دو فصلنامۀ علمیپژوهشی كتاب قیّم
سال هفتم ( ،)1396شمارۀ هفدهم

اسماعیل اثباتی

1

سید کاظم طباطبایی

2

چکیده
یکی از پرسش های مهم درباره جوامع روایی متقدم  ،منابع شفاهی و مکتوبی است كه این كتاب ها از
آن ها پدید آمده است .از این رو ،درباره كافی این پرسش پیش روی حدیث پژوهان قرار دارد كه كلینی در
تالیف كتابش از چه منابعی بهره برده است .با ژرفکاوی در اسانیدروایات كافی و مطالعه رد پایی می توان
گفت كلینی با وجود آنکه بخش بزرگی از روایات كتابش را از آثار و مرویات محدثان مکتب قم آخذ كرده
است ،اما در عین حال از روایات افرادی چون سهل بن زیاد و محمد بن عیسی عبیدی كه در نگاه محدثان
مکتب قم چهره های موجه و محبوبی به شمار نمی روند بسیار بهره برده است .او همچنین از منابعی استفاده
كرده است كه نزد محثان قم و حتی محدثان و رجال شناسان بغداد منابعی غیر قابل اعتماد و متمایل به غلو
به شمار وی روند .سبب چنین كاری شاید به تفاوت نگاه او به مسأله غلو باز گردد .همچنین او با اینکه انتقاد
هایی نسبت به دو جریان فکری هشام بن سالم و هشام بن حکم داشته است  ،اما از آثار هر دو جریان بهره
برده است .
او حتی خود را بی نیاز از منابع روایی عامه نمی دانسته است .به همین سبب از كتاب های حفص بن
غیاث و سفیان بن عیینه نیز استفاده كرده است.
واژگان كلیدی :محمد بن یعقوب كلینی ،الکافی ،مکاتب حدیثی شیعه ،جریان های فکری امامیه.

 .1دانش آموخته دکتری دانشگاه فردوسی مشهد ssbati1350@gmail.com /
 .2استاد دانشگاه فردوسی مشهد (نويسنده مسئول)tabatabaei@ferdowsi.um.ac.ir /
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 -1مقدمه
شیخ کلینی ،شخصیت برجسته حدیث شیعه و از نویسندگان کتب اربعه است .الکافی کلینی
بهواسطه نقل روایات اعتقادی ،ذکر معنعن روایات و همچنین آوردن سند روایات بهصورت
یکجا و همراه با روایت ،متمایز از سایر کتب اربعه است .ویژگیهای متمایز الکافی اگرچه
مزایایی را برای آن ایجاد کرده است اما شناخت منابع و مستندات مورداستفاده کلینی را دشوار
کرده است؛ زیرا برخالف شیخ صدوق و شیخ طوسی ،کلینی نه در مقدمه خود منابعش را معرفی
کرده است و نه دارای بخشی مجزا به نام مشیخه است .با اینحال پی بردن به منابع مورداستفاده
کلینی غیرممکن نیست و از طریق کنار هم نهادن سندهای تکراری وی ،مقایسه سندهای تکراری
با اسناد صاحبان فهرست به کتابهای افراد موجود در سند ،دقت در مضمون روایات نقلشده
از یک شخص و مقایسه آن با نام کتابهای راوی و همچنین دقت در روایات نقلشده بهصورت
متوالی میتوان تا حدی در شناخت این منابع گام برداشت.
در زمینه شناخت منابع الکافی مقاالت متعددی به رشته تحریر در آمده است .ازجمله آنها
میتوان به مقاله منابع کافی به قلم شبیری زنجانی اشاره کرد .این مقاله در نرمافزار درایه النور
مورداستفاده قرارگرفته است .مقاله بعدی بازشناسی منابع کلینی در تدوین کافی است .این مقاله
نوشته عبدالرضا حمادی و سید علیرضا حسینی است .ایشان در مقاله خود توانستهاند برخی از
منابع الکافی را معرفی کنند و وابستگی آنها را به حوزههای حدیثی قم ،ری ،خراسان و عراق
تا حدی مشخص نمایند (حمادی و حسینی .)1393 ،حمادی در مقاله دیگر خود که با همکاری
سید کاظم طباطبایی ارائه نموده است به بررسی رابطه کافی و گفتمان حدیثی مطرح در قم
اشارهکرده است (حمادی و طباطبایی .)1391 ،رضا قربانی زرین نیز در پایاننامه کارشناسی ارشد
خود به موضوع بازشناسی منابع الکافی و تأثیر آن بر اعتبار سندی روایات پرداخته است .عالوه
بر آثار پیشگفته ،نویسنده همین مقاله در آثاری مجزا منابع دادههای تاریخی و منابع تفسیری
الکافی را بازشناسانده است (اثباتی و طباطبایی /1393 ،اثباتی و رستمی .)1394 ،در رساله دکتری
نگارنده نیز منابع احتمالی شیخ کلینی در زمینه روایات اعتقادی بررسی گردیده است (اثباتی،
 .)1394بر اساس پیشینهای که بیان شد میتوان فهمید که تاکنون کارهای ارزشمندی در راستای
معرفی منابع احتمالی شیخ کلینی انجامشده است و بخشی ازآنچه در این نوشته ارائه میشود بر
پایه تالشها ی صورت گرفته است .همچنین سعی شده در مواردی که مطلبی قبالً بررسیشده
است کمتر به آن پرداخته شود ،اما برای جلوگیری از ناقص شدن بحث و کمک به نتیجهگیری
بهتر بهناچار برخی از موارد به صورت مختصر ذکرشده است.
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پس از شناخت منابع احتمالی شیخ کلینی باید به دستهبندی آن منابع اقدام کرد تا وابستگی
شیخ کلینی به جریانهای فکری گوناگون و مکاتب حدیثی متعدد مشخص شود .این مسأله به
شناخت مسافرتهای احتمالی و گرایشهای وی و اعتبار سنجی روایات کافی بر پایه اعتبار
منابع آن کمک خواهد کرد.
در این نوشتار از سه منظر به تقسیمبندی منابع کتابخانه کلینی اقدام شده است .ابتدا از نگاه
جغرافیایی منابع از حیث وابستگی به حوزهها و مکاتب حدیثی تقسیمبندی شدهاند .بر این اساس
میتوان استنباط کرد که بخش زیادی از روایات شیخ کلینی از مشایخ قمی وی اخذشده است؛
عالوه بر قم بخشی از میراث حدیثی ری نیز در کتاب کافی منعکسشده است .حوزه خراسان و
عراق نیز در شکلگیری کافی نقش قابلتوجهی داشته است .هرچند بیشترین روایات کافی توسط
راویان قمی در اختیار شیخ کلینی قرارگرفته است اما بخش قابلتوجهی از این راویان در حقیقت
طریق و راه دسترسی شیخ کلینی به منابع مدارس دیگر مانند کوفه و بصره بوده است که بهوسیله
راویان قمی نقلشده است.
پس از تعیین موقعیت جغرافیایی در گام بعدی به تعیین وابستگی منابع پیشگفته به
جریانهای فکری گوناگون پرداخته میشود .چنانکه میدانیم جریانی در قم به رهبری احمد بن
محمد بن عیسی اشعری قمی حضور داشته است که بهشدت با روایتهای غالیانه و راویان
متساهل برخورد میکرده است تا جایی که راویان آن حتی از قم اخراج شدند .جدای از این
جریان ،راویان جریان هشام بن حکم و پیروا ن هشام بن سالم و همفکرانش نیز اختالفاتی باهم
داشتند که گاه این اختالفنظرها به محضر امامان نیز عرضه میشد .عالوه بر این جریانهای
فکری جریان غالیان و گروههای متمایل به غالت و مفوضه نیز در جامعه حدیثی شیعه بهشدت
فعال بودند و منابعی را به وجود آوردند .نحوه مواجهه شیخ کلینی با این جریانها و بررسی
گرایشهای احتمالی او نیز درخور پژوهش و بررسی است که در مقاله بدان پرداخته شده است.
در پایان مقاله نیز اشارهای به منابع اهل سنت شده و مواجهه شیخ کلینی با میراث حدیثی اهل
سنت بررسی شده است.
در سراسر بحث ،بر منابع و روایات اعتقادی شیخ کلینی تکیه شده است و از ذکر نام افراد،
کتابها و منابعی که ارتباطی به روایات اعتقادی نداشتهاند پرهیز شده .با این حال ،روایات برخی
افراد و کتابها در تمام مباحث و ابواب کافی پراکنده است که با توجه به اشتمال آنها به مباحث
اعتقادی به یادکرد آنها پرداختهایم .کتابهای النوادر در این زمرهاند .برخی عناوین نیز شاید در
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ابتدا بیارتباط با مباحث اعتقادی تلقی شود اما محتوای روایات آنها شامل مباحث اعتقادی است
مانند کتابهای تفسیری که بسیاری از مباحث آنها شامل تفسیر و تأویل آیاتی از قرآن در شأن
اهلبیت (ع) است و یا بسیاری از کتابهایی که عنوان تاریخی دارند اما ازآنجاکه روایات آنها
به زندگی امامان ،معجزات آنها و دالیل امامت آنها پرداخته است در زمره منابع روایات اعتقادی
نیز به شمار میروند.

 -2منابع مکاتب و حوزههای حدیثی
شیخ کلینی در تدوین الکافی از منابع حوزههای حدیثی گوناگون بهره برده است .در ادامه به
برخی از این منابع اشاره میشود.

 -1-2حوزه قم
 -1-1-2النوادر ،التوحید و االظله احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی
مکتب قم 1به سختگیری در نقل حدیث مشهور است .چهره برجسته این جریان احمد بن
محمد بن عیسی اشعری است .شیخ کلینی از طریق عدهای از اصحابش کتابهای وی را روایت
کرده است (نجاشی ،1416 ،صص 81ـ  )83و باواسطه همین عده ،روایات او را در کافی نقل
کرده است .این کار نشاندهنده استفاده کلینی از کتابهای اوست .کتابهای احمد بن محمد بن
عیسی اشعری مانند النوادر ،التوحید و االظله ازجمله مهمترین منابع شیخ کلینی است .روایات
اشعری در بیشتر ابواب و کتابهای کافی بهوفور یافت میشود .احتماالً این احادیث از کتاب
النوادر اشعری اخذ شده است 2.کتاب النوادر اشعری در زمره منابع تهذیب االحکام هم به شمار
میرود (صفاخواه ،1380 ،ص 330ـ .)332
شیخ کلینی روایاتی را در کتاب التوحید از اشعری نقل میکند که به نظر میرسد این روایات
مربوط به کتاب التوحید وی بودهاند .برخی از این روایات باواسطه عده کلینی نقلشدهاند (برای
نمونه رک :کلینی ،1363 ،ج ،1صص 96 ،93 ،92 ،91 ،88 ،85 ،81تا ،128 ،118 ،109 ،98
 .) 132در ابواب مربوط به فطرت و عالم ذر در کتاب االیمان و الکفر الکافی حدود  10روایت
از وی آمده است که یا از کتاب النوادر و یا کتاب االظله وی نقل شده است.
 .1وقيت از کلمه حوزه حديثي استفاده ميشود بيشتر به موقعيت جغرافيايي توجه شده است تا طرز فکر ،برخالف
مکتب و مدرسه.
 .2بر اساس جستجوي ساده بيش از  1000بار نام وي در کايف آمده است.
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 -2-1-2بصائر الدرجات صفار قمی
کتاب بصائر الدرجات درباره مناقب و علوم اهلبیت است .این کتاب شباهت بسیاری به
کتاب الحجه کافی دارد .این شباهت در عناوین ابواب و احادیث ابواب مشهود است (شبیری
زنجانی ،1387 ،ص .)28شیخ کلینی عالوه بر نقل روایات بسیار از بصائر الدرجات صفار (برای
نمونه قس :کلینی ،1363 ،ج ،1ص 177با صفار ،1362 ،ص ،506ح 13؛ کلینی ،1363 ،ج،1
ص 180با صفار ،1362 ،ص ،507ح 2؛ کلینی ،1363 ،ج ،1ص 198با صفار ،1362 ،ص،435
ح  3و ص  ،436ح  )10در نامگذاری ابواب کتاب الحجه و چینش روایات این ابواب نیز بهشدت
از این کتاب تأثیر پذیرفته است (برای مقایسه بین ابواب کتاب الحجه با بصائر رک :حسین پوری،
 ،1387صص 39ـ .)45

 -3-1-2كتابهای علی بن ابراهیم قمی
شیخ کلینی روایات متعددی را از طریق علی بن ابراهیم بهصورت مرفوع نقل کرده است.
ابتدای این متون بهصورت «علی بن ابراهیم رفعه عن  »...است (کلینی ،1363 ،ج ،1ص ،49ج،2
ص ،119 ،16ج ،3ص ،16ج ،7ص ،5ج ،8ص .)395این نقلها که بهوفور در کافی یافت
میشوند بهاحتمالزیاد از کتابهای علی بن ابراهیم است و چون علی بن ابراهیم متن را بهصورت
مرسل در کتابش ذکر کرده است کلینی نیز احادیث را به همان صورت نقل کرده است.

 -4-1-2النوادر حسین بن محمد بن عمران اشعری قمی
حسین بن محمد بن عمران اشعری قمی دارای کتابی با موضوع نوادر بوده است .ابوغالب
زراری از طریق محمد بن یعقوب آن کتاب را روایت کرده است (نجاشی ،1416 ،ص .)66کتاب
النوادر حسین بن محمد را شیخ طوسی در اختیار داشته و از آن بهعنوان یکی از منابع تهذیب
االحکام استفاده کرده است (صفاخواه ،1380 ،ص .)339کلینی نیز کتاب النوادر را در اختیار
داشته و آن را روایت کرده است .وی ده روایت را باواسطه حسین بن محمد بن عمران اشعری
از سیاری نقل کرده که احتما ًال از کتاب النوادر حسین بن محمد نقلشدهاند (نجاشی،1416 ،
ص .)66شیخ کلینی تنها در یک مورد از حسین بن محمد بهطور مستقیم روایت نقل میکند که
سند آن بدین شکل است« :الحسین بن محمد االشعری قال حدثنی شیخ من اصحابنا یقال له عبد
اهلل بن رزین قال کنت مجاورا بالمدینه( »...کلینی ،1363 ،ج ،1ص.)493
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 -5-1-2تفسیر ابوطالب عبداهلل بن صلت قمی
وی فردی موثق و از اصحاب امام رضا و امام جواد (ع) و صاحب تفسیر است (نجاشی،
 ،1416ص /217طوسی ،1415 ،صص 360و  .)367شیخ کلینی تنها با یک واسطه از طریق محمد
بن احمد بن الصلت قمی از عمویش عبداهلل الصلت روایات تفسیری را نقل میکند (کلینی،
 ،1363ج ،1ص 64و ج  ،7ص 4و ج  ،8صص 267و  302و  304و  334حدیث  523و 524؛
برای کسب اطالعات بیشتر ر.ک :اثباتی و رستمی ،1394 ،صص121ـ.)122
شیخ کلینی از سایر بزرگان قم مانند محمد بن یحیی عطار ،حسین بن محمد بن عامر ،احمد
بن ادریس ،سعد بن عبداهلل اشعری و عبداهلل بن جعفر حمیری بهوفور استفاده کرده است
(بروجردی ،1387 ،صص .)85 ،83 ،81 ،70مجموع روایات مشایخ قمی شیخ کلینی 14822
روایت است که در مقایسه با  18863سند روایات بهکاررفته در کافی  78/5درصد سندهای کتاب
را شامل میشود (حمادی و طباطبایی ،1391 ،صص 102و )104؛ البته باید به این نکته توجه
داشت که بخش عظیمی از این روایات میراث حدیثی مدارس سایر حوزهها مانند عراق است
که مشایخ قمی شیخ کلینی صرفاً راوی کتابهای آنها بودهاند .بهعنوان نمونه علی بن ابراهیم
 5630روایت در کافی دارد که  85درصد آنها را از پدرش روایت کرده است اما پدرش ابراهیم
بن هاشم راوی مشهور و اولین راوی و طریق مهم انتقال کتابها و احادیث کوفیان به قم است.

1

ازاینرو نباید روایات علی بن ابراهیم که حدود یکسوم روایات کافی است را یکسره بهحساب
مدرسه قم گذاشت بلکه بخش عمده آن روایات و کتابهای مدرسه کوفه است که بهوسیله
ابراهیم بن هاشم و فرزندش گزارششده است (درباره روایات علی بن ابراهیم در کافی نک:
حمادی و حسینی ،1393 ،صص 190ـ .)191

 -2-2حوزه ری
شیخ کلینی احادیث بسیاری از منابع حدیثی موجود در شهر ری بهره برده است .چهار نفر
از بزرگان ری در زمره مشایخ بیواسطه کلینی هستند .شیخ کلینی از طریق علی بن محمد کلینی
معروف به عالن 504 ،روایت ،محمد بن حسن طایی رازی  122روایت ،محمد بن جعفر اسدی،
ساکن ری  82روایت و حسین بن حسن حسنی علوی  9روایت نقل میکند .در مجموع با
محاسبه روایات عده رازی کلینی 2217 ،روایت یعنی  11/7درصد سندهای کافی ،رازی هستند.

« .1اصحابنا يقولون :اول من نشر حديث الکوفيني بقم هو» (جناشي ،1416 ،ص.)16
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عالوه بر اینها باید  57روایت احمد بن مهران را نیز در نظر گرفت که از عبدالعظیم حسنی
متوفای در ری روایت میکند و گویا از معمرین و ساکن ری بوده است (حمادی و طباطبایی،
 ،1391صص 103 ،102و )104؛ اما جز مشایخ بیواسطه ،شیخ کلینی از کتابهای برخی بزرگان
ری که در زمره مشایخ باواسطه او هستند نیز بهره برده است .نکته مهم اینکه عدهای از این افراد
دارای سوابقی منفی در پرونده حدیثی خود هستند .در زیر برخی از افرادی که اهل ری بوده و
کتابها و روایات آنها در کافی منعکسشده ،معرفی میشوند.

 -1-2-2كتاب النوادر سهل بن زیاد
کتابهای سهل بن زیاد رازی از منابع مهم شیخ کلینی است .وی بهوسیله احمد بن محمد
بن عیسی اشعری از قم اخراج و در ری ساکن شد (نجاشی ،1416 ،ص /185همچنین نک :ابن
غضائری ،1380 ،صص 66و  .)125نجاشی النوادر سهل را از طریق شیخ کلینی از علی بن محمد
از سهل روایت کرده و مینویسد :جماعتی این کتاب را نقل کردهاند (نجاشی ،1416 ،ص.)185
این جماعت احتماالً همان عده کلینی هستند (محفوظ ،1363 ،ج ،1ص .)48بااینکه سهل در قم
چهره محبوبی ندارد ولی شیخ کلینی به او اعتماد کرده و بیش از  1500روایت از سهل بن زیاد
نقل می کند که در تمام ابواب و کتب کافی پراکندهاند .این روایات احتما ًال از النوادر سهل نقل
شدهاند.

 -2-2-2وفاة النبی (ص) ،مقتل الحسین (ع) و تفسیر یاسین سلمه بن خطاب
سلمه بن خطاب براوستانی ازدورقانی در امر حدیث فردی ضعیف به شمار میرود (نجاشی،
 ،1416ص /178ابن غضائری ،1380 ،ص .)67دو روایت در باب مولد النبی (ص) (کلینی،
 ،1363ج ،1صص 450و  )451و چهار روایت پشت سر هم در باب التعزی درباره وفات پیامبر
(ص) با سند محمد بن یحیی از سلمه بن خطاب نقلشده است که احتماالً از کتاب وفاة النبی
(ص) او بوده است (همان ،ج ،3صص221ـ ،222ح  5ـ  .)8سلمه روایتی را هم درباره زیارت
قبر امام حسین (ع) نقل میکند که احتماالً از کتاب مقتل الحسین (ع) او برگرفته است (همان،
ج ،4ص.)598
روایات تفسیری سلمه در کافی ده مورد است که موضوع آنها تأویل آیات بر اهلبیت ،والیت
و پیروی از امامان است .از آنجا که نام کتاب وی تفسیر یاسین است و تنها  4آیه از سوره یس
در کافی و در روایات سلمه تفسیر شده است (همان ،ج ،1صص 431ـ  )432بنابراین بقیه روایات
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تفسیری وی را باید از سایر کتابهای او بدانیم یا فرض کنیم که تفسیر یاسین او منحصر در
تفسیر سوره یاسین نبوده است و منظور از یس چیزی غیر از سوره یاسین است.

 -3-2-2كتاب فضل سوره انا انزلناه حسن بن عباس بن حریش رازی
وی فردی ضعیف است که از امام جواد (ع) روایت میکند .نجاشی درباره کتابش مینویسد:
«ردیءُ الحَدیث ،مُض َطرِب االلفاظ» (نجاشی ،1416 ،صص 60و  .)61کتاب فضل سوره انا انزلناه
از آثار وی است که روایات آن در بابی نزدیک به همین عنوان در کافی منعکسشده است (برای
مشاهده این روایات نک :کلینی ،1363 ،ج ،1صص242ـ /253همچنین برای کسب اطالعات
بیشتر نک :نجاشی ،1416 ،صص 60و  /61پاکتچی ،1389 ،صص179ـ /180مدرسی طباطبایی،
 ،1383صص220ـ /221اثباتی و رستمی ،1394 ،صص103ـ.)105

 -4-2-2اخبار القائم (عج) عالن كلینی
علی بن محمد بن ابراهیم بن ابان رازی کلینی ،معروف به عالن ،فردی موثق و مورد اعتماد
و دایی شیخ کلینی است (همان ،صص 260ـ  261و  )377کتاب اخبار القائم (عج) از آثار وی
و از منابع مورد استفاده شیخ کلینی است (اثباتی و طباطبایی ،1393 ،صص 44ـ .)46

 -5-2-2ثواب القرآن محمد بن حسان رازی زینبی
وی از اصحاب امام هادی (ع) است (طوسی ،1415 ،ص .)392ابن غضائری او را به صراحت
تضعیف میکند (ابن غضائری ،1380 ،ص )95اما نجاشی مینویسد احادیث او گاه شناخته و
گاه منکر است و از ضعفا بسیار نقل میکند .ثواب القرآن و ثواب انا انزلناه در زمره کتابهای او
و احمد بن ادریس از جمله راویان کتابهای اوست (نجاشی /338 ،1416 ،طوسی،1417 ،
ص .)224شیخ کلینی نزدیک به  30روایت از وی در کافی نقل کرده است که  9مورد آن در
جلد اول است .تقریباً تمام این روایات را احمد بن ادریس نقل کرده است (بهعنوان نمونه نک:
کلینی ،1363 ،ج ،1صص497 ،492 ،418 ،358 ،345 ،343 ،33 ،11؛ همچنین درباره استفاده
شیخ کلینی از این کتاب نک :اثباتی و رستمی ،1394 ،صص110ـ.)111

 -6-2-2كتاب التوحید محمد بن اسماعیل برمکی رازی
ابوعبداهلل ،محمد بن اسماعیل بن احمد بن بشیر البرمکی ،معروف به صاحب الصومعه با آنکه
از اهالی قم نبود ،ولی در قم ساکن شده بود .وی فردی مورد اعتماد و صاحب کتابهایی است
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که نجاشی تنها از کتاب التوحید او نام میبرد .محمد بن جعفر اسدی راوی این کتاب است
(نجاشی ،1416 ،ص .)341شیخ کلینی روایاتی در کتاب التوحید از محمد بن ابیعبداهلل از محمد
بن اسماعیل نقل میکند که بهاحتمال زیاد از کتاب التوحید محمد بن اسماعیل است .چون این
روایات در سایر ابواب و کتابهای کافی به چشم نمیخورد و فقط در کتاب التوحید ذکر شده
است (نک :کلینی ،1363 ،ج ،1صص )144 ،125 ،113 ،109 ،106 ،100 ،82 ،78شیخ کلینی از
وی با نام محمد بن اسماعیل البرمکی الرازی نام میبرد که حکایت از سکونت وی در ری دارد
(کلینی ،1363 ،ج ،1ص.)78

 -7-2-2روایات محمد بن جعفر اسدی رازی
محمد بن جعفر بن محمد بن عون اسدی کوفی ،ساکن ری و مشهور به محمد بن ابیعبداهلل،
فردی ثقه و صحیح الحدیث است؛ ولی از ضعفا روایت میکند (نجاشی ،1416 ،ص .)373شیخ
طوسی وی را رازی و یکی از ابواب حضرت مهدی (عج) دانسته است (طوسی ،1415 ،ص.)439
وی متهم به جبر و تشبیه بود و کتابهایی از جمله کتاب الجبر و االستطاعه 1داشته است (نجاشی،
 ،1416ص .)373وی از مشایخ شیخ کلینی است و در اسناد روایات کافی در اول سند قرار می
گیرد (محفوظ ،1363 ،ج ،1ص .)17به نظر میرسد کلینی از طریق او کتابهای محمد بن
اسماعیل برمکی رازی ،اسحاق بن محمد نخعی و سهل بن زیاد را نقل کرده است که در همین
نوشتار به آنها اشاره شد.

 -8-2-2كتاب عبدالعظیم بن عبداهلل حسنی
نجاشی وی را صاحب کتاب خطب امیرالمؤمنین (ع) میداند (نجاشی،1416 ،
صص247ـ .)248او جریان ورود ایشان به ری و زندگی و وفاتش را از برقی روایت کرده است
(نجاشی ،1416 ،صص247ـ .) 248شیخ طوسی وی را صاحب کتابی دانسته که از طریق برقی
روایتشده است (طوسی ،1417 ،ص .)193در بخشهای موجود از کتاب محاسن ،برقی بدون
واسطه و مستقیماً سه روایت از عبدالعظیم حسنی نقل کرده است (برقی ،1330 ،ج ،1صص،78
88و .)92شیخ کلینی  15روایت از طریق احمد بن مهران از عبدالعظیم حسنی نقل کرده است
(کلینی ،1363 ،ج ،1صص ،423 ،419 ،391 ،220 ،218 ،207 ،195 ،147 ،118ح56ـ.)64
 .1شيخ طوسي نام کتاب را الرد علي اهل االستطاعه ثبت کرده است (طوسي ،1417 ،ص.)229

 274دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هفتم ،شمارۀ هفدهم ،پاییز و زمستان 1396

 -9-2-2كتاب درجات االیمان و وجوه الکفر و االستغفار و الجهاد بکر بن صالح
ابن غضائری او را بهشدت تضعیف کرده و مینویسد« :ضَعيفٌ جِدًا ،کَثري التَفَرُد بِالغَرائِب» (ابن
غضائری ،1380 ،ص .)44نجاشی وی را از راویان امام کاظم (ع) و ضعیف دانسته است (نجاشی،
 ،1416ص .) 109شیخ طوسی کتاب درجات االیمان و وجوه الکفر و االستغفار و الجهاد را از
آثار وی دانسته است و از طریق ابراهیم بن هاشم از بکر روایت میکند (طوسی ،1417 ،ص.)87
شیخ کلینی در باب فی ان االیمان مبثوث لجوارح البدن کلها روایتی طوالنی در حد  3صفحه از
طریق ابراهیم بن هاشم از بکر بن صالح رازی نقل کرده که احتماالً از همین کتاب گرفته شده
است (کلینی ،1363 ،ج ،2صص33ـ .)37او احتماالً در نامگذاری باب درجات االیمان (کلینی،
 ،1363ج ،2ص )42نیز از این کتاب تأثیر پذیرفته است (برای کسب اطالعات بیشتر ر.ک :حسین
پوری ،1387 ،ص .)25باب وجوه الکفر کافی نیز تنها شامل یک حدیث طوالنی از همین کتاب
و با همین سند است (کلینی ،1363 ،ج ،2صص389ـ .)391این سند در کتاب الجهاد نیز آمده
است (کلینی ،1363 ،ج ،5ص.)13

 -10-2-2كتاب النوادر صالح بن ابی حماد رازی
ف
وی امام عسکری (ع) را مالقات کرده است .نجاشی مینویسد« :اَمرُه مُلَبَساً (مُلتَبساً) ،یُع َر ُ
و ینکر» .او صاحب کتاب النوادر و خطب امیرالمؤمنین (ع) است (کلینی ،1363 ،ج ،5ص.)198
فضل بن شاذان او را مدح کرده است (طوسی ،1404 ،ج ،2ص )837ولی ابن غضائری دست به
تضعیف او زده (ابن غضائری ،1380 ،ص.)70
شیخ طوسی نام او را در زمره اصحاب امام جواد و امام عسکری (ع) ذکر کرده است (طوسی،
 ،1415صص .)399 ،376شیخ کلینی بیش از  50روایت از این شخص از طریق علی بن محمد
از صالح روایت کرده است که بیشتر آنها در ابواب و کتابهای فقهی است؛ اما بیش از 15
مورد آن در جلد اول و دوم الکافی است (کلینی ،1363 ،ج ،1صص،527 ،410 ،396 ،137 ،112
ج ،2صص.)162 ،157 ،138 ،5

 -3-2حوزه عراق
شیخ کلینی به سه طریق روایات عراقیان (کوفه ،بصره و بغداد) را در کافی نقل کرده است.
در ادامه این سه طریق معرفی میگردند.
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 -1-3-2استفاده مستقیم از راویان و مشایخ كوفی در عراق
1ـ حمید بن زیاد دهقان کوفی ،محدثی مورد وثوق است .او واقفی مذهب و از اهالی سورا
است .وی در دورانی به نینوی منتقل شد و در سال  310از دنیا رفت .تألیفات بسیاری داشت و
اکثر اصول را روایت کرده بود (نجاشی ،1416 ،ص /132طوسی ،1417 ،ص .)114وی در زمره
مشایخ کلینی است و  435روایت از وی در کافی گزارششده است (کلینی ،1363 ،ج ،2صص،14
 /114 ،97 ،95 ،93 ،87 ،75بروجردی ،1387 ،ص /82همچنین نک :حمادی و طباطبایی،1391 ،
ص.)102
 2ـ احمد بن محمد بن عاصم کوفی معروف به عاصمی از محدثان مورداطمینان کوفی است.
او بعدها ساکن بغداد شد و از مشایخ کوفی روایت نقل میکرد (نجاشی ،1416 ،ص /93طوسی،
 ،1417ص .)73شیخ کلینی  136روایت در کوفه یا احتماالً بغداد از ایشان اخذ کرده است (کلینی،
 ،1363ج ،1صص177 ،27؛ ج ،3ص505؛ ج ،4صص471 ،465؛ ج ،5صص،337 ،318 ،298
 /428 ،399 ،391همچنین نک :حمادی و طباطبایی ،1391 ،ص.)102
 3ـ از محمد بن جعفر بن محمد فرشی ابوالعباس کوفی رزاز  57حدیث در کافی گزارش
شده است (بروجردی ،1387 ،صص95ـ /96همچنین نک :حمادی و طباطبایی ،1391 ،ص.)102
 4ـ احمد بن محمد بن سعید معروف به ابن عقده از محدثان بلندآوازه کوفی زیدی و در
زمره مشایخ کلینی است (نجاشی ،1416 ،ص /94محفوظی ،1363 ،ج ،1ص .)15کلینی  5روایت
را احتما ًال در کوفه و بدون واسطه از او نقل کرده است (بهعنوان نمونه نک :کلینی ،1363 ،ج،5
صص 4و  338و  /510همچنین نک :بروجردی ،1387 ،ص /74حمادی و طباطبایی،1391 ،
ص.)102
 5ـ ابوالحسین ،محمد بن علی بن معمر کوفی صاحب الصبیحی .تلعکبری در سال  329از
وی اجازه حدیث گرفته است (طوسی ،1415 ،ص .)442شیخ کلینی  3روایت ازجمله خطبه
الوسیلة و خطبه الطالوتية امام علی (ع) را از وی روایت کرده است (کلینی ،1363 ،ج ،8صص18
و  /31همچنین نک :بروجردی ،1387 ،ص.)103
حبیب بن حسن کوفی و علی بن ابراهیم جوانی هاشمی و حسین بن احمد بن عبداهلل اسدی
مالکی نیز در زمره مشایخ عراقی کلینی به شمار میروند .کلینی درمجموع از مشایخ کوفی خود
 647روایت را بهصورت مستقیم گزارش کرده است که  3/4درصد اسناد روایات کافی است
(حمادی و طباطبایی ،1391 ،صص 102و .)104
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 -2-3-2استفاده از شاگردان مهاجرت كرده از مدرسه كوفه به قم و ری
 1ـ محمد بن جعفر اسدی کوفی اهل کوفه بود .وی بعدها ساکن ری شد .پیشتر درباره وی
سخن گفتیم.
 2ـ ابراهیم بن هاشم کوفی از کوفه به قم مهاجرت کرد .وی اولین فردی است که احادیث
کوفیان را در قم منتشر کرد (نجاشی ،1416 ،ص .)16کلینی از طریق علی بن ابراهیم از پدرش
روایات بسیاری در این زمینه نقل کرده است.
 3ـ ابوالقاسم عبدالرحمن بن حماد (ابی حماد) کوفی صیرفی .وی متهم به غلو و ضعف
است .او از کوفه به قم مهاجرت کرد .وی صاحبخانه احمد بن محمد بن خالد برقی است
(نجاشی ،1416 ،ص .)238کلینی روایاتی را از طریق برقی (کلینی ،1363 ،ج ،2ص529؛ ج،3
ص242؛ ج ،4ص6؛ ج ،5صص 79و  )153و ابراهیم بن هاشم (کلینی ،1363 ،ج ،2ص443؛
ج ،4ص )543از وی نقل کرده است.
 4ـ حسین بن سعید اهوازی اصالتاً کوفی بود .وی همراه برادرش حسن به اهواز و سپس به
قم رفت و در منزل حسن بن ابان در قم از دنیا رفت .او و برادرش کتابهای ثالثین را تصنیف
کردند .این کتب بهشدت مورد استقبال و استفاده محدثان قرار گرفت (طوسی ،1417 ،ص112؛
نجاشی ،1416 ،صص58ـ .)60نام حسین بن سعید بیش از  500بار در کافی تکرار شده است.
کتاب تفسیر وی ازجمله منابع کافی است (اثباتی و رستمی ،1394 ،ص.)111

 -3-3-2روایات دیگران از احادیث و كتابهای مدرسه كوفه ،بصره و بغداد
بخش عظیمی از میراث حدیثی این مدارس باواسطه راویان قمی ،وارد کتاب کافی شده است.
این بخش از روایات کافی در نگاه اول ،قمی محسوب میشود اما ازآنجاکه این کتابها در خارج
از قم و عمدتاً بهوسیله راویان عراقی تدوینشده است ارتباط آنها به حوزه عراق بیشتر از قم
است .ازجمله این منابع میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

 -1-3-3-2كتاب االمامة ابن مسکان
عبداهلل بن مسکان ،کتابی در زمینه امامت و کتابی در حالل و حرام دارد که اکثر آن را از
محمد بن علی حلبی گرفته است (نجاشی ،1416 ،ص .)215کلینی با سند احمد بن محمد بن
عیسی از ابن سنان از کتابهای ابن مسکان نقل میکند .روایتهایی که در موضوعات مربوط به
امامت و با این سند نقل شده است از کتاب االمامة اوست .سه روایت در جلد اول و هشت
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روایت در جلد دوم کافی احتماالً از این کتاب ابن مسکان است (کلینی ،1363 ،ج ،1صص،44
390 ،264؛ ج ،2صص)71 ،54 ،45

 -2-3-3-2كتاب قاسم بن محمد جوهری
قاسم بن محمد جوهری کوفی ساکن بغداد و از امام کاظم (ع) روایت میکند .او کتابی دارد
که احمد بن محمد بن عیسی از طریق حسین بن سعید از قاسم آن را روایت کرده است (نجاشی،
 ،1416ص /315همچنین نک :طوسی ،1417 ،ص .)201کلینی با همین سند روایات متعددی را
نقل میکند .برخی از این روایات مربوط به مسائل اعتقادی (کلینی ،1363 ،ج ،1صص،88 ،51
 )546 ،442 ،297 ،255 ،242 ،219 ،108و برخی دیگر فقهی (کلینی ،1363 ،ج ،3صص،7 ،4
 )186 ،177 ،167 ،123 ،109 ،59 ،54 ،52است.

 -3-3-3-2كتابهای یونس بن عبدالرحمن
یونس عالوه بر کتابهایی فقهی شبیه ثالثین حسین بن سعید ،کتاب االمامة ،کتاب البداء،
کتاب الرد علی الغالة ،کتاب یوم و لیله ،فضل القرآن و تفسیر القرآن نیز داشته است (نجاشی،
 ،1416صص 447و  /448طوسی ،1417 ،ص .)226ابن ولید نقل میکند که همه روایات یونس
صحیح هستند مگر آنچه را محمد بن عیسی بن عبید ،منفرد در نقل آن است و دیگران از آن نقل
نکردهاند (همان ،1416 ،ص )266اما این سند بهصورت «علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی بن
عبید از یونس» مورد اعتماد شیخ کلینی بوده و نزدیک به  300روایت در کافی از این طریق
نقلشده است (برای مشاهده آمار این روایات نک :بروجردی ،1414 ،صص .)255-248در
مباحث اعتقادی کافی نیز این سند بهوفور دیده میشود .ازاینرو احتمال اینکه کلینی از کتاب
االمامة یونس یا سایر کتابهای مربوط به مباحث اعتقادی در کافی استفاده کرده باشد زیاد است
بهویژه اینکه سندهای تکراری دراینبین بسیار به چشم میخورد (برای نمونه نک :کلینی،1363 ،
ج ،1صص 378 ،307 ،286 ،285 ،273 ،271 ،255 ،241 ،235 ،223 ،189 ،187 ،185 ،178ـ
 .)380از میان روایات نزدیک  30روایت دارای مضامین تفسیری است که احتما ًال از کتاب تفسیر
یونس گرفته شده است (برای نمونه نک :کلینی ،1363 ،ج ،1صص 36و ،286 ،285 ،185 ،163
273 ،284 ،288؛ ج 2صص446 ،442 ،399 ،397 ،278 ،24 ،15 ،12؛ ج ،3ص317؛ ج،7
صص246 ،241 ،163؛ ج ،8ص.)107
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 -4-3-3-2كتاب بکر بن محمد ازدی
بکر بن محمد ازدی غامدی از خاندان مشهور آل نعیم غامدی در کوفه است .وی از معمرینی
است که کتابش بهوسیله قمیها روایتشده است (نجاشی ،1416 ،ص /108طوسی،1417 ،
ص /87همچنین نک :صفاخواه ،1380 ،ص .)333کلینی از طریق حسین بن محمد و محمد بن
یحیی از احمد بن اسحاق از بکر بن محمد ازدی روایاتی را نقل کرده است (کلینی ،1363 ،ج،1
ص448؛ ج ،2صص535 ،400 ،289 ،194 ،183 ،177 ،141؛ ج ،3ص.)274

 -5-3-3-2مسائل فتح بن یزید جرجانی
ابوعبداهلل فتح بن یزید جرجانی صاحب کتاب المسائل است .این کتاب را محمد بن جعفر
از احمد بن ابیعبداهلل برقی از فتح آن را برای نجاشی روایت کرده است (نجاشی،1416 ،
ص .)311کتاب المسائل فتح بن یزید از دو طریق به دست شیخ کلینی رسیده است .یکی از
طریق محمد بن حسن از عبداهلل بن حسن علوی از فتح و دیگری از طریق علی بن ابراهیم از
مختار بن محمد بن مختار همدانی .کلینی تمام روایات را با هر دو طریق از فتح روایت میکند.
بخشی از این روایات درباره مسائل توحیدی و اعتقادی (کلینی ،1363 ،ج ،1صص،118 ،86
 )151 ،137و بخشی درباره مسائل فقهی است (کلینی ،1363 ،ج ،5صص464 ،452؛ ج،6
ص258؛ ج ،7صص.)366 ،303 ،294

 -6-3-3-2كتابهای معلی بن محمد بصری
معلی صاحب کتابها یی چون کتاب االیمان و درجاته و منازله و زیادته و نقصانه ،کتاب
الکفر و وجوهه ،کتاب الدالئل ،کتاب االمامة ،کتاب سیرة القائم (ع) و کتاب فضائل امیرالمؤمنین
(ع) است .حسین بن محمد بن عامر اشعری این کتابها را از معلی روایت کرده است (طوسی،
 ،1417ص /247نجاشی ،1416 ،ص .)418عالوه بر نجاشی و طوسی ،شیخ صدوق نیز با همین
سند به کتابهای معلی دسترسی داشته است (ابنبابویه ،ج ،4ص .)537تمام روایات معلی در
کافی بهواسطه حسین بن محمد بن عامر اشعری است .این روایات بالغ بر  500عدد است که
 154روایت در جلد اول 70 ،روایت در جلد دوم 44 ،روایت در جلد سوم 60 ،روایت در جلد
چهارم 62 ،روایت در جلد پنجم 92 ،روایت در جلد ششم 53 ،روایت در جلد هفتم و 17
روایت در جلد هشتم است .کلینی در کتاب الحجه بیش از  150روایت از حسین بن محمد از
معلی روایت میکند که احتما ًال بسیاری از آنها از کتاب االمامة ،کتاب الدالئل و کتاب فضائل
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امیرالمؤمنین (ع) نقلشده است (کلینی ،1363 ،ج ،1صص،185 ،184 ،181 ،180 ،179 ،177
 .)186حدود  10روایت نیز در همین باب درباره امام زمان (ع) هست که احتماالً از کتاب سیرة
القائم (ع) نقل شده است (کلینی ،1363 ،ج ،1صص .)368 ،333 ،329کلینی در کتاب االیمان و
الکفر بیش از  80روایت از حسین بن محمد از معلی روایت میکند که احتماالً همه یا بسیاری
از آنها از کتاب االیمان و درجاته نقل شده است (کلینی ،1363 ،ج ،2صص،25 ،22 ،18 ،13
.)66 ،59 ،58 ،57 ،51

 -4-2حوزه خراسان
کلینی از روایات حوزه خراسان بهویژه برخی راویان نیشابوری استفاده کرده است .یکی از
این افراد ابوالحسن محمد بن اسماعیل نیشابوری ملقب به بندفَر (درباره ضبط کلمه بَندفَر و
معنای آن ر.ک :میرداماد ،1380 ،ص )120یا بندقی در زمره مشایخ بیواسطه کلینی است که 575
روایت از وی در کافی آمده است .وی معموالً از فضل بن شاذان روایت میکند (محفوظ،1363 ،
ج ،1ص /17حمادی و طباطبایی ،1391 ،ص .)102کلینی از بعضی از راویان نیشابوری با یک
یا دو واسطه روایت میکند اما تعداد این روایات درمجموع کم است (برای نمونه نک :کلینی،
 ،1363ج ،1صص .)523 ،454 ،332 ،102 ،48در این بین اما نام فضل بن شاذان بیش از 450
بار در اسناد روایات کافی به چشم میخورد.

1

 -3منابع جریانهای فکری گوناگون
کلینی در تدوین الکافی خود را به بهرهگیری از منابع یک جریان فکری خاص محدود نکرده
است و از منابع جریانهای مختلف که ازنظر او قابل اعتماد بوده ،استفاده کرده است.

 -1-3انتقاد شدگان از سوی مکتب قم
گروهی از محدثان از سوی محدثان مکتب قم مورد انتقاد شدید قرارگرفته و حتی از شهر
قم اخراج شدهاند .احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی را از جمله افرادی میتوان نام برد که
به سبب جایگاه رفیع مذهبی و اجتماعی خود در میان قمیها و همچنین داشتن قدرت سیاسی

 .1اين عدد در صوريت به دست ميآيد که در جستجوي نرمافزاري عبارت فضل بن شاذان را بهصورت کامل جستجو
مناييم؛ اما درصوريتکه صرفًا واژه فضل را جستجو کنيم تعداد موارد بيش ازآنچه خواهد بود که گفتيم.

 280دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هفتم ،شمارۀ هفدهم ،پاییز و زمستان 1396

دست به چنین اقداماتی زده است (نجاشی ،1416 ،ص .)81در دورههای بعد محمد بن حسن
بن ولید از چهرههای برجسته مکتب قم نظرات سختگیرانهای درباره رجال و راویان گرفت.
بهویژه آنکه او با استثناء کردن عدهای از راویان کتاب مشهور نوادرالحکمه آنها را ضعیف شمرد
و روایات آنها را غیر مقبول تلقی کرد (نجاشی ،1416 ،صص 383و  /348طوسی،1417 ،
ص .)222برخی از این چهرهها که روایاتشان در کافی منعکسشده در زیر معرفی میشوند.
 1ـ سهل بن زیاد آدمی رازی :احمد بن محمد بن عیسی اشعری او را به غلو و دروغگویی
متهم و از شهر قم اخراج کرد .درنتیجه او به ری رفت و در آنجا ساکن شد (نجاشی،1416 ،
ص /185همچنین نک :ابن غضائری ،1380 ،صص 66و  .)125ابن ولید روایات سهل را از کتاب
نوادرالحکمه استثنا کرد و آنها را نمیپذیرفت (نجاشی ،1416 ،ص /348طوسی،1417 ،
ص .)222چنانکه گذشت کلینی بیش از  1500روایت از وی نقل کرده است.
 2ـ احمد بن محمد بن خالد برقی :وی از بزرگان قم و موثق است .او به مراسیل اعتماد کرد
و از ضعفا حدیث نقل کرد .به همین دلیل احمد بن محمد بن عیسی اشعری او را از قم اخراج
نمود .بعد از مدتی احمد بن محمد از او عذرخواهی کرد و او را به قم بازگرداند (ابن غضائری،
 ،1380ص39؛ طوسی ،1417 ،ص69؛ نجاشی ،1416 ،ص .)76کلینی عالوه بر بهرهگیری بسیار
از روایات و کتاب المحاسن وی ،در نامگذاری ابواب و کتابهای الکافی نیز از وی تأثیر پذیرفته
است ( برای مقایسه ابواب کتاب االیمان و الکفر کافی با المحاسن ر.ک :حسینپوری،1387 ،
صص54ـ.)60
 3ـ محمد بن عیسی بن عبید :شیخ صدوق از استادش ابن ولید نقل میکند که همه روایات
یونس صحیح هستند مگر آنچه را محمد بن عیسی بن عبید ،در نقل آن منفرد است .این موارد
قابلاعتماد نیست و به آن فتوی نمیتوان داد (طوسی ،1417 ،ص )266اما این سند بهصورت
«علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی بن عبید از یونس» مورد اعتماد شیخ کلینی بوده و نزدیک
به  300روایت در کافی از این طریق نقلشده است (برای مشاهده آمار این روایات نک:
بروجردی ،1414 ،صص.)255-248
 4ـ محمد بن حسن صفار قمی :صفار قمی چهرهای مورد اعتماد در میان محدثان قم است.
ابن ولید کتاب بصائر الدرجات او را که درباره فضایل و مناقب اهلبیت (ع) است ،شاید
ازآنجهت که ازنظر عدهای از بزرگان قم دارای مضامین غالیانهای بود ،روایت نمیکرد (نجاشی،
 ،1416ص .) 354کلینی عالوه بر نقل روایات بسیار از بصائر الدرجات صفار (برای نمونه قس:
کلینی ،1363 ،ج ،1ص 177با صفار ،1362 ،ص ،506ح 13؛ کلینی ،1363 ،ج ،1ص 180با
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صفار ،1362 ،ص ،507ح 2؛ کلینی ،1363 ،ج ،1ص 198با صفار ،1362 ،ص ،435ح  3و ص
 ،436ح  .)10در نامگذار ی ابواب کتاب الحجه و چینش روایات در این ابواب نیز بهشدت از
این کتاب تأثیر پذیرفته است (برای مقایسه بین ابواب کتاب الحجه با بصائر ر.ک :حسین پوری،
 ،1387صص39ـ.)45

 .2-3راویان متهم به غلو و تفویض
کلینی از مفضل بن عمر ،محمد بن سنان ،داوود بن کثیر (نجاشی ،1416 ،ص /156کلینی،
 ،1363ج ،1ص451؛ ج ،2صص383 ،345 ،80 ،71؛ ج ،6ص )300و سایر راویان متهم به غلو
روایاتی نقل کرده است.
1ـ یونس بن ظبیان ازجمله متهمین به غلو است (نجاشی ،1416 ،ص /448طوسی،1404 ،
ج ،2صص657ـ )658که شیخ کلینی بیش از  20روایت از او نقل کرده است (کلینی،1363 ،
ج ،1صص.)537 ،474 ،461 ،409 ،387 ،309 ،106
 2ـ علی بن حسان بن کثیر هاشمی غالی و ضعیف است .وی صاحب کتاب تفسیر الباطن
است که هیچ نسبتی با اسالم ندارد (ابن غضائری ،1380 ،ص .)77برخی روایات تفسیری (اثباتی
و رستمی ،1394 ،صص112ـ ) 114و روایاتی درباره میثاق از علی بن حسان از عبدالرحمن بن
کثیر در کافی نقلشده است (کلینی ،1363 ،ج ،1ص ،422ح.)53
 3ـ جابر بن یزید جعفی از اصحاب صادقین (ع) است که در سال  150از دنیا رفت (درباره
وی و نسبت اختالط به او نک :نجاشی ،1416 ،صص .)129-128کلینی از کتاب الصفین (کلینی،
 ،1363ج ،8صص 351ـ  )360کتاب مقتل امیرالمؤمنین علیهالسالم (کلینی ،1363 ،ج،1
صص 298ـ  )299و مقتلالحسین علیهالسالم (کلینی ،1363 ،ج ،6ص )452و کتاب تفسیر جابر
(اثباتی و رستمی ،1394 ،صص 115ـ  )116گزارشهایی را نقل کرده است (برای دیدن سایر
بازماندههای این کتابها در منابع حدیثی و تاریخی نک :مدرسی طباطبایی،1383 ،
صص140ـ.)142
 4ـ اسحاق بن محمد نخعی از سوی رجالیان به ضعف ،تخلیط و غلو متهم شده است
(نجاشی ،1416 ،ص /73ابن غضائری ،1380 ،ص /41طوسی ،1415 ،صص /384طوسی،1404 ،
ج ،1صص415 ،286 ،73 ،72؛ ج ،2صص )443 ،429 ،426 ،425کتاب اخبار السید او یکی از
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مهمترین منابع کلینی درباره امام حسن عسکری و امام زمان علیهماالسالم است (اثباتی و
طباطبایی ،1393 ،صص40ـ /42شبیری زنجانی ،1387 ،صص.)147-33
 5ـ محمد بن سنان ظاهری از متهمان به غلو و تفویض است .فضل بن شاذان روایت کردن
از او را جایز نمیدانست .ازجمله کتابهای محمد بن سنان میتوان به کتاب االظلة ،النوادر،
الطرائف و الوصية اشاره کرد (نجاشی ،1416 ،ص /328طوسی ،1417 ،ص .)219شیخ طوسی
از چند طریق به کتابها و روایات خالی از غلو و تخلیط ابن سنان دسترسی دارد (طوسی،
 ،1417ص .) 219روایاتی که شیخ کلینی درباره اشباح و ظل پیامبر و اهلبیت قبل از خلق
مخلوقات و میثاق نقل میکند احتماالً از کتاب االظله محمد بن سنان است (کلینی ،1363 ،ج،1
صص 442و  .)451روایت هشتم باب التفویض الی رسولاهلل به صراحت بیان شده که از النوادر
محمد بن سنان اخذ شده است (کلینی ،1363 ،ج ،1ص .)268این کتاب در اختیار شاگرد کلینی،
ابو غالب زراری نیز بوده است (ابوغالب زراری ،1399 ،ص .)74شاید روایتهای مربوط به
تاریخ تولد و شهادت امام حسن تا امام جواد علیهمالسالم که از ابن سنان نقلشده از کتابهای
دیگر او مانند کتاب الوصية یا کتاب الطرائف باشد (کلینی ،1363 ،ج ،1صص،468 ،463 ،461
.)486 ،475 ،472
 5ـ نجاشی مفضل را فاسد المذهب و در زمره پیروان ابوالخطاب میداند (نجاشی،1416 ،
ص .)416کلینی چهره محبوبی از مفضل در کافی ارائه میکند (کلینی ،1363 ،ج ،1صص320؛
ج ،2صص 92و  .)209روایات او در همه مجلدات الکافی یافت میشود و تعداد آنها در اصول
کافی نسبت به سایر بخشها بیشتر است 1.از او در الکافی روایاتی درباره زکات ظاهری و باطنی
(کلینی ،1363 ،ج ،3ص ،)300عالم ذر و اظله (کلینی ،1363 ،ج ،1صص441ـ ،)442علوم
اختصاصی امام (کلینی ،1363 ،ج ،1صص )264 ،232 ،227 ،224 ،417 ،272 ،196و غیبت
(کلینی ،1363 ،ج ،1صص )343 ،340 ،338 ،337 ،336 ،333نقل شده است .کلینی روایتی
درباره علت تحریم خمر در بابی با همین عنوان از مفضل روایت کرده است که احتماالً از کتاب
علل الشرایع اوست (کلینی ،1363 ،ج ،6ص .)242کلینی در دو مورد تصریح میکند که روایاتی
را از کتاب وصیت مفضل نقل کرده است (کلینی ،1363 ،ج ،2ص ،344ح 1و ص ،400ح .)8در
یک مورد نیز او بدون نام بردن از کتاب از آن نقل کرده است (کلینی ،1363 ،ج ،1ص.)31

 .1بر اساس يک جستجوي ساده حدود  100روايت از مفضل در کايف به چشم ميخورد.
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وصیت مفضل بهصورت متنی دو صفحهای در تحف العقول و بحاراالنوار نیز گزارش شده است
(ابن شعبه حرانی ،1363 ،صص 513ـ 515؛ مجلسی ،1403 ،ج ،75صص 380ـ .)383
برخورد پیشینیان با میراث غالیان بهگونهای نبوده است که بهصرف اتهام غلو تمام روایات و
مکتوبات آنها را به کناری نهند؛ بلکه آنان با رعایت احتیاط با روایات این افراد برخورد می
کردند و در مواردی که به آنها اعتماد میکردند از ایشان نقل مینمودند (نجاشی ،1416 ،ص80؛
طوسی ،1417 ،صص .)223 ،222 ،219 ،218بهعنوان نمونه شیخ طوسی در مواردی از کتاب
علل الشرایع مفضل بن عمر استفاده کرده است (صفاخواه و طالعی ،1380 ،ص .)362همو
چنانکه گذشت در برخورد با روایات ابن سنان روایتهای غیر غالیانه و خالی از تخلیط او را
گزارش کرده است (طوسی ،1417 ،ص .)219نجاشی به همین شکل درباره احمد بن محمد
سیاری گزارش میکند  .کتاب التکلیف شلمغانی نیز چون در زمان استقامت او نوشتهشده است
مورد اعتماد امامیه است البته شیخ طوسی یک روایت از این کتاب را استثنا کرده است (طوسی،
 ،1417ص .)224نجاشی کتابهای ابن اورمه را صحیح میداند جز کتاب تفسیر الباطن او که
ازنظر وی مختلط است (نجاشی ،1416 ،ص.)329

 .3-3جریان هشام بن حکم
این گروه در میان اصحاب ائمه و بهویژه محدثان پیوسته در اقلیت قرار داشته است .علت
اصلی این انزوا اتهام تجسیمی است که به هشام بن حکم و وابستگان فکری او وارد شده است.
مسائلی همچون قیاس در درجه بعدی باعث تمایز این گروه از اکثریت امامیه شده است .به نظر
میرسد اشتغال به کالم و عقلگرایی را بتوان بهعنوان یکی از وجوه تمایز این گروه با اکثریت
امامیه به شمار آورد .هشام بن حکم ،یونس بن عبدالرحمن ،فضل بن شاذان و شاگردانشان را
باید در این گروه قرار داد.
افرادی مانند عباس بن محمد الوراق ،محمد بن عیسی عبیدی بغدادی ،محمد بن احمد بن
مطهر بغدادی ،یحیی بن عمران همدانی ،حسین بن نعیم الصحاف ،علی بن یقطین ،ابوجعفر
محمد بن خلیل سکاک بغدادی ،علی بن منصور بغدادی .حسن بن موسی نوبختی ،محمد بن
احمد بن جنید اسکافی ،علی بن ابراهیم و پدرش ابراهیم بن هاشم را هم باید در همین گروه
جای داد .تعابیر رجالیان درباره این شخصیتها مانند «یونسی»« ،من اصحاب یونس» ،رابطه استاد
و شاگردی بین آنها و برخی دیدگاههای کالمی آنها به ما کمک میکند تا این افراد را در یک
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گروه قرار دهیم (درباره این جریان و وابستگان فکری و شاخصههای آن نک :گرامی،1391 ،
صص72ـ.)84
 1ـ هشام بن حکم :نام وی بیش از  100بار در روایات کافی به چشم میخورد که بیش از
 30مورد آن در جلد اول تکرار شده است .عالوه بر این برخی نظرات کالمی و فقهی وی در
کافی انعکاس یافته است (کلینی ،1363 ،ج ،1صص99ـ.)100
 2ـ یونس بن عبدالرحمن :روایات یونس بن عبدالرحمن بهوفور در کافی یافت میشود.
شیخ کلینی تنها با سند «علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی بن عبید از یونس» نزدیک به 300
روایت در کافی نقل کرده است (برای مشاهده آمار این روایات نک :بروجردی،1414 ،
صص .)255-248تفسیر یونس ازجمله منابع کافی است (اثباتی و رستمی ،1394 ،ص.)101
 3ـ محمد بن عیسی بن عبید :از شاگردان یونس که ابن ولید منفردات او را نمیپذیرفت.
فضل بن شاذان او را توثیق کرده است .چنانکه گذشت سند «علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی
بن عبید از یونس» نزدیک به  300بار در کافی تکرار شده است (بروجردی،1414 ،
صص248ـ.)255
 4ـ فضل بن شاذان :نام او بیش از  450بار در اسناد روایات کافی به چشم میخورد.

1

 5ـ ابراهیم بن هاشم و فرزندش علی :بیشتر روایات یونس در کافی از طریق علی بن ابراهیم
از پدرش از محمد بن عیسی بن عبید نقلشده است .روایات علی بن ابراهیم و پدرش بخش
زیادی از کتاب کافی را به خود اختصاص داده است.

 .4-3جریان هشام بن سالم
در رأس این گروه که اکثریت محدثان و علمای بزرگ امامیه را شامل میشود افرادی مانند
هشام بن سالم جوالیقی ،مؤمن الطاق ،زراره ،ابوبصیر ،محمد بن مسلم ،برید بن معاویه و بزنطی
قرار دارند .به نظر میرسد بیشتر فقها و متکلمان نصگرای عراقی را باید در این گروه قرارداد
(گرامی ،1391 ،صص71ـ .)113اکثر محدثان قم را هم باید در این گروه جای داد .افرادی مانند
سعد بن عبد اهلل اشعری ،احمد بن محمد بن عیسی اشعری و ابن ولید از این دستهاند .غالب
گزارشهای رجالی جرح یونس مربوط به قمیها است (طوسی ،1404 ،ج ،2صص،787 ،561
 .)788سعد بن عبداهلل اشعری کتاب الرد علی علی بن ابراهیم بنهاشم فی معنی هشام و یونس
 .1در صوريت که بهصورت فضل بن شاذان جستجو شود اما اگر مواردي که بهصورت فضل آمده است و منظور از
آن فضل بن شاذان است اضافه شود ،عدد بيشتري خواهد بود.
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را در نقد جریان یونس و هواداران آن نوشته است .او عالوه بر این کتابی بانام مثالب هشام و
یونس دارد (نجاشی ،1416 ،ص .) 177برخی از روایات جرح یونس و هشام بن حکم باواسطه
احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی است (طوسی ،1404 ،ج ،2صص.)788 ،787 ،561
یعقوب بن یزید انباری شدیدترین موضعگیری ها را علیه هشام دارد .او کتابی در طعن هشام و
یونس نوشته است .وی استاد بسیاری از قمی ها مانند سعد بن عبد اهلل و حمیری بوده است
(نجاشی ،1416 ،ص.)450
کلینی از روایات این دسته نیز بهوفور بهره برده است .نام هشام بن سالم بیش از  300بار در
کافی آمد است که نزدیک به  100مورد آن در جلد اول و دوم است (برای نمونه نک :کلینی،
 ،1363ج ،1صص .)147 ،146 ،107 ،105 ،101 ،53 ،50 ،33 ،30کتاب تفسیر وی از جمله
منابع کافی است (اثباتی و رستمی ،1394 ،صص 101ـ  .)102نام زراره بیش از  1000بار در
کافی آمده که بیش از  160مورد در جلد اول و دوم تکرار شده است (برای نمونه نک :کلینی،
 ،1363ج ،1صص .)82 ،71 ،65 ،58 ،52 ،43 ،40روایات احمد بن محمد بن عیسی ،احمد بن
ادریس و سایر چهرهای برجسته این جریان نیز در کافی بسیار است.
کلینی در باب النهی عن الجسم و الصوره روایاتی را نقل کرده که در آنها اتهام تجسیم به
هشام بن حکم و اتهام صورت به هشام بن سالم نسبت داده شده است و امام این دو نظریه را
رد کرده است (کلینی ،1363 ،ج ،1صص104ـ.)107

 .4منابع اهل سنت
شیخ کلینی از برخی منابع حدیثی اهل سنت که مورد پذیرش و اعتماد بوده استفاده کرده
است .برخی از این موارد عبارتاند از:
1ـ حفص بن غیاث (درباره تاریخ تولد و وفات او نک :نجاشی ،1416 ،ص /135مزی،
 ،1406ج ،7ص /69خطیب بغدادی ،1417 ،ج ،8ص )196فقیه کوفی اهل سنت و راوی حدیث
است (خطیب بغدادی ،1417 ،ج ،8صص185ـ .)196وی صاحب کتابی مشتمل بر روایاتی از
امام صادق (ع) است که نزدیک به  170روایت داشته است (نجاشی ،1416 ،ص .)135این کتاب
از کتابها ی مورد اعتماد و شایع بین امامیه است و وجود حدیث در این کتاب یکی از قرائن
صحت و اعتبار حدیث نزد متقدمان به شمار میرود (شیخ بهایی ،بیتا ،ص .)269بیش از 30
روایت بهطور مشخص از این کتاب در کافی آمده است (کلینی ،1363 ،ج ،2صص،88 ،87 ،77

 286دو فصلنامه كتاب قیم ،سال هفتم ،شمارۀ هفدهم ،پاییز و زمستان 1396

456 ،317 ،148 ،128؛ ج ،3ص430؛ ج ،5صص44 ،10؛ ج ،7صص457 ،387؛ ج ،8صص128
و  143ـ 144؛ برای مشاهده سایر روایات او در منابع دیگر نک :مدرسی طباطبایی،1383 ،
صص288ـ.)290
2ـ سفیان بن عیینه .وی از سال  197دچار فراموشی شد (خطیب بغدادی ،1417 ،ج،9
صص .)183-182او از عالمان حدیث اهل سنت است که نسخهای از امام صادق (ع) روایت
میکند (نجاشی ،1416 ،ص .)190کلینی  10مورد از روایات این نسخه سفیان بن عیینه را نقل
کرده است (کلینی ،1363 ،ج ،1صص ،406 ،50ج ،2ص ،16ح 4و  ،5صص،164 ،129 ،72
415 ،208؛ ج ،4ص.)521

نتیجهگیری
1ـ شیخ کلینی روایات خود را از منابع حوزههای حدیثی قم ،ری ،خراسان و عراق اخذ کرده
است .پس از مقایسه تعداد روایات اساتید بیواسطه کلینی به این نتیجه میتوان رسید که بیش
از  78درصد روایات بهواسطه اساتید قمی ،نزدیک  12درصد بهواسطه اساتید رازی و نزدیک
سه و نیم درصد هم باواسطه مشایخ عراق وارد کافی شده است.
 2ـ بسیاری از اساتید قمی شیخ کلینی واسطه انتقال میراث حدیثی کوفه و بصره به قم بودهاند
و بخش اعظم روایات آنها را باید مربوط به مدرسه کوفه و بصره دانست.
 2ـ شیخ کلینی با اینکه بسیاری از روایاتش را از مکتب قم و راویان قمی اخذ کرده است اما
سختگیریها یی که برخی از چهرهای برجسته مکتب قم مانند احمد بن محمد بن عیسی اشعری
درباره راویان داشته است را روا ندانسته و خود را ملزم به رعایت چارچوبهای ارائه شده از
سوی این مکتب ندانسته است .او که از اهالی ری بوده از منابع موجود در این شهر استفاده کرده
است .هرچند برخی از این منابع از نگاه قمیها یا بغدادیها از اعتبار چندانی برخوردار نبودهاند.
 3ـ کلینی در مواجهه با جریانهای فکری نیز خود را کامالً ملزم ندانسته است که فقط از
روایات یک جریان بهره ببرد .به همین سبب او روایتگر منابع هر دو جریان هشام بن سالم و
هشام بن حکم است.
 4ـ کلینی در مواجهه با غالیان نیز به طرد تمام میراث متهمین به غلو نپرداخته است؛ بلکه از
بخشی از میراث غالیان که از نگاه او خالی از غلو بوده ،استفاده نیز کرده است.
 5ـ کلینی نگاهی هم به نقلیات اهل سنت از صادقین (ع) داشته و برخی روایات حفص بن
غیاث و سفیان بن عیینه از امام صادق علیهالسالم را نقل کرده است.
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