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 آن به شیعه راویان از ای عده انتساب ادله و «یونسی» مفهوم اویکوا

  1معارف مجید
 2راد طارمی حسن

 3امیری محمدمقداد

 یدهکچ
یههان از برخههی بههاره در «یونسههی» تعبیههر  از یکههی طوسههی، شههیخ ر،ههال تههابک در شههیعی راو

 های بررسههی اسههاس بهر اسههت. شههیعه ر،هال در آمیز ابهههام احیانههاً  و مناقشهه ردمههو تعبیرههای
 بههه یههونس أصههحاب ِمههن» و «یههونس تلمیههُذ » چههون: معههانی حاضههر، پههژوهش در شههده انجهام
 - انهد ردهک بیهان «یونسهی» تعبیهر بهرای محققهان برخهی هکه - «راوی مهد  یها ذم بیان منظور
 نههد.ک روشههن و مشههخص را تعبیههر ایههن از دقیهه  منظههور و بههوده صههحیحی معههانی توانههد نمی

یانی از هایی نمونه رابط  دقی  بررسی  یهونس با رفته ارک به آنان باره در تعبیری چنین هک راو
 نشههان عبههدالرحمان بهن یههونس معتقهدات تههرویج در آنهان نقههش بررسهی و عبههدالرحمان بهن
یههان از ای عههده بههاره در «یونسههی» تعبیههر هکهه دهههد می  معنههای بههه دقیهه  و صههحی  طههور بههه راو
 هکهه اسههت «یههونس بههه منتسههب خههاص المههیک نحلهه  از طرفههداری در راوی بههودن شههاخص»

  است. داشته داللت راوی ذم بر قم، مشایخ مانند برخی، نظر در مک دست

 تعهدیل، و ،هر  المهی،ک ههای اختالف امامهان، اصهحاب المهیک های دیهدگاه ها: کلیدواژه
  یونسی. عبدالرحمان، بن یونس

ح .1  مسئله طر

 شهیعه، حهدیث تاریخ در آن تبع به و شیعه اندیش  تاریخ در تو،ه قابل و مهم مسا ل از یکی

                                                   
گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران )1  (.maaref@ut.ac.ir. استاد 

 (.  h.taromi@rch.ac.ir. دانشیار بنیاد دا رة المعارف اسالمی )2
 (.mmamiri@ut.ac.ir. دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران )نویسندۀ مسئول: 3
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 روایهان تعهدیل و ،هر  بهر ها دیدگاه این تأثیر و شیعه امامان اصحاب المیک خاص های دیدگاه
 مهوردی در تهوان می را مسئله این تأثیر های نمونه است. روایان تعدیل و ،ر  در آن از  استفاده یا

 بهه منسهوب راویهان از برخی باره در ر،الی تبک در هک ردک مالحظه عبدالرحمان بن یونس چون
  است. شده برده ارک به «یونسی» تعبیر او المیک های دیدگاه طرفدار و او

یههان، از خههاص ای عههده بههاره در تعبیههر ایههن بههردن ارکهه بههه  مههورد و برانگیز سههؤال مههوارد از یکههی راو
 در را تعبیههر ایههن بههاره در توضههی  ر،الیههان برخههی هکهه طههوری بههه اسههت؛ شههیعه ر،ههال در مناقشههه
  4اند. داده قرار «منه المراد فی و معناه فی اختلف ما فی» عنوان با مبحثی

 در ،الر،ال تابک در طوسی شیخ سوی از «یونسی» تعبیر اربردنک به در برانگیز سؤال مسئل 
 منظهور هک است مسئله این است، آن بررسی پی در حاضر تحقی  هک شیعه راویان از برخی باره

یههان ایههن بههاره در «یونسهی» تعبیههر بههردن ارکهه بههه از طوسههی شههیخ دقیه   ایههن از و چیسههت خههاص راو
 «یونسهی» تعبیهر آیها رد؟که تهوان می ای اسهتفاده چه - رفته ارک به راویان از برخی باره در هک - تعبیر

 بیهان برای یونس؛ أصحاب ِمن» معنای: به یا تاس «عبدالرحمان بن یونس تلمیُذ » معنای: به
 خهههاص المهههیک نحلههه  از طرفههداری در راوی بهههودن شهههاخص» معنهههای: بههه یههها «راوی مهههد  یهها ذم

  ؟«او ذم یا مد  از نظر صرف عبدالرحمان؛ یونس به منتسب

 ثانیهاً  و کنهد تبیهین را «یونسهی» تعبیهر از دقیه  منظهور اوالً  هکه است این حاضر پژوهش هدف
 خاتمهههة تهههابک در نهههوری میهههرزای ماننهههد محققهههان، برخهههی هکههه هایی توضهههی  کهههه سهههازد روشهههن

 توانسهته میهزان چهه تها انهد ردهک ارا هه بهاره ایهن در الر،هال قهاموس تهابک در شوشتری و  المستدر
  ند.ک روشن و مشخص را تعبیر این از دقی  منظور است

   مقدمه .2
  است: ردهک توصیف «یونسی» تعبیر با را زیر راویان خویش ر،ال تابک در طوسی شیخ

 نویسههد: می او بهاره در طوسهی شهیخ [(،5346] رقهم )بها الهوراق موسهی[ ]= محمهد بهن عبهاس
  5«.یونسی»

                                                   
الفصل الثهامن و العشهرون فهی مها اختلهف فهی معنهاه و فهی »، 1، جقاموس الر،ال فی شر  تنقی  المقاله عنوان نمونه: . ب4

 «(.یونسی»)درباره معنای تعبیر  82 - 81، ص«المراد منه
کرده اسهت، امها نجاشهی از او361، صر،ال الطوسی. 5 گر چه شیخ طوسی از او با عنوان عباس بن محمد الوراق یاد  بها  . 

کرده است « عباس بن موسی أبو الفضل الوراق»عنوان  العباس بن موسی أبو الفضل الوراق ثقة، نزل بغداد و مات )»یاد 
کان من أصحاب یونس کتاب 280، صر،ال النجاشی«( )بها، و  این دو  معجم ر،ال الحدیث(. طب  بیان صاحب 

کار بردن عنوان  ناشهی از اشهتباه ناخواسهت  « عباس بهن موسهی»به ،ای « عباس بن محمد»تعبیر نام یک نفر است و به 
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 بغهدادی،» نویسهد: می او بهاره در طوسهی شیخ [(،5883] رقم )با مطهر بن أحمد بن محمد
  6«.یونسی

 اصهحاب شهمار در طوسهی شهیخ [(،5758] رقهم )بها الیقطینهی عبیهد بن عیسی بن محمد
 شهمار در همچنهین، 7نهد.ک مهی یهاد «القمیهین قهول علی ضعیف یونسی» تعبیر: با او از دهم امام

 تعبیهر: بها و [(5885] رقهم )بها الیقطینهی عیسهی بهن محمهد عنهوان بها او از یازدهم امام اصحاب
  8ند.ک می یاد «یونسی بغدادی،»

  10[(.5484] رقم )با الهمدانی عمران 9]ابی[ بن یحیی

 شهیعه در خاص گروهی به سنی منابع دیگر و نحل و ملل تاریخ، تبک در نیز سنی منابع در
  11است. شده اشاره عبدالرحمان( بن یونس اصحاب )از «یونسیة» عنوان با

 بها گروههی از ردنکه یهاد و اسهالمی های فرقهه باره در سنی منابع های بندی دسته از نظر صرف
 معتقهداتی و نیسهت دقیه  ههم چنهدان موارد، برخی در گاه هک شیعیان میان در «یونسیة» عنوان

 اسهت، ناصهحی  نیهز انهد داده نسهبت شهیعه از «یونسهیة» طا ف  مانند ها گروه این از برخی به هک
                                                                                                                        

 (. 265و ص 259، ص10، جمعجم ر،ال الحدیثشیخ طوسی بوده است )
 . 401، صر،ال الطوسی. 6
کتاب در پاورقی 391. همان، ص7 های ر،ال شیخ طوسی فق   ، در برخی نسخهر،ال الطوسی. بر اساس توضی  محق  

« علهی قهول القمیهین»ذکر نشده اسهت )الیو،هد « علی قول القمیین»مده و عبارت در باره او آ« یونسی ضعیف»عبارت 
 فی بع  النسخ(.

 .401، صر،ال الطوسی. 8
گرچه شیخ طوسی از او با عنوان 9 کتاب « یحیی بن عمران الهمدانی».  کرده است، اما برقی در  و شیخ صدوق  الر،الیاد 

کتههاب کرده« عمههران الهمههدانی یحیههی بههن أبی»ان از او بهها عنههو مههن الیحضههره الفقیههه در مشههیخ   ، ر،ههال البرقههیانههد ) یههاد 
کتهاب 451 - 450، ص4، جمن الیحضره الفقیه؛ 54ص کلمه   خاتمهة المسهتدر (. میهرزای نهوری در  را « ابهی»حهذف 

کتههاب ر،ههال شههیخ طوسههی دانسههته اسههت ) ناشههی از اشههتباه نسههخه (. بههرای 378، ص5، جخاتمههة المسههتدر برداران 
قاموس الر،ال فهی شهر  تنقهی  ، ر. : «یحیی بن أبی عمران الهمدانی»در باره صحت نام او به صورت توضی  بیشتر 

 .74، ص11، جالمقال
کتاب 369، صر،ال الطوسی. 10 کتاب، از او  ، در پاورقی، در برخی از نسخهر،ال الطوسی. بر اساس توضی  محق   های 

کتاب «(. زیادة: یونسیفی بع  النسخ )»یاد شده است « یونسی»نیز با تعبیر  همین  خالصة األقوالعالم  حلی نیز در 
کتهاب 292، صخالصة األقوال فی معرفهة الر،هالرا در باره او آورده است )« یونسی»تعبیر  (. شهیخ صهدوق در مشهیخ  

کرده است )« تلمیذ یونس بن عبد الرحمن»، از او با عنوان من الیحضره الفقیه  - 450، ص4، جمن الیحضره الفقیهیاد 
451 .) 

ههرق بهین الِفههرق؛ 188، ص1، جالملهل و النحههل. بهه عنههوان نمونههه: 11  - 671، ص3، جالمواقههف؛ 77 - 76، 60، 29، صالف 
المههواع  و اإلعتبههار بههذکر ؛ 712 - 711، ص5، جاألنسههاب؛ 422 - 421، ص3، جاللبههاب فههی تهههذیب األنسههاب؛ 676

توضی  المشتبه فی ضب  أسماء الرواة و أنسابهم و ألقابهم ؛ 315 - 314، ص4)الخط  المقریزیة(، ج الخط  و اآلثار
کناهم  265 - 263، ص9، جو 
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 بهرای تعبیهری چنهین الطوسهی ر،هال در تنهها شیعه ر،الی منابع در هک است آن تو،ه قابل ت کن
  است. رفته ارک به شیعه راویان از ای عده

  «یونسی» تعبیر تفسیر در دانشمندان های یدگاهد بررسی .3
 اسهت: شهده بیهان تعبیهر ایهن برای دانشمندان سوی از معنا دو «یونسی» تعبیر مفهوم باره در
 بههه «یونسهی» دوم، معنههای و «عبهدالرحمان بههن یهونس تلمیههُذ » معنهای بههه «یونسهی» اول، معنهای
  ذم. و مد  بیان برای «یونس اصحاب ِمْن » معنای

  «عبدالرحمان بن یونس تلمیذ  » معنای: به «یونسی» تعبیر .1 - 3

 تهابک مشیخ  در صدوق شیخ طری  بررسی در ، المستدر خاتمة تابک در نوری میرزای
 طوسهی شهیخ هکه - «یونسهی» تعبیهر معنهای در ،«عمهران أبهی بهن یحیهی» بهه الفقیهه الیحضره من

   12...«. تلمیذه أی یونسی، »... نویسد: می - برده ارک به «عمران أبی بن یحیی» برای

 دلیههل بههه ،«یونسههی» معنههای در  المسههتدر خاتمههة تههابک در نههوری میههرزای نظههر ایههن شههاید
 أبههی بههن یحیههی» بههه خههود طریهه  بههاره در الفقیههه الیحضههره مههن مشههیخ  در صههدوق شههیخ عبههارت
  نویسد: می هک باشد «عمران

ویت ه فق د رانعم  أیب بن ییی عن فیه انک ما و  اهلل ریض - ماجیلوی ه ع یل ب ن مم د ع ن ر
 عب د ب ن ی ونس تلمیذ انک و عمران، أیب بن ییی عن أبیه، عن إبراهمی، بن عیل عن - عنه

  13الرمحن.
گههر هکهه اسههت ایههن دارد، و،ههود ،هها ایههن در هکهه ای مسههئله امهها  معنههای: بههه را «یونسههی» تعبیههر ا

  آید: می و،ود به الکاش دو بدانیم، «یونس تلمیذ»
 بهه «یونسهی» تعبیهر آنهان بهاره در طوسهی شهیخ هکه سهانیک از برخی هک است این اول، الکاش

گردان یا مستقیم راویان از برده، ارک  تهوان می را مسهئله ایهن نیسهتند. عبهدالرحمان بهن یهونس شها
گردان یها مسهتقیم راویهان از هکه ردکه مشهاهده «مطههر بهن احمهد بن محمد» چون: ای نمونه در  شها
 تهابک در طوسهی شهیخ ایم، دیهده این از پیش هک گونه همان اما نیست؛ عبدالرحمان بن ونسی

  است. برده ارک به «یونسی» تعبیر او باره در خود، ر،ال

                                                   
که پیش از این بیان شد، عنوان این راوی در 378، ص5، جخاتمة المستدر . 12 گونه  بهه اشهتباه  ر،ال الطوسی. همان 

 ذکر شده است.« یحیی بن عمران»به صورت 
 . 451 – 450، ص4، جمن الیحضره الفقیه. 13



کوا
وی

ا
 

هوم
مف

 «
سی

یون
 و «

 ادله
اب

نتس
ا

 
 از ای عده

یان
راو

 
یعه

ش
 آن به 

 

 

139 

یههات درصههد  بههن یههونس از رفتههه، ارکهه بههه «یونسههی» تعبیههر آنههان بههاره در هکهه ای راوی چهههار مرو
  14است: صورت این به عةالشی وسا ل تابک نیز و اربعه تبک در عبدالرحمان
 از درصهد هفتهاد و ،هواد امهام از او مرویهات درصهد سهی الهمهدانی: عمهران ابهی بن یحیی

   است. عبدالرحمان بن یونس
 اسهت او روایهات %43/41 هکه - او مرویهات بیشهترین الیقطینی: عبید بن عیسی بن محمد

یههات درصههد و اسههت عبههدالرحمان بههن یههونس از -  مراتههب، بههه دالرحمانعبهه بههن یههونس از او مرو
یههات از بیشههتر یههات بیشههترین عبههدالرحمان، بههن یههونس از پههس اسههت. مشههایخ سههایر از او مرو  مرو
 مرویهات از %85/7 حهدود و راشهد بهن الحسن بن  یحیی بن قاسم از عبید بن عیسی بن محمد

 است. درصد این از مترک مراتب، به حدیث مشایخ سایر از او مرویات درصد و است او

 یهونس از - اسهت او مرویهات %31/42 هکه - او مرویهات بیشهترین الهوراق: موسی بن سالعبا
  است. درصد این از مترک مراتب به مشایخ، سایر از او مرویات درصد و است عبدالرحمان بن

 امهام از روایهت کیه نیهز و )عل( ریکعس امام و هادی امام از تنها مطهر: بن أحمد بن محمد
 عبهدالرحمان بهن یهونس از و اسهت ردهکه روایهت نقهل نامشخصهی ،هلر از روایهت کی و زمان

یهههات بیشهههترین اسهههت. ردهکهههن نقهههل روایتهههی یهههات %67/66 هکههه - او مرو  امهههام از - اسهههت او مرو
  است. ریکعس

گردان هم  باره در طوسی شیخ هک است این دوم، الکاش  بهن یهونس مستقیم راویان یا و شا
گرد یها هک بودند راویانی دیگر، عبارت به است. هنبرد ارک به را تعبیر این عبدالرحمان  یهونس شها

  است. نرفته ارک به تعبیر این آنان باره در اما اند، بوده او از مستقیم راویان یا و عبدالرحمان بن

  رد:ک بندی دسته صورت این به توان می را راویان این
 ِمهن» یها «عبهدالرحمان بهن ونسیه تلمیذ» تعبیر آنان باره در ر،الی منابع در هک راویانی الف.
  است: رفته ارک به «یونس أصحاب

 بهن یهونس تلمیهذ» عنهوان با او از خود ر،ال تابک در طوسی شیخ : القمی هاشم بن إبراهیم
 عنهوان بها او چهون دیگرانی و او از الفهرست تابک در همچنین، 15است. ردهک یاد «عبدالرحمان

  16است. ردهک یاد «یونس اصحاب ِمن»
 من» نیز و هاشم بن ابراهیم بودن «عبدالرحمان بن یونس تلمیذ» هک داشت تو،ه باید تهالب

                                                   
 . در باره عدد مرویات یک راوی از مشایخ حدیث و بالعکس، ر. : نرم افزار درایة النور بخش ارزیابی اسناد. 14
 .353، صر،ال الطوسی. 15
 .148، صالفهرست. 16
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 هکه - را مسهئله ایهن نجاشهی و اسهت الکاشه محهل نجاشهی نظهر از او بهودن «الرضا اصحاب
 شهیک نظر - بوده «الرضا اصحاب من» و «عبدالرحمان بن یونس تلمیذ» هاشم، بن ابراهیم

 حتهی نیهز الحهدیث ر،هال معجهم تهابک صهاحب 17ند.ک می الکاش و دیدتر آن باره در و داند می
 شههیخ و شهیک نظهر ایهن صهحت عهدم در قطعیهت و ،هزم ادعهای بهاره، ایهن در نجاشهی از تر قهاطع
 و،هود بها هاشهم بهن ابهراهیم هکه نهدک مهی بیهان گونهه ایهن را آن دلیل و 18داند می صحی  را طوسی

گون، مشایخ از روایاتش ثرتک  بن یونس و رضا امام از واسطه بدون نیز ایترو کی حتی گونا
 و رضهها امههام اصههحاب از اسههت نکههمم چگونههه ایههن، بههر بنهها اسههت. ردهکههن نقههل عبههدالرحمان

گرد  رکتهذ ادامهه در الحهدیث ر،هال معجم تابک صاحب باشد. بوده عبدالرحمان بن یونس شا
  19ندارد. منافاتی اشم،ه بن ابراهیم توس  رضا امام مالقات با مسئله این البته هک دهد می

 بهن ابهراهیم مالقهات صهحت تهوان نمی هکه - نظهر ایهن تأییهد بها ،الر،هال قهاموس در شوشتری
 هکهه دهههد می احتمههال - 20ردکهه ثابههت را عبههدالرحمان بههن یههونس بهها نیههز و رضهها امههام بهها هاشههم

 و شههده تحریههف شههیک عبههارت در هاشههم بههن ابههراهیم بههرای «یههونس تلمیههذ» تعبیههر اسههت نکههمم
  21باشد. بوده «یونس تالمیذ عن روی» صورت به آن حی ص لکش

گرد» معاصر، گران پژوهش از برخی  پهذیرش معنهای بهه را هاشهم بهن ابهراهیم بودن «یونس شا
 هکه دانسهت صهحی  توان می ،هت آن از را نظر این 22اند. دانسته او توس  یونس المیک تبکم

 بهن یهونس اصهحاب ِمهن» تعبیهر بها هاشهم بهن ابهراهیم از خهود، الفهرسهت تهابک در طوسهی شیخ
 ،های در هکه گونهه همان هک است الکاش دارای ،هت آن از اما 23است؛ ردهک یاد «عبدالرحمان

 بها راوی کیه بهودن «عبهدالرحمان بهن یهونس اصهحاب ِمهن» شهد، خواههد بیهان تفصهیل بهه خهود
 اصهحاب ِمهن» یها بهودن «عبهدالرحمان بهن یهونس تلمیهذ» ِصرف و دارد تفاوت او بودن «یونسی»

   باشد. راوی آن بودن «یونسی» بر دلیل تواند نمی راوی کی بودن «عبدالرحمان بن یونس

                                                   
 .16، صر،ال النجاشی. 17
 .290، ص1، جمعجم ر،ال الحدیث. 18
 . همان.19
 (.335، ص1، ج  تنقی  المقالقاموس الر،ال فی شرو لیونس ) . لم یعلم مالقاته له20
 . همان.21
گردی، : »... 28، ص«علم ر،ال و مسئل  توثی ؛ نقش ابهراهیم بهن هاشهم در قمهی در حهدیث شهیعی. »22 گهر منظهور از شها ا

گردی قطعی است و بهترین دلیل و شاهد مهدعا  کالمی و توثی  و تعدیل یونس بوده باشد، این نو  شا پذیرش مکتب 
که ابراهیم بن کتاب آن است  کرده است هاشم تمام  کالمی و حدیثی او را برای قمیان روایت   «.های فقهی و 

 .148، صالفهرست. 23
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 بههن شههاذان بههن فضههل یعنههی او، فرزنههد تر،مهه  در نجاشههی النیسههابوری: الخلیههل بههن شههاذان
  24است. برده ارک به را «یونس أصحاب من أبوه انک» تعبیر الخلیل
فخ  » تعبیر آنان باره در هک راویانی ب.   است: رفته ارک به «عبدالرحمان بن یونس ل 

 را عبهدالرحمان بهن یهونس شهاذان، بهن فضهل از نقهل بهه شهیک : اکالسه الخلیهل بهن محمد
 یهونس ،انشهین تنها را  اکالس الخلیل بن محمد و مخالفان رد   در مکالح بن هشام ،انشین

  25است. دانسته مخالفان رد   در عبدالرحمان بن
  است: شده تصری  «عبدالرحمان بن یونس عن روی» به آنان ارهب در هک راویانی ج:

  26طوسی(. شیخ ر،ال در [6151] رقم )با السندی بن صال 
 دو هههر بههاره در طوسههی شههیخ 27طوسههی(: شههیخ ر،ههال در [5972] رقههم )بهها مههرار بههن إسههماعیل

 نویسد: می فق  راوی

  28هاشم. بن إبراهمی عنه روی الرمحان، عبد بن یونس عن روی

 ارک به «عبدالرحمان بن یونس غلمان أحد» تعبیر آنان بارۀ در ر،الی منابع در هک راویانی .د
  است: رفته

 بهن یهونس غلمهان أحهد انکه و» تعبیهر: با او از خود ر،ال در شیک رخی:کال عبداهلل بن أحمد
  29است. ردهک یاد «به یعرف و اهلل رحمه الرحمن عبد
   اند: بوده عبدالرحمان بن یونس مستقیم راوی روایی، اسناد در هک راویانی . هه

  30الموصلی، إسحاق بن إبراهیم

 31البصری، أبو،میل
                                                   

 .306، صر،ال النجاشی. 24
 .818، ص2، جر،ال الکشی. 25
 .428، صر،ال الطوسی. 26
 .412. همان، ص27
 .428و ص 412. همان، ص28
 .837، ص2، جر،ال الکشی. 29
، عن المظفر بن ،عفر بن المظفر العلوی، العللمحمد بن علی بن الحسین فی : »209 – 208، ص16، جوسا ل الشیعة. 30

عن ،عفر بن محمد بن مسعود، عن أبیه، عن إبراهیم بن علی، عن إبراهیم بن إسحاق، عن یونس بن عبد الرحمن، عن 
 ...«.یقول  علی بن أبی حمزة، عن أبی بصیر قال: سمعت أبا ،عفر

محمد بن أحمد بن یحیی، عن أحمد بن الحسین، عن أبی سعید، عن أبهی ،میهل : »125، ص9، جتهذیب األحکام. 31
کنت مع یونس بن عبد الرحمن ببغداد و أنا أمشی معه فی السوق... قال: قلت: هذا رأیک أو شی ء ترویه؟  البصری قال: 

 ...«.عن الفقا  فقال  فقال: أخبرنی هشام بن الحکم أنه سأل أبا عبد اهلل
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   الفضل: بن أحمد

 الفض ل، ب ن أمح د ع ن الس یاری، أمح د ب ن مم د عن ]ضمیر[،  ییی بن أمحد بن ممد عن
َلل کالسم یف الرضا عن الرمحن، عبد بن یونس عن 32.... فقال عنه سأله أنه احلج

 

  33المروزی،  المحمودی حماد  بن دأحم
 34االشعری، عیسی بن محمد بن أحمد
 35العبرتایی، رخیکال  هالل بن أحمد
 36الحسن، بن إدریس
 37 إبراهیم بن الحسن
 38المروزی، الحسن بن الحسن
 39یقطین، بن علی بن الحسن
 40 علی، بن الحسین
  41یزید، بن عمر بن الحسین

                                                   
عن محمد بن سعد بن مزید أبی الحسن و محمد بن أحمد بن حماد، عن أبیه، عن یونس بن : »... 13، ص9ج . همان،32

 ...«.یقول  عبد الرحمن، عن عبد اهلل بن ،ندب أنه سمع أبا الحسن موسی
 .111، ص7، جوسا ل الشیعة. 33
عبهد اهلل، عهن أحمهد بهن محمهد، عهن عن ،عفر بن محمد بن قولویه، عن أبیه، عن سهعد بهن : »... 118، ص1. همان، ج34

 ...«.قال  یونس بن عبد الرحمن، عن الحسن بن محبوب، عن أبی محمد الوابشی، عن أبی عبد اهلل
محمد بهن أحمهد بهن یحیهی عهن أحمهد بهن ههالل عهن یهونس بهن عبهد الهرحمن عهن : »308، ص3، جتهذیب األحکام. 35

 ...«.  ... فقال عبداهلل بن سنان قال قلت ألبی عبد اهلل
 ...«.قال  عن إدریس بن الحسن عن یونس بن عبد الرحمن عن أبی عبد اهلل: »... 189، ص5، جوسا ل الشیعة. 36
ابیه، عن الحسن   أخبرنا أبو ،عفر محمد بن یعقوب قال: حدثنی علی بن إبراهیم بن هاشم، عن: »72، ص1، جالکافی. 37

کان بمصر زندی  تبلغه عن بن إبراهیم، عن یونس بن عبد الرحمن، عن علی بن  منصور قال: قال لی هشام بن الحکم: 
 ...«. ... فقال له أبو عبد اهلل ... نحن مع أبی عبد اهلل أبی عبد اهلل

علههی بههن الحسههن بههن فضههال، عههن إسههماعیل بههن مهههران، عههن الحسههن بههن الحسههن : »60، ص3، جتهههذیب األحکههام. 38
کنت عند أبی عبد اهلل عن یونس بن عبد الرحمن، عن محمد  ...«.... فقال  بن یحیی قال: 

عن محمد بن الحسهن، عهن محمهد بهن یحیهی، عهن محمهد بهن أحمهد، عهن أبهی : »... 377، ص11، جوسا ل الشیعة. 39
عبداهلل الرازی، عن علهی بهن سهلیمان بهن رشهید، عهن الحسهن بهن علهی بهن یقطهین، عهن یهونس بهن عبهد الهرحمن، عهن 

کثیر بن   ....«. بسام قال: قال أبو عبد اهللإسماعیل بن 
محمد بن الحسن الصفار، عن الحسین بن علی، عن یونس بن عبد الرحمن، عن أبی بکر : »87، 10، جتهذیب األحکام. 40

 «. قال: قلت: ،علت فدا ... قال ... الحضرمی، عن أبی ،عفر
د الرحمن، عهن عبهد اهلل بهن مسهکان قهال: سعد عن الحسین بن عمر بن یزید، عن یونس بن عب: »285، ص2. همان، ج41

 ...«. رأیت أبا عبد اهلل
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   42شی،کال مزید بن سعد
  43الرازی، حماد أبی بن صال 
  44 معروف، بن العباس

  45النهاوندی،   مبار بن الجبار عبد
  46االشعری،  المهتدی بن العزیز عبد

   47القمی،  الصلت بن عبداهلل
  48سالم، بن أسباط بن علی

  49االشعری، عمران بن  یحیی بن أحمد بن محمد
   50 الجبلی،  الطبری  أسلم بن محمد
   51، بزیع بن إسماعیل بن محمد
  52 الواسطی، الخطاب بن محمد

                                                   
عن محمد بن سعد بن مزید أبی الحسن و محمد بن أحمد بن حماد ،عن أبیه، عن : »... 111، ص7، جوسا ل الشیعة. 42

 ...«.یقول  یونس بن عبد الرحمن، عن عبد اهلل بن ،ندب أنه سمع أبا الحسن موسی
علی بن محمد، عن صال  بن أبی حماد، عن یهونس بهن عبهد الهرحمن، عهن عبهد الهرحمن بهن » :52، ص6، جالکافی. 43

 ...«.قال: سألته... فقال  سیابة، عن من حدثه، عن أبی ،عفر
عههن محمههد بههن علههی بههن محبههوب، عهن العبههاس بههن معههروف، عههن یههونس بههن عبههد : »... 52، ص26، جوسها ل الشههیعة. 44

کان أمیر المؤمنین عن سلیمان بن خالد، عن أبی عبد اهلل[،  ]مثله  الرحمن، عن ابن مسکان  ...«.یقول  قال: 
سعد بن عبد اهلل، عن إبراهیم بن هاشم، عهن عبهد الجبهار بهن مبهار ، عهن یهونس بهن : »207، ص4، جتهذیب األحکام. 45

 ...«.... قال  عبد الرحمن، عن عبد اهلل بن مسکان، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبد اهلل
[، عن أحمد بن محمد، عن عبد العزیز بن المهتدی، عن یهونس بهن  ]تعلی   محمد بن یحیی: »564، ص2، جالکافی. 46

 ...«.فکتب إلی  عبد الرحمن، عن داود بن زربی قال: مرضت بالمدینة مرضًا شدیدًا فبلغ ذلک أبا عبد اهلل
ونس بن عبد الرحمن، عن یحیی بن محمد قال: محمد بن أحمد، عن عبد اهلل بن الصلت، عن ی: »4، ص7. همان، ج47

 ...«.... قال  سألت أبا عبد اهلل
عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن علی بن أسباط، عن یهونس بهن عبهد : »... 445، ص1، جوسا ل الشیعة. 48

 ...«.. فقال فقال له ر،ل.. الرحمن، عن عبد الصمد بن بشیر، عن عثمان بن زیاد أنه دخل علی أبی عبد اهلل
عهن أحمهد بهن محمهد بهن الحسهن بهن الولیهد، عهن أبیهه، عهن سهعد بهن عبهد اهلل، عهن : »... 7، ص12، جوسها ل الشهیعة. 49

 ...«.قال  بن أحمد بن یحیی، عن یونس بن عبد الرحمن، عن بع  أصحابه، عن خیثمة، عن أبی عبد اهلل
لحسن الصفار(، عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، عن عنه )=عن محمد بن ا: »312، ص6، جتهذیب األحکام. 50

...  محمد بن أسلم الجبلی، عن یونس بن عبد الرحمن، عن ابهن مسهکان، عهن أبهی بصهیر قهال: سهألت أبها عبهد اهلل
 ...«.فقال 

ین، عن أبیه، عن سعد بن عبد اهلل، عن محمهد بهن الحسه العلل،الشیخ صدوق فی : »... 222، ص1، جوسا ل الشیعة. 51
 عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن یونس بن عبد الرحمن، عن ر،ل، عن العیزار، عن األحول أنه قال أبی عبد اهلل

 ...«.فی حدیث... فقال 
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  53البرقی، خالد بن محمد
   54، العبدی عثمان بن محمد
  55البصری،  الحجاج بن منیع
   56البغدادی. وهب بن ،عفر بن موسی

 بهههن یهههونس تلمیهههذ» معنهههای بهههه «یونسهههی» تعبیهههر بینیم، مهههی هکههه گونهههه همهههان ایهههن، بهههر بنههها 
 معنها این به را آن توان نمی دلیل همین به و بود خواهد الکاش دارای ،هت دو از «عبدالرحمان

   دانست.
  «راوی ذم یا مدح بیان برای یونس؛ أصحاب من» معنای: به «یونسی» .2 - 3

 بهههن یهههونس تلمیهههذ» معنهههای بهههه را «یونسهههی» تعبیهههر تهههوان نمی شهههده، رکهههذ قهههراین بهههه تو،هههه بههها
 بههه و «انعبههدالرحم بههن یههونس أصههحاب ِمههْن » معنههای بههه بایههد هکههبل دانسههت، «عبههدالرحمان

 ایهن شهود، می مطهر  ،ها ایهن در هکه سهؤالی حهال باشهد. «یونس ریکف خ  پیرو» دیگر، عبارت
 دیگهری معنهای یها اسهت راویهان ایهن ذم یها مد  معنای به تعبیر این آیا صورت این در هک است
   دارد؟

                                                                                                                        
أحمد بن محمد، عن علی بن الحسن التیمی، عن محمد بن الخطاب الواسطی، عن یونس : »351، ص8، جالکافی. 52

 ...«. حلبی، عن حماد األزدی، عن هشام الخفاف قال: قال لی أبو عبد اهللبن عبد الرحمن، عن أحمد بن عمر ال
عدة من أصحابنا )= تعلی ([، عنه )=عن أحمد بن أبی عبد اهلل(، عن أبیه، عن یهونس بهن عبهد : »]91، ص2. همان، ج53

 ...«.  قال الرحمن، رفعه، عن أبی ،عفر
لویه، عن سعد بن عبد اهلل، عن محمد بن عثمان العبدی، عهن عن محمد بن قو: »... 336، ص28، جوسا ل الشیعة. 54

کهان یهدعی النبهوة...  یونس بن عبد الرحمن، عن عبد اهلل بن سنان، عن أبیه عن أبی ،عفر قال: إن عبد اهلل بن سبأ 
 «.  فدعاه فسأله ... فبلغ ذلک أمیر المؤمنین

ة بن الخطاب، عن عبد اهلل بن الخطاب، عن عبد اهلل محمد بن یحیی، عن سلم: »... 116، ص6، جتهذیب األحکام. 55
 بن محمد بن سنان، عن منیع عن یونس بن عبد الرحمن، عن حنان بن سهدیر، عهن أبیهه قهال: قهال لهی أبهو عبهد اهلل

.»... 
کلینی نقل می کتاب  شیخ طوسی این روایت را با این سند از شیخ   ، در سند این روایت به ،ای منیع،الکافیکند. در 

محمد بن یحیی، عن سلمة بن الخطاب، عن عبد اهلل بن الخطاب، عن عبد اهلل بن محمد »از مسمع یاد شده است: 
، 4، جالکهافی: ...« )بن سنان، عن مسمع، عن یونس بن عبد الهرحمن، عهن حنهان، عهن أبیهه قهال: قهال أبهو عبهد اهلل

 (.589ص
کرده است: این روایت را با ای کامل الزیاراتابن قولویه نیز در  حکیم بن داود، عن سلمة بن الخطاب، عن »ن سند نقل 

عبد اهلل ابن الخطاب، عن عبد اهلل بن محمد بن سنان، عن منیع، عن یونس بن عبد الرحمان، عهن حنهان بهن سهدیر، 
 (. 481، صکامل الزیارات: ...« )عن أبیه، قال: قال أبو عبد اهلل

حیههی، عهن محمهد بههن أحمهد، عهن موسههی بهن ،عفهر، عههن یهونس بهن عبههد محمهد بهن ی: »321 - 320، ص4، جالکهافی. 56
کتبت إلی أبی الحسن  ...«.... فکتب  الرحمن قال: 
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 بههاره در اخههتالف بههه الر،ههال قههاموس تههابک اول ،لههد از هشههتم و بیسههت فصههل در شوشههتری
  نویسد: می و 57ندک می اشاره «یونسی» عبیرت معنای

 أحمد بن محمد دلیل، همین به و فهمیده را راوی مد  تعبیر، این از حلی عالم 
  58است. داده قرار األقوال خالصة تابک اول بخش در را مطهر بن

 اسهت ایهن شوشهتری نظر از آن دلیل است. ظاهرتر تعبیر این از راوی ذم معنای هک حالی در
 در نیهز و الفهرست تابک در و دارد اعتقاد العبیدی عیسی بن محمد ضعف به طوسی شیخ هک
 تضهعیف را او ،«عهنهم یهرو لهم مهن» بهاب در نیهز و «الههادی أصهحاب» بهاب در ر،هال، تابک
ه» تعبیر او باره در «ریکالعس أصحاب» باب در و ردهک  ایهن از اسهت. برده ارک به را «یونسی إن 

 فاسهدی معتقهدات بهه اعتقهاد در راوی آن هکه اسهت آن راوی کی باره در یونسی تعبیر از مراد رو،
 59آید. می حساب به یونس طرفداران از شده، داده نسبت یونس به هک

د» باره در دیگر ،ای در همچنین شوشتری ر بن أحمد بن محم    نویسد: می «مطه 
 عالم  است. دهرک یاد «یونسی بغدادی» تعبیر با او از ر،ال، تابک در طوسی شیخ
 و است فهمیده را او مد  او، باره در یونسی تعبیر از ،االقوال خالصة تابک در حلی

 در است؛ داده قرار االقوال خالصة تابک از اول قسمت در را او نام دلیل، همین به
 ر،ال تابک در طوسی شیخ زیرا است؛ تر کنزدی ذم   معنای به تعبیر این هک حالی

 «ضعیف» تعبیر «الهادی أصحاب» باب در عبید بن یسیع بن محمد باره در
  60است. برده ارک به را «یونسی» تعبیر «ریکالعس أصحاب» باب در و

  رد:ک تو،ه تهکن چند به باید شوشتری نظر این بررسی در
ههد تنههها نههه ،األقههوال خالصههة تههابک در حلههی عالمهه  اواًل،  هههر هکههبل مطهههر، بههن أحمههد بههن محم 

 از ممهدوحین شهمار در رفته، ارک به «یونسی» تعبیر آنان باره در الطوسی ر،ال در هک را راوی چهار
 تعبیهر حلهی عالمه  هک گرفت نتیجه توان نمی حال، عین در 61است. داده قرار خود ر،ال تابک

                                                   
 «.الفصل الثامن و العشرون فی ما اختلف فی معناه و فی المراد منه. »57
کتاب 58 که عالم  حلی در مقدم   .. و قهد سهمینا ههذا ».نویسهد:  می خالصهة األقهوال. در توضی  این مسئله باید تذکر داد 

و رتبته علی قسهمین و خاتمهة: األول: فهیمن اعتمهد علهی روایتهه أو تهر،   خالصة األقوال فی معرفة الر،اله  الکتاب ب
 (.44، صخالصة األقوال فی معرفة الر،ال...« )عندی قبول قوله. الثانی: فیمن ترکت روایته أو توقفت فیه 

ه من أصحاب یونس فی ما نسب إلیه : »82 - 81، ص1ج ،قاموس الر،ال فی شر  تنقی  المقال. 59 فالظاهر أن  المراد به أن 
 «.من المقاالت الفاسدة

 .83، ص9. همان، ج60
 .292و  242 - 241، 272، 210، صخالصة األقوال فی معرفة الر،ال. 61
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 حلهی عالمهه کلی مشی چه گر دیگر، عبارت به است. دانسته راوی مد  معنای به را «یونسی»
 در را مههذمومان و تههابک اول قسههمت در را ممههدوحان هکهه اسههت ایههن لاالقههوا خالصههه تههابک در

 معنها بهدان اول قسهمت در راوی چههار ایهن نهام دادن قهرار اما است؛ داده قرار تابک دوم قسمت
 راوی چههار ایهن هکهبل باشهد، فهمیهده را راوی مهد  ،«یونسهی» عنهوان از حلهی عالمه  هک نیست
   اند. بوده ممدو  حلی  مهعال نظر از ،«یونسی» عنوان از نظر صرف

ههد بههاره در طوسههی شههیخ هکهه ایههن از ثانیههًا،  فههی» )یعنههی ،هها کیهه در عبیههد بههن عیسههی بههن محم 
 «(ریکالعسه أصهحاب فهی» )یعنهی دیگر ،ای در و «ضعیّف » تعبیر «(الهادی أصحاب

 معنهای به همواره «یونسی» تعبیر هک گرفت نتیجه توان نمی برده، ارک به «یونسی» تعبیر او باره در
 را او او، بهرای تعبیهری چنهین و،هود از مستقل طوسی شیخ است نکمم هکبل است، «ضعیّف »

   است. دانسته ضعیف
گر ثالثًا،  از «یونسهی» تعبیهر از مهراد رده،که بیهان الر،ال قاموس تابک در شوشتری هک گونه آن ا

ه» ه:ک آن معنای به باشد، راوی ذم طوسی، شیخ نظر  إلیهه ُنسهب مها فهی یهونس أصهحاب مهن أن 
 بهاره در نظهری چهه خهود، ر،هال تهابک در طوسهی شهیخ هکه دیهد بایهد 62،«الفاسهدة المقاالت من
   دارد؟ عبدالرحمان بن یونس خود
 در طوسهی )شیخ است ردهک توثی  را عبدالرحمان بن یونس طوسی، شیخ هک آن به تو،ه با

 مهولی الرحمهان، عبهد نبه یهونس» عبهارت: بها عبهدالرحمان بهن یهونس خهود بهارۀ در ر،هال تابک
 بهاره در «یونسهی» تعبیهر از او مراد (،63است ردهک یاد «ثقة. هو و القمیون، ضعفه یقطین، بن علی

هه» معنههای: بههه راوی آن ذم توانههد نمی ر،ههال، تههابک در راوی کیه  مهها فههی یههونس أصههحاب مههن أن 
 طرفهدار راوی آن هکه باشهد معنها بهدین توانهد مهی هکهبل باشهد، «الفاسهدة المقاالت من إلیه ُنسب
 نظههر از تبعههی طههور بههه تعبیههر ایههن و اسههت بههوده عبههدالرحمان بههن یههونس بههه منتسههب خههاص نحلهه 
 داللهت راوی ذم بهر - انهد ردهک تضهعیف را عبهدالرحمان بهن یهونس هکه - قم مشایخ مانند برخی
 خههود ر،ههال تههابک در هکهه گونههه همههان - را ههها قمههی نظههر ایههن شههیخ خههود البتههه هکهه) اسههت داشههته
  ندارد(. قبول - ردهک تصری 

   «یونسی» صحیح و دقیق مفهوم تعیین .4
 از خهاص عهدۀ ایهن شهدن مشههور علهت رسهد می نظهر بهه شهده، بیان های توضی  به تو،ه با

                                                   
 .82 – 81، ص1، جقاموس الر،ال فی شر  تنقی  المقال. 62
 . 346، صر،ال الطوسی. 63
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 ،ههدی پیگیههری نیههز و عبههدالرحمان بههن یههونس بها آنههان خههاص رابطهه  ،«یونسههی» عنههوان بهها راویهان
 دیگههر، عبههارت بههه و آن بههه تصههری  و عبههدالرحمان بههن یههونس المههیک معتقههدات بههه اعتقادشههان

 «عبهدالرحمان یهونس به منتسب خاص المیک نحل  از طرفداری در راویان این بودن شاخص»
   باشد. بوده

یههان ایههن رابطهه  تر دقیهه  بررسههی  تههرویج در آنههان نقههش بررسههی و عبههدالرحمان بههن یههونس بهها راو
 چهرا هکه کند مشخص تر دقی  را سؤال این به پاسخ تواند می عبدالرحمان، بن یونس معتقدات

 موسههی بههن عبههاس» یعنههی: راوی، چهههار ایههن بههاره در تنههها خههود، ر،ههال تههابک در طوسههی شههیخ
 بهن یحیهی» و «الیقطینهی عبیهد بهن عیسهی بهن محمهد» ،«مطههر بهن أحمهد بهن محمهد» ،«الهوراق
  است. برده ارک به را «یونسی» تعبیر ،«الهمدانی عمران ابی

 بهه منتسهب خهاص المهیک نحله  از طرفهداری در راوی بهودن خصشها» از ای نمونه عنوان به
 هکه ردک اشاره یقطینی عبید بن عیسی بن محمد چون موردی به توان می ،«عبدالرحمان یونس

 بهاره در «األشیاءک ال شیء» تعبیر به اعتقاد به ،التوحید تابک در صدوق شیخ گزارش اساس بر
 و ردکه مهی تصهری  - بهود عبهدالرحمان بن یونس و مکح بن هشام بارز معتقدات از هک - خداوند

  64ورزید. می مبادرت خدا بودن شیء مسئل  ساختن مستدل به قرآن آیات اساس بر
 از هکه آن ،های بهه ،رضها امهام هکه دههد می نشهان صهدوق شهیخ گزارش این متن در دقت
 مسهئل  از دقیقهاً  چیسهت، خهدا بهاره در نظرش بپرسد لیک صورت به عبید بن عیسی بن محمد
 عن أخبرنی :کل قیل إذا تقول ما» تعبیر: و ندک می سؤال او از خداوند نبودن شیء یا بودن شیء
 شهیء یها بهودن شهیء» هکه است آن گر بیان مسئله این برد. می ارک به را «ال أم هو شئ و،ل عز اهلل

  است. بوده زمان آن در مناقشه و ابتال مورد مسا ل از یکی «خداوند نبودن
 هشهام دیدگاه اختالف خصوص در شیعیان از برخی تحیر بر هک هایی گزارش در سئلهم این

 هکه ایهن و ،هوالیقی سهالم بهن هشهام دیهدگاه با خداوند باره در عبدالرحمان بن یونس و مکح بن
 داللهت بهاره ایهن در امهام نظهر شهدن ،ویها نتیجهه در و اسهت صهحی  دیدگاه دو این از کی دامک

 هشههام بههن کالملهه عبههد سههؤال آنههها، های نمونههه از هکهه اسههت شههده سکمههنع خههوبی بههه دارنههد،
  65است. باره این در رضا امام از الحناط

 احمهد از ،رضها امهام سهؤال باره در خود تفسیر در قمی ابراهیم بن علی گزارش همچنین،

                                                   
 .8،  107، صیدالتوح. 64
 .352، ص2، جر،ال الکشی. 65
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 مکهالح بهن هشام أصحاب بین و مکبین الخالف ما احمد یا» ه:ک بزنطی نصر ابی بن محمد بن
 در خهدا بهاره در مکهح بهن هشهام دیهدگاه بها اخهتالف مسهئل  بودن ابتال مورد بر نیز 66«توحیدال فی
   دارد. داللت زمان آن

 بهه هکه روایهاتی بررسهی شهد، بیهان عبیهد بهن عیسهی بهن محمهد بهاره در هکه تههکن ایهن بهر عالوه
 در صهدوق شهیخ هکه روایتهی هشهت مجمهو  از هکه دهد می نشان است، مربوط خدا بودن شیء

 یعنهی روایهات، این نصف سند در است، آورده التوحید تابک در «شئ تعالی و  تبار أنه باب»
 تههابک در «شههئ بأنهه القههول اطههالق بهاب» در لینههیک هکه روایتههی هفههت مجمهو  از و روایههت، چههار

 روایههت، سههه یعنههی روایههات، ایههن نصههف سههند در تقریبههاً  اسههت، آورده افیکههال تههابک از التوحیههد
 مسههئل  ایهن اسههت. شهده نقهل او طریهه  از روایهات ایهن و دارد و،ههود عبیهد بهن عیسههی بهن محمهد
 نشهر در نقهش صهاحب و مههم افهراد از یکهی عبید بن عیسی بن محمد هک است آن دهندۀ نشان

  67است. بوده خدا بودن شیء باره در عبدالرحمان بن یونس و مکح بن هشام المیک اندیش 
 و صههدوق شهیخ گیری موضههع مسهئل  عبیههد، بهن عیسههی بهن محمههد بهاره در دیگههر مههم ته کن

 از او متفهرد مرویهات باره در الولید( بن احمد بن الحسن بن محمد )ابو،عفر الولید ابن استادش
 اسهههتادش صهههدوق، شهههیخ از نجاشهههی گهههزارش اسهههاس بهههر هکههه اسهههت عبهههدالرحمان بهههن یهههونس

 غیرقابههل ار عبههدالرحمان بههن یههونس از عبیههد بههن عیسههی بههن محمههد متفههرد روایههات الولیههد، ابن
 )بههه صهدوق شهیخ ،الفهرسهت تهابک در طوسهی شهیخ گهزارش اسهاس بهر و 68دانسهت می اعتمهاد
 بهههن یهههونس از عبیهههد بهههن عیسهههی بهههن محمهههد متفهههرد روایهههات الولیهههد(  ابهههن اسهههتادش از تبعیهههت

  69داد. قرار مةکالح نوادر تابک ر،ال مستثنیات شمار در را عبدالرحمان
 متو،هه تنهها شهدن، مسهتثنا و بهودن اعتمهاد قابل غیر هک آید نظر به است نکمم اول نگاه در
 حهالی در باشهد؛ نداشهته ارتبهاطی عبهدالرحمان بهن یهونس بهه و بهوده عبید بن عیسی بن محمد

 و دو ههر متو،هه شدن مستثنا و بودن اعتماد قابل غیر هک ندک می ثابت مسئله تر دقی  بررسی هک
 بهههن یهههونس عهههن عبیهههد، بهههن یسهههیع بهههن محمهههد» خهههاص: طریههه  متو،هههه تر، دقیههه  عبهههارت بهههه

 بههاره ایههن در الحههدیث ر،ههال معجههم تههابک صههاحب هکهه گونههه همههان زیههرا اسههت؛ «عبههدالرحمان
                                                   

 .20، ص1، جتفسیر القمی. 66
کالمی مورد مناقش  ،دی در زمان هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمان «شیء بودن خدا». اندیش  67 ، یکی از مسا ل 

گزارش بوده است. به عنوان یکی از نمونه  .503،  568 - 567، ص2، جبصا ر الدر،اتها در این باره، ر. :  های 
 333، صر،ال النجاشی. 68
 216، صالفهرست. 69
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یهههات خهههالف بهههر صهههدوق شهههیخ 70نویسهههد، می  بهههن یهههونس از عبیهههد بهههن عیسهههی بهههن محمهههد مرو
 و ندانسهته اعتمهاد قابهل غیهر را روات دیگهر از عبیهد بهن عیسی بن محمد مرویات عبدالرحمان،

 بههه اسههت. ردهکهه نیههز روایههت نقههل او از مههوارد ایههن در هکههبل اسههت؛ نههداده قههرار سههتثنیاتم شههمار در
 الولیههد، ابن اسههتادش و صههدوق شههیخ نظههر از عبیههد بههن عیسههی بههن محمههد خههود دیگههر، عبههارت

   است. نداشته لیکمش

 هکهه داشههتند اعتقههاد الولیههد، ابن اسههتادش و صههدوق شههیخ هکهه دهههد می نشههان مسههئله ایههن
گهر هکه اسهت ای گونهه بهه عبهدالرحمان بن یونس از یقطینی عبید بن یسیع بن محمد مرویات  ا
یههات آن مؤیههد دیگههری روایههات  در دیگههر، عبههارت بههه رد.کهه خههودداری آنههها نقههل از بایههد نبههود، مرو
 قابهل غیهر مسها ل از برخهی عبهدالرحمان بهن یهونس ولیهد،  ابهن اسهتادش و صهدوق شیخ دیدگاه
  رد.ک می بیان عبید بن عیسی بن محمد برای تنها را دالولی ابن و صدوق شیخ نظر از پذیرش
 صهدوق، شیخ استاد الولید، ابن هک مسئله این خصوص در نجاشی هک داد رکتذ باید البته
 بهههن یهههونس ههههای تهههابک و احادیهههث از یقطینهههی عبیهههد بهههن عیسهههی بهههن محمهههد متفهههرد روایهههات

 )نجاشهی( او اصهحاب هک ندک می نظر اظهار گونه این دانست، اعتماد قابل غیر را عبدالرحمان
 سهیک چهه هکه بودند اعتقاد این بر الولید، ابن نظر این مقابل در و نپذیرفتند را الولید ابن نظر این
 فضهل چهون سهیک تمجیهد سپس و 71بود خواهد عیسی بن محمد ابو،عفر مانند ،اللت نظر از

 افیکهه عبیههد بههن عیسههی بههن محمههد ،اللههت بههرای را عبیههد بههن عیسههی بههن محمههد از شههاذان بههن
 داشهت مهی دوسهت را عبید بن عیسی بن محمد شاذان، بن فضل شی،ک نقل طب  هک داند می
 ،اللهت ،ههت از او ماننهد سهیک او، قطهاران هم میان در گفت می و ردک می ستایش و مد  را او و

 عمهران بهن یحیهی بهن احمهد بهن محمهد ابهو،عفر  تر،مهه در آن، بهر عهالوه نجاشی 72ندارد. و،ود
 ابهن نظهر هکه نهدک مهی نقهل نهو  بهن ابوالعبهاس از (مهةکالح نوادر تابک )صاحب القمی األشعری

 بهن عیسهی بهن محمهد خصوص در ،ز است؛ صحی  ردهک استثنا هک ر،الی خصوص در ولید
 73دارد. داللت او بودن ثقه و عدالت بر او حال ظاهر او هک ردک استثنا را او حالی در هک عبید

                                                   
 123 - 122، ص18، جمعجم ر،ال الحدیث. 70
 «.و رأیت أصحابنا ینکرون هذا القول و یقولون: من مثل أبی ،عفر محمد بن عیسی: »333، صر،ال النجاشی. 71
کان الفضل بن شاذان: »334. همان، ص72 یدی و یثنی علیه و یمدحه و یمیل یحب العب قال أبو عمرو : قال القتیبی : 

 «.إلیه و یقول : لیس فی أقرانه مثله. و بحسبک هذا الثناء من الفضل رحمه اهلل
کلهه و : »348. همان، ص73 قال أبو العباس بن نو : و قد أصاب شیخنا أبو ،عفر محمد بن الحسن بن الولیهد فهی ذلهک 

کان علی ظاهر العدالة علی ذلک إال فی محمد بن عی تبعه أبو ،عفر بن بابویه سی بن عبید فال أدری ما رأیه فیه، ألنه 
 «.و الثقة
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 خهههاص المهههیک نحلههه  از طرفهههداری در راوی بهههودن شهههاخص» از دیگهههر، ای نمونهههه عنهههوان بهههه
 صهدوق شهیخ هکه - همهدانی عمران ابی بن یحیی به توان می ،«عبدالرحمان یونس به منتسب

 یهههاد «الهههرحمن عبههد بهههن یهههونس تلمیههذ» عنهههوان بهها او از الفقیهههه الیحضهههره مههن تهههابک مشههیخ  در
  رد.ک اشاره - 74ندک می

  ابهی بهن یحیهی هکه دههد می نشهان شهیک گهزارش در «بهأصهحا و عمهران أبی بهن یحیهی» تعبیر
 نامهههه او بهههه آنههان میهههان در رضهها امهههام هکهه ایهههن و اسههت بهههوده طرفههدارانی و گهههروه دارای عمههران

  75است. بوده شاخص فردی گروه، این میان در او هک است آن دهندۀ نشان نویسد، می
 بصههها ر تهههابک در صهههفار گهههزارش در محمهههد بهههن ابهههراهیم بهههه ،هههواد امهههام نامههه  همچنهههین،

 حضهرت آن دسهتور و «عمهران[ أبی بهن ]یحیهی به یقوم انک بما قم» ه:ک مضمون این با الدر،ات
 اعهالم و عمهران ابی بهن یحیی مر  از پس تنها آن خواندن و نامه گشودن به محمد بن ابراهیم به

 نشهان نیهز عمهران ابی بهن یحیهی دفهن مراسهم در محمهد بهن ابهراهیم توسه  نامه مضمون عمومی
  76است. بوده شاخص فردی گروه، این میان در عمران ابی بن یحیی هک دهد می

 دههد می نشهان الشهیعة وسها ل تابک و اربعه تبک در عمران ابی بن یحیی مرویات در دقت
یههات بیشههتر هکهه یههات از %33/63) اسههت بههوده عبههدالرحمان بههن یههونس از او مرو  بیشههتر و او( مرو

 بهاره در او( از شهده نقهل روایهت 21 از روایهت چههارده یعنهی او، ایهاترو سهوم )دو او المیک مرویات
 تفهوی  و اسهت( امام علم موروثی منابع باره در نیز آن بیشتر هک) امام علم منابع چون: مسا لی

 خهوبی بهه مسهئله ایهن و اسهت مربهوط امهام و پیامبر باره در اصول از استنباط و پیامبر به دین امر
 از یهونس هکه شهد می زده عبهدالرحمان بهن یهونس بهه هکه اتههامی همهان همشهاب هکه دههد می نشان

 بههن یحیههی متو،ههه توانسههت می اسههت، امههام و پیههامبر بههرای قیههاس ،ههواز بههه معتقههد و انقطاعیههه
 ر،هال تهابک در طوسهی شهیخ ،ههت همهین بهه هکه گفهت تهوان می و 77باشهد بهوده نیهز عمران ابی
  است. برده ارک به را «ییونس» تعبیر عمران، ابی بن یحیی باره در خود
 علهم موروثی منابع به مربوط روایات الهمدانی، عمران ابی بن یحیی المیک مرویات میان از

                                                   
 .451 – 450، ص4، جمن الیحضره الفقیه. 74
 .1043، ش828، ص2، جر،ال الکشی. 75
 .3و  2،  283 - 282، صبصا ر الدر،ات. 76
که منابع علم امام تنها ب77 ههای  ه منابع مهوروثی از پیهامبر و امام. از انقطاعیه بودن به معنای طرفداری از این اعتقاد است 

پیشین منحصر است و مواردی چون نکت، نقر، الهام، الملک المحد  و ... از منهابع علهم امهام نیسهت. ایهن مسهئله 
کالمهی مههورد مناقشه  ،ههدی در زمهان یههونس بهن عبههدالرحمان بهوده اسههت. بهه عنههوان یکهی از نمونههه های  یکهی از مسهها ل 

 .99 – 96، صالمقاالت و الفرق. : ها در این باره، ر گزارش
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 )وحهی امهام علهم مهوروثی غیهر منهابع روایت(، )دو امام و پیامبر به دین تفوی  روایت(، )ُنه امام
 اسهت روایت هفت هک - عمران ابی بن یحیی المیک مرویات سایر و روایت( )سه شریعت( غیر
 هکهمال  علهوم همه  به ا مه روایت(، ک)ی اند متعلم آنان شیعیان و عالم ا مه های: موضو  به -
گاه رسل و  و،هوب روایهت(، ک)یه آورنهد می ایمهان معجزه دیدن با تنها برخی روایت(، ک)ی اند آ

 ،انههب از عهههدی اسههاس بههر پههیش از امامههان بههودن مشههخص روایههت(، ک)یهه ثقلههین بههه کتمسهه
 فضهههیلت و روایههت( ک)یهه مانههد نخواههههد خههالی امههام از زمههین گهههاه هیچ روایههت(، ک)یهه پیههامبر

  است: مربوط روایت( ک)ی امیرالمؤمنین
وایات موضوع  بن یحیی از شده نقل المیک ر

 الهمدانی عمران ابی
 تعداد

وایات  ر
 مصدر

 روایت 9 امام علم موروثی منابع

 ،158ص ؛9  ،136ص ؛3  ،26ص ،الدر،ات بصا ر
 ؛16  ،177ص ؛7  ،168ص ؛15  ،165ص ؛12 

 8  ،321-320ص ؛7  ،347ص ؛7  ،324ص

 .19  ،403ص ،الدر،ات بصا ر روایت 2 امام و پیامبر به دین تفوی 

 امام علم موروثی غیر منابع
 شریعت( غیر )وحی

 روایت 3
 ؛9  ،482ص ؛9  ،343ص ،الدر،ات بصا ر

 5  ،241ص

 1  ،28ص ،الدر،ات بصا ر روایت 1 اند متعلم آنان شیعیان و عالم ا مه

گاهند رسل و هکمال  علوم هم  به ا مه  8  ،130ص ،الدر،ات بصا ر روایت 1 آ

 6  ،352ص ،الدر،ات بصا ر روایت 1 ماند نخواهد خالی امام از زمین گاه هیچ

 7  ،276 - 275ص ،الدر،ات بصا ر روایت 1 آورند می ایمان معجزه دیدن با تنها برخی

 6  ،434ص ،الدر،ات بصا ر روایت 1 ثقلین به کتمس و،وب

 اساس بر پیش از امامان بودن مشخص
 پیامبر ،انب از عهدی

 8  ،492ص ،الدر،ات بصا ر روایت 1

 2  ،430ص ،الدر،ات بصا ر روایت 1 امیرالمؤمنین فضیلت
 

 عیسهی بهن محمهد» چهون: هایی نمونهه بهاره در شهده بیهان های توضی  به تو،ه با این، بر بنا
 بههودن شههاخص» هکهه گفههت تههوان می ،«الهمههدانی عمههران ابی بههن یحیههی» و «الیقطینههی عبیههد بههن

یههان از برخههی  دلیههل ،«عبههدالرحمان یههونس بههه منتسههب خههاص المههیک نحلهه  از طرفههداری در راو
 «یونسهی» عنهوان بها آنهان از خهود ر،هال تهابک در طوسهی شهیخ هکه اسهت بوده مسئله این اصلی
  ند.ک تعبیر
 تابک در طوسی شیخ هک - قمی هاشم بن ابراهیم باره در استدالل، این با و دلیل همین به
 از برخههی چههه گههر - 78اسههت ردهکهه یههاد «عبههدالرحمان بههن یههونس تلمیههذ» تعبیههر بهها او از خههود ر،ههال

                                                   
 .353، صر،ال الطوسی. 78
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گرد» معاصر، گران پژوهش  توسه  یهونس المهیک تهبکم پهذیرش معنای به را او بودن «یونس شا
 تههابک در طوسههی شههیخ هکهه دانسههت صههحی  تههوان می ،هههت آن از را نظههر ایههن و 79انههد دانسههته او

 ردهکهه یهاد «عبههدالرحمان بهن یههونس اصهحاب ِمهن» تعبیههر بها هاشههم بهن ابههراهیم از خهود الفهرسهت
 بهن یهونس تلمیهذ» هکه آن بها هکه اسهت این داشت، تو،ه باید هک دقیقی و مهم ت کن اما 80است؛

 امها دانسهت، «عبهدالرحمان بهن یهونس اصهحاب ِمهن» معنهای به توان می را بودن «عبدالرحمان
 ِصهرف و دارد تفاوت او بودن «یونسی» با راوی کی بودن «عبدالرحمان بن یونس اصحاب ِمن»
 راوی کیه بودن «عبدالرحمان بن یونس اصحاب ِمن» یا بودن «عبدالرحمان بن یونس تلمیذ»

 «یونسی» تعبیر شد، بیان هک گونه همان هک چرا باشد؛ راوی آن بودن «یونسی» بر دلیل تواند نمی
یههانی بههرای  المههیک نحلهه  از طرفههداری در راوی بههودن شههاخص» مسههئل  هکهه اسههت رفتههه ارکهه بههه راو

 بههاره در مسههئله ایههن اسههت. بههوده مطههر  آنههان بههاره در ،«عبههدالرحمان یههونس بههه منتسههب خههاص
 گونهه همهان - همهدانی انعمهر ابی بن یحیی و یقطینی عبید بن عیسی بن محمد چون راویانی

  است. ارکآش خوبی به - شد بیان تفصیل به آن دالیل هک
 بهه آنهان از هکه « اک  سه خلیهل بن محمد ابو،عفر» یا «شاذان بن فضل» چون سانیک چرا اما
 بهن شهاذان» چهون سهانیک یا است شده تعبیر «عبدالرحمان بن یونس ،انشین و خلف» عنوان
 بها اسهت، شهده یهاد «عبهدالرحمان بهن یهونس اصهحاب ِمهن» تعبیهر بها او از هکه «نیشهابوری خلیل
 اند؟ نشده معرفی «یونسی» عنوان
 یها بهودن «عبهدالرحمان بهن یونس تلمیذ» ِصرف هک داشت تو،ه باید سؤال این به پاسخ در

 راوی کیهه بههودن «یونسههی» بههر دلیههل توانههد نمی بههودن، «عبههدالرحمان بههن یههونس اصههحاب ِمههن»
 مسهئل  هکه اسهت شهده اسهتفاده راویهانی بهرای تعبیهر ایهن شد، بیان هک ونهگ همان هک چرا باشد؛

 آنان باره در «عبدالرحمان یونس به منتسب خاص المیک نحل  از طرفداری در بودن شاخص»
  است. بوده مطر 
 را او شهاذان، بهن فضهل از نقهل بهه شهیک چهه گهر نیهز  اک  سه خلیهل بهن محمد ابو،عفر باره در
گهر امها 81است، دانسته مخالفان رد   در عبدالرحمان نب یونس ،انشین تنها  شهیک گهزارش ایهن ا
 نویسههد: می هکه  اک  سه خلیهل بهن محمهد بههاره در الفهرسهت تهابک در طوسهی شهیخ گهزارش بها را
 مهههن لمههاکمت انکهه و م،کههالح ابههن هشههام صههاحب : اکبالسهه المعههروف الخلیههل بههن محمههد»

                                                   
 .28، ص«علم ر،ال و مسئل  توثی ؛ نقش ابراهیم بن هاشم در قمی در حدیث شیعی. »79
 .148، صالفهرست. 80
 818، ص2، جر،ال الکشی. 81
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 نظهر بهه بگیهریم، نظهر در ههم بها 82،...« ةاإلمامه أصهل فهی إال أشهیاء فهی خالفهه و هشهام، أصحاب
 ظاهراً  هک - مخالفان با مخالفت در ،دیت حیث از  اک  س خلیل بن محمد ابو،عفر رسد می
 بهوده هشهام و یونس روش مانند او روش هک حیث این از نیز و - باشند بوده امامیه مخالفان باید
  است. بوده مانعبدالرح بن یونس خلف است(، گرفته متفاوتی نتایج چند )هر

 از عبههدالرحمان بهن یههونس 83شهی،ک گهزارش در شههده بیهان تعبیههر اسهاس بهر دیگههر، عبهارت بهه
 نیهز خلیهل بهن محمهد و مکهح بهن هشهام خلهف امامیهه، مخالفان با مخالفت در ،دیت حیث
 بن فضل و عبدالرحمان بن یونس خلف امامیه، مخالفان با مخالفت در ،دیت حیث از تنها

 خلیههل بههن محمههد خلههف امامیههه، مخالفههان بهها مخالفههت در ،ههدیت حیههث از تنههها نیههز شههاذان
 اندیشه  هکه - مکهح بهن هشام های اندیشه با خلیل بن محمد مخالفت اما است؛ بوده  اک  س

 بههن هشهام های اندیشهه برخههی بها او مخالفهت مکه دسههت یها و - بهوده نیههز عبهدالرحمان بهن یهونس
 خهاص المهیک نحله  از طرفهداری در او نشهد شهاخص عهدم برای مو،هی دلیل تواند می م،کح

 عنهوان بها خلیل بن محمد علت، همین به است نکمم و بوده عبدالرحمان یونس به منتسب
 بههن محمههد خلههف هکهه - شههاذان بههن فضههل بههاره در مسههئله همههین باشههد. نشههده مشهههور «یونسهی»

  ند.ک می صدق نیز - بوده حیث این از خلیل
 خلیهل بهن محمهد ابهو،عفر بهاره در هکه ای مسهئله بر وهعال شاذان بن فضل باره در همچنین،

 عبههدالرحمان بههن یههونس بههه شههاذان بههن فضههل چههه گههر هکهه داشههت تو،ههه بایههد شههد، بیههان  اک  سهه
 بهن فضهل طریه  از عبهدالرحمان بهن یهونس مهد  های گزارش از زیادی تعداد و داشته وابستگی
 هکه داشهت تصهری  شهیک گهزارش اسهاس بهر شاذان بن فضل خود اما 84 است؛ شده نقل شاذان
 بهن صهفوان و عمیر ابی بن محمد چون سانیک راه دهندۀ ادامه عبدالرحمان، بن یونس بر عالوه
   85است. بوده نیز یحیی

 بها منازعهه زمهان از افیکال تابک در لینیک گزارش اساس بر هک بود سیک عمیر ابی بن محمد
 نتیجهه  از شههدن  غضههبنا بهها بههاره، ایههن در مکههح بههن هشههام داوری و بعههد بههه حضههرمی کابومالهه
 نجاشهی، گهزارش اسهاس بهر نیهز یحیهی بن صفوان و 86ردک رابطه قطع او با مکح بن هشام داوری

                                                   
 207، صالفهرست. 82
کان یونس بن عبد الرحمن رحمه اهلل. »83 کان یرد علی المخالفین و مضی هشام بن الحکم رحمه اهلل و   «.خلفه 
 .783 – 779، ص2، جر،ال الکشی. 84
 .818، ص2. همان، ج85
 .210 – 209، صالکافی. 86
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 هکهه بههود سههیک ،نههدب بههن عبههداهلل 87داشههت. ،نههدب بههن عبههداهلل بهها شههدیدی دوسههتی رابطهه 
 و او میهان تقابهل و بنهدی ،نا  نهوعی پنهدار عبهدالرحمان، بهن یهونس مخالفهان نظهر در مکه دست
 - بهود او رانکهف هم و یونس به نسبت آنان میان در غیرواقعی بدبینی فضای از ناشی هک - یونس
   داشت. و،ود

 یقطههین، بههن علههی بههن حسههن و یزیههد بههن یعقههوب ماننههد عبههدالرحمان، بههن یههونس مخالفههان
 انتسههاب 88دادنههد. می نسههبت عبههدالرحمان بههن یههونس بههه را ،نههدب بههن عبههداهلل بهها مخالفههت
 بهن حسهن و یزیهد بهن یعقهوب سهوی از عبدالرحمان بن یونس به ،ندب بن هللعبدا با مخالفت

 تنهها نهه عبهدالرحمان بن یونس شی،ک از دیگر گزارشی اساس بر هک بود حالی در یقطین بن علی
 ایهن 89رد.که مهی نیهز تجلیهل وی از هکهبل نداشهت، ،نهدب بن عبداهلل به نسبت منفی دیدگاهی
 میهههان در واقعههی غیهههر بههدبینی فضههای از ناشهههی بنههدی ،نههها  نههوعی هکهه دههههد می نشههان مسههئله

 است. داشته و،ود او رانکف هم و او به نسبت عبدالرحمان بن یونس مخالفان
 بههن صههفوان و عمیههر ابی بههن محمههد چههون سههانیک بههه شههاذان بههن فضههل وابسههتگی ایههن، بههر بنهها
 در او شهدن شهاخص عهدم در اسهت نکهمم عبهدالرحمان، یهونس بهه او وابسهتگی نهارک در یحیی

 بهها او شههدن شههناخته عههدم و عبههدالرحمان یههونس بههه منتسههب خههاص المههیک نحلهه  از طرفههداری
 است. نبوده تأثیر بی ،«یونسی» عنوان

  نتیجه

گهر راوی کی باره در «یونسی» تعبیر شد، بیان هک گونه همان  بهن یهونس تلمیهُذ » معنهای: بهه ا
 ،هات از باشد، «راوی مد  یا مذ بیان در یونس؛ أصحاب ِمن» معنای: به نیز و «عبدالرحمان

  است. الکاش دارای مختلف
 اسهت، رفتهه ارکه به آنان باره در «یونسی» تعبیر هک راویانی از هایی نمونه رابط  تر دقی  بررسی

 نشهان عبهدالرحمان بهن یهونس معتقدات ترویج در آنان نقش بررسی و عبدالرحمان بن یونس با
  اند: بوده زیر ایه ویژگی دارای راویان این هک دهد می

 های  دیهدگاه بهه هکه دارنهد و،هود روایهاتی از تهو،هی قابهل بخهش سهند در راویهان، این از برخی
 ایهن اسهت. بهوده نیهز عبهدالرحمان بهن یهونس معتقهدات از و اسهت مربهوط اختالفهی مورد المیک

                                                   
 .197، صر،ال النجاشی. 87
 .852، ص2، جر،ال الکشی. 88
 .852، ص2. همان، ج89
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 ایهن هکه اسهت آن دهنهدۀ نشهان مسهئل  ایهن است. شده نقل خاص راویان این طری  از روایات
  اند. بوده المیک مسا ل آن در یونس اندیش  نشر در نقش صاحب و مهم افراد از راویان

یههان ایههن از دیگههر برخههی  بخههش و بههوده عبههدالرحمان بههن یههونس از مرویاتشههان بیشههتر نیههز راو
یههات ایههن از ای عمههده  معههرض در را آنههان هکهه اسههت مربههوط اختالفههی مههورد المههیک مسهها ل بههه مرو
  است. بوده نیز عبدالرحمان بن یونس متو،ه هک داده می قرار اتهامی همان

 نحله  از طرفهداری در خهاص راویهان ایهن بهودن شهاخص» هکه اسهت آن گر بیان واقعیت، این
 بهاره در «یونسهی» تعبیر رفتن ارک به اصلی دلیل ،«عبدالرحمان یونس به منتسب خاص المیک

  است. بوده آنان

   کتابنامه
 قههم: اصههفهانی، قیههومی ،ههواد تحقیهه : طوسههی، حسههن بههن مههدمح الطوسههی(، )ر،ههال األبههواب _

  ق.1415 اول، المشرفة، بقم المدرسین لجماعة التابعة اإلسالمی النشر مؤسسة
 دامهاد میهر : تعلیه  و تصحی  طوسی، حسن بن محمد شی(،کال )ر،ال الر،ال معرفة اختیار _

 التههرا ، إلحیههاء )علههل( البیههت آل مؤسسههة قههم: ر،ههایی، مهههدی سههید : تحقیهه  اسههترابادی،
  ق.1404

 و للطباعهة الجنهان دار بیهروت: البهارودی، عمهر اهلل عبهد : تعلی  و تقدیم السمعانی، ،األنساب _
  م.1988 اول، التوزیع، و النشر

 حهاج تقهدیم: و تعلیه  و تصهحی  فهرو (، بن الحسن بن )محمد قمی صفار ،الدر،ات بصا ر _
   ش.1362 می،األعل منشورات تهران: باغی، وچهک حسن میرزا

 ،زا هری، موسهوی طیهب سهید تقدیم: و تعلی  و تصحی  قمی، إبراهیم بن علی ،القمی تفسیر _
  ق.1404 سوم، تاب،کال دار مؤسسة قم:

 خرسهان، موسهوی حسهن سهید : تعلیه  و تحقیه  طوسهی، حسهن بن محمد ام،کاألح تهذیب _
  ش.1364 سوم، اإلسالمیة، تبکال دار تهران:

 قههم: تهرانههی، حسههینی هاشههم سههید : تعلیهه  و تصههحی  بابویههه، بههن علههی بههن محمههد ،التوحیههد _
   المشرفة. بقم المدرسین لجماعة التابعة اإلسالمی النشر مؤسسة

 قیسهی اهلل عبهد بهن محمهد ،نهاهمکو ألقابهم و أنسابهم و الرواة أسماء ضب  فی المشتبه توضی  _
 دوم، الرسهالة، ؤسسهةم بیهروت: عرقسوسی، نعیم محمد تحقی : الدین(، ناصر )ابن دمشقی
  م.1993
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 إلحیههاء )علههل( البیههت آل مؤسسهة تحقیهه : طبرسههی، نههوری حسهین میههرزا ، المسههتدر خاتمهة _
  ق.1415 اول، الترا ، إلحیاء )علل( البیت آل مؤسسة قم: الترا ،

 قهم: قیومی، ،واد تحقی : حلی، مطهر بن یوسف بن حسن ،الر،ال معرفة فی األقوال خالصة _
  ق.1417 اول، هة،الفقا نشر مؤسسة

 تهران. دانشگاه انتشارات تهران، برقی، خالد بن محمد بن أحمد ،الر،ال _
ههرق _  اول، المعرفههة، دار بیههروت: رمضههان، إبههراهیم تعلیهه : بغههدادی، القههاهر عبههد ،الِفههرق بههین الف 

  م.1994

 اإلسههالمی النشههر مؤسسههة قههم: نجاشههی، (،النجاشههی ر،ههال) الشههیعة مصههنفی اسههماء فهرسههت _
  ق.1416 پنجم، المشرفة، بقم المدرسین لجماعة التابعة

 الفقاههة، نشهر مؤسسهة قهم: قیهومی، ،هواد شهیخ تحقیه : طوسهی، حسن بن محمد ،الفهرست _
 ق.1417 اول،

 اإلسهالمی النشهر مؤسسهة قهم: شوشهتری، تقهی محمهد ،المقهال تنقهی  شهر  فهی الر،ال قاموس _
  ق1419 اول، المشرفة، بقم المدرسین لجماعة التابعة

 اول، الفقاهههة، نشههر مؤسسههة قههم: قیههومی، ،ههواد شههیخ : تحقیهه  قولویههه، ابههن ،الزیههارات مههلاک _
 ق.1417

 غفهاری، بهرکا علهی : تعلیه  و تصهحی  بابویهه، بهن علی بن محمد ،الفقیه الیحضره من تابک _
   المشرفة. بقم المدرسین لجماعة التابعة اإلسالمی النشر مؤسسة قم:

 پهنجم، اإلسهالمیة، تهبکال دار تههران: غفهاری، بهرکأ علهی تعلیه : و تصهحی  کلینی، ،الکافی _
   ش.1363

 صادر. دار بیروت: األثیر، ابن ،األنساب تهذیب فی اللباب _
  م،1992 پنجم، خو ی، ابوالقاسم سید ،الحدیث ر،ال معجم _
 تههههران، مشهههکور، ،هههواد محمهههد :تصهههحی  اشهههعری، اهلل عبهههد بهههن سهههعد ،الفهههرق و المقهههاالت _

 ش.1360 گی،فرهن و علمی انتشارات
  المعرفة، دار بیروت: یالنی،ک سید محمد تحقی : شهرستانی، ،النحل و الملل _
قریههزی، المقریزیههة(، )الخطهه  اآلثههار و الخطهه  بههذکر اإلعتبههار و المههواع  _  الکتههب دار بیههروت: م 

 العلمیة.
  م.1997 اول، الجیل، دار بیروت: اإلیجی، ،المواقف _
 آل مؤسسهة قم: الترا ، إلحیاء )علل( البیت آل سةمؤس تحقی : عاملی، حر ،الشیعة وسا ل _
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  ق.1414 دوم، الترا ، إلحیاء )علل( البیت
 بهاقر محمهد ،«شهیعی حهدیث در قمهی در هاشهم بهن ابهراهیم نقهش توثی ؛ مسئل  و ر،ال علم» _

 .8شماره هشتم، سال ،فرهنگی یهانک بهبودی،
 




