بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات
منا زینلی طرقی

علی رضا اشتری تفرشی
روح اهلل بهشتی پور

چکیده
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در بررسههههی شخصههههیت رجههههالی ابوخالههههدکابلی ،بهههها دو کنیههههه و چنههههدین نههههام مشههههترک

مواجه میشویم .ارریابیهای این مقاله ،نشان از آن دارد که وی توسط رجالیان با کسانی
چون خالد بن یزیهد ،یزیهد بهن ثعلبه بهن میمهون ویزیهد ابوخالهد قمهاط یکهی دانسهته شهده

است .این گزارشها کار بررسی شخصیت رجالی ابوخالد را پیچیده مینماید؛ عالوه بهر
ایهن کههه عهالوه بههر تخلههیط نهام و کنیههه ،برخههی چهون ابههن شههر آشههوب ،متغیههر غلهو را بههر ایههن

پیچیدگی افزودهاند.

ضههههرورت بازشناسههههی ایههههن شخصههههیت ،از آن جهههههت اسههههت کههههه وی سهههههمی ویههههژه در

تههاریخ حههدیث شههیعه و نظههام اعتقههادی آن دارد .در منههابع خلههطهههایی دیههده مههیشههود کههه
عههدم توجهههه بههه آنهههها توانسههته اسهههت ،ایههن شخصهههیت حههدیثی شهههیعه را تهها پایهههه گهههذاری

غلو متنزل نماید و به پرسشهایی در باره اصالت نظام اعتقهادی امامیهه منجهر مهیگهردد.

بههه همههین دلیههل بررسههی مههال کهههای وثاقههت بههر شخصههیت ابوخالههد از اهمیههت بسههزایی

برخوردار است.

کلید وا ها :ابوخالد کابلی ،ابوخالد قماط ،تمییز مشترکات ،غلو ،وثاقت.
 .1دکته ه ههرای تخصصه ه ههی ،عضه ه ههو هیئه ه ههت علمه ه ههی دانشه ه ههگاه به ه ههین المللههههههی امههههههام خمینههههههی (نویسههههههنده مسههههههئول)
(.)zeinali255@yahoo.com
 .2استادیار دانشگاه عالمه طباطبایی (.)ashtari.tafreshi@gmail.com
 .3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصول الدین (.)beheshtipour@mihanmail.ir
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مقدمه
ابوخالد کابلی یکهی از نزدیهکترین اصهحاب امهام سهجاد

 4،دارای روایهات متعهددی ،در

زمینه های تفسیری ،فقههی ،اخالقهی ،کالمهی و اعتقهادی اسهت کهه روایهات کالمهی و اعتقهادی
وی در موضوع دو محور کلی توحید و امامهت اسهت .محهور امامهت ،خهود دارای اجهزای فرعهی

چون .1 :مفهوم امامت .2 ،علم امام .3 ،مهدویت .4 ،آخر الزمان است.

ویژگی کلی روایات ابوخالد در این است که از روایات اولیه شیعه و در مرحله شکلگیری و

پایهگذار ی و زمینه سهازی فقهه و اسهتمرار بخشهی و انتقهال مفهاهیم اعتقهادی در دوره حسهاس و

مهمی از تاریخ تشیع است .ابوخالد یکهی از محهوریترین و مهمتهرین یهاران امهام سهجاد اسهت
کهه نقههش کلیههدی در احیهها و انتقهال معههارف وحیههانی داشههته اسههت .بها وجههود چنههین اهمیتههی تهها

کنون اهتمهام بهه کهاری درخهور در بهاره شخصهیت رجهالی و تهاریخی ابوخالهد صهورت نپذیرفتهه

است .در منابع نیز تخلیط های غریبی وارد گردیده است که شهناخت حهداقلی از شخصهیت
رجالی ابوخالد را نیز با چالش رو به رو میسازد .تا جایی که برخی از منابع گو یهای پایههگهذاری

غلهو توسهط ابوخالهد کهابلی هسهتند .رجالیهان بعهدی نیهز نهه تنهها نتوانسهتهاند از ایهن مسهأله گههره
گشایی نمایند ،بلکه در برخی مواقع بهر پیچیهدگی مسهأله افزودهانهد .بنها بهر ایهن جههات ،مقالهه

حاضر بر پایه روشی جدید در بررسیههای رجهالی و بهر اسهاس روش «مهتن محهور ،مضهمون گهرا و

قرینه سنج» به بازخوانی شخصیت رجالی ابوخالد کابلی میپردازد؛ بهه عنهوان نمونهه از اسهناد
به عنوان منبع رجالی کارآمد برای تمییز مشترکات و نیز منبعی رجالی کارسازی بهرای توثیه و

تضههعی

رجالیههان ،بهههره بههرده شههده اسههت .در خههالل ایههن دو مسههأله ،موضههوع انتسههاب غلههو بههه

ابوخالد نیز مورد ارریابی قرار خواهد گرفت .در واقع ،طرح دقی این دو موضوع مسأله انتساب

غلو و مناشی آن به ابوخالد را تحلیل و ارریابی خواهد نمود.

 .1ابوخالد کابلی و تمییز مشترکات
در بررسههی شخصههیت رجههالی ابوخالههد کههابلی در منههابع ،اولههین مههانع ،تخلههیطهههای فراوانههی
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 .4برای اطالعات کافی تاریخی و حیات ابوخالد ،ر.ک :تحلیل و بررسی شخصیت تاریخی و جایگاه روایی «حلقه اولیه»
یاران امام سجاد  ،فصل سوم.
به دلیهل فقهدان اطالعهات تهاریخی و زنهدگانی شخصهی در منهابع تهاریخی و کمبهود و عهدم انسهجام اطالعهات در منهابع
روایی و رجالی ،در باره ابوخالد کابلی ،مطالعه یکپارچه بر روی این شخصیت از منهابع اصهلی نهاممکن اسهت .بهدین
خاطر ،این پژوهش – که در فصلی مبسوط به طور جامع به بررسی این شخصیت پرداخته  -معرفی شده است.

و ارر یههابی مههینمههاییم؛ ر یههرا بههدون پاسههخ درخههوری در ایههن بههاره نمههیتههوانیم بههه مسههائل بعههدی

ورود پیدا نماییم.

در ارریابی اولیه منابع ،با دو کنیه شبیه به هم مواجه میشهویم کهه کهار تحقیه را بها چهالش

رو بهه رو مههینمایهد؛ یکههی شهخص مههورد نظهر ایههن مقالهه ،یعنههی ابوخالهد کههابلی اسهت و دیگههری،
فردی است که در منابع از او بها کنیهه ابوخالهد قمهاط یهاد مهیشهود .در ایهن کهه ابهو خالهد کهابلی
همهان ابهو خالههد قمهاط اسهت یهها ایهن کهه دو شخصههیت متفهاوت هسهتند میههان برخهی رجالیههان

اختالف گردیده است .دستهای این دو را یکی پنداشتهاند و دستهای دیگر این همسهانی را رد

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

اس ههت ک ههه ص ههورت پذیرفت ههه اس ههت .بن هها ب ههر ای ههن ،در مرحل ههه نخس ههت ،ای ههن مس ههأله را بررس ههی

نموده انههد .در میههان دسههته اخیههر ،افههرادی وجههود دارد کههه در عههین ایههن کههه قایههل بههه شخصههیت
مجزای این دو هستند .در عین حال ،تخلهیطههایی جز یهی را در نهام ایهن دو وارد نمودهانهد کهه

مانع از حهل مسهأله شهده اسهت .عهدهای نیهز هسهتند کهه پهای افهراد دیگهری را وارد نمودهانهد و بهر

پیچیههدگی کههار افزوده انههد .آنههان کسههانی چههون خالههد بههن یز یههد ،خالههد بههن سههعید قمههاط ،صههالح
قماط ،کنکر ،یزید بن ثعلبه بن میمون و یزید ابو خالد قماط را به این مجموعه افزودهاند و کار

بررسی شخصیت و تعیین دقی نام را پیچیده نمودهاند.

ضرورت بازشناسی ایهن دو کنیهه از آن جههت اسهت کهه ا گهر اثبهات گهردد کهه ایهن دو کنیهه،

اشاره به دو شخصیت جداگانهه دارد و یها بهالعکس ،در تحلیهل پسهین مها از شخصهیت رجهالی
ابوخالد و انتساب او به غلو ،تأثیر بسزایی خواهد داشت .به عقیده نگارنهده ،صهرف وثاقهت دو

راوی مشترک دلیل عدم تحلیل و تدقی در شخصیت مستقل رجالی راویان نیست.
 . 1 - 1دسته بندی نظرات رجالیان در باره ابوخالد کابلی

عده ای به صراحت ،این دو کنیه را به صورت کامل و ترکیبی ،با یکدیگر ذکر نمودهانهد و در

واقع با این کار تصریح به یکسانی شخصیت این دو کنیه نمودهاند .ابن داود ،ابن شهر آشوب

و به تبع این دو ،افرادی چون بها ،الدین نیلی نجفی در این دسته جای دارند.
ابن داود در رجال خود ،ذیل ترجمه کنکر چنین مینویسد:

أبد خالد الََاط و د الکااِل من قر [جخ جش] ْدیفه

5

به ههر ایه ههن اسه ههاس ،کنکه ههر و ابوخاله ههد قمه ههاط و ابه ههو خاله ههد که ههابلی هه ههر سه ههه عنه ههوانی به ههرای

یک شخصیتاند.

 .5رجال ابن داوود ،ص.362
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ابن شهر آشوب نیز به صورتی واضحتر این مسأله را متذکر گردیده است:
أبد خالد الََاط الکااِل امس ْنکرق و قی

ردان و قی َْکیره

6

بها ،الدین نیلی نجفی نیز در ترجمه ابوخالد با اندکی جها بهه جهایی و تفهاوت چنهین متهذکر

شده است:

أبد خالد الکااِل َ
الَماط الکدیفق امس ردانق و لَب ْنکره

7

برخی نیز مانند نجاشی قایل به انفکاک شخصیتی این دو کنیه هستند.

عده ای نیز مانند شیخ طوسهی ،شهیخ حهر عهاملی و محهدث نهوری بهه نسهبت انهدکی ،دچهار

اختالطهایی میان این دو کنیه شدهاند.
طی

برخی نیهز در تعیهین نهام ابوخالهد قمهاط نظراتهی را ارائهه دادهانهد .ایهن قسهم خهود ،دارای چنهد
است .عدهای مانند شیخ طوسهی نهام وی را خالهد بهن یز یهد عنهوان نمودهانهد 8.ابهن داود

نام وی را صالح؛ 9نجاشی 10،برقی 11و حمدویه 12نهام وی را یز یهد؛ و ابهن عقهده نهام وی را کنکهر

دانستهاند 13.ابهن شههر آشهوب نیهز نهام وی را یز یهد بهن ثعلبهه بهن میمهون دانسهته اسهت 14.عالمهه
حلههی نههام وی را خال هد بههن سههعید دانسههته اسههت 15.محمههد بههن حسههن بههن شهههید ثههانی نیههز در

االستقصا ،ایهن مسهأله را بررسهی کوتهاهی نمهوده اسهت 16.وی در جهای دیگهری از کتهاب نیهز بهه
ایههن مسههأله پرداختههه ،ولههی دسههت آخههر نتوانسههته معضههل را حههل نمایههد 17.مههال صههدرا نیههز پههس از
مواجهههه بهها منههابع بههه شههدت سههردرگم شههده و همههه عنههاو ین را بهها یکههدیگر خلههط نمههوده اسههت.

18

صاحب مناهج االخیار نیز برای حل معضل ،دچار تحلیل غریبی گردیده و ابوخالدی را  -کهه
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 .6معالم العلما ،،ص.139
 . 7سرور اهل االیمان ،ص.142
 . 8رجال الطوسی ،ص.201
 .9رجال ابن داوود ،ص.185
 . 10رجال النجاشی ،ص.452
 .11رجال البرقی ،ص.31
 . 12رجال الکشی ،ص.412 – 411
 .13معجم الرجال الحدیث ،ج ،21ص.141
 . 14مناقب ابن شهر آشوب ،ج ،20ص.103
 .15خالص االقوال ،ص.65
 . 16استقصا ،االعتبار ،ج ،3ص 372و ج ،6ص.390
 .17همان ،ج ،6ص.390
 . 18شرح اصول الکافی ،ج ،2ص.560

معرفی مینماید 19.با این که خود در جای دیگر به این نکتهه وقهوف داشهته کهه زمهانی کهه ناقهل
از ابوخاله ههد ،محمه ههد به ههن سه ههنان باشه ههد ،مه ههراد از اطه ههالق ابوخاله ههد ،ابوخاله ههد قمه ههاط اسه ههت؛

20

چنههان کههه ایههن نکتههه هههم در منههابع رجههالی و مهمتههر از آن در برخههی اسههناد معتبههر قابههل کش ه

اسههت 21.شههیخ حههر عههاملی 22و محههدث نههوری 23در ایههن زمینههه کمتههر دچههار انحههراف از تحلیههل

شدهاند .شیخ حر عاملی چنان که پهس از ارر یهابی روشهن خواههد شهد ،جمهعبنهدی مناسهبی از
منابع به دست داده است:

أبد خالد؛ الََاط :امس  :م ید؛ قال العَلمةه و نَ الریخق عن ابن عَدة :أن امس ْ :نکفره
24
أبد خالد؛ الکااِل :امس  :ردانق و لَب ْ :نکره

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

ر
ناقهل بعههدیاش محمههد بهن سههنان اسههت  -نهام مشههترک دانسههته و نهایتها وی را ابوخالههد کههاهلی

 .2بررسی و ارزیابی نظرات رجالیان در باره ابوخالد کابلی
 .1 - 2ار زیابی گزارش شیخ طوسی

از میان گزارش های برجای مانده از ابوخالد قماط ،شیخ طوسی نام ابوخالد قماط را خالهد

بن یزید دانسته است 25.چنان که واضح است ،مراد از ابوخالد قماط ،یزید پدر خالهد اسهت،
نهه خالهد پسهر یز یهد .بنها بههر ایهن ،ایهن کهه شهیخ در ترجمهه خالههد بهن یز یهد او را مکنهی بهه ابوخالههد

قماط دانسته است ،نمهیتوانهد دقیه باشهد؛ عهالوه بهر ایهن کهه آیه اهلل خهویی نیهز تصهریح نمهوده
است که برخی رجالیهان بهه اشهتباه خالهد بهن یز یهد را ملقهب بهه اباخالهد قمهاط دانسهتهاند؛ ر یهرا

مراد از ابوخالد قماط پدر خالد ،یعنی یزید است.

26

 .2 - 2ار زیابی گزارش عالمه حلی

قابل تأمل تر از این نظر ،گزارش عالمه حلی اسهت کهه ذیهل ترجمهه خالهد بهن سهعید توضهیح

می دهد که وی ابوسعید قماط کوفی است ،اما در ادامه توضیحات خود دچار خلط عجیبهی
 .19مناهج االخیار ،ج ،1ص 568و ج ،1ص.248
 .20همان ،ج ،1ص.248
 .21الکافی ،ج ،1ص.186
 .22الفصول المهمه ،ج ،30ص.520
 .23مستدرک الوسائل ،ج ،6ص.373
 . 24الفصول المهمه ،ج ،30ص.520
 . 25رجال الطوسی ،ص.201
 . 26معجم الرجال الحدیث ،ج ،7ص.40
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شده و در ابتدا او را به نقل از حمدویه ،همان یز یهد ،ابوخالهد قمهاط دانسهته و سهپس نظهر شهیخ

طوسی را می آورد و بر آن اساس ،خالد بن سهعید معهروف بهه ابوسهعید قمهاط را همهان خالهد بهن
یزید ابوخالد قماط دانسته است 27.مشخص نیست چرا عالمه در رجال خود چنهین گزارشهی
نمههوده اسههت؛ ر یههرا ایههن نقههل چنههان آشههفته و مضههطرب اسههت کههه خههود محکمتههرین دلیههل بههر

نادرستی این گزارش است.

بهه ههر جههت ،ایهن گهزارش دارای مشهکالت بههدیهی اسهت کهه نمهیتوانهد منسهوب بهه عالمههه

باشد .این گزارش یا دچار تحری

شده و یا باید دلیل منطقی دیگری داشته باشد؛ ریرا عالمهه

در جای دیگری از الخالصه ،نام ابوخالد قماط را یزید دانسته 28،عالوه بهر ایهن کهه در ایهن نقهل

اضطرابی دیهده نمهی شهود؛ بلکهه مؤ یهدات محکمهی را نیهز بهرای نظهرش ذکهر نمهوده اسهت .بهه ههر
حال ،این که بیذیریم عالمه حلی ،فردی به نام خالد بن سعید قماط را همان ابوخالد قمهاط،

یعنی یزید دانسته و سپس در همان هنگام وی را خالد بن یز یهد ابوخالهد قمهاط قلمهداد نمهوده

است ،دارای منط صحیحی نیست .به عبارتی ،چگونه ممکن است خالد بهن یز یهد و خالهد
بن سعید یکی باشند و در عین حال هر دو همان یزید باشند.
 .3 - 2ار زیابی گزارش ابن شهر آشوب در مناقب

از این گزارش عجیب تر ،گزارشی است که ابن شهر آشوب ارائه کرده است .در گهزارش وی

نام ابوخالد قماط ،یزید بن ثعلبه بن میمون دانسته شده است:
و ابد خالد الََاط وامس م ید بن ثعلبة بن میَونه

29

در حهالی کههه اوال چنههین فههردی در منههابع رجههالی وجهود نههدارد و ابههن شهههر آشههوب در ایههن نقههل
ر
عجیب ،متفرد است و ثانیا اگر بنا باشد پدر ابوخالد قماط ،همان ثعلبه بن میمون باشد ،پهدر

از پسر از نظر سنی و طبقه حدیثی پهایینتر خواههد بهود؛ ر یهرا ثعلبهه بهن میمهون از اصهحاب امهام
ر
بوده ،ولی ابوخالهد نهایتها از اصهحاب امهام صهادق بهوده اسهت؛ در
صادق و امام کاظم
حالی که با بررسهی منهابع مشهخص مهیشهود کهه ثعلبهه از ابوخالهد قمهاط نقهل روایهت نیهز نمهوده

است 30.مگر این که بیذیریم مراد از ثعلب بن میمون فردی غیر از ثعلبه یاد شده باشهد .یها ایهن
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 . 27خالص االقوال ،ص.65
 .28همان ،ص 183و .269
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ابن شهر آشوب یا نسا آن را به تبهادر ذهنهی «ابوخالهد قمهاط یز یهد بهن ثعلبهه بهن میمهون» دیهده
باشند که البته اسهتدالل بهیوجههی ههم نیسهت؛ ر یهرا از لحهاآ رسهم الخهط قهدیم بسهیار بهه ههم

شباهت داشتهاند.

اما با تأمل و بررسی بیشتر مشخص میشود کهه ابهن شههر آشهوب عبهارت «أبهو خالهد القمهاط
و اسمه یزید بن ثعلب بن میمهون» را در مقهام ذکهر اصهحاب امهام صهادق بیهان نمهوده اسهت
31
و فهرسههتی از اصههحاب امههام صههادق داده اسههت کههه ابوخالههد قمههاط نیههز در شههمار آنانههد.
بههر ایههن اسههاس و بهها توجههه بههه ایههن کههه ثعلبههه بههن میمههون نیههز از اصههحاب امههام صههادق بههوده
اسههت ،مشههخص مههیشههود کههه واژه «بههن» بههه غلههط توسههط نسهها بههدل از «و» گردیههده اسههت .در
حقیقت ،عبارت باید بدین صورت تصحیح شود« :أبو خالد القماط و اسمه یز یهد و ثعلبه بهن
میمون» .در واقع ،به نوعی در استنسا این متن از کتاب ابن شهر آشوب ،جواز النظهر صهورت
پذیرفته است.

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

که بگوییم از آنجا که «ابوخالد قماط یزید ،عن عبهداهلل بهن میمهون» نقهل روایهت داشهته اسهت،

 .4 - 2ار زیابی گزارش ابن داود

گهزارش ابهن داود نیههز خهالی از خطها نیسههت .وی نهام ابوخالهد قمههاط را صهالح دانسهته اسههت؛

لکن با مراجعه به منابع معتبرتر مشخص می گهردد کهه ایهن گهزارش نیهز مصهون از خطهای چشهم

نبوده است .ابن داود چنین گزارش نموده است:
صالح ابدخالد الََاطه

32

در ای ههن ج هها نی ههز ش هههرت ابوخال ههد قم ههاط س ههبب ش ههده ت هها اب ههن داود ی هها ب ههه گم ههان ص ههحیحتر
ناسخ ،دچار خطا گردد و صالح بن خالهد القمهاط را بهه صهالح ابوخالهد قمهاط تحر یه نمایهد؛
چنههان کههه نجاشههی وی را صههالح بههن خالههد قمههاط ثبههت نمههوده اسههت 33.ایههن کههه ادعهها نمههودیم
عبارت دچار تحری گردیده ،آن هم از ناحیه نسا  ،مستند به سند نیهز هسهت؛ ر یهرا ابهن داود
خود در دو جا از رجالش از ابوخالد قماط با نام یز یهد یهاد کهرده و خصوصهیات دقیقهی از وی را
گزارش نموده است:
م ید ابدخالد مقاط مدل ا عْ بن جلمی ثَ ْدیفه
 .31مناقب ابن شهرآشوب ،ج ،4ص.281
 . 32رجال ابن داود ،ص.185
 .33رجال النجاشی ،ص.201
 . 34رجال ابن داود ،ص 390و .377

34
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نجاشی نیز در ترجمه یزید به این مسأله تصریح کرده است:
م ید ابد خالد مقاط مدل ا عْ بن جلمی ْفدیف ثَف ر ک عفن ا! عبفداَّلل
35
مر ی مجاع ه

لف ْتفاب

حمدویه نیز چنان که کشی نقل کرده است نام ابوخالد را یزید دانسته است:
و اسْ ا! خالد الََاط :م یده

36

برقی نیز نام او را یزید دانسته است:
م ید ابدخالد الََاط ْدیفه

37

سه گزارش دیگر

س ههه گ ههزارش دیگ ههر موج ههود اس ههت ک ههه ک ههار بررس ههی و ارر ی ههابی شخص ههیت رج ههالی ابوخال ههد

کههابلی را بههه شههدت پیچیههدهتر مههینمایههد .گههزارش نخسههت از ابههن داود اسههت ،وی ذیههل ترجمههه

کنکر چنین مینویسد:

أبد خالد الََاط و د الکااِل من قر[ 38جخ جش] ْدیفه

39

گزارش دوم نیز از آن ابن شهر آشوب است:
أبد خالد الََاط الکااِل امس ْنکرق و قی
40
ْتبه

ردان و قی َْکیفر و ینتَفَ إلیف الغفَلة و لف

گزارش سوم نیز از ابن عقده است که مینویسد:
أن اسْ أ! خالد الََاط ْنکره

41

بر اسهاس ایهن سهه گهزارش ،کنکهر و ابوخالهد قمهاط و ابهو خالهد کهابلی و حتهی وردان ،ههر سهه

عنههوانی بههرای یههک شخصههیتانههد .اینجهها اسههت کههه ابوخالههد کههابلی بهها ابوخالههد قمههاط پیونههد

می خورند؛ عالوه بهر ایهن کهه ابوخالهد کهابلی نهامش وردان و کنکهر بهوده و لهذا ایهن تصهور را پهیش
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 .35رجال النجاشی ،ص.452
 . 36رجال الکشی ،ص.411 – 412
 .37رجال البرقی ،ص.31
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خواهد گرفت.

 .5 - 2ار زیابی گزارش ابن داود

چنههان کههه گذشههت ،ابههن داود در دو مههورد کههه شه رح حههال دقیقههی از ابوخالههد قمههاط مههیدهههد

صههراحت دارد کههه نههام وی یز یههد اسههت نههه کنکههر؛ عههالوه بههر ایههن کههه وی را بهها عبههارت مههولی

بن ه ههی عج ه ههل ب ه ههن لج ه ههیم توص ه ههی

نم ه ههوده اس ه ههت ک ه ههه واض ه ههح م ه ههینمای ه ههد وی ابوخال ه ههد

قم ههاط را نم ههی توانس ههته هم ههان ابوخال ههد ک ههابلی بدان ههد .ر ی ههرا واض ههح ب ههوده اس ههت ک ههه وصه ه

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

ر
مهیآورد کهه پهس قطعهها ابوخالهد قمهاط همهان ابوخالههد کهابلی اسهت؛ چنهان کههه ایهن سهه رجههالی
ر
نیههز تصههریح نمودهانههد .امهها اشههکاالتی بههه ایههن سههه گههزارش وارد اسههت کههه ذیههال مههورد ارر یههابی قههرار

«مههولی بن هی عجههل بههن لجههیم» نمههیتوانههد هههیچ ارتبههاطی بهها ابوخالههد کههابلی داشههته باشههد .نکتههه
دیگههر ،ایههن کههه وی بهها دو رمههز«:یههن» و «قههر» ابوخالههد قمههاط را از اصههحاب امههام سههجاد و امههام

ب ههاقر

دانس ههته اس ههت و از آن عجی ههبتر ،ای ههن مطل ههب را ب هها دو رم ههز :جخ وج ههش] ب ههه رج ههال

الطوسه ههی و رجه ههال النجاشه ههی مسه ههتند نمه ههوده اسه ههت؛ وله ههی چنه ههان که ههه روشه ههن اسه ههت ،شه ههیخ
طوس ههی و نجاش ههی ،ابوخال ههد قم ههاط را از اص ههحاب ام ههام ص ههادق

س ههجاد و ام ههام ب ههاقر

دانس ههتهاند 42و ن ههه ام ههام

 .عل ههت ای ههن اش ههتباه آش ههکار اب ههن داود ،منش هها ،خ ههارجی داش ههته و وی

تنها گزارشگر آن گزارش بوده است و به واسطه اعتمهاد بهر ایهن طر یه  ،چنهین مطلبهی را گهزارش

نموده است.

 .6 - 2ار زیابی گزارش ابن شهر آشوب در مناقب و معالم

از رجالیههان متقههدم ،بههه جههز ابههن داود تنههها کسههی کههه چنههین گزارشههی را نقههل نمههوده اسههت،

ابههن شهههر آش ههوب اسههت و چنههان ک ههه در مقدمههه رج ههال ابههن داود گههزارش ش ههده اسههت ،طر یه ه

ابن داود به برخی از مطالب رجالی ،ابن شههر آشهوب بهوده اسهت 43.لهذا بعیهد بهه نظهر نمهیرسهد
که وی تحت تأثیر ابن شهر آشوب چنین نقلی را گزارش نموده باشد .بنا بر این ،در واقع این دو

نقههل یههک نقههل بههه شههمار مههیآینههد .از سههویی چنههان کههه گذشههت ،ابههن شهههر آشههوب نههه تنههها در

المناقب ابوخالد قماط را از اصحاب صادق

دانسته است ،بلکهه نهام وی را نیهز بهه درسهتی

یزید عنوان نموده است .بنا بهر ایهن ،گهزارش اخیهر از ابهن شههر آشهوب نمهیتوانهد بهه آسهانی مهورد

اسههتناد قههرار گیههرد؛ ر یههرا عههالوه بههر اضههطراب قطعههی بهها تصههریح ابههن شهههر آشههوب در المناقههب در
 .42رجال النجاشی ،ص452؛ رجال الطوسی ،ص.201
 .43رجال ابنداود ،ص.7
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تعههارض کامههل اس ههت .عههالوه بههر ای ههن کههه وی در المناقههب ،ابوخال ههد کههابلی را بههه ص ههراحت از

اصحاب امام سجاد

دانسته است 44.لذا به هیچ وجه عبارت« :ابوخالد القمهاط الکهابلی،
45

اسمه کنکر ،و قیل وردان و قیل کفکیر ،ینتمی الیه الغالل و له کتهب» ،نمهیتوانهد از ابهن شههر
آشوب صادر گردیده باشد .این قول ،سخن بهدون دلیلهی اسهت؛ عهالوه بهر ایهن کهه گهزارش ابهن

شهر آشوب دارای عبارت «ینتمی إلیه الغالل» است که در گزارش متقدمان اثری از آن نیست.
این در حالی است که اصحاب و رجالیان در توثیقات و تضعیفات خود به شهدت نسهبت بهه
مسأله غلو حساس بودند و عمده توثیقات و تضعیفاتشان ناظر به وجود و عدم این مسأله بوده

است؛ بلکه چنان که از سیره رجالیان بر مهیآیهد ،آنهان حتهی تهوهم غلهو را نیهز موجهب تضهعی

راوی م ههیدانس ههته اند .بن هها ب ههر ای ههن ،نبای ههد از گ ههزارش و وج ههود ای ههن مس ههأله بس ههیار مه ههم غفل ههت
می نمودند؛ اما با ایهن وجهود ،عالمهان رجهالی بهه اتفهاق بهه وثاقهت ابوخالهد قمهاط و ههم ابوخالهد
کههابلی حکههم و تصههریح نمودهان هد .همههین قرینههه بههه انضههمام قههراین گذشههته ،نشههانهای اسههت بههر

محرف بودن متن مزبور.

اگر به دقت در اسهناد و منهابعی کهه ذکهر گردیهد دقهت شهود ،تهالش فهراوان و نظهاممنهدی را در

جهت ایجاد تشابه در شناخت شخصیت رجهالی ابهو خالهد کهابلی مالحظهه مهینمهاییم .گو یها

فرد یا جریانی با زحمت فراوان این تشابهات و تخلیطهها را فهراهم نمهوده باشهند .ایهن تهالشهها

مقدمهای برای انتساب پایه گذاری غلو به ابوخالد کابلی بوده است .از آنجا که ابوخالد کابلی
پ ههس از دوره عاش ههورا و از می ههان رف ههتن ت ههراث و فرهن ههگ ش ههیعی ،نخس ههتین راب ههط مع ههارف اه ههل

بیت

به میراث حدیثی شیعه است بها اثبهات غلهو و پایهه گهذاری آن در ابوخالهد ،مهمتهرین

آموزه های شیعی راه یافته به میراث حهدیثی شهیعه را در برخواههد گرفهت؛ ر یهرا روایهات ابوخالهد
ر
تقریبا شامل تمام ابعاد و عناصر اصلی اندیشه شیعی میشود.
 .7 - 2ار زیابی گزارش ابن عقده

گههزارش منسههوب بههه ابههن عقههده بهها مضههمون «أن اسههم أبههی خالههد القمههاط کنکههر» 46نیههز بنهها بههه

دالیلی نمیتواند صحیح باشد:

اول ،این که نظر ابن عقده را شیخ طوسی گزارش نموده اسهت و ایهن در حهالی اسهت کهه بهه
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 . 44مناقب ابن شهرآشوب ،ج ،4ص.176
 .45همان ،ص.139
 . 46رجال الطوسی ،ص.522

تکیه نمود.

دوم ،این که بر اسا س تحقیقی که گذشت ،نام ابوخالد قماط ،یزید بوده است و نهه کنکهر؛

بلکه کنکر نام اثبات شده برای ابوخالد کابلی است.

سوم ،این که ابن عقده هم از ابوخالد کابلی و هم از ابوخالد قماط نقل روایت نمهوده اسهت

و این دو در اسهناد او قهرار دارنهد .امکهان نهدارد محهدث جلیهل القهدری چهون ابهن عقهده متوجهه
تفهاوت طبقهه روایهی ایههن دو راوی در اسهناد خهود نشههده باشهد؛ بهرای مثهال ،بههه چنهد سهند کههه از

کتاب الغیب نعمانی انتخاب گردیده است ،دقت نمایید:

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

نظر عالمه خویی طری شیخ به ابن عقده مجهول است 47.بنا بر این ،نمیتوان به این گهزارش

الف .نقل روایت ابن عقده از ابوخالد قماط:

أخبرنا أمحد بن مَد بن سعید ب سنادُق عن ار ن بن مسلْق عن أ! خالد الََفاطق عفن
48
محران بن خ
أعیق عن أ! عبد اَّلل ه

مراد از احمد بن محمد بن سعید در سند فوق همان ابن عقهده اسهت و چنهان کهه مالحظهه

می شود به صراحت ،کنیه قمهاط در سهند ذکهر شهده اسهت؛ چنهان کهه در سهند دیگهری کهه ابهن
عقهده از ابوخالههد کههابلی ذکههر مههینمایههد ،بههه صهراحت کنیههه کههابلی را ذکهر نمههوده اسههت 49...لههذا
واضح است که این دو ،دو کنیه مستقل از هم هستند .عالوه بر این که حمهران بهن اعهین ،ههم

از ابوخالد کابلی نقل روایت نموده 50و هم از ابوخالد قماط 51،ولی ابوخالهد کهابلی هرگهز روایتهی

از حمران بن اعین نقل ننموده است.

ب .نقل روایت ابن عقده از ابوخالد کابلی

العف ق
َدثنا أمحد بن مَد بن سعید ابن عَدة قالَ :دثنا أمحد بفن مدسفف بفن یعَفدب ج
قالَ :دثنا إمساعی بن مهرانق قفالَ :فدثنا السفن بفن عفِل بفن أ! محفزةق عفن الکفْ بفن
خ 52
أمینق عن ضر یَ الکنایسق عن أ! خالد الکااِل قال قال عِل بن السیه
َدثنا أمحد بن مَد بن سعید قال َ :دث عِل بفن السفنق عفن أخیف مَفد بفن السفنق
 .47معجم رجال الحدیث ،ج ،21ص.141
 .48الغیبه ،ص.264
 .49همان ،ص.198
 . 50التهذیب ،ج ،2ح199؛ االستبصار ،ج ،1ح.1120
 .51الکافی ،ج ،2ک ،1ب ،53ح 6؛ ج ،7ک ،4ب ،1ح.1
 . 52الغیبه ،ص.198
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خ
السی بن مدیسق عن معَر بن حیی بن سامق عن
عن أبی ق عن أمحد بن عَر الل ق عن
53
أ! خالد الکااِلق عن أ! جعَر ه

از دو سههند فههوق نیههز بههه وضههوح روشههن مههیشههود کههه ابوخالههد کههابلی نههامبرده از امههام سههجاد
نقه ههل روایه ههت نمه ههوده اسه ههت و ایه ههن مطله ههب به هها آنچه ههه دانشه ههمندان رجه ههال

و امه ههام به ههاقر
ر
گفتهانههد ،کههامال مطابقههت دارد؛ بههر خههالف ابوخالههد قمههاط کههه تنههها از امههام صههادق

نموده است.

روایههت

ض ههریس کناس ههی در روای ههت اول ش ههاگرد و راوی ابوخال ههد ک ههابلی اس ههت .ض ههریس کناس ههی

از اص ههحاب ام ههام ب ههاقر و ص ههادق

اس ههت .دانش ههیان رج ههال ،ض ههریس ب ههن عب ههدالملک ب ههن
54

أعههین ش ههیبانی کههوفی کناس ههی را فاض ههل و ثقههه گفتهان ههد .عنههوان خی ههر ب ههرای او بههه ک ههار رفت ههه

اس ه ههت 55.کنی ه ههه وی أبوعم ه ههاره اس ه ههت 56.و در برخ ه ههی روای ه ههات از وی ب ه هها ای ه ههن کنی ه ههه نق ه ههل
روای ههت ش ههده اس ههت .ض ههریس روای ههات بس ههیاری ب ههه و ی ههژه در زمین ههه اعتق ههادی از ابوخال ههد نق ههل

نموده است.

57

چنان که در منابع و سند مذکور تصریح شده ،وی از ابوخالد کابلی روایت میکرده است و

از سویی ابوخالد قماط ناقل روایت از ضریس بوده است .در واقع ،ضهریس واسهطه دو ابوخالهد

اسههت .وی از کههابلی اخههذ روایههت مههینمههوده و سههپس قمههاط بههه واسههطه ضههریس اخههذ روایههت

مینموده است .این تحلیل هم ب ا منابع و سند فوق سازگار است و هم سندی در کمال الدین
شیخ صدوق موجود است که به این نکته مهم تصریح مینماید:

َفدثنا أمحففد بففن مَفد بففن حیففی العهیفار  -ریض اَّلل عنف  -قففال َفدثنا أ!ق عففن مَففد بففن
السی بن أ! خ
خ
الهیابق عن مَد بن سنانق عن أ! خالد الََاطق عن ضر یَق عن أ!
خ 58
خالد الکااِلق عن سید العاادمن عِل بن السیه

چنان که در سند فوق الذکر مشهاهده مهیشهود« :أبهی خالهد القمهاط ،عهن ضهریس ،عهن أبهی

خالههد الکههابلی»  ،ابوخالههد قمههاط راوی ضههریس و ضههریس راوی از ابوخالههد کههابلی اسههت .لههذا

شبههای باقی نمی ماند که ابوخالد کابلی و ابوخالد قماط دو شخصهیت متمهایز از یکدیگرنهد

108

 . 53همان ،ص.289
 .54رجال الطوسی ،ص209؛ رجال الکشی ،ص.313
 .55اختیار معرف الرجال ،ص.314
 .56رجال الطوسی ،ص.227
 .57رجال الکشی ،ص120؛ بحار االنوار ،ج ،25ص 288؛ الغیبه ،ص.198 – 199
 .58کمال الدین ،ج ،2ص 654؛ بحار االنوار ،ج ،52ص.324

است .از این رو ،نمی توان به نقل بدون سندی کهه مرحهوم شهیخ طوسهی ارائهه نمهوده و طهریقش
نیز مجهول است ،تکیه نمود و بر این اسهاس ابهن عقهده را منسهوب بهه باورداشهت اشهتراک ایهن
دو کنیه و خلط میان این دو شخصیت نمود؛ ریرا چنان که گذشت ،ادله محکهم و معارضهی
وجود دارد که حکایهت از تمهایز ابوخالهد کهابلی و قمهاط در اندیشهه رجهالی ابهن عقهده دارد .لهذا

ایههن سههند رجههالی از شههیخ طوسههی کههه گههزارش نمههوده« :أبههو خالههد القمههاط؛ لههه کتههاب و قههال ابههن

عقدل :اسمه کنکر» 59،از لحاآ تاریخی مورد پذیرش نیست.

بههه نظههر مههی رسههد کههه برخههی دواعههی خههارجی در صههدد مخههدوش نمههودن و تخلههیط ایههن دو

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

کههه ابههن عقههده نیههز متوجههه آن بههوده و بههرای تمههایز بههین دو راوی از کنیههه قمههاط و کههابلی بهههره بههرده

شخصیت با یکدیگر و حتی تخلیط راویان دیگر با ایهن دو راوی بهوده اسهت؛ ر یهرا ههم نقهل ابهن

عقههده و هههم نقههل ابههن شهههر آشههوب دارای دس و تحر ی ه

قطعههی اسههت .لههذا ا گههر بههه ایههن مههوارد و

نکات دقت نگردد ،ممکن است با اندک مسامحهای بر اسهاس ایهن اسهناد مجعهول در مرحلهه
اول ابوخالههد کههابلی را ابوخالههد قمههاط بههدانیم و یهها حتههی ابوخالههد کههابلی را بهها راو یههان دیگههری کههه

رجالیههان آن را بهها وی مشههترک دانسههتهاند ،خلههط نمههاییم و سههپس بهها تههوهم غلههو و چههه بس ها پایههه
گههذاری غلههو ،وی را تضههعی

نمههاییم .بههه نظههر مههیرسههد انگیههزه توحیههد نههامههها و راو یههان دیگههر بهها

ابوخالههد بههدان جهههت بههوده اسههت کههه توحیههد کههابلی بهها قمههاط خدشهههای بههه وثاقههت کههابلی وارد

نمینموده است.

 .3ادله تمییز مشترکات رجالی میان ابوخالد کابلی و ابوخالد قماط
بنا بر این ،حداقل هفت دلیل بر تفاوت شخصیت رجالی ابوخالهد قمهاط و ابوخالهد کهابلی

ارائه گردید:

اثبات این نکته که منابعی که این دو را تخلیط نمودهاند ،طری نامعتبری دارد.

تصریح نجاشی و برقی و دیگر رجالیان بر تفاوت این دو کنیه با یکدیگر و ذکر این نکتهه کهه

ابوخالد کابلی از اص حاب امام سجاد و امهام بهاقر
صادق

بوده است.

بهوده و ابوخالهد قمهاط از اصهحاب امهام

تفههاوت نههام ایههن دو کنیههه از دیگههر ادلههه بههر تفههاوت ایههن دو کنیههه اسههت؛ ر یههرا منههابع رجههالی بههر

تفاوت نام این دو کنیه تصریح دارند .این منابع نام ابوخالهد کهابلی را وردان و لقهب او را کنکهر
 . 59رجال الطوسی ،ص.522
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دانستهاند و نام ابوخالد قماط را یزید دانستهاند.

اسههنادی کههه نشههان مههیدهههد ابوخالههد قمههاط از محمههد بههن سههنان و ضههریس و امثههالهم نقههل

روای ههت نم ههوده اس ههت .ب ههر ای ههن اس ههاس روش ههن اس ههت ک ههه ابوخال ههد ن ههامبرده نم ههیتوان ههد هم ههان
ابوخالد کابلی باشد؛ ریرا طبقه روایی ابوخالهد کهابلی بهرای نقهل از محمهد بهن سهنان و امثهال او

مناسبت ندارد.

اسنادی که در آن ابوخالد با کنیهه قمهاط معرفهی گردیهده اسهت و در برابهر اسهنادی کهه در آن

ابوخالد با کنیه متفاوت کابلی معرفی گردیده است که این خود دلیل بر تفاوت روایهی ایهن دو

شخصههیت از منظههر اقههدمین از محههدثان بههوده اسههت .عههالوه بههر ایههن ،دقههت در طبقههه روایههی ایههن

اسههناد بیههان گههر تفههاوت طبقههه ایههن دو کنیههه اسههت و تفههاوت طبقههه ایههن دو کنیههه متمههایز در ایههن
اسناد ،دال بر تفاوت شخصیت روایی این دو کنیه است.

سهندی کههه بههه روشههنی نشهان مههیدهههد ابوخالههد قمهاط از ضههریس و او از ابوخالههد کههابلی نقههل

روایت نموده است.

گههزارشهههایی کههه ابوخالههد قمههاط را بههه درسههتی توصههی

نمودهانههد ،وی را کههوفی دانسههته و

تبارش را نیز این چنین گزارش نمودهاند«:مولی بنی عجل بن لجیم کوفی ثقه» 60،در حالی کهه
ابوخالد کابلی نسبتش به کابل واضح است.

 .4وثاقت ابوخالد کابلی
در ادامه این پژوهش و به منظور به دست آوردن شمایی کلی از شخصیت رجهالی ابوخالهد

کابلی ،بررسی وثاقت روایهی وی ضهرورت دارد .بهه همهین دلیهل ،بعهد از حهل مسهأله مشهترکات

رجالی ابوخالد در باال ،در ذیل به بررسی توثی و یا عدم توثی وی پراخته میشود .این بررسی

در کنار مبحث باال ،میتوانهد بهه طهور خودکهار مسهأله ورود یها عهدم ورود غلهو در افکهار و روایهات
ابوخالد تحلیل و حل نماید.

با آن که وجود یکی از موارد توثیقات خاص ،برای اثبات وثاقت یک صحابی کافی اسهت،

ولی برای شناخت وسیع تری از شخصیت رجالی ابوخالد ،در ذیل به مهواردی کهه بهه توثیقهات

خههاص مر بههوط مههیگردنههد ،پرداختههه مههیشههود و پههس از آن بههه توثیقههات عههام ایههن مسههأله خههواهیم
پرداخت .توثیقات عهام از ایهن منظهر اهمیهت دارنهد کهه فضهای شخصهیتی ابوخالهد را حتهی در

مواردی بیش از توثیقات خاص روشن مینمایند؛ اگر چه از نظر دانش رجال ،توثیقات خاص،
110
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 .1 - 4استخراج توثیقات خاص ابوخالد کابلی
 .1 - 1 - 4تصریح معصوم به وثاقت ابوخالد کابلی

در باره ابو خالد کابلی این نوع تصریح در روایات در سه دسته وارد گردیده است:

روایتی که تصریح به وثاقت ابوخالد کابلی شده است

ُ
َْ
َ ْ َ َ
َ َ َ َ
َ َ َ ُ ْ ُ ُْ َ
اس ُْ ْب ُن َم َم ِفد ْب ِفن أ ِ! َبکف ٍر َو أ ُبفد خ ِال ٍفد
یب َو الَ ِ
ههه قال أ ُبد ع ْب ِد ِ
اَّلل ْان س ِعید بن ااس ِ
ْ َ
َ
61
َ
ُْ
ی ه
الک ُاب ِِل ِم ْن ِثَا ِ ع ِِل ْب ِن ال َس خِ

عالم ه ههه مجلس ه ههی ای ه ههن روای ه ههت را مجههه ههول دانس ه ههته اس ه ههت ،ول ه ههی دلی ه ههل آن را تصهه ههریح

ننموده است.

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

اولویت دارند.

62

دسههته دیگههر از توثیقههات مر بههوط بههه روایههاتی اسههت کههه ابوخالههد را از افههرادی دانسههتهاند کههه

در آن دوره بحران ههی ،در ام ههر امام ههت پای ههدار بودهان ههد .ایهههن روای ههات بی ههانگ ههر اعت ههدال ابوخالهههد
در ام ههر امام ههت اس ههت؛ ر ی ههرا ائم ههه

ب ههه ش ههدت ب هها اندیش ههه غالیان ههه مخالف ههت م ههینمودن ههد

و بهههه صه ههراحت ،پهههرده از جریانه ههات غالیانهههه برمه ههی داشهههتتند و ذرهای در تبیه ههین ایهههن مسه ههأله

کوتاهی نمینمودند:

ْ
َ
َ َ ََ ُ
ُ
ُ
فیرق قفال ََفدث ِ َم َم ُفد ْب ُفن ِع َییسفق َع ْفن َج ْعَ ِفر ْب ِفن ِع َییسفق َع ْفن َصفَ َد َانق َع َم ْفن
َم َم ُد ْب ُن ن َص
ٍ
َ
َ
َ َ َْ َ َ
َ ََ َ
َ
َ
َ ُ َ
النف ُ ْ َ َ ْ ْ ُ
فی ِإال ثَل ثففة أ ُبففد خ ِالف ٍفد
اَّلل قففال اَشففد
ِمس َع ف ق عف ْفن أ ِ! ع ْبف ُِفد ِ
فاس َبعففد قت ف ِ ال َسف خِ
ُ
َ
ْ َ
َ َ َ
ُ
َ
َُ
63
الک ُاب ِِل َو ْحیی ْاب ُن أ َ ِم الهی ِو م ِ َو ُج َب ُیر ْب ُن ُم ْهی ِع ٍْق ث ِإن الن َاس ِلَدا َو ْث ُر واه

همچنههین روایتههی کههه اصههحاب خههاص هههر یههک از ائمههه را فهرسههت نمههوده اسههت .در ایههن

روای ههت ،ابوخال ههد از جمل ههه تع ههداد مع ههدود و مح ههدود ی ههاران خ ههاص ام ههام س ههجاد

شده است.

دانسهههته

َ
َ َ َُ
َُ َ
ُ َ َ َ َْ ُ َ َ َ َ
َ
ُْ
ی َو ُ َفد أقل ُه ْفْ
َههه ع ِن ْاب ِن أ ِ َ! ْیعَ ٍور َقال :دخلت عِل أ ِ! ع ْب ِد ِ
اَّلل ههه ث ع ِِل ْب ُن ال َس خِ
َ َ
ْ َ
َ
َ
َ
َُ ُ
64
أ ْص َخااا ْ َان أ ْص َخ ُاب ُ أ َبا خ ِال ٍد الک ُاب ِِل َو ههه َو َ ؤال ِف ِ ُهدد ل ُ َعِل َما ْاَ َتج ِب ِ ه

 .61الکافی ،ج ،1ص.472
 .62مرآل العقول ،ج ،6ص.27
 . 63رجال الکشی ،ج ،1ص ،338ص . 123این روایت در اینجا به جهت مفهومی مورد استناد قرار گرفته است و این امر
ر
جدا از بررسی تاری خی این روایت با توجه به وجود نام جبیر بن مطعم است که متوفی حداکثر سال  59است .ظاهرا در
این بخش نام محمد جا افتاده است در حقیقت عنوان صحیح باید «محمد بن جبیر بن مطعم» باشد.
 .64الزهد ،ص.105 – 104
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 . 2 - 1 - 4تصریح شیخ طوسی ،کشی و کلینی بر وثاقت ابوخالد کابلی

شیخ طوسی و کشی ابوخالد کهابلی را توثیه نمودهانهد 65.البتهه کلینهی نیهز روایتهی در توثیه

ابوخالههد از امههام صههادق

نقههل نمههوده اسههت کههه آن نیههز توثی ه دیگههری از متقههدمان محسههوب

میگردد؛ 66عالوه بر این که کلینی حداق ل هفت روایت کالمی و فقهی ،از طری ابوخالهد نقهل
نموده است که داللت بهر اعتمهاد ایهن محهدث جلیهل القهدر و خبهره بهر ابوخالهد کهابلی دارد.

برقی نیز وی را به عنوان نخستین اصحاب امام سجاد

ذکر نموده است.

67

68

 .3 - 1 - 4شهرت به وثاقت

قراینی وجود دارد کهه نشهان مهیدههد ابوخالهد در عصهر خهود مهورد وثاقهت بزرگهان و اصهحاب

خههاص ائمههه بههوده اسههت .روایههت راو یههان بزرگههی ماننههد یحیههی بههن ام طو یههل ،ابههان بههن تغلههب،

حم ههران ب ههن اع ههین ،اب ههو حم ههزه ثم ههالی ،ابوبص ههیر و اف ههرادی از ای ههن دس ههت از ابوخال ههد ک ههابلی،

بیان گهر همهین نکتهه مههم اسهت .همچنهین خانهدان اعهین از طر یه وی و بها اعتمهاد بهر وی وارد
تشیع گردیدهاند.

69

 .4 - 1 - 4مقایسه میدانی احادیث ابوخالد کابلی با راویان موثق

بررسهی روایهات ابوخالهد بیهان گهر ایههن نکتهه اسهت کهه روایهات وی دارای پشهتوانه در احادیههث

راویان ثقه است؛ برای نمونه حدیث پیامبر

خطاب به جابر را در باره امام باقر

عهالوه بهر

ابوخالههد ،ثقههاتی چههون ابههان بههن تغلههب ،محمههد بههن مسههلم ،رراره بههن اعههین ،سههعید بههن مسههیب،

سلیمان اعمش گزارش نمودهاند.

70

 .5 - 1 - 4جمع آوری قراین

جمع آوری قراین در احراز وثاقت راوی ،از مهمترین طرق است .به گفته رجالیان« ،در ایهن

راه ،مستنبط از قراین فراوانی برای اثبات وثاقت راوی استفاده میکند .ناگفتهه پیهدا اسهت کهه
استفاده از این راه برای اثبات وثاقت کاری بسیار دشواری است».
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 .65رجال الطوسی ،ج ،1ص 148 ،119و 317؛ رجال الکشی ،ج ،1ص 115 – 124 ،10،6و .186
 .66الکافی ،ج ،1ص.472
 . 67همان ،ج ،1ص407 ،195 ،194؛ ج ،2ص372؛ ج ،5ص279؛ ج ،6ص280؛ ج ،8ص.224
 .68رجال البرقی ،ج ،1ص.9 – 8
 .69رساله ابی غالب رراری ،ص 135و .231
 .70مناقب ابن شهر آشوب ،ج ،4ص196؛ الخرائج و الحرائج ،ج ،2ص840
 .71کلیات فی علم الرجال ،ص.157

همههان طههور کههه در بههاال نیههز ذکههر شههد ،جهههت بررسههی وثاقههت یههک راوی یهها صههحابی توثیقههات

خاص به تنهایی کفایت میکند؛ لکن برای شناسایی بیشتر شخصیت ابوخالهد چنهد مهورد از

مصادی توثیقات عمهومی در بهاره وی در ذیهل مهورد ارر یهابی قهرار داده و بهه دلیهل اطالهه و عهدم

ضرورت از بقیه صرف نظر شده است.

راوی سلسههله اسههناد کتههاب تفسههیر علههی بههن ابههراهیم قمههی :در تفسههیر القمههی سههه روایههت از

ابوخالد کابلی روایت شده است.

72

راوی سلسههله اسههناد کتههاب کامههل الز یههارات تههألی

الزیارات یک روایت از ابوخالد کابلی وجود دارد.

73

جعفههر بههن محمههد بههن قولو یههه :در کامههل

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

 . 2 - 4استخراج توثیقات عام در باره ابوخالد کابلی

راویان مذکور در سلسله اسناد کتاب الکافی :در الکافی دست کم هفت روایت ،از ابوخالد
کابلی روایت شده است .نقل این تعداد روایت از وی توسهط کلینهی مهیتوانهد مؤ یهدی مطمهئن

تلقی گردد.

74

راویان مهذکور در سلسهله اسهناد کتهاب بشهارل المصهطفی تهألی
75

طبهری :در ایهن کتهاب یهک

حدیث از ابوخالد کابلی وجود دارد.
نقل اصحاب اجماع از راوی .1 :رراره .2 76،محمد بن مسلم .3 77،جمیل بهن دراج.4 78،
صفوان بن یحیی :صفوان بن یحیی دسهت کهم هشهت روایهت از ابوخالهد نقهل نمهوده اسهت.

79

 . 5حسن بن محبوب :وی نیز چهار روایت از ابوخالد کابلی روایهت نمهوده اسهت .6 80،عثمهان

بن عیسی .7 81،حماد بن عثمان.

82

 .72تفسیر القمی ،ج ،2ص 147 ،372و .206 – 205
 . 73کامل الزیارات ،ص.63
 .74الکافی ،ج ،1ص409 – 408 ،195 ،194؛ ج ،2ص372؛ ج  ،5ص281 – 280؛ ج ،6ص280؛ ج ،8ص.224
 . 75بشارل المصطفی ،ص.4
 .76مناقب ابن شهر آشوب ،ج ،4ص196؛ بحار االنوار ،ج ،46ص.295 – 296
 .77همان.
 .78المحاسن ،ج ،1ص165؛ بحار االنوار ،ج ،27ص.56
 .79اختیههار المعرفهه الرجههال ،ج ،2ص424؛ الکههافی ،ج ،1ص194؛ کامههل الز یههارات ،ص 63؛ الخههرائج و الجههرائج ،ج،2
ص840؛ إثبههات الهههدال ،ج ،1ص294؛ ج 2ص234؛ کمههال الههدین ،ج ،1ص320؛ إعههالم الههوری ،ص407؛ الخههرائج و
الحرائج ،ص365؛ حلی االبرار ،ج ،4ص.11
 . 80الکافی ،ج ،1ص409 – 408 ،195 ،194؛ ج ،5ص281 – 280؛ ج ،8ص224؛ تفسیر القمی ،ج ،2ص.373 – 372
 .81رجال الطوسی ،ص.454 – 455
 .82رجال البرقی ،ج ،1ص139؛ وسائل الشیعه ،ج ،3ص.266
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اصه ههحاب اجمه ههاع :حه ههداقل هفه ههده روایه ههت از ابوخاله ههد که ههابلی نقه ههل نمودهانه ههد که ههه خه ههود

گویای جاللت و وثاقت ایشان است .اصحاب اجمهاع دارای سهه طبقهه هسهتند و در ههر طبقهه
فردی به عنوان افقه آن طبقه معرفی گردیده است .جالب این که افقه هر سه طبقهه از ابوخالهد

ک ههابلی نق ههل روای ههت نم ههوده اس ههت؛ یعن ههی رراره در طبق ههه اول ،جمی ههل ب ههن دراج در طبق ههه دوم و

صفوان بن یحیی در طبقه سوم؛ به خصوص صفوان بن یحیی تعداد هشت روایهت از ابوخالهد
کابلی نقل نمهوده اسهت .بهدین ترتیهب هفهت نفهر از اصهحاب اجمهاع ،هفهده روایهت از ابوخالهد

روایت کردهاند.

نقل مشایخ ثقات :این مهورد از مهورد گذشهته ،یعنهی نقهل اصهحاب اجمهاع از راوی قطعیهت

بیشهتری دارد؛ چنههان کهه در مههورد گذشهته مالحظههه گردیههد ،از میهان مشههایخ ثقهات ،صههفوان بههن

یحیی ،هشت روایت از ابوخالد کابلی نقل نموده است.

نقه ههل قمی ه ههین از راوی :ب ه ههر اسه ههاس تقی ه ههد و ش ه ههدت احتیه ههاط قمی ه ههین در نق ه ههل ح ه ههدیث از

ثقههه و سههختگیریهههای معههروف آنههها 83ایههن مههورد از اهمیههت بسههزایی برخههوردار اسههت؛ عههالوه
بههر ایههن کههه ایههن مههورد بههه تنهههایی انتسههاب غلههو بههه راوی در منههابع رجههالی را نیههز مرتفههع مههیسههازد.
در واقه ههع ،ایه ههن مه ههورد همزمه ههان دو که ههارکرد مه ههوثر دارد :نخسه ههت .توثی ه ه راوی ،دوم .پیراسه ههتن

راوی از انتسههاب بههه غلههو 84.تعههداد قابههل تههوجهی از روایههات ابوخالههد از طر یهه قمیههین روایههت

گردیده است.

85

عمل اصحاب به روایت راوی :شیخ حر عاملی در سیزده مورد از روایات ابوخالد در مسائل

فقهههی اسههتفاده کههرده اسههت 86.در التهههذیب 87و االستبصههار 88نیههز مسههأله بههدین قههرار اسههت.
کلینههی در بههابی بهها عنههوان «بههاب أن األرض کلههها لالمههام» صههحیحه ابوخالههد را بههه عنههوان اولههین

روایههت نقههل نمههوده اسههت 89.محههدثان دیگههر ماننههد شههیخ صههدوق و شههیخ طوسههی ،هههر چنههد در

التههذیب و مهن ال یحضهره الفقیهه ،بههابی را بهه ایهن عنهوان اختصههاص ندادهانهد ،ولهی ایهن روایههت
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 .83الفهرست ،ص62؛ خالص االقوال ،ص.63
 . 84ر.ک :رسائل الفقهیه ،ج ،1ص95؛ التعلیقه ،ص.311
 .85الکهافی ،ج ،8ص224؛ کامههل الز یههارات ،ص63؛ کمههال الههدین ،ج ،2ص654؛ الفهرسههت ،ص333؛ تفسههیر القمههی،
ج ،2ص.371
 .86الفصول المهمه ،ج ،1ص324؛ ج ،9ص520؛ ج ،11ص372؛ ج ،16ص 252و 281؛ ج ،17ص151؛ ج ،24ص 192و
297؛ ج ،25ص.414
 .87التهذیب ،ج ،4ص148؛ ج ،7ص152؛ ج ،9ص.50
 . 88االستبصار ،ج ،4ص148؛ ج ،7ص152؛ ج ،9ص.50
 . 89الکافی ،ج ،1ص.407

گفههت و گههویی کههه میهها ن هشههام بههن حکههم و ابههن ابههی عمیههر در بههاره معنههای ایههن حههدیث ،ر

داده 92،نشان دهنده آن است عدهای از فقهای برجسته ،مانند ابهن ابیعمیهر بهر مبنهای روایهت
ابوخالد ،عمل مینمودهاند .پس از آن دوره نیهز ،فقههائی ماننهد کلینهی بودهانهد کهه بهر طبه ایهن
گونه روایات فتوا دادهاند.

93

مجلسه ههی ،اصه ههفهانی ،آقه هها حسه ههین بروجه ههردی ،آی ه ه اهلل خه ههویی ،محق ه ه همه ههدانی ،سه ههید

محمد محق داماد ،عالمه طباطبایی ،شیخ مرتضی حایری ،سید عبدالحسهین الری ،میهرزا

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

َ
ها ،أ ْ
ابوخالههد را نقههل کردهانههد 90.ناگفتههه نمانههد کههه ایههن روایههت را کلینههی در « َبه ٌ
ض
ر
هاب رفههی رإ ْحیه ر
ر
ْ
91
ات» نیز به عنوان روایتی فقهی آورده است.
ال َم َو ر

علی ایروانی و سید محمد باقر صدر از دیگر علمها و فقههایی هسهتند کهه بهر اسهاس ایهن روایهت

حکم نمودهاند.

94

تصههحیح سههند :یعنههی راوی در سلسههله سههندی ق ههرار داشههته باشههد کههه فقیهههان و عالم ههان

آن را صهههحیح دانسه ههته باشه ههند .تصه ههحیح سه ههند خبهههری توسه ههط عالمه ههان ،از امه ههارات وثاقه ههت

راوی آن اس ه ه ههت 95.روای ه ه ههت ابوخال ه ه ههد ک ه ه ههابلی در ب ه ه ههاره مالکی ه ه ههت ام ه ه ههام ،ن ه ه ههزد عالم ه ه ههان و

فقیهههان بههه «صههحیحه ابوخالههد کههابلی» معههروف اسههت .محقهه کرکههی و شهههید ثههانی از ایههن
روایت با عنوان صحیحه ابو خالد کابلی ،یاد کردهاند 96.محدثانی مانند عالمه مجلسی اول و

دوم نیههز کههه بههه بررسههی اسههانید روایههات اهتمههام داشههتهاند ،ایههن روایههت را بههه عنههوان صههحیحه

توصی

کردهاند.

97

کثرت نقل بزرگان از یک راوی :در باره کثرت نقل حدیث کلینی از ابوخالد کابلی در پیش

 .90التهذیب ،ج ،7ص152؛ ج ،5ص.144
 . 91الکافی ،ج ،5ص.279
 .92همان ،ج ،1ص.409 – 410
 .93همان ،ج ،1ص ،407ص538؛ ج ،5ص279؛ تفسهیر العیاشهی ،ج ،2ص25؛ التههذیب ،ج ،7ص152؛ اإلستبصهار،
ج ،3ص108؛ إثبات الهدال ،ج ،5ص.68
 .94بحار االنوار ،ج ،4ص347؛ حاشی المکاسب ،ج ،2ص381؛ نیهز ،ر.ک :ج ،3ص16؛ ر بهدل المقهال ،ص112؛ معجهم
الرجال ،ج ،5ص145؛ الصالل من مصهباح الفقیهه ،ج ،14ص8؛ کتهاب الخمهس مهن تقر یهرات محقه دامهاد ،ص 25و
92؛ المیزان ،ج ،3ص130؛ الخمس ،ص15؛ تعلیقه علی المکاسب ،ج ،2ص181؛ حاشی المکاسهب ،ج ،1ص66؛
اقتصادنا ،ص.442
 .95فوائد الوحید ،ص50؛ مقباس الهدای  ،ج ،2ص273؛ منتهی المقال ،ج ،1ص92؛ عدل الرجال ،ج ،1ص.135
 .96مسالک االفهام ،ج ،2ص392؛ جامع المقاصد ،ج ،7ص.9
 . 97مرآل العقول ،ج ،4ص 345و 347؛ روض المتقین ،ج ،3ص.122
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مستنداتی ذکر گردید .این نکته الزم به ذکر اسهت کهه دأب عمهومی اصهحاب ،روایهت از ثقهات

بههوده اسههت .آنههان تهها نسههبت بههه کسههی اطمینههان نمههییافتنههد ،از او ر یههاد روایههت نمههینمودنههد؛ بههه
خصوص در باب روایات اعتقادی و معارف ،برخی از اصحاب از خود امام

روایتی را میپذیرفتند.

98

هم به سهختی

هر چنهد برخهی دانشهیان رجهال ،ههر یهک از بنهدهای فهوق را بهه تنههایی موجهب وثاقهت راوی

دانسته اند ،ولی قدر متیقن هر یک از بندهای فوق ،اماره و قرینه وثاقت است؛ اما تجمیع ایهن
قهراین و امههارات ،موجهب اطمینههان بههر وثاقهت راوی اسههت؛ ههر چنههد چنههان کهه گذشههت ،از نظههر

رجالی ،به دلیل وجود نشانههای رجالی بینیاز از توثیه ابوخالهد از طر یه توثیه عهام هسهتیم؛
ولی این روش کمک شایانی به بازشناسی شخصیت ابوخالد از منظر رجالی مینماید و ابعهاد

دیگر و وسیعتری از ایشان را به تصویر میکشد.

موث بودن ابوخالد بر اساس تحلیلهایی که گذشت ،امهری اثبهات شهده و غیهر قابهل انکهار

است و به این ترتیهب جهایی بهرای انتسهاب غلهو بهه ابوخالهد نمهیگهذارد .بها ایهن حهال ،دو نکتهه

دیگر در این بحث قابل توجه است.

اله  .ایههن کههه از نظههر منههابع و علمههای شههیعه حههداکثر دو دسههته از اوصههاف ،نسههبت بههه ائمههه

منجر به غلو در ایشان میگردد.

اعتقاد به الوهیت یا نبوت برای ائمه

غالیانه طرد نمودهاند.
اعتقههاد بههه تفههوی

 :این مورد را همهه علمهای شهیعه بهه عنهوان دیهدگاه

امههور خل ه یهها رزق بههه ائمههه

از سههوی خداونههد :از ایههن نظر یههه بهها عنههوان

تفههوی یههاد مههیشههود .برخههی از علمههای شههیعه ایههن دیههدگاه را غالیانههه مههیداننههد؛ لکههن اکثر ی هت
ر
اندیشمندان امامیه آن را میپذیرند .البته این پذیرش عموما مربوط به تفهوی مطله نیسهت،
بلکه ناظر به تفوی

به اذن است.

روایههات صههادره از ابوخال ههد کههابلی ،ب ههه هههیچ یههک از ای ههن دو گههروه تعله ه نداشههته و چن ههین

اعتقاداتی حتی در دیدگاه دوم در وی مالحظه نمیشود.

99

ب .ابوخالد خ ود از طری اصهبغ بهن نباتهه؛ روایتهی در ذم غلهو و غالیهان دارد 100.ایهن روایهت،

نخستین روایتی است که بر اساس آن میتوان قلمرو باورهای غالیانه را تعیین و ترسیم نمود.
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 . 98الکافی ،ج ،1ص.484
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با توجه به مطالبی که در بخش های گذشته مطرح و تحلیل گردیهد ،بها بررسهی دقیه منهابع

رجالی ،با تعداد بیشتری از موارد تخلیط و اشتراک مواجه میگردیم .این مقاله با بررسی منهابع
موجود در این زمینه و تحلیل آن موارد ،به این نتیجه دست یافت که ابوخالد کابلی متمایز بها

دیگ ههر راو ی ههان مش ههترک و تخل ههیط ش ههده اس ههت؛ ب ههه و ی ههژه ابوخال ههد ک ههابلی و ابوخال ههد قم ههاط دو

شخصیت مجزا از یکدیگر هستند.

همچنین چنان که گذشت ،بر مبنای مال کهای تعیهین وثاقهت _ توثیقهات خهاص و عهام،

ابوخالد کابلی حایز این شرایط بوده است و بر ایهن اسهاس جهرح و خدشهه بهر وی وارد نیسهت و

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

نتیجه

مورد وثوق بودنش اثبات شده است .جهدای از وثاقهت ابوخالهد  -کهه خهود دلیهل رد غلهو در وی

است  -هیچ یک از مصادی غلو در اقوال و افعال وی مشاهده نمیشود .نفد و تحلیل منهابع
نشان از شواهدی در منابع رجالی داشت که گویا تحریفی آ گاهانه یا ناآ گاهانه در برخی از این

منابع به منظور انتساب غلو به ابوخالد کابلی وجود دارد.

کتابنامه
_ إثبات الهدال بالنصوص و المعجزات ،محمهد بهن حسهن حهر عهاملی ،بیهروت :اعلمهی ،چها
اول1425 ،ق.

_ اختیههار معرف ه الرجههال (مههع تعلیقههات میههر دامههاد األسههترآبادی) ،محمههد بههن عمههر کشههی ،قههم:
مؤسس آل البیت

_ اإلستبصار فیما اختل
چا

اول1390 ،ق.

 ،چا

اول1363 ،ش.

من األخبار ،محمد بن حسن طوسهی ،تههران :دار الکتهب اإلسهالمی ،

_ إستقصهها ،االعتب ههار فههی ش ههرح اإلستبصههار ،محم ههد ب ههن حسههن ش هههید ثههانی ،ق ههم :مؤسسه ه آل
البیت

 ،چا

اول1419 ،ق

_ إعالم الوری بأعالم الهدی ،فضل بن حسن طبرسی ،تهران :اسالمیه ،چا
_ اقتصادنا ،سید محمد باقر صدر ،قم :بوستان کتاب ،چا

دوم1425 ،ق.

سوم1390 ،ق.

_ األمالی ،محمد بن محمد مفید ، ،قم :کنگره شیخ مفید1413 ،ق.
َ
_ االمالی ،محمد بن حسن طوسی ،قم :انتشارات دار الثقافه1414 ،ق.

_ بحار األنوار الجامع لدرر أخبار األئم األطهار ،محمد بهاقر بهن محمهد تقهی مجلسهی ،بیهروت:
دار إحیا ،التراث العربی ،چا

دوم1403 ،ق.
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_ بشارل المصطفی ،عماد الدین طبری ،نج  :کتابخانه حیدریه1383 ،ق.

_ تاریخ اهل بیت

البیت1410 ،ق.

 ،ابن ابی الثلج بغدادی ،تحقیه  :محمهد رضها حسهینی ،قهم :مؤسسهه آل

_ تحلیههل و بررسههی شخصههیت تههاریخی و جایگههاه روایههی«حلقههه اولیههه» یههاران امههام سههجاد

 ،منهها

رینل ههی ،پای ههان نام ههه کارشناس ههی ارش ههد ،ق ههزوین :دانش ههگاه ب ههین الملل ههی ام ههام خمینهههی ،

1393ش.

_ تعلیق علی المکاسب ،عبدالحسین الری ،قم :مؤسسه معارف االسالمیه1418 ،ق.

_ التعلیقه علی ریاض المسائل ،عبدالحسین الری ،قم :المعارف االسالمیه1418 ،ق.
_ تفسیر العیاشی ،محمد بن مسعود عیاشی ،تهران :المطبع العلمی  ،چا

_ تفسیر القمی ،علی بن ابراهیم قمی ،قم :دار الکتاب للطباع و النشر ،چا

اول1380 ،ق.

سوم1404 ،ق.

_ تفصیل وسائل الشیع إلی تحصیل مسائل الشریع  ،محمد بن حسن حر عاملی ،قم :مؤسسه
آل البیت

 ،چا

اول1409 ،ق.

_ تکمل الرجال  ،عبدالنبی کاظمی ،تحقی  :محمد صهادق بحرالعلهوم ،نجه  :مکتبهه االمهام
الحکیم العامه ،مطبع اآلداب ،بیتا].

_ توضههیح المقههال فههی علههم الرجههال ،مالعلههی کنههی ،تحقی ه  :محمههد حسههین مولههوی ،قههم :دار
الحدیث1421 ،ق 1379 /ش

_ التهذیب ،محمد بن حسن طوسی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیه1365 ،ش.
_ الرجال ،ابن داوود حلی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران1383 :ق.

_ الرجال ،احمد بن محمد بن خالد برقی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران1383 ،ق.
_ رجال النجاشی ،احمد بن علی نجاشی ،قم :انتشارات جامعه مدرسین1407 ،ق.

_ رجال الکشی ،محمد بن عمر کشی ،مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد1348 ،ش.

_ الرسائل الفقهیه ،اسماعیل خواجویی مازندرانی ،قم :دار الکتاب االسالمیه1411 ،ق.

_ رسهها ل أبههی غالههب الههزراری إلههی ابههن ابنههه فههی ذکههر آل أعههین ،احمههد بههن محمههد رراری ،قههم :مرکههز
البحوث و التحقیقات اإلسالمی  ،چا

اول1369 ،ش.

_ روض المتقین ،محمد تقی مجلسی ،قم :بنیاد کوشانپور ،چا

دوم1406 ،ق.

_ ربدل المقال (تقریرات کتاب الخمس آی اهلل بروجردی) ،عباس ابوترابی ،قم :مکتهب االعهالم
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االسالمی1414 ،ق.

_ الزهد ،حسین بن سعید کوفی اهوازی ،قم :المطبع العلمی  ،چا

دوم1402 ،ق.

دلیل ما ،چا

اول1426 ،ق.

_ جامع المقاصد ،کرکی ،قم :مؤسسه آل بیت1414 ،ق.

_ حاشیه المکاسب ،مال علی اصغر ایروانی ،تهران :رشدیه ،چا

دوم1379 ،ق.

_ حاشی المکاسب ،محمد حسین اصفهانی ،بیروت :ذوی القربی ،بیتا].

_ حلی األبرار فی أحوال محمد و آله األطهار
المعارف اإلسالمی  ،چا

اول1411 ،ق.

 ،سید هاشم بن سهلیمان بحرانهی ،قهم :مؤسسه

_ الخرائج و الجرائح  ،سعید بن هب اهلل قطب الدین راوندی ،قم :مؤسسه امام مهدی عجل اهلل
اول1409 ،ق.

تعالی فرجه ،چا

_ خالص االقوال ،عالمه حسن بن یوس

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

_ سرور أهل االیمان فی عالمهات ظههور صهاحب الزمهان ،علهی بهن عبهد الکهریم نیلهی نجفهی ،قهم:

حلی ،قم :دار الذخائر1411 ،ق.

_ الخمس  ،شیخ مرتضی حائری ،تحقی  :محمد حسین امهر اللههی ،مؤسسهه النشهر االسهالمی،
چا

اول1418 ،ق.

_ الدر النظیم فی مناقب األئم اللهامیم ،یوس
الحوزل العلمیه1420 ،ق.

بهن حهاتم شهامی ،قهم :جماعه المدرسهین فهی

_ دالئل اإلمام  ،محمد بن جریر بن رستم طبری آملی صغیر ،قم :بعثت ،چا

اول1413 ،ق.

_ الرجال ،محمد بن حسن طوسی ،قم :انتشارات اسالمی جامعه مدرسین1415 ،ق.

_ شههرح أصههول الکههافی ،محمههد بههن ابههراهیم شههیرازی ،تهههران :مؤسسههه مطالعههات و تحقیقههات
فرهنگی ،چا

اول1383 ،ش.

_ الصالل من مصباح الفقیه ،رضا بن محمدهادی همدانی ،تهران :بی نا1364 ،ق.

_ الفصول المهم فی أصول األئم (تکمل الوسائل) ،محمد بن حسن حر عهاملی ،قهم :موسسهه
معارف اسالمی امام رضا علی السالم ،چا

_ فوائد الوحید (چا

اول1418 ،ق 1376 /ش.

شده به همراه رجهال خاقهانی) ،محمهد بهاقر وحیهد بهبههانی ،قهم :مکتهب

االعالم االسالمی1404 ،ق.

_ الفهرست ،محمد بن حسن طوسی ،نج  :المکتب المرتضوی  ،بیتا].
_ قاموس الرجال ،محمد تقی شوشتری ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چا

_ قصهص األنبیهها،
اول1409 ،ق.

دوم1410 ،ق.

 ،سههعید بهن هبه اهلل راونههدی ،مشههد :مرکههز پههژوهشههای اسههالمی ،چهها

_ عدل الرجال ،محسن اعرجی کاظمی ،قم :اسماعیلیان1415 ،ق.
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_ الغیب  ،محمد بن ابراهیم ابن أبی رینب ،تهران :نشر صدوق ،چا

_ الغیب  ،محمد بن حسن طوسی ،قم :دار المعارف اإلسالمی  ،چا
_ کامههل الز یههارات  ،جعف ههر بههن محمههد اب ههن قولو یههه ،نجهه
1356ش.

اول1397 ،ق.
اول1411 ،ق.

اش ههرف :دار المرتضههوی  ،چ هها

_ الکافی  ،محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینهی ،تههران :دار الکتهب اإلسهالمی  ،چها
1407ق.

اول،
چههارم،

_ کت ههاب الخم ههس م ههن تقر ی ههرات المحقه ه ال ههداماد ،عب ههداهلل ج ههوادی آمله هی ،ق ههم :دار االس ههرا،،
1376ش.

_ کلیههات ف ههی علههم الرج ههال  ،جعفههر س ههبحانی ،قههم :مرک ههز مههدیریت ح ههوزه علمیههه ،چ هها
1366ش.

_ کمال الدین و تمام النعم  ،محمد بن علی ابن بابویه (صدوق) ،تهران :چا
_ المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد برقی ،قم :دار الکتب اإلسالمی  ،چا

دوم،

دوم1395 ،ق.

دوم1371 ،ق.

_ مرآل العقول فی شرح أخبار آل الرسول ،محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ،تهران :دار الکتهب
اإلسالمی  ،چا

دوم1404 ،ق.

_ مسالک االفهام ،رین الدین بهن علهی عهاملی(شههید ثهانی) ،قهم :مؤسسهه المعهارف االسهالمیه،
1413ق.

_ مستدرکات علم رجال الحدیث ،علی نمازی شاهرودی ،تهران :چاپخانه شف 1412 ،ق.

_ مس ههتدرک الوس ههائل و مس ههتنبط المس ههائل ،حس ههین ب ههن محم ههد تق ههی ن ههوری ،ق ههم :مؤسسه ه آل
البیت  ،چا اول1408 ،ق.
ر
ر
_ معالم العلما ،فی فهرست کتب الشیع و أسما ،المصهنفین مهنهم قهدیما و حهدیثا ،محمهد بهن
علی ابن شهر آشوب المازندرانی ،نج  :المطبعه الحیدریه ،بیتا].

_ معجم رجال الحدیث ،ابوالقاسم خویی ،بیروت :دار الزهرا ،چا
_ مصباح الفقاهه ،ابوالقاسم خویی ،قم :نشر داوری1377 ،ش.

سوم1403 ،ق.

_ مقباس الهدایه  ،عبداهلل مامقانی ،تحقی  :محمد رضا مامقانی ،قم :آل البیت1411 ،ق.

_ مناقهب آل ابههی طالهب
1379ق.
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 ،محمههد بهن علههی ابهن شهههر آشهوب ،قههم :مؤسسهه انتشههارات عالمههه،

_ مناقههب أمیههر المههؤمنین ،محمههد بههن سههلیمان کههوفی ،نج ه  :المطبع ه الحیدر ی ه 1375 ،ش/
1956م.

اسماعیلیان ،چا

اول1399 ،ق.

_ منتهی المقال ،محمد بن اسماعیل حائری ،قم :مؤسسه آل البیت1416 ،ق.

_ مقباس الهدایه  ،عبداهلل مامقانی ،تحقی  :محمد رضا مامقانی ،قم :آل البیت1411 ،ق.
_ المیزان ،محمد حسین طباطبایی ،تهران :بنیاد علمی عالمه طباطبایی1370 ،ش.
_ نهای الدرایه ،حسن صدر ،تحقی  :ماجد الغرباوی ،قم :مشعر ،بیتا.

بررسی شخصیت رجالی ابو خالد کابلی با تأکید بر تمییز مشترکات

_ منههاهج األخیههار فههی شههرح اإلستبصههار ،احمههد بههن ر یههن العابههدین علههوی عههاملی ،قههم :مؤسسههه
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