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 چکیده

از محهدثان فعهالی اسهت کهه نها  وی در انبهوهی از سهندهای احادیهث فهریقین ابوالمفضل شیبانی 
« توحیهد مختلفهات»و « ترکاتتمییه  مشه»مهم دربهار، وی، مسهئله  هایهیکی از مسئل آمد، است.

کهه اگهر دقهت ای هاست؛ زیرا تعبیرهای بسیار گوناگونی برای نا  بردن از او به کار رفته است؛ به گونه
با ابوالمفضل پهى بهرد، نخواههد شهد. در ایهن ها آن مانند و به اتحادمی مجهولها آن نشود، بخشی از
تو،هه بهه سهّنت اختصهارگویى در ذکهر َنَسهِب اشهخاص، ابوالمفضهل،  َنَسهِب و  نها مقاله، با واکاوی 

وی، شهمار قابهل تهو،هی از  انجها  شهد، در نها های عنه و تحلیهل تصهحی  تو،ه به راوی و مروی
بسهههیاری بههها های زمهههان، محهههدثانی کهههه شهههباهت و ههههم انهههد،ایهههن تعبیرهههها از ،هالهههت بهههه درآمهههد

ى بهرای هایهو قرینه انهد،شوند، مشخص شهد ابوالمفضل داشته و ممکن است با وی اشتبا، گرفته
 بیان شد، است.ها آن تشخیص
تو،هه بهه َنَسهب راویهان، سهنت اختصهارگویى ابوالمفضل شیبانی، تصحی ،  ها:هکلیدواژ

 .تمیی  مشترکات، توحید مختلفاتدر نسب راویان، 

 مقدمه و اهمیت بحث
که با ع کسانی  لم ر،ال آشنایى دارند، پوشید، اهمیت بحث دربار، ابوالمفضل شیبانی بر 

گههر نهها  وی در نههر  .نیسهت بهها حجههم بزرگههی از  ،اف ارهههای احادیههث شههیعه و سههنی ،سههتجو شههود ا
کهههه مهههی رو بهههه احهههادیثی رو در طریههه  برخهههی از نههها  او  .حضهههور داردهههها آن در سهههند ویشهههویم 
ه کتهاب (َدماپیشهینیان )ق  بهه عنهوان مثهال، نهها  وی در  ؛اسهت گهر ،لهو،بسهیار نیه   شهیعه ههایبهه 
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کتابطوسی طری  شیخ   1 .آمد، استاصحاب  هایبه حجم انبوهی از 
کنههون پههژوهش ،ههامعی دربههار، ایههن راوی و روایههِى بهها و،ههود ایههن حجههم از میههراِث  وی، امهها تهها 

گون شخصیتی وی انجا  نگرفته است گونا  .شناخت ابعاد 
کهه  مهم دربارا این راوِی فعال، هایهیکی از مسئل  و،هود تعبیرههای بسهیار مختلفهی اسهت 

کههه انههدکی کههافی اسههت تهها مجهههول ههها آن دقتههی در بههى در نهها  بههردن از وی اسههتفاد، شههد، اسههت 
گرفته شوند و در نتیجه، قضاوت مها را نسهبت بهه یه   انگاشته شد، یا با راویان دیگری اشتبا، 

  .سند دچار خدشه سازند
کهه  چالشیکی از دارد؛ زیرا ای ،ِب راوی اهمیت وی بررسی َنَس « توحید مختلفات»در فرآیند  ههایى 

شهود، پدیهدا اختصهار در ذکهِر مهی باعث عد  تشخیص هویت ی  راوی و اشتبا، گرفتن وی با دیگران
َسهب نَ کهه  اسهتافهراد و،هود داشهته از  یهادکردرایهف در ای ،شهیوکه  نسب اشخاص است. توضی ، این

نمودنهد و برخهی از آن را انداختهه و تنهها بهه ذکهر برخهی دیگهر می ی ذکربه صورت اختصاری  شخص را 
نها  بعضهی از ا،هداد بهزرگ وی ذکهر  مسهتقیما   ،از ذکر نها  پهدِر شهخصمثال  گاهی پا  نمودند؛می اکتفا
 حتهی نها  پهدر نیه  حهذف، شهد. در مهوارد بسهیاریمی بین پدر و ،ّد بزرگ حذفبرخی از ا،داد و  شد،
َنَسهب اصهلی مثال   شد، است؛  ، و شخص مستقیما  به یکی از ا،داد ن دی  یا دورش نسبت داد،شد

اسهت، امها در مهوارد بسهیاری از وی بها « محمد بن علی بن الحسین بن موسهی بهن بابویهه»شیخ صدوق 
 تهر پیچیهد،ایهن چهالش وقتهی یهاد شهد، اسهت.  3«محمد بن بابویه» یا 2«بابویه بن یعل محمد بن» تعبیر
گههاهی افههراد در مههوارد مختلهه  بههه ا،ههداد گونههاگون خههود نسههبت داد،مههی کههه ببینههیم در ایههن شههیو،،   شههود 
الحسهن » 4،«زکریا العهدوی بن علی بن الحسن»؛ به عنوان نمونه، به این تعبیرها نگا، کنید: اند،شدمی

بن علهی بهن عاصهم  الحسن»و  7«عاصمیالحسن بن علی ال» 6،«الحسن بن صال » 5،«بن علی بن زفر
                                                           

کتاب بار در طری ۱9۰. نا  وی بیش از 1 . (3۵ و ۲۱، ۲۰، ص فهحست ائطلسیبه عنهوان نمونهه، ر.ک: )ها آمد، است!   به 
کتهاب  کهرد، اسهت. البتهه اسهتفاد، وی بسهیار محهدودتر از نجاشهی نیه  در طریه  بهه برخهی از  هها بها واسهطه از وی اسهتفاد، 

،  جال ائنجاشیعنوان نمونه، ر.ک: به )ها، طری  خوِد نجاشی نیستند شیخ طوسی بود، و همچنین برخی از این طری  
 .(۱۰3و  ۲9ص 

 .۲9 ص 3 ، جاإلقاال باألعمال؛ ۴۷ ص ۲ ، جکنز ائفلائا. به عنوان نمونه: 2

 .۱۴3 ص ۱ ، جاإلقاال باألعمال؛ ۱۴3 ، صبشا ة ائمصطفی. به عنوان نمونه: 3

 .9۰ ، صکفایة األثح؛ ۵۲ ، صکات  ائزیا ات .4

 .393 ص ۷ ، جتا یخ بغااد .5

 .39۴ ص ۷ ، جهمان .6

 .۵۶ ص ۲ کن  الفوائد، ج .7
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کهه ایهن 1«.البزوفری انهد، در  هها تعبیرههایى از افهرادی متفهاوت در نگا، ابتدایى، قطعا  تصهور خواههد شهد 
تعبیرها اشار، به ی  نفر دارند که در هر بار به ا،داد مختل  خود نسبت داد، شهد، همه این حالی که 

زکریها بهن  بهن علهی بهن الحسهن»زیهرا نسهب کامهل وی د، اسهت؛ و باعث پدید آمدن چنین گوناگونی شه
در ای ،شههیوچنههین بهها و،ههود بنههابراین،  2اسههت.« العههدوّی  صههال  بههن عاصههم بههن زفههر بههن العههالء بههن أسههلم

زیهرا اگهر نسهب یه   ؛مانهدنمهی ب یه  راویَسهاهمیهت بحهث دربهار، نَ در یادکرد از اشهخاص، تردیهدی 
تهوان آن مهی شوند، بهترمی برخی از افراد در سلسله َنَسب شخص حذفکه راوی را بدانیم، در مواردی 

گهههرفتن وی بههها شخصهههی دیگهههر  را تشهههخیص داد و در نتیجهههه، از مجههههول دانسهههتِن آن راوی یههها اشهههتبا، 
بههه ایههن تههالش بههرای ،لههوگیری از اشههتبا، در تشههخیص  ،در اصههطالح علههم ر،ههالشههود. مههی ،لههوگیری
 شود.می گفته« توحید مختلفات»ی  راوی، مختل  برای  تعبیرهای

از آن، شهبیه ابوالمفضهل هسهتند و بخشهی ... یها  کسانی هستند که در نها  و نسهب واز سویى دیگر، 
کهههه بررسههی ایههن مههوارد امکههان دارد ضههروری اسهههت و از آن  نیهه  بهها وی اشههتبا، شههوند. ناگفتههه پیداسههت 
کههه  هایهدر ایههن مقالههه، بهها اسههتفاد، از قرینهه شههود.مههی «تمییهه  مشههترکات»تعبیههر بههه  اصههطالحا   مختلفههی 

 در این دو محور مهم برطرف شوند. ها ،ها و اشتبا خواهد آمد، تالش شد، است ابها 
 پیشینه
کههه گذشههت، تهها بههه حههال نگارنههد، هههیچ پههژوهش ،ههامعی دربههار، ابوالمفضههل ندیههد، اسههت. در  چنههان

و ههیچ بحثهی دربهارا تمییه   3تضهعیِ  وی بیهان شهد، اسهت ههایى دربهارا منابع ر،هالی نیه  تنهها بحهث
مشههترکات و توحیههد مختلفههات، دربههار، وی انجهها  نشههد، اسههت. تنههها خطیههب بغههدادی در دو مههورد بههه 

 آید. می که در ادامه احتمال اتحاد برخی تعبیرهای مبهم با وی اشار، کرد، است؛ چنان
 نام و نسب کامل او

کامل ابوالمفضل پرداختب 4نجاشی و خطیب بغدادی ،هد  ،«ْیبانَش »و آن را تا  اندهه نسب 
                                                           

 .۵۸۱ ، صطلسیائاتائی  .1

تهر از بغهدادی َنَسهِب وی را درسهت  . خطیب39۲ ص ۷ ، جتا یخ بغااد؛ ۲۲ ، صأباا  ائلافاات تن ائنداء علی تعاویة. 2
 کند.می ضبی بیان

تیررزان ؛ ۸۶ ص 3 ، جتررا یخ بغررااد؛ ۴۰۱ ، صطلسرریائ فهحسررت؛ 39۶ ، ص جررال ائنجاشرریبههه عنههوان نمونههه، ر.ک:  .3
 .۶۰۷ ص 3 ، جاالع اال

کهه نها  ابوالمفضهل  در نظر نگارند،، آثار خطیب بغدادی از مهم .4 ترین منابع برای شناخت ابوالمفضل شیبانی است؛ چرا 
الی همههین مههوارد  هتههوان از البههیمهه ی قابههل تههو،هی راههها،بههار در تههاریخ بغههداد و دیگههر آثههار خطیههب آمههد، اسههت و داد ههها،د

کرد گردان ابوالمفضل، موقعیهت ؛استخراج  ... .  ،غرافیهایى و تهاریخِی اخهذ و ادای حهدیِث وی وهای مانند مشایخ و شا
گفت کتهاب تائیالااهمیت  که البته باید  کهه وی در ایهن  کمتر نیست و حجهم اطالعهاتی    شیخ طوسی در این زمینه 
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  .اند،رساند «بنی شیبان» ۀاعالی قبیل
 :گویدمی نجاشی

 بن الهلل  بن ُاَ بن املطلب بن ُاَ بن َح ر ب ن بن عبید اهلل  بن َّمدَّمد بن عبداهلل
  2.بن ذهل بن شیباح 1مطر بن مرة الصغرا بن ُاَ بن مرة

 3.کندمی ذکر «بحر بن مطر»را به ،ای  «مطر بن بحر»تنها خطیب بغدادی نی  

در ایهن  آیهد منهابع دیگهرمهی به نظهر وهمین دو منبع هستند  ،نسب ابوالمفضل بار،منابع درترین مهم
 .اند،پیروی کرد 5از نجاشی ،و در امامیه 4از خطیب بغدادی ،اهل سنت میان درزمینه، 

 کنیه وی
کههه  - و خطیههب بغههدادی شههیخ طوسههی، نجاشههیکههه  چنههان ؛نیههه وی ابوالمفضههل اسههتک

کهه در ذیهل هنگهام - رودمهی بهه شهمار ویمنابع ر،الی دسهت اول دربهار، ها آن هایهنگاشت ی 
کهرد، انهدهعنواِن مختص به او، به طور وی ، به وی پرداخته کنیهه را ذکهر   ههاآن 6.انهد،تنهها همهین 

کنیهههه اسهههتفاد،  ههههایکتهههاب گهههرِ در ،اههههای دی خهههود نیههه  بارهههها در یهههادکرد از وی تنهههها از همهههین 
                                                                                                                                        

کههممههی ههها بههه مهها الی اسههناد حههدیث هلمفضههل در البههخههود دربههارا ابوا  کههه عههالو، بههر داد دهههد،  ی ههها،نظیههر اسههت؛ چههرا 
گه ارش هرای اخذ حدیث وی، برخی از بیهانهای ارزشمندی دربار، سفرها و تاریخ ابوالمفضهل در ذیهل برخهی روایهات نیه  

که  باشد. تواند قرینۀ بسیار مهمی در شناخت شخصیت او می شد، است 

کرد، اسهت « قر »اسماعیل پاشا بغدادی به اشتبا،،  .1 کنیهه  (.3۸ص  ۲، ج هایرة ائعرا فین)ذکر  وی در ذکهر سهال وفهات و 
کرد، است.   وی نی  اشتبا، 

 .39۶، ص  جال ائنجاشی .2

 ترا یخ بغرااد،)د . نگارنهد، بهرای دقهت بیشهتر، بهه تصهحیِ  دیگهِر تهاریخ بغهداد نیه  مرا،عهه نمهو۸۶ص  3، ج تا یخ بغااد .3
 9ج  ،قراتلس ائحجرال)مرحو  شوشتری نی  به این نکتهه تو،هه داشهته اسهت  (.۴99ص  3تحقی  بشار عواد معروف، ج 

کتاب(3۸۷ص  گهر های َانساب نتوانست به قرینه . نگارند، با ،ستجو در  ای بهرای تهر،ی  یکهی از ایهن دو دسهت یابهد. ا
که  ای بر دقت باالتر نجاشی یا خطیهب تواند قرینه یا بالعکا درست است، می« ربحر بن مط»در علم انساب ثابت شود 

کهه شهاید ایهن اشهتبا، ناشهی از علهت دیگهری، ماننهد بغدادی بر دیگهری در علهم انسهاب باشهد؛ البتهه بها صهرِف نظهر از ایهن 
« مهر »را نی  برای « لصغریا»اشتبا، ناسخان باشد. همچنین شایان ذکر است، خطیب بغدادی بر خالف نجاشی، تعبیر 

که ثمر،  کار نبرد،   ای در محل بحث ندارد. به 
 .۸۰ص  3، ج ائضعفاء و ائم حوکین؛ ۱۴ص  ۵۴، ج تا یخ تاینة دتشقبه عنوان نمونه، ر.ک:  .4

کههه شههیخ طوسههی در آثههار خههود نسههِب ابوالمفضههل را ذکهه. از آن ۴۴۰ص  ۱۴، ج  وضررة ائم قررینبههه عنههوان نمونههه:  .5  ر،هها 
،  جرال ائطلسری؛ ۴۰۱، ص فهحسرت ائطلسریر.ک: )بار، است نکرد، است، نجاشی تنها مر،ع ر،الِی امامیه در این 

 .(۴۴۷ص 

در . ۸۶ ص 3، ج ترا یخ بغرااد؛ 39۶، ص  جرال ائنجاشری؛ ۴۴۷، ص  جرال ائطلسری؛ ۴۰۱، ص فهحست ائطلسری .6
 .(۴99 ص 3 ، جتا یخ بغاادر.ک: )ذکر شد، است « ابوالمفضل»تحقی  آقای بشار عواد معروف نی  
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کنیه  1.اند،کرد  امها چنهان 2؛یاد شهد، اسهت «ابوالفضل»با این همه، در موارد متعددی از وی با 
کدا  از منابع ر،الی پیش ،که گذشت کنیهه، یها تردیهدی ای ،گفتهه، اشهار در هیچ  بهه و،هود دو 

کنی بسهیار شهبیه یکدیگرنهد و  «ابوالفضهل»و  «ابوالمفضهل»از سویى دیگر،  .و،ود نداردوی  ۀدر 
کههه تعبیههر  .بههه یکههدیگر بسههیار آسههان اسههتههها آن تصههحی  همچنههین، در بخشههی از مههواردی 

گههر در  .یافههتها هرا در اخههتالف نسههخ «ابوالمفضههل»تههوان تعبیههر مههی آمههد، اسههت، «ابوالفضههل» ا
بهه  احتمهاال  نشهد، باشهد، ای هبهه اخهتالف نسهخای ،شد و ههیچ اشهارآمد، با «ابوالفضل»کتابى 

کتاب  هایهخاطر عد  دسترسی به نسخ شهود محقه  در مهی کهه باعهثباشهد مختل  از ی  
کلمه در نسخ کتاب پى به اختالف این   کتهابدر بعضهی از کهه  چنهان ؛دیگر نبرد هایهچا  

گذشههترقی در پههاوذکههر شههد، و  «ابوالفضههل»کههه  هههایى دیگههِر همههان  هههایتصههحی ، در پیشههین 
کهه در بعضهی از  «ابوالمفضل»ها، تعبیر  کتاب در متن آورد، شد، و بهه ایهن مطلهب اشهار، شهد، 
گون روشهن هایهقرینهدر مجمهوع بها بنابراین،  3.و،ود دارد «ابوالفضل»ها   نسخه شهود مهی گونها

کههه  «ابوالمفضههل»کههه تمههامی ایههن مههوارد تصههحی  از  کسههانی  کنیهه «ابوالفضههل»اسههت و  ای هرا 
گانه برای وی دانست  .اندهبه خطا رفت 4،انده،دا

 کار رفته برای ویبه  ها و تعبیرهای نام
که برای یادکرد از ابوالمفضل تعبیرهایباید دانست  کار رفتهى  گون اسهتبه  گونا در  .، بسیار 

                                                           
و  ۱۶۶ و ص ۱3۲ ، ص جرال ائنجاشری؛ ۴۴۷و  ۴۴۶و  ۴۱۸و  3۸۷ ، ص جال ائطلسری؛ 39۵ ، صفهحست ائطلسی .1

 ۴ ج ؛۱۷۶ص  ۴؛ ج ۴33ص  3؛ ج ۲۸۷ص  3، ج تا یخ بغرااد؛ ۴۶۲و  ۴39و  3۸۲و  3۷9و  3۷3و ص  ۲۵۴و ص  ۲۵۴ص 
 ۱۰ ؛ ج3۴۶ ص ۱۰ ؛ ج3۴۶ ص ۱۰ ؛ ج۴۱۲ ص ۸ ؛ ج۶۲ ص ۸ ؛ ج۲۱۴ ص ۷ ؛ ج3۶۱ ص ۵ ؛ ج۲۶۱ ص
 .۲3 ص ۱۴ ؛ ج۴۷۴ ص ۱۲ ؛ ج۴۷۴ ص ۱۲ ؛ ج۷۴ ص ۱۲ ؛ ج۱39 ص ۱۱ ؛ ج99 ص ۱۱ ؛ ج3۴۶ ص

؛ ۴۴۵ ص ۱ ؛ تلخهههیص المتشهههابه، ج3۸۷ طوسهههی، صال؛ ر،هههال ۱۱3 ص ۱ بهههه عنهههوان نمونهههه ر.ک: آداب الصهههحبة، ج .2
کمههال، ج39۵ ص ۱ ؛ الوسههیه فههی تفسههیر القههرآن المجیههد، ج۸۱۵ ص ۲ المتفهه  و المفتههرق، ج ؛ تههاریخ ۱۸3 ص ۶ ؛ اإل

 ۲ ؛ الموضهههوعات، ج3۵ ؛ ،هههامع األخبهههار، ص۱3۲ ص ۴ ؛ مناقهههب آل أبهههى طالهههب، ج۱۰۵ ص ۱۸ مدینهههة دمشههه ، ج
کمال، ج۱۱۶ ص  ۸ ج؛ منهاج السهنة النبویهة، ۶۶3 ؛ الدر النظیم، ص۲۱۸ ؛ مهف الدعوات، ص۱۵۶ ص ۴ ؛ اکمال اإل
. بایههد ۸۴ ص ۶ ؛ البدایههة و النهایههة، ج۱۵۷ ص ۲۷ ؛ تههاریخ اإلسههال ، ج۱۷3 ص ۲ ؛ العبههر فههی خبههر مههن غبههر، ج۱93 ص

کتاب  گاهی در متن  اف ارهها بهه اشهتبا، سهازی در نهر  آمهد،، امها هنگها  پیهاد، « ابوالمفضل»ها تعبیر درسِت تو،ه داشت 
 ۱۲ ر.ک: تههاریخ بغههداد، ج)و،ههود دارد « ابوالمفضهل»قیهِ  آقههای معههروف در اصههل تح مههثال   ؛تایههپ شههد، اسهت« ابوالفضهل»

 نگاشته شد، است.« ابوالفضل»اف ار المکتبة الشاملة، ، اما همین متن در نر  (۶۵ ص

که در پاورقی پیشین گذشت)در چا  دیگر تفسیر واحدی  مثال   .3 کهه در یکهی از نسهخ اشار، (غیر از چاپى  تعبیهر  هاهشهد، 
 .(393 ص ۱ ، وزارت اوقاف مصر، جتفدیح ائلسیطر.ک: )آمد، است « فضلابوال»

 الکلم رخ داد، است. اف ار ،وامع به عنوان مثال، این اشتبا، در نر  .4
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محمههد بههن عبههداهلل »و  «لمفضههل الشههیبانیابوا»، «ابوالمفضههل»ایههن میههان، تعبیرهههایى همچههون 
کهه در ترین از رایهف «الشیبانی کهار رفتهه اسهتبیشهتر تعبیرهاسهت  همچنهین در مهوارد  .مهوارد بهه 

یادی، تعبیر  آمهد،  «الکهوفی»یها  «الحهافا»ههایى، ماننهد  به همرا، صهفت 1«محمد بن عبداهلل»ز
کهه ابوالمفضهل بهه شههری نسهبت دادبیشتر در  .است کوفهه منسهوب شهد، مواردی   و، شهد،، بهه 

کمهی نیهه  واژ،  کهه بهها  2بهرای توصهی  وی اسههتفاد، شهد، اسهت «البغهدادی»تنهها در مهوارد بسهیار 
  .طبیعی است 3،تو،ه به سکونت و وفات وی در بغداد

گذشت،  تعبیرهایبسیاری از  کار رفته، ترکیبی از آنچه  که دربار، وی به  و بهه  استدیگری 
 4«.ابوالمفضل الکوفی»مانند  ؛آسانی قابل تشخیص است

گفههت وی در مههوارد مختلهه  بههه ا،ههداد وی بههه از ،هههت نسههبت داد، شههدِن  کههانش، بایههد  نیا
گون خود نسبت داد، شد،  ؛ ماننهد که باعث به و،ود آمدن تعبیرهای متنهوعی شهد، اسهتگونا

بههن محمهد بهن عبهداهلل » 6،«محمهد بهن عبهداهلل بهن البهلههول» 5،«محمهد بهن عبهداهلل بهن محمههد»
ایهن مهوارد بها آشهنایى بها  9.«محمهد بهن المطلهب»و  8«محمد بن عبداهلل بن المطلب» 7،«هما 

                                                           
کهه  . طبیعتا  ۲۷3 ص ۲ ، جاإلقاال باألعمالبه عنوان نمونه، ر.ک:  .1 کهاربرد داشهته  گونه تعبیر از وی، بیشتر در مهواردی  این 

کامل ِد احادیِث قبل در سن گهاهی هنگها  انتخهاب احادیهث از منهابِع  ؛تِر ابوالمفضل اشار، شد، اسهتتر از آن، به ناِ   امها 
کتاب شهد، و قرینهۀ ارتبهاط آن بها  بعهدی، تنهها همهان حهدیث بها همهان تعبیهر مهو،  از راوی، نقهلههای قدیمی و انتقال بهه 

 رفته است. سندهای قبلی از بین

 .3۶۰ ص 3 ، جائ اوین فی أباا  قزوین؛ ۱۵ ص ۵۴ ، جتا یخ تاینة دتشق؛ ۵۵ ص ۲ ، جا تمامفلائ .2

 .۸۶ ص 3 ، جتا یخ بغااد .3

 .۲۸۵ ص ۱ ، جاإل شاد فی تعحفة علماء ائحایثبه عنوان نمونه:  .4

؛ ۴93و ۴3۸ ص ۱ ، جاألباطیر  و ائمنراکیح؛ ۲93 ، صسیح ائدلف ائصرائحین؛ ۵۱ ص ۱ ، جشحف أصحاب ائحایث .5
 .۲۷۲ ص ۱ اللطائ  من دقی  المعارف، ج

«. بهلهول»بهرای « ال»بهدون  ۷۷9 ص ۴ ، جشحح أصلل اع قاد أه  ائدنة. در ۶۰۶ ص ۲ ، جبغیة ائطلب فی تا یخ حلب. 6
 ها ،لوتر خواهد آمد. برخی دیگر از مثال

 3 ، جائم فرق و ائمف رحق؛ ۱۵۴ ص ۲ ج ،ائجاتع ألبالق ائحاوی؛ 3۷ ، صائمجائس ائعشحة؛ 3۷۰ ، صتا یخ جحجان .7
 ص ۵۲ ج ؛3۷۸ ص ۲۷ ، جتا یخ تاینة دتشق؛ ۸۷ ، صفلائا ائکلفیین؛ 3۵۱ ص ۱ ، جتلخیص ائم شابه؛ ۲۰۴9 ص

 .۱۸، حدیث شمار، ائثالثلن تن ائمشیخة ائاغاادیة؛ ۱۵ ص ۵۴ ج ؛۱۸9

ائفلائرا ؛ ۵۲ ص ۱ ، جطاقات ائصرلفیةنمونهه، ر.ک: این یکی از تعبیرهای بسیار پرکاربرد برای وی است. تنها به عنهوان  .8
 .۶۱ ص ۱ ، جائمن قاة

ائیقین باب صرا  ؛ ۱39 ، صتهج ائاعلات؛ 3۱۰ ص ۲ ؛ ج۶۵ ص ۱ ، جاإلقاال باألعمال؛ ۸۶ ، صبشا ة ائمصطفی .9
« بهدالمطلبمحمد بن ع»البته در بعضی از این موارد  .۱3۴ ، صفححة ائغحی؛ ۲۷۲ ، صبإتحة ائمؤتنین ۷تلالنا علی

که تصحی  از  که روشن است  ممکهن اسهت در « محمهد بهن المطلهب»است. البتهه در خصهوص تعبیهر « المطلب»آمد، 
که در مهوارد بسهیاری از وی بها تعبیهر « عبداهلل»بود، و « محمد بن عبداهلل بن المطلب»اصل  محمهد بهن »افتاد، باشد؛ چرا 

 یاد شد، است. « عبداهلل بن المطلب
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  .شودمی عنه، آشکار رواج اختصار در ذکر َنَسب و نگا، به طبقه و راوی و مروی
کتهاب  برخهیخهود، اسهتادش ابوالمفضهل را در  ههایدر این میان، ،عفهر بهن احمهد قمهی در 

کههه باعههث ایجههاد  مسههتقیما  تههأملی  مههوارد بههه شههکل قابههل بههه بعضههی از ا،ههدادش نسههبت داد، 
 2،«محمهد بهن بهلهول» 1،«محمهد بهن محمهد الکهوفی»نادری دربهار، وی شهد، اسهت:  تعبیرهای

کهه  ایهن بها 5«.محمد بن عبداهلل بن عبیهد اهلل»و  4«محمد بن مطر الکوفی» 3،«محمد بن هما »
،ای دیگری چنهین اما در ، را مطالعه نمود، لمفضلاحادیث ابوا سندهایاز انبوهی  نگارند،،

که ،عفر بن احمد قمهی از شهیخ خهود بها ایهن  .استنیافته دربار، وی  تعبیرهایى ،الب است 
گون گونا کهرد، اسهت - انهد بسیار نامهأنومها آن که برخی از - شمار قابل تو،هی از تعابیر   .یهاد 

کهان یهه  راوی کههه  زیهرا چنهان ؛سههازدمهی آشهکاررا بیشهتر  ایهن امهر، اهمیهت دقههت در نسهب و نیا
گهاهی اشهخاص همیشه گذشت،  اختصار در ذکر َنَسِب شهخص بهه یه  شهکل نبهود، اسهت و 

  .اند،شدنسبت داد، در موارد مختل ، به ا،داِد مختل  خود 
که ابن شاذان قمی بهرای  گونی  گونا کهار بهرد،اسهتاِد خهود، این نکته در تعابیر   ابوالمفضهل بهه 

                                                           
کهه 3۲۷ ، صثحنلاد  األ .1 کهرد، « محمهد بهن محمهد». دلیل نگارند، بر ایهن ادعها ایهن اسهت  در ایهن سهند از ابهن عقهد، نقهل 

کسهی بها نها   که از مشایخ مشهور ابوالمفضل است و همچنین در میان مشایخ ،عفر بن احمهد، ههیچ  محمهد بهن »است 
کوفی. از سهویى دیگهر« محمد که او نی  بصری است، نه  ، ،هد قریهِب ابوالمفضهل محمهد نها  دارد و نیست، مگر ی  مورد 
گذشت، اختصار در سند و نسبت دادِن مستقیم به ،ّد به شکل چنان گونی انجها های که  کهه ایهن مهی گونها شهد، اسهت 
کهار بهرد، اسه ها باشد. عالو، بر اینآن تواند یکی ازمی شکل ت و ها، قمی تعابیر نامأنوم دیگری نی  دربار، ابوالمفضهل بهه 

کهه ،لهوتر  کهه آیهدمهی بهه نظهر هاهآیهد. از مجموعهه ایهن قرینهمهی چندین بهار وی را بهه ا،هداد مخهتلفش نسهبت داد، اسهت 
قمههی در دو ،ههای دیگههر نیهه  از  کههه همههان ابوالمفضههل اسههت. شههایان ذکههر اسههت« محمههد بههن محمههد الکههوفی»منظههور از 

کرد« محمد بن محمد الحافا»ابوالمفضل با تعبیر  و در ههر دو مهورد نیه  ایهن  (3۴۴و  3۴۲ ، صنرلاد  األثرح) ، اسهتیاد 
که از استاداِن معروِف ابوالمفضل است. می از طبری نقل« محمد بن محمد»  کند 

 .33۰ ، صهمان .2

کرد  . البته نگارند، در این3۴۶ ، صهمان .3 همهان ابوالمفضهل اسهت، اصهراری نهدارد؛ « محمهد بهن همها »که بتوان اثبات 
کههه دقیقهها  چههر محمههد بههن عبههداهلل »هههر دو حههدیث قبههل از حههدیِث محمههد بههن همهها ، از ابوالمفضههل نقههل شههد، و بهها تعبیههر  ا 

در حهدیث بعهد از آن دو، از وی بها تعبیهر دیگهری یهاد شهود،  کهه دقیقها   از وی یاد شد، است و در این صورت، این« الحافا
کهه اسهتاِد ابوالمفضهل اسهت و در ،های مهی ما  از طبهری نقهل،ا نی  محمد بن ه اما در این ؛مقداری نامأنوم است کنهد 

که در آن3۴۷ ، صهمانکند )می نقل« محمد بن هما »دیگری نی  مؤل  از   ،ا نی  محمد بن همها  از ابهن عقهد، نقهل ( 
کههه اسههتاد ابوالمفضههل اسههتمههی کههه مههراد از ایههن تعبیههر مههی بنههابراین، بههاز هههم بههه نظههر .کنههد   ؛همههان ابوالمفضههل اسههتآیههد 

که این نا ، قابل تطبی  بر وی باشد.  خصوصا    که قمی استاد دیگری ندارد 

 .33۲ ، صهمان .4

 .3۲9 ، صهمان .5
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 قابههل تو،ههه 2«مههر  محمههد بههن محمههد بههن»از میههان ایههن تعههابیر،  .شههودمههی نیهه  تقویههت 1،تاسهه
شهههود، ،ههه  نمهههی در میهههان مشهههایِخ دیگهههِر ابهههن شهههاذان شخصهههی بههها چنهههین نهههامی یافهههت .اسهههت 

که نا  ا،داد وی با این تعبیر سازگاری دارد از سهوی دیگهر، محمهد بهن محمهد بهن  .ابوالمفضل 
ابوالمفضههل عاصههمی از مشههایخ کنههد و مههی حسههن بههن علههی عاصههمی روایههت،هها از  مههر  در ایههن

کههرد،  3.اسههت گون یههاد  گونهها عههالو، بههر ایههن، ابههن شههاذان از برخههی مشههایخ دیگههر خههود نیهه  بهها تعههابیر 
کههه محمههد بههن محمههد بههن مههر ، در مههی روشههنبنههابراین،  4.ابوعبههداهلل ،ههوهری؛ ماننههد اسهت شهود 

 .واقع همان ابوالمفضل است
که  از آن  «عبهداهلل»، «محمهد» های، یعنی نا وی نخسِت  و پدر و دو ،ِدّ ابوالمفضل نا  ،ا 

کهه توانمی اند، پراستعمالهایى بسیار تکراری و  ، نا «عبیداهلل»و  کهرد   این احتمهال را مطهرح 
یههانتمههای  بهرای  کههه  ،وی از دیگههر راو وی را بههه ا،ههداد دیگههرش نسههبت تمایههل بههه ایههن بهود، اسههت 
که ممکن است در زمان حیات وی و انهدکی پها از آن، هنهوز تعبیهر واحهدی  و از آن .دهند ،ا 

گونش بهرای تمهای   گونها گردانش در مهوارد مختله  از ا،هداد  دربارا او ،ا نیفتاد، بود، است، شا
تعبیرههای ، برخهی امها ایهن تحلیهل .که باعث چنهین تنهوعی شهد، اسهت اند،وی استفاد، نمود

گردانش گاهی کهرا دیگری  کهار بهرد ، همچونبرخی شا ، انهد،،عفر بن احمد قمهی دربهار، او بهه 
گذشهت؛ زیهرا  «محمد بن محمهد»تعبیر ؛ مانند کندنمی تو،یه  از پرتکرارتهرین نها  «محمهد»کهه 

گفهت  ،،عفهر بهن احمهد قمهیدربهار،  .هاسهت کهه ابوالمفضهل  از آنشهاید بتهوان  چنههدان ،هایى 
گاهیست، خوبى نداشته اآوازا  از وی  ،صهراحتبه است خواسته  ،با چنین تعبیرهایى قمی 

را وی چنهدین بهار از تعبیرههایى صهری  دربهار، زیه قابهل دفهاع نیسهت؛نیه   احتمهالاین  .نا  نبرد
                                                           

محمهد »؛ (۲۴ ، ابهن شهاذان، ص۷تائة تنقاة تن تناقب أتیح ائمؤتنین و األئمة)« بن عبید اهلل بن مر  عبداهلل محمد بن» .1
« أبهى»کهه  (۵3 ، ص)همهان« بهن أبهى عبیهد اهلل الشهیبانی عبهداهلل محمد بهن»؛ (۴9 ، ص)همان« بن عبید اهلل عبداهلل بن

 ، ص)همهان« بهن عبهداهلل الحهافا عبهداهلل محمهد بهن»؛ (۵۵ ، ص)همهان« الکهوفی عبهداهلل محمد بهن»تصحی  است؛ 
، )همهان« بهدالمطلب بهن مطهر الشهیبانیبهن ع عبهداهلل محمهد بهن»اسهت؛ « عبیهد اهلل»دو  تصحی  از « عبداهلِل »که  (۸۸
« المههوالی بههن عبیههد اهلل بههن البهلههول عبههداهلل محمههد بههن»اسههت؛ « المطلههب»تصههحی  از « عبههدالمطلب»کههه  (۱۵۱ ص

 باشد.« الکوفی»تصحی  از « موالی»که شاید  (۱۶9 ، ص)همان

کرا،کی و ابن طاوم(۶۲ ، ص)همان« مر  محمد بن حدثنا محمد بن» .2 نی  این حدیث را از خوِد ابن شهاذان  ؛ همچنین 
کرد، و نا  وی را دقیقا   کرد،  روایت   بحرا  ؛ امها در(۴۷۴ ، صائیقرین؛ ۵۶ ص ۲ ، جکنز ائفلائرا) انهدبه همین شکل نقل 

که تصحی  است « محمد بن أحمد بن مر »  .(۱۱۲ ص ۲۷ ، جبحا  األنلا )آمد، 

گون از عاصمی اشار، شد.۶۱۱ ، صطلسیائاتائی به عنوان نمونه، ر.ک:  .3 گونا  . در آغاز مقاله به تعبیرهای 

أحمهد بهن محمهد »و  (۷۸ ، ص)همان« أحمد بن محمد بن أیوب» (؛3۷ ، صتائة تنقاة)« احمد بن محمد بن عبید اهلل» .4
 .(۱۲۸ ، ص)همان« بن الحسن بن أیوب
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گر قرار بود وی بهه خهاطر نقهل از ابوالمفضهل مهتهم شهود،  پا .ابوالمفضل استفاد، نمود، است ا
رسهد بهتهرین تحلیهل در مهی بهه نظهربنهابراین،  .شهدمهی نیه  مهتهماین چند تعبیهر نامهأنوم  بدوِن 

کتهاِب قمهی و ماننهد  کهه روش اختصهار َنَسهب آنتنوع تعابیر برای ابوالمفضهل در  ، همهان اسهت 
گونش نسهبت گونها گهاهی شهخص را بهه ا،هداد  بهه ویه ،  ؛انهد،دادمهی فقه به ی  شکل نبهود، و 

که نا  وی و پدرش پرت کسی    .کرار باشددربارا 
که بعضی از تعالبته  نامهأنوم در یهادکرد از ابوالمفضهل، بهه خهاطر  بیرههایباید تو،ه داشت 

شهدید ایهن مطلهب، بها تو،هه بهه تضهعیِ   .تدلیا اسهت برای، بلکه نیستب َس اختصار در نَ 
، خطیههب ؛ بههه عنههوان نمونههه، بههه راحتههی قابههل درک اسههتسههنت ، بههه ویهه ، در فضههای اهههلوی

سههپا از  .آوردمههی «عبههداهلل بههن عبههدالخال  ابوالمفضههل»ی را از شخصههی بههه نهها  بغههدادی روایتهه
که منظور از این تعبیر همان ابوالمفضهل شهیبانی اسهتمی دیگران نقل در ،های دیگهری  1.کند 

خطیههب  .شههد، اسههت «لههوذانیکمحّمههد بههن عبههداهلل بههن محّمههد ال»نیهه  از یهه  راوی تعبیههر بههه 
 گوید: می بغدادی

رسد کو  ی همان ابدالم ضع شریبانی اسرت، می   بو نظرم ک دذانی مجهدل است این
  2.اما را ی ا  را بو ک دذان نسبت داده است تا امرش پدشیده بماند

که ایهن تعبیرهها، تعبیرههای واقعهی بهرای ابوالمفضهل نیسهتندبنابراین،   کهه چنهان ؛پیداست 
کهههاِن در میهههان   در ههههیچ سهههندیشهههود و نمهههی بهههدالخال  یافهههتابوالمفضهههل، فهههردی بهههه نههها  ع نیا
کههار نرفتههه اسههت و  «کلههوذانی»وصهه   نیهه  روشههن از عبههارت خههود خطیههب بغههدادی بههرای وی بههه 

کههه بهها و،ههود ن دیکههی زمههانش بههه ابوالمفضههل، اصههال   چنههین تعبیههری دربههار، وی نشههنید،  اسههت 
در فضهای اههل سهنت ى بهر شهدت بهدنامِی ابوالمفضهل هایهاین دو مورد، قرینهبنابراین،  .است

یهان بهرای ا،تنهاب از تصهری  بهه نها  وی، تعهابیر دیگهرمی که نشان هستند گهاهی راو ی بهه دهد 
 .اند،کرد تدلیا کار برد، و
خ داده در های تصحیف  حاکی از وی تعبیرهایر

در  .شهدروشهن ابوالمفضهل یهادکرد از در هها  بخشهی از تصهحی گذشهت نیه ،  آنچه میاندر 
 شود: می اشار، ها ا به برخی دیگر از تصحی ، این

                                                           
 .۴۵۴ ص ۲ ، جتلضح أوهام ائجمع و ائ فحیق .1

کهه خطیهب بهرای ادعهای خهود ذکهرقرینه .۸۰ ص 3 ، جتا یخ بغااد .2 کلهوذانی در ایهن روایهت از مهی ای  کهه  کنهد، ایهن اسهت 
که از استاداِن ابوالمفضل است. می أحمد بن سعید بن یزید الثقفی نقل  کند 
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ممکههن اسههت ایههن  1.شههد، اسههت «محمههد بههن عبیههداهلل»در مههواردی از ابوالمفضههل تعبیههر بههه 
، پههدِر وی باشههد و همچنههین ممکههن اسههت بههه خههاطر نسههبت «عبههداهلل»تصههحی  از  «عبیههداهلل»

نسبت به ،هد دانسهته  عالمه محمدتقی مجلسی آن را به خاطر .مستقیم به ،د وی بود، باشد
تهوان احتمهال نمهی «عبیهداهلل»و  «عبهداهلل»آید با و،ود شباهت بسیار بین می اما به نظر 2؛است

گرفههت کههه تصههحی  اسههت ،تصههحی  را نادیههد،  ؛ ماننههد بلکههه در برخههی ،اههها واضهه  اسههت 
تواند نسبت نمی «عبیداهلل»،ا  در این 3«.محمد بن عبید اهلل بن محمد بن عامر بن المطلب»

کههه در نَ  ؛بههه ،ههد باشههد  .نههه پههدِر او ،محمههِد دو  فرزنههِد عبیههداهلل اسههت ،ابوالمفضههل ِب َسههچههرا 
  .است «هما »تصحی  از  اشتبا، است و احتماال   «عامر»همچنین 

تصهحی  « عبهدالمطلب»بهه  - بود،« مطلب»که  - ابوالمفضلدر موارد متعددی نا  ،د اعالی 
 طبیعی است.  ۹ه انِا ذهنی ناسخاِن به نا  ،ّد پیامبر اکر که با تو،ه ب 4است شد،

گونه از وی یاد  :کندمی رافعی قزوینی نی  این 
د  ْبن  هبلل  ال م َ د  ْبن  عبداهلل  ْبُن ََُّ م َ  5.ویفکَّمد ْبن عبداهلل  ْبُن ََُّ

 .است «د اهللعبی»دو  نی  تصحی  از  «عبداهلِل »اشتبا، است و د و زایسو   «محمِد »که 
کهه نها  ،هّد ابوالمفضهل در آن از می قدیمی نقلای همیرزای افندی نی  از نسخ  «بهلهول»کند 

 6.تصحی  شد، است «البهلوان»به 
 چنین آمد، است:  سند نی  در ی 

أخبرنا عبدالرْحن بن َّمد النیسابلری، حدَنا َّمد بن عبداهلل ب ن هبل ل  الفقی ه، ح دَنا 
  7.أیب ْحیرة أْحد بن عىل بن

                                                           
کهه در بیشهتِر ایهن مهوارد  .۱۵3۸ ص 3 ، جائم فق و ائمف حقبه عنوان نمونهه، ر.ک:  .1 اشهتباِ، « بیهد اهللع»البتهه روشهن اسهت 

کاملش با ابوالمفضل چنهین اشهتباهی  که در این چنان ؛ناسخان است ،ا بعید است خطیب بغدادی با و،ود آشنایى 
 گرچه احتمال سهِو قلِم وی نی  منتفی نیست.  ؛کند

 .۴۴۰ ص ۱۴ ، ج وضة ائم قین .2

 .۱۸3 ص ۱ ، جاألتائی ائخمیدیة .3

 ،نزهرة ائنرا ح؛ ۸۶و  ۶۶ ، صبشرا ة ائمصرطفی؛ ۱۴۱ ، صتعائم ائعلمراء؛ ۱۵۱ ، صئة تنقاةتابه عنوان نمونهه، ر.ک:  .4
 .۱3۴ ، صفححة ائغحی؛ 3۶۸،3۸۶ ،۲۷۲ ، صائیقین ؛۶۵ ص ۱ ، جاإلقاال باألعمال؛ ۱۵۱ ص 

 .۲3۵ ص 3 ، جائ اوین فی أباا  قزوین .5

 .۴۴۶ ص ۲ ، ج یاض ائعلماء .6

 است.« خمیر »،ا تصحی  از در این « حمیر »؛ ۵9 ، صقائقائمن خب تن ک اب ائزها و ائح .7
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که منظور از  در  «محمد بن عبهداهلل بهن بهلهول»در نظر نگارند، این احتمال قابل تو،ه است 
کهههه ؛ ،ههها همهههان ابوالمفضهههل باشهههد ایهههن در همهههاِن طبقهههۀ ابوالمفضهههل اسهههت و  دقیقههها  وی چهههرا 

کههرد، اسههت کههه در ایههن - ابوریشههنی در ،ههایى دیگههر از ابوالمفضههل روایههت  - ،هها از وی روایههت 
کنههون روایتههی از گرچههه و بههن علههی اسههت احمههد ،هها  در ایههننیهه   عنههه مههروی 1.رددا نگارنههد، تهها 

کههههه احمههههد در مصیصههههه بههههود، امهههها از آن ،از ایههههن شههههخص نیافتههههه اسههههت ،ابوالمفضههههل و  2،هههها 
احتمهال اخهذ حهدیث ابوالمفضههل از  3،ابوالمفضهل نیه  در ایهن شههر اخهذ حههدیث داشهته اسهت

گهر  ،بهه ههر حههال .وی باالسهت نیشههابوری دربهار، ابوالمفضهل باشههد،  تعبیهرِ  واقعها   «الفقیههه»تعبیهر ا
کنهون در ههیچ ،های دیگهری چنهین زیهرا مهل اسهت؛ أتشایسهته بسیار  دربهار، وصهفی نگارنهد، تها 

کنههون مو،ههود اسههت،کههه ابوالمفضههل  میههراِث روایههىکههه  ایههن ضههمن ؛ابوالمفضههل نیافتههه اسههت  ا
کتهههابرنهههگ و بهههوی فقههههی نهههدارد و در تر معمهههوال  نیههه    وی نیههه  فعالیهههِت  ههههای،مهههۀ وی و نههها  

کهه از سهویى دیگهر،  4.شهودنمهی دیهد، گیهریچشهمفقهِی   ،در قهرن چههار  یها پهنجمروشهن اسهت 
از علههو  ای هیعنههی شههاخ ،بههه معنههای قرآنههی اصههیل آن نبههود، و بههه معنههای اصههطالحی آن «فقیههه»

کار رفت کهاربرِد توان این واژ، نمی بنابراین، 5.ه استاسالمی به  را بهه معنهای قرآنهی آن دانسهت و 
احمد بن علهی بهود،  صفِت  ،در واقع «الفقیه»احتماال  تعبیر  .آن را برای ابوالمفضل تو،یه نمود

کرد «احمد بن علی الفقیه»به از وی سندها در بعضی از زیرا است؛   ظهاهرا  ، نهابراینب 6.اند،یاد 
بههه ،ههای احمههد، بههرای ابوالمفضههل  «الفقیههه»تصههحی  ،ابجههایى رخ داد، و واژ،  سههند در ایههن

  7.است نوشته شد،
بهههه  «شهههیبانی»بهههه تصهههحی  تهههوان مهههی ،ابوالمفضهههلدیگهههر در یهههادکرد از  ههههایاز تصهههحی 

                                                           
 .3۵3 ص ۵ ، جتا یخ بغااد .1

 .۶9 ص ۵ ج همان، .2

 .۶۲۸و  ۶۱۴ ،۵۰۴، ۵۰۱ ، صطلسیائاتائی  .3

کتابى به نا   .4 ، ولهی در میهان عنهاوین (۴۰۱ ، صفهحست ائطلسیر.ک: )به وی نسبت داد، شد، اسهت « الفرائپ»گرچه 
 آید.نمی گرش و محتوای احادیِث مو،ود از وی به چشمدیهای کتاب

 .۴۸ ، ص جال ائنجاشی ؛۱ ص ۱ ، جتن ال یحضحه ائفقیهبه عنوان نمونه، ر.ک:  .5

کر نی  وص   .3۵۸و  ۲۱۰ ،۱3۶ ص ۱ ، جاإل شاد فی تعحفة علماء ائحایث .6 کهرد، « الفقیه»ابن عسا را در عنوان وی ذکهر 
 .۴3 ص ۵ ج، تا یخ تاینة دتشق)است 

را بهرای « فقیهه»کنهد، ولهی تعبیهر مهی بغدادی نقل این است ابن ،وزی همین حدیث را با همین سند از خطیب ،مؤید آن .7
 .(۷۸ ص ۱ ، جذم ائهلی)آورد نمی گرچه برای احمد بن علی نی  ؛کندنمی ذکر« محمد بن عبداهلل بن بهلول»
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کرد 4«السمنانی»و  3«الشعبانی» 2،«السلمی» 1،«النسائی»  .اشار، 

کلی رخ  خطهیۀ هها در خهود نسهخ از مهوارد، تصهحی برخهی در ممکهن اسهت  ،البته به طور 
کتاب و فرآیند خواِنش نسخ   .باشدروی داد، خطی  هایهنداد، باشد، بلکه در چا  

 هاآن ذکر ابوالمفضل در دو عنوان جداگانه و اشتباه در تشخیص اتحاد

گانه یاد شهد، اسهت در شمار قابل تو،هی از منابع، از ابوالمفضل در دو یا چند عنواِن   .،دا
گفت  گهر بهه مهواردی از قباید   تو،هه بیشهتری ...بیهِل تصهحی  و روش اختصهار در ذکهر َنَسهب وا

  .دادنمی رخاین اشتبا،  ،شدمی
ابوالمفضهل را در دو عنهوان  7و عالمه محمهدتقی مجلسهی 6ابن داود حلی 5،ابن شهر آشوب
کرد گانه ذکر  که دو عنوان را پشهت سهر ههم آورد و از آن اند،،دا وی سهه ، احتمهال تکهرارِ انهد،،ا 

کتاب ؛رودنمی نی  گر این دو عنوان در دو ،ای مختل  از  یهاد از  هاییعنی ا ایشهان بها فاصهله ز
کهه ایهن دو  انهدهدانسهتمهی که شاید مؤلفاندهیم توانستیم احتمال می داشت،می یکدیگر قرار

کرد ،ی  شخص استبرای عنوان  کهه .انهد،اما به خاطر سهو و نسیان وی را دوبار، ذکر  کنهون   ا
                                                           

اِب » .1 ْخَبَرَنا عبداْلَوّهَ
َ
َسهاِئیأ هول  الّنَ ْهل  د  ْبن  عبداهلِل ْبهِن ب  َحّمَ ْخَبَرَنا م 

َ
، أ  ص ۴ ، جشرحح أصرلل اع قراد أهر  ائدرنة)« ْبن  َنْصر 

کههه مههراد شههخص . البتههه روایتههی از عبههدالوهاب بههن نصههر مههالکی از ابوالمفضههل یافههت نشههد. بنههابراین، احتمههال ایههن (۷۷9
کامال  اما از لحاظ طبقه،  ؛دیگری باشد، و،ود دارد کهه وی اسهتاِد خطیهب ههم  روایت وی از ابوالمفضل  خهوانی دارد؛ چهرا 
کهه بها ایهن (33 ص ۱۱ ، جترا یخ بغرااد)ق است ۴۲۲بغدادی بود، و متوفای  کسهی  . در میهان مشهایِخ عبهدالوهاب نیه  

یهاد   ؛اسهت« شهیبانی» ،ها تصهحی  ازدر ایهن « نسهائی»الفاظ تناسبی داشته باشهد، یافهت نشهد. لهذا بهه احتمهال بسهیار ز
 ۱9 ، جترا یخ تاینرة دتشررقکهه بهلهول نیه  یکهی از ا،هداد ابوالمفضهل اسهت. مهوارد دیگهر از تصههحی  بهه نسهائی: چنهان 

 .۲۱ ، صجزء تن تخحیج أحما بن عااائلاحا ائاخا ی؛ ۱۸ ص ۱ ، جأباا  ائصالة؛ ۱۸۵ ص ۴۲ ؛ ج۵۸ ص

گونه از م ۱3۶ ، صائمزا  ائکایح .2 کرد، است . مجلسی نی  همین   .(3۷9 ص ۴۷ ، جبحا  األنلا )ار، نقل 

 .۱۲۶ المنتقی من مسموعات مرو، ص .3

کهه ههر دو از مشهایخ مهی سهفیان نقهل. در ایهن سهند سهمنانی از اسهوانی و ابهن ابهى ۱۲۴ ص ۱ ، جتلخیص ائم شرابه .4 کنهد 
 اند.ابوالمفضل 

 .۱۴۲و ۱۴۱ ، صتعائم ائعلماء .5

گانهه در ایهن صهفحه از او یهاد۵۰۵ ، ص جال ابرن داود .6  کنهد و یه  بهار دیگهر نیه  وی را در صمهی . وی در دو عنهوان ،دا
 کند.می ذیل باب الموثقین و من لم یضعفهم األصحاب ذکر ،3۲۱

کهرد، ؛ امها بهرای نگارنهد، روشهن نیسهت چهرا عالمهه مجلسهی ابوالمفضهل را در ایهن ۴۴۰ ص ۱۴ ، ج وضة ائم قین 7. ،ها ذکهر 
بقهههی أن نهههذکر ،ماعهههة ذکهههرهم المصهههن  و روى عهههنهم، أن نبهههین »گویهههد: مهههی سهههت؛ زیهههرا ایشهههان در ابتهههدای ایهههن بهههابا

از ابوالمفضههل  ،نههه در آثههار دیگههر خههود و فقیررهائنههه در  ،کههه شههیخ صههدوقدر حههالی  (؛3۲3 ص ۱۴ ، ج)همههان« أحههوالهم...
 شیبانی روایت نکرد، است. 
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عالمهه  1.نیسهت مطهرح، دیگر چنین احتمالی اند،دشبینیم این دو عنوان پشت سرهم ذکر می
کرد، است گانه ذکر    .نیستهم  گرچه پشت سر 2؛حلی نی  وی را در دو عنوان ،دا

گانه برای نی  برخی ن امعاصراز  کردوی دو عنوان ،دا و  3سید محسهن امهین؛ مانند اند،ذکر 
  4.السال  الو،یهعبد

 ابوالمفضل در اسناد احادیث ناماِن  هم
کههار تعبیرهههایى، بررسههی بعههدیمحههور  کههه بههرای افههراد دیگههری غیههر از ابوالمفضههل بههه   اسههت 

گرفتههه شههونداسههت رفتههه  اشههخاصایههن ترررین مهههمبرخههی از  .، امهها احتمههال دارد بهها وی اشههتبا، 
  از: اند عبارت

شخصهی تررین مههموی  5:بن زکریا شیبانی اوزقی نیششابوری ابوبکر محمد بن عبداهلل بن محمد
گرفته شهوداست   سهندهایاو در تعهداد قابهل تهو،هی از  .که احتمال دارد با ابوالمفضل اشتبا، 

متوفههای  زیههرا ؛ابوالمفضههل اسههت ۀطبقهه هههم روایههات اهههل سههنت و،ههود دارد و معاصههر و تقریبهها  
المفضهل در نها  پهدر و ،هد و شهیبانی بهودن، همچنهین وی بها ابو .ساله بود، است۸۲و  ،ق3۸۸

البته تفاوت وی این اسهت  .ستباال واقعا  امکان اشتبا، این دو راوی بنابراین،  .مشترک است
کنی بها سندها در بسیاری از  .مقیم نیشابور بود، است ظاهرا  و  سبتش ،وزقیابوبکر و نِ  اش هکه 

                                                           
که مؤلفاِن پیش  همچنین باید دانست از عبارت .1 کار برد، هایى  کهه دراند، برمی گفته به  که عنوان نجاشی بها عنهوانی   آید 

گانه هستند. غضائحی جال ابن شیخ و  فهحستائ  دربار، ابوالمفضل آمد، است، در نگا، ایشان دو نفر ،دا

 .۲۵۲و  ۲۵۶ ، صبالصة األقلال .2

 .۵۷ ص ۱۰ ؛ ج39۲ ص 9 ، جأعیان ائشیعة .3

است و عنهوان « محمد بن عبیداهلل». وی پنداشته ابوالمفضل همان 93۷و 9۲۷ ، صلوا، چا  اعالم ائمؤئفین ائزیایه .4
ایهن اشهتبا،  را نهو، ابوالمفضهل شهیبانی دانسهته اسهت. احتمهاال  « محمد بهن عبهداهلل بهن محمهد بهن عبیهداهلل»یعنی  ،دیگر

کهرد، و « محمهد بهن عبیهداهلل»اعیل پاشها نیه  از ابوالمفضهل بها تعبیهر باشهد؛ زیهرا اسهم هایرة ائعرا فینناشی از تکیه بهه  یهاد 
کهرد، 33۵همچنین و،یه و اسماعیل پاشا هر دو، تاریخ وفات وی را به اشهتبا،،   ۲ ، جهایرة ائعرا فینر.ک: )انهد ق ذکهر 

کتاب آقای و،یه است. در چها  دوِ  آ(3۸ ص محمهد »ن، ایشهان عنهوان . البته تما  سخنان نگارند، بر پایه چا  اوِل 
اعرالم ائمرؤئفین ر.ک: ) را آورد، اسهت« محمهد بهن عبهداهلل بهن محمهد بهن عبیهد اهلل»را حذف نمود، و تنها « بن عبید اهلل

. احتمال دارد ایشان در چا  دو  به این اشتبا، پى برد، باشد، اما باز هم در تر،مهۀ (۶۴۰ ص ۲ ، چا  دو ، جائزیایه
که مان« محمد بن عبداهلل» کرد،  محمهد بهن »نهوا عهالم مشههور، « محمد بهن عبیهد اهلل»ند چاِ  نخست، این ادعا را تکرار 

کههه در حهد تتّبهع نگارنهد،، نهامی از محمهد بههن عبیهد اهلل بهن بهلهول در ههیچ منبعههی در حهالی  ؛اسهت« عبیهد اهلل بهن بهلهول
 نیامد، است، چه رسد به شهرِت وی.

 ، ج(ک یهرابن ) طاقات ائشافعیة؛ ۱۸۴ ص 3 ، ج(سبکی) طاقات ائشافعیة ائکاحی؛ ۱۷۵ ص ۲ ، جائعاح فی باح تن غاح .5
 .3۱۶ ص 3 ، جائلافی بائلفیات؛ 3۲۱ ص ۱
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 روشهنابوالمفضهل بها  را وی تفهاوتکهه  1توزقی و ابهوبکر از وی یهاد شهد، اسهچون ، بیرهایىتع
گر در سند حدیثی ؛کندمی محمهد بهن عبهداهلل »بها تعبیهر  ،اهل سهنت سندهایبه وی ، در ، اما ا

ماننهههد ادای  ،دیگهههر هایهینهههعنهههه و قر موا،هههه شهههدیم، بایهههد از طریههه  راوی و مهههروی «الشهههیبانی
کوفهه  کهدا  یه  از ایهن دو یها خراسهان،حدیث در  کهرد  در ، ؛ بهه عنهوان نمونهههسهتند نفهر تعیهین 

 ی  سند چنین آمد، است:
  2.الشیبا  عبداهلل منصلر بن خلف، أنا َّمد بن أنا أْحد بن

که احمد بن منصور  از آن کرد،،وزقی از  3در ،ایى دیگر،ا  ولی هیچ روایتی از  ،است نقل 
که منظور در اینمی روشن، ابوالمفضل ندارد  .لمفضل نیست،ا ابوا شود 

که احتمال اشتبا، وی بها ابوالمفضهل بسهیار قابهل اعتنها باشهد، ،وزقیپا از  ، کا دیگری 
کههه شههباهت ؛نیسههت کسههان دیگههری نیهه  هسههتند   و دربههار، هههایى بهها وی دارنههد امهها بهها ایههن و،ههود، 

 نی  باید دقت نمود، مانند:ها آن
شش یس  ِکراب  و  ،ق3۷۲وی متوفههای  4ی هششروی:ابوالفضششل محمششد بششن عبششداهلل بششن محمششد بششن خمیرویششه 

که در بعضی ،اهها ابوالمفضهل،  طبقۀ ابوالمفضل است و از آن هم تقریبا   بهه تصهحی  ،ایى 
امهها  ؛شههد، و نهها  ایههن دو شههخص نیهه  مشههترک اسههت، احتمههال اشههتبا، و،ههود دارد «ابوالفضههل»

 5اسهتفاد، شهد، «رابیسیالک»و  «الهروی»، «خمیرویه»مانند  های،در تعبیر از وی، از واژ معموال  
در ،ههایى مثههل  همچنههین وی معمههوال   .مانههدنمههی اشههتبا، بهها ابوالمفضههل بههاقی ى بههرایکههه ،ههای

ابوالمفضل شیبانی ههیچ مهوردی  سندهایکه در  در حالی 6؛هرات، ادای حدیث نمود، است
کوفه و بغداد در ،ای دیگری ادای حدیث  که وی غیر از  وردی مه ،کهم و دسهِت  کندیافت نشد 

کهه بنههابراین،  .و،هود نههدارد، باشههدهههرات  درکهه  گههر در سهندی آمههد، باشههد  محمههد بههن  یحههدثن»ا
افه ار ،وامهع  نهر  ،بها ایهن و،هود .ابوالمفضل شهیبانی نیسهتروشن است وی  ،«بهرا  ...عبداهلل

                                                           
 .۲۶ ص ۴ ج ؛۲۸۲ ص 3 ، جتا یخ تاینة دتشق؛ ۴۱۷ ص 3 ج ؛۲۷9 ص ۲ ، جتا یخ بغاادبه عنوان نمونه:  .1

 .۴۰۱ ص ۱۲ ، جتا یخ تاینة دتشق .2

 .۲۰۱ ص ۵۰ ، جهمان .3

 .۱۴۰ ص ۲ ، جائعاح فی باح تن غاح؛ 3۱۱ ص ۱۶ ، جسیح أعالم ائناالء .4

ائمشریخة ؛ ۲3۲ ص ۷ ، جائدرنن ائکارحی؛ ۵۱۷ ، صتا یخ نیدابل ؛ 3۰۲ ص ۲ ، جتا یخ بغاادبه عنوان نمونهه، ر.ک:  .5
 .۶3 ح ۱۲، ، ءائاغاادیة

 .۲۱۲ ص ۱ ، جاألنداب؛ ۱3۷و  ۸۰ ص ۵ ، جتا یخ بغاادبه عنوان نمونه، ر.ک:  .6
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 1.الکلم، چند ،ا وی را با ابوالمفضل شیبانی اشتبا، تشخیص داد، است

 نتیجه
، بههه مههوارد زیههر دسههت یافتههه «توحیههد مختلفههات»و  «تمییهه  مشههترکات»نههد ایههن مقالههه در فرآی

 است:

 دستاوردهایی درباره عموم راویان

کشهِ  اتحهاد یها  کهار رفتهه دربهارا ابوالمفضهل و  کلی، آنچه دربار، برخی تعبیرهای به  به طور 
گذشت، نمونه قابل تو،هی برای انجا  آن دربار، عمو  راویان ها آن تمای  بهه طهور  ست.ابا وی 

گفت:  مشخص باید 

کار رفته است و که برای ابوالمفضل شیبانی به  به خهاطر نسهبت  عمدتا   تعبیرهای مختلفی 
گونش بهود، اسهت، بهه خهوبى بهه مها نشهان گونا کهه شهناخت َنَسهب مهی دادِن وی به ا،داِد  دههد 
کلیههدی در فرآینههد توحیههد مختلفههات دارد و بههى امههر، باعههث تههو،هی بههه ایههن  یهه  راوی، نقههش 

کار رفته دربار، راویان هایمجهول ماندِن برخی عنوان   .شودمی به 

کهه از یه  راوی در مهی فراوان دربار، ابوالمفضل به ما نشان هایتصحی  کهه اگهر نها  و نشهانی  دههد 
ر،هال یافهت نشهد، نبایهد بالفاصهله وی را مجههول پنداشهت؛ زیهرا بها  هایسندی آمد، است، در کتاب

کهه آن تعبیهر بها نها  راویهان دیگهر در آن طبقهه  و،ه به طبقه و قرینه راوی و مهرویت عنهه و تحلیهل شهباهتی 
 توان در مواردی پى به تصحی  برد، و این ،هالت را برطرف نمود. می دارد،

گرفتِن  یانی شبیه به ابوالمفضل و اشتبا،  که هایهبا وی، یکی از نمونها آن و،ود راو ى است 
که معموال  می ننشا کار دهد هنگا  موا،ه با تعبیری  رود، نبایهد مهی دربار، ی  راوی مشهور به 

بلکهه بها تو،هه بهه راوی و  ،با اتکا به ایهن انها ذهنهی، آن را دربهار، همهان راوِی مشههور انگاشهت
کار رفته است، باید از اتحاد این عنهوانای هعنه و طبق مروی بها آن راوی  که آن عنوان در آن به 

  .مشهور، اطمینان حاصل نمود

 دستاوردهای ویژه ابوالمفضل 

کهههه تعبیرههههای .1 گونی بسهههیار  مشهههخص شهههد   سهههندهایابوالمفضهههل در در یهههادکرد از گونههها
                                                           

افه ار از آن اسهتفاد، شهد،، بیابیهد. در  آمد، است، در چهاپى کهه در ایهن نهر  3۷۶ص  ۸، ج ائدنن ائکاحیبه عنوان مثال، حدیثی را که در  .1
 اساسها  ابهن کهه آن حهال ؛کرابیسهی از احمهد بهن نجهد،، ابوالمفضهل تشهخیص داد، شهد، اسهتهرای اف ار، نقهل موارد متعددی در این نر 

 نجد، دارد. گوناگونی از ابنهای نجد، پیش از والدِت ابوالمفضل وفات کرد، است و کرابیسی نقل
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گون ؛استاحادیث مختل  آمد،  باعهث مجههول انگاشهتن و یها هها آن که عد  دقت درای هبه 
گرفتن  شود: می با راویان دیگرها آن اشتبا، 

گوِن در مهههوارد فراوانهههی،  گونههها در ایهههن میهههان،  .خهههود نسهههبت داد، شهههد، اسهههت وی بهههه ا،هههداد 
کهار رفتهه، آسهان اسهتکه  این تشخیص محمهد »ماننهد  ؛برخی از تعبیرها دربار، ابوالمفضل بهه 

امها  ؛«محمهد بهن عبهداهلل بهن بهلهول»و  «محمد بن عبهداهلل بهن همها »، «بن عبداهلل بن المطلب
، «محمههد بههن همهها »، «محمههد بههن محمههد»ماننههد  ؛انههد  ایههن تعبیرههها بسههیار نامههأنومبرخههی از 

کههه  هایهبهها قرینهه «.محمههد بههن مههر » گونی  کههه منظههور از تمههامِی ایههن د، شههبیههان گونهها ثابههت شههد 
  .را مجهول انگاشتها آن و نباید ابوالمفضل است تعبیرها همان

گونی در  هایتصحی  که شایعذکِر نا  وی رخ دادگونا  «ابوالمفضهل»تصحی  ها آن ترین، 
در ایهن  .تبهدیل شهد، اسهت «عبهدالمطلب»بهه  «المطلب»در مواردی نی   .است «ابوالفضل»به 

گونه؛ تهر اسهت هها در نها  وی سهخت میان، تشخیص برخی تصهحی  کهه شهاید باعهث ای هبهه 
و  «شهعبانی»، «سهمنانی»، «ینسهائ»بهه  «شهیبانی»مانند تصحی   ؛شود هاآن مجهول انگاشتِن 

که بیان شد، این تعبیرها نی  از ،هالت درآمدندهایهبا قرین «.سلمی»  .ى 

گرفتهه شهوند و بایهد همچنین برخی  .2 که ممکن است با ابوالمفضل اشتبا،  راویان هستند 
محمههد بههن عبههداهلل »شخصههی بههه نهها  ههها آن ترررینمهههم .از وی دقههت نمههودههها آن در تشههخیص

کرابیسههی»و پهها از وی  «،ههوزقی شههیبانی کههه در برخههی منههابع، برخههی از ایههن  «ابوالفضههل  اسههت 
گرفته شد   .اند،راویان با ابوالمفضل اشتبا، 

 کتابنامه
 تحقیههه : ،،ورقهههانی ، عبهههدالرحمن بهههن عمهههراألباطیررر  و ائمنررراکیح و ائصرررحاح و ائمشررراهیح

 .ق۱۴۲۲دار الصمیعی،  :عبدالرحمن الفریوائی، ریا 

 .ق۱۴۱۶دار السنابل،  :محمد النابلسی، دمش  تحقی :، مقدسی ، عبدالغنیةأباا  ائصال

سهکینه  تحقیه :ضهبی،  ارکه، عبهام بهن بسفیان أباا  ائلافاات تن ائنداء علی تعاویة بن أبی
 .ق۱۴۰3الرسالة، بیروت: شهابى، 

دار الصههحابة  :مجههدی السههید، طنطهها تحقیهه :السههلمی،  ، محمههد بههن الحسههیننداب ائصررحاة
 .ق۱۴۱۰لتراث، ل

ر، کهدار الف :عهامر حیهدر، دمشه  تحقیه :الخلیلی،  ، ابویعلیاإل شاد فی تعحفة علماء ائحایث
 .ق۱۴۱۴
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 .ق۱۴۱۷دار الکتب، بیروت: مرزوقی،  ، احمد بن محمداألزتنة و األتکنة
یهد، چها  دو ،  :صنعاالو،یه،  ، عبدالسال أعالم ائمؤئفین ائزیایة و ق )۱۴39مؤسسة اإلما  ز

 . (۲۰۰۰اول،  چا 

 .ق۱۴۰3دار التعارف، بیروت: امین،  محسنسید ، أعیان ائشیعة
دفتههر قههم:  ،ههواد قیههومی، تحقیهه :بههن طههاووم،  ، علههی بههن موسههیاإلقاررال باألعمررال ائحدررنة

 .ش۱3۷۶تبلیغات، 
عبههدالقیو  عبهدریب النبههی، مکههه  تحقیه :بهن نقطههه،  ، محمهد بههن عبههدالغنیإکمررال اإلکمررال

 .ق۱۴۱۰القرى،  أ  :مکرمه
 .ق۱۴۱۱تب العلمیة، کدار البیروت: وال، کبن ما ، علی بن هبة اهللاإلکمال

دار بیهروت: محمد اسهماعیل،  تحقی :شجری ،ر،انی،  ، یحیى بن حسیناألتائی ائخمیدیة
 .ق۱۴۲۲تب، کال

 .ق۱۴۱۴دار الثقافة، قم: طوسی،  ، محمد بن الحسنتائیالا
 .ق۱3۸۲دائر  المعارف العثمانیة،  :سمعانی، حیدرآباد ریمک، عبدالاألنداب

 .ق۱۴۰3، دار إحیاء التراث العربىبیروت: مجلسی،  ، محمد باقربحا  األنلا 

 .ق۱۴۰۷ر، کدار الفبیروت:  یر، کبن  ، اسماعیل بن عمرائااایة و ائنهایة
یة،  :نج  طبری، الدین ، عمادبشا ة ائمصطفی ئشیعة ائمحتضی  .ق۱3۸3الحیدر

 .تا ، عمر بن احمد بن العدیم، تحقی : سهیل زکار، بیروت: دار الفکر، بىخ حلببغیة ائطلب فی تا ی

تهب العلمیهة، کدار البیهروت: سروی حسهن، کسید  تحقی :اصفهانی،  ، ابونعیمتا یخ أصاهان
 .ق۱۴۱۰

تهاب العربهى، کدار البیهروت: عمهر التهدمری،  تحقیه :ذهبهی،  ، محمد بن أحمدتا یخ اإلسالم
 .ق۱۴۱3
دار بیهروت: عبهدالقادر عطها،  مصهطفی تحقیه :بغهدادى،  ، خطیب احمد بن علیاادتا یخ بغ

 .ق۱۴۱۷تب، کال
  .ق۱۴۲۲بیروت: بشار عواد معروف،  تحقی :بغدادى،  ، خطیب احمد بن علیتا یخ بغااد

 عههالمبیههروت: محمههد عبدالمعیههد خههان،  تحقیهه :سهههمی،  ، حمهه   بههن یوسهه تررا یخ جحجرران
 .ق۱۴۰۷تب، کال
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ر، کههدار الفبیههروت: علههی شههیری،  تحقیهه :ر، کبههن عسهها علههی بههن حسههن، تاینررة دتشررقتررا یخ 
 .ق۱۴۱۵

،امعهه قم:  محمودى، اظمکمحمد :کوششفارسی، به  ، عبدالغافر بن اسماعیلتا یخ نیدابل 
 .ق۱۴۰3مدرسین، 

ینهی،  ریم بهن محمهدک، عبهدالائ اوین فی أبارا  قرزوین عزیه اهلل عطهاردی،  تحقیه :رافعهی قزو
 .ق۱۴۰۸العلمیة،  تبکدار الوت: بیر

ه تحقیه :بغهدادى،  ، خطیهب احمهد بهن علهیتلخیص ائم شرابه فری ائحسرم ینة الشههابى، کس 
 . ۱9۸۵دار طالم،  :دمش 

یة، چا  اول، بى :الشعیری، نج  ، محمد بن محمدجاتع األباا   .تا الحیدر
یها محمهو تحقیه :، خطیهب بغهدادی، ائجاتع ألبالق ائحاوی و نداب ائداتع  :د الطحهان، ر

 .تا المعارف، بى تبةکم
افه ار ،وامهع  شد، توسه نر  ، نسخه خطی پیاد،جزء تن تخحیج أحما بن عااائلاحا ائاخا ی

 .  ۲۰۰۴ویب،  اسال  الکلم، سایت

صهادق بحرالعلهو ،  محمهد تحقیه :حلهی،  ، عالمه حسن بهن یوسه  بهن مطههربالصة األقلال
 .ق۱۴۱۱الذخائر،  :نج 

 .ق۱۴۲۰، ،امعه مدرسینقم: شامی،  ، یوس  بن حاتمئا  ائنظیم فی تناقب األئمة ائلهاتیما
مکتبهة الافه ار  مصهطفی عبدالواحهد، نهر  تحقیه :بهن ،هوزی،  ، عبدالرحمن بن علهیذم ائهلی

 .الشاملة
،امعهه قهم:  زنجهانی، سهید موسهی شهبیری تحقیه :نجاشهی،  ، احمهد بهن علهی جال ائنجاشی

 .ش۱3۶۵ مدرسین،

 .ق۱3۸3دانشگا، تهران،  :بن داود، تهران ، حسن بن علیحجالائ

 ش.۱3۷3، محمد بن الحسن طوسی، تحقی : ،واد قیومی اصفهانی، قم: ،امعه مدرسین، ائحجال
 ،پنها، اشهتهاردى علهیو  رمهانیکحسین موسهوى  تحقی :مجلسی،  ، محمدتقی وضة ائم قین

 .ق۱۴۰۶پور،  کوشانقم: 
بیهروت: ورى، کاحمهد حسهینی اشه تحقیه :افنهدى،  بیهگ، عبهداهلل بهن عیسهیمراء یاض ائعل

 .ق۱۴3۱، التاریخ العربى
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 تبکدار ال :ادر عطا، بیروتمحمد عبدالق تحقی :بیهقی،  حمد بن الحسینا، ائدنن ائکاحی
 .ق۱۴۲۴العلمیة، 

 .ق۱۴۱۷رسالة، البیروت: أرنؤوط،  شعیب تحقی :ذهبی،  أحمد ، محمد بنسیح أعالم ائناالء

یها که تحقیه :اصهبهانی،  ، إسهماعیل بهن محمهدسیح ائدرلف ائصرائحین  :ر  بهن فرحهات، ر
 .تا الرایة، بى

دار  :أحمد الغامدی، عربستان تحقی :ائی، کالل ، هبة اهلل بن زیدشحح أصلل اع قاد أه  ائدنة
 .ق۱۴۲3طیبة، 

سههعید خطههی  محمههد تحقیهه :خطیههب بغههدادی،  حمههد بههن علههیا، شررحف أصررحاب ائحررایث
 .تا دار إحیاء السنة، بى :اوغلی، آنکارا

دار بیهروت: ابوالفداء القاضهی،  تحقی :بن ،وزی،  عبدالرحمن بن علی، ائضعفاء و ائم حوکین
 .تا تب العلمیة، بىکال

و  محمهههود الطنهههاحی تحقیههه :ی، کسهههب ، عبهههدالوهاب بهههن علهههیطاقرررات ائشرررافعیة ائکارررحی
 .تا تب العربیة، بىکال إحیاء :عبدالفتاح الحلو، قاهر،

المهدار بیهروت: عبهدالحفیا منصهور،  تحقیه : یهر، ک بهن ، اسهماعیل بهن عمهرطاقات ائشرافعیة
 . ۲۰۰۴اإلسالمی، 

مصهطفی عبهدالقادر  تحقیه :السهلمی،  ، ابوعبهدالرحمن محمهد بهن الحسهینطاقات ائصرلفیة
 .ق۱۴۱9تب العلمیة، کدار البیروت: عطا، 

الرسهالة، بیهروت: عبدالغفور بلوشی،  تحقی :اصفهانی،  ابوالشیخ ،طاقات ائمحاثین بأصاهان
 .ق۱۴۱۲

الهدین المنجهد و دیگهران،  صهالح تحقیه :ذهبهی،  ، محمهد بهن أحمهدائعاح فی بارح ترن غارح
 . ۱9۸۴ومة، کمطبعة الح :ویتک

 .تا منشورات الرضی، چا  اول، بىقم: بن طاووم،  ریم بن احمدکعبدال، فححة ائغحی
قهم:  ى،یسهید عبهدالعزی  طباطبها تحقیه :طوسهی،  ، محمهد بهن الحسهن ب ائشریعةفهحست ک
 .ق۱۴۲۰ستار،، 

 . ۲۰۰۴عبدالرحمن شری ، الضیاء،  تحقی :نرسی،  ، ابوالغنائمفلائا ائکلفیین
 .ق۱۴۱۲الرشد،  :حمدی السلفی، ریا  تحقی :رازی،  ، تما  بن محمدفلائا تمام
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 .ق۱۴۱۰،امعه مدرسین، قم: شوشتری،  ، محمدتقیقاتلس ائحجال
نجهه  ، امینههی تبریهه ین یعبدالحسهه تحقیهه :ه، یههبههن قولو ، ،عفههر بههن محمههدکاترر  ائزیررا ات

 .ش۱3۵۶ة، یالمرتضو :اشرف
قههم:  ،یا مر،کوهکه ینی  حسهیهعبهد اللط تحقیه :خه از رازی،  ، علهی بهن محمهدکفایرة األثرح

 .ق۱۴۰۱دار، یب
 .ق۱۴۱۰دار الذخائر، قم:   نعمة،عبداهلل تحقی :ی، کرا،ک ، محمد بن علیکنز ائفلائا

بیهروت: ،  محمهد علهی سهم تحقیه :المهدینی،  ، محمد بن عمهرائلطائف تن دقائق ائمعا ف
 .ق۱۴۲۰تب العلمیة، کدار ال

مدرسهة اإلمها  قم: بن شاذان،  محمد بن احمد، ۷تائة تنقاة تن تناقب أتیح ائمؤتنین و األئمة
 .ق۱۴۰۷، ۷المهدى

دار  :محمهد الحامهدی، دمشه  تحقیه :بغهدادی،  احمهد بهن علهییهب ، خطائم فق و ائمف حق
 .ق۱۴۱۷القادری، 

 .ق۱۴۱۱دار الصحابة،  :السید، طنطا ، حسن خالل بغدادی، تحقی : مجدیائمجائس ائعشحة
 .ق۱۴۱9،امعه مدرسین، قم:  ،واد قیومی، تحقی :مشهدی،  ، محمد بن ،عفرائمزا  ائکایح

 .ق۱۴۱۶مؤسسة الرسالة، بیروت: حنبل، ، احمد بن تدنا أحما بن حنا 

یال، پیاد، شد، توسه نر  سلفی، ، ابوطاهرائمشیخة ائاغاادیة افه ار ،وامهع  نسخه خطی اسکور
 .الکلم، سایت اسال  ویب

یة،  :شهرآشوب، نج بن  محمد بن علی، تعائم ائعلماء  .ق۱3۸۰الحیدر

 .ق۱۴۱3،ا،  خویى، بى ابوالقاسمسید ، تعجم  جال ائحایث

،امعههه قههم:  ،یبههر غفههارکا یعلهه تحقیهه :صههدوق،  ، محمههد بههن علههیتررن ال یحضررحه ائفقیرره
 .ق۱۴۱3ن، یمدرس

 .ق۱3۷9عالمه، قم: شهرآشوب، بن  محمد بن علی، ۷تناقب نل أبی طائب
عهامر صهبری،  تحقیه :بغهدادی،  حمهد بهن علهیا، خطیهب ائحقائق ائمن خب تن ک اب ائزها و

 .ق۱۴۲۰دار البشائر، بیروت: 
المقدسی، نسخه خطی پیهاد، شهد، توسهه  محمد بن عبدالواحد، ئمن قی تن تدملعات تحوا

 .تبة الشاملةکاف ار الم نر 
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محمهد رشهاد سهالم، ،امعهة  تحقیه :بهن تیمیهه،  احمهد بهن عبهدالحلیم، تنها  ائدرنة ائنالیرة
 .ق۱۴۰۶اإلما  محمد بن سعود، 

عبهههدالمعطی  تحقیهه :دادی، بغههه حمههد بهههن علههیاموضهه  أوههها  الجمهههع و التفریهه ، خطیهههب 
 .تا ، بىالمعرفةبیروت: قلعجی، 

 :عبههدالرحمن عثمههان، مدینههه منههور، تحقیهه :بههن ،ههوزی،  عبههدالرحمن بههن علههی، ائملضررلعات
 .ق۱3۸۶السلفیة، 

 تحقیه :رشهید العطهار،  ، یحیهى بهن علهیائقاسم ائاغلی نزهة ائنا ح فی ذکح تن حاث عن أبی
 .ق۱۴۲3ح  ،  المطیری، دار ابن

 ّ نیشهابوری،  سهید محمهد حسهینی تحقیه : قمهی، ،عفر بهن احمهد ،ائاشح بیح نلاد  األثح بعلی 
 .ق۱۴۲9اإلسالمیة،  البحوث مجمع :مشهد

 . ۱9۵۱دار إحیاء التراث العربى،  بیروت:بغدادى،  اسماعیل پاشا، هایة ائعا فین

یتر،  تحقی :صفدى،   ، خلیل بن ایبائلافی بائلفیات  .ق۱۴۰۱دار النشر، ت: بیروهلموت ر
دار بیهروت: عبهدالمو،ود و دیگهران،  عادل تحقی :، واحدى، ائلسیط فی تفدیح ائقحنن ائمجیا

 .ق۱۴۱۵تب العلمیة، کال
 .ق۱۴۱۶وقاف، وزار  األ :، واحدى، قاهر،ائلسیط فی تفدیح ائقحنن ائمجیا

 تحقیهه :م، بههن طههاوو بههن موسههی ی، علههبررإتحة ائمررؤتنین ۷ائیقررین باب صررا  تلالنررا علرری
 .ق۱۴۱3تاب، کدار القم:  ،یزنجان یاسماعیل انصار

 




