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کتههابیههبازشناسههی مصههادر نخسههتین حههدی ی، دارای فوا تههاریخی و  شههناختید حههدی ی، 

  صاحبان فهارس به مصادر نخستین، تکرار متعددی است. تو،ه مطابقت سند با طری
کتهاب در منهابع حهدی یه سلسل خهوانی موضهوع روایهات بها ههمو  سند منتهی به صهاحب 

کتب کتهاب اخذ حدیو از مصادر مکتوب است. ابن قرایناز  ،عنوان  اإلمامة و بابویه در 
 یبهت و  مو،ود شیعه در موضوع امامهت نگاریترین تککه قدیمی - التبصرة من الحیرة

کهه  ۸۷مجموعها  - اسهت کهرد،  یحیهى بهن  را ب واسهطه از محمهدحهدیو  ۲۳حهدیو نقهل 
یافته است. محتمل کتابابن، ترین منابع مورد استفاددر بهن  محمهد النوادرهای: بابویه، 

اإلمامااة و وصااایا ، عبههدالرحمنبههن  یههونس اإلمامااه احمههد،بههن  محمههد اإلمامااهیحیههى، 
یههان نیههأ، بههه نوبهه الخطههاب حسههین بههن ابههىبههن  محمههد :اإلئمااه خههود از ه اسههت. ایههن راو
 یهاو  المشایخهَیهوب الخهأاز، َبهى الناوادرَسهباط، بهن  علهی التفسایر چهون:هایى ههمکتاب
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و  سهنانبن  محمد النوادریحیى، بن  صفوان النوادریا و  الملالب، المالحممهزیار، بن  علی
 اند.عبید استفاد، نمود،بن  عیسیبن  محمد اإلمامه

، امامههت، یحیهىبههن  محمهد، اإلمامااة و التبصاارة ماان الحیاارةبابویهه، بهن  : علههیهداواژهکلیدد
 .مهدویت، منابع حدی ی نخستین

ح مسئله .1  طر

ن(، مشهور به صدون اول یا صدون ۳۲۹بن بابویه )  موسیبن  حسینبن  ابوالحسن، علی
 محهدثیندر عصر خویش، رثیس فقهها، و  ا،تهادو  ادار، از اصحاب فتویکی از فقهای نا  ،پدر
فتهوایش نهأد و  انهدپیشوای مرد  قم بود، است. شهیعیان در امهور دینهی بهه او مرا،عهاتی داشهتهو 

امههها   خهههاص حضهههرت عنایهههت بابویهههه مهههوردبهههن  علهههی 1.محتهههر  بهههود، اسهههتو  همگهههان، نافهههذ
به او  بن روح نوبختی حسین توسا ؟جع؟حضرت ای از سوی آنواقع شد، و نامه ؟جع؟زمان
  2.به او داد، شد، است پسرطی آن، بشارت تولد دو فرزند و  ،رسید

ه که 3اسهته یهبابوسهنِگ ابهنگهران فاتینمونه از تأل کی اإلمامة و التبصرة من الحیرة،کتاب 
ه، پرداختههه ویه بهه طهور ؟جع؟بهت امهها  مههدىیبهه موضهوع  و  بهه نحههو عها  ،بهه موضهوع امامهت

عنوان اصهلی از اصهول مهذهب به « امامت»به  هکسانی است کن اثر با یاست. روى سخن در ا
ن یهانهد. ادا نمهود،یهگهر بها ههم اخهت ف نظهر پیهر امامی پس از اما  د در شخِص  یلو ،باور دارند

 داست. یتاب به خوبى پکن ابواب یمعنا از عناو
گنج اإلمامة و التبصرة من الحیرةکتاب  و  ه از هجهو  حهواداکهاى ارزشمندى است نهیاز 

ه در کههن اثههرى اسههت یتههرمییبههت قههدیه، در موضههوع  یههوبههه و  نند، محفههو  مانههد،کع شههیقههاو
 گههههریلفههههان دؤمو  ن اسههههت۳۲۹کههههه مؤلهههه  آن، متوفههههاى سههههال دسههههترس مهههها قههههرار دارد؛ چههههرا 

و  یمرتضهه دیسهه ،یطوسهه خیصههدون، شهه خیشهه ،یهمچههون نعمههان ،مو،ههود یهههاینگههاربههتی 
 4.اندخود پرداخته آثاره به نگارش یبابوهمگی بعد از عصر ابن ،دیمف خیش

به بعد نگاشته  یچهار  هجرو  سو  یهاکه در سد، - ی ی،وامع حد یمدانمی ،یهر رو به
                                                           

 .۲۷۳، صفهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۲۶۱، صالالرج. 1
 .۲۶۱، صالرجال. 2
 همان.. 3
کتاب. 4 ؛ برای برخی تردیهدها در ۱۹-۱۱، صةمن الحیر ةو التبصر ةاالمام: مقدمه ر.ی ،برای مطالعه بیشتر در مورد ،ایگا، 

کتاب به ابن  .۱۸۱، ص«ةمن الحیر ةالتبصرو  ةشناسی االمامدیوح»: ، ر.ینقد آنو  بابویهانتساب 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AD_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C


 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ت و

بیس
 

فتم
ه

ماره
، ش

 
 اول

70 

کههه در دور، یبرگرفتههه از متهون - انههدشهد،  البها  بههه دسههت مهها و  متقهد  نوشههته شههد، یهههاهسههتند 
 ههایهمجموعه کمهک بها سهل ، متهون از بسهیاری کرد ادعا توانمی اساس، این بر 1اند.ید،نرس
  2اند.بازسازیو  بازشناسی قابل بعد هایسد، از ماند، ،ا به

یهابى»و  «یبازسهاز» متفاوت از مفاهیم« یبازشناس»گفتنی است مفهو   کهه « باد اسهت؛ چهرا 
کند، گردآوری قطعات پرا یابى به معنای  و  یک مصهدر مفقهود از مصهادر بعهدی ماند،باقیو  باد

کنار هم ها آن چیدن  مصهدر بهر اسهاس، بازسهازی عبهارت اسهت از سهاختن دوبهارا اّمه ؛استدر 
آن. در حقیقههت، بههه معنههای بازگردانههدن مصههدر بههه شههکل نخسههتین ه اولیههو  هههای اصههیلیهگههیو

یابى متون مفقود را نباید با بازسازیبنا بر این .است یابى یهک ها آن ، باد یکی دانست؛ بلکه باد
 3رود.ر میای برای بازسازی آن به شمااثر مفقود، مقدمه

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

یابى تما  یا قسمتو  محتوای آثار مفقود کش  اشهتبا، اسهتنادات هایى از آنباد کمک به  ها، 
کش  ا کتب،و  ضافاتمشهور،  کهرد.و  الحاقات به  کتاب یا مؤل  ،علی اشهار،  اّمها  4کش  

 .گرددبرمیترین فاید، این تحلیل به اعتبارسنجی احادیو تردید مهمبى

گهأارشتوضهیح، آن کههه کههه  هههای فهراوان بر،ههای مانههد، از محهدثان متقههد  امهامی، حکایههت از آن دارد 
5أد محدثان متقد  امامی نقش بسأایى داشته است.منابع مکتوب حدی ی در فرآیند احراز صدور ن

 

هههای صههدوری محههور در اردیههابىهههای کتههابنمونههه روشههنی از تو،ههه متقههدمان بههه نقههش و تههأثیر مؤلفههه
شهماری  6ن( بازتهاب یافتهه اسهت. ۳۸۱شهیخ صهدون )  کتاب من الیحضره الفقیهاحادیو در مقدمهه 

 محمههدامین اسههترآبادی و فههیض کاشههانی نیههأ بههر از عالمهان متههأخر، همچههون شههیخ بهههایى، میردامههاد، م
                                                           

 .۷۵۵-۷۴۹، ص۶، جدانشنامه جهان اسالمدر  «تدوین حدیو»: مدخل ر.ی ،تر در این زمینهبرای مطالعه بیش. 1
کتاب الهیبهه »؛ «کتاب حلبی منبعی مکتوب در تالی  الکافی»توان از این آثار نا  برد: برای نمونه می. 2 بازشناسی مصادر 

کلینهههی در تهههألی  الکهههافی»؛ «فههههارس الشهههیعه»؛ «سهههیطو ؛ «کتهههاب الهیبههههو  الکاتهههب النعمهههانی»؛ «بازشناسهههی منهههابع 
بازشناسههی مصههادر »؛ «تحلیههل مصدرشههناختی الهیبههه شههیخ طوسههی»؛ «شناسههی منههابع روایههات اعتقههادی الکههافیتبههار»

کتاب الهیبه نعمانی  .«های نخستیننگاری در سد،مهدویت» و« احادیو 
 . ۶۴-۶۰، ص«بازسازی متون کهن حدیو شیعه»ر.ی:  ،تر دربار، مفهو  بادیابى و تفاوت آن با بازسازیشای مطالعه بیبر. 3

کتاب الهیبه نعمانی» 4.  .۶، ص«بازشناسی مصادر احادیو 
یههابى،ایگهها، مؤلفههو  نگههاهی بهه نقهش»: ر.ی بهرای تفصهیل. 5 کتهاب محهور در ارد ل ههای حهدی ی قههدما در پرتهوی تحلیهههههای 

 .«منابع فهرستی
 .۴-۳، ص۱، جمن الیحضره الفقیهی: ر.. 6
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کید دارند. تهأثیر ایهن مؤلفهه هها تها بهدان ،اسهت کهه همهین عالمهان از آن بهه م ابهه یکهی از این حقیقت تأ
 1اند.پژوهی متقدمان و متأخران یاد کرد،های بنیادین میان حدیوتفاوت

کتهاب ُمعتمهد  »، «ُمعتمهد  »چهون  حهدی ی در اوصهافیه ههای اولیهنتای  تو،ه قدما بهه اعتبهار 
لیه/علیها»و  «علیه عمول  ع  کهِن بر،ای ماند، بازتاب یافته است.« م   2در فهارس 

کهه عرضهمعیارهای متعددی در این تأییهد آن از و  کتهاب بهر امها  ه،ا مورد تو،ه بهود، اسهت 
گأارشآنه ،مل  رپرسش از اعتباو  :کتب حدی ی بر اثمهه عرض، های متعدد دربارهاست. 

گردان اثمه هر چند،ود سادوکاری و نشان ازها آن برای اطمینان به صدور  :محدود میان شا
کتههاب کههه همههین محتههوای تأییههد شههد، از سههوی اثمهههاحادیههو مو،ههود در ایههن  مههورد  :ههها دارد 

کتهاب نهأد محهدثان 3بود، اسهت. تو،ه محدثان پسین نیأ مهدارس حهدی ی، معیهار و  مقبولیهت 
کتههاب  و ایههن دیگههر از ایههن دسههت اسههت از ،ملههه  آن و روایههت نیههأتو،ههه بههه شهههرت و مقبولیههت 

کنههار و  بههه روایههات مشهههور :اثمهههه توصههی ظههاهرا   4صههدور احادیههو بههود، اسههت. قههراین مهههم بههر
کتابو 5ثر بود، است.ؤنهادن احادیو شاّذ در تقویت این تو،ه م اصل یهک و  ،ود حدیو در 

کتهابهای تو،هه بهه اردمؤل  یا راوی از دیگر نشانه ای از محهور از سهوی قدماسهت. نمونههیهابى 
یابى شیخ صدون از حدی ی منقول از محمهدکاربرد این معیار را می بهن  یعقهوب بهن توان در ارد

 6مشاهد، نمود. ۷از اما  صادن ،از پدرش ،شعیب
را بهر  یهواحاد ینا اإلمامة و التبصرة من الحیرةکتاب  یواحاد یمصدرشناخت یلتحل یبرا

معلو  شهد  یبنددسته ین. بر اساس ایمکرد یبندپدر دسته یهبابوب واسطه ابن یخاساس مشا
کهه پربسهامدتر یخشتن از مشا هشتکتاب را از  یواحاد یشانکه ا کرد، اسهت   ،ههاآن یننقل 
 یهههلنوشهههتار بهههه تحل یهههندر ا ،رو یهههناسهههت. از ا یحیهههىبهههن  محمهههد ،عبهههداهللبهههن  از سهههعد بعهههد

                                                           
، ۳۰، صةالمکی و الشواهد ةالفوائد المدنی؛ ۱۶۱، صالرواشح السماویه؛ ۲۶۹، صمشرق الشمسین و إکسیر السعادتین. 1

 .۲۶-۲۲، ص۱، جالوافی؛ ۱۷۷-۱۷۸، ۱۲۲-۱۳۱، ۱۰۹-۱۱۳، ۸۷-۸۸، ۷۸-۷۹، ۵۸، ۴۹
، ۱۵۸، ۳۹، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۵۸، صالرجال: ر.ی بهرای نمونهه. 2

 .۳۳۵و  ۳۰۵، ۲۸۵، ۲۵۶
؛ مقالههه عرضههه حههدیو بههر امامههان: قسههمت اول، ۲۹۴، ۲۸۵، ۲۶۷، ص۱۰؛ ج ۳۶۲، ۳۳۰، ۳۲۴، ۳۱۱، ص۷، جالکااافیبههرای نمونههه ر.ی: . 3

 .۱۰۶و  ۱۰۴، ص۱، جخاتمه مستدرک الوسائل؛ ۱۶۹-۱۲۰؛ مقاله عرضه حدیو بر امامان: قسمت دو ، ص۵۴-۲۹ص
 .۲۴۴، ص۳۰، جتفصیل و سائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه: ر.ی برای نمونه. 4
 .۶۸-۶۷، ص۱، جالکافی: ر.ی .5
کتاب محور در اردیابى،ایگا، مؤلفهو  : مقاله نگاهی به نقشر.ی ؛۱۷۰، ص۲، جمن الیحضره الفقیه. 6 ههای حهدی ی های 

 در پرتوی تحلیل منابع فهرستی.قدما 
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یمپههریمهه یههاتروا یههنا یمصدرشههناخت کتههاب در  یههنا یههاتروا یگههرد یمصدرشههناخت ی. بررسههداد
 است.  یرفتهقلم صورت پذ یناز هم یگرد ینوشتار

 یشناختروش یدرآمد .2

کتهاب بهه عنهوان یهک منبهع مکتهوب، بایهد قرینههو برای اثبهات ای اسهتوار بهر ثبهوت ،هود یهک 
کتهب فهه کتابى در سند آن حدیو یها تصهریحی در دیگهر منهابع معتبهر م هل  کتهب چنین  ارس، 

کتههب ملههل گهها، بههرای یههک مؤلهه  در فهههارس فو نحههلو  تههاریخی یهها  قهها یههک ،ههود داشههته باشههد؛ 
گا، نیأ کشه   کتاب ذکر شد، است.  مؤلفی صاحب چندین اثر است. در این صورت، طریه  
کتههب تطبیهه  محتههوای حههدیو بهها عنههوان و  ی، دقههت در مههتن حههدیوو مصههدر مکتههوب از بههین 

که در منابع ر،الی ب  1اند.ه آن مؤل  نسبت داد،کتبی است 
 :کنندیم سریم را ویاحاد مکتوبمصدِر  صیتشخ ،یىهانهیقر
گروههه  یههتعل ایههسههند  نیآ ههاد یهههاتو،ههه بههه تکههرار بخههش .۱  اتیههاز روا یسههند بههه اضههمار در 

 ؛ىپدرىپ
گروه دیبخش مشتری اسان یىشناسا .۲ کند،؛  اتیاز روا یدر   پرا
کتاب یمنته  یدر طر انیمبهم نبودن نا  راو .۳  پس از او؛  اِن یابها  راوو  به 
 خاص؛  یاگونه اضمار در سند به ای لی،ود تحو. و۴
 ذکر شد، است؛  ویکه نا  مؤلفش در سند حد ىبکتا موضوع با تیموضوع روا ی. هماهنگ۵
  ؛خیاز مشا ویحد میاخذ مستق .۶
 .یفهرست بعمنا در سند ر،ال یهاکتاب یبرخ به  یطر با ویانطبان سند حد .۷

 2هستند. قراین نیترهفت مورد از مهمها این
 نیهانهد. در خه ل ارا داشهته یىکهارا نیشهتریهفتم بو  دو ، پنجماول،  قراینپژوهش  نیا در

مکهرر  حیاز توضهو  فون نا  برد، شهد، بیترت، شمار باها آن از ،قراین نیا به اشار، یبرا پژوهش،
که به طهور معمهول،  حیالز  به توض أ،یاست. ن د،یگرد یخوددار ویاحاد لیذ نه،یهر قر است 

کشه  مصهادر نخسهت یمذکور، سع قراینگران با اتکا به پژوهش . در نهدینمایمه ویهاحاد نیدر 
کرد، و،،یش نیع و، بر استفاد، از ا  ،یتحق نیا کتهب حهد یتا برخه میات ش   ی یطهرن انتقهال 

 ىبایههباد ویههبههر اسههاس اسههناد احاد - مههنعکس نشههد، اسههت یکههه در منههابع فهرسههت - را کهههن
                                                           

 .۲۰۸-۱۸۸کتاب الهیبه، صو  : مقاله الکاتب النعمانیر.ی تر در این زمینهبرای مطالعه بیش. 1
 : همان.ر.ی برای تفصیل. 2
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گرده صاحبان فهارس، خود در مقدم کهنیا ،توضیح 1.میینما کهه ملتهأ   اندد،یآثارشان متذکر 
کتاب   2.ستندیگأارش شد، ن یهابه ذکر تما  طرن خود به 

 یمنتههه ی یمنبههع مکتههوب حههد کیههقههراین، بههه  یکههه طبهه  برخهه یدیپههژوهش در اسههان نیههمهها در ا
 میهابه کتاب مزبهور مهنعکس نشهد، اسهت، احتمهال داد،  یبه عنوان طر یابع فهرستو در من شودیم

کتهههاب بهههود، و  یبهههرا یقهههیطر ،یدر عهههرض طهههرن مهههذکور در منهههابع فهرسهههت د،یکهههه آن اسهههان انتقهههال آن 
کهرد، از ذکهر آن صهرفیا عد  اعتمهاد صاحبان فهارس به ،هت اختصار و  در  بیهترتنیانهد. بهدنظهر 

 .است شد،استخراج  أین یشناختو کتاب یفهرست یهاداد، د،یاز دل اسان یموارد

 یی العطارحی بن محمد از هیبابو ابن منقوالت .3

قههم،  مقههدس شهههر شههیعه دانشههمندو  بههزر  محههدثان فقیهههان، عالمههان، از یحیههى بههن محمههد
کل کتهاب صاحبو  یادد یاتمحدثی با رواو  ینیاستاد مرحو    ،۷النوادر و مقتل الحسین دو 

 3است. بود، «ینع»و  ، موث یوحدو  اعتماد اهل علم مورد
کتهههاب  بزرگهههوار محهههداو  فقیهههه عهههالِم  ایهههن فهههاتو و الدتو تهههاریخ از ر،هههالی ههههاىگرچهههه در 

 حسهینبهن  محمهد چهون اسهتادانی محضر ازوی  که ،اآن ازاّما  ،است نیامد، میان به سخنی
بهن  محمهد الشهأن،عظهیم محهدا اسهتادو  4اسهت کهرد، اسهتفاد،( ن ۲۶۲ ) الخطهاب َبىبن 

 قمهههی لیهههدبهههن و نحسهههبهههن  محمهههدو  (ن۳۲۹ ) بابویههههبهههن  علهههی 5،(ن۳۲۹ ) کلینهههی یعقهههوب
 .باشد دیسته چهار  قرن اوایل تا سو  قرن دو ه نیم در باید 6است، بود،( ن۳۴۳ )

 طریه  در بابویههبهن  علهی نها  7اسهت.بهود،  ۷الحساینمقتالو  النوادر کتاب دو دارای وی
بهن  علهیه واسهطبهى مشهایخ از ،افتهاد مهذکور کههچنانولی  است؛ نشد، ذکر ایشان کتب انتقال
 8.است داشته خود دسترسی استاد کتب به ،طبیعی طور به ،رو این ازو  است بابویه

                                                           
که فضل تقد  در ابتکار این شیو، بها احسهان سهرخه. 1 کتهاب حلبهی »ای در مقالهه پس از اتما  نگارش مقاله، متو،ه شدیم 

 بود، است.« توب در تألی  الکافیمنبعی مک
 .۴، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۳، صالرجال. 2
 .۴۳۹ ، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول ؛۳۵۳، صالرجال. 3
 .۱۰، ص۱۹، جمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه. 4
 .۴۳۹، صتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصولفهرست ک. 5

 .۱۰، ص۱۹، جمعجم رجال الحدیث 6.

 .۳۵۳، صالرجال 7.
، ۳۹، ص۱، جعلاال الشاارایع؛ ۲۹۵، ۱۴۵، ۱۳۴، ۱۱۲، ۱۰۸، ۸۲، ص۱، جالتوحیاادر.ی:  ،بهرای مطالعههه برخههی شههواهد پرتکهرار ایههن ادعهها. 8

، ۱۷۴، ۱۶۲، ص۱، جمعاانی ابخباار؛ ۱۴۷، ۷۶، ۷۵، ص۱، جکمال الدین و تمام النعماه؛ ۴۱۸، ۴۱۵، ۳۹۶، ۳۴۷، ۳۴۶، ص۲؛ ج ۹۲
 .استمورد  ۱۱۰۹، آمار روایت علی بن بابویه از محمد بن یحیى العطار، ۲النور در نر  افأار درایه ۲۱۷

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84
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 نهها  بهها را احههادی ش اسههناد از مههورد ۲۳ خههود، کتههاب در بابویهههابههن شههد، گفتههه تههرپههیش کهههچنههان
طبقههه محمههد بههن  در ۸۶و  ۵۹ حههدیو دو در میههان، ایههن در اسههت. نمههود، آ ههاز محمههد بههن یحیههى

یههسمحو  اسههت گرفتههه صههورت عطهه  یحیههى  عطهه  بههر یکههدیگر مههد بههن یحیههى و احمههد بههن ادر
 محمهد بهن یحیهى النوادر کتهاب از مستقیم طور به احادیو این کهاین قطعی تشخیص .اندشد،
در تمها  . اسهت تخصصهیو  دقیه  یههابررسهی نیازمنهدو  مشهکل دیگهران، کتهب از یا شد، گرفته

کتهب: بابویه از محمد بن یحیى، احتمال قوی، اخذ احمنقوالت ابن محمهد بهن الناوادر ادیو از 
 :اإلئماه صاایاو و اإلماماهبهن عبهدالرحمن و  یهونس اإلماماهمحمد بن احمهد،  اإلمامه یحیى،

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

 یاریبنا بر ایهن، بسه. اندبود، زمینه امامت در تألیفاتی یا تألی  دارای احادیو این اسناد در اقعو
در  یهههم،اآورد، یهههواحاد یهههلدر ذ یههه ،تحق یهههنکهههه در ا یمصدرشهههناخت ی ِت و تحلههه احتمهههاالتاز 

 یمصدرشهناخت هاییللاست تح یادآوریبه  الز قابل ،مع است.  همو با  نبود، یکدیگرعرض 
گرد ینترکهن یِب به ترت ی تحق یندر ا از  یهدنبا یهأاحتمهال را ن ایهناست.  ید،منبع مکتوب مرتب 

که ابن بابو گرفتهه باشهد  یحیهىمتقد  بر محمهد بهن  یانراو یفاترا از تأل یوحد یهنظر دور داشت 
 بود، است. ید،به او رس یحیىکه به واسطه محمد بن 

کتهاب  یحیهىبن  محمدت منقوال ی،هر رو در هن  پهن از اإلمامة و التبصارة مان الحیارة در  ت 
کتهاب یوحهد، منقهوالت بها درج شهمار یهناسناد او  شد، یتروا اراثهه  یهلدر ذ یدر ،هداول ،در 
 یههلبههه تحل ،در ،ههداول یدشههد، اسههان یاسههت. در هههر مههورد پههس از ذکههر صههورت بازسههاز یههد،گرد

کهه  یح. الز  به توضیماپرداخته یواز احاد یکهر  یمصدرشناخت مشهتمل بهر  سهند یهکاست 
 یه تحق یهنشهمار اسهناد مهورد مطالعهه در ا یهبترت ین. بهداسهت یهلعط  به دو سند قابل تحل

 است. یوحد ۲۳که مربوط به  است سند ۲۴
 أشعری عمران بن یحیی بن احمد بن محمد از یحییبن  محمد منقوالت. 3-1

 ردیف حدیثه شمار حدیث سند
ُد  ّم  ْن  ى،ی  ْح ی   ُن بْ  ُمح  ِد  ع  ّم  ، ْبِن  ُمح  د  ْحم 

 
ْن  َ ،یهزِ ی   ْبهِن  ْعُقهوب  ی   ع  هِن  د   ع 

، اْبِن  ال  ّض  ْن  ف  ، ع  ان  ْرو  ْن  م    ع 
 
، ْبِن  وب  ّیُ َ هْن  اْلُحّرِ ِبه ع 

 
ِصه ىَ هْن : ر  یب  ِبه ع 

 
 ىَ

ْبِد  ال ،۷اهلِل  ع   ق 

۳۹ ۱ 
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 ردیف حدیثه شمار حدیث سند
ههُد  ّم  ههى، ْبههُن  ُمح  ْحی  ههْن  ی  ههِد  ع  ّم  ، ْبههِن  ُمح  ههد  ْحم 

 
ههْن  َ ِلههّیِ  ع  ، ْبههِن  ع  ههد  ّم  ههِن  ُمح   ع 

اِسههِم  ههد   ْبههِن  اْلق  ّم  ههْن  ُمح  ان   ع  ْیم  اُود   ْبههِن  ُسههل  ههِرّیِ  د  ( اْلِمْنق  ههْن : )و  ههِد  ع  ّم   ْبههِن  ُمح 
ى، ْحی  ْن  ی  ِد  ع  ّم  ْیِن  ْبِن  ُمح  ، اْلُحس  اِسِطّیِ هْن  اْلو  ْبهِد  ْبهِن  ُیهوُنس   ع  هاِن، ع  ْحم   الّر 

ِن  ْیِن  ع  ْیرِ  ْبِن )اْلُحس  ِبى( ِن بْ  ُثو 
 
ة   َ اِخت  ْن : ف  ِبى ع 

 
ْبِد  َ ال ،۷اهلِل  ع   ق 

۴۰ ۲ 

ُد  ّم  ْن  ى،ی  ْح ی   ْبُن  ُمح  ِد  ع  ّم  ، ْبِن  ُمح  د  ْحم 
 
ْن  َ ،یهزِ ی   ْبهِن  ْعُقهوب  ی   ع  هِن  د   ع 

بِ  اْبِن 
 
،ْی ُعم   ىَ ْن  ر  اِ   ع  اِلم   ْبِن  ِهش  ْن : س  بِ  ع 

 
ْبِد  ىَ ال   ،۷اهلِل  ع   ق 

۴۸ ۳ 

هههِد ْبهههِن عهههن  بهههن احمهههد[ نهههه ]محمهههدو  ]محمهههدبن یحیهههى[ ع ّم  ُمح 
بِ ْی اْلُحس  

 
ِله ىِن ْبِن َ هْن ع  ، ع  ْحُبهوب  ِن ْبهِن م  س  ِن اْلح  اِب، ع  ّط  ْبهِن  ّیِ اْلخ 
بِ 
 
ْن َ ، ع  اب  ة  ْی ُعب   ىِرث  : و  د  ة  ار  ْن ُدر  بِ  ع 

 
ر   ىَ

ْعف  ال ،۷،   ق 

۴۹ ۴ 

ههُد  ّم  ههى، ْبههُن  ُمح  ْحی  ههْن  ی  ههِد  ع  ّم  ، ْبههِن  ُمح  ههد  ْحم 
 
ههِن  َ ههِن  ع  س  ِلههّیِ  ْبههِن  اْلح   ْبههِن  ع 

، ار  ی  ْهِز ْن  م  اِهیم   ع  ، ْبِن  ِ ْبر  ار  ی  ْهِز ْن  م  ِخیِه  ع 
 
ِلّیِ  َ ، ْبِن  ع  ار  ی  ْهِز هْن  م  ة   ع  هال  ض   ْبهِن  ف 

، وب  ّیُ
 
ْن  َ ِبى ع 

 
ر   َ

ْعف  ِریِر، ،  ْن  الّض  ِبیِه، ع 
 
ال َ ِبى ِعند:ُکنُت ق 

 
ْبِد  َ  ۷اهلِل  ع 

۵۶ ۵ 

ههُد  ّم  ههى،ی   ْبههُن  ُمح  ههْن  ْحی  ههِد  ع  ّم  ، ْبههِن  ُمح  ههد  ْحم 
 
ههْن  َ ْعُقههوب   ع  ، ْبههِن  ی  ِزیههد  ههْن  ی   ع 

، ان  ْفو  ِن  ص  ، اْبِن  ع  ان  ْن  ُمْسک  ان   ع  ْیم  ، ْبِن  ُسل  اِلد  ال خ  بداهلل قال: ق  بوع 
 
َ۷ 

۵۷ ۶ 

ْنهُه  و  ]محمد بهن یحیهى[ هْیِن،  احمهد[ ]محمهد بهنع  هِد ْبهِن اْلُحس  ّم  هْن ُمح  ع 
د  ْبِن  ْحم 

 
ْنَ  هْن  ع  ، ع  ِشهّیِ اِهیم  اْلُقر  ِلّیِ ْبهِن ِ ْبهر  ِد ْبِن ع  ّم  ْن ُمح  ، ع  ّیِ ة  اْلُقّمِ ْمأ  ح 

 : ال  ِد، ق  ِبى اْلِب  
 
اِهیم  ْبِنَ  ِمْعُت ِ ْبر  ا س  ب 

 
ِن  َ س  ی اْلح  ُقول ،۷ُموس   ی 

۵۸ ۷ 

ْنههُه  و   ِلهه یحیههى[ بههن ]محمههدع  ههْن ع  ، ع  ههد  ْحم 
 
ههِد ْبههِن َ ّم  ههْن ُمح  ْبههِن  ّیِ ع 

اِع ِ ْس  ْبهِد اهلِل ْبهِن ُمْسهیم  ْن ع  ، ع  ان  ْفو  ْن ص  ، ع  هْن ُسهل  ک  ل  ، ع  ان  ْبهِن ْی ان  م 
بِ 
 
ا عند َ کّن  ال:  ، ق  اِلد  ْبِد اهلِل  ىخ   ۷ع 

۶۵ ۸ 

ُد  ّم  ْن  ى،ی  ْح ی   ْبُن  ُمح  ِد  ع  ّم  د   ْبِن  ُمح  ْحم 
 
هْن  ى،ی  ْح ی   ْبِن  َ ْبهِد  ع   ْبهِن  اهلِل  ع 

د   ّم  اِم  ُمح  ِن  ،ّیِ الّش  ِن  ع  س  هی، ْبهِن  اْلح  هْن  ُموس  ِله ع  ، ْبهِن  ّیِ ع  اط  ْسهب 
 
هِن  َ  ع 

ِن  س  ی اْلح  ْول  بِ  م 
 
ْبِد  ىَ ْن  اهلِل، ع  بِ  ع 

 
ْن ک  اْلح   ىَ ْبِد  ِم،ع  اِه  ْبِن  اهلِل  ع   م  یِ ْبهر 

رِ  ْعف  ْن  ِی اْلج  لِ  ْبِن  د  یزِ ی   ع  ال ،ّیِ ِد یْ الّز   ا  یس  قینا: ق  بداهلل ل  باع 
 
َ۷ 

۶۸ ۹ 
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 ردیف حدیثه شمار حدیث سند
ُد  ّم  ْن  ى،ی  ْح ی   ْبُن  ُمح  ِد  ع  ّم  ، ْبِن  ُمح  د  ْحم 

 
ْن  َ ّم  ُ،،ک  ذ   ع  ْن  ر  ان   ع  ْفو   ْبِن  ص 

ْن  ى،ی  ْح ی   اوِ  ع  ، ْبِن  ة  ی  ُمع  ار  ّم  ْن  ع  ِبه ع 
 
ة  ْیهُعب   ىَ اِ ، د  هّذ  هال   اْلح  ْلُت : ق 

 
هأ  س 

ا ب 
 
ر   َ

ْعف   ،۷ 

۸۵ ۱۰ 

ُد  ّم  ُد و  ى،ی  ْح ی   ْبُن  ُمح  ْحم 
 
،یِ ْدرِ  ْبُن  َ ْن  س  ِد ُم  ع  ّم  ، ْبِن  ح  هد  ْحم 

 
هْن  َ ّم   ع 

ُ،،ک  ذ   ْن  ر  ِد  ع  ّم  ْن  ِل،ْی اْلُفض   ْبِن  ُمح  ان   ع  ، ْبِن  ِ ْسح  هار  ّم  هْن  ع  ِبه ع 
 
ْبهِد  ىَ  ع 

ال ،۷اهلِل   ق 

۸۶ ۱۱ 

ُد  ّم  ى، ْبُن  ُمح  ْحی  ْن  ی  ِد  ع  ّم  ، ْبِن  ُمح  د  ْحم 
 
ْن  َ ان   ع  ْفو  هى، ْبِن  ص  ْحی  هْن  ی  ِبهى ع 

 
َ 

وب   ّیُ
 
ّأ   َ ْن  اِز،اْلخ  ِد  ع  ّم  ، ْبِن  ُمح  ْن  ُمْسِلم  ِبى ع 

 
ْبِد  َ ال ،۷اهلِل  ع   ق 

۸۷ ۱۲ 

بهن  محمهد اإلماماه کتهاب از را ویحهد نیها هیهبابوابهنپنجم، و  دو ه نیقر طب  .۳۹ ویحد
 1.است گرفتهاحمد 

 مههورد نسههخه دو هههر در حههدیو ایههن سههند کتههاب، مصههحح هههایداد، اسههاس بههر .۴۰ حههدیو
اُن ْی ُسهل  » صهورت بههو  دارد باضطراوی  مرا،عه اُود   ْبهُن  م  هرِ  د  هْن  ،ّیُ اْلِمْنق  هِد  ع  ّم  ه ْبهِن  ُمح   ِن ْی اْلُحس 
اِسِط  بهه  صهدون الشرایع علل در سهند ایهناو،  ی اساس تحق بر یناست. همچن شد، ذکر «ّیِ اْلو 

هههرِ »صهههورت  هههْن  ّیُ اْلِمْنق  هههِد  ع  ّم  هههْح ی   ْبهههِن  ُمح  هههِن  ،ىی  ههه ع  اِسهههِط  ِن ْی اْلُحس   ههههم آن کهههه شهههد، ثبهههت «یاْلو 
مها بها و  کهرد، اسهت یاسهیق یحآن را تصهح یقراینهبر اسهاس  مصحح ،رو ینا از. است مضطرب

2یم.ادو سند را آورد، ینا ،او یحاعتماد به تصح
 

 که - فاختهىاب از منظور که است شد، ادآوری أین را نکته نیا مصحح، که است ذکر به الز 
در اصهل،  - کنهدیمه ذکهر ۷نصهاد اما  از واسطهىب یراو راوی  خود، سند در هیبابوبن  یعل

قابههل  ویحههد نیههمصههادر ا ریامههر، بهها تو،ههه بههه سهها نیههکههه ا اسههت فاختهههىَبههبههن  ریثههوبههن  نیحسهه
بهن  نیعبهدالرحمن عهن حسهبن  ونسیمصادر به نقل از ه هم گر،یبه عبارت د 3.است رشیپذ
 4.است ۷یب اما  علاز اصحا ن،یحس ،ّدِ  فاخته،ىَبو  اندذکر نمود، ریثو

                                                           
 .۳۴۸، صالرجال. 1
 .۱،   ۵۶، صاإلمامة و التبصرة من الحیرة: ر.ی .2
  همان. .3

فهرست کتاب الشایعه و أصاولهم و ؛ ۴۱۴، ص۲، جکمال الدین و تمام النعمه؛ ۳۰۰، ص۳، جیحضره الفقیهمن ال: ر.ی .4
 .۲۲۶و  ۱۹۶، صأسماء المصن فین و أصحاب ابصول
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گرفتههه در سههند حههد بهها سههند اول،  درپههنجم، و  دو ه نههیقرطبهه   و،یتو،ههه بههه عطهه  صههورت 
پههنجم، در ه نههیقر طبهه و  1احمههد اسهتبههن  محمههد اإلمامااهکتههاب  و،یمکتههوب اخههذ حهد منبهع

 2عبدالرحمن اخذ شد، است.بن  ونسی اإلمامه کتاباز  ویسند دو ، حد
 یهاو  3اإلماماه فی اإلحتجاج کتاب از حدیو اخذ قرینه پنجم، طب  احتمال ترینقوی .۴۸ حدیو

 ابهن اقهع،و در .دارد اشهار، کتهاب یهک بهه عنهوان دو ایهن رسهدمهی نظهر بهه. اسهت عمیهرَبهى ابهن 4اإلماماه
 .است شد، یاد آن از عنوان دو با که است زمینه امامت در کتاب یک صاحب عمیرَبى

 اسهت مهرتبا بحهو محهل بهه کهه 5اسهت اإلمامه بکتا صاحب نیأ محمد بن احمد کهاین ضمن
و  اسهت رسهید، محمهد بهن احمهد دسهت به عمیرَبى ابن کتاب داد احتمال توانمی لذا(. قرینه پنجم)

 . است کرد، نقل عمیرَبى ابن کتاب از نقل به خود کتاب در را حدیو این ایشان
کتهاب ه طب  قرین .۴۹ حدیو  علهی ه و الوصایهاإلمامپنجم، مصدر مکتوب اخذ حدیو، 

کتهاب  بن محبوب نیأ محتمل است حسن 6.استرثاب بن  خهود، از  المشایخهیها و  النوادردر 
  7نقل نمود، باشد.وی  کتاب

کتههاب علههیچنههین، مههیهههم رثههاب بههن  تههوان سههند ایههن حههدیو را طریقههی دیگههر بههرای انتقههال 
کتههب فهرسههتی بههه آن اشههار، نشههد، اسههت کههه در  ، ادعهها نمههود ایههن پههنجمه طبهه  قرینههو  دانسههت 

کتهاب بن  حدیو را محمد کتهاب  8خهویش :صایا اإلئماهو یهاو  اإلمامهحسین در  بهه نقهل از 
کتاب  بن احمد نیأ محمدو  رثاب آورد،،بن  علی کتهاب محمهد 9خود اإلمامهدر  بهن  به نقل از 

 اند.ذکر نمود، بن رثاب یا علیو  حسین
 مختله  مصهادر در حهدیو این از هایىشبخ یا تما  قرینه نقل به کتاب مصحح .۵۶ حدیو

امامههت  ۷کههه از امهها  صههادن یفههرد نیاولههکههه ایههن بههر مبنههی کشههی ادعههایو  بههن مختههار فههیض از
 بههودن دیههبع لیههدل بهههو  اسههت بههن مختههار ضیاسههت، فهه د،یرا شههن ۷،عفههربههن  یفرزندشههان، موسهه

                                                           
 .۳۴۸، صالرجال. 1
 .۵۱۱، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۴۴۶همان، ص. 2
 .۳۲۶، صالرجال. 3
 .۴۰۴، صکتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول فهرست. 4
 .۳۴۸، صالرجال. 5

 .۲۶۳، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۲۵۰همان، ص 6.
 .۱۲۲، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول. 7
 .۳۳۴، صالرجال. 8
 .۳۴۸همان، ص. 9
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کهه َبهو، یقو احتمال ،یطوالن ویحد نیا یبرا تیاحتمال تعدد روا همهان  ر،یعفر الضهرداد، است 
 کرد، است.  تیالمختار نقِل روابن  ضیکه از پدرش، ف باشدالمختار بن  ضیمحمد بن ف

 یمعرفه ىکتهاب صهاحب راوی  که - المختاربن  ضیدر تر،مه ف ینجاش عبارت ،نظر مصحح از
 پسهرش»آن  حیو صهح سهتین  یاز تصهح یخال - 1کندیم تیروا را آن ،عفر پسرش، که دینمایم
 ،ههأ باشههد، نمههود، تیههروا نقههلوی  از کههه یفرزنههد ضیفهه یبههرا ،ی یمصههادر حههد در اسههت. «و،عفرابهه

 3؛نا  بهرد، شهد، اسهت نیچننیا أین یطوس خیش رجالدر کتاب  کهچنان 2؛است نشد، ذکر محمد
کن یعادتا  به اسام کهنیمضاف بر ا  4.است شد،یابو،عفر داد، مه یمحمد، 

 نیهمهورد مصهدر مکتهوب ا دراحتمهال  نیتهریقهوکهه باشهند،  ههردرش و په ریضهر ،عفر ابو ی،رو هر به
بهن مهزیهار  علهی الملالاب یهاالبشارات، المالحم و  کتهباز  یکهیاز  ویپنجم، اخذ حدنه یقر به ویحد

 طبه  نیهأ، 6.اسهت نمهود، روایهت را علهی بهرادرش کتهب تمهامی بهن مهزیهار، ابراهیم که دانیممی 5.است
 نمههود، نقههل خههویش اإلمامااه کتههاب در را حههدیو ایههن محمههد بههن احمههد تگفهه تههوانمههی قرینههه پههنجم،

بهن  علهی کتهب انتقهال طریه  در نیهأ محمد بن احمد حدیو، این سند مطاب  است محتمل 7.است
 .است نشد، ایاشار، آن به فهرستی کتب در هر چند باشد؛ داشته قرار مهزیار

بههن  عبههداهلل اإلمامااه کتههاباز  ویپههنجم، اخههذ حههدنههه یطبهه  قر ،احتمههال نیتههریقههو .۵۷ حههدیو
 الناوادر ایهو  لالابالمدر کتهاب  یهىحیبهن  صهفواناحتمهال داد  تهوانیطور که مههمان 8؛استمسکان 

 کتهاب از نقهل بهه 10شیخهو اإلماماهمحمد بن احمد در کتهاب  أ،ینمسکان و نقل از کتاب ابن به 9خود
 .اندنمود، ذکر را حدیو این مسکان،ابن مهاإلما کتاب یاو  بن یحیى صفوان النوادر و یا الملالب
. دارد قههرار مسههکانبههن  عبههداهلل کتههاب انتقههال طریهه  در یحیههىبههن  صههفوان کههه دانههیم مههی

 طریهه  در نیههأ احمههدبههن  محمههد داد احتمههال تههوانمههی حههدیو ایههن سههند اسههتناد بههه ن،یچنهههههم
 کتههب در چنههد هههر اسههت؛ دارشههته قههرار یحیههىبههن  صههفوانو  مسههکانبههن  عبههداهلل کتههاب انتقههال

                                                           
 .۳۱۱همان، ص. 1
 .۱۰، ص۱، جإقبال ابعمال. 2
 .۲۹۲، صالرجال. 3
 .۹،   ۶۹، صاإلمامة و التبصرة من الحیرة. 4
 .۲۶۵، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۲۵۳، صالرجال. 5

 همان. 6.

 .۳۴۸، صالرجال 7.
 .۲۱۴همان، ص. 8
 .۲۴۱، صشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصولفهرست کتب ال؛ ۱۹۷همان، ص. 9

 .۳۴۸، صالرجال. 10
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 .است نشد، ایاشار، آن به فهرستی
 نیهها اخههذمکتههوب  مصههدرپههنجم، و  دو ه نههیقرو  ویحههد یبههه محتههوا تو،ههه بهها .۵۸ ویحههد

که از آناّما  1است؛ نیحسبن  محمد :اإلئمه ایصاو کتاب و،یحد  أیهاحمهد نبن  محمد،ا 
کتهاب ا توانیم است،مرتبا  ویکه به موضوع حد است 2اإلمامهکتاب  صاحب حتمال داد 
را در  ویحههد نیهها شههانیاو  اسههت د،یرسهه أیههاحمههد نبههن  بههه دسههت محمههد ن،یحسههبههن  محمههد

کتههاب محمههد  تههوانیمهه گههر،یاسههت. بههه عبههارت د نمههود،نقههل  نیحسههبههن  کتهاب خههود بههه نقههل از 
کتاب محمد  یدر طر أیاحمد نبن  گفت محمد  ههر چنهدداشته است؛  قرار نیحسبن  انتقال 
کتاب محمد  یطر ردرا وی  یکتب فهرست  .اندنکرد، ذکر نیحسبن  انتقال 
بهن  علهی التفسایر کتهاب حهدیو، ایهن اخهذ مکتهوب مصهدر پنجم،ه قرین طب  .۶۸حدیو

 در کهه باشهدوی  کتهاب بهه دیگهر طریقهی توانهدمهی حهدیو ایهن سند چنین،هم 3.است َسباط
 الارد کتهاب در را حهدیو ایهن نیهأ موسهیبهن  حسنو  است نشد، ایاشار، آن به فهرستی کتب
 اإلمامااه کتههاب در احمههدبههن  محمههدو  َسههباطبههن  علههی کتههاب از نقههل بههه 4خههود الواقفیااه علاای

 مطهاب . انهدنمهود، ذکهر َسهباطبهن  علهی کتهاب یهاو  موسهیبهن  حسهن کتهاب از نقل به 5خویش
 موسهیبهن  حسهن کتاب انتقال طری  در نیأ احمدبن  محمد است محتمل حدیو، این سند
 .نیست مذکور فهرستی کتب در چند هر باشد؛ تهداش قرار

 یزیدبن  یعقوب ،۵۷ حدیوه قرین به «ذکر، عمن» عبارت از مراد گفت توانمی .۸۵ حدیو
پهنجم، اخهذ ه نهیاحتمهال، طبه  قر نیتهریقهو اسهت. اسهماعیلبن  علی ،۶۵ حدیوه قرین به یا

کتاب  ویحد  آن ذکهر نیهأو  حهدیو حتهوایم 6اسهت. یهىحیبهن  صفوان النوادر ایو  المالحماز 
 از حهدیو کههایهن بهر مبنهی ایقرینهه. اسهت متناسهب کتهاب دو هر عناوین با النوادر، باِب  ذیِل 
 پههنجم،ه قرینهه طبهه  چنههین،هههم. نیسههت دسههترس در اسههت، شههد، اخههذ کتههب ایههن از یههککههدا 
کتههاب  أیههاحمههد نبههن  محمههد گفههت تههوانمههی کتههب نقههل بهههرا  ویحههد نیهها خههود، اإلمامااهدر   از 

 گفهت تهوانمهی حهدیو، ایهن سهند طبه  دیگهر، عبهارت به 7.تذکر نمود، اس یىحیبن  صفوان
                                                           

 .۳۳۴همان، ص. 1
 .۳۴۸همان، ص. 2
 .۲۵۲همان، ص. 3
 .۴۲همان، ص. 4
 .۳۴۸همان، ص. 5
 .۲۴۱، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۱۹۷همان، ص. 6
 .۳۴۸، صالرجال. 7
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 کتههب در چنههد هههر دارد؛ قههرار یحیههىبههن  صههفوان کتههب انتقههال طریهه  در نیههأ احمههدبههن  محمههد
 .است نیامد، میان به نامی یحیىبن  صفوان کتب انتقال طری  دروی  از فهرستی
محمههد بههن  اإلمامااه کتههاب از حههدیو اخههذ پههنجم،و  نههه دو قری بههه احتمههال تههرینقههوی. ۸۶ ویحههد

محمهد بهن  الناوادربها عنهوان کتهاب  یوحهد یهنبودن عنهوان بهاب ا یکی یلدل هب هر چند 1؛احمد است
 2نمود. یأن یحیىاز کتاب محمد بن  یوحد ینا یمحکم به اخذ مستق توانیم یحیى

الخهأاز  وبیهَىَبه الناوادر کتهاببها  ویحهد نیها بهاببودن عنوان  یکی لیدل به .۸۷ حدیو
کتهاب ویگفهت حهد تهوانیمه کتهاب  یهىحیبهن  صهفوانو  3شهد، اخهذوی  از   ایههو  المالحامدر 

کتاب َب ویحد نیا 4خود النوادر  آن ذکهر نیهأو  حهدیو محتهوایاست.  نقل نمود، وبیَىرا از 
 بهر مبنهی ایقرینهه. اسهت متناسهب یحیىبن  صفوان کتاب دو هر عناوین با النوادر، باِب  ذیِل 
 بههر مضههاف ؛نیسههت دسههترس در اسههت، شههد، نقههل کتههب ایههن از یههککههدا  در حههدیو کهههایههن
کتهاب  ویحهد نیهاحمهد ابهن  محمهد گفهت تهوانمهی پهنجم،ه قرینه طبه  کهه،این  اإلماماهرا در 
 کهرد، ذکهر َیهوبَبهى الناوادر یهاو  یحیىبن  صفوان المالحم یاو  النوادر کتاب از نقل به شیخو

 محمهد گفهت تهوانمی افتاد، مذکور ترپیش که گونههمان حدیو، این سند به ،هتو با 5.است
ههر  دارد؛ قهرار َیهوبَبهى کتهاب چنهین،ههمو  یحیهىبن  صفوان کتب انتقال طری  در احمدبن 

 .است نشد، ایاشار، آن به فهرستی کتب در چند

 الخطابأبی بن حسین بن محمد از یحیی بن محمد منقوالت. 3-2

 ردیف حدیثه شمار دیثح سند
هههُد  ّم  هههى، ْبهههُن  ُمح  ْحی  هههْن  ی  هههِد  ع  ّم  هههْیِن  ْبهههِن  ُمح  ِبهههى ْبهههِن  اْلُحس 

 
هههاِب، َ ّط  هههِن  اْلخ   ع 

ِن  س  ، ْبِن  اْلح  ْحُبوب  ْن  م  ْعُقوب   ع  اِج، ی  ّر  ال   الّس  ِبى ُقْلُت : ق 
 
ْبِد  أِل  ۷اهلِل  ع 

۵ ۱۳ 

ْنهههُه  یحیهههى[ بهههن ]محمهههد و   ههه حسهههین[ بهههن ]محمهههدع  ّم  هههْن ُمح  ِد ْبهههِن ع 
ی ْبِن ُعب  یِع  ِبهْیهس 

 
هِد ْبهِن َ ّم  هْن ُمح  ، ع  هْیهُعم   ىد  هِن اْلُحس  ، ع  ِبهْی ر 

 
 ىِن ْبهِن َ

 : ْن اْلع    بِ  ع 
 
ْبِد  ىَ  ۷اهلِل  ع 

۶ ۱۴ 

                                                           
 همان.. 1
 .۳۵۳مان، صه. 2
 .۲۰همان، ص. 3
 .۲۴۱، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۱۹۷همان، ص. 4

 .۳۴۸، صالرجال 5.
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 ردیف حدیثه شمار دیثح سند
ْنههُه  یحیههى[ ]محمههد بههن و   ههِد  عههْن  حسههین[ ]محمههد بههنع  ّم  ههی، ْبههِن  ُمح   ِعیس 

ْن  ْعِض  ع  اِت، ب  ق  ِن  الّ ِ ِن  ع  س  اد ْبِن  اْلح  ی  ْن  ِد ِبى ع 
 
ْبِد  َ  قال ۷اهلِل  ع 

۷ ۱۵ 

ُد  ّم  هْن  ى،ی  ْح ی   ْبُن  ُمح  هِد  ع  ّم  ه ْبهِن  ُمح  ِبه ْبهِن  ِن ْی اْلُحس 
 
هاِب، ىَ ّط  هِن  اْلخ   ع 

، اْبِن  ال  ّض  ِن  ف  ،ْی ک  بُ  اْبِن  ع  ْن  ر  ة   ع  ار  ْن : ُدر  بِ  ع 
 
ْبِد  ىَ ال   ،۷اهلِل  ع   ق 

۵۴ ۱۶ 

ْنُه  و   هِد  یحیى[ بن ]محمدع  ّم  هْن ُمح  ه ع  هْن ْی ْبهِن اْلُحس  ِب ْبهِن ْیهه  و ِن، ع 
بِ 
 
ْن َ ، ع  ْفص  ِص  ىح  بِ یب 

 
ُکنُت عند  َ  : ال  ، ق  ْبِد اهلِل  ىر   ۷ع 

۶۴ ۱۷ 

ْنُه  و   ه یحیهى[ بهن ]محمهدع  هِد ْبهِن اْلُحس  ّم  هْن ُمح  هِر ْبهِن ْی ع  ْعف  هْن ،  ِن، ع 
ِش  ْن ُفض  یب  ، ع  بِ ْی ر 

 
ُکنُت قاِعدا  عند  َ ال:  ، ق  اِهر  ْن ط  ، ع  عفر ىل   ،۷  

۵۵ ۱۸ 

ُد  ّم  ْن  ى،ی  ْح ی   ْبُن  ُمح  ِد  ع  ّم  ْن  ِن،ْی اْلُحس   ْبِن  ُمح  رِ  ع  ْعف  ِش  ْبِن  ،  ،یب  ْن  ر   ع 
،ْی ُفض   ْن  ل  اِهر   ع  ْن : ط  بِ  ع 

 
ْبِد  ىَ ال   ،۷اهلِل  ع   :ق 

۶۳ ۱۹ 

ُد  ّم  هْن  ى،ی  ْح ی   ْبُن  ُمح  هِد  ع  ّم  ه ْبهِن  ُمح  ِبه ْبهِن  ِن ْی اْلُحس 
 
هاِب، ىَ ّط  ه اْلخ   ْن ع 

لِ  اط   ْبِن  ّیِ ع  ْسب 
 
ْن : َ ْعِض  ع  اِب  ب  ْصح 

 
بِ  َ

 
ْبِد  ىَ ال   ،۷اهلِل  ع   :ُقْلُت  ق 

۷۲ ۲۰ 

ُد  ّم  هْن  ى،ی  ْح ی   ْبُن  ُمح  هِد  ع  ّم  ه ْبهِن  ُمح  ِبه ْبهِن  ِن ْی اْلُحس 
 
هاِب، ىَ ّط  هْن  اْلخ   ع 

ِد  ّم  ، ْبِن  ُمح  ان  ْن  ِسن  ة   ع  ْلح  ْن : د  یْ د   ْبِن  ط  ، ع  ر 
ْعف  ْن  ،  بِ  ع 

 
ال   ،۸ِه یَ  ق 

۸۰ ۲۱ 

 شههد، گرفتههه بههن محبههوب حسههن النااوادر یههاو  المشاایخه کتههاب از توانههدمههی حههدیو ایههن .۵ حههدیو
 مهرتبا حهدیو موضهوع بهه که است اإلمامه کتاب صاحب نیأ محمد بن حسین کهاین ضمن 1؛باشد

 نقههل وببهن محبه حسهن آثهار از خهود کتهاب در را حهدیو ایهن ایشهان داد احتمهال تهوانمهی لهذا 2اسهت.
 بهن محبهوب حسهن کتهب بهه دیگهر طریقهی حهدیو، ایهن سهند اسهت محتمهل چنین،هم. باشد نمود،
 پههنجم،و  قرینههه دو  طبهه  صههورت، ایههن  یههر در .اسههت نشههد، اشههار، آن بههه فهرسههتی کتههب در کههه باشههد

 3.است گرفته محمد بن حسین اإلمامه کتاب از مستقیما   را حدیو این بابویهابن
 یهاو  4اإلماماه فی اإلحتجاج کتهاب حهدیو این مکتوب منبع پنجم،ه قرین طب  .۶ حدیو

وی  کتهاب از 6خهود اإلماماه کتاب در عیسیبن  محمد که است عمیرَبىبن  محمد 5اإلمامه
                                                           

 .۱۲۲، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول. 1
 .۳۳۴، صالرجال. 2
 همان.. 3
 .۳۲۶همان، ص. 4
 .۴۰۴، صصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصولفهرست کتب الشیعه و أ. 5
 .۳۳۳، صالرجال .6
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 کتههاب در را حههدیو ایههن نیههأ حسههینبههن  محمههد گفههت تههوانمههی چنههین،هههم .اسههت نمههود، نقههل
 . است مود،ن ذکر عمیرَبى ابن کتاب از نقل به 1خود اإلمامه
گر  محمهد اإلمامه کتهاب از خود کتاب در حسینبن  محمد که گردد مفروض احتمال این ا

 انتقههال طریهه  در نیههأ حسههینبههن  محمههد داد احتمههال تههوانمههی اسههت، نمههود، نقههل عیسههی،بههن 
 انتقهال طریه  دروی  از فهرسهتی کتهب در ههر چنهد اسهت؛ داشهته قهرار عیسهیبن  محمد کتاب
 .است نیامد، میان به نامی عبید،ن ب عیسیبن  محمد کتب

 عبهارت از منظهور است محتمل 2الشرایع، علل کتاب در مشابه حدی یه قرین به .۷ حدیو
 3.باشد اشعری خل َبىبن  سعد ،«ال قاتبعض»

بن  عیسیبن  محمد اإلمامه کتاب حدیو این اخذ مکتوب منبع پنجم،و  اوله قرین طب 
بههن  محمههد کتههاب از خههود، اإلمامااه کتههاب در نیههأ سههینحبههن  محمههد محههتم   و  4اسههت عبیههد
 تهوانمی گردید، مذکور قبل حدیو در که گونههمان دیگر، عبارت به. است نمود، نقل عیسی
 کتهب ههر چنهد آورد؛ شهمار بهه عیسهیبهن  محمهد کتاب انتقال در طرن نیأ را حسینبن  محمد

 .اندد،نبر نامی عیسیبن  محمد کتاب انتقال طرن دروی  از فهرستی
پهنجم، و  دو ه نهیطب  قرو  ویحد یمحتوا به تو،هبا  ،احتمال نیتریقو .۶۴و  ۵۴ ویحد

کتاب  ویاخذ حد بهر  یمبنه یانهیقر 5.است نیحسبن  محمد :اإلئمه ایصاو ایو  اإلمامهاز 
کدا  ویحد کهنیا کتاب اخذ شد، است، در دسترس ن نیاز ا کیاز   .ستیدو 

کامههل اسههناد ا تو،ههه بههه بهها .۶۳و  ۵۵ ویحههد  مصههدر گر،یکههدی بههر ویدو حههد نیههمطابقههت 
 کتههاب. باشههد ریبشههبههن  ،عفههر النااوادر ایههو  خهیالمشاا کتههاب توانههدیمهه ویههاحاد نیههمکتههوب ا

کتههاب وی  خهیالمشاا ادعهها  نیههمحبههوب دانسههته شههد، اسههت. ابههن  حسههن خهیالمشااهماننههد 
کتهاب  ویاحتمهاِل اخهذ حهد ،نههیقرعنوان  به تواندیم  أ،یهن .دیهنما تیهتقو راوی  6خهیالمشااز 

 ایصااو ایهو  اإلمامهکتاب  دررا  ویاحاد نیا نیحسبن  محمد گفت توانیمپنجم ه نیطب  قر
و  دو ه نهیقر طبه  ،صهورت نیها ریه. در  باشهدنمهود،  ذکهروی  کتهب از نقهل به 7خود، :اإلئمه

                                                           
 .۳۳۴همان، ص. 1
 .۱۹۲، ص۱، جعلل الشرایع. 2
 .۲۱۷، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۱۷۸، صالرجال. 3
 .۳۳۳، صالرجال. 4
 .۳۳۴همان، ص. 5
 .۱۰۹، صلهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصولفهرست کتب الشیعه و أصو؛ ۱۱۹همان، ص. 6
 .۳۳۴، صالرجال. 7
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کتهاب ویدو حهد نیا هیابن بابو پنجم،  نیحسهبهن  محمهد :اإلئماه صاایاو ایهاإلمامه و  را از 
 1.است کرد، اخذ

کتاب  ویپنجم، اخذ حده نیاحتمال طب  قر نیتریقو .۶۵ حدیو بهن  عبهداهلل اإلماماهاز 
کتاب  أین یىحیبن  که صفوان 2است مسکان نقهل وی  کتهاب از 3خهود النوادر ایو  الملالبدر 

 کتاب تقالان طری  در یحیىبن  صفوان که شودمی تقویت ،اآن از احتمال ایننمود، است. 
 اإلماماهکتهاب  در أیهناحمهد بهن  محمهدگفت  توانیم چنین،هم. دارد قرار مسکانبن  عبداهلل

کتاب ابن 4شیخو  مطهاب و  است کرد، ذکر یىحیبن  کتب صفوان ایو  مسکانآن را به نقل از 
کهه پهیشهمهان ،حدیو این سند گردیهد، محمهدگونهه   انتقهال طریه  در نیهأ احمهدبهن  تهر اشهار، 

 آن بههه فهرسههتی کتههب در هههر چنههد دارد؛ قههرار یحیههىبههن  صههفوانو  مسههکانبههن  عبههداهلل ابکتهه
 .است نشد، ایاشار،

 َصههحاببعههض »منظههور از  حههدی ی، منههابع دیگههر در مشههابه احادیههوه قرینهه بههه .۷۲ حههدیو
 7.است 6درار،بن  دیُعبو  5نیمسکبن  حکم ،«عبداهللىَب

شهد، اسهت،  ذکهر یوحهد ینا یکه برا یدیاسانه مَسباط در هبن  یعل اشترایبه  تو،ه با
کتههاب  یواحتمههال مربههوط بههه اخههذ حههد تههرینیقههو  8.اسههتوی  اصاال یههاو  الاادالئل ،النااوادراز 

. نیسهت دسهترس در است، شد، اخذوی  کتب از یککدا  از حدیو کهاین بر مبنی ایقرینه
 :اإلئماه صاایاو یاو  اإلمامه کتاب در نیأ حسینبن  محمدگفت  توانمیپنجم، ه ینقر طب 

 مصهدر پهنجم،و  دو ه قرینه طبه  ،صهورت نیها ریهدر   9.اسهت نمود، نقلوی  کتب از خویش،
 :اإلئماه صاایاو یااو  اإلماماه کتهاب حهدیو ایهن اخهذ در بابویهه ابهن، اسهتفاد مهورد مکتهوب
 10.است حسینبن  محمد

                                                           
 همان.. 1
 ۲۱۴همان، ص. 2
 .۲۴۱، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۱۹۷همان، ص. 3
 .۳۴۸، صالرجال. 4
 .۱۶۰، صبصولفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ا؛ ۴۲۶و  ۱۳۶همان، ص. 5
فهرست کتاب الشایعه و أصاولهم و ؛ ۲۳۳، صالرجال؛ ۲۱۶، صرساله أبی غالب الزراری إلی ابن ابنه فی فکر آل أعین. 6

 .۳۰۸، صأسماء المصن فین و أصحاب ابصول
 .۲۷۴، ص۱، جالکافی ؛۴۸۸و  ۴۷۷، ص۱، جبصائر الدرجات: ر.ی 7.
 .۲۶۸، صأسماء المصن فین و أصحاب ابصولفهرست کتب الشیعه و أصولهم و ؛ ۲۵۲، صالرجال. 8
 .۳۳۴، صالرجال. 9

 همان.. 10
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کتهاب از  یوهفهتم، مربهوط بهه اخهذ حهدو  پهنجمه ینهقر طبه احتمال  ترینقوی .۸۰ حدیو
بهن  محمهد رودمهی احتمهال پهنجم،ه قرینه طبه  کهه طهورهمهان 1؛اسهتسهنان بهن  محمهد النوادر

کتاب  ینحس  2.باشد نمود، نقلوی  کتاب از خویش، :اإلئمه صایاو یاو  اإلمامهدر 
 عیسی بن محمد بن عبداهلل از یحیی بن محمد نقل .3-3

 ردیف حدیثه شمار حدیث سند
ُد  ّم  هْح ی   ْبُن  ُمح  هْن  ى،ی  ْبهِد  ع  هِد  ْبهِن  اهلِل  ع  ّم  هی،یِع  ْبهِن  ُمح  هْن  س  هِد  ع  ّم   ُمح 

اِه  ْبههِن  ،یِ ْبههر  ههْن  م  اِ ، د  ْیههد   ع  ههّح  ههْن  الّش  اُود   ع  ، ْبههِن  د  ههْن  اْلُعهه   ِبهه ع 
 
ة   ىَ ْمههأ   ح 

الِ  م  ال   ،ّیِ الّ ُ ال   :ق  اِقُر ق   ۷اْلب 

۲ ۲۲ 

 محتمل 3.باشد شد، گرفته ثمالی َبوحمأ، النوادر کتاب از تواندمی حدیو این .۲ حدیو
 نمههود، نقههلوی  کتههاب از خههود، النااوادر کتههاب در را حههدیو ایههن نیههأ یحیههىبههن  محمههد اسههت
 .داشت دور نظر از توانمین نیأ را یحیى ین محمد از بابویه ابن شفاهی نقل احتمال 4.باشد

 اسطیو  حسین بن محمد از یحیی بن محمد نقل .3-۴
 یفرد حدیثه شمار حدیث سند

ههُد  ّم  ههْح ی   ْبههُن  ُمح  ههْن  ى،ی  ههِد  ع  ّم  ، ْبههِن  ُمح  ههد  ْحم 
 
ههْن  َ ِلهه ع  ، ْبههِن  ّیِ ع  ههد  ّم   ُمح 

ههِن  اِسههِم  ع  ههد   ْبههِن  اْلق  ّم  ههْن  ُمح  ان  ْی ُسههل   ع  اُود   ْبههِن  م  ههرِ  د  ( ّیِ اْلِمْنق  ههْن : )و   ع 
ِد  ّم  ْن  ى،ی  ْح ی   ْبِن  ُمح  هِد  ع  ّم  ه ْبهِن  ُمح  اِسهِط  ِن ْی اْلُحس  هْن  ،ّیِ اْلو   وُنس  ُیه ع 

ْبِد  ْبِن  اِن، ع  ْحم  ِن  الّر  بِ ( ْبِن  رِ ْی ُثو   ْبِن ِن ْی )اْلُحس   ع 
 
ة   ىَ اِخت  هْن : ف  ِبه ع 

 
 ىَ

ْبِد  ال ،۷اهلِل  ع   ق 

۴۰ ۲۳ 

 در کهه ،هاآن از. شهد گفتهه سهخن قهب    آن مکتوب مصدرو  ویحد نیا مورد در .۴۰ ویحد
 کهه - را سهند نیها م،یشهد یهىحی بهن محمهد از منقهوالت تمها  اسناد یبررس به ملتأ  مقاله آ از

 5.میکردر ذک دوبار، ،یاسطو نیحسبن  محمداعتبار  به - است عط  بر مشتمل
                                                           

 .۳۲۸همان، ص. 1
 .۳۳۴همان، ص. 2
 .۱۰۵، صفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المصن فین و أصحاب ابصول؛ ۱۱۵همان، ص. 3
 .۳۵۳، صالرجال. 4

 .۳-۱، ردی  ۴۰: حر.ی 5.
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 عبدالجبار بن محمد از یحیی بن محمد نقل .3-۵
 ردیف حدیثه شمار حدیث سند

ُد  ْحم 
 
ُد و  ِ ْدِریس   ْبُن  َ ّم  ى، ْبُن  ُمح  ْحی  ْن  ی  ِد  ع  ّم  ْبِد  ْبِن  ُمح  اِر، ع  ّب   اْبِن  ِن ع   اْلج 

ِبى
 
َ ، ان  ْجر  ِن  ن  ْیِن  ع  اِر، ْبِن  اْلُحس  ِن  اْلُمْخت  ِلیِد  ع  ، ْبِن  اْلو  ِبیح  ال ص   ق 

۵۹ ۲۴ 

گر .۵۹حدیو  عبهدالجبار بهن  آن را در مهورد محمهد یطوسه خیش که - «اتیله روا» عبارت ا
کار برد،  هفهتمه نهیقر به ط 2،شهود گرفته نظر در «نوادر کتاب له» ایو  «کتاب له» یمعنا به -1به 
 ایههن چنههد هههر ؛باشههدشههد،  اخههذعبههدالجبار بههن  محمههد کتههاباز  ویحههد نیهها رودیاحتمههال مهه

 نیا صورت، نیا ری  در 3گردد.می شامل را متفاوتی معانی طوسی، شیخ الفهرست در عبارت
 ایههن ،مههورد ایههن در 4شههد، باشههد. گرفتههه یههىحیبههن  محمههد النااوادر کتههاباز  توانههدیمهه ویحههد

کمبود تو،ه با أ،نیرا  حدیو  از تهوانمهین شهفاهی نقهل احتمهال مکتهوب منبهع از اخهذ قهراین به 
 .داشت دور نظر

 نتیجه .۴
 و اإلمامااة در یحیههىبههن  محمههد از بابویهههابههن منقههوالت مصدرشههناختی تحلیههلو  بررسههی در

 :آمد دست به دیر کلی نتای  ،الحیرة من التبصرة
 عصههر بههه منههابع تههریننأدیههک رسههدمههی نظههر بههه ىمحمههد بههن یحیهه از منقههول حههدیو ۲۳ میههان از .۱
 ونسیه اإلماماه محمهد بهن احمهد، اإلماماه: ههایکتهاب منابع مورد اسهتفاد، او ترینمحتملو  بابویهابن
 .باشد محمد بن یحیى النوادرو  محمد بن حسین :اإلئمه صایاو و اإلمامه ،عبدالرحمنبن 

 اسههت محتمههلو  شههوندمههی محسههوب تههرکهههن بابویههه،ابههن عصههر بههه نسههبت کههه مصههادری .۲
 انهدعبهارت باشهد، شهد، نقهل نیهأها آن در یا شد، گرفته کتب این از، وی استفاد مورد احادیو

کتهاب  وبیَىَب النوادرکتاب  َسباط،بن  علی التفسیر کتاب: از  الناوادریها و  المشیخهالخأاز، 
و  اإلمامة کتاب ،عبدالجبار بن محمد اتیروا ال مالی، َبوحمأ، النوادر کتاب یر،بشبن  ،عفر

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

 .۴۱۵، صن فین و أصحاب ابصولفهرست کتب الشیعه و أصولهم و أسماء المص. 1
کتاب نوادرو  کاربرد له روایات»: ر.ی ،بار،تر در اینبرای مطالعه بیش. 2  .«ارتباط آن با 
 : همان.ر.ی .3
 .۳۵۳، صالرجال. 4
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و  المالحام، البشاارات کتاب الخشاب، موسیبن  حسن الواقفیه علی الرد کتابمسکان، بن 
 کتهاب یحیهى،بهن  انصهفو الناوادر یهاو  الملالاب، المالحام کتهاب مهزیار،بن  علیالملالب  یا

 .یدعببن  یسیعبن  محمد اإلمامه کتابو  سنانبن  محمد النوادر
 :است دیر موارد بر مشتمل - شد استخراج مطالعه مورد اسانید از که - فهرستی هایداد،. ۳
 نیأ خطابَبىبن  حسینبن  محمد داد احتمال توانمی ،۷و  ۶ احادیو اسناد طب  .۳-۱

 .است داشته قرار عیسیبن  محمد اإلمامه بکتا انتقال طری  در
بهن  علهی الوصیةو  اإلمامة کتهاب انتقهال برای دیگر طریقی را ۴۹ حدیو سند توانمی .۳-۲
 کتهاب انتقهال طریه  در نیهأ احمدبن  محمدو  حسینبن  محمدکه  نمود ادعاو  دانست رثاب
 .تاس نشد، بیان فهرستی کتب در چند هر دارند؛ قرار رثاببن  علی
 کتهب انتقهال طریه  در ،۵۶ حهدیو سهند اسهتناد به ،احمدبن  محمد رسدمی نظر به .۳-۳
بهن  عبهداهلل اإلماماه کتهاب انتقهال طریه  در ،۶۵و  ۵۷ احادیهو اسهناد مطهاب  مهزیهار،بن  علی

و  یحیههىبههن  صههفوان کتهب انتقههال طریهه  در ۸۶و  ۸۵ ،۶۵ ،۵۷ احادیهو اسههانید طبهه  مسهکان،
بهن ابهى  حسهینبهن  محمهد :اإلئماه صاایاو کتهاب انتقهال طریه  در ۵۸ حهدیو سند مطاب 

 خصوصها   اسهت؛ نشهد، ایاشهار، آن بهه فهرسهتی کتهب در چنهد ههر اسهت؛ داشته الخطاب قرار
 معنهای بهه کهه شهد، معرفهی الروایه ک یر فردی احمدبن  محمد طوسی،و  نجاشی تصریح به که
 .است بسیار آثارِ  انتقاِل  طری  در او ساطتو

بهن  علهی التفسایر کتهاب به دیگر طریقی تواندمی ۶۸ حدیو سند رسدمی نظر به نیأ، .۳-۴
 در نیهأ احمهدبهن  محمهدو  موسهیبهن  حسهنکهه  گفهت تهوانمهی ،دیگهر عبهارت به. باشد َسباط
 .اندنشد، ذکر فهرستی کتب دراّما  دارند؛ قرار َسباطبن  علی کتاب انتقال طری 

 کتابنامه
 ن.۱۴۰۹دارالکتب اإلس میه، تهران: ، طاووسبنبن موسی  ی، علابعمال إقبال

، ؟جع؟المههدى اإلمها  مدرسهةقهم: ه، یهبابو بهن نیعلهی بهن حسه ،ةالحیر من ةالتبصرو  ةاإلمام
 .ن۱۴۰۴

 ش.۱۳۹۴دارالحدیو، قم:  ،، سید محمد عمادی حاثریبازسازی متون کهن حدیث شیعه
اد آل فضاائل فی الدرجات بصائر  اهلل ةیهآ تبهةکمقهم:  ،یقمه صهفارحسهن ن به محمهد، :محم 

 .ن۱۴۰۴، یالنجف یالمرعش



 لیتحل
اخت

رشن
صد

م
 ی

ت عل
قوال

من
 ی

بابو
بن 

 هی
 بن 

مد
 مح

از
 ییحی

ر...
عطا

ال
 

 

 

87 

موسسهه قهم: حسهن حهر عهاملی، بهن  ، محمدتفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه
 ن.۱۴۱۴، :آل البیت

،امعهه  دفتر انتشارات اسه میقم: هاشم حسینی طهرانی،  :شیخ صدون، تصحیحالتوحید، 
 .ن۱۴۱۶ قم، مدرسین حوز، علمیه
 ن.۱۴۱۵، :موسسه آل البیتقم: ، حسین نوری طبرسی، خاتمة مستدرک الوسائل

 بقهم نیالمدرسه لجامعهة التابعهه یاالسه م النشهر مؤسسهةقهم:  ،ینجاش یعلبن  احمد ،الرجال
 .ش۱۳۶۵، المشرفه

 أکمرقم:  ،یزار محمدبن  احمد ابو الب أعین آل ذکر فی ابنه ابن إلی الزراری غالب أبی رسالة
 .ش۱۳۶۹، ةیاإلس م قاتیالتحقو  حواالب

نعمهت و  ههاحسهین قیصهریه ه   :محمد میرداماد، تحقیه بن  ، محمد باقرالرواشح السماویه
 ش.۱۳۸۰دارالحدیو، قم: اهلل ،لیلی، 

 تا.الداوری، بى ةمکتبقم: محمد صادن بحرالعلو ،  :، شیخ صدون، مقدمهعلل الشرایع 
، محمد امین استرآبادی، تحقی : رحمت اهلل رحمتی اراکی، کیهالفوائد المدنیه و الشواهد الم

 ن.۱۴۲۴موسسه النشر اإلس می، قم: 
 ش.۱۳۸۹موسسه تراا الشیعه، قم: مهدی خدامیان اآلرانی،  فهارس الشیعه،

حسهن بهن  محمهد، ابصاول أصاحابو  المصان فین أساماءو  أصاولهمو  الشیعة کتب فهرست
 .تاىب، یباثتبة المحق  الطباطکمقم:  ،یطوس

 .ن۱۴۰۷، ةیاإلس م تبکال دارتهران:  ،ینیکل عقوبیبن  محمد، یالکاف
کبهر  فهاری،  :، شهیخ صهدون، تصهحیحکماال الاادین و تماام النعمااه دارالکتههب تههران: علههی ا

 ن.۱۳۹۵اإلس میه، 
مکتبهه بصهیرتی، قهم: حسهین بههایى عهاملی، بهن  ، محمهدمشرق الشمسین و إکسیر السعادتین

 تا.بى

کبر  فاری، انی ابخبار، مع ،امعهه  دفتهر انتشهارات اسه میقهم: شیخ صدون، تصحیح علی ا
 ش.۱۳۶۱، قممدرسین حوز، علمیه 

 ش.۱۳۷۳نا، ،ا، بىالقاسم خویى، بى، ابومعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواه
 ینیمحمدرضهها حسهه دیسهه، هیههبابوبههن  نیحسههبههن  یعلهه ،ةریههالح مههن ةالتبصههرو  ةاإلمامهه ةمقدمهه

 .ن۱۴۰۴ ،ی، ل
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کبهر  فهاری،  :، شیخ صهدون، تحقیه من الیحضره الفقیه النشهر اإلسه می،  ةموسسهقهم: علهی ا
 ن.۱۴۰۴-۱۴۱۳

مههذاهب، و  دانشههگا، ادیههانقههم: د معرفههت، مهه، محهااای نخسااتینمهاادویت نراااری در سااده
 ش.۱۳۹۹

کاشانی، اصفهان، مکتبالوافی  .ن۱۴۰۶، ۷اإلما  امیرالمؤمنین ة، محمد محسن فیض 
کتههاب الهیبههه نعمههانی» محمههد  فههوری نهههاد، و  ، محمههد معرفههت«بازشناسههی مصههادر احادیههو 

 .۲۶-۵ص، ۱۴ش، ش ۱۳۹۷، پژوهیشیعهه مجل
کتاب الهیبه طوسی» ش، ۱۳۸۸، انتظاار موعاوده ، محمد مسعودی، مجله«بازشناسی مصادر 

 .۱۵۲-۱۳۳ص، ۲۸ش
کلینههی در تههدوین» سههید علیرضهها حسههینی، و  ،، عبدالرضهها حمههادی«الکههافی بازشناسههی منههابع 

 .۲۰۶-۱۸۱ص، ۱۱ش، ش۱۳۹۳، پژوهیحدیثه مجل
کهاظم طباطبهای ، اسهماعیل اثبهاتی«تبارشناسی منهابع روایهات اعتقهادی الکهافی»  پهور،ىو سهید 

 .۲۸۸-۲۵۶ص، ۱۷ش، ش ۱۳۹۶، نشریه کتاب قیم
ه محمههد  فههوری نهههاد، مجلههو  ، محمههد معرفههت«تحلیههل مصدرشههناختی الهیبههه شههیخ طوسههی»

 .۲۷-۵، ص۵۷ش، ش۱۳۹۶، ار موعودانتظ
دیهر دانشنامه جهاان اساالم، لی  هوشهنگی،و  مجید معارف، محسن معینی ،«تدوین حدیو»

 ش.۱۳۸۱، ۷۵۵-۷۴۹ص، ۶جنظر:   معلی حداد عادل، 
 ،یلطفهه یمهههد محمههدو  یطبسهه نیالههدنجههم، ةریههالح مههن ةالتبصههرو  ةاإلمامهه یشناسههویحههد»

 .۲۰۸-۱۷۹ص، ۱۸ش، ش۱۳۸۵ ،موعود انتظاره مجل
، علااوم حاادیثه ، عبههدالهادی مسههعودی، مجلهه«: قسههمت اول:عرضههه حههدیو بههر امامههان»

 .۵۴-۲۹، ص۹ش، ش۱۳۷۶
، علااوم حاادیثه مسههعودی، مجلهه ی، عبههدالهاد«: قسههمت دو :عرضههه حههدیو بههر امامههان»

 .۱۶۹-۱۲۰، ص۹ش، ش۱۳۷۷
ث، علااوم حاادیه ، محمههد ،ههواد شههبیری زنجههانی، مجلهه«کتههاب الهیبهههو  الکاتههب النعمههانی»

 .۲۳۸-۱۷۵، ص۳ن، ش۱۴۱۹
کتههو  اتیههکههاربرد لههه روا»  ،ثیعلااوم حااده مجلهه ،یاسههرخه، احسههان «رنههواداب ارتبههاط آن بهها 

  .۱۲۵-۹۸، ص۸۱شش، ۱۳۹۵



 لیتحل
اخت

رشن
صد

م
 ی

ت عل
قوال

من
 ی

بابو
بن 

 هی
 بن 

مد
 مح

از
 ییحی

ر...
عطا

ال
 

 

 

89 

 علااوم حاادیث،ه ای، مجلهه، احسههان سههرخه«کتههاب حلبههی منبعههی مکتههوب در تههالی  الکههافی»
 .۵۸-۳۴، ص۵۱ش، ش۱۳۸۸

د  امهامی: نگهاهی بهه ،ایگها، منبهع مکتهوب در ههای آن نهأد محهدثان متقهنشهانهو  منبع معتبهر»
، ۱ش، ش۱۳۹۳، هاای قارآن و حادیثپژوهشه ، حمید بهاقری، مجله«حدیو پژوهی قدما

 .۲۶-۱ص
یابى،ایگا، مؤلفهو  نگاهی به نقش» کتاب محور در ارد های حدی ی قدما در پرتو تحلیهل های 

 .۲۸-۳ص، ۶۸ش، ش ۱۳۹۲، علوم حدیثه ، حمید، باقری، مجل«منابع فهرستی




