
 

 

  

  

  

  

  

  

  به اجتهاد در گذر از نص محدثیابن قولویه: 

  )ظهور و افول یک محدث قمی(
  

  *عسگريانسیه 

  **اعظم فرجامی
  

  چکیده
 بودشیخ مفید استاد  گذارترینتأثیروي  بود. ، از خاندانی محدثمتقدم شیعی محدث و فقیهابن قولویه 

حیات علمـی   ند.ا هگردي کرداش شنزد ابن غضائري شیخ صدوق و ن و بزرگان نامداري چونمحدثاو 

وفات یافت. در بغداد  ،شیعه مهم حدیث در چند بوم فعالیتو پس از  شدآغاز  وي در مکتب حدیث قم

مؤثر چهارم  در سدۀ ،هاي اسالمی ها و سرزمین بوم این نقش وي در انتقال حدیث و کتب راویان میان

. به تعلیم و تعلم حدیث پرداختمصر   و مناطق مختلف عراق و . او در خراسان، ماوراءالنهرو کارآمد بود

دهـد او از اسـاتید و اعتقـادات شـیعیان      نشان می قولویه  ابنبرخی اعتقادات  ها و کتاباسامی  مطالعۀ

محصول ایـن   گرفته است. تأثیرخراسان مانند عیاشی و برخی باورهاي اسماعیلیه، بیش از سایر بالد 

شـده  نبود، بلکه بیست کتاب با موضوعات فقهـی بـه او نسـبت داده     الزیارات  کاملکتاب  سفرها فقط

، کوشـیده  در شهرهاي مختلف حضور ويوردهاي دستاتحلیل و  تجارب با اشاره به پژوهشاست. این 

. ، کاوش کندکه اندکی پس از وفات وي رخ داده قولویه  ابنن شد  ه و کنار زدهوانهاد سبب ۀدرباراست 

علمـی،   اوضـاع رسـد افـزون بـر     به نظر مـی  است که یهعدد نظریۀ ،قولویه  ابنمشهور دیدگاه فقهی 

نمانـدن نشـان علمـی از      در باقی طور خاص، به، این رأي هم و پنجم چهارم فرهنگی و اجتماعی سدۀ

  باشد. اي داشته سهم عمده ،فقیهی نامدار چون او
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  همقدم .1

اي اهـل حـدیث و علـم کـه از      خـانواده  ر انتهاي قرن سوم در شهر قم، درد قولویه  ابن

جوال و اهل سفرهاي حـدیثی   اوراویان اصلی سعد بن عبداهللا اشعري بودند، زاده شد. 

 و سرانجام در بغداد ساکن شد. و علمی بود و تا غرب و شرق عالم اس�م را درنوردید

د داشتن اسناویژه  ، بهاس�می علوم مختلف مهارت در سبب بهقرن چهارم در  قولویه  ابن

فرد قمیان، مانند آفتابی تابان درخشید و در پایان همین قرن، چند دهه  حدیثی منحصربه

همگـان وي را   ،پس از وفاتش، با افول ناگهانی، محو و فراموش شد. در حـال حاضـر  

باید گفت وي عالمی ناشناخته بـاقی   رو این؛ ازشناسند می تاکامل الزیارسبب کتابش  به

مقام و احترامی که بزرگان حدیث قرن چهارم و پنجم براي عظمت علمـی   .مانده است

بازتـاب داشـته اسـت و    ایشان نویسی  حال در کتب رجال و شرح دند، فقطوي قائل بو

هـا،   نامـه  پایـان  شـود.  دیده نمیوي در مجامع علمی  ۀشایستنشانی  ،ز آن یادکردکنون اا

هاي حدیثی، ک�می، تفسیري و فقهـی بغـداد،    مکتب ۀي زیادي دربارها کتابمقا�ت و 

تـوان نوشـته و    زحمت می رم و پنجم نوشته شده است اما بههاي چها قم و ري در سده

و آراء خاص او پرداختـه باشـد. ایـن در     قولویه  ابنپژوهشی هرچند کوتاه یافت که به 

آمـوزي   ترین مجامع حدیث و علـم  حضور در اصلی سبب به قولویه  ابنحالی است که 

از  و بغداد، دانشی پربار اندوختـه کـه بسـی بـیش     قرن چهارم، یعنی قم، خراسان، مصر

وي بر این مطلب گواه است. افزون  ۀي یادشدها کتابحجم  بوده است؛ کامل الزیارات

 محمد بن  بن محمدتوان گفت اگر  . میاست برجسته یدانش وي شاگردان ۀبر این، ثمر

 پـژوهش ایـن   .بـود  قولویـه   ابـن تربیت استادي چـون   ۀدر سای ،نعمان، شیخ مفید شد 

ان را کاوش کـرده تـا بـه راز و داسـت    و پنجم چهارم  ۀحیات علمی تشیع سدکوشد  می

میـزان   براي انجـام ایـن مهـم، نخسـت     از ساحت فقه شیعه پی ببرد. قولویه  ابنحذف 

 شخصیت، خاندان، آثـار و سـفرهاي حـدیثی وي    با تبیین قولویه  ابنشهرت و اهمیت 

و  اوجریـان غیبــت وي از رهگـذر نظریـات فقهــی    ده، سـپس  گـزارش و وصـف شــ  

  .شده استپیگیري  معاصرانش

، بایستی با شخصـیت  خاص : در گونۀتوان یافت را دو گونه می این پژوهش پیشینۀ

مکاتـب حـدیث قـم و بغـداد      دربـارۀ عـام،   گونـۀ  در شد ومرتبط با قولویه  ابنعلمی 
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دانی ندارد و آنچه چن ۀنخست سابق ، گونۀه گفته شدک چنان. تحقیقاتی انجام شده است

و  قولویـه   ابـن سفرهاي علمـی  « مقالۀ است؛ راتکامل الزیامرتبط با  موجود است فقط

 ش) از آن جملـه اسـت. پیشـینۀ   1389پوري،  حسین(»ارتباط آن با منابع کامل الزیارات

  ابـن  زندگی را در عصر مکاتب حدیثی معروفعام این تحقیق پربارتر است و توانسته 

واقـع نمایـانگر    کـه در را چگونگی انتقال حدیث بین این مکاتب  معرفی کند و قولویه

 قولویـه   ابـن بـه   ،خـاص  طـور  بـه  باز هم با این حال 1.نمایدین تبی ،نقش محدثان است

بـا عنـوان    سندگانینواي دیگر از همین  اثر پژوهشی خاص، مقاله و فقط پرداخته نشده

با تکیه بـر الرجـال نجاشـی و الفهرسـت     (بر انتقال حدیث قم به بغداد قولویه  ابن تأثیر«

 چـاپ شـده   تهـران  دانشـگاه  ثیحـد  و قرآن يها پژوهش ۀمجل در کهاست » طوسی)

  .است

  قولویه  ابن حال شرح. 2

 بـن مسـرور    بـن موسـى    بن جعفر  محمد بن  بوالقاسم جعفر بنا«، قولویه  ابننام کامل 

من « :اند است که با توثیق مؤکد وي را ستوده و از بزرگان حدیث و فقه دانسته» هیقولو 

؛ طوسـی،  123ص ،ق1416 نجاشـی، (».الفقـه  ث ویالحـد  یأج�ئهم ف ثقات أصحابنا و

بـرد کـه آراسـتگی ظـاهر،      را چنان با� می قولویه  ابن) نجاشی جایگاه 91ص ،ق1417

کننـد،   مـی  ه را برتر از آنچـه مـردم وصـف   وثاقت وي در حدیث و نیز دانش او در فق

 این وصف شگفت دربارۀ منابع اهل سنت معمو�ً )123ص ق،1416 ،نجاشی(2داند. می

، 11ج ،ق1420 صـفدي، (.کننـد  قـول مـی   نقـل شیخ مفیـد   از زبانرا  قولویه  ابنبرتري 

  ابـن شـیخ مفیـد کـه از بـارزترین شـاگردان       )393، ص26ج ،ق1413 ،یذهب؛ 116ص

ق، 1416، نجاشـی (.خوانـد  مـی » الشیخ الصـدوق «است، وي را هنگام سنددهی  قولویه

   )447ص

کند؛ بـدین   نقل می با امام زمان قولویه  ابنارتباط  ۀدربارقطب راوندي ماجرایی 

گرفته و قرار بر نصـب آن  پس  سنگ حجرا�سود از قرامطه باز ،ق339در سال  نحو که

قادر به نصب سنگ خواهد بود،  امام زمان که اعتقاد داشته فقط قولویه  ابنشود.  می

ر نـاگزی گـردد. وي   گیر مـی  اما در آن شهر بیمار و زمین شود به قصد مکه وارد بغداد می

فرسـتد و امـام در پاسـخ آن     مـی  اي را براي م�قات و پرسش از امام زمـان  واسطه
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نـک:  بـراي تفصـیل بیشـتر    (.کنـد  بینی مـی  ه، سال مرگ وي را سی سال بعد پیشواسط

این داستان چه واقعـی و چـه سـاختگی باشـد،      )447ـ445، ص1ج ق،1409 راوندي،

تصـریح   نیـز صـورت برسـاخته بـودن     دارد؛ زیرا در قولویه  ابننشان از مرتبت جایگاه 

کند این دانشمند مقام بلندي نزد مردم و عالمان داشته که چنین ماجرایی در وصـف   می

داود،   ابـن (.اند دانسته ق369 ق و در برخی موارد368سال وفات وي را  .اند کردهوي نقل 

  )65صق، 1392

  نسب و نژاد. 1ـ2

زیـرا هـیچ    یا عرب مقیم ساکن قم بـوده  ایرانی قولویه  ابنمشخص نیست  طور دقیق به

در یک منبع رجالی اهل سـنت بعـد از    یل وي ذکر نشده است؛ فقطلقب و نسبی از قبا

، 26ج ،ق1413ذهبـی،  (».الشـیعی السـهمی  « :آیـد  می قولویه  ابنذکر مشخصات اجداد 

شیعی و سهو و اشتباه مستنسخان ندانیم، باید گفت  اگر سهمی را تکرار کلمۀ )393ص

. نـد ا هسهم باهله معرفی کرد ۀسهم قریش یا قبیل ۀبه قبیلشناسان سهمی را منسوب  نسب

  )343، ص3ج، ق1408 سمعانی،(

  هیقولو ۀیتسم وجه .1ـ1ـ2

نسـبت   اسـت. دربـارۀ    در قم و میان خاندانی دانشمند و محدث زاده شده قولویه  ابن

موافـق آنچـه   آن در منابع رجالی و تاریخی گزارشی دیده نشد.  ۀقولویه و وجه تسمی

. و باید آن را قُولُویه خوانـد  ضمه است قرائت قاف و �م،  شده، برخی کتب ضبطدر 

حلـی،  .(قرائـت درسـت اسـت    ،در واو نخست، ساکن و واو دوم، ضمهبدین ترتیب 

برخ�ف قرائت رایج یعنی قولویه، تلفـظ قُولُویـه درسـت     رو ایناز )33ص، ق1411

  .است

مهـاجر   ایرانی بودند یا از اعراب مشخص نیست خاندان وي در اصل اشاره شد که

از خاندان قولـوي در   ،قولویه  ابنبا عصر  زمان هم ،همه در منابع اهل سنت با این ؛به قم

بـراي نمونـه    تـاجر و اهـل نقـل حـدیث هسـتند؛      شود که معمو�ً اصفهان نام برده می

ـ قولو   م بنیراهبا    بن یلع    حمد بنا سحاق بنا عقوب تاجریبوا« از اهـل ري حـدیث   » هی

حـافظ  (.، در اصفهان فوت کرده استق368درگذشته،  قولویه  ابنشنیده و در سالی که 

اصفهانی و  قولویه  ابندویست سال پس از درگذشت  )221، ص1ج ،م1934 اصبهانی،
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تـر ایـن    هم محدثان اصفهانی از خاندان و فرزنـدان محـدثان کهـن   قمی، باز قولویه  ابن

  ابـن و منسوب بـه جـد بزرگشـان    » قولوي«کنند که  گزارش می ، سماع حدیثخاندان

ـ نُ  ابـن  نـک:  نیز؛ 483، ص1ج، ق1395سمعانی، (.هستند قولویه  ،ق1410 ،حنبلـی  هقطَ

ـ    رسد احتما�ً به نظر می )683، ص2ج دان خاندان محدث اصـفهانی پسـرعموهاي خان

آمد داشـتند؛  و رفته ري و قم تجاري و فامیلی ب محدث قمی بودند که گاه براي روابط

بیشـتر بـه مجـالس اهـل      ،محل زیست شهر و منطقۀاقتضاي  گرچه خاندان اصفهانی به

  سنت نزدیک بودند.

  سنت اهل محدثان بر قولویه ابن تأثیر .2ـ2

سـال  » علی ابی  ابن«را بر اساس نقل  قولویه  ابنق) تاریخ وفات 748(الدین ذهبی شمس

 ابـن  ادجوهاي مـا نشـان د  و جست )394، ص26ج ،ق1413 ذهبی،(.کند ذکر می ق368

ق)، محـدث و معـدل   419ــ 333(کوانیاحمد ابوعلی ذَ  همان ابوبکر محمد بن علی ابی 

از ایـران، عـراق و   اصفهانی است که براي طلب حدیث و سماع بـه شـهرهاي زیـادي    

سرانجام براي شرح و توضیح  کوفه و بصره و مکه سفر کرده و ،اهواز حجاز مانند ري،

عمـاد    ؛ ابـن 271، ص28ج، همـان (.را نگاشـته اسـت   المعجـم مشایخش کتاب  دربارۀ

ذهبی کتاب فهرست اسامی مشـایخ وي یـا همـان     شاید )96، ص5ج ،ق1406 حنبلی،

، 28ج ق،1413 ،ذهبـی (.کتاب هم نام برده استرا در اختیار داشته که از راوي  المعجم

، از اساتیدش نام ببرد و تنها کتابی که ذهبی المعجم) چون ذکوانی بنا داشته در 272ص

اسـتاد ذکـوانی بـوده     قولویه  ابن ،یقین برد همین کتاب است، قدر به براي ذکوانی نام می

شیوخش سال وفات وي را گزارش کرده است. سال وفات ذکوانی حدود  معجمکه در 

تـري   تاریخی کهـن  با منبع رجالیاست؛ بنابراین  سی سال قبل از نجاشی و طوسی بوده

از منابع نجاشی و طوسـی   رو هستیم که برگرفته هروب قولویه  ابنبراي اع�م سال وفات 

  شاهد آن بوده است. ذکوانی خود و احتما�ً نبوده

  ابنتوانسته  دهد او می علی ذکوانی نشان می ابی  هاي زندگی ابن سال از سوي دیگر،

 یـا بغـداد   مـث�ً  ،را درك کرده و از وي سماع داشته باشد و این سماع در عـراق  قولویه

و هم ذَکوانی هـر   قولویه  ابنري یا حتی اصفهان اتفاق افتاده باشد؛ زیرا هم  مث�ً ،ایران

چنان  قولویه  ابندهد مجالس درس  تاریخی نشان می و جوال و رحال بودند. این یافتۀد
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احتمـال   ،عالمان اهل سنت بوده است. از سوي دیگر آمدو رفتمحل شهرتی داشته که 

با خویشان اصفهانی و فرزندان و نسل قولویـه اصـفهانی، بـا وجـود      قولویه  ابنارتباط 

در  قولویـه   ابـن زیرا بعیـد نیسـت    ؛دشو گزارش یک محدث اصفهانی از وي بیشتر می

  اصفهان حاضر بوده که محدثان آن دیار از وي نام بردند.

، برخی شاگردان وي را نام بردنـد کـه   قولویه  ابنمنابع اهل سنت هنگام شرح حال 

عبداهللا حسینی کـه بـا     حمد بنم از جمله ابوالحسین یحیی بن ؛براي ما ناشناخته هستند

ه وي خطا رخ داد و نیز کنیۀ اونام پدران  ضبطجوهاي فراوان مشخص شد در و جست

ق) و 376ـ318(احمد از سادات حسینی  محمد بن  و نام صحیح وي ابومحمد یحیی بن

در نیشابور، بلکه خراسان، بوده است. یحیـی زاهـد، عـالم و    زباره  بنی بزرگاز خاندان 

نقابـت مراسـم    ،ق357ق و 349هاي  بوده و چندین بار در سال نقیب حج براي علویان

بازي هري و همشاو را همق) 405(ه داشته است. حاکم نیشابوريحج علویان را بر عهد

. کودکی خود معرفی کرده و نیـز بسـیار سـتوده و در مـدح وي کتـابی نگاشـته اسـت       

) یحیی در منابع رجـالی شـیعه نیـز بـا عنـوان یحیـی       129، ص3ج، ق1408سمعانی، (

 ،ق1415همـو،  ؛ 264 ،ق1417 طوسـی، (.ابومحمد علوي نام برده و معرفی شده اسـت 

بار با کنیه و بار دیگر با   ، یکتکراري صورت به بار  دو که برخی مانند نجاشی )450ص

کـه شـرح حـال و     حالیدر ،را معرفی کردندوي  ،ضبط کامل اجدادش تا امام علی

  ) 443و  442صق، 1416 نجاشی،(.ي هر دو نفر یکی استها کتاب

مـذهب بـوده اسـت؛ زیـرا پـدرش هماننـد        رسد ابومحمد علوي زیـدي  به نظر می

کرده و مدت چند ماه حکومت شهر نیشـابور را دسـت گرفتـه و    اعتقادات زیدیه، قیام 

 )173ق، ص1409 رازي، الدینفخر(.بیعت کردند هعنوان خلیف به ،با او نفر چندین هزار

یـا   نیالمسح على الخف یضاح فیا�ي ابومحمد از کتاب ها کتابدر شمار  ،آن افزون بر

کـه اعتقـاد    )443و  442صق، 1416نجاشی، (بردندنام  نیالمسح على الرجل یفکتاب 

  بر مسح پاپوش یا کفش از مختصات فقهی زیدیه است.

  خاندانی محدث از قولویه  ابن. 3ـ2

وي را که بـه حـدیث و رجـال     حداقل چندین نفر از افراد خانوادۀ یعیش شناسان رجال

فرد بسیاري از اسناد  ، شاگرد و راوي منحصربهند. پدر و برادرشا همعرفی کرد ند،پرداخت 
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چنـدانی در دسـت    اطـ�ع  قولویـه   ابـن فرزندان  ۀعبداهللا اشعري هستند. دربار  بن سعد

بـن   احمـد عبـدالعزیز   ابـو  ،دانیم پسـرش  می بر اساس سند برخی احادیث فقط ؛نیست

، ق1414طوسـی،  (.بـوده اسـت   پـدرش  از راویـان حـدیث   ندرت قولویه، به  جعفر بن

   ) 688ص

آن باشـد کـه فرزنـدان و     قولویـه   ابناط�عی ما از خاندان و فرزندان  شاید علت بی

تـرین   در بغداد، بـه قـم بازگشـتند و چـون مهـم      قولویه  ابنوي، پس از وفات  خانوادۀ

انوادگی در بغداد نوشته شد، اسناد و طرق خ قولویه  ابني حدیثی امامیه پس از ها کتاب

، محـو و  قولویـه   ابـن غضـائري از    نقلیات شیخ مفید و ابـن  او که قمی بودند، در سایۀ

تا زمـانی کـه شـاگردان و راویـانی چـون شـیخ مفیـد و         ،تر عبارت ساده به ناپدید شد.

  ابـن تـا   هـا  قمـی  غضائري در دسترس بودند، کسی به سراغ اسناد شاذ و غیرمشهور ابن

؛ مگر آنکه در محل و مرکز جهـان علـم آن روز، بغـداد، حضـور بـه هـم       نرفته قولویه

یک محـدث  وجود شاهد دیگر این مدعا  است. خود را عرضه کرده دیثاحارسانده و 

شـود و   حاضـر مـی  در بغداد و حجاز  است که پس از آنکه قولویه  ابن ۀقمی از خانواد

ي حـدیثی قـرن   هـا  کتابدر  ،قولویه  ابنپس از  ها برخی اسناد قمیمجلس درس دارد، 

شـاذان    او ابـن  .نقل و بازگو شوند قولویه  ابناز  بعد به طرق غیر از شیخ مفید، به پنجم

  اش بیشتر خواهیم گفت. درباره است که قولویه  ابنخواهري  ۀنو قمی،

اکنـون   قولویه  ابن، اسناد و طرق ها کتابتوان گفت آنچه ما از احادیث،  بنابراین می

ورد دیدگاه و نقلیات عالمان شیعه بغداد در قرن چهـارم و پـنجم   ابیشتر ره ،شناسیم می

نیـاز بـه    قولویـه   ابـن است. شناسایی ابعاد دیگر شخصیت علمـی و زنـدگی شخصـی    

کـه اکنـون مفقـود و ناپیـدا      هاي حدیثی غیـر از بغـداد دارد   مراجعه به مکاتب و حوزه

  هستند.

  . پدر1ـ3ـ2

رغـم آنکـه خـود صـاحب      به وشهر قم بود  محدثان برجستۀولویه از بزرگان و محمد ق

که از ائمه نقـل نکردنـد، از    در شمار محدثانی ، ضمن شرح حال فرزندش یاکتابی نبود

سبب اتصال وي با  قولویه نزد محدثان شیعه، بهمحمد  . اهمیت عمدۀیاد شده استوي 

 بـن   بـا سـعد   ويسر شده که میرو  ازآناسناد و احادیث قرن دوم و سوم است. این امر 
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را از  اي کـه نجاشـی او   گونه اط نزدیکی داشته است؛ بهق) ارتب301(عبداهللا اشعري قمی 

) شواهد بسـیاري  123ص، ق1416نجاشی، (.کند معرفی می» برگزیدگان اصحاب سعد«

ي حـدیثی  هـا  کتـاب دار اسناد و  محمد قولویه راوي برجسته و میراثدهد که  نشان می

؛ طوسـی،  178ص ،ق1416 نجاشـی  نک.(.سعد براي محدثان قرن چهارم و پنجم است

   )439ص ،ق1415

 بن  روایت از سعد 200 نزدیکمانده،   ز در تنها کتابی که از وي باقیین قولویه  ابن

، قولویـه   ابـن  :نـک بـراي نمونـه   (.کند گزارش میعبداهللا اشعري را به نقل از پدرش  

 ،طوسـی : بـراي نمونـه نـک   (طوسی در تهـذیبین  و...) 47، 46، 41، 39ص ،ق1417

و...) و شـیخ   35، 7، 6، ص1ج ،ش1365، همو...؛ و 20، 19، 12، ص1ج ،ش1363

همـو،  ...؛ و 12، 11، 9ص، م1993 مفیـد،  :نـک بـراي نمونـه   (مفید در برخی آثـارش 

  ابـن عبداهللا را بـه نقـل     بن وفور روایات سعد ...) بهو 31، 30، 19، 4ص، ]د[ق1414

از اساتید کشی است؛ زیرا در  قولویه  ابنپدر  ،قطع بهکنند.  از پدرش بازگو می قولویه

 صـورت مسـتقیم از محمـد    مورد بـه  50 حدود ،مانده  کتاب رجالی که از کشی باقی

کشـی،   :نـک بـراي نمونـه   (.کنـد  را نقل می عبداهللا  بن قولویه، روایاتی متصل به سعد

  )...و 323، 281، 39ص ،1ج، ق1404

  برادر. 2ـ3ـ2

و ناقـل   قولویـه   ابـن بـرادر  » مسرور  موسى بن  بن جعفر  محمد بن  بن ین علیبوالحسا«

چندانی از وي صورت نگرفتـه   رو سماع اینث است که در سنّ کم درگذشته و ازحدی

 .دهـد  سند می قولویه  ابن ۀبا واسط آدابه فضل العلم و است. نجاشی به کتاب وي با نام

است؛  قولویه  ابنتر  رسد ابوالحسین برادر بزرگ به نظر می )262ص ،ق1416 نجاشی،(

کـه   حالیدر کند، برادرش نقل می ۀعبداهللا با واسط  بن روایاتی را از سعد قولویه  ابنزیرا 

 123صهمان، (.یث نشنیده استخود گفته از سعد غیر از دو و به نقلی دیگر چهار حد

تـر   بنابراین ابوالحسین که چنین فراوان از سعد سماع دارد، بایستی برادر بزرگ )178 و

  باشد. قولویه  ابنو متقدم از 

  خواهر ۀنو. 3ـ3ـ2

بـا   قولویـه   ابـن دهد خـواهر   نشان می مانده از قرن پنجم ي باقیها کتاببررسی اسناد و 
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 احمـد بـن    خواهر، ابوالحسن محمد بناین  ۀشاذان قمی وصلت کرده و نو  خاندان ابن

، ق1369کراجکی، (»خال اُمی«با تعبیر  قولویه  ابنشاذان قمی، در چند سند از   بن 3علی 

نقل ) 688 و 682ص، ق1414طوسی، (»الخال«صورت مطلق  و گاه به )220 و 185ص

چنـان محـدث و دانشـمند     ،در قـرن پـنجم   شاذان قمـی   بنکند. ابوالحسن  حدیث می

شـیخ  (.خواندنـد » الشـیخ المفیـد و الشـیخ الفقیـه    «و » مـام ا�«اي شده که او را  پایهبلند

 ؛ ابـن 128و  80ص، ق1369کراجکـی،   :نـک نیـز  ؛ 353ص ش،1366 الـدین،  منتجب

ق) بیش از پـانزده بـار   449(افزون بر آن، ابوالفتح کراجکی )152ص، تا بیآشوب، شهر

ش را در را شـنیده کـه کتـاب    ابـن شـاذان  در آثارش شهادت داده که سـماع ابوالحسـن   

، ق1405راجکـی،  ک :نکبراي نمونه (.کرده است قرائت می ق411مسجدالحرام به سال 

 ا�مـالی شیخ طوسی نیز در کتاب  ...)و 121، 80، 62ص، ق1369؛ همو، 20 و 9، 6ص

، ق1414 طوسی،(اختصاص داده است ابن شاذانمجلس ام� را به نقلیات خود از  چند

مانده و چاپ شده اسـت. او در    باقی ابن شاذان مئإل منقبإلکتاب  )706 و 687 ،681ص

، ق1407، ابـن شـاذان  (.کنـد  حـدیث نقـل مـی    قولویـه   ابناین کتاب در مواردي نیز از 

 ،از دایـی مـادرش زیـاد نیسـت     ابـن شـاذان  مجموع، نقل چون در )160 و 46، 32ص

  درك کند.توانسته را  قولویه  ابناز عمر او مدت اندکی  احتما�ً

  قولویه  ابن يها کتاب یموضوع تحلیل. 3

را نـام   قولویـه   ابـن کتـاب   26 مجمـوع، ان از جمله نجاشی و شـیخ طوسـی، در  رجالی

، تـا  بـی شهرآشـوب،    ؛ ابن92ص، ق1417 طوسی، ؛124ص ق،1416 نجاشی،(.اند برده

ها را به تعداد  شیخ طوسی شمار آن ي بسیاري دارد.ها کتابند که او ا تفق) آنان م66ص

معرفـی  » کتب حسان«ها را  ) و نجاشی آن92ص ،ق1417طوسی، (داند ابواب فقهی می

ق، 1416 نجاشـی، (.کند که بیشترشان را بر شیخ مفید و غضائري قرائت کرده اسـت  می

توان در جدولی چنین جـاي   را می قولویه  ابني ها کتاببندي موضوعی  دسته )124ص

 داد:
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  ها کتاباسامی   تعداد  موضوع

کتـاب  ، نیمـ یبملک ال کتاب الوطئ ،هالفطرب کتا، الجمعإل والجماعإل  16  فقهی

ـ ب ،کتاب الصـداق ، کتاب الص�ة، یکتاب األضاح ،الرضاع ان حـل  ی

ـ  ، کتـاب العـدد  ، قسمإل الزکـاة ، محرمهمن  وانیالح شـهر   یالعـدد ف

 ،کتـاب الحـج  ، عـدد شـهر رمضـان    یداود ف  الرد على ابن ،رمضان

  هقیالعق کتاب، الشهادات ،آداب الحکام القضاء و

  لإلیل وم وی، لیام اللیق ،اة األبدیمداواة الجسد لح  3  عبادي اعمال

  عن األئمإل ذلک من الفضل یما روى ف و اراتیجامع الز  1  زیارات

 خ الشـهور و یتـار کتـاب   ،صـول الکتـب وا�  فهرست مـا رواه مـن    2  و رجال تاریخ

  هایالحوادث ف

  ا�ربعین، کتاب النساء، کتاب النوادر، کتاب الصرف  4  پراکنده

   

  مانده برجاي يها کتابمحتواي . 1ـ3

، الزیارات جامع ،قول شیخ طوسی یا به الزیاراتکامل جز  به قولویه  ابني ها کتابمحتواي 

 البتـه شـود.   ها با حدس و گمان نظر داده مـی  موضوع آن دربارۀبنابراین،  ؛در دست نیست

 ادریـس   ابـن  تـا قـرن ششـم موجـود بودنـد؛ زیـرا       قولویه  ابني ها کتاببرخی دیگر از 

روایـت را   22  ،)264ـ255ق، ص1429(السرائردر بخش مستطرفات کتاب  ق)598(حلی

  ابنو اسناد  قولویه  ابنسند خود تا  ؛ اوکند ذکر می قولویه  ابن يها کتاببر اساس یکی از 

 روزگـار ابـن  در  قولویه  ابندهد این کتاب  تا معصوم را نیاورده است که نشان می قولویه

 . احتمـا�ً جزئیـات ندیـده اسـت    همـۀ  تکرارنیازي به  او ادریس در دسترس عامه بوده و 

ادریـس    شیخ عباس قمی امروزین داشته که ابـن  الجنان حیمفاتاي رایج مانند  کتاب نسخه

تـا   قولویه  ابنیا اسناد  قولویه  ابنسبب شهرت کتاب نزد عموم، براي ذکر اسناد خود تا  به

 يمحتـوا ، کند ینم ذکر را کتاب نام سیادر  ابن گرچه. معصوم نیازي احساس نکرده است

 يرفتارهـا  و آداب بـه  مربـوط  که دارد شباهت قولویه  ابن لهیلال و ومیال کتاب به ثیاحاد

  .است روز شبانه طول در عهیش و مسلمان فرد

سا بـودن و  زهد و پاردعوت به  شتر دربارۀیو ب این روایات موضوع واحدي ندارند

جاي شگفتی است کـه بیشـتر ایـن    . ویژه شیعیان خاص است رعایت آداب اخ�قی، به
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ادریـس،    پـس از ابـن  منابع  یدر هیچ کتاب حدیثی دیگري ذکر نشدند و برخروایات 

ابـن   مسـتطرفات السـرائر  به نقـل از   قولویه  ابنمانند ع�مه مجلسی، با استناد به کتاب 

؛ 540و  287، ص63ج، ق 1403 مجلسی، :نکبراي نمونه (.کردند ذکرها را  آن ،ادریس

   و...) 164ص ،65ج

و خلق شیعه واقعی اسـت،   آداب صورت پراکنده دربارۀ که بهجز موضوع روایات  به

و قبـل   معصومینی تا امام صـادق قابل توجه، اسناد روایات است که همگی به  نکتۀ

و نیـز   زیـد بـن علـی    ت نیز به تولد و نامگذاري شگفتانۀرسند. برخی روایا آن می

 و 260ص ق،1429 ادریـس،   ابـن (پردازنـد  مـی  شهادت زید توسط پیامبر بینی پیش

روایـات دال بـر    ،رسـانند. از سـوي دیگـر    که بوي روایات زیدیه را به مشام می )261

)، برگرفتـه  264صهمان، (کید فراوان بر ورع و خلوص دلو تأدعوت به اص�ح باطن 

کنند. به هر روي این دست  از متون روایی شیعه اسماعیلیه و باطنیه را به ذهن متبادر می

 مورد استقبال منابع کهن امامیـه قـرار نگرفتـه کـه احتمـا�ً      قولویه  ابنروایات از کتاب 

  سبب نزدیکی با اعتقادات فرق شیعی دیگر مانند زیدیه و اسماعیلیه بوده است. به

  ي ابن قولویهها کتابات فقهی در موضوع. 2ـ3

مربوط به عبـادات در   یمستحب و اذکار اعمال ،لهیل و ومی کتاب موضوع رسد یم نظر به

 محـدثان  انیم در موضوعو  يگذار نامنوع  نیا رایفرد مسلمان باشد؛ ز کیروز و شب 

صـاحب کتـاب نـام     يراو ها ده یو طوس یبوده است و نجاش جیرا يامر یسن و عهیش

، 91، 83، 64ص ق،1416 ،ینجاشـ  :نـک نمونه  يبرا(داشتند لهیو ل ومیبردند که کتاب 

ــ...؛ 214 و 182 ــ در دقــت و) 247 و 166، 70ص ،ق1417 ،یطوس  ،یاســام یبرخ

: اسـت  آمـده  تـر  کامـل  کتاب اسم ها آن از یبرخ در. کند یم تر روشن را کتاب موضوع

کتاب  یطوس خیو ش یاشیع) 64ص ق،1416 ،ینجاش(».لهیل و ومی عمل یف المبسوط«

ـ  مختصر«: اند خ�صه کرده را ها آن زینخود  که ندداشت لهیو ل ومی  ،یطوسـ (».لـه یل و ومی

 عمـل نـام و موضـوع، کتـاب     نیبا ا ییها کتابانبوه  انیم از )241 و 214ص ،ق1417 

ـ  ق) و303(ینسائ لهیال و ومیال مـن الواجبـات و    لـإل یو الل ومیـ عمـل ال  یمفتاح الف�ح ف

 بـه  یهمگ که ندا هدیرس چاپ به اکنون گر،ید یق) و برخ1031(ییبها خیش المستحبات

  . ندا هپرداخت شب و روز یمستحب اذکار و آداب موضوع نیهم
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 زکاةداشتند، مانند عیاشی که  کتاب الفطرهاسامی دیگر راویانی که  مقایسۀ همچنین،

، زکـات و  ها کتابدست  )، نشان داد موضوع این351ص ق،1416 نجاشی،(دارد الفطره

  )389و  386ص ق،1416 نجاشی، :نک(.ماه رمضان است فطریۀ

 قولویـه   ابـن کند  و عیاشی آشکار می قولویه  ابني ها کتاباسامی و موضوع  ۀمقایس

ر و سـمرقند و  در نوع موضوعاتی که انتخاب کرده، بسیار به مکتب حـدیثی مـاوراءالنه  

کتاب شناسان  هایی که در با� اشاره شد، باید گفت رجال جز نمونه کش شباهت دارد. به

 نـام بردنـد  » غلمان عیاشـی «را فقط براي یک محدث دیگر از  اة األبدیمداواة الجسد لح

بوده و به هنگام حضور وي  قولویه  ابن طبقۀ هم ) که احتما�270ًص، ق1417طوسی، (

دیگـري کـه    گرفته است. البته فرضیۀ تأثیردر ماورءالنهر و خراسان، آن را دیده و از آن 

 هـا  کتابنویسان بعدي در انتساب این  اخت�ط و اشتباه فهرست ،شود به ذهن متبادر می

زنـی   همـه چـون بـراي ایـن گمانـه      با ایـن  ؛است قولویه  ابناز عیاشی و شاگردانش به 

  شود. اي نداریم، بدان توجه نمی قرینه

، قولویـه   ابني فقهی ها کتاباگر اعمال مستحبی هم جزئی از فقه تلقی شود، تعداد 

حتی اگـر   ،در این میاني وي است. ها کتابحجم  %70که بیش از  رسد عدد می 19به 

نادیـده   ،دانـد  شیخ طوسی که کتب فقهی این محدث را به تعداد ابـواب فقـه مـی    گفتۀ

پوشـی   ، چشـم قولویـه   ابـن ي ها کتاب همۀ ثبت نشدن نام حتمالا از نیز وگرفته شود، 

چهارم  در میان فقهاي سدۀ قولویه  ابنعظمت مقام فقهی دهد  این حجم نشان می کنیم،

  .یف ظاهر شده استلایه و قابل توجه است که چنین پرتأبلندپ

  دیمف خیش بر قولویه  ابن یفقه تأثیر. 1ـ2ـ3

 ند ازا عبارت رساندند، نجاشی و طوسی اسناد و طرق وي را به که قولویه  ابنشاگردان 

نوح که در ایـن    هدیه و ابن   موسی بن احمد بن  شیخ مفید، حسین غضائري، حسین بن

در رجال نجاشی داشته اسـت. در برخـی    قولویه  ابنمیان بیشترین نقل را شیخ مفید از 

نقل کردنـد کـه نشـان     قولویه  ابنسندهاي نجاشی و طوسی نیز چندین استاد با هم از 

  حاضر بودند. قولویه  ابنبا هم در مجلس درس  دهد احتما�ً می

  نوح ابن  یموس  بن احمد  بن  نیحس  يغضائر نیحس  دیمف خیش  قولویه  ابن شاگرد نام

  5  9  10  40  نقل تعداد
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بـوده اسـت؛ زیـرا     قولویه  ابنفقهی شیخ مفید از  پذیرياثررسد بیشترین  به نظر می

) قرائـت کـرد و   قولویه  ابن(شیخ مفید) فقه را بر او(استاد ما ابوعبداهللا«آورد:  نجاشی می

 و هـا  کتـاب  از اکنون )123ص ق،1416 نجاشی،(».فقه خود) را بربستدانش (از او بار

 بـا  هـا  آن ۀسـ یبـا مقا  میتـا بتـوان   سـت یدر دسـت ن  يو اثر ینشان قولویه  ابن یفقه آثار

 يآمار یجینتا دیمف خیش بر قولویه  ابن تأثیر قیدق زانیم بر د،یمف خیش موجود يها کتاب

 دیـ مف خیشـ  یفقهـ  يها کتاب در را قولویه  ابن نام یوقت همه نیا با ؛میکن اع�م یجزئ و

 و ینقلـ  کـرد یکـه رو  دیـ مف خیشـ  یفقه يها کتاب در که میابی یدرم ،میکن یم جووجست

تـا   شـود  یمـ  برده نام سند يابتدا قولویه  ابن از یوقت شوند، یم ذکر اسناد و دارد ییروا

  ابـن  سند همان به» بهذا ا�سناد« عبارت باصورت معلق  به اتیصفحه، سند روا نیچند

 43 يحـاو  کـه  دیمف خیش المتعه کوچک ۀرسال نمونه يبرا. شوند یم بازگردانده قولویه

ـ مف(.شـود  یم داده ارجاع قولویه  ابن به یهمگ است تیروا  ؛14ــ 7ص ،]ج[ق1414 د،ی

  )بعد به 40ص ،]بان[هم :نک گرید يها نمونه يبرا

ترکیب حدیث و استد�ل و تعقل در استنباط احکام فقهی  گفتنی است از سوي دیگر

کار بـرده اسـت کـه هـم فقیـه و هـم         عقیل عمانی، در فقه شیعه به ابی  را نخستین بار ابن

 نجاشی،(.نوعی مبدع علم اصول است یی نوشته و بهها کتاب ،متکلم بوده و در هر دو علم

شـمار    به قولویه  ابنعقیل از اساتید  ابی  ) ابن158ص ،ق1418خزرجی،  ؛48ص ق،1416

داده اسـت و   قولویـه   ابـن اي بـه   صورت مکاتبه یش را بهها کتاب ۀ نقل همۀآید و اجاز می

هـا را بسـیار    ي او را بر استادش شیخ مفیـد قرائـت کـرده و آن   ها کتابنجاشی نیز برخی 

نیـز   قولویـه   ابـن توان تخمین زد که  بر این مبنا می )123ص ق،1416 نجاشی،(.ستاید می

اسـت و    ثور بـه فقـه اجتهـادي بـوده    عقیل، در حال گذار از فقه مأ ابی  مانند استادش، ابن

ي فقهی او بدون ذکر روایات یا جـدا شـده و منفصـل از روایـات     ها کتاببرخی  احتما�ً

  نگاشته شده بودند.فقهی 

  ي رجالیها کتاب. 3ـ3

 شـیخ طوسـی  عبـارت صـریح   ، قولویه  ابني ها کتاب ۀمهم و قابل استفاده در مطالع ۀنکت

 ،طوسـی (».ها را روایت کرده است آن قولویه  ابنهایی که  و اصل ها کتابفهرست « است:

دو استادش  واسطۀ دهد نجاشی این کتاب رجالی را به نی نشان می) قرای92ص ،ق1417
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فهرست راویان صاحب کتاب را  ،شیخ مفید و غضائري در اختیار داشته و بر اساس آن

   )1399 عسگري،فرجامی و  :براي اط�ع بیشتر نک(.هایی تنظیم کرده است در بخش

  يو یثیحد يسفرها ؛قولویه  ابن دیاسات. 4

واسـطه از   توان سراغ گرفت، بـا واسـطه یـا بـی     هر استاد حدیثی که در قرن چهارم می

محدثان قم و ري، که از محدثان ماوراءالنهر، تنها از  است. وي نه  بوده قولویه  ابناساتید 

هـاي آفریقـا هماننـد     بغداد و کوفه، مکه و حجاز، شام و دمشق و حتی برخی سـرزمین 

  ابـن اسـاتید  اسامی  مصر و قیروان حدیث شنیده و طرق کتب حدیثی را آموخته است.

از ترتیب فراوانـی نقـل او    به ،طوسی الفهرستنجاشی و  الرجالبر اساس اسناد  قولویه

  جاي داده شده است. در جدول زیرها  آن

  بر اساس فراوانی نقل قولویه  ابناساتید  ):1( جدول

  تعداد نقل  نام استاد  تعداد نقل  نام استاد

  1  علی حجال قمی  بن  حسن  6  شیوخی) عن ابی و سائر(پدر و برادر

  1  عبداهللا بجلی  بن  اسماعیل  بن احمد  6  کشّی

  1  پسر عیاشی  5  سعدآبادي  حسین  بن  علی

  1  عبدالعزیز بن عیسی جلودي  4  عامر اشعري  بن محمد  بن  حسین

  1  مهزیار  بن  علی  بن  حسن  بن محمد  4  سلیمان صابونی  بن  ابراهیم  بن  احمد  بن محمد

  1  ابراهیم کلینی علّان  بن محمد  بن  علی  3  ولید  ابن

  1  حکیم بن داود بن حکیم  3  علی بن ابراهیم همدانیبن  محمد  بن  قاسم

  1  ق)316(جعفر رزاز  بن محمد  3  سهل  بن  حسن  بن محمد  بن احمد

  1  ق)346(احمد بن محمد بن عمار  2  بن وارث سمرقندي محمد

  1  محمد بن عبدالمؤمن مؤدب قمی  2  پدر شیخ صدوق)(بابویه  ابن

  1  حسین بن شاذویه  2  ق) 329(کلینی

  1  احمد بن اصفهبذ قمی  2  ه�ل  بن  فضل  بن  ابوعیسی عبیداهللا

  1  عقیل مقاله ابی  بن  علی  بن  حسن  2  علوي حسنی محمد  بن ابوالقاسم جعفر

      1  همدان
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 رجـال الاین اساتید نکاتی اکتشافی قابل ذکر است؛ از جملـه آنکـه در اسـناد     ۀدربار

 ۀو گـاه بـا کنیـ   صـورت مطلـق    جعفر به  بن با نام محمد قولویه  ابنبه  نجاشی، معمو�ً

  ابندیگري با  ۀطبق میان استاد همشود که این عنوان  جعفر اشاره می  بن ابوالقاسم محمد

ي آن دو میسـر  از طریـق راو  . تشخیص این دو اسم مشترك، فقطمشترك است قولویه

 کنـد  نقل می» محمد  جعفر بنابوالقاسم «بار از  32، »عثمان نصیبی قاضی محمد بن«است. 

 ،ایـن مـوارد   و...) که در همـۀ  327، 127، 56، 49، 24، 20ص ق،1416 نجاشی، :نک(

اسـت و  » عبداهللا/عبیـداهللا حسـنی علـوي موسـوي      محمد بن  ابوالقاسم جعفر بن«مراد 

و حتـی در    نقـل نکـرده   قولویـه   ابـن گاه از  ندارد؛ زیرا نصیبی هیچ قولویه  ابنربطی به 

ابـن   :نـک براي نمونـه  (.لوي استنجاشی، نیز راوي ابوالقاسم ع الرجالخارج از اسناد 

 طریقی که نصیبی از جعفر بن نجاشی معمو�ً ،از سوي دیگر )174ص، ق1407، شاذان

و مشایخ او  قولویه  ابندانیم  خواند و می می» طریق الکوفیین«کند،  محمد علوي نقل می  

  )127ص ق،1416 نجاشی،(.قمی هستند معمو�ً

  تولد و رشد: قم. 1ـ4

و از محـدثان  ااسـت.   ، قمقولویه  ابنخاندان و نژاد  زادگاه، محل رشد و نمو و احتما�ً

) را ق301(عبداهللا اشـعري   بن دست خاندان اشعري بوده، سعد  آن به ۀبنام قمی که رشت

) و 124ص ،همـان (»ا چهار حـدیث تنه«او خود گفته:  یبر نقل . بنادر کودکی درك کرد

عبـداهللا اشـعري سـماع       بـن  ) از سعد178ص ،همان(»قط دو حدیثف«بر نقل دیگر  بنا

رو بنـا بـر    در خردسالی یا کودکی سعد را دیده و ازایـن  قولویه  ابن احتما�ً کرده است.

هاي پایانی قرن سـوم   توان گفت وي متولد سال عبداهللا اشعري، می  بن سال وفات سعد

  بعد است. قمري به 290حدود  مث�ً

  آن میتعل و يآموز علم تیتثب: ماوراءالنهر و خراسان. 2ـ4

وي روایت فرد علـ تردد داشته است.  نیشابور و ماوراءالنهر، در هر دو منطقۀ قولویه  ابن

در شهر نیشـابور نشـان    قولویه  ابنق) از 376(محمد  مشهوري مانند ابومحمد یحیی بن

توان این احتمال  آمد داشته است؛ گرچه نمیو در این شهر رفت قولویه  ابن دهد قطعاً می

در کـه   باشد را م�قات کرده ويرا هم از نظر دور داشت که ابومحمد علوي در بغداد 

از  قولویـه   ابـن . آموزي ایـن محـدث اسـت    شهرت و علم ۀ، نشان از گسترالهر دو ح
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 ، جعفـر )44ص ق،1416 نجاشی،(کیباش  ي حسین بنها کتاب، و خراسان ماوراءالنهر

و  )428ص (همان،صباح بلخی  ر بننص  ،)121ص همان،(ایوب سمرقندي  بن احمد بن

پسر عیاشی نیز  شاگرديِ احتما�ً را با خود منتقل کرد. )372ص همان،(اثر رجالی کشی

تعلـیم   قولویـه   ابـن در ماوراءالنهر نیـز   )219ص همان،(.ه استسفر بود ورد همینرها

 نعیم سمرقندي از جملـه ایـن متعلمـان     مد بنمح  عهده داشت. حیدر بن حدیث را بر

  )421ص، ق1415طوسی، (.است

  ثیحد و امالي استماع: مصر. 3ـ4

انـد کـه نشـان از     آنجـا شـده  یا ساکن   چهارم افرادي به مصر رفته ۀ نخست سدۀدر نیم

 و استماع حـدیث  سفربه  منابع رجالیفعالیت پررنگ علمی شیعیان در این زمان است. 

، 419، 411، 410ص، ق1415 ی،طوس()385م(موسی تلعکبري  افرادي چون هارون بن

، 11ق، ج1420صـفدي،  (قولویـه   ابـن ق)، از شاگردان 423(عبدون  ابن و )481 و 431

. اند تصریح کرده مصر) ياز شهرها(سیدر تنّ)، 393، ص26ج ق،1413 ،یذهب؛ 116ص

  )294، ص2تا، ج ماکو�، بی  ابن(

ند که در مصر محافـل حـدیث شـیعه را در دسـت     ا هافراد مشهور دیگري را نام برد

 شـدند. در ایـن میـان،    داشتند و سبب انتقال احادیث کوفه و بـ�د دیگـر در مصـر مـی    

 و 298، 60ص ،همـان (یطـائ فضـل    ه�ل بن  محمد بن  فضل بن  اهللا بندیسى عبیبوعا

 شـهورترین م ،یصـابون  یجعف سلیمان  ابراهیم بن  بن احمد  محمد بنابوالفضل و  )232

  ابـن از اسـاتید   ،)281ص ،ق1417 ی،طوسـ  ؛374و  126ص همـان، (مصـر  شیعی یهفق

، در مصر از ایشـان  قولویه  ابن که چندین بار در اسناد نجاشی اع�م شده .هستند قولویه

فـزون بـر آن از   ا )375 و 298، 126، 60ص ق،1416نجاشی، (.حدیث اخذ کرده است

؛ 254ص، 21، جق1429نـوري،  محـدث  (.انـد  دو استاد دیگر وي در مصر نیز نام بـرده 

  )134ـ133ص، ش1398، پوري حسین

کـه  قدري زیاد و پررنگ بـوده   در مصر به قولویه  ابنرسد مدت اقامت  به نظر می

اشـتباه   خود محفل تدریس و انتقال حدیث داشته و حتی در برخی منابع اهل سـنت بـه  

  4)394، ص26، جق1413ذهبی، (.ندا هوي را مصري پنداشت
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  دانش انتقال و يریفراگ :بغداد. 4ـ4

، 1ج ق،1409 راونـدي، (.استق 339سال به بغداد،  قولویه  ابنتاریخ یکی از سفرهاي 

ی چون شیخ مفیـد  اقامت گزیده و شاگردان بزرگ جامتمادي در آنهاي  سال او )445ص

ها که  سبب اتصال با حدیث قمی به قولویه  ابنپرورش داده است.  و حسین غضائري را

 ه منابع غنی و اسـناد اصـیل سـعد   پدر و خاندانش ب واسطۀ در آن محیط رشد کرده و به

هـا بـه دفـاتر حـدیثی      دسترسی قمیعبداهللا اشعري دسترسی داشته، اندیشه و طرق   بن

در  قولویـه   ابـن مدت حضور  ۀدربارکهن کوفیان را مستقیم به بغداد وصل کرده است. 

هایی که داشـته یـا از او    با توجه به نقلیات و سماع غداد اط�عات دقیقی نداریم و فقطب

  ها را تشریح کرد.  تخمین آن توان به شده، می

هـاي   ) نقل حدیث دارد، اگر سماعق329(از کلینی قولویه  ابن ،چون در اسناد زیادي

سوم  ۀاز کلینی و کتاب کافی مربوط به حضور کلینی در بغداد باشد، باید ده قولویه  ابن

در بغـداد دانسـت. از سـوي دیگـر چـون       قولویـه   ابـن هاي حضور  قرن چهارم را سال

و ناق�نی همچون شـیخ  که شاگردان  ساکن بغداد شده عمر، هاي پایانی در سال احتما�ً

توان گفت هماننـد   داشته است، می ق)411(غضائري عبیداهللا  بن  حسین و ق)413(مفید

در بغـداد  صورت مستمر  بهبعد را  قمري به 350دهۀ پایانی عمرش یعنی  کلینی احتما�ً

 فید وصـیت کـرده بـود در کنـار    مکه شیخ  چنان جا نیز دفن شده است؛ زیسته و همان

ادت و ار )19، ص104جق، 1403مجلسـی،  (.دفـن شـود   قولویـه   ابـن اسـتادش   ۀمقبر

حدي بوده اسـت کـه در سـال     در این ایام تا قولویه  ابنهمراهی شیخ مفید با استادش 

تعداد روزهاي ماه رمضان نوشته  ۀیید نظر استاد درباررا در تأ البرهان لمحکتاب  ق،363

  )33، ص1ج ق،1414طاووس،   ابن(.است

در بغداد مستدام و پیوسته نبوده  قولویه  ابنتوان نتیجه گرفت حضور  کلی می طور به

هاي ابتدایی جوانی براي کسـب حـدیث از اسـاتید بغـداد و آشـنایی بـا        دهه و احتما�ً

 ،سالگی بیست تا سیاي جهان اس�م وارد آن شده است که در همان ایام  پایتخت افسانه

وراءالنهر) و خراسان و مـا (هاي دور شرق کلینی را دیده است و پس از سفر به سرزمین

هاي پایانی عمر دوباره مقـیم بغـداد شـده و ایـن بـار بـا        در دههفریقا و مصر)، آ(غرب

  بار اسناد از سفرهایش، ک�س درس و تدریس برپا داشته است. کوله
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  در جغرافیاي سفرهاي او قولویه  ابناساتید تعداد  ):2( جدول

  تعداد استاد  نام شهر  تعداد استاد  نام شهر

  3  عمان و یمن  20  قم

  2  سمرقند  6  کوفه

  2  اهواز  5  بغداد

  2  مدینه  4  مصر

  2  ري  4  بصره

  2  اصفهان  3  دیلم

      3  شام

کـرد بلکـه روایـات     در این سفرها تعلم و تثبیت علم را دنبال می فقط نه قولویه  ابن

اختیـار داشـتن و    انتظار ما را بـراي در داد. حجم انتقال این دانش  تعلیم هم میخود را 

این  . در بخش بعديبرد چون دیگر بزرگان فقه با� می قولویه  ابنفقهی آگاهی از آراي 

  .شود بررسی میاین انتظار تحقیق، چیستی و چرایی 

   قولویه  ابن یفقه يها دگاهیدتحلیل . 5

وي در حدیث تشیع بیش از هـر   تأثیرشناسی  به جریان قولویه  ابناط�ع از آراي فقهی 

هـاي   دسترسی بـه دیـدگاه  آثار او از میان رفته و  د. متأسفانهکن مطلب دیگري کمک می

هـاي نزدیـک    حتی از یادکرد اقوال او در منابع سدهپذیر نیست.  فقهی وي، اکنون امکان

پیش از  درخصوص برخی بزرگان فقهضعیت تا حدودي واین به وي هم اثري نیست. 

اثـر   نبـود رغم  به  ،عقیل ابن ابیآراي  عقیل هم برقرار است. البته ابی شیخ مفید، چون ابن 

بازیـابی  حلـه  مکتـب  ي چـون  بعدگستردگی طرح آن در منابع  خاطر ، بهوياز  مستقل

  ابن اینکه با چرا جاي تأمل دارد ،ه هر حالب) 43ـ42ص ،ش1383 پاکتچی،(.شده است

 اش ، از آراي فقهی)31ص، ق1402حلی، (شدهاز بزرگان حدیث و فقه خوانده  قولویه

خصـوص   در ويدیـدگاه   فقـط  آرا،ایـن  از میـان   .ده استیاد نش  در منابع پس از وي

  .یادگار مانده استبه تعداد روزهاي ماه رمضان 

  تعداد روزهاي ماه رمضان. 1ـ5

م میان فقهاي شیعه پنج ۀتعداد روزهاي ماه رمضان تا سد ۀدربار ماجرای فقهی و پرجدل

. گروهی با استناد به برخی احادیث بر آن شدند که مـاه رمضـان کمتـر از    وجود داشت
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ماه را باید تمام کرد. گروه دیگر در مقابل، به نقصان و  تواند باشد و حتماً سی روز نمی

روز، بر اساس م�ك رؤیت ماه قائل شـدند. دیـدگاه    29کاستی روزهاي ماه رمضان تا 

تـوان   درسـتی نمـی   مشهور شدند. بـه  »اهل الرؤیه«و دیدگاه دوم به  »اهل العدد«اول به 

لم است در قـرن  شروع این اخت�فات فقهی را در تاریخ فقه شیعه تعیین کرد. آنچه مس

یی که علیه یکدیگر ردیه و منازعات این دو گروه از فقها بود تا جا چهارم، بغداد معرکۀ

  نوشتند. باز هم نقض ردیه می

  عددیهدیدگاه . 1ـ1ـ5

ترین نمایندگان گروه اول است که سه کتاب در این بـاره نوشـته    از برجسته قولویه  ابن

 نجاشی،(.رمضان عدد شهر یف داود  الرد على ابن و شهر رمضان یالعدد ف ،العدد است:

 قولویـه   ابن طبقۀ ق) معاصر و هم368(داود قمی  بنمحمد بن احمد  )124ص ق،1416

ـ الب و امیالصـ  یف إلقولوی  ابن یعل الرد ي او بهها کتاباست و در شمار   إلقـ یحق عـن  انی

  )384ص، همان(.اشاره کرده است امیالص

ق) از مدافعان سرسخت این دیدگاه اسـت. او دیـدگاه رؤیـت را    381(صدوقخ یش

 و اهـل  خـواص  ایـن دیـدگاه مـذهب   «خوانـد:   تقیه مـی موافقت با عامه و روایاتش را 

کمتـر از سـی روز نخواهـد شـد و      عه است که اعتقاد دارند ماه رمضان ابداًیاستبصار ش

صـورت   همگی به که کس از ضعفاي شیعه به اخبار مخالف این دیدگاه متمایل شدههر

وي  رسـالۀ رسد دو  به نظر می )531ـ529ص، ش1362صدوق، (»اي وارد شدند... تقیه

معناي ماه رمضـان بـه همـین دیـدگاه عددیـه       دربارۀ 5به اهل بغداد و ابومحمد فارسی

  )392صق، 14116نجاشی، (.مرتبط است

لمـح  داود، کتـاب    ، در رد ابـن قولویـه   ابـن یید اسـتادش  هم به پیروي و تأ شیخ مفید

 ۀاختیـار داشـته و پـار   طاووس آن را در    بنته که امروزه مفقود است؛ اما ارا نگاش 6البرهان

بر اساس  )33، ص1ج ،ق1414 ،طاووس  ابن(.ل مستقیم کرده استقو ابتدایی کتاب را نقل

سـالگی،  25ق و در 363طاووس، شیخ مفید در زمان حیات استادش، یعنی سال   نقل ابن

ـ    اعتقـاد   هـا را  آن ۀکتاب را نگاشته و پس از طعن بر مخالفان، یکی از د�یـل کـذب نظری

  ابـن  ق)،356(حمزه علوي حسـینی   ابومحمد حسن بنعصرش همچون فقهاي فاضل هم

 بابویه و هارون بـن   ق)، برادر شیخ صدوق، حسین بن381(ق)، شیخ صدوق368(قولویه
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از آخرین کسانی است که به  کراجکی )34صهمان، (.داند ق) می385(موسی تلعکبري 

مناظره و مکاتبـه بـا    اما پس از داشته و براي آن کتاب نوشته است، عددیه اعتقاد نظریۀ

 ییـد نظریـۀ  أگـردد و دوبـاره کتـابی دیگـر در ت     میق) از نظر خود باز436(سید مرتضی

  )35صهمان، (.نویسد رؤیت می

  اهل رؤیت. 2ـ1ـ5

اوان جوانی، دیدگاه خود را از عددیـه بـه رؤیـت هـ�ل تغییـر      شیخ مفید نیز برخ�ف 

ـ  الموصـل  أهـل  جوابـات  دهد و در کتـاب  می ـ الرؤ و العـدد  یف  ،ق1416 نجاشـی، (إلی

دهـد و   هـایش را توضـیح مـی    که اکنون باقی مانده و چاپ شده است، برهان )401ص

، ]الـف [ق1414مفیـد،  (.کنـد  با اسنادي ضعیف تلقی می عددیه) را شاذّ(روایات مخالف

سالی از دیـدگاه عددیـه برگشـت و علیـه آن کتـاب       با آنکه شیخ مفید در میان )20ص

 بلکه به تصـریح   به رشتۀ تحریر درنیاورد قولویه  ابننوشت، کتاب خود را در جهت رد

حاب الرد علی الصدوق و اصـ (او با ذکر نام شیخ صدوق فی العدد مسئلإلشناسان،  رجال

  )56ص، تا بیبهبهانی، (.) نگاشته شدالعدد

ق) از شـاگردان شـیخ مفیـد، بـا     460(و شـیخ طوسـی   یمرتضـ  دیدر قرن پنجم، س

 ،صورت خاص مرتضی به انداخته و تثبیت کردند. سید را جاقاطعیت دیدگاه رؤیت ماه 

شـریف مرتضـی،   (را نگاشت که اکنون چـاپ شـده   فی الرد علی اصحاب العدد رسالإل

 ،) و شـیخ طوسـی ضـمن بررسـی احادیـث متعـارض تهــذیبین      17، ص 2ق، ج1405

طوسـی،  (.یـل بـرده یـا رد کـرده اسـت     طـور کلـی بـه تأو    ه را بهوایات عددیتعارض ر

دیدگاه فقهـاي   بود که پس از آن )68، ص2ج، ش1363 همو، ؛154، ص4ج ،ش1365

قـرار  رؤیت ه�ل ماه براي تشخیص ابتدا و انتهاي ماه رمضان  نظریۀ براجماع  به شیعه

  .گرفت

  عدد ۀینظرمنشأ . 2ـ5

. بردنـد  هاي خود از جداول محاسباتی بهره می شماري براي سالو ملل دیگر اهل کتاب 

هاي نخست بدین جـداول   دهمسلمانان از همان س )76ـ73ص ،ش1380 بیرونی، :نک(

از هـاي قمـري    نظر داشتند و مایل بودنـد بـراي جلـوگیري از اخـت�ف در تعیـین مـاه      

مسـلمانان  سـوم،   سدۀ در اوایل، نقلی تاریخیبر  بنا. هاي محاسباتی استفاده کنند روش
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 ابـن (.کردنـد  استفاده مـی  از این جداول براي تعیین پایان ماهدر افریقیه، مصر و اندلس 

هـاي قمـري    هایی قراردادي چون توالی یک در میان ماه روش )173ص، ق1352 ،براج 

، ش1352بیرونـی،   :نـک (.اس�می یاد شـده اسـت   در دورۀ روز بودن 30و  29به نحو 

چگونگی تشخیص آغاز و براي  نوعی ضوابط عددي از ائمه ،در روایات )220ص

ـ  )81ـ80ص ،4ج، ق1407کلینی، (.نقل شده استانتهاي رمضان  طـور   ، بـه عـدد  ۀنظری

ش، 1380 مهریـزي، (سـی روز کمتـر نیسـت   هرگز که ماه رمضان  قراربدین  ،مشخص

و نیـز در   امـام صـادق  بر روایاتی به  بنا ،در تعیین پایان ماه رمضان )217ص ،20ج

؛ 80ـ79ص ،4ج ،ق1407 کلینی، .نک(.منسوب شده است یک روایت به امام رضا

وز دانسته شده سی ر اه رمضانم ،در این روایات) 171ـ169ص ،2، جق1413، صدوق

عالمــان امــامی اکنــون ایــن روایــات را روزه بــودن آن رد شــده اســت.  29 امکــان و

 نسـبت  به امام صـادق اسماعیلیان این روایات را  احتما�ً شود گفته می .پذیرند نمی

  .خود مبنایی روایی داشته باشند تا براي نظریۀ )440، ص2ج، ق1418 مقریزي،(.ندداد

موجـب شـده برخـی    حتـی  گـرایش بـاطنی    ؛هاي باطنی داشـتند  اسماعیلیه گرایش

بـدین   بـا توجـه   رارؤیت ه�ل شماري بر اساس  گاهدر تأیید  7قرآن ظاهر آیۀ، مفسران

گونـه    همان )761، ص2ج ش،1387 شهرستانی، :براي نمونه نک(.تأویل کنند ،روایات

مختـاري و صـادقی،    :نـک (.بدین رأي و نظر تمایـل نشـان دادنـد   شیخیه نیز برخی که 

  )278ـ277 تا، بی کرمانی شیخی،؛ 19ـ18، 5جمقدمه ، ق1426

که در میان اسماعیلیان، چه در زمـانی   آید از منابع تاریخی و جغرافیایی به دست می

 ،که به مصر آمدند و دولت فاطمی را تأسیس کردندنه پس از آکه در افریقیه بودند و چ

 .ه اسـت هاي قمري بر اساس جداول و زیجـات متـداول بـود    آغاز ماه ه محاسبۀهموار

ــی،( ــزي،  ؛234ص، ش1380 بیرون ــی  )162ص ،4جو  64، ص2ج، ق1418 مقری حت

شماري قمري خاص خـود دارنـد کـه از     اسماعیلی نوعی گاه 8هاي امروزه در هند، بهره

نجـومی بـراي تعیـین آغـاز      کام�ًاند و مبتنی بر محاسبات  عهد فاطمیان به میراث برده

که مبتنی بـر رؤیـت    دیگر مسلمانانچرخشی با تقویم  آنان  تقویم .هاي قمري است ماه

  )361ص ،ش1376 ،دفتري(.اخت�ف داردیکی دو روز   ه�ل است،

 رسد پیش از مصـر،  بلکه به نظر می نددر مصر مروج این نظریه نبود اسماعیلیه فقط
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 بردند. نیز از همین جداول بهره می 9ماوراءالنهر احتما�ًخراسان و شمال در  اسماعیلیان

دهد، در  رؤیتی تغییر می نکه دیدگاه خود را از نظریۀ عددیه به نظریۀشیخ مفید پس از آ

رؤیت ه�ل را  کوشد نظریۀ می ،هاي مختلف هاي بسیاري از مردمان سرزمین نامه پاسخِ

عنـوان  ها کتابی است با  یت کند. یکی از آنبراي تشخیص پایان ماه رمضان توجیه و تثب

نشـان  رواج این عقیده را در خراسـان   احتما�ًکه  و العدد هلإلفی ا� 10جواب اهل الرقإل

که به بغدادیه معروف بودند  خوارزم مردمانی از ۀوسیل بهروش این کارگیري  بهدهد.  می

، ش1380 بیرونـی، (.مشاهده شـده اسـت   ـشان در بغداد ساکن بود چون شیخ و داعی ـ

در بـوده،  در خـوارزم  عرّاق که بیرونی مدتی طـو�نی نـزد او     امیر ابونصر بن )234ص

. هاي محاسباتی اسماعیلیه را نقد کرده است ، روشچاپ رسیدهاي که در هند به  رساله

  )3818ـ3817، ص5ج  ،ق1426  ،صادقی مختاري و(

ایشـان   ۀگفتنی است آنطور که از منابع اندك ولی کهن اسماعیلیه برجا مانده، استفاد

منکـر   ،بینند معناي آن نیست که وقتی ه�ل را در آسمان می ها به از این جداول و روش

شوند و به محاسبات خود تکیه کنند بلکه محاسبات را در حکم باطن و رؤیت ه�ل را 

  )135ـ130و  127صتا،  ملیجی، بی(.گیرند نظر می در حکم ظاهر در

  قولویه  ابنیابی دیدگاه  ریشه. 3ـ5

دو تفکـر   ۀداود قمی نشان داد اسـاس و ریشـ    و ابن قولویه  ابناساتید و اسانید  ۀمطالع

  ت گرفتـه اسـت. غالـب اسـاتید ابـن     ، از دو مشرب فکري متفاوت نشئعددیه و رؤیت

، ینجاشـ (.کوفی هسـتند  ،ق)332(عقده  صورت مستقیم یا باواسطه، همانند ابن داود، به

گـر از اسـاتید   یکـی دی  )347، ص15ق، ج1413 ،یخوی ؛455 و 165، 95صق، 1416

ا�یـام و   عـدد ق) است کـه کتـاب   340ز (یکوفتمام   فضل بن  علی بن  وي، محمد بن

  )385صق، 1416 ؛ نجاشی،347، ص15جق، 1413، یخوی :نک(.داشته است النوادر

توان یافت کـه کتـاب العـدد داشـتند یـا ناقـل        افرادي را می قولویه  ابنخ یان مشایم

مـد  احمد قاسم بـن مح  که کتاب العدد داشت. عیاشی، صابونی و ابو بودند اي نویسنده

؛ طوسـی،  375و  352، 350صق، 1416 نجاشـی،  :نـک (.همدانی از این دسته هسـتند 

  ابـن ) بنابراین دور از انتظار نیست کـه  275ص ،ش1350 ندیم،  ؛ ابن214ص ،ق1417

هـا در بغـداد رواج داده    ثر از اساتیدش بوده و این دیدگاه را پذیرفته و تا سالمتأ قولویه
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 بـوده  دنبال اسـاتیدي  به این نظر ع�قه داشته و بهخود است. یا آنکه در فرض دوم، او 

خوبی آن را فرابگیرد؛ زیـرا در ایـن نظریـه از رسـم      تا به که در این زمینه کتاب نوشتند

 :نک(.است  شده براي محاسبات سال و ماه و روز استفاده می 11جدول و حساب و زیج

  )76ـ73ص، ش1380 بیرونی،

بارزترین گروهـی هسـتند کـه تفکـر      ق)567ـ297(فاطمیانگفته شد ي دیگر از سو

) بررسـی اسـانید و   ش1369 ابراهیم،(.سی روز تمام کردن ماه رمضان را پذیرفته بودند

سفر ابـن قولویـه بـه خراسـان و      .به مصر قطعی است قولویه  ابناساتید نشان داد سفر 

و ممکـن اسـت او بـا ایـن     با فعالیت اسماعیلیان در آنجا بـوده   زمان همماوراءالنهر نیز 

نقل نشده که عیاشی قائل بـدین نظریـه بـوده باشـد     نظریه در آنجا هم آشنا شده باشد. 

  .د که کتاب ایشان را نقل کرده استولی اشاره ش

اشاره . دارد شواهد دیگري هم قولویه  ابن براي دیدگاه عددیۀ اسماعیلیرض منشأ ف

عددیـه   مفید او را از معتقدان به نظریۀخ ق) که شی385(موسی تلعکبري  هارون بنشد 

هـاي وي از اسـاتید    معرفی کرد، چند سـالی در مصـر توقـف داشـته و تـاریخ سـماع      

 و 481، 465، 460، 443ص ،ق1415طوسی، (.ندا هشناسان ثبت کرد رجال اش را مصري

ق) نیز از دانشـمندان  358(حمزه علوي حسینی  محمد حسن بن آن، ابو افزون بر )516

 بوده که مدتی در بغداد اقامت کرده و شیخ مفید از او سـماع داشـته و فقـه فـرا    مصري 

عددیه  ۀمعتقد به نظری قولویه  ابن) و همچون 60 و 54، 64ص ،ق1416 نجاشی،(گرفته

این است  نباید از نظر دور داشت که اي نکته) 33ص ،ق1414 طاووس،  بنا(.بوده است

در اسـت.  بـوده  اي باطنی است. تعلیم و تبلیغ در این فرقه، مخفیانـه   اسماعیلیه فرقه که

بسیاري  غیر امامی مانند واقفی، زیدي، فطحی و... اعتقادات شیعیاناز  ي رجالها کتاب

 ،2ج ،ق1404؛ کشـی،  444 و 304، 294ص ،ق1416، نجاشـی  نک:(از راویان یاد شده

 اي سـخن گفتـه نشـده    راوي بـودن هـیچ  اسماعیلیه  دربارۀ ولی )768 و 765، 748ص

مغـرب، چـه   در  خ�فـت فـاطمی   ۀدور در دهـد  ، شواهد نشان مـی این با وجود .است

 صـورت  بـه و از جملـه دیـدگاه عددیـه    اعتقادات ایشـان   ،مصرقیروان و افریقیه و چه 

   )164، ص4ق، ج1418(مقریزي، .ترویج شده است یعموم

 شـان  در محافل علمـی عمـومی   کنار اسماعیلیانعلماي اهل سنت در این دوره، در 
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در بغـداد میـان    ، دوره کـه همـان   درحـالی  )29ص ،ش1390، چلـونگر (حضور داشتند

بـراي  (.همواره تنش مذهبی وجود داشـت  ،حنابله بودند شیعیان و اهل سنت که عموماً

رسد علت سفرهاي  به نظر می )620و  543ـ542ص، 8ج، ق1385اثیر،   ابن :نمونه نک

آشنایی نزدیک با اعتقادات تنهـا حکومـت شـیعی معاصـر،      ،به مصر قولویه  ابن یادشدۀ

؛ تر به روایات اهـل سـنت بـوده اسـت     دستیابی آزادانهیعنی اسماعیلیه و فاطمیان، و نیز 

 . بـا کمتر دغدغه و نگرانی مذهبی به همراه داشتمسلمانان   ون در مصر روابط علمیچ

را از  یـه ددع نظریۀ بینیم که او حتماً نمیالزامی  ابن قولویه منشأ تفکر ، دربارۀ اینوجود 

در بـا تبلیـغ کـیش اسـماعیلیه      زمـان  هـم وي مدت مدیـدي   گرفته باشد؛ زیرا مصر فرا

ـ  ایشـان  توانسته در محافـل خصوصـی   خراسان و ماوراءالنهر بوده و می عـدد   ۀاز نظری

  اط�ع حاصل کرده باشد.

  عدد حذف نظریۀ. 4ـ5

و  عدد اثرگـذار اسـت   دهد که بر حذف نظریۀ حوادثی رخ می، و پنجم چهارم در سدۀ

  بندي کرد: ها را در این محورها دسته توان آن می

حکومت  ،در بغداد 334آل بویه در سال الف. مخالفت خ�فت عباسی با فاطمیون. 

با خ�فـت   در حدود یک سده تسلط بر بغدادروابط فرهنگی ایشان  را به دست گرفت.

 ؛اسـت  ) روشن نیست و نیازمند تحقیق مسـتقلی ق567ـ297(مصردر افریقیه و  یفاطم

 :نـک (.هرچند از نظر سیاسی گفته شده هریک مایل به تصـاحب دولـت دیگـري بـود    

د را در بغداد از دسـت داد  وقتی آل بویه اقتدار خو )، سراسر اثرش1386مطلق، وثوقی 

اي مبنی بـر عـدم    بیانیه ،402در سال  ،عباسی توانست تا حدودي مستقل شود و خلیفۀ

شـیعه و اهـل سـنت     علماي به امضاي ي فاطمی به علویان و تکفیر ایشانانتساب خلفا

 ابـن  ؛236ص، 9ج، ق1385اثیـر،    ابـن (.دسی قرائـت کـر  در سراسر قلمرو عبارساند و 

رواج از کـم   دسـت  بیانیـه ایـن   توان حدس زد می )346ـ345ص ،11ج  ق،1407کثیر،  

دیگـر شـهرهاي تحـت    در بغـداد و   ،عـدد  نظریـۀ ها از جمله  منسوب به فاطمی عقاید

  . کاستخ�فت عباسی 

مـذهبی. شـیخ طوسـی هنگـام شـروع کتـاب        ب. ت�ش براي رفع تناقضـات درون 

وي از جمع روایات متعـارض شـیعه آن اسـت کـه راه      دهد انگیزۀ توضیح می بیالتهذ
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 احتمـا�ً (کند که فردي علـوي  شیخ مفید نقل میاشکال بر مخالفان را ببندد. او سپس از 

د، اما پس از دیدن اخت�فات گرو زیدي) به مذهب امامیه می از شیعیان غیرامامی و مث�ً

مذهبی و تشتت آراء فقهی و نیز تعـارض روایـات، از ایـن تغییـر اعتقـاد دسـت        درون

خصـوص در   رسد این تشتت آراء به ) به نظر می2ص ،1ج  ،ش1365طوسی، (.کشد می

بـر ایـن اسـاس     گشود. مسائل فقهی پررنگ و بارز شده بود که راه طعن مخالفان را می

دسـت و  یکعاري از اخت�ف اقـوال،  شیخ مفید و شاگردانش کوشیدند مذهب امامیه را 

و معتقدان مخالف کمتر توجـه شـد.   اعتقادات به تا حد ممکن  ؛ بنابرایناستوار بنا نهند

هاي مشخص فقهاي مخالف شناخته شده و پس  بعدها یکی از چهره قولویه  ابن احتما�ً

از آن به آثار و آراء شاذ فقهی وي کمتر توجه شده اسـت تـا حـدي کـه بـه فراموشـی       

  سپرده شد.

در این زمان شیخ مفید فقـه شـیعه را از    از طرفی،. تدوین فقه اجتهادي در تشیع. ج

 وی جدیـد بنیـان گذاشـت    مبـان براي اجتهـاد  گرایی به اجتهاد تغییر داد. او  حالت نص

، اورأي  همچنان بهفقها  اکنونتغییر یافت که  ، چنانوي پس از عصر  آراي فقهی برخی

واجب  س، استحباب غسل احرام وبودن نفا هروز هجده. باور دارند صورت اجماعی به

بعـد)   بـه  12ص ،ش1378  استرآبادي،: نک(.از این موارد است ناچاري بودن توریه گاه

شود شیخ مفید از دیدگاه عددیه بـه رؤیـت تغییـر     مشاهده میاست که دوران  در همین

عـدد   میان شیعیان عراق بـراي حـذف نظریـۀ    توان از جایگاه او در . نمیدهد عقیده می

و  ، شریف مرتضـی مفید شیخت�ش )؛ زیرا 67ش، ص1394رحمتی، (پوشی کرد چشم

 و قـاطع  مشـهور  که تاکنون نظریـۀ  پی داشت تثبیت برخی نظریات را در، خ طوسییش

  د.شو شیعه تلقی می

واقعۀ آتش سلجوقیان وارد بغداد شدند. ، ق451سال  در. قدرت یافتن سلجوقیان. د

، 10ج ،ق1385 اثیـر،   ابن(.ین سال و به حمایت ایشان رخ دادکرخ نیز در هم زدن محلۀ

تقیـه  منـاطق مختلـف در   در سختگیري و فشار بر شیعیان موجب شـد شـیعیان   ) 7ص

بنابراین  ؛)153ص، ش1392 ؛ موحد ابطحی،473ص ،ش1388 جعفریان،(زندگی کنند

رنـگ شـد.    زودتـر از همـه کـم   ه عمـومی داشـت   هها که وج آن بخش از آداب و آیین

که شیخ صدوق در قرن چهارم که اوج استی�ي شیعیان بر جهان سیاست است،  حالیدر
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خشـونت علیـه   داند؛ در قـرن پـنجم کـه     اي می رؤیت را موافق اهل سنت و تقیه نظریۀ

  کند.  پیروي از این نظریه بیشتر به حفظ جان کمک می بار و خونین شده، شیعیان مرگ

تبـع آن   و بـه  عـدد  به محاق رفـتن کامـل نظریـۀ   بنا بر چهار دلیل ذکرشده، افول و 

ي هـا ایـن ماجرا  در سـایۀ  ،در بغـداد  قولویـه ماننـد ابـن   سردمداران مشهور این نظریه 

  .باورپذیر است اجتماعی ـ سیاسی

  گیري نتیجه. 6

 یکی از مؤثرترین محدثان سـدۀ وي  ،ابن قولویه با توجه به سفرها و اساتید و شاگردان

چهارم هجري است. حجم کتب و احـادیثی کـه او در سـفرها و تعلـیم و تعلـم خـود       

 کـرد؛  مطـرح مـی   ،شناسـیم  او را پیش از آنچه اکنون میبایست  می ،جا کرده است هجاب

شده بوده و اهل سـنت   بیش شناختهو او در میان اهل سنت شخصیتی کم خصوص که به

صـورت حرفـه و    اي کـه بـه   خانـدان و خـانواده  داشتن  ند.ا هآمد به مجالس درس او می

کـه سـبب    اسـت  قولویه  ابنهاي ممتاز  از ویژگی ،پرداختند تخصص به نقل حدیث می

  شود او را معدن و کان اسناد کهن حدیثی قم، بغداد و خراسان بدانیم. می

نقش  خاطر بسیار در فقه و حدیث شیعه به رغم شهرت به قولویه  ابنرسد  به نظر می

گري میان مکتب حدیثی قم و مکتب عقلگراي بغداد به دست فراموشـی سـپرده    واسطه

در اوج هاي به مکتب قبلی بود که با ایشان پایـدار بمانـد و نـه     شده است. نه از وابسته

رشـد و گسـترش   همچنـین   در قید حیات بود که از ایشان یاد شـود. گرایی بغداد  عقل

برجاي ماند کـه از طریـق محـدثان    حدیث در بغداد سبب شد تنها آثاري از ابن قولویه 

  بغداد نقل شده است.

شیخ مفید و شاگردانش براي کاستن از اخت�فـات میـان احادیـث و فتـاواي      ۀانگیز

این علت آنچه در  نام برده شود. قولویه  ابنشیعیان موجب شد تا کمتر از افرادي چون 

تعـداد   ۀآراي شـاذّ فقهـی وي دربـار   ، دخالـت  تـوان داشـت   میفراموشی از نظر دور ن

 سـبب  اینکه دیدگاه عددیه بـه  باتوان گفت  بر این اساس می روزهاي ماه رمضان است.

و  مدافعبه همین دلیل، مفید نیز شیخ ها رواج داشت و  روابط شاگردي و استادي مدت

حذف  به دیگر فتاواهاي مجددانه شیخ مفید پیوست.، وفات استادجش بود، پس از مرو

؛ پـی داشـت   او را هـم در  يها کتابو  مهجوریت دیگر فتاواهاي شاذّ این فقیه،  دیدگاه
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را  قولویـه   ابـن ي هـا  کتـاب ادریس در قرن ششـم احادیـث یکـی از      اي که ابن گونه به

دهد  ي حدیثی دیگر نشان میها کتابها با  آن کند که مقایسۀ صورت گزینشی ذکر می به

   .شده بوده است نیز رها و وانهاده قولویه  ابننقل این احادیث خاص 

 ۀسدهاي اسماعیلیه بود که با افول ایشان در  روشمبتنی بر عددیه دیدگاه  ،ز طرفیا

 جایگـاه ، هـا چنـد دهـه بعـد در قـرن ششـم       پنجم و انقراض کامـل خ�فـت فـاطمی   

ایـن  مدافع مشـهور  که  قولویه  ابننشدن از  و بر یاد داشتدر میان شیعیان تري  رنگ کم

   تـأثیر  بـی   ،اسـت  در اثبـات و دفـاع از آن نگاشـته   کتاب  چندیننظریه در بغداد بوده و 

  نبود.

  

  ها نوشت پی

  ش.1386 راد، يمهدو ي ودیشه ؛ش1379 ،يجبارنک: . 1

 رایـ ز اسـت؛  بـوده  یموروث او ۀخانواد در قولویه  ابن ظاهر یآراستگ و ییمایس خوش رسد یم نظر به. 2

  )439ص ،ق1415 ،ی(طوس.ندا هکرد وصف »جمال« زین را او ه،یقولو محمد پدرش یمعرف هنگام

آمـده   یعلـ  يجـا  جد ابن شاذان، حسن بـه  نینام ا ،)687ص ،ق1414(یطوس خیش یا�مال. در اسناد 3

  است.

 قولویـه   ابـن  ۀدربار را يمصر گمان که ستین مشخص و دارد ابهام یذهب عبارت که است ذکر قابل. 4

 نیهمچن. است یصابون ابوالفضل همان آن و برده نام قولویه  ابن حال شرح در که يفرد نیآخر ای دارد

  ابـن  يبرا که یشاگردان از یبرخ رایز دارند؛ هم يگرید يها یآشفتگ قولویه  ابن ۀدربار سنت اهل متون

 از را) ینی(کلعقـوب ی  بـن  محمـد  ابـوجعفر  نمونـه  يبـرا  ؛بودند يو استاد قتیحق در بردند، نام قولویه

 ،ی(ذهبنـد ا هدانسـت  قولویـه   ابـن  شـاگردان  از را صـابونی  ابوالفضـل  ایـ و   هکرد ادی قولویه  ابن مستمعان

 بوده استنساخ ای کتابت در يخطا دو هر که) 117ص، 11جق، 1420 ،يصفد ؛394، ص26جق، 1413

  .است

 بـن  محمـد  بـن  حسـین  بـن  عبـداهللا  ابومحمد همان او دارد احتمال م،یندار يادیز اط�عات يو از. 5

  )230ص ق،1416 ،ینجاش(.باشد ینجاش دیاز اسات فارسی یعقوب

  )399ص ،همان(.است کرده ادی ةالص� و الصوم عدد کتاب عنوان با آن از ینجاش. 6

7 .»لنَّاسِأیسل یتاقوم ىلَّةِ قُلْ هنِ الْأَهع 189  (بقره:».لُونَک( 

 )340ص ،ش1376 ،ي(دفتر.دارند شهرت »بهره« به هند در هیمستعل يها یلیاسماع. 8

 در )17 مقدمـه،  ،همـان (.بـود  دهیرسـ  ماراءالنهر و خراسان به کام�ً هیلیاسماع دعوت چهارم ۀسد در .9

ـ ام هم و داشت يادیز روانیپ ماوراءالنهر در هیلیاسماع  )331ـ301(یسامان دوم نصر ریام ۀدور  هـم  و ری
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 )145ص همان،(.کرد یم غیتبل آشکارا ینواح نیا در هیلیاسماع و شدند یلیاسماع رشیوز

 در رقـه  از البته )323ص ،ق1411 ،ی(مقدس.است بوده یعیش کام�ً مردم با خراسان در يشهر رقه. 10

 آنجـا  در انیعیشـ  از یگروهـ  و بودنـد  یسنّ منطقه نیا در مردم شتریب که شده ادی هم شام و عراق مرز

  )142ـ141ص (همان،.داشتند سکونت

 آن از را کواکـب  و افـ�ك  حرکـات  و احـوال  منجمان که باشد یکتاب آن و است گیز معرب جیز. 11

  )1233ص، 14جش، 1341(دهخدا، .کنند معلوم

  

  منابع

 ،حـوزه  مجلـه  زاده،یعل دیسع ۀترجم ،»انیفاطم دگاهید از ه�ل تیرؤ ۀلئمس و روزه«احمد،  م،یابراه .1

  .164ـ141، صش1369، 42 مارۀش ،هفتم ۀدور

 :نجـف  ،محمدصـادق آل بحرالعلـوم   دیسـ  قیتحق ،الرجال ،یبن عل حسن نیالد یتق ،یحل داود ابن .2

  ق.1392، هیدریالح إلمطبع

  ق.1385، روتیب دار ـ صادر دار :روتیب ،خیالتار یف الکاملالکرم،  یبن اب یعل ر،یاث  ابن .3

 دیق سـ یـ تحق ،)یحلـ س یـ موسـوعإل إبـن إدر  (»بـاب النـوادر  «طرفات السرائر مست ،یحل سیادر  ابن .4

  ق.1429، هیعتبه علو  :نجفخرسان،  يموسو يمحمدمهد

 :مشـهد  ،یچـ  رشـانه یمد کـاظم  حیتصـح  ،العمـل  و العلم جمل شرح  ر،ینحر بن زیعبدالعز براج،  ابن .5

  ق.1352، مشهد دانشگاه

مـام  مدرسـإل ا�  :، قـم یابطحـ  موحـد  باقرق محمـد یحقت ،منقبإل مئإل ،یقم احمد بن محمد ،ابن شاذان .6

 ق.1407، هیالعلم بالحوزة يالمهد

 تا. ، بیهیدریمطبعإل الح :، نجف2چ ،العلما معالم ،یعل بن محمد ابوعبداهللا آشوب،شهر  ابن .7

، یمکتب ا�ع�م ا�سـ�م  :قم ،یومیجواد ق قیتحق ،ا�عمال اقبال ،یموس بن یعل دیس طاووس،  ابن .8

  ق.1414

ـ کث  دار ابـن  :دمشـق  ،خبـار مـن ذهـب   ا یشذرات الذهب ف احمد، بن یعبدالح ،یحنبل عماد  ابن .9 ، ری

  .ق1406

نشـر   ۀمؤسسـ  :قـم  ،یومیـ جـواد ق  قیـ تحق ،اراتیالز کامل  ،محمد بن جعفر ابوالقاسم ،قولویه  ابن .10

 ق.1417، یاس�م

  ق.1407، الفکر دار :روتیب ،إلیالنها و إلیالبدابن عمر،  لیاسماع ر،یکث  ابن .11

  تا. بی، یالعرب التراث اءیحادار  :روتیب  ،الکمال اکمال  ماکو�،  ابن .12

 ش.1350: اساطیر، رضا تجدد، تهران قیتحق ،الفهرست ،اسحاق بن محمد م،یند   ابن .13

وم عبـدرب  یعبـدالق  قیـ تحق ،کمـال تکملـإل ا�  ،يبغداد یابوبکر محمد بن عبدالغن ،یحنبل طهنق  ابن .14
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  ق.1410، جامعإل أم القرى :مکإل المکرمإل ،النبى

ش، 1378، 22و  21ۀ شـمار  ،فقـه  ،»عهیشـ  فقـه  ينوسـاز  و دیـ مف خیشـ « محمدفاضل، ،ياسترآباد .15

  .466ـ415ص

  تا. ، بینا یب :جا یب ،المقال منهج یعل قهیتعل د،یوح ،یبهبهان .16

ـ الالخ القرون عن إلیالباق اآلثار حان،یابور ،یرونیب .17 ـ پرو حیتصـح  ،إلی  راثیـ نشـر م  :تهـران  ى،یاذکـا  زی

 ش.1380  ،مکتوب

 ،یانجمـن آثـار ملـ    :تهـران  ،ییهمـا  نیالـد  جـ�ل  حیتصـح  ،می�وائل صناعإل التنج میالتفه ، ــــــ .18

  ش.1352

 دفتـر  ،هایبررسـ  و مقـا�ت  ،»هیـ و مکتب متکلمـان امام  لیعق یابن اب یفقه ۀشیاند« احمد، ،یپاکتچ .19

  .53ـ33صش، 1383)، 3(76

 مطالعـات  ،»يهجـر  پـنجم  قرن تا آغاز از قم یثیحد مکتب لیشناخت و تحل« ،محمدرضا ،يجبار .20

 .80ـ57، صش1379، 50 و 49 مارۀش ،یاس�م

ـ ا در عیتشـ  خیتـار رسول،  ان،یجعفر .21   ، علـم  نشـر  :تهـران  ،يصـفو  دولـت  طلـوع  تـا  آغـاز  از رانی

  ش.1388

ـ فاطم یمذهب يها استیس لیتحل و سهیمقا« ،یمحمدعل  چلونگر، .22 ـ پا تـا  مصـر  و مغـرب  در انی  انی

  .34ـ19صش، 1390 ،1مارۀ ش  ،سوم ۀدور  ،یخیتار يها پژوهش فصلنامه ،»)ه427ـ297(الظاهر

  م.1934، لیبر :دنی� ،اصبهان اخبار ذکر، بن عبداهللا احمد ،یاصبهان حافظ .23

ـ الز کامـل  منـابع  بـا  آن ارتباط و قولویه  ابن یعلم يسفرها« ن،یام ،يپور نیحس .24  مطالعـات  ،»اراتی

  .143ـ118صش، 1398، 1 مارۀش ،ثیحد یاعتبارسنج

 ۀشـمار  ،تیب اهل فقه ،»یالعمان لیعق یاب بن الحسن ا�قدم هیالفق: فقهائنا من« ن،یصفاءالد ،یخزرج .25

  .185ـ157صق، 1418، 8

  ق.1413، نا یب :جا یب ،5چ ،ثیالحد رجال معجم ابوالقاسم، ،ییخو .26

  .ش1376  ،فرزان: تهران ،2چ ،يا بدره دونیفر ۀترجم ،هیلیاسماع دیعقا و خیتار فرهاد، ،يدفتر .27

  .ش1341، کشور يزیر برنامه و تیریمد سازمان :جا یب ،دهخدا نامه غتل اکبر، یعل دهخدا، .28

 عبدالسـ�م  عمـر  قیـ تحق ،األعـ�م  و ریالمشـاه  اتیـ وف و ا�سـ�م  خیتـار  احمد، بن محمد ،یذهب .29

 ق.1413  ،العربى الکتاب دار :روتیب، 2چ تدمرى،

سسـه امـام   ؤم :قـم  ،مـام المهـدي  مؤسسـإل ا�  قیـ تحق الجرائح، و الخرائج ،نیالد قطب ،يراوند .30

  .ق ،1409يمهد

  ش.1394، افروز شب :تهران ،عیتش خیتار در یمطالعاتمحمدکاظم،  ،یرحمت .31

، الجنـان  دار :روتیب ،يبارود عمر عبداهللا قیتحق ،ا�نساب  ،محمدبن  میعبدالکر دابوسع ،یسمعان .32
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  .ق1408

  ق.1395، وان األوقافیرئاسإل د :بغداد ،سالم یناج هریمن قیتحق ،ریالمعجم الکب یف ریالتجب ، ــــــ .33

، میالقـرآن الکـر   دار :قـم  ،ینیحسـ  احمـد  دیسـ  قیتحق ،یالمرتض فیالشر رسائل ،یمرتض فیشر .34

  ق.1405

 ،األبـرار  حیمصـاب  و األسـرار  حیمفـات  المسـمى  یالشهرستان ریتفس م،یعبدالکر بن محمد ،یشهرستان .35

 .ش1387، المخطوط للتراث والدراسات البحوث مرکز :تهران

 ،»هـا  فهرسـت  نهیآ در عهیش مکتوب راثیم انتقال ریس« ی،محمدعل راد، يمهدو و اهللا روح ،يدیشه .36

 .159ـ140، صش1386، 44 ۀشمار ث،یحد علوم

 یاهللا مرعش تیآ ۀکتابخان :قم ،يارمو محدث نیدال ج�ل دیس قیتحق ،الفهرست ن،یالد منتجب خیش .37

 .ش1366، ینجف

 .ش1362، یسسه نشر اس�مؤم :قم ،يغفار اکبر یعل قیتحق ،لخصالا ،یعل  بن محمد صدوق، .38

، ۀ قـم یـ علم ۀحـوز  نیمدرسـ  ۀجامعـ  :قـم  ،يغفـار  اکبر یعل حیتصح ،هیالفق حضرهی� من ،ــــــ  .39

  ق.1413

ـ ب ،مصطفى یأحمد أرناؤوط و ترک قیتحق  ،اتیبالوف یالواف ن،یالد ص�ح ،يصفد .40 ـ دار إح :روتی  اءی

  ق.1420، التراث

 حیتصـح خرسـان،   حسن دیس قیتحق ،ا�خبار من اختلف مایف ا�ستبصار حسن، بن محمد ،یطوس .41

 ش.1363، هیالکتب ا�س�م دار :قم ،4چ آخوندى، محمد

 .ق1414، الثقافه دار: قم البعثه، إلمؤسس قیتحق ،یاألمال ، ـــــ .42

 دار :، تهـران 4محمـد آخونـدى، چ   حیتصـح خرسـان،   حسن دیس قیتحق ،ا�حکام بیتهذ ، ـــــ .43

 .ش1365، هیالکتب ا�س�م

 ،نیومى، قـم، مؤسسـإل النشـر ا�سـ�مى التابعـإل لجماعـإل المدرسـ       یـ جواد ق قیتحق ،الرجال ، ـــــ .44

 .ق1415 

 .ق1417 ،الفقاهه نشر :قم ،یومیق جواد قیتحق ،فهرستال ، ـــــ .45

حـوزۀ   نیمدرس ۀجامع :قم  حسون، محمد قیتحق ،ا�شتباه ضاحیا ،وسفیحسن بن  ،(ع�مه) یحل .46

 .ق1411، علمیۀ قم

 .ق1402، یالرض فیالشر   :، قم2محمدصادق بحرالعلوم، چ حیتصح،  الرجال ، ــــــــ .47

ـ  :قـم  ،ییرجا يمهد قیتحق ،إلیأنساب الطالب یالشجرة المبارکإل ف  ،يراز نیالدفخر .48 ـ آ ۀکتابخان اهللا  تی

 .ق1409، یمرعش

با تکیه بر الرجـال  (بر انتقال حدیث قم به بغداد قولویه  ابن تأثیر«فرجامی، اعظم و عسگري، انسیه،  .49

ش، 1399، 1، شـمارۀ  دانشـگاه تهـران   ثیحـد  و قـرآن  يهـا  پـژوهش  ،»و الفهرست طوسـی) نجاشی 
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 .116ـ95ص

  ش.1369، يالمصطفو إلمکتب :قم ،الفوائد کنز ،یعل بن محمد ابوالفتح ،یکراجک .50

  ق.1405  ،ا�ضواء دار :روتیب ،ا�طهار إلائم یعل نصال یف ستنصارا� ، ــــــــ .51

  .تا بی  ،نا یب :جا یب ،هیعمل رساله خان، میمحمدکر ،یخیش یکرمان .52

 ،تیـ مؤسسـه آل الب  :قـم  ،ییرجـا  يمهد قیتحق ،الرجال ،زیعبدالعز بن عمرو بن محمد ،یکش .53

  .ق1404 

الکتـب   دار :تهـران  ،يآخونـد  محمد و يغفار اکبر یعل حیتصح ،یالکاف عقوب،ی  بن محمد ،ینیکل .54

  .ق1407  ،هیا�س�م

  ق.1403، الوفاء إلسسؤم :روتی، بنواربحار ا� ،یمحمدباقر بن محمدتق ،یمجلس .55

ـ ب ،المسـائل  مسـتنبط  و الوسـائل  مسـتدرك  ،یمحمدتق بن  نیحس ،ينور محدث .56 ـ الب  آل :روتی  تی

  .ق1429، التراث اءیح�

   ،هیــعلم ۀغــات اسـ�مى حــوز یدفتــر تبل :قـم  ،هــ�ل تیــرؤمحسـن،   ،یصــادق و رضــا ،يمختـار  .57

  . ق1426 

ـ یحس قیتحق ،یا�مالم، 1993 بن نعمان، محمد بن محمد د،یمف .58 ، يکبـر غفـار  ا یعلـ  و ین استاد ول

 .دیالمف دار :روتی، ب2چ

ـ ب نجـف،  يمهـد  خیش قیتحق ،إلیجوابات أهل الموصل فى العدد و الرؤ ، ـــــ .59 ـ المف دار :روتی  ،دی

 [الف].ق1414 

 [ب].ق1414 د،یالمف : دارروتیب ،2چنژاد،  یاکبر زمان یعل قیتحق ،جازیا� خ�صإل ، ـــــ  .60

 ].ج[ق1414 د،ی: دار المفروتی، ب2، چرسالإل المتعإل ، ـــــ .61

  ].دق[1414، دیالمف : دارروتیب ،یباقر ابطحمحمد دیس قی، تحقالمزار ، ـــــ .62

   مـدبولى،  مکتبـإل : قـاهره ، 2چ ،میقـال ا� معرفـإل  فـى  میالتقاسـ  حسـن ا احمـد،  بـن  محمـد  ،یمقدس .63

  ق.1411

ـ ب ،واآلثـار  الخطـط  بـذکر  عتبـار ا�و المـواعظ  ،یعل بن احمد ،يزیمقر .64 ـ العلم الکتـب  دار  :روتی  ،هی

  .ق1418 

  تا. ، بیالفکر دار : قاهره ،هیالمستنصر المجالسعبدالحاکم،  ،یجیمل .65
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