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شههیعه انتقههال مکتههوب آنههها اسههت .از ایههن رو یکههى از روشهههای

اعتبارسنجى ن د دما ،بررسى منهابع حهدیثى بهود ،اسهت .شهناخت روشههای مو،هود در

ایههن نههو از اعتبارسههنجى ،نیازمنههد بررسههى عملکههرد ههدما اسههت .در ایههن نوشههتار بهها روش

توصهیفى-تحلیلههى بههه ارا ههه روشهههایى در تشهخیص منههابع مکتههوب شههیخ صههدوق و نههو

تعامل وی با این آ ار پرداخته شد ،است .اعتبارسنجى شیخ صدوق در حوز ،مکتوبات

حدیثى ابل تقسیم به سهه دسهتهانهد :بهول ا،مهالى مصهدر حهدیثى ،طهرد تمها کتهاب و

بههول بخشههى از آ ههار .در ایههن تقسههیمبنههدیههها عههواملى ماننههد شناسههایى صههحت و سههقم

انتساب کتاب به نویسند ،،مشایخ صاحب کتاب ،نهو محتهوای کتهاب ،روش تحمهل و

انتقال کتاب ،می ان اعتبار نسخه کتاب و شخصیت راوی کتاب دخیل بود ،است .بهه

نظر مىرسد عوامل مؤ ر بر این دستهبندیها بر سایر دما نی صدق کند.

کلیدواژهها :کتابشناسى ،نسخهشناسى ،اعتبارسنجى ،مصادر شیخ صدوق.

.1مقدمه

فراوانى نوشتههای حدیثى شیعه در عصر صاد ین ،۸مو،ب گسهترش بحه ههای فهرسهتى،

یعن ههى بحه ه

ش ههناخت کت ههاب به هر معی ههار حجی ههت ،در س ههاله ههای  ۲۰۰ت هها ۲۲۰گردی ههد 4.ت ههدوین

 .1دانشآموخته دکتری علو رآن و حدی از دانشگا ،مازندران (نویسندۀ مسئول (.)masom.ghadi@yahoo.com
 .2استادیار علو رآن و حدی  ،دانشگا ،مازندران (.)sm.musavi55@gmail.com
 .3استادیار علو رآن و حدی  ،دانشگا ،مازندران (.)mt.tabari@umz.ac.ir
 .4ر : .نگاهی به دراا ،ج ،۱ص.۳۳۶

ایههنو،ههود در اعتبارسههنجى متههأخران کههه بههر پایههه سههند و مههتن ههرار دارد ،بحه هههای کتههابشناسههى و
نسههخهشناسههى کمتههر مههورد تو،ههه بههود ،اسههت .از ایههنرو شههناخت اعتبارسههنجى کتههاب بههه عنههوان

مقدمهای برای ورود به بح

اعتبارسنجى روایات از اهمیت بس ایى برخوردار است.

تالشهایى برای شناسایى منابع مکتوب شیعه و تحلیل کتابشناسى توس سید احمهد

مددی موسوی در درو

خارج و برخى آ ار مکتوبى که گه ارشگهر نظهرات و ،لسهات پرسهش و
یافته است؛ همچهون کتهاب نگاهی به دراا .همچنهین ایشهان

پاسخ با ایشان بود،اند ،انعکا

در ،لسات نقد بر کتاب مل اث مکتوب شلعه از سه

نخساتلن 2بهه تبیهین تحلیهل فهرسهتى
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کتههابهههایى بههه سههبک فهرسههت در ههرن  ۳و  ۴نیه نشههان از کتههاب محههور بههودن شههیعیان دارد 1،امهها بهها

پرداختهاند .نظرات کتابشناسى آ ایان مددی و سید محمد ،واد شبیری زنجانى در ضهمن
کتاب بازساز متو کهن حخاثی شلعه 3نی بیان گردید ،است.

فواید این بح ها شناخت منابع مکتهوب روایهات و اعتبارسهنجى ایهن منهابع نه د محهد ان

متقد است .در پژوهشهای گفته شد ،به تبیین مبهانى ایهن روش و نمونههههای عملهى در آ هار
به صورت پراکند ،پرداخته شد ،است؛ اما الزمهه شهناخت هرچهه بیشهتر روشههای بههکهارگیری

شد ،در این نو از اعتبارسنجىها، ،ستجو در عملکرد محهد ان و اسهتخراج نظهرات آنهها در

فهار

و البهالی آ ارشان است.

با تو،ه به دور ،ایست شیخ صهدوق و اهمیهت بحه ههای فهرسهتى و کتهابشناسهى در آن زمهان،

یکى از معیارهای گهزینش و اعتبهار حهدی در نه د صهدوق ،بایهد تو،هه بهه منبهع حهدی و نسهخه مهورد
ب ههول آن منب ههع و تو ،ههه ب ههه طریه ه دسترس ههى ب ههه آن منب ههع ب ههود ،باش ههد؛ ای ههرا در ص ههورت دسترس ههى ب ههه

نسخههای اصلى مکتوبات حدیثى ،احتمال دست بردن عمهدی یها سههوی در روایهات در فرآینهد نقهل

و انتقال و نسخهبرداری از کتهابههای حهدیثى برداشهته مهىشهد .در ایهن بهین نقهش محهد بهه عنهوان
یک کتابشنا  ،نسخهشنا

و حدی شنا

برای انتخاب روایت مهم بود ،است.

برای شناخت روشههای اعتبارسهنجى فهرسهتى (کتهابشناسهى) ،کهاربرد ایهن روش در آ هار

شیخ صدوق مورد بررسى رار خواهد گرفت .برای این امر ،ابتدا به معرفى منهابع مهورد اسهتفاد،

شیخ صدوق اشار ،مىگردد .س

نحو ،اعتبارسنجى صدوق بهر ایهن منهابع و نسهخهههای آن

استخراج مىگردد .از اینرو ،این نوشتار در پى پاسخگویى به سه پرسش ایر است:

 .1سنخشناسی ،ص.۳۷

 .2نویسند ،این ا ر حسین مدرسى طباطبایى است.
 .3این کتاب ایر نظر محمد عمادی حا ری تألی

شد ،است.
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 .1روشهای شناسایى مصادر صدوق ،چیست

 .2نحو ،اعتبارسنجى صدوق بر این مصادر چگونه است
 .3در اختالف نسخهها صدوق چگونه عمل کرد ،است

 .2راههای شناسایی منابع مکتوب صدوق

بههه همههت محههد ان و راهبردهههای ا مههه :احادی ه

در دور ،حمههور ا مههه :بههه صههورت

مکتوب بت گردیدند 1.کتابهای فهرست ،بازتاب ک رت و فراوانى کتابهای تهألی
تا رن چهار است .شیخ صدوق نی برای تألی

شهد،

آ ار حدیثى خود از ایهن مکتوبهات بههر ،بهرد،

اسههت .مصههادر حههدیثى مههورد اسههتفاد ،وی بهها چنههد شههیو ،ابههل شناسههایى اسههت :در مههواردی

صههدوق بههه نهها مصههادر خههود تصههریح مههىکنههد ،در مههواردی دیگههر ،بهها شههواهدی در مههتن و سههند

احادیه

و شههباهت آنههها بهها سههایر مصههادر حههدیثى ،مههىتههوان بههه مصههدر مههورد اسههتفاد ،صههدوق

پىبرد .همچنین با مقایسه اسناد صدوق با طری هایى که در فهرستها ،برای دستیابى بهه
کتابهای حدیثى ذکر شد ،،مصادر دیگر صدوق ابل شناسایى است.
 .١-2ذکر منبع مکتوب در آثار صدوق

بخشى از متونى که شیخ صدوق از آنها نقل حدی

کهرد ،اسهت ،مهدونات حهدیثى اواخهر

ههرن یکههم و ههرن دو وسههو بههود ،اسههت .طبیعههى اسههت کههه شههیخ صههدوق از ایههن آ ههار بههه واسههطه

مشههایخ ا،ههاز ،خههود ،روایههت کههرد 2،و روایههاتى از ایههن آ ههار را در کتههابهههای خههود تخههری کههرد،
است 3.این منابع در دو دسته کتاب و تو یع ابل شناسایى است:
 .1-1-2ذکر کتاب

شیخ صدوق ،عهالو ،بهر ذکهر برخهى مصهادر مشههور در مقدمهه کتااب مان الاحضا ه الفقلاه،

همچون کتاب حری بن عبد اهلل سجستانى ،کتب على بهن مهز یهار اههواز ی ،کتهب حسهین بهن

سههعید 4،نههوادر محمههد بههن أبهى عمیهر ،کتههب المحاساان 5احمههد بههن أبهى عبههد اهلل بر هى و رسههاله
 .1الکافی ،ج ،۱ص.۱۱-۸ ،۵۱

 .2نا مشایخ ا،از ،صدوق ،در یادکرد طری در فهرستها ابل مشاهد ،است.
« .3باایابى متون کهن امامى در آ ار شیخ صدوق» ،ص.۶

 .4با مقایسه روایهات کتاب من الاحض ه الفقله بها روایهات کتهاب التهاذا  ،مهأخوذات صهدوق از کتهاب حسهین بهن سهعید
ابل شناسایى خواهد بود.
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 .5بیشترین بهر ،صدوق از کتاب المحاسن ،در احادی ابواب مرتب با سفر در کتاب الحه کتاب مان الاحضا ه الفقلاه
است (جستارهاای در مخرسه کالمی م ،ص.)۱۴۹

مىتوان به ال حمه سعد بن عبداهلل 2،الجامع ابن الولید 3،نهوادر الحکمهه محمهد بهن احمهد بهن
یحیى االشعری 4،کتاب ایاد بن مروان ندی 5،کتاب عبداهلل بن المغیهر 6،،کتهاب عیاشهى،

7

،امع محمد بن احمد بن یحیى بن عمران االشعری 8،نوادر ابراهیم بهن هاشهم 9،نهوادر محمهد

بن ابى عمیر 10اشار ،کرد.
 .2-1-2ذکر توقیع

تو یع به عنوان نوعى از مکتوبات حدیثى ،برای یادداشتهایى به کار برد ،مهىشهد کهه در پاسهخ

سههؤاالت مکتههوب ،توس ه معصههو  ۷در همههان نامههه اصههلى نگاشههته م هىشههد 11.بسههیاری از ایههن
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پدرش 1،در برخى موا ع به نا منبع مکتهوب حهدی

در سهند نیه تصهریح مهىکنهد؛ بهرای نمونهه

تو یعات تها عصهر مؤلفهان کتهب اربعهه مو،هود بهود ،اسهت 12.تو یعهات ،یکهى از مصهادر مهورد اعتمهاد

شیخ صدوق است؛ به طهوریکهه وی در کتهاب کماال الاخان بهابى را بهه بیهان تو یعهات اختصهاص

مىدهد و  ۵۱مورد از تو یعات را در یک باب بت مىکنهد 13.او از تو یهع در کتهاب فقههى خهود  -کهه
بههه حجههت بههودن روایههاتش بههرای فتههوا تأ کیههد داشههته  -اسههتفاد ،مههىکنههد .در سههایر آ ههار نی ه بههه صههورت

موردی به برخى از تو یعات اشار ،مىکند 14.نمونهای از تو یعات ن د صدوق عبارتاند از:
 .۱تو یعات اما رضا ۷به ابراهیم بن محمد الهمذانى،
 .۲تو یع ابى ،عفر ۷به على بن مهزیار،

15

16

 .1کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۱ص.۴ ،۳
 .2علو اخبار ال ضا ،۷ج ،۲ص.۲۲ ،۲۱

ضا ،۷ج ،۲ص۲۶۷؛ کتاب من الاحض

 .3التوحلخ ،ص۳۳۸ ،۲۲۶؛ علو اخبار ال
 .4کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۳ص۳۷۷ ،۳۴۵؛ ج ،۴ص.۱۵۳ ،۱۴۹

ه الفقله ،ج ،۱ص.۱۵۵

 .5همان ،ج ،۱ص.۴۰۵
 .6همان ،ص.۴۶۷
 .7همان ،ص.۵۶۴

 .8همان ،ج ،۱ص۱۵۵؛ ج ،۳ص۳۷۳ ،۳۴۵؛ التوحلخ ،ص۱۲۰؛ معانی االخبار ،ص.۳۴۲
 .9ر : .کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۱ص۳۵۲؛ ج ،۳ص۵۲۸؛ ج ،۴ص.۱۱۱
 .10همان ،ج ،۱ص۴۰۵؛ ج ،۲ص۳۹۳ ،۱۶۱؛ ج ،۳ص۸۸؛ ج ،۴ص.۱۵۷
 .11مدخل «تو یع» در دانشنامه جها اسالم ،ج ،۱ص.۴۰۵۸
« .12معیارشناسى منابع حدی » ،ص.۱۵۲
 .13تاراخ عمومی حخاث ،ص.۲۹۹

 .14ر : .کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص.۲۰۳
 .15همان ،ج ،۲ص.۴۲

 .16همان ،ج ،۴ص.۲۴۰
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 .۳تو یع اما هادی ۷خطاب به برخى از شیعیان در بغداد،
 .۴تو یع ابى محمد ۷برای سواالت ابراهیم بن مهزیار،

1

2

 .۵تو یعاتى به خ اما عسکری ۷برای محمد بن صفار ،کهه اصهل ایهن تو یعهات توسه

صفار به دست صدوق رسید ،است.

3

 .۵تو یعات اما عسکری ۷به عبداهلل بن ،عفر الحمیری 4و ...

 .2-2تحلیل متن و سند

در برخى موارد ،شناسایى مصادر آ هار حهدیثى بها اشهتراکات مو،هود در مهتن و سهند روایهات

ابل تشخیص است .شناسایى چند نمونه از مصادر صدوق با این روش عبارتاند از:
 .۱رساله حقوق امام سجاد۷؛ این رساله در کتاب الخصال نقل شد ،است.

5

 .۲تفسل منسوب به امام حسن عسک ۷؛ روایات تفسیری فراوانى در آ ار صدوق از مفسر

،ر،انى با دو واسطه از اما عسکری ۷نقل شد ،کهه مهأخوذ از ایهن تفسهیر اسهت .اگرچهه ابهن

ّمایری این تفسیر را ،على و راویانش را مجهول و ضعی

برمىشهمرد 6،امها حهدا ل مطلبهى

که از نقلیات صدوق ابل برداشت است ،سهاختگى نبهودن ایهن کتهاب نه د او اسهت؛ چهون در

صورت احراز ،عل ،از نقل آن ا ر ا،تناب مىکرد .البته با مشاهد ،روایات این تفسیر در کتاب
مان الاحضا ه الفقلاه مهى تهوان پها را فراتهر نههاد و اعتمهاد صهدوق و اعتبهار ایهن کتهاب را نه د وی
برداشت کرد؛ ا یهرا صهدوق در مقدمهه ایهن کتهاب ،بهه ایهن نکتهه تهذکر مهىدههد کهه آن ،از کتهب

مشهور و ابل اعتماد استخراج شد ،است .محمد تقى مجلسى نی نقهل شهیخ صهدوق از ایهن
کتههاب را دال بههر اعتبههار ایههن کتههاب و اعتمههاد آن نهه د صههدوق دانسههته اسههت 7.البتههه ّال ههب

پژوهشگران معاصر ،نظری دیگر را در پیش گرفتهاند و انتساب این کتاب به اما
را ناصحیح شمرد،اند و بر آن ا امه دعوی کرد،اند.

عسکری۷

 .۳بصائ الخرجات؛ برخى با بررسى آ ار صدوق بر این نظرند که او از صفار  ۲۱حدی

 .1ر : .التوحلخ ،ص۲۲۴؛ االمالی ،ص.۵۴۶
 .2همان ،ج ،۲ص.۴۴۴

 .3همان ،ج ،۱ص۱۴۲ ،۱۴۱؛ ج ،۲ص۱۵۳؛ ج ،۳ص۶۸ ،۶۷؛ ج ،۴ص.۲۰۳
 .4همان ،ج ،۳ص.۴۸۸ ،۴۷۶
 .5الخصال ،ص.۵۷۰-۵۶۴
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 .6رجال ابن الغضائ  ،ص.۹۸

 .7روض المتقلن ،ج ،۱۴ص.۲۵۰

نقهل

ایههنکههه گفتههه مههىشههود ابههن الولیههد بصااائ الااخرجات را نقههل

صههفار ،بههرای صههدوق نقههل مههىکنههد ،په

نکرد ،،صحیح نیست 1.البته با تو،ه بررسىهای انجها شهد ،در کتهب فهرسهت ،صهفار در بهیش از

 ۱۹۵طری در فهرست نجاشى و طوسى حمهور داشهته اسهت کهه در اک هر آنهها ،وی واسهطه بهین دو
مى است .این امر نشاندهند ،این مطلب است که صفار نقهش پررنگهى در انتقهال کتهب حهدیثى

در شهر م داشهته اسهت 2.په

بهه صهرف تشهابه سهند در کتهاب بصاائ الاخرجات و کتهب صهدوق

نمىتوان حکم داد که روایت مذکور از تألیفات محمد بن صفار اخذ شد ،اسهت؛ ا یهرا ایهن احتمهال
نی و،ود دارد که صفار نقش نا ل کتاب را در سند صدوق ایفا کرد ،باشد.
 .۴اخبار القائم؛ برخى بر اسا

روشهای اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثار شیخ صدوق

کرد ،است که سند آنها با سند بصائ الخرجات یکسان اسهت .در تمهامى ایهن نقهلهها ابهن الولیهد از

و،ود صهدوق در طریه نجاشهى بهه کتهاب اخبهار القها م ،بهر

این رأیاند که برخى از منقوالت صدوق از على بن محمد بن ابراهیم رازی ،مشههور بهه عهالن،

از این کتاب نقل شد ،است 3.با تو،ه بهه ایهنکهه تعهدادی از روایهات ایهن فهرد در کتهاب کماال

الخان روایت شد ،است و این روایات در بابههای «مها رو ی عهن أبهى محمهد الحسهن بهن علهى

العسکری ۷من و و الغیبة بابنه القا م ۷و أنه الثانى عشر مهن اْل مهة« 4،»:بهاب ذکهر مهن

شاهد القا م ۷و رآ ،و کلمه» 5و «باب ذکر التو یعات الواردة عن القها م، 6»۷های گرفتههانهد،
احتمال اخذ این روایات از کتاب «اخبار القا م »۷عالن کلینى با تو،ه به ممهمون یکسهان،

تقویت مىگردد.

 .3-2مراجعه به کتب فهرست

تعهداد ابههلتهو،هى از اصههول و کتهب حههدیثى مهذکور در فهههار  ،از طریه شههیخ صهدوق بههه

نجاشى و شیخ طوسى رسید ،است .پ

این احتمهال کهه صهدوق از ایهن مصهادر در تألیفهات

خود بهر ،برد ،باشد ،فراوان است .برخى از این اصول عبارتاند از :اصلهای ابراهیم بهن عبهد

الحمید ،اسحاق بن عمار ساباطى ،حسین بن ابى العال ،ربعى بن عبداهلل بن ابهى ،هارود 7.بها
،« .1ایگا ،محمد بن صفار و کتاب بصا رالدر،ات در میرا
 .2همان ،ص.۱۱۲

حدیثى شیعه» ،ص.۱۱۰-۱۰۷

« .3نکاتى دربار ،اهمیت آ ار صدوق» ،ص.۲۳۵
 .4کمال الخان ،ج ،۲ص.۴۰۸

 .5همان ،ص.۴۳۷ ،۴۳۶ ،۴۳۵

 .6همان ،ص.۴۹۲-۴۹۰ ،۴۸۸ ،۴۸۶ ،۴۸۵ ،۴۳۸
 .7الفه ست ،به ترتیب ص.۱۹۵ ،۱۴۰ ،۳۹ ،۱۸
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مقایسههه مشههیخه صههدوق بهها طههرق مههذکور در کتههب فهرسههت طوسههى و نجاشههى ،در مههواردی کههه

طریه هها اشهترا دارنهد ،مهىتهوان گفهت در آن عنهاوین مشهیخه ،اسهم راوی اول ،همهان مؤله
کتاب است؛ یعنى صدوق آن روایت را از کتاب راوی موردنظر ،اخذ کرد ،است.

مشترکات مشیخه صدوق با طرق مو،ود در فهرست نجاشى عبارتانهد از، :ههیم بهن ابهى

،هم 1،حکم بن حکیم ابو خهالد صهیرفى 2و یاسهین المهریر 3کهه مهورد اخیهر ،تنهها در نها اسهتاد
صدوق تفاوت دارد.

مشترکات مشیخه صدوق با طهرق مو،هود در فهرسهت شهیخ طوسهى عبهارتانهد از :عمهر بهن

یزید 4،محمد بن ی

البجلى در نقل از کتاب ضااا امل المؤمنلن 5،نمر بن سوید 6،ریان بن

الصلت 7،محمد بن على بن محبوب 8،اید الشحا  9،عبداهلل بن ،عفر حمیهری 10،ایهوب بهن
نو صاحب مسها لى از ابهى الحسهن الثاله  11،۷یاسهین المهریر 12،محمهد بهن ابهى عمیهر،

13

عبید اهلل بهن علهى حلبهى 14،عهالء بهن را یهن 15،سهعد بهن عبهداهلل مهى 16،محمهد بهن احمهد بهن
یحیههى بههن عمههران االشههعری 17،وصههیت محمههد بههن حنفیههه 18،حریه بههن عبههداهلل سجسههتانى 19و

 .1کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۵۸؛ رجال النجاشی ،ص.۱۳۱
 .2کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۲۸؛ رجال النجاشی ،ص.۱۳۷
 .3کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۵۱۶؛ رجال النجاشی ،ص.۴۵۳
 .4کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۲۵؛ الفه ست ،ص.۳۲۴
 .5کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۸۶؛ الفه ست ،ص.۳۲۳

 .6کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۹۶ ،۴۹۵؛ الفه ست ،ص.۴۸۱

 .7کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۳۳ ،۴۳۲؛ الفه ست ،ص.۱۹۶ ،۱۹۵
 .8کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۵۲۳؛ الفه ست ،ص.۴۱۱

 .9کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۲۶؛ الفه ست ،ص.۲۰۱

 .10کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۵۱۰؛ الفه ست ،ص.۲۹۴
 .11کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۶۳؛ الفه ست ،ص.۴۳

 .12کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۵۱۶؛ الفه ست ،ص.۵۱۴

 .13کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۶۰؛ الفه ست ،ص.۴۰۵ ،۴۰۴

 .14کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۳۰ ،۴۲۹؛ الفه ست ،ص.۳۰۶ ،۳۰۵
 .15کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۶۱؛ الفه ست ،ص.۳۲۲

 .16کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۲۴؛ الفه ست ،ص.۲۱۶ ،۲۱۵

 .17کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۷۵؛ الفه ست ،ص.۴۱۱-۴۰۸
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 .18کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۵۱۳؛ الفه ست ،ص.۴۴۰
 .19کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۴۳؛ الفه ست ،ص.۱۶۲

اگر چه گفتهاند صهدوق در کتاب مان الاحضا ه الفقلاه اسهناد را معله بهه نها کتهب نکهرد،

اسههت ،امهها زمههانى کههه سههند صههدوق بههه اسههم یههک راوی در مشههیخه ،بهها طری ه فهرسههت یکسههان

باشد ،مىتوان گفت در آن موارد در کتاب من الاحض ه الفقله تعلی به نا مؤل

اتفهاق افتهاد،

است؛ یعنى در ایهن کتهاب ،هر،ها در ابتهدای سهند نها ایهن راو یهان باشهد ،صهدوق روایهات را از
کتهب ایههن افههراد اخههذ کههرد ،اسههت؛ حتههى در مهواردی کههه صههاحبان فهههار

کتاب مؤلفى طری دارد ،مىتوان حد

گفتهههانههد صههدوق بههه

زد تعلی به نا آن راوی برگرفتهه از کتهاب راوی باشهد

-حتى اگر در مشیخه سندی دیگری برای روایهات آن فهرد ذکهر شهد ،باشهد -ا یهرا طریه صهدوق

روشهای اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثار شیخ صدوق

على بن مهزیار االهوازی.

1

در برخى آ ار ،محدود به یک طری نبود ،اسهت ،ولهى صهدوق بهرای اختصهار تنهها بهه ذکهر چنهد

طری اکتفا کرد ،است.

 .3اعتبارسنجی کتب حدیثی در نزد صدوق

با تو،ه به داد،های ر،الى مو،ود در کتب ر،الى و فهرست ،شیخ صدوق و مشهایخ او در

موا،هه با کتابهای حهدیثى برخهورد یکسهانى نداشهتهانهد .عهواملى همچهون مهذهب و عقایهد

نویسههند ،کتههاب ،صههدا ت و امانههت انتقههال دهنههد ،کتههاب ،محتههوای کتههاب ،می ه ان شهههرت و
ا بههال عمههومى بههه کتههاب در نههو تعامههل بهها کتههابهههای حههدیثى تأ یرگههذار بههود ،اسههت .بههه نظههر

مههىرسههد ،مشههایخ حههدیثى متقههد  ،بههل از بررسههى تههک تههک روایههات مو،ههود در کتههاب ،بهها یههک
انگهار ،و دیههد کلههى از آن کتههاب موا،ههه بودنههد کهه در گههزینش روایههات از آن کتههاب تههأ یر مسههتقیم

داشههته اسههت .صههدوق در موا،هههه اولیههه بهها کتههاب حههدیثى یکههى از برخوردهههای سهههگانههه ا یههر را

اعمال کرد ،است:

 .١-3قبول اجمالی کتاب حدیثی

برخى از کتابهای حدیثى بها ا بهال عمهومى همهرا ،بهود ،و تعهدادی از آنهها ،عنهوان کتهاب

مشهور را به خود گرفتهاند .با تو،ه به مقدمهه کتاب مان الاحضا ه الفقلاه ،صهدوق بهه ایهن آ هار
عنایههت خاصههى داشههته اسههت .ایههن آ ههار دربردارنههد ،کتههب و اصههول اولیههه و کتههابهههای انو ی هه

برگرفتههه از اصههول اولیههه بههود،انههد .همچنههین ،شههاهد حمههور صههدوق در  ۱۲۳طری ه در کتههاب

فه ست الطوسی هستیم .اک ر این کتابها به صورت کامهل توسه شهیخ صهدوق بهه آینهدگان
 .1کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص۴۴۶؛ الفه ست ،ص.۲۶۵
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انتقهال داد ،شههد ،اسههت .ایههن مطلههب ،بیههانگههر اعتمهاد کلههى صههدوق بههر ایههن آ ههار اسههت؛ ا یههرا در
مههواردی کههه صههدوق بههه محتههوای ا ههر یهها انتقههالدهنههدگان کتههاب یهها نویسههند ،کتههاب ایههراد گرفتههه

باشد ،آن کتاب را روایت نمىکند یها ایهنکهه برخهى از روایهات آن را اسهت نا مهىکنهد 1.په

و تهى

است نایى در بین نیست مىتوان گفت صدوق اعتمهاد حهداک ری بهه آن کتهاب داشهته اسهت.
البته این مطلهب در مقها بررسهىههای فهرسهتى و نهوعى بهول ا،مهالى ا هر اسهت ،امها در بحه

فقهالحدیثى ،اعتبارسنجى صدوق  ،ى و بها بررسهى هر یهک از روایهات خواههد بهود .شهاهد آن
نیه روایههاتى اسههت کههه صههدوق از منههابع مههورد اعتمههاد خههود نقههل مههىکنههد ،امهها بههه دالیههل متنههى یهها

سندی آن را ّیر ابل اعتماد برمىشمرد.

2

 .٢-3طرد تمام کتاب به دلیل ساختگی بودن و عدم انتساب صحیح

برخههى از آ ههار حههدیثى بهها طههرد کامههل در نگهها ،صههدوق همههرا ،بههود،انههد ،بههه طههوری کههه وی بههه

تبعیت از استادش ابن الولید اصل اید اراد ،اید نرسى و کتهاب خالهد بهن عبهداهلل بهن سهدیر را

روایت نمىکند و آنها را برساخته محمد بهن موسهى الهمهدانى برمهىشهمرد 3.عبهارت «ال ارو یهه

الن ههه موض ههو » م ههىرس ههاند ک ههه او ب ههه دلی ههل مجع ههول ب ههودن کت ههاب و نادرس ههتى انتس ههاب آن ب ههه
نویسند،اش ،خود را مجاز به نقل از این کتاب نمىداند ،اما بایهد دیهد آیها صهدوق در عمهل نیه

پاینههد بههر ایههن امههر بههود ،اسههت اگرچههه صههدوق از ا یههد الههزراد و خالههد بههن عبههداهلل بههن سههدیر هههیچ

روایتههى را نقههل نکههرد ،،امهها دو روایههت را از ا یههد نرسههى نقههل کههرد ،اسههت .ایههن مطلههب بهها موضههو
دانستن کتاب اید نرسى ن د صدوق ،ابل تأمل است:
 .1-2-3روایات زید نرسی در آثار صدوق

شیخ صدوق ،دو روایت از اید النرسى با واسطه از ابن ابى عمیر روایت مىکند:

یکى در کتاب من الاحض ه الفقله که سؤال و ،واب على بن مزید از امها صهادق ۷در بهار،

ح نیابتى است 4.این روایت در الکافی 5و در اصل اید نرسى مو،ود است.
 .1برای نمونه ر : .الفه ست ،ص۴۱۲ ،۴۰۷ ،۴۰۶؛ رجال النجاشی ،ص.۳۲۹

 .2ر : .کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۱ص۴۰۶ ،۲۵۱ ،۲۵۰ ،۴۸؛ ج ،۴ص.۳۰۵ ،۳۰۴
 .3الفه ست ،ص.۲۰۱ ،۱۷۴

 .4کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص.۲۰۷
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 .5الکافی ،ج ،۷ص.۲۱

 .6اصول الست عش  ،ص.۱۹۴ ،۴۰

6

روایت دیگری را صدوق در ثواب االعمال با سند «أبى=

أصههحابه ههال :سهمعت أبهها عبههد

أبیهه ،عههن محمهد بههن أبهى عمیهر ،عههن ا یهد البرسهى ،عههن بعه

اهلل ۷یقهول» در بههار ،هواب شستشههو بها سههدر روایههت مهىکنههد .او همهین روایههت را در کتاااب ماان
الاحضا ه الفقلااه بههه صهورت مرسههل از امها صههادق 2۷نقهل مههىکنهد .همههین روایهت بهها سههندی
1

مشهابه در اصهل ا یهد نرسهى 3آمهد ،اسهت کههه نشهان مهىدههد« ،البرسهى» در سهند صهدوق همههان

«النرسى» است که تصحی

شد ،است.

نقل این دو روایت در کتاب من الاحض ه الفقله ،نشان از اعتماد او به این روایات است .اگر

صدوق بر این نظر بود ،که از اصل اید النرسى روایت نکنهد ،چگونهه بهه دو روایهت از ایهن اصهل

روشهای اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثار شیخ صدوق

ال :حد نى على بن إبراهیم ،عن

اعتماد کرد ،و آن را روایت کرد ،است در ،واب باید گفت که به نظر مىرسد صدوق ایهن دو

روایت را از اصل مذکور اخذ نکرد ،باشد ایرا:

در کتاب من الاحضا ه الفقلاه ،یکهى از ایهن روایهتهها از ابهن ابهى عمیهر روایهت شهد ،اسهت،

طری صدوق به این راوی در مشیخه عبارت است از:

و ما کان فیه ،عن ُممد بن ی عمیر فقد رو یته عن ی و ُممد بان احلسان؟امهضر؟ عان ساعد
ً
بن عبد اهلل و احلمیر ی یعا ،عن یو بن ن،ح و إبراهی ها م و یعقو بان ی یاد و ُمماد

بن عبد اَباش یعا عن ُممد بن ی عمیر.

4

روایت دیگر نی با سند «أبى= ال حد نى على بن إبراهیم ،عن أبیه عن محمهد بهن أبهى عمیهر ،عهن

اید البرسى (النرسى) ،عن بع

أصحابه ال :سمعت أبا عبد اهلل ۷یقول» 5نقل مىکند.

با تو،ه به اینکه نجاشى بعد از نقل ابن الولید ،مبنهى بهر واضهع بهودن محمهد بهن موسهى ،بها

عبارت «واهلل اعلم» سخن او را مهورد تردیهد هرار مهىدههد 6و ابهن الغمها ری نیه نظهر ابهن الولیهد و
صدوق را دربار ،ساختگى دانستن اصل اید اراد و اید نرسى نمىپذیرد و مىگوید ایهن کتهاب
را ابهن ابههى عمیههر روایههت مهىکههرد .وی برسههاخته بههودن آنههها توسه محمههد بههن موسههى السههمان را

نمههىپههذیرد 7.مههىتههوان گفههت کههه اصههل ا یههد نرسههى در ههم و بغههداد طرفههدارانى داشههته اسههت و
 .1ثواب االعمال ،ص.۲۰
 .2کتاب من الاحض ه الفقله ، ،ج ،۱ص.۱۲۵
 .3اصول الست عش  ،ص.۲۰۵
 .4کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص.۴۶۰
 .5ثواب االعمال ،ص.۲۰
 .6رجال النجاشی ،ص.۳۳۸
 .7رجال الغضائ  ،ص.۶۲
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محد ان به نقل ابن ابى عمیر از این کتاب اعتماد داشتهاند؛ برای نمونه مىتوان از ابراهیم بهن

هاشم ،محمد بن عیسى بن عبید ،حمید بن ایاد و عبیداهلل بهن احمهد بهن نهیهک نها بهرد 1.بها
این و،ود ،محد انى در م به اخذ حدی

از کتاب اید نرسهى مبهادرت ورا یهد،انهد و روایهاتى را

با واسطه ابن ابى عمیر از اید در آ ارشان بت و ضهب کهرد،انهد و بهدین وسهیله روایهات ا یهد بهه

آ ار حدیثى انویه منتقل گردید .از طرفى ،در سند دو روایت مذکور ،افرادی دید ،مهىشهوند کهه
صاحب تألیفات حدیثى هستند؛ مانند على بن بابویه ،سهعد بهن عبهداهلل ،حمیهری ،علهى بهن
ابراهیم هاشم یا سایر راویان مو،ود در سند که دارای تألیفات حدیثى بود،انهد .صهدوق نیه بهه

دلیل اعتماد به این آ ار انویه ،به ایهن دو روایهت اعتمهاد کهرد ،و آنهها را در آ هار خهود وارد کهرد،

است .عالو ،بر آن ،چون صدوق تنها به دو نقل از اید اکتفا کرد ،است ،احتمهال ایهنکهه آنهها
را از کتاب اید روایت کرد ،باشهد ،بعیهد بهه نظهر مهىرسهد ،و بهه احتمهال ،آنهها را از آ هار مشهایخ

خود اخذ کرد ،باشد.

 .٣-3نگاه دوگانه به یک مجموعه حدیثی

در م ههوا عى ص ههدوق تنه هها ب ههر بخ ههشه ههای مشخص ههى از ی ههک کت ههاب اعتم ههاد ک ههرد ،اس ههت.

کتهابههای نوادر الحکماه محمهد بهن احمهد بهن یحیهى ،المنتخباات سهعد بهن عبهداهلل ،کتهب
یون

بن عبدالرحمن به روایت محمهد بهن عیسهى بهن عبیهد ،کتهب محمهد بهن سهنان و کتهب

ابوسمینه محمد بن على الصیرفى ،کتاب بصائ الخرجات محمد بن الحسهن الصهفار در ایهن

دسههته ،ههای مههىگیرنههد .از نظههر صههدوق در ایههن کتههابههها روایههات صههحیح و سههقیم در یههک

مجموعههه حههدیثى ،مههع شههد،انههد .وی در تفکیههک روایههات صههحیح از سههقیم در ایههن کتههابههها

راهکارهایى به صورت انوا است ناها ارا ه مىدهد.
 .1-3-3استثنای محتوای ناصحیح کتاب

صدوق ،در این موارد ،بر محتوای صحیح کتاب اعتماد کرد ،،امها روایهاتى از کتهاب را کهه همهرا،

با ّلو و تخلی بود ،،روایت نکرد ،است؛ برای نمونه شیخ طوسى بل از بیان طریه خهود بهه کتهاب

محمد بن سنان  -که در طری آن صدوق و بسیاری از مشایخش حمور دارند  -مىگوید:
هرآنچه او روایت کرده را دریافت کردم ،جز آنچه در آن تخلیط و غلو بود.
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 .1ر : .الکافی ،ج ،۲ص ،۱۸۵ج ،۴ص ،۱۴۷ج ،۷ص۲۱؛ کامآ الزاارات ،ص.۳۰۶
« .2و ،میع ما روا ،إال ما کان فیه تخلی أو ّلو» (الفه ست ،ص.)۴۰۶

2

از نقل مفاهیم همرا ،با ّلو ،تخلی و تدلی

آن ا،تناب مىورزند.

1

 .2-3-3استثنای متفردات کتاب

شیخ صدوق به تبعیت از استادش ابن الولید ،عهالو ،بهر اسهت نای نها ر بهر محتهوای روایهات

متهمهان بههه ّلهو ،در مههواردی بهر متفههردات آنهها نیه تو ه
ناصحیح خواندن تما متفردات راوی ضعی

مههىکنهد ،البتههه ایهن تو ه

بهه معنههای

و نفى ممامین آن روایات یا سلب کلهى آنهها

نخواهههد بههود؛ 2بههرای نمونههه شههیخ صههدوق در نقههل از کتههابهههای ابوسههمینه ،محمههد بههن اورمههه و
تعدادی از راویان ضعی

روشهای اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثار شیخ صدوق

همچنین شیخ صدوق و اساتیدش و تى کتب ابوسمینه را برای آیندگان روایت مهىکننهد،

و متهم به ّلو ،تنها بر روایات ّیر متفرد کتهاب آنهها اعتمهاد کهرد ،و

از نقههل متفههردات مو،ههود در ایههن آ ههار ا،تنههاب کههرد ،اسههت .صههدوق در بههار ،کتههاب محمههد بههن
3

اورمه  -که همرا ،با ّلو و تخلی است  -مىگوید:

محمد بن اورمه متهم به غلو شده است .بنابراین تنها آن چیزی را از آثارش برگزییدم و
به آن فتوا دادم که در کتاب حسیین بین سیعید و سیایر آثیار میورد اعتمیاد بودنید و بیه
متفردات او اعتماد نکردم و بر اساس آن فتوا ندادم.

4

همچنین در است نای برخى از راویان از کتاب نوادر الحکماه ،تنهها بهه عهد نقهل متفهردات

آنها اشار ،مىکند.
پ

5

شاید این اشکال بهه ذههن برسهد کهه ّیرمتفهردات ایهن آ هار ،در سهایر منهابع نیه و،هود دارنهد،
چه نیازی به نگا ،دوگانه به این آ ار است به عبارتى ،نگا ،اینچنینى به این آ ار ،با طرد

آنههها چههه تفههاوتى دارد در پاسههخ بایههد گفههت کههه اگرچههه روایههات ایههن آ ههار بههه صههورت مسههتقل
نمهىتواننههد دلیهل شههرعى بههرای حکمهى ههرار گیرنههد ،امها و،ههود ّیرمتفههردات آن بهه عنههوان شههاهد

متنههى ،سههند و طری ه ،دیههد ،رفههع ا یههادات ،تصههحیفات و سههایر اشههکاالت مو،ههود در حههدی
مىتواند به عنوان معاضد و شاهد مورد استفاد ،رار گیرند.

 .1همان ،ص.۴۱۲

« .2است نای ابن الولید و تأ یر آن بر اعتبار بصا ر» ،ص.۸۴ ،۸۳
 .3ر : .الفه ست ،ص۴۱۲؛ رجال النجاشی ،ص.۳۲۹

« .4محمد بن أورمة طعن علیه بالغلو فکهل مها کهان فهى کتبهه ممها یو،هد فهى کتهب الحسهین بهن سهعید و ّیهر ،فإنهه یعتمهد و
یفتى به (و کل ما تفرد) به لم یج العمل علیه و ال یعتمد» (الفه ست ،ص.)۴۰۷

 .5ر : .همان ،ص.۴۱۱-۴۱۰
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 .3-3-3استثنا بر مشایخ صاحب کتاب

شیخ صهدوق در تعهدادی آ هار ،بهر روایهاتى از کتهاب  -کهه از طریه مشهایخ مو ه مؤله

نقهل

شد - ،اعتماد کرد ،است .بهه عبهارتى ،بهر روایهاتى از ایهن کتهب کهه از مشهایخ ّیهر مو ه مؤله

نقل شهد ،،اعتمهاد نکهرد ،و از روایهت کهردن آنهها ا،تنهاب کهرد ،اسهت؛ اگرچهه در ایهن مهورد در
انتساب کتاب به مؤل

آن تردیدی و،ود ندارد ،اما دامنهه تردیهد ،برخهى واسهطهههایى هسهتند

ک ههه می ههان ص ههاحب ا ههر و معص ههو  ۷نق ههش آفرین ههى م ههىکنن ههد .اس ههت ناءات وارد ب ههر کت ههاب
1

المنتخبات سعد بن عبداهلل از این نو است.

شههیخ صههدوق و تههى بههرای کتههابهههای سههعد بههن عبههداهلل بههه آینههدگان ا،ههاز ،صههادر مههىکنههد،

کتاب المنتخبات سعد را است نا مىنماید و مىگوید:

تنها روایاتی از این کتاب را با واسطه ابن الولید روایت میکنم که آنها را بر ابن الولیید
قرا ت کرده باشم ،روایاتی از آنها را اجازه نقل دارم کیه از طرییق راوییان ثقیه رسییده
باشد ،آنچه را سعد از محمد بن موسی الهمدانی نقل کرده باشد را نقل نمیکنم.
شیخ صدوق در این کتاب به نقل روایاتى پرداخته است که واسطه مؤل

افراد قه تشکیل داد ،باشند.

را تا معصهو

2

۷

البته از متن شیخ طوسى اینگونه برداشت مىگردد کهه شهیخ صهدوق طریه دیگهری نیه بهه

آ ار سعد بن عبداهلل دارد و تمامى روایات آ ارش از ،مله المنتخبات را بدون است نا از پدرش

نقل کرد ،است ،اما به نظر مىرسد اگرچه او ا،از ،نقل تمامى روایهات آ هار سهعد را دارا بهود ،امها

در عمل ،خود را مجاز به نقل تمامى روایهات مو،هود در ایهن آ هار نمهىدیهد .شهاهد ایهن ادعها نیه

سخن شیخ صدوق بعد از نقل روایتى است که مىگوید:

شیخ ما ابن الولید اعتقاد خوبی به محمد بن عبد اهّٰلل مسمعی راوی این خبیر ،نداشیت
و در نظر او مورد اعتماد نبود ،لکن من ایین خبیر را در ایین کتیاب ،از کتیاب الرحمیه
استخراج کردم و چون آن کتاب را برای استاد قرا ت میکیردم ،انکیاری نکیرد و عیبیی
نگرفت و اجازه نقل آن را به من داد.

3

این مطلب نشاندهند ،می ان تأ یرپذیری صدوق از استادش ابن الولید است.
 .1اعتبارسنجی احاداث شلعه ،ص.۱۹۹
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 .2الفه ست ،ص.۲۱۶ ،۲۱۵

 .3علو اخبار ال ضا ،۷ج ،۲ص.۲۲ ،۲۱

شهیخ صههدوق نیه از آن تبعیههت کههرد ،اسهت 1.از سههخن نجاشههى ایهنطههور برداشههت مهىشههود کههه
علت است نای ابن الولید از نوادر الحکمه ،نقل صاحب نوادر از راو یهان ضهعی  ،اعتمهاد او بهر

مراسیل و عد پایبنهدی راو یهان بهه آداب و شهرای اخهذ حهدی

بهود ،اسهت 2.برخهى از راو یهان

است نا شد ،از کتاب نوادر الحکمه افرادی ناشناخته بودنهد؛ ماننهد محمهد بهن ههارون ،عبهداهلل

بن محمد الشامى ،محمد بن یحیى المعاذی ،ابو على النیشابوری ،وههب بهن منبهه .تعهدادی
از راویان نی از نظهر شخصهیت یها از حیه

روایهات یها بخشهى از کتهابههای حهدیثى کهه توسه

آنه هها ب ههه آین ههدگان انتق ههال داد ،ش ههد ،ب ههود ،تم ههعی

ش ههد ،بودن ههد؛ مانن ههد محم ههد ب ههن موس ههى

روشهای اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثار شیخ صدوق

نمونه دیگر ،است نای ابن الولید بر برخى راویان مو،هود در کتهاب ناوادر الحکماه اسهت کهه

الهمدانى ،ابو عبداهلل السیاری ،محمد بن على ابوسمینه ،احمد بن هالل عبرتایى و سهل بن

ایاد آدمى 3.یکى از است ناشدگان این کتاب ،محمد بهن عیسهى بهن عبیهد اسهت کهه ابهن نهو

اسههت نای ایههن فههرد را از کتههاب نااوادر الحکمااه مههورد خدشههه ههرار مههىدهههد؛ 4امهها بهها تو،ههه بههه
گ ارشهای نجاشى و شیخ طوسى مشکل محمد بن عیسى روایات متفهرد از یهون
برای روایت از ابن محبوب است.

و سهن کهم

5

 .۴-3-3استثنای برخی از راویان و شا گردان صاحب کتاب

در گذشههته شههاگردان ،کتههاب حههدیثى را در ن ه د اسههتاد فههرا مههىگرفتنههد و هههر یههک بهها تو،ههه بههه

آمههوزشهههای خههود نه د اسههتاد و نسههخهبههرداری از کتههاب وی ،آن را روایههت مههىکردنههد .همههین امههر

سههبب مههىشههد یههک کتههاب توس ه چنههدین راوی مختل ه

روایههت گههردد .گههاهى بههین روایههت

شاگردان از کتاب ،اختالفاتى ابل رؤیت بود و ممکهن بهود روایتهى در کتهاب یهک شهاگرد بهت

شههد ،باشههد ،امهها شههاگردان دیگههر آن را از اسههتاد روایههت نکههرد ،باشههند ،یهها روایههات توس ه برخههى
شههاگردان بهها ا یههاد ،و نقصههان نقههل شههد ،باشههد .بههه همههین دلیههل ،بههر روایههت یههک راوی از کتههاب

استادش اعتماد مىکردند ،اما بر روایهت راوی دیگهری از همهان کتهاب ،بهه دالیلهى ماننهد شهیو،

تحمل حدی  ،سن راوی در زمان اخذ و  ...اعتماد نمىکردند.
 .1رجال النجاشی ،ص۳۴۸؛ الفه ست ،ص.۴۱۱ ،۴۱۰ ،۴۰۲
« .2نقد نگر ،تمعی

محمد بن عیسى بن یقطین» ،ص.۱۱

 .3جستارهاای در مخرسه کالمی بغخاد ،ص.۵۲۲
 .4رجال النجاشی ،ص.۳۴۸

 .5جستارهاای در مخرسه کالمی بغخاد ،ص.۵۲۲
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از این رو ،برخى از است نا ات ابهن الولیهد بهر کتهابههای حهدیثى ،شهامل اسهت نای بهر برخهى

شاگردان صاحب کتاب مىشد؛ مانند است نا ابن الولید بر روایهات یهون

کهه از طریه محمهد

بن عیسى بن عبید رسید ،است 1.شیخ صدوق از این است نا تبعیت کرد ،اسهت .علهت ایهن

است نا ،تردید در درستى انتساب برخى از احادی
ا ر (یون ) است.

و آموز،های نهفته در آن ،به راوی صهاحب

2

 .۵-3-3استثنای جزء مشخصی از آثار حدیثی راوی

شیخ صدوق تمامى روایات محمد بن الحسن الصفار را روایت مىکند ،اما از نقل کتهاب بصها ر

الدر،ات ا،تناب مىورزد 3.محمد تقى مجلسى بهر ایهن نظهر اسهت کهه دلیهل ایهن اسهت نا محتهوای
کتاب اسهت کهه حهاوی ّلهو بهود ،اسهت 4.برخهى گفتههانهد کهه یکهى از دالیهل اسهت نا ،عهد صهحت
انتساب این کتاب به صفار است 5.برخى نی بر این نظرنهد کهه صهفار از مشهایخى ماننهد سهندی بهن

ربیع ،محمد بن خالد طیالسى و هیثم بن ابى مسروق روایت مستقیم دارد؛ در حالى کهه بها تو،هه بهه
ا
عد تطاب تاریخى ،صفار نمىتوانسته سخن آنها را شخصا شهنید ،باشهد 6.دلیهل محکمهى بهرای
پذیرش این احتماالت مو،ود نیست .از اینرو نمىتوان به علت این است نا پىبرد.

با بررسى است نا ات در رویکرد اعتبارسنجى پیشینیان مىتوان گفت کهه هرگها ،ابهن الولیهد

و دیگههر محههد انى کههه دسههتى در اسههت نا دارنههد ،ماننههد شههیخ صههدوق ،در طری ه بههه کتههاب یهها

کتابهای یک راوی رار داشته باشند و با و،ود این ،هیچیک از انوا است ناءات را دربار ،ا ر
یا آ ار وی به کار نگرفته باشند ،بیانگر آن است که در مسیر انتقهال کتهاب ،راو یهان از صهاحب

کتاب تا معصو و محتوای کتاب ،اشکالى وارد نبود ،است.

7

 .۴توجه صدوق به اختالف نسخههای کتاب

برخههى از نگاشههتههههای حههدیثى دارای نسههخههههای متعههددی بودنههد؛ بههرای نمونههه ،در دور،
« .1ما تفرد به محمد بن عیسى من کتب یون

 .2اعتبارسنجی احاداث شلعه ،ص.۱۹۹-۱۹۸

و حدیثه ال یعتمد علیه» (رجال النجاشی ،ص.)۳۳۳

 .3رجال النجاشی ،ص.۳۵۴

 .4روض المتقلن ،ج ،۱۴ص.۲۴۰

،« .5ایگا ،محمد بن صفار و کتاب بصا رالدر،ات در میرا
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 .6همان ،ص.۹۷

 .7اعتبارسنجی احاداث شلعه ،ص.۲۰۳

حدیثى شیعه» ،ص.۹۰

حسن بن محبوب و دیگری نسخه کوفىها از طری ابى ابى عمیر 1.می ان اعتبار نسهخههها نیه
متفههاوت بودنههد و بههه عههواملى ماننههد استنسههاد از روی نسههخه اصههلى ،مقابلههه بهها کتههاب مؤله

د ت و امانت ناسخ پیوند داشت.

و

2

با تو،ه بهه نقهل نجاشهى از گفتهار ابهن نهو صهیرافى کهه گفتهه اسهت« :راوی بایهد پهایبنهد بهه

نسخهای باشد که بر او را ت شد ،است و از خل بین روایات و نسخهها ا،تنهاب کنهد؛ ا یهرا

در آنها احتمال اختالف نسخه و،ود دارد» 3،بایهد گفهت یکهى از نکهات نقهل حهدی

در بهین

زمههان نقههل روای هت ،پههای بنههد بههه نقههل از نسههخه خههاص خههود بودنههد .پههذیرش ایههن بح ه

مسههتل

محد ان متقد  ،عهد خله نسهخهههای مختله

از یهک روایهت بهود ،اسهت؛ ا یهرا محهد ان در

روشهای اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثار شیخ صدوق

نجاشى دو نسخه از کتاب ،میل بن دراج در ،امعه مو،ود بود ،یکى نسخه مىها از طریه

نسخهشناسى محد ان و تشخیص بهترین نسخه بود ،است؛ برای نمونهه ،نجاشهى در وصه
کتاب طلحه بن اید گفته است:

له کتا یرویه اعه خیتلا بروایَم.

4

به عبارتى ،نسخهههای مختلفهى از ایهن کتهاب در ،امعهه بهود ،کهه اختالفهاتى بها ههم داشهته

است 5.با تو،ه به آنکه بسیاری از اختالف طری ها در دسترسى به کتاب ،نشهانگهر اخهتالف
نسخههای یک ا ر مکتوب است 6،یکى از معیارها در تشخیص بهترین نسخهها در نقهل یهک

کت ههاب ،طریه ه دسترس ههى ب ههه آن کت ههاب اس ههت؛ یعن ههى نا ههل ی هها ن هها الن آن کت ههاب دارای چ ههه

ویاگىهایى بودند آیا به ضواب انتقال کتاب و عد دخل و تصرف و تحری
بود،اند برای نا الن آ ار و،و ،ایر ابل تصور است:

در آن پهایبنهد

 .۱گهها ،،محههد ان اصههل کتههابى را کههه نا ههل ادعههای انتسههاب آن بههه فههردی را داشههته اسههت ،ایههر سههؤال

 .1ر : .رجال النجاشی ،ص۱۲۸؛ با تو،ه به طری شیخ طوسى بهه ایهن کتهاب ،مهىتهوان گفهت ابهن الولیهد  -کهه بهر صهدوق
تأ یرگذار بود ،است  -به نسخه مى از این کتاب اعتماد بیشتری داشته است (ر : .الفه ست ،ص.)۱۱۴

 .2اعتبارسنجی احاداث شلعه ،ص.۱۳۷

« .3فیجب أن ترو ی عن کل نسخة من هذا بما روا ،صاحبها فق و ال تحمل روایة على روایة و ال نسخة على نسخة لئال یقع
فیه اختالف» (رجال النجاشی ،ص.)۶۰

 .4همان ،ص.۲۰۷

 .5ابهن الولیههد روایههت محمههد بههن سههنان از ایههن کتههاب را پذیرفتهه اسههت (الفهرسههت ،ص .)۲۵۶در حقیقههت ،ابههن الولیههد نسههخهای را برگزیههد،
است که روایات آن توس محمد بن سنان پاالیش شد ،است («معیار اعتبارسنجى روایات از منظر دما» ،ص.)۵۸

 .6بازسازی متون کهن حدی

شیعه ،ص.۵۶
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مىبردند؛ مانند صدوق و ابن الولید که نقش محمد بهن موسهى الهمهدانى را در انتقهال کتهابههای ا یهد

اراد ،اید نرسى و خالد بن عبداهلل بن سدیر ن ذیرفتهاند و کتهب منتسهب بهه ایهن افهراد را برسهاخته نا هل
این کتب دانستهاند و به دلیل ،على بودن ،خود را مجاز به روایت از کتب مذکور ندانستهاند.

1

 .۲گههاهى راوی (نا ههل) کتههاب فههردی مو ه بههود ،امهها نسههخهای از کتههاب را بههه دیگههران انتقههال

مىداد ،که نسخه صحیحى نبود ،،یعنى در روایات آن کتاب افزود ،و کاستىهایى نسبت به
نسههخه اصههلى مشههاهد ،مههىشههد ،،یهها ایههنکههه نسههخه مو،ههود در دسههت راوی ،بههه شههیوّ ،یههر ابههل

اعتمادی ،مانند و،هاد ،اخهذ شهد ،بهود ،کهه همهین امهر سهبب طهرد و کهمتهو،هى بهه نسهخه او از

سوی برخى محد ان مىشد ،است 2.در علت است نای نسخه محمد بن عیسى بن عبید بهن
یقطههین از کتههاب یههون  ،توس ه ابههن الولیههد و شههیخ صههدوق احتمههاالتى مطههر کههرد،انههد کههه
برگشههت برخههى از آنههها بههه عههد اعتبههار نسههخه مو،ههود در دسههت محمههد بههن عیسههى بههن عبیههد

است؛ مانند اخذ حدی

به شیو ،و،اد ،،یا عد فهم او.

 .۳گاهى نا ل آ ار فرد مو قى نبود ،،اما کتابى را که بهه دیگهران انتقهال مهىداد ،معتبهر بهود ،و

دخل و تصرف در آنها نمىکرد ،است؛ 3برای نمونه ،ابوسمینه در طرق کتابهای ایادی رار
دارد و ابن الولید و در مواردی صدوق نقش روایتگری او از کتب متقد را پذیرفتهانهد و کتبهى

را که توس او رسید ،،اخذ کرد ،و نشر داد،اند 4.به نظر مىرسد ،شهرت این کتابها ،ک هرت
نشر آن در ،امعه و و،ود نسهخههای فهراوان آن آ هار ،مهانعى ،هدی در تحر یه

آن آ ار بود ،است.

و دسهت بهردن در

در علت این امر گفتهاند:
در تحلیل رجالی ،وثاقت یک یک راویان مهم است ،اما در تحلیل فهرسیتی ،اگیر راوی صیرفا
ناقل کتاب مؤلف دیگر باشد ،وثاقت خود او چندان مهم نیست .ایینجیا نسیخهشناسیی مهیم
است ،یعنی اینکه نسخه یا تحریری از کتاب که او روایت میکیرد ،معتبیر بیوده اسیت ییا نیه؟
نسخه در آن زمان حکم ویراست و چاپ را در زمان ما داشته است.

5

 .1الفه ست ،ص.۱۳۰ ،۱۲۳

 .2بازساز متو کهن حخاث شلعه ،ص.۱۰۷
 .3همان.

 .4ر : .رجااال النجاشاای ،ص ،۸ش ،۴ص ،۳۶ش ،۳۴۹ص ،۱۸۹ش۵۰۳؛ الفه ساات ،ص ،۳۴ش ،۴۰ص ،۲۳۱ش،۳۴۶
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ص ،۳۴۶ش  ،۵۴۷ص ،۴۰۷ش ،۶۲۰ص ،۴۱۵ش  ،۶۲۹ص ،۴۸۲ش.۷۷۳

 .5بازساز متو کهن حخاث شلعه ،ص.۱۰۸

چند نمونه از تو،ه شیخ صدوق به نسخههای مختل

یک روایت را در این،ا ذکر مىکنیم:

 . ۱صدوق به تبعیت از اساتیدش بهر ایهن نظهر بهود کهه ههر ،ها در کتهاب حلبهى ،ملهه «و فهى

حدی

آخر» آمد ،باشد ،گفته محمد بن ابهى عمیهر اسهت 1.بها تو،هه بهه ایهن سهخن ،گفتههانهد

2

گویى نسخه ای از کتاب حلبى در دست صدوق بود ،کهه ابهن ابهى عمیهر ههم روایهاتى را در ایهن

کتاب افزود ،است.
ا
ّ
 .۲صدوق در کتاب من الاحض ه الفقله با نقل روایت «من ،دد برا او مثل مثهاال فقهد خهرج
ّ
من االسال » 3به اختالف نسخهها در ضب کلمه «،دد» اینگونه اشار ،مهىکنهد کهه در برخهى
ّ
ّ
نسخهها به صورت «حدد» و «،هد » ضهب شهد ،اسهت .وی بها نقهل نظهرات مشهایخ خهود بهه
اختالف در معنای حهدی

انتها با ،مع آنها مىگوید:

روشهای اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثار شیخ صدوق

 .1-۴توجه به اختالف نسخ توسط صدوق

و بهه دنبهال آن اخهتالف در فتهوای حاصهل از روایهت مهىپهردازد و در

تجدید به آن معنای که محمد بن حسن صفار بدان قایل است و تحدید با حاء بینقطه
که اعتقاد سعد بن عبد الله است و آن کلمه «جدث» که برقی گفته ،همگیی داخیل در
معنای حدیث است و هیچ کدام بییرون از معنیای آن نیسیت و هیر کیس بیا امیام۷

مخالفت کند ،در بازسازی و تازه کردن قبر و نیبش کیردن قبیر و از روی عنیاد یکیی از
اینها را حالل شمارد ،از اسالم بیرون رفته است.

4

 .۳تو،ههه بههه اخههتالف نسههخهههها منحصههر در روایههات فقهههى نبههود ،اسههت؛ بههرای نمونههه ،شههیخ

صههدوق بعههد از ذکههر روایههت ...« :و بلغههوا بههالخواتیم؛ کلمههات را بههه پایههان رسههانید» مههىگو یههد کههه

همین روایت در نسخه دیگر «بلعوا بالخواتیم» آمد ،است؛ یعنى «انگشهترها را در آخهر انگشهت
رار دهید و آن را در اطراف آن رار ندهید؛ ایرا روایت شد ،که آن از عمل و لوط است».
شیخ صدوق ایادات و اختالفات نسهخههها و نقهلههای مختله

مج ا در برخى روایات دیگر تبیین مىکند.
 .1معانی االخبار ،ص.۱۵۰

 .2این نظر در مقدمه نر اف ار ،امع االحادی

 .3کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۱ص.۱۸۹

5

یهک روایهت را بهه صهورت

6

 ۳/۵مطر شد ،است.

 .4همان ،ص.۱۹۱-۱۸۹

 .5الخصال ،ج ،۱ص.۲۵۹ ،۲۵۸

 .6عةآ الش ااع ،ج ،۱ص۲۴۸ ،۸۸؛ کمال الخان ،ج ،۱ص۲۹۰-۲۸۹؛ کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۲ص.۱۶۷
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نمونههای مذکور در روایات صدوق ،حکایت از تو،ه او به نسخههای مختل

احادی

دارد؛ اگر چه در بسیاری از موارد ،صدوق به ،مهع بهین نسهخهههای مختله

مىورزد ،اما این مطلب چی ی از آ گا ،بودن او در شناخت نسخهها نمىکاهد.
 .2-۴اعتماد بر توقیعات

دما از تو یعهات نیه ماننهد سهایر احادیه

کتابهها و
اهتمها

و کتهابههای حهدیثى نسهخهبهرداری مهىکردنهد؛

1

برای نمونه احمد بن محمد بن ابى نصر ب نطى در سندی مىگوید:
نسخت من کتا خبط ی احلسن.۷

2

یعنى از روی نامه اما  ۷یک نسخه برای خود نوشتم .این نوشتار نشان مىدههد کهه ایهن

تو یعههات در ال هب کتههب حههدیثى تههدوین نشههد ،بودنههد .البتههه در مههوادی تو یعههات بهها سههما و
را ت و تو،ه به کمکردن واسطهها در طى چند نسل روایت مىشد.

3

شیو ،شیخ صدوق در نقل از تو یعات ،در اک ر موا هع بها ذکهر سهند و بها الفهاظ «حهد نا» بهود،

است .این مطلب نشان از سهما آن تو یعهات توسه شهیخ صهدوق دارد .او اسهناد را تها فهردی
که تو یع برای او صادر شد ،بود ،ذکر مىکرد تا بدین وسیله تو یعات از عارضهه ارسهال در امهان

بمانند؛ 4ماننهد تو یعهات عبهداهلل حمیهری کهه شهیخ صهدوق آن را توسه پهدرش و ابهن الولیهد و
محمد بن موسى بن المتوکل نقل مىکند.

5

البته در آ ار صدوق موارد اندکى از تو یعهات بهه شهیو ،و،هاد،ای بیهان شهد،انهد؛ بهرای نمونهه

صدوق در روایتى تذکر مىدهد که سعد بن عبداهلل تو یهع را بهه خه ابوعبهداهلل ،عفهر بهه طریه

و،ههاد ،یافتههه و بههرای شههیخ صههدوق روایههت کههرد ،اسههت 6.همچنههین در مههوارد کمههى ،صههدوق
تو یعههات را مرسههل روایههت مههىکنههد؛ 7ا یههرا خه امامههان :بههرای محههد ان شههناخته شههد ،بههود 8و
گاهى اصل تو یعات بهه خه امها دسهت بهه دسهت نه د محهد ان بهه ار

مهىرسهید .از ایهن رو،

 .1ر : .کمال الخان ،ج ،۲ص.۵۱۶

 .2کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص.۲۱۷
 .3ر : .کمال الخان ،ج ،۲ص.۴۹۹
 .4ر  :همان ،ص.۵۱۱-۴۸۲

 .5الفه ست ،ص۲۹۴؛ رجال النجاشی ،ص۲۲۰؛ کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۳ص ،۲۹۶ج ،۴ص.۵۱۰
 .6کمال الخان ،ج ،۲ص.۵۱۰
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 .7ر : .همان ،ص.۵۰۱

 .8الکافی ،ج ،۱ص ،۵۱۳ج ،۵ص.۵۶۶

لطمهای به اعتبار تو یع وارد نمىساخت.

نسخه اصلى تو یعات ن د صدوق ،از معتبرترین نقلهای حدیثى محسوب مىگردید .ایهن

اعتبار به انداز،ای بود که در صورت و و تعارض بین تو یع مذکور با روایات صهحیح دیگهر ،بهر
اسا

روایتى فتوا مىداد که با خ اما به دست او رسید ،بود .او در این موارد ،بر این مطلب

تصریح دارد که بر اسا

تو یع با خ اما فتوا مىدههد 2.ایهن مهوارد حکایهت از شهدت اعتبهار

تو یعات مذکور ن د صدوق دارد.

روشهای اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثار شیخ صدوق

ارسههال یهها و،ههاد،ای بههودن تو یعههاتى کههه بههه خ ه امهها بههه دسههت شههیخ صههدوق رسههید ،اسههت،

1

نتیجه

کتههاب و تو یعههات از منههابع مکتههوب مههورد اسههتفاد ،صههدوق بههود ،اسههت .در مههوا عى شههیخ

صدوق به مصدر مهورد اسهتفاد ،خهود اشهار ،مهىکنهد .در مهوا عى نیه بهه دلیهل شهباهت اسهناد و

متن روایات با روایات دیگر مىتوان به منبع مشتر آن پىبرد .شهباهت اسهناد صهدوق و طهرق
مو،ود در مشیخه با طرق ذکر شهد ،در فههار

مورد استفاد ،صدوق باشد.

نیه مهىتهوان راههى بهرای شناسهایى سهایر مصهادر

صههدوق بهها مههال هههای خاصههى کههه نهها ر بههه عنههاوین کتههابهههای حههدیثى ،مؤلفههان آنههها و

محتوای این آ ار بود ،است ،به بررسى منابعى پرداخته که روایهت را از آنهها اخهذ کهرد ،اسهت.
در اعتبارسنجى مکتوبات حدیثى صدوق ،سه نو تعامل ابل شناسایى است:

وی برخههى از آ ههار را بههه دلیههل شههواهدی ماننههد انتسههاب صههحیح ا ههر بههه نویسههند ،،محتههوای

صحیح آ ار و انتقال کتاب بها روشههای ابهل اعتمهادی چهون سهما و را هت پذیرفتهه اسهت.
بیشتر مکتوبات حدیثى ن د وی در این دسته رار مىگیرند.

در مقابل آ ار محدودی را به دلیل عد انتسهاب، ،عهل یها روشههای انتقهال و،هاد،ای طهرد

مىکند و خود را مجاز به نقل آن نمىداند.

در تعههدادی از آ ههار تنههها بخشههى از ا ههر را معتبههر و ابههل نقههل دانسههته اسههت .معیارهههای او در

انتخاب روایات در این آ ار به محتهوای ناصهحیح یها متفهرد ،میه ان اعتمهاد بهر مشهایخ صهاحب

کتاب یا راوی کتاب (صاحب نسخه) بود ،است.
 .1کتاب من الاحض ه الفقله ،ج ،۴ص.۲۰۳

 .2همان؛ ر : .وسائآ الشلعه ،ج ،۳۰ص۲۷۵ ،۲۷۴؛ الفوائخ المخنله ،ص.۱۱۵
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او با آ گاهى از اختالف نسخهها به نقل برخى از آنها و ،مع بین آنها یا برگزیدن و،ههى از

آنها ا دا کرد ،است.
کتابنامه
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 اعتبارسنجی احاداث شلعه (ایرساختها ،فرایندها ،پیامدها) ،على رضا حسینى شیرازی،تهران :سمت۱۳۹۷ ،ش.
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الرضى۱۴۰۶ ،ق.
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 رجال النجاشی (فهرست أسماء مصنفى الشهیعة) ،احمهد بهن علهى نجاشهى تحقیه  :موسهىشبیری زنجانى ،م :النشر االسالمى۱۴۳۹ ،ق.

88
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النشر االسالمى۱۴۲۴ ،ق.

 الکافی ،محمد بن یعقوب کلینى ،تحقی على ا کبهر ّفهارى و محمهد آخونهدى ،تههران :دارالکتب االسالمیه۱۴۰۷ ،ق.
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 کتاب من الاحض ه الفقله ،محمد بن على بن حسین بهن بابو یهه صهدوق ،محقه  :علهى اکبهرّفاری ،م :النشر االسالمى۱۴۱۳ ،ق.
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 وسائآ الشلع  ،محمد بن حسن حر عاملى ،محق  :مؤسسهة آل البیهت ،:هم :مؤسسهة آلالبیت۱۴۱۴ ،:ق.

 «است نای ابن الولیهد و تهأ یر آن بهر اعتبهار بصها ر» ،علهىرضها زکهىزاد ،رنهانى ،حاخاث حاوزه،۱۳۹۳ش ،شمار.۴ ،

 «باایابى متون کهن امامى در آ ار شیخ صدوق» ،محمد کا م رحمتهى ،حاخاث و انخاشاه،۱۳۸۵ش ،شمار.۱ ،

89

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره اول
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 «نکههاتى در بههار ،اهمیههت آ ههار صههدوق» ،محمههد کهها م رحمتههى ،عةااوم حااخاث۱۳۸۲ ،ش،شمار.۳۰،
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