علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره چهارم

اسماعیل بن ّ
مرار در آینه نقد
فریبا رضازاده کهنکی

مهدی تقی زاده طبری

1
2

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «اسماعیل بن مرار در آینه نقهد» بهه دنبهال آن بهوده تها بهه شناسهایی

این راوی در میان افرادی با نامهای مشهابه پرداختهه و پهرده از روی وثاقهت یها عهدم وثاقهت
این فرد بردارد؛ به ایهن منظهور کهه صهحت یها عهدم صهحت احادیهث بسهیاری کهه در کتهب

اربعه از وی نقلشده و بیش از دویست روایت است ،برای اهل فن مشهخصگهردد .از ایهن
رو ،با شیوه تحلیلی -تطبیقی و استفاده از شواهد موجود به تعیین هویت افراد با نامههای

مشابه پرداخته شده و علی رغم نبود توثی خهاص ،بها اسهتفاده از سهه مهورد توثیه عهام بهه

وثاقت وی دست یافتیم و جدای از آن ،دو دلیل مبنی بر تصحی روایاتش بهدست آمد.

کلیدواژهها :اسماعیل بن مرار ،علی بن ابراهیم ،یونس بن عبدالرحمن ،وثاقت ،تصحی .

مقدمه
حهدیث بهه عنههوان ثقهل اصههغر از موقعیهت و اعتبهار خاصههی در دنیهای اسههالم برخهوردار اسههت.

نبود روایات متواتر
اطمینان از صحت صدور ،اعتباربخش به این روایات است .اما از یک سوِ ،

جههز در مههوارد انههد و فاصههله زمههانی بسههیار از عصههر صههدور ،مهها را بهها سههیلی عظههیم از احادیههث
بالتکلی ه ههف از نظ ه ههر ص ه ههحت ص ه ههدور مواج ه ههه نم ه ههوده و از س ه ههوی دیگ ه ههر ،بن ه ههای مت ه ههأخران ب ه ههر
اختصههاصدادن سهههم ز یههادی از شههرایط اطمینههان ،بههه وثاقههت افههراد و صههحت سههند ایههن مهههم را

نمههودار مههینمایههد کههه الزمههه بهههرهگیههری از در یههای عظههیم روایههات اثبههات وثاقههت افههراد و در نتیجههه
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 .1دانشجوی دکتری دانشگاه مازندران.
 .2عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران.

اسماعیل بن مرار در اسناد روایات بسیاری که به حدود  208مورد میرسد ،واقع شهده اسهت

و همه آنها را از حسن بن عباس المعروفی ،مبار عقرقوفی و یونس بن عبهدالرحمن نقهلنمهوده

است .در سند 183روایت آن تنها نام یونس آمده و نزدیک بهه بیسهت روایهت بهه صهورت یهونس

اسماعیل بن ّمرار در آینه نقد

صحت اسناد است.

بن عبهدالرحمن آمهده و همهه ایهنهها را علهی بهن ابهراهیم قمهی ،از پهدرش (ابهراهیم بهن هاشهم) ،از

3
اسماعیل بن مرار روایت نموده است.
َ
دو تههن از صههاحبان کتههب اربعههه بهها ایههن بخههش مشههتر َ « :ع ِلههی ْبه ُهن إ ْبه َهر ِاه َ
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بن ِإبر ِاهیم ،عن أ ِبی ِهه ،عهن ِإسهم ِاعیل ب ِهن مهرار ،عهن یهونس» در سهندها آوردهانهد .ایهن در حهالی
اسهت کههه اعتبههار ایهن روایههات بههه واسههطه وجهود اسههماعیل بههن مهرار در سندشههان ،در نظههر عالمههان

دینی مورد تردید واقع شهده اسهت؛ ز یهرا تنهها چیهزی کهه در بهاره ایهن شخصهیت در کتهب رجهالی
پیشینیان آمده این بوده که شیخ طوسی در ذیهل عنهوان «ذکهر أسهماء مهن لهم یهرو عهن واحهد مهن

االئمه» آورده:

روی عن یونس بن عبدالرحمان ،روی عنه ابراهیم بن هاشم.

6

از آنجا که در باره این شخصیت و روایاتش تا به حال تحقی مستقلی نوشهته نشهده اسهت،

مسائل مربوط به وی را در سه بخش پی می گیریم:

اولههین مسههئله قابههل طههر در ایههن بههاره تردیههد و شههک در بههاره چهههار شخصههیت بههه نههامهههای
اسماعیل بن ّمرار ،اسماعیل بن فرار ،اسماعیل بن ضرار و اسماعیل بن مزار است.
مسهئله دوم بهه وضهعیت راوی برمی گهردد کهه آیها ایهن فهرد ضهعیف اسهت یها حسهن و یها دارای

وثاقت؟

مسئله سوم در باره وضعیت احادیث وی است؛ به این معنها کهه بهر فهر

راهی برای تصحی روایات وی وجود دارد یا خیر؟

ضهعف راوی ،آیها

در ادامه ،به هر یک از جهات یاد شده پرداخته میشود.

 .3معجم رجال الحدیث ،ج ،4ص.96
 .4این شیوه جز در خصوص ده یا دوازده روایت از مجموع  199روایت جاری است.
 .5شیخ کلینی در الکافی  105و شهیخ طوسهی در دو کتهاب التههایب و االستبصهار  94روایهت از ایهن فهرد آوردهانهد .ناگفتهه
نماند این که از کتاب االستبصار چیزی ذکر نشده ،به دلیل عدم ذکر سند در روایات این کتاب است.
 .6رجال الطوسی ،ص.412
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 .1تعیین هویت
آنچه در باره تحدید شخصیت اسماعیل بن مرار میتوان گفهت ،ایهن کهه در بیشهتر مجموعهه

 208حدیثی مربوط به راوی ،اسناد روایات به این گونه است:
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َّع ِ ُ
نُ ِإْس ِ

با وجود این ،در سندهایی شبیه به این ،تنها در چهار مورد ،به جای نام یاد شده ،نامههایی

چههون اسههماعیل بههن فههرار 8،اسههماعیل بههن ضههرار 9و اسههماعیل بههن مهههران 10در تفسههیر القمههی ،و
اسماعیل بن مزار در کتاب ثواب األعمال 11آمده است.

آنچه منطقی به نظر میرسهد ،ایهن اسهت کهه بها توجهه بهه اشهترا سهند و نبهود ههیچ روایتهی از

نامهای اسماعیل بن فرار ،مزار و ضرار جز آنچه در اینجا ذکر شد ،ایهن اسهامی اشهتباه نوشهتاری

باشد که از سوی نویسندگان سند رخ داده است؛ آنچنان که در یکی از نسهخههای الکهافی نیهز

 -که نشر دارالحدیث است  -برای بیان وقوع تصحیف ،به سند اول ذکهر شهده در تفسهیر القمهی

اشاره نموده و اسماعیل بن فرار را محهرف از اسهماعیل بهن مهرار دانسهته ،بها ایهن دلیهل کهه همهین

روایههت در کتههاب بحههار االنههوار از اسههماعیل بههن مههرار نقههل شههده اسههت 12.آیههة اهّلل خههویی نیههز بههر ایههن

باورند که در نسخه جدید چنین تحریفی رخ داده و اال در نسهخههای قهدیمی و تفسهیر البرههان،
اسماعیل بن مرار ذکر شده است.

13

در بههاره اسههماعیل بههن ضههرار هههم آقههای خههویی بهها اطمینههان ،آن را یههک نسههخه تحر یههف شههده

معرفی کرده و صحی آن را اسماعیل بن مهرار دانسهته اسهت؛ ز یهرا در نسهخههای قهدیمی تفسهیر

القمی و تفسیر البرهان این گونه آمده است.

14

روایت مربوط به اسماعیل بن فرار نیز با همین سند در بحار االنهوار آمهده؛ بها ایهن تفهاوت کهه
15

در آنجا اسماعیل بن مرار ذکر شده است.
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 .7الکافی ،ج ،1ص.157
 .8تفسیر القمی ،ج ،1ص.28
 .9همان ،ص.205
 .10همان ،ص.74
 .11ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص.249
 .12الکافی (دارالحدیث) ،ج ،4ص.727
 .13معجم رجال الحدیث ،ج ،4ص.78
 .14همان ،ص.59 - 58
 .15بحار األنوار ،ج ،101ص.145

حکم به تصحیف کرده و آن را بهدل از اسهماعیل بهن مهرار دانسهتهانهد یها بهه عکهس اسهماعیل بهن

مرار آمده ،اما نظهر دیگهران بهر آن اسهت کهه تصهحیف شهده اسهماعیل بهن مههران اسهت .برخهی از

اسماعیل بن ّمرار در آینه نقد

در مورد حدیثی که نام اسماعیل بن مهران در سند مشابه آمده است نیز عهالوه بهر ایهن مهورد،
در سههند احادیههث دیگههری هههم کههه بههه نقههل علههی بههن ابههراهیم از پههدرش از مهههران هسههتند ،دیگههران

موارد آن را از نظر میگارانیم:

آیه هة اهّلل خ ههویی در ذی ههل بح ههث از روای ههاتی ک ههه اب ههراهیم ب ههن هاش ههم در س ههند آنه هها وج ههود دارد،

اینگونه میآورد:

رویُالشننیخُبسننندهُ،عنننُعننیُبنننُابننراهیُ،عنننُابیننهُ،وُاْساعیننلُبنننُمهننرانُعنننُیننونسُ.
اْلن،ءُ،2
اْل،ءُ،5بنابُالکفنارةُعننُخطنأُاملحنرمُ،اْلندیثُ،1089وُاالستبصهار ُ ج
التهایب ُ ج
بابُمنُجامعُقبلُعقدُالحرامُبالتلبیةُ،اْلدیثُ،636إلُأنُفینهُإْساعینلُبننُمنرارُ،بندلُ
اْساعیلُبنُمهرانُ.

و رواها الکلینی فی الکافی :الجهزء ،4کتهاب الحهج ،3بهاب مها یجهوز للمحهرم بعهد

اغتسههاله مههن الطیههب ،79الحههدیث ،10و فیههها علههی بههن ابههراهیم عههن ابیههه ،عههن

اسماعیل بن مرار ،عن یونس و هو الصهحی لعهدم ثبهوت روایهة ابهراهیم بهن هاشهم
عن یونس و الوافی و الوسائل کما فی الکافی ایضا.

16

و در ج ههای دیگ ههر ض ههمن بررس ههی شخص ههیت اس ههماعیل ب ههن مه ههران و روای ههات منق ههول از وی

آورده است:

رویُشننیخُبسننندهُ،عنننُُممنندُبنننُیعقننوبُ،عنننُعننیُبنننُابننراهیُ،عنننُابیننهُوُاْساعیننلُبنننُ
مهننرانُ،عنننُیننونسُ(التهههایبُ،جنن،ءُ،5بننابُکفننارةُعنننُخطننأُاملحننرمُ،اْلنندیثُُ1089وُ
اْل،ءُ،2بابُمنُجامعُقبلُعقدُالحنرامُ،اْلندیثُ،636الُانُُفینه ُُممندُبننُ
االستبصار ُ ج
خ
یعقوبُ،عنُعیُ،عنُابیهُوُاْساعیلُبنُمرارُ،عنُینونسُوُکَلمهناُُمنالفُملناُیفُالکهافی ُ
اْل،ءُ،4کتابُاْلجُ،3بابُماُ جیوزُللمحرمُبعدُاغتسالهُ،79اْلدیثُ،10فانُُاملوجنودُفینهُ
ج
عننننیُبنننننُابننننراهیُ،عنننننُابیننننهُعنننننُاْساعیننننلُبنننننُمننننرارُ،عنننننُی نننونسُاملوافنننن ُلله ههوافیُوُُ
َّ
الوسائلُایضاُ17.

همان طور کهه مشهاهده شهد ،در ایهن دو سهند در تفسهیر القمهی و دیگهر کتهب بها نهام مههران ذکهر

شده ،امها در الکهافی بها نهام مهرار و آیهة اهّلل خهویی بها دالیهل پهیش گفتهه حکهم بهه صهحت نهام مهرار

میدهد؛ اما در مکاتیب الرسول ،ذیل روایتی که فر میان رسول ،نبی و امام را بیان میدارد و با

 .16معجم رجال الحدیث ،ج ،1ص.316
 .17همان ،ج ،4ص.102
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سههند «علههی بههن إبههراهیم عههن أبیههه ،عههن إسههماعیل بههن مه َّهرار ،قههال :کتههب الحسههن بههن ّ
العبههاس
المعروفی إلی ّ
الرضا » آمده ،عملکردی خالف آنچهه در مهوارد پهیش بهود ،رخ میدههد؛ یعنهی
مرار گفته شده و نظر ایشان بر صحت سند با نام مهران است .در این کتاب آمده است:

یتملُوقوعُالتصحیفُیفُعنوانُ«ابنُمرار»ُبدلُ«ابنُمهران»ُوُ«ابننُالعبناسُاملعنرویف»ُ،
ا
ا
وُذلکُلورودُهذاُ خ
متناُیفُالبصائرُ،وُفیهُرویُالصنفارُعننُإبنراهیُبننُهاشنمُ،
سنداُوُ ُ
اْلبرُ ُ
قال ُأخبرناُإْساعیلُبنُمهرانُ،قال ُکتنبُاْلسننُبننُالعبناسُبننُاملعنرو ُإیلُالرضنا ُ
(بصائر الدرجات ُ ُُ369حُُ.)4وُیفُاإلختصا ُإبنراهیُبننُهاشنمُ،عننُإْساعینلُبننُ
مهرانُ،قال ُکتبُاْلسنُبنُالعباسُاملعرویفُ(ُ...االختصاص ُ ُُ.)328
لعلُُصحةُعنوانُإْساعیلُبنُمرارُیفُالسندُاملبحوثُعنهُوُذلکُبقر ینةُکثرةُروایةُإبراهیُ
بنُهاشمُعنهُوُعدهُالشیخُیفُمنُلُیروُعنُاألمئة (راجنع ُرجهال الطوسهی ُ ُُ412
ا
18
ثیراُعنُیونسُبنُعبدُالرمحن.
رقمُ)5972إلُُأنهُرویُک ُ

مسهئله جالههبتههر ایههن کههه ایههن روایههت دو بههار در البرهههان آمههده کههه در سههند یکههی اسههماعیل بههن

مهران آمده و در سند دیگری اسماعیل بن مرار 19.توجه به مجموعه کتابهایی کهه ایهن روایهت

در آنها وجود دارد ،بیانگر آن است که هر جا علهی بهن ابهراهیم ایهن حهدیث را از پهدرش (ابهراهیم

بهن هاشههم) نقههلنمههوده ،در سههند ،نهام اسههماعیل بههن مههرار آمههده؛ امها هههر جهها دیگههری از ابههراهیم بههن
هاشههم ذکههر کههرده ،نههام اسههماعیل بههن مهههران ذکههر شههده اسههت .از ایههن رو ،بهها توجههه بههه ایههن مههورد و

ایرادات دیگری که در سند احادیث منقول از علی بهن ابهراهیم وجهود دارد ،گهاهی سهند حهدیث

واحهدی را یهک بهار بها یهک واسهط اضهافه و بههار دیگهر بهدون آن ذکهر کهرده اسهت؛ بهه عنهوان مثههال،

توجه به سند یکی از احادیثی که در کتب مختلف به نقهل از علهی بهن ابهراهیم آمهده ،بیهانگهر آن

اسههت کههه عالمههه مجلسههی سههند آن را بههه نقههل مسههتقیم از تفسههیر علههی بههن ابههراهیم ایههن گونههه ذکههر
کرده است:

َّ َّ ْ ْ َّ َّ
َّ
نننُُ
ک َّانَّ ُ،ع ْ ُ
ننُم ْس ن ُ
اّللُ ْبن ِ ُ
نندُ ِ ُ
ننُ َّع ْب ِ ُ
سُ َّعن ْ ُ
نننُیننون َّ ُ
ننُ َّمن َّنرارَّ ُ،ع ْ ُ
یننلُ ْبن ِ ُ
اع ُ
تفسننیرُالقمننیُأ ِبُ،عن ُ
ننُ ِإْس ِ
َّ
بُ َّع ْب ِ ُدُاّللُ20.
أِ ُ

و در کتب دیگر ،اگر چه باز به نقل از علی بهن ابهراهیم اسهت ،امها میهان عبهداهّلل بهن مسهکان و

امام
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یک واسطه ذکرشده است.

 .18مکاتیب األئمة  ،ج ،5ص.35
 .19البرهان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص 900و .903
 .20بحار األنوار ،ج ،101ص.145

تهایب االحکام:

الوافی:

اسماعیل بن ّمرار در آینه نقد

الکافی:

َّ َّ
َّ َّ
َّ ْ ْ َّ
َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ
نُ
بُ َّب ِصیرَّ ُ،ع ْ ُ
نُأ ِ ُ
ک َّانُ،ع ْ ُ
سُ
نُم ُ
نُاب ِ ُ
انُأ ْ ُوُغ ِیر ِهُ،ع ِ ُ
بُ جنر ُ
نُأ ِ ُ
نُاب ِ ُ
نُأ ِب ِیهُ،ع ِ ُ
یُ ْبنُُ ِإ ْب َّر ِاه َّیُ،ع ْ ُ
َّع ِ ُ
َّ
اّلل ُُُ21.
بُ َّع ْب ِ ُدُ ِ ُ
أِ ُ

َّ َّ
َّ
َّ َّ
َّ
َّ َّ ْ َّ
بُ
ننُأ ِ ُ
ک َّانُ،ع ْ ُ
ننُم ْسن ُ
ننُ ْاب ِ ُ
ینر ِهَّ ُ،ع ِ ُ
نُأ ِ ُ
نُ ْاب ِ ُ
نُأ ِب ِیهَّ ُ،ع ِ ُ
نُ ِإ ْب َّر ِاه َّیُ،ع ْ ُ
یُ ْب ِ ُ
نُ َّع ِ ُ
َّع ْنهَّ ُ،ع ْ ُ
بُعمیرُُأ ُوُغ ِ
َّ
اّلل ُُ22.
بُ َّع ْب ِ ُدُ ِ ُ
نُأ ِ ُ
َّب ِصیرَّ ُ،ع ْ ُ
(الکافیُُ)66ُ 6عیُ،عنُأبیهُ،عنُالتیمنیُ23أوُغینرهُ،عننُابننُمسنکانُ،عننُأبُبصنیرُ،
اّلل ُُ24.
عنُأبُعبدُ ُ

وسائل الشیعه:

َّ َّ
َّ َّ
َّ
ْ َّ َّ ْ َّ َّ ْ َّ
بُ
ننُأ ِ ُ
ک َّانُ،ع ْ ُ
ننُم ْسن ُ
ننُ ْاب ِ ُ
ینر ِهَّ ُ،ع ِ ُ
ننُأ ِ ُ
ننُ(اب ِ ُ
ینهَّ ُ،ع ِ ُ
ننُ ِإ ْب َّنر ِاه َّیُ،ع ْ ُ
نیُ ْب ِ ُ
نُ َّع ِ ُ
َّع ْ ُ
ننُأ ِب ِ
بُ جن َّنران)ُأ ُوُغ ِ
َّ
نُأ ُ َّ
َّ
َّ ْ
اّللُُ25.
بُع ْب ِ ُدُ ِ
ب ِصیرُ،ع ُ ِ

منط میگوید که یا عبداهّلل بن مسکان این حدیث را با واسطه شنیده یا بدون واسهطه .ا گهر

با واسطه بوده ،همه جا باید به این صورت ذکر شود و اال نیاز به ذکر هیچ واسطهای نیست.

با توجه به هم این قراین ،آیا نمیتوان این گونه نتیجه گرفت که علی بن ابهراهیم در نوشهتن

تفسیرش دقت الزم را نداشته است یا این عدم دقهت از سهوی کسهی کهه تفسهیر موجهود قمهی بهه
واسطه او به دست ما رسیده ،اعمال شده؛ اما راویان پهس از ایشهان چهون شهیخ کلینهی بها توجهه

به بعید بودن ذکهر روایهت مسهکان از امهام صهاد

 26بها تحقیه بهه وجهود واسهطهای چهون ابهی

بصیر پی بردهاند و از این رو ،کتابی که در بردارنده خطا است ،میتوان احتمهال خطها در نوشهتن
نام مرار به جای مهران را بدان افزود؟

از سوی دیگر ،با توجه بهه ایهن کهه یهونس و اسهماعیل بهن مههران ههر دو در زمهره اصهحاب امهام

رضهها

هسههتند 27و ابههراهیم بههن هاشههم هههم در زمههان امههام رضهها

بههوده و بهها ایشههان مالقههات

 .21الکافی ،ج ،6ص.66
 .22تهایب األحکام ،ج ،8ص.27
 .23فی التهایبین :ابن أبی عمیر مکان التیمی ،و األمر فیه سهل لمکان «أو غیره» .منه «ره».
 .24الوافی ،ج ،23ص.1015
 .25وسائل الشیعة ،ج ،22ص.104
 .26رجال النجاشی ،ص.214
 .27همان ،ص 10و 447 - 446؛ اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص.779
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داشههته 28،آیهها ایههن سههؤال ذهههن را درگیههر نمههیکنههد کههه چههرا ابههراهیم بههن هاشههم تنههها سههه روایههت از
اسماعیل بهن مههران دارد؟ چهرا بایهد ابهراهیم بهن هاشهم از یهک فهرد مجههول تها ایهن انهدازه روایهت

نماید ،اما از فردی چون اسماعیل بن مههران _ کهه ثقهه و مهورد اعتمهاد 29اسهت _ تنهها سهه روایهت

نقل کرده باشد؟ آیا این احتمال وجهود نهدارد کهه نزدیکهی شهیوه نوشهتن حهرف «ن» و «ر» در رسهم

الخط قرن چهارم ،یعنی قرن حضور علی بن ابراهیم ،عامل ذکر اسناد با نهام اسهماعیل بهن مهرار
به جای اسماعیل بن مهران شده باشد؟ اگر چه رسم الخطی که متعله بهه قهرن چههارم باشهد،

در دسترس نیست ،اما مراجعه به عکسهایی که مر بهوط بهه رسهم الخهطههای عر بهی قهرون بعهد

اسهت ،از شهباهت بسهیار ز یهاد شههکل نوشهتاری ایهن دو حهرف حکایههت می کنهد؛ ا گهر چهه حههرف
«هههاء» در ایههن رسههم الخطههها بههه خههوبی قابههل تشههخیص اسههت .بایههد ایههن مطلههب را نیههز در نظههر

داشت که این خطوط مربوط به قرو ن بعدتر بوده و هر چه به زمان عقبتر برگردیم ،خهط سهامان

کمتههری داشههته و احتمههال خطهها بههاالتر بههوده و دیگههر ایههن کههه در نوشههتههههای قرآنههی (چههون رسههم

الخطهای موجود از آن قهرون مر بهوط بهه نوشهتههای قرآنهی اسهت) همهواره اهتمهام مسهلمانان بهر

زیبایی و دقت در نوشتن آن بوده و آیا در ارتباط با حدیث ایهن حهد از دقهت رعایهت مهیشهده تها
موجب اشتباه میان حروف نشود؟

همه آنچه تا به اینجا مطر شد ،این احتمال را در ذهن ترسهیم مهیکنهد کهه شهاید مقصهود از

اسماعیل بن مرار ،همان اسماعیل بن مهران باشد؛ زیرا این نام فقط از سوی یهک منشهأ مطهر

شده و این احتمال وقوع خطا را باال میبرد.

اگر این احتمال را بپایریم ،ممکن است ذهن درگیهر چنهین ابههامی شهود کهه ا گهر ابهراهیم بهن

هاشم ،اسماعیل بن مهران و یونس بن عبدالرحمن هر سه در زمهان امهام رضها

بهودهانهد ،چهه

نیازی بوده تا اسماعیل بن مهران واسطه میان ابراهیم بن هاشم و یونس باشد و چرا ابراهیم بهن
هاشههم و اسههماعیل بههن مهههران مسههتقیم از امههام رضهها

روایههت نکردهانههد؟ در بههاره عههدم روایههت

مسهتقیم ابههراهیم بههن هاشههم بایههد بههه سهکونت ابههراهیم در قههم 30و دوری وی از محههل اقامههت امههام

اشهاره نمههود و بهرای بررسههی ایهن مسههئله در مهورد اسههماعیل بههن مههران توجههه بهه سههه نکتهه مهها را بههه

پاسخ میرساند :اول این که ،در مورد یونس ،روایت شده:

حدثنُعیُبنُُممدُالقتییبُ،قال ُحدثنُالفضلُبنُشاذانُ،قال ُحندثنُعبندالعز یُ،بننُ
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 .28الفهرست ،ص.36
 .29رجال النجاشی ،ص.26
 .30الفهرست ،ص.36

بدین معنا که وی از سوی امام رضا

به عنوان یک مرجع مطر بهوده اسهت .دومهین مهورد

اسماعیل بن ّمرار در آینه نقد

املهتنندیُوُکننانُخیننرُمقننیُرأیتننهُوُکننانُوکیننلُالرضننا ُوُخاصننتهُ،قننال ُسننألتُالرضننا ُ،
فقلننت ُانُلُالقننا کُیفُکننلُوقننتُفعنننُمنننُآخننذُمعننالُدیننن ُقننال ُخننذُمنننُیننونسُبنننُ
عبدالرمحنُُ31.

این که ،معدود روایاتی که اسماعیل بن مهران از یونس دارد ،همه با واسطه است:

َّ ْ ْ َّ َّ ْ ْ َّ َّ َّ ْ
الر ْ َّ
نُ َّع ْب ِ ُدُ َّ
نُ ْ َّ
نُ ْ َّ
مح ِنُُ32.
سُ ْب ِ ُ
نُیون َّ ُ
امل ْر َّو ُِ یَّ ُ،ع ْ ُ
اْل َّس ِ ُ
یُ ْب ِ ُ
نُاْل َّس خِ ُ
نُ ِمهرانُ،ع ِ ُ
یلُب ِ ُ
اع ُ
ع ُ
نُ ِإْس ِ

و نکته سوم این که در سند روایاتی که یونس از امام صاد

آورده ،بیشتر تنها یک واسطه

وجود دارد؛ 33اما در سند روایاتی که اسماعیل بن مههران از امهام صهاد

نقهل نمهوده ،بهیش از

دو واسههطه وجههود دارد 34.مجموعههه ایههن مههوارد مهها را بههه ای هن نتیجههه میرسههاند کههه ایههن دو بزرگههوار
نسبت بهه همهدیگر فاصهله سهنی ز یهادی داشهتهاند و یهونس بهرای افهراد کهم سهن و سهالتهر از خهود
مرجع بوده است و وجود عهاملی چهون عهدم دسهترسهی مسهتقیم اسهماعیل بهن مههران بهه امهام

رضا

 35 ،موجب شده که بیشتر روایهات اسهماعیل بهن مههران از امهام رضها

دیگر باشند.

بها واسهطه افهراد

نمونههایی از آن:

َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
ْ َّ َّ َّ َّ ْ َّ ْ
َّ ْ ْ َّ َّ
بُ
ننُأ ِ ُ
نةُ،عن ْ ُ
ننُْساعن ُ
بُ ِامل ْعن َّنن یُ،عن ْ ُ
ننُأ ِ ُ
ننُع ِمیننر ُةُ،عن ُ
نیفُبن ِ ُ
ننُ َّسن ِ ُ
ننُ ِم ْهن َّنر َّانَّ ُ،عن ْ ُ
نلُ ْبن ِ ُ
اعین ُ
عن ُ
ننُ ِإْس ِ
36
ْ َّ
ن ُُ .
اْل َّس ِ ُ
َّ
ْ َّ َّ
َّ َّ َّ
َّ ْ ْ َّ َّ
بُ ْ َّ
اْل َّسنُ ُ37.
نُ َّ َّْس َّاع ُةُقال ُکُ ْنتُُ ِع ْن َّ ُدُأ ِ ُ
اءَّ ُ،ع ْ ُ
اْلذ ِ ُ
نُ َّص َّباحُُ
نُ ِم ْه َّر َّانَّ ُ،ع ْ ُ
یلُ ْب ِ ُ
اع ُ
ع ُ
نُ ِإْس ِ
َّ
َّ ْ ْ َّ َّ ْ ْ َّ َّ َّ َّ ْ
بُ ْ َّ
ن ُ38.
اْل َّس ِ ُ
ن ُأ ِ ُ
نُس َّو یدَُّ ُ،ع ْ ُ
نُالنض ُِرُ ْب ِ ُ
نُ ِمهرانُ،ع ِ ُ
یلُب ِ ُ
اع ُ
ع ُ
نُ ِإْس ِ
َّ
َّ ْ ْ َّ َّ ْ ْ َّ َّ َّ ْ َّ
َّ
بُ ْ َّ
الرضا ُ39.
اْل َّس ِ ُ
نُأ ِ ُ
نُ َّآد َّ ُمُ َّع ْ ُ
نُ َُّز ُک ِر یاُ ْاب ِ ُ
نُ ِمهرانُ،ع ُ
یلُب ِ ُ
اع ُ
ع ُ
نُ ِإْس ِ
نُ ِ

 .31رجال النجاشی ،ص447؛ اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص.779
 .32اإلستبصار فیما اختلف من األخبار ،ج ،1ص461؛ الوافی ،ج ،11ص427؛ وسائل الشیعة ،ج ،8ص.18
 .33با واسطه جمیل← الکشف الوافی فی شر أصول الکافی ،ص 127و با واسطه عبداهّلل بن سهنان← جهامع أحادیهث
الشیعة ،ج ،24ص202؛ و موارد دیگری چون :الکافی (دارالحدیث) ،ج ،3ص155؛ ج ،3ص766؛ ج ،4ص.109
 .34الهدایا لشیعة أئمة الهدی ،ج ،1ص.358
ْ َ َ َ َ ََْ ُ َ
َ ْ ْ َ َ
ّ َ
ْ
الرضهها » (الکههافی ،ج،3
هی
ه
ل
إ
هت
ه
ب
ت
ک
:
هال
ه
ق
ان
هر
ه
ه
م
هن
ه
ب
یل
اع
هم
ه
س
إ
هن
ه
ع
«
:
هت
 .35ایههن مطلههب از ایههن روایههت نیههز مسههتفاد اسه
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص.)28
 .36بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد  ،ج ،1ص.301
 .37الکافی ،ج ،3ص.72
 .38همان ،ج ،4ص.344
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اما در باره این ابهام که چرا با وجود آن که در رجال الکشی ابراهیم بن هاشم به عنوان شهاگرد

یونس معرفی شده ،اما او با واسطه این فرد از یونس روایت آورده ،باید گفت کهه در یکهی از نسهخ

کتاب من الیحضره الفقیهه  -کهه بهه تحقیه اسهتاد علهی اکبهر غفهاری اسهت  -آنجها کهه سهخن از

طری شیخ صدو به ابراهیم بن هاشم است ،به نقد این مسئله پرداخته شهده و بها دلیهل قهرار

دادن این که چهون ابهراهیم بهن هاشهم ههیچ روایتهی بهدون واسهطه از یهونس نقهل ننمهوده و گو یها در
نسخه این کتاب کلماتی افتاده باشد ،به تصحی کالم پرداخته و بیان داشته است:

درست آن این است که ابراهیم بن هاشم از شاگرد یونس بهن عبهدالرحمن روایهت
ِ

کههرده و مقصههود از شههاگرد یههونس هههم اسههماعیل بههن مههرار و جههز او اسههت و ایههن نههزد

خبرگههان ایههن فههن ثابههت شههده کههه در نسههخه اصههلی رجههال الکشههی افتههادگی کلمههه و
تحریف بسیار است.

40

 .2وضعیت راوی به لحاظ رجالی
نگههاه بههه مجموعههه کتههب رجههالی بیههانگههر آن اسههت کههه هههیچ یههک از رجالیههان متقههدم در مههورد

وضعیت اسماعیل بن مرار ،شخصیت وی و حتی این که اهل کجا است ،اشارهای ننمودهاند

و از میان کتب اربعه رجالی ،تنها در رجال الطوسی نام وی ذکر شده که به گفتن این کهه او راوی

یهونس بهن عبهدالرحمن اسههت و علهی بهن ابههراهیم نقهل کننهده روایههات اسهماعیل اسهت 41،اکتفهها

شده است .از این رو باید گفت شخصیت اسماعیل بن مرار مهمل 42است و نسبت بهه وی نهه

جرحی صورت پایرفته و نه تعدیل؛ یعنی توثی خاصهی بهرای او در ایهن کتهب وجهود نهدارد ،امها
آیا او مشمول توثیقات عامه هم نمیشود؟

باید گفت اگر چه در کتب اولیه اظهار نظری در باره ایهن شخصهیت نشهده اسهت ،امها برخهی

متأخرین بر اساس بعضی نشانهها ،در باره وثاقت یا عدم وثاقت او نتیجه گیری کردهاند.

ابتهدا نظههرات برخههی علمههای علهم حههدیث را در بههاره ایههن شخصهیت از نظههر می گههارانیم تهها در
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 .39همان ،ج ،5ص.88
 .40کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص.521
 .41رجال الطوسی ،ص.412
 .42مهمهل ،حهدیثی اسهت کهه نههام تمهام ،یها برخهی از راو یههان آن در کتهب رجهال بهرده شهده باشههد ،امها در بهاره مهد  ،یهها ذم او
سکوت شهده باشهد (مقبهاس الهدایهه ،ج ،1ص397؛ اصهول الحهدیث و احکامهه ،ص .)118در بهاره کهاربرد ایهن واژه در
مورد افراد هم در کالم عالمه و ابن داوود مهمل کسی است که در باره او مد و ذمهی وارد نشهده .در کتابههای ایشهان
مهملین به موثقین ملح شدهاند.

 .1محمد بن حسن بن شهید ثانی ،در بررسی سند یکی از روایات  -که اسماعیل بهن مهرار در

آن واقع شده  -پس از اعتراف به مجهول الحال بودن ابتدایی وی ،روایهت ابهراهیم بهن هاشهم را

از او نوعی مد برایش دانسهته اسهت؛ ز یهرا اههل قهم نسهبت بهه بحهث حهدیث موضهع گیریهای

اسماعیل بن ّمرار در آینه نقد

ادامه به پاسخ برسیم:

شدیدی داشتند و چنانچه در مورد فهردی احتمهال شهک ههم میبهود ،او را اخهراج مینمودنهد .از

ایههن رو ،ا گههر در بههار اسههماعیل احتمههال شههک بههود ،ابههراهیم از او روایههت نمی کههرد .بهها ایههن همههه،
محمد بن حسن بن شهید ثانی باز در انتهای سخن خود بهر مجههول الحهال بهودن اسهماعیل در

ظاهر امر تکرار و تأ کید می کند.

43

مهها نیههز منکههر آن نیسههتیم کههه در ابتههدای امههر و در ظههاهر ،اسههماعیل بههن مههرار مجهههول و یهها بهتههر

بگوییم مهمل به نظر میرسد ،اما از راههای دیگهر مهیتهوان وثاقهت وی را بهه دسهت آورد .ایشهان

خود در ابتدا بهه واسهطه روایهت ابهراهیم از او بهرایش نهوعی مهد تصهور نمهوده ،امها شهاید بهه علهت
عدم وجود توثی برای ابراهیم در کتب رجالی این مد را دچهار خدشهه مهیبینهد و در ظهاهر امهر

توقف مینماید.
نکتههای کههه از آن قابههل برداشههت اسهت ،ایههن کههه وی روایههت بزرگهان از فههرد مجهههول را موجههب
مههد فههرد مههیدانههد .در شههرایط موجههود ا گههر چههه در ایههن سلسههله روایههات ابههراهیم بههن هاشههم توثیه

نشده ،امها آیها کثهرت روایهت شهیخ کلینهی و شهیخ طوسهی از ابهراهیم بهن هاشهم موجهب حکهم بهه
وثاقت و مد او نمیشود تها از آنجها بهه واسهطه کثهرت روایهت ابهراهیم از اسهماعیل مهد و توثیه

اسماعیل را برداشت نماییم؟

 .2مههورد دیگههری کههه اقههدام بههه اظهههار نظههر و نتیجههه گیری در بههاره شخصههیت اسههماعیل کههرده

اسهت ،جنههاب میردامهاد اسههت کهه در تعلیقیهههاش بهر اصههول الکهافی ،پههس از ذکهر حههدیثی بها ایههن

سند« :علی بن ابراهیم ،عن أبیه ،عن اسماعیل بن مرار ،عن یونس بن عبد الرحمن ،قهال :قهال
لههی أبههو الحسههن الرضهها

» ،طر یه شههیخ کلینههی بههه علههی بههن ابههراهیم از پههدرش را حسههن و بلکههه

صحی معرفی کرده و بها توجهه بهه ایهن کهه شهیخ از اسهماعیل بهن مهرار روایهت نمهوده و ایهن فهرد از

یونس بن عبدالرحمن به نقل روایت پرداخته است و این که اصهحاب بهر صهحت طر یه شهیخ

کلینی به یونس بن عبدالرحمن اجماع دارند ،مجموع اینها را متضمن حکهم بهه وثاقهت ایهن
فرد دانسته است.
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 .43إستقصاء االعتبار فی شر اإلستبصار ،ج ،4ص.77 - 76
 .44التعلیقة علی أصول الکافی ،ص.380
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در کنه ههار ایه ههن دو اظهه ههار نظه ههر ،بهه ههرهگیه ههری از توثیقه ههات عامه ههه نیه ههز به ههه سه ههه طر ی ه ه  ،وثاقه ههت

اس ههماعیل ب ههن م ههرار را ب ههرای م هها ب ههه ارمغ ههان م ههیآورد .در ادام ههه ،ب ههه تبی ههین و بررس ههی ای ههن راهه هها
پرداخته میشود:

یکم .کثرت نقل بز رگان از راوی

کثرت روایت اجال از فردی ،یکی از راههای توثی شمرده شده است .توضی  ،این که برخی

بزرگان علم حدیث معتقدند افرادی در اسانید بعضی از روایهات وجهود دارنهد کهه در کتهابههای
رجالی ،جر یا تعدیلی بهرای ایشهان ذکهر نشهده ،امها علمهای بهزر متقهدم بهه شهأن آنهها عنایهت

داشته و بسهیار از ایشهان روایهت نمهودهانهد .ایهن دسهته مشهایخ متهأخر ایهن حجهم بسهیار روایهت را

تنزیه نموده و حکم به صحت روایاتی دادهاند که فرد مجهول در سند آنها است و علهی الظهاهر،

این مقدار را برای حصول ظن به عدالت کافی دانستهاند؛ مثل احمد بهن محمهد بهن حسهن بهن

ولید ،فرزند ابن ولید که در کتب رجال جر یا تعدیل نشده ،امها از مشهایخ شهیخ مفیهد بهوده و و
واسطه میان او و پدرش ،و روایت از او بسیار است.

45

عالوه بر آنچه گفته شد که در صورت کثرت روایت اجال از فهرد مجههول ،عهدالت را بهرای وی

ثابت می کند ،باید اضافه کرد افهرادی چهون کجهوری شهیرازی 46،شهیخ محمهد السهند و محمهد

صال تبریزی 47این عامل را دلیلی برای اعتماد به فرد مجهول دانستهاند؛ در حالی که افهرادی

چهون شهههید ثههانی 48،سههبحانی 49،علههی اکبههر سههیفی مازنههدرانی 50و شههیخ عبههدالهادی فضههلی

51

کثرت روایت از فرد مجهول را دال بر وثاقت او دانستهانهد ،بهه شهرط آن کهه طعنهی در مهورد او وارد

نشههده باشههد و حتههی ایههن رونههد را سههیره علمههای بههزر متقههدم و متههأخر دانسههته و خههود حکههم بههه
عههدالت فههرد مجهههول در ایههن رونههد نمههودهانههد و چههون اسههماعیل بههن مههرار از وی گههی کثههرت روایههت
بزرگان از وی برخوردار است ،میتوان بهرای او مطهاب نظهر برخهی عهدالت را اثبهات نمهود و بنها بهه

نظر برخی دیگر وثاقت را نتیجه گرفت.
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 .45مشر الشمسین ،جزء ،1ص.18
 .46الفوائد الرجالیه ،ص.107
 .47بحو فی مبانی علم الرجال ،ص.174
 .48اصول علم الرجال ،ص.152
 .49کلیات علم رجال ،ص.301 - 299
 .50مقیاس الرواة فی کلیات علم الرجال.163 - 162 ،
 .51شیخ فضلی ضمن طر نظر شهید ثهانی و ردیهه آیهة اهّلل خهویی در خصهوص ایهن توثیه عهام دالیهل خهویی را رد نمهوده و
حکم به اعتبار نظر شهید ثانی دادهاست (اصول علم الرجال ،ص.)155 - 152

روایههت از یههونس بههن عبههدالرحمن بههه عنههوان یکههی از معیارهههای توثی ه عمههومی راو یههان مطههر

است .برخی با طر کالم ابن ولید  -که بیان داشته اسهت کتهب روایهی یهونس بهن عبهدالرحمن
همه صحی و مورد اعتماد هستند به جز احادیثی که در سندش محمد بن عیسی بن عبید از

اسماعیل بن ّمرار در آینه نقد

دوم .راویان از یونس بن عبدالرحمن

یههونس منفههرد باشههد  -آن را دال بههر وثاقههت همههه افههرادی کههه بهها واسههطه یهها بههدون واسههطه از یههونس

روایت کرده باشند ،جز محمد بن عیسی دانستهاند.

52

البته این شبهه وجود دارد که شاید این استثنا به علت صغر سن محمد بهن عیسهی هنگهام

تحمههل حههدیث بههوده باشههد .از ایههن رو ،آنچههه کههالم بههه آن تصههری دارد ،تنههها حکههم بههه صههحت
روایات و کتب یونس بن عبدالرحمن است؛ ولی بر این که این حکم از جهت وثاقت راویان آن

باشد ،دلیلی وجود ندارد .پس حکم به صهحت ،یها از جههت وجهود قهراین بهر صهحت تهک تهک

این روایات است یا از جهت وثاقت در بخشی و وجود قراین در بخش دیگر است.

امها احتمههال اول بعیهد اسههت ،ز یهرا علههم بهه قههراین بههرای تهک تههک روایهات بسههیار بعیهد بههه نظههر

میرسههد و احتمههال دوم نیههز خههالف ظههاهر اسههت ،چههون اسههتثنا محمههد بههن عیسههی کاشههف از آن

است که ابن ولید در تصحیحش نگاهش به افراد بوده و نه قراین 53.بنا بهر ایهن ،میتهوان وثاقهت
راویان از یونس ،به جز محمد بن عیسی ،از جمله اسماعیل بن مرار را نتیجه گرفت.
سوم .راویان در تفسیر القمی

توثی عامه دیگر نسبت به راویان در تفسیر علی بن ابراهیم قمی صورت گرفته اسهت .طبه

این نظریه ،تمام راویان موجهود در کتهاب تفسهیر القمهی ،بهه شههادت علهی بهن ابهراهیم در مقدمهه

ثقهاند و توثی وی معتبر است؛ زیرا وی به توصیف بزرگانی چون نجاشی و شیخ طوسی فردی

ثقههه ،دارای قههدرت ثبههت ،مههورد اعتمههاد و صههحی المههاهب در نقههل حههدیث معرفههی شههده کههه
روایات فراوانی شنیده و کتابهایی نیز نگاشته است.

54

افرادی چون آیة اهّلل خهویی 55و داوری 56ایهن نظر یهه را پایرفتههانهد؛ ههر چنهد جنهاب داوری بهر

این باور است که تفسیر موجود ،ترکیبی از چند تفسیر است و شهادت قمی در مقدمهه ،تنهها در
 .52منتهی المقال ،ج ،2ص92؛ تعلیقه علی منهج المقال ،ص322؛ الموسوعة الرجالیة المیسره ،ص.84
 .53همان ،ص.280
 .54تفسیر القمی ،ج ،1ص.4
 .55مقدمه معجم الرجال ،ص.14
 .56اصول علم الرجال ،ج ،1ص.269
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بخشهی از تفسهیر موجهود  -کههه بها قهراین ،انتسههاب آن بهه قمهی ثابهت اسههت  -پایرفتهه اسهت؛ امهها

خوشههبختانه نههام اسههماعیل بههن مههرار را در فهرسههت راو یههانی قههرار داده اسههت کههه در کتههاب اصههلی

علی بن ابراهیم است؛ افزون بر این که نامههای دیگهری چهون اسهماعیل بهن فهرار ،اسهماعیل بهن
ضرار و اسماعیل بن مهران را نیز اشاره به همین شخصیت مورد بحث دانسته است.

57

 .3وضعیت روایات اسماعیل بن مرار
برخی از متأخران به خاطر عدم وجود توثی خهاص ،حکهم بهه ضهعف روایهات اسهماعیل بهن

مرار دادهاند؛ اما بعضهی دیگهر ،بها توجهه بهه وجهود توثیقهات عامهه در بهاره وی ،و نیهز از طر یه ارائهه

دالیلی دیگر حکم به اعتبار آنها دادهاند.
یکم .قایالن به ضعف روایات

عالمه مجلسی در ذیل روایتی که این فرد در سند آن قهرار دارد ،بهه مجههولبهودن آن بهه خهاطر

حضور اسماعیل بن مرار رأی داده است؛ امها در تحقیه و تصهحیحی کهه بهر ایهن کتهاب صهورت
گرفته ،حکم به اهمال اسماعیل بن مرار دادهاند ،نه مجهولبودن او؛ 58زیرا نام این فرد در کتهب

رجههالی آمههده و فقههط هههیچ جههر یهها تعههدیلی در بههاره وی صههورت ن ایرفتههه و ایههن قسههم احادیههث
مهمههل اسههت و نههه مجهههول؛ هههر چنههد بایههد گفههت ایههن اهمههال و در نتیجههه آن ،ضههعف روایههت بههه

واسطه دالیلی که بر وثاقت این فرد و صحت روایاتش ارائه میشود ،قابل رفع است.

نوه شهید ثانی نیز بنا بر آنچه پیش از این یادآور شدیم ،قایل به ضعف روایات اسماعیل بن

مرار است.

دوم .قایالن به صحت روایات

افراد بسیاری صحت روایاتی را که اسهماعیل بهن مهرار در آنهها اسهت ،بیهان کهردهانهد .برخهی از

آنها را از نظر میگارانیم:

آی ههة اهّلل خ ههویی ،ض ههمن اش ههاره ب ههه اخ ههتالف اف ههراد در وثاق ههت اس ههماعیل ب ههن م ههرار ،ب ههه نق ههل

سخن محمد بن حسن بن ولید  -کهه پهیش از ایهن بهه آن اشهاره نمهودیم _ پرداختهه ،آن گهاه خهود

بیههان مههیدارد کههه روایههت اسههماعیل بههن مههرار از یههونس بههیش از دویسههت روایههت اسههت و ظههاهرا
روایاتش از کتب یونس هستند و مقتضای کهالم ابهن ولیهد ایهن اسهت کهه ایهن روایهات صهحی و
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 .57همان ،ج ،1ص.277
 .58بحار األنوار ،ج ،86ص.23

مجلسی اول هم در بیان نظرش در باره یکی از احادیث ابتدا آورده است:

کالصهحی بلکهه صههحی  ،چهون در طر یه اسهماعیل بههن ّ
مهرار اسههت و ابهراهیم بههن
60
هاشم ،و صدو و ابن ولید حکم به ّ
صحت این حدیث کردهاند.

اسماعیل بن ّمرار در آینه نقد

مورد اعتمادند.

59

اما صرف نظر از مجرای توثیقات عامه برای حکم به صهحت روایهات اسهماعیل بهن مهرار ،دو

شیوه دیگر نیز وجود دارد:

 .1کتابهای یونس بن عبدالرحمان از کتب مشهور بوده و بودن افهرادی چهون اسهماعیل بهن

مرار در ادامه طری آسیبی بدانها نخواهد رساند.
به بیان دیگر ،کتب یونس از جمله کتابهایی است که شیخ صهدو نهام آن را در مشهیخه
61

خههود آورده اسههت 62.ایههن در حههالی اسههت کههه وی در مقدمههه کتههاب مههن الیحضههر الفقیههه تصههری

نموده که تنهها از نسهخههای کهامال معتبهر و صهحی  -کهه مشههور و مهورد رجهوع بودهانهد  -روایهت

آورده است 63.پس نتیجه میشود که هر روایتی که یونس در آن باشد ،قابل قبول است.

 .2علما اجماع دارند که شیخ کلینی صاحب طری صحی تا یونس است 64و این اجماع

میرسهاند کههه اسهماعیل بههن مهرار موثه اسهت ،ولههی ا گهر مقصههود از ایهن اجمههاع ،اجمهاع قههدمایی

باشد ،به سند ربطی ندارد و چنین نتیجهای را نیز در برنخواهد داشهت و یها ممکهن اسهت شهیخ
کلینی صاحب طری دیگری بوده که مشتمل بر اسماعیل بن مرار نبوده است.

نتایج
 .1نههامهههای اسههماعیل بههن ضههرار ،اسههماعیل بههن فههرار و اسههماعیل بههن ضههرار ،در سههند روایههات،

همگی محرف اسماعیل بن مهرار هسهتند و بهر اسهاس برخهی شهواهد احتمهال مهیرود اسهماعیل

بن مهران نیز همان اسماعیل بن مرار باشد.

 .2نظر بزرگانی چون ابن داوود ،آیة اهّلل خویی و مجلسی اول بر وثاقت اسهماعیل بهن مهرار و در

نتیجه ،صهحت روایهت اوسهت و از سهه طر یه «کثهرت روایهت اجهالء از فهرد مجههول»« ،راو یهان از
 .59معجم رجال الحدیث ،ج ،4ص.96
 .60لوامع صاحبقرانی ،ج ،7ص.694
 .61التعلیقة علی أصول الکافی (میرداماد) ،ص.380
 .62وسائل الشیعة ،ج ،30ص 71 ،60 ،41 ،39و ...
 .63کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص.3
 .64التعلیقة علی أصول الکافی (میرداماد) ،ص.380
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یونس بن عبدالرحمن» و «حضور اسماعیل بن مرار در سند روایات تفسیر قمی و توثیه عامهه در

باره راویان آن» وثاقت اسماعیل بن مرار به دست میآید.

 .3از دو دلیل شهرت کتب یونس ،و نیز صحت طری کافی به کتب یونس میتوان صحت

روایات اسماعیل بن مرار را نتیجه گرفت.

کتابنامه
_ اختی ههار معرف ههة الرج ههال ،محم ههد ب ههن حس ههن طوس ههی ،تحقیه ه  ،تص ههحی و تعلیه ه  :میردام ههاد
األسههترابادی ،تحقی ه  :سههید مهههدی رجههایی ،قههم :مؤسسههة آل البیههت

. 1404

إلحیههاء التههرا ،

_ اإلستبصههار فیمهها اختلههف مههن األخبههار ،محمههد بههن حسههن طوسههی ،محق ه  /مصههح  :حسههن
موسوی خرسان ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،اول. 1390 ،

_ إستقصههاء االعتبههار فههی شههر اإلستبصههار ،شهههید ثههانی محمههد بههن حسههن بههن ز یههن الههدین ،قههم:
مؤسسه آل البیت

. 1419 ،

_ اصههول علههم الرجههال ،عبههدالهادی فضههلی ،مصههح  :حسههن عبدالحسههین عبههودی ،بیههروت:
مؤسسة ام القری للتحقی و النشر. 1420 ،

_ اصول علم الرجال ،مسلم داوری ،قم :دارالمحبین. 1426 ،

_ بحههار األنههوار ،محمههد بههاقر ب هن محمههد تقههی مجلسههی ،محق ه  /مصههح  :جمعههی از محققههان،
بیروت :دار إحیاء الترا

العربی ،چا

دوم. 1403 ،

_ بحهو فهی مبهانی علهم الرجهال ،محمهد سهند و محمهد صهال تبر یهزی ،قهم :انتشهارات مههدین،
. 1426

_ البرهان فی تفسیر القرآن ،سید هاشم بن سلیمان بحرانی ،محق  /مصح  :قسهم الدراسهات
اإلسالمیة مؤسسة البعثة ،قم :مؤسسه بعثه1374 ،ش.

_ بصههائر الههدرجات فههی فضههائل آل محمههد
المرعشی النجفی ،چا

دوم. 1404 ،

رجایی ،قم :خیام ،چا

اول. 1403 ،

 ،محمههد بههن حسههن صههفار ،قههم :مکتبههة آیههة اهّلل

_ التعلیقههة علههی أصههول الک هافی ،محمههد بههاقر بههن محمههد میردامههاد ،محق ه  /مصههح  :مهههدی
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_ تعلیقة علی منهج المقال ،وحید بهبهانی ،تهران :مکتبه اهل البیت
_ تفس ههیر القم ههی ،عل ههی ب ههن اب ههراهیم قم ههی ،محقه ه  /مص ههح ّ :
طی ههب موس ههوی جزای ههری ،ق ههم:
. 1205 ،

_ تهایب األحکام ،محمد بن حسن طوسی ،محق  /مصح  :حسن موسوی خرسهان ،تههران:
دار الکتب اإلسالمیه ،چا

چهارم. 1407 ،

_ ثواب األعمال و عقاب األعمال ،محمد بن علی بن حسین بن بابویه ،قم :دار الشریف الرضی
للنشر ،چا
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دار الکتاب ،چا

سوم. 1404 ،

دوم. 1406 ،

_ جههامع أحادیههث الشههیعة ،حسههین بروجههردی ،محق ه  /مصههح  :جمعههی از محققههان ،تهههران:
انتشارات فرهنگ سبز ،چا

اول1386 ،ش.

_ رجال الطوسی ،محمد بن حسن طوسی ،تحقی  :جواد قیهومی اصهفهانی ،قهم :مؤسسهة النشهر
اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین ،چا

اول. 1415 ،

_ رجههال النجاشههی ،احمههد بههن علههی نجاشههی ،قههم :مؤسسههة النشههر اإلسههالمی التابعههة لجماعههة
المدرسین ،چا

پنجم. 1416 ،

_ الفوائد الرجالیه ،مهدی کجوری شیرازی ،تحقی  :محمدکاظم رحمان ستایش ،قم :مؤسسهة
دارالحدیث للطباعة و النشر ،چا

اول. 1424 ،

_ الفهرست ،محمد بن حسن طوسی ،تحقی  :جهواد قیهومی ،قهم :مؤسسهة نشهر الفقاههة ،چها
اول. 1417 ،

_ الکافی ،محمد بن یعقوب بن اسحا کلینی ،محق  /مصهح  :علهی ا کبهر غفهاری و محمهد
آخوندی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چا

چهارم. 1407 ،

_ کتاب من ال یحضهره الفقیهه ،محمهد بهن علهی بهن حسهین بهن بابو یهه ،محقه  /مصهح  :علهی
اکبر غفاری ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسهین حهوزه علمیهه قهم ،چها

دوم. 1413 ،

_ الکشههف الههوافی فههی شههر أصههول الک هافی ،محمههد هههادی بههن معههین الههدین محمههد (آصههف
شهیرازی) شهریف شهیرازی ،محقه  /مصهح  :علهی فاضهلی ،قهم :دار الحهدیث ،چهها
. 1430

اول،

_ کلیات علم رجهال ،جعفهر ،سهبحانی ،ترجمهه :علهی اکبهر روحهی و مسهلم قلهیپهور گیال نهی ،قهم:
بیجا ،چا

اول1384 ،ش.

_ لوامع صاحبقرانی ،محمهد تقهی بهن مقصهود علهی مجلسهی ،قهم :مؤسسهه اسهماعیلیان ،چها
دوم. 1414 ،

_ مشر الشمسین ،بهایی عاملی ،نرم افزار مکتبة الشامله.
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_ معجم رجال الحدیث ،ابوالقاسم خویی ،بیجا :بیجا ،چا

پنجم1992 / 1413 ،م.

_ مقیههاس ال ههرواة ف ههی کلی ههات عل ههم الرج ههال ،علههی اکب ههر س ههیفی مازن ههدرانی ،ق ههم :مؤسس ههة النش ههر
االسالمی ،چا

_ مکاتیب األئمة

اول. 1422 ،

 ،علی احمدی میانجی ،قم :دار الحدیث ،چا

اول. 1426 ،

_ منتهههی المقههال فههی احههوال الرجههال ،ابههی علههی محمههد بههن اسههماعیل حههائری مازنههدرانی ،قههم:
مؤسسة آل البیت

الحیاء الترا  ،چا

اول. 1416 ،

_ الموسههوعة الرجالیههة المیسههرة ،علههی اکبههر ترابههی ،قههم :مؤسسههه امههام صههاد
. 1424

 ،چهها

دوم،

_ الوافی ،محمد محسن بن شاه مرتضی فیض کاشانی ،اصفهان :کتابخانه امام أمیر المهؤمنین
علی

 ،چا

اول. 1406 ،

_ وسائل الشیعة ،محمد بن حسن حر عهاملی ،محقه  /مصهح  :مؤسسهة آل البیهت
مؤسسة آل البیت

 ،چا

اول. 1409 ،

 ،قهم:

_ الهدایا لشیعة أئمة الهدی ،محمد مجاوب تبریزی ،محق  /مصح  :محمد حسین درایتی
و غالمحسین قیصریهها ،قم :دارالحدیث ،چا

اول. 1429 ،

_ «رسالة فی تعیین محمد بن اسماعیل الواقهع فهی بدایهة اسهانید الکلینهی» ،سهلیمان مهاحوزی
بحرانی ،مصح  :محمد برکت ،علوم الحدیث ،رجب  -ذوالحجه  ، 1419شماره.4
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