اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی
تاری خ دریافت  _ 49/1/03 :تاری خ پذیرش 49/ 5/49 :

محمد قربانی
چکیده
از جمله راههای اعتبارسنجی کتب حدیثی ،بررسی منابع آنهاست.
شیخ صدوق و شیخ طوسی منابع کتب خویش را ذکر کرده اندد امد ا
کلینی چنین تصریحی ندارد و در اسناد کتاب الکافی نیز الفاظی کده
بر انتقال این مجموعه به صورت کتابت داللت کند  ،وجود ندارد .این
امر ،شبهه ای ایجاد میکند کده احادید الکاافی  ،مجموعده منقدوالت
شفاهی بوده و بر منابع مکتوب  ،تکیه ندارد و نیز به آفات نقل شفاهی
مبتالست .از اینرو بررسی منابع این کتاب  ،اهمیتی ویژه دارد .این
نوشتار با بررسی نوینی که درباره اسناد پرتکرار انجام داده ،در پی
اثبات استفادۀ کلینی از منابع مکتوب است و پس از معرفدی اندوا
تکرار سند ،آثار آن و نمونههایی از اسناد پرتکرار ،به چگونگی این
داللت میپردازد .از این رهگذر ،اتصال کتاب الکافی با نگاشتههای
اصحاب ائمه اثبات شدده و بخشدی از مندابع ایدن کتداب مشدخ
میشود.
کلیدواژه :مصادر الکافی  ،اسن اد مشهور الکافی  ،نقل شفاهی ،کتابدت
حدی  ،کلینی ،سندشناسی.

* دانش پژوه سطح سه مرکز تخصصی علوم حدی حوزه علمیه قم( .)mehrdadghorbani@gmail.com



مقدمه

محدثان قدیم _ بهخصو صاحبان جوامع اولیه _ در تددوین کتدب حددیثی خدود
از کتاب های اصحاب ائمه استفاده کردهاند و برخوردشان بدا روایدات ،بدر محدور
منبع مکتوب بوده است 1 .نقل از منبع مکتوب ،احتمال خطدا را کداهش مدیدهدد .بدا
توجه به اینکه مهمترین کتاب روایی شدیعه ،الکاافی اسدت و از چگدونگی گدردآوری
احادی این کتاب ،اطالعی کامل در دست نیست ،بررسدی مندابع آن اهمیتدی ویدژه
دارد و اطمینان به این کتاب را فزونی میبخشد .برخدی از اسدناد الکاافی از تکدرار
درخور توجهی برخوردارند .پرسش این اسدت کده آیدا از تکدرار سدند مدیتدوان بده
منبع مکتوب پی برد؟ به نظدر مدیرسدد یکدی از راههدای کشد اسدتفادۀ کلیندی از
منابع مکتوب ،بررسدی اسدناد پرتکدرار اسدت 2 .تکدرار سدند ،آثدار دیگدری همچدون
اعتبار روایات نقل شدده توسدط ایدن اسدناد را دربدر دارد .دربدارۀ ایدن موضدو ،
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مقالهای با نام «روش دسدتیابی بده مندابع الکاافی»  4نگاشدته شدده کده اگرچده ضدمن
برشمردن نشانههای مندابع الکاافی بده اسدناد پرتکدرار نیدز اشداره کدرده اسدت ،امدا
دربارۀ چگونگی این داللت ،توضیحی دربر ندارد.
نوشتار حاضر با تجمیع قرائن و تکیه بر اسناد پرتکدرار و چگدونگی داللدت آنهدا
بر منبع مکتوب ،از مقاله پیشین ،متمایز است .آمارهای موجود در این نوشدتار ،بدا
اسدتفاده از ندرمافدزار درایداالنور بده دسدت آمدده اسدت .ایدن نوشدتار در دو بخدش
«تکرار سند از نظر داندش درایده» و «اسدناد پرتکدرار الکاافی» ارائده شدده اسدت.
معرفی اسناد پرتکدرار در الکاافی و چندد نموندۀ از دیگدر کتدب ،تفکید راویدان ایدن
اسناد بر اساس طبقه و تطابق موضو کتاب با روایدات نقدل شدده از ایدن راویدان،
بخشی دیگر از مطالب این مقاله است.
ال ) تکرار در سند از نظر دانش درایه

نخست الزم است فرق بین اسناد پرتکرار و راویان پرتکرار بیان شود:
 .1ن  :روضة المتقین ،ج.404 ،19
 .2گفتنی است هد این نوشتار از بررسی اسناد پرتکرار ،اثبات استفادۀ کلینی از منبع مکتوب و کتدابهدای
اصحاب ائمه در تألی الکافی است اما اینکه احادی وارده از چه کتابی گرفته شدهاند و منابع اصدلی و
واسطه کداماند ،از عهدۀ بح خارج است.
 .3مباح منبعشناسی و روشهای بازسازی متون کهن حدیثی ،از جمله مباحثی است که به صورت شفاهی در
دروس آیت هللا شبیری و آیت هللا مددی بیان شده و نگارنده ،این بح را از شاگردان این دو بزرگوار پدی
گرفته است .تکیۀ این بح پی بردن به منبع مکتوب از راه اسناد پرتکرار است و در این زمینه بهجز مقالۀ
ذکر شده ،پیشینهای نیافتم اما درباره الکاافی و منابع آن ،مقاالتی بهچاپ رسیده است (به عنوان نمونه ند :
«پیشینه مکتوب منابع معتبر حدیثی شیعه امامیه »« 405- 414 ،کتاب حلبی منبعدی مکتدوب در تدألی
الکافی ».)55- 09 ،
« .4روش دستیابی به منابع الکافی ».43- 11 ،

«اسناد پرتکرار» به اسدنادی گفتده مدیشدود کده مجموعده راویدان سدند ،تکدرار
درخور توجهی داشته باشند و از این طریق مشخ  ،احادید فراواندی در جوامدع
حدیثی ثبت شده باشد که به این اسناد« ،اسناد مشهور» نیز میگویند.
«روایان پرتکرار» به راویدانی گفتده مدیشدود کده در مجموعدههدای حددیثی ،از
آنان روایدات فراواندی نقدل شدده باشدد .بندابراین ممکدن اسدت ید راوی ،پرتکدرار
باشد ،ولی سند مشتمل بر نام او ،پرتکرار بده شدمار نیایدد .در سدوی دیگدر ،اسدناد
پرتکرار مشتمل بر نام راویان پرتکرار نیز هست.
موضو علم «درایا الحدی » بررسی سند و متن حدی اسدت .در ایدن علدم از
انوا سند و قواعد مرتبط با سند و متن سدخن مدیرود 1 .بدا نگداهی گدذرا بده روش
محدثان دربارۀ چگونگی ذکر حدی و سند آن ،به اندوا سدند و تکدرار آن و آثداری
که این تکرار در پی دارد واق میشویم.
 . 1انواع سند و تکرار آن در الکافی

در کتاب الکافی ،اسناد روایات به صورتهایی گوناگون آمده است:
 .1- 1تکرار تمام سن د

 .1- 2تکرار بخش اول سند

در موارد بسیاری در الکاافی  ،بخش اول سند تا فردی مشخ تکدرار شدده و از
آن فرد به بعد مختل میشود که در اصطالح به آن «اتحاد االوائل» میگویندد .از
نمونههای آن را میتوان سند «علی بن ابدراهیم عدن ابیده عدن ابدن ابدی عمیدر»...
بیان کرد که در الکافی این بخش از سند بیش از دوهزاربار تکرار شدده اسدت .ایدن
تکرار فراوان ،قرینهای مناسب بر مشخ شدن منبع این دسته روایات است.
 .1- 3تحویل

کلینی در برخدی مدوارد ،اسدناد روایدات خدویش را بده صدورت «تحویدل» ذکدر
کرده است« .تحویل» در سند به معنای انتقال از سدند بده سدند دیگدر اسدت .ایدن
اتفاق ،زمانی روی میدهد كه محد بخواهد متن حدیثى را كه بدا دو یدا چندد سدند
نقل شده ،ی جا روایت كند مانند:
ُم َح َّم ُد ب ُْن یَحْ یَى عَنْ أَحْ َمدَ بْن ُم َح َّمد بْن عیسَى َو ُم َح َّم ُد ب ُْن إسْ مَاعی َل عَدن ْالفَضْ دل
ش اذَ انَ النَّ ْیسَابُوری جَمیعا عَنْ َ
بْن َ
ص ْفوَانَ بْن یَحْ یَدى عَدنْ أَبدی ْال َحسَدن الرضَدا
 .1دراسات فی علم الدرایة،

.14

اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی

گاه اسناد این کتاب به صورت مستقل و با راویانی مشخ تکدرار شدده اسدت
مانند طریق پرتکرار «علی بن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السدکونی عدن ابدی
عبدهللا » که در الکافی بیش از  953بار تکرار شده است.

قَ ا َل :إ َّن منْ ع ََالمَات ْالف ْقه ْالح ْل َم َو الصَّمْ َ
ت.

1

کلینی حدی یادشده را به دو طریق:
_ محمد بن یحیی عن احمد بن محمد ین عیسی عن صفوان بن یحیی...
_ محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن یحیی...
دریافت کرده ،اما در ی طریق به صورت تحویل ،گزارش نموده است.
 .1- 4تعلیق

اسناد برخی روایات الکاافی ،معلق بر سند قبل (تعلیق) اسدت کده اگدر در ابتددای

دو
سند ،افرادی مشتر وجود داشته باشند ،آغاز سند دوم به اعتمداد سدند اول ،حدذ
مىشود مانند:
ُم َح َّم ُد ب ُْن ْال َحسَن و عَلی ب ُْن ُم َح َّمدٍ ،عَدنْ سَد ْهل بْدن زیَد ادٍ ،عَدنْ عَلدی بْدن َم ْهزیَد ارَ،
قَ ا َل. ... :

در روایت بعد آمده است:
س ْین بْن َعبْد رَبده  ،قَدا َل... :
س ْه ُل ب ُْن زیَ ادٍ ،عَنْ ُم َح َّمد بْن عیسى  ،عَنْ عَلی بْن ْال ُح َ
َ
2
.

با توجه به اینکه کلینی در طبقۀ نهم واقع شده و سهل بدن زیداد در طبقدۀ هفدتم،
نقل بدون واسطه از سهل ،امکانپدذیر نیسدت از ایدنرو ایدن سدند عطد بده سدند
پیشین است و دو تن از اساتید کلینی (محمد بدن حسدن و علدی بدن محمدد) واسدطۀ
نقل این روایت برای وی هستند که به اعتماد سند پیشین حذ شدهاند.
عد ه»
 .1- 5ذکر « ّ

در برخی موارد ،اسناد با عبارت «عدة من اصحابنا» آغاز میشدود کده بخشدی
3
از اسناد تحویلی به شمار میآیند.
 . 2آثار اسناد پرتکرار

در کتب درایه ،به هنگام بح دربارۀ کثیدر الروایده بدودن برخدی از راویدان ،بده
آثاری اشاره کردهاند  4که گاه شامل شکلگیری اسناد پرتکرار نیز مدیشدود زیدرا
زمینه پیدایش اسناد پرتکدرار ،کثیرالروایده بدودن راوی اسدت .از آثدار تکدرار سدند
 .1الكافی ،ج ،01 ،1ح.9
 .2همان ،595 ،ح 44و .40
 .3ن  :توضیح االسناد المشکلة ،ج.43 ،1
 .4ن  :الفوائد الحائریة 441 ،التعلیقة علی منهج المقال،

.45

میتوان موارد زیر را برشمرد.
 .2- 1شناسایی راویان مشترک

مختصرنویسی اسامی راویدان ،روشدی متدداول در بدین محددثان بدوده اسدت از
این رو گاهی نا م دقیق برخی راویان ،مشخ نیسدت .بدا توجده بده تکدرار فدراوان
ی سلسله سند ،اگر فرد ناشناختهای در سند باشد ،با دقت در راوی و مدروی عنده
(شاگرد و استاد راوی مجهول) میتوان به تمییز مشترکات راه یافت.
 .2- 2اعتبار روایات نقل شده

کتدب مشدهور و معددرو شدیعه از زمدان اصددحاب ائمده و پدس از آن و حتددی
پدس از تددوین جوامدع روایدی ،شدهرت و اعتبدار داشدتهاندد .نسدخه هدای معتبدر بدده
همراه عالئمی که صحت نسخه را تأیید می کرد ،قابل شناسایی بدوده اسدت .از ایدن
رو افرادی که صرفا طریق به این کتب بوده و در محتوای آنهدا نقشدی نداشدتهاندد،
مورد ارزیابی و دقت موشکافانه قدرار نمدیگرفتندد .بددین سدبب ،برخدی ذکدر سدند
بدرای کتدب مشددهور را تدیمن و تبدر مددیدانندد .بندابراین مددیتدوان گفدت اگددر در
سندهای پرتکرار _ که معموال به کتاب مشهور ختم میشدوند _ فدردی ناشدناخته یدا
1
ضعی وجود داشته باشد ،به اعتبار روایت ضرری نمیزند.
در برخی موارد ،یکی از آثار تکرار سند را میتوان اعتماد بدر راویدان اسدنادی
دانست که از تکرار باالیی برخوردارند .تکرار فدراوان ید یدا چندد سدند در کتدابی
مشخ  ،دلیل بر اعتماد صاحب کتاب به این اسناد و راویان آن اسدت بدهویژه در
کتب فقهی که فتوای مؤل  ،حجت بین او خدای خود محسوب مدیشدود .حتدی اگدر
افرادی مهمل یا توثیق نشده در میان این اسناد باشدد ،در برخدی از فدر هدا مدی
2
توان از راه تکرار سند ،به معتبر بودنشان حکم کرد یا برای آنان ترجیحدی یافدت.
مجلسی اول 3 ،شیخ حسن صاحب معاالم 4 ،وحید بهبهانی  5و شدیخ محمدحسدن نجفدی
اکثار روایت و تکرار سند را دلیل بر اعتماد و تأیید عملی آن راوی میدانند.
 ،945ج،9

 434و ،519ج،11

 135و ...ماذ االخیاار ،ج،1
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 .1ن  :روضاة المتقاین ،ج،0
مرآة العقول ،ج.05 ،19
 .2این مبنا اختالفی است .آیت هللا خویی در معجم رجال الحدیث ،ج 53 - 55 ،1و ج 455 ،15و آیت هللا
داوری در اصول علم الرجال ،ج 001 ،4به نقد این دیدگاه پرداختهاند.
 .3ن  :روضة المتقین ،ج.90 ،19
 .4ن  :منتقى الجمان ،ج.95 ،1
 .5ن  :الفوائد الحائریة 441 ،التعلیقة علی منهج المقال.45 ،
 .6ن  :جواهر الكذم ،ج.5 ،9
 .7گفتنی است در کتب درایه ،بح بر سر اکثار در روایت است ،نه در سند اما به جهت یکی بودن نتایج این
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 .2- 3اعتبار راوی

 .2- 4پی بردن به منبع مکتوب

اسناد پرتکرار میتوانند راهی بدرای پدی بدردن بده منبدع مکتدوب نیدز باشدند کده
چگونگی داللت در بخش پایانی مقاله خواهد آمد.
نکته درخور توجه اینکه زمینده پیددایش اسدناد پرتکدرار ،راویدانی هسدتند کده یدا
دارای روایات فراواناند یا در طریق کتب دیگر راویان پرروایدت واقدع شددهاندد و
آنگاه که روایات فراوان راوی اول توسط گروهی مشدخ نقدل مدیشدود ،اسدناد
پرتکرار به وجود میآید .بر این اساس ،اغلب آثاری کده بدرای مکثدران در روایدت
شمرده شده ،برای اسناد پرتکرار نیز قابل تطبیق است.
 . 3نمونههایی از اسناد پرتکرار شیعی در غیر الکافی

با توجه به آثاری که برای تکرار سند در بخش پیشین گفته شدد ،شناسدایی اسدناد
پرتکدرار ،اهمیتدی ویدژه دارد .آثداری چدون شناسدایی شدهرت و توثیدق یدا شدناخت
افراد مجهول یا میزان علم و پایبندی آندان بدر شدریعت ،در چگدونگی برخدورد بدا
ایدددددددددددددددددددددددددددددددن گونددددددددددددددددددددددددددددددده روایدددددددددددددددددددددددددددددددات
تأثیرگذار است.
اسددناد سدده کتدداب مان ال یحضاار ،تهاابی و استبصاار ،در اکثددر مددوارد پرتکرارنددد.
مؤلفدان ایدن کتددب تصدریح کددردهاندد کدده روایاتشدان ،برگرفتدده از کتدب پیشددین و
اصحاب ائمه است .از اینرو روایدات بسدیاری کده از ید کتداب بده همدراه ذکدر
طریق که در مشیخه آورده اند ،سندهای این سه کتاب را پرتکدرار مدیکندد .در ایدن
قسم به ذکر چند نمونه از اسدناد پرتکدرار در غیدر الکاافی _کده عدالوه بدر پرتکدرار
بودن سند ،ی یا چند تن از راویان آن نیز مشهورند _ اشاره میشود.
محمد بن مسلم در الفقیه 451بار در اسناد واقع شده است .بدا توجده بده مشدیخه،
سند به طور کامل اینگونه است:
علی بن أحمد عن أحمدد بدن أبدی عبدد اللده البرقدی  ،عدن محمدد بدن خالدد ،عدن
1
العالء بن رزین ،عن محمد بن مسلم.

این سند بدیش از 143بدار تکدرار شدده و از اسدناد پرتکدرار کتداب مان الیحضار
الفقیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده

شمار میرود.
سددند «الحسددین بددن سددعید عددن ابددن ابددى عمیددر عددن حمدداد عددن الحلبددى عددن
ابیعبدهللا  »...بیش از صدبار در تهبی االحکام و استبصاار شیخ طوسی ذکدر شدده

دو ،این تعمیم داده شده است.
 .1من ال یحضر الفقیه ،ج.949 ،9

است .شیخ به حسین بن سعید سه طریق دارد که در مشیخه آورده است.

1

ب) أسناد پرتکرار الکافی

در ابتدا و پیش از ورود به بح
بر منبع مکتوب ضروری است.

اسناد پرتکرار ،ذکر چگونگی داللت ایدن اسدناد

 . 1چگونگی دلالت اسناد پرتکرار بر منبع مکتوب

موضو کتاب آنان تطابق داشته باشدد  6یدا سدند روایدات بدا سدند و طریدق وصدول
کتاب به دست فهرستنگار یکی باشد.
علت پیدایش اسناد پرتکرار ،یکی از سه نکتۀ زیر میتواند باشد:
 .1گاه ی راوی در درس و جلسه حدیثی مرویعنه مدت زیدادی شدرکت داشدته
7

 .1ن  :تهبی  ،ج( 13المشیخه).15- 10 ،
 .2ن  :من الیحضر الفقیه ،ج.9 - 0 ،1
 .3ن  :تهبی  ،ج( 13المشیخه).9 ،
 .4ن  :اإلستبصار ،ج( 9المشیخه) 039 ،و .035
 .5نگارنده طی س ؤالی که از آیت هللا مددی درباره چگونگی داللت این اسناد بر منبع مکتوب نمود به همین نکته و
وضوح آن اشاره کرد و در ادامه فرمود :البته این سخن به معنای مکتوب بودن همۀ روایات نیست .در برخی
روایات ،قرائنی که شفاهی بودن آنها را برساند نیز هست.
 .6برای نمونه  19روایت در باب حج در الکافی با این سند آمده است :محمد بن اسماعی ل عن الفضل بن شاذان
عن ،صفوان عن معاویا بن عمارعن ابى عبدهللا .
نجاشی نیز معاویا بن عمار را دارای کتبی از جمله «کتاب الحج » معرفی میکند (رجال ال نجاشی،911 ،
ش.)1341
 . 7طریق پ ُرتکرار علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر که در کتب رجال از همین طریق کتب ابن ابی
عمیر به دست نجاشی و دیگران رسیده و گزارش این وصول را ذکر کردهاند (ن  :رجال ال نجاشی،041 ،
ش.)555

اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی

کتابهای چهارگانۀ حدیثی شیعه برگرفته از کتب پیشدیناند .مرحدوم صددوق در
مقدمۀ من الیحضر الفقیه  2و شیخ طوسی در مشدیخۀ تهابی  3و استبصاار  4ایدن مطلدب
را به صراحت ذکر کردهاند ،امدا کلیندی بده اسدتفاده از کتدابهدای ماقبدل خدود در
تألی الکاافی تصریحی نکرده است .برای اطمینان بده ایدنکده او نیدز از کتدابهدای
پیش از خود در نوشتن این کتاب بهدره گرفتده اسدت _ افدزون بدر رویدۀ متدداول و
فرهنگ عمومی شیعیان در مکتوب داشدتن احادید _ راههدایی وجدود دارد کده ایدن
مقاله از راه اسناد پرتکرار این کتاب ،درصدد پی بردن به منابع الکافی است.
چگونگی داللت اسناد پرتکرار بر وجود کتاب را میتوان اینگونه بیان داشت:
آنگاه که ی یا چند سند ،تکرار درخور توجهی داشته باشد و کتب فهرسدت ،ید
یا چند فرد از این سلسله سند پرتکرار را دارای کتاب معرفی میکند ،قریندهای بدر
وجود کتاب آنها در نزد صاحبان جوامع است  5بهویژه وقتدی روایدات نقدل شدده بدا

و همۀ روایات نقل شده از وی را _ که به طور شفاهی بوده _ بده خداطر سدپرده و
به فردی دیگر که او نیز فراوان به نزدش آمده منتقل ساخته و او نیز همدۀ روایدات
را در ذهن خود محفوظ داشته است .یا اینکه کتاب مدرویعنده را بده دسدت آورده
و از کتاب ،برای دیگری نقل میکند که خود ،دو قسم دارد:
 .4کتاب را از طریق معتبر و با اجدازه و سدما از اسدتاد خدود دریافدت داشدته
است.
 .0گاه کتاب از طریق غیرمعتبر مانند وجاده یا وصیت به دستش رسیده است.
دربارۀ دریافت کتاب از طرق غیرمعتبر ،با انکار خود کلینی درایدنبداره مواجده
هسددتیم کدده هرچدده در ایددن کتدداب اسددت ،آثددار و روایددات صددحیح از پیشددوایانی
راستگوست که بدان میتوان واجدب الهدی را بده جدای آورد و بده سدنت پیدامبر
عمل کرد 1 .نجاشی در توصی كلینی میگوید:
وی حدی پژوهی خبره و موثقترین فرد در حدی
2
سال به طول انجامیده است.

بدود و تدألی

کتدابش بیسدت

بنابراین ادعای غیرمعتبر بودن منابع الكاافی ،پذیرفتنی نیست .از اینرو یدا کلیندی
در درس اساتید خود فراوان شرکت جسته و به طور شفاهی نقدل روایدت مدیکندد،
یا کتاب استاد خود یا دیگران را از طریق معتبر در دست داشته است.
اما نقل شفاهی آیا در بین راویان شیعه ،عر بوده که مدثال ابدراهیم بدن هاشدم
چهارصد روایت در موضدوعات گونداگون از ندوفلی در ذهدن داشدته و بده پسدرش
منتقل ساخته و او به کلینی رسانده و از ابنابیعمیر نیزدوهدزار روایدت بده خداطر
سپرده و بعد به طور شفاهی بده نسدل منتقدل کدرده اسدت؟ و همدینگونده از افدراد
دیگر ،که هزاران روایت را وی با چه تفکیکی در ذهن خود بدون اشدتباه جدای داده
است؟ عالوه بر عر نبودن چنین روشی در میان محدثان بدهجز در نوابد ،،شدیوۀ
عقال نیز نقل از منبع مکتوب است که ضریب اطمینان بده صدحت حددی و نقدل را
باالتر میبرد.
آیا نقل احادی فراوان با تكیده بدر حافظده قابدل تصدور اسدت یدا ایدنکده بگدوییم
ابراهیم کتب سکونی یا ابنابیعمیر را از راه صدحیح بده دسدت آورده و بده دسدت
نسلهای بعد رسانده است؟ این سدخن آنگداه تقویدت مدیشدود کده دقیقدا علدی بدن
3
ابراهیم و پدرش ،در کتب فهرست ،ناقل کتب سکونی و ابنابیعمیر هستند.
در نقل شفاهی آسدیبهدایی چدون اضدطراب مدتن وجدود دارد ،در حدالی کده بدا
 .1ن  :الكافی ،ج.5 ،1
 .2ن  :رجال النجاشی ،055 ،ش.1341
 .3ن  :همان ،41 ،ش 95و  ،045ش.555

 ،51باب روایا الکتب و الحدی و فضل الکتابا و التمس بالکتب.
 .1ن  :الکافی ،ج،1
 .2ن  :رجال النجاشی ،401 ،403 ،ش 114و  ،995ش 1435اختیار معرفة الرجال،
 .3ن  :الغیبة للطوسی.054 ،
 .4صدوق (م  )051و شیخ طوسی (م )913و همچنین ابنادریس (م  )545در کتاب السرائر ،ج  ،59 ،باب
المستطرفات ،عالمه حلی (م )151در المعتبر ،ج  00 ،به استفاده از این کتب تصریح کردهاند.
 .5ن  :فهرست الطوسی ،991 ،ترجمه شیخ مفید.
 .6ن  :خذصة االقوال ،451 ،ترجمه محمد بن سنان.
 .7ن  :رجال ال نجاشی ،04 ،ترجمه الحسن بن علی بن زیاد الوشاء.

 ،449ش.931

اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی

تطبیق روایات الکاافی با تهابی _ کده بده اسدتفاده از مندابع مکتدوب تصدریح شدده _
درمییابیم که چنین آسیبی در کافی نیست و معلوم میشدود روایدات ایدن کتداب نیدز
بر اساس منبع مکتوب بودهاند.
از طرفی نوشدتن حددی در عصدر صدادقین بده بعدد ،امدری رایدج بدوده و بده
سفارش و تشویق معصومان صورت گرفته است تا نسدلهدای بعددی نیدز از ایدن
معددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددار
بدیبهددره نماننددد 1 .شداگردان ائمدده در نوشددتن ،پداالیش وعرض دۀ دسددتنوشددتههای
حدیثی خود و دیگر صدحابی بده امدام یدا افدراد مشدخ شدده توسدط امدام اهتمدام
داشتند  2که مباد سخن غالیان و دیگر فرقههای منحر با کالم معصدوم درآمیدزد و
عقیدهها بر آن سخنان استوار گدردد و کدالم معصدوم فددای هدوسهدای ایدن و آن
شود .حتی آنان دربارۀ اعتبار کتبی که زمانی نویسندگانش شیعه بودندد ،سدؤال مدی
پرسیدند 3 .اصحاب در این راه ،سدختیهدا بده جدان خریدندد و از مرزهدای عقیددتی
مرزبانیای ستودنی کردند .نتیجۀ ایدن تدالشهدا ،رسداندن احادید صدحیح و کتداب
های حدیثی به دست نسلهای بعد است که تا عصر نوشتن جوامدع و حتدی پدس از
آنها ،باقی بوده است 4 .نوشتن احادی در بدین اصدحاب ائمده و شداگردان آنهدا بده
فرهنگی عمومی تبدیل شده بود .حتی تا قرنها  5نوشتن ،قرائت و عرضه بدر اسدتاد
و اجازۀ نقل روایت از استاد فدن ،امدری متعدار بدوده و کسدی کده از ایدن روش
تخطی میکرد ،تخطئه میشد 6 .برای مثال ،احمد بن محمد بن عیسدی کده از حسدن
بن علی الوشاء پیش از استنساخ و قرائت ،درخواست اجدازۀ نقدل مدیکندد ،جدواب
7
رد میشنود.
کت دب فهرسددتی و گددزارشهددای آن ،ایددن رویدده را فددراوان گددزارش مددیکننددد.
فهرسددتنگدداری از بددزرگتددرین نشددانههددای ایددن روش بدده شددمار مددیرود و کتددب
فهرست ،نگاشتههای افرادی است که دربارۀ حدی و ...نوشتهاند.
نجاشی علت نگارش کتاب خود را معرفی کتب راویدان و اصدحاب معصدومان
و دیگران بیان میدارد تا به آنان که بر شیعه خرده گرفتندد کده نده عالمدان درخدور

ذکر دارند و نه کتاب و نوشتهای ،در حد توان خویش پاسخ دهدد زیدرا بیشدتر ایدن
کتب تا زمان وی از بین رفته است 1 .برخی از کتابهای اصحاب ائمده نیدز چندان
مشهور و مورد اطمینان بوده که تا قرنها از آنهدا اسدتفاده مدیشدده اسدت مقدمدۀ
کتاب من الیحضر الفقیه به خدوبی نشدان از مشدهور بدودن آن کتدب تدا قدرن چهدارم
هجری دارد و از جملۀ آن کتابها کتاب الصاذة حریز بن عبددهللا ،کتدب حسدین بدن
سعید اهوازی و علی بن مهزیدار و کتااب الحاج معاویدا بدن عمدار اسدت .کلیندی در
چنین فضایی الکاافی را نگاشته است و بیگمدان کتداب خدویش را از کتدب اصدحاب
ائمه و جوامع پس از آنها تکمیل کرده است.
آقابزرگ تهرانی نیزمیگوید:
در بیشتر موارد ،فراوانی نقل از ی شخ
2
اینکه از حفظ باشد.

 ،داللت بر بودن کتاب میکند  ،نده

چنانکه گفته شد ،تکرار قابل توجه ی سدند ،غالبدا نشدان از در بدین بدودن منبدع
مکتوب است زیرا در فرهنگ شیعیان ،کتابت امری متعار و بده صدورت نقدل از
کتاب مرسوم بوده ،اما نقل شفاهی _ آن هدم بدا مقددار قابدل توجده _ بدرخال ایدن
3
رویه است.
اکنون بده معرفدی برخدی اسدناد کده در کتداب الکاافی از تکدرار درخدور تدوجهی
برخوردارند ،پرداخته میشدود و بدا بررسدی کتدابهدای راویدان بده عندوان قرینده،
اثبات میشود که اسناد پرتکرار میتوانند سرنخ منابع مکتوب باشند.
4
اسناد پرتکرار در الکافی را از نظر تعداد میتوان به چند دسته تقسیم کدرد .ایدن
تقسیمبندی تنها برای سهولت در یادآوری اسناد است و نکتۀ علمی خاصی ندارد.
دستۀ اول .اسنادی با بیش از صدبار تکرار

 .1علی بن إبراهیم عن أَبیه عن الندوفلی عدن السدكونی عدن ابدی عبددهللا  :ایدن
سند914 ،بار در الکاافی ذکر شده است .فراوانی این سلسله سدند ،گویدای آن اسدت
که کلینی روایات نقل شده به ایدن طریدق را از کتداب یکدی از راویدان ایدن سلسدله
نقل میکند که ظاهرا بده طدور مسدتقیم از کتداب سدکونی اسدت .سده نفدر پدیش از
سکونی ،ناقل کتاب وی برای کلینی بودهاند .نجاشی مینویسد:
 .1ن  :همان ،مقدمه.0 ،
 .2البریعة ،ج.453 ،9
 .3ن  :روضة المتقین ،ج 404 ،19مشرق الشمسین.414 ،
 .4ن  :اصول الرجال ،المستوی االول.
در این جزوه به اسناد پرتکرار در کتب اربعه اشاره شده ،اما تعداد تکرار را از نرمافزار درایدا الندور بده
دست آوردهام.

کتاب سکونی را برای احمد بن علی بن ندوح خواندده ام و ایدن کتداب را حسدن
بن حمزه از علی بن ابدراهیم از پددرش از ندوفلی از سدکونی بدرایم نقدل کدرده
1
است.

افرادی که کلینی این دسته روایات را از آنها نقل میکند ،نداقالن کتداب سدکونی
برای نجاشی هستند .بنابراین کلینی نیز به این واسطه ،کتداب سدکونی را در دسدت
داشته است.
دن
دن َحمَّدا ٍد عَ دن ا ْل َحلَبدی عَ ْ
دن أَبیده عَ دن ابْدن أَبدی عُ َمیْد ٍر عَ ْ
ی بْنُ إبْدرَ اهی َم عَ ْ
 .4عَ ل ُ
ابیعبدهللا  :این سند 910بار در الکاافی ذکدر شدده اسدت .راویدان یادشدده در ایدن
سند همه صاحب تألی اند ولی بده احتمدال زیداد ،ایدن نقدل از کتداب حلبدی اسدت
زیرا راویان کتاب حلبی ،حماد و ابنابیعمیدر هسدتند 2 .علدی بدن ابدراهیم و پددرش
در بیشتر موارد ،طریق به کتب اصحاباند.
َّدار عَ دن ابدی
 .0عَ لی بْنُ إبْرَ اهی َم عَ ْن أَبیه عَ ن ابْن أَبی عُ َمیْد ٍر عَ ْ
دن ُمعَاویَدا بْدن عَ م ٍ
عبدهللا  :این سدند 149بدار در الکاافی آمدده اسدت .معاویدا بدن عمدار دارای کتبدی

دستۀ دوم :اسنادی با بیش از پنجاه بار تکرار

دن ابدی
دن هشَدام بْدن سَدال ٍم عَ ْ
 .1عَ لی بْنُ إبْرَ اهی َم عَ ْن أَبیه عَ دن ابْدن أَبدی عُ َمیْد ٍر عَ ْ
عبدهللا  :این سند 44بار در الکاافی آمدده اسدت .هشدام بدن سدالم از اصدحاب امدام
صادق و امام کاظم است .از آنجا که واسطۀ انتقال کتب هشام به نسلهدای بعدد،
ابنابیعمیر است 5 ،منبع اصلی این روایات نیز کتب هشاماند.
س ْهل بْن زیَادٍ عَ ْن َجعْ فَدر بْدن م َُحمَّددٍ ْاْلَشْ دعَری عَ دن ابْدن
 .4عدَّة م ْن أَصْ َحابنا عَ ْن َ
ا ْلقَدَّاح عَ ن ابیعبدهللا  :این سند 54بار در الکاافی تکرار شدده اسدت و راویدان ایدن
سند همه دارای کتاب هستند .بیشترین تعداد روایت از ابنقداح را جعفر بدن محمدد
بن عبیدهللا االشعری دارد .بیشترین روایت از جعفر را سهل بن زیداد دارد .همدین
تکرار افراد مشخ در اسناد فراوان ،به خدوبی نشدان از دسدت بده دسدت گشدتن
 .1رجال النجاشی ،41 ،ش.95
 .2ن  :فهرست الطوسی ،035 ،ش.915
 .3رجال النجاشی ،911 ،ش.1341
 .4ن  :من ال یحضر الفقیه ،مقدمه 0 ،السرائر ،ج ،
 .5ن  :رجال النجاشی ،909 ،ش.1115

 ،594باب المستطرفات.

اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی

است که یکی از راویان این کتب ،ابنابدیعمیدر اسدت 3 .تقریبدا  %55روایدات نقدل
شده به این طریق ،در باب حج است .کتاب الحج معاویا بدن عمدار از کتدب مشدهور
و معروفی است که بین اصدحاب ،نسدل بده نسدل گشدته و قرائدت و استنسداخ شدده
4
است.

کتب ابنقداح دارد.
 .0محمد بن اسماعیل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابى عمیدر عدن معاویدا بدن
عمار عن ابیعبدهللا  :این سند بدیش از  51بدار آورده شدده اسدت .اکثدر روایدات
این طریق ،در باب حج است .کتاب الحاج معاویا بن عمار از کتب معدرو شدیعیان
به شمار میرود.
 .9على بن ابدراهیم عدن ابیده عدن ابدنابدىعمیدر عدن حفد بدن البختدر عدن
ابیعبدهللا  :این سدند 50بدار تکدرار شدده اسدت .کتداب حفد  ،منبدع اصدلی ایدن
1
روایات است زیرا راوی و ناقل کتاب وی ،ابنابیعمیر است.
 .5على بن ابراهیم عن ابیه عن ابنابىعمیر عدن ج میدل بدن دراج عدن : ...ایدن
سند 15بار تکرار شده و روایات این طریق ،از امام باقر و امام صادق نقدل شدده
و در ابواب مختل فقهی است .جمیل دارای کتابی است که راوی آن ابنابیعمیدر
3
است 2 .شیخ طوسی نیز وی را دارای اصل معرفی کرده است.
 .1محمد بن یحیى عن احمد بن محمدد عدن محمدد بدن اسدماعیل عدن محمدد بدن
الفضیل عن ابى ا لصباح الكنانى عن : ...این سدند 11بدار تکدرار شدده اسدت .ایدن
روایات از امام باقر و امام صادق نقل شددهاند و همگدی فقهدی هسدتند .احمدد بدن
محمد ،محمد بن اسماعیل و محمد بن فضدیل (سده راوی مدذکور در سدند) راوی و
4
ناقل کتاب ابیالصباح برای شیخ طوسی هستند.
 .5علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابنابینجران عن عاصم بن حمید عن محمدد بدن
قیس عن : ...این سند 54بار تکرار شده اسدت .همدۀ ایدن روایدات از امدام بداقر
نقل شده و محمد بدن قدیس ،صدحابی امدام بداقر و امدام صدادق اسدت .وی کتدابی
دربارۀ «قضاوتهای امیرالمؤمنین » و «نوادر» دارد 5 .با نگداهی گدذرا ،فراواندی
روایات منقول از وی در قضداوتهدای امیرالمدؤمنین آشدکار مدیشدود .از سدوی
دیگددددددددددددددددددددددر ابددددددددددددددددددددددن ابددددددددددددددددددددددینجددددددددددددددددددددددران و
عاصم (دو راوی مذکور در سند) ناقل کتب قیس بدرای نجاشدی هسدتند و علدی بدن
ابراهیم و پدرش نیز ناقل و نشردهندۀ کتب اصحاب بودهاند .از اینرو کتدب وی بده
دست کلینی رسیده است.
 .5محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبدهللا بن سدنان عدن
 .1ن  :رجال النجاشی ،109 ،ش.099
 .2رجال النجاشی ،141 ،ش.045
 ،119ش.159
 .3فهرست الطوسی،
 .4همان ،545 ،ش.593
 .5همان ،40 ،ش.551

مناسک الحج  6از آن اوست .از مجمو این  54روایت ،نزدی بده بیسدت روایدت در
بداب حدج اس دت و بدر اسداس گددزارش شدیخ طوسدی ،راوی کتدداب حدج ،علدی بددن
ابیحمزه _ یکی از روایان سند یادشده _ است.
با توجه به تکرار اسناد فوق و صاحب کتاب بودن راویان ایدن اخبدار و همچندین
با توجه به گزارشهای کتب فهرست در معرفی واسدطههدا و نداقالن ایدن کتدب بده
نسلهای بعد و اشارۀ اجمالی به تطابق موضوعی روایات بدا کتدب راویدان ،وجدود
 .1رجال النجاشی،
 .2فهرست الطوسی،
 .3رجال النجاشی،
 .4همان،900 ،
 .5همان،991 ،
 .6فهرست الطوسی،

 ،419ش.555
 ،144ش.114
 ،199ش ،194 ،055ش.053
ش.1119
ش.1155
 ،539ش.545

اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی

ابیعبدهللا  :این سند 55بار تکرار شدده اسدت .عبددهللا بدن سدنان کتدب گونداگونی
همچون الصذة الکبیار و کتابی در «سائر ابواب الحالل و الحرام» دارد 1 .حسدن بدن
محبوب ،بیشترین نقل را از ابنسنان دارد و احمد بن محمد بن عیسی اشدعری نیدز
2
بیشترین نقل را از ابنمحبوب انجام داده و ناقل کتب وی نیز معرفدی شدده اسدت.
بیشترین نقل از احمد را محمد بن یحیی دارد .بده دیگدر سدخن ،ایدن سلسدلهسدند بدا
توجه به نقل فراوانی که راویدان ایدن سدند از هدم دارندد ،اشداره روشدنی بده منبدع
مکتوب میکند.
 .4على بن ابراهیم عن ابیه عن حماد عدن حریدز عدن زرارة عدن : ...روایدات
نقل شده به این طریق از امام باقر و امام صدادق اسدت .ایدن سدند 51بدار تکدرار
شده است .منبع این روایات را میتوان کتب زراره دانست .حماد و حریز نیدز هدر
ید دارای کتبددی هسددتند  3ݢݢݢݢݢݢݢکده مددیتددوان گفدت روایددات زراره را در کتددب
خویش نگاشتهاند و توسط علی بن ابراهیم و پدرش به کلینی رسیده است.
 .13على بن ابدراهیم عدن ابیده عدن ابدن ابدى عمیدر عدن هشدام بدن الحكدم عدن
ابیعبدهللا  :این سند 50بار تکدرار شدده اسدت .ابدنابدیعمیدر ،راوی کتدب هشدام
است 4 .وی در تألی کتب خود از کتب و اصدول راویدان و اصدحاب ائمدۀ پدیش از
خود نیز بهره جسته است.
 .11محمد بن یحیى عن احمد بن محمد عن علدى بدن الحكدم عدن علدى بدن ابدى
حمزة عن ابى بصیر عن : ...این سند54بار تکدرار شدده و روایدات نقدل شدده ،از
امام باقر و امام صادق است .ابوبصیر ،صحابی این دو امام است و دو کتداب یاوم
و لیلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 5و

کتب اصحاب معصومان نزد کلینی تقویت میشود.
اسناد پرتکرار دیگری نیز در الکاافی وجود دارد کده بده سدبب اختصدار و تکدرار
کمتر از پنجاهبار از ذکر آنها صر نظر شد.
 . 2مک ّثران صاحب اثر

تعداد اسناد ذکر شده ،بر اساس تعداد تکرار کدل مجموعده سدند بدود امدا تعدداد
روایددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات
هر ی از این افراد در مجمو  ،متفاوت است و چهبسا بیشدتر از تکدرار ندام راوی
در
سند مشهور باشدد .برخدی راویدان از نظدر تعدداد روایدت بدر برخدی دیگدر برتدری
دارندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد .بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر
اساس طبقهبندی رجال _ که آیتهللا بروجردی ارائده کدرده _ کلیندی در طبقدۀ نهدم
واقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددع
شده است .ایشان در اواخر غیبت صغرا و اوایل غیبدت کبدرا مدیزیسدته و اسداتید
وی در طبقۀ هشتم و در زمان امام عسکری و امدام هدادی بدودهاندد .طبقدۀ هفدتم،
شاگردان امدام جدواد و امدام هدادی هسدتند طبقدۀ ششدم ،اصدحاب امدام رضدا ،
طبقۀ پنجم اصحاب امام صادق و امام کاظم و طبقدۀ چهدارم ،اصدحاب امدام بداقر
و امام صادق هستند .بر اسداس ایدن تقسدیمبنددی ،از کلیندی تدا امدام بداقر و امدام
صادق پنج طبقه در میان است .افراد واقع شده در این پنج طبقده ،از نظدر تعدداد
روایت متفاوتاند برخی کثیر الروایا و برخی کمتر نقل روایدت کدردهاندد .در ایدن
بخش ،راویانی که در اسناد پرتکرار باال آورده شددهاندد ،بدر اسداس تفکید طبقده و
نام کتب آنان و موضو آن کتب بررسی میشوند تا نظریۀ محوریدت منبدع مکتدوب
و گردش کتب این راویان در دست محدثان تقویت شود.
 .2- 1مک ّثران صاحب اثر در طبقۀ چهارم (اصحاب امام باقر و امام صادق )
راوی

ابو بصیراالسدی

تعداد و موضو روایات

 1341بددار در اسددناد سدده بخددش
الکافی
نزدید  113روایدت در حدج دارد.
پس از اصول که  440روایت دارد
بیشترین حجم روایات وی در جلدد
 1الکافی :کتب طالق  ،صید  ،اطعمه
و اشربه  ،عتدق و ...اسدت .پدس از

 .1رجال النجاشی ،991 ،ش.1155
 ،539ش.545
 .2فهرست الطوسی،

کتاب

کتدداب یاوم و لیل اة و کتدداب مناسااک
2
حج را برای وی ثبت کرده اند.
1

راوی

زرارة بن اعین
الشیبانی
عاصم بن حمید
الحناط
عبدهللا بن
میمون القداح
محمدبن قیس
ابوعبدهللا البجلی

تعداد و موضو روایات

آن تعدداد  113روایددت در جل دد :5
کتب وصایا  ،حدود ،دیات  ،شهادات
و ...دارد.
در سند  453روایت در سه بخدش
الکافی .تعداد  453روایدت در جلدد
سوم :کتب طهارت ،حی  ،جنائز،
صالة و زکات و ...دارد.
3
155بدار در سده بخدش الکااافی از
وی نقل روایت شده است.
 194بددار در سددده بخدددش الکاااافی.
بیشترین حجم روایات وی در جلدد
ششم ،کتب :عقیقه ،طدالق ،عتدق،
صید ،ذبائح ،اطعمه و اشربه است.
 145بار وی در جلد 1و  5الکاافی
روایتدددی نددددارد .بیشدددترین حجدددم
روایددات وی (11روایددت) در جلددد
ششم ،کتب :عقیقه ،طدالق ،عتدق،
صید ،ذب ائح ،اطعمه و اشربه است.

کتاب

کتاب«االساتطاعة و الجبار  1و کتبدی
2
بدون نام برای وی برشمرده اند.
کتابی بیندام بدرای وی برشدمرده
4
اند.
کتبی از جمله کتاب مبعث النبی و
اخبار و کتاب صفة الجنة والناار از
5
آن اوست.

کتاب قضایا امیرالمؤمنین و اصدل
6
برای وی برشمرده اند.

 .2- 2مک ّثران صاحب اثر در طبقۀ پنجم (اصحاب امام صادق و امام کاظم )

حماد بن عثمان
الناب

کتابی بدون نام از آن اوست.

 .1رجال النجاشی ،155 ،ش.910
 ،413ش.014
 .2فهرست الطوسی،
 . 3در مواردی که موضو روایات و درصد آنها مشخ نشده ،روایات آن راوی در ابواب مختل
است و به نتیجه قطعی رسیدن درباره موضو روایات آن راوی ،امکانپذیر نیست.
 .4رجال النجاشی ،031 ،ش.541
 .5همان ،410 ،ش.555
 ،051ش.544
 .6فهرست الطوسی،
 .7رجال النجاشی ،194 ،ش.053
 ،151ش.491
 .8فهرست الطوسی،
 .9رجال النجاشی ،190 ،ش.051

9
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راوی

حماد بن عیسی

تعداد و موضو روایات

 511بدددار در سددده بخدددش الکاااافی.
بیشترین روایت ( ) 055نقل شده از
وی در جلددد سددوم :کتددب طهددارت،
حی  ،جندائز ،صدالة و زکدات و...
است .نزدی به سیصد روایت در دو
کتدددددددددددددددددداب صددددددددددددددددددالة و
زکات دارد.
 534بدار در سدده بخدش الکااافی نددام
وی به چشم میخورد.

کتاب

کتاب الزکاة که بیشدتر روایدات آن
را از حریددز نقدددل کددرده و کتااااب
الصاااااذة  7و الناااااوادر بدددددرای وی
8
گز ارش شده است.

راوی

حریز بن
عبدهللا

عبدهللا بن
سنان
معاویا بن عمار
الدهنی

اسماعیل بن
ابیزیاد
السکونی
عبیدهللا بن
علی بن ابی
شعبا الحلبی
جمیل بن دراج

هشام بن سالم

تعداد و موضو روایات

 550بدددار در سددده بخدددش الکاااافی.
بیشدترین حجدم روایدات وی () 095
در جلد سوم :کتب طهارت ،حدی ،
جنددائز ،صدداله و زکددات و ...اسددت.
تعددداد  453روایددت در سدده کتدداب
صالة زکاة و صوم از وی نقل شده
است.
 555بار در سه بخش الکافی از وی
نقل روایت شده است.
 544بار در سه بخش الکاافی099 .
روایددت وی (نزدیدد بدده  ) %53در
بداب حددج اسددت .کتاااب الحااج وی از
مشددهورترین کتددب اصددحاب ائمدده
بهشمار میرود.
 535بار در سه بخش الکافی از وی
نقل روایت شده است.
 539بدار در سده بخدش الکاافی .وی
در اصدددول و روضددده 15 ،روایدددت
دارد .بقیده در ابدواب مختلد فقهددی
5
است.
 045بدددار در سددده بخدددش الکاااافی.
بیشترین حجم روایات وی ( ) 40در
جلد هفتم :کتب وصایا  ،حدود ،دیات ،
شهادات و ...است.
 054بار در سه بخش الکاافی103 .
روایددت در اصددول و روضدده دارد.
 40روایدددت در جلدددد هفدددتم :کتدددب
وصایا  ،حدود ،دیدات  ،شدهادات و...
دارد.

کتاب

کتبدددی از جملددده الصاااذة  ،الزكااااة ،
الصاایام و النااوادر از وی گدددزارش
1
شده است.

کتاب الصذة  ،کتاب الصاذة الکبیار
و کتابی در «سائر ابواب الحدالل
والحرام » را بدرای وی برشدمرده
2
اند.
کتبدددی از جملددده الحاااج  ،الصاااذة ،
الزکااااااة  ،یاااااوم و لیلاااااة  ،الااااادعا و
3
الطذقرا برای وی برشمرده اند.

کتاب الناوادر و کتدابی بدیندام امدا
4
بزرگ از وی ثبت شده است.
کتدداب التفساایر و کتاااب مبااوب فااای
الحاااااذل والحااااارام را بدددددرای وی
6
برشمرده اند.

کتابی بدون نام و دو کتاب مشتر
بدا افدراد دیگدر بداز هدم بددون نددام
7
برای وی ذکر کرده اند.
کتدددب الحاااج  ،التفسااایر  ،المعااارا و
کتددابی بدددون نددام از وی گددزارش
8
شده است.

 ،114ش.494
 .1فهرست الطوسی،
 .2رجال النجاشی ،419 ،ش.555
 .3همان ،911 ،ش.1341
 ،00ش.05
 .4فهرست الطوسی،
 .5برای روشن شدن بیشتر اینکه کتاب حلبی در دست کلینی بوده ،ن « :کتاب حلبی :منبعی مکتوب در تألی
الکافی ».
 .6رجال النجاشی ،045 ،ش.114
 .7همان ،141 ،ش.045
 .8همان ،909 ،ش.1115

راوی

علی بن
ابیحمزة
البطائنی
جعفربن محمد
بن عبیدهللا بن
االشعری

تعداد و موضو روایات

 454بدددار  ،در سددده بخدددش الکاااافی.
بیشترین حجم روایات وی ( ) 59در
جلد چهارم :کتب زکات ،صوم و حج
است.
 141بار در سه بخش الکافی از وی
نقل روایت شده است.

هشام بن حکم

 141بار در سه بخش الکافی از وی
نقل روایت شده است.

البختری

 144بار در سه بخش الکافی از وی
نقل روایت شده است.
 115بار در سه بخش الکافی از وی
نقل روایت شده است.

حف

ابراهیم بن نعیم
ابوالصباح
الکنانی

کتاب

کتبدددی از جملددده الصاااذة  ،الزکااااة ،
التفسیر و کتاب جامع فی ابواب الفقاه
1
برای وی برشمرده اند.
کتابی بدون ندام از وی ثبدت شدده
2
است.
کتب مختلفی از جمله علل التحریم ،
الفرائض  ،االمامة  ،الداللة علی حدث
االجسااااام  ،الاااارد علاااای الزنادقااااة» ،
التوحیاد و ...را برای وی برشمرده
3
اند.
کتابی بدون نام برای وی ثبت شده
4
است.
کتابی بدون نام از او گزارش شده
5
است.

اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی

 .1همان ،494 ،ش.151
 ،114ش.153
 .2فهرست الطوسی،
 .3رجال النجاشی ،900 ،ش.1119
 .4همان ،109 ،ش.099
 .5همان ،43 ،ش.49

 .2- 3مک ّثران صاحب اثر در طبقۀ ششم (اصحاب امام رضا )
راوی

تعداد و موضو روایات

کتاب

محمد بن
ابیعمیر

 4553بار در سه بخش الکاافی از
وی نقل روایت شده است که 555
روایت در اصول و روضه و بقیه
در فرو است.
 1545بددار در سدده بخددش الکااافی.
 535روایت در اصول وروضده،
بقیه در فرو است .قریب پانصدد
روایت در جلد هفتم :کتب وصدایا ،
حدود ،دیات  ،شهادات و ...است.

علی بن
الحکم

 594بار در سه بخش الکاافی .وی
ششصد روایت در فرو دارد.

کتدابی بدددون ندام از وی ثبددت
3
شده است.

احمد بن
محمد بن
ابینصر
بزنطی
حسین بن
یزید النوفلی

 155بددار در سدده بخددش الکااافی ،
بیشترین حجم روایات وی () 150
در جلد چهارم :کتدب صدوم و حدج
است.
 945بار  103 ،روایت در اصول
و روضددده دارد .بیشدددترین حجدددم
روایات وی (111روایت)در فرو
درجلد ششم :کتدب عقیقده ،طدالق ،
عتق ،صید ،ذبائح ،اطعمه و اشربه
است.
 495بددار در سدده بخددش الکاااافی.
پنجداه روایدت در اصدول و فددرو
دارد .بیشدترین حجددم روایددات وی
در جلد هفتم (10روایدت) و سدپس
در جلد پنجم (59روایت) و بعد در
جلد ششم (90روایت) است.

کتبدددی از جملددده الجاااامع و دو
کتددددداب ندددددوادر بدددددرای وی
4
برشمرده اند.

حسن بن
محبوب
السراد

عبدالرحمن
ابینجران

 .1همان ،045 ،ش.555
 ،144ش.114
 .2فهرست الطوسی،
 .3رجال النجاشی ،459 ،ش.515
 .4همان ،55 ،ش.153
 .5همان ،05 ،ش.55
 .6همان ،405 ،ش.144

 59کتدددداب در موضددددوعات
مختل د بددرای وی برشددمرده
1
اند.
کتب فراوانی از جمله الحدود ،
الاااادیات  ،الفاااارائض و الناااااوادر
2
برای وی برشمرده اند.

کتاب التقیة و السنة را برای او
5
گزارش کرده اند.

کتب فراوانی از جملده البیاع و
الشرا  ،المطعم والمشارب  ،یاوم
و لیلة و النوادر مکتوبات او به
6
شمار میروند.

راوی

محمد بن
فضیل
الصیرفی

تعداد و موضو روایات

159بدار در سده بخدش الکاافی19.
روایت در اصول و روضه  ،سپس
بیشترین حجم روایات وی در جلد
ششم :کتب عقیقده ،طدالق ،عتدق،
صید ،ذبائح ،اطعمه و اشربه است.
تعداد  05روایت با عبارت س ألت
ابا ...ی ا س ألته  ،یعندی همدان کتداب
مسائل اوست.

کتاب

کتابی بدون نام و کتاب المسائل
1
را برای وی برشمرده اند.

 .2- 4مک ّثران صاحب اثر در طبقۀ هفتم (اصحاب امام جواد وهادی )
راوی

تعداد و موضو روایات

احمد بن
محمد بن
عیسی

 9545بددددار  1049،روایددددت وی در
اصول و روضه است.

سهل بن زیاد
اآلدمی

 1415بددار از وی نقددل روایددت شددده
اسددت کدده  515روایددت دراصددول و
روضه دارد.
1550بدار  510،روایددت در اصددول و
روضه دارد.

الفضل بن
شاذان
النیسابور

 553بار  ،در سه بخش الکافی که جنبۀ
فقهی غالب است.

احمد بن
محمد بن
خالد برقی

کتدب فراوانددی از جملده المحاساان ،
التبلیغ و الرسالة  ،التراحم والتعاطف ،
التبصاارة  ،الرفاهیااة  ،الااز  ،الزینااة ،
المرافا  ،المراشاد  ،الصایانة  ،النجاب اة
5
و ...از وی ثبت شده است.
گفته اند وی  153کتاب تألی کرده
است .آنچه از این کتب گدزارش
شدده دربدارۀ موضدوعات مختل د
6
کالمی  ،تاریخی  ،فقهی و ...است.

 .2- 5مک ّثران صاحب اثر در طبقۀ هشتم (اساتید و مشایخ کلینی)
راوی

تعداد و موضو روایات

 .1همان ،015 ،ش.445
 .2همان ،11 ،ش.15
 ،13ش.55
 .3فهرست الطوسی،
 .4رجال النجاشی ،155 ،ش.943
 .5همان ،51 ،ش.154
 .6همان ،031 ،ش.593

کتاب

اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی

ابراهیم بن
ه اشم

 9504بار  ،در سه بخش الکافی .قریب
ششصد روایدت دربدارۀ قضداوتهدای
امیرالمؤمنین دارد.

کتاب

کتبدددی از جملددده الناااوادر و قضاااایا
امیرالماااؤمنین را بدددرای وی ندددام
2
برده اند.
کتبدددی از جملدددده التوحیاااد  ،فضاااال
النباای  ،المتع اة  ،النااوادر و ...بددرای
3
وی برشمرده اند.
کتاب التوحید و النوادر مکتوبات او
4
به شمار می آیند.

راوی

تعداد و موضو روایات

کتاب

علی بن
ابراهیم

 5103بار در سه بخش
وی نقل روایت شده است.

از

کتبی از جمله التفسایر  ،الناسا و
المنسوخ  ،قرب اإلسناد  ،الشارائع ،
الحیض  ،التوحید و ...از مکتوبات
1
اوست.

محمد بن
یحیى
العطار

 9594بار در سده بخدش الکاافی.
وی در اسدددناد قریدددب هدددزار و
چهارصددد روایددت در اصددول و
فرو است.

وی کثیر الحدی و دارای کتبی
از جمله کتداب مقتال الحساین و
2
النوادر است.

الکاافی

راویان یادشده ،افرادی بودند که اسدناد پرتکدرار ذکدر شدده را تشدکیل دادهاندد.
ݢݢݢݢݢݢگزارش این کتب _ که همه پیش از کلینی نگاشته شددهاند _ توسدط افدرادی
چون نجاشی و شیخ _ که چند قرن پس از کلینی زیستهاند _ به خوبی نقدل از منبدع
مکتوب را تقویت میکند بهویژه وقتدی ببیندیم افدرادی کده واسدطۀ نقدل یدا گدزارش
وجود این کتب برای نجاشی هستند ،در اسناد الکاافی هستند یدا اسداتید و معاصدران
کلینی به شمار میآیند .از سویی تطدابق موضدو روایدات برخدی راویدان بدا کتدب
گزارش شده از آنان ،قرینهای خوب بر چرخش این کتب در دسدت محددثان اسدت.
بنابراین نمیتوان گفت نقلهای فراواندی کده از ایدن افدراد در جوامدع وجدود دارد،
نقل شفاهی است.

3

نتیجهگیری

تکرار سند در جوامع حدیثی دارای آثاری است که شناسایی راویدانی بدا اسدامی
مشتر و پی بردن به منبع مکتوب ،از جملۀ این آثدار اسدت .نقدل از منبدع مکتدوب
باع تقویت منقوالت میشدود و در امدر شدریعت _ کده سدزاوار دقتدی دو چنددان
است _ مورد توصیه قرار میگیرد .تکیه بر حافظده جدز در مدوارد و افدراد اندد ،
خال رویۀ عرفی است .کتاب الکاافی همچدون دیگدر جوامدع حددیثی شدیعه ،دارای
اسنادی است که بهطور کامل از تکدرار بداالیی برخدوردار اسدت .نمونده هدای ذکدر
شده به همراه گزارشهای فهرستی در معرفی ناقالن کتب ،بده خدوبی گدردش ایدن
کتابها در دسدت صداحبان جوامدع را تأییدد مدیکندد .مکثدران صداحب اثدر ،قرینده
دیگری است که ما را با منابع مکتدوب پدیش از الکاافی آشدنا سداخت و بدا توجده بده
تاریخ حیات کلینی و وجود این کتب در آن زمان و قرائنی دیگر _ همچدون فرهندگ
 .1همان ،413 ،ش.153
 .2همان ،050 ،ش.491
 .3به جز محمد بن اسماعیل که برای وی هیچ کتابی ثبت نشده است وی در  555سند از اسناد الکافی واقع شده
و از مشایخ کلینی و شاگردان فضل بن شاذان است .همه  555روایت را ایشان از فضل نقل میکند و در
واقع ناقل کتب ابنشاذان است .در مشیخۀ تهبی (ج  )53 ،13و استبصار (ج  )015 ،9این سخن تأیید
میشود .از اینرو وی نقش طریقی و رساندن کتب فضل را داشته است.

عمومی اصحاب در نوشتن احادی  ،فهرستنگاری در شیعه ،صداحب کتداب بدودن
راویان ،یکی بودن سند روایت با افدراد ناقدل کتداب در برخدی مدوارد ،تصدریح بده
استفاده از کتب اصحاب در سه کتاب از کتب اربعه و _ ...استفادۀ کلیندی از مندابع
مکتوب پیش از خود احراز میشود ،اگرچه وی در اینباه تصریحی ندارد.
پیشنهادهای پژوهشی

 .1تقویت روایات ضعی السند با تفکی راویان صاحب کتاب از ناقالن کتب
 .4داللت اکثار روایت بر وجود منبع مکتوب
 .0احکام و آثار تکرار سند از نظر دانش درایه.

اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی

منابع
_ إختیار معرفاة الرجاال ،محمدد بدن عمدر كشدى ،تلخدی

 :محمدد بدن حسدن طوسدى،

مشهد ،مؤسسه نشر دانشگاه مشهد ،اول1934 ،ق.
_ اإلستبصاار فیمااا اختلااف ماان األخبااار  ،محمددد بددن حسددن طوسددى ،تحقیددق :محمدددباقر
خرسان ،تهران ،دارالكتب اإلسالمیه ،اول 1043ق.
_ اصول الرجاال  ،المستوی االول ،سدید محمددجواد شدبیری ،تنظدیم و نشدر :مؤسسدا
الوالء للدراسا االسالمیا ،بیتا.
_ اصاول علاام الرجاال بااین النظریاه و التطبی ا (تقریددرات بح د آیددت هللا مسددلم داوری)،
محمدددعلی صددالح المعلددم ،تصددحیح :حسددن عبددودی ،قددم :مؤسسددا المحبددین،
اول1941،ق.
_ بازساز متون کهن حدیث شایعه  ،سید محمد عمادی حائری ،تهدران ،کتابخانده مدوزه
و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ،قم ،دارالحدی  ،اول1055 ،ش.
_ « پیشینۀ مکتوب منابع معتبدر حددیثی شدیعۀ امامیده» ،حسدن طدارمیراد ،مجموعاه
مقاالت کنگر بینالمللی کتاب و کتابخانه در تم ّدن اسذمی ،بده کوشدش :محمدد فرخدزاد،
مشهد ،آستان قدس رضوی1054 ،ش.
_ التعلیقة علی منهج المقال ،وحید بهبهانی ،نرمافزار مکتبا اهل البیت ،بیتا.
_ توضیح األسناد المشكلة ،سید محمدجواد شبیری ،قم ،دارالحدی  ،اول1055،ش.
_ تهابی األحكااام  ،محمددد بددن حسددن طوسددى ،تحقیددق :محمدددباقر خرسددان ،تهددران،
دارالكتب اإلسالمیه ،چهارم1935 ،ق.
_ جاواهر الکاذم فای شار شارائع االساذم ،محمدحسدن نجفدی ،تحقیدق :رضدا اسددتادی و
ابراهیم میانجی ،تهران ،مکتبا االسالمیا1939،ق.
_ خذصة االقوال ،حسن بن یوس حلى ،قم ،دارالذخائر1911 ،ق.
_ «روش دستیابی بده مندابع الکدافی» ،محمدرضداجدیدینژاد ،مجلده آیاین پاووه ،
ش.140
_ دراساات فاای علام الدرایااة (تلخددی مقباا الهدایااة مامقددانی) ،علیاکبرغفاریصددفت و
محمدحسن صانعی پور ،تهران ،انتشدارات سدمت ،مرکدز تحقیدق و توسدعه علدوم
انسانی ،دانشگاه امام صادق  ،دوم1055 ،ش.
_ البریعة إلى تصانیف الشیعة  ،آقدابزرگ تهراندی ،قدم ،اسدماعیلیان _ تهدران ،کتابخانده
اسالمیه1935 ،ق.
_ رجال النجاشای  ،احمد بن على نجاشی ،قم ،مؤسسه نشراسدال می وابسدته بده جامعده
مدرسین حوزه قم ،ششم1015 ،ش.
_ روضاة المتقاین فای شار مان ال یحضار الفقیاه ،محمددتقى بدن مقصدود علدى مجلسددى،
تحقیدق :موسددوی کرمددانی ،علی پنداه اشددتهاردی ،قددم ،مؤسسده فرهنگددی اسددالمی
کوشانپور1931،ق.

اسناد پرتکرار نشانی از منابع مکتوب الکافی

_ السرائر الحاو لتحریر الفتاو (و المسدتطرفات) ،محمدد بدن احمدد بدن ادریدس ،قدم،
دفتددر انتشددارات اسددالمى وابسددته بدده جامعدده مدرسددین حددوزه علمیدده قددم ،دوم،
1913ق.
_ الغیبة  ،محمد بن حسن طوسى ،قم ،دار المعار اإلسالمیه ،اول1911 ،ق.
_ الفوائد الحائریاة  ،وحید بهبهانی ،تحقیق :بداقری ،قدم ،مجمدع الفکدر االسدالمی ،اول،
1915ق.
ّ
_ فهرست كت الشایعة و أصاولهم و أساما المصانفین و أصاحاب األصاول ،محمدد بدن حسدن
طوسى ،نج  ،مكتبا مرتضویا ،بیتا.
_ الکافی  ،محمد بن یعقوب کلینی ،تهران ،دارالکتب االسالمیا ،چهارم1935 ،ق.
_ « کتاب حلبی ،منبعدی مکتدوب در تدألی الکدافی» ،احسدان سدرخهای ،فصدلنامۀ
علوم حدیث ،سال چهاردهم ،ش ،1بهار 1055ش.
_ کتااب مان الیحضاار الفقیاه  ،محمددد بددن علددى بددن بابویدده (شددیخ صدددوق) ،قددم ،دفتددر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،دوم1910،ق.
_ مرآة العقول فی شر أخبار آل الرساول ،محمدباقر بن محمدتقى مجلسدى ،تحقیدق :سدید
هاشم رسولى محالتى ،تهران ،دارالكتب اإلسالمیا ،دوم1939،ق.
_ مشرق الشمسین و اکسیر السعادتین ،بهایی عاملی ،قم ،بصیرتی ،بیتا.
_ المعتبااار فااای شااار المختصااار ،جعفدددر بدددن حسدددن محقدددق حلدددى ،قدددم ،مؤسسددده
سیدالشهداء  ،اول1935 ،ق.
_ معجم رجال الحادیث  ،سید ابوالقاسدم موسدوی خدویى ،قدم ،مركدز نشدر آثدار شدیعه،
1913ق.
_ مذ األخیار فی فهم تهبی األخبار ،محمدباقر بدن محمددتقى مجلسدى ،تحقیدق :مهدد
رجایى ،قم ،كتابخانه آیت هللا مرعشی نجفی ،اول1931 ،ق.
_ منتقای الجماان ،حسدن بدن زین الددین ،تحقیدق :غفداری ،قدم ،مؤسسده نشدر اسدالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه قم ،اول1014 ،ش.

