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چکیده

آلبابویه از جمله مهمترین و اثرگذارترین خاندامهلای علملی ایرانلی در تلاری

تش لیع اسللت .ای لن خانللدام آثللار ارزشللمهدی در علللوم مختلللف اسللالمی از جمللله

حللدیث ،فقلله ،رجللال ،تفسللیر و ...بلله رشللتۀ نگللارش درآوردهانللد .بازشهاسللی

دانشمهدام این خاندام ،در روشنسازی فضای علمی قرمهای سوم تا ششلم

مهللمتللرین مهللابع بللرای دسللتیابی بلله اطالعللات مربللوط بلله دانشللمهدام ایللن

خانللدام ،کتللابهللای رجللال ،فهرسللت و تللراجم اسللت .در ای لن نوشللتار می لزام و

چگلللونگی دادههلللای کتللللابهلللای فهرسلللت از اهنسوووت نجفش ووی تلللا اهنسوووت
موتجو ال و ین بفبویووه ،بررس لی میشللود .ای لن پللژوهش کلله بلله روش توص لیفی _

تحلیل لی و بللا رویکللرد کتابخانللهای بلله سللامام رس لیده اسللت ،نشللام مللیدهللد

فهرستهای پیش از مهتجبالدین ،حتی فهرست همعصر او _ معالم العلملا

_ تعللداد انللدکی از دانشللیام آل بابویلله را شهاسللاندهانللد و نیللز این کلله اهنسووت
موتج ال ین در معرفی دانشمهدام خاندام بابویه پل

نقشی مهم داشته است.

از عصلر شلی طوسلی،

کلیی ییدواژهها :شللللی صللللدوق ،خانللللدام علمللللی ،بیوتللللات حللللدی ی ،تللللراجم،
دانش رجال.

بررسی جایگاه آل بابویه در فهرستها؛ از نجاشی تا منتجب الدین

هجللری و نی لز تللاری علللم و تللاری حللدیث ،نقش لی ب لیبللدیل خواهللد داشللت.
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مقدمه
از جملله عوامللل نقللشآفللرین در تللاری شلیعه ،وجلود خانللدامهللای علملی در سللرزمینهللای

اسلالمی اسللت .ههگلامی کلله بله تللاری ملینگللریم از زملام غیبللت صلغرا و حتلی پلیش از آم ،در
زمام حضور اهلبیت اثرگذاری خانلدامهلای علملی را در پیشلبرد اهلداح شلیعه مشلاهده
ملیکهلیم؛ بللرای نمونلله ،خلانوادۀ زرارة بللن اعلین و خانللدام بهلی ّ
فضللال کلله بسللیاری معتقدنللد

همۀ ملردام نلامی ایلن خلانواده راویلام ثقلات بودنلد .همچهلین خانلدام اشلعری کله پایلهگلذار

جامعۀ علمی در قم مقدسه بودند.

وجود بیوت شیعی اصیل در قم و ری _ کله اهلل آم نسلل در نسلل از علملای دیلن بودنلد _

یکی از زمیهههای بروز تشیع و بعدها غلبۀ آم در این شهرها بوده است .آل بابویه از بارزترین
بیوت للات علمل لی در ایج للاد و رش للد حرک للت فک للری شل لیعی در مدرسل لۀ ق للم و س للپ

شمار میرفت.

در ری ب لله

خانللدام بابویلله قمللی ،بللیش از سیصللد سللال در مرکللز ایللرام بلله فعالیللت علمللی و فرههگللی

اشللتغال داشللتهد و دانشللمهدانی نللامور از آم برخاسللتهاند .بللا مراجعلله بلله کتللابهللای فهرسللت،

علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394
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رجل للال ،تل للراجم و ...روشل للن م ل لیشل للود کل لله بخل للش درخل للور تلللوجهی از افلللراد ایل لن خانلللدام از

دانشپژوهام ،حدیثپژوهام و فقیهام سرشلها

شلیعه بلودهانلد و خلدماتی شایسلته انجلام

دادهاند و آثاری ارزشمهد از خود بر جای گذاشتهاند.

در متلونی کلله بلله معرفلی خانللدام بابویله ملیپردازنللد ،از افللرادی کلله در صللحهۀ علللم نقشلی

نداشتهد ،کمتر سلخهی بله میلام ملیآیلد؛ اشخاصلی مانهلد حسلن بلن عللی بلن حسلین بابویله،

برادر صدوق که عابدی درستکار و فرزند میانی علی بن بابویه بله شلمار میآیلد 1یلا محملد بلن

موس لی بللن بابوی له ،عمللوی صللدوق اول و پللدر همسللرش بللود 2.امللا دانش لیام ای لن خللانواده در

کتابهای رجال و فهرست و تراجم ،برای خود جایگاهی فراهم آوردهاند.

دربارۀ خاندام بابویه ،کتابها و رسالههایی به نگلارش درآملده کله مهلمتلرین آنهلا ،کتلاب

اهنسووت ل بفبویووه و علمووفلالبحرین نوشللتۀ ش لی سلللیمام مللاحوزی البحرانللی(1121-1075ق)،

مشتمل بر سه رساله است :فهرست آل بابویه ،رسالة فی علما البحرین و جواهر البحرین فلی
 .1الغیبة للط سی ،ص.309
 .2همام ،ص.308

علما البحرین.
ّ
بیشللتر دانشللیام خانللدام بابویلله ،محللدث و راوی حللدیث بودنللد .افللزوم بللر آثللار حللدی ی
1

بسیاری که از آنام برجای مانده ،نام افراد این خانواده زیهتبخش بسیاری از اسهاد حلدی ی

است؛ بهگونهای که روایت فرزندام این خاندام از پلدرامشلام از مصلادی روایلت ابهلا از آبلا
به شمار میآید .در کتب درایت الحدیث ،روایت آلبابویه به عهوام م الی برای «روایة االبهلا

عن ستة من اآلبا » ذکر میشود.

2

در شللر ح حللال برخ لی از عالمللام ای لن خانللدام مانهللد ش لی سللعد بللن حسللن بللن حسلین بللن

بابویه ،شی شیرزاد بن محمد بلن محملد بلن بابویله ،شلی مختلار بلن محملد بلن مختلار بلن

بابویه ،ابوالمفاخر هبةاهّلل بن حسلن بلن حسلین بلن بابویله و ...مطللب انلدکی موجلود اسلت.
بیتردید نام و شر ح حال بسیاری از آنام نیز در گذر روزگار از میام رفته است.

نخسللتین فللرد از ایلن خانللدام _ کلله بلله شللهرتی وافللر رسلیده _ صللدوق اول ،عللی بللن بابویله

است .پیش از او و در نیاکانش کسلی را بله دانشلوری نملیشهاسلیم .حتلی دربلارۀ نلام و نشلام
آنها نیز اطالع اندکی در دست است .سید محمدعلی ابطحی در تهذی المقفل میگوید:

تللاکهوم بلله ترجمللهای از بابوی له و فرزنللدش موس لی و نللوههللایش حس لین و محمللد و نی لز

افهدی در ی یفض العلمفل گفته است:

بلدام کلله بابویله جل ّلد اعللالی ایشلام اسللت و میلام موسلی و بابویله اسلامی بسلیار دیگللری

وجود دارد .این سخن را استاد من در سهدشهاسی گفته است ،ولی من تا کهلوم بله ایلن
اسامی دست نیافتهام.

4

ّ

در شمارۀ افراد دانشی این خاندام اختالفات زیادی وجود دارد .محققام کتاب اله ایوة اوی

االصوول و الفووروع در مقدملۀ کتلاب ،در بخشلی کلله بللا عهلوام «اعللالم بیتلله» نلامگللذاری کللردهانللد،
تعداد نوزده تن را در شمار دانشیام خاندام بابویه برشمردهاند و افرادی مانهد حسن بن علی

بن بابویه ،برادر زاهد شی صدوق را در شمار این افراد نیاوردهاند .آنلام در ادامله گفتلهانلد کله
 .1مست کفت اعیف الشیعة ،ج ،2ص.186
 .2النعفیة ای عل ال ایة ،ص.362
 .3تهذی المقفل ای توقیح کتفب جفل الوجفشی ،ج ،2ص ،394رقم.549
 .4ی یفض العلمفل ،ج ،1ص.172
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حسن بن محمد بن موسی دست نیافتهایم.
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در پایللام ایللن فهرسللت ،ضللمیمهای از نللام مهتس للبام بلله خانللدام بابویلله را مللیآوریللم .ایللن
پژوهشگرام در انتساب این افراد به بیت علملی بابویله تردیلد دارنلد .در ایلن ضلمیمه نلام سله
تن از دانشورام آمده است 1.استاد نفیسی در اینباره مینویسد:

اما خاندام صدوق و فرزندام موسی بن بابویه قمی ،آمچه تا کهوم بلر ملن معللوم شلده

اسلت 28 ،تلن از ایشلام در تلاری معروحانلد و ایلن خانلدام از آغلاز قلرم چهلارم تلا پایللام
قرم ششم در ایرام نامبردار بودهاند .نتایجی که تاکهوم از این تتبعهلا بله دسلت آملده
است که درباره پانزده تن از دانشمهدام این خانواده میآورم.

2

میرزا عبداهّلل افهدی در ییفض العلمفل نیز نام و ترجمۀ نوزده نفر از آل بابویه را آورده است.

در ایلن نوشللته بللرآنیم بلله بررسلی وضللعیت دانشللمهدام آل بابویله در فهرسللتهللا بپللردازیم.
برای دستیابی به این مهم ،فهرستها را در دو دسته قرار داده و بررسی میکهلیم؛ دسلتۀ اول

فهرستهای قرم پهجم و دستۀ دوم فهرستهای قرم ششم.
الف) فهرستهای قرن پنجم

علوم و معارف قرآن و حدیث
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سه فهرست از چهد فهرستی که ملورد بررسلی قلرار ملیگیلرد ،مربلوط بله قلرم پلهجم هجلری
است :اهنست نجفشی ،اهنست ط سی و اهنست ابن الو ی .
ابوالفر ج محمد بغدادی معروح به ابنالهدیم (م438ق) در اهنسوت خلود ،نلام ابلنبابویله

را آورده و در ذیل آم میگوید:

اسمش علی بن حسین بن موسی قمی اسلت .او از فقهلای شلیعه و ثقلات ایشلام اسلت.

به خط فرزندش ابوجعفر محمد بن علی ،بر پشت کتلابی خوانلدم .بله فالنلی پسلر فالنلی
کتابهای پدرم را که دویست عهوام است و کتابهای خودم را که هجده کتاب است،

اجازه دادم.

3

مالحظله مللیشللود کلله ذیللل نللام پللدر ،اطالعللاتی از پسللر هللم ارائلله مللیدهللد .آمگللاه در همللام

صفحه عهوام دیگری دارد؛ او می گوید:

اذَجَرر حمر ذن علل ل من الكتب كتاب اله ایة.
 .1اله ایة ای االصول و الفروع ،ص.45
 .2مصفدقة االخ ا  ،ص.14
 .3الفهنست (ابنندیم) ،ص.246
 .4همان.

4

او بلله هم لین مقللدار از اطالعللات دربللارۀ نویسللهدگام و کتللابهللای خانللدام بابوی له بسللهده

میکهد .شگفت است که از مجموعه کتابهای شی صدوق ،وی تهها از اله ایة نام میبرد.

برخی به استهاد گزارش ابننلدیم از یلک نسلخه ،کتلابهلای ابلنبابویله را دویسلت عهلوام

دانسللتهان للد .برخل لی نویسللهدگام و محقق للام در درس للتی ایللن مللتن تردیللد کللردهانللد؛ بلله ایللن
صللورتکلله جللای شللمارگام کتللابهللای صللدوق بللا پللدرش جاب لهجللا شللده و تعللداد کتللابهللای

ابنبابویه هجلدهتاسلت کله بلا گلزارش فهرسلتهلا و کتلابهلای رجلال موافل اسلت و دویسلت
عهوام ،تعداد کتابهای شی صدوق تا زمام نگارش این اجازهنامه است.

شللی طوسللی (م460ق) در الفهنسووت خللود ،در شللمارههللای 294 ،204 ،101 ،59 ،52 ،15

و ...طری ل هللای روایللی خللود را بلله راویللام مختلللف بیللام مللیدارد .در ایللن طللرق روایللی ،نللام
ابوجعفر محمد بابویله وجلود دارد .همچهلین در شلمارههلای  611 ،316 ،300 ،269 ،87و...
اطالعاتی رجالی و کتابشهاسی از شی صدوق ارائه میدهد.
شی طوسی در شمارۀ  392میگوید:

ً
ً
عل ذن اهسوی ذون موَی ذون باذَیو الَموى _ ریضاهَّللعنو _ كوان فَیوا جلویال َوِ .لو
1
كتب كثیرة مهنا كتاب التَحیر . ...

شی طوسی در شمارۀ  ،710شی صدوق را معرفی کرده و گفته است:

حمر ذن عول ذون اهسوی ذون موَی ذون باذَیو الَموى جلیوإ الَوررل یكو ابواجَررل كوان
ً
ً
ً
ً
جلیالل حافظا لْلحادی ل ب یرا بالرجالل ناَرا لْلخِارل ْ یر ف الَمیی م ل ف حرظ
2
كثرة علم .

آمگاه میگوید:
او نزدیک به سیصد عهلوام کتلاب دارد و فهرسلت کتلابهلای او معلروح اسلت .ملن نلام
کتابهایی را ذکر میکهم که نام آنها نزد من حاضر است.

3

شللی طوسللی از بللیش از دویسللت عهللوام کتللاب نللام میبللرد .البتلله او در کتللاب النجووفل خللود،

افزوم بر دو نفر پیشگفته ،در بلاب «ملن للم یلرو علن احلد ملن االئملة» در شلمارۀ  6093فرزنلد
 .1الفهنست (طوسی) ،ص.157
 .2همام ،ص.237
 .3همام.
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آمگاه بیست عهوام کتاب او را نام برده و سپ

طری روایی خود به او را بیام میدارد.
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دیگر ابنبابویه را ترجمه کرده است:
اهسی ذن عل ذن اهسی ذن مَی ذن باذَی ل كثیر الر ایِل یروی عن مجاعِ عن أذیو
1
عن أخی حمر ذن علل َِ.

نکتۀ قابل تأمل این که بهرغم وجود چهد تألیف از حسین بلن عللی بلن بابویله ،وللی شلی

طوسلی در الفهنسووت از او نللام نبللرده و در جووفل خللود نیللز بللرای او کتللابی ذکللر نکللرده اسللت .او در
شمارۀ  ،6191علی بلن بابویله 2و در شلمارۀ  ،6275محملد بلن عللی بلن بابویله را ترجمله کلرده

اسللت 3.همچه لین ش لی طوس لی در بللاب «مللن لللم ی لرو عللن احللد مللن انئملله» ،نللام ابوعبللداهّلل

حسین بن حسن بن محملد بلن موسلی بلن بابویله آورده و گفتله اسلت« :کلام فقیهلا عالملا ».از
داییاش علی بن بابویه و از محمد بن حسن بلن ولیلد و عللی بلن محملد ماجیلویله و دیگلرام

روایلت ملیکهلد و افلرادی چلوم جعفلر بلن عللی بلن احملد قملی و محملد بلن احملد بلن سللهام و

محمد بن علی ملبیه از او نقل روایت میکههد.

4

این توضیحات در یکی از نسخههای جفل شی آمده است .طوسلی در ایلن کتلاب ،مانهلد

کتاب الفهنست اطالعات پراکهدۀ دیگری را از شی صدوق ارائه می کهد.
علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394
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در نجاشللی کتللاب جووفل خللود _ کلله در واقللع فهرسللت اسللامی نویسللهدگام ش لیعی اسللت _ در

شمارۀ  163ترجمۀ حسین بن علی بن بابویله را آورده و کتلابهلای او را نلام بلرده اسلت 5.وی

در شمارۀ  684علی بن بابویله القملی را شهاسلانده و نلام کتلابهلایش را کله بله بیسلت عهلوام
میرسد ،آورده است .متن نجاشی در معرفی علی بن بابویه طوالنیترین و کاملترین متن در

فهرستهای موجود است 6.او در شمارۀ  1049شی صدوق ،ابلوجعفر بابویله را معرفلی کلرده و
فهرست بیشتر کتابهای او را ارائه کرده است.

7

از دیگللر کسللانی کلله نجاشللی از آل بابویلله نللام میبللرد ،ابوعبللداهّلل الحسلین بللن الحسللن بللن

الحسین بن علی بن بابویه است .آقای ابطحی به وجود نام حسین بن حسن بن حسلین در
 .1جفل الط سی ،ص.423
 .2همام ،ص.432
 .3همام ،ص.439
 .4همام ،ص ،425رقم .6112
 .5همام ،ص.68
 .6همام ،ص.261
 .7همام ،ص.389

جفل نجفشوی توجله کلرده اسلت .ایلن در حلالی اسلت کله وی در ایلن کتلاب بله صلورت مسلتقل

ترجمه نشده است؛ یکی در ضمن ترجمۀ ربعی بن عبداهّلل بن الجارود 1ݢ ݢ ݢکه میگوید:

ذكوور اذَعِووراهَّلل اهس وی ذوون اهسوون ذوون باذَ ی و كتوواب الرامووب الرامِ وِل ر ای وِ حموور ذوون
اهسن. ...

و دیگری در ضمن ترجمۀ طاهر بن حاتم:

2

ل كتاب ذكره اهسی ذن اهسن َال حر نا خاَل اهسی ذن اهسن. ...

3

شی نجاشی نیز در میام اطالعلات رجلالیاش ،از شلی صلدوق ابلوجعفر بابویله ،اطالعلاتی

پراکهده نقل کرده است.

ب) فهرستهای قرن ششم
در قلرم ششلم ،دو فهرسللت معوفل العلموفل و موتجو الو ین بله نگللارش درآملده اسلت .ایلن دو

کتاب در زمانی نزدیک به هم و انگیزهای مشابه به نگارش درآمدهانلد .هلم ابلنشهرآشلوب و
هم مهتجبالدین در اهنست خود نوشتهاند که پ

از الفهنست شی طوسلی تلا زملام نگلارش

الفهنست شی طوسی پا به این عرصه نهادهاند.
یکم .معالم العلماء ابنشهرآشوب

نام کتاب ابنشهرآشوب ،معفل العلمفل ای اهنست کت الشیعة و أسومفل المصووفین مووه قو یمف

و ح یثف است .مؤلف خود در مقدمه ،کتابش را چهین نامیده است .ابلنشلهر آشلوب در مقدمله

میافزاید که این کتلاب ،تکمللۀ کتلاب الفهنسوت شلی طوسلی اسلت و او اضلافات و فوایلدی بلر

آم افزوده است؛ به گونهای که آم اضافات به حدود ششصد مورد رسیده اسلت؛ همچهلام کله

وی بل لله آمچل لله در الفهنس وووت حل للذح شل للده ،اشل للاره می کهل للد .او پ ل ل از پای ل لام ی ل لافتن بی ل لام
ترجمهشدگام در ابواب و فصول مختلف ،در پایام فصلی به نلام «فصلل فیملا جهلل مص ّلهفه»

(فصلی در کتابهایی که مؤلفانش را نمیشهاسلیم)و سلپ
 .1همام ،ص ،166رقم.441
 .2همام ،ص ،208رقم.551
 .3تهذی المقفل ای توقیح کتفب جفل الوجفشی ،ج ،2ص.393

بلابی بلا عهلوام «بلاب فلی بعلض

بررسی جایگاه آل بابویه در فهرستها؛ از نجاشی تا منتجب الدین

اهنسووتشللام ،هللیچ فهرسللت دیگللری نوشللته نشللده اسللت .هللر دوی آن لام بللا انگی لزۀ تکمی لل
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شعرا وهلالبیت» دارد.

1

سید محمدصادق آل بحرالعلوم در مقدمهای که بر این کتاب نگاشته ،مینویسد:
ای لن کتللاب اول لینبللار در تهللرام در  141صللفحه بلله چللاپ رسللیده کلله شللامل  990مللورد

ترجمۀ علما و تالیفات آنهاست و عبلا
افزوده است.

اقبلال آم را تحقیل کلرده و تعلیقلههلایی بلدام

او همچهین میافزاید:
کتابی که خود آم را تحقی کرده با نسخهای صحیحتر از نسخۀ اقبال مقابلله شلده کله

حاوی  31مورد ترجمه بیشتر از نسخه اقبال است .در معفل العلموف با این که اشارهای به
اصل و تصهیف بزرگام شده 1021 ،نفر را معرفی کرده که نزدیک به دو برابر آمچه که در
اهنست موتج ال ین آمده میباشد.

عالمه سید محمدصادق آلبحرالعلوم ،در ّ
مقدمۀ معفل العلمفل چهین مینگارد:

مهتجب الدین علی بن ابیالقاسم القمی کله کتلاب او ،اسومفل مشوفیا الشویعة و مص ّووفیه
نام دارد و او این کتاب را به امر ّ
عزالدین یحیی بن ابیالفضل محمد الشلریف المرتضلی

_ نقیب قلم و ری و آبله _ بله رشلتۀ تحریلر در آورده اسلت؛ چلوم ایلن عزاللدین یحیلی بله
علوم و معارف قرآن و حدیث

شلرحی کله در تلواری معتبلره ملذکور افتللاده ،در سلال  592بله دسلت علال اللدین تکشلی

سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394
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خوارزمشاه به قتل رسیده .پ

معللوم ملیشلود کله تلاری تلألیف اهنسوت موتجو الو ین

مقدم بر سال  592اسلت و چلوم مؤللف آم قطلباللدین راونلدی معلروح را کله بله سلال

 573فوت کرده به صیغۀ «رحمه اهّلل» دعا میکهد ،معلوم میشود که تألیف این کتاب

بین سهوات  592-573اتفاق افتاده است و قریب به یقین است کله مهتجلباللدین در

موقع تألیف اهنست خود از معفل العلمفل ابنشهرآشوب اطالعی به دست نیلاورده بلوده؛

چه صریحا مینویسلد کله عزاللدین یحیلی بله او ملیگفتله اسلت کله بعلد از شلی طوسلی
کتابی در این موضلوع تصلهیف نشلده اسلت و یلا آمکله در موقلع تلألیف ایلن کتلاب ههلوز

ابنشهرآشوب کتاب خود را به رشتۀ نگارش نیاورده بود.

2

در کت للاب مع ووفل العلموووفل اب للنشهرآشلللوب فق للط از دو شخصل لیت علمل لی از خان للدام علمل لی

بابوی له اشللاره شللده اسللت .نخسللت در شللمارۀ  439کلله از عل لی بللن بابوی له نللام بللرده و آثللار او را
برشمرده است:

 .1معفل العلمفل ،ص.38
 .2همام ،ص.29

اهنائز االمفمة و
عل ذن اهسی ذن مَی ذن باذَ ی الَمى من كتِ كتاب الَعَء ال ال ة ت
التبصنة من الحینة . ...

او در این متن ،تعداد بیست عهوام کتاب را برشمرده است .جالب است که در کتب چلاپی

نام پدر او الحسن آمده که نادرست است.

1

دیگری در شمارۀ  746کله ابلوجعفر محملد بلن عللی بلن بابویله معلروح بله شلی صلدوق را

تهها با یک وصف ستوده و سپ

فهرستی از آثار او را ارائه داده است:

اذَجَرر حمر ذن عل ذن اهسی ذن مَی ذن باذَ ی مِارز الَمیی ل حنَ المثأة م ن
مهنووا كتوواب دعووام اّلعتَووادل اْلَنووُل اْلرشوورل الرضووائإل الزموور لكووإ احوور موون اّلئ وِ
2
اْلَاعظ اهكْ . ...

همچهین ابنشهرآشوب یک نظر از نظریات رجلالی شلی صلدو ق و اسلتادش ابلن الولیلد را

در ترجمه زید الهرسی و زید الزراد در شمارههای  338و  339در ج کرده است .او میگوید:
هما اصالن ْ یر مها اذن باذَ ی

ّل اذن الَلیر ذإ َنا علیما.

3

ناگفتل لله نمانل للد کل لله ابل للنشهرآشل للوب در آثل للار دیگل للرش بل لهویل لژه در الموفق ووو  ،از آثلللار ش ل لی

ص للدوق بهلللرهه للای فلللراوام بلللرده و در آغ للاز کتلللاب ش للریف مهاقلللب آل ابل لیطال للب _ کللله بللله
تصریح کرده و میگوید:

اما أِانیر كتب اب جَرر ذن باذَ ی عن حمر عل اب عل ذن عِرال مر عون أذیموا
عون أب الِركووات عوول ذون اهسوی اهسوی اهوَز ی عنو كو لک مون ر ایوات أب جَروور
4
الطَی.

دوم .فهرست منتجبالدین

اهنسوت موتجو الو ین نیلز یکلی از مهلابع مهلم و بلا ارزش رجلال ،فهرسلت و تلراجم شلیعه بله

شمار میرود که از قرم ششم تا کهوم مورد استفاده بزرگام علمی ما بوده است.

5

 .1همام ،ص.100
 .2همام ،ص.146
 .3همام ،ص.86
 .4موفق ل أبلطفل  ،ج ،1ص.13
ّ
محدث بزرگ شی ّ
حر عاملی در نگارش کتاب أمل اآلمل ،از این کتاب بهرۀ فراوام برده و تراجم آم را بهطور کامل در کتابش
.5
ّ
آورده است .عالمه مجلسی احتماال به سبب کمبود نسخههای این کتاب ،این فهرست را بدوم کم و کاست از آغاز تا پایام



بررسی جایگاه آل بابویه در فهرستها؛ از نجاشی تا منتجب الدین

معرف لی اسللهاد و طری ل هللای روایللی خللود پرداختلله _ بلله طری ل روایللی خللود تللا ش لی صللدوق،
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کتللابی کلله مهتجللبالللدین بابوی له بلله نگللارش درآورده اسللت ،بلله اهنسووت موتجوو ال و ین و
ّ
الفهنست شهرت یافته است؛ ولی نام دقی آم _ چهام کله خلود در مقدملهاش اشلاره می کهلد _

أسمفل مشوفیا الشویعة و مص ّووفیه اسلت .برخلی از دانشلیام نیلز عهلوام کتلاب را بلا قیلد توضلیحی
پ ل از عبللارت «وسللما مشللای الشللیعة و مصل ّلهفیهم الللذین تللأخر زمللانهم عللن زمللام الشللی
ابیجعفر الطوسی و عاصروه» میآورند 1.در هر صورت موضوع کتلاب ،نلام و ترجملۀ مشلای

و نویسلهدگانی شلیعۀ پل

از عصللر شلی طوسلی اسلت؛ اگرچلله در ملواردی از ایلن اصلل تخلللف

کرده و همعصرام یا افرادی پیش از عصر شلی طوسلی را نیلز معرفلی نملوده اسلت .همچهلین
افرادی را معرفی کرده ،ولی بهابر وظیفۀ فهرستها ،کتابی برایشام ذکر نکرده است.

از مجموعۀ  544نفری که مهتجبالدین نام آنها را در ایلن فهرسلت ذکلر کلرده و ترجملهای

از ایشام بیام نموده 13 ،نفرشام از آل بابویه هستهد 2.برخی از آنام را فقط اسم برده ،برخلی

را مدح یا توثی کرده و دربارۀ بعضی از آنام چهد سطری اطالعات ارائه کلرده اسلت .البتله گلاه

در ضمن معرفی افرادی دیگر ،اطالعاتی را ارائه کرده که بله شلهاخت بهتلر برخلی از نلامبردگلام

آل بابویه یاری میرساند.
علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394
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بیشتر کسانی که مهتجبالدین از آنام نام برده و معرفی کرده اسلت ،جلز در ملوارد انلدک در

جایی دیگر معرفی نشدهاند .ایهک به شهاسایی اجمالی این افراد میپردازیم.

 1و  .2ابو ابراهیم اسماعیل بن محمد بن الحسن بن الحس ین ب ن عل ی ب ن بابوی ه و ابوطال

اسحاق بن محمد بن الحسن بن الحسین بن علی بن بابویه قمی

این دو برادر ،هملۀ تصلهیفات شلی الطائفله وبلوجعفر محملد بلن حسلن طوسلی را بلر وی

قرائت کردهاند .مهتجب الدین گفته است:

در جلد «اجازات» کتاب بحف األن ا درج کرده است .محق خبیلر میلرزا عبلداهّلل افهلدی در کتلاب ییوفض العلموفل ،عالمله رجلالی
ّ
می لرزا محمللد اردبیل لی در جووفمع الوورواة ،محللدث نللوری در خفتمووة المسووت  ،آی لتاهّلل مامقللانی در توقوویح المقووفل و ...از کتللاب او
بهرهمهد شدهاند و از آم در آثارشام استفاده کردهاند .این کتاب نخستینبار ،در ضمن کتاب بحف األن ا بیست و پهج جلدی،
در جللد بیسلت و پلهجم چلاپ سلهگی بله چلاپ رسلید و در چللاپ جدیلد ،در جللد یکصلد و پلهجم قلرار گرفلت .سلپ در سللال
1404قملری بله صلورت مسللتقل بلا تحقیل آقللای سلید عبلدالعزیز طباطبلایی بلله چلاپ رسلید .تحقیل ایلن کتلاب در ضللمن
ارزشللمهدی و سللودمهدی ،نللاقا اسللت و محق ل محتللرم فرصللت تکمی لل آم را نیافللت .مرحللوم محل ّلدث ارمللوی(- 1283
1358ش) در سال 1342شمسی تحقی این کتاب را به عهوام پایامنامۀ دکتری در علوم مهقول دانشگاه تهرام ،به انجام
رساند .این رساله به ّ
همت کتابخانۀ آیتاهّلل مرعشی نجفی و با تصحیح آقای محمد سمامی به چاپ رسید.
 .1الفهنست (مهتجبالدین) ،ص.31
 .2نک :شمارههای.528 ،501 ،302 ،228 ،195 ،187 ،77 ،76 ،75 ،72 ،55 ،4 ،3

آنام روایاتی را نقل کردهاند و کتابهای مفصل و مختصری در حوزۀ اعتقادات به زبام
فارسی و عربی نگاشتهاند .پلدرم شلی موفل اللدین عبیلداهّلل بلن حسلن از ایشلام بلرای

من روایت کرده است.

1

 .3شیخ بابویه بن سعد بن محمد بن حسن بن علی بن بابویه

ّ
وی از مح للدثام و دانش للمهدام خان للدام بابویل له ب لله ش للمار م للیرود .او از مش للای ح للدی ی و

پسرعموی شی مهتجب الدین بود .مهتجب الدین در اهنست خود در ح او گفته می گوید:
وی از فقیهللام درسللتکار و مقریلام نیکللوکردار بللود و از شللاگردام نی لای مللا شللم

االسللالم

حسکا بود که بر وی حلدیث ملیخوانلد .او کتلابی نیکلو در اصلول و فلروع بله نلام الصونا

المستقی داشته است.

2

 .4شمس االسالم حسن بن حسین بن حسن بن حسین بن علی بن حسین بن بابویه

از دیگر دانشمهدام خاندام بابویه ،حسن بابویه ( 512 -ق) است .او ساکن ری بود و بله

حسکای بابویه شهرت داشت .وی جد شی مهتجبالدین است.
مهتجبالدین او را با عبارت «الشی االمام الج ّلد شلم االسلالم الحسلن بلن الحسلین بلن
بابویله القملی ،نزیلل اللری الملدعو حسلکا» معرفلی کلرده و بلا عهلاویهی چلوم فقیله و ثقله ،وجلله

فقیه قرائت کرده است .او دارای در فقه و عللوم دیگلر ،تألیفلاتی دارد .کتلاب العبوفدات در فقله،
کتاب االعمفل الصفلحة و کتاب سین االنبیفل واالئمة از تألیفات اوست .مهتجلباللدین ،کتلابهلای
نامبرده را از طری پدرش روایت کرده است.

3

 .7 ،6 ،5ابوعب داه الحس ین ب ن عل ی ب ن الحس ین ب ن موس ی ب ن بابوی ه القم ی و ابوالقاس م

حسن بن حسین بن علی ب ن حس ین بابوی ه و اب و عب داه الحس ین ب ن الحس ن ب ن الحس ین ب ن

علی بن بابویه

شی مهتجب اللدین بابویله او و پسلر و نلوهاش را در یلک جلا توصلیف کلرده و آنهلا را فقیله و

صالح خوانده است:

 .1همام ،ص ،33رقم 3و .4
 .2همام ،ص.42
 .3همام ،ص ،46رقم.72

بررسی جایگاه آل بابویه در فهرستها؛ از نجاشی تا منتجب الدین

وی را ستوده است .وی پیشوای شیعه و فقیهی موث بود که تمام مصلهفات شلی طوسلی را
ّ
در نجف بر آم بزرگوار خوانلده و نیلز تألیفلات شلی سلالر بلن عبلدالعزیز و ابلن البلراج را بلر آم دو
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الشیا اذَعِراهَّلل اهسی ذون موَی ذون باذَ یو الَموى ابنو الشویا َوِ الورین اهسونل
1
ابن اهسیل فَهاء صلحاء.
 .8ابوالمعالی سعد بن الحسن بن الحسین بن بابویه

وى نیللز از پسللرام ثق لةالللدین حسللن بللوده و از فقیهللام پرهیزکللار و ثقللۀ زمللام خللود بله شللمار

میرفته است 2.مهتجب الدین بابویه در اهنست خود او را چهین ستوده و توثی کرده است:
الشیا اذَاْلَاَل َِر ذن اهسن ذن اهسی ذن باذَ ی ل فَی ل صالحل َ .

3

 .9شیرزاد بن محمد بن محمد بن بابویه

شی مهتجب الدین بابویه نام او را در اهنست آورده و او را فقیه و صالح خوانده است.

4

 .10موف ال دین ابوالقاس م عبی داه ب ن حس ن ب ن حس ین ب ن حس ن ب ن حس ین ب ن عل ی

بن بابویه

وی در ری اقام للت داش للت و فقیهل لی موثل ل و م للورد اعتم للاد ب للود و همل لۀ مؤلفل لات پ للدرش

شم

االسالم حسکا و همۀ آثلار شلی طوسلی و سلالر و ابلنالبلراج و ...را بلر وی خوانلده اسلت.

وی پدر مهتجبالدین بابویه است .شی مهتجبالدین در وصف پدرش گفت:
علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394
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الشی الوالد موف الدین ابوالقاسم عبیداهّلل بن الحسلین بلن بابویله القملی ،سلاکن ری،
فقیه ،ثقة من اصحابها ،بلر پلدرش فقیله عصلر ،الشلی االملام شلم

االسلالم حسلکا بلن

بابویه ،همۀ آمچه را که به صورت سلماع و قرائلت از مشلای خلود فلرا گرفتله بلود قرائلت
ّ
سلالر و شلی ابلن ّ
البلراج و سلید
کرد .مشلای او عبارتانلد از شلی ابلوجعفر طوسلی ،شلی

حمزه ،رحمهم اهّلل.

5

 .11نجمالدین ابوالحسن علی بن محمد بن الحسن بن الحسین بن بابویه قمی

شی مهتجبالدین ،نام شی نجمالدین را ذکر کرده و او را فقیه فاضل خوانده است.

6

 .12مختار بن محمد بن مختار بن بابویه

شللی مهتجللبالللدین در اهنسووت خللود ،از وی یللاد کللرده و او را شللی فقیلله و زاهللد و واع ل
 .1همام ،ص 47و  ،48رقم.77 - 75
 .2مصفدقة االخ ا  ،ص ،25رقم .10
 .3الفهنست (مهتجب الدین) ،ص ،69رقم.187
 .4همام ،ص،70رقم .195
 .5همام ،ص ،77رقم.228
 .6همام ،ص ،91رقم.302

دانسللته اسللت 1.محققللام کتووفب اله ایووة اووی االصووول والفووروع او را در شللمار افللراد مللورد تردیللد از

خاندام بابویه آوردهاند.

2

 .13ابوالمفاخر هبة اه بن حسن بن حسین بن بابویه

مهتج للبال للدین در الفهنسوووت خ للود ن للام شل لی ابوالمف للاخر هب للةاهّلل بللن حسللن بللن حسل لین

ب للن بابویل له را ذک للر ک للرده و او را فقی لله ص للالح خوان للده اس للت 3.هب للةاهّلل یل لا هب للةال للدین فرزن للد
ثقةالدین حسن بن ابی عبداهّلل حسین است .در اهنست ل بفبویه ،به نقل از مهتجبالدین او

را معرفی کردهاند.

4

نتیجه
 .1در میام فهرستهای سهگانۀ قرم پهجم ،اهنست نجفشوی ،هلم در کمیلت _ یعهلی تعلداد

معرفیشدگام از خاندام بابویه _ و هم در کیفیت و حجم اطالعات مربوط به آل بابویله ،از دو

فهرسلت دیگلر پیشلی گرفتله اسلت .املا ابلننلدیم و طوسلی بله معرفلی نویسللهدۀ نلامی خانللدام
بابویه ابوعبداهّلل حسین بن علی بن بابویه نپرداختهاند.

 .2ه للدح از ت للألیف دو فهرس للت موتجووو الو و ین و مع ووفل العلم ووفل ،تکمیل لل الفهنسوووت شل لی

این کار را انجام دادهانلد؛ بلا ایلن تفلاوت کله معوفل العلموفل بیشلتر بله روش شلی طوسلی وفلادار
بوده است.

 .3هیچکدام از نویسهدگام ایلن دو فهرسلت ،از یکلدیگر نلام نبلردهانلد؛ وللی ابلنشهرآشلوب

ترجمللهای از خللود را نیللز در معووفل العلمووفل ،ذیللل شللمارۀ  791آورده و تألیفللات خللود تللا آم زمللام
برشللمرده اسللتّ 5.امللا مهتجللب الللدین خللود را بلله صللورت مسللتقل ترجملله نکللرده اسللت .شللاید

بتوام گفلت نلهتههلا ایلن دو بزرگلوار از کتلاب یکلدیگر بلیخبلر بودنلد ،بلکله از وجلود یکلدیگر بله
عهوام نویسهدگام شیعی آ گاهی نداشتهد.

 .4ابنشهرآشوب در معفل العلمفل نهتههلا برخلی از دانشلمهدام و نویسلهدگام آل بابویله کله

 .1همام ،ص ،189رقم .501
 .2اله ایة ای االصول و الفروع ،ص.45
 .3همام ،ص ،130رقم.528
 .4اهنست ل بفبویه ،ملح اول ،ص ،61رقم.18
 .5معفل العلمفل ،ص.119

بررسی جایگاه آل بابویه در فهرستها؛ از نجاشی تا منتجب الدین

طوسی است و نویسهدگام خود به این مطلب تصریح میکههد .هر دو نویسلهده بلا یلک هلدح
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پل

از عصللر شللی طوسللی مللی زیسللتهد را معرفللی نکللرده ،بلکلله نللامی از برخللی از هللمعصللرام،

بهویژه شاگردام شی طوسی نیز به میام نیلاورده اسلت؛ افلرادی مانهلد ابوطاللب اسلحاق بلن
محم ل للد و اب ل للوابراهیم اس ل للماعیل ب ل للن محم ل للد ،دو ب ل للرادری کل لله دیگل للر فهرسل للتنویس ل للام و

تراجمنگارام ،آنام را از شاگردام شی طوسی و از نویسهدگام کتابهای متعدد دانستهاند.

 .5معفل العلمفل تهها دو تن از آل بابویه را شهاسانده و اهنست موتج ال ین  13نفر را معرفلی

ک للرده اس للت .گذش للته از تع للداد واقعل لی دانشل لیام خان للدام بابویل له و نیل لز تع للداد کس للانی ک لله در

فهرس للته للا و اس للهاد روایل لات ،ن للام و نش للانی از آنه للا بل له دس للت مل لیآیل لد ،بایل لد دانس للت ک لله از
فهرستهای موجود ،الفهنست مهتجبالدین ،بیشلترین تعلداد از دانشلمهدام خانلدام بابویله
را به ما شهاسانده است.

علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394
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