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کتاب سل ىبررس    ىطوس یخش یم بهانتساب سند 

 
 
 

 یطوس یخش یم بهانتساب سند کتاب سل یبررس
یافت:  یخ در  ۳۰/۰۶/۱۳۹۸تار
یخ پذیرش:  ۲۷/۱۱/۱۳۹۹ تار

 1کاظم استادی
 چکیده

 منهابع در سل ا بان ملسة کتاب اعتبهار و صحت  ین و میسل تیشخص دربار، ىرباز، منا شاتید از
 نیها یىمحتهوا مشهکالت بهه تو،هه م، بهدونیسهل کتهاب اعتبار موافقان. است داشته و،ود ىعیش

 نظههرات انیههب بهها تهها دارنههد م، اصههراریسههل کتههاب مشههوش ىخطهه ی  هههانسههخه تیوضههع  یههن کتههاب، و
 نیها اعتبهار بهه م، نسهبتیسهل کتاب یبرا  بول  ابل اسناد ن ویشیپ یعلما و دانشمندان یدییتأ

 ىطوسه خیشه ان، اسهنادیم نیا در .ندینما پررنگ ای حیتصح را آن اعتبار تیوضع ایا دا ،  کتاب
؛ امها بها تو،هه بهه اسهت تیهاهم  یحها اریم، بسهیسهل کتهاب ىخط یهانسخه از مدل کی یابتدا بر

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

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

 .ىطوس طرق، ىطوس خیش،  ی  بن میسل، میسل کتاب: هااژهوکلید

 مقدمه
کنههون گذشههته تهها  و  شههد، ابههراز میسههل کتههاب اصههالت دربههار، ی یانتقههادآم نظههرات همههوار،، از 

 نظهرانصهاحب از ىبرخهحتهى  2؛انهددانسهته ىسهاختگرا  میسهل کتهاب کهه داشهته و،ود نظراتى
کتاب منسوب به سلیمدر  3اند.شد، معتقد ا،ما  ىنوع به، بار، موضو  بودن 
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وضع ،  ابل انجا  است: یکم رویکردحدا ل با دو ، در مباح  حدی « وضع»، از دیگر سو
کهه اصل متن حدی  یا تغییهر آن؛ بهه ایهن  و سهاخته یها  وا عهى نیسهت، اصهل یهک حهدی معنها 

اد و طهرق وضهع یها تغییهر در اسهن، دو  اسهت؛ یا متهأخر آن ۹عصر پیامبرتحری  یافتۀ افراد هم
که حدی ؛ به این  کتهاب حهدیثىمعنا  افهرادی بها ، برای اعتبار و مستندسهازی یهک حهدی  یها 

کتاب را، های مختل انگی ، ، به شهخص یها اشخاصهى معتبهر و  ابهل تو،هه آن متن حدی  یا 
کتهاب و نسهخه سازند؛ یعنىمرتب  یا مستند مى بهر آن  خطهىطرق معتبری را بهرای اعتبهار یهک 

 ایند.نماضافه مى
کل سلسه سند ترکیب اسناد کهه ، و تعوی   سمتى از اسناد و حتى تعوی   اتفا ى اسهت 

مخصوصههاا در دور، عالمههه مجلسههى و پهه  از آن در تههدوین ،وامههع حههدیثى ، از  ههرون نخسههتین
کهل سلسهه سهند؛ یها بهه  1.انجا  شد، است حال یا به دلیل ضع  راویان در  سمتى از سند یها 

کار ک ری و نی  بهه روشبه روش ،نبود اسناد. این  ههای نادرسهت های  ابل  بول حدا لى یا حدا
 انجا  شد، است.
شهود، یهک های انتقادی متعددی کهه دربهار، کتهاب سهلیم مطهر  شهد، اسهت و مهى،دای از بح 

هههای نسههخ خطههى و نیهه ، هههای خطههى چندگانههه ایههن کتههاب، تنههو  مههدلنکتههه  ابههل تو،ههه دربههار، نسههخه
خطههى و  ۀنسهخ مهدل هشهت اکنههونههای خطهى آن اسهت. سهرآّاز برخههى نسهخهاسهناد نوشهته شهد، در 

کههه ای فههاحش دارنههد؛ بههه گونههههههای نسههخهتفههاوت کههه ماسههت دسههت م دریسههل کتههاب ازچههاپى  ای 
حههدی   ۹۹، ۴۸، ۴۷، ۴۲، ۳۲، ۲۲، ۷هههای مو،ههود از ایههن کتههاب، شههامل هههاخطى و نیهه  چهها نسههخه

 ها و،ود ندارد.این کتاب های خطىهستند که هیچ حدی  مشترکى بین نسخه
کتههابهههای ،دیههد نسههخهطبهه  پههژوهش، از طرفههى اسههناد ، هههای منسههوب بههه سههلیمشناسههى 

های و در دور، ساختگى و نونوی  هستند، های خطى سلیمبر نسخه« عمر بن اذینه»شخص 
ایهن  2.انهدو به دلیل مشکالت متعدد اسناد معمر بن راشد ایجاد و تعهوی  سهند شهد،، متأخر

گونهه - های مهوازیتوس  برخى پژوهش، با روشى مج ا، یتوا ع شناسهى احادیه  عمهر کهه بهه 
گرفته است - اندبن اذینه پرداخته  3.مورد تأیید مماع   رار 

                                                      
، کند. س   مجلسىگوید: عالء فق  از محمد بن مسلم خبر نقل مىمى روضه المتقلنمجلسى اول در ، . به عنوان نمونه1

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

 .۱۰۰صدرباره اسناد سةلم،  ر. :. 2

گونه». 3 کتاب سلیمعمر بن اذینه و   «.شناسى روایات او در ّیر از 
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کهه دربهارۀ اسهناد نسهخهبنابراین الز  به نظهر مهى کنهیم یها رسهد  ههای خطهى سهلیم ابهراز تردیهد 
یم. ایهن اله ا بپرها آن حدا ل به بررسى صحت اسناد و انتساب اسهناد » دربهار،مخصوصهاا ، داا

که به راحتى نتوانیم این چنهد ،پر رنگ خواهد بود« شیخ طوسى بر نسخ خطى پرسهش را  و تى 
 گو باشیم:پاسخ
و  ، توسهه  علمههابهها تو،ههه بههه اهمیههت وی، چههرا نسههخۀ خطههى منسههوب بههه شههیخ طوسههى .۱

  ى نشد، استبرداری  ابل تو،ه یر و نسخهتک، برداراننسخه
هههای منسههوب بههه سههلیم، بهها تعههداد . چههرا بههر سههرآّاز دو نههو  مههدل مختلهه  از نسههخ خطههى کتههاب۲

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

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

 - اند. و تهى از یهک مجموعهه روایهاتای منتقل شد،یا روایات به صورت مجموعه ،شد، است
گرد هم آمد،که تحت عنوان یا نسخه که نا ل آن ابه این معن ،گوییمسخن مى - اندای  ، است 

که عالم بهه آن مجموعهه باشهد راوی ، بهه عبهارت دیگهر .یها دارای آن مجموعهه باشهد، الز  است 
کتههاب  بههت شههد، باشههند و یهها تحههت یههک مجموعههه )چههه ت یههک مجموعههه حههدی  حههت عنههوان 

شههفاهى منتقههل شههد، باشههند( بایههد آن مجموعههه حههدی  را در اختیههار داشههته باشههد یهها بههه تعبیههر 
کهه نویسهند، و مهؤلفىها ، آندیگر کهه ممکهن اسهت  کتهابى را بهدون در ، را دید، باشهد )ههر چنهد 

که به این ای بنماید؛ فهرست شناسنامه، اختیار داشتن یا دیدن کمعنا  تاب فق  مشخصات 
کههه  پهه  .شههود(کههه در دایههر، بحهه  مهها وا ههع نمههى را از  ههول دیگههران مطههر  نمایههد بههدیهى اسههت 

کتهابى را بهه صهورت نسهخه، توان مدعى شدنمى ای را بهه صهورت یها مجموعهه بهرداریشخصى 
کرد، باشد شفاهى کتاب یا مجموعه حدی  را ندید، یا در اختیار ن، نقل   داشته باشد.اما آن 

گانههه مو،ههود در ۴۸تههوان ایههن تأمههل اساسههى را دربههار، اسههناد ابتههدایى مجموعههۀ احادیهه  اکنههون مههى
کتهاب کهه: آیها شهیخ طوسهى، احادیه   ههای نسخۀ خطى منسهوب بهه اسهناد شهیخ طوسهى داشهت، 

، مجموعههه  کتبههاا کههه شههیخ طوسههى، نههه شههفاهاا و نههه  گههر  ابههت شههود   ۴۸کنههونى سههلیم را دیههد، اسههت  ا
کتهاب« ال »سخۀ خطى مدل حدی  ن ههای سهلیم را )کهه اسهناد وی بهر سهر آن اسهت( در اختیهار از 

که اسناد ابتدایى نسخۀ خطى سلیم ،على است.  نداشته یا ندید،، به این معنا است 
گیههری الز  و نتیجهههدر پایههان نمههاییم و مطههالبى را بههه ترتیههب ارا ههه مههى، بههرای بررسههى ایههن ادعهها
 مود.مرتب  را مطر  خواهیم ن
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 هاهای خطی دارای سند طوسی و بررسی اصالت آن. معرفی نسخه1
 1نسهخۀ خطهى سهلیم )و بهه عبهارت دیگهر، ۴۹ابتدا الز  است تو،ه کنیم که حدود پان د، نسهخه، از 

های منسوب به سلیم(، بهدون سهند هسهتند. ،هدای از ایهن های خطى کتابنسخه ۶۴سى نسخه از 
 ها دارای سند حسن دینوری هستند.یخ طوسى، بقیه نسخههای منسوب به شها و نسخهنسخه

کنههون  کههه دو نسههخۀ مسههتقل آن  نههها نسههخۀ بهها اسههناد منسههوب بههه طوسههى در دسههتر  اسههت 
که مخدوش هستند؛ به این  و ، اسناد طوسى یا در حاشیه به صورت نونهوی  افهزود، شهد،معنا 

نسهخه از ، بهه عبهارت دیگهر .تچند سند را در یک نسهخه درج نمهود، اسه، بردارنسخهکه این یا
کهه نسهخه گرو، دیگر با اسناد خهاص اسهت  کهه اسهناد ، بهرداری متهأخرمدل یک  دلهش خواسهته 

گرو، خطى دیگری را نی  به همرا، سند اصلى نسخه  درج نماید. مدل 
گهرو، از نسخه، بنابراین کهه دارای اسهناد  - ههای منسهوب بهه سهلیمکتهاب« اله »ههای مهدل 

 کهه در وا هع همهه کنون فق  هفت نسخۀ خطهى و،هود داردا - هستند منسوب به شیخ طوسى
از روی نسههخۀ  انههد و نسههخۀ شههیخ حههر نیهه بههرداری شههد،از نسههخۀ شههیخ حههر عههاملى نسههخهههها آن

 نگاشته شد، است. منسوب به حاشیه عالمه مجلسى ،ق۱۰۸۱
که اسناد منسوب به طوسى در نسهخه کنیم   و همسهان نیسهتند ههای خطهىالز  است تو،ه 

 ها خطى به چهار صورت درج شد، است:در نسخه
یههان تهها شههیخ طوسههى )، دو سههند منسههوب بههه شههیخ طوسههى .۱  ۲: نسههخهر. بههدون اسههناد راو

یخ   ،ق(۱۰۸۱مرعشى به تار
 ،حکهیم ۱: نسخهر. با اسناد راویان تا شیخ طوسى )، دو سند منسوب به شیخ طوسى .۲

 ،ق(۱۰۸۷به تاریخ 
ناد محمههد بههن صههبیح و حسههن دینههوری بههه همههرا، اسهه، اسههناد منسههوب بههه شههیخ طوسههى .۳
 ،ق( ۱۳۴۶به تاریخ  ،ارموی در آستان  د  ۴ : نسخه)ر.

بهه تههران، حقهوق  ۲ : نسهخه ، در حاشیه متن اصهلى )ر.اسناد منسوب به شیخ طوسى .۴
 .ق( ۱۳۲۰تاریخ 

در  انهد؛ چهون برگهه اسهناداسناد نداشته یا اسنادش را تغییهر داد،ق، ۱۰۸۱، نسخه همچنین
 برداری شد، است.از روی نسخۀ  بلى نسخه ،ق۱۰۸۷، نونوی  است و نسخه نسخه خطى

                                                      
کتهاب ،از نظر فیزیکى یک نسخه هستند، نسخه خطى منسوب به سلیم پان د،. حدود 1 وب ههای منسهاّما دارای دو مدل از 

کتاب سلیمهستند به سلیم  اند.برداری شد،در یک نسخه پشت سر هم نسخه، ؛ یعنى دو مدل 
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کهه اسهناد منسهوب  اولین نسخه خطى  ّیر دستکاری شهد، )ّیهر نونهوی (، به عبارت دیگر
کههه البتههه نسههبت بههه نسههخه  نسههخه شههیخ حههر عههاملى اسههت ،بههه شههیخ طوسههى بههر آن نقههش بسههته

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

 . بررسی نسبت سلیم به آثار شیخ طوسی2
هههای خطههى هههای تشههخیص اصههالت اسههناد منسههوب بههه شههیخ طوسههى بههر نسههخهیکههى از را،

 .است وسىبررسى نسبت سلیم بن  ی  به آ ار شیخ ط، های منسوب به سلیمکتاب
کههه مهها بهها دو دسههته احادیهه  منسههوب بههه سههلیم رو بههه رو  کنههیم  پههیش از بررسههى، الز  اسههت تو،ههه 

 نقهل «نههیاذ بهن عمهر» از ىهمگه که ىمنا ب و ىاخال  یمحتوا با و کوتا، ّالباا   یاحاد. کهستیم: ی
 و ىخیتهههار) بلنهههد  یهههاحاد. دوو در آ هههار حهههدیثى و ...  هههرون نخسهههتین، متفهههرق هسهههتند؛  انهههدشهههد،
کهههیسههل بههه منسههوب ىکنههون کتههاب در مو،ههود( ىنعمطهها  ، ازىخطهه یهههانسههخه ىتمههام در آن سههند م 

موضههو  نوشههتار  کهههى، عههامل حههر و ىمجلسهه نسههخه ،هه ) نهههیاذ بههن عمههر از نههه و اسههت راشههد بههن معمههر
 کتههاب در ىنعمهان  یحهد پهن  حهدود آن دارد، و و،هود اسههت نا کیهان، یهم نیها در (.هسهتند حاضهر

. در نوشهتار انهدشهد، نقهل راشهد بهن معمهر از و سهتندین نههیاذ بهن عمهر از  یهاحاد نیها هکهاست  بهلالغ
گفته  1ایم.دیگری، دربار، نونوی  بودن این احادی  بر نسخۀ اصلى نعمانى سخن 

و  ،بهه صهورت ذکهر حهدی ، در آ هار شهیخ طوسهى بهه دو صهورت آمهد، اسهت؛ یکهم، نا  سلیم
 دو  به عنوان شخصیت ر،الى.

 م در آثار رجالی شیخ طوسیسلی .2-1
نها  ، اختلار مع ف  ال جالو رجال الطوسی ، الفه ستیعنهى ، در سه ا ر ر،الى شیخ طوسهى

 های مو،ود( آمد، است.سلیم )بر اسا  نسخه
و سهلیم را ، از سلیم بن  ی  نا  برد، در پن  موضع، در ر،ال خود )االبواب(، شیخ طوسى

و هههیچ مطلههب و  2ا  بعههدی ایشههان ذکههر نمههود، اسههتو چهههار امهه ۷اصههحاب امیرالمههؤمنین از
کنههونى ، توضههیحى دیگههری دربههارۀ سههلیم و،ههود نههدارد. نیهه  شههیخ ، الفه سااتبههر اسهها  نسههخۀ 

کتاب، طوسى در مدخل سلیم بن  ی  کنیه وی را به عنوان صاحب  و ههیچ  ذکهر نمهود، فق  
                                                      

 فصل: نعمانى و سلیم.، ۴ج، دانشنامه سةلم بن  لس ر. :. 1

 .۱۳۶، ۱۱۴، ۱۰۱، ۹۴، ۶۶، صرجال الطوسی. 2
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کنیه اب ، والصادق برای سلیماطالعات دیگری از وی ارا ه نکرد، است. البته شیخ پ  از درج 
کرد، است. نی را دو طری  خود به سلیم  کنهونى  ۱۶۷در شهمار، ، همچنهین 1ذکر   ار  لاإختنسهخۀ 

جال َمع فَ   2از سلیم نا  برد، است.، ال  
 سلیم در آثار غیر رجالی طوسی .2-2

شود: یهک. احادیه  سهلیم بهه نقهل از سهلیم در آ هار شهیخ این بررسى شامل دو وضعیت مى
کهه د ،طوسى و. احادی  سلیم به نقل از ّیر سلیم در آ ار شیخ طوسى )منظور احادیثى اسهت 

ولهى ایهن احادیه  از طریه   ،ممکن است از نظر متن با احادی  سلیم مطابقت داشهته باشهند
 .اند(سلیم در آ ار شیخ طوسى نقل نشد،

 در آثار شیخ طوسی، احادیث سلیم به نقل از سلیم .2-2-1
کل آ ار شیخ ط این روایات  .شودکالا هشت یا نه حدی  به نقل از سلیم یافت مى، وسىدر 

کتاب  الفه ست، االمالی، الغلب ، تهذا  االحکامهای: و احادی  منقول از سلیم بن  ی  در 
 3.مو،ود هستند از آ ار شیخ طوسى ،رجال الکشیو 

گر از این احادی  کنیم تکراریاحادی   ، ا ماننهد.  ى مهىحهدی  بها هفتفق   4،را حذف 
وصیت اخال ى  .۲ ،خم  و ذی القربى .۱از:  اندعبارتموضوعات این احادی  ّیرتکراری 

ْولى   .۴ ،۷ لم  ریش به حمرت امیر .۳ ،)سه حدی (
َ
ن   أ ْؤم  اْلمن ْن  َن یب  ْم  م  هه  س  ْنفن

َ
اخهتالف  .۵ ،أ

 در تفسر  رآن و حدی .
 خ طوسیدر آثار شی، احادیث سلیم به نقل از غیر سلیم .2-2-2

کتاب سه ،لدی سهلیم کتهاب سهلیم، محق   کهه از  - 5بهرای مصهادر مسهتدرکات احادیه  
 6سه مورد را ذکر نمود، است. - طری  ّیر سلیم در آ ار شیخ طوسى مو،ود هستند

                                                      
 .۸۱ص، الفه ست. 1

 .۳۲۲و  ۳۲۱، صاختلار مع ف  ال جال. 2

؛ ۶۲۲ص، األمااالی ؛۳۳۴، ۱۹۴و  ۱۹۳و  ۱۳۷، صالغلباا ؛ ۳۲۸ص، ۶ج ؛۱۷۶ص، ۹ج ؛۱۲۶ص، ۴ج، تهااذا  األحکااام. 3
 .۱۰۴ص، اختلار مع ف  ال جال

اسهت. و مهورد  ۷همان روایهت ، ۸( است. روایت مورد ۱۷۶ص، ۹)ج تهذا  االحکام ۲خالصه همان مورد ، ۴. روایت مورد 4
 ( است.۱۹۴ص، الغلب ) ۴بخشى از همان روایت شمار، ، ۱۳روایت 

که در نسخه5 کتاب. منظور احادیثى است  طبه   ۹۹تها  ۷۱های منسوب به سلیم و،ود ندارند )احادی  شمار، های خطى 
آوری را از منهابع متفهرق ،مهعهها آن چا  ،دید سلیم(؛ اما این احادی  به نقل از سلیم هستند و ،ناب آ های انصهاری

کتاب سلیم افزود، است.  نمود، و به انتهای متن 

، ۲ج، مالیالاچهاپى:  ۷۶حدی   .۲ ؛۳۴۳و  ۲۴۷و  ۱۲۷و  ۹۶ص، ۲ج؛ ۳۵۹و  ۵۹ص، ۱ج، مالیالاچاپى:  ۷۵حدی   .۱. 6
 .۳مجل  ، ۱۷۴ص ،۲ج، مالیالاچاپى:  ۹۳حدی   .۳ ؛۱۷۸و  ۱۷۱ص
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کتاب .3 کنونی سلیماحادیث   در آثار شیخ طوسی های 
کتاباین بررسى شامل دو وضعیت مى نقهل از سهلیم در های سلیم بهه شود: یک. احادی  

کتههاب ،آ هار شههیخ طوسههى شههیخ طوسههى.  هههای سههلیم بهه نقههل از ّیههر سههلیم در آ ههاردو. احادیهه  
گانه مورد بررسى  رار مى، تربرای تو،ه و د ت بیش کدا  را ،دا  دهیم:هر 

کتهاب منسهوب بهه سهلیمحدی  مو،ود در چند مدل نسخه هفتاداز مجمو   ، ههای خطهى 
کتاب سلیم هستند. تنها شش حدی   ابل مقایسه با  احادی  

کتاب  کتاب سلیم تعداد حدیث از سلیم نام   شماره حدیث مقابل در 

 ۶۹)دو بار(،  ۱۸ ۲ االحکا  تهذیب ۱
 ۶۹)دو بار(،  ۶۱، ۴۲ ۳ الغیبة ۲
 ۱۰ ۱ الّر،ال َمعرَفة ارن یإخت 3

که ادعا شد، بها  ششاز این  کتهاب پهن حدی   کنهونى سهلیم همخهوانى دارد حهدی   ههای 
کوتا، چند خطى، نی  از نظهر ، ای سهلیمهها صهفحهبا چند خ  از احادیه  د،، فق  دو حدی  

کتههاب سههلیم )یعنههى حههدی  محا،ههه بهها ، ممههمون همخههوانى انههد  دارنههد و تنههها یههک حههدی  
خهوانى ههایى در عبهارات( ههمبا یک حدی  از احادی  آ ار شهیخ طوسهى )بها تفهاوت، معاویه(

که آن نی  کنونى سلیم است.بخش  دارد؛ هر چند  کتاب   کمى از حدی  بلند مو،ود در 
 شهد، ادعها آن مهتن کهه - را میسهل ریّ از منقول  یاحاد نیا، میسل کتاب محق همچنین 

در هها آن کهه همهه انهدافتههی ىطوسه خیشه آ ار در - است میسل ىکنون کتاب  یاحاد با مطاب 
از نظر حجم و متن ، شیخ طوسى الیاالماما این احادی   1،انددهى شد،ار،ا  االمالیکتاب 

کتهاب منسهوب بهه سهلیم بلنهد هسهتندکوتا، و احادیه االمالی ند و احادی ابا هم متفاوت و    
 با یکدیگر هماهنگ و یکسان نیستند.، ،  در برخى موا ع ،محتوای احادی  نی 

کتاب سلیم در آثار شیخ طوسی .۴  ارزیابی احادیث سلیم و 
کنههونى سههلیمبههرای بررسههى و تطبیهه  احا کتههاب  کتههاب سههلیم در ، دیهه   بههه مصههادر احادیهه  

                                                      
 ۱۸حههدی   ؛۳۵.۳ص، ۱ج، االمااالیچههاپى:  ۹حههدی   .۲ ؛۲۱۹ص، ۲ج؛ ۱۵۴ص، ۱ج، االمااالیچههاپى:  ۱حههدی   .۱. 1

، ۲ج، االمالیچهاپى:  ۲۴حدی   .۵ ؛۲۰۶ص، ۲ج، االمالیچاپى:  ۲۱حدی   .۴ ؛۲۳۶و  ۱۱۷ص، ۱ج، االمالیچاپى: 
 ۴۰حهدی   .۸ ؛۱۳۷ص، ۲ج، االمالیچهاپى:  ۳۲حهدی   .۷ ؛۱۳۶ص، ۲ج، االمالیچاپى:  ۳۱حدی   .۶ ؛۳۰و  ۱۸ص

حهدی   .۱۱ ؛۸۳ص ،۱ج، االماالیچهاپى:  ۶۳حهدی   .۱۰ ار،ا ؛چاپى: بدون  ۴۱حدی   .۹ ؛۸۵ص، االمالیچاپى: 
 .۱۳۷ص، ۲ج، االمالیچاپى:  ۶۴
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کههههه ایشههههان بیشههههترین سههههعى را در ،نههههاب آ ههههای انصههههاری مرا،عههههه مههههى تحقیهههه  کنههههیم؛ چههههرا 
کتهاب داشهته یمستندساز و ىاعتباربخش توانهد مبنهای ایهن مهى، انهد و تهالش ایشهاناحادیه  

کنهههونى سهههلیم کتهههاب  گیهههرد. شهههش حهههدی  از  کتههها، بررسهههى  هههرار  بهههه ، ب سهههلیمتوسههه  محقههه  
کهه  اختلاار مع فا  ال جاالو  الغلبا ، تهاذا  االحکاام هایکتاب طوسهى مستندسهازی شهد، 

 از: اندعبارت
کتههاب سههلیم .۱ کتههاب را  ۱۸حههدی  ، محقهه    ار،هها شههیخ طوسههى  تهههذیب االحکهها بههه 
کتهاب سهلیم  یحد 1.اندداد، اّمها دو حهدی  ذکهر شهد، در  ،اسهت صهفحه ، چههارهجدهم در 

دو  سهه خه  اسهت. ممهمون ایهن پهن   ار،ها خه  و در  ، پهن اول ار،ها در  ،تهذا  االحکام
با مممون چند خ  از ابتهدا و انتههای حهدی  ، هایى در عباراتبا تفاوت، خ  و آن سه خ 

کتههاب سههلیم همخههوانى دارد. البتهههچهههار صههفحه تهااذا  اسههناد حههدی  اول و دو  در ، ای 
کتاب سلیم منسو، االحکام  همخوانى ندارد. ، ب به شیخ طوسىبا اسناد نسخۀ خطى 

کتهاب سهلیم .۲ کتهاب سهلیم ۶۹حهدی  ، محقه   کتهاب را  از  طوسههى  تهاذا  االحکاامبهه 
کنونى چاپى سلیم ۶۱  یحد 2.اندداد، ار،ا  کتاب  کهالا  - به نقل از نسخۀ خطهى ج، در  کهه 

ب و د ، هههای خطههى الهه حههدی  اضههافه از نسههخ ۲۲، آمههد، اسههت. ایههن نسههخه - اسههناد نههدارد
کهه نسهخۀ منسهوب بهه شهیخ  - ههای خطهى سهلیمدر سه مهدل از نسهخه ۶۹دارد؛ یعنى حدی  

از نسهخۀ خطهى  ۶۹در انتههای مهتن حهدی  ، و،هود نهدارد. همچنهین - اسهت طوسى نیه  در آن
کمتر از متن حدی  در ، ج کمى از این حدی   تهذا  االحکامدو خ   تهاذا  دارد. بخشى 

کتاب ،   االحکامتهذابا اسناد متفاوت از ، االحکام  طوسى نی  آمد، است. الغلب  در 
 3انهد.ار،ها  داد، الغلبا از کتاب سهلیم را بهه کتهاب  ۴۲. همچنین، محق  کتاب سلیم، حدی  ۳

 الغلباا صههفحه اسههت؛ امهها در ار،هها   ۱۲.۵حجههم حههدی  چهههل و دو  در کتههاب کنههونى سههلیم، حههدود 
کهه بها تفهاوت ى شهبیه چنهد خه  حهدی  کتهاب سهلیم ههایشیخ طوسى، حدیثى د، خطى و،ود دارد 

اسههت. همچنههین، برخههى از اسههامى افههراد حاضههر در ،لسههه محا،ههه متفههاوت هسههتند. همچنههین، ایههن 
 4تر و،ود دارد.، در چند کتاب حدیثى  دیمىالغلب چند خ  حدی  

                                                      
 .۹۰۶  ، ۳۲۸ص، ۶؛ نی : ج۳۶۲  ، ۱۲۶ص، ۴ج، تهذا  االحکام. 1

 .۷۱۴  ، ۱۷۶ص، ۹ج، تهذا  االحکام. 2

 .۹۱ص، الغلب  طوسی. 3

 ۴۱ ، ۱۲بهاب ، ۴۷۷ص، خصاالال؛ نیه  در ۱۵ ، ۲۷۰ص، ۱ج، کمال الاخان؛ نیه  در ۸ ، ۵۲ص، علو  اخبار ال ضا. در 4
کتاب   و،ود دارد.، با تفاوت ،  ى، نی  ۹۵ص، نعمانى؛ الغلب  ۴ ، ۵۲۹ص، ۱ج، الکافیو،ود دارد؛ و نی  در 
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کتاب سلیم .۴ کتاب سلیم ۶۱حدی  ، محق   کتهاب را  از  طوسهى  الغلبا به دو حهدی  از 
کتاب سلیم 1اند.داد، ار،ا   ار،ا اما در دو  است، صفحه پن حدود ، حجم این حدی  در 
که با تفاوت سهحدیثى  الغلب  کتهاب سهلیم  ،ههایىخطى و،ود دارد  شهبیه چنهد خه  حهدی  

کنهونى چههاپى سهلیم ۶۱  یحهداسهت.  کتهاب  کهالا اسههناد  - بهه نقهل از نسههخۀ خطهى ج، در  کهه 
که این نسخه - ندارد ب و ، های خطى ال نسخ برحدی  اضافه  ۲۲، آمد، است. اشار، شد 

که نسهخۀ منسهوب بهه شهیخ  - های خطى سلیمدر سه مدل از نسخه ۶۱د دارد؛ یعنى حدی  
کتاب دارد( ، ء آن است دو حهدی  ، و،ود نهدارد. همچنهین - طوسى نی  )که اسناد ابتدایى 

کتاب  کنونىالغلب  فوق الذکر در   اسناد است. یکى با اسناد نا ص و دیگری بدون، طوسى 
کتاب سلیم .۵ کتاب سهلیم ۶۹حدی  ، نی  محق   کتهاب را  از   2انهد.داد، ار،ها  الغلبا بهه 
کالا اسناد ندارد - به نقل از نسخۀ خطى ج ۶۹  یحد این حدی  ، آمد، است. بنابراین - که 

کنههونى  ۶۹  یحههددر نسههخۀ خطههى سههلیم منسههوب بههه شههیخ طوسههى و،ههود نههدارد.  کتههاب  در 
کتههاب د،کههه  تر صههفحه اسههچههها، چههاپى سههلیم بهها ، طوسههى الغلبااه خهه  آن بهها ایههن حههدی  

 همخوانى دارد.، هایى در عبارتتفاوت
کتههاب سههلیم، و در آخههر .۶ کتههاب سههلیم، محقهه   کتههاب را  حههدی  د، از  اختلااار مع فاا  بههه 

کتهاب سهلیم  یحهد 3اند.داد، ، ار،ا ال جال  حهدود کهه. اسهت صهفحه د، حهدا ل، دههم در 
اختلار . مطلب ذیل نا  سهلیم در دارد ىمممون ىهمخوان رجال الکشیب خ  آن با مطل پن 

مطلبهى دو ، شود:  سمت اولکه شامل سه  سمت مى ، حدود نیم صفحه استمع ف  ال جال
که در حهدی   و مربهوط بهه مطلبهى از اواسه  و  د، سهلیم و،هود نهداردخطى به نقل از ابان است 

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

 4مطاب  است. کتاب سلیم د،حدی  
کهه آن نیه   ، مطلبى سه خطى به نقل از ابان استاختلار مع ف  ال جالاما  سمت سو  ذیل 

                                                      
 .۲۰۳و  ۱۱۷، صالغلب  طوسی. 1

 .۱۱۷ص، الغلب  طوسی. 2

 .۱۶۷عنوان  ،۳۲۱ص، ۱ج، اختلار مع ف  ال جال. 3

، ۱، جالکاافی؛ ۲۵۳، ص۱؛ ج۱۴، ص۱، جعلاشایالتفسال  ؛ ۲۳۱، ص۱، جالمست شاخ. مممون این  سمت حدی  که بیان شد، در 4
، عتقااادات صااخوقالا؛ ۲۵۵، ص۱۳۱،  ۴، بههاب خصااالال؛ ۲۸۴، صکمااال الااخان ؛۷۵نعمههانى، صالغلباا   ؛ کتههاب۱،  ۶۲ص
 نی  آمد، است. ۳،  ۱۹۸، صبصائ  الخرجاتآمد، است و چهار خ  از این بخش حدی  در  ۱۱۸ص
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 همخوانى مممونى دارد.، لیمکتاب س د،با سه خ  از اواس  حدی  
گذشت که  که:، ،دای از مطالبى   چند نکته مهم  ابل تو،ه است 

کتهههاب سهههلیم ، برخهههى از چنهههد حهههدی  سهههلیم مو،هههود در آ هههار طوسهههى .۱ در نسهههخۀ خطهههى 
از نسهخه چهاپى(. بهه  ۹۰)و نی  حدی   ۶۹، ۶۱و،ود ندارد؛ همانند حدی   منسوب به طوسى

که به هفتاز ، عبارت دیگر کل آ ار شیخ طوسهى و،هود دارد حدیثى  حهدا ل ، نقل از سلیم در 
 حدی  آن در نسخه خطى منسوب به اسناد شیخ طوسى و،ود ندارند. دو

در  - بهه ّیهر از سهلیم نقهل شهد، اسهتاالماالی کهه در  - )مطاب  چهاپى سهلیم( ۹حدی   .۲
 های خطى سلیم و،ود ندارد.سه مدل از نسخه

کهدا  از احادیه  بها ى مانه .۳ کامهل و ، د، منقهول از سهلیم در آ هار شهیخ طوسهىهیچ  تطهاب  
 د یقى با نسخۀ خطى منسوب به شیخ طوسى ندارند.

کنههونى سههلیم ۶۹، ۶۱، ۴۲، ۱۸، ۱۰وضههعیت احادیهه   .۴ هههای خطههى در نسههخه، از چهها  
 یکسان نیست.، سلیم

کتاباختّلف احادیث ذکر شده در مدل  های منسوب به سلیمهای مختلف 
 1ل مد مشترک

 گروه ج
 2مدل 
 گروه ج

 3مدل 

 گروه ب
 4مدل 
 گروه ب

 5مدل 
 گروه ب

 7مدل 
 گروه الف

  8مدل 
 انصاری

 ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ندارد ندارد هیچ
 ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ۱۸ ندارد ندارد هیچ
 ۴۲ ۴۲ ۴۲ ۴۲ ندارد ۴۲ ندارد هیچ
 ۶۱ ندارد ندارد ندارد ندارد ۶۱ ندارد هیچ
 ۶۹ ندارد داردن ندارد ندارد ندارد ۹۶ هیچ

کتاب سلیم به منابع شیخ طوسی۵  . بررسی نسبت 
کتههابیههم دارچههون  صههد  کنههونى منسههوب بههه سههلیم نسههبت احادیهه   بهها منههابع شههیخ را هههای 
کالمى  رن اول تا پنجم شیعه کنیم،طوسى بررسى  کتب تاریخى و  کهه  بهل  - به بررسى تمامى 

کلههى بههه  - انههداز شههیخ طوسههى یهها در دوران شههیخ تههألی  شههد، کتههب نخسههتین و عنههوان  عنههوان 
کتابمى «منابع شیخ طوسى» یم؛ یعنى حتى  که ممکن است اساساا ، ء منهابع را هایى پرداا

 به عنوان مخاطب بررسى آماری خود  رار دادیم.آ ار شیخ طوسى وا ع نشد، باشند، 
ابراین بنه .کتهاب سهلیم( سهت نایکتابى بها ى نمانهد، اسهت )البتهه بها فهرض ا، از دو  رن اول
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کتههاب، بررسهى حاضههر . در ایههن سههه هسههتند هجههری پههنجمو  سههو ، چهههار هههای سههه  ههرن شههامل 
کالمههى از مؤلفهه شصههتحههدود ،  ههرن کتههاب تههاریخى و  ن شههیعه )یهها حههدا ل منسههوب بههه اعنههوان 

 شیعه( بر ،ای ماند، است.
کالمى  هرن اول تهکتابکه این با، یابیمدر مى با بررسى متن این آ ار ، ا پهنجمهای تاریخى و 

کتابمشابهت یادی در برخى موضوعات با احادی   کنونى سلیم دارندهای ا  اما: ؛های 
کتاب سلیم در  رن اول تا پنجم دید، نمى .۱  ؛شودهیچ نقلى از 
کتهاب سهلیم، در آ هار  هرن سهو  .۲ و،هود دارد.  2و دو اشهار، بهه شهخص سهلیم 1،دو اشهار، بهه 

کتهب ، یها بها حسهن  هن ى هسهتندهمگى یها ،عله، این اشارات 3،طب  شواهدی ،ه ء حواشهى 
که در نسخهبود، کتاباند   اند.ها افزود، شد،برداری به متن 
ههها ،هه  چنههد مههورد بسههیار انههد ، نقههل و مطلههب  ابههل تههو،هى از شههخص سههلیم، و . در ایههن کتههاب۳

کههم از آن، در کتههاب هههای کنههونى سههلیم  بههت اسههت( و،ههود نههدارد؛ حتههى احادیهه  سههلیم )کههه بخشههى 
ههای کنهونى سهلیم دارنهد، امها از ها، مشهابهت متنهى نیه  بها احادیه  کتهاباز احادی  این کتاب برخى

کهه انهد؛ حتهى بهه نظهر مهىاند، ولى از احادی  کتهاب سهلیم نقهل نشهد،اشخاص دیگری نقل شد، رسهد 
 های سلیم رد داد، باشد.ها در کتاباز این کتاب« برداشت  معکو »شاید 

کتهابتوان نتای  بررسىتلفى مىهای مخاز ،هات و ،نبه گذشهت مهورد را ههایى های  کهه 
 کنیم:را عنوان مىها آن در اینجا برخى از .نظر  رار داد

کتاب ۵۷از  .۱ کالمهى و تهاریخى از مؤلفهان شهیعه( عنوان  کهه )بها موضهو   های تا  هرن پهنجم 
سهلیم بهن  هی   نقلهى از، عنهوان )کتهاب اصهلى یها بازسهازی شهد،( چهارد،تنها در  ،بررسى شد

 ،التبصا ة و اإلماما  ،منا ا ال ،المست شاخ ،بصاائ  الاخرجات ،الغاراتو،ود داشهت؛ یعنهى: 
 ،َمْنَقَب  مائ    ،االث   اکفا ،ناالخ کمال ،االعتقادات ،أألْخبارَشْ ح   ،ب لالغ ،۷نل المؤمنلام فضائآ

 4.المعجزات و لع و المعارف  اتق  ،یالشاف
کههراری )بهها احتسههاب حههدی  سههلیم شههامى و سههلیم تنههها( و حههدی  ت۳۶حههدود ، بنههابراین

کتهههاب  هههرن سهههو  و چههههار  و پهههنجم چههههارد،ّیرتکهههراری از  کهههه ، عنهههوان  نقلهههى از سهههلیم دارنهههد 
                                                      

 .۱۰۱، صالغلبه نعمانی ؛۱۹۹و  ۱۹۸، صالتنبله و االش اف ر. :. 1

 .۸و  ۷و  ۳، صاالختصاص. 2

 .«نعمانى و سلیم»مقاله ر. : ، . در این بار،3

کتهاب 4 ، کهه مهتن حهدی  ( و،هود داردبصاائ )احتمهاالا بهه نقهل از  اختصااص و بصاائ . یک حدی  نی  از سهلیم شهامى در 
 .است سناد دیگر سلیم بن  ی اما اسناد حدی  متفاوت از ا ،شباهت به برخى احادی  سلیم بن  ی  دارد
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کنونى سهلیم اسهت؛ و، اسنادشان کتاب  کتهاب ۴۳ متفاوت از اسناد  ههیچ حهدی  یها ، عنهوان 
کتاب او نداشتهاشار،  اند.ای به سلیم و 
کالمهى و  پهان د،در ایهن ، احادی  منقول از سهلیم ۳۹و  از مجم، همچنین .۲ کتهاب  عنهوان 

کتههاب سههلیم  ۲۱مجموعههاا فقهه  حههدود ، تههاریخى شههیعه  ههرن سههو  تهها پههنجم و مههرتب  بهها موضههو  
ک هر ری از  رن سهو  تها پهنجم و،هود داردحدی  ّیرتکرا کتهاب هها آن کهه ا ارتبهاطى موضهوعى بها 

 سلیم ندارند.
کتهاب دربههار،گیهری هبههه نتیجه، بها ذکهر چنههد مقدمهه کتههاب منسهوب بهه سههلیم و  هههای نسهبت 

کتههاب منسههوب بههه کالمههى و منهها بى  ههدما مههى، تههاریخى یم. از دو حههال خههارج نیسههت: یهها  پههرداا
کنههون مو،ههود اسههت( در دسههتر  علمهها ر  نبههود، پیشههین بههود، اسههت یهها در دسههت یسههلیم )کههه ا

گر در دستر  علما گوشهدو حالت متصور است: کم ،دستنبود، است. ا کتاب در  ای یا این 
کتهاب مو،ههود  هفهتمافتهاد، بهود، و بعهدها )مهثالا  هرن  بهه بعههد( هویهدا و پیهدا شهد، اسهت؛ یها ایهن 

بههه  هفههتماساسههاا ،علههى اسههت و از سههلیم نیسههت و در  ههرون بعههد )مههثالا  ههرن ، منسههوب بههه سههلیم
کتاب منسوب به سلیم گر  ، اسهت بهود، ، در دسهتر  علمهابعد( تدوین و نگارش شد، است. ا

کتههب مههرتب  بهها موضههوعات آن حههدا ل دو ، بهها تو،ههه بههه عههد  اسههتفاد، از مطالههب آن در تههألی  
 حالت متصور است:

کتاب و مطالب آن را ،على و نی  ّیر معتبر مى .۱  ؛دانستندیا 
کم و اختنههاق ،امعههه، یها مطالههب را معتبههر دانسههته .۲ کههرد، و از ، ولهى بههه لحههاظ ،ههو حها تقیههه 

کههه مههؤلفین کههرد،مطالههب آن اسههتفاد، ن انههد. ایههن فههرض باطههل اسههت؛ چههون بسههیاری از مطههالبى 
کالمى و منا بى بررسى  کتهاب سهلیمانهد، کرد،کتب تاریخى و  امها متفهاوت از  ،مطهالبى مشهابه 

که اند؛ به این آن داشته کتابمعنا   ها در حالت تقیه نبود، است. روشن است نگارش این 
گرفته   دو دسته هستند:،  دماهمچنین آ ار مورد بررسى  رار 

که منطقى مى .۱ که حدی  یا نقل و اشار،آ اری  ای به سلیم نداشته باشهند؛ مهثالا بهه نماید 
 علت اختصار و یا سبک اختصاصى مؤل .

که طب   اعد، و معمول .۲ کتهاب مو،هود توانسهتهبایهد یها حهدا ل مهى، آ اری  انهد از سهلیم و 
 نقل و استفاد، نمایند. منسوب به وی

کتهاببهه نظهر مهى، تو،ه به مهورد دو  با کهه  کنهونى منسهوب بهه سهلیم )چنهد مهدل رسهد  ههای 
کتهاب کهال  و امامهت و منا هب ، تهاریخ دربهار،کهه  - ههانسخۀ خطى( و احادی  مو،ود در این 
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کههه انههد؛ بههه ایههن مههورد تو،ههه مههؤلفین  ههرن سههو  تهها پههنجم نبههود، - مطههاعن هسههتند بهها و،ههود معنهها 
کتاب سلیم استفاد، نکرد،، مطالب مشابه و مرتب  کتهاب  ااند. ایهن بهدان معنهاز  کهه یها  اسهت 

، یا در دستر  این مؤلفین نبود، اسهت و یها حهدا ل وسلیم در آن دوران و،ود خار،ى نداشته 
کتاب سلیم برای این مؤلفین  اند.معتبر نبود، احادی  

 و مذهب شیخ طوسی بررسی روش .۶
گونهبزرگ طا فه شیعیان است؛ ا، شیخ طوسى ای است ّما روش زندگى و سبک آ ار وی به 

گون سهنت اههل از تههن چنهدکهه  گونها یهها  انهدداد، نسهبت «ىشههافع» مهذهب بهه راشههیخ ، بهها تعهابیر 
 کهه اسهت «ىسهبک»احتماالا ، امر نیا ىمدع نینخستاند. حدا ل وی را ابتدا اا شافعى دانسته

 ىحها، و 2دیهگوىمه ناالمفسا  تطبقا در ىوطیس، و همچنین 1نویسدمى ىالشافع طبقات در
 3.است نمود، حیتصر مطلب نیا به الظنو  کشف درنی   فهیخل

کهه برخهى حتهى خیهال نمهود،اما شیخ طوسى چه ویاگهى وی شهیعه  انهدههایى داشهته اسهت 
 ممکن است موارد ایر باشند:، هایا نبود، است  برخى از آنو  نیست

گردا 4برخى از اساتید .۱  ؛اندسنى مذهب، شیخ طوسى 5نو نی  بسیاری از شا
 هههم مقهارن فقههه درسهنت داشههته اسهت. شهیخ طوسهى بههه وفهور نقههل و اسهتفاد، از آ ههار اههل. ۲

 اههل مهذهب چهار هر یفتاوا آن در که است ىطوس خیش الخالف کتاب، ی،د کتاب نیاول
ای بهه مهذهب شهافعى نگا، ویها، خیش .است آمد، هم کنار در ی،عفر مذهب یفتاوا و سنت

کهههه ؛ رددا و روایهههات  آ هههار ازو  آوردىمههه را دو  ىشهههافع ههههم و اول ىشهههافع یفتهههاوا ههههمبهههه طهههوری 
کهدکنىم ادی، ىشافع مختل   انیشهافع کتهب از ىنهام کهه نباشد یاصفحه شاید ؛ به طوری 

 و ىعههیتفر فقههه دادن رواج، المبسااوطیعنههى ، در ایههن ا ههر و نیهه  ا ههر دیگههر وی .باشههد امههد،ین آن در
 ا،یههوه بهه ،عامههه یعلمهها عبههارات از ا تبهها  و سههنت اهههل معمههول روش بههه عهیشهه نیبهه ا،تهههاد

 کامالا روشن است.، خود کتب در ىشافع
؛ بهه شهد، اسهت نقهل ادیها اریبسهها آن نو آرای معروفا سنت اهل ریتفاس از، ا لالتب ریتفس در

                                                      
 .۱۲۶ص، ۴ج، طبقات الشافعل . 1

 .۸۰ص، طبقات المفس ان. 2

 .۵۱ص، ۳ج، طبقات الشافعل . 3

 .«جااگاه عةمی و اجتماعی ابن مخةخ از اساتلخ سنی مذه  شلخ طوسی» ر. :. به عنوان نمونه 4

 .۳۹-۳۶ص، نهااهال ر. :. 5
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که   و مسهعودابهن و عبها ابهن یهاحرف چرا که کردند انتقاد ىطوس خیش به هایاخبارطوری 
   ای،داد  رار ۷صادق اما  و ۷با ر اما  کنار در را...  و  تاد،

کال  نی   نقهل و ىکالم یهابح  درطوسى  خیش انصاف و اعتدال تیرعا و یروانهیم، در 
 کامالا مشهود است. خود آ ار در ىاسالم مذاهب همه یعلما یآرا

که های تفر ه برانا تمای فعالیت، محل زندگى شیخ نی  .۳  در شهانیاگی  نبود، است؛ چرا 
که کرد،ىم ىزندگ بغداد ک راا ؛ بغدادی   .اندبود، سنت اهل از ا
 علمها تهرا،م اصهحاب ىبرخ که ،رساند یى،ا به را کار نی  برا ت در مسأله ىطوس خیش .۴

 ،هات تیرعا شانیا که است آن نشانه نیا و اندشمرد، ىشافع را ىطوس خیش، سنتاهل از
 2.است برداشته گا  دیمف خیش از فراتر، مسأله نیا در و 1،دنموىم را

 رسااله در یامقالهه - است مصر سنت اهل معروف سندگانینو از ىکی که - ابوزهر، محمد
، ىطوسه خیشه ماننهد ،که  چیهه عهیشه درکهه  دیهگوىمه آنجها در و نوشهته بیهدارالتقر االسالم

 3.است نبود، ىبیتقر

 وسیشیخ ط . بررسی اسناد و طرق7
 عیهت صهدور خبهر از نا هل اولیهه پهى بهردن بهه صهحت و وا، اری احادیه ذگهترین ارزشمهم
یهههابى علمهههى  اسهههناد و طهههرق اسهههت کتهههب ، کهههه ارا بهههه آن وابسهههته اسهههت. مؤلفهههان و نویسهههندگان 

گرفته روش نقل سند حدی  را، با تو،ه به این اهمیت، حدیثى  اند.در پیش 
کتب، شیخ طوسى در  رن پنجم، در این میان  به حذف اوایل برخهى، ،هت اختصار متن 

و اخبههار و احادیهه  خههود را بههه صههورت مرسههل نقههل نمههود، اسههت؛ ولههى  اسههناد خههود ا ههدا  نمههود،
کتب تألیفى خود، های روایان محذوف خود راواسطه، ،هت دفع عیب ارسال ، در آخر برخى 

 تحت عنوان المشیخه آورد، است.
کتهاب ، همچنین یهان و ، ورت یکجهابهه صه، الفه ساتشهیخ در  سهند و طریه  خهود را بهه راو

کههه مصههنفات شههیعه ذکههر نمههود، اسههت؛ بههه ایههن  و تههى بعمههى طههرق خههود را در ، مههثالا شههیخمعنهها 
کتهاب  کتهاب، کنهدبیهان مهى تهذا  االحکامخاتمه   الفه ساتهها را بهه تفصهیل طهرق روایهان و 

 4ار،ا  داد، است.
                                                      

 .۲۲۵، صشش مقاله. 1

 «.مى به مثابه ،نبشى اصالحىتقریب مذاهب اسال». 2

 .۲۸ص، پلشلنه تق ا . 3

 .۸۶ص، ۱۰ج، تهذا  االحکام. 4
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گونهه اسه الفه سات عمومى شیخ در ،شیو البته یهان و عنهوان ایهن  کهه ّالبهاا در معرفهى راو ت 
کمتهرین اطالعهات دربهارۀ، مؤلفان شیعه کتفها نمهود، اسهت. همچنهینهها آن به ذکر  در برخهى ، ا

گهاهى  د را بهه ایهن آ هار بیهان نمهود، اسهتاسهناد و طریه  خهو، ضمن معرفى آ ار مؤلفهان، موارد و 
کتاب کرد، است.طرق متعددی را به   ها ذکر 

کنون به مطالبى در طرق طوسى به سلیم مى، تبا ذکر این مقدما یم:ا  پرداا
کتبهى صهورت مهى، نقل  ول احادی  و اخبار گذشته با دو روش شهفاهى و  گرفتهه اسهت. در 

کل نقل  ولهمچنین مى که  در تمامى آ ار مفصل و مو،هود شهیخ ، های منتهى به سلیمدانیم 
کهه نیه  تکهرارها آن که برخى از نه خبر استیا  ، هشتطوسى یم  ی هسهتند. فعهالا اطالعهى نهدار

کتبى بود، این تعداد محدود نقل  ول شیخ از سلیم کهه اما مهى ،اند یا شفاهىبه صورت  دانهیم 
 متفاوت هستند. هابرای ابراز این نقل  ول، طرق اتصال شیخ به سلیم

به سلیم را به عنوان طرق خهود بهه سهلیم بهن  2دو طری  ضعی  1،الفه ستشیخ طوسى در 
کههه درمههى   درج نمههود، اسههت؛ امهها بهها بررسههى احادیهه  و اخبههار مو،ههود در آ ههار طوسههى ههی یههابیم 

، )که در ،دول بعد اندچهارد، طری  در آ ار طوسى ذکر شد،از ، اخبار منقول یا مرتب  با سلیم
کنید(  این طرق )همرا، با دو طری  مو،ود بر نسخۀ خطى منسوب بهه شهیخ طوسهى( .مالحظه 

 از: اندعبارت
کتاب  کتهاب ، اختلار مع ف  ال جالدو طری  در  یهک طریه  ، تهذا  االحکاامسه طری  در 

کتههاب کتههاب ، االمااالی در  کتههاب ، الفه سااتدو طریهه  در  دو طریهه   و الغلباا چهههار طریهه  در 
 اسناد نسخه خطى منسوب به طوسى.

کههه ذکههر مههى  ، دو طریهه  ادعههایى در نسههخ خطههىالفه سااتشههود، شههامل: یههک طریهه  در اسههنادی 
اسهت و دیگهری طریقهى اسهت کهه در  الفه ست منسوب به سلیم است )که یکى از طرق، همهان طریه 

یهر طوسهى یافهت نشهد( و یهازد، طریه  نیه ، اسهناد مربهوط بههه  ههیچ یهک از اسهناد سهلیم در آ هار طوسهى وّ 
دیه  اسهناد را از احاگردد؛ اّما اگر طرق یکسان و نی  طهرق بهىاحادی  است که مربوط به د، حدی  مى

و اخبار منقول از سلیم )مو،ود در آ ار طوسى( حذف کنیم، ،معهاا هشهت طریه  اتصهال بهه سهلیم، در 
 نمایید.آ ار طوسى و،ود دارد که با درج در ،دول مالحظه مى

                                                      
 .۱۴۳ص، الفه ست. 1

 .۲۳۷ص، ۹ج، معجم رجال الحخاث؛۴۹۶ص، ۲ج، جامع ال واه ر. :. 2
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 نداشته اختیار در را سلیم کنونی کتاب طوسی دهدمی نشان که دالیلی. 8
گون و ،ههههات مبههها روش گونههها کهههه آیههها شهههیخ طوسهههىختلفهههى مهههىههههای  ، تهههوان بررسهههى نمهههود 

کنونى منسوب به سلیم را در اختیار داشته یا نداشته است.کتاب  های 
کنون در صدد طر  را، در این ،ها فقه  بها اتکها بهه برخهى از  .های بررسى این مسأله نیستیما

کلیات که  گذشتها آن موضوعاتى  دالیهل و خهواهیم مهى و به صورت خالصهه در مطالب  بل 
که این شواهد نشان مى شواهدی را ذکر کتهاب، دهندکنیم  کنهونى سهلیم را شیخ طوسهى  ههای 

سهند منسهوب بهه وی بهر نسهّخ خطهى سههلیم  ،تها بهه واسههطه آن و در اختیهار نداشهته اسهت ندیهد،
کههه ایههن دالیههل ؛معتبههر و صههحیح باشههد و  ا ل شههواهد بههر ایههن مههدعا خواهههد بههودحههد، هههر چنههد 

 کش  و مطر  نمود.، شتری را در ابعاد مختل توان دالیل بیمى
برای تو،ه بهتهر و  .شویمل مى، به این مقصود نایبا ذکر چندین دلیل مو،ه، برای این منظور

کههه  بنهدی نمههودیمدالیههل ّیهر شههکلى دسههتهایهن دالیههل را در دو عنههوان دالیهل شههکل و ، تههرد یه 
 از: اندعبارت

 یشکل لیدال .8-1

 اسناد منسوب به طوسی خبر واحد بودن .8-1-1
کنهون اسهت نسخۀ واحد یا خبر واحد بودن آن، ترین مشکل اسناد منسوب به طوسىمهم . ا

کتابخانهۀ آیه ههیچ دلیلهى بهر و،هود ایهن اسهناد منسهوب بهه  1،اهلل مرعشهى ة،  یک نسهخۀ خطهى 
یم؛ به این  که شیخ طوسى در دست ندار سهال از زمهان  ششصهدبا فاصهله ، یک خبر واحدمعنا 

کههه نسههخۀای از یکههى از مههدل ت مؤلهه حیهها کتههاب سههلیمادعهها دارد  منسههوب بههه شههیخ ، هههای 
 طوسى است.

 برداری از نسخه منسوب به طوسیعدم نسخه .8-1-2
اّمها از  ،شخصیت علمهى و اسهنادی  ابهل تو،هه و مههم داشهته اسهت، شیخ طوسىکه این با

بهرداری نسهخه، هجهری همیهازدیعنهى تها  هرن ، در چنهدین  هرن په  از او، نسخۀ منسوب به وی
کتهاب عد  نسخه، ای نشد، است. بنابراینبرداری  ابل تو،هنشد، است؛ یا نسخه بهرداری از 

 خود دلیل مناسبى بر ،على بودن آن خواهد بود.، سلیم با اسناد منسوب به شیخ طوسى
                                                      

 .۱۵۶۱۲شمار، نسخه ، ۶۳۵شمار، ردی ، ۳۹ج، ها  خطی کتابخانه م عشیفه ست نسخه. 1
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کنون از نسخۀ مدل  ، بیشترین نسخۀ خطى - راوی ندارد، ق۳۳۴که تا حدود سال  - «ب»ا
 با ى ماند، است.شان د، نسخه عنى حدود ی

 ندارند یمیقد یخط نسخه، یطوس به منسوب اسناد .8-1-3
 خیتهار و ۱۵۶۱۲ شهمار، با ىمرعش کتابخانه در مو،ود نسخه ؛ یعنىاول ىخط نسخه .ال 

 . است ،ق۱۰۸۱
 و ۶/۳۱۶ شههمار، بهها عههراق میحکهه کتابخانههه در مو،ههود نسههخه ؛ یعنههىدو  ىخطهه ۀنسههخ .ب

 . است ،ق۱۰۸۷ خیتار

 ستندین همسان، یخط یهانسخه در یطوس به منسوب اسناد .8-1-۴
، نسهخه ۴۹ از، نسهخه هشهت حهدود ىعنهی، میسهل مو،هود ىخطه یههانسهخه تعداد نیترکم

 بهه را ىطوسه بهه منسوب سند  ین نسخه دو البته .هستند ىطوس خیش به منسوب اسناد یدارا
 در و تهک صهورت بهه را ىطوسه به منسوب اداسن، نسخه هشت آن، ىعنی ؛دارند خاص ىشکل
 اسهناد بها را ىطوسه بهه منسهوب سهند(  د  آستان ۴) یارمو نسخه اّما دارند؛ کتاب متن اصل

 دانشههگا، حقههوق ۲ نسههخه و دارد مجموعههه صههورت بههه خههود در( حیصههب و ینههورید ىعنههی) گههرید
 بهن محمهد ىصهلا سهند ىعنهی دارد؛ شهد، اضهافه خهود مهتن هیحاشه در را ىطوسه سند  ین تهران
 .است  ینونو که شد، درج ىطوس به منسوب سند متن هیحاش در و است حیصب

 :است شد، درج صورت چهار به ىخط هانسخه ، درىطوس خیش به منسوب اسناد ،نیبنابرا
 ۲نسههخه:  ر.) ىطوسهه خیشهه تهها انیههراو اسههناد بههدون، ىطوسهه خیشهه بههه منسههوب سههند دو .۱
 ،(ق۱۰۸۱ خیتار به ،ىمرعش
 ،میحکه ۱نسخه:  ر.) ىطوس خیش تا انیراو اسناد با، ىطوس خیش به منسوب دسن دو .۲

 ،(ق۱۰۸۷ خیتار به
 ینههورید حسههن و حیصههب بههن محمههد اسههناد همههرا، بههه، ىطوسهه خیشهه بههه منسههوب اسههناد .۳

 ،(ق ۱۳۴۶ خیتار به ، د  آستان ۴ در یارمو نسخه:  ر.)
 بهه ،تههران حقهوق ۲ سهخهن:  ر.) ىاصهل مهتن هیحاشه در ىطوسه خیش به منسوب اسناد .۴

 .(ق۱۳۲۰ خیتار
کتاب سلیمدستکاری و مشوش بودن اسناد نسخه .8-1-۵  های خطی 

کتابهت نسهخهههای مههم دسهتکاری و یها سههلیکى از نشان کتهاب سهلیمانگهاری در  ، ههای 
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کتاب سلیم هستندهای مدلدرهمى اسناد ابتدایى برخى از نسخه بهه عنهوان ؛ های چندگانه 
و یها  1)دینهوری(« د»ههای مهدل )صبیح( با اسناد نسخه« ب»های مدل ز نسخهبعمى ا، نمونه
 اند.)منسوب به طوسى( ،ابجا و اشتبا، درج شد،« ال »مدل 

 ابهام در نسخۀ مجلسی با اسناد طوسی .8-1-۶
گفتههه مامقههانى گههر  ، نسههخۀ مجلسههى از روی نسههخۀ بههه خهه  رمههانى بههود، اسههتکههه ایههن در 2ا

کتهاب سهلیم را در دسهت داشههته ، گهرصهحیح باشهد و از طهرف دی مجلسهى فقهه  یهک نسهخه از 
کتابت شد، توس  مجلسهى ابه این معن ،است که نسخۀ  نسهخۀ مهدل الرمهانى اسهت و ، است 

کههه اسههناد  ابههه ایههن معنهه، بههرداری مجلسههى از روی نسههخۀ رمههانى بههود، اسههتچههون نسههخه اسههت 
کتا، بنابراین .ندارد  ،على هستند.، ب سلیماسناد نسخۀ خطى منسوب به شیخ طوسى بر 

کاتب الرمهانى نگهارش نیافتهه  گر نسخه مجلسى )و به تبع آن نسخه حر عاملى( از نسخه  و ا
   اهمیت است:تو،ه به دو نکته حای - که چنین است - ،باشد

که ابتدای نوشتار بیان شد؛ یعنى مخدوش بودن فیزیکى نسخه ،یکى های خطى در همان 
 3؛اندنوشته شد،ها آن ه اسناد شیخ طوسى درک های  دیمىهایى از نسخهمدل

انهد؛ یعنهى تکامهل یافتهه، در دور، عالمه مجلسى، های دارای سند شیخ طوسىنسخه، دو 
کههه بههه ایههن  ؛نسههخه اصههیل نیسههتند  ۴۳و  ۴۰یهها  ۲۲هههای بهها اسههناد معمههر و دارای نسههخهمعنهها 

ایههن مجموعههه  و 4انههدحههدیثى شههد، ۴۸ای مجموعههه، حههدی  ،دیههد پههن بههه ضههمیمه ، حههدی 
 اند.با اسناد شیخ طوسى مزین شد،، نونوی 

 دالیل محتوایی و غیرشکلی .8-2

 اشکاالت طرق طوسی .8-2-1
گانههه دیگههر بهها اسههناد هفههت، دو سههند درج شههد، در نسههخۀ خطههى منسههوب بههه شههیخ طوسههى

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

 .۱۵۲و  ۱۵۱، صاس ار آل محمخ ر. :. 1

 .۴۲۶ص، ۳۲ج، تنقلح المقال ر. :. 2

 نسخه مجلسى و نسخه حر.، ها  خطی سةلمنسخه ر. :. 3

. هذا 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، 4
ههها نسههخة المرحههو  االخههالء نسههخة فههى محروسههة اصههفهان ذکههر آن صههورة نسههخة کانههت بایههدینا مههن کتههاب سههلیم انتهههى. و و،ههد بعهه 

 .، مدل ب(ها  خطی سةلمدربارۀ نسخهالمجلسى المتقد  و فى آخرها ایادة ... هذ، صورتها ... )ر. : 
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بها طریه  ، الفه ساتیکهى از ایهن طهرق  1.مشهابه هسهتند« ضعی »دو طری  ، الفه ستتاب ک
بههرای ، بههردارانرسههد نسههخهکههه بههه نظههر مههى یکسههان اسههت اول نسههخۀ خطههى منسههوب بههه طوسههى

کتاب ، سندسازی  اند.به نسخۀ خطى اضافه نمود، الفه ستاین طری  را از 
کههه طریهه  گههوییم ایههن طریهه  بهها طریهه  نسههخۀ خطههى تطههابچههرا مههى   نههدارد  بههه ایههن دلیههل 

که در سرآّاز مهتن نسهخۀ خطهى منسهوب به عمربن اذینه ختم نمى الفه ست شود؛ در صورتى 
کتههاب، بهه شههیخ طوسههى کههه ایههن  تنههها از طریه  عمههر بههن اذینههه بههه دیگههران ، تصههریح شههد، اسهت 

 2منتقل شد، است.
کتههاب سههلیم از ابههان « عمههر بههن اذینههه»شههخص ، طبهه  تصههریح ایههن مههتن سههرآّاز تنههها راوی 

کتههاب سههلیم را فقهه  بههه عمههر بههن اذینههه تحویههل داد، اسههتو ایههن ، ابههان کههه ابههه ایههن معنهه 3؛اسههت
کتههاب سههلیم بهها تفاصههیلى ایههن ، بنههابراین .بیههان و ذکههر شههد، اسههت، مطلههب در حههدی  سههرآّاز 

کتهاب ، طری  اول از نسخه خطى منسوب بهه شهیخ طوسهى کتهاب و خبهر آّهااین  بها مهتن خهود 
 ندارد.سلیم تطاب  
فقهه  از طریهه  شههخص عمههر بههن اذینههه « کتههاب سههلیم»از دو حههال خههارج نیسههت: یهها ایههن امههر 
 یا از طری  دیگران نی  منتقل شد، است ، منتقل شد،

کتاب سلیم به ّیر از عمر بن اذینه انتقال یافته که  گر بپذیریم  کهه بایهد معنا اسهت به این ، ا
که نسخه کهه در ،علهى، «کتهاب سهلیم»های فعلهى بپذیریم  ، تصهریح شهد،هها آن هسهتند؛ چهرا 

کتاب سلیم  فق  شخص عمر به اذینه است.، تنها راوی 
شهود کهه طریه  اگر بپذیریم که تنها راوی کتاب سلیم، عمر بن اذینه است، ایهن نتیجهه حاصهل مهى

 ،على است. - همخوانى دارد الفه ستکه با  - اول مو،ود در نسخۀ خطى منسوب به طوسى
،ههدای از ارسههال و نیهه  و،ههود افههراد مجهههول در طریهه  دو ، منسههوب بههه طوسههىامهها طریهه  دو  

 اشکال اساسى دارد:
که چهون ابهن به نظر مى .ری آمد، استمایّ داهللیعب بن نیحسنا  ، در این طری  .۱ رسد 

کههه پههدر و اسههتادش 4،دانههدکتههاب سههلیم را موضههو  و ،علههى مههى، ریمههایّ راوی ، بعیههد اسههت 
گرد کتاب سلیم   د.طری  

                                                      
 اضافه دارد.،  بل از ابان، فردی مجهول با نا  ابراهیم بن عمر الیمانى، . فق  در یک طری 1

 .۱۳۱ص، ۱ج، کتاب سةلم. 2

کتاب سلیم.، اس ار آل محمخ و سةلم بن  لس ر. :. 3  بخش تاریخچه 

 . ۳۱۹، ص۱۷، جمعجم رجال. 4
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 و امها  چنهد از میسهل تیهروا بهه اشهار، از په  ،الضعفاء کتاب درق( نیه   ۵و  ۴) یریّما ابن
 :است آورد، یو به یمشهور کتاب بودن منسوب

نشیده،  ادیی یتیروا چیه در و است ناشناخته میسل :گفتندیم 1 (ما خیمشا)ما  اصحاب
 .امافتیهی - زیین اشییع یأب بن أبان قیطر از جز و کتابش در جز - را ادکردشی من یول

 2.3است آورده او از یاتیروا ۷نیالمؤمن ریام رجال عنوان لیذ زین عقده ابن
 :است آورد، میسل کتابۀ دربار، همچنین یریّما ابن

 4.دارد وجود (کتاب خود در) یشواهد باره نیا در و است یجعل دیترد بدون، کتاب ...
کههل آ ههار  ،آ ههار شههیخ طوسههى مو،ههود نیسههتایههن سههند در نههه تنههها در  .2 بلکههه ایههن سههند در 

کهل سهندحدیثى و مشابه آن یافت نمى افهراد تهک آن نیه  همهرا، بها سهلیم ، شود. حتى ،دای از 
 بن  ی  یافت نشد؛ همانند:

 ،ىالهالل  ی  بن میسل + یریالغما داهللیعب بن نیالحس ابوعبداهلل .۱
 ،ىالهالل  ی  بن میسل ی +لعکبرالت احمد بن ىموس بن هرون ابومحمد .۲
 .ىالهالل  ی  بن میسل + لیسه بن هما  بن ىعل .۳

کتاب ، فق  برای مورد سو  ، ۲ج، (ق۱۱۰۴ ) ىعهامل حر خیشا ر  الهخاة إثباتاین سند در 
 5یافت شد. ۲۰۰ص
کتاب سلیم .8-2-2  عدم نقل احادیث 

که شیخ طوسىما مى سهلیم بهن  هی  )آن ههم حدی  )ّیر مکرر( از شخص  ۵فق  ، دانیم 
که نسخۀ خطى منسوب به شیخ طوسهى کتاب سلیم( نقل نمود،؛ در صورتى  ، به اسناد ّیر از 

 حدی  خاص و ویا، دارد. ۴۸)،دای این چند حدی ( حدود 
کتههاب سههلیم، از سههوی دیگههر مربههوط بههه امامههت و ،ریههان ، بسههیاری از مطالههب و احادیهه  

و ...(  اال تصاادیا الغلب  ، المقنعند ود )همانخ طوسى در مباح  امامت خو شی است سقیفه
                                                      

کهههه)ّمههها ری عبیهههداهلل بهههن حسهههین تنهههها پهههدرش، وی و مشهههایخ . از اسهههتادان1  احمهههد بهههن، بغهههداد بهههود، بنههها  از محهههد ان ( 
و  ۲۱۹و  ۸۳ص، ۱ج، رجاال النجاشای. )شناسهیمرا مهى نصهیبى عثمهان محمد بن و ابوالحسین عبدون عبدالواحد ابن

 .(۱۳۶-۱۳۵ص، ۲ج، العةماء رااض؛ ۲۵۹ - ۲۵۸ص

 .۴۶ - ۳۶، صرجال ابن الغضائ  . 2

 .۱۶۲، صخالص  اال وال. 3

 .۱۶۲، صخالص  اال وال؛ ۴۶ - ۳۶، صرجال ابن الغضائ  . 4

 .۲۰۰ص، ۲ج، إثبات الهخاة. 5
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 ای از این احادی  سلیم ننمود، است.استفاد،
کتههاب ، بههه عنههوان نمونههه بهها برخههى  :امهها  دوازد،هماننههد  ،طوسههى الغلباا برخههى از فصههول 

کتهههاب سهههلیم مهههرتب  اسهههت؛ اّمههها شهههیخ طوسهههى از ایهههن احادیههه  مهههرتب   ممههامین و احادیههه  
 .استفاد، نکرد، است

کتهاب در ف یها در « :اخبهار الخاصهة علهى امامهة اال نهى عشهر»مهثالا عنهوان ، الغلبهصل یکم 
شیخ طوسى درصدد درج روایات مرتب  با این مسأله بود، اسهت. در ایهن ، مواضع مشابه دیگر

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

کتاب سلیم  ۶۲، ۶۱ ۴۵، ۴۲، ۲۵، ۱۶، ۱۴، ۱۱، ۱۰، ۸، ۱احادی  ، و،ود دارد؛ به عنوان مثال
کتاب است :دوازد، اما  دربار،)چا  انصاری( نی   طوسهى نیامهد، اسهت. بهه  الغلبا  که در 

کتههاب سهلیم را دنظهر مهى گهر نعمهانى نسهخۀ  کهه ا ، دانسههتر اختیهار داشهت و یها معتبهر مهىرسهد 
کههه در ایههن ارتبههاط اسههت و در نسههخۀ  - کتههاب سههلیم را ۴۵تهها  ۱حههدا ل روایههات ، طبهه   اعههد،

 نمود. نقل مى - خطى منسوب به وی مو،ود است
بها  الغلبا اگر شیخ طوسهى بهه کتهاب سهلیم دسترسهى داشهته، چهرا در ابهواب متعهدد و مهرتب  کتهاب 

   دیگر کتاب سلیم، استفاد، نکرد، و حدیثى نقل ننمود، است کتاب سلیم، از احادی
احادیه  بسهیار محهدودی در آ هار ّیهب بهه نقهل از سهلیم و،هود کهه ایهن ،دای از، همچنین

کتهاب سهلیم متفهاوت هسهتندکه این دارد و ،دای از ، ایهن نکتهه اسناد این احادیه  بها اسهناد 
کتابحای که چرا در  از ، صهدوق خیشه ناالاخ کمالهماننهد: ، های ّیب دیگر  اهمیت است 

 استفاد، نشد، است  - که مرتب  با موضو  هستند - «کتاب سلیم»احادی  
 عدم تطابق احادیث نسخۀ خطی با احادیث طوسی .8-2-3

تنهها هشهت حهدی   - هها حهدیثى هسهتندکه بسیاری از آن - اشار، شد که در کل آ ار شیخ طوسى
مانهد. از ایهن پهن  حهدی ، ا حذف مکررات، پن  حدی  کوتا، با ى مىبه نقل از سلیم و،ود دارد که ب

 دو حدی  اخال ى هستند و مرتب  با کتاب سلیم نیستند و در آن و،ود ندارند.
مانهد؛ دو حهدی  آن، بسهیار کوتها، و متفهاوت در برخهى عبهارات هسهتند سه حدی  کوتا،، با ى مهى

 اشتن کتاب سلیم در ن د طوسى و،ود ندارند.ها،  ابلیت ا بات در اختیار دکه به وسیلۀ آن
و مطهاب  در  فقه  یهک حهدی   ابهل تو،هه، حدی  سلیم در آ ار طوسى پن بنابراین از بین 

کلمهههات و ، کهههه البتههه ایهههن خبههر نیههه  کتههاب سهههلیم و،ههود دارد یههاد در برخهههى  ،ههدای از تفهههاوت ا
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 اسنادش با اسناد نسخۀ خطى منسوب به طوسى همخوانى ندارد. 1،عبارات
 تضعیف ابان توسط شیخ طوسی .8-2-۴

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

 روایان دیگری نی  دارند.
گفته است: توس  شیخ طوسى تمعی  شد، و د، شخص ابان  ربارۀ او 

 2.فیضع یتابع روزیف اشیع یإب بن ابان

رسهد اّمها بهه نظهر نمهى ،شمار در سه ا ر خهود داردشیخ طوسى چند حدی  انگشتکه این با
بهه سهبب ضهع   - که همگى خبر واحد از ابان بن ابى عیهاش هسهتند - راحدی   ۴۸که وی 

 نقل نماید.، وی
کلینی به جای نقل  .8-2-۵ کتابنقل از   از 

گهههر شهههی، یکهههى دیگهههر از ابهامهههات مو،هههود در ایهههن موضهههو  کهههه ا خ طوسهههى ایهههن مسهههأله اسهههت 
کتاب سلیم داشت،  کتهاب سهلیم  - را الغلب تنها حدی  دسترسى به  که مطابقت بیشهتری بها 

کلینههى )بهها افتههادگى( نقههل و روایههت نمههى - دارد کههه طبهه   اعههد، و  ؛نمههوداز شههخص  در صههورتى 
کتاب سلیم و،ود دارد - توانست این روایت راوی مى، دسترسى به اصل مستقیماا یها  - که در 

کهه مها سهندی در  کلینهى یها دیگهری نقهل نمایهد؛ ممهافاا بهه ایهن  کتهاب سهلیم از  حدا ل با اسناد 
کلینى که حتى شخص  یم   کتاب سلیم را در اختیار داشته است.، دست ندار

 افتادگی راوی و عدم تصحیح طریق .8-2-۶
قههول از سههلیم در چنههد ا ههر شههیخ طوسههى، افتههادگى در راویههان یهها مجهههول بههودن راویههان همههۀ اسههناد من

ترین اسناد سلیم، مربوط به طری  دو  نسهخۀ خطهى منسهوب بهه شهیخ طوسهى اسهت. اگهر دارند. کامل
توانسههت اسههناد سههلیم را حههدا ل در یههک کتههاب سههلیم در اختیههار طوسههى بههود، شههیخ از ایههن طریهه  مههى

 ها، تصحیح یا مستقیم از آن کتاب نقل نماید.حدی  مشتر  میان آن
که طوسى در   ،برای احادی  سلیم نقل نمود، است تهذا  االحکامو  الغلب از چند طریقى 

ذکههر « عههن ر،ههالهم»بهها عنههوان  نیهه  برخههى .و نهها ص هسههتند اسههنادش ذکههر نشههد،، بیشههتر طههرق
                                                      

 .۳۶۴و  ۳۶۳ص، )یک ،لدی( کتاب سةلم؛ ۱۳۸و  ۱۳۷ص، الغلب  طوسی ر. :. 1

 .۱۲۶ص، رجال الطوسی. 2
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کهه رویه طوسى در اختصار ذکر اسناد است؛ اما ا، اند. این وضعیتشد، یهن در صهورتى اسهت 
همخهوانى داشهته باشهد تها اختصهار اسهناد را  الفه ست اسناد ،اافتاد، با دو طری  ذکر شهد، در
کند؛ اما اسناد نا ص و ،افتاد، همخهوانى ندارنهد. ایهن وضهعیت  الفه سات بها اسهناد، ،بران 

کتههاب سههلیم و اسهه، کههه شههیخ طوسههىمعنهها اسههت بههدان  کتههاب دسترسههى بههه  ناد مو،ههود در آن 
گههر داشههت اشهته اسههتند یههان بههرای یههک حههدی  مشههابه از حههدا ل مههى، کههه ا توانسهت ارتبههاط راو

کتههاب و داسههتان  را الغلباا  احادیهه  سههلیم در کامههل و بههر اسهها  اسههناد  کتههاب سههلیم  از طریهه  
کتاب  نقل نماید. ابتدایى 

کتاب سلیم و اسناد احادیث طوسی .8-2-7  عدم هماهنگی اسناد 
کهه اسهناد روشهن مهى ی  مو،ود از سهلیم در آ هار طوسهىحد هشتبا مرا،عه به اسناد  شهود 

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

کتاب سلیم .8-2-8  عدم نقل اساتید و پیشینیان طوسی از 
که دانشمندانى همانند: صهفار  مهىروشن ، پیش از طوسى یپ  از بررسى آ ار علما ، شد 

کلینههى و ابههن، محمههد عیاشههى، رسههتم طبههریابههن، ابههراهیم  قفههى عقههد، هههیچ حههدیثى از شههیخ 
کتهاب سهلیم را کهه ایهن انهد و مهدرکى دال بهرکتاب سلیم بهه صهورت مسهتقیم نقهل نکهرد، ایشهان 

کتاب  با اسناد و متن، و،ود ندارد. فق  احادی  اندکى از شخص سلیم، انددید، متفاوت از 
، پیشهین یههیچ یهک از علمها، ق(۱۲تها عالمهۀ مجلسهى ) هرن، و،ود دارد. از سوی دیگهر سلیم

کتاب سلیم کتهاب  1.اندحدیثى نقل نکرد،، مستقیماا از  کهه احادیه  سهلیم را از  و اولین نفری 
 2.است بحار االنوارعالمه مجلسى در ، سلیم در ا ر خود نقل نمود،

ار حدیثى علما، احادی  کوتا، و محدودی به نقل از شهخص سهلیم، بها اسهناد و از سوی دیگر، در آ 
کههه ایههن اسههناد احادیهه ، افتههادگى هههای متعههددی در راویههان متفههاوت و مختلهه  و،ههود دارد؛ هههر چنههد 

 توانید در ،دول  بل، مالحظه نمایید.ها را مىمیان راویان در خود دارند که برخى از آن
کل  رن چهار مثالا ، طب  آ ار مو،ود کهه از  حهدی  بهه نقهل از سهلیم و،هود دارد ۳۵تنهها ، در 

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

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

کنونى سلیم ۱۷و  ۹. البته احادی  شمار، 2 کتاب   نیست. بحار االنواردر ، از 



 

 

174 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 اول

کتههاب سههلیم پههان د،تنههها  کههه  طبهه  ، حههدی  از شههخص سههلیم نقههل شههد، اسههت؛ در صههورتى 
کهه همهین  ؛ ههرهسهتند حهدی  ۹۹حهدود ، مو،هود 1گانههای چندنسخه حهدی   ۵پهان د،چنهد 

کنونى متفاوت هستند. نقل شد، نی  کتاب سلیم   از ،هت مقدار و عبارات با 
حههدی  آن در آ ههار مؤلفههان  بلههى  ، سهههاز شههش حههدی  الغیبههة نعمههانى از سههلیم، همچنههین

که برخى را نی  نعمانى مستقیماا از  2.نقل نمود، استها آن و،ود دارد 

 وسی و عدم هماهنگی با مطالب مطاعنیمذهب تقریبی شیخ ط .8-2-9
توان سند شهیخ طوسهى را بهر نسهخه خطهى کتهاب منسهوب بهه سهلیم ترین دالیلى که مىیکى از مهم

کهه   خیشه،على دانست، مذهب و روش شیخ طوسى در مسا ل تاریخى و مطهاعنى اسهت. بیهان شهد 
سهنت، اههل از علمها ابکته تهرا،م اصهحاب ىبرخه کهه رسهاند یى،ها بهه را برا ت، کار در مسأله ىطوس

 تیهرعا راعهد  نقهل مطهاعن  ،ههات شهانیا کهه اسهت آن نشهانه نیها .اندشمرد، ىشافع را ىطوس خیش
 .است برداشته گا  دیمف خیش از فراترمسأله،  نیا درحتى  و است ،نمودىم

 گیرینتیجه
 خبهر .۱: هماننهد، آن مو،هود ىخطه یههانسخه در ىطوس اسناد ىشکل اشکاالت از ی،دا

 .۳ ،ىطوسه بهه منسهوب نسهخه از یبهردارنسهخه عهد  .۲ ،ىطوسه بهه منسوب اسناد بودن واحد
 بهه منسهوب اسهناد ىهمسهانعهد   .۴، ىطوسه بهه منسهوب اسهناد در ىمی هد ىخطه نسهخهنبهود 
 کتههاب ىخطهه یهههانسههخه اسههناد بههودن مشههوش و یدسههتکار .۵، ىخطهه یهههانسههخه در ىطوسهه
 اسهناد اصهالت صیتشهخ یههارا، از ىکهی، ىطوسه اسهناد با ىمجلس ۀنسخ در ابها  .۶ ،میسل

 نسههبت ىبررسه، میسهل بههه منسهوب یههاکتهاب ىخطهه یههانسهخه بهر ىطوسهه خیشه بهه منسهوب
 .است ىطوس خیش آ ار به میسل

  یهاحاد نیها ىبررسه بها .دارد و،ود میسل از مکرر ریّ  یحد پن ، ىطوس خیش آ ار کل در
 یمتعهدد اشهکاالت، میسهل بهه منسهوبى ونکنه کتاب با او آ ار نسب و ىطوس خیش طرق  ین و

 نقههل عههد  .۲ ،ىطوسهه طههرق اشههکاالت .۱: از نههداترعبههاههها آن از ىبرخهه کههه خههوردىمهه چشههم بههه
کنههونىخطهه ۀنسههخ  یههاحاد تطههاب  عههد  .۳ ،توسهه  او میسههل کتههاب  یههاحاد   یههاحاد بهها ى 

                                                      
کههه حههدی   هفتههادکههه ،معههاا شههامل ، چنههد مههدل نسههخ  خطههى، . منظههور1  ۲۹هسههتند و نسههخه چههاپى ،دیههد آ ههای انصههاری 

 اند.حدی  اضافه نمود،

کتاب  ۲۷و  ۱۱و  ۱۰. احادی  2  .الغلب از باب چهار  
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 ،مسهلی کتهاب از نقهل ی،ها بهه ىنیکل از نقل .۵ ،ىطوس خیش توس  ابان  یتمع .۴ ،ىطوس
 اسههناد و میسههل کتههاب اسههناد ىهمههاهنگ عههد  .۷ ، یههطر حیتصههح عههد  و یههانراو ىافتههادگ .۶

 مهذهب .۹، میسهلکنهونى  کتهاب از ىطوسه انینیشهیپ و دیاسهات نقهل عد  .۸ ،ىطوس  یاحاد
کنونى سلیممطاعن مطالب با ى منش اوهماهنگ عد  و ىطوس خیش ىبیتقر کتاب   .ى 

و نیه  ، مو،ود در داستان سند منسوب بهه شهیخ طوسهىبا تو،ه به ابهامات ،دی ، بنابراین
کهه بیههان شهد راینهبها تو،هه بهه دالیههل و  کهه از آ ههار شهیخ طوسهى و منههابع پیشهینیان او  بهه نظههر  ،ى 

کتههاب سههلیممههى کههه اسههناد نونههوی  مو،ههود در یههک نسههخۀ خطههى  سههند و طریهه  شههیخ ، رسههد 
ههای بهرداری،علهى در نسهخه دانسته یا نادانسهته آن را بهه صهورت، طوسى نیست و برخى افراد

کتاب منسوب به سلیم کتاب سلیم افزود،، خود از   اند.بر نسخۀ خطى متأخر 
بهه نظهر ، ههاو شهواهد مهأخوذ از آن  هراینبا بررسى تمامى آ ار شیخ طوسى و طبه  ، همچنین

که شیخ طوسىمى کتاب، رسد  کنونى منسهوب بهه سهلیم بهن  هی احادی   را در اختیهار  های 
کنهونى را ، بهه عبهارت دیگهر .ستنداشته ا کتهاب منسهوب بهه سهلیم بها مشخصهات  اساسهاا وی 

 ندید، است.

 کتابنامه

مطبعهة العلمیهة،  هم: حهر عهاملى،  ، محمهد بهن حسهنالمعجازات و بالنصاوص الهخاة إثبات -
 تا.بى

 تا.، بىالصدوق مکتبةتهران: ، یشوشتر ىتق ، محمدة لالخخ االخبار -
عمان، بیروت بن محمد بن محمد، االختصاص -  .ق۱۴۱۴، المفید دار :نن

مرکهه  تحقیقههات و مطالعههات، ،هها، بههى، ىطوسهه حسههن بههن ، محمههداختلااار مع فاا  ال جااال -
 ش.۱۳۴۸

کا م استادی، و سةلم بن  لس ۹اس ار آل محمخ - کتاب،   م:،   ش.۱۳۹۹بوستان 

 ش.۱۳۹۷دلیل ما،  م: ، محمد با ر انصاری، ۹اس ار آل محمخ -

 ق.۱۳۷۰مکتبة مصطفوی، تهران: وق، صد ىعل بن محمد، اعتقادات -
  .ق۱۴۱۴دارالثقافة،  م: ، ىطوس حسن بن ، محمدیاالمال -

 . ق۱۴۰۴ى، اْلعلم منشوراتتهران: صفار،  حسن بن ، محمدالخرجات بصائ  -

 ش.۱۳۸۴مجمع ،هانى تقریب، تهران: آذرشب،  ، علىپلشلنه تق ا  -
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 تا.، بىةیاالسالم ةیالعلم المکتبةتهران: ، ىاشیع مسعود بن ، محمدیاشلعال  لتفس -
 . تاى، بیدارالصاو :،  اهرةیمسعود نیالحس بن ى، علاالش اف و هلالتنب -
 ق.۱۳۹۹، :مؤسسۀ آل البیت م: مامقانى،  ، عبداهللتنقلح المقال -

  .ق۱۳۸۲ - ۱۳۷۸خرسان،  چا نج : ، ىطوس حسن بن ، محمداالحکام  اتهذ -

 ،روتیه، بىلهیاردب ىعله بهن ، محمهداالساناد و الطا ق عان االشتباهات ازاح  و ال واة جامع -
 .ق۱۴۰۳

 ق.۱۳۸۹مکتبة الصدوق، تهران: صدوق،  ىعل بن محمد، الخصال -
 .ق۱۴۱۷الفقاهة،  نشر مؤسسة م: ، ىحل وس ی بن ، حسناال وال خالص  -

کا م استادی، درباره راواا  و اسناد سةلم -  ش.۱۳۹۹ارزشمند،  م: ، 

 .ق۱۴۰۶ان، یلیإسماع مؤسسة م: ، یّما ر بنا نیحس بن ، أحمد الغضائ  ابن رجال -

  ق.۱۴۱۵ن، یمدرس ،امعه م: ، ىطوس حسن بن ، محمدیطوسال رجال -

  .ق۱۴۰۷ن، یمدرس ،امعه  م:، ىزنجان یریشب :کوششه بى، نجاش ، احمدال جال -
 .ق۱۴۰۳ ، م، یافند ىاصفهان عبداهلل، العةماء اضار -

 تا.صدرا، بىتهران: ، یمطهرى مرتم ،(الطا فه خیش از ىالهام) مقاله شش -

 ق.۱۳۸۳ ، اهر،، ىالطناح محمد محمود: تحقی ، ى، سبک الکب   لالشافع طبقات -

 تا.، بىةیالعلم دارالکتب بیروت:، ىوطی، سناالمفس  طبقات -

یة، نج : ى صدوق، عل بن محمد، ۷علو  اخبار ال ضا -  ق.۱۳۹۰المطبعة الحیدر
 ق.۱۴۲۹ه معارف اسالمى، مؤسس م: ، ىحسن طوس بن محمد ،الغلب  -
 ق.۱۳۹۷نشر صدوق، تهران: محمد بن ابراهیم نعمانى،  ،الغلبه -

کتابخانهه آیهت اهلل  هم: سهید محمهود مرعشهى،  ،ها  خطی کتابخانه م عشایفه ست نسخه -
 ش.۱۳۹۰مرعشى 

 .تاى، بىرض  یشر م: ، ىحسن طوس بن محمد ، ستهالف -

 .ق۱۴۲۴، ىاالسالم النشر ةس م: مؤس، یشوشتر ىتق محمد ،ال جال  اموس -
 ق.۱۳۸۸دارالکتب االسالمیه، تهران: کلینى،  عقوبی بن محمد ،الکافی -
 ش.۱۳۷۸و  ش۱۳۷۳، یالهاد م:  ، ی  بن می، سل(ی،لد سه) ملسة کتاب -

 ق.۱۴۰۵ن، یمدرس ،امعه م: صدوق،  ىعل بن ، محمدالنعم  تمام و ناالخ کمال -

 .ق۱۴۱۵االسالمیه،  الثقافه هؤسستهران: مطبری،  ، محمد بن ،ریرالمست شخ -
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 .ق۱۴۱۳ ،دیتوح ،ا،  نشربى ،یىخو ابوالقاسم دی، سثاالحخ رجال معجم -

کها مهاا  خطای ساةلمها  خطی سةلم و درباارۀ نساخهنسخه - ارزشهمند،  هم: اسهتادی،  ، 
 ش.۱۳۹۹

  تا.محمدی، بى  د  نشر م: ، ىطوس حسن بن ، محمدهانهاال -
، ۲۵، شف وغ وحاخت، بهنها  دارابهى، «،نبشى اصالحى تقریب مذاهب اسالمى به مثابه» -

 ش.۱۳۹۰پایی  

 نیحسه دی، سه«ىطوسه خیشه مهذهب ىسن دیاسات از مخلد ابن ىا،تماع و ىعلم گا،ی،ا» -
 ش.۱۳۸۹  ییپا، ۲، شعهلش کتابی، حا ر

گونه» - کتاب سهلیمعمر بن اذینه و  ساخن ، ،معهه فکهوریعلهى ،«شناسى روایات او در ّیر از 
 ش.۱۳۹۷پایی  ، ۲۸، شتاراخ

 




