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چکیده
ترین منابع روایی شـیعه معتبر بودن مجموعه روایات بخش امامت اصول کافی موسوم به کتاب الحجة که از مهم

رود، در میان علمای متقدم امامی اجماًال امری مسلم بوده است. علت این امـر توجـه به شمار میدر موضوع امامت 
خارجِی صحت روایات بوده است.گیری از قرائنایشان به وثوق صدوری به عنوان مبنای پذیرش روایات و بهره

ان سـند متمرکـز شـده، آمـار روایـات ها در ارزیابی روایات عمدتًا بر وثاقت راویاما در نگاه متأخران که تکیه آن
١٠گیری شدید در دو حوزه سند و متن روایات، تنها درصد کاهش یافته است. برخی نیز با سخت٤٠معتبر به حدود 

اند.درصد این روایات را صحیح و معتبر تلقی کرده
ة کـافی از سـایر در این مقاله با جستجوی روایات همسان (متابع) برای احادیِث ضـعیف السـند کتـاب الحجـ

هـای رجـالی آیـة درصد این روایات مطابق داوری٣١/١٣روایت برابر با ٩٠مصادر روایی، نشان داده شده که تعداد 
الله خوئی دارای متابع معتبر است.
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مقدمه

های این کتـاب ترین بخشترین و مهم، از گسترده»اب الحجةکت«بخش امامت اصول کافی موسوم به 
باب تنظیم شده اسـت. موضـوعاتی همچـون ۱۳۰روایت در قالب ۱۰۱۵آید. این کتاب شامل به شمار می

ضرورِت نیاز به حجت، بیان تفاوت میان پیامبر و امام، ضرورت شـناخت امـام و وجـوب اطاعـت از وی، 
ای امام، مستندات روایی امامت هر امام و منحصر بودن تعـداد امامـان در های از صفات و ویژگیمجموعه

نفر، ابواب مربوط به غیبت امام دوازدهم، تفسیر و تأویل برخی آیات در شـأن اهـل بیـت (ع) و تـاریخ ۱۲
ترین مباحث مطرح شده در این کتاب است.معصوم از مهم۱۴زندگانی 

در مقدمه کافی عنوان نموده که انـدکی کتـاب ته است. ویکلینی خود عنایت خاصی به این کتاب داش
الحجة را گسترش داده، چرا که خوش نداشته در این زمینه کوتاهی کرده باشد، اما در عین حال معتقد است 
آن گونه که سزاوار این بخش بوده آن را به کمال نرسانده است. وی در ادامه ابراز امیدواری کرده تـا خداونـد 

ای کـه بتوانـد حـق ایـن تر، نیت خود را در نگاشـتن مجموعـهسازد تا در کتابی گسترده و کاملوی را موفق
، مقدمه مؤلف). امری که با توجه به فهرست تألیفات کلینی (نک: ۱/۹بخش را ادا کند عملی سازد (کلینی، 

ت.)، وی موفق به انجام آن نشده اس۶۰۳/ش ۳۹۴–۳۹۳، الفهرست؛ طوسی، ۱۰۲۶/ش ۳۷۷نجاشی، 
مجموعه روایات کتاب الحجة همچون سایر روایات کتاب کافی از دیرباز مـورد توجـه علمـای امامیـه 
بوده و علمای متقدم عمومًا طبق اصطالح خود آن را جزء کتب صحیح شیعه قلمداد نمـوده و روایـات آن را 

یات مـذهب اسـت نمودند، چنانکه ایـن معنـا بـه گفتـه شـیخ انصـاری از ضـروراجماًال معتبر قلمداد می
). البته این بدین معنا نیست که ایشان خود را از بررسی سندی و رجـالی احادیـث کـافی ١/٢٣٩(انصاری، 

شد با انجام اند، بلکه اگر در مقام عمل تعارضی میان احادیث کافی با روایات دیگر دیده میدیدهنیاز میبی
که در این مقـام گـاه احادیـث کـافی مرجـوح کوشیدند عملیات ترجیح سندی و متنی، در رفع تعارض می

شد.شناخته شده و مورد عمل واقع نمی
این نگاه به کافی نه تنها در زمان رواج اصطالح متقدمان، بلکه پس از روی کار آمدن اصـطالح جدیـِد 
حدیث صحیح نیز باقی ماند. چنانکه نه تنها در کالم علمـای اخبـاری مسـلک، بلکـه در البـالی سـخنان 

تـوان ن اصولی مانند شهید اول، شیخ حسن صاحب معالم، محقق نراقی، میرزای نائینی و غیره نیز میعالما
اند. چنانکه یکی از رجالیان معاصر، بسـیاری مواردی یافت که فی الجمله به صحت کتاب کافی نظر داشته

)٣١از اصولیان را قائل به صحت کتب اربعه دانسته است. (علی صالح المعلم، 
یی نظر علمای متأخر با عالمان متقدم درباره کافی از این رو نبود که راویان روایات کافی و دیگر همسو

شوند، بلکه از این جهت بود کـه ایشـان بـا وجـود کتب اربعه همگی از راویان امامی و عادل محسوب می
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یـا وجـود قـرائن شهرت عملی و فتوایی یا وجود اجماع بر اخذ به روایت یا عمل اصحاب بر مضمون آن و

شود و یا ورود روایت در غیر موارد الـزام آور و مـواردی از ایـن دسـت، حالیه که موجب وثوق به روایت می
قائل به انجبار سندی روایات ضعیف السند بودند. امری که از شدت اختالف میان متقـدمان و متـأخران در 

رخـی از اصـحاب اصـطالح جدیـد، بـه علـت کاست. ولی به مرور زمان در آثـار بمقام اعتقاد و عمل می
توجهی به این موارد، اختالفات شدیدی با نظریات مشهور و فتاوای متداول بروز نمود.توجهی و یا بیکم

برخی از نویسندگان معاصر با ِاعمال عملیات ارزیابی سندی و متنی در روایات کـافی، بـدون در نظـر 
، با حذف احادیـث فراوانـی از ایـن کتـاب و بـا ١ایات استی ضعف سندی روداشتن آنچه که جبران کننده

هدف پاکسازی آن از احادیث غیر صحیح، حجم احادیث صحیح کافی را تا حدود یک چهارم تقلیل داده و 
های گسـترده بـا ایـن اثـر و اقدام به انتشار اثر خود با عنوان صحیح الکافی نمود. چیزی که سبب مخالفت

در عرصه روایـت و «شبیری، نگاهی به گفتگوی ؛ ۳۹–۳۶؛ جاودان، ۳۷–۳۴، عنوان آن شد (نک: سبحانی
) ایـن در حـالی اسـت کـه تعـداد ۱۴–۱۰؛ همان، دفاع از حـدیث و پاسـدارانش، ۱۷–۱۲، »درایت حدیث

روایات معتبر السند کافی مطابق آنچـه عـالم مشـهور عصـر صـفوی مـال محمـد بـاقر مجلسـی در مقـام 
طبق اصطالح متأخران در ابتدای شرح تک تک احادیـث کـافی در کتـاب مـرآة اعتبارسنجی احادیث کافی

) بـا ۱۷۴درصد روایات کافی است. (حجت، ۴۵العقول آورده بر اساس شمارش برخی از محققان حدود 
این همه، تفاوت اصلی در این است که عالمه مجلسی با اعتراف به اعتبار همه روایات کافی، ایـن ارزیـابی 

، مـرآة العقـولگیـرد (مجلسـی، ها در مقام ترجیح روایات متعارض مفید دانسـته و بـه کـار میسندی را تن
)، اما نویسنده کتاب صحیح الکافی با اعتقاد به عدم اعتبار احادیثی که ضعف سندی دارند، به حذف ۱/۲۲

ها اقدام نموده است.آن
حت حدیث در کتب روایی متقدم از توجهی به شواهد و قرائن صهای اخیر نیز برخی، روال بیدر سال

تـأملی در «ای با عنوان اند. به عنوان نمونه یکی از نویسندگان معاصر در مقالهجمله کتب اربعه را ادامه داده
دانسـتند بـر مدعی شده است احادیثی که علمای قرون چهارم و پنجم معتبر و صـحیح می» منابع اعتقادی
که آن را –های متأخرانای خوش بینانه بوده است، اما با ارزیابیهای شخصی و حسن اعتمادهاساس داوری

بخش قابل تـوجهی از ایـن روایـات، صـحیح یـا موّثـق محسـوب -داندهای نوعی و واقع بینانه میمالک

با الفاظ متقارب اعتمـاد  به صحت سند اکتفا کرده و حتی به تواتر آندر گزینش اخبار صحیح نباید تنها ایشان معتقد است -1
، بلکـه روایـت صـحیح    نمود. وي همچنین بر این باور است که نباید به شهرت حدیث، کثرت فتوا و کثرت راویان فریفته شد

د. (نـک: بهبـودي،   روایتی است که عالوه بر صحت سند، متن آن نیز از مشکالتی همچون وهم، اضطراب و تخلیط تهـی باشـ  
)329–300؛ سرشار، مقدمه گزیده کافی
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حـدیث ۱۴۴حدیث صحیح، ۵۰۷۲ق) نقل کرده که کتاب کافی ۹۶۶وی همچنین از شهید ثانی (م 
حدیث ضعیف دارد و از این آمار استنتاج نموده کـه ۹۴۸۵حدیث قوی و ۳۰۲ثق،حدیث مو۱۱۱۸حسن، 

، پایگـاه »تـأملی در منـابع اعتقـادی«روایات کافی به نظر شهید ثانی فاقـد اعتبـار اسـت. (کـدیور، ۵۹%
اینترنتی شخصی)

ده (بـه عنـوان ترین منابعی که آمار فوق در منابع بعدی بـدان ارجـاع داده شـبا توجه به اینکه در قدیمی
)، یعنی جامع المقاِل طریحی و لؤلؤة البحریِن شیخ یوسف ٣/٥٠٥نوری، ؛ ۳/۳۳۱نمونه نک: بحر العلوم، 

یاد شـده » بعض مشایخنا المتأخرین«بحرانی از شخصی که این آمار را به دست داده با تعابیر مبهمی مانند 
ای با صراحت آمار فوق یشان با چه قرینه) معلوم نیست ا۳۹۴؛ البحرانی، یوسف بن احمد، ۱۹۳(طریحی، 

را از شهید ثانی نقل نموده است. احتماًال مأخذ نویسنده مقاله مزبور مقدمه کتاب گزیـده کـافی اسـت کـه 
)، که در آنجا نیز مدرک معتبری دال بر این انتساب ۱/۵آمار فوق را به شهید ثانی نسبت داده است (بهبودی، 

این، ِصرف ضعف سند، دلیل بی اعتبـاری روایـت نبـوده و نبایـد ضـعف سـنِد شود. عالوه بر مشاهده نمی
اعتباری این درصد از روایات دانست.روایات کافی مطابق یک دیدگاه را مرادف بی۵۹%

متمرکز شـده و در مقـام ارزیـابی » کتاب الحجة«نویسنده این مقاله در ادامه به طور خاص بر روایات 
آمـاری مطـابق » مـرآة العقـول«مراجعـه بـه شـرح کـافی مجلسـی بـا عنـوان سندی روایات این کتاب، با

کند:های سندی ایشان بدین صورت ارائه میارزیابی
روایت صحیح یا موثق یا حسن و یـا در حکـم ایـن ۲۸۶روایت کتاب الحجة کافی، ۱۰۱۵از مجموع 
باشد.عیف میروایت نیز ض۴۶۳روایت مرفوع یا مرسل یا مجهول است؛ ۲۵۴عناوین است؛ 

درصد روایات کتاب الحجة کـافی بـه لحـاظ سـندی ۲۸گیرد که حدود و بر این اساس وی نتیجه می
افزایـد کـه درصد روایات آن فاقد اعتبار سندی است. وی این مطلب را به آمار فـوق می۷۰معتبر و بیش از 

اسـت. (کـدیور، » انگارانهو سهلبسیار موّسع«و معیارهای او » بینانهبسیار خوش«ارزیابی عالمه مجلسی 
همان)

های عالمـه در خصـوص کتـاب الحجـة، یـک آمـار شایان ذکر است آمار ارائه شده در باال از ارزیابی
سطحی بوده و بدون تحقیق در مبانی رجالی عالمه مجلسی و در نظر گرفتن نظـرات فراگیـر عالمـه دربـاره 

انگارانه نیسـت، بلکـه در بینانه و سهله تنها یک آمار خوشراویان در مواضع گوناگون انجام گرفته است و ن

در حسـینیه ارشـاد تهـران اسـت کـه در قالـب       1385مهـر  24مقاله مزبور متن ویراسته سخنرانی محسن کدیور در تاریخ -2
) درج شده است.وي به آدرس (اینترنتی، در پایگاه »تأملی در منابع اعتقادي«اي با عنوان مقاله
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اکثر موارد با ِاعمال نظرات مشهور و متداول دانشمندان رجال بر تک تک راویان اسـناد اتخـاذ شـده اسـت. 

هـای خـود را مطـابق دیـدگاه مشـهور ارائـه داده و از توضیح اینکه عالمه مجلسی در موارد فراوانی ارزیابی
انـد. امـا از آنجـا کـه درباره وضعیت سند خودداری نموده و به ذکر نظر مشهور بسنده کردهارزیابی صریح

انـد، ایشان در مواضع دیگر نظر خود را به طور آشـکار در خصـوص وثاقـت برخـی از راویـان عنـوان کرده
ائـه شـده توان با ارجاع مواردی که تنها نظر مشهور بیان شده به مواضعی که نظر قطعـی خـود عالمـه ارمی

است، به آمار دقیقی از روایات معتبر کتاب الحجة از دیدگاه رجالی عالمه مجلسی دست یافـت. برخـی از 
داند از ایـن قرارنـد: معلـی بـن محمـد ها را معتبر میها یا روایات آنراویان اختالفی که عالمه مجلسی آن

)، ٩/ح ٣٦٨؛ همان، ٢/ح ٧/٣٢٥ن، ؛ هما٢/ح ١/١٤٨، مرآة العقولبصری (به عنوان نمونه نک: مجلسی، 
الـوجیزة فـی )، محمـد بـن سـنان (همـو، ٣/ح ١١/٢٠٩؛ همـان،٤/ح ٩/٣١٤سهل بن زیاد آدمی (همان، 

)، علی بن ابی حمـزه ٦٢–٣/٦١، مرآة العقول)، حسن بن عباس بن حریش (همو، ١٦٩١/ش ١٦١، الرجال
،)٥٧٥/ح ٥٨١؛ همان،٤٤٠/ح ٦٣١؛ ٢٥٦/ح ١٢٨؛ ٢١٠/ح ٧٥؛ همان، ٢٠٢/ح ٢٦/٦٨بطائنی (همان، 

؛ همـان، ١٠/ح ٤١؛ همـان، ٤/ح ٨/٣)، داود بـن کثیـر (نـک: همـان، ٣/٢٩١ابان بن ابی عیاش (همـان،
)، ابو خدیجة سالم بن مکرم (نـک: همـان، ٥، ذیل شرح حدیث ١٢/١٨١)، معلی بن خنیس (همان، ٦٨/١

/ش ١٩٤، لـوجیزة فـی الرجـالا)، هیثم بـن ابـی مسـروق (نـک: همـو، ٧/ح ٣/١٢٨؛ همان، ٢/ح ١/١٤٨
)، حمزة بن محمـد بـن ٢٧، ذیل ح ١٥/٣٢٠، مرآة العقول)، قاسم بن سلیمان بغدادی (نک: همو، ٢٠٧٢

)، عبد األعلی بن ٣/ح ٥/١٦٨)، عبد الله بن سلیمان صیرفی (نک: همان، ٣/ح ١٥/٤٥٦طیار (نک: همان، 
، الـوجیزة فـی الرجـالصیر (نـک: همـو، ) و عبد الرحیم ق٢/ح ١٧/١٢١؛ همان،٩، ح ١١/٩٠أعین (همان،

های رجالی خود از اسناد کتـاب الحجـة در مـرآة العقـول در مـوارد ). اما ایشان در ارزیابی٢٠٣/ش ٢٣٤
و » مجهـول«، »ضـعیف علـی المشـهور«، »ضـعیف«اند، بسیاری اسنادی را که این افراد در آن قرار داشته

ابراز نداشته است.دانسته است و نظر نهایی خود را » مختلف فیه«
؛ »ضـعیف«بـار ١١و » ضعیف علی المشهور«بار روایات معلی بن محمد را ٣٥به عنوان مثال عالمه 

بار روایات حسن بن عباس ١٢؛ »ضعیف«بار ٣و » ضعیف علی المشهور«بار روایات سهل بن زیاد را ١٢
مرتبه ١و » ضعیف علی المشهور«بار روایات محمد بن سنان را ١١؛ »ضعیف علی المشهور«بن حریش را 

بار روایات حمزة بـن ٢؛ »ضعیف علی المشهور«مورد روایات علی بن ابی حمزه بطائنی را ٣؛ »ضعیف«
بار روایت معلی بن خنیس ١؛ »مختلف فیه«بار روایات ابان بن ابی عیاش را ٢محمد بن طیار را ضعیف؛ 

مختلـف «بار روایت ابو خدیجه سالم بـن مکـرم را ١؛ »مختلف فیه«مورد ١و » ضعیف علی المشهور«را 
بار روایت هر یک از هیثم بـن أبـی مسـروق، قاسـم بـن ١بار روایات عبد األعلی (= ابن أعین) و ٢و » فیه
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دانسته است.» مجهول«سلیمان بغدادی، عبد الله بن سلیمان صیرفی و عبد الرحیم قصیر را 

راوی مجهول را نزد برخی سبب حکم به صحت سـند همچنین در یک مورد روایت اصحاب اجماع از
) بـا ٢١/ح ٦/٢٨٠، مرآة العقـولدانسته است ولی خود در این موضع تصریح به صحت سند ننموده (همو، 

/ذیـل ح ٨/١٧٨؛ همـان، ٤/ذیل ح ٦/٢٥٥اینکه خود نیز این مبنا را قبول دارد. (به عنوان نمونه نک: همان، 
)٥/ذیل ح ١٤/٢٩؛ همان،٢٢/ذیل ح ١٢/٢٦٦؛ ٤

موضع که ارزیابی ایشان از اسناد کتاب الحجة درج نشده بـا مراجعـه بـه اسـناد مشـابه ٥همچنین در 
مــورد اعتبــار ســند واضــح اســت ٣شــود کــه ایــن اســناد نــزد ایشــان معتبــر اســت. البتــه در معلــوم می

حمـد بـن سـنان ) و در دو مورد به دلیل حضور م٧/ح ٣/١٤؛ همان،١/ح ٤٣٢؛ همان،٤/ح ٢/٣٤٣(همان،
) در سند، با ارجاع این دو مورد به سایر نظـرات ٣/٣) و عبد الله بن سلیمان صیرفی (همان،٤/١٩٤(همان،

شود.ایشان، اعتبار سند روشن می
در دو مورد نیز قطعًا در ارزیابی ایشان سهوی رخ داده است. در یک مورد ایشان سند را ضعیف ارزیابی 

انـد (بـرای نمونـه نـک: مامی رجال سند در مواضع دیگر مورد وثوق ایشان بوده)، اما ت٣/٥اند (همان،کرده
) و در مورد دیگر که ایشان سند ٢/ح ١٨/١١٧؛ همان، ١/ح ٤/٢٢٧؛ همان، ٣/ح ١٢؛ همان، ١/ح ١١همان، 

اشکال معتبر بوده که ظاهرًا ایشـان از آن)، طریق ذیل روایت، بی٦/٢٣٥اند (همان، را مجهول معرفی کرده
اند.غفلت داشته

مـورد برابـر بـا ٣٩٨بر این اساس تعداد روایات معتبر کتاب الحجـة مطـابق دیـدگاه عالمـه مجلسـی 
باشد.مجموع روایات می%٧٨/٦٠مورد برابر با ٦١٧کل روایات و تعداد روایات ضعیف السند %٢١/٣٩

غیر واقعی از ارزیـابی عالمـه عدم توجه به نکته فوق سبب شده است که نویسنده مقاله مزبور یک آمار 
٧٢٣مورد و روایـات ضـعیف السـند را ٢٩٢مجلسی از اسناد کافی به دست داده و تعداد روایات معتبر را 
درصـد رسـانده ٧٢درصد افزایش داده و به ١١روایت تصور نماید که این امر آمار روایات ضعیف را حدود 

است.
سپس اشاره به ارزیابی سندی و متنـی حـدیث پـژوه معاصـر » تأملی در منابع اعتقادی«نویسنده مقاله 

روایـت ۲۸۳۳محمد باقر بهبودی در کتاب صحیح الکافی کرده و ابراز داشته که بـر اسـاس دیـدگاه وی از 
روایت کتـاب الحجـة ۱۰۱۵درصد صحیح شناخته شده است و از ۲۱حدیث یعنی ۵۹۳اصول کافی تنها 

درصد صحیح یا معتبر تلقی شده است.۱۰حدیث یعنی کمتر از ۱۰۱کافی تنها 
ترین حالت، بیش از دو سوم به هر حال در خوش بینانه«گوید: بندی آمارهای ارائه شده میوی در جمع

شود. این نسـبت در روایـات کتـاب روایات کتاب اصول کافی از روایات ضعیف و غیر معتبر محسوب می
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درصد روایات این کتاب معتبـر ۲۸تا حداکثر ۱۰تنها بین رسد. یعنی درصد می۹۰تا ۷۰الحجة کافی به 

(کدیور، همان)» شوند.(صحیح یا موثق یا حسن) شمرده می

»اعتبار«جبران ضعف سند روایات با روش 
های حدیثی که دچار ضعف سندی وان جهت بازیابی اعتبار روایاتی از کتابتمیاز جمله اقداماتی که 

کمتر بدان به صورت مستقل و فراگیر پرداخته شده، تتبع طرق آن حدیث در هستند بدان تمسک جست ولی
شـود. (نـک: نامیـده می» اعتبار«مجامع حدیثی دیگر است؛ امری که در میان علمای علم درایه اصطالحًا 

) احـادیثی کـه بـه ۱۷۵؛ صـدر، ۱۷۶؛ عاملی، ۱۷۸؛ سیوطی، ۵۴؛ ابن حجر عسقالنی، ۶۵ابن الصالح، 
؛ ۶۵نـام دارنـد. (ابـن الصـالح، » متـاِبع«شود اعتبار برای احادیث ضعیف السند یافت میدنبال عملیات

) حـال اگـر ۱۷۵-۱۷۴؛ صـدر، ۱۷۷-۱۷۶؛ عـاملی، ۳۶۶؛ الخطیـب، ۱۰۰؛ العسکر، ۱۱۹–۱۱۸طحان، 
نـک: (نامنـد.می» شـاهد«کند یافت شـود آن را حدیث دیگری که همان مفهوم را با الفاظ دیگری افاده می

جـویی روایـات متـابع و ) غـرض مهـم از پی۳۶۶؛ الخطیب، ۱۷۵؛ صدر، ۱۷۶؛ العاملی، ۱۱۹ان، الطح
رود از زمره روایات منفرد باشد در صورت داشتن متابع یا شاهد، از شاهد، این است که روایتی که گمان می

د سبب شوند تا یک متفرد بودن خارج شود و چه بسا روایات متابع و شاهد، بسته به میزان اعتبار و قوت خو
) و بـدین وسـیله ۵۴ُجـَدیع، روایِت ضعیِف مردود، تبدیل به یک روایت مقبول َحَسن و یـا صـحیح شـود (

) از ایـن رو برخـی از ۱۰۰؛ العسـکر، ۴۲۰؛ عتـر، ۵۲نک: ابن حجر العسـقالنی، روایت تقویت گردد. (
را بـرای برخـی از راویـان » ح أن یعتبر بههذا ال یصل«و » هذا یصلح لالعتبار«ناقدان راویان، عباراتی مانند 

تـوان بـه عنـوان اند که گویای این حقیقت است که در نزد ایشان هـر روایتـی را نمیضعیف استعمال نموده
روایت متابع یا شاهد اخذ نمود. بلکه باید مقداری شایستگی را در راویان آن روایات احراز نمود. به عنـوان 

گیـری در اند وی را شایسـته بـرای بهرهدانسـته» متروک الحدیث«یک راوی را نمونه هرگاه دانشمندان رجال
) بنا بر این اگر روایت ضعیف السندی دارای متابع یا شاهد معتبـر ۲۴۳(الصالح، دانند.نمی» اعتبار«مقام 

باشد، باید آن را معتبر قلمداد نمود.
این است که اگر روایتی تنهـا در برخـی از باشدای که تذکر آن در مورد روایات متابع ضروری مینکته

هـا هماننـد یکـدیگر باشـد، ایـن مقـدار بندی آنکلمات یا قیود با حدیث دیگر متفاوت باشد اما اسـتخوان
ها برای دیگری ضرری ندارد. از این رو برخـی از دانشـمندان درایـه تصـریح اختالف برای متابع دانستن آن

ر یکسانی لفظ دو روایـت، نزدیکـی الفـاظ آن دو بـه یکـدیگر نیـز کفایـت اند که در متابعت، عالوه بنموده
)۳۶۶؛ الخطیب، ۲۴۱(همان، نماید.می

از خصوصیات این روش اعتباریابی این است که مورد قبول هر دو گـروه اصـحاب اصـطالح جدیـد و 
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طالح جدیـد باشد. چرا که ارائه حدیث با سند صحیح همان چیزی است که صاحبان اصاصطالح قدیم می

شـود کـه گذشـتگان بـه در پی آن هستند و از طرف دیگر وجود حدیث متاِبع خود از مقوالتی محسوب می
اند.عنوان قرینه خارجی صحت حدیث بدان توجه داشته

جالب این است که مؤلف کتاب صحیح الکافی نیز خود بر این باور است که اگر یک روایـت ضـعیف 
توان در زمره روایات صحیح قـرار داد. یح عرضه شده باشد آن روایت را میالسند در جای دیگر با سند صح

با قلم خودش است، در باب » صحیح الکافی«که ترجمه کتاب » گزیده کافی«به عنوان مثال وی در کتاب 
را ضعیف خوانده و علـت درج ٢طریِق روایت شماره » أن األئمة (ع) والة األمر و هم الناس المحسودون«

صـحیح الکـافی (بـاب ٧٦ایت در صحیح الکافی را این دانسته که همین روایت در حدیث شـماره این رو
)٨٤، ذیل ح ١/٦١) با سند صحیح آمده است. (بهبودی، ٦فرض طاعة األئمة، روایت 

متأسفانه جستجوی متابعات صحیح السند برای روایـات دارای سـند ضـعیف کـه از شـواهد صـحت 
ابق مثال فوق مورد قبول آقای بهبودی هم هست وجهـه همـت ایشـان قـرار شود و مطاحادیث محسوب می

از آن بهـره گرفتـه -که در باال مورد اشاره قـرار گرفـت-نگرفته و در کل کتاب الحجة کافی به جز یک مورد 
توانست آمار روایات ضعیف کافی از دیدگاه ایشان را بسیار کاهش دهد.نشده است؛ امری که می

، بـرای »کتـاب الحجـة«سعی بر این خواهد بود تا جهت تصحیح روایات ضعیف السند در این مقاله 
هـا از مجـامع حـدیثی دیگـر، احادیـث متـابِع معتبـر انجام پذیرد و بـرای آن» اعتبار«این روایات عملیات 

استخراج گردد و در پایان، نتایج تحقیق در قالب آمار و ارقام عرضه گردد.
تعیین روایات ضعیف االسناد کتاب الحجة و نیز قضاوت درباره رجال روایات الزم به ذکر است در امر 

های رجالی آیة اللـه خـوئی در معجـم متابع، جهت یکسان بودن مبنای جرح و تعدیل، در همه جا، داوری
د، ایم. از این رو با اینکه وثاقت راویانی همچون محمد بن سنان، سهل بن زیارجال الحدیث را مبنا قرار داده

که آیـة اللـه خـوئی علی بن أبی حمزة بطائنی و داود بن کثیر نزد بسیاری از علما ثابت است، اما به دلیل آن
ها ضعیف قلمداد شده است. همچنـین هرچنـد اند، در این مقاله روایات آنروایات ایشان را معتبر ندانسته

ر توثیق عام وی برای رجال اسناد روایات نسبت کتاب تفسیر قمی موجود به علی بن ابراهیم قمی و نیز اعتبا
اند، در ایـن این کتاب تفسیری نزد بسیاری ثابت نیست، اما چون آیة الله خوئی هر دو مطلب را قبول داشـته

مقاله از روایات متابع موجود در این تفسیر نیز استفاده شده و توثیق عام برگرفته از آن نیز اخذ شده است.

راي متابع معتبرروایات ضعیف السند دا
ها احادیث متابع معتبر (صحیح، حسـن در این قسمت روایات ضعیف السند کتاب الحجة که برای آن

ایم به ترتیب ابواب کتاب الحجة عرضه شـده اسـت. ضـمنًا راویـانی کـه عامـل ضـعف و موثق) پیدا کرده
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اند.تیره زیر نامشان مشخص شدهاند، با عالمت خط روایات کتاب الحجة مطابق دیدگاه آیة الله خوئی بوده

ِة  َباُب اِالْضِطَراِر ِإَلی اْلُحجَّ
/ش ٢٥٩؛ همـان، ٢٦٧٦/ش ٥/٢٥٨(نک: خوئی، اْلَحَسِن ْبِن ِإْبَراِهیَم َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعِن -٣

ِه (ع) َجَماَعْبِد ) َعْن یوُنَس ْبِن یْعُقوَب َقاَل کاَن ِعْنَد َأِبی٢٦٧٩ ِه (ع) َو َعٌة ِمْن َأْصَحاِبِه... َفَضِحک َأُبوَعْبِد اللَّ اللَّ
َقاَل...

٢٢٫، ح ٢٠٧؛ کمال الدین وتمام النعمة، ص ٢، ح ١٩٥–١٩٣، ص ١علل الشرائع، ج روایات متابع: 
ْن َذکَرهُ َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه -٤ ِه (ع) َفَقاَل َأُبو َعْبِد َعْن یوُنَس ْبِن یْعُقوَب َقاَل کْنُت ِعْنَد َعمَّ َأِبی َعْبِد اللَّ

ِه (ع)... اللَّ
١٩٩.٣–١٩٤، ص ٢اإلرشاد، ج روایت متابع:

ِه َعَلی َخْلِقِه ِإالَّ ِبِإَماٍم  َة َال َتُقوُم ِللَّ َباُب َأنَّ اْلُحجَّ
ِد ْبِن اْلَحَسـِن َعـْن -٣ ٍد َعْن ُمَحمَّ ـاِد ْبـِن ُسـَلیَم َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ /ش ٢٣٢–١٠/٢٣١نـک: همـان، اَن (َعبَّ
ِد ْبِن ُعَماَرةَ ) َعْن َسْعِد ْبِن َسْعٍد َعْن ٦١٤٥ ؛ البرقـی، ٥٤٣٨/ش ٣٦٥، رجـال الطوسـی(نک: طوسی، ُمَحمَّ

َضا (ع) َقاَل ...) َعْن َأِبی٥١، رجال البرقی اْلَحَسِن الرِّ
.٢، ح ١٧٧، ص ١الکافی، ج روایت متابع:

ٍة َباُب َأنَّ اْألَْرَض َال  َتْخُلو ِمْن ُحجَّ
ـِد ْبـِن َعِلـی) َعـْن ٩٨٨/ش ٣/١٤(نک: خـوئی، َأْحَمُد ْبُن ِمْهَراَن -٤ ، ش ٥٤٦(نـک: الکشـی، ُمَحمَّ
ِه (ع)...) َعِن اْلُحَسیِن ْبِن َأِبی اْلَعَالِء َعْن َأِبی٨٩٤، ش ٣٣٢؛ نجاشی، ١٠٣٣ َعْبِد اللَّ

؛ کمال الدین وتمـام ٦، ح ٢٧مامة والتبصرة، ص ؛ اإل٥، ح ٥٠٥بصائر الدرجات، ص روایات متابع:
١٧٫، ح ٢٢٤–٢٢٣النعمة، ص 

ٍد َعْن َسْهِل ْبِن ِزیاٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َأِبی ُأَساَمَة َو َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعـ-٧ ْن َأِبیـِه َعِلی ْبُن ُمَحمَّ
(نـک: خـوئی، َأِبـی ِإْسـَحاَق َو ِهَشاِم ْبِن َساِلٍم َعـْن َأِبـی َحْمـَزَة َعـْن َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َأِبی ُأَساَمةَ 

ْن یِثـُق ِبـِه ِمـْن َأْصـَحاِب َأِمیـِر ) َع ١٣٩٢٥و ١٣٩٢٤، ش ٢١–٢٢/٢٠؛ همان، ٨٩٤٧/ش ١٢٢–١٤/١٢١ مَّ
(ع) َأنَّ َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن (ع) َقاَل...اْلُمْؤِمِنیَن 

بـه کـار رفتـه اسـت و     » عن جماعۀ مـن رجالـه  «که در سند الکافی آمده، تعبیر » عمن ذکره«در سند االرشاد به جاي تعبیر -3
، چـرا کـه   اسـت قول اصح درباره آن، مسـند و صـحیح بـودن سـند     )2/560اند (بروجردي، ن گفتهاکه برخی از محققهمچنان

نند ابراهیم بن هاشم براي اطمینان بخشیدن به مخاطب بوده و سبب اعتبار سند است. آیـۀ  اي مااستعمال آن توسط شخص ثقه
نقل نموده حکـم بـه   » عن جماعۀ«اهللا خوئی نیز در برخی از طرق که شخص مورد اعتمادي آن را از طریق یک گروه با تعبیر 

احمد بن محمد بن عبید اهللا بن الحسـن بـن   ، مدخل884لشی، ذ3/78اند. (به عنوان نمونه نک: خوئی، صحت آن طریق کرده
عیاش، در بیان طریق شیخ طوسی به وي)
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١١٫، ح ٣٠٢ن وتمام النعمة، ص کمال الدیروایت متابع:

ِد ْبِن ِعیَسی َعْن -١١ ِد ْبِن اْلُفَضـیِل َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ ) َعـْن ١١٥٩١، ش ١٨/١٥٣(خـوئی، ُمَحمَّ
َضا (ع)...َأِبی اْلَحَسِن الرِّ

؛ کمـال ١٥، ح ١٩٨–١٩٧، ص ١؛ علـل الشـرائع، ج ١، ح ٥٠٨بصـائر الـدرجات، ص روایات متابع:
؛ کمـال الـدین وتمـام النعمـة، ص ٧، ح ٥٠٩؛ بصائر الدرجات، ص ٥، ح ٢٠٢الدین وتمام النعمة، ص 

.٨، ح ٢٠٣
ةَ  ُه َلْو َلْم یْبَق ِفی اْألَْرِض ِإالَّ َرُجَالِن َلکاَن َأَحُدُهَما اْلُحجَّ َباُب َأنَّ

ٍد َعْن -١ ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِد بْ ُمَحمَّ یـاِر ١٧٢-١٧/١٦٠(همان، ِن ِسَناٍن ُمَحمَّ ) َعـِن اْبـِن الطَّ
ِه (ع) یُقوُل... َقاَل َسِمْعُت َأَباَعْبِد اللَّ

٥٫، ح ١٨٠، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
ِد ْبِن ِعیَسی ْبِن -٢ ٍد َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن یْحیی َجِمیعًا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ُعَبیـٍد َعـْن َأْحَمُد ْبُن ِإْدِریَس َو ُمَحمَّ

ِد ْبِن ِسَناٍن  یاِر َعْن َأِبیُمَحمَّ ِه (ع) َقاَل...َعْن َحْمَزَة ْبِن الطَّ َعْبِد اللَّ
ُد ْبُن اْلَحَسِن َعْن  ِد ْبِن ِعیَسی ِمْثَلُه.٥٦٣٩/ش ٩/٣٥٦(نک: همان، َسْهِل ْبِن ِزیادٍ ُمَحمَّ ) َعْن ُمَحمَّ

٥٫، ح ١٨٠، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
ٍد اْلَبْرِقی َعـْن -٤ ٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ /ش ١٢/٣٠١(نـک: همـان، َعِلـی ْبـِن ِإْسـَماِعیَل ِعدَّ

ِه (ع)...اْبِن ِسَناٍن ) َعِن ٧٩٤٦ یاِر َقاَل َسِمْعُت َأَباَعْبِد اللَّ َعْن َحْمَزَة ْبِن الطَّ
.٥، ح ١٨٠، ص ١الکافی، ج روایت متابع:

دِّ ِإَلیهِ َباُب  َماِم َو الرَّ َمْعِرَفِة اْإلِ
َثَنا -١ اِء َقاَل َحدَّ ٍد َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِلی اْلَوشَّ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ ـُد ْبـُن اْلُفَضـیِل اْلُحَسیُن ْبُن ُمَحمَّ ُمَحمَّ

َعْن َأِبی َحْمَزَة َقاَل َقاَل ِلی َأُبوَجْعَفٍر (ع)...
٤٫، ح ١٨١، ص ١، ج الکافیروایت متابع:

ِد ْبـِن ُجْمُهـوٍر َعـْن -٩ ٍد َعْن ُمَحمَّ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ ْحَمِن اْلُحَسیُن ْبُن ُمَحمَّ ـِه ْبـِن َعْبـِد الـرَّ َعْبـِد اللَّ
ٍن ) َعـِن اْلَهیـَثِم ْبـِن َواِقـٍد َعـْن ٨٧/ش ٧٦؛ ابن الغضـائری، ٥٦٦/ش ٢١٧نجاشی، ( (نـک: خـوئی، ُمَقـرِّ

ِه (ع) یُقوُل...١٢٦٤٧-١٢٦٤٠/ش ٣٥٠-١٩/٣٤٨ ) َقاَل َسِمْعُت َأَباَعْبِد اللَّ
٦.٤، ح ٥١٧–٥١٦بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

» عن األصبغ بـن نباتـۀ  سعید عن طریفبنالحسینمحمد عنأحمدبن«اگرچه در بصائر الدرجات مطبوع، سند به صورت -4
ابق نقل غایۀ المرام، شکل صحیح سند بـه  آمده، اما با توجه به اسناد دیگر و طبقات راویان و برخی نسخ بصائر الدرجات و مط
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ِة (ع) ِئمَّ َباُب َفْرِض َطاَعِة اْألَ

اِد ْبِن ِعیَسی -٤ ٍد َعِن اْلُحَسیِن ْبِن َسِعیٍد َعْن َحمَّ ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َعـِن اْلُحَسـیِن ْبـِن ُمَحمَّ
َجْعَفٍر (ع)...َعْن َأِبیَبْعِض َأْصَحاِبَنااْلُمْخَتاِر َعْن 

١٤٫، ح ٥٢٩؛ بصائر الدرجات، ص ٢، ح ٥٥بصائر الدرجات، ص روایات متابع:
ٍد َعْن َعِلی ْبِن اْلَحکِم َعْن -٩ ْسَناِد{عدة من أصحابنا} َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ی ْبـِن َأِبـی َحْمـَزةَ َعِلـِبَهَذا اْإلِ

ِه (ع)...) َعْن َأِبی َبِصیٍر َعْن َأِبی٧٨٤٦/ش ٢٥١-١٢/٢٣٤(نک: خوئی،  َعْبِد اللَّ
١٫، ح ٤٩٩بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

ِد ْبِن َخاِلٍد اْلَبْرِقی َعِن -١٦ ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ـٍد الْ ُمَحمَّ َقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ
ِه (ع)... َقاَل...) َعِن اْلُحَسیِن ْبِن َأِبی اْلَعَالِء َقاَل ُقْلُت ِألَِبی٩٥٦٥/ش ١٥/٥٦نک: خوئی، اْلَجْوَهِری ( َعْبِد اللَّ

.٧، ح ١٨٧، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
ِه َعزَّ َو َجَل  َة (ع) ُنوُر اللَّ ِئمَّ َباُب َأنَّ اْألَ

ٍد َعْن اْلُحَسی-١ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ ) َقاَل ٨٥٢٧/ش ١٣/١٩٢نک: خوئی، َعِلی ْبِن ِمْرَداٍس (ُن ْبُن ُمَحمَّ
َثَنا َصْفَواُن ْبُن یْحیی َو اْلَحَسُن ْبُن َمْحُبوٍب َعْن َأِبی َأیوَب َعْن َأِبی َخاِلٍد اْلکاُبِلی َقاَل َسَأْلُت أَ  َباَجْعَفٍر (ع)... َحدَّ

...َفَقاَل 
٣٧٢٫–٣٧١، ص ٢تفسیر القمی، ج روایت متابع:

ِه اْلَحَسِنی َعْن َعِلی ْبِن َأْسَباٍط َو اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعـْن َأْحَمُد ْبُن ِمْهَراَن -٤ َعْن َعْبِد اْلَعِظیِم ْبِن َعْبِد اللَّ
(ع)... َفَقاَل...َأِبی َأیوَب َعْن َأِبی َخاِلٍد اْلکاُبِلی َقاَل َسَأْلُت َأَباَجْعَفرٍ 

.٣٧٢–٣٧١، ص ٢تفسیر القمی، ج روایت متابع:
ُه َعزَّ َو َجلَّ ِفی کَتاِبهِ  ِتی َذکَرَها اللَّ َة (ع) ُهُم اْلَعَالَماُت الَّ ِئمَّ َباُب َأنَّ اْألَ

ٍد َعْن َأِبی َداُوَد اْلُم -١ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد اْألَْشَعِری َعْن ُمَعلَّ َثَنا اْلُحَسیُن ْبُن ُمَحمَّ ـاُص ْسَتِرقِّ َقاَل َحـدَّ َداُوُد اْلَجصَّ
ِه (ع)...٤٤٤٤/ش ٨/١٣٨نک: خوئی، ( ) َقاَل َسِمْعُت َأَباَعْبِد اللَّ

٢٧٠/٢٢٫، ح ١٦٣األمالی للطوسی، ص روایت متابع:
اِء َعْن -٢ ٍد َعِن اْلَوشَّ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ /ش ٣/١٨٦نـک: خـوئی، اِلٍم (َأْسَباِط ْبِن َسـاْلُحَسیُن ْبُن ُمَحمَّ
ِه (ع)... َفَقاَل...) َقاَل َسَأَل اْلَهیَثم َأَباَعْبِد ١٠٩٤ اللَّ

.٢٧٠/٢٢، ح ١٦٣األمالی للطوسی، ص روایت متابع:

، 2/782. (نـک: صـفار،   اسـت » (بن علوان) عن سعد بن طریف عـن األصـبغ  نیاحمد بن محمد بن عیسی عن الحس«صورت 
)15/ح 4/48بحرانی، سید هاشم، ال(چاپ وثوق)؛ 1یپاورق
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ِة (ع) ِئمَّ ُه َعزَّ َو َجلَّ َو َرُسوُلُه (ص) ِمَن اْلکْوِن َمَع اْألَ َباُب َما َفَرَض اللَّ

ٍد -٣ ِد ْبِن اْلُحَسیِن َعْن َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن یْحیی َعْن ُمَحمَّ ِد ْبِن َعْبِد اْلَحِمیِد َو ُمَحمَّ (نک: خوئی، ُمَحمَّ
ـِه ) َعْن َمْنُصوِر ْبِن یوُنَس َعْن َسْعِد ْبِن َطِریٍف َعـْن َأِبی١١٠٥٥/ش ١٧/٢٢١ َجْعَفـٍر (ع) َقـاَل َقـاَل َرُسـوُل اللَّ

(ص)...
٢٤٫، ح ٤٤–٤٣تبصرة، ص اإلمامة والروایت متابع:

ةٌ -٥ ِد ْبِن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ِمْن ِعدَّ اْلَمْغـَراِء َأِبیَأیوَب َعْن ْبِن َسِعیٍد َعْن َفَضـاَلةَ ْبِن اْلُحَسیِن ِعیَسی َعِن ْبِن ُمَحمَّ
ِد ْبِن َعْن  ِه (ص)...ِه (ع) یُقوُل َقاَل َرُسوُل َعْن َأَباِن ْبِن َتْغِلَب َقاَل َسِمْعُت َأَباَعْبِداللَّ ٥َساِلٍم ُمَحمَّ اللَّ

٢٤٫، ح ٤٤–٤٣؛ اإلمامة والتبصرة، ص ٤، ح ٦٩بصائر الدرجات، ص روایات متابع:
ِد -٧ ٍد َعْن ُمَحمَّ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ اْلَحَسـِن ْبـِن َأیوَب َعـِن ْبِن ُجْمُهوٍر َعـْن َفَضـاَلةَ ْبِن اْلُحَسیُن ْبُن ُمَحمَّ

َعِن اْلُفَضیِل ْبِن یَساٍر َقاَل َقاَل َأُبوَجْعَفٍر (ع)...٦دٍ ِزیا
.٧٤، ح ١٥٢، ص ١المحاسن، ج روایت متابع:

ُة (ع) ِئمَّ ُه َتَعاَلی ِفی کَتاِبِه ِباْلِعْلِم ُهُم اْألَ َباُب َأنَّ َمْن َوَصَفُه اللَّ
ِه بْ -١ ْنَصاِری َعْن َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعْن َعْبِد اللَّ َعْن ٧َسْعٍد ِن اْلُمِغیَرِة َعْن َعْبِد اْلُمْؤِمِن ْبِن اْلَقاِسِم اْألَ

َجْعَفٍر (ع)...َجاِبٍر َعْن َأِبی
.٢، ح ٢١٢، ص ١؛ الکافی، ج ١، ح ٧٤بصائر الدرجات، ص روایات متابع:

ُة (ع) ِئمَّ اِسِخیَن ِفی اْلِعْلِم ُهُم اْألَ باُب َأنَّ الرَّ
ِه ْبِن َعِلی َعْن َعِلی-٢ ٍد َعْن َعْبِد اللَّ ؛ طوسـی، ٢١/ش/١٩(نـک: نجاشـی، ِإْبَراِهیَم ْبِن ِإْسـَحاَق ْبُن ُمَحمَّ

ِه ْبـِن ٩/ش ٣٩؛ ابن الغضائری، ٥٩٩٤/ش ٤١٤، رجال الطوسی؛ همان، ٩/ش ١٦، الفهرست ) َعْن َعْبِد اللَّ
یَة َعْن َأَحِدِهَما اٍد َعْن ُبَریِد ْبِن ُمَعاِو (ع)...َحمَّ

.٤، ح ٢٢٣بصائر الدرجات، ص روایت متابع:
ِة َو ُمْخَتَلُف اْلَمَالِئکِة  ُبوَّ َة (ع) َمْعِدُن اْلِعْلِم َو َشَجَرُة النُّ ِئمَّ َباُب َأنَّ اْألَ

ِد ْبِن َعِلیَعْن َأْحَمُد ْبُن ِمْهَراَن -١ اِد ْبِن ِعیَسی َعْن ِرْبِع ُمَحمَّ ـِه َعـْن َعْن َغیِر َواِحٍد َعْن َحمَّ ی ْبـِن َعْبـِد اللَّ
اْلُحَسیِن (ع)...ْبُن اْلَجاُروِد َقاَل َقاَل َعِلیَأِبی

)10824/ش 108-17/107این عنوان، میان ثقه و غیر ثقه مشترك است. (نک: خوئی، -5
)2831/ش 5/320این عنوان، میان ثقه و غیر ثقه مشترك است. (نک: همان، -6
مراد از سعد، سعد بن یزید ابو مجاهد طائی است که )، 501(أستر آبادي، با توجه به سند این روایت در کتاب تأویل اآلیات-7

و مجهـول تلقـی   ) 5082ش /9/98ی، ؛ خـوئ 2768ش /212،رجال الطوسی، (نک: طوسیدر کتب رجال شیعه فاقد توثیق بوده
.شودمی
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.٢، ح ٧٧–٧٦بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

ِذیَن ِمْن َقْبِلِهْم  ْنِبیاِء َو اْألَْوِصیاِء الَّ ِبی َو َجِمیِع اْألَ َة َوِرُثوا ِعْلَم النَّ ِئمَّ َباُب َأنَّ اْألَ
اِب یْحیی َعْن ْبُن ُد ُمَحمَّ -٣ ) َعـْن ٦٤/ش ٦٦؛ ابن الغضـائری، ٤٩٨/ش ١٨٧(نجاشی، َسَلَمَة ْبِن اْلَخطَّ

ِه ْبِن َعْبِد  ٍد اللَّ ِه ْبِن َعْبِد ) َعْن ٧١٦٥/ش ٣٤٢–١١/٣٤١(نک: خوئی، ُمَحمَّ /ش ٢٢٦(نک: نجاشـی، اْلَقاِسِم اللَّ
ٍد َعِن اْلُم ْبِن ) َعْن ُزْرَعةَ ٥٩٤و ٥٩٣ ِه (ع)...ُمَحمَّ ِل ْبِن ُعَمَر َقاَل َقاَل َأُبوَعْبِد اللَّ َفضَّ

١.٨، ح ١٥٥بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

... ِه َعزَّ َو َجلَّ ِتی َنَزَلْت ِمْن ِعْنِد اللَّ َة (ع) ِعْنَدُهْم َجِمیُع اْلکُتِب الَّ ِئمَّ َباُب َأنَّ اْألَ
ُد ْبُن الْ -٢ ٍد َو ُمَحمَّ ؛ ٢٧٦/ش ١٠٩(نجاشـی، َبکِر ْبِن َصاِلٍح َعْن َسْهِل ْبِن ِزیادٍ َحَسِن َعْن َعِلی ْبُن ُمَحمَّ

ِد ْبِن ِسَناٍن ) َعْن ١٨٥٨/ش ٢٥٥-٤/٢٥١؛ خوئی، ١٩/ش ٤٤ابن الغضائری،  ِل ْبِن ُعَمَر َقـاَل ُمَحمَّ َعْن ُمَفضَّ
ُم...َأَتیَنا َباَب َأِبی ِه (ع)... َفَسِمْعَناُه یَتکلَّ َعْبِد اللَّ

٣.٩، ح ٣٦١بصائر الدرجات، ص ت متابع:روای

هُ  ُهْم یْعَلُموَن ِعْلَمُه کلَّ ُة (ع) َو َأنَّ ِئمَّ ُه ِإالَّ اْألَ ُه َلْم یْجَمِع اْلُقْرآَن کلَّ َباُب َأنَّ
ِد ْبِن ِعیَسـی َعـْن -٤ ِد ْبِن اْلُحَسیِن َعْن ُمَحمَّ ُد ْبُن یْحیی َعْن ُمَحمَّ ـِه الْ ُمَحمَّ (نـک: ُمـْؤِمِن َأِبـی َعْبـِد اللَّ

َعْبِد اْألَْعَلی َمْوَلی ) َعْن ٤٧٢٣/ش ٢٩٧؛ همان، ٤٧٢٢/ش ٢٩٧–٨/٢٩٦؛ خوئی، ٤٥٣/ش ١٧٢نجاشی، 
ِه (ع)...٦٢٤٠/ش ٢٨١–١٠/٢٧٨(نک: خوئی، آِل َساٍم  ) َقاَل َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اللَّ

.٨، ح ٦١، ص ١؛ الکافی، ج ٣، ح ٢١٨–٢١٧: بصائر الدرجات، ص روایات متابع
ِه اْألَْعَظِم  ُة (ع) ِمِن اْسِم اللَّ ِئمَّ َباُب َما ُأْعِطی اْألَ

ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن -٢ ٍد َعِن اْلُحَسیِن ْبِن َسِعیٍد َو ُمَحمَّ ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َزکِریا ْبـِن ِعْمـَراَن ُمَحمَّ
ی ـِه ْبِن اْلَجْهِم َعْن ) َعْن َهاُروَن ٤٧١٩/ش ٢٩٥–٨/٢٩٤(نک: خوئی، اْلُقمِّ َرُجٍل ِمْن َأْصَحاِب َأِبـی َعْبـِد اللَّ

ِه (ع)...(ع) َلْم َأْحَفْظ اْسَمُه َقاَل َسِمْعُت َأَباَعْبِد اللَّ
.٤، ح ٢٢٩بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

ْنِبیاِء (ع) ِة ِمْن آیاِت اْألَ ِئمَّ َباُب َما ِعْنَد اْألَ
ُد ْبُن یْحیی َعْن -٣ ِد ْبِن اْلُحَسیِن َعْن ُمَحمَّ ؛ ابن ١٠٧٢/ش ٤٠٤(نک: نجاشی، ُموَسی ْبِن َسْعَداَن ُمَحمَّ

نـک:  «، نادرست بوده و با توجه به اسناد مشابه و دیگر نسخ، شعیب الحـداد صـحیح اسـت.    »شعیب الخزاز«، در سند بصائر-8
.»(چاپ وثوق)2ی، پاورق1/501صفار، 

ل شده و بسیار بعیـد اسـت کـه ایـن مـاجرا      اما در سند بصائر از امام باقر (ع) نق،در سند کافی این واقعه از امام صادق (ع)-9
متعدد واقع شده باشد. با توجه به این که راوي طبقه اول این روایت یعنی موسی بن أکیل نمیري، در طبقه راویان امام صـادق  

رسـد در سـند   )، به نظـر مـی  12759ش /20/24(نک: خوئی، ستی(ع) است و روایت بی واسطه وي از امام باقر (ع) معهود ن
ئر تصحیف صورت گرفته باشد و قضیه مربوط به امام صادق (ع) باشد.بصا
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ِه ْبِن اْلَقاِسِم ) َعْن ١٢٣/ش ٩٠الغضائری،  ، رجال الطوسـی(نک: طوسی، َأِبی َسِعیٍد اْلُخَراَساِنیَعْن َعْبِد اللَّ

ِه (ع) َقاَل َقاَل َأُبو٥٥١٢/ش ٣٧٠ َجْعَفٍر (ع)...) َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ
٢٩٫، ح ٢٤٤کتاب الغیبة للنعمانی، ص روایت متابع:

ِد ْبِن ِإْسَماِعیَل َعـْن -٥ ِد ْبِن اْلُحَسیِن َعْن ُمَحمَّ ٌد َعْن ُمَحمَّ اِج ُمَحمَّ ـرَّ (نـک: خـوئی، َأِبـی ِإْسـَماِعیَل السَّ
؛ خـوئی، ١٩٥٦/ش ٦٨١(نـک: طوسـی، رجـال الطوسـی، ِبْشِر ْبِن َجْعَفـرٍ ) َعْن ١٣٩٣٨/ش ٢٧-٢٢/٢٥

ِل ْبِن ُعَمَر َعْن َأِبی١٧٤٠و ١٧٣٨/ش ٤/٢٢١ ِه (ع) َقاَل َسِمْعُتُه یُقوُل...) َعْن ُمَفضَّ َعْبِد اللَّ
.٣٥٥-٣٥٤، ص ١تفسیر القمی، ج روایت متابع:

ِحیَفِة َو اْلَجْفِر َو اْلَجاِمَعِة َو ُمْصَحِف َفاِطَمَة (ع) َباٌب ِفیِه ِذکُر الصَّ
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن یوُنَس َع َعلِ -٤ ْن َذکَرهُ ی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ ـِه مَّ َعْن ُسَلیَماَن ْبِن َخاِلٍد َقاَل َقاَل َأُبوَعْبِد اللَّ
(ع)...

.٢٢و ح ٢١، ح ١٧٨: بصائر الدرجات، ص روایات متابع
َة (ع) یْعَلُموَن َجِمیَع اْلُعُلوِم الَّ  ِئمَّ ُسِل (ع)َباُب َأنَّ اْألَ ْنِبیاِء َو الرُّ ِتی َخَرَجْت ِإَلی اْلَمَالِئکِة َو اْألَ

ْنِدیَعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن -٣ ) َعْن َجْعَفـِر ْبـِن َبِشـیٍر ٥٨٢٥/ش ٧٦–١٠/٧٥(نک: خوئی، َصاِلِح ْبِن السِّ
َعْن ُضَریٍس َقاَل َسِمْعُت َأَباَجْعَفٍر (ع)...

.٣، ح ١٢٩بصائر الدرجات، ص روایت متابع:
َباٌب َناِدٌر ِفیِه ِذکُر اْلَغیِب 

ُد ْبُن یْحیی َعْن -٢ ِد ْبِن ِعیَسـی (ُمَحمَّ ِه ْبِن ُمَحمَّ ) َعـِن ٧١٤٠/ش ٣٣٤–١١/٣٣٣نـک: خـوئی، َعْبِد اللَّ
یَرِفی َقاَل َسِمْعُت ُحْمـَراَن ْبـَن أَ  ْعـیَن یْسـَأُل َأَبـا َجْعَفـٍر اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعِلی ْبِن ِرَئاٍب َعْن َسِدیٍر الصَّ

(ع)...
.١، ح ١٣٣بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

ُهْم َال یُموُتوَن ِإالَّ ِباْخِتیاٍر ِمْنُهْم  َة (ع) یْعَلُموَن َمَتی یُموُتوَن َو َأنَّ ِئمَّ َباُب َأنَّ اْألَ
ِد ْبِن ِعیَسی َعِن اْلَحَسِن بْ -٢ َثِنی َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن ُمَحمَّ ـاٍر َقـاَل َحـدَّ ِد ْبِن َبشَّ َشـیٌخ ِمـْن َأْهـِل ِن ُمَحمَّ

ةِ  ِبیِع ِمَن اْلَعامَّ ْن کاَن یْنَقُل َعْنُه َقاَل... َفَقاَل ُموَسی ْبُن َجْعَفٍر (ع)...َقِطیَعِة الرَّ ِبَبْغَداَد ِممَّ
؛ ٢، ح ٩١، ص ٢؛ عیون أخبار الرضا (ع)، ج ١٢٣٦١، ح ٣٣٤–٣٣٣قرب االسناد، ص روایات متابع: 

مـن  «ذکر نموده بود، وصـف او را  » من کان ینقل عنه«در این سند برخالف سند کافی که توصیف شیخ اهل قطیعۀ الربیع را -1
انـد. را دال بـر وثاقـت وي گرفتـه   رساند. آیۀ اهللا خوئی این تعبیـر آورده که وثاقت یا ال اقل مدح آن شیخ را می» کان یقبل منه

انـد حسـن بـن    به عالوه همچنان که آیۀ اهللا خوئی ابـراز داشـته  ) مدخل الحسن بن محمد بن یسار، 3134ش /6/144خوئی، (
)3328ش /220باشد. (همان، محمد بن یسار همان حسن بن بشار ثقه می
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٢٣٧/٢١.١، ح ٢١٣؛ األمالی للصدوق، ص ٢

ـاِء َعـْن -٦ ٍد َعـِن اْلَوشَّ ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ، رجـال الطوسـی(نـک: طوسـی، ُمَسـاِفرٍ ُمَحمَّ
َضـا (ع) ) َأنَّ َأَبا اْلَحَسـ١٢٢٨١/ش ١٤٣-١٩/١٤٢؛ خوئی، ٥٧٤٩/ش ٣٩٠؛ همان، ٥٤٥٠/ش ٣٦٧ ِن الرِّ

َقاَل...
.٩، ح ٥٠٣بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

َة (ع) یْعَلُموَن ِعْلَم َما کاَن َو َما یکوُن... ِئمَّ َباُب َأنَّ اْألَ
ِد ْبِن اْلُحَسیِن َعْن -١ ُد ْبُن یْحیی َعْن ُمَحمَّ ٍد َو ُمَحمَّ َعـْن َعْبـِد ْحَمرِ ِإْبَراِهیَم ْبِن ِإْسَحاَق اْألَ َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ

ا َمَع َأِبی اِر َقاَل کنَّ مَّ اٍد َعْن َسیٍف التَّ ِه ْبِن َحمَّ ِه (ع)... َفَقال...اللَّ َعْبِد اللَّ
١٫، ح ١٤٩بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

ٍد َعْن -٢ ٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن ِسَناٍن ِعدَّ ْبِن یْعُقـوَب َعـِن اْلَحـاِرِث ْبـِن َعْن یوُنَس ُمَحمَّ
ِه ْبُن ِبْشٍر اْلَخثْ  ٍة ِمْن َأْصَحاِبَنا ِمْنُهْم َعْبُد اْألَْعَلی َو َأُبو ُعَبیَدَة َو َعْبُد اللَّ ـِه (ع) اْلُمِغیَرِة َو ِعدَّ َعِمی َسِمُعوا َأَباَعْبِد اللَّ

یُقوُل...
.٨، ح ٦١، ص ١لکافی، ج ؛ ا٣، ح ٢١٨–٢١٧: بصائر الدرجات، ص روایات متابع

ِة (ع) ِئمَّ َباُب ِجَهاِت ُعُلوِم اْألَ
ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن َأِبی َزاِهٍر َعْن -٢ َعْن َصْفَواَن ْبِن یْحیی َعـِن اْلَحـاِرِث ْبـِن ٢َعِلی ْبِن ُموَسیُمَحمَّ

ِه (ع) َقاَل ُقْلُت َأْخِبْرِنی اْلُمِغیَرِة َعْن َأِبی َعْن ِعْلِم َعاِلِمکْم َقاَل...َعْبِد اللَّ
.٥، ح ٣٤٧و ص ٢، ح ٣٤٦بصائر الدرجات، ص روایات متابع:

ُموَن  ُثوَن ُمَفهَّ َة (ع) ُمَحدَّ ِئمَّ َباُب َأنَّ اْألَ
ٍد َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن َجِمیِل ْبِن َصاِلٍح َعْن ِزیاِد ْبِن ُسوَقَة َع -٢ ٌد َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ اْلَحکِم ْبـِن ِن ُمَحمَّ

) َقـاَل ٢٢٤٥/ش ١٨٤؛ همان، ١٣٣٢/ش ١٣١؛ همان، ١٠٩٩/ش ١١٢(نک: طوسی، رجال الطوسی، ُعَتیَبةَ 
َدَخْلُت َعَلی َعِلی ْبِن اْلُحَسیِن (ع)...

.٤، ح ٣٤٠بصائر الدرجات، ص روایت متابع قسمت اصلی:
ةَ  ِئمَّ ُه ِبَها اْألَ ُد اللَّ ِتی یَسدِّ وِح الَّ (ع)َباُب الرُّ

که بنا به توضـیحی  ضبط شده» من کان یقبل قوله«به صورتتوصیف شیخ اهل قطیعۀ الربیع در سند امالی و عیون االخبار،-1
رساند.که در پاورقی قبل گذشت، وثاقت یا ال اقل مدح آن شیخ را می

علی بن «است و تصحیفی در سند رخ داده است، چرا که اوالً در این طبقه شخصی با نام » علی بن إسماعیل«ظاهراً صحیح -2
ح /346صـفار،  ر سند بصائر الدرجات، این خبر از علی بن إسماعیل نقل شده است. (نک: شناخته شده نیست و ثانیاً د» موسی

3(
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ِد ْبِن اْلُحَسیِن َعْن َعِلی ْبِن َأْسَباٍط َعْن -٢ ُد ْبُن یْحیی َعْن ُمَحمَّ َقاَل َسَأَلُه َرُجٌل ِمـْن َأْسَباِط ْبِن َساِلٍم ُمَحمَّ

َأْهِل ِهیَت... َفَقاَل...
١٢٫، ح ٤٧٧بصائر الدرجات، ص روایت متابع: 

ُد ْبُن یْحیی َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُمو-٥ ـِد ْبـِن َسی َعْن ُموَسی ْبِن َجْعَفـٍر َعـْن َعِلـی ْبـِن َأْسـَباٍط َعـْن ُمَحمَّ ُمَحمَّ
ِه (ع)... َقاَل...اْلُفَضیِل  َعْن َأِبی َحْمَزَة َقاَل َسَأْلُت َأَباَعْبِد اللَّ

.٣، ح ٤٧٩بصائر الدرجات، ص روایت متابع:
ِذی یکوُن  َماَم الَّ َماَم (ع) یْعِرُف اْإلِ ِمْن َبْعِدهِ...َباُب َأنَّ اْإلِ

ٍد َعِن اْلُحَسیِن ْبِن َسِعیٍد َعْن -٣ ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن اْلُفَضیِل ُمَحمَّ اْلَحَسـِن َعْن َأِبیُمَحمَّ
َضا (ع)... الرِّ

.٢، ح ٢٧٦، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
َماَمِة ِفی اْألَْعَقاِب... َباُب َثَباِت اْإلِ

ٍد َعْن َع -٢ ِد ْبِن اْلَوِلیِد َعْن یوُنَس ْبِن یْعُقوَب َعْن َأِبیَسْهِل ْبِن ِزیادٍ ِلی ْبُن ُمَحمَّ ِه (ع)...َعْن ُمَحمَّ َعْبِد اللَّ
.٤١، ح ٥٧اإلمامة والتبصرة، ص روایت متابع:

صِّ َعَلی َأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن (ع) َشاَرِة َو النَّ َباُب اْإلِ
ُد ْبُن -٨ ٍد َعِن اْلُحَسیِن ْبِن َسِعیٍد َعِن ُمَحمَّ ٍد یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ َعِلی ْبِن َأِبـی َعْن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ
ِه (ع)...َعِن اْبِن َأِبی َسِعیٍد َعْن َأَباِن ْبِن َتْغِلَب َعْن َأِبیَحْمَزةَ  َعْبِد اللَّ

.٤، ح ٣٠٣بصائر الدرجات، ص روایت متابع:
ِه َعَلیِهَماَبا صِّ َعَلی َعِلی ْبِن اْلُحَسیِن َصَلَواُت اللَّ َشاَرِة َو النَّ ُب اْإلِ
ٍد َعِن اْلُحَسیِن ْبِن َسِعیٍد َعِن -٢ ٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ اْلَجـاُروِد َعـْن َعـْن َأِبیاْبـِن ِسـَناٍن ِعدَّ

َجْعَفٍر (ع) َقاَل...َأِبی
.١، ح ٣٠٤–٣٠٣، ص ١الکافی، ج ع:روایت متاب

صِّ َعَلی َأِبی َجْعَفٍر (ع) َشاَرِة َو النَّ َباُب اْإلِ
ُد ْبُن اْلَحَسِن َعْن -٣ ِد ْبِن ِعیَسی َعْن َفَضاَلَة ْبِن َأیوَب َعِن اْلُحَسیِن ْبِن َأِبی اْلَعَالِء َعْن َسْهٍل ُمَحمَّ َعْن ُمَحمَّ

ِه (ع) َقاَل َس َأِبی ِمْعُتُه یُقوُل...َعْبِد اللَّ
.٤، ح ٣٠٦، ص ١الکافی، ج روایت متابع:

َضا (ع) صِّ َعَلی َأِبی اْلَحَسِن الرِّ َشاَرِة َو النَّ َباُب اْإلِ
ِد ْبِن َعِلیَعْن َأْحَمُد ْبُن ِمْهَراَن -٦ َلی َأِبی َعْن ِزیاِد ْبِن َمْرَواَن اْلَقْنِدی َو کاَن ِمَن اْلَواِقَفِة َقاَل َدَخْلُت َع ُمَحمَّ
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ِإْبَراِهیَم (ع) َو ِعْنَدُه اْبُنُه َأُبو اْلَحَسِن (ع) َفَقاَل ِلی...

.٢٥، ح ٣٩، ص ٢عیون أخبار الرضا (ع)، ج روایت متابع:
ِد ْبِن َعِلیَعْن َأْحَمُد ْبُن ِمْهَراَن -٨ ِد ْبِن ِسَناٍن َو َعِلی ْبِن اْلَحکِم َجِمیعًا َعِن الْ ُمَحمَّ ُحَسـیِن ْبـِن َعْن ُمَحمَّ

اْلَحَسِن (ع)...اْلُمْخَتاِر َقاَل َخَرَجْت ِإَلیَنا َأْلَواٌح ِمْن َأِبی
٢٣٫، ح ٣٩، ص ٢عیون أخبار الرضا (ع)، ج روایت متابع:

ِد ْبِن َعْن َأْحَمُد ْبُن ِمْهَراَن -١٢ ْصـِر ْبـِن َقـاُبوَس َعْن َسـِعیِد ْبـِن َأِبـیَعِلیُمَحمَّ َقـاَل ُقْلـُت اْلَجْهِم َعـِن النَّ
ی َسَأْلُت َأَباک (ع)...ِألَِبی ِإْبَراِهیَم (ع) ِإنِّ

.٢٦، ح ٤٠–٣٩، ص ٢؛ عیون أخبار الرضا (ع)، ج ٨٤٩، ح ٤٥١رجال الکشی، ص روایات متابع: 
اِنی (ع) صِّ َعَلی َأِبی َجْعَفٍر الثَّ َشاَرِة َو النَّ َباُب اْإلِ

ِد َعْن َأْحَمُد ْبُن ِمْهَراَن -٦ ٍد َقـاَل َذکْرَنـا ِعْنـَد َأِبـی اْلَحَسـِن (ع) َشـیئًا... ْبِن َعِلیُمَحمَّ ِر ْبِن َخالَّ َعْن ُمَعمَّ
َفَقاَل...

.٢، ح ٣٢٠، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
ِد ْبِن َعِلیَعْن ْحَمُد أَ -٧ ؛ ٤٩٩٧/ش ٣٣٦، رجال الطوسـی(نک: طوسی، اْبِن ِقیاَما اْلَواِسِطیَعِن ُمَحمَّ

) َقاَل َدَخْلُت َعَلی َعِلی ْبِن ُموَسی (ع)...١٠٤٥و ١٠٤٤/ش ٥٥٤–٥٥٣الکشی، 
.١٠٤٤، ح ٥٥٣رجال الکشی، ص روایت متابع:

ٍد (ع) صِّ َعَلی َأِبی ُمَحمَّ َشاَرِة َو النَّ َباُب اْإلِ
؛ ٢٢٨٨/ش ٩٠–٥/٨٧(نــک: خــوئی، جعفــر بــن محمــد الکــوفیَعْنــُه { علــی بــن محمــد عــن -٤
؛ طوسـی، ١٠٧٦/ش ٤٠٦(نک: نجاشی، ُموَسی ْبِن َجْعَفِر ْبِن َوْهٍب )} َعْن ٧١١٢٧/ش ٣٨–٢٠/٣٧همان،

) َعـْن ١٢٧٧١/ش ٣٨–٢٠/٣٧؛ خوئی، ٦٣٧٧/ش ٤٤٩، رجال الطوسی؛ همان، ٧١٩/ش ٤٥٣، الفهرست
َعِلی ْبِن َجْعَفٍر َقاَل کْنُت َحاِضرًا َأَبااْلَحَسِن (ع)...

٨٫، ح ٣٢٧–٣٢٦، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
ٍد َعْن -٩ ـٍد َعِلی ْبُن ُمَحمَّ ؛ ٨٩٩/ذیلـش ٣٣٦؛ همـان، ١٧٧/ش ٧٣(نـک: نجاشـی، ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَّ

ـِد ْبـِن ) َعـْن ١٤/ش ٤٢–٤١؛ ابن الغضائری، ١٠١٤/ش ٥٣١–٥٣٠؛ همان، ٥٩١/ذیلش ٣٢٦الکشی،  ُمَحمَّ
اْلَحَسِن (ع)...َعَلی َأِبی) َقاَل َدَخْلُت ٥٧٧٨/ش ٣٩٢، رجال الطوسی(نک: طوسی، یْحیی ْبِن َدْریاَب 

٨٫، ح ٣٢٧–٣٢٦، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
ٍد َعْن -١٠ ٍد َعِلی ْبُن ُمَحمَّ َعْن َأِبی َهاِشٍم اْلَجْعَفِری َقاَل کْنُت ِعْنَد َأِبی اْلَحَسِن (ع)...ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَّ
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١٦٧.١ح ،٢٠٠و نیز ص ٨٤، ح ٨٣–٨٢: الغیبة للطوسی، ص روایات متابع

ٍد َع -١٣ ْن َذکَرهُ َعِلی ْبُن ُمَحمَّ ِد ْبِن َأْحَمَد اْلَعَلِوی َعْن َداُوَد ْبِن اْلَقاِسِم َقاَل َسِمْعُت َأَبا اْلَحَسـِن مَّ َعْن ُمَحمَّ
(ع)...

.٥، ح ٣٨١؛ کمال الدین وتمام النعمة، ص ٥، ح ٢٤٥، ص ١علل الشرائع، ج روایات متابع:
ْهی َعِن اِالْسِم َباٌب ِفی النَّ

ٍد َع -١ ْن َذکَرهُ َعِلی ْبُن ُمَحمَّ ِد ْبِن َأْحَمَد اْلَعَلِوی َعْن َداُوَد ْبِن اْلَقاِسِم اْلَجْعَفِری َقاَل َسِمْعُت َأَبـا مَّ َعْن ُمَحمَّ
اْلَحَسِن اْلَعْسکِری (ع)...

.٥، ح ٢٤٥، ص ١علل الشرائع، ج روایت متابع:
َغیَبِة َباٌب َناِدٌر ِفی َحاِل الْ 

ِد ْبِن َخاِلٍد َع -١ َثهُ َعِلی ْبُن ِإْبَراِهیَم َعْن َأِبیِه َعْن ُمَحمَّ ْن َحدَّ ُد ْبُن یْحیی َعْن مَّ ِل ْبِن ُعَمَر َو ُمَحمَّ َعِن اْلُمَفضَّ
ِد ْبِن ِعیَسی َعْن َأِبیِه َعْن  ِه ْبِن ُمَحمَّ ِل ْبِن ُع َبْعِض َأْصَحاِبهِ َعْبِد اللَّ ِه (ع)...َعِن اْلُمَفضَّ َمَر َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ

.١٧، ح ٣٣٩کمال الدین وتمام النعمة، ص روایت متابع:
َباٌب ِفی اْلَغیَبِة 

ٍد َو َعِلی ْبُن إِ -١٣ ُد ْبُن یْحیی َو َغیُرُه َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن َسْهِل ْبِن ِزیاٍد َو ُمَحمَّ ْبـَراِهیَم َعِلی ْبُن ُمَحمَّ
ـِبیِعیِبیِه َجِمیعًا َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلٍم َعْن َأِبی َحْمـَزَة َعـْن َعْن أَ  َبْعـِض َعـْن َأِبـی ِإْسـَحاَق السَّ

َم ِبَهَذا اْلکَالِم...َأْصَحاِب َأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن  ْن یوَثُق ِبِه َأنَّ َأِمیَر اْلُمْؤِمِنیَن (ع) َتکلَّ (ع) ِممَّ
١١٫، ح ٣٠٢کمال الدین وتمام النعمة، ص بع قسمت اصلی:روایت متا

َثَنا ُعْثَماُن ْبُن ِعیَسی َعـْن ٢اْلُحَسیُن ْبُن َأْحَمَد -٢٩ (نـک: َخاِلـِد ْبـِن َنِجـیٍح َعْن َأْحَمَد ْبِن ِهَالٍل َقاَل َحدَّ
هِ ٤٢٢٦/ش ٨/٣٩خوئی،  (ع)...) َعْن ُزَراَرَة ْبِن َأْعیَن َقاَل َقاَل َأُبوَعْبِد اللَّ

.٥، ح ٣٣٧، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
َماَمِة  َباُب َما یْفَصُل ِبِه َبیَن َدْعَوی اْلُمِحقِّ َو اْلُمْبِطِل ِفی َأْمِر اْإلِ

ٍد َعْن -٤ ِه َو َعِلی ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن َأِبی َعْبِد اللَّ َخِعـیُمَحمَّ ـٍد النَّ اُوَد ْبـِن َعـْن َأِبـی َهاِشـٍم دَ ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَّ
ٍد (ع)... اْلَقاِسِم اْلَجْعَفِری َقاَل کْنُت ِعْنَد َأِبی ُمَحمَّ

١٧١.٣، ح ٢٠٤–٢٠٣الغیبة للطوسی، ص روایت متابع: 

نـک: طوسـی،   (ها و روایات راوي نخست یعنی سعد بن عبـد اهللا أشـعري صـحیح اسـت.    طریق شیخ طوسی به همه کتاب-1
)316ش /215، الفهرست

)1008لشیذ/3/155نک: خوئی، دانند. (آیۀ اهللا خوئی شکل صحیح سند را الحسین بن محمد می-2
ها و روایات راوي نخست یعنی سعد بن عبد اهللا أشعري صحیح است.طریق شیخ طوسی به همه کتابکه گذشت، همچنان-3
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ِد ْبِن َعِلیَعْن َأْحَمُد ْبُن ِمْهَراَن -١١ َعِلـی َو کاَن ِمَن اْلَواِقَفِة َقاَل َدَخْلُت َعَلـی اْبِن ِقیاَما اْلَواِسِطیَعِن ُمَحمَّ

َضا (ع)... ْبِن ُموَسی الرِّ
.١٠٤٤، ح ٥٥٣رجال الکشی، ص روایت متابع:

ْوِقیت َباُب کَراِهیِة التَّ
ُد ْبُن یْحیی َعْن -٢ اِب ُمَحمَّ اَن َعْن َسَلَمَة ْبِن اْلَخطَّ ؛ الکشی، ٦٦٠/ش ٢٥١(نک: نجاشی، َعِلی ْبِن َحسَّ
ْحَمِن ْبـِن کِثیـرٍ َعْبِد ) َعْن ٨٨/ش ٧٧؛ ابن الغضائری، ٨٥١/ش ٤٥٢ /ش ٢٣٥-٢٣٤(نـک: نجاشـی، الرَّ
ِه (ع)...٦٢١ ) َقاَل کْنُت ِعْنَد َأِبی َعْبِد اللَّ

٨٧٫، ح ٩٥اإلمامة والتبصرة، ص روایت متابع:
ِد ْبِن َأْحَمَد َعِن -٦ ُد ْبُن یْحیی َو َأْحَمُد ْبُن ِإْدِریَس َعْن ُمَحمَّ یاِریُمَحمَّ ؛ ٩٢١/ش ٨٠(نک: نجاشی، السَّ

) َعِن اْلَحَسـِن ْبـِن َعِلـی ْبـِن یْقِطـیٍن َعـْن َأِخیـِه ١١/ش ٤٠؛ ابن الغضائری، ٧٠/ش ٥٧، الفهرستطوسی، 
اْلُحَسیِن َعْن َأِبیِه َعِلی ْبِن یْقِطیٍن َقاَل َقاَل ِلی َأُبواْلَحَسِن (ع)...

٢٩٢.٤، ح ٣٤٣–٣٤١الغیبة للطوسی، ص روایت متابع:

ُه َمْن َعرَ  َر َباُب َأنَّ ْمُر َأْو َتَأخَّ َم َهَذا اْألَ هُ َتَقدَّ َف ِإَماَمُه َلْم یُضرَّ
ٍد َعْن -٧ َعِن اْلُحَسیِن ْبِن َسِعیٍد َعْن َفَضاَلَة ْبِن َأیوَب َعْن ُعَمـَر ْبـِن َأَبـاٍن َقـاَل َسْهِل ْبِن ِزیادٍ َعِلی ْبُن ُمَحمَّ

ِه (ع)... َسِمْعُت َأَباَعْبِد اللَّ
.٧، ح ٣٥٢الغیبة للنعمانی، ص کتاب روایت متابع:

َماَمَة َو َلیَس َلَها ِبَأْهٍل... َعی اْإلِ َباُب َمِن ادَّ
ُد ْبُن یْحیی َعْن -٢ ِد ْبِن ِعیَسیُمَحمَّ ِه ْبِن ُمَحمَّ َعْن َعِلی ْبِن اْلَحکِم َعْن َأَباٍن َعِن اْلُفَضیِل َعْن َأِبـی َعْبِد اللَّ

ِه (ع) َقاَل... َعْبِد اللَّ
٢١٤٫ثواب األعمال، ص متابع:روایت

ِد ْبِن ُجْمُهوٍر َعْن -٣ ٍد َعْن ُمَحمَّ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ ْحَمِن اْلُحَسیُن ْبُن ُمَحمَّ ِه ْبـِن َعْبـِد الـرَّ َعـِن َعْبِد اللَّ
ِه (ع)... اْلُحَسیِن ْبِن اْلُمْخَتاِر َقاَل ُقْلُت ِألَِبی َعْبِد اللَّ

٢٥١٫، ص ٢القمی، ج تفسیر روایت متابع:
ٍد َعْن َأِبی َداُوَد اْلُمْسَتِرقِّ َعْن -١٢ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ نـک: خـوئی، َعِلی ْبِن َمیُمـوٍن (اْلُحَسیُن ْبُن ُمَحمَّ

ِه (ع)...٨٥٦١/ش ١٣/٢٢٤ ) َعِن اْبِن َأِبی یْعُفوٍر َقاَل َسِمْعُت َأَباَعْبِد اللَّ
.٤، ح ٣٧٣ص ، ١الکافی، ج روایت متابع:

)389لشیذ/271، الفهرستطریق شیخ طوسی به راوي نخست یعنی علی بن یقطین معتبر است. (نک: طوسی، -4
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ِة (ع) ِئمَّ َباُب َمَواِلیِد اْألَ

ِد ْبِن اْلُحَسیِن َعْن -٢ ُد ْبُن یْحیی َعْن ُمَحمَّ ِه ْبِن اْلَقاِسِم َعْن ُموَسی ْبِن َسْعَداَن ُمَحمَّ َعـِن اْلَحَسـِن َعْبِد اللَّ
ِه (ع)... ْبِن َراِشٍد َقاَل َسِمْعُت َأَباَعْبِد اللَّ

.٢١٥، ص ١ی، ج تفسیر القمروایت متابع:
ِة َو َأْرَواِحِهْم َو ُقُلوِبِهْم (ع) ِئمَّ َباُب َخْلِق َأْبَداِن اْألَ

ةٌ -٤ ِد ْبِن َخاِلٍد َعْن ِمْن ِعدَّ ٍد َعْن ُمَحمَّ /ش ٢٣/٧٤(نـک: خـوئی، َنْهَشٍل َأِبیَأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
ُد ْبُن ِإْسَم ١٤٩٠٤ َثِنی ُمَحمَّ َماِلی َقاَل َسِمْعُت َأَباَجْعَفٍر (ع)...اِعیَل َعْن َأِبی) َقاَل َحدَّ َحْمَزَة الثُّ

.٤١١، ص ٢تفسیر القمی، ج روایت متابع ناقص: 
ِمیَن  ْسِلیِم َو َفْضِل اْلُمَسلِّ َباُب التَّ

ُه َعْن َعْبِد اْلَعِظیِم اْلَحَسِنی َعْن َعِلی ْبـِن َأْحَمُد ْبُن ِمْهَراَن -٨ َأْسـَباٍط َعـْن َعِلـی ْبـِن ُعْقَبـَة َعـِن َرِحَمُه اللَّ
ِه (ع)...اْلَحکِم ْبِن َأیَمَن  َعْن َأِبی َبِصیٍر َقاَل َسَأْلُت َأَباَعْبِد اللَّ

.١، ح ٥١، ص ١الکافی، ج روایت متابع:
ُهْم ِإَذا َظَهَر َأْمُرُهْم َحکُموا ِبُحکِم َداُوَد َو آِل َداُو  ِة (ع) َأنَّ ِئمَّ َد َو َال یْسَأُلوَن اْلَبیَنـَة َعَلـیِهُم َباٌب ِفی اْألَ

َالُم  السَّ
ٍد َعْن -٢ ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن ِسَناٍن ُمَحمَّ ِه (ع)...ُمَحمَّ َعْن َأَباٍن َقاَل َسِمْعُت َأَباَعْبِد اللَّ

.٤، ح ٢٧٩بصائر الدرجات، ص روایت متابع:
ُه َعْن َر َأْحَمُد ْبُن ِمْهَراَن -٥ ِد ْبِن َعِلیِحَمُه اللَّ ـاٍر ُمَحمَّ َعِن اْبـِن َمْحُبـوٍب َعـْن ِهَشـاِم ْبـِن َسـاِلٍم َعـْن َعمَّ

ِه (ع)... َقاَل... اَباِطی َقاَل ُقْلُت ِألَِبی َعْبِد اللَّ السَّ
ِة َقاَل... ََمْنِزَلِة آَصَف َصاِحِب ُسلَ «روایت متابع قسمت اول ِئمَّ »:یَماَن َما َمْنِزَلُة اْألَ

.٥، ح ٣٨٦بصائر الدرجات، ص 
ِه...«روایت متابع قسمت دوم .٣، ح ٣٩٨، ص ١الکافی، ج »: َقاَل َفِبَما َتْحکُموَن َقاَل ِبُحکِم اللَّ

ُه َلیَس َشی ِة (ع) ...َباُب َأنَّ ِئمَّ اِس ِإالَّ َما َخَرَج ِمْن ِعْنِد اْألَ ٌء ِمَن اْلَحقِّ ِفی یِد النَّ
ْنِدیِإْبَراِهیَم َعْن َعِلی ْبُن -٥ َعْن َجْعَفِر ْبِن َبِشیٍر َعْن َأَباِن ْبـِن ُعْثَمـاَن َعـْن َأِبـی َبِصـیٍر َقـاَل َصاِلِح ْبِن السِّ

َسَأْلُت َأَباَجْعَفٍر (ع)...
.٣٧٠، ش ٢١٠–٢٠٩؛ رجال الکشی، ص ٣، ح ٣٠–٢٩بصائر الدرجات، ص روایات متابع:

ِبی (ص) ُزوِم ِلَجَماَعِتِهْم َو َمْن ُهْم َباُب َما َأَمَر النَّ ِة اْلُمْسِلِمیَن َو اللُّ ِئمَّ ِصیَحِة ِألَ ِبالنَّ
ُد ْبُن اْلَحَسِن َعْن -٢ (نـک: نجاشـی، اْلَحکِم ْبِن ِمْسـکیٍن َعْن َعِلی ْبِن اْلَحکِم َعِن َبْعِض َأْصَحاِبَناُمَحمَّ
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رجـال ؛ البرقی، ٢٤٨٣/ش ١٩٧،یرجال الطوس؛ همان، ٢٤٧/ش ١٦٠، الفهرست؛ طوسی، ٣٥٠/ش ١٣٦

َقـاَل َقـاَل ُسـْفیاُن َرُجٍل ِمْن ُقَریٍش ِمْن َأْهِل َمکةَ ) َعْن ٣٨٨٨و ٣٨٨٧/ش ١٩١–٧/١٨٨؛ خوئی، ٣٨، البرقی
ٍد (ع) َقاَل َفَذَهْبُت َمَعُه ِإَلیِه... ْوِری اْذَهْب ِبَنا ِإَلی َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ الثَّ

.١، ح ٤٠٣، ص ١ی، ج الکافروایت متابع قسمت اصلی:
یِل ِفی اْلَوَالیِة  ْنِز َباٌب ِفیِه ُنکٌت َو ُنَتٌف ِمَن التَّ

اِء َعْن -٧ ٍد َعِن اْلَوشَّ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد اْألَْشَعِری َعْن ُمَعلَّ یاْلُحَسیُن ْبُن ُمَحمَّ ِه ْبـِن ٥اْلُمَثنَّ َعْن ُزَراَرَة َعْن َعْبِد اللَّ
(ع)...َعْجَالَن َعْن َأِبی َجْعَفرٍ 

٢٧٥٫، ص ٢تفسیر القمی، ج روایت متابع:
ٍد َعـْن -٣٢ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ ـِه ْبـِن ِإْدِریـَس اْلُحَسیُن ْبُن ُمَحمَّ ، الفهرسـت(نـک: طوسـی، َعْبـِد اللَّ

ِد ْبِن ِسَناٍن ) َعْن ٤٥٩/ش ٣٠٢ َضا (ع)...ُمَحمَّ َعِن الرِّ
١٫ح ، ٢٢٤–٢٢٣، ص ١الکافی، ج روایت متابع:

ِد ْبِن ُأوَرَمَة َو َعِلی ْبِن َعْبِد -٤٣ ٍد َعْن ُمَحمَّ ی ْبِن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَعلَّ ْسَناِد{اْلُحَسیُن ْبُن ُمَحمَّ ِه َعـْن ِبَهَذا اْإلِ اللَّ
اَن  ْحَمِن ْبِن کِثیرَعْن َعِلی ْبِن َحسَّ ِه (ع)...َعْبِد الرَّ }َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ

٣٠٨٫، ص ٢لقمی، ج تفسیر اروایت متابع:
ِه اْلَحَسِنی َعْن َعِلی ْبِن َأْسَباٍط َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن َأْحَمُد ْبُن ِمْهَراَن -٥٦ ُه َعْن َعْبِد اْلَعِظیِم ْبِن َعْبِد اللَّ َرِحَمُه اللَّ

ِه (ع)... اِم َقاَل َقاَل ِلی َأُبوَعْبِد اللَّ حَّ َعْبِد اْلَحِمیِد َعْن َزیٍد الشَّ
.٦، ح ٥٥٧–٥٥٦تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة، ص تابع:روایت م

ه.ق) مؤلف کتاب تأویل اآلیـات کـه خـود مـورد تمجیـد ٩٦٥تذکر: شرف الدین علی استر آبادی (م 
)، نیمـی از ٢/١٣١؛ الحر العاملی، ١/١٣، بحار االنوارالعهد خود است (نک: مجلسی، فراوان علمای قریب

اثر مفسر مشهور، محمد بـن عبـاس بـن علـی بـن » زل من القرآن فی أهل البیت علیهم السالمما ن«کتاب 
) و ایـن نقـل ٢٧٨) را در اختیار داشته (أسـتر آبـادی، ١٠٣٠/ش ٣٧٩مروان بن ماهیار ثقه (نک: نجاشی، 

ای معتبر است.وجاده
َوایِة ِفی اْلَوَالیِة  َباٌب ِفیِه ُنَتٌف َو َجَواِمُع ِمَن الرِّ

ٍد َعْن -١ ِد ْبِن اْلَحَسِن َو َعِلی ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن یْعُقوَب اْلکَلیِنی َعْن ُمَحمَّ َعِن اْبِن َمْحُبوٍب َسْهِل ْبِن ِزیادٍ ُمَحمَّ
َعِن اْبِن ِرَئاٍب َعْن ُبکیِر ْبِن َأْعیَن َقاَل کاَن َأُبوَجْعَفٍر (ع)...

–15/186اند. نک: (خوئی، ترك میان ثقه و غیر ثقه دانسته و در نتیجه مجهول تلقی نمودهرا مش» مثنی«آیۀ اهللا خوئی عنوان -5
)9874ش /188
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١٦٫، ح ١٣٥، ص ١المحاسن، ج روایت متابع:

ِد ْبِن ِعیَسی َعْن ُمَح -٤ ِه ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن یْحیی َعْن َعْبِد اللَّ ِد ْبِن َعْبِد اْلَحِمیِد مَّ َعْن یوُنَس ْبِن یْعُقـوَب ُمَحمَّ
ِه (ع)... َعْن َعْبِد اْألَْعَلی َقاَل َسِمْعُت َأَباَعْبِد اللَّ

.١، ح ٩٤بصائر الدرجات، ص روایت متابع:
ِبی (ص) َو َوَفاِتهِ َباُب َمْوِلِد النَّ

اٍل َعْن -١٥ ٍد َعِن اْبِن َفضَّ ٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ /ذیلـش ١٢٨(نـک: نجاشـی، َأِبی َجِمیَلةَ ِعدَّ
ِه (ع) ١٢٦٠٧/ش ١٩/٣١٢؛ خوئی، ١١٨/ش ٨٨؛ ابن الغضائری، ٣٣٢ ٍد اْلَحَلِبی َعْن َأِبی َعْبِد اللَّ ) َعْن ُمَحمَّ

ِه (ص) َقاَل...َقاَل ِإنَّ  َرُسوَل اللَّ
.١١، ح ١٠٦–١٠٥بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

ْهَراِء َفاِطَمَة (ع) َباُب َمْوِلِد الزَّ
ٍد َو َغیُرُه َعْن -٩ َضـا (ع)... َسْهِل ْبِن ِزیادٍ َعِلی ْبُن ُمَحمَّ ِد ْبِن َأِبی َنْصٍر َقاَل َسـَأْلُت الرِّ َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

اَل...َفَق 
٢٥.٦)٧٠٥، ح (٢٥٥، ص ٣تهذیب األحکام، ج روایت متابع:

َباُب َمْوِلِد َأِبی اْلَحَسِن ُموَسی ْبِن َجْعَفٍر (ع)
ُه َعْن َأْحَمُد ْبُن ِمْهَراَن -٧ ِد ْبِن َعِلیَرِحَمُه اللَّ اٍر َقاَل َسِمْعُت ُمَحمَّ َعْن َسیِف ْبِن َعِمیَرَة َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّ

اِلَح (ع)...ا ْلَعْبَد الصَّ
.١٣، ح ٢٨٥بصائر الدرجات، ص روایت متابع:

َضا (ع) َباُب َمْوِلِد َأِبی اْلَحَسِن الرِّ
ٍد َع -٢ ُد ْبُن یْحیی َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ْن َذکَرهُ ُمَحمَّ َم َأُبواْلَحَسِن (ع)... مَّ َعْن َصْفَواَن ْبِن یْحیی َقاَل... َتکلَّ

َفَقاَل...
.٢٥٥، ص ٢؛ اإلرشاد، ج ٤، ح ٢٤٦، ص ١عیون أخبار الرضا (ع)، ج روایات متابع:

ٍد اْلَحَسِن ْبِن َعِلی (ع) َباُب َمْوِلِد َأِبی ُمَحمَّ
ٍد َعْن -٢٦ ٍد (ع) ِإَلی ِنْحِریٍر...َبْعِض َأْصَحاِبَناَعِلی ْبُن ُمَحمَّ َم َأُبوُمَحمَّ َقاَل ُسلِّ

٣٣٥.٧–٣٣٤، ص ٢اإلرشاد، ج روایت متابع:

نـک: طوسـی،   . (طریق شیخ طوسی به روایات راوي اول حدیث یعنی محمد بن احمد بن یحیی بن عمـران صـحیح اسـت   -6
)10/71(مشیخه)، تهذیب االحکام؛ همان، 623لشیذ/409، الفهرست



65یکتاب الحجة کافاتیرواحیدر تصح» اعتبار«کاربرد 1395و زمستان زییپا
اِحِب (ع) َباُب َمْوِلِد الصَّ

) َقاَل کْنُت ِبَبْغـَداَد... َفکَتْبـُت ٨٠٩٨/ش ١٢/٤١١(نک: خوئی، َعِلی ْبِن اْلُحَسیِن اْلیَماِنیَعِلی َعْن -١٢
ْذَن ِفی َذِلک َفَخَرَج... َأْلَتِمُس اْإلِ

١٤٫، ح ٤٩١کمال الدین وتمام النعمة، ص روایت متابع:
ٍد َعِن َعلِ -١٤ ) َقاَل... َفَخَرَج ِإَلی...٢٨٩٨/ش ٥/٣٦٣(نک: خوئی، اْلَحَسِن ْبِن َعْبِد اْلَحِمیِد ی ْبُن ُمَحمَّ

.٢٣، ح ٤٩٩–٤٩٨کمال الدین وتمام النعمة، ص روایت متابع:
صِّ َعَلیِهْم (ع) َباُب َما َجاَء ِفی اِالْثَنی َعَشَر َو النَّ

ُد ْبُن یْحیی َعْن -٧ ِه ْبِن ِد َعبْ ُمَحمَّ ٍد اللَّ اِب َعِن ُمَحمَّ َسَماَعَة َعْن َعِلی ْبِن اْلَحَسِن ْبِن ِرَباٍط َعِن اْبِن َعِن اْلَخشَّ
ُزَراَرَة َقاَل َسِمْعُت َأَباَجْعَفٍر (ع)...اْبِن ُأَذیَنَة َعْن 

.٦، ح ٧٣–٧٢کتاب الغیبة للنعمانی، ص روایت متابع:
ْنَفاِل َباُب اْلَفی َو َتْفِسیِر اْلُخُمِس َو ُحُدوِدهِ َو َما یِجُب ِفیهِء َو اْألَ

ٍد َعِن اْلُحَسیِن -١٨ ٌة ِمْن َأْصَحاِبَنا َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ ٍد َسِعیٍد َعِن ْبِن ِعدَّ َعـْن ِرَفاَعـَة َعـْن اْلَقاِسِم ْبِن ُمَحمَّ
ِه (ع)...َعْبِد َتْغِلَب َعْن َأِبیْبِن َأَباِن  اللَّ

٢.٨)١٣٨٠، ح (٣٨٧–٣٨٦، ص ٩تهذیب األحکام، ج ابع:روایت مت

ٍد اْلَهَمَذاِنیَعْن َسْهٌل -٢٤ ) َقـاَل کَتْبـُت ِإَلـی َأِبـی اْلَحَسـِن ٢٧٠–١/٢٦٧(نک: خوئی، ِإْبَراِهیَم ْبِن ُمَحمَّ
(ع)... َفکَتَب (ع)...

١١.٩)٣٥٤، ح (١٢٣، ص ٤تهذیب األحکام، ج روایت متابع:

گیرينتیجه
چه گذشت تعداد روایات ضعیف السندی از کتاب الحجة که دارای متابع معتبـر در سـایر به آنبا توجه 

جا کـه تعـداد روایـات باشد. از آنمورد می٩٠باشند مطابق نظرات رجالی آیة الله خوئی مصادر روایی می
روایت ١٠١٥روایت از مجموع ٦٧٦ضعیف السند این کتاب طبق دیدگاه ایشان بر اساس شمارش نگارنده 

روایات ضعیف السند این کتاب دارای اسناد معتبـر در مجـامع روایـی %٣١/١٣این کتاب است، بنا بر این 
دیگر هستند.

و همان طور که توضیح آن استفاده شده » عن جماعۀ من أصحابنا«، از عبارت »عن بعض أصحابنا«سند به جاي تعبیر در این-7
اي مانند علی بن محمد عالن کلینی براي اطمینان بخشـیدن  استعمال آن توسط شخص ثقهگذشت،3در پاورقی شماره ترشیپ

.به مخاطب بوده و سبب اعتبار سند است
تهـذیب  نـک: طوسـی،   (طوسی تا راوي اول یعنی حسن بن محمد بن سماعۀ در مشیخه تهذیب معتبـر اسـت.  طریق شیخ -8

)10/75،االحکام
)85نک: همان، . (طریق شیخ طوسی تا راوي نخست روایت یعنی علی بن مهزیار در مشیخه تهذیب معتبر است-9
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عالوه بر جستجوی روایات همسـان (متـابع)، کشـف روایـات مشـابه » اعتبار«بعالوه چون در مفهوم 

رسد به دلیـل ایم، به نظر میتابع اقدام نموده(شاهد) نیز داخل است و در این مقاله تنها به پیگیری روایات م
گستردگی دامنه روایات شاهد، چند برابر میزان متابعات معتبر، بتوان روایـات شـاهد معتبـر بـرای احادیـث 

گیری از مفـاهیمی همچـون تـواتر معنـوی و ضعیف السند کتاب الحجة ارائه نمود. در کنار این روش، بهره
از فراوانی آمار روایات ضعیف -ها استفاده نشده استگاه از آنن مقاله هیچکه در طی مباحث ای–استفاضه

، »اعتبار«رسد درصد پایینی از روایات کتاب الحجة پس از عملیات به شدت خواهد کاست. لذا به نظر می
فاقد پشتوانه سندی معتبر (اعم از داخلی و خارجی) باشند. بنا بر این نبایـد ضـعف سـند روایـات در یـک 

های برخـی از معـارف دینـی موجـود در آن کتاب حدیثی را به معنای ضعف آن مضامین و یا سسـتی پایـه
بایست با دید مجموعی به روایات نگریست و جهـت تصـحیح َاسـناد برخـی از روایات پنداشت، بلکه می

روایاِت ضعیف السند، از روایات متابع و شاهد آن در سایر مصادر روایی کمک گرفت.

منابع
، تحقیق: صالح بـن محمـد، بیـروت: مقدمة ابن الصالح فی علوم الحدیثابن الصالح، عثمان بن عبد الرحمن، 

ق.١٤١٦دار الکتب العلمیة، 
ق.١٤٢٢، قم: دار الحدیث، چاپ اول، رجال ابن الغضائریابن الغضائری، احمد بن الحسین، 

ق.١٤٠٤، قم: مدرسة االمام المهدی (ع)، چاپ اول، اإلمامة و التبصرة من الحیرةابن بابویه، علی بن حسین، 
ق.١٤١٧، قم: مؤسسة البعثة، چاپ اول، األمالیابن بابویه، محمد بن علی، 

، تحقیق: سید محمد مهدی خراسان، قم: رضـی، چـاپ ثواب األعمال و عقاب األعمال_______________، 
.١٣٦٨دوم، 

ق.١٣٨٥محمد صادق بحر العلوم، نجف: مکتبة الحیدریة، ، تحقیق: سیدعلل الشرائع_______________، 
، تحقیق: حسین اعلمی، بیروت: مؤسسـة األعلمـی للمطبوعـات، عیون أخبار الرضا (ع)_______________، 

ق.١٤٠٤چاپ اول، 
١٤٠٥، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه نشـر اسـالمی، کمال الدین و تمام النعمة_______________، 

ق.
، شرح و تعلیق: صالح محمد محمـود نزهة النظر شرح نخبة الفکر ابن حجربن حجر العسقالنی، احمد بن علی، ا

م.٢٠١٢عویضة، بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ چهارم، 
، تحقیق: حسین استاد ولی، قم: مؤسسـه تأویل اآلیات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرةأستر آبادی، شرف الدین، 

ق.١٤٠٩می، چاپ اول، نشر اسال
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ق.١٤١٩، قم: مجمع الفکر اإلسالمی، چاپ اول، فرائد األصولانصاری، مرتضی بن محمد امین، 

، تحقیق: محمد صادق بحـر العلـوم و حسـین بحـر العلـوم، الفوائد الرجالیةبحر العلوم، محمد مهدی بن مرتضی، 
.١٣٦٣تهران: مکتبة الصادق، چاپ اول، 

تا.جا، بی، تحقیق: سید علی عاشور، بیغایة المرام و حجة الخصام فی تعیین اإلمامسلیمان، البحرانی، هاشم بن
ین فی االجازات و تراجم رجال الحدیثالبحرانی، یوسف بن احمد،  ، تصحیح: سید محمـد صـادق لؤلؤة البحر

م.١٩٦٩نا، چاپ دوم، بحر العلوم، نجف: بی
ق.١٣٧٠: سید جالل الدین حسینی، تهران: دار الکتب االسالمیة، ، تصحیحالمحاسنالبرقی، احمد بن محمد، 
ق.١٣٨٣، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، رجال البرقی_______________، 

، تحقیق: سید مهدی رجائی، قم: کتابخانه آیة الله طرائف المقال فی معرفة طبقات الرواتبروجردی، علی اصغر، 
.ق١٤١٠مرعشی نجفی، چاپ اول، 

ش.١٣٦٣، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، گزیده کافیبهبودی، محمد باقر، 
ش، صص ١٣٦٥، دی ٣٤، شماره کیهان فرهنگی، »باری دیگر در عرصه روایت و درایت حدیث«جاودان، محمد، 

٣٩-٣٦.
یر علوم الحدیثُجَدیع، عبد الله بن یوسف،  ق.١٤٣١، بیروت: الریان، چاپ چهارم، تحر

، ٤٦و ٤٥، شـماره علوم حدیث، »از منظر عالمه مجلسی در مرآة العقول» الکافی«ارزیابی اسناد «حجت، هادی، 
.١٩٢-١٦٦ش، صص ١٣٨٦پاییز و زمستان 

تا.، تحقیق: سید احمد حسینی، بغداد: مکتبة أندلس، بیأمل اآلملحر عاملی، محمد بن حسن، 
ق.١٤١٣، قم: مؤسسة آل البیت (ع)، چاپ اول، اإلسنادقرب الحمیری، عبد الله بن جعفر، 

ق.١٤٠١، بیروت: دار الفکر، چاپ چهارم، اصول الحدیث، علومه و مصطلحهالخطیب، محمد عجاج، 
ق.١٤١٣جا، چاپ پنجم، ، بیمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةخوئی، ابوالقاسم، 
ش، صـص ١٣٦٥، آذر ٣٣، شـماره کیهان فرهنگی، »رایت حدیثپاسداری از عرصه روایت و د«سبحانی، جعفر، 

٣٧-٣٤.
، پـاییز و ٥٠و ٤٩، شـماره علوم حـدیث، »های استاد بهبودی در گزینش احادیث صحیحدیدگاه«سرشار، مژگان، 

.٣٢٩-٣٠٠ش، صص ١٣٨٧زمستان 
یب النـواویسیوطی، عبد الرحمن بن أبی بکر،  یب الراوی فی شرح تقر الـرحمن المحمـدی، ، تحقیـق: عبـدتدر

م.٢٠٠٩بیروت: دار الکتب العلمیة، چاپ اول، 
.١٤-١٠، صص ١٣٦٦، فروردین ٣٧، شماره کیهان فرهنگی، »دفاع از حدیث و پاسدارانش«شبیری، محمد جواد، 
، دی ٣٤، شـماره کیهـان فرهنگـی، »در عرصه روایت و درایت حـدیث«نگاهی به گفتگوی «شبیری، محمد جواد، 

.١٧-١٢ص ش، ص١٣٦٥
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.١٣٩٠، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ اول، علوم الحدیث و مصطلحهالصالح، صبحی، 

تا.، تحقیق: ماجد غرباوی، قم: نشر المشعر، بینهایة الدرایة شرح الوجیزة للشیخ البهائیصدر، حسن، 
باغی، تهـران: ، تحقیق: محسن کوچهبصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد (ع)صفار، محمد بن حسن، 

ق.١٤٠٤األعلمی، 
رضـا زکـی زاده ، ترجمه و تصحیح و تعلیق: علیبصائر الدرجات فی علوم آل محمد (ع)______________، 

.١٣٩٠رنانی، قم: وثوق، چاپ چهارم، 
ق.١٤٢٤، زاهدان: دار الفاروق األعظم، چاپ اول، تیسیر مصطلح الحدیثالطحان، محمود، 

، تحقیـق: محمـد کـاظم جامع المقال فیما یتعلق بـأحوال الحـدیث و الرجـالن محمد، الطریحی، فخر الدین ب
تا.طریحی، تهران: حیدری، بی

ق.١٤١٤، تحقیق: مؤسسة البعثة، قم: دار الثقافة، چاپ اول، األمالیطوسی، محمد بن حسن، 
ة المعارف االسالمیة، چـاپ ، تحقیق: عباد الله تهرانی و علی احمد ناصح، قم: مؤسسالغیبة______________، 

ق.١٤١٤اول، 
تا.، نجف: مکتبة المرتضویة، بیالفهرست______________، 
، تحقیق: سید حسن موسوی خرسان، تهران: دار الکتب االسـالمیة، چـاپ تهذیب االحکام______________، 

.١٣٦٤سوم، 
یق: سید عبد اللطیف الکـوهکمری، قـم: تحق،إلی أصول األخباروصول األخیارالعاملی، حسین بن عبد الصمد، 

ق.١٤٠١مجمع الذخائر االسالمیة، 
ق.١٤٢٧، دمام: مکتبة المتنبی، االنشراح فی علوم الحدیث و االصطالحالعسکر، احمد خلیل، 

یة و التطبیق،علی صالح المعلم، محمد علی،  تقریـر بحـث شـیخ مسـلم الـداوری، اصول علم الرجال بین النظر
ق.١٤١٦ا، چاپ اول، نجا، بیبی

، تصحیح: سید طیب موسوی جزائـری، قـم: مؤسسـة دار الکتـاب للطباعـة و تفسیر القمیالقمی، علی بن ابراهیم، 
ق.١٤٠٤النشر، چاپ سوم، 

.١٣٤٨، مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد، رجال الکشیکشی، محمد بن عمر، 
طفوی، تهران: انتشارات علمی اسالمی، چـاپ اول، ، ترجمه سیدجواد مصأصول الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 

١٣٦٩.
، تصحیح و تحقیق: محمد کـاظم رحمـان سـتایش، تهـران: الوجیزة فی الرجالتقی، باقر بن محمدمجلسی، محمد

ق.١٤٢٠انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
١٤٠٣، بیروت: الوفاء، چاپ دوم، بحار االنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار___________________، 

ق.



69یکتاب الحجة کافاتیرواحیدر تصح» اعتبار«کاربرد 1395و زمستان زییپا
، تصحیح: سید هاشم رسـولی، تهـران: دار مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول___________________، 

ق.١٤٠٤الکتب االسالمیة، چاپ دوم، 
ق.١٤١٤، بیروت: دار المفید، چاپ دوم، االرشادمفید، محمد بن محمد، 
، تحقیق: سید موسی شبیری زنجـانی، قـم: مؤسسـه نشـر اسـالمی، چـاپ رجال النجاشینجاشی، احمد بن علی، 

ق.١٤١٦پنچم، 
ق.١٤٢٢، تحقیق: فارس حسون کریم، قم: انوار الهدی، چاپ اول، الغیبةنعمانی، محمد بن ابراهیم، 

ق.١٤١٥، قم: مؤسسة آل البیت (ع)، چاپ اول، خاتمة المستدرکنوری، حسین بن محمد تقی، 
یمنابع اینترنت

، منــــدرج در پایگــــاه اینترنتــــی بــــه آدرس تــــأملی در منــــابع اعتقــــادیکــــدیور، محســــن، 
)http://kadivar.com/?p=208(


