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کهن ر،ال« بن ،عفر یمانسل»بر عنوان  ىنگاه    یخىو تار یىروا ى،در منابع 

 
 

 یخیو تار ییروا ی،در منابع کهن رجال« بن جعفر یمانسل»بر عنوان  ینگاه
یافت: یخ در  1۴/0۶/1399 تار
یخ پذیرش:  1۵/11/1399 تار

 1معصومه طاهریان قادی
 2موسویسید محسن 

 چکیده

ههههای سهههندی، عنهههاوین متعهههدد یههه  راوی و اشهههتراک یههه  اسهههم بهههر مصهههادی  در بررسهههى
مختلف، از موانع شناسایى هویت راویان اسهت. ههدف از ایهن پهژوهش شهناخت عنهوان 
سلیمان بن ،عفر است. این اسم با القاب مختلف در اسناد روایات ذکهر شهد، اسهت. از 

که تنها عنهوان سهلیمان بهن ،عآن کتهب ر،هالى متقهد  مو،هود بهود، و ،ا  فهر الجعفهری در 
گرفتههه اسههت، اتحههاد سههایر عنههاوین بهها ایههن عنههوان، مو،ههب توحیهه  آن ههها مههورد توحیهه   ههرار 

الجعفههى، الجههوهری،  القههاِب  ،هههای انجهها  شههد، در ایههن ،سههتارگههردد. طبهه  بررسههىمههى
کهه مطله  نیهش زمها الحمیری با سهلیمان بهن ،عفهر الجعفهری مشهترک اسهت. الجعفهرِی  نى 

باشههد، بهها ایههن راوی متحههد اسههت. سههلیمان بههن ،عفههر المههروزی نیههش  ۷راوی از امهها  رضهها
بنابراین سلیمان بن ،عفر مطل  مشترک  .ف از سلیمان بن حفص المروزی استمصّح 

رسهد و تهى سهلیمان بهن ،عفهر بهدون بین البصری و الجعفری خواههد بهود. امها بهه نظهر مهى
 است.   رینه ذکر شود، منصرف بر الجعفری

 سلیمان بن ،عفر، تمییش مشترکات، توحید مختلفات، دانش ر،ال. ها:کلیدواژه

ح مسئله  طر
روایات به عنوان یکى از مصادر احکا  و تعهالیم دینهى، از اهمیهت فراوانهى برخهوردار اسهت. 

یابهد. یکهى از معیارههای هها ضهرورت مهىالصهدور بهودن روایهات، اعتبارسهنجى آنبه دلیل رنى
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کیفیت سهند، شهناخت یات، بررسىسنجش روا های سندی است. اولین مرحله در شناخت 
های سندی روایهت را بها راویان مو،ود در سند است. و،ود عناوین مشترک برای راوی، بررسى

که رواِت مشترک، از نظهر وحا هت و ضهعف یکسهان مشک تى همرا، مى کند، به ویژ، در مواردی 
و،هود عنهاوین  همچنهین،دیه  بهه ههم  هرار داشهته باشهند. نباشند و در ی  طبقه یا طبقات نش

کهردن برخهى عنهاوین مهى کهه ایهن عامهل نیهش مختلف از ی  راوی، سبب ناشهناا فهرض  گهردد 
تمییش مشترکات و توحید مختلفهات،  ،کند. از این روضعف سند دچار مى ۀروایت را به عارض

 بد.یابه عنوان اولین مرحله در شناخت روات و سند، اهمیت مى
 ،در روایهات ،یکى از عناوین مشترک در روایات، عنوان سلیمان بن ،عفر است. این عنوان

بههها عنهههاوین سهههلیمان بهههن ،عفهههر، سهههلیمان بهههن ،عفهههر لهههیس بهههالجعفری، سهههلیمان الجعفهههری، 
با  همچنینالجعفری، سلیمان بن ،عفر بن ابى ،عفر المنصور، سلیمان بن ،عفر الجعفری، 

المههروزی، الحمیههری، الجههوهری، الجعفههى، النخعههى، النهههدی، القههاب البصههری، الهاشههمى، 
 الهذلى، الهمدانى آمد، است.

کتههب ر،ههالى متقههد ، دانسههته مههى تنههها عنههوان سههلیمان بههن ،عفههر کههه گههردد بهها مرا،عههه بههه 
کتب روایهى مها   بهیش ازالجعفری مذکور و مورد توحی  است. تعداد روایات مو،ود از این فرد در 

کهه در ۱۸۰ هها عنههوان راوی بهه صههورت مشههابه یها مختصههر ذکههر بههیش از نیمههى از آن روایهت اسههت 
کتب ر،الى با مشهکل را گردید، است و انطباز آن  همهین  و کنهدمهى روروبههبا عنوان مذکور در 

گههردد. شههناخت ایههن راوی و عنههاوین سههبب مجهههول مانههدن راوی و ضههعف سههند مههى ،عامههل
گهر شهناخت ایهن عنهوان واهد داشهت و یهاریدر علم ر،ال، حمراتى خ ،مشترک و مختلف با آن

 در تعداد  ابل تو،هى از اسناد روایات خواهد بود. 
امکهان اتحهاد عنهاوین سهلیمان بهن ،عفهر المهروزی،  بهار،ر،الیان متبخر به طرا مباحثى در

 معجهمخهویى در  ،بهرای نمونهه وانهدسلیمان المهروزی و سهلیمان بهن حفهص المهروزی پرداختهه
 3،تعلیقة مهنهج المقهالوحید بهبههانى در  2،الوسائل کخاتمة مستدردر  حا،ى نوری1،الرجال

الرسائل کلباسهى در  5،مستدرکات علم رجال الحدیثنمهازی در  4،طرائف المقالبرو،ردی در 
                                                           

 .۲۵۰ص، ۹ج، الحدیث معجم رجال .1
 .۳۲۴ص، ۴ج، خاتمة مستدرک الوسائل .2
 .۱۹۲ص، تعلیقة منهج المقال .3
 .۳۱۰-۳۰۹ص، ۱ج، طرائف المقال .4
 .۱۴۷-۱۴۶ص، ۴ج، یثمستدرکات علم رجال الحد .5
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انههد. در تمییههش عنههوان مشههترک بههه طههرا ادلههه در پههذیرش اتحههاد یهها نقههد بههر آن پرداختههه 1الرجالیهه 
خهویى در  2،بحهار األنهوارمانند ع مه مجلسى در  ،ر،الیان الجعفری نیش دالیلى توسط برخى

خههویى و  ،طهرا شههد، اسهت. عهه و، بهر آن 4توضههیح المقههالکنهى در  3،معجههم رجههال الحههدیث
کرباسى در اتحاد سلیمان بن ،عفر الجعفری و سلیمان بهن ،عفهر الهاشهمى بهه طهرا مبهاحثى 

  5اند.مختصر پرداخته
گرچه در آحار فوز به زوایایى ا هها فهراوان نظهر در آنز بحث پرداخته شد، است، امها اخهت فا

همچنهین مباحهث طهرا شهد، ی دیگر، از عناوین بسیاری نیش غفلت شد، است. است. از سو
انهد و در بهه خهوبى تبیهین نشهد، 6بها و،هود ،امعیهت عنهاوین، ،خهویى معجم رجال الحدیثدر 

گرفتههه نیههش نقههدهایى وارد اسههبسههیاری از تمییههش بههرای رفههع خ هههای  ،ت. از ایههن روهههای صههورت 
ایههن عنههاوین نیههاز اسهت تهها عهه و، بههر بازتههاب نظههرات پیشههین، بهها  بههار،مو،هود، پژوهشههى ،ههامع در

کاملى به ،مع ،آوری ادله ،دید،مع  د.برسبندی 
بههه معرفههى سههلیمان بههن ،عفههر الجعفههری پرداختههه و کههه آن اسههت  ایههن پههژوهش بههر ،رواز ایههن

که بر ای کنهد. بهرای  ،کندن راوی صدز مىعناوین مشابهى را  با  هراین روایهى و تهاریخى احبهات 
ابتدا با استفاد، از  راینى مانند طبقهه راوی، راوی و مهروی عنهه و روایهت در مصهادر  ،این منظور

کنههد و در انتههها در سههایر عنههاوین مشههترک بههه  دیگههر و اسههناد مشههابه، وحههدت عنههاوین را تبیههین 
 .شناسایى شخصیت آن راوی بپردازد

کتب رجالی متقدم. 1  سلیمان بن جعفر در 
کهههههرد، کتهههههاب خوانهههههد، 7شهههههیخ طوسهههههى سهههههلیمان بهههههن ،عفهههههر را توحیههههه    و وی را صهههههاحب 

نقههل  ۷بهها امهها  رضههارا و مکاتبههاتش  9رسههاندکشههى نسههب وی را بههه ،عفههر طیههار مههى 8اسههت.
                                                           

 .۲۹۹-۲۹۷ص، ۴ج، الرسائل الرجالی  .1
 .۵۷ص، ۱ج، بحار األنوار .2
 .۲۹۹-۲۹۸ص، ۹ج، معجم رجال الحدیث .3
 .۱۲۹ص، توضیح المقال .4
 .۲۵۱-۲۵۰ص، ۹ج، عجم رجال الحدیثمو ۲۸۶ص، المنهج یلإکل .5
 .۲۵۱-۲۴۶ص، ۹ج، همان .6
 .۳۵۸، ۳۳۸ص، رجال الطوسی .7
 .۲۲۲ص، فهرست الطوسی .8
 .۴۷۴ص، رجال الکشی .9
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ر بهن عبهد ا  بهن ،عفه ىبهن محمهد بهن علهنجاشى نیش سهلیمان بهن ،عفهر بهن ابهراهیم  1کند.مى
کتههاب فضههل معرفههى مههى ۷را از روات امهها  رضهها یالجعفههر ىار أبههو محمههد الطههالبیههالط کنههد و 

کهههارم ۷پهههدرش را نیهههش از روات امههها  صهههادز . اوکنهههدالهههدعاء را بهههرای وی ذکهههر مهههى  ۷و امههها  
  2کند.خواند و هر دو را توحی  مىمى

زیرا ههر  واستمتحد  ،با عنوان ذکر شد، توسط نجاشى ،عنوان سلیمان بن ،عفر الجعفری
هههای هههر دو عنههوان نیههش بههه ،عفههر طیههار انههد و نسههبدو عنههوان در نهها  و نهها  پههدر و لقههب یکسههان

کارم بر ،رسد. بایدمى کشهى  ۷خ ف  ول نجاشى، وی را از اصحاب اما   نیش دانسهتو زیهرا 
کرد، است ۷روایتى از مصاحبت مستقیم وی با عبد الصالح  رینه دیگر بهر ایهن امهر نیهش  .نقل 

  3است. ى خودشانر،الهای بکتاصریح بر ى و شیخ طوسى در ت
کههمسهتند آن 4اند،نیش برشمرد، ۷برخى وی را از اصحاب اما  هادی در  هها سهندی اسهت 

کرد، است. ۷یرکأبو الحسن العس ازمان بن ،عفر یسلآن  رسهد نسهاخ بهرای به نظر مهى 5نقل 
را بهه  «العسکری» ،برداشت ناصحیح خودبا  اند وبه اشتبا، افتاد، ،ابوالحسناز تبیین مقصود 

کنهد، امها حفصهه یهاد مهىاز مصاحبت خود بها ابهن ابهى ،در این روایت ،زیرا اما  واندسند افزود،
حفصههه مههروان بههن سههلیمان بههن یحیههى شههاعر را  بههل از تولههد امهها  ابههىمنههابع تههاریخى وفههات ابههن

کهههههرد،۱۸۲ز( در سهههههال ۲۱۳)متولهههههد  ۷ههههههادی  ،در ایهههههن روایهههههت ،راینبنهههههاب 6انهههههد.ز حبهههههت 
کههههارم۲۰۳-۱۴۸) ۷مشههههترک بههههین امهههها  رضهههها ۷ابوالحسههههن ز( ۱۸۳-۱۲۸) ۷ز( و امهههها  
 خواهد بود. 

کهه وی بها واسهطه کتهابى را بهه خلهف نسهبت مهى ،خلف بن عیسى ۀنجاشى در تر،م دههد 
کههرد، اسههت ۷از امهها  صههادز ،سههلیمان بههن ،عفههر الجعفههری گونههه از ایههن نقههل، ایههن 7روایههت 

کههه سههلیمان از روات امهها  صههادزگههردبرداشههت مههى کههه در سههایر  ونیههش بههود، اسههت ۷د  در حههالى 
که بها تو،هه بهه تنها    کتب ر،الى بر این مطلب تصریح نشد، است. خویى بر این نظر است 

                                                           
 .۵۵۳ص، همان .1
 .۱۸۲ص، رجال النجاشی .2
 .۳۵۸، ۳۳۸ص، رجال الطوسیو ۵۳، ۵۲ص، برقیالرجال  .3
 .۱۲۵ص، ۴ج، مستدرک علم رجال الحدیث .4
 .۹۶ص، وص المختارهالنص .5
 .۱۴۵-۱۴۲ص، ۱۳ج، تاریخ بغداد .6
 .۱۵۲ص، رجال النجاشی .7
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ایههن سههخن بهها آنچههه در ذیههل تر،مههه سههلیمان بههن ،عفههر، از نجاشههى آمههد، اسههت، ایههن اطمینههان 
کههه در طریهه  حاصههل مههى  ىعههن أبهه ،یمان بههن ،عفههر الجعفههریعههن سههل هیههرویتههاب کلههه »گههردد 

سا ط شد، است. عهد  نقهل مسهتقیم  ،۷عبدا  بل از نا  ابى ،«عن ابیه»کلمه « ۷عبدا 
در منهههابع روایهههى، شهههاهدی بهههر صهههحت ایهههن  ۷سهههلیمان بهههن ،عفهههر الجعفهههری از ابهههى عبهههدا 

کتب روایى تنها تعهداد انهدکى روایهات از سهلیمان بهن ،عفهر  عهن  -مطله   -احتمال است. در 
 کند:بعد از نقل این روایات، تصریح مى ،که شیخ صدوز 1مو،ود است ۷ابى عبدا 

  2.«ٌلیمان بن جعفر و لیس بالعفری»
  3این خود شاهدی بر عد  اتحاد آن با سلیمان بن ،عفرالجعفری است.

، سلیمان بن ،عفهر البصهری در شهمار اصهحاب امها  رجال الطوسیهای در برخى از نسخه
کتب ر،ال متقد ، ذکر نشد، و در نسخه 4یاد شد، است. ۷ادزص ههای این عنوان در سایر 

رود، ایههن عنههوان ناشههى از معتبههر خطههى ر،ههال شههیخ نیههش نیامههد، اسههت. از ایههن رو، احتمههال مههى
ای خواهههد بههود بههر تمههایش ایههن دو ههها بههود، باشههد. امهها ایههن مطلههب  رینهههاضههافات برخههى از نسههخه

 سلیمان بن ،عفر البصری با الجعفری. عنوان و اخت ف طبقه
کتب ر،الى متقد  ذکر نشد،  اند. سایر عناوین مشابه با سلیمان بن ،عفر در 

 . توحید مختلفات در عناوین مختلف سلیمان بن جعفر2
که تصهحیف یکهى از  گردد  ی  راوی ممکن است با عناوین مختلف در اسناد روایات ذکر 

هههای مکتههوب بههه دالیلههى ماننههد شههباهت نوشههتاری قههلدالیههل بههروز آن اسههت. تصههحیف در ن
کیفیت نامرغوب ابشارهای نوشتاری، خطهای دیهد حاصهل حروف، خط بد در برخى نسخه ها، 

مخهرج بهودن حهروف، خطهای شهنیداری، های شفاهى نیش به دالیلى ماننهد ههمگردد. در نقلمى
 گردد.تبحیرات محیطى در زمان تحمل حدیث ایجاد مى

ود عنههاوین مختلههف از یهه  راوی، بههر پایههه شههناخت یهه  راوی بههر چنههد اسههم دلیههل دیگههر و،هه
هها شهد. ایهن تفهاوتاست. به عبارتى، فرد در مناط  مختلهف بها اسهامى متفهاوتى شهناخته مهى

                                                           
 .۱۷۴ص، ۹ج، تهذیب االحکامو ۲ص، ۷ج، الکافی .1
 .۱۸۷ص، ۴ج، الفقی م  الیحضره  .2
 .۷۳-۷۲ص، ۸ج، معجم رجال الحدیث .3
 .۲۱۶ص، رجال الطوسی .4
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کنیه برای ی  فرد بود، است که مى وبیشتر بر پایه و،ود چند لقب و  توانسهت برگرفتهه از القابى 
یا فرد مشههوری در ا،هداد باشهد و ایهن امهر در عهرب معمهول ش ل، نسب، موالى، شهر، نا  ،د 

بههود، اسههت. هریهه  از ایههن دالیههل، در عنههاوین مختلههف سههلیمان بههن ،عفههر بهها ذکههر  ههراین بیههان 
 خواهد شد:

 . القاب مصّحف2-1
در روایات اندکى، نا  سلیمان بن ،عفر با القاب النخعى، الههذلى، الهمهدانى، الحمیهری، 

کتههب ر،ههالى و النههدی، الجههوهری و ال جعفهى آمههد، اسهت. بههه دلیهل عههد  ذکهر ایههن عنهاوین در 
یههاد اسههت ف از ایههن القههاب مصههّح  ،بههه عبههارتى .سههایر اسههناد روایههى، احتمههال تصههحیف در آن ز

ی  از عناوین، شهواهدی در تبییهد ایهن مطلهب  در ذیل نا  هر .الجعفری یا لقب دیگری است
 گردد:طرا مى

 الهذلی/ الهمدانی. سلیمان بن جعفر النهدی/ 2-1-1
 1نقهل شهد، اسهت. تفسیر العیاشیدر  ۷از امها  صهادز یمان بن ،عفر النهدیروایتى از سل

گردیهد، اسهت. در  2با لقب الهمدانىالبرهان همین روایت در  بهه نقهل از  ،نیهش بحهار األنهوارذکر 
و،هود اخهت ف نسهخه در  گهربیهانتوانهد نقهل مجلسهى مهى 3لقهب الههذلى آمهد، اسهت. ،عیاشى

کتاب  باشهد. ههر دو احتمهال محتمهل اسهتو زیهرا  بحهار األنهوارکتاب عیاشى یا تصحیف در 
کتب متقد  استاعتماد بر نقل ع مه بیشتر از اعتماد بر نسخه کهه به دلیل آن وهای مو،ود از 

کتب متقهد  در اختیهار ع مهه بهود، اسهت. از طرفهى، احتمهال های معتبر و فراواننسخه تری از 
نیش بعید نیستو زیرا این روایت در منهابع دیگهر  هرن دوازدههم،  بحار األنوارخه تصحیف در نس

 مو،ود ذکر شد، است. تفسیر العیاشیبا عنوان مطاب  با  4،کنز الدقائقو  نورالثقلی یعنى 
از نظر شباهت راهری،  ابل تبدیل و تحریف بهه یکهدیگر هسهتند. شهاهد ایهن  ،القاب فوز

گردیهد. از تحریف، و،ود اخت ف نسخه  کهه ذکهر  و اخت ف در اسناد مشابه ایهن روایهت اسهت 
کتهب ر،هالى و روایهى ذکهر نشهد، چون هیچ ،طرفى ی  از عنهاوین فهوز، غیهر از ایهن روایهت، در 

کهه راوی از امها   کهه تمهامى ایهن سهه عنهوان، مشهعر بهر فهردیکند بهر ایهناست، داللت مى اسهت 
                                                           

 .۳۲۳ص، ۲ج، تفسیر العیاشی .1
 .۶۱۴ص، ۳ج، نالبرها .2
 .۲۴۸ص، ۱۴ج، بحار األنوار .3
 .۳۸ص، ۸ج، الدقائق کنزو ۲۴۴ص، ۳ج، تفسیر نورالثقلی  .4
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کههه راوی او فهردی غیههر ا ،بهود، اسهت. بنهابراین ۷صهادز ز سهلیمان بهن ،عفهر الجعفهری اسهت 
کارم ههای تمییهش مشهترکات ایهن سهه عنهوان داخهل . بعد از بحثاست ۷و اما  رضا ۷اما  

 در یکى از عناوین مشترک خواهد شد.

 . سلیمان بن جعفر الجعفی2-1-2
به ى،مان بهن ،عفهر الجعفهیسهل»با سهند  المحاس  روایتى در

َ
 1«۷عبهد ا  ىعهن ر،هل عهن أ

امها طبه  سهایر منهابع متقهد ، در ایهن سهند تصهحیفى رخ داد، اسهت. طبه  نقهل  واسهت مو،ود
کههه بههه « سههلیمان الجعفههری»مجلسههى و شههیخ حههر عههاملى، اصههل آن  سههلیمان بههن ،عفههر »بههود، 

که آن نیش منقهول از  - الکافی که طب  سند این روایت دریا این 2تصحیف شد، است« الجعفى
سههاختار و  همچنههین 3.ن ،عفههر الجعفههری بههود، اسههتاصههل آن سههلیمان بهه -اسههت  المحاسهه 

که شباهت راهری هر دو عنوان، با سلیمان بن ،عفر الجعفى، این احتمال را تقویت مى کند 
به دلیل خطای دیهد در هنگها  نقهل مکتهوب، تصهحیف رخ داد، و الجعفهری بهه الجعفهى بهدل 

ینههه دیگههری بههر تبییههد ایههن شههد، اسههت. فقههداِن ایههن عنههوان، در سههایر روایههات و منههابع ر،ههالى  ر
نیههش وی را در طبقههه یکسههان بهها  ۷احتمههال اسههت. و،ههود واسههطه بههین ایههن راوی بهها امهها  صههادز

اتحهاد طبقهه نیهش دلیهل دیگهری بهر اتحهاد دو  ،بنهابراین .دههدسلیمان بن ،عفر الجعفری  رار مى
 راوی است.

 . سلیمان بن جعفر النخعی2-1-3
عههن  ،ل بهن مهههرانیإسههماع»شههیخ صههدوز بها سههند یه  روایههت بهه صههورت مشههترک در دو احهر 

،عفهر  ىعهن أبه ،ر،یعن محمد بن مسلم و غ ،ىمان بن ،عفر النخعیعن سل ،ر یف بن عمیس
کلینى با سند تحهویلى نقهل مهى 4آمد، است« ۷البا ر ىمحمد بن عل کهه همین روایت را  کنهد 

مان بههن یعههن سههل ،ر یههف بههن عمیسهه» ،در انتهههای یکههى از ایههن اسههناد .شههودشههامل دو سههند مههى
  رار دارد.  5«۷،عفر ىعن أب ،ر،کن ذعّم  ى،عمرو النخع

کلینى و صدوز، دانسته مى کلینهى مشهابه با مقایسه نقل  که سند صدوز و سهند اول  شود 
                                                           

 .۲۳۳ص، ۱ج، المحاس  .1
 .۵۱ص، ۹ج، مستدرک الوسائلو ۴۳ص، ۲ج، بحار األنوار .2
 .۱۲۳ص، ۱ج، مرآة العقولو ۳۷ص، ۱ج، کافیال .3
 .۳۱۷ص، ۱ج، خصالالو ۱۰ص، (صدوز) مالیاال .4
 .۲۴۰ص، ۲ج، کافیال .5
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کلینى به ،های عنهوان  واست که  سهلیمان بهن »از  ،«سهلیمان بهن ،عفهر النخعهى»با این تفاوت 
کرد، و به ،ای نها« عمرو النخعى عمهن »از عنهوان مهبهم  ،«محمهد بهن مسهلم و غیهر،»  استفاد، 

کلینى ضهابط« ذکر، که  کرد، است. با  بول این مطلب  کتهب اربعهه استفاد،  تهر از سهایر مؤلفهان 
البتههه  ههراین دیگههری نیههش در تبییههد ایههن احتمههال  .اسههت، بایههد نقههل صههدوز را مصههّحف دانسههت

در  1ویم از سهلیمان الجعفهری داردنقهل مسهتق ،و،ود دارد: اسماعیل بهن مههران در سهایر روایهات
که در ایهن غیهر از ایهن روایهت، در ههیچ  همچنهینکنهد. ،ها بها واسهطه از سهلیمان نقهل مهىحالى 

روایتى سیف بن عمیر، از سلیمان بهن ،عفهر نقهل نکهرد، و سهلیمان بهن ،عفهر نیهش از محمهد بهن 
 ست.احتمال تصحیف در نقل صدوز بیشتر ا ،مسلم روایت نکرد، است. بنابراین

 . سلیمان بن جعفر الجوهری2-1-۴
 در مجموعهههه آحهههار روایهههى، نههها  سهههلیمان بهههن ،عفهههر الجهههوهری تنهههها در یههه  سهههند مو،هههود در

د یه  نبهود، و در آن ، که به دست ما رسید، المحاس ای از گویا نسخه 2آمد، است. المحاس 
از  وسهائل الشهیع و  بحهار األنهوارتصحیفاتى رخ داد، استو زیرا این روایت با همین سهند در 

اسههتفاد، شههد، « الجعفههری»از « الجههوهری»،هها بههه ،ههای لقههب امهها در آن 3نقههل شههد،، المحاسهه 
اسههت. از نظههر  واعههد نوشههتاری نیههش بههه دلیههل شههباهت حههرف اول و حههروف آخههر ایههن دو عنههوان، 

رسههد و دور از ذهههن نیسههت. از طرفههى فقههداِن عنههوان سههلیمان بههن تصههحیف منطقههى بههه نظههر مههى
کتب ر،الى و سایر منابع روایى، تبییدی بر این تصحیف مى،عفر الجوه  تواند باشد.ری در 

 . سلیمان بن جعفر الحمیری2-1-۵
کههه در  در سههه روایههت نهها  سههلیمان بههن ،عفههر الحمیههری آمههد، اسههت. شههواهدی و،ههود دارد 

 است:« الجعفری»مصحف از « الحمیری»ها تمامى آن
کتاب  .روایت اول لیمان بهن ،عفهر الحمیهری از ابهى الحسهن سه ۷عیهون اخبهار الرضهادر 

کرد، است. ۷الرضا کتهاب  4روایتى را نقل   التوحیهدصدوز همین روایت را با سند مشهابه در 
کرد، و تنها به ،ای الحمیری، الجعفری آورد، است. بهه نقهل از  بحار األنواردر  همچنهین 5ذکر 

                                                           
 .۳۲۴ص، ۵ج، همان .1
 .۵۴۹ص، ۲ج، محاس ال .2
 .۱۷۰ص، ۶۳ج، بحار األنوارو ۱۶۷ص، ۲۵ج، وسائل الشیع ر.ک:  .3
 .۱۴۴ص، ۱ج، ۷عیون اخبار الرضا .4
 .۳۶۱ص، ۱ج، التوحید .5



گاه
ن

 ی
وان 

ر عن
ب

یسل»
 مان

عفر
ن ج

ب
 »

جال
ن ر

ع که
مناب

در 
وار ،ی

 یی
 یخیو تار

 

 

189 

ایهن  هراین  2نقهل شهد، اسهت. التوحیهد ایهن روایهت بها سهند مختصر البصهائرو در 1این دو منبهع
کههه تصههحیف نسههاخ، سههبب ورود ایههن نهها  در سههند روایههت عیههون  گویههای ایههن مطلههب اسههت 

 شد، است. ۷اخبارالرضا
عهن  ،مانید بهن سهلیعن سهع ،أحمد بن ه ل»صدوز روایت دیگری را با سند  .روایت دو 

کهرد، اسهت.« ۷ هال: سهبلت الرضها یریهمان بهن ،عفهر الحمیسل کتهاب ایهن روایهت  3نقهل  در 
،ا دو عنوان سعید بن سلیمان و سلیمان با اخت فاتى در سند آمد، است. در آن علل الشرایع

بن ،عفر الحمیری در هم ادغا  شد، و به صورت سعید بن سلیمان بهن ،عفهر الجعفهری بهدل 
ایجاد شد، توسط نساخ در سند مو،ود در هر دو  تصحیف گربیانها شد، است. این اخت ف

وی ایهن روایهت را از  .، تبییهدی بهر ایهن مطلهب اسهتبحار األنوار. نقل مجلسى در کتاب است
کنههد. از عههن سههلیمان بههن ،عفههر الجعفههری نقههل مههى ،بهها سههند سههعید بههن ،نههاا ،ایههن دو مصههدر

تهوان بهه نقهل ایهن روایهت در منهابع دیگهر بها تصهریح بهر شواهد دیگر بهر صهحت نقهل مجلسهى مهى
کرد. 5کمال الدی سندی در  همچنینو  4لقب الجعفری  یاد 

کههه نشههان مههى دهههد سههعید بههن ،نههاا، راوی از سههلیمان بههن ،عفههر اسههناد دیگههری و،ههود دارد 
گفهت  ،است. بنهابراین 7و مروی عنه از احمد بن ه ل عبرتایى 6الجعفری اصهل ایهن کهه بایهد 

بههود، اسههت. « عههن سههلیمان بههن ،عفههر الجعفههری ،سههعید بههن ،نههاا» ، بههل از تصههحیف ،سههند
 الحمیری مصحف از الجعفری است. ،بنابراین

کتهاب  ، در سهندی از محمهد بهن الحسهن الصهفار، از سهلیمان بهن منهج الدعواتروایت سهو . در 
ایههن روایههت بههه نقههل از همههین مصههدر در  8روایتههى نقههل شههد، اسههت. ۷،عفههر الحمیههری، از امهها  رضهها

کههه ایههن روایههمجلسههى تصههریح مههى 9منههابع متههبخر از الجعفههری نقههل شههد، اسههت. کتههاب کنههد  ت را از 
گرفتهه کتهاب فضهل  10انهد.فضل الهدعا صهفار  از طرفهى، نجاشهى نیهش بهه سهلیمان بهن ،عفهر الجعفهری 

                                                           
 .۱۶ص، ۵ج، بحار األنوار .1
 .۳۵۱ص، التوحید .2
 .۱۴۴ص، ۱ج، ۷عیون اخبار الرضا .3
 .۱۵۸ و ۱۳۳، ۱۲۷ص، ۱ج، اثبات الهداة بالنصوص و المعجزاتو ۴۸۹ص، ۱ج، الدرجات بصائر .4
 .۲۰۴ص، ۱ج، کمال الدی  .5
 .۳۹ص، ۱ج، ثواب االعمالر.ک:  .6
 .۲۰۴ص، ۱ج، کمال الدی ر.ک:  .7
 .۳۱۶ص، منهج الدعوات .8
 .۱۶۲ص، ۸۳ج، بحار األنوارو ۸۹ص، ۵ج، مستدرک الوسائل .9

 .۲۲۳ص، ۹۰ج، بحار األنوار .10
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کهرد، اسهت.  1دهدالدعا را نسبت مى کتهاب خهود  گویا سلیمان این روایت را از کتاب صفار وارد  که 
دیگهر خواههد  ایبنابراین، تطاب  محتوایى این روایت بها تهبلیف سهلیمان بهن ،عفهر الجعفهری،  رینهه

 که این روایت از کتاب وی اخذ شد، و الحمیری، تصحیف شد، از الجعفری است.بود بر این
 . القاب مختلف2-2

کنیههه  کتفهها بههر لقههب، اسههم یهها  یههان و یهها اختصههار در عنههوان و ا القههاب مختلههف بههرای برخههى راو
یههان مههى گههاهى سههبب ناشههناا مانههدن راوی یهها اشههتراک راو رسههد بههرای گههردد. بههه نظههر مههىراوی، 

کهه تعهدادی ه سلیمان بن ،عفر الجعفری، سلیمان الجعفری و الجعفری مطل  نیش ب کهار رفتهه 
یههان دیگههر نیههش مشههترک اسههت. در ذیههل هههر عنههوان  ههراین ایههن ادعهها طههرا از آن ههها در عنههوان، بهها راو
 شود:گردد و در صورت اشتراک با راوی دیگر، به آن اشار، مىمى

 . الجعفری2-2-1
گرچههه ع مههه مجلسههى بهها عنههوان مطلهه   الجعفههری در تعههدادی از روایههات، ذکههر شههد، اسههت. ا

و نقلى از شیخ مفید، عنوان الجعفری را مشهترک بهین دو عنهوان  الکافیمقایسه سند روایتى در 
اما در اسناد  2سلیمان بن ،عفر الجعفری و ابوهاشم داود بن سلیمان الجعفری دانسته است،

کهه وان مشههترکافهراد دیگههری نیههش در ایههن عنهه ،عفههر بههن ابههراهیم الجعفههری، پههدر  انههد ازعبههارتانههد 
یههان امهها  صههادز کههه بهها عنههوان مطلهه  الجعفههری یههاد شههد، اسههت. وی از راو و امهها   ۷سههلیمان 

.اسههت ۷کههارم
 ، بههر عنههاوینبهها موضههوع طبههى و بهداشههتى ،در تعههدادی از روایههات همچنههین 3

و ابههراهیم بههن الحسههن الجعفههری  ،عمههوی سههلیمان بههن ،عفههر، عبههدا  بههن ابههراهیم الجعفههری
که هر دو ملقب به الجعفری هستند .تصریح شد، است 

4 
کتههاب  عههن ی،عههن الجعفههر ،ر بههن صههالحکههب»روایههات طبههى فراوانههى بهها سههند  المحاسهه  در 

آمد، است. در آحهار صهدوز نیهش، یکهى از ایهن روایهات بها سهند فهوز نقهل شهد،  5«۷الحسن ىأب
                                                           

 .۱۸۳ص، نجاشیرجال ال .1
که در نقل شیخ  .۱۱۲ص، نصوص المختارةو ۳۷۴ص، ۲ج، الکافیو ر.ک: ۲۰۰ص، ۷۱ج، بحار األنوار .2 الز  به ذکر است 

بکهر بهن محمهد آمهد، اسهت. نقهل شهیخ مفیهد بها  هرائن  الکهافی امها در، بکر بن صالح الهرازی اسهت، مروی عنه وی، مفید
  .(۴۸۸ص، ۲و ج۲۴۹ص، ۱ج ،المحاس )ر.ک:  روایى سازگاری بیشتری دارد

 .۱۸۳ص، رجال النجاشی .3
و ۱۹۲ص، ۶۳ج، بحار األنهوارو ۱۳۵ص، طب االئم گردد )به ترتیهب ر.ک: با مشاهد، روایات مشابه این مطلب تبیید مى .4

 .(۳۵۹ص، ۶ج، الکافیو ۵۵۵ص، ۲ج، المحاس و ۴۰۷ص، ۱۶ج، وسائل الشیع 
 .۵۹۱، ۵۵۶، ۵۵۵، ۵۵۳ص، ۲ج، المحاس برای نمونه ر.ک:  .5
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که به دلیل مشابهت موضوع، این روایات ىطور به ذهن مدر ابتدا این 1است. که همگى  -آید 
الجعفری مطل  را یکى از دو عنوان عبهدا  بهن ابهراهیم یها ابهراهیم بهن الحسهن  - در طب است

گرفههت، امهها  رینههه مشههابهِت موضههوع تهها  نیسههت در هایشههان از امهها  زیههرا ایههن دو راوی نقههل ونظههر 
کنهد و ههیچ روایتهى از ایهن دو نقل مى ۷  رضااز اما -مطل   -است، اما الجعفری  ۷صادز

 در دست نیست. ۷فرد از اما  رضا
گری بکر بن صالح به صورت مشترک از عبدا  بهن ابهراهیم و سهلیمان روایت ،دیگر از سوی

باشهد. بایهد دانسهت آیها بن ،عفر، ممکهن اسهت شهاهدی بهر اتحهاد الجعفهری در ایهن دو عنهوان 
کرد، است؟ ۷عبدا  الجعفری اما  رضا  را درک 

گرچه در   2نقل شهد، اسهت، ۷از أبا الحسن یم الجعفریروایتى از عبد ا  بن إبراهالکافی ا
 رسههد در ایههن سههند دو اسههم در یهه  عنههوان خلههط شههد، اسههتو زیههرا ایههن روایههتامهها بههه نظههر مههى

 ۷از ابههى الحسههن 4و سههلیمان الجعفهری 3در برخهى منههابع بها سههندی دیگهر منقههول از الجعفهری
 است. آمد،

در روایتى با سند تحویلى بها نها  عبهدا  الجعفهری، دو مها،را در مهتن یه  روایهت  همچنین
که یکى وعد، امامهت امها  رضها کهارم ۷نقل شد،  و دیگهری محقه  شهدن آن  ۷توسهط امها  

گرچه در راهرامر داللت بر هم 5است. ۷وعد، در زمان اما  رضا طبقه بودن عبهدا  این نقل ا
کهه  سهمتى از مها،رای روایهت  ۷  رضاالجعفری با اما  -دارد، اما این احتمهال نیهش و،هود دارد 

کارم کهه بها  -در نقل عبدا  الجعفری باشد و ادامه ما،را  - مربوط است ۷که به دوران اما  
که نها  ایهن راوی در آن  - است ۷درک امامت اما  رضا از دیگر سند تحویلى نقل شد، باشد 

 نیامد، است.
کههه عبههدا  بههن ابههراهیم الجعفههری امهها  ایههن احتمههال تقویههت مههى ،نن  ههرایبهها و،ههود ایهه گههردد 

 ،، وی غیهر از روایهت فهوز۷عصهری عبهدا  بها امها  رضهارا درک نکرد، یها بها و،هود ههم ۷رضا
 نداشته است.  ۷هیچ نقل مستقیم و غیر مستقیمى از اما  رضا

گرفهت: ههرتهوان ایهنمهى ،بنهابراین نقههل  ۷مطله ، از ابهى عبهدا  ،ها الجعفههری گونههه نتیجهه 
                                                           

 .۳۹۱ص، ۲ج، خصالال و۲۷۹ص، ۱ج، ۷عیون اخبار الرضا .1
 .۵۳۲ص، ۲ج، الکافی .2
 .۳۶۸ص، ۲ج، محاس ال .3
 .۵۶۹ص، ۲ج، کافیال .4
 .۳۱۴-۳۱۳ص، ۱ج، همان .5
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تواند عبدا  بن ابهراهیم یها ابهراهیم بهن الحسهن یها ،عفهر بهن واسطه داشته باشد، این فرد مىبى
کند، این فرد مشترک بین سلیمان بهن  ۷اما و تى الجعفری از ابى الحسن وابراهیم باشد نقل 

کههه  ،ر،عفهر و ابوهاشهم داود بهن سهلیمان اسهت. از بههین ایهن دو احتمهال اخیه  راینهى و،هود دارد 
 کند:الجعفری در این طبقه را منصرف به سلیمان بن ،عفر مى

کههه شههیخ مفیههد در  ۷از الجعفههری از ابالحسههن الکههافی روایتههى در. ۱  االمههالیآمههد، اسههت 
کنههد و بههه ،ههای الجعفههری، نهها  سههلیمان بههن ،عفههر همههین روایههت را بهها سههند مشههابه نقههل مههى

1کند.الجعفری را ،ایگزین مى
 

بر هى در  ۷عهن ابهى الحسهن ،عهن الجعفهری ،بهن صهالح با و،هود تکهرار فهراوان سهند بکهر. ۲
2کند.مواردی تفصیلى این سند را با عنوان سلیمان بن ،عفر یاد مى

 

کههه الجعفههری در آحههار صههدوز بههه صههورت مطلهه  آمههد، اسههت، امهها مجلسههى در بهها و،ههود آن. ۳
و  3دهههدری، سههلیمان الجعفههری  ههرار مههىزمههان نقههل ایههن روایههت از ایههن مصههادر، بههه ،ههای الجعفهه

 کند: شیخ حر عاملى نیش تصریح مى
4العفری یعین ٌلیمان بن جعفر.

 

5بیشتر روایات بکر بن صالح از سلیمان بن ،عفر است.. ۴
 

. داود بن القاسم الجعفهری بهه ابوهاشهم مشههورتر اسهت تها الجعفهریو زیهرا در اختصهار نها  ابوهاشهم ۵
ری از عنهوان ابوهاشهم الجعفهری بهه دفعهات فهراوان، حتهى بهیش از عنهوان کامهل داود بن سلیمان الجعفه

 ای بر ذکر الجعفری مطل  برای این راوی به دست نیامد. رینه 6راوی استفاد، شد، است.

گرچه تعدادی از ر،ال امها بها  7انهد،شناسان متبخر، الجعفری را سهلیمان بهن ،عفهر دانسهتها
ک   را  ید بشنیم و بگهوییم ههر ،ها الجعفهری مطله  تو،ه به مجموع  راین فوز، بهت ر است این 

 نقل مستقیم دارد، منظور سلیمان بن ،عفر الجعفری است. ۷از ابى الحسن
                                                           

 .۱۱۲ص، (مفید) مالیالا .1
 .۳۵۵ص، ۲ج، محاس ال .2
 .۳۴۶ص، ۸۶ج و۱۱۵ص، ۵۹ج، بحار األنوار .3
 .۳۶۶ص، ۷ج، وسائل الشیع  .4
 دهد.مورد روایت را نشان مى ۲۵. آمار نر  افشار درایه 5
، ۶۸ص، ۱ج، توحیهدالو ۱۴۴ص، ۴ج، الفقیه مه  الیحضهره و ۴۴۲ص، ۳و ج۹۸، ۲۳ص، ۱ج، الکهافی برای نمونه ر.ک: .6

 .۲۰۳ص، ۲و ج۲۵۵ص، ۱ج، ۷عیون اخبار الرضاو ۴۸۷ص، ۱ج، (صدوز) مالیالا و۱۱۲
 .۱۷ص، ۱۲ج، الرجالقاموا و ۱۲۹ص، توضیح المقال .7
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 . سلیمان الجعفری2-2-2
و تههى الجعفههری  ،یهه  در اسههم راوی مشههترک نبودنههد، از ایههن روهههای مطلهه ، هههیچالجعفههری

 بن ،عفر الجعفری است. دارای نا  سلیمان باشد، منحصر در سلیمان

 تمییزمشترکات در عنوان سلیمان بن جعفر .3
پهههس از توحیهههد مختلفهههات در اسهههامى سهههلیمان بهههن ،عفهههر، سهههایر عنهههاوین داخهههل در تمییهههش 

انهد: سهلیمان بهن ،عفهر الجعفهری، این عناوین در پهن  عنهوان  ابهل طهرا .گردندمشترکات مى
مى، سهههلیمان بهههن ،عفهههر المهههروزی و سهههلیمان بهههن ،عفهههر البصهههری، سهههلیمان بهههن ،عفهههر الهاشههه

 سلیمان بن ،عفر بن ابى ،عفر منصور.

 . سلیمان بن جعفر البصری3-1
کتب روایى، سلیمان بن ،عفر البصری از اما  صادز و غیهر مسهتقیم  1نقهل مسهتقیم ۷در 

کهه بهه غیهر از یه  مهورد،  2دارد. در مواردی عنوان سلیمان بن حفص البصری حبت شد، است 
  راینى در تصحیف آن و،ود دارد: در سایر موارد
این روایات  3.با عنوان سلیمان بن حفص البصری آمد، است الکافی روایاتى در .نمونه اول

 4در سایر مصادر با عنوان سلیمان بن ،عفر حبت شد، است.
بها عنهوان محهرف مو،هود اسهت. همهین  6الخصالو  5الکافیروایهت مشهترکى در  .نمونه دو  

کتاب دیگر صدوز 7تبخرروایت در مصادر م کتاب، و در  با عنهوان سهلیمان  8به نقل از این دو 
 بن ،عفر البصری آمد، است.

ایههن روایههات در  9روایههات دیگههری بهها عنههوان محههرف در خصههال ذکههر شههد، اسههت. .نمونههه سههو 
                                                           

 .۵۲۰، ۴۳۵ص، ۲و ج۳۰۴، ۲۲۶، ۱۴۱ص، ۱ج، خصالال و۲۸۳ص، ۶ج، کافیال .1
 .۲۴۸ص، ۱ج، (صدوز) مالیالاو ۵۱۸ص، ۲ج، علل الشرایعو ۱۰۰ص، ۱ج، ۷عیون اخبار الرضا .2
 .۲۸۴، ۲۸۳ص، ۶ج، الکافی .3
 .۳۱۷، ۳۱۳ص، ۲۴ج، وسائل الشیع . 4
 .۲۸۶ص، ۶ج، الکافی .5
 .۵۲۰ص، ۲ج، الخصال .6
 .۳۳۷ص، ۷۳ج، بحار األنوارو ۳۴۴ص، ۱۵ج، وسائل الشیع .ر.ک: 7
 .۵۵۶ص، ۳ج، م  ال یحضره الفقی  .8
 .۴۳۵، ۳۰۴، ۲۲۶ص، الخصال .9
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 1مصادر متبخر به نقل از صدوز با عنوان سلیمان بن ،عفر البصری یا الجعفری آمد، است.
کهه عنهوان سهلیمان بهن حفهص البصهری در سهند ذکهر شهد،  الز  به ذکر اسهت از بهین روایهاتى 

 شاهدی بر محرف بودن عنوان مذکور یافت نگردید.  2تنها در ی  مورد ،بود
که در غالب  کنار این شواهد، مواردی نیش عنوان مطل  سلیمان بن حفص مو،ود است  در 

یه  مهورد  5.ز سلیمان بن ،عفر استی  مورد از آن، محرف ا 4.مقصود المروزی است 3موارد
در سه روایت نیهش، عنهوان مطلهِ  سهلیمان بهن  6.نیش، محرف از سلیمان بن ،عفر البصری است

  7داد، نشد. حفص تمییش
ک هرت  هراین در تحریهف ،عفهر بهه حفهص اسهتبا تو،ه به ایهن تهوان نهه عکهس آن، مهى ،کهه 

 گفت عنوان اصلى سلیمان بن ،عفر البصری است. 

 9الحسههن بههن الحسههین الفارسههى، 8ت سههلیمان بههن ،عفههر البصههری توسههط الیعقههوبى،روایهها
ینهى و حسهین  11احمد بن عبیدا  االنصاری، 10محمد بن خالد بر ى حسهین بهن الحسهن القزو
، عبهههدا  بهههن ۷روایهههت شهههد، اسهههت. وی خهههود راوی از امههها  صهههادز 12بهههن الحسهههن القرشهههى

                                                           
، ۱۰۱ج و۷۴ص، ۷۹ج و۲۹۰ص، ۷۰ج، بحههار األنههوارو ۳۱۳ص، ۲۴جو ۱۲۸ص، ۱۷ج، وسههائل الشههیع بههه ترتیههب ر.ک:  .1

 .۳۴۳ص، ۷۲ج و۱۹۱ص، ۶۹ج و۱۳۲ص، ۸ج و۱۷۶ص
 .۱۴۱ص، ۱ج، خصالال .2
 .۳۸و  ۳۵ص، ۹۹ج و۱۱۷ص، ۸۳ج و۴ص، ۴۹ج و۲۲۸ص، ۴۸ج، بحار األنوارر.ک:  .3
و ۳۳۲ص، ۱ج، م  ال یحضهره الفقیه و ۱۲۰ص، )صهدوز( االمالی و۱۳ص، ۱ج، ۷الرضا عیون اخباربرای نمونه ر.ک:  .4

 .۵۵۸ص، ۱۴ج، وسائل الشیع و ۲۹۶ص، ۲ج، کشف الغم 
 ایهن عنهوان در منهابع دیگهر بها عنهوان سهلیمان بهن ،عفهر )الجعفهری( آمهد، اسهت )ر.ک: .۱۲۴ص، ۹ج، تههذیب االحکهام .5

 (.۱۹ص، ۲ج، عوالی اللئالیو ۹۵ص، ۴ج، ستبصارالاو ۴۲۳، ۴۲۲ص، ۶ج، کافیال
، المحاسه سند این روایت در آحهار دیگهر بها عنهوان سهلیمان بهن ،عفهر البصهری آمهد، اسهت )ر.ک:  .۲۸۵ص، ۶ج، الکافی.6

 (.۴۵۵ص، ۷۲ج، بحار األنوارو ۵۶۴ص، ۲ج
، اقبال اب  طاوواو ۸۶۸ص، ۲ج، رجال الکشیو ۲۸۶ص، ۶ج، الکافیو ۵۴۳ص، ۲۰ج، ۷مسائل علی ب  جعفرر.ک:  .7

 .۴۸۶ص، ۱ج
 .۳۰۴ص، ۱ج، خصالال .8
 .۵۱۸ص، ۲ج، علل الشرایعو ۲۲۶ص، ۱ج، خصالالو ۲۴۸ص، ۱ج، )صدوز( االمالی .9

 .۳۰۴ص، ۱ج، خصالال .10
 .۱۰۰ص، ۱ج، ۷اخبار الرضا عیون .11
 .۵۲۰ص، ۲ج، خصالالو ۲۴۸ص، ۱ج، )صدوز( االمالی .12
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یههد بههن علههى کههه سههلیمان بههن اسههت. ت 2و عمههر بههن وا ههد 1الحسههین بههن ز مییههش عنههوان راوی زمههانى 
 پذیر است.امکان ،عفر در سند به صورت مطل  ذکر شد، است، توسط راوی و مروی عنه

 رسدو زیرا:اشتراک این راوی با سلیمان بن ،عفر الجعفری بعید به نظر مى
که با عنوان سلیمان  3است، ۷البصری دارای روایات مستقیم از اما  صادز. ۱ در حالى 

و،ههود  ۷بههن ،عفههر الجعفههری و عنههاوین مشههترک بهها آن، هههیچ نقههل مسههتقیمى از امهها  صههادز
کههه و تههى البصههری روایههات غیرمسههتقیم از امهها  صههادز  ۷نههدارد. البتههه ایههن اشههکال وارد اسههت 

کهه در نقهل ای در بهین ههای مسهتقیم ایهن راوی از ایهن امها  واسهطهدارد این احتمال و،هود دارد 
که از سند سقط شد که با و،هود  هراین دیگهر ایهن اشهکال  ابهل تو،یهه خواههد بهود، بود،  ، باشد 

گرچه نقل مسهتقیم و غیرمسهتقیم راوی از یه  امها  مسهتنبعد اسهت، امها بهه دلیهل شهرایط  زیرا ا
 خاص راوی امکان و وع دارد. 

هههای ایههن دو عنههوان، تنههها در نهها  الحسههن بههن ابههى الحسههن الفارسههى عنهههراوی و مههروی. ۲
 ها  رینه دیگری در اخت ف این دو راوی است. همین تفاوتاند. مشترک

که سلیمان بن ،عفهر بهه صهورت مسهتقیم از امها  صهادز. ۳ نقهل  ۷صدوز در ی  روایتى 
کهه او فهرد دیگهری غیهر از الجعفهری اسهت. تصهریح مهى 4«لیس بهالجعفری»کند، با  ید مى کنهد 

که دارای آحار ر،الى مت اطمینهان نسهبى  5عددی بود، استتصریح فردی ر،الى مانند صدوز 
 کند.بر عد  اتحاد این دو عنوان ایجاد مى

کهه و تهى شهیخ صهدوز در مهن ال یحضهر، الفقیهه، از دو عنهوان  البته این اشکال  ابل طرا است 
کههرد، اسههت، امهها در بیههان  سههلیمان بههن ،عفههر الجعفههری و سههلیمان بههن ،عفههر البصههری روایههاتى را نقههل 

کهرد، اسهت، ایهن طرز خود به این روات در  مشیخه، بهر عنهوان سهلیمان بهن ،عفهر الجعفهری بسهند، 
رسهد، امر داللت بر اتحاد این دو راوی دارد. در ،واب باید گفت این استدالل صهحیح بهه نظهر نمهى

 6زیرا برای تعداد  ابل تو،هى از روات در مشیخه صدوز، طریقى ذکر نشد، است.
                                                           

 .۵۱۸ص، ۲ج، علل الشرایعو ۵۵۶ص، ۳ج، م  ال یحضره الفقی  .1
 .۱۰۰ص، ۱ج، ۷عیون اخبار الرضا .2
 .۳۰۴، ۱۴۱ص، ۱ج، خصالالو ۱۸۷ص، ۴ج، م  ال یحضره الفقی و ۲۸۳ص، ۶ج، الکافی .3
 .۱۸۷ص، ۴ج ،م  ال یحضره الفقی  .4
 .۴۴۴-۴۴۲ص، طوسیالفهرست و ۳۹۴-۳۹۰ص، رجال النجاشیر.ک:  .5
که در المشهیخه یهاد نشهد، .6 طریه  را در المشهیخه ذکهر  ۱۲۴انهد شهیخ صهدوز گفتهه، اخهت ف اسهت، در بیان تعداد طر ى 

عتبهار احادیهث بررسهی اطری  اسهت ) ۷۱۷طری  و همچنین  ۱۲۰این تعداد بیش از ، های دیگرطب  آمار، نکرد، است
 (.۳۹، ۳۶ص، مرسل
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ر البصهری نیامهد، اسهت. تنهها در برخهى از نسهِخ در کتب ر،الى، ههیچ وصهفى از سهلیمان بهن ،عفه
آمد، اسهت، کهه ذکهر آن گذشهت. خهویى نیهش  ۷ر،ال شیخ طوسى، نا  وی در ذیل روات اما  صادز

کههرد، و او را بهها سههلیمان البصههری متحههد دانسههته  بههر مجهههول بههودن سههلیمان بههن ،عفههر البصههری تصههریح 
 مییش این عنوان و،ود دارد:اما با تو،ه به منابع تاریخى احتماالتى برای ت 1استو

ز بهها عنههوان ،عفههر بههن سههلیمان بههن  ۱۷۸در منههابع تههاریخى از فههوت عههالمى بصههری در سههال 
گفتهه کنیهه ایهن فهرد را ابهو سهلیمان  کهه شهیعه و حقهه بهود، اسهت،  بها ایهن  2انهد.الضبعى یاد شهد، 

گر برای او فرزندی به نا  سلیمان بود، باشد، عنوان سلیمان بن ،عفر ال توانهد بصری مهىو،ود ا
کنههد. در ایههن صههورت فرزنههد ایههن عههالم، معاصههر بهها امهها  صههادز  ۷تهها امهها  رضهها ۷بههر او صههدز 

که از نظهر طبقهه بها راوی مهورد نظهر مها نیهش یکسهان خواههد بهود. در ایهن صهورت بها تو،هه بهه  است 
توان او را شیعه دانست. البته یکى از اشکاالت اساسى بر ایهن احتمهال ایهن مذهب پدرش مى

کنیهاس گاهى  که  در این صورت فرزندی با نها  سهلیمان  3ها برگرفته از نا  فرزند نبود، استت 
 برای ابوسلیمان ،عفر البصری مردود خواهد بود.

در منابع ر،الى اهل سنت از فردی دیگر با عنوان سلیمان بن حفص القرشى یاد  همچنین
که برخى او را توحی  و برخى مجهول دانسته و او را  بها ایهن  4انهد.یعد فى البصریین خواند،شد، 

کاربرد لقب البصری برای وی محتمل است. البته  و،ود او از روات بصر، بود، است، بنابراین 
  راین محکمى بر تبیید این احتمال یافت نگردید.

کهه ایهن سهه عنهوان مصهحف انهد و بهر در بحث القاب الهذلى/النهدی/الهمهدانى ذکهر شهد 
کهه فردی صدز مى کنهد. بها تو،هه بهه نقهل مهى ۷بها نها  سهلیمان بهن ،عفهر از امها  صهادزکند 

کنهد، نقهل مهى ۷که از بین عناوین مشترک سلیمان بن ،عفر، تنها البصهری از امها  صهادزآن
که القاب سه  گانه فوز محرف از البصری باشد.این احتمال و،ود دارد 

 . سلیمان بن جعفر الهاشمی3-2
 5بن ،عفهر الهاشهمى و سهلیمان بهن ،عفهر الجعفهری هسهتند.ل به اتحاد سلیمان برخى  ای

                                                           
 .۲۴۸، ۲۴۴-۲۴۳ص، ۹ج، معجم رجال الحدیث .1
 .۳۴۸ص، ۲ج، شذرات الذهبو ۱۶۹ص، ۱ج، المعرفة و التاریخ .2
کنیهشناسى نا گونه»ر.ک: مقاله  .3  «.سان برای مطالعه ر،ال حدیثهای 
 و۱۵۹ص، ۴ج، تهذیب التهذیبو ۱۹۹ص، ۲ج، میزان االعتدالو ۳۸۵ص، ۶ج، الثقاتو ۱۰۵ص، ۴ج، الجرح و التعدیل .4

 .۳۸۴ص، ۱ج، تقریب التهذیبو ۲۳۷ص، ۷ج، لسان المیزان
 .۲۵۱-۲۵۰ص، ۹ج، معجم رجال الحدیثو ۲۸۶ص، اکلیل .5
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کهه بهر  ۷1ماننهد نقهل ههر دو ایهن عنهاوین از امها  رضها وکند راینى نیش این احتمال را تقویت مى
که به خاندان بنى هاشم مى همچنین. کندمى ها داللتهم طبقه بودن آن  رسد. نسب هر دو 

کهه نشههان  2روایتههى ذکهر شههد، کنههز الفوائههددر  .تهر اسههتامها  هراین بههر عهد  اتحههاد ایهن دو  ههوی
کهرد، اسهت. عه و، بهر  ۷عصهر امها  صهادز ،برخ ف الجعفری ،دهد الهاشمىمى را نیهش درک 
در منابع تاریخى و ر،الى اهل سنت از فردی با عنوان سهلیمان بهن ،عفهر بهن سهلیمان بهن  ،آن

کهه احتمهال اشهتراک راوی مهذک  3 ور بها وی و،هود دارد.على العباسى الهاشمى یاد شهد، اسهت 
،د این فرد، سلیمان بن على بن عبدا  بن عباا الهاشمى عمهوی سهفاا و منصهور عباسهى 

در منهابع تهاریخى از او بها عنهوان  وکه دارای فرزندی به نا  ،عفر بهن سهلیمان بهن علهى بهود  4بود
کههه در سههال  ه بههود، والههى و  اضههى  ضهها  مدینهه ۱۴۶،عفههر بههن سههلیمان الهاشههمى نیههش یههاد شههد، 

کهه در ایها  ههارون الرشهید در  5است. یکى از فرزندان او سلیمان بن ،عفر الهاشمى نا  داشت 
والههى  ۲۵۵تهها  ۲۵۰یهها بهه  ههولى  ۲۴۸هههای سههاس در سهال 6والههى مکهه بههود. ۱۷۴و  ۱۷۳هههای سهال

گرچهه در برخهى  7بصر، نیش بود، است و در فصهاحت و خطیهب بهودن او نیهش ا هوالى و،هود دارد. ا
کرد،۱۸۰وفات سلیمان بن ،عفر را سال  ،منابع کهه از والیهت او  8اند،ز ذکر  اما طبه  اسهنادی 

بهه بعهد در دسهت اسهت، ایهن تهاریخ بهرای وفهات سهلیمان بهن ،عفهر  ۲۴۸ههای بر بصر، در سال
خ فهت امهین و  ایها  زنهد، بهودن او در ردر منابع دیگهر به ،. ع و، بر ایننیستالهاشمى صحیح 

او فهردی معمهر بهود، و در  ،بها ایهن و،هود 9ز تصریح شد، است. ۱۹۸و  ۱۸۵ هایمبمون در سال
کارم صدزمان والیت خود بر بصر، بیش از  تا زمهان غیبهت  ۷سال داشته و زمان حیات اما  

                                                           
 .۲۱ص، ۹ج، االحکام تهذیب .1
 .۱۸۰ص، ۲ج، کنز الفوائد .2
 .۱۲۲ص، ۳ج، عالمالار.ک:  .3
 .۳۹۰ص، ۱ج، تقریب التهذیبو ۴۵۵ص، ۱ج، فوات الوفیات .4
میزان و ۵۲۴ص، ۳۱ج، ۴۵ص، ۱۲ج، تهذیب الکمالو ۱۸۴ص، ۹ج، الجرح و التعدیلو ۱۳۱ص، ۱ج، المعرفة و التاریخ .5

 .۶۴۵ص، ۳ج، االعتدال
 .۲۱۴ص، ۶ج، الکاملو ۳۴۶ص، ۸ج، طبریالتاریخ و ۱۶۵، ۱۶۳ص، ۱ج، المعرفة و التاریخ .6
 .۱۲۲ص، ۳ج، عالمالاو ۴۳۳ص، ۲ج، وفیات االعیان .7
 از .در ایهن منبهع از او بها عنهوان مطله  سهلیمان بهن ،عفهر بهن سهلیمان یهاد شهد، اسهت .۱۷۱ص، ۱ج، المعرفة و التهاریخ .8

کهه عه و، بهر مکهه والهى بصهر، نیهشاحتمال مى، این رو  رود او فهردی غیهر از سهلیمان بهن ،عفهر بهن سهلیمان الهاشهمى باشهد 
 بود، است.

 .۳۸۴ص، ۲ج، الذهب شذراتو ۲۲۳ص، ۱۰ج، البدایة و النهایة .9
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کرد، است.  ص ری را نیش درک 
از ایههن رو، بههه احتمههال زیههاد، سههلیمان بههن ،عفههر الهاشههمى در ایههن اسههناد فههردی از امههرای عباسههى 

کرد، است.  ۷و اما  صادز ۷که مقارن با زمان اما  رضا است  بود، و از ایشان روایاتى را نقل 
وزی3-3  . سلیمان بن جعفر المر

و طریقههى دیگههر بههه  1در مشههیخه شههیخ صههدوز، یهه  طریهه  بههه سههلیمان بههن ،عفههر الجعفههری
بر خ ف شهیخ طوسهى،  ،مو،ود است. چون در مشیخه صدوز 2سلیمان بن حفص المروزی

کم است، مىتکرا گفهت ر طری  با و،ود اتحاِد عنوان  مه  ال تعهدد عنهوان در مشهیخه کهه تهوان 
اتحههاد سههلیمان بههن ،عفههر الجعفههری بهها  ،داللههت بههر تعههدد راوی دارد. از ایههن رو، یحضههره الفقیهه 

  3سلیمان بن حفص المروزی سا ط است.
مان بهن ،عفهر دالیلى بر تصحیف عنوان سلیمان بن حفص المروزی به سلی، دیگر از سوی

 :داردالمروزی و،ود 
کههه نهها  سههلیمان بههن ،عفههر المههروزی آمههد، اسههت، اخههت ف نسههخه . ۱ در تعههدادی از روایههاتى 

تعدادی از  4اند.ها با عنوان سلیمان بن حفص المروزی یاد شد،نسخهاز و،ود داردو در برخى 
ن صحیح را به  رینهه ر،الیان متبخر نیش این اخت ف نسخه را دلیل بر تصحیف دانسته و عنوا

البتههه ایهن نظههر مخالفههانى نیههش داشههته  5انههد.سهایر روایههات، سههلیمان بههن حفهص المههروزی دانسههته
6اند.ه نداد،ا دالیل متقنى را برای نظر خود ارائاست، ام

 

کتاب . ۲  7آمهد، اسهت. ۷عیون اخبار الرضابهه نقهل از  کشف الغمةروایتى با این عنوان در 
کشهف زیرا مصهدر مهورد اسهتفاد، صهاحب  استو د تصحیفى رخ داد،در این سن ،به طور  طع

که عنوان، سلیمان بن حفهص مو،ود است و با مرا،عه به این مصدر، مشاهد، مى الغمۀ شود 
و مجلسى نیش در نقل از صدوز این راوی را با عنوان مختصر سلیمان بن  8المروزی بود، است

                                                           
 .۴۴۸ص، ۴ج، م  ال یحضره الفقی  .1
 .۴۵۸ص، همان .2
 .۲۹۹-۲۹۷ص، ۴ج، رسائل الرجالیةال .3
 .۸۷، ۵۰ص، ۲ج، ستبصارالاو ۲۱۲، ۸۷ص، ۴ج، تهذیب االحکام .4
 .۲۵۰، ص۹، جالحدیث معجم رجالو ۳۲۴، ص۴، جمستدرک الوسائلو ۱۹۳-۱۹۲ص، تعلیقة منهج المقالو ۲۸۷، صاکلیل .5
 .۶۲-۵۹ص، ۵ج، تعالیق مبسوطةر.ک:  .6
 .۲۹۶ص، ۲ج، کشف الغمة .7
 .۱۳ص، ۱ج، ۷عیون اخبار الرضا .8
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 1کند.حفص یاد مى
ن ،عفر المروزی بها سهلیمان بهن ،عفهر الجعفهری متحهد نیسهت، عنوان سلیمان ب ،بنابراین

کههه از وی  2ف از سههلیمان بههن حفههص الجعفههریمصههّح  ،بلکههه عنههوان اول روایههت در  ۳۴اسههت 
کتب اربعه و تعدادی روایت در غیرکتب اربعه نقل شد، است. وی دارای نقل مستقیم از امها  

کارم ۷رضا  3است. ۷و اما  

 ی جعفر المنصور. سلیمان بن جعفر بن اب3-۴
کهههدر مههتن یکههى از روایههات، از فههردی بههه نهها  سههلیمان بههن ابههى ،عفههر الجعفههری یههاد مههى  شههود 

کارم  ،لهوگیری و دسهتور تشهییع ۷احترامهى بهر پیکهر مطههر امها از بى ۷بعد از شهادت اما  
کهههرد و بعهههدها ههههارون الرشهههید  وی بههها لفههه  عمهههو  هههدردانى از و تهههدفین بههها احتهههرا  وی را صهههادر 

 بههه نقههل از ایههن دو مصههدر، از ایههن فههرد بهها نهها  سههلیمان بههن بحههار األنههوارو  الههدی کمههال 4.کههرد
کرد، در منابع دیگر نیش از او بهه سهلیمان بهن ابهى ،عفهر  5اند.ابى ،عفر، بدون  ید الجعفری یاد 

کههرد،  یههد کههه شههود بهها مقایسههه ایههن نقلیههات و منههابع تههاریخى دانسههته مههى 6انههد.المنصههور یههاد 
گرچهه در روایهات و منهابع تهاریخى او را عمهوی ههارون  وای این فرد ناصحیح اسهتالجعفری بر ا

پسهر عمهوی ههارون و نهو، منصهور باشهد.  ،هه بهه نها  پهدر و ،هد وی، او بایهدامها بها تو 7واندخواند،
کههه از زمههان مهههدی عباسههى ای در دسههتگا، خ فههت تهها مههبمون ،ایگهها، ویههژ، ،پههدر هههارون ،فههردی 

او فههردی غیههر از سههلیمان بههن ،عفههر  ،بنههابراین 9وفههات یافتههه اسههت. ز۱۹۹و در سههال  8داشههته
 الجعفری است.

                                                           
 .۴ص، ۴۹ج، بحار األنوار .1
، ۷الرضها عیهون اخبهارذکهر شهد، اسهت )ر.ک:  ۷فردی با عنوان سلیمان المهروزی نیهش در روایهات منهارر، بها امها  رضها .2

گفته۱۹۱-۱۷۹ص ، تعلیقة منهج المقهالن حفص المروزی یا یکى از بزرگان عامه اسهت )ر.ک: اند او همان سلیمان ب(. 
 (.۱۴۷ص، ۴ج، مستدرک علم رجال الحدیثو ۳۱۰-۳۰۹ص، ۱ج، طرائف المقالو ۱۹۲ص

 .۲۴۹ص، ۱ج، معانی االخبارو ۱۰۵ص، ۱ج، )صدوز( االمالیر.ک: ، برای نمونه .3
 .۱۰۰ص، ۱ج، ۷عیون اخبار الرضا .4
 .۲۲۷ص، ۴۸ج، بحار األنوارو ۳۸ص ،۱ج، کمال الدی  .5
 .۴۴۱ص، ۳ج، مناقبالو ۳۱۱ص، اعالم الوری .6
 .۳۴۸ص، ۲ج، شذرات الذهبو ۲۲۳ص، ۱۰ج، و النهای  ةالبدای .7
 .۱۴۰ص، ۲ج، شذرات الذهبو ۵۱۲ص، ۸ج، طبریالتاریخ ر.ک:  .8
 .۴۴۸ص، ۲ج، معجم البلدان .9
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 )مطلق( . سلیمان بن جعفر3-۵
کهه در منهابع روایهى پهن  راوی بها عنهوان مشهترک سهلیمان  از مباحث طرا شد، دانسته شهد 
که شامل: الجعفری، البصری، الهاشمى، ابن ابى ،عفر منصور، المهروزی  بن ،عفر و،ود دارد 
گر سلیمان بهن ،عفهر بهه صهورت مطله  در اسهناد مو،هود باشهد، مشهعر بهه  است. با این و،ود، ا

ی  از این اشخاص است؟ از بین احتماالت فوز، احتمال چهار  و پنجم مردود استو کدا 
کهارم ، ۷زیرا ابن ابى ،عفر المنصور، فردی درباری و عامى بهود، و غیهر از روایهت تهدفین امها  

نهها  وی در مصههادر شههیعه ذکههر نگردیههد. در المههروزی نیههش عنههوان، مصههّحف از در روایههت دیگههری 
کهرد. سلیمان بن حفهص اسهت، پهس نمهى تهوان سهلیمان بهن ،عفهر مطله  را بهر المهروزی حمهل 

یهاد الهاشهمى فهردی  احتمال سو  نیش ضهعیف اسهت زیهرا براسهاا منهابع تهاریخى بهه احتمهال ز
ى چهون تنهها یه  روایهت از سهلیمان بهن ،عفهر درباری و از خاندان عباسهى بهود، اسهت. از طرفه

که عنوان مطل  سهلیمان بهن ،عفهر بهر الهاشمى در منابع شیعى حبت شد، است، احتمال این
 الهاشمى اط ز شد، باشد، بعید است.

بنابراین هر،ا سلیمان بن ،عفر یاد شد، یا مشعر بر الجعفری است یا البصری و با تو،ه بهه 
ههها، نقههل البصههری از د راوی تمییههش داد، شههود. از دالیههل و،ههه تمههایش آنراوی و مههروی عنههه آن، بایهه

کهه الجعفهری ههیچ نقهل مسهتقیمى از ایهن امها  همها  نهدارد و  ۷اما  صادز اسهت، در حهالى 
کهه در  گردیهد،  کتهاب الفقیهه نقهل  تصریح صدوز بر عد  اتحاد ایهن دو راوی اسهت. روایتهى در 

همهههین  1را آورد، اسهههت« لهههیس بهههالجعفری»یهههد آن صهههدوز بعهههد از عنهههوان سهههلیمان بهههن ،عفهههر  
ک ر موارد، منصرف بهر الجعفهری اسهت، مطلب شاهدی است بر این که سلیمان بن ،عفر، در ا

که بر نا  البصری یا نفى الجعفری بر آن تصریح شد، باشد.   مگر مواردی 
کهه سهلیمان بهن ،عفهر مطله ، بهین الجعفهری و  خویى نیهش بهه طهور ا،مهال بهر ایهن نظهر اسهت 

گرچهه خهویى در تبیهین غیهر ،عفهری سهکوت مهى 2لیس بالجعفری مشترک است. کنهد، امها بها ا
های سندی و شباهت اسناد سلیمان بن ،عفهر البصهری بها سهلیمان بهن ،عفهر تو،ه به بررسى

 تواند باشد.کسى غیر از البصری، نمى« غیر ،عفری»لیس بالجعفری، 

 نتیجه
جعفری سبب شهد، اسهت ،عفهری بهه القهاب و وع تصحیف در عنوان سلیمان بن ،عفر ال

                                                           
 .۱۸۷ص، ۴.ج1
 .۲۵۱-۲۴۶ص، ۹ج، معجم رجال الحدیث .2
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همه ایهن عنهاوین بها الجعفهری مهذکور در  ،الجعفى، الجوهری و الحمیری تبدیل شود. بنابراین
القههاب النهههدی، الهههذلى و  همچنههینگههردد. ههها احبههات مههىنههد و توحیهه  آنکتههب ر،ههالى متحههد

 ف از سلیمان بن ،عفر البصری است.همدانى نیش مصّح 
یاد ،عفر الهاشمى نیشعنوان سلیمان بن ، بر ی  فهرد دربهاری و عهامى منطبه   ،به احتمال ز

کهههه تنهههها یههه  روایهههت از او در منهههابع شهههیعى حبهههت شهههد، اسهههتو امههها هرگههها، در روایهههات  ،اسهههت 
کند،  راین دال بهر انصهراف الجعفهری  ۷الحسن على بن موسىمطل  از ابى الجعفرِی  روایت 

کهه منظهور مهى ۷عفهری از ابهى عبهدا بر سهلیمان بهن ،عفهر الجعفهری اسهت و نقهل الج رسهاند 
 وسلیمان الجعفری نیسهت. سهلیمان الجعفهری نیهش همهان سهلیمان بهن ،عفهر الجعفهری اسهت

که نامش سلیمان باشد.  زیرا الجعفری دیگری در اسناد نیست 

بهه پهن  عنهوان مشهترک سهلیمان  ،عنوان سلیمان بن ،عفر با توحیهد مختلفهات، در نهایهت
، سههلیمان بههن ،عفههر البصههری، سههلیمان بههن ،عفههر الهاشههمى، سههلیمان بههن بههن ،عفههر الجعفههری

. دو عنهوان متهبخر نیهش بهه دلیهل شهد،عفر بن ابهى منصهور، سهلیمان بهن ،عفهر المهروزی محهدود 
گردیدنهههد. الهاشهههمى نیهههش بهههه دلیهههل عهههد  روایهههت گهههری و تصهههحیف از عنهههاوین مشهههترک حهههذف 

گر ،نقل کمِى مو عیت سیاسى و  هرگها، سهلیمان بهن  ،دیهد. از ایهن رواز عناوین مشترک حهذف 
گردد، یا ما  کهه ،عفر مطل  در اسناد ذکر  شعر بر سلیمان بن ،عفر الجعفری است یا بر البصهری 

یههان امهها  راوی و مههروی عنههه آنبههه اولههى موحهه  و دومههى مجهههول اسههت. بهها تو،ههه  ههها، اولههى از راو
در  ،د. از ایههن رو ههرار دار ۷اسههت و البصههری در طبقههه امهها  صههادز ۷و امهها  رضهها ۷کههارم

ک ههرت روایههات بههه نظههر مههى ،دیگههر ههها ممکههن اسههت. از سههویبسههیاری از روایههات تمییههش آن رسههد 
کهه عنهوان سهلیمان بهن ای اسهت بهر ایهنسلیمان بن ،عفر الجعفری، نسبت به البصری،  رینهه

کههه  رینههه و،عفههر مطلهه  در بیشههتر اسههناد منصههرف بههر الجعفههری اسههت ای عکههس آن مگههر زمههانى 
 اشته باشد. و،ود د

 نامهکتاب
، محمههد بههن حسههن حههر عههاملى، بیههروت: االعلمههى، اثبههات الهههداة بالنصههوص و المعجههزات -

 ز.۱۴۲۵
 حسهن الموسهوى :، محمهد بهن حسهن طوسهى، تحقیه ستبصار فیما اختلهف مه  األخبهاراال -

 ز.۱۳۹۰، ةیتب اإلس مک: دار التهران، خرسان
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  .۱۹۸۰للم یین، ، خیر الدین زرکلى، بیروت: دار العلماالعالم -

 ز.۱۳۹۰، فضل بن حسن طبرسى، تهران: اس میه، اعالم الوری باعالم الهدی -
،واد القیومى االصهفهانى،  هم:  :، على بن موسى بن ،عفر بن طاووا، تحقی إقبال االعمال -

 ز.۱۴۱۵مکتب االع   االس مى، 
کرباسهى، تحقیه إکلیل المنهج فی تحقیق المطلب - د ،عفهر یالسه :، محمد ،عفهر بهن محمهد 

 ز.۱۴۲۵، ثیدار الحد،  م: ورکاالش ىنیالحس
کتابچى،  ، محمد بن علىاالمالی -  ش.۱۳۷۶بن بابویه، تهران: 

کنگهر،  :، محمد بن محمد مفید، تحقی االمالی - کبر غفاری،  هم:  حسین استاد ولى و على ا
 ز.۱۴۱۳شیخ مفید، 

 ز.۱۴۰۳لعربى، ، محمد با ر مجلسى، بیروت: داراحیاء التراث ابحار األنوار -
ک یر دمشقى، بی، اسماعالبدایة و النهایة -  ز.۱۴۰۷ر، کروت: دار الفیل بن عمر بن 
کتاب، بررسی اعتبار احادیث مرسل -  ش.۱۳۸۹، محمد حسن ربانى،  م: مؤسسه بوستان 

 ش.۱۳۷۴، سید هاشم بن سلیمان بحرانى،  م: مؤسسه بعثت، البرهان فی تفسیر القرآن -

کوچهه  :، محمهد بهن حسهن صهفار، تحقیه ۹آل محمهد بصائرالدرجات فی فضهائل - محمهد 
 ز.۱۴۰۴باغى،  م: مکتبه آیت ا  مرعشى نجفى، 

 ز.۱۴۱۷، خطیب ب دادی، بیروت: دارالعلمیة، تاریخ بغداد -
سهیل زکار، بیهروت: دار الفکهر،  :خلیفة بن خیاط العصفری، تحقی  تاریخ خلیفة ب  خیاط، -

 ز.۱۴۱۴

الفضهل : محمهد ابو یهر طبهری، تحقیه، محمهد بهن ،رملهوک(تاریخ طبری)تاریخ االمهم و ال -
 ز.۱۳۸۷روت: دار التراث، یم، بیابراه

 تا.، بىىانتشارات مح ت : م، محمد اسحاز فیاض، تعالیق مبسوطة -

 ز.۱۲۰۵نا، ،ا: بىبى ، وحید بهبهانى،تعلیقة منهج المقال -

، تههران: المطبعهة ، محمد بن مسعود عیاشى، تحقی  هاشم رسولى مح تهىتفسیر العیاشی -
 ز.۱۳۸۰العلمیه، 

حسهین  :، محمهد بهن محمهد رضها  مهى مشههدی، تحقیه تفسیر کنزالدقائق و بحر الغرائهب -
 ش.۱۳۶۸درگاهى، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اس مى، 
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هاشههم رسههولى مح تههى،  ههم:  :، عبههد علههى بههن ،معههه حههویشی، تحقیهه تفسههیر نههورالثقلی  -
 ز.۱۴۱۵اسماعیلیان، 

، محمد بن حسن حر عاملى،  م: مؤسسة الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة تفصیل وسائل -
 ز.۱۴۰۹، :تیآل الب

مصهطفى عبهدالقادر عطها،  :، احمهد بهن علهى ابهن حجهر عسهق نى، تحقیه تقریب التهذیب -
 ز.۱۴۱۵بیروت: دار الکتب العلمیة، 

 ز.۱۳۹۸ى، هاشم حسینى،  م: النشر االس م :بن بابویه، تحقی  ، محمد بن علىالتوحید -
کنههى، تحقیهه توضههیح المقههال فههی علههم الرجههال - محمههد حسههین مولههوی،  ههم:  :، مهه  علههى 

 ش.۱۳۷۹دارالحدیث، 
 ز.۱۴۰۴، احمد بن على ابن حجر عسق نى، بیروت: دار الفکر، تهذیب التهذیب -
: دار حسههن موسههوی خرسههان، تهههران :، محمههد بههن حسههن طوسههى، تحقیهه تهههذیب االحکههام -

 .ز۱۴۱۴، ىتب االس مکال
بشهار عهواد معهروف، بیهروت:  :، یوسهف المهشی، تحقیه تهذیب الکمهال فهی اسهماء الرجهال -

 ز.۱۴۰۶مؤسسة الرسالة، 
محمههد عبههد المعیههد خههان، هنههد: مؤسسههة الکتههب  :، محمههد ابههن حبههان، تحقیهه الثقههات -

 ز.۱۳۹۳الثقافیة، 
، ىف الرضههیبههن بابویههه،  ههم: دار الشههر ، محمههد بههن علههىثههواب االعمههال و عقههاب االعمههال -

 ز.۱۴۰۶
کبههر غفههاری،  ههم: النشههر االسهه مى،  :بههن بابویههه، تحقیهه  ، محمههد بههن علههىالخصههال - علههى ا

 ش.۱۳۶۲

 ز.۱۳۸۳، انتشارات دانشگا، تهران: تهران، احمد بن محمد بن خالد بر ى، رجال البرقی -
 ز.۱۳۸۱، هیدریانتشارات ح، محمد بن حسن طوسى، نجف: رجال الطوسی -
، انتشهارات دانشههگا، مشهههد: مشهههد، شههىکش یهبههد العزمحمههد بههن عمهر بههن ع ،رجههال الکشههی -

 ش.۱۳۴۸
موسهى  :، احمهد بهن علهى نجاشهى، تحقیه )فهرست أسماء مصنفی الشیعة( رجال النجاشی -

 ز.۱۴۰۷شبیری زنجانى،  م: النشر االس مى، 
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 ز.۱۲۷۱محمد بن ادریس رازی، بیروت: دار احیاء التراث العربى،  ،الجرح و التعدیل -
کلباسهى، ، ةالرسائل الرجالی - محمهد حسهین درایتهى،  :تحقیه محمهد بهن محمهد بهن ابهراهیم 

 ز.۱۴۲۲ م: دارالحدیث، 

 :، عبههدالحى بههن احمههد بههن عمههاد حنبلههى، تحقیهه شههذرات الههذهب مهه  اخبههار الههذهب -
ک یر،   ز.۱۴۰۶االرنااوط، بیروت: دار ابن 

 لشهریف، عبهدا  و حسهین بهن بسهطا ، تحقیه : محمهد مههدی خرسهان،  هم: دارا:طب االئم  -
 ز.۱۴۱۱الرضى، 

سهید مههدی ر،هایى،  هم: آیهت ا  مرعشهى  :، سهید علهى برو،هردی، تحقیه طرائف المقهال -
 ز.۱۴۱۰نجفى، 

کتابفروشى داوری،  ، محمد بن علىعلل الشرائع -  ش.۱۳۸۵بن بابویه،  م: 
مجتبهى  :، ابهن ابهى ،مههور احسهایى، تحقیه عوالی اللئالی العزیزیهة فهی احادیهث الدینیهة -

 ز.۱۴۰۳: سید الشهداء، عرا ى،  م

مههدی ال،هوردی، تههران: نشهر  :بهن بابویهه، تحقیه  ، محمهد بهن علهى۷عیون أخبهار الرضها -
 ز.۱۳۷۸،هان، 

علهى محمهد بهن یعهوض ا ، عهادل احمهد عبهد المو،هود،  :، الکتبهى، تحقیه فوات الوفیات -
  .۲۰۰۰بیروت: دار الکتب العلمیة، 

 تا.طوسى، نجف: المکتبة المرتضویة، بى محمد بن حسن ،کتب الشیع  و اصولهم فهرست -
 ز.۱۴۱۰، محمد تقى شوشتری،  م: النشر االس مى، قاموا الرجال -

کلینههى، تحقیهه الکههافی - کبههر غفههاری و محمههد آخونههدی، تهههران:  :، محمههد بههن یعقههوب  علههى ا
 ز.۱۴۰۷دارالکتب االس میه، 

 ز.۱۳۸۵ر، روت: دار صادیر  ابن احیر، بک، على بن ابى الالکامل فی التاریخ -

کبهر غفهاری،  هم: النشهر  :بن بابویهه، تحقیه  ، محمد بن علىکتاب م  الیحضره الفقی  - علهى ا
 ز.۱۴۱۳االس مى، 

هاشم رسهولى مح تهى، تبریهش:  :، على بن عیسى اربلى، تحقی کشف الغم  فی معرفة االئم  -
 ز.۱۳۸۱بنى هاشمى، 

کبهر غفهاری، تههران:  :یه بهن بابویهه، تحق ، محمهد بهن علهىکمال الدی  و تمهام النعمه  - علهى ا
 ز.۱۳۹۵اس میه، 
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کرا،کى، تحقی  عبدا  نعمة،  م: دارالذخائر، کنز الفوائد -  ز.۱۴۱۰، محمد بن على 
، احمد بن علهى ابهن حجهر عسهق نى، بیهروت: مؤسسهة االعلمهى للمطبوعهات، لسان المیزان -

 ز.۱۳۹۰

حهدث،  هم: دارالکتهب ،ه ل الهدین م :، احمد بن محمد بن خالهد بر هى، تحقیه المحاس  -
 ز.۱۳۷۱االس میه، 

مظفهههر مشهههتاز،  هههم: مؤسسهههه النشهههر  :، حسهههن بهههن سهههلیمان حلهههى، تحقیههه مختصرالبصهههائر -
 ز.۱۴۲۱االس میه، 

هاشههم رسههولى مح تههى، تهههران: دارالکتههب  :، محمههد بهها ر مجلسههى، تحقیهه مههرآة العقههول -
 ز.۱۴۰۴االس میه، 

د تقههى نههوری،  ههم: مؤسسههه آل ، حسههین بههن محمههمسههتدرک الوسههائل و مسههتنبط المسههائل -
 ز.۱۴۰۸، :البیت

 ز.۱۴۱۴ ،یدریح، على نمازی شاهرودی، تهران: مستدرکات علم رجال الحدیث -

 ز.۱۴۰۳بن بابویه، تحقی : على اکبر غفاری،  م: النشر االس مى،  ، محمد بن علىمعانی األخبار -

  .۱۹۹۵، یا وت بن عبدا  حموی، بیروت: دار صادر، معجم البلدان -
 ز.۱۴۱۳، ةیش نشر الثقافة اإلس مکمر،ا: ، ابوالقاسم خویى، بىمعجم رجال الحدیث -
کر  ضیاء العمری، بیروت: مؤسسهة  :، یعقوب بن سفیان البسوی، تحقی المعرفة و التاریخ - ا

 ز.۱۴۱۰الرساله، 
 ز.۱۳۷۶، محمد بن على ابن شهرآشوب، نجف: مکتبة الحیدریه، :مناقب آل ابی طالب -
کرمهانى و  :، على بن موسى بهن طهاووا، تصهحیحت و منهج العباداتمنهج الدعوا - ابوطالهب 

 ز.۱۴۱۱محمد حسن محرر،  م: دارالذخائر، 
علهى محمهد البجهاوی،  :محمهد بهن احمهد ذهبهى، تحقیه  میزان االعتدال فی نقهد الرجهال، -

 تا.بیروت: دار المعرفة، بى
یرشهریفى،  هم: دارالمفیهد، سید علهى م :، محمد بن محمد مفید، تحقی النصوص المختارة -

 ز.۱۴۱۴
 تا.، ابن خلکان، تحقی : احسان عباا، لبنان: دار الثقافة، بىوفیات االعیان و انباء و ابناء الزمان -


