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 1اسماعیل اثباتی

 2سید کاظم طباطبایی

 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 

توان  و مطالعه رد پایی می تالیف كتابش از چه منابعی بهره برده است. با ژرفکاوی در اسانیدروایات كافی

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 

ند بسیار بهره برده است. او همچنین از منابعی استفاده مکتب قم چهره های موجه و محبوبی به شمار نمی رو

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 

نسبت به دو جریان فکری هشام بن سالم و هشام بن حکم داشته است ، اما از آثار هر دو  جریان بهره هایی 

 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.

 محمد بن یعقوب كلینی، الکافی، مکاتب حدیثی شیعه، جریان های فکری امامیه.: واژگان كلیدی
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 مقدمه -1

شخصیت برجسته حدیث شیعه و از نویسندگان کتب اربعه است. الکافی کلینی ، شیخ کلینی

 صورتبهسند روایات  ذکر معنعن روایات و همچنین آوردن، نقل روایات اعتقادی واسطهبه

 اگرچهی متمایز الکافی هایژگیومتمایز از سایر کتب اربعه است. ، یکجا و همراه با روایت

وار کلینی را دش مورداستفادهمزایایی را برای آن ایجاد کرده است اما شناخت منابع و مستندات 

عرفی را م نابعشمکلینی نه در مقدمه خود ، زیرا برخالف شیخ صدوق و شیخ طوسی؛ کرده است

 تفادهمورداسپی بردن به منابع  حالنیا باکرده است و نه دارای بخشی مجزا به نام مشیخه است. 

 مقایسه سندهای تکراری، نیست و از طریق کنار هم نهادن سندهای تکراری وی رممکنیغکلینی 

 دهشنقلات دقت در مضمون روای، ی افراد موجود در سندهاکتاببا اسناد صاحبان فهرست به 

 صورتبه شدهنقلی راوی و همچنین دقت در روایات هاکتاب نام بااز یک شخص و مقایسه آن 

 تا حدی در شناخت این منابع گام برداشت. توانیممتوالی 

 هانآ ازجملهدر زمینه شناخت منابع الکافی مقاالت متعددی به رشته تحریر در آمده است. 

ایه النور در افزارنرمبه قلم شبیری زنجانی اشاره کرد. این مقاله در به مقاله منابع کافی  توانیم

است. مقاله بعدی بازشناسی منابع کلینی در تدوین کافی است. این مقاله  قرارگرفته مورداستفاده

رخی از ب اندتوانستهنوشته عبدالرضا حمادی و سید علیرضا حسینی است. ایشان در مقاله خود 

 خراسان و عراق، ری، ی حدیثی قمهاحوزهرا به  هاآنرفی کنند و وابستگی منابع الکافی را مع

(. حمادی در مقاله دیگر خود که با همکاری 1393، حمادی و حسینی) ندینماتا حدی مشخص 

سید کاظم طباطبایی ارائه نموده است به بررسی رابطه کافی و گفتمان حدیثی مطرح در قم 

کارشناسی ارشد  نامهانیپانیز در  قربانی زرین (. رضا1391، اییحمادی و طباطب) است کردهاشاره

الوه ع خود به موضوع بازشناسی منابع الکافی و تأثیر آن بر اعتبار سندی روایات پرداخته است.

ری ی تاریخی و منابع تفسیهادادهنویسنده همین مقاله در آثاری مجزا منابع ، گفتهشیپبر آثار 

(. در رساله دکتری 1394، اثباتی و رستمی/ 1393، اثباتی و طباطبایی) است الکافی را بازشناسانده

، اثباتی) استنگارنده نیز منابع احتمالی شیخ کلینی در زمینه روایات اعتقادی بررسی گردیده 

کارهای ارزشمندی در راستای  تاکنونفهمید که  توانیمی که بیان شد انهیشیپ(. بر اساس 1394

بر  شودیمدر این نوشته ارائه  ازآنچهاست و بخشی  شدهانجاممالی شیخ کلینی معرفی منابع احت

 شدهیبررس قبالًی صورت گرفته است. همچنین سعی شده در مواردی که مطلبی هاتالشپایه 

ی ریگهجینتاما برای جلوگیری از ناقص شدن بحث و کمک به ، است کمتر به آن پرداخته شود

 است. ذکرشدهمختصر  صورت بهوارد برخی از م ناچاربهبهتر 
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ستگی ی آن منابع اقدام کرد تا واببنددستهپس از شناخت منابع احتمالی شیخ کلینی باید به  

به  لهأسمی فکری گوناگون و مکاتب حدیثی متعدد مشخص شود. این هاانیجرشیخ کلینی به 

کافی بر پایه اعتبار ی وی و اعتبار سنجی روایات هاشیگرای احتمالی و هامسافرتشناخت 

 منابع آن کمک خواهد کرد.

اه ی منابع کتابخانه کلینی اقدام شده است. ابتدا از نگبندمیتقسدر این نوشتار از سه منظر به 

. بر این اساس اندشدهی بندمیتقسو مکاتب حدیثی  هاحوزهجغرافیایی منابع از حیث وابستگی به 

؛ ستا اخذشدهروایات شیخ کلینی از مشایخ قمی وی  استنباط کرد که بخش زیادی از توانیم

و  است. حوزه خراسان شدهمنعکسعالوه بر قم بخشی از میراث حدیثی ری نیز در کتاب کافی 

ط ی داشته است. هرچند بیشترین روایات کافی توستوجهقابلی کافی نقش ریگشکلعراق نیز در 

قیقت ی از این راویان در حتوجهقابلما بخش است ا قرارگرفتهراویان قمی در اختیار شیخ کلینی 

 لهیوسهبطریق و راه دسترسی شیخ کلینی به منابع مدارس دیگر مانند کوفه و بصره بوده است که 

 است. شدهنقلراویان قمی 

به  گفتهشیپپس از تعیین موقعیت جغرافیایی در گام بعدی به تعیین وابستگی منابع 

جریانی در قم به رهبری احمد بن  میدانیم کهچنان. شودیمته ی فکری گوناگون پرداخهاانیجر

ی غالیانه و راویان هاتیروابا  شدتبهاست که  داشته حضورمحمد بن عیسی اشعری قمی 

است تا جایی که راویان آن حتی از قم اخراج شدند. جدای از این  کردهیممتساهل برخورد 

 اهمبن هشام بن سالم و همفکرانش نیز اختالفاتی راویان جریان هشام بن حکم و پیروا، جریان

ی هاانیجر. عالوه بر این شدیمبه محضر امامان نیز عرضه  نظرهااختالفداشتند که گاه این 

 شدتبهی متمایل به غالت و مفوضه نیز در جامعه حدیثی شیعه هاگروهفکری جریان غالیان و 

 و بررسی هاانیجرمواجهه شیخ کلینی با این  فعال بودند و منابعی را به وجود آوردند. نحوه

ت. اس شده پرداختهپژوهش و بررسی است که در مقاله بدان  درخوری احتمالی او نیز هاشیگرا

ی به منابع اهل سنت شده و مواجهه شیخ کلینی با میراث حدیثی اهل ااشارهدر پایان مقاله نیز 

 است. شده یبررسسنت 

 ،و روایات اعتقادی شیخ کلینی تکیه شده است و از ذکر نام افرادبر منابع ، در سراسر بحث

روایات برخی  ،حال نیا باپرهیز شده.  اندنداشتهو منابعی که ارتباطی به روایات اعتقادی  هاکتاب

ه مباحث ب هاآندر تمام مباحث و ابواب کافی پراکنده است که با توجه به اشتمال  هاکتابافراد و 

. برخی عناوین نیز شاید در اندزمرهی النوادر در این هاکتاب. میاپرداخته هاآنادکرد اعتقادی به ی
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است  شامل مباحث اعتقادی هاآنارتباط با مباحث اعتقادی تلقی شود اما محتوای روایات ابتدا بی

أن در ش آیاتی از قرآن لیتأوشامل تفسیر و  هاآنی تفسیری که بسیاری از مباحث هاکتابمانند 

 هانآروایات  ازآنجاکهیی که عنوان تاریخی دارند اما هاکتاباست و یا بسیاری از  )ع( تیباهل

پرداخته است در زمره منابع روایات اعتقادی  هاآنو دالیل امامت  هاآنمعجزات ، به زندگی امامان

 .روندیمنیز به شمار 

 های حدیثیمنابع مکاتب و حوزه -2

های حدیثی گوناگون بهره برده است. در ادامه به لکافی از منابع حوزهشیخ کلینی در تدوین ا

 شود.برخی از این منابع اشاره می

 قم حوزه -2-1

 التوحید و االظله احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی، النوادر -2-1-1

چهره برجسته این جریان احمد بن  .به سختگیری در نقل حدیث مشهور است 1مکتب قم 

 ی وی را روایتهاکتابی از اصحابش اعدهعیسی اشعری است. شیخ کلینی از طریق محمد بن 

روایات او را در کافی نقل ، همین عده باواسطه( و 83 ـ 81صص، 1416، نجاشی) استکرده 

ن ی احمد بن محمد بهاکتابی اوست. هاکتاباستفاده کلینی از  دهندهنشانکرده است. این کار 

منابع شیخ کلینی است. روایات  نیترمهم ازجمله التوحید و االظله، نوادرعیسی اشعری مانند ال

 شود. احتماالً این احادیث از کتابیافت می وفوربهی کافی هاکتاباشعری در بیشتر ابواب و 

کتاب النوادر اشعری در زمره منابع تهذیب االحکام هم به شمار  2است. شده اخذالنوادر اشعری 

 (. 332 ـ 330ص، 1380 ،صفاخواه) رودیم

ن روایات رسد ایکند که به نظر میشیخ کلینی روایاتی را در کتاب التوحید از اشعری نقل می

برای ) اندشدهنقلعده کلینی  باواسطهاند. برخی از این روایات مربوط به کتاب التوحید وی بوده

، 128، 118، 109، 98تا  96، 93، 92، 91، 88، 85، 81صص، 1ج، 1363، کلینی: نمونه رک

روایت  10(. در ابواب مربوط به فطرت و عالم ذر در کتاب االیمان و الکفر الکافی حدود 132

 است. شده نقلاز وی آمده است که یا از کتاب النوادر و یا کتاب االظله وی 

                                                           

 برخالف ،شتر به موقعيت جغرافيايي توجه شده است تا طرز فکرشود بي. وقيت از کلمه حوزه حديثي استفاده مي1

 .مکتب و مدرسه

 بار نام وي در کايف آمده است. 1000بر اساس جستجوي ساده بيش از  .2
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 بصائر الدرجات صفار قمی -2-1-2 

ین کتاب شباهت بسیاری به است. ا تیباهلکتاب بصائر الدرجات درباره مناقب و علوم 

ی شبیر) استکتاب الحجه کافی دارد. این شباهت در عناوین ابواب و احادیث ابواب مشهود 

برای ) صفار(. شیخ کلینی عالوه بر نقل روایات بسیار از بصائر الدرجات 28ص، 1387، زنجانی

، 1ج، 1363، کلینی؛ 13ح ، 506ص، 1362، با صفار 177ص، 1ج، 1363، کلینی: نمونه قس

، 435ص، 1362، با صفار 198ص، 1ج، 1363، کلینی؛ 2ح ، 507ص، 1362، با صفار 180ص

 دتشبهی ابواب کتاب الحجه و چینش روایات این ابواب نیز گذارنام( در 10ح ، 436ص و  3ح 

، حسین پوری :برای مقایسه بین ابواب کتاب الحجه با بصائر رک) استپذیرفته  ریتأثاز این کتاب 

 (.45ـ  39صص، 1387

 ی علی بن ابراهیم قمیهاكتاب -2-1-3

 مرفوع نقل کرده است. صورتبهشیخ کلینی روایات متعددی را از طریق علی بن ابراهیم 

، 2ج، 49ص، 1ج، 1363، کلینی) است...« علی بن ابراهیم رفعه عن » صورتبهابتدای این متون 

در کافی یافت  وفوربهها که قل(. این ن395ص، 8ج، 5ص، 7ج، 16ص، 3ج، 119، 16ص

 صورتهبی علی بن ابراهیم است و چون علی بن ابراهیم متن را هاکتاباز  ادیزاحتمالبهشوند می

 مرسل در کتابش ذکر کرده است کلینی نیز احادیث را به همان صورت نقل کرده است.

 النوادر حسین بن محمد بن عمران اشعری قمی -2-1-4

عمران اشعری قمی دارای کتابی با موضوع نوادر بوده است. ابوغالب  حسین بن محمد بن

 کتاب .(66ص، 1416، نجاشی) زراری از طریق محمد بن یعقوب آن کتاب را روایت کرده است

 یکی از منابع تهذیب عنوانبهالنوادر حسین بن محمد را شیخ طوسی در اختیار داشته و از آن 

نیز کتاب النوادر را در اختیار  (. کلینی339ص، 1380، واهصفاخ) استاالحکام استفاده کرده 

 یبن محمد بن عمران اشعر حسین باواسطهرا  روایتکرده است. وی ده  روایتداشته و آن را 

، 1416، نجاشی) اندشدهنقلبن محمد  حسینکه احتمااًل از کتاب النوادر  کردهنقل  سیاریاز 

کند که مستقیم روایت نقل می طوربهسین بن محمد (. شیخ کلینی تنها در یک مورد از ح66ص

الحسین بن محمد االشعری قال حدثنی شیخ من اصحابنا یقال له عبد »: سند آن بدین شکل است

 (.493ص، 1ج، 1363، کلینی) «...اهلل بن رزین قال کنت مجاورا بالمدینه
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 اهلل بن صلت قمیتفسیر ابوطالب عبد -2-1-5

، نجاشی) و صاحب تفسیر است )ع(اب امام رضا و امام جواد وی فردی موثق و از اصح

شیخ کلینی تنها با یک واسطه از طریق محمد  (.367و  360صص، 1415، طوسی /217ص، 1416

، لینیک) کنداهلل الصلت روایات تفسیری را نقل میبن احمد بن الصلت قمی از عمویش عبد

؛ 524و  523حدیث  334و  304 و 302و  267صص، 8ج و  4ص، 7ج و  64ص، 1ج، 1363

 (.122ـ121صص، 1394، اثباتی و رستمی: برای کسب اطالعات بیشتر ر.ک

احمد  ،حسین بن محمد بن عامر، شیخ کلینی از سایر بزرگان قم مانند محمد بن یحیی عطار

 ستااستفاده کرده  وفوربهعبداهلل بن جعفر حمیری و  سعد بن عبداهلل اشعری، بن ادریس

 14822مجموع روایات مشایخ قمی شیخ کلینی  .(85، 83، 81، 70صص، 1387، یبروجرد)

درصد سندهای کتاب  5/78کافی در  کاررفتهبهسند روایات  18863روایت است که در مقایسه با 

البته باید به این نکته توجه ؛ (104و  102صص، 1391، و طباطبایی حمادی) شودیمرا شامل 

مانند عراق است  هاحوزهن روایات میراث حدیثی مدارس سایر داشت که بخش عظیمی از ای

یم نمونه علی بن ابراه عنوانبه. اندبوده هاآنی هاکتابکه مشایخ قمی شیخ کلینی صرفاً راوی 

را از پدرش روایت کرده است اما پدرش ابراهیم  هاآندرصد  85روایت در کافی دارد که  5630

 1و احادیث کوفیان به قم است. هاکتاباوی و طریق مهم انتقال بن هاشم راوی مشهور و اولین ر

 حساببهروایات کافی است را یکسره  سومکنباید روایات علی بن ابراهیم که حدود ی رونیازا

 هلیوسبهی مدرسه کوفه است که هاکتابمدرسه قم گذاشت بلکه بخش عمده آن روایات و 

 :درباره روایات علی بن ابراهیم در کافی نک) ستا شدهگزارشابراهیم بن هاشم و فرزندش 

 (.191 ـ 190صص، 1393، حسینیحمادی و 

 حوزه ری -2-2

شیخ کلینی احادیث بسیاری از منابع حدیثی موجود در شهر ری بهره برده است. چهار نفر 

 کلینی هستند. شیخ کلینی از طریق علی بن محمد کلینی واسطهیباز بزرگان ری در زمره مشایخ 

، محمد بن جعفر اسدی، روایت 122محمد بن حسن طایی رازی ، روایت 504، معروف به عالن

با  مجموع در. کندیمروایت نقل  9روایت و حسین بن حسن حسنی علوی  82ساکن ری 

رازی هستند. ، درصد سندهای کافی 7/11روایت یعنی  2217، محاسبه روایات عده رازی کلینی

                                                           

 .(16، ص1416، جناشي) «اول من نشر حديث الکوفيني بقم هو: اصحابنا يقولون». 1
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روایت احمد بن مهران را نیز در نظر گرفت که از عبدالعظیم حسنی  57باید  هانیاعالوه بر  

، حمادی و طباطبایی) و گویا از معمرین و ساکن ری بوده است کندیممتوفای در ری روایت 

ی برخی بزرگان هاکتابشیخ کلینی از ، واسطهیباما جز مشایخ ؛ (104و  103، 102صص، 1391

فراد ای از این استند نیز بهره برده است. نکته مهم اینکه عدهاو ه باواسطهری که در زمره مشایخ 

دارای سوابقی منفی در پرونده حدیثی خود هستند. در زیر برخی از افرادی که اهل ری بوده و 

 شوند.معرفی می، شدهمنعکسدر کافی  هاآنو روایات  هاکتاب

 كتاب النوادر سهل بن زیاد -2-2-1

احمد بن محمد  لهیوسبهی از منابع مهم شیخ کلینی است. وی ی سهل بن زیاد رازهاکتاب

ابن : همچنین نک /185ص، 1416، نجاشی) بن عیسی اشعری از قم اخراج و در ری ساکن شد

(. نجاشی النوادر سهل را از طریق شیخ کلینی از علی بن محمد 125و  66، صص1380، غضائری

(. 185ص، 1416، نجاشی) انداب را نقل کردهجماعتی این کت: نویسداز سهل روایت کرده و می

سهل در قم  نکهیباا(. 48ص، 1ج، 1363، محفوظ) هستنداین جماعت احتماالً همان عده کلینی 

روایت از سهل بن زیاد  1500چهره محبوبی ندارد ولی شیخ کلینی به او اعتماد کرده و بیش از 

 قلناین روایات احتمااًل از النوادر سهل  د.انکند که در تمام ابواب و کتب کافی پراکندهنقل می

 .اندشده

 ع( و تفسیر یاسین سلمه بن خطاب) مقتل الحسین، ص() النبی ةوفا -2-2-2

، نجاشی) رودمیبه شمار  ضعیف یفرد حدیثدر امر  سلمه بن خطاب براوستانی ازدورقانی

، کلینی) ص() نبیال(. دو روایت در باب مولد 67ص، 1380، ابن غضائری /178ص، 1416

 پیامبر( و چهار روایت پشت سر هم در باب التعزی درباره وفات 451و  450، صص1ج، 1363

 نبیال ةاست که احتماالً از کتاب وفا شدهنقلص( با سند محمد بن یحیی از سلمه بن خطاب )

 روایتی را هم درباره زیارت (. سلمه8 ـ 5ح ، 222ـ221صص، 3ج، همان) استص( او بوده )

، همان) ع( او برگرفته است) کند که احتماالً از کتاب مقتل الحسینع( نقل می) قبر امام حسین

 (.598ص، 4ج

 والیت، تیباهلروایات تفسیری سلمه در کافی ده مورد است که موضوع آنها تأویل آیات بر 

 یساز سوره  یهآ 4نام کتاب وی تفسیر یاسین است و تنها  که آنجا از .و پیروی از امامان است

بقیه روایات  نیبنابرا( 432ـ  431صص، 1ج، همان) استشده  تفسیرسلمه  روایاتو در  کافیدر 
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ی او بدانیم یا فرض کنیم که تفسیر یاسین او منحصر در هاکتابتفسیری وی را باید از سایر 

 .تفسیر سوره یاسین نبوده است و منظور از یس چیزی غیر از سوره یاسین است

 حسن بن عباس بن حریش رازیانا انزلناه  تاب فضل سورهك -2-2-3

: سدنویمی بشدرباره کتا نجاشی .کندمی ع( روایت) جواداست که از امام  ضعیف یفردوی 

انا انزلناه  کتاب فضل سوره (.61و  60صص، 1416، نجاشی) «ب االلفاظمُضَطرِ، الحَدیث ءُیرد»

برای ) است شدهمنعکسک به همین عنوان در کافی از آثار وی است که روایات آن در بابی نزدی

همچنین برای کسب اطالعات  /253ـ242، صص1ج، 1363، کلینی: مشاهده این روایات نک

، ییطباطبا مدرسی /180ـ179، صص1389، پاکتچی /61و  60، صص1416، نجاشی: بیشتر نک

 (.105ـ103، صص1394، اثباتی و رستمی /221ـ220، صص1383

 عج( عالن كلینی) القائمر اخبا -2-2-4 

فردی موثق و مورد اعتماد ، معروف به عالن، علی بن محمد بن ابراهیم بن ابان رازی کلینی

عج( از آثار وی ) ( کتاب اخبار القائم377و  261ـ  260، صصهمان) استو دایی شیخ کلینی 

 (.46ـ  44صص، 1393، اثباتی و طباطبایی) استشیخ کلینی  استفاده موردو از منابع 

 ثواب القرآن محمد بن حسان رازی زینبی -2-2-5

(. ابن غضائری او را به صراحت 392ص، 1415، طوسی) استع( ) وی از اصحاب امام هادی

نویسد احادیث او گاه شناخته و ( اما نجاشی می95ص، 1380، ابن غضائری) کندتضعیف می

ی او هاکتابآن و ثواب انا انزلناه در زمره کند. ثواب القرگاه منکر است و از ضعفا بسیار نقل می

، 1417، طوسی /338، 1416، نجاشی) اوستی هاکتابراویان  جمله ازو احمد بن ادریس 

مورد آن در  9روایت از وی در کافی نقل کرده است که  30(. شیخ کلینی نزدیک به 224ص

: نمونه نک عنوانبه) استده جلد اول است. تقریباً تمام این روایات را احمد بن ادریس نقل کر

همچنین درباره استفاده ؛ 497، 492، 418، 358، 345، 343، 33، 11صص، 1ج، 1363، کلینی

 (.111ـ110، صص1394، اثباتی و رستمی: شیخ کلینی از این کتاب نک

 كتاب التوحید محمد بن اسماعیل برمکی رازی -2-2-6

 آنکه ابمعروف به صاحب الصومعه ، البرمکی محمد بن اسماعیل بن احمد بن بشیر، ابوعبداهلل

 یی استهاکتابولی در قم ساکن شده بود. وی فردی مورد اعتماد و صاحب  ،از اهالی قم نبود
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 استبرد. محمد بن جعفر اسدی راوی این کتاب که نجاشی تنها از کتاب التوحید او نام می 

از محمد  عبداهللیابید از محمد بن (. شیخ کلینی روایاتی در کتاب التوح341ص، 1416، نجاشی)

از کتاب التوحید محمد بن اسماعیل است. چون این  ادیز احتمالبهکند که بن اسماعیل نقل می

 شده رذکخورد و فقط در کتاب التوحید ی کافی به چشم نمیهاکتابروایات در سایر ابواب و 

( شیخ کلینی از 144، 125، 113، 109، 106، 100، 82، 78، صص1ج، 1363، کلینی: نک) است

 رددابرد که حکایت از سکونت وی در ری محمد بن اسماعیل البرمکی الرازی نام می نام باوی 

 (.78ص، 1ج، 1363، کلینی)

 روایات محمد بن جعفر اسدی رازی -2-2-7

، عبداهللیابساکن ری و مشهور به محمد بن ، محمد بن جعفر بن محمد بن عون اسدی کوفی

(. شیخ 373ص، 1416، نجاشی) کندولی از ضعفا روایت می؛ قه و صحیح الحدیث استفردی ث

(. 439ص، 1415، طوسی) استعج( دانسته ) یمهدطوسی وی را رازی و یکی از ابواب حضرت 

، نجاشی) استداشته  1کتاب الجبر و االستطاعه جمله ازیی هاکتابوی متهم به جبر و تشبیه بود و 

مشایخ شیخ کلینی است و در اسناد روایات کافی در اول سند قرار می (. وی از373ص، 1416

ی محمد بن هاکتابکلینی از طریق او  رسدیمبه نظر  (.17ص، 1ج، 1363، محفوظ) گیرد

اسحاق بن محمد نخعی و سهل بن زیاد را نقل کرده است که در همین ، اسماعیل برمکی رازی

 اشاره شد. هاآننوشتار به 

 ب عبدالعظیم بن عبداهلل حسنیكتا -2-2-8

، 1416، نجاشی) داندع( می) نجاشی وی را صاحب کتاب خطب امیرالمؤمنین

 است(. او جریان ورود ایشان به ری و زندگی و وفاتش را از برقی روایت کرده 248ـ247صص

(. شیخ طوسی وی را صاحب کتابی دانسته که از طریق برقی 248ـ247صص، 1416، نجاشی)

برقی بدون ، ی موجود از کتاب محاسنهابخش(. در 193ص، 1417، طوسی) است هشدتیروا

، 78صص، 1ج، 1330، برقی) واسطه و مستقیماً سه روایت از عبدالعظیم حسنی نقل کرده است

 روایت از طریق احمد بن مهران از عبدالعظیم حسنی نقل کرده است 15کلینی (. شیخ 92و88

 (.64ـ56ح، 423، 419، 391، 220، 218، 207، 195، 147، 118صص، 1ج، 1363، کلینی)

                                                           

 .(229، ص1417، طوسي) ت کرده استثب الرد علي اهل االستطاعهنام کتاب را  يخ طوسي. ش1
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 ستغفار و الجهاد بکر بن صالحكتاب درجات االیمان و وجوه الکفر و اال -2-2-9

ابن ) «لَغراِئبَکثري الَتَفُرد ِبا، َضعيٌف ِجدًا»: نویسدتضعیف کرده و می شدتبهابن غضائری او را 

 ،نجاشی) استع( و ضعیف دانسته ) امام کاظم(. نجاشی وی را از راویان 44ص، 1380، غضائری

(. شیخ طوسی کتاب درجات االیمان و وجوه الکفر و االستغفار و الجهاد را از 109ص، 1416

(. 87ص، 1417، طوسی) کندآثار وی دانسته است و از طریق ابراهیم بن هاشم از بکر روایت می

صفحه از  3لها روایتی طوالنی در حد شیخ کلینی در باب فی ان االیمان مبثوث لجوارح البدن ک

 شده گرفتهطریق ابراهیم بن هاشم از بکر بن صالح رازی نقل کرده که احتماالً از همین کتاب 

، کلینی) ی باب درجات االیمانگذارنام(. او احتماالً در 37ـ33صص، 2ج، 1363، کلینی) است

حسین  :ی کسب اطالعات بیشتر ر.کبرا) پذیرفته است ریتأث( نیز از این کتاب 42ص، 2ج، 1363

(. باب وجوه الکفر کافی نیز تنها شامل یک حدیث طوالنی از همین کتاب 25ص، 1387، پوری

(. این سند در کتاب الجهاد نیز آمده 391ـ389صص، 2ج، 1363، کلینی) استو با همین سند 

 (.13ص، 5ج، 1363، کلینی) است

 رازیكتاب النوادر صالح بن ابی حماد  -2-2-10

َرُف یُع، ُملتَبساً() مُلَبَساًَامرُه »: نویسدع( را مالقات کرده است. نجاشی می) وی امام عسکری

(. 198ص، 5ج، 1363، کلینی) استع( ) او صاحب کتاب النوادر و خطب امیرالمؤمنین«. و ینکر

ه ( ولی ابن غضائری دست ب837ص، 2ج، 1404، طوسی) استکرده فضل بن شاذان او را مدح 

 (. 70ص، 1380، ابن غضائری) زدهتضعیف او 

، طوسی) استذکر کرده  )ع(شیخ طوسی نام او را در زمره اصحاب امام جواد و امام عسکری 

روایت از این شخص از طریق علی بن محمد  50(. شیخ کلینی بیش از 399، 376صص، 1415

 15اما بیش از ؛ قهی استی فهاکتابدر ابواب و  هاآناز صالح روایت کرده است که بیشتر 

، 527، 410، 396، 137، 112صص، 1ج، 1363، کلینی) استمورد آن در جلد اول و دوم الکافی 

 (.162، 157، 138، 5صص، 2ج

 حوزه عراق -2-3

بصره و بغداد( را در کافی نقل کرده است. ، کوفه) عراقیانشیخ کلینی به سه طریق روایات 

 .گردندیمدر ادامه این سه طریق معرفی 
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 استفاده مستقیم از راویان و مشایخ كوفی در عراق -2-3-1 

محدثی مورد وثوق است. او واقفی مذهب و از اهالی سورا ، حمید بن زیاد دهقان کوفی ـ1

از دنیا رفت. تألیفات بسیاری داشت و  310است. وی در دورانی به نینوی منتقل شد و در سال 

(. وی در زمره 114ص، 1417، طوسی/ 132ص، 1416، شینجا) بودکرده اکثر اصول را روایت 

، 14صص، 2ج، 1363، کلینی) است شدهگزارشاز وی در کافی  روایت 435 مشایخ کلینی است و

، 1391، حمادی و طباطبایی: همچنین نک /82ص، 1387، بروجردی /114، 97، 95، 93، 87، 75

 (.102ص

کوفی است.  نانیمورداطمی از محدثان احمد بن محمد بن عاصم کوفی معروف به عاصم ـ 2

، طوسی /93ص، 1416، نجاشی) کرداو بعدها ساکن بغداد شد و از مشایخ کوفی روایت نقل می

، یکلین) استدر کوفه یا احتماالً بغداد از ایشان اخذ کرده  روایت 136(. شیخ کلینی 73ص، 1417

، 337، 318، 298، صص5ج؛ 471، 465، صص4ج؛ 505ص، 3ج؛ 177، 27، صص1ج، 1363

 (.102ص، 1391، حمادی و طباطبایی: همچنین نک /428، 399، 391

 گزارشحدیث در کافی  57ی ابوالعباس کوفی رزاز فرشاز محمد بن جعفر بن محمد  ـ 3

 (.102ص، 1391، حمادی و طباطبایی: همچنین نک /96ـ95، صص1387، بروجردی) است شده

کوفی زیدی و در  بلندآوازهابن عقده از محدثان  احمد بن محمد بن سعید معروف به ـ 4

روایت  5(. کلینی 15ص، 1ج، 1363، محفوظی /94ص، 1416، نجاشی) استزمره مشایخ کلینی 

، 5ج، 1363، کلینی: نمونه نک عنوانبه) استرا احتمااًل در کوفه و بدون واسطه از او نقل کرده 

، 1391، حمادی و طباطبایی /74ص، 1387، بروجردی: همچنین نک /510و  338و  4صص

 (.102ص

از  329محمد بن علی بن معمر کوفی صاحب الصبیحی. تلعکبری در سال ، ابوالحسین ـ 5

خطبه  ازجملهروایت  3(. شیخ کلینی 442ص، 1415، طوسی) استوی اجازه حدیث گرفته 

 18صص، 8ج، 1363، کلینی) استع( را از وی روایت کرده ) امام علی تيةالوسیلة و خطبه الطالو

 (.103ص، 1387، بروجردی: همچنین نک /31و 

حبیب بن حسن کوفی و علی بن ابراهیم جوانی هاشمی و حسین بن احمد بن عبداهلل اسدی 

از مشایخ کوفی خود  درمجموع. کلینی روندیممالکی نیز در زمره مشایخ عراقی کلینی به شمار 

 استدرصد اسناد روایات کافی  4/3که ت مستقیم گزارش کرده اس صورتبهروایت را  647

 (.104و  102صص، 1391، حمادی و طباطبایی)
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 از شاگردان مهاجرت كرده از مدرسه كوفه به قم و ری استفاده -2-3-2

وی  درباره ترشیپمحمد بن جعفر اسدی کوفی اهل کوفه بود. وی بعدها ساکن ری شد.  ـ 1

 سخن گفتیم.

کوفه به قم مهاجرت کرد. وی اولین فردی است که احادیث ابراهیم بن هاشم کوفی از  ـ 2

(. کلینی از طریق علی بن ابراهیم از پدرش 16ص، 1416، نجاشی) کردکوفیان را در قم منتشر 

 روایات بسیاری در این زمینه نقل کرده است.

ابی حماد( کوفی صیرفی. وی متهم به غلو و ضعف ) حمادابوالقاسم عبدالرحمن بن  ـ 3

 استاحمد بن محمد بن خالد برقی  خانهصاحباو از کوفه به قم مهاجرت کرد. وی است. 

، 3ج؛ 529ص، 2ج، 1363، کلینی) برقی(. کلینی روایاتی را از طریق 238ص، 1416، نجاشی)

؛ 443ص، 2ج، 1363، کلینی) هاشم( و ابراهیم بن 153و  79صص، 5ج؛ 6ص، 4ج؛ 242ص

 ( از وی نقل کرده است.543ص، 4ج

حسین بن سعید اهوازی اصالتاً کوفی بود. وی همراه برادرش حسن به اهواز و سپس به  ـ 4

ف ی ثالثین را تصنیهاکتابقم رفت و در منزل حسن بن ابان در قم از دنیا رفت. او و برادرش 

؛ 112ص، 1417، طوسی) گرفتمورد استقبال و استفاده محدثان قرار  شدتبهکردند. این کتب 

بار در کافی تکرار شده است.  500(. نام حسین بن سعید بیش از 60ـ58صص، 1416، نجاشی

 (.111ص، 1394، اثباتی و رستمی) استمنابع کافی  ازجملهکتاب تفسیر وی 

 بصره و بغداد ، ی مدرسه كوفههاكتابو روایات دیگران از احادیث  -2-3-3

 رد کتاب کافی شده است.وا ،راویان قمی باواسطهبخش عظیمی از میراث حدیثی این مدارس 

در خارج  هاکتاباین  ازآنجاکهاما  شودیمقمی محسوب ، این بخش از روایات کافی در نگاه اول

به حوزه عراق بیشتر از قم  هاآناست ارتباط  شدهنیتدوراویان عراقی  لهیوسبهاز قم و عمدتاً 

 به موارد زیر اشاره کرد. توانیماین منابع  ازجملهاست. 

 ابن مسکان مةكتاب االما -2-3-3-1

و حرام دارد که اکثر آن را از  در حاللکتابی در زمینه امامت و کتابی ، عبداهلل بن مسکان

(. کلینی با سند احمد بن محمد بن 215ص، 1416، نجاشی) محمد بن علی حلبی گرفته است

ه موضوعات مربوط بیی که در هاتیرواکند. ی ابن مسکان نقل میهاکتابعیسی از ابن سنان از 

اوست. سه روایت در جلد اول و هشت  مةاست از کتاب االما شده نقلامامت و با این سند 



 

 277   تبارشناسی منابع روایات اعتقادی الکافی                                                              

، 44صص، 1ج، 1363، کلینی) استروایت در جلد دوم کافی احتماالً از این کتاب ابن مسکان  

 (71، 54، 45صص، 2ج؛ 390، 264

 كتاب قاسم بن محمد جوهری -2-3-3-2

کند. او کتابی دارد ع( روایت می) ی کوفی ساکن بغداد و از امام کاظمقاسم بن محمد جوهر

، اشینج) استکه احمد بن محمد بن عیسی از طریق حسین بن سعید از قاسم آن را روایت کرده 

(. کلینی با همین سند روایات متعددی را 201ص، 1417، طوسی: همچنین نک /315ص، 1416

، 88، 51صص، 1ج، 1363، کلینی) اعتقادیربوط به مسائل کند. برخی از این روایات منقل می

، 7، 4صص، 3ج، 1363، کلینی) فقهی( و برخی دیگر 546، 442، 297، 255، 242، 219، 108

 .( است186، 177، 167، 123، 109، 59، 54، 52

 بن عبدالرحمن ی یونسهاكتاب -2-3-3-3

، تاب البداءک، مةکتاب االما، سعیدفقهی شبیه ثالثین حسین بن  ییهاکتاب بر عالوه یونس 

، نجاشی) تاس فضل القرآن و تفسیر القرآن نیز داشته، کتاب یوم و لیله، ةکتاب الرد علی الغال

 یونس روایات همه که کندمی نقل ولید (. ابن226ص، 1417، طوسی /448 و 447صص، 1416

 نقل آن از دیگران و است آن نقل در منفرد، عبید عیسی بن بن محمد را آنچه مگر هستند صحیح

 بن عیسی بن محمد از ابراهیم بن علی» صورتبه سند این اما (266ص، 1416، همان) اندنکرده

 طریق این از کافی در روایت 300 به یکنزد و بوده کلینی شیخ اعتماد مورد «یونس از عبید

. در (255-248صص، 1414، یبروجرد: نک روایات این آمار مشاهده یبرا) است شدهنقل

اب احتمال اینکه کلینی از کت رونیازاشود. دیده می وفوربهمباحث اعتقادی کافی نیز این سند 

ی مربوط به مباحث اعتقادی در کافی استفاده کرده باشد زیاد است هاکتابیونس یا سایر  مةاالما

، 1363، کلینی: ه نکبرای نمون) خوردبسیار به چشم می نیبنیدرااینکه سندهای تکراری  ژهیوبه

ـ  378، 307، 286، 285، 273، 271، 255، 241، 235، 223، 189، 187، 185، 178صص، 1ج

ست که احتماالً از کتاب تفسیر ا تفسیری مضامین یدارا روایت 30 نزدیک میان روایات از(. 380

، 286 ،285، 185، 163 و 36صص، 1ج، 1363، کلینی: نک نمونه برای) است شده گرفتهیونس 

، 7ج؛ 317ص ،3ج؛ 446، 442، 399، 397، 278، 24، 15، 12صص 2ج؛ 273، 284، 288

 (.107ص، 8ج؛ 246، 241، 163صص
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 كتاب بکر بن محمد ازدی -2-3-3-4

بکر بن محمد ازدی غامدی از خاندان مشهور آل نعیم غامدی در کوفه است. وی از معمرینی 

، 1417، طوسی /108ص، 1416، نجاشی) ستا شدهتیروا هایقم لهیوسبهاست که کتابش 

(. کلینی از طریق حسین بن محمد و محمد بن 333ص، 1380، صفاخواه: همچنین نک /87ص

، 1ج، 1363، کلینی) استیحیی از احمد بن اسحاق از بکر بن محمد ازدی روایاتی را نقل کرده 

 (.274ص، 3ج؛ 535، 400، 289، 194، 183، 177، 141، صص2ج؛ 448ص

 مسائل فتح بن یزید جرجانی -2-3-3-5

ابوعبداهلل فتح بن یزید جرجانی صاحب کتاب المسائل است. این کتاب را محمد بن جعفر 

، 1416، نجاشی) استبرقی از فتح آن را برای نجاشی روایت کرده  عبداهللیاباز احمد بن 

کی از ست. ی(. کتاب المسائل فتح بن یزید از دو طریق به دست شیخ کلینی رسیده ا311ص

طریق محمد بن حسن از عبداهلل بن حسن علوی از فتح و دیگری از طریق علی بن ابراهیم از 

کند. مختار بن محمد بن مختار همدانی. کلینی تمام روایات را با هر دو طریق از فتح روایت می

 ،118، 86، صص1ج، 1363، کلینی) بخشی از این روایات درباره مسائل توحیدی و اعتقادی

، 6ج؛ 464، 452صص، 5ج، 1363، کلینی) است( و بخشی درباره مسائل فقهی 151، 137

 (.366، 303، 294، صص7ج؛ 258ص

 ی معلی بن محمد بصریهاكتاب -2-3-3-6

 کتاب، یی چون کتاب االیمان و درجاته و منازله و زیادته و نقصانههاکتابمعلی صاحب 

 نینع( و کتاب فضائل امیرالمؤم) القائم ةکتاب سیر، مةکتاب االما، کتاب الدالئل، الکفر و وجوهه

 ،طوسی) استرا از معلی روایت کرده  هاکتابع( است. حسین بن محمد بن عامر اشعری این )

شیخ صدوق نیز با همین ، (. عالوه بر نجاشی و طوسی418ص، 1416، نجاشی /247ص، 1417

(. تمام روایات معلی در 537ص، 4ج، هیبابوابن) استی معلی دسترسی داشته هاکتابسند به 

که  عدد است 500 بر بالغحسین بن محمد بن عامر اشعری است. این روایات  واسطهبهکافی 

روایت در جلد  60، روایت در جلد سوم 44، در جلد دوم تیروا 70، اول روایت در جلد 154

 17جلد هفتم و  روایت در 53، روایت در جلد ششم 92، در جلد پنجم تیروا 62، چهارم

روایت از حسین بن محمد از  150کلینی در کتاب الحجه بیش از  است. جلد هشتمروایت در 

کتاب الدالئل و کتاب فضائل ، مةاز کتاب االما هاآنکند که احتمااًل بسیاری از معلی روایت می
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، 185 ،184، 181، 180، 179، 177صص، 1ج، 1363، کلینی) است شدهنقلع( ) امیرالمؤمنین 

 ةع( هست که احتماالً از کتاب سیر) نیز در همین باب درباره امام زمان روایت 10(. حدود 186

(. کلینی در کتاب االیمان و 368، 333، 329صص، 1ج، 1363، کلینی) است شده نقلع( ) القائم

یاری کند که احتماالً همه یا بسروایت از حسین بن محمد از معلی روایت می 80الکفر بیش از 

، 25، 22، 18، 13صص، 2ج، 1363، کلینی) است شده نقلاز کتاب االیمان و درجاته  هاآناز 

51 ،57 ،58 ،59 ،66.) 

 حوزه خراسان -2-4

برخی راویان نیشابوری استفاده کرده است. یکی از  ژهیوبهکلینی از روایات حوزه خراسان 

ر و درباره ضبط کلمه بَندفَ) بندفَربه  این افراد ابوالحسن محمد بن اسماعیل نیشابوری ملقب

 575کلینی است که  واسطهیب( یا بندقی در زمره مشایخ 120ص، 1380، میرداماد: معنای آن ر.ک

، 1363، محفوظ) کندیمروایت از وی در کافی آمده است. وی معموالً از فضل بن شاذان روایت 

بعضی از راویان نیشابوری با یک (. کلینی از 102ص، 1391، حمادی و طباطبایی /17ص، 1ج

 ،کلینی: برای نمونه نک) استکم  درمجموعکند اما تعداد این روایات یا دو واسطه روایت می

 450اما نام فضل بن شاذان بیش از  نیب نیا در(. 523، 454، 332، 102، 48، صص1ج، 1363

 1خورد.بار در اسناد روایات کافی به چشم می

 فکری گوناگونهای منابع جریان -3

ی از منابع یک جریان فکری خاص محدود نکرده ریگبهرهکلینی در تدوین الکافی خود را به 

 استفاده کرده است.، بوده اعتماد قابلاو  ازنظرهای مختلف که است و از منابع جریان

 انتقاد شدگان از سوی مکتب قم -3-1

و حتی از شهر  قرارگرفتهشدید  انتقاد موردگروهی از محدثان از سوی محدثان مکتب قم 

نام برد که  توانیمافرادی  جمله ازاند. احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی را قم اخراج شده

ها و همچنین داشتن قدرت سیاسی به سبب جایگاه رفیع مذهبی و اجتماعی خود در میان قمی

                                                           

کامل جستجو  صورتبهعبارت فضل بن شاذان را  يافزارنرم يکه در جستجو ديآيمن عدد در صوريت به دست يا .1

 م.يخواهد بود که گفت ازآنچهش يم تعداد موارد بيفضل را جستجو کن واژه صرفًا کهدرصوريتاما ؛ مييمنا
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بعد محمد بن حسن های (. در دوره81ص، 1416، نجاشی) استدست به چنین اقداماتی زده 

ی درباره رجال و راویان گرفت. ارانهیگسختهای برجسته مکتب قم نظرات بن ولید از چهره

مرد را ضعیف ش هاآنای از راویان کتاب مشهور نوادرالحکمه استثناء کردن عده آنکه او با ژهیوبه

، 1417، یطوس /348و  383، صص1416، نجاشی) را غیر مقبول تلقی کرد هاآنو روایات 

 .شوندیمدر زیر معرفی  شدهمنعکسکه روایاتشان در کافی  هاچهره(. برخی از این 222ص

یی گودروغاحمد بن محمد بن عیسی اشعری او را به غلو و : سهل بن زیاد آدمی رازی ـ 1

، 1416، نجاشی) شداو به ری رفت و در آنجا ساکن  جهیدرنتمتهم و از شهر قم اخراج کرد. 

(. ابن ولید روایات سهل را از کتاب 125و  66، صص1380، ابن غضائری: مچنین نکه /185ص

، 1417، طوسی /348ص، 1416، نجاشی) پذیرفترا نمی هاآننوادرالحکمه استثنا کرد و 

 روایت از وی نقل کرده است. 1500گذشت کلینی بیش از  کهچنان(. 222ص

قم و موثق است. او به مراسیل اعتماد کرد  وی از بزرگان: احمد بن محمد بن خالد برقی ـ 2

کرد. به همین دلیل احمد بن محمد بن عیسی اشعری او را از قم اخراج و از ضعفا حدیث نقل 

، ابن غضائری) بازگرداندنمود. بعد از مدتی احمد بن محمد از او عذرخواهی کرد و او را به قم 

ی بسیار ریگبهرهکلینی عالوه بر  (.76ص، 1416، نجاشی؛ 69ص، 1417، طوسی؛ 39ص، 1380

ذیرفته پ ریتأثی الکافی نیز از وی هاکتابی ابواب و گذارنامدر ، از روایات و کتاب المحاسن وی

، 1387، پوریحسین: برای مقایسه ابواب کتاب االیمان و الکفر کافی با المحاسن ر.ک) است

 (.60ـ54صص

 ایاترو همه که کندمی نقل ولید ابن دشاستا از صدوق شیخ: عبید عیسی بن بن محمد ـ 3

 واردم این است.منفرد  آن نقل در، عبید عیسی بن بن محمد را آنچه مگر هستند صحیح یونس

 صورتبه سند این اما (266ص، 1417، طوسی) داد توانینمفتوی  آن به و نیست اعتمادقابل

 یکنزد و بوده کلینی شیخ عتمادا مورد «یونس از عبید بن عیسی بن محمد از ابراهیم بن علی»

: نک روایات این آمار مشاهده یبرا) است شدهنقل طریق این از کافی در روایت 300 به

 (.255-248، صص1414، یبروجرد

ی مورد اعتماد در میان محدثان قم است. اچهرهصفار قمی : محمد بن حسن صفار قمی ـ 4

 شاید، ع( است) تیباهلفضایل و مناقب ابن ولید کتاب بصائر الدرجات او را که درباره 

، نجاشی) کردروایت نمی، ای بودای از بزرگان قم دارای مضامین غالیانهعده ازنظرکه  جهتازآن

: سبرای نمونه ق) صفار(. کلینی عالوه بر نقل روایات بسیار از بصائر الدرجات 354ص، 1416

با  180ص، 1ج، 1363، کلینی ؛13ح ، 506ص، 1362، با صفار 177ص، 1ج، 1363، کلینی
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ص و  3ح ، 435ص، 1362، با صفار 198ص، 1ج، 1363، کلینی؛ 2ح ، 507ص، 1362، صفار 

از  شدتبهی ابواب کتاب الحجه و چینش روایات در این ابواب نیز گذارنامدر  .(10ح ، 436

، حسین پوری :برای مقایسه بین ابواب کتاب الحجه با بصائر ر.ک) پذیرفته است ریتأثاین کتاب 

 (.45ـ39، صص1387

 . راویان متهم به غلو و تفویض3-2

، کلینی /156ص، 1416، نجاشی) کثیرداوود بن ، محمد بن سنان، کلینی از مفضل بن عمر

و سایر راویان متهم به غلو  (300ص، 6ج؛ 383، 345، 80، 71، صص2ج؛ 451ص، 1ج، 1363

 روایاتی نقل کرده است.

، 1404، طوسی /448ص، 1416، نجاشی) متهمین به غلو است ملهازجیونس بن ظبیان  ـ1

، 1363، کلینی) استروایت از او نقل کرده  20( که شیخ کلینی بیش از 658ـ657صص، 2ج

 (.537، 474، 461، 409، 387، 309، 106، صص1ج

علی بن حسان بن کثیر هاشمی غالی و ضعیف است. وی صاحب کتاب تفسیر الباطن  ـ 2

اثباتی ) (. برخی روایات تفسیری77ص، 1380، ابن غضائری) نداردنسبتی با اسالم  است که هیچ

( و روایاتی درباره میثاق از علی بن حسان از عبدالرحمن بن 114ـ112، صص1394، و رستمی

 (.53ح، 422ص، 1ج، 1363، کلینی) است شدهنقلکثیر در کافی 

درباره ) از دنیا رفت 150ه در سال ع( است ک) جابر بن یزید جعفی از اصحاب صادقین ـ 3

، کلینی) الصفین(. کلینی از کتاب 129-128، صص1416، نجاشی: وی و نسبت اختالط به او نک

، 1ج، 1363، کلینی) السالم( کتاب مقتل امیرالمؤمنین علیه360ـ  351، صص8ج، 1363

 جابرتاب تفسیر ( و ک452ص، 6ج، 1363، کلینی) السالمالحسین علیه( و مقتل299 ـ 298صص

برای دیدن سایر ) استیی را نقل کرده ها( گزارش116 ـ 115، صص1394، اثباتی و رستمی)

، 1383، مدرسی طباطبایی: در منابع حدیثی و تاریخی نک هاکتابهای این بازمانده

 (.142ـ140صص

 استتخلیط و غلو متهم شده ، اسحاق بن محمد نخعی از سوی رجالیان به ضعف ـ 4

، 1404، طوسی /384، صص1415، طوسی /41ص، 1380، ابن غضائری /73ص، 1416، شینجا)

( کتاب اخبار السید او یکی از 443، 429، 426، 425، صص2ج؛ 415، 286، 73، 72، صص1ج
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اثباتی و ) است هماالسالمیعلمنابع کلینی درباره امام حسن عسکری و امام زمان  نیترمهم

 (.147-33، صص1387، ری زنجانیشبی /42ـ40، صص1393، طباطبایی

محمد بن سنان ظاهری از متهمان به غلو و تفویض است. فضل بن شاذان روایت کردن  ـ 5

، النوادر، ظلةتوان به کتاب االی محمد بن سنان میهاکتاب ازجمله. دانستینماز او را جایز 

. شیخ طوسی (219ص، 1417، طوسی /328ص، 1416، نجاشی) کرداشاره  صيةالطرائف و الو

 ،طوسی) داردو روایات خالی از غلو و تخلیط ابن سنان دسترسی  هاکتاباز چند طریق به 

ق قبل از خل تیباهل(. روایاتی که شیخ کلینی درباره اشباح و ظل پیامبر و 219ص، 1417

 ،1ج، 1363، کلینی) استکند احتماالً از کتاب االظله محمد بن سنان مخلوقات و میثاق نقل می

که از النوادر  شده انیببه صراحت  اهللرسول(. روایت هشتم باب التفویض الی 451و  442صص

 ،(. این کتاب در اختیار شاگرد کلینی268ص، 1ج، 1363، کلینی) است شده اخذمحمد بن سنان 

ی مربوط به هاتیروا(. شاید 74ص، 1399، ابوغالب زراری) است بوده زینابو غالب زراری 

ی هاکتاباز  شدهنقلکه از ابن سنان  السالمهمیعلد و شهادت امام حسن تا امام جواد تاریخ تول

، 468، 463، 461، صص1ج، 1363، کلینی) یا کتاب الطرائف باشد ةيصدیگر او مانند کتاب الو

472 ،475 ،486.) 

 ،1416، نجاشی) داندیمنجاشی مفضل را فاسد المذهب و در زمره پیروان ابوالخطاب  ـ 5

؛ 320، صص1ج، 1363، کلینی) کند(. کلینی چهره محبوبی از مفضل در کافی ارائه می416ص

در اصول  هاآنشود و تعداد (. روایات او در همه مجلدات الکافی یافت می209و  92، صص2ج

 باطنیاز او در الکافی روایاتی درباره زکات ظاهری و  1بیشتر است. هابخشکافی نسبت به سایر 

علوم ، (442ـ441، صص1ج، 1363، کلینی) اظلهعالم ذر و ، (300ص، 3ج، 1363 ،کلینی)

 غیبت( و 264، 232، 227، 224، 417، 272، 196، صص1ج، 1363، کلینی) اماماختصاصی 

است. کلینی روایتی  شده نقل( 343، 340، 338، 337، 336، 333، صص1ج، 1363، کلینی)

عنوان از مفضل روایت کرده است که احتماالً از کتاب  درباره علت تحریم خمر در بابی با همین

که روایاتی  کندیم(. کلینی در دو مورد تصریح 242ص، 6ج، 1363، کلینی) اوستعلل الشرایع 

(. در 8ح، 400صو  1ح، 344ص، 2ج، 1363، کلینی) را از کتاب وصیت مفضل نقل کرده است

(. 31ص، 1ج، 1363، کلینی) کرده است یک مورد نیز او بدون نام بردن از کتاب از آن نقل

                                                           

 .خورديمروايت از مفضل در کايف به چشم  100بر اساس يک جستجوي ساده حدود  .1
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 است دهش گزارشی در تحف العقول و بحاراالنوار نیز اصفحه دومتنی  صورتبهوصیت مفضل  

 (.383ـ  380، صص75ج، 1403، مجلسی؛ 515ـ  513، صص1363، ابن شعبه حرانی)

ام روایات و تماتهام غلو  صرفبهی نبوده است که اگونهبهبرخورد پیشینیان با میراث غالیان 

یمبلکه آنان با رعایت احتیاط با روایات این افراد برخورد ؛ را به کناری نهند هاآنمکتوبات 

؛ 80ص، 1416، نجاشی) نمودندیماز ایشان نقل  کردندیماعتماد  هاآنو در مواردی که به  کردند

دی از کتاب نمونه شیخ طوسی در موار عنوانبه(. 223، 222، 219، 218، صص1417، طوسی

(. همو 362ص، 1380، صفاخواه و طالعی) مفضل بن عمر استفاده کرده است علل الشرایع

ی غیر غالیانه و خالی از تخلیط او را هاتیرواگذشت در برخورد با روایات ابن سنان  کهچنان

(. نجاشی به همین شکل درباره احمد بن محمد 219ص، 1417، طوسی) گزارش کرده است

است  شدهنوشته. کتاب التکلیف شلمغانی نیز چون در زمان استقامت او کندیمش سیاری گزار

، طوسی) طوسی یک روایت از این کتاب را استثنا کرده است مورد اعتماد امامیه است البته شیخ

جز کتاب تفسیر الباطن او که  داندیمی ابن اورمه را صحیح هاکتاب(. نجاشی 224ص، 1417

 (.329ص، 1416، نجاشی) استوی مختلط  ازنظر

 . جریان هشام بن حکم3-3

محدثان پیوسته در اقلیت قرار داشته است. علت  ژهیوبهاین گروه در میان اصحاب ائمه و 

است.  هشد وارداصلی این انزوا اتهام تجسیمی است که به هشام بن حکم و وابستگان فکری او 

روه از اکثریت امامیه شده است. به نظر مسائلی همچون قیاس در درجه بعدی باعث تمایز این گ

یکی از وجوه تمایز این گروه با اکثریت  عنوانبهیی را بتوان گراعقلرسد اشتغال به کالم و می

فضل بن شاذان و شاگردانشان را ، یونس بن عبدالرحمن، هشام بن حکم امامیه به شمار آورد.

 باید در این گروه قرار داد. 

محمد بن احمد بن ، محمد بن عیسی عبیدی بغدادی، محمد الوراق ی مانند عباس بنافراد

ر ابوجعف، علی بن یقطین، حسین بن نعیم الصحاف، یحیی بن عمران همدانی، مطهر بغدادی

ن محمد ب، علی بن منصور بغدادی. حسن بن موسی نوبختی، محمد بن خلیل سکاک بغدادی

اهیم بن هاشم را هم باید در همین گروه علی بن ابراهیم و پدرش ابر، احمد بن جنید اسکافی

ه استاد رابط، «من اصحاب یونس»، «یونسی»مانند ها جای داد. تعابیر رجالیان درباره این شخصیت

کند تا این افراد را در یک به ما کمک می هاآنی کالمی هادگاهیدو برخی  هاآنو شاگردی بین 
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، 1391، گرامی: های آن نکفکری و شاخصه درباره این جریان و وابستگان) گروه قرار دهیم

 (.84ـ72صص

خورد که بیش از بار در روایات کافی به چشم می 100نام وی بیش از : هشام بن حکم ـ 1

مورد آن در جلد اول تکرار شده است. عالوه بر این برخی نظرات کالمی و فقهی وی در  30

 .(100ـ99صص، 1ج، 1363، کلینی) استکافی انعکاس یافته 

 د.شودر کافی یافت می وفوربهروایات یونس بن عبدالرحمن : یونس بن عبدالرحمن ـ 2

 300 به کینزد «یونس از عبید بن عیسی بن محمد از ابراهیم بن علی»شیخ کلینی تنها با سند 

، 1414، بروجردی: نک روایات این آمار مشاهده یبرا) است کافی نقل کرده در روایت

 (.101ص، 1394، اثباتی و رستمی) استمنابع کافی  ازجملهیونس (. تفسیر 255-248صص

ت. پذیرفاز شاگردان یونس که ابن ولید منفردات او را نمی: محمد بن عیسی بن عبید ـ 3

 عیسی نب محمد از ابراهیم بن علی»سند گذشت  کهچنانکرده است. فضل بن شاذان او را توثیق 

، 1414، بروجردی) است کافی تکرار شده در بار 300 به یکنزد «یونس از عبید بن

 (.255ـ248صص

 1خورد.بار در اسناد روایات کافی به چشم می 450بیش از  اونام : فضل بن شاذان ـ 4

بیشتر روایات یونس در کافی از طریق علی بن ابراهیم : ابراهیم بن هاشم و فرزندش علی ـ 5

روایات علی بن ابراهیم و پدرش بخش است.  شدهنقلاز پدرش از محمد بن عیسی بن عبید 

 زیادی از کتاب کافی را به خود اختصاص داده است.

 . جریان هشام بن سالم3-4

شود افرادی مانند در رأس این گروه که اکثریت محدثان و علمای بزرگ امامیه را شامل می

زنطی معاویه و ببرید بن ، محمد بن مسلم، ابوبصیر، زراره، مؤمن الطاق، هشام بن سالم جوالیقی

 راردادقگرای عراقی را باید در این گروه رسد بیشتر فقها و متکلمان نصقرار دارند. به نظر می

(. اکثر محدثان قم را هم باید در این گروه جای داد. افرادی مانند 113ـ71، صص1391، گرامی)

 اند. غالبدسته احمد بن محمد بن عیسی اشعری و ابن ولید از این، سعد بن عبد اهلل اشعری

، 787، 561، صص2ج، 1404، طوسی) ها استهای رجالی جرح یونس مربوط به قمیگزارش

 هاشم فی معنی هشام و یونساشعری کتاب الرد علی علی بن ابراهیم بن عبداهلل(. سعد بن 788
                                                           

فضل آمده است و منظور از  صورتبهفضل بن شاذان جستجو شود اما اگر مواردي که  صورتبه که صوريت در .1

 عدد بيشتري خواهد بود. ،آن فضل بن شاذان است اضافه شود



 

 285   تبارشناسی منابع روایات اعتقادی الکافی                                                              

م و امثالب هش بانامجریان یونس و هواداران آن نوشته است. او عالوه بر این کتابی  را در نقد 

 باواسطه(. برخی از روایات جرح یونس و هشام بن حکم 177ص، 1416، نجاشی) یونس دارد

(. 788، 787، 561، صص2ج، 1404، طوسی) استاحمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی 

ها را علیه هشام دارد. او کتابی در طعن هشام و گیرییعقوب بن یزید انباری شدیدترین موضع

 ستاها مانند سعد بن عبد اهلل و حمیری بوده استاد بسیاری از قمییونس نوشته است. وی 

 (.450ص، 1416، نجاشی)

بار در  300بهره برده است. نام هشام بن سالم بیش از  وفوربهکلینی از روایات این دسته نیز 

، کلینی: برای نمونه نک) استمورد آن در جلد اول و دوم  100کافی آمد است که نزدیک به 

 جمله از(. کتاب تفسیر وی 147، 146، 107، 105، 101، 53، 50، 33، 30، صص1ج ،1363

بار در  1000(. نام زراره بیش از 102ـ  101، صص1394، اثباتی و رستمی) استمنابع کافی 

، کلینی: برای نمونه نک) مورد در جلد اول و دوم تکرار شده است 160کافی آمده که بیش از 

احمد بن ، (. روایات احمد بن محمد بن عیسی82، 71، 65، 58، 52، 43، 40، صص1ج، 1363

 های برجسته این جریان نیز در کافی بسیار است.ادریس و سایر چهر

ه اتهام تجسیم ب هاآنکلینی در باب النهی عن الجسم و الصوره روایاتی را نقل کرده که در 

است و امام این دو نظریه را  هشد دادههشام بن حکم و اتهام صورت به هشام بن سالم نسبت 

 (.107ـ104صص، 1ج، 1363، کلینی) استرد کرده 

 . منابع اهل سنت4

ه و اعتماد بوده استفاده کرد رشیپذ موردشیخ کلینی از برخی منابع حدیثی اهل سنت که 

 : از اندعبارتاست. برخی از این موارد 

، مزی /135ص، 1416، اشینج: درباره تاریخ تولد و وفات او نک) حفص بن غیاث ـ1 

( فقیه کوفی اهل سنت و راوی حدیث 196ص، 8ج، 1417، خطیب بغدادی /69ص، 7ج، 1406

(. وی صاحب کتابی مشتمل بر روایاتی از 196ـ185صص، 8ج، 1417، خطیب بغدادی) است

(. این کتاب 135ص، 1416، نجاشی) استروایت داشته  170ع( است که نزدیک به ) امام صادق

ی مورد اعتماد و شایع بین امامیه است و وجود حدیث در این کتاب یکی از قرائن هابکتااز 

 30(. بیش از 269ص، تایب، شیخ بهایی) رودیمصحت و اعتبار حدیث نزد متقدمان به شمار 

، 88، 87، 77، صص2ج، 1363، کلینی) استمشخص از این کتاب در کافی آمده  طوربهروایت 
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 128، صص8ج؛ 457، 387، صص7ج؛ 44، 10، صص5ج؛ 430ص، 3ج ؛456، 317، 148، 128

، 1383، مدرسی طباطبایی: برای مشاهده سایر روایات او در منابع دیگر نک؛ 144ـ  143و 

 (.290ـ288صص

، 9ج، 1417، خطیب بغدادی) شددچار فراموشی  197سفیان بن عیینه. وی از سال  ـ2

ع( روایت ) ی از امام صادقانسخهت که (. او از عالمان حدیث اهل سنت اس183-182صص

از روایات این نسخه سفیان بن عیینه را نقل  مورد 10کلینی  (.190ص، 1416، نجاشی) کندمی

، 164، 129، 72، صص5و  4ح، 16ص، 2ج، 406، 50، صص1ج، 1363، کلینی) استکرده 

 (.521ص، 4ج؛ 415، 208

 گیرینتیجه

خراسان و عراق اخذ کرده ، ری، ی حدیثی قمهاحوزهع شیخ کلینی روایات خود را از مناب ـ1

رسید که بیش  توانیمکلینی به این نتیجه  واسطهیباست. پس از مقایسه تعداد روایات اساتید 

اساتید رازی و نزدیک  واسطهبهدرصد  12نزدیک ، اساتید قمی واسطهبهدرصد روایات  78از 

 کافی شده است. مشایخ عراق وارد باواسطهسه و نیم درصد هم 

 اندودهبواسطه انتقال میراث حدیثی کوفه و بصره به قم  بسیاری از اساتید قمی شیخ کلینیـ  2

 را باید مربوط به مدرسه کوفه و بصره دانست. هاآنو بخش اعظم روایات 

بسیاری از روایاتش را از مکتب قم و راویان قمی اخذ کرده است اما  نکهیا باشیخ کلینی  ـ 2

یی که برخی از چهرهای برجسته مکتب قم مانند احمد بن محمد بن عیسی اشعری هایریگسخت

از  شده ارائهی هاچارچوبدرباره راویان داشته است را روا ندانسته و خود را ملزم به رعایت 

سوی این مکتب ندانسته است. او که از اهالی ری بوده از منابع موجود در این شهر استفاده کرده 

 .اندنبودهاز اعتبار چندانی برخوردار  هایبغدادیا  هایقمبرخی از این منابع از نگاه  هرچند است.

ی فکری نیز خود را کامالً ملزم ندانسته است که فقط از هاانیجرکلینی در مواجهه با  ـ 3

روایات یک جریان بهره ببرد. به همین سبب او روایتگر منابع هر دو جریان هشام بن سالم و 

 هشام بن حکم است.

بلکه از  ؛کلینی در مواجهه با غالیان نیز به طرد تمام میراث متهمین به غلو نپرداخته است ـ 4

 استفاده نیز کرده است.، بخشی از میراث غالیان که از نگاه او خالی از غلو بوده

 نع( داشته و برخی روایات حفص ب) صادقینکلینی نگاهی هم به نقلیات اهل سنت از  ـ 5

 را نقل کرده است. السالمهیعلغیاث و سفیان بن عیینه از امام صادق 
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 منابع و مآخذ

 .ش 1363، انتشارات اسالمي: قم؛ يغفار اکربیعل :به کوشش؛ حتف العقوُ؛ ابن شعبه حراين .1

 ،داراحلديث: قم؛ جاليل حممدرضا سيد :به کوشش؛ ابن غضائري رجاُ؛ حسني بن محدا، يابن غضائر .2

 .ش 1380 ـ ق 1422

 .ق 1399، چاپخانه رباين: جایب؛ رسالة يف آُ اعني؛ امحد بن حممد، ابوغالب زراري .3

مشاره ، مسال هفت؛ «حديث پژوهي، منابع تفسريي شيخ کليين»؛ حممدحسن، امساعيل و رستمي، اثبايت .4

 .128 ـ 99ص، 94زمستان پاييز و ، چهاردهم

، حديث علوم؛ «ی تارخيي کايفهادادهي در باب منابع جستار»؛ امساعيل و طباطبايي سيد کاظم، اثبايت .5

 .93هبار ، 71مشاره ، 19دوره 
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 .ش1362، اعلمي انتشارات: رانهت؛ یباغکوچه حسن :به کوشش؛ بصائر الدرجات؛ حممد بن حسن، صفار .16

: قم ؛رجائي مهدي سيد و یاسترآباد دامادريم :به کوشش؛ اْتيار معرفة الرجاُ؛ حممد بن حسن، طوسي .17

 .ق 1404، (ع) البيت آل همؤسس
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