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چکیده
بازشناسههی مصههادر نخسههتین حههدی ی ،دارای فوای هد حههدی ی ،کتههابشههناختی و تههاریخی

متعددی است .تو،ه مطابقت سند با طری صاحبان فهارس به مصادر نخستین ،تکرار

سلسله سند منتهی به صهاحب کتهاب در منهابع حهدی ی و ههمخهوانی موضهوع روایهات بها

عنوان کتب ،از قراین اخذ حدیو از مصادر مکتوب است .ابنبابویه در کتهاب اإلمامة و

التبصرة من الحیرة  -که قدیمیترین تکنگاری مو،ود شیعه در موضوع امامهت و یبهت

اسهت  -مجموعها  ۸۷حهدیو نقهل کهرد ،کهه  ۲۳حهدیو را ب واسهطه از محمهد بهن یحیهى
دریافته است .محتملترین منابع مورد استفاد ،ابنبابویه ،کتابهای :النوادر محمهد بهن

یحیههى ،اإلمامااه محمههد بههن احمههد ،اإلمامااه یههونس بههن عبههدالرحمن ،اإلمامااة و وصااایا

اإلئمااه :محمههد بههن حسههین بههن ابههى الخطههاب اسههت .ایههن راویههان نیههأ ،بههه نوب هه خههود از

کتابهایى ههمچهون :التفسایر علهی بهن َسهباط ،الناوادر َبهىَیهوب الخهأاز ،المشایخه و یها

النوادر ،عفر بن بشهیر ،النوادر َبهوحمأ ،ال مهالی ،کتااب محماد بان عبادالجبار ،اإلماماة و

الوصاایة علههی بههن رثههاب ،النااوادر و یهها المشاایخه حسههن بههن محبههوب ،اإلمامااه عبههداهلل بههن

مسکان ،الرد علی الواقفیه حسن بن موسی الخشهاب ،البشاارات ،المالحام و یاا الملالاب
 .1دان ه ههشآموخت ه ههف کارشناس ه ههی ارش ه ههد رش ه ههتف که ه ه
(.)ensi.mokhberi2021@gmail.com

امامی ه ههه ،دانشه هههگا ،تههههههران ،پهههههردیس فهههههارابى (نویسهههههندۀ مسهههههاول)

 .2دانشههیار گههرو ،شههیعهشناسههی دانشههگا ،ادیههان و مههذاهب و مههدیر گههرو ،مطالعههات تطبیقههی اس ه
رضا.)ghafoori@urd.ac.ir( ۷

و ادیههان پژوهشههکد ،امهها

اإلمامه محمد بن عیسی بن عبید استفاد ،نمود،اند.

کلیددواژههدا :علههی بهن بابو یهه ،اإلمامااة و التبصاارة ماان الحیاارة ،محمهد بههن یحیهى ،امامههت،
مهدویت ،منابع حدی ی نخستین.

 .1طرح مسئله

ابوالحسن ،علی بن حسین بن موسی بن بابویه ( ۳۲۹ن) ،مشهور به صدون اول یا صدون

پدر ،یکی از فقهای نا دار ،از اصحاب فتوا و ا،تهاد و در عصر خویش ،رثیس فقهها ،محهدثین

و پیشوای مرد قم بود ،است .شهیعیان در امهور دینهی بهه او مرا،عهاتی داشهتهانهد و فتهوایش نهأد
همگ ههان ،ناف ههذ و محت ههر ب ههود ،اس ههت 1.عل ههی ب ههن بابو ی ههه م ههورد عنای ههت خ ههاص حض ههرت ام هها

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

علی بن مهزیار ،المالحم ،الملالب و یا النوادر صفوان بن یحیى ،النوادر محمد بن سهنان و

زمان؟جع؟ واقع شد ،و نامهای از سوی آن حضرت؟جع؟ توسا حسین بن روح نوبختی به او

رسید ،و طی آن ،بشارت تولد دو فرزند پسر به او داد ،شد ،است.

2

هنگ ابهنبابو یهه اسهت کهه
کتاب اإلمامة و التبصرة من الحیرة ،یک نمونه از تألیفات گهرانس ِ
3

بهه موضهوع امامهت ،بهه نحههو عها و بهه موضهوع یبهت امهها مههدى؟جع؟ بهه طهور و یهه ،پرداختههه
است .روى سخن در این اثر با کسانی است که به «امامت» به عنوان اصهلی از اصهول مهذهب

شخص هر امامی پس از اما دیگهر بها ههم اخهت ف نظهر پیهدا نمهود،انهد .ایهن
باور دارند ،ولی در
ِ

معنا از عناو ین ابواب کتاب به خوبى پیداست.

کتاب اإلمامة و التبصرة من الحیرة از گنجینههاى ارزشمندى است که از هجهو حهوادا و

وقههایع ش هکنند ،محفههو مانههد ،و بههه و ی هه ،در موضههوع یبههت قههدیمیتههرین اثههرى اسههت ک هه در
دسه ههترس مه هها قه ههرار دارد؛ چه ههرا که ههه مؤل ه ه

آن ،متوفه ههاى سه ههال ۳۲۹ن اسه ههت و مؤلفه ههان دیگه ههر

یبههتنگههار یهههای مو،ههود ،همچههون نعمههانی ،ش هیخ صههدون ،ش هیخ طوس هی ،س هید مرتض هی و

شیخ مفید ،همگی بعد از عصر ابنبابو یه به نگارش آثار خود پرداختهاند.

4

به هر رو ی ،میدانیم ،وامع حدی ی  -که در سد،های سو و چهار هجری به بعد نگاشته

 .1الرجال ،ص۲۶۱؛ فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۷۳
 .2الرجال ،ص.۲۶۱
 .3همان.

 .4برای مطالعه بیشتر در مورد ،ایگا ،کتاب ،ر.ی :مقدمه االمامة و التبصرة من الحیرة ،ص۱۹-۱۱؛ برای برخی تردیهدها در
انتساب کتاب به ابنبابویه و نقد آن ،ر.ی« :حدیوشناسی االمامة و التبصرة من الحیرة» ،ص.۱۸۱
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شهد،انههد  -برگرفتههه از متهونی هسههتند کههه در دور،هههای متقهد نوشههته شههد ،و البها بههه دسههت مهها
نرسید،اند 1.بر این اساس ،میتوان ادعا کرد بسهیاری از متهون سهل  ،بها کمهک مجموعههههای

به ،ا ماند ،از سد،های بعد قابل بازشناسی و بازسازیاند.

2

گفتنی است مفهو «بازشناسی» متفاوت از مفاهیم «بازسهاز ی» و «باد یهابى» اسهت؛ چهرا کهه

بادیابى به معنای گردآوری قطعات پراکند ،و باقیماند ،یک مصهدر مفقهود از مصهادر بعهدی و
چیدن آنها در کنار هم است؛ ّامها بازسهازی عبهارت اسهت از سهاختن دو بهار ،مصهدر بهر اسهاس

و یهگههیهههای اصههیل و اولیهه آن .در حقیقههت ،بههه معنههای بازگردانههدن مصههدر بههه شههکل نخسههتین
است .بنا بر این ،بادیابى متون مفقود را نباید با بازسازی آنها یکی دانست؛ بلکه بادیابى یهک
اثر مفقود ،مقدمهای برای بازسازی آن به شمار میرود.

3

تحلیهل مصدرشههناختی احادیههو شههیعه فوایههد مهمههی دارد؛ از آن ،ملههه مههیتههوان بههه :بررسههی
ُ
کلی روایات راوی و کتهاب او ،شهناخت نسهخ مختله و حهل تعهارض روایهات ،شهناخت بهتهر

محتوای آثار مفقود و بادیابى تما یا قسمتهایى از آنها ،کمک به کش اشهتبا ،اسهتنادات
مشهور ،کش اضافات و الحاقات به کتب ،و کش کتاب یا مؤل ،علی اشهار ،کهردّ 4.امها
بىتردید مهمترین فاید ،این تحلیل به اعتبارسنجی احادیو برمیگردد.

توضهیح ،آنکههه گهأارشهههای فهراوان بر،ههای مانههد ،از محهدثان متقههد امهامی ،حکایههت از آن دارد کههه

منابع مکتوب حدی ی در فرآیند احراز صدور نأد محدثان متقد امامی نقش بسأایى داشته است.

5

نمونههه روشههنی از تو،ههه متقههدمان بههه نقههش و تههأثیر مؤلفههههههای کتههابمحههور در ارد یههابىهههای صههدوری

احادیو در مقدمهه کتاب من الیحضره الفقیه شهیخ صهدون (  ۳۸۱ن) بازتهاب یافتهه اسهت 6.شهماری
از عالمهان متههأخر ،همچههون شههیخ بهههایى ،میردامههاد ،م محمههدامین اسههترآبادی و فههیض کاشههانی نیههأ بههر
 .1برای مطالعه بیشتر در این زمینه ،ر.ی :مدخل «تدوین حدیو» در دانشنامه جهان اسالم ،ج ،۶ص.۷۵۵-۷۴۹
 .2برای نمونه میتوان از این آثار نا برد« :کتاب حلبی منبعی مکتوب در تالی
طوس ههی»؛ «فه ههارس الش ههیعه»؛ «بازشناس ههی من ههابع کلین ههی در ت ههألی

الکافی»؛ «بازشناسی مصادر کتاب الهیبهه

الکهههافی»؛ «الکاتهههب النعمهههانی و کتهههاب الهیبهههه»؛

«تبههارشناسههی منههابع روایههات اعتقههادی الکههافی»؛ «تحلیههل مصدرشههناختی الهیبههه شههیخ طوسههی»؛ «بازشناسههی مصههادر
احادیو کتاب الهیبه نعمانی» و «مهدویتنگاری در سد،های نخستین».

 .3برای مطالعه بیشتر دربار ،مفهو بادیابى و تفاوت آن با بازسازی ،ر.ی« :بازسازی متون کهن حدیو شیعه» ،ص.۶۴-۶۰
« .4بازشناسی مصادر احادیو کتاب الهیبه نعمانی» ،ص.۶

 .5بهرای تفصهیل ر.ی« :نگههاهی بهه نقهش و ،ایگهها ،مؤلفهههههای کتهاب محهور در اردیههابىههای حهدی ی قههدما در پرتهوی تحلیهل
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منابع فهرستی».

 .6ر.ی :من الیحضره الفقیه ،ج ،۱ص.۴-۳

تفاوتهای بنیادین میان حدیوپژوهی متقدمان و متأخران یاد کرد،اند.

1

نتای تو،ه قدما بهه اعتبهار کتهابههای اولیهه حهدی ی در اوصهافی چهون « ُمعتمهد»ُ « ،معتمهد

کهن بر،ای ماند ،بازتاب یافته است.
علیه» و «معمول علیه/علیها» در فهارس ِ

2

معیارهای متعددی در این،ا مورد تو،ه بهود ،اسهت کهه عرضهه کتهاب بهر امها و تأییهد آن از

،مله آنهاست .گأارشهای متعدد دربار ،عرضه کتب حدی ی بر اثمه :و پرسش از اعتبار

آنها نشان از و،ود سادوکاری هر چند محدود میان شاگردان اثمه :برای اطمینان به صدور
احادیههو مو،ههود در ایههن کتههابههها دارد کههه همههین محتههوای تأییههد شههد ،از سههوی اثمههه :مههورد

تو،ه محدثان پسین نیأ بود ،اسهت 3.مقبولیهت کتهاب نهأد محهدثان و مهدارس حهدی ی ،معیهار
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این حقیقت تأ کید دارند .تهأثیر ایهن مؤلفهههها تها بهدان ،اسهت کهه همهین عالمهان از آن بهه م ابهه یکهی از

دیگههر از ایههن دسههت اسههت و ایههن مقبولیههت کتههاب و تو،ههه بههه شهههرت آن و روایههت نیههأ از ،ملههه

قههراین مهههم بههر صههدور احادیههو بههود ،اسههت 4.ظههاهرا توصههیه اثمههه :بههه روایههات مشهههور و کنههار
ّ
نهادن احادیو شاذ در تقویت این تو،ه مؤثر بود ،است 5.و،ود حدیو در کتاب و اصل یهک
مؤل

یا راوی از دیگر نشانههای تو،هه بهه ارد یهابى کتهابمحهور از سهوی قدماسهت .نمونههای از

کاربرد این معیار را میتوان در اردیابى شیخ صدون از حدی ی منقول از محمهد بهن یعقهوب بهن

شعیب ،از پدرش ،از اما صادن ۷مشاهد ،نمود.

6

برای تحلیل مصدرشناختی احادیو کتاب اإلمامة و التبصرة من الحیرة این احادیهو را بهر

اساس مشایخ ب واسطه ابنبابو یه پدر دستهبندی کردیم .بر اساس این دستهبندی معلو شهد
که ایشان احادیو کتاب را از هشت تن از مشایخش نقل کرد ،اسهت کهه پربسهامدترین آنهها،

بع ههد از س ههعد ب ههن عب ههداهلل ،محم ههد ب ههن یحی ههى اس ههت .از ای ههن رو ،در ای ههن نوش ههتار ب ههه تحلی ههل
 .1مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین ،ص۲۶۹؛ الرواشح السماویه ،ص۱۶۱؛ الفوائد المدنیة و الشواهد المکیة ،ص،۳۰
۱۷۸-۱۷۷ ،۱۳۱-۱۲۲ ،۱۱۳-۱۰۹ ،۸۸-۸۷ ،۷۹-۷۸ ،۵۸ ،۴۹؛ الوافی ،ج ،۱ص.۲۶-۲۲

 .2بهرای نمونهه ر.ی :الرجال ،ص۵۸؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص،۱۵۸ ،۳۹
 ۳۰۵ ،۲۸۵ ،۲۵۶و .۳۳۵

 .3بههرای نمونههه ر.ی :الکااافی ،ج ،۷ص۳۶۲ ،۳۳۰ ،۳۲۴ ،۳۱۱؛ ج  ،۱۰ص۲۹۴ ،۲۸۵ ،۲۶۷؛ مقالههه عرضههه حههدیو بههر امامههان :قسههمت اول،
ص۵۴-۲۹؛ مقاله عرضه حدیو بر امامان :قسمت دو  ،ص۱۶۹-۱۲۰؛ خاتمه مستدرک الوسائل ،ج ،۱ص ۱۰۴و .۱۰۶

 .4برای نمونه ر.ی :تفصیل و سائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه ،ج ،۳۰ص.۲۴۴
 .5ر.ی :الکافی ،ج ،۱ص.۶۸-۶۷

 .6من الیحضره الفقیه ،ج ،۲ص۱۷۰؛ ر.ی :مقاله نگاهی به نقش و ،ایگا ،مؤلفههای کتاب محور در اردیابىههای حهدی ی
قدما در پرتوی تحلیل منابع فهرستی.
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مصدرشههناختی ایههن روایههات مهیپههردادیم .بررسهی مصدرشههناختی دیگههر روایههات ایههن کتههاب در
نوشتار ی دیگر از همین قلم صورت پذیرفته است.

 .2درآمدی روششناختی

برای اثبهات و،هود یهک کتهاب بهه عنهوان یهک منبهع مکتهوب ،بایهد قرینههای اسهتوار بهر ثبهوت

چنین کتابى در سند آن حدیو یها تصهریحی در دیگهر منهابع معتبهر م هل کتهب فههارس ،کتهب

تههاریخی یهها کتههب ملههل و نحههل و،ههود داشههته باشههد؛ گهها ،بههرای یههک مؤله

در فهههارس فقهها یههک

کتاب ذکر شد ،است .گا ،نیأ مؤلفی صاحب چندین اثر است .در این صورت ،طریه کشه

مصههدر مکتههوب از بههین کتههب و ی ،دقههت در مههتن حههدیو و تطبیه محتههوای حههدیو بهها عنههوان
کتبی است که در منابع ر،الی به آن مؤل

نسبت داد،اند.

1

مصدر مکتوب احادیو را میسر میکنند:
قر ینههایى ،تشخیص
ِ

 .۱تو،ههه بههه تکههرار بخههشهههای آ ههاد ین سههند یها تعلیه سههند بههه اضههمار در گروههی از روایهات

پىدرپى؛

 .۲شناسایى بخش مشتری اسانید در گروهی از روایات پراکند،؛

 .۳مبهم نبودن نا راو یان در طری منتهی به کتاب و ابها راو ی ِان پس از او؛
 .۴و،ود تحویل یا اضمار در سند به گونهای خاص؛

 .۵هماهنگی موضوع روایت با موضوع کتابى که نا مؤلفش در سند حدیو ذکر شد ،است؛
 .۶اخذ مستقیم حدیو از مشایخ؛

 .۷انطبان سند حدیو با طری به برخی کتابهای ر،ال سند در منابع فهرستی.
اینها هفت مورد از مهمترین قراین هستند.

2

در این پژوهش قراین اول ،دو  ،پنجم و هفتم بیشهترین کهارایى را داشهتهانهد .در خه ل ایهن

پژوهش ،برای اشار ،به این قراین ،از آنها با شمار ،ترتیب فون نا برد ،شهد ،و از توضهیح مکهرر

هر قر ینه ،ذیل احادیو خوددار ی گردید ،است .نیأ ،الز به توضیح است که به طهور معمهول،
پژوهشگران با اتکا به قراین مذکور ،سعی در کشه

مصهادر نخسهتین احادیهو مهینماینهد .در

این تحقی  ،ع و ،بر استفاد ،از این شیو ،،ت ش کرد،ایم تا برخهی طهرن انتقهال کتهب حهدی ی
کهههن را  -کههه در منههابع فهرسههتی مههنعکس نشههد ،اسههت  -بههر اسههاس اسههناد احادی هو باد ی هابى
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 .1برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ی :مقاله الکاتب النعمانی و کتاب الهیبه ،ص.۲۰۸-۱۸۸
 .2برای تفصیل ر.ی :همان.

به ذکر تما طرن خود به کتابهای گأارش شد ،نیستند.

2

مهها در ای هن پههژوهش در اسههانیدی کههه طب ه برخ هی قههراین ،بههه ی هک منبههع مکتههوب حههدی ی منته هی

میشود و در منابع فهرستی به عنوان طری به کتاب مزبهور مهنعکس نشهد ،اسهت ،احتمهال داد،ایهم

کههه آن اسههانید ،در عههرض طههرن مههذکور در منههابع فهرسههتی ،طر یقههی بههرای انتقههال آن کتههاب بههود ،و

صاحبان فهارس به ،هت اختصار و یا عد اعتمهاد از ذکهر آن صهرف نظهر کهرد،انهد .بهدینترتیهب در

مواردی از دل اسانید ،داد،های فهرستی و کتابشناختی نیأ استخراج شد ،است.
 .3منقوالت ابن بابویه از محمد بن یحیی العطار

محمههد بههن یحیههى از عالمههان ،فقیهههان ،محههدثان بههزر و دانشههمند شههیعه شهههر مقههدس قههم،

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

نماییم 1.توضیح ،اینکه صاحبان فهارس ،خود در مقدمه آثارشان متذکر گردید،اند کهه ملتهأ

استاد مرحو کلینی و محدثی با روایات د یاد و صاحب دو کتهاب النوادر و مقتل الحسین،۷

مورد اعتماد اهل علم و حدیو ،موث و «عین» بود ،است.

3

هالم فقیههه و محههدا بزرگههوار
گرچههه در کتههابهههاى ر،ههالی از تههاریخ والدت و وفههات ایههن عه ِ
سخنی به میان نیامد ،استّ ،اما از آن،ا که وی از محضر اسهتادانی چهون محمهد بهن حسهین

بن َبى الخطهاب (  ۲۶۲ن) اسهتفاد ،کهرد ،اسهت 4و اسهتاد محهدا عظهیمالشهأن ،محمهد بهن
یعقههوب کلین ههی ( ۳۲۹ن) 5،علههی ب ههن بابو یههه ( ۳۲۹ن) و محم ههد بههن حسه هن بههن ولی ههد قم ههی

( ۳۴۳ن) بود ،است 6،باید در نیمه دو قرن سو تا اوایل قرن چهار دیسته باشد.

وی دارای دو کتاب النوادر و مقتالالحساین ۷بهود ،اسهت 7.نها علهی بهن بابو یهه در طریه

انتقال کتب ایشان ذکر نشد ،است؛ ولی چنانکهه مهذکور افتهاد ،از مشهایخ بهىواسهطه علهی بهن
بابویه است و از این رو ،به طور طبیعی ،به کتب استاد خود دسترسی داشته است.

8

 .1پس از اتما نگارش مقاله ،متو،ه شدیم که فضل تقد در ابتکار این شیو ،بها احسهان سهرخهای در مقالهه «کتهاب حلبهی
منبعی مکتوب در تألی

الکافی» بود ،است.

 .2الرجال ،ص۳؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۴

 .3الرجال ،ص۳۵۳؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص .۴۳۹
 .4معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه ،ج ،۱۹ص.۱۰

 .5فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۴۳۹
 .6معجم رجال الحدیث ،ج ،۱۹ص.۱۰
 .7الرجال ،ص.۳۵۳

 .8بهرای مطالعههه برخههی شههواهد پرتکهرار ایههن ادعهها ،ر.ی :التوحیااد ،ج ،۱ص۲۹۵ ،۱۴۵ ،۱۳۴ ،۱۱۲ ،۱۰۸ ،۸۲؛ علاال الش ارایع ،ج ،۱ص،۳۹
۹۲؛ ج  ،۲ص۴۱۸ ،۴۱۵ ،۳۹۶ ،۳۴۷ ،۳۴۶؛ کمال الدین و تمام النعماه ،ج ،۱ص۱۴۷ ،۷۶ ،۷۵؛ معاانی ابخباار ،ج ،۱ص،۱۷۴ ،۱۶۲

 ۲۱۷در نر افأار درایهالنور  ،۲آمار روایت علی بن بابویه از محمد بن یحیى العطار ۱۱۰۹ ،مورد است.
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چنههانکههه پههیشتههر گفتههه شههد ،ابههنبابو یههه در کتههاب خههود ۲۳ ،مههورد از اسههناد احههادی ش را بهها نهها

محمههد بههن یحیههى آ ههاز نمههود ،اسههت .در ایههن میههان ،در دو حههدیو  ۵۹و  ۸۶در طبقههه محمههد بههن
یحیههى عط ه

صههورت گرفتههه اسههت و محمههد بههن یحیههى و احمههد بههن ادر یههس بههر یکههدیگر عط ه

شد،اند .تشخیص قطعی اینکه این احادیو به طور مستقیم از کتهاب النوادر محمهد بهن یحیهى
گرفته شد ،یا از کتهب دیگهران ،مشهکل و نیازمنهد بررسهیههای دقیه و تخصصهی اسهت .در تمها

منقوالت ابنبابویه از محمد بن یحیى ،احتمال قوی ،اخذ احادیو از کتهب :الناوادر محمهد بهن
یحیى ،اإلمامه محمد بن احمهد ،اإلماماه یهونس بهن عبهدالرحمن و اإلماماه و وصاایا اإلئماه:

محمد بن حسین بن ابى الخطاب است .همچنین ،ایهن احتمهال نیهأ و،هود دارد کهه ایهن راو یهان
هم ،این احادیو را از منابع متقد بر خود گرفته باشهند .ایهن از آن رو اسهت کهه بسهیاری از ر،هال

واقع در اسناد این احادیو دارای تألی

یا تألیفاتی در زمینه امامت بود،اند .بنا بر ایهن ،بسهیاری

از احتمههاالت و تحلههی ِت مصدرشههناختی کههه در ایههن تحقیهه  ،در ذیههل احادیههو آورد،ایههم ،در
عرض یکدیگر نبود ،و با هم قابل ،مع است .الز به یادآوری است تحلیلهای مصدرشهناختی

یب کهنترین منبع مکتوب مرتب گردید ،است .ایهن احتمهال را نیهأ نبایهد از
در این تحقی به ترت ِ
نظر دور داشت که ابن بابو یه حدیو را از تألیفات راو یان متقد بر محمهد بهن یحیهى گرفتهه باشهد

که به واسطه محمد بن یحیى به او رسید ،بود ،است.

در هر رو ی ،منقوالت محمد بن یحیهى در کتهاب اإلمامة و التبصارة مان الحیارة از پهن تهن

روایت شد ،و اسناد ایهن منقهوالت بها درج شهمار ،حهدیو در کتهاب ،در ،هداولی در ذیهل اراثهه
گردیههد ،اسههت .در هههر مههورد پههس از ذکههر صههورت بازسههاز ی شههد ،اسههانید در ،ههداول ،بههه تحلیههل

مصدرشناختی هر یک از احادیو پرداختهایم .الز به توضیح است کهه یهک سهند مشهتمل بهر
عط

به دو سند قابل تحلیهل اسهت .بهدین ترتیهب شهمار اسهناد مهورد مطالعهه در ایهن تحقیه

 ۲۴سند است که مربوط به  ۲۳حدیو است.

 .1-3منقوالت محمد بن یحیی از محمد بن احمد بن یحیی بن عمران أشعری

ردیف شماره حدیث
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۱

۳۹

سند حدیث

ُ
ُ
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن َ ْحمد ،ع ْن ی ْعقهوب ْب ِهن ی ِز یهد ،ع ِهن
ْ
ّ
ُ
ْاب ِن فضال ،ع ْن م ْروان ،ع ْن َ ّیوب ْب ِن ال ُح ّ ِر ،ع ْهن َ ِبهى ب ِصهیر :ع ْهن َ ِبهى
اهلل ،۷قال
ع ْب ِد ِ

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

سند حدیث
ردیف شماره حدیث
ُ
ُمح ّمههد ْبه ُهن ی ْحیههى ،عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن َ ْحمههد ،عه ْهن ع ِله ِ ّهی ْبه ِهن ُمح ّمههد ،عه ِهن
ْ
ْ
الق ِاسه ِهم ْبه ِهن ُمح ّمههد عه ْهن ُسههل ْیمان ْبه ِهن د ُاود ال ِم ْنقه ِهر ِ ّی( :و) عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن
ْ
۴۰
۲
ْ
ْ ُ ُ ْ
ْ ُ ّ ْ ْ ُ
ْ
هان،
یحیى ،عن محم ِد ب ِن الحس ْی ِن الو ِاس ِط ِ ّی ،عهن یهونس ب ِهن ع ْب ِهد ّالرحم ِ
ْ
ُ
اهلل ،۷قال
ع ِن (ال ُحس ْی ِن ْب ِن ثو ْی ِر ْب ِن) َ ِبى ف ِ
اختة :ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ
ُ
ُ
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن َ ْحمد ،ع ْن ی ْعقهوب ْب ِهن ی ِز یهد ،ع ِهن
۴۸
۳
ُ
اهلل ،۷قال
ْاب ِن َ ِبى عم ْیر ،ع ْن ِهشا ِ ْب ِن سا ِلم :ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ
و [محم ههدبن یحی ههى] عن ههه [محم ههد ب ههن احم ههد] ع ههن ُمح ّم ه ِهد ْب ه ِهن
ْ
ْ ّ
ْ ُ ْ ْ
اب ،ع ِن الحس ِن ْب ِهن م ْح ُبهوب ،ع ْهن ع ِله ِ ّی ْب ِهن
۴۹
۴
الحسی ِن ب ِن َ ِبى الخط ِ
ُ
ُ
ْ
ِرثاب ،ع ْن َ ِبى عب ْیدة و درارة :ع ْن َ ِبى ،عفر ،۷قال
ْ
ُ
ُمح ّمههد ْبه ُهن ی ْحیههى ،عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن َ ْحمههد ،عه ِهن الحسه ِهن ْبه ِهن ع ِله ِ ّهی ْبه ِهن
م ْه ِز یار ،ع ْن ِ ْبر ِاهیم ْب ِن م ْه ِز یار ،ع ْن َ ِخ ِیه ع ِل ِ ّی ْب ِن م ْه ِز یار ،ع ْهن فضهالة ْب ِهن
۵۶
۵
ُ
ّ
ُ
ُ
اهلل۷
َ ّیوب ،ع ْن َ ِبى ْ ،عفر الض ِر ِیر ،ع ْن َ ِب ِیه ،قال:کنت ِعند َ ِبى ع ْب ِد ِ
ُ
ُ
ُمح ّمههد ْبه ُهن ی ْحیههى ،عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن َ ْحمههد ،عه ْهن ی ْعقههوب ْبه ِهن ی ِز یههد ،عه ْهن
۵۷
۶
ْ
صفوان ،عن ْابن ُم ْسکان ،ع ْن ُسل ْیمان ْبن خا ِلد ،قال :قال َبوعبداهلل۷
ِ
ِ ِ
ْ
و [محمد بهن یحیهى] ع ْن ُهه [محمهد بهن احمهد] ع ْهن ُمح ّم ِهد ْب ِهن ال ُحس ْهی ِن،
ُْ
ُْ
ع ْن َ ْحمد ْب ِن ح ْمأة الق ِّم ِ ّی ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن ع ِل ِ ّی ْب ِهن ِ ْبهر ِاهیم القر ِش ِ ّهی ،ع ْهن
۵۸
۷
ْ
ْ
ُ ۷
ُ
ِ ْبر ِاهیم ْب ِن َ ِبى ال ِب ِد ،قال :س ِم ْعت َبا الحس ِن ُموسی  ،یقول
و ع ْنه ُهه [محمههد بههن یحیههى] عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن َ ْحمههد ،عه ْهن ع ِل ه ِ ّی ْبه ِهن
ْ
اهلل ْب ِهن ُم ْسهکان ،ع ْهن ُسهل ْیمان ْب ِهن
ِ ْسم ِاعیل ،ع ْن صفوان ،ع ْن ع ْب ِهد ِ
۶۵
۸
ّ
ْ
اهلل۷
خا ِلد ،قال :کنا عند َ ِبى عب ِد ِ
ُ
اهلل ْب ِهن
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن َ ْحمد ْب ِن ی ْحیى ،ع ْهن ع ْب ِهد ِ
ْ
ُمح ّمد ّ
الش ِام ِ ّی ،ع ِن الحس ِن ْب ِهن ُموسهی ،ع ْهن ع ِله ِ ّی ْب ِهن َ ْسهباط ،ع ِهن
ْ
ْ
۶۸
۹
اهلل ْب ِن ِ ْبهر ِاهیم
اهلل ،ع ْن َ ِبى الحک ِم،ع ْن ع ْب ِد ِ
الحس ِن م ْولی َ ِبى ع ْب ِد ِ
ْالج ْعفری ع ْن یز ید ْبن س ِلیا ّ
الز ْی ِد ّی ،قال :لقینا َباعبداهلل۷
ِ
ِِ
ِ ِ

75

علوم حدیث ،سال بیست و هفتم ،شماره اول

سند حدیث
ردیف شماره حدیث
ْ
ُ
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن َ ْحمد ،ع ّم ْن ذکر ُ ،،ع ْن صفوان ْب ِن
ْ
ْ ّ
ی ْحیى ،ع ْن ُمع ِاو یة ْب ِن ع ّمار ،ع ْن َ ِبهى ُعب ْیهدة الحهذا ِ  ،قهال :سهأل ُت
۸۵
۱۰
ْ
َبا ،عفر۷
۱۱

۸۶

۱۲

۸۷

ُ
ُ
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،و َ ْحمد ْب ُن ِ ْد ِر یس ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن َ ْحمهد ،ع ّم ْهن
ُْ
ذکر ُ ،،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن الفض ْی ِل ،ع ْن ِ ْسحان ْب ِن ع ّمهار ،ع ْهن َ ِبهى ع ْب ِهد
اهلل ،۷قال
ِ
ْ
ُ
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن َ ْحمد ،ع ْن صفوان ْب ِن ی ْحیهى ،ع ْهن َ ِبهى
ْ
ُ
اهلل ،۷قال
َ ّیوب الخ ّأ ِاز ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن ُم ْس ِلم ،ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ

حدیو  .۳۹طب قر ینه دو و پنجم ،ابهنبابو یهه ایهن حهدیو را از کتهاب اإلماماه محمهد بهن

احمد گرفته است.

1

حههدیو  .۴۰بههر اسههاس داد،هههای مصههحح کتههاب ،سههند ایههن حههدیو در هههر دو نسههخه مههورد
ْ
ْ
مرا،عه وی اضطراب دارد و بهه صهورت « ُسهل ْیم ُ
ان ْب ُهن د ُاود ال ِم ْنق ِهر ُّی ،ع ْهن ُمح ّم ِهد ْب ِهن ال ُحسه ْی ِن
ْ
الو ِاس ِط ِ ّی» ذکر شد ،است .همچنین بر اساس تحقی او ،ایهن سهند در علل الشرایع صهدون بهه
ْ
ْ
ْ
صههورت «ال ِم ْنقه ِهر ُّی عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن ی ْحیههى ،عه ِهن ال ُحسهه ْی ِن الو ِاسه ِهطی» ثبههت شههد ،کههه آن هههم
مضطرب است .از این رو ،مصحح بر اسهاس قراینهی آن را تصهحیح قیاسهی کهرد ،اسهت و مها بها
اعتماد به تصحیح او ،این دو سند را آورد،ایم.

2

الز به ذکر است که مصحح ،این نکته را نیأ یادآور شد ،است که منظور از ابىفاخته  -که

علی بن بابو یه در سند خود ،وی را راو ی بىواسطه از اما صهادن ۷ذکهر مهیکنهد  -در اصهل،

حسهین بههن ثههویر بههن َبهىفاختههه اسههت کههه ایهن امههر ،بهها تو،ههه بههه سههایر مصههادر ایهن حههدیو قابههل
پذیرش است 3.به عبارت دیگر ،همه مصادر به نقل از یونس بن عبهدالرحمن عهن حسهین بهن
ّ
4
،د حسین ،از اصحاب اما علی ۷است.
ثویر ذکر نمود،اند و َبىفاختهِ ،

 .1الرجال ،ص.۳۴۸

 .2ر.ی :اإلمامة و التبصرة من الحیرة ،ص،۵۶
 .3همان.
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 .4ر.ی :من الیحضره الفقیه ،ج ،۳ص۳۰۰؛ کمال الدین و تمام النعمه ،ج ،۲ص۴۱۴؛ فهرست کتاب الشایعه و أصاولهم و
أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص ۱۹۶و .۲۲۶

منبهع مکتههوب اخههذ حهدیو ،کتههاب اإلمامااه محمههد بههن احمههد اسهت و طبه قر ینهه پههنجم ،در
1

سند دو  ،حدیو از کتاب اإلمامه یونس بن عبدالرحمن اخذ شد ،است.

2

حدیو  .۴۸قویترین احتمال طب قرینه پنجم ،اخذ حدیو از کتاب اإلحتجاج فی اإلماماه و یها
3

اإلماماه 4ابهن َبهىعمیهر اسهت .بهه نظهر مهیرسهد ایهن دو عنهوان بهه یهک کتهاب اشهار ،دارد .در واقهع ،ابهن
َبىعمیر صاحب یک کتاب در زمینه امامت است که با دو عنوان از آن یاد شد ،است.

ضمن اینکه محمد بن احمد نیأ صاحب کتاب اإلمامه اسهت 5کهه بهه محهل بحهو مهرتبا اسهت

(قرینه پنجم) .لذا میتوان احتمال داد کتاب ابن َبىعمیر به دسهت محمهد بهن احمهد رسهید ،اسهت و
ایشان این حدیو را در کتاب خود به نقل از کتاب ابن َبىعمیر نقل کرد ،است.

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

بهها تو،ههه بههه عطه

صههورت گرفتههه در سههند حههدیو ،طبه قر ینهه دو و پههنجم ،در سههند اول،

حدیو  .۴۹طب قرینه پنجم ،مصدر مکتوب اخذ حدیو ،کتهاب اإلمامه و الوصایه علهی

بن رثاب است 6.محتمل است حسن بن محبوب نیأ در کتهاب النوادر و یها المشایخه خهود ،از
کتاب وی نقل نمود ،باشد.

7

هههمچنههین ،مههیتههوان سههند ایههن حههدیو را طریقههی دیگههر بههرای انتقههال کتههاب علههی بههن رثههاب

دانسههت کههه در کتههب فهرسههتی بههه آن اشههار ،نشههد ،اسههت و طب ه قرین هه پههنجم ،ادعهها نمههود ایههن

حدیو را محمد بن حسین در کتهاب اإلمامه و یها وصایا اإلئماه :خهویش 8بهه نقهل از کتهاب

علی بن رثاب آورد ،،و محمد بن احمد نیأ در کتاب اإلمامه خود 9به نقل از کتهاب محمهد بهن
حسین و یا علی بن رثاب ذکر نمود،اند.

حدیو  .۵۶مصحح کتاب به قرینه نقل تما یا بخشهایى از این حهدیو در مصهادر مختله

از فههیض بههن مختههار و ادعههای کشههی مبنههی بههر ایههنکههه اول هین فههردی کههه از امهها صههادن ۷امامههت

فرزندشههان ،موس هی بههن ،عفههر ۷را شههنید ،اسههت ،ف هیض بههن مختههار اسههت و بههه دلی هل بعی هد بههودن
 .1الرجال ،ص.۳۴۸

 .2همان ،ص۴۴۶؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۵۱۱
 .3الرجال ،ص.۳۲۶

 .4فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۴۰۴
 .5الرجال ،ص.۳۴۸

 .6همان ،ص۲۵۰؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۶۳
 .7فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۱۲۲
 .8الرجال ،ص.۳۳۴
 .9همان ،ص.۳۴۸
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احتمال تعدد روایت برای این حدیو طوالنی ،احتمال قوی داد ،است کهه َبهو،عفر الضهریر ،همهان

نقل روایت کرد ،است.
محمد بن فیض بن المختار باشد که از پدرش ،فیض بن المختار ِ

از نظر مصحح ،عبارت نجاشی در تر،مه فیض بن المختار  -که وی را صهاحب کتهابى معرفهی

مینماید که پسرش، ،عفر آن را روایت میکند - 1خالی از تصهحی

نیسهت و صهحیح آن «پسهرش

اب هو،عفر» اسههت .در مصههادر حههدی ی ،بههرای ف هیض فرزنههدی کههه از وی نقههل روای هت نمههود ،باشههد، ،ههأ

محمد ذکر نشد ،است؛ 2چنانکه در کتاب رجال شیخ طوسی نیأ اینچنین نا بهرد ،شهد ،اسهت؛
مضاف بر اینکه عادتا به اسامی محمد ،کنیه ابو،عفر داد ،میشد ،است.

3

4

به هر رو ی ،ابو ،عفر ضهریر و پهدرش ههر کهه باشهند ،قهویتهرین احتمهال در مهورد مصهدر مکتهوب ایهن

حدیو به قر ینه پنجم ،اخذ حدیو از یکهی از کتهب البشارات ،المالحم و یها الملالاب علهی بهن مهز یهار
است 5.میدانیم که ابراهیم بهن مهز یهار ،تمهامی کتهب بهرادرش علهی را روایهت نمهود ،اسهت 6.نیهأ ،طبه

قرینههه پههنجم ،مههیتههوان گفهت محمههد بههن احمههد ایههن حههدیو را در کتههاب اإلمامااه خههویش نقههل نمههود،
است 7.محتمل است مطاب سند این حدیو ،محمد بن احمد نیهأ در طریه انتقهال کتهب علهی بهن

مهزیار قرار داشته باشد؛ هر چند در کتب فهرستی به آن اشار،ای نشد ،است.

حههدیو  .۵۷قههویتههرین احتمههال ،طب ه قر ینههه پههنجم ،اخههذ حههدیو از کتههاب اإلمامااه عبههداهلل بههن

مسکان است؛ 8همانطور که مهیتهوان احتمهال داد صهفوان بهن یحیهى در کتهاب الملالاب و یها الناوادر
خود 9به نقل از کتاب ابنمسکان و نیأ ،محمد بن احمد در کتهاب اإلماماه خهو یش 10بهه نقهل از کتهاب
الملالب و یا النوادر صفوان بن یحیى و یا کتاب اإلمامه ابنمسکان ،این حدیو را ذکر نمود،اند.
مههی دانههیم کههه صههفوان بههن یحیههى در طری ه انتقههال کتههاب عبههداهلل بههن مسههکان قههرار دارد.

هههمچنهین ،بههه اسههتناد سههند ایههن حههدیو مههیتههوان احتمههال داد محمههد بههن احمههد نیههأ در طریه

انتقههال کتههاب عبههداهلل بههن مسههکان و صههفوان بههن یحیههى قههرار دارشههته اسههت؛ هههر چنههد در کتههب

 .1همان ،ص.۳۱۱

 .2إقبال ابعمال ،ج ،۱ص.۱۰
 .3الرجال ،ص.۲۹۲

 .4اإلمامة و التبصرة من الحیرة ،ص،۶۹

.۹

 .5الرجال ،ص۲۵۳؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۶۵
 .6همان.

 .7الرجال ،ص.۳۴۸
 .8همان ،ص.۲۱۴
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 .9همان ،ص۱۹۷؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۴۱
 .10الرجال ،ص.۳۴۸

حههدیو  .۵۸بهها تو،ههه بههه محتههوای حههدیو و قر ین هه دو و پههنجم ،مصههدر مکتههوب اخههذ ای هن
حدیو ،کتاب وصایا اإلئمه :محمد بن حسین است؛ّ 1اما از آن،ا که محمد بن احمهد نیهأ

صاحب کتاب اإلمامه 2است که به موضوع حدیو مرتبا است ،میتوان احتمال داد کتهاب

محمههد بههن حس هین ،بههه دسههت محمههد بههن احمههد نی هأ رس هید ،اسههت و ایشههان ای هن حههدیو را در
کتهاب خههود بههه نقههل از کتههاب محمههد بههن حسهین نقههل نمههود ،اسههت .بههه عبههارت دیگههر ،مهیتههوان

گفت محمد بن احمد نیأ در طری انتقال کتاب محمد بن حسین قرار داشته است؛ ههر چنهد

کتب فهرستی وی را در طری انتقال کتاب محمد بن حسین ذکر نکرد،اند.

حدیو .۶۸طب قرینه پنجم ،مصهدر مکتهوب اخهذ ایهن حهدیو ،کتهاب التفسایر علهی بهن

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

فهرستی به آن اشار،ای نشد ،است.

َسباط است 3.همچنین ،سند ایهن حهدیو مهیتوانهد طریقهی دیگهر بهه کتهاب وی باشهد کهه در

کتب فهرستی به آن اشار،ای نشد ،است و حسن بهن موسهی نیهأ ایهن حهدیو را در کتهاب الارد
علاای الواقفیااه خههود 4بههه نقههل از کتههاب علههی بههن َسههباط و محمههد بههن احمههد در کتههاب اإلمامااه
خویش 5به نقل از کتهاب حسهن بهن موسهی و یها کتهاب علهی بهن َسهباط ذکهر نمهود،انهد .مطهاب

سند این حدیو ،محتمل است محمد بن احمد نیأ در طری انتقال کتاب حسهن بهن موسهی

قرار داشته باشد؛ هر چند در کتب فهرستی مذکور نیست.

حدیو  .۸۵میتوان گفت مراد از عبارت «عمن ذکر »،به قرینه حدیو  ،۵۷یعقوب بن یزید

یا به قرینه حدیو  ،۶۵علی بن اسهماعیل اسهت .قهویتهرین احتمهال ،طبه قر ینهه پهنجم ،اخهذ

حدیو از کتاب المالحم و یا النوادر صفوان بهن یحیهى اسهت 6.محتهوای حهدیو و نیهأ ذکهر آن

باب النوادر ،با عناوین هر دو کتهاب متناسهب اسهت .قرینههای مبنهی بهر ایهنکهه حهدیو از
ذیل ِ
ِ
کههدا یههک از ایههن کتههب اخههذ شههد ،اسههت ،در دسههترس نیسههت .هههمچنههین ،طبه قرینهه پههنجم،

مههیتههوان گفههت محمههد بههن احمههد نیهأ در کتههاب اإلمامااه خههود ،ایهن حههدیو را بههه نقههل از کتههب
صفوان بن یحیى ذکر نمود ،است 7.به عبهارت دیگهر ،طبه سهند ایهن حهدیو ،مهیتهوان گفهت

 .1همان ،ص.۳۳۴
 .2همان ،ص.۳۴۸
 .3همان ،ص.۲۵۲
 .4همان ،ص.۴۲

 .5همان ،ص.۳۴۸

 .6همان ،ص۱۹۷؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۴۱
 .7الرجال ،ص.۳۴۸
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محمههد بههن احمههد نیههأ در طری ه انتقههال کتههب صههفوان بههن یحیههى قههرار دارد؛ هههر چنههد در کتههب

فهرستی از وی در طری انتقال کتب صفوان بن یحیى نامی به میان نیامد ،است.

حههدیو  .۸۶قههویتههرین احتمههال بههه قرینههه دو و پههنجم ،اخههذ حههدیو از کتههاب اإلمامااه محمههد بههن

احمد است؛ 1هر چند به دلیل یکی بودن عنهوان بهاب ایهن حهدیو بها عنهوان کتهاب الناوادر محمهد بهن
یحیى میتوان حکم به اخذ مستقیم این حدیو از کتاب محمد بن یحیى نیأ نمود.

2

حدیو  .۸۷به دلیل یکی بودن عنوان بهاب ایهن حهدیو بها کتهاب الناوادر َبهىَیهوب الخهأاز

مهیتهوان گفهت حهدیو از کتهاب وی اخهذ شهد 3،و صهفوان بهن یحیهى در کتهاب المالحام و یها
النوادر خود 4این حدیو را از کتاب َبىَیوب نقل نمود ،است .محتهوای حهدیو و نیهأ ذکهر آن

باب النوادر ،با عناوین هر دو کتاب صفوان بن یحیى متناسهب اسهت .قرینههای مبنهی بهر
ذیل ِ
ِ
ایههنکههه حههدیو در کههدا یههک از ایههن کتههب نقههل شههد ،اسههت ،در دسههترس نیسههت؛ مضههاف بههر

اینکهه ،طبه قرینهه پهنجم ،مهیتهوان گفهت محمهد بهن احمهد ایهن حهدیو را در کتهاب اإلماماه
خو یش به نقل از کتاب النوادر و یا المالحم صفوان بن یحیى و یها الناوادر َبهىَیهوب ذکهر کهرد،
است 5.با تو،ه به سند این حدیو ،همانگونه که پیشتر مذکور افتاد ،میتهوان گفهت محمهد

بن احمد در طری انتقال کتب صفوان بن یحیهى و ههمچنهین ،کتهاب َبهىَیهوب قهرار دارد؛ ههر

چند در کتب فهرستی به آن اشار،ای نشد ،است.

 .2-3منقوالت محمد بن یحیی از محمد بن حسین بن أبیالخطاب
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و [محمههد بههن یحیههى] عنههه [محمههد بههن حسههین] عههن محمهه ِد به ِهن
ْ
۶
۱۴
ِعیسی ْب ِن ُعب ْیهد ،ع ْهن ُمح ّم ِهد ْب ِهن َ ِبهى ُعم ْیهر ،ع ِهن ال ُحسه ْی ِن ْب ِهن َ ِبهى
ْ
اهلل۷
الع  :ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ
 .1همان.

 .2همان ،ص.۳۵۳
 .3همان ،ص.۲۰
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 .4همان ،ص۱۹۷؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۴۱
 .5الرجال ،ص.۳۴۸

و [محمههد بههن یحیههى] ع ْنه ُهه [محمههد بههن حسههین] عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن ِعیسههی،
۷
۱۵
ْ
ّ
ْ ْ
اهلل ۷قال
ات ،ع ِن الحس ِن ْب ِن ِد یاد ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ
ض ال ِ ق ِ
عن بع ِ
ْ ّ
ْ ُ ّ ْ ْ ُ ْ ْ
ُ ُّ ْ ُ ْ
هاب ،ع ِهن
محمد بن یحیى ،عهن محم ِهد ب ِهن الحسهی ِن ب ِهن َ ِبهى الخط ِ
۵۴
۱۶
ّ
ُ
اهلل ،۷قال
ْاب ِن فضال ،ع ِن ْاب ِن ُبک ْیر ،ع ْن درارة :ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ
ْ
و ع ْن ُه [محمد بن یحیى] ع ْهن ُمح ّم ِهد ْب ِهن ال ُحسه ْی ِن ،ع ْهن وه ْیه ِب ْب ِهن
۶۴
۱۷
ْ
ُ ُ
اهلل۷
حفص ،ع ْن َ ِبى ب ِصیر ،قال :کنت عند َ ِبى ع ْب ِد ِ
ْ
و ع ْن ُه [محمهد بهن یحیهى] ع ْهن ُمح ّم ِهد ْب ِهن ال ُحسه ْی ِن ،ع ْهن ْ ،عف ِهر ْب ِهن
۵۵
۱۸
ُ
ُ ُ
قاعدا عند َبى ،عفر۷
ب ِشیر ،ع ْن فض ْیل ،ع ْن ط ِاهر ،قال :کنت ِ
ِ
ْ
ُ
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن ال ُحس ْی ِن ،ع ْن ْ ،عف ِر ْب ِن ب ِشیر ،ع ْن
۶۳
۱۹
ُ
اهلل ،۷قال:
فض ْیل ،ع ْن ط ِاهر :ع ْن َ ِبى ع ْب ِد ِ
ْ ّ
ْ ُ ّ ْ ْ ُ ْ ْ
ُ ُّ ْ ُ ْ
هاب ،عه ْن
محمد بن یحیى ،عهن محم ِهد ب ِهن الحسهی ِن ب ِهن َ ِبهى الخط ِ
۷۲
۲۰
ُْ
ْ
ْ ْ
ْ ْ
اهلل ،۷قال قل ُت:
اب َ ِبى ع ْب ِد ِ
ض َصح ِ
ع ِل ِ ّی ب ِن َسباط :عن بع ِ
ْ ّ
ْ ُ ّ ْ ْ ُ ْ ْ
ُ ُّ ْ ُ ْ
هاب ،ع ْهن
محمد بن یحیى ،عهن محم ِهد ب ِهن الحسهی ِن ب ِهن َ ِبهى الخط ِ
۸۰
۲۱
ْ
ُمح ّم ِد ْب ِن ِسنان ،ع ْن طلحة ْب ِن د ْید :ع ْن ْ ،عفر ،ع ْن َ ِبی ِه ،۸قال
حههدیو  .۵ایههن حههدیو مههیتوانههد از کتههاب المشاایخه و یهها النااوادر حسههن بههن محبههوب گرفتههه شههد،
باشد؛ 1ضمن اینکه محمد بن حسین نیأ صاحب کتاب اإلمامه است که بهه موضهوع حهدیو مهرتبا
اسهت 2.لهذا مهیتهوان احتمهال داد ایشهان ایهن حهدیو را در کتهاب خهود از آثهار حسهن بهن محبهوب نقههل
نمود ،باشد .همچنین ،محتمهل اسهت سهند ایهن حهدیو ،طریقهی دیگهر بهه کتهب حسهن بهن محبهوب
باشههد کههه در کتههب فهرسههتی بههه آن اشههار ،نشههد ،اسههت .در یههر ایههن صههورت ،طبه قرینههه دو و پههنجم،
3
ابنبابویه این حدیو را مستقیما از کتاب اإلمامه محمد بن حسین گرفته است.
4
حدیو  .۶طب قرینه پنجم ،منبع مکتوب این حهدیو کتهاب اإلحتجاج فی اإلماماه و یها
اإلمامه 5محمد بن َبىعمیر است که محمد بن عیسی در کتاب اإلماماه خهود 6از کتهاب وی

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

ردیف شماره حدیث

سند حدیث

 .1فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۱۲۲
 .2الرجال ،ص.۳۳۴
 .3همان.

 .4همان ،ص.۳۲۶

 .5فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۴۰۴
 .6الرجال ،ص.۳۳۳
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نقههل نمههود ،اسههت .هههمچنههین ،مههیتههوان گفههت محمههد بههن حسههین نیههأ ایههن حههدیو را در کتههاب
اإلمامه خود 1به نقل از کتاب ابن َبىعمیر ذکر نمود ،است.
اگر این احتمال مفروض گردد که محمد بن حسین در کتاب خود از کتهاب اإلمامه محمهد

بههن عیسههی ،نقههل نمههود ،اسههت ،مههیتههوان احتمههال داد محمههد بههن حسههین نیههأ در طری ه انتقههال

کتاب محمد بن عیسهی قهرار داشهته اسهت؛ ههر چنهد در کتهب فهرسهتی از وی در طریه انتقهال

کتب محمد بن عیسی بن عبید ،نامی به میان نیامد ،است.

حدیو  .۷به قرینه حدی ی مشابه در کتاب علل الشرایع ،محتمل است منظهور از عبهارت
2

«بعضال قات» ،سعد بن َبىخل

اشعری باشد.

3

طب قرینه اول و پنجم ،منبع مکتوب اخذ این حدیو کتاب اإلمامه محمد بن عیسی بن

عبیههد اسههت 4و محههتم محمههد بههن حسههین نیههأ در کتههاب اإلمامااه خههود ،از کتههاب محمههد بههن
عیسی نقل نمود ،است .به عبارت دیگر ،همانگونه که در حدیو قبل مذکور گردید ،میتهوان

محمد بن حسین را نیأ در طرن انتقال کتاب محمهد بهن عیسهی بهه شهمار آورد؛ ههر چنهد کتهب

فهرستی از وی در طرن انتقال کتاب محمد بن عیسی نامی نبرد،اند.

حدیو  ۵۴و  .۶۴قویترین احتمال ،با تو،ه به محتوای حدیو و طب قر ینهه دو و پهنجم،

اخذ حدیو از کتاب اإلمامه و یا وصایا اإلئمه :محمد بن حسین است 5.قر ینهای مبنهی بهر

اینکه حدیو از کدا یک از این دو کتاب اخذ شد ،است ،در دسترس نیست.

حههدیو  ۵۵و  .۶۳بهها تو،ههه بههه مطابقههت کامههل اسههناد ای هن دو حههدیو بههر یکههدیگر ،مصههدر

مکتههوب ای هن احادی هو م هیتوانههد کتههاب المشاایخه و ی ها النااوادر ،عفههر بههن بش هیر باشههد .کتههاب

المشاایخه وی هماننههد کتههاب المشاایخه حسههن بههن محبههوب دانسههته شههد ،اسههت .ای هن ادعهها

هال اخهذ حهدیو از کتهاب المشایخه 6وی را تقو یهت نمایهد .نیهأ،
میتواند به عنوان قر ینهه ،احتم ِ

طب قر ینه پنجم میتوان گفت محمد بن حسین این احادیو را در کتاب اإلمامه و یها وصاایا
اإلئمه :خود 7،به نقهل از کتهب وی ذکهر نمهود ،باشهد .در یهر ایهن صهورت ،طبه قر ینهه دو و

 .1همان ،ص.۳۳۴

 .2علل الشرایع ،ج ،۱ص.۱۹۲

 .3الرجال ،ص۱۷۸؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۱۷
 .4الرجال ،ص.۳۳۳
 .5همان ،ص.۳۳۴
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 .6همان ،ص۱۱۹؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۱۰۹
 .7الرجال ،ص.۳۳۴

اخذ کرد ،است.

1

حدیو  .۶۵قویترین احتمال طب قر ینه پنجم ،اخذ حدیو از کتاب اإلماماه عبهداهلل بهن

مسکان است 2که صفوان بن یحیى نیأ در کتاب الملالب و یا النوادر خهود 3از کتهاب وی نقهل
نمود ،است .این احتمال از آن،ا تقویت میشود که صفوان بن یحیى در طری انتقال کتاب

عبداهلل بن مسکان قرار دارد .همچنین ،میتوان گفت محمهد بهن احمهد نیهأ در کتهاب اإلماماه

خو یش 4آن را به نقل از کتاب ابنمسکان و یا کتب صفوان بن یحیى ذکر کرد ،است و مطهاب

سند این حدیو ،همهانگونهه کهه پهیشتهر اشهار ،گردیهد ،محمهد بهن احمهد نیهأ در طریه انتقهال
کت هاب عبههداهلل بههن مسههکان و صههفوان بههن یحیههى قههرار دارد؛ هههر چنههد در کتههب فهرسههتی بههه آن

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

پنجم ،ابن بابو یه این دو حهدیو را از کتهاب اإلمامه و یها وصاایا اإلئماه :محمهد بهن حسهین

اشار،ای نشد ،است.

حههدیو  .۷۲بههه قرینهه احادیههو مشههابه در دیگههر منههابع حههدی ی ،منظههور از «بعههض َصههحاب
7
َبىعبداهلل» ،حکم بن مسکین 5و ُعبید بن درار 6،است.

با تو،ه به اشترای علی بن َسباط در همه اسانیدی که برای این حهدیو ذکهر شهد ،اسهت،

قههویتههرین احتمههال مر بههوط بههه اخههذ حههدیو از کتههاب النااوادر ،الاادالئل و یهها اصاال وی اسههت.

8

قرینهای مبنی بر اینکه حدیو از کدا یک از کتب وی اخذ شد ،است ،در دسهترس نیسهت.
طب قر ینه پنجم ،میتوان گفت محمد بن حسین نیأ در

کتاب اإلمامه و یا وصاایا اإلئماه:

خویش ،از کتب وی نقل نمود ،اسهت 9.در یهر ایهن صهورت ،طبه قرینهه دو و پهنجم ،مصهدر

مکتهوب مهورد اسهتفاد ،ابهن بابو یهه در اخهذ ایهن حهدیو

محمد بن حسین است.

10

کتهاب اإلماماه و یاا وصاایا اإلئماه:

 .1همان.

 .2همان ،ص۲۱۴

 .3همان ،ص۱۹۷؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۴۱
 .4الرجال ،ص.۳۴۸

 .5همان ،ص ۱۳۶و ۴۲۶؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۱۶۰

 .6رساله أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی فکر آل أعین ،ص۲۱۶؛ الرجال ،ص۲۳۳؛ فهرست کتاب الشایعه و أصاولهم و
أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۳۰۸
 .7ر.ی :بصائر الدرجات ،ج ،۱ص ۴۷۷و ۴۸۸؛ الکافی ،ج ،۱ص.۲۷۴
 .8الرجال ،ص۲۵۲؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۲۶۸
 .9الرجال ،ص.۳۳۴
 .10همان.
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حدیو  .۸۰قویترین احتمال طبه قر ینهه پهنجم و هفهتم ،مر بهوط بهه اخهذ حهدیو از کتهاب

النوادر محمهد بهن سهنان اسهت؛ 1همهانطهور کهه طبه قرینهه پهنجم ،احتمهال مهیرود محمهد بهن

حسین در کتاب اإلمامه و یا وصایا اإلئمه :خویش ،از کتاب وی نقل نمود ،باشد.

2

 .3-3نقل محمد بن یحیی از عبداهلل بن محمد بن عیسی

سند حدیث
ردیف شماره حدیث
ُ
اهلل ْب ِهن ُمح ّم ِهد ْب ِهن ِعیسهی ،ع ْهن ُمح ّم ِهد
ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیهى ،ع ْهن ع ْب ِهد ِ
ْ
ْبههن ْبههراهیم ،عه ْهن د ْی هد ّ
۲
۲۲
الشه ّهحا ِ  ،عه ْهن د ُاود ْبه ِهن ال ُع ه  ،عه ْهن َ ِب هى ح ْمههأة
ِ ِ ِ
ْ
ُ
ّ
اق ُر۷
ال ما ِل ِ ّی ،قال :قال الب ِ

حدیو  .۲این حدیو میتواند از کتاب النوادر َبوحمأ ،ثمالی گرفته شد ،باشد 3.محتمل

اسههت محمههد بههن یحیههى نیههأ ایههن حههدیو را در کتههاب النااوادر خههود ،از کتههاب وی نقههل نمههود،

باشد 4.احتمال نقل شفاهی ابن بابویه از محمد ین یحیى را نیأ نمیتوان از نظر دور داشت.
 .۴-3نقل محمد بن یحیی از محمد بن حسین و اسطی

ردیف

۲۳

سند حدیث
شماره حدیث
ُ
ُمح ّمههد ْبه ُهن ی ْحیهى ،عه ْهن ُمح ّمه ِهد ْبه ِهن َ ْحمههد ،عه ْهن ع ِله ِ ّی ْبه ِهن ُمح ّمههد،
ْ
ْ
اسه ِهم ْبه ِهن ُمح ّمههد عه ْهن ُسههل ْیمان ْبه ِهن د ُاود ال ِم ْنقه ِهر ِ ّی( :و) عه ْهن
عه ِهن الق ِ
ْ
ْ
ُ
۴۰
ُمح ّم ِد ْب ِن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِهد ْب ِهن ال ُحسه ْی ِن الو ِاس ِهط ِ ّی ،ع ْهن ُیهونس
ْ
ُ
اختة :ع ْهن َ ِبهى
ْب ِن ع ْب ِد ّالر ْحم ِان ،ع ِن (ال ُحس ْی ِن ْب ِن ثو ْی ِر ْب ِن) َ ِبى ف ِ
اهلل ،۷قال
ع ْب ِد ِ

حدیو  .۴۰در مورد این حدیو و مصدر مکتوب آن قهب سهخن گفتهه شهد .از آن،ها کهه در

آ از مقاله ملتأ به بررسی اسناد تمها منقهوالت از محمهد بهن یحیهى شهدیم ،ایهن سهند را  -کهه

مشتمل بر عط

است  -به اعتبار محمد بن حسین واسطی ،دوبار ،ذکر کردیم.

 .1همان ،ص.۳۲۸
 .2همان ،ص.۳۳۴

 .3همان ،ص۱۱۵؛ فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۱۰۵
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 .4الرجال ،ص.۳۵۳
 .5ر.ی :ح ،۴۰ردی

.۳-۱

5

سند حدیث
ردیف شماره حدیث
ْ
ُ
ُ
َ ْحمد ْب ُن ِ ْد ِر یس و ُمح ّمد ْب ُن ی ْحیى ،ع ْن ُمح ّم ِد ْب ِن ع ْب ِد الج ّب ِار ،ع ِن ْاب ِن
۵۹
۲۴
ْ
ْ
ْ ْ
ید ْب ِن ص ِبیح ،قال
َ ِبى ن ْجران ،ع ِن ال ُحس ْی ِن ْب ِن ال ُمخت ِار ،ع ِن الو ِل ِ

حدیو  .۵۹اگر عبارت «له روایات»  -که شیخ طوسهی آن را در مهورد محمهد بهن عبهدالجبار

به کار برد -1،به معنای «له کتاب» و یا «له کتاب نوادر» در نظر گرفته شهود 2،طبه قر ینهه هفهتم

احتمههال مهیرود ایهن حههدیو از کتههاب محمههد بههن عبههدالجبار اخههذ شههد ،باشههد؛ هههر چنههد ایههن

عبارت در الفهرست شیخ طوسی ،معانی متفاوتی را شامل میگردد 3.در یر این صورت ،این

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

 .۵-3نقل محمد بن یحیی از محمد بن عبدالجبار

حههدیو م هیتوانههد از کتههاب النااوادر محمههد بههن یحیههى گرفتههه شههد ،باشههد 4.در ایههن مههورد ،ایههن

حدیو را نیأ ،با تو،ه به کمبود قهراین اخهذ از منبهع مکتهوب احتمهال نقهل شهفاهی نمهیتهوان از
نظر دور داشت.

 .۴نتیجه

در بررسههی و تحلیههل مصدرشههناختی منقههوالت ابههنبابو یههه از محمههد بههن یحیههى در اإلمامااة و

التبصرة من الحیرة ،نتای کلی دیر به دست آمد:

 .۱از میههان  ۲۳حههدیو منقههول از محمههد بههن یحی هى بههه نظههر مههیرسههد نأدیههکتههرین منههابع بههه عصههر

ابنبابویه و محتملترین منابع مورد اسهتفاد ،او کتهابههای :اإلماماه محمهد بهن احمهد ،اإلماماه یهونس
بن عبدالرحمن ،اإلمامه و وصایا اإلئمه :محمد بن حسین و النوادر محمد بن یحیى باشد.

 .۲مصههادری کههه نسههبت بههه عصههر ابههنبابو یههه ،کهههنتههر محسههوب مههیشههوند و محتمههل اسههت

احادیو مورد استفاد ،وی از این کتب گرفته شد ،یا در آنها نیهأ نقهل شهد ،باشهد ،عبهارتانهد

از :کتاب التفسیر علی بن َسباط ،کتاب النوادر َبىَیوب الخأاز ،کتهاب المشیخه و یها الناوادر
،عفر بن بشیر ،کتاب النوادر َبوحمأ ،ال مالی ،روایات محمد بن عبدالجبار ،کتاب اإلمامة و

الوصیة علی بن رثاب ،کتاب النوادر و یا المشیخه حسن بهن محبهوب ،کتهاب اإلماماه عبهداهلل

 .1فهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب ابصول ،ص.۴۱۵

 .2برای مطالعه بیشتر در اینبار ،،ر.ی« :کاربرد له روایات و ارتباط آن با کتاب نوادر».
 .3ر.ی :همان.

 .4الرجال ،ص.۳۵۳
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بن مسکان ،کتاب الرد علی الواقفیه حسن بن موسی الخشاب ،کتاب البشاارات ،المالحام و

یا الملالب علی بن مهزیار ،کتهاب المالحام ،الملالاب و یها الناوادر صهفوان بهن یحیهى ،کتهاب
النوادر محمد بن سنان و کتاب اإلمامه محمد بن عیسی بن عبید.

 .۳داد،های فهرستی  -که از اسانید مورد مطالعه استخراج شد  -مشتمل بر موارد دیر است:

 .۱-۳طب اسناد احادیو  ۶و  ،۷میتوان احتمال داد محمد بن حسین بن َبىخطاب نیأ

در طری انتقال کتاب اإلمامه محمد بن عیسی قرار داشته است.

 .۲-۳میتوان سند حدیو  ۴۹را طریقی دیگر برای انتقهال کتهاب اإلمامة و الوصیة علهی بهن

رثاب دانست و ادعا نمود که محمد بن حسین و محمد بن احمد نیهأ در طریه انتقهال کتهاب
علی بن رثاب قرار دارند؛ هر چند در کتب فهرستی بیان نشد ،است.

 .۳-۳به نظر میرسد محمد بن احمد ،به اسهتناد سهند حهدیو  ،۵۶در طریه انتقهال کتهب

علی بن مهز یهار ،مطهاب اسهناد احادیهو  ۵۷و  ،۶۵در طریه انتقهال کتهاب اإلماماه عبهداهلل بهن

مسهکان ،طبه اسههانید احادیهو  ۸۵ ،۶۵ ،۵۷و  ۸۶در طریه انتقههال کتهب صههفوان بههن یحیههى و

مطاب سند حهدیو  ۵۸در طریه انتقهال کتهاب وصاایا اإلئماه :محمهد بهن حسهین بهن ابهى
الخطاب قرار داشته اسهت؛ ههر چنهد در کتهب فهرسهتی بهه آن اشهار،ای نشهد ،اسهت؛ خصوصها
که به تصریح نجاشی و طوسی ،محمد بن احمد فردی ک یر الروایه معرفهی شهد ،کهه بهه معنهای

آثار بسیار است.
وساطت او در طری
ِ
انتقال ِ

 .۴-۳نیأ ،به نظر میرسد سند حدیو  ۶۸میتواند طریقی دیگر به کتهاب التفسایر علهی بهن

َسباط باشد .به عبهارت دیگهر ،مهیتهوان گفهت کهه حسهن بهن موسهی و محمهد بهن احمهد نیهأ در
طری انتقال کتاب علی بن َسباط قرار دارند؛ ّاما در کتب فهرستی ذکر نشد،اند.
کتابنامه

إقبال ابعمال ،علی بن موسی بنطاووس ،تهران :دارالکتب اإلس میه۱۴۰۹ ،ن.

اإلمامة و التبصرة من الحیرة ،علهی بهن حسهین بهن بابو یهه ،قهم :مدرسهة اإلمها المههدى؟جع؟،
۱۴۰۴ن.

بازسازی متون کهن حدیث شیعه ،سید محمد عمادی حاثری ،قم :دارالحدیو۱۳۹۴ ،ش.
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بصائر الدرجات فی فضاائل آل محماد ،:محمهد بهن حسهن صهفار قمهی ،قهم :مکتبهة آیهة اهلل
المرعشی النجفی۱۴۰۴ ،ن.

آل البیت۱۴۱۴ ،:ن.

التوحید ،شیخ صدون ،تصحیح :هاشم حسینی طهرانی ،قم :دفتر انتشارات اسه می ،امعهه
مدرسین حوز ،علمیه قم۱۴۱۶ ،ن.

خاتمة مستدرک الوسائل ،حسین نوری طبرسی ،قم :موسسه آل البیت۱۴۱۵ ،:ن.

الرجال ،احمد بن علی نجاشی ،قهم :مؤسسهة النشهر االسه می التابعهه لجامعهة المدرسهین بقهم
المشرفه۱۳۶۵ ،ش.

رسالة أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی ذکر آل أعین ابو الب احمد بن محمد زار ی ،قم :مرکأ
البحوا و التحقیقات اإلس میة۱۳۶۹ ،ش.

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه ،محمد بهن حسهن حهر عهاملی ،قهم :موسسهه

الرواشح السماویه ،محمد باقر بن محمد میرداماد ،تحقیه  :ه حسهین قیصهریههها و نعمهت
اهلل ،لیلی ،قم :دارالحدیو۱۳۸۰ ،ش.

علل الشرایع ،شیخ صدون ،مقدمه :محمد صادن بحرالعلو  ،قم :مکتبة الداوری ،بىتا.

الفوائد المدنیه و الشواهد المکیه ،محمد امین استرآبادی ،تحقی  :رحمت اهلل رحمتی اراکی،
قم :موسسه النشر اإلس می۱۴۲۴ ،ن.

فهارس الشیعه ،مهدی خدامیان اآلرانی ،قم :موسسه تراا الشیعه۱۳۸۹ ،ش.

فهرست کتب الشیعة و أصاولهم و أساماء المصانفین و أصاحاب ابصاول ،محمهد بهن حسهن
طوسی ،قم :مکتبة المحق الطباطباثی ،بىتا.

الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تهران :دار الکتب اإلس میة۱۴۰۷ ،ن.

کماال الاادین و تماام النعمااه ،شهیخ صهدون ،تصهحیح :علههی اکبهر فهاری ،تههران :دارالکتههب
اإلس میه۱۳۹۵ ،ن.

مشرق الشمسین و إکسیر السعادتین ،محمهد بهن حسهین بههایى عهاملی ،قهم :مکتبهه بصهیرتی،
بىتا.

معانی ابخبار ،شیخ صدون ،تصحیح علی اکبر فاری ،قهم :دفتهر انتشهارات اسه می ،امعهه
مدرسین حوز ،علمیه قم۱۳۶۱ ،ش.

معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه ،ابوالقاسم خویى ،بى،ا ،بىنا۱۳۷۳ ،ش.

مقدمهة اإلمامهة و التبصههرة مههن الحیهرة ،علهی بههن حسهین بههن بابو یهه ،سهید محمدرضهها حسهینی
 ،لی۱۴۰۴ ،ن.
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من الیحضره الفقیه ،شیخ صهدون ،تحقیه  :علهی اکبهر فهاری ،قهم :موسسهة النشهر اإلسه می،
۱۴۱۳-۱۴۰۴ن.

مهاادویت نراااری در ساادههااای نخسااتین ،محمهد معرفههت ،قههم :دانشههگا ،ادیههان و مههذاهب،
۱۳۹۹ش.

الوافی ،محمد محسن فیض کاشانی ،اصفهان ،مکتبة اإلما امیرالمؤمنین۱۴۰۶ ،۷ن.

«بازشناسههی مصههادر احادیههو کتههاب الهیبههه نعمههانی» ،محمههد معرفههت و محمههد فههوری نهههاد،
مجله شیعهپژوهی۱۳۹۷ ،ش ،ش  ،۱۴ص.۲۶-۵

«بازشناسی مصادر کتاب الهیبه طوسی» ،محمد مسعودی ،مجلهه انتظاار موعاود۱۳۸۸ ،ش،
ش ،۲۸ص.۱۵۲-۱۳۳

«بازشناسههی منههابع کلینههی در تههدوین الکههافی» ،عبدالرضهها حمههادی ،و سههید علیرضهها حسههینی،
مجله حدیثپژوهی۱۳۹۳ ،ش ،ش ،۱۱ص.۲۰۶-۱۸۱

«تبارشناسی منهابع روایهات اعتقهادی الکهافی» ،اسهماعیل اثبهاتی و سهید کهاظم طباطبهایىپهور،
نشریه کتاب قیم۱۳۹۶ ،ش ،ش  ،۱۷ص.۲۸۸-۲۵۶

«تحلیههل مصدرشههناختی الهیبههه شههیخ طوسههی» ،محمههد معرفههت و محمههد فههوری نهههاد ،مجلهه
انتظار موعود۱۳۹۶ ،ش ،ش ،۵۷ص.۲۷-۵

«تدوین حدیو» ،مجید معارف ،محسن معینی و لی هوشهنگی،دانشنامه جهاان اساالم ،د یهر
نظر:

معلی حداد عادل ،ج ،۶ص۱۳۸۱ ،۷۵۵-۷۴۹ش.

«حههدیوشناس هی اإلمامهة و التبصههرة مههن الحی هرة ،نجههمالههدین طبس هی و محمههد مهههدی لطف هی،
مجله انتظار موعود۱۳۸۵ ،ش ،ش ،۱۸ص.۲۰۸-۱۷۹

«عرضههه حههدیو بههر امامههان ::قسههمت اول» ،عبههدالهادی مسههعودی ،مجل هه علااوم حاادیث،
۱۳۷۶ش ،ش ،۹ص.۵۴-۲۹

«عرضههه حههدیو بههر امامههان ::قسههمت دو » ،عبههدالهادی مسههعودی ،مجل هه علااوم حاادیث،
۱۳۷۷ش ،ش ،۹ص.۱۶۹-۱۲۰

«الکاتههب النعمههانی و کتههاب الهیبههه» ،محمههد ،ههواد شههبیری زنجههانی ،مجل هه علااوم حاادیث،
۱۴۱۹ن ،ش ،۳ص.۲۳۸-۱۷۵

88

«کههاربرد لههه روای هات و ارتبههاط آن بهها کت هاب نههوادر» ،احسههان سههرخهای ،مجل هه علااوم حاادیث،
۱۳۹۵ش ،ش ،۸۱ص.۱۲۵-۹۸

۱۳۸۸ش ،ش ،۵۱ص.۵۸-۳۴

«منبع معتبهر و نشهانهههای آن نهأد محهدثان متقهد امهامی :نگهاهی بهه ،ایگها ،منبهع مکتهوب در
حدیو پژوهی قدما» ،حمید بهاقری ،مجلهه پژوهشهاای قارآن و حادیث۱۳۹۳ ،ش ،ش،۱
ص.۲۶-۱

«نگاهی به نقش و ،ایگا ،مؤلفههای کتاب محور در اردیابىهای حدی ی قدما در پرتو تحلیهل
منابع فهرستی» ،حمید ،باقری ،مجله علوم حدیث۱۳۹۲ ،ش ،ش  ،۶۸ص.۲۸-۳

تحلیل مصدرشناختی منقوالت علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار...

«کتههاب حلبههی منبعههی مکتههوب در تههالی

الکههافی» ،احسههان سههرخهای ،مجلهه علااوم حاادیث،
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