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محمد غفوری نژاد

2

چکیده

عنههوان محمههد بههن قههیس بههر اسههاس دادههههای رجههالی و فهرسههتی موجههود ،میههان چنههد نفههر
مشتر است که در این میان ،محمد بن قیس اسدی و محمد بن قهیس بجلهی اهمیهت

بیشتری دارند .تحلیل سندی این دادهها و مقایسه آن با برخهی منهابع رجهالی محققهان از

اهههل سههنت نشههان میدهههد کههه محمههد بههن قههیس اسههدی ،از رجههال حههدیث برجسههته اهههل
سنت است و در میان شیعه جایگاهی ندارد .بنا بر ایهن ،ایهن کهه برخهی فقههای متقهدم و
معاصر ،بدون توجه به قهراین ّ
ممیهزه ،برخهی روایهات محمهد بهن قهیس را بهه خهاطر اشهترا

عنوان میان نقه و قیر نقه نپذیرفتهاند ،صحیح نیست .عنوان محمد بن قیس در روایات

شیعه ،بیشتر بر محمد بن قیس بجلی تطبی میشود که نقهای جلیلالقدر است.

کلیدددوا هها محمههد بههن قههیس ،محمههد بههن قههیس بجلههی ،محمههد بههن قههیس اسههدی ،اصههل
محمد بن قیس ،کتاب السنن و القضایا و األحکام.

درآمد
محمد بن قیس از عناوینی است که در اسناد احادیث امامیه بهه نسهبت پرتکهرار اسهت .بهر

اساس اطالعات موجود در نرم افزار درای النور ،این عنوان بیش از چهارصد بهار در کتهب اربعهه
تکههرار شههده اسههت .طبیعههی اسههت کههه بههرای رسههیدن بههه عههدد دقی ه تر بایههد احادیههث تکههراری از

نتیجه این جست و جو کسر شود.

بنا بر اطالعهاتی کهه نجاشهی (م 450ق) بهه دسهت داده اسهت و تفصهیل آن در همهین نوشهتار

ّ
 .1این مقاله حاصل آموختههایم در محضر استاد آی ا سید احمد مددی (مد له) است .از معظمله  -که مقاله را از نظر
گذرانده و تذکراتی سودمند ارا ه فرمودند  -سپاسگزارم.
 .2استادیار و مدیر گروه تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب ()ghafoori@urd.ac.ir
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خواهد آمد ،این عنوان مشتر میان چهار نفهر اسهت کهه برخهی نقهه و برخهی ضهعیف هسهتند.

همین اشترا موجب شده است که برخهی از فقههای متقهدم و معاصهر ،بهدون توجهه بهه قهراین
3
ّ
ممیزه ،به روایاتی که محمد بن قیس در سند آن واقع است ،عمل نکنند.
از همههین رو جهها دارد کههه داده هههای منههابع رجههالی ،فهرسههتی و حههدینی موجههود مههورد بررسههی و

تحلیل قرار گیرد تا برخی زوایای مسأله روشن گردد .در این مقاله نابت خواهیم کرد کهه مهراد از

محمهد بههن قههیس در اسهناد احادیههث شههیعه ،بیشهتر محمههد بههن قهیس بجلههی اسههت و در فضههای
حدیث شیعی ادعای اشترا این عنوان میان نقه و قیر نقه صحیح نیست.

 .1درآمدی روششناختی
در پژوهش های رجالی شهیعه سهه دسهته از منهابع ،یعنهی منهابع حهدینی ،رجهالی و فهرسهتی

میتوانهد مههورد اسههتف اده قههرار گیههرد .اهههل سهنت در پژوهشهههای رجههالی تنههها از منههابع حههدینی و

رجالی اسهتفاده می کننهد و فهرسهتنگاری در قهرون متقهدم بهر عصهر تهدوین جوامهع حهدینی در

میان آنان جایگاهی نداشته است 4.پس از توضیح مختصر هر یه( از ایهن سهه دسهته ،رویکهرد

خود را در این پژوهش بیان خواهیم کرد.
 .1 - 1منابع حدیثی

با مطالعه اسانیدی که در منهابع حهدینی مهنعکس شهده اسهت ،میتهوان راوی و م ّ
هروی عنهه

افههراد و طبقههه رجههالی آنههها را تعیههین کههرد .در منههابع متقههدم رجههالی ،اسههانید روایههات از ایههن زاو یههه
کمتههر مههورد توجههه بههوده اسههت .شههاید اولههین کتههاب رجههالی کههه منههابع حههدینی را از ایههن زاو یههه بههه

صورت جدی مورد مطالعه قرار داد ،جامع الرواۀ اردبیلی (م1101ق) باشد که رجال کتب اربعهه
را استخراج کرد .بعدها مرحوم محق خویی (م 1413ق) این کار را با دقت بیشتری انجام داد

و عالوه بر کتب اربعه ،منابعی همچون کامل الزیارات و تفسیر علی بن ابراهیم قمی را نیز از ایهن

حیث مورد مطالعه قرار داد.
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 .3بههه عنههوان نمونههه ر : .مختلههف الشههیعه ،ج ،3ص180؛ مسههال( األفهههام ،ج ،10ص 462و 532؛ ج ،14ص436؛ ج،15
ص 389و 502؛ در باره فقهای معاصر به عنوان نمونه ر : .السرق علی ضو القرآن و السن  ،ص374؛ الدر المنضود،
ج ،1ص.312
 .4قدیمترین کتابی که با عنوان فهرست در میان اهل سنت میشناسیم ،از آن ابوبکر محمد بهن خیهر بهن عمهر بهن خلیفهه،
مشهور به ابن خیر اشبیلی (م575ق) است (اطالعات کتابشهناختی انهر او چنهین اسهت :فهرسه ابنخیهر االشهبیلی،
وضع حواشیه :محمد فؤاد منصور ،بیروت :دار الکتب العلمیه 1998 ،م1418/ق)؛ قهس :فههارس الشهیع  ،ج ،1ص42
که اولین فهرستنگاری اهل سنت را از آن جاللالدین سیوطی (م911ق) دانسته است.

سههنت ،زیدیههه ،اسههماعیلیه و دیگههر فرقههی کههه احتمههال مههیرود روایههاتی از رجههال شههیعه در آنههها
مندرج باشد ،از این زاویه مورد مطالعه دقی قرار گیرد و دادههای رجالی آنها استخراج گردد.
 .2 - 1منابع رجالی

امروزه در بررسی های رجالی ،رویه آن است کهه بهه ترتیهب کتابههای رجهالی برقهی ،کشهی،

ابههن قضههایری ،نجاشههی و شههیخ طوسههی مطالعههه می گههردد و بههر اسههاس آن در بههاره حههال افههراد

قضاوت میشود .خالص االقوال عالمه حلی عالوه بر آنچه که از نامبردگان نقل کرده است ،از
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باید دانست که برای ی( تحقیه رجهالی کامهل ،الزم اسهت تمهام منهابع روایهی شهیعه ،اههل

کتابهای رجالی دیگری همچون رجال علی بن احمد عقیقی (قهرن چههارم) و کتهاب الرجهال

ابن عقده (م 333ق) مطالبی نقل کرده است که در خور توجه است .از آنجها کهه ایهن منهابع را
ام ههروزه در اختی ههار ن ههداریم ،کت ههاب خالصه ه االق ههوال عالم ههه از اهمی ههت و ی ههژهای در ای ههن سه هنخ
مطالعات برخوردار است.

به عالوه ،در منابع رجالی اهل سنت نیز مطالبی در باره رجال شیعه از برخی منهابع رجهالی

شیعه  -که اکنون مفقود است  -نقل شده است؛ به عنوان نمونه ابهن حجهر در لسهان المیهزان از

کت ههاب الح ههاوی اب ههن اب ههی ط ههی (م630ق) 5و کت ههاب رج ههال الش ههیعه عل ههی ب ههن حک ههم نخعه هی
ً
انباری(6قرن سوم) مطالبی نقل کرده است 7.طرفه آن که قدمای اصحاب اساسا نهامی از ایهن

دو تن و کتابههای رجالیشهان بهه میهان نیاوردهانهد .بها ایهن توضهیح ،اهمیهت رجهوم بهه برخهی
منابع رجالی اهل سنت در شناخت رجال شیعه روشن میشود.
 . 3 - 1فهرستنگاریها

عالوه بر دو کتابشناسی مشهور ،یعنی فهرستهای نجاشی و شیخ طوسی ،باید از رسهاله

ابوقالب زراری نیز یاد کنیم که در خور توجه اسهت .نیهز فهرسهت منتجهب الهدین رازی و معهالم

العلمههای ابههن شهرآشههوب  -کههه هههر دو در صههدد تکمیههل فهرسههت شههیخ طوسههی بودهانههد  -بهها

اهمیههتانههد؛ گههو ایههن کههه ایههن دو منبههع ،بههه خصهوص منبههع اخیههر ،بههه تراجمنگاریههها شههباهت
 . 5این کتاب به همت آقای رسول جعفریان بازسازی و منتشر شده است .اطالعات کتابشهناختی آن بهدین قهرار اسهت:
الحاوی فی رجال الشیع االمامیه ،ابن ابی طی یحیی بن حمیهد ،تههران :کتابخانهه تخصصهی تهاریخ اسهالم و ایهران،
1379ش.
 .6ر : .الذریعه ،ج ،10ص.135
 .7به عنوان نمونه برای نقل از ابن ابی ّ
طی ر : .لسان المیزان ،ج ،1ص251؛ ج ،2ص 11و  24و مواضع متعدد دیگهر؛ بهرای
نقل از علی بن حکم ر : .همان ،ج ،1ص 328 ،314 ،295و مواضع متعدد دیگر.
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بیشتری دارند تا فهرستنگاریها.

مههیدانیم کههه اطالعههات کتابشههناختی منههابع فهرسههتی موجههود ،یهها از فهرسههتنگههاریهههای
متقههدم ،همچههون فهرسههت شههیخ صههدوق ،فهرسههت سههعد بههن عبههدا  ،فهرسههت ابههن ّبطههه و ...

8

اقتباس گردیده است ،و یا از اجازاتی که اصحاب برای شاگردانشان صهادر می کردهانهد .قابهل
ذکر ،آن که از برخی اطالعاتی کهه در منهابع حهدینی مهنعکس اسهت ،نیهز میتهوان اسهتفادههای
کتابشناختی کرد؛ زیرا در ال به الی منابع حدینی به موارد متعددی برمیخوریم که رجال سند

در آن تصریح کردهاند که شیخشان این روایت را از کتاب یا اصل خود نقل می کرده اسهت 9.بها
استقصای این موارد در منابع حهدینی ،میتهوان کتابشناسهیههای جدیهدی پدیهد آورد کهه در
جای خود پرتوی بر زوایای تاری( تاریخ حدیث و رجال خواهد افکند.

مها در ایهن مجهال شخصهیت محمهد بهن قهیس را تنهها از خهالل دو دسهته اخیهر ،یعنهی منهابع

رجههالی و منههابع فهرسههتی ،برخههواهیم رسههید و مطالعههه منههابع حههدینی را بههه مجههالی دیگههر موکههول

می کنیم.

 .2مطالعه دادههای منابع رجالی و فهرستی
 .1 - 2دادههای نجاشی

نجاشهی در مجمههوم ،از چههار نفههر بها نههام محمهد بههن قهیس یههاد کهرده اسههت کهه دو نفههر از آنههان

صاحب کتاباند و دو نفر دیگر تنها راوی حدیثاند .این چهار نفر عبارتاند از:

 .1ابونصههر محمههد بههن قههیس اسههدی .نجاشههی او را  -کههه طبه گزارشههش از طایفههه بنههینصههر از
ً
قبیله بنیاسد است  -از وجوه عرب در کوفه خوانهده اسهت .ایهن سهخن قاعهدتا نها ر بهه وجههه

اجتمه ههاعی اوسه ههت .همچنه ههین او را «خصه ههیص» عمه ههر به ههن عبه ههدالعزیز و په ههس از او یز یه ههد به ههن

عبدالمل( _ که هر دو از خلفای اموی بودند -شمرده است 10.طب گزارش نجاشی او از امهام
باقر و امام صهادق

روایهت کهرده و کتهابی در قضهاوتهای امیرالمهؤمنین

داشهته اسهت.

نجاشی همچنین کتاب نوادری بدو نسهبت داده اسهت .در طر یه نجاشهی بهه او بهه ترتیهب،
11
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 .8برای تفصیل بیشتر در باب فهرستنگاریهای متقدم اصحاب ر : .فهارس الشیعه ،ج ،1ص.42-37
 .9برای نمونه ر : .مسا ل علی بن جعفر ،ص103؛ الجعفریات ،ص11؛ الغیبه ،ص.27
ً
 .10و کان خصیصا بعمر بن عبدالعزیز نم یزید بن عبدالمل(.
 .11نجاشی کتاب های نوادر را با دو گونه تعبیر گزارش کرده است؛ گاه می گوید :له کتاب النوادر .گاه نیز واژه نوادر را بدون
الف و الم میآورد و می گوید :له کتاب نوادر .محتمل است تعبیر نخست در مواردی باشد که کتاب از ناحی مؤلف به



نصر بن مزاحم و یحیی بن زکریا حنفی واقع شدهاند.

 .2ابوعبدا محمد بن قیس بجلی .نجاشی وی را با تعابیر نقه و عین میسهتاید و از روات

امام باقر و امام صادق

معرفی می کند .وی صاحب کتاب القضایا است که نجاشی آن را

مشههور و مسههاوی بهها کتههاب ابونصههر محمههد بههن قههیس توصههیف کههرده اسههت .نجاشههی دو طر یه

بدین کتاب دارد :در طری نخست ،أحمهد بهن عبدالواحهد ،علهی بهن محمهد قرشهی ،علهی بهن

حسههن بههن فضههال ،عبههد الههرحمن بههن أبههی نجههران و عاصههم بههن حمیههد حنههاط واقههع شههدهاند .أبههو
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م حمد بن جعفر ،أحمد بن محمد بن سعید (ابن عقده معروف) ،جعفر بهن محمهد بهن سهعید،

الحسن أحمد بن محمد بن موسی ،أبو علهی بهن همهام ،عبهاس بهن محمهد بهن حسهین ،پهدرش
محمد بهن حسهین ،عبهد الهرحمن بهن أبهی نجهران و عاصهم بهن حمیهد حنهاط حلقهههای طر یه

دوماند.

 .3ابو عبدا محمد بن قیس اسدی که از موالی بنی نصر است و نجاشی وی را خصیص

و ممدوح شمرده است.

 .4ابو احمد محمد بن قیس اسدی که از امام باقر

روایت کرده و ضعیف است.

چنان که مشاهده میشود ،دو شخص اخیر تنها شهأن روایهت از ا مهه
ً
تألیف نیستند و نجاشی آن دو را استطرادا در الفهرست خود ذکر کرده است.

12

دارنهد و صهاحب

 .2 - 2دادههای شیخ طوسی در الفهرست

شیخ در فهرست از دو تن با نام محمد بن قیس یاد کرده است:

 .1محمد بن قیس بجلی  -که کتاب قضایا امیرالمؤمنین

از آن اوست  -در طری شیخ

به این کتهاب ،بهه ترتیهب ،شهیخ مفیهد و حسهین بهن عبیهدا قضهایری و جعفهر بهن حسهین بهن

حسههکه قمههی ،شههیخ صههدوق ،پههدر ایشههان ،سههعد بههن عبههدا و حمیههری ،ابههراهیم بههن هاشههم،

عبهدالرحمن بهن ابهی نجهران و عاصهم بهن حمیهد واقهع شهدهاند .مالحظهه میشهود کهه ایهن سههند
همچون دو سند نجاشی ،به نسخه عبدالرحمن بن ابی نجهران  -کهه از عاصهم بهن حمیهد نقهل

کرده است  -منتهی میشود.

شیخ ی( اصل نیز به محمد بن قیس بجلی نسهبت میدههد .طر یه شهیخ بهه اصهل محمهد

این نام نامیده شده و تعبیر دوم توصیف شخص نجاشی از محتوای کتاب باشد ،نه نامی که مؤلف بدان داده است.
در باره محمد بن قیس تعبیر دوم به کار رفته است.
 .12رجال النجاشی ،ص.323- 322

177

علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره چهارم

بن قیس نیز متشکل است از :جماعتی از اصحاب ،ابوالمفضل شهیبانی ،ابهن ّبطهه ،احمهد بهن
ً
محمد بن عیسی ،ابن ابی عمیر 13.بهر اسهاس ایهن سهند ،ابهن ابهی عمیهر مسهتقیما از محمهد بهن
قیس نقل کرده است .خواهیم دید که این اصل از آن محمد بن ّ
میسر اسهت کهه بهه محمهد بهن
قهیس تصههحیف شههده اسههت؛ ز یهرا محمههد بههن ابههی عمیههر بها مالحظههه طبقهههاش نمیتوانههد بههدون

واسطه از محمد بن قیس نقل کند.

 .2شهیخ پههس از محمههد بهن قههیس بجلههی ،بهها فاصهله  53نفههر ،از عنههوان محمهد بههن قههیس (بههه

صهورت مطله بهدون ذکهر هههیچ خصوصهیت دیگهری) نهام میبههرد .شهیخ کتهابی را بهه او نسههبت

داده است و طر ی خود را چنین ذکر می کند:

جماعتی از اصحاب ،ابوالمفضل شیبانی ،ابن ّبطه ،أحمد بن محمد بن عیسی،

ابن ابی عمیر.

14

مالحظههه میشههود کههه ایههن طر یه همههان طر یه شههیخ بههه اصههل منسههوب بههه محمههد بههن قههیس

بجلی است.
ّ
مههدعای مهها آن اسههت کههه محمههد بههن قههیس دوم در الفهرسههت شههیخ تصههحیفی از محمههد بههن
ّ
میسههر اسههت .در منههابع رجههالی ،فهرسههتی و حههدینی شههواهدی یافتهههایم کههه ایههن مههدعا را تأییههد
می کند:

 .1ابن ابی عمیر  -که متوفهای 217ق ،اسهت - 15نمیتوانسهته از محمهد بهن قهیس بالواسهطه

نقهل کنهد؛ خهواه ایهن محمهد بهن قهیس ،بجلهی باشهد یها اسهدی؛ ز یهرا محمهد بهن قهیس بجلهی در

حدود سال 151ق ،وفات یافتهه اسهت 16و محمهد بهن قهیس اسهدی ،چنهان کهه خهواهیم دیهد ،از
رجال حدیث اهل سنت است و در سالهای  125یا 126ق ،وفات یافته است.
 .2شیخ در باره محمد بن ّ
میسر به ذکر ایهن نکتهه اکتفها کهرده کهه وی کتهابی داشهته و قیهر از

طری خود به کتاب او اطالعات بیشتری در اختیار ننهاده است .طریقی کهه شهیخ بهه محمهد
بههن ّ
میسههر ذکههر می کنههد ،همههان طر ی ه او بههه محمههد بههن قههیس مطل ه اسههت .وی در الفهرسههت،
محمد بن قیس مطل را بالفاصله پس از محمد بن ّ
میسر ذکر کرده است.
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 .13فهرست الطوسی ،ص.387-386
 .14همان ،ص.420
 .15رجال النجاشی ،ص.327
 .16رجال الطوسی ،ص293
 .17فهرست الطوسی ،ص.420

17

باشههد ،وجههود نههدارد .یهه( روایههت ،حههدیث چهههارم بههاب  38کتههاب األطعمههه الکههافی اسههت کههه
مصححان مؤسسه دار الحدیث در تعلیقه ،به درستی به تصحیف محمد بن ّ
میسر بهه محمهد

بههن قههیس تفطههن یافتهانههد 18.روایههت دیگههر ،حههدیث  27بههاب  18از کتههاب التجههارات التهههذیب

اسههت 19.حههدیث اخیههر ،بهها اختالفههی در طبقههات اخیههر سههند ،در الکههافی ،از ابههن ابههی عمیههر ،از
محمد بن ّ
میسر نقل شده است 20.واضح اسهت کهه در حهدیث التههذیب نیهز همهان تصهحیف
ر داده است.

تحلیل و تنقیح دادههای رجالی در باره محمد بنقیس

 .3در کتهب اربعهه ،بهه جهز دو مهورد ،روایتهی کهه ابهن ابهی عمیهر از محمهد بهن قهیس نقهل کهرده

 .1 - 2 - 2منشأ خطا

جاللت شأن مرحوم شیخ مانع از آن است که چنین خطایی را به ایشان نسهبت دههیم .بنها

بهر ایههن با یههد منشهأ ایههن خطهها را در مصهادر مههورد اسههتفاده شهیخ جسههت و جههو کنهیم .توجههه بههه دو
نکته ضروری است:

الف) محمد بن جعفر بن احمد بن بطه _ که در طری شیخ به محمد بهن ّ
میسهر واقهع اسهت

 -صاحب یکی از فههارس متقهدم شهیعه بهوده اسهت .21نجاشهی او را دارای جایگهاهی بهزرگ در

شهر قم معرفی نم وده و وی را به کثرت فضل و ادب و علم ستوده اسهت؛ ولهی یهادآور ههم شهده
است که ابن ّبطه در حدیث ،تساهل میکرده و اسانید را بر اجازات معل میساخته و از همه
مهمتهر ایههن کههه در فهرسههت او اقهالط فراوانههی وجههود داشههته اسههت .نجاشهی از ابههن ولیههد نیههز نقههل
کرده است که وی ،ابن ّبطهه را ضهعیف و اههل تخلهیا در اسهناد میدانسهته اسهت 22.حاصهل،
آن که از نظر نجاشی فهرست ابن ّبطه اشتباهات فراوانی داشته است.

23

 .18الکافی ،ج ،12ص.339
 .19تهذیب االحکام ،ج ،7ص.190
 .20الکافی ،ج ،10ص.307
 .21برای صورت بازسازی شده و تحقی شده فهرست او ،ر : .فهارس الشیعه ،ج ،2ص824-675
 .22کان کبیر المنزل بقم کثیر األدب و الفضل و العلم ،یتساهل فی الحدیث و یعل األسانید باإلجازات ،و فی فهرست ما
رواه قلا کثیر .و قال ابن الولید :کان محمد بن جعفر بن بط ضعیفا مخلطا فیما یسنده (رجال النجاشی ،ص-372
.)373
 .23ذکر این نکته خالی از لطف نیست که نجاشی به فهرست ابن ّبطه دو طری ذکر کرده است :طری نخست با واسهطه
ابوالمفضل شیبانی ،و طری دوم با واسطه احمد بن نوح از حسن بن حمزه طبری به ابن ّبطه میرسد (رجال النجاشی،
ص .)373با این حال ،نجاشی با فهرست ابن ّبطه سه گونه مواجهه دارد:
ً
الف) در بسیاری موارد و ذیل نام بسیاری از مؤلفان ،اساسا از فهرست ابن ّبطه نقل نمی کند ،حال آن که شیخ طوسی
ذیل نام همان مؤلفان مطالبی از فهرست ابن ّبطه نقل کرده است .بنا بر این معلوم میشود که در فهرسهت ابهن ّبطهه در
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ب) در طر یه شههیخ بهه محمههد بههن ّ
میسهر ،ابوالمفضههل شهیبانی واقههع اسههت کهه او نیههز از نگههاه

نجاشی قابل اتکا نیست .وی هر چند تمام عمر خود را در طلب حدیث بهه سهفر پرداختهه و در

اوا ههل کههار خههود دقی ه بههوده ،ولههی طب ه گههزارش نجاشههی بعههدها دچههار تخلههیا شههده اسههت؛ بههه

گونهههای کههه معظههم اصههحاب او را تضههعیف مههیکردنههد .نجاشههی می گو یههد او را دیههدم و بسههیاری
روایههات را از او تحمههل نمههودم ،ولههی بعههدها جههز بهها واسههطه از او نقههل نکههردم .24احتمههاال نجاشههی

بع ههد ها تنه هها ب هها واس ههطه کس ههانی از اص ههحاب ک ههه اه ههل تنق ههیح و ت ههدقی در روای ههت ب ههودهان ههد از
ابوالمفضل نقل می کرده است.

نجاشی با آن که فهرست ابن ّبطه را در اختیار داشته اسهت ،فقها محمهدبن میسهر را آورده و

عنوان محمد بن قیس را از او گزارش نکرده است .این میتواند نشان دههد کهه نجاشهی چنهین

محمد بن قیسی که از ابن ابی عمیر روایت کنهد را قبهول نداشهته و آن را از همهان اقهالط فهراوان
ابن ّبطه یا تخلیطات ابوالمفضل شیبانی تلقی می کرده است.
نجاشی در باره محمد بن ّ
میسهر آورده اسهت کهه وی از روات امهام صهادق

بهوده و کتهابی

داشههته اسههت کههه جمههاعتی از اصهحاب آن را روایههت کردهانههد .ایههن سههخن شههاهدی بههر شهههرت
میسر تلقهی میشهود .یکهی از دو طر یه نجاشهی بهه کتهاب محمهد بهن ّ
کتاب محمد بن ّ
میسهر را
ّ
احمههد بههن علههی (ابههن نههوح سههیرافی) ،حسههن بههن حمههزه ،ابههن ّبطههه ،صههفار ،احمههد بههن محمههد بههن
عیسی و در نهایت محمد بن ابی عمیر تشکیل میدهد.25
مق ایسه این سند با سند شیخ به کتهاب محمهد بهن ّ
میسهر _ کهه در بعضهی طبقهات اشهترا

آن زمینه مطالبی بوده است ،اما نجاشی ،بر خهالف شهیخ ،آن را قبهول نکهرده و در کتهاب خهود نیهاورده اسهت .در ادامهه
همین نوشتار به نمونهای از این موارد اشاره خواهیم کرد.
ب) نجاشی در مواردی نظر ابن ّبطه را ،بدون هیچ اضافهای در تأیید یا رد آن ،فقا نقل می کند .نجاشی در این موارد با
ّ
تعبیر «قال ابن ّبطه» سخن می گوید و از عبارت «أخبرنا» یها «حهدننا» اسهتفاده نمی کنهد (بهه عنهوان نمونهه ،ر : .همهان،
ص ،56ص 423و  .)...ایهن کهه نجاشهی از ایهن تعبیههر اسهتفاده می کنهد و طریه خهود بههه ابهن ّبطهه را نیهز ذکهر نمی کنههد،
ّ
میتواند نشان ضعف مطلب منقول ،از دیدگاه وی تلقی گردد.
ج) در مواردی نیز نجاشی مطلب ابن ّبطه را میپذیرد و با تأیید آن را نقل می کند .نجاشی در این موارد ،تعبیر «أخبرنا»
میآورد و با ذکر طهرق خهود بهه فهرسهت ابهن ّبطهه (احمهد بهن نهوح یها شهیخ مفیهد یها قضهایری از حسهن بهن حمهزه طبهری)
ً
مطالب او را میآورد (به عنوان نمونه ر : .همان ،ص ،23ص ،50ص 105و .)...در این موارد نجاشی معموال از طری
حسن بن حمزه ،و نه ابوالمفضل شیبانی ،مطالب فهرست ابنبطه را نقل کرده است.
ّ
ً
 .24کان سافر فی طلب الحهدیث عمهره ،أصهله که ّ
وفی ،و کهان فهی ّأول أمهره نبتها نهم خلها ،و رأیهت جهل أصهحابنا یغمزونهه و
ً
ّ
یضعفونه  ...رأیت هذا الشیخ و سمعت منه کثیرا ،نم توقفت ،عن الروای عنه دال بواسط بینی و بینه (رجال النجاشی ،
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ص.)396
 .25همان ،ص.368

ابن ّبطه مستقیما از احمد بهن محمهد بهن عیسهی نقهل کهرده اسهت .ایهن سهقا ناشهی از مغلهوط
بودن نسخه شیخ از فهرست ابن ّبطه یا خطای مرحوم شیخ است.
حاصههل آن کههه محمههد بههن قیسههی کههه شههیخ در فهرسههت خههود ابههن ابههی عمیههر را راوی اصههل او
معرفی می کند ،تصحیفی از محمد بن ّ
میسر اسهت کهه بهه احتمهال بسهیار قهوی از فهرسهت ابهن
ّبطهه بهه فهرسهت شهیخ راه یافتهه اسهت .بنها بههر ایهن میتهوان چنهین نتیجهه گرفهت کهه محمهد بههن

تحلیل و تنقیح دادههای رجالی در باره محمد بنقیس

دارنههد  -نشههان می دهههد کههه یکههی از وسهها ا در سههند شههیخ سههاقا شههده اسههت؛ ز یههرا در سههند
نجاشی ،ابن ّبطه از صفار و او از احمد بن محمد بن عیسهی نقهل می کنهد ،ولهی در سهند شهیخ

قیس ،به هیچ رو ،اصلی نداشته است؛ 26چنان که دیدیم ،نجاشی نیهز اصهلی را بهه محمهد بهن

قیس نسبت نداده است.

 .3 - 2دادههای شیخ طوسی در الرجال

شیخ طوسی در الرجال خویش نیز از هفت تهن بها نهام محمهد بهن قهیس یهاد می کنهد .در ایهن

میان ابو رهم محمد بن قیس 27و محمد بن قهیس بهن مخرمهه 28در عهداد اصهحاب پیهامبر

ذکهر شهدهاند و ربطهی مطلهب مهها ندارنهد .شهیخ همچنهین از محمههد بهن قهیس انصهاری در میههان
اصحاب امام باقر

نام برده است 29که ارتباط او با شخصیتهای پیشین روشن نیست.

چهار عنوان از مواردی که شیخ متذکر میشود در عداد اصهحاب امهام صهادق

هسهتند:

ابو نصر محمد بن قیس اسدی کوفی که شیخ او را با عبارت «نق نق » میستاید؛ 30ابهو قدامهه،
محمد بن قیس اسهدی کهوفی؛ ابهو عبهدا محمهد بهن قهیس اسهدی و بهاالخره محمهد بهن قهیس

بجلههی کههوفی .شههیخ شههخص اخیرالههذکر را صههاحب مسهها لی معرفههی می کنههد کههه وی از امههام
صادق

نقل کرده و عاصم بن حمید از او روایت کرده است.
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 .26قهس :میهرا مکتهوب شهیعه ،ص 419-418کهه اصهل محمههد بهن قهیس را نابهت میدانهد و برخهی روایهات پیش گفتههه را
منقول از آن تلقی می کند.
 .27رجال الطوسی ،ص.48
 .28همان ،ص.50
 .29همان ،ص.144
 . 30بههه احتمههال قههوی شههیخ ایههن تونیه را از ابههن قضهها ری گرفتههه اسههت؛ ز یههرا بههه گههزارش ابههن داوود در کتههاب رجههالش ،ابههن
قضایری عالوه بر سی و چهار نفری که نجاشی آنان را با تعبیر «نقه نقه» تونی نموده است ،پنی تن دیگر را نیز با همین
عبارت ستوده که یکی از آنان ابونصر محمد بن قیس اسدی است (ر : .الرجال ،ص.)383
 .31رجال الطوسی ،ص.293
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 .4 - 2دادههای کشی

کشههی روایتههی از محمههد بههن قالههب در شههأن محمههد بههن قههیس نقههل می کنههد کههه بههه لحههاظ

ناشههناخته بههودن ابههن قالههب ارزش رجههالی نههدارد .محق ه شوشههتری احتمههال داده اسههت کههه
«قالب» ،تصحیف «مسعود» بوده و منقولعنه کشی مرحوم ّ
عیاشی باشد؛ ولی شباهتی میان
صورت نوشتاری این دو واژه وجهود نهدارد تها ایهن احتمهال را برهذیریم .مضهمون روایهت کشهی در

باره محمد بن قیسی است که بر اساس همین روایت؛ بها عبهدالرحمن بهن قصهیر قرابتهی داشهته
اسههت .پیغههامی کههه حضههرت صههادق

بههرای ایههن محمههد بههن قههیس میفرسههتند ،حههاکی از آن

است که وی گرایشهای قالیانه داشته است.
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 .5 - 2دادههای رجالیان اهل سنت؛ مطالعه موردی تهذیب الکمال ّ
مزی
تهذیب الکمال ّمزی یکی از مهمترین و دقی ترین منابع رجالی اهل سنت اسهت کهه محهور

آنار رجالی متعهددی در دوره ههای بعهد قهرار گرفتهه اسهت .ایهن خهود میهزان اهمیهت کتهاب را در
منابع رجالی اهل سنت میرساند.

مروری بر دادههایی که او ارا ه کرده است میتواند ما در ارزیابی دادهههای نجاشهی و شهیخ
طوسی یاری کنهد و تها حهدودی گهره از ایهن مشهکل بگشهاید .مه ّزی چنهد تهن را بها نهام محمهد بهن

قیس معرفی کرده است؛ یکی محمد بن قیس اسدی کوفی است که ههیچ سهخنی از تشهیع او

در میان نیست .مهزی ضهمن آن کهه بهه وقهوم وی در اسهناد کتابههایی همچهون االدب المفهرد

بخاری ،صحیح مسلم ،سنن ابی داوود و سنن النسا ی اشاره کرده ،می گوید:

محمد بن قیس االسدی الوالبی ،من أنفسهم ،ابونصهر ،و یقهال :ابوقدامهه ،و یقهال:
ابو حکم ،الکوفی.

ذکههر روایههات او در ایههن تعههداد از آنههار صههاحبان صههحاح و نیههز تونیقههات متعههددی کههه مههزی از

عبدا بن احمد بن حنبل از پهدرش 33،یحیهی بهن معهین ،علهی بهن مهدینی ،ابهو داوود ،نسها ی،

ابوحاتم و ابن حبان نقل میکند 34،حاکی از جایگاه واالی او در حدیث اهل سهنت اسهت؛ بهه
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ً
 .32پیغام حضرت طب این روایت چنین است« :اعبد ا و التشر به شیئا و آمهن برسهوله خهاتم النبیهین ال نبهی بعهده ،و
کان لرسول ا الطاع المفروض و علی ابن ّ
عمه ،و دیا و السمع من فالن و فالن» (رجال الکشی ،ص.)340
 .33تهذیب الکمال ،ج ،26ص.319
 .34همان ،ص.320

شخصی سخن رجالیان اهل سنت بر قول رجالیان شیعه مقدم است.
ً
اهرا او همان شخصی است که شیخ در الرجال خویش ی( بار با کنیه ابونصر و بهار دیگهر
بهها کنیههه ابوقدامههه از او یههاد کههرده بههود .بایههد دانسههت کههه شههیخ در الرجههال التزامههی بههه تشه ّهیع روات

نههدارد و راوی هههر روایتههی کههه سههندش بههه یکههی از معصههومان

میرسههیده اسههت را در کتههاب

الرجال خود ذکر می کرده است؛ چنان که رجال چنین روایاتی از تاریخ طبری را در کتهاب خهود

آورده است.

تحلیل و تنقیح دادههای رجالی در باره محمد بنقیس

خصههوص آن کههه ابههن حبههان او را از متقنههین شههمرده اسههت 35.طبیعههی اسههت کههه در بههاره چنههین

مزی از محمد بن قیس همدانی مرهبی 36نیز نام میبرد که در منابع امامیه نیامده است.

شههخص دیگههری کههه مههزی از او نههام میبههرد و میتوانههد زوایههایی از دادههههای رجههالی امههامی را
روشن کند ،محمد بن قیس مدنی است که ّ
قاص (= قصهگو) عمر بن عبدالعزیز بوده است.

37

ایههن نشههان میدهههد کههه محمههد بههن قههیس مههدنی ،مشهههور و از جایگههاه اجتمههاعی برخههوردار بههوده
ً
احتماال ّ
قصاصی او برای عمر بن عبدالعزیز مربوط بهه دورهای بهوده کهه وی والهی مدینهه
است.
بود و هنوز به خالفت نرسیده بود.

مههزی از طبقههات ابههن سههعد نقههل می کنههد کههه محمههد بههن قههیس مههدنی مههردی کثیرالحههدیث و

دانشمند بود .وی تونیقات یعقوب بن سفیان فارسی ،ابو داوود و ابهن حبهان در بهاره محمهد بهن
قههیس مههدنی نقههل می کنههد .بههه گههزارش مه ّهزی مسههلم ،نسهها ی ،ابههن ماجههه و ترمههذی روایههات او را

آوردهاند.

38

مزی از محمد بن قیس مدنی دیگری نیز یاد کرده است که پدر ابو زکیر یحیی بن محمد بن

قههیس مههدنی اسههت .از ایههن عبههارت چنههین بههر میآیههد کههه فرزنههد ایههن محمههد بههن قههیس از خههود او

مشهورتر بوده است؛ به گونه ای که مزی برای معرفی پدر ،از نسبت او بها فرزنهدش یحیهی سهخن

گفته است.

نکته دیگری که میتواند ما را در ارزیابی گزارشهای رجالیان امامی یاری رساند ،آن اسهت
که ّمزی ،در عداد راویان محمد بهن قهیس اخیهر الهذکر از پسهرش یحیهی و ابهوبکر حنفهی نهام بهرده

 .35همان.
 .36همان ،ص.321
 .37همان ،ص.323
 .38همان ،ص.325
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اسههت 39.مههزی از خلیفههه بههن خیههاط نقههل کههرده اسههت کههه ایههن محمههد بههن قههیس مههدنی در ایههام
خالفت ولید بن یزید وفات یافته است 40.دانسته اسهت کهه خالفهت ولیهد در سهالهای  125و

 126هجری بوده است.

 .3مقایسه ،تحلیل و استنتاج
از آنچه گذشت روشن شد برخی از افرادی که با عنوان محمد بن قیس در منابعی همچون

فهرسهت النجاشهی و رجهال شهیخ طوسهی از آنهان یهاد شهده اسهت ،اساسها از رجهال حهدیث اهههل
سنت و از مشاهیر آنان هستند .طبیعی است که در شهناخت آنهان ،اطالعهات رجهالی س ّهنیان
ّ
بر دادهههای منهابع شهیعی ،مقهدم توانهد بهود .لهذا مبنهای خهود را در ارز یهابی گهزارشههای رجهالی
امهامی ،دادهههای مه ّهزی قهرار مههیدههیم .از مقایسههه ایهن دو طایفهه از گههزارشههای رجههالی بهه ایههن
نتایی دست مییابیم:

 .1در کالم مرحوم نجاشی دو خلا واقع شده اسه ت :نخسهت ،کسهی کهه نجاشهی بها عنهوان

محمد بن قیس اسدی از او یاد کرده و او را خصیص عمر بن عبدالعزیز معرفهی نمهوده ،محمهد
بن قیس مدنی است که از روات مهم و قابل اعتنای اهل سنت است .وی طب گزارش ّمزی،

از طایفه بنی والب قبیله بنی اسد است .بنا بر این اسدی والبی است ،نه _ چنان کهه نجاشهی
ً
آورده است  -اسدی نصری .احتماال وی در ضمن قصه هایی که برای عمر بن عبدالعزیز نقهل
می کرده ،حکایاتی از قضاوتهای امیرالمؤمنین

نیز داشته که مکتوب شده است.

41

دیگههر ،آن کههه آن محمههد بههن قیسههی  -کههه نجاشههی طر ی ه خههود را بههه او بهها یحیههی بههن زکر یههای
حنفی ختم کرده است  -به شهادت ّمزی ،محمد بن قیس مدنی دیگری است و قیر از ّ
قاص
عمر بن عبدالعزیز است .دیدیم که ّمزی در شمار راویان محمهد بهن قهیس مهدنی ،از پسهرش ابهو

زکیر یحیی و ابوبکر حنفی یاد کرده است .نام این دو ،که در یه( طبقهه راوی محمهد بهن قهیس

مدنی بودهاند ،در کالم نجاشی به یحیی بن زکریای حنفی تصحیف گردیدهاست.

جاللههت شههأن نجاشههی مههانع از آن اسههت کههه چنههین اشههتباهاتی را بههه او نسههبت دهههیم .بههه

 .39همان ،ص.326
 .40همان ،ص.325
 .41قس :میرا مکتوب شیعه ،ص 417که کتاب قضایای والبی را نابت نمیداند و نسبت دادن آن به وی را به احتمال،
ناشی از خطای نجاشی یا ی( راوی ّ
سنی دانسته که با توجه به روایات والبی از امام علی در منابع اهل سنت  -که

184

وی به نمونههایی از آن ارجام داده است  -کتاب قضایای بجلی را به اشتباه ،به والبی نسبت داده بوده است .در باره
دیدگاه مدرسی طباطبایی نسبت به خلا میان دو محمد بن قیس اسدی و مدنی ،ر : .همان ،یادداشت.289

شیخ و نجاشی وی کتب رجالی متعددی داشته است 42.هر چنهد شهیخ طوسهی بها رویکهردی
منبت به ابن عقده نگریسته و وناقت ،امانت و کثهرت حفه او را مشههورتر از آن دانسهته اسهت

کهه نیههاز بهه ذکههر داشهته باشههد 43،ولهی نجاشههی ضهمن اشههاره بهه شهههرت ابهن عقههده ،بها دقههت نظههر
ً
خهاص خههود ،چنهین شههؤونی را شخصها بههه ابههن عقهده نسههبت نهداده و بههه نقهل مضههمون فرمههایش

شیخ در باره او بسنده کرده است 44.طبیعی است که شخصی با این همه تألیف ،تصهنیف و

روایت ممکن است دچار خطا شود.
 .2این که ّمزی دو کنیه «ابونصر» و «ابوقدامهه» را بهرای محمهد بهن قهیس اسهدی کهوفی نابهت

تحلیل و تنقیح دادههای رجالی در باره محمد بنقیس

احتمهال قهوی منشههأ ایهن خلهها ابهن عقهده بههوده کهه مههردی کثیرالروایهه اسهت .بههه گهزارش مرحههوم

دانسته است ،نشان میدههد محمهد بهن قیسهی کهه شهیخ در رجهالاش بها تفکیه( دو عنهوان او

(ابونصر و ابو قدامه) وی را دو تن محسوب کهرده ،یه( نفهر اسهت کهه از رجهال برجسهته حهدیث

اهل سنت است و کسانی چون بخاری ،مسلم ،ابو داوود و نسا ی از او نقل کردهاند .چنان که

دیدیم ،شیخ طوسی ابونصر را با تعبیر «نقۀ نقۀ» تونیه نمهوده و در بهاره ابوقدامهه توضهیحی ارا هه

نکهرده اسهت .طبعهها بها انبهات اتحههاد ابونصهر و ابوقدامهه ،میتههوان ابوقدامهه را نیهز بهها همهان تونیه
شیخ ،نقه دانست.

 .4تأمالتی در دیدگاه محقق خویی
محق خویی ضمن نقل گزارشهای رجالیان متقدم ،به جمهعبنهدی ایهن دادههها پرداختهه

است .وی محمد بن قیسی را  -که از امام باقر یا امام صهادق
شش نفر میداند:

روایهت می کنهد  -مهردد بهین

 .1ابواحمد محمد بن قیس اسدی که به شهادت نجاشی ضعیف است.

 .42کتاب التاریخ ،کتاب من روی عن أمیر المهؤمنین
عن علی بن الحسین
زید بن علی

 ،کتهاب مهن روی عهن الحسهن و الحسهین

و أخباره ،کتاب من روی عن أبی جعفر محمد بن علی

و باالخره کتاب الرجال (کتاب من روی عن جعفر بن محمد

 ،کتهاب مهن روی

و أخباره ،کتاب مهن روی عهن

) از آن جمله است .وی همچنهین

و مسند زید را جمع کرده است (فهرسهت الطوسهی ،ص69-68؛ رجهال النجاشهی ،ص.)94
مسند امیر المومنین
خطیب بغدادی نیز ابن عقده را حاف و عالمی پرکار توصیف می کند و در شأن او مینویسد« :جمع التراجم و االبواب
و المشیخه» (تاریخ بغداد ،ج ،5ص.)14
 .43و أمره فی النق و الجالل و عظم الحف أشهر من أن یذکر (فهرست الطوسی ،ص.)68
ً
 .44هذا رجل جلیل فی أصحاب الحدیث مشههور بهالحف و الحکایهات تختلهف عنهه فهی الحفه و عظمهه و کهان کوفیها
ً
ً
زیدیا جارودیا علی ذل( حتی مات و ذکره أصحابنا الختالطه بهم و مداخلته دیاهم و عظم محله و نقته و أمانته (رجال
النجاشی ،ص.)94
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 .2ابوعبدا محمد بن قیس اسدی که ممدوح است.

 .3ابوعبدا محمد بن قیس بجلی که نقه است.

 .4ابوقدامه محمد بن قیس اسدی که مهمل است.

 .5ابونصر محمد بن قیس اسدی که به شهادت شیخ نقه است.

 .6محمد بن قیس انصاری که مهمل است.

از دیدگاه ایشان در میان این شش عنوان ،محمد بن قیس بجلی و ابونصر اسدی معهروف و

مشهورند و هر دو دارای کتاب القضایا هستند .ایشان سپس فرمودهاند که اگر محمهد بهن قهیس

بههه صههورت مطل ه در سههند روایتههی دیههده شههود ،بههدون شهه( انصههراف بههه یکههی از ایههن دو دارد .از

آن جا که عاصم بهن حمیهد کتهاب ههر دوی آنهها را روایهت کهرده اسهت ،تشهخیص یکهی از آن دو
امکان پذیر نیست؛ لکن چون این دو تن هر دو نقه هستند ،این تردید ضرری ندارد.

45

بر رسی و نقد

بر اساس آنچه گفتیم ،بر دیدگاه مرحوم خویی مالحظاتی انتقادی وجود دارد:

 . 1چنههان کههه متههذکر شههدیم ،ابونصههر و ابوقدامههه متحدنههد و بههر اسههاس تونی ه ابونصههر از ناحیههه

شیخ طوسی ،ابوقدامه نیز نقه تلقی میشود ،نه مهمل.

 . 2عجیب است که مرحوم خویی ابونصر اسدی را نیز معروف و مشهور معرفی کردهانهد ،در
ً
حالی که وی اساسها بها ایهن عنهوان در روایهات مها واقهع نشهده اسهت و گذشهت کهه وی از رجهال
ً
برجسته حدینی اهل سنت است .احتماال مستند مرحوم خویی در ایهن ادعها سهخن نجاشهی

اسهت کههه وی را از وجهوه عههرب در کوفهه معرفههی کههرده بهود .پیشتههر اشهاره کههردیم کهه ایههن سههخن

نجاشی نا ر به وجهه اجتماعی اب ونصهر اسهدی اسهت و مسهتلزم شههرت وی در حهدیث شهیعه

نیست.

 .3گذشههت کههه نجاشههی بههه ابونصههر اسههدی عنههوان کتههاب فههی قضههایا امیههر المههؤمنین

و بههه

ابوعبدا بجلهی عنهوان کتهاب القضهایا را نسهبت داده اسهت؛ حهال آن کهه مرحهوم خهویی بهدون
توجه به تفاوت این دو عنوان ،به هردو عنوان کتاب القضایا را منتسب کرده است.

 .4عجیههب آن کههه محقه خههویی عاصههم بههن حمیههد را راوی کتههاب هههر دو نفههر معرفههی کههرده

است که مستندی ندارد .چنان که از نجاشی گزارش کردیم ،عاصم بهن حمیهد تنهها در طر یه

کتاب بجلی واقع است .در چا های بعدی کتهاب معجهم رجهال الحهدیث  -کهه بها اصهالح و
186

 .45معجم رجال الحدیث (الف) ،ج ،17ص.176-175

 .5بههه نظههر مهها روایههاتی کههه مرحههوم خههویی از محمههد بههن قههیس در ایههن بخههش از معجههم آورده

است ،جز یکی دو مورد که نمیشناسیم ،همه از بجلی است.

 .4هویت کتاب القضایای محمدبن قیس
گذشت که نجاشی کتاب القضایا را  -کهه وی آن را معهروف توصهیف کهرده  -بهه محمهد بهن

قیس بجلی نسبت داده است .شیخ نیز کتهاب قضهایا امیرالمهؤمنین

است.

را از آن او معرفهی کهرده

تحلیل و تنقیح دادههای رجالی در باره محمد بنقیس

بازنگری لجنه علمی تحت اشراف آن مرحوم منتشر شده  -این خطا اصالح گردیده است.
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مرحوم شیخ در ترجمه عبید بن محمهد بهن قهیس بجلهی کتهابی را بهه او نسهبت میدههد کهه

وی آن را از پدرش نقل می کند .در همین موضع ،شیخ با سند متصل از محمد بهن قهیس نقهل
عرضه داشته و آن حضرت فرموده است:

می کند که این کتاب را بر امام باقر

هذا قول علی بن أبی طالب

دنه کان یقول :دذا صلی قال فی أول الصال ...

شیخ از جمالت آقازین کتاب القضایا به همین مقدار اکتفا کهرده و پهس از نقهل ایهن جملهۀ

ناتمام گفته است« :و ذکر الکتاب».
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قابل ذکر آن که معلوم نیست چرا شیخ بها ایهن کهه کتهاب را از آن محمهد بهن قهیس میدانهد،

کتههاب را بههه فرزنههد او عبیههد نسههبت داده و فرمههوده اسههت« :لههه کتههاب یرو یههه عههن ابیههه» .مرحههوم

نجاشههی در الفهرسههت متعههرن نههام عبیههد نشههده و بههه درسههتی او را در شههمار مؤلفههان امههامی بههه
حساب نیاورده اسهت .وی در ترجمهه محمهد بهن قهیس بجلهی _ چنهان کهه گذشهت _ فرزنهدش
عبید را در کنار عاصم بن حمید و یوسف بن عقیل ،از روات کتاب او معرفی میکند.
نکته دیگر آن کهه نجاشهی در ترجمهه ابورافهع از مهوالی رسهول خهدا

49

 ،بهه او کتهاب السهنن و

القضایا و االحکام را نسبت میدهد و با ذکر سند خود تا ابورافع مینویسد:

عن ...أ رافت ،عن عیل بن أ عالب أن كان وذا صنیل قنال ك ألل الصنالة  ...و ذكنر
50
لابا م
ال كاب ویل آخره م
لابا :الصالة و الصیام و احلج و الزكاة و الق ایا.
 .46معجم رجال الحدیث (ب) ،ج ،18ص.141
 .47فهرست الطوسی ،ص.387
 .48همان ،ص.309-308
 .49رجال النجاشی ،ص.323
 .50همان ،ص.6
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چنان که مالحظه میشهود ،جملهۀ آقهازین کتهاب محمهد بهن قهیس همسهان جملهه آقهازین
ًّ
قویها محتمههل اسهت کههه کتهاب محمهد بههن قهیس در اصههل همهان کتههاب
کتهاب ابورافهع اسههت و
ً
ابورافع بوده باشد .احتماال محمد بن قیس بر کتاب ابورافهع دسهت یافتهه و پهس از عرضهۀ آن بهر
امههام بههاقر

و تأییههد آن حضههرت ،محتههوای آن را از آن حضههرت نقههل کههرده اسههت و از آن پههس

کتاب به نام خود او شناخته میشده است.

51

با جست و جو در منابع به حدینی در التههذیب دسهت یهافتیم کهه بهه قراینهی همهان حهدیث

آقازین آن دو کتاب است .حدیث چنین است:
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ف د د ّد د د 52
فیقول :أ ّلل فصال ِة أح ِدك الركوع.

نتیجه
حاصل سخن آن که:

 .1در منههابع رجههالی و فهرسههتی موجههود خطاهههایی در بههاره عنههوان محمههد بههن قههیس راه یافتههه

است که منشأ آن ،مصادر مهورد اسهتفاده نجاشهی و شهیخ طوسهی اسهت .مقهام آن دو بزرگهوار از
ارتکاب چنین اشتباهاتی ّ
مبرا است.

 .2از آنچه به تفصیل در این نوشتار آوردیم ،روشهن میشهود کهه محمهد بهن قهیس اسهدی نهزد

شهیعه جایگههاهی نههدا رد و ایههن عنههوان نههزد مهها نابهت نیسههت .بنهها بههر ایههن ،بیشههتر روایههات منقههول از

محمد بن قیس در منابع ما ،از محمد بهن قهیس بجلهی اسهت کهه از جایگهاهی واال نهزد مشهایخ
طا فه برخوردار است .لذا این که بسیاری از متقدمان و معاصران ،روایهات محمهد بهن قهیس را

به خاطر اشترا او میان نقه و ضعیف نپذیرفتهاند ،وجهی ندارد.

 .3کتههاب القضههایای محمههد بههن قههیس بههه احتمههال قههوی ،بخههش قضههایای کتههاب السههنن و
ً
االحکام و القضایای ابورافع بوده است .احتماال محمد بن قیس بر کتاب ابورافع دست یافته و
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 .51قس :میرا مکتوب شیعه ،ص 418که معتقد است محمد بن قیس روایاتی را به نقل از امام باقر 7از حضرت امیر 7یا
درباره ایشان به کتاب ابورافع افزوده است.
 .52تهذیب االحکام ،ج ،2ص.97

امیههر

نقههل کههرده اسههت .از آن پههس ،کتههاب بههه نههام خههود او شههناخته میشههده و محتههوای آن از

حضرت باقر

تلقی می گردیده است.
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