
 

  

  

  

 
  

  

  

  تمییز احمد بن محمد  ارزیابی فرایند

  در کافی »عدة من اصحابنا« اسناددر 

  

  *زاده محمدمهدي ولی

  **زاده ابوالقاسم ولی
  

  چکیده
کـه بـا    يمتعـدد رجالیان متأخر با راهکارهاي  و شناخت راوي است  مهم موانع اشتراك یکی از ۀپدید

. نام احمد بن محمد یکـی از  اند دهصدد رفع آن برآمدر ،شود هاي تمییز مشترکات شناخته می عنوان راه

هـدف از  . به کار رفته است کافیپرتکرارترین عناوین مشترکی است که در اسناد عدة من اصحابنا در 

بـراي   منـد  ۀ راهکارهاي نـوین و نظـام  ارائ ي تمییز رجالیان وها نقد و ارزیابی روش ،پژوهش پیش رو

 احتماالت موجود در احمد بن محمـد  همۀدر این راستا  است. بن محمد احمدبا محوریت تمییز فرایند 

 اند، سپس دامنۀ دهشناسایی ش است، سندي که عدة من اصحابنا از او نقل کرده 815در  بدون پسوند

 83نامان احمد بن محمد از  ي همها کاهش یافته است. آنگاه نقل شرایط سندطبقه و  لحاظ بهاشتراك 

نامان احمد بـن محمـد    یک از هم  دي با هیچاستا راویانی که رابطۀ، . در ادامهه استراوي آمارگیري شد

 ۀتمییز دسـت  اند. دهبندي ش اند، در سه گروه دسته دهاستادي مشترك یا خاص بو یا داراي رابطۀ  تهنداش

لیـل  گیري از اطالعات منابع رجالی و اسناد کتب حـدیثی و تح  با بهرهشده اما  شناختهنخست ناممکن 

، سـوم  ۀو در دسـت  شـود  دوم ارائه ۀدستتمییز  ی کاربردي برايقراینکوشش شده تا ، آماريي ها داده

  است. دانسته شدهتمییزدهنده ، اختصاص استاد به شاگرد

، عدة من اصـحابنا ، شناسی طبقه، احمد بن محمد، راوي اشتراك، تمییز مشترك :ها کلیدواژه
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  مقدمه. 1

شوند  می رو روبهبسیار با آن ، یی که رجالیان و محدثان در بررسی اسنادها هیکی از پدید

به راویان هویت یکی از موانع شایع در شناخت اشتراك است.  نام راوي اشتراك پدیدۀ

کلـی   طور به ؛شود می مهم دانش رجال شناخته يها شاخهاز  بدین سببآید و  می شمار

از آنجـا کـه بسـیاري از     .اسـت راویـان  نـام   حذف و اختصار، ین عامل اشتراكتر مهم

نام پدر یا کنیه مشابهت دارند، حذف نام پـدر  در نام و در مواردي در  کم دست، راویان

اي محـدثان  شـود. ایـن شـیوه در میـان قـدم      می منجر به اشتراك، راوي یا لقب یا کنیۀ

و رسـاترین   تـرین  از کوتـاه ، کثرت اسناد و حجم با�ي روایـات  دلیل و بهمرسوم بوده 

رسد  می همچنین به نظر ؛شده است می استفاده ها عناوین در راستاي یکدست کردن نام

  شده است. ام راوي سبب اشتباه در تطبیق نمیاختصار ن، در آن مقطع زمانی

یکی از  بهره گرفته است. اختصاربسیار از ، کافیمحدث کلینی نیز در کتاب شریف 

در کتـب  باشد که  می »عدة من أصحابنا«تفاده از عبارت اس، در اختصار نقل اوي ها شیوه

سـر  شـود. ایـن عبـارت در سرتا    مـی  دیده کافیفقط در آغاز اسناد کتاب ، حدیثی اربعۀ

  بار تکرار شده است. 2876، کافیکتاب اسناد 

جمعی از مشایخ محدث کلینی هستند که وي به نامشان تصـریح نکـرده   ، این گروه

شناسـایی ایـن افـراد     .اند تهناشناخ معلوم و در برخی دیگر، ارداست اما در برخی از مو

مرحوم نجاشی و ع�مه حلی در رجال خود از شـماري   .دارد »من رووا عنه«بستگی به 

؛ طبق توضیح آنان اگر این عـده از احمـد بـن محمـد بـن      اند تهپرده برداش، از این عده

نـام و نشانشـان    ،ت کرده باشندعیسی یا احمد بن محمد بن خالد یا سهل بن زیاد روای

. نـد و اط�عـی از آنـان در دسـت نیسـت     ا معلوم است و در غیر این صورت ناشـناس 

  )272 و 271ص، ق1402، حلی ؛378ص، ش1365، نجاشی(

مـورد بـه    1455، »مـن أصـحابنا   عدة«شده با عنوان سند آغاز 2800از میان بیش از 

بـار از   512، ایـن تعـداد   صـاص دارد؛ از به احمد بن محمد اخت اروایت از راویان مسم

بـار   3بار از احمد بن محمد بن عیسی اشعري و  125، 1احمد بن محمد بن خالد برقی

صورت صریح و آشکار نقل شده است. امـا مرحـوم    بهاز احمد بن محمد بن ابی نصر 

دست به حـذف قیـد و پسـوند زده و احمـد بـن      ، سند از روي اختصار 815کلینی در 
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و  بـوده  متـداول مطلق آورده است. گرچه این اقدام میـان محـدثان    صورت به محمد را

 ۀدر دور اشـتراك روات  ۀموجـب پدیـد  ، آفرین نبـوده اسـت   مشکل، شاید در آن مقطع

  نماید. می ضروريها  آن و اقدام به تمییزشده  متأخران

 هچـ  بـا : «شـوند  مواجـه  ها پرسش این با محققان از بسیاري است ممکن باره دراین

 از اسـتفاده  با که دارد وجود روشی آیا داد؟ تمییز را مشترك راویان توان می ییها روش

 تـوان  مـی  چگونـه  داد؟ تمییـز  با� شناسایی دقت با و مشترکات انواع ۀهم در بتوان آن

  »د؟کر کشف را مشترك تمییز امکان عدم یا امکان

 رو ازاین ؛هاست سشپر این یه استنباطی و علمی پاسخ ارائۀ درصدد حاضر پژوهش

 بررسـی  به، است کافی کتاب در اشتراك نوع ترین شایع که محمد بن احمد بر تطبیق با

 تمییز امکان عدم یا امکان، کند ارزیابی را تمییز در مطرح هاي روش تا پردازد می لهمسئ

 دهد قرار تحلیل و بررسی مورد را راویان از او نقل مختلف حا�ت در محمد بن احمد

  .دکن معرفی و استخراج را گوناگون شرایط در تمییز فرایند يها شرو و

   پیشینۀ پژوهش. 1ـ1

کـه در   اند تهمقا�تی به بحث تمییز مشترکات و راهکارهاي آن پرداخ ،ي اخیرها در سال

 »راهکارهـاي تمییـز مشـترکات و توحیـد مختلفـات     «از جملـه:  جاي خود سودمندند؛ 

تمییـز مشـترکات و توحیـد     قـش اسـناد روایـات در   ن«، ش)1393، پیروزفر و رضاداد(

نقـش و عملکـرد محمـدتقی مجلسـی در     «و  ش)1394و همکـاران،   فـائق (»مختلفات

  ش)1395، شریعتیلطفی و (.»بررسی و تمییز راویان

ند از: پرداختن به مباحث جـانبی از  ا عبارت عمده اشکا�ت متوجه به تحقیقات پیشین

بحث تطبیقی بـا   ۀي تمییز و عدم ارائها ارزیابی روش عدم نقد و، جمله توحید مختلفات

تطبیقـی و   صورت بهحال به موضوع پژوهش حاضر  کرد جامع پژوهشی. بنابراین تابهروی

  مستقلی اختصاص نیافته است. ۀنامه و مقال پایان، هیچ کتاب، متمرکز

مل راهکارهاي محت، کافیترین مشترکات کتاب  این پژوهش با انتخاب یکی از شایع

 شناسی طبقه روش سازي پیاده براي الگویی وده ي تمییز به دقت تحلیل و بررسی کربرا

امتیـازات ایـن   از  .اسـت  مشترکات تمییز فرایند مراحل براي گوناگون اسناد م�حظۀ و

از جمله: تببین ثمرات و ضرورت تمییـز احمـد    ؛دتوان به مواردي اشاره کر می پژوهش
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، مند فرایند تمییز طی نظام، ي غالب رجالیان در تمییزها هکاررا و ارزیابی نقد، بن محمد

گیري از اسـناد روایـات و    بهره، ي مختلف اشتراكها ي جدید تمییز در گونهها راه ارائۀ

  .ها در تحلیل داده ها ي کتب حدیثی و استفاده از آمارگیري و درصدسنجی نقلها داده

  تمییزضرورت بررسی . 2

 اگـر  اسـت؛  تمییـز  داشـتن  ثمـره  بررسـی ، راوي تمییز عملیات آغاز براي گام ننخستی

 مترتـب  نیـز  دیگري رجالی یا حدیثی فایدۀ و باشند ثقه همگی، نظر مورد نام هم راویان

تبعِ شناخت اثـرات مترتـب بـر     به، اما در محل بحث .ندارد ضرورتی تمییز انجام، نشود

رو بـه سـه    د. ازایـن شو می یانضرورت پیگیري فرایند تمییز نما، تمییز احمد بن محمد

  شود: می اشاره د حصول تمییز در اسناد محل بحثیین فواتر مهممورد از 

مشترك است لذا ، عنوان احمد بن محمد میان افراد متعددي اعم از ثقه و ضعیف. 1

 تنهااشتراك میان ثقات ي احادیث بنابراین تمییز آن براي جداساز ؛نیست تنها یا ضعاف

 و نپرداختن بـه تمییـز باعـث خطـا در ارزیـابی سـندي      یم ضروري است صحیح از سق

  شود. می

، مشخص نشـوند که همان احمد بن محمد است تا مشایخ روایی عدة من اصحابنا . 2

 قضاوت کرد.ها  آن حال ۀوان دربارت شود و در نتیجه نمی ة مذکور معلوم نمیمراد از عد

 ز احمد بن خالد و احمد بن عیسیا اي که افراد عده برخیممکن است تصور شود 

نـد و از  ا مشـترك  ،و محمد بن یحیی العطار علی بن ابراهیم قمیمانند  ،کنند می روایت

، ترابـی (.کند می نیاز یما را از تمییز احمد بن محمد ب ،ثقه هستندها  آن يهر دوآنجا که 

اصـحابنا  هر نوع از عـدة مـن    رسد چنین نیست؛ او�ً می اما به نظر )405ص، ش1387

مورد بررسی و سـنجش قـرار    جداگانه و باید اند ل بر افراد متفاوت ثقه و غیر ثقهمشتم

فقط از احمد بن خالد و احمد بن عیسی نبـوده  روایتگري عدة من اصحابنا  ثانیاً .گیرند

غیـر از  ، و اگر راوي در واقع زیرا اشتراك احمد بن محمد میان چندین نفر است ؛ستا

د بـود و  نکننده از او ناشناخته خواه عدۀ روایت، احمد بن عیسی باشداحمد بن خالد و 

   شود. می دمردسند ، در نتیجه

طبقـه نبـوده و در یـک     هـم ، راویان مشترك در احمد بن محمـد  از آنجا که همۀ. 3

، در فهـم سـقط یـا اتصـال سـند     ، مشخص کردن احمد بن محمـد ، اند تهزیس عصر نمی
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طبقـاتی   گاهی با توجه بـه فاصـلۀ   )42ص، ش1393، دادپیروزفر و رضا(.گذار استاثر

د و من روي عنه احمد یـا  میان احمد بن محم ۀشود که واسط می بین دو راوي پی برده

  و احمد بن محمد ساقط شده است. میان عدة

 چشـم  بـه  بـار  هـزار  دو از بـیش ، کافیدر کتاب  محمد بن احمد اشتراکی تعبیر. 4

 نداشـته  درایـإل  و رجـال  در تـوجهی  قابل ۀنتیج گرچه دمحم بن احمد تمییز. خورد می

 خیر؟ یا هستند تمییز قابل آیا که کند می روشن را روایت هزار دو از بیش تکلیف ،باشد

ثقه از ضعیف راوي زیرا ثمره منحصر در جداسازي  هستند؟ تمییز قابل روشی چه و با

 پیـدا  عیتموضـو  راوي شـخص  شناخت و حدیث صحیح از سقیم نیست بلکه گاهی

 روابـط  کشـف  و سـندها  ارسال شناخت و شناسی طبقه و شناسی راوي در ؛ مث�ًکند می

  است. مؤثر بسیار راویان میان

  دامنه اشتراكبررسی . 3

، اقـدام  این در است؛ راوي عنوان اشتراك دامنۀ بررسی، راویان تمییز فرایند در گام دومین

  .شوند می شناسایی و استخراج روایی و رجالی کتب از نظر مورد راوي نامان هم ۀهم

میـان راویـان متعـددي مشـترك      »احمد بن محمد«عنوان ، پژوهش حاضر در زمینۀ

 یحـا�ت  دارايافـراد   اشـتراك را  ایـن . انـد  دهشـمر  تا صد نفـر  راها  آن برخیاست که 

  .دهند می تشکیلفساد مذهب  ضعف و، اعم از وثاقت متفاوت

باید از راهکارهاي تمییز اشتراك بهره ، ن مشتركبراي تشخیص هویت راوي با عنوا

  شوند. می جست که بیشتر در مبانی رجالی رجالیان متأخر یافت

ممکـن اسـت بـه     ،ترتیـب إعمـال نشـوند    ر بهاین فرایند داراي مراحلی است که اگ

  شناسایی صحیح راوي نینجامد.

سـپس از   ،اختاشتراك را کاهش داده و محدودتر سـ  نخست باید دامنۀ، باره دراین

بـه تمییـز و تعیـین مصـداق     ، ي قابل پذیرشی که احتمال خطاي کمتري دارندها روش

  خارجی راوي مورد نظر پرداخت.

اشـتراك   براي کاهش دامنۀ شیوه ترین عمده، راویان شناسی طبقه، به باور نگارندگان

، سـند ي موجود در ساختار سند و جایگـاه عنـوان راوي در   ها است؛ با توجه به ویژگی

قابل اسـتخراج اسـت.   ، زمانی حیات راوي اي در مورد طبقه و دورۀ ط اولیهیشرا قطع به
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  بهره گرفت. شناسی طبقهباید از ، نام راوي ط با افراد همسنجی این شرای براي نسبت

 و اخـذ  ۀدور شـامل  کـه  اسـت  راوي یک حدیثی - علمیحیات  دورۀ، راوي ۀطبق

 و راوي شـاگردان  و مشـایخ  گرفتن نظر در ود. باش می آن نشر و انتقال و روایت تحمل

 .برد پی راوي طبقۀ به توان می ،رجال کتب در موجود اط�عات همچنین

؛ زیـرا  پذیر است امکانآسانی  بهاحمد بن محمد  شناخت جایگاه، گانه815در اسناد 

دو احمد بن محمـد  ، رو این ازاز مشایخ مرحوم کلینی هستند و  یقین عدة من اصحابنا به

  متقدم بر کلینی خواهد بود. طبقۀ

، بایـد قبـل از   کنـد  مـی  نامان احمد بن محمد از صد تن تجاوز از آنجا که شمار هم

مورد ، از لحاظ سنخیت طبقه با کلینی، شناسی و بررسی من رووا عنه هرگونه شخصیت

دو  ۀبا یک واسـطه و بـه فاصـل   ها  آن یعنی احتمال نقل کلینی از ؛غربالگري قرار گیرند

  متصور باشد.، طبقه

، افراد مسما به احمد بـن محمـد کـه در کتـب روایـی     نفر از  17به بررسی  رو این از

  پردازیم: می تر هستند شده شناخته، و در کتب رجالی اند دهروایات بیشتري نقل کر

 : از اصـحاب امـام جـواد   الکنـدي  عاألقر الربیعبندار ابن احمد بن محمد بن  - 

اسحاق بن محمد و سهل بـن زیـاد از او روایـت     ) و373ص، ش1373، طوسی(است

 نقل شده است. کافیروایات او در . اند دهکر

حسـن  امـام  دي و هـا   : در زمـان امـام  السیاري)(احمد بن محمد بن سیار الکاتب - 

، ش1373، ؛ طوسـی 80ص، ش1365، نجاشی؛ 865ص، ق1404، کشی(عسکري

 نقل شده است. استبصارو  تهذیب، یکافروایات او در کتاب  زیسته است. می )384ص

ق 368ق و متوفـاي  285: وي متولـد  احمد بن محمد بن محمد ابوغالب الزراري - 

 و کلینـی  مرحوم او شاگرد )75ص، ق1420، طوسی؛ 84ص، ش1365، نجاشی(.است

 آمده است. استبصارو روایاتش در  بوده غضائري ابن استاد

نبوده بلکـه اسـتاد    صحاب ائمه: از ااحمد بن محمد بن علی بن عمر بن رباح - 

، همــو؛ 65ص، ق1420، طوســی؛ 92ص، ش1365، نجاشــی(.مرحــوم نجاشــی اســت

و روایـاتش در   اند ده) ابوغالب زراري و حمید بن زیاد از او نقل کر416ص، ش1373

 آمده است. تهذیب
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، ق1420، طوسـی (ق اسـت 346: متوفاي سـال  احمد بن محمد بن عمار الکوفی - 

 نقل شده است. تهذیبروایتش در ) و تنها 71 و 70ص

: استاد ابن غضائري و شیخ صدوق بوده و احمد بن محمد بن یحیی العطار القمی - 

ـ از پدرش محمد بن یحیی نقل کرده و بـه   . ق زنـده بـوده اسـت   356ی در سـال  قراین

 نقل شده است.  استبصارو  تهذیبروایات او در  )410ص، ش1373، طوسی(

 : از مشـایخ حـدیثی شـیخ مفیـد اسـت     الولیـد احمد بن محمد بـن الحسـن بـن     - 

و  تهذیبده و روایاتش در ) و فقط او از وي نقل کر15ص، 2ج، ش1363، بحرالعلوم(

 نقل شده است. استبصار

ق و متوفـاي  314متولـد سـال   : ا�هـوازي  احمد بن محمد بن موسی ابـن الصـلت   - 

خ طوسـی  وي از ابن عقده روایت کـرده و اسـتاد شـی    )77ص، ق1407، طوسی(.ق 405

 نقل شده است. استبصارو  تهذیبروایاتش در ) و 114ص، 3ج، ق1413، خویی(بوده

دي و امام حسن ها  : از اصحاب اماماحمد بن محمد بن عبداهللا بن مروان ا�نباري - 

معلی بن محمد از او روایت کرده  )68ص، 1ج، ق1403، اردبیلی(.است عسکري

 آمده است. کافیو روایاتش در 

و روایـاتش در   مد بن عبداهللا بن الزبیر: شخصیت او مجهـول اسـت  احمد بن مح - 

حاب که از اصـ  اما احمد بن الحسن المیثمینقل شده  استبصارو  تهذیبو  کافیکتاب 

از او روایت کـرده   )74ص، ش1365، نجاشی(شمرده شده رضاامام امام کاظم و 

 زیسته است. می بیعی در عصر امام کاظمط طور بهلذا  ؛است

محمـد  شخصیت او ناشناخته است اما د بن محمد بن علی المیثمی الکوفی: احم - 

از او روایت  2است دي و عسکريها  اصحاب امام طبقۀ که هم بن احمد بن یحیی

 آمده است. تهذیبکتاب و در کرده 

ـ بـه  احمد بن محمد الق�نسی: شخصیت او مجهول اسـت امـا    -  ی در عصـر  قراین

 کـافی یـک بـار در    فقطروایت او البته  3زیسته می م کاظم تا امام جواداصحاب اما

 آمده است.

، طوسـی (بـوده  : از اصـحاب امـام جـواد   احمد بن محمد بـن خالـد البرقـی    - 
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 رو ایـن  از نقل شده اسـت.  استبصارو  تهذیب ،کافیو روایاتش در  )373ص، ش1373

مـان  ق در ز274وي در سـال  ، ق تخمـین زد 200توان پیش از سال  می تولد او رازمان 

 )51ص، ق1420، طوسی؛ 77ص، ش1365، نجاشی(.غیبت صغري از دنیا رفته است

امـام    جـواد و امام ، : از اصحاب امام رضااحمد بن محمد بن عیسی ا�شعري القمی - 

و  )383 و 373، 351ص، ش1373، ؛ طوسـی 82ص، ش1365، نجاشی(است ديها

ـ  از نقل شده است. استبصارو  تهذیب ،کافیروایات او در  تولـد او پـیش از سـال     رو نای

، ق1402، حلـی (.پس از احمد برقی زنده بوده اسـت تا به گزارش رجالیان ق بوده و 185

 )14ص

امـام  رضـا و  امـام  ، : از اصحاب امـام کـاظم  احمد بن محمد بن ابی نصر البزنطی - 

، ش1373؛ همـو،  50ص، ق1420، طوسـی ؛ 75ص، ش1365، نجاشـی (بوده جواد

در حـدود سـال   وي  کتب اربعه آمده اسـت.  تش در همۀو روای )373 و 351، 332ص

وفـات کـرده    س از شهادت امام جوادق اندکی پ221ق به دنیا آمده و در سال 152

 )75ص، ش1365، نجاشی(.است

 متولـد شـده  ق 249در سـال  : وي احمد بن محمد بن سعید ابـن عقـدة الکـوفی    - 

؛ 95ص، ش1365، نجاشـی (.ق اسـت 333متوفاي سال و  )409ص، ش1373، طوسی(

در همۀ کتـب اربعـه    شروایاتاو استاد محدث کلینی بوده و  )70ص، ق1420، طوسی

 ده است.نقل ش

 در عصر غیبت صـغري : العاصمی)(بن عاصم مد بن محمد بن احمد بن طلحإلاح - 

 و بـوده  در بغـداد  استاد مرحوم کلینی وي )442ص، ق1395، صدوق(.زیسته است می

 )127ص، 3ج، ق1413، خـویی (.کنـد  مـی  ایـت رو فضـال  بـن  حسن بن علی از بیشتر

 .است شده ذکر کافی در فقط او روایات

، هـا  زمانی روایتگري آن آگاهی از دورۀفرد و  هفدهاین  اکنون پس از شناسایی طبقۀ

احمـد بـن    جـاي در هـا   آن یک ازمکان یا عدم امکان قرار گرفتن هرا توان در زمینۀ می

  د.داوري کر محمد

 توان فهمید که برخـی از  می راحتی به، ذکرشده ذیل هر عنوان با توجه به توضیحات

ته و نقـل  زیسـ  مـی  پـس از او  قدم بر کلینی نیستند بلکه در دورۀم فقط دو طبقۀ نهها  آن
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احمـد بـن   ، احمد بن محمـد بـن ربـاح   ، ابوغالب زراري؛ افرادي مانند اند دهحدیث کر

بن الولید و ابن  نبن الحس احمد بن محمد، احمد بن محمد بن یحیی، محمد بن عمار

نقـل  هـا   آن یک از لذا وي از هیچ ؛کلینی یا متأخر از او هستند ۀطبق هم، الصلت اهوازي

  روایت نکرده است.

مرحوم کلینی  بدون واسطۀهمچنین برخی از جمله ابن عقده و عاصمی که از مشایخ 

یـک   فقط )149ص، 1ج، ق1426، بسام ؛127ص، 3ج، ق1413، خویی(آیند می به شمار

آمـده اسـت.    کافیبیش از بیست بار در آغاز اسناد ها  آن و نامطبقه پیش از او قرار دارند 

 و احمد بن محمد بن الزبیر سه طبقۀ احمد بن محمد الق�نسی، افرادي مانند ابن ابی نصر

ـ        ؛مقدم بر او هستند  د.لذا قابلیت انطباق بـر احمـد بـن محمـد موجـود در سـند را ندارن

یـا  ، ر اسـناد به قرینـۀ سـای  رسد  می به نظراي کلینی از ابن ابی نصر نیز  واسطه یکي ها نقل

  است.» احمد بن محمد عن ابن ابی نصر« شدۀ خاطر سقط واسطه بوده یا تصحیف هب

عنوان احمـد بـن    پنج نفر واجد شرایط اولیۀ فقط، راوي هفدهبنابراین از شمار این 

، ند از: احمد بـن محمـد بـن خالـد    ا که عبارت ندهست  گانه 815محمد مذکور در اسناد 

احمد  و احمد بن محمد بن الربیع، احمد بن محمد المیثمی، احمد بن محمد بن عیسی

  . بن محمد السیاري

ابن خالد استاد علی بن ابراهیم و محمد بن یحیی است که هر دو از مشـایخ کلینـی   

محـدث کلینـی در    رو ایـن  زا ؛یز استاد محمد بن یحیی بـوده اسـت  ابن عیسی ن .ندهست

البته وي  ؛کند می غلب با یک واسطه از ابن خالد و ابن عیسی نقلا کافیسر کتاب سرتا

  نقل کرده است.موارد با دو واسطه از ابن ربیع و سیاري  برخیدر 

  تمییزارزیابی راهکارهاي . 4

، دارنـد ي حداقلی اسناد محل بحـث را  ها غربالگري راویانی که ویژگیعملیات پس از 

مـن  «باید وارد فرایند تمییز شد و شخصیت احمد بن محمـد را در حـا�ت گونـاگون    

  تعیین کرد.» روي عنه احمد

از جملـه   ؛هاي متعددي براي تمییز مشترکات ارائه شده استراهکار، در نگاه نخست

، دقـت در اسـناد دیگـر   ، دیگـر  قـراین دلیل شهرت یا کثرت روایت یا  تبادر و انصراف به

 اسـاتید و شـاگران راوي و ...   م�حظـۀ ، راوي شناسـایی طبقـۀ  ، مصادر قـدیمی  ۀدمشاه



 1400، پاییز و زمستان موشش سال سیزدهم، شماره بیست ، پژوهی حدیثعلمی لنامه صفدو   142

، مامقانی ؛303ـ301ص ،ق1430،صدر حسینی؛ 38ـ34ص، 1ج، ش1362، معالم صاحب(

تـرین راه   بهتـرین و مطمـئن  ، از این میان رسد می نظربه اما  )173ـ170ص، 2ج، ق1431

که برخی مانند  ویکردير راوي است؛ انو شاگرد شناسایی استادان، براي تمییز مشترکات

تجرید اسناد مرحوم بروجردي در ، )6ـ3ص، 1ج، ق1403(جامع الرواةاردبیلی در محقق 

، 1ج، ق1413(معجم رجـال الحـدیث  ) و محقق خویی در 3ـ1ص، 1ج، ق1409(الکافی

  .اند تهاز آن بهره گرفي مختلف ها ) به شیوه213ص، 2و ج 12ص

از شـهرت  ، زیـرا بسـیاري از راویـان    ؛دنـ حـدودي دار تبادر و انصـراف کـارکرد م  

کشـف طبقـه نیـز در    برخوردار نیستند؛ روایات زیادي ندارند یا مؤلف کتـاب نیسـتند.   

تواند اصالت جایگاه عنـوان مشـترك در    می وکند  می اشتراك کمک محدود کردن دامنۀ

  کارساز نیست. ، ولی در تعیین قطعی مصداق راوي ،سند را احراز نماید

توانـد   می، شناسایی استاد و شاگرد و استخراج روابط موجود میان راویان، اما در مقابل

 ثانیـاً ، اسـت  ناپذیرانکاراختصاصی وجود اساتید و شاگردان  او�ًزیرا  ؛بسیار کارآمد باشد

   سنجی به نتیجه رسید.توان با مقایسه و درصد می غلباو شاگردان مشترك نیز در اساتید 

، شـکل یکسـان   حمد بن محمد در اسناد محل بحـث بـه  وجه داشت که االبته باید ت

وابسته به شناخت » عدة«استاد روایت عدة من اصحابناست و از آنجا که شناسایی خود 

اي  تـوان بـه نتیجـه    نمی» من روي عن احمد بن محمد«از طریق  ،احمد بن محمد است

  دست یافت.

مـن روي  «باید به شناسـایی  ، رکاتبر این اساس براي تمییز احمد بن محمد از مشت

  یا همان اساتید روایت احمد بن محمد پرداخت.  » عنه احمد بن محمد

) 84ص، 1جتـا،   بی() و مامقانیتا ، بینک: عاملی(برخی رجالیان نیز مانند سید صدر

مورد تتبـع  ، دهروایت کرها  آن از احمد بن محمد ی کهتا راویان اند دهسفارش کر آشکارا

  رار گیرند.و استقرا ق

  ي آماريها دادهاجراي راهکار برگزیده؛ استخراج . 5

 و طبقـه  زمینۀ در آماري يها داده استخراج یعنی برگزیده راهکار اجراي به، گام این در

کلـی   اسـتخراج نگارندگان با یک . شود پرداخته می  مشایخ از هریک يها نقل شمار نیز

، یافتند که احمد بن محمد بـدون پسـوند   به این نتیجه دست، گانه 815آماري در اسناد 
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  :ده استآم )1(در جدول به تفکیک  ها این نقل انواعده است. نقل کر عنوان 89از 

  ها و عصر زندگی آننقل کرده  گانه 815در اسناد ها  آن احمد بن محمد ازراویانی که : )1جدول (

  4عصر ائمه  راوي  عصر ائمه  راوي

  تم و نهمهفتم، هشامام   علی بن الحکم

  ق215زنده در 

محمد بن الحسـن بـن   

  ابی خالد

  نهمو  امام هشتم

    هشتم، نهم و دهمامام   حسین بن سعید

  ق254زنده در 

  هفتم و هشتمامام   معمر بن خ�د

    هشتم، نهم و دهمامام   حسن بن علی الوشاء

  ق220زنده در 

  هشتم، نهم و دهمامام   ابراهیم الهمذانی

  ششمامام   اصرم بن حوشب  م و هشتمهفتامام   بن یحیقاسم 

  هفتم، هشتم و نهمامام   حسن بن محبوب

  ق224متوفاي 

  هفتم و هشتم ششم،امام   بکر بن محمد

    هشتم و نهمامام   حسن بن علی بن فضال

  ق224متوفاي 

  دهمو هفتم، هشتم، نهم امام   یعقوب بن یزید

  ق270متوفاي ح

    ششم و هفتمامام   کاريابوسعید الم  هشتم و نهمامام   محمد بن سهل

  مجهول  احمد بن ابی داود  غیبت صغري  ابوالعباس الکوفی

  دهمامام   الحسن بن ظریف  نهمو  هفتم، هشتمامام   بکر بن صالح

  هفتم، هشتم و نهمامام   علی بن حدید

  ق220متوفاي ح

  یازدهمو  هشتم، نهم، دهمامام   ایوب بن نوح

  هشتمامام   ن بن اسلمالحسی  هشتمامام   علی بن احمد بن اشیم

  مجهول  محمد بن عیسی األرمینی  ششمامام   محمد بن یحیی الخثعمی

حســـن بـــن الحســـین   هفتم و هشتمامام   محمد بن یحیی الخزاز

  اللؤلؤي

  مجهول

  هفتم، هشتم و نهمامام   محمد بن سنان

  ق220متوفاي 

  دهم و یازدهمامام   محمد بن ابی الصهبان

  مجهول  ابومحمد المدائنی  و هشتم هفتمامام   علی بن النعمان

عصر احمد بن محمـد  هم  محمد بن علی

  بن عیسی

  هفتم، هشتم و نهم ششم،امام   حماد بن عیسی

  ق209یا  208متوفاي 

    هشتم، نهم و دهمامام   علی بن مهزیار

  ق229زنده در 

  مجهول  محمد بن الحسن

  ق210متوفاي  - هفتم، هشتم و نهمامام   صفوان بن یحیی  نهم، دهم و یازدهمامام   محمد بن عیسی

  مجهول  عبداهللا بن الخزرج  نهمامام   شاذان بن الخلیل

  هفتم و هشتمامام   عبداهللا بن ابراهیم  هفتم و هشتمامام   اسماعیل بن سعد

  هشتم و نهمامام   عبداهللا بن الصلت  مجهول  الحسن بن علی
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  نهمم اما  نوح بن شعیب  نهمو  هشتم هفتم،امام   محمد بن اسماعیل

  هشتمامام   جعفر بن المثنی  هفتم، هشتم و نهمامام   عثمان بن عیسی

  هفتم، هشتم و نهمامام   احمد بن محمد بن ابی نصر

  ق221متوفاي 

  مجهول  عمر بن عبدالعزیز

  عصر احمد بن محمد بن خالدهم  عبدالرحمن بن حماد  هشتم و نهمامام   عبد اهللا بن محمد الحجال

    هشتم و نهمام ام  محمد بن ابی عمیر

  ق217متوفاي 

    نهم و دهمامام   عبدالعظیم الحسنی

  ق252متوفاي 

    هفتم و هشتم ششم،امام   رفاعإل بن موسی  هشتم و نهمامام   عبدالرحمن بن ابی نجران

  ق183زنده در 

  و غیبت صغري یازدهمو  دهمامام   صالح بن سندي  نهمو  هشتم ،هفتمامام   حسن بن علی بن یقطین

  ق254زنده در  یازدهم،و  دهمامام   علی بن الریان  هقتمامام   موسی حسین بن

  هفتم، هشتم و نهمامام   5محمد بن خالد

  ق220متوفاي ح 

  هفتم و هشتمامام   یعقوب بن عبداهللا

  هشتم، نهم و دهمامام   حمزة بن یعلی  هفتم و هشتم ششم،امام   جعفر بن یحیی

  هشتم و نهمامام   مدعمران بن مح  نهمامام   هیثم بن ابی مسروق

  و غیبت صغري یازدهمامام   ابویحیی الواسطی  هشتم، نهم و دهمامام   معاویإل بن حکیم

  ششم و هفتمامام   ابوقتادة القمی  هشتم و نهمامام   علی بن سیف

  نهم و دهمامام   منصور بن العباس  نهمامام   مروك بن عبید

  ششم و هفتمام ام  عباس بن عامر  هشتم و نهمامام   موسی بن القاسم

  هفتم و هشتم امام ششم،  سعد بن ابی خلف  هشتم و نهمامام   عمرو بن عثمان

  هشتم و نهمامام   حسین بن سیف  هفتم و هشتمامام   محسن بن احمد

  هفتم و هشتمامام   اسماعیل بن عیسی  مجهول  محمد بن الحسن زع�ن

    نهم، دهم و یازدهمامام   سهل بن زیاد

  ق255زنده در 

   -   أبیه

  مجهول  بعض اصحابنا  مجهول  عبداهللا بن علی

  مجهول  بعض من رفعه  هشتم و نهمامام   علی بن اسباط

  مجهول  بعض اصحابه  هشتم و نهمامام   الحسن بن علی الکوفی

  مجهول  من ذکره  ششم و هفتمامام   صالح بن سعید

به  نیز یمورد پایان پنجدر  است. راوي با نام ذکر شده 83، )1(ي جدول ها طبق داده

نیز من روي عنه احمد  دیگرسند  هفتدر ع�وه بر آن ، نام مشخصی اشاره نشده است

  ند.ا ذکر نشده و مرسل

نوع سند از  83یک از هر، رسد براي تشخیص مقصود از احمد بن محمد می به نظر
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من روي «سند از لحاظ  815 جداگانه بررسی کرد. همۀجزئی و گانه را باید  815اسناد 

 لـذا  ؛متفاوت است» من روي عنه احمد«ولی  ،در حالت یکسانی قرار دارند» مدعن اح

مصداق عنوان احمد بـن   ۀدر زمیناي  هقاعد، یکسان صورت بهشکل مطلق و  توان به نمی

برخی رجالیان نیز بـه   د.ارائه کر» حابنا عن احمد بن محمدعدة من أص«محمد در اسناد 

  )203ص، 1ج ،ق1429، شبیري(.ندا معترف همین امر

فـرد حـائز    پـنج یـک از  ي هرها شمار نقل، بنابراین با یک تتبع و بررسی آماري دیگر

، سـنجی شود تا پس از درصد می استخراج کافیاز کتاب ، راوي مذکور 83ط اولیه از شرای

البته از آنجا که احمد بن محمد بن الربیـع و احمـد بـن     مورد تحلیل و استنتاج قرار گیرد.

فرد  سهي ها نقل) 2(در جدول  ،اند دهیک از راویان مذکور نقل نکر از هیچ محمد المیثمی

  .شود می بررسی مانده باقی

عدد نخست شمار دفعات نقل در سند عدة من اصحابنا و عدد دوم شمار ، در هر ردیف :)2(جدول 

  6در کتاب کافی است. واسطه ي بیها دفعات کل نقل

  محتمإلت احمد            

  ه احمدمن روي عن

  احمد بن محمد السیاري  احمد بن محمد بن عیسی  احمد بن محمد بن خالد

  -  -   بار 108 ـبار  19  بار 17 ـبار  15  علی بن الحکم

  -  -   بار 116 ـبار  32  بار 1 ـبار  1  حسین بن سعید

  -  -   بار  8 ـبار  1  بار 2 ـبار  1  حسن بن علی الوشاء

  -  -   بار 6 -   بار 8 ـبار  8  قاسم بن یحیی

  -  -   بار 150 ـبار  9  بار 15 ـبار  15  بن محبوب حسن

  -  -   بار 56 ـبار  5  بار 17 ـبار  18  حسن بن علی بن فضال

  -  -   -  -   -  -   محمد بن سهل بن الیسع

  -  -   -  -   -  -   ابوالعباس الکوفی

  -  -   بار 3 -   بار 3 ـبار  3  بکر بن صالح

  -  -   بار 8 -   بار 1 ـبار  1  علی بن حدید

  -  -   بار 4 ـبار  2  -  -   علی بن احمد بن اشیم

  -  -   -  -   -  -   محمد بن یحیی الخثعمی

   -   بار 15 ـبار  2   -   محمد بن یحیی الخزاز

  -  -   بار 65 ـبار  5  بار 2 -  -   محمد بن سنان

  -  -   بار 19 ـبار  1  -  -   علی بن النعمان

  -  -   -  -   بار 39 ـبار  38  محمد بن علی
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  -  -   بار 1 -   -  -   علی بن مهزیار

  -  -   بار 10 ـبار  2  بار 11 ـبار  11  محمد بن عیسی بن عبید

  -  -   بار 1 -   -  -   شاذان بن الخلیل

  -  -   بار 1 -   -  -   اسماعیل بن سعد

  -  -   بار 4 -   -  -   الحسن بن علی

  -  -   بار 27 ـبار  3  بار 4 ـبار  4  محمد بن اسماعیل

  -  -   بار 9 -   بار 112 ـبار  110  عثمان بن عیسی

  -  -   بار 35 ـبار  9  بار 15 ـبار  15  احمد بن محمد بن ابی نصر

  -  -   بار 13 ـبار  2  بار 1 ـبار  1  عبد اهللا بن محمد الحجال

  -  -   بار 32 ـبار  9  -  -   محمد بن ابی عمیر

  بار 1  بار 10 ـبار  1  بار 3 ـبار  3  عبدالرحمن بن ابی نجران

  بار 1  بار 3 ـبار  1  بار 1 ـبار  1  حسن بن علی بن یقطین

  -  -   -  -   -  -   حسین بن موسی

  -  -   بار 47 ـبار  3  بار 3 ـبار  2  محمد بن خالد

  -  -   -  -   -  -   جعفر بن یحیی

  -  -   بار 2 -   بار 1 -   هیثم بن ابی مسروق

  -  -   بار 1 ـبار  1  -  -   معاویإل بن حکیم

  -  -   بار 2 -   -  -   علی بن سیف

  -  -   بار 2 -   -  -   مروك بن عبید

  -  -   بار 1 -   -  -   موسی بن القاسم

  -  -   -  -   بار 5 ـبار  5  عمرو بن عثمان

  -  -   -  -   -  -   محسن بن احمد

  -  -   بار 3 ـبار  1  -  -   محمد بن الحسن زع�ن

  -  -   -  -   -  -   سهل بن زیاد

  -  -   -  -   -  -   داهللا بن علیعب

  بار 2  بار 1 -   بار 4 ـبار  4  علی بن اسباط

  -  -   بار 7 -   -  -   الحسن بن علی الکوفی

  -  -   -  -   -  -   صالح بن سعید

  -  -   بار 1 ـبار  1  -  -   محمد بن الحسن بن ابی خالد

  -  -   بار 15 ـبار  1  -  -   معمر بن خ�د

  -  -   -  -   بار 1 ـبار  1  ابراهیم الهمذانی

  -  -   -  -   -  -   اصرم بن حوشب
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  -  -   -  -   -  -   بکر بن محمد

  -  -   -  -   بار 5 ـبار  5  یعقوب بن یزید

  -  -   -  -   -  -   ابوسعید المکاري

  -  -   بار 2 ـبار  1  -  -   احمد بن ابی داود

  -  -   -  -   بار 1 ـبار  1  الحسن بن ظریف

  -  -   -  -   -  -   ایوب بن نوح

  -  -   -  -   -  -   الحسین بن اسلم

  -  -   -  -   -  -   محمد بن عیسی األرمینی

  -  -   -  -   بار 2 ـبار  1  حسن بن الحسین اللؤلؤي

  -  -   -  -   -  -   حمد بن ابی الصهبانم

  -  -   بار 1 ـبار  1  -  -   ابومحمد المدائنی

  -  -   بار 4 -   بار 1 -   حماد بن عیسی

  -  -   -  -   -  -   محمد بن الحسن

  -  -   بار 5 -   بار 2 ـبار  2  صفوان بن یحیی

  -  -   -  -   -  -   عبداهللا بن الخزرج

  -  -   -  -   -  -   عبداهللا بن ابراهیم المدائنی

  -  -   بار 3 -   -  -   عبداهللا بن الصلت

  -  -   -  -   بار 3 ـبار  3  نوح بن شعیب

  -  -   -  -   بار 1 ـبار  1  جعفر بن المثنی

  -  -   بار 4 -   -  -   عمر بن عبدالعزیز

  -  -   بار 1 -   بار 3 ـبار  3  عبدالرحمن بن حماد

  -  -   -  -   بار 2 ـبار  2  عبدالعظیم الحسنی

  -  -   -  -   -  -   رفاعإل بن موسی

  -  -   -  -   -  -   صالح بن سندي

  -  -   -  -   -  -   علی بن الریان

  -  -   بار 1 -   -  -   یعقوب بن عبداهللا

  -  -   بار 1 ـبار  1  -  -   حمزة بن یعلی

  -  -   -  -   -  -   عمران بن محمد

  -  -   بار 5 -   -  -   ابویحیی الواسطی

  -  -   -  -   -  -   ابوقتادة القمی

  -  -   -  -   بار 3 ـبار  3  منصور بن العباس

  -  -   -  -   -  -   عباس بن عامر
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  -  -   -  -   -  -   سعد بن ابی خلف

  -  -   بار 1 -   بار 1 -   حسین بن سیف

  -  -   -  -   -  -   اسماعیل بن عیسی

  -  -   بار 2 -   بار 229 ـبار  197  عن أبیه
  

  در کتب روایی قدما غیر از کافی ها : نقل)3ول (جد

  محتمإلت احمد     

  من روي عنه احمد

احمد بن محمد بن 

  خالد

احمد بن محمد   احمد بن محمد بن عیسی

  بن ابی نصر

احمد بن محمـد  

  السیاري

ــن  علی بن الحکم ــالیو  محاسـ  امـ

  صدوق

مفید و  امالی، استبصار، تهذیب

و کتب  کامل الزیارات، طوسی

  7وقصد

 -    -   

و  تهــذیب، محاســن  حسین بن سعید

  صدوق امالی

، تفسیر قمی، استبصار، تهذیب

  طوسی و کتب صدوق امالی

 -    -   

 معـــانیو  محاســـن  حسن بن علی الوشاء

  ا�خبار

، علل الشـرائع ، استبصار، تهذیب

  کامل الزیاراتو  خصال

 -    -   

 معانی، خصال، محاسن  قاسم بن یحیی

  صدوق امالیو  ا�خبار

 معانی ا�خبـار ، تکامل الزیارا

  صدوق امالیو 

فقـط   علل الشرائع   - 

  بار 1

ــذیب، محاســن  خصالو  محاسن  حسن بن محبوب ، استبصــار، ته

  طوسی و کتب صدوق امالی

 -    -   

حسن بـن علـی بـن    

  فضال

ــن ــذیب، محاسـ ، تهـ

  خصالو  استبصار

ــذیب ــار، تهـ ــل، استبصـ  کامـ

  و کتب صدوق الزیارات

 -    -   

   -    -   من �یحضرو  استبصار، تهذیب   -   محمد بن سهل بن الیسع

   -    -    -    -   ابوالعباس الکوفی

ــذیب  تهذیبو  محاسن  بکر بن صالح ــار، ته ــال، استبص ، خص

  طوسی و مفید امالی

 -    -   

ــال، محاســن  علی بن حدید و  خص

  معانی ا�خبار

 تفسیر قمـی ، استبصار، تهذیب

  علل الشرائعو 

 -    -   

علــی بــن احمــد بــن 

  اشیم

، من �یحضـر ، استبصار، تهذیب   - 

  الزیارات کاملو  علل الشرائع

 -    -   

   -    -    -    -   محمد بن یحیی الخثعمی

محمــد بــن یحیــی   

  الخزاز

 تهـــذیبو  محاســـن

ـتر   1کدام هر بار و بیش

  با واسطه آمده

  

و کتـــب  استبصــار ، تهــذیب 

  صدوق

 -    -   
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 علــــلو  تهــــذیب  محمد بن سنان

  الشرائع

ــار، تهـــذیب ــون، استبصـ  عیـ

  ا�عمال ثوابو  ا�خبار

 -    -   

 امـالی  و ا�خبار معانی، تهذیب   -   علی بن النعمان

  مفید

 -    -   

و  تهــذیب، کــافی   -    -   محاسن  محمد بن علی

  علل الشرائع

     -   استبصارو  تهذیب   -   علی بن مهزیار

محمد بن عیسـی بـن   

  عبید

و  تهــذیب، محاســن

  کتب صدوق

  بار 1محاسن فقط    -   استبصارو  تهذیب

   -    -    -    -   شاذان بن الخلیل

   -    -   استبصارو  تهذیب   -   اسماعیل بن سعد

   -    -   بصاراستو  تهذیب   -   الحسن بن علی

ــذیب  محاسن  محمد بن اسماعیل ــار، تهـ ــب ، استبصـ کتـ

  کامل الزیاراتو  صدوق

 -    -   

، تهـــذیب، محاســـن  عثمان بن عیسی

  و کتب صدوق استبصار

و کتـــب  استبصــار ، تهــذیب 

  صدوق

 -  -    -   

احمد بن محمـد بـن   

  ابی نصر

کشی و  رجال، محاسن

  صدوق لیاام

و کتـــب  استبصــار ، تهــذیب 

  صدوق

 -    -   

ــد   ــن محم ــد اهللا ب عب

  لالحجا

کشـی   رجال، استبصار، تهذیب  محاسن

  و کتب صدوق

 -    -   

ــذیب   -   محمد بن ابی عمیر ــار، تهـ ــالی، استبصـ  امـ

  طوسی و مفید و کتب صدوق

 -    -   

عبدالرحمن بـن ابـی   

  نجران

و  تهــذیب، محاســن

  صدوق امالی

ــذیب ــار، تهـ ــل، استبصـ  کامـ

  و کتب صدوق الزیارات

 -    -   

حسن بـن علـی بـن    

  یقطین

 ائععلل الشر، استبصار، تهذیب  محاسن

  صدوق امالیو 

 -    -   

 استبصار، کافی  بار 1صدوق فقط  امالی   -   حسین بن موسی

  توحیدو 

 -   

 ا�عمال ثوابو  خصال  محمد بن خالد

  بار 1کدام هر

و  خصــال، استبصــار، تهــذیب

  توحید

طوسی فقط  امالی   - 

  بار 1

   -    -    -    -   جعفر بن یحیی

ــذیب  بار 1 فقط محاسن  هیثم بن ابی مسروق ــار، تهـ ــ، استبصـ  لیاامـ

  و مفیدطوسی 

 -    -   

   -    -   کامل الزیاراتو  استبصار، تهذیب  بار 1فقط  محاسن  معاویإل بن حکیم
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   -    -   و کتب صدوق استبصار، تهذیب  تفسیر قمیو  محاسن  علی بن سیف

   -    -   طوسی و مفید امالی، تهذیب  محاسن  مروك بن عبید

ــذیب  محاسن  موسی بن القاسم ــار، تهـ ــب ، استبصـ کتـ

    الزیارات کامل صدوق و

 -    -   

   -    -   بار 1فقط  کامل الزیارات  تهذیبو  محاسن  مانعمرو بن عث

   -    -   استبصارو  تهذیب  ثواب ا�عمالو  محاسن  محسن بن احمد

ــن   ــن الحس ــد ب محم

  ع�ن)(زع�ن

   -    -   استبصارو  تهذیب   - 

   -    -   بار 1 فقط مفید اختصاص  بار 2 محاسن  سهل بن زیاد

   -    -    -   بار 2فقط  محاسن  عبداهللا بن علی

لی و تهذیبو  محاسن  علی بن اسباط

  با واسطه بیشتر است

ــذیب ــار، تهـ ــالی، استبصـ  امـ

  کامل الزیاراتطوسی و 

ــذیب   -  ــون و  ته عی

  ا�خبار

الحســن بــن علــی   

  الکوفی

 -    -    -    -   

ــف   -    -   صالح بن سعید ــا واو عطـ بـ

  اند دهش

و  من �یحضـر 

    ثواب ا�عمال

 -   

محمد بن الحسن بـن  

  ابی خالد

   -    -   بار 2 تهذیب   - 

   -    -   استبصارو  تهذیب   -   معمر بن خ�د

   -    -   بار 1کدام هر استبصارو  تهذیب  تهذیب  الهمذانی ابراهیم

   -    -    -    -   اصرم بن حوشب

   -    -   بار 1 هرکدام استبصارو  تهذیب   -   بکر بن محمد

و  تهــذیب، محاســن  یعقوب بن یزید

  ثواب ا�عمال

بـار و   1فقـط   بصائر الدرجات

  بیشتر با واو عطف شده

 -    -   

   -     تهذیبو  کافی  بار 1 فقط تهذیب   -   ابوسعید المکاري

   -    -   بار 2فقط  کامل الزیارات   -   مد بن ابی داوداح

   -    -    -   محاسن  الحسن بن ظریف

   -    -   بار 1فقط  علل الشرائع  محاسن  ایوب بن نوح

   -    -    -    -   الحسین بن اسلم

   -    -    -   محاسن  محمد بن عیسی األرمینی

   -    -    -   محاسن  حسن بن الحسین اللؤلؤي

   -    -   استبصارو  تهذیب   -   محمد بن ابی الصهبان

   -    -   بتهذی   -   ابومحمد المدائنی
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   -   بار 1فقط  تهذیب  استبصارو  تهذیب   -   حماد بن عیسی

   -    -    -    -   محمد بن الحسن

، تهـذیب ، کافی  استبصارو  تهذیب   -   صفوان بن یحیی

ــار و  استبصـــ

  بصائرالدرجات

 -   

   -    -    -    -   عبداهللا بن الخزرج

ــراهیم   ــن اب ــداهللا ب عب

  المدائنی

 -    -    -    -   

   -    -   صدوق امالیو  استبصار، تهذیب  محاسن  عبداهللا بن الصلت

   -    -   بار 1صدوق فقط  امالی  محاسن  ن شعیبنوح ب

   -    -   بار 2 تهذیب   -   جعفر بن المثنی

ــن  محاسن  عمر بن عبدالعزیز ــال، محاسـ ــی و  رجـ کشـ

  مفید اختصاص

 -    -   

ــافی   -   محاسن  عبدالرحمن بن حماد ــلو  ک  عل

 هرکدام الشرائع

  بار 1

 -   

 الشرائع علل، محاسن  عبدالعظیم الحسنی

  ثواب ا�عمالو 

 -    -    -   

   -   تهذیبو  فیکا   -    -   رفاعإل بن موسی

   -    -    -   محاسن  صالح بن سندي

   -    -    -   محاسن  علی بن الریان

   -    -   بار 1فقط  الزیارات کامل   -   یعقوب بن عبداهللا

   -    -   بار 1 هرکدام استبصارو  تهذیب   -   حمزة بن یعلی

   -    -   بار 1فقط  استبصار   -   عمران بن محمد

، علل الشـرائع ، استبصار، تهذیب   -   ابویحیی الواسطی

  کامل الزیاراتو  خصال

 -    -   

   -    -   استبصارو  تهذیب   -   ابوقتادة القمی

   -    -    -   تهذیبو  محاسن  منصور بن العباس

 بـار و  1فقط  محاسن  عباس بن عامر

  بیشتر با واسطه است

   -    -   طوسی امالیو  تهذیب

   -    -    -    -   سعد بن ابی خلف

   -    -   کتب صدوق  تهذیب  حسین بن سیف

   -    -    -    -   اسماعیل بن عیسی
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  و تفکیک مشایخ ها تحلیل داده. 6

 يهـا  داده اسـاس  بـر  راوي مشـایخ  بندي دسته، تمییز انجام در نظر مورد مرحلۀ آخرین

توان راویـان   می، دو جدول فوقي ها طبق داده .هاست آن تحلیل و شده استخراج آماري

هـا   آن نامان احمد بن محمد از راویانی که هم .1د؛ بندي کر یادشده را در سه گروه دسته

راویانی  .3 ؛نامان احمد بن محمدند یخ مشترك همراویانی که از مشا .2 ؛اند دهنقلی نکر

  ند.هست نامان احمد بن محمد ز مشایخ حدیثی مختص به یکی از همکه ا

هـیچ روایتـی نقـل    ، نفر از راویـان مـذکور   نامان احمد بن محمد از ده هم گروه اول:

، بـاس الکـوفی  ند از: ابوالعا وجود ندارد؛ این افراد عبارتها  آن اخذ میان و رابطۀ اند دهنکر

محمد بن ، حسین بن اسلم، اصرم بن حوشب، جعفر بن یحیی، محمد بن یحیی الخثعمی

  سعد بن ابی خلف و اسماعیل بن عیسی.، عبداهللا المدائنی، عبداهللا بن الخزرج، الحسن

متـأخر  ، نامان احمد بن محمد طبقه با هم دهند که هم می این گروه را افرادي تشکیل

رخ نداده ها  آن نقل مستقیم میان لذا رابطۀ اند دهطبقه متقدم بر او بو از او یا بیش از یک

  اند. سند یا تحریف آن قابل توجیهاست. این نوع اَسناد با احتمال وقوع سقط در 

 نامان احمد بـن محمـد   از مشایخ مشترك هم، شدهیاد نفر از راویان 31 :دومگروه  

 برقـرار اسـت.  ها  آن نقل مستقیم میان بطۀرا، قدما حدیثی نقل کتببه ند و با توجه هست

احمـد  نامـان   هم بارۀ صرِف نقل تک، �زم است توجه شود که منظور از اشتراك مشایخ

اسـتادي   ۀبلکه باید حداقل دو بار روایت کرده باشند تا رابط نیست مشایخبن محمد از 

  .و شاگردي محرز شود

حسن بـن علـی   ، ین بن سعیدحس، ند از: علی بن الحکما مشایخ مشترك عبارتاین 

، علی بـن حدیـد  ، بکر بن صالح، ابن فضال، حسن بن محبوب، قاسم بن یحیی، الوشاء

محمـد بـن   ، محمد بن عیسی، محمد بن علی، محمد بن سنان، محمد بن یحیی الخزاز

، ابـن یقطـین  ، ابن ابی نجـران ، عبداهللا الحجال، ابن ابی نصر، عثمان بن عیسی، اسماعیل

موسـی بـن   ، مـروك بـن عبیـد   ، علی بن سـیف ، هیثم بن ابی مسروق، محمد بن خالد

عبـداهللا  ، صفوان بـن یحیـی  ، ابراهیم الهمذانی، علی بن اسباط، محسن بن احمد، القاسم

  و حسین بن سیف. عبدالرحمن بن حماد، عمر بن عبدالعزیز، بن الصلت

مشـیخه یـا   «ریـق  توان از ط نمی ،ردابراي تمییز در این مو، با وجود اشتراك در مشایخ
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  دیگري ضمیمه شود.   قرایندست یافت بلکه باید اي  هبه نتیج» من روي عنه احمدهمان 

 ؛انـد  دهدر این تمییز دچار خطا شـ ، بنابراین رجالیانی مانند مرحوم مامقانی و شبیري

 عثمـان بـن عیسـی   ، قاسم بن یحیـی ، در روایت احمد بن محمد از بکر بن صالحها  آن

بـن   و عمـر محمـد بـن اسـماعیل    ، صفوان بن یحیی، )120ص، 1ج، ق1429، شبیري(

 ،انـد  دهحکـم بـه تعـین احمـد بـن عیسـی دا      ، )84ص، 1جتـا،   ، بـی مامقانی(عبدالعزیز

 ابن عیسی و ابن خالد یا سیاري و این افراد از مشایخ مشترك همۀاز طرفی که  درحالی

بـه   ،د ندارد یا اگر هم باشدوجوها  آن بر تمییزاي  هقرین، و از طرف دیگر ابن ابی نصرند

، شـبیري (چنین در موارد نقل از محمد بن علیهم 8شود. می تعین احمد بن خالد منتهی

تـا،   ، بـی مامقـانی (محمد بن عیسی و حسن بن علی بن یقطین، )183ص، 1ج، ق1429

در این  که تمییز حالی، دراند تهمقصود از احمد بن محمد را ابن خالد دانس، )84ص، 1ج

   نامان مشترك است. و میان همانجامد  نمی به نتیجه يسه راو

 له هستند و فقط در تطبیق صغرامسئ رسد این رجالیان معترف به این می البته به نظر

نویسد: در برخی مـوارد تمییـز احمـد بـن      می ؛ براي نمونه مامقانیاند دهدچار اشتباه ش

یکسانی قـرار دارنـد و    ۀبقزیرا ابن عیسی و ابن خالد هر دو در ط ؛محمد ممکن نیست

   )84ص، 1جتا،  ، بیمامقانی(.کنند می از افراد مشترکی روایت، در بسیاري از مواقع

 قـراین باید در پـی  ، دوم ۀفرایند تمییز در دست ادامۀبراي ، با توجه به اشکال مذکور

ن ي شناسایی راویـا توانند اط�عات کافی برا نمی زیرا منابع رجالی همواره ؛دیگري بود

    پژوه قرار دهند و باید از جوامع حدیثی و اسناد روایات نیز بهره برد. در اختیار حدیث

 در تواننـد  می متعددي کاربردي قراین، نام تراك مشایخ در راویان هماش رغم پدیدۀ به

طلبد ولـی در اینجـا    می مستقلیمجال ، قراینشناسایی این  .باشند اثرگذار، راوي تمییز

  :شود می اشارهها  آن به برخی ازگارندگان حسب استقراي نبر

 قابـل  تفـاوت  و باشـد  بیشـتر  دیگران به نسبت از آن راوي نامان ی از همیک نقل .1

بار از عثمان بن عیسی نقـل   110مانند احمد بن خالد که بیش از   باشند داشته توجهی

مانند احمد  نیز رسد. نمی مورد بیستکه تعداد روایات ابن عیسی از او به  درحالی ،کرده

  ه است.بار از حسین بن سعید روایت کرد 116 بن عیسی که بیش از

 واسـطه  سقوط احتمال و زیسته راوي آن با مشترکی عصر در نامان هم از یکی فقط .2



 1400، پاییز و زمستان موشش سال سیزدهم، شماره بیست ، پژوهی حدیثعلمی لنامه صفدو   154

 ،بر ارسال سند موجود نباشـد اي  هدر این صورت اگر قرین، باشد داشته وجود افراد ۀبقی در

 امکان درك مستقیم راوي پیشین را داشته باشـد.  فردي است که، منظور از عنوان مشترك

امـام  امـام کـاظم و   مانند محمد بن یحیی الخزاز و قاسم بن یحیی کـه هـر دو در عصـر    

، ؛ طوسـی 55ص، ش1342، ؛ برقی86ص، ق1422، ابن غضائري(اند تهزیس می رضا

  .را درك کندها  آن توانسته می و فقط احمد بن عیسی )364 و 363ص، ش1373

را  محمد بن احمد قید آشکارا، مانند کتب شیخ طوسی و صدوق دیگر واییر کتب .3

شیخ طوسی او را که  اسباطمانند روایت احمد بن محمد از علی بن  ؛باشند کرده مشخص

 )165ص، 4ج، ق1390، همو ؛312ص، 9ج، ق1407، طوسی(.ابن عیسی دانسته است

 نفـر  یک واسطۀ به ار راويآن  کتاب، طوسی شیخ و نجاشی مانند قدماي رجالی .4

مانند کتاب عمر بن عبدالعزیز که شیخ طوسـی و   ؛باشند کرده نقل نامان هممشخص از 

؛ 434ص، ش1373، طوسـی (.انـد  دهاحمد بن عیسـی نقـل کـر    جاشی آن را به واسطۀن

 )284ص، ش1365، نجاشی

نامان از آن راوي نقل کرده و بقیه در کتب دیگـر   ، فقط یکی از همکافیدر کتاب  .5

احمـد بـن خالـد از او     ، فقطکافیمحمد بن علی که در کتاب  مانند ؛اند دهاو نقل کراز 

 ده است.سیاري نیز از او نقل کر، گرچه در کتب دیگر ؛روایت کرده

، محمد بن احمد عن اصحابنا من عدة قالب در، نامان از آن راوي یکی از هم نقل .6

 د بن خالد عن محمد بن عیسـی مانند عدة من اصحابنا عن احم ؛باشد دیگران از بیشتر

 بیش از عبارت مشابه در احمد بن عیسی است. تکرار شده و بار یازدهکه 

ماننـد   ؛باشـد  کـرده  روایـت  کافی ی از کتابمشخصیا باب  جلد در مذکور فرد .7

) و احمد بن عیسـی در  203ص، 1ج، ق1429، شبیري(الدعاءاحمد بن خالد در کتاب 

 )390ص، 1ج، همان(.الحجکتاب 

 يهـا  نقـل  ولـی  باشد واسطه بدون همیشه، راوي آن ازنامان  هم از یکی يها لنق .8

مانند نقل از محمد بن سنان کـه احمـد بـن عیسـی      ؛باشد واسطه با نیز گاهی افراد بقیۀ

دو بار  فقطاحمد بن خالد  واسطۀ دون واسطه نقل کرده ولی روایت بیبار ب 65بیش از 

  رده است. است و در سایر موارد با واسطه نقل ک

ه و نقل کردها  آن نامان احمد بن محمد از یکی از هم ، فقطدر این گروه گروه سوم:
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 آسـانی  لذا به ؛توان استاد حدیثی خاص دانست می نفر از این راویان را 42بر اساس آن 

 83بنـابراین از میـان   شخصیت احمـد بـن محمـد را تمییـز داد.     ، توان از این طریق می

، عنـه  از طریق شناسایی مروي، نقل کردهها  آن ن محمد بدون قید ازاي که احمد ب راوي

  توان به تمییز احمد در حالت نقل از این گروه راویان پرداخت.   می فقط

 بایـد طبـق  نتـایج آن نیـز   ، )3(و  )2( جـدول ي ها ضمن تحلیل داده، در این بخش

 )2( نتایج جدولالبته  .سنجی شوند صحت، )1(در جدول  حیات راویان ۀي دورها داده

در کشـف   هـا  یی نیز دارند ولـی ایـن تفـاوت   ها تفاوت، و غیر آن کافیدر کتاب  )3(و 

  کند. نمی ساز نیست و مانعی ایجاد مشکل، استاد و شاگردي رابطۀ

ولـی   رسـد  نمی به نظرسوم چندان ضروري  ي جدول نسبت به دستۀها تحلیل داده

  :شود می ل و بررسیتحلی ین مواردتر مهم، نمونه در اینجا براي

عصر امام رضا  احمد بن عیسی است و هر دو کننده از او روایت :عمیر ابی بن محمد

، 2ج، ق1429، شـبیري (احمد بـن عیسـی شـاگرد او بـوده     .اند دهرا درك کر و جواد

 )10ص، 2ج، ق1413، خویی(.) و روایت احمد بن خالد از او ثابت نشده است283ص

فردي که در غربالگري اولیه انتخاب شـدند از   پنجن کسی از میا :موسی بن حسین

  .  اند دهکررا درك ن عصر امام کاظمها  آن یک از همچنین هیچ ؛او نقل نکرده است

ابن ابی نصـر اسـت و   نقل از او دارد  ۀسابق ،تنها کسی که با عنوان احمد بن محمد

    .اند دهرا درك کر عصر امام کاظمها  آن هر دو

لذا ایـن   ؛دهاز حسین بن موسی روایت کر بن عیسی سه بار با واسطها البته از طرفی

گرچـه وقـوع    ؛افتادگی رخ داده باشد، او بوده و در سند، رود که مقصود می احتمال هم

 خ�ف اصل است.، سقط در سند

، عصر امام رضـا ها  آن ياحمد بن عیسی از او نقل کرده و هر دو :حکیم بن معاویة

 محاسن. البته احمد بن خالد نیز یک بار در اند دهرا درك کر ديهاامام   جواد وامام 

   اخذ کافی نیست. ت رابطۀده ولی این مقدار براي اثبااز او نقل کر

 الغیبـإل  ) و249ص، 2ج، ش1372(مفیـد  رشـاد ا� روایـت قید ابن عیسـی در سـند   

 مؤید این مدعاست. ذکر شده و روشنی ) به36ص، ق1417(طوسی

ها  آن ياحمد بن خالد است و هر دو ،سی که از او روایت کردهک :عثمان بن عمرو
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. البته احمد بن عیسـی نیـز یـک روایـت از او در     اند دهرا درك کر عصر امام جواد

   کند. نمی استاد و شاگردي را ثابت رابطۀ، ده ولی این مقدارنقل کر کامل الزیارات

ایشـان گـزارش    سخن مرحوم نجاشی و شیخ طوسی نیز شـاهد بـر ایـن مدعاسـت؛    

، نجاشـی (.احمد بـن خالـد نقـل شـده اسـت      ۀواسط که کتاب عمرو بن عثمان به اند دهکر

چنین از رجالیانی که به تمییز مشترکات ) هم318ص، ق1420، طوسی؛ 287ص، ش1365

 .صراحت پذیرفته است ) این نظر را به84، ص1تا، ج ، مرحوم مامقانی(بیاند تهپرداخ

بار نقل کرده و احمد بن عیسی فقط یک بار لد از او دو احمد بن خا :زیاد بن سهل

لذا ممکن است تصور  ؛اند تهزیس می در یک عصر در قمها  آن چنیناست؛ همده نقل کر

اخذ احمد بن عیسی از سهل بن زیـاد   اشتراك قابل تمییز نیست. اما رابطۀشود که این 

بلکـه سـهل از او سـه بـار      هیک بار از سهل نقل کـرد  ؛ زیرا فقطتوان اثبات کرد نمی را

، نجاشـی (نیز اخراج سهل بن زیاد از قم توسـط احمـد بـن عیسـی    ، ده استروایت کر

  تواند شاهدي بر عدم اعتماد وي به سهل باشد.  می )185ص، ش1365

بـن   احمداو بنابراین راوي از  ؛اند دهسیاري و ابن ابی نصر نیز روایتی از او نقل نکر

 خالد است.

فقط ابن ابی نصر از او روایت کرده است و ، در میان افراد مشترك :سعید بن صالح

    .اند دهرا درك کر کاظم عصر امامها  آن يهر دو

ابن عیسی است و از آنجا که نقل مسـتقیم از او معهـود   ، شبیري گمان کرده مقصود

 و 210ص، 1ج، ق1429، شـبیري (اسـت سقط در سند رخ داده که احتمال داده  ،نیست

بـن سـعید    فقط ابن خالد با واسـطه از صـالح  ، اسناد دیگر که با م�حظۀ الیح) در211

  ده است نه ابن عیسی.روایت کر

 البته از آنجا که نقل بدون واسطه عدة من اصحابنا از ابن ابـی نصـر ممکـن نیسـت    

 به نظر ،دو طبقه فاصله وجود داردها  آن ) و میان246 و 245ص، 2ج، ق1413، خویی(

 افتاده باشد. ها  آن یانم رسد واسطۀ می

  احمد بن خالد از او نقل کرده است و هر دو عصر امـام جـواد و   :یزید بن یعقوب

بار نقـل کـرده ولـی بـراي تحقـق      . البته ابن عیسی نیز یک اند دهرا درك کر ديها

   کند. نمی کفایت، اخذ حدیث رابطۀ
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تحریـف رخ داده  ، اودهد در نقل احمد بن عیسـی از   می شبیري احتمال ،آن ع�وه بر

)؛ 200 و 199ص، 2ج، ق1429، شبیري(محمد بن احمد بن یحیی باشد، باشد و اصل آن

بـراي نمونـه:   (یحیی در اسناد بسیار واقع شدهتحریف محمد بن احمد بن  ،زیرا  از طرفی

روایت او از یعقوب بن یزید بیشتر ، ) و از طرف دیگر237ـ230ص، 2ج، ق1413، خویی

 ابـن خالـد   فقـط ، که از یعقوب بن یزیـد  احمد بن محمد اننام هماز میان است. بنابراین 

 نیز همین مدعا را پذیرفته است.) 84، ص1تا، ج (بیمرحوم مامقانی تواند مقصود باشد. می

در عصر امام ها  آن و اشتراكبن ابی نصر از او روایت کرده ا فقط :موسی بن رفاعة

ن خالد و احمد بـن  بنابراین احمد ب ؛است و مقداري از حیات امام رضا کاظم

بن خالد ا .ممکن استها  آن نقل از او دارند و نه نقل بدون واسطه براي عیسی نه سابقۀ

تی از آن را درك کرده لذا نقـل  را درك نکرده و ابن عیسی فقط مد عصر امام رضا

   )244ص، 2ج، ق1413، خویی(.واسطه او از رفاعه ممکن نیست بی

. نویسد: احمد بن عیسی کتاب رفاعه را نقل کـرده اسـت   می هرستفشیخ طوسی در 

امـا   کنـد،  نمـی  ) این سخن د�لتی بر دیدار ابن عیسی با رفاعه196ص، ق1420، طوسی(

زیـرا در   ؛تقویت کند تواند تعیین او را در اشتراك می کتاب توسط ابن عیسی مستقیم نقل

 به ابن ابی نصر برخوردار است.ري نسبت شمار روایت بیشتاحمد بن عیسی از ، کافی

    گیري نتیجه. 7

کلی در رویـارویی بـا    طور بهدهد که  می تمییز در این پژوهش به دست مند نظام فرایند

و راهکارهـاي   سـر گذاشـت   ترتیب این مراحل را پشت باید به، اشتراك نام راوي پدیدۀ

  اغلب رجالیان در تمییز مشترکات ناکارآمد است:

  شوند.شناسایی  عنوان مشتركجود در احتما�ت مو همۀ .1

 . یابدکاهش  ي سندها ویژگیو  راوي طبقۀ لحاظ بهاشتراك  دامنۀ .2

 روایت نموده استخراج شوند.ها  آن راویانی که عنوان مشترك از .3

 روایـت کـرده  هـا   آن راویانی که عنوان مشـترك از نامان از  ي هریک از همها نقل .4

 . شوندآمارگیري و درصدسنجی 

اسـتادي   یا داراي رابطۀ اند تهنامان نداش یک از هم رابطۀ استادي با هیچکه راویانی  .5

در این تحقیق روشن ؛ شوندبندي  دستهجداگانه در سه گروه  ،اند دهمشترك یا خاص بو
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گیري از اط�عـات منـابع رجـالی و     اما با بهره استنخست ناممکن  تمییز دستۀشد که 

 نـوینی  کـاربردي  قـراین تـوان   می، یادشده ماريي آها اسناد کتب حدیثی و تحلیل داده

، اختصـاص اسـتاد بـه شـاگرد    ، سوم در دستۀ همچنین ؛دکردوم ارائه  براي تمییز دستۀ

  دهنده است.تمییزخود 

 مطلق محمد بن احمد از اصحابنا من عدة نقل بر مشتمل سند 815، تحقیق این طی

 دهکـر  نقلها  آن از اسناد این در محمد بن احمد که راوي 83ها  آن میان از و شد یافت

با إعمال مراحل فوق در عنوان احمد بـن محمـد بـه    نگارندگان . ندشد شناسایی ،است

احمـد  ، روش اختصاص استاد به شـاگرد  باتوان  می راوي 42که در  نداین نتیجه رسید

نامان احمد بن محمـد رخ   نقلی از سوي هم راوي اص�ً 10بن محمد را تمییز داد و در 

 قرینـۀ  8تـوان از   مـی  ،نـد ا راوي دیگر کـه اسـتاد حـدیثی مشـترك     31ده است. در ندا

  گرچه تمییز در برخی موارد ممکن نیست. ؛شده استفاده کرد معرفی

  

 ها نوشت پی

، سـند  سـه مرتبه با تعبیر احمد بن محمد بن خالد و احمد بن محمد بن خالـد البرقی(البتـه در    484 .1

 لـذا در شـمارش اسـناد حسـاب     ؛انـد  دهخالد و ابـن عیسـی نقـل کـر     زمان از ابن عدة من اصحابنا هم

مرتبه با تعبیر احمد بن محمد بـن ابـی عبـداهللا     4مرتبه با تعبیر احمد بن محمد البرقی و  24، شود) نمی

 273از او با نام احمد بن ابی عبداهللا نیز یاد شـده و عـدة مـن اصـحابنا      کافینقل شده است. در اسناد 

  رود. نمی ولی مصداق احمد بن محمد مقید به شمار ،اند دهتعبیر از او نقل کرمرتبه با این 

هاشم و احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بـن خالـد و محمـد بـن      ابراهیم بن روي عن .2

تـا   که از زمان امـام رضـا   عیسی بن عبید و یعقوب بن یزید و احمد بن الحسن بن علی بن فضال

 ۀاحمد بن ادریس و محمد بن یحیی العطار که در دور روي عنهو  اند تهسزی می زمان امام عسکري

 ند.بت صغري بوده و از اساتید کلینی هستغی

 روي عنـه زیسـته و   مـی  صـادق امام صر امام باقر و علی بن حسان بن کثیر که در ع روي عن .3

  بوده است. عسکري و ديها ، جواد امام از اصحاب سهل بن زیاد که

شناسی برداشـت   تب رجال و فهرست یا بر اساس طبقهعصر زندگی راویان از ک در زمینۀها  همۀ داده .4

  .اند دهاجتناب از تفصیل مستندات ذکر نش دلیل ، ولی به دهش

 روایت با عنوان عن محمد بن خالد یا ابی عبداهللا البرقی است نه با عنوان جایگزین عن أبیه.، مقصود .5

افزاري استخراج شده است ولی  نرم صورت بهو هم اي  هابخاندستی کت صورت بههاي جدول هم  داده .6
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  انجامد. ها به طول می ذکر آدرس

، ثـواب ا�عمـال  ، الخصالند از : ا هفت تألیف شیخ صدوق است که عبارت، مقصود از کتب صدوق .7

  .ا�مالی و التوحید، معانی ا�خبار، عیون اخبار الرضا، علل الشرائع

هـاي او از عثمـان بـن     زیرا شـمار نقـل   ؛احمد بن خالد است، بن عیسی براي نمونه: راوي از عثمان .8

 و غیر آن تفاوت قابل توجهی نسبت به احمد بن عیسی دارد. کافیعیسی در 
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