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  ابن ولید و مستثنیات وي
  

  *محمدتقی شاکر 
 **علیرضا حسینی

  
  

  :  چکیده
ز خود، نمایانگر جایگاه اوست و نیاز به شخصیت علمی ابن ولید و تأثیر او بر اندیشمندان پس ا

پژوهش حاضر پس از معرفی شخصیت و . دهد هاي او را نشان می بازنگري و کاوش بیشتر در دیدگاه
اي و  هاي مختلف، با روش کتابخانه هاي او در عرصه آثار محمد بن حسن بن ولید و گزارشی از دیدگاه
ویژه نسبت بـه   گاه برجستۀ وي در مسئله استثنا بهرویکرد توصیفی، تحلیلی؛ متمرکز در بررسی دید

کتاب محمد بن احمد بن یحیی شده است و به این نتیجه رسیده که استثناي ابن ولید از برخـی از  
  .هاست رجال در جهت هشدار به لزوم احتیاط و نیازمندي دقت بیشتر در برخورد با روایت آن

  .، احتیاط و هشداردر الحکمهنواابن ولید، استثنا، توثیق،  :ها کلیدواژه

                                                
 14mt.shaker@gmail.com/ قرآن و حدیثگاه پژوهشگر پژوهش *

 Sahoseini14@gmail.com/ قم قرآن و حدیثدانشگاه استادیار  **

یپژوهثیحدی پژوهش ـیعلم دوفصلنامه  
1392 بهار و تابستان م،نه شمارة م،پنج سال  
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  طرح مسئله
نگـاه کـالن و   . هاي حدیثی، چند امر مشترك قابل پیگیري اسـت  در بررسی حوزه

هـاي   تاریخی، نگاه متمرکز بر راویان، میراث حدیثی حوزة مورد پژوهش و گونه برون
براي رسیدن . شود هایی می ها و فصل آن، که هر یک از این سه محور نیز شامل شاخه

ه نگاهی کالن، علل پدیداري یک حوزة حدیثی، تحوالت و تطورات پیش آمـده در  ب
بستر یک حوزه، و چرایی افول حوزة حدیثی مورد مطالعه، مورد سـنجش و بررسـی   

پـذیر   رسیدن دقیق به این نگاه کالن با تمرکز بر راویان هر حوزه امکان. گیرد قرار می
قـم بـرخالف حـوزة مدینـه و بغـداد،       هاي حدیثی شیعه، حوزة در میان حوزه. است
. آید که محدثان بسیار بزرگی را در خود جاي داده است اي میانی به حساب می حوزه

اي  از جمله برجستگان علمی قم، محمد بن حسن بن ولید است که تأثیر قابل مالحظه
هـاي   در تکامل و نمود حوزة قم، و در جهت رویکرد بزرگان پس از خود در اندیشه

یکی از نمودهاي رویکرد اصحاب یک حـوزه،  . شده از جانب وي داشته است مطرح
  .ها در اعتبارسنجی احادیث است بررسی گونۀ تعامل و شیوة آن

اثري مستقل در این باب بـه  ) تا زمان نگارش این پژوهش(طبق بررسی انجام شده
نـوادر  تـاب  ها تاکنون بر محور استثناي ابن ولید دربـارة ک  بیشتر پژوهش. دست نیامد

هاي مختلف  آنکه به موارد دیگر و گونه ، بی1محمد بن یحیی سامان یافته است الحکمۀ
هدف از این پـژوهش،  . هاي آن و پیامدهاي آن توجه کافی شود استثنا، ریشه یا ریشه

هاي دیگر استثنا در نگاه اعتبارسنجی ابن ولید و ارائه الگویی روشمند و  یادآوري گونه
نگاشتۀ پیش رو در این بـاره، بـا   . در برخورد با استثنائات ابن ولید است نسبتاً فراگیر

تر به بررسی مسئلۀ استثنا  یابن ولید و آراي وي و به صورت جزئنگاهی به شخصیت 
  . پردازد و مفهوم و پیامدهاي آن و نقش آن در توثیق و تضعیف راویان می

  شناسی شخصیت
کـه برخـی او را در اصـل قمـی     (قمی محمد بن حسن بن احمد بن ولید ابوجعفر

صاحب مجلس درسـی باشـکوه بـوده کـه     ) اند ندانسته، بلکه نزیل و ساکن قم دانسته
وي در سـال  ) 320ق، ص1411شیخ طوسی، .(اي را پرورش داده است نخبگان فرزانه

نجاشی، وي را بزرگ اهل قـم و فقیـه و   ) 383ق، ص1407نجاشی، .(فوت کرد 343
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القدر و آشنا به علـم رجـال و مـورد     و شیخ طوسی، او را جلیل) جاهمان(داند ثقه می
  ) 442تا، صبی.(کند اطمینان معرفی می

این مطلب را از گـزارش  . وي، محدثی آگاه به مصنّفات و اصول شیعه بوده است
توان استفاده کرد که وي را  شیخ طوسی دربارة حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندي می

نّفات و اصول شیعه از محمد بن حسن بن احمد بن ولید قمی کنندة تمامی مص روایت
، وي لسان المیزانابن حجر عسقالنی شافعی نیز در ) 421ق، ص1415همو، .(داند می

  )136، ص1و ج 107ـ106، ص5ق، ج1390.(کند را از بزرگان و شیوخ شیعه معرفی می

    کتب ابن ولید
نجاشـی  . اشاره کـرد  الجامعو کتاب  تفسیر القرآنتوان به  از میان آثار بارز وي می

  ) 383ق، ص1407(».تفسیر القرآن و کتاب الجامعله کتب منها کتاب «: نویسد می
و ) 279تـا، ص  ابـن نـدیم، بـی   (الجامع فی الفقـه وي، ابن ندیم با  الجامعاز کتاب 

تعبیـر  ) 29، ص5ق، ج1408آقا بزرگ تهرانی، (الجامع فی الحدیثبا  الذریعهصاحب 
شـریف  / 104و  94ش، ص1356ابن قولویـه،  : ك.ر(ه وجود روایات فقهیاند ک کرده

ابـن  (و توحیـدي ) 154، ص1ق، ج1413شـیخ صـدوق،   / 224ق، ص1415مرتضـی،  
در ایـن کتـاب بـا عنـوان     ) 226ق، ص1398شـیخ صـدوق،   / 139تا، ص طاووس، بی

 این کتاب، کتابی مرجع و در اختیار ابن طاوس و در. سازگارتر است الذریعهصاحب 
شـیخ صـدوق، شـیخ    ) جا همان.(زمان عالمه مجلسی در اختیار داماد عالمه بوده است

را از  مشهدي و عالمه حلی، زیـارت حضـرت امـام رضـا     المزارطوسی، صاحب 
همـو،  / 86، ص9ش، ج1365شـیخ صـدوق،   .(کننـد  ابن ولیـد نقـل مـی    الجامعکتاب 
ــد، / 602، ص2ق، ج1413 ــیخ مفی ــی، / 647ق، ص1413ش ــه حل ، 2ق، ج1333عالم

نجاشی در ترجمۀ اسماعیل بن جابر جعفی، اشاره به کتـابی دیگـر از   ) 895و 894ص
 ».ذکره محمد بن الحسن بن الولیـد فـی فهرسـته   «: دارد فهرستابن ولید با نام کتاب 

  )32ق، ص1407(

  استادان و شاگردان 
اي کـه   هاي مؤثر در نقل میراث حدیثی شیعه است، به گونـه  ابن ولید از شخصیت

وي، بیشـتر از  . در طریق بسیاري از کتب اصحاب و مصنّفات ایشان واقع شده اسـت 
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محمد بن حسن صفار و حسین بن حسن بن ابان و سعد بن عبداهللا اشعري قمی نقل 
  )442تا، ص شیخ طوسی، بی/ 383ق، ص1407نجاشی، : ك.ر.(کند روایت می

تـوان بـه    رنـد، مـی  از شاگردان پر روایت او که در طریق کتب وي نیز حضور دا 
  : افراد زیر اشاره کرد

نجاشی که خـود شـاگرد ابـن ابـی جیـد اسـت، در ترجمـۀ وي        : ابن ابی جید. 1
  ) 383ق، ص1407(».له بجمیع کتبه و احادیثه) ابن ولید(رأیت اجازته« :نویسد می

تا،  حر عاملی، بی.(احمد بن محمد پسر ابن ولید، وي از مشایخ شیخ مفید است. 2
و اخبرنـا  «: نویسد شیخ طوسی می) 257و  256، ص2ق، ج1410خویی،  /25، ص2ج

، 355، 263تـا، ص  شیخ طوسی، بـی (».عن احمد بن محمد بن الحسن، عن ابیه جماعۀ
  .بیش از دویست روایت، توسط احمد از پدرش وجود دارد) 473و  422
و «: نویسـد  شیخ طوسی مـی . محمد بن علی بن حسین بن بابویه، شیخ صدوق. 3

، 28همـان، ص (»عن محمد بن علی بن الحسین، عن محمد بن الحسـن  جماعۀخبرنا ا
98 ،114 ،124 ،154 ،203 ،242 ،265 ،267 ،269 ،310 ،311 ،325 ،345 ،363 ،367 ،

که بسیار تحت تأثیر ) 512و  495، 481، 447، 443، 460، 453، 442، 413، 408، 371
ش، 1361همان، / 90، ص2ق، ج1413شیخ صدوق، : ك.ر.(آراي استاد خود بوده است

  )314ص
وي روایـات فراوانـی از ابـن    . جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولویـه . 4

، 6؛ ج431، ص5؛ ج266، ص1ش، ج1365شـیخ طوسـی،   : ك.ر.(کنـد  ولید نقـل مـی  
  )48و  46، 41، 36، 34، 33ش، ص1356ابن قولویه، / 44و  32ص

ـ  از دیگر روایت تـوان بـه هـارون بـن موسـی بـن احمـد         یکنندگان از ابن ولید م
جعفـر بـن   و ) 449ق، ص1415طوسـی،  / 439ق، ص1407نجاشی، : ك.ر(ريکبعلَّالتّ

) 420ق، ص1415طوسـی،  / 123ق، ص1407نجاشی، (حسین بن علی المؤمن القمی
  )59ـ55، ص1389مطهري، : ك.ر.(اشاره کرد

از آنـان نیـز توثیـق     بیشتر مشایخ ابن ولید از محدثان مشهورند، هر چند که برخی
  :توان به این افراد اشاره کرد از استادان وي می. اند نشده
احمد بن ادریس اشعري قمی که بیش از پنجاه روایت توسط ابن ولیـد از وي  . 1
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، 1ش، ج1365طوسـی،  : ك.براي نمونـه ر .(نقل شده است تهذیبینو من الیحضر در 
  )207، ص8؛ ج190، ص4؛ ج6ص

؛ نجاشی و شیخ طوسی، وي را از وجـوه اصـحاب و کثیـر    یل قمیحسن بن متّ. 2
همـو،  / 137تـا، ص  طوسـی، بـی  / 49ق، ص1407نجاشـی،  .(اند الحدیث معرفی کرده

  )424ق، ص1415
سعد بن عبداهللا اشعري قمی که از شـیوخ، فقهـا، موثقـان و صـاحب تألیفـات      . 3

  )215تا، ص طوسی، بی/ 177ق، ص1407نجاشی، .(گسترده قمی است
ق، 1407نجاشـی،  .(میري، که از مشایخ و موثقان قمی استهللا بن جعفر حعبدا. 4
، حـدود بیسـت   وسائلو  تهذیبابن ولید از وي در ) 294تا، ص طوسی، بی/ 219ص

  .روایت دارد
وخ الصفار، که از ابن ولید بـیش از هفتصـد روایـت بـه     محمد بن حسن بن فرّ. 5

  .است ذکر شده وسائلو  فقیهو  تهذیبینطریق صفار در 
: ك.ر.(محمد بن یحیی العطار القمـی؛ ابـن ولیـد از وي دویسـت روایـت دارد     . 6

  )43ـ20، ص1389مطهري، 

  آراي ابن ولید
در مسـائل فقهـی، تفسـیري،    ) گاه خاص(هایی توان آرا و اندیشه براي ابن ولید می
ـ  هاي وي در زمینه براي آشنایی کلی با دیدگاه. کالمی و رجالی یافت ه هاي گوناگون ب

  .گردد هایی از هر یک اشاره می نمونه
، 2، ج1361شـیخ صـدوق،   : ك.ر(هایی مانند حج در فقه در بحث :نظریات فقهی

، 1همــان، ج(، نهــی از تجدیــد قبــر)154، ص1همــان، ج(، غســل زن میــت)450ص
، جلو انداختن خطبۀ نماز جمعه و )316همان، ص (، قنوت خواندن به فارسی)189ص

، نماز حضرت )464همان، ص(، نماز خوف)432همان، ص(نمازتهلیل و تکبیر آن بر 
همـان، ص  (، اضاحی)90، ص2همان، ج(، روزة یوم الغدیر)564همان، ص(فاطمه
 ، دیـن و قـرض  )99همـان، ص (، سیل وادي مهـزور )80، ص3همان، ج(، شفعه)496

، زکات و معنـاي فـی   )252همان، ص(، اجاره)205همان، ص(، قباله)190همان، ص(
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توان مشاهده  هایی از آراي فقهی ابن ولید می موارد و نمونه) 224همان، ص(سبیل اهللا
  .کرد

صد و نود و یک روایت از ابن ولید در کتب روایی به جاي مانده  :دیدگاه تفسیري
از پدر  ، شیخ صدوق در ذیل روایت امام صادققرآنتفسیر  ةدر مسئلۀ شیو. است

که از ابن ولید نقل کرده است، ). اال کفرما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض (گرامیشان
هو ان تجیب الرجل : سألت محمد بن الحسن عن معنی هذا الحدیث؟ فقال«: نویسد می

بـراي اطـالع از   / 190، ص1361شـیخ صـدوق،   (».اخـري  آیـۀ بتفسیر  آیۀفی تفسیر 
  )83، ص3ق، ج1417طباطبایی، : ك.هاي معارض ر دیدگاه

شیه و مهم در مسائل کالمی میان اندیشمندان از موضوعات پر حا :مباحث کالمی
بـه   من ال یحضـره الفقیـه  مرحوم شیخ صدوق در . است متقدم، موضوع سهو النبی

موافقان این مسئله و دیدگاه منکران آن اشاره دارد و با تأیید آن، در این مسـئله پیـرو   
له که یکـی از  این مسئ. پذیرد گردد و به شدت از وي تأثیر می استاد خود ابن ولید می

از جانب شیخ  ،ـ و بغداد است ـ یا گروهی از قمیون منازعات اساسی کالمی مدرسه قم
 102، ص17ق، ج1404مجلسی، (سید مرتضی و شیخ طوسی) 135ق، ص1413(مفید

  2.مورد بازنگري و پاسخ قاطع قرار گرفته است) 110و 

مبنـی  ) 358، ص1ق، ج1413شیخ صدوق، : ك.ر(شیخ صدوق پس از نقل روایتی
بر اسهاء پیامبر و اشاره به روایت ذو الشمالین، دیدگاه مقابل جواز سهو النبی را، دیدگاه 

پردازد که اگر سهو در  ها به پاسخ این سؤال میغالت و مفوضه دانسته و با تبرّي از آن
وجـود دارد، در   در تبلیغ پیامبرعدم وقوع اشتباه نماز جایز است، چه تضمینی در 

وي با تفاوت نهادن میان سهو دیگران با سهو پیامبر، سـهو  . اندهر دو فریضه حالی که
داند، و آنگاه به کالم استاد خود ابن ولید اشاره  النبی را من اهللا دانسته و آن را اسهاء می

اول : و کان شیخنا محمد بن الحسن بن احمد بـن الولیـد یقـول   «: نویسد کند و می می
فی هذا المعنی،  ةو لو جاز ان ترد االخبار الوارد عن النبی فی الغلو نفی السهو درجۀ

  ) 359، ص1همان، ج(».الشریعۀلجاز ان ترد جمیع االخبار، وفی ردها ابطال الدین و 
نگاشته است، پس از  مرحوم شیخ مفید در رسالۀ مستقلی که در عدم سهو النبی

شده، ناظر به کالم ابن ولید، نقل  اشاره به روایات گوناگون دیگري که در مورد انبیا
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فیجب علی الشیخ الذي حکیت ایهـا االخ عنـه ان   «: نویسد خطاب به شیخ صدوق می
یدین هللا بکل ما تضمنته هذه الروایات، لیخرج بذلک عن الغلو علی ما ادعاه، فـان دان  
بها خرج عن التوحید و الشرع، و ان ردها ناقض فی اعتالله، و ان کان ممن الیحسـن  

، 1389مطهـري،  : ك.نیـز ر / 17ق، ص1413شـیخ مفیـد،   (».لضعف بصـیرته  اقضۀالمن
  )85ـ66ص

  هاي رجالی ابن ولید اندیشه
خویش، محمد بن حسن بن ولید را  فهرستکه بیان شد، شیخ طوسی در  همچنان

توان از میـان کتـب    برخی آراي رجالی وي را می. کند آگاه به دانش رجال معرفی می
  :شود ها اشاره می به دست آورد که به آن شیخ صدوق و کتب رجال

1. دربارة محمد بن عبداهللا مسماي در کتب رجـالی نیامـده، امـا شـیخ      ، ترجمهعی
کـان شـیخنا محمـد بـن     «: نویسد در ذیل روایتی می عیون اخبار الرضاصدوق در 

 ».الحسن بن احمد بن الولید سیئ الرأي فی محمد بن عبداهللا المسمعی رواي الحدیث
  )21، ص1ق، ج1378یون، ع(

اصل نسبت داده شـده بـه زیـد نرسـی و زیـد زراد از نگـاه ابـن ولیـد وضـع           .2
وي همچنین کتاب خالد بن عبداهللا بن سدیر را ) 202تا، صشیخ طوسی، بی.(اند شده

/ 170همان، ص: ك.ر.(داند موضوع، و واضع این اصول را محمد بن موسی همدانی می
 )338ق، ص1407نجاشی، 

المؤدب را ضـعیف و مخلـط در اسـناد     ۀبطد بن جعفر بن احمد بن وي، محم .3
 ) 373ق، ص1407نجاشی، .(دانسته است می

ابن ولید، متفردات محمد بن عیسی بن عبید از یونس بـن عبـدالرحمن را غیـر     .4
دانسته است، در حالی که نجاشی این دیدگاه را مخالف دیدگاه اصحاب بیان  معتمد می
سـمعت  «: نویسـد  شیخ طوسی از قول شیخ صـدوق مـی  ) 348همان، ص.(کرده است

، یعتمد ۀصحیحکتب یونس التی هی بالروایات کلها : محمد بن الحسن بن الولید یقول
علیها اال ما ینفرد به محمد بن عیسی بن عبید و لم یروه غیره فانه ال یعتمـد علیـه و ال   

 )511تا، ص طوسی، بی(».یفتی به
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ـ وراُلید در رابطه با متفردات محمـد بـن   گروهی از بزرگان قم از ابن و .5 نقـل   ۀم
وي، ) 329ق، ص1407نجاشی، .(وي به جهت طعن به غلو غیر معتمد است. اند کرده

همان کسی است که اشعریون قم به جهت طعن به غلو تصمیم به قتلش گرفتنـد، امـا   
ي، ابـن غضـائر  .(وقتی متوجه شدند که اهل نماز است، از اعتقاد خود دست برداشتند

ـ ابن غضائري، حدیث ابـن  ) 93ق، ص1364   .دانـد  را نقـی و بـدون فسـاد مـی     ۀاورم
 )جاهمان(

ابن ولید، اسـماعیل بـن جـابر جعفـی داراي کتـاب معرفـی شـده         فهرستدر  .6
 )32ق، ص1407نجاشی، .(است
ترین مردم در حیات  محبوب: که فرمودند با توجه به نقل روایت امام صادق .7

. بن اعین، محمد بن مسـلم و احـول   ةبرید العجلی، زرار: دو ممات نزد من چهار نفرن
شـیخ  .(انـد  این چهار تن مورد اعتماد ابن ولیـد بـوده  . شود دانسته می 3توسط ابن ولید

 ) 76، ص1ق، ج1395صدوق، 
توان گفت ابن  دربارة چگونگی تعامل ابن ولید با آثار حدیثی سعد بن عبداهللا می .8

را کـه   المنتخبـات یرفته است به جز بخشی از کتاب ولید تمام آثار حدیثی سعد را پذ
، فانی لم اروهـا عـن محمـد بـن     المنتخباتاال کتاب «: مرحوم شیخ صدوق با عبارت

نیز / 216و  215تا، ص طوسی، بی.(به آن اشاره کرده است» الحسن اال اجزاء قرأتها علیه
 )93ـ86، ص1389مطهري، : ك.ر

توان به کالم شیخ صدوق  حدیثی ابن ولید میهاي رجالی و  در بیان جایگاه دیدگاه
کل ما لم یصححه ذلک الشیخ قدس اهللا روحه و لم یحکم «: اشاره کرد که تصریح دارد

 )90، ص2ق، ج1413(».بصحته من االخبار فهو عندنا متروك غیر صحیح
هاي مهم ابن ولید در مباحث رجالی که مورد توجه ارباب رجال و  از جمله دیدگاه

س از وي قرار گرفته است، و قسمت دوم این نگاشته را به خود اختصـاص  محدثان پ
  . اي است که از آن به مستثنیات ابن ولید تعبیر شده است داده است، مسئله

  .پیش از بررسی تفصیلی این مسئله الزم است معنا و مفهوم لغوي استثناء تبیین شود

  مفهوم استثناء
در لغـت بـه   » ثنـی «و  است،» ي   ن  ث«ریشۀ واژة استثناء مصدر باب استفعال، از 
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    ابن ولید و مستثنیات وي

استثنا در اصطالح علم نحوـ که ریشۀ . معناي تکرار، منع، انعطاف و انصراف آمده است
شودـ خارج ساختن برخی از افـراد، از   کاربردهاي دیگر از عنوان استثناء محسوب می

. اسـت  )حاشـا  غیر، سـوي، خَـال، عـدا،   (و مانند آن» إالّ«محدودة حکم کل، به وسیلۀ 
مجموعه کلّی  :منه مستثنی. 1: اي که در آن استثنا به کار رفته، شامل سه رکن است جمله

مـورد و موضـوعی کـه از    : مستثنی. 2 کنیم؛ که یک موضوع یا اسم را از آن خارج می
ها حکم استثنا جاري  کلماتی که به وسیلۀ آن: ادات استثناء. 3 شود؛ حکم کلی خارج می

  .شود می
هاي فقه، اصول، تفسیر و حدیث نیز مطرح شده  ان استثناء در هر یک از دانشعنو

، 1ق، ج1417شیخ طوسـی،  / سورة کهف 24تفاسیر ذیل آیۀ : ك.براي نمونه ر.(است
تـوان   یکی از کاربردهاي این عنوان را می) 181، ص3ق، ج1415شوشتري، / 221ص

اي  با پدیـده  4فهرستته به کتب در دانش رجال پیگیري کرد، زیرا در اطالعات راه یاف
شود، که معنا و مفهومی خاص از آن متناسـب بـا    مواجهیم که از آن به استثناء یاد می

هر چند زمینۀ این برداشت، همان رفتار حاکم در . موضوع این دانش استفاده شده است
 .علم نحو است

) االغالبـاً  (استثناءدر استثناء رجالی برخی از موارد یا افراد، از حکمی کلی با ادات 
شوند، در نتیجه جمله مشتمل بر استثناء داراي سه رکنی است که در  خارج و متمایز می

راوي، کتـاب  : گونه بیـان کـرد   توان این از این رو استثناء در رجال را می. باال ذکر شد
شخص دیگري را ببیند و بگوید مثالً از صد روایت یا راویتگر آن، هشتاد مورد مقبول 

آنچه در . کنم ـ استثناء می ـ یعنی قبول و پذیرش ست و بیست مورد آن را از این حکما
  . منه و نقش آن در تعامل با مستثنی است این میان مهم است حکم مستثنی

در بیان کلی مفهوم استثناء باید گفت که در یک عبارت مشتمل بر استثناء همیشـه  
هاي استثناء  ، و این امر در تمام گونهحکم ایجابی و حکم سلبی: دو حکم وجود دارد

طبق مطالب مورد اسـتفاده از  . ماند اي تحت حکم باقی می وجود دارد، یعنی مجموعه
ماند، مـواردي اسـت کـه اسـتثناکننده      منه باقی می کتب رجالی، آنچه در تحت مستثنی

پـس اگـر   . دهـد  دانـد و اجـازة نقـل مـی     انتساب آن را به معصـوم و شـرع تـام مـی    
گونـه از   مرحوم ابن ولید در طریق به یک کتاب دیده شد و هـیچ  شناسی چون حدیث
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وي در مسـیر  . 1: انواع استثناء را به کار نبرده بود، این رفتار نمایانگر دو مطلب است
  .پذیرد میراث را می. 2بیند؛  انتقال این میراث خاص مشکلی نمی

ان آن را به چهار گروه تقسیم تو استثناء در رجال داراي اقسام گوناگونی است که می
  :کرد

  :هاي استثناء گونه
با نگاهی کلی به موضوع استثناء که در مجموعه تراث فهرستی شیعه تحقق یافتـه  

  :توان استثناء را به چهار بخش یا گونه تقسیم کرد و گزارش شده است، می
  استثناء از روایات برخی از شاگردان صاحب کتاب .1

حمن، مجموعه اطالعات فهرست شیخ طوسی داللـت  در ترجمۀ یونس بن عبدالر
هـا نسـبت بـه     قمـی  .داند هاي حدیثی وي را قابل قبول می ابن ولید، کتابکند که  می

روایات فقهی او حرفی ندارند، اما نسبت به محمد بن عیسـی بـن عبیـد کـه یکـی از      
چه را وارد کرده و آندهندگان میراث حدیثی یونس بن عبدالرحمن است، خدشه  انتقال

وارد شـده  پـذیرد،   ـ نمـی  دهدـ منفردات که فقط محمد بن عیسی به یونس نسبت می
 در توضیح این مورد باید گفت، مرحوم شیخ طوسی از قول ابن ولید سه طریق. است

که (صالح بن سندي. 2اسماعیل بن مرار . 1: کند به کتب یونس بیان می) راوي مستقیم(
آنگاه از شیخ . محمد بن عیسی بن عبید. 3) ستشدة صالح بن سعید راشدي ا تحریف

کتب یونس بن عبدالرحمن «: کند که استادش ابن ولید معتقد بوده صدوق گزارش می
التی هی بالروایات کلها صحیحه یعتمد علیها، اال ما ینفرد به محمد بن عیسی بن عبید 

تـا، ش  وسی، بـی شیخ ط(».عن یونس و لم یروه غیره، فانه ال یعتمد علیه و ال یفتی به
هـاي   یعنی در مجموعه کتب یونس حرفی نیست، تنهـا مشـکل در یکـی از راه   ) 813

در نتیجه بخشی از روایاتی را که محمد بن عیسـی بـن   . منتهی به میراث یونس است
داند؛ از ایـن رو،   عبید به یونس نسبت داده است، ابن ولید داراي اعتبار و حجیت نمی

در این گونه، استثناء به مواردي . نه اشکال به صاحب کتاب باشد اشکال به طریق او می
تعلق یافته که میراثی مکتوب در میان است، یعنی تردید شخص استثناگر به مسیر انتقالِ 

 5.تا این میراث است

  استثناء از روایات برخی از مشایخ صاحب کتاب .2
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اهللا صـاحب  گونه استثناء به عکس گونۀ اول است؛ براي نمونه، سعد بـن عبـد   این
کـه ابــن ولیـد از مجموعــه   ) 177ق، ص1407نجاشـی،  (اي از کتـب اســت  مجموعـه 

هاي وي، کتاب منتخبات را گرفته و بخشی از روایات سعد در کتاب منتخبـات   کتاب
پس از شـمارش کتـب سـعد از قـول      فهرستمرحوم شیخ در . را استثناء کرده است

لم اروها عن محمد بـن الحسـن اال   فانی  المنتخباتاال کتاب «: نگارد شیخ صدوق می
ـ بـن موسـی اله  ت علی االحادیث التی رواها محمد اجزاء قرأتها علیه و اعلم مو دانی ،

 ».ممـا اعـرف طریقـه مـن الرجـال الثقـات       المنتخباتقد رویت عنه کل ما فی کتاب 
در نتیجه انتساب روایـات محمـد بـن موسـی الهمـدانی بـه       ) 215تا، ص طوسی، بی(

این رفتار ابن ولید نسـبت  . نگاه ابن ولید با دیدة تردید نگریسته شده استمعصوم از 
 : به کتاب منتخبات سعد حاوي سه نکته است

  . استبن ابی خلف اشعري قمی این مجموعه از آن سعد بن عبداهللا . الف
  . نسبت داده است سعد بن عبداهللا این مجموعه را به معصوم. ب
و ایـن  تردیـد دارد   ی از این مجموعه به معصـوم ابن ولید در انتساب برخ. ج

  .تردید از ناحیۀ برخی از مشایخ سعد است
  استثناء جزء مشخص از اثر یا آثار حدیثی .3

تـر اسـت؛ بـراي     تر و مصداق آن مشـخص  در گونۀ سوم، مورد استثناء شده جزئی
 وي بصـائر الـدرجات  مثال، ابن ولید از مجموعه کتب محمد بن حسن الصفار، کتاب 

جعفـري ربـانی،   (جزئی مشخص از کتب متعـدد صـفار اسـت    بصائر. کند را نقل نمی
و یا گاه استثناء کننده، تمام کتب راوي را پذیرفته و انتسـابش را بـه   ) 621، ش 1388

کند، اما در روایتـی خـاص و مشـخص تردیـد خـود را آشـکار        قبول می معصوم
پـذیرش تمـام کتـب علـی بـن       کند مثل روایت تحریم گوشت شتر که ابن ولید با می

ها به علـی بـن ابـراهیم،     و اقرار به صحت انتساب آن شرایعابراهیم و از جمله کتاب 
، داللت بر حرمـت گوشـت شـتر    شرایعتنها یک روایت یعنی روایتی را که در کتاب 

گونه از استثناء بـا   تفاوت این) 380همان، ش.(کند نماید و نقل نمی کند، استثناء می می
ۀ قبلی در این است که مورد استثناء شده معـین و مصـداقش مشـخص شـده     دو گون

وجو پی برد که محمـد بـن عیسـی    است، به خالف استثناء نوع اول که باید با جست
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چه میزان منفردات دارد و یا در نوع دوم باید با بررسی مشخص شود که چه میزان از 
روایات سعد بن عبداهللا از محمد بن موسی الهماست دانی . 

  استثناء مفاهیم کلی .4
شـود و   خواننـده واگـذار مـی   گونـه اسـتثناء تشـخیص بـه صـورت کلـی بـه         در این

بـن  امثالً در ترجمۀ محمـد  . کند کننده هیچ حجم و مصداق خاصی را مشخص نمیاستثناء
و جمیـع مـا   ... له کتب«: خوانیم می )39ـ38، ص1391راد،  مهدوي: ك.دربارة وي ر(سنان

عن ابی جعفر ابن بابویه عن ابیـه و   جماعۀکان فیها من تخلیط او غلو، اخبرنا به رواه اال ما 
یا در ترجمۀ محمد بـن علـی   ) 620، ش406تا، ص طوسی، بی(».محمد بن الحسن جمیعا

عن ابی جعفر ابن بابویه عن ابیـه و محمـد    جماعۀاخبرنا بذلک ... له کتب«: الصیرفی آمده
ن تخلیط او غلو او تدلیس او ینفرد به و ال یعـرف مـن غیـر    اال ما کان فیها م... بن الحسن

هـاي چهارگانـه جـاي     معمـوالً اسـتثناها در یکـی از ایـن گونـه     ) 624همان، ش (».طریقه
  .گیرند می

توان رفتاري دانست که بیشتر در حوزة حدیثی قـم و آن هـم    مسئله استثناء را می
ان ایـن پدیـده را محـدود بـه     تـو  توسط مرحوم ابن ولید صورت یافته است، اما نمـی 

توان از استثناء به عنوان یک پدیدة عام در  اي خاص یا فرد خاصی کرد، بلکه می حوزه
ش، 1348کشی، / 192ق، رقم 1407نجاشی، : ك.ر(پژوهان شیعه یاد کرد رفتار حدیث

در تبیین پیامدهاي اسـتثناء، حکـمِ   . که داراي پیامدهاي خاص خود است) 1014رقم 
یابد، در نگاه  منه و مستثنی و نقش حکمی که به مستثنی تعلق می ه به مستثنیتعلق یافت

تواند در توسعۀ توثیق یا تضعیف نسبت به راویـان، نقشـی    منه، می به مجموعه مستثنی
در بیان انگیزة استثناء و جهت آن، ریشۀ مسـئلۀ اسـتثناء را بایـد نقـد     . کلیدي ایفا کند
بخش به صـدور   به منظور دستیابی به قراین اطمینانهاي حدیث پیشین  محتوایی کتاب

ست که اسـتثناء هـم بـه آثـار راویـان ثقـه       از همین رو. دانست حدیث از معصوم
همچون سعد بن عبداهللا و محمد بن حسن صفار و هم راویان ضعیف همانند محمـد  

اراي چه اینکه استثناء ابن ولید در محدثان بعدي د. یابد بن سنان و ابو سمینه تعلق می
طوسی در  توان در بیان بارزترین نکته در این زمینه به کالم شیخ تأثیري بوده است، می

  )151، ص1ق، ج1417شیخ طوسی، : ك.ر.(اشاره کرد العدهکتاب 
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  انواع توثیق
از آنجا که غایت دانش رجال، شناخت راویـان ثقـه از غیرثقـه و بـالتبع، شـناخت      

  .خاص و عام: اند توثیق را دو گونه دانسته است،اسناد و احادیث معتبر از نامعتبر 
هاي رجال تصریح شده باشد که فـالن   مراد از توثیق خاص، آن است که در کتاب

  .راوي خاص و معین ثقه است، یا الفاظ دیگري آمده باشد، که دال بر توثیق وي باشد
 نـه (مراد از توثیق عام، آن است که راویان در ضمن یـک قاعـدة کلـی و عمـومی    

توثیـق شـده باشـند؛ ماننـد قاعـدة توثیـق مشـایخ نجاشـی، قاعـدة          ) شخصی خـاص 
انـد   که در این زمینه، اندیشمندان قواعدي را جعل و معین کرده... شیخوخت اجازه و

در ) 250، ص1380ربانی، .(که اگر بر راوي منطبق باشد، دلیل بر توثیق او خواهد بود
ن عنـاوین کلـی کـه بـه وثاقـت گروهـی از       این مباحث، بیش از اعتبار خود افراد، ای

: ك.ر.(گیـرد  راویان که زیر مجموعۀ ضابطۀ خاصـی هسـتند، مـورد بحـث قـرار مـی      
  )ق، ابتداي فصل ششم1414سبحانی، 

پس از شناخت و آشنایی با انواع استثناء، و پیامد آن به تبیین و بررسـی چرایـی و   
، که معرکۀ آراء رجالی شده است، اي پردامنه و با اهمیت از آن مفهوم استثناء در گونه

مرحوم نجاشی در کتاب خود، پس از طرح نام محمد بن احمد بن یحیی . پردازیم می
اصحاب ما بر این باورند که وي از ضعفا نقل روایت کرده و بـر مراسـیل   «: نویسد می

اعتماد نموده است و اینکه از چه کسی روایت دریافـت کنـد، بـراي او چنـدان مهـم      
محمـد   روایۀکان محمد بن الحسن بن الولید یستثنی من «: آورد آنگاه می» .ستنبوده ا

نـوادر  کـه بـه شـمارش چنـدین نفـر از روات کتـاب       » ...بن احمد بن یحیی ما رواه 
مرحوم شیخ طوسی نیز کالمـی مشـابه   / 348ق، ص1407نجاشی، .(پردازد می الحکمه

  .)دارد، که اشاره خواهد شد
  :ها پرسش

  بن یحیی کیست؟ محمد بن احمد .1
وي چه جایگاهی در میان محدثان دارد؟ و آیا شـواهدي از   الحکمۀنوادر کتاب  .2

 آن موجود است؟
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در نقل نجاشی و شیخ طوسی از آنچه ابن ولید استثناء کرده است آیـا تفـاوتی    .3
 وجود دارد؟ و در صورت وقوع اختالف دیدگاه صحیح کدام است؟

اند،  قرار نگرفته الحکمۀنوادر ابن ولید از رجالی که مورد استثناء «این سخن که  .4
 ، آیا کالمی سنجیده و درست است؟ »اند همگی ثقه

5.    مقصود ابن ولید از استثناء چه بوده؟ آیا او با این رفتار خود بـه تضـعیف و رد
 کامل روایات روات استثناء شده پرداخته است؟

 نوادر الحکمهشخصیت محمد بن احمد بن یحیی و جایگاه 
ی در ترجمۀ وي، او را محمد بن احمد بن یحیی بن عمران بـن عبـداهللا بـن    نجاش

 دانـد  سعد بن مالک االشعري القمی ابو جعفر خوانـده و وي را در حـدیث ثقـه مـی    
که در باال اشـاره  (پردازد و آنگاه به دیدگاه اصحاب دربارة وي می) 348ق، ص1407(

داند و با اشـاره بـه    فراوان می شیخ طوسی، وي را جلیل القدر و داراي روایات). شد
: نویسد از قول شیخ صدوق می) 408تا، ص بی(و طرق خود به آن نوادر الحکمهکتاب 

وي در بسیاري ) جا همان(»...اال ما کان فیها من غلو او تخلیط و هو الذي یکون طریقه«
، 38ق، ص1407: ك.ر.(از موارد در طرق نجاشی به کتب اصحاب واقـع شـده اسـت   

، 310؛ ص845، ش309؛ ص730، ش278؛ ص200، ش83؛ ص80، ش40؛ ص76ش
در برخـی از مــوارد  ) 1233، ش455؛ ص930، ش345؛ ص866، ش316؛ ص846ش

شـیخ  : ك.ر.(نیز در طریق شیخ به فهرست واقع شده است، کـه البتـه فـراوان نیسـت    
  )719، ش454؛ ص339، ش228تا، ص طوسی، بی

نجاشی یکی از کتـب محمـد بـن    ، تباید گف نوادر الحکمهدر مورد جایگاه کتاب 
) کبیـر (دانسـته، و آن را کتـابی نیکـو و بـزرگ     نوادر الحکمهاحمد بن یحیی را کتاب 

 6معرفی کرده است که قمیون به جهت حجم زیاد و مطالب گستردة آن، نام دبه شبیب
  )349و  348ق، ص1407.(را بر آن نهاده بودند

 فهرسـت ست که مرحوم شـیخ در  شامل کتب متعددي بوده ا نوادر الحکمهکتاب 
تـا،   ابـن شهرآشـوب، بـی   : ك.و ر 409تـا، ص  بـی .(شمارد کتاب می 22ها را، عدد آن

اسـت و سـپس کتـاب     التوحیـد ، کتـاب  نوادر الحکمـه اولین کتاب از کتب ) 138ص
، کتـاب  النکـاح ، کتـاب  الحج، کتاب الصوم، کتاب ةالزکا، کتاب ةالصال، کتاب الوضوء
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ـ فضل ، کتاب فضل العرب، کتاب مناقب الرجال، کتاب اءاألنبی، کتاب الطالق و  ۀالعربی
، األوقات، کتاب السکنى، کتاب النحل و الهبه، کتاب )کتاب الوصایا و الصدقه(العجمیه
العتـق و التـدبیر و الـوالء و    ، کتاب األیمان و النذور و الکفارات، کتاب الفرائضکتاب 

القضـایا و  ، کتاب )کتاب الشهادات(الدیاتالحدود و ، کتاب المکاتب و أمهات األوالد
ها، بـه عـالوة برخـی کتـب اعتقـادي و       که غالب آن) 409تا، ص طوسی، بی.(األحکام

مرحوم شیخ طوسی سه طریق خود به . رجالی و تاریخی، کتب فقهی در بر گرفته است
  )جا همان.(کند کتب وي را از جمله طریق شیخ صدوق و ابن ولید را ذکر می

توان به کالم شیخ صـدوق اشـاره    می نوادر الحکمهجایگاه و منزلت کتاب در بیان 
مقصود مـن از تـألیف ایـن    «: نویسد می من الیحضره الفقیهوي در ابتداي کتاب . کرد

پردازند، بلکـه   کتاب همانند تألیفات دیگر مصنّفان نیست که به نقل تمامی روایات می
ام و حکم به صحت آن نموده و اعتقاد  ادهمراد من آوردن مواردي است که به آن فتوا د

ام، از  تمام آنچه در ایـن کتـاب آورده  . دارم که میان من و خداوند متعال حجت است
هایی  سپس به ذکر نام کتاب. کتب مشهور که مرجع و معول است، استخراج شده است

تصنیف محمد بن احمـد بـن یحیـی بـن      نوادر الحکمهپردازند که از جمله، کتاب  می
  ) 3، ص1ق، ج1413شیخ صدوق، (».عمران االشعري است

توان مواردي از  می نوادر الحکمهدر پاسخ به وجود شواهدي برجاي مانده از کتاب 
، 1همـان، ج : ك.ر(.شـیخ صـدوق پیگیـري کـرد     من الیحضره الفقیـه آن را در کتاب 

، 173، 172، 160، 153، 152، 149، 40، ص4؛ ج437، ص3؛ ج176، ص2؛ ج562ص
هر چند روایات از محمـد بـن   ) 409و  239، 238، 237، 235، 233، 222، 219، 198

کند، اما  از بیست و یک مورد تجاوز نمی من الیحضره الفقیهاحمد بن یحیی در کتاب 
زند، زیرا این عدد نشان از کثـرت   این مطلب به ارزش کتاب و شهرت آن آسیبی نمی

اد روایـت، مقدمـۀ کتـاب در تبیـین     روایت شیخ صدوق از وي است، و فارق از تعد
کافی است، زیرا عدد نقل از علی بن مهزیار و حسین بـن   نوادر الحکمهجایگاه کتاب 

   7.سعید نیز همین گونه است
نـوادر  آیـد کـه وي کتـاب     به دست مـی  فرج المهمومس در از کالم سید بن طاو

  )94و  93تا، ص ابن طاوس، بی.(را در اختیار داشته است الحکمه
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  هاي نقل شیخ طوسی و نجاشی فاوتت
 رجـال یکـی در  : مسئله استثناء ابن ولید به دو طریق به دسـت مـا رسـیده اسـت    

  .مرحوم شیخ طوسی فهرستنجاشی و دیگري در 
محمد بن أحمد بن یحیى بن عمران بن عبداهللا « :گونه آغاز شده عبارت نجاشی این

: إال أن أصحابنا قالوا. ی الحدیثف ثقۀبن سعد بن مالک األشعري القمی أبوجعفر کان ا
کان یروي عن الضعفاء و یعتمد المراسیل و ال یبالی عمن أخذ و مـا علیـه فـی نفسـه     

محمد بن أحمد بن  روایۀء و کان محمد بن الحسن بن الولید یستثنی من  مطعن فی شی
یحیى ما رواه عن محمد بن موسى الهمدانی أو مـا رواه عـن رجـل أو یقـول بعـض      

  )348ق، ص1407نجاشی، (».أصحابنا
محمد بن احمد بن یحیى بن عمـران األشـعري   «: در عبارت مرحوم شیخ نیز آمده

 ...جماعۀو هو یشتمل على کتب  الحکمۀنوادر له کتاب ... الروایۀالقمی جلیل القدر کثیر 
عن محمد بن علی بن الحسین عن أبیه و محمد بن الحسن عن احمد بن  جماعۀأخبرنا 

مد بن یحیى عن محمد بن احمد بن یحیى و قال محمـد بـن علـی بـن     إدریس و مح
محمـد بـن    طریقـۀ ) الذي یکـون (إال ما کان فیه من تخلیط و هو): ابن بابویه(الحسین

تـا،   شـیخ طوسـی، بـی   (».موسى الهمدانی أو یرویه عن رجل أو عـن بعـض أصـحابنا   
  )408ص

خنا ابو جعفر محمد بن و قد اصاب شی: قال ابوالعباس بن نوح«  با توجه به عبارت
کـه در ادامـۀ ذکـر مـوارد     ) 348ق، ص1407نجاشـی،  (»الحسن بن ولید فی ذلک کله

شده توسط ابن ولید ذکر شده است، و با مالحظۀ وجود مکاتبه بین نجاشـی و  استثناء
توان ادعا کرد که نجاشی اصـل گفتـار را از ابـن     می) 137، ش59همان، ص(ابن نوح

  .کند ا از طریق مکاتبه نقل مینوح، به صورت مشافهه ی
مرحوم شیخ طوسی نیز ظاهراً این مطلب را از کتاب فهرست شیخ صدوق گرفتـه  

و قـال  ... «: نویسـد  در رد خبر احمد بـن محمـد سـیاري مـی     استبصاروي در . است
استثنی منه مـا رواه السـیاري، و    النوادرابوجعفر بن بابویه فی فهرسته حین ذکر کتاب 

نشـانۀ  ) 237، ص1ق، ج1390شـیخ صـدوق،   (».به و ال افتی بـه لضـعفه   قال ال اعمل
دیگر درستی این برداشت، استناد شیخ طوسی در ترجمۀ موارد متعددي از راویان بـه  
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و  299، ش130تـا، ص  طوسی، بـی .(کالم شیخ صدوق در فهرست شیخ صدوق است
  )316، ش135؛ ص813، ش266؛ ص611، ش216؛ ص620، ش220؛ ص300

دمـی در  قل باید گفت، نام هیثم بن عدي اآلبه وجود تفاوت در این دو ندر پاسخ 
: ك.ر(نجاشی نـام وي ذکـر نگردیـده اسـت     رجالشیخ نام برده شده، اما در  فهرست
نجاشـی نـام    رجـال و در ) 409تـا، ص  شیخ طوسـی، بـی  / 348ق، ص1407نجاشی، 

ممکـه تعبیـر شـیخ    بن معـروف  معاویۀبن معروف آمده و در فهرست شیخ نام  ةْيو ،
  )جا همان.(طوسی صحیح است

داراي الفـاظی   فهرسـت دهد نقل قول مرحوم شیخ طوسـی در   شواهدي نشان می
  ) ق1409ابن طاوس، : ك.ر.(تر است دقیق

  نوادر الحکمههاي مطرح در استثناء ابن ولید از  دیدگاه
، راویـانی  کند یکی از عناوین عامی که ادعا شده داللت بر وثاقت افراد ذیل آن می

ها نقل کـرده و مـورد اسـتثناء ابـن      هستند که محمد بن احمد بن یحیی اشعري از آن
 .انـد  اند که مرحوم شیخ صدوق و ابوالعباس بن نوح، آن را تأیید کرده ولید واقع نشده

  )264ق، ص1414سبحانی، / 939، ش348ق، ص1407نجاشی، (
خاسته و به این مسئله جـواب  دانشمندان رجال در تبیین حدود استثناء به بحث بر

اند که آیا صحیح است گفته شود هر آن کسی که توسط ابن ولیـد مـورد اسـتثناء     داده
  واقع نشده، مورد توثیق است؟

اند، اینکه ابن ولید و ابوالعباس و  اند مدعی کسانی که این امر را توثیقی عام دانسته
انـد،   اویان را استثناء کـرده هاي محمد بن احمد، برخی ر شیخ صدوق، در میان روایت

کند، قبول دارد، زیرا اکتفاي ابن  ها نقل می ظهور دارد که سایر راویانی را که وي از آن
ولید به استثناي موارد مذکور حاکی از آن است که او بـه تمـام روایـات محمـد بـن      

ـ    ق احمد بن یحیی به جز موارد استثناء شده اعتماد داشته است، و این بـه معنـاي توثی
واسـطه   البته باید توجه کرد که مقصود مشـایخ بـی  . اند راویانی است که استثناء نکرده

 .ها آمده اسـت  هستند، نه هر راوي که نامش در سند این کتاب نوادر الحکمهصاحب 
  . کنیم ها را مرور می اینک برخی از دیدگاه) 264ق، ص1414سبحانی، (
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از عوامل مدح، رجال «: نویسد دح میدر عوامل م الدرایه نهایۀسید صدر در  .الف
هسـتند کـه مـورد اسـتثناء واقـع       نـوادر الحکمـه  محمد بن احمد بن یحیی صـاحب  

اند کـه کمتـرین    عنه بوده شود باقی افراد مرضی اند، زیرا از این استثناء دانسته می نشده
مراتب آن مدح ایشان است، بلکه جعل طریق براي توثیق اسـت، و اینکـه ایـن وجـه     

. و دیگران است الذخیرهبر اعتماد باشد، روش گروهی از محققان مانند صاحب  دلیل
آن را متذکر شده است، اما از نگاه من، ایـن عـدم اسـتثناء تنهـا      الرجالیه ةعدسید در 

  )425و  424تا، ص صدر، بی(».شود موجب تقویت حدیث فی الجمله می
اکتفاء ابن ولیـد بـر آنچـه     اند، زیرا گروهی بر این عقیده«: محقق خویی آورده .ب

استثناء کرده است، کشف از اعتمادش نسبت به تمام روایات محمـد بـن احمـد بـن     
اما ظاهراً این حرف درست نیست، زیرا اعتماد ابن ولیـد  . یحیی به جز آن موارد دارد

بر روایت شخصی حتی بر حسن او داللت ندارد، چه رسد به وثاقتش؛ چـرا کـه ایـن    
، روایـت هـر رواي شـیعی را کـه فسـقش      8و بر مبناي اصل عدالتاحتمال است که ا

توان توثیق  پس از اعتماد او به روایت شخصی نمی. کرده است روشن نشود، عمل می
  )47، ص15ق، ج1410(».او را فهمید

تمام مشایخ محمد بن احمـد بـن یحیـی در حـدیث کـه در      : آیت اهللا سبحانی .ج
جز موارد استثناء شده، نزد ابن ولید، ابن نـوح،  ذکر شده است به  نوادر الحکمهرجال 

اند، و توثیق ایشان تا زمـانی کـه بـا     و مرحوم شیخ صدوق، مورد وثوق و عدالت بوده
  )267و  264ق، ص1414.(تضعیف دیگران تعارض نداشته باشد، حجت است

  تحلیلِ ماهیت استثناء
پاسـخ ایـن   . داردچه ارتباطی میان استثناء و مفهوم ضعف و وثاقت وجـود  : سؤال

  .گردد پرسش زمینۀ خودنمایی جایگاه استثناء می
: نویسـد  مـی  فهرسـت مرحوم شیخ طوسی در ترجمۀ محمد بن عیسی بن عبید در 

و قـال ال   الحکمـۀ نوادر ضعیف، استثناه ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه عن رجال «
دهـد میـان    ن مـی این عبارت به خوبی نشـا ) 611تا، ش بی(».اروي ما یختص بروایاته

عبـارت نجاشـی در   . مفهوم ضعف و پدیدة استثناء پیوند نزدیکی برقـرار بـوده اسـت   
اما این ضعفی که ) 896ق، ش1407نجاشی، .(ترجمۀ وي نیز نشانگر همین پیوند است
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توضیح این مطلب . شود نباید به معنایی نامناسب تبیین شود از مفهوم استثناء استفاده می
وجو می کنیم که آیا اسـتثناء ابـن ولیـد یـک اسـتثناء       سؤال جست را در پاسخ به این

به عبارت دیگر، آیـا   احترازي و نفیی است یا یک استثناء احتیاطی و هشداري است؟
دانـد یـا قـراین     هایی را که جدا کرده است، الزاماً خارج از شرع می ابن ولید مجموعه

  .دو، دو ادعا و بیان متفاوت است دانسته است؟ زیرا این انتساب به معصوم را تام نمی
در پاسخ به این سؤال، ذکر این مقدمه مناسب است که در روش قدما انضمام قراین 

اي از  پـس مجموعـه  . گردید که یک مجموعه را بپذیرند یـا نپذیرنـد   با هم موجب می
 اي از روایـات بـه معصـوم    قراین موجب استنتاج انتساب یک روایت یا مجموعـه 

هاي عمومی پذیرفته شده  توان نام آن را نقد محتوایی یا همخوانی با آموزه شد که می می
در این روش تنها این مهم نبوده است که براي مثال سعد بن عبداهللا . در شیعه دانست

که استاد ابن ولید است راستگو باشد، بلکه این مهم بوده که سعد ثقه، از راوي ثقه و او 
  .قل روایت کندن از راوي ثقه تا به معصوم

اي که مرحوم شیخ طوسی در انتهاي بحـث   وجوي پاسخِ سؤال، نکته اما در جست
مطرح کرده، در حالی که در زمانی نزدیک به  فی اصول الفقه ةالعدخبر واحد در کتاب 

. زیسته، در رسیدن به تحلیل این مسئله داراي اهمیـت اسـت   ابن ولید و مکتب قم می
شدگان را مورد بررسی  اند و تضعیف ورد تهمت قرار گرفتهایشان روایات کسانی که م

گونه روایات وجود  قرار داده و در حکمی کلی آورده، اگر قراین صحت، نسبت به این
إن کان هناك ما یعضد روایتهم و یـدل  «: شود داشت که به روایات این گروه عمل می

رد و کنـار گذاشـتن   ، و اگر چنین نبود، ایشان مسـئله طـ  »على صحتها وجب العمل به
و «: داند در اخبار این گروه توقف شود کند، بلکه الزم می مطلق و دائمی را مطرح نمی

سپس ایشان » .وجب التوقف فی أخبارهم بالصحۀإن لم یکن هناك ما یشهد لروایتهم 
داند و ریشۀ استثناء را به ایـن   این رویه را منشی قابل قبول در میان مشایخ حدیثی می

ذلک توقف المشایخ عن أخبـار کثیـره هـذه      و ألجل«: داند شیوة بازگشت میمنش و 
شیخ (».ما یروونه من التصنیفات جملۀصورتها و لم یرووها و استثنوها فی فهارسهم من 

شود، مرحـوم شـیخ قـراین     گونه که مالحظه می همان) 151، ص1 ق، ج1417طوسی، 
داند نه اینکه مسئله وضع و کذب  میگونه روایات تام ن را در این انتساب به معصوم
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از شواهد این تحلیل . کند گونه بیان می را مطرح کند، و رفتار محدثان را رفتاري احتیاط
را با همان نقل صـفار، در   بصائرتوان دقیقاً برخی از روایات  و تصویر آن است که می

، 1388جعفـري ربـانی،   : ك.ر.(کتب شیخ صدوق از طریـق ابـن ولیـد پیگیـري کـرد     
مؤید دیگر اینکه، ابن ولید از روایات محمد بن احمد بن یحیی در ) 179و  76ـ55ص

، برخی را به صورت مطلق استثناء کرده است، مانند اینکـه بـه صـورت    نوادر الحکمه
تـا،   شیخ طوسی، بی: ك.ر(مطلق گفته آنچه محمد بن علی الصیرفی روایت کرده است

اال ما کان فیها من تخلیط «: الصیرفی آورده اما همو در ترجمۀ محمد بن علی) 622ش
یعنی آن اطالق ) 624همان، ش(».او غلو او تدلیس او ینفرد به و الیعرف من غیر طریقه

این نکته در کنـار ایـن مطلـب کـه شـیخ      . را به عناوینی مشخص و جزئی تبدیل کرد
نسته، عادتاً دا را از کتب مشهور و مورد اعتماد و مرجع می نوادر الحکمهصدوق، کتاب 

این ادعا را که محمد بن احمد بن یحیی به سراغ تمام این راویان ضعیف کـه اسـتثناء   
ها را گرفته باشد، دور از واقعیت  اند، رفته باشد و اتفاقاً تمام روایات ضعیف آن خورده

 نـوادر کند، بلکه تذکري است که هر چه محمد بن احمد بن یحیی از این افراد در  می
است،  نادرست و نپذیرفتنیها آورده،  زاماً درست نیست؛ نه اینکه هر چه از آنآورده، ال

بله از نظر ابن ولید . ها سازگار نیست زیرا جز این بیان، با رفتار ابن ولید در ترجمۀ آن
است به این معنا که قرائن  قطعاً برخی از این مجموعه غیر قابل انتساب به معصوم

ها جمع نیست، مانند اینکـه راوي را اهـل تـدلیس یـا      آندال بر صدور از معصوم در 
دانسته و تدلیس و تخلیط نشانۀ ضعف راوي است، این باور بـه ایـن معنـا     تخلیط می

هاي تخلیطی  یک سري آموزه) مثل ابو سمینه(هاي این فرد است که در مجموعه آموزه
م مجموعه احادیث او یک و تما اما این ادعا با این گفتار که یک. و تدلیسی وجود دارد

دروغ بسته است،  غیر قابل انتساب به معصوم باشد و قطعاً همه اینها را به معصوم
  .متفاوت است

از کسانی کـه توسـط   ) زیادي(خالصه آنکه محمد بن احمد بن یحیی نقل روایات
 دارد، با این حال، کتـاب وي از  نوادر الحکمهاند، در  ابن ولید مورد استثناء قرار گرفته

محمد بن احمد بن یحیی، رسد که بگوییم  بعید به نظر می. شهرت برخوردار بوده است
ها را استثناء  ها نقل کرده است و ابن ولید آن از آن تنها روایات ضعیف و نپذیرفتنی را
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کـه   از کتب مرجع و معول بوده باشـد، همچنـان   نوادرکرده باشد و با این حال، کتاب 
  .عیت آن تصریح داشتندشیخ صدوق و نجاشی بر مرج

بنابراین با پذیرش این نکته که در فرهنگ انتقالِ حدیث شیعه، راوي اگر روایتی را 
تـوان   پذیرفته بوده است؛ می کرده، مسئولیت انتسابش را به معصوم اخذ و نقل می

نتیجه گرفت رفتار استثناءگونۀ ابن ولید هشدار و احتیاطی است که ابن ولید در صدد 
خواسته مسئولیت انتقال موارد استثناء شده را  براي شاگردانش است که او نمی بیان آن

  .است بر عهده بگیرد، و استثناء بیانگر این تردید در انتساب به معصوم
  معیار ابن ولید در تعامل با روات

هـایی   واسـطه  گاه در مسیر نقل برخی از تراث شیعه، میان ابن ولید تا معصوم
این چگونه است . ها پرداخته استخود وي به تضعیف یا استثناء آن شوند که دیده می

  آیا خود او به نقض کالم خود پرداخته است؟ معیار رفتار دوگانۀ ابن ولید چیست؟
هاي تعاملش با راویان، توجه به تفـاوت حیثیـت    براي فهم معیار ابن ولید در گونه

توان به دو  اویان حدیث را مینگاه اصحاب رجال و محدثان به ر. راوي پراهمیت است
  :لحاظ و از دو جهت تقسیم کرد

      شخصیت استقاللی .1
 .شخصیت تبعی یا طریقی .2

گیرد؛ براي  این نگاه از چگونگی تعامل یک محدث با راویان قبل از خود شکل می
مثال، فردي چون محمد بن علی ابوسمینه گاه از جهت مجموعه آثار حدیثی وي کـه  

اش است و عقاید او با این مجموعـه   نمایانگر باورهاي حدیثی خود او تألیف کرده و
گیرد و با این نگاه، موضوع براي بار شدن  شده است، مورد ارزیابی قرار می سنجیده می

شود، و گاه تعامل یک عالم با او به عنوان واقع شدن در طریق بـه   و حمل حکمی می
شود، به شخصیت استقاللی راوي،  در نگاه اول که از او تعبیر می. باشد کتب ثقات می

که محمد بن علی ابوسمینه از این حیـث   ممکن است او ضعیف شمرده شود همچنان
اما تضعیف ابوسمینه در آثار حدیثی خودش هیچ منافاتی با واقع . تضعیف شده است

ـ در طریق به کتب ثقات و عدم استثناء شدن اوـ یا افرادي مشابه او مثل محمد بن سنان
دارد، زیرا ابوسمینه در این نگاه از جهت شخصیت تبعی و طریقی مـورد مداقـه   وي ن
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از این رو، واقع شدن محمد بن علی ابوسمینه در طریق به کتب ثقات . واقع شده است
باشد و عدم استثناء وي، هیچ منافاتی با تضعیف او در آثـار حـدیثی    که متعدد هم می

  .شود بی تعبیر میاز این مسئله به وثاقت نس. خودش ندارد
توان به حقیقت عدم تنافی میان استثناء شدن برخی افراد در  با توجه به این نکته می

ها پی برد و جهت و معیار ابن ولیـد را در   و نقل روایت ابن ولید از آن نوادر الحکمه
 .استثناء روشن کرد

اقـع شـده کـه    بینیم ابن ولید در مسیر نقل برخـی از تـراث شـیعه و    در نتیجه اینکه می
اند، مثل ابی سمینه که از کذابان مشهور دانسـته   هاي بین او و صاحب کتاب ضعیف واسطه

اش گفته است بسیار ضعیف و فاسـد   و نجاشی درباره) 546، ص1348کشی، .(شده است
االعتقاد است و همچنین سهل بن زیاد که ضعیف و غیر معتمد در حـدیث دانسـته شـده    

بـه ایـن   ) 339، ش142تـا، ص  شیخ طوسی، بی/ 490، ش185ق، ص1407نجاشی، (است
معناست که ابن ولید، محمد بن سنان را که به لحاظ آثار حدیثی خودشان ضعیف اسـت،  

 .دانـد  بن زید یا ابوسمینه را در نقل کتاب سـلیم بـن قـیس امـین مـی      طلحۀدر نقل کتاب 
اقعیت است کـه عمـوم   کاوشی دقیق و فراگیر در منابع نخستین رجالی شیعه، بیانگر این و

، و توثیق و تضعیفات راه یافته به این منابع، ناظر به راویـان داراي نگاشـتۀ حـدیثی اسـت    
این همان تفکیک بین دو حیثیت یک راوي است و ممکن است یـک راوي ضـعیف کـه    
به لحاظ آثار حدیثی خود ضعیف انگاشته شده است، در طریق به آثار راویان دیگـر قـرار   

شـاهد آن در مـوارد دیگـر رفتـار     . ین جهت صد در صد قابـل اعتمـاد باشـد   بگیرد و از ا
دانـد، او را پـل    عیاشی با ابویعقوب اسحاق بن محمد است که در حالی که او را غالی می

از ایـن رو  ) 1014، رقـم  1348کشـی،  : ك.ر.(دهـد  ارتباطی خود با راویان ثقـه قـرار مـی   
روایات نزد ابن ولید، تخلـیط، غلـو، تـدلیس،     توان گفت، معیار عدم اعتماد به برخی از می

  . کذب و وضع، انفراد در روایت، عدم نقل از طرق دیگر است

  شدگان مقایسۀ دیدگاه ابن ولید و دیدگاه صاحبان رجال دربارة استثناء
پردازیم و به ارزیابی  شدگان می در این بخش به دیدگاه ارباب رجال دربارة استثناء

که آیا تمامی افراد استثناء شده توسط ابن ولید، از طریـق دیگـر   نشینیم  این مطلب می
  اند یا خیر؟ اندیشمندان رجالی نیز تضعیف و یا مردود دانسته شده
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گروهی که بیانی در مـدح و  : توان به سه دسته تقسیم کرد موارد استثناء شده را می
تضـعیف قـرار    ها نیامده است و گروهی که توثیق نشده و یا حتی مورد قدح و ذم آن
  .اند اند و دستۀ سوم، گروهی که مورد اعتماد و یا ثقه دانسته شده گرفته

  :گیرند در دستۀ اول این اسامی جاي می
وه، ابو علی النیشابوري، الهیثم بـن عـدي، عبـداهللا بـن احمـد الـرازي،       بِّنَهب بن م

هللا بـن محمـد   بن معروف، محمد بن موسی الهمدانی، عبـدا  ةْيومممحمد بن هارون، 
  .الشامی، یوسف بن حارث

  : ها شده در رابطه با آن هاي مطرح دستۀ دوم و دیدگاه
، طـریقش بـه کتـب وي را    ۀطّبنجاشی به واسطۀ ابن : ـ ابوعبداهللا رازي جامورانی

وفـی  «: نویسد اش می ابن غضائري درباره) 456ق، ص1407نجاشی، .(ذکر کرده است
  )97، ص1363ابن غضائري، (».مذهبه ارتفاع

مرحوم نجاشی و شیخ طوسی، وي را ضعیف الحدیث، فاسد : ـ ابو عبداهللا سیاري
شـیخ  / 80ق، ص1407نجاشـی،  .(انـد  و کثیر المراسیل دانسـته  الروایۀالمذهب، مجفو 

  )57تا، ص طوسی، بی
کشـی،  .(کنـد  کشی از قول خـود وي، مـدحش را نقـل مـی    : ـ یوسف بن السخت

، 1363.(را ضعیف و مرتفـع القـول دانسـته اسـت     ابن غضائري، وي) 526، ص1348
  )103ص

ق، 1407نجاشـی،  .(مالقات داشـته اسـت   با امام عسکري: ـ ابویحیی الواسطی
 ».لم یکن بکـل الثبـت فـی الحـدیث    «: نویسد مرحوم نجاشی دربارة وي می) 192ص

و ننکـر اخـري، و یجـوز ان     ةحدیثه نعـرف تـار  «: نویسد ابن غضائري می) جا همان(
  )229ق، ص1411عالمه حلی،/ 66، ص1363ابن غضائري، (».شاهدا یخرج

مرحوم نجاشی وي را جـداً ضـعیف دانسـته و داراي    : ـ محمد بن علی ابو سمینه
در ) 332ق، ص1407نجاشـی،  .(عقیدة فاسد است که در هیچ چیز مورد اعتماد نیست

حمـد بـن   در قم مشهور به غلو بوده و احمد بـن م . کوفه مشهور به کذب بوده است
کشی از قول برخی مشـایخ، وي را  ) جا همان.(عیسی، وي را از قم اخراج کرده است

تري  اما ابن غضائري، دیدگاه معتدل) 545، ص1348کشی، .(داند رمی به غلو شده می
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  )95، ص1363ابن غضائري، : ك.ر.(دربارة وي دارد
 .اسـت نجاشی وي را در حدیث ضـعیف و غیـر معتمـد دانسـته     : ـ سهل بن زیاد

احمد بن محمد بن عیسی، شهادت بر غلـو و کـذب وي   ) 185ق، ص1407نجاشی، (
مکاتبه داشـته اسـت کـه     او با امام عسکري. داده و وي را از قم بیرون کرده است

مرحوم شیخ صدوق روایاتی از ) جا همان.(شود هاي ادب، فراوان در آن دیده می نشانه
؛ 2، ح83؛ ص22، ح68؛ ص20، ح66صق، 1398: ك.ر.(آورده است التوحیدوي در 

  )313؛ ص3، ح97؛ ص2، ح96؛ ص10، ح94ص
  :ها دربارة وي مختلف است دیدگاه: العبرتائی ـ احمد بن هالل

 از امـام عسـکري  . اسـت، یعـرف منهـا و ینکـر     الروایـۀ صـالح  : نجاشی. الف
  )  83ق، ص1407نجاشی، .(هایی دربارة وي روایت شده است مذمت
هرچنـد  . سی معتقد است وي غالی و مـتهم در دیـنش اسـت   مرحوم شیخ طو. ب

 )83تا، ص شیخ طوسی، بی.(وي، راوي بیشتر اصول اصحاب است
، 1348کشــی، .(روایتــی در مــذمت و دوري از وي نقــل کــرده اســت: کشــی. ج

 ) 535ص
نقـل کـرده   ) صاحب رجال(از ابن ولید از سعد بن عبداهللا: مرحوم شیخ صدوق. د

یدیم متشیعی که از تشیع به ناصبی بـودن رجـوع کـرده باشـد     است که ندیدیم و نشن
 . مگر احمد بن هالل

قّـ احمد بن بشیر رو ) 412ق، ص1415شـیخ طوسـی،   (شیخ از وي یاد کـرده : ی
 )412، ص1383ابن داود، : ك.ر.(ابن بابویه وي را تضعیف کرده است

ذهب اسـت غـالی، کـذاب و فاسـد المـ    : نجاشـی : هـران ـ محمد بن عبداهللا بن م. 
، 1348کشــی، / 438ق، 1415شــیخ طوســی، : ك.نیــز ر/ 350ق، ص1407نجاشــی، (

  )  443ص
و از احمـد   ،در حدیث ضعیف اسـت : نجاشی: ـ جعفر بن محمد بن مالک کوفی

نویسـد   ها می نجاشی پس از این نقل قول. کند بن حسین وضع حدیث وي را نقل می
و ابوغالـب رازي از وي نقـل روایـت    دانم چگونه شیخ ثقه ما ابوعلی همـام   من نمی

 کنـد  مرحوم شیخ طوسـی، وي را توثیـق مـی   ) 122ق، ص1407نجاشی، .(اند کرده می
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ابن غضـائري،  .(شمرد و ابن غضائري، وي را کذاب و ضعیف می) 418ق، ص1415(
  )8، ص1363

نجاشی در رابطه با ضعف وي «: نویسد عالمه حلی می: ـ عبداهللا بن محمد دمشقی
عالمه حلـی،  (»."عندي فیه توقف": نویسد ه است و در بیان دیدگاه خود میهشدار داد

  )238ق، ص1411
  :اند دستۀ سوم که مدح و یا توثیق شده

ـ احمد بن حسین بن سعید را ابن غضائري مدح کرده و با یادآوري تضعیف وي 
، 1363ابـن غضـائري،   (».و حدیثه فیما رایته سـالم «: توسط قمیون، دربارة وي نگاشته

  ) 40ص
نجاشی در مورد وي پس از . اند بید را اصحاب تأیید کردهـ محمد بن عیسی بن ع

و ذکر ابـوجعفر بـن بابویـه    «: نویسد جلیل و ثقه و عین و کثیر الروایه دانستن وي می
عن ابن ولید انه قال ما تفرد به محمد بن عیسی من کتـب یـونس و حدیثـه الیعتمـد     

هذا القول و یقولون مـن مثـل ابـی جعفـر محمـد بـن       علیه و رایت اصحابنا ینکرون 
دهد مورد اعتمـاد اصـحاب در نقـل     که نشان می) 896، ش333ق، ص1407(».عیسی

  . حدیث بوده، حتی در منفرداتش
. ـ حسن بن الحسین اللؤلؤي که متفرداتش توسط ابـن ولیـد اسـتثناء شـده اسـت     

 )40همان، ص.(خواند میاش، وي را ثقه و داراي روایات فراوان  نجاشی در ترجمه
 :به مطلب فوق باید افزود

توان شواهد متعددي بر نقل روایـت از افـراد    در کلمات بزرگان محدثان شیعه می
، 6؛ ج457، ص7؛ ج1، ص3ش، ج1365(کـافی . استثناء شده توسط ابـن ولیـد یافـت   

و  130، ص4؛ ج303، ص6؛ ج111، ص5؛ ج487، ص3؛ ج369، ص1؛ ج423ص
، 7؛ ج552، ص3؛ ج401، ص1؛ ج96، ص5؛ ج200، ص7؛ ج408، ص1؛ ج151
) 98، ص1؛ ج178، ص2؛ ج130و  87، ص4ج(استبصــار...) و 152، ص4؛ ج238ص

؛ 241و  158، ص6؛ ج218، ص4؛ ج47، ص10؛ ج428و  419، 152، ص1ج(تهذیب
از جمله کتـب  ) 334، ص6؛ ج13، ص8؛ ج289، ص6؛ ج99، ص10؛ ج308، ص3ج

، 1389مطهري، : ك.ر.(اند روایت از این افراد پرداخته اي است که به نقلحدیثی اربعه
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تواند نشان از عدم پذیرش استثناء ابن ولید توسـط مؤلفـان    این امر می) 137ـ113ص
  .ها دارد آن

  گیري  نتیجه
توان ادعا کرد که دلیل استثنا توسط ابن ولید،  با مالحظۀ مجموع آنچه بیان شد، می

ن است، و مقصود عدم حجیت آنچه جماعت مـذکور  تنبه دادن به روایات استثناشدگا
هـر چنـد ممکـن اسـت پـس از مالحظـۀ       . کنند، به صورت مطلق نیسـت  روایت می
  .ها حکم به تضعیف آن کرد روایات آن

توان بر این نکته پاي فشرد که باور ابن ولید بر وثاقت راویان اسـتثنا   مینهمچنین 
از حجم روایـات فراوانـی   ) ثناء نشدگاناست(البته در صورتی که این گروه. نشده باشد
   .کند برخوردار باشند، ادعاي وثاقت ایشان کالمی موجه می نوادر الحکمهدر کتاب 

  
  :ها نوشت پی

شیخ القمیـین ابـن   «نامه جناب آقاي سید مصطفی مطهري با عنوان  پایان بهترین اثر در این زمینه،. 1
  .مقاله از آن بهره گرفته شده است است که به زبان عربی نگاشته و در این» ولید

در » اشهد ان علیـا ولـی اهللا  «هاي مطرح در اضافه  توان به دیدگاه مورد دیگر در مباحث کالمی می. 2
  )290، ص1ق، ج1413شیخ صدوق، : ك.ر.(اذان و اقامه اشاره کرد

کتـه توجـه   باشد، ضروري است به سـه ن  در بیان شواهد اینکه نقل روایت به معناي قبول آن می. 3
اصـل خـود   : هـاي حـدیثی؛ دوم   هاي کتاب مایه قایل شدن رجالیون بر اساس درون  اول، ارزش: کرد

تعبیـر  . کرده است کرده و روایت نمی کرده، استثناء می استثناء و اینکه ابن ولید هر آنچه را قبول نمی
و ) 380، ش266تا، ص شیخ طوسی، بی(که ابن ولید در ترجمۀ علی بن ابراهیم بن هاشم» ال ارویه«

اشاره به همین نکته دارد؛ سوم، بازخوانی آنچه ابن ) 269، ش147همان، ص(ترجمۀ خالد بن عبداهللا
ذیل  21، ص2، ج1378شیخ صدوق، .(ولید در خصوص محمد بن عبداهللا مسمعی بیان داشته است

  )45حدیث 
هـاي ایشـان در آن    اي اسـت کـه نـام مؤلفـان شـیعه و کتـاب       کتب فهرست، مجموعه و نگاشـته . 4

  .گردآوري شده است
عدم استثناء به دو طریق دیگر، دست کم در حکم سالمت آن نسبت به کتب یونس است کـه از  . 5

ـ   ار کـه از توثیـق صـریح برخـوردار     رّآن به وثاقت نسبی در خصوص راویانی چون اسماعیل بـن م
  .توان یاد کرد نیستند، می
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  .ر بودن این کتاب دارداین نام اشاره به جامعیت و فراگی. 6
هـا از راویـان بنـامی چـون      که در ابتداي آن من الیحضره الفقیهوجود روایات کم در متن کتاب . 7

محمد بن احمد بن یحیی نام برده شده است، ارتباط تنگاتنگی با تحلیل ماهیت مشیخه این کتاب و 
  و . یـن نوشـتار خـارج اسـت    دارد که از حوصـلۀ ا  استبصارو  تهذیبتفاوت آن با مشیخه دو کتاب 

  .شاء اهللا در نوشتاري مستقل مورد بررسی قرار خواهد گرفتان
  .البته این دیدگاه به دور از واقعیت است. 8
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  ابن الوليد و استثناءاته
  *محمدتقی شاکر
  **عليرضا حسينی

  :الملخص
ـــره علـــی ال ـــة و أث ـــن الوليـــد العلمّي ـــی مکانتـــه، إّن شخصـــّية اب ـــاحثني بعـــده تـــدّل عل ب

يتــوخَّی املقــال هــذا بعــد تقــدمي . واحلاجـة إلــی اعــادة الّنظــر يف منطلقاتــه و تقّصــيها ثانيـة
شخصـّية حممـد بـن حســن بـن الوليـد و تقريـٍر مــن منطلقاتـه يف جمـاالت خمتلفـة، تســليَط 

مـد بـن أمحـد الضوء علی نظرته املتمّيزة يف مسألة االستثناء خاصة بالّنسبة إلی کتاب حم
واسـتنتج أن ابـن . بن حييی، عـن طريـق البحـث يف املطبوعـات و بنــزعة توصـيفّية حتليليّـة

الوليد قد استهدف من استثنائه لبعض الرجال غاية التَّنبيه إلی احليطة واحلذر واالفتقـار 
م   .إلی دقة أکثر يف مواجهة روايا

  .ق، نوادر احلکمة، احليطة والتنبيهابن الوليد، االستثناء، التوثي :الکلمات المفتاحية
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