. مقاله مذکور چنان که خود مؤلف محترم 
کــه از برخــی از  کرده انــد، در اصــل بــه انگیــزه دفــع اشــتباهاتی  تصریــح 
اســتادان فــن دربــارۀ فهرســت شــیخ منتجب الدیــن ابراز شــده نگاشــته 
شــده اســت. از این رو مشــتمل بر تمام مباحث قابل طرح در مورد کتاب 
که حضرت آیت اهلل در دفع  مذکور و مولف آن نیســت. با این حال آنچه 
اشــتباهات برخی از اســتادان فن نگاشــته اند، مهم تریــن مباحِث دربارۀ 
فهرست شیخ منتجب الدین است و عاقمندان به این کتاب می توانند 
که در مقاله مورد اشــاره به آنها پرداخته نشــده اســت؛  مباحث دیگری را 
گردان شیخ منتجب الدین، مسافرت ها و تألیفات  از قبیل مشــایخ و شا
کــه محققیــن کتاب فهرســت شــیخ منتجب الدین  ی را در مقدمــه ای  و
کتاب نگاشــته اند، به طور یکجا ماحظه نمایند. اما مطالبی  در ابتدای 
که  که نگارنــده از اســتادان فن کســی را نمی شناســد  هــم باقــی می مانــد 
بــه آنهــا پرداخته باشــد. از ایــن رو راقم این ســطور برای بهره مندی بیشــتر 

 برخی ناگفته ها دربارۀ فهرست
 شیخ منتجب الدین و معالم العلماء

نقد و برریس کتاب

چکیده: نویســنده در نوشــتار حاضر برخی مباحــث تکمیلی پیرامون 
فهرســت شــیخ منتجب الدین و نیز معالم العلماء ابن شهر آشوب را 
به رشــته تحریر درآورده اســت. وی ابتدا از مؤلفینــی نام می برد که 
شــیخ منتجب الدین در ترجمه شان آن ها را به عنوان مؤلف یاد نکرده 
و کتابی را به آن ها نســبت نداده است. نویســنده، پس از ارائه شرح 
مختصــری از این مؤلفــان، در ادامه، در دو بخش مجزا، نام و شــرح 
مختصری از مؤلفینی بیان می دارد که قطعًا پیش از شــیخ طوســی و 
نجاشــی و یا در حدود ســال 460 از دنیا رفته اند، اما در فهرست شیخ 
طوســی و رجال نجاشی ترجمه ای برای آن ها وجود ندارد و از زیادات 
منتجب الدین و ابن شهر آشوب در رفع نقص از فهرست شیخ طوسی 
و رجال نجاشی محسوب می شوند.                                                     

کلیدواژه: فهرست شیخ منتجب الدین، معالم العلماء، ابن شهر آشوب، 
شیخ طوسی، رجال نجاشی.                                                                      

محمدرضاجدیدینژاد
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ی را از مصنفین شــیعه دانســته و  ابن حجر عســقانی در لســان المیزان و
ی را رجب ســال 579 قمری ذکر  یــخ وفــات و ی را ابوعبــداهلل و تار کنیــۀ و

کرده است.12

ی را با عنــوان »جمال الدین  شــیخ حــر عاملی در امــل االمل یک مرتبــه و
ی« ترجمه کرده و گفته است: »کان  الحســن بن هبة اهلل بن رطبة الســوراو
ی را  یــس، له کتب«13 و بار دیگر و ی عنه ابن ادر فاضــًا فقیهــًا عابدًا، یرو
ی« ترجمه  با عنوان »جمال الدین الحســین بن هبة اهلل بن رطبة الســوداو
ی عــن الشــیخ ابــی علــی  کان رو گفتــه اســت: »فقیــه صالــح، و  کــرده و 
که این دو یــک نفرند و  الطوســی، قالــه منتجب الدیــن«.14 واضح اســت 
یا »حســن« مصحف »حسین« اســت و یا برعکس و احتمال اینکه یکی 

برادر دیگری باشد، ممکن ولی بعید است.

5. الســید ناصرالدیــن الحســن بــن مهــدی الحســنی - خ الحســینی - 
ی نگاشته است: »فاضل«.15 المامطیری. منتجب الدین در ترجمه و

صاحب الریاض در ذیل عنوان »الســید بهاءالدین الحســن بن المهدی 
الحسینی المامطیری الطبرستانی« می گوید که: »شخص نامبرده فاضل 
عالــم و جلیل اســت و مــن از تألیفات او رســاله ای دیده ام با نام »رســالة 
ی العنود فی الحجج االصولیة و الفروعیة« که  الهنــود فــی اجابة دعوة ذو
کرده  آن را برای ســلطان حســام الدوله أردشــیر پادشــاه طبرســتان تألیف 
اســت«. ســپس از شــخص مــورد بحــث در فهرســت منتجب الدین نام 
می بــرد و می گویــد: »به گمان من او همین ســید - یعنی ســیدبهاءالدین 
- اســت و اختــاف در لقــب و غیــر آن آســان اســت؛ زیــرا ممکــن اســت 
لقــب او متعــدد باشــد و یا چیز دیگــر مانند این و بــزودی می آید ]ترجمه[ 
برادرش الســیدبهاءالدین علی بن مهدی الحســینی المامطیری و اینکه 
او از علماء و فقهاء اســت، پس شــاید لقب یکی از دو برادر به اشــتباه بر 

دیگری اطاق شده است«.16

البتــه مرحــوم آقابــزرگ طهرانی در اتحاد دو عنوان مذکور ایجاد تشــکیک 
می کند و آن را تنها محتمل می داند.17

بــن عبــداهلل الجعفــری. شــیخ  بــن محمــد  ابوطالــب حمــزة  الســید   .6
ی نگاشته است: »فقیه دین«.18 منتجب الدین در ترجمه و

کر با عنــوان »حمــزة بن محمــد بن عبــداهلل بن  ایــن شــخص را ابــن عســا
ی را  یخ وفات و محمد أبوطالب الجعفری الطوسی الصوفی« ترجمه و تار

12. لسان المیزان؛ ج 2، ص 316، رقم 1290.
13. امل االمل؛ ج 2، ص 80، رقم 222.

14. همان، ج 2، ص 104 ـ 105، رقم 290.
15. فهرست أسماء علماء الشیعه و مصنفیهم، ص 62، رقم 134.

یاض العلماء، ج 1، ص 333 ـ 334. 16. ر
یعة، ج 25، ص 251 ـ 252، رقم 579. 17. ر.ک به: طبقات اعام الشیعة؛ ج 3، ص 44 ـ 45. الذر

18. فهرست أسماء علماء الشیعه و مصنفیهم، ص 62، رقم 135.

شمرده شده و دیوانی در شعر و کتابی با عنوان »مقتل الشهداء« به او نسبت 
داده شده3 متحد است، چنان که مرحوم سیدعبدالعزیز طباطبائی محقق 
فهرست شیخ منتجب الدین به این مطلب جزم پیدا کرده و در پاورقی به 

دو کتاب مذکور از شیخ ابوالمفاخر رازی ارجاع داده است.4

2. ثابــت بــن احمــد بــن عبدالوهــاب الحلبــی. شــیخ منتجب الدین در 
ی نگاشته است: »فقیه، صالح، قرأ علی الشیخ التقی رحمهما  ترجمه و

اهلل تعالی«.5

بــن  اســلم  بــن  ثابــت  ابوالحســن  قــوی همــان  گمــان  بــه  ایــن شــخص 
عبدالوهاب الحلبی6 اســت که در برخی از منابع اهل ســنت گفته شده 
ی از علمــای شــیعه و از بزرگان علم نحو بــوده و کتابی در تعلیل قرائت  و
کرده و در حدود  عاصم و اینکه قرائت عاصم قرائت قریش است تألیف 

گشته است.7 سال 460 توسط اسماعیلیه در مصر مصلوب 

3. ابوعلــی الحســن بــن ابــی جعفــر محمد بن الحســن الطوســی. شــیخ 
ی نگاشته است: »فقیه، ثقة، عین، قراء علی  منتجب الدین در ترجمه و

والده جمیع تصانیفه، أخبرنا الوالد عنه رحمهم اهلل«.8

ایــن ابوعلــی که فرزند شــیخ طوســی بــوده و تا ســال 511 قمری زنــده بوده 
کتابی با نام »المرشد الی سبیل  است،9 در معالم العلماء ترجمه شده و 

المتعبد« به او نسبت داده شده است.10

که ابن شهر  که این خیلی عجیب است  کنند  ممکن است برخی تصور 
کتــاب ابوعلــی طوســی را یادآور  آشــوب )م 588( در معالــم العلمــاء نــام 
ی، یعنی شــیخ منتجب الدیــن از این مطلب  شــده اســت، اما معاصر و
غفلــت کرده اســت. اما ظاهــرًا این مطلب چندان هم عجیب نیســت و 
گویا  که  که ذکر می شوند، این نکته به دست می آید  از نمونه های دیگری 
ذکــر نــام تألیفــات علمایی که شــیخ منتجب الدیــن آنهــا را ترجمه کرده 

ی مهم نبوده است. است، چندان برای و

ی.  4. جمال الدین الحســین - خ الحســن - بن هبة اهلل بن رطبة السوراو
ی نگاشته است: »فقیه، صالح، وکان  شــیخ منتجب الدین در ترجمه و

ی عن الشیخ ابی علی الطوسی«.11 یرو

یعة؛ ج 9، ص 50، رقم 280 و ج 22، ص 32، رقم 5906. 3. الذر
رقی 1. 4. ر.ک به: فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 26، پاو

5. همان، ص 35، رقم 66.
6. به نظر مرحوم ســیدعبدالعزیز طباطبائی محقق کتاب فهرســت شــیخ منتجب الدین اتحاد مزبور 

رقی. قطعی است. ر.ک به: فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم، ص 35 ـ 36، پاو
7. ر.ک بــه: الوافــی بالوفیــات، ج 10، ص 470. بغیــة الوعــاة، ج 1، ص 480. تأســیس الشــیعة، ص 

106 ـ 107، از سیوطی.
8. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 42، رقم 71.

9. ر.ک به: بشارة المصطفی، ص 18، ح 1.
10. معالم العلماء، ص 37 ـ 38، رقم 226.

11. فهرست أسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 52، رقم 98.

برخی ناگفته ها دربارۀ فهرست شیخ منتجب الدین و معالم العلمائ
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کتاب نزهة االبصار از طریق جدش، شــهر آشــوب از  کــه روایت می کند از 
کتاب مذکور ابوالحســن علی بن  یانی از مؤلف  قاضــی ابوالمحاســن الرو

مهدی المامطیری.26

روایــت ابــن شــهر آشــوب از کتاب مامطیری با دو واســطه ایــن نکته را نیز 
ی بین سال های 450 تا 500 قمری از دنیا رفته است. روشن می سازد که و

9. نصیرالدین ابوطالب عبداهلل بن حمزة بن عبداهلل الطوســی الشــارحی 
ی نگاشــته است: »فقیه،  المشــهدی. شــیخ منتجب الدین در ترجمه و

ثقة، وجه«.27

این شــخص تا ســال 578 قمری زنده بوده است28 و صاحب الریاض او 
کرده اســت.29 شــیخ  ی را ذکر  را از مؤلفین و نام دو کتاب از کتاب های و
ی دارای تألیفاتی بوده،30 اما  که و حر عاملی نیز در امل االملگفته اســت 

نام هیچ یکی از آنها را ذکر نکرده است.

10.  الفقیــه علــی بن عبدالعزیز بن محمد االمامی. شــیخ منتجب الدین 
ی نگاشته است: »صالح محدث«.31 در ترجمه و

کتابــی در فضائــل امیرالمؤمنین  کتاب فــرج المهموم از  ابــن طــاووس در 
نوشــتۀ ابوالقاســم علــی بــن عبدالعزیز بن محمــد النیشــابوری حدیثی را 
کــرده اســت32 و ابن حجر عســقانی در لســان المیزان او را از شــیوخ  نقــل 
ی را 478 قمری ضبط کرده است.33 این  شــیعه دانسته و ســال وفات و
کرده  که شــیخ منتجب الدیــن او را ذکــر  شــخص می توانــد همــان باشــد 

است. واهلل العالم.

11.  ابوجعفر محمد بن علی بن المحّسن الحلبی. شیخ منتجب الدین 
ی نگاشــته اســت: »فقیــه صالــح، ادرک الشــیخ أباجعفــر  در ترجمــه و
ابوالرضــا و  الســیداالمام ضیاءالدیــن  وقــرأ علیــه  الطوســی )رحمــه اهلل( 

الشیخ االمام قطب الدین ابوالحسین الراوندیان رحمها اهلل«.34

که می توان سال وفات او را حدود سال 500 قمری دانست،   این شخص 
در بغیة الطلب با عنوان »ابوجعفر بن علی بن المحســن الحلبی« ترجمه 
ی مولف بغیة الطلب ابتدا خود این گونه آورده  شــده اســت و در ترجمۀ و
اســت که او شــاعری اهل حلب و از فقهای امامی مذهب بوده است که 
کرده  گردی و از او روایت  کرده و نزد شــیخ طوســی شــا به عراق مســافرت 
اســت. ســپس مؤلــف بغیة الطلــب از خط بعضــی از ادیبــان اهل حلب 

26. ر.ک به: مناقب آل ابی طالب، ج 1، ص 11 ـ 12.
27. فهرست أسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 125، رقم 272.

یاض العلماء، ج 3، ص 216. 28. ر.ک به: ر
29. ر.ک به: همان، ج 3، ص 215 و 216.

30. أمل االمل، ج 2، ص 161، رقم 466.
31. فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم، ص 136، الرقم 307.

32. ر.ک به: فرج المهموم، ص 92، ح 11.
33. ر.ک به: لسان المیزان، ج 4، ص 241، رقم 650.

34. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 155، رقم 357.

کم هرات ابوعبداهلل الحســین بن محمد الکتبی ســال 448  به نقل از حا
کرده است.19 قمری ذکر 

صاحب روضــات الجنات در ضمن ترجمۀ ابویعلی حمزة بن عبدالعزیز 
الدیلمــی ملقــب بــه ســار کتابی با نــام »تتمــة الملخص« را به شــخص 
مــورد بحــث بــا این عنوان نســبت می دهــد: »الســید ابوطالــب حمزة بن 
ی نیز مانند ســار  که و محمد بن أحمد بن عبداهلل الجعفری« و می گوید 
گران مفید و ســید مرتضی بوده اســت.20 البته در صحت انتســاب  از شــا
کتــاب مذکــور به ســیدابوطالب جعفــری تردیدهایی وجــود دارد و معلوم 

نیست مستند صاحب روضات الجنات چه می باشد.

7. ناصرالدیــن راشــد بــن ]ابراهیــم[ البحرانــی. شــیخ منتجب الدین در 
ی نگاشــته اســت: »فقیه، دّین، قراهاهنا علی مشــائخ العراق و  ترجمۀ و

أقام مدة«.21

مرحوم ســیدعبدالعزیز طباطبائی محقق فهرســت شــیخ منتجب الدین 
بــرای شــخص مورد بحــث در پاورقــی ترجمــه مفصل تری نگاشــته اند که 
خاصۀ آن چنین اســت: »او ابو ابراهیم راشــد بن ابراهیم بن اســحاق بن 
ابراهیم بن محمد بحرانی است که در سال 605 قمری از دنیا رفته است. 
وی دارای تألیفــی مختصر در شــناخت احوال پیامبــر)ص( و دوازده امام 
)علیهم السام( است و در آخر آن یکصد کلمه از کلمات کوتاه حضرت 
علی )علیه السام( و ده حدیث در فضائل آن حضرت را ذکر کرده است. 
کــه در ســال 683 نوشــته شــده اســت در  مــن نســخه ای از ایــن کتــاب را 

کتابخانه عامه سیدمحمدعلی روضاتی )دام فضله( دیده ام«.22

کتاب شخص مورد بحث را در الذریعة با  مرحوم آقابزرگ طهرانی نیز نام 
کرده  عنــوان »المختصر فی أحواالت االربعة عشــر )علیهم الســام(« ذکر 
کــه: »نســخۀ آن در اصفهــان نــزد ]مرحوم[ ســیدمحمدعلی  و فرموده انــد 
]مرحــوم[  یعنــی  آمــاده چــاپ می باشــد؛ چنان کــه خــودش  و  روضاتــی 

روضاتی برای ما این گونه نوشته است«.23

شــیخ  المامطیــری.  الحســنی  مهــدی  بــن  علــی  الســیدبهاءالدین   .8
ی نگاشته است: »فقیه وجه«.24 منتجب الدین در ترجمه و

این شــخص را ابن شــهر آشــوب در معالم العلماء در ضمن مؤلفان شیعه 
کتــاب نزهــة  یــدی اال ان لــه  گفتــه اســت: »ز ی  کــرده و در ترجمــۀ و ذکــر 
االبصار و محاسن االثار«.25 و در مقدمۀ مناقب آل آبی طالب گفته است 

یخ مدینه دمشق، ج 15، ص 237 ـ 239، رقم 1777. 19. تار
20. روضات الجنات، ج 2، ص 372 ـ 373.

21. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 77، رقم 166.
رقی. 22. همان، ص 77 ـ 78، پاو

یعه؛ ج 20، ص 173، رقم 2455. 23. الذر
24. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 125، رقم 271.

25. معالم العلماء، ص 71، رقم 482، با عنوان »ابوالحسن علی بن مهدی المامطیری«.

برخی ناگفته ها دربارۀ فهرست شیخ منتجب الدین و معالم العلمائ
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الشیخ االمام محیی الدین الحسین بن المظفر الحمدانی«.44

گفتــه محــدث  کــه در ســال 532 زنــده بــوده اســت،45 بــه  ایــن شــخص 
نــوری در خاتمــة المســتدرک مرحــوم حســن بن فضــل طبرســی در مکارم 
ی نقل می کند: »من مســموعات  الســید االمام  االخالق با این عنوان از و
ناصح الدین ابی البرکات المشــهدی«. نیز علی پســر مرحوم طبرســی در 
کرده است. یک بار با این عنوان:  ی فراوان نقل مطلب  مشکاة االنوار از و
»مــن مجموع الســید ناصح الدین ابی البرکات« و بــار دیگر با این عنوان: 
»مــن کتاب الســید ناصــح الدین ابی البرکات« و بار ســوم بــا این عنوان: 

»من کتاب السید االمام ناصح الدین ابی البرکات«.46

مرحوم عامه طهرانی نیز در الطبقات و الذریعة به نقل از صاحب الریاض 
دو کتاب المسموعات و المجموع را به نامبرده نسبت داده و گفته است 
کتــاب اول و فرزنــدش علی در  کــه مرحــوم طبرســی در مکارم االخــالق از 
کرده اســت،47 امــا نگارنده به  کتــاب دوم نقــل مطلــب  مشــکاة االنــوار از 

مطلب فوق در الریاض دست نیافت.

ی  15.  مســعود بــن احمــد الصوابــی. شــیخ منتجب الدیــن در ترجمــه و
نگاشته است: »متکلم، متبحر«.48

کامل تر این شخص چنین است: فخرالزمان ابوالمحاسن -  نام و نســب 
یا ابوالفضل - مسعود بن علی بن احمد الصوابی البیهقی.49

یادی دانســته و  ی را صاحب تصنیفات ز فرید خراســان در تاریخ بیهق و
ی در محرم سال 544 قمری  که و تعدادی از آنها را نام می برد و می گوید 

از دنیا رفته است.50

 16. السید بهاءالدین ابوالکرم - خ ابوالمکرم - محمد بن حمزة الحسینی. 
شیخ منتجب الدین در ترجمه وی نگاشته است: »حافظ، صالح«.51

یم، اما به دلیل ترجمه  یخ والدت و وفات این شخص اطاعی ندار از تار
ی بعد  که وفات و یم  ی در فهرســت شــیخ منتجب الدین اطمینان دار و
از ســال 400 قمری واقع شــده اســت52 در معالم العلماء  بعد از ذکر نامش 
ثة  کتبه کتاب المجالس، و یقال: له ثا این گونه ترجمه شده است: »من 

أحمال من الکتب«.53

44. فهرست أسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 163، رقم 387.
45. ر.ک به: طبقات اعام الشیعه، ج 2، ق 6، ص 250.

46. خاتمة المستدرک، ج 1، ص 358.
یعة، ج 21، ص 25، رقم 3771. 47. ر.ک به: طبقات اعام الشیعة، ج 2، ق 6، ص 250 و الذر

48. فهرست أسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 166، رقم 397.
یــاض  یــخ بیهــق، ص 406. مجمــع االداب، ج 3، ص 199 ـ 200، رقــم 2476و ر 49. ر.ک بــه: تار

العلماء؛ ج 5، ص 211.
یخ بیهق، ص 406. 50. ر.ک به: تار

51. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص184، الرقم 475.
52. شیخ منتجب الدین خود در مقدمه فهرست گفته است که فقط به شرح حال متأخرین از شیخ 

کرده است. طوسی و معاصرین با وی مبادرت 
53. معالم العلماء، ص 116، رقم 772.

همیــن مطالــب را با ایــن اضافه نقــل می کند: »وعاش بعــده - یعنی بعد 
الشیخ الطوسی - الی حدود السبعین و أربعمائة، و قیل إّن له مصنفات 
علــی مذهبهــم...«.35 بنابرایــن مؤلف بــودن شــخص مــورد بحــث جز در 

کتابت اشعارش چندان مسلم نیست. زمینه 

12.  الوزیــر الســعیدذوالمعالی زیــن الکفاة ابوســعد منصور بن الحســین 
ی نگاشــته اســت: »فاضل عالم فقیه،  االبی. منتجب الدین در ترجمه و
ی عنه  و له نظم حســن، قرأ علی شــیخنا الموفق أبی جعفر الطوســی و رو

الشیخ المفید عبدالرحمن النیسابوری رحمهم اهلل«.36

گردان شیخ طوسی دانسته  با اینکه منتجب الدین این شــخص را از شــا
اســت، در ســال 432 قمری یا مدتی بعد از آن از دنیا رفته اســت37 و در 
یــخ الری به  معجم البلــدان بــه اختصــار ترجمــه و دو کتاب نثــر الدرر  و تار
ی نســبت داده شــده اســت.38 در کشــف الظنون نیز به غیر از دو کتاب  و

ی نسبت داده شده است.39 کتاب نزهة االدب نیز به و مذکور، 

13.  محمد بن محمد بن علی بن ظفر الحمدانی. شیخ منتجب الدین 
ی نگاشته است: »فقیه فاضل«.40 در ترجمه و

الدیــن اســت و شــیخ  گردان شــیخ منتجــب  از شــا کــه  ایــن شــخص 
ی را  منتجب الدیــن در ذیــل ترجمــه پــدرش )محمدبــن علی بن ظفــر( و
مورد توجه و ترجمه قرار داده اســت، تا ســال 613 قمری زنده بوده است؛ 
زیرا در همین سال از کتاب االربعین و نیز الفهرست شیخ منتجب الدین 
نســخه ای را استنســاخ می کنــد.41 مرحــوم آقابــزرگ طهرانــی در الذریعه و 
که شیخ حر عاملی به پدر صاحب  کتاب تخصیص البراهین را  الطبقات 
ترجمه )محمدبن علی( نسبت داده است،42 به صاحب ترجمه نسبت 
که بین پدر و پســر خلط شــده اســت و کتاب مذکور  می دهــد و می گویــد 
کتابی اســت که عامه حلی در اجازه اش به بنــی زهره آن را با نام  همــان 

حصص البراهین به صاحب ترجمه نسبت داده است.43

شــیخ  المشــهدی.  اســماعیل  بــن  محمــد  ابوالبــرکات  الســید   .14
ی نگاشته است: »فقیه محدث ثقة، قرأ علی  منتجب الدین در ترجمه و

35. بغیة الطلب، ج 10، ص 4375 ـ 4376.
36. فهرست أسماء علما الشیعة و مصنفیهم، ص 161، رقم 376.

کشف الظنون وی به  یعة، ج 3، ص 254. در  37. ر.ک به: خاتمة المستدرک؛ ج 3، ص 78.  الذر
اشتباه متوفای سال 422 دانسته شده است.

38. معجــم البلــدان، ج 1، ص 51. عبارتــی کــه یاقــوت در ترجمه وی در ذیل »آبه« نگاشــته اســت، 
 
ً
یر أبوســعد منصور بن الحسین االبی، ولی أعماال چنین اســت: »و الیهاـ  فیما أحســبـ  ینســب الوز

زر لمجد الدولة رســتم بن فخر الدولة ابن رکن الدولة بن  جلیلة، و صحب الصاحب بن عباد ثم و
کتاب نثر الدرر و تاریخ الری و غیر ذلک«. کان أدیبًا شاعرًا مصنفًا، و هو مؤلف  یه، و  بو

39. کشف الظنون، ج 2، ص 193.
40. فهرست أسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 161، رقم 379.

41. ر.ک به: طبقات اعام الشیعة، ج 3، ص 171.
42. أمــل االمــل، ج 2، ص 284، رقــم 847، بــا عنوان »برهــان الدین محمد بن علــی الحلوانی )خ ـ 

الحمدانی(«
یعة؛ ج 4، ص 4، رقم 8؛ طبقات اعام الشیعة؛ ج 3، ص 171. 43. الذر

برخی ناگفته ها دربارۀ فهرست شیخ منتجب الدین و معالم العلمائ
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گفته دوم نا
عده ای از اشــخاص ترجمه شــده در فهرســت منتجب الدین و نیز معالم 
کــه پیــش از شــیخ طوســی و نجاشــی از دنیا  العلمــاء، مولفینــی بوده انــد 
رفته اند، اما در فهرســت شــیخ طوســی و رجال نجاشــی ترجمــه ای برای 
آنهــا وجــود نــدارد. البته بین فهرســت منتجب الدین و معالــم العلماء در 
یادات ابن  که برخی از ز این مطلب فرقی وجود دارد و آن فرق این اســت 
شهر آشوب بر فهرست شیخ طوسی، اشخاصی هستند که پیش از سال 
400 قمــری از دنیــا رفته انــد، امــا در فهرســت منتجب الدیــن چنان که در 
که معاصر  مقدمه مولف نیز آمده اســت، علما و رجالی ترجمه شــده اند 
که  و متأخر از شــیخ طوســی بوده اند. از این رو تقریبًا می توان مطمئن بود 
کــه پیــش از ســال 400 قمــری وفات  در فهرســت منتجب الدیــن رجالــی 
کــه در این کتب ترجمــه دارد،  یافته انــد ترجمــه نشــده اند و هر شــخصی 
ی  ی ولو به نحــو تقریبی مطلع نباشــیم، می توانیم و یــخ وفــات و گــر از تار ا
را متوفــای بعــد از ســال 400 قمــری بدانیم. بعــد از این مقدمــه در ذیل در 
دو بخــش مجــزا نام مولفینی را ماحظه بفرمایید که قطعًا پیش از شــیخ 
طوســی و نجاشــی و یا در حدودســال 460 )سال وفات شــیخ طوسی( از 
دنیــا رفته انــد، اما در فهرســت شــیخ طوســی و رجال نجاشــی ترجمه ای 
یادات منتجب الدین و ابن شــهر آشــوب در  بــرای آنهــا وجــود نــدارد و از ز
رفع نقص از فهرست شیخ طوسی و رجال نجاشی محسوب می شوند. 

الف( رجالی که پیش از ســال 400 از دنیا رفته اند و فقط ابن شــهر آشوب 
که  آنها را به فهرست شیخ طوسی افزوده است؛ البته به استثنای رجالی 

با عنوان »شعراء اهل البیت« در آخر معالم العلماء ذکر شده اند.

1. ابراهیم بن احمد بن محمد المقری العدل الطبری64
ابــن شــهر آشــوب کنیه ایــن شــخص را در المناقب ابواســحاق ذکــر کرده 
ی همــان ابراهیــم بــن احمد بــن محمد بــن احمد بن  اســت65 و ظاهــرًا و
ی را در  که خطیــب بغدادی و عبداهلل ابواســحاق الطبری المقری اســت 
ی یکی از شــهود بغداد و  گفته اســت که و کرده اســت و  یخ بغداد ذکر  تار
ی به سال 393 از دنیا  که و کرده است  مالکی مذهب بوده است و نقل 
کتاب المناقب شخص  رفته است،66 اما ابن شهر آشوب در المناقب از 

ی داللت دارد.67 که بر تشیع و کرده است  مورد بحث روایتی را نقل 

2. ابراهیم بن علی الکوفی68
ایــن شــخص را اولیــن بار شــیخ در بــاب من لم یــرو ذکر کرده اســت و در 
کان  گفتــه اســت: »راٍو مصنف زاهد عالم قطن بســمرقند، و  ی  ترجمــه و
نصــر بــن احمد صاحب خراســان یکرمه و من بعده الملــوک«.69 پس ابن 

64. معالم العلماء، ص 7، رقم 29.
65. مناقب آل ابی طالب، ج 2، ص 88.

یخ بغداد، ج 6، ص 19 ـ 20، رقم 3053. 66. تار
67. ر.ک به: مناقب آل ابی طالب، ج 3، ص 276.

68. معالم العلماء، ص 6، رقم 14.
69. رجال الطوسی، ص 407، رقم 5921.

17.  زین الدیــن محمــد بن ابی جعفر ابن الفقیه أمیرکا المصدری بنرجة 
ی نگاشــته اســت: »فقیه  مــن والیــة قزویــن. منتجب الدیــن در ترجمــه و

صالح شهید«.54

یــم، لیکــن بــه دلیــل ترجمــۀ  ی اطاعــی ندار یــخ والدت و وفــات و از تار
ی بعــد از  کــه وفــات و یــم  ی در فهرســت منتجب الدیــن اطمینــان دار و
ســال 400 قمــری واقع شــده اســت،55 و بلکــه به گمان قــوی از معاصرین 
منتجب الدیــن بوده اســت؛ چنان که آقابزرگ طهرانــی در الطبقات یادآور 
کــه در معالــم العلمــاء با عنــوان »ابوجعفــر محمد  شــده اند همــان اســت 
کتاب بــا نام های  ی« ترجمــه و دو  بــن جعفــر بن أمریــکا الکهانی الســرو

ی نسبت داده شده است.56 المجالس و مجموع السروی به و

18.  الوزیــر شــرف الدین انوشــروان بــن خالــد. شــیخ منتجب الدیــن در 
ی نگاشته است: »فاضل«.57 ترجمه و

از این شــخص ابن کثیر در البدایة و النهایة با عنوان »ابونصر أنوشــروان بن 
ی را 532 قمری یاد  یخ وفــات و خالــد بــن محمد القاشــانی« ترجمه و تار
کــرده اســت58 طبق نقل مرحوم آقابزرگ طهرانــی از ابن خلکان، صاحب 
یخ با نام صدور زمان الفتور و فتور زمان الصدور بوده است.59 کتابی در تار

ی از نوادگان مالک اشــتر نخعی. 
ّ
19.  ابوالحســین ورام بن أبی فراس الحل

ی نگاشته است: »عالم، فقیه، صالح،  شیخ منتجب الدین در ترجمۀ و
شــاهدته بحلــة و وافق الخبر الخبر، قرأ علی شــیخنا االمام ســدیدالدین 

محمود الحمصی رحمه اهلل بحلة و راعاه«.60

گفتــه ابن اثیــر در الکامــل در ســال 605 از دنیــا رفته  کــه به  ایــن شــخص 
است، در امل االمل ترجمه شده و کتابی با نام تنبیه الخواطر و نزهة النواظر 
به او نسبت داده شده است.61 عامه مجلسی نیز در ابتدای بحار االنوار 
کتاب با عنوان  کرده اســت.62 این  کتابش یاد  آن را بعنوان یکی از منابع 
کنــون چندین بار با هر دو عنوان  »مجموعــة ورام« نیز معروف تر اســت و تا

مذکور به زیور طبع آراسته شده است.63

54. فهرست أسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 187، رقم 488.
55. شیخ منتجب الدین خود در مقدمة فهرست گفته است که فقط به شرح حال متأخرین از شیخ 

کرده است. طوسی و معاصرین با وی مبادرت 
56. طبقات اعام الشیعة، ج 2، ق 6، ص 241 ـ 242 و معالم العلماء، ص 117، رقم 777.

57. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 193، رقم 514.
یــخ وفــات وی 533  58. البدایــة و النهایــة، ج 12، ص 266 و در تــاج العــروس، ج 9، ص 304 تار

ذکر شده است.
59. طبقات اعام الشیعة، ج 2، ق 6، ص 28.

60. فهرست اسماء علماء الشیعه و مصنفیهم، ص 195 ـ 196، رقم 522.
61. ر.ک به: أمل االمل، ج 2، ص 338، رقم 1040.

رام بن عیسی بن  کرده است: و رام را این گونه ذکر  62. ر.ک به: بحار االنوار، ج 1، ص 10، وی نسبت و
رام بن حمدان بن خوالن بن ابراهیم بن مالک االشتر. أبی النجم بن و

یعه، ج 24، ص 130 ـ 131، رقم 650. 63. ر.ک به: الذر
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نقد و برریسکتاب
6. أحمد بن الحسین بن عبداهلل المهرانی اآلبی80

کنیه اش ابوالعباس و از مشــایخ صدوق )م 381( است.81  این شــخص 
بنابراین قاعدتًا حدود سال 350 از دنیا رفته است.

7. أبوسعید احمد بن ُرَمیح المروزی82
یــخ بغــداد بــا عنوان »احمد بن محمد بــن رمیح بن عصمة بن  ی در تار و
یخ  وکیــع بــن رجــاء النخعی النســوی ثم المروزی أبوســعید« ترجمــه و تار

ی سال 357 ذکر شده است.83 وفات و

گفته اســت: »له  ابــن شــهر آشــوب بعــد از عنوان ایــن شــخص دربــارۀ او 
کتاب ذکر قائم آل محمد  اثبات الوصیة المیرالمؤمنین علیه الســام فی 
علیــه الســام«. صــدوق نیــز در التوحید بــا ســند از نامبرده روایتــی را نقل 
که بر خافــت امیرالمؤمنین )علیه الســام( بعــد از پیامبر)ص(  می کنــد 
ی داللت دارد؛  داللت دارد،84 اما ظاهر کتاب های اهل سنت بر تسنن و
ی را به تشــیع متهم نکرده اند،  ی بین آنها مشــهور اســت و و زیرا روایات و
ی را به »االمام  ی از اجاء اهل ســنت اســت؛ زیرا ذهبــی و بلکــه ظاهــرًا و

کرده است.85 الحافظ الجوال« توصیف 

8. احمد بن یعقوب الشیبانی من غلمان العیاشی86
ی همان ابونصر احمد بن یعقوب الســنائی من غلمان العیاشــی است  و
گفته اســت  ی  کرده و در ترجمه و ی را در باب من لم یرو ذکر  که شــیخ و
»لــه تصانیــف«.87 پــس ابــن شــهر آشــوب ایــن عنــوان را از شــیخ گرفته و 
ی از  کرده اســت و چون و شــخص مورد بحث را جزء مولفین شــیعه ذکر 

گردان عیاشی بوده است احتمااًل متوفای اواسط قرن چهارم است. شا

9. اسماعیل بن عباد الصاحب الکافی88 
بــه  الطالقانــی مشــهور  بــن عبــاس  بــن عبــاد  ابوالقاســم اســماعیل  ی  و

»الصاحب« و »کافی الکفاة« و متوفای سال 385 هجری است.89

کرده اند به  برخی از علمای متأخر امامیه مانند صاحب الریاض تصریح 
اینکه نامبرده شــیعه و امامی مذهب بوده اســت،90  اما مشهور این است 
ی  ی معتزلــی مذهب بوده اســت، چنان که ذهبی در الســیر درباره و کــه و
گفته  ی  کتاب االمامة و گفته اســت: »کان شــیعیًا معتزلیًا« و در توصیف 

80. معالم العلماء، ص 24، رقم 113.
81. ر.ک به: کمال الدین، ص 433، ح 16، و ص 476، ح 26.

82. معالم العلماء، ص 24، رقم 117.
یخ بغداد، ج 5، ص 210 ـ 211، رقم 2669. 83. تار

84. ر.ک به: التوحید، ص 310 ـ 311، ح 2.
یخ جرجان، ص 122، رقم 103. 85. سیر اعام النباء، ج 16، ص 169 ـ 171، رقم 124 و ر.ک به: تار

86. معالم العلماء، ص 24، رقم 114.
87. رجال الطوسی، ص 407، رقم 5928.

88. معالم العلماء، ص 10، رقم 51.
89. ر.ک به: سیر اعام النباء، ج 16، ص 511 ـ 514، رقم 377.

یاض العلماء، ج 1، ص 84. 90. ر

گرفته و شــخص مورد بحــث را جزء  شــهر آشــوب ایــن عنــوان را از شــیخ 
مولفین شیعه ذکر کرده است و چون نصر بن احمد سامانی متوفای سال 

یخ از دنیا رفته است. ی بعد از این تار 331 هجری است، پس و

3. احمد بن اسماعیل الفقیه70
کتــاب رجالــش ذکر کرده اســت و در  ایــن شــخص را اولیــن بار شــیخ در 
ی گفته اســت: »صاحــب کتاب االمامة مــن تصنیف علی بن  ترجمــه و
ی عنه التلعکبری اجازة«.71 پس ابن شــهر آشــوب  محمــد الجعفــری، رو
گرفته و شــخص مورد بحث را جزء مولفین شــیعه  این عنوان را از شــیخ 
ی از مشــایخ تلعکبــری )متوفــای 385 هجری(  دانســته اســت و چــون و

یخ مذکور از دنیا رفته باشد. بوده است، قاعدتًا می باید پیش از تار

4. أحمد بن الحسین )الحسن خ ل( بن أسباط72
که شــیخ او را در  ی فرزنــد »الحســن بن أســباط الکندی« اســت  ظاهــرًا و

کرده است.73 کتاب رجالش در شمار اصحاب امام رضا)ع( ذکر 

ی در جامع الرواة74 و نقد الرجال75 به نقل از ابن شــهر آشــوب ابوذر  کینه و
ی  کنیه و ذکر شده است، اما در نسخه های چاپ شده از معالم العلماء 

ذکر نشده است.

5. أحمد بن الحسین بن حفص الخثعمی76
ی همــان محمــد بــن الحســین بــن حفــص الخثعمــی  گمــان قــوی و بــه 
کــه شــیخ او را در باب من لــم یرو ذکر  االشــنانی الکوفــی ابوجعفــر اســت 
ی عنه التلعکبری و سمع منه سنة خمس  گفته است: »رو کرده است و 
ثمائة، و له منه  ثمائة و فیما بعدها، مات سنة سبع عشرة و ثا عشرة و ثا
ی را بدون آنکه به تشیع و رافضی بودن نسبت  اجازة«.77 اهل سنت نیز و
ی در ســال  دهند، در شــمار رجال خودشــان ذکر کرده اند و گفته اند که و
که بر تشیع  ی روایاتی نقل شــده اســت  315 از دنیا رفته اســت،78 اما از و

ی داللت دارد.79 و

البتــه به غیــر از احتمال تصحیف »محمد« به »احمــد« احتمال دیگری 
کــه احمــد بن الحســین بن حفــص برادر  نیــز وجــود دارد و آن ایــن اســت 

محمد بن الحسین بن حفص است و اهلل العالم.

70. معالم العلماء، ص 24، رقم 116.
71. رجال الطوسی، ص 412، رقم 5969.

72. معالم العلماء، ص 25، رقم 120.
73. رجال الطوسی، ص 355، رقم 5256.

74. جامع الرواة، ج 1، ص 44.
75. نقد الرجال، ص 19.

76. معالم العلماء، ص 25، رقم 122.
77. رجال الطوسی، ص 422، رقم 6312.

یــخ بغــداد، ج 2، ص 230 ـ 231، رقــم 690 و ســیر اعــام النبــاء، ج 14، ص 529،  78. ر.ک بــه: تار
رقم 302.

79. ر.ک بــه: االمالــی للطوســی، ص 447، ح 999، و ص 506ـ  507، ح 1109 و میــزان االعتدال، ج 
4، ص 334، رقم 9971، ترجمه یحیی بن بشار.
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نقد و برریسکتاب
13.  الحسین بن احمد بن بکیر الصیرفی البغدادی التمار99

بــن  بــن عبــداهلل  بــن احمــد  بــا عنــوان »الحســین  یــخ بغــداد  تار ی در  و
ی سال  یخ وفات و عبدالرحمن بن بکیر ابوعبداهلل الصیرفی« ترجمه و تار

383 ذکر شده است.100

گفته اســت: »له  ابــن شــهر آشــوب بعــد از عنوان ایــن شــخص دربــارۀ او 
کتاب عیون مناقب أهل البیت علیهم السام«.101

ظاهــرًا شــخص مــورد بحث بــا وجود آنکــه از محبیــن اهل بیــت )علیهم 
ی بین آنها مشهور است  الســام( بوده از اهل ســنت است؛ زیرا روایات و

کرده و به تشیع متهم نکرده اند.102 و او را در شمار حفاظ  خود ذکر 

14.  ابوعبــداهلل الحســین بــن احمد بــن محمد بن ابراهیــم معروف به 
ابن قارورة البصری103

یم، اما احتمال دارد که متحد باشــد با  ی اطاعــی ندار یــخ وفــات و از تار
الحســین بــن احمد بن محمــد بن ابراهیم بن مطرف بــن محمد بن علی 
بــن حمیــد ابوالحســن المطرفــی الفقیه االســترآباذی که صاحــب تاریخ 
که به  ی از روســای استرآباذ بوده  که و گفته اســت  ی را ترجمه و  جرجان و
عراقین و فارس سفر کرده است و در سال 359 از دنیا رفته است. سپس 

که همگی از عامه اند، نام برده است.104 ی را  سه تن از مشایخ و

15.  الحسین بن الُجعل المتکلم البصری105
این عنوان در امل آالمل به نقل از ابن شــهر آشــوب این گونه آمده اســت: 
»الحســین الجعل المتکلم البصــری«.106 البصری یعرف بالجعل ترجمه 
ی ســال 369 هجری ذکر شــده اســت.107 تمامی منابعی  یخ وفات و و تار
ی از شــیوخ معتزله  کرده اند که و ی پرداخته انــد، تصریح  کــه بــه ترجمۀ و

بوده است.108

 16. ابوعبداهلل الحسین بن داود الُکردی البشنوی109
شــخص مــورد بحــث چنان کــه از الکامل ابن اثیــر برمی آید در ســال 380 

هجری زنده بوده است.110

99. معالم العلماء، ص 38، رقم 232.
یخ بغداد، ج 8، ص 13 ـ 14، رقم 4051. 100. تار

101. معالم العلماء، ص 38، رقم 232.
یــخ بغــداد، ج 8، ص 13ـ  14، رقــم 4051 و میــزان االعتــدال، ج 1، ص 522ـ  523،  102. ر.ک بــه: تار

رقم 2222.
103. معالم العلماء، ص 42، رقم 270.

یخ جرجان، ص 524، رقم 1097. 104. تار
105. معالم العلماء، ص 42، رقم 267. وی در اواخر معالم العلماء )ص 134، رقم 909( نیز با عنوان 

»ابوعبداهلل البصری استاذ القاضی عبدالجبار المعتزلی« ترجمه شده است.
106. أمل األمل، ج 2، ص 91، رقم 242.

یخ بغداد، ج 8، ص 73، رقم 4153. 107. تار
108. ر.ک به: همان؛ الفهرست البن الندیم، ص 306 و لسان المیزان، ج 2، ص 303، رقم 1251.

109. معالم العلماء، ص 42، رقم 268.
110. ر.ک به:  الکامل البن االثیر، ج 9، ص 24 و الغدیر، ج 4، ص 34 ـ 36.

اســت: »و فیــه مناقب االمــام علی و یثبت فیــه امامة من تقدمــه«.91  ابن 
طاووس نیز در الیقین گفته است که شیخ مفید و سید مرتضی به نامبرده 

نسبت اعتزال داده اند.92

10.  ابوالفضل جعفر بن الفرات معروف ب- ابن خنزابة93
ی را بــا عنوان »جعفر بــن الفضل بن  یــخ بغــداد و خطیــب بغــدادی در تار
جعفــر بــن محمد بن الفــرات أبوالفضل المعــروف بابن حنزابــة« ترجمه و 

کرده است.94  ی را سال 391 هجری ذکر  یخ وفات و تار

ی را  ی را شــیعه دانسته اســت، اما اهل سنت و ظاهرًا ابن شــهر آشــوب و
ی را از حفاظ خود دانسته اند.95 ترجمه و متهم به تشیع نکرده  اند و بلکه و

11.  الحسن بن الحسن بن الحکم الحیری96
احتمااًل عنوان صحیح این گونه است: »الحسن بن الحسین بن الحکم 
الحبــری«؛ زیــرا نام موجود در اســناد »الحســین بن الحکــم الحبری« و او 
کتاب  همان »الحســین بن الحکم بن مســلم الحبری الکوفی« صاحب 
مــا نــزل من القرآن فی أهــل البیت علیهم الســالم  معروف به تفســیر الحبری  
که به ســال 286 از دنیا رفته اســت و فرات بن ابراهیم الکوفی )م  اســت 
گر  کرده اســت. پس ا ی نقل روایت  کتاب تفســیرش فراوان از و 352( در 
این احتمال درســت باشــد، قاعدتًا وفات پسرش حسن بعد از سال 300 
هجــری خواهــد بــود و البتــه به عقیــده برخــی از محققیــن عنــوان مذکور 
در معالــم العلمــاء مصحــف و مراد خود »الحســین بن الحکــم الحبری« 

ی مقصود نیست. صاحب تفسیر است و پسر و

12.  ابوطالب الحسن بن مهدی97 
کتاب المفتاح را به  یم. ابن شــهر آشــوب  ی اطاعی ندار یخ وفات و از تار
ی با ابوعلی الحسن  ی نسبت داده است و صاحب الریاض در اتحاد و و
گفته صاحب  که حاصل آن طبق  کرده اســت  بن مهدی مطلبی را بیان 
کتاب المفتاح در باب اخبار است و اینکه  الذریعه چنین است: »ظاهرًا 
مولف آن شیخ ابوعلی الحسن بن مهدی است که نقل می کند از کتاب 
ی شــیخ شــرف الدین نجفی در کتاب تأویل االیات بعضی از احادیث  و
را و همانا آن روایت را الحسن بن مهدی از الحسن بن عبدالرحیم التمار 
و او از صاحــب کتــاب الواحــدة الحســن بــن محمــد بــن جمهــور العمی 
گــر اتحاد مذکور درســت باشــد وفات  کــرده اســت«.98 ا البصــری روایــت 
شــخص مورد بحث قاعدتًا بعد از ســال 400 خواهد بود؛ زیرا الحســن بن 

محمد بن جمهور العمی متوفای بعد از سال 300 هجری است.

91. ر.ک به: سیر اعام النباء، ج 16، ص 512، رقم 377.
92. الیقین، ص 457.

93. معالم العلماء، ص 32، رقم 172.
یخ بغداد، ج 7، ص 241 ـ 242، رقم 3723. 94. تار

یر(؛ البدایة و النهایة، ج 11، ص 377. 95. ر.ک به: همان؛ االنساب، ج 5، ص 599 ماده )الوز
96. معالم العلماء، ص 37، رقم 224.

97. همان، ص 38، رقم 229.
یاض العلماء، ج 1، ص 332. یعه، ج 21، ص 313، رقم 5239. و ر.ک به: ر 98. الذر
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ی را شــیعه دانســته اســت، اما برخی از علمای  ظاهرًا ابن شــهر آشــوب و
ی شــیعۀ معتزلی بوده اســت122  کرده اند به اینکــه و اهــل ســنت تصریــح 
و البتــه منظــور ایشــان همان معتزله اســت؛ زیــرا اهل ســنت معتزله را در 
گر نامبرده شــیعه می بــود، قطعًا  شــمار شــیعیان می داننــد. افزون بــر این ا
ی را ترجمه می کردند؛ زیرا او در طبقۀ مشــایخ ایشــان  نجاشــی و شــیخ و
ی نقل قول کرده اند.  گونی از کتاب و است و آن دو بزرگوار در مواضع گونا

ی غافل شده اند. که بگوییم از ترجمۀ و بنابراین معنا ندارد 

21.  ابوبکر محمد بن اسحاق بن ُخزیمة123
ایــن شــخص از بــزرگان اهل ســنت اســت و در ســال 311 هجــری از دنیا 

رفته است.124

22.  ابوعبداهلل محمد بن عمران المرزبانی125
که ابن شــهر آشوب کتاب ما نزل من القرآن فی علی ابن ابی  این شــخص 
ی نســبت داده، بین اهل ســنت مشــهور اســت و آنها به  طالب)ع( را به و
کثر منابع  ی نیز در ا ی اعتزال و میل به تشیع را نسبت داده اند.126کنیۀ و و

أبوعبیداهلل ذکر شده و متوفای سل 384 هجری است.127

23.  ابن فیاض القاضی النعمان بن محمد128
ی ابوحنیفــه النعمان بن محمد بن منصور التمیمی المغربی صاحب  و

کتاب معروف دعائم االسالم و متوفای سال 363 هجری است.129 

ی گفتــه  ی دربــارۀ و ابــن شــهر آشــوب در معالــم العلمــاء پــس از عنــوان و
ی را ذکر  اســت: »لیــس بإمامی«130 و ســپس نام تعــدادی از کتاب هــای و
کــرده اســت. احتمااًل مراد ابن شــهر آشــوب از »لیس بامامی« این اســت 
ی در ابتدا مالکــی مذهب بوده،  کــه نامبــرده دوازده امامــی نبــوده؛ زیــرا و
کتــاب دعائــم االســالم از امامــان بعــد از  ســپس شــیعه شــده و چــون در 
امام صادق)ع( نقل روایت نکرده، برخی از علما مانند ابن شــهر آشــوب 
گفته  ی امامی نبــوده و برخی دیگــر مانند عامه مجلســی  کــه و گفته انــد 
ی از امامــاِن بعد از امــام صــادق)ع( به جهت  اســت »کــه عــدم روایــت و
ی در آن زمان در مصر قاضی  ترسش از خلفای اسماعیلیه بوده«؛131 زیرا و
ی به حســب  که و بــوده اســت. به هرحال آنچه مســلم اســت این اســت 

122. ر.ک به: لسان المیزان، ج 5، ص 72، رقم 237.
123. معالم العلماء، ص 115، رقم 768.

124. ر.ک بــه: تذکــرة الحفــاظ، ج 2، ص 720 ـ 730 و ســیر اعــام النبــاء، ج 14، ص 365 ـ 382، 
رقم 214.

125. معالم العلماء، ص 118، رقم 786.
یــخ بغــداد، ج 3، ص 352 ـ 353، رقــم 1475، االنســاب، ج 5، ص 256 ـ 257،  126. ر.ک بــه: تار
مــاده )المرزبانــی(، لســان المیــزان، ج 5، ص 326ـ  327، رقــم 1077 و الفهرســت البــن الندیــم، 

ص 211.
127. همان ها.

128. معالم العلماء، ص 126، رقم 853.
129. ر.ک به: سیر اعام النباء، ج 16، ص 150 ـ 151، رقم 106.

130. معالم العلماء، ص 126، رقم 853.
131. بحار االنوار، ج 1، ص 38.

 17. الحسین العلوی111
کتاب  یم. ابن شهر آشوب  ی اطاعی ندار یخ وفات و کامل و تار از نسب 
که با الحسن  ی نسبت داده است، بنابراین احتمال دارد  المفتخر را به و
بــن حمــزة العلــوی الطبــری المرعشــی )م 358( متحد باشــد؛ زیرا یکی 
ی هیــچ یک از  از کتاب هــای نامبــرده بــا نــام المفتخــر اســت112 و غیر از و

کتابی با این نام ننوشته است. علمای امامیه 

 18. زید بن محمد بن جعفر الکوفی، ابن الیاس113
ید بن محمد بــن جعفر بن المبــارک العامری  ایــن شــخص ابوالحســین ز
کــه در تاریخ بغــداد ترجمه و  الکوفــی معــروف بــه ابن ابــی الیابس اســت 
ی 341 هجری ذکر شــده اســت.114 شــیخ او را در باب من  ســال وفات و
ی عنه التلعکبری، قال: قدم  گفته اســت: »رو ی  لم یرو ترجمه و درباره و
ثمائة و  ثیــن و ثا علینــا بغــداد و نزل فی نهر البزازین. ســمع منه ســنة ثا
ی عنه الحســن بــن علی بن  کتــاب الفضائل، رو لــه منــه اجــازة، وکان له 
ی عــن علــی بن الحســین بن بابویــه«.115  الحســن الدینــوری العلــوی، رو
کتــاب الفضائل در  کان له  ســپس ابن شــهر آشــوب با توجه به عبارت »و 
کرده است،  ی را در شمار مولفین شیعه ذکر  عبارت نقل شده از شیخ، و
ی عنــه...« چنان که از  کتــاب الفضائل، رو امــا ظاهــرًا عبــارت »و کان له 
رجال نجاشی برمی آید، مربوط به زکار بن الحسن الدینوری است116 و به 
شــخص مورد بحث ارتباطی ندارد و یا مربوط می شــود به زکار بن یحیی 

الواسطی چنان که از الفهرست این گونه برمی آید.117

کّش118 19.  طاهر بن عیسی الوراق من اهل 
این شخص را اولین بار شیخ در باب من لم یرو با کنیۀ ابومحمد ذکر کرده 
است و در ترجمۀ وی گفته است: »صاحب کتب، روی عنه الکشی«.119 
گرفته و شخص مورد بحث را  پس ابن شــهر آشــوب این عنوان را از شــیخ 
جزء مؤلفین شــیعه ذکر کرده اســت و چون وی از مشــایخ کشــی )متوفای 

حدود 340( بوده است، قاعدتًا می باید متوفای اوایل قرن چهارم باشد.

20.  ابن الندیم أبوالفرج محمد بن اسحاق120
ی که صاحب کتاب معروفی به نام الفهرست است، متوفای سال 385  و

ی را متوفای 438 نیز دانسته اند.121 گرچه برخی و یا حدود آن است؛ ا

111. معالم العلماء، ص 42، رقم 272.
112. ر.ک بــه: رجــال النجاشــی، ص 64، رقم 150، الفهرســت، ص 52، رقــم 184 و معالم العلماء، 

ص 36، رقم 215.
113. معالم العلماء، ص 51، رقم 341.

یخ بغداد، ج 8، ص 450، رقم 4562. 114. تار
115. رجال الطوسی، ص 426 ـ 427، رقم 6133.

116. ر.ک به: رجال النجاشی، ص 176، رقم 464.
117. ر.ک به: الفهرست، ص 75، رقم 304.

118. معالم العلماء، ص 61، رقم 417.
119. رجال الطوسی، ص 428، رقم 6155.

120. معالم العلماء، ص 143، رقم 1000.
121. ر.ک به: هدیة العارفین، ج 2، ص 55 و االعام، ج 6، ص 29.
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که این شخص را در سال 434 قمری در شهر ری ماقات کرده است.143

6. أبوالحســن سلیمان )خ سلمان( بن الحسن بن سلیمان )خ سلمان( 
الصهرشــتی = سلیمان بن الحســن بن محمد الصهرشتی. این شخص 
یادات شیخ منتجب الدین است و منتجب الدین او را  با عنوان اول از ز
گردان شیخ طوسی و سید مرتضی آورده است144 و با عنوان  در شمار شا
که این  کرده انــد  یــادات ابن شــهر آشــوب اســت.145 برخــی تصور  دوم از ز
دو عنــوان مربــوط بــه دو نفر اســت؛ زیرا غیر از اختاف در اســم و نســب، 
که منتجب الدین به عنوان اول نســبت داده، غیر از نام  کتاب هایی  نام 
کتاب هایی اســت که ابن شــهر آشــوب به عنوان دوم نسبت داده است، 
اما اتحاد دو عنوان مذکور ظاهر و بلکه قطعی به نظر می رسد.146 شخص 
مذکور در سال 442 قمری از نجاشی صاحب کتاب الرجال و ابوالحسن 

محمد بن الحسین الفتال تحمل حدیث نموده است.147

یادات ابن شــهر  ی(. این شــخص از ز 7. ابوالحســن البصری )خ البصرو
یــخ بغداد با  گردان ســید مرتضــی بوده اســت.149 در تار آشــوب148 و از شــا
عنــوان محمــد بــن محمــد بــن احمــد بــن محمــد بن خلــف ابوالحســن 

ی سال 443 قمری ذکر شده است.150 یخ وفات و ی ترجمه و تار البصرو

8. ابوالحســن علــی بن محمــد بن علی العلــوی العمری المعــروف بابن 
الصوفــی، صاحــب کتــاب معــروف المجــدی فی أنســاب الطالبیــن. این 
یــادات ابن شــهر آشــوب151 و متوفــای بعد از ســال 443  شــخص نیــز از ز

قمری است.152

9. ابوالقاســم عبدالعزیــز بن محمد بــن عبدالعزیز االمامی النیســابوری. 
یادات منتجب الدین است153 و در سال 444 قمری در  این شخص از ز
قم ابوســعید محمد بن احمد الخزاعی النیسابوری )جد شیخ ابوالفتوح 

ی تحمل حدیث نموده است.154 الرازی( از و

10. ابوســعد اســماعیل بن علی بن الحســین الســمان. این شخص نیز از 
یادات منتجب الدین است155  و در سال 445 قمری و به قولی 443 و  ز

به قولی دیگر 447 از دنیا رفته است.156

143. ر.ک به: الدرجات الرفیعة، ص 496 به نقل از دمیة القصر.
144. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 85 ـ 86، رقم 184.

145. معالم العلماء، ص 56، رقم 373.
یاض العلماء، ج 2، ص 445 ـ 449 و 450. یعة، ج 2، ص 119 و ر 146. ر.ک به: الذر

یاض العلماء، ج 2، ص 445. 147. ر.ک به: ر
148. معالم العلماء، ص 136، رقم 926.

یاض العلماء، ج 5، ص 158 و 439. 149. ر
یخ بغداد، ج 3، ص 455 ـ 456، رقم 1628. 150. تار

151. معالم العلماء، ص 68، رقم 470.
152. ر.ک به: المجدی، ص 132 و 136 )مقدمه محقق( و ص 184، مقدمه مولف.

153. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 113، رقم 233.
رقی. یعة، ج 9، ص 735، پاو 154. ر.ک به: الذر

155. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 8، رقم 2.
یخ مدینة دمشق، ج 9، ص 21، رقم 752. 156. ر.ک به: تار

که البته برای تقیه  ظاهــر اســماعیلی مذهب بوده؛ چه حقیقتًا و یا تقیتــًا 
گفته صاحب  که عامه فرموده به  ی دلیل محکمی وجود ندارد و آنچه  و

یاض تنها یک احتمال است.132 ر

کــه بعد از ســال 400 تا حدود ســال 460 )ســال وفات شــیخ  ب( رجالــی 
یــادات شــیخ منتجب الدیــن و ابــن شــهر  طوســی( از دنیــا رفته انــد و از ز

آشوب یا یکی از آن دو بر فهرست شیخ طوسی اند.

1. ابوالحسن محمد بن احمد بن علی بن الحسن بن شاذان القمی. این 
یادات ابن شهر آشوب است133 و چون از مشایخ ابوالعباس  شــخص از ز
کتــاب معــروف رجال النجاشــی اســت،134  النجاشــی )م 450( صاحــب 

ی را در اوایل قرن پنجم دانست. می توان وفات و

2. السید أبوالعباس عقیل بن الحسین بن محمد بن علی بن اسحاق بن 
عبــداهلل بن جعفــر بن عبداهلل بن جعفر بن محمد بــن علی بن ابی طالب 
یادات شیخ منتجب الدین است135 و   )علیهم السام(. این شخص از ز
چنان که در بشــارة المصطفی آمده است در سال 426 )خ - 420( قمری 
ی تحمل حدیث  ابوسعید محمد بن احمد بن الحسین النیسابوری از و

نموده است.136

3. الوزیــر الســعید ذوالمعالــی زیــن الکفاة ابوســعد منصور بن الحســین 
و  اســت  منتجب الدیــن  شــیخ  یــادات  ز از  نیــز  شــخص  ایــن  االبــی. 
در  اســت؛137  دانســته  طوســی  شــیخ  گردان  شــا از  را  او  منتجب الدیــن 
ی در سال 432 قمری یا مدتی بعد از آن از دنیا رفته است.138 حالی که و

4. عبیــداهلل بــن عبــداهلل ااالســترآبادی )خ الســعد آبادی(. این شــخص 
یــادات ابــن شــهر آشــوب اســت139 و در ســال 433 قمــری در بصره از  از ز

ابوالحسن بن زنجی لغوی تحمل حدیث نموده است.140

5. الســید االجل المرتضی ذوالفخرین ابوالحسن المطهر بن ابی القاسم 
یادات  علی بن ابی الفضل محمد الحسینی الدیباجی. این شخص از ز
شــیخ منتجب الدین اســت.141 او در سفر حج، شیخ طوسی را ماقات و 
ی را یافته اســت.142 باخرزی در دمیة القصرگفته است  گردی و توفیق شــا

یاض العلماء، ج 5، ص 278. 132. ر.ک به: ر
133. معالم العلماء، ص 117، رقم 778.

134. ر.ک به: رجال النجاشی، ص 84ـ  85، رقم 204، ترجمه احمد بن علی بن الحسن بن شاذان.
135. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 112، رقم 230.

یعة، ج 2، ص 311 و نیز ج 15، ص 57 و ج 22، ص  136. بشارة المصطفی، ص 70، ح 2. در الذر
267، ســال 420 از بشــارة المصطفی نقل شــده در حالی که در نســخه مطبوع از بشــارة المصطفی 

گردیده است. سال 426 ضبط 
137. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 161، رقم 376.

یعة، ج 3، ص 254. 138. ر.ک به: خاتمة المستدرک، ج 3، ص 78 و الذر
139. ر.ک به: معالم العلماء، ص 78، رقم 528.

یعة، ج 20، ص 55 ـ 56. یاض العلماء، ج 3، ص 301 و الذر 140. ر.ک به: ر
141. فهرست أسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 153، رقم 353.
142. فهرست أسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 153، رقم 353.
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16. ابومحمــد عبدالباقــی بن محمد بن عثمــان الخطیب البصری. این 
یادات منتجب الدین و از مشــایخ شیخ مفید عبدالرحمان  شــخص از ز
بــن احمــد نیشــابوری )متوفــای حــدود 500( اســت.171 بنابرایــن می توان 

ی را حدود 450 قمری دانست. وفات و

17. الســید عبیداهلل بن موســی بن احمد بن محمد بن احمد بن موســی 
بــن محمــد بن علی بن موســی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحســین 
یادات  بــن علــی بن ابــی طالــب )علیهــم الســام(. این شــخص نیــز از ز
منتجب الدین و از مشایخ شیخ مفید عبدالرحمان بن احمد نیشابوری 
ی را نیــز حــدود 450  )متوفــای حــدود 500( اســت172 و می تــوان وفــات و

قمری دانست.

18. ابوالمظفر لیث بن سعد بن لیث االسدی، نزیل زنجان. این شخص 
یــادات منتجب الدین و از مشــایخ شــیخ مفیــد عبدالرحمان بن  نیــز از ز
احمد نیشــابوری )متوفای حدود 500( اســت.173 بنابراین می توان وفات 

ی را نیز حدود 450 قمری دانست. و

یــادات  یــد بــن علــی الفارســی. ایــن شــخص نیــز از ز 19. محمــد بــن ز
منتجب الدین و از مشایخ شیخ مفید عبدالرحمان بن احمد نیشابوری 
ی را نیز حدود  )متوفــای حــدود 500( اســت.174 بنابراین می توان وفــات و

450 قمری دانست.

20. االدیــب مجّمــع بــن محمد بن احمد المســکنی. این شــخص نیز از 
ی را با دو  کتب و یادات منتجب الدین است175 و چون منتجب الدین  ز
واسطه روایت می کند،176 می توان وفات را نیز حدود 450 قمری دانست.

21. ابوالفــرج المظفــر بــن علی بن الحســین الحمدانی. این شــخص نیز 
یــادات شــیخ منتجب الدیــن اســت و چــون شــیخ مفیــد محمــد بن  از ز
ی را  کــرده و منتجب الدیــن کتــب و محمــد بــن نعمــان )م 413( را درک 
بــا دو واســطه روایت می کنــد،177 می توان وفات او را نیز حدود ســال 450 

قمری دانست.

22. ابوبکر احمد بن الحسین بن احمد النیسابوری الخزاعی، نزیل الری. 
یادات منتجب الدین و پدر شیخ مفید عبدالرحمان  این شخص نیز از ز
بــن احمد نیشــابوری )متوفای حدود 500( اســت. منتجب الدین با ســه 
ی را نیز  کتب او را روایت می کند.178 با این حال می توان وفات و واســطه 

حدود 450 قمری دانست.

171. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 110، رقم 225.
172. همان، ص 111 ـ 112، رقم 229.

173. همان، ص 150، رقم 348.
174. همان، ص 155، رقم 358.

175. همان، ص 170، رقم 408.

176. همان، ص 170، رقم 408.
177. همان، ص 156، رقم 359.

178. همان، ص 7 ـ 8، رقم 1.

11. ابوالصاح تقی بن نجم الحلبی. این شخص را خود شیخ طوسی در 
گفته است: »له کتب، قرأ علینا  ی  کتاب رجالش ترجمه و در توصیف و
ی را ترجمه  و علی المرتضی«.157 منتجب الدین و ابن شــهر آشــوب نیز و
ی را آورده اند.158 نامبرده در ســال 446 یا 447  و نــام برخــی از تألیفات و

قمری از دنیا رفته است.159

12. الســید ابوطالب حمزة بن محمد بن عبداهلل الجعفری. این شخص 
گفتــه شــد  یــادات منتجب الدیــن اســت،160 البتــه چنان کــه پیشــتر  از ز
که نگارنده  ی نســبت نداده اســت و تا آنجا  کتابی را به و منتجب الدین 
اطاع دارد تنها صاحب روضات الجنات در ضمن ترجمه ابویعلی حمزة 
بــن عبدالعزیز الدیلمی ملقب به ســار کتابی بــا نام »تتمة الملخص« را 
ی را با عنوان  کر و به شــخص مورد بحث نســبت داده است.161 ابن عســا
حمــزة بــن محمد بــن عبــداهلل بــن محمــد أبوطالــب الجعفری الطوســی 
کم هــرات، ابوعبداهلل  ی را به نقل از حا یخ وفــات و الصوفــی ترجمــه و تار

کرده است.162 الحسین بن محمد الکتبی سال 448 قمری ذکر 

13. الســید ابوالمعالــی اســماعیل بــن الحســن بــن محمد الحســنی )خ - 
الحســینی( النقیــب بنیســابور. ایــن شــخص از زیــادات منتجب الدیــن 
است163 و مرحوم سیدعبدالعزیز در پاورقی فهرست منتجب الدین از کتاب 

منتخب السیاق نقل کرده اند که وی متوفای سال 448 قمری است.164

یادات ابن  14. ابویعلــی ســّار بــن عبدالعزیز الدیلمــی. این شــخص از ز
شهر آشوب165 و نیز منتجب الدین است با این تفاوت که منتجب الدین 

ی را »ساالر« آورده است.166 نام و

که نامبرده متوفای سال448 قمری  کرده اســت  ســیوطی از صفدی نقل 
ی در  که و کرده اســت  اســت،167 اما صاحب الریاض از نظام االقوال نقل 

سال463 قمری از دنیا رفته است.168

15. ابوالفتــح محمــد بن علی بــن عثمان الکراجکی. این شــخص نیز از 
یادات ابن شــهر آشــوب و منتجب الدین اســت169 و متوفای ســال449  ز

قمری است.170

157. رجال الطوسی، ص 417، رقم 6034.
158. ر.ک بــه: فهرســت اســماء علماء الشــیعة و مصنفیهــم، ص 30، رقم 60 و معالــم العلماء، ص 

29، رقم 155.
یاض العلماء، ج 1، ص 100. 159. ر.ک به: لسان المیزان، ج 2، ص 71 و ر

160. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 62، رقم 135.
161. روضات الجنات، ج 2، ص 372 ـ 373.

یخ مدینه دمشق، ج 15، ص237 ـ 239، رقم 1777. 162. تار
163. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص10، رقم 5.

رقی. 164. همان، ص 11، پاو
165. معالم العلماء، ص 135، رقم 923.

166. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 84، رقم 183.
167. بغیة الوعاة، ج 1، ص 594.

یاض العلماء، ج 2، ص 443. 168. ر
169. معالم العلماء، ص 118، رقم 788 و فهرســت اســماء علماء الشــیعة و مصنفیهم، ص 154، 

رقم 355.
یاض العلماء، ج 5، ص 140 و سیر أعام النباء، ج 18، ص 121 ـ 122، رقم 61. 170. ر
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یادات ابن  29. عبداهلل بن محمد بن ســنان الخفاجی. این شــخص از ز
شهر آشوب است188 و در تاریخ مدینة دمشق با عنوان عبداهلل بن محمد 
بــن ســعید بــن ســنان ابــو محمــد الحلبــی الشــاعر المعــروف بالخفاجی 

ی باغًا سال 466 قمری ذکر شده است.189 ترجمه و تایخ وفات و

کتابنامه
 اردبیلــی، محمدبــن علــی؛ جامعة الــرواة؛ تحقیق ابوالحســن الشــعرانی؛ قم: مکتبة 

آیت اهلل المرعشی.

الفضــاء؛ تحقیــق  العلمــاء و حیــاض  ریــاض  میــرزا عبــداهلل؛  افنــدی االصبهانــی،   
السیداحمد الحسینی؛ قم: مکتبة آیت اهلل المرعشی.

 آقابزرگ طهرانی؛ الذریعة الی تصانیف الشیعة؛ بیروت: دار االضواء.

جــراده، عمــر بــن احمد؛ بغیة الطلــب فی تاریخ حلــب؛ تحقیق ســهیل زکار؛ بیروت: 
دارالفکر.

 حموی، یاقوت بن عبداهلل الرومی؛ معجم البلدان؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی.

خطیــب البغــدادی، ابوبکــر بــن احمــد بــن علــی؛ تاریــخ بغــداد؛ تحقیــق مصطفــی 
عبدالقادر عطا؛ بیروت: دار الکتب العلمیة.

 ذهبــی، شــمس الدین محمد بــن احمد؛ میزان االعتــدال فی نقد الرجــال؛ بیروت: 
دار الفکر.

 رازی، منتجب الدین علی بن عبیداهلل بن الحســن؛ فهرســت أسماء علماء الشیعة و 
مصنفیهم؛ تحقیق السیدعبدالعزیز الطباطبائی؛ تهران: مجمع الذخائر االسامیة.

سهمی، حمزه بن یوسف؛ تاریخ جرجان؛ بیروت: عالم الکتب.

کثیر؛ البدایــة و النهایة؛ تحقیق  کثیر، اســماعیل بــن عمر بن  شــافعی معروف به ابن 
علی الشیری؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی.

شــافعی، ابوالقاســم علی بن الحســن؛ تاریخ مدینة دمشــق؛ تحقیق علی الشــیری؛ 
بیروت: دار الفکر.

کتاب شناسی شیعه.  شبیری زنجانی، سید موسی؛ جرعه ای از دریا؛ قم: مؤسسه 

صدر، سید حسن؛ تأسیس الشیعة لعلوم االسام؛ تهران: انتشارات اعلمی.

طبری، ابوجعفر محمد بن ابی القاســم؛ بشــارة المصطفی لشیعة المرتضی؛ تحقیق 
جواد القیومی االصفهانی؛ موسسة النشر االسامی.

 طبری، ابوجعفر محمد بن جریر؛ دالئل االمامة؛ قم: موسسة البعثة.

 طوســی، ابوجعفــر محمــد بــن حســن؛ الفهرســت؛ تحقیــق الســیدمحمدصادق آل 
بحرالعلوم؛ النجف االشرف.

 طوســی، ابوجعفــر محمــد بــن حســن؛ رجــال الطوســی؛ تحقیــق جــواد القیومــی 
االصفهانی؛ قم: موسسة النشر االسامی.

عاملی، محمدبن الحسن الحّر؛ امل اآلمل؛ تحقیق: السید احمد الحسینی؛ النجف 
االشرف: مطبعة االداب.

 مازندرانــی، محمدبــن علــی بــن شــهر آشــوب؛ معالــم العلمــاء؛ النجــف االشــراف: 
المطبعة الحیدریة.

مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ بحاراالنوار؛ تهران: المکتبة االسامیة.

 مدنی، سیدعلی خان؛ الدرجات الرفیعة؛ قم: مکتبة بصیرتی.

 نجاشــی، احمد بن علی؛ رجال النجاشــی؛ تحقیق آیت اهلل السیدموســی الشــبیری 
الزنجانی؛ قم: موسسة النشر االسامی.

 نوری، میرزا حسن؛ خاتمة المستدرک؛ قم: مؤسسة آل البیت علیهم السام.

188. معالم العلماء، ص77، رقم 520.
یخ مدینه دمشق، ج 32، ص 189 ـ 193، رقم 3498. 189. تار

23. المحسن بن الحسین بن احمد النیسابوری الخزاعی. این شخص 
یادات منتجب الدین و عموی شیخ مفید عبدالرحمان بن احمد  نیز از ز
نیشــابوری )متوفــای حــدود 500( اســت و منتجب الدیــن با ســه واســطه 
ی را نیز حدود  ی را روایت می کند.179 با این حال می توان وفات و کتب و

450 قمری دانست.

24. الشــیخ المفید ابوســعید محمد بن احمد بن الحسین النیسابوری. 
ایــن شــخص که جــّد ابوالفتوح رازی مفســر معــروف قرآن کریم اســت، از 
یادات منتجب الدین و ابن شهر آشوب است180 و منتجب الدین کتب  ز
ی را نیز حدود  ی را با دو واسطه روایت می کند. بنابراین می توان وفات و و

450 قمری دانست.

یادات  25. ثابــت بــن احمد بــن عبدالوهاب الحلبــی. این شــخص از ز
گفته شد، منتجب الدین  منتجب الدین است.181 البته چنان که پیشتر 
گمان قوی این شخص همان  ی نسبت نداده است، اما به  کتابی را به و
کــه در برخی از  ابوالحســن ثابــت بن اســلم بن عبدالوهاب حلبی اســت 
ی از علمای شــیعه و از بــزرگان علم نحو  گفته شــده و منابــع اهل ســنت 
کتابی در تعلیل قرائت عاصم و اینکه قرائت عاصم قرائت قریش  بوده و 
کــرده و در حــدود ســال 460 توســط اســماعیلیه در مصــر  اســت تألیــف 

مصلوب شده است.182

26. ابوالحسن علی بن هبة اهلل بن عثمان بن احمد بن ابراهیم ابن الرائقة 
یادات منتجب الدین و از مشــایخ شــیخ  الموصلی. این شــخص نیز از ز
مفید عبدالرحمان بن احمد نیشــابوری )متوفای حدود 500( اســت.183 
گرچه که  ی را نیز حــدود 450 قمری دانســت؛ ا بنابرایــن می تــوان وفــات و

کرده است.184 ی از شیخ صدوق روایت  و

یادات   27. الخلیــل بــن ظفــر بن الخلیل االســدی. این شــخص نیــز از ز
ی را روایت  کتب و منتجب الدین اســت و منتجب الدین با ســه واسطه 

ی را نیز حدود 450 قمری دانست. می کند.185 با این حال می توان و

28. ابوالفضــل ثابــت بــن عبــداهلل بــن ثابــت الیشــکری مــن أوالد ثابــت 
یــادات منتجب الدین اســت186 و چون از  البنانــی. ایــن شــخص نیــز از ز
ی را نیز حدود  گردان ســید مرتضی بــوده اســت،187 می تــوان وفــات و شــا

450 قمری دانست.

179. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 156 ـ 157، رقم 360.
180. همان، ص 157، رقم 361 و معالم العلماء، ص 116، رقم 774 با عنوان »ابوسعید محمد بن 

احمد النیسابوری« و ص 138، رقم 960.
181. همان، ص 35، رقم 66. 

182. ر.ک بــه:  الوافــی بالوفیــات، ج 10، ص 470، بغیــة الوعــاة، ج 1، ص 480 و تأســیس الشــیعة، 
ص 106.

183. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 109 ـ 110، رقم 224.
ئل االمامة، ص 376، ح 340. 184. ر.ک به: دال

185. فهرست اسماء علماء الشیعة و مصنفیهم، ص 69، رقم 148.
186. همان، ص 35، رقم 65.
187. همان، ص 35، رقم 65.

برخی ناگفته ها دربارۀ فهرست شیخ منتجب الدین و معالم العلمائ


