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 علمی ـ تخصصی  امهسالن
 1931سال ، 1 شماره، اولسال 

 1عبداألیلعبازخواین وثاقت 
  _________________ 2رضا احسنی غالم  __________________ 

 دهیچک
 رجما   علم   در معضالت یاپاره سبب( مختلفات دیتوح) یراو کی نیعناو بودن مختلف

 در و رسمادد یمم  یاریم  انیراو از ما شناخت به معضل، نیا حل. است شده ثیالحد عل  و
 .دارد یاساس دقش آدان فیتضع و قیتوث امر
 دما   در عنموان  چنمد  اخمتالف  لیم تحل و یبررسم  هدف با فصل، دو یط مقاله، نیا سندهیدو

 عنموان،  نیم ا بودن یکی اثبات از بعد و کرده یبررس را دا  نیا به مربوط موارد ،یعبداالعل
 نیعنمماو اتحمماد بمماره در دخسممت فصممل در او. اسممت کممرده یابیممأرز را یعبممداالعل وثاقممت
 و کمرده  بحمث  مطلق، دحو به یعبداألعل و نیأع بن یاألعل عبد و سا  آ  یمول یعبداالعل
 هشمت  دو ، فصمل  در و اسمت  دمموده  اقاممه  نیعناو نیا اتحاد خصوص در یمتعدد قرائن
 .است آورده سا  آ  یمول نیاع بن یعبداألعل وثاقت اثبات بر شاهد

 إتحماد  سما ،  آ  یممول  یاألعلم  عبمد  ن،یاعم  بن یاألعل عبد ،یاألعل عبد :یدیکل واژگان
 .انیراو

                                                      
 11/9/39: مقاله دییتأ خیتار               12/1/39: مقاله افتیدر خیتار .1

 .امام محمدباقر یمدرسه فقهآموختگان از دانش  .2
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 مقدمه
 استتنبا   ندیفرا در منبعِ نیترعمده شان،یا ریتقر و فعل قول، از اعم ،نیمعصوم سنت

 دانشوران و انیراو و ائمه اصحاب را سنت نیا انتقال فهیوظ. است فروعات و احکام

 .اندگرفته عهده بر نسل به نسل و نهیس به نهیس

 قابتل  یثیحد بلکه ندارد؛ عمل و استناد تیقابل باشد، یسنت ناقل که یثیحد هر طبعاً

 یبرا و میباش داشته یمُع َّذِر بودن، واقع خالف صورت در آن به عمل با که است استناد

 .شود محسوب مُنَجِز مواخذه، صحتِ

 یبرخت . دارد وجتود  یمختلفت  یمبتان  ث،یحتد  نتو   نیت ا صیتشخ یبرا فقه اصول در

 صترف  به و دانندیم ثیحد تیحج مالک را بودن الصدور موثوق ای صدور به نانیاطم

 ثیحتد  بته  نشتود،  جتاد یا ثیحد صدور به وثوق ای نانیاطم که مادام ثقه یِراو تِیروا

 صتدور  بته  وثتوق  اگر یحت دانندیم حجت را یامام عدل تِیروا یبرخ. کنندینم عمل

 ریت غ ثقته  یراو اگتر  یحت دانندیم حجت را ثقه تیروا گرید یبرخ. نشود جادیا تیروا

 .باشد یامام

 ریت غ از حجتت  تِیت روا شتناخت  در ثیحتد  رجتال  یبررست  ر،یاخ یمبنا دو طبق 

 عتادل  قتول  -یمبان اختالف بر بنا – اتیروا ای عقال یبنا به رایز است؛ یضرور حجت،

 عدالت به خاص ای عام قاتیتوث یلهیوس به و رجال یبررس با اگر و است حجت ثقه ای

 وجتود  تیت حج متالک  یتت یروا نیچن در م،یابی دست ثیحد کی روات تمام وثاقت ای

 صترف  چنتد  هتر  زیت ن واحتد  خبر تیحج اول یمبنا بر بنا .است الزم آن به عمل و دارد

 یبترا  یاصل یهاراه از یکی اما ست؛ین آن تیحج موجب ث،یحد رواتِ بودن ثقه ای عادل

 .است ثیحد روات وثاقت ای عدالت ت،یروا صدورِ به وثوق ای نانیاطم به دنیرس

-یمت  دهیت چیپ را یراو کی ضعف و وثاقت یبررس کار که اسناد در عمده مشکالت از

 یقیتتوث  حًایصتر  یبرخت  و دارند قیتوث یبرخ که است اسناد در مشترک یاسام وجود کند،

یمت  ستبب  ثقته  و فیضع نیب اشتراک م،یکن جادیا یزییتم دو نیا نیب مینتوان اگر و ندارند

-پتاره  در. باشند فیضع حکم در شود،یم مشاهده آنها در عنوان نیا که یاتیروا تمام شود

 عنتوان  اما دارد؛ وجود یقیتوث عنوان کی یبرا که دارد وجود عنوان دو اسناد در موارد یا

 و برگردانتد  هتم  بته  را عنوان دو نیا یقرائن با بتوان اگر و است بهرهیب ازیامت نیا از گرید
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 دو از کیت  هتر  کته  یاتیت روا تمام صحت به هیناح نیا از توانیم دانست، متحد را دو هر

 یقیتتوث  عنتوان  دو از کیت  چیه زین موارد از یبرخ در. کرد حکم دارد، وجود آن در عنوان

 در کته  شتود یم ثابت أجال إکثار مانند قیتوث یبرا یاعامه قرائن اتحاد، اثبات با اما ندارند؛

 و مشتترکات  زییتم نکات، نیا به توجه با ست؛ین اثبات قابل نهیقر نیا اتحاد، عدم صورت

 .است برخوردار یاژهیو گاهیجا از رجال، در متفرقات دیتوح
 یعبتداالعل  ن،یاعت  بتن  یعبتداالعل  عنتوان  مختلفات، دیتوح بحث یهامثال و موارد از
 13 استناد  در عه،یشت  یتی روا مجتامع  در. استت  مطلتق  نحتو  به یعبداالعل و سام آل یمول
 یمتول  یعبتداالعل  ت،یت روا 23 اسناد در. میکنیم برخورد نیاع بنیعبداالعل نام به تیروا
 انیشتا . دارد وجتود  مطلتق  نحو به یعبداالعل ت،یروا 22 اسناد در زین. مینیبیم را سام آل
 نیتتر مهتم  از یکت . یدارد یخاصت  گتاه یجا فقه در ،یعبداالعل اتیروا یبرخ که است ذکر
 :است شده وارد رهیجب بر مسح باره در که است یتیروا ،یفقه نظر از یعبداالعل اتیروا



 انگشتتم  بترو   و شتد  جدا ناخنم و  افتادم و لغزیده: گفتم صادق امام به
 شیمانندها و این: فرمود کنم؟ چه گرفتن وضو هنگام پس گذاردمی مرحم
 و تنگت   شتما  بتر  آئین و دین در» شودیم دانسته متعال یخدا کتاب از را

 نهتاده  آن برو  مراره و شده زخم که) انگشت آن بر ؛«نداده قرار دشوار 
 2.بکش دست و کن مسح( ا  بسته و

 ابتواب  از یاریبست  در استت،  حتر   ینف با ارتبا  در که آن لیذ لیدل به تیروا نیا
 نیت ا در را یاالعل عبد بتوان اگر. است شده صحبت آن با ارتبا  در و شده آورده یفقه
 از یاریبست  کترد،  قیت توث -دارد وجود آن در یعبداالعل که - آن مانند یاتیروا و تیروا
 .شد خواهند حیتصح اند،شده شمرده فیضع که یاتیروا
 یاصتل  خطتو   از یاریبست  تنهتا  نته  ز،ین نیعناو نیا تعدد ای اتحاد نهیزم در بحث با
 فیتضتع  ایت  قیت توث در توانتد یمت  اتحتاد،  اثبتات  بلکه شد؛ خواهد انیب مختلفات دیتوح

 .است موضو  نیا یبررس دارعهده مقاله نیا. باشد اثرگذار
                                                      

 .تلخ و خاردار است گیاه . 1
 .99ص  ،9   ،كافي ،ینیکل .2
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 لیت تحل و میترست  در کته  یریشتب  جتواد  محمتد  دیس استاد حضرت از أدب رسم به

 خداونتد  از. دارم را تشتکر  کمتال  ام،بترده  بهتره  شانیا از بحث، یاصل نکات از یاریبس

 بنتده  از را ختود  یاریت  و ردیبپتذ  ریت حق از را زینتاچ  نیت ا خواستتارم  عاجزانه زین متعال

 .قیالتوف اهلل من و. دینفرما غیدر کوچکش

 در تراجم یعبداألعلعنوان 
 :است کرده ترجمه یعبداألعل عنوان به را نفر هفت الصادق اصحاب در طوسیشیخ 

 ؛الکوفی الجهنی یزید بن األعل  عبد. 1

 ؛الکوفی( العبدی) العقدی شاکر أبو زید بن األعل  عبد. 2

 ؛الکوفی سام آل مول  األعل  عبد. 9

 ؛البصری محمد بن األعل  عبد. 4

 ؛یالکوف موالهم العجلی أعین بن األعل  عبد. 5

 عنه، أسند عامر أبو الکوفی البصری کثیر بن األعل  عبد. 6

 .1الکوفی األزدی الوضاح بن األعل  عبد. 2

 از ستام،  آل یمول یعبداالعل و نیاع بن یعبداالعل جز به عهیش یثیحد مصادر در اما

 نقتل  باشتد،  کترده  حیتصتر  القاب ای هانسب نیا از یکی به که یتیروا نان،یا از کی چیه

 یعبتداالعل  بتا  یالعجل نیاع بن یعبداالعل اول آنکه :دارد وجود احتمال دو. است نشده

 یعبتداالعل  بتا  یالعجلت  نیاعت  بن یعبداالعل . دیگر اینکهباشد متحد نیاع آل از نیاع بن

یمت  یبررست  جداگانته  بخش دو در احتمال دو نیا از کی هر. باشد متحد سام آل یمول

 .شود

 مطلق صورت به یاالعل عبد نام به مکرر الصادق اصحاب طبقه در اسناد به نگاه با

 یکت ی با مطلق یاالعل عبد قیتطب شود، روشن دیبا که بحث نکات از یکی م،یخور می بر

 میخواه پاسخ آن به نیاع آل از بحث از بعد دوم سوال عنوان به که است نیعناو نیا از

 .داد

                                                      
 .242ص  ،الطوسيرجال ،یطوس .1
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 نیاع بن یعبداالعل بودن نیاع آل از
 :است شده وارد گونهنیا است، نیاع آل باره در یزرارغالبيأبرساله در

 شیختدا  کته - یقمت  داود بتن  احمتد  بن محمد ابوالحسن خط به یانوشته
 همتام  بتن  یعل بن محمد یابوعل: بود گفته( آن در که) افتمی -کند رحمت

 نیاعت  بن ریبک بن جهم بن حسن بن مانیسل بن یعل که نمود ثیحد را ما
 تتن  ده نیاعت  فرزنتدان : نمود ثیحد نیچن مرا است، یزرار به معروف که

 قعنتب،  ،یست یع عبتدالرحمن،  زراره، حمران، ،یعبداالعل عبدالملک،: بودند
 نیبت  در که کرد انکار( مانیسل بن یعل) او نیهمچن ع؛یسم و سیضر ر،یبک
 1.باشد مالک نام به یکس شانیا

 :است شده ترجمه نیاع بن یعبداالعل رساله نیهم 212صفحه  در
 پتدر  یعمتو - مانیسل بن یعل بان؛یش یبن یمول ،یکوف نیاع بن یعبداالعل

. استت  برشمرده نیاع فرزند ده از را او شده، نقل او از آنچه در -غالب یاب
 یابت  بتن  یتی حی از او: گفتته  حجر ابن: اند کرده ترجمه نیچن را او زین عامه

 بتن  یتی حی و یموست  بتن  داهللیعب و کرده تیروا عمر ابن یمول نافع و ریکث
 کیت  تنها زین ماجه ابن ؛اند کرده نقل تیروا او از زین یالحمص العطار دیسع
(. حجتر  ابتن  کتالم  یانتها) است کرده تیروا یو از أکل آداب در ثیحد

 یراو زگتاران یپره متورد  در عامته  عتادت  کته  گونههمان حجر، ابن سپس
 متن،  نظتر  بته . استت  کرده نقل او قدح در یاقوال است، تیب اهل اخبار
 آورده، الکمال بیتهذ به زانیالم لسان از را او یترجمه حجر ابن که نیهم

 2.است اعتماد از ینوع دهنده نشان

 :است آمده گونهنیا زین الکمالبیتهذ در
 ن،یاعت  بتن  حمتران  بترادر  ،بانیشت  يبن  یمتول  ،یکتوف  نیاع بن یعبداالعل
 ییحی و عمر ابن یمول نافع از او. است نیاع بن بالل و نیاع بن عبدالملک

 العطتار  دیستع  بتن  یتی حی و یموست  بن داهللیعب و کرده تیروا ریکث یاب بن
 9.اندکرده تیروا او از یالحمص

                                                      
 .131ص  ،رسالة أبی غالب الزراري، یزرار ابوغالب .1
 .212ص  همان،. 2
 .942ص  ،16   ،الکمالبیتهذ ،یمز حافظ. 9
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 :است شده فیتضع و ترجمه یعبداالعل زین يدارقطنأقوالموسوعه در
 یدارقطنت  ابوالحستن  از: استت  گفتته  یبرقتان  ؛یکتوف  نیاعت  بن یاالعل عبد

 حرکتت  از شترک : »فرمتوده  که امبریپ از شهیعا از عروه ثیحد ی درباره
 اهل از که نیاع بن یعبداالعل: داد پاسخ شد؛ دهیپرس« است ترپنهان مورچه
 ستپس  نته؛ : گفتت  استت؟  ثقه او ایآ: گفتم. نموده تیروا را آن است کوفه

 ثیحتد  نیت ا و استت  ثیالحد فیضع نیاع بن یعبداالعل: گفت یدارقطن
 1.ستین ثابت

 در. استت  یعبتداالعل  زراره، بترادران  از و نیاع آل افراد از یکی کلمات، نیا مطابق

 از یعبتداالعل  و استناد  در موجتود  نیاع بنیعبداالعل وحدت مبعِّد نکته چند حال، نیع

 :است نیاع آل

 .است یعجل ن،یاع بن یعبداالعل و هستند بانیش یبن از نیاع آل -1

 بترادر  و زراره بترادرِ  بته  ،یعجلت  نیاعت  بتن  یعبتداالعل  یهتا ترجمه و اسناد در -2

 .است نشده اشاره ،یو بودن نیاع آل فرزندان

 تیت روا کیت  یعبتداالعل  از کته  شتود یم استفاده زین یعسقالن حجر ابن کالم از -9

 رایت ز دارد؛ منافتات  نیاعت  بتن  یعبتداالعل  با یو اتحاد با نیا و است نمانده یباق شتریب

 .ستین کم او اتیروا

 کیت  چیهت  در اما اوست؛ بودن یامام نشانگر یعجل نیاع بن یاالعل عبد اتیروا -4

 بتن  یاالعل عبد بودن عهیش ای و بودن یامام به - سنت اهل رجال یحت - رجال کتب از

 – نیقطی بن یعل بن حسن کالم از بتوان دیشا. است نشده اشاره ریبک و زراره اخ نیاع

 رجتال  در. کرد اثبات را زراره أخ یاالعل عبد بودن یامام ریغ -يكشرجال در شده نقل

 :است آمده« زرارة أخوة یف یرو ما» در یکش
 ثیحد را ما رینص بن محمد که گفت و نمود ثیحد مرا مسعود بن محمد

 بتن  هیحمدو و نمود ثیحد مرا دیعب بن یسیع بن محمد که گفت و نمود
 بتن  حستن  از دیت عب بن یسیع بن محمد که گفت و نمود ثیحد مرا رینص
 که نمودند ثیحد مرا خیمشا که گفت و نمود ثیحد را ما نیقطی بن یعل

 یافتراد  و نیاعت  فرزنتدان  عبتدالرحمن  و ریت کب ،عبدالملک ،زراره ،حمران
                                                      

 .234ص  ،29   ،قوالأةموسوع ،یدارقطن .1
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 در بودنتد  جعفتر  یابت  اصتحاب  از کته  شانیا از تن چهار بودند؛ میمستق
 دید و ماند یباق ابوالحسن زمان تا زراره اما؛ کردند وفات ابوعبداهلل زمان
 1 .دید را آنچه

 الترحمن  عبتد  و بکیتر  و الملتک  عبد و حمران زراره برادران نیب از نقل، نیا مطابق

 نیت ا مهیضم با. است نبرده ینام یاالعل عبد از که مینیب می واند  بوده یامام یعنی میمستق

 بن یاالعل عبد نام با یفرد که میرس می جهینت نیا به یزرارغالبيابرساله کالم و کالم

 .است نبوده یامام که میدار سنسن بن نیاع

 رایت ز استت؛  تأمل مورد باشد، داشته یعبداالعل نام به یبرادر زراره که نیا اصل -5

 از ریت غ یگتر ید اثتر  بان،یشت  یبن من یالکوف نیاع بن یعبداالعل از عهیش رجال کتب در

 وجتود  غال بياب رس اله اصل در زین مورد نیا. شودینم دهید یزرارغالبيابرساله

. استت  افتزوده  رستاله  نیت ا بر یغضائر ابن که است یاتکمله و اضافات از بلکه ندارد؛

 اضتافات  از زیت ن شتده،  انیب یالکوف نیاع بن یعبداالعل یبرا رساله نیا در که یاترجمه

 استما   طبتق  کته  استت   جاللتی  حسینیّ رضا محمّد سیّد بزرگوار محقق فیتال و کتاب

 داده رخ یسهو ان،یم نیا در ستین دیبع. است شده میتنظ آن تکلمه و رساله در موجود

 یبرا ينجاشرجال در رایز باشد؛ شده داده نسبت نیاع جدش به یعبداالعل دیشا. باشد

 و عمترو  عبتداألعل ،  عبدالحمیتد،  الجهتم،  عبداهلل،: یهانام به فرزند شش نیاع بن ریبک

: یهتا نتام  بته  بکیتر  فرزنتدان  از زین یزرارغالبيابرساله اصل در. است شده انیب زید

 در ز،یت ن ش ی ووس يرجال در است؛ شده ادی 2الجهم و  عبداألعل  عبدالحمید، عبداهلل،

 :شود یم ادی ن،یاع بن ریبک فرزند عنوان به یاالعل عبد از نیاع بن ریبک ترجمه لیذ
 کته  گونته آن ایت  ابوعبداهللاش  هیکن که یکوف یبانیش سنسن بن نیاع بن ریبک

 شتش  او .است کرده تیروا ابوعبداهلل و او از ،است ابوالجهم شده گفته
 9.دیز و عمرو ،یعبداالعل د،یعبدالحم جهم، عبداهلل،: دارد پسر فرزند

 .باشد داده رخ یخلط نیاع یهانوه و فرزند نیب دارد، احتمال لیدل نیهم به

 بتن  ریت بک بتن  یعبتداالعل  با یالعجل نیاع بن یعبداالعل وحدت احتمال، نیا مطابق
                                                      

 .161 ص ،الکشيرجال ،یکش. 1
 .191ص  ،رسالة أبی غالب الزراري، یزرار ابوغالب. 2
 .121 ص ،الطوسيرجال ،یطوس .9
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 حیتصتر  ریت بک بتن  یعبتداالعل  به هم بار کی اسناد در رایز است؛ خدشه مورد زین نیاع

 انتستاب  باشد، یمشهور فرد پدر اگر اما ستین دیبع جد به انتساب چند هر است، نشده

 بته  انتستاب  بار کی یحت که ینحو به نه ردیگیم صورت جد، به انتساب از شتریب او به

 .باشد نشده محقق ریبک

 مشتهور  و نیاعت  بته  یعجلت  یعبتداالعل  انتساب خاطر به که است نیا گرید احتمال

 .است نیاع آل از زین یعجل یعبداالعل است شده تصور نیاع آل بودن

 و نتدارد  معتروف  نیاع آل به یارتباط اسناد در موجود نیاع بن یعبداالعل جهینت در

 .است یگرید فرد

 یاالعل عبدعنوان  انصراف
 92 کننتد،  متی  تیت روا نقتل  صادق امام از که یروات و اسناد در شد، انیب که همانگونه

 یاالعل عبد: است نیا پرسش. میکن می برخورد مطلق صورت به یاالعل عبد نام به مرتبه

 دارد؟ انصراف روات از کی کدام به

 .میکن می انیب را طرح قابل احتماالت نخست

 نفتر  هفت ،یطوس رجال الصادق اصحاب در شد، انیب بحث آغاز در که همانطور

 .است شده ترجمه یاالعل عبد نام به

 ؛الکوفی الجهنی یزید بن األعل  عبد -1

 ؛الکوفی( العبدی) العقدی شاکر أبو زید بن األعل  عبد - 2

 ؛الکوفی سام آل مول  األعل  عبد - 9

 ؛البصری محمد بن األعل  عبد - 4

 ؛الکوفی موالهم العجلی أعین بن األعل  عبد - 5

 ؛الکوفی البصری کثیر بن األعل  عبد - 6

 .الکوفی األزدی الوضاح بن األعل  عبد -2

 بته  یاالعلت  عبتد  در یهشتم احتمال ن،یاع فرزندان باره در یغضائر ابن کالم مطابق

 .باشد منصرف سنسن بن نیاع بن یاالعل عبد به که شود می جادیا مطلق، نحو

 بته  ایت  و قبتل  سند اعتبار به ای که عنوان گذاشتن مطلق علت در دقت با ل،یتحل در 
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 عبتد  رایت ز شتود؛  متی  کاستته  احتماالت جمع از احتمال شش است، یراو شهرت سبب

 الکتوفی؛ ( العبدی) العقدی شاکر أبو زید بن األعل  عبد الکوفی؛ الجهنی یزید بن األعل 

 بتن  األعلت   عبتد  الکتوفی؛  البصتری  کثیر بن األعل  عبد البصری؛ محمد بن األعل  عبد

 بلکته  ستتند؛ ین مشتهور  تنها نه سنسن، بن نیاع بن یاالعل عبد و الکوفی األزدی الوضاح

 پتس . نتدارد  وجود باشد، شده حیتصر آنها لقب ای و هیکن به آن در که تیروا کی یحت

 اعتبتار  به اطالق که نیا احتمال ان،یب نیا با. باشد منصرف آنها به تواند نمی مطلق عنوان

 شده حیتصر اشخاص نیا به که ندارد وجود یسند رایز است؛ مردود زین باشد قبل سند

 .باشد یبعد اسناد در اطالق معتم د تا باشد

 یاالعلت  عبتد : دارد انصراف نفر دو نیا از یکی به مطلق نحو به یاالعل عبد جهینت در

 شتود،  ثابتت  زیت ن نفتر  دو نیت ا وحدت اگر. سام آل یمول یاالعل عبد و یالعجل نیاع بن

 دو نیت ا اتحتاد  بتر  یقرائن حال نیع در .داشت خواهد انصراف نفر کی به فقط مطلقات

 .کرد اقامه توانیم آنها تعدد بر یقرائن زین و دارد وجود

 سام آل یمول و نیاع بن یعبداالعل اتحادقرائن 

 در کته  - الصتادق  اصتحاب  استناد  در شتد،  انیت ب قبل بخش در که یقرائن به توجه با

 و 1یعجلت  نیاعت  بتن  یعبتداالعل : دارد وجتود  یعبتداالعل  نام به نفر دو -است دسترس

 شود. که در ادامه بیان می دارد وجود دو نیا اتحاد بر یقرائن. سام آل یمول یعبداالعل

 یعبتداالعل  يكافاصول در یتت یروا در (:سندکیدرعنواندوهراجتماع)اولنهیقر

 :است شده جمع سند کی در هم با سام آل یمول و نیاع بن




2

 بتدون  - شده مقابله یادیز معتبر نسخ با که 9ثیالحد دار چاپ يكاف در تیروا نیا

                                                      
. الکتوفی  ستام  آل متول   األعلت   عبد ؛242 ص ،همان .الکوفی موالهم العجلی أعین بن األعل  عبد. 1

 .242ص  ،همان
 .994ص  ،5   ،الکافي ،ینیکل .2
 .536ص  ،11   ،همان .9
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 بتر  شتاهد  نیهمت  کته  شتده؛  ذکتر  سند نیهم با -شود نسخه اختالف به یااشاره نکهیا

 شتده  آورده ستند  نیهمت  با تیروا نیا زین االحکامبیتهذ کتاب در. است نسخ وحدت

 1.است

 رئاب بن یعل رایز است؛ تیروا نیا در رئاب بن یعل تیروا نه،یقرنیاگریدمقرب

 دو هتر  از -استت  ستام  آل یمتول  نیاعت  بتن  یعبتداالعل  از یراو تیت روا نیت ا در که -

 بتن  یعل رایز است؛ وحدت مقرب صفت، دو نیب جمع نیهم و دارد تیروا یعبداالعل

 بتن  یعبتداالعل  یگتر ید و ستام  آل یمول یعبداالعل یکی خ،یش دو که یصورت در رئاب

 .کردینم جمع عنوان دو نیا نیب گاهچیه ،داشت نیاع

 روات و ردیت گینمت  صورت میمستق یراو یسو از لزوماً عنوان دو نیب جمع:اشکال

 روشتن  یبترا  شتتر یب حیتوض با را یعنوان موارد، یبرخ در کتب، صاحبان ای الواسطه مع

 صتاحبان  ایت  الواستطه  مع یراو زین مورد نیا در. اندکردهیم انیب یراو از مقصود کردن

 انیت ب گونته نیا را عنوان نیا اندتوانستهیم کلینی ای ادیز بن سهل ،محبوب ابن مثل یکتب

 .کرد تمسک نهیزم نیا در یراو وحدت به توانینم گرید صورت نیا در باشند؛ کرده

 آورده رئتاب  بتن  یعلت  از ریت غ یگرید شخص را عنوان نیا که میریبپذ اگر :جواب

 بتر  شهادت عنوان، دو نیب جمع رایز شود؛ینم وارد یاخدشه استدالل در هم باز است،

 کنتد؛ ینم یتفاوت باشد، داده شهادت سند نیا در کس هر و است عنوان دو نیا وحدت

 شهادتشتان  و شتوند یمت  شتمرده  ثقات از سند نیا در کتب صاحبان و انیراو تمام رایز

 .است رشیپذ مورد

 :ندیفرمایم سند نیا جواب در محقق خویی
 آل یمتول  یعبتداالعل  کته  است نیا کندیم ثابت سند نیا که یزیچ تینها

 ممکتن  کته  چرا شود؛ینم ثابت نآ از اتحاد یول ؛است نیاع فرزند زین سام
 کتدام  هتر  که ودهب سام آل یمول یعبداالعل از ریغ یالعجل یعبداالعل است

 2.باشند نیاع ابن به یمسم زین

 و یعجلت  یکت ی که میباش داشته نیاع بن یعبداالعل دو ما که است نیا شانیا یادعا

                                                      
 .411 ص ،2   ،تهذیب ،یطوس. 1
 .252ص  ،3   ،الحدیثرجالمعجم ،ییخو. 2
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 دو کته  رستد یم نظر به دیبع اریبس اما باشد؛ نیاع دو هر پدر نام و سام آل یمول یگرید

 باشتد؛  سام آل یمول یگرید و یعجل یکی که باشد داشته وجود نیاع بن یعبداالعل نفر

 کتم  اریبست  عرب در پسر و پدر عنوان به نیاع و یاالعل عبد اسم دو نیا نیب جمع رایز

 هتر  تکترار،  کم اریبس نامِ دو نیا اتفاق صورت به که رسدیم نظر به دیبع اریبس و است

 در نفتر  دو نیت ا کته  است نیا دتریبع آن از و شود جمع پدرشان همراه به نفر دو در دو

 .باشد نشده یااشاره یگرید بودن یعجل به اسناد از کی چیه در و باشند طبقه کی

 دو هتر  از واحتد  یراو کته  شده دهید یمتعدد اسناد در (:ذیتالمدراتحاد)دومنهیقر

 علتت . استت  دو نیت ا وحدت بر یمناسب نهیقر ،یراو وحدت نیهم و دارد تیروا نقل

 مرحتوم  سخن پاسخ در که است یانکته همان است، اتحاد بر نهیقر یراو وحدت نکهیا

 افتراد  و باشتند  متحتد  روات اکثتر  در عنتوان  دو اگتر  کته  انیب نیا به شد؛ مطرح خویی

 کیت نزد هتم  بته  حتد  نیت ا به عنوان دو نیا و باشند کرده نقل عنوان دو نیا از یمشترک

 دو متا  کته  باشتند  نکترده  اشاره مورد کی یحت مشترک، رواتِ نیا از کی چیه و باشند

 باشتند،  نکرده انیب یشتریب مشخِّصه صفت کی هر یبرا و میدار یعبداالعل نام به استاد

 بلکته  باشتد؛  نفتر  دو به متعلق عنوان، دو نیا که است دیبع اریبس: میرسیم جهینت نیا به

یمت  ادیت  او از ستام  آل یمتول  یعبداالعل با گاه و بن یعبداالعل با گاه متحدندکه دو نیا

 از یبرخت ی  واستطه  به مطلق ریتعب کند، می تیتقو را مورد نیا تینیقر کهای  نکته. شود

 بتن  یاالعلت  عبتد  اگتر . است -بخصوصه عنوان دو هر از نقل بر عالوه - مشترک روات

 حیصتح  یراو از یاالعلت  عبتد  مطلق ریتعب از استفاده بودند، متعدد سام آل یمول و نیاع

 .است وحدت بر یمناسب اریبس نهیقر مطلق ریتعب نیهم و بود نخواهد

 بته  ستام  آل یمتول  و نیاعت  بتن  یعبداالعل نیب متحد روات از نفر هفت به نجایا در

 :شودیم اشاره یثیحد کتب در اتحاد نیا وقو  موارد از یبرخ همراه

 :عقوبینبونس.ی1

 :از اندعبارت دارد، تیروا نیاع بن یعبداالعل از که یموارد •

                                                      
 .154ص  ،5   ،كافي ،ینیکل .1
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 :کندیم تیروا سام آل یمول از که یموارد •



 .کند می تیروا مطلق صورت به یاالعل عبد از که یموارد •


4

 

.5 

:مونیمبنثعلبه.2

 :کندیم تیروا سام آل یمول از که یموارد •


6 

 2 



1 

                                                      
 .265ص  ،1   ،تهذیب ،یطوس .1
 .24ص  ،بصائر ،. صفار2
 .243ص  ،1   ،المحاسن ،یبرق .9
 .261ص  ،1   ،الکافي ،ینیکل. 4
 .492ص  ،1   همان،. 5
 .225ص  ،6   ،همان. 6
 .992ص  ،بصائر ،یبرق .2
 .211ص  ،1   ،الشرائععلل ،صدوق .1
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 :کندیم تیروا نیاع بن یعبداالعل از که یموارد •



2 


9 


4 

 .کند می تیروا مطلق صورت به یاالعل عبد از که یمورد •



:رهیعمبنفیس.3

 :کندیم تیروا نیاع بن یعبداالعل از که یموارد •

.6 

. 2 

 :کندیم تیروا سام آل یمول از که یمورد •

                                                      
 .951ص  ،توحید ،همو .1
 .412ص  همان،. 2
 .411ص  ،2   ،محاسن ،یبرق .9
 .214ص  ،1   ،الدین كمال صدوق،. 4
 .21ص  ،5   ،كافي ،ینیکل .5
 .911ص  ،2   ،همان .6
 .922ص  همان،. 2
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1 

:عثمانبنحماد.4

 :کندیم تیروا نیاع بن یعبداالعل از که یموارد •

. 2 

.9 

. 4 

 :کندیم تیروا سام آل یمول از که یمورد •

. 5 

:رئاببنيعل.5

 :کندیم تیروا نیاع بن یعبداالعل از که یمورد •




6 

 :کندیم تیروا سام آل یمول از که یمورد •
. 2 

:عماربناسحاق.6

 :کندیم تیروا سام آل یمول از که یمورد •

                                                      
 .913ص  ،الکشيرجال ،یکش. 1
 .61ص  ،1   ،كافي ،ینیکل .2
 .294ص  همان،. 9
 .132ص  ،بصائر ،صفار .4
 .546ص  ،6   ،كافي ،ینیکل .5
 .994ص  ،5   ،همان .6
 .914ص  ،3   ،تهذیب ،یطوس .2
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1 

 :کندیم تیروا نیاع بن یعبداالعل از که یمورد •

 2 

 :ریبکبنعبداهلل.7

 :کندیم تیروا سام آل یمول از که یمورد •

 9 

 :کندیم تیروا نیاع بن یعبداالعل از که یمورد •


4 

 نیا به یثیحد کتب در که یاتیروا در دقت با :(اتیروايبرخيمضمونوحدت)سومنهیقر

 وجود یثیحد کتب در تیروا دو: کندیم نظر جلب یانکته است، شده داده نسبت عنوان دو

 با مضمون در و سام آل یمول یعبداالعل از هم شده، نقل نیاع بن یعبداالعل از هم که دارد

 بن یعبداالعل هم که رسدیم نظر به دیبع اریبس. هستند متحد عبارات نو ِ در یکم تفاوتِ

 هم به هیشب اتیروا نیا دو هر حال نیا با و باشند نفر دو سام آل یمول یعبداالعل هم و نیاع

 نداده و افتهین یآگاه آنها تعدد به یکس شباهت، همه نیا با و باشند کرده نقل امام کی از را

 .باشد
                                                      

 .62ص  ،5   ،كافي ،ینیکل .1
 .95ص  ،الغیبة نب،یز یاب ابن. 2
 .223ص  ،4   ،تهذیب ،یطوس .9
 .593ص  ،2   ،خصال صدوق،. 4
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 ستند،  دو هتر  با اول تیروا وجود کند،یم ترکینزد ذهن به را عنوان دو نیا اتحاد که یمطلب

 .است( ثعلبه) یراو در دوم تیروا اتحاد و يكاف کتاب در



 

 به: فرمودمی صادق اماماز عبداالعلی مولی آل سام روایت شده که شنیدم 
 کف در گوئ  که چنان دانم،می پایانش تا آغاز از را خدا کتاب من که خدا
 در آینده خبر و گذشته خبر و زمین خبر و آسمان خبر. است من دست

.آنست در یچیز هر بیان: فرمایدیم خدا  آنست؛
1

 



 
: فرمود م  که صادقاز عبداالعلی بن اعین روایت شده که شنیدم از امام 

 آغاز. شناسم م  را خدا کتاب من و هستم خدا رسول فرزند من همانا
 و آسمان خبر. خداست  کتاب در امتیق روز تا کائنات برنامه و آفرینش
 در آینده خبر و گذشته خبر و دوزخ خبر و بهشت خبر و نیزم خبر

 خود دست کف در که گویا دانم، م  را مسائل این یهمه من. آنست
 2.آنست در یزیچ هر انیب: گوید م  تعال  و تبارک خداوند. نگرم م 



 
: فرمود م  که شنیدم باقر امام از که شده تیروا اعین بن األعل  عبد از

                                                      
 .223ص  ،1   ،كافي ،ینیکل .1
 .61ص  همان،. 2
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 و بکاهد بیفزایند که را آنچه تا نگذارد فرو عالم بدون را زمین خداوند
 درهم و آمیخته مردم بر امور نباشد چنین اگر و بیفزاید بکاهند که را آنچه
 1.شود م 



 

: فرمود م  که شنیدم باقر امام از که شده تیروا اعین بن األعل  عبد از
 و بکاهد بیفزایند که را آنچه تا نگذارد فرو عالم بدون را زمین خداوند

 درهم و آمیخته مردم بر امور نباشد چنین اگر و بیفزاید بکاهند که را آنچه
 2.شود م 

. کترد  انیب وحدت اثبات در یگرید داتیمؤ توانیم شد، انیب که یانهیقر سه از ریغ

 و گریکتد ی مهیضم به اما نباشند؛ اتحاد مثبت ییتنها به قرائن نیا از کی هر دیشا گرچه

 .دارند را وحدت بر استدالل تیقابل گذشت، که یقرائن به انضمام با

 کترده  ترجمه را سام آل یمول یعبداالعل تنها األقوال خالصة در یحل عالمه :اولدیمؤ

 کتم  عهیشت  یتی روا مجتامع  در نیاع بن یعبداالعل اتیروا که است یحال در نیا 9.است

 و نیاعت  بتن  یعبتداالعل  وحدت به قائل او که داد احتمال توانیم اساس، نیا بر .ستین

 .است بوده سام آل یمول

 و انتد کترده  ترجمته  را ستام  آل یمول یعبداالعل فقط 5یبرق و 4داوود ابن :دومدیمؤ

 .باشد نیاع ابن با سام آل یمول یعبداالعل دانستن متحد ترجمه، وحدت وجه دیشا

 نیاعت  بتن  یعبتداالعل  از هتم  هی الفقحضرهیالمن کتاب در صدوق خیش :سومدیمؤ
                                                      

 .992ص  ،بصائر ،صفار .1
 .992ص  ،همان .2
 خالصةة  ،یحلت  .یطیر و یقع ألنه الکالم فی له أذن الصادق أن: الکشی نقل سام آل مول  األعل  عبد. 9

 .122ص  ،االقوال
[  کتش ] ق العجالت   فتی  الحتازمی  ذکره منهم بطن سام و غالب بن لؤی بن سام آل مول  األعل  عبد. 4

 .221ص  ،داودابنرجال، یحل داود ابن. ممدوح
 .24ص  ،البرقيرجال ،یبرق. 5
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 در امتا  2استت؛  آورده ستام  آل یمتول  یعبتداالعل  از یتت یروا هتم  و کندیم نقل 1تیروا

 قیت طر ذکتر  عتدم  دیشتا  9.کنتد یم ذکر را سام آل یمول یعبداالعل به قیطر تنها خهیمش

 در. باشتد  ستام  آل یمول یعبداالعل با او دانستن متحد لیدل به ن،یاع بن یعبداالعل یبرا

 خهیمشت  در طترق  رایت ز ستند؛ین اتحاد بر یکامل نهیقر داتیمؤ نیا که میدانیم حال نیع

اب نعالم ه،رج ال.ستین شامل را آن در موجود روات تمام ،هیالفقحضرهیالمن کتاب

 متوارد  نیا ذکر حال نیا با اما رند؛یگینم بر در را ثیاحاد رجال تمام زین يبرقوداوود

 .است دیمف وحدت، به نانیاطم در شد، انیب که یقرائن کنار در د،یمؤ عنوان به

 سام آل یمول و نیاع بن یعبداالعلتعدد قرائن

 دو -استت  دستترس  در که - الصادق اصحاب اسناد در قرائن، به توجه باگذشت که 

. ستام  آل یمول یعبداالعل و یعجل نیاع بن یعبداالعل: دارد وجود یعبداالعل نام به نفر

 شود. که در ادامه بیان می دارد وجود دو نیا تعدد بر یقرائن

 در را یعبتداالعل  دو هتر  ،رجالش در شیخ طوسی (:رجالدرترجمهتعدد)اولنهیقر

 بتن  عبتداألعل   نیالعت  بتاب  در و الصتادق  اصحاب لیذ او. است کرده ترجمه باب کی

 :است آورده را عبارت نیا و کرده ترجمه را أعین
4 

 آل یمتول  یعبتداالعل  بالفاصتله    البصری، محمد بن عبداألعل  نام ذکر از بعد سپس

 وجود ترجمه تعدد یبرا یوجه بودند، نفر کی دو، نیا اگر. است آورده را یالکوف سام

 .است معنون تعدد بر شیخ طوسی از یعمل یشهادت ترجمه تعدد قتیحق در نداشت؛

 کته  استت  عجتل  بنتو  از و یعجلت  نیاع بن یعبداالعل (:لهیقبدراختالف)دومنهیقر

 کته  استت  ستامه  بنتو  از ستام  آل یمول یعبداالعل اما 5رسد؛یم وائل ابن بکر به نسبشان
                                                      

 .111ص  ،2   ،فقیه صدوق،. 1
 .223ص  ،1   ،همان .2
 .444ص  ،4   ،همان. 9
 .242 ص ،الطوسيرجال ،یطوس. 4
5 .

 کحالته،  
 .252ص  ،2   ،العربقبائلمعجم رضا، عمر
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 آن تیت هو تفاوت نشانگر نسب و لهیقب اختالف و 1رسدیم غالب بن لوی به آنها نسب

 .است دو

 بتا  ستام  آل یمتول  نیاعت  بتن  یاالعل عبد از روات مجمو  (:ذیتالمتعدد)سومنهیقر

 بتن  یموست : استت  یراو 29 رات،یتعب نو  نیا و سام اوالد سام، یبن سام، آل به حیتصر

 بتن  استحاق  منصتور،  یابت  بتن  درست ربا ، بن حسن بن یعل محمد، بن ایزکر ل،یأک

 بتن  اهلل عبتد  متون، یم بتن  ثعلبه عثمان، بن ابان عمران، بن ییحی م،یحک بن مرازم عمار،

 لیاستماع  بتن  یعلت  عثمتان،  بتن  حمتاد  الترحمن،  عبتد  بن ونسی رئاب، بن یعل ر،یبک

 عمتر  بتن  میابتراه  ر،یت عم یابت  بتن  محمد المومن، اهلل عبد یاب فرقد، بن داوود ،یثمیالم

 .یاالسد فضل ره،یعم بن فیس عقبه، بن یعل عقوب،ی بن ونسی ل،یاسماع ،یمانیال

: استت  یراو 11 ن،یاعت  ابتن  بته  حیتصر با زین نیأع بن یاألعل عبد از روات مجمو 

 ه،یعط بن مالک مسکان، بن اهلل عبد عثمان، حمادبن ره،یعم بن فیس عقوب،ی بن ونسی

 بتن  ثعلبته  ر،یت بک بن عبداهلل ،یاالرجان یاالعل عبد العال ، یاب بن نیحس سنان، محمدبن

 عمتار،  بتن  استحاق  حمتزه،  یاب بن یعل بن الحسن مون،یم بن ثعلبه فضال، ابن مون،یم

 .یالمکار دیسع یاب مارد، محمدبن ،یالغنو حمزه بن هارون اث،یغ محمدبن

 یعل فضال، بن یعل بن حسن مثل یبرخ و اندناشناخته روات نیا از یبرخ چند هر

 روات شتمار  حتال  نیت ا با اما باشند؛ داشته میمستق نقل یاالعل عبد از توانند نمی القاعده

 اختتالف  نشتانگر  ختود  نیت ا و استت  اریبست  عنوان، دو نیا از کیهر از نقل به مختص

 .است معنون

 تعدد قرائن به پاسخ

 تعتدد  در ظهتور  و استت  استناد  در عنوان تعدد نشانگر تنها ، یشرجال در ترجمه تعدد

 مقالته  نیت ا حوصتله  از و بتوده  یلیتفص یقیتحق ازمندین بحث نیا چند هر .ندارد معنون

 :میکن می ذکر را مورد کی نمونه، عنوان به اما است؛ خار 

 ترجمته  را الکتوفی  الختراز  أیوب أبو زیاد بن إبراهیم بار کی ،رجال در شیخ طوسی

                                                      
1 . 
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 و خراز کوفی: »دیافزایم و کندیم ترجمه را یعیس بن إبراهیم باب نیهم در و 1کندیم

 :کندیم اشترجمه گونه نیا نجاشی که نفرند کی دو، نیا. 2«عثمان ابن یقال

 :است کرده اشاره مطلب نیا به مستدرک خاتمه در زین ینور یحاج
 یاعتده  کته  گونههمان رایز است؛ سهل صادق امام اصحاب در تعدد اما

 4.کند ذکر مکرر که بوده نیا بر خیش عادتاند  کرده حیتصر

 .شد معنون تعدد به قائل ، یشرجال در عنوان تعدد صرف به توانینم پس

 – باشتد  یقتو  اتحتاد  قترائن  اگتر  خصتوص  به - خود یخود به زین قبائل اختالف

 االصل یعجل شخص کی دارد امکان رایز کند؛ مقاومت اتحاد قرائن مقابل در تواند ینم

 چتون  امتا  ستتند ین یعجل باألصاله یبرخ که طور همان باشد؛ سام آل از بالوال  اما باشد

 .اندشده شمرده یعجل بالوال  اند،عجل بنو به پناهنده ای شده آزاد اجدادشان ای آنها خود

 کیت  تنها روات نیا از یاریبس تنها نه رایز ست؛ین تعدد مثبت زین ذیتالم در اختالف

 محتدود  زانیت م نیت ا در و دارنتد  ستام  آل یمتول  ای نیاع بن یاالعل عبد از تیروا دو ای

 شتخص  کی باشند، شناخته یگرید با مختلف نام به را عنه یمرو کی هر دیشا ت،یروا

 و ستام  آل یمتول  یاالعلت  عبتد  یگتاه  باشد؛ شده شناخته مختلف نام دو به تواند می زین

 .نیأع إبن یگاه

 بتا  اما باشند؛ تعدد مثبت توانند می نفسه یف تعدد قرائن که است الزم نکته نیا تذکر

 .شوند هیتوج دیبا و دارند یکمتر قوت وحدت قرائن به مالحظه

 بته  ،یرجتال  ظن ای نانیاطم انسان یبرا باًیتقر شد، انیب که یقرائن مجمو  به توجه با

 و نیاعت  بتن  یعبتداالعل  کته  یاستناد  تمتام  در پتس  شتود؛  متی  جادیا نفر دو نیا إتَّحاد

. استت  سام آل یمول یعجل نیاع بن یعبداالعل مراد شده، وارد سام آل یمول یعبداالعل

 نتام  به فقط و شده وارد طبقه نیا اسناد در که موارد یبرخ از مراد قرائن، نیا بر هیتک با

 بته  تتوان ینمت  و استت  ستام  آل یمتول  یعجل نیاع بن یعبداالعل شده، اکتفا یعبداالعل

                                                      
 .153ص  ،الطوسيرجال ،یطوس .1
 .162 ص همان،. 2
 .21ص  ،النجاشيرجال ،ینجاش .9
 .912ص  ،4   ،مستدرک ،ینور محدث .4
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 نتام  الصتادق  اصتحاب  در کته  یاشخاصت  ریستا  رایت ز کترد؛  حکم عنوان نیا اشتراک

 .است نشده اشاره آنها نام به سند کی در یحت دارند، یعبداالعل

 سام آل یمول نیاع بن یعبداالعل وثاقت
 کته  استت  الزم ستام،  آل یمتول  یعبتداالعل  و نیاعت  بن یعبداالعل وحدت اثبات از بعد

 را عنتوان  دو نیت ا از یکت ی ختاص،  ای عام قاتیتوث با بتوان اگر. گردد یبررس او وثاقت

 .اندشخص کی دو، نیا رایز شودیم قیتوث زین گرید عنوان کرد، قیتوث

 :کرد اقامه شاهد هشت توانیم سام، آل یمول نیاع بن یعبداالعل وثاقت اثبات یبرا

 شتده  وارد یتت یروا يك اف فیشتر  کتاب در (:ریعميابابنوصفواننقل)اولشاهد

 :کندیم نقل یعبداالعل از صفوان آن، سند در که است

.1 

 اصتحاب  در مطلتق  صورت به یعبداألعل شد، انیب قبل یها بخش در که گونههمان

 ،یعبداالعل زین سند نیا در. دارد انصراف سام آل یمول نیاع بن یعبداالعل به الصادق

 .است سام آل نیاع ابن به منصرف

 آل یمتول  یعبتداالعل  از ریت عمیاب ابن یسند در ،صدوق خیش عیالشراعلل کتاب در

 :کندیم نقل تیروا سام



  ؛
 کته  صادق حضرت از دمیشن که شده تیروا سام آل یمول یعبداالعل از
 بتا  وقت هیچ اند، شده خلق چیز  چه از که دانستندمی مردم اگر: فرمودمی

 2.کردندنمی نزا  یکدیگر

 از فقتط  9االصول یف ةالعد در خیش شهادت به که اندیکسان از ریعم یاب ابن و صفوان

                                                      
 .26ص  ،4   ،كافي ،ینیکل .1
 .15ص  ،1   ،علل ،صدوق .2
 .154ص  ،1   ،عدة ،یطوس .9
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 از نفتر  دو نیت ا تیت روا پتس  استت؛  ثقته  از فقط زین شانمرسالت و کنندیم تیروا ثقه

 .اوست وثاقت نشانگر یعبداالعل

 211 یمتتوف  صتفوان  و استت  یقمتر  یهجتر  212 سال یمتوف ریعم یاب ابن :اشکال

 کتاظم  امام و است صادق امام از نیاع بن یعبداالعل اتیروا اکثر کهیحال در است،

 وفتات  ستال )یهجتر  141 سال از شیپ یعبداالعل وفات دیبا پس است؛ نکرده درک را

 از ستام  آل یمتول  یعبتداالعل  ،يكاف اسناد از یکی در که بخصوص باشد، (صادق امام

 :کندیم نقل یتیروا سجاد امام احواالت



 بته  نیالحست  بن یعل حضرت حال: شده نقل سام آل یمول یعبداالعل از

 چتون . کردندیم گفتگو رابطه نیا در نهیمد اهل که بود شده میوخای  گونه
 صتاحب  بته  و کترده  نیتی تع درهتم  هزار شانیا د،یرس حضرت به خبر نیا

 1.است من مال یصدقه نیا فرمودند و فرستادند نهیمد

 بتن  فیست  عثمان، بن حماد مون،یم بن ثعلبه مانند زین یاالعل عبد انِیراو از یاریبس

 دیت بع دو نیت ا و هستتند  ریعم یاب ابن و صفوان خیمشا طبقه در 2رئاب بن یعل و رهیعم

 .کنند تیروا مباشر نحو به یاالعل عبد از است

 .رسدیم نظر به دیبع او از صفوان و ریعم یاب ابن تیروا نقل فات،یتوص نیا با

 در ظهتور  تنهتا  نه است، کرده نقل سجاد امام از یعبداالعل که یتیروا -الف :پاس 

 امتام  او نکهیا بر نهیقر و است مباشر ریغ یتیروا که رسدیم نظر به بلکه ندارد، مباشرت

 امتام  یاالعلت  عبتد  کته  نیت ا بتر  شاهد. ستین باشد، کرده درک را باقر امام و سجاد

 :کند می نقل او از عقوبی بن ونسی که است یتیروا نکرده، درک را باقر

                                                      
 .441ص  ،6   ،كافي ،ینیکل .1
2 . ؛11 ص ،9   ،همان 

؛ 221 ص ،1   ،. همان
.  ؛ 116 ص ،همتان

. 111 ص ،4   ،؛ همان911 ص ،4   ،همان:
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 را معاملته  قستم  دو بتاقر  امتام  دمیشن که شده نقل نیاع بن یعبداالعل از
 را جنس اینکه بدون: بگوید داریخر به فروشنده آنکه یک  نداشت؛ دوست
 خریتدن  دیگتر،  و برگیتر  را جنس و بینداز را پول یکن یبررس و رو و زیر

 1.است نشده دهید که جنس 

 نیت ا در نتص  ریت تعب نیا« : »دیگو می یاالعل عبد تیروا نیا در

 مثل یریتعاب با بود مباشر صورت به تیروا اگر رایز است؛ نبوده مباشر تیروا که است

 عبتد  نقتل  عدم مهیضم با تیروا نیا. کرد می ریتعب عن حداقل ای و سئلت سمعت، قال،

 در را باقر امام یاالعل عبد که است نیا دیمؤ ،باقر امام از مورد کی در یحت یاالعل

 نکترده  درک زیت ن را ستجاد  امتام  یاول قیطر به پس است؛ نکرده درک ثیحد تحمل

 .است

 باشتند،  نکرده درک را کاظم امام که یکسان از صفوان و ریعم یاب ابن تیروا -ب

 شتهادت  از شیپت  یعبتداالعل  کته  میندار نیا بر یشاهد چیه ما اما رسد؛یم نظر به دیبع

 ستت ین نیا بر لیدل ،کاظم امام از تیروا نکردن نقل و باشد رفته ایدن از صادق امام

 .است بوده نکرده درک را امام آن امامت زمان او که

 صفوان و ریعم یاب ابن واسطهیب نقل در ظهور ،«عن» نهیقر به بخصوص تیروا - 

 .شود حمل ظهور نیهم بر کالم دیبا نباشد، خالف بر یانهیقر اگر و دارد

 تیت روا اکثتار  او از عثمتان  بتن  حمتاد  و عقتوب ی بن ونسی (:اجالاكثار)دومشاهد

 کته  دارنتد  تیروا او از گر،ید یاجال یبرخ و رئاب بن یعل ره،یعم بن فیس زین. دارند

 نیت ا از یاریبست . استت  ستام  آل یمتول  نیاعت  بن یعبداالعل به أجال اعتماد دهنده نشان

 کته  گذشتت  سام آل یمول یعبداالعل و نیاع بن یعبداالعل اتحاد بحث لیذ در اتیروا

 .است یعبداالعل به اعتماد نشانگر تعداد نیهم

 :است طرح قابل انیب دو به أجال إکثار :گفت دیبا استدالل نیا حیتوض در

                                                      
 .154 ، ص5   ،کافیکلینی،  .1
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 بتا  ارتبتا   در که یثقات از یک: یانیب نیا به ،یراو کی از واحد لیجل إکثار :اولانیب

 نقتل  ادیت ز الحتال،  مجهتول  یراو کیت  از اگتر « الضعفا عن یروی: »است نشده گفته او

 بتر  یعملت  یشتهادت  قتت یدرحق و مجهتول  یراو آن بته  ثقه اعتماد نشانگر کند، تیروا

 .اوست وثاقت

 یراو از لیت جل کیت  دیشتا  کته  انیت ب نیا به ،یراو کی از لیجل چند إکثار :دومانیب

 یراو کیت  از لیت جل چنتد  اتیروا مجمو  اما باشد؛ نداشته تیروا اکثار الحال، مجهول

 .کندیم جادیا او وثاقت به نانیاطم انسان یبرا که است یحد به مجهول
 دوم انیت ب نباشتد،  یجتار  اول انیب سام آل یمول نیاع بن یعبداالعل با ارتبا  در اگر
 .است انیجر قابل

 :کندیم نقل او با رابطه در یکش(:اوازامامدیتمج)سومشاهد



صادق امام به که شده تیروا نیچن عبداالعل  از
 ختاطر  بته  متردم : گفتم 

 ایشتان  بتا  من و رندیگیم بیع من بر( احکام و عقائد درباره) گفتن سخن
 ؟(میبگتو  ستخن  ایشتان  بتا  استت  شایستته  حال این با آیا) گویممی سخن

 از) کنتد یمت  پترواز  ستپس  و دیآیم فرود تو مانند: هر کس فرمود حضرت
 امتا ؛ دیت بگو ستخن  یآر ،(دیت آیمت  بر مردم یهاپرسش به دادن پاسخ پس
 پاستخ  را متردم  پرستش  توانتد ینم) کندینم پرواز و آید م  فرود که کس 
 1.نگوید سخن پس ،(دهد

 .است کرده دیتمج کالم در را او و داده کالم اجازه او به حضرت
 نیت ا به اشکال دو است، فرموده الرجال معجم در محقق خویی که گونههمان:اشکال
 یبترا  یتیحج و کندیم نقل یعبداالعل خود را تیروا نیا. یک آنکه است وارد استدالل
 وثاقتت  بتر  داللتت  ستت ین روشن کالم، در تبحر دحم دیگر اینکه .ندارد او وثاقت اثبات
 2.کند

                                                      
 .913ص  ،الکشيرجال ،یکش .1
 .252ص  ،3   ،رجالمعجم ،ییخو .2
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 یبرا گرید شاهد دو 1محقق خویی (:شی مفیدهیعددرسالهدرحضور)چهارمشاهد

 دو نیت ا وحدت اثبات به توجه با که کرده اقامه یالعجل نیاع بن یعبداالعل وثاقت اثبات

 زیت ن مطلق صورت به یعبداالعل موارد و سام آل یمول یعبداالعل وثاقت اثبات یبرا نفر،

 .است یجار

 رستاله  نیت ا در انیراو تمام وثاقت به شهادت شانیا که شیخ مفید یهیعددرساله در

 :کندیم تیروا عبد االعلی از عثمان بن حماد دهد،یم

 

 :دیفرمایم تیرؤ یبرا تیروا چند ذکر از بعد انتها در
 بتن  لیفضت  حداد، بیشع ،یاعش بهیقت منصور، یاب بن یسیع ،یخثعم امکرَّ
 مترداس،  بن عمر ،یجماع بیحب عبدالملک، بن فطر خزاز، وبیابوا سار،ی

 راشتد،  بتن  یابتوعل  ،یرفیص لیفض بن محمد ن،یحس بن عبداهلل بن محمد
 هشتام  ،یحلب یعل بن عمران ،یحلب یعل بن محمد ،یحلب یعل بن داهللیعب
 بتن  دیت ز احمتر،  عقتوب ی ن،یاعت  بتن  یعبداالعل سالم، بن هشام حکم، بن
یب افراد و عفوری یاب بن عبداهلل و وهب بن هیمعاو سنان، بن عبداهلل ونس،ی

 انیت ب را آن حاصتل  ای و فحوا ای آن، یمعنا ای مطلب، نیا نیع گر،ید شمار
 2.اند نموده

 :ندیفرمایم تیرؤ ثیاحاد روات با ارتبا  در شیخ مفید
» ثیحد انیراو

 ،یعلت  بتن  محمتد  ابتوجعفر  اصتحاب  یفقهتا : از عبارتند« 
 بتن  یعلت  ابوالحسن جعفر، بن یموس ابوالحسن محمد، بن جعفر ابوعبداهلل

 حستن  ابومحمد محمد، بن یعل ابوالحسن ،یعل بن محمد ابوجعفر ،یموس
 و فتتوا  و حترام  و حالل که یسردمداران و بزرگان و ،محمد بن یعل بن

 و نبتوده  شتان یا بتر  یطعن یچیه که یکسان شود؛یم گرفته شانیا از احکام
 مصتنفات  و اصتول  اصتحاب  شتان یا د؛یت آینمت  وارد کدامشان چیه بر یذم

 9.هستند مشهوره
                                                      

 .255ص  ،3   ،همان .1
 .42ص  همان،. 2
 .25ص  همان،. 9
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 در متالک  را تیت رؤ کته  یاتیت روا انِیراو یبرا را صفت چند کالم نیا در شیخ مفید

 یفقهتا  آنهتا . انتد کرده انیب اند،دانسته رمضان ماه بخصوص یقمر یهاماه یانتها و آغاز

 کتب و اصول صاحب و ستین آنها ذم به یراه چیه. هستند اعالم از و ائمه اصحاب

 متعتارف  حتد  از بتاالتر  یقیتتوث  دهندهنشان آنها، با ارتبا  در اناتیب نیا. هستند مشهور

 فیتضتع  را او توانینم و است ثقه شیخ مفید شهادت به نیاع بن یعبداالعل پس. است

 .کرد
 را یعبتداالعل  وثاقتت  آن از توانینم و رسدینم نظر به حیصح شهادت نیا اشکال:

 مرحلته  سته  در اشکاالت نیا. دارد وجود شهادت نیا در اشکال نیچند رایز کرد؛ ثابت
 :است طرح قابل

 و تیت رؤ اتیت روا حیتصتح  مقام در شیخ مفید (:سلسلهتمامقیتوثقصد)اولمرحله
 باشتد  حیصح سند تمام دیبا مقصود نیا یبرا و هستند کرد، عمل آنها به دیبا نکهیا انیب
 شتیخ مفیتد   کتالم  در اگتر  پتس  کنتد؛ ینمت  حل را یمشکل مباشر یراو وثاقت صرف و

 اتیت روا روات متورد  در نکته یا کمتا  است انیراو تمام وثاقت به شهادت باشد، یشهادت
 :ندیفرمایم عدد

 اشتکال  و طعتن  سندشان در نُقَّاد که هستند شاذ یثیاحاد روز یس ثیاحاد
 یاخبتار  نتوادر  و انتد شده آورده نوادر ابواب در اتیروا نیا .اندکرده وارد
 1.شود نمی عمل هاآن به که هستند

 مثتل  متورد  در رایت ز گردد؛یبرنم مباشر روات به فقط سند در طعن نیا از مراد قطعاً
 او در را تیت روا اشتکال  شتیخ مفیتد   ختود  ست،ین مباشر یراو نکهیا با سنان بن محمد

 :دیفرمایم و داندیم
 بن محمد از خطاب یاب بن نیحس بن محمد که است یتیروا دست نیا از

 رمضتان  ماه: فرمود که کرده نقل صادق امام از منصور بن فهیحذ از سنان
 بدان و بوده نادر و شاذ ثیحد نیا. شودینم کم گاه چیه و است روز یس

 طعتن  متورد  کته  شتده  واقتع  سنان بن محمد آن قیطر در ست؛ین یاعتماد
 کته  یتت یروا. نتدارد  یاختالفت  چیه او ضعف و بودن متهم در عهیش و است
 2.گرددینم عمل بدان نید در باشد، نیچن

                                                      
 .13ص  همان،. 1
 .21ص  همان،. 2
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 بته  را أبتان  بتن  حستن  و استت  نیهمت  شیخ مفید کالم از زین محقق خویی برداشت

 :ندیفرمایم و کنندیم قیتوث هیعددرساله اسناد در حضور واسطه
 زیت ن محمد بن احمد و کرده تیروا جبله بن عبداهلل از ابان حسن بن احمد
 و اعتالم  از را او ه،یت عدد رستاله  در زیت ن شتیخ مفیتد  . کنتد یم تیروا او از

 شتود  می گرفته شانیا از احکام و فتوا و حرام و حالل که عهیش سردمداران
 1.شمردیم بر ست،ین ذمشان یبرا یراه و نبوده وارد یطعن شانیا بر و

رس اله در رایز ؛ستین امام از مباشر روات از ابان بن حسن بن احمد که یحال در

 :است شده وارد یسند نیچن شیخ مفید هیعدد


2 

 متوجته  اشکال دو صورت نیا در و ستین مباشر روات مخصوص شهادت نیا پس

 .است شهادت نیا

 استت،  آورده تیت رؤ اتِیت روا در شتیخ مفیتد   که یاسناد سلسه در آنکه اول اشکال

 :دارد حضور سنان بن محمد


 کن افطار و رندیگیم روزه مردم که یهنگام ریبگ روزه: فرمودند باقر امام
 داده قترار  اوقتات  را ها ماه خداوند که چرا کنند؛یم افطار مردم که یهنگام
 9.است

 محمتد  تواندینم شیخ مفید. بود کرده فیتضع عدد اتیروا اسناد در را او شیخ مفید

 شتهادت  نیت ا از متراد  پس کند؛ قیتوث بعد صفحه چند در کرده، فیتضع که را سنان بن

 .ستین سند سلسه تمام وثاقت اثبات

                                                      
 .21ص  ،2   ،همان .1
 .22ص  ،العددأصحابعلىالرد ،دیمف .2
 .91ص  همان،. 9



 

 

ره 
شما

ول، 
ال ا

س
1، 

سال 
13

97
 

82 

 صتورت  بته  اوصتاف  نیت ا کته  استت  نیت ا شتیخ مفیتد   کالم ظاهر کهاین دوم اشکال

 یبترا  شتیخ مفیتد   کته  یاوصتاف  نیت ا تمام که یحال در است؛ جمع انیراو در یمجموع

 صتاحب  آنها از یاعده قطعاً و ستین یجار سند تمام در است، کرده انیب تیرؤ روات

 1ابوساره موارد از یک. یستندین فقها از آنها یتمام و ستندین مدونه اصول و مشهوره کتب

 در او از یاطالعتات  چیهت  و دارد هی عددرساله ریغ در معدود تیروا چند فقط که است

 نیت ا یشخصت  نیچنت  متورد  در چگونته . شودیم شمرده مجهوالت از و ستین دسترس

 کته  است نیا عبارت ظاهر که یحال در شود،یم یجار کرده انیب شیخ مفید که یاوصاف

 نیت ا یتمتام  شتامل  -شتد  خواهتد  بحتث  کته  سلسته  تمام ای مباشر –تیرؤ روات تمام

 کرد؛ دی رفع ظهور نیا از که ندارد وجود یانهیقر چیه و هستند اتیخصوص

 یجتار  تیت رؤ اتیت روا روات سند سلسه تمام مورد در شیخ مفید شهادت جهینت در

 داده یشتهادت  شیخ مفید اگر -اول نهیقر بخصوص - شد انیب کهای  نهیقر دو با و ستین

 .سند تمام نه است انیجر قابل مباشر روات مورد در باشد،

 امام از مباشر روات شیخ مفید شهادت از مراد(: رمباشرواتقصدتوثیق)دوممرحله

 حیصتح  مطلتب  نیت ا هتم  بتاز  امتا  اسناد؛ سلسله در واقع انیراو تمام نه باشد معصوم

 روات تمتام  در کترده،  انیت ب تیت رؤ روات یبترا  شیخ مفید که یریتعاب نیا رایز ست؛ین

 در شتیخ طوستی   و استت  هیت جارود هیت دیز رأس کته  الجتارود  یاب مثل و ستین یجار

 2«: »دیت فرمایم او ترجمه

 وجتود  آنهتا  ذم بته  یراهت  و شودیم اخذ آنها از حرام و حالل که ستین یکسان از قطعاً

 .است الجارود یاب نیهم تیرؤ اتیروا در مباشر روات از یکی که یحال در. ندارد


 ؛

 کن افطار و رندیگیم روزه مردم که یهنگام ریبگ روزه: فرمودند باقر امام
 داده قترار  اوقتات  را هاماه خداوند که چرا کنند؛یم افطار مردم که یهنگام

 3.است
                                                      

 . 92ص  همان،. 1

 .زیاد باب ،219ص  ،فهرست ،یطوس .2
 .91 ص ،الردعلىأصحابالعدد، دیمف .9
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 رستاله  نیت ا در زین 1مرداس بن عمر ،یالجماع بیحب مانند یگرید انیراو نیچن هم

 ریتعتاب  نیت ا قطعتا  و شوند می شمرده مجهول روات از که کنند می نقل را تیرؤ اتیروا

 .ستین یجار آنها مورد در شیخ مفید

 السترا   مخلتد  أبتو : »نتد یفرما متی  او متورد  در نجاشی که 2مخلد ابو مانند زین یبرخ

 غالتب  بتن  اهلل عبتد  بن محمد عن سعید بن محمد بن أحمد عن جعفر بن محمد أخبرنا

 بته  9.«بکتابته  السترا   مخلتد  أبتی  عتن  عمیتر  أبی ابن عن الطاطری الحسن بن علی عن

 نجاشتی  گرچته  زیت ن .شودیم قیتوث کند،یم تیروا را کتابش ریعم یاب ابن نکهیا واسطه

 از و مشتهوره  کتتب  صتاحب  مانند یاوصاف اما کندیم او بودن کتاب صاحب به حیتصر

 صتدق  او بتاره  در باشتد،  نداشتته  وجتود  او ذم یبترا  یراهت  چیه نکهیا زین و بودن فقها

 .کند ینم

 وثاقتت  اثبتات  یبرا شیخ مفید کالم که دیرس جهینت نیا به توانیم قرائن نیا با پس

 روات یحتت  وثاقتت  بته  حکم توانینم و ستین استدالل قابل زین امام از مباشر روات

 .کرد واسطهیب

)سوممرحله  وثاقتت  بته  شهادت در ظهور شیخ مفید کالم (:رواتبعضقیتوثقصد

 انیت ب مقتام  در شتان یا رایت ز نتدارد؛  -مباشر روات نه و سند سلسه تمام نه - روات تمام

 تیت رؤ اتیت روا نیبت  که نیهم پس هستند؛ عدد اتِیروا بر تیرؤ اتِیروا مِیتقد نکاتِ

 کته  باشتند  یامدونته  اصتول  و مشهوره مصنفات صاحبان و فقها از آنها روات از یبرخ

 .شودیم محقق مقصود ندارد، وجود آنها ذم به یراه

 از یبرخت  که است نیا دیآیم دست به شیخ مفید شهادت از که یزیچ تنها جهینت در

 کرد؛ ذم را آنها توانینم و هستند مشهوره کتب صاحبان و فقها از تیرؤ اتیروا روات

 آن در یانته یقر چیه هستند، ثقه سند سلسه تمام به رسد چه مباشر روات تمام نکهیا اما

 .ندارد وجود

 حضتور  هیعددرساله اسناد در نیاع بن یعبداالعل نکهیا صرف :شد ثابت قرائن نیا با

                                                      
 .44 ص ،همان. 1
 :96ص  ،همان .2

 .451ص  ،النجاشيرجال ،ینجاش .9
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 کته  یرواتت  تمتام  و نتداده  یشتهادت  نیچن شیخ مفید رایز ستین او وثاقت موجب دارد،

 یکت ی حداقل ای کرده قیتوث شهادت نیا واسطه به را آنها 1الرجالمعجم در محقق خویی

 .ستندین قیتوث قابل واسطه نیا به داند،یم هیعددرساله در حضور را آنها قیتوث قرائن از

 2الرج المعجم در محقق خویی (:میابراهبنيعلریتفسأسناددرحضور)پنجمشاهد

 :ندیفرمایم
 مرستل  صتورت  به خدا رسول از انعام، سوره 61 هیآ لیذ يقمریتفس در

 9.کندیم تیروا او از زین رهیعم بن فیس و کرده تیروا

 :است گونه نیا ندیفرما می نقل خویی محقق که یسند نیا


4 

 بن یعبداالعل به طبقه نیا در مطلق صورت به یعبداالعل شد انیب که یقرائن با چون

 کته  آورد شتاهد  میابراهبنيعلریتفس در را یگرید تیروا توانیم است، منصرف نیاع

 :دارد وجود آن سند در یعبداالعل

 5 

 قترآن  دیت با ائمه و سلم و امبریپ: دیفرمایم ریتفس مقدمه در يقمریتفس صاحب

 :آوردیم ادامه دری و. رندیبگ ادی است الزم مردم بر و کند انیب را

 آنتان  اطاعتت  کهی کسان از ثقات و خیمشا و شده نقل مانیبرا را آنچه ما و

 6.میکنیم نقل ،اندکرده تیروا است واجب

                                                      
 .کندیم استدالل دیمف خیش رساله در یراو وجود به عنوان 22 لیذ الرجال معجم در ییخو یآقا. 1
 .کند یم استدالل آن به و انیب را یقم ریتفس اسناد در حضور. 435 ، صمعجم ،ییخو .2
 .255ص  ،3   ،همان .9
 .214ص  ،1   ،القميتفسیر ،یقم .4
 .426ص  ،2   همان،. 5
 .4ص  ،1   همان،. 6
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 ریتفست  صتاحب  شتهادت  به پس دارد؛ وجود ریتفس اسناد در زین نیاع بن یعبداالعل

 .است ثقه

 :رایز کرد تمسک شهادت نیا به توانینم که رسد می نظر به

 بتن  میابتراه  بتن  یعلت  به ریتفس اسناد: ستینمسلّممیابراهبنيعلبهكتاباسناد.1

 .دارد وجود انتساب نیا در یادهیعد تأمالت و ستین واضح یقم هاشم

 :دیفرمایم یزنجان یریشب یالعظم اهلل تیآ حضرت
بنعلىتفسیر که ایمگفته مکرَّر نیست؛ ابراهیم بن عل  خود سند سند، این

 کته  شودم  معلوم اسناد از است؛ تفسیر سه و بیست تقریباً از ملفَّق ابراهیم
 ابتراهیم  بتن  عل  اسناد البته اسناد این. است ابراهیم بنعل  سند سند، کدام

 إدریتس  بتن  أحمتد  از هم مورد یک در حت  ابراهیم بن عل  چون نیست؛

نمت   را کتتاب  آن متا  و شتده  أختذ  دیگتر   کتتاب  از این و ندارد روایت
 1.شناسیم

 .کندیم رد را میابراه بن یعل به کتاب تمام نسبتِ قطع طور به شانیا

 مقدمته  نکته یا احتمتال  باشتد،  ینیقزو حاتم بن یعل کتاب مؤلف کالم، نیا طبق اگر

 نیت ا حتاتم  بتن  یعلت  دارد احتمتال  چند هر. شودیم تیتقو زین باشد شانیا یبرا کتاب

 شتود یم سبب احتمال نیهم باشد، گرفته میابراهبنيعلریتفس یاصل کتاب از را مقدمه

 بتن  یعلت  ترجمه در نجاشی. شود دارخدشه میابراه بن یعل به مقدمه نسبت به نانیاطم

 :سدینویم حاتم

.2 

 از -استت  استتمرار  بتر  دال کته  یرویت  مضتار ِ  فعل نهیقر به - حاتم بن یعلیعنی 

 زهیت انگ سته  نیت ا از یکت ی بته  فیضتع  خِیمشا از ثقه یراو نقل. کند می نقل اریبس ضعفا

 در اتیت روا از یبرخت  ا. یت شود می نقل دییتا یبرا اتیروا از یبرخ ا: یردیپذ می صورت

 نظر در فیضع فرد موارد، یاپاره در و است بخشنانیاطم قرائن به محفوف ،یراو نظر

 یبترا  اتیت روا تمتام  است دیبع اریبس باشد، ریکث فیضع از تیروا اگر. است ثقه ،یراو
                                                      

 .5111ص  ،11  ،النکاحكتاب ،یزنجان یریشب. 1
 .269ص  ،النجاشيرجال ،ینجاش .2
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 زهیت انگ دو نیا قیتلف. باشد داشته وجود بخشنانیاطم قرائن آنها تمام در ای و باشد دییتا

 دانستن ثقه خاطر به اتیروا از یبرخ دیبا پس رسد؛ می نظر به دیبع اتیروا تمام در زین

 رایز ستین اعتماد قابل مقدمه در حاتم بن یعل شهادتِ ان،یب نیا با. باشد فیضع یراو

 کثترت  بتا  شتان یا و اوستت  نظتر  بته  کتاب روات وثاقت کند، می ثابت که یزیچ تینها

 گتران ید یمبنتا  بتا  کته  دارنتد  یعیوست  مشترب  قیتوث دراند  کرده ثابت ضعفا از تیروا

 .است متفاوت

 یعلت  بته  متعلق ت،یروا دو نیا م،یریبپذ هم را میابراه بن یعل به مقدمه انتساب اگر

 اهللتیآ فرموده طبق که دارد قرار سیادر بن احمد سند صدر در رایز ست؛ین میابراه بن
 کنتد؛ ینم نقل تیروا او از میابراه یعل اسناد از کی چیه در ،یزنجان یریشب یالعظم

 نکهیا نه 1اندشده عطف هم به اسناد یبرخ در و دارند قرار هم طبقه در نفر دو نیا بلکه

 .کنند نقل تیروا گریکدی از

 یحت مقدمه در شهادت نیا شودیم سبب که یانکته نیدوم :ستینقیتوثمقامدر.2

 انیت ب مقام در مؤلف که است نیا نباشد، اعتماد قابل باشد، میابراه بن یعل به متعلق اگر

 :است کرده انیب الرجالمعجم در محقق خویی گرچه. ستین کتاب اتیروا تمام صحت
 مقتام  در میابتراه  بتن  یعلت  اند،کرده استظهار وسائل صاحب که گونههمان

 پس است؛ آن در موجود عقائد بودن حق انیب و کتاب اتیروا صحت انیب
 الواستطه  مع روات یحت روات، تمام وثاقت بر ات،یروا صحت بر شهادت

 2.دارد داللت امام از

 در روات تمتام  کته  ستت ین نیا است، حقه عقائد انیب مقام در شانیا نکهیا الزمه اما 

 اتیت روا از بعتد  ایت  بتود  آورنانیاطم قرائنِ به محفوف یتیروا اگر رایز باشند؛ ثقه اسناد

 جهینت در شود؛یم برآورده هدف نیا شد، تمسک دییتا یبرا یفیضع تیروا به حه،یصح

 .ستین –الواسطه مع ای مباشر – روات وثاقت مثبِت شهادت نیا

 تنهتا  کتتاب،  مؤلف شهادت در شتریب تأمل با :استخودش یمشاقیتوثمقامدر.3 

 کننتد، یمت  نقتل  آنها از شانیا که یخیمشا تمام که است نیا دیآیم دست به که یظهور
                                                      

451ص  ،9   ،كافي ،ینیکل .1
 

 .43ص  ،1   ،رجالمعجم ،ییخو. 2
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 ختود  خیمشا در خیمشا ظهور که ثقات و خیمشا نیب جمع در دقت با بخصوص اند؛ثقه

 یانته یقر چون و شودینم اطالق ما خیش ،یقیحق نحو به استاد خِیش به رایز است؛ شانیا

 در و کترد  اختذ  ظهورش به دیبا م،یکن حمل یمجاز یمعنا بر را عبارت که ندارد وجود

 خیشت  بودن ثقه از شیب خیمشا با اقیس وحدت و یهمراه نهیقر به زین ثقات صورت نیا

 بته  مقدمته  نیت ا از کته  یظهتور  تنهتا  جهینت در کند؛ینم ثابت را یگرید مطلب م،یمستق

 کته  را یکستان  تمام وثاقت توانینم شهادت نیا با و است خیمشا وثاقت د،یآیم دست

 نیبت  چتون  زیت ن نیاعت  بتن  یعبداالعل. کرد ثابت اند،آمده یراو عنوان به یقم ریتفس در

 .شودینم قیتوث واسطه نیا به ست،ین مؤلف خیمشا از و است ریتفس نیا روات

اه لفق همجل ه 91 شماره در دیز ابو عبداهلل احمد خیش :استاریبسنقضیدارا.4

 نیت ا بته  مجهتول  اتیت روا و حیصح اتیروا و فیضع اتیروا تعداد انیب با 1يعربتیب

 احتمتاالت،  حساب به است شتریب مجهول و فیضع اتیروا تعداد چون رسد،یم جهینت

 انیت ب مقتام  در پژوهش نیا در او. ستین یفیضع احتمال مجهول اتیروا ضعف احتمال

 کتتاب  جمله از یقاتیتطب اند،فرموده مطرح صدر دیشه که است یاحتماالت حساب قاعده

 ستت یب استت،  فیضتع  قطعاً که را یاتیروا قیتطب نیا لیذ در و کندیم انیب يقمریتفس

 صتاحب  شتهادت  نقت   مطلب نیبنابرا داند؛یم تیروا 113 را مجهول اتیروا و عدد

 .کرد اعتماد آن به توانینم و ستین کم ،يقمریتفس
 انیب سام آل یمول نیاع بنیعبداالعل قیتوث یبرا زین یگرید شواهد: گریدشاهدچند
محقق  که به یمفت کتب در او اتیروا ورود و یعبداالعل بودن هیالروا ریکث جمله از شده؛
 بتر  یبهبهتان  دیت وح مرحتوم  قهیتعل از را آنها سام آل یمول یعبداالعل ترجمه لیذ خویی
 اجتال  اکثتار  بته  را اول وجته  تتوان یمت  امتا  2کند؛یم نقل یاسترآباد مرحوم المقالمنهج

 در کته  استت  استناد قابل یصورت در زین دوم شاهد. داد ارجا  دوم انیب طبق بخصوص
 اثبتات  قابتل  مطلب نیا اما باشد؛ شده داده فتوا یعبداالعل تیروا استناد به ییفتوا کتب
 در اول دیشته  ،4ت ذكره در عالمته  ،9معتبر در یحل محقق مانند بزرگان از یبرخ. ستین

                                                      
 .161ص  ،91  ،بالعربیة البیت أهل فقه مجلة مؤلفان، از یجمع. 1
 .252ص  ،3   ،رجالمعجم ،ییخو .2
 .216ص  ،2  ،المعتبر ،یحل .9
 .969ص  ،1  ،تذكرة ،یحل .4
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 ایت  9الفائ دهمجم ع در یلت یاردب محقتق  ،2الرائ ع حیالتنق  در مقتداد  فاضتل  ،1المرادهیغا
 کته  انتد کرده اطالق تیروا او ثیحد به ای اندکرده فیتضع حیصر طور به را یعبداالعل
 .است یعبداالعل تیروا به اعتماد عدم نشانگر
 آل یمتول  یعبداالعل ذکر کرد، انیب دیمؤ عنوان به توانیم که یشواهد از گرید یکی
 ندارد استدالل تیقابل نهیقر نیا اما ؛4است عالَّمه األقوال ةخالص نیمعتمد قسمت در سام
 نته یزم در یکشت  کالم سام، آل یمول یعبداالعل ترجمه لیذ األقوال ةخالص در عالمه رایز

 نیهمت  زیت ن عالمته  قیتوث وجه ظاهرا که کندیم نقل را کالم نهیزم در او به امام اجازه
 .شد اشاره آنها به گذشته مباحث در که داشت یاشکاالت انیب نیا که است تیروا

 يریگجهینتبندي و  جمع
 است موجود یعبداالعل نام به ت،یروا صاحب عنوان دو الصادق اصحاب اسنادِ در
 متعدد قرائن که سام آل یمول یعبداالعل یگرید و یعجل نیاع بن یعبداالعل: یکی

 .هستند متحد دو، نیا که دهدیم نشان
 نام با که یفرد تنها طبقه، نیا در که است نیا یبررس نیا در نکته نیترمهم
 رجال در چند هر. است سام آل یمول نیاع بن یعبداالعل است، معروف یعبداالعل

 یعبداالعل نام به که یاشخاص ریسا چون اما است؛ شده ترجمه یعبداالعل نیچند خیش
 پس شود؛ینم آنها به مطلقات حمل سبب ندارند، حیصر نام به تیروا اند،شده ترجمه
 .است منصرف سام آل یمول نیاع بن یعبداالعل به مطلق نحو به یعبداالعل

 امام دیتمج اجال، اکثار او، از ریعم یاب ابن و صفوان تیروا) شاهد هشت گرچه

 ریکث ،میابراهبنيعلریتفس اسناد در حضور ،شیخ مفید هیعددرساله در حضور او، از

 نیمعتمد بخش در نامش ذکر و ییفتوا کتب در او اتیروا ورود او، بودن هیالروا

 ذکر توانیم سام آل یمول نیاع بن یعبداالعل وثاقت اثبات بر( عالمه األقوالخالصة

 او، از ریعم یاب ابن و صفوان تیروا و أجال إکثار لیدل به که رسدیم نظر به اما کرد؛

 .ستین وثاقتش مُثبِت قرائن ریسا و است ثقه
                                                      

 .952ص  ،1  ،المراد غاية ،اول دیشه .1
 .411ص  ،1  ،الرائعالتنقیح ،یوریس یحل .2
 .913ص  ،5  ،البرهان و الفائدة مجمع ،یلیاردب .9
 .122ص  ،االقوال خالصة ،یحل .4
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 و مآخذ منابع
 نشر: تهران ،یغفار اکبر یعل: حیتصح ،الغیبة ،ابراهیم بن محمد زینب، أبی ابن .1

 [.تا ، ]بیصدوق

 ،أعین آل ذكر فی ابنه ابن إلى الزراري غالب أبی رسالة ،محمد بن احمد زرار ، ابوغالب .2

 .ش 1963 ،1 چ، ةیسالماإل قاتیالتحق و البحوث مرکز: قم

 دفتر: قم ،األذهان إرشاد شرح فی البرهان و الفائدة مجمع ،محمد بن احمد ،اردبیل  .9

 .ق 1419 ،1 چ، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالم  انتشارات

 .ق 1942 ،1 چ ،تهران دانشگاه انتشارات :تهران ،البرقيرجال ،محمد بن احمد ،برق  .4

 دارالکتب: قم، محدث نیالد جالل حیتصح و قیتحق ،المحاسن ،تتتتتتتتتتت .5

 .ق 1921 ،2 چ، ةیاالسالم

 چ، اسالم  فقه المعارف دائرة مؤسسه: قم ،(ةیبالعرب) تیالب اهل فقه ،مؤلفان از یجمع .6

 .[تا ، ]بی1

، 1 چ، ةیالعلم دارالکتب: روتیب ،الکمالبیتهذ ،عبدالرحمن بن وسفی ،یمز حافظ .2

 .[تا ]بی

 اهلل تآی کتابخانه: قم ،الشرائع لمختصر الرائع التنقیح ،اهلل عبد بن مقداد ،یوریس یحل .1

 .ق 1414 ،1 چ، نجف  مرعش 

 ،1 چ، الشهدا  سید مؤسسه: قم ،المختصرشرحفيالمعتبر ،حسن بن جعفر ،یحل .3

 .ق 1412

 ،1 چ، تهران دانشگاه انتشارات: تهران ،داودابنرجال ،عل  بن حسن ،یحل .11

 .ق1919

 .ق 1911 ،1 چ، البیت آل ةمؤسس: قم ،الفقهاء تذكرة ،یوسف بن حسن ،یحل .11

 ،2 چ، الحیدرية المطبعة منشورات: نجف ،األقوال خالصة - العالمة رجال ،تتتتتتتتتت .12

 .ق 1411
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 نةيمد منشورات :قم ،الرواة طبقات لیتفص و ثيالحد رجال معجم ،ابوالقاسم ،ییخو .19

 .[تا ، ]بی1چ ، عيالتوز و النشر و للطباعة الزهراء دار: روتیب ،العلم

 .[تا ، ]بی1 چ، الکتب عالم: روتیب ،یالدارقطن اقوال ةموسوع ،عمر بن یعل ،یدارقطن .14

 ،1 چ، پردازرا  پژوهش  مؤسسه: قم ،النکاحكتاب ،موس  زنجان ، یریشب .15

 .ق1413

 دفتر انتشارات: قم ،اإلرشاد نکت شرح فی المراد غاية ،مک  بن محمد اول، شهید .16

 .ق 1414 ،1 چ، قم علمیه حوزه اسالم  تبلیغات

 جامعه به وابسته اسالم  انتشارات دفتر: قم ،التوحید ،عل  بن محمد صدوق، .12

 .ق 1931 ،1 چ، قم علمیه حوزه مدرسین

 جامعه به وابسته اسالم  انتشارات دفتر: قم ،الفقیهیحضرهالمن،تتتتتتتتتت .11

 .ق 1419 ،2 چ، قم علمیه حوزه مدرسین

 .ش 1915 ،1 چ، داور  کتابفروش : قم ،الشرائععلل ،تتتتتتتتتت .13

 وابسته اسالم  انتشارات دفتر: قم ،یغفار اکبر یعل کوشش به ،الخصال ،تتتتتتتتتت .21

 .ش 1962 ،1 چ، قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به

 .ق 1935 ،2 چ ،ةیاالسالم دارالکتب: تهران ،النعمة تمام و الدين كمال ،تتتتتتتتتت .21

: قم ،علیهماهللصلّىمحمّدآلفضائلفيالدرجاتبصائر ،حسن بن محمد صفار، .22

 .ق 1414 ،2 چ ،نجف  مرعش  اهلل تآی کتابخانه

 موسسه: قم ،یاصفهان یومیق جواد قیتحق ،الطوسيرجال ،حسن بن محمد طوس ، .29

 .ش 1929 ،9 چ، یاالسالم النشر

 الکتب دار :تهران خرسان یموسو حسن: قیتحق ،األحکامتهذیب،تتتتتتتتتت .24

 .ق 1412 ،4 چ، اإلسالمیة

 ،1 چ ،ستاره: قم ،یاالنصار رضا محمد قیتحق ،الفقه أصول فی العُدة ،تتتتتتتتتت .25

 .ق 1412

 .[تا ، ]بی1 چ ،الرضوية المکتبة: نجف ،الفهرست،تتتتتتتتتت .26
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: قم ،یجزائر یموسو بیدطیس قیتحق ،القميتفسیر ،میابراه بن یعل ،یقم .22

 .ق 1414 ،9 چ، دارالکتاب

 ،1 چ ،مشهد دانشگاه نشر مؤسسه: مشهد ،الکشيرجال ،عمر بن محمد کش ، .21

 .ق 1413

 [.تا ، ]بیةیالهاشم ةمطبع: دمشق ،العربقبائلمعجم ،رضا عمر کحاله، .23

 .ق 1412 ،4 چ، اإلسالمیة الکتب دار: تهران ،الکافي ،یعقوب بن محمد ،ینیکل .91

 .ق 1423 ،1 چ ،النشر و للطباعة ثيدارالحد: قم ،لکافيا ،تتتتتتتتتت .91

 مؤسسة: روتیب ،المسائلمستنبطوالوسائلمستدرک ،نیحس رازیم ،ینور محدث .92

 .ق 1411 ،1 چ ،تیالب آل

 ،الموصلأهلجوابات-العددأصحابعلىالرد ،نعمان بن محمد بن محمد مفید، .99

 .ق 1419 ،1 چ، مفید شیخ هزاره جهان  کنگره: قم

 جامعه به وابسته اسالم  انتشارات دفتر: قم ،النجاشيرجال ،عل  بن احمد نجاش ، .94

 .ق 1412 ،1 چ، قم علمیه حوزه مدرسین


