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دراسة في كتاب معالم العلماء البن شهراشوب
المازندراني (ت588هـ1192/م)
م.م .جواد كاظم البيضاني
وزارة التربية – اللجنة الوطنية العراقية
المفتاح( المازندراني ،دراسة ،العلماء )
يعد محمد بن علي بن شهراشوب بن ابي نصر ابو جعفر السروي المازندراني ،رشيد الدين الشيعي
() 1

من اعالم القرن السادس الهجري

طبرستان"(.)2

ينسب ابن شهرآشوب إلى مدينة مازندران وهي ":اسم لوالية

ال يوجد تاريخ دقيق لوالدة ابن شهرآشوب ،اذ أن المصادر سكتت كعادتها عن ذكر تاريخ والدته

شأن تواريخ والدة بعض العلماء على ان هذه المصادر اشارت إلى سنة وفاته وسني عمره ،وبذلك
تمكن بعض الباحثين من تحديد والدته وفق هذه الروايات ،فالصفدي (ت 764ه1362/م)

()3

قال" :

عاش تسعًا وتسعين سنة وشهرين ونصف" ويحدد سنة وفاته بقوله " :توفي سنة ثمان وثمانين وخمس

مائة" ،وحدد ابن حجر العسقالني(ت773ه1372/م) سنة وفاته بقوله " :مات في شعبان سنة ثمان
()5

وثمانين وخمس مائة" ()4وهي الرواية نفسها التي ينقلها الداوؤدي(ت945ه1538 /م)

حيث يحدد

سنة وفاته –" بثمان وثمانين وخمسمائة" ،والحقيقة ان المصادر اجمعت على انه عاش مئة سنة إال
()6

عشر اشهر وانه توفي في شعبان من عام (588هـ)1192 /

وبذلك يكون تاريخ والدته في شهر

جمادى االخره سنة تسع وثمانين واربعمائة ،غير ان الزركلي يحدد والدته بعام (488هـ1095/م) وهذا
ماذهب اليه السبحاني في موسوعته

()7

.

نشأ ابن شهر اشوب في اسرة علمية فجده شهرآشوب ابن ابي نصر بن ابي الجيش

السروي( ،)8كان " :فاضل محدث روى عنه ابنه علي وابن ابنه محمد بن علي "( .)9وهو من شيوخ ابن
شهرآشوب

()12

()10

 ،حيث سمع منه في صغره ( ،)11كما وان والده علي بن شهرآشوب كان محدث ثقة

يروي عنه ولده محمد وكان فقيهاً محدثاً ( .)13في تلك البيئة وهذا المحيط االسري نشأ ابن
()14

شهراشوب حيث اقبل على العلم منذ طفولته قال الصفدي

" :حفظ القرآن وله ثمان سنين ،وبلغ

النهاية في اصول الشيعة ،يرحل إليه من البالد" ؛ "وكان امام عصره" كما قال الذهبي(ت748ه/

1347م)(.)15
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توفى محمد بن علي بن شهرآشوب في الثاني عشر من شهر شعبان سنة 588هـ1192/م في مدينة
()16

حلب

ودفن في سفح جبل جوش(.)17

عاش ابن شهرآشوب تسعاً وتسعين سنة وشهرين ونصف
()19

والجهاد العلمي

()18

كانت حافلة باالبداع الفكري

هاجر خاللها إلى الحلة ثم إلى الموصل ثم حلب وترك لنا مصنفات لعل اميزها

مناقب ال ابي طالب وكتاب معالم العلماء.
دراسة في كتاب معالم العلماء:

أ -التعريف بالكتاب.

كتاب معالم العلماء من كتب الرجال المهمة عند االمامية فهذا الكتاب مع فهرست منتجب

الدين ابن بابويه(ت585ه1189/م) هما ذيالن ومتمان لفهرست الشيخ الطوسي(ت460ه/
1067م) ،قال محمد صادق بحر العلوم في ذلك":ومعالم العلماء اصبح من المدارك المهمة لعلماء
الرجال امثال العالمة الحلي في خالصة الرجال والشيخ الحر العاملي صاحب امل االمل والتفريشي

والمجلسي وغيرهم"( ،)20ويرى اخرون إن معالم العلماء ماهو إال تلخيص لكتاب الفهرست واضيفت اليه
بعض الزيادات

()21

وعلى الرغم من االعتقاد بان معالم العلماء هو فهرست خاص لرجال الشيعة ،إال

إن الحقيقة عكس ذلك فقد ضم اسماء العديد من علماء اهل السنة وربما يكون الكتاب فهرست باسماء

المصنفين الذين كتبوا عن سيرة اهل البيت(عليهم السالم) وقد نرى ذلك بوضوح في ترجمته لبعض

علماء اهل السنة (. )22
 -1اسم الكتاب:

عنوان الكتاب (معالم العلماء) وهو االسم الذي ظهر على طبعات الكتاب ،قال مصنفه عنه ":هذا

كتاب معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة واسماء المصنفين قديمًا ،وحديثًا"( .)23ويسميه الحر
()25

العاملي كتاب الرجال( ،)24وقد ترد له تسميات اخر نحو  " :رجال العامة ورجال الخاصة"

ولم يرد

البن شهراشوب اكثر من كتاب في علم الرجال ،كما انه اشار وخالل ترجمته لنفسه إلى كتاب معالم
()26

العلماء

ولم يذكر غير هذا الكتاب ،وعليه فان المراد بهذه العناوين التي اشار اليها المصنفون كتاب

معالم العلماء البن شهراشوب ال غير.

طبع معالم العلماء في طهران سنة (1353هـ1934/م) في  141صفحة يتضمن ()990
ترجمة وقد اشار محمد صادق بحر العلوم إلى إن النسخة المطبوعة كانت كثيرة األخطاء وهو ما افقد

هذه الطبعة التي حققها االستاذ عباس اقبال اهميتها العلمية الحتوائها على اخطاء كبيرة .اما الطبعة
ا لثانية فقد حققها محمد صادق بحر العلوم وطبعة في النجف(1381ه1961/م) وقد طبعت على
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()27

ايران

.

 -2تاريخ تأليفه:
يكاد يكون الشيخ الطوسي اخر من ادلى بدلوه من علماء االمامية في علم الرجال خالل القرن
الخامس الهجري /الحادي عشر الميالدي  ،فلم يظهر أي مصنف يتناول رجال الشيعة وشيوخهم لغاية

منتصف القرن السادس الهجري /الثاني عشر الميالدي ،حتى ظهر كتاب الفهرست لمنتجب الدين بن

بابويه القمي (ت 600هـ1203/م) ،وكتاب معالم العلماء للشيخ ابن شهراشوب المازندراني (ت
588هـ1192/م)(.)28

وعلى الرغم من إن الشيخين (منتجب الدين ابن بابويه ،وابن شهراشوب) متعاصرين ،بيد إنه

لم يعلم كل منهما بعمل االخر ،والذكر احدهما االخر في كتابه ( .)29فمنتجب الدين ابن بابويه حدد
دوافعه وراء تأليفه لهذا الكتاب وهي على مايبدو قد تمت بطلب غير مباشر من السيد عز الدين يحيى

النقيب سنة (592ه1134/م)

()30

والذي قال للشيخ ابن بابويه  " :إن شيخ الطائفة ابا جعفر محمد

بن الحسن الطوسي قد صنف كتابًا في اسامي مشايخ الشيعة ومصنفيهم ولم يصنف بعده بشيء،

لالسف من ذلك" .ففهم منه منتجب الدين انه يعرض عليه تاليف مصنف لعلماء الشيعة حيث قال في
ذلك":لو اخر اهلل أجلي اضفت اليه ماعندي من اسماء مشايخ الشيعة ومصنفيهم"( .)31بيد إن ابن

شهراشوب الف كتابه قبل هذا التاريخ وتحديدًا سنة 570هـ1179/م وهي السنة التي صنف فيها كتابه
متشابه القرآن كما ذكر ذلك في نهاية كتابه

()32

 .ويستدل على ذلك من ترجمته لنفسه في كتابه معالم

العلماء فلم يشر إلى متشا به القرآن بعد إن ذكر جميع مصنفاته ومن المحتمل انه صنفه في مدينة
()33

الحلة

 .والذي يؤكد ذلك إن منتجب الدين وبعد ترجمته لقطب الدين الراوندي المتوفي سنة
()34

573هـ1179/م ترحم عليه بصيغة (رحمة اهلل)

كما إن عز الدين يحيى (ت 592هـ1195/م)
()35

الذي طلب من منتجب الدين ابن بابويه بصورة غير مباشرة وضع كتاب " الفهرست "

لم يطلع

على معالم العلماء فقد صرح بذلك من إن احداً لم يضع مصنف في هذا االختصاص بعد الشيخ

الطوسي( . )36من ذلك يكون كتاب معالم العلماء قد وضع قبل فهرست منتجب الدين ،كما إن أي من
الشيخين لم يعلم بكتاب االخر .وعلى مايقول محقق كتاب معالم العلماء فان الكتابين متقاربان وكالهما

ذيالن ومتممًان لفهرست الطوسي والقول لبحر العلوم (.)37

-3الغرض من تأليفه:

اشار ابن شهرآشوب بصورة ضمنية إلى الغرض من تأليفه كتاب معالم العلماء حيث قال(":)38

هذا كتاب معالم العلماء في فهرست كتب الشيعة واسماء المصنفين قديماً وحديثاً ،وان كان جمع شيخنا
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ابو جعفر الطوسي  في ذلك العصر ماالنظير له إال إن هذا المختصر فيه زوائد وفوائد ،فيكون إذن
تتمه له ،وقد زدت فيه نحو من ستمائة مصنف واشرت إلى المحذوف من كتابه . " ...

يستشف من ذلك إن ابن شهراشوب مدرك إلى إن الحقبة التي اعقبت وفاة الشيخ الطوسي
(ت460هـ 1069/م) ولغاية وضع هذا الكتاب خالية من أي مصنف يهتم بفهرست علماء الشيعة ،وهو
على مايبدو من اهم االسباب التي دفعته لوضع هذا الكتاب.

معالم العلماء يغطي الحقبة الممتدة من عام 460هـ1069/م سنة وفاة الشيخ الطوسي ولغاية

السنة التي وضع فيها ابن شهراشوب مصنفه وهي على االرجح سنة 570هـ1174/م .تناول فيه
اسماء شيوخه وبعض اعالم الفقه االمامي ممن عاصرهم .
 -4التنظيم والحجم :
كان موضوع التأسي بأصحاب االئمة االثني عشر وعلماء المذهب االمامي على مختلف
العصور موضوع اهتمام ابن شهرآشوب في كتاب معالم العلماء ،ترجم فيه لعدد كبير من علماء

المذهب االمامي ممن عاصرهم او الذين سبقوه.

استهل الكتاب بالبسملة والصالة على النبي( ، ) وبعدها اشار إلى إن هذا الكتاب هو تتمة
لكتاب الشيخ الطوسي وانه اضاف عليه ستمائة مصنف ،ثم ذكر نبذة تاريخية مختصرة جداً عن اول

من صنف في اإلسالم( ،)39ثم قال":وقال الشيخ المفيد ابو عبداهلل محمد بن النعمان البغدادي وقدس

روحه:صنف االمامية في عصر امير المؤمنين علي  إلى عهد ابي محمد الحسن صلوات اهلل عليه
()40

اربع مائة كتاب تسمى االصول "...

ثم يبدأ بباب االلف واول من ترجم له في هذا الباب هو

ابراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي الكوفي(ت385ه995/م)( .)41وعلى مايبدو فان ابن شهراشوب سلك
في تبويب مصنفه( معالم العلماء) المنهج نفسه الذي اعتمده النجاشي(ت450ه1058/م) في كتابه
المعروف بـ (رجال النجاشي) وهو منهج الشيخ الطوسي في كتاب الفهرست ويعرف هذا النوع من
التبويب " بالتبويب المعجمي " وهو تبويب اسماء الرجال حسب حروف المعجم " أ  ،ب  ،ت  ،ث
()42

 " ....واليدخل في ذلك اسم االب
()43

الشيخ الطوسي في الفهرست

 .والحقيقة فان ابن شهراشوب نقل معظم االسماء التي ذكرها
()44

مع االختصار ثم اشار إلى شيوخه مع ذكر مؤلفاتهم
()45

بعض العلماء والمصنفين المعاصرين الذين جاؤوا بعد الشيخ الطوسي

وذكر اسماء

.

وعلى الرغم من إن ابن شهراشوب قد ذكر في مقدمته إن معالم العلماء ماهو اال فهرست

لكتب الشيعة ومصنفيهم قديمًا وحديثًا

()46

إال انه ذكر وفي احيان اخرى بعض العلماء من غير

الشيعة وربما يشير اليهم بوضوح نحو قوله  " :ليس امامي "

عامي "

()49

او " زيدي "

()50

()47

او " عامي ثم استبصر"

()48

او "

وعلى مايبدو فانه اهتم بالمصنفات التي تناولت سيرة االئمة اكثر من
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اهتمامه بالمصنفين ،حيث ذكر الطبري(ت310ه922/م) قال عنه " :ابو جعفر محمد بن جرير بن
يزيد الطبري صاحب ،التاريخ ،عامي .له كتاب غدير خم  .)51( "...وقبله الجاحظ عمرو بن بحر (ت

255هـ868/م) ،قا ل في ترجمته  " :عمرو بن بحر الجاحظ عثماني اال انه له  :كتاب االمامة

ووجوبها ،وكتاب فضل بني هاشم على بني امية ،)52(" ...وعليه فان كتاب معالم العلماء ماهو اال
ترجمة للعلماء الذين صنفوا او تناولوا اخبار اهل البيت وسيرهم ولم يكن مختص اًر على ائمة وعلماء

االمامي ه كما اعتقد البعض بل هو كتاب شامل لمعظم هؤالء االعالم.

بلغ عدد التراجم في هذا الكتاب "  " 1150من اصحاب االئمة وعلماء اإلسالم ومن الشعراء
وكانت هذه التراجم متباينة من حيث الطول فتارة نراه وقد افاض في ترجمة لعالم او مصنف كما هو
()53

الحال بالنسبة للشيخ المفيد
()54

)

()55

او للشيخ الطوسي

اوللشريف الرضي محمد بن الحسين بن موسى(ت  406هـ 1015 /م

او خالل ترجمته لهشام بن الحكم(ت نحو190هـ805 /م)

()56

وهو من

اصحاب االمام الكاظم 183( هـ799/م)  ،وربما يختصر إلى حد االكتفاء بذكر االسم مثل احمد
()57

بن عبدالعزيز الجواهري(من اعالم القرن الثاني الهجري /التاسع الميالدي)

او عبداهلل بن بكير (

من اعالم القرن الثاني الهجري /التاسع الميالدي) ( .)58والحقيقة فان سمة االختصار هي التي ميزت

ابن شهراشوب في هذا الكتاب.
ومن المالحظ إن ابن شهراشوب ينهي الفصل االول بترجمته لنفسه حيث بلغ مجموع من ترجم
()59

اليهم خالل هذا الفصل ()791

()60

ثم يبدأ الفصل االخر والذي سماه "اسماء شتى"

()61

بعد إن انتهى بالحرف نفسه حيث انتهى بمحمد بن شهراشوب مصنف هذا الكتاب"
()62

االخر باسم موسى بن سعدان

بحرف الميم
وبدأ الفصل

وكلهما يبدءان بحرف الميم ،وربما قصد من ذلك إن يكون اسمه

نهاية للفصل على إن الفصل االخر ضم اسماء علماء كبار مثل "هشام بن الحكم"( ،)63و"ابا علي

الطبرسي" ،صاحب التفسير( ،)64و"ابا الفتح الرازي"(.)65

ثم يخصص ابن شهراشوب بابًا لشعراء اهل البيت  حيث قسمهم إلى اربعة طبقات
()66

"المجاهدون"

()67

 ،و"المقصرون"

()68

 ،و"المتقون"

()69

 ،و"المتكفلون"

وحديثه عن الشعراء اليتعدى

اسمه واليمكن إن نسميه ترجمة او ان ينظر اليه من هذا الباب فهو ال يعدو اشارة السمائهم فقط.
 – 5االختصار:
اشار ابن شهراشوب إلى كتابه معالم العلماء بانه مختصر لتراجم العلماء حيث يقول في ذلك":

إن هذا المختصر فيه زوائد وفوائد"( .)70فسمة االختصار واضحة في هذا الكتاب،حيث ترد بعض
التراجم مختصرة إلى الدرجة التي يكتفي فيها ابن شهرآشوب بذكره لقب او كنية من يترجم لهم مع ذكره

درجة االعتماد على رواتبه كونه ثقة او له اصل وغير ذلك من المصلطحات الرجالية قال(" :آدم)
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()72

دون إن يشير إلى من هو ادم او يقول":عتبة بياع القصب له كتاب "

بيد انه يترجم ترجمة وافية الخرين وهذا التباين في طبيعة الترجمة وحجمها ربما يعود لمكانة من يترجم
()73

له وقد نرى ذلك بوضوح خالل ترجمته للمفيد

او الشيخ الطوسي(.)74

ب -عناصر الترجمة :
معالم العلماء كتاب ضم تراجم لعلماء ورجال فكر وصحابة وتابعين وشعراء قال عنهم ابن

شهراشوب انهم من مصنفي وعلماء الشيعة .فمعالم العلماء ماهو اال فهرست لعلماء الشيعة
()75

ومصنفيهم

كما ادعى ابن شهراشوب غير انه ذكر عدداً من العلماء والمفكرين والشعراء من غير

الشيعة منهم الطبري او الجاحظ واشار إلى عقائدهم بوضوح نحو قوله عن الطبري " :ابو جعفر محمد

بن جرير الطبري صاحب التاريخ عامي ،له كتاب ،غدير خم"

()76

فينسب الطبري الهل السنة ،واشار

إلى تاريخ الطبري على انه لم يتناول مؤلفات ومصنفات هذا العالم مكتفيًا بكتاب (غدير خم)  ،وفعل
الشيء نفسه في ترجمته للجاحظ فيشير إلى مذهبه بقوله  " :عمرو بن بحر الجاحظ عثماني"

()77

غير انه يورد كتب الجاحظ الخاصة بسيرة اهل البيت رغم اعترافه انه عثماني الميول ،فيقول " :له :
كتاب االمامة ووجوبها وكتاب فضل بني هاشم على بني امية "...

()78

وعليه يمكن معرفة جانب مهم

من دوافع ابن شهراشوب في وضع المصنف ،فعلى الرغم من إن معالم العلماء هو فهرست ضم عددًا

كبي ًار من علماء الشيعة ومصنفيهم اال انه في ذات الوقت يمكن اعتباره فهرست للمصنفات والكتب

التي تناولت فكر اهل البيت وسيرهم وعقائدهم .فهو اذًا فهرست للمصنفين والمصنفات.

وعلى مايبدو فان تراجم ابن شهراشوب للمصنفين اتسمت باالختصار وااليجاز ولعله قصد من ذلك

بيان مدى توثيق من ترجم لهم من غير تفصيل كبير.
 -1االسم  ،وتوابعه وملحقاته:
ال  ،ويلحقه باللقب  .ومن ثم الكنية نحو قوله  " :ابراهيم بن
ذكر ابن شهراشوب االسم كام ً
()79

عثمان ابو ايوب الخزاز الكوفي"

شعيب ابو عبد الرحمن)

()81

()80

او احمد بن صبيح ابو عبداهلل االسدي الكوفي"

او احمد بن

 ،او يذكر اسم المترجم له واسم والده واسم جده وكنيته نحو قوله" :احمد

بن محمد بن جعفر ابو علي الصولي"

()82

او " حيدرة بن محمد بن نعيم السمرقندي "

()83

 ،او يذكر

اسم المترجم له واسم والده واسم جده وكنيته نحو قوله  " :احمد بن محمد بن جعفر ابو علي الصولي"

()84

او " احمد بن محمد بن عبيد اهلل بن سليمان ابو عبداهلل الجواهري"

قولوي ابو القاسم القمي"

()86

ابو الحسن علي بن محمد"

()85

 ،او " جعفر بن محمد بن

 ،وقد يذكر الكنية قبل االسم نحو قوله  " :ابو محمد صالح"

()88

او " ابو يعلى حمزة"
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مرات كثيرة كنية المترجم مع نسبة نحو قوله  " :ابو محمد الواسطي"

()92

او " ابو الطيب الرازي "

)(93

()91

او " ابو يحيى الواسطي "

وفي احيان اخرى يذكر اسم المترجم له مقرون بلقبه وربما النهم

اشتهروا بذلك وعرفوا به نحو قوله  " :داود الصيرفي"(" ،)94ايسر الخادم"()95وهو في احيان قليلة يذكر
المترجم له بكنية ابيه نحو قوله ":ابن ابي أويس"( ،)96ولم يهتم ابن شهراشوب كثي ًار بذكر انتماء

المترجم لهم إلى قبائلهم وعشائرهم ،واذا ما تطلب منه االمر ذلك فانه يشير إلى القبيلة بعد إن يذكر

االسم بصورة كاملة نحو قوله ":محمد بن احمد بن يحيى بن عمران االشعري القمي " (،)97وربما يكتفي
بذكر الكنية مع اسم القبيلة (النسب) نحو قوله":ابو سليمان البجلي"( " ،)98ابو الصباح الكناني"(.)99

 -2عالقة المترجم لهم مع االئمة:
ميز ابن شهراشوب المازندراني بين من التقى االئمة وبين من صحبهم ،وقسم الصحبة إلى (
خصيصًا) لالمام او من (اصحابه) .فخالل ذكره البي علي البزنطي قال ":ابو علي البزنطي الكوفي.

التقى الرضا 

()111

كما انه يذكر اصحاب االمام الكاظم ،يقول في ذلك  " :سيف بن عميره ،ثقة من

()112

اصحاب الكاظم 

 ،كما انه ذكر اصحاب االمام الكاظم ( )113في اكثر من موضع وذكر

اصحاب االمام الصادق ومنهم اسماعيل بن عمار ،والذي قال عنه " :اسماعيل بن عمار :من
()115

اصحاب الصادق  ،)114( " او قوله  ":اسحاق بن عمار  ،ثقة من اصحاب الصادق "

.

اما عبارة (خصيصًا) فترد داللة على قرب صاحبها من االئمة فخالل ترجمته إلى ابو عبداهلل احمد

بن ابراهيم بن اسماعيل الكاتب قال عنه  " :كان خصيصًا بالحسن بن علي االخير وابي الحسن

 ،)116("وقال ايضًا عن الحسن بن علي فضال التيمي ":كان خصيصًا بالرضا "(.)117

وميز المازندراني بين من صحب االمام وبين من روى عنه قال عن احمد بن الحسن بن اسماعيل
()118

بن شعيب بن ميثم بن عبداهلل التمار ابو عبداهلل الكوفي " :روى عن االمام الرضا "
()119

عن الكاظم

()120

كما يشير إلى من روى عن االمام محمد التقي

 .وقال روى

.

 -3استخدام االلفاظ الرجالية:
استخدم ابن شهراشوب االلفاظ الرجالية نفسها التي استخدمها اصحاب االصول الرجالية الذين سبقوه

وقد عبر عن ذلك بصورة واضحة عندما قال إن كتابه تتمه لفهرست الشيخ الطوسي ،كما إن الحر
العاملي اكد هذا الرى العتقاده إن ابن شهراشوب لم يات بجديد

()121

 ،وهو رأي المماقاني ايضاً

()122

 ،فقد استخدم مصطلحات التعديل نفسها التي استخدمها الطوسي فاذا اراد توثيق احد االشخاص اطلق
عليه لفظ (ثقة)

()123

وفي حالة التأكيد على وثاقته قال عنه " :ثقة له اصل"(.)124

اما الفاظ التضعيف فقد استخدم المصطلحات االتية (ضعيف له كتاب)(( ،)125مجفوا

الرواية)(( ،)126ضعيف)

()127

وهناك بعض االلفاظ التي لها دالالت التضعيف نحو (متهم) (.)128
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()131

(مطعون به جدًا) (( ،)129مختلط االمر) ( ،)130او (مجفول الرواية)
االمامية التي استخدمها الطوسي نحو  " :مصنف الصحابنا"

()132

كذلك استخدم المصطلحات

او قوله ( ":روى عن االئمة) (.)133
()134

ومما يؤخذ على ابن شهراشوب انه لم يترجم لجميع شيوخه ،فقد ترجم لقسم
بصورة واضحة نحو قوله  " :شيخي احمد بن ابي طالب الطبرسي"
الحسين سعيد بن هبة اهلل الراوندي

()136

()135

منهم وذكرهم

او قوله  " :شيخي ابو

 .وعلى مايبدو فانه يستخدم كلمة شيخي لمن تتلمذ على

ايديهم وذكرهم في معالم العلماء .غير انه لم يترجم لجميع شيوخه الذين تجاوزوا االربعين شيخ وذكرهم
()137

في كتاب مناقب ال ابي طالب

 .كما انه ترجم لقسم من شيوخه دون االشارة إلى تتلمذه على

ايديهم ( .)138والظاهر إن ابن شهراشوب قد سلك منهج الطوسي في (الفهرست) في ترتيب وتبويب
معالم العلماء مع استخدامه لنفس المصطلحات الرجالية التي استخدمها الشيخ الطوسي.

 -4عمل المترجم له ومهنته:
ذكر ابن شهراشوب بعض المهن التي كان يمتهنها من ترجم له ،وعلى مايبدو فان شهرة

الرجل بمجال معين هي التي تمنحه االنضمام إلى طائفة او صنف فهو في احيان كثيرة يذكر الصنف
الذي يعمل فيه المترجم له بعد ذكره السمه نحو قوله  " :الفضل بن يونس الكاتب"

()100

او يذكر كنية

الشخص ثم اسمه ثم الصنف الذي يعمل فيه نحو قوله  " :ابو الحسن محمد بن ابراهيم بن يوسف
الكاتب "

()101

ال مع نسبه وكنيته ثم الصف الذي يعمل فيه نحو قوله  " :احمد
 ،او يذكر اسمه كام ً

بن عبداهلل بن احمد بن جلين الدوري ،ابو بكر الوراق "

القاسم بن محمد الجواهري الكوفي)

()103

()102

وربما يقدم اللقب قبل النسب نحو قوله

 :وربما يعرف المترجم له بما قام به في مجال عمله او

الصنف الذي يعمل به كما فعل عند ترجمته الحمد بن محمد بن عبداهلل الجوهري والذي قال عنه:

"عمل كتاب في اللؤلؤ وصنعته وانواعه "

()104

 .وربما يذكر المترجم له بالمنهة التي يمارسها وليس

باللقب الذي عرف به او الصنف الذي عمل به نحو قوله " :عتبة بياع القصب" ( .)105وقد ترد في
()107

الكتاب القاب اخرى نحو النحوي ()106او المفسر

او النديم

()108

او السيرفي

()109

او الفكلي

()110

 ،وكلها القاب ذكرها ابن شهراشوب في كتابه معالم العلماء خالل ترجمته لهؤالء العلماء.

 -5العلماء الذين ترجم لهم من غير الشيعة:
ميز ابن شهراشوب بين علماء االمامية وغيرهم بان سمى اهل السنة بعامي المذهب نحو قوله
 " :عبدالواحد بن عمر ابو طاهر المقري ،عامي " ...

()140

()139

وقد اشار إلى ذلك في اكثر من موضع

كما انه ذكر الزيدية نحو قوله "عمر بن موسى الوجيهي الزيدي "

محفوظ البستي زيدي " ...

()142

ويرد ذلك في اكثر من موضع
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()145

او الفطحي

()146

 " :ثقة اال انه فطحي "

()147
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ولعله يستخدم هذه االلفاظ لبيان مدى الثقة بروايته او تضعيفها فهو يقول
في اشارته إلى توثيقه او يقول  " :واقفي من اصحاب االمام الكاظم"

او ذكره لعلي بن محمد المدائني حيث قال :عامي المذهب كتبه حسنة"

طبيعة المؤلف وميوله نحو قوله":عمر بن الجاحظ عثماني" (.)149

()148

وفي احيان يذكر

خ -اسلوب ابن شهرآشوب في كتاب معالم العلماء:
كتاب معالم العلماء من الموارد المهمة عند الشيعة االمامية ،حيث يكتسب اهميته النه

يتعرض لتوثيقات العلماء والرواة بعد عصر الشيخ الطوسي

()153

 .بيد إن الحر العاملي يرى عكس

ذلك فهو يرى إن معالم العلماء ماهو اال جمع لمؤلفات المتقدمين حيث يقول( " :)154وقد ذكر مؤلفاته
في معالم العلماء ،وقد نقلنا منه هنا مافيه زيادة على فهرست الشيخ والنجاشي والقليل ،وذكر انه زاد

في المؤلفات على ماجمعه الشيخ ستمائة ك تاب والظاهر إن اكثرها من مؤلفات المتقدمين " كما إن
الشيخ (عبداهلل المماقاني) يؤكد ماقاله الحر العاملي بالقول(":)155ولم يزد عليه اال قليالً وزادني اخره

بعض الشعر" وبذلك يكون ابن شهراشوب قد اعتمد منهج الشيخ الطوسي في فهرست الرجال ولم يأت

بجديد وفق راي الحر العاملي ،والمماقاني فكل ماجاء به لم يزد على جمع مصنفات المتقدمين رغم إن
السيد الخوئي في تقييمه البن شهرآشوب يذهب إلى اعتباره واالعتماد عليه لمعاصرته للرواة والعلماء
()156

الذين ترجم اليهم او لقرب عصره من عصورهم

 .بل يعد كتابه مع كتاب منتجب الدين (من اعالم

ا لقرن السادس الهجري) من الكتب الموثقة المهمة  .يقول في ذلك  " :ومما تثبت به الوثاقة او الحسن
أن ينص على ذلك احد االعالم المتأخرين ،بشرط أن يكون من اخبر عن وثاقته معاص اًر للمخبر ،او
قريب العصر منه  ،كما يتفق ذلك في توثيقات الشيخ منتجب الدين او ابن شهرآشوب "

()157

.

وعلى الرغم من إن ابن شهرآشوب( )158قد ذكر انه اضاف ستمائة اسم على فهرست الشيخ

الطوسي حيث يقول  " :وقد زدت فيه نحو من ستمائة مصنف"،إال إن الشيخ الطهراني()159يرى إن
مجموع ما اضافه ابن شهرآشوب من مصنفين في كتابه معالم العلماء على فهرست الشيخ الطوسي

الي تعدى ثالث مائة مصنف حيث يقول في ذلك  " :وذكر فيه إن زاد عليه نحو من ثالث مائة
مصنف".

ويوافق بحر العلوم( )160ماقاله ابن شهرآشوب بيد إن مجموع ماذكرهم ابن شهرآشوب في

مصنفه اليتعدى ( )1217اسم بما في ذلك الشعراء اما مجموع ماترجم لهم الشيخ الطوسي في
الفهرست فيبلغ ( ) 909وهو مايعني إن ابن شهرآشوب لم يزد على االسماء التي ترجم لها الشيخ
الطوسي غير ( ) 258مصنف .وهو مايتناقض مع مانقله الشيخ الطهراني وبحر العلوم وقد اشار إلى
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العدد السادس

من خالل تأكيد إن بعض النسخ قد سقطت منها قسم من التراجم ( ، ( 162كما

هو ال حال بالنسبة للنسخة المخطوطة التي حققها عباس اقبال.

وما تميز به ابن شهرآشوب في علم الرجال انه لم يهتم بمولد ووفاة من ترجم لهم على إن هذا
االسلوب في الترجمة قد اعتمد من قبل اصحاب االصول الرجالية من قبل .
وكما هو الحال في مناقب آل ابي طالب لم يشر ابن شهراشوب بعد ترجمته لشعراء اهل
()163

البيت في كتاب معالم العلماء

إلى موارده التي اخذ منها بل اكتفى بحصرهم مع االختصار

الشديد خالل ترجمته لهم حيث بلغ عددهم واحد وتسعون شاع ًار غير انه لم يذكر اشعارهم ومأثرهم بل

اكتفى بذكر اسم الشاعر وربما اشار إلى كنيته دون اسمه(. )164
ج -موارد ابن شهرآشوب:

لم يشر ابن شهرآشوب إلى موارده في علم الرجال غير انه ذكر إن معالم العلماء هو تتمة
()150

لكتاب الفهرست للشيخ الطوسي

فيكون كتاب الفهرست اذًا المورد الرئيس البن شهراشوب ،بيد انه

ذكر عدداً من معاصريه ومن شيوخه او ممن لم يدرك الشيخ الطوسي ولم يدركه ابن شهراشوب ومن
علماء القرن السادس الهجري؛ وعلى مايبدو فان لرحالته التي شملت اجزاءاً واسعة من المشرق
االسالمي والعراق وبالد الشام مكنته من معرفة العديد من الرجال فترجم لمن عاصره من شيوخه
وب عض االعالم الذين سمع عنهم او ممن عاش بعد وفاة الشيخ الطوسي ولم يدركه ابن شهراشوب
()151

غير انه سمع بفضله

اال انه لم يشر إلى الموارد التي اعتمدها في ترجمته لهؤالء االعالم .كذلك

لم يشر إلى سند الفهرست للشيخ الطوسي اال انه اشار إلى سند كتب الشيخ الطوسي بكتاب مناقب آل
ابي طالب فكانت عن طريق اثنى عشر شيخ وهم  " :ابو الفضل الداعي بن علي الحسيني السروي،
ابو الرضا فضل اهلل بن علي الحسيني القاشاني ،عبدالجليل بن عيسى بن عبدالوهاب الرازي محمد ابو
علي ابناء عبدالصمد النيسابوري ،محمد بن الحسن الشوهاني ،ابو علي الفضل بن الحسن بن الفضل
الطبرسي ،ابو جعفر محمد بن علي بن الحسن الحلبي ،مسعود بن علي الصوابي ،الحسين بن احمد
بن طحال المقدادي ،علي بن شهراشوب السروي"  .ثم يقول " :وحدثني ايضًا المنتهي ابن ابي زيد بن
كبابكي الحسيني الجرجاني ومحمد بن الحسن الفتال النيسابوري وجدي شهراشوب عنه ايضًا سماعًا،
()152

وقراءة ومناولة واجازة باكثر كتبه ورواياته"

.
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الملخـص:

معالم العلماء كتاب ضم تراجم لعلماء ورجال فكر وصحابة وتابعين وشعراء ،ووفقًا لما يرى

ابن شهراشوب فان الحقبة التي اعقبت وفاة الشيخ الطوسي (ت460هـ1069/م) ولغاية وضع هذا
الكتاب خالية من أي مصنف يهتم بفهرست علماء الشيعة ،وهو على ما يبدو من اهم االسباب التي
دفعته لوضع هذا الكتاب.
يغطي هذا الكتاب الفترة الممتدة من عام 460هـ1069/م سنة وفاة الشيخ الطوسي ولغاية
السنة التي وضع فيها ابن شهراشوب مصنفه وهي على االرجح سنة 570هـ1174/م .تناول فيه
اسماء شيوخه وبعض اعالم الفقه االمامي ممن عاصرهم  ،وهو بمثابة فهرست لمؤلفات المتقدمين
ممن صنف بتراث اهل البيت ،فكل من كتب بتراثهم او صنف لماثرهم من معاصريه او الذين لم
يذكرهم الشيخ الطوسي(ت460هـ1069/م) دون ابن شهراشوب مصنفاتهم بغض النظر عن منذهبهم
او انتمائهم .
ومما يؤخذ على ابن شهراشوب انه لم يترجم لجميع شيوخه الذين تجاوزوا االربعين شيخ الذين
ذكر قسماً منهم في كتاب مناقب ال ابي طالب ،فضالً عن انه ترجم لقسم منهم دون االشارة إلى انه
تتلمذه على ايديهم .والظاهر إن ابن شهراشوب قد سلك منهج الطوسي في (الفهرست) في ترتيب
وتبويب معالم العلماء مع استخدامه لنفس المصطلحات الرجالية التي استخدمها الشيخ الطوسي.
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الهوامش
()1

 -حول اسم ابن شهراشوب واالختالف عليه انظر :الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد

بن أحمد بن عثمان بن قايماز (ت748ه1347 /م)  ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واالعالم،

(بيروت ،دار الكتاب العربي1423 ،ه2003 /م) ،وفيات سنة (590-481هـ)،ص 309؛
الصفدي ،صالح الدين بن ايبك(ت 764ه1362/م) ،الوافي بالوفيات ،باعتناء  :سن ربنغ( ،دمشق،
المطبعة الهاشمية1379،ه1959 /م) ،ج ،4ص 164؛ السيوطي ،جالل الدين عبد الر حمن بن
ابي بكر بن محمد(ت911ه1505 /م) ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،تحقيق:محمد ابو
الفضل ابراهيم(،القاهرة،مطبعة عيسى البابي الحلبي1384،ه1964/م)،ج،1ص 181؛ الداوؤدي،
شمس الدين محمد بن علي(ت945ه1538 /م) ،طبقات المفسرين،طذ (،بيروت ،دار الكتب العلمية

1303 ،ه1983 /م)،

ج ،2ص 538؛ آغابزرك ،محمد حسن الطهراني ،مصفى المقال في

مصنفي علم الرجال  ،ط( ،1طهران ،جابخانه دولتي بال.ت) ،ص 115
()2

ياقوت الحموي،شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل(ت626ه1228 /م) معجم البلدان ،ط(،1

القاهرة  ،مطبعة السعادة 1324 ،ه1906/م) ،ج ،5ص 17؛ لسترنج،كي ،بلدان الخالفة الشرقية،
ترجمة:بشير فرنسيس ،وكوركيس عواد(،بغداد ،مطبعة الرابطة1373 ،ه1954 /م) ،ص .409
()3

الصفدي  ،الوافي بالوفيات ،ج ،4ص .164

()4

ابن حجر العسقالني  ،شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي (773ه1372/م) ،لسان

الميزان ( ،حيدر اباد  ،الدكن ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية1331 ،ه1903 /م) ،ج ،6ص
.263
()5

الداوؤدي،طبقات المفسرين ،ج ،2ص.538

()6

الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ج ،4ص 310؛ الداوؤدي ،طبقات المفسرين ،ج ،2ص 202؛

القمي ،عباس ،الكنى وااللقاب( ،النجف االشرف ،المطبعة الحيدرية1376،ه ، )1956 /ج ،1ص
.327

()7

الزركلي ،خير الدين ،االعالم(،بيروت ،دار العلم للماليين1419،ه ،)1999 /ص 279؛

السبحاني،جعفر،موسوعة طبقات الفقهاء،ط( ،1قم ،مؤسسة االمام الصادق1419 ،هـ1999 /م)،
ج ،6ص .285
()8

ابن شهرآشوب  ،مناقب آل ابي طالب(،بيروت  ،دار المرتضى1434،ه2012 /م) ،ج،1

ص.10
()9

الحر العاملي ،محمد بن الحسن(1104ه1692/م) امل االمل(،م ،دار الكتاب

االسالمي،بال ت) ،ج ،2ص.133
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()10

ابن شهرآشوب  ،مناقب ال ابي طالب،ج ،1ص 13

()11

طهراني اغابزرك  ،طبقات اعالم الشيعة الثقات العيون في سادس القرون ،تحقيق:

علي تقي متروى( ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،)1972 ،ص.273

()12

امل االمل  ،ج ،2ص .133

()13

الزنوري ،المير از محمد حسن الحسيني ،رياض الجنة ،طبعة حجرية ،ترجمة [.]37

()14

الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ج ،4ص .164

()15

الذهبي ،معالم تاريخ االسالم ،وفيات سنة( ،)590-581ص.309

()16

ابن العديم ،كمال الدين عمر بن احمد بن ابي جرادة الحلبي(ت660ه1265/م) ،بغية

الطلب في تاريخ حلب ،تحقيق :سهيل زكار( ،بيروت ،دار الفكر ،بال ت) ،ج ،3ص .1206
ش :جبل مطل على حلب
()17
ابن العديم ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ج ،3ص 1206؛ و َج ْو َ
في عربيها في سفحه مقابر ومشاهد كثيرة،انظر:ياقوت الحموي ،معجم البلدان ،ج،3ص .172
()18
()19

الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ج،4ص .164
ابن حجر  ،شهاب الدين ابو الفضل احمد بن علي العسقالني(ت773ه1372 /م)،

لسان الميزان( ،حيدر اباد الدكن ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية1331 ،ه1912/م)،
ج،5ص310؛ الداؤودي ،طبقات المفسرين،ج،2ص 538؛ محمد صادق بحر العلوم ،مقدمة كتاب
معالم العلماء ،ابن شهراشوب ،ص .6

()20

ابن شهراشوب ،معالم العلماء ،مقدمة ،المحقق ،ص .300-29

()21

باكنجي إن،احمد،ابن شهراشوب ،دائرة المعارف اإلسالمية الكبرى،مج ،3ص .377

()22

وردت اسماء عديدة في كتاب معالم العلماء من اهل السنة كان يشير اليهم بعامي المذهب.

انظر :معالم العلماء ،ص ص (.)151 ،141 ،107 ، 58
()23

معالم العلماء ،ص.38

()24

الحر العاملي ،امل االمل ،ج ،2ص .286

()25

العسقالني  ،لسان الميزان ،ج ،5ص .310

()26

ابن شهراشوب ،معالم العلماء ،ص.154

()27

م.ن ،المحقق ،ص .30

()28

مرعي،حسين عبد اهلل ،منتهى المقال في الدراية والرجال،ط(،1بيروت،مؤسسة العروة

الوثقى1417،هـ1996/م)؛السيد الخوئي ،ابو القاسم الموسوي ،معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات
الرواة،ط (،5بيروت  ،بال  ،م 1414،ه،)1992 /ج،1ص 46
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الطباطبائي،عبدالعزيز،المحقق،المقدمة،ص48؛لكتاب ابن بابويه الرازي ،منتجب الدين

الحسن بن علي بن عبداهلل،فهرست اسماء علماء الشيعة ومصنفيهم ،ط (،2بيروت ،دار االضواء

1406ه1986/م) ،ص .48
()30

ذكر ذلك في كتابه الفهرست،وعز الدين يحيى هو عز الدين يحيى النقيب ابن ابو الفضل

محمد بن ابو القاسم علي بن محمد ينتهي نسبة إلى ابي عبداهلل الباهر ابن االمام زين العابدين بن
الحسين السبط .انظر:منتجب الدين ،فهرست اسماء علماء الشيعة ومصنفيهم ،ص ص .5-3
()31
()32
نهاية ج.2

()33

منتجب الدين ،فهرست اسماء علماء الشيعة ومصنفيهم ،ص ص .6-5
ابن شهراشوب،متشابه القرآن ومختلفه(،طهران،جانجان،شركة سامي1328،هـ،)1910 /
من المحتمل انه غادر بغداد بعد تولي الخليفة المستضيئ العباسي وقد عرف بحربه ضد

الشيعة (الرافضة) والتضييق عليهم .وتكون مدينة الحلة هي المحطة االولى البن شهراشوب .انظر:
السيوطي ،جالل الدين عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد (ت911ه1505 /م) ،تاريخ الخلفاء امراء
المؤمنين القائمين بأمر األئمة ،تحقيق ،محمد محيي الدين عبد الحميد ،ط (،2القاهرة  ،مطبعة
السعادة1371 ،ه1952 /م) ،ص .445

()34
()35

منتجب الدين ،فهرست اسماء علماء الشيعة ومصنفيهم  ،ص .155
م.ن  ،ص .3

()36

م.ن ،ص.5

()37

بحر العلوم  ،المقدمة ،ص  ،49كتاب ابن شهراشوب ،معالم العلماء ،ص .29

()38

ابن شهراشوب  ،معالم العلماء  ،ص .38

()39

م.ن  ،ص .38

()40

م.ن ،ص .39

()41

ابن شهراشوب  ،معالم العلماء  ،ص .39

()42

م.ن ،المقدمة ،المحقق ،ص ص .30-29

()43

م.ن  ،ص .30-29

()44

م.ن ،ص (.)179 ،175 ،169 ،151 ،129 ،125 ،104 ،90 ،87 ،86

()45

مرعي  ،منتهى المقال ،قسم  ،2ص .86

()46

ابن شهراشوب  ،معالم العلماء  ،ص. 15

()47

م.ن  ،ص .161

()48

م.ن  ،ص .58
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م.ن  ،ص (.)175 ،154 ،153 ،141 ،116 ،107

()51

م.ن  ،ص .141

()52

م.ن ،ص .119

()53

م.ن  ،ص (.)149 ،148 ،146

()55

م.ن  ،ص ص .150-149

()56

م.ن  ،ص .163

()58

م.ن  ،ص .112

()59

م.ن  ،ص .154

()61

م.ن  ،ص .154

()62

م.ن ،ص .155

()63

م.ن  ،ص .163

()65

م.ن  ،ص .175

()50

()54

()57

()60

()64
()66
()67

م.ن  ،ص (.)175 ،172 ،120 ،106

م.ن  ،ص ص .105-104

م.ن  ،ص ،58

م.ن  ،ص .155

م.ن  ،ص .169
م.ن  ،ص ص .183-180
م.ن  ،ص ص .185-184

()68

م.ن  ،ص .186

()69

م.ن  ،ص .187

()71

م.ن ،ص .62

()72

م.ن  ،ص .14

()73

م.ن  ،ص ص .148-146

()74

م .ن ،ص ص .150-149

()75

م.ن  ،ص .38

()70

ابن شهراشوب  ،معالم العلماء  ،ص .38

()76

م.ن  ،ص .141

()77

م.ن  ،ص .119
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()78

م.ن  ،ص .119

()80

م.ن  ،ص .49

()81

م.ن  ،ص .58

()82

م.ن  ،ص .55

()84

م.ن ،ص .55

()79

2016

م.ن ،ص .42

م.ن  ،ص .81

()83
()85

م.ن  ،ص .56

()87

م.ن  ،ص .95

()88

م.ن  ،ص .67

()90

م.ن  ،ص 106

()91

م.ن  ،ص .169

()92

م.ن  ،ص .171

م.ن  ،ص .66

()86

م.ن  ،ص .82

()89

م.ن  ،ص

()93

.173

()94

م.ن  ،ص .84

()95

م.ن  ،ص .167
م.ن  ،ص .176

()96
()97

م.ن  ،ص .138

()98

م.ن  ،ص .171

()100

م.ن  ،ص .126

()101

م.ن  ،ص .132

()102

م.ن  ،ص .56

()103

م.ن  ،ص .98

()105

م.ن ،ص .124

ابن شهراشوب  ،معالم العلماء  ،ص .173

()99

م.ن  ،ص .56

()104
)

(106

م.ن  ،ص .71
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)

(108
)

(109

2016
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م.ن  ،ص .54
م.ن  ،ص .59
م.ن  ،ص .58

( )110م.ن  ،ص .59
( )111م.ن ،ص .47

( )112م.ن  ،ص .91

( )113م.ن  ،ص ص .164 ،120 ،143 ،107
)

م.ن ،ص .46

(114

)

م.ن  ،ص .51

()115

(116

)

(117

م.ن  ،ص .62
م.ن  ،ص .69

( )118م.ن  ،ص .48
( )119م.ن  ،ص .69
)

(120

)

(121

)

(122

م.ن  ،ص .126
الحر العاملي،محمد بن الحسن ،امل االمل  ،القسم الثاني  ،ص .286
المماقاني،عبداهلل ،تنقيح المقال في احوال الرجال والنساء،طبعة حجرية ،ص.157

( )123ابن شهراشوب  ،معالم العلماء ،ص (80، 69 ، 62، 58 ،52، 51، 49، 45 ، 41
)

(124

)

(125
(126

.)108 ، 91،

م.ن  ،ص .85 ،79 ،78 ، 66

م.ن  ،ص .136 ،92

)

م.ن  ،ص .49

)

م.ن  ،ص .43

( )127ابن شهراشوب  ،معالم العلماء  ،ص .175 ،136 ،111
(128

)

(129

)

(130
(131

م.ن  ،ص .178
م.ن  ،ص .45

)

م.ن  ،ص .49

)

م.ن  ،ص .126

( )132م.ن  ،ص .53 ، 52
(133

)

(134

م.ن  ،ص .179 ،175 ،169 ،11
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( )135م.ن  ،ص .61
)

(136

م.ن ،ص .90

( )137اشار ابن شهراشوب في المناقب إلى شيوخه ممن اخذ عنهم او تتلمذ على ايديهم في مقدمته
)

(138

)

(139
(140

لكتاب مناقب ال ابي طالب.انظر:مناقب ال ابي طالب،ج،1ص ص .14-8
معالم العلماء ،ص ص (.)151 ،87 ،86
م.ن  ،ص .116

)

م.ن  ،ص (.)175 ،170 ،154 ،153 ،141 ،107 ،58

)

م.ن  ،ص .120

( )141م.ن ،ص .120
(142

)

(143

م.ن  ،ص .175 ،106

( )144معالم العلماء،ص ص ()155 ،123 ،88 ،74 ،43؛ والواقفيه :هم الذين اعتقدوا إن االمام

موسى الكاظم 

لم يمت وانه االمام القائم ،ووقفوا عنده ،ولم يأتموا بعده بامام ولم يتجاوزو إلى غيره.

لمزيد حول الواقفة من الشيعة .انظر:النوبختي،محمد بن الحسن بن موسى ،فرق الشيعة ،تحقيق:

محمد صادق بحر العلوم،ط( ،4النجف،المطبعة الحيدرية1388 ،هـ1969-م)،ص .91

( )145ابن شهراشوب  ،معالم العلماء ،ص (.)113 ،112 ،100 ،62 ،46

( )146معالم العلماء  ،ص ( .)113 ،112 ،100 ،62 ،46والفطحيه :نسبة إلى عبداهلل بن
جعفر بن محمد فهم يرون االمامة لالبن االكبر وانما سموا بذلك الن عبداهلل كان اقطع الراس  ،او
افطح الرجلين ،وربما نسبوا إلى رئيس (لهم من اهل الكوفة يقال له عبداهلل بن فطيح  ،للمزيد حول
الفطحية انظر :النوبختي  ،فرق الشيعة  ،ص .88

( )147ابن شهراشوب  ،معالم العلماء  ،ص .113
( )148ابن شهراشوب  ،معالم العلماء  ،ص .107
( )149م.ن ،ص .119
( )150م.ن ،ص .128

( )151ترجم ابن شهراشوب لشيوخه او لبعض العلماء من اهل السنة مع اشارته إلى انه تتلمذ على

يد هذا الشيخ بيد انه لم يذكر ذلك الخرين ممن اخذ عنهم  .انظر:معالم العلماء،ص ص،61 ،58(:
.)179 ،175 ،169 ،161 ،154 ،153 ،151 ،141 ،116 ،90،107 ،87

( )152ابن شهراشوب ،مناقب ال ابي طالب  ،ج ،1ص.13
( )153مرعي ،منتهى المقال ،ص .181

( )154الحر العاملي  ،امل االمل  ،ج ،2ص .286
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( )155المماقاني،تنقيح المقال في احوال الرجال والنساء ،طبعة حجرية ،ص.157
( )156الخوئي ،ابو القاسم ،معجم رجال الحديث( ،بيروت ،بالت م1412،ه1992 /م) ،ج ،1ص
.43

( )157م.ن،ج،1ص .46
( )158ابن شهراشوب ،معالم العلماء  ،ص .38
( )159اغابزرك الطهارني ،مصفى المقال في مصنفي علم الرجال  ،ص ص .415-414
( )160ابن شهراشوب ،المقدمة  ،المحقق ،ص .28
( )161ابن شهراشوب ،معالم العلماء ،ص.30

( )162ومايؤكد االختالف الكبير بين النسخ بالنسبة العداد المصنفين فيها ،مانقله الطهراني عن
النسخة التي اعتمد عليها في كتاب (مصفى المقال في مصنفي علم الرجال) حيث ذكر فيها معتمدًا

على ماقاله ابن شهراشوب انه زاد بثالثمائة اسم  ،غير إن بحر العلوم وثق ماقاله ابن شهرآشوب دون

إن يستوقفه ذلك الخطأ الواضح رغم إن النسخة التي حققها ضمت ()1217ممن ترجم له ابن
شهراشوب وهو مايعني إن ما اضافه ابن شهراشوب اليتعدى ( )258مصنف  .ينظر ،ابن شهراشوب،

معالم العلماء ،المقدمة  ،المحقق ،ص 30؛ اغابزرك ،مصفى المقال ،ص .414

( )163ابن شهرآشوب ،معالم العلماء ،ص ص .187-179

( )164قسم ابن شهرآشوب في ترجمته لشعراء اهل البيت الشعراء إلى مهتدون وقد عدهم باربعة
وثالثين شاع اًر وسبعة وثالثين شاع ًار عدهم من المقصدين اما المتقين فعدهم بثالثة عشر شاع ًار

والباقون فسماهم بالمتكلفين وعددهم سبعة  .ينظر :ابن شهرآشوب  ،معالم العلماء ،ص ص -182

.187
قائمة المصادر :
 -الذهبي ،شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز (ت748ه1347 /م).

 -1تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واالعالم( ،بيروت ،دار الكتاب العربي1423 ،ه/
2003م).
 -2ابن حجر العسقالني ،شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي (773ه1372/م) ،لسان
الميزان (،حيدر اباد ،الدكن ،مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية1331،ه1903 /م).

 الداوؤدي ،شمس الدين محمد بن علي(ت945ه1538 /م). -3طبقات المفسرين،ط ذ (،بيروت ،دار الكتب العلمية 1303 ،ه1983 /م)
 السيوطي ،جالل الدين عبد الر حمن بن ابي بكر بن محمد(ت911ه1505 /م).345
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 -4بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ،تحقيق:محمد ابو الفضل ابراهيم(،القاهرة،مطبعة
عيسى البابي الحلبي،ه1384ه1964 /م).

 -5تاريخ الخلفاء امراء المؤمنين القائمين بأمر األئمة  ،تحقيق ،محمد محيي الدين عبد الحميد،
ط (،2القاهرة  ،مطبعة السعادة1371 ،ه1952 /م).
 ابن شهرآشوب  ،محمد بن علي(588ه1192/م) -6مناقب آل ابي طالب(،بيروت  ،دار المرتضى1434،ه2012 /م).
 -7معالم العلماء ،راجعه وقدم له :محمد صادق بحر العلوم ،طبع على نفقة :محمد كاظم
الكتبي( ،النجف االشرف ،المطبعة الحيدرية1300 ،ه.)1961 /
 -8متشابه القرآن ومختلفه(،طهران،جانجان،شركة سامي1328،هـ.)1910 /

 -الصفدي ،صالح الدين بن ايبك(ت 764ه1362/م).

 -9الوافي بالوفيات ،باعتناء  :سن ربنغ( ،دمشق ،المطبعة الهاشمية ،ه1379ه1959 /م).
 ابن العديم ،كمال الدين عمر بن احمد بن ابي جرادة الحلبي الحنبلي(ت660ه1265/م). -10بغية الطلب في تاريخ حلب ،تحقيق :سهيل زكار( ،بيروت ،دار الفكر ،بال ت)
 منتجب الدين الحسن بن علي بن عبداهلل(ت  /بداية القرن السادس الهجري /الحادي عشرالميالدي).

 -11فهرست اسماء علماء الشيعة ومصنفيهم ،ط (،2بيروت ،دار االضواء 1406ه/
ـ1986م)،
 النوبختي ،محمد بن الحسن بن موسى(ت بعد 300ه912/م).-12

فرق الشيعة  ،تحقيق :محمد صادق بحر العلوم ،ط(،4النجف،المطبعة الحيدرية،

1388هـ1969/م).

 ياقوت الحموي،شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل (ت626ه1228 /م). -13معجم البلدان ،ط (،1القاهرة  ،مطبعة السعادة 1324 ،ه1906/م).
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المراجع :
 آغابزرك ،محمد حسن الطهراني -1مصفى المقال في مصنفي علم الرجال،تحقيق :أحمد متروي ،ط (،1طهران ،جايخانة دولتي
ايران ،بال ت).

 -2طبقات اعالم الشيعة الثقات العيون في سادس القرون ،تحقيق :علي تقي متروى( ،بيروت،
دار الكتاب العربي1392 ،ه1972 /م).
 الحر العاملي ،محمد بن الحسن(1104ه1692/م). -3امل االمل(،م ،دار الكتاب االسالمي،بال ت)،
 -4السيد الخوئي ،ابو القاسم

 -5الموسوي ،معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة،ط ،5بيروت ،بال  ،م 1412،ه/
1992م).
 -6الزركلي ،خير الدين ،االعالم(،بيروت ،دار العلم للماليين1419،ه،)1999 /

 -السبحاني ،جعفر.

 -7موسوعة طبقات الفقهاء،ط( ،1قم ،مؤسسة االمام الصادق1419 ،هـ1999/م).
 القمي ،عباس. -8الكنى وااللقاب( ،النجف االشرف ،المطبعة الحيدرية1375،ه1956 /م).
 -لسترنج ،كي.

 -9بلدان الخالفة الشرقية ،ترجمة:بشير فرنسيس ،وكوركيس عواد(،بغداد ،مطبعة الرابطة،
1373ه1954 /م).

 مرعي،حسين عبد اهلل. -10منتهى المقال في الدراية والرجال ،ط( ،1بيروت ،مؤسسة العروة الوثقى1417،
هـ1996/م).
 -المماقاني،عبداهلل .

 -11تنقيح المقال في احوال الرجال والنساء ،طبعة حجرية.
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With Ibn Shaharashoub al-Mazindrani in his book
“ma’alim al-Ulama’a”
JAWAD K. AL-BADHENI
Ministry of education

Abstract
Ibn Shaharashoub al-Mazindrani The most famous scientists in 6th
century, He was born in Tabaristan City, and he gone Tabaristan to
Baghdad He dled in the city of Aleppo in 588/1192, He had anumber
of compositions .
surpassed to Ibn Shaharashoub scientific sources such as
“Ma’alim al-Ulama’a" book and its importance among manhood
origins. Talking about “ma’alim al-Ulama’a” needs a pause because it
covered important and historical period that nobody deals with it
especially the period from the death of Sheikh al-Tusi and till the end
of 6th century a.h. This book was translated by some Shiite scholars,
so this book with the index of Muntajab Addin were regarded an
important sources which deal with the biography of Shiite scholars
during 5th century and the beginning of 6th century.
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