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آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮۀ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،از ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻗﺮن ﺳﻮم ،راوی اﺣﺎدﯾﺚ ﻓﺮاواﻧـﯽ در
ﮐﺘﺐ ﻣﺘﻘﺪم ﺷﯿﻌﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺤﺪﺛﺎن ﺑﺰرﮔـﯽ از ﻗـﻢ ﻫﻤﭽـﻮن
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺮوخ ﺻﻔﺎر ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ
و ﻓﺮزﻧﺪ او ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﺷﻤﺎر ﺷﺎﮔﺮدان او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ
راوی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻗﻢ و ﺣﻮزۀ رواﯾﯽ ﮐﺎﺷﺎن دﺳﺖ ﯾﺎﻓـﺖ.
ﺣﻀﻮر او در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﮐـﻪ ﻓﺮاﮔﯿـﺮی ﺣـﺪﯾﺚ در آﻧﻬـﺎ رواج داﺷـﺘﻪ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ
اﻫﺘﻤﺎم وﯾﮋۀ اﯾﻦ ﻣﺤﺪث ﺑﺮ اﺧﺬ ﺣﺪﯾﺚ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﺤـﻞ زﻧـﺪﮔﯽ اﺳـﺎﺗﯿﺪ وی ﺑﻪﻣﺜﺎﺑـﮥ اﺣﺘﻤـﺎل ﺣﻀـﻮر وی ﺑـﺮای اﺧـﺬ
ﺣﺪﯾﺚ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺘﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت وی ﺑﺎ اﻣﺎم ﻫﺎدی hﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
وی از ﻋﺎﻟﻤـﺎن ﺷـﯿﻌﻪ ﺑــﻮده و در ﻣﺤـﻞ ﺳــﮑﻮﻧﺘﺶ ﻧـﺰاع ﮐﻼﻣــﯽ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﺻــﻔﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷـﻮاﻫﺪی ﻧﯿـﺰ از ﻋﻼﻗـﮥ ﻓـﺮاوان اﯾـﻦ ﻣﺤـﺪث
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﻣﺎﻣﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﺑﻦﺷﯿﺮه.

٢

۱۲۳

۱۲۴

ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ﻗﺮن ﺳﻮم آﻏﺎز اوجﮔﯿﺮی ﺣﻮزۀ رواﯾﯽ ﺗﺸﯿﻊ در ﮐﺎﺷـﺎن اﺳـﺖ در اﯾـﻦ ﻗـﺮن،
ﻣﺤﺪﺛﺎﻧﯽ ﻧﺎمآور در اﯾﻦ ﺧﻄﻪ ﺑﺎﻟﯿﺪﻧﺪ و ﭘﺎﯾﻪﮔﺬار ﺣﻮزهای ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﻗﺮن ﭘـﻨﺠﻢ
و ﺷﺸﻢ اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ﻗﻄﺐ راوﻧﺪی و ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺮﺿـﺎ راوﻧـﺪی ـ ﻣﺘﺨﺼـﺺ و ﺻـﺎﺣﺐ
ﻧﻈﺮ در اﮐﺜﺮ ﻋﻠﻮم اﺳﻼﻣﯽ ـ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،از ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻣﻌـﺮوف ﻗـﺮن ﺳـﻮم ﮐـﻪ ﺷـﯿﺦ
ﻃﻮﺳﯽ و ﻧﺠﺎﺷﯽ او را ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﺮده و در اﺳﻨﺎد ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺎم او ذﮐﺮﺷﺪه ،ﻋﻠـﯽ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮۀ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮۀ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ،
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﺪ رواﯾﺖ ﻣﻨﻘﻮل از وی در ﮐﺘﺐ اوﻟﯿﻪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﯿﻌﻪ وﺟﻮد دارد
ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ ،اﺳﺎﺗﯿﺪ ،ﺷـﺎﮔﺮدان و ﺑـﻪ
ﺗﺒﻊ آن دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی رواﯾﺎت اﯾﻦ ﻣﺤﺪث ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر در ﺻـﺪد
ﺑﯿﺎن آن اﺳﺖ رﺟﺎﻟﯿﺎن ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺤـﺪث ذﮐﺮﮐﺮدهاﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻣـﺎ در ﺻـﺪد
ﺗﻮﺣﯿﺪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﯿﻢ و در اداﻣﻪ رواﯾﺎت اﯾﻦ ﻣﺤـﺪث ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ را در
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﮥ ﻓﮑﺮی وی ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

 .۱ﺷﺨﺼﯿﺖﺷﻨﺎﺳﯽ

ّ
از ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻣﻌﺮوف ﻗﺮن ﺳﻮم ﮐـﻪ ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ و ﻧﺠﺎﺷـﯽ او را ﻣﻌﺮﻓﯽﮐـﺮده و در أﺳـﻨﺎد
ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺎم او ذﮐﺮﺷﺪه ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮۀ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ اﺳـﺖ ،از آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ
ﻟﻔﻆ "ﺷﯿﺮه" ﻟﻐﺘﯽ ﻧﺎﻣﺄﻧﻮس اﺳﺖ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﻔـﻆ "ﺷـﯿﺮ" ﺻـﺤﯿﺢ ﺑـﻮده و
"ﻫﺎء" در اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﻋﻮض از ﮐﺴﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ١ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در رﺟﺎل ﺧـﻮد در ﻣﻘـﺎم ﺑﺮﺷـﻤﺎری
 .١ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﺮﺑﯽ "ﺷﯿﺮه" در ﻣﺘﻮن رواﯾﺎت" ،ﺷﯿﺮج" ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﯿﺮۀ اﻧﮕﻮر ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ )ﻃﺒﺮﺳـﯽ۱۴۱۲ ،ق:
 ،(۶۱و ﻣﺮﺳﻮم ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻧﺎم ﻓﺮزﻧﺪش را "ﺷﯿﺮه" ﺑﮕﺬارد .از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدن ﻋﺮب زﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺎ
َ َ
َ
و"ﻣ َﻤﻠـﻪ" را از اﯾـﻦ ﻗﺒﯿـﻞ
ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﻓﺎرﺳﯽ ،اﯾﻦ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﮔﺎﻫﯽ دﭼﺎر ﺗﺼﺤﯿﻒﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽﺗـﻮان ﺗﻌـﺎﺑﯿﺮ َ"ﻣﺴـﻠ َﻤﻪ"
داﻧﺴﺖ .ﺗﻮﺿﯿﺢ آنﮐﻪ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻗﻮﻟﻮﯾﻪ ﺑﯿﺎنﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺪرش را
َ
َ"ﻣﺴﻠ َﻤﺔ" ﻟﻘﺐ ﻣﯽدادﻧﺪ )ﻧﺠﺎﺷﯽ ،(۱۲۳ :۱۳۶۵ ،و ﯾﺎ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ
َ
ﻣﺴﺮور ﺑﯿﺎنﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺪرش را َ"ﻣ َﻤﻠﺔ" ﻟﻘﺐ ﻣﯽدادﻧﺪ )ﻧﺠﺎﺷﯽ ،(۲۶۲ :۱۳۶۵ ،در ﺣـﺎﻟﯽﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرات،
ﮔﻮﯾﺸﯽ از ﻟﻔﻆ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺷﻨﺎ ﻧﺒﻮدن ﻋﺮب زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﯾﺶ ،آﻧﺮا ﻟﻘﺒـﯽ ﺧـﺎص ﻗﻠﻤـﺪاد
ً
ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﺒﺎرت"ﺷﯿﺮ" ﻧﯿﺰ اﺳﻢ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﺠﯽ ﺑﻮده و اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾـﻦ اﺳـﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ "ﺷـﯿﺮ ﻣﺤﻤـﺪ" و
ً
"ﺷﯿﺮ ﻋﻠﯽ" راﯾﺞ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺻﻄﻼح ﻧﯿﺰ اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺑﻦﺷﯿﺮ ﺑﻮده ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﺑﻦﺣﯿﺪر ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

۱۲۵

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رواﯾﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮة اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ

أﺻﺤﺎب ـ أﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺳﻮم ـ اﻣﺎم ﻫﺎدی hدر ﺑﺎب »ﻋﯿﻦ« از ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ ﺷـﯿﺮه ،ﯾـﺎدﮐﺮده و او را
"ﺛﻘﺔ" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،(۳۸۸ :۱۴۲۷ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻫﻤـﯿﻦ ﻋﻨـﻮان از »ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳـﺎﻧﯽ« اﻫـﻞ اﺻـﻔﻬﺎن ﻧـﺎمﺑﺮده او را ﺗﻀـﻌﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ او را از ﻓﺮزﻧـﺪان
ّ
»زﯾﺎد« ﻣﻮﻟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ّﻋﺒﺎس از ﺧﺎﻧﺪان »ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻷزﻫﺮ« ﻣﯽداﻧﺪ )ﻫﻤﺎن.(۳۸۸ :
اﺑﻦﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ در ﻣﻮرد زﯾﺎد ﻣﻮﻟﯽ اﺑﻦﻋﺒﺎس ذﯾﻞ ﺷﺮح ﺣﺎل و ﻣﻌﺮﻓﯽ "زﯾﺎد ﻣﻮﻟﯽ
ﺑﻨﯽﻣﺨﺰوم" ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﻓﺮد ﺑﺎ "زﯾﺎد ﻣﻮﻟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس" اﺷﺎره و ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ
اﯾﻨﻬﺎ دو ﻧﻔﺮﻧﺪ )اﺑﻦﺣﺠﺮ ﻋﺴـﻘﻼﻧﯽ ،(۴۹۹/۲ :۱۴۰۶ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ در ﯾﮏ ﻣﮑﺎن رواﯾـﺎﺗﯽ را
از ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻧﺎم »زﯾﺎد ﺑﻦ أﺑﯽزﯾﺎد ﻣﻮﻟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس« ﻣﯽآورد )اﺣﻤﺪ ﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ:۱۴۲۱ ،
 ۱۳۸ /۲۱و  ،(۳۹۶ /۳۶در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ زﯾﺎد ﻣﻮﻟﯽ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑـﻦ
ﻋﯿﺎش ﻫﻤﺎن زﯾﺎد ﺑﻦ أﺑﯽزﯾﺎد ﻣﯿﺴﺮۀ ﻣﺨﺰوﻣـﯽ ﻣـﺪﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ )ﻫﻤـﺎن ،(۴۰۷/۴۳ :ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ً
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻋﺒﺎرت ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺴﺨﻪﻧﻮﯾﺴـﺎن »ﻋﯿـﺎش« را ﺑـﺎ
»ﻋﺒﺎس« اﺷﺘﺒﺎه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل در ﻣﻮرد »زﯾﺎد ﻣﻮﻟﯽ اﺑﻦﻋﺒﺎس« ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در
ﻣﺘﻮن ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻣﺪ.
در ﻣﻮرد »ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أزﻫﺮ« ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ او در زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫـﺎرون اﻟﺮﺷـﯿﺪ ﺣـﺎﮐﻢ
ّ
اﻫﻮاز ﺑﻮده اﺳﺖ )اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﯽ ﺗـﺎ ،(۴۹۶ :أﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ در ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ
ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ اﺑﻦﺣﻔﺺ ﻫﻤﺪاﻧﯽ )م ،(۲۸۵ﻣﺎدر وی را »ﻧﺎزﮐﺎن« دﺧﺘـﺮ ﺧﺎﻟـﺪ ﺑـﻦ اﻷزﻫـﺮ
ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ اﻣﯿﺮ اﺻﻔﻬﺎن و اﻫﻮاز ﻣﯽداﻧﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از درﺧﻮاﺳـﺖ ﺧﻠﯿﻔـﻪ ﻣﻌﺘـﺰ ﺑـﻦ
ﻣﺘﻮﮐﻞ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻮل ﻣﻨﺼﺐ ﻗﻀﺎوت اﺻﻔﻬﺎن ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ )اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ،
 ،(۳۰۲ /۳ :۱۴۱۲ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل وﻓﺎت ﻧﻮۀ ﺧﺎﻟﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ وﻻء زﯾﺎد ﺑﺎ
اﺑﻦﻋﺒﺎس را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺟﺪاد ﺧﺎﻟﺪ داﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ در ﻓـﺘﺢ ﮐﺎﺷـﺎن اﺳـﯿﺮ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ ﺳـﻬﻢ
اﺑﻦﻋﺒﺎس درآﻣﺪه اﺳﺖ )ﺻﺎدﻗﯽ.(۱۰۳ :۱۳۸۶ ،
رﺟﺎلﺷﻨﺎس ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﻌﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ" :ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ
ﺷﯿﺮۀ ﻗﺎﺳﺎﻧﯽ )ﻗﺎﺷﺎﻧﯽ( اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻓﻘﯿﻪ ،راوی اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎر و اﻧﺴﺎن داﻧﺸـﻤﻨﺪ و ﻓﺎﺿـﻠﯽ
ﺑﻮد وﻟﯽ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻪ وی ﻃﻌـﻦزده و ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽدارد ﮐـﻪ دﯾـﺪﮔﺎهﻫـﺎی
ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی از او ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﮐﺘﺐ وی ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﯾـﺪه
ﻧﻤﯽﺷﻮد" )ﻧﺠﺎﺷﯽ.(۲۵۵ :۱۳۶۵ ،

۱۲۶
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ﻋﻼﻣﮥ ﺣﻠﯽ دو ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮد در رﺟﺎل ﻃﻮﺳﯽ را ﻣﺼﺪاق ﯾﮏ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻣﯽداﻧﺪ
و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮل ﻧﺠﺎﺷـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﻋﻼﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ ،(۲۳۲ :۱۴۰۲ ،ﺗﻮﺿـﯿﺢ آﻧﮑـﻪ
ً
ﻋﻼﻣﮥ ﺣﻠﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮا ﻋﺒﺎرت »ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷـﯿﺮۀ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ« در ﺑﯿـﺎن
ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از دو ﻋﻨﻮان ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ »ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺷﯿﺮه« و »ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ ّ
ﻣﺤﻤـﺪ
اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ« ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺮﺣﻮم ﺧﻮﺋﯽ ،ﺳﺨﻦ ﻧﺠﺎﺷﯽ و أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﯿﺴـﯽ را ﻣﯽﺗـﻮان
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻋﻨﻮان را ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻧﺪاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ ﻋﻨﻮان »ﺷﯿﺮه«
دارای ﻣﺼﺪاﻗﯽ واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ »ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺷـﯿﺮۀ« ﺛﻘـﺔ ،ﻓﺮزﻧـﺪ وی و »ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ّ
ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ
ِ
ﺷﯿﺮه« ﮐﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒﺷﺪه ،ﻧﻮۀ او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد )ﺧﻮﯾﯽ ۱۶۰ /۱۳ :۱۴۱۳ ،ـ .(۱۵۹
اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻋﺒﺎرت ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در رﺟﺎل ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﻋﻨﻮان ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ّ
ﻣﺠﺰاﺳﺖ ﺑﺮ
ّ
ّ
ﺗﻌﺪد دﻻﻟﺖ دارد و رﺟﺎﻟﯿﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺗﻌـﺪد ﺣﮑـﻢ ﯾـﮏ ﻧﻔـﺮ دو ﻋﻨـﻮان ﻣﺘﻔـﺎوت ذﮐـﺮ
ً
ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ذﯾﻞ ﻫﻤﺎن ﻋﻨﻮان اﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻒ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در
ذﯾـﻞ ﻋﻨـﻮان ﯾـﻮﻧﺲ ﺑــﻦ ﻋﺒــﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ ﮐــﻪ ﻗﻤﯽﻫـﺎ وی را ﺗﻀــﻌﯿﻒ ﮐﺮدﻧــﺪ در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ وی ﺛﻘﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻗﻮل ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺗﻌـﺎرض وﺟـﻮد دارد و در اﯾـﻦ ﺗﻌـﺎرض
ﻗﻮل أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ 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
اﻫﻞ ﺗﺨﻠﯿﻂ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻠﻤﻐﺎﻧﯽ ،ﮐﺘﺐ ﺑﯽﻋﯿﺐ و ﻧﻘﺼﯽ داﺷـﺘﻪاﻧﺪ )ﺳـﺎﻋﺪی ۴۳۳ /۲ :۱۴۲۶ ،ـ
.(۴۳۲
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮۀ ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ در ﮐﺘـﺎب رﺟـﺎل و روش وی در
ﺗﺒﯿﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی رﺟﺎل از ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﺗﻮان ﺣﺪس زد ﮐﻪ وی دو ﻋﻨـﻮان ﻣـﺬﮐﻮر را
از دو ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺘﻔﺎوت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻣﺎ ﻧﺠﺎﺷﯽ ﺑﺎ وﻗﻮف ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﺮ دو ﻋﻨﻮان را ذﯾﻞ ﯾﮏ ﻋﻨﻮان
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ آورده اﺳﺖ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﮥ أﺳﻨﺎدی ﮐـﻪ ﻋﻨـﺎوﯾﻦ )ﻋﻠـﯽ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺷﯿﺮه و ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺷـﯿﺮه( ،در آﻧﻬـﺎ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ و
ً
ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﺳـﻪ
ﻋﻨﻮان ﻓﻮق اﺳﺎﻣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 .۲ﻣﺸﺎﯾﺦ اﺑﻦﺷﯿﺮه

ً
ﺷﯿﺦ در اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻮم ﺣﺪﯾﺚ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ راوی از وی
ﺣﺪﯾﺚ را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﺴﺎﻧﯽﮐﻪ اﺑﻦﺷﯿﺮه از آﻧﻬﺎ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

۱۲۷

۲ـ ۱اﺑﻮأﯾﻮب ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﺪﻧﯽ

ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺒﻞ از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ hاﺳﺖ و ﺑﺎ ﯾﮏ واﺳﻄﻪ از اﻣﺎم رﺿﺎ hﻧﯿﺰ
ً
رواﯾﺎﺗﯽ دارد )ﺧـﻮﯾﯽ ،(۲۹۳ /۹ :۱۴۱۳ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺑﻦﺷﯿﺮه در ﻣﺪت اﻗـﺎﻣﺘﺶ در ﻣﺪﯾﻨـﻪ از وی

اﺳﺘﻤﺎع ﺣﺪﯾﺚ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺑﻦﺷﯿﺮه از اﯾﻦ اﺳﺘﺎد ﺧﻮد در ﮐﺘﺎب ﮐـﺎﻓﯽ دو رواﯾـﺖ دارد

)ﮐﻠﯿﻨﯽ ۶/۶ :۱۴۰۷ ،و .(۲۷۵

۲ـ ۲ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻔﺺ ﻣﺮوزی

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

ﺟﻮاد ،hاﻣﺎم ﻫﺎدی hو اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی hﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪاﺳـﺖ )ﺷـﯿﺦ ﺻـﺪوق/۴ :۱۴۱۳ ،

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

۲ـ ۳ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﻋﻨﻮان "ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن" در رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ

ﻣﻮرد ﻣﯽرﺳﺪ راه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن در رواﯾـﺎت ،اﺳـﺘﻔﺎده از راوی و ﻣﺮویﻋﻨـﻪ

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﺑﻦﺷﯿﺮه اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ رﺷﯿﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ِ
اﻫﻞ ﺑﻐﺪاد و از اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﻫﺎدی hو اﻣﺎم ﻋﺴـﮑﺮی hاﺳـﺖ و از اﯾـﻦ دو اﻣـﺎم ﻧﯿـﺰ

رواﯾﺎﺗﯽ دارد )ﺧـﻮﯾﯽ ۴۷ /۱۳ :۱۴۱۳ ،ـ  ،(۴۵ﻣﮑﺎﺗﺒـﻪای از وی ﺑـﺎ اﻣـﺎم ﻫـﺎدی hدر ﮐﺘـﺎب

ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨﯽ ،(۵۴۳/۴ :۱۴۰۷ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﮑﻮﻧﺖ وی در ﺑﻐﺪاد ﺳﻔﺮ اﺑﻦﺷﯿﺮه
ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رواﯾﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮة اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ

اﺳﺖ ﻣﺒﺎﺣﺜﮥ او ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ hدر ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺣﯿﺪ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﺪاء ذﮐـﺮ ﺷـﺪه اﺳـﺖ،
در اﺛﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺜﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ّ
ﺣﻖ روی آوردهاﺳﺖ ،ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻔـﺺ ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺑـﺎ اﻣـﺎم

۲ـ ۴ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺳﺒﺎط

۱۲۸

أﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺳﺒﺎط ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﯿﺎع ﮐﻮﻓﯽ ﮐـﻪ از اﻣـﺎم رﺿـﺎ hو اﻣـﺎم ﺟـﻮادh

رواﯾﺖ دارد ﺛﻘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ او در اﺑﺘﺪا ﻓﻄﺤﯽ )ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻓﻄﺢ(،
ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﺎ ّرد و ﺑﺪلﺷﺪن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ وی و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻬﺰﯾﺎر از ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸـﺖ و
ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﺟﻮاد hﻣﻌﺘﻘﺪ ﺷـﺪ )ﺧـﻮﯾﯽ ۲۸۵ /۱۲ :۱۴۱۳ ،ـ  ،(۲۸۴اﺑﻦﺷـﯿﺮه از اﯾـﻦ اﺳـﺘﺎد
ﺧﻮد در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ دو رواﯾﺖ دارد )ﮐﻠﯿﻨﯽ۱۶۰ /۱ :۱۴۰۷ ،و .(۱۵۱/۵

۲ـ ۵اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
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ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻗﯽ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮ در رﺟﺎل ﮐـﻪ از راوی وی ﯾﻌﻨـﯽ
ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود اﻟﻤﻨﻘﺮی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از وی ﻗﺎﺳﻢ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺖ )ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ.(۲۲۰ /۳ :۱۳۸۰ ،
ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑـﻪ ﮐﺎﺳـﻮﻻ ،ﮐﺘـﺎﺑﯽ
ّ
ّ
ّ
دارد ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ آن را از اﺑﻮاﻟﻤﻔﻀﻞ از اﺑﻦﺑﻄﻪ از أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ از ﻗﺎﺳﻢ ﺑـﺮای ﻣـﺎ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۱۲۷ :
ﻧﺠﺎﺷﯽ او را ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ "ﮐﺎﺳﻮﻻ" ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ و در ﺷـﺮح
ﺣﺎل او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﻮرد رﺿﺎﯾﺖ ﻧﯿﺴـﺖ دارای ﮐﺘـﺎب ﻧـﻮادر اﺳـﺖ ﮐـﻪ آن را
ّ
اﺑﻦﻧﻮح از ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه ،از اﺑﻦﺑﻄﻪ ،از ﺑﺮﻗﯽ ،از ﻗﺎﺳﻢ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻧﺠﺎﺷﯽ،
 ،(۳۱۵ :۱۳۶۵از ﭘﺴﻮﻧﺪ "ﮐﺎﺳﻮﻻ" در ﻫﺮ دو ﻋﺒـﺎرت ﻃﻮﺳـﯽ و ﻧﺠﺎﺷـﯽ ﻣﯽﺗـﻮان اﻃﻤﯿﻨـﺎن
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ دو ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و "ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ" ﮔﺎﻫﯽ ﺑـﺎ وﺻـﻒ "ﻗﻤـﯽ" و
ّ
ﮔﺎه ﺑﺎ وﺻﻒ "اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ" ﻣﻌﺮﻓﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ "أﺣﻤﺪ ﺑﻦ أﺑﯽﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ" در ﺑﯿﺎن ﺷﯿﺦ
ﻃﻮﺳﯽ ﻫﻤﺎن "ﺑﺮﻗﯽ" در ﺑﯿﺎن ﻧﺠﺎﺷﯽ اﺳﺖ )ﮐﻠﺒﺎﺳﯽ.(۲۲۰ /۳ :۱۳۸۰ ،

۲ـ ۶ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن

ﱠ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺪﯾﻠﻤﯽ ﮐﻨﯿﻪاش اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﺳﺖ و در رﺟﺎل ﻏﻀﺎﺋﺮی
ّ
ﻧﺎم ﺟﺪ او زﮐﺮﯾﺎ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺑﻦﻏﻀـﺎﺋﺮی۱۴۲۲ ،ق ،(۱۴۲ :ﭘﺪر وی اﻫﻞ ﺑﺠﯿﻠﮥ ﮐﻮﻓﻪ ﺑﻮد
و ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اﺳﺮای دﯾﻠﻢ ﺑﯿﻦ ﺧﺮاﺳﺎن و ﮐﻮﻓﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ رﻓـﺖ و
آﻣﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ داﺷﺖ )ﻧﺠﺎﺷﯽ.(۱۸۲ :۱۳۶۵ ،

ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ او را در ﺷﻤﺎر اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﺻﺎدق hو اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ hو اﻣـﺎم رﺿـﺎh

آورده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ او را ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﻠﻮ ﻣﻄﺮود اﺳﺖ
)ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ ،(۳۴۳ :۱۴۲۷ ،در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ او را ﺑﺼﺮی و ﺿـﻌﯿﻒ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﻫﻤـﺎن:
ً
 ،(۳۶۳ﻧﺠﺎﺷﯽ او را ﺟﺪا ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ در ﻫـﯿﭻ ﭼﯿـﺰ ﻧﻤﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ او ﺗﮑﯿـﻪ ﮐـﺮد
)ﻧﺠﺎﺷﯽ.(۳۶۵ :۱۳۶۵ ،
در ﮐﺘﺐ رواﯾﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رواﯾﺖ از ﻃﺮﯾﻖ "ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺷﯿﺮه از ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن"
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨﯽ ،(۲۰۹ /۳ :۱۴۰۷ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ ﻋﺪهای "ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺷﯿﺮه" و "ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ" دو ﻋﻨﻮان ﺑﺮای دو ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﺧﻮﯾﯽ ،(۱۶۰ /۱۳ :۱۴۱۳ ،ﺑﻨـﺎ
رواﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺷﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﺳﺘﺎد
ِ
"ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ" ﻫﯿﭻ رواﯾﺘﯽ از او ﻧﺪارد.

۱۲۹

۲ـ ۷ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ

۲ـ ۸زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺼﯿﺮﻓﯽ

در ﮐﺘﺐ رواﯾﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رواﯾﺖ از اﺑﻦﺷﯿﺮه از او در ﺑﺎب ّ
ﻧﺺ ﺑـﺮ اﻣﺎﻣـﺖ اﻣـﺎم
ﺟﻮاد hوﺟﻮد دارد )ﻫﻤﺎن ،(۳۲۲ /۱ :ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ در رواﯾﺖ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻧﺎﻣﯽ
از وی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ ،(۲۸۸ /۲۸ :۱۴۳۱ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در أﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﺔ در ذﯾﻞ ﻋﻨـﻮان
وی ﺗﻨﻬﺎ رواﯾﺖ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )اﻣﯿﻦ ،(۶۷ /۷ :۱۴۰۳ ،ﺷﻮﺷـﺘﺮی ﺑﯿـﺎن ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻋﺪهای ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺮ اﺗﺤﺎد وی ﺑﺎ "زﮐﺮﯾﺎ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺘﻤﯿﻤﯽ" ﺷﺪهاﻧﺪ ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﻫـﺮ دو در ﻃﺒﻘـﮥ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رواﯾﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮة اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﻋﯿﺴـﯽ ﺑـﻦ ﻋﺒﯿـﺪ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ۳۴۴ /۳ :۱۴۰۷ ،؛ ﺻـﻔﺎر ،(۶ :۱۴۰۴ ،ﻣـﻮﻟﯽ أﺳـﺪ ﺑـﻦ
ﺧﺰﯾﻤﻪ ،ﮐﻨﯿﻪاش أﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ،ﺑﺎ اوﺻﺎﻓﯽ ﭼﻮن "ﺟﻠﯿﻞ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ،ﺛﻘﺔ ،ﻋﯿﻦ ،ﮐﺜﯿﺮ اﻟﺮواﯾـﺔ،
ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺼﺎﻧﯿﻒ" ﺳﺘﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ از اﻣﺎم ﺟﻮاد hﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺻﻮرت ﻣﮑﺎﺗﺒـﻪ و ﻣﺸـﺎﻓﻬﻪ
رواﯾﺖ دارد از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ او ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻐﺪاد ﺑﻮده )ﻧﺠﺎﺷﯽ ،(۳۳۳ :۱۳۶۵ ،ﺣﻀﻮر اﺑﻦﺷـﯿﺮه در
ﺑﻐﺪاد ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ در ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﻣﺮویﻋﻨﻪ اﺑﻦﺷﯿﺮه
راوی وی در ﺳـﻨﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
)ﮐﻠﯿﻨـﯽ ،(۳۴۴/۳ :۱۴۰۷ ،و در ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ِ
ً
)ﻫﻤﺎن ،(۳۱۴ /۵ :ﻫﺮ دو رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﮑﺎﺗﺒـﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ،اﺣﺘﻤـﺎﻻ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﮐﻨﻨـﺪه اﯾـﻦ
ﻣﮑﺘﻮب را در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮ راوﯾﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

۱۳۰

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

 .۳راوﯾﺎن اﺑﻦﺷﯿﺮه
دﻗﺖ در اﺳﺎﻣﯽ راوﯾﺎن اﺑﻦﺷﯿﺮه ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤـﺪﺛﺎﻧﯽ ﺑـﺰرگ ﻫﻤﭽـﻮن اﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎر ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ و ﭘـﺪرش در ﺷـﻤﺎر اﯾـﻦ
اﻓﺮاد ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ ﺷﺄن واﻻی اﺑﻦﺷﯿﺮه در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯿﺮاث ﺣﺪﯾﺜﯽ
ﺷﯿﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﻓﺮادی ﮐﻪ از اﺑﻦﺷﯿﺮه رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

۳ـ ۱اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻗﯽ
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ﺷﯿﺦ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﺮﻗﯽ ،از
راوﯾﺎن ﺣﺪﯾﺚ و از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ در ﻗﺮن ﺳﻮم و ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب اﻣـﺎم ﺟـﻮاد hو
اﻣﺎم ﻫﺎدی hاﺳﺖ او ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻋﯿﺴـﯽ اﺷـﻌﺮی از
راوﯾﺎن ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ در ﻗﻢ او را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﻞ رواﯾﺎت ﻣﺮﺳﻞ و ﺿﻌﯿﻒ از ﻗﻢ اﺧﺮاج ﮐﺮد اﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ در ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزهاش ﺷﺮﮐﺖ ﮐـﺮد ﺗـﺎ
اﻫﺎﻧﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ او ﮐﺮده ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻧﺠﺎﺷﯽ ۷۷ :۱۳۶۵ ،ـ ۷۶؛ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ.(۱۴ :۱۴۰۲ ،
ﺑﺮﻗﯽ در اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ﺧﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ رواﯾﺖ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻘﺎﺳـﺎﻧﯽ )اﺑﻦﺷـﯿﺮه( ﻧﻘـﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻫﻔﺖ رواﯾﺖ ﻣﺮﺳﻞ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ) َﻋ ْﻨ ُﻪ اﻟﺒﺮﻗﯽ( َﻋ ْﻦ َﻋﻠﯽ ْﺑﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ ْاﻟ َﻘ َﺎﺳـﺎﻧﯽ َﻋ ﱠﻤ ْ
ـﻦ
ٍ
ِ
ﱠ ِ ِ
ﮐﺮ ُه َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ ﱠاﻟﻠﻪ ْﺑﻦ ْاﻟ َﻘﺎﺳﻢ ْاﻟ َﺠ ْﻌ َﻔـﺮی َﻋ ْ َ َ
َذ َ
ـﻦ أ ِﺑﯽﻋ ْﺒ ِﺪاﻟﻠ ِـﻪ ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﺑﺮﻗـﯽ:۱۳۷۱ ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ،۲۴۶/۱ح ۲۴۳و  ،۲۶۶ح۳۴۹ ،۳۴۶ ،۳۴۵و  ،۲۷۴ح ۳۸۱و  ،۳۸۷/۲ح ۲و  ،۵۲۸ح ،(۷۶۵ﮐـــــــــﻪ در
رواﯾﺖ آﺧﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻣﺎم ﺻﺎدق hﭘﺪر ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻄﻠﺒﯽ را از ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ gﻧﻘـﻞ
َ
ﱠ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﺎه ﺑﺎ واﺳﻄﮥ ِ"ﻋﺪ ٌة ِﻣ ْﻦ أ ْﺻ َﺤ ِﺎﺑ َﻨﺎ" و ﮔﺎه ﺑﺎ واﺳﻄﮥ "ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ از
ﭘﺪرش" ﺑﻪ ﺟﺎی "ﺑﺮﻗﯽ" ،ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻨﺪ رواﯾﺎﺗﯽ در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ذﮐﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ،
 ۴۴/۱ :۱۴۰۷و  ۸۳ /۵و .(۱۲۵
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ رواﯾﺘﯽ از "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠـﯽ اﻟﻘﺎﺳـﺎﻧﯽ" در ﮐﺘـﺎب اﻟﻤﺤﺎﺳـﻦ
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ راویای ﺑﺎ اﯾـﻦ اوﺻـﺎف در ﮐﺘـﺐ رﺟـﺎﻟﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه

ﻧﯿﺴﺖ و ﺳﻨﺪ رواﯾﺖ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻗﺒﻠﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ در اﯾﻦ ﺳﻨﺪ رخ
داده اﺳﺖ )ﺑﺮﻗﯽ ،۴۴۱/۲ :۱۳۷۱ ،ح ،(۳۰۶ﻫﻢﭼﻨـﯿﻦ از ﻃﺮﯾـﻖ ) َﻋ ْﻨ ُـﻪ اﻟﺒﺮﻗـﯽ( َﻋ ْ
ـﻦ َﻋ ِﻠـﯽ ْﺑـﻦ
ِ
َْ
َْ
ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ اﻟﻘ َﺎﺳ ِﺎﻧﯽ َﻋﻦ اﻟﻘ ِﺎﺳ ِﻢ ْﺑﻦ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﺳﻪ رواﯾـﺖ ﻧﻘﻞﺷـﺪه ﮐـﻪ دو رواﯾـﺖ آن از ﻃﺮﯾـﻖ
ِ
ِ َ
اﻟﻤ ْﻨﻘـ ِـﺮی" اﺳــﺖ )ﻫﻤــﺎن ،۳۲۷/۲ :ح ۸۱و  ،۳۲۸ح  ۸۲و  ،۳۳۰ح  ،(۹۴ﺑﺮﻗــﯽ
"ﺳــﻠﯿﻤﺎن ﺑــﻦ داود ِ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺘﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﺪاﺋﻨﯽ ﻧﻘﻞﮐﺮده )ﻫﻤﺎن:
 ،۴۱۶ /۲ح ،(۱۷۸ﮐــﻪ در ﮐــﺎﻓﯽ ﻧﯿــﺰ ﻣﻮﺟــﻮد اﺳــﺖ )ﮐﻠﯿﻨــﯽ ،(۲۷۵ /۶ :۱۴۰۷ ،أﺣﻤــﺪ ﺑــﻦ
اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﺮﻗﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ از ﺑﺴﻄﺎم ﺑﻦ ﻣﺮة رواﯾﺘﯽ ﻃﺒﯽ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن
"ﮐﺎﺳﻨﯽ" و "ﺗﺮه" ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﺮﻗـﯽ ،۵۱۰ /۲ :۱۳۷۱ ،ح  ،(۶۷۷ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﻧﯿﺰ رواﯾـﺎﺗﯽ
را از ﺑﺮﻗﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ در ﮐﺘﺎب أﻣﺎﻟﯽ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق و ﻋﯿﻮن أﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿـﺎ
)ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ،(۲۷۷ /۱ :۱۳۷۸ ،ذﮐﺮﮐﺮده اﺳﺖ.

۱۳۱

۳ـ ۲ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺮوخ اﻟﺼﻔﺎر

 .١ﻗﻤﯽﻫﺎ ،ﺑﺮﺧﻮردی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﻞ اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﺧـﺮاج ﺑﺮﺧـﯽ از راوﯾـﺎن
ﻣﺸﻬﻮر ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺮﻗﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﻌﺮی از ﺷﻬﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ ،اﺳﺘﺎد ﺷﯿﺦ
ّ
ﺻﺪوق ،ﺑﺎ آنﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎر را ﻧﻘﻞﮐﺮده ،اﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﺑﺼﺎﺋﺮاﻟﺪرﺟﺎت او را ﻧﻘـﻞ
ﻧﮑﺮده و ﮔﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردی ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺪﯾﺪ و ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف ﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪۀ رواج
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ از اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﻤﺪ و ﺛﻘﻪ در ﻗﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ.(۸۰ :۱۳۹۰ ،

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رواﯾﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮة اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ

ّ
ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﺮوخ ﺻﻔﺎر)م۲۹۰ﻫﺠﺮی( ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﺳﺮﺷـﻨﺎس ﻗﻤﯽﻫـﺎ ﺛﻘـﺔ،
ﺟﻠﯿﻞاﻟﻘﺪر و "ﻗﻠﯿﻞ ّ
اﻟﺴﻘﻂ" در رواﯾﺖ اﺳﺖ او ﮐﺘـﺐ ﻣﺘﻌـﺪدی دارد ﮐـﻪ ﺑـﯿﺶ از ﭼﻬـﻞ
ﻋﻨﻮان داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﺠﺎﺷﯽ ،(۳۵۴ :۱۳۶۵ ،ﺻﻔﺎر در أﺳﻨﺎد رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ
از اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی hرواﯾﺖ ﮐﺮده و أﺣﻤﺪ ﺑﻦ داود ﻗﻤﯽ ،أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤـﺪ ،ﺟﻌﻔـﺮ
ﻣﺤﻤﺪ و ّ
ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ وﻟﯿﺪ از او رواﯾﺖ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ )ﺧـﻮﯾﯽ/۱۶ :۱۴۱۳ ،
.(۲۶۵
ﺻﻔﺎر در ﺑﺼﺎﺋﺮاﻟﺪرﺟﺎت ١ﭼﻬﺎر رواﯾﺖ از ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻪ رواﯾﺖ آن
از ﻃﺮﯾﻖ" ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود" اﺳﺖ )ﺻﻔﺎر۶ :۱۴۰۴ ،و  ۶۸و ۱۰۵و .(۴۱۳
َ ﱠ ََ ُ َ ﱠ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ﱠ ََ ُ َ ﱠ ُ ْ ُ ْ
ـﻦ اﻟ َﺤ َﺴـﻦ
ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ »ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ اﻟﺤﺴـﻦ ﻗـﺎل ﺣـﺪﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑ
ِ
ِْ ُ َ ﱠ َ ْ َ
َ
ﱠﱠ
َْ
ْ ُ َ ﱠ َْ
ـﻦ ُﺳـﻠ َﯿﻤﺎن ْﺑـﻦ َد ُاو َد
ـﺪ ﻋ
ـﺎﻧﯽ َﻋـﻦ اﻟﻘ ِﺎﺳ ِـﻢ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤ
ـﺪ اﻟﻘ َﺎﺳ
اﻟﺼﻔ ُﺎر َﻋ ْﻦ َﻋ ِﻠـﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

۱۳۲

ْ َ
اﻟ ِﻤ ْﻨﻘ ِﺮی« ،در )ﺧﺼﺎل ،اﻷﻣﺎﻟﯽ ،ﻋﻠﻞاﻟﺸﺮاﯾﻊ و ﺛﻮاباﻷﻋﻤﺎل و ﻋﻘﺎباﻷﻋﻤﺎل( ،رواﯾـﺎﺗﯽ
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ رواﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﻓـﻮق ،در ﮐﺘـﺎب اﻷﻣـﺎﻟﯽ ﺷـﯿﺦ
ﻣﻔﯿﺪ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۳ـ ۳اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻗﻤﯽ
إﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ أﺑﻮإﺳﺤﺎق ﻗﻤـﯽ از داﻧﺸـﻤﻨﺪان و راوﯾـﺎن ﮐـﻮﻓﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﻢ
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﺸﯽ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺷﺎﮔﺮد ﯾﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺑﻮده اﺳـﺖ،
اﺻﺤﺎب ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﮐﻮﻓﯿﺎن را در ﻗﻢ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐـﺮد
)ﻧﺠﺎﺷﯽ ،(۱۶ :۱۳۶۵ ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رواﯾﺎت او از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮزﻧﺪش ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﺷﺶ ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ رواﯾـﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از او در ﮐﺘـﺐ ارﺑﻌـﻪ آﻣـﺪه اﺳـﺖ
)ﺧﻮﯾﯽ.(۲۹۱ /۱ :۱۴۱۳ ،
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ﻋﻠﯽ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ أﺑﻮاﻟﺤﺴـﻦ اﻟﻘﻤـﯽ از راوﯾـﺎن ﻣﺸـﻬﻮر ﮐـﻪ ﻧﺠﺎﺷـﯽ او را ﺑـﺎ
ً
ٌ
َ َ َ ََ َ ﱠ َ
ٌ
َ ٌ
ُ
ﺻـﻨﻒ ﮐﺘﺒـﺎ "
اﻟﻤﺬﻫﺐ ،ﺳ ِﻤﻊ ﻓـﺄ ﮐﺜﺮ و
ﺻﺤﯿﺢ
اوﺻﺎف"ﺛﻘﺔ ﻓﯽ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﺛﺒﺖُ ،ﻣ َﻌﺘ َﻤﺪ،
ِ
ﺳﺘﻮده اﺳﺖ ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای او ﺑﺮﻣﯽﺷـﻤﺎرﻧﺪ ﮐـﻪ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ از
ﮐﻬﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ رواﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺘﺐ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻧﺠﺎﺷﯽ ،(۲۶۰ :۱۳۶۵ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
دوران اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﻫـﺎدی ،hاﻣـﺎم ﻋﺴـﮑﺮی hو دوران ﻏﯿﺒـﺖ ﺻـﻐﺮی را درکﮐـﺮده
)آﻗﺎﺑﺰرگ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،(۳۰۲/۴ :۱۴۰۳ ،وﻟﯽ رواﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﺋﻤـﻪ ﻧـﺪارد ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﮥ آﻗـﺎی ﺧـﻮﯾﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ رواﯾﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﺋﻤﻪ ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﯽ ﻧﺪارد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻪ ﻧـﺎﻣﺶ در زﻣـﺮۀ اﺻـﺤﺎب
اﻣﺎﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ )ﺧﻮﯾﯽ ،(۲۰۸ /۱۲ :۱۴۱۳ ،از او ﺑﯿﺶ از ﻫﻔﺖ ﻫـﺰار و ﺻـﺪ رواﯾـﺖ ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه
اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۲۱۳ :
در أﺳﻨﺎد ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ رواﯾﺎﺗﯽ را از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ در
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ أﺳﻨﺎد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﻠﯿﻨﯽ،
۲۶۳ ،۱۶۴ ،۱۳۰/۲ :۱۴۰۷و  ۳۲۶ ،۲۸۳ ،۱۵۳/ ۳و  ۵۰ ،۳۷/۴و  ،۳۱۴ ،۱۵۱ /۵و  ،(۴۵/۶در ﯾـــــﮏ
١
ﻣﻮرد ﺑﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ" ،اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ" واﺳـﻄﻪ اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن.(۱۶۰/۱ :
ً
 .١در ﻣﺸﺎﯾﺦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،راویای ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺳﻨﺪ دﭼﺎر اﺷـﮑﺎل اﺳـﺖ
)ر .ک :ﮐﻠﯿﻨﯽ ۳۹۰/۱ :۱۴۲۹ ،ﭘﺎورﻗﯽ ﺷﻤﺎرۀ .(۱

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رواﯾﺎﺗﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺘﺮک از ﭘﺪرش و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳـﺎﻧﯽ
ـ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻣﻮرد ـ از "ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ"ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﻫﻤـﺎن۳۲۲ /۱ :و ،۱۴۸ ،۱۲۸ ،۹۳ ،۸۸/۲
 ۳۰۸و ،(...ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺜﺮت اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺣﻀﻮر ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در ﻗﻢ و ﮐﺮﺳﯽ ﺗـﺪرﯾﺲ رواﯾـﺎت
ِ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از أﺳﻨﺎد ﮐﺎﻓﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ ﺑـﻪ واﺳـﻄﮥ
ﭘﺪرش اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ـ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ـ از ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ ﻧﻘـﻞ رواﯾـﺖ ﮐـﺮده اﺳـﺖ
)ﻫﻤﺎن۱۳۰ /۲ :و  ۱۹۷ /۳و  ۵۴۳ /۴و  ۳۰۸ ،۱۲۵ /۵و  ،(۴۷۹ ،۳۶۰ /۶ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒـﻪای ﺑـﻮدن
١
راوی ﺑﺮﺧـﯽ
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ًاﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑـﻦ ﻫﺎﺷـﻢِ ،
رواﯾﺎت ﻣﮑﺎﺗﺒﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑـﻪ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ دﺳﺘﺮﺳـﯽ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ.

۱۳۳

۳ـ ۴ﺳﻬﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد رازی

 .١ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺎت) :ﮐﻠﯿﻨﯽ ،(۱۹۷ /۳ :۱۴۰۷ ،ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﻼل ﺑﺎ اﻣﺎم ﻫﺎدی) hﮐﻠﯿﻨـﯽ/۴ :۱۴۰۷ ،
 ،(۵۴۳ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎ اﻣﺎم ﻫﺎدی) hﮐﻠﯿﻨـﯽ (۳۰۸ /۵ :۱۴۰۷ ،ﻣﮑﺎﺗﺒـﮥ ﻓـﺮدی ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑـﺎ اﻣـﺎم
ﺻﺎدق.h
 .٢ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺸﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ" :ﻓﯽ وﻗﺖ ﮐﺎﻧﻮا ﯾﺨﺮﺟﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﺗﻬﻤﻮه ﺑﺎﻟﻐﻠﻮ" )ﮐﺸﯽ.(۷۹۹ /۲ :۱۳۶۳ ،

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رواﯾﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮة اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ

ﺳﻬﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد أﺑﻮ ﺳﻌﯿﺪ آدﻣـﯽ رازی در ﺣـﺪ ﯾﺚ ﺿـﻌﯿﻒ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑـﻞ اﻋﺘﻤـﺎد اﺳـﺖ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ ّ
ﻏﻠﻮ و دروغ ﮔﻮﯾﯽ او ﺷﻬﺎدت داد و او را از ﻗﻢ ﺑﻪ ﺳـﻮی
ری رواﻧﻪ ﮐﺮد )ﻧﺠﺎﺷﯽ ،(۱۸۵ :۱۳۶۵ ،ﺑﺎ دﻗﺖ در ﮐﻼم ﻧﺠﺎﺷﯽ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷـﻮد
ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻬﻞ ﻗﺪح ﮐﺮده ﺧﻮدش و او را در رواﯾﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽداﻧﺪ
ﮐﻪ وی در
ِ
ﺑﻌﻼ وه ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻮ و ﮐﺬب را ﺑﻪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﻮدش
ﻣﻮﺿﻊ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ـ ﻣﻄﻠﺒـﯽ ﮐـﻪ ﮐﺸـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺑـﺪان ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﮐـﺮده ٢ـ اﻓـﺮاد
ً
ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻤﯽﻫﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻏﻠـﻮ ﺧﻮردﻧـﺪ و
ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک ﻗﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ اﺟﺘﻬﺎد ﺷﺨﺼﯽ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ و
ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻮده و اﻓﺮادی ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻠﯿﻨـﯽ ،ﺷـﯿﺦ ﺻـﺪوق و ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ از ﺳـﻬﻞ
ﺣﺪﯾﺚ ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮی ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷـﺪ
)ﮐﺠﻮری ﺷﯿﺮازی.(۱۴۴ :۱۴۲۴ ،

۱۳۴

در ﻣﺠﻤﻮع رواﯾﺎت ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ دو رواﯾﺖ از ﺳﻬﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد از ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ در ﯾـﮏ رواﯾـﺖ ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻘﺎﺳـﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﻋﺒـﺎرت
ُ َ
َْ
"أﺧ َﺒ َﺮ ِﻧﯽ َﺑ ْﻌﺾ أ ْﺻ َﺤ ِﺎﺑ َﻨﺎ" رواﯾﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺳﻞ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﮐﻠﯿﻨﯽ ،(۴۹۱/۱ :۱۴۰۷ ،و
در رواﯾﺖ دﯾﮕﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ ـ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ـ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه
اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۱۰۲/۱ :

۳ـ ۵ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﺷﻌﺮی

آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / 1398ﺷﻤﺎرة ٥

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻷﺷﻌﺮی اﻟﻘﻤﯽ از راوﯾﺎن ﻣﺸﻬﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺠﺎﺷﯽ او را
ﺑﺎ وﺻﻒ "ﺛﻘﺔ ﻓﯽ اﻟﺤﺪﯾﺚ" ﺳﺘﻮده اﺳﺖﮔﺮﭼـﻪ اﺻـﺤﺎب ﻣـﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧـﺪ ﮐـﻪ او ﭘﯿﻮﺳـﺘﻪ از
ُ
ﺿﻌﻔﺎ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺮاﺳﯿﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﻌﻦ و اﺷـﮑﺎﻟﯽ ﺑـﺮ ﺧـﻮد وی
وارد ﻧﯿﺴـــﺖ )ﻧﺠﺎﺷـــﯽ ،(۳۴۸ :۱۳۶۵ ،ﺷـــﯿﺦ ﻃﻮﺳـــﯽ ﻧﯿـــﺰ در ﻓﻬﺮﺳـــﺖ ﺧـــﻮد او را ﺑـــﺎ
اوﺻﺎف"ﺟﻠﯿﻞاﻟﻘﺪر ،ﮐﺜﯿﺮاﻟﺮواﯾﺎت" ﺳﺘﻮده و او را ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﻧﻮادراﻟﺤﮑﻤـﺔ ﻣﯽداﻧـﺪ
)ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۱۴۴ :
در ﮐﺘﺎب ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ رواﯾﺖ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ ﯾﺤﯿـﯽ از ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ
اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳـﺖ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ ،(۳۴۴ /۳ :۱۴۰۷ ،ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ در ﺗﻬـﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑـﺎم
رواﯾﺎﺗﯽ را ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻘﺎﺳـﺎﻧﯽ ﻧﻘـﻞ ﮐـﺮده
اﺳﺖ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ۴۵۶ /۱ :۱۴۰۷ ،و ۱۳۷ ،۱۱۸/ ۲و  ،(۱۵۶ ،۱۳۶/ ۶در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣـﺘﻦ رواﯾـﺖ
ﺗﻬﺬﯾﺐ در ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ و آن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑـﯿﻦ ﻧﻤـﺎز ﺷـﺐ و ﻧﻤـﺎز
ﺻﺒﺢ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ،(۱۳۷ /۲ :در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﺮﭼﻪ ﻣﺘﻦ رواﯾﺖ در ﮐﺎﻓﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳـﺖ
اﻣﺎ ﺳﻨﺪ ﮐﻠﯿﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ اﺳﺖ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﺬﮐﻮر ﺟﻮاز ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪن ﻗﺒـﺮ ﺑـﺎ
ﭼﻮب ﺳﺎج در زﻣﯿﻦ ﻣﺮﻃﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ "ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ از ﭘـﺪرش از
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ" ﻧﻘﻞﺷﺪه )ﮐﻠﯿﻨﯽ ،(۱۹۷ /۳ :۱۴۰۷ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣـﺪﯾﺚ در
ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻷﺣﮑﺎم ﺑﺎ ﺳﻨﺪ "ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ از ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ" ﻧﻘﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ.(۴۵۶ /۱ :۱۴۰۷ ،

۳ـ ۶ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب أﺷﻌﺮی
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب اﺷﻌﺮی ﻗﻤﯽ ﮐـﻪ ﻧﺠﺎﺷـﯽ او را ﺑـﺎ اوﺻـﺎﻓﯽ ﭼـﻮن "ﺷـﯿﺦ

اﻟﻘﻤﯿﯿﻦ ﻓﯽ زﻣﺎﻧﻪ ،ﺛﻘﺔ ،ﻋـﯿﻦ ،ﻓﻘﯿـﻪ ،ﺻـﺤﯿﺢاﻟﻤﺬﻫﺐ" ﺳـﺘﻮده اﺳـﺖ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﺗﻮﺻـﯿﻔﺎت
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ او در ﺷﻤﺎر ﻋﻠﻤﺎی درﺟﮥ اول ﺷﯿﻌﻪ در آن زﻣﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻧﺠﺎﺷﯽ،
 ،(۳۴۹ :۱۳۶۵در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی رواﯾـﯽ ﺷـﯿﻌﻪ در ﺗﻬـﺬﯾﺐاﻻﺣﮑﺎم ﭼﻨـﺪ رواﯾـﺖ ﻓﻘﻬـﯽ ﺑـﻪ
واﺳﻄﮥ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ اﻟﻘﺎﺳـﺎﻧﯽ ﺑﯿـﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﺷـﯿﺦ
ﻃﻮﺳﯽ ۳۹۶/ ۶ :۱۴۰۷ ،و .(۸۰ ،۶۳ /۱۰

۱۳۵

 .۴ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎﯾﺦ و ﺷﺎﮔﺮدان

 .١در اداﻣﮥ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رواﯾﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮة اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان اﺑﻦﺷﯿﺮه ﺳﻔﺮ او ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺑﻐﺪاد و ﻗﻢ ﻣﺤﺘﻤـﻞ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻼوه از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ وی ﻣﻨﺎﺟﺎت اﻟﻬﯿﺎت ١را از اﻣﺎم ﻋﺴـﮑﺮی hﻧﻘـﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
ﺣﻀﻮر او در ﺳﺎﻣﺮاء ﻧﯿﺰ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﮥ أﺳﻨﺎد رواﯾﯽ اﺑﻦﺷﯿﺮه ﻣﺸـﺨﺺ
ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺷﯿﺮه و ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﺷـﯿﺮه،
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮای ﯾﮏ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ رواﯾـﺎت اﺑﻦﺷـﯿﺮه
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ رواﯾﺎت او در ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺑﺮﻗﯽ ،ﮐﺎﻓﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
َ
اﻟﻤ ْﻨﻘ ِﺮی" ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺣﺪﯾﺜﯽ از ﻃﺮﯾﻖ "ﻗﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ از ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود ِ
رﺟﺎﻟﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﻦ داود اﻟﻤ ْﻨ َﻘﺮی ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻖ آن ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ّ
ﻣﺤﻤـﺪ
ِ ِ
اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ و اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ذﮐﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺑﯽﺗـﺎ ،(۷۷ :ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾـﺎد ﮐﺘـﺎب
ﻣﺬﮐﻮر ﻧﺰد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده و اﮐﺜﺮ رواﯾﺎت ﺧﻮد را از آن ﮐﺘﺎب ﻧﻘﻞ
ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﺠﺎﺷﯽ اﺑﻦﺷﯿﺮه را ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺒـﯽ ﻣﯽداﻧـﺪ ،از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐﺘـﺎب اﻟﺘﺄدﯾـﺐ ـ ﮐـﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎب اﺑﻦﺧﺎﻧﺒﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎزﻫﺎی ﭘﻨﺞﮔﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻞ روز و ﺷﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘـﻪ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ زﯾﺎداﺗﯽ در ﺑﺎب ﺣـﺞ دارد ـ و ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﺟـﺎﻣﻊ و ﺑـﺰرگ در ﻓﻘـﻪ )ﻧﺠﺎﺷـﯽ،
 ۲۵۶ :۱۳۶۵ـ  ،(۲۵۵ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ،رواﯾﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻨﻘﻮل از وی در ﮐﺎﻓﯽ و ﻣﺤﺎﺳﻦ
ً
ّ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﮐﺘﺎب وی ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻗﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑـﻮده ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ در
ﻣﻮرد رواﯾﺎت اﺧﻼﻗـﯽ و ﺳـﺎﯾﺮ رواﯾـﺎت ﻣﻨﻘـﻮل از وی ﺑـﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻗـﻮی ﺳـﻤﺎع ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ
ﺷﺎﮔﺮدان ﻗﻤﯽ وی ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ اﯾﻦ اﻣـﺮ ﺣﻀـﻮر ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ

۱۳۶

آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / 1398ﺷﻤﺎرة ٥

اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻗﻢ و داﺷﺘﻦ ﮐﺮﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ رواﯾﺎت ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آنﮐﻪ اﺳﺎﺗﯿﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان اﺑﻦﺷﯿﺮه ﻗﻤﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ او ﻧﯿﺰ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻗﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮدد اول:
آنﮐﻪ ﯾﮏ راه ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻣﺤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺷﺨﺺ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
رﺟﺎلﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﻓﯽ ،ﺑﺼـﺮی و ﻗﺎﺷـﺎﻧﯽ و . ...ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ در
ﺷﺮح ﺣﺎل اﺑﻦﺷﯿﺮه اﻟﻘﺎب "ﻗﺎﺳﺎﻧﯽ" و " إﺻﺒﻬﺎﻧﯽ" ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ "اﻟﻘﻤﯽ" و "ﻣـﻦ اﻫـﻞ
ﻗﻢ" )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ۱۴۲۷ ،ق.(۳۸۸ :
دوم :آنﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ دو ﺣﻮزۀ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﻗﻢ و ﮐﺎﺷﺎن در آن روزﮔﺎر ﮔﺴـﺘﺮده ﺑـﻮده و
اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﯽ از ﺣﻮزۀ ﻗﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻗﯽ در ﮐﺎﺷﺎن اﻣﻼﮐﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ )ﺑﺮﻗﯽ :۱۳۷۱ ،ﻣﻘﺪﻣـﮥ
،(۳۱ /۱ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ اﻣﺮ ارﺗﺒﺎط ﮔﺴﺘﺮدۀ اﯾﻦ دو ﺣﻮزه را در آن زﻣﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
ﺳﻮم :آنﮐﻪ اﺑﻦﺷﯿﺮه ﻣﻌﺎﺻﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ اﺷﻌﺮی ﺑﻮده اﺳـﺖ در ﺷـﺮح
ﺣﺎل اﺑﻦﺷﯿﺮه ذﮐﺮﺷﺪه ﮐﻪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻪ وی ﻃﻌﻦزده و ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﮐﻪ
دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪی از او ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ )ﻧﺠﺎﺷﯽ ،(۲۵۵ :۱۳۶۵ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرد ﺗﻨـﺪ أﺣﻤـﺪ
ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻏﻼت و اﺧﺮاج ﺑﺮﻗـﯽ از ﻗـﻢ )اﺑﻦﻏﻀـﺎﺋﺮی ،(۳۹ :۱۴۲۲ ،در ﺻـﻮرت
ﺳﮑﻮﻧﺖ اﺑﻦﺷﯿﺮه در ﻗﻢ او ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺮاج ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ﻫﻤﮥ اﯾـﻦ
ّ
ﺷﻮاﻫﺪ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺑﻦﺷﯿﺮه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻮزۀ ﺣﺪﯾﺜﯽ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.

.۵رواﯾﺎت اﺑﻦﺷﯿﺮه
رواﯾﺎت اﺑﻦﺷﯿﺮه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﻪ را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد:

۵ـ ۱اﺧﻼﻗﯽ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ
 وﻋﺪهدﻫﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ ،ﺷﺮﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ )ﺑﺮﻗﯽ.(۲۴۶/۱ :۱۳۷۱ ، دوﺳﺘﯽ ﻧﯿﮑﻮﮐﺎر ﺑﺎ اﺑﺮار ،ﭘﺎداش اﺑﺮار و دوﺳﺘﯽ ﮔﻨﺎهﮐـﺎر ﺑـﺎ اﺑـﺮار ،ﻓﻀـﯿﻠﺖ اﺑـﺮار و...)ﻫﻤﺎن.(۲۶۶/۱ :

 ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﺤﺒﺘﺶ را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒﺶ ﻧﻨﻬﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ)ﻫﻤﺎن(.

 -اﻋﻼمﮐﺮدن ﻣﺤﺒﺖ ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ دارﯾﺪ )ﻫﻤﺎن(.

 -ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻃﻌﺎم ﺑﺪﻫﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﺳﻼم ﮐﻨﺪ و ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ )ﻫﻤﺎن/۲ :

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رواﯾﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮة اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ

.(۳۸۷
 ﺗﺄﺛﯿﺮﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻮﻋﻈﮥ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﯽﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻗﻠﻮب )ﮐﻠﯿﻨﯽ.(۴۴/ ۱ :۱۴۰۷ ، ﺗﻮﺟﻪﻧﮑﺮدن اﻣﺎم رﺿﺎ hﺑﻪ ﻣﺎل ﻓﺮاوان ﮐﻪ ﻓـﺮدی ﺑـﺮای ﺣﻀـﺮت آورده ﺑـﻮد ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞاﯾﻨﮑﻪ آورﻧﺪۀ ﻣﺎل در ﻋﻤﻞ اﺧﻼص ﻧﺪاﺷﺖ )ﻫﻤﺎن.(۴۹۱/۱ :
 ﻣﻔﻬﻮم واﻗﻌﯽ ورع و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ )ﻫﻤﺎن.(۷۷ /۲ : ﺻﺒﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی و ﻓﻘﺮ و آﺑﺮوﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪی )ﻫﻤﺎن.(۹۳ /۲ : زﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﺣﻼوت اﯾﻤﺎن )ﻫﻤﺎن.(۱۲۸ /۲ : ﺑﻐﺾ دﻧﯿﺎ ،ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪا و رﺳﻮل )ﻫﻤﺎن.(۱۳۰ /۲ : اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ از ﻣﺮدم )ﻫﻤﺎن.(۱۴۸ /۲ : اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ و ﺧﯿﺮﺧﻮاﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن )ﻫﻤﺎن.(۱۶۴ /۲ : ﻓﻘﺮ ،ﻟﺒﺎس زﯾﺮ و ﻧﺸﺎن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ )ﻫﻤﺎن.(۲۶۳ /۲ : ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻌﺼﺐ ﻗﻮﻣﯽ ـ ﻗﺒﯿﻠﻪای )ﻫﻤﺎن.(۳۰۹ /۲ : ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺒﻮدن و ﺗﺮس ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ و ﺟﻠﯿﺲ ﻗﺮآن )ﻫﻤﺎن.(۶۰۲/۲ : ﻓﺮود روزی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن از ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮد )ﻫﻤﺎن.(۸۳ /۵ : ﻋﻤﻞ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات اﻟﻬﯽ ،ﺗﺮک ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﻘﺎء ﺳﺘﻤﮑﺎران )ﻫﻤﺎن:.(۱۰۸ /۵
 آراﺳﺘﮕﯽ دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع و اﯾﻨﮑـﻪ ﻣـﺆﻣﻦ در دﻧﯿـﺎﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺿﻄﺮار ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۱۲۵ /۵ :
 ﻣﺤﺒﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ )ﻫﻤﺎن.(۶/۶ : اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺗﻌﺎرف ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎن )ﻫﻤﺎن.(۲۷۵ /۶ : ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻧﯿﺎز )ﻫﻤﺎن.(۴۷۹ /۶ : اﺳﺘﺤﺒﺎب ﻃﻮﻻﻧﯽﮐﺮدن ﺳﺠﻮد ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن )ﻫﻤﺎن.(۱۴۳ /۸ : ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﮥ اﻋﻤﺎل ﻗﺒﻞ از ﻗﯿﺎﻣﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاﻗﻒ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﻨﺠﺎه ﻣﻮﻗﻒ اﺳـﺖ ﮐـﻪﻫﺮﮐﺪام ﻫﺰار ﺳﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎلﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﺎن.(۱۴۳ /۸ :

۱۳۷

 -ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﺮ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت در روز ﺷﻨﺒﻪ و دﻧﺒﺎل ﺣﺎﺟﺖرﻓﺘﻦ در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ )ﻫﻤﺎن/۸ :

۱۳۸

.(۱۴۳
 ﺑﺨﺸﯽ از وﺻﯿﺖ ﻟﻘﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪش در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﻓﺮت )ﻫﻤﺎن.(۳۰۳ /۸ : ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺮﺗﺮ ،ﺗﺮس از ﺧﺪا در ﻧﻬﺎن و آﺷﮑﺎر و) ...ﺷﯿﺦ ﺻـﺪوق:۱۳۶۲ ،.(۲۴۱/۱

 ﻋﺎﻟﻢ واﻗﻌﯽ ،ﻫﺮﮔﺰ ﻣﺤﺐ و دوﺳﺘﺪار دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ )ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق.(۳۹۴ /۲ :۱۳۸۵ ، ﻧﮑﻮﻫﺶ ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ و ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ.(۱۳۷ /۲ :۱۴۰۷ ، دﺷﻮاری دﺳﺖآوردﻫﺎی دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت )ﻫﻤﺎن.(۳۷۷ /۶ : ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺷﮑﺎر ﺟﻮﺟﮥ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن در آﺷﯿﺎﻧﻪ ﻣﺎداﻣﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮواز درﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن/۹ :.(۲۰

 -ﺗﻮﺻﯿﮥ ﻋﯿﺴﯽ hﺑﻪ اﺻﺤﺎﺑﺶ در ﻣﻮرد دﻧﯿﺎ و ﻧﮑـﻮﻫﺶ ﻋﺎﻟﻤـﺎن ﺑـﺪﮐﺮدار )ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ،
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.(۲۰۸ :۱۴۱۴
 ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﺑﻨﺪهای ﺣﺠﺘﯽ دارد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻨـﺎه ﯾـﺎ ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ در ﺷـﮑﺮ ﻧﻌﻤـﺖ)ﻫﻤﺎن.(۲۱۱ :
 اﯾﺴﺘﺎدن ﺑﻨﺪه در ﻣﻮﻗﻒ ﻗﯿﺎﻣﺖ و رﺣﻤﺖﻫﺎی واﺳﻌﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪه )ﮐﺮاﺟﮑـﯽ،۲۲۳ /۱ :۱۴۱۰؛ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ.(۲۱۲ :۱۴۱۴ ،
 ﺗﺄﻣﯿﻦ رزق ﻣﺘﻘﯿﻦ از ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ )ﻗﻄﺐاﻟﺪﯾﻦ راوﻧﺪی.(۲۳۰ :۱۴۰۹ ، ﺳﻼح ﺗﻮ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑـﺮ او داری ﻣـﺪارا ﮐـﺮدن و اﻋـﻼم رﺿـﺎﯾﺖ ازاوﺳﺖ )ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق.(۶۶۸ :۱۳۷۶ ،

۵ـ ۲ﻓﻘﻬﯽ

ّ
 ﺷﻬﻮد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در ﺑﺎب ﺣﺪ )ﺑﺮﻗﯽ.(۲۷۴ /۱ :۱۳۷۱ ، ﻋﻠﺖ ﺳﺎﻗﻂﺷﺪن ﺟﺰﯾﻪ از زﻧﺎن اﻫﻞ ذﻣﻪ )ﻫﻤﺎن.(۳۲۷ /۲ : ﺟﻮاز ﺧﻮردن ﻣﯿﻮۀ درﺧﺖ ﺑﺮای رﻫﮕﺬران )ﻫﻤﺎن.(۵۲۸ /۲ : ﺟﻮاز ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻗﺒﺮ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺳﺎج در زﻣﯿﻦ ﻣﺮﻃﻮب )ﮐﻠﯿﻨﯽ.(۱۹۷ /۳ :۱۴۰۷ ، -ﻋﺪم وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ّﻣﯿﺖ ﺑﺮ ﻃﻔﻞ و ﻋﻠﺖ آن )ﻫﻤﺎن.(۲۰۹ /۳ :

۱۳۹

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رواﯾﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮة اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ

 ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﺷﺐ )ﻫﻤﺎن.(۲۸۴ /۳ : ﺳﺆال از ذﮐﺮ ﺳﺠﺪۀ ﺷﮑﺮ )ﻫﻤﺎن.(۳۴۴ ،۳۲۶ /۳ : ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ در ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ )ﻫﻤﺎن.(۴۳۰ /۳ : ﺣﺞ اﻷ ﮐﺒﺮ؛ روز ﻋﺮﻓﻪ ﯾﺎ ﻋﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن )ﻫﻤﺎن.(۲۹۰ /۴ :ّ
 ﺳﺆال از ﻣﺘﻮﻓﯽ در ﻋﺮﻓﺎت ،آﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺮم ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ )ﻫﻤﺎن.(۵۴۳/۴ : اﻗﺴﺎم و وﺟﻮه ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا )ﻫﻤﺎن.(۹ /۵ : ﺳﺆال از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺟﻨﮕﯽ )ﻫﻤﺎن.(۴۴ /۵ : آداب ﺗﺠﺎرت )ﻫﻤﺎن.(۱۵۱ /۵ : ﺣﮑﻢ ودﯾﻌﻪدادن دزد ﻣﺴﻠﻢ ،ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن دﯾﮕﺮ )ﻫﻤﺎن.(۳۰۸ /۵ : ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺬﯾﺮش ّﺑﯿﻨﮥ ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ّﺑﯿﻨﮥ زن در ﺻﻮرت ﺗﻌﺎرض )ﻫﻤﺎن.(۵۶۲ /۵ : اﺟﺒﺎری ﻧﺒﻮدن ﺷﯿﺮدﻫﯽ ﺑﺮ ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ّأم وﻟﺪ )ﻫﻤﺎن.(۴۱ /۶ : ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﻃﻼق در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺎ ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر )ﻫﻤﺎن.(۴۵ /۶ : ﺣﮑﻢ ﮔﺮﯾﻪﮐﺮدن در ﻧﻤﺎز واﺟﺐ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ.(۳۱۷/۲ :۱۴۰۷ ، ﻓﻀﻞ روزۀ ﯾﻮم اﻟﺸﮏ ﻗﺒﻞ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن )ﻫﻤﺎن.(۱۸۳ /۴ : ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﻼم )ﻫﻤﺎن.(۱۴۱ /۶ : ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺘﺎل ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و ﺗﺼﺮف ﺷﻬﺮﻫﺎی آﻧﻬﺎ )ﻫﻤﺎن.(۱۴۲ /۶ : ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺘﺎل و ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن )ﻫﻤﺎن.(۱۴۴ /۶ : ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﯿﺖاﻟﻤﺎل )ﻫﻤﺎن.(۱۴۶ /۶ : ﺣﮑﻢ اﻣﻮال و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺸﺮﮐﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻔﺎر اﺳﻼم ﺑﯿﺎورد )ﻫﻤﺎن.(۱۵۱ /۶ : ازدواج ﻧﮑﺮدن اﺳﯿﺮ دﺳﺖ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ )ﻫﻤﺎن.(۱۵۳ /۶ : ﻗﺎﻋﺪۀ ﯾﺪﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی در ﺗﺼﺮف اوﺳـﺖ ،ﻣﺎﻟـﮏ آن ﺷـﯽء ﻣﺤﺴـﻮب ﻣﯽﺷـﻮد ﺗـﺎزﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺧﻼف آن ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺸﻮد )ﻫﻤﺎن.(۲۶۲ /۶ :
 ﺗﺼﺮف ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ در ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن )ﻫﻤﺎن.(۲۹۴ /۶ : ﻣﺴﺌﻮل اﻗﺎﻣﮥ ﺣﺪود ﮐﯿﺴﺖ؟ ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺳﻠﻄﺎن؟ )ﻫﻤﺎن.(۳۱۴ /۶ : ﺣﮑﻢ ازدواج اﺳﯿﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺸﺮﮐﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻮع ﺳـﺮزﻣﯿﻦ روم ،ﺗـﺮک ،دﯾﻠـﻢ وﺧﺰر )ﻫﻤﺎن.(۴۳۳ /۷ :

۱۴۰

 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﻔﺎرۀ ﻧﺬر )ﻫﻤﺎن.(۳۱۶ /۸ :ّ
 زﻧﺎﮐﺮدن ﺑﺎ ّﻣﯿﺖ ﺣﺪ ﻧﺪارد )ﻫﻤﺎن.(۶۳ /۱۰ :ّ
 ﻋﺒﺎرت "ای ﻓﺎﺳﻖ" در ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺣﺪ )ﻫﻤﺎن.(۸۱/۱۰ : ﻧﻬﯽ از ﮐﺸﺘﻦ ﭘﻨﺞ ﺣﯿﻮان :ﻫﺪﻫـﺪ ،زﻧﺒـﻮر ﻋﺴـﻞ ،ﻣﻮرﭼـﻪ و ...و اﻣـﺮ ﺑـﻪ ﮐﺸـﺘﻦ ﭘـﻨﺞﻣﻮﺟﻮد :ﮐﻼغ ،ﻣﺎر ،ﻋﻘﺮب و) ....ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق.(۲۷۷ /۱ :۱۳۷۸ ،

۵ـ ۳ﺗﻔﺴﯿﺮی

ً
ً
ُ ُ َ
َ ْ َ
اﺻ ِﺒ ْﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﺎ َﯾﻘﻮﻟﻮن َو ْاﻫ ُﺠ ْﺮ ُﻫ ْﻢ َﻫ ْﺠﺮا َﺟﻤـﯿﻼ﴾ )ﻣﺰﻣـﻞ ،(۱۰/و ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺑـﻪ
 -ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ ﴿و

ﺻﺒﺮ در ﻫﻤﮥ اﻣﻮر و ﺟﻤﯿﻊ اﺣﻮال )ﮐﻠﯿﻨﯽ.(۸۸ /۲ :۱۴۰۷ ،
َْ
َ ُ ْ َ َ َْ
ُ
َ
ُ
ْ
 -ﺗﻔﺴــﯿﺮ ﺗﻤــﺎم زﻫــﺪ در آﯾــﮥ ﴿ ِﻟﮑـ ْـﯿﻼ ﺗﺄ َﺳـ ْـﻮا َﻋﻠــﯽ ﻣــﺎ ﻓــﺎﺗﮑﻢ وﻻ ﺗﻔﺮﺣــﻮا ِﺑﻤــﺎ آﺗــﺎﮐﻢ﴾
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)ﺣﺪﯾﺪ،(۲۳/و ﻧﺴﺒﺖ زﻫﺪ ﺑﺎ ورع ،ﯾﻘﯿﯿﻦ و رﺿﺎ )ﮐﻠﯿﻨﯽ.(۱۲۸ /۲ :۱۴۰۷ ،
َ ُُ
ٌَ
َ ﱠ َ ُْ َ
ﺬﯾﻦ ُﯾﺆﺗﻮن ﻣﺎ آﺗ ْﻮا َوﻗﻠ ُﻮﺑ ُﻬ ْﻢ َو ِﺟﻠﺔ﴾ )ﻣﺆﻣﻨﻮن ،(۶۰/ﺑﻪ وﻻﯾﺖ اﻫﻞ ﺑﯿـﺖ و
 ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ ﴿واﻟﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﻣﺤﺒﺖ و وﻻﯾﺖ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،ﻋﻠﺖ ﺗﺮﺳﺎنﺑﻮدن )ﮐﻠﯿﻨﯽ.(۴۵۷ /۲ :۱۴۰۷ ،
 ﻣﻌﻨﺎی "ﺣﺎل و اﻟﻤﺮﺗﺤﻞ" ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﺷﺮوع و ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻫﻤﺎن.(۶۰۵ /۲ : ﻟﺰوم ﺗﺪﺑﺮ در آﯾﺎت ﻗﺮآن :زﯾﺮا آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮔﻨﺠﯿﻨﻪﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻫﻤﺎن.(۶۰۹ /۲ :َ ﱠ ُْ َ
َ
ُْ ُ
 ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ ﴿ﺷ ْﻬ ُﺮ َر َﻣﻀﺎن اﻟ ِﺬی أﻧ ِﺰل ِﻓ ِﯿﻪ اﻟﻘ ْﺮآن﴾ )ﺑﻘﺮه ،(۱۸۵ /و ﻧﺰول دﻓﻌـﯽ و ﺗـﺪرﯾﺠﯽﻗﺮآن و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺰول دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺐ آﺳﻤﺎﻧﯽ )ﮐﻠﯿﻨﯽ۱۴۰۷ ،ق.(۶۲۹ /۲ :
 ﻣﻐﻔﺮت ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﮐﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧـﺪ اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻔـﺎوت در ﻧـﻮعﺑﺨﺸﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن )ﻫﻤﺎن.(۵۲۱ /۴ :
ً
َ ُ ُ ﱠ
ﺎس ُﺣ ْﺴﻨﺎ﴾ )ﺑﻘـﺮه ،(۸۳/درﺑﺎرۀ اﻫﻞ ذﻣﻪ و ﻧﺴﺦ آن ﺑﺎ آﯾﮥ ۲۹ﺳﻮرۀ
ﻠﻨ
 ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ ﴿و ﻗﻮﻟﻮا ِﻟ ِﺗﻮﺑﻪ )ﮐﻠﯿﻨﯽ.(۱۱ /۵ :۱۴۰۷ ،
َ ْ ُ ْ َ ََْ ُ
ْ َ
ﺘﺎن ِﻣﻦ اﻟﻤﺆ ِﻣ ِﻨﯿﻦ اﻗﺘﺘﻠﻮا﴾ )ﺣﺠـﺮات ،(۹/و اﯾﻨﮑـﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ﺑـﺮ ﺗﻨﺰﯾـﻞ
وإن ِ
ﻃﺎﺋﻔ ِ
 ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ ﴿ ِﺟﻨﮕﯿﺪ و ﻋﻠﯽ hﺑﺮ ﺗﺄوﯾﻞ ﺟﻨﮕﯿﺪ و ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﭘﯿﺮاﻣـﻮن ﻧﺒـﺮد ﺑﺼـﺮه )ﮐﻠﯿﻨـﯽ/۵ :۱۴۰۷ ،
.(۱۲

 ﻧﻤﺎزﺧﻮاﻧﺪن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ hو ﺳﺠﺪه ﮐﻨﺎر ﻧﺨﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ )ﮐﻠﯿﻨﯽ ،(۱۴۳ /۸ :۱۴۰۷ ،در آﯾـﮥْ
ْ َ
َ
﴿ َو ُﻫ ﱢﺰی ِإﻟ ْﯿ ِﻚ ِﺑ ِﺠﺬع ﱠاﻟﻨﺨﻠ ِﺔ﴾ )ﻣﺮﯾﻢ.(۲۵/
ِ

 ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﺪﯾﺚ ﺛﻘﻠﯿﻦ )ﺻﻔﺎر.(۴۱۳ :۱۴۰۴ ،ُ َ َ
 -ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥ ﴿ َو ْﯾﺴ َﺘ ْﻨ ِﺒﺌﻮﻧﮏ أ َﺣ ﱞﻖ ُﻫ َﻮ﴾ )ﯾﻮﻧﺲ ،(۵۳/ﺑﻪ اﻋﻼم اﻣﺎﻣﺖ ﻋﻠﯽ hﺑﻪ اﻫـﻞ ﻣﮑـﻪ

۱۴۱

)ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق۶۷۳ :۱۳۷۶ ،؛ ﺣﺴﮑﺎﻧﯽ.(۳۵۱ /۱ :۱۴۱۱ ،

۵ـ ۴ﮐﻼﻣﯽ
 ﭼﻬﺎر ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ )ﮐﻠﯿﻨﯽ.(۱۶۰ /۱ :۱۴۰۷ ، ّﻧﺺ ﺑﺮ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﺟﻮاد) hﻫﻤﺎن.(۳۲۲ /۱ :
 ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻠﻮد در ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ )ﺑﺮﻗﯽ.(۳۳۰ /۲ :۱۳۷۱ ، ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﺳﺒﺒﯽ ﻗﺮارداده و ﺑﺮای ﻫﺮ ﺳﺒﺒﯽ ،ﺷﺮﺣﯽ) .....ﺻﻔﺎر.(۶ :۱۴۰۴ ، ﺗﻌﺪاد ﻣﻼﺋﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان آدم؟ )ﻫﻤﺎن ۶۹ :ـ .(۶۸ اﺋﻤﻪ ّﺧﺰان ﺧﺪاوﻧﺪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ )ﻫﻤﺎن.(۱۰۵ :
 ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻋﻠﻢ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﭼﻬﺎر دﺳﺘﻪ :اول ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧـﺪ و) ...ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ:۱۴۱۴ ،.(۶۵۱

 ﻓﺎﯾﺪۀ ﺗﺐ در رﻓﻊ ﺑﻼ از اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح اﻧﺴﺎن )ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق.(۱۹۲ :۱۴۰۶ ، ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺬاﺧﻮردن ﺑﺮ ﻃﺮف ﭼﭗ ﺧﻮد ﺗﮑﯿﻪﮐﻦ )ﺑﺮﻗﯽ.(۴۴۱/۲ :۱۳۷۱ ، ﮐﺎﺳﻨﯽ و ﺗﺮه ﺣﺎوی ﻗﻄﺮاﺗﯽ از ﺑﻬﺸﺖ )ﺑﺮﻗﯽ.(۵۱۰ /۲ :۱۳۷۱ ، -ﻋﻼﻗﮥ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ gﺑﻪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﻧﺞ ﺳﺒﺰ و ﺳﯿﺐ ﺳﺮخ )ﮐﻠﯿﻨﯽ.(۳۶۰ /۶ :۱۴۰۷ ،

۵ـ ۶ﺗﺎرﯾﺨﯽ
 ﺗﻌﺪاد ﯾﺎران ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺟﻨﮓ ﺑﺪر ،اﺣﺪ و ﺧﻨﺪق )ﻫﻤﺎن.(۴۶ /۵ : ﺳﺆال از ﻣﻌﻨﺎی "ﺣﺞ اﻷ ﮐﺒﺮ" در زﻣـﺎن ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ) gﺑﺮﻗـﯽ۳۲۸ /۲ :۱۳۷۱ ،؛ ﺷـﯿﺦ ﺻـﺪوق،.(۴۴۲ /۲ :۱۳۸۵

 .۶رواﯾﺖ اﺑﻦﺷﯿﺮه از اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮیh

ً
ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﮥ رواﯾﺎت اﺑﻦﺷﯿﺮۀ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از اﻣﺎم دﻫﻢ اﻣﺎم ﻫﺎدی hاﺳـﺖ اﻣـﺎ وی

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رواﯾﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮة اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ

۵ـ ۵ﭘﺰﺷﮑﯽ

۱۴۲
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در ﺳﻨﺪ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ "إﻟﻬﯿﺎت" از اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮی hﻧﯿﺰ واﻗﻊﺷﺪه ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﺗﺼـﺮﯾﺢ
در ﻣﺘﻦ رواﯾﺖ ﻧﺒﻮد ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﻒ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐـﺮدﯾﻢ اﻣـﺎ ﺗﺼـﺮﯾﺢ در رواﯾـﺖ و ﺗـﺎرﯾﺦ
دﻗﯿﻖ أﺧﺬ رواﯾﺖﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺟﺎی ﻫـﯿﭻ ﺷـﺒﻬﻪای را ﺑـﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﮔـﺬارد
ﮐــﻪ اﺑﻦﺷــﯿﺮه در ﺳــﺎل ۲۶۰ﻫﺠــﺮی در ﺳــﺎﻣﺮاء ﺣﻀــﻮر داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ زﯾــﺮا اﻣــﺎم ﺣﺴــﻦ
ﻋﺴﮑﺮی hدر ﺗﻤﺎم ﻣﺪت اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮﯾﺶ در ﺳﺎﻣﺮاء ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻄﻠﺐ آنﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺟﺎتﻫﺎی ز ﯾﺒﺎ و ﭘﺮﺷـﻮر أﻣﯿﺮاﻟﻤـﻮﻣﻨﯿﻦ hﮐـﻪ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ
١
زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻧﺜﺮ ﺣﺎوی ﻣﻀـﺎﻣﯿﻦ واﻻی ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ و اﺧﻼﻗـﯽ اﺳـﺖ ،ﻣﻨﺎﺟـﺎت اﻟﻬﯿـﺎت اﺳـﺖ.
ّ
ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺮﻋﺸﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت را "ﮐﺒﺮﯾﺖ أﺣﻤﺮ" و "ﺣﺠﺮ ﻣﮑﺮم" ﺗﻮﺻـﯿﻒﮐﺮده
)ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔـﯽ ،(۲۴۰ /۱ :۱۳۸۹ ،و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳـﻨﺪ اﯾـﻦ ﻣﻨﺎﺟـﺎت اﻓـﺮادی ﻣﻮﺛـﻖ و
ﻣـﻮرد اﻃﻤﯿﻨـﺎن وﺟـﻮد دارﻧـﺪ )ﻫﻤـﺎن ،(۲۷۶ /۱ :ﻫﻤـﻮ در ﺑـﺎب اﻫﻤﯿـﺖ و اﺛﺒـﺎت ّ
ﺣﺠﯿــﺖ
ّ
ﻣﻨﺎﺟﺎت اﻟﻬﯿﺎت ﺑﺤﺚﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﻣﺤﻘﻘﯽ را از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﺪد ﺑﺮ روی ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت
ﺑﯽﻧﯿﺎز ﮐﺮده و ﺧﻮد ﺳﻨﺪی ﺑﺮ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ ﺳﻨﺪ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن ۲۷۹ /۱ :ـ .(۲۷۶
راوی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺮﺿﺎ راوﻧـﺪی اﺳـﺖ اﯾـﻦ ﻣﻨﺎﺟـﺎت ﺗﻮﺳـﻂ ﺧﻮاﺟـﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﺳﺒﺰواری در ﻗﺮن دﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﻮ اﯾـﻦ ﻣﻨﺎﺟـﺎت را ﺑـﻪ
اﻟﻬﯿﺎت ﻧﺎمﮔﺬاری ﮐﺮده در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺑﺤﺎراﻷﻧﻮار )ﻣﺠﻠﺴﯽ ،(۹۹ /۹۱ :۱۴۰۳ ،و اﻟﻤﺼﺒﺎح
)ﮐﻔﻌﻤﯽ ،(۳۶۸ :۱۴۰۵ ،از آن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﻨﺎﺟﺎت أﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ« ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﻮﯾﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
اﯾﻦ ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﮑﺮار واژۀ »إﻟﻬﯽ« در ﻓﺮازﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت اﺳﺖ.
ً
اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت دارای دو ﺳﻨﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ،أﺳﻨﺎد اﯾـﻦ ﻣﻨﺎﺟـﺎت اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻘـﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ:
 .۱ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺮﺿﺎ راوﻧﺪی از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ راوﻧﺪی از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ أﺣﻤـﺪ
ﺑﺎرﮐﺮزی ـ از ﻧﺴﺨﻪای ﺑﻪ ﺧﻂ وی ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻢ ـ ﮐـﻪ ﺧﺒـﺮ داد ﻣـﺮا ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ
ﺧﻠﯿﺪی ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻧﻬﻢ ﻣـﺎه رﻣﻀـﺎن ﺳـﺎل ۳۸۸ﻫﺠـﺮی از ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﻧﺼـﯿﺮ
 .١ﻣﻨﺎﺟﺎت اﻟﻬﯿﺎت ﺣﻀﺮت أﻣﯿﺮ hﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﺎﻟﮥ " ﻣﺎ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻓﯽ ﻋﻠﯽ  "hﻧﮕﺎﺷﺘﮥ ) ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان
ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ  ۳۸۴ـ  ،(۲۹۷ﯾﮑﯽ از دﺳﺖﻧﻮﺷﺖﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ و ارزﺷـﻤﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﮥ ﻣﺠﻠـﺲ ﺷـﻮرای اﺳـﻼﻣﯽ
ّ
اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻄﺎط ﺷﻬﯿﺮ ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺟﻤﺎلاﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎﻗﻮت ﻣﺴﺘﻌﺼﻤﯽ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﮐﻮﺷـﺶ
ﻋﻠﯽ اوﺟﺒﯽ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ :۱۳۷۸ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ص .(۶

ﻗﻄﺎﻣﯽ روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺳﺎل  ۳۸۱ﻫﺠﺮی از أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ وﺛﺎﺑﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ در
ﺟﺮﺟﺎن ﺳﺎل  ۳۳۳ﻫﺠـﺮی از ﭘـﺪرش از ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺷـﯿﺮۀ وﺛـﺎﺑﯽ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ّ
أﻋﺰ از اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی hاز ﭘﺪراﻧﺶ در ﺳﺎل  ۲۶۰ﻫﺠﺮی در ﺳـﺎﻣﺮاء
١
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۲ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﻠﻪ ﺣﺴﻨﯽ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪاﺑﻮاﻟﺮﺿﺎ راوﻧﺪی از ﭘﺪرش از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺑـﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎرﮐﺮزی از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﺪی از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ ﻗﻄﺎﻣﯽ از أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
وﺛﺎﺑﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﭘﺪرش از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮۀ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮیh
٢
از ﭘﺪراﻧﺶ در ﺳﺎل  ۲۶۰ﻫﺠﺮی در ﺳﺎﻣﺮاء رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد در دو ﺳﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﺪ ﻣﻨﻘﻮل از ﻓﺮزﻧﺪ ﺳـﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺮﺿـﺎ
ﻧﺎم اﺳﺘﺎد ﭘﺪرش ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ از ﺳـﻨﺪ ﺣﺬفﺷـﺪه ﮔـﻮﯾﯽ وی ﻗﺼـﺪ ﺗﻠﺨـﯿﺺ و
ً
ﺣﺬف ﻋﺒﺎرات ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺳﻨﺪ را داﺷﺘﻪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ ﺣـﺬف

اﻟﻤﻨﺎﺟﺎة ﻷﻣﯿﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رواﯾﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮة اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ

ّ
 .١ﻣﺮزﺑﺎﻧﯽ :۱۳۷۸ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ص  ۱۴ـ  .۱۳ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻨﺪ اول ﺑﻨﺎﺑﺮ دﺳﺘﻨﻮﺷﺖ ﻣﺘـﺄﺧﺮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺳـﺎل ۹۰۸ﻫﺠـﺮی
ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪ ّ
اﻟﺤﻖ ﺳﺒﺰواری ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﻗﺎل اﻟﺴﯿﺪ اﻹﻣﺎم ،ﺿﯿﺎء اﻟﺪﯾﻦّ ،
ﺣﺠﺔ اﻹﺳﻼم ،أﺑـﻮ
ّ
ّ
ّ
اﻟﺮﺿﺎ ،ﻓﻀﻞ ّاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ّ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﻨﯽ اﻟﺮاوﻧﺪی ﻗﺪس اﻟﻠﻪ روﺣﻪ :أﺧﺒﺮﻧـﯽ اﻟﺪﻫﺨـﺪاه اﻟﺴـﻌﯿﺪ أﺑـﻮ
ّ
ّ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ّ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﯾﺤﯿﯽ اﻟﺮاوﻧﺪی ـ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ـ :ﻗﺎل ّ
اﻟﺤﺴﻦ ّ
اﻟﺒـﺎرﮐﺮزی:
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤـﺪ
ّ
ّ
ﻗﻠﺖ و ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﻧﺴﺨﺘﻪ ﺑﺨﻄﻪ ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﯽ أﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ّ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﯿﺪی اﻟﻘﺎﺷﺎﻧﯽ ﯾﻮم اﻷﺣـﺪ ﺗﺎﺳـﻊ
ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﺛﻤﺎن و ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ و ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ،ﻗﺎلّ :
ّ
ّ
ّ
ﺣﺪﺛﻨﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﻘﻄﺎﻣﯽ ﯾﻮم اﻟﺜﻠﺜﺎء ﻏﺮة ﺷـﻌﺒﺎن
ّ
ﺳﻨﺔ إﺣﺪی و ﺛﻤﺎﻧﯿﻦ و ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ،ﻗـﺎلّ :
ﺣـﺪﺛﻨﯽ أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ اﻟﺤﺴـﻦ ﺑـﻦ أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ داود اﻟﻘﺎﺷـﺎﻧﯽ اﻟﻮﺛـﺎﺑﯽ
ّ
ﺑﺠﺮﺟﺎن ﺳﻨﺔ ﺛﻼث و ﺛﻼﺛﯿﻦ و ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ،ﻗﺎلّ :
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ّ
ﺣﺪﺛﻨﯽ أﺑﯽ ﻋﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ﺷـﯿﺮة اﻟﻮﺛـﺎﺑﯽ اﻟﻘﺎﺷـﺎﻧﯽ
ّ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ّ
ﺑﺎﻷﻋﺰ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﻤﻌﺼﻮم اﻟﻤﺆﯾﺪ اﻟﻤﻮﺳﻮم ﺑﺄﺑﯽ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ّ
ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ
اﻟﻤﻌﺮوف
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ّ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ﻋﻦ آﺑﺎﺋﻪ ﻋﻦ أﻣﯿﺮ اﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ
ﺑﺴﺮ ﻣﻦ رأی ﺳﻨﺔ ّ
ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻨﺎﺟﺎة؛ و ذﻟﮏ ّ
ﺳﺘﯿﻦ و ﻣﺄﺗﯿﻦ و ﻫﯽ ﻫﺬه«.
ّ
 .٢ﻫﻤﺎن ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ص  .۱۴ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺳﻨﺪ دوم ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻓﺮزﻧﺪ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺮﺿﺎ راوﻧـﺪی دﺳﺘﻨﻮﺷـﺖ ﻣﺘﻘـﺪم ﮐـﻪ در
ﺣﺠﺔ ّ
اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ﮐﺘﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ» :أﺧﺒﺮﻧﯽ اﻟﻤﻮﻟﯽ اﻟﺴﯿﺪ ،اﻹﻣﺎم ،اﻟﺴﻌﯿﺪّ ،
اﻟﺤﻖّ ،
ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ
ﻓﻀﻞ ّاﻟﻠﻪ اﻟﺤﺴﻨﯽ رﺿﯽ ّاﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ :ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﯽ ﻣﻮﻻی و واﻟﺪی ـ ّﻧﻮر ّاﻟﻠـﻪ ﻗﺒـﺮه ـ ﻗـﺎل :أﺧﺒﺮﻧـﯽ ّ
ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ّ
اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺘﺒﻪ ،ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﯽ أﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻠﯿﺪی ،ﻗﺎل :أﺧﺒﺮﻧﯽ اﻟﺸﯿﺦ أﺑﻮ اﻟﺤﺴـﻦ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اﻟﻘﻄﺎﻣﯽ رﺿﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﯽ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ داود اﻟﻮﺛـﺎﺑﯽ اﻟﻘﺎﺷـﺎﻧﯽ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ﻋﻦ أﺑﯿﻪ ﻋﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮة اﻟﻘﺎﺷﺎﻧﯽ ﻋﻦ ﻣﻮﻻﻧﺎ أﺑﯽﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ
ﺑﺴﺮ ّﻣﺮی ﺳـﻨﺔ ّ
ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ّ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ أﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ّ
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ ﺑﻦ ّ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ّ
ﺳـﺘﯿﻦ و ﻣـﺄﺗﯿﻦ ﺑﻬـﺬه

۱۴۳

۱۴۴

ﺷﺪه اﺳﺖ اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺨﮥ ﻣﺘﻘﺪم دارای ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﻣـﺘﻦ ﻧﯿـﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ و ﺑﺨـﺶ
ﻣﯿﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺟﺎت در اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮ اﺛـﺮ ﻣـﺮور زﻣـﺎن و ﺣـﻮادث روزﮔـﺎر از ﺑـﯿﻦ رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﺗﺼــﺤﯿﺢ و ﻣﻘﺎﺑﻠــﮥ ﻣــﺘﻦ ﮐﺎﻣــﻞ ﻣﻨﺎﺟــﺎت اﻟﻬﯿــﺎت ﯾــﺎ ﺑــﻪ ﺗﻌﺒﯿــﺮ ﺻــﺤﯿﺢﺗــﺮ ﻣﻨﺎﺟــﺎت
أﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ hﺑﻪ رواﯾﺖ ﺳﯿﺪ اﺑﻮاﻟﺮﺿﺎ راوﻧﺪی ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﺴـﺨﻪ و ﮐﺘـﺎب ﺗﻮﺳـﻂ آﻗـﺎی
ﺳﻌﯿﺪرﺿﺎ ﻋﻠﯽﻋﺴﮑﺮی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ ﻣﯿـﺮاث ﺣـﺪﯾﺚ ﺷـﯿﻌﻪ ﺑـﻪ ﭼـﺎپ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ )ﺣﺴﻨﯽ راوﻧﺪی :۱۳۷۸ ،دﻓﺘﺮ دوم ۸۸ /ـ .(۵۳
در ﻣﻨﺎﺑﻊ رواﯾـﯽ ﺷـﯿﻌﻪ ﻗﻄﻌـﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾـﻦ ﻣﻨﺎﺟـﺎت آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ در
ﺻﺤﯿﻔﮥ ﺳﺠﺎدﯾﻪ دﻋﺎی ﭘﻨﺠﺎه و ﺳﻮم ،و در اﻟﻤﺰار ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻣﯿﺜﻢ ﺗﻤﺎر از اﻣﯿﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦh
)ﺷﻬﯿﺪ اول ،(۲۷۱ :۱۴۱۰ ،ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣـﻞ در اﻟﺒﻠـﺪ
اﻻﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ از زﯾﺎرات )ﮐﻔﻌﻤـﯽ ،(۳۱۱ :۱۴۱۸ ،اﻟﻤﺼـﺒﺎح ﮐﻔﻌﻤـﯽ و ﺑﺤـﺎراﻻﻧﻮار ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
"ﻣﻨﺎﺟﺎت أﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ّ
ﻣﺮوﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺴﮑﺮی" ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻣﺠﻠﺴﯽ ،(۹۹ /۹۱ :۱۴۰۳ ،در
ﻣﺘﻮن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺑﺎ ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎﯾﯽ در ﻣﺘﻦ و در ﺗﻘﺪم و ﺗﺄﺧﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘـﺮات در
دﺳﺘﻮر ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﮑﻢ و ﻣﺄﺛﻮر ﻣﮑﺎرم اﻟﺸﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻨﺪ ﺑﯿﺎن ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﻗﺎﺿـﯽ ﻗﻀـﺎﻋﯽ:۱۴۱۸ ،

آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / 1398ﺷﻤﺎرة ٥

.(۲۶۱

 .۷ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﺑﻦﺷﯿﺮه

ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮۀ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ اﺋﻤﻪ kداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت
در ﮐﺘﺐ رواﯾﯽ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﭼﻬﺎر ﻋﺪد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﻣـﺎم ﻫـﺎدی hاﺳـﺖ ،در
اداﻣﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت وی و ﻧﮑﺎﺗﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
 .۱ﺳﻬﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑـﻪ اﻣـﺎم ﻫـﺎدی hﻧﻮﺷـﺘﻢ:
ﻣﺮدم ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﺎ ،درﺑﺎرۀ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺧﺘﻼف دارﻧـﺪ ،اﻣـﺎم hدر ﭘﺎﺳـﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ:
ّ
ّ
ﻣﻨﺰه ﺑﺎد ﮐﺴﯽﮐﻪ ﺣﺪی ﻧﺪارد ،وﺻﻒ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺷـﻨﻮا و ﺑﯿﻨـﺎ
اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨﯽ.(۱۰۲/۱ :۱۴۰۷ ،
در ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ ﻓﻮق در ﻋﺒﺎرت »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ« ﺑﻪ اﺣﺘﻤـﺎل ﻗـﻮی ﺗﺼـﺤﯿﻒ از
راوی
ﻧﻮع ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ رخ داده و ﻋﺒﺎرت ﺻﺤﯿﺢ »ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ« اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ ِ
وی ﺳﻬﻞ ﺑﻦ زﯾﺎد و اﯾﻨﮑﻪ در رواﯾﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﺳـﺎﻧﯽ« ﺑـﺎ اﯾـﻦ

۱۴۵

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رواﯾﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮة اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ

ً
اﺳﺘﺎد و ﺷﺎﮔﺮد وﺟﻮد ﻧﺪارد )ﺧﻮﯾﯽ ،(۵۶/۱۸ :۱۴۱۳ ،ﻧﻮع ﺳﺆال ﻣﮑﺎﺗﺒـﻪ ﺗﻠﻮﯾﺤـﺎ ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ اﯾـﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ راوی از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮده و در ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ وی ﺑﺤﺚ و اﺧﺘﻼف ﺑﺮ ﺻﻔﺎت
ﺧﺪاوﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﮐﻪ راوی اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ را ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ،اﯾـﻦ ﺑﺤـﺚ از
دﻏﺪﻏــﻪﻫﺎی ﻣﮑــﺎن ﺳــﮑﻮﻧﺖ وی ﺑــﻮده و راوی ﺑــﻪ ﻋﻨ ـﻮان ﻣﺮﺟــﻊ ﻣــﻮرد رﺟــﻮع ﻣــﺮدم
ﺗﺮﺟﯿﺢداده در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﻌﺼﻮم hرا ﻧﯿﺰ ﺑﺪاﻧﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ.
 .۲ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﮐﻮﻓﯽ از ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ﺑﻦ ﻋﺒﯿﺪ و ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ از
ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ» :در ﺳـﺎل  ۲۳۱ﻫﺠـﺮی ﮐـﻪ در
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮدم ﺑﻪ اﻣﺎم ﻫﺎدی hﻧﻮﺷﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم! ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮی دﺳﺘﻮر ﻣﯽدﻫـﺪ
ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای وی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ او ﻧﯿﺰ آن را ﻣﯽﺧـﺮد آنﮔـﺎه دزد ﺑـﻪ آن
ﻣﯽزﻧﺪ ﯾﺎ راﻫﺰن ﺳﺮ راه وی را ﻣـﯽﮔﯿـﺮد آن ﭼﯿـﺰ از ﻣـﺎل ﭼـﻪ ﮐﺴـﯽ ﻣـﯽرود از ﻣـﺎل
ﺧﺮﯾـﺪار ﯾــﺎ ﮐﺴـﯽ ﮐــﻪ درﺧﻮاﺳـﺖ ﺧﺮﯾــﺪ ﮐـﺮده اﺳــﺖ؟ اﻣـﺎم hدر ﺟـﻮاب ﻣﺮﻗــﻮم
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :از ﻣﺎل دﺳﺘﻮردﻫﻨﺪه رﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨﯽ.(۳۱۴ /۵ :۱۴۰۷ ،
از اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ :اول اﯾﻨﮑﻪ »ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ« در
ﺳﺎل  ۲۳۱ﻫﺠﺮی در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻮده اﺳـﺖ و دوم اﯾﻨﮑـﻪ ﻋﺒـﺎرت »ﺟﻌﻠـﺖ ﻓـﺪاک :ﻓـﺪاﯾﺖ
ﺷﻮم« دال ﺑﺮ ارادت وی ﺑﺮ اﻣﺎم و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻣﺎﻣﯽﺑﻮدن ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﮐﻨﻨـﺪه اﺳـﺖ و ﺳـﻮم اﯾﻨﮑـﻪ
ً
راوی ﻣﮑﺎﺗﺒﻪﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻘـﺎم اﻓﺘـﺎء از اﻣـﺎم
ﺳﺆال اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻮده و ِ
درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻮاب ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻧﺎم اﻣﺎم در اﯾﻦ رواﯾﺖ ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟـﯽ ﮐﻠﯿﻨـﯽ ﺑﯿـﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد أﺑﺎاﻟﺤﺴﻦ ﺛﺎﻟﺚ اﻣﺎم ﻫﺎدی hاﺳﺖ )ﻫﻤﺎن(.
ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ در ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻤﺘﻬﺠﺪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻣﺴـﺎﺋﻠﯽ را
از اﻣﺎم ﻫﺎدی hدر ﺳﺎل ۲۳۴ﻫﺠﺮی ﺷﻨﯿﺪه اﺳـﺖ وﻟـﯽ در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺿـﯿﺢ ﺑﯿﺸـﺘﺮی
ﻧﻤﯽدﻫﺪ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ ،(۳۶۷ /۱ :۱۴۱۱ ،اﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق دﻗﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت را
ﻫﻤﺎن رواﯾﺎﺗﯽ داﻧﺴﺖﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯽ از اﯾﺸﺎن رواﯾﺖ ﮐـﺮده اﺳـﺖ اﻣـﺎ در ﺻـﻮرت دﻗﯿﻖﺑـﻮدن
ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻦﺷﯿﺮه در ﺳﺎﻣﺮاء از اﻣﺎم ﻫﺎدی hﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ،
زﯾﺮا ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻫﺎدی hدر ﺳﺎل ۲۲۰ﻫﺠـﺮی در ﻣﺪﯾﻨـﻪ ﺑـﻪ اﻣﺎﻣـﺖ رﺳـﯿﺪﻧﺪ و آن
ﺣﻀﺮت ﺳﯿﺰده ﺳﺎل اول اﻣﺎﻣﺖ ﺧﻮد را در آن ﺷﻬﺮ ﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﮐﻞ اﯾﺸـﺎن
را در ﺳﺎل ۲۳۳ﻫﺠﺮی از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮاء ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ )ﺳﺒﻂ ﺑﻦﺟﻮزی ،(۳۲۲ :۱۳۷۶ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
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اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺑﻦﺷﯿﺮه ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺮاء ﻧﯿﺰ رﻓﺘﻪ و زﻣﺎﻧﯽ را ﻧﯿﺰ در آن ﻣﮑـﺎن ﺣﻀـﻮر داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﺻﻮرت ﺻﺤﺖ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮق ارادت ﺧﺎص اﺑﻦﺷﯿﺮه را ﺑـﻪ اﻣـﺎم ﻫـﺎدیh
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺣﻀﻮر اﻣـﺎم hدر ﺳـﺎﻣﺮاء ﺑـﻪ آن ﺷـﻬﺮ ﻣـﯽرود ،اﯾـﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺳـﺨﺖ آن زﻣـﺎن و ّ
ﺟـﻮ اﺧﺘﻨـﺎق ﺣـﺎﮐﻢ در دﺳـﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓـﺖ
راوی اﻫﻞ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﺑﺮ اﯾﻤﺎن واﻗﻌﯽ و وﻻﯾﺖﻣﺤﻮری اﯾﻦ ِ
 .۳ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎر از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ
اﻣﺎم ﻫﺎدی hﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و از او درﺑﺎرۀ ﯾﻮماﻟﺸﮏ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐـﻪ آﯾـﺎ
در اﯾﻦ روز ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟ اﻣﺎم در ﭘﺎﺳـﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ :ﯾﻘـﯿﻦ را ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ
ﺷﮏ ﮐﻨﺎر ﻣﮕﺬار در ﺻﻮرت رؤ ﯾﺖ ﻫﻼل ﻣﺎه رﻣﻀﺎن روزه ﺑﮕﯿﺮ و در ﺻﻮرت رؤﯾﺖ
ﻫﻼل ﻣﺎه ﺷﻮال روزهات را اﻓﻄﺎر ﮐﻦ )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ.(۱۵۹ /۴ :۱۴۰۷ ،
اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻧـﺎم اﻣـﺎم در ﻣـﺘﻦ
رواﯾﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﮥ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ـ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎر ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﯽ
ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی hدارد ـ )ﺧﻮﯾﯽ ،(۲۶۴ /۱۶ :۱۴۱۳ ،ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷـﻮد
ً
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ در اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎم ﻫﺎدی hاﺳﺖ.
 .۴ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﻔﺎر از ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وی در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ
اﻣﺎم ﻫﺎدی hﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ و از او درﺑﺎرۀ ُﻣﻐﻤﯽﻋﻠﯿﻪ )ﺑﯿﻬﻮش( اﮔﺮ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ روز در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﮑﻢ واﺟﺒﺎت ﻓﻮتﺷﺪهاش ﭼﯿﺴـﺖ؟ اﻣـﺎم hدر ﭘﺎﺳـﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ:
روزۀ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی ﻗﻀﺎ ﻧﺪارد )ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ.(۲۴۳ /۴ :۱۴۰۷ ،
اﻣﺎم ﻣﻮرد ﺳﺆال ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ رواﯾﺖ اﻣـﺎم دﻫـﻢ
اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﻧﯿﺰ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ و ِ
اﻣﺎم ﻫﺎدی hاﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﻣـﺘﻦ اﯾـﻦ رواﯾـﺖ در ﺗﻬـﺬﯾﺐ ﻣﻮﺟـﻮد اﺳـﺖ )ﻫﻤـﺎن(،
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﮐﺎﺷﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ّ
ﺗﺸﯿﻊ در ﺻﺤﺖ اﻧﺘﺴﺎب اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﺗﺮدﯾﺪﮐﺮده
و ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ را ﺑﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖداده در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﮐﺘﺐ
دﯾﮕﺮ ﻫﻤﯿﻦ رواﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﻨﺪ »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻮب از ﻋﻠﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺳـﻠﯿﻤﺎن
ﻧﻮﻓﻠﯽ« آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻋﺒﺎرت »ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺷـﯿﺮه« را ﺗﺼﺤﯿﻒﺷـﺪۀ »ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن« داﻧﺴﺘﻪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺤﯿﻔﯽ در ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ رخ داده اﺳـﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ را از ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ )ﺻﺎدﻗﯽ.(۱۰۵ :۱۳۸۶ ،

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

ﮐﺘﺎبﻧﺎﻣﻪ

 .۱ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
 .۲اﺑﻦﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،اﻷﻣﺎﻟﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﮐﺘﺎﺑﭽﯽ ،ﭼﺎپ ﺷﺸﻢ.۱۳۷۶ ،
 .۳ـــــــ ،اﻟﺨﺼﺎل ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎری ،ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ،ﭼﺎپ اول.۱۳۶۲ ،
 .۴ـــــــ ،ﺛﻮاباﻷﻋﻤﺎل و ﻋﻘﺎباﻷﻋﻤﺎل ،ﻗﻢ ،دار اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ ،ﭼﺎپ دوم.۱۴۰۶ ،
 .۵ـــــــ ،ﻋﻠﻞاﻟﺸﺮاﺋﻊ ،ﻗﻢ ،ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽ داوری ،ﭼﺎپ اول.۱۳۸۵ ،
 .۶ـــــــ ،ﻋﯿﻮن أﺧﺒﺎر اﻟﺮﺿﺎ ،ﺗﻬﺮان ،ﻧﺸﺮ ﺟﻬﺎن ،ﭼﺎپ اول.۱۳۷۸ ،
 .۷ـــــــ ،ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎری ،ﻗﻢ ،دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ دوم.۱۴۱۳ ،
 .۸اﺑﻦﺣﺠﺮ ﻋﺴﻘﻼﻧﯽ ،اﺣﻤﺪ ،ﻟﺴﺎناﻟﻤﯿﺰان ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﭼﺎپ ﺳﻮم.۱۴۰۶ ،
 .۹اﺑﻦﺣﻨﺒﻞ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﺴﻨﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺷﻌﯿﺐ اﻷرﻧﺆوط ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﭼﺎپ اول.۱۴۲۱ ،
 .۱۰اﺑﻦﻏﻀﺎﺋﺮی ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﺮﺟﺎل ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﺟﻼﻟﯽ ،ﻗـﻢ ،دار اﻟﺤـﺪﯾﺚ ،ﭼـﺎپ
اول.۱۴۲۲ ،
 .۱۱اﺑﻮاﻟﺸﯿﺦ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻃﺒﻘﺎتاﻟﻤﺤـﺪﺛﯿﻦ ﺑﺄﺻـﺒﻬﺎن و اﻟـﻮاردﯾﻦ ﻋﻠﯿﻬـﺎ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ ،ﺣﺴـﯿﻦ ﺑﻠﻮﺷـﯽ،
ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ،ﭼﺎپ دوم.۱۴۱۲ ،

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و رواﯾﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺮة اﻟﻘﺎﺳﺎﻧﯽ

از ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺮاﺋﻦ ﻣﻮﺟﻮد در رواﯾﺎت و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﻋﻠـﯽ ﺑـﻦ ﻣﺤﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺷـﯿﺮۀ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ
اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ وی ﺣﺪود ﺳﺎل  ۲۰۰ﻫﺠﺮی و ﺗﺎرﯾﺦ وﻓـﺎت وی
ً
ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  ۲۶۰ﺗﺎ  ۲۷۰ﻫﺠﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ ﺻﺒﻐﮥ ﺷﺨﺼﯿﺖ وی ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ
رواﯾﺎت ﻣﻨﻘﻮل از وی اﺧﻼﻗﯽ ـ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ ،رواﯾﺎت ﻓﻘﻬﯽ ﻣﻨﻘﻮل از وی ﻣﻤﮑﻦ
ً
ّ
اﺳﺖ از ﮐﺘﺎب ﻓﻘﻬﯽ ﺑﺰرگ اﺑﻦﺷﯿﺮه ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﺰد ﻣﺤﺪﺛﺎن ﻗﻢ ﺑﻮده ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ
ﺳﺎﯾﺮ رواﯾﺎت وی ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﺳﻤﺎع ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺷﺎﮔﺮدان ﻗﻤﯽ وی ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ّ
داﺷﺘﻦ ﮐﺮﺳﯽ ﺗﺪرﯾﺲ ﺣـﺪﯾﺚ در ﻗـﻢ ﺑـﺮای اﯾـﻦ ﻣﺤـﺪث ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑـﺖ ﻣﯽﮔـﺮدد ،از
ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت اﺑﻦﺷﯿﺮه ﻧﯿﺰ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ :ﻧﮑﺘﮥ اول :اﯾﻨﮑﻪ ﻧﻮع ﺳﺆاﻻت ﻋﺎدی ﻧﯿﺴﺖ
و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺆالﮐﻨﻨﺪه ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮﻋﯽ و ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﮥ دوم :اﯾﻨﮑﻪ وی ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ ﻓﻘﯿﻬﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﺮدم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ
و ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﺮای ﺳﺆاﻻت ﻣﺮدم ﺑﻮده اﺳﺖ از ﺑﺮﺧﯽ اﻃﻼﻋـﺎت ﺗـﺎرﯾﺨﯽ در ﻣﮑﺎﺗﺒـﺎت وی
ّ
ﻣﺤﺪث ﻧﺰد اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮی hﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ّ
ﺣﻀﻮر اﯾﻦ
ﺟـﻮ اﺧﺘﻨـﺎق
ﺣﺎﮐﻢ در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﯾﻨﻪای ﺑﺮ اﯾﻤﺎن واﻗﻌﯽ و وﻻﯾﺖﻣﺤﻮری اﯾﻦ
راوی اﻫﻞ ﮐﺎﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ.
ِ

۱۴۷

۱۴۸

آﻣﻮزهﻫﺎي ﺣﺪﯾﺜﯽ /ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  / 1398ﺷﻤﺎرة ٥

 .۱۲اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻣﻘﺎﺗﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﯿﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺳـﯿﺪ اﺣﻤـﺪ ﺻـﻘﺮ ،ﺑﯿـﺮوت ،داراﻟﻤﻌﺮﻓـﺔ،
ﺑﯽﺗﺎ.
 .۱۳اﺣﻤﺪی ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ،ﻋﻠﯽ ،ﻣﮑﺎﺗﯿﺐاﻷﺋﻤﺔ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺠﺘﺒﯽ ﻓﺮﺟﯽ ،ﻗﻢ ،دار اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﭼﺎپ اول.۱۴۲۶ ،
 .۱۴اﻣﯿﻦ ،ﻣﺤﺴﻦ ،أﻋﯿﺎن اﻟﺸﯿﻌﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﺘﻌﺎرف ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﭼﺎپ اول.۱۴۰۳ ،
 .۱۵آﻗﺎﺑﺰرگ ﺗﻬﺮاﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ ،اﻟﺬرﯾﻌﺔ إﻟﯽ ﺗﺼﺎﻧﯿﻒ اﻟﺸﯿﻌﺔ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﻷﺿﻮاء ،ﭼﺎپ ﺳﻮم.۱۴۰۳ ،
 .۱۶ﺑﺮﻗﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﺪث ،ﻗـﻢ ،دار اﻟﮑﺘـﺐ اﻹﺳـﻼﻣﯿﺔ ،ﭼـﺎپ
دوم.۱۳۷۱ ،
 .۱۷ﺣﺴﮑﺎﻧﯽ ،ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ،ﺷﻮاﻫﺪاﻟﺘﻨﺰﯾﻞ ﻟﻘﻮاﻋﺪاﻟﺘﻔﻀﯿﻞ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻣﺤﻤﻮدی ،ﺗﻬـﺮان،
ﻣﺠﻤﻊ إﺣﯿﺎء اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﭼﺎپ اول.۱۴۱۱ ،
 .۱۸ﺣﺴﻨﯽ راوﻧﺪی ،ﺿﯿﺎءاﻟﺪﯾﻦ أﺑﻮاﻟﺮﺿﺎ ،اﻟﻤﻨﺎﺟﺎت اﻻﻟﻬﯿﺎت ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺳﻌﯿﺪرﺿﺎ ﻋﻠﯽﻋﺴﮑﺮی ،دﻓﺘـﺮ دوم،
ﻗﻢ ،داراﻟﺤﺪﯾﺚ.۱۳۷۸ ،
 .۱۹ﺣﻠﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،رﺟﺎل ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق ﺑﺤﺮاﻟﻌﻠـﻮم ،ﻗـﻢ ،اﻧﺘﺸـﺎرات رﺿـﯽ ،ﭼـﺎپ دوم،
.۱۴۰۲
 .۲۰ﺧﻮﯾﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻣﻌﺠﻢ رﺟﺎل اﻟﺤﺪﯾﺚ و ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻃﺒﻘﺎتاﻟﺮواة ،ﺑﯽﺟﺎ ،ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ.۱۴۱۳ ،
 .۲۱ﺳﺎﻋﺪی ،ﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﻀﻌﻔﺎء ﻣﻦ رﺟﺎلاﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﻗﻢ ،دار اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﭼﺎپ اول.۱۴۲۶ ،
ُ
 .۲۲ﺳﺒﻂ ﺑﻦﺟﻮزی ،ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﻓ ُﺮﻏﻠﯽ ،ﺗﺬﮐﺮةاﻟﺨﻮاص ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﺮﯾﻒ رﺿﯽ ،ﭼﺎپ اول.۱۳۷۶ ،
 .۲۳ﺷﻮﺷﺘﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ،ﻗﺎﻣﻮساﻟﺮﺟﺎل ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ دوم.۱۴۱۰ ،
 .۲۴ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﮐﺎﺷﺎن در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﺸﯿﻊ ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺷﯿﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﭼﺎپ اول.۱۳۸۶ ،
 .۲۵ﺻﻔﺎر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﺑﺼﺎﺋﺮاﻟﺪرﺟﺎت ﻓﯽ ﻓﻀﺎﺋﻞ آل ّ
ﻣﺤﻤﺪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻏﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺒﺔ آﯾﺔ اﻟﻠﻪ
اﻟﻤﺮﻋﺸﯽ اﻟﻨﺠﻔﯽ ،ﭼﺎپ دوم.۱۴۰۴ ،
 .۲۶ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺎﻇﻢ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪﯾﺚ ﺷﯿﻌﻪ» ،«۲ﻗﻢ ،دار اﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﭼﺎپ اول.۱۳۹۰ ،
 .۲۷ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ،ﻣﮑﺎرماﻷﺧﻼق ،ﻗﻢ ،اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.۱۴۱۲ ،
 .۲۸ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻷﻣﺎﻟﯽ ،ﻗﻢ ،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﭼﺎپ اول.۱۴۱۴ ،
 .۲۹ـــــــ ،اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم ،ﻧﺠﻒ :ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻟﻤﺮﺗﻀﻮﯾﺔ ،ﭼﺎپ اول ،ﺑﯽﺗﺎ.
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داراﻟﺤﺪﯾﺚ ،ﭼﺎپ اول.۱۴۲۴ ،

 .۳۸ﮐﻔﻌﻤﯽ ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،اﻟﻤﺼﺒﺎح ،ﻗﻢ ،دار اﻟﺮﺿﯽ ،ﭼﺎپ دوم.۱۴۰۵ ،
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