
  

  غداد قولویه بر انتقال حدیث قم به بتأثیر ابن
 نجاشی و الفهرست طوسی) (با تکیه بر الرجال

  

 2انسیه عسگری، 1اعظم فرجامی
  )30/6/99تاریخ پذیرش مقاله: - 25/10/98 (تاریخ دریافت مقاله:

  

  چکیده
های پایانی عمر خود را در بغداد چهارم بوده که سال ۀقولویه از محدثان قمی در سدابن

رگی همچون غضائری و شیخ مفید از او بهره سپری کرده است و محدثان و عالمان بز
اند؛ اما اکنون از آثار و آراء وی نشان کمی در دست است. میزان تأثیرگذاری برده
 الرجالنگاری شیعه، توان در دو کتاب رجالی فهرستقولویه بر حدیث بغداد را می ابن

ن دو منبع، طوسی نشان داد. پنجاه و دو راوی صاحب کتاب در ای الفهرست نجاشی و
قولویه در اند که چهل راوی را تنها ابنقولویه معرفی و طریق داده شدهابن ۀبه واسط
ها مانند احادیث سعد بن عبدهللا اشعری، نجاشی نقل کرده است. برخی از آن الرجال
عقیل مهمترین متون منتقل شده توسط ابیهای فقهی ابنکشی و کتاب الرجال

فراوان نجاشی،  ۀرغم بهرچهارم بوده است. به ۀدیثی بغداد در سدقولویه به منابع ح ابن
قولویه یاد نکرده و حتی در موارد مشابه، طرق ضعیفی شیخ طوسی از طرق و اسناد ابن

قولویه نشان بُطَّه را جایگزین وی کرده است. توجه به سفرهای ابنمانند طرق ابن
های حدیثی ری، و سپس دیگر حوزه های محدثان قم ودهد، او بیش از همه، کتاب می

قولویه به مصر ایران مانند خراسان و سمرقند را به بغداد آورده است. همچنین، سفر ابن
و دیگر شهرهای عراق، سبب بازگرداندن اسناد و دفاتر کهن محدثان کوفی به بغداد 

های قولویه در پس آراء شاگردان بزرگ و نسلشده است. آراء خاص و مشخص ابن
بعدی مانند شیخ مفید و شیخ طوسی، حل و محو شده است؛ اما تأثیر او در انتقال 

  پوشی نیست.حدیث قم به بغداد قابل اغماض و چشم
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  طرح مسئله  .1
کامل که همگان وی را به سبب کتابش، چهارم است  ۀقولویه نام یکی از محدثان سدابن
وی عالمی ناشناخته باقی مانده است؛ زیرا  :همه باید گفت شناسند. با اینمی تاالزیار

چهارم و پنجم برای عظمت علمی وی قائل  ۀمقام و احترامی که بزرگان حدیث سد
ادکرد، حال نویسی بازتاب داشته است و اکنون از آن یبودند، تنها در کتب رجال و شرح
قولویه، شود. مهمتر از پنهان ماندن بزرگی دانش ابننشانی در مجامع علمی دیده نمی

 متعلق به دیثاحاتوجهی به میزان تأثیرگذاری این دانشمند در انتقال اسناد کهن بی
های چهارم و پنجم بغداد دوم و سوم کوفه و قم، به محدثان و نیز رجالیان سده ۀسد

قولویه در این دست به دست شدن احادیث و پژوهش حاضر، نقش ابن رو، دراست. از این
های نویسان شیعی، با تکیه بر کتابکتب حدیثی کهن، به محدثان و همچنین فهرست

  شود.رجالی نجاشی و شیخ طوسی، بررسی می
قولویه و پژوهشی روبرو هستیم؛ برخی به ابن ۀاین موضوع، با دو دسته پیشین ۀدربار

قولویه شناسی ابنبه شخصیت اند. معموالًکاتب حدیثی قم و بغداد پرداختهبرخی به م
تنها کتاب باقی مانده از  کامل الزیاراتآثار علمی وی که  ۀپرداخته نشده؛ اما دربار

ای بر اساس هایی انجام شده است. از جمله مژگان سرشار در مقالههاست، پژوهش آن
قولویه را فعلی به ابن کامل الزیاراتگر، انتساب فرضیات محمدباقر بهبودی و دالئل دی

برخاسته از تقریرات رجالی سید موسی شبیری زنجانی نیز  1دهد.مورد تشکیک قرار می
قولویه ابن الزیاراتکامل های مختلف برای توثیقات عام ای در نقد و بررسی دیدگاهمقاله

قولویه را و برخی اساتید ابنای سفرها پوری در مقالهامین حسین 2منتشر شده است.
قابل توجهی، مکتب و  ها و آثار نسبتاًاز سوی دیگر، کتاب 3است.بررسی و معرفی کرده

اند؛ برای نمونه، جباری مختصات های حدیثی قم، ری و بغداد را مقایسه کردهحوزه
ز تر، روش انتقال حدیث شیعه ادر پژوهشی عام 4مکتب حدیثی قم را بررسی کرده است.

                                                                                                                                        
مطالعات تـاریخی   .»قولویهانتساب اثر به ابن ۀئلزیادات کامل الزیارات و مس«). 1395( ؛سرشار، مژگان .1

  .59 ۀ، بهار و تابستان ، شمارقرآن و حدیث
هـای  پـژوهش  .»کامل الزیارات و شهادت ابن قولویه به وثاقت راویـان « ).1397؛ (شبیری، سید موسی .2

  .1 ۀ، شمارهار، برجالی
مطالعات  .»قولویه و ارتباط آن با منابع کامل الزیاراتای علمی ابنسفره«). 1398( ؛پوری، امینحسین .3

  .1 ۀ، شمار، بهار و تابستاناعتبارسنجی حدیث
». شناخت و تحلیل مکتب حدیثی قـم از آغـاز تـا قـرن پـنجم هجـری      « ).1379؛ (جباری، محمدرضا .4

  .50و  49 ۀمار، شزمستان، پاییز و مطالعات اسالمی
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کوفه به شهرهای ایران مانند قم و اصفهان، و از قم به بغداد، بر اساس محدثان برجسته 
  1شود.هر شهر، واکاوی و به صورت اجمالی معرفی می

نجاشی و  الرجالثیری که بر أتقولویه و ها و آثار ابندر این پژوهش، ابتدا کتاب
قولویه مدنظر قرار ابنشود. پس از آن، سفرهای طوسی داشته، بررسی می الفهرست

  تا جغرافیای انتقال حدیث توسط وی به منابع حدیثی شیعه مشخص شود. ،گیرند می
  

  قولویه. شرح حال و خاندان ابن2
 »بن قولویهبن مسرور  یبن موس بوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفرا«تاریخ دقیق تولد 

سوم هجری در شهر قم  ۀددوم س ۀنیم ۀزاد قولویهابن توان گفت:مشخص نیست؛ اما می
ق)، بزرگ محدثان قم را درک کرده و چندین  301است؛ زیرا سعد بن عبدهللا اشعری (

قولویه را با توثیق مؤکد ستوده و از بزرگان حدیث حدیث از او شنیده است. رجالیان، ابن
 ،21؛ 91، ص13» [الفقه أجالئهم في الحدیث و من ثقات أصحابنا و« :اندو فقه دانسته

کل ما «داند: قولویه را باالتر از توصیفات عادی مردم می]. نجاشی جایگاه ابن123ص
رسد با ]. به نظر می123، ص21» [فقه فهو فوقه و هثق و 2یوصف به الناس من جمیل

، از »شیخ مفید«قولویه را درک نکرده، به سبب وصف استادش آنکه نجاشی، خود ابن
قولویه، به دیگر شاگرد ابن» غضائری«قولویه، و نیز ابنبارزترین و مشهورترین شاگردان 

  ].447، ص 21قولویه آشنا بوده است [ها و طرق و اسناد ابنخوبی با کتاب
ق) و 301قولویه، محمد بن قولویه، از خیار اصحاب سعد بن عبدهللا اشعری (پدر ابن

اسناد و  از راویان اصلی ،]439، ص12] یا جمال [123، ص21[ ملقب به مسلمه
بن  بوالحسین علي بن محمد بن جعفرادرش، برا ].178، ص21های سعد است [ کتاب
قولویه بوده که در ، نیز شاگرد و راوی سعد بن عبدهللا و بزرگتر از ابنبن مسرور یموس

 یکی پنجم، ۀسد یهاکتاب اسناد]. همچنین، 262، ص21آغاز جوانی درگذشته است [
رسد، . به نظر میشناساندیم ما به را ،یقم شاذانابن نام با ه،یوقولابن خواهر نوادگان از

علم حدیث بوده است؛ زیرا طبق یک  ۀشخصیت مطرح و مشهوری در زمین شاذانابن
 ابوالفتحبه پا داشته و  الحرام مسجدمکه و  درسند تاریخی، مجلس امالی حدیث خود را 

                                                                                                                                        
 ۀسـیر انتقـال میـراث مکتـوب شـیعه در آینـ      «). 1386، محمـدعلی؛ ( راد مهـدوی ؛ شهیدی، روح هللا .1

  .44 ۀ، شمارعلوم حدیث .»ها فهرست
او موروثی بوده است؛ زیرا هنگام  ۀقولویه در خانوادسیمایی و آراستگی ظاهر ابنرسد خوش. به نظر می2

  ].439، ص12[ند اهوصف کرد» جمال«معرفی پدرش محمد قولویه، او را نیز 



 1399بهار و تابستان ، اول، شمارۀ و سوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  98

لس حاضر بوده و از وی سماع از جمله کسانی است که در این مج) ق449( یکراجک
شاذان باقی مانده، وی چندین بار در کتابی که از ابن ].220، 185ص  ،18[داشته است 
، 32ص ،1[ است دهیشن هیقولوابن از را خودو احادیث  اسناد که برخی کندتصریح می

از  قولویه، قبل و پسابن ۀخانواد ،دهدمجموع، نشان می ها درحال]. این شرح160، 46
  .او، اهل حدیث و نقل روایت بودند

  
  های رجالیقولویه بر کتاب. تأثیر ابن3

قولویه را نام رجالیان از جمله نجاشی و شیخ طوسی، در مجموع، بیست و شش کتاب ابن
قولویه را های ابن]. آنان آمار دقیق کتاب124، ص21؛ 92، ص13؛ 66، ص2اند [برده
های بسیاری دارد؛ شیخ طوسی شمار ، متفقند که او کتابگویند و تنها به صورت کلی نمی
معرفی » کتب حسان«ها را ] و نجاشی آن92، ص13داند [ها را به تعداد ابواب فقهی میآن
  ].124، ص21کند که بیشترشان را بر شیخ مفید و غضائری قرائت کرده است [می

هایی ها و اصلست کتابفهر«ها نام برده، عنوان در میان کتبی که شیخ طوسی از آن
دهد ] که نشان می92، ص11قابل توجه است [» ها را روایت کرده استقولویه آنکه ابن

نجاشی این  ،دهدقولویه در علم رجال صاحب تألیف بوده است. قرائنی نشان میابن
دو استادش شیخ مفید و غضائری، در اختیار داشته و بر اساس  ۀکتاب رجالی را به واسط

هایی تنظیم کرده است. یکی از فهرست خود از راویان صاحب کتاب را در بخشآن، 
قولویه کتاب را با سنددهی و طریق ابن 50آن است که نجاشی بیش از  ،مهمترین قرائن

نجاشی است. از میان این  الرجالرساند که رقم قابل توجهی در به صاحب کتاب می
قولویه به نجاشی رسیده و هیچ استاد ابن با طریق منحصراً ،کتاب 40 تعداد، دقیقاً
  ها را برای نجاشی نقل نکرده است.دیگری آن ۀحدیث و اجاز

  
  . نجاشی و ابن قولویه1. 3

  او عالقه و توجه داشته است: الفهرستقولویه و کتاب دهد، نجاشی به ابنچندین دلیل نشان می
طرق  ۀی نمونه، مقایسقولویه بر طرق محدثان دیگر: برابرگزیدن طرق ابن .الف

طوسی  الفهرستنجاشی و  الرجال(یکی از این چهل نفر) در » عباس بن عامر قصبانی«
شیخ مفید، دو طریق قمی برای عباس بن عامر موجود بوده  ۀکند که به واسطروشن می

  ] و دیگری را از ابن189، ص13کند [است. یکی را مفید از صدوق و پدرش نقل می
، 21دهد [قولویه ارجاع میمیان، نجاشی فقط به طریق مفید از ابن قولویه؛ از این

]. از آنجا که طریق دومی که شیخ طوسی از آن استفاده کرده و نجاشی رها 281ص
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قولویه و اسناد وی، از نگاه توان گفت ابنگردد، میکرده، به صدوق و پدرش باز می
  .نجاشی بر محدثان بزرگی چون صدوق رجحان داشته است

قولویه به کتاب برادرش که به تصریح قولویه: ابنتوجه خاص نجاشی به برادر ابن .ب
کند؛ در دهد و کتابش را ذکر مینجاشی در جوانی و سن کم درگذشته، ارجاع می

، 21که به سبب عمر کوتاه این برادر، کسی چندان از وی سماع نداشته است [حالی
شخصیت حدیثی قابل توجهی در تاریخ حدیث  :توان گفت]. به عبارت دیگر، می262ص

کند. اما نجاشی که شیعه نبوده است؛ شیخ طوسی نیز از این برادر و کتابش یاد نمی
 قولویه را در اختیار داشته و از آن متأثر بوده، از کتاب و برادر و پدر ابنابنالفهرست 

  کند.اش یاد میوادهقولویه به برادر و خانابن ۀقولویه، به سبب و احترام و عالق
ای از کشی: نجاشی، نسخه الرجالنجاشی از طریق ابن قولویه برای  ۀاستفاد .ج
کشی را در دست داشته است؛ اما برای نقل طریق دسترسی خود به این کتاب و  الرجال

این موضوع با  ۀقولویه را مرجع قرار داده است. دربارنیز برخی آراء رجالی کشی، ابن
 .شودمی سخن گفتهی تفصیل بیشتر

  
  قولویهکشی و آراء رجالی ابن الرجال. 1. 1. 3

ای، شش مرتبه از آراء و نامهنجاشی، ضمن شرح حال برخی راویان و اطالعات زندگی
کند. وی سه بار از کشی این آراء رجالی را نقل قولویه استفاده میمنقوالت رجالی ابن

] و مدح 102، ص21]، توثیق ایوب بن نوح [36، ص21طعن بر بطائنی [ ۀکند: دربار می
]، 247، ص21]. در سه دیدگاه رجالی دیگر از برقی [447، ص21یونس بن عبدالرحمن [

] یاری گرفته است. از 344، ص21های خودش [] و دیده447، ص21پدر شیخ صدوق [
از همه، از قولویه آراء رجالی خود را بیش توان این فرضیه را قوی دانست که ابنرو میاین

کشی فراگرفته و آموخته است. مؤید این نظر، دقت در شرح حال ایوب بن نوح است که 
و بالفاصله » الصالحین هللا من عباد أیوب کان«آورد: قولویه از کشی مینجاشی با سند ابن

، 21» [الصالحین من کان: الکشي أبوعمرو قال«کند: نجاشی همین مفهوم را تکرار می
رو داشته و آراء دهد که او خود رجال کشی را پیشرت دوم نجاشی نشان می]. عبا102ص

  داده است.موجودش تطبیق می ۀرجالی نقل شده از کشی را با نسخ
توان نتیجه گرفت که نجاشی از دو طریق به کتاب کشی دسترسی داشته یبنابراین م

گاهی به نقل آراء  ]،372، ص21را دارای اغالط کثیره ارزیابی کرده [است و چون آن
نوح قولویه از کشی را، ابنآراء رجالی ابن رجالی دیگران از وی مراجعه کرده است. معموالً

]. وقتی نجاشی تنها از طریق 102، ص21دست نجاشی رسانده است [صورت وصیت بهبه
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قولویه دهد ابن]، نشان می372، ص21رساند [کشی می الرجالقولویه سند خود را به ابن
  میراث رجال و حدیث ماوراءالنهر به بغداد نیز هست. ۀدهندبه نوعی انتقال

قولویه هایی که ابننجاشی افزون بر فهرست کتاب :توان گفتبندی میدر یک جمع
روایت کرده، به کتابی حاوی آراء رجالی وی نیز دسترسی داشته است. قرینه و شاهد 

یکی از راویان قمی،  ۀلویه است؛ از جمله دربارقوهای رجالی ابناین دیدگاه، وجود نوشته
شود که وی را خویشاوند صفار و سعد بن عبدهللا اشعری معرفی قولویه نقل میاز ابن

و  ]. از سوی دیگر چون این نکات و نظریات رجالی اندک است399، ص12کرده است [
 دارد احتمال ،شودیم دهیدهای دیگر قولویه در کتابهای رجالی از ابنقولندرت نقلبه

اش، ضمن ذکر طریق هر راوی، الفهرستنظریات رجالی وی، در البالی متون کتاب 
شیخ  الفهرستنجاشی و  الرجالهای مذکور بوده است. مشابه این رخداد در کتاب

طوسی قابل مشاهده است؛ زیرا در حقیقت این دو کتاب، فهرست راویان و طرق 
  که گاهی اطالعات رجالی دارند.هاست های آندسترسی به کتاب

  
  قولویهابن الفهرست . 2. 1. 3

دهد، وی چندین فهرست برای راویان صاحب کتاب و نجاشی نشان می الرجالمطالعه 
]. برای نمونه، وی 304، 244، 49، 15، ص21: ـ ها داشته است [نکی متعدد برای آنها  قیطر

کند که این اسامی  بیان میبرد، ودی را نام میهای عبدالعزیز جلکتاب ۀپس از آنکه چهار صفح
کتب أبي أحمد الجلودي التي رأیتها في  ههذه جمل«را در چندین کتاب الفهرست دیده است: 

توان نتیجه گرفت در مواردی که طرق نجاشی به ]. بر این اساس، می244، ص21» [الفهرستات
ها را آن فهرست ۀمورد)، قطعاً هم 40قولویه است (یعنی صاحبان کتب، منحصر در طریق ابن

  قولویه و طریق او را برگزیده است. ابن الفهرستدیده ولی از آن میان، کتاب 
 ۀراوی و محدث صاحب کتاب که به واسط 52دقت و بازبینی وضعیت رجالی 

ها به کذب متهم یک از آننجاشی نقل شدند، نشان داد هیچ الرجالدر  قولویه ابن
، 21صباح بلخی [ ] یا نصر بن329، ص21اورمه [ ادی چون محمد بننیستند. گرچه افر

 احمد بن]، به سبب غلو در اعتقاد، نکوهش شدند، یا برخی نیز مانند محمد بن 428ص
]، با آنکه فی نفسه ثقه قلمداد شدند، 372، ص21] یا کشی [348، ص21یحیی اشعری [

 فهرست توان گفت: احتماالً کتابو میربه سبب روایت زیاد از ضعفاء جرح گشتند. از این
های راویان ثقه قولویه کوشیده، بیشتر کتابقولویه مختصر و گزیده بوده است؛ زیرا ابنابن

راویان صاحب  ۀالحدیث هستند، انتخاب کند و قصد نداشته همو مورد اعتماد را که نقی
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کامل ، قصد وی در دیگر این ادعاکتاب کهن یا جدید و معاصرش را معرفی کند. شاهد 
خود  ۀقولویه در آنجا تصریح کرده این کتاب را از روایات اصحاب ثقاست. ابن الزیارات

   ].37، ص5انتخاب کرده و هیچ حدیثی که رجال شاذ نقل کنند، نیاورده است [
  
  هاقولویه به آن. چهل راوی و طرق انحصاری ابن3. 1. 3

طوسی مقایسه  الفهرستبا  نجاشی جالالروقتی اسامی راویان صاحب کتاب را در 
قولویه به این شویم از پنجاه و دو طریقی که نجاشی به واسطه ابنکنیم، متوجه می می

قولویه بوده و هیچ رجالی، با سنددهی ابن است، چهل راوی منحصراًافراد رسانده 
  ها را برای نجاشی نقل نکرده است.نگار یا محدث دیگر آنفهرست

ها و طرق نجاشی، انتخاب کردیم و بازتاب آن الرجالچهل تن را بر اساس اسامی این 
طوسی در جدول یک نشان دادیم. بر اساس جدول یک، راویانی که  الفهرستکتابشان را در 

  شوند: ها را نقل کرده، به چهار دسته تقسیم مینجاشی منحصراً از طریق ابن قولویه کتاب آن
  

  قولویه به نجاشی رسانده است:که ابن . راویان صاحب کتابی1جدول 
  طوسی الفهرست  الرجال نجاشی  ردیف  طوسیالفهرست  الرجال نجاشی  ردیف

 ندارد  ربیعه بن سمیع   .21  بدون طریق به کتاب  بجلیاسماعیلاحمدبن   .1
  ندارد  عالءرازیبنیحیيجعفربن  .22  بدون طریق به کتاب  عقیلابیبنحسن   .2
  بطهطریق ابن  حاتم بن اسماعیل  .23  طریق به کتاببدون   عبدالعزیز جلودی   .3
  بطهطریق ابن  محمد بن ولید خزاز  .24  بدون طریق به کتاب  شاذویهبنحسین   .4
  بطهطریق ابن  محمد بن حکیم خثعمی  .25  1بدون طریق به کتاب  علی حجالبنحسن   .5
  بطهطریق ابن  سلیمان دیلمیمحمد بن  .26  ندارد  امیه بن علی   .6
  بطهطریق ابن  محمد بن مرازم  .27  ندارد  ن مرهبسطام ب   .7

                                                                                                                                        
 محمـد  بـن  عبدهللا ابومحمد اول؛: داریم) فروشحجله( الحجّ به ملقب راوی سه شیعی، راویان میان .1

 ،]226ص ،21 ؛167ص ،13؛ 360، ص12[ (ع) رضـا  امـام  ۀطبقـ  مـتکلم  و موثق راوی ،کوفی الحجّ
 ،21[ قولویـه ابـن  استاد و) ق344( ولیدابن تجاری شریک ،قمی الحجّ علی بن حسن ابومحمد دوم؛
 تـا  بطـه ابـن  سـند  با دو هر طوسی و نجاشی که برقی استاد ،الحجّ سلیمان بن احمد سوم؛ ]،49ص
 ایـن  در. ]100، ص21؛ 85، ص13؛ 417ص ،12[ دهنـد مـی  طریق را سلیمان احمد کتاب پدر، برقیِ
 شـیخ  امـا  کنـد؛ می اشاره هایشانکتاب به طریق و کامل مشخصات با الحجّ سه هر به نجاشی میان،
 الحجّ ابومحمد مبهمِ ۀکنی با فقط و ندارد تصریحی ال،حجّ علی بن حسن قولویه،ابن استاد به طوسی

 و اول راوی دو زیرا است؛ قولویهابن استاد وی همان احتماالً که ]187ص ،12[ کندمی اشاره فردی به
 دهـد، مـی  ارائه الجّح ابومحمد برای شیخ، که طریقی ،اینجاست نکته. است کرده معرفی قبالً را سوم
 برقـی  پـدر  بـه  بطهابن از که است الحجّ سلیمان بن احمد برای شیخ و نجاشی مشترک طریق همان
 گرفتـه  قـرار  ترقبل نسل چهار حداقل زمانی نظر از زیرا نیست؛ قمی الحجّ به متعلق قطعاً و رسدمی

 عبـارت  بـه  و دانیممی الحجّ مدابومح ذیل ،دیگر فردی یا طوسی ۀافزود را طریق این رواین از. است
  .ندارد طریق قولویه،ابن استاد قمی، الحجّ برای طوسی ترساده
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  بطهطریق ابن  معلی بن محمد بصری  .28  ندارد  جعفر بن احمد سمرقندی   .8
  بطهطریق ابن  مروک بن عبید  .29  ندارد  حسن بن خرزاذ   .9

ــق صــدوق از   زید الزراد  .30  ندارد  حسین بن اشکیب   .10 طری
  پدرش

ــق صــدوق از   یعبدهللا اشعرسعدبن  .31  ندارد  حمزه بن یعلی   .11 طری
  پدرش

ــق صــدوق از   سلمهابیسالم بن  .32  ندارد  سلیمان بن خالد اقطع   .12 طری
  پدرش

ــق صــدوق از   علی بن مهزیار  .33  ندارد  عاصم الکوزی   .13 طری
  پدرش

ــق صــدوق از   عباس بن عامر  .34  ندارد  محمدقولویه (برادر)بنعلی   .14 طری
  پدرش

-عمـران عـامربن بـن عبدهللا   .15
  اشعری

  جید رازیابیابن  مد بن اورمهمح  .35  ندارد

  طریق تلعکبری  کشي  .36  ندارد  صابر مولی بسام   .16
ــدبن   .17 ــدالمؤمن محمــ عبــ

  المؤدب
  1طریق مجهول  ابي غندربنحسین  .37  ندارد

  2طریق مجهول  احمدصابونیمحمدبن  .38  ندارد  محمدبن حسن میثمی   .18
-ابـراهیم بـن علـی محمدبن   .19

  همدانی
  قولویهابن طریق  اصفهبذاحمدبن  .39  ندارد

  قولویهطریق ابن  کلینی  .40  3ندارد  نصر بن صباح بلخی   .20

  
 الفهرستقولویه آورده است؛ اما در راویان صاحب کتابی که نجاشی با طریق ابن .الف

، 44، 121، 111، 105، ص21: ـ اند [به ترتیب راویان جدول نکذکر نشده طوسی اصالً
]. تعداد این 8، 126، 428، 344، 363، 378، 203، 218، 262، 301، 183، 141، 44

دهند. افراد هفده نفر است و بیشترین تعداد راویان از مجموع چهل نفر را تشکیل می
توان مطرح کرد که زنی را میبرای کشف علت ذکر نکردن شیخ طوسی، چندین گمانه

  قولویه سخن خواهیم گفت.ها در بخش مربوط به شیخ طوسی و ابنآن ۀدربار
، 13: ـ ها را صاحب کتاب دانسته [نکاویان صاحب کتابی که شیخ طوسی آنر .ب

] و ذکر کرده اما طریقی 49، 65، 241، 48، 97، ص21؛ 187، 110، 119، 106، 77ص
بعدها از کتاب  ،یا احتمال دارد طریق شیخی کتاب این افراد نشان نداده است برا

                                                                                                                                        
 اسـت  کرده ارزیابی مجهول و ناشناخته آن در حاضر راویان برخی سبب به را طریق این نوری محدث .1

  ]. 106، ص6، ج20[
 کـرده  ارزیـابی  مجهـول  سـتند، ه ناشناخته دو هر که راوی دو سبب به نیز را طریق این نوری محدث.2

  ]. 386، ص6، ج20است [
 ،12[ کنـد مـی  معرفـی  ]،428، ص21[ داده نجاشـی  کـه  مشخصاتی همانند را وی الرجال در طوسی .3

  .کندنمی یاد کتابش و وی از الفهرست در همه این با ؛]449ص
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یان پنج تن است که از قضا همگی از افتاده و حذف شده باشد. تعداد این راو الفهرست
  قولویه هستند.اساتید ابن

ها را ذکر کرده و طریق داده اما طریق وی متفاوت از نجاشی راویانی که شیخ آن .ج
، 281، 253، 191، 178، 175، 425، 418، 365، 365، 357، 345، 147، ص21[

ی انتخاب کرده ] است. شیخ طوسی بیشتر این طرق را از مشایخ قم55، 372، 329
و پس از آن، شیخ ] 250، 247، 235، 206، 238، 234، 121، ص13بطه [است؛ ابن
های این افراد هستند؛ راوی اکثر کتاب ]،189، 152، 141، 135، 130، ص13صدوق [

هم در میان اسناد شیخ طوسی دیده  ]281، 114، ص13گرچه طرق مجهول و ضعیف [
طرق قمی دیگر و گاه طرق مجهول را بر طریق  شود. در نتیجه باید گفت شیخ،می
  قولویه ترجیح داده است. ابن

در  ،]377، 97، ص21] با نجاشی [211، 76، ص13طرق مشترک شیخ طوسی [ .د
شود. این تعداد بسیار اندک که تنها شامل دو راوی صاحب کتاب می ،قولویهاسناد ابن
  شیخ طوسی داشته است. الفهرست برقولویه تأثیر کمرنگی ابن الفهرست ،دهدنشان می

ها قبلی پراکنده هستند و آن ۀتوان افزود که در چهار دستپنجمی هم می ۀدست
ها سند داده به طرق آنمستقیم خود قولویه شوند که ابنشامل راویان صاحب کتابی می

اساتید های ده راوی را مستقیم از قولویه کتابقولویه هستند. ابنو همگی از اساتید ابن
وی هستند. ذیل نام این  ۀها متعلق به اساتید بدون واسطخود شنیده است؛ یعنی کتاب

  افراد در جدول، خط کشیده شده است.
ترین محدث است که نجاشی غالب ق) برجسته329در شمار این ده استاد، کلینی (

نوح ابن شیخ مفید، غضائری و ۀهای کلینی را با واسطکتاب ۀها؛ و شیخ طوسی همکتاب
های ]. شیخ طوسی در کتاب377، ص21؛ 211، ص13قولویه دریافت کردند [تنها از ابن

حدیثی خود نیز مطابق این طریق عمل کرده و احادیث کلینی را به کمک اسناد 
  ...].25، 13، 10، 9، ص1، ج15: ـ [برای نمونه نک کندنقل میقولویه  ابن

ق) استاد مشهورتر و مستقیم 332ی (پس از کلینی، عبدالعزیز بن عیسی جلود
قولویه قولویه است. بنابر شمارش ما، جلودی، دویست و دو کتاب داشته که به ابن ابن
-240، ص21برد [ها را داده است و نجاشی نیز همه را یک به یک نام مینقل آن ۀاجاز
جلودی را در همه جای شگفتی است که شیخ طوسی در عین حال که  ]. با این244
های وی ارائه اما هیچ طریقی به کتاب ،فهرست کرده است ،راویان صاحب کتاب ۀزمر
  ]. 30، ص13دهد [نمی
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اسناد  ۀق)، بزرگ محدثان قم و اتصال دهند301سعد بن عبدهللا اشعری (های کتاب
چهارم و پس از آن، به لطف منقوالت  ۀدوم و سوم به عالمان سد ۀهای حدیثی سدکتاب
صورت انحصاری و کامل در دسترس نجاشی قرار داده شده پدر و برادرش، به قولویه ازابن

های سعد، دو طریق قمی ]. برخالف نجاشی، شیخ طوسی برای کتاب178، ص21[است 
شیخ صدوق از پدرش از ابن ولید به سعد بن «دیگر انتخاب کرده است؛ یکی از طریق 

  ].135، ص13شود [به سعد متصل می »جیدابیابن«رسد و دیگری از طریق می» عبدهللا
قولویه هستند که نجاشی تنها از آور ابنعقیل و کشی دیگر اساتید نامابیصابونی، ابن
]، 372، 48، 375، ص21[ها را دریافت کرده و سند داده است های آنطریق وی، کتاب

خودداری قولویه طرق ابن ۀکه شیخ طوسی برای هر سه نفر، از ذکر و استفاددر حالی
  کرده است. 

  
  قولویه. شیخ طوسی و ابن2,3

قولویه در علم رجال شناسی و اسناد ابنشیخ طوسی برخالف نجاشی، چندان از کتاب
برد و تنها در پنج طریق برای راویان صاحب کتاب، و آن هم با اسم کامل، بهره نمی

، 118، 76، ص13ند [ک، از او یاد می»ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه قمی«یعنی 
]. این، در حالی است که نجاشی با نام مختصر جعفر بن محمد، ضمن 219، 211، 120

قولویه با نام کامل و در تعداد یادکرد ابن کند. احتماالًقولویه اشاره میاسناد، به ابن
قولویه به دفعات و مکرر استفاده دهد، شیخ طوسی بنا نداشته از ابنمعدود نشان می

شمار هم، نام کامل انگشت ۀتا اسم مختصری برای وی در نظر گیرد و در استفاد ،کند
تا با جعفر بن محمد دیگری مشتبه نشود. از سوی دیگر، چه بسا  ،وی را ذکر کرده است

ها ، نشان از نامأنوس بودن وی با کتابالفهرستقولویه در پنج طریق ذکر اسم کامل ابن
قولویه و سال نیز پنج شاگرد ابن الرجالیخ طوسی درکتاب قولویه باشد. شو اسناد ابن

  ]. 418، ص12کند [ق را ذکر می368وفات او یعنی سال 
نجاشی برای  ۀاز میان فهرست چهل نفر ،طور که در جدول مشخص استهمان

قولویه، شیخ طوسی تنها در دو راوی با نجاشی مشترک است. نام راویان انحصاری ابن
طوسی آمده اما  الفهرستقولویه هستند، در ز قضا همگی از اساتید ابنپنج راوی، که ا
ها طریق نداده یا طریقی که ذکر کرده، اکنون افتاده است. هفده های آنطوسی به کتاب
 شانزدهطوسی وجود ندارد. شیخ طوسی برای  الفهرستها در نامی از آن راوی نیز اصالً
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ها استفاده قولویه برای اسناد به آنطرق ابناز  راوی صاحب کتاب که نجاشی منحصراً
کند که همگی (به جز دو طریق که قولویه را انتخاب میکرده است، طرقی غیر از ابن

  بطه استفاده کرده است.مجهول است) قمی هستند. او بیش از همه، از طریق ابن
  
  بُطَّه . طرق ابن1. 2. 3

ه مؤ منزلت قم است که دّب از محدثان بزرگابوجعفر محمد بن جعفر بن احمد بن بُطّ
 ۀقابل توجه دربار ۀ]. نکت372، ص21وصف شده است [» کثیر االدب و الفضل و العلم«

بوده و سندها را به سبب اجازاتی که داشته » متساهل«وی آن است که در نقل حدیث 
ارزیابی  را دارای غلط بسیار» الفهرست«کرده است. بر اثر این خطاها، کتاب می 1»معلق«

، شخص او را ضعیف و مخلط در ولید در برخوردی سختگیرانهکردند. چنانچه ابن
نجاشی  الرجال]. به هر روی، سندهای 373، ص21کند [دهد، معرفی میاسنادی که می

بطه، به سبب اتصال اسناد محدثان کهن قم در دهد ابنطوسی نشان می الفهرستو 
نیز انتقال به محدثان بغداد، اهمیت دارد و گاه چهارم و  ۀسوم به محدثان سد ۀسد

بغداد منزل  ۀنوبختی ۀابوالمفضل شیبانی، وی در محل ۀمنحصر به فرد است. به گفت
  ].373، ص21روایت داد [ ۀجا به ایشان اجازداشت و همان

براساس سرشماری تخمینی که ما انجام دادیم، نجاشی بالغ بر صد کتاب را با 
از مفید از حسن بن «دهد. به صورت کلی، طرق نجاشی، ریق میبطه طسندهای ابن

از مفید از حسن بن حمزه «...] یا 405، 37، 29، ص21» [بطه از برقیحمزه طبری از ابن
 ،... ]414، 47، 46، ص21» [بطه از صفار از احمد بن محمد عیسی اشعریطبری از ابن

  تر است. برقی) رایج بطه ازرسد؛ گرچه طریق اول (ابنبه صاحب کتاب می
اش از شرح حال های رجالییک از کتابجای شگفتی است که طوسی در هیچ

بطه، در کتاب کند؛ اما بیشترین تأثیر را از فهرست و کتاب رجالي ابنبطه یاد نمی ابن
طرق کتاب  ۀدرصد هم40کتاب (حدود  350خود پذیرفته است. شیخ بیش از  الفهرست
و گاه به » بطه از احمد برقیابوالمفضل شیبانی از ابن«ا به طریق شیخ طوسی) ر الفهرست

به صاحب » بطه از احمد بن محمد بن عیسی یا دیگرانابوالمفضل شیبانی از ابن«طریق 
بطه را در اختیار دهد که کتاب فهرست ابنکتاب رسانده است. سخنان شیخ نشان می

برقی یا  مثالً ،های یک راویکتابداشته؛ زیرا در مواردی پس از نام بردن اسامی 

                                                                                                                                        
  ]. 101، ص11خوانند [می »معلق«کتاب را  ۀافتادگی ابتدای سند از سمت نویسند .1
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های دیگری را بطه، کتاببطه بودند، با نام بردن از فهرست ابنحمیری که استاد ابن
بطه ]. شیخ طوسی گاهی از آراء رجالی ابن218، 168، 64، ص13: ـ افزاید [نک می

ه است بطه بر شناسایی راویان کهن نیز قادر بودابن ،دهدکند که نشان میاستفاده می
بطه را با وجود ضعف در ]. به هر روی شیخ طوسی طرق ابن219، 183، ص13[

  قولویه ترجیح داده است.سنددهی و تخلیط، بر طرق ابن
  
  قولویه. حذف ابن2. 2. 3

بطه بطه را به سبب حضور ابوالمفضل و شخص ابنشناسان، طرق ابنبا وجود اینکه رجال
شود که چرا شیخ د]، پرسش مهمی مطرح میبه بع 288ص ،12ضعیف تلقی کردند [

قولویه جایگزین کرده طوسی این طریق را برگزیده و به صورت خاص، به جای طرق ابن
شود که دریابیم تر میو به کار برده است؟ این پرسش و ابهام در پس آن، وقتی جدی

ها فقط از قولویه را که نجاشی به آنشیخ طوسی پنج استاد و راوی منحصر به فرد ابن
را نیز ذکر های آنقولویه، دسترسی داشته، آورده و شرح حال و اسامی کتابطریق ابن

قولویه به این افراد خودداری کرده است. چند احتمال و کرده؛ اما از آوردن طریق ابن
  توان مطرح کرد.این اتفاق می ۀفرضیه دربار

قولویه و اسنادی که نام های ابننخست آنکه شیخ طوسی به عمد، از طرق و کتاب
زنی کرد که او توان چنین گمانهها بوده، پرهیز کرده است. احتمال دوم را میوی در آن

قولویه را در اختیار نداشته قولویه یا مسموعات شیخ مفید از ابنابن الفهرستنسخه 
آرائش،  ها وها را در جوانی شنیده و پس از تغییر برخی دیدگاهاست؛ زیرا شیخ مفید آن

از سوی دیگر نجاشی که ده سال  ؛این مکتوبات را کنار نهاده و منتقل نکرده است
ها را بنا بر نقل استادش، شیخ مفید، این نسخه تر از شیخ طوسی بوده، احتماالًجوان

توان نقش فرد زودتر از شیخ طوسی، داشته یا دریافت کرده است. در دیدگاه سوم می
پس از عصر شیخ طوسی، برخی اسامی و طرق کتاب  سومی را دخیل دانست که

  را پاکسازی کرده باشد. الفهرست
برخی مسائل فقهی مانند  ۀچهارم و پنجم دربار ۀشاید توجه به اختالف فقهای سد

تعداد روزهای ماه رمضان، بتواند راهگشا باشد.  ۀدربار» رؤیت«و دیدگاه » عددیه«دیدگاه 
قولویه درس خوانده، بنا بر اوان جوانی در محضر ابنرسد شیخ مفید که در به نظر می

اعداد را برگزیده است. او پس از درگذشت استاد، در میانسالی،  ۀپیروی از استادش، نظری
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رؤیت را انتخاب کرده و به شدت از آن دفاع کرده است [برای  ۀتغییر دیدگاه داده و نظری
مفید، شاگردان وی، شریف  ]. بیش از شیخ35-33، ص 1، ج3: ـ تفصیل بیشتر نک

مرتضی و شیخ طوسی، کوشیدند فقه امامیه را بر اساس روایات نقصان ماه رمضان و 
ریزی کنند. احتمال دارد همسو با این مبنای فقهی انتخاب مالک رؤیت هالل ماه پایه

کم توجهی عدد (دیدگاه فقهی پیشین)  ۀهای مربوط به نظریجدید، به معتقدان و نوشته
 را رخداد نیا ۀنیقرهایشان نشانی نماند. شده باشد؛ تا جایی که از این عالمان و کتاب

عدد ماه  ۀینظر ۀالعدد (دربار ئلهمربوط به العدد و مس یهارفتن کتاب نیدر از ب توانیم
 ۀی(نظر هیقولوابن استادش نظر دییتأ در دیمف خیش اول کتاب یحترمضان)، دانست که 

 زیاکنون ن و مانده یباق تیرؤ ۀینظر دییتأ در دوم کتاب کهیحال در رفته؛ نیب زا) عدد
توجهی به قولویه و کمهای فقهی ابنط بین وانهادن کتابارتبا چاپ شده است.

را رها توان آنهای رجالی وی، شاید به نظر دشوار برسد؛ اما احتمالی است که نمی کتاب
عددیه)، به  ۀهای دیدگاه اول (نظریسندها و نسخه کرد. بنابراین احتمال دارد ترک

ها و موضوع و نیز عدم نقل و انتشار آنهای اینصورت عدم استنساخ و رونویسی کتاب
  حلی برای تثبیت دیدگاه رؤیت بوده باشد.توانسته راهتوجهی به این آثار، میحتی بی

نجاشی و  الرجالر قولویه دهای ابنلیست اسامی کتاب ۀمؤید این نظر، مقایس
شیخ الفهرست ]. در لیست 124، ص18؛ 92، ص13شیخ طوسی است [ الفهرست

قولویه که مربوط به دیدگاه عددیه است، دیده طوسی، هیچ نشانی از سه کتاب ابن
قولویه است که بنابر شمارش ما بیش از شود. مشابه آن، ابوالفضل صابونی استاد ابن نمی
شیخ  الفهرستداشته، اما در  العدد] و کتاب 375، ص21ه [کتاب برای وی یاد شد 70

قولویه و نیز با حذف ذکر طوسی، فقط با دو کتاب، بدون مدح و وثاقت، بدون طریق ابن
  ]. 281، ص13شود [وی معرفی می ،العدد کتاب

  
  قولویه. سفرهای ابن4

 ر شهرهایچهارم، گروهی از محدثان قمی سفر و گاه رحل اقامت د ۀپس از آغاز سد
ق) از این دسته است که از قم و ری به بغداد آمد و در 329دیگر را آغاز کردند. کلینی (

ق) نیز از قم و ری درآمد و در شهرهای خراسان و 381آنجا درگذشت. شیخ صدوق (
قولویه را نیز باید از نیشابور حدیث شنید و چندین بار به عراق و بغداد سفر کرد. ابن

حّاالن و کوچ  ،دهدکنندگان حدیثی نام برد که برخی مسموعات و سندهای او نشان میرَ
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ها را به بغداد بازآورده است. از توجه دقیق تا مصر و آفریقا نیز در پی حدیث رفته و آن
ورد سفرهای آ ن رهتواشیخ طوسی می الفهرستنجاشی و  الرجالبه اسناد طرق 

  حدیثی را دریافت. ۀشهر و حوزقولویه و میزان انتقال دفاتر حدیثی هر  ابن
  

  . جغرافیای انتقال حدیث1. 4
طوسی را مالک مطالعه قرار دهیم، مجموع پنجاه و دو  الفهرستنجاشی و  الرجالاگر 

 ۀاست، به چهار حوزها بودهانتقال آن ۀقولویه واسطراوی و محدث صاحب کتابی که ابن
حال شد که شیخ طوسی در شرح های آن قابل تقسیم است. اشارهحدیثی و زیرمجموعه

این پنج طریق، به  ۀاست که هم قولویه استفاده کردهتنها پنج راوی، از طرق یا نام ابن
نجاشی ذکر  الرجال]، در طرق 118، ص13جز کتاب حریز بن عبدهللا سجستانی [

. جزئیات جغرافیای این ]327، 377، 97، ص21؛ 219، 211، 120، 76، ص13اند [ شده
  توان در جدول دو مطالعه کرد.و دو راوی را میپنجاه 
قولویه با چهارده محدث، بیشترین آمار را میان راویان صاحب کتابی که ابن» قم«
سوم به بعد و  ۀها را نقل کرده، داراست. بیشتر این محدثان قمی، متعلق به سدآن کتاب

و چهارم قم از آن  دوم، سوم ۀچهار تن از خاندان اشعری هستند که بیشتر محدثان سد
برخاستند. پس از قم، کوفه قرار دارد. سیزده راوی که بیشتر از راویان کهن شیعی و از 

اساتید  ۀبه واسط شوند. این راویان معموالًآنان دیده می ۀیاران صادقین(ع) بودند، در زمر
سد رقولویه ذکر شدند. به نظر میقمی یا برخی مشایخ مصری، در فهرست منقوالت ابن

خصوص محدث ه های برخی محدثان رازی، بجواری قم و ری، سبب شده کتابهم
قولویه به خراسان و قولویه قرار گیرد. سفر ابنمشهور شیعه، ابوجعفر کلینی، در اختیار ابن

قولویه رسانده و ماوراءالنهر، مصادر و دفاتر حدیثی این شهرهای ایرانی را نیز به دست ابن
قولویه به  ای شیخ مفید و غضائری بوده است. همچنین دسترسی ابنها بروی راوی آن

] که احتمال 253، ص21نوادگان او صورت گرفته [ ۀهای علی بن مهزیار، با واسطکتاب
قولویه به اهواز و ها حدیث شنیده باشد یا برعکس، ابندارد در سفری به قم از آن

] و 344، ص21اساتید همدانی [ ۀخوزستان گذر کرده باشد. همین دو احتمال دربار
دهد او قطعاً قولویه نشان می] وی مطرح است. با این همه اسناد ابن17، ص21اصفهانی [
  ] و بغداد رفته و از اساتید آنجا حدیث شنیده است.298، ص21به مصر [
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  قولویه:بندی جغرافیایی راویان و اساتید ابن. تقسیم2جدول 
  دیگرنواحی  ایران هایماوراءالنهرودیگرشهر  کوفه  قم

  :خراسان  )ق150(ثمالیابوحمزه عبدالمؤمنمحمدبن
  کشی

  :مصر
  احمدصابونیمحمدبن

ــدبن ــدبن محمـ -احمـ
  اشعرییحیی

  :مدینه  سجستانیعبدهللاحریزبن  1الکوزی عاصم
  )ق186(اسماعیلبنحاتم

  :بغداد  سجستانی سلمهابیبنسالم  الزراد زید  عامراشعریبنعبدهللا
  )ق217(عمیرابیابن

  مستفادبجليبنعیسي  مروزی 2اشکیب بنحسین  حکیممحمدبن  اشعرییعلیبنحمزه
 اشـعری عبـدهللا سعدبن

  )ق301(
  :بصره  سمرقنديأیوبأحمدبنجعفربن  ناصحبنظریف

  )ق332(عبدالعزیزجلودی
  محمد بن معلی  بلخی صباحنصربن  غندرأبيبنحسین  3خرزاذ بن حسن
 ولویـه قمحمـدبن بنعلي

  )برادر(
  :ری  4عامرثقفيبنعباس

  )ق329(کلینی
  :مدائن

  ساباطی مرازممحمدبن
ان  عالءبنیحییجعفربن  ولیدخزازمحمدبن  اورمهمحمدبن   5:عُمَ

    عقیل ابی بن حسن
العلیبنحسن  نصـــربزنطیابـــیاحمـــدبن  حجّ

  )ق221(
  :نامعلوم  زیادآدمیبنسهل

  سُمیعبنربیعه
  بسام صابرمولي  کلیني عالن  6طیالسی محمدبنعبدهللا  شاذویهبنحسین
  :اهواز  زیادمیثمیبنحسنمحمدبن  بجلیاسماعیلاحمدبن

  مهزیاربنعلي
  مره بن بسطام

  :همدان  خالداقطعبنسلیمان  إصفهبذ أحمدبن
  ابراهیمبنعلیمحمدبن

  

  :اصفهان  7دیلمی سلیمانمحمدبن  عبیدبنمَروَك
  )  283(محمدثقفیبنابراهیم

  

        8علي بن ۀامی

                                                                                                                                        
، 21[خوانـد  اش، سـماعه بـن سـلیمان کـوزی، سـماعه را کـوفی مـی       حال بـرادرزاده . نجاشی در شرح1

  به سبب این قرینه، عاصم را نیز کوفی قلمداد کردیم. ]،184ص
خواند و بار دیگر . نجاشی به نقل از کشی یک بار او را خراسانی و اهل مرو و ساکن سمرقند و کش می2

 ))مه (سمتولی مرقد حضرت معصـو  ن بن اشکیب را قمی و خادم القبر (احتماالًبه نقل از همو، حسی
  ]. 44، ص21داند [می

 ].464و  414، ص12: ـ نک[کند . طوسی یک بار وی را قمی و بار دیگر از اهالی کش معرفی می3
، وی را در . به شهر و وطن وی تصریح نشده بود؛ اما به سبب نقل زیاد عباس بن عامر از راویان کـوفی 4

  کوفیان به تخمین ذکر کردیم. ۀزمر
ان منطقه5 -ابـی ای ساحلی در جنوب غربی شبه جزیره و همان کشور عمان امروزی است کـه ابـن  . عُمَ

ان نیز شـهری در شـام قـدیم و اردن     عقیل بدان منسوب شده و احتماالً در آنجا ساکن بوده است. عَمّ
  ].366-364، ص9، ج9 :ـ نک[ امروزی است

اما  ]،219، ص21[دهد شهر و وطن عبداهللا بن محمد طیالسی اطالعاتی نمی ة. گرچه نجاشی دربار6
  ]. 400، ص12خواند [وي را کوفی می ،الرجال رطوسی د

اهل کوفه اسـت و بـه    آورد که وی اصالتاً. نجاشی در شرح حال پدرش، سلیمان بن عبدهللا دیلمی می7
ها به کوفه و خصوص خرید و فروش اسیران دیلمی و حمل آنه ب سبب سفرهای تجاری زیاد به ایران،

  ].182، ص21گر شهرها به دیلمی منسوب شده است [دی
 ]. 38، ص4خواند [می» قمّیون« ۀغضائری وی را از زمر] و ابن105، ص18[ کندیاد می» شامی«. نجاشی او را با لقب 8
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  های حدیث شیعهقولویه در حوزه. تأثیر ابن2. 4
قولویه، قم و ری در ایران و کوفه و بغداد های حدیث شیعه در روزگار ابنمهمترین حوزه

جا کردن ه ب رو جاها حاضر بوده است. از اینآن ۀقولویه در همدر عراق بوده که ابن
قولویه، امری مسجل و روشن است. اگر به تفکیک ابن ۀحدیث این مراکز به واسط

ها را برشماریم، ابتدا از گیری و اهمیت این مکاتب حدیثی بخواهیم، آنتاریخی و شکل
  کوفه و سپس از قم و ری و سرانجام بغداد باید یاد کنیم.

  
  دوم: کوفه ۀ. سد1. 2. 4

چهارم و  ۀم تا سددو ۀاگر خط سیر و تطور سفرهای حدیثی مکتوبات شیعه را از سد
های حدیثی شیعه در کوفه شکل رسد اولین دفاتر و کتابپنجم پی بگیریم، به نظر می

شمار بر اساس سال ،های حدیثی نخستینها و کتابگرفته است. آغاز تدوین نوشته
در شهر  (ع) زندگی راویان کوفی قابل ردیابی است. پس از خالفت و حکومت امام علی

شان در این شهر، کوفه پایگاه تشیع شد و به مرور عالمان و عالقمندان کوفه و شهادت ای
شناسان در شمار اصحاب امام علی تا صادقین (ع)، به شیعه را به خود جذب کرد. رجال

برند که از شهرهای مدینه، بصره، یمن، مدائن، خراسان و بلخ به افراد زیادی را نام می
، 13؛ 276، 254، 156، 49، 37، 35، 34، ص12کوفه کوچ کردند و ساکن آن شدند [

شناسان برای این افراد تعبیر رجال ]. معموال305ً، 193، 189، 38، ص21؛ 38ص
همه مکتب کوفه نتوانست همیشه  را ذکر کردند. با این» نزل الکوفه«یا » سکن الکوفه«

افول نهاد و رو به  ،ایپررونق بماند و به جهات مختلف، از جمله اختالفات فکری و فرقه
  ].115، ص7؛ 119، ص9: ـ مکتب حدیثی شیعه به مراکز دیگر انتقال یافت [نک

  
  سوم: قم و خراسان ری ۀ. سد2. 2. 4

شناسند. به صورت مشترک با عنوان حوزه و مکتب حدیثی قم می قم و ری را معموالً
عباسی بود.  ری از ابتدای تاریخ اسالم و قرن اول، شهر مهم ایرانی برای خلفای اموی و

های زیدیه و اسماعیلیه و سرازیر شدن سادات حسنی و حسینی به ایران، پس از قیام
  های مختلف شیعه بود میان فرقه ،مذهبی - های سیاسیدرگیری ۀری همواره معرک

به بعد]. اما شهر قم، به ویژه در اواخر قرن سوم، به صورت یکپارچه  159، ص23: ـ [نک
]. ابراهیم بن هاشم نخستین کوفی است که حدیث 164، 23بود [امامیه  ۀپایگاه شیع
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]. البته نباید نیاکان و خاندان برقی را 16، ص21؛ 36، ص13شیعه را به قم برده است [
دوم به نواحي اطراف قم  ۀاول سد ۀاز قلم انداخت که در اصل کوفی بودند و در نیم

  ]. 76، ص21؛ 62، ص13گریختند [
اری از عالمان قم، مانند خاندان اشعری قمی به برداشت و دوم، بسی ۀپس از سد

یادداشت حدیث از محدثان کوفه عالقمند شدند و برای سفرهای سالیانه یا چند سال 
محمد حمد بنیک بار، به کوفه کشانده شدند. برای نمونه ماجرای یکی از سفرهای ا

، 21...» [طلب الحدیث في هالکوف یقال خرجت إل«در منابع رجالی نقل شده:  یعیس بن
زیارتی  ۀدهد این سفرها با هدف کسب حدیث بوده است و از انگیزکه نشان می ،]39ص

دیگر، حمیری از بزرگان قم، نیز تصریح کرده پس از  ۀشود. در نمونیا تجاری یاد نمی
سوم، عصر طالیی و شکوفایی  ۀ]. سد219، ص21ق. وارد کوفه شده است [ 290سال 

شماری مانند احمد بن محمد مرکزیت قم است که عالمان و محدثان بی حدیث شیعه با
بن عیسی اشعری، خاندان برقی، صفار قمی، سعد بن عبدهللا اشعری و علی بن ابراهیم 
بن هاشم قمی به ظهور رسیدند و بر نظم و نسق دادن دفاتر حدیثی کوفه به شکل 

ها بر اساس ویسی و نگارش کتابننوادر ۀگیری پدیدمجامع و کتب حدیثی (مانند شکل
ابواب فقهی) و نیز جرح و تعدیل راویان اسناد، با عنایت به اعتقادات راویان (جلوگیری از 

  افکار غالیانه) تأکید داشتند.
  
  . ماوراءالنهر1. 2. 2. 4

های حدیثی کوچکتری مانند شهرهای خراسان و در کنار مکتب حدیثی قم، به پایگاه
 ۀیژه سمرقند باید اشاره کرد. طبق یک کتاب جغرافیایی متعلق به سدماوراءالنهر به و

شده است که از ق)، خراسان در آن روزگار به سرزمینی وسیع اطالق می372چهارم (
های کرکس، از غرب به گرگان و حدود غور و از مشرق به هندوستان، از جنوب به کوه

آید که خراسان و ماوراءالنهر در شد. از این متن برمیشمال به رود جیجون منتهی می
پادشای خراسان اندر «شدند و به هم پیوسته بودند: چهارم یک منطقه تلقی می ۀسد

ست و میر خراسان به قدیم جدا بودی و پادشای ماوراءالنهر جدا و اکنون هر دو یکی
  ].89و  88، ص22» [بخارا نشیند

کند که بیشتر شاگردان، عرفی میماوراءالنهر م ۀطوسی بیش از پنجاه راوی از ناحی
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و  2مرو، بخارا، بلخ، فاریاب 1غلمان و راویان عیاشی و اهل شهرهایی مانند سمرقند، کش،
...]. این 450، 440، 436، 429، 426، 421، 418، 417، 408، ص12: ـ بودند [نک 3چاچ
که سوم و چهارم در اوج قرار داشته است؛ چنان ۀرجالی شیعی در سد -حدیثی ۀحوز

راویان و محدثانی را از دیگر شهرهای ایران همانند قم، ری، قزوین، طبرستان و کرمان به 
رسد دو عامل ]. به نظر می267، ص21؛ 452، 417، ص12: ـ خود جذب کرده است [نک

  است.» سفرهای حدیثی میان قم و سمرقند«و » حضور عیاشی«اصلی رونق سمرقند؛ 
  

  الف. عیاشی در سمرقند
ترین عامل رونق حدیث در ق) اصلي320بونضر محمد بن مسعود عیاشی (حضور ا

محدثان شیعی  ۀکننددهنده و تربیت سمرقند بوده است. وی به تنهایی عامل رشد
او که سیصدهزار  ۀزیادی در این شهر و نواحی اطراف آن است. نجاشی در وصف خان

زاری برای شیعه و اهل اش سبزهخانه«آورد: پدری را در آن خرج کرده، می ۀدینار سرمای
همزمان در آنجا حضور داشتند  ،هانسخه ۀکنندبردار و مقابله؛ زیرا قاری و نسخه»علم بود

]. در وصف عیاشی گفته 372، 350، ص21؛ 211، ص13؛ 440، ص10؛ 244، ص6[
طور که انتظار ] و همان351، ص18شده که حدیث را از کوفه، قم و بغداد فراگرفته [

  ها و اسناد را به سمرقند برده و منتشر کرده است. رود این کتابمی
  

  ب. سفرهای محدثان میان قم و سمرقند
پس از حضور عیاشی در سمرقند، رحالت حدیثی عالمان این دیار به قم و یا برعکس از 
  قم به سمرقند، سبب گسترش منابع و دفاتر حدیثی شیعه در ماوراءالنهر و خراسان شد. 

قولویه اند که از پدر ابنناسان، کشی و چند راوی سمرقندی دیگر را نام بردهشرجال
روایت در » شصت و دو«]. طبق شمارش ما، کشی 421، ص12اند [حدیث اخذ کرده

جرح و تعدیل راویان را به نقل محمد بن قولویه (پدر) از سعد بن عبدهللا اشعری در 
، 29، 28، ص1، ج19: ـ ست [برای نمونه نکخود ذکر کرده که رقم قابل توجهی ا الرجال

                                                                                                                                        
گویند و در ازبکستان مروزه به آن شهر سبز میکه ا ]،78، ص5، ج9[شهری باستانی نزدیک سمرقند  .1

   قرار دارد.
   که امروزه در افغانستان قرار دارد. ]،376، ص4، ج9[شهری از نواحی بلخ  .2
و امـروزه  ]، 375، ص3، ج9[شـده  سیحون که از حدود ترکستان محسوب مـی  ۀشهری ورای رودخان. 3

  نزدیک تاشکند در ازبکستان است.
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...]. کشی ابتدای 594-590، 540، 489، 483، ص2...؛ ج347، 346، 335، 324، 323
مشخص » حدثنی«برخی سندها، طرق تحمل خود از محمد بن قولویه را با عبارت 

دهد وی به صورت مستقیم و شنیداری (سماع) از وی این احادیث کند که نشان می می
ای از زمان مقیم قم بوده است. افزون کشی در برهه :رفته است؛ بنابراین باید گفترا گ

، 2؛ ج28، ص1، ج19: ـ بر آن، کشی از دیگر اساتید قمی نیز روایت دارد [برای نمونه نک
که به معنای اقامت نه چندان کوتاه کشی در قم است. عبارات کشي در  ،]792ص

ود از اساتید قمی را نزد عیاشی برده و او نیز حاکی است که وی مسموعات خ الرجال
  ].812، ص2، ج19ها را جرح و تعدیل کرده است [برخی از آن

یابیم که ساکن قم بودند و از اهالی به جز کشی، ما راویان زیادی در منابع رجالی می
قولویه اند؛ برای نمونه حسین بن اشکیب که ابنخراسان و ماوراء النهر معرفی شده

(از خادمان مزار و مضجع حضرت معصومه (س))، » قمي«بش را روایت کرده، کتا
]. 44، ص21؛ 386، ص12معرفی شده است [» مقیم کش و سمرقند«و » مروزی«

شود های دیگری نیز از اساتید خراسانی، سمرقندی، بخاری و حتی قمی یافت می نمونه
، 386، ص12کن بودند [نک: که مدتی در شهر قم و مدتی در خراسان و ماوراءالنهر سا

باعث رفت و آمد اسناد و  ]. این سفرهای حدیثی قطعا429ً، 421، 418، 407
بیشتر  ۀهای حدیثی شیعه از قم به خراسان و ماوراءالنهر شده است [برای مطالع مجموعه

  به بعد]. 225، ص16: ـ پژوهان به ماوراءالنهر نکسفر حدیث ۀدربار
  
  ادچهارم: بغد ۀ. سد3. 2. 4

گیری مکتب اشاعره در اوایل قرن چهارم، منازعات کالمی با معتزلیان که پس از شکل
بیش از همه در بغداد، پایگاه داشتند، رونق گرفت و دانشمندان شهرهای دیگر جهان 

ای جهان اسالم عالقمند شدند. سعد بن اسالم، به حضور و تدریس در پایتخت افسانه
چهارم راه محدثان  ۀبابویه در سدولید و خاندان ابنابن قولویه،عبدهللا، خاندان ابن

کم ها را تثبیت کردند؛ با این تفاوت که کمپیشین قمی را پی گرفتند و روش آن
ها به بغداد و عراق و مدتی اقامت و تدریس در آنجا آغاز شد. سفرهای حدیثی قمی

پژوهشگران معاصر، ق) است که بنابر تحلیل برخی 329برجسته آن، کلینی ( ۀنمون
گرای نخبگان قم در برابر گفتمان واکنشی از جانب گفتمان حدیث یکافالتدوین 

را  الکافی ]. کلینی از قم و ری به بغداد آمد و کتاب271، ص23گرای بغداد بود [ عقل
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ق. ثبت  327بغداد، درب السلسله، به سال  ۀعرضه و امال کرد؛ امالی وی در باب الکوف
ق)، شیخ صدوق 329بابویه، پدر شیخ صدوق (]. ابن310، ص4، ج14:  ـشده است [نک

ق) نیز از ری و قم به بغداد و عراق سفر کردند، حدیث 340شهریار قمی (ق) و ابن381(
؛ برای سفر دیگر 123، 389، 262، ص21شنیدند و حدیث محدثان قمی را نقل کردند [

]. حدیث شیعه، پس از 384، 267، 64، ص21: ـ چهارم، به بغداد نک ۀمحدثان ایرانی سد
سفر به قم، از خراسان و ماوراءالنهر و گاه مستقیم از قم، به بغداد و عراق بازگردانده شده 

ق 356کند که سال است. برای نمونه، نجاشی از ابوالحسن علی بن محمد قزوینی یاد می
، 21داد آورده است [های عیاشی را به بغای از کتابوارد بغداد شده و اولین بار قطعه

  ]. 244، ص6: ـ ؛ و نیز نک267ص
اند که جز کوچ محدثان قمی به بغداد، شماری از محدثان کوفی نیز نام برده شدهبه

ق) است که 332عقده (ها ابنآورند. مشهورترین آنچهارم به بغداد روی می ۀپس از سد
های  ؛ و نیز برای نمونه73، ص13؛ 222، ص5، ج8: ـ سه بار به بغداد سفر کرده است [نک

، 84، ص21؛ 68، ص13: ـ چهارم از کوفه و غیر آن به بغداد نک ۀدیگر از سفر محدثان سد
مشایخ حدیثی بغداد و کوفه، تیره و همراه با  ۀ]. به طور کلی، رابط383، 233، 192، 93

  ].343، ص17: ـ رقابت و اتهام به یکدیگر بوده است [برای اطالعات بیشتر نک
  
  . برآیند5

نگاری قولویه به منابع فهرستدر مجموع، پنجاه و دو راوی صاحب کتاب توسط ابن
شیعه معرفی شدند که از این میان، سه راوی بین نجاشی و طوسی مشترک است و یک 

قولویه ابن ۀبه واسط الفهرستراوی از میان پنجاه و دو راوی را تنها شیخ طوسی در 
 الرجال در ده است. چهل و هشت راوی دیگر، منحصراًطریق داده و نجاشی ذکر نکر

طریق  ،ها نیز چهل نفر را تنهاقولویه منتقل شده است. از میان آننجاشی به طریق ابن
ها ندارد. نجاشی شناسانده است و نجاشی طریق دیگری برای آن الرجالقولویه به ابن

یه را در اختیار داشته است؛ قولوابن الفهرستدهد که او های نجاشی نشان مییادداشت
قولویه در انتقال میرات حدیث شیعه، بیش از همه در تأثیر ابن :توان گفتبنابراین می

قولویه به سبب حضور در سمرقند و استفاده از کشی، از نجاشی بازتاب دارد. ابن الرجال
کشی  رجالالرو راوی است. از این مهمترین شاگردان کشی است که در بغداد حاضر بوده

نجاشی  الرجالچندین نقل از کشی در  ،بینیمطور که مینجاشی است؛ همان الرجالدر 
نجاشی معرفی الرجال قولویه در چهل راوی که انحصاراً ابن ۀاو وجود دارد. مقایس ۀبه واسط



   115   نجاشی و الفهرست طوسی) (با تکیه بر الرجال قولویه بر انتقال حدیث قم به بغدادتأثیر ابن

دهد، شیخ طوسی در موارد زیادی یا اسامی و طرق به طوسی، نشان میالفهرست کرده، با 
های آنان این چهل راوی را ندارد یا اگر اسم راوی را آورده، طریقی برای کتابهای کتاب

عقیل یا عبدالعزیز جلودی از اساتید ابیذکر نکرده است. برخی از این افراد مانند ابن
قولویه، قولویه هستند. از سوی دیگر طرق جانشین شیخ طوسی برای طرق ابنمشهور ابن

بطه، تشکیل شده ب ضعیف یا مجهول هستند، مانند طرق ابناز اساتید قمی دیگر که اغل
قولویه در شود که چرا از طرق و فهرست ابناست. بر این اساس این پرسش مطرح می

را قوی توان آنطوسی، استقبال نشده است؟ احتمالی که به سبب چند قرینه می الفهرست
رنگ شدن ست که سبب کمقولویه و شیخ طوسی ادانست، اختالف برخی آراء فقهی ابن

ق. است و حتی کوشش در نادیده 450های قولویه در بغداد سالهای ابنتأثیر نوشته
  .شودطوسی دیده می الفهرستگرفتن و وانهادن طرق انحصاری او در 

نجاشی، بر اساس شهر و زادگاه هر  الرجالپنجاه و دو راوی  ۀاز سوی دیگر، مطالع
آثار محدثان و راویان قم را بیش از دیگر مناطق به بغداد قولویه ابن ،راوی نشان داد

از آنِ کوفه قولویه بیشترین دفاتر حدیثی منتقل شده توسط ابنآورده است. پس از آن، 
اصحاب امام صادق(ع) و به بعد، هستند. به  ۀو راویان کوفی کهن است که در زمر

اساتید قمی یا  ۀواسط ن را بهقولویه این دفاتر حدیثی کوفیااحتمال بسیار زیاد، ابن
سمرقندی مانند عیاشی دریافت کرده است. همچنین، دیگر شهرهای ایران مانند ری، 

قولویه به بغداد نام داشته که کتب آنان توسط ابنه سمرقند، بلخ، مرو و اهواز محدثانی ب
   کند.های حدیثی را تثبیت میوی در بسیاری از این حوزهمؤثر است و حضور وارد شده
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