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  الشیعة مؤلفی اسماء فهرست
  

  *بهبودي محمدباقر
  **سرشار مژگان

  
  :چکیده

 و پرداخته شیعه معروف رجالیان از، نجاشی عباس بن علی بن احمد کتاب تحلیلی بررسی به مقاله این
 کـه ؛ آن مؤلـف  حیات زمان در نه، الشیعه مؤلفی اسماء فهرست که کند می اثبات قرائنی به توجه اب

 شاگردانِ از یکی به اجازه با نجاشی عباس بن احمد بن علی، فرزندش طریق از او فوت از پس ها سال
 دالیلی جمله زا. است شده تقدیم زمان آن علمی جامعه به، مروزي ابوالصمصام، پدر نجاشیِ  ابن معمرِ

 علمی توان حد در پدر وفات از پس، پسر ِ نجاشیِ ابن دهد می نشان، تحلیلی و اي مقایسه روش به که
 و علوه أدام و بقاه اهللا أطال« دعایی جملۀ: از است عبارت، کرده تدوین و تنظیم را پدر هاي مسوده، خود

ـ  و الحـاق  موارد، کتاب اصلی نسخۀ از قسمت سه در »نعماه  آوردن، هـا  ترجمـه  از برخـی  در الحاص
، آیند می نظر به نفر سه یا دو که اي گونه به، فاصله بی یا فاصله با صورت به ، فرد یک از متعدد هاي ترجمه

  .نیست طور این که درحالی

، الشـیعإل  مـؤلفی  أسماء فهرست، الفهرست، النجاشی العباس بن علی بن احمد :ها کلیدواژه
  .جالالر، مروزي ابوالصمصام

                                                             
 نگار بزرگ معاصر محدث، مفسر و سیرهفقیه، هاي استاد محمدباقر بهبودي،  نوشته این مقاله از بازنویسی دست *

 ، در سن هشتاد و شش سالگی،1393یکم بهمن و یستپ آن، ایشان در باست و در زمان نزدیک به چا فراهم شده
  .دار فانی را وداع گفت

می، واحد علوم و تحقیقات تهران،  ** / حدیثگروه علوم قرآن و ایران، استادیار دانشگاه آزاد اس
sarshar2008@gmail.com  

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
  1393 مستانپاییز و ز م،دوازده ۀشمار م،شش سال

 214ـ 189صفحه 
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  درآمد 
ً، نجاشی کتاب  پیش ها سال از ولی، داشته شهرت المصنّفین أسماء فهرست نام به قب

، شـده  مبدل رجال به فهرست نام اینکه علت. است شده معروف نجاشی رجال نام به
ف، فهرست این که است آن  با وجود، طوسی شیخ فهرست و ندیم ابن فهرست برخ

 و کتاب موقعیت شناخت در و پردازد می ها کتاب ریفتع به جهت هر از، مشابه حجم
ع، دیگر رجالی مسائل از بسیاري و آن مؤلف   .دهد می دست  به را زم هاي اط
ي جد. است النجاشی العباس بن احمد مؤلف، رسمی و مشهور نام بـه   نیز او اع

 کـه  است خواسته می مؤلف گویا. است داشته شهرت »النجاشی العباس بن احمد« نام 
. کنـد  احیـا ، بوده الطبالی ابن  به معروف که را العباس بن احمد ابویعقوب، جدش نام

 مشـاهده  صـورت  این به مؤلف نسب 253 رقم ذیل ،بحث مورد کتاب متن در اینک
 محمد بن ابراهیم بن عبداهللا بن محمد بن العباس بن احمد بن علی بن احمد: شود می
 غیبـت  از نقل به رساله متن براي نیز؛ 555رقم ، رستفه :ك.ر(النجاشی بن عبداهللا بن

 الّذي 1)277-271ص، 78ج و 366-360ص، 75ق، ج1391، مجلسی :ك.ر ثانی شهید
هواز ولی . المعروفإل »النجاشی عبداهللا رسالإل« إلیه کتب و یسأله عبداهللا أبی إلی کتب و ا
 ابـن  2الشـاعر  هبیرة بن سمعان لالسما أبی بن عثیم ابن غیره، مصنّف عبداهللا بی یرَ ولم

 بن أسد بن دودان بن ثعلبإل بن الحارث بن قُعین بن نصر بن أسامإل بن بجیر بن مساحق
  .عدنان معد بن بن نزار بن مضَر بن إلیاس بن مدرکإل بن خُزیمإل
 بیان عطف بعدي جملۀ و شود تلقی مبتدا عنوان به  نسب این تمام باید ،ادبی نظر از
سدي النجاشی العباس بن احمد«: گوید می هک باشد  اهللا أطـال ، الکتـاب  هذا مصنّف ا
 که است کسی همان عباس بن احمد بن علی بن احمد یعنی ؛»نعماه و علوه أدام و بقاه
 و دارد رسمی شهرت نجاشی عباس بن احمد نام  به، علمی مجامع و رجالی معاجم در

 کشـیده  تصنیف و تألیف رشتۀ به را ستفهر کتاب این که است علی بن احمد همان
 ایـن  خبر. کند می معرفی النجاشی العباس بن احمد جدش نام  به را خود گرچه؛ است
  .است مؤلف هاي کتاب نام، بیانش عطف و مبتدا

 خداونـد  یعنی ،»نُعماه و علوه أدام و بقاه اهللا أطال« دعایی جملۀ مؤلف، نام از بعد
نی را او عمر  کـه  است آمده، بدارد دوام بر را او وجود نعمت و عالی اممق و کند طو
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 چنـین . اسـت  شـده  ثبت مؤلف حیات زمان در جمله این که است آن بر دالّ صریحاً
، جملـه  به نظر نگارنده، این. است نرسیده ثبت به مؤلف خود وسیلۀ  به یقین به عبارتی

 نوشـته ، العباس بن حمدا بن علی ابوالحسن، مؤلف فرزند توسط عنوان این تمام بلکه
 و کشیده ترتیب و نظم به را او هاي نوشته، پدر فوت از پس که اوست، زیرا است شده
  .است کرده عرضه دانشمندان محضر به را رجالی پربهاي تصنیف این

: اسـت  مشهود عبارت این با، کتاب این دوم جزء اول در دعایی جملۀ همین عین
 ذکر و مصنّفاتهم من أدرکنا ما و الشیعإل مصنفی اءأسم فهرست کتاب من الثانی الجزء«

 أو مدح من منهم رجل کلّ فی قیل ما و أنسابهم و منازلهم و ألقابهم و کناهم من طَرف
النجاشـی  العبـاس  بن أحمد بن علی بن أحمد ابوالحسین الجلیل الشیخ جمعه مما. ذم 

سدي  جزء اول در که دهد می گواهی تعبار این. »نعماه و علُوه أدام و بقاه اهللا أطال ا
 همـین  گویـا . نیسـت  چنین متأسفانه که شود مشهود شرحی چنین باید هم کتاب اول

 کـه  کنند تصور وراقان از برخی که است شده موجب »... بقاه اهللا أطال« دعاییه جملۀ
 خودش دربارۀ مؤلفی هیچ قلم از دعایی چنین، زیرا نیست مؤلف خود از عبارت این

که  چنان .اند کرده حذف کلی  به را آن رو این از. کتاب عنوان در هم آن، یستن معقول
ت از برخی و یدعای جمله همین، کتاب این اخیر چاپ در  جهت بدون را دیگر جم

 آن متن که مؤلف حال شرح ذیل هم و کتاب دوم جزء ابتداي در هم اند؛ کرده حذف
 بـراي (.اسـت  مصـطفوي  چـاپ ، بوده نیز نگارنده اختیار در که اصلی نسخه. گذشت
 همـان  پـانویس  نیـز ؛ 79ص، تـا  بـی ، نجاشی: ك.ر چاپ این در دعاییه جمله مشاهده
، 140ص، 2ق، ج1390، خـویی : ك.ر نیز؛ 555ش، 213ـ211ص و 157ص و صفحه

  )614ش
 خود کتاب شخصاً نجاشی  ابن که اند کرده تصور همگان که اینجاست اصلی اشتباه

 هم روایت اجازه خود اصحاب به و کرده تخریج و تکمیل ضر،حا صورت همین به را
 در خصوصـاً  پـژوهش  و تحقیق کار طبیعت. است نبوده چنین که درحالی است؛ داده

، علمـی  موقعیـت  و تـألیف  صـاحبان  شـناخت  و حـدیثی  هاي تألیف کردن آمار مورد
 و بداند فتوحهم پروندۀ مانند را خود کتاب نجاشی  ابن که کرد می اقتضا آنان اجتماعی

ح به ح همین، خود کتاب متن در زمان که مکرر آن علمی اصط  برده کار به را اصط
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ح به بیشتر هرچه تا دارد نگه »التمام علی موقوف«، است  توفیـق  نظـر  تجدیـد  و اص
  .یابد

   فهرست کتاب تألیف در نجاشی انگیزه
 علی وقفت فانی. بعد اما«: گوید می خود فهرست مقدمه در النجاشی العباس بن احمد

  أنـه " مخالفینـا  من قوم تعییر من توفیقه أدام و بقاه اهللا اطال 3الشریف السید ذکره ما
  و اخبارهم علی وقف  و بالناس له علم  من قول هذا و "مصنف  و لکم سلف
 لمـن  علینا حجإل  و منه فیعرف احداً لقی و العلم اهل اخبار تاریخ و منازلهم عرف

 و. الکتب اکثر لعدم غایته ابلغ لم و استطعته ما ذلک من جمعت وقد. عرف و یعلم
  .»... أذکره لم کتاب إلیه وقع من إلی عذراً ذلک ذکرت انما

 أطـال « دعایی جمله. است الهدي علم مرتضی سید، شریف سید از نجاشی منظور
 علم اجل سید حیات عهد در ستفهر تألیف که دهد می گواهی »توفیقه ادام و بقاه اهللا

 »الشـریف  السـید  ذکره ما علی وقفت«، عبارت آغازین جملۀ و است شده آغاز الهدي
 نقل از بلکه، نشنیده او خود از را مرتضی سید سخن این نجاشی که است این از نشان

 مسـائل  از نجاشـی  کـه  است آن علت ظاهراً. است رسیده او سمع به دیگران گفتار و
 نهـایی  زعامت، زیرا کشید می کنار را خود رسمی ه احتمال زیاد از مجالسب و سیاسی

 الزامـاً  تـا  بپذیرد سمتی نشد حاضر لذا؛ پسندید نمی کرخ شیعیان بر را) آلبویه(بویه آل
 در کـه  روزي از را خـود  تـدریس  و افاده ظاهراً مجلس حتی. نپردازد هم را آن بهاي
 شخصـی  منزل همان در، پرداخت حدیث اشاعه و تدریس به و نشست مشایخ مسند

: ك.ر(.کـرد  مـی  خـودداري  رسـمی  مجـالس  و مساجد در حضور از و داد می تشکیل
ع با، رو این از 4)32ص، 91ق، ج1391، مجلسی  بدون، مخالفان سرزنش از یافتن اط
  .شد فهرست این نوشتن کار  به دست، بدمد کرنا و بوق اینکه در

 و جست می دوري سیاسی مسائل از که دلیل این به ینجاش  رسد که ابن به نظر می
 شـیخ  حتی و مرتضی سید از احوال در همه، کرد می پنهان نامحرمان از را خود کتاب
 السـید «: گویـد  مـی  فقـط  مرتضـی  سید ۀدربار لذا و کرد می اکتفا علمی تعابیر به مفید

 ابوالقاسـم «: ویـد گ می او ترجمه در و؛ سادات اشراف سایر ۀکه دربار چنان، »الشریف
 الدین و العلم فی المنزلإل عظیم« »زمانه فی احد فیه یدانه لم ما العلوم من حاز المرتضی
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 ببغـداد  العلویین نقیب الرضی ابوالحسن«: گوید می فقط رضی سید دربارۀ و؛ »الدنیا و
 دو، آن از، کنـد  مـی  آمار را برادر دو هر هاي آنکه کتاب وجود با او. »مبرزاً شاعراً کان

 از نجاشـی   ابن که دلیل این به. است نگرفته را آنان هاي کتاب روایت و حدیث اجازۀ
 است بوده آنان بر مقدم مشایخ، کثرت و مذهبی هاي آگاهی سایر و الحدیث علم حیث

 قبل سال هفده که بود کرده تکیه الحدیث علم و حدیث افاده مسند در ق396 از قبل و
  .است بوده مرتضی سید وفات از قبل سال چهل و مفید شیخ، استادش وفات از

 گـواهی  »الکتـب  أکثر لعدم غایته أبلغ لم و استطعته ما ذلک من جمعت قد«جملۀ 
 حتـی . اسـت  آورده دسـت  به را زم مصادر و مآخذ امکان حد در نجاشی که دهد می

 به مراجعه با ولی، است کرده تحصیل نیز را کهن عهد ماندۀ برجا و موجود هاي کتاب
 تـدوین  خـود  مرویـات  و هـا  کتـاب  براي دانشمندان که هایی نامه فهرست و اجازات

 اثـر  در، معاصـران  آثار بسا چه و گذشتگان آثار اکثر که است شده متوجه، اند کرده می
 سـوزانیدن  و کـردن  غـارت ، متعصب افراد کاري ندانم یا اي فرقه هاي آشوب و ها فتنه

 شیعه، آثار کامل آمار از که کند می اعتراف لذا؛ است شده معدوم عمومی هاي خانه کتاب
  .است مانده محروم

 آوري جمع از بعد تقریباً یا کتاب اتمام از بعد، آخر هاي جمله این که است روشن
 دیباچـۀ  این ذیل و صدر آنکه نه؛ است شده الحاق دیباچه آخر به ها مسوده و ها فیش
 مواد و باشد آمده نگارش به، اجل شریف ضیمرت سید عهد در زمان یک و جا یک کوتاه

 تهیـۀ  بـراي  نجاشـی . باشـد  زمـان  و عهـد  همـان  پرداختـۀ  و ساخته نیز شده فهرست
شی هیچ از ها تذکره و اجازات، ها فهرست  به مراجعه با گرچه؛ است نکرده فروگذار ت
 و کتـب  خریـداري  و دانشمندان شخصی هاي خانه کتاب در حضور یا و باشد وراقان

  به را خود شخصی هاي خانه کتاب نیز مشایخ و استادان برخی. فن اهل از استمداد حتی
  .اند کرده می هدیه او به مرگ از پس تقدیم و وصیت رسم

  او فرزند توسط نجاشی  ابن فهرست تقدیم و تدوین، تنظیم دالیل
 خـود  کـار  از را کسی، داشت اشتغال تحقیق کار به هایی که سال طول در نجاشی  ابن

 مانند؛ رود باد بر او زحمات ها سوزي آتش و ها فتنه، ها غارت اثر در مبادا نکرد، مطلع
ــارۀ خــود فهرســت مقدمــۀ در طوســی شــیخ آنچــه  غضــائري ابــن ابوالحســین درب



 1393پاییز و زمستان م، ، سال ششم، شماره دوازده پژوهی لنامه حدیثصفدو    194

 بر نجاشی  ابن که دورانی آن تمام در 5)35-32ص، 94ج، ق1391، مجلسی(.گوید می
 پرداخت می رجالی مسائل به گویی پاسخ و ثحدی افاده به و زد می تکیه مشایخ مسند

 حاکم غارت و هجوم، فتنه بغداد سنّیان و کرخ شیعیان میان، )450 وفات سال تا 395(
 دانشمندان و علما خانۀ و کردند می تخریب را مذهبی آثار، زدند می آتش را بازارها؛ بود
 هـاي  سال در و زدند آتش را مرتضی سید خانۀ حتی 416 سال در. رفت می غارت به

 در سـرآخر ، شـد  متـواري  نیـز  او شخص و رفت یغما به طوسی شیخ خانۀ بارها بعد
 در بیشتر و سال هر، هماره آشوب و فتنه این .کرد مهاجرت نجف به پنجاه دهۀ اواخر

 در سـنت  اهل 443 سال در که حد آن تا، گرفت می با رمضان ماه گاهی و محرم ماه
 از تـن  چنـد  اجساد، قبور نبش از بعد و شکستند را میکاظ حرم حرمت بغداد داخل

 جـا  جابه را دیگر جمعی اجساد و زدند آتش جذوعی و عوفی مانند را شیعه معاریف
 کـه  50 و 49 هـاي  سـال  در و کردنـد  دفـن  متروکـه  هاي گورستان سایر در و کردند

 مردم که حد آن تا، آمد وجود  به عمومی فتنه و آشوب، شد ور حمله بغداد به بساسیري
فه حتی اوباش و دون  خانۀ کتاب. راندند بیغوله به را خلیفه و کردند غارت را دارالخ

. کردند فرار دانشمندان خصوصاً و اشراف، اعیان، بزرگان. شد غارت اردشیر بن شاپور
 نیز نجاشی  ابن و کرد هجرت نجف به طوسی شیخ و گریخت شام به بغدادي خطیب

 او بـر  حـوادثی  چـه  نیسـت  معلـوم  و شد منتقل سامرا راه نیمه ،دآبا مطیر نزهتگاه به
  )412، ص1ق، ج1399حموي، : ك.ر(.شد موجب را او مرگ که گذشت

 و او سر بر مبادا که است بوده دلیل این به گویا، ممتد دوران این در مؤلف استتار
 غضائري ابوالحسین پیمانش، هم و درس هم هاي کتاب سر بر که رود همان او نغز کتاب
 پنهـان  و سـنی  و شـیعه  نـزاع  و سیاسـت  غوغـاي  از گیـري  کناره وجود با وي. رفت

یی  اجتمـاعی  موقعیت، خود کتاب و آرمان، هدف نگهداشتن  نظـر  از او. داشـت  بـا
 اجـل  سـید  وفـات  هنگـام  بـه  کـه  بود حد آن در خانوادگی تشخص و علمی مجامع

 کفالـت  او، مشایخ و سادات همه بر مقدم و مذهب بزرگان میان از، )436. د(مرتضی
 بن محمد ابویعلی، مفید شیخ داماد و شد دار عهده را مرتضی سید دفن و کفن و غسل
ر ابویعلی با همراه، است طالب ابی بن جعفر احفاد و خاندان از که جعفري حسن  سا

 مـه ه بـا ، نجاشی  ابن شاگردان شناخت از ما .اند داده یاري او به دیلمی العزیز عبد بن
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 و رجـال  شـناخت  و حـدیث  افادۀ در وي که ممتدي سابقۀ آن با و عظمت و شهرت
 او از که شناسیم می را او شاگردان از تن دو تنها و ایم مانده محروم، است داشته مشایخ
 است صهرشتی الحسن بن سلیمان ابوالحسن الدین نظام، نخست راوي: اند کرده روایت

، مجلسی(.پردازد می حدیث درج به و کند می یاد او از المصباح قبس خود، کتاب در که
  6)35-32ص، 94ق، ج1391

 مـروزي  حسنی معبد بن محمد بن ذوالفقار ابوالصمصام الدین عماد، راوي دومین
 مرویات تمام توانسته که است کسی تنها و کرده عمر سال 120 از بیش گویا وي. است

 این در که سندي و مأخذ تنها ولی. کند روایت اجازه حق به را نجاشی  ابن مصنفات و
مۀ اجازۀ، داریم دست در زمینه  کـرده  عطا زهره بنی به 723 سال در که است حلّی ع
ً. است گرفته قرار دیگران مستند بعدها و است مـه  اجـازۀ  متن مث همـان،  (حلّـی  ع
 یخش به ق915 در قطیفی سلیمان بن ابراهیم چون دیگري مشایخ استناد مورد 7)95ص

 قاضی به ق937 در کرکی محقق 8،)100ص، 108ج، همان(ترك بن محمد الدین شمس
 شـیخ  پـدر  بـه  خـود  اجـازۀ  در ق941در ثـانی  شـهید  و 9)74ص، همان(الدین صفی
 شهید فرزند که بینیم می آخر دست. است گرفته قرار 10)160ص، 108ج، همان(بهائی
صول معالم صاحب، )1011. د(ثانی نی سیارب ۀاجاز در نیز ا  بـر  بـالغ  کـه  خـود  طو

مـه  مـتن  فرزنـدانش  و حسـنی  الـدین  نجـم  سـید  بـه  ،است صفحه هشتاد  یـادآور  را ع
  )30ص، 109ج، همان: ك.ر(.شود می

مه اجازۀ متن در که است این مهم نکتۀ  صـورت  بـه  ، نجاشـی   ابن، مؤلف نام، ع
 درسـتی  بـه  یـز ن کرکـی  محقـق  اجـازه  و قطیفی اجازه در و بود شده وارد »النجاشی«

 عـن «: اسـت  شده حکایت صورت این به ثانی شهید اجازۀ در ولی، بود شده حکایت
 العباس بن احمد بن علی بن احمد العباس أبی الشیخ مصنفات المروزي الصمصام أبی

، خواننـد  می »ابوالعباس«عنوان   به را او نیز دیگران ثانی شهید از تقلید به و؛ »النجاشی
مه عبارت شهیدثانی فرزند، مهه که پیشاپیش چنان  حکایت صریحاً و داده تغییر را ع
 بـن  علـی  بن احمد العباس أبی الشیخ عن الصمصام أبی الدین عماد عن«: است کرده
  .»النجاشی العباس بن احمد

صـإل  کتـاب  قرائـت  از کـه  است اشتباهی »ابوالعباس« به عقیدۀ نگارنده، تعبیر  خ
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قوال م الرجال معرفإل فی ا مه. است شده ناشی حلی هع  از نقـل  بـه  کتاب این در ع
 العبـاس  بن احمد بن علی بن احمد«: گوید می و کند می یاد را او نسب نجاشی کتاب

 رحمـه  العبـاس  ابن یکنی احمد کان و«: نگارد می خود قلم به نسب اتمام از بعد و» ...
 عنـوان عطـف    به، نسب ذیل که است نجاشی  ابن کتاب متن به ناظر عبارت این. »اهللا

سدي النجاشی العباس بن احمد«: اند نوشته بیان   .»الکتاب هذا مصنف ا
مه سخن معناي ، اسـت » ...احمد بن علی بن احمد« نجاشی نسب که است این ع

ي جد به را او یعنی؛ است »العباس بن احمد« علمی مجامع در او شهرت ولی  وي اع
 نه، »النجاشی العباس بن احمد ابوالحسین«: گویند می و دهند می نسبت محمد بن عباس

  .»علی بن احمد ابوالحسین«: اینکه بگویند
 آنان منظور و »الولید ابن«: گویند می لذا و بود متداول سابق عهد در تعبیر سبک این

 موسی بن احمد ابوالفضائل«: گویند می یا؛ است »الولید بن احمد بن الحسن بن محمد«
 »بابویه بن علی«: گویند می یا؛ است او جد هشتمین نام »طاوس« که یدرحال »طاوس بن
 محمـد « منظورشان گاهی و است »بابویه بن موسی بن الحسین بن علی« منظورشان و
 نیـز  سـنت  اهـل  میـان  در روش این. است »بابویه بن موسی بن الحسین بن علی بنا

 بـن  علـی  بن الرحمن عبد« او نام که »الجوزي ابن ابوالفرج« مانند ؛است بوده متداول
 همین به و او معاصران و شهید اشتباه علت شاید 11.است »الجوزي ابن علی بن محمد
مه یعنی، مؤلف خطی نسخۀ، اول مجلسی مانند آیندگانی ترتیب  کـه  باشـد  حلـی  ع
، انـد  خوانـده  »ابوالعباس یکنی احمد کان و« را »العباس ابن یکنی احمد کان و« جملۀ
مه دستی ۀنسخزیرا   بایـد  12.اسـت  بـوده  یقرأ و نقطه بدون، بدخط بسیار، حلی ع
 »ابوالحسین« هم نمونه براي که کند نمی انتخاب کنیه دو خود براي کسی داشت توجه
مه که ویژه به. »ابوالعباس« هم و باشد صإل در خود حلی ع قوال خ  حال شرح در، ا
 ۀفاید: ك.ر نیز؛ 95ص(.است کرده منتسب »العباس ابن« به را »احمد« نام، مرتضی سید
  13))کتاب آخر(دهم

مه حلی هم شهرت داشته است؛ » احمد بن العباس«و » ابن العباس«تعبیر  قبل از ع
ل و الحـرام مـن علـم النجـوم      از جمله در  تـألیف  (فرج المهموم بمعرفإل مـنهج الحـ

مه حلی است) 668-589(الدین ابن طاووس رضی فراوان به چشـم  ) که از مشایخ ع
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نجاشی، رقم   نیز ابن/ 122ق، ص1368ابن طاووس، / 182نجاشی، رقم  ابن (.خورد می
ــن 1080، 944، 704، 253، 232 ــاووس،  و اب  14)222، 125، 124، 123ق، ص1368ط

» احمد بن العباس النجاشـی «نجاشی به عنوان   این تعبیر رسمی، یعنی یاد کردن از ابن
تأخران نیز مشهود است؛ گرچه این متابعت از باب تقلید باشد، هاي برخی از م در اجازه

هـاي اقـدمین و    زیرا در اعطاي اجازۀ حدیث، هر محدثی ناگزیر از سند گرفتن اجازه
افتد که تعابیر اقدمین  تر اتفاق میالبته کم. راتب در اجازۀ خود استکپی کردن سلسله م

یـرا ممکـن   اي بر آن بیفزاینـد، ز  نکته یا د یا از شرح و توضیح آن بکاهندرا تبدیل کنن
زم را حذف کنند جا بیفزایند یا نکتهاست ناخواسته شرحی ناب که در اجـازۀ   چنان. اي 

در میان . شهیدثانی و فرزندش، در مورد نجاشی مشهود بود که او را ابوالعباس نامیدند
 بـن العبـاس  احمـد  «نجاشی با عنـوان رسـمی او،     متأخران از جمله کسانی که از ابن

العابـدین حسـنی، شـاگرد مـ محمـدامین       امیر زیـن  اند، در اجازۀ یاد کرده» النجاشی
بـه همـین    15)15ق، ص1391مجلسی، (.استرآبادي است به شیخ عبدالرزاق مازندرانی

: گوید که به خط او موجود است، می صحیفۀ سجادیهترتیب، مجلسی اول در روایت 
سانید السابقإل عن أبی ا« الفقار عن أحمد بن العبـاس النجاشـی عـن     لصمصام ذيو با

: ك.؛ نیز ر252اصلی، ص ۀ؛ نسخ59، ص110، جهمان(».الحسین بن عبیداهللا الغضائري
  )82اجازه او به م محمدصادق کرباسی، همان، ص

واسطه از ابن برخی تصور کرده کند؛ گرچه  نجاشی روایت می  اند که شیخ طوسی ب
انند ابوالصمصام حسنی مروزي حـق روایـت تمـام مرویـات و     از این باب باشد که م

او  فهرستمسموعات نجاشی را داشته باشد و مرویات و مسموعات نجاشی هم که در 
  16.مندرج است

در نسخۀ اصل مجلسی که به خط شکسته نستعلیق کاتب در اکثر موارد، بلکه هرجا 
کرده است، معلوم  ته مکتوب میپیوس هم ها را به امکان داشته است، بر سبیل عادت کلمه

مه به این صورت بـوده اسـت   نمی ابوالحسـین احمـد بـن علـی     «: شود که عبارت ع
در صـورت  . »ابوالحسن بن احمـد بـن علـی النجاشـی    «: ؛ یا به این صورت»النجاشی

مـه حلـی، شـیخ طوسـی از       نخست می مِ ع توان گفت که به حکم این اجازه و اعـ
نجاشی حق روایـت داشـته اسـت و در صـورت دوم بایـد      ابوالحسین احمد بن علی 
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مه حلی، بعد از فوت نجاشی که هم م ع زمان بـا   بگوییم که به حکم این اجازه و اع
سفر شیخ طوسی به عراق اتفاق افتاده است، شیخ طوسی با اجازه از پسر نجاشی علی 

  .او را روایت کرده است فهرستبن احمد بن علی نجاشی، کتاب 
مه ناخوانا بـوده اسـت، بیشـتر مـی    با توج ف را     ه به اینکه خط ع تـوان علـت اخـت
مـه فقـط از طریـق            به. توجیه کرد طـور کلـی شـواهد فراوانـی در دسـت اسـت کـه ع

نجاشـی را جـزو    فهرسـت اگـر  . کرده اسـت  هاي نجاشی را روایت می ابوالصمصام کتاب
مه حلـی حـق روایـت از    مسموعات  او را هـم داشـته   فهرسـت  یا مرویات او بدانیم، ع

مه حلی اتصال خود را به کشـی بـه ترتیـب از     فهرسـت نجاشی و  فهرست است؛ لذا ع
ق، فایـده  1381حلـی،  : ك.ر(.طریق ابوالصمصام مروزي و شیخ طوسی تقریر کرده اسـت 

مه نیز بـه همـین تقریـر بـه بنـی      17)دهم؛ آخرین فصل کتاب  .دهـد  زهـره اجـازه مـی    ع
نیــز نســخه خطــی شکســته نســتعلیق کــه شــرح آن / 95، ص107ق، ج1391مجلســی، (

دو  بنابراین با وجـود آنکـه شـیخ و نجاشـی، هـر     ) 113ق، ص1381حلی، : ك.گذشت؛ ر
انـد، دلیلـی در دسـت نـداریم کـه آن دو اسـتاد        برده سر می سال با هم در بغداد به 42طی 

قات کرده باشند یا شیخ طوسی خواسته یا توانسته باشد نجاشـی    از ابـن  حدیث با هم م
حتـی اگـر دلیلـی در دسـت     . دیگر بـود ، زیرا خط سیاسی این دو تن ضد یکروایت کند

توانسـتیم اتصـال    داشتیم که شیخ هم از ابوالصمصام حسنی حق روایت داشته اسـت، مـی  
سـفانه فقـط   هاي نجاشی قطعـی بـدانیم، ولـی متأ    بشیخ را به مرویات، مسموعات و کتا

صـفدي،  (الـوافی بالوفیـات  هـم در  ) 764. د(البته عبارت صفدي. شواهد نفی آن را داریم
که فقط فرزند نجاشی، علی بن احمد را راوي کتاب پـدر معرفـی   ) 187، ص7ق، ج1381

ولـی شـواهد    18،)همـان (را در او منحصـر کنـد   فهرسـت تواند روایت کتاب  کند، نمی می
 بـن علـی بـن     جنبی دیگري در دست داریم که باید روایت ابوالحسـن علـی بـن احمـد    

احمد بن العباس را منحصراً تصدیق کنیم، حتی روایت ابوالصمصام را هم کـه در حـدود   
کـرده اسـت، نسـبت بـه کتـاب       هفتاد سال بعد از فوت نجاشی مرویات او را روایت مـی 

نجاشی از طریق همین فرزند نجاشی، ابوالحسن علی بن احمد بـن علـی بـدانیم     فهرست
بـوده،  » موقوف علی التمام«ر، فهرست پربهاي او را که تا حدي ها بعد از فوت پد که سال

  .در حد توان خود تنظیم و تدوین و سپس به جامعه علمی تشیع تقدیم کرده است
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ح از جمله شواهد این ادعا، الحاق هایی اسـت کـه قهـراً بعـد از وفـات       ها و اص
دیگران باشد، زیرا همو تواند کار  نجاشی پدر به این کتاب علمی وارد شده است و نمی

ها قبل از وفات پدر بر پشت کتاب او همان جملۀ دعاییه را نوشته است؛  است که سال
از سوي دیگر گنجینۀ نجاشی در اختیار دیگران نبوده است؛ چه در غیر ایـن صـورت   
راویان دست اول این مجموعۀ پربها فراوان بودنـد و اتصـال جامعـۀ شـیعه تنهـا بـه       

ــرو ــام م ــرابوالصمص ــی، : ك.ر(زي معم ــز / 230و  212، ص105ق، ج1391مجلس نی
هـاي   اند که او در قزوین از محمد بن علـی مقـري در تفسـیر ثعلبـی، در سـال      آورده
  .شد منحصر نمی 19)422، ص2ق، ج1376کرده است؛ رافعی،  روایت می 313ـ312

کـه در   اند، سطر آخري است ها که برخی نیز به آن اشاره کرده از جمله این الحاق
محمد بـن الحسـن بـن حمـزة الجعفـري      «: است  ترجمۀ ابویعلی جعفري چنین آمده

خرین . عبداهللا بن النعمان و الجالس مجلسه ابویعلی، خلیفإل الشیخ ابی متکلم فقیه قیم با
ها او را  ها و رسائل و جواب و بعد از آنکه نام کتاب) 1070تا، رقم  نجاشی، بی(»جمیعاً

کنـد، از جملـه    کرده است، آمار می اي را اشغال می که هریک جزوه هاي علما به سؤال
» الموجز فی التوحید، موقوف علی التمام. کتاب التکملإل موقوف علی التمام«: نویسد می

مات رحمه اهللا یوم السبت سادس عشـر شـهر   «خوانیم  و در سطر آخر این ترجمه می
ث و ستین و أربعمائإل دهد که  این ترجمه نشان می 20.»هو دفن فی دار. رمضان سنإل ث

ابویعلی جعفري دو کتاب علمی دیگر در دست تألیف و تحقیق داشته که هنوز آمـاده  
این جمله صراحت کامل دارد که نویسـندۀ آن  . تخریج، تدریس و روایت نبوده است

نجاشی به کارهاي علمی ابویعلی اشراف داشـته و انتظـار داشـته اسـت کـه        یعنی ابن
دان و را پاینده بدارد تا این دو کتاب را تکمیل کند و بعد به عـرض دانشـمن  خداوند ا

بنابراین قطعی اسـت کـه ایـن عبـارت،     . برداري بدهد برساند و اجازه روایت و نسخه
تواند  چه در سطر آخر مشهود است، نمینجاشی مؤلف کتاب است، ولی آن  بنعبارت ا

قطعـی اسـت،    450ابن نجاشی در سال که وفات  چنان زیرا، نجاشی باشد  عبارت ابن
، 10ق، ج1385اثیـر،   ابـن (.قاطعانه تثبیت شـده اسـت   463وفات ابویعلی نیز در سال 

قـوال  نیز عین عبـارت نجاشـی کـه در    / 68ص صـإل ا نیـز  / 164درج اسـت، ص  خ
از این رو احتمال اینکه سطر آخر ترجمه به وسیلۀ  21)271، ص8، ج1357جوزي،  ابن
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شود  همچنین معلوم می. شود ی مسطور و تکمیل شده باشد، تقویت میفرزند ابن نجاش
جعـه بـه   خبر بوده است؛ وگرنه با مرا ابن نجاشی بی فهرستکه شیخ طوسی از کتاب 

ابـویعلی را در   شد و نـام  هاي ابویعلی جعفري باخبر می فهرست ابن نجاشی از تألیف
ن ابویعلی موفق بـه اتمـام   گرچه که شاید آگاه بوده و چو. کرد فهرست خود درج می

  .است  ها را درج نکرده ها نشده، نام آن کتاب
رقـم  (نجاشی اسـت   ابن فهرستاز جمله موارد الحاق، شرح حال شیخ طوسی در 

 هاي شیخ طوسی را از مآخذ دیگـري بـه   دهندۀ آن است که نام کتاب که نشان) 1068
هـا را از   ی نـام کتـاب  نجاشـ   پیدا است که ابـن  22از سبک عبارت. دست آورده است

شیخ طوسی اخذ نکرده است؛ وگرنه بر سبک و سیاق فهرسـت طوسـی نـام     فهرست
طوسی در این زمینه، بسیار مغشوش است  فهرستکرد؛ گرچه نسخۀ  ها را یاد می کتاب

طوسی در بغداد بـه رشـتۀ تـألیف     فهرستو تقدیم و تأخیر فراوان دارد، زیرا نسخۀ 
ً درآمده است و چنان هاي پژوهشی ماننـد پرونـدۀ     اشاره شد، امثال چنین کتابکه قب

. انـد  افزوده مفتوح است که نه تنها در عهد مؤلف آن، بلکه بعدها نیز دیگران بر آن می
ها و تحریرهایی را که در نجف با فرصت و فراغ بال بیشتري به کتابت  خصوصاً کتاب
ف ترتیب دارد؛خود افزوده است که تا این حد ا فهرستآمده است، به  و چـه   23خت

او را  فهرستبسا آن دسته از شاگردان شیخ طوسی که قبل از سفر او به نجف، کتاب 
اند، به نسخۀ خـود   ي از تحریرهاي بعدي او دست یافتها اند، هرگاه به نسخه ه کردهتهی

  .اند افزوده
 456نیز که اینک به نام کشی شهرت دارد، در نجف اشـرف سـال    اختیار الرجال 

ء شده است که در آن زمان،  هفت سال  گذشته و بیش از سال از فوت نجاشی می 5ام
خبـار  نـام کتـاب   . گذشته است از توطن شیخ در نجف می در برخـی   المجـالس و ا

گرچه این  ها وجود ندارد؛ ست و در برخی نسخهطوسی موجود ا فهرستهاي  نسخه
کننده محسوب کرد، زیرا صـاحب  ام هاي توان جزو تألیف را نمی گونه امالی حدیثی

هاي تنظیم و مکتوب شدۀ ایام تحصیل را باید در مجلس افاده حاضر کند و  امالی جزوه
نـام او یـاد     را بـه  امالی و مجـالس این، کتاب وجود با . از روي آن ام و قرائت کند

ي احادیث از سال  کرده د، تـا  به بع 450اند و مکرر طبع شده است و چون تاریخ ام
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ً در نجف اشرف به قمري 458سال  ي احادیث ک عمل آمـده اسـت و از     است، ام
عنوان شیخ مفید   ظاهر امر پیدا است که نسخۀ چاپ شده، نسخۀ فرزند او است که به

ي پـدر را مکتـوب مـی    کـرده   ابوعلی الحسن بن محمد بن الحسن شهرت دارد و ام
  .است

هایی مسطور شود که در  نیز باید در عداد آن کتاب انالتبیبه زعم نگارنده، نام تفسیر 
نجف تألیف شده است، زیرا مسلک شیخ در این تفسیر، مسلک ادبی و علمی است که 

کرده است؛ از  پرداخته است و نه کسی از آن استقبال می در کرخ بغداد، کسی به آن نمی
شد  آن آیاتی اقتصار میآن رو که مسلک رایج آنان، شیوۀ محدثان بوده است و قهراً بر 

شود  مکشوف می التبیاناین نکته از مقدمۀ تفسیر . که حدیثی در ذیل آن وارد شده باشد
و از شیوۀ عمل شیخ طوسی که بیشتر مسلک ابومسلم اصفهانی و علی بن عیسی رمانی 

ً نامطبوع نمی را می نام . شناسد ستاید؛ گرچه مسلک طبري، زجاج، فراء و بلخی را کام
هـاي   طوسی مشهود است، ولـی در نسـخه   الفهرستهاي چاپی  اینک در نسخه تبیانال

 فهرسـت خطی پیشین وجود ندارد و به تصریح سید محمدصـادق آل بحرالعلـوم، در   
را به شیخ  التبیانطوسی نام آن یاد نشده است، ولی دیگران بلکه همه آیندگان، تفسیر 

م طبرسی در مقدمۀ  اند و در پیشاپیش همه، امین طوسی نسبت داده س مجمع البیان ا
 24.کنـد  برد و مسلک او را سرمشق خـود مـی   ، با ستایش تام از آن نام میلعلوم القرآن

نیز با توجه به مقدمۀ آن و با اعتراف اهل فن، در نجـف تـألیف شـده     المبسوط کتاب
وۀ شمار کتـاب  طوسی مشهود است، به فهرستاست؛ گرچه اینک نام آن در   هـاي  ع

  .که به هشتاد و یک کتاب بالغ شده است المبسوطفقهی 
به  که التبیان تفسیر والمبسوط کم نام کتاب هاي  نتیجه آنکه به احتمال قوي، دست

نجاشی به رشتۀ تألیف و تدوین درآمـده،    عقیدۀ نگارنده در نجف و پس از وفات ابن
این ترجمه، مشـهود   روي هم، از ذیل. نجاشی الحاق شده است  ابن فهرستبعدها به 

نجاشی با شیخ طوسی تماسی نداشته است؛ از این رو از او اجازۀ روایت   است که ابن
ً طبیعی است، زیرا ابن تر بـوده   نجاشی از حیث رتبه، جامع  ندارد و این کام تر و وا

سال پیش از آنکه شیخ طوسی به بغداد وارد شود تا محضر  14نجاشی در حدود . است
کرده است و لذا خود را  ا دریابد، مانند سایر مشایخ در مسند افاده جلوس میمحدثان ر
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یـا اجـازۀ روایـت     است تا از وي اجازۀ حدیثدانسته  شیخ طوسی نمی نیازمند اجازۀ
  .هاي او را درخواست کند کتاب

از شواهد دیگر، برخی مواد ترجمه است که گویا نجاشی مؤلف، در آن مواد به نظر 
فاصـله و   ه است و فرزند مؤلف بدون توجه، هردو مسوده را گاهی بـی قاطعی نرسید

از جمله ترجمۀ ابراهیم بن صالح انماطی است که . گاهی بافاصله به ثبت رسانیده است
انمـاط جمـع نمـط    . آمده اسـت  26 37و بار دیگر ذیل شمارۀ  25 13یک بار طی رقم 

نجاشی عنوان . ن شک متحد استاین دو نام و دو عنوان بدو. معناي نمدفروش است به
و شرح اول را از زبان استادش، ابوالعباس بن نوح آورده است و چـه بسـا از کتـاب    

. او نقل کرده باشد که در هر فصلی، نام اصحاب یک امام را عنوان کرده است مصابیح
هاي خود را  ، آن است که ابوالعباس بن نوح تمام کتاب»أخبرنی«گوید  علت آنکه نمی

گونـه اتخـاذ سـند، بایـد بـه       سم وصیت بعد از مرگ به او اهدا کرده است و اینبه ر
عنوان دوم را . »أخبرنی«صورت  عنوان شود، نه به » ذکر«صورت  و یا به » قال«صورت  

ن نیز معین شده است و استادش مفید آورده است که طریق روایت آ مصابیحاز کتاب 
خـوانی  ابوالعبـاس سـیرافی هم   مصابیحح مفید با شر مصابیح که شرح به همین سبب

جاي   نجاشی به فهرستنداشته و نیازمند تحقیق بیشتري بوده است، هردو مسوده در 
هردو شرح مزبور متحد گردد، ولی قبل از » موقوف علی التمام«مانده است تا براساس 

  .اتمام تحقیق، دارفانی را وداع کرده است
خود ثبت کرده است، مأخذ  فهرستن را در شیخ طوسی نیز از دو مأخذ هردو عنوا

احمد بن عبدالواحد بزاز است که از او به نام احمد بن عبدون تعبیـر  فهرست اول او، 
فهرسـت  نجاشی است که براساس   این طریق شیخ طوسی موافق طریق ابن 27.کند می

تمـام   زید از حمیـد بـن زیـاد    طالب عبیداهللا بن ابی عبدون از ابی خود هم از طریق ابن
کنـد و هـم از طریـق ابوالعبـاس      مرویات و مسموعات و مدونات آنان را روایت مـی 

که در عنوان اول ابـراهیم   سیرافی از احمد بن جعفر بن سفیان از حمید بن زیاد؛ چنان
  .بن صالح یاد کرد

این همان شرح، عنوان  28.ابوعبداهللا غضائري است فهرستمأخذ دوم شیخ طوسی 
جاشی آورده بود؛ با این تفاوت که مأخذ نجاشی گفتۀ ابوالعبـاس  و طریقی است که ن



 فهرست اسماء مؤلف الشیعإل                                             203

هاي  اگر نسخه 29.سیرافی است و مأخذ شیخ طوسی ابوعبداهللا غضائري استاد او است
م و تاریخ در اختیار نجاشی قرار گرفته باشد، طبیعی  سیرافی در رشته حدیث، فقه، ک

هاي او  اند، از کتاب شی نبودهسوي با نجا است که شیخ طوسی و همه دیگرانی که هم
ع مانده باشند بی هاي شیخ طوسی نسـبت بـه آمـار     بنابراین باید گفت که آگاهی. اط

عبـدون   مشایخ نجاشی، امثال ابوعبـداهللا غضـائري و ابـن    وسیلۀ  هاي سیرافی به کتاب
هـاي   هـا و مسـوده   حاصل شده است که با نجاشـی و سـیرافی و چـه بسـا پـژوهش     

 30.اند کرده هاي رسیده را تبادل می اند و آگاهی ائري در تماس دائم بودهابوالحسین غض
: ك.ر(.حدیث ابراهیم بن صالح در مسائل غیبت، به کتاب شیخ طوسی وارد شده است

  )334-331، ص2ق، ج1384طوسی، / 280ق، ص1398طوسی، 
نمونۀ دیگر، ترجمۀ حسن بن محمد بن فضل نوفلی است که یک نوبت ذیل رقم 

عیـاش   تألیف ابن 32اشتمالو نجاشی این عنوان و شرح را از کتاب  31آمده است 112
کنـد، نفـر اول    عیاش جوهري ارائـه مـی   در سندي که ابن .نقل کرده است 33جوهري

و نفر دوم ابومحمد حسن بـن محمـد بـن     34زید انباري است ابوطالب عبیداهللا بن ابی
، در ترجمه ابومحمد حسن بن 75م نجاشی در نوبت دوم ذیل رق 35.جمهور عمی است

نجاشی این شرح و عنوان را از فهرست مرویات  36.آورد محمد نوفلی شرح دیگري می
عبـدون   و مسموعات استادش ابوعبداهللا احمد بـن عبدالواحـد بـزاز معـروف بـه ابـن      

شاید ایـن تصـحیف   . است» فضل«تصحیف کلمه » سهل«کلمه . استخراج کرده است
عبدون صورت گرفته باشد که نجاشی را به تردیـد   از فهرست ابن برداري هنگام نسخه

افکنده است که آیا این دو عنوان معرّف یک تـن از خانـدان نوفـل بـن حـارث بـن       
عبدالمطلب است و یا معرف دو تن؛ و اگر معرف یک تن باشد، باید تحقیق کند کـه  

ر هر حـال  د. بن سهلاین مرد، حسن بن محمد بن فضل است و یا حسن بن محمد 
آوري  اي جمع کتاب نیکو و پر فایده«: گوید کتاب او آمده است و می شرحی که دربارۀ

کرده است و نام آن را شرح مجالس بحث و مناظرۀ حضرت رضا با اهل ادیان نهـاده  
عبدون باشد و یا نظر شخصی نجاشی باشد، گواهی  ، خواه نظر استاد نجاشی، ابن»است

به ضعف مؤلف بعد از وارسی و مطالعۀ متن کتاب صـادر   دهد که قضاوت او دائر می
نظـر نجاشـی و    در ایـن بـاره  . وعی و واهی دیـده اسـت  شده است که محتوا را مصن
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رافع، ثقه و مورد اعتماد است و حسن بن محمد بـن   استادش بر این است که ابن ابی
حـدیث  کرده اسـت و بـه    جمهور عمی با آنکه از افراد ضعیف و نامطمئن روایت می

داده است که گویا مرسل و مسند در نظر او واجد یک مرتبه از  مرسل چنان اعتباري می
اعتبار و اطمینان بوده است؛ لذا ضعف محتوا را به مؤلف، یعنی آخرین واسطه حسـن  

اي دیگر  ترجمه 131نجاشی براي نوبت سوم، ذیل رقم . اند بن محمد نوفلی نسبت داده
او این شرح و عنـوان را از ابوالعبـاس    37.تاب آورده استدرباره همین مرد و همین ک

خـود،   رجالشیخ طوسی در کتاب  ،عقده حافظ نقل کرده است و به همین ترتیب ابن
محمد، اسحاق و اسماعیل را به عنوان پسران فضل بن یعقوب بن فضل بن عبداهللا بن 

و امام  صادق الحارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب یاد کرده است که از امام
این شرح و بیان، نص در این است که جد صـاحب ترجمـه    .اند روایت کرده باقر

نیز مسموع ) 112ذیل رقم (یعقوب است که از کتاب اشتمال جوهري همان فضل بن
ذیل رقـم  (عبدون آمده بود که از فهرست ابن» حسن بن محمد بن سهل«شد و نسخۀ 

  .، تصحیف شده است)75
دیـان «بیر تع ،در هر صورت عبـارت نجاشـی   » ثقإل صنّف مجالس الرضا مع اهل ا

کند و هم قضاوت قاطعی دربارۀ محتواي کتاب  است که هم صاحب کتاب را توثیق می
؛ یعنـی بعـد از   »کتاب او تصنیف اسـت، نـه روایـت   «: گوید دهد و می او به دست می

ل مباحثه کرده در مرو با سران ادیان و نح له که حضرت رضاشهرت یافتن این مسئ
هـا را   ها، شخصاً ایـن سـؤال و جـواب    است، ابومحمد نوفلی با دریافت برخی شایعه

ع می، بـه   هاي شخصی خود و یا اقتباس از سایر مؤلفه براساس موازین و اط هاي ک
هنگـام   رشتۀ تألیف درآورده و مدون کرده است، نه آنکه در مرو حضور داشـته و بـه  

ها را به قید کتابت ضـبط   ها و جواب دست، سؤال لم بهق هاي حضرت رضا مناظره
بنابراین باید نظر قاطع نجاشی را در همین ترجمۀ آخر دانست و به این . کرده است می

جهت که جنبۀ روایت ندارد و به نام روایت شهرت یافته و مدون شده است؛ لذا مطابق 
  38.سیرۀ خاص خودش از ثبت طریق و سند امتناع کرده است

 فهرسـت  در فرد این. است عباسیان موالی از راشد بن حسن ترجمۀ 39ونۀ دیگرنم
 الهـذلی  الجـارود  بـن  عبداهللا بن ربعی ترجمۀ و عنوان ذیل ولی، ندارد عنوانی نجاشی
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: پس از ترجمه و ایراد طرق کتاب او، این عبارت به ثبت رسیده است ،)441ذیل رقم (
بابویه کتاب الراهب و الراهبإل روایإل محمد بن  بن 40ذکر ابوعبداهللا الحسین بن الحسن«

الحسن عن محمد بن الحسن عن احمد بن محمد عن القاسـم بـن یحیـی عـن جـده      
اي که اکنون ذیل ترجمۀ ربعی بن عبداهللا  شرح و تذکره. »فی فهرسته. الحسن بن راشد

ی، یعنی دات نجاشکنندۀ مسو شود، ربطی به ربعی ندارد، بلکه تنظیم بن جارود دیده می
اي ملحق  فرزند او، این تذکره و سند را که به احتمال قوي در پشت برگ و یا در برگه

  41.به ترجمۀ ربعی دیده است، ذیل ترجمۀ ربعی ثبت کرده است

 صـورت  ایـن  به تذکره و خام صورت به ، هم دیگري دهمسو زمینه این در نجاشی
 بـن  القاسـم  محمد ابی من معتس: زیاد بن حمید قال. مسعود بن حمید«: است داشته

 سـمعت : قال و. مسعود بن حمید کتاب -بالکوفإل اشجع وراء ینزل -القرشی اسماعیل
 تذکره این نجاشی ؛)343ق، ذیل رقم 1407نجاشی، (»الراهبإل و الراهب کتاب ایضاً منه
 موفق فوت اثر در ولی، است کرده اقتباس زیاد بن حمید رجال کتاب از را یادداشت و
 زیاد بن حمید رجال کتاب از نقل به را کتاب آن سند وگرنه؛ است نشده آن میلتک به
م ذیل، است رسیده ثبت به 339 رقم طی اکنون که : گفـت  مـی  و افـزود  مـی  خود ک
 سمعت: قال زیاد بن حمید عن جعفر بن احمد حدثنا قال عبیداهللا بن الحسین أخبرنا«

 ترتیـب  همین به و »الراهبإل و الراهب ابکت القرشی اسماعیل بن القاسم محمد ابی من
  .کرد می تدوین مسعود بن حمید کتاب براي سندي و عنوان

 کتـاب  له راشد بن الحسن«: است کرده ثبت چنین را راهبإل و راهب کتاب طوسی
 بـن  محمد عن الولید بن الحسن بن محمد عن جید ابی ابن به اخبرنا الراهبإل و الراهب

 بـن  الحسن جده عن یحیی بن القاسم عن عبداهللا أبی بن احمد عن ماجیلویه القاسم ابی
  )174ش، رقم 1351طوسی، (».راشد
 شـده  عنـوان  القاب و کنی باب در هم که است هایی ترجمه، شواهد این جملۀ از
 ماننـد . شود می دیده، رود اي آنکه اشاره بی، روات کوچک هاي نام باب در هم و است

 از بیشتري شناخت، کوچک نام ذیل 535 رقم طی که خالد بن صالح محاملی ابوشعیب
 او ساده معرفی به 1240 رقم طی و کند می سکوت او توثیق از ولی، دهد می دست به او

  42.کند می تصریح او وثاقت به و پرداخته
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  :ها نوشت پی
 ابوبجیر ،سمعان بن عثیم بن النجاشی بن عبداهللا؛ است نجاشی نازل اجداد از النجاشی بنعبداهللا . 1

سدي هواز ولی قد و. إلیه منه رسالإل عبداهللا ابی عن یروي النَّصري ا  رساله سند .المنصور قبل من ا
ً ، 5ج، ق1325(حجر ابن. است نَوفلی سلیمان بن عبداهللا که اول دست راوي مگر؛ است صحیح کام
 اهل بیت مناقب باب در) 329ص، 5ج، تا بی(ترمذي. است کرده عنوان را او ترمذي رمز با) 246ص
 با نیز؛ شده تضعیف عنوان غرابت  به، حدیث حسن وجود با که است کرده روایت او از حدیث یک

؛ اسـت  نـوفلی  هـاي  پرداختـه  از رساله متن ظاهراً. 149ص، 3ج، ش1376، رافعی: ك.ر سند همین
ً، آن در مندرج احادیث ویژه به آن مضامین گرچه  کـه  شده التقاط و قتباسا حدیثی معاجم از احتما
  ).است بوده متداول ها رساله نوع این تدوین براي

م پیامبر وفات از پس که است فردي همان هبیره بن سمعان ابوالسمال. 2  بـن  طُلَیحـإل  با ،)ص(اس
نی(.گرفت ارتداد راه و شد همراه خُویلد   )693ص، تا بی، عسق

 دار عهـده  را طالب ابی آل نقابت، ق380 در پدرش حیات زمان در مرتضی سید برادر ،رضی سید. 3
جل الشریف«عنوان   به را او ق388 در بهاءالدوله. بود ساله 21 فقط که درحالی، شد  و کرد ملقب »ا

 مخاطـب  »اجـل  شـریف «عنوان   به را او خلیفه حضور در حتی همگان شد مقرر ق401 در سرآخر
 را فـانی  دار، کرخیان و بغدادیان آشوب پر هاي الس از، ق406 در رضی آنکه شریف از بعد. سازند
 برادر مناصب تمام دار عهده عباسی خلیفه باهللا، القادر جانب از مرتضی سید، بعد ماه یک، گفت وداع
جل الشریف«عنوان   به را او که شد مقرر و شد  نـام  بـا  را او، بعـد  بـه  تـاریخ  آن از لذا؛ کنند یاد »ا

 ثقفـی  سـعید  بـن  محمـد  بـن  ابـراهیم  ترجمه در که طوسی شیخ مانند. اند کرده می یاد اجل شریف
جل به أخبرنا«: گوید می  تـألیف  کـه  دهـد  مـی  نشـان  این و »الموسوي الحسین بن علی المرتضی ا

 تکمیـل  و اسـت  شـده  آغازق  406 سال از بعد، ترجمه این ویراستاري کم دست و طوسی فهرست
 و رسیده انجام بهق  420 سال از بعد نیز او رجال کتاب ببا آخرین تکمیل با مقارن، فهرست کتاب

ح به یا : گوید می مرتضی سید حال شرح در شیخ که بینیم می رو این از؛ است شده مبادرت آن اص
جل، الهدي علم، ابوالقاسم«  لقـب  بـه ق  420 در مرتضی سید، زیرا »ذوالمجدین، المرتضی السید ا
  .است شده ملقب »الهدي علم«
 ذیـل ، نجاشی: ك.ر نیز. شدیم می مند بهره او درس از بغداد در گوید می صهرشتی، نجاشی شاگرد. 4

 بـه  شـرح  و مـادرش  و دوازدهم امام سکنی مکان ۀدربار او فرزند و حمزه بن علی بن محمد عنوان
 درس مجالس، علنی طور به نجاشی، فضایی چنان در دهد می نشان امور این. مدینه در او آمدن دنیا
  .سازد نمی آشکار نیز را خود کتاب و کند نمی افاده را
 رووه مـا  و أصـحابنا  کتب فهرس عملوا الحدیث أصحاب من طائفتنا شیوخ من جماعإل رأیت... «. 5

صول من  أن غرضـه  مـنهم  کـل  بل اًکثره ذکر و ذلک استوفی) أصحابنا من(منهم أحداً أجد لم و ا
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 فانـه ) الغضـائري  ابـن (ابوالحسـین  ماقصده ا الکتب من خزانته به احاطت و بروایته اختص ما یذکر
صول و المصنفات فی کتابین عمل  اختـرم  و أصحابنا من أحد ینسخهما لم الکتابین هذین أن غیر ا

  .»اهللا رحمه هو
 بـابن  المعروف الصیرفی النجاشی بن احمد بن علی بن احمد أبوالحسین الصدوق الشیخ أخبرنا«. 6

ول ربیع شهر آخر فی دببغدا الکوفی  صدوق ثقإل بهیاً شیخاً کان و. أربعمائإل و اربعین و اثنتین سنإل ا
 جعفـر  بـن  محمـد  أبوالحسـین  أخبرنی: قال. أرضاه و عنه اهللا رضی المخالف و الموافق عند اللسان

  ». ...لی صدیقاً کان و الشیرازي ابوالوفاء لی حکی قال علیه قراءة التمیمی
 العریضـی  بـن  احمـد  السـید  عـن  والـدي  عـن  عنّی، الرجال أسماء فی النجاشی کتاب ذلک من«. 7

 بن اهللا فضل السید عن الرّي نزیل القزوینی الحمدانی بن محمد بن محمد الدین برهان عن الحسینی
  ».النجاشی عن الحسنی معبد بن الفقار ذي الصمصام أبی الدین عماد عن الراوندي الحسنی علی

 صنفه کالذي النجاشی مصنفات جمیع روایإل أیضاً له أجزت و... «: است قرار این از او اجازه متن. 8
  ».النجاشی عن الصمصام أبی إلی لی الذي بالطریق الرجال فی
سناد و... «. 9 جـلّ  السید مرویات و مصنفات جمیع اهللا فضل السید إلی با  عمـاد  العـالم  السـعید  ا

سناد و. روحه اهللا قدس حسنیال معبد بن الفقار ذي الصمصام أبی الدین  الصمصام أبی العماد إلی با
  ».عنه المشهور الرجال کتاب صاحب النجاشی العالم السعید الشیخ مرویات و مصنفات جمیع

سناد و«. 10  الصمصام أبی السید عن و الراوندي علی بن اهللا فضل السید عن شهرآشوب ابن عن با
 العباس بن أحمد بن علی بن أحمد العباس أبی الشیخ صنفاتم المروزي الحسنی معبد بن الفقار ذي

  ».الرجال کتاب جملتها من التی، النجاشی
نی حجر ابن« است همچنین. 11  بـن  محمد بن محمد بن علی بن احمد ابوالفضل« او نام که »عسق

 »حجر«که  درحالی، گویند می »حجر بن علی بن احمد ابوالفضل« او به گاهی و است »احمد بن علی
ي اجداد از یکی نام  بـن  احمد بن عمر« او نام که »شاهین بن عمر ابوحفص« مانند نیز. است او اع

 بـن  احمـد « ،خـود  مـادري  جـد  نام به اتفاقاً و است »أزداد بن ایوب بن محمد بن احمد بن عثمان
  .دارد علمی شهرت »شاهین بن یوسف بن محمد

 کـاظمین  در واقع، صدر حسن سید مرحوم خانۀکتاب در را نسخه این بحرالعلوم آل محمدصادق. 12
 یـد  بخـط  الکتـاب  هذا من نسخإل توجد و«: است نوشته) 31ص(مقدمه پانویس در وي. است دیده

مإل مؤلفها مام مکتبإل فی اهللا رحمه الع  ولکنهـا  الکاظمیـإل  فـی  الصدر حسن السید المرحوم الحجإل ا
  ».تقرء تکاد منقّطإل غیر و الخط سقیمإل

و تولی غسله ابوالحسین احمد بن العباس النجاشی و معه الشریف ابویعلی محمد بـن الحسـن   « .13
ر بن عبدالعزیز الدیلمی   ».الجعفري و س

ً می. 14 و من العلماء المنجمین الشیخ الفاضل احمد بن محمد بن خالد بن عبـدالرحمن  «: گوید مث
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و الشـیخ احمـد بـن العبـاس      الفهرسـت ب فر الطوسی فـی کتـا  جعالبرقی و قد نص علیه شیخنا ابو
  ».کان ثقإل فی نفسه و ذکرا أنه صنّف کتاباً فی علم النجوم: النجاشی فقا

سناد عن الشیخ الطوسی عن جماعـإل مـنهم المفیـد عـن ابـی     «. 15 محمـد هـارون بـن موسـی      و با
سناد عن عمادالدین عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی بکتابه الرجال و با التلّعکبري عن أبی

  ».أبی الصمصام عن الشیخ التقی احمد بن العباس بن احمد النجاشی قدس اهللا روحه بکتابه الرجال
مه اجازه همین گویا نظر این مأخذ. 16 : اسـت  آورده خـود  اجازات فصل آخر در که باشد حلی ع

 موسی ابنی الدین جمال و ینالد رضی السید و والدي عن عنی یرووا أن أیامهم اهللا أدام لهم أجزت و«
جـازة  هذه فی المذکورین مشایخه عن الموسوي معد بن محمد الدین صفی السید عن طاووس بن  ا

 بشـران  بـن  ابوالحسـین  مـنهم  العامإل رجال عن یرویه ما جمیع الطوسی جعفر ابی الشیخ عن متص
 ابوالحسـین ...  المفیـد  نعمـان ال بـن  محمد بن محمد ابوعبداهللا الشیخ الخاصإل رجال من و...  المعدل
 بـن  احمـد  ابوالحسـین ) الصفار بن ابوالحسن(الصفّار ابوالحسین القمی حسکإل بن الحسین بن جعفر
  ». )...النجاشی علی بن احمد بن ابوالحسن(النجاشی علی
جعفر بن بابویه فانا نروي جمیع مصنفاته و اجازاته عن والدي  و الطریق الذي لی إلی الشیخ ابی«. 17

عن السید احمد بن یوسف بن احمد العریضی العلوي الحسینی عن البرهان محمـد بـن محمـد بـن     
علی الحمدانی القزوینی عن السید فضل اهللا بن علی الحسنی الراوندي عن العماد ابی الصمصـام بـن   

جعفر الطوسی عن الشیخ المفیـد محمـد بـن محمـد بـن النعمـان عـن         معبد الحسنی عن الشیخ ابی
سناد عن ابی. محمد بن علی بن الحسین بن بابویه جعفر ابی . »الصمصام عن النجاشی بکتابه و بهذا ا

سناد عن الشیخ ابی« عمـرو   محمد هارون بن موسی التلعکبـري عـن ابـی    جعفر الطوسی عن ابی و با
  ».محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی بکتابه

مه نیز معاصر است، چنین . 18 احمد بن علی بن احمد : النجاشی ابن«: استعبارت صفدي که با ع
سدي الکـوفی المعـروف جـده بالنجاشـی     حـدث عـن القاضـی    . بن العباس ابوالحسین الصیرفی ا

الحسین محمد بن عثمان بن الحسن النصیبی و احمد بن محمد بن عمران بن الجندي و الحسـن   ابی
  ».خمسین و اربعمائإل بمطیر آباد توفی سنإل. و روي عنه ولده علی. بن محمد بن یحیی بن الفحام

جـل      : و قال«: خود آورده استفهرست الدین در  شیخ منتجب. 19 عالم دیـن یـروي عـن السـید ا
و قد صادفته و کـان ابـن مائـإل سـنإل و     : قال. المرتضی و الشیخ أبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی

  ».خمس عشرة سنإل
مقـام وا در فقاهـت و مهـارت وي در     ود، به دلیلرا که داماد شیخ مفید باین ترجمه ابویعلی . 20

م، جانشین شیخ مفید معرفی می نشسـت و بـه    شـیخ مفیـد مـی    جـاي  کند؛ یعنی ابویعلی بـه  علم ک
می به خانۀ شیخ مفید واصل می سؤال داد، امـا بـا    شـد، پاسـخ مـی    هایی که مانند سابق از اقطار اس

از ایـن رو،  . باشد؛ نه او و نه سایر شاگردان شیخ مفیددر حدي نبود که بر نجاشی مقدم  ،وجود این 
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کفـن و دفـن او شـد و همـین      و ر غسـل اد نجاشی بود که عهـده  ، ابن)ق436(در فوت سید مرتضی
ر دیلمی دستیار او بودند   .ابویعلی جعفري با ابویعلی س

ابویعلی محمد بن و توفی ایضاً فیها فی شهر رمضان «: آورده است 463اثیر در حوادث سال  ابن. 21
مامیإل نی  ابن). 68، ص10ق، ج1385(»الحسن بن حمزة الجعفري فقیه ا ، 5ق، ج1384(حجر عسـق

ثبت و اضافه کرده  463النجار، فوت او را در سال  تألیف ابنذیل تاریخ بغداد نیز به نقل از ) 135ص
  .»بنت المفید کان تزوج«): 368، ص5همان، ج(و نیز آورده است» کان صهر المفید«است که 

مـذة شـیخنا     . محمد بن الحسن بن علی الطوسی، ابوجعفر«. 22 جلیل فی اصحابنا ثقإل عـین مـن ت
حکامله کتب منها کتاب . عبداهللا ابی ستبصارو کتاب . و هو کتاب کبیر. تهذیب ا و  النهایإلو کتاب  ا

ل بـه   خ یسع المکلف ا مامإل و کتاب ما  کتـاب  . الجمـل و العقـود  ب کتـا ... کتاب المفصح فی ا
مامإل حوال. تلخیص الشافی فی ا شـرح المقدمـإل و هـو    . التبیان فی تفسیر القرآنکتاب . مسألإل فی ا

  .»...ریاضإل العقول
ام، باید نام چند رساله و کتاب بر آثار شیخ طوسـی   کرده التبیانکه اینک با تفحصی که در  چنان. 23

ستیفاافزوده شود؛ از جمله کتاب    .از آن یاد شده است) 554، ص3ق، ج1376(،التبیانکه در  ءا
ایـن مسـائل از   . کنـد  نسبت کتاب را تأیید مـی ، سعد السعودالدین علی بن طاوس نیز در  رضی. 24

الدین  نوشته است و به جد منتجب التبیاندر پشت جلد سوم  455اي که شیخ طوسی در سال  اجازه
یـا در خاتمـۀ   مبسوط متن اجازه را در مقدمه چاپ جدید . شود روایت داده است، روشن می اجازۀ

حظه کـرد  ، چاپ دوم آن میجمل و عقود بـا تتبعـی کـه در مـتن      ؛)65ص ش،1390: ك.ر(توان م
المبسوط ام، به موارد زیادي برخورد کردم که شیخ طوسی تفصیل آن مسائل را به کتاب  کرده التبیان

طوسی، : ك.ر(تدوین شده استالمبسوط  بعد از کتاب التبیاندهد؛ از این رو به نظرم  خود حواله می
ــوارد  137، ص3؛ ج380، 377، 362، 248، 137، 104، ص2؛ ج196، ص1ق، ج1376 ــن م ؛ در ای

  .)دهد حواله می النهایإلو  المبسوطو گاهی المبسوط شرح مسائل فقهی را به کتاب 
نماطی«. 25 قال لی ابوالعباس احمد بن . بأس به. قإلکوفی ث. یکنی بابی اسحاق. ابراهیم بن صالح ا

: اخبرنا به عن احمـد بـن جعفـر قـال    . انقرضت کتبه فلیس اعرف منها ا کتاب الغیبإل: علی بن نوح
  ».حدثنا حمید بن زیاد عن عبیداهللا بن احمد بن نهیک عنه

نماطی صالح بن ابراهیم«. 26 سدي ا . عـدة  یـه یرو کتـاب  لـه . وقف و الحسن ابی عن روي ثقإل، ا
 بـن  عبیـداهللا  حـدثنا  قال -قولویه ابن یعنی -محمد بن جعفر حدثنا قال -المفید یعنی -محمد أخبرنا
  ».ذکره و. صالح بن ابراهیم حدثنی: قال احمد

ول«. 27 سناد ا نبـاري   یعنی احمد بن عبدون عن ابی -ابراهیم بن صالح له کتاب رویناه با طالب ا
  ».نهیک عن ابراهیم بن صالحعن ابن  -عن حمید بن زیاد

نماطی«: گوید غضائري می. 28 ذکر أصحابنا أن کتبه . کوفی یکنی ابا اسحاق ثقإل. ابراهیم بن صالح ا
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أخبرنا الحسین بن عبیداهللا قال حدثنا احمد بن جعفـر  . و الذي أعرف من کتبه کتاب الغیبإل. انقرضت
نماطیقال حدثنا حمید بن زیاد قال حدثنا عبیداهللا بن احم   ».د بن نهیک عن ابراهیم بن صالح ا

انه کان بالبصـرة و مـات   ... «: گوید است که شیخ طوسی ذیل عنوان سیرافی می این به آن سبب. 29
غیـر أنّ هـذه الکتـب کانـت فـی      «: گویـد  هاي او مـی  و درباره کتاب» عن قرب و لم یتفق لقائی ایاه
نوح فیما وصی  وجدت بخط ابن«: گوید شی مکرر میکه نجا ؛ درحالی»المسودة و لم یوجد منها شیء

م می» إلی من کتبه هاي او را بعد از  کند که سیرافی وصیت کرده بود که تمام نسخه و با صراحت اع
و هو اسـتاذنا و شـیخنا و مـن    «مرگ او به نجاشی تحویل بدهند و در شرح حال او نوشته است که 

  ».استفدنا منه
ء خود، مکرر از کتاب  غیبتطوسی در کتاب ، شیخ اینوجود با . 30 سـیرافی روایـت    اخبار الـوک
اخبرنا الحسین ابن ابراهیم عن ابی العباس احمد بن علی بـن نـوح عـن    «: گوید کند؛ از جمله می می
؛ و بـا همـین   178ق، ص1398» ...یعنی این برنیه قـال حـدثنی    -نصر هبإل اهللا بن محمد الکاتب ابی

؛ او 226و  225-223، 222، 220، 215، 197، 187کنـد در ص  روایـت مـی   سیاق احادیث فراوانی
کند و باز  ؛ سپس توقیعاتی را حکایت می227ص» اخبرنی جماعإل عن ابی العباس بن نوح«: گوید می

اخبرنی الحسـین  «: گوید و سپس مجدداً می 238، 237، 236کند در ص هم احادیث فراوانی نقل می
کند؛ نگاه کنید  را اشغال می غیبتهاي متعددي از کتاب  و سرآخر صفحه »بن ابراهیم عن ابی العباس

در حـدود سـال    غیبت؛ و چون تاریخ تألیف کتاب 256، 252، 251، 248، 246، 243، 240ص: به
ءشود که  ق است، معلوم می447 هاي شـاگردانش در اختیـار او    سیرافی از طریق نسخه اخبار الوک

  .بوده است
، عبـدالمطلب  بـن  الحـارث  بـن  نوفـل  بـن  سـعید  بـن  یعقوب بن الفضل بن حمدم بن الحسن«. 31

 لـه  و موسی الحسن أبی و عبداهللا أبی عن أبیه عن و نسخإل الرضا عن روي. القدر جلیل ثقإل. ابومحمد
  ».به عنه جمهور بن محمد بن الحسن حدثنا قال زید ابی بن عبیداهللا حدثنا: عیاش ابن قال. کبیر کتاب

البته این سـبک در  . کند تمال، روات شیعه را براساس طبقات عهد أئمه اطهار عنوان میکتاب اش. 32
شیخ  رجالشیخ مفید و از جمله  مصابیحشیخ صدوق و  مصابیحهمه ادوار متداول بوده است؛ مانند 

  .طوسی برقرار مانده و به چاپ رسیده است
لشیخ و کان صدیقاً لـی و لوالـدي و   رأیت هذا ا«: عیاش جوهري آورده است نجاشی درباره ابن. 33

دب . سمعت منه کثیراً و رأیت شیوخنا یضعفونه فلم أرو منه شیئاً و تجنبته و کان من اهل العلم و ا
  ».401القوي و طیب الشعر و حسن الخط رحمه اهللا و سامحه و مات سنإل 

ر«: گوید نجاشی درباره او می. 34 قال الحسین بن عبیـداهللا  . تفاعو کان اصحابنا البغدادیون یرمونه با
و مـات  . قدم ابوطالب بغداد و اجتهدت أن یمکّننی أصحابنا من لقائه فأسمع منه فلـم یفعلـوا ذلـک   

  ».356ابوطالب بواسط سنإل 
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روي عـن الضـعفاء و   . ثقإل فی نفسه ینسب إلی بنی العم مـن تمـیم  «: گوید او می ۀنجاشی دربار. 35
نباري عن الحسن بـن محمـد بـن     د بن عبدالواحد عن ابییعتمد علی المراسیل أخبرنا احم طالب ا

  ».جمهور
 ذکر: قال و جمعه. الفوائد کثیر حسن کتاب له لکن ضعیف. النوفلی سهل بن محمد بن الحسن«. 36

دیان اهل مع الرضا مجالس  -بن ابراهیم -بن احمد ابوعبداهللا حدثنا قال عبدالواحد بن احمد اخبرناه. ا
  ».به عنه العمی جمهور بن محمد بن الحسن حدثنا قال لصیمريا رافع ابی
الحسن بن محمد بن الفضل بن یعقوب بن سعید بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب ابومحمد «. 37

و عمومتـه کـذلک   . ذکره ابوالعبـاس . الحسن عبداهللا و ابی روي ابوه عن ابی. ثقإل. شیخ من الهاشمیین
دیان. کان ثقإلو . اسحاق و یعقوب و اسماعیل   ».صنف مجالس الرضا مع اهل ا

 عیـون  و) 454 -417ق، ص1387ابـن بابویـه،   (صـدوق  توحیـد  در، مجالس شرح و کتاب این. 38
 ابومحمـد  حدثنا«: است شده نقل سند این با، )191 -154ص، 1ش، ج1377همو، (الرضا اخبار
قی ثم القمی الفقیه احمد بن علی بن جعفر ی  بـن  علی بن محمد بن الحسن بومحمدا أخبرنا قال ا
نصاري عبدالعزیز بن عمر بن محمد ابوعمر حدثنی: قال القمی صدقإل  مـن  حـدثنی : قـال  الکجـی  ا
..  المـأمون  إلـی  الرضا موسی بن علی قدم لما: یقول الهاشمی ثم النوفلی محمد بن الحسن سمع

  )133-131ص ش،1362، بهبودي: ك.ر زمینه این در(».بطوله الحدیث
حظۀ براي. 39  512رقم  با کنید مقایسه و 481رقم (جناح بن سعید ترجمۀ: ك.ر دیگر هاي نمونه م
 العطـار  فرقـد  یزیـد  ابـی  بـن  داود ترجمۀ؛ )254ص، ش1362، بهبودي: ك.ر نیز؛ 378رقم  با نیز و

 ودر مـی  تصور و است گرفته صورت تکرار فاصله بی که 418رقم  با کنید مقایسه، 417رقم (الکوفی
 ناموجـه  فاصـله،  بـی  و صـورت  ایـن  به تکراري وگرنه؛ است یزید ابی بن داود از غیر فرقد بن داود
 کـه  اسـت  کـرده  یاد صریحاً نجاشی، دوم عنوان و تذکره در که است شده که غفلت درحالی، است
 و؛ دالحمیدعب و عبدالرحمن و یزید نام به دارد پسرانی و دارد کنیه عنوان ابویزید  به، داود پدر فرقد
 همـین  سبب به درواقع. شود مکنی ابویزید عنوان با، یزید فرزندش نام به فرقد که است طبیعی این

 طوسی و کند می یاد »ابایزید یکنی فرقد و فرقد بن داود« عنوان این با را او نیز برقی که است اتحاد
سدي یزید ابی فرقد بن داود«: گوید می نیز) 189ص، رجال(  دفـع  بـراي  و »السـمال  ابی آل مولی ا

، )327ص، 8ق، ج1391(کلینـی  نقل به خود اسناد از یکی در فضال بن حسن که است توهم همین
 هو و یزید ابی بن داود عن فضال ابن عن عیسی بن محمد بن احمد عن یحیی بن محمد« صورت به

م باصراحت را فرقد و ابویزید اتحاد، »الحمار یزید ابی عن فرقد ، طوسـی : ك.نیـز ر (؛است کرده اع
 اول عنـوان  و است همراه العطار کلمه قید با که )317ص، 1ج؛ 28 و 25ص، 2ج سند در، ق1397

 سیسـتانی  الکنـدي  سـلمإل  ابی بن سالم بن محمد ترجمۀ؛ )کند می متحد وي دوم عنوان با را نجاشی
ـ  به منجر و ددار موسعی توضیح که 673 و 509 و 178 و 974رقم  با کنید مقایسه، 877رقم (  ۀاطال
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م رقـم   بـا  مقایسه، 606رقم (طائی عامر بن احمد بن عبداهللا ابوالقاسم ترجمۀ؛ )شود می مقاله در ک
  )81ص، ش1362، بهبودي /386ص، 9ج، تا بی، بغدادي خطیب: ك.ر نیز و 250
 ابوعبـداهللا الحسـین بـن   : این فرد خواهرزادۀ ابوجعفر شیخ صدوق است و نسب او چنین است. 40

کـه مرسـوم تمـام     الحسن بن محمد بن موسی بن بابویه؛ او براي مرویات و مسموعات خود، چنـان 
الحسـین  «: کنـد  طوسی او را چنین معرفی می. مشایخ حدیثی بوده، فهرستی به کتابت درآورده است

کان فقیها عالماً روي عن خاله علی بن الحسین بن موسی . بن الحسن بن محمد بن موسی بن بابویه
ن بابویه و محمد بن الحسن بن الولید و علی بن محمد ماجیلویه و غیرهم روي عنه محمد بن علی ب

و جعفر بـن  ) 276، ص6ق، ج1390؛ خویی، 219ق، ص1380طوسی، : ك.ر(بن الحسین بن بابویه؛
طوسی، باب من لـم یـرو   (؛»علی بن احمد القمی و محمد بن احمد بن سنان و محمد بن علی ملبیإل

ئمإل، رقم عن واحد م دهد که حسن بن محمد بن موسی بن بابویه بـا   این عبارت نشان می). 47ن ا
ابوالحسن علی بن بـن   ،نتیجه دخترعموي خود، حسین بن موسی بن بابویه ازدواج کرده است و در

برادر همسر او بوده است؛ از ایـن رو علـی بـن الحسـین بـن      ) 329. د(الحسین بن موسی بن بابویه
سی بن بابویه است و شیخ صدوق ویه دایی فرزند او، حسین بن حسن بن محمد بن موموسی بن باب

  .کند ست که از او روایت میودایی اپسر
مزبور  فهرست یک نوبت دیگر از) 551رقم (طاهر بن حاتم بن ماهویه قزوینی نجاشی ذیل ترجمۀ. 41

لـه  . کان صحیحاً ثم خلط. حاتمطاهر بن حاتم بن ماهویه القزوینی اخوفارس بن «: کند چنین یاد می
الولید عن الحمیـري عـن    حدثنا خالی الحسین بن الحسن و ابن: کتاب ذکره الحسن بن الحسین قال
  دهد که ابوعبـداهللا حسـین بـن علـی بـن       این عبارت نشان می. »محمد بن عیسی بن عبید عن طاهر

ود بنت حسن بن محمد بن عموي خ، با دختریعنی برادر شیخ صدوق ،الحسین بن موسی بن بابویه
حسین بن حسن بن محمد بن موسی بن بابویه برادر همسر  ،نتیجه موسی بن بابویه ازدواج کرده و در

  .او بوده است؛ و لذا دایی فرزند او حسن بن حسین بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه است
آمده و  403ا نام و نسب طی رقم ابوالربیع شامی خلید بن اوفی که ب: ك.رهاي دیگر  براي نمونه. 42

 رسـد و بـا   الربیع شـامی مـی   ان عن ابیالصلت اهوازي به عبداهللا بن مسک سند کتاب او از طریق ابن
نوح سیرافی عن الحسن بن محبـوب   بدون معرفی از طریق ابن 1233عنوان ابوالربیع شامی طی رقم 

ترجمـه منبـه بـن    : ك.رخته اسـت؛ نیـز   الربیع، فقط به روایت کتاب پردا عن خالد بن جریر عن ابی
؛ نقص طریق در رقـم  12525و مقایسه در باب کنی طی رقم  1129عبداهللا ابوالجوزاء التمیمی، رقم 

نقـص  . نجاشی درصدد برطرف کردن این نقصان بوده و موفق نشـده اسـت   اخیر، قطعی است و ابن
از طرق ناقص را تکمیل کرده که استاد فقید محمدباقر بهبودي برخی (این طریق، قابل تکمیل است

  ).اي مجزا چاپ شود امید است در مقاله
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