
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
 تدوین کافی درکلینی منابع بازشناسی 

  
  *عبدالرضا حمادي

  **سید علیرضا حسینی
  

  :چکیده
ایـن کتـاب کـه    . رود پژوهان پیشین به شـمار مـی   ترین اثر برجاي مانده از دورة حدیث ، مهمکافیکتاب 

ي و دریافـت احادیـث، از   بنـدي قـو   دربردارندة موضوعات اعتقادي، اخالقی و رفتاري است، به سبب باب
ترین نویسندگان حدیث شیعه، از آغازین روزهاي عرضه، مورد استقبال جامعـه علمـی شـیعه قـرار      مهم

پرداخته شده تا اتقان این کتـاب روشـن    کافیدر این مقاله، به بازشناسی منابع کلینی در تدوین . گرفت
ایـن  . ز اصول مـورد اعتمـاد اصـحاب اسـت    گردد، زیرا از نگاه قدما، صحت حدیث مبتنی بر دریافت آن ا

ترین کتـب اصـحاب    به دلیل اخذ روشمند کلینی از مهم کافیدهد که تجلیل بزرگان از  پژوهش نشان می
خـوانی   به روش حوزة حله با روش کلینی در تدوین کتاب خویش هـم  کافیاست و اعتبارسنجی احادیث 

ب پیشینیان، منابعی که مؤلفان، احادیث کتاب خـود  ندارد و الزم است در راستاي اعتبارسنجی روایات کت
  .گذاري شود اند، شناسایی و ارزش ها دریافت کرده را از آن

  .تدوین کافی، منابع کلینی، منابع مکتوب شیعه، روش قدما در تدوین احادیث :ها کلیدواژه
                                                             

 hammadi.a.r@gmail.com )/گرایش کالم(کارشناس ارشد علوم حدیث  *
 sahoseini14@gmail.com /استادیار دانشگاه قرآن و حدیث **

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1393 بهار و تابستان م،یازده ةشمار م،شش سال

 206ـ181صفحه 
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  درآمد
سنت الهی . رود هاي حفظ فرهنگ و میراث بشري به شمار می ترین مؤلفه کتابت از مهم

ان صاحب کتاب بر نوشـتن ایـن   و پیامبر 1بر حفظ میراث وحی از طریق نوشتار بوده
این سنت در مکتب اسالم، نمـودي ویـژه دارد و رسـول خـدا     . اند تأکید داشته میراث

عـالوه بـر آن،   ) 122، ص1ق، ج1429معرفت، .(افرادي را مأمور به کتابت وحی کرد
مبنی بر سفارش به نوشـتن حـدیث نقـل شـده      احادیث متعددي از خاتم پیامبران

 اگرچه پس از رحلت رسـول خـدا  ) 359، ص1م، ج1998احمدي میانجی، .(است
، حکم منع در آغاز سدة 2اي با هدف محو آثار رسالت، کتابت حدیث را منع کردند عده

سان، جامعۀ اسـالمی بـه    دوم هجري نقض گردید و همان منع نیز فراگیر نشد و بدین
، 2ق، ج1410هاشـمی بصـري،   .(آوري احادیث و تألیف کتاب روي آورد سوي جمع

از طرف دیگر، این ممنوعیت، سـد راه کتابـت   ) 126، ص1، ج1349دارمی، / 295ص
آوري  به جمـع  معارف توسط امامان شیعه نشد و از آغاز دوران امامت، ائمه هدي

امامی به امام دیگر و میراث معرفتی پرداختند و این میراث را از  حدیث رسول خدا
   )238، ص1، ج1365کلینی، .(منتقل کردند

رواج یافـت و در دوران   به مرور زمـان، ایـن سـیره در میـان اصـحاب ائمـه      
انتقال معارف از طریق کتابت به سیرة رایج در میان اصحاب بدل شد تا  صادقین

هاي  ز کتابو برخی ا 3هاي اصحاب گردید آنجا که راه نشر معارف، دستیابی به کتاب
نیـز بـراي آشـنایی بـا     / 3، ص1380،  ابن شهرآشـوب .(این دوره به اصول مشهور شد

  )64، ص1ق، ج1410تستري، : ك.تفاوت کتاب، اصل و تصنیف ر
پس از تثبیت فرهنگ کتابت و پیدایش اصول، اصـحاب امامیـه بـه سـوي تـألیف      

توان در  ري را مینگا پیشینۀ جامع. هاي موضوعی و نگارش جوامع حدیثی رفتند کتاب
کتاب جامع ظریف بن ناصـح در آن دوره نگاشـته شـده    . یافت دوران امام صادق

هاي جامع بیشتري نوشته شده و در  کتاب و امام رضا در دورة امام کاظم. است
و  656، 553هـاي    ق، شـماره 1429نجاشی، : ك.ر.(یابد رونق می دورة ائمۀ متأخر

 )140ق، ص1425 حسینی جاللی،: ك.نیز ر/ 1208
نگاري فزونی یافت و دانشمندان شیعه  با آغاز دورة غیبت، رویکرد اصحاب به جامع
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ترین آثار جامع بر جاي مانده  از مهم 4.به تصنیف میراث حدیثی شیعه همت گماشتند
ابوجعفر محمد بـن یعقـوب بـن    ، تألیف کافیاز دورة غیبت صغري، کتاب ارزشمند 

از دانشمندان برجستۀ شیعه و عالمی شـناخته شـده در    وي. رازي است اسحاق کلینى
نجاشـی از او بـا عنـوان شـیخ اصـحاب امامیـه در ري و مـورد        . مجامع علمی است

حتی  )1026ق، شمارة 1429.(کند ترین ایشان در حدیث یاد می ترین مردم و دقیق وثوق
کلینی، فقیه «: نویسد ابن اثیر در وصف وي می. اند سنّیان نیز از کلینی به بزرگی یاد کرده

، دانشمند مذهب خود، بزرگ و برجسـته و شـناخته   و پیشوا در مذهب اهل بیت
  )895، ص2، جق1412.(شده نزد شیعه است

رود و نجاشی، مدت زمان تألیف آن را بیست  ترین اثر کلینی به شمار می ، مهمکافی
کلینـی در   از آن جهـت اسـت کـه    کافیاهمیت ) 1026شمارة ق، 1429.(داند سال می

تألیف آن، از اصول و تصانیف اولیۀ شیعه بهره بـرده و واسـطۀ انتقـال میـراث دوران     
  . حضور به عصر غیبت است

هـا بهـره    از آن کافیاین نوشتار در پی بازشناسی آثاري است که کلینی در تدوین 
هاي خویش  اهمیت این بازشناسی از آن روست که اصحاب امامیه کتاب. جسته است

ق، 1413 شـیخ صـدوق،  : ك.ر(کردنـد  گیري از کتب اولیه اصحاب تألیف می بهره را با
تـرین روش اعتبارسـنجی    و مهـم )  304ص مشیخۀ، ق،1390شیخ طوسی، / 3ص ،1 ج

شیخ .(بود حدیث از نگاه پیشینیان، وجود حدیث در اصول اولیه اصحاب اهل بیت
  ) 25، ص]ب[ق 1413شیخ مفید، / 27ص ،ق1414بهایی، 

: ك.ر(کـافی دهد که یکی از دالیل تجلیل بزرگـان از کتـاب    وهش نشان میاین پژ
هـاي مـورد اعتمـاد بـوده و      اخذ از اصول و کتـاب ) 70، ص]الف[ 1413شیخ مفید، 

شود، از نگاه قدما، موجب  اشکاالتی که در عصر حاضر به اسناد روایات این کتاب می
حلـه بـا روش قـدما در     و رویکرد اعتبارسـنجی حـوزة   4گردد ضعف روایات آن نمی

  .خوانی ندارد تدوین احادیث هم
اسـتادان او بـه    5در این باره، با بررسی سابقۀ تألیف استادان کلینی یا نقش طریقی

در حقیقـت،  . یـابیم  دست می کافیکتب سایر اصحاب، به منابع وي در تدوین کتاب 
به کتابی است  بخش اول طریقِ کلینی: از دو بخش تشکیل شده است کافیاسناد کتاب 
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 از آن دریافت شده، و بخش دوم سند حدیث تـا امـام معصـوم    کافیکه احادیث 
از نگاه قدما طریق به کتب اصحاب در اعتبارسنجی حدیث دخیل نبوده و فقط . است

، هق، مشیخ1407شیخ طوسی، .(براي ایجاد اتقان در مسیر انتقال حدیث ذکر شده است
هاي فهرسـت،   جویی آن در کتاب و پی کافیاسناد در نوشتار حاضر، با بررسی ) 5ص

بخش طریقی سند بازشناسی شده و به منابعی که کلینی احادیث خود را از آن برداشت 
  6.یابیم کرده، دست می

در این خصوص، با توجه به ابتداي اسناد روایات، استادان کلینی را شناسایی کرده 
ذکر . ایم ها دست یافته، بازشناسی کرده نو منابعی را که وي از طریق استادان خود به آ
ترین منابع کلینی مـورد بازشناسـی قـرار     این نکته الزم است که در این پژوهش، مهم

اي بیش از یک  گرفته، زیرا بازشناسی تمام منابع کلینی به سبب گستردگی کتاب، گستره
ه زیـر قابـل   با توجه به ابتداي اسناد کتاب، مشـایخ وي بـه پـنج گـرو    . طلبد مقاله می

   7:اند تقسیم
   مشایخ رازى: اولگروه 

) 116، ص3جم، 1995حمـوي،  .(رود ري از جمله شهرهاي باستانی ایران به شمار می
هاي مختلف تـاریخی، آبـاد    اي است که در دوره موقعیت جغرافیایی این شهر به گونه

 22در سـال  . ها را به سوي خـود جلـب کـرده اسـت     بوده و به همین دلیل، حکومت
ابـن  .(هاي اسالمی پیوسـت  هجري، ري در مقابل سپاه اسالم تسلیم شد و به سرزمین

در قرن سوم، بـا هجـرت حضـرت عبـدالعظیم     ) 121، ص7جق، 1407کثیر دمشقی، 
و دفـن ایشـان در ایـن شـهر و نیـز مهـاجرت       ) 653شمارة ق، 1429نجاشی، (حسنی

م این شهر بـه مـذهب شـیعه    اي از مرد سادات، زمینۀ تشیع در آنجا فراهم آمد و عده
ق با تسلط ماردانی بر ري، این  275در سال ) 233ش، ص1390جعفریان، .(گرویدند

  )121، ص3جم، 1995حموي، .(اي شیعی تبدیل شد شهر به منطقه
هاي مختلف، محل رشد و نمو دانشمندان و حضور عالمـان بسـیاري    ري در دوره

، ق1413ذهبـی،  (ان بـه زکریـاي رازي  تو بوده است؛ از جمله دانشمندان این شهر می
ــر رازي) 426، ص23ج ــان، ج(فخ ــوح رازي)212، ص43هم ــه،  (، ابوالفت ــن بابوی اب

پژوهـان شـیعه و سـنی و اصـحاب      همچنین از حـدیث . اشاره کرد) 48ش، ص1366
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از ) 252ش، ص1390جعفریـان،  .(اند افراد بسیاري در این شهر حضور داشته ائمه
. رود ی بوده، اولین حـوزة تحصـیلی وي بـه شـمار مـی     آنجا که ري مهد والدت کلین

  :ترین استادان او در ري چهار نفرند مهم
 علی بن محمد بن ابراهیم بن ابان رازي .1

بــه او  کــافینخســتین اســتاد کلینــی در ري کــه بیشــترین حجــم روایــات رازي 
عـالن،   به نقل نجاشی،. ، معروف به عالن استعلى بن محمد کلینىاختصاص دارد، 

 کـافی تعداد روایـات وي در  ) 1026شمارة ق، 1429نجاشی، .(کلینی بوده استى دای
و  8عالن، خود صاحب کتاب بوده که با توجه به عنوان کتاب وي. حدیث است 504

رسد احادیث دو بـابِ اشـاره و نـص بـر      ، به نظر میکافیروایات نقل شده از او در 
کلینـی،  .(اخذ شده استاز کتاب او  و حضرت ولی عصر امامت امام عسکري

هـاي   اما در بیشتر موارد، وي نقش طریـق بـه کتـاب   ) 328و  325، ص1ش، ج1365
از سـهل بـن زیـاد     کـافی روایات عالن در  199در این میان، . ن را داشته استدیگرا

روایت از صالح بن ابـی حمـاد رازي دریافـت     70و ) 490شمارة ق، 1429نجاشی، (
بوده که از طریق عالن به کلینی منتقـل   نوادرکتاب سهل بن زیاد، صاحب . شده است

صالح بن ابی حماد نیـز دو  ) جا همان.(شده و در اختیار سایر مشایخ قرار گرفته است
بیشتر روایات . تألیف کرده است نوادرالو  خطب أمیرالمؤمنین هاي کتاب با عنوان

اسـت کـه بـه     و امام کاظم ، امام صادقابن ابی حماد در کافی از امام باقر
از مجمـوع  . او گرفته شده و عالن طریق به کتاب اوسـت  نوادررسد از کتاب  نظر می

  9.مورد در بخش اصول آمده و غالب روایات او اعتقادي است 392روایات عالن، 

 محمد بن حسن طائى رازى .2

تعـداد  . دومین استاد پرروایت کلینی در ري، محمد بن حسـن طـائی رازي اسـت   
حـدیث از   97از این تعـداد، وي واسـطۀ نقـل    . مورد است 122 کافیروایات او در 

را صـفار   کـافی در اسناد » محمد بن الحسن«اگرچه برخی . سهل بن زیاد آدمی است
شود کلینی به واسطۀ محمـد بـن یحیـی     اند، با بررسی سایر اسناد، مشخص می دانسته

سـوي دیگـر،    از. کنـد  العطار و احمد بن محمد عاصمی از صـفار نقـل حـدیث مـی    
نجاشی در ترجمۀ علی بن عباس جراذینی، واسطۀ نقـل کتـاب جراذینـی را مرحـوم     
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واسـطه از   اي بر نقل بی کلینی از محمد بن حسن طائی رازي بیان کرده که خود قرینه
و  52، ص1ق، ج1409و بروجردي،  668شمارة ق، 1429نجاشی، .(طائی رازي است

هـاي فهرسـت،    ت نشدن نام طـائی در کتـاب  کثرت نقل از سهل بن زیاد و یاف) 349
دهد که او نقش طریق به کتاب سهل بـن زیـاد را داشـته و خـود، صـاحب       نشان می

 .کتاب نبوده است

 محمد بن أبی عبداهللا جعفر أسدي کوفی  .3

دانسته و  ري نجاشی او را ساکن. محمد بن جعفر اسدي، دیگر استاد کلینی است
ثقه است و احادیثش صحیح بوده و کتابی بـا  محمد بن جعفر، : در وصف وي نوشته

شیخ طوسی، او را ) 1020شمارة ق، 1429نجاشی، .(داشته است جبر و اختیارموضوع 
/ 6278، شمارة 1381شیخ طوسی، .(کند معرفی می یکی از وکالي نائب امام عصر

حدیث از آن  55مورد بوده که  82 کافیتعداد روایات وي در ) 413ق، ص1425همو، 
بخش اصول آمده است، اما با توجه به موضوع کتاب وي و مضمون روایات نقـل  در 

بیشتر روایات او از . رسد این روایات از کتاب خود او باشد شده توسط او، به نظر نمی
حدیث و محمد بن  17حدیث، سهل بن زیاد  18اسحاق بن محمد بن احمد نخعی با 

نجاشـی،  (، اسحاق بن محمد نخعـی در این میان. حدیث است 13اسماعیل برمکی با 
و سهل بن زیاد متهم به تخلیط و غلو هسـتند و شـاید از ایـن    ) 177شمارة ق، 1429

همان، .(روست که نجاشی، محمد بن جعفر اسدي را متهم به نقل از ضعفا کرده است
  )1020شمارة 

سند، واسـطۀ   25درج گردیده که در  کافیسند کتاب  43نام اسحاق بن محمد در 
روایـت بـه طـور     14سند، واسطۀ اسدي است که در این میان،  18ن کلینی و در عال

مولـد ابـی محمـد الحسـن بـن      «تمامی این روایات در بـاب  . مشترك نقل شده است
سند دیگر  13قرار گرفته و به جز سند اول، ) 503، ص1ش، ج1365کلینی، (»علی

دهـد کـه ایـن     ه خوبی نشان مین باین قرای. شود تعلیقی بوده و با نام اسحاق آغاز می
  . راه یافته است کافیمجموعه از روایات، از کتاب اسحاق بن محمد به 

به گزارش عالمه حلی، محمد بن جعفر اسدي، طریق به روایات سـهل بـن زیـاد    
محمد  التوحیدنجاشی طریق خود به کتاب ) 272، ص1ق، ج1411عالمه حلی، .(است
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نجاشـی،  .(رساند می» جعفر از محمد بن اسماعیل محمد بن«بن اسماعیل برمکی را به 
روایـت محمـد بـن     13رسد بـا توجـه بـه اینکـه از      به نظر می) 915شمارة ق، 1429

قرار گرفته، کتاب وي نیز جزء منابع کلینـی   التوحید کافیمورد در کتاب  12اسماعیل 
  .بوده و اسدي طریق به این کتاب است

 حسین بن حسن حسنى علوى هاشمى .4

یـاد  » الحسـین بـن الحسـن الحسـنی    «خود از وي با عنوان  رجالوسی در شیخ ط
ر اما در دیگ) 6070، شمارة 1381شیخ طوسی، (کند کند و او را اهل ري معرفی می می

مـورد   9 کافیتعداد روایات او در . هاي رجال، اطالعی از وي در دست نیست کتاب
 .موضوع غالب روایات او اتفاقات تاریخی است. است

اینجا الزم است به این نکته اشاره شود که تعداد روایـات سـهل بـن زیـاد در     در 
مورد بوده که حجم غالب روایات موجود در کافی از حوزة حـدیثی ري   1918 کافی

مـورد از   343مورد از حسن بـن محبـوب،    419از این میان، تعداد . گیرد را در بر می
مـورد از   94ن محمد بن عبیداهللا و مورد از جعفر ب 105نصر،  احمد بن محمد بن ابی

  . ترین سهم را در روایات سهل داراست محمد بن حسن بن شمون اخذ شده که بیش
و طریق به کتاب ) 162شمارة الفهرست، (حسن بن محبوب، خود داراي کتاب بوده

احمد بـن محمـد بـن ابـی نصـر      ) 657شمارة ق، 1429نجاشی، .(علی بن رئاب است
نقـل حـدیث    اسـت و بـه طـور مسـتقیم از امـام رضـا       بزنطی نیز صاحب کتـاب 

جعفر بن محمد بن عبیداهللا اشعري، طریق به کتاب عبداهللا  )180 شمارةهمان، .(کند می
را  کافیدرصد روایات خود در  99و بیش از  )557شمارة همان، (بن میمون قداح بوده

  .از عبداهللا بن میمون گرفته است
 بن سهل« عن »أصحابنا من ةعد«: ج شده استسند به این صورت در 93 کافیدر 

) عبداهللا بن میمون القداح(«عن » )االشعري(یا ) بن عبیداهللا( محمد بن جعفر« عن »زیاد
یک مورد از این اسناد به واسطۀ ابوعبیده حذاء و دو مورد به واسطۀ . »)ابن القداح(یا 

 خود از امام صـادق مورد دیگر، قداح  90در . رسد می میمون قداح به امام باقر
. اسـت  از رسـول اهللا  حدیث امام صـادق  40از این تعداد، . کند نقل حدیث می

نوشـته کـه بـه نظـر     ) جا همان(»مبعث النبی و اخبارهعبداهللا بن میمون، کتابی با عنوان 
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  . رسد این روایات از آن کتاب اخذ شده است می
 بن عبدالرحمن بـن اصـم   محمد بن حسن بن شمون نیز راویات خود را از عبداهللا

نجاشـی، محمـد بـن حسـن و عبـداهللا بـن       . اخذ کرده که صاحب کتاب بـوده اسـت  
احمد بن : نویسد شمون می نوادرداند و در طریق به کتاب  عبدالرحمن را از غالیان می

. هاي او را جز آنچه داراي انحراف بوده، براي ما روایت کرده است تمام کتاب 10علی
  )899شمارة همان، .(ی به واسطۀ کلینی بوده استطریق احمد بن عل

کند که کتاب خویش را از آثار صحیح  بر این نکته تأکید می کافیکلینی در مقدمۀ 
شیخ طوسی با اشاره به عدم ) 8، ص1، جش1365.(تألیف کرده است از صادقین

بـر   در صورت وجود دلیـل : نویسد جواز عمل به اخبار افراد مورد اتهام و انحراف می
سپس به وجه . گونه افراد، واجب است به احادیث ایشان عمل شود صحت احادیث این

کند و دلیل استثنا را نیافتن قرینه بر صحت احادیث این افراد  استثناي بزرگان اشاره می
این سخن، شاهدي است بـر اینکـه   ) 151، ص1ق، ج1417شیخ طوسی، .(کند بیان می

متهمی نقـل کـرده، نسـبت بـه صـحت آن اطمینـان        بزرگان ما وقتی حدیثی را از فرد
اند؛ بنابراین اگرچه سهل بن زیاد مورد اتهام اسـت و تضـعیف شـده، نقـل از او      یافته

کند، لذا بزرگان شـیعه از ایـن کتـاب     وارد نمی کافیضرري به جایگاه احادیث کتاب 
  .کنند تجلیل و از کلینی به بزرگی یاد می
آوري شده توسط او مـورد   هاي جمع صی در آموزههمچنین در نگاه قدما، اگر شخ

تواند در نقل کتـاب سـایر اصـحاب مـورد اعتمـاد باشـد و محـدثان،         اتهام باشد، می
هاي دیگران را از او دریافت کنند؛ به عبارت دیگر، اگر شخصـی، نقـش انتقـال     کتاب

کالی روایات سایر اصحاب را بر عهده داشته باشد، تضعیف رجالیان نسبت به وي، اش
، 3ق، ج1406مجلسـی،  : ك.ر.(آورد در پذیرش روایات سایران از او بـه وجـود نمـی   

  )3، ص1مؤمن سبزواري، ج/ 498ص
ترین اشخاصی که کلینی از طریق استادان ري به کتب  توان گفت مهم در مجموع می
  .اند مؤلف 10ایشان طریق دارد، 

    مشایخ قم: دومگروه 
مالک بن عامر اشعري، . دانند مدیون خاندان اشعري می نویسان، تشیع اهالی قم را تاریخ
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 /184ش، ص1390جعفریـان،  : ك.ر(در جنـگ صـفین بـود    از یاران امیر مؤمنـان 
و فرزند او سائب بن مالـک نیـز از یـاران مختـار و جـزء      ) 55صش، 1384عباسی، 

ایـن  ) 307ص ،ش1368دینـوري،  : ك.ر.(است خواهان حضرت سید الشهدا خون
روشن بر تشیع خاندان اشعري است و از آنجا که اسالم آوردن اهل قم به خود گواهی 

. کنـد  هاي شیعی در مردم قم بروز و ظهور می دست این خاندان بوده، از ابتدا گرایش
البته در برخی از منابع تاریخی آمده که خاندان اشعري نیز در ابتداي ورود خود به قم 

ش، 1361اشـعري قمـی،   (داشـتند  مـی  براي حفظ جان خویش، تشیع خود را مخفـی 
اما با تزلزل حکومت اموي و تالش عباسیان براي به دست گرفتن حکومت ) 279ص

ـ  أخبـار / 358، ص7ج، 1387طبري، (با شعار الرضا من آل محمد یه، العباسـ  ۀالدول
  . زمینۀ اظهار تشیع در مناطق مختلف حکومت اسالمی مهیا شد) 194صق، 1391

رکز شیعه در ایران شد و بسیاري از علویان که براي حفـظ  در چنین فضایی، قم م
هجرت . شدند، به قم و حوالی آن پناه بردند جان خود از عراق خارج و روانۀ ایران می

نیز یکی از عوامل مهم سفر شـیعیان و سـادات بـه     حضرت علی بن موسی الرضا
 201در سال  به این شهر ایران گردید که در پی آن، ورود حضرت فاطمه معصومه

و دفن ایشان در قم، عـاملی مهـم در   ) 213ش، ص 1361اشعري قمی، (ق و ارتحال
ایـن  . کلینی در قم از استادان متعددي بهـره جسـت  . تبدیل قم به پایگاهی شیعی شد

  . دهند اکثر مشایخ کلینى را تشکیل مىگروه، 
 على بن ابراهیم بن هاشم .1

از او گرفته شده، علی بـن   کافیوایات ترین حجم ر ترین استاد کلینی که بیش مهم
وي، فرزند ابراهیم بـن  . حدیث است 5630 کافیتعداد روایات وي در . ابراهیم است

گوینـد اولـین کسـی کـه      یاران ما مـی : نویسد هاشم است که نجاشی در وصف او می
 علی بن ابراهیم، بیش از) 18شمارة ق، 1429.(احادیث کوفیان را در قم نشر داد، او بود

ابراهیم بن هاشم، صـاحب   11.درصد روایات خویش را از پدرش اخذ کرده است 85
و حسین بـن یزیـد    )887شمارة همان، (کتاب بوده و نیز طریق به کتاب ابن ابی عمیر

به واسطۀ حماد بن  12همچنین از کتاب حریز بن عبداهللا. است) 77همان، شمارة (نوفلی
 به واسطۀ حسـن بـن محبـوب    13بن رئاب و از کتاب علی) 375همان، شمارة (عیسی
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کثرت روایت او از ابـن ابـی عمیـر و     14.اخذ حدیث کرده است) 657همان، شمارة (
حسین بن یزید، نشانگر آن است که وي در این روایات، طریق به کتاب آن دو بـوده  

 .است

 تعداد روایاتی. دیگر استاد پرروایت علی بن ابراهیم، محمد بن عیسی بن عبید است
 440مورد است که از این تعـداد، بـیش از    503که او از محمد بن عیسی اخذ کرده، 

مورد از یونس بن عبدالرحمن نقل شده که گواه بر نقش طریقـی محمـد بـن عیسـی     
اگرچه ابن ولید، منفردات محمد بن عیسی از کتاب یونس . نسبت به کتاب یونس است

خود به او را روشن ساخته، اصحاب، ایـن   اعتمادي را استثنا کرده و به این واسطه، بی
  15.اند سخن ابن ولید را نپذیرفته و از وي به بزرگی یاد کرده

توان به هارون بن مسلم بن سعدان که طریق به  از دیگر مشایخ علی بن ابراهیم، می
درصـد از روایـات    95و صالح بن السندي که بیش از  16بن صدقه بوده ةکتاب مسعد

جعفر بن بشیر، شخصی زاهد و از مؤلفان . بن بشیر گرفته، اشاره کردخود را از جعفر 
  )304همان، شمارة .(شیعه بوده است

  محمد بن یحیى عطار .2

 کافیتعداد روایات او در . محمد بن یحیی عطار، دومین استاد پرروایت کلینی است
صـد  در 73از این میـان،  . شود را شامل می کافیدرصد کتاب  25عدد بوده که  4842

احمـد بـن محمـد    . روایات او از احمد بن محمد بن عیسی اشعري اخذ شـده اسـت  
را مالقات کرده  و امام عسکري ، امام جوادصاحب کتاب بوده و امام رضا

، علـی  )جا همان(همچنین طریق به کتاب حسن بن محبوب) 198همان، شمارة .(است
ق، 1429نجاشی، (اهوازي ، حسین بن سعید)376تا، شمارة  شیخ طوسی، بی(بن الحکم

و محمـد بـن سـنان    ) 72شمارة همان، (، حسن بن علی بن فضال)137و  136شمارة 
  . است) 620شمارة تا،  شیخ طوسی، بی(

 460استاد دیگر عطار، محمد بن حسین بـن ابـی الخطـاب اسـت کـه در طریـق       
وي از اهالی کوفـه و صـاحب کتـاب بـوده     . روایت محمد بن یحیی واقع شده است

از جمله تألیفـات   امامتو  بداء، معرفت، توحیدهاي  کتاب )608شمارة همان، .(ستا
محمـد بـن حسـین، طریـق بـه      ) 897شـمارة  ق، 1429نجاشـی،  .(رود او به شمار می
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تـا،   شـیخ طوسـی، بـی   (، محمد بن اسـماعیل )524شمارة (هاي صفوان بن یحیی کتاب
بـه واسـطۀ محمـد بـن     اسـت و   )620شـمارة  همان، (و محمد بن سنان) 706شمارة 

را به دست محمد بن یحیی ) 533شمارة (بن خالد اسدي ۀعبداهللا بن هالل، کتاب عقب
  .عطار رسانده است

. دیگر استاد پرروایت عطار، محمد بن احمد بن یحیی بـن عمـران اشـعري اسـت    
است و  ۀنوادر الحکموي صاحب کتاب . حدیث است 216تعداد روایات عطار از او 

همچنین محمـد  ) 939شمارة ق، 1429نجاشی، .(به کتاب او قرار دارد عطار در طریق
 18و کتاب یونس بـن عبـدالرحمن   17بن احمد طریق به کتاب عمار بن موسی ساباطی

  .است
از دیگر استادان عطار، عبداهللا بن محمد بن عیسی اشعري، ملقّب بـه بنـان، بـرادر    

تعداد ) 799، ص2، جش1348شیخ طوسی، .(احمد بن محمد بن عیسی اشعري است
. از او در شمار صاحبان کتاب یاد نشده اسـت . حدیث است 93 کافیروایات وي در 

با واسطۀ علی بن حکم از ابـان بـن عثمـان     کافیبا توجه به اینکه اکثر روایات او در 
رسد  ، به نظر می)8شمارة ق، 1429نجاشی، (است و ابان در شمار نویسندگان قرار دارد

  . اب ابان استوي طریق به کت
و  )828شـمارة  همـان،  (، عمرکـی بـن علـی   )498همان، شمارة (سلمۀ بن خطاب

  یحیی از دیگر استادان صاحب کتاب محمد بن) 573شمارة (عبداهللا بن جعفر حمیري
هـا،   کنـد کـه اکثـر آن    نقـل مـی   مکاتبه از امام عسکري 10همچنین عطار . ندهست

؛ 3، ح150، ص3، ج1365کلینـی،  .(تاسـ  مکاتبات محمد بن حسن صفار با امـام 
، 1و2، ح46، 2، ح45، 34، ح37، ص7؛ ج14، ح307، 3، ح181، 8، ح125، ص5ج

  )7، ح461، 3، ح394
 حسین بن محمد بن عامر أشعري .3

وي صـاحب  . االسالم کلینی، حسین بن محمد بن عامر است ۀدیگر استاد قمیِ ثق
نجاشی، .(به کتاب او بوده استبوده و کلینی طریق شیخ طوسی و نجاشی  نوادرکتاب 
 کـافی تعداد روایـات او در  ) 6106، شمارة 1381شیخ طوسی، / 156شمارة ق، 1429
. مورد از معلی بن محمد بصري اخذ شده اسـت  629عدد بوده که از این تعداد  843
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درصد روایات خود را از  71معلی بن محمد بیش از ) 1117شمارة ق، 1429نجاشی، (
وشاء از صاحبان اصول بوده و طریق به کتاب ابان بن . ء گرفته استحسن بن علی وشا
  )80همان، شمارة .(عثمان احمر است

حدیث  74دیگر استاد حسین بن محمد، عموي او عبداهللا بن عامر اشعري بوده که 
عبداهللا ) 570همان، شمارة .(از او اخذ شده و کتاب وي توسط حسین نقل شده است

ایـن حجـم   . کند روایات خود را از علی بن مهزیار نقل می درصد 85اشعري بیش از 
از دیگر استادان حسین . تواند نشانگر طریق بودن به کتاب ابن مهزیار باشد فراوان می

همـان،  .(توان به احمد بن اسحاق بن عبداهللا بن سعد اشعري اشـاره کـرد   بن عامر می
  )225شمارة 

 دریساحمد بن ا .4

 823 کـافی تعـداد روایـات وي در   . ابوعلی اسـت  اش اشعري قمی و کنیه لقب او
و کثیر  ۀشیخ طوسی و نجاشی از او با عنوان فقیه اصحاب، صحیح الروای. حدیث است

وي ) 81شمارة ، تا شیخ طوسی، بی/ 228شمارة ق، 1429نجاشی، .(اند الحدیث یاد کرده
 593 درصد روایات خود را از محمد بن عبدالجبار قمـی اخـذ کـرده کـه     72بیش از 
شیخ طوسی از احمد بن ادریس در طریق بـه کتـاب محمـد بـن     . است کافیحدیث 

  ) 631شمارة ، تا شیخ طوسی، بی.(کند عبدالجبار یاد می
استاد دیگر احمد بن ادریس، حسن بن علی بن عبداهللا بن مغیره بـوده کـه تعـداد    

. اسـت  رنوادوي اهل کوفه بوده و صاحب کتاب . مورد است 64احادیث احمد از او 
 51بـا   )903شـمارة  همـان،  (محمد بن حسـان رازي ) 147شمارة ق، 1429نجاشی، (

 42بـا  ) 939شـمارة  همـان،  (حدیث، محمد بن احمد بن یحیی بـن عمـران اشـعري   
همـان،  (حدیث و احمد بن محمد بن عیسی اشـعري  35با  19حدیث، محمد بن سالم

روند که تمامی  به شمار میحدیث، دیگر استادان احمد بن ادریس  15با  )198شمارة 
محمد بن سالم نیز روایات خود را از . اند ایشان، مگر محمد بن سالم از مصنّفان شیعه

. احمد بن نضر خزاز گرفته که صاحب کتاب بوده و مورد توثیـق قـرار گرفتـه اسـت    
بیشتر روایات احمد بن نضر از عمرو بـن شـمر اخـذ شـده کـه      ) 244شمارة همان، (

  )765و  332هاي هشمارهمان، .(ث جابر بن یزید جعفی استطریق به احادی
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 علی بن محمد بن بندار .5

پدرش معروف ) 5ق، ص1429درایتی، .(علی بن محمد بن عبداهللا برقی است نام او
) 947و  683هـاي   هشـمار ق، 1429نجاشی، .(به ماجیلویه و جد او ملقّب به بندار بود

علی بن محمد، نوة دختري احمد بن . حدیث است 188 کافیتعداد روایات وي در  
عدد از احادیث خود را از احمد بن محمد اخذ کرده  124محمد بن خالد برقی بوده و 

کتاب  90وي دربردارندة  المحاسنبرقی از مصنّفان پرکار شیعه بوده و مجموعۀ . است
  )182شمارة همان، .(است

روایت علی  40تعداد . دیگر استاد علی بن محمد، ابراهیم بن اسحاق احمري است
نجاشی و شیخ طوسی، ابراهیم احمري را ضـعیف در  . بن محمد از او اخذ شده است

همـان،  .(هاي او را نسبتاً خوب دانسـته اسـت   اند، اما شیخ طوسی کتاب حدیث دانسته
 )9شمارة ، تا شیخ طوسی، بی/ 21شمارة 

 عبداهللا بن جعفر حمیرى .6

 کافیتعداد روایات وي در . فر حمیري استدیگر استاد قمی کلینی، عبداهللا بن جع
حدیث بوده که تنها نُه مورد از آن مستقیم از حمیري اخذ شده و سایر احادیث به  49

واسطۀ محمد بن یحیی عطار و محمد بن عبداهللا که فرزند حمیـري بـوده نقـل شـده     
صورت مستقیم از او اخذ شده، این است  خصوصیت این گروه از روایات که به. است

ها را به واسطۀ سعد بن عبداهللا اشعري و عبـداهللا بـن جعفـر حمیـري از      که کلینی آن
با توجه به موضـوع ایـن روایـات کـه در والدت یـا      . شود ابراهیم بن مهزیار نقل می

بن ابراهیم  البشاراترسد این روایات از کتاب  وارد شده، به نظر می شهادت ائمه
  )17شمارة ق، 1429نجاشی، .(مهزیار اخذ شده است

 سعد بن عبداهللا اشعرى .7

. نجاشی از او به بزرگی یاد کرده و او را بزرگ، فقیه و آبروي شیعه دانسته اسـت 
هاي زیادي داشته  آوري احادیث، مسافرت وي صاحب تألیفات بسیار بوده و براي جمع

تعـداد  ) 467شمارة همان، .(ده استهمچنین احادیث بسیاري از اهل سنت شنی. است
حدیث به واسطۀ محمد بن  14حدیث است که از این تعداد،  27 کافیروایات وي در 
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حدیث بدون واسـطه از او نقـل    12یحیی عطار، یک حدیث به واسطۀ عالن کلینی و 
  . شده است
که بیان شد، خصوصیت احادیث بدون واسطۀ کلینی از سعد در این است که  چنان

، 457، ص1، ج1365کلینـی،  .(اسـت  ع این روایات، والدت و شهادت ائمهموضو
، 486و  8، 7، ح475و  472، 6، ح468و  1، ح463و  2، ح461و  11، ح458و  10ح
سعد بن عبداهللا، غالب این احادیث را از ابراهیم بـن  ) 12، ح497و  11، ح491و  9ح

طریـق دیگـر   . بوده اسـت  بشاراتالمهزیار اخذ کرده و ابراهیم، مؤلف کتابی با عنوان 
  . کلینی به احادیث ابراهیم بن مهزیار، عبداهللا بن جعفر حمیري است

 عبداهللا بن جعفر حمیرىبن محمد  .8

عدد بوده  10 کافیتعداد روایات او در . وي فرزند عبداهللا بن جعفر حمیري است
، 3؛ ج3، ح527و  1، ح329، ص1همـان، ج .(کنـد  که تمام آن را از پدر خود نقل مـی 

، 358و ص 3، ح35، ص6؛ ج31، ح563، ص5؛ ج24، ح174، ص4؛ ج7، ح552ص
رود و بـه گفتـۀ نجاشـی،     محمد از مؤلفـان بـه شـمار مـی    ) 10، ح114، ص7؛ ج6ح

 )949شمارة ق، 1429نجاشی، .(نوشته است هایی به امام عصر نامه

 محمد بن احمد بن على بن صلت اشعرى .9

تعداد روایـات برگرفتـه از   . و راوي از اوست وي برادرزادة عبداهللا بن صلت قمی
عبداهللا . کند ها را از عموي خویش نقل می حدیث بوده که همۀ آن 10 کافیمحمد در 

حدیث نقل  10از  )564شمارة همان، .(کتاب تفسیر بوده است ةبن صلت قمی، نویسند
تالوت  مورد در تفسیر آیات، یک مورد در زمینۀ 8شده از او توسط محمد بن احمد، 

رسد،  سورة واقعه توسط امام و یک مورد با موضوع خوف و رجا است که به نظر می
  .تمامی این احادیث از کتاب او برگرفته شده است

  .نفرند 47مجموع مؤلفانی که کلینی به واسطۀ استادان قم از آثار ایشان بهره برده، 
  و بغداد  کوفهمشایخ : گروه سوم

، 3ج، 1387طبـري،  .(ري توسط لشکر اسالم فـتح شـد  هج 12سرزمین عراق در سال 
حموي، .(کوفه از جمله شهرهایی است که در پی فتوحات اسالمی بنا گردید) 343ص

اي خوش آب و هوا بود که در زمان عباسیان به  بغداد نیز منطقه) 491، ص4جم، 1995
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) 270م، ص1988بـالذري،  / 457، ص1ج، همـان .(شـد  شهر و پایتخت اسالمی بـدل  
و شـهادت و تـدفین امـام     رزمین عراق به دلیل مرکزیت حکومت امیـر مؤمنـان  س

بـه   و امام صادق هاي امام باقر مسافرت. اي شیعی شد در آن، منطقه حسین
، زنـدانی  )51، صتا ابن طاوس، بی /851، ص2ق، ج1395ثقفی، (نجف، کوفه و کربال

در بغداد  ريو امام عسک و حصر امام هادي شدن حضرت موسی بن جعفر
ش، 1390جعفریـان،  .(و سامرا موجب تمرکز جامعۀ شـیعه در ایـن سـرزمین گردیـد    

بسیاري از میراث اولیه حدیثی شیعه توسط اصحاب اهل کوفه تدوین شـده  ) 103ص
از آنجا که اکثر راویان این گروه از مشایخ کلینـی،  ) 221، صش1389شفیعی، .(است

اند، بحـث از ایـن    ت داشته و یا ساکن بغداد بودهاهل کوفه بوده و به بغداد نیز مسافر
  .گردد مشایخ در یک گروه ارائه می

 حمید بن زیاد کوفى .1

عنوان کتاب بـراي او   11نجاشی، . ساکن شده استنینوا وي اهل کوفه بوده و در 
شـمارة  ق، 1429.(هجري بیان کـرده اسـت   310ذکر کرده و تاریخ وفات وي را سال 

مـورد از   396حدیث بوده که از ایـن تعـداد،    435 کافیدر تعداد روایات وي ) 339
مورد از عبیداهللا بن احمد بن نهیک که صاحب کتـاب   19، هحسن بن محمد بن سماع

. استمورد، از حسن بن موسی خشاب اخذ شده  14و ) 615شمارة همان، (بوده نوادر
، اما او را را واقفی و متعصب در وقف معرفی کرده نجاشی، حسن بن محمد بن سماعه

حسن بن موسـی خشـاب نیـز از     )84شمارة همان، .(دانسته است ثقه و کثیر الحدیث 
شمارة همان، .(تألیف کرده است رد بر واقفهو  نوادربزرگان اصحاب بوده و دو کتاب 

85(  
 حمد بن محمد عاصمی ا .2

اصل او کوفی بوده و از مشایخ آن شهر سماع حدیث کرده و سپس به بغداد رفته 
 75حـدیث اسـت کـه     136 کـافی تعداد روایـات وي در  ) 232شمارة همان، .(است

نجاشی از علی بـن حسـن   . حدیث را از علی بن حسن بن فضال دریافت کرده است
عنوان کتـاب او اشـاره کـرده     35بن فضال با عنوان فقیه اصحاب کوفه یاد کرده و به 

او اخذ حدیث کـرده،  راوي دیگري که احمد بن محمد از  )676شمارة همان، .(است
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مجموع روایاتی که به واسطۀ احمد بن محمـد عاصـمی   . محمد بن حسن صفار است
مورد از آن در بصائر هم موجـود   20حدیث بوده که  25از صفار نقل شده،  کافیدر 

اي بر واسطه بودن احمد بن محمد عاصـمی در نقـل    تواند قرینه این مطلب می. است
 20.باشد بصائرکتاب 

 جعفر رزاز کوفى محمد بن .3

رسد فقط نقش  هاي رجالی در میان مؤلفان ذکر نشده و به نظر می نام وي در کتاب
. کنـد  کلینی از او با عنوان رزاز کـوفی یـاد مـی    21.ران را داردگیهاي د طریق به کتاب

مـورد   32حدیث بوده که  57 کافیتعداد روایات وي در  )3، ح578، ص4، ج1365(
. مورد از محمد بن عیسی بن عبید اخذ شده است 15دراج و  آن از ایوب بن نوح بن

نجاشـی،  .(اسـت  و امـام عسـکري   ایوب بن نوح از مؤلفان و وکیل امام هادي
محمد بن عیسی نیز صاحب کتاب و از بزرگان اصحاب به شمار ) 254شمارة ق، 1429

 )896شمارة همان، .(رود می

 حسین بن احمد بن عبداهللا مالکى اسدى  .4

، 4، ص8م، ج1986ي، بغــدادخطیــب .(حــدیث کــرده اســتنقــل بغــداد  در وي
رسد، حسین بن احمد خود صاحب کتاب نبوده، زیـرا در زمـرة    به نظر می )4034ش

عدد بوده که از این تعـداد، چهـار    6 کافیروایات او در . مؤلفان از او یاد نشده است
. اسـت  نـوادر  روایت از احمد بن هالل کرخی عبرتایی اخذ شده که صـاحب کتـاب  

 )199شمارة ق، 1429نجاشی، (

 احمد بن محمد بن سعید معروف به ابن عقده .5

اگرچه مذهب . به بغداد سفرهایى داشته است بوده وکوفه  یلااز اهاحمد بن محمد 
 )233شمارة  همان،.(او زیدي جارودي بوده، به گفتۀ نجاشی در حدیث امانتدار است

نقل  ست که همۀ این روایات از امیرالمؤمنینحدیث ا 5 کافیتعداد روایات وي در 
تألیف کرده که به نظر  ما روي عن امیرالمؤمنینوي کتابی با عنوان . گردیده است

 .رسد این روایات از آن کتاب گرفته شده است می

 محمد بن على بن معمر کوفى  .6

یخ ش. استمحمد بن علی بن معمر  ،که در واسط هم بودهدیگر استاد کوفیِ کلینی 
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شیخ .(دهد را به وي نسبت می قرب االسنادطوسی به نقل از ابن ندیم، کتابی با عنوان 
 .حدیث است 3 کافیتعداد روایات وي در  )873تا، شمارة  بی، طوسی

 22حبیب بن حسن کوفى .7

 3 کـافی تعداد روایات وي در  .هاي رجالی یافت نشد از او اطالع دقیقی در کتاب
، 229، ص7، ج1365کلینـی،  .(ها حدود شرعی است آنحدیث بوده که موضوع تمام 

ق، 1429نجاشی، (دو روایت او از محمد بن عبدالحمید عطار) 2، ح260، ص5و  4ح
اخذ شده ) 931همان، شمارة (و یک روایت از محمد بن ولید بجلی خزاز) 906شمارة 

 .اند بوده نوادرکه هر دوي ایشان صاحب کتاب 

 اشمى على بن ابراهیم علوى جوانى ه .8

ق، 1409العلـوي العمـري،   (سـاکن و متوفـاى کوفـه   دیگر استاد عراقی کلینی کـه  
تعـداد   )687شـمارة  ق، 1429نجاشـی،  .(بوده، علی بن ابراهیم علوي اسـت ) 196ص

  . است حدیث از حضرت رضا 2، کافیروایات او در 
نفر  سیزدهبهره برده،  کافیتعداد مؤلفان این گروه که کلینی از آثار ایشان در تدوین 

 .است

  ها سایر حوزهمشایخ : گروه چهارم
این گروه از مشایخ کلینی افرادي هستند که انتسابشان به یک منطقه مشخص است، اما 

ایـن عـده از   . معلوم نیست کلینی در کجا ایشان را مالقات، و اخذ حدیث کرده است
ایـن میـان، تعـداد     در. هسـتند  23اهالی شهرهاي آذربایجان، نیشابور، قزوین و دینَـور 

  . ستابوري خود اخذ کرده، مورد اعتناروایاتی که کلینی از شیخ نیش
  ابورىشنی بندقی محمد بن اسماعیل .1

 575 کـافی تعداد روایات او در . نیشابوري است فضل بن شاذانراوي احادیث  او
غالـب  . عدد بوده که در تمامی این روایات، واسطۀ بین کلینی و فضل بن شاذان است

از ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و حماد بن عیسی  کافیوایات فضل بن شاذان در ر
فضل نیز از افرادي اسـت  . روند اخذ شده که هر سه از مؤلفان کتب شیعه به شمار می

نجاشی، .(کتاب تألیف کرده است 180که داراي تألیفات بسیاري بوده و به گفتۀ کنجی 
 )840شمارة ق، 1429
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 ى هاشمى دینورىحسن بن على علو .2

کلینی از او نُه روایت بدون واسطه و یک روایت به واسطه محمد بن یحیی عطـار  
دینـور از توابـع   . هاي رجالی، اطالعی از او درج نگردیده اسـت  در کتاب. کند نقل می

 .شهر کرمانشاه است که در دورة کنونی نام آن به میانراهان تغییر یافته است

 قاسم بن عالء  .3

ق، 1425شـیخ طوسـی،   .(بـوده اسـت   و وکیل امام عصـر  ربایجاناهل آذوي 
، 2ق، ج1395شـیخ صـدوق،    /466 ، ص1ق، ج1409الدین راونـدي،   قطب/ 276ص
شیخ طوسی از او با جاللت قدر یاد کرده و او را اهل همدان معرفی کـرده  ) 442ص

حـدیث   دو، کـافی تعـداد روایـات وي در   ) 6243، شمارة 1381 ی،طوس یخش.(است
 .است

 بو عبداهللا قزوینىامحمد بن محمود  .4

 دو کـافی تعـداد روایـات او در   . هاي رجالی یافـت نشـد   از وي اطالعی در کتاب
شـود   با بررسی تعداد روایات این گروه از استادان کلینی مشخص می 24.حدیث است

حدیث کتاب کافی از ایشان دریافت شده که از آثار چهار مؤلف دریافـت   588تعداد 
 .ستگردیده ا

ابورى و محمد بن على شمحمد بن احمد خفاف نی ،با تکیه بر گزارش ابن عساکر
روایـت   ،ند که در کتـب موجـود  هستجعفري سمرقندي از مشایخ دیگر شرقى کلینى 

  )7126، ش297، ص56، جق1418ابن عساکر، (.ها یافت نشد کلینى از آن
  . نیستمعلوم  محل سکونتشانمشایخى که : گروه پنجم

هاي  اند که کمترین اطالعات در مورد ایشان در کتاب ه از مشایخ کلینی افرادياین گرو
  .رجالی و تاریخی درج شده است

 احمد بن مهران .1

حـدیث از   55حدیث بـوده کـه از ایـن تعـداد،      75، کافیمجموع احادیث او در 
ابو سمینه از مؤلفان . است عبدالعظیم حسنىحدیث از  18محمد بن علی ابوسمینه و 

. ت، اما به جرم غلو توسط احمد بن محمد بن عیسی اشـعري از قـم اخـراج شـد    اس
توانـد فراوانـیِ    دلیل این برخورد احمـد اشـعري مـی   ) 894شمارة ق، 1429نجاشی، (
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دریافت حدیث از افراد متهم به غلو باشد، زیرا وي بیشتر روایات خـود را از مفضـل   
و  5124، شمارة 1381طوسی،  شیخ(، محمد بن الفضیل)332شمارة همان، (بن صالح

دریافت کـرده کـه هـر سـه     ) 888شمارة ق، 1429نجاشی، (و محمد بن سنان) 5422
تمـامی  . جناب عبدالعظیم حسنی نیز صاحب کتاب بـوده اسـت  . ایشان متهم به غلوند

با موضـوع قرائـت و تفسـیر     کافیروایات احمد بن مهران از حضرت عبدالعظیم در 
 .است قرآن کریمآیات 

  بو داودا .2

شـیخ طوسـی،   / 137، شمارة همان(متوفاى در قماهوازي از حسین بن سعید وي 
تعداد روایات او . زیسته است کند و گویا در قم مى بسیار روایت مى )230شمارة ، تا بی
مورد آن از حسین بن سعید اخذ شـده کـه احتمـال     19حدیث بوده که  20، کافیدر 

  . کند ید را تقویت میطریق بودن وي به کتاب حسین بن سع
  .حدیث است و مؤلفان این گروه سه نفرند 95مجموع روایات این گروه 

  گیري نتیجه
شود که کلینـی کتـاب خـود را بـا      ، این نکته آشکار میکافیبا بررسی اسناد کتاب  .1

هاي مصنّفان مشهور شـیعه تـدوین کـرده     و کتاب مراجعه به اصول اصحاب ائمه
  . هاي اصحاب است یق به کتاباست و اسناد روایات، طر

مؤلف، در قـم از   10ترین آثار مورد استفادة کلینی در حوزة حدیثی ري از  مهم .2
هایی که انتساب مؤلف به آن حوزه  مؤلف و در سایر حوزه 13مؤلف، در عراق از  47

مؤلف نیـز اسـتفاده شـده کـه      3همچنین از تألیفات . مؤلف است 4مشخص است از 
در این میان، کلینی آثـار برخـی از مؤلفـان را از    . مشخص نیست حوزة حدیثی ایشان

تـرین مؤلفـانی کـه از     هاي مختلف حدیثی دریافت کرده است، لذا مجموع مهم حوزه
 .نفر است 63کتب ایشان اخذ حدیث کرده، 

 :اند از نویسندگانی که کلینی از آثار ایشان بهره برده، عبارت .3

ابراهیم بن مهزیار؛ ابراهیم بن هاشم؛ احمد بـن   ابان بن عثمان؛ ابراهیم بن اسحاق؛
محمد بن ابی نصر بزنطی؛ احمد بن محمد بن خالد برقی؛ احمد بن محمد بن سـعید  
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؛ احمد بن محمد بن عیسی اشعري؛ احمد بن هالل کرخی؛ اسحاق بن محمد هابن عقد
ریـز  بن احمد نخعی؛ ایوب بن نوح بن دراج؛ جابر بن یزید جعفی؛ جعفر بن بشیر؛ ح

؛ حسن بن علـی بـن فضـال؛    ؛ حسن بن علی بن عبداهللا بن مغیرهبن عبداهللا سجستانی
؛ حسن بن موسی ن بن محبوب؛ حسن بن محمد بن سماعهحسن بن علی وشاء؛ حس

خشاب؛ حسین بن سعید اهوازي؛ حسین بن محمد بن عامر؛ حسین بن یزید نـوفلی؛  
 اشعري؛ سلمۀ بن خطاب؛ سهل حماد بن عیسی؛ حمید بن زیاد کوفی؛ سعد بن عبداهللا

بن زیاد؛ صالح بن ابی حماد؛ صفوان بن یحیی؛ عبدالعظیم بن عبداهللا حسنی؛ عبداهللا بن 
جعفر حمیري؛ عبداهللا بن صلت قمی؛ عبداهللا بن عامر؛ عبداهللا بن عبدالرحمن بن اصم؛ 

؛ علی بن عبداهللا بن میمون قداح؛ عبیداهللا بن احمد بن نهیک؛ علی بن ابراهیم بن هاشم
حسن بن فضال؛ علی بن حکم؛ علی بن رئاب؛ علی بن محمد بن ابان رازي؛ علی بن 
مهزیار؛ عمار بن موسی ساباطی؛ عمرکی بن علی؛ فضل بن شاذان نیشابوري؛ محمد بن 
ابی عمیر؛ محمد بن احمد بن یحیی بن عمران؛ محمد بن اسماعیل البرمکی؛ محمد بن 

ن رازي؛ محمد بن حسن بن صفار؛ محمد بن حسین اسماعیل بن بزیع؛ محمد بن حسا
بن ابی الخطاب؛ محمد بن سنان؛ محمد بن عبدالجبار؛ محمد بـن عبدالحمیـد عطـار؛    
محمد بن عبداهللا بن جعفر حمیري؛ محمد بن علی ابوسمینه؛ محمد بن علی بن معمر 
 کوفی؛ محمد بن عیسی بن عبید؛ محمد بن ولید بجلی؛ مسعدة بن صدقه؛ یـونس بـن  

  . عبدالرحمن
ها به عنوان منابع کلینی در تدوین  توان از آن هایی که به صورت مشخص می کتاب

 :اند از یاد کرد عبارت کافی

 امیر المؤمنینابراهیم بن مهزیار؛ خطب  البشاراتاز عالن کلینی؛  اخبار القائم
ت قمی؛ کتاب عبداهللا بن صل التفسیراز صالح بن ابی حماد؛ کتاب ابان بن عثمان؛ کتاب 

حریز بن عبـداهللا سجسـتانی؛ کتـاب     ةالصالمحمد بن اسماعیل برمکی؛ کتاب  التوحید
علی بن رئاب؛ کتاب عبـداهللا   دیات؛ کتاب ة بن صدقۀاز مسعد خطب امیرالمؤمنین

از  ما روي عن امیرالمؤمنینبن عامر اشعري؛ کتاب عمار بن موسی ساباطی؛ کتاب 
محمد بن احمد بن یحیی  ۀنوادر الحکم؛ کتاب و اخباره مبعث النبی؛ کتاب ابن عقدة

علی بن رئـابغ   وصیت و امامتحسین بن محمد بن عامر؛ کتاب  نوادراشعري؛ کتاب 
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حریز بن عبداهللا  نوادراحمد بن هالل کرخی؛  نوادراحمد بن محمد بن خالد؛  المحاسن
صـالح بـن ابـی     نوادرسهل بن زیاد؛  نوادرحسن بن موسی خشاب؛  نوادرسجستانی؛ 

  .محمد بن حسن شمون نوادرعبیداهللا بن احمد بن نهیک؛  نوادرحماد؛ 
شناسـی   کند که در اعتبارسنجی روایات، منبع این پژوهش بر این نکته تأکید می .4

هاي حدیثی مبتنی بـر   تألیفات حدیثی الزم است و در سیرة قدما، پذیرش یا رد کتاب
نزد پیشینیان از اعتبار  کافیز این روست که کتاب ا. ها بوده است اعتبار منابع آن کتاب

  .گردد هاي پس از خود می و جایگاه واالیی برخوردار است و مرجع سایر نگاشته
  

  :ها نوشت پی
عندهم جمیع الکتب التی نزلت من عند اهللا  ان االئمه«باب  227، ص1، ج1365کلینی، : ك.ر .1

 .»عزوجل و انهم یعرفونها علی اختالف السنتها
 .216ش، ص1388راد،  مهدوي: ك.هاي جعل حدیث ر براي آگاهی از علل و انگیزه .2
مغیرة «: کند بن سعید را چنین توصیف می ةعملکرد مغیر کشّی در گزارشی از امام صادق .3

هاي اصحاب پـدرم را از   او به واسطۀ یاران پنهانی خویش، کتاب. بن سعید بر پدرم دروغ بست
. داد افزود و به پدرم نسبت مـی  در آن به صورت مخفیانه، مطالب کفرآمیز میگرفت و  ایشان می

ها را در میان شیعه  داد آن گرداند و به ایشان دستور می ها را به یاران خویش بازمی سپس آن کتاب
دهد که نشر معـارف در   این روایت نشان می) 225، ص1ش، ج1348شیخ طوسی، .(رواج دهند

ب رواج داشته و مغیره نیز براي ایجاد انحراف، به سمت روش رایج رفته و این دوره از طریق کتا
 .مطالب خود را از آن طریق نشر داد

کند، اشکال سندي کرده و  روز معرفی می 30شیخ مفید در رد روایاتی که ماه رمضان را همیشه . 4
راد در طریق روایات قرار کند، اما در مورد کافی با اینکه همان اف از این طریق، روایات را طرد می

 )22و  20، ص]ب[ق 1413شیخ مفید، : ك.ر.(کند دارند، از آن به بزرگی یاد می
منظور از طریق، افرادي هستند که کتاب یک مؤلف به وسیلۀ ایشان در اختیـار دیگـران قـرار    . 5

صیام علیه و قرأت أنا کتاب ال«: نجاشی چنین است رجالاي از طریق به کتاب، در  نمونه. گیرد می
و . عن ابن الزبیر عن علی بن الحسن و أخبرنا بسائر کتب ابن فضال بهذا الطریق ۀفی مشهد العتیق

» . محمد بن جعفر فی آخرین عن أحمد بن محمد بن سعید عن علی بـن الحسـن بکتبـه    أخبرنا
 )676ة ق، شمار1429نجاشی، (
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از سید » منابع نعمانی در غیبت«الۀ ش، مق1388عمادي حائري، : ك.براي آشنایی با این روش ر .6
 .محمد جواد شبیري زنجانی

: ك.ر.(ارائه شده است االسالم سید محمد جواد شبیري زنجانی تجناب حجاین تقسیم توسط . 7
 )»النور ۀدرباره درای«النور، بخش  ۀافزار درای نرم

 )682ة شمارق، 1429نجاشی، .(است کتاب اخبار القائمعنوان کتاب عالن،  .8
 .مورد از این روایات به واسطۀ سهل بن زیاد است 99تعداد  .9

 )1050ة شمارهمان، : ك.ر.(ابوالعباس احمد بن علی بن نوح استاد نجاشی .10
 .مورد است 4819مجموع روایات علی بن ابراهیم از پدرش  .11
توجـه بـه    بـا ) 375ة شـمار همان، .(است کتاب النوادرو  کتاب الصالةحریز عبداهللا مؤلف  .12

 . بوده است کافیتوان گفت هر دو کتاب منبع کلینی در  می کافیمضمون روایات وي در 
عنوان . حدیث است 26، الدیاتحدیث و در کتاب  21، الحجۀ کتابتعداد روایات وي در  .13

 )657ة شمارهمان، .(کتاب الدیاتو » کتاب الوصیۀ و االمامۀ: اند از هاي او عبارت کتاب
 657عدد و از حسن بن محبوب،  567احادیث ابراهیم بن هاشم از حماد بن عیسی،  تعداد .14

 . عدد است
ما تفرد به محمد بن عیسى من کتب یونس : و ذکر أبو جعفر بن بابویه عن ابن الولید أنه قال«. 15

بن  من مثل أبی جعفر محمد: و رأیت أصحابنا ینکرون هذا القول و یقولون. و حدیثه ال یعتمد علیه
 )896ة شمارهمان، : ك.ر(». عیسى

 )1108ة شمارهمان، .(است خطب امیرالمؤمنینعنوان کتاب وي، . 16
وي، کتاب عمار را از طریق احمد بن حسن بن علی بن فضال از عمرو بن سعید از مصدق  .17

 )527شمارة ، تا شیخ طوسی، بی :ك.ر.(بن صدقه اخذ کرده است
محمد بن عیسی در طریق . کند محمد بن عیسی بن عبید نقل می وي کتاب یونس را از طریق .18

نجاشـی،  / 813شـمارة  ، همان :ك.ر.(شیخ طوسی و نجاشی به کتاب یونس نیز واقع شده است
 )1208و  896هاي  شمارهق، 1429

 .هاي حدیثی درج نشده است هیچ اطالعی از او در کتاب .19
تواند  این کثرت نمی«: ایشان گفتندبیري زنجانی اهللا العظمی ش تحضرت آی وگویی با در گفت. 20

 ».نماید می بصائردر نقل به صورت اتفاقی باشد و داللت بر واسطه بودن احمد بن محمد عاصمی 
هاي  شمارهق، 1429: ك.ر.(کند هاي اصحاب از او یاد می طریق خود به کتاب 19نجاشی در . 21

394 ،418 ،427 ،613 ،622 ،631 ،635 ،896 ،939 ،964 ،975 ،1005 ،1089 ،1128 ،1140 ،
1143 ،1205( 
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الدین  قطب: ك.ر.(اند قطب راوندي و شیخ صدوق در اسناد خود از او با عنوان کوفی یاد کرده. 22
 )524، ص2ش، ج1386شیخ صدوق،  /313ش، ص1368راوندي، 

 نراهان استان کرمانشاهمیا .23
و حدثَنی بِه محمد بنُ محمود «: استقزوین  نقل روایت از وى در غیر، کافىظاهر عبارت . 24

دنْ عع یاهللاِ الْقَزْوِیندبو عـنِ     ةأَبب ـدمـنْ أَحقَلِ بِقَزْوِینَ عینُ محمد الصفَرُ بعج منْهابِنَا محنْ أَصم
، 49، ص1، ج1365کلینـی،  : ك.ر(». ی عبـداهللا عیسى الْعلَوِي عنْ عباد بنِ صهیبٍ الْبصرِي عنْ أَبِ

 )5ح
  
 

  منابع
تحقیـق بشـیر    ،الرسول یثاحاد یتتمه جامع االصول ف ،، المبارك بن محمديالجزر یراث ابن .1

  .ق1412دارالفکر، : محمد عیون، بیروت
 کتابخانه آیت: دین محدث ارموي، قمال تحقیق سید جالل ،الفهرست ،الدین ابن بابویه، منتجب .2

 .ش1366هللا مرعشی نجفی، ا
و أسـماء   ۀعالم العلماء فی فهرست کتب الشـیع م ،رشیدالدین محمد بن علىابن شهرآشوب،  .3

 .ق1380،  هالحیدری ۀمنشورات المطبع: نجف ، المصنفین قدیما و حدیثا
 طالب میرالمؤمنین علی بن أبیاالغري فی تعیین قبر  ۀفرح ،ابن طاوس، عبدالکریم بن احمد .4

 .تا منشورات الرضی، بی: قم ،فی النجف
: تحقیـق علـی شـیري، بیـروت     ،دمشـق  ینهمد یختار ،اهللا ۀبن الحسن بن هب یابن عساکر، عل .5

 .ق1418دارالفکر، 
 .ق1407دارالفکر،  :بیروت ،ۀو النهای ۀالبدای ،اسماعیل بن عمر ،دمشقىابن کثیر  .6
 .م1998دارالحدیث، : قم ،مکاتیب الرسول ،احمدي میانجی، علی .7
: الدین تهرانـی، تهـران   تحقیق سید جالل ،قم یختار ،حسن بن محمد بن حسنی، قم يعراش .8

  .ش1361توس، 
هاي اسالمی آستان قدس  بنیاد پژوهش: مشهد ،تجرید اسانید الکافی ،بروجردي، محمدحسین .9

 .ق1409رضوي، 
 .م1988الهالل،  ۀدار و مکتب :بیروت ،فتوح البلدان ،حمد بن یحیىا ،بالذرى .10
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 .ق1410دفتر نشر اسالمی، : قم ،قاموس الرجال ،محمدتقیتستري،  .11
انجمـن آثـار ملـی،    : الـدین محـدث، تهـران    تحقیق جالل ،الغارات ،ثقفی، ابراهیم بن محمد .12

 .ق1395
 .ق1390علم، : تهران ،تاریخ تشیع در ایران ،جعفریان، رسول .13
ـ  ،یو کتابـه الکـاف   يالبغداد ینیالکل یخالش ،ثامر هاشم یدي،العم یبحب .14 مکتـب االعـالم   : مق

 .ق1414االسالمی، 
 .ق1425االعلمی للمطبوعات،  ۀمؤسس: بیروت ،الحدیث ۀدرای ،حسینی جاللی، محمدحسین .15
  .م1995دار صادر،  :بیروت ،معجم البلدان ،یاقوت بن عبداهللا حموى، .16
 .م1986دار الکتب العلمیه، : بیروت ،بغداد یختار ،خطیب بغدادي، احمد بن علی .17
 .ق1349باب البرید، : دمشق ،السنن ، بن بهرامدارمی، عبداهللا .18
 .ق1429دار الحدیث، : قم ،مقدمه کافی ،درایتی، محمدحسین .19
منشـورات  : تحقیق عبدالمنعم عـامر، قـم   ،الطوال األخبار ،احمد بن داود یفهابو حن ، ینورىد .20

  .ش1368الرضی، 
تحقیق عمر عبدالسـالم   ،تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالم ،ذهبی، محمد بن احمد .21

 .ق1413 ،دارالکتاب العربى :تدمرى، بیروت
 .ش1389دارالحدیث، : قم ،مکتب حدیثی شیعه در کوفه ،شفیعی، سعید .22
مجمـع البحـوث   : مشهد ،نیالسعادت ریو اکس نیمشرق الشمس ،نیمحمد بن حس ،ییبها خیش .23

  . ق1414،  هسالمیاال
 .ق1386الداوري،  مکتبۀ: ، قمیعالشراعلل  ،شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه .24
انتشارات اسالمیه، : اکبر غفاري، تهران تصحیح علی ،ۀالدین و تمام النعم کمال ،ـــــــــــــ  .25

 .ق1395
دانشگاه : تحقیق حسن مصطفوي، مشهد ،الرجال اختیار معرفۀ ،شیخ طوسی، محمد بن الحسن .26

 .ش1348مشهد، 
  .ق1381حیدریه، : نجف ،الرجال ،ـــــــــــــ  .27
 .ق1417چاپخانه ستاره، : قم ،فی اصول الفقه ةالعد ،ـــــــــــــ  .28
 .تا المرتضویه، بی المکتبۀ: ، نجفالفهرست ،ـــــــــــــ  .29
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مؤسسـه المعـارف   : تحقیق عباداهللا تهرانی و علی احمد ناصـح، قـم   ،ۀیبغال ،ـــــــــــــ  .30
  .ق1425االسالمیه، 

کنگره جهانى هزاره شیخ : قم ،الرد علی اصحاب العدد ،شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان .31
 ].ب[ق 1413، مفید

 ].الف[ق 1413، کنگره جهانى هزاره شیخ مفید: قم ،تصحیح اعتقادات االمامیه ،ــــــــــــ  .32
دار  :، بیروتبوالفضل ابراهیماتحقیق محمد  ،تاریخ األمم و الملوك ،محمد بن جریر ي،طبر .33

  .ق1387 التراث،
 .ش1384زائر، : قم ،يصغر یبتو غ قم در عصر حضور ائمه ،یمعلغال ی،عباس .34
دارالـذخائر،  : قم ،الرجال ۀاالقوال فی معرف ۀخالص ،عالمه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر .35

 .ق1411
تحقیق احمد مهدوي دامغانی،  ،فی انساب الطالبیین مجدى ،العلوي العمري، علی بن محمد .36

 .ق1409 کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی،: قم
کتابخانه، موزه و مرکز : تهران ،بازسازي متون کهن حدیث شیعه ،عمادي حائري، سید محمد .37

 .ش1388اسناد مجلس شوراي اسالمی، 
، مؤسسۀ االمـام المهـدي  : قم ،و الجرائح خرائجال ،الدین راوندي، سعید بن هبۀ اهللا قطب .38

  .ق1409
   .ش1368اي اسالمی، ه بنیاد پژوهش: مشهد ،یانبالقصص ا ،ـــــــــــــ  .39
 .1365دارالکتب االسالمیه، : اکبر غفاري، تهران تحقیق علی ،الکافی ،کلینی، محمد بن یعقوب .40
مؤسسـۀ فرهنگـی   : قـم  ،روضۀ المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیـه  ،مجلسی، محمدتقی .41

  .ق1406اسالمی کوشانبور، 
 .ق1429ذوي القربی، : قم ،تلخیص التمهید ،معرفت، محمد هادي .42
 .ش1388نما،  هستی: تهران ،تدوین الحدیث عند الشیعۀ االمامیه ،مهدوي راد، محمدعلی .43
افزار کتابخانه نورـ  نرم ،رشاداال شرح فی المعاد ةذخیر ،محمد بن محمدباقر سبزوارى، مؤمن .44

  .2/1، نسخهبیت جامع فقه اهل 
 .ق1391دار الطلیعه، : بیروت ،ۀیالعباس ۀالدول أخبار ،نامعلوم .45



 1393بهار و تابستان م، ، سال ششم، شماره یازده پژوهی لنامه حدیثصفدو    206

تحقیق سید موسی شـبیري   ،ۀیعالش یاسماء مصنففهرس  ،بن احمد یاحمد بن عل ی،نجاش .46
 .ق1429جامعۀ مدرسین، : زنجانی، قم

 .ش1386شناسی،  شیعه: قم ،گیري تشیع دوازده امامی دورة شکل ،نیومن، اندروجی .47
: تحقیـق محمـد عبـدالقادر عطـا، بیـروت      ،طبقات الکبري ،هاشمی بصري، محمد بن سعد .48

   .ق1410العلمیه، دارالکتب 
  
  
  
  
  
  

 


