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کاظم استادی
چکیده

1

از دیرباز ،منا شاتى دربار ،شخصیت سلیم و نی صحت و اعتبهار کتاب سةلم بان الس در منهابع
شیعى و،ود داشته است .موافقان اعتبار کتهاب سهلیم ،بهدون تو،هه بهه مشهکالت محتهوایى ایهن

کتههاب ،و نیه وضههعیت نسههخههههای خطهى مشههوش کتههاب سههلیم ،اصههرار دارنههد تهها بهها بیهان نظههرات

تأییدی دانشمندان و علمای پیشین و اسناد ابل بول برای کتاب سهلیم ،نسهبت بهه اعتبهار ایهن
کتاب ا دا  ،یا وضعیت اعتبار آن را تصحیح یا پررنگ نمایند .در این میان ،اسهناد شهیخ طوسهى

بر ابتدای یک مدل از نسخههای خطى کتهاب سهلیم ،بسهیار حهای اهمیهت اسهت؛ امها بها تو،هه بهه

ابهامات ،دی مو،ود در سند منسوب به شیخ طوسى ،و نی بها تو،هه بهه دالیهل و راینهى کهه از آ هار
شهیخ طوسههى و منههابع پیشههینیان او و،ههود دارد ،بههه نظههر مهىرسههد کههه اسههناد نونههوی

مو،ههود در یههک

نسخۀ خطى کتاب سلیم ،سند و طری شهیخ طوسهى نیسهتند و برخهى افهراد ،دانسهته یها نادانسهته
آن را بههه صههورت ،علههى در نسههخهبههرداریهههای خههود از کتههاب منسههوب بههه سههلیم ،آن را بههر نسههخۀ
خطى متأخر کتاب سلیم افزود،اند.

کلیدواژهها :کتاب سلیم ،سلیم بن ی  ،شیخ طوسى ،طرق طوسى.

مقدمه

از گذشههته تهها کنههون ،همههوار ،نظههرات انتقههادآمی ی در بههار ،اصههالت کتههاب سههلیم ابههراز شههد ،و

نظراتى و،ود داشهته کهه کتهاب سهلیم را سهاختگى دانسهتهانهد؛ 2حتهى برخهى از صهاحبنظهران

در بار ،موضو بودن کتاب منسوب به سلیم ،به نوعى ا،ما معتقد شد،اند.

3

 .1سلیم پژو،؛ کارشناسى ارشد فلسفه دانشگا ،مفید و دانشپژو ،کارشناسى ارشد دانشگا ،رآن و حدی )ostadikazem@yahoo.com( .
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 .2األخبار الخخلة  ،ص۲۳۴؛ اموس ال جال ،ج ،۱ص۹۴؛ خالص األ وال ،ص.۳۲۵
 .3شر الکافى ،ج ،۱۱ص.۸۷

اصل متن حدی

تحری

یا تغییهر آن؛ بهه ایهن معنها کهه اصهل یهک حهدی  ،وا عهى نیسهت و سهاخته یها

یافتۀ افراد همعصر پیامبر ۹یا متهأخر آن اسهت؛ دو  ،وضهع یها تغییهر در اسهناد و طهرق

حدی ؛ به این معنا که برای اعتبار و مستندسهازی یهک حهدی

انگی ،های مختل  ،آن متن حدی

یها کتهاب حهدیثى ،افهرادی بها

یا کتاب را به شهخص یها اشخاصهى معتبهر و ابهل تو،هه،

مرتب یا مستند مىسازند؛ یعنى طرق معتبری را بهرای اعتبهار یهک کتهاب و نسهخهخطهى بهر آن
اضافه مىنمایند.

سمتى از اسناد و حتى تعوی
ترکیب اسناد و تعوی
ا
از ههرون نخسههتین ،مخصوصهها در دور ،عالمههه مجلسههى و پ ه
انجا شد ،است 1.حال یا به دلیل ضع

بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی

از دیگر سو« ،وضع» در مباح

حدی  ،حدا ل با دو رویکرد ابل انجا است :یکم ،وضع

کل سلسه سند ،اتفا ى اسهت کهه
از آن در تههدوین ،وامههع حههدیثى

راویان در سمتى از سند یها کهل سلسهه سهند؛ یها بهه

نبود اسناد .این کار ،به روشهای ابل بول حدا لى یا حداک ری و نی بهه روشههای نادرسهت

انجا شد ،است.

،دای از بح های انتقادی متعددی کهه دربهار ،کتهاب سهلیم مطهر شهد ،اسهت و مهىشهود ،یهک

نکتههه ابههل تو،ههه دربههار ،نسههخههههای خطههى چندگانههه ایههن کتههاب ،تنههو مههدلهههای نسههخ خطههى و نی ه ،

اسهناد نوشهته شهد ،در سهرآّاز برخههى نسهخهههای خطهى آن اسهت .اکنههون هشهت مهدل نسهخۀ خطههى و

چههاپى از کتههاب سههلیم در دسههت ماسههت کههه تفههاوتهههای نسههخهای فههاحش دارنههد؛ بههه گونهههای کههه
نسههخههههاخطى و نی ه چهها هههای مو،ههود از ایههن کتههاب ،شههامل  ۹۹ ،۴۸ ،۴۷ ،۴۲ ،۳۲ ،۲۲ ،۷حههدی

هستند که هیچ حدی مشترکى بین نسخههای خطى این کتابها و،ود ندارد.

از طرفههى ،طبه پههژوهشهههای ،دیههد نسههخهشناسههى کتههابهههای منسههوب بههه سههلیم ،اسههناد

شخص «عمر بن اذینه» بر نسخههای خطى سلیم ،ساختگى و نونوی

متأخر ،و به دلیل مشکالت متعدد اسناد معمر بن راشد ایجاد و تعهوی

هستند و در دور،های
سهند شهد،انهد .ایهن

وا عیت ،با روشى مج ا ،توس برخى پژوهشهای مهوازی  -کهه بهه گونههشناسهى احادیه
بن اذینه پرداختهاند  -مورد تأیید مماع

رار گرفته است.

2

عمهر

3

 .1به عنوان نمونه ،مجلسى اول در روضه المتقلن مىگوید :عالء فق از محمد بن مسلم خبر نقل مىکند .س

مجلسى،

فاصله صدوق تا محمد بن مسلم را در طریقى که محمد و على در آن رار دارند ،برداشته و بهه ،های آن ،فاصهله صهدوق
را تا محمد بن مسلم در طریقى که در آن عالء و راین هستند ،مىگذارد.

 .2ر : .درباره اسناد سةلم ،ص.۱۰۰

« .3عمر بن اذینه و گونهشناسى روایات او در ّیر از کتاب سلیم».
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بنابراین الز به نظهر مهىرسهد کهه در بهارۀ اسهناد نسهخهههای خطهى سهلیم ابهراز تردیهد کنهیم یها
ا
حدا ل به بررسى صحت اسناد و انتساب آنها بپرداایم .ایهن اله ا  ،مخصوصها در بهار« ،اسهناد

شیخ طوسى بر نسخ خطى» پر رنگ خواهد بود ،و تى که به راحتى نتوانیم این چنهد پرسهش را

پاسخگو باشیم:

 .۱چههرا نسههخۀ خطههى منسههوب بههه شههیخ طوسههى ،بهها تو،ههه بههه اهمیههت وی ،توس ه علمهها و

نسخهبرداران ،تک یر و نسخهبرداری ابل تو،هى نشد ،است
 .۲چههرا بههر سههرآّاز دو نههو مههدل مختل ه

احادی

مختل

از نسههخ خطههى کتههابهههای منسههوب بههه سههلیم ،بهها تعههداد

و تفاوت در برخى عبارات و محتوا ،اسناد منسوب به شیخ طوسى و،ود دارد

طرح مسأله

روایات چه شفاهى منتقل شوند و چه کتبى ،از دو حال خارج نیستند؛ یا روایهت تکهى نقهل

شد ،است ،یا روایات به صورت مجموعهای منتقل شد،اند .و تهى از یهک مجموعهه روایهات -
که تحت عنوان یا نسخهای گرد هم آمد،اند  -سخن مىگوییم ،به این معنا است که نا ل آن،
الز است که عالم بهه آن مجموعهه باشهد ،یها دارای آن مجموعهه باشهد .بهه عبهارت دیگهر ،راوی

یههک مجموعههه حههدی

(چههه تحههت عنههوان کتههاب بههت شههد ،باشههند و یهها تحههت یههک مجموعههه

شههفاهى منتقههل شههد ،باشههند) بایههد آن مجموعههه حههدی

را در اختیههار داشههته باشههد یهها بههه تعبیههر

دیگر ،آنها را دید ،باشهد (ههر چنهد کهه ممکهن اسهت کهه نویسهند ،و مهؤلفى ،کتهابى را بهدون در
اختیار داشتن یا دیدن ،فهرست شناسنامهای بنماید؛ به این معنا که فق مشخصات کتاب

را از ههول دیگههران مطههر نمایههد کههه در دایههر ،بح ه

مهها وا ههع نمههىشههود) .پ ه

بههدیهى اسههت کههه

نمىتوان مدعى شد ،شخصى کتهابى را بهه صهورت نسهخهبهرداری یها مجموعههای را بهه صهورت

شفاهى نقل کرد ،باشد ،اما آن کتاب یا مجموعه حدی

را ندید ،یا در اختیار نداشته باشد.

اکنههون مههىتههوان ایههن تأمههل اساسههى را دربههار ،اسههناد ابتههدایى مجموعههۀ احادیه

۴۸گانههه مو،ههود در

نسخۀ خطى منسهوب بهه اسهناد شهیخ طوسهى داشهت ،کهه :آیها شهیخ طوسهى ،احادیه
ا
ا
کنههونى سههلیم را دیههد ،اسههت ا گههر ابههت شههود کههه شههیخ طوسههى ،نههه شههفاها و نههه کتبهها ،مجموعههه ۴۸

حدی

کتهابههای

نسخۀ خطى مدل «ال » از کتهابههای سهلیم را (کهه اسهناد وی بهر سهر آن اسهت) در اختیهار

نداشته یا ندید ،،به این معنا است که اسناد ابتدایى نسخۀ خطى سلیم ،على است.
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بههرای بررسههى ایههن ادعهها ،مطههالبى را بههه ترتیههب ارا ههه مههىنمههاییم و در پایههان نتیجهههگیههری الز و

مرتب را مطر خواهیم نمود.

ابتدا الز است تو،ه کنیم که حدود پان د ،نسهخه ،از  ۴۹نسهخۀ خطهى سهلیم (و بهه عبهارت دیگهر،

1

سى نسخه از  ۶۴نسخههای خطى کتابهای منسوب به سلیم) ،بهدون سهند هسهتند، .هدای از ایهن
نسخهها و نسخههای منسوب به شیخ طوسى ،بقیه نسخهها دارای سند حسن دینوری هستند.
اکنههون نههه نسههخۀ بهها اسههناد منسههوب بههه طوسههى در دسههتر

اسههت کههه دو نسههخۀ مسههتقل آن

مخدوش هستند؛ به این معنا که اسناد طوسى یا در حاشیه به صورت نونهوی

افهزود ،شهد ،،و

بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی

 .1معرفی نسخههای خطی دارای سند طوسی و بررسی اصالت آنها

یا اینکه نسخهبردار ،چند سند را در یک نسهخه درج نمهود ،اسهت .بهه عبهارت دیگهر ،نسهخه از
مدل یک گرو ،دیگر با اسناد خهاص اسهت کهه نسهخهبهرداری متهأخر ،دلهش خواسهته کهه اسهناد

مدل گرو ،خطى دیگری را نی به همرا ،سند اصلى نسخه درج نماید.

بنابراین ،از نسخهههای مهدل گهرو« ،اله » کتهابههای منسهوب بهه سهلیم  -کهه دارای اسهناد

منسوب به شیخ طوسى هستند  -ا کنون فق هفت نسخۀ خطهى و،هود دارد کهه در وا هع همهه

آنههها از نسههخۀ شههیخ حههر عههاملى نسههخهبههرداری شههد،انههد و نسههخۀ شههیخ حههر نیه از روی نسههخۀ

۱۰۸۱ق ،منسوب به حاشیه عالمه مجلسى نگاشته شد ،است.

الز است تو،ه کنیم که اسناد منسوب به طوسى در نسهخهههای خطهى همسهان نیسهتند و

در نسخهها خطى به چهار صورت درج شد ،است:

 .۱دو سههند منسههوب بههه شههیخ طوسههى ،بههدون اسههناد راو یههان تهها شههیخ طوسههى (ر : .نسههخه۲

مرعشى به تاریخ ۱۰۸۱ق)،

 .۲دو سند منسوب به شیخ طوسى ،با اسناد راویان تا شیخ طوسى (ر : .نسخه ۱حکهیم،

به تاریخ ۱۰۸۷ق)،

 .۳اسههناد منسههوب بههه شههیخ طوسههى ،بههه همههرا ،اس هناد محمههد بههن صههبیح و حسههن دینههوری

(ر : .نسخه ۴ارموی در آستان د  ،به تاریخ  ۱۳۴۶ق)،

 .۴اسناد منسوب به شیخ طوسى ،در حاشیه متن اصهلى (ر : .نسهخه  ۲حقهوق تههران ،بهه

تاریخ  ۱۳۲۰ق).

همچنین ،نسخه ۱۰۸۱ق ،اسناد نداشته یا اسنادش را تغییهر داد،انهد؛ چهون برگهه اسهناد در

نسخه خطى ،نونوی

است و نسخه ۱۰۸۷ق ،از روی نسخۀ بلى نسخهبرداری شد ،است.

 .1حدود پان د ،نسخه خطى منسوب به سلیم ،از نظر فیزیکى یک نسخه هستندّ ،اما دارای دو مدل از کتهابههای منسهوب
به سلیم هستند؛ یعنى دو مدل کتاب سلیم ،در یک نسخه پشت سر هم نسخهبرداری شد،اند.
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به عبارت دیگر ،اولین نسخه خطى ّیر دستکاری شهدّ( ،یهر نونهوی ) کهه اسهناد منسهوب

بههه شههیخ طوسههى بههر آن نقههش بسههته ،نسههخه شههیخ حههر عههاملى اسههت کههه البتههه نسههبت بههه نسههخه

دسههتکاری شههد ،مههادر خههود (مرعشههى ،)۱۵۶۱۲ ،درج راو یههان تهها شههیخ طوسههى را اضههافه دارد و
چون خطاط آن فارسى ابان بود ،است ،نسخه مغلوط است.

 .2بررسی نسبت سلیم به آثار شیخ طوسی

یکههى از را،هههای تشههخیص اصههالت اسههناد منسههوب بههه شههیخ طوسههى بههر نسههخههههای خطههى

کتابهای منسوب به سلیم ،بررسى نسبت سلیم بن ی

به آ ار شیخ طوسى است.

منسههوب بههه سههلیم رو بههه رو

پههیش از بررسههى ،الز اسههت تو،ههه کنههیم کههه مهها بهها دو دسههته احادی ه
ا
هستیم :یک .احادی ّالبا کوتا ،و با محتوای اخال ى و منا بى که همگهى از «عمهر بهن اذینهه» نقهل
بلن ههد (ت ههار یخى و

شههد،ان ههد و در آ ههار حههدیثى و  ...ههرون نخس ههتین ،متف ههرق هسههتند؛ دو .احادیه ه

مطههاعنى) مو،ههود در کتههاب کنههونى منسههوب بههه سههلیم کههه سههند آن در تمههامى نسههخههههای خطهى ،از

معمههر بههن راشههد اسههت و نههه از عمههر بههن اذینههه (،ه نسههخه مجلسهى و حههر عههاملى ،کههه موضههو نوشههتار
حاضهر هسهتند) .در ایهن میهان ،یهک اسههت نا و،هود دارد ،و آن حهدود پهن حهدی
الغلبه است کهه ایهن احادیه
دیگری ،دربار ،نونوی

نعمهانى در کتههاب

از عمهر بهن اذینهه نیسهتند و از معمهر بهن راشهد نقهل شهد،انهد .در نوشهتار

بودن این احادی

بر نسخۀ اصلى نعمانى سخن گفتهایم.

1

نا سلیم ،در آ هار شهیخ طوسهى بهه دو صهورت آمهد ،اسهت؛ یکهم ،بهه صهورت ذکهر حهدی  ،و

دو به عنوان شخصیت ر،الى.

 .1-2سلیم در آثار رجالی شیخ طوسی

در سه ا ر ر،الى شیخ طوسهى ،یعنهى الفه ست ،رجال الطوسی و اختلار مع ف ال جال ،نها

سلیم (بر اسا

نسخههای مو،ود) آمد ،است.

شیخ طوسى ،در ر،ال خود (االبواب) ،در پن موضع ،از سلیم بن ی

نا برد ،و سهلیم را

از اصههحاب امیرالمههؤمنین ۷و چهههار ام ها بعههدی ایشههان ذکههر نمههود ،اسههت 2و هههیچ مطلههب و
توضههیحى دیگههری در بههارۀ سههلیم و،ههود نههدارد .نی ه  ،بههر اسهها

نسههخۀ کنههونى الفه ساات ،شههیخ

طوسى در مدخل سلیم بن ی  ،فق کنیه وی را به عنوان صاحب کتاب ذکهر نمهود ،و ههیچ
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 .1ر : .دانشنامه سةلم بن لس ،ج ،۴فصل :نعمانى و سلیم.
 .2رجال الطوسی ،ص.۱۳۶ ،۱۱۴ ،۱۰۱ ،۹۴ ،۶۶

اطالعات دیگری از وی ارا ه نکرد ،است .البته شیخ پ

دو طری خود به سلیم را نی ذکر کرد ،است 1.همچنهین ،در شهمار ۱۶۷ ،نسهخۀ کنهونى إختلاار
َ
2
َمع ف ال جال ،از سلیم نا برد ،است.
 .2-2سلیم در آثار غیر رجالی طوسی

این بررسى شامل دو وضعیت مىشود :یهک .احادیه

طوسى ،دو .احادی

سهلیم بهه نقهل از سهلیم در آ هار شهیخ

سلیم به نقل از ّیر سلیم در آ ار شیخ طوسى (منظور احادیثى اسهت کهه

ممکن است از نظر متن با احادی

سلیم مطابقت داشهته باشهند ،ولهى ایهن احادیه

سلیم در آ ار شیخ طوسى نقل نشد،اند).

بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی

از درج کنیه ابوالصادق برای سلیم،

از طریه

 .1-2-2احادیث سلیم به نقل از سلیم ،در آثار شیخ طوسی

ا
در کل آ ار شیخ طوسى ،کال هشت یا نه حدی

و احادی

منقول از سلیم بن ی

در کتابهای :تهذا االحکام ،الغلب  ،االمالی ،الفه ست

و رجال الکشی ،از آ ار شیخ طوسى مو،ود هستند.
اگر از این احادی  ،احادی

به نقل از سلیم یافت مىشود .این روایات

3

تکراری را حذف کنیم 4،فق هفت حهدی

بها ى مهىماننهد.

موضوعات این احادی ّیرتکراری عبارتاند از .۱ :خم و ذی القربى .۲ ،وصیت اخال ى
َ
َْ ن
ْ ْ
(سه حدی ) .۳ ،لم ریش به حمرت امیر .۴ ،۷أ ْولى بال نمؤمنی َن م ْن أنفسهه ْم .۵ ،اخهتالف
در تفسر رآن و حدی .

 .2-2-2احادیث سلیم به نقل از غیر سلیم ،در آثار شیخ طوسی

محق کتاب سه ،لدی سهلیم ،بهرای مصهادر مسهتدرکات احادیه

کتهاب سهلیم - 5کهه از

طری ّیر سلیم در آ ار شیخ طوسى مو،ود هستند  -سه مورد را ذکر نمود ،است.

6

 .1الفه ست ،ص.۸۱
 .2اختلار مع ف ال جال ،ص ۳۲۱و .۳۲۲
 .3تهااذا األحکااام ،ج ،۴ص۱۲۶؛ ج ،۹ص۱۷۶؛ ج ،۶ص۳۲۸؛ الغلب ا  ،ص ۱۳۷و  ۱۹۳و ۳۳۴ ،۱۹۴؛ األمااالی ،ص۶۲۲؛
اختلار مع ف ال جال ،ص.۱۰۴
 .4روایت مورد  ،۴خالصه همان مورد  ۲تهذا االحکام (ج ،۹ص )۱۷۶است .روایت مورد  ،۸همان روایهت  ۷اسهت .و مهورد
روایت  ،۱۳بخشى از همان روایت شمار( ۴ ،الغلب  ،ص )۱۹۴است.
 .5منظور احادیثى است که در نسخههای خطى کتابهای منسوب به سلیم و،ود ندارند (احادی شمار ۷۱ ،تها  ۹۹طبه
چا ،دید سلیم)؛ اما این احادی به نقل از سلیم هستند و ،ناب آ های انصهاری آنهها را از منهابع متفهرق ،مهعآوری
نمود ،و به انتهای متن کتاب سلیم افزود ،است.
 .۱ .6حدی

 ۷۵چاپى :االمالی ،ج ،۱ص ۵۹و ۳۵۹؛ ج ،۲ص ۹۶و  ۱۲۷و  ۲۴۷و ۳۴۳؛  .۲حدی

ص ۱۷۱و ۱۷۸؛  .۳حدی

 ۹۳چاپى :االمالی ،ج ،۲ص ،۱۷۴مجل

.۳

 ۷۶چهاپى :االمالی ،ج،۲
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 .3احادیث کتابهای کنونی سلیم در آثار شیخ طوسی

این بررسى شامل دو وضعیت مىشود :یک .احادی

آ هار شههیخ طوسههى ،دو .احادیه

کتابهای سلیم بهه نقهل از سهلیم در

کتههابهههای سههلیم بهه نقههل از ّیههر سههلیم در آ ههار شههیخ طوسههى.

برای تو،ه و د ت بیشتر ،هر کدا را ،داگانه مورد بررسى رار مىدهیم:
از مجمو هفتاد حدی

تنها شش حدی

مو،ود در چند مدل نسخهههای خطهى کتهاب منسهوب بهه سهلیم،
کتاب سلیم هستند.

ابل مقایسه با احادی

نام کتاب

تعداد حدیث از سلیم

شماره حدیث مقابل در کتاب سلیم

۱

تهذیب االحکا

۲

( ۱۸دو بار)۶۹ ،

۲

الغیبة
ن َ َ
عرفة ّ
الر،ال
إختیار م

۳

( ۶۱ ،۴۲دو بار)۶۹ ،

۱

۱۰

3

که ادعا شد ،بها پهن حهدی

کتهابههای کنهونى سهلیم همخهوانى دارد

از این شش حدی

ممههمون ،همخههوانى انههد دارنههد و تنههها یههک حههدی

محا،ههه بهها

نی  ،فق دو حدی

معاویه) ،با یک حدی

کوتا ،چند خطى ،با چند خ از احادیه
از احادی

همچنین محق کتاب سلیم ،این احادی

بلند مو،ود در کتاب کنونى سلیم است.

منقول از ّیر سهلیم را  -کهه مهتن آن ادعها شهد،

کتاب کنونى سلیم است  -در آ ار شهیخ طوسهى یافتههانهد کهه همهه آنهها در

کتاب االمالی ار،ا دهى شد،اند 1،اما این احادی
با هم متفاوتاند و احادی

محتوای احادی

کتههاب سههلیم (یعنههى حههدی

آ ار شهیخ طوسهى (بها تفهاوتههایى در عبهارات) ههمخهوانى

دارد؛ هر چند که آن نی بخش کمى از حدی

مطاب با احادی

د،هها صهفحهای سهلیم ،از نظهر

االمالی کوتا ،و احادیه

االمالی شیخ طوسى ،از نظر حجم و متن
کتهاب منسهوب بهه سهلیم بلنهد هسهتند و

نی  ، ،در برخى موا ع ،با یکدیگر هماهنگ و یکسان نیستند.

 .۴ارزیابی احادیث سلیم و کتاب سلیم در آثار شیخ طوسی

بههرای بررسههى و تطبیه احادیه
 .۱ .1حههدی

کتههاب کنههونى سههلیم ،بههه مصههادر احادیه

 ۱چههاپى :االمااالی ،ج ،۱ص۱۵۴؛ ج ،۲ص۲۱۹؛  .۲حههدی

چاپى :االمالی ،ج ،۱ص ۱۱۷و ۲۳۶؛  .۴حدی

ص ۱۸و ۳۰؛  .۶حدی
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چاپى :االمالی ،ص۸۵؛  .۹حدی

 ۶۴چاپى :االمالی ،ج ،۲ص.۱۳۷

 ۹چههاپى :االمااالی ،ج ،۱ص۳۵.۳؛ حههدی

۱۸

 ۳۲چهاپى :االمالی ،ج ،۲ص۱۳۷؛  .۸حهدی

۴۰

 ۲۱چاپى :االمالی ،ج ،۲ص۲۰۶؛  .۵حدی

 ۳۱چاپى :االمالی ،ج ،۲ص۱۳۶؛  .۷حهدی

 ۴۱چاپى :بدون ار،ا ؛  .۱۰حهدی

کتههاب سههلیم در
 ۲۴چهاپى :االمالی ،ج،۲

 ۶۳چهاپى :االماالی ،ج ،۱ص۸۳؛  .۱۱حهدی

اعتباربخشى و مستندساز ی احادیه
بررسههى ههرار گیههرد .شههش حههدی

کتهاب داشهتهانهد و تهالش ایشهان ،مهىتوانهد مبنهای ایهن

از کتههاب کنههونى سههلیم ،توسهه محقهه کتههاب سههلیم ،بههه

کتابهای تهاذا االحکاام ،الغلبا و اختلاار مع فا ال جاال طوسهى مستندسهازی شهد ،کهه

عبارتاند از:

 .۱محق ه کتههاب سههلیم ،حههدی  ۱۸را بههه کتههاب تهههذیب االحکهها شههیخ طوسههى ار،هها
داد،اند 1.حدی هجدهم در کتهاب سهلیم ،چههار صهفحه اسهتّ ،امها دو حهدی ذکهر شهد ،در

بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی

تحقیه ه ،نهههاب آ ه ههای انصهههاری مرا،عهههه مه ههىکنهههیم؛ چهههرا که ههه ایشهههان بیشهههترین سه ههعى را در

تهذا االحکام ،در ار،ها اول ،پهن خه و در ار،ها دو سهه خه اسهت .ممهمون ایهن پهن

خ و آن سه خ  ،با تفاوتهایى در عبارات ،با مممون چند خ از ابتهدا و انتههای حهدی

چهههار صههفحهای کتههاب سههلیم همخههوانى دارد .البتههه ،اسههناد حههدی اول و دو در تهااذا
االحکام ،با اسناد نسخۀ خطى کتاب سلیم منسوب به شیخ طوسى ،همخوانى ندارد.
 .۲محقه کتهاب سهلیم ،حهدی  ۶۹از کتهاب سهلیم را بهه کتهاب تهاذا االحکاام طوسههى
ار،ا داد،اند 2.حدی

ا
 ۶۱در کتاب کنونى چاپى سلیم ،به نقل از نسخۀ خطهى ج  -کهه کهال

اسههناد نههدارد  -آمههد ،اسههت .ایههن نسههخه ۲۲ ،حههدی
دارد؛ یعنى حدی

اضههافه از نسههخهههای خطههى اله  ،ب و د

 ۶۹در سه مهدل از نسهخهههای خطهى سهلیم  -کهه نسهخۀ منسهوب بهه شهیخ

طوسى نیه در آن اسهت  -و،هود نهدارد .همچنهین ،در انتههای مهتن حهدی

 ۶۹از نسهخۀ خطهى

ج ،دو خ کمتر از متن حدی در تهذا االحکام دارد .بخشى کمى از این حدی تهاذا
االحکام ،با اسناد متفاوت از تهذا االحکام ،در کتاب الغلب طوسى نی آمد ،است.
3
 .۳همچنین ،محق کتاب سلیم ،حدی  ۴۲از کتاب سهلیم را بهه کتهاب الغلبا ار،ها داد،انهد.
حجههم حههدی چهههل و دو در کتههاب کنههونى سههلیم ،حههدود  ۱۲.۵صههفحه اسههت؛ امهها در ار،هها الغلب ا

شیخ طوسى ،حدیثى د ،خطى و،ود دارد کهه بها تفهاوتههایى شهبیه چنهد خه حهدی

کتهاب سهلیم

اسههت .همچنههین ،برخههى از اسههامى افههراد حاضههر در ،لسههه محا،ههه متفههاوت هسههتند .همچنههین ،ایههن

چند خ حدی

الغلب  ،در چند کتاب حدیثى دیمىتر و،ود دارد.

4

 .1تهذا االحکام ،ج ،۴ص۳۶۲ ،۱۲۶؛ نی  :ج ،۶ص.۹۰۶ ،۳۲۸
 .2تهذا االحکام ،ج ،۹ص.۷۱۴ ،۱۷۶
 .3الغلب طوسی ،ص.۹۱

 .4در علو اخبار ال ضا ،ص۸ ،۵۲؛ نیه در کمال الاخان ،ج ،۱ص۱۵ ،۲۷۰؛ نیه در الخصاال ،ص ،۴۷۷بهاب ۴۱ ،۱۲
و،ود دارد؛ و نی در کتاب الکافی ،ج ،۱ص۴ ،۵۲۹؛ الغلب نعمانى ،ص ۹۵نی  ،با تفاوت  ،ى ،و،ود دارد.
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 .۴محق کتاب سلیم ،حدی

ار،ا داد،اند 1.حجم این حدی

 ۶۱از کتاب سلیم را به دو حهدی

از کتهاب الغلبا طوسهى

در کتاب سلیم ،حدود پن صفحه است ،اما در دو ار،ا

الغلب حدیثى سه خطى و،ود دارد که با تفاوتههایى ،شهبیه چنهد خه حهدی کتهاب سهلیم
ا
اسهت .حهدی  ۶۱در کتهاب کنهونى چههاپى سهلیم ،بهه نقهل از نسههخۀ خطهى ج  -کهه کهال اسههناد

ندارد  -آمد ،است .اشار ،شد که این نسخه ۲۲ ،حدی
د دارد؛ یعنى حدی

اضافه بر نسخهای خطى ال  ،ب و

 ۶۱در سه مدل از نسخههای خطى سلیم  -که نسهخۀ منسهوب بهه شهیخ

طوسى نی (که اسناد ابتدایى کتاب دارد)  ،ء آن است  -و،ود نهدارد .همچنهین ،دو حهدی

فوق الذکر در کتاب الغلب طوسى کنونى ،یکى با اسناد نا ص و دیگری بدون اسناد است.

 .۵نی محق کتاب سلیم ،حدی  ۶۹از کتاب سهلیم را بهه کتهاب الغلبا ار،ها داد،انهد.
ا
حدی  ۶۹به نقل از نسخۀ خطى ج  -که کال اسناد ندارد  -آمد ،است .بنابراین ،این حدی
در نسههخۀ خطههى سههلیم منسههوب بههه شههیخ طوسههى و،ههود نههدارد .حههدی  ۶۹در کتههاب کنههونى

2

چههاپى سههلیم ،چهههار صههفحه اس هت کههه د ،خ ه آن بهها ایههن حههدی

تفاوتهایى در عبارت ،همخوانى دارد.

کتههاب الغلبااه طوسههى ،بهها

 .۶و در آخههر ،محقه کتههاب سههلیم ،حههدی د ،از کتههاب سههلیم را بههه کتههاب اختلااار مع ف ا
ال جال ،ار،ا داد،اند 3.حهدی دههم در کتهاب سهلیم ،حهدا ل د ،صهفحه اسهت .کهه حهدود

پن خ آن با مطلب رجال الکشی همخوانى مممونى دارد .مطلب ذیل نا سهلیم در اختلار
مع ف ال جال ،حدود نیم صفحه است که شامل سه سمت مىشود :سمت اول ،مطلبهى دو
د ،سهلیم و،هود نهدارد و مر بهوط بهه مطلبهى از اواسه و

خطى به نقل از ابان است که در حهدی

انتهای تاریخچه سرآّاز کتاب سلیم است؛ سهمت دو  ،مطلبهى سهه خطهى بهه نقهل از سهلیم
است که با سمت اول و سو نامربوط است .این سه خ

حدی

د ،کتاب سلیم مطاب است.

سمت دو  ،بها چنهد خه از اوایهل

4

اما سمت سو ذیل اختلار مع ف ال جال ،مطلبى سه خطى به نقل از ابان است کهه آن نیه

 .1الغلب طوسی ،ص ۱۱۷و .۲۰۳
 .2الغلب طوسی ،ص.۱۱۷

 .3اختلار مع ف ال جال ،ج ،۱ص ،۳۲۱عنوان .۱۶۷
 .4مممون این سمت حدی
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که بیان شد ،در المست شاخ ،ج ،۱ص۲۳۱؛ تفسال العلاشای ،ج ،۱ص۱۴؛ ج ،۱ص۲۵۳؛ الکاافی ،ج،۱

ص۱ ،۶۲؛ کتههاب الغلب ا نعمههانى ،ص۷۵؛ کمااال الااخان ،ص۲۸۴؛ الخصااال ،بههاب  ،۱۳۱ ،۴ص۲۵۵؛ االعتقااادات صااخوق،
ص ۱۱۸آمد ،است و چهار خ از این بخش حدی در بصائ الخرجات ،ص ۳ ،۱۹۸نی آمد ،است.

با سه خ از اواس حدی

،دای از مطالبى که گذشت ،چند نکته مهم ابل تو،ه است که:

سههلیم مو،ههود در آ ههار طوسههى ،در نسههخۀ خط ههى کتههاب س ههلیم

 .۱برخههى از چنههد ح ههدی

منسوب به طوسى و،ود ندارد؛ همانند حدی

( ۶۹ ،۶۱و نی حدی

 ۹۰از نسهخه چهاپى) .بهه

عبارت دیگر ،از هفت حدیثى که به نقل از سلیم در کل آ ار شیخ طوسهى و،هود دارد ،حهدا ل

دو حدی

 .۲حدی

آن در نسخه خطى منسوب به اسناد شیخ طوسى و،ود ندارند.

بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی

د ،کتاب سلیم ،همخوانى مممونى دارد.

( ۹مطاب چهاپى سهلیم)  -کهه در االماالی بهه ّیهر از سهلیم نقهل شهد ،اسهت  -در

سه مدل از نسخههای خطى سلیم و،ود ندارد.
 .۳هیچ کهدا از احادیه

بها ى مانهد ،منقهول از سهلیم در آ هار شهیخ طوسهى ،تطهاب کامهل و

د یقى با نسخۀ خطى منسوب به شیخ طوسى ندارند.
 .۴وضههعیت احادی ه

 ۶۹ ،۶۱ ،۴۲ ،۱۸ ،۱۰از چهها

کنههونى سههلیم ،در نسههخههههای خطههى

سلیم ،یکسان نیست.
اختّلف احادیث ذکر شده در مدلهای مختلف کتابهای منسوب به سلیم
مدل 1

مدل 2

مدل 3

مدل 4

مدل 5

مدل 7

مدل 8

مشترک

گروه ج

گروه ج

گروه ب

گروه ب

گروه ب

گروه الف

انصاری

هیچ

ندارد

ندارد

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

هیچ

ندارد

ندارد

۱۸

۱۸

۱۸

۱۸

۱۸

هیچ

ندارد

۴۲

ندارد

۴۲

۴۲

۴۲

۴۲

هیچ

ندارد

۶۱

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

۶۱

هیچ

۶۹

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

۶۹

 .۵بررسی نسبت کتاب سلیم به منابع شیخ طوسی

چههون صههد دار یههم نسههبت احادیه

کتههابهههای کنههونى منسههوب بههه سههلیم را بهها منههابع شههیخ

طوسى بررسى کنیم ،به بررسى تمامى کتب تاریخى و کالمى رن اول تا پنجم شیعه  -کهه بهل
از شههیخ طوسههى یهها در دوران شههیخ تههألی شههد،انههد  -بههه عنههوان کتههب نخسههتین و عنههوان کلههى
ا
«منابع شیخ طوسى» مىپرداایم؛ یعنى حتى کتابهایى را که ممکن است اساسا  ،ء منهابع
آ ار شیخ طوسى وا ع نشد ،باشند ،به عنوان مخاطب بررسى آماری خود رار دادیم.

از دو رن اول ،کتابى بها ى نمانهد ،اسهت (البتهه بها فهرض اسهت نای کتهاب سهلیم) .بنهابراین

159

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره اول

بررسهى حاضههر ،شههامل کتههابهههای سههه ههرن سههو  ،چهههار و پههنجم هجههری هسههتند .در ایههن سههه
ههرن ،حههدود شصههت عنههوان کتههاب تههاریخى و کالمههى از مؤلفهان شههیعه (یهها حههدا ل منسههوب بههه

شیعه) بر ،ای ماند ،است.

با بررسى متن این آ ار در مىیابیم ،با اینکه کتابهای تاریخى و کالمى هرن اول تها پهنجم،
کتابهای کنونى سلیم دارند؛ اما:

مشابهتهای ایادی در برخى موضوعات با احادی

 .۱هیچ نقلى از کتاب سلیم در رن اول تا پنجم دید ،نمىشود؛

 .۲در آ هار هرن سهو  ،دو اشهار ،بهه کتهاب سهلیم 1،و دو اشهار ،بهه شهخص سهلیم و،هود دارد.
2

طب شواهدی 3،این اشارات ،همگى یها ،علهى هسهتند یها بها حسهن هن، ،ه ء حواشهى کتهب
بود،اند که در نسخهبرداری به متن کتابها افزود ،شد،اند.

 .۳در ایههن کتههابههها  ،ه چنههد مههورد بسههیار انههد  ،نقههل و مطلههب ابههل تههو،هى از شههخص سههلیم ،و

احادی ه سههلیم (کههه بخشههى کههم از آن ،در کتههابهههای کنههونى سههلیم بههت اسههت) و،ههود نههدارد؛ حتههى

برخى از احادی این کتابها ،مشهابهت متنهى نیه بها احادیه

اشخاص دیگری نقل شد،اند ،ولى از احادی

کتهابههای کنهونى سهلیم دارنهد ،امها از

کتهاب سهلیم نقهل نشهد،انهد؛ حتهى بهه نظهر مهىرسهد کهه

شاید «برداشت معکو » از این کتابها در کتابهای سلیم رد داد ،باشد.

از ،هات و ،نبههای مختلفى مىتوان نتای بررسىهای کتهابههایى را کهه گذشهت مهورد

نظر رار داد .در اینجا برخى از آنها را عنوان مىکنیم:

 .۱از  ۵۷عنوان کتابهای تا هرن پهنجم کهه (بها موضهو کالمهى و تهاریخى از مؤلفهان شهیعه)

بررسى شد ،تنها در چهارد ،عنهوان (کتهاب اصهلى یها بازسهازی شهد ،)،نقلهى از سهلیم بهن هی

و،ود داشهت؛ یعنهى :الغارات ،بصاائ الاخرجات ،المست شاخ ،المنا ا  ،اإلماما و التبصا ة،

َْ
َ
ْ
فضائآ امل المؤمنلن ،۷الغلب  ،ش ْ حأألخبار ،االعتقادات ،کمال الخان ،کفاا االث  ،مائ َمنق َب ،
الشافی ،تق ا المعارف و علو المعجزات.
بنههابراین ،حههدود ۳۶حههدی

4

تکههراری (بهها احتسههاب حههدی

سههلیم شههامى و سههلیم تنههها) و

ّیرتکههراری از چهههارد ،عنههوان کتههاب ههرن سههو و چهههار و پههنجم ،نقلههى از سههلیم دارنههد کههه
 .1ر : .التنبله و االش اف ،ص ۱۹۸و ۱۹۹؛ الغلبه نعمانی ،ص.۱۰۱
 .2االختصاص ،ص ۳و  ۷و .۸
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 .3در این بار ،،ر : .مقاله «نعمانى و سلیم».
ا
 .4یک حدی نی از سهلیم شهامى در کتهاب بصاائ و اختصااص (احتمهاال بهه نقهل از بصاائ ) و،هود دارد کهه مهتن حهدی ،
شباهت به برخى احادی

سلیم بن ی

دارد ،اما اسناد حدی

متفاوت از اسناد دیگر سلیم بن ی

است.

اشار،ای به سلیم و کتاب او نداشتهاند.

 .۲همچنین ،از مجمو  ۳۹احادی منقول از سهلیم ،در ایهن پهان د ،عنهوان کتهاب کالمهى و
ا
تههاریخى شههیعه ههرن سههو تهها پههنجم و مههرتب بهها موضههو کتههاب سههلیم ،مجموعهها فقه حههدود ۲۱

حدی

ّیرتکراری از رن سهو تها پهنجم و،هود دارد کهه اک هر آنهها ارتبهاطى موضهوعى بها کتهاب

سلیم ندارند.

بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی

اسنادشان ،متفاوت از اسناد کتاب کنونى سهلیم اسهت؛ و  ۴۳عنهوان کتهاب ،ههیچ حهدی

یها

بها ذکهر چنههد مقدمهه ،بههه نتیجههگیهری در بههار ،نسهبت کتههاب منسهوب بهه سههلیم و کتهابهههای

تههاریخى ،کالمههى و منهها بى ههدما مههىپههرداایم .از دو حههال خههارج نیسههت :یهها کتههاب منسههوب بههه
سههلیم (کههه اکنههون مو،ههود اسههت) در دسههتر

علمههای پیشههین بههود ،اسههت یهها در دسههتر

نبههود،

است .اگر در دستر علما نبود،،دستکم دو حالت متصور است :یا این کتاب در گوشهای
ا
افتهاد ،بهود ،و بعهدها (مهثال هرن هفهتم بهه بعههد) هو یهدا و پیهدا شهد ،اسهت؛ یها ایهن کتهاب مو،ههود
ا
ا
منسههوب بههه سههلیم ،اساسهها ،علههى اسههت و از سههلیم نیسههت و در ههرون بعههد (مههثال ههرن هفههتم بههه
بعد) تدوین و نگارش شد ،است .اگر کتاب منسوب به سلیم ،در دسهتر
بهها تو،ههه بههه عههد اسههتفاد ،از مطالههب آن در تههألی

حالت متصور است:

علمها بهود ،اسهت،

کتههب مههرتب بهها موضههوعات آن ،حههدا ل دو

 .۱یا کتاب و مطالب آن را ،على و نی ّیر معتبر مىدانستند؛

 .۲یها مطالههب را معتبههر دانسههته ،ولهى بههه لحههاظ ،ههو حهاکم و اختنههاق ،امعههه ،تقیههه کههرد ،و از

مطالههب آن اسههتفاد ،نکههرد،انههد .ایههن فههرض باطههل اسههت؛ چههون بسههیاری از مطههالبى کههه مههؤلفین

کتب تاریخى و کالمى و منا بى بررسى کرد،انهد ،مطهالبى مشهابه کتهاب سهلیم ،امها متفهاوت از

آن داشتهاند؛ به این معنا که روشن است نگارش این کتابها در حالت تقیه نبود ،است.

همچنین آ ار مورد بررسى رار گرفته دما ،دو دسته هستند:
ا
 .۱آ اری که منطقى مىنماید که حدی یا نقل و اشار،ای به سلیم نداشته باشهند؛ مهثال بهه

علت اختصار و یا سبک اختصاصى مؤل .
 .۲آ اری که طب

اعد ،و معمول ،بایهد یها حهدا ل مهىتوانسهتهانهد از سهلیم و کتهاب مو،هود

منسوب به وی نقل و استفاد ،نمایند.

با تو،ه به مهورد دو  ،بهه نظهر مهىرسهد کهه کتهابههای کنهونى منسهوب بهه سهلیم (چنهد مهدل

نسخۀ خطى) و احادی

مو،ود در این کتهابهها  -کهه در بهار ،تهاریخ ،کهال و امامهت و منا هب
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مطههاعن هسههتند  -مههورد تو،ههه مههؤلفین ههرن سههو تهها پههنجم نبههود،انههد؛ بههه ایههن معنهها کههه بهها و،ههود
مطالب مشابه و مرتب  ،از کتاب سلیم استفاد ،نکرد،اند .ایهن بهدان معنها اسهت کهه یها کتهاب
سلیم در آن دوران و،ود خار،ى نداشته و یا در دستر
احادی

کتاب سلیم برای این مؤلفین معتبر نبود،اند.

این مؤلفین نبود ،اسهت و یها حهدا ل،

 .۶بررسی روش و مذهب شیخ طوسی

شیخ طوسى ،بزرگ طا فه شیعیان است؛ ا ّما روش زندگى و سبک آ ار وی به گونهای است

کهه چنهد تههن از اههل سهنت بهها تعهابیر گونهاگون ،شههیخ را بهه مهذهب «شههافعى» نسهبت داد،انهد یهها
ا
ا
حدا ل وی را ابتدا ا شافعى دانستهاند .نخستین مدعى این امر ،احتماال «سهبکى» اسهت کهه

در طبقات الشافعى مىنویسد 1و همچنین ،سیوطى در طبقات المفسا ان مهىگو یهد 2و حها،ى
خلیفه نی در کشف الظنو به این مطلب تصر یح نمود ،است.

3

اما شیخ طوسى چه ویاگهىههایى داشهته اسهت کهه برخهى حتهى خیهال نمهود،انهد وی شهیعه

نیست و یا نبود ،است برخى از آنها ،ممکن است موارد ایر باشند:

 .۱برخى از اساتید 4و نی بسیاری از شاگردان 5شیخ طوسى ،سنى مذهباند؛

 .۲شهیخ طوسهى بههه وفهور نقههل و اسهتفاد ،از آ ههار اههلسهنت داشههته اسهت .در فقههه مقهارن هههم

اولین کتاب ،دی ،کتاب الخالف شیخ طوسى است که در آن فتاوای هر چهار مهذهب اههل

سنت و فتاوای مذهب ،عفری در کنار هم آمد ،است .شیخ نگا ،و یها،ای بهه مهذهب شهافعى
دارد؛ بههه ط ههوری ک ههه ه ههم فت ههاوای شههافعى اول و ه ههم ش ههافعى دو را مه هىآورد و از آ ههار و روای ههات

مختل

شافعى ،یاد مىکند؛ به طوری که شاید صفحهای نباشد کهه نهامى از کتهب شهافعیان

در آن نیامههد ،باشههد .در ایههن ا ههر و نیه ا ههر دیگههر وی ،یعنههى المبسااوط ،رواج دادن فقههه تفر یع هى و

ا،تهههاد ب هین ش هیعه بههه روش معمههول اهههل سههنت و ا تبهها
ا
شافعى در کتب خود ،کامال روشن است.

از عبههارات علمههای عامههه ،ب هه و ی ها،

در تفسیر التبلا  ،از تفاسیر اهل سنت و آرای معروفان آنها بسهیار ا یهاد نقهل شهد ،اسهت؛ بهه

 .1طبقات الشافعل  ،ج ،۴ص.۱۲۶
 .2طبقات المفس ان ،ص.۸۰

 .3طبقات الشافعل  ،ج ،۳ص.۵۱
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 .4به عنوان نمونه ر« : .جااگاه عةمی و اجتماعی ابن مخةخ از اساتلخ سنی مذه
 .5ر : .النهااه ،ص.۳۹-۳۶

شلخ طوسی».

تاد ،و  ...را در کنار اما با ر ۷و اما

صادق۷

رار داد،ای

در کال نی  ،میانهرو ی و رعایت اعتدال و انصاف شیخ طوسى در بح های کالمى و نقهل
ا
آرای علمای همه مذاهب اسالمى در آ ار خود کامال مشهود است.
 .۳محل زندگى شیخ نی  ،ا تمای فعالیتهای تفر ه برانگی نبود ،است؛ چرا که ایشهان در
ا
بغداد زندگى مىکرد،؛ بغدادی که اک را از اهل سنت بود،اند.
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طوری که اخبار یها به شیخ طوسى انتقاد کردند که چرا حرفهای ابهنعبها

و ابهنمسهعود و

 .۴شیخ طوسى در مسأله برا ت نی کار را به ،ایى رساند ،که برخى اصهحاب تهرا،م علمها

از اهلسنت ،شیخ طوسى را شافعى شمرد،اند و این نشانه آن است که ایشان رعایت ،هات

را مىنمود 1،و در این مسأله ،فراتر از شیخ مفید گا برداشته است.

2

محمد ابوزهر - ،که یکى از نو یسندگان معروف اهل سنت مصر است  -مقالههای در رسااله
االسالم دارالتقر یهب نوشهته و در آنجها مهىگو یهد کهه در شهیعه ههیچ که  ،ماننهد شهیخ طوسهى،

تقریبى نبود ،است.

3

 .7بررسی اسناد و طرق شیخ طوسی

مهمترین ارزشگهذاری احادیه  ،پهى بهردن بهه صهحت و وا عیهت صهدور خبهر از نا هل اولیهه

اسههت کههه ارا یههابى علمههى اسههناد و طههرق ،بههه آن وابسههته اسههت .مؤلفههان و نویسههندگان کتههب

حدیثى ،با تو،ه به این اهمیت ،روش نقل سند حدی

را در پیش گرفتهاند.

در این میان ،شیخ طوسى در رن پنجم، ،هت اختصار متن کتب ،به حذف اوایل برخهى

اسههناد خههود ا ههدا نمههود ،و اخبههار و احادیه

خههود را بههه صههورت مرسههل نقههل نمههود ،اسههت؛ ولههى

،هت دفع عیب ارسال ،واسطههای روایان محذوف خود را ،در آخر برخى کتب تألیفى خود،
تحت عنوان المشیخه آورد ،است.

همچنین ،شهیخ در کتهاب الفه سات ،بهه صهورت یکجها ،سهند و طریه خهود را بهه راو یهان و
ا
مصههنفات شههیعه ذکههر نمههود ،اسههت؛ بههه ایههن معنهها کههه مههثال شههیخ ،و تههى بعمههى طههرق خههود را در

خاتمه کتهاب تهذا االحکام بیهان مهىکنهد ،تفصهیل طهرق روایهان و کتهابهها را بهه الفه سات
ار،ا داد ،است.

4

 .1شش مقاله ،ص.۲۲۵
« .2تقریب مذاهب اسالمى به مثابه ،نبشى اصالحى».
 .3پلشلنه تق ا  ،ص.۲۸
 .4تهذا االحکام ،ج ،۱۰ص.۸۶
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ا
البته شیو ،عمومى شیخ در الفه سات ایهن گونهه اسهت کهه ّالبها در معرفهى راو یهان و عنهوان

مؤلفان شیعه ،به ذکر کمتهرین اطالعهات در بهارۀ آنهها اکتفها نمهود ،اسهت .همچنهین ،در برخهى

موارد ،ضمن معرفى آ ار مؤلفهان ،اسهناد و طریه خهود را بهه ایهن آ هار بیهان نمهود ،اسهت و گهاهى
طرق متعددی را به کتابها ذکر کرد ،است.

با ذکر این مقدمات ،اکنون به مطالبى در طرق طوسى به سلیم مىپرداایم:
نقل ول احادی

و اخبار ،در گذشته با دو روش شهفاهى و کتبهى صهورت مهىگرفتهه اسهت.

همچنین مىدانیم که کل نقل ولهای منتهى به سلیم ،در تمامى آ ار مفصل و مو،هود شهیخ
ا
طوسى ،هشت یا نه خبر است که برخى از آنها نیه تکهرار ی هسهتند .فعهال اطالعهى نهداریم کهه
این تعداد محدود نقل ول شیخ از سلیم به صورت کتبى بود،اند یا شفاهى ،اما مهىدانهیم کهه

طرق اتصال شیخ به سلیم ،برای ابراز این نقل ولها متفاوت هستند.
ههی

شیخ طوسى در الفه ست 1،دو طری ضعی  2به سلیم را به عنوان طرق خهود بهه سهلیم بهن
درج نمههود ،اسههت؛ امهها بهها بررسههى احادیه

و اخبههار مو،ههود در آ ههار طوسههى درمههىیههابیم کههه

اخبار منقول یا مرتب با سلیم ،از چهارد ،طری در آ ار طوسى ذکر شد،اند (که در ،دول بعد،

مالحظه کنید) .این طرق (همرا ،با دو طری مو،ود بر نسخۀ خطى منسوب بهه شهیخ طوسهى)
عبارتاند از:

دو طری در کتاب اختلار مع ف ال جال ،سه طری در کتهاب تهذا االحکاام ،یهک طریه

در کتههاب االمااالی ،دو طریه در کتههاب الفه ساات ،چهههار طریه در کتههاب الغلبا و دو طریه
اسناد نسخه خطى منسوب به طوسى.

اسههنادی کههه ذکههر مههىشههود ،شههامل :یههک طری ه در الفه ساات ،دو طری ه ادعههایى در نسههخ خطههى

منسوب به سلیم است (که یکى از طرق ،همهان طریه الفه ست اسهت و دیگهری طریقهى اسهت کهه در
ههیچ یهک از اسهناد سهلیم در آ هار طوسهى و ّیهر طوسهى یافهت نشهد) و یهازد ،طریه نیه  ،اسهناد مربهوط بههه
احادی است که مربوط به د ،حدی مىگردد؛ ّاما اگر طرق یکسان و نی طهرق بهىاسهناد را از احادیه
ا
و اخبار منقول از سلیم (مو،ود در آ ار طوسى) حذف کنیم، ،معها هشهت طریه اتصهال بهه سهلیم ،در
آ ار طوسى و،ود دارد که با درج در ،دول مالحظه مىنمایید.
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 .1الفه ست ،ص.۱۴۳

 .2ر : .جامع ال واه ،ج ،۲ص۴۹۶؛معجم رجال الحخاث ،ج ،۹ص.۲۳۷
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 .8دالیلی که نشان میدهد طوسی کتاب کنونی سلیم را در اختیار نداشته

ب هها روشه ههای گون ههاگون و ،ه ههات مختلف ههى م ههىت ههوان بررس ههى نم ههود ک ههه آی هها ش ههیخ طوس ههى،

کتابهای کنونى منسوب به سلیم را در اختیار داشته یا نداشته است.

اکنون در صدد طر را،های بررسى این مسأله نیستیم .در این ،ها فقه بها اتکها بهه برخهى از

موضوعاتى که کلیات آنها در مطالب بل گذشت و به صورت خالصهه مهىخهواهیم دالیهل و

شواهدی را ذکر کنیم که این شواهد نشان مىدهند ،شیخ طوسهى کتهابههای کنهونى سهلیم را
ندیهد ،و در اختیهار نداشهته اسهت تها بهه واسههطه آن ،سهند منسهوب بهه وی بهر نس ّهخ خطهى سههلیم
معتبههر و صههحیح باشههد؛ هههر چنههد کههه ایههن دالیههل ،حههدا ل شههواهد بههر ایههن مههدعا خواهههد بههود و

مىتوان دالیل بیشتری را در ابعاد مختل  ،کش

و مطر نمود.

برای این منظور ،با ذکر چندین دلیل مو،ه ،به این مقصود نایل مىشویم .برای تو،ه بهتهر و

د یه تههر ،ایهن دالیههل را در دو عنههوان دالیهل شههکل و دالیههل ّیهر شههکلى دسههتهبنهدی نمههودیم کههه
عبارتاند از:

 .1-8دالیل شکلی
 .1-1-8خبر واحد بودن اسناد منسوب به طوسی

مهمترین مشکل اسناد منسوب به طوسى ،نسخۀ واحد یا خبر واحد بودن آن اسهت .اکنهون

 ،یک نسهخۀ خطهى کتابخانهۀ آیهة اهلل مرعشهى 1،ههیچ دلیلهى بهر و،هود ایهن اسهناد منسهوب بهه

شیخ طوسى در دست نداریم؛ به این معنا که یک خبر واحد ،با فاصهله ششصهد سهال از زمهان

حیههات مؤل ه

طوسى است.

ادعهها دارد کههه نسههخۀای از یکههى از مههدلهههای کتههاب سههلیم ،منسههوب بههه شههیخ

 .2-1-8عدم نسخهبرداری از نسخه منسوب به طوسی

با اینکه شیخ طوسى ،شخصیت علمهى و اسهنادی ابهل تو،هه و مههم داشهته اسهتّ ،امها از

نسخۀ منسوب به وی ،در چنهدین هرن په

از او ،یعنهى تها هرن یهازدهم هجهری ،نسهخهبهرداری

نشد ،است؛ یا نسخهبرداری ابل تو،های نشد ،است .بنابراین ،عد نسخهبهرداری از کتهاب

سلیم با اسناد منسوب به شیخ طوسى ،خود دلیل مناسبى بر ،على بودن آن خواهد بود.
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 .1فه ست نسخهها خطی کتابخانه م عشی ،ج ،۳۹شمار ،ردی  ،۶۳۵شمار ،نسخه .۱۵۶۱۲

یعنى حدود شان د ،نسخه با ى ماند ،است.

 .3-1-8اسناد منسوب به طوسی ،نسخه خطی قدیمی ندارند

ال  .نسخه خطى اول؛ یعنى نسخه مو،ود در کتابخانه مرعشى با شهمار ۱۵۶۱۲ ،و تهار یخ

۱۰۸۱ق ،است.

ب .نسههخۀ خطهى دو ؛ یعنههى نسههخه مو،ههود در کتابخانههه حکهیم عههراق بهها شههمار ۳۱۶/۶ ،و

بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی

اکنون از نسخۀ مدل «ب»  -که تا حدود سال ۳۳۴ق ،راوی ندارد  -بیشترین نسخۀ خطى،

تار یخ ۱۰۸۷ق ،است.

 .۴-1-8اسناد منسوب به طوسی در نسخههای خطی ،همسان نیستند

کمترین تعداد نسهخهههای خطهى مو،هود سهلیم ،یعنهى حهدود هشهت نسهخه ،از  ۴۹نسهخه،

دارای اسناد منسوب به شیخ طوسى هستند .البته دو نسخه نی سند منسوب بهه طوسهى را بهه

شکلى خاص دارند؛ یعنى ،آن هشت نسخه ،اسناد منسوب به طوسهى را بهه صهورت تهک و در
اصل متن کتاب دارند؛ ّاما نسخه ارموی ( ۴آستان د ) سهند منسهوب بهه طوسهى را بها اسهناد
دیگههر (یعنهى دینههور ی و صههبیح) در خههود بههه صههورت مجموعههه دارد و نسههخه  ۲حقههوق دانشههگا،
تهران نی سند طوسهى را در حاشهیه مهتن خهود اضهافه شهد ،دارد؛ یعنهى سهند اصهلى محمهد بهن

صبیح است و در حاشیه متن سند منسوب به طوسى درج شد ،که نونو ی

است.

بنابراین ،اسناد منسوب به شیخ طوسى ،در نسخهها خطى به چهار صورت درج شد ،است:

 .۱دو سههند منسههوب بههه شهیخ طوسهى ،بههدون اسههناد راو یهان تهها شهیخ طوسهى (ر : .نسههخه۲

مرعشى ،به تار یخ ۱۰۸۱ق)،

 .۲دو سند منسوب به شیخ طوسى ،با اسناد راو یان تا شیخ طوسى (ر : .نسخه ۱حکهیم،

به تار یخ ۱۰۸۷ق)،

 .۳اسههناد منسههوب بههه ش هیخ طوس هى ،بههه همههرا ،اسههناد محمههد بههن صههبیح و حسههن دینههور ی

(ر : .نسخه ارموی در  ۴آستان د  ،به تار یخ  ۱۳۴۶ق)،

 .۴اسناد منسوب به شیخ طوسهى در حاشهیه مهتن اصهلى (ر : .نسهخه  ۲حقهوق تههران ،بهه

تار یخ ۱۳۲۰ق).

 .۵-1-8دستکاری و مشوش بودن اسناد نسخههای خطی کتاب سلیم

یکى از نشانههای مههم دسهتکاری و یها سههلانگهاری در کتابهت نسهخهههای کتهاب سهلیم،
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درهمى اسناد ابتدایى برخى از نسخههای مدلهای چندگانه کتاب سلیم هستند؛ بهه عنهوان

نمونه ،بعمى از نسخههای مدل «ب» (صبیح) با اسناد نسخهههای مهدل «د» (دینهوری) 1و یها

مدل «ال » (منسوب به طوسى) ،ابجا و اشتبا ،درج شد،اند.
 .۶-1-8ابهام در نسخۀ مجلسی با اسناد طوسی

ا گههر گفتههه مامقههانى 2در ایههنکههه نسههخۀ مجلسههى از روی نسههخۀ بههه خ ه رمههانى بههود ،اسههت،

صهحیح باشهد و از طهرف دیگهر ،مجلسهى فقه یهک نسهخه از کتهاب سهلیم را در دسهت داشههته

است ،به این معنا است که نسخۀ کتابت شد ،توس مجلسهى ،نسهخۀ مهدل الرمهانى اسهت و
چههون نسههخهبههرداری مجلسههى از روی نسههخۀ رمههانى بههود ،اسههت ،بههه ایههن معنها اسههت کههه اسههناد

ندارد .بنابراین ،اسناد نسخۀ خطى منسوب به شیخ طوسى بر کتاب سلیم، ،على هستند.

و اگر نسخه مجلسى (و به تبع آن نسخه حر عاملى) از نسخه کاتب الرمهانى نگهارش نیافتهه

باشد - ،که چنین است  -تو،ه به دو نکته حای اهمیت است:

یکى ،همان که ابتدای نوشتار بیان شد؛ یعنى مخدوش بودن فیزیکى نسخههای خطى در

مدلهایى از نسخههای دیمى که اسناد شیخ طوسى در آنها نوشته شد،اند؛

3

دو  ،نسخههای دارای سند شیخ طوسى ،در دور ،عالمه مجلسى ،تکامهل یافتههانهد؛ یعنهى

نسههخه اصههیل نیسههتند؛ بههه ایههن معنهها کههه نسههخههههای بهها اسههناد معمههر و دارای  ۲۲یهها  ۴۰و ۴۳

حههدی  ،بههه ضههمیمه پههن حههدی

،دیههد ،مجموعهههای  ۴۸حههدیثى شههد،انههد 4و ایههن مجموعههه

نونوی  ،با اسناد شیخ طوسى مزین شد،اند.
 .2-8دالیل محتوایی و غیرشکلی
 .1-2-8اشکاالت طرق طوسی

دو سههند درج شههد ،در نسههخۀ خطههى منسههوب بههه شههیخ طوسههى ،بهها اسههناد هفههتگانههه دیگههر

احادی

مو،ود در آ ار طوسى ،همخوانى ندارد .از سوی دیگر ،اسناد طرق طوسى بهه سهلیم در

 .1ر : .اس ار آل محمخ ،ص ۱۵۱و .۱۵۲
 .2ر : .تنقلح المقال ،ج ،۳۲ص.۴۲۶

 .3ر : .نسخهها خطی سةلم ،نسخه مجلسى و نسخه حر.

 .4هذا اخر کتاب سلیم کما فى نسخة دیمه و فى نسخة اخری و هى التى نسهخت نسهخة الکتهاب منهها بعهد ذالهک مها ههذ ،الفا هه ههذ،
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صههورة نسههخة کانههت بایههدینا مههن کتههاب سههلیم انتهههى .و و،ههد بعه

االخههالء نسههخة فههى محروسههة اصههفهان ذکههر آنههها نسههخة المرحههو

المجلسى المتقد و فى آخرها ایادة  ...هذ ،صورتها ( ...ر : .دربارۀ نسخهها خطی سةلم ،مدل ب).

اول نسههخۀ خطههى منسههوب بههه طوسههى یکسههان اسههت کههه بههه نظههر مههىرسههد نسههخهبههرداران ،بههرای

سندسازی ،این طری را از کتاب الفه ست به نسخۀ خطى اضافه نمود،اند.

چههرا مههىگههوییم ایههن طری ه بهها طری ه نسههخۀ خطههى تطههاب نههدارد بههه ایههن دلیههل کههه طری ه

الفه ست به عمربن اذینه ختم نمىشود؛ در صورتى که در سرآّاز مهتن نسهخۀ خطهى منسهوب

بهه شههیخ طوسههى ،تصههریح شههد ،اسهت کههه ایههن کتههاب ،تنههها از طریه عمههر بههن اذینههه بههه دیگههران

منتقل شد ،است.

بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی

کتاب الفه ست ،دو طری «ضعی » مشهابه هسهتند 1.یکهى از ایهن طهرق الفه سات ،بها طریه

2

طب ه تصههریح ایههن مههتن سههرآّاز تنههها راوی کتههاب سههلیم از ابههان ،شههخص «عمههر بههن اذینههه»

اسههت؛ 3بههه ایههن معن ها کههه ابههان ،کتههاب سههلیم را فقه بههه عمههر بههن اذینههه تحویههل داد ،اسههتو ایههن
مطلههب در حههدی

سههرآّاز کتههاب سههلیم بهها تفاصههیلى ،بیههان و ذکههر شههد ،اسههت .بنههابراین ،ایههن

طری اول از نسخه خطى منسوب بهه شهیخ طوسهى ،بها مهتن خهود کتهاب و خبهر آّهااین کتهاب

سلیم تطاب ندارد.

ایههن امههر از دو حههال خههارج نیسههت :یهها «کتههاب سههلیم» فقه از طریه شههخص عمههر بههن اذینههه

منتقل شد ،،یا از طری دیگران نی منتقل شد ،است

اگر بپذیریم که کتاب سلیم به ّیر از عمر بن اذینه انتقال یافته ،به این معنا اسهت کهه بایهد

بپذیریم که نسخههای فعلهى «کتهاب سهلیم»، ،علهى هسهتند؛ چهرا کهه در آنهها تصهریح شهد،،

تنها راوی کتاب سلیم ،فق شخص عمر به اذینه است.

اگر بپذیریم که تنها راوی کتاب سلیم ،عمر بن اذینه است ،ایهن نتیجهه حاصهل مهىشهود کهه طریه

اول مو،ود در نسخۀ خطى منسوب به طوسى  -که با الفه ست همخوانى دارد ، -على است.

امهها طریه دو منسههوب بههه طوسههى، ،ههدای از ارسههال و نی ه و،ههود افههراد مجهههول در طری ه دو

اشکال اساسى دارد:

 .۱در این طری  ،نا حسین بن عبیداهلل ّمایری آمد ،است .به نظر مىرسد که چهون ابهن

ّمههایری ،کتههاب سههلیم را موضههو و ،علههى مههىدانههد 4،بعیههد اسههت کههه پههدر و اسههتادش ،راوی
طری کتاب سلیم گردد.

 .1فق در یک طری  ،فردی مجهول با نا ابراهیم بن عمر الیمانى ،بل از ابان ،اضافه دارد.
 .2کتاب سةلم ،ج ،۱ص.۱۳۱

 .3ر : .اس ار آل محمخ و سةلم بن لس ،بخش تاریخچه کتاب سلیم.
 .4معجم رجال ،ج ،۱۷ص.۳۱۹
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ابن ّمایری ( ۴و  ۵ق) نیه در کتاب الضعفاء ،په

منسوب بودن کتاب مشهور ی به و ی آورد ،است:

از اشهار ،بهه روایهت سهلیم از چنهد امها و

1

اصحاب ما (مشایخ ما) میگفتند :سلیم ناشناخته است و در هیچ روایتی ییاد نشیده،
ولی من یادکردش را  -جز در کتابش و جز از طریق أبان بن أبی عییاش نییز  -یافتیهام.
32

ابن عقده نیز ذیل عنوان رجال امیر المؤمنین ۷روایاتی از او آورده است .
ابن ّمایری همچنین ،دربارۀ کتاب سلیم آورد ،است:

 ...کتاب ،بدون تردید جعلی است و در این باره شواهدی (در خود کتاب) وجود دارد.

4

 .2ایههن سههند در نههه تنههها در آ ههار شههیخ طوسههى مو،ههود نیسههت ،بلکههه ایههن سههند در کههل آ ههار

حدیثى و مشابه آن یافت نمىشود .حتى ،دای از کهل سهند ،افهراد تهک آن نیه همهرا ،بها سهلیم
بن ی

یافت نشد؛ همانند:

 .۱ابوعبداهلل الحسین بن عبیداهلل الغمایری  +سلیم بن ی

الهاللى،

 .۲ابومحمد هرون بن موسى بن احمد التلعکبری  +سلیم بن ی
الهاللى.

 .۳على بن هما بن سهیل  +سلیم بن ی

الهاللى،

فق برای مورد سو  ،این سند در کتاب إثبات الهخاة ا ر شیخ حر عهاملى ( ۱۱۰۴ق) ،ج،۲

ص ۲۰۰یافت شد.

5

 .2-2-8عدم نقل احادیث کتاب سلیم

(ّیر مکرر) از شخص سهلیم بهن هی

ما مىدانیم که شیخ طوسى ،فق  ۵حدی

(آن ههم

به اسناد ّیر از کتاب سلیم) نقل نمود،؛ در صورتى که نسخۀ خطى منسوب به شیخ طوسهى،

(،دای این چند حدی ) حدود  ۴۸حدی

خاص و ویا ،دارد.

از سههوی دیگههر ،بسههیاری از مطالههب و احادی ه

سقیفه است و شیخ طوسى در مباح

کتههاب سههلیم ،مر بههوط بههه امامههت و ،ر یههان

امامت خود (همانند المقنع ،الغلب یا اال تصااد و )...

 .1از اسههتادان و مشههایخ وی ،تنههها پههدرش حسههین بههن عبیههداهلل (ّمهها ری) کهههه از محهههد ان بنههها بغهههداد بهههود ،،احمهههد بهههن
عبدالواحد ابن عبدون و ابوالحسین محمد بن عثمهان نصهیبى را مهىشناسهیم( .رجاال النجاشای ،ج ،۱ص ۸۳و  ۲۱۹و

ص۲۵۹ - ۲۵۸؛ رااض العةماء ،ج ،۲ص).۱۳۶-۱۳۵

 .2رجال ابن الغضائ  ،ص.۴۶ - ۳۶
 .3خالص اال وال ،ص.۱۶۲
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 .4رجال ابن الغضائ  ،ص۴۶ - ۳۶؛ خالص اال وال ،ص.۱۶۲
 .5إثبات الهخاة ،ج ،۲ص.۲۰۰

بههه عنههوان نمونههه ،برخههى از فصههول کتههاب الغلب ا طوسههى ،هماننههد دوازد ،امهها  :بهها برخههى
ممههامین و احادیهه کتههاب سههلیم مههرتب اسههت؛ ّامهها شههیخ طوسههى از ایههن احادیهه مههرتب

استفاد ،نکرد ،است.
ا
در فصل یکم کتهاب الغلبه ،مهثال عنهوان «اخبهار الخاصهة علهى امامهة اال نهى عشهر »:یها در

مواضع مشابه دیگر ،شیخ طوسى درصدد درج روایات مرتب با این مسأله بود ،اسهت .در ایهن

بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی

استفاد،ای از این احادی

سلیم ننمود ،است.

میان  ،یهک حهدی  ،احهادیثى از سهلیم و کتهاب سهلیم نقهل ننمهود ،اسهت؛ در صهورتى کهه در
نسخهههای چهارگانهه مو،هود کتهاب سهلیم ،تعهدادی از ایهن دسهت احادیه

و،ود دارد؛ به عنوان مثال ،احادی

و در ایهن موضهو

 ۶۲ ،۶۱ ۴۵ ،۴۲ ،۲۵ ،۱۶ ،۱۴ ،۱۱ ،۱۰ ،۸ ،۱کتاب سلیم

(چا

انصاری) نی دربار ،دوازد ،اما  :است که در کتاب الغلبا طوسهى نیامهد ،اسهت .بهه

طب ه

اعههد ،،حههدا ل روایههات  ۱تهها  ۴۵کتههاب سههلیم را  -کههه در ایههن ارتبههاط اسههت و در نسههخۀ

نظهر مهىرسهد کهه ا گهر نعمهانى نسهخۀ کتههاب سهلیم را در اختیهار داشهت و یها معتبهر مهىدانسههت،
خطى منسوب به وی مو،ود است  -نقل مىنمود.

اگر شیخ طوسهى بهه کتهاب سهلیم دسترسهى داشهته ،چهرا در ابهواب متعهدد و مهرتب کتهاب الغلبا بها

کتاب سلیم ،از احادی

دیگر کتاب سلیم ،استفاد ،نکرد ،و حدیثى نقل ننمود ،است

همچنین، ،دای از ایهنکهه احادیه

دارد و ،دای از اینکه اسناد این احادیه

بسهیار محهدودی در آ هار ّیهب بهه نقهل از سهلیم و،هود
بها اسهناد کتهاب سهلیم متفهاوت هسهتند ،ایهن نکتهه

حای اهمیت است که چرا در کتابهای ّیب دیگر ،هماننهد :کمال الاخان شهیخ صهدوق ،از
احادی

«کتاب سلیم»  -که مرتب با موضو هستند  -استفاد ،نشد ،است

 .3-2-8عدم تطابق احادیث نسخۀ خطی با احادیث طوسی

اشار ،شد که در کل آ ار شیخ طوسى  -که بسیاری از آنهها حهدیثى هسهتند  -تنهها هشهت حهدی

به نقل از سلیم و،ود دارد که با حذف مکررات ،پن حدی
دو حدی

کوتا ،با ى مىمانهد .از ایهن پهن حهدی ،

اخال ى هستند و مرتب با کتاب سلیم نیستند و در آن و،ود ندارند.

سه حدی

کوتا ،،با ى مهىمانهد؛ دو حهدی آن ،بسهیار کوتها ،و متفهاوت در برخهى عبهارات هسهتند

که به وسیلۀ آنها ،ابلیت ا بات در اختیار داشتن کتاب سلیم در ن د طوسى و،ود ندارند.
بنابراین از بین پن حدی

سلیم در آ ار طوسى ،فقه یهک حهدی

ابهل تو،هه و مطهاب در

کتههاب سههلیم و،ههود دارد کههه البتههه ایههن خبههر نیهه ، ،ههدای از تفههاوت ا یههاد در برخههى کلمههات و
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عبارات 1،اسنادش با اسناد نسخۀ خطى منسوب به طوسى همخوانى ندارد.
 .۴-2-8تضعیف ابان توسط شیخ طوسی

فرض این است که دو دسته خبر از ابان بن ابى عیاش ،بهه دور،ههای بعهدی رسهید ،اسهت:
ا
اخبار کتاب سلیم ،که مجموعا خبر واحد از ابان هستند و نی اخبار و احادی دیگر ابان ،که

روایان دیگری نی دارند.

شخص ابان ،توس شیخ طوسى تمعی

شد ،و دربارۀ او گفته است:

ابان بن إبی عیاش فیروز تابعی ضعیف.
با اینکه شیخ طوسى چند حدی

که وی  ۴۸حدی

وی ،نقل نماید.

2

انگشتشمار در سه ا ر خهود داردّ ،امها بهه نظهر نمهىرسهد

را  -که همگى خبر واحد از ابان بن ابى عیهاش هسهتند  -بهه سهبب ضهع

 .۵-2-8نقل از کلینی به جای نقل از کتاب

یکههى دیگههر از ابهامههات مو،ههود در ایههن موضههو  ،ایههن مسههأله اسههت کههه ا گههر شههیخ طوسههى

دسترسى به کتاب سلیم داشت ،تنها حدی

الغلب را  -که مطابقت بیشهتری بها کتهاب سهلیم

دارد  -از شههخص کلینههى (بهها افتههادگى) نقههل و روایههت نمههىنمههود؛ در صههورتى کههه طبه اعههد ،و
ا
دسترسى به اصل ،وی مىتوانست این روایت را  -که در کتاب سلیم و،ود دارد  -مستقیما یها
ا
حدا ل با اسناد کتهاب سهلیم از کلینهى یها دیگهری نقهل نمایهد؛ ممهافا بهه ایهن کهه مها سهندی در
دست نداریم که حتى شخص کلینى ،کتاب سلیم را در اختیار داشته است.
 .۶-2-8افتادگی راوی و عدم تصحیح طریق

همههۀ اسههناد منقههول از سههلیم در چنههد ا ههر شههیخ طوسههى ،افتههادگى در راو یههان یهها مجهههول بههودن راو یههان

دارند .کاملترین اسناد سلیم ،مربوط به طری دو نسهخۀ خطهى منسهوب بهه شهیخ طوسهى اسهت .ا گهر
کتههاب سههلیم در اختیههار طوسههى بههود ،شههیخ از ایههن طری ه مههىتوانسههت اسههناد سههلیم را حههدا ل در یههک

حدی

مشتر میان آنها ،تصحیح یا مستقیم از آن کتاب نقل نماید.

از چند طریقى که طوسى در الغلب و تهذا االحکام برای احادی

سلیم نقل نمود ،است،

بیشههتر طههرق ،اسههنادش ذکههر نشههد ،و نهها ص هسههتند .برخههى نی ه بهها عنههوان «عههن ر،ههالهم» ذکههر
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 .1ر : .الغلب طوسی ،ص ۱۳۷و ۱۳۸؛ کتاب سةلم (یک ،لدی) ،ص ۳۶۳و .۳۶۴
 .2رجال الطوسی ،ص.۱۲۶

اسناد ،اافتاد ،با دو طری ذکر شهد ،در الفه ست همخهوانى داشهته باشهد تها اختصهار اسهناد را

،بران کند؛ اما اسناد نا ص و ،افتاد ،،بها اسهناد الفه سات همخهوانى ندارنهد .ایهن وضهعیت

بههدان معنهها اسههت کههه شههیخ طوسههى ،دسترسههى بههه کتههاب سههلیم و اس هناد مو،ههود در آن کتههاب

نداشهته اسههت کههه ا گههر داشههت ،حههدا ل مههىتوانسهت ارتبههاط راو یههان بههرای یههک حههدی
احادیه

سههلیم در الغلب ا را از طری ه کتههاب سههلیم کامههل و بههر اسهها

ابتدایى کتاب نقل نماید.

مشههابه از

اسههناد کتههاب و داسههتان

بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی

شد،اند .این وضعیت ،رویه طوسى در اختصار ذکر اسناد است؛ اما ایهن در صهورتى اسهت کهه

 .7-2-8عدم هماهنگی اسناد کتاب سلیم و اسناد احادیث طوسی

با مرا،عه به اسناد هشت حدی

مو،ود از سهلیم در آ هار طوسهى روشهن مهىشهود کهه اسهناد

کتاب سلیم منسوب به شیخ طوسى ،با اسناد ههیچ کهدا از ایهن احادیه
در آ ار طوسى تطاب و همخوانى ندارد.

هشهتگانهه مو،هود

 .8-2-8عدم نقل اساتید و پیشینیان طوسی از کتاب سلیم

پ

از بررسى آ ار علمای پیش از طوسى ،روشن شد که دانشمندانى همانند :صهفار مهى،

ابههراهیم قفههى ،ابههنرسههتم طبههری ،محمههد عیاشههى ،شههیخ کلینههى و ابههنعقههد ،هههیچ حههدیثى از
کتاب سلیم بهه صهورت مسهتقیم نقهل نکهرد،انهد و مهدرکى دال بهر ایهنکهه ایشهان کتهاب سهلیم را

دید،اند ،و،ود ندارد .فق احادی

اندکى از شخص سلیم ،با اسناد و متن متفاوت از کتاب

سلیم و،ود دارد .از سوی دیگهر ،تها عالمهۀ مجلسهى ( هرن۱۲ق) ،ههیچ یهک از علمهای پیشهین،
ا
مستقیما از کتاب سلیم ،حدیثى نقل نکرد،اند 1.و اولین نفری کهه احادیه سهلیم را از کتهاب
سلیم در ا ر خود نقل نمود ،،عالمه مجلسى در بحار االنوار است.
از سوی دیگر ،در آ ار حدیثى علما ،احادی

2

کوتا ،و محدودی به نقل از شهخص سهلیم ،بها اسهناد و

راو یههان متفههاوت و مختل ه

و،ههود دارد؛ هههر چنههد کههه ایههن اسههناد احادی ه  ،افتههادگىهههای متعههددی در

این تعداد ،بیست حدی

تکراری هستند .بنابراین ،در کهل آ هار حهدیثى هرن چههار هجهری،

میان راویان در خود دارند که برخى از آنها را مىتوانید در ،دول بل ،مالحظه نمایید.
ا
طب آ ار مو،ود ،مثال در کل رن چهار  ،تنهها  ۳۵حهدی بهه نقهل از سهلیم و،هود دارد کهه از

 .1ر : .دانشنامه سةلم بن لس ،ج ،۳بخش منابع طولى و عرضى به سلیم و کتاب او.
 .2البته احادی

شمار ۹ ،و  ۱۷از کتاب کنونى سلیم ،در بحار االنوار نیست.
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تنههها پههان د ،حههدی

از شههخص سههلیم نقههل شههد ،اسههت؛ در صههورتى کههه کتههاب سههلیم ،طب ه

نسخههای چندگانه مو،هود ،حهدود  ۹۹حهدی
1

هسهتند؛ ههر چنهد کهه همهین پهان د ۵،حهدی

نقل شد ،نی از ،هت مقدار و عبارات با کتاب سلیم کنونى متفاوت هستند.

همچنههین ،از شههش حههدی الغیبههة نعمههانى از سههلیم ،سههه حههدی
ا
و،ود دارد که برخى را نی نعمانى مستقیما از آنها نقل نمود ،است.

آن در آ ههار مؤلفههان بلههى

2

 .9-2-8مذهب تقریبی شیخ طوسی و عدم هماهنگی با مطالب مطاعنی

یکى از مهمترین دالیلى که مىتوان سند شهیخ طوسهى را بهر نسهخه خطهى کتهاب منسهوب بهه سهلیم

،على دانست ،مذهب و روش شیخ طوسى در مسا ل تاریخى و مطهاعنى اسهت .بیهان شهد کهه شهیخ

طوسى در مسأله برا ت ،کار را بهه ،هایى رسهاند کهه برخهى اصهحاب تهرا،م کتهاب علمها از اههلسهنت،

شیخ طوسى را شافعى شمرد،اند .ایهن نشهانه آن اسهت کهه ایشهان ،ههات عهد نقهل مطهاعن را رعایهت
مىنمود ،است و حتى در این مسأله ،فراتر از شیخ مفید گا برداشته است.
نتیجهگیری

،دای از اشکاالت شکلى اسناد طوسى در نسخهههای خطهى مو،هود آن ،هماننهد .۱ :خبهر

واحد بودن اسناد منسوب بهه طوسهى .۲ ،عهد نسهخهبهردار ی از نسهخه منسهوب بهه طوسهى.۳ ،
نبهود نسهخه خطهى هدیمى در اسهناد منسهوب بهه طوسهى .۴ ،عهد همسهانى اسهناد منسهوب بهه

طوسهى در نسههخههههای خطهى .۵ ،دسههتکار ی و مشههوش بههودن اسههناد نسههخههههای خطهى کتههاب
سلیم .۶ ،ابها در نسخۀ مجلسى با اسهناد طوسهى ،یکهى از را،ههای تشهخیص اصهالت اسهناد
منسهوب بهه شهیخ طوسهى بهر نسهخهههای خطهى کتهابههای منسهوب بههه سهلیم ،بررسهى نسههبت

سلیم به آ ار شیخ طوسى است.

در کل آ ار شیخ طوسى ،پن حدی

ّیر مکرر از سلیم و،ود دارد .بها بررسهى ایهن احادیه

و نی طرق شیخ طوسى و نسب آ ار او با کتاب کنهونى منسهوب بهه سهلیم ،اشهکاالت متعهددی
بههه چشههم مهىخههورد کههه برخهى از آنههها عبههارتانههد از .۱ :اشههکاالت طههرق طوسهى .۲ ،عههد نقههل

احادی ه

کتههاب سههلیم توس ه او .۳ ،عههد تطههاب احادی ه

ا
 .1منظههور ،چنههد مههدل نسههخ خطههى ،کههه ،معهها شههامل هفتههاد حههدی
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حدی

 .2احادی

اضافه نمود،اند.

 ۱۰و  ۱۱و  ۲۷از باب چهار کتاب الغلب .

نسههخۀ خط هى کنههونى بهها احادی ه

هسههتند و نسههخه چههاپى ،دیههد آ ههای انصههاری کههه ۲۹

 .۶افتههادگى راو یههان و عههد تصههحیح طری ه  .۷ ،عههد همههاهنگى اسههناد کتههاب سههلیم و اسههناد
احادی

طوسى .۸ ،عد نقهل اسهاتید و پیشهینیان طوسهى از کتهاب کنهونى سهلیم .۹ ،مهذهب

تقریبى شیخ طوسى و عد هماهنگى منش او با مطالب مطاعنى کتاب کنونى سلیم.

بنابراین ،با تو،ه به ابهامات ،دی مو،ود در داستان سند منسوب بهه شهیخ طوسهى ،و نیه

بها تو،هه بهه دالیههل و راینهى کهه از آ ههار شهیخ طوسهى و منههابع پیشهینیان او کهه بیههان شهد ،بهه نظههر

مههىرسههد کههه اسههناد نونههوی

بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی

طوسى .۴ ،تمعی

ابان توس شیخ طوسى .۵ ،نقل از کلینى بهه ،های نقهل از کتهاب سهلیم،

مو،ههود در یههک نسههخۀ خطههى کتههاب سههلیم ،سههند و طری ه شههیخ

طوسى نیست و برخى افراد ،دانسته یا نادانسهته آن را بهه صهورت ،علهى در نسهخهبهرداریههای
خود از کتاب منسوب به سلیم ،بر نسخۀ خطى متأخر کتاب سلیم افزود،اند.
همچنین ،با بررسى تمامى آ ار شیخ طوسى و طبه

هراین و شهواهد مهأخوذ از آنهها ،بهه نظهر

را در اختیهار

مىرسد که شیخ طوسى ،احادی کتابهای کنونى منسهوب بهه سهلیم بهن هی
ا
نداشته است .بهه عبهارت دیگهر ،اساسها وی کتهاب منسهوب بهه سهلیم بها مشخصهات کنهونى را
ندید ،است.

کتابنامه

 إثبات الهخاة بالنصاوص و المعجازات ،محمهد بهن حسهن حهر عهاملى ،هم :مطبعهة العلمیهة،بىتا.

 االخبار الخخلة  ،محمد تقى شوشتری ،تهران :مکتبة الصدوق ،بىتا.ن
 -االختصاص ،محمد بن محمد بن نعمان ،بیروت :دار المفید۱۴۱۴ ،ق.

 اختلااار مع فاا ال جااال ،محمههد بههن حسههن طوس هى ،بههى،هها ،مرک ه تحقیقههات و مطالعههات،۱۳۴۸ش.

 اس ار آل محمخ ۹و سةلم بن لس ،کا م استادی ،م :بوستان کتاب۱۳۹۹ ،ش. -اس ار آل محمخ ،۹محمد با ر انصاری ،م :دلیل ما۱۳۹۷ ،ش.

 اعتقادات ،محمد بن على صدوق ،تهران :مکتبة مصطفوی۱۳۷۰ ،ق. -االمالی ،محمد بن حسن طوسى ،م :دارالثقافة۱۴۱۴ ،ق.

 بصائ الخرجات ،محمد بن حسن صفار ،تهران :منشورات اْلعلمى۱۴۰۴ ،ق. -پلشلنه تق ا  ،على آذرشب ،تهران :مجمع ،هانى تقریب۱۳۸۴ ،ش.
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علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره اول

 تفسل العلاشی ،محمد بن مسعود عیاشى ،تهران :المکتبة العلمیة االسالمیة ،بىتا. التنبله و االش اف ،على بن الحسین مسعودی ،اهرة :دارالصاو ی ،بىتا. تنقلح المقال ،عبداهلل مامقانى ،م :مؤسسۀ آل البیت۱۳۹۹ ،:ق. -تهذا االحکام ،محمد بن حسن طوسى ،نج  :چا

خرسان۱۳۸۲ - ۱۳۷۸ ،ق.

 جامع ال واة و ازاح االشتباهات عان الطا ق و االساناد ،محمهد بهن علهى اردبیلهى ،بیهروت،۱۴۰۳ق.

 -الخصال ،محمد بن على صدوق ،تهران :مکتبة الصدوق۱۳۸۹ ،ق.

حلى ،م :مؤسسة نشر الفقاهة۱۴۱۷ ،ق.

 خالص اال وال ،حسن بن یوس -درباره راواا و اسناد سةلم ،کا م استادی ،م :ارزشمند۱۳۹۹ ،ش.

 رجال ابن الغضائ  ،أحمد بن حسین ابن ّما ری ،م :مؤسسة إسماعیلیان۱۴۰۶ ،ق. -رجال الطوسی ،محمد بن حسن طوسى ،م، :امعه مدرسین۱۴۱۵ ،ق.

 ال جال ،احمد نجاشى ،به کوشش :شبیری زنجانى ،م، :امعه مدرسین۱۴۰۷ ،ق. -رااض العةماء ،عبداهلل اصفهانى افندی ،م۱۴۰۳ ،ق.

 -شش مقاله (الهامى از شیخ الطا فه) ،مرتمى مطهری ،تهران :صدرا ،بىتا.

 طبقات الشافعل الکب  ،سبکى ،تحقی  :محمود محمد الطناحى ،اهر۱۳۸۳ ،،ق. -طبقات المفس ان ،سیوطى ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،بىتا.

 علو اخبار ال ضا ،۷محمد بن على صدوق ،نج  :المطبعة الحیدریة۱۳۹۰ ،ق. الغلب  ،محمد بن حسن طوسى ،م :مؤسسه معارف اسالمى۱۴۲۹ ،ق. -الغلبه ،محمد بن ابراهیم نعمانى ،تهران :نشر صدوق۱۳۹۷ ،ق.

 فه ست نسخهها خطی کتابخانه م عشای ،سهید محمهود مرعشهى ،هم :کتابخانهه آیهت اهللمرعشى ۱۳۹۰ش.
رضى ،بىتا.

 الفه ست ،محمد بن حسن طوسى ،م :شر ی اموس ال جال ،محمد تقى شوشتری ،م :مؤسسة النشر االسالمى۱۴۲۴ ،ق. -الکافی ،محمد بن یعقوب کلینى ،تهران :دارالکتب االسالمیه۱۳۸۸ ،ق.

 -کتاب سةلم (سه ،لدی) ،سلیم بن ی  ،م :الهادی۱۳۷۳ ،ش و ۱۳۷۸ش.
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 کمال الخان و تمام النعم  ،محمد بن على صدوق ،م، :امعه مدرسین۱۴۰۵ ،ق. -المست شخ ،محمد بن ،ریر طبری ،تهران :مؤسسه الثقافه االسالمیه۱۴۱۵ ،ق.

 نسخهها خطی سةلم و درباارۀ نساخههاا خطای ساةلم ،کها م اسهتادی ،هم :ارزشهمند،۱۳۹۹ش.

 -النهااه ،محمد بن حسن طوسى ،م :نشر د

محمدی ،بىتا.

 «تقریب مذاهب اسالمى به مثابه ،نبشى اصالحى» ،بهنها دارابهى ،ف وغ وحاخت ،ش،۲۵پایی ۱۳۹۰ش.

بررسی انتساب سند کتاب سلیم به شیخ طوسی

 -معجم رجال الحخاث ،سید ابوالقاسم خویى ،بى،ا ،نشر توحید۱۴۱۳ ،ق.

 «،ایگا ،علمى و ا،تماعى ابن مخلد از اساتید سنى مهذهب شهیخ طوسهى» ،سهید حسهینحا ری ،کتاب شلعه ،ش ،۲پایی ۱۳۸۹ش.

 «عمر بن اذینه و گونهشناسى روایات او در ّیر از کتاب سهلیم» ،علهى،معهه فکهوری ،ساخنتاراخ ،ش ،۲۸پایی ۱۳۹۷ش.
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