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علمی آن روز ،مورد عمل و مراجعه نیز بوده است .علّامه مجلسی  ،نخستی ن اندیشمندی است که از
یادکرد نام راوی در مشیخه صدوق ،مدح او را برداشت میکند .برخی رجالیان ،این مسأله را حاکی از
توثیق راوی دانسته و برخی  ،هرگونه داللتی را برای آن نفی کرده اند .در برخی جوامع رجالی معاصر،
از این قاعده برای توثیق ابراهیم بن هاشم بهرهبرداری شده است .پس از تحلیل و ارزیابی قاعده،
این نتیجه بهدست آمد که نه راویان واقعشده در آغاز اَسناد کتاب ،همگی صاحب کتاب اند و نه مقدّمه
الفقیه ،اعتبار همهجانبه منابع کتاب را میرساند؛ بلکه تنها در صدد بیان « اعتبار نسبی و فی الجمله»
منابع خود میباشد .از این رو نمیتوان حکم شیخ صدوق را بر صاحب تألیفبودن و وثاقتِ افر اد
نامبرده در آغاز سندها حمل کرد .نگاشته حاضر ،پس از تحلیل  81روایت ابراهیم بن هاشم در الفقیه،
با نظر به اینکه آوردن نام وی در آغاز اَسناد ،گزارشگر نقل از کتاب « النوادر» اوست و نیز شیخ
صدوق در ابو اب الزامی فقه مانند حدود و دیات به این روایات  ،فتوا داده ،میتوان نتیجه گرفت که
این کتاب در شمار کتابهای مشهور و معتمَدبه بوده است .تدوین کتابی متقن که مورد اعتماد شیخ
صدوق واقع شده ،میتواند نشانگر مدح و اعتماد به نویسنده آن باشد .هرچند نباید از نظر دور داشت
که پذیرش روایتهای کتاب النوادر  ،میتواند به دلیل بهرهگیری آن از منابع مورد اعتماد پیشین مانند
کتاب های یونس بن عبدالرحمن یا تکیه بر شواهد اطمینانبخش بوده باشد که در این صورت ،الزاما
وثاقت نگارنده آن را نتیجه نخواهد داد.

قرآ ن و حدیث

بر پایه مقدّمه کتاب منالیحضره الفقیه  ،پشتوانه شیخ صدوق برای تدوین کتابی که به صحّ ت و

دانش اه و آموزه اهی

سید علیرضا حسینی شیرازی

پیشگفتار

واکاوی نظریه «وقوع در مشیخه منالیحضرهالفقیه و داللت آن بر وثاقت مؤلّف»

کتاب منالیحضره الفقیه  8 ،در پی پاسخ به درخواست تدوین کتابی فقهی و جامع مشتمل بر احکام
حالل و حرام  1 ،که برای همگان قابل استفاده باشد ،توسّط شیخ صدوق ( 3م318ق) در سال 321ق 1
تدوین شد .او با توجه به رسالت ویژه این کتاب همچون رساله عَ ملیه در عصر حاضر  ،ساختار
روایتگ زینی و سندنگاری متفاوتی را در مقایسه با دیگر کتابهای حدیثی پیشینیان ،برای آن در نظر
گرفت .صدوق  ،معموالً  9روایاتی را که مستند فتوای فقهی اش بود ،گرد آوری کرد و به جای ذکر سند
برای تمام احادیث ،بخشی را با عنوان «مشیخة»  2در پایان کتاب در نظر گرفت که به پشتو انه آن،
بیشتر اَسناد کتاب را حذف نمود .وی میگوید:
وَ سَاَ لَنی اَن اُصَنِّفَ لَهُ كِتابًا فِی الفِقهِ وَ الحَاللِ وَ الحَر امِ وَ الشَّر ائِعِ
وَ االَحكامِ موفیًا عَلى' جَمیعِ ما صَنَّفتُ فی مَعناهُ  ...لیَكونَ اِ لَیهِ مَرجِعُهُ
وَ عَلَیهِ مُعتَمَدُهُ وَ بِهِ اَخذُهُ  ...وَ صَنَّفتُ لَهُ هـٰـذَا الكِتابَ بِحَذفِ االَسانیدِ
 .8گرچه عنوان مشهور این کتاب « ،منالیحضره الفقیه» است  ،ولی با توجّه به عبارت نویسنده در مقدّمه (وَ اُ تَرجِمُهُ بِكِتَابِ مَن ال
یحضُرُهُ الفَقیهُ)  ،واژه « کتاب» نیز جزو عنوان آن است.
 .1شیخ صدوق این کتاب را در سفر به روستای « ایالق» ا ز توابع شهر «بلخ» (در ماوراء النّهر و نزدیکی شهر تاشکند کنونی) و به
درخواست یکی ا ز سادات شهر بلخ به نام ابوعبداهلل محمّد بن الحسن (معروف به نعمت و ا ز نوادگان اسحاق  ،فر زند امام کاظم ×)
نگاشته است .او ا ز شیخ صدوق درخواست کرده بود که مانند کتابِ طبّی «مَن ال یَحضُرُهُ الطّبیبُ»  ،نوشته محمّد بن زکریا را زی ،
او هم کتابی در علم فقه به نگارش درآورد تا مورد استفاده کسانی قرار گیرد که به عالمان و فقیهان بزرگ دسترسی ندارند و با
مراجعه به آن بتوانند ا ز احکام شرعی و وظایف خود آگاه گردند( .دیباچه کتاب منالیحضره الفقیه) این کتاب  9511روایت دارد.
شیخ صدوق پس ا ز ذکر  9121روایت فقهی در سرتاسر کتاب  ،با درج دو بخش با عنوان «بابُ النَّوادِرِ وَ هُوَ آخِرُ اَبوابِ الكِتَابِ» و
«وَ مِن اَلفَاظِ رَسولِ اهللِ| الموجَزَةِ ا لَّتی لَم یُسبَق اِ لَیها» به ذکر  821روایت اخالقی می پردا زد.
 .3محمّ د بن علی بن الحسین بن موسى بن بابویه القمی  ،ا ز محدّثان و فقیهان بزرگ شیعه در قرن چهارم هجری است که نجاشی
در رجال ایشان را چنین میستاید« :شَیخُنا وَ فَقیهُنا وَ وَجهُ الطّائِفَةِ بِخُراسانَ وَ كانَ وَ رَدَ بَغدادَ  ...وَ سَمِ عَ مِنهُ شُیوخُ الطّائِفَةِ وَ هُوَ
حَدَثُ السِّنِّ( ».ص ، 315ش )8115شیخ طوسی نیز اینچنین وی را توصیف کرده است « :كانَ جَ لی لً ا حافِظً ا لالَحادیثِ بَصیرً ا بِ الرِّجالِ
ناقِدً ا لِألخبارِ لَم یُرَ فِی القُمیّینَ مِث لُهُ فی حِفظِهِ وَ كَثرَةِ عِ لمِهِ .لَهُ نَحوٌ مِن ثَال ثُمِئَةِ مُصَنَّفٍ  ،وَ فِهرِستُ كُتُبِهِ مَ عرو فٌ( ».الفهرست
للطّوسی :ص ، 111ش)181
 .1مصحّ ح کتاب منالیحضره الفقیه (مرحوم علی اکبر غفاری) در پایان کتاب (ج ، 1ص ، 931پ  )3مینویسد :در یکی ا ز نسخههای
کتاب الفقیه  ،در پایان کتاب و پس ا ز عبارت «یَقولُ مُحَمَّدُ بنُ عَ لیِّ بنِ موسَى بنِ بابَوَیهِ القُمّیُ :قَد سَمِ عَ السَّیِّدُ الشَّریفُ الفاضِ لُ
اَبوعبداهللِ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ العَ لَویُّ المَ عرو فُ بِنِعمَةٍ هـ'ـذَ ا الكِتابُ مِن اَوَّ لِهِ اِ لى' آخِرِهِ بِقَراءَ تی عَ لَیهِ وَ ذ' لِكَ بِاَرضِ بَ لخَ مِن ناحِیةِ
ایالقَ ».چنین آمده است« :وَ ذ' لِكَ فی ذِى القَعدَةِ مِن سَنَةِ اثنَتَینِ وَ سَبعینَ وَ ثَال ثِمِئَةِ ».ا ز این عبارت چنین برمی آید که تدوین و
تحدیث کتاب بر سید نعمت  ،هر دو در شهر بلخ و در مدت چهار سال (ا ز  321تا 311ق) واقع شده است .بر پایه عبارت شیخ
صدوق در مقدّمه الفقیه  ،می توان برداشت کرد که کتاب منالیحضره الفقیه  ،ا ز آخرین نگاشتههای ایشان بوده ؛ چه اینکه ایشان
هنگام مسافرت به بلخ  ،موفّق به تدوین  119جلد کتاب شده بود و همگی را به همراه داشت و برای ابوعبداهلل نعمت  ،تحدیث کرد.
 .9نویسنده  ،در برخی موارد  ،روایتی را که قص د فتوا به آن ندارد نیز مورد اشاره قرار میدهد ؛ مثال« :وَ فی رِوایَةِ السَّكّونی اَنَّ
عَلیّ ًا × كانَ یُوَرِّثُ المَجوسِیَّ» سپس چنین مینویسد« :وَ ال اُفتی بِما یَنفَرِدُ السَّكُونیُّ بِرِوایَتِهِ» (ج ، 1ص)311
« .2مشیخة» ا ز ریشه «شیخ»  ،جمع «شیخ» ( كتاب العین  ،ج ، 1ص )119و یا اسم جمع شیخ (مجمع البحرین  ،ج ، 1ص)132
است .این واژه در معنای جمع  ،با هر سه شکل متصوّر (مشیخة  ،مشیَخة  ،مشیُخة) کاربرد دارد ( .لسان العرب  ،ج  ، 3ص )38بخش
آخر الفقیه صدوق نیز ا ز این رو مشیخه نامگذاری شده که مشایخ شیعه در آن ذکر و طریق دستیابی به آثارشان بیان شده است.
برخی  ،مشیَخه را « اسم مکان» و به معنای مح لّ ذکر نام مشایخ دانسته اند ؛ بی آنکه مستندی ا ز کتابهای لغت برای آن بیان کنند.
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لِاَن ال تَكثُرَ طُرُقُهُ وَ اِن كَثُرَت فَو ائِدُهُ وَ لَم اَقصِد فیهِ قَصدَ المُصَنِّفینَ
فی ایر ادِ جَمیعِ ما رَوَوهُ بَل قَصَدتُ اِلى' ایر ادِ ما اُفتی بِهِ وَ اَحكُمُ بِصِحَّتِهِ
وَ اَعتَقِدُ فیهِ اَنَّهُ حُجَّةٌ فی ما بَینی وَ بَینَ رَبّی تَقَدَّسَ ذِكرُهُ وَ تَعا لَت
قُدرَتُهُ.
پشتوانه شیخ صدوق در تدوین کتابی که به صحّت و صدور روایاتش از معصومان^ اطمینان

 .1با این حال  ،روایات متعارض قابل توجّهی در این كتاب دیده مىشود و در پاره اى موارد  ،نویسنده تصریح کرده كه به برخی
روایات  ،فتوا نمىدهد ؛ مانند « عَن مُحَمَّدِ بنِ مُس لِمٍ قالَ :سَاَ لتُ اَباعَبدِاهللِ × عَنِ امرَ اَ ةٍ طافَت ثَال ثَةَ اَطوا فٍ  ...ثُمَّ رَ اَت دَمً ا فَقالَ:
كاَنا  ...قالَ مُصَنِّفُ هـ'ـذَا الكِتَابِ وَ بِهـ'ـذَا الحَدیثِ اُفتی دونَ الحَدیثِ ا لَّذی رَواهُ ابنُ مُسكانَ  ...عَنِ امرَ اَةٍ طافَت اَربَ عَةَ
ََت َف ُظ َم َ
ِ
اَشواطٍ وَ هِیَ مُعتَمِرَةٌ ثُمَّ طَمِثَت  ،قالَُ :تت ُّم َطوا َفها( ».ج ، 1ص  ) 313و یا در جای دیگر چنین مینویسد« :قالَ مُصَنِّفُ هـ'ـذَا الكِتابِ
رَحِمَهُ اهللُ لَستُ اُفتی بِهـ'ـذَا الحَدیثِ بَل اُفتی بِما عِندی بِخَطِّ الحَسَنِ بنِ عَلیٍّ ×( ».ج ، 1ص  .)113برخى بزرگان چون مرحوم
مجلسی اوّ ل و صاحب جواهر  ،این امر را با سخن وى در مقدّمه كتاب در تناقض دیده و فرموده اند كه صدوق ا ز مطلب آغا ز كتاب
خود عدول كرده است (جواهر الکالم  ،ج ، 9ص .)311در پاسخ باید گفت :احتمال عدول در صورتى جا دارد كه مقدّمه كتاب پیش
ا ز تألیف کتاب  ،نگارش میشد ؛ ولى این امر چندان روشن نیست و دلی لی آن را پشتیبانی نمی کند و چهبسا ا ز برخى عبارتهاى
مقدّمه مانند «وَ جَمی عُ ما فیهِ مُستَخرَجٌ مِنَ الکُتُبِ  »...یا «وَ صَنَّفتُ لَهُ هـ'ـذَا الکِتابَ بِحَذ فِ االَسانیدِ» که ظهور در زمان گذشته
دارد  ،چنین برداشت شود كه مقدّمه  ،پس ا ز پایان تألیف كتاب  ،نوشته شده است .ا ز دیگر سو  ،نقل روایات متعارض  ،دلیل بر آن
نیست كه صدوق  ،این روایات را صحیح نمىداند (ن .ك :روضة المتّقین  ،ج ، 8ص )81چه اینکه ممكن است روا یت صحیح را حجّت
فعلی نداند و یا روایات متعارض را بهگونه تخییرى یا با تأویل عرفىِ مقبول  ،معتبر بشناسد .حتی در موضعی ا ز الفقیه (ج ، 1ص)835
اشاره مى كند که روایتى را با اینكه استعمال آن را ترك كرده  ،در كتاب آورده و اعالم میدارد که استعمال و فتوای به این روایت ،
مانعی ندارد« :قالَ مُصَنِّفُ هـ'ـذَا الكِتابِ رَحِمَهُ اهللُ :اِنَّما اَورَدتُ هـ'ـذَا الخَبَرَ فی هـ'ـ ذَا البابِ مَ عَ عُدولی عَنهُ وَ تَركی لِاستِعما لِهِ
لیَ ع لَمَ النّاظِرُ فی كِتابی هـ'ـذا كَیفَ یُروى' وَ مَن رَواهُ وَ لیَ ع لَمَ مِنِ اعتِقادی فیهِ اَنّی ال اَ رى' بَأْسً ا بِاستِعما لِهِ ».مفاد كالم صدوق در
الفقیه تنها آن است كه كتاب وى همچون رسالههای عملیه است و روایاتى كه در آن بدون توضیح اضافى آورده شده  ،بهمنزله
فتواى مؤ لّف مىباشد و این امر  ،منافات با آن ندارد كه گاهی به عنوان استطراد  ،روایاتى در این كتاب نقل شود كه مورد پذیرش
مؤ لّف نیست ؛ ولى این موارد را نویسنده با صراحت  ،مشخّ ص مىسا زد .ذکر این دسته ا ز روایات  ،نه به جهت فتوا  ،بلكه به خاطر
تصریح به ناتمام بودن آنها ا ز جهتی بوده است( .برگرفته ا ز مقدّمه نرم افزار اَسناد صدوق  ،تألیف استاد سید محمّد جواد شبیری
زنجانی  ،با اندکی تصرّف و اضافات) و ا ز همین روست که ایشان در پایان مباحث حج (ج ، 1ص ، )951وقتی به یادکرد زیارتهای
معصومان^ می پردا زد  ،تصریح کرده که ا ز میان انواع زیارتهای امام حسین ×  ،که در کتابهای دیگر خود آورده  ،برای کتاب
منالیحضره الفقیه  ،صحیح ترین زیارت را برمیگزیند « :وَ قَد اَخرَجتُ فی كِتابِ الزّیارات وَ فی كِتابِ مَقتَ لِ الحُسَینِ × اَنواعًا مِنَ
الزّیارات وَ اختَرتُ هـ'ـذِهِ لِهـ'ـذَا الكِتابِ لِاَنَّها اَصَحُّ الزّیارات عِنْدی مِن طَریقِ الرِّوایَةِ وَ فیها بَال غٌ وَ كِفایَةٌ».
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عَلیِّنِ الحَلَبیِّ وَ كُتُبِ عَلیِّ بنِ مَهزیارَ االَهوازیِّ وَ كُتُبِ الحُسَینِ بنِ

دانش اه و آموزه اهی

المَرجَعُ؛ مِثلُ كِتابِ حَریزِ بنِ عَبدِا هللِ السَّجِستانی وَ كِتابِ عُبَیدِ ا هللِ بنِ

قرآ ن و حدیث

دارد ،کتابهای حدیثی محدّثان شیعی است که ضمن اشتهار در جامعه علمی آن روز ،مورد عمل و
مراجعه نیز بوده است .اعتماد صدوق به روایات این کتاب ها ،به اندازه ای است که وی این روایات را
بین خودش و خداوند متعال ،حجّ ت میداند 1 .نویسنده پس از بیان این نکات ،به یادکرد برخی از
مهمترین مصادر و منابع کتاب فقهی خود میپردازد:
وَ جَمیعُ ما فیهِ مُستَخرَجٌ مِن كُتُبٍ مَشهورَةٍ عَلَیهَا ال مُعَوَّلُ وَ اِ لَیهَا

سَعیدٍ وَ نَوادِرِ اَحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ عیسى' وَ كِتابِ نَو ادِرِ الحِك مَةِ تَصنیفِ
مُحَ مَّدِ بنِ اَحمَدَ بنِ یَحیَى بنِ عِمر انَ االَشعَریِّ وَ كِتابِ الرَّحمَةِ لِسَعدِ
بنِ عَبدِا هللِ وَ جامِعِ شَیخِنا مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ الوَلیدِ رَضِیَ ا هللُعَنهُ وَ
نَو ادِرِ مُحَمَّدِ بنِ اَبی عُمَی رٍ وَ كُتُبِ المَحاسِنِ لِاَحمَدَ بنِ اَبی عَبدِا هللِ
البَرقیِّ وَ رِسا لَةِ اَبی رَضِیَ ا هللُعَنهُ اِ لَیَّ وَ غَیرِها مِنَ االُصولِ وَ المُصَنَّفاتِ
ا لَّتی طُرُقی اِ لَیها مَعروفَةٌ فی فِهرِسِ الكُتُبِ ا لَّتی رُوِّیتُها عَن مَشایِخی
واکاوی نظریه «وقوع در مشیخه منالیحضرهالفقیه و داللت آن بر وثاقت مؤلّف»

وَ اَسالفی رَضِیَ ا هللُعَنهُم.
از این رو  ،مؤ لّف در آخر کتاب ،بخش «مشیخة»  ،راه دستیابی خود را به این نگاشتههای مشهور
بیان کرده است؛ به این صورت که در متن کتاب ،تنها نام نویسنده کتاب حدیثی و یا راوى شاخص
روایت را نقل مىکند و در بخش «مشیخه»  ،طریق و سند خود را به آن راوى  ،بر اساس ترتیب
یادکرد وی در متن کتاب ،نقل مىنماید تا روایات از حالت « ارسال» یا افتادگی ،خارج شده ،ملحق
به روایات «مُسند» شود1 .
بنیان این نظریه آن است که مصادر مشهور و معتبر شیخ صدوق ،کتابهای راویانی است که
زنجیره اَسناد کتاب منالیحضره الفقیه با آ ن آغاز شده و در مشیخه نیز طریقی به آن ذکر شده باشد.
به این معنا که شیخ صدوق ،هنگام برداشت روایت از یک کتاب حدیثی مشهور ،فقط به مؤ لّف آن
اشاره می کند و در پایان ،طریق خود به آن کتاب را برای اطمینان خواننده بیان میدارد 5 .مثال  ،هنگام
نقل از کتاب عمّار بن موسی ساباطی ،سند روایت را حذف و فقط به نام نویسنده و نقلکننده اصلی
روایت اشاره میکند:
وَ سَاَلَ عَمّارُ بنُ موسَى السّاباطی اَباعَبدِ ا هللِ× عَنِ الرَّجُلِ

81 ...

و در بخش مشیخه ،راه دستیابی خود به کتاب معتمد عمار ساباطی را اینگونه مینمایاند:
كُلُّ ما كانَ فی هـٰـذَ ا الكِتابِ عَن عَ مّارِ بنِ موسَى السّاباطی  ،فَقَد
رُوّیتُهُ عَن اَبی وَ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ بنِ اَحمَدَ بنِ الوَ لیدِ رَضِیَ ا هللُعَنهُما
 .1این بخش ا ز کتاب  ،مورد توجّه عالمان شیعه قرار گرفته و شرحهاى فراوانى بر آن نگاشته شده که خود ا ز منابع غنى و پُربار
علم رجال به شمار مى آید ؛ مانند « ترتیب مشیخة منالیحضره الفقیه» ا ز شیخ حسن بن شیخ زین الدین عاملی (م8188ق) ؛ « ترتیب
مشیخة منالیحضره الفقیه با شرح و بیان» نوشته شیخ آقا قاضى تبریزى (م 8151ق) ؛ «شرح مشیخة منالیحضره الفقیه» ا ز محمّد
تقى مجلسى ؛ «شرح مشیخة الفقیه» نوشته سید حسن موسوى آل خراسان نجفى (م قرن 81ق) ؛ و «مشیخة الفقیه» ا ز شیخ محمّد
جعفر شمس الدّین (معاصر).
 .5در مباحث آینده روشن میشود که این دیدگاه  ،استوار نبوده و همه طرق یادشده در مشیخه  ،طرق به کتابها نیستند.
 .81کتابمنالیحضره الفقیه  ،ج ، 8ص ، 11ح.12
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عَن سَعیدِ بنِ عَبدِ ا هللِ عَن اَحمَدَ بنِ الحَسَنِ بنِ عَلیِّ بنِ فَضّالٍ عَن
عَ مرِو بنِ سَعیدِنِ المَدائِنی عَن مُصَدِّقِ بنِ صَدَقَةَ عَن عَ مّارِ بنِ موسَى
السّاباطی.
با این بیان ،همه منابع روایات  ،یا حداقل روایات مُسند و یا معلَّق بر مشیخه در این کتاب را
میتوان مورد اعتماد شیخ صدوق دانست.
سرآغاز نظریه

الحَدیثِ كَما ذَهَبَ اِ لَیهِ المُحَدِّثونَ فَهُوَ ال مَحا لَةَ مَدحٌ لِصاحِبِ

الكِتابِ88 .

گفتنی است داللت این قاعده بر توثیق و یا مدح صاحبان آثار حدیثی ،مورد انکار عده ای از
رجالیان معاصر همچون آیت اهلل خویی  81قرار گرفته است.
بررسی جریان قاعده درباره ابراهیم بن هاشم

نگارنده کتاب «مستدرکات علم رجال الحدیث» با استناد به اینکه کتاب های ابراهیم بن هاشم
از مصادر کتاب منالیحضره الفقیه بوده و شیخ صدوق در مشیخه ،طریق خود به ابراهیم بن هاشم
را بیان داشته  ،حکم به وثاقت ابراهیم داده است؛ آنجا که میگوید:
وَ قَد یُناقَشُ فی تَوصیفِ حَدیثِهِ [ اِبراهیمَ بنِ هاشِمٍ] بِالصِّحَّةِ  ،حَیثُ
اَنَّ اَهلَ الرِّجالِ لَم یَنُصّوا بِتَوثیقِهِ  ،وَ هـٰـذا مِمّا ال یَنبَغِی االِ لتِفاتُ اِ لَیهِ
 ...وَ هُوَ مِن اَصحابِ االُصولِ ا لَّتِی استَخرَجَ الصَّدوقُ اَحادیثَ کِتابِهِ
الفَقیهِ مِنها وَ حَکَمَ بِصِحَّتِ ها وَ اعتِ مادِ االَصحابِ عَلَیها83 .
اکنون این مطلب در دو مقام  ،بررسی و ارزیابی میشود:
الف) ارزیابی اصل نظریه
ب) امکان سنجی جریان این قاعده بر ابراهیم بن هاشم و اثبات وثاقت وی
 .88الوجیزة فى الرّجال  ،ص.191
 .81معجم رجال الحدیث  ،ج ، 8ص.11
 .83ج ، 8ص.111
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سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

ا لَّتی عَلَیهَا المُعَوَّلُ وَ اِ لَیهَا المَرجَعُ وَ هـٰـذا اِن لَم یَكُن موجِبًا لِصِحَّةِ

دانش اه و آموزه اهی

بِحُكمِ الصَّدوقِ رَحِمَهُ ا هللُ بِاَنَّهُ اِنَّ ما اَخَذَ اَخبارَ الفَقیهِ مِنَ االُصولِ المُعتَبَر َة ِ

قرآ ن و حدیث

گویا علّامه محمّد باقر مجلسی (م8881ق) نخستین اندیشمندی است که از یادکرد نام راوی در
مشیخه صدوق ،مدح او را برداشت کرده است؛ آنجا که در آخرین فراز از کتاب رجالی خود چنین
میگوید:
اِنَّما حَكَ منا بِحُسنِ صاحِبِ الكِتابِ اِذا كانَ عَلَى المَشهورِ مَجهو لًا

الف) ارزیابی اصل نظریه
بر پایه شواهد ی که در پی خواهد آمد  ،میتوان این نکته را به اثبات رساند که افراد ابتدای اَسناد
کتاب منالیحضره الفقیه  ،به رغم دیدگاه باورمندان این نظریه ،همیشه ،صاحبان کتابهای مشهور و
مورد اعتمادی نبوده اند .شواهدی که در پی می آید ،مؤ لّفبودن افراد ابتدای اَسناد را دچار تردید کرده
و یا مورد اعتمادبودن همه مصادر کتاب منالیحضره الفقیه و پذیرش تمام محتوای یک کتاب ر ا
مردود میسازد.

شواهد دسته نخست :مؤلّفنبودن همه راویان آغاز اَسناد
واکاوی نظریه «وقوع در مشیخه منالیحضرهالفقیه و داللت آن بر وثاقت مؤلّف»

 .8مشیخه الفقیه ،مشتمل بر  353نام بوده که از  181نفر  81ایشان (یعنی بیش از نیمی از آن)
تنها یک  ،دو یا سه روایت نقل شده است .در صورتی که همه راویان یادشده در آغاز اَسناد
کتاب را صاحبان کتاب های مشهور بدانیم ،نمیتوان بر این میزان نقل بسیار ناچیز از منابعی
چُنین  ،توجیهی یافت.
 .1در مشیخه الفقیه  ،افراد گمنام (مجهول) فراوانی واقع شده که در کتابهای فهرست  ،تألیفی
به آنها نسبت داده نشده است .حتّی در دیگر منابع رجالی نیز ردّ پای برخی از این راویان
به چشم نمیخورد 89 .از آنجایی که شیخ صدوق نیز کتاب فهرست داشته  82و این کتاب،
یکی از مصادر دو فهرست طوسی و نجاشی بوده ،در صورتی که این گروه را صاحب تألیف
میدانست ،طبیعی بود که شاهد انعکاس اطّالعات فهرستی صدوق در فهارس طوسی و
نجاشی باشیم .گفتنی است شیخ صدوق در مقابل ،گروهی از راویان را در آغاز اَسناد قرار
داده که گرچه مؤ لّف به شمار رفته اند ،ولی نامی از ایشان در مشیخه نیامده است81 .
 .3در مشیخه ،پاره ای از طرق ،نه مربوط به کتابی خاص ،بلکه ناظر به یک روایت خاص
است81 .

 .81آمار راویان کم روایت  ،برگرفته ا ز مقدّمه نرم افزار « اَسناد صدوق».
 .89مانند ی عقوب بن عثیم  ،عبیداهلل الرّ افقی (المرافقی)  ،عامر بن نعیم  ،مبارک العقرقوفی  ،الحسن بن قارن  ،جعفر بن القاسم ،
عبدالرّحیم (بن روح) القصیر  ،یحیی بن عَبّاد المکّی  ،عائذ (بن حبیب) االحمسی .غیر ا ز سه نفر آخر  ،بقیه نامبردگان  ،هیچ یادکردی
در اصول رجالی ندارند.
 . 82شیخ طوسی در ترجمه شیخ صدوق و توصیف فهرست ایشان چنین مینگارد« :وَ فِهرِستُ كُتُبِهِ مَ عرو فٌ( ».الفهرست  ،ص، 111
ش)181
 . 81مانند بُرید بن معاویة العِجلی  ،سَدیر الصَیرَفی  ،یونس بن عبدالرّحمن  ،محمّد بن سلیمان الدّیلمی  ،ابوبصیر لیث المرادی  ،علی
بن الحسن بن فضا ل و  . ...محدّث نوری در خاتمة مستدرک الوسائل (ج ، 9ص )151اسامی  811نفر ا ز راویانی را که نامشان در
ابتدای اسناد منالیحضره الفقیه آمده ولی طریق به کتاب هایشان در مشیخه بیان نشده  ،استخراج کرده است.
 .81مانند شمارههای ( 21بَیانُ الطّریقِ اِ لى' اَسماءَ بِنتِ عُمَیسٍ فی خَبَرِ رَدِّ الشَّمسِ عَ لى' اَمیرِ المُؤمِنینَ ×) ( 28 ،بَیانُ الطَّریقِ اِ لى'
اِ لى' جُوَیریَةَ بنِ مُسهِرٍ فی رَدِّ الشَّمسِ عَ لى' اَمیرِ المُؤمِنینَ ×) ( 21 ،بَیانُ الطَّریقِ اِ لى' ما كان فیهِ مِن حَدیثِ سُ لَیمانَ بنِ داوودَ ×
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به «مرجعیت علمی»  ،در پی اعالم این نکته است که منابع مورد استفاده اش ،کتابهای مشهور و
قابل اعتمادی اند که در کشف آموزه ها و احکام فقهی ،به آن ها رجوع میشود .شاید در نگاه نخست
چنین به نظر آید که شمارش منابعی چون کتاب حلبی ،کتاب حریز بن عبداهلل ،نوادر ابن ابیعمیر،
کتب حسین بن سعید ،نوادر احمد بن محمّد بن عیسی و  ...نشان از اعتبار صددرصد منبع و وثاقت
ِ
وق و االَ ِ
ِ
عناق») و ( 311بَیانُ الطَّریقِ اِ لى' ما كانَ فیهِ مِن وَصیَّةِ اَمیرِ المُؤمِنینَ ×
الس َ
سحا ب ِ ّ
فی مَعنى' قَولِ اهللِ عَزَّوَجَ لََّ « :ف َطف َق َم ً
لِابنِهِ مُحَمَّدِ بنِ الحَنَفیَّةِ).
 .85محدّث نوری به نقل ا ز محدّث بحرانی  ،تعداد روایات کتاب منالیحضره الفقیه را  9523روایت د انسته که  1191روایت مرسل
و  3585روایت  ،مسند است .حجم روایات مسند و مرسل چهار جلد الفقیه به ترتیب  ،بدین شرح است :جلد اوّل 111 :و 118؛ جلد
دوم 8121 :و  913؛ جلد سوم 8159 :و 981؛ جلد چهارم 111 :و 812روایت ؛ سپس به نقل ا ز شیخ بهایی در شرح کتاب الفقیه ،
مرسالت را بالغ بر یکسوم حجم کتاب اعالم میدارد( .خاتمة مستدرک الوسائل  ،ج ، 9ص 115و ) 911با نگاه به این آمار  ،فراوانی
روایات مرسل در ابواب الصّالة و کمی آن در ابواب ارث  ،حدود و دیات قابل مشاهده است.
 . 11با تعابیری چون قالَ الصّادِقُ  ،سُئِ لَ الصّادِقُ  ،روِیَ عَنِ الصّادِقِ  ،ک انَ الصّادِقُ و . ...
 .18ج ، 8ص 815و  333و ج  ، 3ص.38
 .11شیخ صدوق  ،نام محمّد بن یعقوب الکلینی را تنها در آغا ز هشت سند می آورد ؛ در صورتی که این کتاب در ابواب مختلف ،
بهویژه در جلد دوم و چهارم  ،ا ز منابع الفقیه بهشمار مى آید و مهم ترین مصدر الفقیه در ابواب زکات  ،صوم  ،اعتکاف و وصیت مىباشد.
(برگرفته ا ز مقدّمه نرم افزار اَسناد صدوق) .مقایسه «باب االعتکاف» الفقیه (ج ، 1ص )811و الکافی (ج ، 1ص ، )819همچنین باب
« كَراهیَّةِ اَخذِ تُرابِ البَیتِ وَ حَصاه» و « كَراهیَّةِ المُقامِ بِمَكَّةَ» در الفقیه (ج ، 1ص  )193و الکافی (ج ، 1ص )115به عنوان نمونه ،
گویای درستی این ادّعاست.
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دانش اه و آموزه اهی

به نظر می رسد شیخ صدوق با بیان این مقدّمه و نامبُردار ی از برخی منابع خویش و توصیف آنها

قرآ ن و حدیث

شواهد دسته دوم :داللت بر اعتماد نِسبی (فی الجمله)

سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

 .1حجم بسیاری  85از روایات الفقیه را مرسالت تشکیل داده که در بیشتر آنها ،تنها  ،نام معصوم
باقی مانده است 11 .حکم به صحّ ت روایات در مقدّمه کتاب ،بیتردید اینگونه موارد را نیز
دربرمیگیرد .این امر میرساند که الزاما نام مؤ لّف مصدر حدیث ،در آغاز سند قرار نگرفته
است.
 .9بر پایه برخی قرائن ،می توان چنین نتیجه گرفت که شیخ صدوق ،به هنگام نقل از
کتاب های حدیثی مشهور ،نه از اص ل این کتابها  ،بلکه از منابع واسطه بهره گرفته است.
به عنوان مثال ،ایشان در مقدّمه  ،کتاب « المحاسن» احمد بن ابیعبداهلل برقی را از مصادر
اصلی خویش معرّفی میکند .حال آن که نام احمد برقی را فقط در ابتدای سه روایت در
منالیحضره الفقیه  18می یابیم .این مطلب نشان از آن دارد که صدوق ،روایات برگرفته از
المحاسن را به مصدر اصلی آن ،ارجاع داده است ،نه منبع واسطه (المحاسن) .این مطلب
درباره کتاب « الکافی» نیز جریان دارد ؛ با مقایسه برخی ابواب دو کتاب الفقیه و الکافی،
بهره گیری فراوان و مستقیم صدوق از کلینی در گزینش و چینش روایات ،بهروشنی قابل
برداشت است11 .

نویسندگان آن ها دارد .امّا درنگ در سخن شیخ صدوق که کتاب «نوادر الحکمة» را در کنار دیگر
منابع برشمرده و همراه کردن آن با شواهد و قرائن بیرونی ،نشان میدهد که این ادعا ،درستی تمامیِ
درونمایههای این کتاب ها و یا وثاقت نویسندگان آن ها را به دنبال ندارد.
با مراجعه به دو فهرست نجاشی و طوسی ،نگاه تردیدآمیز و محتاطانه شیخ صدوق به کتاب
«نوادر الحکمة» تألیف محمّد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری که برگرفته از دیدگاه استادش
ابنولید قمی است را نمیتوان انکارکرد .این پدیده ،گویای آن است که این کتاب ،گرچه در مقدّمه
واکاوی نظریه «وقوع در مشیخه منالیحضرهالفقیه و داللت آن بر وثاقت مؤلّف»

الفقیه ،از مصادر این کتاب شمرده شده و شیخ صدوق  11روایت را از آن برگزیده  ،ولی به معنای
صحّ ت همه درونمایه های کتاب از دید این دو اندیشمند نیست و بخشی از محتوای کتاب ،مورد
تردید و استثنا  13قرار گرفته است .شیخ طوسی به گاهِ معرّفی محمّد بن احمد بن یحیی ،اینگونه نگاه
شیخ صدوق و استادش ابنولید را گزارش میدهد:
مُحَمَّدُ بنُ اَحمَدَ بنِ یَحیَى بنِ عِ مرانَ االَشعَریِّ القُمیِّ  ،جَلیلُ القَدرِ
كَثیرُ الرِّوایَةِ .لَهُ كِتابُ نَوادِرِ الحِكمَةِ وَ هُوَ یَشتَمِلُ عَلى' كُتُبِ جَ ماعَةٍ
 ...وَ قالَ مُحَ مَّدُ بنُ عَلیِّ بنِ الحُسَینِ (ابنِ بابَوَیهَ) :اِ لّا ما كانَ فیهِ مِن
تَخلیطٍ وَ هُوَ (ا لَّذی یَكونُ) طَریقُهُ مُحَمَّدُ بنُ موسَى الهَ مَدانیُّ

اَو 11. ...

این عملکرد ،حاکی از اعتماد نسبی (فی الجملة) شیخ صدوق به «نوادر الحکمة» است .چر ا که
از یک سو ،از آن در مقدّمه یاد کرده ،از منابع مورد مراجعه بهشمار آورده و روایات قابل توجّ هی را از
آن نقل میکند و از سوی دیگر ،احتیاط  19در بخ شی از محتوای کتاب را گوشزد مینماید.
 .13با نگاهی کلی به موضوع « استثناء» که در مجموعه تراث فهرستی شیعه و بیشتر در حو زه حدیثی قم و آنهم توسط مرحوم
ابنولید تحقّ ق یافته و گزارش شده  ،می توان آن را به چهار گونه تقسیم کرد :یکم) استثنای ا ز روایات برخی شاگردان ص احب کتاب ؛
مانند خدشه در روایات منفرد یونس بن عبدالرّحمن که ا ز طریق محمّد بن عیسی بن عبید انتقال یافته است  ،دوم) استثنای ا ز
روایات برخی مشایخ صاحب کتاب ؛ مانند استثنای بخشی ا ز روایات سعد بن عبداهلل اشعری در کتاب منتخبات  ،سوم) استثنای جزو
مشخّصی ا ز اثر یا آثار حدیثی  ،مانند استثنای کتاب بصائر الدّرجات ا ز مجموعه کتابهای محمّد بن حسن صفار و چهارم) استثنای
مفاهیم ک لّی  ،چون تخلیط  ،غلو و تدلیس ؛ مانند استثنای غلو و تخلیط در آثار روایی محمّد بن سنان( .برگرفته ا ز مقاله « ابن ولید و
مستثنیات وی» سید علیرضا حسینی و محمّد تقی شاکر ؛ با تلخیص)
 .11الفهرست  ،ص ، 111ش  . 213گفتنی است که نجاشی  ،مرجع اصلی این دیدگاه را ابن ولید (استاد صدوق) دانسته است« :وَ كانَ
كانَ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ الوَ لیدِ یَستَثنی مِن رِوایَةِ مُحَمَّدِ بنِ اَحمدَ بنِ یَحیى' ما رَواهُ عَن مُحَمَّدِ بنِ موسَى الهَمَدانیِّ اَو  ( »...رجال
النّجاشی  ،ص ، 311ش.)535
 .19در دو مقاله « ابن ولید و مستثنیات وی» و « استثنای ابن ولید و تأثیر آن در اعتبار بصائر الدّ رجات» این نکته به اثبات رسیده
که رفتار استثناگونه ابن ولید  ،هشدار و احتیاطی است که او به شاگردانش داده و نمیخواسته مسؤولیت انتقال موارد استثن اشده را
بر عهده بگیرد .در واقع  ،استثنا  ،بیانگر تردید در انتساب به معصوم است ؛ نه اینکه هرچه مؤ لّف ا ز راویان استثنا زدهشده آورده ،
نادرست و نپذیرفتنی باشد.
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اتّصال طبقه اصحاب امام کاظم و امام رضا‘ به طبقه مشایخ کلینی (م315ق) و از میراثداران
علمی طبقه سوم اصحاب اجماع بود .از آنجایی که هیچ گونه تعبیر توصیفی قابلی که گویای وثاقت
و یا مدح جدّی وی باشد ،در منابع اصلی رجال درباره وی بهکار نرفته ،بحث از توثیق وی ،هماره در
دستور کار رجالیان شیعه بوده و قواعد عمومی توثیق فراوانی به کمک طلبیده شده است .یک ی از این
قواعد عمومی ،وقوع نام ابراهیم در مشیخه کتاب منالیحضره الفقیه است.
جهت ارزیابی این نظریه ،الزم است ابتدا ،ترسیمی از گستره نقش آفرینی ابراهیم بن هاشم در
کتاب منالیحضره الفقیه ارائه شود .شیخ صدوق در مجموعِ چهار مجلّد کتاب ا لفقیه ،ابراهیم بن هاشم
 .12شیخ طوسی میگوید« :مُحَمَّدُ بنُ سِنانٍ ؛ لَهُ كُتُبٌ وَ قَد طُعِنَ عَ لَیهِ وَ ضُعِّفَ وَ جَمی عُ ما رَواهُ اِ لّ ا ما كانَ فیهِ تَخلیطٌ اَو غُ لُوٌّ اَخبَرَنا
بِهِ جَماعَةٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَ لیِّ بنِ الحُسَینِ عَن اَبیهِ وَ مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ [بنِ الوَلیدِ] ( »...الفهرست  ،ص ، 111ش )211رفتارشناسی
ابنولید که مرحوم صدوق نیز ا ز آن پیروی می کند  ،نشان میدهد هرگاه ایندو (ابن سنان و ابن یحیی) در مسیر انتقال آمو زههای
دینی  ،بهویژه فقهی  ،قرار گیرند  ،در نسبتدادن آن آمو زهها به معصوم تردیدی روا نمیدارند .استثنای مذکور در ترجمه محمّد بن
سنان  ،با هدف تذ کّر به وجود دو دسته ا ز متون در کتابهای اوست :قابل قبول و روایتشده و مورد تردید و استثناشده.
 .11ا ز جمله :ج ، 8ص 92و 12و 181و ج ، 1ص 825و 811و 111و ج  ، 3ص 811و 135و ج 1ص  93و 822و 818و 111و.331
 . 11استدالل مدافعان این نظریه چنین است :ال زمه پذیرش همه روایات یک نفر  ،وثاقت اوست و این وصف وثاقت است که پذیرش
و عمل به همه روایات را به دنبال خواهد داشت .حال  ،اگر عمل به تمام روایات یک کتاب را نتوانیم اثبات کنیم  ،وثاقت مؤ لّف نیز
حاصل نخواهد شد.
 .15مانند محمّد بن سنان که ب ا وجود اعتماد نسبی صدوق به کتابهای او  ،این راوی  ،تضعیف و متّهم به غلو شده است.

10

دانش اه و آموزه اهی

ابواسحاق ابراهیم بن هاشم قمی  ،یکی از پُرروایتترین راویان شیعه و اصلیترین حلقههای

سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

ب) امکانسنجی جریان قاعده بر ابراهیم بن هاشم قمی

قرآ ن و حدیث

مشابه این عملکرد (با اندکی تفاوت) را درباره «محمّد بن سِنان زاهِری» نیز شاهدیم؛ آنجا که
شیخ صدوق و استادش ابنولید ،از سویی برخی محتواهای غلوآمیز و تخلیطگونه را به وی نسبت
میدهند  12و از دیگر سوی ،نام وی را در ابتدای حدود  11روایت در کتاب منالیحضره الفقیه 11
می یابیم.
با توجّه به مطالب پیشگفته درباره عبارت صدوق در وصف منابع خود ،باید چنین گفت :نه راویان
واقع شده در ابتدای اسناد کتاب  ،همگی صاحب کتاب اند و نه مقدّمه الفقیه  ،اعتبار همهجانبه منابع
کتاب را میرساند؛ بلکه تنها در صدد بیان « اعتبار نسبی و فی الجمله» منابع خود میباشد  ،نه اعتبار
«بالجمله» و صددرصدی آنها .از این رو نمیتوان حکم شیخ صدوق را در مقدّمه کتاب  ،مبنی بر
«مرجع و مورد اعتمادبودنِ» کتاب ها ،بر صاحب تألیفبودن و وثاق تِ افراد ابتدای اَ سناد حمل کرد11 .
البته نباید از این واقعیت چشم پوشید که اشتهار کتاب و مرجعیت علمی آن ،هرچند نسبی و فی الجمله
باشد ،در صورت نبود قرائن دالّ بر ضعف  15 ،میتواند بیانگر مدح و حُسن حال علمی (روایی) مؤ لّف
آن بوده و وی را بستاید.

را در آغاز  81سند قرار داده  3 1و از همین روی ،در مشیخه ،طریق خود به ابراهیم بن هاشم را اینگونه
بیان میدارد:
وَ ما كانَ فیهِ عَن اِبراهیمَ بنِ هاشِمٍ فَقَد رُوّیتُهُ عَن اَبی وَ مُحَمَّدِ
بنِ الحَسَنِ [بنِ الوَ لیدِ] رَضِیَ ا هللُعَنهُما عَن سَعدِ بنِ عَبدِ ا هللِ وَ عَبدِ ا هللِ
بنِ جَعفَرِنِ الحِمیَریِّ  ،جَمیعًا عَن اِبراهیمَ بنِ هاشِمٍ وَ رُوّیتُهُ عَن مُحَمَّدِ
بنِ موسَى بنِ المُتَوَكِّلِ رَضِیَ ا هللُعَنهُ عَن عَلیِّ بنِ اِبراهیمَ عَن اَبیهِ
واکاوی نظریه «وقوع در مشیخه منالیحضرهالفقیه و داللت آن بر وثاقت مؤلّف»

اِبراهیمَ بنِ

هاشِمٍ3 8 .

بر پایه عبارت مشیخه ،سه راه دست یابی شیخ صدوق به روایات ابراهیم بن هاشم را میتوان
اینگونه ترسیم کرد:

تحلیل روایات ابراهیم بن هاشم
بهمنظور امکان سنجی جریان قاعده (داللت بر وثاقت) بر ابراهیم بن هاشم ،الزم است که به
مأخذشناسی و تحلیل محتوای این  81روایت پرداخته شود .روایات ابراهیم بن هاشم در کتاب الفقیه
را میتوان در دو دسته جای داد:
یکم) سه روایت که نام منبع روایت ،یعنی کتاب «نوادر» ابراهیم بن هاشم ،در آن ذکر شده است.
دوم) هفت روایت دیگر که نامی از عنوان کتاب مأخذ نمیبَرد و به ذکر عبارت «وَ رَوی ابراهیمُ بنُ
هاشِمٍ» بَسنده میکند.
جالب آن است که شیخ صدوق در ابواب الصّالة ،تنها یک روایت (احکام سهو) از کتاب ابراهیم
بن هاشم نقل کرده و در دیگر ابواب فقه  ،چون طهارت ،زکات ،صوم ،حج ،القضایا و االحکام ،االَیمان
و النّذور و  ...روایتی را از وی نقل نمیکند .بیشتر روایات نقلشده از وی (پنج روایت) در دو بخش
« الحدود» و « الدّیات» است.
 . 31نام ابراهیم بن هاشم در اواسط دو سند دیگر نیز ذکر شده  ،ولی آن دو  ،نه ا ز کتاب ابراهیم بن هاشم  ،بلکه برگرفته ا ز کتاب
محمّد بن احمد بن یحیی بن عمران است« :فی كِتابِ مُحَمَّدِ بنِ اَحمَدَ بنِ یَحیَى بنِ عِمرانَ االَشعَریِّ عَن اِبراهیمَ بنِ هاشِمٍ »...
(الفقیه  ،ج ، 8ص )921و «هـ'ـذَ ا الخَبَرُ فی كِتابِ مُحَمَّدِ بنِ اَحمَدَ یَرویهِ عَن اِبراهیمَ بنِ هاشِمٍ بِاِسنادِهِ ( »...الفقیه  ،ج ، 1ص )893
 .38کتابمنالیحضره الفقیه  ،ج ، 1ص.918
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دسته یکم :تصریح به کتاب نوادر (سه روایت)
بر پایه داده های فهرستی دو کتاب رجال النّجاشی و الفهرست طوسی ،ابراهیم بن هاشم ،تألیف
دو کتاب حدیثی  ،با عنوان «نوادر» و «قضایا امیر المؤمنین» را در پرونده علمی خود به ثبت رسانده
است .ولی شیخ صدوق به گاهِ یادکرد کتاب های ابراهیم بن هاشم ،تنها به کتاب اوّل (نوادر) اشاره
میکند و هیچگاه از دومین کتاب ،نامی بهمیان نیاورده است.
حدیث اوّل:
وَ فی نَوادِرِ اِبراهیمَ بنِ هاشِمٍ اَنَّهُ سُئِلَ اَبوعَبدِا هللِ× عَن اِمامٍ

قرآ ن و حدیث

...
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دانش اه و آموزه اهی

یُصَلّی بِاَربَعِ نَفَرٍ اَو بِخَمسٍ فَیُسَبِّحُ اثنانِ  ...فَما یَجِبُ عَلَیهِم؟ قالَ:
ٍ ِ
ِ
هو اِذا َح ِف َظ عَ َلي ِه َمن َخ َ
نهم
هو ُه بِاتِّفاق م ُ
لف ُه َس َ
َلي َس عَ ََل االما ِم َس ٌ
حدیث دوم:
عَلَى امرَ اَةٍ اَوِ امرَ اَةٍ اَعنَفَت عَلى' زَوجِها فَقَتَلَ اَحَدُهُمَا اآلخَرَ .قالَ :ال
َشی َء عَ َلي ِهام اِذا كانا َمأمو َن ِ
ي ...

33 .

حدیث سوم:
وَ ال یَقَعُ الظِّهارُ عَلى' حَدِّ غَضَبٍ وَ ال ظِهارَ عَلى' مَن لَفَظَ بِالظِّهارِ
اِذا لَم یَنوِ بِهِ التَّحریمَ وَ المَملوكُ اِذا ظاهَرَ مِنِ امرَ اَتِهِ فَعَلَیهِ نِصفُ ما
عَلَى الحُرِّ مِنَ الصِّیامِ وَ لَیسَ عَلَیهِ عِتقٌ وَ ال صَدَقَةٌ لِاَنَّ المَملوكَ ال
مالَ لَهُ وَ اِذا قالَ الرَّجُلُ لِامرَ اَتِهِ هیَ عَلَیهِ كَبَعضِ ذَواتِ المَحارِمِ فَهُوَ
ظِهارٌ وَ اِذا قالَ الرَّجُلُ لِامرَ اَتِهِ هیَ عَلَیهِ كَظَهرِ اُمِّهِ اَو كَبَطنِها اَو كَیَدِها
اَو كَرِجلِها اَو كَكَعبِها اَو كَشَعرِها اَو كَشَیءٍ مِن جَسَدِها یَنوی بِذ' لِكَ
التَّحریمَ فَهُوَ ظِهارٌ كَذ' لِكَ .ذَكَرَهُ اِبراهیمُ بنُ هاشِمٍ فی

نَو ادِرِهِ3 1 .

 .31کتابمنالیحضره الفقیه  ،ج ، 8ص ، 391ح .8111
 .33همان  ،ج ، 1ص ، 888ح.9182
قدر ع ََل ِ
 .31همان  ،ج  ، 3ص .915شیخ صدوق  ،ذیل حدیث ( 1131اَ َّنه ا ِذا ََل ي ِ
طيق)  ،بیانی ارائه داده که
اال طعامِ ت ََصدَّ َق بِام ُي ُ
َ
َ
ُ
در نگاه اوّل  ،برآمده ا ز قلم اوست  ،ولی با مراجعه به مصادر روایی پیشین  ،روشن می شود که عین متن روایت با اندکی تقدّم و تأخّر
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وَ فی نَوادِرِ اِبراهیمَ بنِ هاشِمٍ اَنَّ الصّادِقَ× سُئِلَ عَن رَجُلٍ اَعنَفَ

مصدریابی و تحلیل روایات دسته یکم

با پی جویی این سه روایت در دیگر منابع حدیثی ،به چند نقطه مشترک میان هر سه حدیث
میرسیم:
 .8هر سه روایت ،پیش از کتاب الفقیه ،در کتاب الکافی  3 9ذکر شده است.
حدیث اوّل در الکافی:
عَلیُّ بنُ اِبراهیمَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عیسى' عَن یونُسَ عَن رَجُلٍ عَن
واکاوی نظریه «وقوع در مشیخه منالیحضرهالفقیه و داللت آن بر وثاقت مؤلّف»

اَبی عَبدِا هللِ× قالَ :سَاَلتُهُ عَنِ االِمامِ یُصَلِّی بِاَربَعَةِ اَنفُسٍ اَو خَمسَةِ
ِ
هو
اَنفُسٍ وَ یُسَبِّحُ اثْنانِ  ...فَما یَجِبُ عَلَیهِ؟ قالََ :لي َس عَ ََل االما ِم َس ٌ
لفه سهوه بِايق ٍ
ِ
ِ
ِ
ان ِمن ُهم ...
اذا َحف َظ عَ َليه َمن َخ َ ُ َ َ ُ

3 2.

گرچه نام ابراهیم بن هاشم در سند این حدیث در کتاب الکافی ،موجود نیست ولی میبینیم که
شیخ صدوق آن را از ابراهیم بن هاشم روایت کرده است .دلیل  ،آن است که شیخ صدوق ،مسیر
دیگری برای دریافت این روایت از یونس انتخاب کرده است « :اِبراهیمُ بنُ هاشِمٍ عَن صا لِحِ بنِ
السِّندی» یا « اِسماعیلَ بنِ

مَرّارٍ»3 1 .

حدیث دوم در الکافی:
عَلیٌّ عَن اَبیهِ عَن صا لِحِ بنِ سَعیدٍ عَن ی ونُسَ عَن بَعضِ اَصحابِنا
عَن اَبی عَبدِ ا هللِ× قالَ :سَاَلتُهُ عَن رَجُلٍ اَعنَفَ عَلَى امرَ اَتِهِ اَوِ امرَ اَةٍ
اَعنَفَت عَلى ' زَوجِها فَقَتَلَ اَحَدُهُمَا اآلخَرَ؟ قالَ :ال َشی َء عَ َلي ِهام اِذا كانا
َمأمو َن ِ
ي ...

3 1.

است .بنابراین  ،آنچه در کتاب نوادر ابراهیم بن هاشم وجود داشته  ،نه حدیث  ، 1131بلکه مطالب ذیل آن است .با مقایسه این
متن با اصل روایت در کتاب الکافی که در صفحه بعد آمده  ،این نکته هویدا میگردد.
 . 39با توجّه به تألیف و انتشار کتاب الکافی در حدود سال  319و آغا ز تألیف کتاب الفقیه در سال  ، 321شاهد حدود یک و نیم
قرن فاصله بین این دو کتاب هستیم.
 .32الكافی  ،ج  ، 3ص ، 395ح.9
 .31دلیل تفاوت مسیر دریافت کتاب های یونس بین شیخ صدوق و شیخ کلینی  ،در سطور پسین خواهد آمد.
 .31الكافی  ،ج ، 1ص ، 151ح.89
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حدیث سوم در الکافی:
عَلیُّ بنُ اِبراهیمَ عَن اَبیهِ عَن صا لِحِ بنِ سَعیدٍ عَن یونُسَ عَن بَعضِ
رِجا لِهِ عَن اَبی عَبدِا هللِ× قالَ :سَاَلتُهُ عَن رَجُلٍ قالَ لِامرَ اَتِهِ اَنتِ عَلَیَّ

َ ُ

َ

اَخبَرَنا بِجَ میعِ كُتُبِهِ وَ رِوایاتِهِ جَماعَةٌ عَن مُحَ مَّدِ بنِ عَلیِّ بنِ الحُسَینِ
[الصَّدوقِ] عَن مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ [بنِ ا لوَ لیدِ] وَ عَن اَحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ بنِ
الحَسَنِ عَن اَبیهِ وَ اَخبَرَنا اِبنُ اَبی جَیِّدٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ عَن سَعدِ
بنِ عَبدِ ا هللِ وَ الحِمیَریُّ وَ عَلیُّ بنُ اِبراهیمَ وَ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ الصَّفّارِ
كُلُّهُم عَن اِبراهیمَ بنِ هاشِمٍ عَن اِسماعیلَ بنِ مَرّارٍ وَ صا لِحُ بنُ السِّندیِّ
عَن یونُسَ  ...وَ قالَ مُحَمَّدُ بنُ عَلیِّ بنِ الحُسَینِ :سَمِعتُ مُحَمَّدَ بنَ
الحَسَنِ بنِ الوَ لیدِ رَحِمَهُ ا هللُ یَقولُ :كُتُبُ یونُسَ ا لَّتی هیَ بِالرِّوایاتِ كُلُّها
صَحیحَةٌ یُعتَمَدُ عَلَیها اِ لّا ما یَنفَرِدُ بِهِ مُحَمَّدُ بنُ عیسَى بنِ عُبَیدٍ وَ لَم
یَروِهِ غَیرُهُ فَاِنَّهُ ال یُعتَ مَدُ عَلَیهِ وَ ال یُفتى ' بِهِ11 .
 .35همان  ،ج ، 2ص ، 828ج.32
 .11الفهرست  ،ص.981
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 .1سند هر سه حدیث در کتاب الکافی به یونس بن عبد الرّحمان منتهی میشود .طرق منتهی
به کتب یونس بن عبدالرّحمان که در ال فهرست شیخ طوسی ذکر شده ،نشان از آن دارد که منبع هر
سه حدیث راه یافته به کتاب الکافی  ،نگاشتههای حدیثی یونس بن عبدالرّحمان است .ای ن نکته را
میتوان از توجّه دقیق به مدخل یونس بن عبدالرّحمان در الفهرست بهدست آورد .شیخ طوسی پس
از نسبتدادن کتاب هایی به یونس ،در مقام ذکر طریق خود به این کتاب ها ،چنین میگوید:

قرآ ن و حدیث

الك ّفار ُة3 5 .
َف َقد َل ِزمته َ

دانش اه و آموزه اهی

كَظَهرِ اُمّی اَو كَیَدِها اَو كَبَطنِها اَو كَفَرجِها اَو كَنَفسِها اَو كَكَعبِها اَیَكونُ
ذ' لِكَ الظِّهارَ وَ هَل یَلزِمُهُ فیهِ ما یَلزِمُ المُظاهِرَ؟ فَقالََ :الـم ِ
ظاه ُر اِذا
ُ
ِ
قال ه َی َك َظ ِ
امر َاتِ ِه َف َ
هر ُا ِّم ِه َا و َك َي ِدها َا و َك ِرجلِها َا و
َ
ظاه َر م ِن َ
َك َش ِ
عرها َا و َك َشی ٍء ِمنها َينوی بِذ'ل ِ َك التَّحري َم َف َقد َل ِز َم ُه َ
الك ّف َار ُة فی
عض َذ ِ
وات الـ َم ِ
قال َك َب ِ
ُك ِّل َقلي ٍل ِمنها َا و َكث ٍی َو َكذ'ل ِ َك اِذا ُه َو َ
حار ِم

واکاوی نظریه «وقوع در مشیخه منالیحضرهالفقیه و داللت آن بر وثاقت مؤلّف»

مفاد عبارت شیخ طوسی در ذکر طریق ،بیانگر اعتماد همه جانبه شیخ صدوق به پیروی از استاد
خویش ( ابنولید)  ،به تمام نسخههای نقلشده ت وسط اسماعیل بن مرّار و صالح بن سندی (سعید)
است .نکته مهم این است که تنها مسیر انتقال این دو نسخه به نسل های پسینی ،ابراهیم بن هاشم
است .همچنانکه همین عبارت  ،کاشف از نبود اعتماد صددرصد شیخ صدوق و استادش به نسخههای
روایت شده توسط مح مّد بن عیسی بن عبید است18 .
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مصدر اصلی الفقیه در سه روایتِ برگرفته از نوادر ابراهیم بن
هاشم ،کتاب های یونس بن عبدالرّحمان بوده است .در واقع ،اعتماد به این سه روایتِ کتاب النوادر ،
برآمده از اعتماد بیچون و چرای صدوق به روایات یونس است که راه دستیابی به آن ،جز «محمّد
بن عیسی بن عبید» باشد.
به این نکته باید توجّه داشت که روایت نخست در کتاب الکافی ،از مسیر محمّد بن عیسی بن
عبید از یونس بن عبدالرّحمان نقل شده  ،امّا به نظر می رسد که شیخ صدوق برای دستیابی به این
حدیث ،به نسخه دیگری از کتاب یونس ،همچون نسخه اسماعیل بن مرّار یا صالح بن سعید ،دسترسی
داشته است .مقایسه میان متن دو روایت در فراز های نخستین و پایانی  ،میتواند بیانگر اختالف
نسخه نوادر ابراهیم بن هاشم با کتاب الکافی از کتب یونس بن عبدالرّحمان باشد .دو عبارت «بِاَربَعِ
نَفَرٍ اَو بِخَمسٍ» (در الفقیه) و « بِاَربَعَةِ اَنفُسٍ اَو خَمسَةِ اَنفُسٍ» (در الکافی) با وجود وحدت معنا ،ه مچنین
وجود فراز «وَ ال فی نافِلَةٍ» (تنها در فراز پایانی نقل الکافی) نشان گر اختالف نسخه در منبع دو کتاب
مورد بحث میباشد.
 .3هر سه حدیث ،در الکافی  ،به شکل مرسل (عَن رَجُلٍ عَن بَعضِ اَصحابِنا عَن بَعضِ رِجا لِهِ)
از جانب یونس بن عبدالرّحمان نقل شده است .از این رو این روایات در کتاب النوادر
ابراهیم بن هاشم نیز مرسل بوده است.
 .1حکم و موضوع این سه حدیث ،در منابع پیش از کتاب یونس ،یافت نمیشود؛ یعنی
«منفرد» و «منحصربهفرد» بوده است.

 . 18افزون بر اعتماد بزرگانی چون محمّد بن حسن صفّار (در الفهرست شیخ طوسی) و عبداهلل بن جعفر حمیری (در رجال النّجاشی) ،
برخی دانشیان رجال  ،همچون نجاشی و ابن نوح سیرافی نیز با نگره بی اعتمادی بر منفردات محمّد بن عیسی بن عبید ا ز یونس
مخالفت ور زیده اند .نجاشی  ،پس ا ز بیان دیدگاه ابن ولید درباره رجال نوادر الحکمة  ،دیدگاه استادش ابن نوح سیرافی را اینگونه
مینمایاند« :قالَ اَبوالعبّ اس بنُ نوحٍ :وَ قَد اَصابَ شَیخُنا اَبوجَعفَرٍ مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ الوَ لیدِ فی ذ' لِكَ كُ لِّهِ وَ تَبِعَهُ اَبوجَعفَرُ بنُ بابَوَیهَ
رَحِمَهُ اهللُ عَ لى' ذ' لِكَ اِ لّ ا فی مُحَمَّدِ بنِ عیسَى بنِ عُبَیدٍ فَال اَدری ما رابَهُ فیهِ  ،لِاَنَّهُ كانَ عَ لى' ظاهِرِ العِدا لَةِ وَ الثِّقَةِ» (رجال النّجاشی ،
ص ) 311وی همچنین در مدخل محمّد بن عیسی بن عبید  ،اینچنین به نقد دیدگاه ابنولید می پردا زد« :وَ ذَ كَرَ اَبوجَ عفَرِ بنِ بابَوَیهَ
عَنِ ابنِ الوَ لیدِ اَنَّهُ قالَ :ما تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بنُ عیسى' مِن كُتُبُ یونُسَ وَ حَدیثِهِ ال یُعتَمَدُ عَ لَیهِ وَ رَ اَیتُ اَصحابَنا یُنكِرونَ هـ'ـذَ ا القَولَ
وَ یَقولونَ :مَن مِث لُ اَبی جَ عفَرٍ مُحَمَّدِ بنِ عیسى'؟!» (همان  ،ص  ، 333ش)152
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 .9از آنجا که کلینی بیشتر روایاتش از یونس بن عبدالرّحمان را از مسیر «علی بن ابراهیم عن
محمّد بن عیسی» (بیش از  111سند) و در رتبه بعد« ،علی عن ابیه عن اسماعیل بن
مَرّار» (حدود  811سند) نقل میکند ،چنین بهنظر می رسد که دلیل انتخاب حدیث دوم و
سوم از مسیر کمکاربردِ «علی عن ابیه عن صالح بن سعید» (حدود  81سند) در الکافی ،
منفرد بودن این دو روایت در نسخه صالح بن سعید (سندی) از کتاب های یونس است.
 .2هر سه روایت ،مربوط به ابواب الزامی فقه (صالة ،قتل و طالق) است.

اصلی کتاب های یونس ،به نوادر ابراهیم بن هاشم رجوع کرده و سه روایت مورد بحث را از آن کتاب
ذکر میکند؟ به نظر میرسد که پا سخ این پرسش ،با مفهوم کتاب النّوادر گره خورده است .هرچند
 .11این مطلب  ،مؤیّد دستیافته ای است که در مقاله « کیفیت ارتباط مشیخه الفقیه با اَسناد آن» (ا ز نگارنده همین مقاله) مورد
اشاره قرار گرفته است « :اگر مرسالت صدوق را با روایات خارج ا ز منالیحضره الفقیه  ،یعنی سایر کتب صدوق یا کتب مؤ لّفین دیگر
(به جز کتاب الطّهارة) مقایسه کنیم  ،میبینیم که حدود 11درصد روایات صدوق که در منالیحضره الفقیه به عنوان مرسل نقل شده ،
در سایر منابع و مصادر نیز به شکل مرسل نقل شده اند و مسند نیستند .این [مطلب] ممکن است این فرضیه را در ذهن ایج اد کند
که پیشفرض صدوق در مرسل آوردن اَسنادش  ،مرسلبودن این روایات در سایر منابع است ».همچنین یکی ا ز محقّقان در مقدّمه
نرم افزار « اَسناد صدوق» اینچنین میگوید« :شیخ صدوق در متن ال فقیه غالبا ا ز ذكر مصادر احادیث خوددارى مى كند ؛ تنها در
مواردى محدود نام مصد ر كتاب را ذكر كرده كه دقّت در این موارد  ،مى رساند كه در تمامى این موارد  ،روایت نقلشده به جهتى
(غالبا ارسال) با نوعى مشكل همراه بوده است».
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جهت اتقان بحث و اثبات مدّعا ،در پایان نوشتار (پیوست)  ،کاربست های تصریح به مصدر اصلی
روایت در الفقیه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
طبیعی است که این پرسش جدّ ی در ذهن شکل گیرد که چرا صدوق با در اختیارداشتن نسخههای

قرآ ن و حدیث

از نوع عبارتپردازی شیخ صدوق در کتاب الفقیه چنین برمی آید که اگر روایتی در مصدر اصلی،
مرسل یا دارای اختالل بوده وی به یادکرد مصادر خود میپردازد 11 .در این صورت ،ذکر منبع ،برای
جبران خلل سندی روایت بوده و در واقع ،مؤ لّ ف با یادکرد منبع ،اعتماد خواننده را به سوی منبع اصلی
معطوف میدارد؛ چه اینکه در بسیاری موارد ،به این روایات منفرد حتّ ی در ابواب الزامی فقه ،فتوا داده
است .ولی زمانی که به سند روایت دسترسی دارد ،لزومی به ذکر نام کتاب نمیبیند.
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 .1شیخ صدوق به هر سه حدیث فتوا میدهد.
در جمعبندی نکات پیشگفته میتوان گفت شیخ صدوق ،با آگاهی از اینکه مصدر اصلی نوادر
ابراهیم بن هاشم ،کتاب های یونس بن عبدالرّحمان است ،آسودهخاطر به مضمون الزامی این سه
روایت ،فتوا میدهد .ولی از آنجا که خلل و ایراد « ارسال» در سند (عَن یونُسَ عَن رَجُلٍ عَن بَعضِ
اَصحابِنا عَن بَعضِ رِجا لِهِ) وجود داشته  ،برای جبران این کاستی و دفع اشکال ،چاره ای جز یادکرد نام
منبع خود (کتاب النّ وادر ابراهیم بن هاشم) نمیبیند .در هفت روایت دیگر ابراهیم بن هاشم در الفقیه
که به مأخذ آن (کتاب النّ وادر) اشاره نشده ،سند آن را عاری از خلل سندی مییابیم.

که نمونه ای از کتاب های نوادر از میان آثار پیشینیان (قدما) به دستمان نرسیده  13 ،امّا با جستوجو
ابواب «نوادر» کتاب های حدیثی موجود ،میتوان به این نتیجه رسید که کتاب های نوادر ،دربردارنده
مجموعه ای ا ز احادیثی اند که در صورت فقهیبودن از نظر حکم و موضوع ،منفرد و منحصربهفرد اند.
شاید بتوان گفت وجود کتابی با عنوان نوادر ،در میان آثار راویانی چون احمد اشعری ،ابن ابی عمیر
و ابراهیم بن هاشم ،به آن دلیل بوده که کتابهای حدیثی فراوانی در مسیر این راویان قرار گرفته
است .این گروه با دیدن روا یاتی از این دست ،در منابع مختلف و برای آسانسازی دستیابیِ دیگران
واکاوی نظریه «وقوع در مشیخه منالیحضرهالفقیه و داللت آن بر وثاقت مؤلّف»

به این مجموعه از روایات  ،به گرد آوری چنین روایاتی در یک مجموعه اقدام کرده اند .پُر واضح است
که دست یابی به این نوع روایات در کتاب های نوادر ،بسی آسانتر از مراجعه به منابع اصلی و نخستین
بوده است 11 .شیخ صدوق نیز با رجوع به نوادر ابراهیم بن هاشم و با آگاهی پیشگفته ،چنین روایاتی
را از این کتاب دریافت میدارد.
دسته دوم :عدم اشاره به کتاب النّوادر (هفت روایت)
 )8رَوى' اِبراهیمُ بنُ هاشِمٍ اَنَّ مُحَمَّدَ بنَ اَبی عُمَیرٍ رَضِیَ ا هللُ عَنهُ كانَ رَجُلًا بَزّا زًا فَذَهَبَ مَا لُهُ وَ
حنِ المُحارِبیُّ عَن اَبی
افتَقَرَ  ...فَقالَ مُحَمَّدُ بنُ اَبی عُمَی ٍر رَضِیَ ا هللُ عَنهُ :حَدَّثَنی ذَری ُ
سق ِ
ن 19 . ...
ِ َر ِس ِه بِالدَّ ي ِ
الر ُج ُل عَن َم َ
عَبدِ ا هللِ× اَنَّهُ قالَ :ال ُی َر ُُ َّ
 )1رَوى' اِبراهیمُ بنُ هاشِمٍ عَن عَبدِ العَزیزِ بنِ المُهتَدیِّ قالَ :سَاَلتُ الرِّضا× فَقُل تُ لَهُ :جُعِلتُ
لزم ه اِ نكارها12 .
وي ِ

ِ
فِد اكَ اِنَّ اَخی ماتَ وَ تَزَوَّجتُ امرَ اَتَهُ  ...فَقالََ :ي ِ
قرارها َ َ ُ ُ
لز ُم َك ا ُ

ُ

 . 13تنها اثر با زمانده ا ز دوره پیشینیان  ،کتابی است موسوم به «نوادر احمد بن محمّد بن عیسی اشعری» .بر اساس پژوهش
انجامشده  ،حجم عمده کتاب موجود  ،برگرفته ا ز کتابهای سیگانه حسینبن سعید اهوا زی است ؛ ا ز کتاب الصّوم  ،النّذور  ،االَیمان ،
الکفّ ارات  ،النّ کاح و احتماالً کتابهای دیگر وی ( .ن .ک :نوادر احمد بن محمّد بن عیسی یا کتاب حسین بن سعید  ،سید محمّد جواد
شبیری)
 .11این نظریه  ،برد اشتی است که نگارنده ا ز مفهوم کتاب نوادر و دلیل پیدایش این شکل ا ز نگاشتههای حدیثی داشته و به یاری
خداوند منّان  ،در آینده  ،با صورتی مستقل  ،ارائه خواهد شد.
 .19کتابمنالیحضره الفقیه  ،ج  ، 3ص ، 851ح .3189این روایت در علل الشّرائع  ،ج ، 1ص 915و االختصاص (مفید)  ،ص 12اینگونه
آمده :حَدَّ ثَنا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ رَحِمَهُ اهللُ قالَ :حَدَّ ثَنا عَلیُّ بنُ اِبراهیمَ عَن اَبیهِ قالَ :كانَ ابنُ اَبی عُمَیرٍ رَجُ لًا بَزّا زًا  . ...وقوع ابنولید
در سند این روایت در علل الشّرائع  ،نشان ا ز اعتماد اوست.
 .12کتابمنالیحضره الفقیه  ،ج  ، 3ص ، 111ح .1291این روایت در الكافی  ،ج ، 9ص  ، 923ح 11اینگونه آمده :عَلیُّ بنُ اِبراهیمَ
عَن اَبیهِ عَن عَبدِالعَزیزِ بنِ المُهتَدی قالَ :سَاَلتُ الرّضا ×  . ...با توجّه به این که ا ز روایت  12تا  15الکافی  ،آغا ز همه اَسناد اینگونه
است« :عَلیُّ بنُ اِبراهیمَ عَن اَبیهِ» و ا ز آنجایی که موضوع این روایات  ،مشابه بوده و پراکندگی ندارد  ،می تواند نشان ا ز آن باشد که
مصدر روایت  ،شرایع علی بن ابراهیم است  ،نه نوادر ابراهیم بن هاشم.
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 )3رَوى' اِبراهیمُ بنُ هاشِمٍ عَن عَ مرِو بنِ عُثمانَ عَن اَحمَدَ بنِ اِسماعی لَ الكاتِبِ عَن اَبیهِ قالَ:
اَقبَلَ مُحَمَّدُ بنُ عَلیٍّ× فِی المَسجِدِ الحَرامِ فَقالَ بَعضُهُم :لَو بَعَثتُم اِ لَیهِ بَعضَكُم یَساَ لُهُ،
خم ِر ...
فَاَتاهُ شابٌّ مِنهُم فَقالَ لَهُ :یا عَمِّ ما اَكبَرُ الكَبائِرِ؟ قالَُ :ش ُب ا َ

11 .

هلل یَعنی اِبنَ سِنانٍ عَن اَبی
 )1وَ رَوى' اِبراهیمُ بنُ هاشِمٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ حَفصٍ عَن عَبدِا ِ
العجوزُ ُجلِدا ُثم ر ِ
جا 11 . ...
عَبدِ ا هللِ× قالَ :اِذا زَ نَى َّ
الشي ُخ َو َ
َّ ُ

 )2وَ رَوى' اِبراهیمُ بنُ هاشِمٍ عَن صا لِحِ بنِ السِّندیِّ عَنِ الحُسَی نِ بنِ خا لِدٍ عَنِ الرِّضا× اَنَّهُ

با پیجویی این هفت روایت در دیگر منابع حدیثی ،به چند نقطه مشترک میان آنها میرسیم:
 .8این روایات در مصدر اصلی خود (نوادر ابراهیم بن هاشم)  ،با مشکل سندیِ « ارسال» مو اجه
نیست و همگی مُسند است .از این رو شیخ صدوق  ،نیازی به ذکر مصدر اصلی روایت
نمیبیند.

 .11کتابمنالیحضره الفقیه  ،ج  ، 3ص ، 918ح .1591این روایت در الكافی  ،ج ، 2ص ، 115ح  3با این سند آمده« :عَلیُّ بنُ اِبراهیمَ
عَن اَبیهِ عَن عَمرِو بنِ عُثمانَ عَن اَحمَدَ بنِ اِسماعی لَ الكا تِبِ عَن اَبیهِ قالَ :اَقبَ لَ اَبوجَعفَرٍ ×  ». ...شیخ صدوق نیز این حدیث را
در ثواب االعمال  ،ص 119آورده است.
 .11کتابمنالیحضره الفقیه  ،ج ، 1ص ، 31ح .9131این روایت  ،منفرد است و صدوق بر اساس آن  ،فتوا میدهد .مشابه این روایت
در الکافی  ،ج ، 1ص ، 811ح  3نیز آمده ولی چون ا ز طریق محمّد بن عیسی ا ز یونس است  ،صدوق ا ز آن استفاده نمی کند« :بِاِسن ادِهِ
[عَلیُّ بنُ اِبراهیمَ عَن مُحَمَّدِ بنِ عیسَى بنِ عُبَیدٍ]ِ عَن یونُسَ عَن عَبدِ اهللِ بنِ سِنانٍ قالَ :قالَ اَبوعَبدِاهللِ × :اَ لرجم فِی ال ُق ِ
رنن َق ُ
ول
َّ ُ
الش َ
الش ُ
هو َة».
وُها َا لبَتَّ َة َفا ِ ََّنُام َق َضيَا َّ
ارج ُ
يخ َو َّ
اهللِ َع َّز َو َج َّل :ا ِذا َزنَى َّ
يخ ُة َف ُ
الش َ
 .15کتابمنالیحضره الفقیه  ،ج ، 1ص ، 11ح  .9198گرچه در ظاهر  ،این روایت  ،مشابه دارد  ،ولی چون در برخی فرا زها مانند عودت
عودت ثمن ا ز سهم الرّقاب و کشته شدن زانی  ،منفرد است  ،صدوق آن را در ابتدای «بابُ حَدِّ المَمالیكِ فِی الزِّنا» آورده و به آن
فتوا می دهد .این روایت با همین سند  ،در الكافی  ،ج ، 1ص ، 139ح 1نیز آمده ولی موضوع آن  « ،اَمةٌ زَنَت» است و تفاوتهای
واژگانی نیز با الفقیه دارد .در حدیث  81همین باب در الکافی هم روایتی مشابه و ا ز طریق ابراهیم بن هاشم نقل شده است.
 .91کتابمنالیحضره الفقیه  ،ج ، 1ص ، 19ح .9192این روایت با همین سند  ،در الكافی  ،ج ، 1ص 131آمده که منفرد بهحساب
می آید.
 .98کتابمنالیحضره الفقیه  ،ج ، 1ص ، 11ح .9128این روایت  ،در الكافی  ،ج ، 1ص ، 128ح 81با حذف صالح آمده است« :عَلیٌّ
عَن اَبیهِ عَن مُحَمَّدِ بنِ سُ لَیمانَ عَن عَبدِاهللِ بنِ سِنانٍ قالَ :قُلتُ لِاَبی عَبدِاهللِ × :اَخبِرنی عَنِ القَوّادِ  ». ...این حدیث نیز منفرد
است.
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سُئِلَ عَن رَجُلٍ كانَت لَهُ اَمَةٌ فَقا لَتِ االَمَةُ لَهُ :ما اَدَّی تُ مِن مُكاتَبَتی ...
 )1رَوى' اِبراهیمُ بنُ هاشِمٍ عَن صا لِحِ بنِ السِّندیِّ عَن مُحَمَّدِ بنِ سُلَی مانَ البَصریِّ عَن عَبدِ ا هللِ
ب نِ سِنانٍ قالَ :قُل تُ لِاَبی عَبدِا هللِ× :اَخبِرن ی عَ نِ القَوّادِ ما حَدُّهُ 98 . ...

قرآ ن و حدیث

91 .

دانش اه و آموزه اهی

 )9رَوى' اِبراهیمُ بنُ هاشِمٍ عَنِ االَصبَغِ بنِ االَصبَغِ قالَ :حَدَّثَنی مُحَمَّدُ بنُ سُلَی مانَ المِصر ُّ
ی
عَن مَروانَ بنِ مُسلِمٍ عَن عُبَیدِ بنِ زُرارَةَ اَو عَن بُرَیدِنِ العِجلیِّ ـ اَ لشَّكُّ مِن مُحَ مَّدٍ ـ قالَ:
ِ
صَ احدِّ 15 . ...
قُلتُ لِاَبی عَبدِا هللِ× :عَبدٌ زَنى'؟ فَقالَُ :ی َلدُ ن َ َ

الزم به ذکر است احتمال اخذ این روایات هفتگانه از کتاب دیگر ابراهیم بن هاشم ،یعنی
«قضایا امیر المؤمنین×» نمیرود؛ چرا که در میان این هفت روایت ،هیچ روایتی
متناسب با موضوع کتاب دوم (قضاوت های حضرت امیر المؤمنین×) نیست .اینکه چرا

واکاوی نظریه «وقوع در مشیخه منالیحضرهالفقیه و داللت آن بر وثاقت مؤلّف»

شیخ صدوق ،از کتاب دوم ابراهیم بن هاشم (القضایا) روایتی را برنمیگزیند ،مطلبی است
که پی گیری جداگانه ای را می طلبد91 .
 .8در برخی از آنها ،تنها مستند شیخ صدوق ج هت فتوا ،همین روایات است و منفرد به حساب
می آیند.
 .1بیشتر این روایات ،در کتاب الکافی نیز دیده میشود.

نتیجه
اکنون باید دید که آیا میتوان با توجّه به استفاده شیخ صدوق از کتاب النّوادر ابراهیم ب ن هاشم،
به این دو نکته دست یافت:
الف .شیخ صدوق این کتاب را در شمار منابع مورد اعتماد به حساب آورده است؟
ب .پیرو اعتماد به منبع  ،مؤ لّفش را نیز ثقه میپنداشته است؟
در پاسخ پرسش اوّل باید چنین گفت:
از آنجایی که یادکرد ابراهیم بن هاشم در ابتدای  81سند کتاب منالیحضره الفقیه  ،نشانگر نقل
از کتاب نوادر اوست و از سویی ،شیخ صدوق به این روایات در ابواب الزامی و خطیر فقه (چون حدود
و دیات) ـ که برخی منفرد بوده ـ فتوا داده است ،میتوان بر پایه عبارات مقدّمه کتاب ،چنین نتیجه

 .91در این مسأله دو گمانه قابل طرح است :یکم) با وجود کتاب القضایای مشهور محمّد بن قیس ابوعبداهلل البجلی  ،شیخ صدوق
نیا زی به بهرهگیری ا ز کتاب دیگری در این موضوع نمیبیند .ا ز این روست که در مشیخه (ج ، 1ص )912هنگام بیان طریق به
قضاوتهای حضرت علی ×  ،فقط طریق م شهور به کتاب محمّد بن قیس بجلی (ابراهیم بن هاشم عن عبدالرّحمان بن ابینجران
عن عاصم بن حُمید) را مطرح می کند .همو که نجاشی (ص  ، 313ش ، )118خود و کتابش را اینگونه میشناساند « :ثِقَةٌ عَینُ كوفیٌّ
رَوى' عَن اَبیجَ عفَرٍ وَ اَبیعَبدِ اهللِ‘ .لَهُ كِتابُ القَضایَا المَ عرو فِ ».شیخ طوسی در الفهرست (ص ، 312ش ، ) 951عنوان کامل کتاب
را «قضایا امیر المؤمنین ×» اعالم داشته و بسان شیخ صدوق  ،ابراهیم بن هاشم را در مسیر انتقال آن قرار داده است .ا ز این رو
احتمال می رود که ابراهیم بن هاشم نیز مانند عبدالرّحمان بن ابینجران (واس طه انتقال کتاب) با تغییراتی در ساختار کتاب محمّد
بن قیس  ،کتاب جدیدی تدوین کرده که جای خود را در میان اصحاب با ز نکرده است .دوم) ابراهیم بن هاشم  ،کتابی با عنوان
کتاب القضایا نداشته و دلیل انتساب چنین کتابی به وی  ،قرار گرفتن در طریق کتاب القضایای محمّد بن قیس بجلی است .ظاهرا
در برخی نسخههای مفقود الفهرست طوسی  ،کتاب القضایا در شمار تألیفات ابراهیم بن هاشم ذکر نشده یا با اضطراب در متن درج
شده است .ا ز این رو در چاپهای جدید  ،این بخش  ،در داخل پرانتز قرار گرفته است .در نسخه خطّی الفهرست شیخ طوسی با
اجا زه شیخ بهایی در سال 8188ق  ،اضطراب در متن  ،قابل مشاهده است « :وَ ا لّذی اَعرِ فُ مِن کُتُبِهِ :کِتابَ النَّوادِرِ وَ کِتابَ وَ کِتابَ
القَضایا قَضایا اَمیرِ المُؤمِنینَ ×».
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گرفت که کتاب نوادر ابراهیم بن هاشم را میتوان از نگاه شیخ صدوق ،در شمار کتابهای مشهور
و معت مَد به حساب آورد93 .

10

دانش اه و آموزه اهی

 .93گرچه ابراهیم بن هاشم در اَ سناد چند هزار روایت کتاب الکافی قرار گرفته  ،ولی بر پایه قرائن  ،شاید بتو ان چنین گفت که
کتابهای وی  ،هیچگاه یا دست کم در بیشتر موارد  ،منبع کلینی نبوده  ،بلکه ابراهیم بن هاشم در نقل آنها  ،نقش طریقی داشته
است .روایاتی که ابراهیم در سند آن قرار گرفته  ،یا ا ز کتاب های پسرش  ،علی بن ابراهیم است یا ا ز کتابهای استادان و مش ایخ
خود او .د لیل این ادّ عا آن است که اَسناد تحویلی (عطفی) هیچگاه به ابراهیم نمی رسد (چراکه وقوع در بخش غیر مشترک اَسناد
تحویلی  ،نشان ا ز طریق بودن راوی دارد) ؛ هیچ سندی به ابراهیم تعلیق نمی شود و نام وی را در ابتدای اسناد تعلیقی نمییابیم ؛ در
هیچ سندی ا ز ابراهیم به «عنه» تعبیر نمی شود و وی در ابتدای اسناد  ،مرجع ضمیر واقع نمیشود .اینها نشانههای استف اده کلینی
ا ز کتاب راویان است که هیچ یک درباره ابراهیم بن هاشم ا تّ فاق نیفتاده است.
 .91بهویژه اگر به این نکته توجّه شود که صدوق در مسافرت خود  ،وقتی امکان حمل همه کتابهای حدیثی کتابخانه بزرگ
خویش را نداشته و غیر ا ز  119جلد کتابهای خود  ،شاید تنها کتابهایی چون الکافی و کتاب الجامع ابن ولید را حمل می کرده ،
امّا کتاب النّوادر ابراهیم بن هاشم را به همراه داشته است.
 . 99جهت آگاهی ا ز تفاوت معنای وثاقت نزد عالمان پیشین (قدما) و پسین (متأخّران)  ،ن .ک :اعتبارسنجی احادیث شیعه  ،ص112
به بعد.
 .92مانند آنچه نجاشی در توصیف ابن بطّه و کتابهای حدیثی وی نگاشته« :مُحَمَّدُ بنُ جَ عفَرِ بنِ اَحمَدَ بنِ بُطَّةَ  ...یَتَساهَ لُ فِی
الحَدیثِ وَ یُعَ لِّقُ االَسانیدَ بِ االِجا زاتِ وَ فی فِهرِستِ ما رَو اهُ غَ لَطٌ كَثیرٌ وَ قالَ ابنُ الوَ لیدِ كانَ مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرِ بنِ بُطَّةَ ضَعیفًا مُخَ لِّطًا فی
ما یُسنِدُهُ  ...وَصَفَهُ اَبوالعَبّاسُ بنُ نوحٍ وَ قالَ :هوَ كِتابٌ حَسَنٌ كَثیرُ الغَریبِ سَدیدٌ( ».رجال النّجاشی  ،ص  ، 313ش)8185
 .91در این مواضع سهل بن زی اد در آغا ز سند حدیث واقع شده است :ج ، 1ص ، 852ح 9111و ص ، 111ح 9111و ص، 111
ح .9123

قرآ ن و حدیث

برای روشنتر شدن مسأله ،میتوان به شیوه برخورد شیخ صدوق با « سهل بن زیاد آدمی» استناد
کرد .شیخ صدوق از سویی به روایات منفرد «سهل بن زیاد» در مواضعی از کتاب  91فتوا میدهد و از
دیگر سو  ،به پیروی از استادش ابن ولید ،روایات وی را از کتاب نوادر الحکمه ،استثنا می زند که این

سال سوّم ،شمارۀ نهم ،تابستان 8355

و در پاسخ دومین پرسش میتوان چنین گفت :پیش از این گفته شد که عبارت مقدّمه کتاب،
بیانگر « اعتماد فی الجمله» شیخ صدوق به منابع خود است  ،نه اعتماد کامل به تمام محتوای منابع.
تدوین کتابی متقن که مورد اعتماد شیخ المحدّثین عصر (صدوق) بوده ،میتواند نشانگر مدح ،مرتبه
علمی و اعت ماد به مؤ لّف آن کتاب باشد .ولی نباید از نظر دور داشت که پذیرش روایتهای یک
کتاب ،میتواند به دلیل بهره گیری آن ،از منابع مورد اعتماد پیشین یا تکیه بر شواهد اطمینانبخش
بوده باشد که در این صورت ،الزاما وثاقت نگارنده آن را نتیجه نخواهد داد.
پیش از این گفته شد که مصدر اصلی سه روایت اوّل  ،کتاب های حدیثی یونس بن عبد الرّحمان
بوده است؛ کتاب هایی که شیخ صدوق و استادش ،ابنولید ،به آنها اعتماد بیچون و چرا داشته اند.
بنابراین پذیرش این دسته روایات ،به خاطر آگاهی صدوق از منبع اصلی این احادیث است ،نه اعتماد
تام و کام ل به مؤ لّف کتاب نوادر.
ناگفته نماند که بهره گیری صدوق در بزنگاه های فقهی از کتاب نوادر ابراهیم بن هاشم ،هرچند
نشان از پذیرش مشی مؤ لّف و حُسن سلیقه وی در تنظیم و چینش روایات آن دارد  91 ،ولی باز هم
نمیتواند کاشف از وثاقت مؤ لّ ف به نگاه قدمایی  99آن باشد92 .

پدیده ،از ضعیف بودن سهل بن زیاد در نگاه وی و استادش نشان دارد .تحلیل وضعیت «محمّد بن
سِنان زاهری» و جایگاهش در ابتدای بیش از  11سند کتاب الفقیه و اشتهار وی به ضعف ،شاهد
دیگر ی بر درستی این ادّعاست91 .
در پایان  ،این نکته را نیز باید یادآور شد که بر پایه داده های منابع فهرستی ،مورد اعتمادبودن
کتاب حدیثی ،داللت بر وثاقت مؤ لّ ف آن نمیکند .چه اینکه ،هستند مؤ لّ فانی که علیرغم ضعیفبودن 95
یا نبود هرگونه تعابیر توصیفی دربارهشان  21 ،از کتاب هایی نیکو و معتمَد برخوردار بوده و کتابشان
مورد استفاده شیخ صدوق در منالیحضره الفقیه و دیگر محدّثان بزرگ بوده است.
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پیوست
همانگونه که در پایانِ بخش مصدریابی و تحلیل روایات دسته اوّ ل وعده داده شد ،جهت اتقان
بحث و اثبات مدّعا ،همه کاربست های تصریح به مصدر اصلی روایت در الفقیه ،در جدول ذیل مورد
بررسی قرار می گیرد .شیخ صدوق ،معموال زمانی از منبع خود نام می برد که روایت را دارای مشکل
سندی (ارسال و قطع در سند) ببیند28 .
این موارد را میتوان در دو دسته ارائه کرد:
الف) روایاتی که در منابع حدیثی موجود (پیش از الفقیه) ،به شکل مرسل آمده است.
ب) روایاتی که در منابع موجود ،ردّ پایی از آنها نیست و به احتمال قوی ،در منابع پیش از
صدوق نیز به گونه مرسل نقل شده است.

 .91رویکرد محدّ ثانی چون صدوق در فتوادادن به روایت منفرد  ،افرادی چون محمّ د بن سنان و سهل بن زیاد  ،بدون برخورداری
ا ز پشتوانه دلیلی دیگر  ،اعم ا ز حدیث یا قاعده  ،نیا ز به پژوهشی نو در با زخوانی مفهوم ضعف و چگونگی نگرش پیشینان به راوی ان
ضعیف دارد .هرچند بخشی ا ز این پژوهش در کتاب « اعتبارسنجی احادیث شیعه ؛ زیرساختها  ،فرایندها  ،پیامدها» صورت گرفته ،
امّا به نظر می رسد  ،هنو ز تصویر روشنی ا ز مفهوم «حدیث منفرد» در کلمات اصحاب  ،ارائه نشده است .امید است به زودی  ،چنین
پژوهشی ا ز سوی نگارنده انجام و عرضه شود.
 .95مانند ابراهیم بن اسحاق نهاوندی که الفهرست شیخ طوسی  ،ص ، 82ش 5درباره او میگوید « :كانَ ضَعیفً ا فی حَدیثِهِ مُتَّهَمً ا
فی دینِهِ وَ صَنّفَ كُتُبً ا جَماعةً قَریبةً مِنَ السَّدادِ».
 .21مانند سعدان بن مسلم عبدالرّحمن که نجاشی و شیخ طوسی کتاب او را مورد استقبال عالمان شیعه شمرده اند « :لَهُ كِتابٌ یَرویهِ
جَماعَةٌ» (رجال النّجاشی  ،ص ، 851ش « )989لَهُ اَص لٌ اَخبَرَنا جَماعَةٌ» (الفهرست  ،ص ، 112ش)332
 .28گاهی شیخ صدوق  ،نامی ا ز برخی آثار خود برده و حدیثی را به آن ارجاع میدهد که گونه این ارجاع  ،متفاوت با مطلبی است
که بدان اشارت رفت ؛ مانند ج  ، 3ص« :311وَ قَد ذَ كَرتُ ذ' لِكَ مُسنَدًا فی كِتابِ الخِصالِ فی بابِ العَشَراتِ ».و یا ج  ، 3ص« :315وَ
قَد اَخرَجتُ الحُجَجَ عَلى' مُنكِریها فی كِتابِ اِثباتِ المُتعَةِ ».همچنین مواردی که ایشان ا ز رساله پدرش نقل می کند  ،جزو موارد
جستوجو نبوده است ؛ زیرا ا ز مقدّمه و جستوجوی عبارت « اَبی رَضِیَ اهللُ عَنهُ فی رِسا لَتِهِ اِ لَیَّ» چنین برمی آید که این موارد  ،بدون
استناد به معصوم  ،به صورت دستورالعملهایی برای خواننده و تنها در مقام بیان احکام شرعی است  ،بدون این که حتّی سند مرسلی
ذکر شده باشد.
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دسته اوّل

3

ج 8ص121

1

ج 8ص921

9

ج 1ص111

ارسال در مصدر اصلی حدیث.
ن این روایت در الکافی ،ج  ، 3ص191
وَ فی كِتابِ عَبدِا هللِ بنِ المُغیرَةِ اَ َّ
مرسل آمده :عَنهُ عَن اَبیهِ عَن عَبدِا هللِ
الصّادِقَ× قالَ:
بنِ المُغیرَةِ قالَ :سَمِعتُ بَعضَ
اَصحابِنا یَذكُرُ ...
ارسال (رفع) در ظاهر این سند.
فی كِتابِ مُحَمَّدِ بنِ اَحمَدَ ب ِ
ن
این روایت در الکافی ،ج  ، 3ص111
یَحیَى بنِ عِمرانَ االَشعَریِّ عَن
نیز مرسل مرفوع آمده :عَلیُّ بنُ
اِبراهیمَ بنِ هاشِمٍ عَن مُحَ َّمدِ بنِ
اِبراهیمَ عَن اَبیهِ عَن بَعضِ اَصحابِنا
سِنانٍ یَرفَعُهُ اِلى' اَبی عَبدِا هللِ×
رَفَعَهُ اِلى' اَبی عَبدِ ا هللِ×
مَا وَجَدتُ هـٰـذَا الحَدیثَ اِ لّا فی
كِتابِ مُحَمَّدِ بنِ یَعقوبَ وَ ما
رَوَیتُهُ اِ لّا مِن طَریقِهِ

11

ارسال در ظاهر این سند.
این روایت در الکافی ،ج ، 1ص25
نیز مرسل آمده :مُحَمَّدُ بنُ یَحیى'
عَن مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ عَن مُحَمَّدِ بن
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1

ج 1ص891

وَ فی نَو ادِرِ مُحَمَّدِ بنِ اَبی عُمَیرٍ
اَنَّ الصّادِقَ× قالَ:

ارسال (حذف واسطه) در ظاهر این
سند.
این روایت در الکافی ،ج ، 1ص311
نیز مرسل آمده :عَلیُّ بنُ اِبراهیمَ عَن
اَبیهِ عَنِ ابنِ اَبی عُمَیرٍ عَن جَمیلٍ
عَن غَیرِ و احِدٍ مِن اَصحابِنا عَن اَبی
عَبدِا هللِ×
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8

ج 1ص828

فی نَو ادِرِ مُحَمَّدِ بنِ اَبی عُمَیرٍ اَنَّ
الصّادِقَ× قالَ:
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آدرس الفقیه

نام کتاب در عبارت الفقیه

تبیین خلل سندی
ارسال در ظاهر این سند.
این روایت در الکافی ،ج ، 1ص821
نیز مرسل آمده :عَلیُّ بنُ اِبراهیمَ عَن
اَبیهِ عَنِ ابنِ اَبی عُمَیرٍ عَن بَعضِ
اَصحابِنا عَن اَبی عَبدِا هللِ×

2
واکاوی نظریه «وقوع در مشیخه منالیحضرهالفقیه و داللت آن بر وثاقت مؤلّف»

آدرس الفقیه

نام کتاب در عبارت الفقیه

تبیین خلل سندی
عیسى' عَمَّن رَواهُ عَن اَبی
عَبدِا هللِ×21 .

ج 1ص 113

وَ فی كِتابِ مُحَمَّدِ بنِ یَعقوبَ
الكُلَینیِّ رَحِمَهُ ا هللُ عَن اَحمَدَ بنِ
مُحَمَّدٍ عَن عَلیِّ بنِ الحَسَنِ
المَیثَمیِّ  23عَن اَخَوَیهِ مُحَمَّدٍ وَ
اَحمَدَ عَن اَبیهِما ...

از آنجایی که صدوق ،قصد فتوا به
مفاد این حدیث را ندارد ،به منبع آن
اشاره کرده تا اعتبار و ارزش بیشتر
حدیثِ مورد فتوای خویش را به
تصویر کشد21 .

دسته دوم

8

آدرس الفقیه

نام کتاب در عبارت الفقیه

ج 8ص119

وَ فی كِتابِ زیادِ بنِ مَرو ا َ
ن
القَندیِّ وَ فی نَو ادِرِ مُحَمَّدِ بنِ اَبی
عُمَیرٍ اَنَّ الصّادِقَ× قالَ:

تبیین خلل سندی
احتمال وقوع ارسال در ظاهر این
سند.

 .21شیخ صدوق  ،سند حدیث  9912را اینگونه آورده« :رَوى' مُحَمَّدُ بنُ یَ عقُوبَ الكُ لَینیُّ عَن مُحَمَّدِ بنِ یَحیى' عَن مُحَمَّدِ بنِ
الحُسَینِ عَن مُحَمَّدِ بنِ قَیسٍ عَمَّن رَواهُ عَن اَبی عَبدِاهللِ ×» ا ز این رو با توجّه به ارسال موجود در پایان سند  ،اقدام به ذکر مصدر
اصلی روایت کرده است .درحالی که با نگاه به مصدر اصلی (الکافی  ،ج ، 1ص ) 25متوجّه دو تصحیف در سند میشویم« :مُحَمَّدُ بنُ
یَحیى' عَن مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ عَن مُحَمَّدِ بنِ عیسى' عَمَّن رَواهُ عَن اَبی عَبدِاهللِ ×» .تصحیف « محمّد بن الحسن [الصّفار]» به
محمّد بن الحسین [بن ابی الخطّاب]» و تصحیف «محمّد بن عیسی [بن عبید]» به محمّد بن قیس [البجلی]» که ا ز شاگردان امام
باقر و صادق‘ است .شاید صدوق  ،ناهمخوانی فقرات سند (عدم تالقی طبقه ای م حمّد بن الحسین و محمّد بن قیس) را دلیل
دیگر برای ذکر مصدر روایت پنداشته است.
 . 23قابل ذکر است که در منابع رجالی و فهرستی  ،راوی ای با نام « علی بن الحسن المیثمی» وجود ندارد و تنها احمد بن حسن
بن اسماعیل میثمی که ا ز نوادگان میثم تمّار است  ،یافت میشود .با فرض وجود « علی بن حسن بن فضال» در این سند  ،احمد بن
محمّد  ،همان « احمد بن محمد عاصمی» است که ا ز مشایخ مستقیم مرحوم کلینی بهحساب می آید .مشابه این تشخیص اشتباه را
در این سند نیز مشاهده می کنیم :علل الشّرائع  ،ج ، 1ص ، 315ح :8اَبی رَحِمَهُ اهللُ قالَ :حَدَّ ثَنا سَعدُ بنُ عَبدِاهللِ عَن اَحمَدَ بنِ مُحَمَّدِ
بنِ عیسى' عَن عَلیِّ بنِ الحَسَنِ عَن عَمرِو بنِ عُثمانَ .حال آن که « احمد اشعری» نمی تواند راوی ا ز «علی بن حسن» باشد .ا ز این
رو  « ،احمد بن محمّد» در سند  ،همان عاصمی است و جایگیری «سعد بن عبداهلل» ا ز سوی صدوق  ،نادرست بوده است .سند
اصلی در کتاب الکافی (دارالحدیث)  ،ج ، 1ص  ، 293چنین است :اَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِنِ [العاصِمیُّ] عَن عَلیِّ بنِ الحَسَنِ عَن عَمرِو بنِ
عُثمانَ.
 .21شیخ صدوق پس ا ز ذکر روایت الکافی  ،ش ، 9111چنین میگوید « :لَستُ اُفتی بِهـ'ـذَا الحَدیثِ بَل اُفتی بِما عِندی بِخَطِّ
الحَسَنِ بنِ عَلیٍّ × وَ لَو صَحَّ الخَبَرانِ جَمیعً ا لَكانَ الواجِبُ االَخذَ بِقَولِ االَخیرِ ».البته نمی توان ا ز نظر دور داشت که شاید صدوق ،
در تطبیق احمد بن محمّد بر « احمد بن محمد العاصمی» دچار تردید شده و در رابطه بین کلینی و احمد بن محمد  ،استظهار ارس ال
کرده باشد .این روایت در الکافی  ،ج ، 1ص ، 11با همین سند ولی با تغییراتی آمده « :اَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن عَلیِّ بنِ الحَسَنِ عَن اَخَوَیهِ
مُحَمَّدٍ وَ اَحمَدَ عَن اَبیهِما عَن داوودَ بنِ اَبی یَزیدَ عَن بُرَیدِ بنِ مُعاویَةَ» ظاهرا در نسخ ه الکافی نزد شیخ صدوق  ،تصحیف رخ داده و
«علی بن حسن» که همان ابن فضّال است  ،به « علی بن حسن میثمی» تغییر یافته .ا ز این رو شیخ در تطبیق و تشخیص « احمد
بن محمّد» در ابتدای سند  ،دچار اشتباه شده و آن را «برقی» یا « اشعری» پنداشته و این سند را مرسل  ،به حذف واسطه بین کلینی
و احمد بن محمّد بهحساب آورده است.
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(واسطه بین ابن ابیعمیر و امام
صادق× حذف شده)

9

ج  3ص311

2

ج 1ص815

1

ج 8ص111

1

ج 1ص 893

اَبی عَبدِا هللِ×
قالَ الصّادِقُ×  ...وَ هـٰـذ ا فی
نَوادِرِ الحِكمَةِ لِ مُحَمَّدِ بنِ اَحمَدَ بنِ
یَحیَ ى بنِ عِمرانَ االَشعَریِّ.
رُوِیَ عَنِ المُفَضَّلِ بنِ عُمَرَ
الجُعفیِّ قالَ :سَمِعتُ
اَباعَبدِا هللِ× یَقولُ  ...وَ هـٰـذَا
الحَدیثُ فی نَو ادِرِ الحِك مَةِ
وَ فی نَوادِرِ الحِكمَةِ اَنَّ
الصّادِقَ× قالَ:
فی كِتابِ الحَكَمِ بنِ مِسكینٍ قالَ
اَبوعَبدِا هللِ×
وَ هـٰـذَا الخَبَرُ فی كِتابِ مُحَمَّ ِد
بنِ اَحمَدَ یَرویهِ عَن اِبراهیمَ بنِ
هاشِمٍ بِاِسنادِهِ یَرفَعُهُ اِلى' اَبی

ارسال (حذف تمام سند) در ظاهر
این سند
ظاهرا و با توجه به موادر مشابه ،در
نوادر الحکمة نیز به همین شکل
(مرسل از مفضّ ل بن عمر) نقل شده
است.
ارسال (حذف تمام سند) در ظاهر
این سند
ارسال در مصدر اصلی

حدیث 29

وقوع ارسال (رفع) در ظاهر این سند

عَبدِا هللِ×

 .29این روایت در تهذیب االحکام  ،ج  ، 3ص ( ، 113منبع پس ا ز الفقیه) نیز مرسل آمده است « :عَنهُ عَن مُحَمَّدِ بنِ الحُسَینِ عَنِ
الحَكَمِ بنِ مِسكینٍ عَن رَجُ لٍ عَن اَبی عَبدِاهللِ ×».

15

دانش اه و آموزه اهی

1

ج  3ص319

وَ فی نَو ادِرِ مُحَمَّدِ بنِ اَبی عُمَیرٍ
عَن غَی رِ واحِدٍ مِن اَصحابِنا عَن

ارسال (تعبیر مبهم) در ظاهر این
سند

قرآ ن و حدیث

3

ج  3ص11

بَعضِ اَصحابِنا عَن اَحَدِهِما×
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1

ج 1ص 353

وَ فی نَوادِرِ اِبنِ اَبی عُمَیرٍ عَن

ارسال (حذف واسطه تا امام) در
ظاهر این سند
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