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  مقدمه .1

وار تا  صورت سلسله بهدر اصط�ح علم الحدیث، به مجموعۀ کسانی که متن حدیث را 

کـاربرد ایـن واژه در   شود.  گفته می »سند«کنند،   آن، یکی پس از دیگري نقل می گویندۀ

زبانان اسـت کـه وقتـی در کـاري بـه کسـی اعتمـاد         این مفهوم، برگرفته از ک�م عرب

راه رسیدن بـه حـدیث یـا همـان     در بحث حدیث نیز، ». ف�نٌ سند«گویند:  کنند، می می

گاه عالمان براي تشخیص صحت و ضعف حدیث  زنجیرۀ راویان، از آن جهت که تکیه

بـه راه رسـیدن بـه مـتن و      افزون بر این در بحـث حـدیث،  شود.  است، سند نامیده می

پله از راویـان تـا    رساند و پله را به گویندۀ آن می از آن جهت که حدیث زنجیرۀ راویان،

بنابراین . )90ق، ص1401، عاملی(.شود گفته می» إسناد«برد،  با� می را آن ،مصدر اصلی

وسیلۀ ذکر ناقل یـا نـاق�ن    گویندۀ آن، بهبردن حدیث تا معناي با� به حدیث در إسناد 

  )»سند«، ذیل مادۀ 291تا، ص بیومی، فی(.آن است

 اصلی خود یعنی به کار رود، به معناي »قرب ا�سناد«ترکیب  زمانی که این واژه در 

بـه معنـاي نزدیـک بـودن راه     ، قرب ا�سـناد  .گویندۀ حدیث خواهد بودراه رسیدن به 

رود کـه   در جایی به کـار مـی   ترکیباین  ،به بیان دیگر است. حدیثبه گویندۀ رسیدن 

، نزدیک باشد و تعـداد  یا ائمه فاصلۀ ناقل حدیث تا گویندۀ آن یعنی رسول خدا

این مطلب با مفهوم حدیث عالی السند در پیونـد اسـت. حـدیث     ها اندك باشد. واسطه

انـدك   شهاي نقلـ  واسطهعالی السند حدیثی است که با وجود اتصال در سلسله سند، 

حدیثی که سلسلۀ سند آن در مقایسه با سلسلۀ هر  )112ق، ص1408، شهید ثانی(.باشد

، نقل نموده داراي واسـطۀ کمتـري باشـد    سند دیگري که همان حدیث را از همان امام

هـاي موجـود در    ویژگـی  سبب ها، به واسطهکاسته شدن از تعداد . شود عالی خوانده می

در  یا م�قات راویـان کبیـر السـن    طو�نی راوي ت. اموري چون عمربرخی راویان اس

به راویانی که  شود. در نقل سخن مشایخ می ،نیازي از واسطه بی موجب ران کودکی،ود

  . شود گفته می عالی ا�سناد هایی باشند، داراي چنین ویژگی

گـرد آورد کـه    احـادیثی را  تـا ، ت�ش مؤلف بر آن اسـت  قرب ا�سناددر نگارش 

رو،  ست. ازایـن ا هاي مؤلف تا معصوم کم بودن واسطهها،  آنخصیصۀ مشترك همۀ 

اندیشـد   به این می در روایات کتابش نظر ندارد و فقطشده  مؤلف به موضوعات مطرح
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را  عـالی ا�سـناد  راویـان   ،براي ایـن منظـور   را بیابد. هاي نزدیک به معصوم که راه

از  کنـد.  گـزینش مـی   ،به او رسیده اسـت ها  آن که از طریقرا شناسایی کرده و روایاتی 

احادیـث   دهـی  ساماند، یی تصور کرها نگارشان براي چنین تو سویی تنها نظمی که می

کند. درست شبیه عملکـرد مسـندنگاران،    روایت میها  آن است که از امامانیبه ترتیب 

   1.اند دهکرتنظیم  ویات صحابه یا امامانبر اساس مرکه آثار خود را 

 رعنصري که در نگارش چنین آثـاري مـد نظـر قـرا      توجه به آنچه گذشت، یگانه اب

 ،مؤلف در کتاب خـود  رو ازاین گیرد، سند به معناي مصطلح در علم الحدیث است. می

زیرا سـند و إسـناد در چنـین مـواردي      ؛آورد نمی است شنیده روایاتی را که از امام

دارنـد   طبیعی مؤلفان این آثار، حداقل دو واسطه با معصـوم  طور به 2کند. صدق نمی

قـرب  ی کـه از  کننـد. در روایـات   ولی در یک سند عالی آن را با یـک واسـطه نقـل مـی    

حداقل یک واسطه و حـداکثر سـه واسـطه بـین مؤلـف و       است، بر جا مانده هاا�سناد

 بـا  روایاتی که، شیعه نگاه محدثاناز دهد  این مطلب نشان می 3.وجود دارد معصوم

تـري   با وجـود عـالی بـودن سـند، از جایگـاه پـایین       د،نشو مینقل بیش از سه واسطه 

به بیـان دیگـر    .ندارند را يقرب ا�سنادشایسته قرار گرفتن در آثار  برخوردار هستند و

آید، ولی هـر حـدیث عـالی السـند      شمار می ي، عالی السند بهقرب ا�سنادهر حدیث 

است که از دیربـاز  شیخ کلینی  ث�ثیات این مطلب مؤید 4آید. به شمار نمی قرب ا�سناد

اي داشته ولی روایات عالی السند شیخ صـدوق یـا شـیخ     در میان محدثان جایگاه ویژه

در میان اهل  .اند نداشته را یجایگاهچنین  ،کثرت واسطه تا معصوم دلیل به، طوسی

؛ نـد لسـند از جایگـاه برتـري برخوردار   نسبت به سایر روایات عالی ا ث�ثیات، نیز سنت

  نگاشته شده است. ث�ثیات بخاريي که آثار فراوانی پیرامون طور به

  سناد عالیا اهتمام به پیشینۀ .2

 بـا  ،دهنده و مصـدر اصـلی  بین خبروجود واسطه  در گزارش هر خبري، طبیعی طور به

ست. هرچه تعـداد  یز الخطاانسان جا زیرادر گزارش همراه است؛ احتمال راهیابی خطا 

له قرار خواهد گرفت. این مسئ ي انسانیها بیشتر باشد، خبر بیشتر در مظان خطا واسطه

به اطـراف و   نشر و گسترش روایات رايب پیامبر فرستادگاناز نخستین روزهایی که 

ي که برخی از اهل بادیه پـس از شـنیدن   طور بهگرفت؛  ، مد نظر قرار میرفتند اکناف می
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از فرستادگان ایشان، خود بار سفر بسته و با حضور در محضـر   روایات رسول خدا

 .زدودنـد  دۀ آن حضرت، شک و تردید از دل مـی هاي فرستا و پرسش از گفته پیامبر

گونه روایـات را دلیـل    اینحاکم نیشابوري  )32، ص1، جتا بی ،قشیري نیشابوريک: ن(

اگر طلب اسناد عـالی   ؛ زیراداند إسناد نازل میبر جواز طلب إسناد عالی و عدم اکتفا به 

پذیرفت و از همان آغـاز آنـان    این گونه مراجعات را نمی پسندیده نبود، رسول خدا

 )5ق، ص1400، ريحـاکم نیشـابو  (داد. را به بسنده کردن به ک�م فرستادگان فرمان مـی 

نقـل  و اکتفـا نکـردن بـه     گرفتن حدیث از مصدر اصلیدهد  ها نشان می برخی گزارش

ورزیدنـد.   بوده که بر آن اهتمام می و تابعین پسندیده در میان صحابه اي رویهها،  واسطه

ي کـه  طور بهشنیدیم،  حدیث را می ما تنها از اصحاب رسول خدا«گوید:  ابوعالیه می

 ».کردیم تا حدیث را از دهان ایشـان بشـنویم   به مدینه مسافرت می ،بودیماگر در بصره 

برخی از تابعین نیز به احـادیثی کـه بـا واسـطه از      )442ق، ص1405، خطیب بغدادي(

 بسـتند.  شدند و براي شنیدن از گویندۀ اصلی بار سفر مـی  صحابه شنیده بودند قانع نمی

در طلب علـو إسـناد سـؤال شـد، وي در     زمانی که از احمد بن حنبل دربارۀ مسافرت 

رسید ولی به آن  حدیث عمر می 5به علقمه و اسود«پاسخ ضمن تأکید بر این کار گفت: 

همـو،  (».رفتنـد تـا از خـودش بشـنوند     شدند تا اینکه خود به سوي عمـر مـی   قانع نمی

در نزد محدثان  شنیدن حدیث از واسطهدهد  نشان می ها این گزارش )197ق، ص1395

و تـا حـد امکـان حـدیث را از مصـدر اصـلی اخـذ         هبخـش نبـود   رضـایت  ب ومطلو

  نمودند.  می

محدثان به این باور رسـیدند کـه علـو     با گذشت زمان و فاصله گرفتن از پیامبر

سند حدیث را از راهیابی خلل و اشتباهات عمـدي یـا سـهوي گزارشـگران دور نگـه      

دارد. از نگاه ایشان خبر از ناحیۀ هریک از رجال موجود در سلسلۀ سند در معـرض   می

ها بیشتر و سـند   چه تعداد واسطهعمدي قرار دارد. به همین دلیل هرخطاهاي سهوي یا 

ن مطلب سبب پیدایش سنتی در میـان  شود. ای تر باشد، از میزان اعتماد کاسته می �نیطو

: ابـن صـ�ح،   کن(6.بودندگردید که به موجب آن خواستار إسناد عالی  گذشتگان بیشتر

به سفرها و رح�ت حدیثی  حدیث عالیبراي به دست آوردن ها  آن )156ق، ص1416

انجامید. مقصد این سفرها مشایخ بـزرگ حـدیث    ها به طول می رو آورند که گاهی ماه
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دثان بودند مقصد سفرهاي مح رو این مشایخ ازآن )112صق، 1408 ثانی، شهید(.بودند

طول عمر یا شنیدن حدیث در دوران نوجوانی از مشایخ پیشین، داراي إسناد  دلیل که به

  عالی بودند.  

محـدثان بـراي    ها انگیـزۀ اصـلی   واسطهمصون ماندن از اشتباهات ، آغازچند در هر

علو سند به امري خوشـایند بـراي عمـوم     ،هاي بعد در سال ،بود إسناد عالیدستیابی به 

مباهات کردن بـه علـو اسـناد    . کردند اي که به آن مباهات می گونه تبدیل شد، به محدثان

طلبـد.   ز�ل آن مـی  ۀحقیقـت را از سرچشـم  همـواره   دارد کـه  انسان فطرت ریشه در

بـدون   و شـاگردي  دانند میمحترم  علم رابزرگان و خبرگان  ،جویندگان دانش که چنان

تنهـا   علو اسناد در نزد محدثان، نـه  .آورند ر میبه شماافتخار ایشان را براي خود  واسطۀ

. از برخـی زاهـدان و   خود گرفته بـود  به نیز وبوي معنوي رنگامري خوشایند بود بلکه 

 زیـرا دنـد؛  کر موجب تقرب به خداونـد عنـوان مـی   ن نقل است که قرب اسناد را عارفا

، ابن صـ�ح (.آورد راه فراهم میقرب الهی زمینۀ ، تا رسول خدا هاندك ساختن فاصل

) ک�م فضـیل بـن عیـاض پـیش از بیـان موعظـۀ عارفانـۀ خـویش،         157ق، ص1416

گویـد: نـزد    زافر بن سلیمان میدهد.  را نشان میخوشایند بودن علو اسناد در نزد مردم 

شـوند.   سناد خشنود میمحدثان از قرب إ«فضیل بود که نگاهی به من انداخت و گفت: 

 عـن  ،لیـ جبر عـن  اهللا رسول"آیا تو را با إسنادي که تردیدي در آن نیست، خبر بدهم: 

   )438، ص8، جق1413، ذهبی(: ...»"اهللا

  علو اسناد  رابطۀ صحت و ضعف سند با .3

یث نازل نقل حدیث، حد در محافل عالی ا�سنادزمان با اوج گرفتن جایگاه حدیث  هم

 میـزان  هـر به  اي که انگیزه براي نقل چنین احادیثی نبود.  گونه از چشم محدثان افتاد؛ به

 شـد، از محبوبیـت   افـزوده مـی  حدیث عالی السند در نزد محدثان  بر مطلوبیت نقل که

 یحیی بن معین از. آمد به شمار میناخوشایند  و نقل آن هشدکاسته  سنادحدیث نازل ا�

تـا،   بی، ابن عساکر(7».اسناد نازل همچون زخمی بر چهره است«گفت:  می نقل است که

اي بود  اندازه هتمام به نقل حدیث عالی السند بها دهد نشان میها  برخی گزارش )39ص

برخـی محـدثان،    دلیـل به همین شد.  پوشی می که گاهی نسبت به ضعف سند آن چشم

زمانی کـه بـراي    8.کردند میشد، اعتراض  زمانی که حدیث ضعیف با سند عالی نقل می
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دیـر آیـد   «با سند عالی نقل شد، به زبان فارسی گفت:  ضعیفی یکی از محدثان، حدیث

24، ص2، جق1371، يراز(9».رست آیدد(  

تعریـف  شد تا منتقدان این شیوه حدیث عالی السند موجب  در نقلرویکرد افراطی 

حـدیث عـالی را صـحت    معیـار   برخینمونه  براي ؛ارائه کنندجدیدي از حدیث عالی 

ـ (.باشـند  واقـع شـده   هرچند صد نفر در زنجیرۀ سند آندند؛ عنوان کرسندي  ابـن  ک: ن

بر اساس تعریف جدید، علو حدیث با م�ك تعداد راویـان   )160ق، ص1416، ص�ح

حاکم نیشابوري ضمن بیان معیارهـایی بـراي   شد.  موجود در زنجیرۀ سند مشخص نمی

هـاي موجـود در    تعداد واسطه شمارش دیدگاه مشهور که مبتنی برشناخت اسناد عالی، 

امـاد نیـز   مرحـوم میرد  )9ق، ص1400، حاکم نیشـابوري (.است دهسند است را نقد کر

. هاي موجـود در سـند دانسـته اسـت     یق علو اسناد را وثاقت تمام واسطهیکی از مصاد

  )197ق، ص1422، میرداماد(

ـ   میآنچه از رویۀ محدثان بر ت واسـطه تـا معصـوم    آید، مراد ایشان از علو اسـناد قلّ

نزدیکی  از جهتچنین حدیثی  سند در آن دخیل باشد. و ضعف آنکه صحت است؛ بی

نمونـه   بـراي  صـحیح السـند نباشـد.    چندممدوح است؛ هر فاصلۀ مخبر تا معصوم

تاب محمد بن حسـن بنـدار   روایتی را از ک» عبداهللا البرقی«مرحوم کشی در ذیل عنوان 

آنگـاه در   کند. روایت می ده که مؤلف با سه واسطه آن را از امام سجادقمی نقل کر

 بیـ قر حسـن  ثیحـد  هذا أن ا� ،یعام هذا یالبرق عبداهللا«نویسد:  ذیل این حدیث می

  )206، رقم 343، ص1، جق1404، طوسی(».ا�سناد

البته عمل به حدیث عالی السند داستان دیگري دارد. چه بسا حدیث داراي صورت 

 دلیـل  بـه در مقام عمـل   با وجود ممدوح بودن به خاطر سند عالی، است و قرب ا�سناد

اي بـه   ضعیف بودن راویان حدیث لطمـه  نیز، شود. در این صورت ترك ضعف راویان 

نجاشی در شرح حال اسحاق بن حسن بن بکران، او  که چنانزند.  عالی السند بودن نمی

ضـعیف المـذهب    دلیـل  بـه کند و در عین حال سماع از او را  را عالی السند معرفی می

   .)178، رقم 74ق، ص1416، نجاشی(10.ایدنم میبودن ترك 

دخالت دادن صحت سند در علو اسناد امري اجنبی از بحث است. به  ،بر این اساس

بـا   با�ترین درجـه اسـت و اگـر    سند عالی با صحت همراه باشد، اگرگفتۀ شهید ثانی، 
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) که در 113صق، 1408 ثانی، شهید(شود حدیث عالی خوانده می ،صحت همراه نباشد

  این صورت، موجبات مدح را با خود دارد. 

  علو إسناد مرجح بودن .4

با توجه به اینکه قلّت واسطه موجب کاسته شـدن احتمـال خطـا در گـزارش حـدیث      

ترجیح سند مـد نظـر قـرار     یکی از امارات مدح حدیث، در عنوان به شود، علو سند می

، بـه اسـناد   استبصـار و  تهـذیب شیخ طوسی در مشیخۀ دو کتـاب   که چنان گرفته است.

مختصر بسنده کرده و طرق عالی را آورده است. در واقع ایشان طرق صحیح و واضـح  

بیان نموده و آنگاه در تهذیبین به بیان طرق عالی اکتفـا کـرده    فهرستخود را در کتاب 

را بـر اسـناد بعیـدۀ    ها  آن واضح نیست ولیها  آن است. چه بسا اسناد قریبی که صحت

واضح است، ترجیح داده است. ت�ش او در ها  آن که صحت فهرستموجود در کتاب 

ـ این دو کتاب بر رعایت تقلیل واسطه است و در عین حـال طـرق    ل خـود را در  مفص

نمونه  براي) 28، ص1، جش1362، ابن شهید ثانیک: ن(.ده استکتاب فهرست ذکر کر

ي حسن بن محبوب را از طریق شـیخ مفیـد بـا پـنج     ها کتابجمیع  ،فهرستدر کتاب 

روایتـی   ،تهذیبکند که صحت این طریق آشکار است. در عین حال در  واسطه نقل می

را از دو طریق ابن غضائري و ابن عبدون که اولی با چهار واسطه و دومی با سه واسطه 

) 482ح ،168، ص1جش، 1364، طوسـی (ده اسـت. کراز حسن بن محبوب نقل  ،است

خـاطر علوشـان ذکـر     به معتقد است که شیخ طوسی این اسناد را منتقی الجمانصاحب 

، ابـن شـهید ثـانی   (.ترجیح داده است فهرسترا بر طریق طو�نی خود در ها  آن کرده و

  )202، ص1جش، 1362

زیرا گاهی حـدیث  روش عالمان امامیه، هرگز بر ترجیح مطلق سند عالی نبوده است؛ 

کند. در واقـع وجـود    بر حدیث عالی ترجیح پیدا می ،مزایایی که با خود دارد دلیل نازل به

. شـهید ثـانی در ایـن بـاره     شـود  برخی امور در سند نازل، مانع تـرجیح سـند عـالی مـی    

گاهی در سند نازل مزیتی وجود دارد که در سند عالی وجود ندارد مثل اینکـه  «نویسد:  می

ممکن اسـت   تر از راویان سند عالی باشند. همچنین ابطتر یا ض تر یا حافظ راویان آن موثق

خاطر تصریح به لقاء روایان آن، اظهر از سند عالی باشـد. در تمـام    اتصال در سند نازل، به

   )112صق، 1408 ثانی، شهید(».این موارد، حدیث نازل بر عالی اولویت دارد
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ر حـدیث نـازل   بنا بر دیدگاه پسندیده، ترجیح حدیث عالی تا زمـانی اسـت کـه د   

) و شیخ 60تا، ص بی(وحید بهبهانیبر همین اساس  مزیت خارجی وجود نداشته باشد.

کـه در   انـد  دانسـته از امارات مدح  حدیث را عالی بودن سند) 170ق، ص1423(بهایی

در اگـر   گیـرد.  مقایسه با سایر امارات موجود در طرفین تعارض مورد قضاوت قرار می

  یابد. وجود نداشت، حدیث عالی ترجیح می مقابل مزیتی که عامل برتري باشد طرف

  موجبات علو إسناد .5

دون وساطت مشایخ، و ب گرفتهخذ حدیث در ردیف مشایخ خود قرار ادر  گاهی راوي

در نقـل حـدیث همـراه بـا طبقـۀ      گاهی راوي  یاز طرف 11کند. از طبقۀ با�تر روایت می

بـدون وسـاطت    و روایـت مشـایخ خـود را    اسـت  مشـغول شاگردان به روایت کردن 

هر دو صورت موجب عالی شـدن سـند    12رساند. میها  آن تر از به طبقۀ پایین شاگردان،

 هـاي نقـل   کاسـته شـدن از واسـطه   بودن سـند و   در عالی ترین اموري که مهم شود. می

  از:ند ا مؤثرند، عبارت

   طول عمر .1ـ5

سـازد و موجـب    عمر طو�نی زمینۀ م�قـات راوي بـا طبقـات مختلـف را فـراهم مـی      

هـا در   شـدن از واسـطه    کاسته در نتیجه موجب شود. اصاغر می باارتباط اکابر برقراري 

یاقوت  که چنان اي تنگاتنگ دارد. علو اسناد با طول عمر راویان رابطهگردد.  نقل خبر می

را عمـر   حموي، علو اسناد را از خصوصیات دانشمندان اصفهان برشـمرده و عامـل آن  

  ) 209، ص1، جم1995حموى، (طو�نی مردمان آن دیار دانسته است.

کـان  «بـا تعـابیري نظیـر     با توجه به تأثیر طول عمر در علو اسناد، افراد طویل العمر

عمـر و  «، »عمر دهرا«، »عمر عمرا طوی�«، »علواو کان فی هذا الوقت «، »علواً فی الوقت

ـ (.اند و... معرفی شده» طالت مدته«، »عالی ا�سنادمعمر «، »کان معمرا« ،»ع� اسناده  رايب

؛ 211، رقـم  87؛ ص178، رقـم  74؛ ص31، رقـم  22ق، ص1416 ،ک: نجاشـی ننمونه 

محمـد ازدي،  در منابع رجالی شیعه، بکـر بـن    )378، رقم 146؛ ص273، رقم 108ص

حنـان   جعفر بن محمد بن جعفـر،  اسحاق بن حسن بن بکران، ابراهیم بن مهزم اسدي،

ایـن  انـد.   دهتوصیف شـ ا این تعابیر بالواحد یر، سعدان بن مسلم و احمد بن عبدبن سد

نجاشـی دربـارۀ جعفـر بـن      که چناناند؛  افراد کسانی هستند که بیش از نود سال زیسته



163  

 

 هاي امامیه قرب االسناد در نگارش

 ».سـنإل  تسعون و فین له و مائإل ث�ث و ثمان سنإل القعدة يذ یف مات«نویسد:  محمد می

افزون بر این، منـابع رجـالی بـه مـدت حیـات       )314، رقم 122ق، ص1416 نجاشی،(

توان راویان طویل العمر را شناسایی  اند که از این طریق نیز می برخی راویان اشاره کرده

 ».سـنإل  نیو تسع سبع ابن و هو« دربارۀ محمد بن خالد طیالسی گفته شده: که چنانکرد؛ 

  )910، رقم 340، صهمان(

اي اسـت کـه شـیخ طوسـی در کتـاب       گونـه  ثیر طول عمر در کوتاه شدن سند بـه تأ

کند که یکی با پنج واسطه و  ، براي کتب اسماعیل بن مهران چند طریق ذکر میفهرست

و کتـاب   خطب امیرالمـؤمنین سه طریق با چهار واسطه هستند. در عین حال کتاب 

نـک:  (.کنـد  اسماعیل بن مهران را از طریق ابن عبدون، تنها با سه واسطه نقل می النوادر

 ابـن عبـدون  عامل کوتاه شدن این طریق، طول عمر  )32، رقم 47ق، ص1417، طوسی

، طوسـی (ق است.423، متوفاي سال از مشایخ نجاشی و شیخ طوسی استکه او است. 

روایت او از علی بن محمد بن القرشی معروف بـه ابـن    )5988، رقم 413ق، ص1415

، 3، جتـا  ابطحی، بـی (.ده استو کوتاه شدن طریق او ش) موجب علو اسناد 348م (زبیر

  )404ص

  در نوجوانی مشایخ بزرگسماع حدیث از  .2ـ5

اي از روایـات   موقعیت خانوادگی، در اوان جوانی بـه گنجینـه   دلیل بهبرخی از محدثان 

، در نقـل  رو ازایـن اند.  مشایخ حدیث دست یافته و موفق به کسب اجازه از ایشان شده

گیرند  تراث مشایخ سالخورده، با وجود سنّ اندك، در ردیف طبقۀ اساتید خود قرار می

ش زراري کـه بـه اعتبـار جـد    نظیر ابوغالـب   د.شو ه این مطلب موجب علو اسناد میک

جعفر حمیري موفـق   از عبداهللا بن حدیث سالگی به سماع دوازده محمد بن سلیمان، در

مـرا بـه شـنیدن حـدیث از     «گویـد:   بارۀ نقش جدش در این سماع میشده است. او در

داشت. ایـن تـاریخ را   وارد کوفه شده بود، وا 297ر سال عبداهللا بن جعفر حمیري که د

حسین بن سعید پیدا کردم و خودم در آن زمان نونهال  الصومبه خط حمیري در کتاب 

 13».بودم و تاریخ را به یاد نداشتم. سن من در آن زمـان دوازده سـال و چنـد مـاه بـود     

و روایـات   هـا  کتـاب ها به گنجینـۀ ارزشـمند    او در این سال )38ق، ص1399، زراري(

در ست. وي که این مطلب موجب علو اسناد او یابد جعفر حمیري دست میاهللا بن عبد
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در اجـازۀ خـود بـه     کـه  چنـان ، کند ي حمیري را از او روایت میها کتابهاي بعد،  سال

 کتـاب : ذلـک  فمـن «نویسد:  حسین بن سعید اهوازي می الصوماش، دربارۀ کتاب  نواده

 العبـاس  أبـو  بـه  یحـدثن  غالـب  أبو قال اریمهز ابن اداتیز و دیسع بن نیللحس الصوم

 ثلثـإل  یهـ  و دیسـع  ابن عن سىیع بن محمد بن أحمد عن يریالحم يجعفر بن عبداهللا

  )45، صهمان(».اجزاء

  قرب االسنادسیر نگارش  .6

سناد، ایـن انگیـزه را در مؤلفـان فـراهم     وشبینانۀ محدثان به حدیث قریب ا�رویکرد خ

هـاي مسـتقل اقـدام کننـد.      آورد تا به گردآوري اسناد عالی و قلیل الواسطه در مجموعه

بدیهی است زمانی که محدثان براي به دست آوردن یک حدیث عالی السند رنج سـفر  

و اي از روایات عالی السـند مایـۀ مباهـات نویسـنده      خرند، وجود مجموعه به جان می

شماري از مؤلفان در کنار سایر آثار خود کتـابی را بـه    رو ازاینابتهاج خوانندگان است. 

ي قرب ا�سـناد ي ها نگارشاحادیث عالی السند اختصاص دادند. محدث نوري دربارۀ 

همانند امالی، از جمله تألیفاتی است که در میان محدثان شایع  قرب ا�سناد«نویسد:  می

را در  دثان اخبار عالی السند و قلیـل الواسـطه تـا معصـوم    بوده است. هریک از مح

هـا   آن کردنـد و بـا   کرد. محدثان به چنین تألیفاتی افتخار می تألیفی مخصوص جمع می

  ) 284، ص3، جق1416، نوري(».شدند شاد می

هایی که حاوي اخبار عالی السند و قلیل الواسطه  مؤلفان امامی مذهب براي مجموعه

را برگزیدند. این عنوان به تألیفـات امامیـه اختصـاص دارد و    » قرب ا�سناد«بود، عنوان 

ي هـا  نگـارش اند.  را به کار نبرده قرب ا�سناد اهل سنّت براي این گونه تألیفات، عنوان

. شـوند  شـناخته مـی   تقریب األسـانید و  عوالین حوزه با عناوینی چون اهل سنت در ای

ان اهل سنت نسـبت  کتابی که با نامی مشابه به عالمتنها  )26ق، ص1417عاملی، نک: (

را ابـن   این کتـاب  معالم العلما. ابن شهرآشوب در است هندس برُما قَداده شده، کتاب 

نـام   ولـی ظـاهراً  ) 115، ص2، جق1376، آشـوب رابـن شه (شاهین واعظ نسـبت داده 

 و هیـ عل اهللا صـلى  اهللا رسول نیب و ینیب یالت ثیاألحاد من يعند اجتمع ما«صحیح آن 

    14.است» رجال أربعإل سلم

به نگـارش  در میان عالمان امامیه بر اساس منابع فهرستی موجود، نخستین کسی که 
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اهتمام ورزید، محمد بن عیسـی بـن عبیـد     عالی ا�سناداز احادیث اي مستقل  مجموعه

ق، 1415، طوسی(یاد شده که از وي در طبقۀ اصحاب امام رضابا توجه به این است.

کـه   )، امکان سماع روایت از گروهی از اصحاب امـام صـادق  5464، رقم 367ص

احتمـال زیـاد، کتـاب او     به 15.داراي ویژگی علو اسناد هستند، براي او فراهم بوده است

شاهد این مطلب وجود . بوده است شامل احادیث عالی السند از امام صادق عمدتاً

روایت مربـوط بـه    51حمیري است که از این تعداد،  قرب ا�سنادروایت از او در  65

یـک   فقـط  اسـت.  روایت مربوط به بخش امام کـاظم  13و  بخش امام صادق

حـدثنی محمـد   «ر است که حمیري آن را با تعبی روایت مربوط به قسمت امام رضا

از  اي د بن عیسـی در کنـار گـردآوري مجموعـه    محم 16ده است.گزارش کر» بن عیسی

اختصاص داد تـا ضـمن نشـان دادن    لی السند، کتابی را به معرفی اسناد نازل روایات عا

نیز متذکر شود. او ایـن کتـاب    ت دستۀ اول، ضعف موجود در روایات دستۀ دوم رامزی

  نامید. سنادبعد ا�را 

یی در هـا  نگـارش شـاهد   ،در طبقۀ اصحاب امام هاديپس از محمد بن عیسی، 

نویسـد:   دربارۀ محمد بن علی بن عیسی مـی  آشوبهستیم. ابن شهر قرب ا�سنادزمینۀ 

ابـن ادریـس    )761، رقم 146ق، ص1376، ابن شهرآشوب(».مسائلو  قرب ا�سناد له«

 دهکـر را گزارش محمد بن علی بن عیسی  مسائلدر مستطرفات سرائر بخشی از کتاب 

 17باقی نمانده است.وي  قرب ا�سناد) ولی اثري از 583، ص3، جق1411، ابن ادریس(

بوالعباس اند، ا توفیق یافته قرب ا�سناداز دیگر افرادي که در این دوره به نگارش کتاب 

در ي قرب ا�سـناد ي ها نگارشبن جعفر حمیري است که کتاب او تنها بازماندۀ  عبداهللا

 همچنین اگر علی بن ابراهیم بن هاشم را از اصحاب امام هادي حاضر است. عصر

ز در این دوره از کسـانی  ) او نی7819، رقم 208، ص12، جق1413ی، یخونک: (بدانیم

دو  ،مانـده از ایـن کتـاب    تنها اثر باقی ده است.اقدام کر قرب ا�سنادبه نوشتن  است که

، پـس از  امالیکه شیخ صدوق در کتاب  است حدیث در فضیلت امیر مؤمنان علی

 ثیحـد  و ثیالحـد  هـذا  میإبراه بن یعل أخرج و قد«نویسد:  میها  آن گزارش یکی از

  )658، ح484ق، ص1417، صدوق(».قرب ا�سناد کتاب یف 18ا�سناد بهذا ریالط

بـه ثبـت    قـرب ا�سـناد  ۀ در حـوز چند اثر عالمان شیعه از  ،در دوران غیبت صغري
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است که در کنار آثار متعدد او،  )329م (علی بن بابویه قمیکتاب نخست  رسیده است.

حدیقـإل  در کتـاب   )993م (نیز یاد شـده اسـت. مقـدس اردبیلـی     قرب ا�سناداز کتاب 

علی بن بابویه قمی را به خط مؤلـف در اختیـار    قرب ا�سنادمدعی است کتاب  عإلیالش

ده کـه  ي دو روایت از این کتاب گزارش کـر و )749، ص2جش، 1383لى، یاردب(.دارد

عن محمد  عبداهللاسعد بن «اند:  با دو واسطه نقل شده هر دو از امام حسن عسکري

بـه گفتـۀ شـیخ آقـابزرگ     ». علی بن ابراهیم عن ابی هاشم الجعفـري «و » جبارعبدالبن 

کتـاب را از   ) نیز ایـن 1103نگارش آن در سال (19فضائل الساداتتهرانی، مؤلف کتاب 

اثـر دیگـر    )70ص ،17، جق1403 ،تهرانیآقابزرگ (.شمرده استجمله منابع کتابش بر

نجاشـی در آثـار او از    کـه  20در این دوره مربوط به محمد بن جعفر بن بطۀ قمی است

محمـد بـن   . )1019، رقم 372ق، ص1416، نجاشی(.ده استیاد کر قرب ا�سنادکتاب 

علی بن مطوسی(.نگاشته است قرب ا�سنادبا عنوان ر کوفی نیز در این دوره کتابی عم ،

در دوران غیبت صغري و هم  وي از کسانی است که هم )873، رقم 277ق، ص1417

شیخ طوسی او را در طبقۀ  ي کهطور بهفعالیت علمی داشته است؛  ل غیبت کبريدر اوای

تلعکبـري  هارون بن موسی  کند و تصریح می ذکر» ا�ئمه احد منومن لم یرو عن «

متأسـفانه  ) 6310، رقـم  442ق، ص1415، همو(.از او حدیث شنیده است 329در سال 

  از این دو کتاب اثري باقی نمانده است.

 بـن  موسى عمران یأب بن محمداز  قرب ا�سناددر شمار نویسندگان منابع فهرستی 

دسـت   قرب ا�سـناد در دوران غیبت کبري به نگارش کنند که  ه، یاد مییعبدو بن یعل

برایش مهیا نشده  وسماع از ا ست. نجاشی تصریح دارد که او را دیده ولی فرصتا  زده

بنابراین دوران حیات و فعالیت علمی او  )1062، رقم 397ق، ص1416 ،نجاشی(است.

از  انـد.  که در دوران غیبت کبـري زیسـته   ) است450م (طبقۀ مشایخ نجاشیزمان با  هم

، در دسترس قرب ا�سنادآنجا که این کتاب نیز همچون بیشتر آثار نوشته شده در زمینۀ 

  نیست، راهی براي آگاهی از شیوۀ مؤلف در نگارش کتاب نداریم.

روایـات قلیـل الواسـطۀ     موجـب شـد تـا    د موجود در آنلی و فوایاهمیت اسناد عا

و با نگـاهی   گیردهمواره مورد توجه عالمان و محدثان قرار  ،موجود در جوامع حدیثی

بخاري کـه بـا سـه واسـطه از      صحیح در میان اهل سنت، روایات. بنگرندها  آن ویژه به
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ي طـور  بهد؛ خود جلب کرنقل شده است، توجه بسیاري از مؤلفان را به  رسول خدا

به گردآوري، شرح و توضیح این روایـات اختصـاص    ث�ثیاتکه آثار متعددي با عنوان 

، کافیشیخ کلینی در کتاب  ث�ثیاتدر میان امامیه،  )34ق، ص1417عاملی، نک: (.یافت

هاي  در سال )197ق، ص1422، میردامادنک: (.برخوردار بوده است از شهرتاز دیرباز 

نحـوي مطلـوب مجموعـۀ     جناب آقاي امین تـرمس العـاملی، بـه   اخیر، محقق ارجمند، 

این مجموعه شـامل روایـاتی اسـت کـه      21اي از ث�ثیات کلینی را سامان بخشید. ارزنده

نگـاري را   نقل کرده است. ث�ثیـات  امام صادقرا با سه واسطه از ها  آن شیخ کلینی

آثـار صـاحبان کتـب     دربـارۀ به شمار آورد که  قرب ا�سنادتوان کوششی در حوزۀ  می

فاصـلۀ   ،بدون تردید جایگاه کتاب، مکانت علمـی مؤلـف  . گرفته استحدیثی صورت 

سـزایی  ، در اهمیت چنین تألیفاتی نقـش ب تا معصوم ها تعداد واسطه او و نیز زمانی

  کلینی از شهرت برخوردار بوده است. ث�ثیاتي که در میان امامیه، تنها طور بهدارد؛ 

  يقرب االسنادي ها نگارشبازماندۀ  .7

 اسـت کـه   قرب ا�سناد زمینۀدر  هامامی تألیفات ، تنها اثر بازمانده از22حمیري قرب ا�سناد

السند از امام صـادق، امـام کـاظم و    بردارندۀ روایات عالی اي مستقل، در مجموعه عنوان به

ترین محدثان شیعه است که از اصحاب امـام   . مؤلف کتاب از برجستهاست امام رضا

، رقـم  389ق، ص1415، طوسـی نـک:  (.به شمار آمـده اسـت   هادي و امام عسکري

) 1481، رقـم  436؛ ص1444رقم  ،427ق، ص1383، برقی ؛5859، رقم 400؛ ص5727

بن جعفـر بـن الحسـین بـن مالـک بـن جـامع الحمیـري          عبداهللا«نجاشی نام کامل او را 

، نجاشـی (.ده اسـت توصـیف کـر  » شیخ القمیین و وجههم« و او راثبت » ابوالعباس القمی

بـر وثاقـت او    رجـال و  فهرسـت شیخ طوسی نیز در کتاب  )573، رقم 219صق، 1416

کـه    تعـددي در شـمار آثـار او یـاد کـرده     بان کتب فهارس، از عنـاوین م صاح کید دارد.تأ

در میراث حدیثی امامیه  توان را میها  آن آثار هرچنداند؛  سفانه در گذر زمان از بین رفتهمتأ

دربرداشـتن   دلیـل  بـه اسـت کـه    قـرب ا�سـناد  تنها اثر بازمانده از او، کتاب د. مشاهده کر

  23.لیفات امامیه داردجایگاه وا�یی در تألی السند، از روایات عا اي گسترده مجموعۀ

   بررسی انتساب کتاب به حمیري .1ـ7

بـن   عبـداهللا نجاشی، شیخ طوسی و ابـن شهرآشـوب، در فهرسـت آثـار      با وجودي که
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 شفرزنـد  را انـد، برخـی مؤلـف کتـاب     یاد نموده قرب ا�سنادجعفر حمیري، از کتاب 

وممـا  «نویسد:  می مستطرفات سرائر) در 598م (ابن ادریس .اند دانسته عبداهللامحمد بن 

ابـن  (».يریـ بن جعفـر الحم  عبداهللاف محمد بن یتصن قرب ا�سناداستطرفناه من کتاب 

پس از وي دیگر عـالم حلّـه، علـی بـن موسـی بـن        24)624، ص3، جق1411 ،ادریس

دانسـته   عبـداهللا ) در آثار مختلف خود، این کتاب را تألیف محمـد بـن   664م (طاووس

 )495ق، ص1429؛ همـو،  8تـا، ص  بـی ؛ همـو،  116صش، 1371 ،ابن طاووس(.است

ـ  قرب ا�سنادنیز  منتقی الجماندر  )1011م (الدین حسن بن زین ألیف محمـد بـن   را ت

بعد کـه   از قرن یازدهم به )176، ص3جش، 1362، ابن شهید ثانی(.است  دانسته عبداهللا

 يجز مـوارد  خورد، به روایی فراوان به چشم میدر منابع فقهی و  قرب ا�سنادنام کتاب 

را بـه   قرب ا�سـناد شود و غالب فقها و محدثان،  اثري از این قول دیده نمی 25محدود،

    26اند. بن جعفر نسبت داده عبداهللا

و مخالفت بـا صـاحبان    عبداهللابه محمد بن  قرب ا�سنادعلت انتساب کتاب  ظاهراً

: بـراي روایـات ذکـر شـده    کتب فهرست دربارۀ مؤلف کتاب، نخستین سندي است که 

ه، عنْ هارونَ بـنِ  ی، عنْ أَبِيرِیبنِ جعفَرٍ الْحم عبداهللامحمد بنُ  مِینِ الرَّحه الرَّحمٖبِسمِ اللّٰ«

    »ه قَالَ.یجعفَرٌ عنْ أَبِ یبنِ صدقَإلَ قَالَ: و حدثَنمسلمٍ، عنْ مسعدةَ 

با توجه به اینکه در اسناد سایر روایات کتاب، نامی از محمـد و پـدرش ذکـر نشـده،     

همچون سایر کسانی که در ابتـداي   ،و پدرش کتاب است ظاهر آن است که محمد مؤلف

ل دیگري که انتساب کتاب به فرزنـد را  عام ست.اواند، جزء مشایخ  اسناد کتاب واقع شده

بـراي روایـت کتـاب     عبـداهللا اي است که از جانب محمـد بـن    نامه کند، اجازه تقویت می

بر حاشیۀ نسخۀ آن نگارش  و صادر شده خطاب به فردي به نام ابو عمرو سعید بن عمرو

ـ  الکتـاب  هـذا  يترو أن عمرو بن دیعمرو سع أبا ای لک أطلقت قد« :شده است  عـن  یعن

 عـن  فـأروه  مسـلم  بـن  و سعدان ياألزد بکر عن هیف کان و ما الکتاب هذا تمام علی یأب

 یفـ  بخطـه  يریالحم جعفر بن عبداهللا بن محمد و کتب عنهما سعد بن إسحاق بن أحمد

  »مائإل. و ث�ث أربع سنإل صفر

روایت خود از  ،را صراحت بخشی از روایات کتاب به عبداهللا، محمد بن  اجازهدر این 

  روایت کرده است. بکر بن محمد و سعدان بن مسلم احمد بن اسحاق دانسته که وي از
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، 1، جق1403(مجلسیمحمدباقر  ) و ع�مه155ص، 30، جق1414(شیخ حر عاملی

همچـون صـاحبان   ، )67، ص17ق، ج1403(بزرگ تهرانـی مرحوم شیخ آقا نیزو  )7ص

محمـد بـن    بر این بارونـد کـه   بن جعفر دانسته و عبداهللامؤلف کتاب را کتب فهارس، 

  د:توان با شواهد زیر تقویت کر ا میاین قول رراوي کتاب است.  فقط عبداهللا

یـاد   قـرب ا�سـناد  از کتابی با عنوان  عبداهللاصاحبان فهارس، در آثار محمد بن  او�ً

  اند.   نکرده

بـدون واسـطۀ   یاد شده، همگی مشایخ ها  آن مشایخی که در ابتداي اسناد کتاب از ثانیاً

بـن   عبـداهللا ي که در منابع روایی، روایـت بـدون واسـطۀ    طور به بن جعفر هستند عبداهللا

در هـا   آن از عبداهللاروایات بدون واسطۀ محمد بن  وجود دارد. در مقابلها  آن جعفر از

که در مورد افراد نادري مثل احمد بن محمد بن عیسی  شود مگر منابع روایی یافت نمی

  )156، ح159ق، ص1417، صدوقنک: (.پدر و پسر از او روایت دارند

سـعید   به ابو عمرو سعید بن عمرو، تصریح شده که عبداهللاد بن در اجازۀ محم ثالثاً

این عبـارت در مؤلـف بـودن    اجازه دارد تمام کتاب را از محمد از پدرش روایت کند. 

این شبهه که کتـاب یـا بخشـی از آن     براي ییجا صریح است وي بودن پسر واو رپدر 

از سویی  )68، ص17، جق1403تهرانی، آقابزرگ (.دگذار باقی نمی، استتألیف محمد 

و ما کان فیه عن بکر بن محمد و سعدان بن مسلم فأروه عن احمد بـن  «دربارۀ عبارت 

، توجه به این نکته حائز اهمیت است که احمـد بـن اسـحاق از مشـایخ     »اسحاق عنهما

 ،صدوق؛ 88، ح100ق، ص1404، (صدوق اول)بن بابویهاک: ن(.بن جعفر است عبداهللا

تنها ثابـت   از احمد بن اسحاق، نه عبداهللاروایت محمد بن  )10و  9ح 222ق، ص1405

بـن جعفـر اسـت و     عبـداهللا نیست بلکه بر اساس روایتی احمد بن اسـحاق از مشـایخ   

در  عبداهللابنابراین مراد از عبارتی که محمد بن  27.کند محمد با واسطۀ پدر از او نقل می

آنچه از بکر بن محمد و سعدان بـن  «اجازۀ خود به سعید بن عمرو آورده این است که 

را در کتاب پدرم از احمـد بـن اسـحاق از آن دو    ها  آن مسلم در این کتاب وجود دارد،

 نامـه  اجـازه بارۀ وجه آمـدن ایـن جملـه در    تهرانی در آقابزرگمرحوم ». کنم روایت می

دربارۀ برخی از مرویات پدرش شبهۀ سقوط واسـطه   داهللاعببراي محمد بن «نویسد:  می

نامـه متـذکر    بوده است. به همین دلیل براي رفع این شـبهه احتیـاط کـرده و در اجـازه    
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شود که مرویات بکر بن محمد و سعدان بن مسلم را با وساطت احمد بـن اسـحاق    می

احتمال دیگر این است که فرزند حمیـري   )68، ص17، جق1403(».روایت کرده است

خود بـه   نامۀ اجازهاي داشته که در  مستقیم از احمد بن اسحاق اجازه طور بهخودش نیز 

  28.سعید بن عمرو به آن اشاره کرده است

در  عبـداهللا بن جعفر این است که محمد بن  عبداهللاشاهد دیگر بر انتساب کتاب به 

ي هـا  کتابرا از آثار خود جدا کرده و آن را در مقابل  ا�سنادقرب ، کتاب نامه اجازهاین 

 و کتـب  الکتـاب...  هذا تمام علی یأب عن یعن الکتاب هذا يترو ان«کند:  خود ذکر می

  »بخطه. يریالحم جعفر بن عبداهللا بن محمد

   حمیري در آینۀ تاریخ قرب االسناد .2ـ7

 304در سـال   عبـداهللا محمـد بـن    ،تاریخ دقیق نگارش کتاب روشن نیسـت  هرچند

هجري قمري، روایت تمام این کتاب را به ابو عمـرو سـعید بـن عمـرو اجـازه داده      

بـر آن مـتن اجـازۀ     عبـداهللا که محمد بـن  اي  ابوغالب زراري نسخهاز سویی  29است.

 30به ابـن مهجنـار  روایت کتاب را به سعید بن عمرو نگاشته، در دست داشته و آن را 

بـه خـط خـود    بر اساس همین نسـخه   ابن مهجنار 31براي استنساخ اجازه داده است.

 علی بن موسی بن طاووس، ر اساس گزارشی ازده است. بنسخۀ جدیدي استنساخ کر

بـارۀ  وي در .هجري بوده اسـت  429سال تاریخ نگارش این نسخه،  احتمال فراوان به

ـ یو کان تار«نویسد:  یم کند، که از آن نقل می قرب ا�سنادنسخۀ کتاب   یخ النسخإل الت

أنّه نقلها من و ذکر ناسخها مائإل،  ن و أربعیع األول سنإل تسع و عشرینقلت منها شهر رب

ابـن طـاووس،   (».مائـإل  و ثـ�ث   صفر سنإل أربـع  یخه فیتار 32فهاها خط مؤلینسخإل عل

   )495ق، ص1429

اي  نسـخه  تاریخ قرینۀ به ،دهاین عبارت نام ناسخ را بیان نکر ابن طاووس در هرچند

نسخۀ ابن مهجنار نیز بـر اسـاس    رازست؛ ابن مهجنار ا ،ناسخ که مبناي کار ناسخ بوده،

سعید بن عمـرو اجـازۀ نقـل آن را    به  304در سال  عبداهللاي است که محمد بن  نسخه

  است. را نگاشته نامه اجازهو بر حاشیۀ آن متن  داده

رسیده و ایشان  نیز به دست ابن ادریس حلی شده توسط ابن مهجنار، نسخۀ نگارش

و  33که از بین نرود، بـه خـط خـود کتابـت کـرده     ، بار دیگر آن را براي این574 سال در
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ـ ف کـان  منـه  نقلتـه  يالذ األصل«نویسد:  اي که در دست دارد می هدربارۀ ویژگی نسخ  هی

 فالنـاظر  لیوالتبد رییالتغ من خوفا وجدته ما على فصورته مضطرب ک�م و حیصر لحن

هـاي   تمام نسخه )27، ص1، جق1403مجلسی، (».هیف يعذر نتیب فقد العذر مهدی هیف

مخطوطۀ ابن ادریس است که اصل آن نسخۀ ، بر اساس نسخۀ قرب ا�سنادفعلی کتاب 

هـاي موجـود مـنعکس     . این مطلب در آخر نسخهبوده است) 429در سال (ابن مهجنار

بر نسخۀ ابن ادریس تکیه دارد که اصل  بحار ا�نوارع�مۀ مجلسی نیز در  34شده است.

  آن نسخۀ ابن مهجنار است.

 با توجه به آنچه گذشت، سرگذشت نسخۀ کتاب از مؤلـف تـا ابـن مهجنـار کـام�ً     

و در اتصال آن تردیدي نیست. ابن مهجنار آن را از ابوغالب دریافت کرده  روشن است

ل ابـن ادریـس   در عین حال طریـق تحمـ  ع کرده است. و ابوغالب آن را از مؤلف سما

وي در متن اجـازۀ کتـاب چنـین نگاشـته اسـت:       که چنانوجاده بوده است؛  صورت به

 ».البـزار  مهجنـار  ابـن  بخـط  یه و منها نقلت یالت النسخإل یف وجدت ما إلیحکا هکذا«

  )2264، رقم 411ق، ص1409، کنتوري(

در منابع فقهی و روایی موجود، که در فاصـلۀ بـین مؤلـف و ابـن ادریـس       هرچند

، نشـان از  سـرائر  کتـاب در  آنوجود روایاتی از  ده، نامی از این کتاب نیافتیم،تألیف ش

دانـد مگـر آنکـه از حـد ظـن       خبر واحد را حجت نمی ابن ادریس اعتبار آن دارد؛ زیرا

سخۀ این کتاب پس از تألیف، با وجود رسد ن به نظر می خارج شود و قطع حاصل کند.

شهرتی که در انتساب به مؤلف داشته، در میان مصنفان شایع نبوده و کمتر به آن دست 

اي از آن را داشته در اختیار ابن مهجنار گذاشته و او در سال  اند. ابوغالب که نسخه یافته

پایـان   آن را بـه  انـد، کتابـت   هدشـ کتب اربعه از تألیفات خود فارغ  ، که صاحبانق429

نسخۀ ابن مهجنار مهجور مانده تـا اینکـه ابـن ادریـس بـه       رسانده است. پس از آن نیز

  ابـن ادریـس   اي از آن دست یافتـه کـه در معـرض آسـیب و زوال بـوده اسـت.       نسخه

، با خـط  ق574) در آثار خود از این کتاب بهره جسته و افزون بر آن در سال ق598م (

در ابـن ادریـس   ، ایـن ده اسـت. افـزون بـر    اي جدید نگـارش کـر   آن را در نسخه خود

  ، چند روایت از آن را آورده است.سرائر مستطرفات کتاب

) کـه نسـخۀ مخطوطـۀ ابـن     664م(پس از ابن ادریس، علی بن موسی بن طـاووس 
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سـعید  مهجنار را در اختیار داشته، در آثار متعدد خود به آن استناد کرده است. یحیی بن 

آنکـه نـامی از    ) سومین عالم از دیار حلّه است که در کتاب فقهی خود بـی 690م (حلّی

حلّـى،  (.کنـد  بن جعفر روایت می عبداهللابیاورد، روایتی از این کتاب را از  قرب ا�سناد

مـورد  حمیري در منابع فقهی قرن هفتم  ا�سناد قرببه این ترتیب،  35)88ق، ص1405

رسـد تـا    یابد. با این حال به نظر مـی  رفته جایگاه خود را می و رفتهگیرد  استناد قرار می

این کتاب با وجود شهرت انتساب به مؤلف، همچون سایر کتـب متـداول    ،قرن یازدهم

)، زمـانی کـه   ق993م (محقق اردبیلی که چنان در دسترس عالمان و فقیهان نبوده است.

یکی از عوامل تغییر اجتهاد را پیـدا شـدن   گوید،  در تبیین مراد از تغییر اجتهاد سخن می

 قرب ا�سـناد یی را ها کتابکند و نمونۀ چنین  ي غیر متداول عنوان میها کتابدلیل در 

 بیان ایشان این استظاهر  )86، ص12، جق1403لى، یاردبنک: (کند. بیان می محاسنو 

اي داشـته و در اعتبـار آن تردیـدي     در نزد عالمان جایگـاه ویـژه   قرب ا�سنادکه کتاب 

هاي آن موجب حضور کمرنگ آن در منـابع   اند. در عین حال نایاب بودن نسخه نداشته

   قبل از قرن یازدهم شده است.

اي براي این کتاب قائل بوده و آن را  بعد جایگاه ویژه عالمان شیعی از قرن یازدهم به

) کتـاب  1070م (المتقین إلروضاند. صاحب  شمردهر و مهم شیعه بردر ردیف کتب معتب

شود کـه نظیـر    کمتر مطلبی یافت میها  آن یی برشمرده که درها کتابرا از  قرب ا�سناد

قاضی نـوراهللا   )104، ص14، جق1406مجلسى، نک: (آن در کتب اربعه موجود نباشد.

هـا   آن را نادرست دانسته و کتب اربعه درکتب حدیثی شیعه حصر ) 1019م (شوشتري

ع�مـۀ   36.کنـد  ، شش کتاب عنوان میمحاسن برقیحمیري و  قرب ا�سنادرا با افزودن 

از اصول معتبـر و   ) نیز آن را 233، ص2، جق1405بحرانی، (حدائقمجلسی و صاحب 

  اند. دهمشهور معرفی کر

  کتاب   هاي بخش .3ـ7

یـاد   قرب ا�سنادبن جعفر از سه کتاب با عنوان  عبداهللانجاشی در هنگام برشمردن آثار 

 الرضا بن جعفر أبی إلى قرب ا�سناد کتاب ،الرضا إلى قرب ا�سناد کتاب«کند:  می

ـ عل ا�مر صاحب إلى قرب ا�سناد کتاب ،الس�م همایعل ق، 1416 نجاشـی، (».السـ�م  هی

بـه ذکـر    فقطشهرآشوب در شمار آثار حمیري ) شیخ طوسی و ابن 573، رقم 219ص
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در جمـع  آنکه آن را مشتمل بر چند بخش بدانند.  اند بی بسنده کرده قرب ا�سنادعنوان 

شـده توسـط حمیـري، داراي     تـوان گفـت: مجموعـۀ گـردآوري     ها می بین این گزارش

 اسـت. نـام گرفتـه    قـرب ا�سـناد  و د تنظیم شده متعدد بوده که در یک مجل هاي بخش

بـا آنچـه در گـزارش     ،شامل سه بخـش اسـت   ا�سنادقرب نسخۀ فعلی کتاب  هرچند

نجاشی بیان شده، فرق دارد و شامل روایات عالی السند از امام صادق، امام کاظم و امام 

کـه حمیـري کتـاب را در چنـد     مطرح است . به همین دلیل این پرسش است رضا

  است؟ تنظیم کرده بخش و براي کدام یک از ائمه

 قـرب حمیـري   نجاشی و نسـخۀ موجـود کتـاب، ظـاهراً    با کنار هم نهادن گزارش 

و دو  از سه جزء اخیـر آن خبـر داده   پنج جزء تنظیم کرده که نجاشی فقطرا در  ا�سناد

در کـ�م نجاشـی    اسـت،  که مربوط به امام صادق و امام کاظم ابتداي کتاب،جزء 

، اختیـار نـداریم  عا را تأیید کنـد در  صراحت این مد گرچه دلیلی که به است.نشده  بیان

، شاهدي بر ایـن مـدعا باشـد.    رسالإل فی آل أعینغالب زراري در ممکن است ک�م ابو

 اجـزاء  خمسـإل «نویسد:  را به نوۀ خود داده، میها  آن وي در لیست آثاري که اجازۀ نقل

 هایو ف ،العطار ىیحی بن محمد عن يالمعاد محمد بن محمد هایف بما یحدثن مجلد، یف

با توجه بـه   )82، رقم 77ق، ص1399، زراري(».يریالحم جعفر بن عبداهللا عن ثیأحاد

  باشد: قرب ا�سنادنکات زیر، محتمل است مراد از این پنج جزء، کتاب 

مجموعـه را بـا آن    تااند  داشتهاحادیث موجود در این پنج جزء موضوع معینی ن او�ً

دهـد   گرد آمده که نشان مـی در عین حال این مجموعه تحت مجلد واحد  37.نام بخواند

  وجه مشترکی بین روایات آن وجود دارد.

در پنج جزء تنظیم شده، بوده و بن جعفر  عبداهللاشامل روایات که  این مجموعه ثانیاً

ده اسـت.  که او از راویان پیشین روایت کر یا از آثاري استیا از تألیفات حمیري است 

رد کتـاب را بـه مؤلـف اصـلی نسـبت      گونـه مـوا   احتمال دوم منتفی است چون در این

بنابراین، آنچه در این عبارت مورد اجـازه واقـع شـده، از تألیفـات حمیـري       38دهد. می

   است.

را ها  آن ي، تعداد اجزاها کتابابوغالب در این رساله در کنار اشاره به نام برخی  ثالثاً

حسین بن سعید، سه جزء بودن  الصوم کتاببر سه جزء بودن  مث�ً ؛نیز بیان کرده است
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و... اشـاره   یونس بن عبدالرحمنجامع ، چهار جزء بودن کتاب بن میمون عبداهللاکتاب 

را هـا   آن نـام  ي حمیـري بـود، حتمـاً   ها کتاباز  گلچینیاین مجموعه،  اگرکرده است. 

  شد. متذکر می

باشد  ا�سنادقرب ده، همان اي که ابوغالب از آن یاد کر جموعهبعید نیست م بنابراین

  کرده است.  یادآن  ایات حاکم نیست، کتاب را با اجزايکه چون موضوع خاصی بر رو

    قرب االسناد منابع .4ـ7

ش، 1392بهرامـی،  (شـیعه  لفـان ؤمنفـر از   141آثـار   نقـل  طریـق  حمیري در نام وجود

ـ  ها کتاب)، نشانگر دسترسی گستردۀ او به 47ص ایـن، او در  وجـود   اي امامیه اسـت. ب

مسـتقیم یـا بـا یـک واسـطه از       صـورت  بهها  آن به منابعی که مؤلف فقط قرب ا�سناد

هـاي   بـا واسـطه   مؤلفـان منابعی کـه  به و  ده استکند، بسنده کر روایت می معصوم

بـه   39.ي حسین بن سعید اهـوازي ها کتابنظیر  ؛د توجه نداردرسن عدد به معصوم میمت

حداکثر بـا دو  ها  آن از طریق منابعی بهره برده کهاز  قرب ا�سناددر  حمیرياین ترتیب 

در برخـی   گیري او از منابع به دو شکل است: شیوۀ بهرهرسد.  می واسطه به معصوم

نقـل   قـرب ا�سـناد  در  در اختیار داشته،با روایت خود که را تمام مطالب کتابی  ،موارد

ایـن منـابع   گزینشـی از   بـه  فقط در غالب مواردولی  .علی بن جعفرمسائل نموده نظیر 

در  زیـرا م�ك گزینش روایت از منابع اخیر، چنـدان روشـن نیسـت؛     .ده استتفا کراک

خـورد کـه    به چشم می قرب ا�سنادمنابع موجود، شماري از روایات حمیري با شرایط 

شـماري از   ندارد. نگارنده در جسـتجوي خـود بـا    در نسخۀ فعلی وجودها  آن اثري از

 قـرب در کتـاب   هستند مواجه شـد کـه   قرب ا�سنادکه داراي شرایط ت حمیري اروای

روایـات   قـرب ا�سـناد  نمونه، با وجودي که حمیري در  براياند.  شدهگزارش ن ا�سناد

در نگارنـده  ده، نقـل کـر  » إلبـن صـدق   ةهارون بن مسلم عـن مسـعد  «فراوانی را با سند 

 قـرب ا�سـناد  کـه در  ده کرپیدا  40روایت با همین سند دوازدهي شیخ صدوق، ها کتاب

بـا واسـطۀ    تنهـا  41روایـت  دو عیون أخبار الرضادر  . همچنینندموجود نیست فعلی

  وجود ندارد. قرب ا�سنادده که در نقل کر از امامریان بن صلت 

اي مطـرح شـده در کتـب فهـارس      هقیبا طر قرب ا�سنادمقایسۀ اسناد موجود در 

مسـائل   خود از منابع زیر بهره گرفتـه اسـت:   که حمیري در نگارش اثردهد  نشان می
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کتاب حسـین بـن     روایت)، 139(روایت)، کتاب وهب بن وهب 526(علی بن جعفر

 و کتـاب  ة بـن صـدقإل  از مسـعد  خطب امیر المؤمنین، کتاب روایت) 138(علوان

 102(جـامع بزنطـی  کتـاب  روایـت)،   116 درمجمـوع (42از هارون بـن مسـلم   الدعاء

کتـاب بکـر بـن محمـد     روایـت)،   63(محمد بن عیسی بن عبیـد ي ها کتابروایت)، 

کتاب فی الح�ل و روایت)،  30(حمیدعبدالمحمد بن  نوادرروایت)، کتاب  37(ازدي

روایت)، کتـاب حنـان    20(روایت)، اصل علی بن رئاب 28(ة بن زیاداز مسعد الحرام

عدان بـن  روایت)، کتاب سـ  12(روایت)، کتاب اسماعیل بن عبدالخالق 17(بن سدیر

بـن   عبداهللاروایت از  26روایت). همچنین  4(روایت)، کتاب ریان بن صلت 5(مسلم

 بـن بکیـر گرفتـه باشـد.     عبـداهللا را از کتـاب  ها  آن احتمال داردبکیر روایت شده که 

روایت از این منـابع   1273، قرب ا�سنادروایت موجود در کتاب  1404مجموع از در

مانده را ممکن است از منابع دیگر و یا از سایر مشایخ  روایت باقی 131اند.  اخذ شده

  خود شنیده باشد.

    قرب االسنادعملکرد حمیري در نگارش  .5ـ7

انـد، کوشـش    ي خـود برگزیـده  هـا  کتاببراي  قرب ا�سنادبا توجه به نامی که مؤلفان 

ترین واسطه ترین راه و با کم را از نزدیکها  آن اصلی ایشان گردآوري روایاتی است که

بر اساس همین معیار عمـل کـرده    قرب ا�سناد دهی سامانکنند. حمیري در  روایت می

در  43جز بیسـت روایـت،   روایت نقل کرده که به 645کتاب،  در بخش نخست اواست. 

را با دو طبقه از راویان پر نموده است. طبقـۀ   سایر موارد فاصلۀ خود با امام صادق

افـرادي چـون هـارون بـن     ها  آن که در میاننخست به مشایخ خودش اختصاص دارد 

حمید وجـود  عبدالمسلم، محمد بن عیسی بن عبید، محمد بن خالد طیالسی، محمد بن 

م شـاگردان امـا   طبقۀ هستند که از همگی از اصحاب امام عسکري . این افراد،دارند

از این افراد موجب علـو اسـناد    حمیري روایت دارند. به همین دلیل روایت صادق

افراد طویل العمر مثل از  ، روایتاز سویی در طبقۀ شاگردان امام صادق شده است.

و حسـین بـن    44حمـاد بـن عیسـی   حنان بن سـدیر،  بکر بن محمد، سعدان بن مسلم، 

حـوالی سـال   (به تاریخ وفـات حمیـري  با توجه  موجب علو اسناد شده است. 45علوان

هجـري بـه شـهادت     148که در سال  ،)، روایت او با دو واسطه از امام صادق300



1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو    176  

  بسیار حائز اهمیت است. اند،  رسیده

روایـت   526اسـت. تعـداد   روایت نقـل شـده    600در بخش دوم کتاب، بیش از 

عبداهللا بن الحسن العلوي عن علـی  «که با سند  علی بن جعفر استمسائل  مربوط به

عامل علو اسناد در این روایـات، جنـاب    تنها با دو واسطه نقل شده است.» بن جعفر

برشـمرده   علی بن جعفر است که شیخ طوسی ایشان را از اصحاب امـام صـادق  

را درك کرده و در این دوره  وي زمان امام هادي ،است. بر اساس برخی روایات

ایشان را از موالید سـال   اگر) 317، ص12، جق1413خویی، نک: (. دنیا رفته استاز 

سـال داشـته    90، حـدود  به شمار آوریم، تا ابتداي دوران امامت امام هادي 130

است. روایت حمیري با واسطۀ نوادۀ علی بن جعفر از وي، موجب علو اسـناد شـده   

با  روایت از امام کاظم 100 ، کمتر ازروایات علی بن جعفرپس از  است. حمیري

 اي هستند. ظاهراً سند با سه واسطه 30 حدودها  آن که در میان دهکراسناد متعدد نقل 

نسبت به حمیري رعایت نشده است. البته در سایر  قرب ا�سنادقاعدۀ  ،در این موارد

ـ   کند. را با دو واسطه نقل می ، روایات امام کاظمموارد ا چه بسا آوردن روایـات ب

در دوران  دشواري دسترسـی بـه امـام کـاظم     دلیل به، ا�سناد قربسه واسطه در 

  امامت ایشان باشد. 

روایـت را بـا    4آورده اسـت کـه    روایت 140در بخش سوم، نزدیک به  حمیري

نقل  رضا از امام، روایت را با واسطۀ محمد بن عیسی 1واسطۀ ریان بن صلت و 

 کند. را با دو واسطه نقل می روایات خود از امام رضا، در سایر مواردده است. کر

 جـامع در کتـاب   عمدۀ روایات این بخش، روایاتی است که بزنطی از امام رضـا 

، در خود گرد آورده است. بزنطی نزدیک به بیست سال پس از شهادت امام رضا

 لـذا  )180، رقـم  75ق، ص1416نجاشی، (.هجري قمري از دنیا رفته است 221سال 

با واسطۀ دو تن  به همین دلیل .براي حمیري امکان روایت مستقیم از او وجود ندارد

حمیـد عطـار،   عبدالاز راویان کتاب، یعنی احمد بن محمد بـن عیسـی و محمـد بـن     

، رقـم  61ق، ص1417طوسی، (.نقل کرده است قرب ا�سنادرا در  روایات این کتاب

63(  

نقـل   با دو واسـطه از معصـوم  ها  آن که درحمیري  قرب ا�سنادترین طرق  مهم
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  اند: در جدول زیر مشخص شدهکند،  می

ـایخ  ــۀ مشـــ طبقــ

  حمیري

طبقـۀ اصـحاب امــام   

  صادق

ـایخ    تعداد طبقۀ مش

  حمیري

ـام   اصحاب ام

  کاظم

  تعداد

ــداهللا  116  إلبن صدق ةمسعد  هارون بن مسلم ــن  عب ب

  الحسن

ــن   ــی بـ علـ

  جعفر

526  

ــن    28  ة بن زیادمسعد   ــد ب محم

  الحمیدعبد

یــونس بــن   

  یعقوب

4  

ــن    18  حماد بن عیسی  محمد بن عیسی ــد ب محم

  الحسین

ــن   ــراهیم ب اب

  الب�د ابی

2  

عثمـــان بـــن     26  بن میمون عبداهللا  

  عیسی

3  

ــن    36  بکر بن محمد ازدي  احمد بن اسحاق ــد ب محم

  عیسی

ــن   ــعدان ب س

  مسلم

4  

ـایخ    138  الحسین بن علوان  الحسن بن ظریف طبقۀ مش

  حمیري

ـام   اصحاب ام

  ع)(رضا

  تعداد

ــد بــن    139  وهب بن وهب  السندي بن محمد احم

  محمد

  70  بزنطی

ــد   ــن خال ــد ب محم

  الطیالسی

اســــماعیل بـــــن  

  خالقعبدال

ــن    12 ــد ب محم

  الحسین

  30  

ــن      9  الع�ء بن رزین   ــی بـ علـ

  الحسن

4  

ــن    26  بن بکیر عبداهللا  محمد بن الولید ــد ب محم

  حمیدعبدال

ــن   ــن ب الحس

  الجهم

5  

ــن  ــد بـــ محمـــ

  حمیدعبدال

ــن      17  بن سدیر حنان ــی بـ علـ

  واسطی فضل

7  

  

  گیري نتیجه. 8

به طریـق   هنمونۀ بارز توجه عالمان امامی، قرب ا�سناداهتمام به نگارش آثاري با عنوان 

توجـه  دهد  نشان می در تألیفات امامیه راهیابی به متن حدیث است. وجود چنین آثاري
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راویـان و مؤلفـان عصـر    بلکـه   اي نوظهـور نیسـت   لهمسئ شیعهبه سند در میان عالمان 

 عالی ا�سنادفراوانی روایات راویان  ،اند. از طرفی پیشتاز بوده ها نگارشدر این  ائمه

به علـو   شیعه در منابع روایی و ترجیح طرق عالی بر دیگر طرق، از توجه ویژۀ محدثان

    اسناد حکایت دارد.

ده، از منـابع  نوشته شگردآوري اسناد عالی  م�كبا حمیري، که  قرب ا�سنادکتاب 

این کتـاب کـه بـه     دارد. بر متون اصیل امامیه را در از اي معتبر روایی است که مجموعه

پـنج بخـش   در اصل سامان یافته،  ، بر اساس نام هر امامشیوۀ مسانید اهل بیت

قرب  اعدقو ،سه بخش آن به دست ما رسیده است. در این کتاب داشته که امروزه فقط

  رعایت شده است.ی به میزان فراواننویسی ا�سناد

  

  ها نوشت پی

اشـاره شـده    ش)1392، پـاکتچی (دایرةالمعارف بـزرگ اسـ�می  به این مطلب در مدخل حمیري از  .1

  است.

نویسـی کـرده اسـت،    قـرب ا�سناد بن جعفر حمیري که بـراي ائمـۀ گونـاگون     عبداهللاز همین رو،  .2

را مسـائل و مکاتبـات نامیـده اسـت؛ زیـرا خـود از        امـام عسـکري   ت خود از امام هادي وروایا

ترین راه براي او این است که خود از ایشـان   بوده است. بدیهی است نزدیک اصحاب این دو امام

  بشنود.

  م�ك تعداد واسطه است. فاصلۀ زمانی مؤلف تا امام .3

  ص مطلق است.  عام و خا قرب ا�سنادبر اساس این تحلیل، رابطۀ بین علو سند و  .4

، فاصـلۀ طـو�نی عـراق تـا     این دو از بزرگان تابعین بودند که براي شنیدن حدیث از مصدر اصـلی  .5

  )93، رقم 97ق، ص1395خطیب بغدادي،  نک:(پیمودند. می مدینه را

 و ...األمـإل  هـذه  خصـائص  مـن  فاضلإل إلصیخص أو� ا�سناد أصل«نویسد:  ابن ص�ح در این باره می .6

  )155ق، ص1416(.»ضایأ سنإل هیف العلو طلب

  ورسوله. اهللا إلى قربإل یالعال وا�سناد الوجه یف قرحإل النازل ا�سناد .7

ـ بع ثیحـد «نظیـر   ؛دهندۀ این اعتراضـات اسـت   خی عبارات در کلمات محدثان، نشانبر .8  ا�سـناد  دی

جودة الحدیث صحإل  قرب ا�سنادلیس جودة الحدیث «یا » میسق ا�سناد بیقر ثیحد من ریخ حیصح

  ».الرجال

بر حدیثی کـه   ،شود هاي آن زیاد هستند نقل می به بیان دیگر، حدیثی که از طریق معتبري که واسطه .9

شنوندگان دیرتـر بـه    ،لدر طریق او هرچندهاي اندك نقل شود ترجیح دارد؛  از طریق ضعیف با واسطه
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  رسند. روایت می

از کلینـی بـوده اسـت.     کـافی که مشغول روایت کتاب  نجاشی تصریح دارد که او را در کوفه دیده .10

آیـد. بـا    به شمار مـی  عالی ا�سنادرا در زمان حیات نجاشی از کلینی روایت کند،  کافیکسی که کتاب 

ضـعف در   دلیـل  بـه وجود اشتیاق فراوان محدثان به نقل چنین روایاتی، نجاشی از روایت چنین فردي، 

روگردانی او موجب نشده تا روایت اسحاق بن حسن را عالی گردان است و در عین حال  مذهب روي

  نداند.

خود، روایات محمد بن نصیر را با واسطۀ استادش محمـد   رجالعمر کشی در کتاب براي مثال ابو .11

کند. در عین حال گاهی در ردیف استادش، بدون واسطه از محمد بن نصـیر   بن مسعود عیاشی نقل می

 ». ر...ینصـ  بـن  محمـد  حدثنا قا� ،زیعزعبدال بن عمرو وأبو ،یاشیالع دمسعو بن محمد «کند:  روایت می

خاطر واسطه نبودن استادش محمد بـن مسـعود    در اینجا سند به )9رقم  ،21، ص1ج ق،1404طوسی، (

  عالی است.  

) قـرار دارد و از کسـانی   329م (مثال، اسحاق بن حسن بن بکران، در طبقـۀ شـاگردان کلینـی    براي .12

کنند. طول عمر او سبب شد تـا وي کتـاب کلینـی را بـراي      را از مؤلف روایت می کافیاست که کتاب 

میان طبقـۀ نجاشـی    هستند، روایت کند. حال آنکه از روي عادت) ق450م (کسانی که در طبقۀ نجاشی

نجاشی طریـق نقـل خـود بـه کتـب کلینـی را        که چنانو طبقۀ شاگردان کلینی، یک واسطه وجود دارد؛ 

 ،داهللایـ عب بـن  نیوالحسـ  ،محمد بن محمد: وخنایش جماعإل عن کلها کتبه نایورو«ده است: رکچنین بیان 

، 377ص ق،1416، نجاشـی (».عنـه  ،هیقولو بن محمد بن جعفر القاسم یأب عن ،نوح بن یعل بن وأحمد

    )1026رقم 

ـ  الکوفإل دخل کان قد و يریالحم جعفر بن عبداهللا من یسمعن و .13  نیمـأت  و نیوتسـع  سـبع  سـنإل  یف

 الوقت حفظت أکن لم و د،یسع بن نیللحس الصوم کتاب یف جعفر بن عبداهللا بخط خیالتار هذا وجدت

  .شهور و سنإل عشرة یاثنت ذاك إذ یسن و للحداثإل،

که از تألیفات ابن شـاهین اسـت،    ناسخ الحدیث و منسوخهدکتر کریمه بنت علی، در مقدمۀ کتاب  .14

 مـن  يعنـد  اجتمـع  مـا ، بـا نـام   »ما قـرب سـنده  «وطۀ کتاب به هنگام بر شمردن آثار او از نسخۀ مخط

، در کتابخانۀ أسد واقع در دمشـق  رجال أربعإل وسلم هیعل اهللا صلى اهللا رسول نیو ب ینیب یالت ثیاألحاد

ایـن   نک:(کند از کسی که این کتاب را به او نسبت داده باشد، آگاهی پیدا نکردم. خبر داده و تصریح می

آن را نقل کـرده،   شهرآشوبشایان ذکر است روایت موجود از این کتاب که ابن  )30ص تا، شاهین، بی

  با چهار واسطه است که با عنوان کتاب سازگار است.

او از محمد بن فضیل، مفضل بن صالح، ابراهیم بن محمد المدنی، حماد بن عیسی، حریـز   که چنان .15

  )124، ص18ج ق،1413خویی،  نک:(.و حنان بن سدیر روایت دارد عبداهللابن 
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رود، ممکن اسـت   از الفاظی است که براي سماع حدیث به کار می» حدثنی«که تعبیر با توجه به این .16

  از او شنیده و در کتاب خود آورده باشد. این روایت را حمیري از کتاب وي نقل نکرده و مستقیماً

ـ با توجه به این .17 اب مسـائل معرفـی   که نجاشی و شیخ طوسی تنها اثر محمد بن علی بن عیسی را کت

عطـف شـده اسـت، ایـن احتمـال       قرب ا�سنادبه  مسائلاند و از طرفی در ک�م ابن شهرآشوب،  کرده

روایـات موجـود در    باشد؛ زیـرا  مسائلهمان کتاب  قرب ا�سناداز  شهرآشوبوجود دارد که مراد ابن 

  شوند. ترین راه نقل می کتب مسائل از نزدیک

 قـال : قـال  ،مالـک  بن أنس عن ،هدبإل یأب عن ،هاشم بن میبراها هیأب عن ،هاشم بن میبراها بن یعل .18

  .اهللا رسول

، عـالم  شاعر ،دختري میرداماد است. وي را ادیب ۀنواد ،ینیحس أشرف محمد لیف میراین کتاب تأ .19

سـال   ،ده است. تـاریخ وفـات ایشـان   که در نزد ع�مه مجلسی شاگردي کر اند و محدث توصیف کرده

  )2529، رقم 125ص ،9ج تا، بی امین،(است. ق1133

یـا   274م () و احمد بن محمـد بـن خالـد   ق290م (وي در ردیف شاگردان محمد بن حسن صفار .20

  ) است. لذا حیات علمی خود را در دوران غیبت صغري سپري کرده است.ق280

در  ،يمـدد  احمـد  دیس اهللا تیآ ۀی با مقدمالعامل ترمس نیأم لیفتأ قرب ا�سناد و ینیالکل اتیث�ث .21

  شمسی توسط انتشارات دار الحدیث به زینت طبع آراسته شده است.   1375سال 

آل  ؤسسـۀ قمري توسـط م  1413در سال  ،يریحم جعفر بن عبداهللا العباس وأب فیتأل قرب ا�سناد .22

ایـن کتـاب بـا تصـحیح آقـاي احمـد        ق1417همچنین در سـال   ده است.تحقیق و چاپ ش البیت

  کوشانپور در قم چاپ شده است. ۀسسؤصادقی اردستانی توسط م

بررسی شخصیت و احوال « نک:بن جعفر حمیري  عبداهللابراي آگاهی بیشتر از شخصیت و احوال  .23

  ش.1392، پاکتچیش؛ 1393، رحمتینک: همچنین  ؛)ش1392، بهرامی»(بن جعفر حمیري عبداهللا

نویسـد:   بـن جعفـر نسـبت داده و مـی     عبداهللارا به  قرب ا�سناد، کتاب سرائرالبته او در متن کتاب  .24

  )270ص ،1ج ق،1411ابن ادریس، نک: (».قرب ا�سنادکتابه  یف يریبن جعفر الحم عبداهللاقال «

نسـبت   عبـداهللا مکرر این کتاب را به محمد بن  طور به مطالع ا�نوارمثال سید شفتی در کتاب  براي .25

  )12، مقدمۀ محقق: صق1413حمیري، نک: (.داده است

)، 292ص ،2جق، 1410(مـدارك ا�حکـام  ) در 1009م (نمونه از میان فقها سید محمد عاملی براي .26

 ،1جتـا،   بـی (المعادة ذخیر) در 1091م ()، سبزواري103صتا،  بی(الحبل المتین) در 1031م (شیخ بهایی

م (اند. همچنین محدثانی چـون شـیخ حـر عـاملی     بن جعفر دانسته عبداهللا... کتاب را تألیف ) و154ص

) در 1320م (، محــدث نــوريبحــار ا�نــوار) در 1111م (، ع�مــۀ مجلســیوســائل الشــیعه) در 1104

  اند.   و ... کتاب را به عبداهللا بن جعفر نسبت دادهق) 1408(مستدرك الوسائل
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ـ الحم جعفـر  بن عبداهللا عن عایجم ىیحی بن و محمد عبداهللا بن محمد« .27 و  أنـا  اجتمعـت : قـال  يری

  )329، ص1ج ش،1363کلینی، (». إسحاق... بن أحمد عند اهللا رحمه عمرو أبو خیالش

 انـد.  این مطلب را محقق ارجمند جناب آقاي دکتر حسن انصاري در سـایت کاتبـان متـذکر شـده     .28

)ansari.kateban.com(  

ـ  لـک  أطلقت قد«شده به این شرح نوشته است:  ازه را بر حاشیۀ نسخۀ اجازه دادهوي متن این اج .29  ای

 بکر عن هیف کان و ما الکتاب هذا تمام علی یأب عن یعن الکتاب هذا يترو أن عمرو بن دیعمرو سع أبا

 بـن  عبـداهللا  بـن  محمـد  و کتب عنهما سعد بن إسحاق بن أحمد عن فأروه مسلم بن و سعدان ياألزد

  )411ق، ص1409(کنتوري، »مائإل. و ث�ث أربع سنإل صفر یف بخطه يریالحم جعفر

، او ریـاض العلمـاء  که افندي در ح حالی از او دست نیافتیم، جز آنبه شردر منابع رجالی و تراجم،  .30

  )18، ص2ج ق،1401افندي، (.ده استرا فقیه معاصر شیخ مفید معرفی کر

ـ الحم جعفـر  بـن  عبـداهللا  یحدثن«ده است: اجازۀ ابوغالب را چنین گزارش کر ابن مهجنار متن .31  يری

ـ  اجازه ما جملإل یف دخل فإنه منه اقرائه لم ما و هیعل قرائإل کتبه عیبجم و الکتاب بهذا  أطلقـت  قـد  و ،یل

(نک: آقابزرگ تهرانـی،  .»بالعلم نفعه و ،عزه أدام البزاز مهجنار بن نیالحس بن یعل بن محمد الغنائم یألب

  )69، ص17ق، ج1403

بن جعفر است که نگارندۀ اجازه بر نسـخه   عبداهللامراد از مؤلف در عبارت ابن طاووس، محمد بن  .32

ز نگارندۀ اجـازه بـه   داند، ا می عبداهللارا محمد بن  قرب ا�سنادباشد. از آنجا که ابن طاووس، مؤلف  می

  ده است.مؤلف تعبیر کر

باشـد کـه    به خط ابن ادریس موجود می قرب ا�سناداي از  اعجاز حسین مدعی است نزد او نسخه .33

 کتـب  و«آمـده اسـت:    نامه اجازههاي کتاب منعکس شده است. در قسمت پایانی  ازهدر پایان آن متن اج

 و هللا حامـدا  خمسـمائإل  و نیسـبع  و أربـع  سـنإل  رمضان سلخ نسخا منه الفراغ کان و سیإدر ابن محمد

  )2264، رقم 411ص ق،1409کنتوري، (.»عترته من اءیاألصف و یالنب محمد تهیبر من رتهیخ على ایمصل

اهللا  اهللا مرعشی و نسخۀ کتابخانـۀ آیـت   نسخۀ کتابخانۀ آیت دربارۀ قرب ا�سنادمحقق محترم کتاب  .34

) اعجـاز حسـین   28، صمقدمۀ محقق ق،1413حمیري،  نک:(.روضاتی به این مطلب اشاره کرده است

بـه خـط ابـن ادریـس در      قرب ا�سناداي قدیمی از  مدعی است که نسخه کشف الحجب و ا�ستاردر 

اي بـه خـط ابـن مهجنـار      اختیار دارد که در پایان آن ابن ادریس تأکید دارد که آن را بر اسـاس نسـخه  

  )411صق، 1409کنتوري، (.نوشته است

ق، 1413(حمیـري  قـرب ا�سـناد  ده، منابع موجود این روایت را نقـل کـر  تنها مصدر روایی که در  .35

  است. )754، رقم 198ص

  .10صمقدمه ، 1ج ،ق1370، برقینک:  .36
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 ».عنـه  الـرزاز  بخط جزء عنه يریللحم بإلیالغ کتاب «نویسد:  حمیري می الغیبهدربارۀ کتاب  که چنان .37

  )65ص ق،1399زراري، (

 جعفـر  بن عبداهللا عن تهایرو اجزاء ستإل یو ه« نویسد: می ریعم یأب ابن نوادردربارۀ کتاب  که چنان .38

  )86ص همان،(».ریعم یأب ابن عن نوح بن وبیأ عن يریالحم

را حمیـري تنهـا بـا واسـطۀ     ها  آن برد که ابو غالب زراري از شماري از آثار حسین بن سعید نام می .39

بـا   حمیري فقـط  هرچند). 47ـ45ص همان، نک:(.احمد بن محمد بن عیسی در اختیار او گذاشته است

حداقل دو واسطه بین حسـین بـن   خاطر وجود  ، بهرا در اختیار داشته ها کتابیک واسطه از مؤلف این 

  بهره نگرفته است.ها  آن از سعید و امام صادق

همــو، ؛ 466ح ،371ص ،448ح ،363ص ،51، ح84ص ،289ح ،266ص ق،1417، صــدوقنــک:  .40

همـو،   ،92ح ،114ص ،89ح ،113ص ،93ح ،26ص ،16ح ،6صق، 1403همو،  ؛33ح ،460ص تا، بی

  .107ص ق،1412همو،  ؛186 و 165ص ش،1368

  .38ح ،261ص ،1ح ،207ص ،2ج ق،1404 همو، .41

کنـد و   بن صدقه نقل مـی  ة، هارون بن مسلم از مسعدقرب ا�سنادکه در اسناد کتاب این با توجه به .42

هر دو داراي تألیف هستند، تفکیک روایات مربـوط بـه هـر منبـع دشـوار اسـت. لـذا شـمار روایـات          

  شود.  مجموعی بیان می صورت به

سـه واسـطه قـرار گرفتـه      بین حمیـري و امـام  ها  آن اند که در شده این روایات با سه سند نقل .43

  است.

  سال بیان کرده است. 90نجاشی عمر او را بیش از  .44

تـاریخ  بـر گزارشـی در    اند. بنا معرفی کرده نجاشی و شیخ طوسی او را از اصحاب امام صادق .45

دیث نشسـته و بـراي   هجري قمري در شهر بغداد بر کرسـی تحـ   200، حسین بن علوان در سال بغداد

) بنـابراین او دوران امـام   62ص ،8ج ق،1417خطیب بغـدادي،  (.شاگردان خود حدیث نقل کرده است

را بـا یـک واسـطه     تواند روایات امام صادق می رو ازاینکامل درك کرده است.  طور بهرا  رضا

  شود. بین خود و حمیري به او برساند که این مطلب موجب علو اسناد می

  

   منابع

  ق.1403األضواء،  ، بیروت: دارالشیعإل تصانیف الذریعإل إلىآقابزرگ تهرانی، محمدمحسن،  .1

  تا. بی نا، جا: بی ، بیتهذیب المقال فی شرح رجال النجاشیابطحی، سید محمد علی،  .2

ـ لتحر الحـاوي  السـرائر ، س، محمد بن منصـور الحلّـی  یإدر ابن .3  النشـر  ، قـم: مؤسسـۀ  الفتـاوي  ری

  ق.1411، س�میا�
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 ا�مام مدرسإل قم: ،المهدي ا�مام مدرسإل ، تحقیقوالتبصرة ا�مامإلابن بابویه، علی بن الحسین،  .4

  ق. ،1404المهدي

  تا. نا، بی جا: بی ، تحقیق کریمإل بنت علی، بیناسخ الحدیث و منسوخهابن شاهین، عمر بن احمد،  .5

األشـرف،   النجـف  أسـاتذة  مـن  لجنـإل  قی، تحقأبیطالب آل مناقبعلی،  بن محمد ،شهرآشوب ابن .6

  ق.1376، إلیدریالح نجف اشرف: المکتبإل

ـ ، تحقالحسـان  الجمان فـی ا�حادیـث الصـحاح و    منتقى الدین، ابن شهید ثانی، حسن بن زین .7  قی

  ش.1362غفاري، قم: مؤسسۀ نشر اس�می،  کبرا علی

 محمـد  بـن  صـ�ح  رحمنعبدال أبو تحقیق، الص�ح ابن مقدمإلعبدالرحمن،  بن ابن ص�ح، عثمان .8

  ق.1416، هیالعلم الکتب دار: روتیضإل، بیعو بن

 ومی، مؤسسۀیق جواد تحقیق، األسبوع بکمال العمل المشروع جمالموسى،  بن ابن طاووس، علی .9

 ش.1371اآلفاق، 

 ا�مـام  إل، قم: مدرسـ المهدي ا�مام إلمدرس تحقیق، الورى سلطان اثیغ من قبس ،ـــــــــ . 12

  ، بی تا.المهدي

،  ل مای، قم: دل مهدى موسوى خرساند محمد یس تحقیق،  قإلیرسالإل المواسعإل و المضا  ،ـــــــــ  .10

  ق.1429

ـ ب الحـافظ،  عیـ مط محمد تحقیق، إلیالبلدان نیاألربععساکر، ابوالقاسم علی بن الحسن،  ابن .11  روت:ی

 تا. ، بیالمعاصر الفکر دار

  ش.1383انصاریان،  انتشارات، قم: الشیعإل حدیقإلاردبیلى، احمد بن محمد،  .12

 . ق1403، مؤسسإل النشر ا�س�می، قم: مجمع الفائدة و البرهان ــــــ ،  .13

ـ  مکتبـإل  :قـم  حسـینی،  حمدا سید تحقیق ،العلما ریاض ،عبداهللا میرزا ،أفندي .14 ، المرعشـی  اهللا تآی

 ق.1401

  تا. بی، تحقیق حسن ا�مین، بیروت: دار التعارف، اعیان الشیعإلامین، سید محسن،  .15

 النشـر  إلمؤسسـ  روانـی، قـم:  یا محمـدتقی  تحقیـق ، الناضـرة  الحدائق ، وسف بن احمدیبحرانی،  .16

  . ق1405، ا�س�می

 ق.1383، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، رجال برقیبرقی، احمد بن محمد بن خالد،  .17

  ق.1370ه، س�میا� الکتب دار، تهران: المحاسنــــ ،  .18

  تا. نا، بی بی جا: ، بیالرجالیإلالفوائد  ،بهبهانی، وحید .19

، شـمارۀ  حدیث حـوزه ، »بن جعفر حمیري عبداهللابررسی شخصیت و احوال «، بهرامی، علیرضا .20

 .61ـ39، صش1392سوم، 
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سـید محمـدکاظم    زیـر نظـر  ، دایرةالمعارف بزرگ اسـ�می در » مدخل حمیري«پاکتچی، احمد،  .21
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   ق.1417ه، العلمی الکتب دار :بیروت، تاریخ بغداد، حمد بن علیخطیب بغدادي، ابوبکر ا .27

ـ الروا علم یف إلیالکفا، ــــــــ  .28 العربـی،   الکتـاب  دار: هاشـم، بیـروت   عمـر  حمـد ا تحقیـق ، إلی
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ـ بنیـاد دا ، دانشنامۀ جهان اس�مدر » مدخل حمیري«رحمتی، محمدکاظم،  .33   ،المعـارف اسـ�می   رةی

  ش.1393، 14ج

ابطحـی،   موحـد  محمـدعلی  دیس تحقیق، نیأع آل فی رسالإل، محمدغالب أحمد بن  زراري، أبو .34

  ق.1399، نا : بیجا بی

 تا. ، بیالبیت آل مؤسسإل، قم: ذخیرة المعادسبزواري، محمدباقر،  .35

 بقال، قـم:  یمحمدعل نیحسعبدال قی، تحقإلیالدرا علم یف إلیالرعا ،الدین بن علی شهید ثانی، زین .36

  ق.1408، یالنجف یالمرعش العظمى اهللا تیآ مکتبۀ

  ق.1423، مرصاد: قم م،یکر حسون فارس تحقیق، صولا� زبدةشیخ بهایی، محمد بن الحسین،  .37

 ق.1417البعثإل،  ، قم: مؤسسإلاألمالیصدوق، محمد بن علی ابن بابویه،  .38

 تا. ، بیس�میا� النشر مؤسسإل، قم: التوحیدــــــ ،  .39

، قـم: منشـورات الشـریف الرضـی،     الخرسان مهدي محمد السید حقیق، تثواب ا�عمالــــــ ،  .40

 ش.1368
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  ق.1404الس�م،  همیعل
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