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۱۲۳

 ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۵، شمارۀ سومهای حدیثی، سال آموزه

 بررسی شخصیت و روایات 
 القاسانی ۀر علی بن محمد بن شی

 ١پور محسن قاسم       
 ٢راوندی محمد سالمی  

 چکیده
علی بن محمد بن شیرۀ کاشانی، از محدثان قرن سوم، راوی احادیث فراوانـی در 

محدثان بزرگـی از قـم همچـون  قدم شیعه همچون محاسن و کافی استتب متک
احمد بن محمد بن خالد برقی، محمد بن حسن بن فروخ صفار، ابراهیم بن هاشم 

از طریق این  بر این اساس ،براهیم در شمار شاگردان او هستندو فرزند او علی بن ا
 .ایی کاشان دست یافـتقم و حوزۀ رو  توان به روابط بین مکتب حدیثی راوی می

بیـانگر  فراگیـری حـدیث در آنهـا رواج داشـتهحضور او در مناطق گوناگون کـه 
 این محدث بر اخذ حدیث است.  ۀاهتمام ویژ 

ور وی بـرای اخـذ مثابـۀ احتمـال حضـ به این مقاله، محـل زنـدگی اسـاتید وی در
ه است کـبیانگر این  متن مکاتبات وی با امام هادی ،حدیث فرض شده است

نـزاع کالمــی پیرامـون صــفات  المـان شـیعه بــوده و در محـل ســکونتشوی از ع
شـواهدی نیـز از عالقـۀ فـراوان ایـن محـدث  همچنین خداوند وجود داشته است

 کاشانی به خاندان امامت ارائه شده است. 
 شیره.  القاسانی، علی بن محمد، ابن :یکلیدگان واژ

                                                 
 . ۲۰/۰۹/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۲۹/۱۱/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 .)ghasempour@mail.kashanu.ac.ir( دانشیار دانشگاه کاشان. ١
  .)rahyafteh@gmail.com( (نویسنده مسئول)آموختۀ دکترای دانشگاه کاشان دانش. ٢
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۱۲۴
 مقدمه

در ایـن قـرن،  زۀ روایی تشیع در کاشـان اسـتری حو گی تردید قرن سوم آغاز اوج بی
ای شدند که بعدها در قرن پـنجم  گذار حوزه آور در این خطه بالیدند و پایه محدثانی نام

و ششم افرادی همچون قطب راوندی و سید ابوالرضـا راونـدی ـ متخصـص و صـاحب 
شـیخ از محدثان معـروف قـرن سـوم کـه  ،ثر علوم اسالمی ـ را تربیت کردندنظر در اک

علـی  شده، کرده و در اسناد برخی روایات شیعه نام او ذکر طوسی و نجاشی او را معرفی
در مورد شخصیت علی بن محمد بن شیرۀ کاشـانی،  ،بن محمد بن شیرۀ کاشانی است

 تب اولیه و معتبر شیعه وجود داردعلیرغم اینکه نزدیک به صد روایت منقول از وی در ک
شناسایی شخصیت، اساتید، شـاگردان و بـه  ته نشده استونه مقالۀ مستقل نگاشهیچ گ

است که این نوشتار در صـدد ت این محدث کاشانی از مواردی بندی روایا تبع آن دسته
انـد کـه مـا در صـدد  رجالیان عناوین مختلفی برای این محـدث ذکرکرده بیان آن است

حـدث کاشـانی را در توحید این عنوان به ظاهر متفاوت هستیم و در ادامه روایات این م
 بندی کردیم تا منظومۀ فکری وی مشخص گردد.  موضوعات مختلف دسته

 شناسی شخصیت .۱
کـرده و در أسـناد  از محّدثان معروف قرن سوم کـه شـیخ طوسـی و نجاشـی او را معرفی

کـه  از آنجـایی ،تشده، علی بن محمد بن شیرۀ کاشـانی اسـ برخی روایات شیعه نام او ذکر
" صـحیح بـوده و نگارنده بر این گمان است که لفـظ "شـیر تی نامأنوس استلفظ "شیره" لغ

شیخ طوسی در رجال خـود در مقـام برشـماری  ١باشد "هاء" در این کلمه عوض از کسره می

                                                 
: ق۱۴۱۲، طبرسـی( "شیرج" به معنای شیرۀ انگور به کار رفتـه اسـت، ربی "شیره" در متون روایاتتعبیر ع. ١

ها با  از طرفی به دلیل آشنا نبودن عرب زبان. و مرسوم نبوده که فردی نام فرزندش را "شیره" بگذارد ،)۶۱
و"َمَمَلـه" را از ایـن قبیـل  تـوان تعـابیر "َمسـَلَمه" شده که می این تعابیر گاهی دچار تصحیف، تعابیر فارسی

شده که پدرش را  ه بیانیکه در شرح حال جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولو  توضیح آن. دانست
بن محمد بن جعفر بن موسی بن  یو یا در شرح حال عل ،)۱۲۳: ۱۳۶۵، نجاشی(دادند  "َمسَلَمة" لقب می

، کـه ایـن عبـارات در حـالی ،)۲۶۲: ۱۳۶۵، نجاشی(دادند  شده که پدرش را "َمَمَلة" لقب می مسرور بیان
آنرا لقبـی خـاص قلمـداد ، گویشی از لفظ محمد است که به دلیل آشنا نبودن عرب زبانها با این گویش

عبارت"شیر" نیز اسم کامًال رایجی بوده و امروزه نیز ترکیب ایـن اسـم هماننـد "شـیر محمـد" و . اند کرده
 . حیدر که امروزه نیز کاربرد دارد شیر بوده همانند ابن نیز احتماًال ابن این اصطالح. "شیر علی" رایج است
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۱۲۵
کرده و او را   شـیره، یـاد  بـن  از علی» عین«در باب  أصحاب ـ أبوالحسن سوم ـ امام هادی

علـی بـن «بالفاصله بـه دنبـال همـین عنـوان از  ،)۳۸۸: ۱۴۲۷شیخ طوسی، (کند  "ثقة" معرفی می
کنـد همچنـین او را از فرزنـدان  برده او را تضـعیف می اهـل اصـفهان نـام» محّمد القاسـانی

 .)۳۸۸همان: (داند  می» خالد بن األزهر«مولی عبدالّله بن عّباس از خاندان » زیاد«
حال و معرفی "زیاد مولی  ذیل شرح عباس ر مورد زیاد مولی ابنحجر عسقالنی د ابن
دهد که  مخزوم" به تفاوت این فرد با "زیاد مولی عبدالله بن عباس" اشاره و تذکر می بنی

در یک مکان روایـاتی را  أحمد بن حنبل ،)۲/۴۹۹: ۱۴۰۶حجر عسـقالنی،  ابن(اینها دو نفرند 
: ۱۴۲۱د بـن حنبـل، احم(آورد  می» عباس زیاد مولی عبدالله بن  زیاد بن أبی«از فردی به نام 

کند که زیاد مولی عبدالله بـن  می  که در مکانی دیگر بیان در حالی ،)۳۹۶/ ۳۶و  ۱۳۸/ ۲۱
بـا ایـن  ،)۴۳/۴۰۷همـان: (باشـد  زیاد میسرۀ مخزومـی مـدنی می عیاش همان زیاد بن أبی

را بـا » عیـاش«نویسـان  عبارت شیخ طوسی قابل تأمل است و احتماًال نسخه توضیحات
در تـا آنجـایی کـه » عباس زیاد مولی ابن«به هر حال در مورد  اند شتباه گرفتها» عباس«

 دست نیامد. ه مطلبی ب متون شیعه و اهل سنت جستجو شد
حـاکم  ه او در زمان حکومت هـارون الرشـیدبیان شده ک» خالد بن أزهر«در مورد 

ال محمد بـن عبدالّلـه أبوالشیخ در شرح ح ،)۴۹۶، بی تـا:  ابوالفرج اصفهانی(اهواز بوده است 
األزهـر   دختـر خالـد بـن» نازکان«)، مادر وی را ۲۸۵م(حفص همدانی  بن الحسین ابن

بـن  ن عبدالله از درخواسـت خلیفـه معتـزمحمد ب داند انی امیر اصفهان و اهواز میکاش
الشیخ،  (ابومتوکل جهت قبول منصب قضاوت اصفهان ممانعت کرد و به کاشان گریخت 

با توجه به سال وفات نوۀ خالد یعنی محمد بن عبدالله، باید والء زیاد با  ،)۳۰۲/ ۳ : ۱۴۱۲
عباس را مربوط به اجداد خالد دانسـت کـه در فـتح کاشـان اسـیر شـده و بـه سـهم  ابن
 .)۱۰۳: ۱۳۸۶صادقی، (عباس درآمده است  ابن

ی بـن محمـد بـن نویسـد: "علـ شناس متبحر و معروف شیعه نجاشی چنین می رجال
یار و انسان دانشـمند و فاضـلی فقیه، راوی احادیث بس ابوالحسن )قاشانی(اسانی شیرۀ ق
هـای  دارد کـه دیـدگاه زده و بیـان مـی ولی أحمد بن محمد بن عیسـی بـه وی طعـن بود

اما در کتب وی مطلبی که نشانگر چنین مطلبی باشد دیـده  ناپسندی از او شنیده است
 .)۲۵۵: ۱۳۶۵نجاشی، (شود"  نمی
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۱۲۶ 

داند  ی دو عنوان موجود در رجال طوسی را مصداق یک شخص واحد میعالمۀ حل
کـه توضـیح آن ،)۲۳۲: ۱۴۰۲،  عالمـه حلـی(کنـد  و این مطلب را مستند به قول نجاشـی می

 در بیـان» شـیرۀ کاشـانی  محمد بن  بن  علی«ظاهرًا عبارت  است کهعالمۀ حلی معتقد 
علی بـن محّمـد «و » شیره  بن  علی«باید ترکیبی از دو عنوان شیخ طوسی یعنی  نجاشی
 باشد. » القاسانی

تـوان  طبق دیدگاه مرحوم خوئی، سخن نجاشی و أحمد بن محمـد بـن عیسـی را می
» شیره«اگر عنوان  ه این دو عنوان را یک نفر ندانیم با این حالچنین با هم جمع کرد ک

بـن محّمـد بـن علـی «ثقـة، فرزنـِد وی و » ۀشـیر   بن  علی«واحد باشد  دارای مصداقی
 ).۱۵۹ـ  ۱۶۰/ ۱۳ : ۱۴۱۳(خویی، شده، نوۀ او خواهد بود  که تضعیف» شیره

بر  که شامل دو عنوان با حکم مجّزاستافزون بر این، عبارت شیخ طوسی در رجال 
دو عنـوان متفـاوت ذکـر  جالیان بـه خـاطر تعـّدد حکـم یـک نفـرتعّدد داللت دارد و ر 

مثًال شیخ طوسی در  ،کنند قوال مختلف را ذکر میکنند بلکه در ذیل همان عنوان ا نمی
در  هـا وی را تضــعیف کردنــد ویـد کــه قمیگ الرحمن می ذیـل عنــوان یـونس بــن عبــد

همچنین در قول نجاشی تعـارض وجـود دارد و در ایـن تعـارض  که وی ثقه است حالی
 قول أحمد بن محّمد بن عیسی بر اجتهاد نجاشی مقدم است زیرا أحمد معاصر اوست و
بر این امر داناتر است و شهادت حسی بر اجتهاد مقدم است و اضافه بر این بسـیاری از 

ـ  ۴۳۳/ ۲ : ۱۴۲۶سـاعدی، (اند  عیب و نقصی داشـته اهل تخلیط همانند شلمغانی، کتب بی
۴۳۲(. 

با توجه به شیوۀ شـیخ طوسـی در کتـاب رجـال و روش وی در  در مقابل این نظریه
توان حدس زد که وی دو عنـوان مـذکور را  می مصادر متعدد های رجال ازتبیین دیدگاه

نوان هر دو عنوان را ذیل یک ع ته اما نجاشی با وقوف بر این امراز دو منبع متفاوت گرف
علـی ( این احتمال البته با مالحظۀ أسنادی کـه عنـاوین و به صورت ترکیبی آورده است

دارنـد و  در آنهـا قـرار ،ره)بن محمد کاشانی، علی بن شیره و علی بـن محمـد بـن شـی
آید کـه هـر سـه  ه دست میشود و نهایتًا این نکته ب تقویت می بررسی اساتید و شاگردان

 اسامی مختلف برای یک شخص واحد هستند.  عنوان فوق
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۱۲۷  شیره مشایخ ابن .۲
شود کـه راوی از وی  ًال به کسی اطالق میمعمو  ثدر اصطالحات علوم حدی شیخ

 کند عبارتند از:  شیره از آنها روایت می که ابن گیرد کسانی حدیث را فرا می

 أیوب سلیمان بن مقبل مدنی ابو ۱ـ۲
نیز  است و با یک واسطه از امام رضا سلیمان بن مقبل از اصحاب امام کاظم

شیره در مدت اقـامتش در مدینـه از وی  حتماًال ابنا ،)۲۹۳/ ۹ : ۱۴۱۳(خـویی، روایاتی دارد 
شیره از این استاد خود در کتاب کـافی دو روایـت دارد  ابن ،استماع حدیث کرده است

 .)۲۷۵و  ۶/۶ : ۱۴۰۷(کلینی، 

 سلیمان بن حفص مروزی  ۲ـ۲
یکی از عالمان متکّلم اهل خراسان  ،)۳۲۶و  ۲۸۳/ ۳ همان: (مروزی   حفص  بن  سلیمان

 ،در کتاب توحید مبحث بداء ذکـر شـده اسـت باحثۀ او با حضرت امام رضااست م
حفـص همچنـین بـا امـام   سلیمان بن ،است در اثر این مباحثه به مذهب حّق روی آورده

/ ۴ : ۱۴۱۳(شـیخ صـدوق،  اسـت مکاتباتی داشته و امام عسکری ، امام هادیجواد

 .)۴۵۳/ ۴ : ۱۴۲۶؛ احمدی میانجی، ۴۵۸پاورقی 

 علی بن سلیمان  ۳ـ۲
د آنها به بیست و سه عنوان "علی بن سلیمان" در روایات متعددی وجود دارد که تعدا

عنـه  فاده از راوی و مرویاسـت ،راه تشخیص علی بن سـلیمان در روایـات رسد مورد می
 اسـت کـهشیره است، علی بن سلیمان بن رشید  علی بن سلیمانِی که استاد ابن باشد می

اسـت و از ایـن دو امـام نیـز  و امام عسـکری اصحاب امام هادی اهل بغداد و از
در کتـاب  ای از وی بـا امـام هـادی مکاتبـه ،)۴۵ـ  ۴۷/ ۱۳ : ۱۴۱۳(خـویی، روایاتی دارد 

شیره  سفر ابن نت وی در بغدادبا توجه به سکو  ،)۴/۵۴۳ : ۱۴۰۷(کلینی، کافی موجود است 
 به بغداد نیز محتمل است. 
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۱۲۸

 طعلی بن أسبا ۴ـ۲
 و امـام جـواد علی بن أسباط بن سالم بیاع کوفی کـه از امـام رضـا أبوالحسن

 ،معتقد به امامت عبدالله افطح)(او در ابتدا فطحی  روایت دارد ثقه و مورد اعتماد است
از موضع خود بازگشـت و  یی بین وی و علی بن مهزیارها شدن نامه بود ولی با رّد و بدل
شـیره از ایـن اسـتاد  ابن ،)۲۸۴ـ  ۲۸۵/ ۱۲ : ۱۴۱۳(خـویی، شـد  معتقد به امامت امام جواد

 .)۵/۱۵۱و ۱۶۰/ ۱ : ۱۴۰۷کلینی، (خود در کتاب کافی دو روایت دارد 

 القاسم بن محمد ۵ـ۲
یعنـی  رجال کـه از راوی وی عنوانی مشترک بین هفت نفر در قاسم بن محمد برقی

قاسم بـن محمـد اصـفهانی  شود که منظور از وی سلیمان بن داود المنقری مشخص می
 .)۲۲۰/ ۳ : ۱۳۸۰کلباسی، (است 

معروف بـه کاسـوال، کتـابی  کند که قاسم بن محمد اصفهانی می شیخ طوسی بیان
بـرای مـا  عبدالّله از قاسم بّطه از أحمد بن ابی دارد که گروهی آن را از ابوالمفّضل از ابن

 .)۱۲۷تا:  شیخ طوسی، بی(اند  نقل کرده
کنـد و در شـرح  سم بن محمد قمی، معروف به "کاسوال" معرفـی مینجاشی او را قا

آن را اسـت کـه دارای کتـاب نـوادر نویسد که چندان مورد رضایت نیسـت  حال او می
نجاشی، (بّطه، از برقی، از قاسم برای ما نقل کرده است  از حسن بن حمزه، از ابن نوح ابن

تـوان اطمینـان  وسـی و نجاشـی میاز پسوند "کاسوال" در هر دو عبـارت ط ،)۳۱۵: ۱۳۶۵
باشند و "قاسم بن محمد" گاهی بـا وصـف "قمـی" و  حاصل کرد که دو عنوان یکی می
عبدالّله" در بیان شیخ  شده است همچنین "أحمد بن أبی گاه با وصف "اصفهانی" معرفی

 .)۲۲۰/ ۳ : ۱۳۸۰کلباسی، (طوسی همان "برقی" در بیان نجاشی است 

 محمد بن سلیمان ۶ـ۲
ه الدیلمی کنیهم اش ابوعبدالله است و در رجال غضائری  حمد بن سلیمان بن عبداللَّ

پدر وی اهل بجیلۀ کوفه بود  ،)۱۴۲ق: ۱۴۲۲غضـائری،  ابن(نام جّد او زکریا بیان شده است 
رفـت و  بین خراسان و کوفه و سایر شهرها و برای تجارت و خرید و فروش اسرای دیلم

 .)۱۸۲: ۱۳۶۵ نجاشی،(آمد فراوانی داشت 
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 و امـام رضـا و امام کاظم شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام صادق

مطرود است  کند که به خاطر غلو ند و بیان میدا همچنین او را صاحب کتاب می آورده
همـان: (کنـد  در جای دیگر او را بصری و ضـعیف معرفـی می ،)۳۴۳: ۱۴۲۷(شیخ طوسـی، 

تـوان بـه او تکیـه کـرد  دانـد کـه در هـیچ چیـز نمی ینجاشی او را جدًا ضعیف م ،)۳۶۳
 .)۳۶۵: ۱۳۶۵نجاشی، (

تنها یک روایت از طریق "علی بن شیره از محمد بـن سـلیمان"  در کتب روایی شیعه
ای "علی بن شیره" و "علـی بـن  به دلیل آنکه عده ،)۲۰۹/ ۳: ۱۴۰۷(کلینی، بیان شده است 

بنـا  ،)۱۶۰/ ۱۳ : ۱۴۱۳(خویی، دانند  فاوت میمحّمد القاسانی" دو عنوان برای دو شخص مت
باشـد و  باید گفت که محمد بن سلیمان تنها استاد روایِت علی بن شیره می بر این فرض

 "علی بن محمد القاسانی" هیچ روایتی از او ندارد. 

 محمد بن عیسی بن عبید ۷ـ۲
ی أسـد بـن مـول ،)۶: ۱۴۰۴؛ صـفار، ۳۴۴/ ۳ : ۱۴۰۷(کلینـی، محمد بـن عیسـی بـن عبیـد 

اش أبوجعفر، با اوصافی چون "جلیل من أصحابنا، ثقة، عین، کثیر الروایـة،  کنیه ه،خزیم
صورت مکاتبـه و مشـافهه به هر دو  از امام جواد شده است حسن التصانیف" ستوده

شـیره در  ابن، حضور )۳۳۳: ۱۳۶۵نجاشی، ( از آنجایی که او ساکن بغداد بوده روایت دارد
شیره  عنه ابن مروی بن عیسی در کتاب کافی در یک سند محمد است بغداد نیز محتمل

 و در محلی دیگر به عنوان راوِی وی در سـند قـرار گرفتـه اسـت ،)۳/۳۴۴ : ۱۴۰۷(کلینـی، 
ایـن  کننـده باشـد، احتمـاًال مکاتبه می هر دو روایت به صـورت مکاتبـه ،)۳۱۴/ ۵ همان: (

 است.  مکتوب را در اختیار دیگر راویان قرار داده

 زکریا بن یحیی الصیرفی  ۸ـ۲
شیره از او در باب نّص بـر امامـت امـام  در کتب روایی شیعه تنها یک روایت از ابن

نامی  کند که تنها در روایت کلینی ن میمامقانی بیا ،)۳۲۲/ ۱ همان: (وجود دارد  جواد
یعة در ذیل عنـوان الش  ر أعیانهمچنین د ،)۲۸۸/ ۲۸ : ۱۴۳۱مامقانی، (از وی بیان شده است 

کنـد کـه  شوشـتری بیـان می ،)۶۷/ ۷:  ۱۴۰۳امین، (تنها روایت کلینی بیان شده است  وی
هرچنـد هـر دو در طبقـۀ  اند "زکریا بن یحیی التمیمی" شدهای قائل بر اتحاد وی با  عده



 

 

وزه
آم

 
ی/ 

دیث
ي ح

ها
تان

ابس
و ت

ار 
به

 
13

98
 

رة 
شما

 /
٥ 

۱۳۰

یکسان قرار دارند و از نظر اوصاف نیز یکسان هستند ولـی شـاهدی بـر ایـن امـر وجـود 
 .)۴/۴۸۱ : ۱۴۱۰شتری، شو(ندارد 

 شیره راویان ابن .۳
رساند که محـدثانی بـزرگ همچـون احمـد بـن  شیره می دقت در اسامی راویان ابن

محمد بن خالد برقی، محمد بن حسن صفار، علی بن ابـراهیم و پـدرش در شـمار ایـن 
حدیثی  انتقال میراثشیره در  دهندۀ شأن واالی ابن افراد قرار دارند که خود این امر نشان

 کنند عبارتند از:  شیره روایت می افرادی که از ابن ،باشد شیعه می

 حمد بن محمد بن خالد برقیا ۱ـ۳
الرحمن بن محمد بن علی برقی، از  جعفر، أحمد بن محمد بن خالد بن عبد شیخ ابو

و  رن سوم و یکی از اصحاب امـام جـوادراویان حدیث و از علمای بزرگ شیعه در ق
أحمد بن محمـد بـن عیسـی اشـعری از  ،او تألیفات متعددی داشته است امام هادی

راویان بزرگ شیعه در قم او را به دلیل نقل روایات مرسل و ضعیف از قم اخراج کرد اما 
کـرد تـا  اش شرکت بعدها پشیمان شد و او را به شهر بازگرداند و پابرهنه در تشییع جنازه

  .)۱۴: ۱۴۰۲؛ عالمه حلی، ۷۶ـ  ۷۷: ۱۳۶۵نجاشی، ( جبران نماید اهانتی را که به او کرده

شـیره) نقـل  ابن( برقی در المحاسن خود چندین روایت از علی بن محمـد القاسـانی
ٍد اْلَقاَسـاِنی  ْبِن   َعْنُه البرقی) َعْن َعِلی(هفت روایت مرسل با سند  کرده است ـْن   ُمَحمَّ َعمَّ

ِه ْبِن اْلَقاِسِم  َذکَرُه َعْن َعْبدِ  ِبی اللَّ
َ
ـِه  اْلَجْعَفـِری َعـْن أ : ۱۳۷۱ برقـی، (نقـل کـرده اسـت َعْبِداللَّ

ـــــــــ ،)۷۶۵، ح۵۲۸و  ۲، ح۲/۳۸۷و  ۳۸۱، ح۲۷۴و ۳۴۹، ۳۴۶، ۳۴۵، ح۲۶۶و  ۲۴۳، ح۱/۲۴۶ ه در ک
نقـل  پدر عبدالله بن القاسم مطلبی را از پیـامبر روایت آخر به جای امام صادق

ةٌ  کند می ْصَحاِبَنا" و گاه با واسطۀ "علی بـن ابـراهیم از  کلینی نیز گاه با واسطۀ "ِعدَّ
َ
ِمْن أ

(کلینـی، پدرش" به جای "برقی"، با همین سند روایاتی در کتاب کافی ذکر کـرده اسـت 
 .)۱۲۵و  ۸۳/ ۵ و  ۱/۴۴: ۱۴۰۷

سـانی" در کتـاب المحاسـن روایتی از "محمد بن علـی القا همچنین با سندی مشابه
ای با ایـن اوصـاف در کتـب رجـالی شـناخته شـده  ویبا توجه به اینکه را موجود است
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۱۳۱
به احتمال قوی جابجایی در این سند رخ  نیست و سند روایت هم مشابه سند قبلی است

  ْبـِن   البرقـی) َعـْن َعِلـی َعْنـهُ (چنـین از طریـق هم ،)۳۰۶، ح۲/۴۴۱: ۱۳۷۱ برقی، (داده است 
ٍد اْلَقاَساِنی از طریـق  شـده کـه دو روایـت آن سه روایـت نقلٍد َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ   ُمَحمَّ

 برقــی ،)۹۴، ح ۳۳۰و  ۸۲، ح ۳۲۸و  ۸۱، ح۲/۳۲۷همــان: ("ســلیمان بــن داود الِمْنَقــِری" اســت 
همان: (کرده  همچنین روایتی از علی بن محمد القاسانی از سلیمان بن مقبل مدائنی نقل

ــود اســت  ،)۱۷۸، ح۴۱۶/ ۲ ــز موج ــافی نی ــه در ک ــی، (ک ــن  ،)۲۷۵/ ۶: ۱۴۰۷کلین ــد ب أحم
روایتی طبی پیرامـون  ن محمد القاسانی از بسطام بن مرةواسطۀ علی به ابوعبدالله برقی ب

شیخ صدوق نیز روایـاتی  ،)۶۷۷، ح ۵۱۰/ ۲ : ۱۳۷۱ برقـی، ("کاسنی" و "تره" نقل کرده است 
ضـا و عیون أخبار الر  القاسانی در کتاب أمالی شیخ صدوقرا از برقی از علی بن محمد 

 ذکرکرده است.  ،)۲۷۷/ ۱ : ۱۳۷۸شیخ صدوق، (

 محمد بن الحسن بن فروخ الصفار ۲ـ۳
ثقـة،  هـا افراد سرشـناس قمیاز هجری) یکی ۲۹۰م(صّفار  بن فروخ  حسن  محّمد بن

او کتـب متعـددی دارد کـه بـیش از چهـل  الّسقط" در روایت است در و "قلیلالق جلیل
 أسناد روایات فراوانی قرار گرفتـهصفار در  ،)۳۵۴ :۱۳۶۵(نجاشی، عنوان دانسته شده است 
روایت کرده و أحمد بن داود قمی، أحمد بن محّمـد، جعفـر  از امام حسن عسکری

/ ۱۶ : ۱۴۱۳خـویی، (انـد  بن محّمد و محّمد بن حسن بن أحمد بن ولید از او روایت کـرده
۲۶۵(. 

سه روایت آن  ست کهاچهار روایت از کاشانی ذکر کرده  ١الدرجات صفار در بصائر
 .)۴۱۳و ۱۰۵و  ۶۸و ۶: ۱۴۰۴صفار، (از طریق" قاسم بن محمد از سلیمان بن داود" است 

ـُد ْبـُن اْلَحَسـِن «شیخ صدوق نیز با سند  َثَنا ُمَحمَّ ُد ْبـُن اْلَحَسـِن َقـاَل َحـدَّ َثَنا ُمَحمَّ َحدَّ
اُر َعْن َعِلـی فَّ ـٍد اْلَقاَسـاِنی  ْبـِن   الصَّ ـٍد َعـْن ُسـَلیَماَن ْبـِن َداُوَد َعـِن الْ   ُمَحمَّ َقاِسـِم ْبـِن ُمَحمَّ

                                                 
منجـر بـه اخـراج برخـی از راویـان ، این دیدگاه. برخوردی شدید با نقل احادیث ضعیف داشتند، ها قمی. ١

استاد شیخ ، به دنبال این دیدگاه محمد بن حسن بن ولید ،مشهور همچون برقی توسط اشعری از شهر شد
الدرجات او را نقـل  اما کتاب بصائر، کرده صّفار را نقل  حسن  های محمد بن که همۀ کتاب ، با آنقصدو 

دهنـدۀ رواج  برخوردی چنین شدید و غیرمتعارف نشان ،اعتماد بوده است نکرده و گویی نسبت به آن بی
 .)۸۰: ۱۳۹۰، ییطباطبا( باشد فرهنگ نقل حدیث از افراد معتمد و ثقه در قم می
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۱۳۲

روایـاتی  )،األعمال األعمال و عقاب الشرایع و ثواب خصال، األمالی، علل(در  ، »اْلِمْنَقِری
شیخ مفید نیز روایتی با سندی مشابه سند فـوق، در کتـاب األمـالی شـیخ  ،کند نقل می

 مفید ذکر کرده است. 

 علی بن ابراهیم قمی ابراهیم بن هاشم و  ۳ـ۳
ت کـه بـه قـم اسـإسحاق قمـی از دانشـمندان و راویـان کـوفی  أبو  هاشم  بن  إبراهیم

 ،او شاگرد یونس بن عبدالرحمان بوده اسـت است کهکشی قائل  مهاجرت کرده است
احادیث کوفیان را در قم منتشر کـرد  است کهاند که او نخستین کسی  اصحاب ما گفته

علی بن ابراهیم گـزارش شـده  یشترین روایات او از طریق فرزندشب ،)۱۶: ۱۳۶۵(نجاشی، 
است بیش از شش هزار و چهارصد روایـت بـه نقـل از او در کتـب اربعـه آمـده اسـت 

 .)۲۹۱/ ۱: ۱۴۱۳خویی، (
از راویـان مشـهور کـه نجاشـی او را بـا  الحسـن القمـی بن هاشم أبو  براهیمإ  بن  علی

کثَ  ،عَتَمٌد، صحیُح المذهِب َثبٌت، مُ اوصاف"ثقٌة فی الحدیث،  َف کتبـًا " َسِمَع َفـأ َر َو صـنَّ
شـمارند کـه تفسـیر علـی بـن ابـراهیم از  های متعددی برای او برمی کتاب  ستوده است

 علی بن ابراهیم ،)۲۶۰: ۱۳۶۵(نجاشی، باشد  ترین تفاسیر روایی از جمله کتب وی می کهن
کـرده  غیبـت صـغری را درک و دوران ، امـام عسـکریدوران امامت امام هـادی

آقـای خـویی  ۀولی روایت مستقیم از ائمـه نـدارد بـه گفتـ ،)۴/۳۰۲ :  ۱۴۰۳آقابزرگ تهرانی، (
منافاتی ندارد با این مطلب که نـامش در زمـرۀ اصـحاب  نداشتن روایت مستقیم از ائمه

 روایـت نقـل شـده از او بیش از هفت هـزار و صـد ،)۲۰۸/ ۱۲: ۱۴۱۳خویی، (امامان باشد 
 .)۲۱۳همان: (است 

در  کند را از علی بن محمد القاسانی نقل میروایاتی  در أسناد کافی علی بن ابراهیم
کلینی، (کند  علی بن ابراهیم به طور مستقیم از کاشانی نقل روایت می برخی از این أسناد

یـــــک در  ،)۶/۴۵، و ۳۱۴، ۱۵۱/ ۵و  ۵۰، ۴/۳۷و  ۳۲۶، ۲۸۳، ۱۵۳/ ۳و ۲۶۳، ۱۶۴، ۲/۱۳۰: ۱۴۰۷
 .)۱/۱۶۰همـان: (واسـطه اسـت  ١بین علی بن ابراهیم و کاشانی، "الحسن بن محمد" مورد

                                                 
 اسـتای با این نام در این طبقه یافت نشد و احتماًال سند دچار اشـکال  راوی، در مشایخ علی بن ابراهیم. ١

 ). ۱پاورقی شمارۀ  ۱/۳۹۰: ۱۴۲۹، نییکل: ک. ر(
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۱۳۳
روایاتی را به طور مشترک از پدرش و علی بن محمد القاسـانی  علی بن ابراهیم همچنین

، ۱۴۸، ۱۲۸، ۹۳، ۲/۸۸و ۳۲۲/ ۱همـان: (کنـد  ـ جز یک مورد ـ از "قاسم بن محمـد"نقل می
 روایـاتحضور کاشانی در قم و کرسِی تـدریس  کثرت این روایاتبا توجه به  ،و...) ۳۰۸

ی، علی بن ابـراهیم بـه واسـطۀ بسیار محتمل است همچنین در برخی دیگر از أسناد کاف
ابراهیم بن هاشم ـ و نه به طـور مسـتقیم ـ از کاشـانی نقـل روایـت کـرده اسـت  پدرش

ای بـودن  با توجه به مکاتبـه ،)۴۷۹، ۳۶۰/ ۶ و  ۳۰۸، ۱۲۵/ ۵ و  ۵۴۳/ ۴ و  ۱۹۷/ ۳و ۱۳۰/ ۲همان: (
راوِی برخـی گونه برداشت کرد که ابراهیم بـن هاشـم،  توان این می١برخی از این روایات

مستقیمًا بـه کاشـانی دسترسـی نداشـته  است که علی بن ابراهیم خودای  روایات مکاتبه
 است. 

 سهل بن زیاد رازی ۴ـ۳
 یث ضـعیف و غیرقابـل اعتمـاد اسـتحـد سعید آدمـی رازی در زیاد أبو  بن  سهل

گویی او شهادت داد و او را از قم به سـوی  أحمد بن محمد بن عیسی به غلّو و دروغ
شـود  گونه حاصل می با دقت در کالم نجاشی این ،)۱۸۵: ۱۳۶۵نجاشی، (ری روانه کرد 

داند  قابل اعتماد می که وی در حدیِث سهل قدح کرده خودش و او را در روایت غیر
کند و خودش  وه نسبت غلو و کذب را به أحمد بن محمد بن عیسی منسوب میبعال

ـ افـراد  ٢گیرد افزون بر این ـ مطلبـی کـه کشـی نیـز بـدان تصـریح کـرده موضع نمی
ها مخصوصًا أحمد بن محمد بن عیسی برچسب غلـو خوردنـد و  بسیاری توسط قمی

و  خصی أحمد بن محمدرسد اجتهاد ش میمجبور به ترک قم شدند، عملی که به نظر 
سـهل  خطا و اشتباه بوده و افرادی همچون کلینـی، شـیخ صـدوق و شـیخ طوسـی از

تواند امری صحیح باشـد  نمی حدیث نقل کردند که در نتیجه تضعیف سهل بن زیاد
 .)۱۴۴:  ۱۴۲۴(کجوری شیرازی، 

                                                 
 /۴ : ۱۴۰۷، کلینـی( مکاتبۀ علی بن بالل با امام هادی)، ۱۹۷ /۳: ۱۴۰۷، کلینی(: همانند این روایات. ١

مکاتبـۀ فـردی نـامعلوم بـا امـام ) ۳۰۸ /۵: ۱۴۰۷، کلینـی( لیمان با امام هادیمکاتبۀ علی بن س)، ۵۴۳
 . صادق

 . )۷۹۹ /۲ :  ۱۳۶۳، کشی" (منها من اتهموه بالغلو  کانوا یخرجون  وقت  "فی: گونه است تعبیر کشی این.  ٢
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 دو روایت از سهل بن زیاد از علی بـن ع روایات شیعه تنها در کتاب کافیدر مجمو 
روایـت علـی بـن محمـد القاسـانی بـا عبـارت  محمد القاسانی نقل شده است در یـک

ْصَحاِبَنا""
َ
ْخَبَرِنی َبْعُض أ

َ
و  ،)۱/۴۹۱: ۱۴۰۷(کلینی، کند  روایت را به صورت مرسل ذکر می أ

عنوان محمد بن علی القاسانی ـ به جای علـی بـن محمـد ـ بیـان شـده  در روایت دیگر
 .)۱/۱۰۲(همان: است 

 شعریاحمد بن یحیی امحمد بن  ۵ـ۳
نجاشی او را است که األشعری القمی از راویان مشهوری   یحیی  أحمد بن  محمد بن

انـد کـه او پیوسـته از  گرچـه اصـحاب مـا گفته با وصف "ثقة فی الحدیث" ستوده است
اما طعن و اشـکالی بـر خـود وی  کند کند و بر مراسیل اعتماد می یُضعفا نقل حدیث م

ـــا  ،)۳۴۸: ۱۳۶۵نجاشـــی، (ت وارد نیســـ ـــز در فهرســـت خـــود او را ب شـــیخ طوســـی نی
دانـد  الحکمـة می الروایات" ستوده و او را صاحب کتاب نوادر  القدر، کثیر اوصاف"جلیل
 .)۱۴۴تا:  (شیخ طوسی، بی

در کتاب کافی تنها یک روایت از محمد بن أحمـد بـن یحیـی از علـی بـن محمـد 
شـیخ طوسـی در تهـذیب األحکـام  ،)۳۴۴/ ۳ : ۱۴۰۷، کلینـی(القاسانی نقل گردیده اسـت 

واسطۀ محمد بن أحمد بن یحیی از علی بـن محمـد القاسـانی نقـل کـرده ه روایاتی را ب
در یک مورد مـتن روایـت  ،)۱۵۶، ۱۳۶/ ۶و ۱۳۷، ۱۱۸/ ۲و  ۴۵۶/ ۱: ۱۴۰۷شیخ طوسی، (است 
و نمـاز  در کافی موجود نیست و آن حدیث نکوهش خوابیدن بـین نمـاز شـب تهذیب

در کافی موجود اسـت در مورد دیگر نیز گرچه متن روایت  ،)۱۳۷/ ۲ همان: (صبح است 
متفاوت از سند شیخ طوسی است حدیث مذکور جواز پوشـاندن قبـر بـا  اما سند کلینی

در کافی با سند "علـی بـن ابـراهیم از پـدرش از  است کهچوب ساج در زمین مرطوب 
که همین حـدیث در  در حالی ،)۱۹۷/ ۳: ۱۴۰۷کلینی، (شده  علی بن محمد القاسانی" نقل

تهذیب األحکام با سند "محمد بن أحمد بن یحیی از علی بن محمد القاسانی از محمد 
 .)۴۵۶/ ۱: ۱۴۰۷شیخ طوسی، (بن محمد" نقل گردیده است 

 محمد بن علی بن محبوب أشعری  ۶ـ۳
ا اوصـافی چـون "شـیخ کـه نجاشـی او را بـ  شعری قمیا  محبوب  بن  علی  محمد بن
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بـا ایـن توصـیفات  المذهب" سـتوده اسـت ن، فقیـه، صـحیح، ثقة، عـیی زمانهالقمیین ف

نجاشی، (شود که او در شمار علمای درجۀ اول شیعه در آن زمان بوده است  مشخص می
  هچنـد روایـت فقهـی بـ االحکام های روایـی شـیعه در تهـذیب در مجموعه ،)۳۴۹: ۱۳۶۵

شـیخ (محبوب از علی بـن محمـد القاسـانی بیـان شـده اسـت   بن  علی  واسطۀ محمد بن
 .)۸۰، ۶۳/ ۱۰و  ۳۹۶/ ۶: ۱۴۰۷طوسی، 

 بندی مشایخ و شاگردان جمع .۴
های مدینه، بغداد و قم محتمـل سفر او به شهر  شیره جه به اساتید و شاگردان ابنبا تو 
 کنـد قـل مین را از امام عسـکری ١به عالوه از آنجایی که وی مناجات الهیات است

مشـخص  شیره با مالحظۀ أسناد روایی ابن حضور او در سامراء نیز قطعی است همچنین
 ،گردید که سه عنوان علی بن محمد کاشانی، علی بن شیره و علی بن محمد بـن شـیره

شـیره  بـه عـالوه بـا بررسـی روایـات ابن ن متفاوت برای یک شخص واحد هستندعناوی
های  ، کافی و دیگر مجموعهن برقیروایات او در محاسگونه حاصل گردید که اکثر  این

در منابع  ،ن داود الِمْنَقِری" نقل شده استحدیثی از طریق "قاسم بن محمد از سلیمان ب
محّمـد   بـن  در طریق آن علـی است کهرجالی سلیمان بن داود الِمْنَقِری صاحب کتابی 

به احتمال زیـاد کتـاب  ،)۷۷تـا:  ، بی(شیخ طوسیاند  محّمد ذکر شده  بن  القاسانی و القاسم
خود را از آن کتاب نقل  مذکور نزد علی بن محمد القاسانی موجود بوده و اکثر روایات

از جملـه کتـاب التأدیـب ـ کـه  ،دانـد شیره را صاحب کتبـی می نجاشی ابن کرده است
البتـه  باشد گانه و عمل روز و شب می خانبه شامل اعمال نمازهای پنج همانند کتاب ابن

نجاشـی، ( اوت که زیاداتی در باب حـج دارد ـ و کتـابی جـامع و بـزرگ در فقـهبا این تف
 قهی منقول از وی در کافی و محاسنبا توجه به این مطلب، روایات ف ،)۲۵۵ـ  ۲۵۶: ۱۳۶۵
نقـل شـده باشـد امـا در  ماًال نزد محّدثان قم موجود بـودهتواند از کتاب وی که احت می

مسـتقیم  بـه احتمـال قـوی سـماع یـات منقـول از ویقـی و سـایر روامورد روایات اخال
حضـور علـی بـن محمـد  در صورت صحت این امـراست که شاگردان قمی وی بوده 

                                                 
 . در ادامۀ مطلب بیان خواهدشد. ١
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 گردد.  ثابت می در قم و داشتن کرسی تدریس روایاتالقاسانی 
او نیز  اند شیره قمی بوده و شاگردان ابنکه اساتید  ممکن است تصور شود به دلیل آن

 :اول گردد ۀ حدیثی قم است ولی این استدالل به چند جهت تضعیف میلق به حوز متع
است که هایی  همان نسبت هم برای کشف محل فعالیت علمی شخصکه یک راه م آن

. شـیخ طوسـی در  دهند همانند کوفی، بصـری و قاشـانی و... شناسان به فرد می رجال
کند و نه "القمی" و "مـن اهـل  ذکر میالقاب "قاسانی" و " إصبهانی"  شیره شرح حال ابن

 ).۳۸۸ق: ۱۴۲۷(شیخ طوسی،  قم"
که ارتباط بین دو حوزۀ حدیثی قم و کاشان در آن روزگار گسـترده بـوده و  آن :دوم

: مقدمـۀ  ۱۳۷۱ برقی، (اند  افراد سرشناسی از حوزۀ قم همانند برقی در کاشان امالکی داشته
 . رساند و حوزه را در آن زمان میاین د که خود این امر ارتباط گستردۀ،)۳۱/ ۱ 

اسـت در شـرح   معاصر احمد بن محمد بن عیسی اشعری بوده شیره که ابن آن :سوم
دارد که  زده و بیان می شده که أحمد بن محمد بن عیسی به وی طعن شیره ذکر حال ابن
نـد أحمـد به دلیل برخورد ت ،)۲۵۵: ۱۳۶۵نجاشی، (های ناپسندی از او شنیده است  دیدگاه

، در صـورت )۳۹: ۱۴۲۲غضـائری،  ابن(بن محمد بن عیسی با غالت و اخراج برقـی از قـم 
همۀ ایـن  شد که این اتفاق صورت نگرفت ج میشیره در قم او نیز باید اخرا سکونت ابن

 متعّلق به حوزۀ حدیثی کاشان بوده است.  شیره کند که ابن کنار هم ثابت میشواهد در 

 شیره روایات ابن.۵
 توان به چند دسته تقسیم کرد:  شیره در منابع شیعه را به جهت موضوعی می روایات ابن

 اخالقی تربیتی  ۱ـ۵
 .)۱/۲۴۶: ۱۳۷۱ برقی، (دهنده به عمل خیر، شریک عمل خیر و بالعکس  وعده -

... کـار بـا ابـرار، فضـیلت ابـرار و دوستی نیکوکار با ابرار، پاداش ابرار و دوستی گناه -
 .)۱/۲۶۶ همان:(

هر کس محبتش را در جایگاه مناسبش ننهد، در معرض قطع رابطه قرارگرفتـه اسـت  -
 .همان)(
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 .همان)(کردن محبت، به کسی که او را دوست دارید  اعالم -

/ ۲همان: ( اطعام بدهد و بلند سالم کند و صلوات بفرستد است که بهترین شما کسی -
۳۸۷(. 

 .)۴۴/ ۱: ۱۴۰۷کلینی، ( ل بر قلوبعم نداشتن موعظۀ عالم بی تأثیر -

به مال فراوان که فـردی بـرای حضـرت آورده بـود بـه دلیـل  نکردن امام رضا توجه -
 .)۱/۴۹۱همان: (اینکه آورندۀ مال در عمل اخالص نداشت 

 .)۷۷/ ۲ همان: (مفهوم واقعی ورع و پارسایی  -
 .)۹۳/ ۲ همان: ( داشتن و ثروتمندی نگه صبر در حالت نیازمندی و فقر و آبرو -
 .)۱۲۸/ ۲ همان: (زهد نسبت به دنیا کلید حالوت ایمان  -

 .)۱۳۰/ ۲ همان: (بغض دنیا، برترین اعمال بعد از معرفت خدا و رسول  -

 .)۱۴۸/ ۲ همان: (امیدی به معنای واقعی کلمه از مردم  امید به خداوند و نا -

 .)۱۶۴/ ۲ همان: ( اهتمام به امور مسلمین و خیرخواهی نسبت به آنان -

 .)۲۶۳/ ۲ همان: (لباس زیر و نشان مسلمین  ،فقر -

 .)۳۰۹/ ۲ همان: (ای  معنای تعصب قومی ـ قبیله -

 .)۲/۶۰۲ همان: (تنها نبودن و ترس نداشتن همنشین و جلیس قرآن  -

 .)۸۳/ ۵ همان: (برد  که گمان نمی فرود روزی برای انسان از جایی -

همان: (، ترک محرمات و مخالفت مسلمانان با بقاء ستمکاران عمل به دستورات الهی -
 ۵ /۱۰۸(. 

من در دنیـا ؤد متفاوت با این موضـوع و اینکـه مـها و برخور  آراستگی دنیا برای انسان -
 .)۱۲۵/ ۵ همان: (در اضطرار قرار گرفته است است که همانند کسی 

 .)۶/۶ همان:  (محبت بیشتر به فرزندان دختر  -

 .)۲۷۵/ ۶ همان: ( ب تعارف غذا به میهماناستحبا -

 .)۴۷۹/ ۶ همان: (پرهیز از مصرف بیش از حد نیاز  -

 .)۱۴۳/ ۸ همان: ( کردن سجود تا حد امکان استحباب طوالنی -

کید بر محاسبۀ اعمال ق -  بل از قیامت و اینکه مواقف قیامت پنجاه موقف اسـت کـهتأ
 .)۱۴۳/ ۸ همان: ( باشد یهای دنیا م هرکدام هزار سال همانند سال
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کید بر رفتن به مسافرت در روز شنبه و دنبال حاجت - / ۸ همان: (رفتن در روز سه شنبه  تأ
۱۴۳(. 

 .)۳۰۳/ ۸ همان: (بخشی از وصیت لقمان به فرزندش در مورد مسافرت  -

: ۱۳۶۲ شیخ صـدوق،( ... ترس از خدا در نهان و آشکار و ،توصیه به چهار خصلت برتر -
 ۱/۲۴۱(. 

 .)۳۹۴/ ۲ : ۱۳۸۵شیخ صدوق، (عالم واقعی، هرگز محب و دوستدار دنیا نیست  -

 .)۱۳۷/ ۲ : ۱۴۰۷شیخ طوسی، (نکوهش خوابیدن بین نماز شب و نماز صبح  -

 .)۳۷۷/ ۶ همان: (آوردهای دنیا و آخرت  دشواری دست -

/ ۹ همان: ( است که به پرواز درنیامده عیت شکار جوجۀ پرندگان در آشیانه مادامیممنو  -
۲۰(. 

شـیخ طوسـی، (به اصحابش در مورد دنیا و نکـوهش عالمـان بـدکردار  توصیۀ عیسی -
۱۴۱۴ :۲۰۸(. 

یا به خاطر انجام گنـاه یـا کوتـاهی در شـکر نعمـت  ،ای حجتی دارد خدا بر هر بنده -
 .)۲۱۱همان: (

کراجکـی، ( دههای واسعۀ خداوند نسبت بـه بنـ ایستادن بنده در موقف قیامت و رحمت -
 .)۲۱۲: ۱۴۱۴؛ شیخ طوسی، ۲۲۳/ ۱ :  ۱۴۱۰

 .)۲۳۰: ۱۴۰۹الدین راوندی،  قطب(برند  گمان نمی تأمین رزق متقین از جایی که -

مـدارا کـردن و اعـالم رضـایت از  بل دشمنی که قصد غلبه بـر او داریسالح تو مقا -
 .)۶۶۸: ۱۳۷۶شیخ صدوق، ( اوست

 فقهی  ۲ـ۵
 .)۲۷۴/ ۱ : ۱۳۷۱ برقی، (حّد شهود چهارگانه در باب  -

 .)۳۲۷/ ۲ همان: (شدن جزیه از زنان اهل ذمه  علت ساقط -

 .)۵۲۸/ ۲ همان: (جواز خوردن میوۀ درخت برای رهگذران  -

 .)۱۹۷/ ۳: ۱۴۰۷کلینی، (جواز پوشاندن قبر با چوب ساج در زمین مرطوب  -
 .)۲۰۹/ ۳همان: (عدم وجوب نماز مّیت بر طفل و علت آن  -
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 .)۲۸۴/ ۳ همان: (تعیین وقت نماز شب  -

 .)۳۴۴، ۳۲۶/ ۳ همان: (ال از ذکر سجدۀ شکر ؤ س -
 .)۴۳۰/ ۳ همان: (کیفیت خواندن نماز جمعه در ازدحام جمعیت  -

 .)۲۹۰/ ۴ همان: (حج األکبر؛ روز عرفه یا عید قربان  -

 .)۴/۵۴۳ همان: (ال از متوّفی در عرفات، آیا به حرم منتقل شود یا خیر؟ ؤ س -
 .)۹/ ۵ همان: (اقسام و وجوه جهاد در راه خدا  -

 .)۴۴/ ۵ همان: (ال از چگونگی تقسیم غنایم جنگی ؤ س -

 .)۱۵۱/ ۵همان: (آداب تجارت  -

 .)۳۰۸/ ۵ همان: (دادن دزد مسلم، مالی را به مسلمان دیگر  حکم ودیعه -

 .)۵۶۲/ ۵ مان: ه( ضنۀ زن در صورت تعار نۀ مرد در مقابل بیّ شرایط پذیرش بیّ  -

 .)۴۱/ ۶ همان: (اجباری نبودن شیردهی بر مادر فرزند بر خالف أّم ولد  -

 .)۴۵/ ۶ همان: (مسئولیت حضانت فرزند طالق در کودکی با پدر یا مادر  -

 .)۲/۳۱۷ : ۱۴۰۷شیخ طوسی، (کردن در نماز واجب  حکم گریه -

 .)۱۸۳/ ۴ همان: (فضل روزۀ یوم الشک قبل ماه رمضان  -

 .)۱۴۱/ ۶ همان: (کیفیت و چگونگی پذیرش اسالم  -

 .)۱۴۲/ ۶ همان: (کیفیت قتال مشرکین و تصرف شهرهای آنها  -
 .)۱۴۴/ ۶ همان: (کیفیت قتال و جنگیدن با متجاوزین مسلمان  -

 .)۱۴۶/ ۶ همان: (المال  کیفیت تقسیم بیت -

 .)۱۵۱/ ۶ همان: ( وردم بیااسال فرزندان مشرکی که در سرزمین کفارحکم اموال و  -

 .)۱۵۳/ ۶ همان: (ازدواج نکردن اسیر دست مشرکین و احکام مربوطه  -

شـود تـا  محسـوب می ءکسی که چیزی در تصرف اوسـت، مالـک آن شـیقاعدۀ ید  -
 .)۲۶۲/ ۶ همان: (که خالف آن ثابت نشود  زمانی

 .)۲۹۴/ ۶ همان: ( ه آنتصرف ظالمانه در ملکی که متعلق به او نیست و احکام مربوط ب -

 .)۳۱۴/ ۶ همان: (قاضی یا سلطان؟  ؟مسئول اقامۀ حدود کیست -

دیلـم و حکم ازدواج اسیر در سرزمین مشرکین به تفکیک نوع سـرزمین روم، تـرک،  -
 .)۴۳۳/ ۷ همان: ( خزر
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 .)۳۱۶/ ۸ همان: (کیفیت کفارۀ نذر  -

 .)۶۳/ ۱۰ همان: (زناکردن با مّیت حّد ندارد  -

 .)۱۰/۸۱ همان: (نه حّد  است ، موجب تعزیری فاسق" در خطاب به شخصارت "اعب -

نهی از کشتن پنج حیوان: هدهـد، زنبـور عسـل، مورچـه و... و امـر بـه کشـتن پـنج  -
 .)۲۷۷/ ۱ : ۱۳۷۸شیخ صدوق، ( ....موجود: کالغ، مار، عقرب و

 تفسیری ۳ـ۵
و توصـیه بـه  ،)۱۰مزمـل/( ﴾َهْجرًا َجمـیالً  ما َیُقوُلوَن َواْهُجْرُهْم   اْصِبْر َعلیَو ﴿تفسیر آیۀ  -

 .)۸۸/ ۲ : ۱۴۰۷کلینی، (صبر در همۀ امور و جمیع احوال 

َســْوا َعلــی﴿تفســیر تمــام زهــد در آیــۀ  -
ْ
 ﴾مــا فــاَتُکْم َوال َتْفَرُحــوا ِبمــا آتــاُکْم   ِلَکــْیال َتأ

 .)۱۲۸/ ۲ : ۱۴۰۷کلینی، (و نسبت زهد با ورع، یقیین و رضا ،)۲۳حدید/(

ذیَن ُیْؤُتوَن ما آَتْوا َوُقُلوُبُهْم َوِجَلةٌ َو ﴿آیۀ  تفسیر - به والیت اهل بیـت و  ،)۶۰منون/ؤم(  ﴾الَّ
 .)۴۵۷/ ۲ : ۱۴۰۷کلینی، (بودن  کوتاهی در محبت و والیت اهل بیت، علت ترسان

 .)۶۰۵/ ۲ همان: (کند  معنای "حال و المرتحل" یعنی کسی که قرآن را شروع و ختم می -

 .)۶۰۹/ ۲ همان: (های الهی هستند  گنجینه ن: زیرا آیات قرآندر آیات قرآلزوم تدبر  -

ْنِزَل ِفیِه اْلُقْرآُن ﴿تفسیر آیۀ  -
ُ
ِذی أ و نزول دفعـی و تـدریجی ، )۱۸۵بقره/ ( ﴾َشْهُر َرَمضاَن الَّ

 .)۶۲۹/ ۲ ق: ۱۴۰۷کلینی، (قرآن و کیفیت نزول دیگر کتب آسمانی 

البتـه بـا تفـاوت در نـوع  گردنـد که از موقف باز میکافرانی منان و ؤمغفرت تمامی م -
 .)۵۲۱/ ۴ همان: (بخشش آنها با توجه به آیاتی از قرآن 

اِس ُحْسناً ﴿تفسیر آیۀ  - سورۀ ۲۹دربارۀ اهل ذمه و نسخ آن با آیۀ  ،)۸۳بقـره/( ﴾َو ُقوُلوا ِللنَّ
 .)۱۱/ ۵ : ۱۴۰۷کلینی، (توبه 

و اینکـه پیـامبر بـر تنزیـل  ،)۹حجـرات/( ﴾ُمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلواوِإْن طاِئَفتاِن ِمَن الْ ﴿تفسیر آیۀ  -
/ ۵ : ۱۴۰۷کلینـی، (بر تأویل جنگید و توضیحی پیرامـون نبـرد بصـره  جنگید و علی

۱۲(. 

در آیـۀ  ،)۱۴۳/ ۸ : ۱۴۰۷کلینی، (و سجده کنار نخل مورد نظر  خواندن امام علی نماز -
ْخَلةِ َو ﴿ ی ِإَلْیِك ِبِجْذِع النَّ  .)۲۵مریم/( ﴾ُهزِّ
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 .)۴۱۳: ۱۴۰۴صفار، (توضیحی پیرامون حدیث ثقلین  -

َحقٌّ ُهَو ﴿تفسیر آیۀ  -
َ
به اهـل مکـه  به اعالم امامت علی ،)۵۳یونس/( ﴾َو یْسَتْنِبُئوَنک أ

 .)۳۵۱/ ۱ : ۱۴۱۱؛ حسکانی، ۶۷۳: ۱۳۷۶شیخ صدوق، (

 کالمی ۴ـ۵
 .)۱۶۰ /۱ : ۱۴۰۷کلینی، (چهار خصلت برای رسیدن به استطاعت  -

 .)۳۲۲/ ۱ همان: ( نّص بر امامت امام جواد -

 .)۳۳۰/ ۲ : ۱۳۷۱ برقی، (کیفیت خلود در بهشت و جهنم  -

 .)۶: ۱۴۰۴صفار، ( خداوند برای هر چیزی سببی قرارداده و برای هر سببی، شرحی..... -

 .)۶۸ـ  ۶۹همان: (تعداد مالئکه بیشترند یا فرزندان آدم؟  -
 .)۱۰۵همان: (ها و زمین  در آسمان خّزان خداوندائمه  -

: ۱۴۱۴شـیخ طوسـی، ( ...بندی علم مردم به چهار دسته: اول شـناخت خداونـد و تقسیم -
۶۵۱(.  

 پزشکی ۵ـ۵
 .)۱۹۲: ۱۴۰۶شیخ صدوق، (و جوارح انسان  ءفایدۀ تب در رفع بال از اعضا -

 .)۲/۴۴۱: ۱۳۷۱ برقی، ( کن بر طرف چپ خود تکیه هنگام غذاخوردن -

 .)۵۱۰/ ۲: ۱۳۷۱ برقی، (حاوی قطراتی از بهشت  ترهکاسنی و  -

 .)۳۶۰/ ۶: ۱۴۰۷کلینی، (به نگریستن به ترنج سبز و سیب سرخ  عالقۀ پیامبر -

 تاریخی ۶ـ۵
 .)۴۶/ ۵ همان: (تعداد یاران پیامبر در جنگ بدر، احد و خندق  -

؛ شـیخ صـدوق، ۳۲۸/ ۲ : ۱۳۷۱ برقـی، ( ال از معنای "حج األکبر" در زمـان پیـامبرؤ س -
۱۳۸۵ : ۲ /۴۴۲( . 

  شیره از امام عسکری روایت ابن .۶
اسـت امـا وی  امام هادی شیرۀ کاشانی از امام دهم یات ابنگرچه تقریبًا همۀ روا
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کـه اگـر تصـریح  شده نیز واقع در سند مناجاتی معروف به "إلهیات" از امام عسکری
امـا تصـریح در روایـت و تـاریخ  کـردیم اید به تصحیف حکم میش در متن روایت نبود
گـذارد  ای را بـاقی نمی که در متن سند موجود است جای هـیچ شـبهه دقیق أخذ روایت

هجــری در ســامراء حضــور داشــته اســت زیــرا امــام حســن ۲۶۰شــیره در ســال  کــه ابن
 اند.  در تمام مدت امامت خویش در سامراء بوده عسکری

کـه عـالوه بـر  المـومنین یبا و پرشـور أمیرهای ز  که از مناجات توضیح مطلب آن
 ١حاوی مضـامین واالی عرفـانی و اخالقـی اسـت، مناجـات الهیـات اسـت. زیبایی نثر

  کرده مکرم" توصـیف حجر"و  "کبریت أحمرمرحوم آیت الّله مرعشی این مناجات را "
در سـند ایـن مناجـات افـرادی موثـق و  است کهو معتقد  ،)۲۴۰/ ۱: ۱۳۸۹مرعشی نجفـی، (

حّجیــت  همـو در بـاب اهمیـت و اثبـات ،)۲۷۶/ ۱همـان: (مـورد اطمینـان وجـود دارنـد 
کرده که هر محّققی را از تحقیق مجدد بر روی سند این مناجات  مناجات الهیات بحث

 .)۲۷۶ـ  ۲۷۹/ ۱همان: (نیاز کرده و خود سندی بر اعتبار این سند است  بی
ایـن مناجـات توسـط خواجـه  راوی اصلی این مناجات سید ابوالرضا راونـدی اسـت

همو ایـن مناجـات را بـه  ردانده شده استر قرن دهم به پارسی برگعبدالحق سبزواری د
و المصباح ، )۹۹/ ۹۱ : ۱۴۰۳مجلسی، (األنوار  که در بحار گذاری کرده در حالی الهیات نام

گویا مناسبت  یاد شده است» المؤمنین اجات أمیرمن«از آن با عنوان  ،)۳۶۸: ۱۴۰۵کفعمی، (
 . ستدر فرازهای این مناجات ا» یإله«تکرار واژۀ  گذاری این نام

گونـه نقـل  این مناجات دارای دو سند تقریبًا یکسان است، أسناد ایـن مناجـات ایـن
 شده است: 

الرضا راوندی از علی بن یحیی راوندی از علی بن حسن بن محمد بـن أحمـد  سیدابو .۱
کنم ـ کـه خبـر داد مـرا علـی بـن محمـد  ای به خط وی نقل می بارکرزی ـ از نسخه

هجـری از علـی بـن نصـیر ۳۸۸نهم مـاه رمضـان سـال  خلیدی کاشانی روز یکشنبه

                                                 
محّمد بن عمران (" نگاشتۀ نزل من القرآن فی علی  همراه با رسالۀ " مامناجات الهیات حضرت أمیر . ١

کتابخانـۀ مجلـس شـورای اسـالمی  های منحصر و ارزشـمند نوشت یکی از دست ،)۲۹۷ـ  ۳۸۴مرزبانی 
الدین یاقوت مستعصمی کتابت شده و به کوشـش  جمال، که توّسط خّطاط شهیر قرن هفتم هجری  است

 . )۶ص ، مقدمه :۱۳۷۸ ، مرزبانی( علی اوجبی تصحیح شده است
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هجری از أحمد بن حسن وثابی کاشانی در  ۳۸۱قطامی روز سه شنبه ماه شعبان سال 

 ی بـن محمـد بـن شـیرۀ وثـابی کاشـانی هجـری از پـدرش از علـ ۳۳۳جرجان سال 
هجری در سـامراء  ۲۶۰از پدرانش در سال   از امام حسن عسکری معروف به أعّز 

 ١کند. یروایت م
از علی بن حسین بـن  از پدرش فرزند سیدابوالرضا راوندی علی بن فضل الله حسنی .۲

از علی بن محمد خلیدی از علی بن نصیر قطامی از أحمد بن حسن  محمد بارکرزی
 وثابی کاشانی از پدرش از علی بن محمد بن شیرۀ کاشانی از امام حسن عسکری

  ٢کند. اء روایت میهجری در سامر  ۲۶۰از پدرانش در سال 
 سند منقول از فرزند سـید ابوالرضـادر  است کهاین  تنها اختالف موجود در دو سند

گـویی وی قصـد تلخـیص و  شـده نام استاد پدرش یعنی علی بن یحیی از سـند حذف
یحیی حـذف حذف عبارات توضیحی سند را داشته که در این میان اشتباهًا نام علی بن 

                                                 
هجـری ۹۰۸سلسله سند اول بنابر دستنوشت متـأّخر کـه بـه سـال . ۱۳ـ  ۱۴ص ، مقدمه: ۱۳۷۸ ، مرزبانی. ١

أبـو ، حّجة اإلسالم، ضیاء الدین، قال السید اإلمام«: توسط خواجه عبد الحّق سبزواری کتابت شده است
أخبرنـی الدهخـداه السـعید أبـو : الّله روحه فضل الّله بن علّی بن عبد الّله الحسنی الراوندی قّدس، الرضا

: قال علّی بن الحسن بن محّمد بن أحمـد البـارکرزّی : الحسن علّی بن یحیی الراوندی ـ رحمة الّله علیه ـ
أخبرنی أبوالحسن علّی بن محّمد الخلیدی القاشانی یوم األحـد تاسـع : قلت و نقلت من نسخته بخّطه قال
حّدثنی علّی بن نصیر القطامّی یوم الثلثاء غّرة شـعبان : قال، نین و ثالثمائةشهر رمضان من سنة ثمان و ثما
حـّدثنی أحمـد بـن الحسـن بـن أحمـد بـن داود القاشـانی الوّثـابی : قـال، سنة إحدی و ثمانین و ثالثمائة

نی حّدثنی أبی عن علّی بن محّمد بـن شـیرة الوّثـابی القاشـا: قال، بجرجان سنة ثالث و ثالثین و ثالثمائة
محّمد الحسن بن علّی بن محّمد بـن علـّی بـن  المعروف باألعّز عن اإلمام المعصوم المؤید الموسوم بأبی

 طالب عن أبیه عن آبائه عن أمیر المـؤمنین موسی بن جعفر بن محّمد بن علّی بن الحسین بن علّی بن أبی
 .»و ذلک بسّر من رأی سنة سّتین و مأتین و هی هذه؛ بهذه المناجاة

سلسله سند دوم بنابر نقل فرزند سید ابوالرضا راونـدی دستنوشـت متقـّدم کـه در . ۱۴ص ، مقدمه، همان. ٢
علّی بـن ، حّجة الحّق ، السعید، اإلمام، أخبرنی المولی السید«: اواخر قرن ششم هجری کتابت شده است

أخبرنـی علـّی بـن : ه ـ قـالأخبرنی موالی و والدی ـ نّور الّلـه قبـر : قال: فضل الّله الحسنی رضی الّله عنه
أخبرنی الشیخ أبو الحسـن : قال، أخبرنی أبوالحسن علّی بن محّمد الخلیدی: قال، الحسین بن محّمد کتبه

حّدثنی أحمد بن الحسن بن أحمـد بـن داود الوّثـابی القاشـانی : علّی بن نصیر القطامّی رضی الّله عنه قال
محّمد الحسن بن علّی بن محّمد بن علّی بـن  عن موالنا أبیعن أبیه عن علّی بن محّمد بن شیرة القاشانی 

طالب بسّر مّری سـنة سـّتین و مـأتین بهـذه  موسی بن جعفر بن محّمد بن علّی بن الحسین بن علّی بن أبی
 . المناجاة ألمیر المؤمنین
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باشـد و بخـش  های دیگری در مـتن نیـز می دارای کاستی قدمنسخۀ مت البته شده است
میانی مناجات در این نسخه بر اثـر مـرور زمـان و حـوادث روزگـار از بـین رفتـه اسـت. 

ــر صــحیح ــه تعبی ــا ب ــات ی ــل مناجــات الهی ــتن کام ــۀ م ــات  تصــحیح و مقابل ــر مناج ت
توسـط آقـای  راوندی با چندین نسـخه و کتـاب  الرضا به روایت سید ابو  أمیرالمؤمنین

عسکری صورت گرفتـه و در مجموعـۀ میـراث حـدیث شـیعه بـه چـاپ  سعیدرضا علی
 .)۵۳ـ  ۸۸: دفتر دوم/ ۱۳۷۸حسنی راوندی، (رسیده است 

هایی از ایـن مناجـات آمـده اسـت بـه عنـوان نمونـه در  در منابع روایـی شـیعه قطعـه
  تمار از امیرالمـؤمنین  و در المزار به نقل از میثم ،ومو س  صحیفۀ سجادیه دعای پنجاه

همچنین این مناجات به صورت کامـل در البلـد  نقل شده است ،)۲۷۱:  ۱۴۱۰هید اول، (ش
االنوار بـه عنـوان  ، المصـباح کفعمـی و بحـار)۳۱۱:  ۱۴۱۸کفعمـی، (االمین بعد از زیارات  

در  ،)۹۹/ ۹۱ : ۱۴۰۳مجلسی، (المؤمنین مروّیة عن العسکری" ذکر شده است  أمیر ت"مناجا
هایی در متن و در تقدم و تأخر برخی فقـرات در  متون اهل سنت این مناجات با کاستی

: ۱۴۱۸قاضـی قضـاعی، (دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیم با سند بیان شـده اسـت 
۲۶۱(. 

 شیره  مکاتبات ابن .۷
 ین مکاتباتتعداد ا داشته است مکاتباتی با ائمه علی بن محمد بن شیرۀ کاشانی

در  ،اسـت هر چهار مکاتبه با امـام هـادیاست که چهار عدد  در کتب روایی امامیه
 گردد.  ذکر می مکاتبات وی و نکاتی در این مورد ادامه

نوشـتم:  کند که بـه امـام هـادی سهل بن زیاد از محمد بن علی القاسانی نقل می .۱
سـخ فرمودنـد: در پا امـام ،مردم محل سکونت ما، دربارۀ توحید اختالف دارنـد

شود، مانند او چیزی نیسـت، شـنوا و بینـا  که حّدی ندارد، وصف نمی ه باد کسیمنزّ 
 .)۱/۱۰۲ : ۱۴۰۷کلینی، ( است

به احتمـال قـوی تصـحیف از » محمد بن علی القاسانی«در عبارت  در مکاتبۀ فوق
 ت به قرینۀ راوِی اس» بن محمد القاسانی علی«نوع جابجایی رخ داده و عبارت صحیح 

بـا ایـن » محمد بن علی القاسـانی«و اینکه در روایات شخصی به نام  وی سهل بن زیاد



 

 

انی
قاس

ة ال
شیر

ن 
د ب

حم
ن م

ی ب
 عل

ات
روای

 و 
ت

صی
شخ

ی 
رس

بر

۱۴۵
تلویحـًا بیـانگر ایـن  ال مکاتبـهؤ نوع س ،)۱۸/۵۶ : ۱۴۱۳خویی، (استاد و شاگرد وجود ندارد 

ف بر صفات راوی از عالمان شیعه بوده و در محل سکونت وی بحث و اختال است که
به عبـارت دیگـر، ایـن بحـث از  ین نامه را نگاشته استخداوند وجود داشته که راوی ا

ــه عنــوان مرجــع مــورد رجــوع مــردمهای مکــان ســکونت وی بــوده و را دغدغــه  وی ب
 را نیز بداند و در اختیار دیگران قرار بدهد.  داده در این امر حکم معصوم ترجیح

راهیم از محمد بن جعفر ابوالعباس کوفی از محمد بن عیسی بن عبید و علـی بـن ابـ .۲
هجـری کـه در  ۲۳۱  سـال در«گویـد:  کنند کـه می علی بن محمد کاشانی نقل می

دهـد  نوشتم: فدایت شوم! شخصی به دیگری دستور می به امام هادی مدینه بودم
د بـه آن گـاه دز  آن خـرد ا چیز دیگری برای وی خریداری کند او نیز آن را میکاال ی
از مـال  رود آن چیـز از مـال چـه کسـی مـی دگیـر  زند یا راهزن سر راه وی را مـی می

در جــواب مرقــوم  خریـدار یــا کسـی کــه درخواسـت خریــد کـرده اســت؟ امـام
 .)۳۱۴/ ۵ : ۱۴۰۷کلینی، (فرمودند: از مال دستوردهنده رفته است 
در » محمـد کاشـانی علی بـن«آید: اول اینکه  از این مکاتبه چند نکته به دست می

: فـدایت جعلـت فـداک«اسـت و دوم اینکـه عبـارت هجری در مدینه بوده  ۲۳۱سال 
کننـده اسـت و سـوم اینکـه  مکاتبه بودن دال بر ارادت وی بر امام و نشانگر امامی» شوم
کننده در مقـام افتـاء از امـام  احتماًال از جانب شخص سومی بوده و راوِی مکاتبه الؤ س

لـی کلینـی بیـان نام امام در این روایت ذکر نشده است و  موده استدرخواست جواب ن
 .همان)(است  کند که مقصود أباالحسن ثالث امام هادی می

مسـائلی را  کند که علی بن محمد کاشانی ان میشیخ طوسی در مصباح المتهجد بی
هجری شنیده اسـت ولـی در ایـن مـورد توضـیح بیشـتری ۲۳۴در سال  از امام هادی

االت را ؤ توان این س می ق نباشداگر تاریخ فوق دقی ،)۳۶۷/ ۱: ۱۴۱۱شیخ طوسـی، (دهد  نمی
بـودن  امـا در صـورت دقیقکه کلینی از ایشان روایت کـرده اسـت  همان روایاتی دانست

 ،شنیده است شیره در سامراء از امام هادی ابن است کهمکاتبات دیگری  تاریخ فوق
بـه امامـت رسـیدند و آن  مدینـههجـری در ۲۲۰در سال  دانیم که امام هادی زیرا می

ایشـان  متوکلحضرت سیزده سال اول امامت خود را در آن شهر سپری نمودند تا اینکه 
به با توجه  ،)۳۲۲: ۱۳۷۶جوزی،  سبط بن(ء فراخواند سامرابه  مدینهاز  هجری۲۳۳را در سال 
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 ا نیز در آن مکـان حضـور داشـته اسـتو زمانی ر   سامراء نیز رفتهشیره به  ابن این مطالب
 شیره را بـه امـام هـادی ارادت خاص ابن وه بر این در صورت صحت تاریخ فوقعال
ایـن  ،رود در سـامراء بـه آن شـهر مـی سال بعد از حضور امـام رساند که تنها یک می

ر دسـتگاه خالفـت با توجه به شـرایط سـخت آن زمـان و جـّو اختنـاق حـاکم د مطلب
 محوری این راوِی اهل کاشان باشد.  ای بر ایمان واقعی و والیت تواند قرینه می عباسی

کند که وی در مدینه به  محمد بن حسن صفار از علی بن محمد کاشانی روایت می .۳
ال کرد کـه آیـا ؤ الشک در ماه رمضان س منامه نوشت و از او دربارۀ یو  امام هادی

: یقـین را بـه خـاطر شود یا خیر؟ امام در پاسـخ فرمودنـد زه گرفته میدر این روز، رو 
یت ؤ یت هالل ماه رمضان روزه بگیر و در صورت رؤ در صورت ر شک کنار مگذار
 .)۱۵۹/ ۴ : ۱۴۰۷شیخ طوسی، (ات را افطار کن  روزه هالل ماه شوال

م امـام در مـتن کند که کاشانی از مدینه به امام نامه نوشته که نـا این مکاتبه بیان می
روایت موجود نیست ولی به قرینۀ سایر مکاتبات ـ اینکه محمد بن حسن صفار مکاتباتی 

شـود  مشخص می ،)۲۶۴/ ۱۶ : ۱۴۱۳خویی، ( ـ دارد بطور مستقیم با امام حسن عسکری
 است.  که احتماًال در این روایت منظور امام هادی

کند که وی در مدینه به  وایت میمحمد بن حسن صفار از علی بن محمد کاشانی ر  .۴
یک یا چند روز در  بیهوش) اگر(علیه  نامه نوشت و از او دربارۀ ُمغمی امام هادی

در پاسـخ فرمودنـد:  اش چیسـت؟ امـام شده حکم واجبات فوت این حالت باشد
 .)۲۴۳/ ۴ : ۱۴۰۷شیخ طوسی، (روزۀ چنین فردی قضا ندارد 

امـام دهـم  ال نیز در این روایتؤ ه و اماِم مورد سگرفت مدینه صورتاین مکاتبه نیز در 
 (همـان)،با وجود اینکه مـتن ایـن روایـت در تهـذیب موجـود اسـت  است امام هادی

کرده  لف کتاب کاشان در مسیر تشّیع در صحت انتساب این مکاتبه به کاشانی تردیدؤ م
که در کتب  حالیدر  داده اتبه را به کاشانی نسبتکند که عالمه حلی این مک و بیان می

محمد بن علی بن محبوب از علی بـن محمـد بـن سـلیمان «دیگر همین روایت به سند 
علـی بـن «شـدۀ  را تصحیف» علی بن محمـد بـن شـیره«آمده است و عبارت » نوفلی

یات نیز رخ داده اسـت و در دانسته که چنین تصحیفی در برخی روا» محمد بن سلیمان
 .)۱۰۵: ۱۳۸۶(صادقی،  داند نمینتیجه این مکاتبه را از کاشانی 
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 گیری نتیجه

از مجموع قرائن موجود در روایات و مکاتبات علـی بـن محمـد بـن شـیرۀ کاشـانی 
هجری و تاریخ وفـات وی  ۲۰۰شود که تاریخ تولد وی حدود سال  گونه حاصل می این

ی بـا توجـه بـه صبغۀ شخصیت و است هجری بوده ۲۷۰تا  ۲۶۰های  نیز تقریبًا بین سال
روایات فقهی منقول از وی ممکن  ،ایات منقول از وی اخالقی ـ تربیتی و فقهی استرو 

نقل شده باشد اما  که احتماًال نزد محّدثان قم بودهشیره  است از کتاب فقهی بزرگ ابن
 شاگردان قمی وی بوده است و در نتیجهبه احتمال زیاد سماع مستقیم  سایر روایات وی

از  ،گـردد ی ایـن محـّدث کاشـانی ثابـت میقـم بـراداشتن کرسی تدریس حـدیث در 
االت عادی نیست ؤ اینکه نوع س :نکتۀ اولآید:  شیره نیز نکاتی به دست می مکاتبات ابن
اینکه وی بـه  :نکتۀ دومعالم شرعی و فقیه بوده است.  کننده الؤ شود که س و معلوم می

متن مردم حضور داشته نشین مطرح نبوده بلکه فقیهی بوده که در  عنوان یک عالم خانه
 خی اطالعـات تـاریخی در مکاتبـات ویاز بر  االت مردم بوده استؤ و مرجعی برای س

تنـاق شود که با توجه به جـّو اخ ثابت می حضور این محّدث نزد امام حسن عسکری
محوری این  ای بر ایمان واقعی و والیت تواند قرینه می حاکم در دستگاه خالفت عباسی

 باشد.  راوِی اهل کاشان

 نامه کتاب
 . قرآن کریم .۱
 . ۱۳۷۶،  ، چاپ ششم انتشارات کتابچی ، ، تهراناألمالی ،محمد بن علیبابویه،  ابن .۲
 . ۱۳۶۲،  ، چاپ اول جامعۀ مدرسین ، اکبر غفاری، قم علی ،، تصحیح الخصال ،ـــــــ .۳
 . ۱۴۰۶ دار الشریف الرضی، چاپ دوم،  ، قم ، األعمال األعمال و عقاب ثواب، ـــــــ .۴
 . ۱۳۸۵،  ، چاپ اول کتاب فروشی داوری ،قم ، الشرائع علل، ـــــــ .۵
 .  ۱۳۷۸،  ، چاپ اول نشر جهان ، ، تهرانعیون أخبار الرضا، ـــــــ .۶
 .  ۱۴۱۳،  دفتر انتشارات اسالمی، چاپ دوم ، علی اکبر غفاری، قم ،، تصحیح من ال یحضره الفقیه، ـــــــ .۷
 . ۱۴۰۶مؤسسة األعلمی للمطبوعات، چاپ سوم،  ،، بیروتالمیزان لسان ، حجر عسقالنی، احمد ابن .۸
 . ۱۴۲۱مؤسسة الرسالة، چاپ اول،  ،شعیب األرنؤوط، بیروت ،، تحقیقمسند حنبل، احمد بن محمد، ابن .۹
دار الحـدیث، چـاپ  ، محمدرضا حسینی جاللی، قـم ،، تحقیقالرجال،  غضائری، احمد بن حسین ابن .۱۰

  . ۱۴۲۲اول، 
حسـین بلوشـی،  ،، تحقیـقالمحـدثین بأصـبهان و الـواردین علیهـا طبقاتشیخ، عبدالله بن محمد، ال ابو .۱۱

 . ۱۴۱۲مؤسسة الرسالة، چاپ دوم،  ،بیروت
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المعرفـة، دار ، بیـروت، مـد صـقرسـید اح ،، تحقیقمقاتل الطالبیینابوالفرج اصفهانی، علی بن حسین،  .۱۲
 تا.  بی

 . ۱۴۲۶،  ، چاپ اول دار الحدیث ، فرجی، قم  مجتبی ،، تحقیقاألئمة مکاتیب،  احمدی میانجی، علی .۱۳
 .  ۱۴۰۳، چاپ اول،  التعارف للمطبوعات دار ، ، بیروتأعیان الشیعة امین، محسن،  .۱۴
یعة إلی تصانیف الشیعةآقابزرگ تهرانی، محمدمحسن،  .۱۵  .  ۱۴۰۳دار األضواء، چاپ سوم،  ، ، بیروتالذر
دار الکتـب اإلسـالمیة، چـاپ  ، محدث، قـم  الدین لجال ،تصحیح ، المحاسنبرقی، احمد بن محمد،  .۱۶

 .  ۱۳۷۱،  دوم
 ، محمدباقر محمودی، تهـران ،تصحیح  ، التفضیل التنزیل لقواعد شواهد ،حسکانی، عبیدالله بن عبدالله .۱۷

 .  ۱۴۱۱،  مجمع إحیاء الثقافة اإلسالمیة، چاپ اول
 ،دفتـر دوم ،عسکری سعیدرضا علی ،قیق، تحااللهیات تالمناجاالدین أبوالرضا،  حسنی راوندی، ضیاء .۱۸

 . ۱۳۷۸دارالحدیث،  ،قم
، چـاپ دوم،  انتشـارات رضـی ،، قـمتصحیح محمدصادق بحرالعلـوم، رجال،  حلی، حسن بن یوسف .۱۹

۱۴۰۲  . 
  . ۱۴۱۳جا، چاپ پنجم،  ، بیالرواة معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات،  خویی، ابوالقاسم .۲۰
 . ۱۴۲۶دار الحدیث، چاپ اول،  ،قم  ،حدیثال الضعفاء من رجال،  ساعدی، حسین .۲۱
 . ۱۳۷۶انتشارات شریف رضی، چاپ اول،  ،، قمالخواص تذکرةجوزی، یوسف بن ُفُرغلی،  سبط بن .۲۲
 . ۱۴۱۰چاپ دوم،  سسة النشر االسالمی،ؤ م ،، قم الرجال قاموسشوشتری، محمد تقی،  .۲۳
 . ۱۳۸۶چاپ اول، انتشارات شیعه شناسی،  ،، قمکاشان در مسیر تشیعصادقی، مصطفی،  .۲۴
مکتبة آیة الله  ، کوچه باغی، قم ،، تصحیحمحّمد الدرجات فی فضائل آل بصائر،  صفار، محمد بن حسن .۲۵

 .  ۱۴۰۴،  ، چاپ دوم المرعشی النجفی
 . ۱۳۹۰دار الحدیث، چاپ اول،  ،، قم»۲«تاریخ حدیث شیعه،  طباطبایی، محمد کاظم .۲۶
 . ۱۴۱۲،  ، چاپ چهارم الشریف الرضی ، ، قم األخالق مکارم،  طبرسی، حسن بن فضل .۲۷
 . ۱۴۱۴،  دار الثقافة، چاپ اول ، ، قماألمالی،  طوسی، محمد بن حسن .۲۸
 تا.  ف: مکتبة المرتضویة، چاپ اول، بیبحر العلوم، نج  محمد صادق ،، تصحیحالفهرست، ـــــــ .۲۹
 . ۱۴۰۷،  ، چاپ چهارم یةدار الکتب اإلسالم ، موسوی خرسان، تهران ،، تحقیقاألحکام تهذیب،  ـــــــ .۳۰
 . ۱۴۲۷، چاپ سوم،  مؤسسة النشر اإلسالمی ، جواد قیومی اصفهانی، قم ،، تحقیق رجال، ـــــــ .۳۱
 . ۱۴۱۱،  مؤسسة فقه الشیعة، چاپ اول ،بیروت المتعّبد، المتهجد و سالح مصباح، ـــــــ .۳۲
مدرسۀ امام مهـدی،  ، ی، قممحمدباقر موحد ابطح ،، تحقیقالمزار شهید اول)،(عاملی، محمد بن مکی .۳۳

 . ۱۴۱۰،  چاپ اول
 . ۱۳۷۶،  چاپ اول  دفتر نشر الهادی، ،، قمالصحیفة السجادیةعلی بن الحسین، زین العابدین،  .۳۴
دار  ،، بیروت الِشیم من کالم أمیرالمؤمنین الِحکم و مأثور مکارم ُدستور َمعالم قضاعی، محّمد بن سالمة، .۳۵

 . ۱۴۱۸، األرقم بن أبی األرقم، چاپ اول
مرکـز  ،غالمرضـا عرفانیـان، مشـهد ،، تصـحیحاألنبیاء قصـص،  الدین راوندی، سعید بن هبة اللـه قطب .۳۶

 . ۱۴۰۹،  چاپ اول ،های اسالمی پژوهش
ــة الفوائد،  کجــوری شــیرازی، محمدمهــدی .۳۷ ــق، تالرجالی ــم  محمــد کــاظم ،حقی  ،رحمــان ســتایش، ق

 . ۱۴۲۴الحدیث، چاپ اول،  دار
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 . ۱۴۰۵،  دار الرضی، چاپ دوم ، ، قمالمصباحلی عاملی، کفعمی، ابراهیم بن ع .۳۸
 .  ۱۴۱۸،  ، چاپ اول مؤسسة األعلمی للمطبوعات ، ، بیروتالحصین األمین و الدرع البلد، ـــــــ .۳۹
الحـدیث،  دار ،درایتـی، قـم  محمدحسـین ،، تحقیـقالرجالیة الرسائل،  کلباسی، محمد بن محمدابراهیم .۴۰

 . ۱۳۸۰چاپ اول، 
 . ۱۴۱۰،  دار الذخائر، چاپ اول ، نعمة، قم  ، تصحیح عبداللهالفوائد کنز،  حمد بن علیکراجکی، م .۴۱
رجـایی،   مهدی ،، تحقیقالرجال مع تعلیقات میر داماد األسترآبادی اختیار معرفةکشی، محمد بن عمر،  .۴۲

 .  ۱۳۶۳، چاپ اول،  سسة آل البیتؤ م ،مق
دار الکتـب اإلسـالمیة، چـاپ  ، بـر غفـاری، تهـرانعلی اک ،تحقیق، الکافی،  کلینی، محمد بن یعقوب .۴۳

 .  ۱۴۰۷،  چهارم
 .  ۱۴۳۱، چاپ اول،  سسة آل البیت إلحیاء التراثؤ م ، ، قم الرجال المقال فی علم تنقیح،  مامقانی، عبدالله .۴۴
بـی، دار إحیاء التـراث العر  ،، بیروتاألطهار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة بحار،  رمحمد باقمجلسی،  .۴۵

 . ۱۴۰۳،  چاپ دوم
علـی ۀ ترجم، أمیر و ما نزل من القرآن فی علی مناجات الهیات حضرت،  مرزبانی، محمد بن عمران .۴۶

 . ۱۳۷۸ وزارت ارشاد، چاپ اول،  ،اوجبی، تهران
 ،زاده، قم ، به اهتمام محمد اسفندیاری و حسین تقیموسوعة العالمة المرعشیمرعشی، شهاب الدین،  .۴۷

 . ۱۳۸۹المرعشی النجفی، چاپ اول، مکتبة آیة الله 
 . ۱۴۱۳،  کنگرۀ شیخ مفید، چاپ اول ، اکبر غفاری، قم علی ،، تحقیقاألمالیمفید، محمد بن محمد،  .۴۸
 . ۱۳۶۵،  مؤسسة النشر االسالمی، چاپ ششم ،، قم رجال،  نجاشی، احمد بن علی .۴۹


