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 مقدمه
 مدد به تأیید هوشی وافر، توان و قم علمی محیط در رشد و مبرز اساتیدی از بردن بهره

 به تشیع دنیای در زدنی مثال شخصیتی او از صدوق، شیخ حرّیت و کوشی سخت و الهی

 نظیرر  بری  تشریع  جهران  در مشرایخ  کثرر   داشتن در را صدوق است. شیخ داده دست

انرد.   شرته دا عهرده  برر  را صدوق استادی کسو  آنان از بسیاری که مشایخی ۸اند؛ دانسته
 سرب  « اسرتاد »و « شریخ »واژۀ  دو بین اصطالحی خصوص به و لغوی معنای تبیین عدم

 خلط واژه دو این بین و شوند معرفی او اساتید عنوان به صدوق مشایخ همۀ گاه که شده

 شود.

تروانیم در   عدم توجه به تفاو  و در نتیجه خلط بین معنرای اسرتاد و شریخ را مری    
 تحرت  را ( بحرث 42ش، ص۸8۱6اهده کنریم. ممعرار ،   های صدوق مش نامه شناخت

 اسرت. خلرط   دانسرته  یکی بحث در مشایخ با و کرده ذکر «صدوق شیخ اساتید»عنوان 

 را معیارش بوده، صدوق اساتید ترین مهم شناساندن پی در که او شده سب  معنا دو این
 بسرا  چره  رسد؛ نمی نظر به درست چندان دیدگاه بداند. این آنان از احادیث نقل تعداد

 کررده  روایرت  کمترری  حدیث اما باشد، داشته تلمیذ زندگی در تری مهم نقش استادی

 دارای صردوق،  علمری  شخصرت  تکروین  در را ولید ابن خود، که نویسنده باشد. چنان

 پردر  برر  را ولیرد  ابن نظر صدوق زیرا (،4۷ص همان،مدانسته دیگران بر بیشتری نقش

 یادکرد مقام در نماید(، اما نمی پذیرفتنی چندان هم لاستدال این هرچندمدهد می ترجیح

 .است کرده ذکر بابویه ابن از بعد

 آورده «عنهم روی من و مشائخه و اساتذته معجم» عنوان با را بحث شیرازی ربانی

 توجه با «اساتذته» از او مراد که است این نشانگر عبار  است. کرده یاد نفر 454 از و

 ربّرانی ماسرت.  حردیثی  مشرایخ  همان «عنهم روی من و مشائخه» با آن شدن همراه به

 4(8۷ص ق،۸866 شیرازی،

 از خرالی  ،«اسرتاد » بره  الحردیث  علرم  در «شریخ » واژۀ ترجمۀ که داشت توجه باید

 گاه 8نویس، عربی پارسیان حتی که شده سب  مسامحه این به توجه عدم نیست. مسامحه

  .برند کار به یکدیگر جای به را کلمه دو این

 که کسی از شیخ مواردی، در بسا چه و است حدیث راوی معنای به حدیث در شیخ
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 حردیث  روایرت  در رو ازایرن  سرن.  هرم  یرا  باشرد  ترر  کوچر   کند می روایت او برای
  داریم. «االقران روایت» یا «االصاغر عن االکابر روایت» چون اصطالحاتی

رو  گیررد. ازایرن   بر مری  رد را حدیث دانش نقل در استادی فقط رجال، علم در شیخ
 برودن  استاد اما است، ممکن هم حدیث ی  تحمل با دیگری برای نفر ی  بودن شیخ

 نرام  تلمیذمشراگرد(  و اسرتاد  از اسرتادی  فراینرد  دارد. در نیاز طوالنی و فراوان زمان به
 کره  کسری  دیگرر  طرر   در و راوی طر  ی  در حدیثی، شیخوخیت در اما بریم، می

 اسرتاد  برابر در عرب ادبیا  در تلمیذ وجود دارد. عنه( کندممروی یم تحمل را روایت
 المغنی شواهد بر شرحش در بغدادی القادر ع  شیخ که گونه آن «تلمیذ» شیخ. نه است

صرفت،   غفراری ماسرت.  رفتره  کرار  بره « معلرم  خاص خادم» یا «متعلّم» معنای به نگاشته،
 (۸99ش، ص۸8۱2

 این شود، اما اطالق  نفر ی  زمان بر هم استاد و شیخ مواردی، در است ممکن البته
 در «شریخ » واژۀ جرای  به است بهتر بنابراین نیست. واژه دو این معانی همانندی معنی به

 معنرا  ایرن  برر  «استاد» واژۀ و شود استفاده واژه همان از پارسی ادبیا  در حدیث علم
 ذکر با حدیث، و رجال در شیخ معنایی تفاو  همین به توجه با ماممقانی نشود. اطالق
  لغوی: نه داند می اصطالحی معانی، دیگر را در آن کاربرد شیخ، متفاو  معانی
شود که سن او آشکار شده و پیری بر او ظاهر شده یرا   واژۀ شیخ به کسی گفته می»

 5۸سال دارد تا آخر عمر گویند یرا   55چهل سال را رد کرده است یا شیخ به کسی که 
 ترا  پنجراه  از یرا  انرد ر   کررده  ذکرر  الفصریح  شرارحان  را دو ایرن  ر  عمرش آخر تا سال

گاهی شیخ به  .اند کرده حکایت جامع در قزاز و مخصص در سیده ابن که هشتادسالگی
شود که علمش زیاد است یا رئیس قبیله یا استاد یا صاح  مال زیاد و  کسی اطالق می

( این کلمه وجود ندارد و چه یا صاح  فرزند زیاد است و در سخنان اهل زبانملغویین
 (۸95همان، ص«مبسا ی  اصطالح عرفی است.

 یافتره  اصرطالحی  معنرایی  درایره،  و رجال علم در واژه این که کند می تصریح وی
 اخرذ  روایا  او از که است کسی حدیث و رجال و درایه علم در شیخ از مراد» است:
 برار  بره  توجره  با اساتید و یخمشا بحث که است نیکوتر جا( بنابراین همان«ماست. شده

  شود. بررسی لفظ، با دقت الزم دو این متفاو  معنایی
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 اساتید شیخ صدوق  .1
های ما از زندگی شیخ صدوق بسیار کرم اسرت و ایرن کمبرود منرابع در یرافتن         دانسته

اساتیدی که در زندگی او نقش تعلیم و تعلّم او را بر عهده داشتند، پژوهش را برای مرا  
توان و منطقی است ر نتیجۀ تربیت استاد را در مرنش    کند. اگر بتوان ر و می  تر می سخت

ش  پرورش شخصریتی چرون شریخ     وجو نمود، بی اخالقی و علمی شاگردانش جست
صدوق، بهترین دلیل بر برخورداری او از اساتید دلسوز و دانرا و دانشرمند اسرت. ایرن     

را راهنمایی کند هالک گرردد و آن  کسی که دانایی ندارد تا او »که  امام سجاد گفتۀ
ق، ۸8۱۸اربلر،،  م2«دلی ندارد تا بدو کم  کند، خوار گرردد  کس که در کنار خود ساده

تنها در تربیت اخالقری کره در شرکوفایی علمری نیرز بسریار سرخنی         نه(، ۸۸8، ص4ج
هرا و قروا کره در سرایۀ نداشرتن       ها و تروان  سنجیده و مجرب است. چه بسیار استعداد

هایی معمرولی کره در سرایۀ بهرره برردن از       ی  به هدر رفته و چه بسیار انسانمعلمان ن
 اند.   راهنمایی و الگوی مربیانی نیکو، مراحل کمال تعلیم و تربیت را طی کرده

هرچه در تحسین صدوق و جایگاه او در علم و اخالق و بسرط تفکرر نوانردیش و    
ر احادیث و آزاداندیشی علمی او در جامعۀ شیعی و تشخیص سره از ناسره د 5فرامرزی

انردک در   ایم؛ هرچند نشانی از این بزرگواران، به او بگوییم، در تمجید از اساتید او گفته
 تاریخ پیدا کنیم. 

وجوی  وبیگاه او در آثارش و نیز جست با توجه به زندگی صدوق و یادکردهای گاه
و و نیز کت  ترراجم، بره   های ظریف در اقوال و آرای ا سیرۀ علمی و عملی او و ردیابی

اند، پی  دو شخصیت که بیشترین نقش را در تکوین شخصیت علمی و اخالقی او داشته
، مردخل  98، ص8ش، ج۸89۷.مپاکتچی، 9بریم: پدرش ابن بابویه و دیگری ابن ولید می

 ابن بابویه(  

 ابن بابویه؛ در کسوت استادی صدوق .1ـ1

صردوق  »ن بابویه قمی، مشهور بره  شیخ القمیین، ابوالحسن علی بن حسین بن موسی ب
از  ۱،«ابرن بابویره  »و آل(  بابویره؛  ، مردخل ۸5۸ص ،۸ج ش،۸8۷5طارمی، « مفقیه» ۷،«اول

که دورۀ غیبت صغری را درک و در ابتدای غیبت کبری دیرده از   6معاصران کلینی است
را که نجاشی در توصیف ابرن بابویره بره کرار     « شیخ القمیین»جهان فروبست. اصطالح 
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عررد  ( دانشررمندان رجررالی همچررون م لررف  49۸ش، ص۸895استمنجاشرری،  برررده
ترا،   صدرمصردر، بری   حسرن  ( و سرید ۸45، ص۸ج ق،۸2۸5 اعرجری،  محسرنی الرجال

 اند.  ( از مرات  عالی مدح راوی و مفید توثیق دانسته86۱ص

ق، ۸245 کند.مطوسر،،  یراد مری  « ثقره »و « جلیرل »، «فقیره »شیخ طوسی نیز از او بره  
اند. نکتۀ قابل ذکر و نشانگر جایگاه ابرن بابویره،    او بسیار سخن گفته( در مدح 4۷8ص

کره در  « سبعه»و « ستّه»و « خمسه»پدر صدوق، در بین عالمان شیعه، آن است که الفاظ 
شود، دو فرد ثابت آن همواره شیخ صدوق و پردرش ابرن    کت  رجال و حدیث یاد می

( گفتنری اسرت شریخ    9، ص2ج و ۸48 ،6رر ۱6، ص۷ق، ج۸25۸ بابویه هستند.مافندی،
یراد کررده   «  عمادالدین الفقیه الشیخ»از شیخ صدوق با  استبصارطوسی در مشیخۀ کتاب 

 را بره کرار بررده است.مطوسری،    « عمادالردین »و در سند احادیث نیز همین نام یعنری  

 (884ص ق، المشیخة،۸865
ق، ۸25۸افنردی،   ؛49۸ش، ص۸895 منجاشری، ۸5قمری 846وفا  پدر صدوق در 

 ۸۸بوده است. 8۸۸تا  855های  ( و تولد پسر در بین سال۸8، ص2ج

اسرت.   زمان امام دعای به صدوق شیخ تولد داستان راهگشا، تاریخی قرینۀ ترین مهم
 ذکرر  طوسری  شریخ  و نجاشی همچون معاصرانش هم و صدوق شیخ را، هم واقعه این

  اند. کرده
 عثمران  برن  محمرد  وفرا   از بعرد  داسرتان  این وقوع به خود صدوق شیخ که آنجا از

 و طوسری  و ۸4دارد تصرریح  نروح  بن حسین نیابت اول سال در عمری( سمان،معسکری
 سال االول جمادی در عمری که آنجا از و اند کرده تأکید داستان این صحت بر نیز نجاشی

 اگرر  باشرد.  قمرری  855 سرال  از بعد شیخ تولد باید بنابراین ۸8نموده، رحلت قمری 855

 و روح برن  حسرین  زمان، امام نای  با صدوق پدر مکاتبۀ همانند دیگر جزئیا  به توجه
 قررار  توجره  مورد نیز را حمل مد  و کنیز خرید مقدما  نیز و آن برای الزم زمان مد 

روی شریخ   ازاین ۸2نماید. می تر صحیح تولد تاریخ تعیین در بعد به قمری 859 سال دهیم،
 رده است.صدوق حدود بیست سال پدر را درک ک

از زمانی که پدر، پسر را برای تعلیم مناس  دید و قدر  فراگیرری او را تشرخیص   
ای از  تنهرا فرزنرد کره هدیره     داد، خود، این مهم را به دست گرفت. صدوق برای پدر نه
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خدا به دعای موالیش صاح  الزمان است کره هرم وعردۀ تولرد او و بررادرش و هرم       
هرا و برا توجره بره      ای او داده بود. برا ایرن ویژگری   آن دو را بر« فقه و فقاهت»بشار  

دار شردن آمروزش    ترین فرد برای عهده شخصیت علمی و مرجعیت ابن بابویه، شایسته
 ۸5این دو، کسی جز خود او نبود.

ق، ۸2۸۸مطوسری،  «نهَضَ إِلَی دُکَّانِهِ وَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِرن  ََصحرحَابِهِ وَ غِل مَانِره   »عبار  
وکار و بازرگانی و تجرار    ح حال صدوق پدر آمده، نشانگر کس ( که در شر258ص

در این کت  چنین آمده کره او بررای ارترزاق خرود بره بازرگرانی و        ۸9ابن بابویه است.
( 42۱رر 42۷مهمران، ص ۸۷تجار  روی آورده بود و برای خرود حجرره داشرته اسرت.    

زمان بین عالمران  اندوزی، گویا در آن  تجار  و اشتغال در کنار علم و دانش و حدیث
که مثالً نجاشی در شرح حرال حسرن برن علری      امری رایج و متداول بوده است؛ چنان

ابومحمد الحجال، از اصحاب قمیین و راویران ثقره، او را شرری  تجراری محمرد برن       
 (26ش، ص۸895داند.منجاشی،  میالحسن بن الولید 

م قمی، محمد بن یحیری  توان به علی بن ابراهی ترین مشایخ ابن بابویه می از معرو 
عطار، محمد بن حسن صفار، عبداهلل بن جعفر حمیری و سعد بن عبداهلل اشعری اشاره 
کرد. از حسین بن محمد بن عطار، قاسم بن محمد نهاوندی و عبداهلل بن حسن م دب 
و ابوخلف عجلی نیز نقل حدیث کرده است. شیخ صدوق، برادرش حسرین و هرارون   

بن داوود بن علی قمی و ابوالقاسرم جعفرر برن محمرد برن       بن موسی تلعکبری، احمد
 ؛4۱2رر 4۱8، ص4ق، ج۸854 ممامقرانی، ۸۱انرد.  قولویه قمی را نیز از شاگردان او دانسته

، ۸54 ص ،۸ج ،ش۸8۷5 ،یطرارم از  نقرل  بره  ؛2۷5رر 2۷۸، ص9جق، ۸2۸6 شوشرتری، 
 (آل ه؛یبابو مدخل

که پدر توجه بیشتری به تعلریم  نماید ر اگرچه نیاز به قراین بیشتری دارد ر    چنین می
صدوق نسبت به برادرش حسین داشته است. شاید او نیز از همان اوان به قدر  حفظ 

 الشررایع و آموزش و فراگیری بیشتر او پی برده بود. گواهی بر این سخن تألیف کتراب  
است که ابن بابویه آن را برای فرزندش شیخ صدوق نگاشت. شریوۀ تردوین کتراب در    

د و ارائۀ فتاوای ابن بابویه در این کتاب، آموزشی بودن این کتراب را بیشرتر   حذ  اسنا
 کند.  نمایان می



 صدوق ولید بر شیخ ابن و بابویه ابن تأثیرگذاری میزان مقایسۀ و بررسی  317

 های صدوق از ابن بابویه اثرپذیری .1ـ1ـ1

  از:  عبار  است پدر موارد تأثیرپذیری صدوق از ترین مهم

 روایت حدیث .1ـ1ـ1ـ1

، ش۸8۱8انرد.مرحمتی،   صدوق را یکی از ارکان مهم در انتقال آثار گذشتگان دانسته
( سیری در کت  او تأثیر بیشتر پدر نسبت به دیگر اساتید را بر او در روایتگری ۸6۷ص

 دهد. نشان می

مرن ال یحررره   شود کره کتراب    گذاران فقه شیعه محسوب می شیخ صدوق از بنیان
 تردوین  سرب   لحاظ به او یکی از کت  اربعه و یکی از ارکان فقه شیعه است. هم الفقیه

 صدوق روایا ، تعداد لحاظ به هم و حدیث قال  در فتاوا و ایا رو اسناد حذ  و کتاب

 دانسرته  اربعره  کتر   از و وی کتراب  م ثرترین و ترین مهم قرا از گسترده، که ای گونه به

 من ال یحرره الفقیره او کتاب رو  است. ازاین پدر ابتکار و علمی سیطرۀ تأثیر شده، تحت
در  همچنرین  وا و با حذ  سند، مدوّن نمود.را بسان پدر، فقط به ذکر روایا  مطابق فت

 حدیث از پدر خرود یراد کررده اسرت.     459، در سند حدود من الیحرره الفقیه مشیخۀ
 (269ش، ص۸8۷9ممعار ، 
اول کسی که اسناد حدیث را کنار گذاشت و اهتمرام بره جمرع     که است توجه قابل

در کترابی کره بررای پسررش     اخبار متشابه همراه با قرینه نمود، علی بن بابویه است. او 
نگاشت چنین ابتکاری را به سرانجام رسانید. عالمان پرس از او روش او را سرتودند و   
در مسائلی که نصی در آن نیافتند، به جهت اطمینان بدو و پیشتازی وی و جایگاه بلنرد  

شریخ صردوق برا    ( 9، ص2ق، ج۸25۸فنردی،  ما.او در دین و علم بدو اعتمراد کردنرد  
 جملره  تخراج مخالف بوده و در فقه همچون بزرگان مکت  اخباری قم ازاستنباط و اس

 ،یپاکتچخود، تکیره برر حردیث داشرته و بره پیرروی از احادیرث معتقرد اسرت.م          پدر
 ( هیبابو ابن مدخل، 95ر92، ص8ج ،ش۸89۷

این ابتکار صدوق پدر و پیگیری و تدوین آن توسط پسر، بره روشری پسرندیده در    
یهان شیعه تبدیل شد. از جمله قرائن بر قبول اصرحاب امامیره از   نگاران و فق بین حدیث

این ابتکار ابن بابویه و تأثیری که در فقه و حدیث گذاشته، سخن شهید اول در ذکرری  
ابن بابویه آمده  الشرایععالمان شیعی در هنگام فقدان نصوص به آنچه در کتاب »است: 
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ی و جرایگزینی روایرا  توسرط او    نمایند. دلیل این رجوع، حُسن ظن به و تمس  می
 (  5۸ص ،۸جق، ۸2۸6معاملیمشهید اول(، 4۷ «باشد. بسان فتاوا می

 تدوین کتب .2ـ1ـ1ـ1

اند. تنها ابن ندیم از اجازۀ صدوق برای نقرل صرد    پدر و پسر را کثیر التألیف دانسته
، مردخل ابرن   94ر9۸، ص8ش، ج۸89۷دهد.مفکر ،  کتاب پدرش به شخصی خبر می

تعدد کت  ابن بابویه را شیخ طوسی و نجاشی یادآور شده و از میران   بابویه؛ ابوالحسن(
االمامرة و البصریر  مرن    ، التوحیدکت  ارزشمندی همانند  ۸6اند؛ آن، هجده اثر را نام برده

 .النروادر و المواریرث  ، الطر  ، قرب االسرناد ، التفسیر، الرسالة، الشرائع، االخوان، الحیر 
( صدوق، خود در ابتردای  49۸ش، ص۸895 ،نجاشی ؛4۷2ر4۷8صق، ۸245 مطوس،،

و از آن روی  45عدد دانسرته اسرت   425تعداد کتبش را تا آن زمان  من ال یحرره الفقیه
قمرری فرو     8۱۸قمری شروع به تدوین کتاب نمروده و در سرال    89۱که او در سال 

شیخ حال  نماید. با این  کتاب برای او در پایان عمرش واقعی می 855کرده است. تعداد 
 ۸6۷از  )49۸ش، ص۸895م44( و نجاشی4۷2ر4۷8صق، ۸245مکتاب 2۸از  4۸طوسی

 اند. کتاب او نام برده

دارند و برای هر دو کتاب تفسیر ذکرر شرده    التوحیدپدر و پسر هر دو کتابی به نام 
است. هر دو در پی رهاندن جامعۀ شیعی از تحیر غیبت و رفرع آشرفتگی و مبرارزه برا     

االمامرة و البصریر  مرن    ن دروغین شیعی بودند؛ چنین است که پدر تفکر غلط از مدعیا
. هر دو به دفراع از کیران شریعه در    الدین و اتمام النعمه کمالنویسد و پسر  را می الحیر 

را  الکرّ و الفرّبرابر اهل سنّت اهتمام داشته و در این شیوه، مناظره را کارآمد یافتند؛ پدر 
، به همین شیوه توسل جست معانی االخبار  از جمله نگاشت و پسر در بسیاری از کت
 الدوله از حقانیت تفکر علوی دفاع کرد.   و در مناظرا  در حرور رکن

های هرر دو   فقه مأثور یا فقه و فتوا در قال  حدیث عالوه بر روش، یکی از دغدغه
ال مرن  نویسرد و پسرر    مری را  الرسرالة و کتراب   الشرائعکه پدر کتاب  عالِم است؛ چنان

 را.  المقنعو  یحرره الفقیه

 درک مقتضیات زمانی و مکانی جامعه شیعی .2ـ1ـ1

هرای در   صدوق پدر توجهی خاص به جامعۀ شیعی در آسرتان عصرر غیبرت و آسری     
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خصروص در جامعرۀ    معرض آن از جمله مهردویت و سررگردانی و تحیرر شریعیان بره     
ویره برا حسرین برن     در همین راستا برخورد تند و سختگیرانۀ ابن باب .اشعری قم داشت

ش، ۸8۱۱ق(ممالزاده، 856ر422طاهر،  ابوالمغیث عبداهلل بن احمد بن ابیممنصور حالج
سب  آنکه مدعی سفار  امام زمان  ، مدخل حالج، حسین بن منصور( به۱28، ص۸8ج

؛ ابوریحران  2۱، ص4ق، ج۸258امرین،  مبروده اسرت.   بود، همواره مورد توجه مورخان
نقل از حسین برن علری برن     ین گزارش تاریخی که به( در ا8۸۷ش، ص۸8۱9بیرونی، 

(، چنرد نکتره   258رر 254صق، ۸2۸۸حسین بن موسی بن بابویره نقرل شدهمطوسر،،    
نگراری حرالج بره او و درخواسرت همراهری ابرن        برانگیز است: نخست آنکه نامه تأمل

ژه ویر  بابویه، داللت بر جایگاه خاص ابن بابویه و مرجعیتش در بین شیعیان قم دارد؛ بره 
جا( دیگر   مهمان48شود. آنکه بعد از این برخورد است که حالج مجبور به ترک شهر می

های موجرود در جامعرۀ تشریع در دورۀ     آنکه برخورد خشن او با حالج نشان از آسی 
غیبت صغری دارد. این روش ابن بابویه یکی از الگوهای کارگشا در زندگی فرزنردش  

تنها علرم و روایرت نیسرت، بره شریعیان نیرز       دغدغۀ پسر همچون پدر، صدوق است. 
ای دور از  نشرین و نویسرنده   گیرر، متخلقری خلرو     اندیشد. ابن بابویه عالمی گوشه می

چنین است. پدر ملجأ شریعیان   های آن نیست. صدوق نیز بسان پدر این جامعه و دغدغه
دد و بررای  بنر  وبیگاه رخت سفر برمری  قم و رابطی برای ارتباط با سفیران امام است. گاه
درسرتی واژۀ   رود. بعری محققران بره   کس  توشۀ حدیثی و اخذ راهنمایی به بغداد می

را در عبار  نجاشی در توصیف صدوق پدر، نشانگر ریاست اجتماعی وی « متقدمهم»
کم نشانگر از نفروذ اجتمراعی براالی وی در میران اهرل قرم        بر دولت شهر قم یا دست

 (44۷ش، ص۸864اند.مسرل ،  دانسته

اندیشرد کره ری    نگرد؛ چون مری  صدوق بسان پدر، جامعۀ شیعی و مسائل آن را می
 کنرد.  عازم ری شده و در آنجرا اقامرت مری    42فرصتی بهتر برای نشر آثار شیعی است،

 نقشی بس او پرنفوذ خاندان ری و در علمای شیعه ترین بزرگ یکی از حرور»بنابراین 
 در انرد  توانسرته  می وی هرکدام شاگردان ت.اس داشته دیار این در تشیع نشر در بزرگ
 داده مهمری انجرام   تالش آن نواحی اطرا  و دیار این شیعی در ۀاندیش ساختن بارور
 (2۸۸ش، ص۸865جعفریان، «مباشند.
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 کنرد. نکترۀ   او سپس از ری تا دورترین نقاط برای علم آموختن و یاد دادن سفر می

 و مکره محرمین از پس حدیثی های حلهر در که محدثان دیگر برخال  که است آن مهم
 مرورد  بغرداد  و (۸24، ص۸8۱۱بهرادری،   راد و مهردوی  (بصره( و کوفه(عراقین مدینه(،

 خراسان همچون نقاط دیگر در حرور او دغدغۀ و صدوق شیخ اهتمام بیشتر بوده، توجه

 و اسرترآباد  همردان،  49فیرد،  بره  سرفرهایی  همچنرین  او است. نیشابور و 45النهر ماوراء و
با حرور در بین شیعیان با مشکال  فکری و اجتماعی آنران   او است. داشته نیز جرجان
خیزد؛ چنین است که کتابی سراغ نردارم کره    شود و با سالح قلم به مبارزه برمی آشنا می

اجوبرة  هاى متعدد و کتب، که شیخ صدوق به نرام   . رسالهاو در خأل فکری نگاشته باشد
 4۱ز قزوین و نیشابور تا کوفه و بصره و حتی مصرر نوشرته،  در جواب س اال  ا مسائل

 (45، ص۸ش، ج۸8۷۷ای،  دهد.مکمره محیط پهناور مرجعیت او را نشان می
الدولره   ترین فعالیت صدوق در حوزۀ سیاست، روابط نزدی  وی با رکرن  اما بزرگ

بویهی و وزیر دانشمندش صاح  بن عباد است و در همین مقام اسرت کره منراظرا     
او را در حوزۀ فقه سیاسری   السلطانتلفی با مخالفان داشته است. از دیگر سو، کتاب مخ

 (485ر446ش، ص۸864مسرل ، اند. و حکومت دانسته
 مختلرف  و متفراو   خصوصریا   و تیترگونه، بره ذکرر   مختصر یا گونه بهدر اینجا 

 پردازیم: می صدوق مکتوبا 
شناسی،  تا تاریخ و عقاید و حدیثتنوع موضوعا  در آثار، از فقه و اخالق و کالم 

توجه به نیاز مخاطبان و شرایط زمان در تدوین آثار، توجه به مخاطبان عام و سر اال   
، توجره دادن بره قررآن و    جواب مسرائل ورد  مرن...  ها چون کت  فراوان با عنوان  آن

، توجره بره انحرافرا  و عقایرد     معانی االخبرار استناد به آن در مباحث حدیثی همچون 
باطل در بین شیعیان، استفاده و استناد از منابع حدیث اهل سرنّت در چرارچوب تفکرر    
شیعی، توجه به حدیث در ابعاد نقد متنی حدیث، نقد سندی حدیث، حرل تعرارض و   
اختال  حدیث، توجه دادن به احادیث جعلی و موضوعه، فهم حدیث در سایۀ حدیث 

ی موارد زمران تحمرل حردیث و حتری     دیگر، دقت در نقل اخبار تا جایی که در بسیار
و  4ص ش،۸8۷9 کند مانند فری منزلهمصردوق،   مکان خاص از ی  شهر را نیز بیان می

( و...، اهتمرام بره ترألیف کتر      ۸24ص ،۸ق، ج۸8۷۱ (، فری مسرجد الکوفرهمهمان،   2



 صدوق ولید بر شیخ ابن و بابویه ابن تأثیرگذاری میزان مقایسۀ و بررسی  321

جرای کتر  جمرع     محور و تبوی  مناس  احادیث در هری  به محور یا مسئله موضوع
 مناظره و مباحثه با اهل سنّت در دفاع از کیان عقاید حقرۀ شریعه  حدیث، توجه ویژه به 

، در مسرئلۀ تشربیه و جبرر:    ابطرال الغلرو و التقصریر   مدر برخورد با اهل غلو و تقصریر:  
مرن ال یحررر   (؛ توجه ویژه به تألیف در سرفرم الدین کمال، در مسئلۀ مهدویت: التوحید

های  کار رایج و بیرون رفتن از اندیشه(، شجاعت در شکستن افامالی، الدین کمال، الفقیه
 توان بدان اشاره کرد:   رایج در بین شیعه که در دو موضع می

 ر شجاعت در نقد اندیشه و احادیث مخالف عقایدش همچون اثبا  اسهاء النبی؛

های اجتهادی همچون حرمت شرهاد  بره والیرت     ر شجاعت در افتا و بیان دیدگاه
 46در اذان. علی

هرای تربیتری    ترین شاخصه صدوق فرزند زمان بود و این یکی از مهممخلص کالم، 
ای  پدر برای این فرزند بود. صدوق با درک درست از محیط پیرامرون و انتخراب شریوه   

تنهرا فرزنرد زمران کره      صحیح در دفاع از افکار، که نتیجۀ درک زمان و مکران برود، نره   
س از هزار سرال، آثرار پردر و    فرزندی فرازمانی برای شیعه شد. چنین است که هنوز پ

پرذیری اجتمراعی و ورود بره حروزۀ      پسر هر دو شایستۀ تجلیل است. چنین مسرئولیت 
های سیاسی و نزدیکی به حوزۀ قردر  بررای ابرن ولیرد      رهبری اجتماعی یا مسئولیت

 گزارش نشده است. 

 محمد بن حسن بن ولید .2ـ1

ن قمی و یکی از م ثرترین محمد بن الحسن بن الولید القمی یکی از مشهورترین محدثا
بلندمرتبه، عالم در رجال و مورد اطمینران  »اساتید شیخ صدوق است. شیخ طوسی او را 

شیخ قمیین و فقیه »( نجاشی از او به 224ق، ص۸245کند.مطوسی،  معرفی می« و وثوق
ثقرة ثقرة، عرین،    »نمایرد:   یاد کرده و در توثیق او سرعی بلیرم مری   « و متقدم و وجه آنان

 (8۱8ش، ص۸895نجاشی، م85«إلیه. مسکون

دانند، اما عبارا  یادشده داللت بر جایگاه ویژۀ  ای او را اصالتاً قمی نمی هرچند عده
را بردو   القررآن تفسریر  و کتاب  8۸الجامعکتاب او در بین دانشمندان و محدثان قم دارد. 

 معالجا های ( نسخه224ق، ص۸245؛ طوسی، 8۱8، ص۸895اند.منجاشی،  نسبت داده

 برن  سرید  کره  چنران  داشرته،  نیز وجرود  آن از پس ها مد  شاید و هجری هفتم سدۀ تا
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ش، ۸862مشوشرتری،  84کند. می نقل آن ( از۸86ق، ص۸89۱مالمهموم فرجدر  طاووس
 ،۸ش، ج۸8۷9رفتهمصرفاخواه،   مر،  شمار به مرجع کت  و اصول ( این کتاب از۷8ص
ثین است؛ همان گونه که خرود  و یکی از منابع اصلی شیخ صدوق و دیگر محد (۷۸ص

ق، ۸2۸8 صردوق،  م88شرمارد  آن را یکی از منابع اصلی خود برمی فقیهدر مقدمۀ کتاب 
او صاح  کتاب  82( و در سند برخی احادیث نیز به نام آن اشاره کرده است.2، ص۸ج

ی  از آثار  اند. هیچ نیز بوده است که نجاشی و شیخ طوسی از آن استفاده کرده فهرست
 معرفی شیعه شیوخ و بزرگان از نیز او را عسقالنی حجر ابن کنون در دست نیست.او ا

نقرل از شراکر،    ؛ بره 13، ص1ج و107 رر 106، ص5ق، ج۸865 عسرقالنی، .مکرده است
 (56ش، ص۸864

ولید که از پیشینیان به ایشان منتقرل شرده، دادن فتروا برر      مکت  فقهی و حدیثی ابن
ل فقهی و دیگری تبحر خاص ایشان در جررح و  اساس متون دینی بدون توجه به اصو

تعدیل راویان و سختگیری ایشان در عدم نقل از راویان ضعیف و غالی زبانزد خاص و 
عام است. ظاهراً وی روشی خاص در نقد احادیرث و جررح و تعردیل راویران داشرته      

، و نیز آرا و نظرا  او دربارۀ مفهروم غلرو   85است همچون: روایت کردن از برخی کت 
ای که برخی علما چون ابن بابویه نیز در جرح و تعدیل از او تأثیر پذیرفتره و از   گونه به

 ، مدخل ابن ولید قمی(۱۱، ص8ش، ج۸89۷اند.مشبیری،  او پیروی کرده
بیشترین روایت ابن ولید از شیخ خود محمد بن حسن صفار است. با وجود این از 

دسترسری بردان سرخنی نقرل نکررده      محمد بن حسن صفار با وجرود   بصائر الدرجا 
 89است.

از دیگر مشایخ او، سعد بن عبداهلل اشعری، احمد بن ادریرس شرافعی، عبرداهلل برن     
جعفر حمیری، محمد بن یحیی عطار، محمد بن ابی القاسم ماجیلویه، علی بن ابرراهیم  

ر از عالمان طراز اول قم، جعف 8۷قمی، حسن بن متیّل دقّاق قمی، حسن بن علی زیتونی
تروان   او را ابن ولید روایت کرده است، را مری  ثواب االعمالبن سلیمان قمی که کتاب 

 نام برد.  
جعفر بن حسین بن علی بن شهریار از مصراحبان ابرن ولیرد در قرم بروده و جرزء       

همچنین حسن بن علری  ش( ۸8۱2، شود.من : ابوالحسینی شاگردان او نیز محسوب می
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 ن و شرری  تجراری ابرن ولیرد است.منجاشری،     بحثرا  حجّال قمی از معاصرران و هرم  

عصران ابن ولید است؛ نکتۀ قابرل توجره    ( احمد بن طاهر قمی از هم26ش، ص۸895
درباره احمد بن طاهر، فرزند او علی بن احمد است که از شاگردان ابن ولید بروده و از  

 سب  اعتقراد غلروآمیزش تحرت ترأثیر ابرن ولیرد، روایتری نقرل نکررده اسرت.           پدر به
 (۱5، ص4ش، ج۸8۱2بوالحسینی، ما

جیرد،   ابری  قولویره، ابرن   ابن بابویه، جعفر ابن علی بن از شاگردان ابن ولید، محمد
ارزنی، احمد بن حسین بن احمد بن  محمد بن قمی، سالمة داوود شاذان، ابن بن احمد

 م ثر های شخصیت از ولید ابن»رو  توان نام برد. ازاین ( را می96، ص4عمرانمهمان، ج

 و اصرحاب  کت  از بسیاری طریق که در ای گونه به است، شیعه حدیثی میراث نقل رد
 8۱(56ش، ص۸864شاکر، «ماست. شده واقع ایشان مصنفا 

گفتنی است بیشترین روایت ابن ولید روایاتی فقهی است که حتی در بین روایرا   
را شیخ طوسری  ها  اند و بیشتر آن تفسیری وی، بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده

 (6۱ش، ص۸864 مطهری،با واسطۀ اصحاب، نقل کرده است.م تهذی در 
ولیرد   ترین مشایخ ابن بابویهمپدر شیخ صردوق( و ابرن   همان گونه که پیداست، مهم

 یکسان هستند.
 استادی ابن ولید .1ـ2ـ1

 صدوق شروع به بهره بردن از استادی ابن ولید کرده، روشن که از چه تاریخی نکته این

ق و درگذشت ابن 846ویسندگانی، با توجه به سال درگذشت پدر صدوق در نیست. ن
 انرد  ق، مد  شاگردی شیخ را در محرر ابرن ولیرد، پرانزده سرال دانسرته     828ولید در 
( و تأکید دارند که او ۷4ص ش،۸8۱5 شاهرودی، محمدی ؛4۷ص ش،۸8۱6 ممعار ،

 ش،۸8۱6 ار ،پس از فو  پدر بود کره در کسرو  شراگردی ابرن ولیرد درآمرد.ممع      

( با این حال، دلیلی بر رد این احتمال که صدوق در زمان حیا  پدر از ابن ولید 4۷ص
گیرری   اند. بنابراین بهتر آن است که حرداقل مرد  بهرره    نیز بهره برده باشد، نشان نداده

 صدوق از محرر ابن ولید را پانزده سال بدانیم. 

 اللَّرهُ  رَضِی ال وَلِیدِ بحنِ ال حَسَنِ بحنِ مُحَمَّدِ شَیخِنَا»شیخ صدوق، استادش ابن ولید را با 

کند. سیری در کتر  شریخ صردوق     ( معرفی می2، ص۸ق، ج۸2۸8شیخ صدوق، «م عَن ه
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دهنردۀ   را تنها برای ابن ولید به کار برده و این نشان« شیخنا»دهد که او عبار   نشان می
 هرم  اسرود  ابرو  روایرت  ازاحترام و ارزش خاصی است که صدوق به استاد خود دارد. 

ولید و بهره بردن  ابن در شرکت کردن در درس را صدوق فراوان رغبت و ذوق توان می
 مررا  اسود علی بن محمد ابوجعفر اوقا  از بسیاری»کرد:  برداشت های وی از آموزش

 آن حفظ و علمی کت  در فراوانی شوق و رفتم می ولید ابن شیخمان درس به که دید می

 امام دعای به تو که نیست عجی  تو از علم طل  در اشتیاق این گفت: می من به داشتم،

 (558ر554، ص4ق، ج۸865صدوق، «مای. شده متولد زمان
 اثرپذیری صدوق از ابن ولید .2ـ2ـ1

از محررر ابرن ولیرد نشران      وری و تأثیرپرذیری او را  تتبعی در آثار صدوق، میزان بهره
 دهد:   می

 روایت حدیث   .1ـ2ـ2ـ1

دهد که او بعد از پدر، بیشترین روایت را از ابرن ولیرد    ان میبررسی آثار صدوق نش
 صدوق از ابن ولید اسرت.  مشیخۀسند حدیث در  ۸25که حدود  فرا گرفته است؛ چنان

حردود   االخبرار  معانیو در  ۸95حدود  امالیاز پدرش در ( 85ش، ص1389ممعار ، 
ید در این دو کتاب بره  که مجموع روایا  او از ابن ول کند، درحالی روایت نقل می 455

 رسد.مموسروی  است، نمری   نقل کرده معانی االخبارروایتی که از پدرش در  455تعداد 
 (2ق، ص1405خرسان، 

شده توسط صدوق از ابرن ولیرد، سرماع و برا لفرظ       طرق تحمل بیشتر روایا  نقل
است که از بهترین مرات  تحمل حدیث است. صدوق در موارد محردودی، از  « حدثنا»

و کتابت نیز استفاده کرده است؛ بررای مثرال    86«وجاده»طرق تحمل حدیث چون  دیگر
 982« حدثنا»، سماع است: از لفظ الدین کمالغال  طرق تحمل حدیث از ابن ولید در 

مورد استفاده  ۸« سمعنا»مورد و  4« اخبرنی»مورد،  8« اخبرنا»مورد،  8« حدثنی»مورد و 
 (۸5ر۸2ق، ص۸255 کرده است.مموسوی خرسان،

صدوق تنها طریق خود به احادیث محمد برن حسرن صرفار را ابرن ولیرد معرفری       
کند، این در حالی است که محمد بن حسن صفار از مشرایخ هرر دو اسرتاد او، ابرن      می

بابویهمصدوق پدر( و ابن ولید، است. شاید دلیل ترجیح ابن ولیرد برر پردر در نقرل از     
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هرای   زمان استادی ابن ولید و نیز دقرت  ار و مد ولید از صف گیری بیشتر ابن صفار، بهره
 25بیشتر ابن ولید در نقل حدیث برای صدوق است.

 درایت الحدیث  .2ـ2ـ2ـ1

هرچند در روایت حدیث، صدوق بیش از ابرن ولیرد، از پردر بهرره بررده برود، در       
تأثیر استادش ابن ولید بوده است. این نکتره چنردان    درایت و فقه الحدیث، بیشتر تحت

شود. صدوق هنگامی از محرر پدر استفاده  ن نیست و امری طبیعی تلقی میدور از ذه
کرد که در ابتدای راه فراگیری حدیث بود، اما زمانی به شاگردی ابرن ولیرد درآمرد کره     
دارای بینش علمی و فقهی و حدیثی قابل توجهی بود و خود، سرره را از ناسرره تمییرز    

 داد.   می

معار ، «.مزرگ شیعه بوده که به نقادی شهر  داردابن ولید از رجال ب»از دیگر سو 
( بنابراین در محرر ابن ولید بیش از آنکه از نقل، سخن گفته شود و 8۷۸، صش۸8۱9

روایت، از نقد گفته شده و درایت. سیری در آثار صدوق، سیطرۀ علمری و نقرادی ابرن    
ر تبیین بیشرتر  دهد. ذکر چند نمونه د ولید را بر حدیث و فقه و فتوای صدوق نشان می

 رساند:  مطل ، ما را یاری می

لحاظ کالمی، از باورمندان اندک به إسهاء النبیمنره سرهو النبری( در     الف. صدوق به
بین عالمان اسالمی است. صدوق بین سهو پیامبر و سایر آدمیان قائل به تفراو  اسرت.   

ان  شریطان واقرع   از دید وی سهو پیامبر به ارادۀ الهی استمنه همانند سایرین که از ج
چنین سهوی را صدوق اسهاء نامیده است. اسهاء پیامبر از جان  خردا بره    شود(. این می

دو علت است: یکی برای آنکه دیگران بدانند پیامبر بشری مثل سایرین است تا در وی 
دچار غلو و در نهایت ربوبیت وی نشوند؛ دیگر آنکه حکم سرهو از ایرن طریرق بررای     

 2۸(.856، ص۸ق، ج۸2۸8صدوق، مم منان بیان شود.

های ابن ولید اسرت کره    گرایش صدوق و الزام و اصرار وی به سهو النبی از اندیشه
، هم بر فتوا و هم بر نظر ابن ولید اشرعار داده اسرت. او   من ال یحرره الفقیهصدوق در 

استاد و شیخ ما محمد بن حسن بن احمد بن ولید، که خدای او را رحمت »نویسد:  می
مرتبۀ غلو، نفی فراموشی و سهو از پیامبر صلی اهلل علیره و آلره    فرمود: نخستین  ، میکند

است، و اگر جایز باشد که اخبار وارده در این باره را رد کنیم، جرایز خواهرد برود کره     
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همۀ اخبار را رد کنیم، و رد همۀ اخبار مستلزم بطالن دیرن و شرریعت اسرت. برر ایرن      
ی جداگانه و مستقل در اثبا  سهو پیامبر صرلی اهلل علیره و   گمانم اقدام به تصنیف کتاب

 (895، ص۸ ج، همان«مپاداش و ثوابی نباشد. آله و رد کسانی که منکر آن هستند، کار بی

و اما حدیث نمراز روز غردیر   »... نویسد:  در باب روزه و نماز در عید غدیر می ب.
آن روز را روزه بدارد. شیخ ما خم و ثوابی که در آن خبر یاد شده، برای کسی است که 

گفرت کره در سرند آن     دانست و می محمد بن حسن بن ولید آن حدیث را صحیح نمی
حدیث محمد همدانیمهمذانی( هست که مورد اطمینان نبوده است. هر حدیثی را کره  

، 4 مهمران، ج 24«داند، نزد من نیز متروک بوده و صحیح نیسرت.  آن ابن ولید صحیح نمی
 (65ص

لحاظ سندی ضعیف  ر صدوق و ابن ولید، بعدها شیخ حر عاملی نیز آن را بهعالوه ب
دانسته است که محشی کتاب، ضعف را احتماالً مربوط بره ناشرناخته برودن علری برن      

(، اما با توجه به آنچه صدوق گفته،  4۸5، ص2 ق، ج۸2۸۸حسین عبدی دانستهمعاملی، 
 28.بیشتر محتمل است ضعف خبر مستند به همدانی باشد

کتاب خالد بن عبرداهلل برن   ج. شیخ طوسی در باب اصول زید نرسی و زید زرّاد و 
کند:  نیاز می در نزد صدوق سخنی دارد که در اینجا ما را از هر توضیح دیگری بی سدیر

 بابویره  بن الحسین بن علی بن محمد بودند. اصل دارای دو هر زرّاد زید و نرسی زید»
 آن از ولیرد  ابن :است آورده خود فهرست در شیخ و ستا نکرده نقل حدیث دو آن از
 همچنرین  و هسرتند  حردیث  کننردۀ  جعل دو هر گوید:  م و است نکرده حدیث نقل دو

 موسی بن محمد را دو اصل این دهد: می ادامه و سدیر بن عبداهلل بن خالد کتاب است
 (454ر45۸ق، ص1420مطوس،، 22«است. کرده وضع و جعل همدانی

همره اثرپرذیری صردوق از ابرن      ی صاح ، اظهار تعج  فراوانی از اینمیرزای نور
ولید در مقایسه با پدرش داشته و عدم پذیرش این دو اصل را نشانۀ تقلیرد صردوق از   

سخن میررزای نروری در انتهرا     (296ص ،3ج ق،1408منوری، 25ابن ولید دانسته است.
لید آموخته برود، گریرز از   چندان موجه نیست، که اگر ی  چیز را صدوق در نزد ابن و

معنرای پرذیرش    تقلید در اجتهاد و نظر بود. اعتنا و پذیرش صدوق از رَی استاد، جز به
 ادله و منطق ابن ولید نیست. 
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پس از نقل حدیثی از ابرن ولیرد و پردرش از امرام      عیون اخبار الرضاد. صدوق در 
حردیث محمرد برن    در باب تنازع در خبر واحد، با توجه بره اینکره در سرند     رضا

شیخ ما محمد بن حسن بن احمد بن ولید، رضری اهلل  »نویسد:  عبداهلل مسمعی است می
عنه، اعتقادی نیکو به محمد بن عبداهلل مسمعی راوی ایرن خبرر نداشرت و در نظرر او     

مسرعد برن عبرداهلل    کتاب الرّحمةمورد اعتماد نبود، لکن من این خبر را در این کتاب از 
کردم، انکاری نکررد   مودم و چون آن کتاب را برای استاد قرائت میاشعرى( استخراج ن

 (44ر4۸ص ،2 ق، ج1378مصدوق،  «و عیبی نگرفت و اجازۀ نقل آن را به من داد

این سخن تصریح دارد که صردوق نظرر ابرن ولیرد را دربرارۀ محمرد برن عبرداهلل         
 پذیرفته است.  29مسمعی

نقل صدوق  زارشی از همین حدیث، بهدر گ صاحبقرانی لوامععالمه مجلسی نیز در 
هرچه شیخ ما، ابن »کند:  اش از ابن ولید پرداخته و از قول صدوق نقل می از تأثیرپذیری

 (189، ص1 ق، ج1414مجلس،، م«کنم. ولید، به آن اعتقاد ندارد من آن را ذکر نمی
اسرت  گمان ما آن »مجلسی مانند بعری دیگر از رجالیون البته بر این باور است که 

هذا هرگراه ایرن مقردار دقرت      که شیخ او بسیار از حد دررفته است در دقت رجال، مع
 (۸65ر۸۱6ص ،1 همان، ج«موجه است. نموده باشند، دقت ما بعد ایشان بی

 مستثنیا  نوادر الحکمة اشعریه. 
محمد بن احمد بن یحیی بن عمران بن عبداهلل بن سرعد برن مالر  اشرعری قمری      

ابوجعفر، کتابی تألیف نموده با نرام   2۷از ثقا  شیعه در حدیث است.مکنّی به ابوجعفر، 
های الزم در نقل حدیث همچون روایت از  دلیل عدم دقت . با این حال بهنوادر الحکمة

 اخبرار یکی از منتقدان است. ضعفا و اعتماد بر مراسیل، نقدهایی جدی بر او وارد شده 
مچون محمد بن موسی همردانی، محمرد   او ابن ولید است که در روش نقل، افرادی ه

کرده اسرت.   2۱بن یحیی معاذی و ابوعبداهلل رازی جامورانی و ابوعبداهلل سیاری را استثنا
« َو یقول بعض َصرحابنا »، «ما رواه عن رجل»همچنین افرادی را به توصیفاتی همچون 

رَی  26ترعیف کرده است. شیخ صدوق جز در ی  موردممحمد بن عیسی برن عبیرد(  
، ش1365 ،نجاشری م55بن ولید را پذیرفته و در نقل حدیث بردان اعتمراد کررده اسرت.    ا

 5۸(402ق، ص1420؛ طوس،، 348ص
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، بعرد از نقرل   علرل الشررایع  و. شیخ صدوق حداقل در سه مورد در کتاب شرریف  
شود که در این مجال، نظر استادش ابن ولید را که مخالف  حدیثی از پدرش، یادآور می

  ،«باب علت کراهت مهرر کمترر از ده درهرم   »یرفته است. نخست در نظر پدر است، پذ
کره نقرل    این حردیث چنران  »نویسد:  پس از نقل روایتی از پدرش در این خصوص می

دلیل آنکه مشتمل بر ذکر علتی است، در این فصل  نمودم، ذکر شده است و من آن را به
م آن است که شررط در مهریرۀ زن   ا آوردم، اما آنچه بدان اعتماد نموده و به آن فتوا داده

صردوق،  «مر زن و شوهرر اسرت ولرو مقردار آن بسریار کرم باشرد.       راضی بودن طرفین
 (501، ص2 ، جش۸8۱5

ادامه، صدوق با آوردن روایتی از ابن ولید، بره تررجیح رَی او برر پردرش فتروا       در
 (558، ص4دهد.مهمان، ج می

قبل از همبستر شدن با همسررش   باب بیان علت آنکه اگر زنی»در مورد دوم نیز در 
ایرن  »، پس از نقل حدیثی از پدرش چنین نگاشرته اسرت:   «زنا کند، باید از او جدا شود

که نقل نمودم، روایت شده و من آن را به دلیل آنکه مشتمل بر ذکر علتری   حدیث چنان
کره   ام آن اسرت  است در این فصل آوردم، اما آنچه بدان اعتماد نموده و به آن فتروا داده 

 (502ص ،2 ج همان،«مولید آن را روایت نموده. ابن 
براب علرت   » همین نقل و نقد و روایت و افتاء و ترجیح قول ابن ولید برر پردر در  

به همین صور  و با همین الفاظ نیز تکرار « تحصین مرد آزادی که دارای کنیزک است
 (5۸۸، ص4 همان، جشود.م می
 سیرۀ علمی و تألیفات .3ـ2ـ1

سخن ابن ولید در إسهاء النبی مشاهده شد، شیخ به مانند اسرتاد در پری    که از نقل چنان
اندیشۀ مبارزه با غلرو و   نماید که  آید. دور نمی تصنیف کتابی جداگانه در این باب برمی

های این اسرتاد،   ترین دغدغه تفویض را شیخ صدوق از ابن ولید اخذ کرده باشد. از مهم
که کتاب بر ردّ غال  نوشته اسرت. إسرهاء    ت؛ چنانمبارزه با اندیشۀ غلو و تفویض اس

و  النبی را نیز از باب تالزم آن با غلو مردود شمرده و تفویض امرور را بررای پیرامبر   
( 442ص ،9 جق، ۸2۸2 است؛ممجلسر،،  از باب غلو مردود دانسرته   ائمۀ معصومین

  هایی که مورد اقبال و استقبال شیخ صدوق قرار گرفت. اندیشه
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توان بدین نکته توجه داد که علت مخالفت و رد بعرری راویران از    رتی  میبدین ت
رو صدوق نیز به دیردۀ قبرول در ایرن نظرر      دید ابن ولید، اتهام آنان به غلو بوده و ازاین

در براب دفراع از شخصریت     لوامرع صراحبقرانی  که نگارندۀ  استاد نگریسته است؛ چنان
داننرد   بع او صدوق، روایت او را صحیح نمیت محمد بن حسن همدانی که ابن ولید و به

ظاهر آن است که محمد همذانی از مشایخ اجازه است... قمیان بره تبعیرت   »نویسد:  می
اند و او کتابی دارد در رد بر غال  و ظاهر شد که ابن ولید  ابن ولید نسبت غلو به او داده

ویض نبی و ائمۀ معصرومین  داند و تف نفی سهو از نبی را صلی اهلل علیه و آله از غلو می
 ،9 ج همران، «مدانرد.  صلوا  اهلل علیهم را که اخبار متواتره در آن وارد است، از غلو می

 (442ر448ص

 شیخ صدوق در این مورد و در مواردی دیگر به مانند شهاد  به والیرت علری  
 مصدوق،54دهد. شد ، غال  و مفوضه را مورد نقد و نقض و لعن قرار می در اذان، به

 (46۸ر465ص ،۸ ق، ج۸2۸8

 بندی و تحلیل)برآیند نوشتار( جمع .2

هایی چون کثر  روایت و طرق تحمل، طروالنی برودن    در این نوشتار با بررسی مالک
فکری در مباحث علمی و اعتقادی و اهمیت دادن و استناد  گیری و تلمّذ، هم مد  بهره

 نماید که:  کردن به نظریا  و اعتقادا  چنین می

 58ر روایت از پدر و در درایت از ابن ولید بیشتر تأثیر گرفته است.ر صدوق د
ترری گرفتره اسرت.     ر از پدر در فهم متن و از ابن ولید در نقد فهم، تأثیر فرزون 

چنین است که استفاده از روایت یکی و نقد و درایت دیگری از او توصیفی چنرین  
فزونی دانش در علرم   و صدوق در حفظ همراه با نقادی اخبار»فراهم ساخته است: 

 (263ص ،3ج ق،1408نورى، «منظیر است. رجال، در بین اهل قم بی
ر پدر در کثر  مشایخ و ابن ولید در نقد مشایخ و رجال، در شخصیت صدوق 

 اند.   تأثیر گذاشته
اش  خاطر پدری و فرزندی صدوق با پدر و نه رابطۀ شاگرد و اسرتادی  ر نه تعلق

کره مرثالً    را از حقیقت و التزام بدان باز نداشته اسرت؛ چنران   گاه او با ابن ولید، هیچ
نقل روایا  از  گفته شده است صدوق در کهولت از شیوۀ استادش عدول نمود و به
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 (29ص ،ش1389افراد ضعیف نیز در مواردی مبادر  کرد.ممعار ، 
ر کثر  روایا  او از پدر و ابن ولید با وجود سفرهای فراوان صدوق، نشان از 

سرال( و   25أثیر این دو شیخ بر او دارد. تأثیری شگر  که گذشت زمرانمبیش از  ت
 رنگ نکرد.  رحال  فراوان و دیدن مشایخی بسیار، آن را کم
شهره « صدوق»و « شیخ المحدثین»رسیدن صدوق به این کمال و جایگاه واال که به 

اد گرانقردر  کرده و تحسین همگان را برانگیخته، مرهرون شراگردی در محررر دو اسرت    
خویش یعنی پدر و ابن ولید است. نباید این نکته را نیز فرامروش کررد کره عرالوه برر      

ورسم شاگردی کردن نیز مهم اسرت کره صردوق ایرن را نیرز       داشتن اساتید دلسوز، راه
خوبی انشا نمود. داشتن استادانی دلسوز و دانشمند نیازمنرد شراگردی کرردن احسرن      به

 است.

 
 ها: نوشت پی
من خالل تتبعنا لکتبه و م لفاته یمکننا القول بأنه قلما نجد من علماء الشیعة ممن کان لره هرذا العردد     و. »۸

 (2۷ق، ص۸284 لجنة التحقیق،م«الهائل من المشایخ.

 سرخن  فهرست در آورده، اما «قم در استاد» عنوان با اباذری مثالً فارسی، منابع اکثر به بنگرید . نیز4

 مشرایخ  از «فرزانره  اساتید» عنوان هم با شاهرودی (؛89ش، ص۸8۷6 اباذری،ماست. گفته مشایخ از

  (۷5ش، ص۸8۱5 شاهرودی، محمدیماست. گفته سخن صدوق

 دیردم؛  فیرروز حریرچری   فرزانره  استاد مرحوم از کتابی در بار اول را نویس عرب پارسیان . عبار 8

 بررسی رسد می نظر به ؛۸825 وغی،فر فروشی کتاب ،۸چ  ،    نویس      عربی        پارسیان  نعنوا همین با کتابی

 آمد، وجود به عربی حتی و فارسی ادبیا  در نویسندگان از گروه این توسط که تحوالتی و تغییرا 

 دارد. فراوانی بحث جای
   «.   َ  َ َّ  َ    َ  َ  َ ُ  َ ِ  ٌ   ح ُ ُ وَ ذَلَّ مَن  لَیسَ لَهُ سَفِیهٌ یعحرُدُه        ِ ُ ُ یر شِدُهُ     َ َ َ  َ    َ  َ  َ ُ  َ ِ  ٌ هَلَ َ مَن  لَیسَ لَهُ حَکِیمٌ ». 2

های خانوادگی او را در قم محدود نکرد، بلکه عالوه بر  تحصیل و وابستگی تنها گاه نه صدوق هیچ. 5
را  الفقیره جهان تشیع در آن زمان، پا را فراتر نهاد و به دورترین نقاط جهان اسالم سفر کرد؛ چنانکه 

در ایالق نگاشت. برخورداری او از مشرایخ غیرشریعی و تعامرل او برا اندیشرمندان غیرامرامی، از او       
 فرامرز امامیه فراهم کرده بود.  ای چهره

ترین مشایخ حدیثی  عبار  بهتر مهم این دو عالوه بر مقام استادی صدوق، از مشایخ حدیثی یا به. 9
 اند.  صدوق بوده
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 اسرت. لفرظ   کرار گرفتره   بره  بار اولین بابویه برای ابن خصوص در مهذب در فهد ابن را اصطالح . این۷

 (445ق، ص۸25۸افندی، مباشد. می رشپس و او القاب از نیز« فقیهان»

جمعری از فررال و   محسرین.  بررادرش  و صدوق خود شیخ صدوق، والد مشهورند: بایویه ابن به تن . سه۱
 صردوقان  کره  هنگامی ( اما94ش، ص۸8۱8ی ؛ پاکتچی،  ص اول، جزءتا،  دانشمندان دورۀ قاجاریه، بی

 (۸۸9، صش۸8۷۷موسوی خرسان، ماست. پدرش و صدوق شیخ مراد شود، می ذکر
 ایرن  بررسری  بررای  اسرت.  مربهم  هم آن که مورد ی  در جز اند نکرده روایت یکدیگر از کدام هیچ . اما6

 (.۸2، ص2ق، ج۸258ماالنوار بحار به بنگرید مجلسی عالمه نظر از آن دالیل تحلیل و گزارش
 شریخ  و زمران  امرام  نایر   رینآخ چون بزرگانی سال، این در اند. نهاده نام« النجوم تناثر» را سال . این۸5

  اند. کرده رحلت هم کلینی

 بانیرم.نیست مشخص متقدمین تصانیف و تراجم کت  در شیخ تولد مکان و والد  دقیق . تاریخ۸۸

 عالمره  (85ق، ص۸284 التحقیرق،  لجنرة  ؛98، ص8ش، ج۸89۷پاکتچی،  ؛۷5صق، ۸258 شیرازی،

 قرول  همین (85۸، ص8ش، ج۸898 بحرالعلوم،ماست. دانسته قمری 855 از پس را تولد العلوم بحر

 (۷9ر۷5صق، ۸258 شیرازی، ربانیماست. برگزیده االخبار معانی مقدمۀ در شیرازی ربّانی مرحوم را
 خرسان موسوی (،4۷2، ص9م، ج4554 دانستهمزرکلی الدمشقی، او تولد را قمری 859 سال زرکلی

 ، ص ی؛ اباذری،۸ق، ج۸255 خرسان، مموسویاست. دانسته آن از بعد یا 859 سال در را تولد تاریخ

 نفیسری، ماسرت.  نگاشته آن از قبل سال سه دو یا 8۸۸ سال را شیخ تولد نفیسی اما (48ش، ص۸8۷6

 جوادی سید حاجمداند. می تولد تاریخ را 8۸۸ سال همین تشیع دائر المعار  (۸6 و ۸9ق، ص۸254

 مرثالً  انرد؛  پرداختره  دیگران آرای نقل به فقط هم محققان از گروهی (85۱، ص۸، ج۸8۱5 و دیگران،

 دسرت  در روشرنی  اطرالع  بابویره  ابرن  تولرد  مکران  و زمران  دربرارۀ  کره  نکتره  ایرن  ذکرر  با پاکتچی

 الفقیه یحرره ال من گزیدۀ در بهبودی، استاد گرانقدر، محقق (98، ص8ش، ج۸89۷پاکتچی، م.نیست

 پذیرفته نیز معار  را قول ( همین4۸، ص۸ش، ج۸8۷5 بهبودی،مداند. می قمری 845 را تولد تاریخ

 سال در بغداد به صدوق ورود از نجاشی گزارش وی دلیل ترین ( مهم8۷5، ص۸8۱9 معار ،ماست.

 حردث » پژوهشرگر،  ایرن  دیرد  از است. دانسته «السن حدث» زمان آن در را او که است قمری 855

 نجاشری،  گزارش در تأملی نیز و ظرن این برای نقدمگیرد. بر می در را سالگی چهل از قبل سنی «السن

 مشرکالتی  با است، غری  و منفرد نظر این اینکه بر ( عالوه492ر498، ص8ق، ج۸25۱ نورى، ن :

 از فقرط  هرم  آنمشررایع  رسالۀ طریق از تنها پدرش محرر از شیخ استفادۀ به آن تالزم همچون دیگر

 و سرالگی  نره  سن در ولید ابن قادین از شیخ استفادۀ و حرور حروری، استفادۀ نه مکاتبه( و طریق
 روست. روبه نیز گوید( می نجاشی که چنانمسالگی4۷ در او به «بخراسان الطائفة شیخ» اطالق دشواری

 بابویره از  ابن استدعای روایا ، بعری . در44، ص۸8۷6اباذری،  ؛85۱ق، ص۸2۸۸طوسی،  . ن :۸4

 ذکرر  ق84۱ سرال  حردود  از بعد یعنی قم به قعرا از او بازگشت از بعد جواب توقیع صدور و غای  امام



 931۷پاییز و زمستان م، ، سال دهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   333

 سه یا دو تولد گذشته، در 846 سال بابویه در بن علی چون ولی حلی(، عالمه و نجاشی رجالماست شده

و  جوادی سید حاج م.باشد آمده عمل به قبل ها سال استدعا این اینکه مگر محال است، ماه چند ظر  پسر
 (859ر855ص ،۸ش، ج۸8۱5 دیگران،

  .82ص ،۱ج ق،۸8۱5اثیر،  ن. اب۸8
 .جا . همان۸2
نقل اومصدوق پسر( از پدرش با توجه به رحلت »با توجه بدانچه بدان یاد کردیم، این سخن که . ۸5

کس تاریخ تولد صردوق   رسد. از دیگر سو هیچ درست به نظر نمی« پدر، از طریق اجازۀ روایی است
 (49ش، ص۸8۱6ذکر نکرده است.ممعار ،  845را 

زمان علم و مقام او در بین قمیان، سب  شده  عدم توجه به راه ارتزاق ابن بابویه از تجار  و هم. ۸9
اسرت، امرا در ابرن بابویره دوم او     « فقیره »در مدخل ابرن بابویره، او    دائر المعار  اسالمکه مثالً در 

 شود. بازرگان متمول و تاجر معرفی می

(ENCYCLOPADIA OF ISLAM, NEW EDITION, PREPARED BY A NUMBER OF 
LEADING ORIENTALISTS, EDITED BY B. LEWIS... LEIDEN. E. G BRILL, 

LONDON LUZAC&CO, VOLUME III. 1986. p. 726) 
 سرمو  یمنعره  ولرم » کند:  می بابویه تجلیل کار این از زیبا عبارتی با یحرر الفقیه من ال مقدمۀ در خرسان

 فری  األحررار  شرأن  النراس  ایدى فی عما الرفعة له ترمن ورکائز اشه،لمع وسیلة اتخاذ من العلم فی مقامه

 ان یشرأ  ولرم  فرله، من اهلل یرزقه مما فیعتاش بنفسه، علیهم ویشر  غلمانه، یدیرها تجار  له کانت الدنیا،

 ل( ق، ص۸255 خرسان، موسویم«رزقه. فی إتکالیا یکون َو الغیر، حساب عل، یثری

  است. وکار کس  در او جایگاه و تمول داشتن دهندۀ نشان ارشگز این در «غلمان». واژۀ ۸۷

 وجو جست با شیرازی ربّانی ی . مرحوم ص اول، قاجاریه، جزء دورۀ دانشمندان و فرال از جمعی. ۸۱

ق، ۸866شریرازی،   ربّانیماست. برده نام را او اساتید و مشایخ از تن 8۷ اجازا  و اخبار اسانید تراجم، در
 (۱۸ر۷6ص

 برن  محمرد  جعفر َبی إبنه بخط قرَ » دهد:  می نسبت اثر دویست وی به او حال شرح در ندیم بن. ا۸6

نردیم،   مابرن  «کتراب.  مائترا  هی و الحسین بن علی َبی کت  فالن بن لفالن َجز  قد جزء، ظهر عل، علی
 چرار د یکدیگر به پسر و پدر آثار نسبت در ندیم ابن که است معتقد شوشتری ( مرحوم4۷۷ق، ص۸2۸۷

 (2۷2ص ،9ق، ج۸2۸6شوشتری، م.است شده اشتباه

  (4ص ،۸ق، ج۸2۸8 صدوق،«مکِتَاباً. ََرحبَعُونَ وَ خَمحسَةٌ وَ کِتَابٍ مِائَتَا هِی وَ» .45

 َسرماء  مرن  الوقت فی یحررنی ما َذکر َنا و معرو ، کتبه فهرست و مصنف، مائة ثالث من نحو له». 4۸

 (228ق، ص۸245 طوس،،«مکتبه.

 .دارد بیشتری بررسی و تأمل جای سخن نای. 44

 دیردگاه  ن : حالج، منصور شخصیت باب در اختال  و شیعی عالمان رویکرد تفاو  خصوص . در48

 (86ر89، ص4ش، ج۸8۷۷.مالم منین مجالس در شوشتری



 صدوق ولید بر شیخ ابن و بابویه ابن تأثیرگذاری میزان مقایسۀ و بررسی  333

 و فهرسرت  کتراب  دو در طوسی رجالش، کتاب در نجاشی ری، به صدوق هجر  تاریخ . دربارۀ42
 را مسرئله  و اند نگفته باب این در سخنی تراجم از دیگر بسیاری و معالم در رآشوبشه ابن و رجالش

 نرامعلوم  تراریخی  در انرد:  گفتره  تراریخ  ایرن  دربرارۀ  متفراو   نظریاتی دیگران و اند گذاشته مسکو 
 بررای  دلیلری  نویسرنده  اینکه بدون قمری، 886 ، مدخل ابن بابویه(،98، ص8ش، ج۸8۷9پاکتچی، م

 شریرازی،  ربّانیم.82۷ر886 رج  فاصلۀ در و (46، صق۸255 خرسان، موسویمکند هارائ خود سخن

 ؛9۱ص ش،۸8۱6 معار ، ؛۱صق، ۸256 صدوق، ؛۸56ص ق،۸284 التحقیق، لجنة ؛۸6ص ق،۸866
هرای   سرال  برین  ری بره  او هجرر   تراریخ  آنکره  کرالم  مخلرص  (95ص ش،۸8۱5 شاهرودی، محمدی

 داشرته  اختیرار  در دلیلری  کره  شرد  خواهد تقویت نگامیه سخن این است. بوده قمری هجری 82۷ر339
 چنردان  فرض استماین نداشته سفری دیار آن به ری، به هجر  از قبل تا گاه هیچ صدوق شیخ که باشیم
 سرو  دیگرر  از و دیرار(  آن اهرل  با صدوق مکاتبا  و ری به قم نزدیکی به توجه با ویژه به نماید نمی بعید

 از کره  سرخنی  اسرت.  نداشرته  ترردد  قم به ری به سکونت مد  در شیخ که باشیم داشته دست در دلیلی
 در او کره  اسرت  باور این است ر بر  نقد مورد هرچند کرد ر خواهیم نقل بخش این از بعد محققان بعری
 تراریخ  بودن نامعلوم نظر هم ما باشد بهتر رو شاید ازاین است. داشته وآمد رفت قم به ری در اقامت مد 

 .بپذیریم را قم به صدوق هجر 
شهرهایی کره در ایرن مسریر    . پرداخت استفاده و افاده به شهری هر در او ماوراءالنهر، به سفر . در45

 بوت ، جبل اخسی ، فرغانه، سمرقند، بلخ، مرورود، مرو، از: سرخس، اند عبار  ترتی  طی نمود به

 مالقرا   «نعمت سید» به مشهور موسوى، حسن بن محمد ابوعبداهلل شریف با شهر، همین درمایالق

 کرد(.
       یرودع     اآلن      إلر،         عرامر         الکوفة   من    مکة     طریق    نصف   فی      بلید         .. فید:.   ّ  مهمّلة     ودال        السکون،   ثم       بالفتح »  . 49

     شیئا        َودعوها    لمن        و وهبوا        َزوادهم      َخذوا      رجعوا     فإذا       َهلها،    عند        َمتعتهم   من     یثقل    وما        َزوادهم     فیها      ّ الحاجّ

    إل،      العام    طول        العلوفة   ّ   ادّخار   من      َهلها       ومعیشة         المنقطع،       الموضع    ذل     مثل   فی      ّ للحاجّ      مغوثة    وهم     ذل ،   من

         الرومری   م «      مکرة.       إلر،          الکوفرة      مرن       ّ   الحراجّ      طریق    نصف             السکونی: فید           علیهم. قال         فیبیعونه      ّ الحاجّ     یقدم   َن
  (4۱4ص ،2ج م،۸665 حموی،  ال

رحمرة اهلل  قد کان األصحاب یتمسکون بما یجدونه فی شرائع الشیخ َبری الحسرن برن بابویره،     ». 4۷
علیهم، عند إعواز النصوص، لحسن ظنهم به، و ان فترواه کروایتره، و بالجملرة تنرزل فتراویهم منزلرة       

 (8۱8، ص۸ق، ج۸258 تهرانی، آقابزرگ :؛ نیز ن 5۸، ص۸ق، ج۸2۸6معامل،مشهید اول(،  «روایتهم
 الشرائعله دربارۀ و در موارد متعدد دیگری که آقابزرگ تهرانی به این امر تصریح نموده است، از جم

کانت هذه الرسالة مرجع األصحاب عند إعواز النصوص المأثور  المسند  لقول م لفه فی » :نویسد می
اهلل:  رحمه المجلسی قال و»و نیز: « إن ما فیه مأخوذ عن َئمة الهدى فکل ما فیه خبر مرسل عنهم اوّله:
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 «المرأثور.  الخبرر  و المنقول النص منزلة عنهما اهلل رضی َبیه کالم کالمه ر الصدوق ر و   َصحابنا َکثر ینزل
 (۸9ق، المقدمه، ص۸2۸۱ صدوق،م

 و... . نیشابور از مصر، من کوفه، من بصره، من ، قزوین من علیه الوارد  المسائل جوابا  . مانند4۱

 موسروی مببینیرد.  الفقیره  یحررره  ال مرن  مقدمرۀ  در را صردوق  متفاو  فتاوی از ای نمونه توانید . می46

 امامیره  فقیهان با عمده تفاوتی که شیخ فتاوای چنین این مبانی و دالیل بررسی ق، ص ایا(.۸255 خرسان،

 برین  ایرن  در سرنّت  اهرل  احادیث به شیخ دارد. توجه فراوان تحقیق جای که است مواردی از خود دارد،

  است. نبوده تأثیر بی

 ربارۀ ابن ولید به کار برده است. را نجاشی فقط ی  بار و آن هم د« مسکون إلیه»عبار  . 85

که ابرن نردیم گرزارش نمروده، و یرا       بوده چنان الجامع فی الفقه. در اینکه عنوان کامل این کتاب 8۸
 .56صش، ۸864، که آقابزرگ تهرانی ادعا کرده، ن : شاکر چنان الجامع فی الحدیث

 اللَّهِ رِض وَانُ بَابَوَیهِ بحنُ مُحَمَّدُ بِإِسحنَادِهِ عَن هُ رَوَاهُ وَ ال أَمِینُ لثِّقَةُا ال وَلِیدِ بحنِ ال حَسَنِ بحنُ مُحَمَّدُ ذَکَرَهُ . کَمَا84

 ال جَامِعِ... کِتَابِ فِی عَلَیهِ

 « عنه. اهلل رضی الولید بن الحسن بن محمد شیخنا جامع. »88
 وَ جَامِعِهِ فِی عَن هُ اللَّهُ رَضِی ال وَلِیدِ بحنِ ََححمَدَ بحنِ نِال حَسَ بحنُ مُحَمَّدُ شَیخُنَا ََخ رَجَهُ مَا ذَلِ َ تَصحدِیقُ وَ .82

 ع الرِّضَرا  زِیرارَ ِ  ذِک ررِ  فِری  (؛ بَرابٌ ۸55، ص۸ق، ج۸2۸8؛ همو، 449ق، ص۸86۱مصدوق،  بِه حَدَّثَنَا
 (49۷، ص4ج ق،۸8۷۱همو، مفَقَالَ:... جَامِعِهِ فِی ال حَسَنِ بحنُ مُحَمَّدُ شَیخُنَا بِطُوسَ، ذَکَرَهَا

او حردیثی   بصرائر ترین مشایخ او هستند، از کتاب  برای مثال با اینکه محمد بن حسن صفار از مهم. 85
 کند. نقل نمی

درست برخال  کلینی؛ همچنین ترعیف سهل بن زیاد آدمی از سوی ابن ولید و کثر  روایا   .89
 (۱2ص ،ش۸864کلینی از او.ممطهری، 

 او از ولیرد  ابرن  حرال  ایرن  برا  هستند، زیتونی علی بن حسن شاگردان دولی ابن مشایخ ترین . مهم8۷

 (۸28، ص۸ج ش،۸8۱2است.مابوالحسینی،  کرده حدیث نقل مستقیم طور به
های کالمی، تفسیری و فقهی و رجرالی ابرن ولیرد نر : شراکر،       برای اطالع و تفصیل از دیدگاه. 8۱

. در ۸56رر ۷۱ش، ص۸864 مطهرری، او ن :  های تفسیری و نیز برای تفصیل بیشتر از دیدگاه ۸864
 آوری شرده اسرت.   باشرد جمرع   عدد می 2۷2این پژوهش ادعا شده تمام روایا  قرآنی ابن ولید که 

 (۱9مهمان، ص
 لِال عُمَّرا  إِلَ، ع مُوسَ، بحنِ عَلِی الرِّضَا مِنَ الشَّر طِ وَ ال حِبَاءِ کِتَابِ نُسحخَةَ ال کُتُ ِ بَعحضِ فِی وَجَدح ُ . و86َ
 (؛ و۸52َ، ص4ق، ج۸8۷۱ََحَدمشریخ صردوق،    عَرن   ذَلِ َ َُرَوَّ لَمح وَ ََخِیهِ وَ سَهحلٍ بحنِ ال فَر لِ شَأ نِ فِی

 ال کُتُر ِ  بَعحرضِ  فِی مُث بَتاً وَجَدح ُ (؛ و454َ، ص4 مهمان، ج الرَّبِّی حَبِی ٍ بحنِ لِمُحَمَّدِ کِتَابٍ فِی وَجَدح ُ

 (2۷8، ص4 ق، ج۸865ََنَّهُ.مهمو،  عَبَّادٍ بحنِ ال حُسَینِ بحنِ مُحَمَّدِ عَن  إِلَّا ََسحمَعحهُ لَمح وَ ارِیخِالتَّوَ فِی ال مُصَنَّفَةِ
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 َحمد بن الحسن بن محمد عن رویته اهلل، فقد الصفّار، رحمه الحسن بن محمّد عن فیه کان ما و. »25

 (282، ص2جق، ۸2۸8 صدوق، شیخم«الصفار. الحسن بن محمد عنه، عن اهلل رضی الولید، بن

بنابراین مراد صدوق در این خصوص همواره اسهاء النبی است؛ هرچند خرود وی نیرز در اکثرر     .2۸
 موارد از لفظ سهو استفاده کرده است.

شود که آنچه را در کت   از این کالم ظاهر م،»ادعا کرده است که  لوامع صاحبقرانیمجلسی در . 24
( قبرول ایرن اظهرار    448، ص9 ق، ج۸2۸2مجلسری،  «مدانرد.  صحیح م،خود ذکر کرده است، همه را 

 محل تأمل است. 

. هرچند رَی صدوق و استادش ابن ولید چندان مورد توجه عالمان بعد از آنران قررار نگرفرت و    28
که مرحوم صاح   اند؛ چنان فقهای بزرگوار ما این موارد را از طریق تسامح در ادلۀ سنن حمل کرده»

( و 4۸5، ص۸4ید: و انت خبیر بما فیه، خصوصا و الحکم استحبابیمجواهر الکرالم، ج گو می جواهر
خصوص که این مسرئله از احکرام اسرتحبابی اسرت... مرحروم       تو از ضعف کالممصدوق( آگاهی، به

نویسد: ظاهراً این اخبار و آنچه که به تسامح در ادلرۀ سرنن شرهر  دارد، سرب       می حدائقصاح  
ز میان قدما و متاخران مشهور شود و سرخن صردوق و اسرتادش محمرد برن      شده است که این نما

 ( ۷5ش، ص۸8۷9طبسی، «م.(65، ص۱حسن بن ولید مورد توجه قرار نگیردموسائل الشیعه، ج
هرچند ابن بابویه از این دو اصل، روایتی را نقل نکرده، از ایرن دو شرخص روایراتی در کتربش     . 22

، باب ضمان الوصی لما یغیره عمرا  45۷، ص2 ق، ج۸2۸8صدوق، نقل شده است؛ نمونه را ببینید در 
َوص، به المیت(؛ به دیگر سخن، روی نقد شیخ صدوق به این دو اصل است که از دید او ساختگی 

 های منتس  به آن. است نه به شخصیت

و معرار ،   28، ص۸ق، ج۸258نقد نظرر صردوق در عردم قبرول ایرن دو اصرل در مجلسری،        . 25
 (4۱ش، ص۸8۱6نقل از معار ،  .مبه45۸ر۸66ش، ص۸8۷9

نر : صردوق،   «ممسمع، در سند مشترک میان ثقه و حسن و ضعیف است و تمییز آن مشرکل ». 29
 ( 295، ص9 ق، ج۸256

، مقترل الحسرین  ، الطر  ، المالحرم ، نروادر الحکمرة  از جمله این کت  را تألیف کرده است: . 2۷
 (826ر82۱ش، ص۸895.منجاشی، المزارو  االمامة

 صرد  از مرثالً  بگویرد  و ببینرد  را دیگری کتاب شخص راوی،: »عبار  است از رجال در استثنا. 2۱

 و قبرول  یعنری  حکرم  ایرن  از را آن مرورد  بیست و مقبول است مورد هشتاد آن، راویتگر یا روایت
 مسرتثنی  با تعامل در آن نقش و منه مستثنی حکم است مهم میان در این آنچه .کنم می استثنا پذیرش

 (95ش، ص۸864شاکر، .«متاس
؛ زیرا عبار  طوسری در  252، ص۸8۷9در باب این استثنا دقت شود و مراجعه شود به معار ، . 26

محمرد برن عیسر، برن عبیرد      » دهد که او محمد بن عیسی را هم رد کررده اسرت:   نشان می فهرست
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ال َروی مرا یخرتص   الیقطینی، ضعیف، إستثناه ابوجعفر ابن بأبویه من رجال نوادر الحکمرة، و قرال:   
( با توجه به اینکره مرذهبش   254ق، ص۸245طوس،، «مبروایته، و قیل: إنّه کان یذه  مذه  الغال !
 غلو بوده، رد صدوق هم مطابق مرام اوست. 

 .۸52، ص5 ق، ج۸25۱در باب نقد این سخن، ن : نورى، . 55

 (.۱2تا  5۷ه، از صفح 4۱شم۸864شاکر،  . برای تفصیل در خصوص مستثنیا  ابن ولید ن :5۸
 لِلتَّقِیةِ مَرَّتَینِ النَّوحمِ مِنَ خَیرٌ الصَّلَا ُ ال عَمَلِ خَیرِ عَلَ، حَی ََثَرِ عَلَ، ال غَدَا ِ صَلَا ِ فِی یقَالَ ََن  بَأ سَ لَا وَ. »54

 ال مُفَوِّضَرةُ  وَ مِن رهُ  یرن قَصُ  لَرا  وَ فِیهِ زَادُی لَا الصَّحِیحُ ال أَذَانُ هُوَ هَذَا اللَّهُ رَحِمَهُ ال کِتَابِ هَذَا مُصَنِّفُ قَالَ وَ

 بَعحرضِ  فِری  وَ مَررَّتَینِ  ال بَرِیرةِ  خَیررُ  مُحَمَّدٍ آلُ وَ مُحَمَّدٌ -ال أَذَانِ فِی زَادُوا وَ ََخ بَاراً وَضَعُوا قَدح اللَّهُ لَعَنَهُمُ

 ذَلِر َ  بَردَلَ  رَوَى مَرن   مِرن هُمح  وَ مَرَّتَینِ اللَّهِ وَلِی عَلِیاً ََنَّ ش هَدََُ اللَّهِ رَسُولُ مُحَمَّداً ََنَّ ََش هَدُ بَعحدَ رِوَایاتِهِمح

 ََنَّ وَ حَقّراً  ال مُر  مِنِینَ  ََمِیررُ  ََنَّهُ وَ اللَّهِ وَلِی عَلِیاً ََنَّ فِی شَ َّ لَا وَ مَرَّتَینِ حَقّاً ال مُ  مِنِینَ ََمِیرُ عَلِیاً ََنَّ ََش هَدُ

 ذَلِر َ  ذَکَرر  ُ  إِنَّمَرا  وَ ال رأَذَانِ  ََصحرلِ  فِی ذَلِ َ لَیسَ لَکِن  وَ ال بَرِیةِ خَیرُ عَلَیهِمح اللَّهِ صَلَوَا ُ آلَهُ وَ مُحَمَّداً

 «جُمحلَتِنَا. فِی ََن فُسَهُمح ال مُدَلِّسُونَ بِالتَّف وِیضِ ال مُتَّهَمُونَ الزِّیادَ ِ  بِهَذِه لِیعحرَ َ
هرذا  »شرود کره    ی خرسان در مقایسۀ نقل صدوق از پدر با دیگران یرادآور مری  موسوکه مثالً  . چنان58

( لما کان هو اکبر کتبه و َکثرها روایة فقد اختصر اسرانیده مقتصررا علری ذکرر     من ال یحرره الفقیهکتابهم
من ینتهی الیه سند الروایة، وکان}ابه{ هوالراوی االوّل، و وضع فی آخره مشیخة ذکر فیهرا اسرناده الری    

وّلئ  الروا  الذین ورد الحدیث عنهم فی الکتاب ولم یعر  طریق المصنف الیهم، ومن هذه المشریخة  ا
یستطیع الباحث کشف حقیقة ما قلناه عن کثر  روایاته عن ابیه علی قصر المد  التری عایشره فیهرا حتری     

ه عرن وفرا  والرد    فاقت روایاته ما یرویه عن اشهر شیوخه اآلخرین وَکثرهم مالزمة زمنیة، لترأخر وفاتر  
ای بعد وفا  علی بن الحسرین برن بابویره بنحرو      828الم لف المذکور، کإبن الولید مثالً الذی ما  سنة 

راو روی عنهم فی کتابه من طریق ابیره،   4۸5خمسة عشر عامّا. فالباحث یجد الم لف ذکر فی المشیخة 
راو من طریرق   55الولید، وعن راو من طریق شیخه محمد بن الحسن بن احمد بن  ۸42بینما روی عن 

راو، من طریق محمد بن موسی برن المتوکرل، و هر الء مرن اشرهر       86محمد بن علی ماجیلویه، وعن 
شیوخه الذین اشتهر بالتلمذ  علیهم و األخذ عنهم عر  بشد  االتصال بهم. وهکذا تتراءل النسربة فری   

عن سائر شیوخه اآلخرین الرذین هرم دون   وهکذا تتراءل النسبة فی مروایاته  مروایاته عن سائر شیوخه
ه الء شهر  َو اقل اتصاال بهم. وکذل  تکون نتائج االحصاء عند المقارنة بین مروایاته فری سرائر کتبره    

 (8ق، مقدمه، ص۸255مموسوی خرسان، .«االخری... 
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