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1

چکیده
ّ
این نوشتار به بررسی سفرهای علمی «ابنقولو یه ّقمی» محدث بلندددآوازۀ شددی ه بدده بر ددی
مناطق جهان اسالم آن روزگار و رهاوردهای این سفرها میپردازد .پرسش اساسی این اسد
که بر پایۀ دادههای تاریخی و رجالی موجود ،ابنقولو یه به چه شهرهایی سفر کرده و در هددر
شهر از چه مشایخی حدیث شنیده اس و تأثیر این شددنیدهها را در نگددار کاملالزیاااتا
چگونه میتوان تحلیل کرد؟ با بررسیهای انجام گرفته روشن گش ابنقولو یه به سه منطقۀ
« ری»« ،عسکر ُم َ
کرم» و «مصر» سفر کرده اس  .او در ری میدراث حدددی ی «الحسددینبن
علی الزعفرانی» را شنیده اس و در عسکر مکرم اجازۀ روای میراث حدی ی علیبن مهزیار
األهوازی را از «أبوعبدالرحمن محمدبن احمدبن الحسین ال سکری» دریاف نموده اس .
ابنقولویدده بدده مصددر هددا سددفری داشددته کدده در آن از «محمدبنأحمدبنإبراهیابنسد لیمان
أبوالفضل الج فی الکوفی م روف به «الصابونی» «،أبوعیسی عبیداللددهبن الفضددل الطددا ی
ّ
النبهددانی»« ،أبددوعلی أحمدبنعلیبنمهدددی الرق دی األنصدداری» و «أبوالحسددین احمدددبن
عبداللهبن علیبن اسحاق الناقد» حدیث شنیده اس  .ابنقولو یه از مسموعات ود در ایددن
سفرها به عنوان منب ی برای تألیف کاملالزیاتا بهره برده اس .
واژگان کلیدی :ابنقولو یه ،کاملالزیارات ،سفرهای علمی ،منددابح حدددی ی ،حوزههددای
حدی ی.
 . 1کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث و طلبۀ سطح چهار حوزۀ ّ
علمیۀ قاAminhpi1390@gmail.com .

مقدمه
ّ
محمدبنقولو یه ّ
ابوالقاسا ج فربن ّ
القمی (حدددود 369 - 292ﻫ.ق) از فقیهددان و محدددثان
بزرگ شی ه در سدۀ چهارم هجری اس که همۀ بزرگان و رجالشناسددان شددی ه بددر وثاقد ،
واالیی مقام و جایگاه رفیح علمی و حدی ی وی اتفاق نظر دارند .تنها نگاشتۀ بر جا مانددده از
وی کتاب ارجمند کاملالزیاتا اس .

اگرچه در نوشتههای متداول رجالی و شرححال نگاری دربارۀ « ابنقولو یه» ّ
مکرر سخن
ب
گفتهاند اما محور بحث این نوشتار نکتهای دیگر اسد کدده ادداهرا کسددی بدده تفصددیل بدددان
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نپردا ته یا دس کا نگارنده تا کنون نوشتهای در اینباره ندیده اس .
و بغداد مربوط میشود  -زیرا شهر اول زادگاه وی بوده و میدانیا در دو دهۀ نخسددتین عمددر
و یش در آنجا رشد یافته و دومی نیز در دو تا سه دهۀ پایانی عمر مددوطن وی بددوده و در
همانجا نیز از دنیا رفته اس  -لذا در ادامه دربارۀ ارتباط این سفرها با منابح کاملالزیاااتا
گفتگو مینماییا به امید آنکه زوایایی کمتر شددنا ته شددده از ف ّ
الی هددای علمددی و میدراث
حدی ی این ستارۀ در شان آسمان حدیث شی ه روشن گردد.
البته باید اذعان کنیا که از جز یات زندگی وی چیز زیادی نمددیدانیا و شدداید سددفرهای
علمی وی بیش از ت دادی بوده که در سطور آینده به آن واهیا پردا

 ،ولی در اینجا تنها

سفرهایی را مدنظر قرار میدهیا که قرینهای صریح و روشن در آثار و روایات ابنقولویدده بددر
آن دالل دارد یا با اجتهاد و کنار ها قرار دادن چند نکته میتددوان آن را شناسددایی کددرد و از
اینرو از ورود به گسترۀ گمانهزنیها دربارۀ دیگر سددفرهای احتمددالی او کدده مسددتند روشددنی
ندارند ،ودداری واهیا کرد.
ب
براساس بررسی دادههای تاریخی ،ابنقولو یه به این شهرها یقینا سفر کرده اس :
 .1سفر ابنقولویه به شهر «ری»
همانطور که می دانیا ری از دیرباز در شمار شهرهای آباد ایدران بدده شددمار میرفتدده اسد .
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این نکته به بررسی سفرهای علمی ابنقولو یه به شهرهایی از بالد اسالمی آن روز جز قا

نزدیکی این شهر به قا و حضور شی ه از دیر زمان در آن بهطور طبی ی زمینه و انگیزۀ الزم را
ّ
برای راو یان و محدثان شددی ه فدراها میکددرده تددا بدده آنجددا سددفر نماینددد .بددا تتبددح در اسددناد
کاملالزیاتا به این سند بر می وریا:
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َ
الری قال َحدث َنا ی ْحیی ْب ُن ُسلی َمان ع ْن ع ْبد الله ْبْن
الزعف َرانی ب
َحدثنی ال ُح َسی ُن ْب ُن علی
َ
ُ َّ
َ
َ َ َ َ َ
ُْ َ
َ
َ َ َ
عث َمان ْبن خیث ٍم ع ْن َسْ ید ْبْن ببْی َراشْ ٍد عْ ْن ی ْ لْی ْبْن ُمْ َّرل قْال قْال َر ُسْول اللْه
َ
َ
َّ
ً
ٌ
ََ
« ُح َسی ٌن منی َو بنا م ْن ُح َسْی ٍن ب َحْ َّ اللْ ُه َمْ ْن ب َحْ َّ ُح َسْینا ُح َسْی ٌن سْ ْب مْ َن
ْ َ
اْل ْس َباط( ».اینقولویه :1429 ،باب  ،116 /14ح )11

ابن قولو یه اندکی ب د باز حدیث دیگری را با این سند گزار میکند:
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الزعف َرانی قال َحدثنی ُم َح َّمد ْب ُن ع ْمْرو اْل ْسْلمی قْال
َحدثنی ببی عن ال ُح َسین ْبن علی
ٍ
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ْ
حدثنی عمرو بن عبد الله بن عنبسة عن محمد بن عبد الله بن عمرو عن ببیه عْن ابْن
ٍ
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َ
َ َ ْ َ ُ َّ
ْ
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َ
ْ
َ َّ
َ
اس قال« :ال َملك الذی َج َاء إلی ُم َح َّم ٍد ص یخب ُرهُ بق ْتل ال ُح َسین ع کان جبرئیْ ل »...
عب ٍ
(همان ،باب  ،131 :17ح )7

و بار سوم حدی ی را به این شکل گزار کرده اس :

َ
َ
الری َق َال َح َّد َث َنا ُم َح َّم ُد ْب ُن ُع َم َر َّ
َح َّد َثنی ْال ُح َسی ُن ْب ُن َعلی َّ
الز ْع َف َرانی ب َّ
النصیبی ع ْن هشْا
َّ
َ
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ْ
َ
َْ
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ْبن َس ْ ٍد قال بخ َب َرنی ال َمشیخة «بن ال َملك الذی َج َاء إلی َر ُسول اللْه ص َو بخ َبْ َرهُ بق ْتْل
َ َ َ َ ْ
ْ
َ
ال ُح َسین ْبن علی ع کان َملك الب َحار( »...همان)

جز این موارد ،نه در کاملالزیاتا و نه در هیچ منبح دیگری ،روای دیگری از ابنقولو یه
از حسینبنعلی زعفرانی نمییابیا .پس نتیجه میگیریا ابنقولو یه به ری سفر کرده و در این
سفر دس کا از این شخص حدیث شنیده اس  .اما چرا در سند دوم ،ابنقولو یه با واسددطۀ
پدر از زعفرانی روای کرده اس ؟
برای روشن شدن پاسخ نخس باید بگو ییا در سدده چددا کاملالزیاااتا کدده نگارنددده
بررسی کرده ،سند حدیث به این شکل آمده اس  ،1ولی براساس نسخهای از کاملالزیاتا
ّ
مت لق به حدود سدۀ دها یددا یددازدها هجددری  -کدده در کتابخانددۀ مرحددوم آی اللدده فا ددل
َ ََ
وانساری در وانسار نگهداری میشود -سند این حدددیث چنددین آمددده اسد « :حددثنی
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ُ
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َ َ
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قال َحدثنی ع ْم ُرو ْب ُن ع ْبد الله ْبن ع ْن َب َسة ع ْن ُم َح َّمد ْبن ع ْبد الله ْبن ع ْمرو ع ْن ببیْ ه عْن
ٍ
َ
ََ ْ
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َ
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الزعف َرانْی َسْ َواء( .ابنقولویْْه،
اس َو ذک َر ال َحدیث مثل َحْدیث ببْی ع ْبْد اللْه
ابن عب ٍ
 :1429باب  ،143 /21ح )3

و اگر حدیث محل بحث از پدر وی نقل شده بود چه دلیلی داش که ابن قولو یه حدیث
را به استاد پدر نسب دهد.
شاهد روشن دیگر تصریح ود ابنقولو یه به ا ذ حدیث از «الزعفرانی» در حدیث اول
و سوم اس  .و دس آ ر اینکه در هیچ سندی روای پدر ابنقولو یه از ایددن « الزعفراند ی»
دیده نمیشود.
ّ
شخصیت زعفرانی
 .1-1بررسی
حال پرسش دیگر این اس که « أبوعبدالله الحسینبن علی الزعفرانی» کیس ؟
متأسفانه با وجود جستجو در دهها منبح از منابح رجال و تراجا شی ه و ّ
سنی نام و نشددانی از
ج ه قزو ینددی از
وی نیافتیاّ 3.اما میدانیا که متن حدیث نخسددتین را بددا اندددت تفدداوت ابنما د
«یحییبنسلیا» از«عبداللهبنع مانبن ی ا» روای کرده و سپس سند آن را تا رسول اکرم
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ْ
َ َْ
َ
الزعف َرانی»  2البته در محل لفدد« « ابوعبداللدده» در ایددن نسددخه
أبوعبدالله ال ُح َسی ُن ْب ُن علی
ب
مقداری آثار سیاهی دیده می شود که احتماال نشان دهندۀ آن اس کدده در محددل ایددن وا ه،
نخس کلمۀ دیگری نوشته شده بوده و سپس محو شده و به جددای آن لفدد« « :ابوعبداللدده»
نگاشته شده اس .
اگرچه مجال مراج ه به دیگر نسخههای طی این کتاب برای نگارنده فراها نشده اس
ولی با قاط ی میتوان گف که صورت صحیح حدیث دوم ،به همین شکلی اس کدده در
این نسخۀ طی آمده اس که بددر اثددر از قلددا افتددادن لفدد« عبداللدده ،در نسددخههای دیگددر
«حدثنی ابوعبدالله الحسین» به «حدثنی أبی عن الحسین» تحریف شده اس .
شاهد مها این مطلب یکی این اس که ابنقولو یه در حدیث دهددا از همددان بدداب 17
چنین میگو ید:

به همان شکل سند کاملالزیاتا آورده اس ( .قزو ینی[ ،بیتا] ،51 :1 ،ح )144
ایددن مددتن را بددا تفدداوتی اندددت منددابح دیگددر سد ّدنی بدده نقددل از اف دراد دیگددری نیددز از
عبداللهبنع مانبن ی ا روای کددرده و دنبالددۀ سددند نیددز از وی ماننددد نقددل کاملالزیاااتا
4
اس .
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در ادامه ذکر چند نکته مفید مینماید .نخس آنکه «عبداللهبنع مانبن ی ا» در منابح
ّ
سنی شنا ته شده بوده و پیش از سال 144ﮬ.ق درگذشته بود 5.دوم آنکدده رجالیددان سد ّدنی از
یک راوی شنا ته شده ّ
عامی به نام «أبوزکریا یحییبن سلیا القرشی الطا فی» یدداد کردهانددد
که بر ی همچون شاف ی و دیگر م دداریف ّ
عامده از او نقددل داشددتهاند و بدده سددال  195ﮬ.ق
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درگذشته اس  .این فرد از شاگردان و راو یان «عبداللهبنع مانبن ی ا» بوده اس  6.در یک
مورد احمدبنحنبل از شخصددی بدده نددام «یحییبنسددلیمان » از عبداللددهبنع مانبن ید ا
روای کرده و سپس افزوده اس  « :لا أسمح مددن یحید ی بددن سددلیا غید ر هددذا الحدددیث »
(بیهقی ،441/3 :1410 ،ح  )4006ذهبی همین عبددارت را در ترجمددۀ  « :یحیددیبن سددلیا
القرشددی» آورده اسدد ( .ذهبددی )307/9 :1405 ،از ایددن مطلددب اسددتفاده میشددود کدده
«یحییبنسلیا» و «یحییبنسلیمان» یک نفر هستند به وید ه بددا توجدده بدده اینکدده مددیدانیا
اعراب از زمان جاهلی و پس از آن لف« « سلیا» را از باب تصغیر تر یا در اشدداره بدده نددام
«سدددلیمان» بددده کدددار میبردهاندددد 7.پدددس بدونشدددک دو عندددوان «یحییبنسدددلیا» و «
یحییبنسلیمان» به یک راوی اشاره دارند .اما با این همدده رجالیددان سد ّدنی از کسددی بدده نددام
8

«أبوعبدالله الحسینبن علی الزعفرانی» در شمار شاگردان وی یاد نکردهاند.
صرفنظر از ت یین هو ی این راوی ،نکتۀ ّ
تأمل برانگیز این اس که ابنقولو یه که حدود
سال  292ﮬ.ق به دنیا آمده 9چگونه میتواند از اسددتاد اسددتاد «یحیددیبن سددلیا القرشددی
الطا فی» ( م )195با یک واسطه نقل حدیث کند؟ این تنهددا در صددورتی ممکددن اسد کدده
حسینبنعلیالزعفرانی عمری بسیار طددوالنی )بددیش از 110سددال( داشددته باشددد تددا بتوانددد
دس کا در کودکی از یحیی حدیث شنیده باشد .این پدیده اگرچه محال نیس ولی بسددیار

غریب مینماید.
در اینجددا بایددد بدده ایددن نکتدده نیددز توجدده کددرد کدده در سددند روای د دوم ،زعفرانددی از
«محمدبنعمرو األسلمی» روای کرده اس  ،براین اساس آیا میتوان ادعا کرد ایددن عنددوان
ُ
تصحیف شده و صحیح آن «محمدددبنعمر األسددلمی» و مدراد از آن « ّ
محمدبنع َمربنواقددد
َ
َ
ّ
الله المدنی»ّ )207 -130( 10
مورخ مشهور و صدداحب المغااا ی
الواقدی األسلمی ،أ ُبوعبد
اس ؟ یک شاهد بر این مطلب این اس که ابنقولو یه همین حدیث هفددتا بدداب  17را در
حدیث دها با سند دیگری به این شکل میآورد:

و در جاهای دیگر روای واقدی از «عمرو بن عبداللهبن عنبسة عن ّ
محمدبن عبداللددهبن
عمرو» به طور مکرر دیده میشود 11.و دور مینماید کدده از یددک راوی ی نددی «عمروبنعبددد
ّ
ب
اللدهبن عنبسددة» دو نفددر بدده نامهددای کددامال نزدیددک بدده هددا «محمدددبنعمرو األسددلمی» و
َ
« َ
محمدبنعمیرة األسلمی» حدیث نقل نمایند .عالوه بر آنکه مددیدانیا هشامبنسد د -کدده
ّ
محمدبنعمر در حدیث سوم از او نقل مینماید -از استادان م روف واقدی اسد

کدده وی

بارها و بارها از او روای نقل کرده اس  12.اما آنچه این احتمال را با چالش مواجه میسازد
همان نکتۀ فاصلۀ زمانی بسیار زیاد میان ابنقولو یه تا واقدی اس که با وجود آن بسیار ب ید
اس وی بتواند تنها با یک واسطه از واقدی روای کند.
 .1-2بررسی مذه زعفرانی
پرسش دیگری که در اینجا میتوان آن را بررسی کرد این اس که آیا زعفرانددی شددی ه بددوده
اس ؟ در پاسخ باید بگو ییا از یکسو اک ر راو یان نام برده شددده در ایددن سدده سددند از اهددل
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َ َ ْ َ َ
َ َ َ َّ َ
َّ َ ُ ُ َّ
َْ ْ
ُ
َحدثنی ع َبید الله ْب ُن الفضل ْبن ُم َح َّمد ْبن هَل ٍل قال َحدثنی ُم َح َّمد ْب ُن عمی َرل اْل ْسْلمی
َ َ
َّ
َّ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ
َ َ َّ َ َ
قال َحدثنی ع ْم ُرو ْب ُن ع ْبد الله ْبن ع ْن َب َسة ع ْن ُم َح َّمد ْبن ع ْبد الله ْبن ع ْمرو ع ْن ببیْ ه عْن
ٍ
َ
ََ ْ
َّ َّ ْ َ
َ َْ
َ
ْ َ َّ
الزعف َرانْی َسْ َواء( .ابنقولویْْه،
اس َو ذک َر ال َحدیث مثل َحْدیث ببْی ع ْبْد اللْه
ابن عب ٍ
 :1429باب  ،113 /17ح )10

123

ب
سن هستند و از سوی دیگر مضامین این روایات نیز همان مضامینی اس کدده اجمدداال در
کتب حدی ی سنی روای میشده اس و از سوی سوم هیچ نامونشانی از زعفرانی در هددیچ
منبح شی ی دیده نمیشود .این سه نکته گمانۀ ّ
سنی بودن وی را به شدت تقو ی مینماید.
به هر حال با توجه به اینکه سددندهای « زعفرانددی» پددس از وی متشد ّ ب میشددود و نددام

استادان او تغییر میکند؛ پس باید گف روایات وی یکی از منابح تألیف کاملالزیاتا بوده
124

اس  .البته به روشنی نمیدانیا آیا وی تصنیفی مستقل داشته که از آن تحدیث کرده اسد ؟
یا این روای را از اجزاء و مجموعۀ میراث حدی یای که از استادان ود داشددته و بدده شددکل
ب
کتاب ها درنیامده بوده ،نقل میکند یا آنکه اساسا نقل وی نقل شفاهی اس ؟ (اگر چه این

سفرهای علمی ابنقولویه و ارتباط آن با منابع کاملالزیارات

احتمال ا یر دور از ذهن مینماید).
 .2سفر ابنقولویه به «عسکر ُم َ
کر »
در سندی از کاملالزیاتا چنین می وانیا:

ُ َ
ْ
ْ
َ
َ
َ ْ َ
َّ َ َ َ
َحدثنی ب ُبو ع ْبْد الْ َّْر ْح َمن ُم َح َّمد ْب ُنب ْح َمْد ْبن ال ُح َسْین ال َ ْسْک ری ب َ ْسْکر ُمکْ َ ٍر عْن
َ َ َ
ْ
َ
َ ُ
َ َ َ
َ
ال َح َسن ْبنعلی ْبن َم ْه زی َار ع ْن ببیه ع ْن ُم َح َّمد ْبنببی ع َمیر ع ْن ُم َح َّمد ْبن َمْ ْر َوان عْ ْن ببْی
ٍ
َ َ َ َّ َ
َ ُّ
َح ْم َزل الث َمالی ع ْن ببیع ْبدالله قال ( ...ابنقولویه :1429 ،باب  ،437/84ح )2

ْ
َ
َُ َ ْ َ ْ
الرح َمن ال َ ْسدکری در « عسددکر» کدده
ابنقولو یه در یک سند دیگر نیز به سماع از أبوعبد
باید مراد همان «عسکر مکرم» باشد ،تصریح میکند( .همان :باب  ،474/93ح )12
« عسددکر مکددرم» شددهری بددزرگ از شددهرهای وزسددتان بددوده اسدد کدده در روزگددار

ّ
حجاجبنیوسف ثقفی والی عراق( ح 95- 75:ﮬ.ق) در نزدیکی شوشتر کنونی بنیانگذاری
شد و رفتهرفته بر شکوه آن افزوده گش  .فراوانددی ن مد و آبددادانی ایددن شددهر در سدددههای
نخستین زبانزد بوده اس .

13

پس ابنقولو یه سفری به شهر « :عسکر ُم َ
کرم» داشته و در آنجا از استاد اجازۀ روای

بخشی از میراث حدی ی علیبنمهزیار را -که میدانیا کتابهایش در شمار کتابهای مها
ّ
و مرجح شی ه بوده اس  -دریاف کرده بود و البته میدانیا علیبنمهزیار کتابهایی مت دد

داشته اس از جمله کتاب المزات( .نجاشی )664 ،253 :1424 ،شاهد مها دیگر بددر
ّ
این مطلب آن اس که به جز مورد یاد شده ،ابنقولو یه در موارد مت ددی روایاتی را با سددند:
« ّ
محمدبن احمدبن الحسددین ال سددکری عددن الحسددنبن علددیبن مهزیددار عددن ابیدده» نقددل
مینماید 14که در این نقلها راو یان پس از «علیبنمهزیار» تغییر میکنند و همیشه یکسددان
نیستند.
از سوی دیگر یکی از طددرق نجاشددی بدده آثددار «علیبنمهزیددار» چنددین اسد « :أ برنددا
محمدبنمحمدددد والح دس د ین بدددن عبیداللددده والحسینبنأحمدبنموسدددیبن هددی د ة عدددن

125

ج فربنمحمد عن محمدبنالحسنبنعلی عن أبید ه عددن جددده بکتبدده( ».نجاشددی:1424 ،
و شایان ذکر اس که ابنقولو یه در کاملالزیاتا بارهددا بددا سددند «محمدبنالحسددنبن
ّ
ّ
علیبنمهزیار عن أبیه عن جده» روایات مت ددی را گزار کرده اس  15که به نظر میرسد
همگی برگرفته از کتابهای علیبن مهزیار باشند .پددس ابنقولویدده دسد کا دو طریددق بدده
میددراث روایددی علدد یبن مهزیددار داشددته اسدد  ،اگددر چدده نمددیدانیا آیددا دیدددار وی بددا
«محمدبنالحسنبنعلیبن مهزیار » نیز در همین «عسکر مکرم» روی داده اس یا نه؟
ّ
الصه آنکه :نگاشته های علیبنمهزیار و به طور مشخص «کتاب المزار» وی یکی از
منابح مها کاملالزیارات بوده که ابن قولو یه به گستردگی و با دو طریددق از آن بهددره بددرده کدده
دس کا یکی از این دو طریق را در سفر به (عسکر مکرم) اجازه گرفته اس .
 .3سفر ابنقولویه به « مصر»
نجاشی به هنگام یادکرد طریق ود تددا کتدداب «ج فربنیحید یبنال الء أبددو محمدددالرازی»
محمدبنمحمدبن الن مددان قددال :حد ّددثنا ج فربن ّ
مینو یسد« :أ برنا ّ
محمدبنقولو ید ه قددال:
ّ
حدثنا ّ
محمدبنأحمدبنسلیا الصابونی بمصر قال :حدثنا موسیبنالحسینبنموسددی قددال:
ّ
حدثنا ج فربنیحییبن ال الء( ».نجاشی)126 :1424 ،
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)253

ّ
«محمدبن احمد الصابونی»
 .3-1روایت ابنقولویه از
طبق این روای ابن قولو یه سفری ها به مصر رفته بود .اما وی در این سفر از کدددام مشددایخ
حدیث بهره برده اس ؟ یکی از این مشایخ همان کسی اس که نام وی در ایددن سددند آمددده
اس  .وی در واقح کسی نیس جز «محمدبن أحمدبنإبراهیابنسلیمان أبوالفضل الج فی
الکوفی الم روف بالصابونی» 16که از فقیهان م روف و پر تألیف شی ه در سدۀ چهارم بوده
126

اس  .وی نو یسندۀ کتاب گرانسنگ الفاخر بود که متأسفانه چیددزی از آن بددر جددای نمانددده
اس ولی بر ی اقوال وی در منابح فقهی پسین در دسترس اس  17.بدده گفتددۀ نجاشددی وی
نخس زیدی بود و سپس به مذهب امامی گرو ید و در مصر اقام گزید و در آنجا منزلتددی

سفرهای علمی ابنقولویه و ارتباط آن با منابع کاملالزیارات

ارجمند یاف ( .نجاشی )374 :1424 ،گفتنی اسد نددام نیددای وی «سددلیمان» گدداه ماننددد
عبارت یاد شده در باال به « سلیا» تغییر یافته اسد  18.ابنقولویدده اجددازۀ رواید بر ددی از
ب
کتابهای الصابونی را از وی دریاف کرده بود (نجاشی )375 :1424 ،که ااهرا این کسب
اجازه باید در همان مصر واقح شده باشد.
همچنین ابنقولو یه بددا واسددطۀ ابوالفضددل الصددابونی کتاااحاتا بنإسااما یلاالما ی
(همان )147 :را نیز روای کرده اس  .طریق نجاشی به کتاحاتا چنین اس  « :أ برنددا
ّ
محم دد ،عددن ّ
عدددة عددن ج فربن ّ
محمدبنأحمدددبن إب دراهیابن سددلیمان ،عددن أبیعبدالل ده
الحسد ینبنعلیبن الحسددن ال لددوی الحسدد ینی ،عددن أبیدد ه ،عددن حاتابنإسددماعیل ،عددن
ج فربن ّ
محمد بکتابه» (همان)
بدداریا اینددک بایددد بیفدزاییا کدده ابنقولویدده دو حدددیث از احادیددث کاملالزیاااتا را از
ابوالفضل الصابونی گزار میکند؛ وی در یک مورد میگو ید:

َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ َ
وسی عْ ْن
حدثنی ببوالفضل محمد بن بحمد بن سلیمان عن موسی بن محمد بن م
ُ َ َّ ْ ُ َ َّ ْ َ
وسی ْب ُن إ ْس َماعی َل ْبن ُم َ
اْل ْش َ ث َق َال َح َّد َث َنا َب ُبو ْال َح َسن ُم َ
وسی ْبْن
محمد بن محم ٍد
َ
َ
َ
َ َ َ َّ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
َج ْ فر قال َحدث َنا ببی ع ْن ببیه عْ ْن َجْده َج ْ فْر ْبْن ُم َح َّمْ ٍد عْ ْن ببیْ ه عْ ْن علْی ْبن
ٍ
َ َ َ َ َ ُ ُ َّ ّ
ْ
َ ْ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ َ
ال ُح َسین قال قال رسول الله صلی الله علیه وآله :من زار قب ری ب ْد مْوتی کْان

َ ُ َ
ََ ْ َ َ َ
َ ْ َ َ
َّ َ َ َّ ُ ُ
السَْل َ فننْ ُه ی ْبلغنْی.
اج َر إلی فْی َحیْ اتی فْنن لْ ْم ت ْسْ َت ی ُ وا فْ ْاب َ ثوا إلْی
کمن ه
(ابنقولویه :1429 ،باب  ،46 /2ح )17

و در سند دیگری چنین میآورد:

َ َ َ َ
َح َّد َثنی ُم َح َّم ُد ْب ُن َب ْح َم َد ْبن إ ْب َراهی َم َعن ْال ُح َسین ْبن َعلی َّ
الزیدی ع ْن ببیه عْ ْن علْی
َّ
َّ َ
ً َ
َ َ ْ َّ َ
ْ
َ
َ
السَل ْبن َح ْر ٍب َجمی ا قاالَ 19حدث َنا َم ْن َسْم َع َبکْ َر ْبْ َن ع ْبْد اللْه
ْبن ع َّبا ٍس و عبد
ُ َّ
ْ
ْ
َ َ َ َ
َ
َ
ال ُم َزنی ع ْن ع ْم َران ْبن ال ُح َصین قال :قال َر ُسول الله ( ...همان :بْْاب  ،112 /14ح
)2

ّ
األشعثیا موجود اس .
هااکنون در

21

بنابراین ابنقولو یه  -عالوه بر آثاری که در فهارس بدان تصریح شده بود و در باال بدددان
األشعثیا (الج ّ
ّ
فریات) را نیز بددا واسددطۀ ابوالفضددل
اشاره کردیا  -همه یا بخشی از کتاب
الصابونی روای میکرده اس و شاید ود الصابونی نیز این حدیث را در بر ی آثددار -
که ابن قولو یه اجازۀ آنها را از وی دریاف نموده بوده  -نقل کرده باشد ولی به هرحددال بایددد
گف منبح اصلی این حدیث همین األش ّیات اس  .پس تددا اینجددا میتددوان گفد  :کتدداب
ّ
الجعفریا یکی از منابح کاملالزیاتا بوده اس .
دربارۀ سند دوم روشن اس که روایتی اس که از نگاشته های حدی ی الصددابونی نقددل
می شود که ابن قولو یه یکی از راو یان مها آن بوده اس  .پس بر ی نگاشتههای ابوالفضددل
الج فی صاحب الفاخر را نیز باید در شمار منابح کاملالزیاتا نام ببریا .اما در اینجا یددک
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دربارۀ سند نخس باید بگددو ییا چنانکدده پیداسد ایددن سددند همددان طریددق بد ه کتدداب
األشعثیا (الج ّ
محمدبن ّ
فریات) اس که ّ
ّ
محمد االش ث آن را روای میکددرده اسد و
ب
محمدبن ّ
عینا با همین سند (از ّ
محمد االش ث تا رسول اکرم ) و
حدیث یاد شده اکنون
ّ
األشعثیا موجود اس ( 20.کوفی[ ،بیتا] )76 :ابنقولو یه در جایی دیگر نیز
همین متن در
ّ
محمدبن هالل» از همین ّ
روایتی را با واسطۀ دیگر استاد «عبیداللهبن الفضلبن ّ
محمدبن
ّ
ّ
األشعثیا گزار میکند کدده آن حدددیث نیددز
محمدبن االش ث با همین طریق یاد شده در

127

پرسش شایان بررسی اس « :الحسینبن علی ّ
الز یدی» که در این سددند دوم از پدددر نقددل
میکند و استاد الصابونی بوده اس  ،کیس ؟ پاسخ را باید در طریق نجاشی به کتاحاتااا ا
بنإسما یلاالم ی جس که پیشتر متن کامل آن را آوردیا .در آنجا ابنقولو یه از الصابونی
از «أبی عبدالله الحسینبنعلیبنالحسن ال لوی الحسینی ،عن أبیه» روای میکرد کدده بدده

128

نظر میرسد همین کسی اس که در این سند دوم می بینیا .لقب «ال لد وی الحسددینی» وی
ّ
به روشنی نشاندهندۀ انتساب وی به فرزندان امام سجاد اس .
ّ
 .3-2روایت ابنقولویه از «ببوعیسی عبیدالله بن الفضل ال ائی النبهانی»
پرسش دیگری که جای تأمل دارد این اس که آیا ابنقولو یه بهجز الصابونی از استاد دیگری
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ها در مصر کسب روای کرده اس ؟
به نظر میرسد پاسخ م ب اس  .در تو یح باید بگو ییا که یکی از استادان ابنقولویدده
که از وی در کاملالزیاتا روای نقددل شددده اسد  ،راوی جلیددل القدددری اسد بدده نددام
«أبوعیسی عبیداللهبنالفضلبنمحمدبنالهالل الطددا ی النبهددانی» 22 .هددر چنددد در جددایی
تصریح ابن قولو یه به سماع از وی در مصر را ندیدهایا ولی نجاشددی دربددارۀ وی مینگددارد:
«أصله کوفی انتقل إلی مصر و سکنها»( .نجاشددی )616 ،232 :1424 ،در سددندی از
َ َ َ ُ
َ َ َ َ
فضائلااألشهراالثالثة صدوق نیز دربارۀ وی آمده اس َ « :و کان أ ْهل م ْص َر ی َسد نمون ُه شدیطان
َ
َ
الطاق لی َمانه َرح َم ُه الله»( .ابنبابو یه ،32 :1396 ،ح  )14راو یان دیگری نیز هستند که بدده
سماع از «عبیداللهبنالفضل» در مصر تصددریح کردهانددد 23.بنددابراین میتددوان بددا اطمینددان
گف ابنقولو یه نیز از وی در مصر سماع نموده اس .
پس میراث مکتوب عبیداللهبنالفضل الطا ی نیز از دیگر منابح کاملالزیاتا بوده اس
که از آن سه روای در کاملالزیاتا گدزار شددده اسد  24.اسددناد ایددن روایددات پددس از
ب
عبیدالله کامال متفاوت اس و این به روشنی نشاندهندۀ ا ذ این روایات از کتاب اوسد .
وی نگاشتهای داشته اس که نجاشی دربارۀ آن مینو یسد« :له کتب ،منهددا :زهددر الرید اض،
کتاب تسنکثیراالفوائ ( ».نجاشی)232 :1424 ،

در این جا باید به این نکته نیز توجه کنیا که در نسخۀ رایج رجال نجاشد ی ،هنگددام ذکددر
طریق وی به کتاب الوصا ّایة عیسیبنالمسددتفاد می ددوانیا« :رواه شد یو نا عددن أبیالقاسددا

محمدد قال:حدددثنا أبوعیسددی عبیداللهبنالفضددلبن هاللبددن الفضددلبن ّ
ج فربن ّ
محمددبن
أحمدبن سلیمان الصابونی قاال( »...همان،298 :
ا یر تحریف شده و به جه

 )809ولی تردیدی نیس کدده عنددوان

طای کاتب و تصحیف «و» به «بن» نام دو استاد ابنقولویدده

با ها ترکیب گشته و نام جدیدی تولید شده اس  .پس شکل صحیح عنوان ا یر چنین باید
باشد... « :حدثنا أبو عیسی عبید اللددهبن الفضددلبن هددالل و ّ
محمددبن أحمدددبن سددلیمان
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الصابونی قاال »...

تا اینجا با دو تن از مشایخ مصری ابنقولو یه آشنا شدیا .اما ابنقولو ید ه در کاملالزیاااتا از
یک راوی دیگر نیز روای کرده اس که بددا بحددث مددا بدددون ارتبدداط نیسد  .وی«:أبددوعلی
ّ
أحمدبنعلیبنمهدیبنصدقةبنهشام بنغالببن ّ
محمدبنعلی الرقی األنصدداری» اسد .
ّ
ابنقولو یه در یک مورد از او نقل دارد و زیددارت م ددروف «امددین اللده» را از او بد ا ایددن سددند
گزار کرده اس :

َ
َ
َ
َ َ
َح َّد َثنی ب ُبو َعلی ب ْح َم ُد ْب ُن َعلی ْبن َم ْهدی َق َال َح َّد َثنی ببی َعلی ْب ُن َص َد َق َة َّ
الرقْی 25قْال
َ َ َ
َ
وسی َق َال َح َّد َثنی َببی ُم َ
َح َّد َثنی َعلی ْب ُن ُم َ
وسی ْب ُن َج ْ فر ع ْن ببیه َج ْ فر علیهم السَل
ٍ
ٍ
َ
قال( ...ابنقولویه :1429 ،باب )92 /11

نجاشی در ترجمۀ پدر أحمد در رجال ود چنین نوشته اس :

َّ
الرقْْی اْلنصْْاری؛
علیبنمهْْدیبن صدقةبنهشْْا بنغال بن محمْْدبنعلی
 ،بخبرنا محمدبنعثمان قْْال :حْْدثنا ببْْو علْ ی

ببوالحسن .له کتاب عن الرضا
ّ َ
ملْة قراءل علیه قال :حدثنا ببْ ی قْْال :حْْدثنا ّ
الرضْْا
بحمدبنعلیبنمهدی بالر

.

(نجاشی)278-277 :1424 ،

بددر اسدداس دادههددای نجاشددی وی راوی نسددخهای از پدددر ددود بددوده کدده دربردارندددۀ

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

ّ
 .3-3روایت ابنقولویه از «ببوعلی احمدبن علی الرقی االنصاری»

مجموعهای از مسموعات پدر از امام ر ا

بوده اس  .شیخ طوسی در رجال ود بددا

یادکرد نسب کامل أحمد نکتۀ جدیدی را دربددارۀ ایددن نسددخۀ فرادیددد مینهددد و مینو یسددد:
«سمح منه التل کبری بمصر سنة أرب ین و ثالثما ة عن أبیه عن الر ا [علیدده السددالم] ،و لدده
مندده إجددازة» ،26منددابح سد ّدنی نیددز ایددن نسددخه را میشددنا تهاند و در مددواردی از آن گدزار
کردهاند.
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27

ّ
حال روشن شد که تل کبری این نسخه را از احمدبنعلی در «مصر» اجازه گرفتدده بددود.
28

استاد نجاشی نیز -چنانکه در عبارت وی دیدیا  -این نسخه را در «الرملدة» شنیده بددود.
ب
ّ
لقب «الرملی» ها که برای «احمد» در بر ی منابح متقدم به کددار رفتدده اسد  29ادداهرا بدده

سفرهای علمی ابنقولویه و ارتباط آن با منابع کاملالزیارات

مفهوم حضور قابلتوجه وی در شهر «الرملة» اس  .دیگر راوی شددی ی م اصددر ابنقولویدده
ّ
ّ
ی نی علیبنبالل المهلبی نیز درس همین زیارت را از «أحمدبن علیبن مهدی الرقی» در
مصر شنیده بود( .ابنطاووس[ ،بیتا] )43 :از سوی دیگر هیچ قرینهای در دس نیس کدده
ّ
نشان دهد أحمدبن علیبن مهدی الرقی بدده بغددداد یددا اطدراف آن سددفر نمددوده باشددد ،پددس
علیالقاعده باید گف ابن قولو یه در سفر ود به مصددر در یکددی از شددهرهای آن منطقدده بددا
ّ
أحمدبن علیبن مهدی الرقی دیدار داشته و ایددن زیددارت را از نسددخهای کدده وی بددا واسددطۀ
پدر از امام ر ا

روای میکرده ،سماع نموده و اجازه گرفته اس .

ّ
پس صحیفۀ امام ر ا علیه السالم به روای أحمدبن علیبن مهدی الرقدی از پدددر از

آن حضددرت نیددز از دیگددر منددابح کاملالزیاااتا بددوده کدده نقددل از آن را میتددوانیا یکددی از
رهاوردهای سفر ابنقولو یه به مصر به شمار آوریا.
همچنین اگر بپذیریا أحمدبنعلیبن مهدی تا سال  340ﻫ.ق زنده بوده اس ( ،طوسی،
410 :1427؛ حسکانی )464/1 :1411 ،از این رو روای وی از امام ر ا

 -که به سال

203ﻫ.ق به شهادت رسیدند -با واسطۀ پدر نشان میدهد که یا وی و یا پدر و یا شاید
هر دو از م ّمرین بودهاند.
یادکردن نجاشی از علیبنمهدی نشان میدهد وی او را شی ه میدانسته اس  .مضامین

ب
روایاتی که وی (علیبنمهدی) نقل کرده اس  -مانند زیارت امینالله  -نیددز اجمدداال ایددن
مطلب را تأیید مینماید .حال آیا اعتماد ابنقولو یه به این طریق برای نقل این زیارت با توجه
به سخن وی در مقدمددۀ کاملالزیاااتا  30نشددان میدهددد وی ایددن سددند و بدده طددور ددا ّ

أحمدبنعلیبنمهدی را به عنددوان یددک شخصد ّدی امددامی مددذهب قابلاعتمدداد میشددنا ته
اس ؟ این احتمالی اس که دور از ذهن نمینماید ،ولی سخن نهایی در این زمینه را بایددد
در مجالی دیگر پیگرف .

ّ
 .4-3روایت ابنقولویه از «ابوالحسینبن عبدالله الناقد»
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اکنون که دامنۀ سخن به اینجا رسید ،شایسته اس دربارۀ یک اسددتاد دیگددر ابنقولویدده نیددز

(همان :باب،142/21ح 2و باب ،153/23ح)15

وی سپس در دنبالۀ کتاب دو حدیث نقل کرده اس که در نسخههای چدداپی موجددود از
کاملالزیاااتا بدده دو شددکل مختلددف نقددل شددده اسد  .حدددیث دوم و سددوم از بدداب 24
کاملالزیاتا بر پایۀ چا مبنای این نوشته  -تحقیق استاد جواد ّقیومی  -به ترتیددب چنددین
اس :

َّ َ َ ْ
َّ ُ َ َ
َ َّ َ
َح َّد َثنی َب ُبو ْال ُح َسین ّ
الناقد قال  » ...و « َحدث َنا ب ُبوال ُح َسْین
محمد ْب ُنع ْبدالله ْبنعلی
َّ َ َ
َ َ
َ
َّ ُ
َ َ َ َ ُ
َ ُ َ َّ َ
الناقد بن ْس َناده قال قال ع َم ُر ْب ُن َس ْ ٍد قال َحْدثنی ب ُبْو َم ْ شْر
ب ْح َمد ْب ُنع ْبدالله ْبنعلی
ٍ
الز ْه ری َق َالَ :ل َّما ُقت َل ْال ُح َسی ُن َل ْم ی ْب َق فی َبیت ْال َم ْقدس َح َص ٌال إ َّال ُوج َد َت ْح َت َها َد ٌ
َعن ُّ
َ ٌ
عبی ( .همان :باب ،161- 160/24ح 2و)3

اما بر پایۀ نسخهای که به کوشش مرحوم عالمۀ امینی به چا رسیده اس و نیز نسددخۀ
چا شده از سوی استاد بهزاد ج فری و همچنین نسخۀ طی موجود در کتابخانۀ آی الله

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

سخن بگو ییا که به نظر میرسد با مو وع مسافرتهای ابنقولو یه پیوند دارد.
َ
ْ
َ ََ
ُ
ابنقولویددده در سدددندی از کاملالزیااااتا میگو ید«:حددددثنی َالناقدددد أ ُبوال ُح َسدددین
َ ْ ُ َ َ َ َ
أح َمد ْب ُنع ْبدالله ْبنعلی قال( 31»...ابنقولو یه :1429 ،باب،131/17ح )8ولی در ادامۀ کتاب
َََ َ ْ
ُ َ
ُ َ َ َ
در دو جای دیگر چنین میآورد« :حدثنی أ ُبوال ُح َسین ُم َح َمد ْب ُنع ْبدالله ْبن علی َالناقد قال»...

فا ل وانساری و نیز م ینةالمعاجز مرحوم بحرانی و بحاراألنوار عالمه مجلسی به نقل از
32

کاملالزیاتا در هر دو مورد نام أبوالحسین «أحمد» بط شده اس .
ّ
ب
حال پرسش این اس که کدام یک از این دو نام درس اس و اساسا این عنوان مت لق
ّ
«محمدد»
به کدام راوی اس ؟ برای یافتن پاسخ نخس باید بگو ییا که این عنوان چه با نام
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و چه با نام «أحمد» در رجال شی ه شنا ته شده نیس  .پس آیددا احتمددال دارد وی کسددی از
مشایخ ّ
عامه باشد؟
ّ
 .1-4-3بررسی مذه «ابوالحسینبن عبدالله الناقد»
برای پاسخ به این پرسش شایسته اس نخس چند نکته را دربارۀ پنج روایتی که ابنقولو یدده

سفرهای علمی ابنقولویه و ارتباط آن با منابع کاملالزیارات

از این شخص گزار کرده اس  ،مدنظر قرار دهیا .نخس آنکدده سددند هددیچ یددک از ایددن
33
روایات به رسول اکرم یددا یکددی از ا ّمدۀ م صددومین علددیها الصددالة و السددالم نمیرسددد.
همچنین در سند هیچکدام ها نام کسی از راو یان شی ی دیده نمیشود.
دیگر آنکه مضمون این روایات ها از جملۀ مضامین ّ
اصی که تنها در میان شی ه رواج
ّ
داشته  -مانند تأ کید بر زیارت امام حسین به عنوان حج الهی و امام مفترضالطاعددة
و م ارفی از این دس  -نیس  .بلکه مضمون یک گزار ا بار مال که به حضرت رسددول
اکرم مبنی بر شهادت امام حسین

و تسلی به آن حضرت و نفرین آن حضرت بددر قاتددل

فرزندشان و سرانجام ا بار راوی پایانی حدددیث از سدرانجام قدداتالن حضددرت اسد  34.در
گزار دیگر ک باألحبار از ل ن شدن قاتددل امددام حسددین

از سددوی انبیددای پیشددین و

دستور ایشان به پیروانشان مبنی بر ل ن قاتل حضرت سددخن میگویددد 35.نقددل سددوم ا بددار
جناب ابوذر ر وان الله علیه هنگام تب ید به ربذه به شهادت امام حسین علیهالسالم و تددأثیر
عظددیا آن بددر موجددودات عددالا لق د اس د  36.در چهددارمین بددر ،شخصددی از اهددالی
بی المقدس از پدیدههای ارقال ادهای که در زمان شهادت امام حسین

در آن منطقه

رخ داد  -مانند جوشیدن ون تازه از زیر سنگها و سرخ شدن دیوار ها و ورشید گرفتگددی
و مانند آن  -سخن میگو ید 37و باأل ره در پنجمددین نقددل ،زهددری بددر میدهددد آنگدداه کدده

امام

به شهادت رسید ،زیر هر کلو ی در منطقۀ بی المقدس ون تازه دیدند.

38

میدانیا که این مضامین از جمله مطالبی اس که میان راو یان و منابح کهن سد ّدنی رایددج
بوده و به فراوانی آنها را نقل میکردهاند 39.پس ابنقولو یه هیچ مضمون ددا ّ شددی ی را -
که در ابواب گوناگون کاملالزیاتا به فراوانی یاف می شددود  -از ایددن ابوالحسددین الناقددد
گزار نکرده اس  .اما این ابوالحسین الناقد کیس ؟

محمد الحلبی( ».ذهبی)723/7 :2003 ،
«ابن ُج َمیددح» کدده در ایددن عبددارت ا یددر نددامش آمددده اسدد همددان «أبوالحسدد ین
ّ
محمدد ،ابنجمید ح ّ
محمدبنأحمدبن ّ
ّ
الغسدانی الصد یداوی (  402-305ﮬ.ق) از محدددثان
مشهور ّ
سنی میباشد که کتاب معج الشیوخ وی م روف اس  .وی در ایددن کتدداب بدده نددام
َ ْ ُ َ َ
َ
َ
استاد ابوالحسین الناقد اینگونه اشاره کرده اس « :أح َمد ْب ُنع ْبداللده ْبنعلدی ْبنإ ْسد َحاق
َ ْ
ُ
مددیآورد:
أ ُبوال ُح َسین َالناقد» و سپس حدی ی به نقل از وی با سند تددا رسددول اکددرم
َ َ ْ
َ ْ َََ َ ْ َ ُ ْ ُ َْ َ
الله بم ْصد َرَ ،حد َد َث َنا َ
الربید ُح ْبد ُن ُسدلی َمان ال ُمد َرادی ( »...صددیداوری،
«أ برنا أحمد بن عبد
)195 :1405
طبقۀ روایی ابوالحسین الناقد (م 339ﮬ.ق) درس بر طبقۀ استادان ابنقولویدده منطبددق
ب
اس و سکون وی در مصر نیز با توجه به این گزار قط ی اس و شاید دقیقا بدده جهد
همین نزدیکی وی به منطقۀ بی المقدس ،ابنقولو یه ترجیح داده در مو وع وارق عدداداتی
که پس از شهادت امام حسین

در آن منطقه روی داده از ابوالحسین الناقد نقل کند زیدرا

ب ه هر حال وی ود ،اهل همان حوالی بوده و علیالقاعده بددا تدداریخ و تحددوالت آن منطقدده

سال اول.شمارۀ اول .بهار و تابستان 1398

ذهبی در اتیخاإلسالم در ذیل وفیات سال 339ﮬ.ق به نقل از ّ
مورخ بزرگ مصری سدۀ
ّ
چهارم «ابنیونس المصری» ( 347-281ﮬ.ق) نام و شرح حال یکی از محدثان مصر را به
ْ َْ َ
اللده ْبنعلی ،أبو ُ
الح َسدین المصددری َالناقدددَ .سدم َح:
این شکل گزار میکند« :أحمدبنعبد
َ
ُ
ّ
َ
ْ
بکاربنق َتیبددة ،والربیحبنسددلیمان ،وعبدالل دهبنأبی مددریاَ .وعن د ُه :عبدددالرحمنابنالنحاس،
ب
ب
َ
وجماعة .قال ابنیونس :کان ثقة اریفا ،توفی فی صفرَ .وع ْن ُه أیضددا :ابددن ُج َمید ح وعلد ی بددن
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بددیش از دیگددران آشددنا بددوده اسدد  ،چنانکدده از مضددامین دو روایدد وی در بدداب 24
کاملالزیاتا هو یداس  .با توجه به مجموع ایددن قدرا ن وی بایددد همددان کسددی باشددد کدده
ّ
ابنقولو یه از او گزار کرده اس  ،به و ی ه آنکه نام و نام پدر و نام جد و کنیه و لقب وی ها
ّ
ب
ب
دقیقا با اسناد اصیل کاملالزیاتا یکسان اس و این اندازه اشددترات در مشخصددات عادتددا
جز در یک نفر جمح نمیشود .و از همینجا روشن گش که نام وی «أحمد» اسد  ،ندده «
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محمد» (که در بر ی اسناد تصحیف شده آمده اس ).
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برای تکمیل دادهها دربارۀ این شخص باید بیفزاییا که نام «ابوالحسین الناقد» در اسددناد
ّ
متقدم ّ
عامه در من سلسله سند یا تراجا راویددان سد ّدنی دیددده
بر ی منابح حدی ی و رجالی
میشود 40.بنابراین تا اینجا همۀ قرا ن به روشنی حاکی از ّ
سنی بودن اوس .
هاچنین در پایا ن این بخش این نکته گفتنی اس که با توجه بدده درگذشد ابوالحسددین
الناقد در سال  339ﮬ.ق میتوان اذعان کرد سفر ابنقولو یه به مصر در این سال یا پیش از آن
ّ
انجام گرفته بوده اس و این تاریخی اس که با تاریخ سددماع هارونبنموسددی تل کبددری و
بر ی دیگر از راویددان از أحمدددبنعلیبن مهدددی  -دیگددر راوی حا ددر در منطقددۀ مصددر و
ب
شامات که براساس تو یحات قبل ااهرا ابن قولو یه در همین سفر به مصر از وی ها سماع
داشته اس  -در سال  340ﮬ.ق تأیید میشود.

41

 .2-4-3نقد پندارۀ مسافرت ابوالحسین الناقد به بغداد
پس از پایان این بخش متوجه شدم در کتاب الماااشاشاایع (ابوالحسددنی)95 :2 ،1386 ،
مد لی برای ابنابوالحسین الناقد ا تصا یافته اس و اگرچه این عنوان را به درسددتی بددر
ّ
شخص مورد نظر ما تطبیق دادهاند ولی وی را یکددی از محدددثان امددامی قلمددداد نمودهانددد و
اشارهای به عبارت ابنیونس  -که از زبددان ذهبددی آوردیددا  -و سددخن ابنجمیددح نکردهانددد.
همچنین مدعی شدهاند که سددماع ابنقولویدده در بغددداد واقددح شددده بددوده اسد و گفتهانددد
ابوهارون ال بسی (ابنقولو یه :1429 ،باب /21ح  )2و عبدالرحمن السددلمی (همددان :بدداب
/23ح 15؛ باب /24ح - )2که ابوالحسین الناقد در بر ی روایددات کاملالزیاااتا از آنهددا

ب
نقل میکند -شی ه بودهاند ،در حالی که با توجه به آنچه گذش ّاوال باید گف امامی بودن
ب
وی منتفی اس  ،ثانیا سماع ابنقولو یه ها در مصر واقح شده بوده اس  ،همانگونه که بر ی
شاگردان دیگر الناقد ها به سماع از وی در مصر تصریح کردهاند 42و هیچ قرینهای  -دس
ب
کا بر پایۀ منابح موجود  -در دس نیس که نشان دهد وی اساسا از مصر ارج شده یا به
ب
مراکز اصلی علمی آن روز جهان اسالم مانند بغداد سفر کرده اس و به نظر میآید دقیقا بدده
همین اطر اس که دادههای منابح تراجانگاری ّ
سنی از وی نیز بسیار اندت و منحصر بدده
کلمات همشهری وی ی نی ابنیددونس و یددا اشدداره بدده حضددور ابوالحسددین الناقددد در اسددناد
مرو یات بر ی مشایخ ّ
سنی اس  .دلیلی ها در دس نداریا که نشان دهد آن دو تن که بدده

سن  -را نیز باید در شمار منابح کاملالزیاتا به حساب آوریا.
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عنوان استاد « الناقد» م رفی شدهاند ،امامی مذهب بوده باشند بلکه ایددن قریندده کدده از آنهددا
هیچ نام و نشانی ّ
حتی در یک سند امامی دیده نمیشود ،مؤ ّید ّ
عامی بودن آنهاسد  .اکنددون
ّ
روشن شد میراث حدی ی روای شده از سوی ابو الحسددین الناقددد -محدددث مصددری اهددل
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نتیجهگیری
 .1ابنقولو یه در سفر به شهر ری از «الحسینبنعلی الزغفرانی» کسددب حدددیث کددرده
اس  .وی به گمان بسیاری از مشایخ ّ
عامه بوده اس .
 .2ابن قولو یه در سفر به عسکر مکرم اجازۀ میراث روایی علیبنمهزیار و به طددور وید ه
کتدداب الم ازات وی را از «أبوعبدددالرحمن ّ
محم ددبن أحمدددبن الحسددین ال سددکری»
136

دریاف داشته و از این میراث حدی ی  -بددا اید ن طریددق روایتددی  -در کاملالزیاااتا
بسیار گزار کرده اس .
 .3ابن قولو یه در مصر نیز از چهار تن از مشایخ حا ددر در آن سددرزمین حدددیث شددنیده
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بوده اس که روایات آنها ها در گسترهای اندت در کاملالزیاتا دیده می شود.
 .4اگرچه مجموعۀ روایاتی که ابنقولو یه از این مشایخ مصری  -و نیددز الحسددینبنعلی
الزغفرانی که از وی در «ری» حدیث شددنیده بددود  -در کاملالزیاااتا آورده اسد
انگش شمارند ولی باید توجه داش که متأسفانه حجا عمدۀ میدراث علمددی ایددن
ّ
محدث عالیمقام از میان رفته اس و از این رو با اطمینان میتوان گف اگر عددالوه
بر کاملالزیاتا  ،دیگر کتابهای وی نیز در دس بود ،اینک ما حجددا بدده مراتددب
بیشتری از روایددات ایددن مشددایخ را  -و شدداید مشددایخ دیگددری از سددرزمین مصددر و
ب
احتماال مناطق دیگری جددز آن کدده نامشددان در کاملالزیاااتا دیددده نمیشددود  -در
ا تیار داشتیا زیرا ب ید به نظر میرسد که ابنقولو یه رنددج سددفر طاق فرسددا و دور و
دراز از بغداد تا مصر را آن ها در شرایط آن روزگار بر ددود همددوار سددازد و پددس از
رسیدن به مصر به سماع چند حدیث م دود بسنده نمایددد و سددپس بدده مددوطن ددود
بغداد بازگرددا

پینوشتها
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 .1عددالوه بددر چددا تحقیددق شددده از سددوی آقددای ّقی دومی کدده مبنددای ارجاعددات ایددن نوشددته اسد ر.ت:
کاملالزیارات ،تحقیق مرحوم عالمۀ امینی ،61 ،ح7؛ و همان ،تحقیق آقای بهراد ج فری،136 ،ح7
.
.2کاملالزیارات،نسخۀ طی کتابخانۀ آی الله فا ل وانساری. 115 ،176 ،
ْ
َ َ
ْ َ
الز ْعف َراند » نقددل دارد:1376( .
 .3صدوق با دو واسطه از شخصی به نام « ال ُح َس ْی ُن ْب ُن َعلد ب ْبدن ال َحکدا
 )312نجاشی ها با سدده واسددطه از شخصددی بددا عنددوان «الحسددینبن علد ّ بنالحکا أبوعبداللدده األسددد ّ
الزعفرانی» در من طریق ود به یک راوی روای دارد ( )256 :1424ولی طبقۀ این دو عنوان بددر طبقددۀ
استادان ابنقولو یه سازگار نیس و نمیدانیا آیا این دو عنوان مربوط به یک نفرند یا نه؟
 .4ر.ت :مرعشی نجفی[ ،بیتا] 266/11 :به ب د ،به نقل از منابح کهن ّ
عامه.
 .5دربارۀ وی ر.ت :مغلطای بنقلیچ.58 /8 :1422 ،
ّ
 .6دربارۀ وی ر.ت :ذهبی 308 -307/9 :1405 ،و منابح یاد شده در پاورقی مصححان.
 .7هددروی[ ،بیتددا]305/1 :؛  ،اسددکندر الم لددوف ،عیسددی (1966م) « ،م جددا تحلیددل أسددماء األعددالم
ّ
ّ
الشخصیة و تاریخها» ،مجلة المشرق ،سال  ،60شماره 1و52 ،2؛ فتحی.64 :1425 ،
 .8فردی به نام «الحسن ْبن ُم َح َمد ْبن الصباح الزعفران » در نمایۀ شاگردان وی آمده اس (مد ّدزی[ ،بیتددا]:
 )367/31که م لوم اس نمیتواند راوی مورد نظر ما باشد.
 .9به قرینۀ اینکه وی از س دبنعبدالله األش ر ( م 301/299ﮬ.ق) دو یا چهار روای شددنیده بددوده اسد
(نجاش  123 :1424،و )178و با این فرض که در آن هنگام باید دس کا حدود  8 - 7سالش بوده باشد.
 .10دربارۀ وی ر.تّ :مزی[ ،بیتا].180 -194 /26 :
 .11بصری254/4 ،50/3 ،392/1 :1410 ،؛ ابن عساکر 516/39 ،271/16 :1415 ،و ...
 .12برای نمونه :بصری223، 81،159/1 :1410 ،؛  136/2و...
 .13از آنجا که غالم ّ
حجاجبنیوسف به نام ُ
«م َ
کرم» در آن منطقه اردو زده بود ،این شهر به نددام وی مشددهور
گش  .دربارۀ این شهر ر.ت :مقدسی .410 -409 :1411 ،اکنون از ایددن شددهر جددز و یرانددههایی بددر جددای
نمانده اس .
 .14ابنقولو یه :1429 ،باب /8ح15و16؛ باب  /9ح 9و10؛ بدداب  /25ح2؛ بدداب /33ح7؛ بدداب/47ح4؛
ب
باب2/48؛ باب /76ح6؛ باب/79ح23؛ باب/85ح1؛ باب/86ح1؛ باب/87ح( 1که ااهرا دنبالددۀ رواید
ّ
مفصلی باشد که به ترتیب در باب  79و  86ذکر شده اس ).
 .15ابنقولویدده :1429 ،بدد اب ،41/1ح 5؛ بدداب ،56 /3ح8؛ بدداب،64/6ح1؛ بدداب ،68/7ح1؛ بدداب
ََ َ
،73/8ح 7و ،76ح 13و ،77ح14؛ باب ،188/28ح 27در این مورد ا یر دارد کهَ « :حدثن أبد َعد ْن
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َ
ْ
ُم َح َمد ْبن ال َح َسن ْبن َم ْهز َی َار َع ْن أبیه َع ْن َعل ب ْبن َم ْهز َی َار» که غریب مینماید زیرا در موارد دیگر وی بدددون
ْ
ب
واسطه از ُم َح َمد ْبن ال َح َسن ْبن َم ْهز َی َار روای کرده اس  .زا د بودن وا ۀ « أب عن» در اینجا کامال محتمل
اس .
 .16برای یک تک نگاری مفید و جامح دربارۀ وی ر.ت :زرجی 357/12-11 :1419 ،به ب د.
 .17ر.ت :منبح پیشین.
 .18برای نمونهای دیگر ر.ت :طوسی.545 :1420 ،
ب
 . 19در نسخۀ مورد استفادۀ ما «قال» بود ولی ااهرا « قاال» صحیح باشد.
 . 20ابناش ث کوفی[ ،بیتا].76 :
. 21ر .ك :طوسی[ ،بیتا]،265-266 /6 :ح 115و قس با :ابناش ث کوفی[ ،بیتا].118 :
. 22دربارۀ وی ر.ت :نجاش 232 :1424 ،؛ تستری 89/7 :140 ،و.92
 . 23ر.ت :نجاش 136-137 ،60 :1424 ،؛ شددیخ طوسددی6185 ،431 :1427 ،؛ شددیخ طوسد ،
،610 :1414ح ،9بخوانید « :الفسطاط» به جای« :القسطاس» چه اینکه میدانیا «الفسطاط» از شهرهای
م روف مصر بوده اس .
 .24ابنقولو یه :1429 ،باب ،133/17ح10و11؛ باب ،275/57ح6؛ باب  / 88حاشیۀ حدیث  (1زیددادات
حسینبن المغیرة).
َََ َ
ّ ْ َ َ َ َ َ نب
َ
 .25در چا مورد استفادۀ ما (تحقیق آقای ّقیومی) « :حدثن أب عل ّ مهد بن صدقة الرق » آمده اس
ولی با توجه به نسب کامل أحمد که نجاشی بدان تصریح کرده ،صحیح همان چیزی اس که در متن آمده
اس ؛ همچنانکه در نسخۀ طی کاملالزیارات موجود در کتابخانۀ آی اللدده فا ددل وانسدداری75 ،
َََ َ
َ َََ َب
الرق ن ».
«حدثن أب َعل ن ْب ُن مهد ّ بن صدقة
چنین آمده اس :
 .26شیخ طوسی .410 :1427 ،برای بر ی منابح شی ی متقدم دیگر که از این نسخه نقددل کردهانددد :ر.ت:
عیون أ بارالر ا علیهالسالم ،ج261 1؛دال ددل المامددة102 ،؛نددوادر الم جدزات181 ،؛ األمددال
طوس ّ  (448 ،164 ،تحدیث در حلب) و 568؛
ّ
 .27برای آ گاهی بیشتر ر.ت:مجلۀ کتاب ماه دین71-70 ،؛مرداد و شهریور ، 1382مقالۀ  «:صددحیفة
الر اعلیه السالم به روای شددیخ صدددوق و ابددو عبددد الرحمددان سددلمی» 64 ،از اسددتاد محمددد کددااا
رحمتی؛ برای منابح ّ
سنی دیگر که از این نسخه نقل یا بدان اشاره کرده و گاه به مکان تحدددیث نیددز تصددریح
ّ
نموده اند ر.ت:آداب الصحبة از ابو عبد الرحمن السلم 98-97،؛ال سل المصفی من تهذیب زین الفتددی
ّ َ
الرملددة»
ف شرح سورة هل أتی،ج261 2؛تفسیر ال لب ،ج 311 8و ج(278 ،10تحدددیث در «:
در هر دو مورد)؛تاریخ دمشددق،ج212 ،42؛التدددو ین فد أ بددار قددزو ین:ج34 3؛المو ددوعات ابددن
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الجدددوز ّ ،ج423 1؛میدددزان االعتددددال،ج 120 1؛شدددواهد التنزیدددل،جّ 464 1
؛ذم الکدددالم و
أهله،ج99 1؛ الزیادات علی المو وعات سیوطی:ج 256 1و ج.703 2
َ
المقدس در فلسطین اشغالی.
. 28شهری در نزدیکی بی
. 29برای نمونه :تاریخ بغداد،ج.305 3
ب
. 30کامل الزیارات « :37 ،و ال أ رج فیه حدی ا رو عن الشذاذ من الرجال».
. 31کامل الزیارات،باب،131 ،17ح.8
. 32کامل الزیارات،تحقیق عالمۀ امینی77-76 ،؛ همان ،تحقیق بهراد ج فددری164-163 ،؛کامددل
الزیارات،نسخۀ طی کتابخانددۀ آید اللدده فا ددل وانسدداری146-145 ،؛مدینددة الم دداجز،ج،4
186و187؛بحار األنوار،ج204 ،45دد.205
. 33یک روای به نقل از شخصی به نام سلیمان(باب،17ح) 8؛ یددک رواید بدده نقددل از ک ددب األحبددار(
باب،21ح)2؛ یک روای به نقل از عروة بن زبیر از جناب ابددوذر ر ددوان اللدده علیدده(باب،23ح)15؛یددک
َ
المقدس( باب،24ح )2و یک نقل ها از الزهری ( همان ،ح.)3
گزار به نقل از شخصی از اهالی بی
. 34باب ،17ح.8
. 35باب ،21ح.2
. 36باب،23ح.15
. 37باب ،24ح.2
. 38همان،ح.3
ّ
ّ
. 39برای مجموعهای از اینگونه روایات به نقل از منابح کهن عامه ر.ت:شرح إحقاق الحددق،ج458 ،11
.589. 40بددرای نموندد ه ر.ت :حلیددة األولیدداء :ج( 365 ،10تحدددیث در مصر)؛مسددند الشددهاب قا ددی
قضددداعی،ج 304 1و  378؛ تددداریخ بغدددداد،ج62 7؛تددداریخ مدیندددة دمشدددق:ج 373 ،37و
ج374 ،58؛ إکمال تهذیب الکمال ابن ماکوال،ج239 7؛تغلیق الت لیق ابن حجر،ج.170 ،4
. 41ر.ت:پاورقی های پیشین.
. 42مانندددد ابنجمیدددح کددده عبدددارتش پیشدددتر گذشد د .برای نموندددههایی دیگدددر ر.ت :تددداریخ مدیندددة
ّ
دمشق:ج 374 ،58و المقفی الکبیر مقریزی،ج .30 ،1
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منابع و مآخذ
 .1ابنبابو یه (شیخ صدوق)ّ ،
محمدبن علی ( ،)1376اْلمالی ،تهران:کتابچی.
 ،)1378( ،______ .2عیون بخبار الرضا علیهالسَْْل  ،تصددحیح :السددید مهدددی
الالجوردی ،تهران :نشر جهان.
 ،)1396( ،______ .3فضائل اْلشْْهر الثَلثْْة ،تحقیق:غالمر ددا عرفانیددان ،قددا:
مکتبة الداوری.
ّ
 .4ابنقولو یه ج فربن محمد ،کاملالزیارات ،نسخۀ طی کتابخانۀ آی اللدده فا ددل
وانساری.176 ،
،)1356( ،______ .5کاملالزیْْارات ،تصددحیح :عبدالحسددین األمیندد ی ،الطب ددة
األولی ،النجف األشرف :دارالمرتضو ّیة.
1429( ،_______ .6ق)،کاملالزیارات ،تصحیح جواد ّ
القیومی ،قا :نشرالفقاهة.
 ،)1396( ،_______ .7کاملالزیارات ،تصحیح بهراد الج فری ،تهدران :ج فددری
راد.
 .8ابنعسدداکر الدمشددقی ،علدد یبن الحسددن (1415ق) ،تْْاریم مدینْْة دمشْْق،
تحقیق:علی شیری ،بیروت :دارالفکر.
 .9ابوالحسنی ،رحیا ( ،)1386عالمان شی ه ،با راهنمایی محمود تقددی زاده داوری،
قا :انتشارات شی هشناسی.
 .10ابناألش ث الکوفی ،محمدبن محمد ،الج ّ
فریات ،تهران :مکتبة النینوی الحدی ة.
 .11أنصاری الهروی ،عبدالله بن ّ
محمدبن علی (1418ق) ،ذ ّ الکَل وبهله ،تحقیددق
عبدالرحمن عبدال زیز الشبل ،المدینة المنورة :مکتبة ال لوم والحکا.
 .12أصبهانی ،أبون یا أحمد بن عبدالله (بیتا) ،حلیة اْلولیاء ،تحقیق:کمددال یوسددف،
قاهره :دار ّأم القری.
 .13بغدادی ،أحمد بن علی الخطیب (1417ق) ،تاریم بغداد ،دراسة وتحقیق مصطفی
عبدالقادر عطا ،الطب ة األولی ،بیروت :دارالکتب ال لمیة.
 .14بحرانی ،السید هاشا (1413ق) ،مدینة م اجز ّ
اْلئمة علیهم السَل  ،قا :مؤسسة

.15
.16
.17
.18

.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
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.19

ّ
السالمیة.
الم ارف
بصری ،محمدبن س د (1410ق) ،ال بقات الکبری ،تحقیددق :محمددد عبدددالقادر
عطا ،بیروت :دارالکتب ال ّ
لمیة.
بیهقی ،أحمدبن الحسد ین (1410ق) ،شْ ا یمْْان ،تحقیددق :محمددد السد ید
بسیونی زغلول ،بیروت :دار الکتب ال لمیة.
تستری ،محمد تقی (1410ق) ،قاموس الرجال ،الطب ة ال انیة ،قا :مؤسسة النشددر
السالمی.
ث لبی ،احمدبن ابدراهیا (1422ق) ،تفسیر الث لبی (الکشف و البیْْان) ،تحقید ق
المام أبی محمدبن عاشور ،بیروت :دار إحیاء التراث ال ربی.
جوزی ،عبدالرحمنبنعلی ( ،)1386الموضوعات ،تحقیددق عبدددالرحمن محمددد
ّ
السلفیة.
ع مان ،مدینه :المکتبة
حسکانی ،الحاکا عبیدالله بنعبدالله (1411ق) ،شواهد التنزیل ،تحقیق :محمددد
ّ
السالمیة.
باقر المحمودی ،تهران :مجمح إحیاء ال قافة
حسددینی ،السددید عبدددالکریابن طدداووس [بیتددا] ،فرحْْةالغری فْ ی ت یْْین قبْْر
بمیرالمؤمنین علی علیهالسَل  ،قا :منشورات الر ی.
زرجی ،الشیخ صفاءالدین (1419ق)« ،من فقها نددا  :الفقید ه األقدددم أبددو الفضددل
الج فی» ،فقه بهلالبیت علیهمالسَل (عربی).12-11 ،
ذهبی ،محمدبن أحمد ( ،)1382میزان االعتدال فی نقْْد الرجْْال ،تحقیددق علد ی
محمد البجاوی ،بیروت :دار الم رفة.
ّ
______ ،)2003( ،تْْاریم ا سَْْل  ،تحقیددق بش دار عد ّدواد م ددروف[ ،بیجددا]:
دارالغرب السالمی.
______1405( ،ق) ،سیر بعَل النبَلء ،تحقیق مجموعة من المحققین بإشراف
الشیخ ش یب األرناؤوط[ ،بیجا] :مؤسسة الرسالة.
راف دد ی ،عبدددالکریا بددن ّ
محمددد (1408ق) ،التْْدوین فْْ ی بخبْْار قْْزوین،
تحقیق:عزیزالله ال طاردی ،بیروت :دار الکتب ال ّ
لمیة.

.27
.28
.29
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.32
.33
.34
.35

.36
.37
.38

رحمتی ،محمد کددااا («: ،)1382صددحیفة الر ددا علیهالسددالم بدده رواید شددیخ
صدوق و ابوعبدالرحمان سلمی» ،کتاب ماه دین.71-70 ،
سلمی ،محمد بددن الحسد ین (1410ق) ،آداب الصْْحبة ،تحقیددق مجدددی فتحد ی
السید ،مصر :دار الصحابة.
سد یوطی ،جاللالدددین عبدددالرحمن (1431ق) ،الزیْ ادات علْْی الموضْْوعات،
تحقیق رامز الد حاج حسن ،الریاض :مکتبة الم ارف.
صیداوی ،أبوحالحسین ّ
محمدبن أحمدبن جمیح ( ،)1405م جم الشیوخ ،تحقیق
عمر عبدالسالم تدمری[ ،بیجا] :مؤسسة الرسالة.
طبری ،محمدبنجریر (1427ق) ،نوادر الم جزات ،تحقیق باسا محمد األسدی،
قا :دلیل ما.
طبددری ،محمدددبنجریر (1413ق) ،دالئْْل ا مامْْ ة ،تحقیددق قسددا الدراسددات
ّ
السالمیة ،قا :مؤسسة.
طوسد ی ،الشددیخ محمدبنالحسددن (1427ق) ،رجْْال ال وسْ ی ،تحقیددق جددواد
ّ
القیومی ،قا :مؤسسة النشر السالمی.
ّ
___________[ ،بیتا] ،تهذی اْلحکا فی شرح المقن ة ،حققه السید حسن
الموسوی الخرسان ،تهران :دار الکتب السالمیة.
___________1420( ،ق) ،فهرسْْت کتْْ الشْْ ی ة و بصْْولهم و بسْْماء
المصنفین و بصحاب اْلصول ،تحقیقّ :
السید عبدال زیز الطباطبا ی ،قا :مکتبددة
المحقق الطباطبا ی.
___________1414( ،ق) ،اْلمْْالی ،تحقیددق قساالدراسددات السددالمیة ،قددا:
مؤسسة الب ة؛ دارال قافة.
ّ
عاصمی ،أحمدبنمحمد (1418ق) ،ال سل المصفی من تهْْذی زیْْن الفتْْی،
ّ
السالمیة.
تحقیق :محمد باقر محمودی ،قا :مجمح إحیاء ال قافة
عسقالنی ،أحمدددبن علد یبن حجددر (1405ق) ،تغلیْ ق الت لیْ ق ،تحقیددق :سد ید
عبدالرحمن موسی القزقی ،بیروت و عمان :المکتب السالمی و دار عمار.

 .39فتحی لیل ،عبدال ظیا (1425ق) ،اْلعَل الممنوعة من الصْْرف فْ ی القْْرآن
الکریم ،قاهره :مکتبة اآلداب.
ّ
 .40قزو ینی ،محمد بن یزید [بیتا] ،سنن ابن ماجه ،حقق نصوصه و رقا کتبه و أبوابه و
.41
.42
.43

.45
.46

.47
.48
.49
.50
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.44

ّ
أحادی ه و علق علیه :محمد فؤاد عبد الباقی ،بیروت :دار الفکر.
قضاعی ،القا ی محمدددبن سددالمة ( ،)1405مسْْند الشْْهاب ،تحقیددق حمدددی
عبدالمجید ،بیروت :مؤسسة الرسالة.
مجلسی ،محمد بدداقر (1403ق) ،بحْْار االنْْوار الجام ْْة لْْدرر بخبْْار اْلئمْْة
اْلطهار ،بیروت :مؤسسة الوفاء.
ّ
مرعشی النجفیّ ،
السید شهابالدین [بیتا] :شرح إحقاق الحق ،قا :مکتبة آیة الله
المرعشی النجفی.
ّ
ّمزی ،یوسف بنعبدالرحمن ،تهذی الکمال ،تحقیق بشار ّ
عواد م روف ،بیددروت:
مؤسسة الرسالة.
م لوف ،عیسی اسکندر (1966م)« ،م جددا تحلیددل أسددماء األعددالم الشخصد ّدیة و
تاریخها» ،المشرق ،سال  ،60به کوشش :ریاض الم لوف1: ،و.2
مغلطای بن قلیچ المصری ،عالءالدین (1422ق) ،إکمْْال تهْْذی الکمْْال فْ ی
بسماء الرجال ،تحقیق أبو عبدالرحمن عادل بددن محمددد و أبددو محمددد أسددامة بددن
إبراهیا[ ،بیجا] :الفاروق الحدی ة.
مقدسی ،محمدبن أحمد ( ،)1411بحسن التقاسیم[ ،بیجا] :مکتبة مدبولی.
ّ
مقریزی ،أحمدبنعلی ( ،)1427المقفی الکبیر ،تحقیق محمد الی الوی ،بیروت:
دارالغرب السالمی.
نجاشی ،أحمدبن علی (1424ق) ،رجال النجاشی ،تحقیق ّ
السید موسی الشبیری
الزنجانی ،قا :مؤسسة النشر السالمی.
ّ
ّ
هروی ،أبوعبیدالقاسا بن سالم [بیتا] ،الغری المصنف ،تحقیق :محمد المختار
ّ
الوطنیة.
ال بیدی ،تونس :المؤسسة
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