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تحلیل اندیشههای رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء االعتبار
تاریخ دریافت۱۳۹۸/۴/۱ :
تاریخ دریافت۱۳۹۸/۶/۲ :

فریبا رضازاده کهنکی

زینب السادات حسینی
مهدی تقیزاده طبری
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چکیده
بددیتردیددد ،مباحددث رجددالی سددهم بسددزایی در اعتبارسددنجی روایددات دارنددد ،امددا اخددتالف
دیدگاههای عالمان در برداشت از تعدابیر رجالیدان متقدد  ،گداه نیدل بده حقیقدت را دشدوار
ساخته است .تبیین اندیشههای رجالی شدیخ محمدد عداملی ،ندواده شدهید ثدانی  -کده از

مد قان فن است  -میتواند در این زمینه راهگشا باشد .نوشتار حاضدر بدا روش توصدیفی

 -تحلیلی ،به تبیین برخی دیدگاههای خاص وی در حدوزه اعتبارسدنجی روایدات و علدم

رجال میپردازد .بنا به یافتههای پژوهش ،شیخ عاملی توصیفاتی را کده در کتدب رجدالی
متقد  ،ذیل نا راوی فرعی مطرحشده ،به راوی اصدلی برمدیگرداندد؛ طدر شدیخ طوسدی
بدده احمددد بددن محمددد اشددعری را معتبددر مددیدانددد؛ وکالددت را فقددب در شددرایب خدداص دال بددر
وثا ددت وکیددل دانسددته ،در حددالیکدده بددرای متددأخران ،احددراز ایددن شددرایب االددب امکددانپددذیر
نیست؛ ایل به تفصیل در معنای «خیر» شده و آن را مفی ِدد مددح مدیداندد؛ همچندین ،بدا
ا امدده ش ددواهد و م دددارک ،اس ددتثنائات اب ددنولی ددد را در ن ددوادر الحکم دده موج ددب دددح راوی

نمیانگارد؛ که دو دیدگاه آخر ایشان ابل نقد هستند.

کلیدواژهها :راوی ضمنی ،وکیل اما  ،استقصاس االعتبار ،طر شیخ طوسدی ،اسدتثنائات

ابنولید.

 .1دانشجوی دکترای دانشگاه مازندران (نویسنده مسئول) ()farezazade123@gmail.com
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 .2دانشیار دانشگاه مازندران ()z.hosseini@umz.ac.ir
 .3استادیار دانشگاه مازندران ()mt.tabari@umz.ac.ir

مباحث رجالی ،برای دما و متأخران نقش اساسی در فهم صحت یا عدد صدحت صددور

روایددات و اعتبارسددنجی آنهددا داشددته اسددت؛ امددا متددأخران ،جدددای از اخددتالف مبددانی ،گدداه بدده

واسددطه فاصددله ز یدداد بددا عصددر نویسددندگان کتددب اصددلی رجددال ،در فهددم مقصددود ایددن کتددب بددا

دشددواری رو بددهرو شددده و دچددار اخددتالف نظرهددایی شدددهانددد .پددیبددردن بدده حقیقددت در هددر یددک از
موضوعات چالشی این علم میتواند گرههای بسیاری را بازنماید.

شیخ جلیل ابوجعفر محمد ،نواده شهید ثانی دارای نظرات د ی و عمی رجالی در الدب

تألیفات مختلفش است؛ از جمله در کتاب استقصراء االعتررار  -کده شدرح وی بدر االسترصرار

تحلیل اندیشههای رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء االعتبار

طرح مسأله

شیخ طوسی اسدت  -در برخدی مباحدث رجدالی بده نحدو اسدتداللی اعمدالنظدر نمدوده و االدب،
همه نظرات موجود در هر مبحث را مدورد تحلیدل درار داده اسدت .آشدنایی بدا نظدرات ایشدان بده

عنددوان فددردی کدده در علددم رجددال مددورد تمجیددد علمددای بزرگددی چددون محدددث نددوری 4،شددیخ حددر

عاملی 5،یوس

بحرانی 6و سایرین است ،میتواند راهگشا باشد.

پیش از این تنها آ ای مسعود االمی در مقالهای با عنوان «جایگاه و کدارکرد اصدول و واعدد

فقه الحدیثی در استقصاس االعتبار فدی شدرح االستبصدار» بده بیدان مبدانی ایشدان در سدند و فقده
الحددیث پرداختددهاسدت و بددرای هدر یددک مثدالی آورده اسددت؛ امدا پددژوهش حاضدر بنددا دارد برخددی
نظرات شیخ محمد عاملی را  -که در موضوعات چالشی میدان علمدا دربردارندده دیددگاهی ندو

هسددتند  -طددرح و بررسددی نمایددد تددا ارائددهگددر نظراتددی مسددتدل و د ید و نددو در ایددن زمینددههددا باشددد.

پرسشهای مطرح در این نوشتار عبارتاند از:

 .۱توصیفات رجالی ذیل نا راوی فرعی ،به وی برمیگردد یا یه راوی اصلی
 .۲مفاد صفت وکیل و خیر چیست

 .۳دیدگاه شیخ محمد عاملی در زمینه طر شیخ طوسی به احمد اشعری و نظدر ایشدان در

باب استثنائات ابن ولید در ووادر الحکم چیست و چقدر اتقان دارد

در ادامه ،به بررسی پاسدخ عالمدان در بداره ایدن پرسدشهدا ،بده و یدژه تبیدین دیددگاههدای شدیخ

عاملی در «استقصاء االعترار» در این زمینه ،پرداخته میشود.
 .4ااتم مستدرک الوسایل ،ج ،9ص 77 ،13و .391

 .5أمل اآلمل ،ج ،1ص.137-137
 .6ل ل ة الرح ین73 -71 ،و.31
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 .1تعیین وضعیت راوی ضمنی در عبارات رجالیان به ویژه نجاشی

در کتب رجال ،در موارد بسیاری به هنگا بیان شدرححدال یدک راوی ،ندا راویای دیگدر -
که گاه پدر و یا برادر وی است  -مطرح شده است .سدپح واژههدایی چدون ثقده ،ضدعی و جدز

آن آمده و این خود در برخی موارد  -که مرجع توصی

مشخص نباشد  -ندوعی اخدتالفنظدر را

ر م زده است که آیا مرجع این توصیفات راوی ایرمسدتقیم اسدت یدا راویای کده سدخن ،ذیدل
نا وی ذکر شده است.

از جمله این موارد محمد بن عبد الحمید اسدت .در رجرال النجاشری در بداره ایدن راوی کده

روایاتش در االب کتب حدیثی موجود است و تنهدا در کتداب الکافی حددود پنجداه حددیث از

وی وجود دارد ،آمده است:

أبم جْفر ،رَإ عبد یب مید عن أ یب سن نم  َ ،۷کا ثقعُ نعن أصعحابنا یبلکعمفیی.
له کتاب یبلنمیبد .

7

و این اختالف را ایجاد نموده است که آیا ثقه به محمد برمیگردد یا به پدرش عبدالحمید.
 .1-1اشاره به راوی ضمنی

نظر بسیاری بر آن است کده توصدیفات بده راوی دو برمدیگدردد .برخدی از صداحبان ایدن نظدر

عبددارتانددد از :شددهید ثددانی 8،محق د اردبیلددی9و سددید محمددد موسددوی عدداملی 10.عالمدده نیددز در
جددایی عبدالحمیددد را موث د خوانددده 11،در حددالی کدده در رجررال النجاشرری جداگاندده در بدداره وی
چنین نیامدده اسدت؛ لدذا گو یدا عالمده از عبدارت یداد شدده ارجداع وثا دت بده ندا دو را برداشدت

نموده است.

12

 .2-1دیدگاه شیخ محمد

در مقابددل ایددن دیدددگاه ،شددیخ محمددد ،ضددمن بیددان کددال جدددش و عالمدده معتقددد اسددت کدده

بحث بر سر نا اصلی ،یعنی محمد بن عبدالحمید است .پدح توصدی
 .7رجال النجاشی ،ص.337

 .8ال سائل ال جالی  ،ج ،1ص.119

 .9مجمع الفائدة والر وا  ،ج ،3ص.199
 .10مدارک االحکام ،ج ،3ص.391
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 .11االصة ا قوال ،ج ،1ص.119

 .12تکمل ال جال ،ج ،1ص.111-113

بایدد بده وی برگدردد،

شیخ محمدد پدایبندد بده ایدن نظدر بده عندوان یدک اصدل در حددیثپژوهدیاش اسدت 14.او حتدی
توصی

پدر ذیل نا فرزند را به دور از شخصدیت نجاشدی مدیداندد 15و در بداره حسدن بدن علدی

بن النعمان نیز  -که نجاشی با عبارتی مشابه گفته است« :الحسن بن علی بدن النعمدان مدولی

بنی هاشم ،أبوه علی بن النعمان ا علم ثقة»  -با استدالل به اینکه نجاشی پدرش را در جای
دیگر توثی نموده و بنا به رجال فراواندی کده مشداهده کدردها  ،ایشدان فدردی را کده یدکبدار توثید

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

16

تحلیل اندیشههای رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء االعتبار

نه جز او 13.الز به توضیح است که این روند مختص این راوی نیست ،بلکه در سایر موارد نیز

اگرچه اولین بدار شدیخ محمدد چندین نظدری را بده عندوان یدک اعدده کلدی مطدرح نمدوده ،امدا

پح از ایشان مال صالح مازندرانی نیز آن را رأی برتر دانسته است.

17

 .3-1دیدگاه مختار

دسته اول دلیلی برای نظرشان نیاوردهاند ،به جز سید سدند نجفدی در الفوائرد ال جالیر کده

ضمن رد کدال شدیخ محمدد مبندی بدر دور بدودن شخصدیت نجاشدی از ذکدر توثید پددر ذیدل ندا

پسددر ،وجددود چنددین مددوردی را در کتدداب نجاشددی بسددیار دانسددته اسددت و بددر ایددن اسدداس ،مرجددع
توصددی

را پدددر معرفددی نمددوده اسددت .هددمچنددین در بدداره مثددال محمددد بددن عبدالحمیددد مددیتددوان

گفت که چون به لحداظ نحدوی ،اصدل ،رجدوع ضدمیر بده ا درب اسدت (ضدمیر در کدان ثقده) و بدا
توجده بده آمددن حددرف عطد
محتمل است توصی

«واو» پدیش از توصدی

ثقه به پدر محمد برگردد ،نه خود وی؛ زیرا سایر جمالت  -که مرتبب با

محمد هستند  -بدون حرف عط
حرف عط

ثقدده و پدح از جملده «روى عبدد الحمیدد»،

از هم جدا شدهاند .البته محتمدل اسدت عدد اسدتفاده از

در عبارت «له کتاب النوادر» که در ادامه آمدده و بده اتفدا همده مر بدوط بده محمدد

است ،تیییر سخن از بحث رجالی به موضوع مر بدوط بده فهرسدت باشدد؛ امدا ضدمن آنکده کدال

نویسدنده الفوائد ال جالی در بداره نجاشدی صدحیح اسدت ،امدا دلیدل کدافی بدرای اثبدات برگشدت
 .13استقصاء االعترار ،ج ،1ص.113

 .14مواردی چون :ج ،1ص119و ج ،1ص 7و ج ،9ص 131و...

 .15همان ،ج ،9ص.131
 .16همان ،ج ،1ص.7

 .17ش ح اصول الکافی ،ج ،1ص.71-73
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توصی

به پدر نیسدت و مدثال در بداره محمدد بدن عبدالحمیدد ابهامداتی چدون چرایدی طدرح ایدن

اطالعدات در بداره پددر محمدد ذیدل ندا او و عدد تعیدین حدال خدود محمدد بدا ی مدیماندد و ایدن

خود میتواند مؤ ید نظر شیخ محمد باشد و دلیل ایشان را  -مبنی بر آنکه چون اصدل بحدث بدر
سددر محمددد اسددت ،لددذا توصددی

بدده محمددد برمددیگددردد  -منطقددی جلددوه دهددد؛ بدده اضددافه آنکدده

نجاشددی خددود در مددوارد متعددددی از رجددالش از روایددات محمددد بددن عبدالحمیددد بهددره گرفتدده

است 18.این در حدالی اسدت کده ایشدان از نقدل روایدت افدراد بسدیاری بده خداطر ضدع

یدا اتهدا

منصددرف شدددهان دد ،لددذا ایددن امددر نشددان از اعتمدداد نجاشددی بدده او دارد و دیگددر آنکدده کاتددب امددا

هادی ۷معرفی شده 19و بنا به رجال شیخ موالی بجیله بوده است.

20

شاید این احتمال بده ذهدن برسدد کده در نسدخهِ ،سدقطی در کدال رخ داده باشدد؛ مدثال اصدل

عبددارت «ابددن عبدالحمیددد» یددا «عددن عبدالحمیددد» بددوده یددا اختصددار صددورت گرفتدده اسددت .امددا
ایددنکدده ،ایددن احتمدداالت را دیگددران مطددرح نکددردهانددد ،شدداید بدده ایددن جهددت باشددد کدده اوال همدده

نسددخههددا ایددنچنددین بددوده و ثانیددا محمددد از امددا موسددی ۷بدددون واسددطه روایددت نمددیکنددد و از
اصحاب ایشان نیست و حالدت دیگدر ،یعندی «عدن عبدد الحمیدد» هدم ایرمدأنوس اسدت ،بایدد

گفت« :عن ابیه عبدالحمید».

درباره کلیت اصل نیز محدث جزایری همنظر بدا شدیخ محمدد مدیگو یدد کده تتبدع در کتداب

نجاشی بیانگر آن است که عادت ایشان بر این است که هر کجا پدر ذیل نا پسدر توثید شدد،
این وثا ت به پسر برمیگردد 21.و دیگری میگوید:

ن اشی دو بار کسی را توثی نمیکند و بنا به قاعده «التأسیس خیر مین التأکیید» و بیا
توجه بدا که ن اشی در نهایت کوتاهگویی و بقغت سخن میگویید و چیو مقصیود
راوی اول است ،پس وثاقت به او برمیگردد.

22

با وجود همه این دادهها شداید بهتدر باشدد بده دو نمونده دیگدر از ایدن بیدل ترجمدههدای مدبهم

مراجعه نمود تا شاید به فهم مطلب کمک نماید.
 .18رجال النجاشی ،ص 173 ،113و. ...
 .19همان ،ص.179

 .20رجال الطوسی ،ص.111
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.21ر .ک :ال سائل ال جالی  ،ج ،1ص.119
 .22الفوائد ال جالی  ،ص.111

جی ع بععن دریبج َ ،دریبج یک عِن بععب یبلوععبیح َ ... ،أخععمه ن ع

بععن دریبج یبلقععای ،ک عا أیضععا

نععن أصععحابنا َ .ک عا خی عیف أنععره َ ،ک عا أ کبععر نععن ن ع  َ ،عم عی یف آخععر عمععره َ ،نععات یف
أیام یبلرضا.۷

23

در این گفته بحث بر سر آن است که «مات» به چه کسی برمیگردد؛ 24اما شداید بهتدر باشدد
به جمالت بل از آن د دت بیشدتری نمداییم .آیدا ا گدر عبدارت «و أخدوه ندوح بدن ّدراج القاضدی» از
جنسی نبود کده از فحدوای کدال مرجدع مشدخص باشدد ،بده راحتدی مدیشدد فهمیدد کده بده ّدراج

برمیگردد یا جمیل همینطور درباره جمالت« :کان أیضا من أصحابنا» و «و کان یخفی أمره»

تحلیل اندیشههای رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء االعتبار

 .۱نجاشی در ترجمه جمیل بن دراج آورده است:

و «و کان أ کبر مدن ندوح» کده ا گدر نبدود ،روشدنگدری محتدوای عبدارت آخدر مرجدع عبدارات بدل نیدز
مشددخص نمددیشددد .نکتدده در هددر دو مددورد گفتدده شددده آن اسددت کدده روش بیددان اطالعددات شددبیه

روشی است که در سایر موارد دارای ابها گفته شده است و در اینجا راین مشخص میکندد
که مرجع توصیفات پسر است و نه پدر.

 .۲همچنین در ترجمه نجاشی برای سعد بن عبد ا دیده میشود:
َ کا أبمه عبد یبب بن أ خلف قلی یب عدیث ،رَإ ععن یب کعم بعن نسعکی َ رَإ عنعه
أمحد بن حمءد بن عیىس َ صصف سْد کتبا کمثیرة.

25

بحث بر سر آن است که ضمیر در «روی» و «روی عنه» به سعد بر میگردد یا پدرش.

26

جستوجو در کتب حدیث به ما میگوید ،حددیثی کده سدندش بده نقدل از عبددا از حکدم

بن مسکین باشد ،وجود ندارد؛ اما اسناد زیادی وجود دارد که سعد بن عبدا با یک واسطه از

حکم بن مسکین روایت کرده است 27و این هدم حکایدت از بازگشدت کدال بده فدردی کده اصدل
کال بر سر اوست ،دارد.

از ایددن رو بدده نظددر مددیرسددد دیدددگاه آنددان کدده مرجددع توصددیفات را فددرد اول و اصددلی در ترجمدده

میدانند ،نزدیکتر به صواب باشد.
 .23رجال النجاشی ،ص.117

 .24ال سائل ال جالیة ،ج ،1ص.191

 .25رجال النجاشی ،ص ،199ش.179
 .26ال سائل ال جالیة ،ج ،1ص.199

 .27من ال یح

ه الفقی  ،ج ،1ص 171 ،171 ،191و...؛ تهذیب ا حکام ،ج ،1ص 117و...
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 .2ایرادات طرق شیخ طوسی به احمد اشعری

در برخی طر شیخ طوسدی بده احمدد بدن محمدد بدن عیسدی االشدعری اشدکال شدده اسدت.

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

( َ ِ1نن جلُ (نا ذکرتهِ عن أمحد بن حممد بن عیىس نا رویته بذیب یبْلسناد عن حممد بعن
عی بن حمبمب ،عن أمحد بن حممد.

28

منظور از «بهذا االسناد» اشاره به مورد بل از این سند ،یعندی «فقدد أخبرندی بده الحسدین بدن
عبید ا  ،عن أحمد بن محمد بن یحیی العطار ،عن أبیده؛ ّ
محمدد بدن یحیدی ،عدن محمدد بدن

علدی بددن محبددوب» 29اسددت کدده گفتدده شددده ایدن سددند از ناحیدده احمددد بددن یحیددی العطددار دارای
اشکال است .و چون سند شماره یک بده احمدد بدن محمدد بدن عیسدی بده واسدطه همدین سدند

است ،خود نیز دارای اشکال میشود.

ایددن امددر باعددث شددده در مددورد چهددار سددند دیگددر شددیخ  -کدده در مواضددع دیگددر مطددرح کددرده -
اشکال گردد .این اسناد عبارتاند از:
( َ ِ2نن جلُ نا ذ کرته عن أمحد بن حممد بعن عیىسع :نعا رو یتعه بعذه یبألسعانید ععن حممعد

بن یْقمب ،عن عدة نن أصحابنا ،عن أمحد بن حممد بن عیىس.

30

( َ ِ3نن جلُ نا ذ کرته عن أمحد بن حممد :نعا رو یتعه بعذیب یبْلسعناد ععن حممعد بعن یب سعن؛

یبلوفا  ،عن أمحد بن حممد.

31

( َ ِ۴نن جلُ نا ذ کرته عن أمحد بن حممد :نا رو یتعه بعذیب یبْلسعناد ععن سعْد بعن عبعد یبب،

عن أمحد بن حممد.

32

( َ ِ۵نا ذ کرته ،عن أمحد بن حممد بن عیىس یبلذی أخذته نن نمیبد ه:

فقد أخبر ین به یبلشیع= أبم عبد یبب َ ،یب سی بن عبید یبب َ ،أمحد بن عبدو :

کلهم :عن یب سن بن محمة؛ یبلْل ی َ ،حممد بن یب سی؛ یبلبزَفر ی:
 .28االسترصار ،المشیخه ،ص311؛ وسائل الشیع  ،ج ،31ص.139
 .29همان.

 .30االسترصررار ،المشددیخه ،ص311؛ وسررائل الشرریع  ،ج ،31ص .131شددیخ طوسددی دربدداره ایددن سددند گفتدده اسددت :روایدداتی کدده از
احمد بن محمد بن عیسی نقل میکنم ،به سند خود به محمد بن یعقدوب و از محمدد بدن یعقدوب بده واسدطه عدد مدن اصدحابنا

از احمد بن محمد بن عیسی است و میدانیم در «عد » راویان ثقهای وجود دارند (االسترصار ،المشیخة ،ص.)311
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 .31االسترصار ،المشیخه ،ص93؛ وسائل الشیع  ،ج ،31ص.137

 .32تهذیب ا حکام ،المشیخه ،ص91؛ االسترصار ،المشیخة ،ص319؛ وسائل الشیع  ،ج ،31ص.139

جیْا :عن أمحد بن إدر ی
َ أخبر ین أیضا یب سی بن عبید یبب َ ،أبم یب سی؛ بن أ جید:
جیْا :عن أمحد بن حممد بن حیىی ،عن أبیه :حممعد بعن حیعىی ،یبلْطعا  ،ععن أمحعد بعن حممعد
33
بن عیىس.

هرچند اسناد فو به لحاظ رجالی مشکلی ندارند ،اما این اشکال مطرح شده کده چدون در

ابتدای این اسدناد آمدده «و مدن جملدة مدا ذکرتده »...و «مدن» بدرای تبعدیض اسدت؛ یعندی بعضدی
روایاتی که از احمد بن محمد بن عیسی نقل میکنم به واسطه این طری اسدت؛ امدا مشدخص

نکرده که کدا روایات است .در نتیجه در روایتی کده نقدل مدیشدود ،مدا مدرددیم بدین ایدن کده بدا

سند صحیح نقل شده یا با سند ایرصحیح 34.گفتنی است که شیخ فقدب روایدات جلدد اول

تحلیل اندیشههای رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء االعتبار

 ،عن أمحد بن حممد بن عیىس.

التهذیب را با سند کامل آورده و برای کدمحجدم شددن کتداب از انجدا ایدنکدار در سدایر جلددها
امتناع و فقب به ذکر طری کامل در مشیخه بسنده نموده است.

شددیخ محمددد ضددمن پددذیرش اشددکال مر بددوط بدده سددند اول ،اشددکال سددند دو  ،یعنددی بحددث

درباره «و من جمله ما ذکرته» را پاسخ داده و در اینباره گفته است:

میگویند :شیخ در مشیخه طرقی به احمد بن محمد بن عیسی دارد کیه در آ افیرادی
چو احمد بن محمد بن حسن بن ولید و احمد بن محمد بن یحیی العطیار و محمید
بن قولویه هست و در بین آ ها افرادی هست که تصریح به توثی آ هیا نشیده اسیت.
بدو ش معنای این است که همه روایا احمید بین محمید بین عیسیی صیحیح
نیستند (یعنی برخی دارای ضعف هسیتند)؛ [ ...امیا] در میورد میراد شییخ از «و مین
جمله ما ذکرته» [حر من در آ به معنای] «بعضیی از آ چیه از رواییا احمید بین
محمد ذکر کرده» نیست ،بلکه بیه معنیای «بعضیی از آ چیه در کتیاب از احمید بین
محمد آورده» است و طری ذکر شده [که صحیح ه هسیت] بیه صیور عیام بیرای
همه روایات از احمد بن محمد است .نتی ه آ که من تبعیضیه نسبت به کتاب شییخ
است ،نه نسبت به روایا احمد .و [خود با طرح اینکه] اگر کسیی بگویید بیا وجیود
احتماال مختلف [در مورد مرجع من] نیاز به مرجح برای ترجیحداد یی احتمیال
است [پاسخ میدهد که] ظاهر کقم هما است که ما گفتی .

35

 .33همان .این سند هم باید به خاطر وجود احمد مشکل داشته باشد ،ولی چدون شدیخ طدر دیگدری هدم بده او مطدرح کدرده
که صحیح هستند ،مشکل حل میشود.

 .34ال سائل ال جالی  ،ج ،1ص.113

 .35استقصاء االعترار ،ج ،1ص.179-171
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مقصود ایشان آن است که «بعدض مدا ذکدره ،»...یعندی «بعضدی از روایدات کتداب شدیخ» کده

وی از احمد نقل کرده سندشان این است ،نه اینکه «بعضدی از روایدات احمدد»  -کده شدیخ در

کتابش آورده  -به این سند است .در نتیجه ،همه روایات شیخ از احمد بن محمد بدن عیسدی
در کتابش از این طری و از طری های دیگر هستند و اگر طریقی دارای ضع
وجود سایر طر صحیح به روایت آسیبی نمیرساند.

است ،به دلیدل

گویا وجه اسدتظهار شدیخ محمدد از «بعدض مدا ذکدره» ایدن اسدت کده شدیخ عبدارت فدو را در

فقرات بعدی برای راویان دیگر به کار برده؛ نه اینکه این عبارت را فقدب بدرای احمدد در فقدرات
متوالی تکرار کرده باشد؛ زیرا فر است بدین ایدنکده مدثال گفتده شدود :بعدض مدا ذکرتده مدن الد

فهو من هذا الطری و در فقرات بعدی هم بگوید :بعض مدا ذکرتده مدن الد  ...و بدین ایدنکده در
فقدرات بعددی ،از ب و ج  ...نددا ببدرد .در صدورت دو  ،ا گددر مجدددا در جدایی دیگددر از الد

ببرد ،معلو میشود به روایات یا کتاب ال

طر متعدد دارد.

نددا

آیة ا خویی برای حل این مشکل 36گفته است:

روایاتی که از نوادر احمد بن محمد بین عیسیی نقی شیده جیای توقیف نیدارد؛ .زییرا
سندشا بدو اشکال است و در مورد سایر روایا باید گفت :این تیوه و خدشیهای
که وارد میکنند ،جایی ندارد؛ زیرا روایاتی که شیخ بیه واسیطه احمید بین محمید بین
یحیی از احمد بن محمد بن عیسی نق کرده است ،به محمید بین علیی بین محبیوب
منتهی میشود .شیخ در شرح حال محمد بن علی بن محبوب در فه سرت گفتیه همیه
روایاتی که از ایشا به واسطه احمد بن محمد بن یحیی و پدرش نق کیردهام دارای دو
طری دیگر است یکی از آ ها از جهت ابوالمفض و ابین بطیه ضیعیف اسیت ،ولیی
طری دیگر صحیح است.

37

مرحو هپایی معتقد است:

گرچه در بعضی از طر افراد م هولی وجود دارد ،ولی چو از مشایخ اجازه هسیتند،
 .36ایشددان در بدداره مشددکل وجددود احمددد بددن محمددد بددن حسددن بددن ولیددد در سددند شددیخ طوسددی بدده کتدداب المرو ر مددیگویددد:
ف دردی کدده در آن سددند اسددت ،محمددد بددن حسددن بددن ولیددد اسددت ،ندده فرزنددد او احمددد؛ لددذا مشددکل دربدداره او رفددع مددیشددود.

و دلیل کال آنکه معهود و تعارف در کال شیخ ،اوسدت (نده فرزنددش) و روایدتش از احمدد بدن محمدد بدن یحیدی نیدز یدک
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رینه بدان است و دلیل دیگر اینکه بدرای شدیخ بده محمدد بدن حسدن در مشدیخه طر دی ذکدر شدده اسدت (معجرم رجرال
الحدیض ،ج ،3ص.)77

 .37همان ،ج ،3ص.77

مرحو اردبیلی 39و عالمه حلی 40هم طری شیخ طوسی به احمد بدن محمدد بدن عیسدی در

مشیخ را صحیح شمردهاند؛ اما مجلسی دو طر دی را کده بده مرحدو کلیندی منتهدی مدیشدود،
صحیح و طر منتهی به ووادر احمد را کالصحیح میداند.

در خصوص رأی مجلسی درباره طر نوادر بایدد گفدت :بدا توجده بده ایدنکده کتداب وروادر ،توسدب
َ
احمد بن محمدد مب ّدوب و مرتدب نشدده و «ابدن کدوره» آن را مب ّدوب نمدوده 41و بده «ا یلم َب َوبده» نیدز معدروف

است .و شیخ طوسی در الفه ست طری کاملی به این کتاب ذکر میکند 42.پح ایشان به المرو ر
سند کامل دارد .عالوه بر این ،گفتدیم کده شدیخ طوسدی در مشریخ سدند تمدامی بده وروادر دارد .پدح
نسددبت بدده ورروادر ،هددم در الفه سررت و هددم در مشرریخ سددند تمددا و صددحیح 43وجددود دارد .لددذا ایددراد

تحلیل اندیشههای رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء االعتبار

م هولبود آ ها به صحت طر آسیب نمیرساند.

38

مرحو مجلسی در کالصحیح خواندن این طر صحیح به نظر نمیرسد.

با توجه به پاسخهایی که از سوی شیخ محمدد ،آیدة ا خدویی و دیگدران بدرای نظدر مخدال

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

 .3مفاد صفت وکیل

برخی از راویان در کتب رجالی به وص

وکالت و وثا ت وکیالن سه گونه است:

وکالت از اما موصوفاند .نظرات در زمینده مفداد

 .1-3دربردارنده عدالت و وثاقت

برخددی وکیددلبددودن را دربردارنددده عدددالت و وثا ددت مددیداننددد و گدداهی حتددی برتددر از آن .از
44

45

جمله نظرات و دالیل ایشان:

 .38مجمع ال جال ،ج ،9ص117-117؛ وقد ال جال ،ج ،9ص.331

 .39جررامع ال ر واة ،ج ،1ص 179و  191دالیددل ایشددان :احمددد بددن محمددد بددن عیسددی را از مشددایخ اجددازه مددیدانددد و دیگددری
صحت طر شیخ در التهذیب و االسترصار به نوادر است.

 .40االص ا قوال ،ص179؛ رجال حلی ،ص.197
 .41معجم رجال الحدیض ،ج ،3ص.77
 .42الفه ست ،ص.71

 .43وقد ال جال ،ج ،9ص.333

 .44تنقیح المقال ،ج ،11ص.177

 .45همان ،ج ،13ص.199
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 .۱عالمه در الخالص روایت راویای را که فقب صفت وکالت درباره وی مطرح شده ،مدورد

بول معرفی کرده است.

46

 .۲شیخ بهایی نیز با دلیل راردادن اینکه ائمه :فاس را وکیدل خدود نمدیگیرندد ،روایدات

وکال را ابل بول خوانده و حتی چندانچده مشدخص نشدده باشدد راوی د یقدا وکیدل کددا امدا

است را خالی از خلدل دانسدته؛ چدرا کده میدان علمدای رجدال مقدرر شدده آنگداه کده در بداره فدردی
گفته شود وکیل ،بدین معناسدت کده وکیدل یکدی از ایشدان اسدت؛ نده آنکده مدثال وکیدل بندیامیده

باشد .و ی گفته است که اهل ممارست و کسی که با کال ایشان آشنایی دارد ،در این مسدأله

شک نمیکند .دیگر ،ایدنکده وکالدت ائمده :از دویتدر ین اسدباب عددالت اسدت؛ ز یدرا ایشدان
فاس را وکیل خود رار نمیدهند.

47

برخی ،گفتههای شیخ بهایی را پاسخی برای این گفته« :اینکه گفته مدیشدود فال ندی وکیدل
شایسدته نیسدت»

اما است ،معنای واضحی نددارد؛ لدذا اعتمداد بده او بده صدرف ایدن توصدی

مطرح کردهاند؛ 48اما موضوع کال شیخ بهایی و سدخن گویندده فدو متفداوت اسدت؛ شدیخ در
پی تعیین موکل است و گوینده فو در مقا بیان عد وضوح مفهو وکالت.

 .۳ائمه فاس را وکیل خود رار نمدیدهندد و ایدن خدود بددان معناسدت کده وکدال عدادل و ثقده

هستند؛ مگر زمانی که خالفش اثبات شود و تیییر و تبدیلشان احراز گردد.

49

 .۴گفته شده :هر چند در عرف ،اینگونه است که و تی فردی وکیل دیگری مدیشدود ،فقدب

در آنچه موکل ،وی را وکیل نموده وکالت دارد؛ مثال وکیل یک تاجر فقدب وکیدل او در تجدارت و
خرید و فدروش اسدت و وکیدل یدک مرجدع دیندی ،وکیدل او در گدرفتن وجدوه شدرعی و صدرف آن در

مواردی است که مرجع مشخص نموده باشد .از ایدن رو ،ا گدر وکالدت در یدک امدر خداص باشدد،

نمددیتددوان یددد دیگددری بدددان زد و آنگدداه کدده وکالددت مطل د اسددت نیددز بایددد مطل د تلقددی گددردد و
حسددب حددال موکددل و مناسددبات او نددوع وکالددت تعیددین مددیگددردد .در بدداره وکیددل ائمدده :آنچدده

برمیآید ،آن است که مربوط به گرفتن حقو  ،گرفتن سااالت و رسداندن آنهدا بده امدا و حدل و

فصل خصومتها باشد .نگاهی بده ندوع تصدرفات وکدالی اربعده در زمدان ایبدت و سدایر وکدالی

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

 .46االص ا قوال ،ج ،1ص.17

 .47منهج المقال ،ج ،1ص171؛ مقراس الهدای  ،ج ،1ص7؛ تنقیح المقال ،ج ،1ص.31-31
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 .48تنقیح المقال ،ج ،1ص.31-31

 .49منهج المقال ،ج ،1ص171؛ تنقیح المقال ،ج ،1ص.7

 .2-3عدم تالزم وکالت و عدالت

دسته دیگدر تالزمدی میدان وکیدلبدودن یدک راوی و عدادل و ثقدهبدودن وی نمدیبینندد 51بدا ایدن

استدالل که:

 .۱آنگدداه کدده وکالددت بدده طددور مطل د طددرح شددود ،مقصددود وکالددت خدداص بدده اعتبددار یددک امددر

خاص جزئی نیست ،بلکه بنا به ظاهر ،وکالت استمراری عا  -که شامل شرط عددالت وکیدل

نیددز هسددت  -مدددنظر اسددت .بعیددد نیسددت در مددورد وکددالی ائمدده :ایددن وکالددت مسددتمر عددا در
اموری باشد که مختص اما  ،مانند خمح و اموری اینچنین است و انصداف حکدم مدیکندد

تحلیل اندیشههای رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء االعتبار

اهل ورع را به وکالت نمیگرفتند.

50

که این وکالت بدون عدالت نباشد؛ اما این مشکل وجود دارد که آیا بده صدرف اعتبدار یدک فدرد

در امری عدالت در او اثبات میشود .شاید بهتر باشد وکیل را حسن بدانیم.

52

 .۲آیة ا خویی وکالت را مدالز وثا دت و حتدی دال بدر حسدن هدم نمدیداندد ،ز یدرا فاسد نیدز

میتواند وکیل بشود .نهایت امر آن است که عقال در امور مالی ایرموث را وکیل درار نمدیدهندد
و کجددای ایددن بدده معنددای اعتبددار عدددالت بددرای وکیددل اسددت امددا نهددی از تکیددهکددردن بدده ظددالم

متفاوت از وکیل راردادن در آنچه به امور خود موکل برمیگدردد ،اسدت 53.از ایدن رو ،ایشدان در
مقا عمل نیز در مورد راویان وکیل ،حتی برداشت حسن هم ننمودهاند.

54

 .۳شددیخ در کتدداب الغیر ر عدددهای از وکددالی مددذمو ائمدده :را ذکددر کددرده اسددت .ا گددر الزمدده

وکالت ،عدالت است ،پح چگونه در مورد این افراد اینگونه است چنانچه در مورد یکدی از
ایشدان عددد عدددالت اثبددات شددود ،نشددان از عدد مالزمدده دارد و اال چطددور مددیشددود الز از ملددزو

خود تخل

کند لذا باطلبودن تالز وکالت و عدالت ،مشخص میشود.

55

 .3-3شیخ محمد و دیدگاه تفصیلی

از کال نوه شهید ثانی چنین استفاده میشود که در ایدن بحدث ایدل بده تفصدیل اسدت؛ بده

این معنا که اگر وکالت برای دریافت حقو واجبی مانند زکات و خمدح و جدز آن بدوده باشدد،
 .50تنقیح المقال ،ج ،1ص .31-17گفتههای «محق » کتاب است ،نه نویسنده آن.
 .51حاوی ا قوال ،ص ،3ص113؛ ز ده المقال ،ج ،1ص31
 .52اتقا المقال ،ص.197

 .53معجم ال جال ،ج ،1ص.91-91
 .54همان ،ص.171

 .55همان.
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مفید عدالت و وثا ت یا الا ل حسدن راوی اسدت .بده دلیدل ایدن دو دول خداوندد متعدالَ ( :و معا
َ َ َ تَ َ َ
عک ْم عت عم تَت ِخ َذ ا َّْ عم ِض ِ تل َ
ین َن عضدا)  56و ( َو لا ت ْرک عموا ِإلى ال ِذ َین ظل عمعوا)  57و فرد فاس بده خدودش ظلدم مدیکندد .از

اینرو این کدال  ،عددالت کدارگزاران و صدد هگیرنددگان و مانندد آنهدا را مدیرسداند؛ امدا ا گدر مدورد
وکالت اموری ایر از امور فو باشد ،صرف وکالت داللتدی بدر توثید نددارد .ایدنکده فسد برخدی
وکددیالن پددح از دوران وکالتشددان محددرز گردیددده ،مددیتوانددد نشددانه فسقشددان حتددی در ایددا وکالددت

باشد .پح مالزمهای میان وکالت و وثا ت به طدور مطلد نیسدت 58.پدح از شدیخ محمدد افدراد
دیگری نیز این نظر را برگزیدهاند.

59

اگرچه شیخ محمد چنین نظری را طرح مینمایدد ،امدا در مواجهده بدا برخدی از وکدال بده دلیدل

مشخص نبودن مفاد وکالت ایشان ،وکالتشان را دلیل بر عدالت ایشان نمیگیرد.

60

نتیجه نهایی آنکده وکالدت بده دو صدورت اسدت .۱ :معصدو  ۷فدردی را در بخدش ز یدادی از امدور

مربوط به شیعه وکیل نماید؛  .۲معصو ۷
زئی شخصی وکیل خود رار دهد.
فردی را در امور ج ِ

در صورت دو  ،به طور مطلق به وی وکیل گفته نمیشود ،بلکه وکیدل در امدر خاصدی اسدت؛

مانند عروه البار ی کده در خر یدد گوسدفند وکیدل پیدامبر 9شدد .جدواز وکیدل دراردادن فاسد نیدز

فقب در این دسته امور است.

اینکه در مورد برخی عدالت از وکالت منفک شده ،دلیل بر عد تدالز میدان ایدن دو در وا عیدت

است .حال اگر بگوییم معصومین :به وا عیتی که بنا به علم ایدب برایشدان معلدو اسدت ،عمدل

میکردند ،این انفکاک دلیل بر عد چنین تالزمدی میدان ایدندو اسدت؛ امدا ا گدر بگدوییم ایشدان بندا بده
ظاهر امر بدون دخالت علم ایب عمل میکردند ،جددا بعیدد اسدت کده معصدومین :کسدی را کده
معتقد به فس او هستند یا نزدشان ناشناخته است ،وکیل در امور مربدوط بده شدیعه حتدی امدور مدالی

رار دهندد؛ ز یدرا ایدن فدرد بناسدت مرجدع شدیعه باشدد .در ایدن حالدت نیداز بده مالزمدت میدان وکالدت و

عدددالت ظدداهری وکیددل الز اسددت؛ امددا فسد وا عددی وی(در صددورت وجددود) آسددیبی بدده ایددن مالزمددت
نمیزند 61.به نظر میرسد یبعدی برای این امر ابدل تصدور نباشدد؛ چدون معصدومان :مقبدو الیدد
 .56سوره که  ،آیه.91
 .57سوره هود ،آیه.113

 .58استقصاء اإلعترار ،ج ،3ص 19و .119

 .59تکمل ال جال ،ج ،1ص917؛ اصول علم ال جال ،ص.179
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 .60استقصاء اإلعترار ،ج ،3ص 119و ج ،7ص.179
 .61تح ی المقال ،ص.71

میدانستند ممکن است همه وجوه دریافتی را به اما نرسداند .اشدکال در صدورتی اسدت کده دسدت
معصو  ۷باز باشد و میتواند فرد بهتری را معرفی نماید.
با این حساب ،تعیین تکلی

وکال و اینکه آیدا بده لحداظ دروندی دارای فسد بدودهاندد یدا نده،

امری است که بر ما پوشدیده اسدت .لدذا بده صدرف ایدن توصدی

در بداره راوی ،نمدیتدوان بده وی

اعتماد نمود؛ همانگونه که شیخ محمد نیز چندین عملکدردی داشدته اسدت و بده نظدر مدیرسدد
وی نخستین فردی باشد که میان دو دسته نظر جمع نموده است.

 .۴مفاد واژه خیر

تحلیل اندیشههای رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء االعتبار

بودنددد و چددارهای نداشددتند کدده فددرد معروفددی در منطقددهای ماننددد اهددواز را معرفددی کننددد؛ بددا ایددنکدده

در کتب رجالی برخی از راویان به صفت خیر توصی شدهاند 62.این واژه به لحداظ لیدوی
64
به معنای چیزی است که همه بدان رابت کنند مانند عقل و عدل؛ 63مقابل آن ّ
شر است.
به کارگیری این توصدی

در کتدب رجدالی بدرای برخدی راو یدان جنبده منفدی داشدته اسدت« :ال

خیر فیه» 65و گاه به نحو مثبت« :و هو خیدر فاضدل ثقدة 66»...آمدده اسدت .در بداره داللدت جنبده
مثبت آن اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد .شیخ محمد در اینباره نظدری متفداوت از دیگدران
دارد .لذا بررسی نظرات و رسیدن به نتیجه نهایی الز مینماید.
 .1-5دیدگاهها در داللت «خیر»

بیشتر رجالیان اعتقاد بده افداده مددح از صدفت «خیدر» دارندد .ایشدان معتقدندد کده صدفت
67

«خیر» از مدحهایی است که موجدب اعتبدار و جلدب نظدر بده حددیث مدیشدود و آن را داخدل در
نوع حسن 68یا وی 69میکند.

 .62الز به توضیح است که در کتابهای رجالی صفت « ّ
خیر» نیز که بدر وزن شدری

بدوده و بده معنداى آن کسدی اسدت کده

دارای درت اختیار و انتخاب و دارای بخشندگی باشد (التحقیق ،ج ،3ص .)197نیز دربداره برخدی راویدان آمدده اسدت؛

اما آنچه در بحث حاضر مورد بررسی است ،فقب صفت خیر است.

 .63المف دات ،ص.311

 .64لسا الع ب ،ج ،1ص171؛ مف دات ،ص.311

 .65رجال النجاشی ،ص.117
 .66رجال الکشی ،ص.311

 .67ال وای فی علم الدرای  ،ص117 - 119؛ وصول ا ایار ،ص171؛ استقصاء اإلعتررار ،ج ،1ص 119و ج ،3ص111؛
الفوائد ال جالی  ،ص11؛ مقراس الهدای  ،ج ،1ص.173

 .68وصول ا ایار ،ص.171
 .69الفوائد ال جالی  ،ص.11
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شیخ محمد با وجود داشتن این نظر ،اما ضمن عد پذیرش مطلد معندای ثقده بدرای خیدر،

بیان میدارد که معنای این صفت جای حرف دارد؛ 70بده ایدن معندا کده گو یدا ندوعی تفصدیل در
معنای واژه را تصویر مینماید.

گروه دیگر سخنشان آن است که «خیر» بودن یک فرد به معنای ثقهبودن وی است .البتده
در عرردة ال جررال ،آنجددا کدده چنددین نظددری طددرح شددده اسددت ،سدده صددفت «خیدر فاضددل د ّیدن» را
71

همزمان با هم برای این منظور ذکر کرده است .لذا میتوان گفت از نگداه ایشدان ایدن صدفت بده
تنهایی چنین افادهای نمیتواند داشته باشد و مرحو میرداماد نیز گو یدا الفداظ توثید و مددح را
بدون تفکیک یکجا بیان کرده؛ لذا ممکن است مقصودشان این باشد که «خیر» جدزس الفداظ

مدح است و نه توثی ؛ زیرا اینگونه به ذکر مطلب پرداختهاند:

یبلفععاا یبلتمثی ع َیبملععدح ثقععُ ثب ع بالتحر یععک أی حجععُ عععدل صععدو عععی َجععه نععتقن
حاف ضعابط فقیعه صعحیح یب عدیث حیعتُ ِبدیثعه ث شعیع جلیع نقعدم صعالح یب عدیث
نشک خیر َ...

مجموعه آنچه در کتب مختل

در خصوص این اصطالح آمده ،اطالعات بیشتری به ما

نمیدهد و همانگونه که دیده میشود ،هیچیک برای نظرشان بده ذکدر دلیدل نپرداختدهاندد .ا گدر
بددرای فهددم داللددت صددحیح آن بدده سددراغ نحددوه اسددتعمالش در کتددب رجددال بددرویم ،بددا جمال تددی

اینچنین مواجه میشویم:

 .۱ثقة خیر فاضل 72هو خیر فاضل ثقة؛
 .۲خیر فاضل؛

73

74

 .۳خیر التابعین؛

75

 .۴أصیبع بن عبد الملک خیر من أبی حمز  76و جعفر خیر من ز ید؛
 .70استقصاء اإلعترار ،ج ،3ص.111

 .71ال واشح السماوی  ،ص71؛ عده ال جال ،ج ،1ص.117
 .72رجال الطوسی ،ص.191

 .73رجال الکشی ،ج ،1ص.711

 .74همان ،ج ،1ص 711و  911و  797و .791

 .75همان ،ج ،1ص 319و .319
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 .76همان ،ج ،1ص.199
 .77همان ،ج ،1ص.791

77

از این موارد نتایجی به دست میآید:

ال

 -در مورد اول ،عالوه بر خیر ،ثقده هدم در بداره فدرد ذکدر شدده اسدت و در مدورد دو نیامدده

است .ممکن است ایدنگونده بده ذهدن خطدور کندد کده شداید در یدک نوبدت کده نویسدنده کتداب
رجالی مشیول به نوشتن بوده ،به مقتضای حال ،نظرش این بوده که بهتر است ثقده بدودن را بدا

خیر یا خیر را با ثقه تآ کید کنم؛ به این معنا که که وثا ت را با واژه دیگدر تأ کیدد کدنم (یعندی فدرد
در این فر

این توصی

خیر را به معنای موث بودن گرفته)؛ اما در مواردی کده در کتداب ندا دو فدرد دارای

نزدیک به هم است ،درباره یکی ثقه آمده و درباره دیگری نیامدده اسدت .بده هدر
79

تحلیل اندیشههای رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء االعتبار

 .۲ال خیر فیه.

78

جهت آنچه از ظاهر امر برمیآید ،اینکه ایندو در معنا یکی نیستند؛

ب  -در مورد شدماره سده خیدر صدفت عدالی اسدت و در مدورد چهدار اسدم تفضدیل و در مدورد

پنجم اسم الی نفی جنح .این استعماالت مختل

حکایت از آن دارد کده نمدیتدوان بده یدک

معنای کلی برای خیر بسنده کرد ،بلکه باید به نوع استعمالش در جمله نگاه کرد:

 .۱آنگاه که صفت عالی باشد ،اگر به طور مطل آمده باشدد(مانند مدورد سدو ) ،نده آنکده در

یک صفت خاص برترین دانسته شده باشد ،میتوان گفت از وثا ت خبر میدهد؛

 .۲و تی اسم تفضیل است ،بایدد بده احدوال راویای کده راوی اول نسدبت بددان برتدر دانسدته

حال فرد دو به هر نحو بود ،میتوان بدرای فدرد اول ایدل بده یدک درجده ارتقدا
شده ،مراجعه کردِ .
باشیم .بر فر

داشت و. ...

اینکه دومی ضعی

است ،از خیر بودن اولی ،برداشتی در حد مددح خدواهیم

 .۳آنگاه که اسدم الی نفدی جدنح باشدد ،طبیعدی اسدت کده هدر ندوع خیدری را از راوی سدلب

میکند .لذا نشان از ضع

راوی و عد بول هیچیک از روایاتش دارد.

مجموعه مطالب و نتایج اشداره بده آن دارد کده عدد پدذیرش مطلد معندای ثقده بدرای خیدر از

سوی شیخ محمد و بیان آنکده ایدن امدر جدای حدرف دارد 80کدامال سدنجیده اسدت؛ امدا در اراده
معنای مدح برای آن 81جامعیت الز لحاظ نشده است.

 .78رجال النجاشی ،ص117؛ رجال ا ن غ ائ ی ،ص.77
 .79رجال الکشی ،ص.111-111

 .80استقصاء اإلعترار ،ج ،3ص.111
 .81همان ،ج ،1ص.117
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 .۵استثنائات نوادر الحکمه

یکددی از مباحددث مهددم رجددالی ،بررسدی مفدداد اسددتثنای ابددن ولیددد در بدداره برخدی راو یددان کتدداب

ووادر الحکم اسدت .ابدوجعفر محمدد بدن حسدن بدن الولیدد ،شدیخ میدین و فقیده و شخصدیت

برجسته آنان ،استاد شیخ صدو  ،شیوه خاصدی در مباحدث رجدالیاش داشدته اسدت بده ایدن

منددوال کدده .۱ :گدداهی روایددات برخددی از شدداگردان صدداحب کتددابی را اسددتثنا نمددوده اسددت؛.۲ 82

گدداهی روایددات برخددی از مشددایخ صدداحب یددک کتدداب را؛ .۳ 83گدداه جددزس مشخصددی از یددک اثددر

حدیثی را؛ .۴ 84و یدا اسدتثنای مفداهیم کلدی؛ بده ایدن معندا کده مدثال بگو یدد فال ندی همده روایداتش
ابل بولاند ...جز آنها که دارای الو ،تخلیب و تدلیحاند و یا او در نقلشان منفرد باشد.

85

مجموعه موارد گفته شده مستثنیات ابنولید نا گرفته است .این دسدته نظدرات در روزگدار

ما تنها در نگاشتههای نجاشی به نقل از ابنولید و شیخ طوسی بده نقدل از شدیخ صددو

ابدل

دسددترسددی اسددت 86.در بدداب ایددنکدده اسددتثنای صددورتگرفتدده چدده معنددایی دارد ،اخددتالف
نظرهایی وجود دارد .برای فهم معندای آن تنهدا بده ذکدر آنچده در کتدب نجاشدی و شدیخ طوسدی

در بدداره یکددی از ایددن مسددتثنیات ،یعنددی کتدداب ورروادر الحکم ر آمددده اسددت ،پرداختدده و نظددرات
مختل

گزارش میشود؛ اما از آنجا که نوشتار حاضدر ،گنجدایش بررسدی جدامع و کامدل کلیده

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

در کتب رجال النجاشی و الفه ست و تهذیب ا حکام شیخ طوسی سخن ابنولید اینگونه

نقل شده است:

َ کا حممد بن یب سعن بعن یبلملیعد یسعتمثِن نعن ر َیبیعُ حممعد بعن أمحعد بعن حیعىی نعا ر َیبه ععن
(جاعُ ...ِ22 :قال أبم یبلْباس بن ن  َ :قد أصاب شی نا أبم جْفر حممد بعن یب سعن بعن
یبلملید یف ذلک کله  َ-تبْه أبم جْفر بن باب یه= عی ذلعک  -إْل یف حممعد بعن عیىسع بعن
عبید فل أدر ی نا أیه فیه أل نه کا عی ظاهر یبلْدیبلُ َ یبلثقُ؛

 .82تهذیب ا حکام ،ج ،11ص.71
 .83الفه ست ،ص.117-119
 .84همان ،ص.117

 .85همان ،ص.111
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 .86رجال النجاشی ،ص317؛ تهذیب ا حکام ،المشیخه ،ص91؛ الفه ست ،ص.111
 .87همان .عبارت در کتاب الفه ست با اندکی تفاوت آمده است.

87

کرده را استثنا نموده است ...ابوالعباس بن نیوح گفتیه :شییخ میا ابیوجعفر محمید بین
حسن بن ولید در مورد همه (آ افراد) به درستی حک کرده  -و ابوجعفر بن بابوییه در

آ مسأله از وی تبعیت کرده  -مگر در مورد محمد بن عیسی بن عبید که دلی نظیرش
88

را درباره وی نمیفهم ؛ زیرا وی در ظاهر دارای عدالت و وثاقت است.

هر یک از رجالیان بخشی از این کال و یا سخنان دیگر ابنولیدد را مبندای نظدرات مختلد

خددود ددرار دادهانددد .در ایددنبدداره ب ددا ایددن نظددرات مددواجهیم .۱ :تضددعی

راو یددان استثناش ددده و

تصددحیح مددابقی؛ .۲ 89صددحت مرو یددات اسددتثنا نشددده؛ .۳ 90داللددت بددر عددد الددو و تخلددیب ندده

وثا ت؛ .۴ 91اختصاص توثی مستثنیات به اساتید بالفصل محمد بن احمد.

تحلیل اندیشههای رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء االعتبار

محمد بن حسن بن ولید از روایت محمد بن احمد بن یحیی آ چه از  ۲۷نفر رواییت

92

 .2-4دیدگاه شیخ محمد

هر یک از صاحبنظران پیشگفته با تمسک به بخشی از کال ابنولید بده اثبدات نظدر خدود

پرداختدهانددد .ایدن در حددالی اسددت کده بددر مددابقی سدخنان موجددود چشدم بسددتهانددد؛ لدذا نمددیتددوان

هیچیک را جامع و کامل دانست .برای داشتن یک جمعبندی ابتددا نظدر شدیخ محمدد را ارائده
مینماییم و سپح به بررسی آن میپردازیم.

شیخ محمد درباره این بحث به طور و یدژه و بدا جزئیدات ورود نمدوده و ضدمن پاسدخدادن بده

برخی نظرات و رد آنهدا بدا دالیدل خداص خدود بده اعمدال نظدر پرداختده اسدت .دیددگاه ایشدان را

میتوان در سه بند خالصه کرد بشرح ذیل:
ال

 -عد ضع

راویان استثناشده

نویسدنده استقصاء اإلعتررار بدر ایدن بداور اسدت کده اسدتثنای ابدن ولیدد اع ّدم از ضدع

بدوده و

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

 . 88ممکن است واژه رأیه در عبارت از ریشده رای باشدد یدا راب از ر یدب .ترجمده صدورت دو ایدن مدیشدود کده نمدیداندم چده
چیزی وی را در باره او به شک انداخته است.

 .89اصول علم ال جال ،ص131؛ وکاح شبیری زنجانی.
 .90حوث فی مراوی علم ال جال ،ص.119
« .91بررسی اعتبار مستثیات ابنولید»

 .92تح ی المقال ،ص79؛ کلیات علم ال جال ،ص171و .179
 .93استقصاء اإلعترار ،ج ،1ص 99و ج ،3ص.111
 .94رجال النجاشی ،ص.11
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عبید 95است .از این رو ،وی تضعی

شدیخ طوسدی نسدبت بده راو یدان یادشدده را 96یدا ناشدی از

سوس برداشت وی (همانند ابن نوح) از استثنای ابن ولید میداند 97یا اساسا این تضعیفات را
معار

با توثیقات نجاشی نمیانگارد؛ 98بده ایدن بیدان کده ضدعی

خوانددن راوی ثقده ممکدن

است بده معندای عدد بدول روایدات وی بده خداطر فقددان دراین باشدد؛ ز یدرا متقددمان بده صدرف
وثا ت راوی ،حکم به صحت روایات وی نمیکردند.

99

ب  -شددیخ محمددد اسددتثنای ابددنولیددد را در خصددوص مددورد معرفددی مددیکنددد ،ندده بدده عنددوان

حکمدی عدا ؛ یعندی خصدوص روایدات فدرد در کتداب ورروادر ،پذیرفتده نیسدت؛ نده ایدنکده هدر جددا

روایتی از او بود ،رد شود .دلیل وی این است که کال ابن ولید افاده عمومیت نمیکندد و مدا بدا

«امکان استثنای مورد» روبهرو هستیم.

100

ج  -استثنا از نگاه نویسدنده استقصراء اإلعتررار« ،دلیدل» بدر عدد اعتبدار روایدات راو یدان هدم

نیست؛ زیرا احتمال استثنا به خاطر ضع

راوی و انفراد وی در نقل نیز منتفی نیسدت 101.بندا

ب دده ای ددن نظ ددر ،اس ددتثنا در ح ددد ی ددک رین دده کم ددکرس ددان ب ددوده و موج ددب تو د د

جستوجوی بیشتر در پذیرش یا رد روایت میشود.

ب ددرای بررسد دی و

 .3-4بررسی دیدگاه شیخ محمد

بدده نظددر مددیرسددد ادعددای شددیخ محمددد در ایددن بخددش ابددل پددذیرش نیسددت؛ ز یددرا اوال توثی د

نجاشی میتواند ناشی از اختالف دیدگاه وی با ابن ولید در تضعی

باشد؛ ثانیا فقدان دراین

نسبت به «کلیه» روایات این عده بعید مینماید .لذا عد نقل کلیه روایات آنان ،نشدانه وجدود
دحی در راویان است؛ به این معنا که بنای ابن ولیدد بدر عدد نقدل از آندان بده خداطر ضعفشدان

بوده است؛ ثالثا سوس برداشت امثال شیخ طوسی و ابن نوح  -که از استثنای ابن عبید با محرز
بودن عدالت وی تعجب کرده  -بعید مینماید .حتدی نجاشدی هدم پدح از نقدل مسدتقیم کدال
ابن ولید درباره محمد بن عیسی بن عبید آورده است:

 .95همان ،ص.333

 .96رجال الطوسی ،ص.371

 .97استقصاء اإلعترار ،ج ،3ص 111و ج ،1ص.131
 .98همان ،ج ،1ص.111

 .99همان ،ج ،1ص 97و .71
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 .100همان ،ج ،1ص.71
 .101همان ،ج ،1ص.71

این عبدارت مدیرسداند کده اصدحاب هدم از اسدتثنای ابدن ولیدد چندین برداشدتی داشدتهاندد و

نجاشددی  -کدده ایددن مطلددب را نقددل کددرده  -فهددم آنددان را تخطئدده نمددیکنددد؛ رابعددا ایددنکدده اصددطالح

«ضعی » در کال شیخ به معنای عد بول روایدت راوی باشدد ،نده عدد وثا دت وی ،خدالف
ظاهر است.

بنددهددای دیگددر کددال ایشددان سددنجده بدده نظددر مددیآینددد و بددر درسددتی آن مؤ یددداتی وجددود دارد بدده

شرح ذیل:

ب  -درباره انحصار مفداد اسدتثنا در النوادر بایدد گفدت کده ا گدر ابدنولیدد بده دنبدال اظهدارنظر

تحلیل اندیشههای رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء االعتبار

أی أصحابنا ینکرو هذیب یبلق ل َ ،یقمل  :نن نث أ جْفر حممد بن عیىس.

102

درباره راویان بود به سراغ اسدتثنای ایشدان در یدک کتداب خداص نمدیرفدت ،بلکده بایدد در یدک
حکم کلی ،کل روایات ایشان را از کل کتب یا خود ایشان را از مجموعه روات استثنا مینمدود

با وجود آنکه پیشتر اشاره شد که برخی از ایشان ثقه هستند و ابنولید خود به روایت از برخی
از ایشان پرداخته است؛ و اینکه نجاشدی حسدن بدن حسدین لالدؤیی را توثید نمدوده اسدت 103و

صدو او را در روایاتش به طری احمد بن محمد بن یحیی تنها در صورتی کده طریقدی بده ایدر

از احمددد نباشددد ،تضددعی

نمددوده اسددت 104و ایددن یعنددی صدددو طددر دیگددر وی را مددیپددذیرد.

نتیجه ،آنکه نه ضعفی وارد بر لالؤیی است و نه کل روایات او را در برمیگیرد .از ایدنرو بده نظدر
صحیح است استثنا را در مورد خصوص نوادر بدانیم ،نه حکمی عا .

ج  -شاهد عد داللت استثنا بر رد روایات ،کال ابن ولیدد اسدت کده فقدب نگفتده بده خداطر

الو و تخلیب و تدلیح استثنا میکنم ،بلکه انفراد راوی را هم مطرح کرده اسدت؛ بده ایدن معندا
که مواردی را که احساس خطر و مشکل نسبت بدانها داشته ،هشدار داده است.

از مجموع مباحث میتدوان نتیجده گرفدت کده اسدتثنای ابدنولیدد نداظر بده روایدات اسدت ،نده

روات .از اینرو ،روایت از «رجل من اصحابنا» هم در موارد اسدتثنا مشداهده مدیشدود؛ بدا ایدنکده
آن شخص معلو نیست.

نتایج

.۱در کتب رجالی متقد  ،هدر کجدا هنگدا وصد

راوی ،ندا راوی دیگدر آمدده باشدد ،شدیخ

 .102رجال النجاشی ،ص.333
 .103همان ،ص.11

« .104بررسی و شرح مستند اعده رجال نوادر الحکمه» ،ص111؛ به نقل از وسائل الشیع  ،ج ،11ص.171
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محمد میگوید به دلیل اصلبودن راوی اول فقب او میتواند مرجع باشد نه راوی دو  .دالیل و
راین مؤید نظر ایشان است.

 .۲طر شیخ طوسی بده احمدد بدن محمدد بدن عیسدی االشدعری صدحیحاندد .از جملده دالیدل آن

نظر شیخ محمد است که با تبیین معنایی جدید برای بخدش مشدکلدار ایدن طدر  ،برخدورداری هدر

روایت از طر متعدد و صحت برخی از آنها به اثبات این مسأله پرداخته است.

 .۳شددیخ محمددد وکالددت را فقددب در مددوارد خاصددی دربردارنددده وثا ددت مددیدانددد و در عمددل بدده

دلیل عد اثبات شرایب خاص برای راوی ،از صفت وکیل ثمری به صداحبش در تحلیدلهدای

سندی ایشان نمیرسد.

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

 . ۴از نگاه شیخ محمد صفت خیر دربردارنده مدح راوی است؛ اما بنا بده توضدیحات داده

شده تنها در یک حالت به معنای مدح راوی است؛ امدا عدد پدذیرش مطلد معندای ثقده بدرای

خیر از سوی ایشان و بیان آنکه این امر جای حرف دارد کامال سنجیده است.

 .۲نویسنده إستقصاء االعترار بر این باور است که استثنائات ابن ولید ،دلیل بدر فسد راوی

و عد وثا ت وی نیست؛ چراکه ممکن اسدت اسدتثنا از جهدت اشدتمال روایدات وی در وروادر
الحکمرر بددر مضددامین الددو بددوده باشددد و نمددیتددوان سددایر روایددات راوی را در کتددابهددای دیگددر
تضعی

نمود بلکه با وجود راین صحت ،امکان تصحیح وجود دارد .بخش دو کال ایشان

ابل بول است اما دالیل ایشان بر بخش اول نظرشان ابل رد است.

کتابنامه

ق آ مجید.
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 -تح ی المقال ،مهدی هادوی تهرانی ،م :خانه خرد۱۳۸۳ ،ش.

 التحقیق ،حسن مصطفوی تبریزی ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب ۱۳۶۳ ،ش. تکمل ال جال ،عبدالنبی کاظمی ،م :أنوار الهدى. ۱۴۲۲ ، -تنقیح المقال ،عبدا مامقانی ،م :آل البیت. ۱۴۳۱ ،:

 -تهذیب ا حکام ،محمد بن الحسن طوسی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیه ،چهار . ۱۴۳۷ ،

تحلیل اندیشههای رجالی شیخ محمد عاملی در استقصاء االعتبار

 -أمل اآلمل ،ابوجعفر حر عاملی ،بیداد :مکتبه االندلح ،بیتا.

 جررامع الرر واة و ازاحررة االشررتراوات ،محمددد بددن علددی اردبیلددی ،بیددروت :دارا ضددواس ،اول،. ۱۴۳۳

 -حاوی ا قوال ،عبدالنبی بن سعد الدین جزائری ،م :ریا

الناصری. ۱۴۱۸ ،

 ااتمة مستدرک الوسائل ،محدث نوری ،م :آل البیت ،:بیتا. االصة ا قوال ،حسدن بدن یوسد. ۱۴۱۷

حلدی ،محقد  :جدواد یدومی ،اول ،دم :النشدر االسدالمی،

 رجال النجاشی ،احمد بن علی نجاشی ،م :النشر االسالمی ،چ۱۳۶۲ ،۶ش. ال جال ،احمد بن حسین بن اضائرى ،م :دار الحدیث ،اول. ۱۴۲۲ ، -ال جال ،حسن بن یوس

حلی ،م :الشر ی

الرضی ،دو . ۱۴۳۲ ،

 ال جال ،محمد بن حسن طوسی ،م :النشر اإلسالمی ،سو ۱۳۷۳ ،ش. ال سائل ال جالیة ،محمد بن محمد ابراهیم کلباسدی ،مصدحح :محمدد حسدین درایتدی ،دم:دارالحدیث ،اول. ۱۴۲۲ ،

 ال عایة فی علم الدرایة ،مهدی هادوی تهرانی ،م :خانه خرد. ۱۴۲۶ ، ال واشح السرماویة  ،محمددبا ر بدن محمدد میردامداد ،کتابخانده مجدازی نورالیب(فا دد سدایراطالعات).

 -ز دة المقال من معجم ال جال ،مرتضی بسا  ،بیروت :دار المحجة البیضاس. ۱۴۲۶ ،

 ش ح اصول الکافی ،محمد صدالح بدن احمدد مازنددرانی ،تهدران :المکتبده االسدالمیه للنشدر والتوزیع ،اول۱۳۸۲ ،ش.

 -عدة ال جال ،محسن بن حسن اعرجی کاظمی ،م :اسماعیلیان ،اول. ۱۴۱۲ ،
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علوم حدیث ،سال بیست و پنجم ،شماره دوم

 الفوائرررد ال جالیررر  ،محمدددبا ر وحیددد بهبهددانی ،کتددابخاندده مجددازی فقاهت(فا ددد سددایراطالعات).

 الفه ست ،محمد بن حسن طوسی ،م :نشر الفقاهة ،اول. ۱۴۲۳ ، کلیات علم رجال ،جعفدر سدبحانی ،ترجمده :علدی اکبدر روحدی و مسدلم لدیپدور گیال ندی ،دم:بیجا ،اول۱۳۸۴ ،ش.

 لسا الع ب ،محمد بن مکر بن منظور ،بیروت :دار صادر ،سو . ۱۴۱۴ ، -ل ل ة الرح ین ،یوس

 -مجمع ال جال ،عنایةا

بحرانی ،م :آل البیت ،:بیتا.

هپایی ،م :اسماعیلیان ،دو ۱۳۶۴ ،ش.

 مجمع الفائدة و الر وا  ،احمد مقدس اردبیلی ،م :النشر اإلسالمی ،بیتا. -مدارک االحکام ،محمد موسوی عاملی ،م :آل البیت ،:بیتا.

 -معجم رجال الحدیض ،ابوالقاسم خویی ،بیجا ،بینا ،پنجم. ۱۴۱۳ ،

 المفررر دات ،حسددین بددن محمددد رااددب اصددفهانی ،بیددروت :دارالعلددم الدددار الشددامیة ،اول،. ۱۴۱۲

 -مقراس الهدای  ،عبدا مامقانی ،م :آل البیت. ۱۴۱۱ ،:

 من ال یح. ۱۴۱۳

ه الفقی  ،محمد بن علی بن حسین بن بابو یه ،م :دفتر انتشارات اسالمی ،دو ،

 منهج المقال ،محمد بن علی استرآبادى ،م :آل البیت. ۱۴۲۲ ،: وقد ال جال ،بن حسین تفرشی ،م :آل البیت ،:اول۱۳۷۷ ،ش. -وکاح ،جواد شبیری ،سال نهم( ،)۸۶-۸۲جلسه.۹۳۷ - ۹۴۳ :

 -وسائل الشیعة ،محمد بن حسن حر عاملی ،م :آل البیت ،:اول. ۱۴۳۹ ،

 -وصول ا ایار ،حسین بن عبدالصمد عاملی ،م :مجمع الذخائر االسالمیه۱۳۶۱ ،ش.

 «ابنولید و مستثنیات وی» ،محمدتقی شاکر و علیرضا حسینی ،مجلده حردیض پژووری،ش۱۳۹۲ ،۹ش.

« -بررسی اعتبار مستثنیات ابنولید» ،رضا پورصد ی:

http://m-feqhi.ir/index.php/2015-08-03-12-56-32/344-2017-09-27-06-03-36#_ftn6.

«بررسی و شرح مستند اعده رجال نوادر الحکمده» ،محمددکاظم رحمدانسدتایش و محمدد

046

صالحی عارف ،پژووشنام ققلین ،ش۱۳۹۳ ،۳ش.

