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تقدیمکنم.امیداسـتکهخدمتیدرمسـیراحیایعلوماهلبیت3باشـد.البته
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ترجمهخودداریکردهایم.



فصل اول

»چیستی علم فهرست و مفاهیم مرتبط با آن«





طرق تحمل حدیث و آشـنایی با دو اصطالح سند و طریق و فرق آن 
دو و اصطالح اجازه

گذشتگانبرایبیانارزشنوعتحملحدیثونقلآنهفتاصطاحجعلکرده
بودندکهمرحومشیخبهائیخاصهآنهارادرعبارتیموجزبهاینشکلنقلمیکند:

الفصـل اخلامس أنحاء حتّمل احلدیث سـبعة: أّوهلا الّسـاع من الّشـیخ و هو 

أعالها فیقول املتحّمل سمعت فالنا أو حّدثنا أو أخربنا أو نّبانا ثانیها القراءة 

علیه و یسّمى العرض و رشطه حفظ الّشیخ أو كون األصل الّصحیح بیده أو 

ید ثقة فیقول قرأت علیه فأقّر به و یجوز احدى تلك العبارات مقّیدة بقراءة 

عـى قـول و مطلقة مطلقا عـى أخر و فی غیر االوىل عـى ثالث و فی حكم 

القراءة علیه الّسـاع حال قراءة الغیر فیقول قرئ علیه و انا اسمع منه فأقّر 

به أو إحدى تلك العبارات و اخلالف فی إطالقها و تقییدها كا عرفت ثالثها 

اإلجازة و األكرث عى قبوهلا و یجوز مشافهة و كتابة و لغیر املمّیز و هی اّما 

املعّیـن مبعّین أو غیره أو لغیره بـه أو بغیره و أّول هذه األربعة أعالها بل منع 

بعضهم ما عداها و یقول أجازنی روایة كذا أو إحدى تلك العبارات و املقّیدة 

بإجازة عى قول رابعها و املناولة بان یناوله الّشـیخ أصله و یقول هذا سـاع 

مقتـرا علیـه مـن دون أجزتك و نحوه و فیها خـالف و قبوهلا غیر بعید مع 
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قیام القرینة عى قصد اإلجازة فیقول حّدثنا مناولة و ما أشبه ذلك اما املقّربة 

هبـا لفظا فهی أعى أنواعها خامسـها الكتابة بأن یكتب لـه مروّیة بخطّه أو 

یأمـر هبا لـه فیقول كتب اىّل أو حّدثنا مكاتبة عى قول سادسـها االعالم بان 

یعلمـه ان هـذا مروّیة مقترا علیه مـن دون مناولة و ال اجازة و الكالم فی 

هذا و سابقة كاملناولة فیقول أعلمناه و نحوه سابعها الوجادة بان یجد املروّی 

مكتوبا من غیر اّتصال عى احد أنحاء الّسـابقة لكاتبه فیقول وجدت بخّط 

فالن أو فی كتاب أخربنی فالن انّه خّط فالن ففی العمل هبا قوالن أّما الّروایة 
هبا فال.۱

پساگرکتابیبهوسیلهسماعازشیخوقرائتازاونقلمیشد،اعتباربیشتری
داشـت؛زیرابهاینوسـیلهاحتمالبدخوانیهایمتنکتابواضافهشدنمطالبیبه
متنکتابتوسطدیگران،بسیارکممیشدوالبتهدردرجهبعداجازهومناولةوکتابة
واعامارزشمندبود؛زیرادرآنخودمؤلفشهادتلفظییافعلیدادهاستکهاین
کتاباوستومطلبیبهآناضافهنشدهاستوقابلیتنسخهبرداریداردودردرجه
بعدوجادةاسـتکهارزشحدیثیبسـیارکمتریدارد؛زیرادرنسخبازاریوسماع

نشدهامکانهرنوعدخلوتصرفواشتباهیباالست.

فرضکنیدمحمدبنمسلمازصحابیامامباقروصادق4کتابینوشتهاست
کهمرحومکلینیبهآنکتابدسترسیداردومیخواهدازآننقلکند.اگرایشاناین
کتـابراازبازاربخـرد،درکتابخویشیعنیکافیبایدبهیکیازصورتهایزیر

یاشبیهآنهاازکتابمحمدبنمسلمنقلکنند:

رأیتفیکتابمحمدبنمسلمعنالصادق1	 

وجدتفیکتابمحمدبنمسلمعنالصادق1	 

۱.الوجیزةفیعلمالدرایة،ص۶.ترجمهعبارت:فصلپنجم:انواعتحملحدیثهفتقسـماسـت.اولآنهاسـماع

ازاستاداستوآنبهتریننوعاستپسشخصمتحملحدیثمیگوید:شنیدمازفانییافانیبهماتحدیثکرد

گاهکرد.دومینقرائتبراستاداستوعرضنامیدهمیشودوشرطآنایناستکه....سومین یابهماخبردادیاماراآ

آنهااجازهاسـتواکثرقائلبهقبولآنهسـتند....چهارمینآنهامناولهاسـتبهاینکهاسـتاداصلخودرابهشـاگرد

بدهد...پنجمینآنهاکتابتاستبهاینکهبرایاونوشتهایبنویسدبخطخودش...ششمینآنهااعاماستبهاینکه

بهشاگرداعامکندکهاینروایتشدهاست...هفتمینآنهاوجادهاستبهاینکهروایتشدهایرابیابدبدوننحوهای

ازاتصالهایسابقکهگذشت.
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فیکتابمحمدبنمسلمعنابیحمزةالثمالیعنعلیبنالحسین4	 

محمدبنمسلمعنالصادق1	 

َرَویمحمدبنمسلمعنالصادق1	 

ُرِویعنمحمدبنمسلمعنالصادق1	 

قالمحمدبنمسلمعنالصادق1	 

ذکرمحمدبنمسلمعنالصادق1 	 

برخیتصورکردهاندکهاگرمرحومکلینیتعابیریشبیهقالیاروییاذکرداشته
باشـند،نشـانازشـهادتدادنایشـاندرکتابحدیثیمحمدبنمسلمداردوحال
اینکهچنینفهمیبراساسمعنایلغویواستظهاراتشخصیاستونهمصطلح
اهـلحدیـثودرهمیننوشـتاردرقسـمتیکهبرخیازنکاتکتابنجاشـیونیز
مسـائلعلیبنجعفررابیانکردهایمنشـانخواهیمدادکهچنینبرداشتیبراساس

مصطلحاهلحدیثشیعهصحیحنیست.

امـادرچنینموردیکهمرحومکلینیبهکتاباجازهندارند،ایشـانحقندارند
سـندیبـرایایـنروایتازمحمدبنمسـلمذکـرکنند؛زیرافرضبرایناسـتکه
اجازهایبهکتابمحمدبنمسـلمندارند.حتیاگرایشـانبهکتابدیگریاروایت
دیگریازمحمدبنمسلمطریقداشتهباشند،بازهمحقندارند،سندآنروایتیا
طریقبهآنکتابرابرایاینروایتکهدرنسخهبازاریاستذکرکنند،زیراممکن
اسـتمطلبیکهازاینکتابنقلمیکننددرواقعدرآثارمحمدبنمسـلمنباشـدو
صرفادرایننسـخهبازاریاضافهشدهباشـد.همچنینایشانحقندارندتعابیریرا
بهکارببرندکهازنظراصطاححدیثینشانگراینباشدکهمرحومکلینیطریقیبه

اینروایتدارند.بهعنوانمثالایشانحقندارندبگویند:

حدثنیمحمدبنمسلمعنالصادق1	 

عنمحمدبنمسلمعنالصادق1	 

رّویُتعنمحمدبنمسلمعنالصادق1	 

اخبرنیاصحابناعنمحمدبنمسلمعنالصادق1	 
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امااگرمرحومکلینیبهکتابمحمدبنمسـلماجازهنامهایازمشـایخخویش
داشتهباشند.فرضکنیدمرحومکلینیازطریقاستادخویشجنابعلیبنابراهیم
وایشانازطریقپدرخویشجنابابراهیمبنهاشموایشانازطریقابنابیعمیر
وایشانازطریقحمادبنعثمانبهمحمدبنمسلماجازهدارد؛یعنیحمادبنعثمان
ازمحمدبنمسـلماجازهگرفتهاسـتونسـخهایدارایاجازهازکتابایشانداردو
جنابحمادبهشاگردانشاینکتابرااجازهدادهاستویکیازآنهاابنابیعمیر
اسـتولذاابنابیعمیرازطریقحمادبنعثمانبهکتابمحمدبنمسـلماجازه
داردوداراینسـخهایازآناسـتوابراهیمبنهاشـمازابنابیعمیرنسـخهایاز
کتابمحمدبنمسـلمرااجازهگرفتهاسـتوایننسـخهرابهپسـرخویشعلیبن
ابراهیماجازهدادهاستوهماکنونایننسخهتوسطعلیبنابراهیمبهمرحومکلینی

اجازهدادهشدهاست.

حالمرحومکلینیحقدارندبهیکیازصورتهایزیرازکتابمحمدبنمسلم
نقلکنند:

حدثنـی یا اخربنی علی بن ابراهیم عـن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محاد بن 	 

عثان عن حممد بن مسلم عن الصادق1

عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محاد بن عثان عن حممد 	 

بن مسلم عن الصادق1

علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محاد بن عثان عن حممد بن 	 

مسلم عن الصادق1

علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محاد بن عثان عن حممد بن 	 

مسلم عن ابی محزة الثالی عن علی بن احلسین4

رّویت عن حممد بن مسلم عن الصادق1	 

عن حممد بن مسلم عن الصادق1	 

براساسنکاتیکهعرضشدمیتوانسندوطریقراتعریفکرد.گاهیایندو
اصطاحبهیکمعنااسـتفادهمیشـوندولیبنایماایناسـتکهدرایننوشتاراین
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دواصطاحرابهدومعنایمختلفاستفادهکنیم.درایناصطاح،سندعبارتاست
ازآنچـهکـهمؤلِفکتاببهعنـوانراهخویشبهمحتوایـیمنقول)متنحدیث(ذکر
میکندوطریقعبارتاستازراهمؤلفکتاببهکتابمنبعیکهازآننقلمیکند.

بهعنوانمثالدرموردیکهازمرحومکلینیوروشاتصالایشانبهکتابمحمد
بنمسلمذکرکردیم،اگردرکتابمحمدبنمسلمچنیننوشتهشدهباشد:

حدثنی ابو محزة الثالی عن جابر بن عبد الله االنصاری عن رسول الله2قال 	 

...

حالمرحومکلینیکهبهکتابمحمدبنمسلماجازهدارند،حقدارنددرکتاب
کافیچنینبنویسند:

علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن محاد بن عثان عن حممد بن 	 

مسـلم عـن ابی محزة الثالـی عن جابر بن عبـد الله االنصاری عن رسـول 

الله2قال...

تعبیر»علیبنابراهیم«تا»عنرسـولالله2«درعبارتباالهمان»سـند«
مرحومکلینیبهروایتاستکهطبقتحلیلیکهعرضکردیم،عبارتاستازترکیبی
از»طریق«مرحومکلینیبهکتابمحمدبنمسلمو»سند«مرحوممحمدبنمسلم
بهرسـولاکرم2.یعنیسـندمرحومکلینیقابلتجزیهبهطریقایشـانبهکتابو

سندمحمدبنمسلماست.

همچنیـنفـرضکنیدکهابوحمزةثمالیکتابیداشـتهاسـتکـهآنکتابرابه
مرحوممحمدبنمسـلماجازهدادهاسـتواینروایتازکتابابوحمزةاسـت.در
اینجادوبارهمیتوانسـندمحمدبنمسـلمرابهیکطریقوسـندابوحمزةتفکیک
کردکهطریقعبارتاسـتازابوحمزةوسـندعبارتاستازجابربنعبداللهعن

رسولالله2.

پسسـندمرحومکلینیقابلتجزیهبهدوطریقویکسـنداسـتکهطریقاول
عبارتاسـتاز»علیبنابراهیم«تا»محمدبنمسـلم«وطریقدومعبارتاست
از»ابوحمزةالثمالی«وسندعبارتاستاز»جابربنعبداللهعنرسولالله2«.
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پسفرقطریقباسـندایناسـتکهطریق،همانراهافرادبهکتبدیگراناست
وسندمطلبیاستکهدرکتبخویشبهمحتوایمنقولذکرمیکنندکهگاهیقابل

تجزیهبهیکیاچندطریقوسنداست.

همچنینروشـنشـدکهاگرمؤلفکتاببهصورتوجادةازکتابیبازارینقل
کند،طریقیبهروایتندارد.همچنیناگرداخلکتابمنبع،سندیبهمحتوایمنقول

ذکرنشدهباشد،روایتسندینداردوبهاصطاحمرسلاست.

پسهمممکناستروایتسندداشتهباشدوهماجازهوهمممکناستیکی
ازآندوراداشـتهباشـدوهمممکناسـتروایتیهیچیکازآندورانداشتهباشد،
مثلاینکهکسیدرکتابمرسامطلبیرانقلکندوکتاباینمؤلفنیزازبازارتهیه
شـودوکسـیبخواهدازآننقلکند.درایننوشـتارگاهیدواصطاح»طریق«و
»اجازه«بهجایهماستفادهمیشوند.مثامیگوییمکهمرحومکلینیبهکتابمحمد
بنمسـلمطریقدارندیابهجایآنمیگوییمبهکتابمحمدبنمسـلماجازهدارند.
طبیعیاسـتکهاجازهداشـتنوطریقداشـتنبایکدیگرمازمهدارند.البتهطبیعی
استکهمرادمااز»اجازه«هریکازروشهایتحملحدیثبهجزوجادهاستو

نهخصوصروش»اجازه«کهدرعبارتشیخبهائی8گذشت.

کثرت نقل مراسیل یا نقل از کتب وجاده، عالمتی بر ضعف راوی
اگـرشـخصیازمحدثینبهصورتمتداولومکـررازکتببهنحووجادةنقل
میکردعامتبرضعفمبانیحدیثیبودواوراضعیففیالحدیثمینامیدندو
لذادربرخیازعباراتبهعنواناستثنائیبروثاقتشخصیراوینقلشدهاست:

كان ثقة صحیح احلدیث إال أنه روى عن الضعفاء۱	 

ثقة غیر أنه أكرث الروایة عن الضعفاء و اعتمد املراسیل ۲	 

درمثالیکهدرقسمتقبلذکرکردیم،مرحومکلینیاگرکتابیبازاریازمحمد

۱.نجاشی،ص۳۷۳.ترجمهعبارت:ثقه)مورداعتماد(وصحیحالحدیثبودجزاینکهاوازضعیفاننقلکردهاست.

۲.الخاصة،ص۱۵.ترجمهعبارت:ثقهاسـتمگراینکهزیادازضعفاءروایتکردهاسـتوبهمراسـیلاعتمادکرده

است.
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بنمسلمداشت،میفرمود:

حممد بن مسلم عن الصادق1.	 

واگراینکارراتنهاچندبارانجاممیداد،ضعیففیالحدیثپنداشتهنمیشد
ولیاگربرفرضاینکاربسیارزیادمیشدازنقاطضعفشخصیتمرحومکلینی

تلقیمیشد.

چیستی تعلیق االجازات باالسانید
اما»تعلیقاجازاتبهاسانید« ازکثرتنقلازضعفاءبدتربود؛یعنیفرضکنید
شخصیبرایروایتیکهدرکتابیبودکهبهآنطریقینداشت،طریقروایتدیگری

راقرارمیداد!

مثاطریقمعروفمرحومکلینیبهکتابحریزبنعبداللهسجسـتانیعبارت
استاز:

حممد بن یحیی عن امحد بن حممد بن عیسی عن محاد بن عیسی عن حریز.	 

حالمرحومکلینیبهروایتیکهدرکتابحریزازمحمدبنمسلمکهاستادبی
واسطهحریزاست،چنینسندیدارد:

حممد بن یحیی عن امحد بن حممد بن عیسـی عن محاد بن عیسـی عن حریز 	 

عن حممد بن مسلم.

حالاگرمرحومکلینیسندخویشدراینجاراصدرروایتیکهازکتاببازاری
محمدبنمسلمنقلکردهاست،قراردهد،تعلیقاجازاتبهاسانیدکردهاست.

یـافـرضکنیدکهمرحومکلینیبهکتابیازمحمدبنمسـلماجازهداردواجازه
نامهایشانهمان،اجازهنامهایاستکهدرقسمتقبلنقلکردیم.حالفرضکنید
مرحومکلینیکتابیبازاریازمحمدبنمسـلمتهیهکندوبخواهدازآنروایتینقل
کند.ایشانحقندارند،طریقکتابدیگرمحمدبنمسلمراصدراینروایتبگذارند.

همچنیـنفـرضکنیدکهمرحـومکلینیبههمهکتبمحمدبنمسـلمازطریق
اجازهنامهای،طریقدارند.
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مثافرضکنیددرآناجازهنامهاستادمرحومکلینی،علیبنابراهیمفرمودهاند:
حدثنیبجمیعکتبمحمدبنمسـلم،ابیابراهیمبنهاشـمعنابنابیعمیرعن
حمادبنعثمانعنمحمدبنمسلم.ولذاخودمرحومکلینیچنینمیفرمودند:

حدثنـی علـی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابـی عمیر عن محاد عن حممد بن 	 

مسلم بجمیع کتبه. 

حالآیامرحومکلینیحقدارندبهاعتباراینکهاستادشانفرمودهاندبههمهکتب
محمدبنمسـلماجازهدارند،اینطریقراصدرروایتموجوددرنسـخهبازارینیز
بگذارند.طبیعیاستکهاینجانیزچنینحقیندارند،زیرااولبایدثابتکردکهاین
روایتدرکتاباصلیمحمدبنمسلمبودهاستوحالاینکهچونایننسخهبازاری

است،ممکناستکههرنوعدخلوتصرفیدرآنرخدادهباشد.

اگرمرحومکلینیدرهریکازاینحالتهاطریقشانبهکتابیاروایتدیگری
راصـدراینروایتازکتاببازاریقرارمیداند،بهاصطاحتعلیقاجازهبهاسـانید

کردهبودند.بهکارعاوهبرتعلیق،ترکیبنیزدراصطاححدیثیگفتهمیشد.

یکنوعازتعلیقاجازاتبهاسانیدهستکهازهمهاقسامآنبدتراستوالبته
ازنظرعرفیمیتوانعبارت»تعویض«رابرایآنبهکاربردکهالبتهاصطاححدیثی
نیست.آنقسمعبارتاستازاینکهمثامرحومکلینیروایتیبهصورتزیردارند:

عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن ابی عمیر عن هشام عن الصادق1.	 

حالاگرمرحومکلینیباخودبگویندکهمنبهتمامکتبابنابیعمیرازطریق
»علـیبـنابراهیـمعنابیه«نیزطریقدارموچوندرسـنداینروایتاسـمابنابی
عمیرهسـت،میتوانمابتدایسـندرابردارموجایآن»علیبنابراهیمعنابیه«را
بگذارم!اگرکسـیچنینکاریرابکند،ازبدتریناقسـامتعلیقرامرتکبشدهاست
کهازنظرعرفیمیتوانبهآنتعویضسـندنیزگفت.طبیعیاسـتکهچنینکاری
هرگـزجایزنیسـت؛زیـرامرحومکلینیصرفااینمطلبرامثـادرکتابیازابنابی
عمیـردیدهاندکهازطریقسـهلبنزیاداسـتوازکجامیداننـددرکتابابنابی
عمیرکهازطریقابراهیمبنهاشـماسـت،نیزچنینروایتیوجودداردکهبخواهند

سندهاراجابهجاکنند!
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اینکهاینکارهاجایزنیسـت،مسـألهایبدیهیاستودرمیاناهلحدیثاز
مسـلماتاسـتکهچنینکارهاییازاسبابضعفمبانیحدیثیمحدثاست.به

عنوانمثالمرحومنجاشیدرترجمهمحمدبنجعفربنبطةچنینمیفرمایند:

یتساهل فی احلدیث و یعلق األسانید باإلجازات .۱	 

امـاعلـتاینکهمجبوریماینهارااینمقدارتوضیحدهیمایناسـتکهبرخی
تصورکردهاندکهاینتعویضکهازبدترینانواعتعلیقاست،راهخوبیبرایتصحیح

اخبارضعیفاست!۲و۳

خوشبختانهبزرگانحدیثیشیعههرگزاهلتعلیقاینچنینینبودهاندولیمتأسفانه
همانطورکهعرضشـد،آقایابنبطهکهفهرسـتینیزداشـتهاسـتوفهرستاواز
منابعمرحومنجاشیوشیخطوسیاست،اهلچنینکاریبودهاستوانشاءالله

درآیندهبهثمراتاینمطلبخواهیمپرداخت.

چیستی کتاب فهرست و فرق آن با اجازه نامه
حالکهبااصطاحاتمقدماتیآشـناشـدیم،میتوانیمبهتبیینچیسـتیکتاب
فهرستبپردازیم.فرضکنیدمرحومکلینیبعدازمدتیطوالنیازگذراندنتحصیات،
کتابخانـهایازکتبنسـخهبرداریشـدهواجازهگرفتهشـده،تهیـهمیکردند.حال

۱.رجالنجاشی،ص۳۷۲.

۲.قاعدةالضرروالضرار)للشهیدالصدر(،ص۸۶.

۳.البتهشهیدصدرصرفاتعلیقرادرصورتآخرقبولمیکنندکهخودمحدثدرجاییتعبیرکردهباشدکهبهجمیع

روایاتمثامحمدبنمسلمازفانطریق،راهدارمودلیلتصورایشاناینبودهاستکهفکرکردهاندعبارتجمیع

روایاتمعنایشایناسـتکهحتیشـاملروایتنسـخهبازاریهممیشودوحالاینکهفرضایناستکهمحدث،

راهـیبـهروایتنسـخهبـازاریجزآنندارد.وقتـیخودکلینیطریقضعیفـیرابهآنروایتذکـرمیکنند،چهطور

میتوانیمبگوییمکهاجازهمرحومکلینی،شـاملاینروایتنیزمیشـود!یعنیآیاتصورمیشـودکهعبارت»اخبرنی

بجمیعکتبهوروایاته«قضیهحقیقیهباشـدکهایشـانچنیناسـتظهاریازآنکردهاند؟!درمجموعبهنظرمیرسـدکه

ایشاناصلمسألهرادرستتصورنکردهاندوگرنهشأنایشاناجلازدرکنکردنچنینمسألهواضحیاست.

البتهایشـانیکتصوردیگرهمظاهراداشـتهاندوآناینکهدرعبارت»اخبرنیبجمیعکتبهوروایاته«،مرادازروایت،

همیننقلهایشفاهیاستولیدرآیندهدرهمیننوشتارخواهدآمدکهمراداز»روایت«دراینعبارت،کتبیاست

کهشخصازدیگراننقلکردهاستومراداز»کتاب«،تألیفاتشخصیخودفرداستواگرایشانبهاینمعنیتوجه

کردهبودندحتیاحتمالارتباطآنبامسألهایکهدرصدداثباتشهستند،پیشنمیآمد.
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میخواهندکهطرقکتابخویشرابهورثهخودبگویندتااینکتببرایورثهایشان،
وجادةنباشدوورثهایشانبهکتباجازهداشتهباشند.دراینجامرحومکلینینوشتاری
تهیهمیکردندکهدرآناسمتکتککتبومؤلفینآنهاوطرقایشانبهکتبآمده
بودوآننوشـتهرابهورثهخویشمیدادند.بهایننوشـتار»اجازهنامه«میگویندکه

مخاطبآنافرادیخاصهستند.

حالفرضکنیدکههمینمجموعهرامرحومکلینیبهصورتنوشتاریمستقل
منتشـرمیکردندوخطاببهافرادیخاصنمینوشـتندوخودایننوشـتار»کتابی

مستقل«پنداشتهمیشد.بهایناعتبارمیتوانبهآننوشته»فهرست«گفت.

پسازاینجاروشـنشـدکهاجازهنامهبهاعتباریفهرسـتاسـتوفهرستبه
اعتباریاجازهنامهاست.اگرنوشتهبامخاطبخاصدرنظرگرفتهشود،اجازهنامه
استوگرنه»فهرست«.بههمیناعتباردرموردفهرستابنعقدهتعبیراجازهبهکار
رفتهاست.البتهتعبیرفهرستدربرخیازمواردبهمعنایلغویآنکهتقریبامرادف
واژه»نوشـتهشـاملعناوین«و»فهرستدرزبانفارسییالیستکهواژهاصالتاغیر
فارسـی«اسـت،بهکاررفتهاسـت.بهعنواننمونهمرحومنجاشـیدرموردعلیبن

محمدالعدویبعدازذکرکتبشانمیفرمایند:

أخربنا سالمة بن ذكا أبو اخلیر املوصلی رمحه الله بجمیع كتبه. و رأیت فی 	 

فهرست كتبه بخط أبی نر بن الریان رمحه الله كتبا زائدة عى هذه الكتب 

غیر أن هذه روایة سالمة و كان یذكره بالفضل و العلم و الدین و التحقق 
هبذا األمر رمحه الله.۱

البتهابتدامحتملبهنظرمیرسـدکهایشـانکتابیباعنوانفهرستتألیفکرده
باشـندولیاگرچنینبود،جاداشـتکهدرضمنمؤلفاتایشانذکرمیشدوحال

اینکهمرحومنجاشیاسمیازکتابفهرستنمیبرد.

ازآنچهعرضکردیمروشـنمیشـودکهدرفهرستواجازهنامه،هممجموعه

۱.نجاشی،ص۲۶۵.ترجمهعبارت:سامةبندکاابوالخیراهلموصلبهماازهمهکتبشخبرداد)همهکتباورا

بهمااجازهداد(ودرفهرستکتباوبهخطابینصربنریانکتابهاییعاوهبراینکتابرادیدمجزاینکهاینروایت

سامهاست...



23 مواسلفف / «نس ابسطبرسم  یهسفسفوتتسرسف ملعسیتسیچ» 

کتبیکهخودشـخصتألیفکردهاسـت،ذکرمیشـودوهممجموعهکتبیکهاین
شـخصازدیگـراناجـازهگرفتهاسـت.اینکهدربرخـیازاجازهنامههـافرمودهاند:
»اخبرنیبجمیعکتبهوروایاته«برهمیناساساست.درآیندهخواهیمگفتکهمراد
از»روایت«دراینعبارت،آثاریاسـتکهنویسـندهاجازهنامهازدیگراننقلکرده

استبهخاف»کتاب«کهمرادتألیفاتشخصیاوست.

فهارس موجود و متقدم
امروزهدرمیانشیعه،تنهادوکتابفهرستباتوصیفیکهازآنارائهشد،وجود

داردکهیکیفهرستمرحومشیخطوسیاستودیگریفهرستنجاشی.

مرحومنجاشـینامکتابخودرادرابتدایجزءدومآنقبلازابتدایبابعین
چنینذکرمیکنند:

اجلزء الثانی من كتاب فهرست أساء مصنفی الشیعة و ما أدركنا من مصنفاهتم 	 

و ذكر طرف من كناهم و ألقاهبم و منازهلم و أنساهبم و ما قیل فی كل رجل 
منهم من مدح أو ذم۱

ازاینجاروشنمیشودکهنامگذاریکتابفهرستنجاشیبه»رجال«صحیح
نیست.

همچنینمرحومشیخطوسیدرترجمهخویشدرکتابفهرستمیفرمایند:
»حممد بن احلسن بن علی الطوسی مصنف هذا الفهرست.«۲

اماقبلازاینکتبنیزفهارسـیدرمیانشـیعهموجودبودهاستکههشتعدد
ازآنهارادرکتابفهارسالشیعهاحیاکردهاندکهعبارتنداز:

۱.فهرستابنالولید

۲.فهرستابنقولویه

۳.فهرستسعدبنعبدالله

۱.همان،ص۲۱۱.

۲.فهرستشیخطوسی،ص۴۴۷.
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۴.فهرستعبداللهبنجعفرحمیری

۵.فهرستشیخصدوق

۶.فهرستابنعبدون

۷.فهرستابنبطه

۸.فهرستحمیدبنزیاد

البتهدرایننوشتاراشکاالتروشیکتابفهارسالشیعهرابررسیخواهیمکرد.

فرق رجال نویسی و فهرست نویسی از حیث منابع
فرضکنیدمیخواهیدکتابرجالیبنویسـید.بهچهمنابعینیازدارید؟کتاب
رجالکتابیاسـتکهدرآنبهبررسـیافرادیمیپردازدکهراویهسـتندبهخاف
فهرستکهدرآنبهبررسیافرادیمیپردازدکهمؤلفهستندوبهخافتراجمکه
درآنبهبررسـیافرادیمیپردازدکهعالمهسـتند،چهتألیفیداشـتهباشندیاخیرو
چهروایتیداشتهباشندیاخیر.وهمهاینهابهخافکتبانسابهستندکهدرآنها
نسـبوجوهاجتماعیبررسـیمیشـود،اعمازاینکهعالمباشـندیانباشندومؤلف

باشندیانباشندوراویباشندیانباشند.

کسـیکهمیخواهدکتابرجالبنویسـد،اوالمیتوانـدازکتابهای»رجال«
سابقاستفادهکندوثانیامیتواندبهکتبروایاتمراجعهکندوهرجااسمیدرسند
روایـاتدیـدبهعنوانراویذکرکند.درمرحلهبعدبراسـاسروایاتیاکتبرجال

میتواندبهبررسیوثاقتشخصنامبردهبپردازد.

کسـیکهمیخواهدکتابفهرستبنویسد،اوالمیتواندازکتبفهارسسابق
برخوداستفادهکندواسامیمؤلفینراازآنجااستخراجکندوثانیامیتواندبرودبازار
وهرکتابیکهدربازاربودوبهمؤلفینسبتدادهشدهبود،اسمآنمؤلفرابیانکند
وثالثامیتواندبهاسـنادروایاتمراجعهکندودرجاییکهدرسـندروایتتصریح
شدهبودکهاینروایتازکتابفانشخصاست،اسمآنشخصرابهعنوانمؤلف

ذکرکند.
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البتههمانطورکهدرآیندهتوضیحخواهیمدادازسندروایاتبهطرقدیگرینیز
ممکناسـتپیبهمؤلفبودنشـخصیخاصببریم.روشبعدنیزایناستکهبه

کمکاجازهنامههاپیبهمؤلفینببریم.

البتهدرصورتیکهازکتبفهارسونیزاجازهنامهاستفادهکنیم،بهراحتیطریق
بهکتابرامیتوانذکرکرد.همچنیندرصورتیکهدرسندروایتیتصریحشدهباشد
کهاینروایتازکتابفانشـخصاسـتوطریقبهآنکتابذکرشـدهباشد،نیز
میتوانطریقذکرشدهرابهعنوانطریقبهکتابذکرکرد.امادرصورتیکهکتابی
بازاریباشـد،نمیتوانیمطریقیبهسـویکتابنامبردهدرکتابفهرسـتخویش،

ذکرکنیم؛زیراکتاببهصورتوجادهبهدستمارسیدهاست.

فهرسـتنویسـانماازهمهاینروشهابهجزاستفادهازکتبروایات،استفاده
کردهاند.یعنیمثامرحومشیخطوسیهمازفهارسمتقدماستفادهکردهاستوهم
ازاجازهنامههاوهمازکتببازاریموجود.موارداسـتفادهازکتبفهرسـتروشـن
است،زیراهرکسیکهکتابفهرستینوشتهاستواسماودرطریقبهکتابمؤلفی
خاص،ذکرشدهاست،طبققاعده،مطلبازکتابفهرستآنفردگرفتهشدهاست.

روشکلیاحیاءفهارسدرکتابفهارسالشیعهنیزهمیناست.

اجازهنامههانیزواضحاسـت.هرموردیکهدرطریقبهکتبفردی،اسـمهیچ
یکازاصحابفهرست،ذکرنشدهبود،قطعاازاجازهنامهگرفتهشدهاست.موردی
کـهچندیپیشبهعنوان»معنایلغویفهرسـت«ونیزتمامـیمواردیکهطریقبه
کتابازطریقابنعقدهاسـت،ازاینقبیلاسـت؛زیرانهمرحومشـیخونهمرحوم
نجاشیبرایابنعقدهکتابیتحتعنوان»فهرست«ذکرنمیکنندولیشیخطوسی
ازاجازهنامهاییادمیکندکهبارهاازآندرفهرستخویشدرطریقبهکتباستفاده

کردهاستودرطریقبهکتاباسمهیچیکازاصحابفهرستوجودندارد.۱ 

درمـواردیکههیچطریقیبـهصاحبکتابذکرنمیکنندظاهراکتاببازاری
است.بهعنوانمثالدرترجمهعلیبناسماعیلالمیثمینهمرحومشیخونهمرحوم

۱.بهعنواننمونهرک:فهرسـتشـیخطوسی،ص۱۲۲و۱۲۳درترجمهالحسنبنمحبوبوص۱۷۵و۲۰۲و۲۰۵ 

و۲۳۱و...
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نجاشیبااینکهکتبمتعددیازجملهکتابالنکاحتوسطنجاشی۱وکتبدیگری
توسطشیخبهاونسبتدادهمیشود،طریقیبهاوذکرنمیکنند.جالباینکهمرحوم
شیخطوسیدرکتابتهذیبدرمواردمتعددیدرکتابالنکاحابتدابهاسمایشان
کردهاسـت۲وحالاینکهدرمشـیخهنیزطریقیبهایشـانذکرنکردهاست.درآینده
عرضخواهیمکردکهبهتصریحخودشـیخوقتیابتدابهاسـمکسـیمیکند،یعنی
روایتازکتاباوستودراینجاظاهراشیخکتابالنکاحعلیبناسماعیلراداشته
اسـتوازآنبهکراتدرتهذیبنقلکردهاسـتولیدرنهمشـیخهونهدرفهرست
طریقـیبهآنذکرنکردهاسـتواینظاهرابهایندلیلاسـتکـهاصلاینکتاببه
صورتسماعشدهدربیناصحابوجودنداشتهاستوبهاصطاح،شیخازآنبه

صورتوجادةنقلکردهاست.

پسروشـنشدکهکتبرجالوفهرسـتازحیثمنابعمتفاوتهستند.منابع
کتـبرجـال،دوچیز،یعنیروایاتوکتبرجالپیشـینهسـتند.منابعفهارسنیز
عمدتاسهچیزهستند؛یعنیاجازاتوفهارسمتقدموروایاتیکهتصریحبهنقلاز
کتابکردهاند.کتاببازارینیزدرصورتیکهدرکتابفهرسـتذکرشـود،طریقی

بهآنذکرنمیشود.

محتوای کتب فهرست
حالسـؤالیکهمطرحمیشـودایناسـتکهدرکتبفهرستچهچیزیمورد

بحثقرارمیگیرد؟

براسـاسآنچهعرضشـد،اوالدرکتبفهرستاسماءمؤلفینوثانیاطریقبه
کتابآنهابرایاحرازحجیتکتابنگاشـتهمیشـود.امامعموالدرکتبفهرست

عاوهبراینهانکاتدیگرینیزموردبررسیقرارمیگیرد.

الف. وضعیت نسخه: 

یکیازمهمتریننکاتیاسـتکهدرکتبفهرسـتبایدبررسیشود،وضعیت

۱.رک:رجالنجاشی،ص۲۵۱.

۲.تهذیباالحکام،ج۷،ص۳۳۷و۳۴۰و۳۴۱و۳۴۳و۳۴۸و....
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نسخهاست.یعنیاگرنسخکتابویژگیخاصیدارند،بایدذکرشود.بهعنواننمونه
مرحومنجاشیدرترجمهعبیداللهبنعلیالحلبیدرموردکتابایشانمیفرمایند:

و النسخ خمتلفة األوائل و التفاوت فیها قریب۱

یادرموردکتابمحاسناحمدبرقیمیفرمایند:
و صنف كتبا منها: املحاسن و غیرها و قد زید فی املحاسن و نقص  ۲

ازاینموارددرکتبفهرستبسیاراست.

ب. اطالعات رجالی از قبیل وثاقت مؤلف و طبقه او و مذهبش و اطالعات 
نسبی شخص

درکتابفهرستنجاشیونیزفهرستشیخطوسیبارهابهچنینمطالبیاشاره
شـدهاسـتودربسـیاریازموارداطاعاتذکرشـدهرابهرجالیونوکتبرجالی

نسبتدادهاند.بهدونمونهتوجهکنید:

إبراهیم بن خالد العطار العبدی یعرف بابن أبی ملیقة روى عن أبی عبد 	 
الله علیه السالم ذكره أصحابنا فی الرجال ۳

إسـاعیل بن أبی زیاد السـلمی ثقـة كوفی روى عن أبی عبـد الله علیه 	 
السالم ذكره أصحاب الرجال.۴

پیشـترعـرضکردیمکهمرحومنجاشـیدراسـمکتابخویشنیزبـهایننکته
تصریحکردهاند:

اجلزء الثانی من كتاب فهرست أساء مصنفی الشیعة و ما أدركنا من مصنفاهتم 

و ذكر طرف من كناهم و ألقاهبم و منازهلم و أنساهبم و ما قیل فی كل رجل 

۱.رجالنجاشی،ص۲۳۱.ترجمهعبارت:نسخاوائلمختلفیدارد)ولی(تفاوتدرمیانآنهاکماست.

۲.همان،ص۷۶.ترجمهعبارت:وکتابهاییراتصنیفکردازجملهآنهامحاسناستوغیرآنرانیزتصنیفکردو

درنسخمحاسنزیادوکمشدهاست.

۳.همان،ص۲۴.

۴.همان،ص۲۷.
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منهم من مدح أو ذم۱

ج. راویان کتب

بنادرکتبفهرستبهایناستکهتنهامؤلفینذکرشوندولیباتعجبمیبینیم
کهمرحومشیخطوسیدرمواردمتعددیدرکتابفهرست،عاوهبرمؤلفینراویان
کتـبرانیـزذکـرکردهاند.بهعنـواننمونهایشـاندرترجمهغیاثبـنکلوبچنین

میفرمایند:

غیاث بن كلوب بن فیهس البجلی له كتاب عن إسحاق بن عار. أخربنا أبو 

عبد الله عن حممد بن علی بن احلسین عن أبیه و حممد بن احلسن عن سعد عن 

احلسن بن موىس اخلشاب عن غیاث بن كلوب بن فیهس البجلی عن إسحاق 
بن عار.۲

اگرمنظورایشانازعبارتاینباشدکهغیاثدرکتابشفقطازاسحاقبنعمار
روایتنقلکردهاست،نبایددرطریقبهکتابغیاثبعدازاسمغیاث،اسماسحاق
بنعماررابیاورند،بلکهبایدمثلسائرمواردکتابفهرستبهاسمخودمؤلفختم
کنند.لذاظاهرادراینجاکتاببرایاسـحاقبنعماراسـتوغیاثصرفاراویآن
استوازاینجهتکهایشانراویکتابهستند،ازایشاناسمبردهشدهاست.

همچنیندرترجمهعمروبنابیالمقداممیفرمایند:

عمرو بن میمون  و كنیة میمون أبو املقدام. له كتاب حدیث الشورى یرویه 

عـن جابر عن أبی جعفر. أخربنا أمحـد بن حممد بن موىس عن أمحد بن حممد 

بن سـعید عن جعفر و إسـحاق ابنـی حممد بن مروان قاال: حدثنـا أبونا قال: 

حدثنا عبید الله املسعودی عن عمرو بن میمون عن جابر عن أبی جعفر علیه 

السالم. و له كتاب املسائل التی أخرب هبا أمیر املؤمنین علیه السالم الیهودی. 

أخربنـا أمحـد بن عبـدون عن أبی بكر الـدوری عن حممد بـن جعفر العلوی 

احلسنی قال: حدثنا علی بن عبدك قال: حدثنا طریف موىل حممد بن إساعیل 

عن موىس و عبید الله ابنی یسـار عن عمرو بن أبی املقدام عن أبی إسـحاق 

۱.همان،ص۲۱۱.

۲.فهرستشیخطوسی،ص۳۵۵و۳۵۶.
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السبیعی عن احلارث اهلمدانی و ذكر الكتاب.

درهردومورد،یعنیکتابشوریوکتابمسائلیکهامیرالمؤمنین1بهیهودی
خبردادند،ایشانصرفاراویکتاباستولیبااینوجودمرحومشیخطوسیایشان
رابهعنوانمؤلفذکرکردهاند.شـیخطوسـیبیشازاینمقدارچنینعملکردهاند. 
یکیازمواردیکهایشانصریحابهاینکهایشانصرفادارایروایات)یعنینقلکتب(

هستندونهتألیفمحمدبنعبدالجباراست.ایشانمیفرمایند:

حممد بن أبی الصهبان و اسـم أبی الصهبان عبد اجلبار. له روایات. أخربنا هبا 

ابن أبی جید عن حممد بن احلسن )بن الولید( عن سعد بن عبد الله و احلمیری 
و حممد بن یحیى و أمحد بن إدریس عن حممد بن أبی الصهبان.۱

د. وصف کتاب و شهرت آن و عنوان کتاب
اینسهموردنیزدرفهارسبسیاراست.۲

فهرست نویسی شیعه همان کتاب شناسی با زاویه حجیت
درواقعفهرستنویسیشیعیان،روشیبودبرایارزیابیکتبازحیثحجیت.
یعنیهموارهدرمواجههبایککتابکهبهمؤلفینسـبتدادهمیشـوداینپرسـش
هسـتکهازکجامعلومکهکسـیاینکتابراجعلنکردهباشـد.صاحبنسخهدر
پاسخ،طریقخودبهکتابراذکرمیکردوکتبفهرستدرواقعتأمینکنندهحجیت
کتبیکهدرکتابخانهنویسندهفهرستموجوداست،برایدیگرانمیباشد.اگرافرادی
کهدرطریقکتابذکرمیشـوندافرادیباشـندکهقابلاعتمادهستند،طبیعیاست

کهتأمینکنندهحجیتکتابمیباشد.

همچنیناگرکتابیبهطرقمختلفیبهدسـتمارسـیدهباشـدوبهعنوانمثال
یکیازطرقآنمعتبرباشد،کافیستکهبقیهنسخازآنکتابرابانسخهدارایطریق
معتبرمقایسهکنیموبهاینترتیبدرصورتهمخوانی،طرقدیگررابااینکهدارای
افرادیناشناسیاضعیفهستند،معتبربدانیم؛زیرابااینهمخوانیروشنمیشود

۱.فهرستشیخطوسی،ص۴۱۵.

۲.برایمشاهدهخیلیازمواردرک:فهارسالشیعه،ج۱،ص۵۵-۴۳.
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کهآنراویضعیفنیز،کتابرابهخوبینقلکردهاست.شبیهاینکهیکفردضعیف،
جزوهیکدرسراخوبتهیهکندیابهعنوانمثالمؤسسهایاسرائیلیکتابکافیرا
براسـاسنسخهمؤسسهدارالحدیثچاپکند.اگرچهدرخباثتمؤسسهاسرائیلی
واسـامسـتیزیآنشـکینیسـتولیچاپآنهادرصورتمطابقتبانسخهدار

الحدیث،چاپمعتبریخواهدبود.

همچنیـنطرقبـهکتبتامدتهاچنینکارکردیداشـتندولیامـروزهبهدلیل
کثرتوشـیوعبسـیارزیادنسخ،عماکارکردخودراازدستدادهاند.بهعنوانمثال
کتابکافیکهماازبازارتهیهمیکنیمبهحسبظاهروجادةاستولیبهدلیلکثرت
نسـخایـنکتـابومطابقتآنبانسـخههایقدیمیمقروءکهدسـتبهدسـتبین

خاندانهایعلمیگشتهاست،بهآناعتمادمیکنیم.

فهرست نویسی شیعه و رجال نویسی اهل سنت
سـؤالیکهدراینجامطرحمیشـودایناسـتکهچراشـیعیانبهدنبالفهرست
نویسیرفتندوحالاینکهدرهمانزماناهلسنتبهرجالنویسیمیپرداختند.

توضیحاینکهمجموعهرجالیشـیعهبسـیارضعیفاسـت.کافیسـتنگاهیبه
رجالشـیخبیاندازیدوتعدادبسـیارزیادافرادیکهتنهانامیازآنهاذکرشدهاست
وهیچوصفیکهتعیینکنندهوثاقتآنهاباشد،ماحظهکنید.عباراتیکهدرکتاب
رجالشـیخطوسـیبیانگرراویومرویعنهرواتباشد،بسیارکماست.همچنین
استکتابرجالبرقیکهاینمسائلدرآنبسیارکمترازرجالشیخاست.همچنین
رجالابنداودوعامهنیزچنینهستند.همهمواردیکهدراینکتبذکرشدهاست،
تنهاپاسخگویبخشبسیارکمیازروایاتیاستکهدرکتباربعهذکرشدهاست.
یعنـیدرتعدادبسـیارزیادیازروایاتکتـباربعهفردیوجودداردکهدرهیچیک

ازکتبرجالیاسمیازاوبردهنشدهاست.

جالباینکهتمامیکتبرجالیموجود،مربوطبهقرنچهارموپسازآناست.
رجالبرقینیزطبقتحقیقاتاخیرمربوطبهیکیازنوههایاحمدبرقیاستکهدر
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قرنچهارممیزیستهاست.۱جالباینکهقبلازآننیزاولینکتابرجالیکهبهیک
شـیعهنسـبتدادهشدهاسـت،مربوطبهعبداللهجبلهواقفیاستکهشخصیغیر
امامیاسـت.محتوایرجالیاصحابامامیهدرقرنسـومنیزبسیارمحدوداست،
زیرامرحومابنداوددرمقدمهبهداشـتنبرخیازآنهامثلرجالفضلبنشـاذانو
استخراجمطالبآنهاتصریحمیکندولیمواردذکرشدهدرکتابایشانازاینافراد
بسیارمحدوداستکهنشانگراختصارآنمنابعمیباشد.درضمنخودرجالشیخ
طوسـینیزبهعنوانشـاهدیبرشـدتضعفمحتوایرجالیموجودتازمانشیخ
میباشد،زیرااگرچنینمحتواییوجودداشت،همانطورکهشیختصریحکردهاست
تماممواردرجالابنعقدهراذکرکردهاسـت،ازآنمنبعنیزاسـتفادهمیکردوکتاب

موجودراازایننابسامانیخارجمیکرد.بهعبارتشیختوجهکنید:

و مل أجـد ألصحابنـا كتابا جامعـا فی هذا املعىن إال خمتـرات قد ذكر كل 

إنسان طرفا منها إال ما ذكره ابن عقدة من رجال الصادق علیه السالم فإنه قد 

بلغ الغایة فی ذلك و مل یذكر رجال باقی األمئة علیهم السـالم. و أنا أذكر ما 
ذكره و أورد من بعد ذلك من مل یورده )یذكره(۲

اماهمانطورکهدرفهارسالشـیعهنشـاندادهشدهاسـت،غنایمنابعفهرستی
شـیعهازابتداباالبودهاسـتوانصافافهرسـتنجاشـیوحتیفهرسـتخودشیخ
طوسیازحیثغنایمحتواوقدرتعلمیوحتیازحیثحجممطالبمفید،قابل

قیاسبارجالشیخکهتکاملیافتهرجالسابقیناست،نیست.

امااهلسـنتروبهفهرسـتنویسـینیاوردند.هرچندکتبیمثلفهرستابن
ندیمازکتبفهرستپنداشتهشدهاستولیفهرستنویسیابنندیم،کتابشناسی
بازاویهحجیتنیسـتبلکهابنندیمصرفاکتبموجوددرکتابخانهخویشرااسـم
بردهاستوهیچطریقیبهکتبذکرنمیکند.اولینکتابفهرستیاهلسنت،کتاب

۱.رک:مقدمهرجالبرقی،چاپدانشگاهامامصادق1.

۲.رجالشـیخطوسـی،۱۷.ترجمـهعبارت:وکتابجامعیرادرمیانکتباصحـابخودماندراینزمینهنیافتم،

مگرکتابهایمختصریراکههرکسـیازآنهاگلچینیازرجالراذکرکردهاسـتمگرآنچهکهابنعقدهدراصحاب

امامصادقذکرکردهاستکهاودراینزمینهکاررابهنهایترساندهاستورجالباقیائمهراذکرنکردهاستومن

رجالاوراذکرمیکنموبعدازآن،آنچهراکهاوذکرنکردهاست،ذکرمیکنم.
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زادالمسـیرفیالفهرستالصغیرسـیوطی)م۹۱۱هـ(است.یعنیاهلسنتحداقل
بیشازششصدسالدرفهرستنویسیازشیعهعقبهستند.

اماسؤالیکهبسیارمهماستاینکهچراشیعهبهدنبالفهرسترفتونهرجال.

پاسخاینسؤالبسیارزیباستونشانمیدهدکهشیعهنهازرویسهلانگاری
بلکهبهدلیلعدمنیازبهرجالبهسـراغآننرفتهاند.اهلسـنتدرنیمهقرندوکهبه
فکـرتنقیـحوپاالیشاحادیثافتادند۱،تنهاراهیکهبرایبررسـیروایاتداشـتند،
بررسـیافرادسـندبود،زیرابهطورقطعاهلسـنتاهلنوشتارونقلمحتوادقیقابه
همانشکلکهدرنوشتارسابقموجودبودهاست،نبودهاند.بهعنواننمونهابوحاتم

میگوید:

مل أر من امْلُحدثین من یحدث بِاحْلَِدیِث عى لفظ َواِحد اَل ُیَغیِّرُه سـوى َعلّی بن 
اجْلَْعد۲

طبیعیاستکهاگرنقلازنوشتاردرعامهرواجداشت،هیچگاهچنینوضعی
نبودکهروایاتنقلبهمعناشود.

اماشـیعیانازهمانابتدااهلنوشـتاربودندوخصوصااززمانامامباقر1به
بعدکامااینمسألهجاافتادوشاهدبرمدعایمااصحاببسیارزیادیازاصحاب
امامباقروصادق4اسـتکهدرکتابفهرسـتنجاشـیوفهرستشیخطوسی
آمدهاست.شیعیانبهدلیلجمعیتکمومحدودیتهایحکومتیچارهایجزرجوع
بهنوشتارنداشتندونمیتوانستندبهمجالسشفاهیاکتفاکنندبهخافاهلسنت
کهبهدلیلحمایتهایحکومتیقدرتبرگزاریدرسهایعظیمیداشتندکهدرآن

افرادبسیارزیادیحضورداشتند.

حالاگرمطلبیدرکتابیازاصحابائمه3موجودبودوکسـیدرآنشـک

۱.رک:أعامالمدرسةالحدیثیةالبغدادیةالمعاصرة،ص۲. 

ُمحدثینمنیحفظ
ْ
۲.فتحالباری،ج۱،ص۴۳۰.ومشابههمیننقلدرهمان،ص۴۳۶چنینآمدهاست:لمأرمنال

ْورّی.ترجمهعبارتداخلمتن:درمیان
َّ
رُهسویقبیَصةَوأبینعیمِفیَحِدیثالث یِّ

َ
ُیغ

َ
َحِدیِثعلیلفظَواِحدال

ْ
ِتیِبال

ْ
َیأ َو

محدثینندیدمکسـیراکهوقتیتحدیثمیکندآنرابهلفظواحد)دقیقاهمانچهکهشـنیدهاسـت(تحدیثکندوآن

راتغییرندهدمگرعلیبنجعد)کهچنینمیکردوتغییرنمیداد(.
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میکرد،چهمیکرد؟اهلسـنتچارهایجزتعبدبهراویوافرادسـندنداشـتندولی
شـیعیانبهدلیلحضوراماممعصوم1درجامعهمیتوانسـتندازامام1بپرسند.
ممکنبودکهراویثقهنیزاشتباهکندولذاهرگاهشیعیاندرمطلبیشکمیکردند
بـهجـایتعبددادنخودبهراویانحدیث،امکانمراجعهبهامامرانیزداشـتند.حال
اگرامام1مطلبراانکارمیکردند،راویآنمطلبراازنسخهخودحذفمیکرد
ودیگـرآنرابـرایکسـینقلنمیکرد.روایات»عرض«کـهدرآنهاروایتیازائمه
سابق3نقلمیشوددرسراسرفقهموجوداستوائمه3معموالپاسخراویرا
دادهاندوروشنکردهاندکهآنمطلبصحیحاستیاخیر.بعدازاینصاحبنسخه،
درهنـگامنقلنسـخهبـرایدیگریمطلبیراکهقبولنداشـت،نقلنمیکردواجازه
نمـیداد.شـواهدبراینکـهاصحابحدیثشـیعهمطالبیراکهقبولنداشـتند،نقل
نمیکردندواجازهنمیدادندبسـیاراسـت.بهعنواننمونهمرحومنجاشیدرترجمه

احمدبنمحمدسیاریمیفرمایند:

أخربنا احلسـین بن عبید الله قال: حدثنا أمحد بن حممد بن یحیى و أخربنا أبو 

عبـد الله القزوینی قال: حدثنا أمحد بن حممد بن یحیى، عن أبیه قال: حدثنا 
السیاری، إال ما كان من غلو و ختلیط.۱

همانطورکهمیبینیدکلکتابهایاورااجازهدادهاندبهجزمطالبیکهغلوآمیز
اسـتونیزمطالبیکهدرآنهاخلطصورتگرفتهاسـت.مشـابههمینعبارتدر
ترجمهمحمدبناورمه۲،محمدبناحمدبنیحیی۳،محمدبنعلیابوسـمینة۴و

محمدبنجمهور۵ومواردیدیگرآمدهاست.

جالبترعبارتیاسـتکهدرترجمهمحمدبنعلیشـلمغانیآمدهاستکهتنها
یکروایتکتاباستثناءشدهاست:

۱.نجاشی،ص۸۰.

۲.فهرستشیخطوسی،ص۴۰۷.

۳.همان،ص۴۱۰.

۴.همان،ص۴۱۲.

۵.همان،ص۴۱۳.
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و أخربنـا بـه مجاعة عن حممد بن علی بن احلسـین عن أبیـه عن حممد بن علی 

الشـلمغانی إال حدیثا )واحدا( منه فی باب الشـهادات: أنه یجوز للرجل أن 
یشهد ألخیه إذا كان له شاهد واحد من غیر علم۱

لذاشیعیاننیازیبهبررسیرجالیکهروشینامطمئنهست،نبودندومیتوانستند
بـامراجعـهبهامام1ازصحتوسـقمروایتاطاعپیداکنند.لـذابهجایاینکه
بیاینـدبررویروشنامطمئنسـرمایهگذاریکنند،بـهروشمطمئن،یعنیارزیابی
نسـخرویآوردند.درواقعکتبیکهاز ائمهسـابقین3نقلشـدهبود،توسـطائمه

متأخر3پاالیشمیشدومنبعیمورداعتمادبرایاصحاببود.

طبـقاینروشوقتیراویضعیفیمطلبینقـلمیکردولیروایاتاودرکتب
معتبرموجودبود،نسخهاو،نسخهایمعتبرپنداشتهمیشدواگرراویثقهایمطالبی

نقلمیکردکهخافمطالبدیگرانبود،کنارگذاشتهمیشد.

بهعنواننمونهمرحومشیخطوسیدرترجمهطلحةبنزیدمیفرمایند:
له كتاب و هو عامی املذهب إال أن كتابه معتمد.۲

مـابرایفهماینمطلبشـیخنیازبهاینکامشـیخنداشـتیم؛زیـراخودمانبه
وضـوحنقـلازکتـاباودرمعتبرترینکتـبرواییمثلکافیرابهدفعاتمشـاهده

میکنیموایننشانمیدهدکهاجماالاصحاببهکتاباواعتمادکردهبودند.۳

برایناساسروشنمیشوکهچرامرحومکلینیازفردیضعیفمثلمحمدبن
علیابوسمینهدرکافی۲۸۲روایتنقلکردهاستیاازفردیمثلسهلبنزیادکه

۱.همان،ص۴۱۳.ترجمهعبارت:بهاینکتابماراخبردادهاند)اینکتابرابهمااجازهدادهاند(جماعتیبهنقلاز

محمدبنعلیبنالحسین)صدوقپسر(ازپدرشازمحمدبنعلیشلمغانیمگرحدیثواحدیازآنکتابرادر

بـابشـهاداتکه)مفـادآنحدیثاینبودکه(برمردجایزاسـتکهبهنفعبرادرش)برادرایمانـیظاهرا(بدونعلم

شهادتدهد،وقتیکهاویکشاهددارد)تابهاینوسیلهدوشاهدداشتهباشدوبههدفشبرسد(.

۲.همان،ص۲۵۶.

۳.البتهاینشـبههوجودداردکهاصحابروایاتیراازکتاباوگزینشکردهباشـندوبابررسـیمجموعهمواردنقلها

بعیدنیستکهچنینچیزیرخدادهباشدواصحابصرفابهبرخیازروایاتاواعتمادکردهباشند.

البتـههمانطورکهواضحاسـتاعتماداصحـاببهطورکلیدلیلیبرپذیرشروایتنیسـت.اگراعتماداصحابدر

طبقاتمتأخروخصوصادرمیاناصحاباخباریرواجداشتهباشد،چنداندلیلیبروثوقبهمحتوایکتابنخواهد

بود.
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احمداشعریبرعلیهاوبهکذبوغلوشهادتداد۱،۱۹۱۸روایتنقلکردهاند. در
واقـعمرحومکلینیمشـاهدهکردهاندکهنسـخهسـهلبنزیادازبهعنـواننمونهابن
فضـال،هماهنگـیخوبیبانسـخهاحمداشـعریازابنفضالداردولذانسـخهرا
پسـندیدهاندوآنرانقلکردهاند،هرچندکهسهلبنزیادشخصیتدرستینداشته

باشد.

اهداف فهرست نویسی
براسـاسآنچهعرضکردیمیکیازاهداففهرسـتنویسـیآشـکارشدوکه
عبارتبودازروشیبرایتأمینحجیتروایات.امافهرستنویسیاهدافدیگری
نیزداشتهاست.مرحومنجاشیدرمقدمهفهرستهدفخویشراچنینبیانمیکنند:

أما بعد فإنی وقفت عى ما ذكره السید الرشیف أطال الله بقاءه و أدام توفیقه 

مـن تعییر قوم من خمالفینا أنه ال سـلف لكـم و ال مصنف. و هذا قول من ال 

علم له بالناس و ال وقف عى أخبارهم و ال عرف منازهلم و تاریخ أخبار أهل 

العلم و ال لقی أحدا فیعرف منه و ال حجة علینا ملن مل یعلم و ال عرف. و قد 

مجعت من ذلك ما اسـتطعته و مل أبلغ غایته لعدم أكرث الكتب و إمنا ذكرت 
ذلك عذرا إىل من وقع إلیه كتاب مل أذكره.۲

پسیکیازاهداففهرسـتنویسـینشـاندادناصالتعلمیوریشـهداری
مذهباست.بهعبارتدیگروقتیمیراثمکتوبمذهبازگذشتهبسیارزیادباشد،
نشانمیدهدکهاینمذهبازگذشتهجریانیپویاوفعالدرجامعهبودهاستواز
اصالتوریشـهواسـنادخوبیبهصاحبمذهبیعنیشـخصرسولاکرم2و

۱.رک:رجالنجاشی،ص۱۸۵.

گاهشـدمازآنجهکهسـید)ظاهراسـیدمرتضی(ذکرکردندکهعدهایاز ۲.همان،ص۳.ترجمهعبارت:امابعدمنآ

مخالفینشـیعه،ما)شـیعه(راموردنقدقرارمیدهندکهشما)شـیعیان(گذشـتهایندارید)بیریشـههسـتید(وکتابی

ندارید.اینکامکسـیاسـتکهعلمیبهمردم)شـایدمراداهلسـنتباشـد،یعنیاینفردحتیبهخوداهلسنتو

اخبـارآنهـانیـزعلمندارد(واخبارآنهانداردوجایگاهآنهاوتاریخاهلعلمرانمیداندواسـتادیندیدهاسـتکهاز

گاهشودوحجتیبرعلیهمابرایکسیکهنمیداندوآشنانیست،وجودندارد.ومنآنچهکهمیتوانستماز طریقاوآ

آن)یعنیکتب(راجمعکردموبهغایتکارنرسیدمبهخاطرنبودنبیشترکتبومن)اینجمات(راذکرکردمبرای

عذرخواهیازکسیکهنزداوکتابیهستکهمنذکرنکردهام.
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ائمهاطهار3برخورداراست.

همچنینشـیخطوسی8غرضخودواصحابفهرستراازفهرستنویسی،
چنینبیانمیکنند:

فإنی ملا رأیت مجاعة من شیوخ طائفتنا من أصحاب احلدیث عملوا فهرست 

كتب أصحابنا و ما صنفوه من التصانیف و رووه من األصول و مل أجد منهم 

أحدا استوىف ذلك و ال ذكر أكرثه بل كل منهم كان غرضه أن یذكر ما اختص 

بروایتـه و أحاطـت به خزانته من الكتب و مل یتعرض أحد منهم السـتیفاء 

مجیعه إال ما كان قصده أبو احلسـین أمحد بن احلسـین بن عبید الله رمحه الله 

فإنـه عمل كتابین: أحدمها ذكر فیـه املصنفات و اآلخر ذكر فیه األصول و 

استوفامها عى مبلغ ما وجده و قدر علیه غیر أن هذین الكتابین مل ینسخها 

أحد من أصحابنا و اخرتم هو رمحه الله و عمد بعض ورثته إىل إهالك هذین 

الكتابیـن و غیرمهـا من الكتب عى ما یحكـی بعضهم عنهم. و ملا تكرر من 

الشـیخ الفاضل أدام اللـه تأییده الرغبة فیا یجری هـذا املجرى و تواىل منه 

احلث عى ذلك و رأیته حریصا علیه عمدت إىل عمل كتاب یشتمل عى ذكر 
املصنفات و األصول ۱

کیدشیخمفید8  احتماالمرادازشیخفاضل،شیخمفیدباشدواحتماالعلتتأ
براینمطلبچیزیمشابهانگیزهسید8طبقنقلمرحومنجاشیاست.امافهرست

۱.فهرستشیخطوسی،ص۲و۳.ترجمهعبارت:پسهمانامنهنگامیکهدیدمجماعتیازشیوخطائفهخودرااز

اصحابحدیثکهفهرستکتباصحابماراوآنچهراکهازتصنیفاتبهتصنیفدرآوردهاندوآنچهراکهازاصول

نوشـتهاند،بهعملآوردهاندو)ازطرفی(هیچکسرانیافتمکهاینکاررامسـتوفیانجامدادهباشـدوبیشـترشراذکر

نکردهانـدبلکـههـریـکازآنهاغرضشاینبودهکهآنچهرابهمختصبودهاسـتبهروایـتآنذکرکندوآنچهراکه

کتابخانهاششـاملآنبودهاسـت،ذکرکندوهیچکساستیفاءنکردهاستمگرآنچیزیراکهاحمدبنالحسینبن

عبیدالله)ابنغضائریپسر(قصدکردکههمانااودوکتابنوشتکهدریکیاصولرانوشتودریکیمصنفاترا

نوشـتوآندورابهمقداریکهبهآنرسـید،مسـتوفاذکرکردجزاینکهایندوکتابراهیچیکازاصحابمانسـخه

بردارینکردواو)احمد(جوانمرگشدوبعضیازورثهاشبهعمدایندوکتابراوغیرآندورانابودکردند)وآنچه

گفتـم(براسـاسآنچیزیاسـتکـهبرخیازآنها)ورثـهاحمد(ازبرخیدیگـرنقلمیکنند.وهنگامیکهازشـیخ

فاضل)ظاهـرامرحـوممفید(مکررارغبتدرنگارشچنینچیزیرامشـاهدهکردموبرانگیختنوانگیزشبرنگارش

چنینچیزیبهدنبالشقرارگرفتوایشـانراحریصبرچنینچیزیدیدمقصدبهنگارشکتابیکردمکهمشـتملبر

ذکراصولومصنفاتباشد.
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نویسیکارکردهایدیگرینیزداردکهدرآنزمانچندانموردتوجهنبودهاستولی
درزمانمابسیارمهماست.

کارکردهای بررسی فهرستی روایات
یکیازکارکردهایمهمبررسـیفهرسـتیروایاتکهبهبرکتفهرسـتنویسی
گذشتگانبرایماممکنشدهاست،تعیینزمانمکتوبشدنیکروایتاست.به
عنوانمثالمیتوانیممعینکنیمکهآیاراویاولیکهازامام1مطلبراگرفتهاست،
مطلبرانوشتاریکردهاستیاراویدومیاراویهایبعد.فهماینمطلببهاینکه
بتوانیمتشخیصدهیماینروایتنقلبهمضمونشدهاستیاعینعباراتامام1است،
کمکمیکند.طبیعیاستکههرچهزمانکتابتیکروایتبهاماممعصوم1نزدیکتر
باشد،احتماالارزشواعتبارروایتخصوصاازحیثدقتدرالفاظ،بیشترخواهد

بود.

کارکرددیگرایناستکهمیتوانیمبسیاریازکتبازدسترفتهرااحیاءکنیم.
بهعنوانمثالکتبثاثینحسینبنسعیدیابسیاریازکتبدیگرراکهدرفهارس

ذکرشدهاند، بهمقداریکهازآنهابهدستمارسیدهاست،احیاءکنیم.

کارکرددیگرکهبعدازاحیاءکتبممکنمیشـودایناسـتکهشـواهدیبرای
قبولیاردروایتیخاصبرایماآشـکارمیشـود.بهعنواننمونهفرضکنید،بعداز
احیـاءکتبمشـاهدهکنیمکهدرکتبابنابـیعمیروصفوانوبزنطیوبزرگاناین
طبقـهونیـزطبقاتبعد،دریکفرعفقهیروایاتینقلشـدهاسـتکههمگیتأیید
کنندهمثاوجوبعملیهسـتند.سـپسمشـاهدهکنیمکهروایتیراشیخطوسیدر
قرنپنجماولینبارآنازکتابحریزبهسـندصحیحنقلکردهاسـت!طبیعیاسـت
کهبااطاعاتیکهنسـبتبهشـهرتورواجشدیدکتابحریزواعتماداصحاببه
آنداریموازطرفیمشاهدهایننکتهکههیچیکازاصحاببعدازحریزدرکتب
خویشمطابقآنروایت،روایتینقلنکردهاندوخودروایتحریزرانیزنیاوردهاند،
درمییابیمکهبهاحتمالقویاصحابازروایتحریزاعراضکردهاند.طبیعیاست
کهدرچنینفضائیعلیرغمسندصحیحروایتحریز،درجهاعتمادمابهآنبسیار
کممیشـودودرمییابیمکهحتمامشـکلیبودهاستکهچنینروایتیاعراضشده
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است.

کارکرددیگرایناسـتکهمیتوانیمنسـخمختلفیکروایتراپیداکنیموبه
کمکمقایسهآنهابهمتنصحیحدستپیداکنیم.بهعنواننمونهاگرروایتیازکتاب
ابنابیعمیرازسـهطریقیکیدرکتابمرحومکلینیازطریقمحمدبنیحییاز
احمداشعریودیگریدرکتابشیخصدوقازطریقصدوقپدرازعلیبنابراهیم
ازپـدرشودیگریدرکتابشـیخطوسـیازطریقابنقولویـهازکلینیازعلیبن
محمدعنسـهلبنزیادنقلشـدهباشـد،میتوانیماینسهنسخهازروایتابنابی
عمیررامقایسهکنیموبهنسخعرضیروایتکتابابیابیعمیرپیببریموبامقایسه

آنهابهمتنصحیحبرسیم.

کارکـرددیگرایناسـتکهمیتوانیمبهشـهرتکتبپیببریـم.وقتیکتابیدر
فهارسگوناگونموجودباشد،نشانازشهرتکتاباست.بهعنواننمونهکتابابن
ابیعمیردرهفتفهرسـتموجودبودهاسـتکهنشـانازاوجشهرتآندارد.۱در
کتابفهارسالشـیعهفهرسـتیازوجودکتابدرفهارسمختلفارائهدادهاستکه
بهکمکآنمیتوانیممقدارشـهرتکتبرابراسـاسموجودبودندرکتبفهرست

گوناگوندریابیم.۲

کارکرددیگرتوجهبهمباحثفهرستیدرمباحثتمییزمشترکاتوبرخیدیگر
ازمباحثرجالیاستکهدرهمیننوشتاربهآنهاخواهیمپرداخت.

کارکرددیگرکهبسیاردرفقهپرکاربرداستایناستکهبعدازاحیایکتببه
روشفهرستیمیتوانیمدربسیاریازموارددریابیمکهآیامؤلفکتاباحیاشده،در
کتابشتنهاروایتیراکهقبولداشـتهآوردهاسـتیااینکهروایاتمتعارضرانیزنقل
کردهاسـتوبیشـتررویکردیاخباریداشتهاستویااینکهمثادرتعارضقائلبه
تخییربودهاسـت.بهعنواننمونهجناباسـتادمددیحفظهاللهمیفرمودندکهمابا
بررسیهاییکهتاکنونانجامدادهایمدریافتهایمکهعلیبنابراهیماهلتنقیحمیراث
نبودهاستبهخافاحمداشعریکهظاهراروایاتیرانقلکردهاستکهقبولداشته

۱.رک:فهارسالشیعه،ج۱،ص۶۳. 

۲.همان،ص۷۳-۶۳.
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استوسائرروایاترادریکمسألهنقلنمیکند.

براساسکارکرداخیرمیتوانیمبهآراءبسیاریازاصحابائمه3دستپیدا
کنیمواینبرایکشـفشـواهدقبولیکمطلبدرمیاناصحابائمهبسیارکاربرد

دارد.

البتههمهاینکارکردهاتنهاوقتیممکناسـتکهفرآیندتشخیصمنبعمکتوب
روایتبهدقتانجامشـودوبهقدریشـواهدداشتهباشـدکهقطعیباشدوگرنههر
مقدارکهازقطعیتشواهدتشخیصمنبعمکتوبکمشود،کارکردگفتهشدهنیزبه
همانمقدارضعیفخواهدشد.درایننوشتاربهفرآینددقیقدستیابیبهایننکات

آشناخواهیمشد.

آشنایی با برخی از اصطالحات کلیدی در کتب فهرست موجود

کتاب و روایت
همانطورکهقباوعدهدادهبودیم،مرادازکتاب»تألیفشخصیصاحبعنوان«
ومرادازروایت»کتبنقلشدهازدیگرانتوسطصاحبعنوان«است.بهبرخیاز

شواهداشارهمیکنیم.مرحومنجاشیدرترجمهحسنبنرباطمیفرمایند:

احلسن بن رباط البجلی  كوفی روى عن أبی عبد الله علیه السالم- و إخوته 

إسحاق و یونس و عبد الله- له كتاب روایة احلسن بن حمبوب أخربنا احلسین 

بن عبید الله فیا أجازنیه عن ابن محزة عن ابن بطة قال: حدثنا الصفار قال: 

حدثنا أمحد بن حممد بن عیىس قال: حدثنا احلسـن بن حمبوب عن احلسـن بن 
رباط.۱

همانطورکهمیبینیدچونراویکتاباو،حسنبنمحبوباست،تعبیر»روایة
الحسنبنمحبوب«بهکاررفتهاست.

احلسـین بن عثـان بن رشیك بن عدی العامری الوحیـدی ثقة روى عن أبی 

عبد الله و أبی احلسـن علیها السـالم. ذكره أصحابنا فی رجال أبی عبد الله 

۱.نجاشی،ص۴۶.
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علیه السـالم. له كتاب ختتلف )یختلف( الروایة فیه فمنها: ما رواه ابن أبی 

عمیـر أخربناه إجازة حممد بن جعفر عن أمحـد بن حممد قال: حدثنا حممد بن 

مفضل بن إبراهیم سنة مخس و ستین و مائتین قال: حدثنا حممد بن أبی عمیر 
عن احلسین بن عثان. ۱

مشابههمینعباراتدرترجمهالحسنبنمحمدالحضرمی۲،الحسنبنالحسین
بنالحسنالجحدریالکندی۳وسعدبنسعداالشعری۴نیزمشاهدهمیشود.

امااینکهمرادازکتابتألیفشـخصیاسـتنیازبهکمیتوضیحدارد.معموال
تصوریکهامروزهماازکتابداریم،نوشـتاریمعموالبیشازصدصفحهاسـتکه
ویژگیهایظاهریخاصیدارداماظاهرامرادازکتابدرتعابیربهکاررفتهدرکتب
فهرستایننیستبلکهمرادازکتاب،نوشتاراست.لذادرمواردیمیبینیمکهتعبیر
کتاببهکاررفتهاستوامروزههمانمطلببهطورکاملدرروایاتماآمدهاست
وحجمشبهزحمتبهچندصفحهمیرسد.بهعنواننمونهمرحومنجاشیدرترجمه

ربیعةبنسمیعمیفرمایند:

ربیعـة بن سـمیع عن أمیر املؤمنین علیه السـالم له كتاب فـی زكوات النعم 

أخربنی احلسین بن عبید الله و غیره عن جعفر بن حممد بن قولویه قال: حدثنا 

أبی و سـائر شـیوخی عن سـعد بن عبد الله عن أمحد بن حممد بن عیىس عن 

حممد بن أبی عمیر قال: حدثنا عبد الله بن املغیرة قال: حدثنا مقرن عن جده 

ربیعة بن سمیع عن أمیر املؤمنین علیه السالم أنه كتب له فی صدقات النعم 
و ما یؤخذ من ذلك... و ذكر الكتاب.۵

عاوهبراینکهظاهرتعبیر»ذکرالکتاب«ایناستکهمحتوایآنمطلبمختصری
اسـت،همینروایتکهباعنوان»زکواتالغنم«اسـتازامیرالمؤمنین1درکافی

۱.همان،ص۵۳.

۲.همان،ص۴۹.

۳.همان،ص۴۶و۴۷.

۴.همان،ص۱۷۹.

۵.همان،ص۷.
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وتهذیب۱ومقنعة۲بااختافبسیارکمیچنیننقلشدهاست:

ِن ْبِن  ِد ْبِن ُمَقرِّ ِد ْبِن ِعیىَس َعْن ُیونَُس َعْن حُمَمَّ یُّ ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن أَبِیِه َعْن حُمَمَّ
َعلِ

ِه َعْن َجدِّ أَبِیِه أَنَّ أَِمیَر امْلُْؤِمِنیَن-  َعْبِد اللَِّه ْبِن َزْمَعَة ْبِن ُسَبْیٍع َعْن أَبِیِه َعْن َجدِّ

َدَقاِت َمْن َبلََغْت  َكَتـَب لَـُه ِفی ِكَتابِِه الَِّذی َكَتَب لَُه بَِخطِِّه ِحیـَن َبَعَثُه َعَى الصَّ

ٌة َفِإنَُّه ُتْقَبُل  بِِل َصَدَقُة اجْلََذَعِة َو لَْیَسـْت ِعْنَدُه َجَذَعـٌة َو ِعْنَدُه ِحقَّ ِعْنـَدُه ِمَن اإْلِ

یَن ِدْرمَهاً َو َمْن َبلََغـْت ِعْنَدُه َصَدَقُة  ـُة َو َیْجَعُل َمَعَها َشـاَتْیِن أَْو ِعرْشِ ِمْنـُه احْلِقَّ

ٌة َو ِعْنـَدُه َجَذَعٌة َفِإنَّـُه ُتْقَبُل ِمْنُه اجْلََذَعـُة َو ُیْعِطیِه  ـِة َو لَْیَسـْت ِعْنـَدُه ِحقَّ احْلِقَّ

ٌة  ًة َو لَْیَسْت ِعْنَدُه ِحقَّ یَن ِدْرمَهاً َو َمْن َبلََغْت َصَدَقُتُه ِحقَّ ُق َشاَتْیِن أَْو ِعرْشِ امْلَُصدِّ

یَن  َو ِعْنـَدُه اْبَنـُة لَُبوٍن َفِإنَُّه ُیْقَبُل ِمْنـُه اْبَنُة لَُبوٍن َو ُیْعِطی َمَعَها َشـاَتْیِن أَْو ِعرْشِ

ٌة َفِإنَُّه  ِدْرمَهاً َو َمْن َبلََغْت َصَدَقُتُه اْبَنَة لَُبوٍن َو لَْیَسْت ِعْنَدُه اْبَنُة لَُبوٍن َو ِعْنَدُه ِحقَّ

یَن ِدْرمَهاً َو َمْن َبلََغْت َصَدَقُتُه  ُق َشاَتْیِن أَْو ِعرْشِ ُة َو ُیْعِطیِه امْلَُصدِّ ُتْقَبُل ِمْنُه احْلِقَّ

اْبَنَة لَُبوٍن َو لَْیَسْت ِعْنَدُه اْبَنُة لَُبوٍن َو ِعْنَدُه اْبَنُة خَمَاٍض َفِإنَّهُ  ُتْقَبُل ِمْنُه اْبَنُة خَمَاٍض 

یَن ِدْرمَهاً َو َمْن َبلََغْت َصَدَقُتُه اْبَنَة خَمَاٍض َو لَْیَسْت  َو ُیْعِطی َمَعَها َشاَتْیِن أَْو ِعرْشِ

ُق  ِعْنـَدُه اْبَنـُة خَمَاٍض َو ِعْنَدُه اْبَنُة لَُبوٍن َفِإنَُّه ُتْقَبُل ِمْنُه اْبَنُة لَُبوٍن َو ُیْعِطیِه امْلَُصدِّ

یـَن ِدْرمَهاً َو َمْن مَلْ َیُكْن ِعْنَدُه اْبَنـُة خَمَاٍض َعَى َوْجِهَها َو ِعْنَدُه  َشـاَتْیِن أَْو ِعرْشِ

ُه ُتْقَبُل ِمْنُه اْبُن لَُبوٍن َو لَْیَس َمَعُه َشـیْ ٌء َو َمْن مَلْ َیُكْن َمَعُه  اْبـُن لَُبـوٍن ذََكٌر َفِإنَـّ

بِِل َو لَْیَس لَُه َماٌل َغْیُرَها َفلَْیَس ِفیَها َشـیْ ٌء ِإالَّ أَْن َیَشـاَء  َشـیْ ٌء ِإالَّ أَْرَبَعٌة ِمَن اإْلِ
بِِل َفِفیَها َشاٌة.۳ َا َفِإَذا َبلََغ َمالُُه مَخْساً ِمَن اإْلِ َرهبُّ

کهازسـندکافیمتوجهمیشـویمکهیاعنوان»ربیعةبنسمیع«ممکناستبا
عبارت»زمعةبنسبیع«جابهجاشدهباشد.

بـهعنـواننمونهایدیگرمیتوانبهرسـالهعللفضلبنشـاذاندرکتابعیون
اخبـارالرضا۴1اشـارهکـردکهآننیزدرحـدچندینصحفهاسـتولیدرکتب

۱.تهذیباالحکام،ج۴،ص۹۵.

۲.المقنعة،ص۲۵۳.

۳.کافی،ج۳،ص۵۳۹و۵۴۰.

۴.عیوناخبارالرضا1،ج۲،ص۹۹.
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فهرستبهعنوانکتابیمستقلذکرشدهاست.۱

روّیُت و اخبرنی و حدثنی و عنعنه در مقابل قال و ذکر
یکیازنکاتیکهدرفهمفهرستنجاشیبسیارمهماستایناستکهمرحوم
نجاشیچونحدیثشناسیبزرگبودهاند،دربهکارگیریاصطاحاتنهایتدقت
راداشـتهاند.ایشـانوقتیتعابیردسـتهاولعنوانرامطرحمیکنند،اوالنشاندهنده
قبولمحتواسـتوثانیانشـاندهندهاتصالاستولیوقتیتعابیردستهدومعنوانرا
بهکارمیبرند،نشاندهندهردمطلبیاحداقلعدمقبولمطلبتوسطایشاناست
بـهایـنصورتکهایشـانخودرانسـبتبهصحتوسـقممطلببـیاطاعاعام

میکنند.

اینعملکردایشـانتوسـطبزرگانحدیثرعایتمیشدهاست.دراینجاابتداء
متذکریکموردازایندقتنظرهادراصحابجلیلحدیثغیرازمرحومنجاشی
میشویموبعدمواردیازفهرستخودنجاشیکهداراینکاتلطیفیاست،متعرض

میشویم.

مرحومحمیریکتابیبهاسمقرباالسناددارندکهدرآناسنادیراکهعلِوسند
دارند،ذکرمیکنند.منظورازعلودراسـنادایناسـتکهیکراویباوسـائطکمی،
ازامامیکهمدتهاپیشازاومیزیستهاستنقلکند.مثااگرمرحومکلینیباید
ازمرحومزرارهدرحالتعادیبایدباچهارواسطهازامامصادق1نقلکنند،اگر
درروایتیباسهواسطهازایشان1نقلکنند،سندقربوعلودارد.ایشاندرقسمت
قرباالسنادالیالکاظم1کتابمسائل مرحومعلیبنجعفررابهنسخهعبدالله
بـنحسـنعلوینقلمیکننـد.ازروایت۶۴۶تاروایـت۸۳۳؛یعنی۱۸۸روایت،
هیچعنوانبابیمشـاهدهنمیشـودودرچاپآلالبیت3،عناوینیبرایروایات
آنداخلکروشـهافزودهشـدهاسـت.اماازروایتبعدتاروایت۱۱۸۰؛یعنی۳۴۸ 
روایـت،روایـاتبهصورتباببندیشـدهدراصلمتنکتابآمدهاسـت.جالب
اینکهدرقسمتدومکهمبوباست،اسمعبداللهبنالحسنکهراویایننسخهاز
مسـائلمرحومعلیبنجعفراسـت،درابتدایهربابآمدهاسـتودرتمامیآن

۱.فهرستشیخطوسی،ص۳۶۱.
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مواردیابدونهیچکامیابتدابهاسـماوشـدهاست.امادرصدرنسخهغیرمبوب،
مرحومحمیریفرمودهاند:حدثناعبداللهبنالحسنالعلویوبعدازآنبهصورت

یکپارچهمتنکتابمسائلعلیبنجعفربهنسخهغیرمبوبراآوردهاند.۱ 

طبقمطلبیکهعرضشـد،ظاهراینکارایشـانایناستکهنسخهغیرمبوب
راقبولدارندولینسخهمبوبراقبولندارند.مرحومنجاشیدرفهرستخویشبه

اینمطلباشارهکردهاند:

علی بن جعفر بن حممد بن علی بن احلسـین أبو احلسـن سـكن العریض من 

نواحی املدینة فنسب ولده إلیها. له كتاب فی احلالل و احلرام یروی تارة غیر 

مبوب و تارة مبوبا. 

أخربنـا القاضی أبو عبد الله قال: حدثنا أمحد بن حممد بن سـعید قال: حدثنا 

جعفر بن عبد الله املحمدی قال: حدثنا علی بن أسباط بن سامل قال: حدثنا 

علی بن جعفر بن حممد قال: سـألت أبا احلسـن موىس ]علیه السـالم [ و ذكر 

املبوب. 

و أخربنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا أمحد بن حممد بن یحیى قال: حدثنا 

عبد الله بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن احلسن بن علی بن جعفر بن حممد 
قال: حدثنا علی بن جعفر و ذكر غیر املبوب.۲

همانطورکهمیبینیدمرحومنجاشـی،درطریقبهنسـخهغیرمبوبازراهعبد
اللهبنجعفرحمیریازعبداللهبنحسـنعلوینقلکردهاندولیدرنسـخهمبوب
خبریازذکرعبداللهبنجعفرحمیرینیست.اگرکسینکاتمطرحشدهرانداند،
گمانمیکندکهمرحومنجاشیبیجهتدوطریقمختلفبرایدونسخهآوردهاند؛
زیراازعبارتقرباالسنادگمانمیشودکهحمیریهردونسخهمبوبوغیرمبوب
راازطریقعبداللهبنحسننقلکردهاندوحالاینکهبراساسنکاتیکهشرحدادیم،
مرحومحمیریبادقتوظرافتتمام،نسخهغیرمبوبراتحدیثونسخهمبوبرا

صرفاذکرمیکند.

۱.رک:قرباالسناد،ص۳۰۰-۷۶.

۲.رجالنجاشی،ص۲۵۱و۲۵۲.
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البتهانصافابدونتوجهبهمطلبنجاشـیباصرفدیدنعبارتحدثناوندیدن
آندرسـائرموارددرکتابقرباالسـنادنمیتوانسـتیمچنیننتیجهایبگیریم،زیرا
احتمالمیرفتکهایشانچنیننکاتیرادقتنکردهباشندولیبعدازمطلبنجاشی،

تحلیلکاماآشکاراست.

امابهچندمثالکاربردیازتوجهبهایننکتهدرفهرستنجاشیتوجهکنید:

مثالاول:

مرحومنجاشـیدرکتابخویشمناظرهامامرضا1بااهلادیانرابهسـهنفر
نسبتمیدهند!

نفراول:الحسنبنمحمدبنسهلالنوفلی

احلسـن بن حممد بن سـهل النوفلی ضعیف لكن له كتاب حسن كثیر الفوائد 

مجعه و قال: ذكر جمالس الرضا علیه السالم مع أهل األدیان أخربناه أمحد بن 

عبد الواحد قال: حدثنا أبو عبد الله أمحد بن أبی رافع الصیمری قال: حدثنا 
احلسن بن حممد بن مجهور العمی عنه به.۱

ظاهراضمیر»قال«دراینعبارتبهاحمدبنالحسینابنغضائریدرعبارت
قبلیبرمیگردد؛زیرادرسـطرقبلازترجمهایشـان،مطلبیراازاحمدبنالحسـین

ابنغضائرینقلکردهاست.

نفردوم:الحسـنبنمحمدبنالفضلکهایشـانهمبهدلیلجدیبانامنوفل،
نوفلیهستند.

بهعبارتدقتکنید:

احلسـن بن حممد بن الفضل بن یعقوب بن سـعید بن نوفل بن احلارث بن عبد 

املطلب أبو حممد. ثقة جلیل روى عن الرضا علیه السـالم نسـخة و عن أبیه 

عن أبی عبد الله و أبی احلسن موىس ]بن جعفر[ علیها السالم. و له كتاب 

كبیر قال ابن عیاش: حدثنا عبید الله بن أبی زید قال: حدثنا احلسن بن حممد 

۱.همان،ص۳۷.
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بن مجهور عنه به.۱

نفرسوم:الحسینبنمحمدبنالفضلکهایشاننیزبهدلیلداشتنجدیبهنام
نوفل،نوفلیهستند.

بهعبارتدقتکنید:

احلسـین بن حممد بن الفضل بن یعقوب بن سـعد بن نوفل بن احلارث بن عبد 

املطلب أبو حممد شـیخ من اهلاشـمیین ثقة روى أبوه عن أبی عبد الله و أبی 

احلسن علیها السالم ذكره أبو العباس و عمومته كذلك إسحاق و یعقوب و 
إساعیل و كان ثقة صنف جمالس الرضا ]علیه السالم [ مع أهل األدیان.۲

امااکنوندرمناظرهامامرضا1بااهلادیاندرکتابمرحومصدوقازطریق
»الحسـنبنمحمدالنوفلیالهاشـمی«۳نقلشـدهاسـتودرکتاباحتجاج۴نیز

»الحسنبنمحمدالنوفلی«آمدهاست.

ابتداکهانسـانعباراتنجاشـیرامیبیند،احسـاسمیکندکهچهقدرایشـان
تناقضگوییکردهاندوگویاایشانتشخیصندادهاندکهاینسهاسمدرواقعتصحیف
شدهومحرفیکدیگرهستند.امابااندکیدقتدرمییابیمکهمرحومنجاشیبعد
ازعبارتسـوم،ایننوعضبطاسـمرابهابوالعباسکهظاهراابننوحاست۵،نسبت
میدهندوظاهرابهقرینهتعبیر»وقال«درنقلاول،ایشـانضبطاسـماولرانیزاز
ابـنغضائـریگرفتهاندولذاظاهرامرحومنجاشـی،ضبطصحیحکلمهرامورددوم
یعنیهمانالحسـنبنمحمدبنالفضلالنوفلیالهاشمیمیدانندکهاتفاقامطابق
نسخمختلفروایتنیزهستولیچوندرهرصورتمسألهمشتبهیاست،ایشان
دردوجایدیگرعنوانهایدیگریکهبرایشاننقلشدهاستنیز،زدهاندتانوشتارشان

جامعترباشد.

۱.همان،ص۵۱.

۲.همان،ص۵۶.

۳.عیوناخبارالرضاعلیهالسام،ج۱،ص۸۴.

۴.االحتجاجعلیاهلاللجاج،ج۲،ص۴۱۵.

۵.البتهاحتمالدادهشدهکهمرادابنعقدهنیزباشد.



مثالدوم:

مرحومنجاشیدرترجمهابنعیاشمیفرمایند:

رأیـت هـذا الشـیخ و كان صدیقا لی و لوالدی و سـمعت منه شـیئا كثیرا و 
رأیت شیوخنا یضعفونه فلم أرو عنه شیئا و جتنبته ۱

پسطبقاینفرمایشمرحومنجاشـی،درهیچموردینبایددرکتابنجاشـی،
ایشـانازابنعیاشنقلکنندوحالاینکهمیبینیمکهدرمواردمتعددیدرفهرسـت
نجاشـی،ایشـانازابنعیاشنقلکردهاند.۲برخیگمانکردهاندکهمرحومنجاشی
بـیتوجهیکردهانددرحالیکهمرحومنجاشـیباظرافتتمـام،درتمامیمواردبا
تعابیـریازقبیـل»قالابنعیاش«و»قالابوعبداللهبنعیاش«و»فإنأباعبدالله
بـنعیـاشحکیعـنأبیطالباألنباری«و»کانأبوعبـداللهبنعیاشیقول«و
امثالاینهابدونتحدیثوتحملحدیث،ازابنعیاشنقلمیکند.البتهاگرایشان
باواسطهتحدیثمیکردمانعینداشتولیحتیدریکموردنیزازایشانباواسطه

تحدیثنمیکند.

مثالهـایدیگـرینیـزدراینزمینهوجـوددارد.بهعنوانمثـالعملکردمرحوم
نجاشـیبافهرسـتابنبطهونیزنقلدائمیآثارابنغضائریپسـرباتعبیر»قال«را

میتوانذکرکردکهالبتهدراینجابههمیندوموردیکهذکرشد،اکتفامیکنیم.

۱.رجالنجاشی،ص۸۶،ذیلعنوان۲۰۷.

۲.براینمونهرک:همان،ص۳۹،۵۱،۱۶۶و۴۲۹ومواردیدیگر.



فصل دوم
»روش تعامل با طرق موجود در دو کتاب فهرست نجاشی و 

شیخ طوسی«





آشـنایی با مشـایخ کلیدی در بررسـی طرق موجود در دو فهرست 
مرحوم نجاشی و شیخ طوسی

مـرادماازمشـایخکلیدیافرادیهسـتندکهدرواقعمنبـعاصلیمطالبیکهدر
کتبفهرستآمدهاست،آنهاهستندوبقیهافرادصرفاطریقبهمطالبآنهاهستند.
اینافرادهمانصاحبانفهارسودارایاجازهنامههایمفصلوتتبعاتبسیاروسیع
هستند.بهعنوانمثالشخصیمثلابنعقدةویاهارونبنموسیالتلعکبریبااینکه
خودشـانفهرسـتمسـتقلننوشـتهاندولیچونابنعقدهاجازهنامهمفصلیداشته
اسـتوچونتلعکبریتتبعبسـیاریدرنقلکتبداشتهاسـت،جزوافرادکلیدیو

بسیارپرتکرارمحسوبمیشوند.

صاحبانفهارساصلیکهبهآنهافهرسـتنسـبتدادهشـدهاسـتودرکتاب
فهارسالشیعه،فهارسآنهااحیاءشدهاست،عبارتنداز:ابنعبدونوشیخصدوق
پسـروابنقولویهپسـروابنالولیدوعبداللهبنجعفرالحمیریوسعدبنعبدالله
وابنبطهوحمیدبنزیاد.ازبینسائرافرادبسیارپرتکراردرطرقبهکتبنیزمیتوان
صـدوقپـدروهارونبنموسـیتلعکبـریوابنعقدهواحمدبنجعفربنسـفیان
البزوفریوالحسـینبنعلیبنسـفیانالبزوفریوشـیخمفیدوابراهیمبنسلیمان
بنعبیداللهالنهمیواحمدبنادریسواحمدبنمحمدبنخالدبرقیواحمدبن
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محمدعیسیواحمدبنمحمدابوغالبالزراریواحمدبنمحمدبنیحییالعطار
واحمدبنهالعبرتائیوالحسـنبنحمزةعلویوالحسـنبنعلیبنفضالو
علـیبنالحسـنبنعلیبنفضالوالحسـنبـنمحبوبوالحسـنبنمحمدبن
سـماعةوالحمزةبنالقاسـمالعلویوصفوانبنیحییوعبادبنیعقوبالرواجنی
وابوطالبانباریعبیداللهبناحمدبننهیکوعبیسبنهشاموعلیبنحاتمابو
حاتمقزوینیوعلیبنحبشـیبنقونیوعلیبنحسـنطاطریوعلیبنمحمد
بنالزبیرالقرشـیوعلیبنمحمدبنرباحوعلیبنالنعماناالعلموالقاسـمبن
اسماعیلالقرشیابوعلیمحمدبنهمامومحمدبنابیحمزةثمالیومحمدبن
ابـیعمیـرومحمدبناحمدبنابیقتـادةومحمدبناحمدبنالجنیدومحمدبن
احمـدبـنداودومحمدبناحمـدبنیحییومحمدبنجعفربنعوناالسـدیو
محمدبنالحسـنالصفارومحمدبنالحسـینبنابیالخطابومحمدبنخالد
البرقیومحمدبنسـنانومحمدبنعبداللهبنغالبالبزازوابوالمفضلشـیبانی

ومحمدبنعیسیبنعبیدومحمدبنیحییالعطاررانامبرد.

برایآشناییبامشایخنجاشیونیزتمامافرادیکهدرطریقبهکتبذکرشدهاند،
کتاب»مشـیخةالنجاشی«نوشـته»محموددریابنجفی«نوشـتارمناسبیاستو
خصوصادرقسـمتمعرفیمشایخنجاشیدقتنظرخوبیراانجامدادهاند.کتاب
ایشـاندرنرمافزاررجالشـیعهمؤسسهنورنیز،موجوداست.فهرستافرادپرتکرار
درکتبفهارسهمکهدرباالذکرشدبهکمکهمیننوشتارتنظیمشدهاستودر
واقعمواردیکهمعموالبیشازبیسـتباردرفهرسـتنجاشیتکرارشدهاندماک
قرارگرفتهاند.همانطورکهدرفهرسـتباالمشـاهدهمیکنیدافرادبسـیاربزرگیدر
دنیایحدیثمثلعلیبنابراهیمومرحومکلینیوبسیاریافراددیگرذکرنشدهاند؛
زیراشـأنحدیثیآنهاوشـأنتألیفدرآنهاقویترازشـأننقلمیراثهاسـت.به
عبـارتدیگـربرخیازازبزرگانبودندکهاگرچهتألیفاتمطرحیداشـتهاندولیدر
طرقاجازاتچندانواردنشدهاندوکتبیراکهدردستداشتهاندبهشاگردانخویش
اجازهندادهاند.مرحومکلینیمثالخوبیبرایاینمسألهاست.ولیبرخیازبزرگان
برعکسآنهاتألیفمهمینداشـتهاندولیکتبدیگرانرابسـیارنقلکردهاندولذا
درطرقاجازاتبسیارتکرارشدهاند،ازجملهمیتوانمرحومتلعکبریراذکرکرد.
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برخینیزدرهردوحوزهحضورزیادیدارندمثلمرحومصدوقیامحمدبنیحیی
العطارراحتیخودمرحومشیخطوسی.

آشنایی با روش احیاء فهارس و اجازات متقدم
روشکلیاحیایفهارسمتقدمایناستکههرجابهکسیفهرستینسبتداده
شد،اگردرجایدیگریدرطرقیکهدردوفهرستنجاشیوشیخذکرشدهاست،
مشـاهدهکنیمکهاسـمفردصاحبفهرستدرطریقبهسـویکتابیموجوداست،
میتوانحدسزدکهطبققاعدهاینفرددرفهرستخویشنیزطریقبهآنکتابرا

نوشتهاست.

مثافرضکنیدبهمرحومابنالولیدفهرسـتینسـبتدادهشـدهاسـت.اگردر
طریقـیکهنجاشـیبهکتابمثاابنابیعمیرذکرکردهاسـت،اسـمابـنالولیدرا
مشـاهدهکنیم،طبققاعدهمیتوانحدسزدکهدرفهرسـتابنالولیدنیزطریقبه
کتابابنابیعمیرذکرشـدهاسـت؛زیراازطریقموجوددرکتابنجاشـیفهمیده
میشـودکهابنالولیدنیزبهکتابابنابیعمیرازاینراهاجازهایداشـتهاسـتواز
آنجـاکهدرکتابفهرسـتشاجازاتشراذکرکردهاسـت،بایدایـناجازهرانیزآورده

باشد.

امااگردرطریقبهکتابیاسمچندنفرازصاحبانفهرسترامشاهدهکنیم،طبق
قاعدههمهآنهادرفهارسخویشاینمطلبراآوردهاند.

درکتابفهارسالشیعهدقیقابههمینروشفهرستهشتنفریراکهبهآنها
فهرسـتنسـبتدادهشدهاسـتبراساسدوفهرستنجاشیوشـیخطوسی،احیا

کردهاند.

اجازاتنیزدقیقابههمینصورتاست.میتواناجازهنامهایبرایهرفردیکه
اسمشدرطرقبهکتبتکرارشدهاست،احیاکرد.مثاابنعقدهبارهادرفهرست
نجاشیاسمشتکرارشدهاست.میتواناجازهنامهاورادقیقابهروشفوقاحیاکرد.

امـاایناصلکلیتروشاسـتودقایقـیدراینجاوجودداردکهمتأسـفانهدر
تحقیقاتانجامشدهموردلحاظقرارنگرفتهاست.
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مشـکلاولومهمترینمشـکلایناسـتکهطریقیکهبهسویفهارسوجود
دارددرتحقیقاتانجامشـدهموردماحظهقرارنگرفتهاسـت.بهعنوانمثالازابن
الولیدبهسـهطریقدرکتابنجاشـیوشـیخطوسـیمطالبینقلشدهاست.یکی
طریقابنابیجیداسـتکهشـیخطوسـیبیـشاز۱۵۰موردازآننقـلکردهاندو
مرحومنجاشـیبیشاز۶۰موردازآننقلکردهاند.دیگریطریقصدوقاسـتکه
مرحومشیخطوسیبیشاز۷۰موردازآننقلکردهانددرحالیکهمرحومنجاشی
تنهادرسهموردازآننقلکردهاند.وآخرینطریق،طریقفرزندابنالولیداستکه
شیخطوسیدرُنهموردازآننقلکردهاندونجاشیدرهیچموردیازآننقلنکردهاند.۱

اماآیاهمهمطالبیکهدرطریقابنابیجیدبهفهرسـتابنالولیدنسـبتداده
شـدهاسـت،واقعادرفهرستابنالولیدموجوداست؟آیامطالبیکهپسرابنالولید
بهفهرسـتپدرشنسـبتدادهاست،صحیحاسـت؟بهعبارتدیگربایدثابتکرد
کهوقتیابنابیجیدمطلبیرابهفهرستابنالولیدنسبتمیدهدواقعادرفهرست
اوچنینمطلبیآمدهاست.لذاطریقبهفهارسنیزبایدبررسیشودوبراساسمقدار
اعتبارنسـخمختلففهرسـتابنالولید،مطالبیکهدراحیایفهرسـتابنالولید
نسبتدادهمیشوددستهبندیشود.اگردربهتریننسخهآمدهاست،بهصورتیآورده
شـودکهمراجعمتوجهشـودکهاینمطلبدربهتریننسخهابنالولیدموجوداست
بهخافدیگریکهدرضعیفتریننسـخهاسـتومثامرحومنجاشـیاصابهآن
اعتمادنداشتهاست.مثادرفهرستابنبطه،مرحومنجاشیحتییکموردهماز
طریقابوالمفضلشیبانینقلنمیکنندواینبهدلیلعدماعتمادایشانبهابوالمفضل

شیبانیاست.ایشاندرترجمهابوالمفضلشیبانیمیفرمایند:

رأیت هذا الشیخ و سمعت منه كثیرا ثم توقفت عن الروایة عنه إال بواسطة 
بینی و بینه.۲

طبیعیاستکهدراحیایآثاربایدبهاینجهت؛یعنیمقداراحتمالوجوداین
مطلبدرمصدراصلی،توجهویژهداشت.

۱.فهارسالشیعه،ج۲،ص۸۴۳.

۲.نجاشی،ص۳۹۶.ترجمهعبارت:اینشیخرادیدموازاوبسیارسماعکردمولیازروایتازاواجتنابکردممگر

باواسطهایبینمناو.
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امااشـکالدوماینکهدرنقلمحتوایفهارس،اصلبراینگرفتهشـدهاستکه
مطلبیکهفعادرفهرستشیخونجاشیموجوداست،دقیقاهمانمطلبیاستکه
درفهرستاحیاشدهموجودبودهاستوحالاینکهدرمواردبسیاربراساسشواهدی
کهدرآیندهبهآناشارهخواهیمکرد،طریقیکهدرفهرستشیخونجاشیذکرشده
اسـت،تصحیفیاتحریفشـدهاستوبسـیاریازاینتحریفاتوتصحیفاتدر
مصدراصلیبسـیارمستبعداست.مثلاینکهاسماستادصاحبفهرستاحیاشده
بهصورتتحریفشدهدرنجاشیموجوداست.طبیعیاستکهعلیالقاعدةمؤلف
فهرستاحیاشده،اسماستادخودرادرستمنتقلمیکند.همچنینوجودبسیاری
ازسقطهادرفهرستاحیاشدهبسیارمستبعداست.لذاجاداشتکهبهکمکروشی
کهدرآیندهشـرحمیدهیم،اینتصحیفاتوتحریفاتوسـقطهاپیدامیشـدودر

کروشهیاحاشیهدرضمناثراحیاشدهتذکردادهمیشد.

امااشکالسومایناستکهصرفاازطریقدوفهرستنجاشیوشیخبهاحیای
آثارپرداختهاندوحالاینکههمانطورکهدرگذشتهاشارهکردیمودرآیندهبیشترشرح
خواهیمداد،روشهایدیگرینیزبرایکشفطرقموجودبهکتبوجودداردکهبر
اساسآنمیتوانفهمیدکهبهعنوانمثالابنالولیدبهکتبطرقیغیرازطریقذکر
شـدهدرفهرسـتنجاشیوشیخونیزطرقبهکتبیکهدرایندوفهرستذکرنشده
استنیز،داشتهاست.بهعنوانمثالازطریقمشیخهشیخطوسییابارعایتنکاتی
ازمشـیخهشـیخصدوقونیزازطریقبرخیازروایاتکهشرایطویژهایدارندویا
بهکمکبرخیازفرآیندهایمشـاهدهشـدهدرتعدادیازروایات،میتوانطریقبه
کتبراکشفکرد.بسیارمناسببودکهچنینتحقیقیبهسراغجامعیتپیشمیرفت
تانیازنباشـدامروز،شـخصدیگریمجبورشـوددوبارهتحقیقایشانراازنوانجام

دهد.

آشنایی با روش اصالح سند روایات بر اساس فهارس و بر عکس
مرحومآیتاللهبروجردیروشـیدراصاحسـندروایاتداشـتندکهبراساس
آناصرارداشتند،سندروایاتبهصورتکاملدرکناریکدیگرذکرشودودرمرحله
بعدباکنارهمگذاشتناسنادمشابهمیتوانتصحیفاتوتحریفاتوسقطهایسند
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روایـاتراشناسـاییکرد.بهعنوانمثالاگردیدیمکـهدرده هامورددرکتابکافی،
»عـدةمـناصحابناعنسـهلعنجعفربنمحمداشـعریعنعبـداللهبنمیمون
القداح«نقلکردهاند،اگردرموردیدیدیمکهاسـمجعفربنمحمدصحیفشـده
استیاسقطشدهاست،سریعامتوجهمیشویم،زیرااینیکسلسلهسنداستکه

دائماتکرارمیشود.

تبیینصحیحمبنایایشان،روشفهرستیاست.وقتیمادرکتبفهرستمشاهده
کنیمکههمدرفهرسـتنجاشـیوهمفهرستشیخطوسی،درطریقبهکتابعبد
اللهبنمیمونالقداح،جعفربنمحمداشعریذکرشدهاست،درمییابیمکهجعفر
بنمحمدراوینسـخهایازکتابعبداللهبنمیموناسـتولذاسـهلبنزیاداین
نسخهراشنیدهاستوبرایعدهاینقلکردهاست.البتهایناحتمالبهصورتبسیار
ضعیفدرصورتعدموجوداشکالدرطبقههستکهسهلبنزیاددرآنیکمورد
مشافهتاازعبداللهبنمیمونشنیدهباشدولیاینمسألهعاوهبراینکهغالبابهدلیل

عدمهماهنگیزمانزندگیمعموالمنتفیاست،بسیاربعیدبهنظرمیرسد.

دراینجانشـاندادیمکهچهطوریکروایترابهعنواننمونهمیتوانبهکمک
طرقموجوددرفهارساصاحکرد.اماگاهیمسـألهبهعکساسـت.یعنیبهدلیل
روایاتمتعددیکهمثاباواسطهفردیخاصازکتابشخصیدیگرنقلشدهاست،
درمییابیمکهاینواسطهدرکتابفهرستجاافتادهاست.همچنینبراساساسامی
موجوددرروایاتگاهیبهتحصیفاتوتحریفاتاسـامیدرکتبفهرستمیتوان

پیبرد.

همچنینگاهیفردیکهدرروایاتبهصورتمبهمیذکرشـدهاسـتبهکمک
اوصافیکهدرکتبفهرستبرایاوذکرشدهاست،شناساییمیشود.مثادرکتاب
کافییکیازمشـایخمرحومکلینیمحمدبنالحسـناسـتکهوصفیبرایاوذکر
نشدهاستوبهوسیلهاوازعلیبنالعباسنقلمیکند.ایناسممشترکبینصفار
وافراددیگریدراینطبقهاسـتکهبهکمکفهرسـتنجاشـیشناسـاییمیشود.

مرحومنجاشیدرترجمهعلیبنالعباسمیفرمایند:

أخربنا احلسـین بن عبید الله عن ابن أبی رافع عن حممد بن یعقوب عن حممد 
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بن احلسن الطائی الرازی قال: حدثنا علی بن العباس بكتبه كلها.۱

پسروشنمیشودکهاینفردصفارنیستبلکهمحمدبنالحسنالطائیالرازی
استکهراویکتابعلیبنعباساستومرحومکلینیبهواسطهاوبهکتابعلی

بنعباسراهداشتهاند.

دریککاممیتوانگفتکهمقایسهاسنادروایاتوطرقکتبفهارسبهعنواه
راهحلیبرایحلبرخیازمشـکاتقابلطرحاسـت،امابایدتوجهداشتکهاین
مسـیرظرافتهایبسـیارداردوهمیشـگیقابلپیادهشدننیسـتکهانشاءاللهدر

فصولآیندهبابسیاریازظرافتهایاینمسیرآشناخواهیدشد.

۱.همان،ص۲۵۵.





فصل سوم
»مراحل بررسی فهرستی یک روایت در صورت نداشتن 

شواهد مخصوص به مورد«





نکتهایکهدراینجابایدمتذکرشویمایناستکههرچندسعیکردهایمکاررا
بهصورتمرحلهایارائهدهیمتابررسیفهرستیروایت،سیرمعینیداشتهباشدولی
اوالواقعیتایناستکهیکحدیثشناسمسلط،مجموعهاینمراحلرادرکمتر
گاهانجاممیدهدوممکناسـت ازپنجثانیهبهمحضدیدنسـندبهصورتناخودآ
گاهیاسریع،برخیازمراحلجابهجاانجامشودوثانیابرخیاز دراینسیرناخودآ
مراحلمثلمرحلههشتمممکناستبهمحضطیکردنبرخیازمراحلسابقبه
وقوعبپیونددولیآنرادرمرحلههشـتذکرکردیمچونممکناسـتگاهیمجبور
باشیمتماممراحلسابقراطیکنیمتابتوانیمارزیابیمناسبیدرمرحلههشتداشته
باشیم.لذاسیرترتیبیاینمجموعهممکناستدربرخیازموارداندکیتغییرکند.

درضمنهدفازبررسیفهرستییکروایتدستیابیبهکارکردهاییاستکه
درفصلاولبیانکردیم.مثابابررسـیفهرسـتییکروایتبتوانیمتاریخمکتوب
شدنآنرابیابیموهمچنینبادستیافتنبهنسخدیگراینروایتکهدرسائرکتب
حدیثیهستند،ارزیابیبهترینسبتبهمتنروایتداشتهباشیمونیزبتوانیمبهمصادر
مؤلفکتابیکهدرحالبررسـیروایتیدرآنهسـتیمدسـتپیداکنیموبفهمیمکه
مؤلفکتاب،اینروایتراازرویچهکتابینوشتهاستوهمچنینبتوانیممیراثهای

ازبینرفتهرااحیاءکنیم.
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همچنینسـیرمطرحشـدهبـادرنظرگرفتنشـواهدخاصمربوطبـهبرخیاز
مصادراسـتوانشـاءاللهبرخیازاینشـواهدخاصدرفصولآیندهموردبحث

قرارمیگیرد.

مرحله اول: پیدا کردن مؤلفینی که در سند روایت وجود دارند
گاماولدربررسیفهرستییکروایتایناستکهببینیمچهافرادیدرسندآن
قراردارندکهدارایتألیفهستند.برایاینکهبفهمیمشخصیدارایتألیفهستیا
نه،اولینجاییکهبایدموردمراجعهقراربگیرد،فهرستشیخونجاشیاستکهاگر
آنفردرابهعنوانمؤلفذکرکردهباشند،روشنمیشودکهایشاندارایتألیفاست.
همچنینممکناسـتدرکتبدیگرمثلفهرسـتابنندیمیاحتیدرضمنسـند
روایاتبهمؤلفشـدناینفرداشـارهشدهباشـد.مثادرکتاببصائرالدرجاتدر

ضمنروایتیمیخوانیم:

ِد ْبِن ِسَناٍن َقاَل َقاَل أَُبو َعْبِد اللَّه ۱1 الخ. َو َما َوَجْدُت ِفی نََواِدِر حُمَمَّ

ازسنداینروایتفهمیدهمیشودکهمحمدبنسناندارایکتابنوادریاست
کهاگربرفرضدرکتبفهرستذکریازآننمیآمدبهکمکاینروایتمیتوانستیم

گاهشویم. بهوجودآنآ

همچنینازادلهبرمؤلفبودنشـخصی،ایناسـتکهمرحومشیخطوسیدر
کتابتهذیبابتدابهاسـماوکنند.همچنینبراسـاسافرادیکهدرمشـیخهفقیهبه
ایشـانراهیمطرحشـدهاسـت،میتوانبارعایتضوابطیکهبعداعرضخواهیم
کرد،آنفردرامؤلفدانست.همچنینسندیکسانیبهفردواحدی،درروایاتمتعدد
تکرارشدهباشد،بهاحتمالقوینشاندهندهمؤلفبودنآنفرداست.مثاوقتیدر
صدهاسـند،»ابراهیمبنهاشمعنالنوفلیعنالسکونی«تکرارمیشودبهاحتمال
قویمیتوانحدسزدکه»سـکونی«مؤلفکتابیاسـتکهاینسـندبیانگراجازه
نسـخهایازآناسـت.البتهروشاخیرقطعیتچندانینداردولذادراحیایآثاربر
اسـاسآنبایددقتداشـتکهمواردیکهازاینطریقاحیامیشـوندازسائرموارد

۱.بصائرالدرجات،ج۱،ص۳۸۶،ح۱۲.
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کـهقطعیتبیشـتریدارند،جداشـوند.یکـیازنکاتمهمیکـهدرکتاب»میراث
مکتوبشیعهتاقرنسومهجری«رعایتنشدهاستهمیناست.البتهمشکلایشان
ازاینمسألهبزرگتراست.گویاایشانتصورکردهاندکههرجاشخصیمؤلفبود،
درهرروایتیاسمآنفردآمدازکتاباونقلشدهاستولذادرقسمتاحیایآثار
بـهمجموعهاینسـنخروایاتفردآدرسدادهانـد.درخصوصبحثاحیایفهارس
کهدرکتابفهارسالشـیعهمشـابهاینکارانجامشـدهاسـت،اینکاربهمقتضای
اسـتداللیکهذکرکردیم،صحیحبهنظرمیرسـدولیدرموردروایاتمسـألهقابل

توجیهنیست.

مرحله دوم: مقایسه طریق به کتب این مؤلفین با سند روایت
درمرحلـهبعـد،طریقیراکهدربرایهریکازمؤلفینموجوددرسـندروایت
موردبررسی،ذکرشدهاست،بررسیمیکنیموباسندروایتموردبررسی،مقایسه
میکنیم.وجودافرادمشترکدرسندروایتموردبررسیوطریقذکرشدهبهمؤلفین
موجوددرسـنداینروایت،میتواندشـاهدیبراینباشدکهاینروایتازکتابآن

فرداتخادشدهاست.

مثـاوقتـیدرکافـیروایتیباسـند»علیبـنابراهیمعنابیهعـنالنوفلیعن
السـکونی«رامشـاهدهمیکنیم،بعدازمراجعهبهکتبفهارسدرمییابیمکههمه
راویاناینسند،مؤلفهستندودرکتبفهرستکتبیبهآنهانسبتدادهشدهاست.

طریقیکهبهسکونیدرکتابنجاشیذکرشدهاست،عبارتاستاز:

قرأتـه عـى أبی العباس أمحد بن علی بن نـوح قال: أخربنا الرشیف أبو حممد 

احلسن بن محزة قال: حدثنا علی بن إبراهیم بن هاشم عن أبیه عن النوفلی عن 
إساعیل بن أبی زیاد السكونی الشعیری بكتابه.۱

همانطورکهمیبینیدانتهایطریقنجاشیازعلیبنابراهیمبهبعددقیقاباسند
مرحومکلینیبرابریمیکند.

همچنینطریقیکهمرحومنجاشیبهکتابالحسینبنیزیدالنوفلیبیانمیکنند،

۱.نجاشی،ص۲۶.
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عبارتاستاز:

له كتاب التقیة أخربنا ابن شاذان عن أمحد بن حممد بن یحیى قال: حدثنا عبد 

الله بن جعفر احلمیری قال: حدثنا إبراهیم بن هاشـم عن احلسـین بن یزید 
النوفلی به و له كتاب السنة.۱

همانطورکهمیبینیداینطریقدرابراهیمبنهاشم،باسندکافیبرابریمیکند.

درطریقنجاشیبهابراهیمبنهاشمنیزبهپسرایشانعلیبنابراهیمبرمیخوریم:

أخربنا حممد بن حممد قال: حدثنا احلسن بن محزة الطربی قال: حدثنا علی بن 
إبراهیم بن هاشم عن أبیه إبراهیم هبا.۲

لذادرموردهمهمؤلفیناینسند،احتمالاینکهازکتابآنهامطلبنقلشده
باشـدوجوددارد.یعنیاحتمالداردکهاینمطلبدرکتابسـکونیبهنسخه»علی
عنابیهعنالنوفلی«دردسـتمرحومکلینیباشـدوایشـانآنراازرویآننوشـته
باشندونیزممکناستدرنسخه»علیعنابیه«کتابنوفلیباشدکهدرآنروایتی
ازسـکونینقلشـدهاستومرحومکلینیازکتابنوفلیاستفادهکردهباشند.حتی
احتمالداردکهمرحومکلینیدرکتاباستادشان»علیبنابراهیم«نوشتهباشند.

بـهکمکمراحلبعدیمیتوانبرخیازایناحتماالتراتقویتکرد.مثااگر
ثابتشـودکهکتابسـکونیدرقرنسـوموچهارمهجریدرقموبغدادمعروفو
موجـودبودهاسـت،بهخافکتابنوفلی،طبیعیاسـتکهاحتمـالنقلازکتاب
نوفلیبسـیارکاهشمییابد.یامثادردوکتابیکهبهنوفلینسـبتدادهشدهاست،
اسامیآنهاعبارتاستاز:»التقیة«و»السنة«واگرمضمونروایتباتقیهیاسنت
مرتبطنبود)یعنیبهعنواندوکتاباوربطینداشت(،طبیعیاستکهازاینجهت

همایناحتمالکهاینروایتازکتابنوفلیباشد،تضعیفمیشود.

البتههمیشهاینطورنیستکههمهافرادداخلسندمؤلفباشندوممکناست
حتیگاهیهیچیکازافرادسـندنیزمؤلفنباشـندوطبیعیاسـتکهدراینموارد

کاربسیارساده ترخواهدشد.

۱.همان،ص۳۸.

۲.همان،ص۱۶.
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همچنیـنبایـدتوجهداشـتکهممکناسـتدرواقعاینروایـتازکتابهمه
مؤلفینداخلسـندگرفتهشـدهباشـد.یعنیبهعنواننمونهابتداءسـکونیدرکتاب
خویشاینروایترانوشتهاستوبعدنوفلیآنروایتراازکتاباوبرگزیدهاست
ودرکتابخویشبهکاربردهاستوبعدمرحومابراهیمبنهاشمدرتألیفیمستقل
همانروایتراازکتابنوفلیگزینشکردهاسـتودرجایمناسـبکتابخویش
قراردادهاسـتوبعدپسـرایشانعلیبنابراهیمدرتألیفمستقلیدیگرچنینکرده
باشدودرنهایتمرحومکلینیازکتاباستادخویشعلیبنابراهیماینروایترا

برگزیدهباشد.

لذادربررسـیفهرسـتیروایت،برایمااوالمهماستکهاولینباراینروایت
درچهزمانیمکتوبشـدهاسـتوثانیابرایمهماسـتکهمنبعصاحبکتابیکه
کتابشدسـتماسـت،چهکتابیبودهاستوثالثااینکهاینروایتدرچهمصادری
بینایندوزمان؛یعنیاولینزمانکتبیشـدنوزمانآخرینمنبعیکهمنبعمرحوم

کلینیاست،موجودبودهاست.

مرحله سوم: مقایسه محتوای روایت با اسامی کتب مؤلفین موجود 
در سند، خصوصا مؤلف احتمالی

درقسـمتقبلبهاینمسـألهاشـارهکردیم.بهعنواننمونهاگرمحتوایروایت
تفسیرآیهایازقرآنباشدودربینمؤلفینموجوددرسندروایت،تنهایکنفرکتاب
تفسـیریداشـتهباشـد،بهاحتمالقویاینروایتازتفسیراوگرفتهشدهاست،یابه
عنوانمثالاگرروایتدرموردمسائلتوحیدیباشدودربینتألیفاتمؤلفینموجود

درسندکتابالتوحیددیدهشود،طبققاعدهروایتازکتاباوست.

مرحله چهارم: بررسـی روایات مشابه از حیث متن با این روایت در 
سائر کتب و مقایسه متن و سند آن ها با متن و سند روایت

متونمشابهیکروایتبسیارراهگشاهستند.درنرمافزارجامعاالحادیث۳.۵ 
مؤسسهنور،قسمتیبراییافتناحادیثمشابهقراردادهشدهاستکهبراساسدرصد
واژگانیکسـانبیندوروایت،مشـابهیابیمیکند.هرچندمتأسـفانهاینقسمتاز
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نرمافزاردارایمشکاتیاستوبرخیازروایاتیراکهتشابهبسیاریدارند،نمیآورد
ولیباتماممشکات،بسیارکارآمدوسودمنداست.

بابررسیروایاتمشابهازحیثمتن،ممکناستازوجودبرخیازمشکات
اساسـیپردهبرداریشـودویابهکمکاینقسمتشـواهدیبراینکهاینروایتاز

چهکتابیاستخراجشدهاست،بهدستآید.بهدونمونهتوجهکنید:

مثالاول:

درکتابطباالئمةباروایتزیرمواجهمیشویم:

ْسـَناِد َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِسـَناٍن  َقاَل : ُكْنُت مِبَكََّة َفأَْضَمْرُت ِفی نَْفِسـی  َو هِبََذا اإْلِ

َشْیئاً اَل َیْعلَُمُه ِإالَّ اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ َفلَاَّ ِصُْت ِإىَل امْلَِدیَنِة َدَخلُْت َعَى أَبِی َعْبِد اللَِّه 

اِدِق1 َفَنظََر ِإلَیَّ ثُمَّ َقاَل اْسَتْغِفِر اللََّه ِمَّا أَْضَمْرَت َو اَل َتُعْد َفُقلُْت أَْسَتْغِفُر  الصَّ

ْعُتُه َقْبَل أَْن  اللََّه َقاَل َو َخَرَج ِفی ِإْحَدى ِرْجلَیَّ الِْعْرُق امْلَِدیِنیُّ َفَقاَل لِی ِحیَن َودَّ

َیْخُرَج َذلَِك الِْعْرُق ِفی ِرْجلِی أَیَُّا َرُجٍل اْشـَتَك َفَصرَبَ َو اْحَتَسَب َكَتَب اللَُّه لَُه 

ِمَن اأْلَْجِر أَْجَر أَلِْف َشِهیٍد َقاَل َفلَاَّ ِصُْت ِإىَل امْلَْرَحلَِة الثَّانَِیِة َخَرَج َذلَِك الِْعْرُق 

َنِة الثَّانَِیِة َفَدَخلُْت َعَى أَبِی َعْبِد اللَِّه1  َفَا زِلُْت َشاِكیاً أَْشُهراً َفَحَجْجُت ِفی السَّ

ْذ ِرْجلِی َو أَْخرَبُْتـُه أَنَّ َهِذِه الَِّتی ُتوِجُعِنی َفَقـاَل اَل َبأَْس َعَى َهِذِه  َفُقلْـُت لَـُه َعوِّ

َفاِء َفَبَسطُْت الرِّْجَل اأْلُْخَرى  ِحیَحَة َفَقْد أََتاَك اللَُّه بِالشِّ أَْعِطِنی رِْجلََك اأْلُْخَرى الصَّ

ْعُتُه ِصُْت ِإىَل امْلَْرَحلَِة الثَّانَِیِة َخَرَج  َذَها َفلَاَّ ُقْمُت ِمْن ِعْنِدِه َو َودَّ َبْیَن َیَدْیِه َفَعوَّ

َذَها ِإالَّ حِلََدٍث َیْحُدُث هِبَا َفاْشَتَكْیُت  ِحیَحِة الِْعْرُق َفُقلُْت َو اللَِّه َما َعوَّ ِفی َهِذِه الصَّ

ِن الرَِّحیِم  مْحَ ثَاَلَث لََیاٍل ثُمَّ ِإنَّ اللََّه َعزَّ َو َجلَّ َعاَفانِی َو نََفَعْتِنی الُْعوَذُة  بِْسـِم الرَّ

وِس امْلَُباَرِك الَِّذی َمْن َسـأَلََك بِِه  ِر الُْقدُّ اللَُّهمَّ ِإنِّی أَْسـأَلَُك بِاْسـِمَك الطَّاِهِر امْلُطَهَّ

ٍد َو آلِِه َو أَْن ُتَعاِفَیِنی ِمَّا أَِجُد  أَْعطَْیَتـُه َو َمـْن َدَعاَك بِِه أََجْبَتُه أَْن ُتَصلَِّی َعَى حُمَمَّ

ی َو ِفی َبطِْنی َو ِفی ظَْهِری َو ِفی َیَدیَّ َو ِفی  ِفی َرأِْسی َو ِفی َسْمِعی َو ِفی َبَرِ

یِع أَْعَضائِی َو َجَواِرِحی ِإنََّك لَِطیٌف مِلَا َتَشـاُء َو  ِرْجلَیَّ َو ِفی َجَسـِدی َو ِفی مَجِ

أَنَْت َعَى ُكلِّ َشیْ ٍء َقِدیٌر۱ 

تعبیر»بهذااالسـناد«درسـنداینروایتبهروایتقبلیوقبلازآنبرمیگردد

۱.طباالئمة،ص۱۷.
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ثََنا  ُد ْبُن َخلٍَف َو أَظُنُّ احْلَُسْیَن َحدَّ ثََنا حُمَمَّ کهسندآنچنیناست:»اُبو َعتَّاٍب َقاَل: َحدَّ
َد ْبَن ِسَناٍن« اِء َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِسَناٍن َقاَل َسِمْعُت حُمَمَّ أَْیضاً َعْنُه َعِن الَْوشَّ

ُد ْبُن َخلٍَف َو أَظُنُّ  ثََنا حُمَمَّ برایناساسمرادازبهذااالسناد»اُبو َعتَّاٍب َقاَل: َحدَّ
ـاِء«خواهدبود.جالباینجاستکهوقتیروایت ثََنا أَْیضاً َعْنُه َعِن الَْوشَّ احْلَُسـْیَن َحدَّ

مشـابهاینروایترابررسـیمیکنیم،درمییابیمکهقطـبالدینراوندیدرکتاب
الخرائجوالجرائحتقریباهمینداسـتانرابهسـندیدیگرازجنابمحمدبنفضیل

درضمنکراماتامامجوادعلیهالسامآوردهشدهاست:

ْیَرِفیِّ َقاَل َكَتْبُت ِإىَل أَبِی َجْعَفٍر1  ِد ْبِن ُفَضْیٍل الصَّ َما َرَوى َبْكُر ْبُن َصالٍِح َعْن حُمَمَّ

ِكَتاباً َو ِفی آِخِرِه َهْل ِعْنَدَك ِساَلُح َرُسوِل اللَِّه- َو نَِسیُت أَْن أَْبَعَث بِالِْكَتاِب 

َفَكَتَب ِإلَیَّ بَِحَوائَِج لَُه َو ِفی آِخِر ِكَتابِِه ِعْنِدی ِساَلُح َرُسوِل اللَِّه- َو ُهَو 

ائِیَل َیُدوُر َمَعَنا َحْیُث ُدْرنَا َو ُهَو َمَع ُكلِّ ِإَماٍم.  ِفیَنـا مِبَْنزِلَـِة التَّاُبوِت ِفی َبِنی ِإْسَ

َو ُكْنُت مِبَكََّة َفأَْضَمْرُت ِفی نَْفِسی َشْیئاً اَل َیْعلَُمُه ِإالَّ اللَُّه َفلَاَّ ِصُْت ِإىَل امْلَِدیَنِة 

َو َدَخلُْت َعلَْیِه نَظََر ِإلَیَّ َفَقاَل اْسَتْغِفِر اللََّه ِمَّا أَْضَمْرَت َو اَل َتُعْد. َقاَل َبْكٌر َفُقلُْت 

ٍد أَیُّ َشـیْ ٍء َهَذا َقاَل اَل أُْخرِبُ بِِه أََحداً. َقاَل َو َخَرَج بِِإْحَدى ِرْجلِی الِْعْرُق  مِلَُحمَّ

ْعُتُه َفَكاَن آِخُر َما  امْلََدنِیُّ َو َقْد َقاَل لِی َقْبَل أَْن َیْخُرَج الِْعْرُق ِفی ِرْجلِی َو َقْد َودَّ

َقاَل ِإنَُّه َسـُتِصیُب َوَجعاً َفاْصرِبْ َفأَیَُّا َرُجٍل ِمْن ِشـیَعِتَنا اْشَتَك َفَصرَبَ َو اْحَتَسَب 

َكَتـَب اللَّـُه لَُه أَْجَر أَلِْف َشـِهیٍد. َفلَـاَّ ِصُْت ِفی َبطِْن َمـرٍّ َضََب َعَى ِرْجلِی َو 

َنِة الثَّانَِیِة َفَدَخلُْت  َخَرَج بَِی الِْعْرُق َفَا زِلُْت َشـاِكیاً أَْشـُهراً َو َحَجْجُت ِفی السَّ

ْذ ِرْجلِی َو أَْخرَبُْتُه أَنَّ َهِذِه الَِّتی ُتوِجُعِنی َفَقاَل  َعلَْیِه َفُقلُْت َجَعلَِنَی اللَُّه ِفَداَك َعوِّ

َذَها  ِحیَحَة َفَبَسطُْتَها َبْیَن َیَدْیِه َفَعوَّ اَل َبأَْس َعَى َهِذِه َو أَْعِطِنی رِْجلََك اأْلُْخَرى الصَّ

ِحیَحِة َفَرَجْعُت ِإىَل نَْفِسی َفَعلِْمُت أَنَُّه  َفلَاَّ ُقْمُت ِمْن ِعْنِدِه َخَرَج ِفی الرِّْجِل الصَّ
َذَها ِمَن الَْوَجِع َفَعاَفانَِی اللَُّه َبْعَده ۱ َعوَّ

میبینیدکهایندوداسـتانبااینجزئیاتیکسـاننقلشدهاند.طبیعیاستکه
بهاحتمالقریببهیقینیکداستانباشندوظاهرامطلبدرستهمانمطلبکتاب
خرائجوجرائحهسـتودرکتابطباالئمةکهمشـکاتجدینسـخهایدارد۲،

۱.الخرائجوالجرائح،ج۱،ص۳۸۷.

۲.رک:مقدمهکتاب»شرحوتحقیقطباالئمةبههمراهمقدمهایدرفرآینددستیابیبهطباسامی«ازهمینمؤلف.
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اشتباهیپیشآمدهاستولذابهبرکتاینبررسیدرمییابیمکهبهطورکلیسندی
کهدرطباالئمةذکرشـدهاسـت،ربطیبهاینروایتنداردوهمچنینپیمیبریم

کهبررسیفهرستیخودرابایدرویسنددیگریپیگیریکنیم.

مثالدوم:

گاهیبابررسـیمتونمختلفیکروایتبامجموعهروایاتیمواجهمیشـویم
کههمگیپیرامونیکداسـتاناستوبراساسمقدارشباهتمتونمیتوانحدس
زدکهآیاایننقلهاشفاهیهستندیاکتبیوبراساسمقایسه،بهمتنصحیحدست

پیداکنیم.

بهچندروایتزیرکههمگیپیرامونیکداستانهستند،توجهکنید:

درتفسیرعیاشیداریم:

و فی روایة أخرى عن عبد الله بن سنان عنه قال سأله أبی و أنا حاض: الیتیم 

متـى یجوز أمره- فقال: حین یبلغ أشـده، قلت: و ما أشـده، قـال: االحتالم، 

قلت: قد یكون الغالم ابن مثانی عرشة سنة ال یحتلم- أو أقل أو أكرث قال: إذا 

بلغ ثالث عرشة سنة- كتب له احلسن و كتب علیه السیئ و جاز أمره- إال أن 
یكون سفیها أو ضعیفا۱

نسـخهدیگریازهمینروایتدرکتابوسـائلالشـیعةازتفسیرعیاشیمشابه
همینمطلببهمتندیگریچنیننقلشـدهاستکهدرنسخهمطبوعکتابعیاشی

نیامدهاست:

الَْعیَّاِشـیُّ ِفی َتْفِسیِرِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِسـَناٍن َقاَل: ُقلُْت أِلَبِی َعْبِد اللَِّه1 َمَتى 

ُیْدَفُع ِإىَل الُْغاَلِم َمالُُه َقاَل ِإَذا َبلََغ َو أُونَِس ِمْنُه ُرْشٌد َو مَلْ َیُكْن َسِفیهاً َو اَل َضِعیفاً 

َقاَل ُقلُْت: َفِإنَّ ِمْنُهْم َمْن َیْبلُُغ مَخَْس َعرْشََة َسَنًة َو ِستَّ َعرْشََة َسَنًة َو مَلْ َیْبلُْغ َقاَل 

ِإَذا َبلََغ ثَاَلَث َعرْشََة َسـَنًة َجاَز أَْمُرُه ِإالَّ أَْن َیُكوَن َسـِفیهاً أَْو َضِعیفاً َقاَل ُقلُْت: َو 

ِعیُف الَِّذی َیأُْخُذ َواِحداً  ارُِب اخْلَْمَر َو الضَّ ِفیُه الشَّ ِعیُف َقاَل السَّ ِفیُه الضَّ َما السَّ
بِاثَْنْیِن.۲

۱.تفسیرعیاشی،ج۲،ص۲۹۱و۲۹۲.

۲.وسائلالشیعة،ج۱۹،ص۳۷۰و۳۷۱.
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درروایتیدیگردرکتابخصالمیخوانیم:

ِد ْبِن  َد ْبِن حُمَمَّ ثََنا َسـْعُد ْبُن َعْبِد اللَِّه َعْن أَمْحَ ثََنـا أَبِی َرِضَی اللَُّه َعْنُه َقاَل َحدَّ َحدَّ

ِد ْبـِن أَبِی نَْرٍ الَْبَزنِْطیِّ َعْن أَبِی احْلَُسـْیِن اخْلَاِدِم َبیَّاِع  َد ْبِن حُمَمَّ ِعیـىَس َعـْن أَمْحَ

اللُّْؤلُِؤ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِسَناٍن َعْن أَبِی َعْبِد اللَِّه1 َقاَل: َسأَلَُه أَبِی َو أَنَا َحاِضٌ 

ُه َقاَل ااِلْحِتاَلُم  ُه َقاَل َو َما أَُشـدُّ َعـِن الَْیِتیِم َمَتى َیُجوُز أَْمُرُه َقاَل َحتَّى َیْبلَُغ أَُشـدَّ

َقاَل ُقلُْت َقْد َیُكوُن الُْغاَلُم اْبَن مَثَاَن َعرْشََة َسَنًة أَْو أََقلَّ أَْو أَْكرَثَ َو اَل َیْحَتلُِم َقاَل 
یْ ُء َجاَز أَْمُرُه ِإالَّ أَْن َیُكوَن َسِفیهاً أَْو َضِعیفاً.۱ ِإَذا َبلََغ َو ُكِتَب َعلَْیِه الشَّ

درروایتیدرکتابتهذیبداریم:

َد ْبِن ُعَمَر احْلَلَِبیِّ َعْن َعْبِد  َد اْبَنِی احْلََسِن َعْن أَبِیِهَا َعْن أَمْحَ ٍد َو أَمْحَ َعْنُه َعْن حُمَمَّ

اللَِّه ْبِن ِسـَناٍن َعْن أَبِی َعْبِد اللَِّه1 َقاَل: َسـأَلَُه أَبِی َو أَنَا َحاِضٌ َعْن َقْوِل اللَِّه 

ُه َقاَل ااِلْحِتاَلُم َقاَل َفَقاَل َیْحَتلُِم ِفی ِستَّ َعرْشََة َو  - َحتَّى ِإذا َبلََغ أَُشدَّ َعزَّ َو َجلَّ

َسْبَعَة َعرَشَ َو نَْحِوَها َفَقاَل ِإَذا أََتْت َعلَْیِه ثَاَلَث َعرْشََة َسَنًة َو نَْحُوَها َفَقاَل اَل ِإَذا 

یَِّئاُت َو َجاَز  أََتْت َعلَْیِه ثَاَلَث َعرْشََة َسَنًة ُكِتَبْت لَُه احْلََسَناُت َو ُكِتَبْت َعلَْیِه السَّ

ْرَهَم  ی الدِّ ِفیُه َفَقاَل الَِّذی َیْشرَتِ أَْمُرُه ِإالَّ أَْن َیُكوَن َسِفیهاً أَْو َضِعیفاً َفَقاَل َو َما السَّ
ِعیُف َقاَل اأْلَْبلَُه.۲ بِأَْضَعاِفِه َقاَل َو َما الضَّ

درروایتیدیگردرکتابکافیمیخوانیم:

اِء َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ِسَناٍن  ِد ْبِن ِعیىَس َعِن الَْوشَّ َد ْبِن حُمَمَّ ٌة ِمْن أَْصَحابَِنا َعْن أَمْحَ ِعدَّ

ُه ثَاَلَث َعرْشََة َسـَنًة َو َدَخَل ِفی اأْلَْرَبَع  َعْن أَبِی َعْبِد اللَِّه1 َقاَل: ِإَذا َبلََغ أَُشـدَّ

َعـرْشََة َوَجـَب َعلَْیِه َما َوَجَب َعـَى امْلُْحَتلِِمیَن اْحَتلَـَم أَْو مَلْ َیْحَتلِْم ُكِتَبْت َعلَْیِه 

ـیَِّئاُت َو ُكِتَبْت لَُه احْلََسـَناُت َو َجاَز لَُه ُكلُّ َشـیْ ٍء ِإالَّ أَْن َیُكوَن َضِعیفاً أَْو  السَّ
َسِفیها.۳

همچنیندرکافیداریم:

َعْنُه َعِن احْلََسِن َعْن َجْعَفِر ْبِن َسَاَعَة َعْن آَدَم َبیَّاِع اللُّْؤلُِؤ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبنِ  ِسَناٍن 

۱.الخصال،ج۲،ص۴۹۵.

۲.تهذیباالحکام،ج۹،ص۱۸۲،ح۶.

۳.کافی،ج۷،ص۶۹.
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َعْن أَبِی َعْبِد اللَِّه1 َقاَل: ِإَذا َبلََغ الُْغاَلُم ثَاَلَث َعرْشََة َسَنًة ُكِتَبْت لَُه احْلََسَنُة َو 

َیُة تِْسـَع ِسِنیَن َفَكَذلَِك َو َذلَِك  ـیَِّئُة َو ُعوِقَب َو ِإَذا َبلََغِت اجْلَاِر ُكِتَبْت َعلَْیِه السَّ
یُض لِِتْسِع ِسِنیَن.۱ َا حَتِ أَنَّ

همانطورکهمیبینیددرروایتاولیکهازعیاشینقلکردیموروایتخصالو
تهذیب،ماجرایپرسـشپدرعبداللهبنسـنانازامامصادق1مطرحشدهاست
وعبـداللـهبنسـنانکهدرماجراحضورداشـتهاسـت،ازمسـألهحکایتمیکند.
همچنیـندربقیـهروایاتعبداللهبنسـنانآمدهاسـتولیباوجوداتحادسـؤال،
تصریحنشدهاستکهپدرایشانپرسشگرهستند.جالباینکهدردوروایتخصال
وروایتآخرکافی،راویازعبداللهبنسنانظاهراهمانآدمبیاعاللؤلؤاستولی
بااینوجوددریکمتنتصریحبهاینشـدهاسـتکهپرسشگرپدرعبداللهاستو
درمتندیگرظاهراپرسـشخودعبداللهاسـت.همچنینعاوهبرابهامدرپرسشگر
قسـمتهایمختلفیازمتنبهشـدتاضطرابدارد.بهعنوانمثالتفسـیرسـفیهو
ضعیفبسـیارمتفاوتاسـت.همچنیناصلمحتوایسـؤالکامـامضمونمحور

مطرحشدهاست.

درایـنموارداگرچههمهروایاتحولداسـتانواحدیاسـتولـیبهدلیلاین
اضطرابشدیدونیز»مضمونمحوری«شدیدروایت،میتوانبااطمینانگفتکه
ایـنروایتحداقلدردوطبقهاول)کهقدرجامعبرخیازروایاتاسـت(،مکتوب

نشدهاستوبهصورتشفاهینقلشدهاست.

بهعبارتدیگراگرچهعبداللهبنسناندارایکتاباستولیبهکمکبررسی
روایاتمشـابهومتونآنهادرمییابیمکهاینروایتدرطبقاتاولیهمکتوبنشـده

است.

مرحله پنجم: بررسی شهرت کتاب مؤلفین موجود در سند خصوصا 
مؤلف احتمالی

قبانمونهایازراههایکشفشهرترابیانکردیم.عرضکردیمکهاگرکتابی
درفهارسمتعددآمدهباشـد،نشـانهشهرتآنکتاباسـت.همچنیناگربراساس

۱.همان،ص۶۸و۶۹.
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شواهدفهرستیدربررسیاسناددریافتیمکهمصدرخاصیبارهامورداستفادهمؤلفین
اگردیدیمکهمرحومشـیخطوسیابتدابهنام

ً
زمانهایمتعددقرارگرفتهاسـت.مثا

حسـینبنسـعیدمیکند،درمییابیمکهکتابحسینبنسـعیدنزدایشاننیزبوده
است.همینطوراگرازراههایمختلفپیبردیمکهعلمایبزرگدیگرنیزاینکتاب
راداشـتهاندوقتیبهروایتیدرکتابکافیبرمیخوریمکهاسـمحسینبنسعیددر
آنآمدهاست،احتمالاینکهروایتازکتاباوباشدبهنسبتبهاینکهآنروایتدر
کتابمؤلفدیگریکهدرسندآنروایتوجوددارد،موجودباشد،بیشتراست.

مرحله ششم:  بررسی مصادر و منابع مؤلف کتابی که روایت مورد 
بررسـی در کتاب اوسـت و مقایسـه طریق او با سـائر مؤلفین هم 

منطقه او از حیث جغرافیایی
گاهـیمابهدالیلیدرموردمصادرموجـوددریکمنطقهجغرافیاییاطاعات
خوبـیداریـم.بهعنوانمثالبهدلیلوضوحمنابعمرحومشـیخطوسـیونیزوجود
کتبیمثلفهرسـتابنندیم،اطاعاتماازمنابعموجوددرسـرزمینعراقدرقران
چهارموپنجمهجریباالست.حالاگردرموردمؤلفیمثلنجاشیکهوضوحمنابع
اوبرایمابهاندازهشـیخطوسـینیسـتیامثاشـیخمفیدیاابنقولویهپسروامثال
اینها،درجاییشـبهاتیداشـتیم،براسـاسمصـادرمتعارفموجـوددرآنمنطقه
میتوانیمشواهدیبراینکهروایتموردبحثازچهمنبعیاست،بهدستبیاوریم.

مرحله هفتم: بررسی کثرت تکرار سند یا قسمتی از آن در مجموعه 
روایات خصوصا روایات مؤلف کتابی که روایت مورد بررسی در کتاب 

اوست
وقتیببینیمکهسـندییاقسـمتیازسـندیدرمجموعهروایاتبسـیارپرتکرار
اسـت،احتمالاینکهطریقیبهکتابباشـدکهدائماتکرارمیشودباالمیرود،مثل
طریقبهسکونیکهمعموالازطریقنوفلیاستو»النوفلیعنالسکونی«درروایات
بسیاریتکرارمیشود.همچنینگاهیدرخصوصکتابیکهدرحالبررسیروایت
آنهسـتیم،اینمطلبرامشـاهدهمیکنیم.بهعنواننمونـهمرحومکلینیهرجادر
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سندشانفضلبنشاذانذکرشدهاست،بهواسطهشخصیبهاسممحمدبناسماعیل
ازاونقـلکردهاند.ازطرفیاینشـخصدرهیچکتابدیگـریازاوخبرینداریم.
لذابهاحتمالقویمرحومکلینیمیراثفضلبنشاذانراازطریقمحمدبناسماعیل
سماعکردهاندوهرجاباچنینسندیمواجهشویم،مصدرمرحومکلینیبهاحتمال

قویکتابیازکتبفضلبنشاذاناست.

مرحله هشتم: اصالح سقط ها و تصحیفات و تحریفات سند روایت 
مورد بررسی

پیشـتردرمـورداصـاحطریقفهارسبراسـاسروایاتصحبـتکردیم.البته
مراحلاصاحسـندوکشـفسقطهابراساسمعیارهایدیگرینیزممکناستکه
ازجملهمهمترینآنهابررسیشاگردانواساتیدتکتکافرادطریقیاسنداست.
معموالبهکمکاینبررسـیبراسـاسمجموعهطرقواسـانیددیگر،تاحدزیادی
اشـکاالتطریقیاسندموردبررسیروشنمیشـود.توجهداریمکهاینمرحلهجا
دارددرابتـدایکارباشـدومعموالیکحدیثشـناسحرفـهایاولینمرحلهایکه
انجاممیدهدهمیناسـتولیمعموالبرایمبتدیانبدونطیمراحلقبل،رسـیدن
بهاینمرحلهسـادهنیسـتواینسـیربرایراهنماییمبتدیانتنظیمشدهاست؛زیرا
حدیثشناسحرفهایتمامیاینمراحلرادرعرضچندثانیهدرذهنخویشطی

میکند.

مرحله نهم: تجمیع شواهد و تجزیه تحلیل آن ها و نتیجه گیری
بعدازبررسیمجموعهامورباالگاهیمجموعهشواهدهمسوهستندیاحداقل
بهگونهایهستندکهتاحدزیادیاطمینانایجادمیکنند.درمجموعبراساسقوت
احتماالتمیتوانروایتموردبررسـیراازحیثمصدرشناساییکردودراحیای

میراثازآناستفادهکرد.



فصل چهارم
»ظرائف بررسی های فهرستی در کتب اربعه«





تهذیب و استبصار
مرحومشیخطوسیدرکتابتهذیبدرابتداتااواسطجلددوم)ازدهجلد(سند
روایـاترابـهصورتکاملذکرمیکنندوبعدازآنابتدابهاسـمافرادیمیکنندکه
صاحبانکتابهستندوایشانآنروایتراازکتابآنهااستخراجکردهاست.ایشان

دراینزمینهمیفرمایند:

كنا رشطنا فی اول هذا الكتاب ان نقتر عى ایراد رشح ما تضمنته الرسالة 

املقنعة و ان نذكر مسألة مسألة و نورد فیها االحتجاج من الظواهر و االدلة 

املفضیـة اىل العلـم و نذكر مع ذلك طرفا من االخبار التـی رواها خمالفونا ثم 

نذكـر بعد ذلك ما یتعلق باحادیث اصحابنا رمحهم اللّه، و نورد املختلف فی 

كل مسـألة منهـا و املتفق علیها و وفینا هبـذا الرشط فی اكرث ما یحتوى علیه 

كتـاب الطهارة، ثم انا رأینا انه یخرج هبذا البسـط عـن الغرض و یكون مع 

هذا الكتاب مبتورا غیر مستوىف فعدلنا عن هذه الطریقة اىل ایراد احادیث 

اصحابنـا رمحهم اللّـه املختلف فیه و املتفق، ثم رأینا بعد ذلك ان اسـتیفاء ما 

یتعلـق هبذا املنهاج اوىل من االطناب فی غیره فرجعنا و اوردنا من الزیادات 

مـا كنـا أخللنا به و اقترنا من ایراد اخلرب عـى االبتداء بذكر املصنف الذى 

اخذنـا اخلـرب من كتابه او صاحب االصل الـذی اخذنا احلدیث من اصله، و 
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اسـتوفینا غایة جهدنا ما یتعلق باحادیث اصحابنا رمحهم اللّه املختلف فیه و 

املتفق و بینا عن وجه التأویل فیا اختلف فیه عى ما رشطناه فی اول الكتاب 

و اسـندنا التأویـل اىل خرب یقضی عـى اخلربین و اوردنا املتفـق منها لیكون 
ذخرا و ملجأ ملن یرید طلب الفتیا من احلدیث .۱

پسقاعدهایناسـتکهاگردرکتابتهذیبابتدابهاسـمشـخصیشـدهبود،
بفهمیماینحدیثازکتاباوگرفتهشدهاست.امااینصرفاابتدایراهاست!همواره

چنیننیست.

بهصورتکلیاستثناءهایاینقاعدهکلیدرجاییاستکهابتدابهاسمبرخی
ازمشـایخباواسـطهیابیواسـطهمرحومکلینیاسـتکهدراینمواردممکناست

مطلبازکتابکافیگرفتهشدهباشدونهکسیکهابتدابهناماوشدهاست.

توضیحاینکهمرحومشیخطوسیدرضمنمشیخهبهایننکتهتصریحمیکنند.
ایشاندرپنجموردازمشیخهاسماحمدبنمحمدبنعیسیرامیآورند.

و من مجلة ما ذكرته عن امحد بن حممد بن عیىس ما رویته هبذه  االسانید عن 
حممد بن یعقوب عن عدة من اصحابنا عن امحد بن حممد بن عیىس۲

پسطبقاینمطلبمرحومشـیخطوسـیدربرخیازمواردیکهبهاسماحمد
بنمحمدبنعیسیشروعمیکنندازکتابکافینقلمیکنند.

و مـن مجلة ما ذكرته عن امحد بن حممد بن عیىس ما رویته هبذا االسـناد عن 

۱.تهذیباالحکام،المشیخة،ص۴.ترجمهعبارت:دراولکتابشرطکردیمکهبرآوردنآنچهکهشرحیبرکتاب

مقنعهاسـت،اکتفاکنیمومسـألهبهمسـألهراذکرکنیمواسـتداللبهظواهروادلهعلمآوررابیانکنیموبااینحال

گلچینـیازروایاتـیراکـهمخالفینما)اهلسـنت(نقلکردهاند،نیزنقلکنیموسـپسآنچهبـهاحادیثاصحابما

مرتبطاستذکرکنیمودرهرمسألهایمورداتفاقازاخباراصحابومورداختافآنرانقلکنیمومابهاینشرط

دراکثرمتحوایکتابطهارتعملکردیمسـپسدیدیمکهبااینبسـطوتفصیلازغرضخارجمیشـویموبااین

وضـعکتـابنـاتماممیماندپسازاینطریقهبـهنقلروایاتاصحابخودمانآنچهمورداتفاقآنهاسـتوانچهکه

مـورداختـافآنهاسـت،عدولکردیمسـپسدیدیمکهاسـتیفاءبـرطریقهاولـیازاطنابوطوالنیکـردنکامدر

موضـواتدیگـراولیـتداردپسبرگشـتیموآنچهاززیاداتراکهبـهآناخالورزیدهبودیم)وکامـلنیاوردهبودیم(

اضافـهکردیـم)ولـی(درذکرخبربهابتداءبهذکرمؤلفکتابیکهخبرراازکتابشگرفتیمیاصاحباصلیکهحدیث

راازاصلاوگرفتیم،اکتفاکردیم...

۲.همان،ص۴۲و۴۳.
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حممد بن علی بن حمبوب عن امحد بن حممد 1

و مـن مجلة مـا ذكرته عن امحد بن حممد ما رویته هبذا االسـناد عن حممد بن 
احلسن الصفار عن امحد بن حممد.2

و من مجلة ما ذكرته عن امحد بن حممد ما رویته هبذا االسناد عن سعد بن عبد 
اللّه عن امحد بن حممد.3

و مـا ذكرته عن امحد بن حممد بـن عیىس الذی اخذته من نوادره فقد اخربىن 

بـه الشـیخ ابو عبد اللّه و احلسـین بن عبید اللّه و امحـد بن عبدون كلهم عن 

احلسن بن محزة العلوی و حممد بن احلسین البزوفری مجیعا عن امحد بن ادریس 

عـن امحـد بن حممد بن عیىس، و اخربىن به أیضا احلسـین بـن عبید اللّه و ابو 

احلسین بن ابی جید مجیعا عن امحد بن حممد بن یحیى عن ابیه حممد بن یحیى 
العطار عن امحد بن حممد بن عیىس.۴

ازایـنچهـارمورداخیرفهمیدهمیشـودکـهبرخیازنقلهایشـیخازاحمد
اشـعری،ازکتـابمحمـدبنعلیبنمحبـوبوبرخیازکتابسـعدبهعبداللهو
برخیازکتابصفاراسـت.البتهازنقلاخیرروشـنشدکهبرخیازنقلهایشیخ

ازاحمداشعری،ازکتابنوادرخوداوست.

پسبراسـاساینپنجموردیکهدرمشـیخهدرمورداحمدبنمحمداشـعری
آمدهاسـت،روشـنمیشودکهابتدابهاسماحمداشعریبههیچوجهداللتبراین
نمیکندکهازکتابخوداوسـتبلکهممکناسـتازکتابکافییاکتابصفاریا
محمدبنعلیبنمحبوبیاسعدبنعبداللهباشد.آیاراهیبرایتشخیصمطلب
هسـت؟یکـیازراههامراجعهبهکتابکافیاسـت.اگردیدیمکـهمطلبدرکتاب
کافیآمدهاستبهاحتمالقویازکتابکافیگرفتهشدهاست.البتهدرهمینموارد
نیزمحتملاسـتکهخودمرحومکلینیازکتابنوادراحمداشـعریگرفتهباشندو

۱.همان،ص۷۲و۷۳.

۲.همان،ص۷۳.

۳.همان،ص۷۴.

۴.همان،ص۷۴و۷۵.
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حتیشیخنیزازهمانجاگرفتهباشد.

بهطورکلیمرحومشیخطوسیدرمعرفیطرقخویشبهکسیکهابتدابهنام
اوکردهانددرکتابتهذیبواستبصاردقتکافیرامبذولنداشتهاند.بهعنوانمثال
ایشاندرمشیخهدرموردطریقخویشبهحسینبنسعید،پنجطریقذکرمیکنند:

و ما ذكرته فی هذا الكتاب عن احلسـین بن سـعید فقد اخربىن به الشـیخ  ابو 

عبد اللّه حممد بن حممد بن النعان و احلسین بن عبید اللّه و امحد بن عبدون  

كلهم عن امحد بن حممد بن احلسن بن الولید عن ابیه حممد بن احلسن بن الولید 

و اخربىن به أیضا ابو احلسـین ابی جید القمی عن حممد بن احلسـن بن الولید 

عن احلسـین بن احلسـن بن ابان عن احلسین بن سـعید، و رواه أیضا حممد بن 

احلسـن بن الولید عن حممد بن احلسـن الصفار عن امحد بن حممد عن احلسین 

بن سعید، و ما ذكرته عن احلسین بن سعید »عن احلسن خ ل« عن زرعة عن  

ساعة و فضالة ابن ایوب و النرض بن سوید و صفوان بن یحیى فقد رویته 
هبذه االسانید عن احلسین بن سعید عنهم. ۱

براساساینمتننسخشیخبهکتابحسینبنسعیدعبارتنداز:

نسخه۱:شیخمفیدازاحمدپسرابنالولیدازابنالولیدازحسینبنحسن
بنابانازحسینبنسعید

نسـخه۲:ابنعبدونازپسـرابنالولیدازابنالولیدازحسـینبنحسنبن
ابانازحسینبنسعید

نسخه۳:ابنغضائریازپسرابنالولیدازابنالولیدازحسینبنحسنبن
ابانازحسینبنسعید

نسخه۴:ابنابیجیدازخودابنالولیدازحسینبنحسنبنابانعنحسین
بنسعید

نسخه۵:معلقاازابنالولیدازصفارازاحمدبنمحمدازحسینبنسعید

اماشـیخطوسـیدرکتابتهذیبروشـننکردهاندکهوقتیبهاسـمحسینبن

۱.همان،۷۰-۶۳.
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سعیدشروعمیکننددرواقعازکدامنسخهازنسخنامبردهشدهازحسینبنسعید
اسـت.شـایدتصورشودکهاینمسألهکهبدانیمازکدامنسخهاست،اهمیتیندارد.
امابایددانستکهاوالبدیهیاستکهایننسخبایکدیگرفرقداشتهاندوثانیاعلم
مابهاینکهاینمطلبدرکدامنسـخهودرچهتعدادازنسـخکتابحسینبنسعید
استبسیارمهماست.لذاابننوحیاشایدمرحومنجاشیبعدازذکرطرقمختلف
کتابحسینبنسعیدبههمیننکتهتصریحمیکندکهوقتیکسیازحسینبنسعید
نقلمیکندبایدحتماذکرکندازکدامنسـخهاسـتتااشـتباهرخندهد.بهعبارت

ایشانبعدازنقلطرقابننوحازکتبحسینبنسعیدتوجهکنید:

فیجبأنترویعنکلنسخةمنهذابمارواهصاحبهافقطوالتحملروایة
علیروایةوالنسخةعلینسخةلئایقعفیهاختاف.۱

متأسفانهاینسنخدقتهادرکارشیخطوسیرعایتنشدهاست.

درموردمشـایخکلینینیزظاهراابتدابهنامآنهادلیلیبرنقلمطلبازکتاب
آنهانیست.بهعنواننمونهدرمشیخهدرموردمواردیکهابتدابهنامعلیبنابراهیم

شدهاست،فرمودهاند:

و ما ذكرته عن علی بن ابراهیم بن هاشم فقد رویته  هبذه االسانید عن حممد 

بن یعقوب عن علی بن ابراهیم و اخربىن أیضا بروایاته الشـیخ ابو عبد اللّه 

حممد بن النعان و احلسین بن عبید اللّه و امحد بن عبدون كلهم عن اىب حممد 
احلسن بن محزة العلوی الطربی عن علی بن ابراهیم بن هاشم ۲

براسـاساینفرمایششیخ،متوجهمیشویمکهمواردیکهابتدابهنامعلیبن
ابراهیمشدهاست،دربرخیازمواردازکتابمرحومکلینیاستودربرخیازموارد

ازخودکتبعلیبنابراهیماست.

درموردمحمدبنیحییالعطارواحمدبنادریسوحمیدبنزیادوفضلبن
شاذانواحمدبنمحمدبنخالدبرقینیزدقیقاوضعیتبههمینصورتاست.اما

۱.نجاشی،ص۶۰.ترجمهعبارت:پسالزماستکهازهرنسخهایفقطآنچهکهصاحبآننسخهنقلکردهاست،

نقلشودوروایتیبرروایتدیگرونسخهایبرنسخهدیگرحملنشودبرایاینکهاختافواقعنشود.

۲.تهذیباالحکام،مشیخه،ص۳۲-۲۹.
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درموردالحسینبنمحمدبنعامرهرجاابتدابهنامایشانشد،فقطازکتابکافی
گرفتهشدهاست.مرحومشیخمیفرمایند:

و ما ذكرته  عن احلسین بن حممد فقد رویته هبذه االسانید عن حممد بن یعقوب 
عن احلسین بن  حممد.۱

درموردمحمدبناسماعیلوسهلبنزیادنیزدقیقاوضعیتمشابهحسینبن
محمدبنعامراست.

پسروشنشدکهقاعدهکلیذکرشدهدرابتدایمشیخه،درمواردمتعددیکه
عمدتامشایخبیواسطهیاباواسطهمرحومکلینیهستند،تخصیصخوردهاست.

درمشیخهمرحومشیخطوسی۴۷عنوانزدهشدهاستکهابتدابهنظرمیرسد
تعدادمصادرشـیخطوسیدرنوشـتنتهذیب۴۷مصدرباشدولیبراساسنکاتی
کهعرضشـدوتکرارهاییکهایشـاندارندروشنمیشـودمصادرایشاندرنوشتن
کتابتهذیبکمترازاینمقداراست،زیرااوالبرخیازعناوینتکرارشدهاستو

ثانیابرخیازعناوینیچیزیجزنقلازکتابکلینییاامثالایشاننیست.

البتهبایدتوجهداشتکهمرحومشیخطوسیاینمصادررااستقصاءنکردهاند.
بااینکهایشـانطبقعبارتیکهازابتدایمشـیخهنقلکردیمبنابهاسـتقصاءروایات
داشـتند،چنیننکردهاند.ظاهراایشـاندرنوشتنکتابتهذیببهاصولکافینظری
نداشـتندولذابسـیاریازروایاتکهدراصولکافیآمدهاستوقابلاستفادهفقهی
است،درتهذیبنیامدهاست.بهعنواننمونهحدیثرفعمطابقمتناصولکافیدر
تهذیبنیامدهاسـت.همچنیندرمسـتطرفاتسـرائردرقسـمتمستطرفاتکتاب
محمـدبنعلیبنمحبوبکهبهقلممرحومشـیخطوسـیدسـتابـنادریسبوده
اسـت،برخیازمطالبآندرکتابتهذیبنیامدهاست،مثلروایتیکهبرایهدیه
خمـسثابتمیکند۲ودرتهذیبنیامدهاسـت.خاصهاینکـهروایاتیکهدرکتب

۱.همان،ص۳۷-۳۵.
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شیخصدوقیاحتیکتبیکهقطعانزدشیخبودهاستولیدرتهذیبنیامدهاست،
بسیاراست.

درگذشـتهشـرحدادیمکهگاهیمرحومشـیخابتدابهاسـمافرادیمیکننددر
مشـیخهطریقیبهاوندارندوعلیبناسـماعیلمیثمیرامثالزدیموعرضکردیم
کهظاهرااینکتابوجادهبودهاستوایشانطریقیبهآننداشتهاندوحتینجاشی

نیزطریقیبهاینکتابنداشتهاند.

سـؤالیکهپیشمیآیدایناسـتکهاگرجنابشیخطوسیدرمشیخهطریقی
بهفردیراننویسندولیدرفهرستبرایآنفردطریقیذکرکنند،آیامیتوانازطریق
فهرسـتاسـتفادهکردوبهاینوسیلهنسـخهآنروایتراوجادهندانست؟پاسخاین
استکهبایددیدکهآیامرحومشیخخودکتابراسماعکردهاندیااینکهصرفاچون
درکتابفهرستیاسمآنبودهاست،درفهرستخویشطریقیبهآنذکرکردهاند.
طبیعیاستکهدرصورتاول،اجازهنامهصرفابهاسمکتاباستونهنسخهموجود

نزدشیخولذانسخهدرهرصورتوجادهاست.

ازاینجاروشـنمیشودکهبههیچعنواننمیتوانطریقمثامرحومنجاشیبه
کتابیرابهعنوانطریقشـیخبرایفردیذکرکرد.البتهقبانیزوقتیمسـألهتعلیقرا

بررسیکردیم،بهایننکتهاشارهکردیم.

نکتهبعدیاینکهمرحومشیخدرمجالسکتابامالیکهطبقتاریخومحلذکر
شـدهدرمتنامالی،مجالسآنهمگیمربوطبهایاماسـکانشـیخدرنجفاست،
برخـیازجـزواتحدیثیایـامجوانیخودراگزینـشمیکردهاندوبرایشـاگردان
میخواندند.بهعنوانمثالایشاندرمجلسشمارهسیزده،بعدازنقلروایتاولبه
سـندی،تاروایتشـماره۵۲همانبابراباتعبیر»بهذااالسـناد«آغازمیکنندکه
نشانگرایناستکهگویاقطعاتیازیکنسخهواحدرابهصورتبرگزیدهخواندهاند.۱

ازاینجاروشنمیشودکهیکیازراههایخوببرایکشفطرقشیخطوسی
یاحتیبزرگاندیگریکهکتابامالیدارند،بررسـیدقیقاسنادامالیایشاناست.

ازطرقامالیایشانمیتوانطریقبهروایاتراکشفکرد.

۱.رک:امالیشیخطوسی،ص۳۷۲-۳۶۱.
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کافی
کاردرکافیازبقیهکتباربعهمشکلتراست.هرچنداسنادکافیبهدلیلتعداد
مشـایخکممرحومکلینیوحجمباالیتکراراسـنادمعموالراحتتربهنظرمیرسند

ولیتعییناینکهدقیقامنابعکلینیچهبودهاست،کارمشکلیاست.

شایدمهمترینشواهددراینزمینهعاوهبرشواهدیکهدرفرآیندچندمرحلهای
ذکرکردیم،تعلیقهایکتابکافیباشـدکهبهنظرمیرسـدازکتابکسیاستکه

بهناماوتعلیقشدهاست.

همچنینازشواهدمهمیکهدرگذشتهذکرشد،بررسیکتبموجوددرقمآن
زمان،ازمهمترینشواهداست.

درمجمـوعبـهدلیلاهمیـتفوقوصفکتابکافیومنابـعآنونبودتحقیقی
جامعدراینزمینهمقداریبیشتردراینزمینهصحبتمیکنیم.

بهخافمرحومشیخصدوقکهاساتیدبسیارزیادیدارند)حدود۲۲۰استاد(،
مرحومکلینیتعدادمشایخیکهدرکافیازآنهانقلکردهاندچیزیحدود۴۵نفر
اسـت.۱اماتنها۱۳نفرازاینافرادهسـتندکهباالی۵۰روایتدرکافیازآنهاست
ونفرچهاردهم؛یعنیابوداود،تنها۱۹طریقدرکافیازایشـاناسـتونفربعدی

یعنیسعدبنعبداللهتنها۱۲طریقدرکافیازجانبایشاناست.

این۱۳نفرکهدرواقععمدهکافیبهواسـطهکتبیااجازاتایشـانتهیهشـده
است،عبارتنداز:

۱.علیبنابراهیمبنهاشمبا۵۶۲۶طریق

۲.محمدبنیحییالعطاربا۴۸۳۵طریق

۳.احمدبنادریسبا۸۶۲طریق

۴.الحسینبنمحمدبنعامربا۸۳۸طریق

۵.محمدبناسماعیلبندقینیشابوریبا۵۷۵طریق

۱.رک:مقدمهتحقیقکتابکافیدرچاپدارالحدیث،ص۶۴-۴۵.
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۶.علیبنمحمدعانالکلینیبا۵۰۳طریق

۷.حمیدبنزیادبا۴۳۵طریق

۸.علیبنمحمدماجیلویهبا۱۸۶طریق

۹.احمدبنمحمدعاصمیبا۱۳۶طریق

۱۰.محمدبنحسنطائیرازیبا۱۱۷طریق

۱۱.محمدبنجعفراسدیبا۸۱طریق

۱۲.احمدبنمهرانبا۷۵طریق

۱۳.محمدبنجعفررزازبا۵۷طریق

همچنیندرکافی۴۰۴۷موردباتعبیر»عدةمناصحابنا«شروعشدهاستکه
معموالازاحمداشـعریواحمدبرقیوسـهلبنزیاداسـت.مرادازاینافرادطبق
فرمایشمرحومنجاشی۱درخصوصعدهاحمداشعریوفرمایشمرحومعامهدر

موردعدهسهنفرعبارتاستاز:

قـال الشـیخ الصدوق حممد بن یعقـوب الكلینی فی كتابـه الكافی فی أخبار 

كثیـرة عدة من أصحابنـا عن أمحد بن حممد بن عیىس قال و املراد بقولی عدة 

مـن أصحابنا حممد بن یحیى و علی بن مـوىس الكمندانی و داود بن كورة و 

أمحد بن إدریس و علی بن إبراهیم بن هاشم 

و قال كلا ذكرته فی كتابی املشـار إلیه عدة من أصحابنا عن أمحد بن حممد 

بـن خالـد الربقی فهم علی بن إبراهیم و علی بن حممد بن عبد الله بن أذینة و 

أمحد بن عبد الله بن أمیة و علی بن احلسن 

قال و كلا ذكرته فی كتابی املشـار إلیه عدة من أصحابنا عن سـهل بن زیاد 

فهم علی بن حممد بن عالن و حممد بن أبی عبد الله و حممد بن احلسن و حممد 
بن عقیل الكلینی.۲

۱.رجالنجاشی،ص۳۷۸.

۲.الخاصه،ص۲۷۱و۲۷۲. 
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افرادیکهدرایناسامیهستندکهدر۱۳نفرنیستند،ششنفرهستندکهعبارتند
ازعلیبنموسـیالکمیدانی۱وداودبنکورهواحمدبنعبداللهبنامیهوعلیبن
الحسـنومحمـدبنعقیلکلینیهسـتند.محمدبنابیعبداللـههمانمحمدبن
جعفراسدیاستوعلیبنمحمدبنعبداللهبناذینههمانعلیبنمحمدماجیلویه
استکهاسمشدراینجابهصورتمصحفآمدهاستوصحیحآنعلیبنمحمد
بـنعبداللهابنالبنتهاسـتکهضمیـرالبنتهبهبرقیبرمیگـردد.همچنینصحیح
احمدبنعبداللهبنامیهظاهرااحمدبنعبداللهبنامیهنیزمصحفاذکرشدهاست
وهماناحمدبنعبداللهبناحمدبرقیباشدکهدرخودکافییازدهموردازاونقل

شدهاست.محمدبنعقیلنیزدریکموردکافیازاوروایتینقلشدهاست.

امـاداودبنکورهوعلیبنالحسـنومحمدبـنعقیلدرکافیفعلیحتییک
روایتوجودندارد.

مرادازعدةمناصحابنابراسـاسنکاتیکهدرمباحثفهرسـتیعرضکردیم،
نسـخمختلفروایاتیاکتبافرادیاسـتکهازآنهانقلشدهاست.مثاعدةمن
اصحابناازاحمداشعری،یعنیاینروایتخاصدرمجموعهنسخکتابیاروایتی
کهاحمداشـعریآنرانقلکردهاسـت،موجودمیباشـدبهخافوقتیکهمرحوم
کلینیمیفرمایند:»محمدبنیحییعناحمداشعری«کهدرآنتنهادرنسخهمحمد
بنیحییازاحمداشعری،آنروایتموجودمیباشدیاحداقلمرحومکلینیبهنسخ
دیگرمراجعهنفرمودهاند.شـواهدمتعددیدالبرایناسـتکهمرحومکلینینسـخ
مطالبیراکهازطریقاینسهنفر)احمداشعریوبرقیوسهل(بهدستشانمیرسیده
است،مقایسهمیکردهاندولذادربرخیازمواردبهعنوانمثالمطلبیراازدویاسه

نسخهازاحمداشعری،نقلمیکنند.

براساسهمینآماریکهعرضکردیم،اگربناباشدمنابعمتفرقهمرحومکلینی
رابشماریم،عددبسیارباالمیرودولیتعدادچندطریقمحدوداستکهعددآنها
بهتنهاییبیشترحجمکافیراشاملمیشودبراساسآمارهاینرمافزاردرایةالنور۱.۲ 

بهصورتزیرقابلارائههستند:

۱.صحیحظاهراهمیناستنهعبارتیکهدرخاصهاست.
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علیبنابراهیمعنابیه:۴۸۱۹طریق	 

علیبنابراهیمعنمحمدبنعیسی:۵۰۳طریق	 

محمدبنیحییعناحمدبنمحمدبنعیسی:۳۵۶۰طریق	 

محمدبنیحییعنمحمدبنالحسینبنابیالخطاب:۴۶۰طریق	 

محمدبنیحییعنمحمدبناحمدبنیحیی:۲۱۶طریق	 

احمدبنادریسعنمحمدبنعبدالجبار:۵۹۳طریق	 

الحسـینبنمحمدبنعامرعنالمعلیبنمحمدعنالحسنبنعلی	 
الوشاء:۴۱۳طریق

محمدبناسماعیلعنالفضلبنشاذان:۵۷۵طریق	 

علیبنمحمدعانعنسهلبنزیاد:۱۹۹	 

حمیدبنزیادعنالحسنبنمحمدبنسماعة:۳۹۶طریق	 

علیبنمحمدماجیلویهعناحمدبنمحمدبرقی:۱۲۴طریق	 

محمدبنحسنطائیعنسهلبنزیاد:۹۷مورد	 

عـدةمناصحابناعنسـهلواحمـدبرقیواشـعریمجموعا:۴۰۴۷ 	 
طریق

درکافی۱۸۸۶۳طریقذکرشدهاستکهاینمجموعهحدود۱۶۰۰۰میشود.
یعنیحدود۸۵درصدکلروایاتکافیبهتنهابااینصدرسندهاآغازشدهاست.

طریـقعلـیبـنابراهیمعنابیهنیزقابلتجزیهبهمواردیاسـتکـهازابنابی
عمیر)حدود۲۲۸۷طریق(وحمادبنعیسی)حدود۵۶۷طریق(ونوفلیعنالسکونی
)حدود۴۶۲طریق(والحسـنمحبوب)حدود۳۹۴طریق(مورداسماعیلبنمرار
عنیونس)حدود۱۱۱طریق(وعبداللهبنالمغیره)حدود۱۰۸طریق(وبزنطی)حدود
۱۰۲طریـق(ودیگرانـیکههریککمترازصدطریقازآنهادرکافیآمدهاسـت،

نقلشدهاست.

همچنینطرقمحمدبنیحییعناحمداشـعریقابلتجزیهبهمواردیاسـت
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کهازحسنبنمحبوبوحسینبنسعیدوعلیبنحکمانباریوالحسنبنعلی
بـنفضـالوابنابـیعمیرومحمـدبنخالدبرقـیومحمدبنسـنانومحمدبن

اسماعیلبنبزیعوبزنطیوعثمانبنعیسینقلشدهاست.

همچنینچونمحمدبنعبدالجبارمؤلفنیستوصرفادارایروایتکتباست
وپیشتردرهمیننوشتاردرقسمتمحتوایکتبفهرستشاهدشراعرضکردیم،
بایدطریقایشـاننیزتجزیهشـودومهمترینفردیکهایشـانازاونقلمیکنند)در
۴۲۶طریـق(صفوانبنیحییاسـتکهنشـانمیدهدظاهرامرحـومکلینیکتاب
صفـوانبـنیحییراازطریقاحمدبـنادریسازمحمدبـنعبدالجبارعمدتانقل

میکنند.

همینتجزیهوتحلیلمختصربراسـاسنکاتیکهدرفصلسومعرضهکردیم،
نشانمیدهدکهبهاحتمالقویمرحومکلینیاصلیترینمنابعیکهدرکتابکافی
ازآنهااستفادهکردهاند،آثارمؤلفینیاستکهنفرآخرطرقذکرشدههستندکه۲۴ 
نفرهسـتندکهالبتههریکازاینهاتألیفاتمتعددیداشـتهاندکهمرحومکلینیاز

برخیازآنهااستفادهکردهاند.

لذااگربناباشدتحقیقخوبیدراحیایمصادرکتابکافیصورتبگیرد،این
۲۴مؤلفدردرجهاولاهمیتهستند،زیراعمدهکتابکافیظاهراازکتبایشان

جمعآوریشدهاست.

من ال یحضره الفقیه
بهخافمرحومشیخطوسیکهتصریحکردهبودند،جاییکهبهاسمکسیابتدا
کنندازکتابایشاناست،مرحومشیخصدوقچنینتصریحیندارند،لذاابتداییترین
مطلبیکهبهذهنمیرسدایناستکهمواردیکهمشیخهایشانذکرشدهاست،در
واقعترکیبیازاجازهوسندباشندوبهعبارتدیگربایدباآنهابهمثابهاسنادروایات
برخوردکرد؛یعنیمراحلچندگانهفصلسومرابررویآنهاپیادهکردودرهرمورد

متوجهشدکهدرواقعمصدرمرحومصدوقکجاست.

ولیایناحتمالبسـیاردورازذهنبهنظرمیرسـد؛زیرااوالظاهرطرقایشان
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درمشیخهایناستکهطریقبهکتباستونهروایات.بهعبارتدیگردربسیاری
ازمواردشـواهدکاماواضحیوجودداردکهنشـانمیدهدآنچهبهعنوانطریقبه
فردذکرشدهاست،بهجزدرمواردیکهصریحابیانشدهاستکهطریقبهروایت

است،طریقبهکتاباست.

درمجموعبسـیارمسـتبعداستکهاینحجمازاسامیرامرحومشیخصدوق
بـرایغیرکتابذکرکردهباشـند،زیـرادرغیراینصورتاصـلاینکهخودصدوق
بفهمددرمثااینروایتخاصبهچهصورتسخنبگوید،بسیارمشکلمیشود.

امامشکلیکههستاینکهبامقایسهاحیاءشدهفهرستصدوقدرکتابفهارس
الشیعةبامشیخهمرحومصدوقدرمییابیمکهایندرمواردمتعددهیچنوعتطابقی
نداردوبسیارمتفاوتاست.درمواردمتعددیمثلحجربنزائدهواحمدبنالنضر
وبسطامبنالزیاتوثابتبندینار،عنوانیدرمشیخهنیامدهاستوحالاینکهدر
فهرستصدوقموجوداستودرمواردیکهاسامیمشترکاست،طرقبایکدیگر
دربرخیازمواردیکسـانودربسـیاریازمواردمتفاوتاسـت.پساوالفهرسـت
صدوقچیزیجزمشیخهایشاناستوثانیااحرازاینکهدرمجموعتصمیمگیریدر
موردطریقبهکتاببودنیانبودندرکتابفقیهدشـواراسـتولذابدونطیفرآیند
چندمرحلهایبهصرفمشاهدهطریقیدرمشیخه،اثباتکتبیبودنآنمشکلاست

ونیازمندشواهدبیشتراست.





فصل پنجم
»نکاتی در مورد بررسی های فهرستی«





تشخیص اجازه واقعی از تشریفاتی
یکیازمسائلیکهگاهیمشکلسازمیشودوسببتحلیلهایناروانسبتبه
واقعیتمیشـود،تشـخیصندادناجازهواقعیازاجازهتشـریفاتیاسـت.بهعنوان
نمونـهاجازههایـیکهدرزمانمـاازبزرگانصادرمیشـود،همگیاجـازهنامههای
تشریفاتیاست.مثااجازهنامهآیتاللهسبحانیکهازاساتیدایشاندرانتهایکتاب
درایةایشـانچاپشدهاسـت،تنهابههمانیکروایتیکهدرانتهایاجازهنامهذکر
شـدهاسـت،واقعیاستوواضحاستکهایشاننزداساتیدخویشتمامیکتبیکه
ذکرکردهاندبلکهحتییکیازآنهاراازابتداتاانتهانخواندهاندوحالاینکهاجازههای
سابقدائمااینگونهنبود.بهعنوانمثالبهاجازهنامهانتهایکتابفقیهدقتکنید:

یقـول حمّمـد بن علّی بن ]احلسـین بن [ موىس بـن بابویه القّمـّی مصّنف هذا 

الكتاب: قد سمع الّسّید الرّشیف الفاضل أبو عبد اللّه حمّمد بن احلسن العلوّی 

املوسـوّی املدینّی املعروف بنعمة - أدام اللّه تأییده و توفیقه و تسدیده- هذا 

الكتاب من  أّوله إىل آخره بقراءتی علیه، و رویته عن مشـایخی املذكورین 

و ذلك بأرض بلخ من ناحیة إیالق، و كتبت بخطّی حامدا للّه و شاكرا و عى 
حمّمد و آله مصلّیا و مسلّا، آمین یا رّب العاملین.۱

۱.منالیحضرهالفقیه،ج۴،ص۵۳۸و۵۳۹.
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همانطورکهمیبینیددرایناجازهنامهبهایننکتهتصریحشدهاستکهازاول
تاآخرکتاببرایشاگردازاولتاآخرخواندهشدهاستوبهاصطاححدیثی،شاگرد

ازاولتاآخرراسماعکردهاست.

یابهعنوانمثالمرحومنجاشیبعدازذکرکتبابنقولویهمیفرماید:

قرأت أكرث هذه الكتب عى شیخنا أبی عبد الله رمحه الله و عى احلسین بن 
عبید الله رمحه الله.۱

یعنیاجازهنامهمرحومنجاشیبهاکثرکتبایشانصرفااجازهنامهایبهاسامی
کتبابنقولویهنیسـتبلکهایشـانبیشـترآنکتبرانزدشـیخمفیدوابنغضائری

پدر،قرائتفرمودهاند.

برایروشنشدنثمرهتوجهبهاینکهآیااجازهنامهصوریاستیاخیر،میتوان
بهمطلبیکهدرگذشتهیادآورشدیم،اشارهکرد.عرضکردیمکهاگرکتابیدرمیان
عدهایازعلماءدریکمنطقهجغرافیاییموجودباشدودرسندروایتموردبررسی
اسـممؤلفآنکتابوجودداشتهباشـد،احتمالاینکهآنروایتازکتابآنمؤلف

باشد،باالمیرود.بهثمرهایمهمتردراینزمینهتوجهکنید.

دربررسـیکتاب»تفسـیرمنسـوببهامامحسنعسـکری1«برخیادعای
شـهرتکتابدرمیانعلمایقموبغدادراکردهاند.مسـتندایشاندراینادعااجازه
نامههاییمشـابهاجازهنامهمرحومشـهیدثانیبهاینکتاباسـت.بهایناجازهنامه

توجهکنید:

أخربنا شـیخنا السـعید نور الدین علی بن عبد العالی إجازة عن الشیخ شمس 

الدین حممد بن داود عن الشـیخ ضیاء الدین علی عن والده السـعید حممد بن 

مكی عن رضی الدین املزیدی عن حممد بن صالح عن السید فخار. ح و عن 

الشـیخ ضیاء الدین بن مكی عن السـید تاج الدین بن معیة عن الشـیخ مجال 

الدین بن مطهر عن الشـیخ نجم الدین بن سـعید عن السـید فخار. ح و عن 

الشـیخ شـمس الدین بن مكی عن حممد بن الكوفی عن نجم الدین بن سـعید 

عن السـید فخار عن شاذان بن جربئیل عن جعفر الدوریستی عن املفید عن 

۱.نجاشی،ص۱۲۴.
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الصدوق أبی جعفر حممد بن بابویه قال حدثنا حممد بن القاسم اجلرجانی قال 

حدثنا یوسف بن حممد بن زیاد و علی بن حممد بن سنان عن أبویها عن موالنا 

و سیدنا أبی حممد احلسن بن علی ... الخ۱ 

همانطورکهدرایناجازهنامهمیبینید،عاوهبرمرحومصدوقاسممرحوممفید
نیزآمدهاسـت.دراجازهنامهمرحومکرکیاسـمابنغضائریپدروشیخطوسینیز
آمدهاست.۲برخیازعلماءچنینفهمیدهاندکهازاینجاروشنمیشودکهاینکتاب

دربغدادوقممعروفبودهاست.۳

حالاینکهایناجازهنامههمانطورکهازصورتشپیدااستاوالتشریفاتیاست
وثانیاکاماواضحاستکهترکیباجازاتبااجازاتدرآنرخدادهاست؛زیرااوال
مرحومشیخطوسیومرحومنجاشیاسماینتفسیررادردوفهرستخویشنیاوردهاند
وشـیخطوسـیوشیخمفیددرهیچیکازآثارحدیثیخویش،حتییکروایتاز
اینکتابنقلنمیکنند.چهطورممکناستکهچنینکتابیدربغدادشهرتداشته
باشدومرحومشیخطوسیونجاشیحتیاسمآنرانبرندوشیخطوسیوشیخمفید
ودیگرانمثلسـیدوسـائرعلمایبغدادیکهآثاریازآنهادردسـتماست،حتی
یکدانهروایتازآننقلنکنند؟!ثانیانیامدناسمکتابدرایندوفهرستبهمعنای
نبودنحتیاسماینکتابدرتمامیفهارسهشتگانهقبلازایشانونیزتمامیاجازه

نامههایاینبزرگواراناست.

ثانیامرحومطبرسیدرمقدمهاحتجاجتصریحمیکنندکهقسمتیکهازاحتجاجات
امامحسـنعسـکری1میآورندکهدردرواقعگزیدهایازتفسـیراستوسندآن
دقیقاهمانسـندتفسیراست،بهدلیلعدمشهرتآن،بهخافسائرکتاب،برایش
طریقراذکرمیکنندوالبتهصدرطریقنیزتابهانتهایآنبرسدبهواسطهعلماینه
چندانمعروفنقلشدهاستکهخوداینمطلبشاهدیبرعدمشهرتآناست.

بهعبارتایشانتوجهکنید:

ثـم نـرشع فی ذكر طرف من جمادالت النبی و األمئة علیه و علیهم السـالم و 

۱.بحاراالنوار،ج۱۰۵،ص۱۶۹.

۲.رک:همان،ص۷۸.

۳.براینمونهرک:بحوثفیمبانیعلمالرجال،ص۲۳۶-۲۲۹.
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رمبا یأتی فی أثناء كالمهم كالم مجاعة من الشیعة حیث تقتضی احلال ذكره 

و ال نأتـی فی أكرث ما نورده من األخبار بإسـناده إمـا لوجود اإلمجاع علیه أو 

موافقته ملا دلت العقول إلیه أو الشـتهاره فی السیر و الكتب بین املخالف و 

املؤالـف إال مـا أوردته عن أبی حممد احلسـن العسـكری1 فإنـه لیس فی 

االشتهار عى حد ما سواه و إن كان مشتمال عى مثل الذی قدمناه فألجل ذلك 

ذكرت إسناده فی أول جزء من ذلك دون غیره ألن مجیع ما رویت عنه- 
إمنا رویته بإسناد واحد من مجلة األخبار التی ذكرها1 فی تفسیره.۱

بهعبارتدیگراجازهنامهمرحومکرکییاشهیدثانیدرواقعترکیبچنداجازه
نامـهبـایکدیگراسـت؛یعنیمثامرحومکرکـیاجازهنامهایبهتمامیکتبشـیخ
طوسـیداشتهاندوشیخطوسـینیزبهتصریحخویشاجازهنامهایبهکتبصدوق
دارندوصدوقنیزاجازهنامهایبهکتابتفسـیردارد.مرحومکرکییاکسـیقبلاز

ایشاناینسهراترکیبکردهاستوبهصورتاجازهنامهجامعبیانکردهاست.

شایدعمدهتریندفاعیکهبرکتابتفسیرمنسوببهامامحسنعسکری1شده
اسـتهمیندفاعباشـدکهبراسـاسآنچهعرضشـد،دفاعتمامینیستوازمیان

بزرگانتنهامرحومصدوقازایشانروایتکردهاندونهمشهوراصحاب.

بـهصورتکلیاجـازهنامههایبعدقرنششـممعموالهمگیاجـازهنامههای
صوریهستندومعموالپدیدهترکیباجازاتبایکدیگردرآنهارخدادهاست.حتی
گاهیدرمیاناسـنادیکهدراینکتبذکرشـدهاستنیز،چنیناتفاقیرخمیدهد
کـهازآنبـه»سـندبیکیفیـت«تعبیرمیکنیم.سـندروایاتدرکتبیمثـلمزارابن
المشـهدیوقصصاالنبیاءوبسـیاریازروایاتسـیدابنطاوسوامثالایندواز

۱.االحتجاجعلیاهلاللجاج،ج۱،ص۱۴.ترجمهعبارت:سـپسشـروعمیکنیمبهذکرگلچینیازمجادالتنبی

اکـرموائمـةعلیهوعلیهمالسـاموچهبسـاکهدراثناءکامایشـان،کامجماعتیازشـیعهرابیاوریـمدرجاییکه

وضعیتمقتضیذکرآناسـتودراکثرآنچهازاخبارکهمیآوریم،سـندرانمیآوریمیابهخاطروجوداجماعیبر

آنیاموافقتآنخبرباآنچهکهعقلهابرآنداللتمیکندیابهخاطرشـهرتآندرکتبسـیرهوکتببینمخالفو

مؤالفمگرآنچهراکهازامامابیمحمدعسکریعلیهالسامنقلمیکنمزیراکهآندرشهرتبهحدغیرآننیست

واگرچهمشتملبرآنچیزهاییاستکهذکرکردیمپسبهدلیلآناسنادآنرادرجزءاولآنذکرکردمنهدربقیهزیرا

کهجمیعآنچهکهازایشـان1نقلکردمبهسـندواحدیازمجموعهاخباریکهدرتفسـیرایشـانذکرکردهاسـت،

روایتشدهام.
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کتبقرنششبهبعد،معموالدارایاینمشکلاستکهشرحوتفصیلآنازحوصله
ایننوشتارخارجاست.

روش تشخیص تعلیق االجازات باالسانید
همانطورکهعرضشدبرخیازاهلحدیث،اجازاتواسانیدرابهصورتغیر
موجهیترکیبمیکردندکهدرگذشتهبهشرحآنپرداختیموعرضشدکهبهعنوان
مثالابنبطهچنینمیکردهاست.حالدربررسیطرقموجوددرفهرستابنبطه
ایـنسـؤالمطرحاسـتکهازکجابفهمیمکـهدرکدامطریقچنیـناتفاقیرخداده

است.

یکیازبهترینراههابرایاینمسـألهمراجعهبهکتبروایاتاست.معموالاین
طوراسـتکهاگرکسـیکتابمؤلفیرانسـخهبرداریکردهباشـد،درکتبروایی
روایـاتمتعـددیازطریقآنفردبهشـخصصاحبکتابمیرسـد.بلکهمعموال
بیشـترینفردیکهازصاحبکتابروایتکردهاسـتدرصدراسـامیافرادیقرار
داردکهبیشترینتعدادروایترادرکتبرواییازآنفردنقلکردهاند.حالاگرمادر
مراجعـهبهکتبرواییمشـاهدهکنیمکهفردیکـهدرطریقابنبطهبهکتابمذکور
ذکرشدهاست،درکتبرواییهیچروایتیازآنفردنداردیاروایاتشبسیارکماست،

طبیعتابهطریقابنبطهمشکوکمیشویم.

اینمسألهنهفقطدرموردابنبطهبلکهدرموردافراددیگریکهچنینمشکاتی
درموردآنهامتصوراست،امکانپذیراست.جریانغالیانسیاسی۱کهمعموالاهل

اینسنخکارهابودهاند،نیزدقیقابههمینروشقابلشناساییهستند.

رویکرد مشایخی: کارکرد مباحث فهرستی در تبیین مسأله استثناء 
ابن الولید بر کتاب نوادر الحکمة

مرحـومنجاشـیومرحومشـیخطوسـیدرترجمـهمحمدبناحمـدبنیحیی
االشـعریالقمی،سـخنازاسـتثنائیگفتهاندکهابـنالولیدبرروایـاتکتابنوادر

۱.رک:شرحوتحقیقطباالئمةبههمراهمقدمهایدرفرآینددستیابیبهطباسامی،قسمتجریانغالیانسیاسی

درمقدمه.
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الحکمةزدهاسـت.۱خاصهماجراازاینقراراسـتکهکتابنوادرالحکمةمرحوم
محمدبناحمد،درقمرواجبسیاریداشتهاستولذامرحومابنالولیدتعدادیاز
روایاتکتابراکهازنظرایشـاندرسـتبهنظرنمیرسـیدهاست،استثناءزدهاندتا
افرادیکهکتابرااستفادهمیکننددریابندکهوقتیروایتیراازکتابمیخوانندچه

وضعیتیدارد.

درنقلیکهمرحومشـیخونجاشـیدارند،عمدهاسامیمشترکهستندوبرخی
ازاسامینیزمتفاوتضبطشدهاندونیزبرخیازاسامیدریکیازدومصدروجود

داردکهدردیگرینیست.۲

ایناستثناءسؤاالتزیادیرابرانگیختهاستکهازمهمترینآنهاایناستکه
افرادیکهدرایناسـتثناءذکرشـدهاند،همگیدرابتدایسندهستندوآیادرابتدای
سـندنبودنناماینافرادبهاینمعناسـتکهبقیهسندنیزدرستاست؟!یعنیهمین
کـهایـنافرادنبودند،قطعابقیهسـندثقاتهسـتند؟برخیتصـورکردهاندچوناین
اسـتثناءناظربهیککتابخاصاسـت،شایددرخارجچنینوضعیتیبودهاستو
اینمسـألهبهصورتتصادفیچنینشـدهاسـتکهوقتیدرابتدایسندایناسامی

نبودهاند،بقیهسندنیزثقاتبودهاند!

ایننکتهباواقعیتخارجیکتابدرتعارضاست.مواردیکهدرکتابتهذیب
ابتدابهاسممحمدبناحمدبنیحییشدهاستازکتابایشاناستودراینمیان
مواردمتعددیداریمکهابتدابهاسـماینافرادنشـدهاستولیدرعینحالمواردی
مشاهدهمیشودکهدرآنهاافرادقطعاضعیفوجوددارندیاسنددرغیرابتدایآن

۱.رک:نجاشی،ص۳۴۸ذیلعنوان۹۳۹ونیزفهرستشیخطوسی،ص۴۰۸،ذیلعنوان۶۲۳.

۲.بهعنواننمونهممویهبنمعروفومعاویهبنمعروفکهبهصورتمختلفضبطشدهاستونیزالهیثمبنعدی

کهصرفادرکتابفهرستشیخآمدهاستوموارداندکیدیگر.
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مرسلاست۱و۲.

ازسوییدیگردرمیاناینافرادبابرخیاسامیمواجهمیشویمکهازنظررجالی
وضعیـتنسـبتاخوبـیدارندولیبااینوجوداسـتثناءشـدهاند،ازجملهمحمدبن
عیسیبنعبیدکهازشاگردانخوبفضلبنشاذانبودهاستوجنابفضلخیلی
بهایشانمحبتداشتهاند۳ونیزابویحییالواسطیکهظاهراازمتکلمینشیعهبودهاند.۴ 
همچنیندراسـامیابتدایسـندافرادبسـیارزیادیرامشـاهدهمیکنیمکهاسـتثناء
نشدهاندولیمجهولهستندمثلالحسنبنمحمدبنعمران۵واحمدبنمحمدبن
علیالمیثمی۶وعلیبنسلیمانبنرشید۷وعیسیبنمحمدبنایوب۸هیچاطاعی
ازوضعیـتایـنافرادنداریمواینکهمرحـومابنالولیدهمهاینهارامیشـناختهاند،
مسـتبعدبهنظرمیرسـد.جالباینکهدراینمیانمحمدبنسـلیمان۹نیزبهچشـم

میخوردکهظاهرامحمدبنسلیماندیلمیضعیفاست.

۱.مرسـلمثـلتهذیـب،ج۹،ص۲۶،ح۱۰۴کـهحدیثبهاینصورتاسـت:عنه)محمدبناحمـد(عناحمدبن

حمـزةعـنمحسـنبـناحمدعنیونسعنابـیبصیرعنرجلعنابیعبداللهعلیهالسـامونقـلازضعیفمثل

تهذیب،ج۷،ص۱۶۱،ح۱۸کهدرآنمحمدبناحمدبنیحییباواسـطهدوپدروپسـرکهظاهرابرقیپدروپسـر

باشند)نهآنطورکهضبطشدهاستیعنیجعفربنمحمدعنابیه(،ازوهب)بنوهبقرشی(ازحسینبنعبدالله

بنضمرةعنابیهعنجدهازامیرالمؤمنینعلیهالسـامنقلمیکنند.باصرفنظرازجهالترواتآخرسـند،وهب

بنوهبقطعاضعیفاسـتوعاوهبراینکهدرکتبرجالیماتضعیفشـدهاسـتاستومرحومنجاشیایشانرا

کذاب)نجاشی،ص۴۳۰،ذیلعنوان۱۱۵۵(ومرحومشیخطوسیضعیفعامیالمذهبتوصیفکردهاند)فهرست

شـیخ،ص۴۸۷فذیلعنوان۷۷۹(واهلسـنتنیزعمدتاایشـانراوضاعمیدانند)براینمونهرک:میزاناالعتدال،

ج۴،ص۳۵۴(.

۲.توجهداریدکهظاهرعبارتابنالولیددراسـتثناءازعبارت»مارواهعنرجلاویقولبعضاصحابنا«صدرسـند

است،زیرافاعل»روی«و»یقول«،محمدبناحمداستونیزبقیهمواردنامبردهشدههمهابتدایسندهستند.

۳.نجاشی،ص۳۳۴درذیلعنوان۸۹۶.

۴.همان،ص۱۹۲،ذیلعنوان۵۱۳.

۵.تهذیب،ج۴،ص۳۰۳.

۶.همان،ج۱۰،ص۲۰۰.

۷.همان،ج۳،ص۳۰۹.

۸.همان،ج۳،ص۲۵۵.

۹.همان،ج۷،ص۱۸.
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حتـیجالـباینکهبرخـیازبغدادیهانیزنسـبتبهایناسـتثناءبرخیازاین
شـبهاتراداشتندولذامرحومنجاشـیازاستادشانابننوحنقلمیکنندکهایشان
فرمودهاند:»ابنالولیددراستثنایشدرستعملکردهاستمگردرموردمحمدبن

عیسیبنعبید،زیراکهاوبرظاهروثاقتوعدالتاست«۱.

امابایدگفتکهتماممشـکاتبدینسـبباسـتکهاصحاببهاسـتثناءابن
الولیدبازاویهرجالینگریسـتندواگرمثلخودابنالولیدرویکردفهرسـتیرالحاظ

میکردند،تمامسؤاالتپاسخهایروشنیداشت.

استثناءابنالولید،استثنائیبراساسمشایخمؤلفاستکهدرواقعنوعیرویکرد
فهرستیاست.توضیحاینکهافرادیکهابنالولیداستثناءکردهاستهمگیازمشایخ
مؤلفهستندوابنالولیدبراساسنوعنسخیکهاینمشایخنقلمیکردهاندکتاب
راارزیابیکردهاست.یعنیاگردرجایییکشیخثقه،نسخهایدارایاشکالرانقل
میکردهاسـت،طبیعتابایداحادیثاواسـتثناءشـود.همچنیناگرشیخیضعیف،
نسخهایراخوبنقلکند،میتواناحادیثاورااستثناءنکرد.مثادرموردمحمد
بنسـلیمانوافرادمجهولبسـیاریکهمحمدبناحمدازآنهانقلکردهاسـت،تنها
یکروایتیادوروایتدرنوادرالحکمةازآناننقلشدهاستکهظاهراجنابابن
الولیدآنیکیادوروایتراقبولداشـتهاسـتولذانیازیبهاستثنایاحادیثندیده
اسـت.همچنینمحمدبنعیسیاگرچهفردیثقهبلکهازعلمایبزرگطائفهاست
ولینسـخیکهنقلکردهاسـتدچارمشکاتیبودهاستکهدرادامهبهشرحآنها

خواهیمپرداخت.

همچنیـندرمـوردسـؤالاولبایدگفتکـهدرمیاناصحابماکـهبارویکرد
فهرستیبهروایاتنگاهمیکردند،تفکریحاکمبودهاستکهاگریکروایترایک
شیخجلیلالقدرازیکفردضعیفنقلکند،بهاعتمادنقلشیخجلیلالقدر،میتوان
آنروایتراقبولکرد.بهعنواننمونهمرحومنجاشـیدرترجمهابوالمفضلشیبانی

میفرمایند:

رأیت هذا الشیخ و سمعت منه كثیرا ثم توقفت عن الروایة عنه إال بواسطة 

۱.نجاشی،ص۳۴۸.
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بینی و بینه.۱

دردیدگاهرجالینقلازفردضعیفدرهرجایسنداشکالداردولیدردیدگاه
فهرستی،اگرشیخجلیلالقدریواسطهشودواعتمادکند،بهسبباعتماداو،میتوان
بهآنمیراثاعتمادکرد.البتهاینکهماهماینمسألهراقبولکنیمیاخیر،مسألهدیگری

استولیاینتفکردررویکرداصحابموجودبودهاست.

نمونهدیگریازاینتفکررادرترجمهجعفربنمحمدبنمالکفزاریمشاهده
میکنیمکهمرحومنجاشـیازاینکهدوشـیخجلیلالقدرابوغالبزراریوابوعلی
بنهمانازجعفربنمحمدبنمالکنقلکردهاندتعجبمیکنندولیبااینوجود
کتباینفردراباتعبیر»اخبرنا«کهنشـانهقبولاسـت،ازطریقابوعلیمحمدبن

همام،نقلمیکنند.۲   

لذاوقتیمحمدبناحمدازشیخجلیلالقدرینقلکرد،مرحومابنالولیددر
ادامهسـندمناقشـهنمیکندوبهآنشـیخاعتمادمیکنندولذاآناحادیثنیازیبه

استثناءندارد.

باتوجهبهاینمقدمه،دوموردازمواردمشکلاستثناءرابیانمیکنیم.

مورد اول: محمد بن عیسی بن عبید
همانطورکهقباعرضکردیماینموردازمواردیاستکهابننوحمحلتأمل
قراردادهاسـت.عبارتیکهمرحومنجاشـیازابنالولیدنقلمیکنددرموردایشـان

چنیناست:
أو عن حممد بن عیىس بن عبید بإسناد منقطع ۳

وعبارتشیخطوسیچنیناست:
أو عن حممد بن عیىس بن عبید بإسناد منقطع یتفرد به ۴

۱.همان،ص۳۹۶،ذیلعنوان۱۰۵۹محمدبنعبداللهبنمحمد.

۲.همان،ص۱۲۲،ذیلعنوان۳۱۳.

۳.همان،ص۳۴۸،ذیلعنوان۹۳۹.

۴.فهرستشیخ،ص۴۱۰،ذیلعنوان۶۲۳.
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معلوممیشـودکهدرکلمیراثهایمحمدبنعیسـیاشـکالندارندبلکهدر
مواردیاشکالدارندکهاسنادمنقطعاست.آنطورکهبندهازجناباستادآیتالله

مددی،برداشتکردهامایشاناینقسمترابراساساحتماالتیشرحمیدهند.

برایشرحاحتماالتنکاتیراابتدامقدممیکنیم.

ازطرفیمحمدبنعیسیازفضلبنشاذانجوانتراستوازشاگرداناومحسوب
میشودولذامرحومنجاشیازمرحومکشیچنیننقلمیفرمایدکه:

قال أبو عمرو: قال القتیبی: كان الفضل بن شـاذان رمحه الله یحب العبیدی 
و یثنی علیه و یمدحه و یمیل إلیه و یقول: لیس فی أقرانه مثله ۱

عبارت»فیاقرانه«نیزاشارهبهسنوسالکمترمحمدبنعیسیاستومرحوم
نجاشیاوراازاصحابامامجوادعلیهالساممیدانند.۲همچنینمرحومفضلبن
شـاذانکهخوداسـتادمحمدبنعیسیاسـت،بهزحمتازمشایخیمثلحمادکه
وفاتآنهاحدود۲۰۸یا۲۰۹است،نقلمیکندوهمهمشایخاوبعدازاینتاریخ
وفاتیافتهاندواگرچهازایشاننقلازامامرضا1نقلشدهاستولیخوداینکه
آننقلایشانازامامرضا1باشد،ثابتنیست.۳خصوصاکهمرحومکشیماجرایی
نقـلمیکننـدکهپدرفضلبنشـاذاندراوائلکهفضلرابهبغـدادآوردهبودند،در

ماجراییاوراچنینخطابمیکنند:
ما اقل عقلک من غالم!۴

واینماجراکهظاهرادرسالهایدویستبهبعدرخدادهاستکهابنفضالبه
بغدادآمدهاسـت،نشـانگرایناسـتکهایشاندراینزمانسـنوسالکمیداشته
اسـتوبسـیاربعیداسـتکهقبلازاینزمان،مفصامحضرامامرضا1رادرک

۱.نجاشی،ص۳۳۴،ذیلعنوان۸۹۶.

۲.همان،ص۳۳۳.

۳.نقلیکهمتعارفاسـتدورسـالهمحضاالسـاموعللالشـرائعفضلبنشـاذاناسـتکهمرحومصدوقنقل

کردهاندوخودایندورسالهمشکاتمتعددیدارندکهخارجازمحلبحثایننوشتاراست،هرچندکهمناقشهای

کهدرایننوشتارمیآیدبهنوعینقدبرمأثوربودنآندورسالهنیزهست.

۴.رجـالکشـی،ص۵۱۶ونیـزنجاشـی،ص۳۴ذیـلعنوان۷۲باتعبیر»مـااغفل«بهجای»مااقـل«کهمعنایآن

چندانفرقیندارد.ترجمهعبارت:بچهعقلتوچهقدرکماست!
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کردهباشد.

برخیافرادازگذشتهدربرخیازروایاتیکهمحمدبنعیسینقلمیکردهاست،
اشـکالداشتندوظاهرابرداشتشاناینبودهاستکهایشانازبرخیمشایخکهدرک

نکردهاستبهصورتوجادهنقلمیکند.مرحومنجاشیچنیننقلمیکنند:

قال أبو عمرو الكشی: نر بن الصباح یقول إن حممد بن عیىس بن عبید بن 
یقطین أصغر فی السن أن یروی عن ابن حمبوب.۱

وماهماکنوندرمیراثحدیثیخودروایاتمتعددیازطریقمحمدبنعیسی
ازالحسنبنمحبوبداریم.۲

بادرنظرگرفتناینمقدمات،احتمالاولیکهاستاددربرخیازدرسهایخود
مطرحکردهاند،ایناستکهجنابابنالولیددرنقلبرخیازمواردازجملهالحسن
بنمحبوبیایونسیامواردیدیگریشایدچونحمادبنعیسیوصفوانو...که
درکآنافرادبرایمحمدبنعیسـیمشـکلبهنظرمیرسـدشبههوجادهداشتهاندو
لذاتعبیر»اسنادمنقطع«رابهکاربردهاندکهاینمواردولوظاهرشاتصالاستولی

درواقعمنقطعاست.

احتمالدوماینکهمشکلدریکروایتخاصمحمدبنعیسی)یعنییکنقل
نسـخهخاصمحمدبنمحمدبنعیسی(باشدوآننقلکتابیونستوسطمحمد
بنعیسـیاسـتومنشأایناحتمالتصریحخودابنالولیددرجاییدیگراست.به

نقلمرحومنجاشیدراینزمینهدقتکنید:

و ذكر أبو جعفر بن بابویه عن ابن الولید أنه قال: ما تفرد به حممد بن عیىس 
من كتب یونس و حدیثه ال یعتمد علیه.۳

وجنابشیخطوسینیزمشابههمیننقلرادارند:

و قال حممد بن علی بن احلسـین: سـمعت حممد بن احلسن بن الولید رمحه الله 

۱.نجاشی،ص۳۳۴،ذیلعنوان۸۹۶.

۲.بـهعنـواننمونـه:کافی،ج۱،ص۸۷ج۴،ص۳۹۶وتهذیب،ج۴،۲۶۵کهاتفاقاایننقلابتدابهاسـممحمدبن

احمدبنیحییشدهاست.

۳.نجاشی،ص۳۳۳ذیلعنوان۸۹۶.
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یقول: كتب یونس التی هی بالروایات كلها صحیحة یعتمد علیها إال ما ینفرد 
به حممد بن عیىس بن عبید و مل یروه غیره فإنه ال یعتمد علیه و ال یفتى به.۱

همانطـورکـهدرایننقلهامیبینید،ابنالولیددرنسـخهمحمدبنعیسـیاز
یونساشکالداشتهاست.ظاهرامرحومصدوقهمایننکتهراقبولکردهاند.شاهد
براینمدعاایناستکهمرحومصدوقدرکلکتابمنالیحضرهالفقیهکهبنادارند
فقطمطالبیکهبرخودحجتمیدانندنقلکنند،حتییکموردهمنقلمحمدبن
عیسیازیونسندارند.امادرسائرکتبرواییخویشبهکراتومراتنقلمحمد

بنعیسیازیونسرادارند.۲

حضرتاستاددرموردمنشأاشکالابنالولیددردرسهایمختلفدواحتمال
مطرحکردهاند.منشأدواحتمالیکهمطرحکردهاند،واقعخارجیاستکهایشانبا
تحقیقاتمیدانیدرمیانروایاتمحمدبنعیسیعنیونس،مشاهدهکردهاند.یکی
اینکهبرخیازروایاتمحمدبنعیسیعنیونسظاهرامدرجاستوشایداشکال
ابنالولیداینبودهاستکهکتابمحمدبنعیسیازیونس،دقیقاروشننیستکه
کجاحدیثاستوکجافتاواوعباراتیونساستولذامنفرداتایننسخراقبول
نمیکردند.دوماینکهدربرخیازابوابفقهیمشاهدهمیکنیمکهیونسظاهراچندین
روایتراباهمجمعمیکندوباتعبیرعنهمعلیهمالسامنقلمیکندوبهطورکلی
یونسروایاتیکهدرآنهاباتعبیرعنهمعلیهمالسـامروایاتیرامرسـانقلمیکند
بسـیاراست.۳شایداشکالابنالولیدبراینبودهاستکهنبایدانسانچنینروایات
راجمعکندوبهائمهنسبتدهدولیارتباطایناحتمالبهمحلبحثمشکلاست،
زیراتعبیرعنهمعلیهمالسـاموجمعبندییونس،اختصاصیبهروایتمحمدبن
عیسینداردبلکهمثااسماعیلبنمرارنیزچنینروایتیازیونسداردوتوجهداریم
کهنسخهاسماعیلبنمرارمعروفتریننسخهکتابیونساستکهبیشترینروایات

۱.فهرستشیخطوسی،ص۵۱۲،ذیلعنوان۸۱۳.

۲.بهعنواننمونهرک:التوحید،صص۹۳و۹۷و۱۰۶و۳۳۴۳۵۹و۴۱۱وثواباالعمالص۱۷۷وخصال،ج۱،ص۹۸ 

وکمـالالدین،ج۱،ص۲۰۳وج۲،صص۳۵۰و۳۵۱و۳۵۷،ومعانیاالخبار،صص۶و۱۶۲و۲۰۱وعللالشـرائع،

ج۲،صص۳۹۱و۳۹۴و۵۴۲و۶۰۳. 

۳.مثـلروایتـیدرزکاتفطـرهونیزمرسـلهیونسدربحثدماءثاث.بهعنواننمونـهرک:کافی،ج۳،صص۱۴۱و

۱۴۳و۳۰۸وج۵،ص۳۶۰وج۶،صص۲۵۷و۲۶۲وج۷،ص۳۰۳.
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ازیونسدرمیاناصحابماازایننسخهاست.۱

لذاازمجموعهایننکاتدرمییابیمکهابننوحازاستثنایابنالولیدبرداشت
رجالیداشـتهاسـتولیظاهرااسـتثنایایشـانفهرستیبودهاسـتولذاعدالتو

وثاقتمحمدبنعیسیردیبربرداشتابنالولیدنمیشود.

مورد دوم: المنبه بن عبد الله
مورددومبرخیازافرادیهسـتندکهبهحسـبظاهراآلندراسـنادمحمدبن
احمدبنیحییخبریازآناننیستومهمترینآنهاوهببنمنبهاست.اینموارد
یااسـماشـتباهشدهاسـتیااینکهاینروایاتبهمرورزمانحذفشدهاستوبهما
نرسـیدهاسـت.درموردوهببنمنبه،ظاهراتحریفصورتگرفتهاسـتواسمبه
اشـتباهنقلشـدهاسـتوصحیحآنالمنبهبنعبداللهباشـدکهمعروفبهابنابی
الجوزاءاسـتومرحوممحمدبناحمددرمواردیازایشـان،مسندزیدرابهطریق
معـروفآننقـلکردهاسـت۲واگرچهاینفردثقهاسـت۳ولیظاهرامشـکلاصلی
مرحومابنالولیدبههمیننسخهمعروفمسندزیدبودهاستکهبااینتعبیراستثناء

کردهاند.

کارکرد مباحث فهرستی در تمییز مشترکات
یکیازفوائدمهمبررسیهایفهرستیروشنکردنروشتعاملباکتبرجالی
وفهرستیوحلبرخیازمشکاترجالیاست.بهعبارتدیگرباتمییزمحورکتب
رجـالازکتـبفهارسونیزایـندوازمحورکتبروایاتوتوجهبهفرقهایآنها،

برخیازمسائلروشنمیشود.

نمونه اول: تشخیص برخی از مشترکات و علت داده شدن عناوین متعدد به آن ها
درکتابفهارسالشـیعهمواردمتعددیرامتذکرشـدهاسـتکهدرکتابشیخ

۱.بهعنواننمونهرک:کافی،ج۷،ص۳۰۳.

۲.رک:تهذیب،ج۳،ص۱۹۵وج۸،ص۴۴کههردوروایتازطریقمعروفکتابمسندزیداست.

۳.مرحومنجاشیایشانراصحیحالحدیثتوصیفمیکنند.رک:نجاشی،ص۴۲۱،ذیلعنوان۱۱۲۹.
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طوسییامرحومنجاشیدوعنوانخوردهاند،مثل»عیسیبنعبداللههاشمیوعیسی
بنعبداللهعمری«و»احمدبنابیبشرالسراجواحمدبنمحمدابوبشرالسراج«
هبنإبراهیـمالغفاری«وعدهایدیگر۱،

ّ
ـهبنإبراهیماألنصاریوعبدالل

ّ
و»عبـدالل

کهدرهمهآنهامنشـأاختافعنوان،اختافمنبعمورداسـتفادهبودهاسـتولذا
نمیتوانازتعددعناوینتعددفردرادرنظرشـیخیانجاشـیبرداشتکردخصوصا
کهمعموالمرحومنجاشیبهخافشیخبادقتدرتعابیرنظرخودرادرموردعناوین
آشـکارمیکندوپیشـترمثالیازآنرادرموردالحسنبنمحمدنوفلیهاشمیبیان

کردیم.

نمونه دوم: انصراف به راوی خاص
طبقمبنایآیتاللهخوئی8 وبرخیدیگرازاصحاب،اگردرسـندحدیثی،
اسـممشـترکیبهصورتمطلقوبدوناوصافذکرشـدویکیازافرادمشـترکدر
کتابمرحومنجاشی،ترجمهشدهبودیاصاحبکتاببود،ایناسممشترک،حمل
برفردیمیشودکهدرکتابمرحومنجاشیآمدهاستیاصاحبکتاباست،زیرا
مطلقذکرشـدننامراویدرسـندحدیث،نشـانگرشـهرتاوسـتوازسوییفرد
مشـهورهمانفردیاسـتکهنجاشـیترجمهکردهاسـتولذااینناممنصرفبه

اوست.۲

باتوجهبهمباحثفهرستیکهتاکنونبیانکردیم،روشنمیشوداینمبنادرست
بهنظرنمیرسـد،زیراوجودنامفرددرکتابنجاشـی،بیانگرمؤلفبودناوسـتو
وجـودنـامفرددرسـندحدیثبیانگرراویبودناوسـتوایـندومحورمازمهای
ندارنـد.بلـه،اگرکتابنجاشـیکتابیرجالـیبود،وجهیبرایمبنایایشـانباقی
میماند،ولیبینکتبفهرسـتوروایاتچنینمازمهایوجودندارد.البتهناگفته
پیداسـتکهممکناسـتدرموردیکراویخاص،شـأنراویگریوشهرتاواز
طریقدیگریاحرازشودوبهتبعدرعملفردنامبردهشدهدرسند،براوحملشود.

اشکالدراینجا،کلیتاینقضیهوخوداستداللاست.

۱.فهارسالشیعه،ج۱،ص۷۳-۷۰.

۲.بهعنواننمونهرک:معجمرجالالحدیث،ج۱۶،ص۲۰۱وج۱۰،ص۷۳.
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میراث های خانوادگی
یکیازاموریکهامروزهنیزدرجامعهماوجوددارد،معرفیکتبیازعلماءتوسط
خانـدانایشـانبهجامعهاسـت.مثافرزندمرحـومعامهامینییانـوادگانمرحوم
آقابزرگیانوادگانحاجینوری،کتابیازنوشـتههایایشـانراکهمثابهخطایشان
اسـت،بهجامعهمعرفیمیکنند.اینمسـألهدرزمانگذشتهنیزشیوعداشتهاستو
معموالعلماء،کتبخودرابهخاندانخویشاجازهمیدادندتادیگرانبتوانندبدون
ارسـال،ازکتبایشـاننقلکنند.لذابااجازاتیازاینسـنخنباید،بهصورتسـند
متعـارفبرخوردکردومثابهدلیلشـناختهنشـدنبرخیازافـرادخاندانبهعنوان
عالم،دراعتبارنسـخهتردیدکرد،خصوصااگرنسـخهدارایانفراداتونکاتویژه
مخالفبامبانیقطعیآنعالمنباشـد.بهعنواننمونهطریقمرحومشـیخصدوقبه

کتابمحمدبنمسلمدرمشیخهفقیهعبارتاستاز:

و ما كان فیه عن حمّمد بن مسلم الثقفّی فقد رویته عن علّی بن أمحد بن عبد 

اللّه ابن أمحد بن أبی عبد اللّه، عن أبیه، عن جّده أمحد بن أبی عبد اللّه الربقّی، 
عن أبیه حمّمد بن خالد، عن العالء بن رزین، عن حمّمد بن مسلم.۱

اینطریقبهدلیلناشناسبودنبرخیازافرادصدرآنکهازنوادگانبرقیهستند،
ضعیفپنداشـتهشدهاستولذامعروفاسـتکهطریقشیخصدوقبهمحمدبن
مسـلمدرمشیخهضعیفاسـت.امابراساسنکتهایکهعرضکردیم،انصافاقبول
نکردنمیراثخاندانبرقیبهدلیلناشناسبودنبرخیازافرادخاندانغیرعقائی

است.

سبحانربکربالعزةعمایصفونوسامعلیالمرسلینوالحمدللهرب
العالمین

وصلیاللهعلیسیدنامحمدوآلهالطیبینالطاهرین

۱.منالیحضرهالفقیه،ج۴،ص۴۲۴.
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