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 مقدمه

مانهده از روزگهار    تهری  ارهر حهدیثی بر های     مهم کافیدر میان کتب حدیثی شیع،، کتاب 
داند.)نجاشهی،   آن را بیست سهال مهی  شود. نجاشی مدت زمان تألیف  پیشینیان قلمداد می

( نویسندۀ ای  ارر، محمد ب  یعقوب کلینی از اههالی منققهر ری اسهت    ۹2۴1ق، ش۹۲۴۱
  ا(   ک، در آخر عمر نزیل بغداد بوده و در باب الکوفر آن شهر مدفون است.)همان

در دوران کنونی، اطالعات کاملی از زندگی کلینی و سفرهای وی در دسهت نیسهت.   
های حدیثی و نامشخص بودن محل  اطالعات دربارۀ حضور کلینی در برخی حوزهفقدان 
ب، حضور وی در بغداد و گزارش  ، مو ب شده بعضی از پژوهشگران باتو ،کافیتألیف 

گیهری کلینهی از    را نماد تفکر بغداد بدانند. ایه  گهروه هردنهد بههره     کافینجاشی، کتاب 
دانند و آغهاز کتهاب    را بغداد می کافیوی  کتاب اند، محل تد احادیث حوزۀ قم را پذیرفت،

کننهد.)ن:    گرای معتزل، در بغهداد تلقهی مهی    با بحث عقل و  هل را متأرر از فضای عقل
 (۸۲7 و ۸۴۸ ،۸۹۱ ،۴71صش، ۹۸۳1نیوم ، 

( ۹۹۸هه ۱۳ش، ص۹۸۱۹حمّهادی،  «)الکافی و گفتمان حدیثی قم»ای با عنوان  در مقال،
شد و بیان گردید ک، با تحلیهل قهرای  تهاریخی و شهواهد      ب، بررسی ای  دیدگاه پرداخت،

رود. په  از نشهر ایه  مقاله،،      شمار مهی  نماد حوزۀ حدیثی قم ب، کافیمو ود در کتاب، 
برخی اساتید ای  احتمال را طرح کردند ک، کلینی در حوزۀ قم حضور نیافته، و احادیهث   

منتقل کرده، بدون آنکه،   فیکاصورت و اده ب،  مدرسر حدیثی قم را از کتب مشایخ قم ب،
های ر الیان، سخنی  در قم حضور یافت، باشد. خاستگاه ای  شبه، آن است ک، در گزارش

مانهده   از حضور وی در حوزۀ حدیثی قم ب، میان نیامده است. از طرفی در تنها ارر بر ای
 ای ب، حضورش در قم و ود ندارد. ، اشارهکافیاز او یعنی کتاب 

ارائر قرای  حضور کلینی در قم است. پرداخت  ب، ای  موضهو    پژوهش حاضر در پی
تواند دستمایر تحقیه  در مقهدار اررپهذیری کلینهی از      اهتمام است ک، می از آن  هت قابل

بندی کتاب بوده و  ، گزینش احادیث و بابکافیفضای فکری حوزۀ حدیثی قم در تدوی  
سیرۀ اخذ  باره ای ر آن دوره باشد. درزۀ حدیثی قم ددهندۀ رویکرد حو از طرفی دیگر نشان

ههای   و نکته،  شده استحدیث در میان محدران شیع، بررسی شده و روش کلینی کاوش 
 تواند قرین، بر حضور کلینی در قم باشد، موردتو ، خواهد بود. دیگری نیز ک، می
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 . سیرۀ محدثان شیعه در اخذ احادیث ۱
قدیم، تعریف الفاظ اخهذ و نقهل حهدیث و بیهان     هردند در آرار بر ای مانده از محدران 

هها   تهوان به، کشهف روش آن    و و در عبارات آرارشان می شود، با  ست روش دیده نمی
اسهاس، شههید رهانی روش     پرداخت و براساس کاربرد الفاظ ب، مفاهیم آن پی بهرد. بهرای   

دانهد     مهی دریافت حدیث از استاد و انتقال آن ب، شاگردان و نگارش در کتب را هفت نو
 شود  ک، ب، تناسب بحث ب، دهار نو  آن اشاره می

 . سماع۱ـ۱
تری  روش محدران شیع، در دریافت احادیث، سما  حهدیث از اسهتاد بهوده اسهت.      مهم

 ق،۹۲۹۴معنای شنیدن و نیز هر صدای شنیدنی است.)راغب اصهفهانی،   سما  در لغت ب،
( ایه  واهه  4۹۴ص ،۹ ج ق،۹۲۴۹؛ اب  سهیده،  ۸۲۳ص ،۹ ج ق،۹۲2۱؛ فراهیدی، ۲۴4ص

گفتهر شههید رهانی، سهما       معنای شنیدن حدیث از استاد اسهت. به،   در اصقالح راویان ب،
 (۲2ش، ص۹۸۳۹برتری  روش دریافت حدیث نزد محدران است.)شهید رانی، 
توان ب، گهزارش کلینهی از    سما  حدیث در آرار قدما بسیار نمود دارد. برای نمون، می

 الْحَسَه ِ  عَ ِ زِیادٍ بْ ُ حُمَیدُ»ی، از احادیث موسی ب  بکر اشاره کرد  سما  صفوان ب  یحی
 مِه ْ  سَهمَاعِی  هَذَا لِی فَقَالَ بَکْرٍ بْ ِ لِمُوسَى کِتَاباً صَفْوَانُ إِلَی دَفَعَ قَالَ سَمَاعَةَ بْ ِ محمد بْ ِ

 هَهذَا  قَهالَ  زُرَارَةَ عَ ْ سَعِیدٍ بْ ِ عَلِی عَ ْ بَکْرٍ بْ ُ مُوسَى فِی،ِ فَإِذَا عَلَی،ِ قَرَأْتُ،ُ وَ بَکْرٍ بْ ِ مُوسَى
ش، ۹۸۳7)کلینی،  .«    َعْفَرٍ أَبِی عَ ْ وَ عبداهلل أَبِی عَ ْ أَصْحَابِنَا عِنْدَ اخْتاِلفٌ فِی،ِ لَی َ مِمَّا
 (41۳، ص۹۸ج

، سما  احمد ب  هالل از عثمان ب  عیسی است. ایه  سهند   کافینمونر دیگر در اسناد 
 بْه ِ  أَحْمَهدَ  عَه ْ  أَحْمَهدَ،  بْ ُ الْحُسَی ُ»نیز اشاره ب، سما  دارد  « حدرنا»دهد تعبیر  نشان می
 قَهالَ   قَهالَ  أَعْهی َ،  بْه ِ  زُرَارَةَ عَه ْ  نَجِیحٍ، بْ ِ خَالِدِ عَ ْ ، عِیسى بْ ُ عُثْمَانُ حَدَّرَنَا  قَالَ هاِللٍ،

 خَمْسِهی َ  و سِهت   مُنْهذُ  الْحَدِیثَ هذَا سَمِعْتُ  هاِللٍ بْ ُ أَحْمَدُ السالم ... قَالَ علی، أبوعبداهلل
 (۹17، ص۴همان، ج«).سَنَةً

گزارش شیخ طوسی از سما  مشایخ خود از کتب حسه  به  محمهد مرعشهی نیهز،      
 حمزة به   ب  محمد ب  الحس »دهندۀ تثبیت ای  شیوه در انتقال میراث شیع، است   نشان
 أبهی  به   علهی  به   الحسی  ب  علی ب  الحسی  ب  الحس  ب  محمد ب  عبداهلل ب  علی
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 و التلعکبری، عن، روى فاضل، أدیب عالم زاهد محمد، أبا یکنى القبری، المرعشی طالب،
 و کتبه،  بجمیهع  إ هازة  منه،  له،  و مائهة،  رهالث  و عشری  و رمان سنة أوال من، سماع، کان

 محمهد  به   محمد و عبدون ب  أحمد و عبیداهلل ب  الحسی  منهم  ماعة، أخبرنا روایات،،
ق، ۹۸۳۹شیخ طوسهی،  «).مائة رالث و خمسی  و أربع سنة من، سماعهم کان و النعمان، ب 
 (12۳۱ش

 محمد»بق، اشاره دارد   خود، ب، سما  کتاب اب  قب، توسط اب  فهرستنجاشی نیز در 
 الکهالم  فهی  قوی العقیدة حس  القدر عظیم متکلم أبو عفر الرازی قبة ب  عبدالرحم  ب 
 أخهذ  و الحهدیث  سهمع  قد و. الکالم فی کتب ل،. انتقل و تبصر و المعتزلة م  قدیما کان
 محمهد  مه   سهمعت  و  فقال من، سمع م  فی، یذکر الذی فهرست، فی ذکره و بقة اب  عن،
 (۹2۴۸، شتا یخ طوسی، بیش«)االمامة. فی االنصاف کتاب ل، قبة ب  عبدالرحم  ب 

آن است ک، نقل حدیث از طری  سهما  روشهی شهایع در     دهندۀ ها نشان ای  گزارش
نشر احادیث و در میان راویان بوده است. فراوانی گهزارش سهما  در طریه  به، میهراث      

به،   ای است ک، و ود ای  روش را حتی در دورۀ حضور ائمه،  گون، حدیثی امامی،، ب،
 کند  می خوبی اربات های زیر ای  سخ  را ب، رساند. تو ، ب، گزارش اربات می

، 11۳، 47۸، ۲۲۳، ۸۱7، ۸۸۱، ۸۹۲، ۴۸۱، ۴۸۸، ۴27، ۴21گههزارش سههما  نجاشههی  
171 ،1۳2 ،1۱2 ،1۱۴ ،1۱۱ ،727 ،72۳ ،۳۱۸ ،۱۲۲ ،۹2۴۸ ،۹2۲۱ ،۹241 ،۹247 ،
 . ۹۹۳1و  ۹۹۳4، ۹۹۸2، ۹211، ۹24۱، ۹24۳

، ۴27، ۴2۴، ۹۱1، ۹۳2، ۹4۳، ۹44، 17، ۴۹گزارش سما  مشهایخ توسهط نجاشهی     
۴2۳ ،۸۴۴ ،۸۴۸ ،۸۴4 ،۸۴1 ،۸۸۱ ،۸۲۸ ،۸۲1 ،۸77 ،1۹4 ،174 ،7۹۲ ،۹2۴۸ ،۹۴۴1 ،
  .۹۴4۳و  ۹۴۸4

و  ۲۴1، ۸۱۴، ۹۱4، ۱۱، ۱4، ۱2، 7۸، ۸4شهیخ طوسهی     فهرسهت گزارش سهما  در  
۲۲1. 

، 4۱44، 4۱4۲، 4۱4۴، 4۱4۹، 4۱42، 4۱۲7شهیخ طوسهی     ر هال گزارش سما  در 
4۱4۳ ،4۱4۱ ،4۱1۹ ،4۱1۲ ،124۴ ،124۲ ،1244 ،127۸ ،12۳۳ ،12۳۱ ،12۱۹ ،12۱۱ ،
1۹22 ،1۹۸۸ ،1۹۸۳ ،1۹۸۱ ،1۹۳2 ،1۹۳۹ ،1۹۳۴ ،1۹۳4 ،1۹۳7 ،1۹۳۱ ،1۹۱2 ،1۹۱۹ ،
1۹۱۸ ،1۹۱1 ،1۴72 ،1۸27 ،1۸۹2 ،1۸۹۹ ،1۸۹۴ ،1۸۹۲ ،1۸۹4 ،1۸۹1 ،1۸۹۱ ،1۸۴2 ،
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 .1۸۴4و  1۸۴4، 1۸۴۸، 1۸۴۹
دار بوده ک، تهر  آن را  ای  رویکرد در میان اصحاب امامی،، از دنان  ایگاهی برخور

کنهد    دانستند. کشی در گزارشی از  عفر ب  معروف دنی  نقل می مو ب طع  راوی می
 .« سهما   غیهر  مه   االحادیهث  یروی کان یقول و یون  فی یقع یزید ب  یعقوب سمعت»

 (۱۲4ق، ش۹۲2۱)کشی، 
از یعقوب ب  یزید شهنیدم که، به، ذکهر عیهوب یهون )ب  عبهدالرحم ( پرداخته، و         

 کند. گفت احادیث را بدون سما  نقل می می
 . قرائت  2ـ۱

روش دوم اخذ حدیث، خواندن کتاب نهزد اسهتاد بهوده که، از آن، به، قرائهت و عرضه،        
و « حهدرنا قهرأة علیه،   »، «قریء علی، و انا اسهمع »، «قرأت علی،»شود. تعابیر  حدیث یاد می

، ش۹۸۳۹رهانی،   شههید است.) دهندۀ ای  شیوه در دریافت حدیث نشان« اخبرنا قرأة علی،»
 هایی از انتقال میراث حدیثی ب، شیوۀ قرائت است  های زیر نمون، ( گزارش۲۹ص

، ۸71، ۸74، ۸۹۳، ۸2۴، ۴1۱، ۹۳2، ۹1۴، ۹4۴، ۹۲۳، ۹22گهزارش قرائهت نجاشههی    
 .۹۴1۴و  ۹۴۹۳، ۹۹۱۱، ۹۹42، ۹۹۲۳، ۹2۲۱، ۹2۲1، ۳27، 171، 121، 4۱۱

، ۴22، ۹۱۲، ۹۳2، ۹1۹، ۱۴، 1۳، ۲۳، ۲7، ۴ گزارش قرائت مشهایخ توسهط نجاشهی    
۸۹۱ ،۸۴۳ ،۸۸۱ ،۸14 ،۸74 ،۲۸۹ ،۲4۴ ،4۲7 ،44۴ ،44۲ ،4۱۱ ،1۴2 ،171 ،1۱۴ ،7۹۲ ،
 .۹۹4۳و  ۹2۹۱، ۹224، ۹22۸، ۳۳7، ۳۳۸، ۳۲۱، ۳۴۲، ۳27، 711، 7۴۳

، ۸۱۴، ۴4۱، ۹1۴، ۳۴، 1۹، 4۴، ۸۴، ۸۹شههیخ طوسههی   فهرسههتگههزارش قرائههت در 
 .۳71 و 7۹۹، 12۸، ۲۸۴

 .1۴2۱شیخ طوسی   ر الگزارش قرائت در 

 . اجازه3ـ۱
شیوۀ دیگر دریافت حدیث ک، در میان قدما مهورد اسهتفاده بهوده، ا هازۀ روایهت کتهاب       

، ۹، جش۹۸۱۸دی موسهوی،  مهد ها با ا هازات، نه:     است.)برای آشنایی با فرق فهرست
ب، سما ، قرائهت یها   ( در ای  روش، استاد ا ازۀ نقل کتاب خود یا دیگری را ک، ۸7۹ص

( ا هازۀ علهی به  بابویه، به،      ۲۹، صهماندهد.) ا ازه دریافت کرده، ب، فرد مشخص می
 أبوالحس  أخبرنا»در بغداد براساس ای  شیوه است   ۸۴۳عباس ب  عمر کلوذانی در سال 
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 اهلل رحمه،  الکلهوذانی  أبی مهروان  ب  عبدالمل: ب  محمد ب  العباس ب  عمر ب  العباس
 و عشهری   و رمهان  سهنة  بغهداد  قهدم  لمها  بابویه،  ب  الحسی  ب  علی إ ازة أخذت  قال
 (1۳۲ق، ش۹۲۴۱نجاشی، «).کتب، بجمیع مائة رالث

 دهندۀ روش ا ازه در اخذ حدیث است  های زیر نشان نمون،
، ۹1۸، ۹۲۹، ۹۲2، ۹۸۳، ۹۹۱، ۹۹7، ۹۹1، ۹27، ۹24، ۱7، ۱1، 1۹ا ههازات نجاشههی  

 . 121و  ۴۲۹، ۴۸۳، ۴۸7، ۴۴۱، ۴۴۳، ۴۴4
 . 1۳۲و  1۹4، ۴۸۸گزارش ا ازات مشایخ توسط نجاشی  

 .۲۲1و  ۸۱۴، ۴4۱، ۹۱4، ۸7شیخ طوسی   فهرستگزارش ا ازه در 
، 4۱44، 4۱4۲، 4۱4۴، 4۱4۹، 4۱42، 4۱۲7شهیخ طوسهی     ر هال گزارش ا هازه در  

4۱41 ،4۱47 ،4۱4۳ ،4۱1۹ ،4۱1۸ ،4۱1۲ ،4۱14 ،4۱11 ،4۱17 ،4۱1۱ ،12۴۹ ،12۴۸ ،
12۸۴ ،124۴ ،124۲ ،1244 ،127۸ ،12۳7 ،12۳۳ ،12۳۱ ،12۱۹ ،12۱۲ ،12۱4 ،12۱1 ،
12۱7 ،1۹2۹ ،1۹2۴ ،1۹2۸ ،1۹۸۸ ،1۹۸۳ ،1۹۸۱ ،1۹۳2 ،1۹۳۹ ،1۹۳۴ ،1۹۳4 ،1۹۳7 ،
1۹۳۱ ،1۹۱2 ،1۹۱۹ ،1۹۱1 ،1۹۱7 ،1۹۱۳ ،1۴4۹ ،1۴72 ،1۸27 ،1۸2۳ ،1۸۹2 ،1۸۹۹ ،
 .1۸۴4و  1۸۴2، 1۸۹۱، 1۸۹1، 1۸۹4، 1۸۹۲، 1۸۹۸، 1۸۹۴

 .1۸۴4و  1۹۱۸، 1۹22، 12۱۱، 4۱4۳شیخ طوسی   ر التصریح ب، عدم ا ازه در 
 . وجاده4ـ۱

به،  شیوۀ دیگر نقل حدیث ک، در میان قدما رواج دندانی نداشت، و مو ب کاهش اعتماد 
معنی نقل حدیث از کتاب و براساس تشهخیص   مت ِ نقل شده بود، و اده است. و اده ب،

( از نگاه قهدما  ۲۸، صش۹۸۳۹رانی،  شهیدخط مؤلف بدون سما ، قرائت یا ا ازه است.)
ک، ی: راوی بیش  صورت و اده، اعتماد ب، مت  را کاهش داده و درصورتی نقل حدیث ب،

پرداخت، مو ب طع  او بود. گزارش کشی دربهارۀ احادیهث    ای می از حد ب، نقل و اده
 ب  أیوب أن نصیر ب  حمدویة ذکر»کند   خوبی روش  می محمد ب  سنان، ای  سخ  را ب،

 فهافعلوا  ذل: تکتبوا ع  شئتم إن  لنا فقال سنان ب  محمد فی، أحادیث دفترا إلی، دفع نوح
 کلمها   موته،  قبل قال فإن، شیئا عن، أنا لکم أروی ال لک  و سنان ب  محمد ع  کتبت فإنی

 (۱77ق، ش۹۲2۱کشی، «).و دت، إنما روایة ال و سما  لی یک  لم ب، حدرتکم
ای بودن احادیث محمد ب  سنان سهبب شهد ایهوب به       براساس ای  گزارش، و اده
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دهندۀ عدم اعتماد  نوح روایات وی را ب، روش سما  و قرائت نقل نکند. ای  مقلب نشان
گونهر   رو وقتی ی: راوی، حدیثی را به،  ای در میان راویان است و ازای  و ادهب، روایات 

کهرد. تصهریح به، و هاده در      و اده اخذ کرده بود، در نقهل آن، به، و هاده تصهریح مهی     
هایی براساس و اده است که، در   های کشی نمودی ویژه دارد. موارد زیر گزارش گزارش

 مشاهده است  ای  کتاب قابل
، 4۳2، ۸47، ۹۲۹، ۳۴ههای   بوعبداهلل محمد ب  نعیم شهاذانی در شهماره  نقل از کتاب ا

 .۹۹۹2و  ۹۹21، ۹۹24، ۹24۳، ۱۳۳، ۱۳7، ۱۳۹، ۱۹7
، ۲۴7، ۹۱۸، ۹۱۴ههای   نقل از کتاب  برئیل ب  احمهد ابومحمهد فاریهابی در شهماره    

4۸7 ،47۸ ،4۳۱ ،7۹۸ ،7۲۹ ،۳۸۹ ،۳۸۳ ،۳۲۴ ،۳1۴ ،۱۸۸ ،۱۱۹ ،۱۱4 ،۹22۸ ،۹2۲1 ،
 . ۹2۱۱و  ۹2۱۸، ۹2۱2

، ۹211، ۱47، ۸۱1، ۴21ههای   نقل از کتاب محمد ب  حس  ب  بندار قمی در شهماره 
 .۹۹۸۴و  ۹۹۴۸

 .۱2۹نقل روایت از واقف، در شمارۀ 
 .۸7۲گزارش و اده طاهر ب  حسی  در شمارۀ 

ای و سماعی از ی: واقعه، اشهاره کهرده،     ب، نقل و اده ۹۳۹همچنی  در گزارش شمارۀ 
 «أَصْحَابِنَا. مِ ْ الثِّقَاتِ بَعْضُ حَدَّرَنِی وَ السَّمَرْقَنْدِی، عُمَرَ بْ ِ محمد بِخَطِّ وَ َدْتُ»نویسد   می

 فهرسهت  1۴۸نجاشی و شمارۀ  فهرست ۴7۱و  ۹4۳های  توان در شماره همچنی  می
 شیخ طوسی، تصریح ب، و اده را مشاهده کرد.

 . تأثیر روش اخذ در اعتبارسنجی حدیث5ـ۱
های اخذ حدیث، سما  دارای اعتبهاری ویهژه اسهت و په  از آن، قرائهت       ان روشاز می

حدیث بر استاد و سپ  ا ازۀ نقل حهدیث از اسهتاد معتبهر اسهت. تفهاوت روش اخهذ       
حدیث بر اعتبار آن نیز اررگذار بوده است. شیخ طوسی تفهاوت روش را در اعتبارسهنجی   

 و قهراءة  و سماعا( الخبر)یروی الراویی  أحد کان إذا و»نویسد   احادیث مؤرر دانست، و می
 یهروی  أن إال اللهم .المستجیز روایة على السامع روایة یقدم أن فینبغی إ ازة، یروی، االخر

 أحهد  کان إذا و .التر یح حینئذ فیسقط مشهورا، مصنفا أو معروفا، أصال بإ ازت، المستجیز
 مه   یرویه،  االخهر  و لسماع،، ذاکر هو و سمع،، إن، یقول و یروی، ما  میع یذکر الراویی 
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 تهر یح  فهال  سهماع،  کتابه،  فی ما  میع أن ذکر فإن کتاب،، م  الراوی حال فی نظر کتاب،،
 یهذکر  لهم  إن و دفتره، فی ما  میع سمع أن، الجملة على ذکر الن، روایت،، على غیره لروایة

 سهماع،  و هد  أو بخقه،  و هده  إن و دفتره، فی ما  میع سمع أن، یذکر لم إن و تفاصیل،؛
شهیخ  «).علیه،  غیهره  خبهر  یر ح و یروی، أن أوال ل، فال یجوز خق،، بغیر حواشی، فی علی،

 (۹4۸ص ،۹ ج ق،۹۲۹7طوسی، 
های رایج در میان قدما و ارزش هر روش، باید دید کلینی از د،  با روش  شدن روش

روش نخسهت،  روشی در تدوی  کتاب خود بهره برده است. باید تو ، داشت ک، در دو 
هها   های حدیثی را پ  از استنساخ ب، یکهی از روش  شاگرد نزد استاد حاضر شده و کتاب

صورت غالب همراه با حضور نهزد اسهتاد و درخواسهت ا هازه      کند. ا ازه نیز ب، اخذ می
ش، ۹۸۳۹و فقهط در و هاده حضهور نهزد اسهتاد موضهوعیت ندارد.)شههید رهانی،          ۹بوده
 (۹42ص

 احادیث کتاب کافی. روش کلینی در اخذ 2
بههره  سهت، اسهت.    « حدرنا»و « حدرنی»های  کلینی در ابتدای برخی اسناد خود از عبارت

دهندۀ دریافت حدیث از استاد بوده و نقل از کتاب بدون اخهذ از اسهتاد    ای  تعبیرها نشان
و « سهمعت »کند. شهید رانی برتری  عبارتی را ک، بر سما  حدیث داللت دارد،  را نفی می

 ( ۲۹داند.)همان، ص می« حدرنا»و « حدرنی»از آن تعبیر  پ 
شاهد گفتار شهید، گزارش نجاشی دربارۀ اخذ کتاب منتخبات توسط اب  غضهائری از  
 عفر ب  محمد ب  قولوی، قمی است. اب  غضائری ک، برای اخذ کتاب منتخهاب به، نهزد    

د بر شما حدیث کهرد. ابه    گوید  سع اب  قولوی، رفت،، در ابتدای قرائت کتاب بر استاد می
گوید  ن،؛ بلک، پدرم و برادرم از سعد بر م  حهدیث کردنهد و مه  از     قولوی، در پاسخ می

معنی  ب،« حدرنی»( بنابرای ، عبارت ۲17ق، ش۹۲۴۱سعد  ز دو حدیث نشنیدم.)نجاشی، 
 هایی از ای  اسناد است  بیان استاد و شنیدن شاگرد است. موارد زیر نمون،

 ز گروهی از مشایخ نقل حدیث ا
 بْه ُ  محمهد   مِهنْهُمْ  أَصْحََبِننَب  مِنْ عِدَّةٌ حَدَّثَنِی  قَالَ ۴یعْقُوبَ، بْ ُ محمد أبو َعْفَرٍ أَخْبَرَنَا»
 عَه ْ  رَزِیه ٍ،  بْه ِ  الْعَهالءِ  عَ ِ مَحْبُوبٍ، بْ ِ الْحَسَ ِ عَ ِ محمد، بْ ِ أَحْمَدَ عَ ْ الْعَقَّارُ، یحْیى
 (۴۸، ص۹ش، ج۹۸۳7)کلینی،  «السالم. علی،  َعْفَرٍ أَبِی عَ ْ  مُسْلِمٍ بْ ِ محمد
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 نقل حدیث از علی ب  ابراهیم 
ْرَاهِیمَ ِْنُ عَلِی حَدَّثَنِی  قَالَ یعْقُوبَ، بْ ُ محمد أبو َعْفَرٍ أَخْبَرَنَا»  أَبِیه،ِ،  عَه ْ  ،هَبشِحم   ِْنن إِن
، ۹همان، ج«)قَالَ. مَنْصُورٍ، بْ ِ عَلِی عَ ْ عبدالرَّحْم ِ، بْ ِ یونُ َ عَ ْ إِبْرَاهِیمَ، بْ ِ الْحَسَ ِ عَ ِ
 ( ۹۳۹ص
 عَلِحی  حَحدَّثَنَب   اهلل رَحِمَ،ُ الْکِتَابِ هذَا مُصَنِّفُ الْکُلَینِی، یعْقُوبَ بْ ُ محمد أبو َعْفَرٍ، قَالَ»

ْرَاهِیمَ ِْنُ ، ۹همهان، ج «)الْحَکَهمِ.  بْه ِ  هِشَهامِ  عَ ْ الْفُقَیمِی، عَمْرٍو بْ ِ الْعَبَّاسِ عَ ِ أَبِی،ِ، عَ ْ ،إِن
 (۲2۱ص
ْرَاهِیمَ ِْنُ عَلِی حَدَّثَنَب»  أُخْهتِ  ابْه ِ  الْکَلْبِی حَازِمٍ بْ ِ الْحَسَ ِ عَ ِ إِسْحَاقَ، بْ ِ عَلِی عَ ْ ،إِن
 (۸۹۸، ص۹۸جهمان، .«) السالم علی، عبداهلل أَبِی عَ ْ   َعْفَرٍ بْ ِ سُلَیمَانَ عَ ْ سَالِمٍ، بْ ِ هِشَامِ

 نقل حدیث از احمد ب  ادری  و محمد ب  یحیی العقار 
 عَه ْ  الْکُهوفِی،  عَلِی بْ ِ الْحَسَ ِ عَ ِ ، یَْیى ِْنُ مَمد وَ الْقُمِّی إندْرنیسَ ِْنُ أَحْمَدُ حَدَّثَنِی»
 عبهداهلل  أَبِهی  عَه ْ   الصَّهنْعَانِی  یحْیهى  أَبِهی  عَه ْ  أَیهوبَ،  بْ ِ عبداهلل عَ ْ سَعْدَانَ، بْ ِ مُوسَى
 (1۴۱، ص۹)همان، ج «السالم. علی،
 محمهد  بْ ِ أَحْمَدَ عَ ْ ، یَْیى ِْنُ مَمد حَدَّثَنَب  قَالَ الْکُلَینِی، یعْقُوبَ بْ ُ محمد أبو َعْفَرٍ»
 أَبِهی  عَه ْ   مُسْهلِمٍ  بْه ِ  محمهد  عَ ْ رَزِی ٍ، بْ ِ الْعاَلءِ عَ ِ ، یحْیى بْ ِ صَفْوَانَ عَ ْ ، عِیسى بْ ِ

 (7، ص۹۴)همان، ج «السالم. علی، االوَّلِ  َعْفَرٍ
 عَه ْ  عَلِهی،  بْه ِ  الْحَسَه ِ  عَه ِ  ، عِیسى بْ ِ محمد بْ ِ أَحْمَدَ عَ ْ ، یَْیى ِْنُ مَمد حَدَّثَنَب»

 عبهداهلل  أَبِهی  عَه ْ   مُصْهعَبٍ  بْه ِ  الْحُسَهی ِ  عَه ِ  ، عِیسهى  بْه ِ  زِیهادِ  بْ ِ محمد عَ ْ صَفْوَانَ،
 (4۱۹، ص۹4)همان، ج «السالم. علی،
 عَه ْ  سَهعِیدٍ،  بْه ِ  الْحُسَی ِ عَ ِ ، عِیسى بْ ِ محمد بْ ِ أَحْمَدَ عَ ْ ، یَْیى ِْنُ مَمد حَدَّثَنَب»
  َعْفَهرٍ  البِهی  قُلْهتُ   قَهالَ  الْقَصِیرِ، عبدالرَّحِیمِ عَ ْ مُسْکَانَ، بْ ِ عبداهلل عَ ْ النُّعْمَانِ، بْ ِ عَلِی
 (117، ص۹4)همان، ج «السالم. علی،

 نقل حدیث با تصریح ب، فراموش شدن نام استاد 
، ۴همهان، ج «)ه اسْهمُ،ُ  عَنِّهی  ذَهَهبَ  هأَصََْبِننَب مِنْ شَیخٌ حَدَّثَنِی و  اهلل رَحِمَ،ُ الْکُلَینِی قَالَ»
 (۹۴7ص

ینهی از  ، تمام روایات اخذشدۀ کلکافیشده در کتاب  باید تو ، داشت ک، روایات نقل
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 ۸اساتید خود نیست، بلک، وی از میان کتب مشایخ، ب، گهزینش روایهات پرداخته، اسهت.    
تو ، ب، ای  نکت، از آن رو ضروری است ک، احتمهال اخهذ حهدیث از مشهایخ قمهی در      

تری  اسهاتید   کند؛ دراک، گزارشی بر حضور طوالنی مدت مهم خارج از قم را ضعیف می
ای عظهیم از روایهات    قمی محمد ب  یعقوب کلینی در ری و بغداد نیست و اخذ مجموع،

 کوتاه نیز امری بعید است.شده در کتب اساتید، در مدت  آوری  مع
های حدیثی عمهل کهرده و بهدون     ای  احتمال نیز ک، کلینی برخالف شیوۀ رایج حوزه

ها پرداخت،، بسهیار بعیهد اسهت؛ دراکه، در آن      ای بودن روایات، ب، نقل آن اشاره ب، و اده
ک، شخصیت او در میان قهدما   شد، درحالی صورت، خود او و کتابش مورد طع  واقع می

شهمار رفته،    عنوان یکی از برتری  تألیفهات حهدیثی شهیع، به،     نیز ب، کافیش شده و ستای
؛ شههیخ طوسههی، ۹2۴1ق، ش۹۲۴۱؛ نجاشههی، 72ق، ص۹۲۹۲اسههت.)ن:  شههیخ مفیههد، 

 (1۴77ق، ش۹۸۳۹
 . روش انتقال کتاب کافی3

های حدیثی آن  دهندۀ مقابقت روش کلینی با سیرۀ رایج در حوزه از دیگر نکاتی ک، نشان
است. شیخ طوسهی روش خهود    کافیهای مربوط ب، قرائت کتاب  ر است، گزارشروزگا

 به   احمهد  أیضها  ب، اخبرنا و»نویسد   را سما ، قرائت و ا ازه دانست، و می کافیدر اخذ 
 عبهداهلل  ب  عبدالکریم الحسی  ابی رافع و ابی ب  احمد ع  الحاشر باب  المعروف عبدون
 و مصهنفات،   میهع  الکلینی یعقوب اب  محمد  عفر ابى ع  بغداد و بتنی  البزاز نصر ب 

 و عشهری   و سهبع  سهنة  السلسهلة  بهدرب  الکوفهة  ببهاب  ببغهداد  ا هازة  و سماعا احادیث،
 (4ص المشیخة، ق،۹۲27شیخ طوسی، «).مائة رالث

از حسی  ب  عبیهداهلل غضهائری، به،     کافیخود نیز ب، اخذ کتاب  فهرستهمچنی  در 
 عه   الکافی الکتاب أکثر علی، قراءة عبیداهلل ب  الحسی  أخبرنا و»روش قرائت اشاره دارد  

 و قولویه،  ب  ب  محمد  عفر أبوالقاسم و الزراری محمد ب  أحمد أبوغالب  منهم  ماعة
 به   ههارون  أبومحمهد  و رافهع  أبهی  بهاب   المعروف الصیمری إبراهیم ب  أحمد أبوعبداهلل
 ب  محمد ع  کلهم الشیبانی المقلب ب  عبداهلل ب  محمد أبوالمفضل و التلعکبری موسى
 (12۸، شتا طوسی، بی شیخ«).یعقوب

شهود    استفاده می کافینیز ک، از طری  شیخ طوسی رسیده، سما   کافیاز ظاهر نسخر 
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 یعْقُهوبَ  بْه ُ  محمهد  أبهو َعْفَرٍ  حَهدَّرَنَا   قَالَ التَّلَّعُکْبَرِی، مُوسَى بْ ُ هَارُونُ أبومحمد حَدَّرَنَا»
 محمهد  بْه ِ  أَحْمَدَ عَ ْ ، یحْیى بْ ُ محمد وَ أَبِی،ِ؛ عَ ْ إِبْرَاهِیمَ، بْ ُ عَلِی حَدَّرَنِی  قَالَ الْکُلَینِی،

 عبهداهلل  أَبِهی  عَه ْ   الْحَلَبِهی  عَ ِ انَ،عُثْمَ بْ ِ حَمَّادِ عَ ْ عُمَیرٍ، أَبِی  ابْ  عَ ِ  َمِیعاً،  عِیسى بْ ِ
 (۳۸، ص۹۴ش، ج۹۸۳7)کلینی،  «السالم. علی،

رفته،،   ای ک، برای آموزش قرآن ب، مسهجد لؤلهؤی مهی    نویسد در دوره نجاشی نیز می
 أتهردد  کنهت »کردند   را نزد احمد کوفی قرائت می کافیگروهی از اصحاب امامی،، کتاب 

 علهى  القهرآن  أقهرأ  النحهوی  نفقویه،  مسجد هو و اللؤلؤی بمسجد المعروف المسجد إلى
 به   أحمد الحسی  أبی على الکافی کتاب یقرءون أصحابنا م   ماعة و المسجد صاحب
 (۹2۴1ق، ش۹۲۴۱نجاشی، «).الکلینی یعقوب ب  محمد حدرکم الکاتب الکوفی أحمد

 به   الحسه   به   إسهحاق »نویسهد    همچنی  در تر مر اسحاق ب  حس  عقرایی می
 ههو  و بالکوفهة  رأیته،  مذهبه،،  فهی  ضعیف السما ، التمار کثیر العقرائی أبوالحسی  بکران
 «.شهیئا  منه،  أسهمع  فلم علوا الوقت هذا فی کان و عن،، الکلینی کتاب یروی کان و مجاور،

 (۹7۳ق، ش۹۲۴۱نجاشی، )
توسط کلینی و شاگردان او روایت،  کافیها، روش انتقال کتاب  در تمامی ای  گزارش

دهندۀ دو روش سما  و قرائهت   تحدیث و ا ازۀ بیان شده است. روایت و تحدیث نشان
 است.

 . مقدار اخذ حدیث از اساتید قم4
، با دو گون، سند موا هیم. گاهی کلینی نام استاد خود را در ابتهدای  کافیبا مشاهدۀ اسناد 
اند؛ اما در موارد بسهیاری، نهام یه: فهرد      گون، ای  کافیکند ک، بیشتر روایات  سند ذکر می

دهندۀ نقل حهدیث از گروههی از اسهاتید     مشخص را بیان نکرده و عنوانی آورده ک، نشان
براساس گزارش نجاشی از است. « عدة م  اصحابنا»تری  ای  عناوی  عبارت  اوست. مهم

مد ب  محمد ب  عیسی آمده نام اح« عدة م  اصحابنا»ک، پ  از عبارت  کلینی، درصورتی
، نهمها ).هسهتند  ز حهوزۀ حهدیثی قهم   بوده که، همه، ا  پنج نفر از اساتید او باشد، مقصود 

خهورد   دشم مهی  ، نام یازده ت  از مشایخ قم ب،کافیدر مجمو  هر دو نو  سند  (۹2۴1ش
دی، حمّها  ن: کنهد.)  هها نقهل مهی    ک، کلینی بیش از دوسوم احادیث کتهاب خهود را از آن  

ب، روش کلینی در اخذ حدیث و نقل بسیار زیهاد   بنابرای ، باتو ، (۹۹۸ه۱۳ص ش،۹۸۱۹
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توان گفت کلینهی در حهوزۀ    از مشایخ قم و اعتبار کتاب در میان مشایخ پ  از کلینی، می

 ریزی شده است. در ای  حوزه پی کافیحدیثی قم حضور داشت، و کتاب 
 . بررسی طرق اخذ کتاب کافی5

 نشهانگر  اسهت،  حهدیثی  میهراث  انتقهال  راه دهنهدۀ  نشهان  آنکه،  بهر  عالوه کتاب ب، طری 
 توانهد  مهی  میهراث  یه:  نقل طرق بررسی. کرده حرکت آن در میراث است ک،  غرافیایی
 نقهل  طهرق  در آیا دید باید حال. رساند اربات ب، حدیثی های حوزه در را میراث آن و ود
 شود؟ می دیده قم حوزۀ حدیثی از ارری ،کافی

 اهل ری. طریق ۱ـ5
اسهت. در   کهافی کتهاب   م  الیحضهره الفقیه،  از مل، منابع شیخ صدوق در تألیف کتاب 

و آنچ، در ایه  کتهاب از محمهد    »دنی  آمده است   کافیمشیخر کتاب، طری  صدوق ب، 
ب  یعقوب کلینی آمده، از محمد ب  محمد ب  عصام کلینی و علی ب  احمد ب  موسهی و  

را از ایشهان از   کهافی کنم. همچنی  تمام کتاب  وایت میمحمد ب  احمد سنانی از کلینی ر
 ۲«کنم. کلینی نقل می

از ای  میان، محمد ب  محمد ب  عصام ب، تصریح صدوق، اهل کلی  است و صهدوق  
، همهو ؛ ۲41ص ش،۹۸71 شیخ صدوق،کند.) در اسناد مختلفی با ای  وصف از او یاد می

و  ۴۸۴، ۹12، ص۹، جش۹۸۳4همو، ؛ ۴۴2، ۹12، ۹4۱، ۹4۸، ۹۹4، ۳۸، 7۴، صق۹۸۱۳
و  ۹۲، صق۹۲2۸همهو،   ؛4۴۴و  ۲۳۸، ۲۸4، ص۴/ ج۸۴۸، ص۹، جق۹۸۱4همو، ؛ ۴۸۸
( محمد ب  احمد سنانی نیز از نسل محمد به  سهنان و   ۴۴۸، ص۲، جق۹۲۹۸، همو؛ 1۸

( علی ب  احمد ب  موسی نیز ۴۸۲، ص۹۲، جق۹۲21اول،  مجلسینزیل ری بوده است.)
ب، اینک، در طری  صدوق ب، محمد به    لی ری دانست، نشده، باتو ،گرد، ب، تصریح از اها

و در موارد مختلفهی،   (۲71، ص۲، جق۹۲۹۸صدوق،  شیخ عفر اسدی ساک  ری بوده)
، همهو  ؛۹، ح۸۲۹ص ش،۹۸71 ،همهو )طری  مشتر  با محمد به  احمهد سهنانی اسهت    

، ۴، جق۹۲۹۸، همههههو ؛4۸، ح14۴ص و ۹۱، ح4۲۸/ ص۹2، ح۲۸2، ص ۴، جش۹۸1۴
 شود. (، سکونت وی در ری تقویت می۴۴۱۸، ح۴۸۳ص

 . طریق اهل بغداد2ـ5
شیخ طوسی و  فهرستنجاشی،  فهرست، کافیهای بغدادی انتقال کتاب  در بررسی طری 
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 روند. شمار می از بهتری  منابع ب،تهذیب االحکام مشیخر کتاب 
( الحسهی  )الحسه   أبها  رأیهت  و»کنهد    را دنی  بیان مهی  کافینجاشی طری  خود ب، 

 به   الحسهی   و محمد ب  محمد شیوخنا  ماعة ع  کلها کتب، روینا و عن، یروی، العقرانی
 «.عنه،  قولویه،  به   محمهد  به    عفهر  القاسهم  أبهی  ع  نوح ب  علی ب  أحمد و عبیداهلل

 (۹2۴1ق، ش۹۲۴۱)نجاشی، 
کند.)شهیخ   ذکهر مهی   کهافی های مختلفی را بهرای   ، طری الفهرستاما شیخ طوسی در 

 (12۸تا، ش بی طوسی،
 القاسهم  أبی ع  النعمان ب  محمد ب  محمد أبوعبداهلل الشیخ روایات، بجمیع أخبرنا» .۹
   «.کتب، بجمیع یعقوب ب  محمد ع  القمی قولوی، ب  محمد ب   عفر
  مهنهم   ماعهة  عه   الکهافی  الکتهاب  أکثر علی، قراءة عبیداهلل ب  الحسی  أخبرنا و» .۴

 أبوعبهداهلل  و قولویه،  به   ب  محمهد   عفر أبوالقاسم و الزراری محمد ب  أحمد أبوغالب
 موسهى  به   ههارون  أبومحمهد  و رافهع  أبهی  بهاب   المعهروف  الصیمری إبراهیم ب  أحمد

 به   محمهد  عه   کلههم  الشهیبانی  المقلهب  به   عبداهلل ب  محمد أبوالمفضل و التلعکبری
   «.یعقوب
 سهعید  ب  علی ب  أحمد الحسی  أبی ع  عن، اهلل رضی المرتضى اال ل أخبرنا و» .۸
   «.یعقوب ب  محمد ع  الکوفی
 أبهی  و الضهیمری  إبهراهیم  به   أحمهد  عه   عبهدون  ب  أحمد أبوعبداهلل أخبرنا و» .۲

 به   محمهد   عفهر  أبهی  عه   بغهداد  و بنب  البزار نصر ب  عبداهلل ب  عبدالکریم الحسی 
 «.روایات، و مصنفات، بجمیع الکلینی یعقوب

نیهز آمهده    تههذیب االحکهام  ، با اند  تفاوتی در کتاب فهرستطرق شیخ طوسی در 
 (4ص المشیخة، ق،۹۲27است.)شیخ طوسی، 

به،   اخبرنها  فقد اهلل رحم، الکلینی یعقوب ب  محمد ع  الکتاب هذا فی ذکرناه فما» .۹
 محمهد  ابه    عفهر  القاسم ابى ع  اهلل رحم، النعمان ب  محمد ب  محمد أبوعبداهلل الشیخ
 «  اهلل. رحم، یعقوب ب  محمد ع  اهلل رحم، قولوی، ب 

 ابى و الزراری ب  محمد احمد غالب ابى ع  عبیداهلل ب  الحسی  أیضا ب، اخبرنا و» .۴
 عبهداهلل  ابهى  قولوی، و ب  محمد ب   عفر القاسم أبی و التلعکبری  موسى ب  هارون محمد
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 به   محمهد  عه   کلههم  غیهرهم  و الشهیبانی  المفضهل  أبى و الصیمری رافع ابى اب  احمد
 «.الکلینی یعقوب
 رافهع و  ابی ب  احمد ع  الحاشر باب  المعروف عبدون ب  احمد أیضا ب، اخبرنا و» .۸
 ابه   محمهد   عفر ابى ع  بغداد و بتنی  البزاز نصر ب  عبداهلل ب  عبدالکریم الحسی  ابی

 بهدرب  الکوفهة  ببهاب  ببغهداد  ا هازة  و سهماعا  احادیث، و مصنفات،  میع الکلینی یعقوب
 «.مائة رالث و عشری  و سبع سنة السلسلة

 ها به کتاب کافی . جمع طریق3ـ5
آیهد که، ایه      دسهت مهی   ، اسامی ده نفر ب،کافیشده ب، کتاب  های نقل از  مع میان طری 

 اند  کتاب را از کلینی دریافت کرده
 (۸۹۳ق، ش۹۲۴۱نجاشی،  عفر ب  محمد ب  قولوی،؛ اهل قم، نزیل بغداد.) .۹

ق، ۹۸۳۹شهیخ طوسهی،   زراری؛ اهل کوف،، نزیهل بغداد.)  احمد ب  محمد ابوغالب .۴
4۱4۸) 

 (۴2۸ش ق،۹۲۴۱ نجاشی،احمد ب  ابراهیم صیمری؛ اهل کوف،، نزیل بغداد.) .۸

 4هارون ب  موسی تلعکبری؛ ساک  بغداد. .۲

به، اخهذ حهدیث توسهط      محمد ب  عبداهلل ب  المقلب شیبانی؛ اهل کوف،، باتو ه،  .4
رسهد سهاک  بغهداد بهوده      نظهر مهی   غهدادی، به،  نجاشی از او و و ود نام وی در طهرق ب 

 ق،۹۲۴۱ نجاشههی،؛ 1۴۸و  12۸، 4۲۱، 1۳، 4۴تهها، ش اسههت.)ن:  شههیخ طوسههی، بههی 
 (۹24۱ش

ب، نقل حدیث توسهط سهید مرتضهی از او     احمد ب  علی ب  سعید الکوفی؛ باتو ، .1
؛ ممک  اسهت بها   4۱۳۱ش ق،۹۸۳۹ شیخ طوسی،رسد ساک  بغداد بوده است.) نظر می ب،

 ق،۹۲۴۱ احمد کهوفی در گهزارش نجاشهی نیهز متحهد باشهد. نه:  نجاشهی،        احمد ب  
 (۹2۴1ش

 (12۸، شتا یخ طوسی، بیشعبدالکریم ب  عبداهلل ب  نصر؛ نزیل بغداد.) .7

همهو،  ؛ ۲41ص ش،۹۸71 ن:  شیخ صدوق،محمد ب  محمد ب  عصام؛ اهل ری.) .۳
، ۹12، ص۹، جش۹۸۳4همههو، ؛ ۴۴2و  ۹12، ۹4۱، ۹4۸، ۹۹4، ۳۸، 7۴، صههص ق۹۸۱۳
، ق۹۲2۸همههو، ؛ 4۴۴و  ۲۳۸، ۲۸4، ص۴، ج۸۴۸، ص۹، جق۹۸۱4همههو، ؛ ۴۸۸و  ۴۸۴
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 (۴۴۸، ص۲، جق۹۲۹۸همو، ؛ 1۸و  ۹۲ص

 (در سقرهای گذشت، ب، ای  مقلب اشاره شد.علی ب  احمد ب  موسی؛ ساک  ری.) .۱

 (۴۸۲، ص۹۲، جق۹۲21اول،  مجلسیمحمد ب  احمد السنانی؛ ساک  ری.) .۹2
تهری    اند. در ای  میان، مهم ساک  بغداد و س، نفر ساک  ری بودهدرمجمو ، هفت نفر 

اند،  عفر به  محمهد    ک، بسیاری از بزرگان، ای  کتاب را از او اخذ کرده کافیناقل کتاب 
ب  قولوی، قمی است ک، از قم ب، بغداد هجرت کرده است. حال باید دید آیا ممک  اسهت  

 ه باشد؟را در قم از کلینی اخذ کرد کافیوی کتاب 
 نقل حدیث از کلینی توسط اهالی قم .6

نویسد  او بزرگ و آبروی شیعیان ری در زمان خهویش بهود     نجاشی در معرفی کلینی می
ایه  تعبیهر نشهان     (۹2۴1ق، ش۹۲۴۱نجاشی، «). و ههم و بالری وقت، فی أصحابنا شیخ»
دهد کلینی در دورۀ کمال علمی خود، ساک  ری بوده و پ  از آن به، بغهداد هجهرت     می

نویسهد او به، دمشه  و     از کلینی یاد کهرده و مهی   تاریخ دمش کرده است. اب  عساکر در 
 و یعقهوب،  به   محمهد »بعلبل: سفر کرده است و در آنجا ب، نقل حدیث پرداخت، است  

 ع  ببعلب: حدّث و دمش  قدم. الرافضة شیوخ م  الکلینی أبو عفر علی ب  محمد  یقال
 النیسابوری، الخفاف أحمد ب  محمد و السمرقندی، الجعفری علی ب  محمد الحسی  أبی
 (7۹۴1، ش۴۱7، ص41ق، ج۹۲۹۳اب  عساکر، «)هاشم. ب  إبراهیم ب  علی و

هجهری در بغهداد،    ۸۴7دهد شاگردان کلینی در سال  گزارش شیخ طوسی نشان می
 أحمد أیضا ب، أخبرنا و»اند   صورت سما  و ا ازه دریافت کرده مصنفات وی را ب،تمام 
 الحسهی   أبی و رافع أبی ب  أحمد ع  اهلل علی، رحمة الحاشر باب  المعروف عبدون ب 

 یعقهوب  به   محمهد   عفهر  أبی ع  بغداد و بتنی  البزاز نصر ب  عبداهلل ب  عبدالکریم
 سنة السلسلة درب الکوفة بباب ببغداد إ ازة و سماعا أحادیث، و مصنفات،  میع الکلینی
؛ شهیخ  ۸2۱، ص۲ق، المشهیخة، ج ۹۸۱2شهیخ طوسهی،   «)مائهة.  رالث و عشری  و سبع

 (۴۱ق، المشیخة، ص۹۲27طوسی، 
 طبه   و نهداریم  ری به،  کلینهی  بازگشت بر دلیلی تاریخ، ای  از بعد دیگر، طرف از

 حیهات  بهدرود  بغهداد،  در ۸۴۱ سهال  در وی ر ال، در طوسی شیخ و نجاشی گزارش
 مجمهو   ( از1۴77ق، ش۹۸۳۹؛ شیخ طوسی، ۹2۴1ق، ش۹۲۴۱نجاشی، ).است گفت،
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 کلینهی  هجهرت  برای ممک  زمان کمتری  ک، رسید نتیج، ای  ب، توان می ها گزارش ای 
 دیهد  بایهد  حال. دانست هجری۸۴4 سال حدود باید را بغداد در اقامت و شام ب، ری از

 .اند کرده اخذ کلینی از کجا در را خود احادیث قمی، راویان

 . جعفر بن محمد بن قولویه قمی۱ـ6
پدر  1،  عفر ب  محمد ب  قولوی، است.کافیتری  ناقل کتاب  در میان شاگردان کلینی، مهم

)نجاشی،  وی محمد ب  قولوی، از نزدیکان سعد ب  عبداهلل اشعری و ساک  قم بوده است.
هجری، یعنهی سهال رحلهت سهعد به        ۸2۹قولوی، در سال (  عفر ب  ۸۹۳ق، ش۹۲۴۱

س  کمی داشت، است؛ دراک، وقتی حسی  به  عبیهداهلل غضهائری کتهاب      7عبداهلل اشعری
گوید سعد ب  عبداهلل بر تو حهدیث کهرد، ابه      کند و می منتخبات سعد را بر او قرائت می

سهعد بهر مه  حهدیث     قولوی، ای  گفت، را صحیح ندانست و گفت  بلک، پدر و برادرم از 
( ۲17ش ن،همااز سههعد بهه  عبههداهلل حههدیثی نشههنیدم.) ۳کردنههد و مهه   ههز دو حههدیث

ک، س   عفر ب  قولوی، در زمان رحلت سعد ب  عبداهلل را ده سال بدانیم، اخذ  درصورتی
ق ک، رحلت کلینی است ممک  خواهد بهود. از طرفهی،   ۸۴۱ق تا ۸۹2های  کافی در سال

 ۱هجهری و هود نهدارد.    ۸۸۱اب  قولوی، در بغداد تا قبهل از سهال   دلیلی بر سفر و اقامت 
 رسد. نظر می ب، ای  نکات، احتمال اخذ کافی توسط  عفر ب  قولوی، در قم قوی ب، باتو ،

 بن احمد قمی . محمد2ـ6
ابوالحس  محمد ب  احمد ب  داود ب  علی از اهالی قهم اسهت. نجاشهی از او بها عنهوان      

و در تر مهر احمهد به      (۹2۲4ش ن،هماکنهد)  یاد مهی «  فقیههم و وقت، فی القمیی  شیخ»
نهام او را در   (۲77ش ن،هما( و سهعید به  عبهدالرحم )   ۹۱۳ش ن،همامحمد ب  عیسی)
آورد. در طری  ب، کتب احمد ب  محمد به    عنوان ناقل از کلینی می ها ب، طری  ب، کتب آن
  قهاال  شاذان ب  أبوعبداهلل و عبیداهلل ب  الحسی  أبوعبداهلل الشیخ بکتب، أخبرنا»عیسی آمده  

 أبوالعبهاس  لهی  قال و بها عن، عبداهلل ب  سعد حدرنا  قال یحیى ب  محمد ب  أحمد حدرنا
 به   علهی  یعقوب ع  ب  محمد ع  داود ب  أبوالحس  بها أخبرنا  نوح ب  علی ب  أحمد
 به   أحمهد  و کهورة  به   داود و  عفهر  به   موسهى  ب  علی و یحیى ب  محمد و إبراهیم
 (۹۱۳ش ن،هما«).بکتب، عیسى ب  محمد ب  أحمد ع  إدری 

اما تعبیر نجاشهی   (۹2۲4ش ن،همان:  هردند وی ب، عراق رفت و ساک  بغداد شد.)



 قم و حوزۀ حدنثیکلینی                                                  141

 

دهد او قبل از هجرت ب، بغداد ب، کمهال علمهی رسهیده بهود و در قهم  ایگهاه        نشان می
 هجهری  ۸1۳او یعنی سال  ب، سال رحلت کلینی و سال وفات استادی داشت، است. باتو ،

رسد او در زمان رحلت کلینی ب، دنی  کمال علمی دست نیافته،   نظر می  ا( ب، نهما ن: )
رسد اخذ حدیث او  نظر می ب، ای  قرای ، ب، بود و در آن زمان ساک  قم بوده است. باتو ،

 از کلینی در قم اتفاق افتاده است.
 محمد بن علی ماجیلویه .3ـ6

براسهاس   ۹2القاسهم عبهداهلل به  عمهران اسهت.      علی ب  محمد ب  ابهی  نام وی محمد ب 
نوۀ دختری احمد ب  محمد ب  خالهد   ۹۹گزارش نجاشی، پدر او علی ب  محمد ب  عبداهلل

خود، از او با وصف قمی  ر ال( شیخ طوسی در ۱۲7و  1۳۸برقی است.)ن:  همان، ش
( بیشتر روایات او از طری  شیخ صهدوق  1۴4۴ق، ش۹۸۳۹یاد کرده است.)شیخ طوسی، 

؛ شهیخ  ۱۲7و  ۳۱۸ق، ش۹۲۴۱افزار اسناد شیخ صدوق؛ نیهز نجاشهی،    نقل شده)ن:  نرم
( و در برخی از طرق، نام محمد به   ۳۹۸و  1۴4، 1۴2، 1۹۳، ۸۳2، ۴42تا، ش طوسی، بی

؛ نجاشهی،  1۸۸۱ق، ش۹۸۳۹شود)شیخ طوسی،  هشام قمی نیز دیده میعلی ب  احمد ب  
اند. غالب روایهات او از عمهوی وی محمهد به       ( ک، هر دو قمی بوده۹۴۸7ق، ش۹۲۴۱
القاسم عبداهلل ب  عمران، محمد ب  یحیی  القاسم عبداهلل ب  عمران، پدرش علی ب  أبی أبی

اند. نقل فهراوان از   هم، اهل قم بوده العقار و علی ب  ابراهیم ب  هاشم اخذ شده است ک،
طبقهر کلینهی    دهندۀ آن اسهت که، وی ههم    محمد ب  یحیی العقار و علی ب  ابراهیم نشان

 افزار اسناد شیخ صدوق( ن:  نرماست.)
نقل « حدرنا»در برخی اسناد شیخ صدوق، محمد ب  علی ما یلوی، از کلینی با تعبیر 

( 41ص ،۹ج ق،۹۸7۳؛ همههو، ۲۳2، ۴ش، ج۹۸1۴کند.)شههیخ صههدوق،  حههدیث مههی
طبق، بودن او با کلینی و نیز نبود گزارشی بر مسهافرت او به، ری و بغهداد،     ب، هم باتو ،
 توان گفت اخذ حدیث او از کلینی در قم بوده است. می

 محمد بن علی بن بابویه قمی .4ـ6
در شههر قهم متولهد     ۸21محمد ب  علی ب  بابوی، مشهور ب، شیخ صدوق در حهدود سهال   

شهمار   ( پدرش علی به  بابویه، از بزرگهان قهم به،     ۸2۹، ص۸ش، ج۹۸1۸شد.)بحرالعلوم، 
( براساس گزارش نجاشی، ورود شیخ صدوق ب، بغهداد  1۳۲ق، ش۹۲۴۱رفت.)نجاشی،  می
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ال پ  از رحلت کلینی، صدوق ب، بغداد س ۴7یا  ۴1هجری بوده یعنی حدود  ۸44در سال 

 کند    صورت مستقیم از کلینی نقل حدیث می سفر کرده است. در دند سند، صدوق ب،
 الْحُسَهینِی  الْعَلَهوِی  زُهْهرَةَ  بْه ِ  عَلِی بْ ُ حَمْزَةُ أبوالْمَکَارِمِ الْجَلِیلُ الشَّرِیفُ أَخْبَرَنِی وَ. »۹
 بِمَسْهجِدِ  خَمْسِهمِائَةٍ  وَ سَهبْعِی َ  وَ أَرْبَهعٍ  سَهنَةِ  فِهی  الْحَجِّ مِ َ عَوْدِهِ نْدَعِ عِزَّهُ اهلل أَدَامَ الْحَلَبِی
 ِْحنن  عَلِحی  ِْحنن  مَمد جَعْفَر  أَِنی الشَّیخن عَ ِ  َدِّهِ، عَ ْ زُهْرَةَ، بْ ُ عَلِی وَالِدِی حَدَّرَنِی السَّهْلَةِ،
 أَبِیه،ِ،  عَه ْ  إِبْهرَاهِیمَ،  بْه ُ  عَلِی حَدَّرَنِی  قَالَ ،یعْقُوبَ ِْنُ مَمد الْفَقِیهُ الشَّیخُ حَدَّثَنَب: قَبلَ َِبَِوَیهِ،
 (۹۲2ص ق،۹۲۹۱)حائری مشهدی،  «قَال.
 أَنَها  وَ عَلَی،ِ قِرَاءَةً القَّبَرِی القاسم أبی بْ ُ محمد الدِّی ِ عِمَادُ الْعَالِمُ الْفَقِی،ُ الشَّیخُ أَخْبَرَنَا. »۴
 صَهلَوَاتُ  الْمُهؤْمِنِی َ  أَمِیهرِ  مَواْلنَا بِمَشْهَدِ خَمْسِمِائَةٍ وَ خَمْسِی َ وَ راَلثٍ سَنَةِ شُهُورِ فِی أَسْمَعُ
 رَضِهی   َعْفَهرٍ  أَبِی الشَّیخِ وَالِدِهِ عَ ْ محمد، بْ ِ الْحَسَ ِ عَلِی أَبِی الْمُفِیدِ الشَّیخِ عَ ِ عَلَی،ِ، اهللِ
 أَِنحی  وَ قُولَوَیه،ِ  ابْ ِ عَ ِ النُّعْمَانِ، بْ ِ محمد بْ ِ محمد عبداهلل أَبِی الْمُفِیدِ الشَّیخِ عَ ِ عَنْ،ُ، اهلل

 أَبِهی  ابْه ِ  عَ ِ أَبِی،ِ، عَ ْ إِبْرَاهِیمَ، بْ ِ عَلِی عَ ْ الْكُلَینِی، یعْقُوبَ ِْنن مَمد عَنْ َِبَِوَیهِ، ِْنن جَعْفَرن
 (۲7۸ص همان،«)قَالَ. سِنَانٍ، بْ ِ عبداهلل عَ ْ عُمَیرٍ،
 أَِنحی  عَحنْ  أَبِیه،ِ،  عَ ْ  َدِّهِ، عَ ْ الدُّورْیسْتِی، عبداهلل أبومحمد الْفَقِی،ُ الشَّیخُ أَخْبَرَنِی وَ. »۸

 مَهْزِیهارَ،  بْ ِ عَلِی عَ ْ أَبِی،ِ، عَ ْ إِبْرَاهِیمَ، بْ ِ عَلِی عَ ْ ،یعْقُوبَ ِْنن مَمد عَنْ َِبَِوَیهِ، ِْنن جَعْفَرن
 (4۲۲ص همان،«)قَالَ.
 الَسحین  ِن علی ِن مَمد أِوجعفر و قولوی، ب  محمد ب   عفر أبوالقاسم أخبرنی. »۲
 به   عمهرو  ع  أبی، ع  إبراهیم ب  علی ع  الكلینی یعقوب ِن مَمد عن جمیعب ِبِویه ِن

 (۴7ق ]ب[، ص۹۲۹۸شیخ مفید، «)قال. الشحام زید ع  صالح ب  المفضل ع  عثمان
ق، ۹۲27اسهدی حلهی،   «)االئِمَّهةِ.  إِلَهى  بِقُرُقِه،ِ  یعْقُوبَ ِْنن مَمد عَنْ الصَّدُوقُ رَوَى. »4
 (۹۴ص

رسد امکهان   نظر می های حضور کلینی در ری، ب، ب، سال والدت صدوق و سال باتو ،
صورت نادر، در سنی  نو وانی صدوق ممک  است؛ اما گزارشی  اخذ حدیث از کلینی ب،

و ود ندارد. از طرفی، اخذ روایت صهدوق  ها  بر هجرت صدوق از قم ب، ری در آن سال
رسد کلینی در قم حضهور   نظر می ب، ای  نکات ب، از کلینی در بغداد نیز نبوده است. باتو ،

 داشت، و شیخ صدوق در ای  حوزه از وی اخذ حدیث کرده است.
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 . احمد بن محمد بن ولید قمی5ـ6
است. پدرش محمد ب  حسه   ابوالحس  احمد ب  محمد ب  حس  ب  ولید، از اهالی قم 

و  (۹2۲۴ش ق،۹۲۴۱ نجاشی،( از مشایخ قم)۹7۱ق ]الف[، ص۹۲۹۸ب  ولید)شیخ مفید، 
طبقهر    ها( احمهد ههم    هجری از دنیا رفت، است.)همان ۸۲۸طبقر کلینی بوده و در سال  هم

شیخ صدوق و  عفر ب  قولوی، و نیز استاد شیخ مفیهد بهوده و بیشهتری  حجهم روایهات      
افهزار درایهة    از طری  او نقل شده است.)ن:  نهرم  استبصارو  تهذیبتاب پدرش در دو ک

شود، در سهندی، اخهذ حهدیث     نام وی دیده نمی کافیهای کتاب  النور( هردند در طری 
 النعمهان،  به   محمهد  ب  محمد أبوعبداهلل المفید الشیخ أخبرنا»وی از کلینی نمایان است  

 به   محمهد  ب  أحمد أبوالحس  و قولوی، ب  حمدم ب   عفر أبوالقاسم الشیخ أخبرنا  قال
ع  عدة مه  اصهحابنا عه  احمهد به         یعقوب ب  محمد ع   میعاً، ۹۴الولید ب  الحس 

محمد ب  عیسی ع  البرقی ع  ابی هاشم داود ب  القاسم الجعفری ع  ابی  عفهر الثهانی   
 ۹۸(۸۹ق، ص۹۲24کرا کی، «)السالم. علی،

طبق، بودن وی بها   ب، هم بغداد مشخص نیست، اما باتو ،تاریخ هجرت احمد از قم ب، 
رسد او نیهز در دورۀ   نظر می شیخ صدوق و اینک، بیشتر روایات او از پدرش اخذ شده، ب،

حیات پدرش، در قم ب، سر برده و پ  از آن ب، بغداد سفر کرده است. بنابرای  باید گفت 
 دریافت حدیث او از کلینی نیز در قم بوده است.

 گیری جهنتی
پژوهش حاضر در پی ارائر قراینی بر حضور کلینی در حوزۀ حدیثی قم است. اربات ایه   

بنهدی   مقلب از آن رو شایست، است ک، در تحلیل اخذ حدیث کلینهی و گهزینش و بهاب   
ب، حوزۀ حدیثی قهم،   کافیمؤرر است. از طرف دیگر، در صورت اربات تعل   کافیکتاب 

ب، فقدان اطالعات،  بدیل است. باتو ، ن حدیثی حوزۀ قم بینقش ای  ارر در تحلیل گفتما
 ها ب، نتیج، رسید. آوری قرای  پرداخت و از مسیر تراکم قرین، الزم است ب،  مع

در ابتدا ب، بررسی روش قدما در اخذ حدیث پرداخته، شهد و مشهخص گردیهد که،      
درونی ماننهد تعبیهر   های  اند. قرین، تری  روش اخذ و نقل حدیث بوده سما  و قرائت مهم

دههد روش کلینهی    توسط کلینی نشان مهی  کافیهای نشر  و بیرونی مانند گزارش« حدرنا»
ب، حجم بهاالی اخهذ    مقاب  با سیرۀ سایر مشایخ در اخذ و نقل حدیث بوده است. باتو ،
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های حدیثی، بسیار بعید است ک، کلینهی بها    در حوزه کافیحدیث از مشایخ قم و  ایگاه 

 نقل ای  احادیث پرداخت، باشد.و اده ب، 
تو ،، اخذ حدیث از کلینی توسط اهالی قم است. هردند غالب ایه    دیگر قرینر قابل
ب، تاریخ حضور ایشهان در بغهداد و نکهات دیگهر تهاریخی،       اند، باتو ، افراد ب، بغداد رفت،

 اند.   رسد ای  افراد، احادیث کلینی را در قم از او اخذ کرده نظر می ب،
یابد، رویکهرد هجهرت    ل، نکات شایستر پژوهش ک، در ضم  ای  مقالب نمود میاز م

 عالمان از قم ب، ری و بغداد در ای  دوره و خالی شدن حوزۀ قم پ  از آن است.
 ها: نوشت پی
ها ب، ا ازه از استاد بدون حضور راوی اشاره شهده اسهت. بهرای نمونه، نه:  شهیخ        . در برخی گزارش۹

 .1۸۴4ق، ش۹۸۳۹طوسی، 
 کهافی شود ک، توسط شاگردان او در زمان اخهذ   دیده می کافی. نام کلینی در ابتدای برخی از اسناد کتاب ۴

ها راه یافت، است. احتمال دیگر آن است ک، ای  عبهارت توسهط خهود کلینهی در هنگهام       از کلینی ب، نسخ،
 (۴4، ص۹ق، ج۹۲2۲تدری  کتاب بیان شده است.)ن:  عالم، مجلسی، 

 کَرِهْنَها  النَّها  اسْتِحْقَاقِ،ِ؛ عَلَى نُکَمِّلْ،ُ لَمْ إِنْ وَ الْحُجَّةِ کِتَابَ قَلِیال وَسَّعْنَا وَ»نویسد   نی در مقدمر کتاب می. کلی۸
 صَهنَّفْنَا  اال َهلُ  تَهأَخَّرَ  إِنْ النِّیةِ، مِ َ قَدَّمْنَا مَا إِمْضَاءَ ه عَزَّوَ َلَّ ه اهلل یسَهِّلَ أَنْ أَرْ ُو وَ .کُلَّهَا حُظُوظَ،ُ نَبْخَ َ أَنْ
 الزِّیهادَةِ  فِهی  الرَّغْبَهةُ  إِلَیه،ِ  وَ الْقُوَّةُ، وَ الْحَوْلُ بِ،ِ وَ ، تَعَالى اهلل شَاءَ إِنْ کُلَّهَا حُقُوقَ،ُ نُوَفِّی،ِ مِنْ،ُ، أَکْمَلَ وَ أَوْسَعَ کِتَاباً
 «.التَّوْفِی ِ وَ الْمَعُونَةِ فِی
فقد رویت، ع  محمد به  محمهد به  عصهام      ه رحمة اهلل علی، ه حمد ب  یعقوب الکلینیو ما کان فی، ع  م». ۲

عه  محمهد به  یعقهوب      ه رضی اهلل عهنهم  ه الکلینی؛ و علی ب  أحمد ب  موسى؛ و محمد ب  أحمد السنانی
 (4۸۲، ص۲ق، ج۹۲۹۸شیخ صدوق، .«)الکلینی؛ و کذل:  میع کتاب الکافی فقد رویت، عنهم عن، ع  ر ال،

بر دوستی بها فرزنهد وی    هردند گزارش صریحی بر سکونت او در بغداد یافت نشد، تعبیر نجاشی مبنی .4
( همچنهی   ۹۹۳۲ق، ش۹۲۴۱و حضور در منزل او قرین، بهر سهکونت او در بغهداد اسهت.)ن:  نجاشهی،      

بهر ورود ابه  ابهی الیهاب  کهوفی بهر تلعکبهری در بغهداد، مؤیهد ایه  مقلهب             گزارش شیخ طوسی مبنی
 (1۹۱۹و  1۹۸۸ق، ش۹۸۳۹.)ن:  شیخ طوسی، است
ها بیشهتری  اخهذ کتهاب     شود ک، در میان آن ، نام ده نفر دیده میکافی. در بررسی طرق مو ود ب، کتاب 1

 از  عفر ب  قولوی، صورت گرفت، است. کافی
رحلهت سهعد بهوده     ۴۱۱وفهات یافهت و گفته، شهده سهال       ۸2۹نویسهد سهعد در سهال     . نجاشی مهی 7

 (۲17ق، ش۹۲۴۱ است.)نجاشی،
شده توسط وی از سعد را دهار حدیث ربهت   . نجاشی در تر مر  عفر ب  قولوی،، تعداد احادیث شنیده۳
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 (۸۹۳کرده است.)همان، ش
 قُولَوَیه،ِ  بْ ِ محمد بْ ِ  َعْفَرِ القاسم أبی عَ ْ رُوِی مَا». گزارش ورود  عفر ب  قولوی، ب، بغداد دنی  است  ۱
 الْحَجَهرَ  فِیهَها  الْقَرَامِقَهةُ  رَدَّ الَّتِهی  السَّنَةُ هِی وَ لِلْحَجِّ مائة رالث وَ راَلرِی َ وَ تِسْعٍ سَنَةِ فِی بَغْدَادَ  وَصَلْت لَمَّا قَالَ
، ۹ق، ج۹۲2۱الهدی  راونهدی،    ققهب .«)الْحَجَهرَ...   ینْصِهبُ  بِمَه ْ  الظَّفَهرَ  هَمِّی أَکْبَرُ کَانَ الْبَیتِ مِ َ مَکَانِ،ِ إِلَى
اهلل شبیری زنجانی، سال رحلت  عفر به  قولویه،    براساس پژوهش استاد گرانقدر حضرت آیت( ۲71ص
( یعنی سی سال پ  از ورود ب، بغهداد و  ۸2؛۴، ص۸ش، ج۹۸۱۸هجری است)ن:  شبیری زنجانی،  ۸1۱

 در ای  مدت، امکان اخذ مشایخ بغداد از او فراهم است.
 الجنهابی  عمهران  به   عبیهداهلل  القاسهم  أبهی  به   محمد»او ب، طری  نجاشی ب،  د  . نام دقی  وی باتو ،۹2

 حهدرنا   قهال  اهلل رحمه،  أحمهد  به   علی أبی أخبرنا»شود. طری  نجاشی دنی  است   مشخص می«  البرقی
 أبیه،  عه   محمهد  به   علی أبی حدرنا  قال ما یلوی، علی ب  محمد حدرنا  الحسی  قال ب  علی ب  محمد
 (۱۲7ق، ش۹۲۴۱نجاشی، «).القاسم أبی ب  محمد
؛ نجاشهی،  ۹۹۹، ش۹47ق، ص۹۲۹۹. در برخی اسناد عبیهداهلل ربهت شهده اسهت.)ن:  عالمه، حلهی،       ۹۹

 (۱۲7و  1۳۸ق، ش۹۲۴۱
. در مت  اصلی کتاب دنی  آمده است  ابوالحسی  محمد ب  محمد ب  الحسه  به  الولیهد. بها مقایسهر      ۹۴

ارت صحیح ابوالحس  احمد به  محمهد   رسد عبارت مو ود در کتاب تصحیف شده و عب نظر می اسناد ب،
 ب  الحس  ب  الولید است.

 محمهد  بْه ِ  أَحْمَهدَ  عَه ْ  أَصْهحَابِنَا،  مِه ْ  عِهدَّة  »دنی  است   کافی. ادامر سند پ  از نام کلینی در کتاب ۹۸
، ۴ش، ج۹۸۳7کلینهی،  .«) السهالم  علیه،  الثَّانِی  َعْفَرٍ أَبِی الْجَعْفَرِی عَ ْ الْقَاسِمِ بْ ِ دَاوُدَ هَاشِمٍ أَبِی عَ ْ الْبَرْقِی،
 (177ص
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