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چکیده:
وجود روایت در یکی از جوامع اولیۀ حدیثی از جمله قراین صحت آن نزد قدما دانسته شده است .اما در
این میان بسیاری از بزرگان حدیث و رجال شیعه با پیروی از ابن ولید(م 343ق) ،که روایت عدهای از
راویان نوادر الحکمه یا مشایخ مؤلف آن ،محمد بن احمد بن یحیی(م حدود 092ق) را استتثاا نمتوده،
تمام روایات نوادر الحکمه جز آنها را که از مستثاین نقل شده ،معتبر دانستهاند .بر این اساس ،وثاقت
افراد استثاانشده از سوی غالب رجالیان متأخر پذیرفته شده است .با عاایت بته آرا رجالیتان دربتار
مشایخ محمد بن احمد و بهطور کلی استثاای ابن ولید ،میتوان امکان عدم وثاقت غیرمستثاین و عدم
ضعف مستثاین و نیز اختصاص این قاعده به نوادر الحکمه را ثابت کرد .نیتز متیتتوان دربتار دی تر
ابهامات راجع به استثاای مورد بحث به پاسخهایی دست یافت.
کلیدواژهها :نوادر الحکمه ،محمد بن احمد بن یحیی بن عمران االشعری القمی ،استثاای ابن ولید.
* دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران؛ پردیس فارابیm.salehiaref@gmail.com /
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کتاب و راوی صورت پذیرد .به عبارت دیگر ،هریک از این سه مبنا میتوانند بهعنووان
شیوهای مستقل در «ارزشیابی رجالی صدور روایات» مورد استناد قرار گیرند(.صوراامی،
5831ش ،ص 35و )32
وجود روایت در یکی از جوامع اولیۀ حدیثی از جمله قراین صوتت آن نودد قودما
دانسته شده است(.حارثی عاملی5151 ،ق ،ص22و )22امروزه برای بررسی اعتبار صدور
روایات ،شیوۀ دوم ،خواه بهشکل اعتماد بر رجال بوا عنواوین کلی(توثیقوات عاموه) 5و
خواه بهشکل اعتماد بر رجال با عناوین خاص و شخصی(صراامی5831 ،ش ،ص،)502
رواج بیشتری دارد.
هریک از توثیقات عام از آنجا که رأی رجالی را ثابوت مویکننود ،بوهعنووان مبنوای
رجالی مستقل شناخته میشوند .این قواعد بایود از ببوهبی اطالعوات تواریح حودیثی
استخراج شوند .یکی از این قواعد دربارۀ کتاب نوادر التکمه از متمد بون احمود بون
یتیی اشعری(م حدود 220ق) است که بهعنوان کتاب جوامع حودیثی پویز از کتواب
الکافی شناخته میشده است .به سبب جامعیت کتاب و مراجعۀ عالمان به آن ،احادیوث
این کتاب مورد مطالعۀ حدیثپژوهان آن عصر قرار گرفته است .بر پایۀ روش متوداول

آن عصر که گاه در نقل احادیث ،بهاستثنای احادیث مشکلدار اقدام میکردند ،از نووادر
التکمه هم روایاتی که برخی راویان در سند آن هستند ،استثنا شده است .لذا وقوع در
زمرۀ مشایح متمد بن احمد بن یتیی اشعری که ابون ولیود(م 818ق) آنوان را اسوتثنا

نکرده ،بهعنوان یک مبنای رجالی 2از سوی غالب رجالیان متأخر 8پذیرفته شوده اسوت.
(نک :سبدواری ،بیتا ،ج ،5ص 288و 802؛ بهبهانی5101 ،ق ،ص18؛ نجفی5821 ،ش،
ج ،1ص3؛ بترانی ،بیتا ،ج ،1ص222؛ مامقانی ،بیتا ،ج ،2ص)51
مسئلۀ اساسی در پذیرش این قاعودۀ تووثیقی ،آن اسوت کوه اگور عودم اختصواص
استثنای ابن ولید به روایات مشایح متمد بن احمد در نوادر التکمه مفروغعنوه باشود،
حکم به وثاقت غیرمستثنین بور اسوام مبنوای رایوق فوق(ارزیوابی سوندی روایوت بوا
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طرح مسئله
بررسی سندی روایت ،بهمنظور تعیین صدور یا عدم صدور آن از معصووم ،ممکون
است با مبنا قرار گرفتن هریک از کتاب ،راوی و یا مجموعه ویژگویهوای مربووب بوه
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متوریت راوی) ،بدون اشکال خواهد بود .اما با وجود احتمال ناظر بودن این استثنا بوه

نوادر التکمه یا مجموع ویژگیهای مربوب به این کتاب و مشوایح استثناشوده ،موال
بوده باشد.
حال به نظر میرسد که در صورت عدم دبلت استثنای ابن ولید بر ضعف مسوتثنین
و یا وثاقت غیر آنان ،بسیاری از آراء رجالی مبتنی بر استثنای مدبوور بوا اشوکال جودی
مواجه خواهد بود.
 .5بهراستی ،حکم تضعیف موجود در ناحیۀ مستثنی بوه مشوایح متمود بون احمود
راجع است یا به روایات آنها؟ از آنجا که با فرض رجوع استثنا بوه روایوت ،تضوعیف
قطعی مستثنین بر اسام استثنا روا نیست ،طرح سؤال به عبارتی دیگر نید شایسته است
که «آیا ممکن است افرادی از مستثنین ثقه باشند؟»
 .2نید باید پرسید که آیا ممکن است افرادی از غیرمستثنین ضعیف باشند؟
 .8آیا قاعدۀ استثنا ،اختصاص به روایات این افراد در نوادر التکمه دارد یا روایوت
مشایح متمد بن احمد در غیر این کتاب را هم شامل میشود؟
 .1آیا این استثنا ،مشایح باواسطۀ متمد بن احمد را نید شامل میشود یوا فقوب بوه
مشایح بیواسطۀ او اختصاص دارد؟
 .1صرفنظر از آنکه عنایت به زمینههای پیدایز اسوتثنای ابون ولیود مویتوانود در
شناخت چگونگی و گسترۀ دبلت آن استثنا مفید باشود ،آیوا از رهگوذر بررسوی ادلوۀ
موافقان و مخالفان دبلت استثنا بر ضعف مستثنین و وثاقت غیر آنان ،میتووان بوه ادلوۀ
مبرهن و تازهتری برای هریک از دو گروه رهنمون گردید؟
 .2رجالیان و متدثانی که پس از ابن ولید ،استثنای او را مستند اظهارنظرهوای فقهوی
یا حدیثی قرار دادهاند ،تا چه اندازه با مطلوب ابن ولید از طرح این استثنا همسو بودهاند؟
پیشینۀ تحقیق
بتث دربارۀ قاعدۀ رجال نوادر التکمه که همواره بهعنوان مبنایی برای توثیق یا جورح
عدهای از راویان ،مورد استناد فقها و متدثان شیعه بوده است ،در اَشکال بسیب یا نسبتاً
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روایات افراد استثناشده در نوادر التکمه نمیتوان بهطور کلی ،قائل به ضعف یوا عودم
اعتبار روایات آنان گردید .به عبارتی ممکن است در ارزیابی روایات مسوتثنین ،کتواب
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مبسوب آن مطرح بوده است .این بررسیها تا دیرباز در بخزهوایی از مقودمات کتوب

 5832ش ،این موضووع در قالوب اثوری مسوتقل کاویوده نشوده بوود .سوال 5825ش،
پایاننامهای با عنوان حجیة أسناد نوادر التکمة و ثمرتها فی الفقه در حووزۀ علمیوۀ قوم
با راهنمایی استاد مسلِم داوری دفاع شد .این رساله از یک مقدمه و سه بخز تشوکیل
شده و هریک از بخزهای اول و دوم دارای دو فصول مسوتقل اسوت .مقدموه شوامل
معرفی کتاب نوادر التکمه و بیان طرق صاحبان کتب اربعه به آن است .بخوز اول بوا
هدف بررسی حجیت سند روایات نوادر التکموه تودوین شوده و نگارنوده در ضومن
مقدمه و فصل اولِ این بخز با منسجمسازی اطالعات موجود در منابع پیزگفتوه ،بوه
معناشناسی مال های وثاقت و عدالت و بیان جایگاه آنهوا در اعتبارسونجی راویوان از
نگاه ابن ولید میپردازد .در فصل دوم این بخز ،دربارۀ مدلول کالم ابون ولیود از پونق
جهت بهشکل مختصر سخن به میان آمده است که عبوارتانود از :تضوعیف مسوتثنین،
وثاقت غیرمستثنین ،معنای حکم به صتت ،اینکه آیا حکم به صتت مختص به مشایح

بیواسطۀ اشعری است و اینکه آیا حکم به صتت مختص به روایات ذکرشده در نوادر
التکمه است .در بخز دوم ،طی دو فصل ،نظور برخوی از فقهوا و متودثان متقودم و
متأخر دربارۀ اعتبار کتاب نوادر التکمه و میدان استناد به آن گدارش شوده و در بخوز
سوم ،بهمنظور شناسایی و گردآوری روایات کتاب نوادر التکمه از میان منوابع موجوود
تالش ارزندهای صورت گرفته است(.نک :نیکنوام امینوی5822 ،ش) گفتنوی اسوت کوه
جهات پنقگانۀ بررسیشده در بخز دوم ،همان متورهای اساسی مقالوهای اسوت کوه
پیزتر با عنوان «بررسی اصل رجالی وثاقت رجال کتاب نوادر التکموه» انتشوار یافتوه
بود(.نک :احسانیفر5832 ،ش) در این بررسیها کمتر رویکرد تاریخی و متنشناسوانه
مورد توجه بود .تتلیل مدلول این قاعده در نگاه منتقدانه به فهوم اندیشومندان از بودو
تأسیس آن تا زمان متأخر نید چندان مد نظر نبووده اسوت .اگرچوه برخوی بوه بررسوی
متتوایی روایات نوادر التکمه عطف توجه نمودند(نک :انصاری5820 ،ش) ،همچنوان
تمام اظهارنظرها دربارۀ نتوۀ دبلت استثنای ابن ولید ،بدون نگرش تاریخی بوه مسوئله
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رجالی یا کتاب های مرتبب با فواید رجالی و گواه در مباحوث فقهوای شویعی تووأم بوا
مالحظات متنوع اصولی و رجالی ،پراکنده بودند .طبق بررسی انجامشده ،تا اواخر سال
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انجام میگرفت ،تا اینکه در دو مقالۀ «ابن ولید و مستثنیات وی»(نک :شاکر5822 ،ش)

ضمن یادآوری گونههای مختلف استثنا و انواع توثیق و برقررای پیوند میان گونوههوای
یادشده با اعتبارسنجی های ابن ولید ،سعی در ارائۀ الگویی نسبتاً فراگیر در برخوورد بوا
استثنائات ابن ولید داشته است .وجه امتیاز این اثر در بررسی تفصیلی مسوئلۀ اسوتثنا و
مفهوم و پیامدهای آن و نقز آن در توثیق و تضوعیف راویوان اسوت .رفوع اطوالق از
تضعیف مستثنین و نید رفع جدمانگاری از توثیق غیرمستثنین ،از عمده نتایجی است که
در این تتقیق بدان اشاره شده است .اما مقالۀ دوم درصدد بود تا با تلفیقوی از دو نگواه
درونمتنی و تاریخی ،عالوه بر تتلیل بخز مربوب به استثنا در دو نقل رجال نجاشوی
و فهرست شیح ،دیگر بخزهای این دو نقل را که بهعنوان اولین مستندات استثنای ابن
ولید شناخته شدهاند ،مورد دقت و کاوش قرار دهد .این مقاله با کشف انگیدۀ ابن ولیود
از طرح استثنا به ارائۀ فواید و نتایجی دربارۀ مدلول استثنای ابن ولید میپوردازد .اثبوات
ناظر بودن استثنای ابن ولید به روایات کتاب نوادر التکمه و تبیین نقز ایجابی روایت
متمد بن احمد از ضعفا ،اعتماد وی بر مراسیل و عدم دقت او در اینکه از چوه کسوی
نقل میکند ،در پیدایز این استثنا ،از جمله دستاوردهای بررسی این قاعده با متوریت
مستند آن بوده است .با وجود این به نظر میرسد توجه مضاعف به زمینهها و عوواملی
که در برانگیختن ابن ولید به طرح استثنای برخی از روایات متمود بون احمود دخیول
بودهاند ،میتواند تبیین همهجانبۀ 1مستثنی و مستثنیمنوه را بوه دنبوال داشوته ،قضواوت
دربارۀ گسترۀ دبلت استثنای ابن ولید را تسهیل نماید .در تتقیق حاضر ،عالوه بر نشان
شدن تمرکد بر زمینههوای طورح اسوتثنای ابون ولیود ،نووآوریهوایی همچوون کشوف
استدبلهای پنهان در بیان رجالیان و متدثان قدیم و جدید ،نقد و ارزیابی ادلۀ آنوان و
ضمیمه سازی رویکورد تواریخی بوه جهوتهوا و متورهوای عمودۀ پرداختوهشوده در
پژوهزهای اخیر ،مد نظر قرار میگیرد.
مقدمه
حیات علمی ابن ولید(م818ق) در منطقۀ جغرافیایی قم ،مصادف با زمانی بود که منطقۀ
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و «بررسی و شرح مستند قاعدۀ رجال نوادر التکمه»(1نک :رحمانسوتایز5828 ،ش)،
این استثنا با متوریت قدیمیترین متنهای بازگوکننودۀ آن تبیوین شود .مقالوۀ نخسوت
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مدبور بهاقتضای شرایب خاص سیاسی و اجتماعی ،بهعنوان مأمنی برای اهل بیت و

التدام علمای متدث شیعی آن دیار به رعایت قوانین معینی در ارزیوابی احادیوث،2
پیدایز اولین مدرسۀ خالص شیعی را سبب شده و اکنوون و مقوارن بوا شوروع غیبوت
صغرای امام دوازدهم و ابن ولید بهعنوان چهرۀ برجستۀ این مدرسۀ حدیثی مطورح
است(.نجاشی5105 ،ق ،ص ،838ش)502
تدبیر متدثان قم برای مقابلوه بوا تهدیودهای پویز روی احادیوث معصوومان،
اجرای قاطعانۀ ضووابب و اصوولی بوود کوه بتوانود موانع از رخنوۀ «غیور روایوت اموام
معصوم »بوه میوراث عظویم روایویشوان(هموان ،ص ،52ش 53و ص ،13ش585؛
طوسی5120 ،ق ،ص ،512ش )280گردد .تدوین جواموع اولیوۀ حودیثی و اعتمواد بور
آن ها ،از جمله اقداماتی بود که بدین منظور صورت پذیرفت .جواموع تودوینیافتوه در
قرنهای دوم و سوم هجری 5بوهلتوا عنووان در ذیول یکوی از چهوار قسوم شوناخته
میشوند:
کتابهای «الثالثون» یا سویگانوه ای کوه از مرکود حودیثی کوفوه بوه قوم منتقول
شدهاند(.صدوق5101 ،ق ،ج ،5ص 8و ج ،1ص112؛ طوسی5120 ،ق ،ص ،221ش852
و ص 801ش125؛ نجاشووی5105 ،ق ،ص ،13ش 585و ص ،218ش221؛ موسووو
خوئ5823 ،،ش ،ج ،52ص)522
کتابهایی با عنوان «الجوامع»(.صودوق5101 ،ق ،ج ،5ص8؛ نجاشوی5105 ،ق،
ص ،838ش 5012و ص ،115ش5203؛ طوسی5120 ،ق ،ص ،155ش  221و ص،118
ش502؛ مندوی تهرانی5108 ،ق ،ج ،1ص)22
کتابهایی با عنوان «النووادر»(.3منودوی تهرانوی5108 ،ق ،ج ،21ص853وو،812

ش5212و)5381
کتب دیگر؛ مانند کتاب نوادر التکمه متمد بون احمود بون یتیوی بون عموران
أشعری(صدوق5101 ،ق ،ج ،5ص8؛ نجاشی5105 ،ق ،ص ،813ش )282وو م حودود
220ق و .
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وجود روایت در یکی از این جوامع معتمد حدیثی کوافی بوود توا قودما حکوم بوه

بودن(نجاشی5105 ،ق ،ص ،12ش )32مؤلف ،مانع از تصتیح روایوات آن نمویشود.
(بصری5830 ،ش ،ص)3
از میان جوامع اولیۀ حدیثی ،نوادر التکمه داستان متفاوتی دارد؛ چه آنکه ابن ولیود
از تصووتیح برخووی روایووات آن خووودداری کوورده اسووت(.نجاشووی5105 ،ق ،ص،813
ش )282بهراستی چه امری ابن ولید را بر آن داشته تا از مجموع روایات نوادر التکمه،
برخی را استثنا کند؟ در اینکه نوادر التکمه بهعنوان یکی از جوامع اولیۀ معتمد حدیثی
از اعتبار ویژهای برخوردار بوده ،تردیدی نیست .باری این کتاب تا قرن هفوتم هجوری
بهعنوان مرجعی برای انتقال یا نقد آراء فقهوی و کالموی امامیوه موورد اسوتفادۀ متافول
علمووی بوووده است(.طبرسووی5155 ،ق ،ج ،5ص 120و ص 125و ص123؛ طبرسووی،
5822ق ،ص 205 ،13و 208؛ ابن شهرآشوب5852 ،ق ،ج ،8ص 818 ،233و ص811؛
ابن طاووم5828 ،ش ،ص28؛ حسینی جاللی5830 ،ش ،ج ،5ص280؛ انصاری قمی،
5830ش ،ص511؛ بوورای نظوور مخووالف کلبوور 5855 ،ش ،ص821؛ انصوواری قم وی،
5830ش ،ص520و )525اهل قوم بوا تشوبیه کتواب نووادر التکموه بوه ظورف بودر
روغنفروشی به نام شبیب ،آن را «دبة الشبیب» میگفتند؛ ظرفی که شبیب هر روغنی را
که خواستۀ مردم بود ،از آن عرضه مینمود(.نجاشوی5105 ،ق ،ص ،812ش )282ایون
واقعیت تاریخی میتواند نمایانگر اقبال گستردۀ علمای قدیم شیعه بوه نووادر التکموه
باشد.
لیکن مسئلۀ حائد اهمیت در این رابطه آن است که آیا میتوان ارتباطی را میان ایون
کتاب و کتب «النوادر» به لتوا عنووان ،سوبک ،سواختار و اعتبوار روایوات آن برقورار
دانست؟
به عقیدۀ صاحب الذریعه« ،نوادر» گونه ای نگارشی مربوب بوه چهوار قورن نخسوت
هجری ،متشکل از احادیث غیرمشهور و احکوام غیرمتوداول یوا اسوتثنائی بووده اسوت.

(مندوی تهرانی5108 ،ق ،ج ،21ص851و )853بنابراین نباید ارتباطی میان نوادر التکموه
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صتت آن نمایند و عامیمذهب بوودن(طوسوی5120 ،ق ،ص ،513ش 212و ص،122
ش ،)2522واقفیمذهب بودن(اسدی حلی5822 ،ش ،ص ،282ش )1یا متهم بوه غلوو
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و اینگونه کتب وجود داشته باشد؛ چوه آنکوه نووادر التکموه کتوابی نیکوو ،باعظموت

لیکن مامقانی به لتا وجود روایاتی در «نوادر» که شویوع عملوی و روایوی دارنود،
نوادر التکمه را نید از جمله کتب نوادر به حساب آورده و منشأ این فکر را که عمل به
روایات نوادر بهندرت واقع میشود(جدیدینژاد5835 ،ش ،ص ،)531خلب بین نووادر
و حدیث شاذ دانسته است(.غفاری5822 ،ش ،ص)525
 .1تاریخچۀ استثنای مورد بحث
اقتضای نددیکی قدما به روزگار حیات معصومان و بالتبع فراوانی قراینی که قطع به
صدور احادیث از ایشان را ایجاب میکرد ،آن بود که تصوتیح روایوت بوا اعتمواد بور
قراین خارجی(حارثی عاملی5151 ،ق ،ص22و )22در میان متدثان رواج نسبی یافته و
هرچه این قراین با فاصله گرفتن از روزگار حیات امامان معصوم نایابتور گردیود،

2

نیاز بیشتری به ارزیابی حودیث بور اسوام صوفات راوی و تقسویمات مبتنوی بور آن
50
احسام شد(.همان ،ص)80

اگرچه این فراوانی قراین ،مانع از عنایت قدما به اسناد روایات و صفات راویان بود،

تصتیح روایت از راهی جد اعتماد بر قراین نید صورت میپذیرفت55؛ چه آنکوه شویح
در العدة فی أصول الفقه ،ذیل بتث از حجیت خبر واحد میگوید« :روش اصتاب موا
چنین بوده که پس از شناسایی راویان احادیث ،افراد ثقه را توثیق ،و راویان ضوعیف را
تضعیف مینمودهاند ،میان معتمد التدیث و غیر او تفاوت قائل بوده ،شایستگان مودح
را میستوده و بیقان مذمت را نکوهز میکردهاند و مثالً چنین میگفتهاند که فالنوی...
و در این باره کتب متعددی نگاشتهاند .نید میبینیم کوه اصوتاب موا در فهرسوتهوای
خود ،به استثنا کردن کتب برخی از راویان مبادرت نمودهاند(». ...طوسی5155 ،ق ،ج،5
ص)515
بر این اسام ،جایگاه اوصاف راویان در تصوتیح روایوت نودد قودما بوه انودازهای
پراهمیت بوده که گاه مرجع تشخیص اعتبار کتب واقوع مویشوده و بوه دیگور سوخن،
بیاعتباری کتب و استثنای آنها ،به بیاعتباری راویان آن کتب بازگشت مینموده است.
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نقل فوق همچنوین «اسوتثنا کوردن» را بوهعنووان یوک روش معموول نودد قودما در
شناساندن راویان و اوصاف آنها معرفی میکند.
از مطالعۀ فهارم و دقت در کتب اربعۀ رجالی و نید بررسی منقوبت روایی مرتبب
با سدههای سوم و چهارم هجری قمری هویدا مویشوود کوه شویح صودوق(م 835ق)
اولین کسی است که این استثنا را در فهرسوت خوود مطورح و بودان عمول نیود کورده

است؛ 52عبارت وی باید چنین بوده باشد:

«متمد بن احمد بن یتیی بن عمران أشعری ،صاحب کتاب نوادر التکموه اسوت.
این کتاب خود مشتمل بر کتبی چند بوده که عبارتاند از ...نووادر التکموه را پودرم و
متمد بن حسن از احمد بن ادریس و متمد بن یتیی از متمد بن احمود بون یتیوی
برایمان روایت نمودهاند ،جد روایاتی از آن را که مشتمل بر غلو یا تخلیب بوده است و
این روایات عبارتاند از آنها که متمد بن موسی همدانی واسطه در نقل آنهوا بووده،
یا متمد بن احمد آنها را از فردی ناشنام(رجلٍ) و یا از برخی اصتاب خویز نقول
نموده است .و یا [بدون ذکر نام راوی] میگوید که چنین روایت شوده اسوت و یوا آن
دسته از روایاتی که متمد بن احمد آنها را از متمد بن یتیی معاذی یا از ابی عبودا
رازی جامورانی یا از سیاری یا از یوسف بن سخت یا از ...روایت میکند ،یا میگویود
که این حدیث را در فالن کتاب یافتهام ،نه آنکه کسی برایم روایت کرده باشد ،و یوا آن
روایاتی که متمد بن احمد آنها را با اسناد منقطع و بوهصوورت منفورد از متمود بون
عیسی بن عبید نقل نموده است و یا آنکه آنها را از هیثم بن عدی یا از سهل بن زیواد
آدمی یا از ...روایت میکند .یا حسن بن حسین لؤلؤی در نقل آن منفرد اسوت و یوا از
روایاتی است که متمد بن احمد آنها را از جعفر بن متمود کووفی یوا ...نقول نمووده
است(».خدامیان آرانی5832 ،ش ،ج ،2ص5225؛ طوسی5120 ،ق ،ص ،511ش)252
ابن ولید(م 818ق) ،استاد شیح صدوق ،در فهرست خویز ،ذیل نام متمد بن احمود

به آنچه پیزتر ابن بُطه(م 880ق) نید در همین رابطه انجام داده بوود ،58جود ذکور طریوق
خود تا مؤلف نوادر التکمه مطلبی نیافدوده ،بسان او پس از معرفی این کتاب اخوذ آن از
متمد بن احمد را یادآور میشود(.نک :خدامیان آرانی5832 ،ش ،ج ،2ص)228
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و اما نجاشی(م 110ق) افدون بر آنکه در کتاب رجال خوود ،ذیول نوام متمود بون

است 51.در معرفی شخصیت «متمد بن احمد» به ارائۀ گدارههای رجوالشناسوانۀ قابول
توجهی نید پرداخته و با منسوب دانستن «استثنا» بوه ابون ولیود ،چگوونگی طورح آن را

تبیین کرده است .نجاشی در ادامه با عبواراتی نسوبت ًا مشوابه بوا نقول موجوود در کتوب
فهرست یادشده ،عملکرد ابن ولید را گدارش کورده است(.نجاشوی5105 ،ق ،ص،813
ش)282
اکنون این سؤال مطرح است که آیا امکان دستیابی به مستند دیگری بورای اسوتثنای
مدبور ،جد آنچه در فهرست و رجال نقل شده ،وجود دارد تا تأییدی باشد بر اینکه ابون
ولید اولین طراح استثنای مورد بتث بوده است؟
میدانیم که خیل نگاشتههای متنوع قرن چهارم هجری ،از فرجام تلخوی کوه دامون
سایر مکتوبات پربهای شیعه در قرون نخستین را گرفوت و اغلوب آنهوا را در کووران
حوادث زمانه به دست فراموشی سپرد یا در ببهبی کتابهای پسین و جواموع متوأخر

پراکنده ساخت ،مستثنا نشده است؛ 52با وجود انتظار فراوانی که نسبت به یافتن حداقل
اثری از ذکر این استثنا در فهرست بازسازیشدۀ ابن قولویه(م 823ق) میرفت ،بررسوی
مساعی گردآورندۀ فهارم الشویعة نیود جود نتیجوهای حسورتفودا حاصولی نداشوت.
(خدامیان آرانی5832 ،ش ،ج ،2ص)5502
در میان آثار معاصران ابن بابویه(نک :نجاشی5105 ،ق ،ص ،555ش125؛ ص،811
ش213؛ ص ،12ش508؛ ص ،252ش158؛ ص ،225ش231؛ ص ،838ش5012؛
ص ،23ش528؛ ص ،522ش853؛ ص ،831ش5011؛ ص ،110ش 5531و ص،822
ش ،)5025بهجد سخنی که نجاشی از أبوالعبام بن نوح 55در تأیید استثنای ابن ولید و
بیان میدان تبعیت شیح صدوق از وی نقل نموده ،به مطلب دیگری برنمویخووریم کوه
حوواکی از ایوون اسووتثنا و نسووبت آن بووه ابوون ولیوود باشوود(.نجاشووی5105 ،ق ،ص،813
53

ش)282

اگرچه بدون شک ابن ولید را باید طراح اولیۀ استثنای مدبوور دانسوت ،ظواهراً ایون
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کتابشناسانهای 51را ،غیر از آنچه در کتوب فهرسوت یادشوده مالحظوه کوردیم ،آورده
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استثنا فقب از طریق فهرست شیح صدوق به ما رسیده است و قرینهای که بر سبق ایون

خاص روایت کرده است استثنا مینمود» 20،فهمیده میشود که ایراد چنین استثنائی باید
مقارن با زمانی باشد که ابن ولید کتواب نووادر التکموة را بوه تالمیوذ خوویز اجوازه
25

مینموده است(.خدامیان آرانی5832 ،ش ،ج ،2ص)221

 .2زمینههای پیدایش استثنای ابن ولید
چنانکه پیزتر گفتیم ،توجه به زمینهها و عواملی که در برانگیختن ابن ولیود بوه طورح
استثنای برخی از روایات متمد بن احمد دخیل بودهاند ،مویتوانود تبیوین هموهجانبوۀ
مستثنی و مستثنی منه را به دنبال داشته ،قضاوت دربارۀ گسترۀ دبلت استثنای ابن ولیود
را تسهیل نماید.
2ـ .1خصوصیات مؤلف نوادر الحکمه

اگرچه متمد بن احمد بن یتیی بن عمران أشعری(م حودود 220ق) را بوه وثاقوت در
حدیث(جدیوودینووژاد5835 ،ش ،ص ،)15جاللووت قوودر و کثوورت روایووت از امووام
معصوم سوتودهانود(همان ،ص522؛ نجاشوی5105 ،ق ،ص ،103ش228؛ طوسوی،
5120ق ،ص ،103ش228؛ ابن ندیم ،بیتا ،ص258؛ کتاله ،بیتا ،ج ،2ص23؛ بغدادی،
5101ق ،ج ،2ص )20اما نکتۀ قابل تأمل در شرح حال او ،نقل قول نجاشی از اصتاب

خویز است که دربارۀ متمد بن احمد گفتهاند« :از افراد ضعیف روایت میکرد 22و بر
روایات مرسل اعتماد مینمود و ابایی نداشت که از چه کسی روایوت کنود(».نجاشوی،
5105ق ،ص ،813ش)282
نسبت به اساتید متمد بن احمد بن یتیی و سخن اصتاب نجاشی دربارۀ آنان باید
گفت که اوبً با فرض ثبوت روایتگری متمد بن احمد بن یتیی از ضعفا ،ایون سوؤال
مطرح است که آیا میتوان توجیهاتی را برای مخدوش نشدن اعتبار متمد بن احمود و
کتاب او ذکر نمود؟ اگر نقل از ضعفا موجب سقوب اعتبار کتاب راوی است(مجلسوی،
5102ق ،ج ،51ص ،)282روایت شودن نووادر التکموه از سووی ابون ولیود(صودوق،
5101ق ،ج ،1ص151؛ نجاشی5105 ،ق ،ص ،813ش )282چه وجهی خواهد داشت؟
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روایت از ضعفا تا چه اندازه مضر به وثاقت راوی یا اعتبار کتاب اوست؟

عده ای از آنان بوده است .باری اگر راویان ضعیف در نظر اصتاب نجاشوی ،نواقلین از
ضعفا و یا افراد متهم به غلو باشند ،این مدعی ثابت شده و دبلوت سوخن آنوان بور ذم
متمد بن احمد نا تمام است .تبیین ارتباب میان «وثاقوت راوی» و «غوالی بوودن او» یوا
«روایتگری او از ضعفا» از سویی و مصداقیابی اصتاب نجاشی از دیگر سو ،میتوانود
در کشف مدلول سخن اصتاب مؤثر باشد؛ چه آنکه بسا ضعیف بوودن یوک راوی در
اصطالح برخی قرینه ای باشد بر صتت روایات و بلکه وثاقت او در اصطالح دیگوران.
(موحد ابطت5155 ،،ق ،ج ،8ص)815
2ـ .2التزام مکتب قم به مالکهای نسبتاً افراطگرایانه در تضعیف راویان

نسبی بودن مال های افرابگرایانه که دربارۀ تضوعیف راویوان در مکتوب حودیثی قوم
مطرح میشود ،در مقایسه با تضعیفات بغدادیها معنا موییابود .تبیوین ایون ضووابب و
التدامات به شناختی جامع از آراء و مواضع فکری ابن ولیود منتهوی مویشوود .در ذیول
نمونههایی از این مال ها که احتمال اثرپذیری استثنای ابن ولید از آنها بهطور جودی
وجود دارد ،برشمرده میشود:
الف .عبارت «یروی عن الضعفاء» در شرح حال برخوی از راویوان ،اشواره بوه ایون
مطلب دارد که ندد قدما ،نقل در حد بسیار و بیواسطه از ضوعفا ،ناپسوند بووده اسوت.
(جووابلقی بروجووردی5150 ،ق ،ج ،8ص250؛ غفوواری5822 ،ش ،ص581؛ شووبیری،
5838ش ،ص502و)510
ب .با تتبع و تأمل در اظهارات قدما هویدا میشود که گاه مستند آنان در تضعیف
28

رجال ،امور غیرمنافی با وثاقت راوی بوده است(.خاقانی5101 ،ق ،ص )512برای مثال
میتوان به مواردی اشاره کرد که «روایت راوی از ضعفا و مجاهیل»« ،روایوت ضوعفا از
او» و «کثرت ارسال» را مبنوای تضوعیف دانسوتهانود(.کلباسوی5152 ،ق ،ج ،2ص)213
همچنین «خلب بین صتیح و باطل»« ،عدم مبوابت در اخوذ روایوت»(نووری طبرسوی،
5151ق ،ج ،5ص« ،)25کمحافظه بودن»« ،روایت بدون اجازه»« ،روایت بدون مالقوات
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ثانیاً به نظر میرسد که سخن اصتاب بیز از آنکه ناظر به روایتگوری متمود بون
احمد از افراد مبهم ،مردد و ناآشنا باشد ،متوأثر از دیودگاه متودثان مکتوب قوم دربوارۀ
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مرویعنه»« ،اضطراب الفا روایت»« ،نقل روایت متضومن غلوو ،تفوویج ،جبور و یوا

ثقه بودن راوی یا وجود قراین دیگر امکان موییافت(.جدیودینوژاد5835 ،ش ،ص)32
بدین ترتیب تنها امری که عدم اعتماد قدما به روایتی را ایجاب میکرد ،شواذ بوودن آن
روایت ،بهمعنی یقینی یا ظنی نبودن صدورآن(با کمی تسامح :قطعی الصدور نبوودن آن)
از معصوم و یا نادر بودن عمل و فتوا بر اسام مضمون آن بود(.مجلسی5102 ،ق،
ج ،51ص 101و ج ،5ص 12و  )18به عبارت دیگر ،قدما در حکوم بوه عودم صوتت
حدیث ،شاذ بودن آن را ،چه از جهت عمل و چه از جهت ضعف سند یا فراهم نبوودن
دیگر قراین صتت ،مال قرار میدادند.
ه  .ارمغان مواریث حدیثی کوفه برای متدثان قوم ،گورایز بوه نقود کوالم و تفکور
عقالنی بود(صدوق5823 ،ق ،ص )113که پیزتر در متافول علموی کوفوه نیود رواج
داشت؛ تفکری که بعدها ،از طلیعۀ قرن چهارم و با تولد مدرسۀ حدیثی بغداد(مدرسوی
طباطبایی5832 ،ق ،ص225و ،)815مورد اهتموام شویح مفیود(م 158ق) و شواگردان او
واقع گردید(.تلعکبری5158 ،ق ،ص 33 ،12و 23و )58ایون اجتنواب از رأی ،بوهمعنوی
پذیرش تمام روایاتی بود که صرفاً با معیارهای آنان در تصتیح حدیث مطابقوت کنود؛

21

اگرچه بهای آن ،گاه التدام بوه متتووای غیرعقالنوی برخوی روایوات مجعوول باشود.

(صدوق5101 ،ق ،ج ،5ص813؛ تلعکبری5158 ،ق ،ص )20همین نگرش ،بروز دیگر
اختالفات اعتقادی ،21فقهی 22و رجالی 25میان پیروان دو مکتب حدیثی قوم و بغوداد را
به دنبال داشت.
و .شمولیت «عصمت» و «علم» در مقایسه با دیگر اوصاف معصومان(تلعکبری،
5158ق ،ص28و )21ایجاب می کند که بتوان تفاوت آراء مطرح میان مکاتوب حودیثی
قم و بغداد را معلول اختالف مکاتوب مدبوور در تعیوین حود ایون دو وصوف اساسوی
دانست.
از نگاه مدرسۀ بغداد ،آنچه معیار اثبوات یوا نفوی صوفتی بورای پیوامبر و اماموان
معصوم قرار میگیرد ،ادلۀ عقلی یا روایی است .پس از تعیین دایرۀ عصمت و علوم
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تشبیه» و(...کلباسی5152 ،ق ،ج ،2ص )213را از موجبات قدح راوی برشمردهاند.
ج .حصول قطع یا ظن به صدور حدیث(صراامی5831 ،ش ،ص 38و  )31بر مبنای

11۲
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امام بر مبنای هریک از این ادله ،التدام به حد معینشده بالاشوکال خواهود بوود .از

اما در مدرسۀ قم ،التدام به هر اندازه از شئون و اوصاف بورای اماموان معصووم،
فقب با متوریت «حدیث» بایسته است .بر اسام نظر پیشوایان مدرسۀ قم ،پوایینتورین
حد غلو ،به استناد برخوی از روایوات(صودوق5101 ،ق ،ج ،5ص ،)813نفوی سوهو از
پیامبر بوده(همان ،ج ،5ص )820و قائل شدن به علوم غیوب مطلوق و غیراکتسوابی
برای معصومان ،مرتبۀ شدیدتری اسوت از اثبوات صوفات فرابشوری دربوارۀ آنوان.
(صدوق5821 ،ق ،ج ،5ص21؛ مجلسی ،بیتا ،ج ،21ص)815
 .3گسترۀ داللت استثنای ابن ولید
ممکن است آنچه در طلیعۀ سخن از «تاریخچۀ استثنای موورد بتوث» دربوارۀ جایگواه
وثاقت راوی در تصتیح روایت از نگاه متقدمان گذشت ،تبادر «وثاقت غیرمسوتثنین» و
«ضعف مستثنین» از این استثنا را موجه کند؛ چه آنکه عملکرد بسیاری از فقها و بدرگان
حدیث و رجال شیعه نید موافق با همین تبادر بوده است(.نک :سوبدواری ،بویتوا ،ج،5
ص 288و 802؛ بهبهانی5101 ،ق ،ص18؛ نجفی5821 ،ش ،ج ،1ص3؛ بترانی ،بیتوا،
ج ،1ص222؛ مامقانی ،بیتا ،ج ،2ص)51
3ـ .1گسترۀ داللت استثنا دربارۀ غیرمستثنین

اما آیا مدلول استثنای ابن ولید وثاقت «افراد استثنا نشده» است ،و پس از ثبوت وثاقوت
غیرمستثنین میتوان بهواسطۀ «مفهوم استثنا» ،23عدم وثاقت مستثنین را نید استفاده کورد،
یا آنکه این استثنا نسبت به وثاقت «غیرمستثنین» اساساً هیچگونه دبلتی ندارد؟ همچنین
عکس این مسئله دربارۀ «مشایح استثناشده» نید مطرح بووده و بایود پرسوید کوه آیوا در
صورت دبلت استثنا بر ضعف مستثنین ،میتووان بوه اسوتناد آن دبلوت ،و اسوتفاده از
«مفهوم استثنا» ،حکم به وثاقت غیرمستثنین نمود؟
3ـ1ـ .1داللت بر وثاقت غیرمستثنین

برخی از این استثنای ابن ولید ،وثاقت افراد استثنانشده را فهمیدهاند .در مجمووع بورای
دبلت استثنا بر وثاقت غیرمستثنین چهار دلیل ذکر شده است:
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این منظر ،داخل شدن در شوأن خواص الهوی «غلوو» بووده و پوذیرفتنی نیسوت(.همان،
ص)582

Archive of SID
نقد و بررسی قاعد رجال نوادر الحکمه و سیر تاریخی آن

113

 .5وحید در تعلیقة الرجال دربارۀ جعفر بن متمد بن عبیدا األشعری میگویود:

احمد بن متمد بن عیسی و ابن ولید از او را ،از اسباب مدح و قوت و قبوول روایوت
راوی دانسته است(.حسینی آل مجدد شیرازی5153 ،ق ،ص ،238ش)5
 .2اگر این فرضیه ثابت شود که «در صورتی یک روایوت حجوت اسوت کوه هموۀ
راویان آن تا معصوم ثقه باشند» ،قاعدۀ رجال نوادر التکموه بور وثاقوت تموام مشوایح
متمد بن احمد ،اعم از باواسطه و بدون واسطه ،دبلت خواهد داشت .اما از آنجوا کوه

قطعاً برخی از راویوان باواسوطه ضوعیفانود ،بوهناچوار حجیوت تموام روایوات نووادر
التکمه(بهمعنی وثاقت تمام راویان تا معصوم) ثابت نخواهد شد.
 .8لذا احتمال میرود که ابن ولید نید با این استثنا در مقام تمیید روایات حجوت از
غیرحجت بوده باشد؛ به این معنی که چون در نظر وی ،مستثنین به نقل از ثقات ملتودم
نبودهاند ،نمیتوان بهطور کلی و صرفاً از این جهت که در زمرۀ مشایح متمد بن احمد
22

هستند ،حکم به حجیت روایات منقول از ایشان داد.

 .1در نتیجه ،استثنا دبلت بر عدم وثاقت مستثنین نخواهد داشت .همچنانکه فرضیۀ
مدبور به اثبات وثاقت غیرمستثنین منتهی خواهد شد(.نک :صوراامی5831 ،ش ،ص510
بهبعد)
 .1اگر استثنای ابن ولید بهمعنی وثاقت غیرمستثنین نباشد ،ایراد ابن نوح بر ابن ولید
با این استدبل که متمد بن عیسی ثقه است ،وجهی نخواهد داشت .لذا دانسته میشود
که غیرمستثنین در نظر ابن ولید ،عادل و ثقه بودهاند(.نک :همان ،ص)512
 .2شرب بودن وثاقت راوی ندد قدما و اینکه در تصتیح روایات ،غالباً وثاقت مورد
استناد بوده است نه قراین(نک :صدوق5101 ،ق ،ج ،1ص815؛ هموو5151 ،ق ،ص،)1
میتواند مؤیدی بر وثاقت غیرمستثنین باشد؛ چراکه عدم استثنای روایات آنان از سووی
ابن ولید ،در واقع تصتیح روایات آنان است.
3ـ1ـ .2عدم داللت بر وثاقت غیرمستثنین

عدهای نید بر آناند که استثنای ابن ولید نسبت به وثاقت یوا عودم وثاقوت غیرمسوتثنین
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استثنا نشدن وی از رجال نوادر التکمه ،دبلت بر حسن حال و بلکوه وثاقوت او دارد.
همچنین درفایدۀ سوم از فواید تعلیقه ،اعتماد قمیون بر راوی را ،بوهخصووص روایوت
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ساکت است .در مجموع برای عدم دبلت استثنا بر وثاقوت غیرمسوتثنین دو دلیول ذکور

صتت روایات راوی داده باشند و نه احراز وثاقت راویان :آیتا خویی شرب حجیت
خبر را احراز وثاقت یا حسن راوی دانسته میگوید« :چون وثاقوت یوا حسون راوی بوا
حکم برخی(مثل ابن ولید) به صتت روایت وی ثابتشدنی نیست ،به این دلیل که چه
بسا حاکم به صتت ،عدم ظهور فسق راوی امامی را برای حجیوت روایوت وی کوافی
بداند ،لذا نمیتوان از استثنای ابن ولید ثقه بودن غیرمستثنین را نتیجه گرفت(».موسووی
خویی5150 ،ق ،ج ،5ص)51
این دلیل از سه جهت قابل مناقشه است:
 .5اعتماد قدما بر کتابی و معتبر دانستن روایات آن بدین معنا نیست که ایشان بور
80

اسام «اصالة العدالة» و یا حجت دانستن روایوت هور راویای کوه از او فسوقی ظواهر
نشده است ،آن روایات را حجت دانستهاند و در این جهت هرگد وثاقوت راوی ،موورد
نظر آنان نبوده است(.داوری5122 ،ق ،ص)588
 .2از سخن صدوق در عیون أخبار الرضا استفاده میشود کوه توثیوق و تضوعیف
قدما بر مبنای احراز بوده ،نه بر پایۀ اعتماد به أصالة العدالة دربارۀ راویان و یا حجت
دانستن هر راوی ای که فسقی از او ظاهر نشوده است(سوبتانی5822 ،ش ،ص:)225
«استاد ما متمد بن احمد بن حسن بن ولید دربارۀ متمد بن عبدا المسمعی ،راوی
این حدیث نظر خوبی نداشت ،ولی وقتی آن را بر ابن ولید خوانودم ،بوهدلیول آنکوه
حدیث مدبور در کتاب الرحمة نید آمده بود ،آن را پذیرفت(».صدوق5853 ،ش ،ج،2
ص)25
 .8اگر مناب در حکم به صتت روایت ندد قدما «اصل حجیوت روایوت هور راوی
مادام که فسقی از او ظاهر نشده است» و یا «أصالة العدالة» میبود ،ابن بابویه در احوراز
حال راوی نیازی به توثیق یا تضعیف استادش ابن ولید نداشت و او هم میتوانست بوا
اجرای یکی از این دو اصل ،راوی را توثیق نماید؛ زیرا در امکان اجرای اصل ،اسوتاد و
شاگرد برابرند(.سبتانی5822 ،ش ،ص)225
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شده است:
دلیل اول :شاید ابن ولید و غیر او بر اسام «اصالة العدالوة فوی الوراوی» حکوم بوه
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دلیل دوم« :شرب بزم» نبودن وثاقت در تصتیح روایات :شیوۀ قدما و از جمله ابون

سنجز دبلت استثنای مورد بتث ،توجه به این مطلب بزم اسوت کوه در میوان قودما
تصتیح روایت بر اسام اعتبار کتابِ دربردارندۀ روایت ،و سپس تصتیح آن با عنایت
به مجموعه قراین مربوب به کتاب و راوی(صراامی5831 ،ش ،ص38؛ طوسی5155 ،ق،
ج ،5ص ،)522بهترتیب از رواج بیشتری برخوردار بوده است.
3ـ .2گسترۀ داللت استثنا دربارۀ مستثنین

به نظر میرسد که میتوان دبیل و شواهدی را که بهمنظور دفاع از دبلت استثنای ابون
ولید بر ضعف مستثنین و یا نفی آن ذکر شدهاند ،نوعی تالش برای اثبات مالزمۀ میوان
«استثنا شدن راوی و ضعیف بودن او» و همچنین رد این مالزمه قلمداد نمود.
3ـ2ـ .1داللت بر ضعف مستثنین

قراین زیر تأییدکنندۀ دبلت استثنای ابن ولید بر ضعف افراد استثناشده خواهند بود:
الف .استثنای ابن ولید بهدلیل اعتبار وثاقت در قبول روایت بوده است(.نک :طوسی،
5155ق ،ج ،5ص)512
ب .استنباب ضعف از استثنای ابن ولید :شیح طوسی در موارد متعددی ،استثنای ابن
ولید را مستند تضعیف راویان قرار داده و یا از این استثنا به عنوان مؤیودی در تضوعیف
افراد بهره برده است .از جمله دربارۀ احمد بون متمود سویاری ،متمود بون عیسوی و
ابوسعید آدمی ،که شیح پس از تضعیف آنان بالفاصله و با صراحت ،نظر ابون بابویوه را
دربارۀ مستثنی بودن ایشان نقل نموده است(.نک :طوسی5820 ،ق ،ج ،5ص 285و ج،8
ص 512و  )225چنانکه در جایی دیگر نسبت به متمد بن یتیی المعاذی ،متمد بون
علی الهمدانی ،متمد بنهارون ،ممویه و متمد بن عبد ا بون مهوران ،کوه همگوی از
رجال استثناشدۀ نوادر التکمه هستند ،گفته است« :ضعفاءٌ روی عنهم متمد بن احمود
بن یتیی(».نک :طوسی5858 ،ش ،ص)183
ج .اعتراض ابن نوح :ابن نوح ،ذکر متمد بن عیسی در زمرۀ مسوتثنین را برنتابیوده،
در مقابل این استثنا مبادرت به مدح وی نموده است(.نک :نجاشوی5105 ،ق ،ص،813
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ولید این بوده که گاهی بیآنکه متعرض وثاقت یا عدم وثاقت راویان گردند ،حکوم بوه
صتت روایات آنها مینمودهاند(.موسووی خووئی5150 ،ق ،ج ،5ص )51بنوابراین در
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ش 85)282واضح است که ضعیف بودن مستثنین در نظر ابن ولید ،اعتراض ابن نوح را

3ـ2ـ .2عدم داللت بر ضعف مستثنین

نفی یا نقج «وجود مالزمۀ میان استثنا شودن و ضوعیف بوودن راوی» نیازمنود وجوود
دبیلی است که در ذیل بهترتیب و با رعایت اختصار آمدهاند:
الف .عدم ضعف مستثنین
دبیل زیر با هدف نفی وجود مالزمۀ میان استثنا شدن و ضعیف بوودن راوی ارائوه
میشوند:
دلیل اول :صغری :سبب استثنای ابن ولید(شیح القمیین) غلوو مسوتثنین اسوت(.نک:
صدوق5101 ،ق ،ج ،5ص ،813ح 5085و ص820؛ خاقانی5101 ،ق ،ص )513کبری:
حکم قدما به غالی بودن فرد ،بهخصوص اگر منشأ آن قمیون باشند ،دال بور ضوعف او
نیست(.نک :اسدی حلی5822 ،ش ،ص )532نتیجه :استثنای ابن ولیود دال بور ضوعف
مستثنین نیست.
دلیل دوم :صغری :سبب استثنای ابن ولید(شیح القمیین) روایت مستثنین از ضعفا و
اعتماد آنها بر مراسیل است(.نک :جوابلقی بروجوردی5150 ،ق ،ج ،8ص250؛ غفواری،
5822ش ،ص581؛ همو5825 ،ش ،ج ،5ص52؛ شبیری5838 ،ش ،ص502و )510کبری:
قمیون اموری را که فسقآور نبوده و فقب بر ضعف روایت دبلت میکنود(مثل روایوت
از ضعفا و اعتماد بر مراسیل) موجب ضعف راوی دانستهانود(.صودر عواملی کواظمی،
5811ق ،ص )182نتیجه :استثنای ابن ولید دال بر ضعف مستثنین نیست.
دلیل سوم :صغری :اگر ضعیف بودن مستثنین تنها دلیل برای استثنا شدن آنان باشود،
استثنا خصوص این افراد وجهی نخواهد داشت؛ چراکه روایت متمد بن احمد از هیچ
ضعیفی قابل قبول نیست ،خواه در زمرۀ مسوتثنین باشوند یوا خیر(.متمود بون حسون،
5152ق ،ج ،8ص )3کبری :اختصاص بدون دلیل استثنای ابن ولید به برخی از مشوایح
ضعیف متمد بن احمد« ،ترجیح بوال مورجح» و قطعواً باطول اسوت .نتیجوه :بنوابراین
نمیتوان دلیل استثنا شدن مستثنین را منتصر در ضعیف بودن آنان دانست.
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در خصوص متمد بن عیسی برانگیخته ،چراکه او عوادل و ثقوه بووده است(.تسوتری،
5153ق ،ج ،2ص33؛ داوری5122 ،ق ،ص)582
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ب .امکان وثاقت مستثنین

جهت می توان به ثابت بودن «امکان اجتماع اسباب قدح با وثاقوت در شوخص واحود»
(موحد ابطت5155 ،،ق ،ج ،5ص )32و نید «عدم منافات بین وثاقت و فساد عقیده یوا
روایت اموور منکوره»(موسووی خووئی5150 ،ق ،ج ،2ص )813اشواره کورد .بنوابراین،
استثنای ابن ولید ،صرفنظر از دلیلی که طرح آن را سبب گردیده ،بوا وثاقوت مسوتثنین
قابل جمع خواهد بود.
3ـ2ـ .3اختصاص یا عدم اختصاص استثنا به کتاب نوادر الحکمه

نجاشی استثنای ابن ولید را اینگونه نقل کرده است« :متمود بون حسون بون ولیود آن
دسته از روایات متمد بن احمد بن یتیی را که او از متمد بن موسوی همودانی یوا...
نقل میکرد ،استثنا مینمود(».نوک :نجاشوی5105 ،ق ،ص ،813ش )282شواید از ایون
عبارت چنین استفاده شود که استثنای ابن ولیود اختصاصوی بوه کتواب نووادر التکموه
نداشووته و شووامل تمووام روایوواتی اسووت کووه از متموود بوون احموود نقوول شووده و دارای
خصوصیات مورد اشاره در ذیل استثنا اسوت(.نک :داوری5122 ،ق ،ج ،5ص )215اموا
عبووارت صوودوق(خدامیان آرانووی5832 ،ش ،ج ،2ص )5225و شیح(طوسووی5120 ،ق،
ص ،511ش ) 252ظهور در این مطلب دارنود کوه اسوتثنای ابون ولیود معلوول وجوود
«تخلیب» در روایات استثناشده از کتاب نوادر التکمه است.
3ـ .3شمول یا عدم شمول استثنا نسبت به مشایخ باواسطه
رجالیان متأخر دربارۀ هریک از شمول یا عدم شمول اسوتثنای ابون ولیود نسوبت بوه

مشایح باواسطۀ متمد بن احمد بون یتیوی ،دبیلوی را ذکور کوردهانود کوه در ذیول
میآوریم:
3ـ3ـ .1دلیل اختصاص استثنا به مشایخ بیواسطه

برخی با استناد به اینکه مستثنین ،همه از مشایح بیواسوطۀ متمود بون احمود هسوتند،
متدودۀ قاعده نسبت به غیرمستثنین را نید مشایح بیواسطه دانسته انود(.نک :سوبتانی،
5822ش ،ص 228؛ هادوی تهرانی5855 ،ش ،ص)21
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گفته شد که اثبات عدم وجود مالزمۀ میان اسوتثنا شودن و ضوعیف بوودن راوی بوا
استناد به دبیلی که به نقج مالزمۀ مدبور منتهی شوند نید میسر خواهود بوود .در ایون
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3ـ3ـ .2دالیل شمول استثنا نسبت به مشایخ با واسطه

الف .بعضی از مستثنین مثل وهب بن منبه از مشایح بیواسطۀ متمد بن احمد نیسوتند.

التکمه را جدو کتب مرجع و قابل اعتماد شمرده و این مستلدم وثاقت همۀ راویان آن،
جد راویان استثناشده است(.همان ،ج ،5ص)215
ج .برخی عناوین کلی مانند «عن رجل»« ،بعج اصتابنا»« ،فی حدیث »...یوا «روی»
و «فی کتاب(»...نک :طوسی5120 ،ق ،ص ،511ش )252اعم از مشایح بیواسطهاند.
نتیجهگیری و جمعبندی
 .5انتقال دیدگاههای ابن ولید ممکن است از گذر سؤابت شفاهی نید صورت پذیرفتوه
باشد ،لذا نمیتوان در طرح استثنای مورد بتث از سوی ابن ولید ،به استناد عدم وجود
آن در فهرست وی ،تردید نمود؛ چه آنکه شواهدی نید مؤید آن است که ایراد اسوتثنای
مدبور مقارن با زمانی بوده که ابن ولید کتاب نووادر التکموه را بوه شواگردانز اجوازه
مینموده است.
 .2از میان دو نقل موجود دربارۀ استثنای ابن ولید ،نقل الفهرست در مقایسه با نقول

رجال نجاشی کاملتر است .از سویی دانستیم که نقل الفهرست نمایندۀ عبارت فهرست
صدوق در خصوص آن استثناست؛ مطلبی که اگر بهمنظور رفع ابهامات اسوتثنای موورد
بتث ،از قبیل وجه استثنا ،و در کنار اضافات موجود در آن نقول ،موورد عنایوت واقوع
شود ،بهواقع نقل الفهرست را مستندی ممتاز و شایسته خواهد نمود.
 .8اختصاص یا عدم اختصاص به کتاب نوادر التکمه نیود از جملوه ابهاموات ایون
استثناست که از عبارت شیح میتوان اختصاص آن به نوادر التکمه را استفاده کرد.
 .1از آنجا که دبیل ثابتکنندۀ شمول استثنا نسوبت بوه مشوایح باواسوطه ،بوا دلیول
اختصاص آن به مشایح بیواسطه در تعارض است ،نمیتوان به اظهوار نظور قطعوی در
این باره پرداخت.
 .1فتوای سخن برخی از متقدمین همچون ابن نوح و شیح طوسی دبلت اسوتثنای
ابن ولید بر ضعف مستثنین است .اما مدلول التدامی کالم برخی از متأخرین مانند عالمه
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حلی ،فرزند شهید ثانی و سید حسن صدر آن است که استثنای ابون ولیود بور ضوعف

ندد آنان بهمعنای حکم به «وثاقت غیرمستثنین» و «ضعف مستثنین» بوده است .موسووی
خویی اطالق این حکم را نپذیرفت و ثابت کرد که نمیتوان از استثنای ابون ولیود ثقوه
بودن غیرمستثنین را نتیجه گرفت .استدبل خوویی از نگواه سوبتانی و داوری پذیرفتوه
نبود .اما او با نشان کردن این نکته که در میان قدما تصتیح روایوت بور اسوام اعتبوار
کتابِ دربردارندۀ روایت ،و سپس تصتیح آن با عنایت به مجموعه قوراین مربووب بوه
کتاب و راوی ،بهترتیب از رواج بیشتری بر خوردار بوده است ،مدعای خود را تقویوت
کرد.
 .2بهدلیل ناظر بودن عمدۀ تضعیفات قدما ،به ویوژه قمیوون ،بور اموور غیرمنوافی بوا
وثاقت ،نظیر نقل روایاتی که موهم غلو از دیدگاه علمای قم بوده و یا روایت از ضوعفا
و اعتماد بر مراسیل ،نمیتوان دبلت استثنای ابن ولید بر ضعف مستثنین و وثاقت غیور
آنان را پذیرفت .از سویی به مجرد ثبوت ضوعیف بوودن روایوت ،ضوعف راوی ثابوت
نمیشود .لذا بسیاری از آراء رجالی مبتنی بر استثنای مدبور با اشکال جدی مواجهاند.
پینوشتها:
 .5اعتبار گروههای معین از راویان تتت عنوان «توثیقات عامه» ،معموبً در کتابهای کلیات رجوال،
فواید رجال و یا مقدمات کتابهای رجال مورد بتث قرار میگیرند .این توثیقوات بوهطوور اجموال
عبارتاند از .5 :اصتاب اجماع .2 ،مشایح ثقات .8 ،کسانی کوه فقوب از ثقوه روایوت مویکننود.1 ،
راویان استثنانشده از اسانید کتاب نوادر التکمه .1 ،راویان اسوانید کتواب کامول الدیوارة .2 ،راویوان
اسانید تفسیر القمی .5 ،اصتاب امام صادق در رجال شویح طوسوی .3 ،از مشوایح اجوازۀ «ثقوه»
بودن .2 ،وکالوت از اموام .50 ،فراوانوی روایوت «ثقوه» از شخص(.صوراامی5831 ،ش ،ص502؛
سبتانی5822 ،ش ،ص525و)815
 .2آراء ارائه شده در علم رجال طبیعتاً بر دستهای از قضایای کلی بنا میشوند که آنها را مبانی علوم
رجال گویند(.صراامی5831 ،ش ،ص 52و )20
 .8دربارۀ تتول در مبانی رجالی متقدمین شیعه ،که باید در فاصلۀ زمانی غیبت صغری تا پایان قورن
پنجم هجری سراغ آن را گرفت ،و استمرار سیر آن تا دوران حیوات رجالیوان متوأخر ،نوک :هموان،
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ص12و.22
 .1مقالۀ «بررسی و شرح مستند قاعدۀ رجال نوادر التکمه» و مقالۀ حاضر ،دو مقالۀ استخراجشده از

ستایز و دکتر روح ا شهیدی سامان یافت .این رساله در نیمۀ نخست 5825ش در پردیس فوارابی
دانشگاه تهران دفاع گردید.
 .1به معنی مشخص شدن این امور که آیا مستثنیمنه راویاناند یا روایات آنهوا ،و آیوا مسوتثنیمنوه،
مشایح(و یا روایات مشایح) موجود در نوادر التکمهاند یا مطلق مشایح متمد بن احمد بن یتیی؟
 .2فعالیت متدثان شیعه در این شهر ،از دورۀ حیات علمی «احمد بن متمد بن عیسوی» ،مقوارن بوا
زندگانی امام رضا ،و با رعایت مال ها و ضوابب ویژهای آغواز گردیود(.نک :کشوی5813 ،ش،
ص ،152ش232؛ نجاشووی5105 ،ق ،ص ،32ش 523و ص ،532ش120؛ حلوو5838 ،،ق ،ص،103
ش)111
 .5برای اطالع از کتاب هایی که تا پیز از قرن پنجم با عناوینی نظیر «الجامع» تألیف شدهانود ،نوک:
مندوی تهرانی5822 ،ش ،ج ،1ص25و.21
 .3برای اطالع از خصوصیات کتب «النوادر» و نید مشاهدۀ تفصیل اخوتالف علموای قورن پونجم در
معنای اصطالحی آن ،نک :همان ،ج ،21ص.852
 .2برای اطالع از اقسام حدیث در اصطالح متأخران ،نک :حارثی عاملی5151 ،ق ،ص21و.22
 .50نقطۀ اوج تمایل به تتلیل رجالی روایات و رویگردانی از مبانی کتابشناسانه را باید مقوارن بوا
ظهور مکتب رجالی حلاه در قرن هفتم هجری دانست.
 .55روش احمد بن متمد بن خالد برقی(م  251یا 230ق) در رجال البرقی ،ابن عقده(م 888ق) در
کتاب الرجال و شیح صدوق(م 835ق) در المصابیح ،گواه بر این است که قودما بوا مالحظوۀ اسوناد
روایات و توجه به وثاقت راویان ،به تصتیح روایات آنان میپرداخته اند .برای مشاهدۀ تصریح شیح
طوسی به اعتبار وثاقت خاص راویان در حکم به صتت حدیث ندد قودما ،نوک :طوسوی5155 ،ق،
ج ،5ص.522
« .52ابن بابویه در فهرست خود گفته است :روایات سیاری در نوادر التکمه را استثنا میکونم و بوه
روایات او در این کتاب ،به خاطر ضعیف بودن [آن روایات] عمل نمیکنم و بور اسوام آنهوا فتووا
نمیدهم(».طوسی5820 ،ق ،ج ،5ص ،285ح)312
 .58خدامیان آرانی5832 ،ش ،ص« :552متمد بن احمد یتیی األشعری :له کتاب نوادر التکموة ،و
هو یشتمل علی ...؛ [أخبرنوا بوه]».؛ طوسوی5120 ،ق ،ش ،222ص ...« :225أخبرنوا بجمیوع کتبوه و
روایاته عدة من أصتابنا ،عن أبی الفضل عن ابن بُطة ،عن متمد بن احمد بن یتیی». ...
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 .51برخی از صاحبنظران سبب دقت نظرهای نجاشوی در شوناخت تتریرهوای یوک کتواب و یوا
نسخهشناسی کتب را قائل بودن وی به حجیت اثر مکتوب در مقابل گرایز شیح به حجیت تعبودی

هجری انجام یافته ،در حالی که فهرست شیح(م 120ق) ،مربوب به اوایل عمر او بوده است.
 .52برای اطالع از آثار متنوع روایی که در قرن چهارم پدید آمد ،نک :غالمعلی5820 ،ش.
« .55احمد بن علی بن العبام بن نوح السیرافی» ،استاد نجاشوی ،ثقوه در حدیث(نجاشوی5105 ،ق،
ص ،32ش )202و دارای تألیفات بسیار است(.طوسی5120 ،ق ،ص ،35ش)555
 .53اگرچه ابن نوح نسبت به مستثنی بودن متمد بن عیسی معترض بوده ،مفهوم اینکه فقب در یک
مورد با این استثنا مخالفت کرده ،آن است که در غیر آن با ابن ولید همرأی است .بنابراین مویتووان
ابن نوح را سومین عملکننده به این قاعوده پوس از ابون ولیود و شویح صودوق دانست(.سوبتانی،
5122ق ،ص)32
 .52و بلکه قراینی وجود دارد که موهم عدم طرح این اسوتثنا از سووی ابون ولیود اسوت؛ از جملوه
می توان به تمام مواردی که ابن ولید از متمد بن احمد از برخی مستثنین روایت نموده است ،اشاره
کرد(.برای نمونه نک :صدوق5100 ،ق ،ص581؛ هموو5822 ،ش ،ج ،5ص553؛ هموو ،5853 ،ج،5
ص28؛ همو5108 ،ق ،ص 252و 812؛ همو ،5823 ،ص 235 ،500و )221
 « .20وکان متمد بن التسن بن الولید یستثنی من روایة متمد بن احمد بون یتیوی موارواه عون»...
(نجاشی5105 ،ق ،ص ،813ش)282
 .25نباید انتظار داشت که نقل آراء و دیدگاههای ابون ولیود منتصوراً از طریوق کتوب وی صوورت
پذیرفته باشد؛ چراکه ممکن است دیدگاه های مدبور از رهگذر سوؤابت شوفاهی(برای نمونوه نوک:
صودوق5101 ،ق ،ج ،5ص ،188ح 5221و ج ،8ص ،218ح )8251یوا روایووت شوفاهی از او(بوورای
نمونووه نووک :همووان ،ج ،5ص ،121ح5810؛ ج ،2ص ،122ح8022؛ ج ،8ص ،32ح ،8852ص،22
ح ،8155و ص ،201ح )8555نید انتقال یابند.
 .22برای اطالع از وجه جمع میان وثاقت در حدیث و روایتگری از ضعفا و اساساً ارتبواب میوان آن
دو ،نک :جدیدینژاد5835 ،ش ،ص.15
 .28تطابق آراء قدما در غالب موارد با آنچه در مدرسۀ قم مطرح انظار بوده ،با توجه به تقارن سابقۀ
درخشان علمی این مدرسه با قسمت عمدهای از پنق قرن نخست اسالمی بسیار طبیعی است.
 .21برای تأیید ،نک :صدوق5821 ،ق ،ج ،5ص.550
 .21مانند اختالف در حد و مرز غلو؛ برای اطالع بیشتر از اختالفات اعتقادی مطرح میان مکتب قوم
و بغداد ،نک :تلعکبری5158 ،ق ،ص.20
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خبر دانستهاند(.نک :عمادی حائری5833 ،ش ،ص)555
 .51از تاریحهای موجود در کتاب نجاشی به دست میآید که نگارش آن بین سالهای  152توا 182
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 .22مانند التدام عملی مکتب قم به عدم نقصان ماه مبار رمضان به استناد روایواتی در ایون زمینوه.
(نک :صدوق5822 ،ش ،ج ،2ص122وو)182

 .23استمداد علم رجال از اصول فقه در این موضوع وقتی خواهد بود که بگوییم آنچه ارتباب تقابلی
میان حکم مستثنی و مستثنیمنه را میطلبد ،ماهیت دارای مفهوم استثناست .برای تأیید مفهوم داشتن
استثنا ،نک :خمین5153 ،،ق ،ج ،1ص523و 522و ص /530موسووی خووی ،5823 ،،ج ،5ص183؛
مظفر ،بیتا ،ج ،5ص /525بروجرد 5152 ،ق ،ج ،5ص155و153؛ برای مشاهده نظر مخالف ،نوک:
خمین5153 ،،ق ،ج ،1ص.523
 .22اثبات این مدعی ،یک بررسی مستقل میدانی را میطلبد که خارج از گنجایز این مقالوه اسوت.
به هر روی اگر بتوان ثابت کرد که خصوصیت مشتر تمام مسوتثنین ،روایوت آنوان از ضوعفا بووده
است(به عبارتی ،متمد بن احمد بهواسطۀ ایشان از ضعفا روایت میکنود) ،مودعای مدبوور توا حود
زیادی تقویت خواهد شد.
 .80از جمله نوادر التکمه که شیح صدوق در مقدمۀ کتاب من ب یتضره الفقیه به معتمود بوودن آن
شهادت میدهد.
« .85و قد أصاب»...

منابع
 .5ابن شهر آشوب ،متمد بن علی ،مناقب آل ابی طالب ،نجف :مکتبة التیدریة5852 ،ق.
 .2ابن طاووم ،علی بن موسی ،فرج المهموم ،قم :منشورات الرضی5828 ،ش.
 .8ابن ندیم ،متمد بن استاق ،الفهرست ،بیروت :دار المعرفة ،بیتا.
 .1اسدی حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر ،ایوضاح ابشتباه ،تتقیق متمد حسون ،قم :دفتور انتشوارات
اسالمی5822 ،ش.

 .1احسانی فر ،متمدمهدی« ،بررسی اصل رجالی وثاقت رجال کتاب نووادر التکموه» ،مجلوه حودیث
حوزه ،ش ،5زمستان .5832

 .2انصاری ،حسن ،سایت بررسیهای تاریخی ،مقابت و نوشتههای حسن انصاری در حوزه فرهنگ و
تاریح ایران و اسالم5820 ،http://ansari.kateban.com/post/1870 :ش.
 .5انصاری قمی ،حسن« ،زیدیه و منابع مکتوب امامیه» ،مجله علوم حدیث ،سال ششوم ،ش ،2تابسوتان
5830ش.
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 .25برای مثال میتوان به «متمد بن بتر رهنی» و تفاوت نظر کشی(همسو با نظر قمیون) و نجاشی
(رافع اتهام غلو از رهنی) دربارۀ او اشاره کرد.
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 .3بترانی ،یوسف ،التدائق الناظرة ،قم :مؤسسه آل البیت ،بیتا.
 .2بروجرد  ،حسین ،التاشیة عل ،کفایة األصول ،قم :انصاریان5152 ،ق.
 .50بصری ،أحمد بن عبدالرضا ،فائق المقال فی التودیث والرجوال ،قوم :مرکود بتووث دار التودیث،
 .55بغدادی ،اسماعیل باشا ،هدیة العارفین ،بیروت :دار الکتب العلمیه5101 ،ق
 .52بهبهانی ،وحید ،الفوائد الرجالیة(ضمیمه رجال الخاقانی) ،تتقیق سید متمودباقر بتور العلووم ،دوم،
قم :مکتب ابعالم ابسالمی5101 ،ق.
 .58تستری ،متمدتقی ،قاموم الرجال ،چ ،8قم :مؤسسة النشر ابسالمی5153 ،ق.
 .51تلعکبری(شیح مفید) ،متمد بن متمد ،تصتیح اعتقوادات ابمامیوه ،چ ،2قوم :کنگوره شویح مفیود،
5158ق.
 .51جابلقی بروجردی ،سید علی ،طرائف المقال فی معرفة طبقات الرواة ،تتقیق سوید مهودی رجوایی،
چ ،5قم :مکتبة آیة ا العظم ،المرعشی النجفی العامه5150 ،ق.
 .52جدیدینژاد ،متمدرضا ،معجم مصطلتات الرجال و الدرایه ،چ ،8قم :دار التدیث5835 ،ش.
 .55حارثی عاملی ،متمد بن حسین ،مشرق الشمسین و اکسیر السوعادتین ،چ ،5مشوهد :آسوتان قودم
رضوی5151 ،ق.

 .53حسینی آل مجدد شیرازی ،سید حسن« ،متابعات و نقود و حدیث "الذراع المسموم" وو الوذی أودی
بتیاة الرسول صلی ا علیه و آله و سلم وو مصوادره و طرقوه فوی التوراث ابموامی» ،مجلوه علووم
التدیث ،ش ،5مترم و جمادی الثانی 5153ق.
 .52حسینی جاللی ،سید متمدحسین ،فهرم التراث ،قم :دلیل ما5830 ،ش.
 .20حل ،،حسن بن علی ،رجال ابن داود ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران5838 ،ق.
 .25خاقانی ،علی ،رجال الخاقانی ،تتقیق سید متمدصادق بتر العلوم ،چ ،2قم :دفتر تیلیغات اسوالمی،
5101ق.
 .22خدامیان آرانی ،مهدی ،فهارم الشیعه ،قم :مؤسسه تراث الشیعة5832 ،ش.
 .28خمین ،،سید مصطف ،،تتریرات فی األصول ،چ ،5مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمین5153 ،،ق.
 .21داوری ،مسلم ،أصول علم الرجال ،تقریور متمودعلی صوالح المعلوم ،چ ،8قوم :مؤسسوه فرهنگوی
صاحب ابمر5122 ،ق.
 .21رحمان ستایز ،متمدکاظمة و متمد صالتی عارف« ،بررسی و شرح مستند قاعود /رجوال نووادر
التکمه» ،مجله پژوهشنامه ثقلین ،دوره ،5ش ،8پایید 5828ش.
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 .22سبتانی ،جعفر ،درومٌ موجدةٌ فی علموی الراجوال والدرایوة ،بویجوا :المَرکود العوالمی للدراسوات
ابسالمیة5122 ،ق.
 .25سبتانی ،جعفر ،کلیات فی علم الرجال ،چ ،2قم :مرکد مدیریت حوزه علمیه قم5822 ،ش.
 .22شاکر ،متمدتقی ،و علیرضا حسینی« ،ابن ولید و مستثنیات وی» ،مجله حدیثپژوهی ،سال پونجم،
ش ،2بهار و تابستان 5822ش.
 .80شبیری ،سید متمد جواد« ،لدوم ارزیابی سندی احادیث کافی با اسوتفاده از دروم حضورت آیوت
ا شبیری زنجانی» ،مجله سفینه ،ش ،2بهار .5838
 .85صدر عاملی کاظمی ،سید حسن ،نهایة الدرایه ،تتقیق شیح ماجد الغرباوی ،قم :مشعر5811 ،ق.
 .82صدوق ،متمد بن علی ،أمالی ،چ ،1بیروت :اعلم5100 ،،ق.
 .88وووووووووو  ،التوحید ،چ ،5قم :جامعه مدرسین5823 ،ق.
 .81وووووووووو  ،الخصال ،چ ،5قم :جامعه مدرسین5822 ،ش.
 .81وووووووووو  ،عیون أخبار الرضا ،چ ،5تهران :نشر جهان5853 ،ق.
 .82وووووووووو  ،من ب یتضره الفقیه ،چ ،2قم :جامعه مدرسین5101 ،ق.
 .85وووووووووو  ،کمالالدین و تمام النعمة ،چ ،2تهران :اسالمیه5821 ،ق.
 .83وووووووووو  ،معانی األخبار ،چ ،5قم :جامعه مدرسین5108 ،ق.
 .82وووووووووو  ،المقنع ،چ ،5قم :مؤسسه امام هاد 5151 ،ق.
 .10صراامی ،سیفا  ،مبانی حجیت آراء رجالی ،چ ،2قم :دارالتدیث5831 ،ش.
 .15طبرسی ،فضل بن حسن ،اعالم الوری ،چ ،5قم :مؤسسه آل البیت5155 ،ق.
 .12طبرسی ،حسن بن فضل ،مکارم ابخالق ،چ ،2قم :منشورات الرضی5822 ،ق.
 .18طوسی ،متمد بن حسن ،ابستبصار فیما اختلف من األخبار ،سووم ،تهوران :دار الکتوب ابسوالمیة،
5820ق.
 .11وووووووووو  ،رجال الطوسی ،چ ،8قم :جامعه مدرسین5858 ،ش.
 .11وووووووووو  ،العدة فی أصول الفقه ،چ ،5قم :ستاره5155 ،ق.
 .12وووووووووو  ،الفهرست ،چ ،5نجف :المکتبة المرتضویة بحیاء اآلثار الجعفریة ،بیتا.
 .15وووووووووو  ،الفهرست ،چ ،5قم :کتابخانه متقق طباطبایی(طبع جدید)5120 ،ق.
 .13عمادی حائری ،سید متمد ،بازسازی متون کهن حدیث شیعه ،چ ،5تهران :کتابخانه مووزه و مرکود
اسناد مجلس شورای اسالمی5833 ،ش.
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 .23سبدواری ،متمدباقر ،ذخیرة المعاد ،قم :جامعه مدرسین ،بیتا.
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 .12غفار  ،عل،اکبر ،ترجمه و متن کتاب من ب یتضره الفقیه ،چ ،5تهران :نشر صدوق5825 ،ش.
 .10وووووووووو  ،دراسات فی علم الدرایة(تلخیص مقبام الهدایة للعالمة المامقان ،)،چ ،5بیجا :توابز،
5822ش.
 .12کتاله ،عمر رضا ،معجم المؤلفین ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا.
 .18کش ،،متمد بن عمر بن عبد العدید ،رجال الکشی(اختیار معرفة الرجال) ،مشهد :انتشارات دانشگاه
مشهد5813 ،ش.
 .11کلباسی ،ابو الهد  ،سماء المقال فی علم الرجال ،چ ،5قم :مؤسسة ولی العصر للدراسات ابسالمیة،
5152ق.
 .11کلبر  ،اتان ،کتابخانه ابن طاووم ،ترجمۀ سید علی قرائی و رسول جعفریان ،قم :کتابخانۀ آیتا
مرعشی5855 ،ش.
 .12مامقانی ،عبدا  ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،تهران :جهان ،بیتا.
 .15مجلسی ،متمدباقر ،بتار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهوار ،تهوران :دار الکتوب ابسوالمیة،
بیتا.
 .13مجلسی ،متمدتقی ،روضة المتقین ،چ ،2قم :بنیاد کوشانپور5102 ،ق.
 .12متمد بن حسن(فرزند شهید ثانی) ،استقصاء ابعتبار فوی شورح ابستبصوار ،چ ،5قوم :مؤسسوة آل
البیت5152 ،ق.
 .20مظفر ،متمدرضا ،أصول الفقه ،چ ،1قم :اسماعیلیان ،بیتا.
 .25مندوی تهرانی ،متمدمتسن(آقا بدر ) ،الذریعة إلی تصانیف الشویعه ،چ ،8بیوروت :دار األضوواء،
5108ق.
 .22موحد أبطت ،،سید متمد عل ،،تهذیب المقال ،چ ،2قم :فرزند مؤلف5155 ،ق.
 .28موسوی خوی ،،سید ابوالقاسم ،أجود التقریرات ،چ ،2قم :مصطفو 5823 ،ش.
 .21وووووووووو  ،معجم رجال التدیث ،قم :مرکد نشر آثار شیعه5150 ،ق.
 .21نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشی ،قم :انتشارات جامعه مدرسین5105 ،ق.
 .22مدرسی طباطبایی ،سید حسین ،مکتب در فرایند تکامل ،ترجمۀ هاشم ایددپنواه ،چ ،3تهوران :کوویر،
5832ش.
 .25نجفی ،متمدحسن ،جواهر الکالم ،چ ،2تهران :دار الکتب ابسالمیه5821 ،ش.
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 .15غالمعلی ،مهدی ،سبک شناخت کتابهای حدیثی ،چ ،2قم :دارالتدیث5820 ،ش.
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 .23نوری طبرسی ،میرزا حسین ،خاتمة مسوتدر الوسوائل ،چ ،5قوم :مؤسسوة آل البیوت بحیواء
التراث5151 ،ق.
 .22نیکنام امینی ،متمد ،حجیة أسناد نوادرالتکمة و ثمرتها فی الفقه ،استاد راهنموا :مسولم داوری ،قوم:
 .50هادوی تهرانی ،مهدی ،تتریر المقال فی کلیات علم الرجال ،تهران :نشر الدهراء5855 ،ش.
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مرکد اطالعات و مدار اسالمی ،آیتا العظمی حائری(مدرسه فیضیه قم)5822 ،ش.

