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آن چه در باال ذكر شد و افزوده هايي كه در پي مي آيد، 
نبايد به منزله ي انتقاد از كار بزرگ سزگين قلمداد شود 
بلكه  است.  نبوده  ميان  در  قصدي  چنين  نيز  به  راستي  و 
اين  در  كه  اندك محققاني  همان  كه  بود  اميدوار  بايد 
زمينه فعاليت دارند، چنين اطالعاتي را، كه به زعم خود 
ارائه  كند،  كمك  حاضر  مجلد  كامل شدن  به  مي تواند 
دهند. بي ترديد، هيچ كس بيش از خودِ سزگين سپاسگزار 
(ص  مي كند  تصديق  خود  چنان كه  بود،  نخواهد  اين كار 
كامل  ارائه ي  با  بسياري  فاصله ي  هنوز  ما  «اكنون،   :(25
علوم عربي داريم، زيرا خألهاي چشم گيري وجود دارد. 
بسياري از آثار مفقود شده است و شمار ديگري از آن ها، 

كه از وجودشان آگاهي داريم، هنوز بررسي نشده اند.»
آن جلد از كتاب سزگين كه در باره ي رياضيات است 
(515 صفحه) در 1974م و آن جلد كه در باره ي شعر 
است.  رسيده  به  چاپ  1975م  در  صفحه)   808) است 
نمي توان  را  رياضيات  باب  در  حاضر  مجلد  بنابراين، 
به تنهايي ارزيابي كرد، بلكه بايد آن  را يكي از جلدهاي 
به گونه اي  آن ها  در  سزگين  كه  دانست  مجموعه اي 
فقه،  تاريخ،  حديثي،  نوشته هاي  قرآني،  علوم  نظام مند، 
عقايد، تصوف، شعر، پزشكي، داروسازي، جانورشناسي، 
كيميا، شيمي، گياه شناسي، كشاورزي و اكنون رياضيات و 
به زودي نجوم و احكام نجوم، فيزيك و فلسفه را بررسي 
كرده است. نويسنده ي مقاله ي حاضر همچنان از دستاورد 

عظيم سزگين حيران و شگفت زده است.
يادداشت هايي كه در پي مي آيد، مدخل هاي سزگين 
براي برخي از مؤلفان را تكميـل مي كند. در اين مرحلـه، 
افزودن دست نويس هاي ديگر از آثاري كه سزگين چندين 
بيهوده اي  كار  است،  كرده  فهرست  را  آن ها  از  نسخه 
خواهـد بود. تالش من بر اين بوده است كه نقد خود را 
به آثار رياضي و آثار نجومـي كه با تاريخ رياضيات پيوند 
از  بيش  يادداشت ها  اين  سازم.  محـدود  دارد،  خاصــي 
هر چيــز نقل قول ها و ارجاعات كتاب شناختي هستند 
دربارة  سزگيــن  آغازين  گفته هاي  خصوص  در  من  و 
زيرا  نكرده ام،  نظــري  اظهار  دستاوردهايشان  و  مؤلفان 
نوشته هاي  پايه ي  بر  سزگين  نتيجه گيــري هاي  اساسًا 

درجـه ي دوم است.

خلط ميان دو شخصيت
حسن انصاري قمي1

نويسنده اين سطور از سال ها پيش مطالعه بر روي رجال 
حديث و فقه و كالم امامي را در دورة مياني شيخ طوسي 
و منتجب الدين رازي، به دليل كاري كه به عنوان تكملة 
تحقيق متن كتاب فهرست منتجب الدين در دست انجام 
دارد، پي گرفته است. مرحوم محقق طباطبايي در اواخر 
به  را  منتجب الدين  فهرست  دوم  طبع  پربركتشان  عمر 
نويسندة اين سطور واگذار كردند و من نيز متن كتاب را 
باري ديگر با دست نوشته هاي اولية محقق طباطبايي مقابله 
كردم و هم در مقدمه و هم در متن و يا حواشي كتاب 
افتاده  نخست  چاپ  از  يا  كه  برخوردم  زيادي  موارد  به 
بود و يا از مطالبي بود كه به خط آن مرحوم در اختيار 
من براي مدتي قرار گرفت و جزء تعليقات و اصالحاتي 
شخصي  چاپي  نسخة  دو  در  بعدها  مرحوم  آن  كه  بود 
آنها  تزريق  به  سطور  اين  نويسندة  و  بودند  افزوده  خود 
آن  سفارش  بنا به  كرد.  مبادرت  جديد  تحقيق  داخل  در 
مرحوم، من تمامي اصالحات و اضافات را بر اساس منابع 
پيشگفته در ويرايش جديد داخل كردم و عالوه بر آن، 
باز به سفارش ايشان تعدادي از كتاب هاي مهم در تراجم 
و رجال را كه ايشان بنا داشتند در تكميل تعليقاتشان به 
آنها نيز مراجعه كنند، مورد مراجعه قرار دادم و البته الزم 
بود كه در مواردي كه كتاب ها در سال هاي پس از چاپ 
نخست، منتشر شده بود و آن مرحوم از نسخه هاي خطي 
مواردي  گردند.  اصالح  ارجاعات  بودند،  برده  بهره  آن 
فهرست  بر  ارموي  محدث  مرحوم  تعليقات  در  هم 
منتجب الدين وجود داشت كه ايشان به احترام كار ايشان 
در چاپ خود عمومًا اشاره اي به آن موارد نكرده بودند و 
البته پس از انتشار تحقيق مرحوم محدث، ديگر نيازي به 
اين حساسيت ديده نمي شد و الزم بود كه آن موارد هم 
در شكل ويژة خود در تعليقات طبع جديد مورد مالحظه 
قرار گيرند. با اين وصف با توجه به اجازه اي كه از آن 
مرحوم داشتم، تصميم گرفتم كه آنچه در حوزة كار ايشان 
نسبت  خاص  توصيه  ايشان  نحوي  به  يا  و  است  بوده 
به اعمال آن موارد داشته اند (مانند شماري از كتاب هاي 
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چاپ  در  مي بايست  كه  داشتند  تأكيد  ايشان  كه  تراجم 
اول  مجلد  در  گرفت)  بهره  كامل  طور  به  آنها  از  جديد 
كتاب فراهم كنم و تعليقات و اضافات ديگر را در مجلد 
دوم قرار دهم. بخشي از مجلد دوم را چاپ دوبارة برخي 
دادم كه به مناسبت نهج البالغه و  از مقاالت ايشان قرار 
يا مناسبت هاي ديگر وسيله ايشان به طور مستقل نوشته 
اين  نويسنده  اضافات  نيز  مجلد  از  بخشي  و  بود  شده 
باارزش  متن  دربارة  تازه يافته هايي  شامل  كه  بود  سطور 
منتجب الدين،  فهرست  كار  است.  منتجب الدين  فهرست 
چه مجلد نخست و چه مجلد دوم آن هنوز نهايي نشده 
براي  را  الزم  فرصت  هنوز  سطور  اين  نويسندة  و  است 
آماده سازي نهايي اين كتاب پيدا نكرده است. اما شايد در  
سايت كاتبان، فرصتي فراهم شود تا دست كم بخشي از 
آنچه را كه متعلق به نويسنده اين سطور است و به عنوان 
گذشته  سال  ده  در  طباطبايي  محقق  مرحوم  كار  تكمله 

فراهم آمده است، به تدريج در اينجا منتشر كنم.
انتشار متن فهرست و تعليقات قديم و جديد مرحوم 
محقق طباطبايي نياز به دست كم شش ماه كار فشرده دارد 
و عالوه بر آن، عالقه مندم فهرست زماني منتشر شود كه 
اعالم  طبقات  و  الذريعة  تعليقات  نيز  و  الذريعة  مستدرك 
از  بتوان  تا  باشند  يافته  انتشار  مرحوم  آن  نوشتة  الشيعة 
آن كتاب ها هم در تكميل بخش اصلي تعليقات فهرست 
منتجب الدين بهره گرفت. عالوه بر اين، ايشان در تكميل 
از  برخي  دربارة  مطالبي  هم  نهج البالغه  شروح  مقاالت 
بي نهايت  كه  نوشته اند  منتجب الدين  فهرست  رجال 
ارزشمند است و متأسفانه تاكنون آن بخش الحاقي منتشر 
نشده است. آرزومندم با همت كتابخانة محقق طباطبايي 
كلية آنچه متعلق به نهج البالغه است (معرفي نسخه هاي 
خطي، شروح و غيره) در كتابي همانند اهل البيت في المكتبة 
العربية منتشر شوند تا از آن هم بتوان در تكميل تحقيق 
الفهرست بهره برد. به هر حال ايشان همة اين كارها را 
به نحوي مرتبط با تصحيح متن الفهرست منتجب الدين 
طبع  در  موارد  اين  همة  كه  داشتند  تأكيد  و  مي دانستند 

جديد در كنار مطالب قديم قرار گيرد.
كار  مناسبت  به  سطور  اين  نويسندة  سو  ديگر  از 
بزرگي كه با همكاري دوست محترم جناب آقاي حسين 
تدوين  كرد،  آغاز  پيش  سال  چهارده  حدود  از  درگاهي 
معجم بزرگ اعالم شيعه را وجهة همت خود قرار داد كه 
البته كار آن پس از فراهم آمدن بيش از سي هزار فيش در 

طول چند سال و با همكاري شماري از محققان به يكباره 
قطع شد و متأسفانه آن طرح به داليل مختلف و از جمله 
اسباب مالي، نيمه كاره رها گرديد و نمي دانم اآلن در چه 
وضعيتي است؛ شايد آقاي درگاهي همتي كنند و آن را به 

صورتي منتشر كنند.
از ديگر سو از چند سال پيش تحقيق تازه اي از متن 
با  هم  آن  كه  كرده ام  آغاز  را  ابي طي  ابن  الحاوي  كتاب 
از  برخي  به تدريج  دارم  اميد  و  است  فراواني  تعليقات 

مطالب تازة آن را منتشر كنم.
آقاي  محقق  دانشمند  سوي  از  كتابي  اينك  هم 
را  آنچه  از  بخشي  كه  است  شده  منتشر  پاكتچي  احمد 
نوشتن  يعني  پيشگفته،  طرح  سه  در  سابقًا  اين جانب  كه 
تكميل تعليقات فهرست منتجب الدين و نيز تدوين معجم 
كتاب  از  تازه اي  تصحيح  انتشار  همچنين  و  شيعه  اعالم 
الحاوي در دست داشته است، پوشش مي دهد و بي ترديد 
براي ديگر محققان هم به كار مي آيد و اثري است درخور 
گرفته  سامان  متعدد  منابع  در  خوب  تتبع  با  كه  ستايش 
است. اين كتاب به عنوان مكاتب فقه امامي ايران پس از 
شيخ طوسي تا پايگيري مكتب حّله (تهران، 1385 ش) 
منتشر شده است. پيش از اين هم كتابي با عنوان موسوعة 
در  سبحاني  جعفر  آقاي  موسسة  سوي  از  الفقهاء  طبقات 
تدوين  براي  بود  مهمي  تالش  كه  بود  شده  منتشر  قم 
رجالي  تحقيقات  براي  و  سني،  و  شيعه  فقيهان  طبقات 
و تراجم نگاري سخت به كار مي آيد. هر دوي اين كارها 
بر  را  يكي  نمي توان  و  يكديگرند  مكمل  و  هستند  مفيد 
ديگري ترجيح داد. البته مانند هركار علمي از اين دست،  
اين قبيل تحقيقات نياز به اصالح پاره اي از اشتباهات و 
داوري ها دارند كه مهمترين آنها خلط ميان رجال هم نام 
و يا عدم توجه به طبقات رجال است. در اين يادداشت، 
تنها به ذكر يك مورد مي پردازم و شايد در آينده به برخي 

موارد ديگر هم اشاره كنم:
در ذيل معرفي يكي از فقيهان مكتب فقهي متكلمان 
در طبرستان و گرگان، در كتاب احمد پاكتچي، شخصي 
(ص  سيلقي  ابي طالب  علي بن  نام  به  است  شده  معرفي 
141). در اين شرح حال نويسنده ميان دو تن، يكي زيدي 
مطرح  فقيه  عنوان  به  اصًال  كه  امامي،  محدثي  ديگري  و 
نشده خلط كرده و آن دو را يكي پنداشته است. بنابراين 
نتيجه اين شده كه فقيهي زيدي مذهب و متعلق به آمل به 
عنوان فقيهي امامي و متعلق به مكتب متكلمان ارائه شده 
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از  وي  منتجب الدين،  الفهرست  در  اينكه  توضيح  است. 
يكي از رجال سادات نامدار زيدي شمال ايران ظاهراً به 

عنوان يك امامي ياد مي كند و دربارة او مي نويسد:
ابي  علي بن  «السيد  ص 88:  منتجب الدين،  الفهرست 

طالب  الحسني   اآلملي. فقيه، صالح». 
او  دربارة  ما  و  است  شناخته شده  كامًال  شخص  اين 
مي دانيم  و  داريم  امامي  و  زيدي  منابع  در  زيادي  اطالع 
منتجب الدين  است.  بوده  نامبردار  باّهللا  المستعين  به  كه 
در األربعين خود هم روايتي از اين شخص مي آورد كه 
ابوطالب  امالي  از  روايتي  جز  نيست  چيزي  حقيقت  در 
هاروني كه مي دانيم المستعين باهللا از حلقه هاي روايت آن 
كتاب بوده است و نامش هم در سند آغازين اين كتاب 
هم اينك ديده مي شود. در اينجا روايت منتجب الدين را 

نقل مي كنيم:
 :59 ص  بابويه،  منتجب الدين بن  حديثا،  األربعون 
«الحديث الثالثون: أنا أبو الحسين زيد بن الحسن بن محمد 
[البيهقي، قدم علينا الري قراءة عليه: أنا السيد أبوالحسن 
والدي  نا1  االسترآبادي:  الحسني  جعفر  محمد بن  علي بن 
الحسني  أبي طالب  علي بن  والسيد  جعفر  بن  محمد] 
اآلملي، قاال: أنا السيد أبوطالب يحيي بن الحسين بن هارون 

الحسني الهاروني، إمالًء: أنا أبوالحسين البحري...».
در كتاب مكاتب، اين شخص زيدي با عالمي امامي 
خلط شده كه نام او هم در منابع، علي بن ابي طالب است؛ 
اما او با آنكه از سادات بوده، اما نسبش كامًال با علي بن 
قوي  بسيار  احتمال  به  و  مي كرده  فرق  زيدي  ابي طالب 
فرزند ابوطالب حسن بن مهدي سيلقي بوده كه ما پيشتر 
او را در جاي ديگري (در سايت كاتبان) معرفي كرده ايم. 
محدث  حالي كه  در  داشته،  حسني  نسب  زيدي،  فقيه 
امامي حسيني نسب بوده است. علي بن أبي طالب دومي، 
از استادان و مشايخ قطب الدين راوندي بوده و خود از 
جعفر بن محمد الدوريستي همانند پدرش روايت مي كرده 
است. دو نمونة زير را ارائه مي دهم تا با شخصيت اين 

محدث امامي آشنايي بيشتري حاصل شود:
1. المناقب الموفق الخوارزمي ص 31: «أخبرني به السيد 
علم  اإلسالم،  عّز  شرف الدين،  المرتضي،  األول  اإلمام 
الهدي، نقيب نقباء الشرق و الغرب، أبوالفضل محمد بن 
في  ــ  الحسيني  المرتضي  المطهر بن  محمد بن  علي بن 
قال:  خيرا».  عني  اهللا  جزاه  ــ  الري  مدينة  من  إلي  كتابه 
الحسيني  أبي طالب  علي بن  أبوالحسن  السيد  أخبرني 

السيلقي، بقراءتي عليه قال: أخبرني الشيخ العالم أبو النجم 
قال:  الرازي،  السمان  عيسي  عبدالوهاب بن  محمد بن 
أخبرني الشيخ العالم أبوسعيد محمد بن أحمد بن الحسين 
النيسابوري الخزاعي، أخبرني محمد بن علي بن محمد بن 

جعفر األديب بقراءتي عليه...».
السيد  «اخبرنا   :148 ص  الراوندي  از  االنبياء  قصص   .2
جعفر بن  عن  السيلقي)،  (كذا:  السليقي  أبي طالب  علي ن 

محمد بن العباس، عن أبيه، عن ابن بابويه...».
محدث دومي محدثي امامي است كه به احتمال قوي 
در ري ساكن بوده و در اواخر سدة پنجم و اوائل سدة 
عنوان  به  منابع  در  ابتدا  وي  است.  داشته  فعاليت  ششم 
فقيه شناخته نمي شده و حتي شرح حال او در الفهرست 
زيدي  فقيه  با  او  مقايسة  است.  نيامده  هم  منتجب الدين 
طبقه  يك  دست كم  دو  آن  ميان  كه  مي دهد  نشان  كامًال 
ابوطالب  از  اولي  كه  حالي  در  و  داشته  وجود  فاصله 
هاروني از معاصران سيد مرتضي روايت مي كرده است، 
دومي از طبقة شاگردان شيخ طوسي روايت حديث داشته 
و روايت او از جعفر بن محمد الدوريستي هم تنها به آن 
دليل است كه دوريستي عمر درازي داشته و اين امكان 
روايت  او  از  كه  است  شده  فراهم  دومي  محدث  براي 
حديث كند. ما در مقاله اي كه دربارة اربعين زيد بن رفاعأ 
(در سايت كاتبان) منتشر كرده ايم، به خوبي محدث دومي 
دانشمند  و  فقيه  آن  براي  كرده ايم.  معرفي  را  پدرش  و 
مراجعه  ايران  زيدية  دربارة  ما  كتاب  به  بايد  هم  زيدي 
دانشمند  دو  دربارة  ما  مقالة  به  مي توان  عجالتًا  اما  كرد؛ 
بررسي هاي  سايت  در  اينك  كه  كار  حال  در  شيعي 
تاريخي موجود است، رجوع كرد. جالب اينكه در كتاب 
پاكتچي، در ذيل معرفي اين شخص تركيبي، نام ابوطالب 
به  هم  كنار  در  سمان  ابوالنجم  و  دوريستي  و  هاروني 
عنوان مشايخ او ذكر شده اند، در حالي كه روشن است 
قلمداد  هاروني  ابوطالب  معاصر  نمي توانند  دوم  نفر  دو 
شوند. ابوالنجم سمان از مشايخ عمادالدين طبري است و 

در 510ق زنده بوده است.2
بدين ترتيب خلط ميان دو تن، فقيهي جديد از مكتب 

متكلمان امامي طبرستان را ساخته است.

عالمت اختصاري «حّدثنا» يا «اخبرنا» است.  .1
نك: بشارة المصطف، ص 70 و موارد ديگر.  .2


