بررسی دو طریق دستیابی به منابع کتاب «الکافی»
محمد قربانی

*

چکیده

کتلاب الکووففی ،مهللمتللرین کتللاب روایللی شللیعه بلله شللمار میآیللد .متأسللفانه ایللن
کتاب ،فاقد توعیحات درباره م ابع خویش است و در اس اد روایات نیز الفافی

کلله م بللع کتللاب را بلله روش ل ی مشللخ ک للد ،وجللود نللدارد .از ایللنرو بررسللی
معرفی م ابع آ بی جامدّ ،
راههایی که به ش اسایی و ّ
اهمیت دارد و ارزش این
کتاب را نمایا تر میک د .این نوشلتار از بلین راههلای گونلاگو  ،ت هلا بله دو راه
برای ّ
معرفی م ابع الکففی اکتفا کرده است؛ راه ّاول ،یکی بود س د روایات بلا
طریللق کتللاب در کتللب فهرسللت و راه دوم ،تطللابق موعللوعی روایللات الکووففی بللا

کتاب نوشته شده توسط یکلی از راویلا سلسلله سل د .هلدث ایلن نوشلتار بیلا
ّاتصلال الکووففی بلله کتللب اصللحاب ائملله و مشللخ کللرد برخللی م للابع آ

کلید وا ه :طریق به کتب ،کتابت حدیث ،کتب راویا  ،کلی لی ،م بعش اسلی،

علوم حدیث.
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مقدمه
پیشی ه فره گی شیعیا بله سلبب تأ کیلد و سلفارش معصلوما

 ،کتابلت حلدیث بلوده

است .راویا و اصحاب اماما بهوسیله همین کتابت حدیث ،آموزههای دی ی را در بسلتری

امللن بللرای نسلللهللای بعللد بلله ارماللا آوردهانللد .جوامللع حللدیثی شللیعه بللا اسللتفاده از کتللب
اصللحاب ائملله نگاشللته شللدهانللد کلله تصللریت شللیپ صللدوق 1و شللیپ طوسللیّ 2
مؤیللد ادعللای

یادشده استّ .اما از کلی ی درباره چگونگی گردآوری مطالب و مصلادر کتلاب خلود ،سلخ ی در
دست نیست 3.از اینرو ،مشخ کرد م بع بر ّقوت و غ ای ایلن کتلاب ملیافزایلد و ارتبلاط

بللین الکووففی و نگاشللتههللای اصللحاب ائملله را روشللن مللیسللازد .ایللن نوشللتار از میللا راههللای
متفاوت رسید به م ابع الکوففی ،به دو راه میپردازد 4،راه نخست ،یکی بود س د روایت بلا
طریق کتابی که م بع روایات است و راه دوم ،تطابق موعوعی روایت الکففی با کتلاب نوشلته

شده توسط یکی از راویا سل د آ اسلت .نوشلتار حاعلر در دو بخلش ع لوا شلده ،بله هملراه
مثال از کتاب مورد بحث پیگیری میشود.

5

الف) تطابق سند روایت با طریق فهرستنگار

علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمرراره  ،2بهار 1394
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کتللابهللای فهرسللت ،بللرای ّ
معرفللی نویس ل دگا و تللألیدهللای آنللا ب له وجللود آمللدهانللد.
ّ
فهرستنگار برای اطمی ا بخشید به خوان دۀ کتلاب خلود ،دلس از ّ
معرفلی مؤللد و آنلار او،

راه و س دی که به سبب آ  ،اطالعات را نگاشلته ،بیلا ملیک لد .چ لا کله صلاحبا فهرسلت

 .1نر :عنوال حض هوالفقیه ،ج ،1ص 3و.4
 .2نر :تهذ بواألثکف  ،ج( ،10المشیخه) ،ص4؛ اإلستبصف  ،ج ( ،4المشیخه) ،ص 304و .305
 .3این احتمال وجود دارد کله مرحلوم کلی لی دربلاره الکوففی و روش گلردآوری آ مطلالبی بیلا داشلته کله بله دسلت ملا نرسلیده
باشد .این احتمال را کالم عالمه حلی در بیا افراد «عد؟ ملن اصلحاب ا» بله نقلل از کلی لی ،تقویلت ملیک لد؛ ایشلا در فائلده
سوم کتاب خالص واالآما خویش آورده« :قال الشلیپ الصلدوق محملد بلن یعقلوب الکلی لي فلي کتابله الکوفف فلي أخبلار کثیلر؟
عد؟ من أصحاب ا عن أحمد بن محمد بن عیسی قال و المراد بقولي عد؟ من أصلحاب ا( »...خالصلة االقلوال ،ص .)272وی
تصریت میک د که کلی ی گفته است :م ظور از «عد؟ من اصحاب ا» ...فال افراد هست د که این گزارش به دست ملا نرسلیده
است و م بع این سخن ،کتاب عالمه است و گویای این مطلب که کلی ی درباره الکففی مطالبی داشته است.
َ
 .4میتوا برخی از این طلرق را ایلنگونله بیلا کلرد :بررسلی اسلانید پلر تکلرار ،ع ّلد؟ ملن أصلحاب ا ،سل دهای تحلویلی و تعلیقلی،
بررسی معاصرا کلی ی و...
 .5مباحث م بعش اسی و احیای کتب حدیثی موعوعاتی است که در دروس استاد آیتاهلل مددی بلرای اوللینبلار مطلر ،شلده
اسللت .در برخللی مقللاالت و کتللب از جمللله مقاللله «روش دسللتیللابی بلله م للابع الکووففی» از اسللتاد جدیللدینللژاد ،دربللاره م للابع و
راههای رسید به م ابع الکففی بحث شده است .آ چه در باال عرعه شده ،در این مقاله نیست.

تصریت کردهاند بیشتر کتب شیعیا _ بهویژه کتابهای مشهور _ بلیش از یلر طریلق داشلته

و آ ها به سبب زیاد نشد حجم کتلاب ،ت هلا بله یلر یلا دو طریلق اکتفلا کلردهانلد 1.افلرادی
که در این رط ررق نقش دارند ،گاه بلا افلرادی کله سل د روایلات الکوففی را تشلکیل ملیده لد یکلی
هست د .این قری ۀ بسلیار خلوبی اسلت کله بیلا ملیدارد ایلن دسلته روایلات ،از م بلع مکتلوب

نگاشته شده و شفاهی نیست د.

2

نمونهها
نمونه اول

پر تکرار ترین س دی که در الکففی به صورت کامل آمده ،س د «عللی بلن ابلراهیم علن ابیله

عن ال وفلی عن السکونی عن ابی عبداهلل » است .این س د  462بار تکرار شده است.
در جف ونجفشی در ترجمه سکونی آمده است:

إمساعي ن أِ ز يا ،يعِر باللكو ن نلشعيري .ل تاْ َِأت عي أِ نلعبلاس أَلد لن
عي ن نوح َال :أ بِنا نلشر يف أ و حمَد ن لن ن َزة َلالّ :لدُنا علي لن إ لِنهمی لن
3
ها عن أ ي عن نلنو ي عن إمساعي ن أِ ز يا ،نللكو ن نلشعيري بكتاب ؛
نجاشللی گویللد :کتللاب سللکونی را بللر احمللد بللن علللی بللن نللوح قرائللت کللردم و وی گفللت:
محمد بن حسن بن حمزه از علی بن ابراهیم از دلدرش از نلوفلی از سلکونی ایلن کتلاب را

نقل کرده است.

روایات الکففی آمدهاند .از اینرو کلی ی به این طریق کتاب سکونی را در دست داشته است.
نمونه دوم

ابنابیعمیر از فقهای معروث شیعه و صحابی امام کلافم و املام رعلا

در  2880س د از اس اد الکففی آمده است.

اسلت .نلام وی

 .1نر :جف ونجفشی ،ص ،116ش.297
 .2در اینجا نکر دو نکتله علروری اسلت؛ نخسلت ایلنکله مقصلود از بیلا ایلن ملوارد ،اصلل اسلتفاده کلی لی از م بلع مکتلوب در
تالید الکففی است .ا گرچه راهها و نمونههای نکر شده یقی ی نیست و نمیتلوا بله سلبب آ هلا همله ملوارد را نقلل مکتلوب
تلقی کرد ،اما درصد درخور ّ
توجهی را دربر می گیرد .نکته دوم اینکه این راهها شامل استفاده از کتلب واسلطه نیلز ملیشلود و
برای ش اخت دقیق م بع کتاب ،کار دشوارتر است.
 .3جف ونجفشی ،ص ،26ش.47
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در کتاب الکففی این بخش از س د (علی بن ابراهیم علن ابیله علن ابلن ابلی عمیلر) بلیش از

 2100بار تکرار شده است .ابن ابی عمیر ،عالوه بر استفاده از محضر دو امام هلمعصلر خلود ،از
کتب دیگر اصحاب نیز استفاده کرده و مطالب آ کتب را یا در کتابهای خلویش جلای داده

یا ناقل آ کتب به نسلهای بعد بوده است.

1

نجاشی در ترجمه ابنابیعمیر آورده است:
حمَد ن أِ عَيِ ز يا ،ن عيبل أ لو أَلد نألز،ي  ...للق أبلا ن للن ملویس أ مسلِف منل
أّا،يث ناه بعضها أال :يا [أ]با أَد أ رأِ عن نلِضا َوي نلأدر عظلمی نملنزللة
ينللا أ عنللد نمل ل ن
لالفی ... .أ َللد صللنف تبللا ايللِة ...أ بِنللا بلللائِ تب ل أَللد للن عللي
نلليِن َالّ :دُنا ن لن ن َزة َالّ :دُنا عي ن إ ِنهمی عن أ ي علن ن لن أِ عَيلِ
2
حبَيِف تب ؛
محمد بن ابیعمیلر کتلب فراوانلی تصل ید کلرده اسلت کله همله ایلن کتلب را احملد بلن
علی سیرافی از حسن بن حمزه از علی بن ابراهیم از ددرش از ابن عمیر نقل کرده است.

نمونه سوم

در الکففی روایتی آمده که در س د آ «عبداهلل بن محمد نهیکی» است:
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ِب َيَلة َم َِف ِنلس ِتغف ِار.

در جف ونجفشی میخوانیم:
عبد نح ن حمَد نلميكي ُأة َوي ن ديث َجعت نون،ره تابا أ بِنا عدة من أصلاابنا
4
عن ن لن ن َزة عن أَد ن عبد نح عن أَد ن أِ عبد نح عن بكتاب  ...؛
کتللاب عبللداهلل بللن محمللد نهیکللی بلله واسللطۀ گروهللی از حسللن بللن حمللزه از احمللد بللن

عبداهلل (از افراد عده در الکففی) از احمد بن ابی عبداهلل (که هما احملد بلن محملد بلن
خالد برقی در متن الکففی است) برای نجاشی گزارش شده است.

 .1نر :هما  ،ص ،411ش1096؛ فه ستوطمسی ،ص ،305ش.467
 .2جف ونجفشی ،ص ،327 ،326ش.887
 .3الکففی ،ج ،2ص ،288ح.1
 .4جف ونجفشی ،ص ،229ش.605

نمونه چهارم
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للو نللللا ِ ِِف أ تاللدق ِ للو ِن للع ِِ َه ِ ضللة أ نَْل ِلِف نلع ِأيأللة َللِ ِنوي أ نطك للا أ ن،ص عوآللا
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َ ْهْا ِم َن ْ ُ
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نجاشی در ترجمه عبداهلل بن س ا آورده است:
عبد نح ن سنان ن طر يف  ...و ُأة من أصاابنا َوي ل يْعن عويل شء رأِ
عن أِ عبد نح  ...ل تاْ نلالالة نللِي يعلِر بعَل لو أ ليولة أ تلاْ نلالالة
نلكبيِ أ تاْ سائِ نأل ونْ ملن ن لالل أ ن لِن  .رأِ هلِه نلكتل عنل َجاعلات ملن
ن
للی لن عبيلد نح َلالّ :لدُنا
أصاابنا لعظَل نلْائفلة أ ُأتل أ َاللتل  .أ بلِ ن ن
2
أَد ن َعفِ َال ّدُنا َيد عن ن لن ن مساعة عن عبد نح ن َبوة عن ؛
ابن س ا  ،از اصحاب امام صادق و دارای کتاب عمل یوم لیلة ،کتلاب صلال؟ کبیلر و

کتلابی در سللائر ابلواب حللالل و حللرام اسلت .ایللن کتلب بللهواسللطۀ حسلین بللن عبیللداهلل از
احمد بن جعفر از حمید (بن زیاد) از حسن بن سماعة (ابن سماعة) از عبلداهلل بلن جبللة

(ابن جبلة) از عبداهلل بن س ا برای نجاشی گزارش شده است.

افرادی که در طریق کتاب ابنس ا برای نجاشیاند بلا افلرادی کله کلی لی در سل د روایلت

فوق آورده یکی هست د.

ب) تطابق موضوع روایت با کتاب راوی
بللا توجللله بلله پیللامی کللله روایللات حامللل آ هسللت د هللر کللدام در موعلللوعی جللای دارنللد.
بابب دی جوامع حدیثی از قدیم ّ
ملد نظلر محلدنا بلوده اسلت .برخلی اصلحاب ائمله از ابتلدا
که به نگاشتن حدیث روی آوردند ،بدو داشتن موعوع و باب ب دی مشلخ

 ،ت هلا هرچله

حلدیث ملیشل یدهانلد ،نبلت ملیکردنلد .برخللی دیگلر از راویلا کله بله موعلوعی خلاص عالقلله
داشت د در آ موعوع از ائمه سلؤال ملیپرسلیدند یلا روایلات دیگلرا را در آ ملینگاشلت د کله

این تفاوتها امروزه در سبر نگارش کتب حدیثی پیگیری میشلود .گلزارشهلای فهرسلتی
 .1الکففی ،ج ،6ص ،27ح.1
 .2جف وونجفشی ،ص ،214ش.558
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برای برخلی راویلا  ،کتلابهلایی را در موعلوعی خلاص گلزارش کلرده اسلت و ا گلر موعلوع آ

کتاب با موعوع روایتی که از آ راوی نقل شده ،یکی باشلد ،قری لهای خلوب بلر اخلذ از کتلاب

اوست.

نمونهها
نمونه اول

 14روایت در الکففی به س د «محمد بن اسماعیل عن الفضلل بلن شلانا علن صلفوا علن
معاویة بن عمار علن ابلی عبلداهلل » نکلر شلده کله تملام ایلن  14روایلت دربلاره ّ
حلج اسلت .از
طرث دیگر کتب فهرست ،معاویة بن ّ
عمار را شاگرد امام صلادق و کلافم
1
و دارای کتابی درباره ّ
حج میدان د.

ّ
معرفلی کردهانلد

این مطلب گویلای ایلن اسلت کله کتلاب حلج معاویلة بلن عملار م بلع اصللی ایلن روایلات در

کتاب الکففی است.
نمونه دوم

در کتللاب الصللال؟ الکووففی حللدود هشللتاد روایللت از حریللز نقللل شللده اسللت .حریللز بللن عبللداهلل
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سجسللتانی از اصللحاب امللام صللادق

و دارای کتبللی از جمللله کتللاب الصللال؟ و نللوادر اسللت.

2

م بع اصلی این روایات ،کتاب الصال؟ اوست.

این نکته که کتاب وی م بع الکوففی بوده عالوه بر تطابق موعلوعی کتلاب بلا روایلات نقلل

شده از او با قری ه دیگری نیز قابلل تأییلد اسلت و آ  ،یکلی بلود طلرق کتلاب الصلال؟ حریلز بلا

س د روایات الکففی است.

در فه ست شیپ طوسی آمده است:
ّر ز ن عبدنح نللجللتان ُألة لو سلكن سجللتان .لل تل مملا :تلاْ نلالالة
ن
للی
تاْ نلز اة تاْ نلايا تاْ نلنون،ر تعد وها نألصول  ...أ أ بِنا رأنيات ن
ن عبيد نح عن أِ حمَد ن لن ن َزة نلعولوي علن علي لن إ لِنهمی علن أ يل علن َلا،
3
عن ّر ز.

 .1جف وونجفشی ،ص ،411ش1096؛ فه ستووطمسی ،ص ،463-462ش.737
 .2جف ونجفشی ،ص ،145-144ش .375
 .3فه ستوطمسی ،ص ،162ش.249

با مراجعه به کتاب الصال؟ الکففی حدود ده روایت میتوا یافت که س دشلا عی لا هملا

طریق نکر شده در فه ست است.

َ
َ َ َ َ َ
َ
َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ َّ
َ
َ َ
َ إاَ ،ع ْن َّ ِر إز َع ْن ُ َ ن َ ة َع ْن أ ِِ ََ ْعف إِ َالَ :ال :ل َت َ ََت َاو ْن ِ َالال ِتق
ع ن عن أ ِ ي ِ عن
َ َّ َّ
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ّ َ ْ َ
ُ
ْ
َ
َال ِعند مو َت ِ لي ِم ِن م ِن نست ف ِ اال ِت ِ لي ِم ِن ملن ِلِْ مل ِلكِا
نلن ِ َّي
إن
َ ِ َ ُ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ
1
َ
نح.
ل ِِ ،عي ن وا ل أ ِ

عللمیر «ع لله» در ایللن روایللت بلله علللی بللن ابللراهیم بللازمیگللردد .بللا توجلله بلله عبللارت شللیپ

طوسی و س د این روایت ،یکی بود آ روشن میشود.
نمونه سوم

نللام حسللن بللن محبللوب 1827بللار در سلله بخللش الکووففی آمللده اسللت .از وی نزدیللر دانصللد

روایلت در جلللد هفللتم الکووففی کلله کتللب وصللایا ،حللدود ،دیللات ،شللهادات و ...را دربللر می گیللرد،
نقل شده است.

در ترجمه ابنمحبوب آمده است:
وی کتب فراوانی از جمله کتاب الحدود ،دیات ،فرائ

هزار ورق دارد. ...

2

و کتلاب ال لوادر کله نزدیلر بله

فراوانی روایات وی در باب حدود و دیات و گزارش فهرست ،قری های بلر اخلذ ایلن روایلات

در اینباره نیز مثالهای بسیاری قابل ارائه است.

نتیجه
بللرای رسللید بلله م للابع کتللاب الکووففی راههللای فراوانللی وجللود دارد .ایللن نوشللتار از دو راه

تطللابق س ل د روایللت بللا طریللق فهرسللتنگللار و تطللابق موعللوعی روایللت بللا کتللاب راوی ،طللر ،
بحث نمود و با ارائه مثال این راه را هموار کرد.

در تطللابق سل د بللا طریللق فهرسللتنگللار ،از طریللق پرتکللرار «علللی بللن ابللراهیم عللن ابیلله عللن

ال وفلی عن السکونی عن ابی عبلداهلل » و طریلق «عللی بلن ابلراهیم علن ابیله علن ابلن ابلی
 .1الکففی ،ج ،3ص ،269ح.7
 .2فه ستوطمسی ،ص ،122ش.162
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عمیر» و نکر عین همین عبارت در فهرست ،بهره جست.

در بخش تطابق موعوعی روایت با کتاب راوی ،از کتاب « ّ
حج» معاویة بن ّ
عمار« ،صلال؟»
حریز بن عبداهلل و روایلات ایلن دو در بحلث ّ
حلج و نملاز اسلتفاده شلد کله قری لهای بلر اسلتفاده

کلی ی از م بع مکتوب در تألید الکففی است.
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