
  
  

    
  
  
  
  

  رجالی وکالت امام در توثیقات عام لۀئبررسی مس
  

  *مجید معارف
  ** محمدعلی دولت

  
  :چکیده

به ایـن پرسـش    ،تحلیلی ـ اي و با روش توصیفی از طریق مطالعۀ کتابخانه است در صدد این مقاله
ي بـه معنـا  لغت پی برد؟ وکیل در » وثاقت راوي«به » وکیل امام«توان از عنوان  پاسخ دهد که آیا می

. دار شـده باشـد   که از جانب امام، انجام مأموریتی را عهـده مورد اعتماد و در اصطالح، کسی است 
اند و گروهی دیگر با توجـه بـه    دادهحکم به توثیق عام وکالي امامان  ،گروهی از دانشمندان رجالی

ایـن  . اند را نپذیرفته یق عامتوثشده است، تصریح ها  آن به عدم وثاقت ،وکالیی که در کتب رجالی
اثبـات  با دلیل تلفیقی نقلـی ـ عقلـی    اند،  عالوه بر دالیل عقلی و نقلی که رجالیون شیعه آوردهمقاله 

عـدم وثاقـت امـام بـه     براي اثبات وثاقت او کافی است و الزمۀ شخصی اعتماد امام به که کند  می
لذا اصل بـر توثیـق    ؛دور است هاي او و در نتیجه، تسلسل یا بررسی صدق و کذب گزارشوکیلش، 

  .شود خروج افراد از این قاعدۀ عام می موجب ،یل خاصدال و عام وکیالن امامان است

  .وثاقت، ، فسقعدالتوکالت، وکیل امام،  :ها هواژکلید

                                                             
   maaref@ut.ac.ir /دانشگاه تهران استاد *

م امامیه دانشگاه قرآن و حدیث **   mohammad_ali_dolat@yahoo.com /دانشجوي دکتري ک

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1393 پاییز و زمستان م،دوازده ۀشمار م،شش سال

 24ـ7صفحه 
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  رح مسئلهط

 بـه تفصـیل  ) پس از ظهـور اخباریـان  (که در دوران متأخررجال یکی از مباحث علم 
ي ائمه« مسئلۀ، هگرفت مورد بحث و بررسی قرار بنا بر آنچه مشهور  .است» توثیق وک

ي ا مه حلی با قرار دادن نام وک ـ  فـی «در بخـش   ماماناست، ع ـ اعتَ نِم مد از » یـه لَع
صإلکتاب  هرچنـد   .شـود  مبتکر این نظریه محسوب مـی   الرجال معرفإل یف األقوال خ

ن تصریح به  رجـال  رجالی نخستین شیعه، مانند در آثار امامان وثاقت بسیاري از وکی
وکالت امـام  اي بر  تصریح یا حتی اشاره ،از آنتوان  نمیشود،  شیخ طوسی مشاهده می

هایی بیشتر مـورد توجـه قـرار     لذا آن دیدگاه کرد؛برداشت توثیق عام رجالی  عنوان  به
لت میآیا از آن حیث که «را  وکالت ائمهدارد که  ـ نـد یـا   ک بر وثاقت فرد د  »؟هن

 ت داردضـرور  بدان سبباین موضوع در علم رجال  بررسی. اند ه قرار دادهمورد مداقّ
ها  آن به وثاقت یتصریحدر کتب رجالی نخستین که ـ  اماماني که از برخی وک

بـراي   وظـایفی کـه امامـان   ، زیـرا  ده اسـت اخباري نقل ش ،در کتب روایی ـ نشده
ن خویش تعیین می ً کر وکی ت   جمـع  .1: دو امر بـوده اسـت  دند، معمو آوري سـؤا

آوري وجوهات شرعیه و تسـلیم   جمع .2 ؛ها به آن امامان هاي پاسخانتقال مردم و 
وظیفـۀ نخسـت    )59، صش1387معـارف،  (.معتبـر  رسـید دریافـت  و به امـام  کردن 

ن  قـی و   و در مسائل مختلـف اعتقـادي  ده روایات متعددي موجب شوکی نیـز  اخ
چه ایـن گـروه توثیـق شـوند،      چنان این گروه به کتب روایی راه بیابد؛از ی احکام فقه

اسـتنباط مسـائل    در تـا  تلقی به قبول کردتوان  می شود، نقل میها  آن حدیثی را که از
است که  مسئلهمتوقف بر این نقل شده از ایشان، پذیرش متون لذا  ؛باشدشرعی مؤثر 

  ؟است یا خیروکالت آنان مستلزم وثاقت آیا 
علـی بـن   راویان تفسیر توثیق مانند  ،با توثیقات عام دیگر ن ائمهیوکتوثیق  سئلۀم

دارد کـه دقـت    هایی تفاوت ،مشایخ نجاشیتوثیق و  کامل الزیارهراویان قمی، ابراهیم 
توثیـق   دربـارۀ  اهللا خویی آیت .شود تر شدن مبحث می ها موجب روشن در این تفاوت

وثاقـت  « :گوید و مشایخ نجاشی چنین میالزیارات   کامل نایوامشایخ تفسیر قمی و ر
شود و فرقی در این نیست که شهادت نسبت بـه   اخبار شخص ثقه ثابت می به وسیلۀ

علـی بـن    مشـایخِ  توان به وثاقت همـۀ  شخص خاص یا گروه مشخصی باشد؛ لذا می



 بررسی مسئله وکالت امام در توثیقات عام رجالی  9

ً به معصوم از ، ق1410خـویی،  (.روایت کرده است، حکم کـرد ها  آن ابراهیم که متص
 نحـن  و«: کنـد  را نقل میتفسیرش  وي عبارت علی بن ابراهیم در مقدمۀ) 49، ص1ج

 :»...طاعتهم اهللا فرض نیالذ عن ثقاتنا و خنایمشا من نایإل ینتهی بما مخبرون و ذاکرون
از  طریـق مشـایخ اهـل وثاقـت    از کنیم که  ذکر و نقل میرا روایاتی این تفسیر در ما 

قمـی،  (...ایـم  دریافـت کـرده   را بر مـا واجـب کـرده،   ا ه آن کسانی که خداوند طاعت
تمـام   برداشت کنند کافی است تا برخی از محدثان ،این عبارت )4، ص1ج، ش1367

 موثـق از دیـدگاه وي   ،تفسـیر قمـی ذکـر شـده     در سند روایـات ها  آن کسانی که نام
شـت  بردارش ینیز ضـمن پـذ  اهللا خویی  آیت )68، ص20جتا،  عاملی، بی حرّ(.اند بوده

اثبـات صـحت    ،از عبـارت مـذکور   منظور علی بن ابـراهیم  :گوید می شیخ حرّ عاملی
 صـادر شـده   ثابت و از معصـومین  ،روایات موجود در آناینکه تفسیرش است و 

تخصیص کـرد  به کسانی تنها دلیلی وجود ندارد که توثیق او را  ،سبب همین به  .است
ل به وثاقـت   ما .است کرده روایتها  آن که علی بن ابراهیم مستقیماً از با همین استد

، ق1410خـویی،  (.کنـیم  قرار دارند، حکم مـی  کامل الزیاراتکسانی که در اسناد  همۀ
 ،اشـاره کـرده   نجاشـی  مشـایخ توثیـق عـام   به  ،اهللا خویی پس از آن آیت) 50، ص1ج

  )51ص ،1ج، همان(».پذیرد مینیز دیدگاه وي را 
ك وثاقت در نگرش شـخص موثـق    خبر وسیلۀ  بهراوي ، توثیق وییاهللا خ آیت م

اعتمـاد  «یعنـی   ،خاصـی از راوي  وصف» وکالت ائمه«عنوان که در  حالیاست؛ در
تـوان او را   ویژگـی نمـی   ایـن د نظر است که بدون داشـتن  ورم »امام به شخص وکیل

آیـا  : پرسش این است کـه  »توثیق وکالت امام«بررسی در به عبارت دیگر،  .توثیق کرد
باشـد یـا   نشانۀ توثیـق  تواند  دیگر، می اي بدون قرینهوکالت بر شخصی وصف  حمل
  ؟خیر

واژۀ نایب و جمـع  . است» نیابت«و » وکالت« عنواندو  توجه به ،بحثنکتۀ دیگر 
ً آن نواب  عثمـان بـن سـعید    یعنی » امام زماننایبان چهارگانۀ «دربارۀ فقط معمو
  بـه  علی بن محمد سـمري  و ح نوبختیعثمان عمري، حسین بن رومحمد بن عمري، 

دلیـل    مقام بوده و در دوران حضور، بـه  جانشین و قائمي به معنانایب . رفته است کار
ي امکان ارتباط مستقیم مردم با امامان مقام  ایشان نیز جانشین و قائم؛ برترین وک



مؤیـد ایـن مطلـب     )40، ص1، جش1382جبـاري،  (.شـدند  مطلق آنان محسوب نمی
 ثـم  يالعسکر  لیوک دیسع بن عثمان کان«: گفته شدهدربارۀ عثمان بن سعید ه اینک

کنـد کـه    تصـریح مـی  ایـن تعبیـر   ) 1112، ص3، جق1409راوندي، (»القائم نائب
نایـب  عنـوان    کسی بهدوران غیبت صغري بوده و پیش از آن، مختص » نیابت«عنوان 

  )40، ص1، جش1382جباري، (.شده است امام شناخته نمی
یی که براي امام زمانتعهمچنین  نقل شده، بیشتر از نایبان چهارگانـۀ   داد وک

وکیل ناحیۀ مقدسه نام برده  عنوان  ها به آن بسیاري از کسانی که از. آن حضرت است
) 344ص، ق1407نجاشـی،  (یالهمذان محمد بن میبراها بن یعل بن محمدشده، مانند 

حلـی،  (قاسم بن محمد همدانی، )398ص ،ق1381طوسی، (قلیالص لیسه بن جعفرو 
همگـی  ) 153ص همـان، ()ابن العمري(عمرو محمد بن حفض بن، )134ص، ق1411

دار برخـی از   عهـده  تحت امر نایبان امـام لذا ایشان . اند نواب اربعه بوده يوکاز 
گاه انتقـال مسـائل دینـی بـه مـردم از       ،در این شرایط و ندبودشئون و وظایف ایشان 

این امـر نشـان   ) 65ـ64، صش1387معارف، (.گرفته است ن صورت میطریق وکی
ن امامان دو دسته بوده می ، مباشرتاً و بدون واسـطه بـه    دسته: اند دهد وکی اي از وک

بـدین  نـواب اربعـه بـوده و    اند و گروهی دیگر نیز وکیل  وکالت امامان منصوب شده
  . ندا محسوب شده، وکیل امام سبب

  »التوک«ف لغوي یتعر
کـه  دن بـو  کسـی  اعتمادمورد « :عبارت است ازوکالت  شواهد لغوي، معنايبراساس 

: گویـد  ابن منظور مـی  در این ارتباط ».آن شخص باشدنتیجۀ آن به عهده گرفتن امور 
اسـت و  » قـد وکّلـه علـی األمـر    «اسم عبارت ) »واو«با فتحه و کسره (»الوکالإل«کلمه «

انجام کار او باشد و به ایـن دلیـل وکیـل نامیـده     دار  وکیل انسان کسی است که عهده
موکـول  «: گوینـد  او می امر موکّل به او واگذار شده است؛ لذا دربارۀ شود که انجام می

.. .بـه معنـاي مفعـول اسـت    » فعیـل «بـر وزن   ،و کلمه وکیل بر این اسـاس » لیه األمرإ
او اعتمـاد کـردم و   کارم بـه   یعنی به او روي آوردم و دربارۀ» نوکّلت أمري إلی ف«

ناً«شود  هنگامی گفته می نٌ ف او ) وکیـل (اعتماد به کفایت موکَّلبراساس که » وکّل ف
طریحـی در  ) 736ـ  735ص ،11 ج ،ق1414 ،منظـور  ابـن (».را به انجام کاري گماشت
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خوانـده  واو چه مفتـوح و چـه مکسـور    (وکالت کلمۀ: گوید تعریف لغوي وکالت می
» بـه او تفـویض کـرد   : األمـر  هیإل وکّل«گرفته از عبارت بر اسم مصدر توکیل و) شود
و توکیل آن است که بـر شخصـی اعتمـاد کنـی و او را نایـب خـویش قـرار        .. .است
توکیل آن اسـت  : گوید راغب اصفهانی نیز می) 494ص ،5 ج، ش1375 ،حىیطر(.دهی

بـه   »یـل فع«بـر وزن  خود قرار دهی و وکیـل،   نایبکه به دیگري اعتماد کنی و او را 
خداوند از جهت وکالت کافی اسـت، یعنـی   « :فرماید خداوند می ؛معناي مفعول است

راغـب  (». ...کفایت کن به خداوند که متـولی امـرت شـود و بـراي تـو وکالـت کنـد       
یعنی براي کـاري  » لهوکّ«: آمده است المعجم الوسیطدر ) 882ص ،ق1412، اصفهانی

با دیگري عهد شخصی وکالت آن است که  ،او را کافی بدانی ،از روي اعتماد به کسی
  )1055ص تا،  بی ،مصطفی ابراهیم(.کند که کاري را براي او انجام دهد

  »وکالت« تعریف اصطالحی
ی را ذکر به هم براي آن تعاریف نزدیک الباً در فقه کاربرد دارد و فقهاغ» وکالت« ۀواژ

وکالت عبارت اسـت  « :سته اچنین بیان کرد المختصر النافعمحقق حلی در . اند کرده
از ایجاب و قبول دو طرف که بر قرار دادن شخصی به عنوان نایب در تصـرف امـور   

لت داشته باشد و فاضل مقداد نیـز همـین   ) 154ص ،1 ج ،ق1418 حلّى،(».دیگري د
عبـارت   شهید اولتعریف  )278ص ،2 ج، ق1404 ،سیوري(.تعریف را برگزیده است

 ،ق1410 عـاملى، (»)در امور(ه عنوان نایب براي تصرفقرار دادن شخصی ب«: است از
) در لغـت ()بـه فـتح و کسـر واو   (وکالـت «: کنـد  صاحب جواهر تصریح می )159ص

ح شرع(تفویض و اسـت و هـیچ    »کسی را بـه نیابـت برگـرفتن   «به معناي  )در اصط
، بلکه شاید از ضروریات دیـن  وجود ندارد ،شرعی است مسئلهتردیدي در اینکه این 

 .)دو تعریـف اخیـر اعـم از تعریـف اول اسـت     ()347ص ،27 جتـا،   بی نجفى،(».باشد
ـ    : ه استگونه بیان کرد وکالت را این عروهصاحب  اي روکالت همـان نایـب گـرفتن ب

لـذا   )119ص ،1 ج ،ق1410 زدى،یـ ى یطباطبـا (.کاري در زمـان حیـات انسـان اسـت    
حی وکالت در علم فقه عبارت است از بـه عنـوان    شخص قرار دادن« :تعریف اصط

  .»مقام براي انجام کارهاي مشخص نایب یا قائم
حی  توانـد   نمـی گرفتن تعریف لغوي آن بدون درنظروکالت در فقه تعریف اصط



کـه تـا دوران    در کتـب اربعـه  ، زیرا در بحث رجالی وکالت مورد استفاده قرار بگیرد
مه حلی به عنوان منبـع اصـلی    ، تعریـف  شـود  فقـه شـناخته مـی   شـناخت احکـام   ع

حی براي وکالت  کسـانی کـه    ،از طـرف دیگـر   ارائه نشده است؛صورت بدین اصط
گویـاي  یـن  ا و اند توثیق شدهنیز  »علیه معتمد«اند، با عبارت  ن بودهامورد اعتماد محدث

از کـاربرد  منظـور  کـه  ایننتیجـه   .اسـت  بـا معنـاي لغـوي آن   » وکالت«تفاوت کاربرد 
، بـا ایـن تفـاوت کـه     مصطلح فقهی اسـت معناي همان  ، غالباًدر علم رجال »وکالت«

 ،رجـال در علـم   »وکالـت «منظـور از  لـذا   ؛ندا جلب کردهنیز را  ائمهایشان اعتماد 
حظۀ همان وکالت فقهی   .است معناي لغوي آن با م

  شیعهمتقدم در کتب رجالی  اماني اموکال
کـه در میـان شـیعیان    اي  با توجـه بـه جایگـاه ویـژه     امانام يوک رسد نظر می به

ً شناخته شده و  داشته در هـا   آن بسیاري از اند؛ لذا دربارۀ بوده ترداراي شهاند، معمو
برخـی از کسـانی کـه بزرگـان علـم      . کتب رجالی شیعه تصریح به وکالت شده است

، طوسی(1ىیحی بن صفوان: ند ازا عبارت اند، تصریح به وکالت کردهها  آن رجال درباره
م بن میبراها ،)338ص، ق1381 م(س ، )353صهمـان،  (يشابورینیا  يسابورین) هس
نجاشـی،  / 388صهمـان،  (2جعفر بن یعل، )363صهمان، (يسابورین سنان بن فضل
، )بار نام او در سـند روایـات کـافی ذکـر شـده اسـت       97بیش از ()252ص، ق1407
ـ وک قلیالصـ  لیسه بن جعفر ـ  لی ـ  و الحسـن  یأب ان، همـ (الـدار   صـاحب  و محمـد  یأب

 محمـد  بـن  صـالح  بـن  محمـد ، )429صهمان، (3یعل بن نیالحس بن یعل، )398ص
 زیعبـدالعز ، )418صهمان، (معروف بن جعفر، )402صهمان، (4یالهمذانیا  یالهمدان

، )510صهمـان،  (عبـداهللا  بـن  نیالحس بن یعل) 506ص، 1348کشی، (5يالمهتد بنا
، همـان (مـرو ع بـن  حفـص  بـن  محمـد  بـوجعفر ا ،)598صهمـان،  (عمرو بن حفص

 .6یالهمـدان  محمـد  بـن  میبراهاو ) 610صهمان، (یسیالقراط الخادم رانیخ، )506ص
  )611صهمان، (

ي ائمهکه گذشت،  چنان ـ   ویـژه  به ،ایشانبرخی از  در میان وک ي ناحی  ۀوکـ
ياما  ؛دارندجایگاه خاصی  ،مقدسه ناحیۀ مقدسه کـه در کتـب رجـالی و     تعداد وک

دهـد   این امر نشـان مـی  . آن حضرت است ز نایبان چهارگانۀا بیش تاریخی ذکر شده،
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ن امامان دو دسته بوده اي از وک مباشرتاً و بـدون واسـطه بـه وکالـت      دسته: اند وکی
  .وکیل محسوب شده باشند واسطۀ با اناند و دیگر امامان منصوب شده

 و انتقـال صـحیح معـارف بـه پیروانشـان      براي هاي ائمه حساسیتبا توجه به 
حیت  کسـی  مستلزم جلب اعتماد امام اسـت و هر  ،اینکه وکالت چنـین قربـی را   صـ

، زیـرا  بـوده اسـت   زیرکیمانند اي  قطعاً وکالت امام معصوم داراي شرایط ویژه ،ندارد
عی از اوضاع سیاسی و جریانات زمان و بـی  سادگی و بی تـوجهی بـه مقتضـیات     اط
لـذا در   )385، ص1، جش1382ري، جبـا (.آفرین بوده اسـت  مشکلوک وکالت براي 

ي ائمه ا ر يزیاد مدت ،که با زیرکی شود مشاهده می» علی بن یقطین«امثال  ،بین وک
بـه حمایـت شـیعیان نیـز     ، مشـکل ایجـاد  بـدون  کرده و ایفا نقش دستگاه عباسی  در

خداوند در کنـار  «: فرمودبه او و  درا تأیید کر اونیز کار  کاظمامام  .است پرداخته
کند و تو  الهی دفع می ظالمان را از اولیاي ستمها  آن وسیلۀ  بهی دارد که اولیای ،مانظال

نفوذ بـه میـان کـارگزاران     )433ص، ش1348 ،یکش(».آن اولیاي الهی هستیاز جملۀ 
کـار افـراد    ،جور تا حد وزارت یا قضاوت، همراه با وکالـت امـام معصـوم    حکومت

کـه انتقـال وجـوه شـرعی بـه محضـر        شـکی نیسـت  همچنـین   .ستبوده اندل  ساده
در کتـب   .بوده استها  آن داري امانتمستلزم  بوده،وک ایف که از وظ نیز امامان
ي ی از عضب مامانشود که ا مشاهده می رجالی داري  امانـت خود را بـه دلیـل   وک
: نقل کردهابراهیم بن محمد همدانی دربارۀ  از امام هاديکشی  که ؛ چناناند ستوده

) شـیعیان (و از آنـان به من رسید، خـدا از تـو خشـنود باشـد     شیعیان اب خمس حس«
از مبـالغ را  من قسـمتی  . راضی باشد و آنان را همنشین ما در دنیا و آخرت قرار دهد

ن کار براي تو بازب   )612ـ 611همان، ص(». ...فرستادمراي صرف در ف

  وکالت امام و وثاقت
منـدرج در کتـب رجـالی     مسـائل گرفتن ا درنظرمطالبی که گذشت و نیز ب با توجه به

ي امامان شیعه دربارۀ صورت   بهتوان  آیا میآید که  وجود می  این پرسش به، وک
مستلزم عـدالت و وثاقـت   وکالت امام «: کلی اظهار کرد عام و تحت عنوان یک قاعدۀ

  »وکیل است؟
ف نظرهـایی وجـود دا   ،پرسشاین پاسخ به نظران در  صاحب بین کـه در  رد اخت



  :دو دیدگاه وجود دارد ،در این زمینه توان گفت مجموع می
  وثاقتتالزم وکالت و : اولدیدگاه 

زم وکالت با وثاقت هستندقائل به  ،شیعه یونرجالبسیاري از  محمدحسـن ربـانی    .ت
ابوعلی حائري، محقـق قمـی، وحیـد بهبهـایی،      نظیر بسیاري از فقها و رجالیون شیعه

مه مامقانی را در زمرۀ کسانی کـه  بحرانی، حکیم و  ـ  ع ئ م و قواعـد  وکالـت را از ع
علی عاملی در عین شـدت و  محمدسید «: گوید اند، نام برده و می وثاقت راوي دانسته

ئثگیري نسبت به و سخت هـاي توثیـق او    م و نشانهاقت راوي، وکالت راوي را از ع
  )254ـ253، صش1380ربانی، (».داند می

مه حلی  صـ رار دادن نام وک در بخش نخست از کتاب با قع إل األقـوال فـی   خ
 شـیخ حـرّ   .نقل حدیث مورد اعتماد دانسته اسـت را براي ها  آن معرفإل أحوال الرجال

ذکر قرائنی که احوال راویـان  «در باب  وسائل الشیعه هشتم از خاتمۀ در فایدۀعاملی 
مقتضـی وثاقـت بلکـه    ) راويبـراي  (تعبیر وکیل«: گوید می» شود برداشت میها  آن از

تر از آن است : گویـد  مـی در این زمینه مامقانی  )114، ص20جتا،  عاملی، بی حرّ(».وا
باشـد، وکالـت از    یکی از اسباب مدح این است که شخص، وکیل یکی از ائمـه «

 عدالت است، زیرا محـال اسـت کـه ائمـه     ترین امارات مدح، بلکه وثاقت و قوي
 ،مامقـانی (».حقـوق الهـی   در صننـد، بـاألخ  برگزیوکالت خود ي راعادل را بافراد غیر

  )130صق، 1345
یل محور  ستاشاره به س، موافقانعقلی د هیچ عاقلی کارهـایش را  ، زیرا یرۀ عق

وکالت گرفتن افراد توسط امامان، اگر   به. سپارد به فردي که مورد اطمینان نیست، نمی
لت مطابقی یا تضمنی   به لت التزامی بر توثیق دد لـت دارد لت نکند، با د  .بر آن د
  )131ص، 1ج، ق1417موحد ابطحی، (

 بن حسن از محمد بن یعلکه  است کلینیدیگر مستندات این دیدگاه، روایتی از از 
 جمـع  را اموال و شدم دیترد دچار ،دیزی بن حاجز امر در من: کند نقل می دیعبدالحم

 کـه (دآم عىیتوق من براى هنگام نیا در ،دمنمو حرکت عسکر طرفه بخودم  و کردم
 راه خود به شکى دینبا دارند، ابتین ما از که کسانى ۀدربار و ما ۀدربار ):داد دستور می

  )521، ص1، جش1365کلینی، (».دیبده دیزی بن حاجز به را اموال نکیا ؛دهىب



 بررسی مسئله وکالت امام در توثیقات عام رجالی  15

  تالزم عدالت و وکالتعدم : ومد دیدگاه
وکالـت مسـتلزم عـدالت نیسـت و      :ه اسـت ن بیان کردباره چنی  در این اهللا خویی آیت

نهایت سـخن  . جایز است ،اجماع و بدون هیچ اشکالی، توکیل شخص فاسقبراساس 
ًا در این باب این ـ  ست که عق ق نباشـند، بـه وکالـت    در امور مالی کسانی را که موث

شـیخ  ی که مطالبسپس با اشاره به  .داردنله ارتباطی با عدالت این مسئ گزینند و برنمی
ي مذموم تعدادي از  دربارۀ الغیبهطوسی در کتاب  چنانچه : گوید می ،است دهرآووک

زمۀ بـه عبـارت    .نباید این موارد نقض نیز وجود داشـته باشـد  باشد،  وکالت عدالت 
ن  ،دیگر زمـت     عادل نبـوده  امامانچنانچه ثابت شود برخی از وکی انـد، عـدم م

لعدالت با وکالت نیز ثابت خ ن     ،واهد شد و با این استد ن لـزوم عـدالت وکـی بط
در : گویـد  اهللا خـویی مـی   آیت) 75ص ،1ج، ق1410خویی، (.شود ثابت می امامان

ي امامان شوند که عالمان رجـالی صـریحاً    افرادي یافت می بررسی مصداقی وک
لمثال،  براي ؛کنند را نفی میها  آن عدالت بن سـعید   وکیل عثمان کرخی احمد بن ه

  )274ص، ق1411 ،یحل(7.عمري بود، ولی بعدها مورد لعنت وي قرار گرفت
ي    ی دربـارۀ کلین با اشاره به روایتخویی  اهللا آیت تصـریح   ،امامـان وثاقـت وکـ

حداقل اینکه حسن بن عبدالحمیـد شـخص   . کند که سند این روایت ضعیف است می
ی کـه از جانـب ایشـان در    انکس مۀاین روایت بر اعتبار هاینکه مجهولی است، مضافاً 

لت نمیودنیکی از امور وکیل ب اب و سفیران ایشـان  کند؛ چنین روایتی تنها به نو د، د
اند که حتی دربانی بـراي   دهشافراط دچار چنان  در این باره آنبرخی . اختصاص دارد

جعفـر  اسـتاد   )76ص ،1ج، ق1410خـویی،  (.انـد  را موجب توثیق دانسـته  مامانا
لسبحا به بررسی وکالت پرداخته و وکالت را مسـتلزم عـدالت    ،نی نیز با همین استد
  )345ص، ق1419سبحانی، (.داند نمی

زم وکالـت و     هاي  ضمن نگرش به دیدگاهعبدالهادي الفضلی  موجـود دربـارۀ تـ
ـ امقـام نی  ناظر بـه دیدگاه مامقانی دربارۀ وکالت « :گوید می وثاقت از جانـب امـام    تب
یعنی وکالت  ،مطلق وکالت د منظور ويشو میاهللا خویی استنباط  م آیتاز ک و است

میان دو مفهـوم وکالـت   باید  لذا ؛ي نیابت و وکالت در قضایاي اجتماعی استبه معنا
  :دوش کیکتف



1 .م نفی مفهوم عام ن ا  وکالت که از ک برداشـت   مامـان کنندگان وثاقت وکـی
  .شود می

کننـدگان وثاقـت بـراي وکـ فهمیـده       م اثبـات که از کـ وکالت مفهوم خاص . 2
  .شود می

نایـب امـام اسـت، وکالـت      ،مفهوم اول، مادامی که ثابت نشود که وکیـل براساس 
، زیـرا  مفهوم دوم، وکالت حتماً مستلزم عدالت اسـت براساس . مستلزم عدالت نیست

هرگـز کسـی غیـر از    ) شـود  که عصمت دارد و از تطبیق حکم شرع خارج نمـی (امام
سلمان عادل را نایب خویش براي قیام بـه وظـایف شـرعی و مهمـات دینـی قـرار       م

شود و هرگاه ثابت شود که راوي از  سیرۀ راوي روشن میبراساس این فرق . دهد نمی
توان حکم به عدالتش کـرد و اگـر    وکالتش میبراساس جانب امام نیابت داشته باشد، 

  )172، صق1430الفضلی، (».نیابت ثابت نشود، وکالت مستلزم عدالت نیست
  دو دیدگاه نقد و بررسی

 بـدین سـبب  ـ  هر دو دیدگاههایی از  بخشباید اشاره کرد که  ،و بررسیدر مقام نقد 
ایـن  صحیح و قابل توجـه اسـت؛ امـا     ـ اشاره دارد از وکالت به یک حیث خاصکه 

ه درسـت در  براي دستیابی به دیـدگا  .دکرمحسوب و کامل  تامتوان  ها را نمی دیدگاه
  :دزم است به چند نکته توجه کر ،نهاین زمی

 بـراي ان وظـایف مهمـی را   شـ از انتخاب وکیل این بوده کـه ای  هدف ائمه. 1
ن    مردم شرایطی که ویژه در  به ؛شیعیان انجام دهند توانسـتند بـا    مـی بـا واسـطۀ وکـی

ي غیر .برقرار کنند امامان ارتباط ام ایـن وظـایف را   انتظـار انجـ   توان عادل نمیاز وک
تـوان از او انتظـار    چگونـه مـی   ،غیرمسلمان یا غیرشیعی باشـد امام، اگر وکیل  .داشت

فات و حفظ داشت که مرو ج فرهنگ اصیل شیعی بین شیعیان باشد و براي رفع اخت
ش جانانه وحدت آنان  م نکت چـه   ،شیع را قبـول نـدارد  تا ید؟ کسی که حقانیت اس

گذارند، خیانـت نکنـد؟    میال شرعی که شیعیان در اختیار او تضمینی است که در امو
وکیل در آنچه به خـاطر آن بـه   اعتماد به «که از دانشمندان مبنی بر اینبرخی  سخناما 

تـوان بـه    ست، زیرا تنهـا در صـورتی مـی   نی فتنیپذیر »کافی است ،وکالت گرفته شده
 بـراي ه اشـد و خـدا را در آنچـ   ب اتقوو بـا  دلین اعتماد امیدوار بود که او عااستمرار ا



 بررسی مسئله وکالت امام در توثیقات عام رجالی  17

  .در نظر بگیرد ،دهد انجام می خلفاي پیامبرش و امت
. وجود داشـته اسـت   ي ائمهوکنسبت به ی فراوان و خطراتها  حساسیت. 2

را بـراي خـود خطرنـاك    ها  آن ها که حکومت اند دهکرهایی  فعالیت نیوکبسیاري از 
عالم در طول  نقاع ۀهم ۀسیر .ندا نان بودهدنبال از بین بردن آ  و همیشه به  دانسته می

ـ  هترین افراد را به خدمت مـی ب ،تاریخ این بوده که براي چنین موارد خطیري و  هگرفت
انـد و از افـراد    دهکـر  گونه عمـل مـی   نیز این امامانقطعاً . اند گیر بوده بسیار سخت

این افـراد  اگر شاره شد، گونه که ا همان، زیرا اند دهکر دل، زیرك و رازدار استفاده میعا
تقـوا عامـل   فقـط   و وجـود نداشـت  آنـان  ن ردخیانت نکبراي تضمینی  ،ندبودعادل ن

  .پیشگیري از خیانت خواهد بود
اگر وکالـت او اسـتمرار داشـته     خصوص بهـ  کسی که به عنوان وکیل امام. 3

مـردم  عمـوم  اي دارنـد و   از او انتظـارات ویـژه  افکار عمومی شود،  معرفی میباشد ـ  
اعمال و رفتارشان  الگوي خود قرار دهند و درامامان  ۀنمایند عنوان  بهاو را توانند  می

ي  اگـر   ؛کننـد   به او اقتدا ـ   امامـان وکـ و مرتکـب اعمـال نادرسـت     ودهعـادل نب
و این بـا فلسـفۀ    شوند ده یبه انحراف کشها  آن ۀاي به واسط عده بودممکن  ،دندش می

  .امامت سازگار نیست
زم توجه به اشکال مخالفان با  محـوري بحـث    پرسـش امامان با وثاقت،  وکالتت

زم وکالـت و عـدالت     «: کند شکل دیگري پیدا می ي مذموم، منـافی تـ آیا وجود وک
  :در پاسخ باید گفت »نیست؟

ان در زمـانی  شـ بسیاري از ایاین امکان وجود دارد که که اشاره شد، طور  همان .1
هـاي بعـدي بـه فسـاد      ولـی در زمـان   ؛انـد  عـادل بـوده  انـد،   هکه به وکالت گرفته شد

ــده ــد گروی ــوي ) 302، ص2ج، ق1429داوري، (ان ــانو از س ــز و  امام ــان نی نایب
  .کند اي به مبناي مزبور وارد نمی اند و این صدمه طرد شدهچهارگانه 

مصـطلح در  وکالـت  مشـمول  اساساً  ،...دربانی و ،خرید و فروش ي مانندامور .2
   .باشد مستلزم عدالتنیست که بخواهد ل رجاعلم 
اي یعنـی بـر  صـادر کـرد؛   حکـم کلـی    ییاستثنانادر و موارد براساس توان  نمی .3

ي امامان استخراج حکمی دربارۀ عمـوم مصـادیق    اگر در بررسی مصـداقی، ، وک



و مـوارد  گیـرد   ، حکم به آن ویژگی تعلـق مـی  ی داشتندشترکم هاي ویژگی یا ویژگی
ـ   چنـان . اي خواهنـد داشـت   جداگانـه حکم  ،خصیصاتاستثنا یا ت ت خـویی و  اکـه آی

وجـود تعـداد انـدکی از مـوارد      ، یعنـی ها مخصصبراساس سبحانی در این موضوع، 
ي مذموم حکـم را بـر همـان مـوارد      ،و در واقـع انـد   رجـالی ارائـه داده   ۀقاعـد  ،وک

  .اند تخصیصی حمل کرده
  :قابل تأمل است دلیلپنج  ، بهآورده خبر مذکور در رد اهللا خویی آیتآنچه  .4
درسـت و   ،روایت مـذکور ضعف سند  ۀدربار اهللا خویی آیتهرچند سخن  .1 -4

تنها به این دلیل کـه یـک راوي مجهـول در سـندش      يمحتواي خبر رد مقبول است،
کتـاب  شود ـ آن هم خبري که در کافی ذکر شده است و با توجه بـه اعتبـار     دیده می

ً اکافی نزد محدث احادیـث ضـعیف را بـا اسـباب     موجـود در  ضعف ن و اینکه معمو
روایات دیگري ضمن اینکه  .رسد سازند ـ چندان موجه به نظر نمی  مختلف منجبر می

ي وکیل در نزد امامانوجود دارد که نیز  لت دارد؛  بر منزلت وا ـ د ی مانند روایت
 و دوسـتان برخـی از   بـه  هـادي امام « :کند نقل میکه شیخ طوسی با سند صحیح 

 بـن  یابـوعل  مـن  :نوشـت  آن اطـراف  و سواد و مدائن و بغداد در شیخو ارادتمندان
ى ریسا و هعبدرب بن نیحس بن یعل جاىه ب را راشد  روىیپ ؛نمودم نیمع خودم وک

، ق1411طوسـی،  (»...مـن  بـا  مخالفـت  او بـا  مخالفـت  و اسـت  مـن  از اطاعت او از
ـ  را راشـد  بـن  یابـوعل  من... «: کرده است نقلیا روایتی که کشی  )350ص  جـاى ه ب
 بـا  که دیباش داشته ارتباط چنان او با ،نمودم نییتع پیشینم يوک و هعبدرب بن نیحس
ـ ا و کند یم افتیدر شما از مرا حق او .دیداشت ارتباطپیشین  ىوک ـ  را منصـب  نی ه ب

ـ ا در مبـادا  ،دیبپرداز اوه ب را خود حقوق .دادم اوه ب ،است داشته که اقتىیل ۀواسط  نی
  )513، صش1348کشی، (». ...دیکن خوددارى مسامحه از و دینک کوتاهى باره

شامل تمام  و عبارتی مطلق است ،کافیروایت در » من یقوم مقامنا«عبارت  .2 -4
لـت دلیلی براي تخصیص شود و  اهمیت یا بزرگ و مهم می امور کوچک ظاهراً بی  د

  .اند دلیلی ارائه نداده اهللا خویی آیتکه  چنان ؛به نیابت وجود ندارد آن
ی اعتماد هرکسبه  مامانا، زیرا است فتنیپذیر ًعقمحتواي خبر مذکور . 3 -4
 اهل بیتبه دروغ از جانب اگر کسی  .تا موجب گمراهی دیگران شود ندکرد نمی
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و صدور توقیعـات حـاوي تکـذیب    یشان مبادرت به تکذیب د، اکر میادعاي وکالت 
داوري، (.نـد جلـوگیري کن در امور دینـی   وقوع فساددند تا از کر ادعاي دروغ آنان می

گرفـت،   همچنین اگر وکیلی راه خیانت یا فساد در پـیش مـی   )301، ص2ج، ق1429
حـذر  بـر  هـا   آن ، شیعیان را از گرفتـار شـدن در دام  ها خیانت آنافشاي  اب امامان

ن  اي بر اثبات اصالت عـدالت   و این، قرینه) 525ص، ش1348کشی، (ندکرد می وکـی
  .است شکل عام  به

شمار   تنها دلیل روایی به »توثیق عام رجالی«چند روایت مذکور در مقام هر. 4 -4
یل نقلی  ،رود می دلیل دیگري بر تواند  میبا تحلیل عقلی که نیز وجود دارد  دیگريد

ذ یا أَی(تحجرا آیۀ ششم سورۀ نص. باشد» توثیق عام وکالت«اثبات  نَ ءامنـوا إِن  یها الـَّ
نی خبري بیاورد، اگر شخص فاسقی براي مؤم: کند تصریح می )نوایم فاسقٌ بِنَبإٍ فَتَبجاءکُ

: خالف این عبـارت ایـن اسـت کـه    درستی آن تحقیق کند؛ مفهوم م زم است دربارۀ
طبـایی،  طبا(».عادلی خبري براي شما آورد، نیازي بـه تحقیـق نیسـت   ) مؤمن(چنانچه«

در اجـراي دسـتورات الهـی از جملـه ایـن       امام معصوم) 312ص ،18ج، ق1417
براساس لذا امام معصوم  ؛استبوده گونه  به دیگران اولویت دارد و مسلّماً این ،دستور

خبر دریافت وکالت خویش بگمارد که در صورت شخصی را به  این آیه موظف است
براساس نباشد،  عادل اماموکیل  چه چنان. تماد کندبتواند به او اعامام  ،از او یگزارشیا 

 ع ازامام براي که زم است آیه نص اقدام کند و براي  او خبرِیا نادرستی  تصح اط
. یا شخص دیگري را وکیل خود قرار دهد دباید وارد شو یا خودشان شخصاً ،این امر

ت، نیازي به انتخاب براي شخص امام وجود داشیا گزارش خبر آن بررسی  امکانِ اگر
ف وقت بیشتري در پـی دارد است امري بیهوده  ،وکیل نبود؛ لذا گماشتن وکیل . و ات

ی را وکیل خود قرار دهد تا صـحت و سـقم   ثالثشخص  ،در صورتی که امامهمچنین 
نیـز   آن شـخص عـدالت   دربارۀهمان فرایند هاي آنان را بررسی کند،  اخبار و گزارش

یا امام ناچار اسـت  معنا که   بدین .است ور یا تسلسلد ،ن امرکه نتیجۀ ای مطرح است
یـا آنکـه بـراي هـر وکیلـی، وکیـل       به گزارش وکیل دربارۀ صحت سخنش اکتفا کند 

 کار  بهوکیل دوم، وکیل سومی تشخیص صحت و سقم سخن دیگري بگمارد و براي 
  .نباشد وکیل امام فاسقکه را نهایتی وجود ندارد، مگر آناین سلسله گیرد و 



ن. 5 یل مربوط به توثیقات خاص وکی اي جـدي در   قرینـه  عنوان  به، مجموعۀ د
یل مذکور محسوب می کـه  شـود   مشاهده میدر روایات، تعابیر دیگري  .شود کنار د

هنگـام    بـه  امام عسکري. باشد می وکبه  اعتماد ویژۀ امامانهمگی حاکی از 
اهـالی  بـن حمدویـه بیهقـی و    عبـداهللا  بـه  ب خطـا نصب ابراهیم بن عبده نیشـابوري  

امـور شـما منصـوب    رسـیدگی بـه   بـراي  من ابراهیم بن عبده را « :فرماید نیشابور می
و او را خویش را بـه او بپردازنـد   حقوق واجب  ،نیشابور و ناحیۀ تونواحی م تا ا هکرد

شـی،  ک(».ام جـا قـرار داده  نـزد شـیعیان آن   ،فرد مورد وثـوق و امـین خـویش    عنوان  به
ـ نَ دقَفَ«تعبیر  8)581ـ580، ش1348 صـ لَ بت  در ایـن روایـت،   »اَمینـی «و » تـی قَث« »مکُ

از تعـابیر  » امـام متولی امـور  «تعبیر همچنین . به او داردکامل امام صراحت در اعتماد 
ن بوده است بـارۀ  دراین تعبیـر   )41، ص1، جش1382جباري، (.مستعمل دربارۀ وکی

ي امام جواد کلینـی،  (صـالح بـن محمـد بـن سـهل همـدانی      مانند  برخی از وک
مشــاهده ) 348، صق1411طوســی، (زکریــا بــن آدمو نیــز ) 548، ص1، جش1365

ي ناحیههمچنین شیخ طوسی در فصل مربوط به . شود می چنین تعبیري  ،معرفی وک
 »األمـر  لـه  تولىی و إمام بکل ختصی کان من أخبار من طرفا نذکر«: برده است کار  به
ح مذکور استکه حاکی از ) 345، صنهما(   . کاربرد اصط

ي    مامانا يبر این اساس، اصل بر عدالت وک  مامـان ااست؛ یعنـی وکـ
» ثقـه «در زمان وکالت وجود نداشـته باشـد،   ها  آن ادل نبودنمادامی که تصریحی بر ع

ي ا چنان .شوند محسوب می ام پس از اتمـ یا در دوران وکالت  مامانچه برخی از وک
هـا   آن مربوط بـه دوران عـدالت  ها  آن خبراگر ثابت شود ، دچار فسق شده باشند، آن

 .نیسـت  فتنیپـذیر شان مقبول خواهد بود؛ در غیر این صورت خبرها  آن روایت، بوده
بـوده   التکلیـف کتـاب   ، ماننـد وي داراي کتـب فراوانـی  نقل شده که  شلمغانیبارۀ در

حسـد ورزیـد و از عـدالت سـاقط     تی بـه حسـین بـن روح نـوبخ    ؛ ولی بعـدها  است
روایات کتاب  ،محدثاندر عین حال، بسیاري از  )414ـ413ص ،ق1381 ،طوسی(.دش

  .در دوران عدالت وي نوشته شده است، زیرا اند را معتبر دانسته التکلیف
 اي از نیابـت  شـعبه  تمام شـئون وکالـت   :باید گفته شوددربارۀ دیدگاه الفضلی نیز 

حی وکالـت ذکـر     طور ک نهماو  شود محسوب می وکیـل  ، دشـ ه در تعریـف اصـط
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 ،بنـابراین  .اسـت ) صورت عام یـا در مـوارد خـاص     به(لشخص موکّ تنیابدار  عهده
تـوان   حتی با پذیرش دیدگاه ایشان می .نیست درستن تفکیکی در مفهوم وکالت چنا

ن امامانمیزان نیابت : گفت ـ   قابل  وکی زم  ۀسنجش و ارزیابی اسـت و عـدالت 
  .کمترین میزان وکالت است

  گیري نتیجه
ي امام ي ایشان  ست کها حاکی از آن انبررسی مصداقی وک   :اند دستهدو وک

  .ندا هعاقبت نیز داشتحسن و  اند بوده د امام معصومصالح و معتمکسانی که . 1
سـن  ، ولـی ح  افرادي هستند که چنان وظـایفی بـر عهـده داشـته    اي دیگر  دسته. 2

  .اند نداشتهعاقبت 
نسبت گروه دوم به گروه اول رسیم که  ، به این نتیجه میدو دستهتعداد از مقایسۀ 
استنباط قاعدۀ کلـی در توثیـق یـا تضـعیف عـام،      توان براي  است و نمیمقدار اندکی 

ك قرار داد   . گروه دوم را م
ـ   زمۀ :گیري کرد گونه نتیجه توان این می ،بر این اساس دالت و ، عـ انوکالـت امام

ن  عـدالت  اصـالت  « نظریۀ مورد پذیرش ایـن مقالـه  این، بربنا .ستها آن وثاقت وکـی
شـخص  بـه   معصـوم  امـام با توجه به اعتمـاد  به عبارت دیگر،  .است» امامان
ً  ،وکیل عالمـان  یعنـی گـزارش    ،بـا دلیـل خـاص    مگر آنکه ،است او اصل وثاقتاو

ف  رجالی، داراي  ،دیگـر  ی نسبت بـه راویـان  ین کسثانیاً چن ثابت شود؛ وثاقت اوخ
ن امامان .استنوعی رجحان و برتري  نام برده شده  در سند روایات، اگر از وکی

ها  آن عدالت و وثاقت یا فسقخاصی دربارۀ تصریح اشاره یا  کتب رجالیدر باشد که 
  . شود حکم به وثاقت او و اعتبار نقل او مینشده، 

   :ها نوشت پی
  .شود ده میدی کافیروایت  600سند بیش از در  نام او. 1
  .را تدوین کرده است مسائلکه کتاب  برادر امام کاظم. 2



  .شود ده میروایت دی 16، نام او در کافییث در سند احاد. 3
  .شود ده میروایت دی 16، نام او در الشیعه وسائلدر سند احادیث . 4
  .شود می دهروایت دی 10، نام او در کافییث در سند احاد. 5
، مطلب مورد نظرش را به ها توان مشاهده کرد که در تمام آن می کافینام او را در سند پنج روایت در . 6

  .صورت مکتوب از امام دریافت کرده است
مه حلی دربارۀ . 7 ل بن حمداع شـیعیان بـه   . بـود  امام حسن عسکري صحاباو از ا: گوید می ه

در زمان حیاتشان اتفاق  به واسطۀ نص امام حسن عسکري يرعم عثمان بن محمدوکالت ابوجعفر 
ل گفتند پس از شهادت آن حضرت .نظر داشتند آیا امر محمد بن : گروهی از شیعیان به احمد بن ه

طاعه بر او تنصیص کرده، می ل  کنی؟ احمد پذیري و به او مراجعه می عثمان را که امام واجب ا بن ه
انـد و او   شنیده به او گفتند دیگران این مطلب را از امام. و گفت من نشنیدم این مطلب را انکار کرد

شیعیان نیز او را لعنت . و وکالت محمد بن عثمان را نپذیرفت .اید شمایید و آنچه شنیده: در پاسخ گفت
ل به دستان حسین بـن   کردند و از او تبرّي جستند؛ سپس توقیعی حاوي لعنت و برائت از احمد بن ه

  )274ص، ق1411حلّی، (.روح رسید
 بن میإبراه إلى کتب هیعل اهللا صلوات محمد أبا أن«: عبارت کشی دربارۀ ابراهیم بن عبده چنین است. 8

 یکتاب هو نعم ؛هناك یموال من یحقوق لقبض اهیإ یلیبتوک عبدة بن میإبراه على ورد يالذ یکتاب و عبدة
 مـن  خرجـوا یل و تقاتـه  حـق  اهللا تقـوا یفل باطل، ریغ حقا لدهمبب لهم عبدة بن میإبراه یأعن أقمته ،یبخط

مإل  هیـ عل مـن  و اهللا وفقـه  ها،یف به عملی ما له جوزت فقد ه،یإل دفعوهایل و یحقوق  ریالتقصـ  مـن  بالسـ
 دفعیل عبدة بن میإبراه لکم نصبت فقد بعد، و :یهقیالب هیحمدو بنعبداهللا  إلى) ع(له کتاب من و. برحمته

  ».هناك یموال عند ینیأم و یثقت جعلته و هیإل کمیعل الواجبإل یحقوق تکیناح أهل و یالنواح
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 محمدعلی صالح المعلم، تصحیح ، تألیفاصول علم الرجال بین النظریإل و التطبیقداوري، مسلم،  .7

مر،  :قم، 3چحسن عبودي،   .ق1429مؤسسه فرهنگی صاحب ا

، 1چ ،عدنان صفوان ، داودى حقیقت ،نآالمفردات فی غریب القر؛ ، حسین بن محمدراغب اصفهانی .8
  . ق1412، دارالعلم :بیروت

 .ق، 1409مهدى امام مؤسسه :، قم1چ، الجرائح و الخرائج الدین، راوندي، قطب .9

می رضوي،  :، مشهددانش درایإل الحدیثربانی، محمد حسن،  .10  .1380دانشگاه علوم اس

می،  :قم، کلیات فی علم الرجالسبحانی، جعفر،  .11  .ق1419دفتر نشر اس

 عبـداللطیف  سـید  تصـحیح  و تحقیق ،الشرائع لمختصر الرائع التنقیح عبداهللا، بن مقداد ،سیوري .12
  .ق1404 ،نجفى مرعشى اهللا آیت کتابخانه :قم، 1چ کوهکمرى، حسینى

 .ق1417مؤسسه اعلمی،  :روتبی، 1چ، المیزان فی تفسیر القرآنطباطبایی، سید محمدحسین،  .13

 حسـین  محمـد  سـید  حیصحت و قیحق، ت الوثقى العروة تکملإل،  ظممحمدکا سید ى یزدى،یطباطبا .14
میإل، : ، بیروت1چ ، ىیطباطبا س   .ق1410الدار ا

  . ش1375،  مرتضوى : تهران، 3چ،  حسینى احمد تحقیق ،البحرین مجمع ، فخرالدین ،طریحى .15
بوابطوسی، ابوجعفر محمد بن حسن،  .16  .ق1381انتشارات حیدریه،  :نجف ، ا

می،  :قم،  الغیبإل، ـــــ ـــــــــ .17  .ق1411مؤسسه معارف اس

میإل،ا الدار :بیروت، 1چ ،مامیإلا فقه فی الدمشقیإل اللمعإل ،مکى بن محمد عاملى، .18   .ق1410 س
 .ق1430مرکز الغدیر،  :، بیروتاصول علم الرجالالفضلی، عبدالهادي،  .19

 .ش1367الکتاب،  دار: قم، 4چطیب موسوي،  سیدتحقیق ، تفسیر قمیقمی، علی بن ابراهیم،  .20

  .ش1348دانشگاه مشهد،  :، مشهد معرفإل الناقلین عن األئمإل الصادقینکشی، محمد بن عمر،  .21
میإل،ا دارالکتب :تهران، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب،  .22   .ش1365 س
شرفمقباس الهدایإل فی علم الداریإل ،اهللاعبد ،مامقانی .23   .ق1345المرتضویه،  عإلالمطب :، النجف ا
میإل، بیبإل الالمکت :استانبول، 2چ، المعجم الوسیط، دیگرانمصطفی، ابراهیم و  .24   .تا س
هاي فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شیعه در آستانه غیبت تا پایان قرن پنجم  نظام«معارف، مجید،  .25

 .1387، زمستان 24، سال ششم، شماره شناسی شیعه، »هجري

: ناشـر  :قم، 2چ، ی تنقیح کتاب الرجال للنجاشیتهذیب المقال فموحد ابطحی، سید محمدعلی،  .26
 .ق1417المؤلف السید محمد،  ابن



  .ق1407 مدرسین، جامعه انتشارات :، قمفهرست اسماء مصنفی الشیعإل ،على بن احمدنجاشی،  .27
م جواهر باقر، بن محمدحسن نجفى، .28 ما شرائع شرح فی الک  عباس شیخ تصحیح و تحقیق ،س

  .تا بی العربی، التراث إحیاء دار :بیروت، 7چ قوچانى،
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


