سالنامه علمی ـ تخصصی
سال اول ،شماره  ،1سال 1931

بازخواین وثاقت عبداألیلع
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چکیده

عبداالعلی ،موارد مربوط به این دا را بررسی کرده و بعد از اثبات یکی بودن ایمن عنموان،
وثاقممت عبممداالعلی را أرزیمابی کممرده اسممت .او در فصممل دخسممت در بمماره اتحمماد عنمماوین
عبداالعلی مولی آ سا و عبد األعلی بن أعین و عبداألعلی به دحو مطلق ،بحمث کمرده و

بازخوانی وثاقت عبداألعلی

مختلف بودن عناوین یک راوی (توحید مختلفات) سبب پارهای معضالت در علم رجما
و عل الحدیث شده است .حل این معضل ،به شناخت ما از راویان یماری ممیرسمادد و در
امر توثیق و تضعیف آدان دقش اساسی دارد.
دویسنده این مقاله ،طی دو فصل ،با هدف بررسمی و تحلیمل اخمتالف چنمد عنموان در دما

قرائن متعددی در خصوص اتحاد این عناوین اقاممه دمموده اسمت و در فصمل دو  ،هشمت
شاهد بر اثبات وثاقت عبداألعلی بن اعین مولی آ سا آورده است.
واژگان کلیدی :عبد األعلی ،عبد األعلی بن اعمین ،عبمد األعلمی ممولی آ سما  ،إتحماد
راویان.
 .1تاریخ دریافت مقاله39/1/12 :
 .2از دانش آموختگان مدرسه فقهی امام محمدباقر.

تاریخ تأیید مقاله39/9/11 :
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مقدمه
سنت معصومین ،اعم از قول ،فعل و تقریر ایشان ،عمدهترین منبعِ در فرایند استتنبا
احکام و فروعات است .وظیفه انتقال این سنت را اصحاب ائمه و راویان و دانشوران
سینه به سینه و نسل به نسل بر عهده گرفتهاند.
طبعاً هر حدیثی که ناقل سنتی باشد ،قابلیت استناد و عمل ندارد؛ بلکه حدیثی قابتل
استناد است که با عمل به آن در صورت خالف واقع بودن ،مُعَّذِری داشته باشیم و برای
صحتِ مواخذه ،مُنَجِز محسوب شود.
در اصول فقه برای تشخیص ایتن نتو حتدیث ،مبتانی مختلفتی وجتود دارد .برختی
اطمینان به صدور یا موثوق الصدور بودن را مالک حجیت حدیث میدانند و به صترف
روایتِ راویِ ثقه مادام که اطمینان یا وثوق به صدور حدیث ایجتاد نشتود ،بته حتدیث
عمل نمیکنند .برخی روایتِ عدل امامی را حجت میدانند حتی اگر وثتوق بته صتدور
روایت ایجاد نشود .برخی دیگر روایت ثقه را حجت میدانند حتی اگتر راوی ثقته غیتر
امامی باشد.
طبق دو مبنای اخیر ،بررستی رجتال حتدیث در شتناخت روایتتِ حجتت از غیتر
حجت ،ضروری است؛ زیرا به بنای عقال یا روایات – بنا بر اختالف مبانی -قتول عتادل
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یا ثقه حجت است و اگر با بررسی رجال و به وسیلهی توثیقات عام یا خاص به عدالت
یا وثاقت تمام روات یک حدیث دست یابیم ،در چنین روایتتی متالک حجیتت وجتود
دارد و عمل به آن الزم است .بنا بر مبنای اول حجیت خبر واحتد نیتز هتر چنتد صترف
عادل یا ثقه بودن رواتِ حدیث ،موجب حجیت آن نیست؛ اما یکی از راههای اصلی بترای
رسیدن به اطمینان یا وثوق به صدورِ روایت ،عدالت یا وثاقت روات حدیث است.
از مشکالت عمده در اسناد که کار بررسی وثاقت و ضعف یک راوی را پیچیتده متی-
کند ،وجود اسامی مشترک در اسناد است که برخی توثیق دارند و برختی صتریحًا تتوثیقی
ندارند و اگر نتوانیم بین این دو تمییزی ایجاد کنیم ،اشتراک بین ضعیف و ثقته ستبب متی
شود تمام روایاتی که این عنوان در آنها مشاهده میشود ،در حکم ضعیف باشند .در پتاره-
ای موارد در اسناد دو عنوان وجود دارد که برای یک عنوان توثیقی وجود دارد؛ اما عنتوان
دیگر از این امتیاز بیبهره است و اگر بتوان با قرائنی این دو عنوان را بته هتم برگردانتد و
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هر دو را متحد دانست ،میتوان از این ناحیه به صحت تمام روایتاتی کته هتر یتک از دو
عنوان در آن وجود دارد ،حکم کرد .در برخی از موارد نیز هیچ یتک از دو عنتوان تتوثیقی
ندارند؛ اما با اثبات اتحاد ،قرائن عامهای برای توثیق مانند إکثار أجال ثابت میشتود کته در
صورت عدم اتحاد ،این قرینه قابل اثبات نیست؛ با توجه به این نکات ،تمییز مشتترکات و
توحید متفرقات در رجال ،از جایگاه ویژهای برخوردار است.
از موارد و مثالهای بحث توحید مختلفات ،عنتوان عبتداالعلی بتن اعتین ،عبتداالعلی
مولی آل سام و عبداالعلی به نحتو مطلتق استت .در مجتامع روایتی شتیعه ،در استناد 13
روایت به نام عبداالعلیبن اعین برخورد میکنیم .در اسناد  23روایتت ،عبتداالعلی متولی
آل سام را میبینیم .نیز در اسناد  22روایت ،عبداالعلی به نحو مطلتق وجتود دارد .شتایان
ذکر است که برخی روایات عبداالعلی ،در فقه جایگتاه خاصتی دارد .یکتی از مهتمتترین
روایات عبداالعلی از نظر فقهی ،روایتی است که در باره مسح بر جبیره وارد شده است:



این روایت به دلیل ذیل آن که در ارتبا با نفی حتر استت ،در بستیاری از ابتواب
فقهی آورده شده و در ارتبا با آن صحبت شده است .اگر بتوان عبد االعلی را در ایتن
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به امام صادق گفتم :لغزیده و افتادم و ناخنم جدا شتد و بترو انگشتتم
مرحمی گذاردم پس هنگام وضو گرفتن چه کنم؟ فرمود :این و مانندهایش
را از کتاب خدای متعال دانسته میشود «در دین و آئین بتر شتما تنگت و
دشوار قرار نداده»؛ بر آن انگشت (که زخم شده و مراره برو آن نهتاده
2
و بستها ) مسح کن و دست بکش.

روایت و روایاتی مانند آن  -که عبداالعلی در آن وجود دارد -توثیتق کترد ،بستیاری از
روایاتی که ضعیف شمرده شدهاند ،تصحیح خواهند شد.
با بحث در زمینه اتحاد یا تعدد این عناوین نیز ،نته تنهتا بستیاری از خطتو اصتلی
توحید مختلفات بیان خواهد شد؛ بلکه اثبتات اتحتاد ،متیتوانتد در توثیتق یتا تضتعیف
اثرگذار باشد .این مقاله عهدهدار بررسی این موضو است.
 .1گیاه است خاردار و تلخ.
 .2کلینی ،كافي ،9 ،ص .99
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به رسم أدب از حضرت استاد سید محمتد جتواد شتبیری کته در ترستیم و تحلیتل
بسیاری از نکات اصلی بحث ،از ایشان بهتره بتردهام ،کمتال تشتکر را دارم .از خداونتد
متعال نیز عاجزانه خواستتارم ایتن نتاچیز را از حقیتر بپتذیرد و یتاری ختود را از بنتده
کوچکش دریغ نفرماید .و من اهلل التوفیق.

عنوان عبداألعلی در تراجم
شیخ طوسی در اصحاب الصادق هفت نفر را به عنوان عبداألعلی ترجمه کرده است:
 .1عبد األعل بن یزید الجهنی الکوفی؛
 .2عبد األعل بن زید أبو شاکر العقدی (العبدی) الکوفی؛
 .9عبد األعل مول آل سام الکوفی؛
 .4عبد األعل بن محمد البصری؛
 .5عبد األعل بن أعین العجلی موالهم الکوفی؛
 .6عبد األعل بن کثیر البصری الکوفی أبو عامر أسند عنه،
 .2عبد األعل بن الوضاح األزدی الکوفی.1
اما در مصادر حدیثی شیعه به جز عبداالعلی بن اعین و عبداالعلی مولی آل ستام ،از
هیچ یک از اینان ،روایتی که به یکی از این نسبها یا القاب تصتریح کترده باشتد ،نقتل
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

نشده است .دو احتمال وجود دارد :اول آنکه عبداالعلی بن اعین العجلی بتا عبتداالعلی
بن اعین از آل اعین متحد باشد .دیگر اینکه عبداالعلی بن اعتین العجلتی بتا عبتداالعلی
مولی آل سام متحد باشد .هر یک از این دو احتمال در دو بخش جداگانته بررستی متی
شود.
با نگاه به اسناد در طبقه اصحاب الصادق مکرر به نام عبد االعلی به صورت مطلق
بر میخوریم ،یکی از نکات بحث که باید روشن شود ،تطبیق عبد االعلی مطلق با یکتی
از این عناوین است که به عنوان سوال دوم بعد از بحث از آل اعین به آن پاسخ خواهیم
داد.

رجالالطوسي ،ص .242

 .1طوسی،
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از آل اعین بودن عبداالعلی بن اعین
در رسالهأبيغالبزراری در باره آل اعین است ،اینگونه وارد شده است:
نوشتهای به خط ابوالحسن محمد بن احمتد بتن داود قمتی -کته ختدایش
رحمت کند -یافتم (که در آن) گفته بود :ابوعلی محمد بن علی بتن همتام
ما را حدیث نمود که علی بن سلیمان بن حسن بن جهم بن بکیر بن اعتین
که معروف به زراری است ،مرا چنین حدیث نمود :فرزنتدان اعتین ده تتن
بودند :عبدالملک ،عبداالعلی ،حمران ،زراره ،عبتدالرحمن ،عیستی ،قعنتب،
بکیر ،ضریس و سمیع؛ همچنین او (علی بن سلیمان) انکار کرد که در بتین
ایشان کسی به نام مالک باشد.

1

در صفحه  212همین رساله عبداالعلی بن اعین ترجمه شده است:
عبداالعلی بن اعین کوفی ،مولی بنی شیبان؛ علی بن سلیمان -عمتوی پتدر
ابی غالب -در آنچه از او نقل شده ،او را از ده فرزند اعین برشمرده استت.
عامه نیز او را چنین ترجمه کرده اند :ابن حجر گفتته :او از یحیتی بتن ابتی
کثیر و نافع مولی ابن عمر روایت کرده و عبیداهلل بتن موستی و یحیتی بتن
سعید العطار الحمصی نیز از او روایت نقل کرده اند؛ ابن ماجه نیز تنها یتک
حدیث در آداب أکل از وی روایت کرده است (انتهای کتالم ابتن حجتر).
سپس ابن حجر ،همانگونه کته عتادت عامته در متورد پرهیزگتاران راوی
همین که ابن حجر ترجمهی او را از لسان المیزان به تهذیب الکمال آورده،
نشان دهنده نوعی از اعتماد است.

2

در تهذیبالکمال نیز اینگونه آمده است:
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اخبار اهل بیت است ،اقوالی در قدح او نقل کرده استت .بته نظتر متن،

عبداالعلی بن اعین کتوفی ،متولی بن ي شتیبان ،بترادر حمتران بتن اعتین،
عبدالملک بن اعین و بالل بن اعین است .او از نافع مولی ابن عمر و یحیی
بن ابی کثیر روایت کرده و عبیداهلل بن موستی و یحیتی بتن ستعید العطتار
الحمصی از او روایت کردهاند.

9

 .1ابوغالب زراری ،رسالة أبی غالب الزراري ،ص .131
 .2همان ،ص .212
 .9حافظ مزی ،تهذیبالکمال ،16 ،ص .942
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در موسوعهأقوالدارقطني نیز عبداالعلی ترجمه و تضعیف شده است:
عبد االعلی بن اعتین کتوفی؛ برقتانی گفتته استت :از ابوالحستن دارقطنتی
دربارهی حدیث عروه از عایشه از پیامبر که فرمتوده« :شترک از حرکتت
مورچه پنهانتر است» پرسیده شد؛ پاسخ داد :عبداالعلی بن اعین که از اهل
کوفه است آن را روایت نموده .گفتم :آیا او ثقه استت؟ گفتت :نته؛ ستپس
دارقطنی گفت :عبداالعلی بن اعین ضعیف الحدیث استت و ایتن حتدیث
ثابت نیست.

1

مطابق این کلمات ،یکی از افراد آل اعین و از بترادران زراره ،عبتداالعلی استت .در
عین حال ،چند نکته مبعِّد وحدت عبداالعلیبن اعین موجتود در استناد و عبتداالعلی از
آل اعین است:
 -1آل اعین از بنی شیبان هستند و عبداالعلی بن اعین ،عجلی است.
 -2در اسناد و ترجمههتای عبتداالعلی بتن اعتین عجلتی ،بته بترادرِ زراره و بترادر
فرزندان آل اعین بودن وی ،اشاره نشده است.
 -9از کالم ابن حجر عسقالنی نیز استفاده میشتود کته از عبتداالعلی یتک روایتت
بیشتر باقی نمانده است و این با اتحاد وی با عبتداالعلی بتن اعتین منافتات دارد؛ زیترا
روایات او کم نیست.
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 -4روایات عبد االعلی بن اعین عجلی نشانگر امامی بودن اوست؛ اما در هتیچ یتک
از کتب رجال  -حتی رجال اهل سنت  -به امامی بودن و یا شیعه بودن عبد االعلی بتن
اعین اخ زراره و بکیر اشاره نشده است .شاید بتوان از کالم حسن بن علی بن یقطین –
نقل شده در رجالكشي -غیر امامی بودن عبد االعلی أخ زراره را اثبات کرد .در رجتال
کشی در «ما روی فی أخوة زرارة» آمده است:
محمد بن مسعود مرا حدیث نمود و گفت که محمد بن نصیر ما را حدیث
نمود و گفت که محمد بن عیسی بن عبید مرا حدیث نمود و حمدویه بتن
نصیر مرا حدیث نمود و گفت که محمد بن عیسی بن عبیتد از حستن بتن
علی بن یقطین ما را حدیث نمود و گفت که مشایخ مرا حدیث نمودند که
حمران ،زراره ،عبدالملک ،بکیتر و عبتدالرحمن فرزنتدان اعتین و افترادی
 .1دارقطنی ،موسوعةأقوال،
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 ،29ص .234

مستقیم بودند؛ چهار تن از ایشان کته از اصتحاب ابتی جعفتر بودنتد در
زمان ابوعبداهلل وفات کردند؛ اما زراره تا زمان ابوالحسن باقی ماند و دید
آنچه را دید.

1

مطابق این نقل ،از بین برادران زراره حمران و عبد الملتک و بکیتر و عبتد الترحمن
مستقیم یعنی امامی بوده اند و میبینیم که از عبد االعلی نامی نبرده است .با ضمیمه ایتن
کالم و کالم رسالهابيغالبزراری به این نتیجه میرسیم که فردی با نام عبد االعلی بن
اعین بن سنسن داریم که امامی نبوده است.
 -5اصل این که زراره برادری به نام عبداالعلی داشته باشد ،مورد تأمل استت؛ زیترا
در کتب رجال شیعه از عبداالعلی بن اعین الکوفی من بنی شتیبان ،اثتر دیگتری غیتر از
رسالهابيغالبزراری دیده نمیشود .این مورد نیز در اصل رس الهاب يغال ب وجتود
ندارد؛ بلکه از اضافات و تکملهای است که ابن غضائری بر ایتن رستاله افتزوده استت.
ترجمهای که در این رساله برای عبداالعلی بن اعین الکوفی بیان شتده ،نیتز از اضتافات
کتاب و تالیف محقق بزرگوار سیّد محمّد رضا حسینیّ جاللتی استت کته طبتق استما
موجود در رساله و تکلمه آن تنظیم شده است .بعید نیست در این میان ،سهوی رخ داده
باشد .شاید عبداالعلی به جدش اعین نسبت داده شده باشد؛ زیرا در رجالنجاشي برای
بکیر بن اعین شش فرزند به نامهای :عبداهلل ،الجهتم ،عبدالحمیتد ،عبتداألعل  ،عمترو و
عبداهلل ،عبدالحمید ،عبداألعل و الجهم 2یاد شده است؛ در رجالش ی ووس ي نیتز ،در
ذیل ترجمه بکیر بن اعین از عبد االعلی به عنوان فرزند بکیر بن اعین ،یاد میشود:
بکیر بن اعین بن سنسن شیبانی کوفی که کنیه اش ابوعبداهلل یتا آنگونته کته
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زید بیان شده است .در اصل رسالهابيغالبزراری نیز از فرزنتدان بکیتر بته نتامهتای:

گفته شده ابوالجهم است ،از او و ابوعبداهلل روایت کرده است .او شتش
فرزند پسر دارد :عبداهلل ،جهم ،عبدالحمید ،عبداالعلی ،عمرو و زید.

9

به همین دلیل احتمال دارد ،بین فرزند و نوههای اعین خلطی رخ داده باشد.
مطابق این احتمال ،وحدت عبداالعلی بن اعین العجلی با عبتداالعلی بتن بکیتر بتن
رجالالکشي ،ص .161

 .1کشی،
 .2ابوغالب زراری ،رسالة أبی غالب الزراري ،ص .191
رجالالطوسي ،ص .121

 .9طوسی،
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اعین نیز مورد خدشه است؛ زیرا در اسناد یک بار هم به عبتداالعلی بتن بکیتر تصتریح
نشده است ،هر چند انتساب به جد بعید نیست اما اگر پدر فرد مشهوری باشد ،انتستاب
به او بیشتر از انتساب به جد ،صورت میگیرد نه به نحوی که حتی یک بار انتستاب بته
بکیر محقق نشده باشد.
احتمال دیگر این است که به خاطر انتساب عبتداالعلی عجلتی بته اعتین و مشتهور
بودن آل اعین تصور شده است عبداالعلی عجلی نیز از آل اعین است.
در نتیجه عبداالعلی بن اعین موجود در اسناد ارتباطی به آل اعین معتروف نتدارد و
فرد دیگری است.

انصراف عنوان عبد االعلی
همانگونه که بیان شد ،در اسناد و رواتی که از امام صادق نقتل روایتت متیکننتد92 ،
مرتبه به نام عبد االعلی به صورت مطلق برخورد میکنیم .پرسش این است :عبد االعلی
به کدام یک از روات انصراف دارد؟
نخست احتماالت قابل طرح را بیان میکنیم.
همانطور که در آغاز بحث بیان شد ،در اصحاب الصادق رجال طوسی ،هفت نفتر
به نام عبد االعلی ترجمه شده است.
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

 -1عبد األعل بن یزید الجهنی الکوفی؛
 - 2عبد األعل بن زید أبو شاکر العقدی (العبدی) الکوفی؛
 - 9عبد األعل مول آل سام الکوفی؛
 - 4عبد األعل بن محمد البصری؛
 - 5عبد األعل بن أعین العجلی موالهم الکوفی؛
 - 6عبد األعل بن کثیر البصری الکوفی؛
 -2عبد األعل بن الوضاح األزدی الکوفی.
مطابق کالم ابن غضائری در باره فرزندان اعین ،احتمال هشتمی در عبتد االعلتی بته
نحو مطلق ،ایجاد میشود که به عبد االعلی بن اعین بن سنسن منصرف باشد.
در تحلیل ،با دقت در علت مطلق گذاشتن عنوان که یا به اعتبار سند قبتل و یتا بته
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سبب شهرت راوی است ،شش احتمال از جمع احتماالت کاستته متیشتود؛ زیترا عبتد
األعل بن یزید الجهنی الکوفی؛ عبد األعل بن زید أبو شاکر العقدی (العبدی) الکتوفی؛
عبد األعل بن محمد البصری؛ عبد األعل بن کثیر البصتری الکتوفی؛ عبتد األعلت بتن
الوضاح األزدی الکوفی و عبد االعلی بن اعین بن سنسن ،نه تنها مشتهور نیستتند؛ بلکته
حتی یک روایت که در آن به کنیه و یا لقب آنها تصریح شده باشد ،وجود نتدارد .پتس
عنوان مطلق نمیتواند به آنها منصرف باشد .با این بیان ،احتمال این که اطالق به اعتبتار
سند قبل باشد نیز مردود است؛ زیرا سندی وجود ندارد که به این اشخاص تصریح شده
باشد تا معتمد اطالق در اسناد بعدی باشد.
در نتیجه عبد االعلی به نحو مطلق به یکی از این دو نفر انصراف دارد :عبتد االعلتی
بن اعین العجلی و عبد االعلی مولی آل سام .اگر وحدت ایتن دو نفتر نیتز ثابتت شتود،
مطلقات فقط به یک نفر انصراف خواهد داشت .در عین حال قرائنی بتر اتحتاد ایتن دو
وجود دارد و نیز قرائنی بر تعدد آنها میتوان اقامه کرد.

قرائن اتحاد عبداالعلی بن اعین و مولی آل سام
با توجه به قرائنی که در بخش قبل بیتان شتد ،در استناد اصتحاب الصتادق - کته در
دسترس است -دو نفر به نام عبتداالعلی وجتود دارد :عبتداالعلی بتن اعتین عجلتی 1و
قرینهاول(اجتماعهردوعنواندریکسند) :در روایتتی در اصولكافي عبتداالعلی
بن اعین و مولی آل سام با هم در یک سند جمع شده است:
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عبداالعلی مولی آل سام .قرائنی بر اتحاد این دو وجود دارد که در ادامه بیان میشود.


2

این روایت در كافي چاپ دار الحدیث 9که با نسخ معتبر زیادی مقابله شده  -بتدون
 .1عبد األعل بن أعین العجلی موالهم الکوفی .همان ،ص 242؛ عبد األعلت متول آل ستام الکتوفی.
همان ،ص .242
 .2کلینی ،الکافي ،5 ،ص .994
 .9همان ،11 ،ص .536
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اینکه اشارهای به اختالف نسخه شود -با همین سند ذکتر شتده؛ کته همتین شتاهد بتر
وحدت نسخ است .در کتاب تهذیباالحکام نیز این روایت با همتین ستند آورده شتده
است.

1

مقربدیگراینقرینه ،روایت علی بن رئاب در این روایت است؛ زیرا علی بن رئاب
 که در ایتن روایتت راوی از عبتداالعلی بتن اعتین متولی آل ستام استت -از هتر دوعبداالعلی روایت دارد و همین جمع بین دو صفت ،مقرب وحدت است؛ زیرا علی بتن
رئاب در صورتی که دو شیخ ،یکی عبداالعلی مولی آل ستام و دیگتری عبتداالعلی بتن
اعین داشت ،هیچگاه بین این دو عنوان جمع نمیکرد.
اشکال:جمع بین دو عنوان لزوماً از سوی راوی مستقیم صورت نمتیگیترد و روات
مع الواسطه یا صاحبان کتب ،در برخی موارد ،عنوانی را با توضیح بیشتتر بترای روشتن
کردن مقصود از راوی بیان میکردهاند .در این مورد نیز راوی مع الواستطه یتا صتاحبان
کتبی مثل ابن محبوب ،سهل بن زیاد یا کلینی میتوانستهاند این عنوان را اینگونته بیتان
کرده باشند؛ در این صورت دیگر نمیتوان به وحدت راوی در این زمینه تمسک کرد.
جواب :اگر بپذیریم که این عنوان را شخص دیگری غیتر از علتی بتن رئتاب آورده
است ،باز هم در استدالل خدشهای وارد نمیشود؛ زیرا جمع بین دو عنوان ،شهادت بتر
وحدت این دو عنوان است و هر کس در این سند شهادت داده باشد ،تفاوتی نمیکنتد؛
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

زیرا تمام راویان و صاحبان کتب در این سند از ثقات شتمرده متیشتوند و شهادتشتان
مورد پذیرش است.
محقق خویی در جواب این سند میفرمایند:
نهایت چیزی که این سند ثابت میکند این است کته عبتداالعلی متولی آل
سام نیز فرزند اعین است؛ ولی اتحاد از آن ثابت نمیشود؛ چرا کته ممکتن
است عبداالعلی العجلی غیر از عبداالعلی مولی آل سام بوده که هتر کتدام
نیز مسمی به ابن اعین باشند.

2

ادعای ایشان این است که ما دو عبداالعلی بن اعین داشته باشیم که یکتی عجلتی و
 .1طوسی ،تهذیب ،2 ،ص .411
معجمرجالالحدیث ،3 ،ص .252

 .2خویی،
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دیگری مولی آل سام و نام پدر هر دو اعین باشد؛ اما بسیار بعید به نظر میرستد کته دو
نفر عبداالعلی بن اعین وجود داشته باشد که یکی عجلی و دیگری مولی آل سام باشتد؛
زیرا جمع بین این دو اسم عبد االعلی و اعین به عنوان پدر و پسر در عرب بستیار کتم
است و بسیار بعید به نظر میرسد که به صورت اتفاق این دو نامِ بسیار کم تکترار ،هتر
دو در دو نفر به همراه پدرشان جمع شود و از آن بعیدتر این است کته ایتن دو نفتر در
یک طبقه باشند و در هیچ یک از اسناد به عجلی بودن دیگری اشارهای نشده باشد.
قرینهدوم(اتحاددرتالمیذ) :در اسناد متعددی دیده شده کته راوی واحتد از هتر دو
نقل روایت دارد و همین وحدت راوی ،قرینه مناسبی بر وحدت ایتن دو استت .علتت
اینکه وحدت راوی قرینه بر اتحاد است ،همان نکتهای است که در پاسخ سخن مرحتوم
خویی مطرح شد؛ به این بیان کته اگتر دو عنتوان در اکثتر روات متحتد باشتند و افتراد
مشترکی از این دو عنوان نقل کرده باشند و این دو عنوان به ایتن حتد بته هتم نزدیتک
باشند و هیچ یک از این رواتِ مشترک ،حتی یک مورد اشاره نکترده باشتند کته متا دو
استاد به نام عبداالعلی داریم و برای هر یک صفت مشخِّصه بیشتری بیان نکرده باشتند،
به این نتیجه میرسیم :بسیار بعید است که این دو عنوان ،متعلق به دو نفتر باشتد؛ بلکته
این دو متحدندکه گاه با عبداالعلی بن و گاه با عبداالعلی متولی آل ستام از او یتاد متی
شود .نکته ای که قرینیت این مورد را تقویت میکند ،تعبیر مطلق به واستطه ی برختی از
اعین و مولی آل سام متعدد بودند ،استفاده از تعبیر مطلق عبتد االعلتی از راوی صتحیح
نخواهد بود و همین تعبیر مطلق قرینه بسیار مناسبی بر وحدت است.
در اینجا به هفت نفر از روات متحد بین عبداالعلی بتن اعتین و متولی آل ستام بته
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روات مشترک  -عالوه بر نقل از هر دو عنوان بخصوصه -است .اگتر عبتد االعلتی بتن

همراه برخی از موارد وقو این اتحاد در کتب حدیثی اشاره میشود:
.1یونسبنیعقوب:
• مواردی که از عبداالعلی بن اعین روایت دارد ،عبارتاند از:

 .1کلینی ،كافي،

 ،5ص .154
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• مواردی که از مولی آل سام روایت میکند:


• مواردی که از عبد االعلی به صورت مطلق روایت میکند.



4



.

5

.2ثعلبهبنمیمون :

• مواردی که از مولی آل سام روایت میکند:
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1

تهذیب ،1 ،ص .265

 .1طوسی،
 .2صفار ،بصائر ،ص .24
 .9برقی ،المحاسن ،1 ،ص .243
 .4کلینی ،الکافي ،1 ،ص .261
 .5همان ،1 ،ص .492
 .6همان ،6 ،ص .225
 .2برقی ،بصائر ،ص .992
عللالشرائع ،1 ،ص .211
 .1صدوق ،
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• مواردی که از عبداالعلی بن اعین روایت میکند:


2



9



4

• موردی که از عبد االعلی به صورت مطلق روایت میکند.

.3سیفبنعمیره :

• مواردی که از عبداالعلی بن اعین روایت میکند:



.

2

• موردی که از مولی آل سام روایت میکند:
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.

6

 .1همو ،توحید ،ص .951
 .2همان ،ص .412
 .9برقی ،محاسن ،2 ،ص .411
 .4صدوق ،كمالالدین ،1 ،ص .214
 .5کلینی ،كافي ،5 ،ص .21
 .6همان ،2 ،ص .911
 .2همان ،ص .922
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1

.4حمادبنعثمان :

• مواردی که از عبداالعلی بن اعین روایت میکند:


.

2



.

4



.

9

• موردی که از مولی آل سام روایت میکند:


.

5

.5عليبنرئاب :

• موردی که از عبداالعلی بن اعین روایت میکند:
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• موردی که از مولی آل سام روایت میکند:
.6اسحاقبنعمار :

• موردی که از مولی آل سام روایت میکند:
رجالالکشي ،ص .913

 .1کشی،
 .2کلینی ،كافي ،1 ،ص .61
 .9همان ،ص .294
 .4صفار ،بصائر ،ص .132
 .5کلینی ،كافي ،6 ،ص .546
 .6همان ،5 ،ص .994
 .2طوسی ،تهذیب ،3 ،ص .914
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1

• موردی که از عبداالعلی بن اعین روایت میکند:



2

.7عبداهللبنبکیر:

• موردی که از مولی آل سام روایت میکند:

9

• موردی که از عبداالعلی بن اعین روایت میکند:



4

دو عنوان نسبت داده شده است ،نکتهای جلب نظر میکند :دو روایت در کتب حدیثی وجود
دارد که هم از عبداالعلی بن اعین نقل شده ،هم از عبداالعلی مولی آل سام و در مضمون با
تفاوتِ کمی در نو ِ عبارات متحد هستند .بسیار بعید به نظر میرسد که هم عبداالعلی بن
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قرینهسوم(وحدتمضمونيبرخيروایات) :با دقت در روایاتی که در کتب حدیثی به این

اعین و هم عبداالعلی مولی آل سام دو نفر باشند و با این حال هر دو این روایات شبیه به هم
را از یک امام نقل کرده باشند و با این همه شباهت ،کسی به تعدد آنها آگاهی نیافته و نداده
باشد.
 .1کلینی ،كافي ،5 ،ص .62
 .2ابن ابی زینب ،الغیبة ،ص .95
 .9طوسی ،تهذیب ،4 ،ص .223
 .4صدوق ،خصال ،2 ،ص .593
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مطلبی که اتحاد این دو عنوان را به ذهن نزدیکتر میکند ،وجود روایت اول با هتر دو ستند،
در کتاب كافي و اتحاد روایت دوم در راوی (ثعلبه) است.



از عبداالعلی مولی آل سام روایت شده که شنیدم امام صادق میفرمود :به
خدا که من کتاب خدا را از آغاز تا پایانش میدانم ،چنان که گوئ در کف
دست من است .خبر آسمان و خبر زمین و خبر گذشته و خبر آینده در
آنست؛ خدا  میفرماید :بیان هر چیزی در



آنست.

1



از عبداالعلی بن اعین روایت شده که شنیدم از امام صادق که م فرمود:
همانا من فرزند رسول خدا هستم و من کتاب خدا را م شناسم .آغاز
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

آفرینش و برنامه کائنات تا روز قیامت در کتاب خداست .خبر آسمان و
خبر زمین و خبر بهشت و خبر دوزخ و خبر گذشته و خبر آینده در
آنست .من همهی این مسائل را م دانم ،گویا که در کف دست خود
م نگرم .خداوند تبارک و تعال م گوید :بیان هر چیزی در آنست.

2



از عبد األعل بن اعین روایت شده که از امام باقر شنیدم که م فرمود:
 .1کلینی ،كافي،
 .2همان ،ص .61
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 ،1ص .223

خداوند زمین را بدون عالم فرو نگذارد تا آنچه را که بیفزایند بکاهد و
آنچه را که بکاهند بیفزاید و اگر چنین نباشد امور بر مردم آمیخته و درهم
م شود.

1



از عبد األعل بن اعین روایت شده که از امام باقر شنیدم که م فرمود:
خداوند زمین را بدون عالم فرو نگذارد تا آنچه را که بیفزایند بکاهد و
آنچه را که بکاهند بیفزاید و اگر چنین نباشد امور بر مردم آمیخته و درهم
م شود.

2

غیر از سه قرینهای که بیان شد ،میتوان مؤیدات دیگری در اثبات وحدت بیان کترد.
گرچه شاید هر یک از این قرائن به تنهایی مثبت اتحاد نباشند؛ اما به ضمیمه یکتدیگر و
با انضمام به قرائنی که گذشت ،قابلیت استدالل بر وحدت را دارند.
مؤیداول :عالمه حلی در خالصة األقوال تنها عبداالعلی مولی آل سام را ترجمه کترده
است 9.این در حالی است که روایات عبداالعلی بن اعین در مجتامع روایتی شتیعه کتم
مولی آل سام بوده است.
مؤیددوم :ابن داوود 4و برقی 5فقط عبداالعلی مولی آل ستام را ترجمته کتردهانتد و
شاید وجه وحدت ترجمه ،متحد دانستن عبداالعلی مولی آل سام با ابن اعین باشد.
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نیست .بر این اساس ،میتوان احتمال داد که او قائل به وحدت عبتداالعلی بتن اعتین و

مؤیدسوم :شیخ صدوق در کتاب منال یحضرهالفقی ه هتم از عبتداالعلی بتن اعتین
 .1صفار ،بصائر ،ص .992
 .2همان ،ص .992
 .9عبد األعل مول آل سام نقل الکشی :أن الصادق أذن له فی الکالم ألنه یقع و یطیر .حلتی ،خالصةة
االقوال ،ص .122
 .4عبد األعل مول آل سام بن لؤی بن غالب و سام بطن منهم ذکره الحتازمی فتی العجالت ق [کتش]
ابنداود ،ص .221
رجال 

ممدوح .ابن داود حلی،
 .5برقی ،رجالالبرقي ،ص .24
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روایت 1نقل میکند و هتم روایتتی از عبتداالعلی متولی آل ستام آورده استت؛ 2امتا در
مشیخه تنها طریق به عبداالعلی مولی آل سام را ذکر میکنتد 9.شتاید عتدم ذکتر طریتق
برای عبداالعلی بن اعین ،به دلیل متحد دانستن او با عبداالعلی مولی آل ستام باشتد .در
عین حال میدانیم که این مؤیدات قرینه کاملی بر اتحاد نیستند؛ زیترا طترق در مشتیخه
کتاب منالیحضرهالفقیه ،تمام روات موجود در آن را شامل نیست.رج العالم ه،اب ن

داوودوبرقي نیز تمام رجال احادیث را در بر نمیگیرند؛ اما با این حال ذکر این متوارد
به عنوان مؤید ،در کنار قرائنی که بیان شد ،در اطمینان به وحدت ،مفید است.

قرائن تعددعبداالعلی بن اعین و مولی آل سام
گذشت که با توجه به قرائن ،در اسناد اصحاب الصادق - که در دستترس استت -دو
نفر به نام عبداالعلی وجود دارد :عبداالعلی بن اعین عجلی و عبداالعلی مولی آل ستام.
قرائنی بر تعدد این دو وجود دارد که در ادامه بیان میشود.
قرینهاول(تعددترجمهدررجال) :شیخ طوسی در رجالش ،هتر دو عبتداالعلی را در
یک باب ترجمه کرده است .او ذیل اصحاب الصتادق و در بتاب العتین عبتداألعل بتن
أعین را ترجمه کرده و این عبارت را آورده است:
4

سال اول ،شماره  ،1سال 1397

سپس بعد از ذکر نام عبداألعل بن محمد البصری ،بالفاصتله عبتداالعلی متولی آل
سام الکوفی را آورده است .اگر این دو ،یک نفر بودند ،وجهی برای تعدد ترجمه وجود
نداشت؛ در حقیقت تعدد ترجمه شهادتی عملی از شیخ طوسی بر تعدد معنون است.
قرینهدوم(اختالفدرقبیله) :عبداالعلی بن اعین عجلتی و از بنتو عجتل استت کته
نسبشان به بکر ابن وائل میرسد؛ 5اما عبداالعلی مولی آل ستام از بنتو ستامه استت کته
 .1صدوق ،فقیه ،2 ،ص .111
 .2همان ،1 ،ص .223
 .9همان ،4 ،ص .444
رجالالطوسي ،ص .242

 .4طوسی،
.5
عمر رضا ،معجمقبائلالعرب،
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 ،2ص .252

کحالته،

نسب آنها به لوی بن غالب میرسد 1و اختالف قبیله و نسب نشانگر تفاوت هویتت آن
دو است.
قرینهسوم(تعددتالمیذ) :مجمو روات از عبد االعلی بتن اعتین متولی آل ستام بتا
تصریح به آل سام ،بنی سام ،اوالد سام و این نو تعبیرات 29 ،راوی استت :موستی بتن
أکیل ،زکریا بن محمد ،علی بن حسن بن ربا  ،درست بتن ابتی منصتور ،استحاق بتن
عمار ،مرازم بن حکیم ،یحیی بن عمران ،ابان بن عثمان ،ثعلبه بتن میمتون ،عبتد اهلل بتن
بکیر ،علی بن رئاب ،یونس بن عبتد الترحمن ،حمتاد بتن عثمتان ،علتی بتن استماعیل
المیثمی ،داوود بن فرقد ،ابی عبد اهلل المومن ،محمد بتن ابتی عمیتر ،ابتراهیم بتن عمتر
الیمانی ،اسماعیل ،یونس بن یعقوب ،علی بن عقبه ،سیف بن عمیره ،فضل االسدی.
مجمو روات از عبد األعلی بن أعین نیز با تصریح بته ابتن اعتین 11 ،راوی استت:
یونس بن یعقوب ،سیف بن عمیره ،حمادبن عثمان ،عبد اهلل بن مسکان ،مالک بن عطیه،
محمدبن سنان ،حسین بن ابی العال  ،عبد االعلی االرجانی ،عبداهلل بن بکیتر ،ثعلبته بتن
میمون ،ابن فضال ،ثعلبه بن میمون ،الحسن بن علی بن ابی حمتزه ،استحاق بتن عمتار،
محمدبن غیاث ،هارون بن حمزه الغنوی ،محمدبن مارد ،ابی سعید المکاری.
هر چند برخی از این روات ناشناختهاند و برخی مثل حسن بن علی بن فضال ،علی
القاعده نمیتوانند از عبد االعلی نقل مستقیم داشته باشند؛ اما با ایتن حتال شتمار روات
معنون است.
پاسخ به قرائن تعدد
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مختص به نقل از هریک از این دو عنوان ،بستیار استت و ایتن ختود نشتانگر اختتالف

تعدد ترجمه در رجالشی  ،تنها نشانگر تعدد عنوان در استناد استت و ظهتور در تعتدد
معنون ندارد .هر چند این بحث نیازمند تحقیقی تفصیلی بتوده و از حوصتله ایتن مقالته
خار است؛ اما به عنوان نمونه ،یک مورد را ذکر میکنیم:
شیخ طوسی در رجال ،یک بار إبراهیم بن زیاد أبو أیوب الختراز الکتوفی را ترجمته

.1
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میکند 1و در همین باب إبراهیم بن عیسی را ترجمه میکند و میافزاید« :کوفی خراز و
یقال ابن عثمان» .2این دو ،یک نفرند که نجاشی این گونه ترجمهاش میکند:
حاجی نوری نیز در خاتمه مستدرک به این مطلب اشاره کرده است:
اما تعدد در اصحاب امام صادق سهل است؛ زیرا همانگونه کته عتدهای
تصریح کردهاند عادت شیخ بر این بوده که مکرر ذکر کند.

4

پس نمیتوان به صرف تعدد عنوان در رجالشی  ،قائل به تعدد معنون شد.
اختالف قبائل نیز به خودی خود  -به خصتوص اگتر قترائن اتحتاد قتوی باشتد –
نمیتواند در مقابل قرائن اتحاد مقاومت کند؛ زیرا امکان دارد یک شخص عجلی االصل
باشد اما بالوال از آل سام باشد؛ همان طور که برخی باألصاله عجلی نیستتند امتا چتون
خود آنها یا اجدادشان آزاد شده یا پناهنده به بنو عجلاند ،بالوال عجلی شمرده شدهاند.
اختالف در تالمیذ نیز مثبت تعدد نیست؛ زیرا نه تنها بسیاری از این روات تنها یتک
یا دو روایت از عبد االعلی بن اعین یا متولی آل ستام دارنتد و در ایتن میتزان محتدود
روایت ،شاید هر یک مروی عنه را به نام مختلف با دیگری شناخته باشند ،یک شتخص
نیز میتواند به دو نام مختلف شناخته شده باشد؛ گتاهی عبتد االعلتی متولی آل ستام و
گاهی إبن أعین.
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

تذکر این نکته الزم است که قرائن تعدد فی نفسه میتوانند مثبت تعدد باشند؛ اما بتا
مالحظه به قرائن وحدت قوت کمتری دارند و باید توجیه شوند.
با توجه به مجمو قرائنی که بیان شد ،تقریباً برای انسان اطمینان یا ظن رجتالی ،بته
إتَّحاد این دو نفر ایجاد متیشتود؛ پتس در تمتام استنادی کته عبتداالعلی بتن اعتین و
عبداالعلی مولی آل سام وارد شده ،مراد عبداالعلی بن اعین عجلی مولی آل سام استت.
با تکیه بر این قرائن ،مراد از برخی موارد که در اسناد این طبقه وارد شده و فقط به نتام
عبداالعلی اکتفا شده ،عبداالعلی بن اعین عجلی متولی آل ستام استت و نمتیتتوان بته
رجالالطوسي ،ص .153

 .1طوسی،
 .2همان ،ص .162
رجالالنجاشي ،ص .21

 .9نجاشی،
 .4محدث نوری ،مستدرک ،4 ،ص .912
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اشتراک این عنوان حکم کترد؛ زیترا ستایر اشخاصتی کته در اصتحاب الصتادق نتام
عبداالعلی دارند ،حتی در یک سند به نام آنها اشاره نشده است.

وثاقت عبداالعلی بن اعین مولی آل سام
بعد از اثبات وحدت عبداالعلی بن اعتین و عبتداالعلی متولی آل ستام ،الزم استت کته
وثاقت او بررسی گردد .اگر بتوان با توثیقات عام یا ختاص ،یکتی از ایتن دو عنتوان را
توثیق کرد ،عنوان دیگر نیز توثیق میشود زیرا این دو ،یک شخصاند.
برای اثبات وثاقت عبداالعلی بن اعین مولی آل سام ،میتوان هشت شاهد اقامه کرد:
شاهداول(نقلصفوانوابنابيعمیر) :در کتاب شتریف ك افي روایتتی وارد شتده
است که در سند آن ،صفوان از عبداالعلی نقل میکند:
.



1

همانگونه که در بخش های قبل بیان شد ،عبداألعلی به صورت مطلتق در اصتحاب
الصادق به عبداالعلی بن اعین مولی آل سام انصراف دارد .در این سند نیز عبداالعلی،
منصرف به ابن اعین آل سام است.
در کتاب عللالشرایع شیخ صدوق ،در سندی ابن ابیعمیتر از عبتداالعلی متولی آل


؛
از عبداالعلی مولی آل سام روایت شده که شنیدم از حضرت صادق کته

بازخوانی وثاقت عبداألعلی

سام روایت نقل میکند:

میفرمود :اگر مردم میدانستند که از چه چیز خلق شدهاند ،هیچ وقت بتا
یکدیگر نزا نمیکردند.

2

9

صفوان و ابن ابی عمیر از کسانیاند که به شهادت شیخ در العدة فی االصول فقتط از
 .1کلینی ،كافي ،4 ،ص .26
 .2صدوق ،علل ،1 ،ص .15
 .9طوسی ،عدة ،1 ،ص .154
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ثقه روایت میکنند و مرسالتشان نیز فقط از ثقته استت؛ پتس روایتت ایتن دو نفتر از
عبداالعلی نشانگر وثاقت اوست.
اشکال :ابن ابی عمیر متوفی سال  212هجتری قمتری استت و صتفوان متتوفی 211
است ،در حالیکه اکثر روایات عبداالعلی بن اعین از امام صادق است و امام کتاظم

را درک نکرده است؛ پس باید وفات عبداالعلی پیش از سال  141هجتری(ستال وفتات
امام صادق )باشد ،بخصوص که در یکی از اسناد كافي ،عبتداالعلی متولی آل ستام از
احواالت امام سجاد روایتی نقل میکند:

از عبداالعلی مولی آل سام نقل شده :حال حضرت علی بن الحستین بته
گونه ای وخیم شده بود که اهل مدینه در این رابطه گفتگو میکردند .چتون
این خبر به حضرت رسید ،ایشان هزار درهتم تعیتین کترده و بته صتاحب
مدینه فرستادند و فرمودند این صدقهی مال من است.

1

بسیاری از راویانِ عبد االعلی نیز مانند ثعلبه بن میمون ،حماد بن عثمان ،ستیف بتن
عمیره و علی بن رئاب 2در طبقه مشایخ صفوان و ابن ابی عمیر هستتند و ایتن دو بعیتد
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

است از عبد االعلی به نحو مباشر روایت کنند.
با این توصیفات ،نقل روایت ابن ابی عمیر و صفوان از او بعید به نظر میرسد.
پاس  :الف -روایتی که عبداالعلی از امام سجاد نقل کرده است ،نه تنهتا ظهتور در
مباشرت ندارد ،بلکه به نظر میرسد که روایتی غیر مباشر است و قرینه بر اینکه او امتام
سجاد و امام باقر را درک کرده باشد ،نیست .شاهد بتر ایتن کته عبتد االعلتی امتام
باقر را درک نکرده ،روایتی است که یونس بن یعقوب از او نقل میکند:
 .1کلینی ،كافي،
.2

 ،6ص .441

 .همان،
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 همان ،9 ،ص 11؛
 .همان ،1 ،ص 221؛
 .همتان ،ص 116؛
 ،4ص 911؛ همان ،4 ،ص :111


از عبداالعلی بن اعین نقل شده که شنیدم امتام بتاقر دو قستم معاملته را
دوست نداشت؛ یک آنکه فروشنده به خریدار بگوید :بدون اینکه جنس را
زیر و رو و بررسی کنی پول را بینداز و جنس را برگیتر و دیگتر ،خریتدن
جنس که دیده نشده است.

1

در این روایت عبد االعلی میگوید« :

 »این تعبیتر نتص در ایتن

است که روایت مباشر نبوده است؛ زیرا اگر روایت به صورت مباشر بود با تعابیری مثل
قال ،سمعت ،سئلت و یا حداقل عن تعبیر میکرد .این روایت با ضمیمه عدم نقتل عبتد
االعلی حتی در یک مورد از امام باقر ،مؤید این است که عبد االعلی امام باقر را در
تحمل حدیث درک نکرده است؛ پس به طریق اولی امتام ستجاد را نیتز درک نکترده
است.
ب -روایت ابن ابی عمیر و صفوان از کسانی که امام کاظم را درک نکرده باشتند،
بعید به نظر میرسد؛ اما ما هیچ شاهدی بر این نداریم کته عبتداالعلی پتیش از شتهادت
امام صادق از دنیا رفته باشد و نقل نکردن روایت از امام کاظم ،دلیل بر این نیستت
 روایت بخصوص به قرینه «عن» ،ظهور در نقل بیواسطه ابن ابی عمیر و صفواندارد و اگر قرینهای بر خالف نباشد ،باید کالم بر همین ظهور حمل شود.
شاهددوم(اكثاراجال) :یونس بن یعقتوب و حمتاد بتن عثمتان از او اکثتار روایتت
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که او زمان امامت آن امام را درک نکرده بوده است.

دارند .نیز سیف بن عمیره ،علی بن رئاب و برخی اجالی دیگر ،از او روایت دارنتد کته
نشان دهنده اعتماد أجال به عبداالعلی بن اعتین متولی آل ستام استت .بستیاری از ایتن
روایات در ذیل بحث اتحاد عبداالعلی بن اعین و عبداالعلی مولی آل سام گذشتت کته
همین تعداد نشانگر اعتماد به عبداالعلی است.
در توضیح این استدالل باید گفت :إکثار أجال به دو بیان قابل طرح است:
 .1کلینی ،کافی ،5 ،ص .154
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بیاناول :إکثار جلیل واحد از یک راوی ،به این بیان :یکی از ثقاتی که در ارتبتا بتا
او گفته نشده است« :یروی عن الضعفا» اگتر از یتک راوی مجهتول الحتال ،زیتاد نقتل
روایت کند ،نشانگر اعتماد ثقه بته آن راوی مجهتول و درحقیقتت شتهادتی عملتی بتر
وثاقت اوست.
بیاندوم :إکثار چند جلیل از یک راوی ،به این بیتان کته شتاید یتک جلیتل از راوی
مجهول الحال ،اکثار روایت نداشته باشد؛ اما مجمو روایات چنتد جلیتل از یتک راوی
مجهول به حدی است که برای انسان اطمینان به وثاقت او ایجاد میکند.
اگر در ارتبا با عبداالعلی بن اعین مولی آل سام بیان اول جتاری نباشتد ،بیتان دوم
قابل جریان است.
شاهدسوم(تمجیدامامازاو):کشی در رابطه با او نقل میکند:



سال اول ،شماره  ،1سال 1397

از عبداالعل چنین روایت شده که به امام صادق گفتم :متردم بته ختاطر
سخن گفتن (درباره عقائد و احکام) بر من عیب میگیرند و من بتا ایشتان
سخن میگویم (آیا با این حال شایستته استت بتا ایشتان ستخن بگتویم)؟
حضرت فرمود :هر کس مانند تو فرود میآید و ستپس پترواز متیکنتد (از
پس پاسخ دادن به پرسشهای مردم بر متیآیتد) ،آری ستخن بگویتد؛ امتا
کس که فرود م آید و پرواز نمیکند (نمیتوانتد پرستش متردم را پاستخ
1
دهد) ،پس سخن نگوید.

حضرت به او اجازه کالم داده و او را در کالم تمجید کرده است.
اشکال:همانگونه که محقق خویی در معجم الرجال فرموده است ،دو اشکال به ایتن
استدالل وارد است .یک آنکه این روایت را خود عبداالعلی نقل میکند و حجیتی بترای
اثبات وثاقت او ندارد .دیگر اینکه مدح تبحر در کالم ،روشن نیستت داللتت بتر وثاقتت
کند.

2

رجالالکشي ،ص .913

 .1کشی،
رجال ،3 ،ص .252
معجم 

 .2خویی،
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شاهدچهارم(حضوردررسالهعددیهشی مفید) :محقق خویی 1دو شاهد دیگر برای
اثبات وثاقت عبداالعلی بن اعین العجلی اقامه کرده که با توجه به اثبات وحدت ایتن دو
نفر ،برای اثبات وثاقت عبداالعلی مولی آل سام و موارد عبداالعلی به صورت مطلق نیتز
جاری است.
در رسالهعددیهی شیخ مفید که ایشان شهادت به وثاقت تمام راویان در ایتن رستاله
میدهد ،حماد بن عثمان از عبد االعلی روایت میکند:


در انتها بعد از ذکر چند روایت برای رؤیت میفرماید:
کرَّام خثعمی ،عیسی بن ابی منصور ،قتیبه اعشی ،شعیب حداد ،فضتیل بتن
یسار ،ابوایوب خزاز ،فطر بن عبدالملک ،حبیب جماعی ،عمر بن مترداس،
محمد بن عبداهلل بن حسین ،محمد بن فضیل صیرفی ،ابتوعلی بتن راشتد،
عبیداهلل بن علی حلبی ،محمد بن علی حلبی ،عمران بن علی حلبی ،هشتام
بن حکم ،هشام بن سالم ،عبداالعلی بتن اعتین ،یعقتوب احمتر ،زیتد بتن
یونس ،عبداهلل بن سنان ،معاویه بن وهب و عبداهلل بن ابی یعفور و افراد بی
شمار دیگر ،عین این مطلب ،یا معنای آن ،یا فحوا و یا حاصتل آن را بیتان
2
نمودهاند.
راویان حدیث «
» عبارتند از :فقهتای اصتحاب ابتوجعفر محمتد بتن علتی،
ابوعبداهلل جعفر بن محمد ،ابوالحسن موسی بن جعفر ،ابوالحسن علتی بتن
موسی ،ابوجعفر محمد بن علی ،ابوالحسن علی بن محمد ،ابومحمد حستن

بازخوانی وثاقت عبداألعلی

شیخ مفید در ارتبا با روات احادیث رؤیت میفرمایند:

بن علی بن محمد ،و بزرگان و سردمدارانی که حالل و حترام و فتتوا و
احکام از ایشان گرفته میشود؛ کسانی که هیچی طعنی بتر ایشتان نبتوده و
ذمی بر هیچ کدامشان وارد نمتیآیتد؛ ایشتان اصتحاب اصتول و مصتنفات
9
مشهوره هستند.
 .1همان ،3 ،ص .255
 .2همان ،ص .42
 .9همان ،ص .25
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شیخ مفید در این کالم چند صفت را برای راویانِ روایتاتی کته رؤیتت را متالک در
آغاز و انتهای ماههای قمری بخصوص ماه رمضان دانستهاند ،بیان کردهانتد .آنهتا فقهتای
اصحاب ائمه و از اعالم هستند .هیچ راهی به ذم آنها نیست و صاحب اصول و کتب
مشهور هستند .این بیانات در ارتبا با آنها ،نشاندهنده تتوثیقی بتاالتر از حتد متعتارف
است .پس عبداالعلی بن اعین به شهادت شیخ مفید ثقه است و نمیتوان او را تضتعیف
کرد.
اشکال :این شهادت صحیح به نظر نمیرسد و نمیتوان از آن وثاقتت عبتداالعلی را
ثابت کرد؛ زیرا چندین اشکال در این شهادت وجود دارد .این اشکاالت در سته مرحلته
قابل طرح است:
مرحلهاول(قصدتوثیقتمامسلسله) :شیخ مفید در مقام تصتحیح روایتات رؤیتت و
بیان اینکه باید به آنها عمل کرد ،هستند و برای این مقصود باید تمام سند صحیح باشتد

و صرف وثاقت راوی مباشر مشکلی را حل نمتیکنتد؛ پتس اگتر در کتالم شتیخ مفیتد
شهادتی باشد ،شهادت به وثاقت تمام راویان است کمتا اینکته در متورد روات روایتات
عدد میفرمایند:

سال اول ،شماره  ،1سال 1397

احادیث سی روز احادیثی شاذ هستند که نُقَّاد در سندشان طعتن و اشتکال
وارد کردهاند .این روایات در ابواب نوادر آورده شدهانتد و نتوادر اخبتاری
1
هستند که به آنها عمل نمیشود.

قطعاً مراد از این طعن در سند فقط به روات مباشر برنمیگردد؛ زیترا در متورد مثتل
محمد بن سنان با اینکه راوی مباشر نیست ،ختود شتیخ مفیتد اشتکال روایتت را در او

یداند و میفرماید:
م

از این دست روایتی است که محمد بن حسین بن ابی خطاب از محمد بن
سنان از حذیفه بن منصور از امام صادق نقل کرده که فرمود :ماه رمضتان
سی روز است و هیچ گاه کم نمیشود .این حدیث شاذ و نادر بوده و بدان
اعتمادی نیست؛ در طریق آن محمد بن سنان واقتع شتده کته متورد طعتن
است و شیعه در متهم بودن و ضعف او هیچ اختالفتی نتدارد .روایتتی کته
2
چنین باشد ،در دین بدان عمل نمیگردد.
 .1همان ،ص .13
 .2همان ،ص .21
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برداشت محقق خویی نیز از کالم شیخ مفید همتین استت و حستن بتن أبتان را بته
واسطه حضور در اسناد رسالهعددیه توثیق میکنند و میفرمایند:
احمد بن حسن ابان از عبداهلل بن جبله روایت کرده و احمد بن محمد نیتز
از او روایت میکنتد .شتیخ مفیتد نیتز در رستاله عددیته ،او را از اعتالم و
سردمداران شیعه که حالل و حرام و فتوا و احکام از ایشان گرفته میشتود
و بر ایشان طعنی وارد نبوده و راهی برای ذمشان نیست ،بر میشمرد.

1

در حالی که احمد بن حسن بن ابان از روات مباشر از امام نیست؛ زیرا در رس اله

عددیه شیخ مفید چنین سندی وارد شده است:



2

پس این شهادت مخصوص روات مباشر نیست و در این صورت دو اشکال متوجته
این شهادت است.
اشکال اول آنکه در سلسه اسنادی که شتیخ مفیتد در روایتاتِ رؤیتت آورده استت،
محمد بن سنان حضور دارد:



هنگامی که مردم افطار میکنند؛ چرا که خداوند ماه ها را اوقتات قترار داده
است.

9

بازخوانی وثاقت عبداألعلی

امام باقر فرمودند :روزه بگیر هنگامی که مردم روزه میگیرند و افطار کن

شیخ مفید او را در اسناد روایات عدد تضعیف کرده بود .شیخ مفید نمیتواند محمتد
بن سنان را که تضعیف کرده ،در چند صفحه بعد توثیق کند؛ پس متراد از ایتن شتهادت
اثبات وثاقت تمام سلسه سند نیست.

 .1همان ،2 ،ص .21
 .2مفید ،الردعلىأصحابالعدد ،ص .22
 .9همان ،ص .91
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اشکال دوم اینکه ظاهر کالم شتیخ مفیتد ایتن استت کته ایتن اوصتاف بته صتورت
مجموعی در راویان جمع است؛ در حالی که تمام ایتن اوصتافی کته شتیخ مفیتد بترای
روات رؤیت بیان کرده است ،در تمام سند جاری نیست و قطعاً عدهای از آنها صتاحب
کتب مشهوره و اصول مدونه نیستند و تمامی آنها از فقها نیستند .یکی از موارد ابوساره

1

است که فقط چند روایت معدود در غیر رسالهعددی ه دارد و هتیچ اطالعتاتی از او در
دسترس نیست و از مجهوالت شمرده میشود .چگونته در متورد چنتین شخصتی ایتن
اوصافی که شیخ مفید بیان کرده جاری میشود ،در حالی که ظاهر عبارت این است کته
تمام روات رؤیت– مباشر یا تمام سلسته کته بحتث خواهتد شتد -شتامل تمتامی ایتن
خصوصیات هستند و هیچ قرینهای وجود ندارد که از این ظهور رفع ید کرد؛
در نتیجه شهادت شیخ مفید در مورد تمام سلسه سند روات روایتات رؤیتت جتاری
نیست و با دو قرینه ای که بیان شد  -بخصوص قرینه اول -اگر شیخ مفید شتهادتی داده
باشد ،در مورد روات مباشر قابل جریان است نه تمام سند.
مرحلهدوم(قصدتوثیقرواتمباشر) :مراد از شهادت شیخ مفید روات مباشر از امام
معصوم باشد نه تمام راویان واقع در سلسله اسناد؛ امتا بتاز هتم ایتن مطلتب صتحیح
نیست؛ زیرا این تعابیری که شیخ مفید بترای روات رؤیتت بیتان کترده ،در تمتام روات
جاری نیست و مثل ابی الجتارود کته رأس زیدیته جارودیته استت و شتیخ طوستی در
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

»

ترجمه او میفرمایتد« :

2

قطعاً از کسانی نیست که حالل و حرام از آنها اخذ میشود و راهتی بته ذم آنهتا وجتود
ندارد .در حالی که یکی از روات مباشر در روایات رؤیت همین ابی الجارود است.

؛
امام باقر فرمودند :روزه بگیر هنگامی که مردم روزه میگیرند و افطار کن
هنگامی که مردم افطار میکنند؛ چرا که خداوند ماهها را اوقتات قترار داده
است.

3

 .1همان ،ص .92
 .2طوسی ،فهرست ،ص  ،219باب زیاد.
 .9مفید ،الردعلىأصحابالعدد ،ص .91
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هم چنین راویان دیگری مانند حبیب الجماعی ،عمر بن مرداس 1نیز در ایتن رستاله
روایات رؤیت را نقل میکنند که از روات مجهول شمرده میشوند و قطعتا ایتن تعتابیر
شیخ مفید در مورد آنها جاری نیست.
برخی نیز مانند ابو مخلد 2که نجاشی در متورد او متیفرماینتد« :أبتو مخلتد السترا
أخبرنا محمد بن جعفر عن أحمد بن محمد بن سعید عن محمد بن عبتد اهلل بتن غالتب
عن علی بن الحسن الطاطری عن ابن أبی عمیتر عتن أبتی مخلتد السترا بکتابته 9».بته

واسطه اینکه ابن ابی عمیر کتابش را روایت میکند ،توثیق میشود .نیتز گرچته نجاشتی
تصریح به صاحب کتاب بودن او میکند اما اوصافی مانند صتاحب کتتب مشتهوره و از
فقها بودن و نیز اینکه هیچ راهتی بترای ذم او وجتود نداشتته باشتد ،در بتاره او صتدق
نمیکند.
پس با این قرائن میتوان به این نتیجه رسید که کالم شیخ مفید برای اثبتات وثاقتت
روات مباشر از امام نیز قابل استدالل نیست و نمیتوان حکم بته وثاقتت حتتی روات
بیواسطه کرد.
مرحلهسوم(قصد توثیقبعضروات) :کالم شیخ مفید ظهور در شهادت بته وثاقتت
تمام روات  -نه تمام سلسه سند و نه روات مباشر -نتدارد؛ زیترا ایشتان در مقتام بیتان
نکاتِ تقدیمِ روایاتِ رؤیت بر روایاتِ عدد هستند؛ پس همین که بتین روایتات رؤیتت
راهی به ذم آنها وجود ندارد ،مقصود محقق میشود.
در نتیجه تنها چیزی که از شهادت شیخ مفید به دست میآید این است که برختی از
روات روایات رؤیت از فقها و صاحبان کتب مشهوره هستند و نمیتوان آنها را ذم کرد؛

بازخوانی وثاقت عبداألعلی

برخی از روات آنها از فقها و صاحبان مصنفات مشهوره و اصتول مدونتهای باشتند کته

اما اینکه تمام روات مباشر چه رسد به تمام سلسه سند ثقه هستند ،هیچ قرینتهای در آن
وجود ندارد.
با این قرائن ثابت شد :صرف اینکه عبداالعلی بن اعین در اسناد رسالهعددیه حضتور
 .1همان ،ص .44
 .2همان ،ص :96
رجالالنجاشي ،ص .451

 .9نجاشی،
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دارد ،موجب وثاقت او نیست زیرا شیخ مفید چنین شتهادتی نتداده و تمتام رواتتی کته
محقق خویی در معجمالرجال 1آنها را به واسطه این شهادت توثیق کرده یا حداقل یکتی
از قرائن توثیق آنها را حضور در رسالهعددیه میداند ،به این واسطه قابل توثیق نیستند.
شاهدپنجم(حضوردرأسنادتفسیرعليبنابراهیم) :محقق خویی در معجمالرج ال

2

میفرمایند:
در تفسیرقمي ذیل آیه  61سوره انعام ،از رسول خدا به صتورت مرستل
روایت کرده و سیف بن عمیره نیز از او روایت میکند.

9

این سندی که محقق خویی نقل میفرمایند این گونه است:


4

چون با قرائنی که بیان شد عبداالعلی به صورت مطلق در این طبقه به عبداالعلی بن
اعین منصرف است ،میتوان روایت دیگری را در تفسیرعليبنابراهیم شتاهد آورد کته
عبداالعلی در سند آن وجود دارد:



5

سال اول ،شماره  ،1سال 1397

صاحب تفسیرقمي در مقدمه تفسیر میفرماید :پیامبر و سلم و ائمه بایتد قترآن
را بیان کند و بر مردم الزم است یاد بگیرند .وی در ادامه میآورد:

و ما آنچه را برایمان نقل شده و مشایخ و ثقات از کسانی که اطاعتت آنتان
واجب است روایت کردهاند ،نقل میکنیم.

6

 .1آقای خویی در معجم الرجال ذیل  22عنوان به وجود راوی در رساله شیخ مفید استدالل میکند.
 .2خویی ،معجم ،ص  .435حضور در اسناد تفسیر قمی را بیان و به آن استدالل میکند.
 .9همان ،3 ،ص .255
 .4قمی ،تفسیرالقمي ،1 ،ص .214
 .5همان ،2 ،ص .426
 .6همان ،1 ،ص .4
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عبداالعلی بن اعین نیز در اسناد تفسیر وجود دارد؛ پس به شتهادت صتاحب تفستیر
ثقه است.
به نظر میرسد که نمیتوان به این شهادت تمسک کرد زیرا:
 .1اسنادكتاببهعليبنابراهیممسلّمنیست :اسناد تفسیر به علتی بتن ابتراهیم بتن
هاشم قمی واضح نیست و تأمالت عدیدهای در این انتساب وجود دارد.
حضرت آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی میفرماید:
این سند ،سند خود عل بن ابراهیم نیست؛ مکرَّر گفتهایم که تفسیرعلىبن

ابراهیم ملفَّق از تقریباً بیست و سه تفسیر است؛ از اسناد معلوم م شود کته
کدام سند ،سند عل بن ابراهیم است .این اسناد البته اسناد عل بتن ابتراهیم
نیست؛ چون عل بن ابراهیم حت در یک مورد هم از أحمتد بتن إدریتس
روایت ندارد و این از کتتاب دیگتر أختذ شتده و متا آن کتتاب را نمت
شناسیم.

1

ایشان به طور قطع نسبتِ تمام کتاب به علی بن ابراهیم را رد میکند.
اگر طبق این کالم ،مؤلف کتاب علی بن حاتم قزوینی باشتد ،احتمتال اینکته مقدمته
کتاب برای ایشان باشد نیز تقویت میشود .هر چند احتمتال دارد علتی بتن حتاتم ایتن
مقدمه را از کتاب اصلی تفسیرعليبنابراهیم گرفته باشد ،همین احتمال سبب میشتود
حاتم مینویسد:
.

2
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اطمینان به نسبت مقدمه به علی بن ابراهیم خدشهدار شود .نجاشی در ترجمه علتی بتن

یعنی علی بن حاتم  -به قرینه فعل مضتار ِ یتروی کته دال بتر استتمرار استت -از
ضعفا بسیار نقل میکند .نقل راوی ثقه از مشایخِ ضتعیف بته یکتی از ایتن سته انگیتزه
صورت میپذیرد :یا برخی از روایات برای تایید نقل میشود .یتا برختی از روایتات در
نظر راوی ،محفوف به قرائن اطمینانبخش است و در پارهای موارد ،فرد ضعیف در نظر
راوی ،ثقه است .اگر روایت از ضعیف کثیر باشد ،بسیار بعید است تمتام روایتات بترای
 .1شبیری زنجانی ،كتابالنکاح ،11 ،ص .5111
رجالالنجاشي ،ص .269

 .2نجاشی،
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تایید باشد و یا در تمام آنها قرائن اطمینانبخش وجود داشته باشد .تلفیق این دو انگیتزه
نیز در تمام روایات بعید به نظر میرسد؛ پس باید برخی از روایات به خاطر ثقه دانستن
راوی ضعیف باشد .با این بیان ،شهادتِ علی بن حاتم در مقدمه قابل اعتماد نیست زیرا
نهایت چیزی که ثابت میکند ،وثاقت روات کتاب بته نظتر اوستت و ایشتان بتا کثترت
روایت از ضعفا ثابت کرده اند در توثیق مشترب وستیعی دارنتد کته بتا مبنتای دیگتران
متفاوت است.
اگر انتساب مقدمه به علی بن ابراهیم را هم بپذیریم ،این دو روایت ،متعلق بته علتی

بن ابراهیم نیست؛ زیرا در صدر سند احمد بن ادریس قرار دارد که طبق فرموده آیتاهلل
العظمی شبیری زنجانی ،در هیچ یک از اسناد علی ابراهیم از او روایت نقل نمیکنتد؛
بلکه این دو نفر در طبقه هم قرار دارند و در برخی اسناد به هم عطف شدهاند 1نه اینکه
از یکدیگر روایت نقل کنند.
 .2درمقامتوثیقنیست :دومین نکتهای که سبب میشود این شهادت در مقدمه حتی
اگر متعلق به علی بن ابراهیم باشد ،قابل اعتماد نباشد ،این است که مؤلف در مقام بیتان
صحت تمام روایات کتاب نیست .گرچه محقق خویی در معجمالرجال بیان کرده است:
همانگونه که صاحب وسائل استظهار کردهاند ،علتی بتن ابتراهیم در مقتام
بیان صحت روایات کتاب و بیان حق بودن عقائد موجود در آن است؛ پس
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

شهادت بر صحت روایات ،بر وثاقت تمام روات ،حتی روات مع الواستطه
از امام داللت دارد.

2

اما الزمه اینکه ایشان در مقام بیان عقائد حقه است ،این نیستت کته تمتام روات در
اسناد ثقه باشند؛ زیرا اگر روایتی محفوف به قرائنِ اطمینانآور بتود یتا بعتد از روایتات
صحیحه ،به روایت ضعیفی برای تایید تمسک شد ،این هدف برآورده میشود؛ در نتیجه
این شهادت مثبِت وثاقت روات – مباشر یا مع الواسطه– نیست.
 .3درمقامتوثیقمشای خودشاست :با تأمل بیشتر در شهادت مؤلف کتتاب ،تنهتا
ظهوری که به دست میآید این است که تمام مشایخی که ایشان از آنها نقتل متیکننتد،
 .1کلینی ،كافي ،9 ،ص 451
 .2خویی ،معجمرجال،
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 ،1ص .43



ثقهاند؛ بخصوص با دقت در جمع بین مشایخ و ثقات که ظهور مشایخ در مشایخ ختود
ایشان است؛ زیرا به شیخِ استاد به نحو حقیقی ،شیخ ما اطالق نمیشود و چون قرینتهای
وجود ندارد که عبارت را بر معنای مجازی حمل کنیم ،باید به ظهورش اختذ کترد و در
این صورت ثقات نیز به قرینه همراهی و وحدت سیاق با مشایخ بیش از ثقه بودن شتیخ
مستقیم ،مطلب دیگری را ثابت نمیکند؛ در نتیجه تنهتا ظهتوری کته از ایتن مقدمته بته
دست میآید ،وثاقت مشایخ است و با این شهادت نمیتوان وثاقت تمام کستانی را کته
در تفسیر قمی به عنوان راوی آمدهاند ،ثابت کرد .عبداالعلی بتن اعتین نیتز چتون بتین
روات این تفسیر است و از مشایخ مؤلف نیست ،به این واسطه توثیق نمیشود.
ل
.4داراینقضبسیاراست :شیخ احمد عبداهلل ابو زید در شماره  91مجل هفق هاه 

بیتعربي 1با بیان تعداد روایات ضعیف و روایات صحیح و روایتات مجهتول بته ایتن
نتیجه میرسد ،چون تعداد روایات ضعیف و مجهول بیشتر است به حساب احتمتاالت،
احتمال ضعف روایات مجهول احتمال ضعیفی نیست .او در این پژوهش در مقتام بیتان
قاعده حساب احتماالتی است که شهید صدر مطرح فرمودهاند ،تطبیقاتی از جمله کتتاب
تفسیرقمي بیان میکند و در ذیل این تطبیق روایاتی را که قطعاً ضتعیف استت ،بیستت
عدد و روایات مجهول را  113روایت میداند؛ بنابراین مطلب نقت

شتهادت صتاحب

تفسیرقمي ،کم نیست و نمیتوان به آن اعتماد کرد.

شده؛ از جمله کثیر الروایه بودن عبداالعلی و ورود روایات او در کتب مفتیبه که محقق
خویی ذیل ترجمه عبداالعلی مولی آل سام آنها را از تعلیقه مرحتوم وحیتد بهبهتانی بتر
منهجالمقال مرحوم استرآبادی نقل میکند؛ 2امتا متیتتوان وجته اول را بته اکثتار اجتال
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چندشاهددیگر :شواهد دیگری نیز برای توثیق عبداالعلیبن اعین مولی آل سام بیان

بخصوص طبق بیان دوم ارجا داد .شاهد دوم نیز در صورتی قابل استناد استت کته در
کتب فتوایی به استناد روایت عبداالعلی فتوا داده شده باشد؛ اما این مطلب قابتل اثبتات
نیست .برخی از بزرگان مانند محقق حلی در معتبر ،9عالمته در ت ذكره ،4شتهید اول در
 .1جمعی از مؤلفان ،مجلة فقه أهل البیت بالعربیة ،91 ،ص .161
 .2خویی ،معجمرجال ،3 ،ص .252
 .9حلی ،المعتبر ،2 ،ص .216
 .4حلی ،تذكرة ،1 ،ص .969
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غایهالمراد ،1فاضتل مقتداد در التنق یح الرائ ع ،2محقتق اردبیلتی در مجم عالفائ د ه 9یتا
عبداالعلی را به طور صریح تضعیف کردهاند یا به حدیث او روایت اطالق کردهانتد کته
نشانگر عدم اعتماد به روایت عبداالعلی است.
یکی دیگر از شواهدی که میتوان به عنوان مؤید بیان کرد ،ذکر عبداالعلی متولی آل
سام در قسمت معتمدین خالصة األقوال عالَّمه است4؛ اما این قرینه قابلیت استدالل ندارد
زیرا عالمه در خالصة األقوال ذیل ترجمه عبداالعلی مولی آل سام ،کالم کشتی در زمینته
اجازه امام به او در زمینه کالم را نقل میکند که ظاهرا وجه توثیق عالمته نیتز همتین
روایت است که این بیان اشکاالتی داشت که در مباحث گذشته به آنها اشاره شد.

جمعبندي و نتیجهگیري
در اسنادِ اصحاب الصادق دو عنوان صاحب روایت ،به نام عبداالعلی موجود است
یکی :عبداالعلی بن اعین عجلی و دیگری عبداالعلی مولی آل سام که قرائن متعدد
نشان میدهد که این دو ،متحد هستند.
مهمترین نکته در این بررسی این است که در این طبقه ،تنها فردی که با نام
عبداالعلی معروف است ،عبداالعلی بن اعین مولی آل سام است .هر چند در رجال

شیخ چندین عبداالعلی ترجمه شده است؛ اما چون سایر اشخاصی که به نام عبداالعلی
ترجمه شدهاند ،روایت به نام صریح ندارند ،سبب حمل مطلقات به آنها نمیشود؛ پس
سال اول ،شماره  ،1سال 1397

عبداالعلی به نحو مطلق به عبداالعلی بن اعین مولی آل سام منصرف است.
گرچه هشت شاهد (روایت صفوان و ابن ابی عمیر از او ،اکثار اجال ،تمجید امام

از او ،حضور در رساله عددیه شیخ مفید ،حضور در اسناد تفسیر علي بن ابراهیم ،کثیر
الروایه بودن او ،ورود روایات او در کتب فتوایی و ذکر نامش در بخش معتمدین
خالصة األقوال عالمه) بر اثبات وثاقت عبداالعلی بن اعین مولی آل سام میتوان ذکر
کرد؛ اما به نظر میرسد که به دلیل إکثار أجال و روایت صفوان و ابن ابی عمیر از او،
ثقه است و سایر قرائن مُثبِت وثاقتش نیست.
 .1شهید اول ،غاية المراد ،1 ،ص .952
 .2حلی سیوری ،التنقیحالرائع ،1 ،ص .411
 .9اردبیلی ،مجمع الفائدة و البرهان ،5 ،ص .913
 .4حلی ،خالصة االقوال ،ص .122
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