
1 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 10فقه بورس و اوراق بهادار  

 19/9/98استاد عندلیبی ـ 
 ادامه بحث اول: بررسی تعريف قرارداد آتی

 اول در قرارداد آتی عبارت بود از:بحث 
عهد به فروش و ه متفروشند دو طرف متعهد بشوند در زمان معین، مقدار معینی از دارای خود را با هم معامله کنند و : یعنیاصل قرارداد

 لعمل هیئت مدیره سازمان بورس(دستورا 45شود. )طبق بند خریدار متعهد به خرید می

 :شدهای تصحیح این قرارداد این بود که این عقد را معاهده بین الطرفین بدانیم، که خود دارای دو فرض مییکی از راه
  ن کـردیم و دل کـا  اسـت، ادلـه آن را بیـاو قصدشان هم واقعـ  تبـادهند بر معامله فرض اول عبارت بود از جایی که تعهد می

 ادله تمام بود. بعضی ازآن
 نقـدی  سود بردن و تسـویهها عبارت است از اینکه قصد دو طرف از اول تبادل کا  نباشد و قصد اصلی و جّدی آن فرض دوم

 پردازیم.در نهایت باشد،که این جلسه به بررسی آن می
 تبيين محل بحث

ردن در مدت زمان بکنند و قصد طرفین از همان اول انعقاد قرارداد، سود در فرضی که دو طرف باهم قرارداد آتی به معنای معاهده منعقد می
شود که یکی این می خواهند تسویه نقدی کنند، نتیجهقرارداد از طریق با  و پائین شدن قیمت پایه، باشد و در نهایت و روز سر رسید که می

 کند.کند و دیگری ضرر میود میس
 قبلی صحیح است یا خیر؟فرض مثل فرض نیز آیا این 

 
 اشکال اصلی به فرض دوم

رند هر چند شوند، قصد جّدی بر خرید و فروش ندااشکال اساسی در این فرض این است که در روز قرارداد که متعهد بر خرید و فروش می
، مثل کسی که استها صرف  یک انشاء ظاهری بودهپس این انشاء آن اندنداشته اراده جدی و اند ولی قصدجّدیکرده«تعهد انشاء»که 

اند، این تعهد واقع نداشته «قصد جّدی بر تعهد»جا نیز که شود، پس اینفلذا بیع از طرف او واقع نمیقصدش از بیع، شوخی است نه جّدی 
ه اراده جدی   در زمان مقرر وجود ندارد و از آن طرف هم فروشندادن به خرید کاکه از طرف خریدار اراده جدی بر تعهد دشود چوننمی

ز آن جایی که ارد، فلذا ابر تعهد دادن به فروش در زمان سررسید را ندارند، پس هیچ یک از طرفین معاهده قصد جّدی بر این معاهده ند
 اهده واضح است.داشتن قصد جّدی بر عقد از شروط حتمی عقود است، پس بطالن این مع

 :سوال
ـ به هر دلیل ـ  گر نفروختندبا توجه به اینکه در قانون آمده است که در نهایت اگر این دو طرف موقعیت خرید یا فروش خود را به کسی دی

سود  ابتدا این بود که ززه این دو احتما باید کا  تحویل انبار دار بشود، پس همواره در نهایت تبادل کا  رخ خواهد داد هر چند داعی و انگی
شوند، فلذا شما دل کا  میبه دست بیاورند و موقعیت های خود را به فروش برسانند ولی در نهایت اگر خودشان باقی بمانند ملزم به تبا

 توانید بگویید که این دو نفر قصد تبادل ندارند.نمی
 جواب:

                                              

 جلسه بعد، توضیحی تکمیلی برای این جواب بیان خواهد شد.. در 
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در ابتدا قصد  فرض دهد فلذا در ایناجبار طرفین است ولی قصد ها را تغییر نمی کارکرد قانون تنها الزام و هر چند چنین قانونی باشد ولی
ین است فلذا در وده است و مالک برای تحقق و صحت یک عقد، قصد جدی همان عقد اجّدی این دو طرف بر تعهد بر خرید و فروش نب

قصد دو طرف  گیرد، چون این قانون،اصاًل معاهده شکل نمیجا که دو طرف در زمان انعقاد معاهده، قصد جدی به چنین تعهدی را ندارند، 
 تواند تغییر بدهد.را نمی

لوازم این است که اگر در نهایت این قرارداد را  گیرد و یکی از آنهر چند با توجه به این قانون، اراده تبعی به لوازم این تعهد شکل می
ن شخص روی دانیم تعهد بر این مطلب واقع نشده است چون اراده جدی ایان مینفروختم باید مبادله واقعی رخ انجام بدهم ولی بالوجد

ا امضا های وسطی است که سود آور هستند و اصاًل تعهدی جّدی نسبت به خرید و فروش نهایی ندارد، پس تعهدی رهمان خرید و فروش
 کرده است که نسبت به آن متعهد نیست و قصد تعهد بر آن را ندارد.

شته باشند ولو ین قصدی ندازمان انعقاد قرارداد، قصد جّدی بر تعهد بر خرید واقعی و فروش واقعی داشته باشند ولی اگر چن پس باید در
صد جّدی بر چون ق ، باز اشکال وارد استدهندانجام مییا تسویه نقدی  کنندمیتسویه با کا  کنند آیا مردد باشند که روز آخر چه کار می

رید و فروش بوده خکه تعهد بر ، هر چند اراده جدِّی بر سود بردن دارند ولی تعهد بر این مطلب نبوده است بلروش ندارندتعهد بر خرید و ف
 است.

 شود.از مسلمات فقه این است که اگر اراده جّدی به قراردادی نداشته باشند، آن قرارداد محقق نمی
به به انتفاء ضمن عقد  زم دیگر و... سال تفرعات آن مثل وجه تضمین مشروط درشود، فلذا سایر مپس در این فرض چنین تعهدی محقق نمی

 چنین شود قبل از زمان سر رسید این قرارداد را به کسی بفروشند چون اصاًلشوند و چون قراردادی منعقد نشده است نمیموضوع می
 قراردادی محقق نشده است.

ی غیـر از آن دو چیـز قصـد اگرباشد، م قصد جّدی دو طرف در این معاهده، چه چیزی میپس نکته اساسی در این اشکال این است که ببنی 
رده اند ولو انشاء کرده باشند و یا بر زبان آورده باشند و مثاًل امضاء کـشود چون آن را قصد نکردهمفاد تعهدنامه باشد، این معاهده محقق نمی

 باشند.
ّدی طـرفین کنیم و کاری به مقـام اثبـات و اینکـه از چـه راهـی اثبـات کنـیم قصـد جـبحث می البته ما در این بحث حسب مقام واقع و ثبوت

 چیست، نداریم.
بفروشـد، ایـن  وعـد بـه دیگـریمثل سلم وقتی اراده جدی بر بیع کند ولو به داعی این باشـد کـه قبـل از م یو باید دقت کنیم که در معامالت 

فروشد ولی در ما نحن ده است و سپس آن کا  را میبر عقد داشته و پس از آن مالک ش شود چون حین عقد، اراده جدیاشکال مطرح نمی
ر انجام معامله بشود بلکه این قرارداد صرف  یک تعهد است  و شخصی که تنها قصد او سود است، تعهد فیه، شخص بعد از قرارداد مالک نمی

 کند تعهد بر انجام معامله نهایی است.چه انشاء میولی آن قصد کرده است دهد حقیقت  و این مطلب رادر قبل از زمان سررسید را می
سـطی اسـت، هـر وآنها تعهد بر همان معامالت پس فرض دوم ما در اینجایی بود که حقیقت  طرفین قصد معامله نهایی را ندارند و قصد جدی 

ها از قرارداد همـان تعهـد کند ولی قصد جدی آنمعامله نهایی نیز می ها را مجبور برانون آنقدانند که اگر معامالت وسطی رخ نداد چند می
 بر معامالت وسطی است و تعهد بر معامله نهایی ندارند، فلذا ما انشئا لم یقصدا و ما قصدا لم ینشئا.

 
 نتیجه:

عهد بر همین امر باشد و مت در نهایت قراردادآتی به معنای معاهده در فرضی که قصد طرفین در زمان انعقاد قرارداد، انجام معامله واقعی
 بشوند، صحیح و  زم است.
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 در قرارداد آتی به معنای معاهده« وجه ضمان»بحث دوم: بررسی 
 در مصوبه این طور آمده است که: 

رداد، طرفین به صورت برای جلوگیری از امتناع طرفین از عمل به تعهدات قرا»بعد از انعقاد قرارداد و تعهد طرفین به خرید و فروش واقعی 
بگذارند و  یا اتاق پایاپای شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین طبق ضوابط این دستورالعمل نزد کارگزارشرط ضمن عقد متعهد می
ه بخشی از وج ،ها وکالت دارد که متناسب با تغییراتو کارگزار از طرف آن وجه تضمین را تعدیل کنند ،متناسب با تغییر قیمت آتی

تصرف در اختیار دیگری قرار دهد و وی حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در دوره تحویل  یک از طرفین را به عنوان اباحهتضمین هر 
 «با هم تسویه کنند.

 
قرارداد  د است؟ منظور همینکدام عق« شوندضمن عقد متعهد می »که نیاز به تذکر دارد این است که منظور ازاینکه گفته اند  ینکته ا

 است؟! یا منظور ضمن عقد دیگری مقصود است؟
 ظاهر این است که مقصود ضمن عقد دیگر، باشد زیرا:

 ضمن عقـد  کند و نگفته ضمن قرارداد بلکه گفته ضمن عقد، پس منظورشاوً  در این مصوبه به همین عقد، اطالق قرارداد می
 دیگری غیر از این قرارداد بوده است. 

 جه ضمان ضـمن آن وی هستند که ر این آقایان این است که این قرارداد، جایز است نه  زم فلذا به دنبال عقد  زمثانی  گویا نظ
 عقد باشد.

 «دهندرط را قرار بش زم باشد این  عقد ضمن عقد دیگری که»پس هرچند در متن مصوبه تصریح نشده است ولی مقصودشان این است که  
 .رداد باشد، باز هم شرط ضمن عقد استبر فرض که مراد همان قراو 

 شود:ته، چند بحث مطرح میبعد از مفروض گرفتن این نک
 باشد یا خیر؟بحث اول: آیا شزط ضمن عقد  زم، واجب الوفاء می 

 ت یا خیر؟بحث دوم: مراد از وجه تضمین چیست؟ و آیا شرط ضمن عقدی که تعلق گرفته است به وجه تضمین صحیح اس 

 ددی دارد همچون:بحث سوم: بحث از صحت وکیل شدن اتاق پایاپای و یا کارگزار، که خود مباحث متع 

 تواند وکالت درست کند یا نه؟ آیا شرط ضمن عقد می 

 جه است پس باید بررسی شود که آیـا وکالـت بـاکه ظاهر شرط نتی جا شرط نتیجه است یا شرط فعل؟وکالت در این 
 شود یا خیر؟شرط نتیجه حاصل می

 توانند وکیل بشوند؟اشخاص حقوقی ـ بر فرض مشروعیت ـ می 

 و... .
 

                                              

 شود برای خرید و فروش.. کسی که از طرف شما وکیل می

 شود.جا انجام می. اتاقی که کارهای مربوط به تسویه در آن

باشد؛ وجه تضمین متغییر، مقداری که بر قیمت فعلی می %5شود مثاًل ه می. وجه تضمین اولیه، همان درصدی است که بر اساس قیمت حین انعقاد قرارداد محاسب
 شود.ها از وجه تضمین اولیه کم یا بر آن افزوده میاساس کم و زیاد شدن قیمت
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 دله وجوب وفای به شرط ضمن عقدا
 ه هستند.وایات چندین گروو خود این ر« المومنون عند شروطهم»هستند به قاعده است که معروف وارد شدهرابطه  این روایات متعددی در 

 : روایات مطلقاول گروه
 :هستندمطلق  ی هستند که هیچ قیدی ندارند وروایات گیرند،که مورد بررسی قرار می گروه اول

 ب بزرگ(ّرعبزرج )م بن یونس روایت اول: روایت منصور

 .يٍع َعْن َمْنُصوٍر ُبُزْرَج َنْحَوُه ِإْسَماِعيَل ْبِن َبِزِد ْبِنْلُكَلْيِنيُّ َعْن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُحَسْيِن َعْن ُمَحمََّو َرَواُه ا
 

لی را از کسپس کبرای  ودر روایت ابتدا صغری ذکر شده است، چون شرط کرده که نذر کند که او را طالق ندهد و همسری غیر او نگیرد؛ 
 فا کند.وباشد و باید به شرطش کند که مومن نزد شرطش مینقل می« صلی اهلل علیه وآله»پیامبراکرم 

 نقل شده است.« صلی اهلل علیه وآله»اکرم ای است که از پیامبری کلیو استد ل به قاعده
 

 این روایت دو سند دارد:
ْبٍد َيْحَيى َعْن َمْنُصوٍر ُبُزْرَج َعْن َع ْن َصْفَواَن ْبِنَعْبِن ُنوٍح  َعْن َأيُّوَب  ِبِإْسَناِدِه َعْن َعِليِّ ْبِن اْلَحَسنُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِنسند شیخ طوسی:  .1

 َصاِلٍح

  بن علی الطوسی، مقصود است.ُمَحمَُّد ْبُن اْلَحَسِن 

 بن فضال، مقصود است. َعِليِّ ْبِن اْلَحَسن 
 

 ِن َبِزيٍع َعْن َمْنُصوٍر ُبُزْرَجبْ ِإْسَماِعيَل ْبِن ْن ُمَحمَِّدَعْن ُمَحمَِّد ْبِن َيْحَيى َعْن ُمَحمَِّد ْبِن اْلُحَسْيِن َعبن یعقوب  سند مرحوم کلینی: محمد .2
 

 : طریق شیخ طوسیبررسی سندی روایت

 شیخ به علی بن الحسن بن فضال، چه در مشیخه و چه در فهرست عبارت است از: مرحوم طریق 

 

 وجود دارد:« علیه السالم» هادیواسطه بین شیخ و اصحاب امام  که در این طریق تنها دو

                                              

 276؛ ص 21وسائل الشيعة ؛ ج. 

 .835 -232 -3، و ا ستبصار 1503 -371 -7التهذيب  -(4)  
 55، المشيخة، ص: تهذيب األحكام )تحقيق خرسان(. 
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 دو بزرگوار در کلمات رجالیون ما توثیق ندارند. این

 برای تصحیح این روایت دو راه وجود دارد:
  این است که وثاقت این دو بزرگوار را از طریق توثیقات عامه اثبات کنیم. راه اول 
 اهد آمد.راه دوم که در کلمات مرحوم خویی و شهید صدر وجود دارد، بعدًا خو 

 
 توثیقات عامه این دو بزرگوارراه اول: 

 اثبات وثاقت احمد بن عبدون: 

 :شیخ نجاشی است. وجه اول 

دانند، بـه دلیـل اینکـه: مرحـوم نجاشـی در را ثقه می باشند ـ نفر می 30ـ که حدود  تمام مشایخ نجاشیمرحوم خویی 
 شود که تمام مشایخ نجاشی ثقه هستند:میکتاب رجالش در دو جا، مطلبی دارد که از آن چنین استفاده 

 فرماید:می« محمد بن عبد اهلل بن محمد »در ذیل  .1

محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبيد اهلل بن البهلول بن همام بن المطلب بن همام بن بحر بن مطر بن مرة الصـغر  
و كان في أول ه أصله كوفي كان سافر في طلب الحديث عمر ،بن شيبان أبو المفضلبن همام بن مرة بن ذهل 

. له كتـب كثيـرة منهـا: كتـاب شـرف التربـة أمره ثبتا ثم خلط و رأيت جل أصحابنا يغمزونه و يضعفونه
كتاب مزار أمير المؤمنين عليه السالم كتاب مزار الحسين عليـه السـالم كتـاب فضـائل العبـاس بـن عبـد المطلـب 

لة في التقية و اإلذاعة كتاب من رو  عن زيد بـن علـي كتاب الدعاء كتاب من رو  حديث غدير خم كتاب رسا
[ كتاب الشافي في علوم الزيدية كتاب أخبار أبـي حنيفـة كتـاب القلـم. بن الحسين كتاب فضائل زيد ]عليه السالم

 .رأيت هذا الشيخ و سمعت منه كثيرا ثم توقفت عن الرواية عنه إال بواسطة بيني و بينه

 فرماید:می« بیداهللاحمد بن محمد بن ع»در ذیل  .2

ة بنـت . و أمـه سـكينبن الحسن بن عياش بن إبراهيم بن أيوب الجوهري أبـو عبـد اهلل أحمد بن محمد بن عبيد اهلل
ان سـمع الحسين بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن إسحاق بنت أخي القاضي أبي عمر محمد بن يوسـف. كـ

بـي و القاضـي أ أبوه من وجوه أهل بغداد أيام آل حماد الحديث و أكثر و اضطرب في آخر عمره، و كان جده و
 عمر.

له كتب، منها: كتاب مقتضب األثر في عدد األئمة ا ثني عشر، كتاب األغسال، كتاب أخبار أبـي هاشـم داود بـن 
القاسم الجعفري، كتاب شعر أبي هاشم، أخبار جابر الجعفي، كتاب ا شتمال على معرفة الرجال و مـن رو  عـن 

[، كتاب في ذكر الشجاج، كتاب عمل رجـب، إمام، كتاب ما نزل من القرآن في صاحب الزمان ]عليه السالمإمام 
كتاب عمل شعبان، كتاب عمل شهر رمضان، كتاب أخبار السيد، كتاب اللؤلؤ و صنعته و أنواعه، كتاب ذكـر مـن 

الشييخ  و كيان صيديقا ليي و رأيت هذا رو  الحديث من بني ناشرة، كتاب أخبار وكالء األئمة األربعة. 
، و كان مـن لوالدي  و سمعت منه شيئا كثيرا  و رأيت شيوخنا يضعفونه  فلم أرو عنه شيئا و تجنبته
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 أهل العلم و األدب القوي و طيب الشعر و حسن الخط، رحمه اهلل و سامحه، و مات سنة إحد  و أربعمائة.
م ولـی مده است که من از این دو نفر روایت زیاد شـنیدآن طور فرمایند که در ترجمه این دو نفر ایمرحوم خویی می

 ازطرف اصحاب در مورد این دو تضعیف شنیدم فلذا دیگر از دو نفر روایت نقل نکردم.
کنـد یعنـی ضـعیف کند، پس از هر کسی روایت نقل میشود که نجاشی از ضعیف روایت نقل نمیپس مشخص می

ین ست ـ  چـون بـان شخص نشده باشد بلکه یعنی واقع  ضعیف نیست بلکه ثقه نیست ـ نه اینکه احراز ضعیف بودن آ
 ای نیست ـ هر چند بین علم بـه ضـعف و علـم بـه وثاقـت واسـطه وجـود دارد و آنثقه واقعی و ضعیف واقعی واسطه

 کند، اگر از کسی حدیث نقل کرد یعنی آن شخص ثقه است.است ـ  پس چون از ضعیف حدیث نقل نمی« شک»
 

 شکال به وجه اول:ا  

مرحـوم  مرحوم نجاشی نفرموده است که چون این فرد، ضعیف بوده است من از او نقل حـدیث نکـردم تـا
دانسـنم ضـعیف اسـت و ا ن کـه فهمیـدم دیگـر از او ای بکنند ـ که مثاًل تـا حـال نمیخویی چنین استفاده

راد مشهور به کذب و ضعف بودند بـه ه چون نزد اصحاب این افککنم ـ بلکه فرموده است حدیث نقل نمی
ین وجـود نقل نکردم ، یعنی با ا ها حدیثکردند، دیگر از آنها را تضعیف میصورتی که همه اصحاب آن

هـا را گیـرد هـر چنـد شـاید خـودش آنها روایت نقل کنم، آبروی خـودم در خطـر قـرار میاگر من از آن
ها مستقیم  نقل حدیث نکرده اسـت، وی خودش از آنبردانسته ولی شاید برای حفظ اعتبار و آضعیف نمی

کـردم ولـی بـی واسـطه حـدیث نقـل و شاهد این مطلب این است که گفته است با واسطه نقـل حـدیث می
ــه اگــر آننمی ــدا شــخص را ضــعیف میکــردم، در صــورتی ک ــه پی ــل بالواســطه توجی ــته اســت، نق دانس
روی که معنای این جمالت این باشد که برای حفـظ آبـ دهیماست؛ پس حداقل این احتمال را میکردهنمی

کـردم کـه یمخودم از این افراد مشهور به ضعف نقل حدیث نکردم نه اینکه از فقط از کسانی نقل حدیث 
 ثقه باشند.

 پس این دو قسمت از متن نجاشی، د لتی بر مدعای مرحوم خویی ندارد.
 

 :ترضی و ترحم قدما وجه دوم 

سـبت بـه شخصـی ثل مرحوم قهپائی ـ صاحب مجمع الرجال ـ  اعتقاد دارند کـه اگـر قـدمای مـا ناز رجالیون مبعضی 
نـد، ایـن مطلـب لهم به کار بردو امثا« رحمه اهلل»یا « رضی اهلل عنه»ترضی یا ترحم به کار بردند یعنی بعد از ذکر نام او 

 معادل توثیق آن شخص است.
 ن عبدون، در بعضی موارد ترحم دارند.و مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ در مورد احمد ب

 
 :اشکال به وجه دوم 

گو باشد ولی به دلیلـی بـرای او دعـا دعاست و به معنای توثیق نیست، بلکه ممکن است شخص دورغترحم 
 کنند و از خدا برای او طلب رحمت کند.

کنـد و نـام او را بـا بـرد، ترضـی البته اگر یکی از قدمای ما نسبت به شخصی، در هر کجـا کـه نـام او را می
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، مثل اینکه مرحوم صدوق در مـورد پـدر تواند باشداحترام یاد کند، این مطلب نشانه وثاقت این شخص می
کنـد ولـی تـرحم و بزرگوارش و بعض دیگر اینگونه است که در همه موارد با احترام از ایـن افـراد یـاد می

 مرتبه نشانه وثاقت نیست. 3الی  2ترضی در 
و، بـرای امطلب این است که مرحوم نجاشی در مورد همان احمد جوهری، پس از بیان ضعف  شاهد بر این

 آورد:او ترحم نیز می
رأيت هذا الشيخ، و كان صديقا لي و لوالدي، و سمعت منه شيئا كثيرا، و رأيت شـيوخنا يضـعفونه، فلـم أرو 

رحميه ا  و ر و حسـن الخـط، عنه شيئا و تجنبتـه، و كـان مـن أهـل العلـم و األدب القـوي و طيـب الشـع
 .سامحه

 
 :ی شهید ثانینکته وجه سوم 

ای ندارد، بلکه مقصـود دهمنظور ما توثیق شهید ثانی نیست، زیرا که ایشان از متأخرین است و توثیق ایشان برای ما فای
 کنند:بیان می« درایه»ای است که ایشان در ما نکته

 لت هستند.شهور به عدامشهور نیازی به توثیق ندارند زیرا که این افراد م از زمان مرحوم کلینی تا زمان ما، مشایخ

ن شـهادت هسـتند و ایـ و این مطلب با تر از توثیق است یعنی از زمان کلینی به بعد، مشایخ مشهور، مشهور به وثاقت
 این افراد است.« شهرت به عدالت»بر 

یشـان االت است یعنی سینه به سینه وثاقت مشهور به عد و...گوییم مرحوم شیخ طوسی، شیخ انصاری مثل اینکه ما می
 به ما رسیده است.

ز مرحـوم یکی از مشایخ مشهور، بال شک احمد بن عبدون است که از مشایخ نجاشی و شـیخ طوسـی اسـت و بعـد ا
 شود.کلینی است، فلذا مشمول شهادت شهید ثانی می

 اند.در خاتمه وسایل به این نکته اشاره کردهصاحب وسایل نیز به این وجه توجه داشته است فلذا 
 

اشـی و شـیخ ، که اگر کسی تتبع در کتب نجه کندحمد بن عبدون خدشاین وجه خوبی  است مگر اینکه در شهرت ا
 ست.افهمد که این فرد، شخصی مشهور بوده داشته باشد، می

 
 :وجه چهارم  

 گونه است:این« دامت برکاته»ید ما اتنظر بعض اس
های مرحوم نجاشی تـا کتـب، شود که واسطهمشخص می فرمایند کهمیمطلبی شان «رجال»نجاشی در مقدمه  مرحوم

 ثقه هستند، زیرا که در مقدمه آمده است که:
من تعيير قوم من مخالفينا أنـه   سـلف لكـم و  -أطال اهلل بقاءه و أدام توفيقه -فإني وقفت على ما ذكره السيد الشريف

قول من   علم له بالناس و   وقف على أخبارهم، و   عرف منازلهم و تاريخ أخبار أهل العلم، و     مصنف. و هذا 
لقي أحدا فيعرف منه، و   حجة علينا لمن لم يعلم و   عرف. و قد جمعت من ذلـ  مـا اسـتطعته، و لـم أبلـت غايتـه، 

م أذكـره. و قـد جعلـت لاسـماء أبوابـا علـى لعدم أكثر الكتب، و إنما ذكرت ذل  عذرا إلى من وقـع إليـه كتـاب لـ
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الحروف ليهون على الملتمس  سم مخصوص منها. ]و ها[ أنا أذكر المتقدمين في التصنيف من سـلفنا الصـالح، و هـي 
في بعض هذا الفن كتبا ليست مستغرقة لجميع ما  -رحمهم اهلل -أسماء قليلة، و من اهلل أستمد المعونة، على أن ألصحابنا

[. و ذكرت لرجل طريقـا واحـدا حتـى   يكثـر أرجو أن يأتي في ذل  على ما رسم و حد إن شاء اهلل ]تعالى رسمه، و
 )تكثر( الطرق فيخرج عن الغرض.

الفین مـا باشد، از ایشان خواسته است که کتابی بنویسد جوابی باشد بر مخاستادشان که ظاهرًا سید مرتضی مقصود می
 اید.همصنف از گذشتگان ندارید و تازه به وجود آمدزنند که شما سلف و طعنه می

 نویسم.و این سخن کسی است که خبر از گذشته ما ندارد، فلذا من این کتاب را برای رد این توهم می
 شود که شیعه سلف داشته است.حال اگر طریق ایشان به این کتب، افراد ثقه نباشند، ثابت نمی

 ها ثقه باشند.ن کتاب به شیعه، باید واسطهپس برای اینکه اثبات شود نسبت داد
 اب، احمد بن عبدون است.های مرحوم نجاشی و صاحب کتیکی از واسطه

  
 اشکال به وجه چهارم:  

های فراوانی دارد که خود مرحوم نجاشی فرموده است کـه راوی ایـن کتـاب ضـعیف اوً  این مطلب نقض
 است.
 مثال:

محمـد بـن سـنان.  يعرف برسالة ميـاح، و طريقهـا أضـعف منهـا، و هـو ضعيف جدا. له كتاب مياح المدائني
أخبرنا محمد بن محمد قال: حدثنا أبو غالب أحمد بن محمد قال: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قـال: حـدثنا 

 القاسم بن الربيع الصحاف، عن محمد بن سنان، عن مياح بها.
کنـد کـه بـرای کند یعنی مرسـل نقـل میآن نقل نمی کند ولی سندی براییا اینکه گاهی کتابی را نقل می
 فالن شخص کتابی وجود دارد.

 ام.را ندیده یا اینکه حتی گاهی دارد که برای فالنی کتابی است و لم اره یعنی حتی من تا بحال کتاب
  

ه شـیعیان کثبات کند ثانی : مرحوم نجاشی قصد نداشته است که از راه طریق معتبر و خبر ثقه برای مخالفین ا
های ثقه ما را قبول کردند که این افراد تنها نزد شما ثقه هستند و واسطهها اشکال میاند و إ  آنکتب داشته

 کردند.نمی
تـب شـیعه پس این کتاب را مرحوم نجاشی نوشته است برای یک انسان با انصاف وقتـی بـا ایـن هجـم از ک

کتاب قـدیمی نـدارد را بـاور نکنـد و حـداقل ایـن  وسلف شود، شایعات مخالفین بر اینکه شیعی روبرو می
 هایشان بردارند.گردد و دست از طعنهکتاب منشأ برای تحقیق بیشتر مخالفین نسبت به شیعه 

 
 :وجه پنجم 

مرحوم نجاشی در ترجمه حمدان بن سلیمان، توثیق ایشان را بـه احمـدبن عبـدون نسـبت داده اسـت فلـذا اگـر خـود 
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، نسـبت دادن وثاقـت و دارای جایگاهی نباشد کـه توثیقـات و تضـعیفات او را قبـول کنـیم نباشداحمدبن عبدون ثقه 
 کنند که قول او حجت است.زیرا توثیق و تضعیف را از کسی نقل می .معنا استشخص دیگر به او بی

حتـی قـول او  شود که احمد بن عبدون که شیخ بالواسطه نجاشی بوده است، نزد نجاشی ثقه است وفلذا مشخص می
 در توثیق افراد نیز حجت بوده است.

 
 

                         

                                              

. أخبرنا بن عبد الواحدذكر ذلك أبو عبد ا  أحمد حمدان بن سليمان أبو سعيد النيشابوري )النيسابوري( ثقة، من وجوه أصحابنا، : 138. رجال النجاشی، ص 
ن أحمد بن محمد بن أبو الحسين علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا علي بن محمد بن سعد القزويني قال: حدثنا حمدان، و أخبرنا ابن شاذان ع

 (، رج: ترجمه ایشان در رجال نجاشیلواحد همان احمد بن عبدون است)مقصود از احمد بن عبدا يحيى، عن أبيه، عن حمدان بكتابه.


