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طرح مسئله
سخنان معصومین و سیرۀ عملی آنان از طریق حدیث به دست ما رسیده استت و در
کنار قرآن کریم ،نقش عمدهای در فهم عقاید و احکام دینی متا ملتلمانان ای تا متیکنتد
احادیث با سالمت روح و جلم انلان سروکار دارند ازاینرو ملئلۀ متا در ایتن مقا ته،
بررسی سندی روایات طبی و برطرف کردن ابهام از چهرۀ راویان و ناقالن ایتن احادیتث

است؛ ا بته بهد یل گلتردگی کار ،معیار ما در این مقا ه ،بتا طتج جلتد  95بحتاراننوار
است که بخش عمدهای از احادیث طبی شیعه و بخشی از روایات اهتل ستنت را در بتر
میگیرد و با انجام این کار تا حد زیادی ،وضعیت سندی احادیتث طبتی فتریقین ستامان
مییابد در این مقا ه پس از گزارش اجما ی از ابوا طج بحتاراننوار ،از سته منظتر بته
بررسی صدوری احادیث طبتی ختواهیم پرداختت ۱ :میتزان اعتبتار منتاب مورداستت ادۀ
مجللی در ابوا طج؛  .۲اتصال و انقطاع سندی روایتات طبتی؛  .۳وثاقتت یتا ضتع
سلللۀ راویان احادیث طبی
در دو بخش اول و سوم ،روش کار مبتنی بر است اده از آرای گوناگون علمای رجتال،
تراجم و محدثان شهیر فریقین بوده و در بخش دوم و قلمتی از بخش ستوم ،روش کتار
بیشتر آماری میباشد که با جلتوجوهای چندینماهه و کاوشهای دقیق رایانهای انجام
شده است؛ ا بته بحث صحت و سقم روایات طبی نیز موردبررسی متا بتوده استت و تی
بهد یل محدودیت مقا ه ،باید در نوشتاری دیگر به آن پرداخته شود
 .۱گزارشی اجمالی از ابواب طب بحاراالنوار در جلد 95
ابوا طج بحاراننوار در جلد  95که  1۱با دارد ،از با  95آغاز شده و تتا بتا 55
ادامه دارد در این ابوا  ،بیش از  21۲حدیث آمده که اغلج آنها در مناب فتریقین دیتده
میشود؛ ا بته این تعداد احادیث به غیر از کتا رسا ۀ ذهبیه است
مجللی در این ابوا  ،از بیش از  ۳2کتا بهعنوان منب حدیثی بهره بترده و در ایتن
میان ،بعضاً از کتج اهل سنت نیز است اده کرده که مهتمتترین آن ،طتج ا نبتی ملتتف ری
است بیشتر احادیث با شماره مشخص شدهاند؛ اما در پارهای متوارد ،بتهویتهه در بختش
توضیحات ،احادیث بدون شماره ذکر شده که ممکن استت در شتمارش ت تاوت ایجتاد
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کند درضمن ،وی توضیحاتی سودمند از خود و دیگر دانشمندان در شرح ایتن احادیتث
آورده و از کتج فت بهویهه صحاح جوهری ،قاموس فیروزآبادی ،ا نهایه ابن اثیر و کتتج
پزشکی مانند قانون ابنسینا و آثار ابنبیطار و نظریات فقهی علمای قبل از ختویش ،بهترۀ

میپردازیم تا خوانندگان ارجمند به نگاهی تازه از این احادیث دست یابند
۱ـ .۱میزان اعتبار منابع مجلسی در ابواب طب بحاراالنوار جلد 95

مناب ابوا طج بحاراننوار به دو دسته تقلیم میشوند:
۱ت۱تت ۱منتابعی کته نویلتندگان آنهتا معتروف استت و در نلتبت ایتن کتتج بته
صاحبانشان هیچ شک و تردیدی نیلت که بهترتیج میزان احادیتث طبتی موجتود آنهتا
عبارتاند از :ا کافی از شیخ کلینی با  2۱حتدیث ،مکتارم انختال از حلتن بتن فضتل
طبرسی با  76حدیث ،ا خصال ،عیون اخبارا رضتا ،معتانی انخبتار ،ثتوا انعمتال،
ا عقائد و مجا س از شیخ صدو مجموعاً با  12حدیث ،ا تهذیج ،مجا س ابتن ا شتیخ و

ا مصباح از شیخ طوسی با مجموع چهار حدیث ،مجم ا بیان از عالمه طبرستی بتا یتک
حدیث ،ا نهایة فی غریج ا حدیث وانثر از ابن اثیر جزری با ده حدیث ،سنن ابتی داوود
سجلتانی با دو حدیث
۱ت۱ت ۲مناب غیرمعروف که خود باتوجهبه کتا هایشان به دو دسته تقلیم میشوند:
دستۀ نخلت کتبی که نویلندگان آنها از حتا شخصتیت کتامالً موثتق بتوده و در
انتلا کتج به آنان ،هیچ شک و تردیدی نیلت که عبارتاند از :طج ا نبی از ملتف ری
با  ۱7۳حدیث بیسند ،ا لرائر از ابن ادریس حلی با  55حتدیث ،ا تدعوات وا خترائ از
قطجا دین راوندی با مجموع  ۳5حدیث ،نوادر ا راوندی ،ضوء ا شها و قصص اننبیاء
از فضلاهلل راوندی در مجموع با یازده حدیث ،ا علل از محمد بن علی ا همدانی با ه تت
حدیث ،ا ردوس از ابن شیرویه دیلمی با شش حدیث ،قر انسناد از ابی جع ر ما تک
ا حمیری با پن حدیث ،شها األخبار از محمد بن سالمة ا قضاعی با سه حدیث ،طریق

ا نجاة از عزا دین ا عاملى با سه حدیث ،نه ا بالغه از سید رضتی بتا دو حتدیث ،ا جنتة
ا باقیه از ک عمی با یک حدیث ،رجال ا کشی از ا کشی با یک حتدیث ،کشت ا فمتة از
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علی بن عیلى انربلی با یک حدیث
بهد یل کثرت نقل مجللی از دو کتا طتج ا نبتی و ا لترائر ذیتالً بته شترح آنهتا
میپردازیم:
این کتا تأ ی ابىا عباس جع ر بن محمد بن ابتىبکتر معتروف بته ابوا عبتاس
ملتف ری(آقابزرگ تهرانی ، ۱۳79 ،ج ،۱9ص )7۲است و مجللی در با  25جلد
 95بحاراننوار آن را آورده(مجللی ، ۱15۳ ،ج ،95ص )۲25که شامل  ۱7۳حدیث
با حذف سند در ابوا مختل طتج استت آقتابزرگ در ا ذریعته ،ملتتف ری را از
شیعیان می داند با این استدنل که عالمه مجللی در کتا خود ،بته طتج ا نبتی وی
استشهاد کرده و کتا وی را جزء کتج خاصه درج نموده و خواجه نصیرطوسی نیتز
در آدا ا متعلمین ،به تعلیم و آموزش کتتا وی تصتریو و تشتویق کترده استت
(همانجا)
مجللی معتقد است که اکثر روایات ایتن کتتا از طتر اهتل ستنت نقتل شتده
است (همان ،ج ،۱ص )1۲وی حن یا روع و اشتعریانصتول بوده(بفتدادی۱59۱ ،م،
ج ،۱ص /۲27ملتف ری ، ۱۳29 ،ص )۱5و عا م ،موثق و مورداعتماد است(مجللتی،
 ، ۱15۳ج ،۱ص /1۲آقابزرگ تهرانی ، ۱۳79 ،ج ،۱9ص )۱7۲و حتی اهل سنت نیز
نلبت به وی نظر مثبتی دارند و افراد بلیاری وی را صتدو  ،موثتق ،عتا م و محتد
بزرگ ماوراءا نهر معرفی میکنند و او را صاحج تأ ی ات زیادی میدانند (نک :سمعانی،
 ، ۱152ج ،۲ص /9۲2ذهبتی ، ۱1۱۳ ،ج ،۳ص /۲2۳ابتتن قطلوبفتتا۱57۲ ،م ،ص/۲۱
کنوی ، ۱۳5۳ ،ص )96تیکن ذهبتی و ابتن ناصترا دین معتقدنتد کته وی احادیتث
موضوعه را در برخی از ابوا نقل کرده و تضعی
ص /۲2۳ملتف ری)۱5 ، ۱۳29 ،

ننموده است (ذهبی ، ۱1۱۳ ،ج،۳

باتوجهبه سخنان فو باید گ ت که ملتف ری قریجبهاحتمال زیاد جزء نویلتندگان
اهل سنت بهحلا میآید؛ زیرا اونً مجللی روایتات وی را جتزء روایتات مختا ین
معرفی میکند؛ ثانیاً در کتج تراجم ،نام وی بهعنوان حن یا روع آمده و نقتل آقتابزرگ
در شیعه بودن وی ،فقط یک نقل ظنی و فاقد اعتبار است ثا ثاً چون وی اهل ستمرقند
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از ماوراءا نهر است و بیشتر اساتید وی نیز از همین شهر بتوده و اکثریتت

ماوراءا نهر از اهل سنت هلتند ،باید وی را سنیمذهج بدانیم؛ اما چون روایتات طتج
ا نبی در بین روایات شیعه نیز بهوفور یافت متیشتود ،متذهج ملتتف ری مشتکلی در

طج ا نبی به دو د یل بهطور کامل مورداعتماد نیلت:
اول اینکه به نقل از نویلندگان اهل سنت کته در بتان آوردیتم ،ملتتف ری در نقتل
احادیث موضوعه با وجود وثاقتی که داشته ،تلامو به خرج داده است؛ دوم اینکه اسناد
طج ا نبی محذوف است و فقط میتتوانیم نویلتندۀ ایتن کتتا

را شخصتی معتبتر و

مورداعتماد در بین فریقین بدانیم؛ ا بته شهرت روایات آن در بین محدثان شتیعه و ذکتر
اسناد بلیاری از احادیث آن در کتج معروف اهل سنت ماننتد صتحاح ستته و شتروح
آنها ،ملتدرک حاکم و ملند احمد بن حنبل تا حدی ،ضتع ستندی آن را برطترف
میکند اما باید گ ت این کتا نیز مانند بلتیاری از آثتار اهتل ستنت ،دارای فضتایل
داروها و درمانهاست که اکثراً از نظر عا مانی چون ابوا رج جوزی ،ابن قتیم جوزیته،
سیوطی و ا بانی ،این قبیل احادیث جزء موضوعات بهحلا
طرد شدهاند

آمده و بهشتدت طعتن و

ـ السرائرالحاوی لتحریر الفتاوی با  99حدیث از ابن ادریس حلی
ا لرائر که با کتا طهارت آغاز میشود و همۀ احکام فرعی را در بر میگیترد ،اثتر
محمد بن ادریس ا عجلی معروف به حلی است عالمه مجللی وی را شخصتی موثتق
میداند و معتقد است که در میان انلانهای بصیر ،حال وی پوشیده نیلتت (مجللتی،
 ، ۱15۳ج ،۱ص ۱7و  )۳۳اما محمود ا حمصتی وی را مخلتط دانلتته و ابتن داوود
حلی نیز معتقد است که او از روایات اهل بیت اعراض کرده ،ازایتنرو وی را متتقن و
موثق میشمرد (موسوی خویی ، ۱1۱۳ ،ج ،۱7ص )15سید مصط ی بعد از نقتل ابتن
داوود معتقد است که ابن ادریس حلی به خبر واحد عمل کرده و این ملتلزم اعتراض
از روایات اهل بیت نیلت (همانجا)
آیتاهلل خویی پس از نقل کلمات فو در با

ابن ادریس بهطتور خالصته ،خلتط
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ابن ادریس را پذیرفته و با نمونههایی آن را تأیید میکند؛ اما اعتراض از روایتات اهتل
بیت را امری باطل میداند و پر بودن کتتا ا لترائر از روایتات را بتر ایتن امتر گتواه
میآورد ایشان عمل به خبر واحد ابن ادریس را نیز مح وف به قرائن دانلته و بهطتور

است ،ما نیز به این نتیجه میرسیم که اجمانً ابن ادریس حلی شخصتی موثتق و متتقن
بوده ،و ی در برخی اسناد دچار خلط شده است؛ اما این امر فراوان نبوده و خدشهای به
وثاقت وی و کتا ا لرائر وارد نمیکند این نکته شایان ذکر است که اکثر اسناد طبتی
روایات کتا

ا لرائر محذوف است و بیشتر این روایات که از پیامبر نقل متیشتود

در مناب حدیثی اهل سنت نیز وجود دارد
دستۀ دوم کتبی که یا شخصیت نویلتندگان آنهتا موردخدشته قترار گرفتته یتا در
انتلا

کتا هایشان شک و تردید است که ذیالً به آنها اشاره میشود:

ـ طب االئمه با  351حدیث از برادران بسطام
این کتا

منتلج به بترادران بلتطام ،عبتداهلل و حلتین است(نجاشتی۱۳79 ،ش،

ص /۳5حلی ، ۱1۲۱ ،ص /۱55آقابزرگ تهرانتی ، ۱۳79 ،ج ،۱9ص /۱96موستوی
خویی ، ۱1۱۳ ،ج ،7ص )۱79و از  ۳69حدیث موجود در آن ۱95 ،حتدیث در بتا
طج بحاراننوار آمده است
ابن عیاش ،حلین را انلتانی عتا م و فاضتل معرفتی متیکند (نجاشتی۱۳79 ،ش،
ص )۳5دربارۀ عبداهلل بن بلطام ،نجاشی به نقل از ابن عیتاش ،فقتط وی را از خانتدان
بلطام دانلته و کتتا

طتج انئمته را بته وی و بترادرش نلتبت داده استت و بقیتۀ

رجالنویلان نیز با اندکی ت اوت در ا ا  ،عیناً همین مطا ج را نقل کردهاند (نجاشتی،
۱۳79ش ،ص /۲۱2ابتتن داوود۱۳1۲ ،ش ،ص /۱55آقتتابزرگ تهرانتتی ، ۱۳79 ،ج،۱9
ص /۱96خویی ، ۱1۱۳ ،ج ،7ص)۱79
محمدمهدی خرسان به نقل از نجاشی بهطور خالصه میگوید« :پلتران بلتطام ،دو
تن از راویان بزرگ شیعه در قرن چهارم هجرى بودهاند و حلین در سال  15۱هجتری
وفات نموده و ابوا عباس بن عقده نام بلطام بن سابور ا زیات رات که به زعتم وی پتدر
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کلی ،این سخن را دربارۀ ابن ادریس نپذیرفته است (همانجا)
باتوجهبه اقوال فو و بررسی نمونههایی که آیتاهلل خویی دربارۀ ابن ادریس آورده
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آنان میباشدت را در کتتا

199

رجتال ختود آورده استت »(ابنتا بلتطام ، ۱1۱۱ ،ص)۱۳

درضمن ،وی توجه حر عاملی در ابوا طج وسائل و سید حلتن صتدر در تأستیس
ا شیعه و توجه آیتاهلل بروجردی و سید مهدی کتبی در چاپ ایتن کتتا را د یتل بتر

نیز چنین میگویتد« :بلتطام بتن ستابور و بترادرانش زکریتا و زیتاد و ح تص ،همته
شخصیتهایى مورد اطمینان مىباشند و احادیثی از امام جع ر صاد  و امام موستى
کاظم و امام رضا روایت کردهاند »(نجاشی۱۳79 ،ش ،ص)25
عالمه مجللی میفرماید « :کتا

طج انئمه کتابی مشهور بوده ،اما بهد یل مجهتول

بودن مؤ ش بهاعتبار سایر کتج نمیرسد و این امر زیانی نمیرساند؛ زیرا مقدار کمتی
از آن اختصاص به احکام فرعی دارد و بیشتر آن در با ادویه(داروهتا و درمتانهتا) و
ادعیه است و ما نیازمند به اسناد قتوی در ایتن امتور نیلتتیم (مجللتی ، ۱15۳ ،ج،۱
ص)۳5
حلن انصاری کتا

طج انئمه را از ساختههای غالت میداند و بته نکتاتی چنتد

دراینباره اشاره کرده است که ما مختصری از آن را میآوریم:
 ۱انتلا کتا طج انئمه به برادران بلطام توسط نجاشی و نلتج آن دو ،فقتط
ریشه در سخنان ابن عیاش دارد؛ زیرا بلطام بن سابور از اصتحا

امتام صتاد  و

امام کاظم است
 ۲عدم ذکر روایت توسط فرزندان بلطام از پدر و عموهای ختود ،آشت تگیهتای
موجود در متن طج انئمه و نقل روایت از افرادی مانند احمد برقی د یل بر این استت
که حلین و عبداهلل فرزندان بلطام بن سابور کته از اصتحا امتام صتاد  و امتام
کاظم است ،نیلتند
 ۳گواهی نجاشی به آش تگی حال ابن عیاش و عدم نقل از برادران بلطام در ستایر
کتج د یل بر ساختگی بودن طج انئمه در مح لی خاص است
 1در کتا مکارم انخال که نخلتین نقلهای طج انئمه در آن آمده استت ،هتیچ
نامی از این کتا و مؤ انش دیده نمیشود (نک :انصاری)http://ansari.kateban.com،
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تأیید نویلندگان این کتا دانلته و بهشدت آنان را توثیق میکند (همانجا)
نجاشی دربارۀ بلطام که محمدمهدی خرسان وی را پدر حلتین و عبتداهلل دانلتته

۲22
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۱ـ .2نکات مهم طب االئمه ونویسندگان آنها

ا

ناقالن این کتا

تا نجاشی سه ن رند:

ابوعبداهلل بن عیاش جوهری که شیخ طوسی وی را کثیرا روایته امتا دارای اختتالل

و پدرم بود ،من این شیخ را دیدم و از وی سخنان زیادی شنیدم دیدم مشایخ ما وی را
تضعی میکنند و من هیچ حدیثی از وی نقل نکردهام وی در سال  15۱درگذشتت »
(نجاشی۱۳79 ،ش ،ص /29ابن داوود۱۳1۲ ،ش ،ص)1۲۲
صا و و حلین نوفلی که بهواسطۀ آنها کتا طج انئمه بر ابتن عیتاش جتوهری
عرضه شده است و وی کتا را از آن دو نقل میکند ،در کتتج رجتا ی شتیعه و اهتل
سنت و تراجم فریقین ،هیچ نامی از این دو دیده نمیشود و کامالً از نظر اسمی ،نلتبی
و احوال شخصی مجهولاند
عبداهلل و حلین پلران بلطام که کتا طج انئمه به آنها منلو استت ،نیتز
دارای ضع ها و نقدهای زیادی هلتند که بخشی از آن را به نقل از حلن انصاری در
بان آوردیم و خود با مطا عه و مقایلۀ فراوانی کته در کتتج رجتال و تتراجم بتهعمتل
آوردیم ،به دو نکتۀ مهم دیگر نیز پی بردیم:
نخلت اینکه سال وفات حلین بن بلطام به نقل از مقدمۀ کتا طج انئمه ،ستال
 15۱بیان شده است و این دقیقاً همزمان با مرگ ابن عیاش جوهری است این پرستش
بجاست که چرا نجاشی با سه واسطه ،این کتا

را به پلران بلطام نلبت میدهد و از

حلین بن بلطام ملتقیم نقل نکرده است؟
دوم اینکه پدری که ابن عیاش برای حلین و عبداهلل معرفتی متیکنتد ،بلتطام بتن
سابورا زیات از اصحا

امام صاد  و امام کاظم است که همراه بترادران ختود

زکریا و ح ص و زیاد از آن دو امام نقل حدیث دارند(نجاشتی۱۳79 ،ش ،ص )۱۱5و
حلین و عبداهلل به اعتراف همۀ رجال نویلان در قرن چهارم میزیلتند دربتارۀ حتال
عبداهلل و وفات وی هیچ گزارشی وجود ندارد و سال وفات حلتین هتمزمتان بتا ابتن
عیاش جوهری یعنی  15۱هجری استت(همان ،ص ۱۱5 ،27و  )۲۱7و ابتن داوود نیتز
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حواس در آخر عمر معرفی میکند (طوسی ، ۱1۲5 ،ص )62نجاشی وی را مضتطر
ا حدیث در آخر عمر میداند و ضمن بیان کتا هایی از وی میگوید« :وی دوست من
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عبداهلل را مهمل معرفی میکند (ابتن داوود۱۳1۲ ،ش ،ص )۱55درضتمن ،بایتد گ تت
رجال ابن عقده که نام بلطام بن سابور نیز در آن آمده است ،مخصتوص شترح حتال
اصحا امام صاد  است در اینجا این پرسش مطرح است کته چگونته متیشتود

نام بلطام را در بین معمرین نیاوردهاند
ج در کتا طج انئمه نیز نامی از نویلندگان اصلی کتا دیده نمیشود و متا بتا
جلتوجویی اندک به این نتیجه رسیدیم که این کتا نزدیک به  ۳69حدیث دارد که
فقط ناقل چهارده حدیث آن عبداهلل بن بلطام ،پن حدیث حلتین بتن بلتطام و پتن
حدیث مشترک بین این دو ن ر است؛ یعنی فقط فرزندان بلطام در این کتتا در نقتل
 ۲1حدیث نقش دارند و بقیۀ کتا از سایر محدثان است درضمن ،مؤ کتا پتس
از حمد و سپاس خدای متعال بدون اشاره به نام کلی این کتتا را مشتتمل بتر طتج
اهل بیت دانلته و با ظ «حدثنا» کتا خویش را آغتاز کترده استت(ابنتا بلتطام،
 ، ۱1۱۱ص )۱9و این خود نشان میدهد که نویلتندۀ مجهتول ایتن کتتا

در قترن

چهارم هجری میزیلته است حال چرا نویلندۀ این کتا  ،طج انئمته را بته پلتران
بلطام نلبت داده ،این سؤا ی است که هیچ پاسخی برای آن نیلت
د چنانکه در بان آوردیم ،مجللی نیز طج انئمه را زیر سؤال برده و ظاهراً تا زمان
وی نویلندۀ این کتا مجهول بوده و همین باعث کماعتباری ایتن کتتا در نتزد وی
شده است (مجللی ، ۱15۳ ،ج ،۱ص )۱۱حال این سؤال مطترح استت کته آیتا نتام
نویلندگان این کتا بعد از مجللی بر این کتا حمل شده یا مجللتی از نتام آنهتا
اطالع نداشته است؟ در هر صورت ،این کتا دارای اسناد قوی نیلت و بهوفور ،افراد
مضطر ا حال ،مجهولا حال ،غا ی و کذا در میان اسناد این کتا دیده میشتود کته
ما در بخش سندی ،قطعاً آن را موردنقد جدی قرار خواهیم داد
ه نقدها و ایرادهای آقای حلن انصاری بر این کتا نیز تتا حتد زیتادی صتحیو
است و هر فردی با مطا عهای مختصر میتواند به ضع هایی که ایشان اشاره کرده و ما
نیز برخی از آنها را آوردیم ،پی ببرد؛ ا بته اینکه ما این کتا

را بهطور کامل ستاختگی
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بلطام بن سابورا زیات که از اصتحا امتام صتاد  و امتام کتاظم بتوده ،پتدر
اشخاصی باشد که دو قرن بعد از وی میزیلتهاند؟ درحا یکه هیچیک از رجالنویلان

۲2۲
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بدانیم و آن را جزء میرا

غالت قلمداد کنیم؛ چنانکه آقای حلن انصاری بدان معتقد

استت نظری عجوننه است (نک :انصاری)http://ansari.kateban.com ،
3ـ .1المحاسن محمد بن خالد برقی با  44حدیث از ابی جعفر برقی

ص ،)۱19رجالنویس معروف واستاد شیخ کلینیت بوده و کلینتی از وی نقتل حتدیث
دارد و دیگران با طریق کلینی از برقی نقل حدیث دارند (مجللتی ، ۱15۳ ،ج ،۱ص2
و  )۲6نجاشی میگوید« :برقی شخصی ثقه بوده ،و ی از ضع ا نقل حدیث کترده و بتر
احادیث مرسل اعتماد فراوان نموده است »(نجاشی۱۳79 ،ش ،ص27تت )26ابتن داوود
ضمن نقل اقوال فو به نقل از نجاشی ،کشی و شیخ طوسی ،وی را در قلمت ضتع ا
آورده و علت آن را طعن غضائری بر برقی ذکر کرده ،اما میگوید« :ثقه بودن برقتی در
نزد من اقوی است؛ زیرا احمد بن محمد بن عیلی با پای برهنه در تشتیی جنتازۀ وی
میرفته و حلرتزده و نگران از این بوده که چترا بته برقتی تهمتت زده استت »(ابتن
داوود۱۳1۲ ،ش ،ص)15
مجموعۀ اقوال فو مبین این نکته است که اسناد روایات طبی کتا محاسن باید با
دقت بیشتری بررسی شود؛ زیرا ابیجع ر برقی از ضع ا فتراوان نقتل کترده و احادیتث
مرسل را نیز بلیار ذکر نموده است؛ ا بته پدر وی از اصحا
خود نقطۀ قوت در نقل مراسیل اوست

امام رضا بوده که این

3ـ .4دعائم االسالم با  66حدیث از قاضینعمان

دربارۀ نویلندۀ این کتا

و محتوای آن اقوال مت اوتی وجود دارد که ذیالً به آن اشتاره

کرده و سپس به نتیجهگیری خواهیم پرداخت مؤ

کتا

مذکور ،ابوحنی ه نعمان بتن

منصور بن احمد بن حیون تمیمتی مفربتی ،معتروف بته قاضتینعمتان استت (ذهبتی،
 ، ۱1۱۳ج ،۱۲ص /۲21بفتتدادی۱59۱ ،م ،ج ،۲ص /۲59آقتتابزرگ تهرانتتی، ۱۳79 ،
ج ،2ص /۲۳5دفتری۱۳67 ،ش ،ص۲29ت )۲27ایشان در اوایل زندگی در یک خانوادۀ
دانشمند قیروانی زندگی میکرد (دفتری۱۳67 ،ش ،ص۲29ت)۲27
ابن خلکان و ابن حجر میگویند« :قاضینعمان اول ما کی بتود ،ستپس بته متذهج
امامیه گروید »(ابن خلّکان۱۳96 ،ش ،ج ،9ص /1۱9ابن حجر علقالنی ، ۱157 ،ج،7
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کتا

فو اثر احمتد بتن محمتد بتن خا تد برقتی(آقتابزرگ تهرانتی ، ۱۳79 ،ج،۲5
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ص )۱76در کتا

203

سیر اعالم ا نبالء آمده« :قاضینعمتان متا کیملتلک بتود ،بعتد بته

مذهج باطنیه گروید »(ذهبی ، ۱1۱۳ ،ج ،۱۲ص )۲21صاحج کتا شذرات ا تذهج
مینویلد« :قاضی ابوحنی ته ظتاهراً شتیعه ،در بتاطن زنتدیق و قاضتی ا قُضتاة دو تت

زمان ،در مفر

حن یمللک زیاد بودند (اتابکی ،بیتا ،ج ،1ص۱57ت )۱56این مطلتج

درست نیلت ،چون شواهد تاریخی نشان میدهند که مذهج رای آن زمان در مفر ،
ما کی بوده است (همانجا)
یک عده از علمای اثنیعشریه قائلاند که ایشتان امتامی نبتود ،در شتیعۀ ابتن شتهر
آشو او ین کلی است که اسم قاضینعمان را بترده و امتامی بتودن او را ن تی کترده
است (ابن شهرآشو  ، ۱۳9۳ ،ص)۱۱۳
شیخ عباس قمی مینویلد« :اینکه قاضینعمان در کتا های خودش تمایل به راه و
روش اهل بیت دارد و احادیث اهل بیت را روایت میکند ،بهد یل مصلحت زمان و
برای بهدستآوردن مقام و قر

در نزد سالطین و اوند آنان بوده است و در نتزد متن

براساس تحقیقی که انجام دادهام ،او امامی حقّه نمیباشد »(قمی۱۳76 ،ش ،ص)751
عالمه مجللی ،نعمان را امامیمذهج دانلته و میگوید« :بیشتتر احادیتث و اخبتار
کتا

دعائم انسالم موافق روایاتی است که در کتج معروف و مشهور متا نقتل شتده

است و بهخاطر ترسی که از خل ای فاطمی داشت ،روایات ائمۀ بعد از امام صتاد 
را نقل نکرده و روش تقیه را بهکار برده ،اگر کلی بتا دقتت نگتاه کنتد متیفهمتد کته
قاضینعمان حق را ظاهر کرده و اخبار او موردتأیید و تأکید است »(مجللتی، ۱15۳ ،
ج ،۱ص )۳2مامقانی و آقابزرگ تهرانتی هتم نظتر مجللتی را پذیرفتتهانتد (مامقتانی،
 ، ۱۳9۲ص /۲6۲آقابزرگ تهرانی ، ۱۳79 ،ج ،۱ص ۳۲1و ج ،2ص)۲۳5
قاضی نوراهلل شوشتری در قرن یازدهم ،قاضینعمان را به نقل از ابن خلّکتان ،اثنتی
عشری دانلته است بعد از قاضی نور اهلل شوشتتری ،دیگتران از وی تبعیتت نمودنتد
کن کالم ابن خلّکان که نوشته قاضینعمان به امامیه گروید ،هر دو احتمال استماعیلی
شدن و امامی شدن در آن داده میشود (دفتری۱۳67 ،ش ،ص)۲27
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فاطمیون بود »(حنبلی ، ۱157 ،ج ،۳ص )16برخی دیگر از علمای اهل سنّت قائلانتد
که او در اوایل زندگی حن یمللک بوده ،د یل آنان برای این سخن این است که در آن

۲2۴
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آیتاهلل موسوی خویی نیز میگوید« :کتا

دعائم انستالم دارای مطتا بی در فتروع

است که خالف مذهج امامیه میباشد و محد نوری در اعتبار حتال صتاحج کتتا
مبا فه کرده ،درحا یکه امامی بودن وی ثابت نشده و صاحج کتتا  ،مجهتولا حتال و

امیر جوان آراسته ضمن بیان سخنان میرزای نوری و جوابیۀ آیتاهلل خویی میگوید:
«بهنظر میرسد با دقت در مواردی که برشمردیم ،اسماعیلی بودن قاضتینعمتان را اگتر
نگوییم یقینی است مللّماً ترجیو مییابد ،اما باید توجه داشت که ملتئلۀ متذهج وی
نمیتواند خدشهای به ارزشمندی آثار او وارد کند؛ زیرا کتج او بتهعنتوان یتک امتامی
اسماعیلی و همین طور روایاتی که در کتا هایش نقل شده ،برای ما قابلاست اده است؛
ا بته مرسل بودن روایات دعائم انسالم اشتکال دیگتر استت کته بته روایتات آن وارد
است »(جوان آراسته۱۳2۱ ،ش ،ص ۳91و )۳99
اسماعیلیان تمام مناب ایشان را از خود دانلته و همیشه با عزت و احتترام از او یتاد
کرده و کتبش را از متون معتبر اسماعیلیه شمردهاند (همان ،ص ۳۳5 ،۳۲6و )۳۳۱
کتا هایی که قبل از ابن شهرآشو نوشته شده ،مثل کتتج رجتال کشتی در قترن
چهارم و رجال طوسی و نجاشی در قرن پتنجم ،نتامی از قاضتینعمتان نیتاوردهانتد و
همچنین شیخ حرّ عاملی در وستائل ا شتیعه ،هتیچ حتدیثی را از دعتائم انستالم نقتل

نمیکند و محدّ نوری در توجیه این کار میگوید« :شیخ حر عاملی به کتتا دعتائم
انسالم دسترسی نداشته است »(همانجا) فرهاد دفتری مینویلد« :دعتائم انستالم بته
خواهش خلی ه فاطمی معزّ و تحت نظارت او نوشته شده و از زمان معزّ به بعد ستند و
قانوننامۀ رسمی فقهی اسماعیلیان فاطمی گردیتد و انن مهتمتترین متتن فقهتی بترای
اسماعیلیان طیبی از شاخۀ بُهَرههای هند بهحلا

میآید »(دفتری۱۳67 ،ش ،ص)۲26

باتوجهبه مطا ج فو و جلتوجوی بهعملآمده باید گ ت:
ا اگر قاضینعمان دوازدهامامی باشد ،پس استناد بته کتتا قاضتینعمتان هتیچ
اشکا ی در پی نخواهد داشت
اگر قاضینعمان اسماعیلی باشد ۱ ،آن روایاتی که وی در دعائم انستالم آورده
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مورد طعن صاحج جواهر است »(موسوی خویی ، ۱1۱۳ ،ج ،۲5ص۱۳۲ت /۱۳9جوان
آراسته۱۳2۱ ،ش ۳۲6 ،و  ۳۳5و )۳۳۱
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در اکثر مناب معتبر ما وجود دارد ،پس بهعنوان یک مؤیتد متیتتوانیم کتتا
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دعتائم را

مورداست اده قرار دهیم؛  ۲روایاتی که قاضینعمان در دعتائم آورده استت ،اگتر متورد
اطمینان و مورد وثو فقها باشد ،استناد به آن اشکال ندارد ،همانگونته کته استتناد بته

ج مقدمۀ مؤ

در کتا  ،مملو از ارادت ایشان نلبت به ائمۀ طاهرین است و

این امر تهمت زندیق بودن را از وی میزداید و نظریۀ تقیته در نقتل روایتت از طترف
ایشان تقویت میشود
د قاضینعمان در کتا
ضع

خویش از روایات مرسل استت اده کترده استت کته نشتانۀ

سندی کتا است

3ـ .5فقه الرضا با  31حدیث منسوب به امام رضا

نام کامل این کتا  ،ا قه ا منلو

المام ا رضا یا ا قه ا رضوی استت (علتى بتن

موسى ا رضا ، ۱157 ،ص )۱۱این کتا

تا زمان مجللی اول مجهول بوده است و

از زمان ایشان این کتا مطرح میشود محمدتقی مجللی نخلتین کلی است کته از
این کتا یاد کرده است او در کتا وام صاحبقرانی دربارۀ این کتتا متینویلتد:
«این کتا در قم ظاهر شد و نزد ماست و ثقۀ عادل امیرحلین قریج به ده ستال قبتل،
از روی آن کتتتا نوشتتته استتت »(مجللتتی ، ۱15۳ ،ج ،۱ص /۱۱نراقتتی۱۳6۳ ،ش،
ص /۲12طباطبایی ،بیتا ،ص /۳9۲استادی ، ۱151 ،ص)۳75
عالمه مجللی نیز میگوید« :سید فاضل محد  ،قاضی امیرحلین پس از آمدن بته
اص هان به من گ ت" :در یکی از سالهای مجاورت من در مکه ،گروهی نزد من آمدند
و کتابی بلیار قدیمی که در عصر حضرت رضا نوشته شده بود ،آوردنتد » ستپس
نلخۀ آن را گرفتم و از روی آن نلخهای برداشتم و تصحیو کتردم »(نتورى، ۱152 ،
ج ،۱ص)۲1۲
میرزای نوری از صاحج ریاض ا علما نقل متیکنتد« :ایتن کتتا بته دستت امتام
رضا نوشته شده و در مکه موجود میباشد ،که ازجمله کتا هتای ستیدعلی ختان
بوده و در مکه باقی مانده است این نلخه به خط کوفی بوده و در تاریخ دویلت ،پس
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کتا های دیگری هم طبق شرایط و ضوابط مطرحشده در فقه ما دارای اشکال نیلتت
پس ملئلۀ مذهج راوی و مؤ کتا ربطی به شرایط استناد به آثار او ندارد

۲2۶
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از هجرت نگارش یافته و علمای بلیاری بر آن اجازه نوشته و آن را تأییتد کتردهانتد »
(همانجا) گویا قدیمیترین نلخۀ موجود از این رسا ه ،نلخۀ کتابخانتۀ آستتان قتدس
است که در سال  ۱595کتابت شده است (استادی ، ۱151 ،ص)۳7۲

ا

کتا  ،اثر امام رضا است (مجللی ، ۱15۳ ،ج ،۱ص)۱۱

همان شرای علی بن موستی بتن بابویته قمتی است (اصت هانی ، ۱15۱ ،ج،۲
ص /۳۱فضلاهلل۱۳29 ،ش ،ص /۱51استادی ، ۱151 ،ص)۳7۳
ج تأ ی

یکی از اصحا

امام رضا است (استادی ، ۱151 ،ص)۳79

د نویلندۀ آن مجهول است (همانجا)
ه همان کتا ا منقبة امام حلن علکری است (همانجا)
و همان کتا ا تکلی شلمفانی است (همانجا)
ز فتاوای برخی از علماست (شاهرودی ،بیتا ،ج ،۱ص)6
ح تأ ی

امام نیلت (فضلاهلل۱۳29 ،ش ،ص ۱5۳و )۱59

ط کتابی مجعول و ساختگی است (استادی ، ۱151 ،ص)۱5
ی تتتأ ی یکتتی از فرزنتتدان ائم تۀ معصتتومین و بتته امتتر حضتترت رضتتا
است (اص هانی ، ۱151 ،ص)۳۱۳
ک بتتتهجتتتز اقتتتوال فتتتو کتتته در قا تتتج نظریتتتاتی مطتتترح شتتد ،در ستتتایت
 www.islamquest.netنیز انتقاداتی کلی به کتا فقه ا رضا مطرح شده که متا بته آن
نیز اشاره میکنیم:
 ۱اگر این کتا

به امام رضا تعلق داشت ،چرا هزار سال از آن خبترى نبتود و

چهار امام بعد از امام رضا نیز به آن اشارهاى نکردند؟ همچنین اگر اینگونه بود ،در
میان اصحا و علمای قبل از قرن دهم نیز این کتا
در کتج روایى خود مىآوردند
 ۲در این کتا

مشهور مىشد و حداقل نام آن را

کلماتى آمده که بعید است از امام رضا باشد؛ مانند« :من روایت

مىکنم» ،یا «روایت شده است» ،یا «روایت مىکند» ،یا «ما روایت مىکنیم»
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دربارۀ انتلا این کتا به امام رضا اقوال فراوانی نقل شده که بهطور مختصتر
به آنها اشاره کرده و آنگاه به نقد آنها میپردازیم:
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 ۳در بعضى از قلمتهاى کتا
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آمده است« :ص وان بن یحیى و فضا ة بن أیتو

جمیعا عن ا عالء بن رزین عن محمد بن مللم عن أحدهما» آوردن نام راویان به ایتن
شکل ،مناسج کتا هاى روایى یاران ائمه است نه خود ائمه؛ ازاینرو احتمال دارد

یا خود شیخ صدو در کتا عیون أخبار ا رضا به آن اشاره مىکردند

حال باتوجهبه اینکه بیشتر علما به این کتا استناد کردهاند ،میتوان نتیجه گرفت:
 ۱انتلا کتا فقه ا رضا به شخص امام رضا بعیتد استت و بتهاحتمتال

زیاد ،خود امام چنین نوشتهای نداشت ،بلکه شاید یکی از اصحا

ثقه ایشتان ایتن

کتا را نوشته باشد یا احتمانت دیگر که بیانش گذشت
 ۲اما این رد انتلا بهمعنای رد کل کتتا و روایتات موجتود در آن نیلتت ،بلکته
کلیات کتا موردقبول بلیاری از فقها بوده و از آن است اده کردهاند؛ ازاینرو میبینیم کته
بلیاری از علمای بعد از عالمه مجللی از این کتا است اده کرده و روایتات بلتیاری را
از آن نقل کردهاند اگرچه بلیاری از آنها انتلتا کتتا بته شتخص امتام رضتا را
نمیپذیرند ،با روایاتِ در آن مانند دیگر روایات برخورد کرده و پتس از بررستی ستند و
دن ت روایات ،مواردی را قبول میکنند ()www.islamquest.net/fa/archive
اکنون باتوجهبه نظریات فو باید گ ت:

 ۱مطا عۀ کتا فقه ا رضا نشان میدهد که ایتن کتتا قطعتاً توستط امتام
نگارش نیافته است و تمام نقدهایی که دربارۀ آن آمده *،موردپذیرش ما نیز متیباشتد؛
زیرا کلماتی مانند «اروی»« ،نروی»« ،یقول» و «قال» کته در ایتن کتتا بتهوفتور دیتده
میشود ،مؤید این امر است که شخصی غیر از امام رضا این کتا را نوشته استت
ضمناً در عبارت پدر مجللی نیز سخنی که نشان از کتابت این اثر توسط امام رضتا
میباشد دیده نمیشود؛ زیرا عبارت محمدتقی مجللی از قاضی امیرحلین درایتنبتاره
چنین است « :یوافق تاریخه عصر ا رضا» دیدن خط امام رضا در نبتهنی کتتا
درصورتیکه اثبات شود ،فقط نشان میدهد که امام برخی از احادیث این کتتا
نگاشته است

را
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این کتا تأ ی یکى از اصحا امام رضا باشد
 1اگر این کتا نوشتۀ امام رضا باشد ،باید حتماً على بن بابویه ،پدر صدو  ،و

۲21
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 ۲واژۀ «عا م» که با عبارت «قال ا عا م» در کتتا

فقته ا رضتا بتهکترات دیتده

میشود ،مؤید دو نکتۀ مهم است :اونً کس دیگری این کتا را نگاشته و نویلتندۀ آن
با ظ قال به آن اشاره کرده است؛  ۲ثانیاً اگر بپذیریم مراد از عا م همان امام رضتا
را نوشتته

باشد؛ چنانکه برخی از محدثان فو چنین خطی را مشاهده کردهاند (نتورى، ۱152 ،
ج ،۱ص )۲1۲ما نیز انتلا احادیث این کتا به امتام رضتا را بتهطتور کامتل رد
نمیکنیم ،اما باید دربارۀ آن پهوهشی دقیق صورت گیرد که در این مجال نمیگنجد
 1یکی بودن مطا ج کتا

فقه ا رضا با شرای علی بتن موستی بابویته قمتی و

ا تکلی شلمفانی و ذکر بلیاری از احادیث این کتا در من ن یحضره ا قیته و عتدم
ذکر نام امام بهعنوان نویلندۀ این کتا توسط صاحبان کتج فو  ،خود د یل محکمتی
است که نام کتا فقه ا رضا به اشتباه به امتام نلتبت داده شتده و احتمتانً تشتابه
اسمی امام و پدر بزرگوارش با صاحج شرای  ،بهغلط کاتبتان را بتر آن داشتته تتا ایتن
کتا

را به امام نلبت دهند

 9مهمترین نقطۀ ضع کتا فقه ا رضا ،عدم وجتود ستند در آغتاز روایتات
است که این در مبحث ،اسناد روایات طبی بررسی خواهند شد
ل سایر مناب  :بهد یل قلت نقل مجللی از سایر منابعی که بهنوعی دارای خدشه یتا
ضع ی هلتند ،ما بهعلت محدودیت مقا ه از آنها میگذریم و فقط به نام آنهتا اشتاره
میکنیم این کتج عبارتاند از :ت لیر عیاشی از عیاشی ،ت لیر انمام منلو بته امتام

حلن علکری ،ا ملائل از علی بتن جع تر صتاد  هرکتدام بتا یتک حتدیث
مجموعاً سه حدیث
 .6بررسی کمیت وکیفیت اسناد احادیث پزشکی از لحاظ انقطاع و اتصال سند
با مطا عهای دقیق که در  21۲حدیث بتا طتج بحتاراننوار بتهعمتل آمتد ،بایتد گ تت
احادیث این با از نظر انقطاع و اتصال سندی و کمیت احادیث ،سه دستهاند:
2ـ .۱احادیث محذوف السند

از مجموعۀ احادیث فو  172 ،حدیث از حتا ستندی اسنادشتان محتذوف بتوده و
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باشد ،باز هم د یلی محکم بر رد نویلندگی ملتقیم امام است
 ۳ا بته ممکن است که امام رضا ملتقیماً برخی از احادیث این کتا
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ملتقیم به معصوم نلبت داده شده است از این میان  ۳59حدیث غیرتکتراری7 ،
حدیث متشابه 79 ،حدیث تکراری و  ۲حدیث نیز با ظ مثله آمده است
کتا طج ا نبی ملتف ری با  ۱7۳حتدیث بتیستند کته همگتی آنهتا بته نقتل از

حدیث ،دعائم انسالم تمیمی با  ۲7حدیث و در ردههای بعدی بهترتیج از مهمترین
کتبی هلتند که بیشتر احادیث آنها کامالً محذوف ا لند استت حتتی برختی از ایتن
کتا ها نام معصومی را که حدیث از آنها نقل شده استت ،نیتاوردهانتد و بتا عبتارت
«روی » به آن اشاره کردهاند روایاتی که در بخش توضیحات احادیث نیز آمتده ،اکثتراً
بیسند بوده و بعضاً نام صادرکنندۀ اصلی حدیث نیز در آنها دیده نمیشود
با کمی دقت در کتج احادیث پزشکی بان باید گ ت احادیث بیش از  ۲۱کتا اکثتراً
بدون سند است و اگر بهندرت سندی نیز یافت شود ،از معصوم تا صاحبان آن کتتا هتا
فقط یک یا دو ن ر در نقل احادیث نقش دارند ذیالً به نمونههایی اشاره میشود:
 ۱احادیث غیرتکراری« :ا مکارم ،و قال ص تجنج ا دواء ما احتمتل بتدنک ا تداء
فإذا م یحتمل ا داء فا دواء »(مجللی ، ۱15۳ ،ج ،95ص)77
 ۲احادیث تکراری« :ا مکارم ،قال ا نبی ص تداووا فإن اهلل عز و جل تم ینتزل داء
إن و أنزل ه ش اء »(همان ،ج ،95ص 72و )65
 ۳احادیث متشابه« :دعوات ا راوندی و قال ص متا أنتزل اهلل متن داء إن أنتزل ته
ش اء »(همان ،ج 95و  )72بهنظر میرسد حدیث متوردنظر بتا حتذف برختی از
ا ا آن در واق همان حدیثی بوده که قبل از این به آن اشاره کردیم مراد متا از
متشابه نیز حدیثی است که همۀ ا ا آن عیناً در کتج احادیث نیامده یا از حا
م همی کامالً به احادیث دیگر شبیه است
 1حدیث با ظ مثله :در ایتن نتوع حتدیث تظ حتدیث نیامتده و درحقیقتت،
اشارهای به حدیث ماقبل خویش است و برای جلوگیری از تکرار با تظ «مثلته»
به آن اشاره شده است مانند ا خصال« :عن أبیه عن سعد بن عبداهلل عن أحمد بن
ا حلین بن سعید عن ا حلین بن أسد ا بصری عن ا حلین بن سعید عمتن رواه
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پیامبر است ،در رتبۀ نخلت قرار دارد ا لرائر از ابن ادریس حلی با  55حتدیث در
رتبۀ دوم و کتا هایی چون مکارم انخال بتا  76حتدیث ،ا تدعوات راونتدی بتا ۳7

۲12
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عن خل

بن حماد عن رجل عن أبی عبداهلل أنه مر بقوم یحتجمون فقال متا

کان علیکم و أخرتموه عشتیة األحتد فکتان یکتون أنتزل لتداء »(همتان ،ج،95
ص)۱52؛ ا مکارم« :عنه ع مرسال مثله »(همان ،ج ،95ص)۱55

حدیث غیرتکراری ۳ ،حدیث متشابه ۱۲ ،حدیث تکتراری و  2حتدیث بتا تظ مثلته
است مراد از ناقص ا لند در این بخش احادیثی است که یک ،دو و یا بیشتر از راویان
آنها حذف شده؛ ا بته عبارت «بعض من اصحابنا» در کتا کافی که در آغاز برختی از
اسناد این کتا دیده میشود ،در این تقلیمبندی حا نشده و بهد یل مشخص بتودن
این نوع سلللۀ سند در کتا کافی احادیث آن متصل آمده است در زیر به نمونههایی
از آنها اشاره میشود:
 ۱ناقص ا لند غیرتکراری :ا کافی «و منه ،عن محمد بتن یحیتى عتن أحمتد بتن
محمد عن مروک بن عبید عن رجل عن أبی عبداهلل قال :من اکتحل بمیل من ملکر
کحله اهلل عز و جل بمیل من ا نار »(همان ،ج ،95ص)55
 ۲ناقص ا لند تکراری« :فمنها ما رووه عن سعید بن زید قال قال ا نبتی ا کمتأة
من ا من و ماؤها ش اء ا عین و فی بعضها ا کمأة متن ا متن ا تذی أنتزل اهلل علتى بنتی
إسرائیل و ماؤها ش اء لعین »(همان ،ج ،95ص ۲52 ،۱9۲ ،۱9۱و )
 ۳احادیث متشابه« :روى ا مخا ون عن أبی ا تدرداء أن رستول اهلل قتال :إن اهلل
أنزل ا داء و ا دواء و جعل کتل داء دواء فتتداووا و ن تتتداووا بحترام »(همتان ،ج،95
ص 65 ،67 ،72و )
 1نافص ا لند با ظ مثله« :ا علل ،عن علی بن حاتم عن محمد بن عمیر عن علی
بن محمد بن زیاد عن أحمد بن ا ضل عن یونس بن عبدا رحمن عتن علتی بتن أبتی
حمزة عن أبی بصیرعن أبی عبداهلل قال :ا مضطر ن یشر ا خمر فإنها ن تزیتده إن
شرا و ألنه إن شربها قتلته فال تشر منها قطره »؛ ا عیاشی« :عن أبی بصیر مثله إ ى قو ه
فال تشربن منها قطرة »(همان ،ج ،95ص )2۳ا بته حدیثی کته از کتتا ا علتل در ابتتدا
آمده ،سند آن کامالً متصل است اما حدیث بعدی ناقص ا لند میباشد و منظور ما نیتز
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2ـ .2احادیث ناقص السند
صدوچهارده حدیث از مجموعۀ کل احادیث ،ناقص ا لند است از ایتن مجموعته 5۱
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همین حدیث دوم است
2ـ .۳احادیث متصل السند

بخش سوم این احادیث ،احادیث متصل ا لند است که مجموعتاً  ۲75حتدیث استت از

 ۱متصل ا لند غیرتکراری :ا کافی« :و منه ،عن محمد بن یحیتى عتن محمتد بتن
ا حلن عن معاویة بن حکیم عن عثمان األحول قال سمعت أبا ا حلتن ع یقتول تیس
من دواء إن و هو یهی داء و یس شیء فی ا بدن أن من إملاک ا ید إن عمتا یحتتاج
إ یه »(همان ،ج ،95ص)72
 ۲متصل ا لند تکراری :ا طج« :طج األئمة علیهم ا لالم عن ا خضیج بن ا مرزبان
ا عطار عن ص وان بن یحیى و فضا ة عن عالء عن محمد بن مللم عن أبتی عبتداهلل ع
قال :ا حمى من فیو جهنم فأط ئوهتا با متاء ا بتارد »(همتان ،ج ،95ص،۱51 ،۱5۳ ،59
 ۲5۳و )
 ۳متصل ا لند متشابه :ا محاسن« :و منه ،عن محمد بن علی عن علتی بتن فضتال
عن حماد بن عیلى عن أبی عبداهلل ع قال :ا لتواک یتذهج با دمعتة و یجلتو ا بصتر »
(همان ،ج ،95ص )۱19شبیه به همین حدیث چند مورد در همین ص حه مشاهده شد
 1متصل ا لند با ظ مثله :ا طج« :األئمة و منه ،عن حاتم بن إسماعیل عن ا نضتر
عن ا حلین بن عبداهلل األرجانی عن ما ک بن ملم ا ملمعی عن قائد بن طلحة قتال:
سأ ت أبا عبداهلل عن ا نبیذ یجعل فی دواء قال ن ینبفی ألحد أن یلتش ی با حرام »؛
ا کافی« :عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن ا حلین بن سعید عن ا نضر بتن
سوید مثله »(همان ،ج ،95ص)26
 .۳راویان احادیث پزشکی
در ادامۀ مباحث قبلی باید گ ت راویانی که در نقل احادیتث پزشتکی در ابتوا طتج
بحاراننوار نقش دارند ،از حا شخصیتی آنچنان موردتأیید نیلتتند؛ زیترا باتوجتهبته
تحقیق آماری بهعملآمده معلوم شد که نزدیک به  17۱ن تر در سللتلۀ نقتل احادیتث
نقش دارند ا بته این عدد با حذف مشترکات بهدست آمده است متا در بررستی حتال
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این مجموعه ۲۱1 ،حدیث متصل غیرتکتراری ۳۲ ،حتدیث متصتل تکتراری 7 ،حتدیث
متشابه و  2حدیث با ظ مثله است که ذیالً به نمونههایی از این احادیث اشاره میشود:

۲1۲
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راویان حدیث ،از کتج قدمای رجا یون متأخر و در صتورت عتدم حصتول نتیجته ،از
اجتهادات مرحوم خویی است اده کردهایم ا بته همۀ اجتهادات وی را نپذیرفتتهایتم ایتن
مجموعۀ  17۱ن ری به گروههای زیر تقلیم میشوند:
حا نقل حدیث با ا اظی چون ثقه ،عین ،جلیل ا قدر ،من عیون هذه ا طائ ه ،وجته و
وجوه عند اصحابنا و مانند اینها موردتأیید قرار گرفتهاند
1ـ .6راویان ممدوح ۱7 :ن ر از رجا یان احادیث پزشکی هرچند کته ثقته نیلتتند،
مورد مدح صاحبان کتج رجال قرار گرفتهاند
1ــ .1راویــان نــامعلوم ۱۱۳ :ن تتر از راویتتان کتتامالً از حتتا استتمی مجهتتول و
نامشخصاند حتی مرحوم خویی که در معجم رجال ا حدیث عادتاً نام رجال حتدیثی
را به غیر از کتج قدمای رجا ی ذکر میکند و مثالً در ارجاعات خویش به تهذیج شیخ
طوسی یا ارشاد شیخ م ید یا کافی کلینی و امثال این کتج ارجاع میدهد ،نام این افتراد
را در سلللۀ راویان نیاورده است
1ـ .4راویان مجهولالحال ۱1۳ :ن ر از رجال حدیثی هرچند که نامشتان در کتتج
رجا ی یا حدیثی آمده است ،مجهولا حال بوده و دارای توصی ی که ضع

یتا وثاقتت

آنان را اثبات کند یا مدحی بر آنان باشد ،نیامده است بیشتر راویان این گتروه و گتروه
قبلی در سلللۀ اسناد کتا طج انئمه میباشند و یکی از مهمترین دنیتل نامشتخص
بودن وضعیت کتا طج انئمه نیز همین ضع شدید سندی است
1ـ .5راویان ضعیف :این گروه راویانی هلتند که با ا اظی چون ضعی  ،مطعتون
فیه ،مضطر ا حال ،غا ی ،کذا  ،وضاع ،فاسدا مذهج و مانند اینها تضعی
که تعداد آنان  19ن ر است

شدهانتد

نتیجهگیری
در پایان بحث بهطور خالصه باید گ ت:
 ۱مناب مورداست ادۀ مجللیدر ابوا طج ،جلد  95که مشتمل بر  ۳2کتا استت
که شامل مناب معروف ،مشهور و غیرمعتروف و بعضتاً نتامعتبر استت؛ حتتیوضتعیت
برخیاز نویلندگان کتج در پردهایاز ابهام است
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1ـ .3راویان موثق۱1۳ :ن ر از نظر رجالشناسان ،توثیق شده و شخصتیت آنتان از
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 ۲از  21۲حدیث موجود در ابوا

213

طج بحاراننوار ۲75 ،حتدیث متصتلا لتند و

سند بقیه ناقص یا کامالً محذوف است
 ۱95 ۳ن ر از رجا یان حدیث شیعه ،افرادی موثق یا ممدوح بهحلتا

متیآینتد و

نیلت ما در مقا ۀ بعد بهطور م صل ،حال برخی از این راویان را بررسی خواهیم کرد
پینوشت:
* نک :سایت www.islamquest.net

منابع
 ۱آقابزرگ تهرانی ،محمدمحلن ،ا ذریعة ا ی تصانی ا شیعه ،تهران :چاپخانه بانک ملی ایران۱۳79 ،
 ۲ابن حجر علقالنی ،شها ا دین ابی ا ضل احمد بن علی ،لان ا میزان ،بیروت :مؤسلة انعلمی،
۱527 / ۱157م
 ۳ابن خلّکان ،ابوا عباس أحمد بن محمد بن إبراهیم ،وفیتات انعیتان ،تحقیتق دکتتر احلتان عبتاس،
بیروت :دار ا کر۱۳96 ،ش۱566 /م
 1ابن داوود حلی ،حلن بن علی ،ا رجال(نبن داود) ،تهران :دانشگاه تهران۱۳1۲ ،ش
 9ابن شهرآشو  ،محمد بن على ،معا م ا علما ،تهران :مطبعة ا ردین۱۳9۳ ،
 7ابن قطلوبفا ،زینا دین أبوا عدل قاسم ،تاج ا تراجم فی طبقات ا حن یة ،بفداد :بینا۱57۲ ،م
 6ابنا بلطام ،عبداهلل و حلین ،طجّ األئمة ،تحقیق و تصحیو محمدمهتدى خرستان ،چ ،۲قتم :دار
ا شری ا رضی۱1۱۱ ،
 2اتابکی ،جمال ا دین ابی ا محاسن یوس  ،ا نجوم ا زّاهره فی ملوک مصر فی ا قاهره ،بی جا :مؤسلتة
ا مصریة ا عامة تأ ی و ا ترجمة و ا نشر ،بیتا
 5استادی ،رضا ،تحقیقی پیرامون کتا فقه ا رضا ،کنگرۀ جهانی حضرت رضا ،مؤسله چتاپ
و انتشارات آستان قدس رضوی :دانشگاه علوم اسالمی۱151 ،
 ۱5اص هانی ،محمدحلین ،فصول ا فرویة ،بیجا :دار احیاء ا علوم انسالمیة۱151 ،
 ۱۱افندی اص هانی ،میرزا عبداهلل ،ریاض ا علما ،بهکوشش احمد حلتینی ،قتم :مکتبتة آیتةاهلل اعظمتی
مرعشی۱15۱ ،
 ۱۲انصاریhttp://ansari.kateban.com ،
 ۱۳بفدادی ،اسماعیل باشا ،هدیة ا عارفین فی أسماء ا مؤ ین وآثار ا مصن ین ،بیروت :مطبعة ا بهیة۱59۱ ،م
 ۱1جوان آراسته ،امیر ،قاضی نعمان و مذهج او ،مجموعه مقانت استماعیلیه ،قتم :مرکتز مطا عتات و
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 ۳5۲ن ر از آنان از حا سندی ضعی بوده و باید دقیقاً موردبررسی قرار گیرند ا بتته
ضع سند د یل بر ضع حدیث بوده و د یلی برای ساختگی بتودن حتدیث و رد آن

۲1۴
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تحقیقات ادیان و مذهج۱۳2۱ ،ش
 ۱9حلی ،حلن بن سلیمان بن محمد ،مختصر ا بصتائر ،تحقیتق و تصتحیو مظ تر مشتتا  ،چ ،۱قتم:
مؤسلة ا نشر انسالمی۱1۲۱ ،
 ۱7حنبلی ،عبدا حی بن أحمد بن محمد ا عکتری ،شتذرات ا تذهج فتی اخبتار متن ذهتج ،تحقیتق

 ۱2ذهبی ،شمس ا دین محمد بن أحمد بن عثمتان ،ستیر اعتالم ا نتبالء ،چ ،5بیتروت :مؤسلتة ا رستا ة،
۱1۱۳
 ۱5سمعانی ،ابی سعد عبدا کریم بن محمد بن منصور ا تمیمی ،اننلا  ،تقدیم و تعلیق عبتداهلل عمتر
ا بارودی ،چ ،۱بیروت :دار ا جنان۱152 ،
 ۲5شاهرودی ،سید علی ،علی ا محاضرات فی ا قه ا جع ری ،بهکوشتش عبتدا رزا موستوی مقتدم،
نج اشرف :بینا ،بیتا
 ۲۱طباطبایی ،سید محمد ،م اتیو انصول ،قم :مؤسلة آل ا بیت نحیاء ا ترا  ،بیتا
 ۲۲طوسی ،محمد بن حلن ،فهرست کتج ا شیعه و اصو هم و اسماء ا مصن ین و اصتحا انصتول،
قم :مکتبه ا محقق ا طباطبایى۱1۲5 ،
 ۲۳على بن موسى ا رضا ،فقه ا رضا ،مشهد :انتشارات کنگره جهانى امام رضا۱157 ،

 ۲1فضلاهلل ،محمد جواد ،تحلیلی از زندگانی امام رضا ،ترجمۀ سید محمد صاد عتارف ،مشتهد:
بنیاد پهوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی۱۳29 ،ش
 ۲9قمی ،عباس ،فوائد ا رضویة فی احوال ا علماء ا مذاهج ا جع ریة ،بیجا :بینا۱۳76 ،ش
 ۲7کنوی ،عبدا حی بن عبدا حلیم ،ا وائد ا بهیّة فی تراجم ا حن یّة ،کراچی :بینا۱۳5۳ ،
 ۲6مامقانی ،عبداهلل ،تنقیو ا مقال فی علم ا رجال ،نج انشرف :مطبعة ا مرتضویه۱۳9۲ ،
 ۲2مجللی ،محمدباقر ،بحاراننوار درر اخبارانئمة انطهار ،چ ،۲بیروت :مؤسلة ا وفاء۱15۳ ،
 ۲5ملتف ری ،ابوا عباس جع ر بن محمد ،طج ا نبی ،تحقیق و تصحیو علىاکبر ا هتى خراستانى ،چ،۱
نج  :مکتبة ا حیدریة۱۳29 ،
 ۳5موسوى خویی ،سید ابوا قاسم ،معجم رجال ا حدیث وت صیل طبقات ا رواة ،بیجا :بینا۱1۱۳ ،
 ۳۱نجاشی ،احمد بن على ،فهرست مصن ی ا شیعه(رجتال ا نجاشتی) ،قتم :مؤسلتة ا نشتر انستالمی
ا تابعة جامعة ا مدرسین۱۳79 ،ش
 ۳۲نراقی ،أحمد بن محمد مهدی بن أبی ذر ،عوائد انیام ،بیجا :منشورات مکتبة بصیرتی علمیه۱۳6۳ ،ش
 ۳۳نورى ،میرزا حلین ،خاتمة ا ملتدرک ،چ ،۱قم :مؤسله آل ا بیت۱152 ،

۳1

www.islamquest.net/fa/archive
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