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بازشناسی مصادر نخستین حدیثی ،فواید کتاب شناختی ،حدیثی ،و تاریخی متعددی دارد.
توجه به سند نقل مصادر نخستین در منابع فهرستی ،تکرار سلسله سند منتهی به صاحب
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کلیدواژهها :نعمانی ،الغیبة ،احادیث مهفدویت ،مصفادر حفدیثی نخسفتین ،بازشناسفی
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درآمد
جوامع حدیثی که در سدههای سوم و چهارم به بعد نگاشته شدده ،از متدونی گرتتده
شده اند که در سدههای اول و دوم نوشته شده بودند و غالباً به دست ما نرسدیدهاندد .بدر
این اساس ،میتوان ادعا کرد بسیاری از متدون حددیثی کهدن بدا کمد مجموعدههدای
بهجامانده از سدههای بعد قابل بازشناسی و بازسازیاند.
بازشناسی و بازسازی مصادر حدیثی نخستین شیعه تواید مهمدی را در ودود نههتده
دارد که بخشی از آن بهاوتصار چنین است:
 .1شناسایی کتابهای موثق نزد محدثان قدیم شیعه کده بعضداً ائمده (ع) هدم تیییدد
کرده بودند؛
 .2بررسی کلی روایات راوی و کتاب او؛
 .3شناسایی نُسَخ مختلف و حل تعارض روایات؛
 .4شناوت بهتر محتوای آثار مهقود و حتی بازیابی قسمتهایی از آنها؛
 .5کم به کشف اشتباه استنادات مشهور یا کشف اضاتات و الحاقات به کتدب یدا
کشف کتاب یا مؤلف جعلی.
ابوعبدداهلل محمددد بدنابددراهیم بددنجعهدر الکاتددب النعمددانی الباددادی ،معددروب بدده
ابنابیزینب ،از راویان بزرگ شیعه در اوایل قدرن چهدارم هجدری (نجاشدی ،بدی تدا،383 :
ح ،)1443پس از درگذشت ابوالحسن علی بنمحمد سمری (متوتای  32۳ق) ،آورین نایب
حضرت مهدی (عج) ،برای تحکیم تهکرات و اعتقادات شیعیان و نیدز پاسدخگدویی بده
شبهات اعتقادی در مسئله امامت و اسرار غیبت ،کتاب غیبت را نگاشدت (ند  :.نعمدانی،
24 :13۳1د .)25او از مجموعههای روایی ،بهویژه کتابهای غیبت کده پدیش از او تدیلیف
شده بود ،استهاده کرده است .از ویژگیهای این اثر استهاده از مصادر بسیاری است کده
تقط در این کتاب از آنها بهره برده شده است .تنها راوی کتابِ او ،شاگردش ابوالحسین
محمد بنعلی الشجاعی [یا البجلی] الکاتب است (نجاشی ،بیتا ،183 :ح.)1443
این پژوهش در پی بازشناسی آثاری است که نعمانی در تدوین کتاب غیبت از آنهدا
بهره برده است .متذکر میشویم که در این مقاله اصالتاً به دنبال مصادر بیواسد ه کتداب
الایبة نعمانی هستیم؛ هرچند ممکن است گاه به مصادر این مصادر نیز بپردازیم .بنابراین
در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که مصادر حددیثیِ نخسدتینِ کتداب
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الایبة نعمانی ،کدام کتاب ها و با چه محتوایی بودهاند و در چه حدی از آنها اوذ حدیث
شده است.
پیشینه تحقیق
پیش از این ،محمدجواد شبیری زنجانی در مقالده «منبدعشناسدی :نعمدانی و مصدادر
الایبة» کتاب الایبة نعمانی را از نگداه مصدرشدناوتی کاویدده و برودی از مصدادرش را
بازشناسی کرده است .هرچند این مقاله تضل سبق در تحقیق این موضوع را از آنِ ودود
کرده و موتق به یاتتن حدود  12نهر از مؤلهان مصادر مهقدود شدده ،کاسدتیهدایی دارد.
استقصای روایات ،بازشناسی حجم بسیار بیشتری از مصادر کتاب الایبة نعمدانی ،یداتتن
مصادر موجود و مهقود ،کتابمحوربودن به جای شخصیتمحوربودن ،توجه به روایات
مشابه در دیگر مصادر حدیثی ،تحلیل های مصدرشناوتی درباره یکای روایدات کتداب
الایبة و به حداقل رساندن گمانهزنیها و اجتناب از بیان حدس و احتماالت ضدعیف ،از
مهمترین مزایای این نوشتار نسبت به پیشینه مذکور است.
روش تحقیق
قرینههای متعددی در کنار یکدیگر ،تشخیص مصدر احادیثِ مجموعدههدای ثدانوی
حدیثی را میسر میکنند؛ توجه به سند نقلِ مصادر نخسدتین در تهدارس ،تکدرار سلسدله
سند منتهی به صاحب کتاب در منابع حدیثی ،همداهنگی موضدوع روایدت بدا موضدوع
کتابی که نام مؤلهش در سلسله سند حدیث ذکر شده ،اودذ مسدتقیم روایدت از مشدایخِ
باواس ه ،ان باق سند حدیث با طریق به بروی کتاب های رجال سند در منابع تهرسدتی،
تکرار بخش های آغازین سند یا تعلیق سند به اضمار در گروهی از روایات پدیدرپدی و
شناسایی بخش مشترک اسانید در گروهی از روایدات پراکندده از مهدم تدرین آن قدرائن
است 1.با بهکاربستن این قرائن مدیتدوان بسدیاری از روایدات مصدادر حددیثی کهدنِ از
دسترتته را بازشناوت و بروی از آثار را تا حدودی بازسازی کرد.

مصدرشناسی کتاب الغیبة
نعمانی تقط ی

بار که از کتاب سلیم حدیث گرتته ،به نام منبعِ وود تصریح کدرده
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است (نعمانی ،88 :13۳1 ،ح .)8با بررسی سند روایات کتداب نعمدانی و سدنجیدن آنهدا بدا
بروی دیگر ،مصادر کتاب او را میتوان شناسایی کرد .از منابع نعمانی در کتداب الایبدة،
تقط کتاب سلیم و کتاب کاتی محمد بنیعقوب کلینی تا کنون موجودند و نعمانی بارها
در کتاب وود از آنها روایت نقل کرده است .دیگر منابع وی اکنون در دسترس نیست و
با توجه به شواهد و قرائن میتوان تا حدودی آنها را بازشناوت.
مصادری را که نعمانی از آنها بهره برده می توان به دو گروهِ مصادر موجود و مصادر
مهقود تقسیم کرد .در این موضع ،بر اساس مؤلهانی که نعمانی در تدوین کتاب غیبت از
آثار مکتوب آنان بهره برده ،مصادر مورد استهاده وی را بررسی میکنیم.
مصادر موجود
 .1کتاب ابوصادق سُلَیْم بنقِیْس هِاللی عامری کوفی
کتاب سلیم بنقیس از قدیمی ترین کتب حدیثی باقیمانده است که اهمیت تراواندی
از نظر تاریخیحدیثی و کالمی دارد .از دیرزمان شخصیت سلیم (متوتای  18ق) و کتداب
منسوب به وی محل مناقشه اندیشمندان شیعه بوده است .دیدگاه های ابرازشدده دربداره
کتاب سلیم در چهار دسته می گنجد :اعتبار م لق ،اعتبدار نسدبی ،جعلدیبدودن کتداب و
جعلیبودن کتاب و نویسنده .بروی پژوهش های معاصر نشدان از آن دارندد کده در ایدن
میان صحیح ترین نظریه ،اعتبار نسبی کتاب سلیم است .بر این اساس ،شخصیت سلیم و
کتابش وجود حقیقی داشته ،اما به مرور زمان نسخههای آن دستووش زیادت و نقصان
شده است (ن  :.قلیچ .)13۳4 ،طرته آنکه ،نعمانی وود در اظهارنظری نادر و مهم ،کتداب
سلیم را ارزیابی کرده و نگاه دانشمندان شیعه در عصر وود راجع به این کتاب را برای ما
بازتابانده است .وی می گوید در اینکه کتاب سلیم از مهمترین اصولی است کده راویدان
شیعی نقل کردهاند و قدیمیترین آنها محسوب میشود هیچ اوتالتی میان شیعیان تا عصر
او وجود نداشته است .نعمانی کتاب سلیم را از منابعی معرتی میکند که شدیعیان دائمداً
بدان رجوع میکرده و به آن اعتماد داشتهاند (نعمانی141 :13۳1 ،د.)142
در مجموع ،پنج حدیث از کتاب سلیم در باب چهارم از کتاب غیبت نعمدانی آورده
شده اسدت (همدان ،88 :ح8؛  ،14ح۳؛  ،15ح14؛  ،81ح11؛  ،82ح 2.)12نکدات زیدر در ودور
توجه است:
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الف) نعمانی در اولین حدیث (همان ،88 :ح )8به اوذ از کتداب سدلیم تصدریح دارد.
شایان ذکر است که علت پایینبودن درصد تشابهِ 3ایدن روایدت بدا روایدت موجدود در
کتاب سلیم (الهاللی )148/2 :1445 ،اتزون بر جابهجایی برودی الهدا و نقدل بده معندا در
س ح واژگان یا جمالت ،اوتالب نسخه در انتهای روایتِ نعمانی است.
ب) با تکرار سندِ « ...عَبدِالرَّزَّاقِ بنهَمَّامٍ ،عَن معمرِ بنرَاشِدٍ ،عَن أبَانِ بنأبِی عَیداشٍ،
عَن سُلَیمِ بنقَیسٍ الهِاللِی» در آغاز چهار سند (نعمانی ،14 :13۳1 ،ح۳؛  ،15ح14؛  ،81ح11؛ ،82
ح )12محتمل است که نعمانی این احادیث را از کتاب عبدالرزاق بنهمام ،و عبدالرزاق نیز
از کتاب سلیم گرتته باشد .البته دور از ذهن نیست که کتاب سلیم از طریق عبدالرزاق نقل
شده باشد و نعمانی طریق عبدالرزاق به سلیم را در ابتدای اسناد ذکر کرده باشد.
ج) نعمانی پس از ذکر این پنج روایت ،کثرت احادیث کتاب سلیم در زمینده تعدداد
امامان (ع) را متذکر شده و از قول او گهته اسدت« :إِنَّ الْیئِمَّدةَ مِدنْ وُلْددِ الْحُسَدینِ تِسْدعَة،،
تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ ظَاهِرُهُمْ بَاطِنُهُم وَ هُوَ أتْضَلُهُم» (همان .)142 :پس از جست وجو در کتاب
سلیم 28 ،حدیث ،غیر از روایات پنجگانه توق ،با همدین مضدمون یاتدت شدد (الهاللدی،
112/1 :1445؛ 184- 113/1؛ .)۳44/2

 .2کافی کلینی
می دانیم که نعمانی شاگرد و کاتب کلینی (متوتای  328یا  32۳ق) بوده اسدت .نعمدانی
در گردآوری کتاب غیبت 84 ،حدیث از کاتی نقل کرده که این احادیث به طور پراکنده
در یازده باب از ابواب بیستوشش گانه کتاب آمده است (نعمدانی ،84 :13۳1 ،ح 3و 4؛ ،۳4
ح 25و  28و 21؛  ،112ح3؛  ،144ذیل 8؛  ،12۳ح5؛  ،134ح 1و  8و  ۳و 14؛  ،131ح 11و 12؛ ،132
ح 13و 14؛  ،133ح15؛  ،135ذیل 8؛  ،131ذیل 2؛  ،138ح 3و  4و  5و  8و  1و 8؛  ،13۳ح ۳و  14و
 11و 2؛  ،144ح 3و  4و 5؛  ،154ذیدل  8و 1؛  ،153ذیدل 14؛  ،154ح11؛  ،158ح11؛  ،158ذیددل 3؛
 ،15۳ذیل 1؛  ،182ح2؛  ،184ذیل 4؛  ،181ذیل ( 8دو روایت)؛  ،188ذیل  1و ۳؛  ،18۳ذیل 11؛ ،114
ح2؛  ،111ح4؛  ،113ح۳؛  ،115ح 14و 18؛  ،118ذیددل 11؛  ،111ذیددل 21؛  ،188ح38؛  ،181ح 3۳و
44؛  ،188ح 41و  42و ذیل 42؛  ،1۳1ح48؛  ،241ح1؛  ،242ح 2و 3؛  ،245ذیدل 1؛  ،24۳ذیدل 18؛
 ،218ح8؛  ،224ح1؛  ،21۳ح81؛  ،2۳3ح14؛  ،2۳4ح 11و  12و 13؛  ،2۳5ح14؛  ،2۳8ح15؛ ،32۳

ح 1و 2؛  ،334ح 3و  4و  5و  4.)8در این باره نکات ذیل را متذکر میشویم:
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الف) وجود این روایات در کاتی و مقایسه میدان مدتن روایدات و سدند آنهدا در دو
کتاب ،بهترین قرینه بر اوذ مستقیم آنها از کاتی است.
ب) علت پایینبودن درصد تشابه در بروی از این روایدات بدا روایداتِ موجدود در
کاتی ،اتزون بر جابهجایی بروی الها و نقل بده معندا در سد ح واژگدان یدا جمدالت،
اوتالب نسخه در ابتدا یا انتهای روایتِ غیبت است (برای نمونه ن  :.همدان ،84 :ح4؛ ،112
ح3؛  ،131ح.)11
ج) در ی تقره ،روایت نعمانی در غیبت (همان ،2۳4 :ح )12نسبت به روایدت کلیندی
در کاتی (کلینی ،388/1 :1441 ،ح )3زیاده ای در ذیل حدیث دارد .بنابراین ،این احتمال کده
نعمانی آن را شهاهاً از استادش کلینی اوذ کرده باشد تقویت می شود .همچنین محتمدل
است نعمانی ایدن روایدت را از سدایر کتدب کلیندی (نجاشدی ،بدیتدا ،311 :ح )1428اودذ
کرده باشد.
د) نعمانی روایتی را با سند «وَ أوْبَرَنَا محمد بنیعْقُدوبَ الْکلَینِدی أبُدوجَعْهَرٍ ،قَدالَ »...
(نعمانی ،21۳ :13۳1 ،ح )81از کلینی نقل می کند که بعد از تحص و جستوجدو در کداتی
نیاتتیم .البته روایتی در کاتی با محتوا و مضمون بسیار شدبیه بده آن یاتدت شدد (کلیندی،
 ،314/8 :1441ح .)483قرائن زیر بیارتباطبودن این دو روایت را تییید میکنند:
 .1سند نعمانی و کلینی از نظر ت بیق ،با یکدیگر بسیار اوتالب دارند؛
 .2نعمانی حدیث را از امام باقر (ع) و کلینی از امام صادق (ع) نقل کردهاند؛
 .3تمام روایات نعمانی از جلد اول کاتی گرتته شده بود ،امدا ایدن روایدت در جلدد
هشتم است.
حاصل آنکه از میان  84روایتی که نعمانی در کتاب غیبت از کلینی نقل کدرده ،تقدط
ی روایت را بعد از تحص در نسخ منتشرشده کتاب کاتی نیاتتیم .بدا توجده بده اینکده
نعمانی شاگرد بالواس ه کلینی بوده ،احتمال دارد آن را شهاهاً از کلیندی دریاتدت کدرده
باشد .همچنین با توجه به مضمون حددیث ،محتمدل اسدت نعمدانی ایدن روایدت را از
کتاب های دیگر کلینی ،غیر از کاتی ،مانند کتاب الرّد علی القرام ده (نجاشدی ،بدیتدا،311 :
ح )1428اوذ کرده باشد .از سوی دیگر ،بعید نیست این سدند طریدق دیگدر نعمدانی بده
کتاب ابنمحبدوب باشدد؛ یعندی کلیندی و سدندهای دارای تحویدل 5،در طریدق روایدت
کتاب ابنمحبوب قرار دارند .قرائنی را که تقویدتکنندده ایدن احتمدال اسدت در همدین
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نوشتار در قسمت کتاب ابوعلی حسن بنمحبوب الزَّرّاد از مصادر مهقود وواهیم آورد.
مصادر مفقود
تعدادی از احادیث غیبت نعمانی از مصادری گرتته شده که این
بروی قرائن و شواهد ،آن منابع را برمیشمریم.

مهقودند .به کم

العبّاسیّ6

 .1کتاب ابوتراب عُبیداهلل بنموسی العَلَو ّ
ی
روایاتی که نعمانی در غیبت از او اوذ کرده 58 ،تا اسدت (نعمدانی28 :13۳1 ،؛  ،52ح3؛

 ،53ح4؛  ،54ح 5و 1؛  ،115ح 12و 13؛  ،128ذیددددل 2؛  ،155ح15؛  ،183ح4؛  ،184ح5؛  ،188ح8؛
 ،118ح 18و 1۳؛  ،182ح41؛  ،183ح33؛  ،185ذی دل 38؛  ،1۳1ح 8و ۳؛  ،1۳8ح۳؛  ،1۳۳ح 12و 13؛
 ،244ح 15و 11؛  ،245ح8؛  ،248ح 14و 12؛  ،241ح13؛  ،248ح 14و 15؛  ،212ح1؛  ،214ح2؛
 ،23۳ح33؛  ،242ح 3۳و 44؛  ،243ح43؛  ،245ح48؛  ،248ح2؛  ،251ح1؛  ،252ح11؛  ،281ح38؛
 ،214ح42؛  ،214ح55؛  ،283ح1؛  ،284ح3؛  ،28۳ح 3و 5؛  ،2۳4ح1؛  ،2۳8ح4؛  ،2۳۳ح8؛ ،343

ح11؛  ،345- 344ح18- 14؛  ،314ح8؛  ،31۳ح8؛  ،322ح1؛  ،332ح .)4نعمانی بدا واسد ه علدی
بناحمد بننصر البَندَنِیجِی از او روایت کرده است .علی بناحمد در غیبت نعمانی تقط
در نقش راویِ عبیداهلل بنموسی ظاهر می شود (ن  :.غهاری ،در :نعمدانی ،21 :13۳1 ،پداورقی
 .)1نام بندنیجی در تهارس در شمار مؤلهان یاد نشده است .از دیگر سو ،ندام راویدان در
سند روایات تا عبیداهلل بنموسی مشترک است و از او به بعد مختلف می شدود (نعمدانی،
 ،52 :13۳1ح3؛  ،54ح 5و 1؛  ،115ح 12و 13؛  ،118ح 18و 1۳؛  ،183ح33؛  ،1۳1ح8؛  ،1۳8ح2؛

 ،1۳۳ح 12و 13؛  ،244ح 15و 11؛  ،245ح8؛  ،248ح 14و 12؛  ،248ح 14و 15؛  ،242ح 3۳و 44؛

 ،28۳ح 3و 5؛  ،344ح14؛  ،345ح 15و  .)18همچنین عبیدداهلل در برودی اسدناد ،از اتدرادی
روایت کرده که از تعابیر «عن رجل» (همان« ،)13/241 :عن بعض رجاله» (همدان ،214 :ح2؛
 ،332ح )4یا «عمّن رواه» (همان ،31۳ :ح )8برای معرتی آنها استهاده کرده است .نیز عبیداهلل
در بروی اسانید ،از اشخاص ناشناوته مثل موسی بنهارون المَعبدِیّ (همدان ،212 :ح )1و
عبدالرحمن بنقاسم (همان ،248 :ح2؛  ،2۳4ح )1روایت کرده است .اشتراک سند روایدات
تا عبیداهلل مؤید این نکته است که وی مؤلف کتاب یا کتابهایی است که روایات از آن
اوذ شده است.
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 .2کتاب ابوالحسن علی بنالحسن بنعلی بنفضّال التَّیمُلِی الکوفی
روایاتی که نعمانی در غیبت از او اوذ کرده  43تا است (همان25 :؛  ،112ح5؛  ،12۳ح8؛

 ،114ح1؛  ،111ح3؛  ،111ح24؛  ،1۳5ح3؛  ،248ح11؛  ،214ذیل 11؛  ،22۳ح12؛  ،232ح 18و 11؛
 ،23۳ح32؛  ،244ح34؛  ،251ح 15و 18؛  ،258ح11؛  ،284ح1۳؛  ،283ح 23و 25؛  ،284ح28؛ ،288
ح 32و 33؛  ،28۳ح41؛  ،211ح45؛  ،213ح 54و 51؛  ،214ح 52و  53و 54؛  ،218ح82؛  ،283ح1؛
 ،288ح1؛  ،344ح3؛  ،341ح 4و 5؛  ،344ح13؛  ،34۳ح4؛  ،312ح3؛  ،318ح12؛  ،311ح3؛  ،324ح 1؛

 ،331ح .)1نعمانی با واس ه ابنعقده از او روایت نقل کرده است .وی از جمله مشایخی
است که ابن عقده در بروی اسناد ،به اوذ از کتابش تصریح کرده است (همدان ،112 :ح5؛
 ،12۳ح8؛  ،288ح33؛  ،218ح82؛  ،283ح1؛  ،344ح)13؛ از جملدده در بروددی از ایددن اسددناد
تصریح کرده که حدیث را در صهر سال  214ق از کتاب علی بنحسن بنتضّال روایدت
کرده است (همان ،283 :ح1؛  ،344ح .)13همین م لب ،با اشاره به همان ماه و همان سدال،
بدون تصریح به روایت از کتاب ،در بعضی اسناد دیگر آمده است (همان ،244 :ح34؛ ، 344
ح .)3بنابراین متبادر به ذهن است که نمونههای بسیار دیگری نیز که ابنعقده صریحاً به
نقلِ حدیث از کتاب ابن تضّال اشاره نکدرده (همدان25 :؛  ،114ح1؛  ،111ح3؛  ،1۳5ح3؛ ،248
ح11؛  ،214ذیدددل 11؛  ،22۳ح12؛  ،232ح 18و 11؛  ،23۳ح32؛  ،244ح34؛  ،251ح 15و 11؛ ،284
ح1۳؛  ،283ح 23و 25؛  ،284ح28؛  ،288ح32؛  ،28۳ح41؛  ،211ح45؛  ،213ح54؛  ،214ح52؛ ،288

ح1؛  ،344ح3؛  ،341ح 4و 5؛  ،34۳ح4؛  ،312ح3؛  ،318ح12؛  ،311ح3؛  ،324ح1؛  ،331ح )1از
کتاب او گرتته شده است؛ بهوصوص آنهایی که تاریخ روایت ابنعقدده در آنهدا همدان
تاریخی است که ابنعقده صریحاً به نقلِ روایت از کتاب او اشاره کرده است (همان،244 :
ح34؛  ،344ح .)3مؤید این احتمال ،وجود تعدادی اسانید پیدرپی در غیبت نعمانی اسدت
که از آغاز تا علی بنحسن بنتضّال یکساناند و از او به بعد متهاوت مدیشدوند (همدان:

 ،258- 251ح11- 15؛  ،288- 284ح33- 28؛  ،214- 213ح54- 54؛  ،341- 344ح.)5- 3

 .3کتاب ابوجعفر محمد بنسِنان الزاهری
در کتب اربعه حدیثی عنوان «محمد بدنسدنان» در اسدناد  1۳1حددیث وجدود دارد
(وددویی ،148/11 :1413 ،ح .)14۳38کتدداب ال رائددف و کتدداب النددوادر از آثددار او اسددت
(نجاشی ،بیتا ،328 :ح .)888نعمانی در غیبت  1۳روایت از کتاب یا کتدابهدای وی اودذ
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کددرده اسددت (نعمددانی28 :13۳1 ،؛  ،35ح5؛  ،85ح15؛  ،114ح8؛  ،134ح11؛  ،13۳ح1؛  ،1۳3ح5؛

 ،218ح51؛  ،218ح83؛  ،285ح4؛  ،288ح2؛  ،2۳1ح2؛  ،2۳۳ح5؛  ،348ح3؛  ،313ح4؛  ،324ح۳؛

 ،321ح 2و ذیل  2و  .)3وجود چند سندِ پیدرپی در غیبت نعمانی کده از آغداز تدا محمدد
بنسِنان یکساناند و از او به بعد متهاوت میشوند (برای نمونه ن  :.همان ،321 :ح 2و ذیل 2
و  )3قرینهای است بر اینکه این روایات از کتاب محمد بنسنان اوذ شدهاند.
طریق نعمانی به کتاب وی در همه احادیث ،جز دو حدیث (همان ،35 :ح5؛  ،85ح،)15
چنین است« :عبدالواحد بنعبداهلل بنیونس الموصدلی ،عدن محمدد بدنجعهدر القُرشدی
المعروب بالرَّزّاز الکوتی ،عن محمد بنالحسین بنابی الخ ّاب ،عن محمدد بدنسِدنان».
درباره دو حدیثی که طریق نعمانی به محمد بنسنان در آنها تکرار نشده ،می گدوییم :در
سند اولین حدیث (همان ،35 :ح« )5محمد بنغیاث» تصحیف «محمدد بدنسدنان» اسدت؛
زیرا همین حدیث در کاتی از محمد بنسنان به روایت از عبداألعلی بنأعین نقل شدده
است (کلیندی ،222/2 :1441 ،ح .)5سند دومین حددیث (نعمدانی ،85 :13۳1 ،ح )15نیدز دچدار
اشکال است ،زیرا عمر بنابان کلبی از اصحاب امام صادق (ع) است (طوسی،253 :1313 ،
ح )3581و روایتِ بدون واس ه ابن ابی الخ ّاب از وی بعید است؛ چراکه ابن ابی الخ ّداب
را در زمره اصحاب امام رضا ،امام جدواد و امدام هدادی (ع) برشدمرده اندد (همدان،31۳ :
ح5815؛  ،3۳1ح .)5111از اینرو ابنابیالخ ّاب در بروی اسانید (کلیندی ،581/4 :1441 ،ح1؛
ابن قولویه ،83 :1358 ،ح2؛  ،11۳ح1؛  ،18۳ذیل 2؛  ،1۳2ح )۳به دو واس ه (موسی بدنسدعدان
عن عبداهلل بنقاسم) و در سدندی (صددوق ،231/1 :13۳5 ،ح )34بده ید واسد ه (جعهدر
بنبشیر) از عمر بنابان روایت کرده است .بنابراین تردیدی نیست که ایدن سدند دچدار
اشکال است .شاید در این سند جابهجایی رخ داده و در اصل چنین بدوده اسدت« :عدن
ابنسنان عن عمر بنابان الکلبی» (ن  :.شبیری زنجانی .)25۳- 248 :1384 ،بر این اساس ،این
دو روایت نیز میووذ از کتاب محمد بنسنان وواهد بود.
 .4کتاب ابوجعفر محمد بنعلی بنابراهیم الکوفی القرشی الصیرفی
صاحبان تهارس وی را مؤلف کتاب معرتی کردهاند (نجاشی ،بیتا ،328 :ح888؛ طوسدی،
 ،448 :1424ح824؛ حلّی ،211 :1411 ،ح38؛ ابن غضائری ،۳4 :1422 ،ح .)134نعمدانی در غیبدت
 34روایت از کتاب وی اوذ کدرده (نعمدانی ،88- 85 :13۳1 ،ح 18و 11؛  ،۳4ح24؛  ،115ح11؛
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 ،158ح18؛  ،183ح34؛  ،188ح42؛  ،1۳1ح 45و 1؛  ،244ح1؛  ،211ح24؛  ،231ح 14و 15؛ ،233
ح24- 18؛  ،231- 238ح 25و 28؛  ،241ح38؛  ،211ح 84و 81؛  ،285ح5؛  ،28۳ح8؛  ،312ح2؛ ،314

ح1؛  ،315ح ۳و 14؛  ،318ح13؛  ،318ح4؛  ،322ذیل  )1که طریقش را چنین مدیآورد« :علدی
بنالحسین ،عن محمد بنیحیی الع ار ،عن محمد بنحسّان الرازی ،عن محمد بدنعلدی
الکوتی»؛ از آنجا که این طریق در همه جا تا محمد بنعلی کوتی مشترک اسدت و از او
به بعد نام راویان مختلف است ،مؤلفِ مصدرِ مکتوبی که نعمانی اسدتهاده کدرده محمدد
بنعلی کوتی است و محمد بنحسّان رازی راویِ نخستین کتاب است.
محمد بنعلی کوتی پنج کتاب به نامهای کتاب الوصایا ،کتاب العتق ،کتاب الددالئل،
کتاب التهسیر و کتاب اآلداب داشته است (نجاشی ،بیتا ،332 :ح .)8۳4با توجه به اینکده دو
کتاب اولِ او در زمره آثار تقهی ،و دو کتاب اویرِ وی در موضوع تهسیر قرآن و اودالق
است ،به نظر میرسد نعمانی این روایات را از کتاب الدالئل اوذ کرده است.
 .5کتاب ابوعلی حسن بنمحبوب السَّرّاد (الزَّرّاد)
نام او در شمار اصحاب اجماع (کشی )558/2 :144۳ ،و در طریق قریب بده سده هدزار
حدیث از کتب اربعه شیعه دیده میشود (ن  :.وویی .)114- ۳8/8 :1413 ،شیخ طوسی او را
مؤلف کتب بسدیار از جملده المشدیخه ،الحددود ،الددیات ،الهدرائض ،النکداح ،ال دالق،
النوادر ،العتق و المراح دانسته است (طوسی ،122 :1424 ،ح .)182هدیچید از کتدابهدای
وی در دست نیست .به احتمال قوی منبعی که نعمدانی اسدتهاده کدرده کتداب المشدیخه
حسن بنمحبوب است .ابنمحبوب در این نگاشدته ،تمدامی اسدتادان و مشدایخ ودود و
آنچه از آنان با سماع و اجازه روایت کرده را در زیرِ نام هر ی آورده بوده است (همان).
طریق نعمانی به کتاب وی در همه جا ،به جدز دو جدا (نعمدانی ،114 :13۳1 ،ح 1و ،)2
چنین است« :احمد بنمحمد بنسعید ابدنعقدد  ،عدن محمدد بدنالمهضّدل بدنابدراهیم
[بنقدیس بدنرُمّانَدة] األشدعری و سدعدان بدناسدحاق بدنسدعید و احمدد بدنالحسدین
ابنعبدالمل [الزَّیات] و محمد بناحمد بنالحسن [القَ َوانیّ] ،عن الحسن بدنمحبدوب
( »...همان ،121 :ح2؛  ،12۳ح3؛  ،138ح2؛  ،183ح3؛  ،112ح1؛  ،228ح8؛  ،238ح21؛  ،284ذیل 1۳؛
 ،281ح35؛  ،214ح43؛  ،21۳ح81- 85؛  ،2۳2ح 8و ۳؛  ،331ح .)3قددرائن زیددر اوددذ نعمددانی از
کتاب حسن بنمحبوب را تییید میکند:
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الف) نعمانی پس از نقل روایتی (همان ،21۳ :ح )85با طریق یادشده ،دو روایت (همان:

 88و  )81دیگر آورده است .نعمانی روایت دوم را با واس ه کلینی و او با سده طریدق از
حسن بنمحبوب روایت کرده است .با توجه به یاتتنشدن ایدن روایدت (همدان )81 :در
کاتی ،بعید نیست که این سند طریق دیگر نعمانی بده کتداب ابدنمحبدوب باشدد .یعندی
احتماالً کلینی و سندهای دارای تحویل ،طرق دیگرِ روایت کتاب ابدن محبدوب هسدتند.
همچنین محتمل است این حدیث از منقوالت شهاهی نعمانی باشدد .نیدز بدا توجده بده
مضمون حدیث ،احتمال دارد این روایت از کتابهای دیگر کلینی ،غیر از کداتی ،مانندد
کتاب الرّد علی القرام ه (نجاشی ،بیتا ،311 :ح )1428گرتته شده باشد.
ب) در ابتدای یکی از تصول کتاب غیبت دو حددیث مشدابه بدا دو سدند متهداوت،
پشت سر هم آمده است (نعمانی ،114 :13۳1 ،ح 1و  .)2این در حالی است که عادتاً نعمانی
اگر برای ی متن دو یا چند سند داشته باشد ،متن را بعد از سند اول و سایر اسدانید را
پس از آن می آورد و دیگر متن را تکرار نمیکند ،بلکه به کلمه «مثله» اکتها میکند (بدرای
نمونه ن  :.همان ،114 :ذیل 8؛  ،121ذیل ۳؛  ،12۳ذیل 2؛  ،158ذیل 3؛  ،135ذیدل  .)18با دقت در
سند این دو روایت مالحظه میشود هر دو متن از حسن بنمحبوب از اسحاق بنعمدار
روایت شده اند و بهووبی نشان می دهدد کده هدر دو سدند ،طریدق بدرای کتداب حسدن
بنمحبوب الزَّرّاد هستند .از اینرو بدون تردید نامهایی کده قبدل از حسدن بدنمحبدوب
آمدهاند همگی مشایخ روایت کتاب او هستند (ن  :.وویی.)141- ۳8/8 :1413 ،
آنچه باقی میماند علت تکرار متن حدیثِ مذکور از جاندب نعمدانی و تقددم طریدق
«ابن عقد » زیدی و «علی بنحسن التَیمُلیِ» ت حی بر طریق و متن کلینی است .در ایدن
باره می گوییم :مهمترین اوتالبِ دو روایت ،تقددم و تدیور کلمده «قصدیر » و «طویلدة»
است .به این ترتیب ،در روایت اول کلمه «األولی» به «غیبت طویله» و در روایت دوم به
«غیبت قصیره» می وورد .از این رو گزاره مربوط به این دو غیبت ،در دو نقدل متعداکس
می شود .بنابراین نعمانی در ابتدا نسخه کتاب المشدیخه را از طریدق ابدن عقدده روایدت
کرده ،سپس همان روایت را به دلیل اوتالب نسخه و ان باقش با اعتقادات اثناعشریه به
واس ه دیگر استادش کلینی از کتاب کاتی تکدرار کدرده اسدت؛ چنانکده کلیندی همدین
حدیث را به همان سند و متنِ کتاب غیبت نعمانی در کداتی آورده اسدت (کلیندی:1441 ،
 ،344/1ح .)1۳البته با این تهاوت که در کاتی عبارت «تِی دِینِه» ذکر نشده اسدت .بدا ایدن
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توضیح شکی نیست که کلینی این روایت را از طریق مشایخش از کتداب ابدن محبدوب
نقل کرده است.
با توجه به توضیحاتی که گذشت ،تعدداد روایداتی کده نعمدانی در غیبدت از حسدن
بنمحبوب اوذ کدرده  18تدا اسدت (نعمدانی ،121 :13۳1 ،ح2؛  ،12۳ح3؛  ،138ح2؛  ،183ح3؛

 ،114ح 1و 2؛  ،112ح1؛  ،228ح8؛  ،238ح21؛  ،284ذیددل 1۳؛  ،281ح35؛  ،214ح43؛  ،21۳ح- 85

81؛  ،2۳2ح 8و ۳؛  ،331ح.)3

 .6کتاب ابوعلی محمد بنهَمّام بنسهیل الکاتب االسکافی
تنها اثری که در منابع متقدم به وی نسبت داده شده و امروزه اثدری از آن در دسدت
نیست ،کتاب منتخب األنوار تی تداریخ االئمدة األطهدار (ع) اسدت (نجاشدی ،بدی تدا،384 :
ح .)1432در قرن پنجم هجری حسین بنعبدالوهاب در عیون المعجزات م البی را از آن
کتاب نقل کرده است (ن  :.ابن عبدالوهاب ،بیتا .)111 ،5۳ ،43 ،1۳ ،18 ،12 :همچنین در قرن
 8هجری ابن شهرآشوب (ابن شهرآشدوب)328 ،2۳1 ،212 ،135 ،134 ،54 ،42/4 ،215/3 :131۳ ،
و ابنادریس (ابن ادریس حلی )858/1 :1414 ،و در قرن  1هجری علی بنموسی بنطاووس
(ابن طاووس )582/2 :144۳ ،و عبدالکریم بناحمد بنطاووس (ابنطداووس ،بدیتدا،145 ،143 :
 )113 ،14۳از این کتاب بهره بردهاند .منتخبی از این کتاب را مجلسی نیز در اوتیار داشته
است (مجلسی.)11/1 :1443 ،
نام ابن همام در آغاز بسیاری از اسانید غیبت نعمانی آمده که شمار آنهدا بده  35سدند
میرسد (نعمانی24 :13۳1 ،؛  ،81ح1؛  ،152ح14؛  ،154ح13؛  ،155ح18؛  ،151ح24؛  ،15۳ح 4و 8

و 1؛  ،188ح8؛  ،181ح1؛  ،18۳ح 14و 11؛  ،118ح11؛  ،11۳ح 24و 28؛  ،184ح 21و 28؛ ،181

ح2۳؛  ،183ح32؛  ،184ح35؛  ،185ح38؛  ،188ح31؛  ،244ح5؛  ،243ح42؛  ،24۳ح4؛  ،254ح5؛

 ،211ح5۳؛  ،2۳1ح3؛  ،342ح1؛  ،341ح1؛  ،311ح1؛  ،322ح2؛  ،324ح2؛  ،321ح .)5نعمدددددانی
بدون واس ه از او روایت نقل کدرده اسدت .اسدتهاده نعمدانی از عبداراتی در سدند مثدل
«محمد بنهَمَّامٍ بِإِسْنَادِهِ یرْتَعُهُ إِلَی ( »...همدان ،15۳ :ح )8و «محمدد بدنهَمَّدامٍ بِإِسْدنَادٍ لَدهُ
عَن ( »...همان ،181 :ح )1اِشعار بر اوذ آنها از ابن همام دارد .همچنین تکرار نام ابنهمدام
در اسناد متوالی که تقط نام او مشترک است ،حکایت از اوذ نعمانی از کتاب ابنهمّدام
دارد (برای نمونه ن  :.همان ،181- 11۳ :ح2۳- 28؛  ،188- 184ح .)31- 35با این حال ،استهاده از
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این قرینه نیازمند قرائن دیگری است تا احتمال اوذ بالتوس (نقدل از مندابع واسد ه) را
منتهی کند .از اینرو اگر تمام اسانیدِ پراکنده غیبت را که نام ابنهمام در آغاز آنها آمدده،
طبق ترتیب حروب الهبا مرتب کنیم ،وواهیم دید که این اسناد تدا ید راوی مشدخصِ
دیگر ،غیر از محمد بنهمّام ،با یکدیگر مشترک وواهند شد (برای نمونه ن  :.همدان،188 :
ح ،18۳ ،8ح ،11۳ ،14ح ،184 ،24ح ،342 ،35ح .)1در واقدع ،طریدق بدده مصددر مکتددوب ،آن
مؤلفِ بخش مشترک اسناد است ،نه محمد بنهمام .بنابراین ابدنهمّدام تقدط در طریدق
نعمانی به آن مصدر جای دارد.
بنا بر صحیحبودن این احتمال ،ابنهمّام در طریق نعمانی به چه کسی یا کسانی قدرار
دارد؟ در پاسخ می گوییم :چنانکه بروی از اصول حدیث امامیه همچون اصلهای «زیدد
الزرّاد» (عده ای از علما )25 :1423 ،و «عاصم بنحمید الحنّاط» (همان) و نیز کتداب الرسدالة
الذهبیة (طبّ االمام الرضا (ع)) (امام رضا (ع) )4 :1442 ،و کتاب سدلیم بدنقدیس (الهاللدی،
 )81/1 :1445از طریق او به آیندگان رسیده است ،محتمل است محمد بنهمّام در طریدق
نعمانی به مؤلفِ این آثار قرار گرتته باشد .به هر حال ،شاهد یقینی در ترجیح احتماالت
باال در اوتیار نداریم؛ چراکه راویانی که اسناد محمد بنهمّام به آنان میپیوندد ،از جمله
احمد بنهالل العبرتائی (نجاشی ،بیتا ،83 :ح ،)1۳۳جعهر بنمحمد بنمال الهزاری (همدان:
 ،122ح313؛ طوسی ،111 :1424 ،ح ،)141حُمید بنزیاد الکوتی (نجاشی ،بیتدا ،132 :ح )33۳و
عبداهلل بنجعهر الحِمیری القمی (همان ،21۳ :ح513؛ طوسی ،2۳4 :1424 ،ح ،)444همگی وود
مؤلف کتاب یا کتابهایی هستند .بنابراین محتمل است که روایدات منقدول از آندان ،از
کتاب ایشان اوذ شده باشد.
 .7کتاب ابومحمد حسن بنعلی بنأبیحمزة البطائنی الکوفی
از میان کتب متعددی که به وی نسبت داده شده ،آثار مربوط بده موضدوع غیبدت را
میتوان چنین نام برد :کتاب الدالئل ،کتاب الهتن (کتاب المالحم) ،کتداب القدائم ،کتداب
الایبة و کتاب الرجعة (نجاشی ،بیتا ،31 :ح13؛ طوسی.)185/134 :1424 ،
نعمانی در غیبت  32روایت از او اوذ کرده اسدت (نعمدانی ،34 :13۳1 ،ح3؛  ،38ح8- 8؛

 ،31ح ۳و 14؛  ،38ح12؛  ،51ح2؛  ،54ح8؛  ،114ح۳؛  ،1۳4ح1؛  ،1۳8ح11؛  ،244ح18؛  ،244ح8؛
 ،214ح18؛  ،234ح 21و 22؛  ،23۳ح31؛  ،244ح35؛  ،241ح31؛  ،254ح8؛  ،253ح13؛  ،251ح14؛
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 ،25۳ح18؛  ،282ح22؛  ،283ح24؛  ،284ح21؛  ،281ح31؛  ،28۳ح44؛  ،311ح2؛  ،324ح14؛ ،322

ح .)5تعداد در وور توجهی از آنها که مربوط به موضوع غیبت اسدت (همدان ،38 :ح8- 8؛

 ،31ح ۳و 14؛  ،38ح12؛  ،114ح۳؛  ،1۳4ح1؛  ،244ح8؛  ،214ح18؛  ،234ح 21و 22؛  ،23۳ح31؛
 ،254ح8؛  ،253ح13؛  ،251ح14؛  ،25۳ح18؛  ،282ح22؛  ،283ح24؛  ،284ح21؛  ،281ح31؛ ،28۳

ح44؛  ،322ح )5که به احتمال قوی برگرتته از کتداب الهدتن

یدا کتداب القدائماندد (مدرسدی

طباطبایی .)314 :1388 ،روایات دیگدری هدم از او موضدوع رجعدت پیدامبر (ص) و امدام
علدی (ع) را م درح کدرده (نعمدانی ،234 :13۳1 ،ح 21و  )22کده بدا عندوان کتداب الرجعدة
متناسباند (مدرسی طباطبایی.)315 :1388 ،
امکان دارد روایاتی را که نعمانی با سند «عبدالواحد بنعبداهلل [بنیونس الموصدلی]،
عن احمد بنمحمد بن[علی بنعمر بن] رَباح الزُّهری ،عن محمد بنالعباس [بنعیسدی]
الحسنی ،عن الحسن بنعلی بنابیحمزه» (نعمانی ،38 :13۳1 ،ح8- 8؛  ،31ح ۳و 14؛  ،38ح12؛
 ،114ح۳؛  ،214ح18؛  ،23۳ح31؛  ،322ح )5در کتاب وود آورده ،از کتداب وی اودذ کدرده
باشد .احتمال دیگری نیز وجود دارد که نعمانی آن احادیث را از کتاب الددالئل «احمدد
بنمحمد بنرَباح» گرتته باشد؛ اما در طرقی که نجاشی بدرای کتدابهدا یداد کدرده ،ندام
ابنرباح را به عنوان راوی از ابراهیم بنسلیمان (نجاشی ،بیتا ،2۳ :ح ،)51حسن بدنمحمدد
بنسماعة (همان ،213 :ح ،)558قاسم بناسماعیل (همان ،221 :ح )511و محمدد بدنالحسدین
الصائغ (همان ،331 :ح )۳44میبینیم .همچنین با توجه بده اینکده ندام ابدنربداح در غیبدت
نعمانی تقط در دو طریق آمده ،یکدی طریدق پدیشگهتده و دیگدری طریدقِ «عبدالواحدد
بنعبداهلل بنیونس ،عن احمد بنمحمد بنرَباح الزُهری ،عن احمد بدنعلدی الحمیدری،
عن الحسن بنایوب ،عن عبدالکریم بنعمرو الخثعمی» (نعمانی ،84 :13۳1 ،ح13؛  ،85ح14؛
 ،114ح14؛  ،133ح18؛  ،151ح۳؛  ،155ح14؛  ،112ذیل 8؛  ،113ح8؛  ،114ح12؛  ،115ح15؛ ،215

ح4؛  ،218ح5؛  ،234ح13؛  ،211ح58؛  ،328ح ،)4بسیار بعید است روایات مبتنی بر این اسناد
از کتاب ابنرباح گرتته شده باشند؛ زیرا با توجه به سند «وَ بِهِ عَن عَبْدِالْکرِیمِ بدنعَمْدرٍو
عَنْ ثَابِتِ بنشُرَیحٍ ( »...همان ،85 :ح )14تعلیدق سدند بده اضدمار در گروهدی از روایدات
پیدرپی (همان 84 :و  ،85ح 13و  )14احتمال اوذ از کتاب «عبدالکریم بنعمرو الخثعمدی»
را قوت می بخشد .بنابراین میتوان گهت احمد بنرَباح در طریق نعمانی به کتاب حسن
بنعلی بنابیحمزه و عبدالکریم بنعمرو وثعمی قرار دارد.
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نعمانی به طریق دیگری نیز از حسن بنعلی بنابیحمزه ب ائنی روایت کدرده ،و آن
طریق چنین است« :احمد بنمحمد بنسعید بنعقد  ،عن احمد بدنیوسدف بدنیعقدوب
الجعهی ،عن اسماعیل بنمهران ،عن الحسن بنعلی بنابیحمزه» (همان ،34 :ح3؛  ،51ح2؛

 ،54ح8؛  ،1۳4ح1؛  ،1۳8ح11؛  ،244ح18؛  ،244ح8؛  ،234ح 21و 22؛  ،244ح35؛  ،241ح31؛ ،254

ح8؛  ،253ح13؛  ،251ح14؛  ،25۳ح18؛  ،282ح22؛  ،283ح24؛  ،284ح21؛  ،281ح31؛  ،28۳ح44؛

 ،311ح2؛  ،324ح .)14با توجه به تصریح نعمانی به اوذِ ابنعقده از کتاب احمد بنیوسف
(همان ،51 :ح2؛  ،244ح8؛  ،244ح35؛  ،254ح8؛  ،253ح13؛  ،28۳ح )44به نظر میرسد نعمانی
روایات کتاب ابیحمزه را به واس ه کتاب احمد بنیوسف نقل کرده است.
 .8کتاب ابومحمد حسن بنمحمد بنجمهور العمّی البصری
رجالشناسان وی را مؤلف کتاب الواحد دانستهاند (نجاشی ،بیتا ،82 :ح .)144نعمانی در
غیبت شش روایت (نعمانی28 :13۳1 ،؛  ،18ذیل 1؛  ،1۳5ح4؛  ،1۳8ح14؛  ،22۳ح11؛  ،242ح)41
از وی گرتته که طریقش را به آنها چنین آورده« :محمد بدنهمّدام و محمدد بدنالحسدن
بنجمهور جمیعاً ،عن الحسن بنمحمد بنجمهور» .روایاتی که نعمانی به این طریدق از
حسن بنمحمد بنجمهور نقل کرده ،محتمل است برگرتته از کتاب الواحد باشد.
 .9کتاب ابومحمد عبداهلل بنحَمّاد األنصاری
نام کتاب وی مشخص نیست .تقط می دانیم که در تهارس کتابهایی را به او نسبت
داده اند که به نوشته نجاشی یکی از آنها کوچ تر از دیگری بوده اسدت (ند  :.نجاشدی،
بیتا ،218 :ح588؛ طوسی ،2۳1 :1424 ،ح.)441
نعمانی در غیبت  24روایت (نعمانی ،51 :13۳1 ،ح1؛  ،121ح1؛  ،24۳ح11؛  ،215ح3؛ ،238
ح28؛  ،244ح 44و 45؛  ،241ح1؛  ،288ح34؛  ،288ح3۳؛  ،212ح42؛  ،21۳ح84؛  ،282ح88؛ ،28۳
ح4؛  ،342ح8؛  ،343ح12؛  ،313ح5؛  ،315ح8؛  ،318ح11؛  ،318ح5؛  ،31۳ح8؛  ،321ح8؛ ،32۳

ح۳؛  ،331ح )2با طریق «ابوسدلیمان احمدد بدنهَدوذَ َ البداهلی ،عدن ابدراهیم بدناسدحاق
[األحمری] النهاوندی ،عن عبداهلل بنحمّاد األنصاری» از وی اوذ کدرده اسدت .روشدن
است که روایات مبتنی بدر ایدن طریدق ،از کتداب احمدد بدنهدوذ  7یدا کتداب ابدراهیم
بناسحاق ،که مؤلف کتابهایی مانند کتاب الایبة ،کتاب النوادر و کتاب جواهر األسدرار
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است (نجاشی ،بیتا ،1۳ :ح21؛ طوسی ،18 :1424 ،ح ،)۳گرتته نشدهاند؛ زیرا از ید سدو ،در
تمام این اسناد احمد بنهوذ به واس ه ابراهیم بناسحاق احمدری نهاونددی از عبدداهلل
بنحمّاد انصاری روایت کرده و از سدوی دیگدر ،راویِ کتدابهدای عبدداهلل بدنحمّداد،
احمری یعنی همان ابراهیم بناسحاق نهاوندیِ مدذکور در اسدناد غیبدت نعمدانی اسدت
(نجاشی ،بیتا ،218 :ح .)588بنابراین مؤلدف مصددر مکتدوب ابومحمدد عبدداهلل بدنحَمّداد
األنصاری است؛ زیرا بر اساس قرائن کشف مصادر مهقود ،طریق به منبع مکتوب ،بخش
مشترک اسناد است که همواره تکرار میشود.
شایان ذکر است که در یکی از این روایات (نعمانی ،288 :13۳1 ،ح )34در آغاز سند در
متن چاپی غیبت ،بهاشتباه نام احمد بنمحمد بنسعید [بن عقد ] اتزوده شده است .گواه
بر این اشتباه ،نقل مجلسی در بحار األنوار است که این روایدت را از غیبدت بددون ندام
ابنعقده در آغاز سند آورده است (مجلسی ،2۳8/52 :1443 ،ح.)52
 .11کتاب ابومحمد عبداهلل بن َجََبلة بنحیّان بنأبجر الکنان ّ
ی
نجاشی کتب متعددی را ،از جمله کتابی در موضوع غیبت با عنوان الصهة تی الایبدة
علی مذاهب الواقهة ،به او نسبت داده است (نجاشی ،بی تا ،218 :ح .)583نعمانی  15روایت

(نعمدددانی ،33 :13۳1 ،ح1؛  ،112ح4؛  ،113ح 8و 1؛  ،158ح3- 1؛  ،114ح14؛  ،245ح۳؛  ،22۳ح14؛

 ،235ح23؛  ،281ح24؛  ،282ح21؛  ،281ح38؛  ،211ح )48از او گرتتده کدده آنهدا را بددا طریدق
«احمد بنمحمد بنسعید بنعقد  ،عن القاسم بنمحمد بنالحسن بنحدازم ،عدن عُبدیس
بنهشام النّاشِری ،عن عبداهلل بنجَبَلة» در کتاب غیبت آورده است.
در اسنادِ روایات دیگری نیز نام عبداهلل بنجبله دیده مدیشدود (همدان ،184 :ح5؛ ،111
ح5؛  ،112ح8؛  ،344ح2؛  ،328ح)3؛ اما نعمانی آن روایات را از کتاب وی اوذ نکرده است؛
زیرا گذشت 8که یکی (همان ،184 :ح )5از آنها را از کتداب ابدوتراب عُبیدداهلل بدنموسدی
العَلَویّ العبّاسیّ و بقیده (همدان ،111 :ح5؛  ،112ح8؛  ،344ح2؛  ،328ح )3را از کتداب قاسدم
بنمحمد گرتته است؛ چراکه تصریح ابنعقده به نقل از کتاب قاسم بنمحمدد در چهدار
جا (همان) این احتمال را تقویت میکند که جاهای دیگری که ابنعقده در آنها به اوذ از
کتاب قاسم بنمحمد تصدریح نکدرده (همدان ،33 :ح1؛  ،112ح4؛  ،113ح 8و 1؛  ،158ح3- 1؛
 ،114ح14؛  ،245ح۳؛  ،22۳ح14؛  ،235ح23؛  ،281ح24؛  ،282ح21؛  ،281ح38؛  ،211ح )48نیددز
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برگرتته از کتاب او باشد .اما میان مواردی که ابن عقدده در آنهدا بده اودذ از کتداب وی
تصریح کرده و مواردی که به این امر تصریح نکرده ترق است؛ زیرا در تمام جاهایی که
به اوذ از کتاب تصریح نشده ،عبیس بنهشام از تردی غیر از عبداهلل بدنجبلده روایدت
نکرده ،در حالی که در دو مورد (همان ،344 :ح2؛  ،328ح )3از مواردی که به اوذ از کتاب
تصریح شده ،عبیس از ترد دیگری غیر از ابنجبله روایت کرده است .بنابراین هر جا به
اوذ از کتاب قاسم بنمحمد تصریح نشده ،ظاهراً مستقیماً از کتاب عبدداهلل بدنجبلده بدا
عنوان الصهة تی الایبة (نجاشی ،بیتا ،218 :ح )583اوذ شده و قاسدم بدنمحمدد در طریدق
نعمانی به این کتاب جای دارد .آنچه این گهتده را قدوت مدیبخشدد وجدود چندد سدند
پیدرپی در غیبدت اسدت (نعمدانی ،158 :13۳1 ،ح )3- 1کده از آغداز تدا عبدداهلل بدنجبلده
یکساناند و از او به بعد با یکدیگر تهاوت دارند.
ممکن است اشکالی به احتمال نقل مستقیم از کتاب عبداهلل بنجبله م رح شود؛ زیرا
در این اسناد ،پیش از عبداهلل بنجبله نام عبیس بنهشام صاحب کتاب الندوادر (طوسدی،
 ،348 :1424ح541؛ ابنشهرآشوب ،8۳ :1384 ،ح )841آمده و احتمال دارد نعمدانی بده واسد ه
کتاب عبیس روایات ابنجبله را اوذ کرده باشد .در پاسخ به این اشکال می گدوییم :ندام
عبیس در سندهای غیبت نعمانی تقط در طریق به ابنجبله وجود دارد ،یعنی عبدیس در
طریق نعمانی به کتاب ابنجبله قرار دارد؛ چراکه با توجه به اینکه همگی روایات کتداب
عبیس مروی از عبداهلل بنجبله است ،بعید است نعمانی به منبع اصدلی تدوجهی نکدرده
باشد و روایات وود را از کتاب عبیس گرتته باشد .شایان ذکر است که نام «عبدیس» در
سند روایتی دیگر نیز آمده که به ابنجبله منتهی نمیشود (نعمانی ،328 :13۳1 ،ح)3؛ اما در
آنجا ابن عقده تصریح کرده که روایت را از کتاب قاسم بنمحمد بنالحسن بنحازم اوذ
کرده است (همان) ،هرچند در اینجا نیز ممکن است قاسدم بدنمحمدد از کتداب عبدیس
گرتته باشد.
 .11کتاب عبدالکریم بنعمرو بنصالح الخَثعَمِیّ الکوفی
نعمانی در غیبت  15روایت از کتاب وی اوذ کرده اسدت (همدان ،84 :ح13؛  ،85ح14؛

 ،114ح14؛  ،133ح18؛  ،151ح۳؛  ،155ح14؛  ،112ذیل 8؛  ،113ح8؛  ،114ح12؛  ،115ح15؛ ،215

ح4؛  ،218ح5؛  ،234ح13؛  ،211ح58؛  ،328ح .)4طریق نعمانی به وثعمی و نمونههای آن در
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غیبت ،ذیل بحث از «ابومحمد حسن بنعلی بنابیحمزه ب ائنی کدوتی» بیدان شدد 9.در
آنجا با ذکر دالیلی بر نقل نعمانی از کتاب وثعمی گهتیم احمد بنرَباح در طریق نعمانی
به کتاب عبدالکریم بنعمرو وثعمی قرار دارد.
 .12کتاب موسی بنسَعدان الحنّاط الکوفی
وی را صاحب کتب کثیره دانستهاند (نجاشی ،بیتا ،444 :ح1412؛ ابنغضدائری،۳4 :1384 ،
ح .)123نام وی در غیبت نعمانی تقط در دو سدند آمدده اسدت (نعمدانی ،134 :13۳1 ،ح11؛
 ،314ح .)5دالیل زیر شاهدی بر اوذ این روایات از کتاب او بدا عندوان کتداب ال رائدف
(نجاشی ،بیتا ،444 :ح )1412است:
الف) این طریق در همه جا تا موسی بنسعدان مشدترک اسدت و از او بده بعدد ندام
راویان مختلف است؛
ب) هر دو روایت توق را ابوجعهر همْدانی از وی نقل کرده است .بندا بدر تهدارس
نجاشی و شیخ طوسی« ،محمد بنالحسین بنأبی الخ داب أبدوجعهر الزیدات الهمْددانی»
راوی کتاب موسی بنسعدان است (همان؛ طوسی ،452 :1424 ،ح)115؛ بنابراین احتمالِ اوذ
از کتاب موسی بنسعدان تقویت میشود.
ابنعقدة
 .13کتب دیگر مشایخ َ
ابوالعباس احمد بنمحمد بنسعید همْدانی کوتی ،معروب به ابن عقدده ( 332- 24۳یدا
 333ق) ،از جمله محدثان بزرگ شدیعی اسدت .بخدش معتندابهی از اصدول شدیعی را او
روایت کرده و حدیث او بهوتور در کتب اربعه وارد شده است (نجاشی ،بیتدا ،۳4 :ح233؛
طوسددی ،44۳ :1313 ،ح5۳4۳؛ همددو ،88 :1424 ،ح88؛ حلّددی ،243 :1411 ،ح .)13از کتددابهددای
متعددددی کدده نگاشددته و همگددان بددر ذکددر عندداوین آن اذعددان دارنددد (همددان) اثددری در
دسترس نیست.
نعمانی بارها از وی حدیث اوذ کرده است؛ اما چون ابن عقده وود کتابی ندارد کده
با موضوع روایاتِ غیبت نعمانی هماهنگ باشد ،به نظر می رسد نعمانی ایدن روایدات را
از کتب هشت نهرِ دیگر از مشایخ ابن عقدده ،کده بده تصدریح وی از کتابشدان بدرای او
روایت کردهاند ،گرتته است .تهصیل این اوذ چنین است:
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ابن عقده در  24جا از احمد بنیوسف بنیعقوب الجعهی روایدت نقدل کدرده کده در
بروی از آنها به اوذ از او و کتابش تصریح کرده است (با تعبیر «من کتابده» :نعمدانی:13۳1 ،

 ،51ح2؛  ،244ح8؛  ،244ح35؛  ،254ح8؛  ،253ح13؛  ،28۳ح44؛ مواضع دیگر :همان ،34 :ح3؛ ،54

ح8؛  ،1۳4ح1؛  ،1۳8ح11؛  ،244ح18؛  ،234ح21؛  ،241ح31؛  ،251ح14؛  ،282ح22؛  ،283ح24؛

 ،284ح21؛  ،281ح31؛  ،311ح2؛  ،324ح .)14از کتاب جعهر بنعبداهلل المحمدی سه حدیث
اوذ کرده است (همان21 :؛  ،248ح18؛  ،324ح .)1در هشت جا از حُمید بدنزیداد روایدت
گرتته است (با تعبیر «من کتابه» :همان ،۳۳ :ح34؛  ،11۳ح .25مواضع دیگر :همان ،111 :ح1؛ ،1۳8
ح5؛  ،241ح38؛  ،248ح3؛  ،348ح18؛  ،311ح .)1دو روایت از عبداهلل بناحمدد بدنمُسدتَورِد
األشجعی نقل کرده (با تعبیر «من کتابه» :همان ،51 :ح .1مواضدع دیگدر :همدان ،111 :ح )21و در
چهار سند از کتاب القاسم بنمحمد بنالحسن بنحازم روایت نقل کدرده اسدت (همدان:
 ،111ح5؛  ،112ح8؛  ،344ح2؛  ،328ح .)3گذشت 10که روایات دیگری را که ابدنعقدده بده
اوذ از کتاب وی تصریح نکرده از کتاب ابومحمد عبداهلل بنجبلة بنحیّان گرتتده و ندام
«قاسم بنمحمد» در طریق به کتاب عبداهلل بنجبلة آمدده اسدت؛ یعندی از کتداب قاسدم
بنمحمد اوذ نشدهاند .چهار بار از محمد بنسالم بدنعبددالرحمن األزدی روایدت نقدل
کرده است (نعمانی ،114 :13۳1 ،ح 3۳و 44؛  ،284ح2؛  ،341ح .)8در دو جا تصریح کرده کده
حدیث را از کتاب وی در شوال  211ق (إحدی و سبعین و مدیتین) اودذ کدرده اسدت
(همان ،284 :ح2؛  ،341ح .)8در دو جای دیگر که از تعبیر «من کتابه» استهاده نکرده ،تاریخ
یکی را شوال  281ق (إحدی و ثمانین و مدیتین) (همدان ،114 :ح )3۳و دیگدری را شدوال
 281ق (إحدی و ستین و میتین) (همان ،114 :ح )44بیدان کدرده اسدت .بعیدد نیسدت کده
«ثمانین» در اولی و «ستین» در دومی ،تصحیف «سبعین» باشد؛ بنابراین هر چهار روایت
را از کتاب او اوذ کرده است .ههت بار از محمد بنالمهضّل بنابراهیم بنقیس بنرُمّانة
األشعری روایت اوذ کرده است (با تعبیر «من کتابه» :همان ،۳1 :ح2۳؛  ،2۳۳ح .1مواضع دیگدر:
همان ،111 :ح2؛  ،238ح24؛  ،251ح8؛  ،2۳8ح1؛  ،321ح .)4نام او در جاهای دیگری نیز آمده
که بیشتر آنها در طریق به ابنمحبوب است 11.در هشت جا از یحیی بنزکریا بدنشدیبان
الکندی العالّب روایت نقل کرده اسدت (نعمدانی ،88 :13۳1 ،ح8؛  ،12۳ح4؛  ،135ح1۳؛ ،118
ح23؛  ،1۳1ح8؛  ،234ح22؛  ،25۳ح18؛  ،331ح .)1در دو جا به اوذ از کتابش تصریح کدرده
است (همان ،88 :ح8؛  ،118ح .)23در جاهایی که از تعبیر «من کتابه» استهاده نکرده ،در دو
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جا تصریح به تحدیث در سدال  213ق کدرده اسدت (همدان ،12۳ :ح4؛  ،135ح )1۳و ایدن
همان تاریخی است که ابن عقده در آن از کتاب یحیی بنزکریا روایت کرده است (همان:
 ،88ح .)8بنابراین ممکن است همه این هشت روایت از کتاب یحیی بنزکریا باشدد .بدا
این حساب ،نعمانی در مجموع  58روایت از دیگر مشایخ ابنعقده اوذ کرده است.
 .14سایر مصادر
روایات اندک دیگری باقی میمانند که وجود منبعی مکتوب در آنها بدرای مدا ثابدت
نشده و محتمل است که به صورت شهاهی روایت شده باشند .در بروی از ایدن اسدناد،
قرائنی نیز بر نقل شهاهی وجود دارد؛ مثالً نعمانی در سندی مدینویسدد« :وجددت هدذا
الحدیث عند بعض إوواننا ( »...همان ،328 :ذیل  .)8همچنین وی در بروی از اسناد ،زمان
و محل اوذ روایت را از استادش ذکر کرده است (بدرای نمونده ند  :.همدان21 :؛  ،324ح1؛
 ،248ح .)18اینها میتوانند قرینه ای بر استماع مستقیم وی از ایشان باشد؛ چراکه نعمدانی
برای دست یابی به منابع ناب حدیث ،سهرهای تراواندی بده منداطق گونداگون از جملده
ایران ،باداد ،شام ،اردن و حلب داشته است (نجاشی ،بیتا ،383 :ح1443؛ غهاری ،در :نعمانی،
 :13۳1مقدمه.)11/
نتیجه
در بازشناسی مصادر حدیثیِ کتاب غیبت نعمانی ،نتایج کلی زیر به دست آمد:
 .1از میان  418روایت کتاب غیبت نعمانی ،مصدر  438روایت تدا حددی شناسدایی
شد که از میان آنها و بر اساس شواهد ذکرشده در متن 85 ،روایت از دو مصدرِ موجود
و  353روایت از  24مصدرِ مهقود اوذ شدهاند.
 .2نعمانی احیاناً روایاتی را از مؤلفِ بروی مصادر حدیثی موجود گرتته کده آنهدا را
بعد از تحص در آن مصادر نیاتتیم؛ مثالً از میان  84روایتدی کده از کلیندی گرتتده ،ید
روایت را در کتاب کاتی نیاتتیم .در امثال این روایات چند احتمال وجود دارد ،از جمله:
اوذ شهاهی از مؤلف ،اوذ از سایر کتب مؤلف ،حذب آن روایت از آن مصدر به دست
راویان بعدی یا ناسخان و  . ...بحث درباره میزان قوّت هدر ید از ایدن احتمداالت در
جایِ وود گذشت.

بازشناسی مصادر احادیث کتاب الغیبة نعمانی 25 /

 .3نعمانی احادیثی را نقل کرده که به مصادر آنها اذعان نکرده است .در اکثر اینها که
سند را با نام شیخش شروع کرده ،بهسهولت تشخیصپذیر نیست که از او شدنیده یدا از
کتابش گرتت ه یا از کتاب دیگر راویان حدیث اوذ کرده و در آغاز ،طریق وود را بده آن
کتاب آورده است.
پینوشتها

 .1برای آشنایی بیشتر با «قرائن کشف مصادر مهقود» ن  :.شبیری زنجانی.1384 ،
 .2به ترتیب در :الهاللی.815 ،838 ،824 ،145 ،148/2 :1445 ،
 .3درصد تشابه روایات با استهاده از نرماتزار جامع األحادیث نور ( نسخه  )3.5بررسی شد.
 .4بهترتیب در :کلیندی ،532/1 :1441 ،ح11؛  ،338ح1؛  ،533ح15؛  ،534ح1۳؛  ،52۳ح4؛  ،313ح4؛
 ،312ح1؛  ،313ح8؛  ،314ح1؛  ،313ح 8و  1و ۳؛  ،314ح 14و 11؛  ،318ح4؛  ،315ح3؛ ،318
ح5؛  ،311ح4؛  ،33۳ح13؛  ،118ح 2و  3و  4و  5و 8؛  ،11۳ح 14و  11و  12و  13و 2؛  ،184ح3
و  4و 5؛  ،341ح 22و 23؛  ،338ح 3و 2؛  ،338ح8؛  ،342ح28؛  ،344ح11؛  ،333ح1؛  ،338ح4؛
 ،331ح5؛  ،342ح 2۳و 28؛  ،341ح25؛  ،335ح1؛  ،344ح1۳؛  ،342ح21؛  ،344ح24؛  ،331ح8؛
 ،33۳ح 12و 14؛  ،338ح۳؛  ،341ح 21و 24؛  ،343ح34؛  ،344ح 15و 18؛  ،338ح14؛ ،342
ح21؛  ،38۳ح1؛  ،314ح 4و  5و  2و 8؛  ،1۳8ح1؛  ،243ح2؛ روایددت موجددود در کتدداب الایبددة
نعمانی ،در کتاب الکاتی کلینی یاتت نشد؛  ،388ح 1و  2و  3و 5؛  ،38۳ح 8و 1؛  ،311ح 1و  2و
 3و  4و 5؛  ،312ح.1
« .5تحویل» در اص الح محدثان نوعی ع ف در سند است که ی طبقه را بر ی طبقه و گاه ی طبقه
را بر دو طبقه و گاه چند طبقه را بر چند طبقه ع ف می کند .به این ترتیب راوی چند سدند را کده
اشتراکاتی با یکدیگر دارند در ی سند جمع میکند.
 .6به اعتقاد شوشتری ،نام صحیح او عبدداهلل اسدت (ند  :.شوشدتری ،832/8 :1414 ،ح4552؛ ،۳3/1
ح.)4185
 .7در منابع رجالی ،انتساب کتابی به وی را نیاتتیم.
 .8ن  :.همین نوشتار ،مصادر مهقود ،ش.1
 .9ن  :.همین نوشتار ،مصادر مهقود ،ش.1
 .10ن  :.همین نوشتار ،مصادر مهقود ،ش.14
 .11ن  :.همین نوشتار ،مصادر مهقود ،ش.5
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ابن ادریس حلی ،محمد بن احمد (1414ق) ،السرائر الحاوی لتحریدر الهتداوی ،قدم :انتشدارات جامعده
مدرسین.
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ابنشهرآشوب ،محمد بنعلی ( ،)1384معالم العلماء تی تهرست کتب الشیعة ،نجف :الم بعة الحیدریة.
ابنطاووس ،عبدالکریم بناحمد (بیتا) ،ترحة الاری تی تعیین قبر أمیر المؤمنین علی بنأبی طالب (ع)
تی النجف ،قم :منشورات الرضی.
ابنطاووس ،علی بنموسی (144۳ق) ،إقبال األعمال ،تهران :دار الکتب االسالمیة.
ابنعبدالوهاب (بیتا) ،عیون المعجزات ،قم :مکتبة الداوری.
ابنغضائری ،احمد بنحسین (1384ش1422/ق) ،الرجال ،قم :دار الحدیث.
ابنقولویه قمی ،جعهر بنمحمد (1358ق) ،کامل الزیارات ،نجف :دار المرتضویة.
االمام الرضا (ع) ،علی بنموسی (1442ق) ،طبّ االمام الرضا (ع) (الرسالة الذهبیة) ،قم :دار الخیام.
حلی ،حسن بنیوسف (1411ق) ،رجال العالمة الحلّی ،نجف :دار الذوائر.
وویی ،سید ابوالقاسم (1413ق) ،معجم رجال الحدیث و تهصیل طبقات الروا  ،بیجا :بینا.
شبیری زنجانی ،محمدجواد (1384ش)« ،منبع شناسی :نعمانی و مصادر الایبة  ،»1-انتظار موعود ،ش،2
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شوشتری ،محمدتقی (1414ق) ،قاموس الرجال ،قم :انتشارات جامعه مدرسین.
طوسی ،محمد بنالحسن (1313ش) ،الرجال ،قم :مؤسسة النشر االسالمی.
طوسی ،محمد بنالحسن ( ،)13۳4االستبصار تیما اوتلف من األوبار ،تهران :دار الکتب االسالمیة.
طوسی ،محمد بنالحسن (1441ق) ،تهذیب األحکام ،تهران :دار الکتب االسالمیة.
طوسی ،محمد بنالحسن (1424ق) ،الههرست ،قم :مکتبة المحقق ال باطبایی.
عدهای از علما (1381ش1423/ق) ،األصول الستة عشر ،قم :دارالحدیث.
قلیچ ،رسول (13۳4ش) ،بررسی دیدگاه عالمان شیعه درباره کتاب سلیم بدنقدیس بدا تیکیدد بدر نقدد
دیدگاه های معاصر ،پایاننامه کارشناسی ارشد رشته م العات تاریخ تشیع ،اسدتاد راهنمدا :مهددی
مهریزی ،استاد مشاور :مهدی ترمانیان ،قم :دانشگاه ادیان و مذاهب.
کشّی ،محمد بنعمر (144۳ق) ،اوتیار معرتة الرجال ،مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد.
کلینی ،محمد بنیعقوب (1441ق) ،الکاتی ،تهران :دار الکتب االسالمیة.
مجلسی ،محمد باقر (1443ق) ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
مدرسی طباطبایی ،سید حسین (1388ش) ،میراث مکتوب شیعه از سده قدرن نخسدتین هجدری ،قدم:
انتشارات مورخ.
نجاشی ،احمد بنعلی (بیتا) ،الرجال ،قم :مؤسسة النشر االسالمی.
نعمانی ،محمد بنابراهیم (13۳1ق) ،الایبة ،مصحح :علیاکبر غهاری ،تهران :صدوق.
الهاللی ،سلیم بنقیس (1445ق) ،کتاب سلیم بنقیس ،قم :الهادی.

