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 های رجالی شیخ محعد عاملی در استقصاء االعتبارتحلیل اندیشه

یافت: تاریخ  ۱/۴/۱۳۹۸ در
یخ یافت: تار  ۲/۶/۱۳۹۸ در

کهنکی  1فریبا رضازاده 
 2زینب السادات حسینی

3زاده طبریمهدی تقی
 

   چکیده

ارنددد، امددا اخددتالف تردیددد، مباحددث رجددالی سددهم بسددزایی در اعتبارسددنجی روایددات دبددی
گداه نیدل بده حقیقدت را دشدوار دیدگاه های عالمان در برداشت از تعدابیر رجالیدان متقدد ، 

کده از  -ندواده شدهید ثدانی  ،های رجالی شدیخ محمدد عداملیساخته است. تبیین اندیشه
 تواند در این زمینه راهگشا باشد. نوشتار حاضدر بدا روش توصدیفیمی - مد قان فن است

های خاص وی در حدوزه اعتبارسدنجی روایدات و علدم به تبیین برخی دیدگاه تحلیلی، -
کتدب رجدالی پردازد. بنا به یافتهرجال می کده در  های پژوهش، شیخ عاملی توصیفاتی را 

گرداندد؛ طدر  شدیخ طوسدی شده، به راوی اصدلی برمدیمتقد ، ذیل نا  راوی فرعی مطرح
وکالددت را فقددب در شددرایب خدداص دال بددر  دانددد؛بدده احمددد بددن محمددد اشددعری را معتبددر مددی

پددذیر کدده بددرای متددأخران، احددراز ایددن شددرایب االددب امکددانحددالی وثا ددت وکیددل دانسددته، در
داندد؛ همچندین، بدا شده و آن را مفیدِد مددح مدی« خیر»به تفصیل در معنای   ایلنیست؛ 

اوی موجدددب  ددددح ر ندددوادر الحکمدددهولیدددد را در ا امددده شدددواهد و مددددارک، اسدددتثنائات ابدددن
که دو دیدگاه آخر ایشان  ابل نقد هستند.نمی  انگارد؛ 

راوی ضمنی، وکیل اما ، استقصاس االعتبار، طر  شیخ طوسدی، اسدتثنائات  ها:کلیدواژه
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ح مسأله  طر
مباحث رجالی، برای  دما و متأخران نقش اساسی در فهم صحت یا عدد  صدحت صددور 

 گدداه بدده ،جدددای از اخددتالف مبددانی ،ت؛ امددا متددأخرانداشددته اسددهددا آن روایددات و اعتبارسددنجی
کتددب بددا  کتددب اصددلی رجددال، در فهددم مقصددود ایددن  یدداد بددا عصددر نویسددندگان  واسددطه فاصددله ز

بددردن بدده حقیقددت در هددر یددک از انددد. پددیرو شددده و دچددار اخددتالف نظرهددایی شدددهدشددواری روبدده
گرهموضوعات چالشی این علم می  های بسیاری را بازنماید.تواند 

شیخ جلیل ابوجعفر محمد، نواده شهید ثانی دارای نظرات د ی  و عمی  رجالی در  الدب 
کتاب  ؛تألیفات مختلفش است االسترصرار کده شدرح وی بدر  - استقصراء االعترراراز جمله در 

نظدر نمدوده و االدب، در برخدی مباحدث رجدالی بده نحدو اسدتداللی اعمدال -شیخ طوسی اسدت 
 اسدت. آشدنایی بدا نظدرات ایشدان بده ث را مدورد تحلیدل  درار دادههمه نظرات موجود در هر مبح

کدده در علددم رجددال مددورد تمجیددد علمددای بزرگددی چددون محدددث نددوری شددیخ حددر  4،عنددوان فددردی 
 گشا باشد. تواند راهو سایرین است، می 6یوس  بحرانی 5،عاملی

کدار»ای با عنوان پیش از این تنها آ ای مسعود االمی در مقاله کرد اصدول و  واعدد جایگاه و 
بده بیدان مبدانی ایشدان در سدند و فقده « فقه الحدیثی در استقصاس االعتبار فدی شدرح االستبصدار

اسدت و بددرای هدر یددک مثدالی آورده اسددت؛ امدا پددژوهش حاضدر بنددا دارد برخددی الحددیث پرداختدده
که در موضوعات چالشی میدان علمدا دربردارندده دیددگاهی ندو  -را  نظرات شیخ محمد عاملی

هددا باشددد. گددر نظراتددی مسددتدل و د یدد  و نددو در ایددن زمینددهطددرح و بررسددی نمایددد تددا ارائدده - هسددتند
 اند از: مطرح در این نوشتار عبارت هایپرسش

 گردد یا یه راوی اصلی توصیفات رجالی ذیل نا  راوی فرعی، به وی برمی .۱
 مفاد صفت وکیل و خیر چیست   .۲
مینه طر  شیخ طوسی به احمد اشعری و نظدر ایشدان در دیدگاه شیخ محمد عاملی در ز .۳

 چیست و چقدر اتقان دارد  ووادر الحکم  باب استثنائات ابن ولید در 
شدیخ  هدایبده ویدژه تبیدین دیددگاه هدا،ایدن پرسدش دربدارهدر ادامه، به بررسی پاسدخ عالمدان 

 شود.پرداخته می، در این زمینه« استقصاء االعترار»عاملی در 
                                                      

 . 391و  77 ،13، ص9، جااتم  مستدرک الوسایل. 4
 .137-137، ص1، جأمل اآلمل. 5
 .31و73 -71، ل ل ة الرح ین. 6
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 ویژه نجاشی به  ضمنی در عبارات رجالیانن وضعیت راوی تعیی. 1

کتب رجال، در موارد بسیاری  -ای دیگدر ندا  راوی ،حدال یدک راویهنگا  بیان شدرحبه  در 
گاه پدر و یا برادر وی  هدایی چدون ثقده، ضدعی  و جدز مطرح شده است. سدپح واژه -است که 

نظدر را ندوعی اخدتالف - مشخص نباشدکه مرجع توصی   -آن آمده و این خود در برخی موارد 
که آیا مرجع این توصیفات راوی ایرمسدتقیم  ر م کده سدخن، ذیدل یدا راوی اسدتزده است  ای 

 نا  وی ذکر شده است. 
کده  رجرال النجاشری. در اسدتاز جمله این موارد محمد بن عبد الحمید  دربداره ایدن راوی 

ک کتب حدیثی موجود است و تنهدا در  حددیث از  پنجداهحددود  الکافی تدابروایاتش در االب 
 وی وجود دارد، آمده است: 

َإ عبد . ییمفکعا  ثوعُ نعن أصعحابنا یببک، َ ۷یب سن نم  د عن أ ییب م أبم جْفر، ر
  7.تاب یببنمیب  کبه 

که آیا ثقه به محمد برمی  گردد یا به پدرش عبدالحمید.و این اختالف را ایجاد نموده است 
  ضمنیاشاره به راوی . 1-1

کده توصدیفات بده راوی دو  برمدی گدردد. برخدی از صداحبان ایدن نظدر نظر بسیاری بر آن است 
عالمدده نیددز در  10.سددید محمددد موسددوی عدداملی و9محقدد  اردبیلددی 8،نددد از: شددهید ثددانیاعبددارت

کدده در  در 11،الحمیددد را موثدد  خواندددهجددایی عبد گاندده دربدداره وی  رجررال النجاشرریحددالی  جدا
گ ویدا عالمده از عبدارت یداد شدده ارجداع وثا دت بده ندا  دو  را برداشدت چنین نیامدده اسدت؛ لدذا 

  12نموده است.
 دیدگاه شیخ محمد . 1-2

کددال  جدددش و عالمدده معتقددد اسددت  ،در مقابددل ایددن دیدددگاه، شددیخ محمددد کدده ضددمن بیددان 
 ،پدح توصدی  بایدد بده وی برگدردد است.یعنی محمد بن عبدالحمید  ،بحث بر سر نا  اصلی

                                                      
 .337، صرجال النجاشی. 7
 .119، ص1، ج سائل ال جالی ال. 8
 .199، ص3، جمجمع القائدة والر وا . 9

 .391، ص3، جمدارک االحکام. 10
 .119، ص1، جاالصة ا قوال. 11
 .111-113، ص1، جتکمل  ال جال. 12
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که این روند  الز  13نه جز او. بلکه در سایر موارد نیز  ،این راوی نیست مختصبه توضیح است 
او حتدی  14اسدت.اش پژوهدیبندد بده ایدن نظدر بده عندوان یدک اصدل در حددیثشیخ محمدد پدای

حسدن بدن علدی  رهبداو در 15داندددور از شخصدیت نجاشدی مدیبه  توصی  پدر ذیل نا  فرزند را
گفته است:  که نجاشی با عبارتی -بن النعمان نیز  بدن النعمدان مدولی  یالحسن بن عل»مشابه 

نجاشی پدرش را در جای که این با استدالل به - «بن النعمان ا علم ثقة یهاشم، أبوه عل یبن
کدرده کده مشداهده  کده یدک ،ا دیگر توثی  نموده و بنا به رجال فراواندی  بدار توثید  ایشدان فدردی را 

کرد بار دیگر این توثی  را تکرار ،نمایند تأییدی بدر نگداه خدود بدرای برگشدت توصدی   ،نخواهند 
کرده  16اند.به راوی اصلی ذکر 

گرچه اولین بدار شدیخ محمدد چندین نظدری را کلدی مطدرح نمدودهبده  ا امدا  ،عندوان یدک  اعدده 
  17.پح از ایشان مال صالح مازندرانی نیز آن را رأی برتر دانسته است

 دیدگاه مختار. 1-3

کده  القوائرد ال جالیر سید سدند نجفدی در  ، به جزاندنظرشان نیاوردهدسته اول دلیلی برای 
کدال  شدیخ محمدد مبندی بدر دور بدودن شخصدیت نجاشدی از ذکدر توثید  پددر ذیدل ندا   ضمن رد 

کتدداب نجاشددی بسددیار دانسددته اسددت و بددر ایددن اسدداس را وجددود چنددین مددوردی ،پسددر مرجددع  ،در 
تددوان مثددال محمددد بددن عبدالحمیددد مددی چنددین دربددارهتوصددی  را پدددر معرفددی نمددوده اسددت. هددم

کدان ثقده( و بدا به  چون که گفت لحداظ نحدوی، اصدل، رجدوع ضدمیر بده ا درب اسدت )ضدمیر در 
 ،«دیددروى عبدد الحم»پدیش از توصدی  ثقدده و پدح از جملده « واو»توجده بده آمددن حددرف عطد  

تبب با که مر -نه خود وی؛ زیرا سایر جمالت  ،محتمل است توصی  ثقه به پدر محمد برگردد
. البته محتمدل اسدت عدد  اسدتفاده از انداز هم جدا شده بدون حرف عط  - محمد هستند

کتاب النوادر»حرف عط  در عبارت  که در ادامه آمدده و بده اتفدا  همده مربدوط بده محمدد « له 
کدال  کده آن است، تیییر سخن از بحث رجالی به موضوع مربدوط بده فهرسدت باشدد؛ امدا ضدمن

کدافی بدرای اثبدات برگشدت  ،دربداره نجاشدی صدحیح اسدت ال جالی  القوائدنویسدنده  امدا دلیدل 
                                                      

 .113، ص1، جاراستقصاء االعتر. 13
 و... 131، ص9و ج 7، ص1و ج119، ص1ج :. مواردی چون14
 .131، ص9. همان، ج15
 .7، ص1. همان، ج16
 .71-73، ص1، جکافیالش ح اصول . 17
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دربداره محمدد بدن عبدالحمیدد ابهامداتی چدون چرایدی طدرح ایدن  توصی  به پدر نیسدت و مدثال  
ماندد و ایدن اطالعدات دربداره پددر محمدد ذیدل ندا  او و عدد  تعیدین حدال خدود محمدد بدا ی مدی

چون اصدل بحدث بدر که آن مبنی بر -و دلیل ایشان را  ید نظر شیخ محمد باشدؤتواند مخود می
کدده آن بدده اضددافه ؛منطقددی جلددوه دهددد -گددردد لددذا توصددی  بدده محمددد برمددی ،سددر محمددد اسددت

گرفتددده  نجاشدددی خدددود در مدددوارد متعدددددی از رجدددالش از روایدددات محمدددد بدددن عبدالحمیدددد بهدددره 
کده ایشدان از نقدل روایدت افدراد بسدیاری 18.است خداطر ضدع  یدا اتهدا  بده  این در حدالی اسدت 

کاتددب امددا  کدده آن لددذا ایددن امددر نشددان از اعتمدداد نجاشددی بدده او دارد و دیگددر ،اندددمنصددرف شددده
 20.و بنا به رجال شیخ موالی بجیله بوده است 19معرفی شده ۷هادی

کدال  رخ داده باشدد کده در نسدخه، ِسدقطی در  اصدل  مدثال   ؛شاید این احتمال بده ذهدن برسدد 
گرفتدده اسددت« عددن عبدالحمیددد»یددا « ابددن عبدالحمیددد»عبددارت  امددا  .بددوده یددا اختصددار صددورت 

کدده اوال   ،اندددکدده، ایددن احتمدداالت را دیگددران مطددرح نکددردهایددن همدده  شدداید بدده ایددن جهددت باشددد 
کنددد و از بدددون واسددطه روایددت نمددی ۷محمددد از امددا  موسددی چنددین بددوده و ثانیددا  هددا ایددننسددخه

بایدد  ،هدم ایرمدأنوس اسدت« بدد الحمیددعدن ع»یعندی  ،اصحاب ایشان نیست و حالدت دیگدر
 «.عن ابیه عبدالحمید» :گفت

کلیت اصل نیز محدث جزای کتداب  کده گویددنظر بدا شدیخ محمدد مدیری همدرباره  تتبدع در 
که هرنجاشی بیان که عادت ایشان بر این است   ،کجا پدر ذیل نا  پسدر توثید  شدد گر آن است 

 گوید: و دیگری می 21.گردداین وثا ت به پسر برمی
کیید»کند و بنا به قاعده ن اشی دو بار کسی را توثی  نمی و بیا « التأسیس خیر مین التأ

گویید و چیون مقصیود گویی و بقغت سخن میکه ن اشی در نهایت کوتاهتوجه بدان
 22گردد.پس وثاقت به او برمی ،راوی اول است

هدای مدبهم ز ایدن  بیدل ترجمدهها شداید بهتدر باشدد بده دو نمونده دیگدر ابا وجود همه این داده
کمک نماید.  مراجعه نمود تا شاید به فهم مطلب 

                                                      
 . و... 173 ،113، صرجال النجاشی. 18
 .179. همان، ص19
 .111، صرجال الطوسی. 20
 .119، ص1، جال سائل ال جالی  ر. ک:.21
 .111، صی قوائد ال جالال. 22
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 : است . نجاشی در ترجمه جمیل بن دراج آورده۱
یبج، بععن  یععج یبج َ  ری یبج بععن نعع   أخععمه َ ... ح،ییببوععب بععب  ِنی یکعع  ری  ضععایأ ا کعع ،یببوععای  ری

 ا  نععات َ عمععره، آخععر ا  یعمعع َ نعع  ، نععن بععرکأ ا کعع َ أنععره، یفخیعع ا کعع َ. أصععحابنا نععن

ضا امشی أ  ۷.23یببری
گفتهد که  ر این  کسی برمی« مات»بحث بر سر آن است  اما شداید بهتدر باشدد  24؛گرددبه چه 

گدر عبدارت  .به جمالت  بل از آن د دت بیشدتری نمداییم از « یالقاضد دّراج بدن ندوح أخدوه و»آیدا ا
کدال  مرجدع مشدخص باشدد کده از فحدوای  بده دّراج  کده یددشدد فهمبده راحتدی مدی ،جنسی نبود 

« أمره یخفیان کو »و « من أصحابنا ضا  یان أک»طور درباره جمالت: گردد یا جمیل  همینبرمی
گدر نبدود« بر مدن ندوحکان أکو »و  گدری محتدوای عبدارت آخدر مرجدع عبدارات  بدل نیدز روشدن ،کده ا

کدده مشددخص نمددی گفتدده شددده آن اسددت  روش بیددان اطالعددات شددبیه شددد. نکتدده در هددر دو مددورد 
که در سایر موارد دارای ابهشرو گفته شده است و در اینی است  کندد ن مشخص میجا  رایا  

 که مرجع توصیفات پسر است و نه پدر.
 شود: چنین در ترجمه نجاشی برای سعد بن عبد ا  دیده می. هم۲

َإ ععن یب ی  یب عدیخلف قل ا  أبمه عبد یبب بن أ کَ  َإ عنعه کیم بعن نسعکعث، ر  َ ر
د بن ع بن أمحد ف سْد یحمءی  25.رةیمثکتبا کىس َ صصی

که ضمیر در   26.گردد یا پدرشبه سعد بر می« روی عنه»و « روی»بحث بر سر آن است 
کتب حدیث به ما میوجست کده سدندش بده نقدل از عبددا  از حکدم جو در  گوید، حددیثی 

که سعد بن عب ؛وجود ندارد ،بن مسکین باشد یادی وجود دارد  دا  با یک واسطه از اما اسناد ز
کرده است کده اصدل  27حکم بن مسکین روایت  کدال  بده فدردی  و این هدم حکایدت از بازگشدت 

 کال  بر سر اوست، دارد.
کدده مرجددع توصددیفات را فددرد اول و اصددلی در ترجمدده نظددر مددیبدده  از ایددن رو رسددد دیدددگاه آنددان 

 تر به صواب باشد.نزدیک ،دانندمی
                                                      

 .117، صرجال النجاشی. 23
 .191، ص1، جال سائل ال جالیة. 24
 .179، ش199، صرجال النجاشی. 25
 .199، ص1، جال سائل ال جالیة. 26
 و... 117، ص1، جتهذیب ا حکامو...؛  171 ،171 ،191، ص1، جمن ال یح    الققی . 27



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
جم

 و پن
ست

بی
ماره 

، ش
 دوم

011 

 احمد اشعری  به طوسی طرق شیخ. ایرادات 2
 .در برخی طر  شیخ طوسدی بده احمدد بدن محمدد بدن عیسدی االشدعری اشدکال شدده اسدت

کنار نظر که بدان خواهیم پرداخت.یشیخ محمد در   ات سایرین یک نظر راهگشا دارد 
 سند اول از این دسته بدین صورت است:

ییته بذیب یبْلس1) نا  عن حممد بعن ِ َ نن جلُ )نا ذکرتهِ عن أمحد بن حممد بن عیىس نا ر
28.عن أمحد بن حممد ،عی بن حمبمب

 

ن بدن یبده الحسد یفقدد أخبرند»یعندی  ،اشاره به مورد  بل از این سند« بهذا االسناد»منظور از 
ی، عدن محمدد بدن یدحیه؛ محّمدد بدن یدی العطار، عن أبیحید ا ، عن أحمد بن محمد بن یعب
گفتدده اسددت 29«بددن محبددوب یعلد ه احمددد بددن یحیددی العطددار دارای شددده ایدن سددند از ناحیدد کدده 

واسدطه همدین سدند بده  اشکال است. و چون سند شماره یک بده احمدد بدن محمدد بدن عیسدی
 .شودخود نیز دارای اشکال می ،است

کددرده -ایددن امددر باعددث شددده در مددورد چهددار سددند دیگددر شددیخ   - کدده در مواضددع دیگددر مطددرح 
گردد. این اسناد عبارت  ند از:ااشکال 

ییرته عن أمحد بن حممد بعن عکنا ذ َ نن جلُِ 2) د ععن حممعد یتعه بعذه یبألسعانیىسع: نعا ر
 30یىس.ْومب، عن عدة نن أصحابنا، عن أمحد بن حممد بن عیبن 
یکَ نن جلُ نا ذ 3ِ) تعه بعذیب یبْلسعنا  ععن حممعد بعن یب سعن؛ یرته عن أمحد بن حممد: نعا ر

.یببوفا ، عن أمحد بن حممد
31
 

یرته عن أمحکَ نن جلُ نا ذِ ۴) تعه بعذیب یبْلسعنا  ععن سعْد بعن عبعد یبب، ید بن حممد: نا ر
 32.عن أمحد بن حممد

 :أخذته نن نمیب  ه  ُىس یببذیرته، عن أمحد بن حممد بن عکِ َ نا ذ۵)
ین  :د یبب، َ أمحد بن عبدی ی بن عبیأبم عبد یبب، َ یب س =عیبه یببد فود أخبر

َفیی، َ حممد بن یب س ُلهم: عن یب سن بن محمة؛ یببْل ک  : ُ؛ یبببز
                                                      

 .139، ص31، جوسائل الشیع ؛ 311، المشیخه، صسترصارالا. 28
 . همان.29
کدده از اسددت . شددیخ طوسددی دربدداره ایددن سددند گفتدده131، ص31، جوسررائل الشرریع ؛ 311، المشددیخه، صسترصررارالا. 30 : روایدداتی 

واسدطه عدد  مدن اصدحابنا  به سند خود  به محمد بن یعقدوب و از محمدد بدن یعقدوب بده ،کنماحمد بن محمد بن عیسی نقل می
 .(311ص ،، المشیخةسترصارالاای وجود دارند )راویان ثقه« عد »نیم در داو می استاز احمد بن محمد بن عیسی 

 .137، ص31، جوسائل الشیع ؛ 93، المشیخه، صسترصارالا. 31
 .139، ص31، جوسائل الشیع ؛ 319، المشیخة، صسترصارالا؛ 91، المشیخه، صتهذیب ا حکام. 32
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 .ىسی ، عن أمحد بن حممد بن عیْا: عن أمحد بن إ ریج
ین  :دیج ؛ بن أ ید یبب، َ أبم یب سی بن عبیضا یب سیأ َ أخبر

، یببْطعا ، ععن أمحعد بعن حممعد ىیحیعه: حممعد بعن ی، عن أبىیحیْا: عن أمحد بن حممد بن یج
   33.ىسیبن ع

کده ،لحاظ رجالی مشکلی ندارندبه  هرچند اسناد فو  چدون در  اما این اشکال مطرح شده 
یعندی بعضدی  ؛بدرای تبعدیض اسدت« مدن» و« و مدن جملدة مدا ذکرتده...»ابتدای این اسدناد آمدده 

که از احمد بن محمد بن عیسی نقل می امدا مشدخص  ؛واسطه این طری  اسدتبه  کنمروایاتی 
کدا  روایات  که  کده نقدل مدی .استنکرده  کده بدا مدا مدر ،شدوددر نتیجه در روایتی  ددیم بدین ایدن 

 شیخ فقدب روایدات جلدد اولکه گفتنی است  34.سند صحیح نقل شده یا با سند ایرصحیح
کدم التهذیب کامل آورده و برای  کتداب از انجدا  ایدنرا با سند  کدار در سدایر جلددها حجدم شددن 

کامل در مشیخه بسنده نموده است.   امتناع و فقب به ذکر طری  

یعنددی بحددث  ،مربددوط بدده سددند اول، اشددکال سددند دو  شددیخ محمددد ضددمن پددذیرش اشددکال
گفته است: را پاسخ داده و در این« من جمله ما ذکرته و» درباره  باره 

گویند: شیخ در مشیخه طرقی به احمد بن محمد بن عیسی دارد کیه در آن افیرادی می
چون احمد بن محمد بن حسن بن ولید و احمد بن محمد بن یحیی العطیار و محمید 

هیا نشیده اسیت. ها افرادی هست که تصریح به توثی  آنلویه هست و در بین آنبن قو
بدون ش  معنای  این است که همه روایا  احمید بین محمید بین عیسیی صیحیح 

و مین »نیستند )یعنی برخی دارای ضعف هسیتند(؛ ... ]امیا[ در میورد میراد شییخ از 
ه از رواییا  احمید بین چیبعضیی از آن»]حر  من در آن به معنای[ « جمله ما ذکرته

چیه در کتیاب از احمید بین بعضیی از آن»نیست، بلکه بیه معنیای « محمد ذکر کرده
است و طری  ذکر شده ]که صحیح ه  هسیت[ بیه صیور  عیام بیرای « محمد آورده

که من تبعیضیه نسبت به کتاب شییخ همه روایات  از احمد بن محمد است. نتی ه آن
که[ اگر کسیی بگویید بیا وجیود و ]خود با طرح ایناست، نه نسبت به روایا  احمد. 

دادن یی  احتمیال احتماال  مختلف ]در مورد مرجع من[ نیاز به مرجح برای ترجیح
 35دهد که[ ظاهر کقم همان است که ما گفتی .است ]پاسخ می

                                                      
کدرده  ،باشد خاطر وجود احمد مشکل داشته . همان. این سند هم باید به33 ولی چدون شدیخ طدر  دیگدری هدم بده او مطدرح 

 شود.مشکل حل می ،که صحیح هستند
 .113، ص1، ج سائل ال جالی ال. 34
 .179-171، ص1، جاستقصاء االعترار. 35
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که  کتداب شدیخ»یعندی  ،«بعدض مدا ذکدره...»مقصود ایشان آن است  کده « بعضدی از روایدات 
کرده سندشان این است، نهوی از احمد ن کده شدیخ در  -« بعضدی از روایدات احمدد»که این قل 
به این سند است. در نتیجه، همه روایات شیخ از احمد بن محمد بدن عیسدی  - کتابش آورده

کتابش از این طری  و از طری  گر طریقی دارای ضع  است، هایدر  دلیدل به  دیگر هستند و ا
 رساند. آسیبی نمیوجود سایر طر  صحیح به روایت 

کده شدیخ عبدارت فدو  را در « بعدض مدا ذکدره»گویا وجه اسدتظهار شدیخ محمدد از  ایدن اسدت 
بدرای احمدد در فقدرات  فقدباین عبارت را که این نه ؛کار بردهبه  فقرات بعدی برای راویان دیگر

کرده باشد؛ زیرا فر  است بدین مدن الد  گفتده شدود: بعدض مدا ذکرتده  کده مدثال  ایدن متوالی تکرار 
در کده ایدن و بدین : بعض مدا ذکرتده مدن الد ...فهو من هذا الطری  و در فقرات بعدی هم بگوید

گددر مجدددا   ،فقدرات بعددی، از ب و ج ... نددا  ببدرد. در صدورت دو  در جدایی دیگددر از الد  نددا   ا
کتاب ال  طر  متعدد دارد. معلو  می،ببرد   شود به روایات یا 
 : است گفته 36مشکل ا  خویی برای حل این ةآی

زییرا  .؛شیده جیای توقیف نیداردروایاتی که از نوادر احمد بن محمد بین عیسیی نقی 
 ایسندشان بدون اشکال است و در مورد سایر روایا  باید گفت: این تیوه  و خدشیه

واسیطه احمید بین محمید بین بیه  زیرا روایاتی که شیخ ؛جایی ندارد ،کنندکه وارد می
به محمید بین علیی بین محبیوب  ،بن عیسی نق  کرده است یحیی از احمد بن محمد

گفتیه همیه  فه سرتشود. شیخ در شرح حال محمد بن علی بن محبوب در منتهی می
ام دارای دو واسطه احمد بن محمد بن یحیی و پدرش نق  کیردهبه  روایاتی که از ایشان

ولیی  ،از جهت ابوالمفض  و ابین بطیه ضیعیف اسیتها آن طری  دیگر است یکی از
 37.طری  دیگر صحیح است

 معتقد است:   هپاییمرحو  
 ،هسیتند مشایخ اجازهولی چون از  ،گرچه در بعضی از طر  افراد م هولی وجود دارد

                                                      
کتدداب  بدداره. ایشددان در36  :گویدددمددیالمرو رر  مشددکل وجددود احمددد بددن محمددد بددن حسددن بددن ولیددد در سددند شددیخ طوسددی بدده 

کدده در آن سدد  .شددودندده فرزنددد او احمددد؛ لددذا مشددکل دربدداره او رفددع مددی ،محمددد بددن حسددن بددن ولیددد اسددت ،ند اسددتفددردی 
کال  آن کال  شیخ، اوسدت )نده فرزنددش( و روایدتش از احمدد بدن محمدد بدن یحیدی نیدز یدک و دلیل  که معهود و تعارف در 

معجرم رجرال ) ذکدر شدده اسدتکه بدرای شدیخ بده محمدد بدن حسدن در مشدیخه طر دی  رینه بدان است و دلیل دیگر این
 .(77، ص3، جالحدیض

 .77، ص3، جهمان. 37

http://wikifeqh.ir/قهپایی
http://wikifeqh.ir/قهپایی
http://wikifeqh.ir/مشایخ_اجازه
http://wikifeqh.ir/مشایخ_اجازه
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 38رساند.ها به صحت طر  آسیب نمیبودن آنم هول

هم طری  شیخ طوسی به احمد بدن محمدد بدن عیسدی در  40و عالمه حلی 39مرحو  اردبیلی
کده دو   مجلسیاند؛ اما شمرده صحیحرا  مشیخ  کلیندی منتهدی مدیطر دی را   ،شدودبده مرحدو  

کالصحیح می ووادرصحیح و طر  منتهی به   داند.احمد را 
گفدت: بدا توجده بده ایدن کتداب در خصوص رأی مجلسی درباره طر  نوادر بایدد  ، توسدب وروادرکده 

کدوره»احمد بن محمدد مبدّوب و مرتدب نشدده و  َبَوبده»و بده  41آن را مبدّوب نمدوده« ابدن  نیدز معدروف « َالمی
کاملی به این کتاب ذکر می القه ستو شیخ طوسی در  است.  المرو ر پح ایشان به  42کند.طری  

کده شدیخ طوسدی در  گفتدیم  کامل دارد. عالوه بر این،  دارد. پدح وروادر سدند تمدامی بده مشریخ  سند 
لددذا ایددراد  .وجددود دارد 43سددند تمددا  و صددحیح مشرریخ و هددم در  القه سررت، هددم در ورروادرنسددبت بدده 

 رسد.در کالصحیح خواندن این طر  صحیح به نظر نمیمرحو  مجلسی 
که از سوی شیخ محمدد، آیدبا توجه به پاسخ ا  خدویی و دیگدران بدرای نظدر مخدال   ةهایی 

بددودن روایددات شددیخ از یعنددی صددحیح ،کلیددت نظددر شددیخ محمددد ،ذکددر شددد و مددتقن بددودن دالیددل
 احمد بن محمد بن عیسی صحیح است.

 یلوک. مفاد صفت 3

کتب رجالی به وص  وکالت از اما  موصوفاز برخی  اند. نظرات در زمینده مفداد راویان در 
گونه است:   وکالت و وثا ت وکیالن سه 

بردارنده عدالت و وثاقت. 3-1  در
گدداهی حتددی برتددر از آن 44دانندددبددودن را دربردارنددده عدددالت و وثا ددت مددیبرخددی وکیددل از  45.و 

 :جمله نظرات و دالیل ایشان
                                                      

 .331، ص9، جوقد ال جال؛ 117-117، ص9، جمجمع ال جال. 38
دانددد و دیگددری دالیددل ایشددان: احمددد بددن محمددد بددن عیسددی را از مشددایخ اجددازه مددی 191و  179، ص1، ججررامع الرر واة. 39

 . است به نوادر سترصارالاو  تهذیبالصحت طر  شیخ در 
 .197، صحلی رجال؛ 179، صاالص  ا قوال. 40
 .77، ص3، جمعجم رجال الحدیض. 41
 .71، صالقه ست. 42
 .333، ص9، جوقد ال جال. 43
 .177، ص11، جتنقیح المقال. 44
 .199، ص13. همان، ج45

http://wikifeqh.ir/صحیح
http://wikifeqh.ir/صحیح
http://wikifeqh.ir/مجلسی
http://wikifeqh.ir/مجلسی
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که اروایت راوی خالص لادر  . عالمه۱ صفت وکالت درباره وی مطرح شده، مدورد  فقبی را 
کرده است.  46 بول معرفی 

روایدات  ،گیرنددفاس  را وکیدل خدود نمدی :ائمهکه این ی نیز با دلیل  راردادنی. شیخ بها۲
کددا  راوی د یقدا   مشدخص نشدده باشددچده چندانحتی وکال را  ابل  بول خوانده و  امدا   وکیدل 

کده میدان علمدا ؛ا خالی از خلدل دانسدتهست را کده دربداره فدردی شدده آن رجدال مقدرر یچدرا  گداه 
کده وکیدل یکدی از ایشدان  ،گفته شود وکیل امیده وکیدل بندی کده مدثال  آن نده ؛اسدتبدین معناسدت 

که گفته یو باشد. کال  ایشان آشنایی دارد است  که با  کسی   مسدألهدر این  ،اهل ممارست و 
زیدرا ایشدان  ؛تدرین اسدباب عددالت اسدتاز  دوی :وکالدت ائمدهکده ایدن ،دیگر .کندشک نمی

 47.دهندفاس  را وکیل خود  رار نمی
گفته:پاسخرا ی یهای شیخ بهاگفتهبرخی،  گفته مدیاین» ی برای این  شدود فالندی وکیدل که 
 «ایدن توصدی  شایسدته نیسدتبده صدرف لدذا اعتمداد بده او  ؛معنای واضحی نددارد ،اما  است

ک کال  شیخ بهایی و  48؛اندردهمطرح  گویندده فدو  اما موضوع  شدیخ در  ؛متفداوت اسدتسدخن 
 .مفهو  وکالتگوینده فو  در مقا  بیان عد  وضوح پی تعیین موکل است و 

کده وکدال عدادل و ثقده فاس  را وکیل خود  رار نمدیائمه . ۳ دهندد و ایدن خدود بددان معناسدت 
که خالفش اثبات شود و ت ؛هستند گردد.یییر و تبدیلمگر زمانی   49شان احراز 

گفته شده: هر۴ که و تی فردی وکیل دیگری مدی گونهاین ،عرفچند در  .  فقدب  ،شدوداست 
وکیل یک تاجر فقدب وکیدل او در تجدارت و  مثال   ؛وی را وکیل نموده وکالت دارد ،چه موکلدر آن

گدرفتن وجدوه شدرعی  و صدرف آن در خرید و فدروش اسدت و وکیدل یدک مرجدع دیندی، وکیدل او در 
که مواردی  گدر ،مشخص نموده باشد. از ایدن رومرجع است   ،باشددوکالدت در یدک امدر خداص  ا

کدده وکالددت مطلدد  تددوان  یددد دیگددری بدددان زد و آننمددی گددردد و  اسددتگدداه  نیددز بایددد مطلدد  تلقددی 
چدده آن :وکیددل ائمدده بددارهگددردد. درحسددب حددال موکددل و مناسددبات او نددوع وکالددت تعیددین مددی

گرفتن  آن ،آیدبرمی گرفتن حقو ،  که مربوط به  بده امدا  و حدل و هدا آن ت و رسداندنسااالاست 
 یزمدان ایبدت و سدایر وکدالدر اربعده  یها باشد. نگاهی بده ندوع تصدرفات وکدالفصل خصومت

گفته شود بنابرایننیز مؤید این امر است.  :ائمه جز افدراد عدادل و  :ائمه که شایسته است 
                                                      

 .17، ص1، جاالص  ا قوال. 46
 .31-31، ص1، جمقالتنقیح ال؛ 7، ص1، جمقراس الهدای ؛ 171، ص1، جمنهج المقال. 47
 .31-31، ص1، جتنقیح المقال. 48
 .7، ص1، جتنقیح المقال؛ 171، ص1، جمنهج المقال. 49
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 50گرفتند.اهل ورع را به وکالت نمی
 عدم تالزم وکالت و عدالت. 3-2

بدا ایدن  51بیننددبدودن وی نمدیبدودن یدک راوی و عدادل و ثقدهدسته دیگدر تالزمدی میدان وکیدل
که  :استدالل 

کدده وکالددت. آن۱  مقصددود وکالددت خدداص بدده اعتبددار یددک امددر  ،طددور مطلدد  طددرح شددودبدده  گدداه 
که شامل شرط عددالت وکیدل  - بلکه بنا به ظاهر، وکالت استمراری عا  ،خاص جزئی نیست

ایددن وکالددت مسددتمر عددا  در  :مدددنظر اسددت. بعیددد نیسددت در مددورد وکددالی ائمدده - سددتهنیددز 
که مختص اما  کندد چنین است و انصداف حکدم مدیمانند خمح و اموری این ،اموری باشد 

که آیا بده صدرف اعتبدار یدک فدرد  ؛که این وکالت بدون عدالت نباشد اما این مشکل وجود دارد 
 52شاید بهتر باشد وکیل را حسن بدانیم. .شوددر امری عدالت در او اثبات می

زیدرا فاسد  نیدز  ،دانددا  خویی وکالت را مدالز  وثا دت و حتدی دال بدر حسدن هدم نمدی ة. آی۲
که عقال تواند وکیلمی دهندد در امور مالی ایرموث  را وکیل  درار نمدی بشود. نهایت امر آن است 

کجددای ایددن بدده مع کددردن بدده ظددالم نددای اعتبددار عدددالت بددرای وکیددل اسددت  امددا نهددی از تکیددهو 
ایشدان در  ،رو از ایدن 53.اسدتگدردد، چه به امور خود موکل برمیمتفاوت از وکیل  راردادن در آن

  54اند.مقا  عمل نیز در مورد راویان وکیل، حتی برداشت حسن هم ننموده
کتدداب ۳ گددر الزمدده  :و  ائمددهی از وکددالی مددذماعددده الغیررر . شددیخ در  کددرده اسددت. ا را ذکددر 

چه در مورد یکدی از است  چنان گونهاینپح چگونه در مورد این افراد  ،وکالت، عدالت است
شددود الز  از ملددزو  نشددان از عدد  مالزمدده دارد و اال چطددور مددی ،ایشدان عددد  عدددالت اثبددات شددود

کند  لذا باطل  55شود.یبودن تالز  وکالت و عدالت، مشخص مخود تخل  
 دیدگاه تفصیلیشیخ محمد و . 3-3

کال  نوه شهید ثانی چنین استفاده می که در ایدن بحدث از  بده  ؛بده تفصدیل اسدت  ایدلشود 
گر که ا یافت حقو  واجبی مانند زکات و خمدح و جدز آن بدوده باشدد این معنا   ،وکالت برای در

                                                      
 نه نویسنده آن. ،کتاب است« محق »های گفته .31-17، ص1، جتنقیح المقال. 50
 31، ص1، جز د  المقال؛ 113، ص3، صحاوی ا قوال. 51
 .197، صاتقا  المقال. 52
 .91-91، ص1ج، معجم ال جال. 53
 .171. همان، ص54
 . همان.55
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َو معا ) ل خداوندد متعدال:اسدت. بده دلیدل ایدن دو  دو یا الا ل حسدن راوی مفید عدالت و وثا ت
دا   یَن َنضع ِضلتِ ِخَذ اَّْمع تتَ ْمتع مع عوا)و  56 (کع ِذیَن َظَلمع

وا ِإلَى التَ از  .کنددو فرد فاس  بده خدودش ظلدم مدی 57 (َو لا َتْرَکمع
کدارگزاران و صدد ه ،کدال این رو این گدر مدورد  ؛رسداندرا مدیهدا آن گیرنددگان و ماننددعددالت  امدا ا

فسد  برخدی کده ایدن صرف وکالت داللتدی بدر توثید  نددارد. ،مور فو  باشدوکالت اموری ایر از ا
گردیددده توانددد نشددانه فسقشددان حتددی در ایددا  وکالددت مددی ،وکددیالن پددح از دوران وکالتشددان محددرز 

پدح از شدیخ محمدد افدراد  58طدور مطلد  نیسدت.به  ای میان وکالت و وثا تپح مالزمه .باشد
  59اند.دیگری نیز این نظر را برگزیده

گرچه شیخ محمد چنین نظری را طرح می دلیدل بده  امدا در مواجهده بدا برخدی از وکدال ،نمایددا
 60گیرد.مشخص نبودن مفاد وکالت ایشان، وکالتشان را دلیل بر عدالت ایشان نمی

فدردی را در بخدش زیدادی از امدور  ۷. معصدو ۱کده وکالدت بده دو صدورت اسدت: نتیجه نهایی آن
 فردی را در امور جزئِی شخصی وکیل خود  رار دهد.  ۷. معصو ۲د؛ مربوط به شیعه وکیل نمای

گفته نمی مطلقطور ، به در صورت دو   ؛بلکه وکیدل در امدر خاصدی اسدت ،شودبه وی وکیل 
گوسدفند وکیدل پیدامبر کده در خریدد  شدد. جدواز وکیدل  دراردادن فاسد  نیدز  9مانند عروه البار ی 

 فقب در این دسته امور است.

ورد برخی عدالت از وکالت منفک شده، دلیل بر عد  تدالز  میدان ایدن دو در وا عیدت که در ماین
که بنا به علم ایدب برایشدان معلدو  اسدت، عمدل  :است. حال اگر بگوییم معصومین به وا عیتی 

دو اسدت؛ امدا اگدر بگدوییم ایشدان بندا بده کردند، این انفکاک دلیل بر عد  چنین تالزمدی میدان ایدنمی
کده معصدومین جددا   ،کردندون دخالت علم ایب عمل میظاهر امر بد کده  :بعیدد اسدت  کسدی را 

وکیل در امور مربدوط بده شدیعه حتدی امدور مدالی  ،معتقد به فس  او هستند یا نزدشان ناشناخته است
در ایدن حالدت نیداز بده مالزمدت میدان وکالدت و  .زیدرا ایدن فدرد بناسدت مرجدع شدیعه باشدد ؛ رار دهندد

امددا فسدد  وا عددی وی)در صددورت وجددود( آسددیبی بدده ایددن مالزمددت  ؛الز  اسددت عدددالت ظدداهری وکیددل
عدی برای این امر  ابدل تصدور نباشدد؛ چدون معصدومانبه نظر می 61زند.نمی مقبدو  الیدد  :رسد بی

                                                      
 .91آیهکه ، سوره . 56
 .113آیههود، سوره . 57
 .119و  19، ص3، جاستقصاء اإلعترار. 58
 .179، صاصول علم ال جال؛ 917، ص1، جتکمل  ال جال. 59
 .179، ص7و ج 119، ص3، جاستقصاء اإلعترار. 60
 .71، صتح ی  المقال. 61
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کددده فدددرد معروفدددی در منطقدددهبودندددد و چددداره کنندددد؛ بدددا ایدددنای نداشدددتند  کددده ای مانندددد اهدددواز را معرفدددی 
کده دسدت  دانستند ممکن است همهمی وجوه دریافتی را به اما  نرسداند. اشدکال در صدورتی اسدت 

 تواند فرد بهتری را معرفی نماید. باز باشد و می ۷معصو 
 ،اندد یدا ندهلحداظ دروندی دارای فسد  بدودهبده  آیداکه این تعیین تکلی  وکال و ،با این حساب

که بر ما پوشدیده  بده وی تدوان ، نمدیویصدرف ایدن توصدی  دربداره رابده  لدذا اسدت.امری است 
رسدد که شیخ محمد نیز چندین عملکدردی داشدته اسدت و بده نظدر مدی گونههمان ؛اعتماد نمود

که میان دو دسته نظر جمع نموده است.  وی نخستین فردی باشد 
 خیر . مفاد واژه ۴

کتب رجالی برخی  این واژه به لحداظ لیدوی  62اند.راویان به صفت خیر توصی  شدهاز در 
  64مقابل آن شّر است. 63؛نند مانند عقل و عدلکه همه بدان رابت کچیزی است به معنای 

یدان جنبده منفدی داشدته اسدت: به کتدب رجدالی بدرای برخدی راو ال »کارگیری این توصدی  در 
گاه به نحو مثبت:  65«هیر فیخ آمدده اسدت. دربداره داللدت جنبده  66«ر فاضدل ثقدة...یدو هو خ»و 

باره نظدری متفداوت از دیگدران جود دارد. شیخ محمد در اینمثبت آن اظهارنظرهای متفاوتی و
 نماید.دارد. لذا بررسی نظرات و رسیدن به نتیجه نهایی الز  می

 «خیر»ها در داللت دیدگاه. 5-1

کده صدفت  ایشدان معتقدندد 67.دارندد« خیدر»ن اعتقاد بده افداده مددح از صدفت ارجالی بیشتر
که موجدب اعتبدار از مدح «خیر» شدود و آن را داخدل در و جلدب نظدر بده حددیث مدیهایی است 

 کند.می 69یا  وی 68نوع حسن
                                                      

که 62 کتاب. الز  به توضیح است  که بدر وزن شدری  بدوده و بده معند« خّیر»های رجالی صفت در  کده  ى آنانیز  کسدی اسدت 
یدان آمدده اسدت؛  .(197، ص3، جالتحقیق) دارای  درت اختیار و انتخاب و دارای بخشندگی باشد نیز دربداره برخدی راو

 فقب صفت خیر است. ،چه در بحث حاضر مورد بررسی استاما آن
 .311، صمق داتال. 63
 .311، صمق دات؛ 171، ص1، جلسا  الع ب. 64
 .117، صرجال النجاشی. 65
 .311، صرجال الکشی. 66
؛ 111، ص3و ج 119، ص1، جاستقصاء اإلعتررار؛ 171، صوصول ا ایار؛ 117 - 119، صال وای  فی علم الدرای . 67

 .173، ص1، جمقراس الهدای ؛ 11، صقوائد ال جالی ال
 .171، صوصول ا ایار. 68
 .11، صقوائد ال جالی ال. 69
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اما ضمن عد  پذیرش مطلد  معندای ثقده بدرای خیدر،  ،شیخ محمد با وجود داشتن این نظر
گویدا ندوعی تفصدیل در  70؛معنای این صفت جای حرف داردکه دارد بیان می کده  بده ایدن معندا 

 نماید.معنای واژه را تصویر می

که گروه د البتده  71است.بودن وی بودن یک فرد به معنای ثقه« خیر»یگر سخنشان آن است 
کدده چنددین نظددری طددرح شددده اسددتآن ،عرردة ال جررالدر  را « نّیددر فاضددل دیددخ»سدده صددفت  ،جددا 
کرده است. لذا میهم گفت از نگداه ایشدانزمان با هم برای این منظور ذکر  ایدن صدفت بده  توان 

گویدا الفداظ توثید  و مددح را تی نمیاتنهایی چنین افاده واند داشته باشد و مرحو  میرداماد نیز 
که بدون تفکیک یک کرده؛ لذا ممکن است مقصودشان این باشد  جدزس الفداظ « خیر»جا بیان 

 اند:به ذکر مطلب پرداخته گونهاینمدح است و نه توثی ؛ زیرا 
یععک أ ُ حجععُ عععدل صععدی  عععی   َجععه نععتونیببفععاا یببتمثیعع  َیبملععدح ثوععُ ثبعع  بابتحی

حاف  ضعابط فویعه صعحیح یب عدیث حیعتُ ِبدیثعه ث شعیع جلیع  نوعدم صعابح یب عدیث 
 ندک   خیر َ...

کتب مختل  در خصوص این اصطالح آمدهمجموعه آن اطالعات بیشتری به ما  ،چه در 
گدر یک برای نظرشان بده ذکدر دلیدل نپرداختدههیچ ،شودکه دیده می گونههماندهد و نمی اندد. ا

یمبددرای  کتددب رجددال بددرو بددا جمالتددی  ،فهددم داللددت صددحیح آن بدده سددراغ نحددوه اسددتعمالش در 
 شویم:چنین مواجه میاین

 73؛ر فاضل ثقةیهو خ 72ر فاضلی. ثقة خ۱
 74؛ر فاضلی. خ۲
75؛نیر التابعی. خ۳

 

 77؛دیر من زیو جعفر خ 76حمز  یر من أبیخ ک. أصیبع بن عبد المل۴
                                                      

 .111، ص3، جاستقصاء اإلعترار. 70
 .117، ص1، جعد  ال جال؛ 71، ص واشح السماوی ال. 71
 .191، صرجال الطوسی. 72
 .711، ص1، جرجال الکشی. 73
 .791و  797و  911و  711، ص1. همان، ج74
 .319و  319، ص1. همان، ج75
 .199، ص1، جهمان. 76
 .791، ص1. همان، ج77
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 78.هیر فی. ال خ۲
 آید:ی به دست میاز این موارد نتایج

 عالوه بر خیر، ثقده هدم دربداره فدرد ذکدر شدده اسدت و در مدورد دو  نیامدده ،در مورد اول - ال 
کده نویسدنده گوندهایدن. ممکن است است کده شداید در یدک نوبدت  کندد  کتداب  بده ذهدن خطدور 

که بهتر است ثقده بدودن را بد رجالی مشیول به نوشتن بوده، به مقتضای حال، نظرش ا این بوده 
کنمآخیر یا خیر را با ثقه ت که وثا ت را با واژه دیگدر ت ؛کید  که  کدنمأبه این معنا  )یعندی فدرد  کیدد 

گرفته( کتداب ندا  دو فدرد دارای  ؛در این فر  خیر را به معنای موث  بودن  کده در  اما در مواردی 
بده هدر  79.درباره یکی ثقه آمده و درباره دیگری نیامدده اسدت ،این توصی  نزدیک به هم است

 دو در معنا یکی نیستند؛اینکه این ،آیدچه از ظاهر امر برمیجهت آن
در مورد شدماره سده خیدر صدفت عدالی اسدت و در مدورد چهدار  اسدم تفضدیل و در مدورد  - ب

کده نمدی تدوان بده یدک پنجم اسم الی نفی جنح. این استعماالت مختل  حکایت از آن دارد 
کرد کلی برای خیر بسنده  کرد:بلک ،معنای   ه باید به نوع استعمالش در جمله نگاه 

که صفت عالی باشد. آن۱ گر ،گاه  در کده آن نده ،طور مطل  آمده باشدد)مانند مدورد سدو (به  ا
گفت از وثا ت خبر میمی ،یک صفت خاص برترین دانسته شده باشد  دهد؛توان 

کده راوی اول نسدبت بددبایدد بده احدوال راوی ،. و تی اسم تفضیل است۲ ان برتدر دانسدته ای 
کرد. حاِل  ،شده   ایدل بده یدک درجده ارتقداتوان بدرای فدرد اول می ،فرد دو  به هر نحو بود مراجعه 

از خیر بودن اولی، برداشتی در حد مددح خدواهیم  ،دومی ضعی  استکه این باشیم. بر فر 
 . داشت و...

که اسدم الی نفدی جدنح باشدد. آن۳ کده هدر ندوع خیدری را ،گاه  از راوی سدلب  طبیعدی اسدت 
 یک از روایاتش دارد.لذا نشان از ضع  راوی و عد   بول هیچ .کندمی

کده عدد  پدذیرش مطلد  معندای ثقده بدرای خیدر از  مجموعه مطالب و نتایج اشداره بده آن دارد 
امدا در اراده  ؛اسدتسدنجیده  کدامال   80ایدن امدر جدای حدرف داردکده آن سوی شیخ محمد و بیان

 معیت الز  لحاظ نشده است.جا 81معنای مدح برای آن
                                                      

 .77، صرجال ا ن غ ائ ی؛ 117، صجال النجاشیر. 78
 .111-111، صرجال الکشی. 79
 .111، ص3، جاستقصاء اإلعترار. 80
 .117، ص1جهمان، . 81
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 . استثنائات نوادر الحکمه۵
کتدداب  یددانراو یدربدداره برخدد یدددابددن ول یمفدداد اسددتثنا یبررسدد ی،از مباحددث مهددم رجددال یکددی

ت یه و شخصدیدن و فقیدیخ  مید، شدیدابدوجعفر محمدد بدن حسدن بدن الولاسدت.  ووادر الحکم 
اسدت بده ایدن  ش داشدتهابرجسته آنان، استاد شیخ صدو ، شیوه خاصدی در مباحدث رجدالی

کدده:  کتددابی را اسددتثنا نمددوده اسددت۱منددوال  گردان صدداحب  گدداهی روایددات برخددی از شددا . ۲ 82؛. 
کتدداب را گدداه جددزس مشخصددی از یددک اثددر ۳ 83؛گدداهی روایددات برخددی از مشددایخ صدداحب یددک   .

کده  ی. و یدا اسدتثنا۴ 84؛حدیثی را کلدی؛ بده ایدن معندا  بگویدد فالندی همده روایداتش  مدثال  مفداهیم 
85.اند و یا او در نقلشان منفرد باشدکه دارای الو، تخلیب و تدلیحها آن اند... جز بول  ابل

 

گفته شده مستثنیات ابن گرفته است. این دسدته نظدرات در روزگدار مجموعه موارد  ولید نا  
ولید و شیخ طوسی بده نقدل از شدیخ صددو   ابدل های نجاشی به نقل از ابنما تنها در نگاشته

اخدددتالف  ،گرفتددده چددده معندددایی دارداسدددتثنای صدددورتکددده ایدددن در بددداب 86.سدددتارسدددی دسدددت
کتدب نجاشدی و شدیخ طوسدی نظرهایی وجود دارد. برای فهم معندای آن تنهدا بده ذکدر آن چده در 

کتدداب  ،یکددی از ایددن مسددتثنیات دربدداره آمددده اسددت، پرداختدده و نظددرات  ورروادر الحکمرر یعنددی 
گزارش که نوششود؛ اما از آنمی مختل   کلیده جا  کامدل  گنجدایش بررسدی جدامع و  تار حاضدر، 

که محور اصلی بحث است بررسی خواهد شد.   نظرات ندارد، تنها دیدگاه شیخ محمد 
 نوادر الحکمه دربارهولید کالم ابن. 4-1

کتب   گونهاینولید شیخ طوسی سخن ابن تهذیب ا حکام و القه ستو  رجال النجاشیدر 
 نقل شده است: 
َیب سعتمثِنید یعیب سعن بعن یببمبا  حممد بن ک َ َیبه ععن ىیحیعُ حممعد بعن أمحعد بعن یعنعن ر  نعا ر

 نا أبم جْفر حممد بعن یب سعن بعن یقد أصاب ش ِ... قال أبم یببْباس بن ن  : 22َ)جاعُ: 
ه ک کذب د ا ییببمب ىسع بعن یحممعد بعن ع إلی ا  - کعی ذبع =هیتبْه أبم جْفر بن باب  َ-لی
نه ییه ف ُ نا  أد فل أ ریعب  87 ظاهر یببْدیببُ َ یببثوُ؛ا  عیکه أل

                                                      
 . 71، ص11ج، تهذیب ا حکام. 82
 .117-119، صالقه ست. 83
 .117. همان، ص84
 .111. همان، ص85
 .111، صستالقه ؛ 91، المشیخه، صتهذیب ا حکام؛ 317، صرجال النجاشی. 86
کتاب 87  با اندکی تفاوت آمده است. القه ست. همان. عبارت در 
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نفر رواییت  ۲۷چه از محمد بن حسن بن ولید از روایت محمد بن احمد بن یحیی آن
کرده را استثنا نموده است... ابوالعباس بن نیوح گفتیه: شییخ میا ابیوجعفر محمید بین 

و ابوجعفر بن بابوییه در  -درستی حک  کرده ه )آن افراد( ب حسن بن ولید در مورد همه
مگر در مورد محمد بن عیسی بن عبید که دلی  نظیرش  - از وی تبعیت کرده مسألهن آ

 .زیرا وی در ظاهر دارای عدالت و وثاقت است 88؛فهم را درباره وی نمی

کال  و یا سخنان دیگر ابناز هر یک  ولیدد را مبندای نظدرات مختلد  رجالیان بخشی از این 
یدددان استثناشدددده و . ۱نظدددرات مدددواجهیم:  بددداره بدددا ایدددندر ایدددن. انددددخدددود  دددرار داده تضدددعی  راو

یددات اسددتثنا نشددده. ۲ 89؛تصددحیح مددابقی . داللددت بددر عددد  الددو و تخلددیب ندده ۳ 90؛صددحت مرو
 92.اختصاص توثی  مستثنیات به اساتید بالفصل محمد بن احمد. ۴ 91؛وثا ت

 شیخ محمد دیدگاه. 4-2
کال  نظران پیشهر یک از صاحب ولید بده اثبدات نظدر خدود ابنگفته با تمسک به بخشی از 

کده بددر مددابقی سدخنان موجددود چشدم بسددته .اندددپرداختده تددوان لدذا نمددی ؛اندددایدن در حددالی اسددت 
کامل دانست. برای داشتن یک جمعهیچ بندی ابتددا نظدر شدیخ محمدد را ارائده یک را جامع و 
یم. نماییم و سپح به بررسی آن میمی  پرداز

دادن بده ر ویدژه و بدا جزئیدات ورود نمدوده و ضدمن پاسدخطوبه  شیخ محمد درباره این بحث
بدا دالیدل خداص خدود بده اعمدال نظدر پرداختده اسدت. دیددگاه ایشدان را هدا آن برخی نظرات و رد

کرد بشرح ذیل:می  توان در سه بند خالصه 

 عد  ضع  راویان استثناشده - ال 
کده اسدتثنای ابدن و استقصاء اإلعتررارنویسدنده  لیدد اعدّم از ضدع  بدوده و بدر ایدن بداور اسدت 

شاهد وی بر این مدعا توثی  نجاشدی  93داللت  طعی بر عد  وثا ت راویان مورد استثنا ندارد.
یدان و محمدد بدن عیسدی بدن  94مانندد حسدن بدن حسدین بدن لالدؤیی ،نسبت به برخدی از ایدن راو

                                                      
کده نمدی. ممکن است واژه رأیه در عبارت از ریشده رای باشدد یدا راب از ریدب. ترجمده صدورت دو  ایدن مدی88 داندم چده شدود 

 او به شک انداخته است. بارهچیزی وی را در
 .شبیری زنجانی وکاح؛ 131، صاصول علم ال جال. 89
 .119، ص حوث فی مراوی علم ال جال. 90
 «ولیدبررسی اعتبار مستثیات ابن». 91
 .179و 171، صکلیات علم ال جال؛ 79، صتح ی  المقال. 92
 .111، ص3و ج 99، ص1، جاستقصاء اإلعترار. 93
 .11، صرجال النجاشی. 94
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یدان یادشدده را است. از این 95عبید ز یدا ناشدی ا 96رو، وی تضعی  شدیخ طوسدی نسدبت بده راو
این تضعیفات را  یا اساسا   97دانداز استثنای ابن ولید می (همانند ابن نوح)سوس برداشت وی 

کده ضدعی  خوانددن راوی ثقده ممکدن  98؛انگاردمعار  با توثیقات نجاشی نمی بده ایدن بیدان 
فقددان  دراین باشدد؛ زیدرا متقددمان بده صدرف  بده خداطراست بده معندای عدد   بدول روایدات وی 

  99.کردندکم به صحت روایات وی نمیوثا ت راوی، ح
عنددوان بدده  ندده ،کندددولیددد را در خصددوص مددورد معرفددی مددیابددن شددیخ محمددد اسددتثنای - ب

کتداب یعند ؛حکمدی عدا  هدر جددا کده ایدن نده ؛، پذیرفتده نیسدتورروادری خصدوص روایدات فدرد در 
کال  ابن ولید افاده عمومیت نمی ،روایتی از او بود که  کندد و مدا بدا رد شود. دلیل وی این است 

  100رو هستیم.روبه« امکان استثنای مورد»
یدان هدم « دلیدل»، استقصراء اإلعترراراستثنا از نگاه نویسدنده  - ج بدر عدد  اعتبدار روایدات راو

بندا  101ضع  راوی و انفراد وی در نقل نیز منتفی نیسدت. به خاطرنیست؛ زیرا احتمال استثنا 
کمدددک سدددان بدددوده و موجدددب تو ددد  بدددرای بررسدددی و ربددده ایدددن نظدددر، اسدددتثنا در حدددد یدددک  رینددده 

 شود.جوی بیشتر در پذیرش یا رد روایت میوجست
رسی دیدگاه شیخ محمد. 4-3  بر

توثیدد   رسددد ادعددای شددیخ محمددد در ایددن بخددش  ابددل پددذیرش نیسددت؛ زیددرا اوال  بدده نظددر مددی
دان  دراین فق ثانیا   ؛تواند ناشی از اختالف دیدگاه وی با ابن ولید در تضعی  باشدنجاشی می
کلیه روایات آنان، نشدانه وجدود روایات این عده بعید می« کلیه»نسبت به  نماید. لذا عد  نقل 

که بنای ابن ولیدد بدر عدد  نقدل از آندان  ؛ دحی در راویان است ضعفشدان  بده خداطربه این معنا 
د با محرز که از استثنای ابن عبی -و ابن نوح  سوس برداشت امثال شیخ طوسی بوده است؛ ثالثا  

کرده  کدال  بعید می -بودن عدالت وی تعجب  نماید. حتدی نجاشدی هدم پدح از نقدل مسدتقیم 
 : است ابن ولید درباره محمد بن عیسی بن عبید آورده

                                                      
 .333. همان، ص95
 .371. رجال الطوسی، ص96
 .131ص، 1و ج 111، ص3، جاستقصاء اإلعترار. 97
 .111، ص1. همان، ج98
 .71و  97، ص1. همان، ج99

 .71، ص1. همان، ج100
 .71، ص1. همان، ج101
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 102.ىسیجْفر حممد بن ع ومب  : نن نث  أ ییی  هذیب یببو ل، َ کنی  أصحابنا ی أ
کده اصدحاب هدم از اسدتثنای ابدن ولیداین عبدارت مدی اندد و د چندین برداشدتی داشدتهرسداند 

کددرده -نجاشددی  اصددطالح کدده ایددن رابعددا   ؛کندددفهددم آنددان را تخطئدده نمددی - کدده ایددن مطلددب را نقددل 
کال  شیخ به معنای عد   بول روایدت راوی باشدد« ضعی » نده عدد  وثا دت وی، خدالف  ،در 

 ظاهر است.
کددال  ایشددان سددنجدهبندد یددداتی وجددود دارد بدده آینددد و بددر درسددتی آن مؤنظددر مددیبدده  هددای دیگددر 

 شرح ذیل:
گفدت النوادرانحصار مفداد اسدتثنا در  درباره - ب گدر ابدن کده بایدد  دنبدال اظهدارنظر بده  ولیددا

کتداب خداص نمدی بلکده بایدد در یدک  ،رفدتدرباره راویان بود به سراغ اسدتثنای ایشدان در یدک 
کتب یا خود ایشان را از مجموعه  کل  کل روایات ایشان را از  کلی،  نمدود روات استثنا میحکم 

که برخی از ایشان ثقه هستند و ابنپیشکه آن با وجود ولید خود به روایت از برخی تر اشاره شد 
و  103نجاشدی حسدن بدن حسدین لالدؤیی را توثید  نمدوده اسدتکه این از ایشان پرداخته است؛ و

کده ط ریقدی بده ایدر صدو  او را در روایاتش به طری  احمد بن محمد بن یحیی تنها در صورتی 
پددذیرد. و ایددن یعنددی صدددو  طددر  دیگددر وی را مددی 104از احمددد نباشددد، تضددعی  نمددوده اسددت

کل روایات او را در برمیکه ، آننتیجه نظدر بده  روگیرد. از ایدننه ضعفی وارد بر لالؤیی است و نه 
 نه حکمی عا . ،صحیح است استثنا را در مورد خصوص نوادر بدانیم

کده شاهد عد  داللت ا - ج کال  ابن ولیدد اسدت   بده خداطرنگفتده  فقدبستثنا بر رد روایات، 
کرده اسدت ،کنمالو و تخلیب و تدلیح استثنا می بده ایدن معندا ؛ بلکه انفراد راوی را هم مطرح 

که احساس خطر و مشکل نسبت بدان  است. ها داشته، هشدار دادهکه مواردی را 
کده اسدتثاز مجموع مباحث می گرفدت  نده  ،ولیدد نداظر بده روایدات اسدتنای ابدنتدوان نتیجده 

کده ایدن بدا ؛شدودهم در موارد اسدتثنا مشداهده مدی« رجل من اصحابنا»رو، روایت از از این .روات
 آن شخص معلو  نیست.

 نتایج
کتب رجالی متقد ، ۱ کجدا هنگدا  وصد  راوی، ندا  راوی دیگدر آمدده.در  باشدد، شدیخ  هدر 

                                                      
 .333، صرجال النجاشی. 102
 .11، صهمان. 103
 .171، ص11، جوسائل الشیع ؛ به نقل از 111، ص«بررسی و شرح مستند  اعده رجال نوادر الحکمه». 104
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تواند مرجع باشد نه راوی دو . دالیل و اول فقب او می بودن راویگوید به دلیل اصلمحمد می
  راین مؤید نظر ایشان است.

از جملده دالیدل آن  اندد.صدحیحطر  شیخ طوسی بده احمدد بدن محمدد بدن عیسدی االشدعری . ۲
که با تبیین معنایی جدید برای بخدش مشدکل برخدورداری هدر  ،طدر ایدن دار نظر شیخ محمد است 

 مسأله پرداخته است.ها به اثبات این صحت برخی از آنروایت از طر  متعدد و 
بدده  دانددد و در عمددل. شددیخ محمددد وکالددت را فقددب در مددوارد خاصددی دربردارنددده وثا ددت مددی۳

هدای دلیل عد  اثبات شرایب خاص برای راوی، از صفت وکیل ثمری به صداحبش در تحلیدل
 رسد.سندی ایشان نمی

 ن در سه مورد اول است.دالیل ذکر شده در متن مؤید نظر ایشا

. از نگاه شیخ محمد صفت خیر دربردارنده مدح راوی است؛ اما بنا بده توضدیحات داده ۴
شده تنها در یک حالت به معنای مدح راوی است؛ امدا عدد  پدذیرش مطلد  معندای ثقده بدرای 

 .استکامال سنجیده این امر جای حرف دارد که آن خیر از سوی ایشان و بیان
که استثنائات ابن ولید، دلیل بدر فسد  راوی إستقصاء االعترار  . نویسنده۲ بر این باور است 

که ممکن اسدت اسدتثنا از جهدت اشدتمال روایدات وی در  ؛و عد  وثا ت وی نیست وروادر چرا
کتدداببددر مضددامین الددو بددوده باشددد و نمددی الحکمرر  دیگددر  هددایتددوان سددایر روایددات راوی را در 

کال  ایشان تضعی  نمود بلکه با وجود  رای ن صحت، امکان تصحیح وجود دارد. بخش دو  
  ابل  بول است اما دالیل ایشان بر بخش اول نظرشان  ابل رد است.
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