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 :روایت هفدهم

محمـد  ،این است که محمد ابن عمر ابن عبد العزیز فی کتاب الرجال عن حمدویه عن محمد ابـن اسـماعیل رازي
بنـابراین محمـد  ،مگر اینکه از باب رجال کامل الزیارات که آن هم ما قبول نداریم ،ابن اسماعیل رازي توثیق ندارد

اینجا از آنجاهایی است که قاعده تبـدیل سـند سـابق بـه درد مـی  ،ابن اسماعیل رازي توثیقی خاص و عامی ندارد
براي اینکه این بنابر یک نکته اي که عرض می کنم اینجا حسن ابن علـی ابـن  ،ن استفاده کردآخورد و می شود از 

ست که در ادامه سند قرار دارد و مرحوم شیخ در فهرسـت بـه حسـن ابـن افضال است و صفوان ابن مهران جمال 
اگر آن قاعده تبدیل سند یا تعویض السـند را بپـذیریم  ،ابن فضال و صفوان هر دو اسناد صحیح و معتبر دارند علی

 .این را هم می گیرد

 :قاعده تبدیل سند

به این ترتیب که تعـدادي از روایـاتی کـه  ،مرحوم شیخ یک اسنادي دارد که در پایان تهذیب و استبصار ذکر کرده 
ششم  ،پنجم ،ارم یا پنجم مشترك است خیلی وقتها می آید این سند مشترك تا راوي چهارمسند ایشان تا راوي چه

اسقاط می کند از اول می گوید که عن محمد ابن ابی عمیر در حالیکه بین شیخ تا محمد ابن ابی عمیر  اینها را اصالً
ایـن یـک  ،است اسقاط مـی کنـدآن فاصله ها را تا یکی از آن رواتی که در وسط سند  ،که چند طبقه فاصله است

استبصار از اول شروع می کند بـه وسـط درور است و گاهی طاین حالت است و از اول در کتاب تهذیب مخصوصاً
 .در آنجا یک جمله کلی می گویـد ،سند بعد آخر تهذیب و استبصار که به آن می گویند مشیخه تهذیب و استبصار

ایـن  ،تاب از محمد ابن ابی عمیر فإنما .. از کی کی تا برسد به آنجـاهر چه من روایت می کنم در این ک :می گوید
 ،ور چیزي نـداریمطکه در کافی ما این است یک نوع اسقاط بعضی از سند و قطعه اي از سند در تهذیب و استبصار
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ولی در هـر روایتـی آن سـند  ،همه جا سند را تمامش ذکر می کند ولو اینکه یک سند بخش زیادش مشترك است
 .کامل ذکر می شود

 :اصطالح مشیخه

یعنی اصطالحاً ذکر اسناد عام و مشترك بین تعدادي از روایات حاال گاهی به طور سند کامل است، گاهی هم غالباً 
 اینطور است که بخشی از سند است این معناي مشیخه است.

 : انواع مشیخه

 :نوع اول 

یک بخشیش مشترك است بین پنج تا ده تا صد تا روایـت و  آنجایی است که سند را اسقاط می کند به خاطر اینکه
می گوید هر چه در این کتاب من از حسن نقـل مـی  ،لذا دیگر هر جایی نمی گوید از زید از عمر از بکر از حسن

پس این  ،این است شما این را بردار بگذار جاي اون ،این سند ،یعنی ابتداي به آن سند می کنم در اول روایت ،کنم
حـاال  ،نوعی است که می آید بخشی از سند را اسقاط می کند و ابتدا می کند به یکی از روات وسـط سلسـلهیک 

  .این یک نوع است که هیچ مانعی ندارد ،استسند گاهی دو  ،گاهی هم یک سند است

 :دومنوع 

مشترکی هـم بـین منتهی مرحوم شیخ یک سند  ،ذیب یا استبصار سند کامل ذکر شدههاین است که در خود متن ت 
آن هم گاهی اینطور است  ،این ده روایتی که سندشان فرق دارد براي شیخ هست که این را هم در آخر ذکر می کند

ولی در مشیخه تهذیب و استبصار می گوییم هر چه در اینجا نقل کنم ولو اینکـه  ،که در این روایت سند کامل آمده
 ،این سند هم دارم یعنی عالوه بر آن سندي که آنجا دارم ،نکرده باشمابتداي به سند هم نباشد ولو اینکه حذف هم 

  .یک سند دیگري هم دارم

 :نوع سوم

حذف کردم  ،ور تعبیر داردطاین است که مرحوم شیخ کتاب فهرستی دارد و در کتاب فهرست در مورد پنجاه نفر این
نفر دارد که اروي جمیع کتبه و روایاته بسندي  من در جزوه اي که وقتی سابق نوشتم در مورد پنجاه یا پنجاه و یک

مرحوم شیخ در فهرست نه  ،این مال همه روات نیست در مورد پنجاه یا پنجاه و یک راوي تعبیر مطلق و عامی دارد
راجع به محمد ابن ابی عمیر راجع به همین حسن ابـن علـی  در مشیخه این تعبیر مطلق و عامش این است که مثالً

اینها می گوید که اروي جمیع کتب و روایات ایـن را بـه یـک  حریزع به صفوان ابن مهران راجع به ابن فضال راج
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یعنی هر چـه مـن از  ،سندي که آن سند در واقع سند عامی است که متعلق می شود به همه کتب و روایات این آقا
سناد از این پنجاه و یکی فکر می کـنم با این سند نقل می کنم که آنوقت این ا ،کتابهاي او و روایات او نقل می کنم

این خیلی مورد بحث واقـع شـده  .هجده تا سندهاي عام معتبري است ،از آن سندهاي عامی که آورده حدود هفده
آیـا اختصـاص دارد بـه آن روایـاتی کـه در تهـذیب و  ،که این سند عام و مشترکی که در فهرست ایشان ذکر کرده

این فقط این جمله مطلق که می گوید أروي  ؟و ابتدا کرده به آن راوي وسط دارد استبصار سند قبل را اسقاط کرده
مثـل آن  ؟همه کتب و روایات این آقا را این مال آن روایاتی است که سند کامل ندارد و بخشی از سند اسقاط شده
شیخه آمده قسم اول و در حقیقت این سند مشترك ذکر شده در فهرست حکمش همان سند مشترکی است که در م
اگر ایـن  ؟که مربوط می شود به روایاتی که بخشی از سند را انداخته و وسط سند را ذکر کرده آن را فقط می گیرد

 ،باشد آنوقت این سندهاي مطلق و عامی که در فهرست آمده در حد همان سـند مشـیخه و قسـم اول کـاربرد دارد
وسطش حسن ابـن علـی ابـن فضـال  روایتی می شود که مثالًیا اینکه نه این شامل هر  ،بیش از آن کاربردي ندارد

هر روایتی که با حسن ابن  ؟چه نیاورده باشد ،هر روایتی چه سند قبلش را در تهذیب و استبصار آورده باشد ؟است
دارد  ،این در واقع می گوید من غیر از آن سند خاص این سـند مشـترك هـم دارم ،علی ابن فضال شروع می شود

ی می آورد که هر چه که از حسن ابن علی ابن فضال در کتاب شیخ ببینید و لو اینکه اول سند نباشـد یک سند عام
ولی این سند آن را  ،نه سند قبلش را هم آورده سلسله قبلش را هم آورده ،تو روایتی که در تهذیب یا استبصار آمده

نجاه و یک راوي که مرحوم شیخ در فهرست مـی اگر این نظر دوم را ما در این پ ،هم می گیرد این به آن می گویند
یعنی بگوییم ایـن سـند یـدکی کـه آنجـا  ،گوید که أروي جمیع کتبه و روایاته به یک سند کلی را در اینجا بگیریم

آورده این شامل همه روایاتی می شود که حسن ابن علی ابن فضال اسمش فضال اسمش تو این تهـذیب استصـبار 
علی ابن فضال قبلش را ذکر نکرده باشد رواتش و ابتداي به او کرده باشد در نقل روایت حاال چه حسن ابن  ،آمده

استبصار ولی یک سند مطلقی هم دارد که اون هم مـی آیـد  ،یا اینکه نه سند خاصی هم اینجا ذکر کرده در تهذیب
 .ضمیمه این می شود

 :ثمره احتمال دوم

ثمره  ،یعنی به جاي آن سند خاص می شود سند عام را جایگزین کرد ،قاعده تبدیل سند به که تعبیر می کند از این 
آن سند عام می آید جایگزین این می  ،اش این است که اگر در این ثمره خاص روات قبل اگر مشکلی داشته باشند

 .اگر سند معتبري باشد ،شود
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 :قاعده تبدیل سند

در صـورتی کـه  ،عام مطلقی که در فهرست آمده ست به سنداجایگزین کردن سند خاصی که راوي ضعیفی در او  
 ،هجده تا از آن پنجاه و یک نفر سندهاي عام معتبر وجود دارد ،آن سند مطلق همه رواتش معتبر باشند که در هفده

پس قاعده تبدیل سند استفاده از آن سندهاي عامی است که در فهرست مرحوم  .به این می گویند قاعده تبدیل سند
  .قرار دادن آن به جاي سندهاي ویژه و خاصی است که در روایات تهذیب و استبصار آمدهشیخ آورده و 

 ؟دارد اختصاص به کتابهاي خود شیخ تبدیل سند قاعده آیا

آیـا ایـن  ،ولی کل کتاب کافی را هم ایشان با سند معتبر نقل می کنـد ،مرحوم شیخ خودش تهذیب و استبصار دارد
یـا  ؟فهرست فرموده اند تنها می آید جاي سندهاي تهذیب و استبصـار را مـی گیـرد تبدیل سند عامی که ایشان در
 ؟یا همین کتاب رجال کشی که ایشان هم از او نقل کرده هم می شود ،اینکه شامل حتی روایات کافی

بعـدش  ،اصل قاعده را پـذیرفت آنوقت این تبدیل سند را اگر کسی اوالً ،احتمالی وجود دارد که آنها را هم بگیرد 
هم کتابهایی که آنها را نقل و روایـت مـی کنـد  ،گفت این قاعده تبدیل سند هم کتابهاي تألیفی خودش را می گیرد

براي اینکه حسن ابن علی بن فضال و صفوان ابن مهـران در  ،آنوقت این سند می شود درست ،آنها را هم می گیرد
سند عام مشترکی هم شیخ روي این دو نفـر دارد و لـذا آن این کتاب کشی قرار دارند که شیخ آن را روایت کرد و 

 .آقاي محمد بن اسماعیل رازي که قبل از اینها آمده و ضعفی دارد و توثیق ندارد این مخل به سند نمی شود

 نظر استاد:
ال یـک اما تعمیم این سند به غیر کتابهاي تألیفی خودش ال یخل من االشک ،قابل دفاع باشد اصل تبدیل سند ظاهراً

 .خالی از ضعف نیست مقداري صعوبت دارد و لذا این روایت ظاهراً
یکی این است که رجال کامل الزیارات را بپذیریم تا محمـد بـن اسـماعیل رازي  :تصحیح این روایت دو راه دارد 

 ،ی را هـم بگیـردیا اینکه قاعده تبدیل سند را بپذیریم با آن دائره عام و شاملش حتی غیر کتابهاي تـألیف شود، معتبر
 .معتبر نیست اگر کسی یکی از این دو طریق رجالی را پذیرفت سند معتبر می شود و االّ

 جهات بحث روایات:

 :اولجهت  

  :به این ترتیب است ،مورد نهی قرار گرفتهدر این روایات این است که عناوینی که  
  .عنوان معونه الظالمین بود که اعانه بود .1
 .ظالم بود عنوان مصاحبت .2
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 عنوان مدح و ستایش ظالم بود به صورت نثر یا شعر .3
 .عنوان تصدي عمل و والیت از ظالمین است .4
 .رضاي به فعل ظالم است .5
 .ست که دوست بدارد که اینها باقی باشندامحبت بقائشان  .6
زم نیست که هر کدام از اینها این عناوین خودشان موضوعیت دارند ال ،این عناوین مختلفی است که در اینجا آمده 

ولی به هر حال مورد نهی قرار گرفتـه و  ،ممکن است بعضیش عنوان اعانه هم برایش صدق نکند ،به اعانه بر گردد
 .حرام است و لذا این عناوین بنابر قاعده اصاله الموضوعیه علی القاعده هر کدام موضوعیتی براي خودشـان دارنـد

این است که کسی بیاید بگوید که نه اینها همه شان از باب اعانه حرام اسـت و روح  احتمال دیگر ،این یک احتمال
حداقل در بعضی از عناوینش روحش و حقیقـتش آن  ،تصدي عمل نکن ،اینکه وقتی می گوید مصاحبت ظالم نکن

ولـی  .فـتاین هم احتمال دومی است که مـی شـود اینجـا گ ،اعانه است و انصراف دارد به صورتی که اعانه باشد
رضاء به فعلهم یا محبت  ،براي اینکه بعضی عناوین اینکه حمل بر اعانه شود ،همان احتمال اول درست است ظاهراً

بقائهم تا اعانه خیلی فاصله دارد ولو اینکه ابراز که شود می شود اعانه و حاال بعضی هم البته ظهور در اعانه دارد یا 
 ،شاید یک مضاري به تو وارد می کند ،به خاطر اینکه عون او می شودمصاحبت معلوم نیست که بگوییم مصاحبت 

الگو می گیري تأثیرات روحی و روانی در شخص می گذارد و لذا اصاله الموضوعیه اقتضاء می کند کـه هـر کـدام 
م این قرینه قاطعی می خواهد که بگویی ،مستقیم محور حکم باشد و اعتبار هم در بعضی از اینها با این مساعد است

عالوه بر اینکه  ،قرینه قاطعی نیست عنوانی است که بر می گردد به اعانه و این ،عناوین خودشان عنوان مشیر است
مصـاحبت الزم نیسـت  مـثالً ،شواهد بر این است که نه اینها عنوانهایی که خودشان فلسفه ویژه خودشان را دارنـد

محبت بقاء و رضاي بقاء هم همینطور است و لـذا  ،گذاردشاید یک آثاري روي خود شخص می  ،اعانه باشد حتماً
اینکه مطمئن بشویم که فلسفه اینها در حد علت همان عون است و این عناوین تنها در جـایی کـه عـون و معونـه 

بلکه اعتبـار  ،این قرینه قاطعی می خواهد و این قرینه وجود ندارد ،باشد حرام است و اگر معونه نباشد حرام نیست
ن مساعد است که اینها خودشان عنوان مستقل دارند و ال این یک بحث است که به نظر می آید هر یک از اینها با ای

 .عنوان مستقل دارد و حرمت دارد

 :جهت دوم 

نها عالقه مندي بـه دیگران رضاي به ظلم و محبت بقاء آاین است که در این روایات محبت بقاء و رضاي به فعل  
 ،نسبت این روایات با آن اخباري که می گوید خداوند بر نیات شما ،هم مورد تحریم قرار گرفتهماندگاري آنها این 

ولی به نیت شر شما را مؤاخـذه و معاقبـه  ،ش به نیت خیر ثواب می دهدفخدا از باب لط ،شما را مؤاخذه نمی کند
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د است و اقتضاي روایات خاصه در نسبت این روایات با آنها نسبت مطلق و مقی ،نمی کند این روایات مطلق داریم
ولـی مـورد  ،این باب این است که در باب ظلم رضاي قلبی و محبت قلبی هم با اینکه از افعـال جـوانحی نیسـت

این نسبت به آنها می شود اخص و منشأ مؤاخـذه  ،مؤاخذه و مورد معاقبه قرار می گیرد به خاطر اهمیت بحث ظلم
ا را می گوید که مخصص آن عام کلی است و قاعده کلی عـدم مؤاخـذه بـر این روایاتی که محبت و رض ،می شود

 .نیات است
یـا اینکـه رضـا و  ؟مطلق منع می شـوداین است که آیا این رضا و محبت  نکته اي که در این روایات وجود دارد 

 ؟محبت مبرز محبتی که به نحوي ابراز شود منع می شود
باالخره یک جایی خـودش را  :فلسفه اش این است که امام می فرمایدظاهرش این است که مطلق است ولو اینکه  

به صفوان می گوید که حرمت همکاري با آنها را معلل کرده به اینکه چرا من می گویم همکاري بـا  ،نشان می دهد
آن  اصل را برده روي محبـت و ،براي اینکه دوست می داري ده دقیقه یک ساعت بماند تا پولت را بدهد ،آنها نکن

را مورد حرمت قرار داده و لذا ظاهر این است که ابراز در این شرط نیست بدون ابراز هم اینها حرام اسـت و البتـه 
 .این مخصص آن مطلقاتی است که در آنجا وجود دارد

 :سوم جهت

و  ظلم خاص همان تعدي به حقوق الناس است ؟یا ظلم خاص ؟این است که مراد از ظلم در اینجا ظلم عام است 
 این هم قـبالً ؟آیا اینجا ظلم عام است یا خاص است ،ظلم عام شامل تعدي به حدوداهللا هم به طور مطلق می شود

تعدي به حقوق الناس است و اینکه همه معاصی را بگیرد ایـن  ،گفتیم که ظاهر این روایات همان ظلم خاص است
وضع شده براي آن بعد تعمیم کرده به آن حاال  اصالً انصراف دارد روایات از آن یعنی باالتر از انصراف مفهوم ظلم

یا اینکه خالف وضع است به هر دلیلـی ظلـم در اینجـا آن ظلمهـایی کـه انسـان در  ،یا به هر حال یا انصراف دارد
ست آن را نمی گیـرد و ایـن اختصـاص دارد بـه امسائل فردي خودش انجام می دهد در روابطی که بین او و خدا 

 .لخاصظلم به معنی ا
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