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تا ریخ دریافت مقاله1397/08/14 :
تاریخ تأیید مقاله1398/04/13 :

1

راههای احراز وثاقت علیبن محمدبن قتیبة

علیرضا صاحبی
2
ّ
سیدمحمد حسن موسوی مهر

چکیده
یکی از راو یان قرن سوم که افزون بر نقل روایت از افراد گوناگون ،در حفظ و نش ر آث ار و ااب ار
فقیه و متکلم بزرگ امامی اثنی عشری ،فضل بن شاذان نیش ابوری ،نقش ی م شثر داش ته اس ت،
شاگرد وی ،علی بن محمد بن قتیبة نیشابوری است .قبول وثاقت این راوی در پذیرش بسیاری از
روایات فقهی ،رجالی و اعتقادی مشثر است .در تحقیق پیشرو ضمن معرفی ای ن شخص یت و
نگاهی به دیدگاههای رجالیان در ارتباط با وی ،به بررسی راههای اثبات وثاقت یا ممدوح ب ودن
وی پردااته و دو راه جدید برای اثبات اعتبار ایشان ارائه شده است .راههای اثبات وثاقت یا مدح
ابن قتیبه در این نوشتار عبارتند از .1 :توصیف وی به «فاضل» در کالم شیخ طوسی؛  .2اعتم اد
ّ
کشی به وی و کثرت روایت ایشان از او؛  .3کثرت روای ت احم دبن ادری ا از وی؛  .4توثی ق
ّ
ضمنی کشی؛  .5تصحیح ابر وی توسط عالمه حلی؛  .6شیخ اجازه کش ی ی ا دیگ ر بزرگ ان
بودن؛  .7تصحیح شیخ ص دو ؛  .8تأیی د وثاق ت او توس ط فاض ل جزای ری ص اح کت ا
«الحاوی»؛  .9روایت اجالء از ابن قتیبه ،که مهمترین این موارد نهگانه عبارت است از :اعتم اد
ّ
کشی و نجاشی به او و روایت بزرگانی همچ ون اب وعلی اش عری ،احم دبن ادری ا و اب وعلی
ّ
محمد بن حمزه از ایشان که این سه ،اود ،دلیل بر وثاقت این راوی محسو میشوند.
واژگان کلیدی  :علیبن محمدبن قتیبة ،ابن قتیبه ،توثیق ،مدح ،علم رجال ،فضلبن شاذان.
 .1طلبۀ سطح  3و پژوهشگر حوزه علمیۀ اراسان( .نو یسندۀ مسئول)
 .2استاد سطح عالی حوزۀ علمیۀ اراسان و دانشجوی دکتری مدرسی معارف دانشگاه فردوسی مشهد.

مقدمه
بدون تردید مهمترین مدرک برای اثبات احکام شرعی ،حدیث میباشد؛ زیرا از میان ادلة اربع ة
یعنی قرآن ،سنت ،اجماع و عقل ،قرآن حاوی کلیات بوده و نسبت به تفص یل مطال  ،اجم ال
دارد و الزم است ّ
سنت ،آن را تفسیر نماید ،اجماع نیز با شرایطی از جمله مدرکی نبودن و دیگ ر
اصوصیاتی که به ندرت قابل تحصیل است و اعتبار دارد ،م وارد حک م عق ل ه م بس یار ک م
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است؛ بنابراین عمده دلیلی که باقی میماند همان سنت اس ت .از س وی دیگ ر ب دون ش
ّ
سنت و احادیث نقل شده از معصومین ،ابر جعلی و غیرواقعی نیز وجود دارد ،برهمین اس ا

در

نیازمند علمی هستیم که روایات غیر صحیح را از صحیح جدا کند و آن علم  ،علم رجال است

1
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در این میان تشخیص برای راو یان مورد اعتماد از غیر آنها با سختی و دشواری مواجه میش ود
چه اینکه در کت رجال توثیق صریحی نسبت به آنها وجود ندارد و در ع ین ح ال ای ن راوی ان
دارای احادیث متعدد و مهم میباشند؛ علی بن محمد بننن قتیبننة بیرنناب ری ،یک ی از ای ن راوی ان
ّ
است ،وی که از محدثان قرن سوم هجری و شاگرد فقیه و متکلم بزرگ امامیه ،فضل ب ن ش اذان
نیشابوری است یکی از راو یان اابار و آثار وی به شمار میرود که نقش مهمی در حفظ و نش ر
آنها ایفا کرده است( .نجاشی ،259 :1407 ،ش 678؛ طوسی[ ،بیتا] ،429 :ش)6159
در این نوشتار به دنبال آن هستیم تا ادله و قرائنی که میتواند ُم ِثبت وثاقت و یا ممدوح ب ودن
ابن قتیبة باشد را گردآوری و بررسی نمائیم تا از این رهگذر به جمعبندی پیرامون وثاقت یا ع دم
وثاقت وی دست یابیم.
اهمیت و جایگاه این پژوهش
اهمیت پژوهش دربارۀ این شخصیت زمانی آشکار میشود که بدانیم دو نفر در حفظ و نشر آثار
فضلبن شاذان نقش مهمی داشتهاندّ .1 :
محمدبن اس ماعیل (بن ّ
دفر ی ا بن دقی) نیش ابوری؛ .2
علیبن ّ
محمدبن قتیبة نیشابوری (.میرداماد )72 :1311 ،توضیح آنکه طریق مرح وم کلین ی ب ه
فضل بن شاذان ،بر اسا ظ اهر عب ارت 2کاای  ،منحص ر ب ه محم دبن اس ماعیل 3و طری ق
ابوعمرو کشی به فضل ،منحصر به علیبن محمدبن قتیبة میباشد.

روایاتی که شیخ صدو در کت مختلف اود از فضل نقل کرده نیز در بسیاری از موارد ،با
واسطۀ عبد الواحد ابن محمد بن عبدو نیشابوری به علی بن محمد بن قتیبة م یرس د( .اب ن
بابو یه ،118 /1 :1378 ،ح  ،209 -9ح  ،17/2 -1ح ،22 -39ح،23 -50ح ،121 -52ب ا
 ،35ح1؛ همو1362 ،ش؛ )50 :؛ همچنین نام ابنقتیبة در طر شیخ مفید و شیخ طوسی به
فضل بن شاذان دیده میش ود (طوس ی[ ،بیت ا]363 :؛ هم و86/10 :1407 ،؛ هم و1390 ،؛
الف .) 341/4 :در طریق نجاشی به فضل نیز حلقۀ اتص ال نه ایی ابنقتیب ة اس ت( .نجاش ی،
)307 :1407

با این همه علیبن محمدبن قتیبة که پیشتر گذشت اود روایات رجالی فراوانی را نقل ک رده
است  ،اگر چه در کتبی نظیر رجال شیخ و فهرست نجاشی از او یاد شده است اما ه یی ی از
ایشان او را توثیق ااص نکرده است 4البته هیی تضعیف و جرحی نیز برای وی ذکر نشده است.
از این رو وثاقت او محل بحث و تردید قرار گرفته و برا ی او را مجه ول ش مردهاند( .موس وی
عاملی 84/6 :1429 ،؛ فیض کاشانی 221/1 :1429 ،و  )22حتی برای از محققین معاصر پا
را فراتر گذاشته و او را به جعل و تزو یر متهم کردهاند (بهبودی 261 :1427 ،و  )262ادعایی که
به نظر میرسد بدون دلیل بوده و بیشتر تهمتی به این راوی است( .ر.ک :بیات مختاری:1391 ،
)133-131
پیرینۀ تحقیق
اگرچه ابنقتیبة به سب وقوع در سند برای از روایات ،در کتا های فقهی بسیاری مورد بح ث
و بررسی قرار گرفت ه اس ت (س بزواری[ ،بیت ا]510/2 :؛ بحران ی 47/ 6 :1405 ،و 221/13؛
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اهمیت مسئله آنجا بیشتر میشود که بدانیم غال روایاتی که از طریق این راوی به دست ما
رسیده ،مربوط به دو حوزۀ معارف اعتقادی و مباحث رجالشناسی است یعنی دو ح وزۀ بس یار
مهم و قابلتوجه در معارف شیعی؛ بهاصوص در حوزۀ نخست یعنی معارف اعتقادی ،که شیخ
طوسی موضوعات گوناگونی را از طری ق ابنقتیب ة م ورد بررس ی ق رار داده اس ت .از آن جمل ه
ّ
میتوان به مسائل مطرح شده دربارۀ غیبت امام عصر عجلالله فرجهالشریف اشاره کرد که همگی
از فضل بن شاذان روایت شده است( .طوسی،185 ،177 ،163 ،162 ،161 ،41160 :1411 ،
187و)...
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قم ی172/5 :1417 ،؛ طباطب ایی حک یم345/8 :1416 ،؛ طباطب ایی حک یم 183 :1425 ،و
 184و )...ولی به اثری پژوهشی که به صورت ااص به بررسی اعتبار یا ع دم اعتب ار عل ی ب ن
محمد بن قتیبة پردااته باشد ،دست نیافتیم.
 .1تبارشناسی علیبن محمدبن قتیبة
در این مجال مناس است معرفی اجمالی از علی بن محمد بن قتیبه ارائه دهیم ت ا در قض اوت
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بعدی پیرامون وثاقت وی ما را یاری نماید:
 .1-1بام و بسب
دربارۀ پدر ،ااندان و تبار این راوی ک ه از وی ب ا نامه ایی همچ ون «علیبنمحم د القتیب ی»
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(طوسی429 :1373 ،؛ همو1390،؛ « ، )8،16،28،67،210 :القتیبی» (نجاشی:1407 ،
« ،)334علیبن قتیب ة» (ص دو 368/2 :1996 ،؛ س معانی )249/6 : 1382 ،و «عل یبن
محمد» (طوسی )425 ،161،163 :1411 ،یاد میشود ،اطالعی در دس ت نیس ت ،ه ر چن د
ّ
برای جد او را قتیبة بن محمد اعشی ،قتیبة بن زیاد اراسانی و یا قتیبة بن حمید بلخی بغالن ی
اراسانی احتمال دادهاند (بیات مختاری ،)117 :1391 ،ولی این ادعا دلیل محکمی ن دارد و از
ّ
حد احتمال فراتر نمیرود؛ بهو یژه آنکه نجاشی در بیان نام علی بن محم د ب ن قتیب ة ،ب ر قتیب ة
توقف کرده است (نجاشی ،259 :1407 ،ش )678و این در حالی است که حداقل نام پدر آن
معمول اود ،آنه ا را
سه نفر معلوم میباشد و نجاشی اگر از آنها ابر میداشت ،باید طبق روال
ِ

نقل میکرد.

 .2-1مرایخ روایی
ابنقتیبة عالوه بر نقل آثار و اابار فض ل ب ن ش اذان از اف رادی همچ ون حم دان ب ن س لیمان
نیش ابوری (ص دو  ،378/3 :1413 :ح4331؛ هم و،101 :1376 ،ح 1و ح 2و  ،102ح3
و ،)...محم دبن حس ینبن ابیالخط ا (طوس ی 1390 ،؛  ،201 :ش ،)354محم دبن
احمدبن یحیی اشعری (همان ،159 :ش ،)266جعفربن احمد (محمد) رازی اواری (همان:
،7ش16؛  ،124ش ،)196احمدبن ابراهیم مراغی (همان ،534 :ش1019؛  ،535ش،)1020
یحیی بن ابی بکر ب ن مهروی ه (هم ان :ص ،274ش ،493طوس ی[ ،بیت ا] ،)502:ابوط اهر

محمدبن عل یبن ب الل (طوس ی1390،؛  ،566:ش ،)1071جعف ربن ّ
محم دبن حس نبن
محبو (همان ،584:ش )1094و ابوعبدالله شاذانی (همان ،547 :ش )1037نیز نقل روایت
دارد .نکتۀ قابلتوجه این است که همۀ این روایات بجز آنچه از حمدان بن س لیمان نق ل ک رده
است ،مربوط به احوال رجال میباشد ،بنابراین در مجم وع میت وان او را ج زء رجالی ان دوران
او یش به شمار آورد( .مامقانی)377/2 :1428 ،
 .3-1شاگردان
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براسا آنچه در کت حدیث و رجال یافت میشود شش نفر از ابنقتیبة نقل روای ت نمودهان د
که عبارتند از:

ّ
ّ
محمدبن عمر بن عبدالعزیز کشی.
.1

5

ح 1و  2و 3؛ همو ،240/1 :1395 ،ح62؛ همو ،76 :1398 ،ح)32
 .3عبد الواح د ب ن محم د ب ن عب دو نیش ابوری( .ص دو  ،378/3 :1413 ،هم و،
 ،137 : 1398همو1362 ،؛ الف ،58/1 :همو1362 ،؛  ،50 :همو،39 :1396 ،
همو 124 :1403 ،و)...
 .4احمد بن ادریا قم ی مع روف ب ه اب وعلی اشعری(نجاش ی ،92 :1407 ،ش،228
طوسی[ ،بیتا] ،64 :ش)81
محمدبن احمدبن ّ
 .5ابوعلی ّ
محمدبن عبدا ...بنحسن بن حسین (حسن) [بنعلی] ب ن
علیبن حسینبن علی بن ابیطال علوی ُزباری( .صدو  ،356 :1398 ،ح3؛ همو،
 ،239/1 : 1395ح) 60
 .6ابومحمد حسن بنحمزه علوی طب ری (طوس ی 86 :1407 ،؛ هم و1390 ،؛ ال ف:
341/4؛ ابنشاذان)76 :1407 ،

محم دبن احم دبن ّ
ضمن اینکه براس ا کت ا انساای س معانی ،ابوالحس ین ّ
محم دبن
عبداللهبن حس نبن حس ین (حس ن) [بنعل ی] بنعلیبنحس ینبنعلیبن ابیطال

عل وی
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 .2علیبنحسینبن موسی بن بابو یه پدر ش یخ ص دو ( .ص دو  101 :1376 ،و ،102

زباری ،6نیز از طریق ابنقتیبة کت فضل را نقل کرده است (سمعانی )249/6 :1382،بن ابراین
میتوان روایتگران از ابنقتیبة را هفت نفر برشمرد.

گفتنی است از این جمع ،به جز عبدالواحدبن ّ
محمدبن عبدو  ،بقی ه از مع اریف و اف راد

جلیلالقدر هستند که این نکته میتواند در قضاوت ما دربارۀ ابنقتیبة اثرگذار باشد.
 .2ابنقتیبة در اص ل رجالی
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علیرغم اینکه ابنقتیبة در مجموعه روائی ما جایگاهی باال دارد ولی در کت رجالی به توثیق یا
تضعیف او پردااته نشده است:
 .1-2رجال برقی
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ا
در رجال برقی ،نام ابنقتیبة دیده نمیشود ،البته این امر با توجه به آنکه ظ اهرا ابنقتیب ة روای ت
ا
مستقیمی از معصومین ندارد ،طبیعی است ،افزون بر اینکه برقی تقریبا معاصر ابنقتیب ۀ ب وده و
بعید نیست که او را نمیشنااته یا از روایاتش بیابر بوده باشد ،چنانکه او از فضلبنش اذان و
پدرش نیز روایتی نقل نکرده و نامشان را نیز بیان ننموده است.

 .2-2رجال کری
ّ
از آنجا که کشی به دنبال ذکر راو یانی بوده است که دربارۀ آنه ا از معص ومین اب ری در دس ت
ّ
داشته است ،برای ابنقتیبة مدالی نگشوده ولی در عین حال ابنقتیبة در کت ا کش ی جایگ اه
ّ
و یژهای دارد؛ زیرا کشی حداقل  49بار 7از وی روایت نقل کرده و براین اسا ابنقتیبة از مشایخ
مهم روایی و رجالی او محسو میشود 8.او در موارد بسیاری با عبارت « حدثنی – ح دثنا» از
وی روایت نق ل میکن د (طوس ی 416 ،412 ،246 ،201 ،165 ،55 ،29 :1390 ،و )...ک ه
ّ
نشاندهندۀ مالقات این دو با هم و استماع کشی از اوست .کشی در برای موارد ه م از وی ب ا
ََ
عبارت «ذک َر» (همان 309 :و  ) 546روایت نقل کرده که بعید نیست نش انگر وج ود کت ابی از
ابنقتیبة در رجال باشد.
 .3-2رجال و فهرست شیخ ط سی
شیخ طوسی در رجال اود ابن قتیبة را از شاگردان فضلبن شاذان و بهعنوان فاضل معرفی نموده
است (طوسی ،429 :1373 ،ش )6159اما در هرست ،از او یاد نکرده است.

 .4-2فهرست بجاشی
نجاشی در کتا اود که فهرست اسامی مصنفین شیعه است ،وی را همراه فضل و راوی کت
ّ
او اوانده چنین مینو یسد« :کشی در کتا رجال اود به او اعتماد نم وده اس ت( ».نجاش ی،
)259 :1407
 .5-2رجال ابنداود حلی و عالمه حلی
ابنداود ،ابنقتیبة را در جزء نخست کتا اود ،یعن ی در زم رۀ مم دوحین آورده و ب ه س خنان

ابنقتیبه که نجاشی به آن اشاره کرده است ،تأ کید نموده و گو یی بر آن تکیه کردهاند.
 .3راههای اثبات وثاقت یا ممدوحیت علیبن محمدبنقتیبة
بهطور کلی دربارۀ ابنقتیبة ،سه دیدگاه وج ود دارد (مامق انی)308/2 :1350 ،؛ بعض ی وی را
ّ
ثقه دانستهاند (عالمه حلی ،488/3 :1413 ،شهید ثانی16/10 :1413 ،؛ میرداماد72 :1311 ،؛
اواج و یی242 :1413 ،؛ ش بیری ،)5075/15 :1419 ،بعض ی مم دوح (مجلس ی:1420 ،
127؛ نراقی )293 :1422 ،و بعضی مجهول( .موسوی عاملی ، 84/6 :1429 ،فیض کاشانی،
 221/1 :1429و  ،222او یی )160/12 :1410 ،در ادامه طرقی را که ب رای اثب ات وثاق ت ی ا
ممدوحیت وی قابل ذکر میباشد ،بیان کرده و به بررسی و نقد آنها میپردازیم:
 .1-3ت صیف شدن به فاضل در کالم شیخ ط سی
عده ای از علما به وصف فاضل در کالم شیخ طوسی اعتنا ک رده و آن را مفی د م دح ی ا وثاق ت
دانستهاند (سبزواری[ ،بیتا]510/2:؛ سید محمد باقر موسوی ش فتی ،مجل ه فق ه اهلالبی ت:
 235و 236؛ کاشفالغطاء26 :1422،؛ طباطبایی حکیم 183 :1425،و )184؛ اما در مقابل
ّ
عدهای مخالفت کرده ،توصیف شیخ را حتی دال بر مدح هم نمیدانند؛ آیةالله او یی ک ه ج زء

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

نجاشی در وصف وی اکتفا نموده است( .ابن داود،250 :1383 ،ش )1064عالمه حل ی نی ز
نام او را در بخش اول کتا خالصۀاالقوال که مختص به َ
معت َمدین است آورده و این مطل را
ّ
از عبارت شیخ طوسی و برای عبارات نجاشی در وصف وی استفاده میکن د( .عالم ه حل ی،
ّ
 ،94 :1411ش )16نکتۀ قابل توجه آن است که این عالمان رجالی هر دو ب ه اعتم اد کش ی ب ه
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دستۀ دوم است در اینباره چنین میگو ید« :فضل ی راوی ،مدح وی در جهت راوی ب ودن ب ه
ِ
حسا نمیآید ،بلکه تنها از با متص ف ب ودن او ب ه کم االت و عل وم ،م دح وی ب ه ش مار
میرود»( .او یی)160/12 :1410 ،
روشن است که آیةالله او یی مدحی را موج

ُ
حس ن راوی میدان د ک ه مبتن ی ب ر حی ث

روایتگری وی بوده و به عبارت دیگر مدح راوی بماهو راوی باشد .وحی د بهبه انی نی ز پ ا از
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قسم دایل در قوت سند و صد قول ،دایل در قوت متن و بدون داال ت از
تقسیم مدح به سه ِ
هر دو حیث ،مدحی را موج حسنه شدن روایت میداند که در قوت سند و صد قول دای ل
باشد و مدحی را که دایل در قوت متن باشد جزء مرجحات قلمداد کرده است( .اس تر آب ادی،

راههای احراز وثاقت علیبن محمدبن قتیبة

)101-102/1 :1422
مامقانی نیز پا از آنکه در تعریف «حسن» از انواع احادیث ،مدح الزم برای حسن را مدح
ّ
«معتدبه» برمیشمارد (مامقانی )132/1 :1350 ،در توضیح آن سخن پیشین وحید بهبه انی را
نقل و تأیید میکند( .همان 134:و  )135البته ایشان همچون جماعتی از فقه اء و رجالی ان ک ه
داللت وصف فاضل ب ر م دح را پذیرفت هان د (ش هید ث انی208 :1433،؛ س بزواری [بیت ا]:
 )510/2وصف فاضل را دال بر مدح میداند ،ایشان ذیل عنوان علی بن محمد بن قتیب ة ،در رد
ّ
سخن صاح مدارک ،که ابن قتیبة را دارای مدح معتد به نمیداند (موسوی عاملی،6 :1429 ،
 ،)84همچنین مینو یسد « :این کالم صحیح نیست ،زی را چ ه م دحی ب االتر از اینک ه ش یخ
طوسی در مورد او به فاضل تعبیر کرده است( ».مامقانی ،همان ،308/2 :ش )8505شایان ذکر
است برای نیز وصف فاضل را حاکی از وثاقت راوی ب ه ش مار آوردهان د( .اعرج ی ک اظمی،
)119/1 :1415
 .2-3اعتماد کری بر ابن قتیبة یا کثرت روایت کری از او
ّ
برای از اعتماد کشی بر ابن قتیبه ،وثاقت یا حداقل مدح او را برداشت کردهاند (عاملی:1409 ،
434/30؛ استر آبادی148-149 /1422:1 ،؛ قمی172/5 :1417 ،؛ اواجو یی،242 :1413 ،
ّ
طباطبایی حکیم ،13/5 :1416 ،روحانی ،)21/4 :1412 ،اما در مقابل ،مخالفین ،اعتماد کشی
را با توجه به این عبارت او در ترجمۀ نجاشی« :روی عن الضعفاء کثیرا»  ،قابلاستناد نمیدانند.

(او یی160 ،12 :1410 ،؛ سبحانی )297 ،1420:1 ،در پاسخ ب ه ای ن اش کال ع دهای می ان
ّ
ّ
روایت کشی از ضعفاء و اعتماد وی بر شخصی ،تف اوت قائ ل ش ده و اعتم اد کش ی را معتب ر
دانستهاند .دلیل ایشان این است که اعتماد ،غیر از روایت و فرع بر ثبوت وثاقت است( .م شمن،
415 :1415؛ طباطب ایی حک یم184 :1425 ،؛ س ند 279 :1413 ،و س یفی مازن درانی،
ّ
 )16/1425:1اما برای بر این باورند که مرحوم نجاشی ،اعتماد کشی بر علی ب ن محم د را از
ّ
کثرت روایت کشی از او برداشت کرده است ،لذا با توجه به آنچ ه نجاش ی در ترجم ۀ ا ود از
ّ
ّ
کشی آورده است ،نمیتوان از اعتماد کشی وثاقت ی ا م دح را اس تفاده نم ود( .ش بیری:1419،
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 )2550/8از کالم آیةالله او یی در مستند نیز چنین برداشت میشود ک ه ایش ان معتق د اس ت
ّ
اعتماد کشی از روایت کثیر وی از ابنقتیبة استنباط شده است( .او یی)295/1 :1364 ،
به نظر نگارندگان ،بعید نیست سخن آیتالله شبیری زنجانی با توجه ب ه قرین ۀ آت ی قاب لنقض
باشد ،زیرا چنین نیست که تنها راه کشف اعتماد کشی نسبت به ابنقتیبة ،کثرت روایت وی باشد
ّ
تا در نتیجه نتوانیم به آن تمس کنیم .کشی در اواار ترجمۀ ی ونابن عب دالرحمن ،روایت ی از
ابنقتیبة از فضل بن شاذان دربارۀ رجوع احمد بن محمد بن عیسی و علی بن حدید از ب دگو یی
نسبت به یونا نقل کرده است (طوسی ،496 :1390 ،ش ،)952س ا در مق ام نق د ااب ار
طعنی که قمیها دربارۀ یونا روایت کردهاند ،مینو یسد:
ابسان وقتی به آنچه در م رد ی بس روایت کردهابد ،بگاه میکند ،تعجب کرده و میفهمد که
با عقل سازگار بیست؛ زیرا فضلبن شاذان بقل کرده است که احمدبن محمندبن عیسننی و
علی بن حدید از طعن در م رد ین بس بازگرننتند و شنناید ایننن روایننات از سن ی احمنندبن
محمدبن عیسی قبل از رج عش ب ده و از علیبن حدینند هن از بنناا منندارا بننا اصننحابش
صادر شده باشد( .همان)497 :

ّ
همانگونه که مالحظه میشود کشی به نقل ابنقتیبة از فضل اعتماد کرده و ب ر اس ا آن از
یونا دفاع نموده و س ا برای روایات طعن ،توجیهی ذکر میکند .بنابراین بعید نیست بگ وئیم
ّ
ّ
اعتماد کشی بر ابنقتیبة برگرفته از کثرت روایت کشی از وی نبوده است ،بلکه قرینۀ دیگری نی ز

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

 .1-2-3قرائن اعتماد بر ابن قتیبه

ّ
وجود داشته است که نجاشی با توجه به آن و قراینی دیگ ر ،از اعتم اد کش ی ب ر ابنقتیب ة اب ر
میدهد.
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صرفنظر از بحث فو  ،از دو عبارت نجاشی نیز میتوان استفاده ک رد ک ه وی ب ه عل یبن
ّ
محمدبن قتیبة اعتماد کرده است ،حال این اعتماد یا ناشی از این بوده که نجاشی می ان اعتم اد
ّ
ّ
مورد بهاصوص بر اعتماد کشی نس بت
کشی و روایت وی از ضعفاء تفاوت گذاشته ،یا در این ِ
به ابنقتیبة اعتنا نموده است و یا از راهی دیگر َ
معت َمد بودن ابنقتیبة را به دس ت آورده اس ت؛ آن
دو قرینه عبارتند از:
 .1نجاشی در ترجمۀ یونابنعبدالرحمن ،پ ا از آنک ه از وی ب ه جالل ت و بزرگ ی ی اد

راههای احراز وثاقت علیبن محمدبن قتیبة

میکند  ،به روایات مختلفی که در مورد او وارد شده ،اشاره کرده و نخستین روای ت را از
ّ
کشی از ابنقتیبة از فضل میآورد که در آن امام علیبنموسیالرضا سائل را که عبد
العزیز بن مهتدی است ،برای دریافت معالم دینی به یونا س فارش میکن د و نجاش ی
پا از نقل این کالم مینو یسد« :و این جایگاه بزرگی است» (نجاش ی 446 :1407 ،و
)447
 .2نجاشی در ترجمۀ محمد بن عیسی بن عبید ،پا از اجالل و تعظیم وی و نقد اجم الی
ّ
سخن شیخ صدو  ،به بیان برای روایات میپردازد و پ ا از نق ل کالم ی از کش ی از
ابنقتیبة از فضلبن شاذان در مدح محمد بن عیسی ب ن عبی د ،ای ن چن ین مینو یس د:
«همین ستایش فضلبن شاذان برای تو کافی است»( .همان 333 :و )334
به نظر میرسد کالم نجاشی -نه صرف نقل روایات -بهاصوص در مورد اایر ،داللت ب ر
ّ
ّ
اعتماد وی به نقل کشی دارد و این در حالی است که نجاشی میداند که کشی از ضعفاء ،بسیار
روایت میکند ،از اینرو اعتماد او بر این نقلها قابلتوجه است .و میتوان این مطل را دلیل بر
اعتبار و ُم َعت َمد بودن ابنقتیبة دانست.
با توجه به آنچه گفته شد میتوان از این دلیل به عنوان اعتماد نجاشی ب ر ابنقتیب ة ن ام ب رد،
حال اینکه این اعتماد نجاشی از کثرت روایت کشی حاصل شده یا از طریق دیگر چندان تفاوتی
ّ
نمیکند .البته با توجه به اینکه نجاشی گزارش نموده است که کشی از ضعفاء بسیار نقل روایت

کرده است روشن میشود استناد بعضی از فقه اء (بحران ی )48/6 :1405 ،ب ه کث رت روای ت
ّ
کشی از ابنقتیبة برای احراز وثاقت وی را نمیتوان صحیح دانست.
 .3-3کثرت روایت احمدبن اد ریس از وی (کثرت روایت اجالء)
به باور برای ،روایت بزرگان از ی شخص ،بهو یژه در فرض کثرت ،دلیل بر وثاقت ی ا ح داقل
م دح راوی اس ت( .ع املی51-48 :1419 ،؛ اس تر آب ادی145/1 :1422 ،؛ ح ائری:1416 ،
88/1؛ مامقانی ،12/2 :1428 ،نوری )39/4 :1417 ،چه اینکه کث رت روای ت چن ین اف رادی
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حاکی از اعتماد آنها به مروی عنه است .حال احمد بن ادریا بن احمد قمی (ابوعلی اشعری)
که ثقه ،فقیه ،کثیرالحدیث ،صحیح الروایة بوده (نجاشی92 :1407،؛ طوسی[ ،بیت ا] )64 :و
در نتیجه از اجالء محسو میشود ،روایات بسیاری از ابنقتیبۀ نقل کرده 9و نجاشی از طری ق

قتیبة دانسته است( .طوسی[ ،بیتا] ) 363 :از این رو آیةالله ش بیری زنج انی ب ا ف رض کث رت
روایت ابنادریا از ابنقتیبة ،آن را دلیل ی ب رای اثب ات وثاق ت وی م یدان د( .ش بیری:1419،
ُ
 )5075/15البته در مقابل ،برای ای ن قاع ده را ّرد ک رده  ،آن را دال ب ر حس ن مرویعن ه ه م
محسو نکردهاند( .اوئی1418 ،؛ الف31/12 :؛همو)278/7 :1410،
 .4-3ت ثیق ضمنی کری

ّ
برا ی توثی ق ض منی مرح وم کش ی را راه دیگ ری ب رای اثب ات وثاق ت ابنقتیب ة دانس تهان د

(شوشتری ،571/7 :1410،ش5321؛ بیات مختاری 136 :1391،و  ،)137توضیح آنکه مرح وم
ّ
کشی روایتی را از قول «بعضالثقات بنیسابور» نقل کرده (طوس ی1390 ،؛  ،575 :ش)1088
ّ
که بخشی از آنرا صدو از علیبن احمدبن ّ
محمدبن عمران الدقا از کلین ی از شخص ی ب ه ن ام

علیبن ّ
محمد از راوی اصلی نقل کرده است( .شیخ صدو  ،249/1 :1966 ،ح ) 6در این می ان
محقق شوشتری ادعا میکند این علیبن محمد ،به جهت طبقه باید علیبن ّ
محمدبن قتیبة باشد و
ّ
در نتیجه کشی او را توثیق کرده است( .شوشتری ،571/7 :1410،ش)5321

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

وی به کت ابنقتیب ة دسترس ی داش ته اس ت (نجاش ی ،)307 :1407 ،ش یخ طوس ی نی ز در
الفهرست در یکی از دو طریق اود به فضل بن شاذان ،وی را واسطۀ اتصال به علیبن ّ
محمدبن

در مقابل برای ضمن رد این استدالل معتقدند «علیبن ّ
محمد»ی که کلینی از وی روای ت
نموده است ،یا علیبنمحمد عالن کلینی (دایی کلینی) است و یا ابنبندار و هرگز نمیتوان او را
ابنقتیبة دانست ،ضمن اینکه فردی به نام علی بن محمد بن شجاع از اهالی نیش ابور نی ز ب وده
است که شاید او مراد باشد .افزون بر اینک ه ب اء در عب ارت «حک ی بع ض الثق ات بنیس ابور»
میتواند ظرف وقوع حکایت باشد که در این صورت معنی چنین اواهد بود« :برا ی از ثق ات
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برای من در نیشابور حکایت کردند» و این مستلزم آن نیست که راوی اهل منطقه نیشابور باشد.
(شبیری)5075/15 :1419 ،
 .5-3تصحیح خبر مرتمل بر وی ت سط عالمه حلی

راههای احراز وثاقت علیبن محمدبن قتیبة

عالمه حلی در خالصةاالقوال ،دو روایت از طریق ابنقتیب ة از فض ل آورده و ه ر دو را ص حیح
اوانده است (حلی 184 :1411،و  ،)185ایشان نام ابنقتیبة را نیز در بخش نخست کتا اود
یعنی بخش معتمدین آورده است .همچنین در مختلفالشیعة روایتی را از ابنقتیبة نقل ک رده ،و
چنین نوشته است « :در طریق این روایت ،عبد الواحد بن محمد بن عبدو نیشابوری قرار دارد
و وضعیت اعتبار او در ذهنم نیست ،لذا اگر ثقه است ،روایت صحیح میباشد و باید به آن عمل
نمود» (.حلی )484/3 :1413 ،البته عالمه در تحریر با اطمینان و بهطور مطلق حکم به صحت
ص ةاالقوال
این روایت نموده است (حلی[ ،بیتا] ، )110/2 :ضمن اینکه در جایی دیگر از خال ا
حکم به اعتبار سند روایتی مشتمل بر ابنقتیبة نموده است (حلی)117 :1411 ،؛ در هر حال اگر
چه عالمه در ترجمۀ ابنقتیبة در خالصةاالقوال ،به همان الفاظ شیخ طوسی بسنده ک رده اس ت
ولی شکی نیست که این تصحیحات گو یای ثبوت وثاقت ابنقتیبة نزد عالمه میباشد.
البته در ارتباط با توثیق عالمه حلی توجه به دو نکته ضروری است:
 .1آیا توثیقات و تصحیحات متأارین نسبت به روات همانند توثیق ات متق دمین ،حج ت
است یا ایر؟ برای توثیق و تصحیح آنها را به جه ت اینک ه احتم ال نم یرود از روی
ش هادت حس ی باش د ،حج ت نمیدانن د (ا و یی1418 ،؛  ،)73/1 :ام ا در مقاب ل
جماعتی به توثیقات متأارین اعتنا کرده و آنها را معتب ر م یش مرند( .اردبیل ی:1403 ،
255/2؛ 403/6؛ 138/13؛ بحرالعلوم280/1 :1427 ،؛ مامقانی)233/2 :1350،

 .2بر فرض پذیرش تصحیحات و توثیقات متأارین ،به اعتقاد آیةالله او یی ،عالم ه حل ی
همچون جماعت دیگری از اصحا
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قائل به اصالةالعدالة بوده بنابراین تصحیح ایشان

برای ما که چنین اصلی را نمیپذیریم ،معتب ر نیس ت( .ا و یی )160/12 :1410 ،البت ه
آیةالله شبیری زنجانی معتقد است که ادلۀ آیة الله او یی بر اعتقاد عالمه و جمع دیگری
از قدماء بر اصالةالعدالة تمام نیست بلکه اکثر قدماء و عالمه حلی قائ ل ب ه آن نب وده و
تنها افراد معدودی چنین اعتقادی داشته و طب ق آن عم ل میکردهان د( .ش بیری:1419،
)6835/21
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 .1-5-3ش اهد عدم اعتقاد عالمه به اصالة العدالة
از دید نگارندگان صرف نظر از ادله آیةالله او یی نس بت ب ه قب ول مبن ای اص الةالعدالة توس ط
(شبیری 3094 /9 :1419 ،و ،)6835/21شواهدی را میتوان یافت که پذیرش اصالةالعدالة را
از سوی عالمه حلی دچار تردید میکند ،در ادامه به پنج نمونه اشاره میکنیم:
 .1عالمه ذیل دو عنوان «ز ید النرسی و زید الزراد» پا از نق ل س خنان ش یخ طوس ی و
ابن غضائری و بیان این نکته که طعنی در مورد اود این دو شخص وارد نش ده ،بلک ه
طعن در روایت دو کتا آنهاست ،مینو یسد« :از آنجا که تعدیل و طعنی در م ورد آن
دو از سوی اصحا نیافتیم ،در قبول روایت ایشان توقف کردیم» (عالمه حلی:1411 ،
)223
 .2وی در مورد «حسنبن سیفبن سلیمان» این طور نوشته اس ت« :ابنعقی ده گوی د از
علیبنحسنبن فضال نقل شده که او ثقه و قلیلالحدیث است و غیر از ای ن م دح ی ا
ذمی راجع به او ندیدم ،بهتر این است که در منفردات او توقف کنیم تا عدالتش ثاب ت
شود( ».همان 44:و )45

ّ
 .3در ترجمۀ «جعفربن عفان الطایی» مینو یسد« :کش ی ح دیثی نق ل ک رده اس ت ک ه
نصربن صیاح و محمد بن نسان که هر دو از ضعفاء هستند در سند آن ق رار دارن د؛ در
این حدیث امام صاد

برای او شهادت به بهشت داده است و نزد من غی ر از ای ن

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

عالمه حل ی (ا و یی ،71/1 :1418 ،هم و )46/1410:1 ،و اش کاالتی ک ه ب ر آن وارد اس ت

حدیث چیزی در مورد او ثابت نشده و بهتر این است که در روای اتش توق ف کن یم».
(همان)32 :
 .4در ذیل عنوان «اسماعیلبن عمار» این چنین آمده است« :برادر اسحا بن عمار است.
کشی حدیثی ضعیفالسند نقل کرده که امام ص اد

زم انی ک ه او را ب ا ب رادرش

میدیدند ،میفرمودند :دنیا و آارت برای برای اقوام جمع شده است .ما سند حدیث
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را در کتا کبیر بیان کردیم و اقوی نزد م ن توق ف در روای ات اوس ت ت ا زم انی ک ه
عدالتش احراز شود( ».همان)200:
 .5و در ذیل عنوان «کثیربنطار ابوطار القنبری» در بخ ش دوم کت ا  ،یعن ی بخ ش

راههای احراز وثاقت علیبن محمدبن قتیبة

کس انی ک ه ب ه روایتش ان اعتم اد نمیش ود ،مینو یس د « :از فرزن دان قنب ر غ الم
امیرالمشمنین

است .نجاشی گفته است او از زید و دیگران روایت کرده است و این

نه موج جرح و نه تعدیل اوست»( .همان)249:
اگر عالمه به اصالةالعدالة پایبند بود در موارد فو  ،باید به قبول روایت حکم میفرمود ،در
حالی که میبینیم ،توقف کرده است.
آیةالله ایروانی نیز با استناد به شواهدی از این دست ،سخن آیةالله او یی را مردود میداند.
(ایروانی 123/2 :1428،و  )124ایشان همچنین ،فرمایش عالمه در مقدمۀ کتا اود مبنی بر
اینکه یکی از اسبا ضعف راوی مجهول بودن راوی میباشد (حلی ،)2 :1411 ،را دلیل دیگری
بر عدم پذیرش اصالةالعدالة از سوی ایشان دانسته است.
 .6-3شیخ خت اجازه
بسیاری شیخوات اجازه را کاشف از وثاقت یا مدح راوی دانستهاند (شهید ثانی 192 :1433،و
193؛ مجلسی1406 ،؛ الف 266/6 :و 429/14؛ بحرانی 47/6 :1405،و 48؛ قم ی:1413،
 501 /4و 502؛ نجف ی8/4 :1981،؛ 35/10؛ هم دانی60/9 :1416،؛ مجلس ی1406،؛ :
76/1؛ استر آبادی141/1 :1422 ،؛ مامقانی473/1 :1428 ،؛ شبیری ،)14/1 :1419،تا ج ایی
که از برای تعابیر استفاده میشود که این طریق از زمان مرحوم کلینی به بع د ،رای ج و مش هور
بوده است ،محقق بحرانی در این باره مینو یسد:

متأخ رین اصحاا ما فرم دهابد بیازی به تص ریح در م رد عنندالت و وثاقننت مرننایخ اجننازه
شیعه بیست ،دلیل این مطلب آن است که جاللت ،عدالت و ورع آنها چنان مستفیض ب ده
که حتی از میزان معتبر برای اثبات عدالت راوی بیز بیرتر است( .بحرابی)126 :1412 ،

نوۀ شهید ثانی نیز در مورد حس ین ب ن عبی د الل ه ب ن اب راهیم غض ائری چن ین مینگ ارد:
«جاللت او مخفی نیست و عدم توثیق او به این ااطر است که عادت مصنفین ب ر ع دم توثی ق
اساتید اود بوده است( ».عاملی)65/1 :1419 ،
در مقابل برای نیز شیخ اجازه بودن را دلیلی بر وثاقت ی ا م دح راوی ندانس تهان د(.او یی،
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77/1 :1410؛ همو295/1 :1364 ،؛ صدر 500/4 :1408 ،و 504؛ طباطبایی قم ی:1423 ،
)457/3
(بحران ی22/13 :1405 ،؛ بهبه انی295/2 :1419،؛ هم و533/2 :1424،؛ نراق ی:1415،
435/5؛523/10؛ نجفی )270/16 :1981،و از این راه در صدد بر آم ده وثاق ت وی را اثب ات
نمایند؛ اما باید توجه داشت که این ادعا را میتوان به دو صورت تصور کرد .1 :شیخوات اجازۀ
ّ
ّ
ابنقتیبة نسبت به کشی؛  .2شیخوات اجازۀ وی نسبت به غیرکشی.
ظاهر عبارت فقهایی که به شیخوات اجازۀ وی تصریح کردهاند ،آن اس ت ک ه وی را ش یخ
ّ
اجازه کشی میدانند ،ولی آیةالله او یی بر این ادعا اشکال کرده  ،معتقد است آنچ ه از س خنان
ّ
کشی استفاده میشود ،فراتر از اا ذ روای ت نیس ت( .ا و یی 295/1 :1364و  )296بن ابراین
ّ
ّ
ا
ابنقتیبة صرفا شیخ روایت کشی است ،اما اگر منظور شیخ اجازه بودن برای غی ر کش ی باش د،
باید گفت در عبارات فقهاء و رجالیان تصریحی مش اهده نش د ،اگرچ ه در برا ی تع ابیر ای ن
احتمال وجود دارد:
 .1ابن قتیبة در فهرست شیخ طوسی و در فهرست نجاشی ،در طری ق روای ت آث ار و کت
فضلبنشاذان قرار گرفته و احمدبنادریا از وی نقل میکن د( .طوس ی[،بیتا]363 :؛
نجاشی ) 307 :1407،در مشیخه تهذی و در استبصار نیز شیخ طوسی وی را به عنوان
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بر فرض پذیرش این کبری ،جماعتی از علماء به شیخ اجازه بودن ابنقتیبة تص ریح کردهان د

راوی از فضل آورده و حسن بن حمزۀ علوی طبری را ناقل از ابنقتیبة معرفی کرده است.
(طوسی/10 :1407 ،المشیخه 86،؛ طوسی1390 ،؛الف)341/4 :
 .2در مشیخه منالیحضر در طریق به عثمان بن زیاد ،ابنقتیبة آمده و عبد الواحد بن محمد
بن عبدو را راوی او آورده است( ،صدو  )528/4 :1413،همانگونه که ابنقتیبة را در
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طریق اود به روایتالعلل نیز راوی از فضل دانسته است( .همان)457/4 :
 .3طبق نقل سمعانی ،أبوالحسین محم د ب ن أحم د عل و ّ زب اری (م 339ﮬ ،) .ک ه از
بزرگان شیعه در نیشابور بوده است ،از طریق ابنقتیبة کت فضل بن شاذان را نق ل ک رده
است( .سمعانی) 249/6 :1382 ،

راههای احراز وثاقت علیبن محمدبن قتیبة

 .7-3تصحیح شیخ صدوق
تصحیح شیخ صدو نسبت به روایات ابنقتیبة در دوجا قابلمشاهده است:

الف) شیخ صدو در عیون اخبیرالرضی پا از آنکه از طریق عبدالواحدبن ّ
محمدبن عبدو از
ابنقتیبة از فضل ،رسالهای از امام رضا به مأمون را روایت میکند ،طریق دیگری برای ا ود ب ه
این رساله بیان کرده و تعابیر متفاوت آن را متذکر شده ،چنین مینو یسد«:روایت عبد الواحد بن
محمد بن عبدو که ادا از او راضی باشد ،نزد من صحیحتر اس ت)121-127/2 :1378( ».
واژۀ «صحیحتر» -که اسم تفضیل است -اگر داللت بر صحت دو طرف نداشته باشد ،ح داقل
داللت بر تصحیح و اعتماد بر طریق نخست دارد و تصحیح مساوی با توثیق اس ت( ،ش بیری،
2551/8 :1419؛  )184 :1425اما اشکال این وجه آن است که صحت در اصطالح ق دماء ب ا
صحت مصطلح امروز و بلکه از زمان عالمه حلی ب ه بع د ،متف اوت اس ت ،ق دماء ح دیثی را
صحیح میدانستند که اطمینان به صدور آن داشته باش ند ،اع م از اینک ه منش أ آن وثاق ت راوی
باشد یا امارات دیگر (عاملی26 :1414 ،؛ استر آبادی106/1 :1422 ،؛ حائری)58/1 :1416 ،
بنابراین از چنین تعبیری نمیتوان وثاقت راوی را استفاده کرد.
ا
با توجه به آنچه گذشت ،ضعف این مطل که « :ظاهرا منشأ دیگری جز وثاقت ی ا اوثقی ت
رجال طریق نخست موج تص حیح و ت رجیح آن نش ده اس ت» (طباطب ایی حک یم:1425 ،
 )184روشن شد.

عالوه بر اینکه قرائن و شواهدی برای اراده «صحیحتر» بودن از جهت داللت نیز وجود دارد،
امام امینی بعد از اشاره به اشکال مزبور (تط ّور معن ای ص حت) مینو یس د« :ک الم ص دو
دربارۀ متن روایت بوده است ،زیرا این حدیث از طریق دیگری نیز نقل شده که ش امل زی اداتی
مخ الف م ذه مانن د معص یت پی امبران و ....میباش د(».امینی )83/2 :1415 ،محق ق
شوشتری نیز وجه ترجیح ش یخ ص دو را اش کاالت متن ی و دالل ی نق ل دوم دانس ته اس ت.
(شوشتری)175/1 :1406،
ا) شیخ صدو در مقدمۀ من الیحضر تصریح کرده است ک ه روای اتی را در ای ن کت ا
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میآورد که به آنها فتوا داده و حکم به صحت آنها مینمای د (ص دو  3/1 :1413و  )4بن ابراین
راو یان این کتا باید موثق یا حداقل مورد اعتم اد وی باش ند( .س بزواری[ ،بیت ا] )185/2:و
 ،299/1ح 914و  ،305ح 919و  ،454ح 1318و  ،522ح 1485و  ،541ح1510؛
،378/3ح4331؛  ،419/4ح5915؛  ،256/3ح)3926
اشکال این ادعا نیز همانطور که پیشتر گفته شد ،آن است ک ه ص حت ح دیث ن زد ق دماء
معنای متفاوتی با معنای امروز داشته است ،بنابراین نمیتوان با تص حیح آنه ا ب ر وثاق ت روای
استدالل کرد ،همچنین سخن شیخ صدو مبنی بر اینکه به روای ات ای ن کت ا فت وا م یدهم
(همان 3/1 :و  )4اعم از وثاقت یا عدم وثاقت راو یان کتا است.
 .8-3تأیید وثاقت ابنقتیبة ت سط فاضل جزائری
مرحوم مامقانی راه دیگری را برای احراز وثاق ت اب ن قتیب ه ارائ ه داده اس ت (مامق انی:1350 ،
 ،308/2ش )8505و آن اینکه شیخ عبدالنبی جزائری که معروف به سختگیری در امر توثی ق
روات بوده و گاه به ابنغضائری تشبیه شده است ،ابن قتیب ة را در بخ ش ص حاح یعن ی بخ ش
راو یان ثقة دوازده امامی بیان کرده است( .جزائری ،49/2 :1418 ،ش )383روش ن اس ت ک ه
استفاده از این راه بستگی به مبنای اتخاذ شده نسبت به توثیق متأارین دارد .یعنی در صورتی که
ما توثیق متأارین را معتبر بدانیم میتوان به این دلیل ابنقتیبة را ثقه دانست.
 .9-3روایت بزرگان
هر چند نسبت به داللت روایت اشخاص بزرگ از ی راوی ،تفاوت دیدگاه وجود دارد ،لکن از
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ابنقتیبة نیز با حذف موارد تک راری ،در س ِند چه ار روای ت موج ود اس ت (.ص دو :1413 ،

با تراکم احتماالت و ظنون میتوان به کم ای ن وج ه و م وارد دیگ ر ،اطمین ان ب ه وثاق ت
ابنقتیبة پیدا کرد.
با توجه به مطل فو باید گفت که همانطور که پیشتر گذشت راو یان از ابنقتیبة هفت نفر
میباشند و از این میان تنها عبدالواحدبن ّ
محمدبن عبدو چهرهای ش نااته ش ده نیس ت ،اگ ر
ّ
عالوه بر وی کشی را نی ز به سب کثرت نقلش از ضعفاء از این جمع کن ار بگ ذاریم ،پ نج نف ر
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باقی میمانند که همگی از معاریف و چهرههای برجستۀ شیعه و گاه از بزرگان طائفه بودهاند که
از ابنقتیبة روایت کرده یا از طریق او به کت فضل دسترسی داشتهاند.
جهت روشن شدن جایگاه این افراد الزم است ترجمۀ مختصری از آنها بیان شود:

راههای احراز وثاقت علیبن محمدبن قتیبة

 .1ابوالحسن علیبنحسینبن موسیبنبابو یه (م 329ﻫ.ق) پدر اب وجعفر ش یخ ص دو ،
فقیه ،ب زرگ قمیه ا و ثق ة آنه ا در عص ر ا ود ب وده اس ت( .نجاش ی،261 :1407 ،
ش)684
 .2احمدبنادریابناحمد معروف به ابوعلی اشعری (م 306ﻫ.ق) ،فقی ه ،کثیرالح دیث،
ص حیحالحدیث (نجاش ی ،92 :1407 ،ش228؛ طوس ی[ ،بیت ا] ،64:ش )81و از
بزرگ ان ش یعه (طوس ی[ ،بیت ا] ،411 :ش )5956محس و میش ود .وی ه م کت
اود ابنقتیبة را از طریق ابنقتیبة روایت کرده است.
فضلبنشاذان و هم کت
ِ

 .3ابوعلی ّ
محمدبن احمد علوی زباری (م 360ﻫ.ق) ،شخصی وجیه بوده است ،تا ب دان
حد که سمعانی وی را بزرگ طالبی ة اراس ان میاوان د (س معانی )246/6 :1382 ،و
شیخ صدو او را شریف ،شریفالدین و صدو توصیف میکند ،356 :1398( .ح3؛
 ،239/1 :1395ح)60
 .4ابومحمد حسنبنحمزة علوی طبری (م 358ﮬ ،) .که از طریق ابنقتیبة به نق ل ااب ار
ّ
فضلبنشاذان پردااته اس ت ،ب ه گفت ۀ نجاش ی وی «فقی ه و از اج الء طائف ة ش یعه»
میباشد (نجاشی ،64 :1407 ،ش ،)150همچنین شیخ طوسی وی را «فاضل ،ادی ،
عارف ،فقیه ،زاهد ،دارای ورع و کثیرالمحاسن» توصیف کرده است( .طوسی[ ،بیت ا]:
 ،135ش)195

 .5ابوالحسین ،محمدبناحمد علوی زباری (م 339ﮬ ،) .طب ق نق ل س معانی از طری ق
ابنقتیبة آثار و کت فضل را روایت کرده است( .س معانی )249 /6 :1382 ،س معانی
می نو یسد :وی در جایگاهی قرار داشت که در نیشابور م ردم بس یاری از ام راء و ق واد و
رعیت تابع او شده بودند( .همان)
نقل چنین افرادی از ابنقتیبة ،به اصوص احمدبنادریا و حسنبنحمزه که اابار و آث ار
فضل را از طریق ابنقتیبة روایت کردهاند ،داللت بر وثاقت و َ
معتمد بودن وی داردکه با ض میمه
این مورد به دیگر ادله میتوان اطمینان به وثاقت او پیدا کرد.
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بتیجهگیری
علیبن محمدبن قتیبة نیشابوری که نقش مهمی در انتق ال روای ات اعتق ادی و رج الی ب هو یژه
روایات فضل بن شاذان داشته است در میان کت رجالی توثیق صریحی ندارد ،به همین جه ت
برای تص حیح روای ات او بای د از راه توثیق ات ض منی ی ا توثیق ات عام ه به ره جس ت ک ه ب ا
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بررسیهای انجام شده مجموعا نه راه برای احراز وثاقت وی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند
ّ
از اعتماد کشی و نجاشی بر او و روایت بزرگانی همچون اب وعلی اش عری ،احم دبن ادری ا و
ابوعلی ّ
محمدبن حمزه از وی ،این سه راه ،فارغ از ااتالفات ،اود دلی ل ب ر وثاق ت ای ن راوی

راههای احراز وثاقت علیبن محمدبن قتیبة

شمرده میشوند که چنانچه به راههای دیگر همچون توثیق متأارین مث ل عالم ه حل ی و ش یخ
عبدالنبی جزائری ضمیمه شود میتواند برای انسان اطمینان به وثاقت این راوی را ایجاد نماید.
شش راه دیگر نیز برای توثیق ابن قتیبه در این مقاله مورد اشاره قرار گرف ت ک ه طب ق مبن ای
برای از رجال پژوهان مورد پذیرش است ولی به باور برای دیگر چنین نیست به این جهت ی ا
به عنوان مش ید باید مورد استفاده قرار گیرد یا اینکه در صورت پذیرش آن مبانی ب رای ا ود ف رد
دلیل باشد ،این راه ها عبارتند از :توصیف وی به «فاضل» در کالم شیخ طوسی؛ توثی ق ض منی
مرحوم کشی؛ توثیق وی توسط عالمه حلی و فاضل جزایری ؛ شیخ اجازه ب ودن وی؛ تص حیح
شیخ صدو .

پیب شتها
 .1شبیری زنجانی ،جلسه  ،2سال  1362؛ با کمی تصرف و تلخیص (.)www.eshia.ir
 .2تأ کید بر این قید از آن جهت است که شیخ طوسی در مشیخۀ تهذی و استبصار ،ضمن بیان طریق ا ود ب ه
فضل ،برای کلینی به فضل  ،دو طریق بر میشمرد :الف) طریق پیشگفته؛ ) طریق اب راهیم ب ن هاش م قم ی
(طوسی ،10 :1407 ،المشیخه50،؛ طوسی ،1390 ،الف )315/4 :لکن به جهت آنکه کلینی در کت ا ا ود
حتی یکبار هم از این طریق استفاده نکرده است .اینکه شیخ دچار اشتباه شده باشد ،محتمل است .فقیه محق ق
سید احمد مددی نیز چنین احتمالی داده است.
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 .3تعداد روایات نقل شده از وی در کتا کافی به  761نقل میرسد( .او یی ،84/16 :1410،ش)10235
 .4به جز ی مورد که طبق بعضی اقوال نوعی توثیق محسو میشود که در ادامه اواهد آمد.
ّ
 .5تمامی موارد نقل کشی از ابنقتیبة در پاورقی شماره  7آمده است.

آنها را از هم تمییز داد.
 .7طوس ی1390 ،؛ ال ف،213 ،210 ،208 ،201 ،165 ،159 ،125 ،98 ،67 ،55 ،30 ،28 ،16 ، 7 :
 2( 309 ،274 ،246م ورد) 2( 484 ،483 ،477 ،475 ،416 ،412 ،360 351 ،م ورد)،487 ،486 ،
 3( 488مورد) 2( 558 ،547 ،546 ،540 ،537 ،535 ،534 ،507 ،506 ،496 ،م ورد)2( 566 ،561 ،
مورد).592 ،590 ، 584 ،
ّ
 .8در موارد بسیاری کشی (بهطورمستقیم) از فردی به نام علی بن محمد نقل میکند که اگر او را ابنقتیبة بدانیم
ّ
تعداد نقلهای کشی از وی بسیار بیشتر از مقدار ذکر شده اواهد بود ،البته این احتمال نیز وجود دارد ک ه م راد
ّ
علی بن محمد بن فیروزان قمی باشد که مقیم کش بوده است (طوسی،429 :1373 ،ش.)6164
 .9طبق تتبع نگارندگان ،شیخ مفید در االرشاد ی روای ت و ش یخ طوس ی در الغیب ۀ هج ده روای ت از طری ق
احم دبنادریا از ابنقتیب ة آوردهان د (مفی د370/2 :1413 ،؛ طوس ی،163 ،162 ،161 ،160 ،41 :1411 ،
( 187 ،185 ،177دو مورد).)435 ،433 ،425 ،337 ،336 ،335 ،332 ،190 ،189 ،در یکی از این موارد
(ص )425شیخ بدون وساطت احمد بن ادریا (یعنی از حسینبن عبیداللهبن غضائری از ابوجعفر ّ
محم دبن
ا
سفیان از ابنقتیبة از فضل) نقل کرده که ظاهرا در آن سقطی رخ داده و احمد بن ادریا ح ذف ش ده اس ت .در
ضمن شیخ طوسی غیر از این  18مورد ،بیش از  15روایت را بدون ذکر واسطه از فضل آورده است که با توجه به
اینکه او در الغیبة جز طریق مذکور ،طریق دیگری به فضل ذکر نکرده  ،به گمان قوی آن روایات را نی ز از هم ان
طریق نقل کرده است و بدین ترتی در مجموع شیخ بیش از  33روایت از طریق فو نقل کرده است .در ضمن
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 .6طبق توضیحات سمعانی ،ابوالحسین برادر ابوعلی بوده که  21سال زودتر از ب رادرش ،یعن ی در س ال 339
ا
ا
ه  ،به سرای باقی شتافته است .جال اینکه نام هر دو دقیقا یکی است و بدون ذکر قرائن صرفا با کنی ه میت وان

بعید نیست شیخ تمام این روایات را از کتا القیئم و المالحم فضلبنشاذان و به طریق مذکور نقل کرده باشد.
(نجاشی)306 :1407 ،
 .10ایشان در جایی احتمال دادهاند شیخ صدو نیز به این مبنا قائل بوده باشد(اوئی )38/11 :1410،و این مبنا
را معروف در نزد قدماء توصیف کردهاند( .همو.)296/1 :1364،
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 .1ابنبابوی ه [ش یخ ص دو ] ،محم دبنعلی (1376ش) ،األمننال  ،چ  ،6ته ران:
کتابچی.
 ) 1398( ،________ .2الت حید ،تحقیق سید هاشم حسینی ،قم :موسسة النش ر
االسالمی.
1362( ،________ .3ش؛ الف) الخصال ،تحقیق علی اکبر غفاری ،قم :موسس ة
النشر االسالمی.
1362( ،________ .4ش؛ ) صفاتالریعة ،تهران :أعلمی.
1966( ،________ .5م) علل الررائع ،قم :مکتبة الداوری (افست چاپ منشورات
المکتبة الحیدریة)
 ) 1378( ،________ .6عی ن أخبارالرضا  ،تحقیق مهدی الجوردی ،تهران:
نشر جهان.
 ) 1396( ،________ .7فضائل األشهر الثالثة ،تحقیق غالمرضا عرفانیان یزدی،
قم :مکتبة الداوری.
 ) 1395( ،________ .8کمال الدین و تمامالنعمة ،تحقیق علی اکبر غفاری ،چ
 ،2تهران :دارالکت اسالمیۀ.
 ) 1403( ،________ .9معاب األخبار ،تحقیق علیاکبر غف اری ،ق م :مشسس ة
النشراالسالمی.
 ) 1413( ،________ .10من الیحضره الفقیه ،چ  ،2قم :مشسسة النشراالسالمی.
 .11ابن داود ،حلی ) 1383(،رجال ابنداود ،تهران ،دانشگاه تهران.
 .12ابنشاذان ،محمدبناحمد ( ،) 1407مائة منقبننة مننن مناقننب أمیرالمنننمنین و
األئمة ،تحقیق مدرسه امام مهدی ،قم :مدرسة اإلمامالمهدی.
 .13ابوعلی حائری ،محمدبناسماعیل ( ،) 1416منتهی المقال ف أح ال الرجال،
قم :مشسسة آلالبیت.

 .14اردبیلی ،احمدبنمحمد ( ،) 1403مجمع الفائدة و البرهان فن شننرش درشنناد
األذهان ،تحقیق آقا مجتبی عراقی ،علیپناه اشتهاردی ،آقا حسین یزدی اص فهانی،
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قم :مشسسة النشر االسالمی.
 .15استر آبادیّ ،
محمدبن علی ( ،) 1422منهج المقال فی تحقیق اح ال الرجننال،
تعلیقه وحید بهبهانی ،قم :مشسسۀ آلالبیت.
 .16اعرجی کاظمی ،محسن ( ،) 1415عدة الرجال ،تحقیق مشسسة الهدای ة إلحی اء
التراث ،قم :اسماعیلیان.
 .17ایروانی ،باقر ( ،) 1428دروس تمهیدیة فی الق اعد الرجالیة ،چ  ،2قم :مدین.
 .18بحرالعلوم ،محمدمه دی ( ،) 1427مصننابیح األحکننام ،تحقی ق س ید مه دی
طباطبائی  -فخر الدین صانعی ،قم :منشورات میثم التمار.
 .19بحرانی ،یوسف ( ،) 1405الحدائق الناضرة ف أحکام العترة الطاهرة ،تحقیق
محمد تقی ایروانی ،سید عبدالرزا مقرم ،قم :موسسةالنشراالسالمی.
 .20بهبودی ،محمد باقر ( ،) 1427معرفة الحدیث و تاریخ برره و تدوینه و ثقافته
عند االمامیة،بیروت :دارالهادی للطباعة و النشر.
 .21بیات مختاری ،مهدی (1391ش) ،دیدار فضننلبن شنناذان بننا امننام رضننا علیننه
السالم «بقدی بر معرفة الحدیث» ،مشهد :بنی اد پژوهشه ای اس المی آس تان
قد رضوی.
 .22جزائری ،عبدالنبی ( ،) 1418حاوی االق ال فیمعرفننةالرجال ،تحقی ق مشسس ة
الهدایة الحیاءالتراث ،قم :ریاض الناصری.
 .23جمعی از محققان ،مجله فقه اهل بیت  ،شماره  ، ، 30قم
ّ .24
حر عاملی ،محمدبنحسن ( ،) 1409تفصننیل وسننائل الرننیعة دلننی تحصننیل
مسائل الرریعة ،قم :مشسسۀ آلالبیت.
 .25حسینی روحانی ،سید محمدصاد ( ،) 1412فقه الصادق علیهالسالم ،قم :دار
الکتا  -مدرسه امام صاد .

 .26حل ی (عالم ه حل ی) ،حسنبنیوس فبنمطهر ( ،) 1411خالصننةاالق ال فننی
معرفةالرجال (رجال العالمة الحلی) ،قم :دار الذاائر.
 ،) 1413( ،________ .27مختلننف الرننیعة ف ن أحکننام الرننریعة ،چ  ،2ق م:
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مشسسةالنشراالسالمی.
[ ،________ .28بیتا] ،تحریر األحکام الررعیة علی مننذهب اامامیننة ،مش هد:
مشسسۀ آلالبیت.
 .29االد برقی ،احمدبنمحمد ( ،) 1383رجال البرق  ،تحقی ق حس ن مص طفوی،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .30اواجو یی ،محمداس ماعیل ( ،) 1413الف ائنند الرجالیننة ،تحقی ق س ید مه دی
رجایی ،مشهد :مجمعالبحوثاإلسالمیة.
 .31ا و یی ،س ید ابوالقاس م (1364ش) ،مسننتند العروةالنن ثقی ،تقری ر مرتض ی
بروجردی ،قم :لطفی.
 ،) 1410( ،________ .32معج رجال الحدیث و تفصیل طبقات الننرواة ،ق م:
مرکز نشر آثار شیعه.
 1418( ،________ .33؛ الف) ،م س عة اامام الخ ئ  ،قم :مشسسة إحیاء آث ار
اإلمامالخوئي.
 1418( ،________ .34؛ ) ،التنقیح ف شرش العروةال ثقی ،تقریر می رزا عل ی
غروی ،قم[ :بینا].
 .35سبحانی ،جعفر ( ،) 1420الص م ف الرریعة ااسالمیة الغراء ،ق م :مشسس ه
امام صاد .
 .36سبزواری ،محمدباقر [بیتا] ،ذخیننرة المعنناد فن شننرش اارشنناد ،ق م :مشسس ۀ
آلالبیت.
 .37س معاني ،عبدالکریمبنمحم دبن منص ورتمیمي ( ،) 1382األبسنناا ،تحقی ق
عبدالرحمن معلمي ،هند :حیدرآباد ،دائرةالمعارف العثمانیة.
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 .38سند بحرانی ،محمد ( ) 1413سند العروة ال ثق (صننالة المسننافر)  ،تحقی ق
احمد ماحوزی  ،قم :مکتبة الداور .
 .39سیفی ،علي اکب ر ( ،) 1425مباب الفقه الفعال ف الق اعد الفقهیة األساسیة،
قم :مشسسة النشراالسالمی.
 .40شبیری زنجانی ،موسی ( ،) 1419کتاا بکاش  ،قم :مشسسه پژوهشی رایپرداز.
 .41شوش تری،مح م دتقی ( ،) 1410قنننننام س الرجنننننال ،چ ،2ق م:
مشسسةالنشراالسالمی.
 ،) 1406( ،________ .42النجعة ف شرشاللمعة ،تهران :مکتبةالصدو .
 .43صدر ،محمدباقر ( ،) 1408مباحث األص ل ،تقریر سیدکاظم حسینی ح ائری،
ّ
قم :ناشر مشلف.
 .44طباطبایی حکیم ،محسن ( ،) 1416مستمسننا العننروة الن ثقی ،ق م :مشسس ة
دارالتفسیر.
 .45طباطبایی حکیم ،محمدسعید ( ،) 1425مصباش المنهاج (کتاا الص م) ،قم:
دارالهالل.
 .46طباطبایی قمی ،تقی ( ،) 1423الدالئل فی شرش منتخب المسائل ،قم :مکتب ة
المحالتی.
 .47طوسی ،محمدبنحسن ( 1390؛ الف) ،ااستبصار فیما اختلف من األخبار ،
تحقیق سید حسن موسوی ارسان  ،تهران :دارالکت اإلسالمیة.
 1390( ،________ .48؛ ) ،اختیار معرفةالرجال (رجال کری) ،تحقیق حسن
مصطفوی  ،مشهد :مشسسه نشر دانشگاه مشهد.
[ ،________ .49بیتا] ،الفهرست ،تحقیق سید محمد صاد آل بحرالعلوم ،نجف:
المکتبةالمرتضو یة.
 ،)1373( ،________ .50رجال الط س  ،تحقیق جواد قیومی ،چ  ،3ق م :مشسس ة
النشراالسالمي.
 ،) 1407( ،________ .51تهذیب األحکام ،چ  ،4تهران :دارالکت اإلسالمیة.
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 ،) 1411( ،________ .52الغیبة ،تحقیق عبدالله تهرانی  -علی احمد ناصح ،ق م:
دارالمعارفاإلسالمیة.
 .53عاملی ،محمدبنحسن ( ،) 1419استقصاء االعتبار ف شرشاالستبصننار ،ق م:
مشسسه آلالبیت علیهمالسالم.
 .54عاملی (شیخ بهایی) ،بهاءالدین محمدبنحس ین ( ،) 1414مررقالرمسننین و
اکسیرالسعادتین مع تعلیقات الخ اج ئی ،تحقیق سید مهدی رج ایی ،مش هد:
مجمع البحوثاالسالمیة.
 .55عاملی جبعی (شهید ثانی) ،زینال دینبنعلیبن احم د ( ،) 1433الرعایننة فننی
عل الدرایننة ،تحقی ق عبدالحس ین محم دعلی بق ال ،چ  ،3ق م :مکتب ة آی ة ا...
المرعشی النجفی.
 ،) 1413( ،________ .56مسننالااألفهام دلننی تنقننیح شرائعااسننالم ،ق م:
مشسسةالمعارف اإلسالمیة.
 .57فیض کاشانی ،محمدمحسن ( ،) 1429معتص الریعة ف أحکننام الرننریعة،
تحقیق مسیح توحیدی ،تهران :مدرسۀ عالی شهید مطهری.
 .58قم ی ،می رزا ابوالقاسمبنمحمدحس ن ( ،) 1413جامعالرننتات فنن أج بننة
السناالت ،تحقیق مرتضی رضوی ،تهران :مشسسه کیهان.
 ،) 1417( ،________ .59غنننائ األی نام ف ن مسننائل الحننالل و الحننرام ،ق م:
مکت االعالم االسالمی.
 .60کاشف الغطاء ،حسنبنجعفر ( ،) 1422أب ار الفقاهة (کتاا الصیام) ،نجف:
مشسسه کاشفالغطاء.
 .61کلین ی ،محم دبنیعقو ( ،) 1407الکنناف  ،تحقی ق علیاکب ر غف اری ،چ ،4
تهران :دار الکت االسالمیة.
 .62ماحوزی بحرانی ،سلیمانبنعبدالله ( ،) 1412معراج اهل الکمال الننی معرفننة
الرجال ،تحقیق سید مهدی رجایی ،قم :مطبعة سید الشهداء.
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 .63مامق انی ،عبدالل ه ( ،) 1350تنقیحالمقنننال فننن عل الرجنننال ،نج ف:
مطبعةالمرتضو یة.
 ،) 1428( ،________ .64مقباس الهدایة فننی عل الدرایننة ،تحقی ق محمدرض ا
مامقانی ،قم :نشر دلیل ما.
 .65مشمن قمی ،محمد ( ،) 1415کلمات سدیدة ف مسائل جدیدة ،ق م :مشسس ة
النشراالسالمی.
 .66مجلسی ،محمدتقی ( 1406؛ الف) ،روضةالمتقین ف شننرش مننن الیحضننره
الفقیه ،تحقیق سید حسین موسوی کرمانی ،علی پناه اش تهاردی ،س ید فض لالله
طباطبائی ،چ  ،2قم :مشسسۀ فرهنگی اسالمی کوشان ور.
 .67مجلسی ،محمدباقر ( 1406؛ ) ،مالذ األخیننار فن فهن تهننذیب األخبننار،
تحقیق سید مهدی رجائی ،مکتبة آیةالله المرعشی النجفی.
 ،) 1420( ،___________ .68ال جیزة ف الرجال ،تحقیق محمدکاظم رحم ان
ستایش ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 .69مفید (ابننعمان) ،محمدبنمحمد ( ،) 1413اارشاد ف معرفة حجج ا ...علی
العباد ،تحقی ق مشسس ة آلالبی ت علیهمالس الم ،ق م :المشتمرالع ّ
المی بمناس بة
الذکری االلفیة لوفاة الشیخ المفید.
 .70موسوی امینی ،روحالله ( ،) 1415المکاسب المحرمة ،قم :مشسس ه تنظ یم و
نشر آثار امام امینی.
 .71موسوی عاملی ،محم دبنعلی ( ،) 1429مدارك األحکام فن شننرش عبننادات
شرائع ااسالم  ،چ ،2بیروت :مشسسۀ آلالبیت.
 .72میردام اد ،محم د ب اقر ( ،) 1311الرواشننح السننماویة ف ن شننرش األحادیننث
اامامیة ،قم :دارالخالفة.
 .73نجاشی ،احم دبنعلی ( ،) 1407فهرسننت أسننماء مصنننف الرننیعة (رجننال
النجاشی) ،تحقیق سید موسی شبیری زنجانی ،قم :مشسسة النشراالسالمی.
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 .74نجفی ،محمدحسن (1981م) ،ج اهر الکالم ف شرش شرائع ااسالم ،تحقی ق
عبا قوچانی ،چ  ،7بیروت :دار إحیاء التراثالعربي.
 .75نراقی ،احمدبنمحمدمهدی ( ،) 1415مستند الریعة ف أحکام الرریعة ،ق م:
مشسسۀ آلالبیت.
 .76نراقی ،میرزا ابوالقاسمبنمحمدبناحمد ( ،) 1422شعب المقال فن درجننات
الرجال ،تحقیق محسن احمدی ،قم :مشتمر المحققالنراقی.
 .77ن وری ،می رزا حس ین ( ،) 1417خاتمننة المسننتدر  ،ق م :مشسس ۀ آلالبی ت
علیهمالسالم.
 .78وحید بهبهانی ،محمد ب اقر ( ،) 1419الحاشننیة علننی منندارك األحکننام ،ق م:
مشسسۀ آلالبیت.
 ،) 1424( ،_____________ .79مصابیح الظالم ،قم :مشسسة العالمة المج دد
الوحید البهبهاني.
 .80همدانی ،آقارضا ( ،)1416مصباش الفقیه ،تحقیق محمد باقری ،نور علی ن وری،
محمد میرزائی ،سید نورالدین جعفریان  ،قم :مشسسة الجعفریة إلحیاء التراث (ب ه
جز ج 13و.)14
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