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چکیده
تواند در شناسایی ها میخود از منابع متعدد مکتوب حدیثی بهره برده است که بررسی آنالکافِی کلینی در تألیف 

تر روش وی در تدوین کتابش سودمند باشد. نکته جالب توجه آنکه مؤلفان برخی از این منابعش در کتب هرچه دقیق
ها، اسحاق بن محمد احمر است که تاکنون اند. از جمله آناعل حدیث معرفی شدهرجالی افرادی دروغگو و حتی ج

کتـابها نپرداخته است. نجاشی دو و منبع کلینی در نقل آنالکافیهیچ پژوهش مستقلی به روایات منقول از وی در 
ُنصیریه پنج کتاب دیگر نیز را از میان آثار وی معرفی کرده است. از البالی میراث کتاب مجالس هشامو أخبار السید

. کتـاب الشـواهدو کتاب باطن التکلیـف، کتاب التنبیه، کتاب الصالة، کتاب الصراطاز آثار وی شناخته شده است: 
این نوشتار ضمن نگاهی به شخصیت اسحاق و دیدگاه عالمان درباره وی، بـه روایـات کلینـی از اسـحاق پرداختـه و 

رسـد کـه از میـان ایـن مکتوبـات باره روشن نماید. بنا بر برخی شواهد، به نظـر مـیتالش دارد منبع کلینی را در این 
بوده است.الکافیوی ـ که پیش از انحرافش تألیف شده ـ منبع کلینی در نگارش کتاب أخبار السیداسحاق، 

.محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، منابع، اسحاق بن محمد احمر، کتاب أخبار السید: هاکلیدواژه

.٢٥/١٠/١٣٩٥؛ تاریخ تصویب نهایی: ٣١/٠١/١٣٩٥خ وصول:ی*. تار
DOI: 10.22067/naqhs.v0i0.55271
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مقدمه

های چهارگانه حـدیثی ق) یکی ازکتاب٣٢٩تألیف ابوجعفر محمد بن یعقوب کلینی (م الکافیکتاب 
شیعه امامی و مشتمل بر بیش از شانزده هزار حدیث است که در موضوعات اعتقادی، فقهـی و اخالقـی از 

دربـاره روش وی در ها و منابع مختلف انتخاب و تألیف شده است. اطالعـات قطعـی چنـدانیمیان کتاب
گزینش و تدوین این روایات در دست نیست، جز آنکه او در مقدمه کتاب بر تصحیح این روایـات تصـریح 

مثابه منـابع این نکته در کنار این امر که وی از دفاتر و مکتوبات حدیثی پیش از خود به کرده است. توجه به
ویژه نقـد حـدیث نـابع در مباحـث علـوم حـدیثی بـهقابل اعتماد خود استفاده کرده است بر اهمیت ایـن م

افزاید.می
طور کلی درباره روش محدثان متقدم امامی در جریان نقادی احادیث گفتنی است که ایشـان در ایـن به

توان در سه محـور ها را میاند که این نشانههای متعّددی استفاده کردهازنشانه» قراین«فرآیند با تکیه بر نظام 
های پژوهی مورد بررسی قرار داد. این عالمان چنانکه در این ارزیابیهای رجالی و متنسی، آگاهیشنامنبع

کردنـد، و در یاد می» صحیح«یافتند از آن حدیث با عنوان صدور حدیثی از معصوم اطمینان میگانه، بهسه
کردنـد (در ایـن بـاره ر.ک: قلمداد می» ضعیف«مقابل احادیثی را که در صدور آن از معصوم تردید داشتند 

معنـای تأییـد ). بنا براین سخن، تصحیح روایات الکافی از سوی مؤلـف آن بـه١٣١شبیری، لزوم ارزیابی، 
ها از معصومان است.احراز صدور آن

اما آنچه در این میان پر اهمیت است آنکه کلینی در برخی موارد از منابعی بهره برده اسـت کـه مؤلفـان 
هـا اشـاره اند بلکه بر دروغگو و جاعل حـدیث بـودن آنبع رجالی صراحتًا نه تنها تضعیف شدهها در مناآن

َاْحَمـر اسـت. مسـأله دربـاره او شده است. از جمله این مؤلفان، اسحاق بن محمد بن َابان َنَخعی ملّقب به 
ی دیگـر در منـابع سو غالی، دروغگو و جاعل معرفی شـده و از سـوتر است؛ چه آنکه او از یککمی بغرنج

کوشـد تـا ضـمن نگـاهی بـه عنوان مؤّسس فرقه غالی اسحاقیه قلمداد شده است. این نوشـتار مـیکهن به 
های عالمان امامی درباره وی، اثـر وی را کـه کلینـی از آن اسـتفاده کـرده شخصیت این راوی و بیان دیدگاه

شناسان امـامی قطعی وی از سوی رجالاست شناسایی نماید. نقل روایات اسحاق احمر با وجود تضعیف 
نمونه جالب توجهی در تکیه محدثان متقدم بر قرائن متعدد برای احراز صدور احادیث اسـت، روشـی کـه 
بعدها با سیطره مبانی فقهی ـ حدیثی عالمـان مکتـب حلـه تقریبـًا کنـار گذاشـته شـد و جـای خـود را بـه 

های سندی داد.های محض رجالی و بررسیارزیابی
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درباره اسحاق احمر

ترین اطالعات درباره نام و نسب وی را نجاشی گزارش کرده است. بنا بر گزارش وی، نام کامل او کامل
گفتـه همـو، جـّد اسحاق بن محمد بن احمد بن َابان بن َمّرار بن عبدالله بن حارث احمر نخعـی اسـت. به

السـالم) ـ بـوده ر امیرالمـؤمنین علـی (علیهاعالی وی عبدالله که برادر مالک اشتر ـ صحابی جلیـل القـد
؛ نیـز نـگ: ابـن غضـائری، ١٧٧، ش ٧٣شده است (نجاشی، نیز شناخته می» َعّقاب«و » ُعقبة«های نامبه

» ابویعقـوب«). کنیـه اسـحاق، ٤٢، ش ٩٥-٩٤؛ همو، إیضاح اإلشتباه، ٢٠١؛ حلی، خالصة األقوال، ٤١
؛ طوسـی، ١٠٨٤، ١٠٤٣، ١٠١٤، ٨٠٤، ٣٦٤ختیـار، ش ؛ طوسی، إ٤١گزارش شده است (ابن غضائری، 

ــال،  ــدادی، ٥٨٢٧، ش ٣٩٧رج ــب بغ ــقالنی، ٣٤١٣، ش ٣٧٥/ ٦؛ خطی ــر عس ــن حج ، ش ١٢٣/ ٧؛ اب
بیماری َبَرص مبـتال بـوده اسـت و بـرای دفـع آن بـه آن بوده که او به» احمر«). سبب شهرت وی به ١٣٥٢

).٩٣/ ١١؛ ابن کثیر، ٣٧٧/ ٦یب بغدادی، مالید تا گلگون (احمر) شود (خطصورتش داروئی می
معرفـی شـده » کـوفی«وی بخشی از حیات خود را در کوفه سکونت داشته است و از این رو با نسـبت 

). او عالوه بر کوفه، در بغداد نیـز سـاکن بـوده ١٣٢/ ٣؛ ابطحی، ٥٢/ ١؛ ابن اثیر، ١٣٦/ ١است (سمعانی، 
این شـهر بوالنضر محمد بن مسعود عیاشی برای مالقـات وی بـهگفته ابوعمروکّشی، استادش ااست؛ چه به

تاریخ مدینـة السـالمحال وی را در ). از این رو، خطیب بغدادی شرح١٠١٤سفر کرد (طوسی، إختیار، ش 
).٣٤١٣، ش ٣٧٧-٣٧٥/ ٦خود آورده است (خطیب بغدادی، تاریخ بغدادمشهور به 

داود و محمد علی اردبیلی از ابویعقوب اسحاق بن محمد برخی رجالیان متأخر مانند عالمه حلی، ابن 
کنیه با اسحاق احمر بوده و همچون او تضعیف شده و غالی خوانده شده است اند که همبصری نیز یاد کرده

عالمه الله خوئی به ). چنانکه آیة٨٨-٨٧/ ١؛ اردبیلی، ٥٢ش ٢٣١؛ ابن داود،٣، ش ٣١٨خالصة،(حلی،
تعدد ایـن رود که این عالمان قائل به )، در بادی امر این احتمال می٢٢٩/ ٣ده است (خوئی، حلی نسبت دا

اند. بنا بر نظر برخی عالمان امـامی، ایـن دو یعنـی تردید یکی بودهاند، حال آنکه این دو بیدو شخص بوده
و ٤٣١ش ١٩٨-١٩٧/ ١اسحاق بن محمد احمر و اسحاق بن محمد بصری در واقع یک نفرنـد (تفرشـی، 

؛ تستری، ١١٨٥، ش ٢٣٣، ص ١١٧٩و ١١٧٧، ش ٢٣١-٢٢٨/ ٣؛ خوئی، ٢٨٤/ ٢؛ وحید بهبهانی، ٤٣٢
). کنیه یکسان و غالی بودن هر دو از جمله مؤیدات این نظـر اسـت. بـدین ترتیـب، نسـبت ٧٧٩، ٧٧٧/ ١
حل سکونت او داشته باشد.زادگاه یا متواند اشاره بهمی١که در برخی منابع برای وی گزارش شده،» بصری«

، ٣٤٤، ٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩، ١٢٥، ٤٤، ٤٢. تقریبًا در همه جای رجال کشی با همین نسبت معرفی شـده اسـت. نـگ: طوسـی، إختیـار، ش ١
؛ ١١٤٦، ١٠٨٧، ١٠٨٤، ١٠٤٣، ١٠١٨، ١٠١٥، ١٠١٤، ٨٠٤، ٧٤٨، ٧٤٢، ٥٩٧، ٥٩١، ٥٨٤، ذیل ٥٨٣، ٥٠٥، ٤١٤، ٣٦٤، ٣٦٣، ٣٤٧

.٥٨٢٧، ش ٣٩٧، ص ٥٦٥١، ش ٣٨٤طوسی، رجال، ص 
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ق درگذشـته اسـت (ابـن ٢٨٦از سال والدت او اطالعی در دست نیست، اما دانسته است که در سال 

-٢١٢). شیخ طوسی از اسحاق بن محمد بصری در شمار اصحاب امام هادی ( ٣٧٣/ ١حجر عسقالنی، 
و ٥٦٥٣، ش ٣٨٤ق) نام برده اسـت (طوسـی، رجـال، ص ٢٦٠-٢٣٢ق) و امام حسن عسکری (٢٥٤
ق) نیـز معرفـی ٢٢٠-١٩٥)، هرچند که عالمه حلی او را جزء شاگردان امام جـواد (٥٨٢٧، ش ٣٩٧ص 

). چنانچه مطلب اخیر درست باشد، زمان تقریبی والدت اسـحاق ٣١٨کرده است (حلی، خالصة األقوال، 
ق بیـان ٢٠٣السـالم) در سـال توان اوایل سده سوم هجری و احتماًال بعد از شهادت امام رضا (علیه را می

کرد. نکته حائز اهمیت درباره یادکرد اسحاق در زمره شاگردان این سه امام آنکـه امـروزه در منـابع حـدیثی 
امامیه هیچ روایتی که اسحاق احمر مستقیمًا از یکی از این امامان نقل کـرده باشـد وجـود نـدارد. خطیـب 

وی را معرفی کرده و اظهار داشته است کـه غالـب روایـات بغدادی، نام شماری از مشایخ حدیثی و راویان
).٣٧٥/ ٦وی مشتمل بر اخبار و حکایات است (خطیب بغدادی، 

: ٤٢عنوان شخصیتی دروغگو، فاسد العقیده، غالی (طوسـی، إختیـار، ش او در منابع رجالی امامیه به 
غلو ) یـا مـتهم بـه١١٩، ٤٣ین، ؛ حسـن بـن زیـن الـد١١، ش ٢٩٤؛ ابن داود، »وهوغال من أرکان الغالة«

) معرفی شده است. تعبیـر نجاشـی دربـاره وی جالـب توجـه اسـت کـه ٥٦٥١، ش ٣٨٤(طوسی، رجال، 
). تنـدترین ١٧٧، ش ٧٣(نجاشـی، » وهـو معـدن التخلـیط«های غلوآمیز وی اشـاره دارد: همین اندیشهبه

ی مشاهده کرد. او، اسحاق احمـر را دارای توان در اظهار نظر احمد بن حسین غضائرتعابیر درباره او را می
وّضـاع («، جاعل حدیث »)کّذاب فی الروایة(«گری ، دروغگو در روایت»)فاسد المذهب(«مذهبی فاسد 

و احادیث منقـول از او بـر احادیـث ») ال ُیلتفت إلی ما رواه(«شود روایاتش اعتنایی نمیکه به ») للحدیث
گفته همو، خبـری دربـاره اسـحاق و معرفی کرده است. به») رتفع بحدیثهال یُ («٢هیچ ُرجحانی نداردمشابه

). ١٤، ش ٤٢-٤١عّیاشی داّل بر جاعِل حدیث بـودن وی وجـود دارد کـه مشـهور اسـت (ابـن غضـائری، 
مقصود ابن غضائری از این خبر، گزارش ابوعمرو کّشی از استادش ابوالنضـر محمـد بـن مسـعود عّیاشـی 

بغداد سفر کردم. از او درخواست کتابی کردم تا استنساخ کـنم. یث از اسحاق به برای نوشتن حد«است که 
آن نشان ندادم، کتـابی من داد، رغبتی به کتابی را مشتمل بر احادیث ُمفّضل بن ُعمر [ُجْعفی] در تفویض به

کـرد و در اری میکبوترهای اهلی دیدم که از آنهـا نگهـدمن داد، او را حریص بهشامل احادیثی از ثقات به 
آور است که ابوالنضر محمد بـن مسـعود با این همه شگفت». نمودها حدیث نقل میفضیلت نگهداری آن

.١٣٤نژاد، نگ: جدیدی» ال یرتفع بحدیثه«. برای این معنا از عبارت ٢
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نیـز نـک: ؛١٠١٤(طوسـی، إختیـار، ش » تریِن افرادی بود که من مالقات کـردماو حافظ«ادامه داده است: 

).۷۷۷-۷۷۶/ ۱تستری، 
ق) ـ راوی واقفی کـه بعـدها ٢٥٨ن َشّمون بغدادی (م گفته نجاشی وی حدیثی از محمد بن حسن ببه

السـالم) ) ـ دال بر امامت امـام هـادی (علیه٨٩٩، ش ٣٣٥پیرو جریان غلو شد (درباره وی نگ: نجاشی، 
روایت کرده است، اما بنا بر داوری صـریح نجاشـی، اسـحاق در روایـت کـردن مـردود و مشـکوک اسـت 

٣).٣٣٦(نجاشی، 

اند. ایـن اسـحاق احمـر نداشـتهروشـن اسـت کـه رجالیـان متقـدم اعتمـادی بـه ها،بنا براین گزارش
؛ ابـن داود، ٥و ٣، ش ٣١٨وی نزد رجالیان متأخر نیز قابل مشاهده است (حلـی، خالصـة، اعتمادی بهبی

). بـا وجـود ایـن تعـابیر ٥٣٨، ٤٤-٤٣، ٢٤؛ حسن بن زیـن الـدین، ١، ش ٢٩٩، نیز ٥٢و ٥١، ش ٢٣١
طعن اسحاق احمر، جای بسی شگفتی است کـه از چـه رو وحیـد بهبهـانی سـبب طعـن صریح در غلو و 

مفضل بن عمر جعفی و نقل روایاتی در مدح او و همچنین روایـاتی رجالیان درباره وی را اعتقاد اسحاق به 
)، حال آنکه عبارت عیاشی هـیچ گونـه ٢٨٦-٢٨٥/ ٢درباب مسأله تفویض دانسته است (وحید بهبهانی، 

).٧٨٠-٧٧٩/ ١بر این موارد ندارد (در این باره ر.ک: تستری، داللتی
انـد. بـرای نمونـه، عنوان شخصی دروغگو و غالی معرفی کردهعالمان اهل سنت نیز اسحاق احمر را به

غلو خوانده و فرقه اسحاقیه را منتسب به ق) اسحاق را از جمله رافضیاِن مشهور به ٤٦٣خطیب بغدادی (م 
السـالم) بـاور داشـتند الوهیـت علـی (علیهگفته او، اسحاق در زمره کسانی بوده کـه بـه ت. به او دانسته اس

نقل از وی در جــای دیگــر ایــن مطالــب را بــه٤).۱۳۶/ ۱ســمعانی، ؛ ٣٧٧/ ٦، ٥٧/ ٤(خطیــب بغــدادی، 
خطیب بهآن را ابوالقاسم عبدالواحد بن علی اسدی گزارش کرده است، مطالبی که برخی شیعیان نیز مشابه

دیدگاه شـمس الـدین ذهبـی بایـد ). از دیگر عالمان سنی به ۳۷۷/ ۶بغدادی گفته بودند (خطیب بغدادی، 
اشاره کرد که اسحاق احمر را فردی دروغگو و از غالت دانسته و مـذهب او را خبیـث معرفـی کـرده اسـت 

).١٩٧-١٩٦/ ١؛ همو، میزان اإلعتدال، ٥٧٨، ش ١١١/ ١(ذهبی، المغنی، 
السالم) را که شاهد مواجهه پیامبر با جوزی، حدیثی منقول از عبدالله بن مسعود از امام علی (علیهابن

کسـی «حضرت امیر گفتـه اسـت کـه شیطان در صورت فیل بوده است و شیطان در این مالقات خطاب به 

) نقل کرده منتفی است؛ چه آنکه اوًال ایـن ١٧و ١٦، ح ٥١٠/ ١. این احتمال که آنچه مقصود نجاشی است یکی ازدو روایتی است که کلینی (٣
نیًا محتوای آن چیزی جز مطلبی است که نجاشی اشاره کرده است.دو روایت نقل سخن امام حسن عسکری (ع) هستند و ثا

صـاحب المقالـة المعروفـة «در برخی منابع، ایجاد فرقه اسحاقیه به اسحاق بـن زیـد بـن حـارث نسـبت داده شـده اسـت: گفتنی است که .٤
.١٢٢/ ٨ابن ابی الحدید، ». باالسحاقیة
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از ٥،»ودبغض تو را ندارد جز آنکه مـن بـا پـدرش در انعقـاد نطفـه او در رحـم مـادرش شـریک خـواهم بـ

/ ١میـزان اإلعتـدال، نیز نگ: ذهبـی، .٣٨٦-٣٨٥/ ١هاِی اسحاق احمر دانسته است (ابن جوزی، برساخته
١٩٧.(

جعل و ضعف روایی و فساد مذهب، روایات بسیار کمـی از او در کتـب بنا بر شهرت اسحاق احمر به 
ب اربعه، تنها روایـات معـدودی حدیثی متقدم شیعی نقل شده است. در این باره گفتنی است که از میان کت

٦نقل شده است.الکافیازوی در

ق) نیـز از جملـه راویـان حـدیث بـوده ۲۶۹فرزند وی ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق احمری (زنده در 
غلو که روایـات صـحیح و سـقیم را بـدون است که از سوی رجالیان ـ همچون پدرش ـ تضعیف و متهم به 

؛ طوسـی، الرجـال، ٢١، ش ١٩؛ نجاشی، ٩، ش ٣٩ابن غضائری، شده است (کرده، معرفی تمایز نقل می
نام ابـراهیم بـن إسـحاق در ای به ). شیخ طوسی از راوی٩، ش ٧١٦؛ طوسی، الفهرست،٥٩٩٤، ش ٤١٤

، ش ٣٨٣طوسـی، الرجـال، السالم) نـام بـرده و او را توثیـق کـرده اسـت (شمار شاگردان امام هادی (علیه
همـانی ایـن درباره اشتراک این دو مرّدد است، هرچند معتقد است که در صورت این). عالمه حلی ٥٦٣٥

). هرچند گفتنـی اسـت کـه ٤، ش ٣١٤حلی، خالصة، روایات او اعتماد کرد (توان بهدو راوی، بازهم نمی
).١٠١، ش ١٨٥/ ١خوئی، تمایز این دو راوی تصریح دارد (آیةالله خویی به 

خاستگاه ایرانی وی دارد؛ چه ، اشاره به»نهاوندی«از سوی رجالیان با نسبت معرفی ابراهیم بن اسحاق
نیـز معرفـی کـرده اسـت » إبراهیم األعجمـی مـن أهـل نهاونـد«آنکه شیخ طوسی همین راوی را با عبارت 

). بنـا ١٠٤-١٠٢، ش ١٨٩-١٨٥، ص ٦٢، ش ١٦٥/ ١. نیز نک: خـوئی، ١٦، ش ٢٠طوسی، الفهرست، (
تواند بر سـکونت وی در ایـن شـهر داللـت از سوی ابوعمرو کّشی می» موصل«شهر بهبراین، انتساب وی 

). تعبیر شیخ طوسی درباره انتسـاب محمـد بـن ابـراهیم بـن ٥٥٢، ش ٥٩٤طوسی، إختیار، داشته باشد (
ـ کـه فرزنـد ابـراهیم ٨)٢٥٨؛ نجاشـی، ١٢٤ابـن غضـائری، الرجـال، (ر.ک: » طالقان«شهر اسحاق به

) خود آورده است.٨٧-٨٦/ ٢(مناقبسنی در . ابن شهر آشوب این روایت را به نقل از منابع ٥
. در این باره در ادامه به تفصیل سخن خواهیم گفت.٦
. در بیشتر موارد در ارجاع به کتاب الفهرست شیخ طوسی از چاپ مرحوم سید عبدالعزیز طباطبائی استفاده شده است جز در موارد اندکی که ٧

به چاپ دیگر آن (چاپ قیومی) تصریح شده است.
اثر ابوطاهر سابور بن قاسم زاهد ـ از الجوهرة الطالقانیةعنوان کتاب . ظاهرًا شهر طالقان از جایگاهی خاص نزد نصیریه برخوردار بوده است. ٨

در روایتی منقول از مفضل بن عمر جعفی از امـام صـادق (ع) بـه وجـود بزرگان شناخته شده نصیریه ـ از جمله شواهد آن است. افزون بر این، 
به یاری مهـدی موعـود (عـج) خواهنـد شـتافت. اشاره شده است. بنا بر این روایت، مردانی از اهالی طالقان در آخر الزمان » گنجینه طالقان«

؛ حلـی، ۲۶۸؛ صدوق، کمال الدین، ۶۸۰/ ۲هرچند این روایت در منابع شیعه امامی نیز روایت شده (برای نمونه نگ: ثقفی کوفی، الغارات، 
)، ۱۵/ ۵۳، ۸۲، ح ۳۰۸-۳۰۷/ ۵۲؛ ۳۵۲/ ۴۱؛ مجلسی، بحار، ۱۵۵/ ۲؛ عاملی، الصراط المستقیم، ۱۸۹-۱۸۸الدرجات، مختصر بصائر
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توانـد شـاهدی دیگـر ) ـ مورد توجه قرار گیـرد، خـود می٢٩١و٢٩٣وحید بهبهانی، نسته شده (نهاوندی دا

از او روایـت کـرده اسـت. تولـد » رضی الله عنـه«براصالِت ایرانِی پدرش تلقی گردد. شیخ صدوق با تعبیر 
پدرش در ایـران کم سکونت نوبه خود حاکی از اصالِت ایرانی یا دستابراهیم بن اسحاق در شهر نهاوند به 

است.

الکافیروایات اسحاق احمر در 
هـای اعتمـادزا، محمـد بـن های غالیانه و فقدان ویژگیداشتن اندیشهبا وجود شهرت اسحاق احمر به

ق) از میان محدثان متقدم امامی بیشـترین روایـات را از اسـحاق احمـر نقـل کـرده ٣٢٩یعقوب کلینی (م 
-١/۱۵۵السالم) در باب قضا و قدر الهی (کلینی، ثی از امام علی (علیهاست. این روایات، مشتمل بر حدی

) و ١٢-٩، ح ٣٢٨-٣٢٧/ ١السالم؛ همان، )، نصوصی داّل بر امامت امام حسن عسکری (علیه۱، ح ۱۵۶
السالم) در باب غیبت )، حدیثی از امام صادق (علیه ٢٢-٩، ح ٥١٢-٥٠٨/ ١والدت آن حضرت (همان، 

السـالم) دربـاره شـناخت مـّدعی )، حدیثی از امام حسن عسکری (علیه٦، ح ٣٣٨-٣٣٧/ ١امام (همان، 
السالم) دربـاره حکـم )، حدیثی از امام رضا (علیه٤، ح ٣٤٧/ ١راستین امامت از مدعی دروغین (همان، 

)، پرسشـی از امـام١٥٦٦، ح ٢/٣٧٦؛ نیز نگ: طوسی، تهذیب، ٢١، ح ٣٩٢/ ٣نماز بر بام کعبه (همان، 
نیز نگ: صدوق، األمالی، ؛٦، ح ١٨١/ ٤السالم) درباره فلسفه وجوب روزه (کلینی، حسن عسکری (علیه 

) و حدیثی از امـام حسـن ١٠، ح ٩٥-٩٤/ ٥السالم؛ کلینی، )، بیت شعری از امام کاظم (علیه ۷۵، ح ۹۷
) ٩٩٢، ح ٢٧٤/ ٩طوسـی، تهـذیب، نیز نگ: ؛٢، ح ٨٥/ ٧السالم) در باب ارث (همان، عسکری (علیه

است.
آمده است که بیشترین آن مربوط بـه الکافیحدیث از روایات ٢٥در مجموع نام اسحاق احمر در سند 

) و والدت آن ١٢-٩، ح ٣٢٨-٣٢٧/ ١السـالم؛ همـان، نصوصی داّل بر امامت امام حسن عسکری (علیه 
حدیث دیگر از امام ٣چنانچه حدیث است. ١٤و ٤ترتیب ) ـ به٢٢-٩، ح ٥١٢-٥٠٨/ ١حضرت (همان، 

السالم) درباره شناخت مّدعی راستین امامت از مدعی دروغین، فلسفه وجوب روزه و حسن عسکری (علیه 
٢١این تعداد بیافزاییم شمار روایـات کلینـی از اسـحاق از آن امـام بـالغ بـر ای در باب ارث را نیز بهمسأله

است. درباره محتوای الکافیکل روایات اسحاق احمر دراز%٨٤حدیث خواهد شد که حجم آن بالغ بر 

درباره ایـن ) خود نقل کرده است. برای پژوهشی تفصیلی ۴۰۴-۴۰۳، به ویژه ٤١٤-٣٢٩تر آن را خصیبی در الهدایة الکبری (اما تحریر کامل
.Anthony, ppروایت نگ: 459-483.
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نوبـه خـود از ها با اعتقادات اصیل اسالمی ـ شیعی سازگار است کـه بهاین روایات گفتنی است که همه آن

اش حکایت دارد. محمدتقی شوشتری نیز برهمین امر پاالیش روایات وی از آرای باطل یا احادیث برساخته
کید کرده و نقل ر ).٧٨٠/ ١ها دانسته است (تستری، را پس از نّقادی و پاالیش آنالکافیوایات او در تأ

ویژه تعلیق اسانید و آغاز آنها با نام اسحاق احمر، حاکی از آن است طرق کلینی در نقل این روایات، به
ت دال بـر که وی از اثری مکتوب از اسحاق احمر در نقل این روایات بهره برده اسـت. کلینـی چهـار روایـ

روایـت ١٤واسـطه علـی بـن محمـد َعـّالن رازی کلینـی و السالم) را بـهامامت امام حسن عسکری (علیه
واسطه همو و محمد بن جعفر اسدی روایت کرده است. این دو راوی واسـطه کلینـی در مجموعه اخیر را به

السالم) هستند.نقل سه روایت دیگر اسحاق احمر از امام حسن عسکری (علیه
این احتمال که آثار علی بن محمد عالن یا محمد بن جعفر اسدی منبع کلینی بوده باشد چنـدان قابـل 

در منابع فهرستی امامیه برای هر دوی ایشان آثاری معرفی شده است کـه بـا موضـوع چه آنکه اعتنا نیست؛
بن ابراهیم بن أبـان روایات منقول از اسحاق نامرتبط است. نجاشی در شرح حال ابوالحسن علی بن محمد 

، ش ٢٦١-٢٦٠را برای وی نام بـرده اسـت (نجاشـی، کتاب أخبار القائمَعّالن تنها رازی کلینی معروف به 
را ذکـر کـرده کتاب الجبر و اإلسـتطاعةاو همچنین برای ابوالحسین محمد بن جعفر اسدی کوفی ٩).٦٨٢

کتـاب الـرد علـی وسی از آن با عنـوان ) که ظاهرًا همانی است که شیخ ط١٠٢٠، ش ٣٧٣است (نجاشی، 
توان گفت کـه اثـری ). بر این اساس می٦٦١، ش ٤٢٥یاد کرده است (طوسی، الفهرست، أهل اإلستطاعة

اند.مکتوب از اسحاق احمر منبع کلینی در نقل این روایات بوده است و این دو، راوی این اثر بوده
روایت ـ مشـتمل بـر سـخنان امـام ٢٥دیث از ح٢١چنانکه روشن است بیشترین حجم روایات وی ـ 

السالم) است. هرچند ـ چنانکه گذشـت ـ اسـحاق در شـمار شـاگردان و راویـان آن حسن عسکری (علیه
ها را با واسطه روایت کرده است. او چهار روایت نخست را که مشتمل بر حضرت معرفی شده است، اما آن

السالم) است از محمد بن یحیـی بـن َدْریـاب، ابوهاشـم نصوصی داّل بر امامت امام حسن عسکری (علیه
ب روایت کرده است، چنانکه یک روایـت نیـز بـه  یه بن عبدالله َجالَّ نقـل از داود بن قاسم جعفری و شاَهَو

ترتیب زیر است:محمد بن یحیی بن دریاب از ابوبکر َفْهَفکی است. اسناد این روایات به
ٍد َعْن ِإْسَح .۱ ِد ْبِن یْحیی ْبِن َدْریاَب َقاَل: ... .َعِلی ْبُن ُمَحمَّ ٍد َعْن ُمَحمَّ اَق ْبِن ُمَحمَّ

ٍد َعْن َأِبی َهاِشٍم اْلَجْعَفِری َقاَل: ... ..۲ ٍد َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَّ َعِلی ْبُن ُمَحمَّ

ای به وی نکرده است.. شیخ طوسی درفهرست خود هیچ اشاره٩
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ِد ْبِن یْحیی ْبِن َدْر .۳ ٍد َعْن ُمَحمَّ ٍد َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَّ یاَب َعْن َأِبی َبکٍر اْلَفْهَفکـی َقـاَل: َعِلی ْبُن ُمَحمَّ

. ...
ِب َقاَل:... ..۴ ِه اْلَجالَّ یِه ْبِن َعْبِد اللَّ ٍد َعْن َشاَهَو ٍد َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَّ َعِلی ْبُن ُمَحمَّ

موضوع روایت دیگر که به ١٤السالم) در مورد نقل با واسطه اسحاق احمر از امام حسن عسکری (علیه
واسـطه ُسـْفیان بـن محمـد اند نیز صادق است. اسحاق احمـر ایـن روایـات را بهن حضرت مرتبطوالدت آ

ُضَبِعّی، ابوهاشم جعفری، احمد بن محمد بن َاْقَرع، حسن بن َظریف، اسماعیل بـن محمـد بـن علـی بـن 
حمـد اسماعیل بن علی بن عبد الله ابن عباس بن عبدالمطلب، علی بن زید بن علی بن حسین بن علـی، م

بن حسن بن َشّمون، عمر بن أبی مسلم، یحیی بن ُقشیری، محمد بن ربیع شائی و أبوالَعیناء محمد بن قاسم 
واسطه اقرع از ابـوحمزه ُنصـیر هاشمی مولی عبد الصمد ابن علی َعتاَقة روایت کرده است. دو روایت نیز به

رده اسـت. اسـناد ایـن روایـات چنـین خادم و محمد بن حسن َشّمون از احمد بن محمد بن عبدالله نقل ک
است:
َثِنی ُسـْفیاُن .۵ َخِعـی َقـاَل َحـدَّ ـٍد النَّ ِه َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن َأِبی َعْبِد اللَّ ٍد وُمَحمَّ ْبـُن َعِلی ْبُن ُمَحمَّ

َبِعی َقاَل: ... . ٍد الضُّ ُمَحمَّ
َثِنی َأُبوَهاِشٍم اْلَجْعَفِری َقا.۶ َل: ... .ِإْسَحاُق َقاَل َحدَّ
َثِنی َأُبوَحْمَزَة ُنَصیٌر اْلَخاِدُم َقاَل: ... ..۷ ْقَرِع َقاَل َحدَّ ِد ْبِن اْألَ ِإْسَحاُق َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ
ْقَرِع َقاَل: ... ..۸ ِإْسَحاُق َعِن اْألَ
َثِنی اْلَحَسُن ْبُن َظِریٍف َقاَل: ... ..۹ ِإْسَحاُق َقاَل َحدَّ

َثنِ .۱۰ ـاِس ْبـِن ِإْسَحاُق َقاَل َحدَّ ـِه ْبـِن َعبَّ ِد ْبِن َعِلی ْبِن ِإْسَماِعیَل ْبِن َعِلی ْبِن َعْبِد اللَّ ی ِإْسَماِعیُل ْبُن ُمَحمَّ
ِلِب َقاَل: ... . َعْبِد اْلُمطَّ

َثِنی َعِلی ْبُن َزیِد ْبِن َعِلی ْبِن اْلُحَسیِن ْبِن َعِلی َقاَل: ... ..۱۱ ِإْسَحاُق َقاَل َحدَّ
ٍد َقاَل: ... .ِإْسَحاُق َقاَل َح .۱۲ َثِنی َأْحَمُد ْبُن ُمَحمَّ وٍن َقاَل َحدَّ ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َشمُّ َثِنی ُمَحمَّ دَّ
وٍن َقاَل: ... ..۱۳ ُد ْبُن اْلَحَسِن ْبِن َشمُّ َثِنی ُمَحمَّ ِإْسَحاُق َقاَل َحدَّ
َثِنی ُعَمُر ْبُن َأِبی ُمْسِلٍم َقاَل: ... ..۱۴ ِإْسَحاُق َقاَل َحدَّ
ی ِقیَر َقاَل: ... .ِإْسَحاُق .۱۵ َثِنی یْحیی ْبُن اْلُقَشیِری ِمْن َقْریٍة ُتَسمَّ َقاَل َحدَّ

اِئی َقاَل: ... ..۱۶ ِبیِع الشَّ ُد ْبُن الرَّ ِإْسَحاُق َقاَل َأْخَبَرِنی ُمَحمَّ
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ِإْسَحاُق َعْن َأِبی َهاِشٍم اْلَجْعَفِری َقاَل: ... ..۱۷
ُد ْبُن .۱۸ َثِنی ُمَحمَّ َمِد ْبِن َعِلی َعَتاَقًة َقاَل: ... .ِإْسَحاُق َقاَل َحدَّ اْلَقاِسِم َأُبواْلَعیَناِء اْلَهاِشِمی َمْوَلی َعْبِد الصَّ

روایتی، کلینی این روایات را با واسطه استادان خود علی بن ١٤بنا برسند روایت نخست ازاین مجموعه 
ه است. چنانکه مشهود است کلینی محمد َعّالن کلینی و محمد بن جعفر أبی عبدالله اسدی کوفی نقل کرد

ها حاکی از آن است که منبع کلینی سند روایت نخست تعلیق زده است. این تعلیقسند روایات بعدی را به 
واسطه همان دواسـتاد در نقل این روایات، متنی مکتوب از اسحاق احمر بوده است که کلینی این متن را به 

عبدالله در اختیار داشته است.خود یعنی علی بن محمد و محمد بن ابی 
ترتیـب حـدیثی از امـام حسـن عسـکری روایت دیگری که کلینی از اسحاق احمر روایت کـرده بـه ٣
السالم) درباره شناخت مّدعی راستین امامت از مدعی دروغین، پرسشی از آن حضرت درباره فلسـفه (علیه

ترتیب از ابوهاشم داود بن قاسم را اسحاق بهوجوب روزه و حدیثی از ایشان درباب ارث است. این روایات 
اسناد باالسـت، جعفری، حمزة بن محمد و ابوبکر فهفکی نقل کرده است. ابتدای اسناد روایات نیز مشابه 

واسطه دو استادش محمد بن جعفر اسدی کوفی و علی بن محمد عالن کلینی یعنی کلینی این روایت را به 
نوبه خود بر این امر داللت دارد که منبع کلینی در نقل این روایت نیز یز به نقل کرده است که این مشابهت ن

منبعی مکتوب از اسحاق احمر بوده است.
َخِعـی َعـْن َأِبـی َهاِشـٍم َداُودَ .۱۹ ٍد النَّ ٍد َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَّ ِه وَعِلی ْبُن ُمَحمَّ ُد ْبُن َأِبی َعْبِد اللَّ ْبـِن ُمَحمَّ

ْعَفِری َقاَل:... .اْلَقاِسِم اْلَج 
ٍد َقاَل: ..۲۰ ٍد َعْن َحْمَزَة ْبِن ُمَحمَّ ِه َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَّ ُد ْبُن َأِبی َعْبِد اللَّ ٍد وُمَحمَّ .. .َعِلی ْبُن ُمَحمَّ
ٍد َعْن .۲۱ َخِعی قَ ١٠َعِلی ْبُن ُمَحمَّ ٍد النَّ ِه َعْن ِإْسَحاَق ْبِن ُمَحمَّ ِد ْبِن َأِبی َعْبِد اللَّ اَل َسَأَل اْلَفْهَفکـی َأَبـا ُمَحمَّ

ٍد (علیه السالم): ... .ُمَحمَّ
واسطه استادان خود از اسحاق احمـر بـا دهد که کلینی بهتصویر زیر، نمودار کامل روایاتی را نشان می

السالم) نقل کرده است.هایی از امام حسن عسکری (علیهواسطه

است.» و«تصحیفی از » عن«. بنا بر اسناد پیشین، باید گفت که واژه ١٠



19...یاسحاق بن محمد اَحمر نَخَعاتیو روایالکاف1396بهار و تابستان 



98شمارةثیدر علوم قرآن و حدییهاافتیره20
روایت شـده و الکافیاین نکته نیز ضروری است که عالوه بر روایاتی که در ش اشاره بهدر پایان این بخ

نقل از کلینی در حدیثی که شیخ طوسی به سندشود، نام وی درها مشاهده مینام اسحاق احمر در اسناد آن
ایت باید گفت درباره این رو١١).٣٨٩، ح ١٨٧/ ٦شود (طوسی، تهذیب، آورده نیز دیده میتهذیب األحکام

، ح ٩٦/ ٥روایت کرده است (کلینی، الکـافی، » ابراهیم بن اسحاق األحمر«که کلینی آن را با همان سند از 
وی در نقل سند حدیث دچـار التهذیبشک در این مورد، شیخ طوسی یا ناسخاِن کتاب بنا براین، بی١٢).٥

ن در سلسله سند ایـن سـخن امـام علـی ). نام وی همچنی١١٠٥، ش ١٩١/ ٣اند (ر.ک: خوئی، اشتباه شده
در منابع متعدد شـیعی و سـنی واقـع ...» یا کَمیُل ِإنَّ َهِذِه اْلُقُلوَب َأْوِعیٌة «کمیل بن زیاد که السالم) به (علیه

؛ مجلسی، ٢٥٢-٢٥١/ ٥٠؛ ابن عساکر، ٣٧٦/ ٦خطیب بغدادی، ؛۲۹۳لدین، صدوق، کمالشده است (
١٣).٢١-٢٠/ ٨دی، ؛ محمو٢٧٨/ ٣؛ امین، ٤٨/ ٢٣

ها، ابن شهر آشوب روایتـی مرسـل را نقـل کـرده کـه در آن اسـحاق احمـر از امـام عصـر افزون بر این
پرسش نموده است. امام در پاسخ، با ذکر ایـن مطلـب کـه ایـن » کهیعص«السالم) درباره معنای آیه (علیه

ز آیه در تطبیق بـا رخـدادهای کـربال حروف شامل اخبار غیبی خداوند بر زکریای نبی بوده معنایی تأویلی ا
عطـش و » عین«یزید، » یاء«هالکت عترت پیامبر، » هاء«نام کربال، » کاف«بیان کرده است بدین گونه که 

). چنانچه ظاهر عبارت ابن ٢٣٧/ ٣السالم) است (ابن شهر آشوب، مناقب، صبر امام حسین (علیه» صاد«
السـالم) سأل إسحاق األحمر الحجـة (علیه(«م داللت دارد شهر آشوب که بر پرسش مستقیم اسحاق از اما

امـام » بـاِب «درست باشد، حاکی از ارتباط وی با آن حضرت است، ارتباطی که خود نیـز بـا عنـوان ...») 
او در عصر غیبت صغری و در زمان نیابت ابوجعفر های موجود، ادعای آن را داشت؛ چه آنکه بنا بر گزارش

اّدعای نیابت امام زمان (عج) را داشت. ابوالعباس احمـد بـن ق)٣٠٥یا ٣٠٤(م محمد بن عثمان َعمری 
دینوری سراج گزارشی از مالقات خود با وی و با قطانی ـ شخص دیگری که مدعی بابیت بـود ـ در بغـداد 

١٤ارائه کرده است.

در نقل روایات اسحاق احمرمنبع کلینی 
بنا بر آنچه گذشت دانستیم که اثری مکتوب از اسحاق احمر مشتمل بر سخنانی از امام حسن عسکری 

اٍد َعْن ُعَمَر ««. ١١ ْحَمِن ْبِن َحمَّ ُد ْبُن یْعُقوَب َعْن َعِلی َعْن َأِبیِه َعْن ِإْسَحاَق اْألَْحَمِر َعْن َعْبِد الرَّ ِه ْبِن یِزیُمَحمَّ ...».َد َقاَل: َأَتی َرُجٌل َأَبا َعْبِد اللَّ
اٍد َعْن ُعَمَر ْبِن یِزیَد َقا. «١٢ ه ْبِن َحمَّ ٍد َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن ِإْسَحاَق األَْحَمِر َعْن َعْبِد اللَّ ه ع َعِلی ْبُن ُمَحمَّ ...».َل َأَتی َرُجٌل َأَبا َعْبِد اللَّ
؛ طوسـی، ۱۰۶-۱۰۵؛ شـریف رضـی، ۳، ح ۲۵۰-۲۴۷؛ مفیـد، ۲۹۱-۲۹۰: صدوق، کمـال الـدین، برای این حدیث با اسناد دیگر نگ. ١٣

.۲۳، ح ۲۱-۲۰األمالی، 
.۲۴۰؛ ابن طاووس، ٤٩٣، ش ٥٢٤-٥١٩. برای تفصیل این ماجرا نگ: طبری، ١٤
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بوده است. مسأله حائز اهمیت در اینجـا، شناسـایی ایـن اثـر مکتـوب الکافیالسالم) منبع کلینی در (علیه

اب اسحاق بهره جسته است.عبارت دیگر، کلینی دقیقًا از کدام کتاسحاق است. به 
گفتـه وی، بهتألیفات اسحاق احمر اشاره کرده است.از میان آثار فهرستی متقدم امامی تنها نجاشی به

دو اثر اشـاره و از میان آثار او تنها به ») له کتب فی التخلیط(«بوده » تخلیط«آثار اسحاق بازگوکننده اندیشه 
). این دو کتاب را محمد بـن ١٧٧، ش ٧٣نجاشی، مجالس هشام (کتابوکتاب أخبار السیدکرده است: 

همانجـا؛ نیـز نـگ: طاطری از مؤلف روایت کرده اسـت (سالم ِجعابی از علی بن حسن جرمی مشهور به 
گفتـه ). بهرا علی بن حسـن طـاطری دانسـته اسـت» الجرمی«که صراحتًا ٣٢٢٨، ش ٤٠٤/ ١بروجردی، 

ها باور داشتند هایی بوده است که اسحاقیه بدانب مصنفاتی در دیدگاهخطیب بغدادی، اسحاق احمر صاح
از آنها یاد کـرده » فی التخلیط«رسد که آنچه نجاشی با تعبیر نظر می). چنین به ٣٧٧/ ٦خطیب بغدادی، (

وت ها اشاره دارد و ظاهرًا با دو اثری که نجاشی خود نام برده متفاهمین آثاری است که خطیب بغدادی بدان
است.

کتاب ، کتاب باطن التکلیف، کتاب الصراطاسحاق احمر با عناوین هایی از پنج اثر منسوب به نقل قول
۲۵۴در آثار مؤلفان متقدم نصیری محمد بن نصیر نمیری (م بعـد از کتاب التنبیهوکتاب الشواهد، الصالة

ق) ـ و ۳۸۱اصر شیخ صدوق (م ق)، حسن بن شعبة حرانی ـ مع۳۹۹ق)، محمد بن علی جّلی (زنده در 
هـا کـامًال ق) باقی مانده است، آثاری که محتوای قطعات باقیمانده آن۴۰۸علی بن حمزة حرانی (زنده در 

در میان منابع نصیری، کتـاب ١٥های نجاشی و خطیب بغدادی از آثار اسحاق احمر سازگار است.با وصف
را در حفظ و نقل قطعات آثار اسحاق احمر دارد.حقائق أسرار الدین ابن شعبة حرانی بیشترین سهم 

با محتوای هیچ یک از آثار پنجگانه اخیر وی همخوانی الکافیمضمون روایات نقل شده از اسحاق در
بندی طور کلی در سه شکل کلی در ارتباط با تعـالیم غالیانـه دسـتهتوان بهندارد. محتوای این پنج اثر را می

دارند که محمد عبد خداوند بود که عاَلم را به انده از آثار اسحاق احمر بیان میکرد. برخی مطالب برجای م
نماید. در برخـی از ایـن ذهن متبادر مینیابت از او (خداوند) آفرید. این سخن، اندیشه غالت مفوضه را به 

یقی معرفت و اند و عبادت حقها نیز چنین شرح داده شده که وظایف دینی در واقع اسامی اشخاصنقل قول
ها روشنی بیـان شـده و از سـوی مخالفانشـان بـدانای که در آثار غالت بهشناخت این افراد است، اندیشه

ـ در کتاب مجالس هشـامو ار السیدکتاب أخبها اشاره کرده ـ . در منابع موجود هیچ نقل قول صریحی از دو کتابی که نجاشی به عناوین آن١٥
ها از اسحاق احمر در الکافی و إختیار معرفة الرجال از کتاب أخبار السـید باشـد. رود که برخی نقل قولدست نیست، هرچند این احتمال می

در زمره مؤلفانی یـاد کـرده ) از اسحاق احمر۸، ش ۲۳۷/ ۲درستی یا نادرستی این احتمال نیازمند پژوهشی مستقل است. البته عالمه امینی (
است. وجود آثاری با عنوان مشابه أخبار السید دربـاره سـید کتاب أخبار السیداند، مقصود وی همین است که درباره سید حمیری کتاب نوشته

ابـن شـهر ؛۷۸، ۷۲؛ طوسـی، الفهرسـت، ۲۴۴، ۱۹۹، ۹۶، ۸۷، ۸۵حمیری مؤید این نظر عالمه امینی است. برای این آثار نگ: نجاشـی، 
.۲۳۷/ ۲؛ امینی، ۱۹/ ۲؛ خوئی، ۹۲؛ افندی، ۲۰، ۱۸آشوب، معالم العلماء، 
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های مثبـت و منفـی غنـا و لـواط سـخن نسبت داده شده است. در نهایت، برخی مطالب آثـار وی از جنبـه

١٦اند.گفته

روشـن و کتـاب مجـالس هشـامعنـوان بـاالکافیارتباطی مضامین روایات مورد بحث اسحاق در بی
اسـت. در ایـن بـاره دو احتمـال وجـود دارد؛ کتاب أخبار السـیدماند نیاز از بحث است. آنچه باقی میبی

نخست آنکه همین کتاب منبع کلینی بوده است و دیگری آنکه کلینی از کتابی دیگـر از اسـحاق احمـر کـه 
دلیل فقدان شـواهد و دالیـل الزم ست استفاده کرده است. به گونه نام و نشانی از آن امروزه در دست نیهیچ
بررسی احتمال نخست پرداخت و آن اینکه بحث گذارد، از این رو ناگزیر باید به توان این احتمال را به نمی

اسحاق منبع کلینی بوده است.کتاب أخبار السید
ق احمر بر کسانی چون ابوعبدالله احمـد عالوه بر اسحاکتاب أخبار السیدتدوین اثری با عنوان مشابه 
) و احمد بن ٩٩، ش ٧٨؛ طوسی، الفهرست، ٢٠٧، ش ٨٦-٨٥نجاشی، بن محمد بن عبیدالله جوهری (

) نیز یاد شـده اسـت. ٩٠، ش ٧٢-٧١؛ طوسی، الفهرست، ٢٣٩، ش ٩٦نجاشی، ابراهیم بن ُمعّلی َعّمی (
ث حاضر دارد.در عنوان کتاب نقش کلیدی در نتیجه بح» السید«مفهوم 

کتـاب أخبـار السـید شیخ طوسی، عنوان اثر احمد بـن ابـراهیم َعّمـی الفهرستهای در یکی از چاپ
). ابـن ٣٨٦، ذیلـش ١٩/ ٢؛ نیز نگ: خوئی، ٩٠، ش ٧٦طوسی، الفهرست، آمده است (الحمیری وشعره

بار السید الحمیری کتاب أخندیم نیز در شرح حال ابوبکر محمد بن یحیی صولی از کتاب وی تحت عنوان 
ابوعبیداللـه محمـد بـن عمـران مرزبـانی ١٧).٢٤٨ش، ص ١٣٦٦ابن ندیم، نام برده است (و مختار شعره
کوشـش تـألیف کـرده کـه مـتن آن امـروزه بهأخبار السید الحمیریق) نیز اثری با عنوان ۳۸۵خراسانی (م 

ابوهاشم ده است. گفتنی است که م) منتشر ش۱۹۶۵ق/۱۳۸۵محمد هادی امینی (نجف: مطبعة النعمان، 
ق) از ۱۷۹-۱۰۵» (سـید«یا ابوعامر سـید اسـماعیل بـن محمـد یزیـد بـن ربیعـه حمیـری معـروف بـه 

١٨مشهورترین شاعران شیعه و مدافع مذهب و زبان گویای آن بود.

شواهدی دیگر در تأیید این نظر وجود دارد. نجاشی در شرح حال ابوعبدالله احمد بـن عبدالواحـد بـن
، ش ١٩٩همـان، ) و صـالح بـن محمـد صـرامی (٢١١، ش ٨٧نجاشی، ابن ُعْبدون (احمد َبّزاز معروف به

) از ٦٤٠، ذیلـش ٢٤٤همـان، ) و ابو احمد عبدالعزیز بن یحیی بن احمد بن عیسی َجلـودّی َاْزدی (٥٢٨

کتـاب (نقـل از ٣٥، ٣٤)، کتـاب الصـراط(همگی نقـل از٤٢، ٤٠، ٢٣؛ حرانی، حقائق، ١٦٤؛ جلی، ٢١١. برای این موارد نگ: نمیری، ١٦
)؛ حرانـی، حجـة کتـاب الصـالة(نقل از١١٤-١١٣) و تاب التنبیهک(نقل از٤٦-٤٥)، کتاب باطن التکلیف(نقل از٤٩، ٣٧-٣٦)، الشواهد

.٢٥٨العارف، 
».أخبار السید [الحمیری] و مختار شعره«در گیومه آمده است: » الحمیری«که ٤٦٥/ ١ق، ١٤٣٠. قس ابن ندیم،١٧
السالم) مستبصر شد و یت امام صادق (علیه. نقل شده که وی در ابتدا بر مذهب خوارج بود، سپس مذهب کیسانیه اختیار کرد و بعدها با عنا١٨

.۱۷-۵دیوان السید الحمیری، مقدمه مصحح، ص به مذهب امامیه گرائید و تا پایان عمر شیعه باقی ماند. درباره وی نک: 
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ن محمـد همـان شک مقصود از سید بـدر زمره تألیفات وی نام برده است. بیأخبار السید بن محمد کتاب

کتـاب أخبـار السـیدحمیری است. شاهد دیگر در این باره آنکه نجاشی و طوسی بالفاصله پس از یـادکرد 
؛ طوسـی، ٢٣٩، ش ٩٦همان، اند (نیز نام بردهشعر السیداحمد بن ابراهیم بن ُمعّلی َعّمی از اثر دیگر وی 

ار یکـدیگر حـاکی از آن اسـت کـه سـید ها کن). این دو عنوان کتاب و همنشینی آن٩٠، ش ٧٢الفهرست، 
در اینجا سید حمیری باشد. » سید«مورد بحث شاعر بوده است و این خود شاهدی است بر اینکه منظور از 

کتـاب أخبـار السـید ها را زیـر عنـوان بر همین اساس است که آقابزرگ طهرانی تمامی این آثار و مؤلفان آن
/ ٣). محمدعلی ابطحی (١٧٤٨-١٧٤٤، ش ٣٣٥-٣٣٤/ ١ی، آقابزرگ طهرانمعرفی کرده است (الحمیری

اسحاق احمر همان سید حمیری ـ شـاعر کتاب أخبار السیددر عنوان » السید«) نیز صراحتًا مقصود از ١١٧
مشهور اهل بیت ـ دانسته است.

ن اسحاق احمر نیز همچون آثار موارد بـاال همـاکتاب أخبار السیددر عنوان» سید«چنانچه مقصود از 
توانـد منبـع کلینـی بـوده هـیچ روی نمیسید اسماعیل بن محمد حمیری باشد، در این صورت این اثر بـه

کتـاب أخبـار گیری عنوان کامًال با جهتالکافیباشد؛ چه آنکه مضامین روایات منقول از اسحاق احمر در 
سـی سـید حمیـری نـزد با مفهوم سید حمیری متفاوت است. افزون بر این، عدم جایگاه خاص و قدالسید

توان نتیجه گرفت نماید. بنا براین میای دیگری است که احتمال باال را تضعیف مینصیریه و اسحاقیه قرینه
سـید حمیـری اسـحاق احمـرکتاب أخبار السیددر عنوان » السید«احتمال فراوان مقصود از عبارت که به

چه شخصی دارد؟اشاره بهنیست. اما همچنان این سؤال پابرجاست که این عبارت 
السـالم) وجود دارد اینکه منظور امام حسـن عسـکری (علیه» سید«احتمال دیگری که در تفسیر عنوان 

ـ در کنـار کتاب أخبار السـیدشواهدی برای تقویت این احتمال وجود دارد. شاهد نخست آنکه، ١٩است.
عمـده آثـار اسـحاق ل خـالی از ضـعف ـ یکی از دو کتاب شناخته شده و در عین حاکتاب مجالس هشام

تر گفتیم که نجاشی برخی تألیفات وی را متأثر از اندیشه تخلیط احمر در میان شیعه امامیه بوده است. پیش
پردازی نجاشی حکایـت از آن دارد کـه ضـعف کیفیت عبارت»). له کتب فی التخلیط(«معرفی کرده است 

نوبه خود شاهدی است بر ی وجود نداشته است. این نکته بهمذکور در سایر آثار اسحاق در این دو کتاب و
اینکه کلینی نیز با این کتاب آشنا بوده است.

السالم) شاهد دیگری است کـه احتمـال امام حسن عسکری (علیهنگرش خاص نصیریه و اسحاقیه به 
لـی بـن کلثـوم از اسـحاق واسطه احمد بن عنماید، چنانکه در روایتی که کشی به باال را تأیید و تقویت می

های باب منابع داده؛ اثباتی و طباطبائی، جستاری در٣٣اند. نگ: شبیری، منابع کافی، . برخی محققان معاصر نیز این احتمال را مطرح کرده١٩
.٤١تاریخی کافی، 
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أحمد بن علی بن کلثوم، قـال: حـدثنی «یاد شده است: » سیدی«احمر روایت کرده از آن حضرت با تعبیر 

إسحاق بن محمد البصری قال: حدثنی الفضل بن الحارث، قال: کنت بسر من رأی وقت خروج سیدی أبی 
تأتعجب من جاللته و ما هو له أهل و من شدة الحسن علیها لسالم، فرأینا أبامحمد ماشیًا قد شق ثیابه، فجعل

).۱۰۸۷(طوسی، إختیار، ش ...» اللون و األدمة، وأشفق علیه من التعب 
بـرای امـام حسـن عسـکری » سـیدی«شاید این اشکال بـر ایـن روایـت وارد شـود کـه کـاربرد لفـظ 

برد در یکـی از آثـار السالم) ممکن است از سوی کسانی جز اسحاق احمر بوده باشـد. امـا ایـن کـار(علیه
کار رفته است: السالم) بهامام حسن عسکری (علیهاسحاق صراحتًا از سوی خود او در اشاره بهمنسوب به 

و ٢٠قال إسحاق فی کتاب باطن التکلیف: و قال مؤلف کتاب األشخاص أرکان أهل البیـت محمـد و فـاطر«
إلبل و البقر و الغنم فهم الذین حضروا محاربة الحسن و الحسین و الغامضة محسن ... و ما ذبح بمنی من ا

٢١کتـاب بـاطن التکلیـف). نکته جالب توجه درباره نقل قـول بـاال از ١٧٥-١٧٤حرانی، حقائق، » (السید

نام امیرالمؤمنین در زمره اهل بیت نشده است. سبب ای به اسحاق احمر اینکه آشکارا هیچ اشارهمنسوب به 
ویـژه نصـیریه و اسـحاقیه در جایگـاهی بـاالتر از السالم) نزد غالت به ی (علیهاین امر آن است که امام عل

و مرتبه الوهیت.» معنی«معصومان (عل) قرار دارد؛ در مقام 
سرانجام آنکه شاهد دیگر در این باره کالم وصفی خطیب بغدادی درباره منقـوالت و روایـات اسـحاق 

در عنوان کتاب » أخبار«و حکایات معرفی کرده است. عنوان ها را مشتمل بر اخبار احمر است که بیشتر آن
گری در روایات اسحاق است. بیشتر مضامین روایات منقول از اسحاق نیز مؤید همین خصوصیت حکایت

السالم) در الکافی نیز با حکایت از دیگران رنگ و بوی اخبـار دربـاره آن احمر از امام حسن عسکری (علیه
حضرت دارد.

ريگینتیجه
تفصیل در متن این پژوهش گذشت، نتایج زیر قابل استفاده است:بنا برآنچه به

ابویعقوب اسحاق بن محمـد بـن َابـان احمـر نخعـی از جملـه شـاگردان امـام حسـن عسـکری -۱
السالم) است که روایاتی را از آن حضرت نقل کرده است. او در دوره غیبـت صـغرا برخـی ادعاهـای (علیه

د. بنا بر شواهد موجود، نخستین ادعای وی نیابت خاص امام عصر (عـج) بـود. هـیچ انحرافی را مطرح کر
گزارش تاریخی درباره درستی این ادعا در منابع نقل نشده است. او در کنـار ایـن ادعـا، باورهـای انحرافـی 

شود.یاد می» فاطر«. در آثار نصیریه و اسحاقیه از حضرت فاطمه زهرا (س) با عنوان ٢٠
.Friedman, pیاد کرده است. نک: کتاب التکلیف. فریدمن از این اثر با عنوان ٢١ 249, note 37.
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رهـا گیری غلـوآمیز ایـن ادعاهـا و باوهای موجود در این بـاره از جهـتدیگری را نیز مطرح کرد که گزارش

شناسـی ای را رهبری نماید، جریانی کـه در منـابع فرقحکایت دارد. او توانست در زمان خود جریانی فرقه
نام خود او یعنی اسحاقیه شناخته شده است.به

ادعاها و باورهای انحرافی (غالیانه) اسحاق سبب شد تا وی از سوی رجالیان شیعه تضعیف شود. -۲
السالم) نقل کرده بـود در دوره استقامت خود از امام حسن عسکری (علیهبا وجود طعن وی، روایاتی را که 

مورد توجه محدثان متقدم قرار گرفت. از جمله این محـدثان کـه حجـم بیشـتری از روایـات اسـحاق را در 
توان اسـحاق احمـر را است. بنا براین میالکافیمقایسه با سایرین نقل کرده شیخ کلینی در کتاب ارزشمند 

قرائنـی جـز شمار آورد که متقدمان در نقل حدیث از راویان ضعیف و فاسـد المـذهب بـه هایی به نهاز نمو
ها توجه داشتند.وضعیت رجالی آن

عدم برخورداری سید حمیری از جایگاهی خاص و قدسی نزد نصیریه و اسحاقیه و عـدم حضـور -۳
کتـاب در عنـوان » السـید«مقصـود از اند که مؤید آنالکافیشخصیت وی در روایات منقول از اسحاق در

توان احتمال داد کـه مقصـود تواند سید حمیری باشد. بلکه بنا بر برخی شواهد میاسحاق نمیأخبار السید
پردازی نجاشی و جداسازی ایـن از این واژه در عنوان کتاب، امام حسن عسکری بوده است. کیفیت عبارت

از تألیفـات دیگـر وی کـه مملـو از اندیشـه بار مجالس هشام کتاب أخکتاب اسحاق و اثر دیگر شیعه یعنی 
امـام حسـن عسـکری تخلیط بودند از جمله ایـن شـواهد اسـت. نگـرش خـاص نصـیریه و اسـحاقیه بـه

آن حضرت و کالم خطیب بغدادی در وصف روایات وی در اشاره به » سیدی«السالم) و کاربرد لفظ (علیه
حکایات است و این وصف با مضامین روایات مـورد بحـث اسـحاق در ها مشتمل بر اخبار و که بیشینه آن

کتاب أخبار السیدتوان گفت که شواهد موجود حاکی از آن است که الکافی نیز همخوانی دارد. بنا براین می
السالم) بوده است.اسحاق منبع کلینی در نقل روایات وی از امام حسن عسکری (علیه
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ق.۱۴۱۷، قم: مؤسسة البعثة، األمالیابن بابویه، محمد بن علی، 

۱۴۰۵، تحقیق: علی اکبر غفاری، قم: مؤسسة النشر اإلسالمی، کمال الدین وتمام النعمة_______________، 
ق.
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۱۳۸۶، تحقیق: عبدالرحمن محمد عثمان، مدینه: المکتبة السلفیة، الموضوعاتابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، 

ق.
ق.۱۳۹۰، بیروت: مؤسسة األعلمی للمطبوعات، چاپ دوم، لسان المیزانابن حجر عسقالنی، احمد بن علی، 

، ۴، ج سلسـلة التـراث العلـوی: مجموعـة الحـّرانیین، چاپ شده در حقائق أسرار الدینابن شعبه، حسن بن علي، 
م.۲۰۰۶تحقیق: ابوموسی وشیخ موسی، لبنان: دار ألجل المعرفة، 

، تحقیق: سید محمد صـادق آل بحرالعلـوم، بیـروت: دار األضـواء، معالم العلماءابن شهر آشوب، محمد بن علی، 
تا.بی

م.۱۹۵۶ق/۱۳۷۶، نجف: المکتبة الحیدریة، مناقب آل أبی طالب___________________، 
یخ علماء النجومابن طاووس، علی بن موسی،  .۱۳۶۳ضی، ، قم: منشورات الرفرج المهموم فی تار

یخ مدینة دمشقابن عساکر، علی بن حسن،  ق.۱۴۱۵، تحقیق: علی شیری، بیروت: دار الفکر، تار
ق.۱۴۲۲، تحقیق: سید محمدرضا حسینی جاللی، قم: دار الحدیث، الرجالابن غضائری، احمد بن حسین، 

۱۴۰۸ر إحیـاء التـراث العربـی، ، تحقیـق: علـی شـیری، بیـروت: داالبدایـة و النهایـةابن کثیر، اسماعیل بن کثیر، 
م.۱۹۸۸ق/

۱۴۳۰، تحقیق: ایمن فؤاد سید، لندن: مؤسسـة الفرقـان للتـراث اإلسـالمی، الفهرستابن ندیم، محمد بن اسحق، 
م.۲۰۰۹ق/

.۱۳۶۶، تحقیق: رضا تجدد، تهران: امیرکبیر، الفهرست________________، 
تا.، مکتبة المحمدی، بیباهات عن الطرق و األسنادجامع الرواة و إزاحة اإلشتاردبیلی، محمد علی، 

ق.۱۴۱۰، تحقیق: سید احمد حسینی، قم: مکتبة المرعشی، تعلیقة أمل اآلملافندي، عبدالله بن عیسي بیگ، 
یعة إلی تصانیف الشیعةآقابزرگ طهراني، محمد محسن،  ق.۱۴۰۳، بیروت: دار األضواء، چاپ دوم، الذر

تا.، تحقیق: حسن امین، بیروت: دار التعارف للمطبوعات، بییعةأعیان الشامین، محسن، 
م.۱۹۷۷ق/۱۳۹۷، بیروت: دار الکتاب العربی، چاپ چهارم، الغدیرامینی، عبدالحسین، 

، تحقیق: سـید مهـدی رجـائی، قـم: مکتبـة المرعشـی، طرائف المقال فی معرفة طبقات الرجالبروجردی، علی، 
ق.۱۴۱۰

، منهج المقال فی تحقیق أحوال الرجـال، چاپ شده در منهج المقالبرتعلیقةن محمد اکمل، بهبهاني، محمدباقر ب
ق.۱۴۲۲محمد بن علی استرآبادی، قم: مؤسسة آل البیت، 

ق.۱۴۱۸السالم)، ، قم: مؤسسة آل البیت (علیهنقد الرجالتفرشي، مصطفي بن حسین، 
مد صادق آل بحرالعلوم، نجف: منشورات مطبعة الحیدریة، تحقیق: سید مح،رجالالدین حلي، حسن بن علي، تقي

م.۱۹۷۲ق/۱۳۹۲
تا.، تحقیق: سید جالل الدین ارموی، افست: چاپخانه بهمن، بیالغاراتثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد، 
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ق.۱۴۲۴، قم: دار الحدیث، چاپ سوم، معجم مصطلحات الرجال والدرایةنژاد، محمد رضا، جدیدی

، تحقیق: ابوموسی وشیخ موسـی، ۲، ج سلسلة التراث العلوی، چاپ شده در حاوی األسرارعلی، جلی، محمد بن
م.۲۰۰۶لبنان: دار ألجل المعرفة، 
سلسـلة التـراث ، چـاپ شـده درحجة العارف فی إثبات الحق علی المباین و المخالفحرانی، علی بن حمـزة، 

م.۲۰۰۶شیخ موسی، لبنان: دار ألجل المعرفة، ، تحقیق: ابوموسی و۴، ج العلوی: مجموعة الحّرانیین
ق.۱۳۷۰، نجف: منشورات المطبعة الحیدریة، مختصر بصائر الدرجاتحلی، حسن بن سلیمان، 

ق.۱۴۱۱، بیروت: مؤسسة البالغ، الهدایة الکبریخصیبی، حسین بن حمدان، 
یخ بغدادخطیب بغدادی، احمد بن علی،  ۱۴۱۷بیروت: دار الکتـب العلمیـة، ، تحقیق: مصطفی عبدالقادر عطا،تار

م.۱۹۹۷ق/
ق.۱۴۱۳جا، چاپ پنجم، ، بیمعجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواةخوئی، ابوالقاسم، 

۱۴۱۸، تحقیق: ابوالزهراء حازم القاضی، بیروت: دار الکتب العلمیـة، المغنی فی الضعفاءذهبی، محمد بن احمد، 
م.۱۹۹۷ق/

، تحقیق: علی محمد بجاوی، بیروت: دار المعرفـة للطباعـة اإلعتدال فی نقد الرجالمیزان ______________، 
م.۱۹۶۳ق/۱۳۸۲والنشر، 

م.۱۹۸۸ق/۱۴۰۸، تحقیق: عبدالله عمر بارودی، بیروت: دار الجنان، األنسابسمعانی، عبدالکریم بن محمد، 
سـین األعلمـی، بیـروت: مؤسسـة ، تصـحیح: ضـیاء حدیوان السـید الحمیـری، سید حمیري، اسماعیل بن محمد

تا.األعلمی للمطبوعات، بی
لزوم ارزیابی سندی احادیث کافی بـا اسـتفاده از دروس حضـرت آیـت اللـه شـبیری «شبیری زنجانی، محمدجواد، 

.۲، شماره ۱۳۸۳، مجله سفینه، »زنجانی
ینی، مشـهد: مجمـع ، تحقیق: محمد هادی ام)خصائص األئمة (علیهم السالمشریف الرضي، محمد بن حسین، 

ق.۱۴۰۶البحوث اإلسالمیة، 
ق.۱۴۱۹، قم: مؤسسة النشر اإلسالمی، قاموس الرجالشوشتري، محمدتقي، 

یر الطاووسیالدین، المعالم، حسن بن زینصاحب ق.۱۴۱۱، تحقیق: فاضل جواهری، قم: مکتبة المرعشی، التحر
ق.۱۴۱۳، قم: مؤسسة البعثة،دالئل اإلمامةطبری، محمد بن جریر، 

، محمد بن حسن طوسی، تحقیق: حسن مصطفوی, مشهد: دانشگاه إختیار معرفة الرجالطوسی، محمد بن حسن، 
.۱۳۴۸مشهد، 

ق.۱۴۱۴، قم: دار الثقافة، األمالی_______________، 
ق.۱۴۱۷، تحقیق: جواد قیومی، قم: مؤسسة نشر الفقاهة، الفهرست_______________، 
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، تحقیق: سید حسن موسـوی خرسـان، طهـران: دار الکتـب اإلسـالمیة، تهذیب األحکام_______________، 

.۱۳۶۴چاپ سوم، 
ق.۱۴۱۵، تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، قم: مؤسسة النشر اإلسالمی، رجال الطوسی_______________، 
مکتبـة العالمـة ، تحقیق: سید عبدالعزیز طباطبائی، قـم: فهرست کتب الشیعة و أصولهم_______________، 

ق.۱۴۲۰الطباطبائی، 
، تحقیق: محمدباقر بهبودی، المکتبة المرتضـویة، الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیمعاملی، علی بن یونس، 

ق.۱۳۸۴
ق.۱۴۱۱، تحقیق: محمد حسون، قم: مؤسسة النشر اإلسالمی، إیضاح اإلشتباهعالمه حلی، حسن بن یوسف، 

، تحقیـق: جـواد قیـومی، قـم: مؤسسـة النشـر صة األقوال فی معرفـة الرجـالخال___________________، 
ق.۱۴۱۷اإلسالمی، 

.۱۳۶۳، تحقیق: علی اکبرغفاری، طهران: دار الکتب اإلسالمیة، چاپ پنجم، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 
ق.۱۴۰۳، بیروت: مؤسسة الوفاء، چاپ دوم، بحار األنوارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، 

تا.، بیروت: مؤسسة األعلمی، بینهج السعادة فی مستدرک نهج البالغةمحمودی، محمدباقر، 
، تحقیق: حسین استاد ولی و علـی اکبـر غفـاری، بیـروت: دار المفیـد، چـاپ دوم، األمالیمفید، محمد بن محمد، 

ق.۱۴۱۴
، قم: مؤسسة النشر اإلسـالمی، یفهرست أسماء مصنفی الشیعة المشتهر برجال النجاشنجاشی، احمد بن علی، 

ق.۱۴۱۶
، تحقیـق: ۱، ج سلسـلة التـراث العلـوی، چاپ شـده درکتاب المثال والصورةنمیری، محمد بن نصیر (منسوب)، 

م.۲۰۰۶ابوموسی وشیخ موسی، لبنان: دار ألجل المعرفة، 
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