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وناقت شیخ دوق کدام است؟  -7دالی بطـنن شـبهه در کیفیـت
مرویات شیخ دوق کدام است؟ یافتـههـای تحقیـق حکایـت از آن
دارد که تشکیک و توقف در وناقت دوق دو پاسخ نقضی و حلی
دارد؛ الف)پاسخ نقضی :عدم تصریو به وناقت ،محـدود بـه ـدوق
نیست ،ب)پاسخ حلی :بر اساس قـرانن و شـواهد فـراوان ،ـدوق را
رجالیــان و عالمــان متقــدم شــی ه -از جملــه یوســی و نجاشــی -نقــه
می دانستند شبهه تغییر و اسقا روایات نیز به دالی ذی بای است:
 -9ا تنف یرق -7 ،اجتهـاد جهـت ا ـنض مضـمون روایـات-3 ،
تقطیع روایات -4 ،اعتماد به روایات دوق به دلیـ بر ـورداری از
سند و مضمون استوارتر
واژههای كلیدی :شیخ دوق ،وناقت مرویات ،نقد شبهات
مقدمه
در هندسه م رفت اسنمی ،روایات در کنار آیات مهمترین وظیفه ان کاس آموزههـای
شری ت اتم رس (ص) را ایفا میکنند از این روی از همـان عصـر حضـور م صـومان( )
محدنانی بسیار ،س یی بلیغ در حفـ ،،گـردآوری و انتقـال آنهـا بـه مجموعـههـای حـدی ی
مبذول داشتند از جمله محدنان کوشا و پرکار در قرن چهارم أبو ج فر ،محمد بن علـی بـن
حسین بن موسى بن بابویه قمی م روف به شیخ دوق است سال تولد او م لوم نیست ولی
مدت عمر او را هفتاد و اندی سال دانسته(بحر ال لوم ،9363 ،ج ،3ص )319و وفـات

را بـه

سال  389نوشتهاند(ابنداود ،9383 ،ص )373بنابراین سال تولد او حدود  313بوده و قاعدتا
غیبت غری را درک کرده است به تصریو شیخ یوسی در میان اهـ قـم کسـی چـون او
در حف ،حدیث و ک رت علم دیده نشده است(یوسی ،بی تا ،ص )447او در جـوانی وارد
بغداد گردید و در آنجا محدنان از او استما حـدیث داشتند(نجاشـی ،9412 ،ص )381در
یلب علم و ا ذ روایت از مشایخ حریص بوده و لذا به نقـا دوردسـت مسـافرت کـرده و
بی

از  731استاد را درک کرده است( ویی ،9491 ،ج ،96ص)373
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شهرت او چنان است که عالمان رجال اه سنت نیـز از م رفـی او غفلـت نکـردهانـد؛
طیب بغدادی به مناسبت حضور او در بغداد مینویسـد :وارد بغـداد گردیـد و در آنجـا از
پدرش روایت نق کرد او از مشایخ و مشـهوران شـی ه اسـت( طیب بغـدادی ،9492 ،ج،3
ص )313ذهبی در تو یف او ت ـابیر «رأس االمامیـ ،،ـاحب التصـانیف السـانرض ،یضـرب
بحفظه الم ـ » را دارد(ذهبـی ،9493 ،ج ،96ـص)314-313

ـدوق تـنش فراوانـی در

جمعآوری روایات در قالب مجموعههای ماتلف حدی ی داشته اسـت چنـانکـه بـه اذعـان
سیره نویسان فریقین تألیفات حدی ی او بالغ بر سیصد انر بوده است(یوسی ،بی تـا ،ص443؛
ذهبی ،9493 ،ج ،96ص )314اگرچه اکنون هفده انر بیشتر به جای نمانده است
شاصیت دوق در میـان عالمـان عصـر ـوی

و پسـین

همـواره مـورد تکـریم و

ت ظیم بوده است و آنارش مرج یت نگارشهای حدی ی و غیر حدی ی دیگران را بـه عهـده
داشته است به رغم این مرتبت شاصیتی و جایگاه حدی ی بر ی در تونیـق ـدوق توقـف
کرده و نسبت به پارهای از منقوالت وی تشکیک کردهاند بحرانی در کتاب لؤلؤض البحـرین
آو رده است که بر ی مشایا

به دلی عدم تصریو به وناقت دوق در کتـب رجـال ،او

را نقه نمیدانستند(بحرانی ،9471 ،ص )332ظاهراً شبهه در وناقت ـدوق از قـرن یـازدهم
به ب د مطرض گردیده است چنان که شیخ حر عاملی گزارش کرده کـه بر ـی از م ا ـران
وی به دلی عدم تصریو رجالیان متقدم به وناقت دوق در تونیق وی توقف کرده و بلکـه
وناقت

را منکر شدهاند(حر عاملی ،9413 ،ص )2گروهی نیز دوق را به تغییر ،ا تصار و

اسقا

ودسرانه بر ی واژگـان و عبـارات روایـات مـتهم کـردهاند(مجلسـی ،9413 ،ج،3

ص936؛ نوری ،9418 ،ج ،99ص ،)921چنانکه عنمه مجلسـی نسـبت بـه بر ـی مرویـات
وی اظهار سوء ظن کرده است(مجلسی ،9413 ،ج ،3ص ،)936ب ضی نیز از عنمه مجلسـی
سبقت گرفته و دوق را به اضطراب در نق روایات مـتهم کـردهانـد(نوری ،9418 ،ج،99
ص )921به تبع آن مستشکنن ،ا یراً مقالهای در فضای مجازی با قلم شاصی سنی مسلک
تحت عنوان «شیخ دوق یا شیخ کذوب» انتشار یافته است که نویسنده اقوال مشـککان در
وناقــت و منقــوالت ــدوق را یکجــا گــرد آورده و در فرجــام نوشــتار ــوی
محدنی کذوب م رفی میکند(بن شررر ،9314 ،ص)7

ــدوق را
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باری اکنون برای پاسخ به شبهات پی

گفته دو سؤال پی

رو است -9 :دالی بطنن

شبهه توقف در وناقت شیخ دوق کدام است؟  -7دالی بطنن شبهه در کیفیـت مرویـات
شیخ دوق کدام است؟ در حوزه دوق پژوهی آنار مت ددی چون« :روش إبن بابویـه در
نقد حدیث»« ،نگرشی به فراز و فرود کارنامه حدیث نگـاری شـیخ ـدوق» و «روش شـیخ
دوق در کمال الدین و تمام الن مه» ،سامان یافته است مع ذلک در هیچ پـژوه
به بررسی شبهات دوگانه مزبور پردا تـه نشـده اسـت لـذا ایـن پـژوه

مسـتقلی

بـا روش تو ـیفی

تحلیلی در پی پاسخ به این شبهات اسـت جهـت نیـ بـه ایـن هـدف نوشـتار حاضـر در دو
محور؛  -9بررسی شبهه توقف در وناقت شیخ ـدوق -7 ،بررسـی شـبهه تغییـر ،ا تصـار و
اسقا الفاظ و عبارات روایات به وسیله دوق به بحث گزارده میشود
 .1بررسی شبهه توقف در وثاقت شیخ صدوق
چنانکه گذشت بر ی در وناقت دوق توقف کردهاند ظـاهرا ایـن توقـف ناشـی از
عدم تصریو یوسی و نجاشی به وناقت وی است(حر عاملی ،9413 ،ص )2نویسـنده مقالـه
«شیخ دوق یا شیخ کذوب» ،با استناد به سان شیخ حر عاملی میگویـد :نـه یوسـی و نـه
نجاشی و نه حتی عنمه حلی ـراحتا نگفتـه انـد کـه ـدوق نقـه اسـت(بن شـررر،9314 ،
ص ) 7وی سپس برای مدل کردن عدم اعتقاد نجاشی بـه وناقـت ـدوق ،بـه چنـد تـن از
محدنان م ا ر با دوق اشاره میکند که بر نف دوق با واژه نقه تونیق شدهانـد وی
می نویسد :در رجال نجاشی از محمد بن بابویه قمی( دوق) تمجید شده ولی درباره وناقت
او سان به میان نیامده است ،در حـالی کـه علـی بـن ابـراهیم قمـی بـا واژه نقـه ،محمـد بـن
ی قوب کلینی با عنوان اونق م رفی شدهاند ،حتی در این کتاب از شـیخ یوسـی نیـز بـا لفـ،
نقه یاد شده است(بن شررر ،9314 ،ص )3نویسنده مقاله نتیجه مـیگیـرد کـه هـیچ یـک از
عالمان م ا ر و نزدیک به شیخ دوق او را تونیق نکردهاند(بن شررر ،9314 ،ص)4
پی

از پاسخ به شبهه یاد شده باید گفت ،نجاشی و یوسی احب سه کتاب از چهار

کتاب رجال متقدم که در دورهای نزدیک به حیات دوق می زیستهاند ،بـه رغـم م رفـی،
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مدض و تجلی او به وناقت

با الفاظ مصطلو تونیـق 9اشـاره نکـردهانـد :یوسـی او را بـا ایـن

ت ابیر ستوده است« :جلی القدر ،حفظ ،،بصیر بالفقه و األ بار و الرجـال ،ناقـدا لب بـار ،لـه
مصنفات ک یرض ،لم یر فی القمیین م له فـی حفظـه و ک ـرض علمـه»(یوسـی ،بـی تـا ،ص447؛
همو ،9389 ،ص )431نجاشی نیز چنین تو یف کرده است« :شیانا و فقیهنا و وجه الطانفـ،
باراسان و کان ورد بغداد سن ،مس و مسین و نننمان ،و سمع منـه شـیوا الطانفـ ،و هـو
حدث السن»(نجاشی ،9412 ،ص )381در هیچ یک از این ت ابیر ،الفاظ تونیق به کار نرفتـه
است حال آیا چنانکه پنداشته اند عدم تصریو به وناقت دوق عدم اعتماد بـه او را در پـی
واهد داشت؟ این شبهه به دو ورت نقضی و حلی قاب پاسخ است:
 .1-1پاسخ نقضی به شبهه توقف در وثاقت شیخ صدوق
در پاسخ نقضی باید گفـت :گـاه شـیوه عالمـان رجـال در م رفـی محـدنان م ا ـر یـا
نزدیک به عصر ود که جزء دانشیان یراز اول و مورد اعتماد قط ی جام ـه علمـی هسـتند،
اکتفا به بیان ویژگیها و فضانلی است که ممکن است براساس الفاظ مصـطلو تونیـق ،افـاده
وناقت آنان نشود ،این رویه به وفور در کتب رجالی شـی ه و کـم و بـی

در کتـب رجـالی

اه سنت دیده می شود ،لذا عدم تصـریو بـه وناقـت بـه ـدوق محـدود نمـیشـود ،حـال
نمونههایی از محدنان اشاره می شود که به رغـم اعتمـاد محـدنان بـه آنـان و روایاتشـان ،در
کتب رجال به وناقتشان تصریو نشده است:
 9-9-9ابراهیم بن هاشـم(زنده در نیمـه دوم قـرن سـوم) پـدر علـی بـن ابـراهیم -کـه
بسیاری از روایات کلینی به واسطه علی بن ابراهیم از ابراهیم بن هاشـم نقـ شـده -در هـیچ
یک از کتب رجالی متقدم مدض و ذم نشده است؛ تنها مطلب مهمی که دربـاره او در کتـب
رجال ارب ه وجود دارد ،این است که وی شاگرد یونس بن عبد الرحمن بوده و اولین کسـی
است که حدیث را در شـهر قـم انتشـار داده است(نجاشـی ،9412 ،ص96؛ یوسـی،9389 ،
ص333؛ همو ،بی تا ،ص ،)97-99به همین دلی است که عنمه حلی به هنگام ترجمـه او
می نویسد :هیچ یک از ا حابمان را نیافتم که در جرض و ت دی او به راحت سـان گفتـه
 -9شهید نانی الفاظ تونیق را :عدل ،نقه ،حجت ،حیو الحدیث شناسانده است(شهید نانی ،9418 ،ص)714-713
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باشد در حالی که روایات منقول از او فراوان است و ارجو آن است کـه روایـات

پذیرفتـه

شود(عنمه حلی ،9499 ،ص)4
 7-9-9محمد بن ع مان بن س ید عمری( 313هـ) ،با همه جنل و عظمتی که در میان
شی یان داشـته و مفتاـر بـه دومـین نیابـت ـاص از امـام عصـر(عو) است(یوسـی،9499 ،
ص ،)331در هیچ یک از کتب رجال متقدم به وناقـت وی بـا الفـاظ مصـطلو تونیـق اشـاره
نشده است ،یوسی و به تبع وی ابن داود و عنمه حلی ایشان را تنها با ت بیر «له منزلـ ،جلیلـ،
عند الطانف »،تو یف کـردهاند(یوسـی ،9389 ،ص442؛ ابـن داود ،9383 ،ص373؛ عنمـه
حلی ،9499 ،ص)941
 3-9-9حسین بن روض نـوباتی( 376هــ) کـه سـومین نانـب ـاص امـام عصـر(عو)
است(یوسی ،9499 ،ص ،)362نه تنها هیچ یک از عالمان رجال متقدم از جرض و ت ـدی او
سان نگفتهاند بلکه اساسا تحت هیچ عنوانی به ترجمه او نیز نپردا تهاند مع الو ـف آیـت
اهلل ــویی ایشــان را محــدث ،فاضـ  ،مـتکلم و از نقــات شــی ه و مقبــول همــه آنــان دانســته
است( ویی ،9491 ،ج ،2ص )713ممکن است اشکال شود کـه چـون از حسـین بـن روض
روایتی نق نشده بدین جهت نام او در کتب رجـال متقـدم وجـود نـدارد ایـن اشـکال وارد
نیست زیرا در منابع مت دد حدی ی از جمله آنار روایـی یوسـی بـه نقـ از ایشـان روایـت از
م صوم وجود دارد( دوق ،9414 ،ص31؛ همـو ،9313 ،ج ،7ص 313و ـص311-312؛
همــو ،9383 ،ج ،9ــص743-749؛ مفیــد ،9493 ،ص717؛ یوســی ،9412 ،ج ،3ص13؛
همو ،9499 ،ص)376-374
 4-9-9علــی بــن محممــد ســمری( 378هـــ) ،در جایگــاه چهــارمین نانــب ــاص امــام
عصر(عو) قرار دارد(یوسی ،9499 ،ص ،)313درباره ایشان هیچ تو ـیفی تـا چـه رسـد بـه
جرض و ت دی در کتب رجال وجود ندارد مع ذلک ـاحب کتـاب منتهـی المقـال دربـاره
ایشان می نویسد :عظمت او از پردا تن به شرض حال او بی نیـاز مـیکند(مازنـدرانی،9496 ،
ج ،3ص )32از علــی بــن محمــد ســمری نیــز روایــاتی از امــام عصــر(عو) نقــ شــده
است( دوق ،9313 ،ج ،7ص 433-437و ص313؛ یوسی ،9499 ،ص313؛ یبری آملـی،
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 ،9493ص374؛ ابن یاووس ،9368 ،ص )744و شاید مهمترین آنها انتهای غیبت ـغری و
آغاز غیبت کبری است( دوق ،9313 ،ج ،7ص)396
 3-9-9محمد بن حسین رضی م ـروف بـه سـید رضـی( 416هــ) چهـره نـام آشـنای
حدی ی شی ه با انر گرانسنگ نهو البنغه وض یتی مشـابه ـدوق در کتـب رجـال متقـدمان
دارد نجاشی نسب و آنار او را بیان کرده و در تو یف او به ت ابیر «نقیب ال لویین ببغـداد»،
«أ و المرتضى»« ،کان شاعرا مبرزا» بسنده کرده است(نجاشی ،9412 ،ص )318یوسی نیـز
در رجال ود از سید رضی سان به میان نیاورده است
 6-9-9سید مرتضی( 436ه) ،به رغم آن که استاد دو رجالی بـزرو ی نـی نجاشـی و
یوسی بوده است مع ذلک در کتب رجال این دو تن به وناقت

تصریو نشده اسـت و تنهـا

با ت ابیری چون :متکلم ،شاعر ،ادیب ،فقیه ،جامع علوم و عظیم المنزله در علم و دیـن و دنیـا
تو ــیف شــده است(نجاشــی ،9412 ،ص721؛ یوســی ،9389 ،ص434؛ همــو ،بــی تــا،
ص)788
بنابراین واضو است بسیاری از راویانی که دوران حیات آنها نزدیک بـه نویسـندگان
کتب رجال است به دلی شهرت علمی و ا نقـی کـه در جام ـه داشـتهانـد نیـازی بـه ذکـر
واژگان تونیق درباره آنان احساس نمیشده است ،چنـان کـه نجاشـی در تو ـیف اسـتادش
شیخ مفید مینویسد :فض او مشهورتر از آن است کـه جایگـاه او در فقـه ،کـنم ،روایـت،
وناقت و علم تو یف شود(نجاشی ،9412 ،ص)311
شایان ذکر است رجالیان اه سنت نیز گاه چنـین شـیوهای در پـی

گرفتـهانـد ،بـرای

نمونه بااری گرد آورنده م تبرترین مجموعه حـدی ی اهـ سـنت در کتـب رجـال آنـان بـا
الفاظ مفید تونیق و ف نشده است؛ درباره او این ت ـابیر بـه کـار رفتـه اسـت« :کـان حسـن
الم رف ،،حسن الحف ،و کان یتفقه ،سید الفقهاء ،فقیه هذه األم ،،مـوت محمـد بـن إسـماعی
ذهاب ال لم»(رک :مزی ،9493 ،ص ،)461-438جب الحفـ ،و إمـام الـدنیا فـی فقـه(ابن
حجر ،9493 ،ج ،7ص)33
 .2-1پاسخ حلی به شبهه توقف در وثاقت شیخ صدوق
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اگرچه نجاشی و یوسی و دیگر رجالیان متقدم به وناقت دوق در کتابهای رجالی
ود تصریو نکرده اند مع الو ف قرانن و شواهد فراوانی وجود دارد کـه بـر اسـاس آنهـا
می توان به وناقت دوق از منظر رجالیان عالمان شـی ه پـی بـرد اهـم ایـن قـرانن و شـواهد
عبارتند از:
 9-7-9مفید ،نجاشی و یوسی در آنار گوناگون ود فراوان از دوق حـدیث نقـ
کردهاند که مؤید وناقت دوق نزد آنان است نمونهها:
أ -مفید در کتاب امالی ود  98روایت از دوق به ـورت بـن واسـطه نقـ کـرده
است(برای نمونه رکـ :مفیـد ،9493 ،ـص،798 ،792 ،793 ،932 ،62 ،37 ،39 ،44 ،43 ،1
)333 ،783 ،783 ،789 ،781 ،742 ،736 ،791
ب -نجاشی در الفهرست ود گاهی به واسطه دوق روایت تونیق بر ـی راویـان را
گزارش کرده است(نجاشی ،9412 ،ص ) 337و گـاهی بـه واسـطه او یـرق ـود بـه کتـب
ا حاب انمه( ) را میرساند(برای نمونه رکـ :همو ،ص)446 ،334 ،333 ،923 ،932
ج -یوسی در آنار ماتلف ود به وفور بن واسطه و بـا واسـطه مفیـد و غیـر مفیـد از
دوق حدیث نقـ مـی کنـد تنهـا در امـالی شـیخ در مجلـس پـانزدهم تحـت عنـوان «فیـه
أحادیث أبی ج فر محمد بن علی بن الحسین بن بابویـه القمـی»  39روایـت از ـدوق نقـ
کرده است(یوسی ،9494 ،ـص )444-479غیـر از آن در ایـن کتـاب حـدود  99روایـت
دیگر نیز از دوق نق شده است(یوسـی ،9494 ،ـص،911 ،918 ،11 ،63 ،38 ،71 ،97
 )719 ،938 ،994 ،991شیخ در کتاب فهرست ود گاه به واسطه دوق روایات تو یف
راویان را گزارش کرده(یوسی ،بی تـا ،ص )412و گـاه (حـدود  931مـورد) بـه واسـطه او
یرق ود به کتب ا حاب انمه( ) را میرساند(برای نمونه رکـ :همـو ،ـص،78 ،91 ،98
،963 ،963 ،967 ،938 ،936 ،934 ،931 ،941 ،941 ،974 ،994 ،913 ،18 ،89 ،43 ،31
)776 ،774 ،779 ،793 ،799 ،791 ،713 ،713 ،719 ،916 ،913 ،926
عنوه بـر مـوارد یـاد شـده ،شـیخ در تهـذیب بـی

از  3روایت(یوسـی ،9412 ،ج،9

ص933؛ ج ،7ص993؛ ج ،4ص711؛ ج ،6ص13؛ ج ،6ص )741و در استبصــار حــدود 31
روایت از دوق نق کرده است(برای نمونه رکـ :یوسـی ،9311 ،ج ،9ص9؛ ج ،9ص49؛
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ج ،9ص933؛ ج ،9ص933؛ ج ،9ص913؛ ج ،9ص711؛ ج ،9ص798؛ ج ،9ص719؛ ج،9
ص461؛ ج ،7ص12؛ ج ،3ص96؛ ج ،3ص )794گفتنی اسـت یوسـی در مقدمـه تهـذیب
تصریو کـرده اسـت کـه روایـات متـواتر و یـا ا بـار مقـرون بـه ـحت را گـزارش کـرده
است(یوسی ،9412 ،ج ،9ص )3بنابراین بی شک او روایات دوق را حیو مـیدانسـته
که نق کرده است
 7-7-9کسانی که به دلی عدم وجود الفاظ تونیق در رجال نجاشی و یوسی ،وناقت
دوق را زیر سؤال بردهاند ،غفلت یا تغاف داشـته انـد کـه نجاشـی بـه هنگـام م رفـی پـدر
دوق(علی بن حسین بن موسى بن بابویه) داستان والدت دوق با دعای امـام عصـر(عو)
را گزارش کرده است(نجاشی ،9412 ،ص ،)769یوسـی نیـز در کتـاب الغیبـه ـود تحـت
عنوان م جزات امام عصر(عو) در دوران غیبت(یوسی ،9499 ،ص )372-729م جـزات
ماتلفی را که بر حت امامت حضرت ولـی عصـر(عو) اشـ ار دارنـد برشـمرده اسـت؛ از
جمله آنها ماجرای تولد دوق با دعـای امـام عصـر(عو) است(یوسـی ،9499 ،ص)371
چگونه ممکن است این دو رجـالی بـه وناقـت ـدوق بـاور نداشـته و در عـین حـال چنـین
کرامت بزرگی را که منتسب به امام م صوم است بدون تشکیک در آن و بلکه بـا تأییـد آن
گزارش کنند
این واق ه افاده تونیق بلکه فراتر از تونیق را دارد اگر کسی به ا

این داستان اشکال

کند هرگز نمیتواند به منزلتی کـه ـدوق نـزد نجاشـی و یوسـی داشـته تردیـد نمایـد ،بـه
عبارت دیگر همین که نجاشی و یوسی این حادنـه را گـزارش کـردهانـد بـر جایگـاه رفیـع
دوق نزد آنان داللت دارد محدنان و رجالیان متأ ر این گزارش را یکی از اسـناد تونیـق
دوق شناسانده اند؛ م ن ،شیخ حر عاملی این داستان مشهور را نشان دهنده وناقت ـدوق
دانسته است(حر عاملی ،9413 ،ص )2آیت اهلل ویی نیز آن را م روف ،مشهور ،ـحیو و
کافی در نشان دادن جنلت شأن و عظمت مقام ایشان دانسـته و مـینویسـد :یقـین دارم کـه
شهرت محمد بن علی بن حسین به دوق از این فضیلت ویـژه -کـه او را از اقـران و ام ـال
ود متمایز کرده -نشأت گرفته است و گزارش این داستان به وسـیله نجاشـی و یوسـی ،از
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تصریو به تونیق باقی بی نیاز میسازد ،زیرا داستانی که آوردهاند باالتر و فراتر از اعتقـاد بـه
وناقت است( ویی ،9491 ،ج ،96ص)377
 3-7-9برابــر بــا دیــدگاه عالمــان رجــال شــیخ اجــازه بــودن نشــانه وناقــت شــیخ نــزد
مستجیز(اجازه گیرنده) است(شهید نـانی ،9418 ،ص917؛ مامقـانی ،بـی تـا ،ج ،3ص 961و
ج ،3ص771؛ میرداماد ،9477 ،ص921؛ مازندرانی ،9496 ،ج ،9ص83؛ وحید بهبهانی ،بـی
تــا ،ــص43-44؛ بحرانــی ،9497 ،ص64؛ ســبحانی ،9491 ،ص )349بســیاری از عالمــان
بزرو شی ی از دوق اجازه نق روایت دارند و غالـب ا ـول ارب مانـه بلکـه اک ـر کتـب
حدی ی شی ه را از او نق کـردهانـد از جملـه آنـان مفیـد اسـت(حر عـاملی ،9413 ،ص)99
شهید اول سلسله اجازه حدی ی ـود را از یریـق مفیـد و سـید مرتضـی بـه ـدوق رسـانده
است(مجلسی ،9413 ،ج ،914ص ،)911شهید نانی نیز اجازه حدی ی ود را به واسطه مفیـد
به دوق متص کرده است(همو ،ج ،913ص )931هدف از این اجازهها بیان وناقت شـیخ
اجازه نزد مستجیز(اجازه گیرنده) است چنانچه شیخ اجازه به هر دلیلی مجهـول یـا ضـ یف
یا مط ون باشد هیچ فایدهای برای اجازه مترتـب نیست(سـبحانی ،9491 ،ص )349بنـابراین
این ود دلیلی دیگر بر وناقت دوق است
 4-7-9چنان که گذشت رجالیان نزدیک به عصر دوق به دلیـ شـهرت

او را بـی

نیاز از تونیق با الفاظ مصطلو می دانستند اما با فا له گرفتن از عصر دوق الزم بوده که به
وناقت وی تصریو شود لذا از قرن ششم بـه ب ـد دانشـیان برجسـته در علـوم فقـه ،حـدیث و
رجال ،فراوان از تونیق دوق سان گفتهاند؛ ابن ادریـس حلـی( 318ق) مـینویسـد« :فإنّـه
کان نق ،جلی القدر ،بصیرا باأل بار ،ناقدا لآلنار ،عالما بالرجـال ،حفظـ ،و هـو أسـتاذ شـیانا
المفید»(ابن ادریس ،9491 ،ج ،7ص ،)371همچنین ظاهراً برای ناستین بار ،در ایـن کتـاب
ت بیر دوق به کار رفته است(همو ،ج ،9ص)961
سید بن یاووس در بر ی آنار ود به وناقت دوق تصریو کرده اسـت؛ در کتـاب
فنض السان نوشته است« :فإنه نق ،فیما یرویه م تمد علیـه»(ابـن یـاووس ،9416 ،ص )936و
در کتاب فرج المهمـوم آورده اسـت« :الشـیخ المتفـق علـى علمـه و عدالتـه»(ابـن یـاووس،
 ،9368ص ) 971عنمه حلی در کتاب ماتلف الشی ه پس از نقـ روایتـی مرسـ از مـن ال
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یحضره الفقیه آن را حیو دانسته و چنین ت لی میکند :اگرچـه روایـت مرسـ اسـت مـع
الو ف شیخ ابوج فر بن بابویه از بزرگان عالمان ما است و مشهور به دق ،وناقـت و فقـه
است و ظاهرا جز با احتمال قوی به حت روایت مرس آن را نق نمیکـرده اسـت(عنمه
حلی ،9493 ،ج ،7ص ) 933در کتب رجـال متـأ ر نیـز وناقـت ـدوق بـرای نویسـندگان
محرز بوده و شأن وی را برتـر از تونیـق دانسـتهانـد(مامقانی ،بـی تـا ،ج ،9ص949؛ ـویی،
 ،9491ج ،92ص346؛ مظاهری ،9478 ،ص)342
 3-7-9شهید نانی برای تشایص عدالت راوی یرقـی را مطـرض کـرده کـه از جملـه
آنها استفاضه راوی است به این م نا کـه عـدالت

بـین محـدنان و دانشـیان غیـر محـدث بـه

شهرت رسیده باشد؛ مانند مشایخ متقدم ،از عصر کلینی تا زمان حاضر که چنـین ویژگـیای
دارند(شــهید نــانی ،9418 ،ص )917ایــن دیــدگاه او مــورد پــذیرش متــأ ران قــرار گرفتــه
است(میرداماد ،9477 ،ص769؛ بحر ال لوم ،9363 ،ج ،3ص311؛ حـر عـاملی ،9491 ،ج،3
ص738؛ حــر عــاملی ،بــی تــا ،ج ،9ص 6؛ نــوری ،9418 ،ج ،91ص 911و ج ،74ص311؛
فضلی ،9479 ،ص981؛ غفاری ،9361 ،ص )19واضو است محدنی چـون ـدوق کـه از
سویی مورد مدض و تمجید عالمان قرار گرفته و از سوی دیگر آنار فراوان  ،شهرتی فراگیر
برای او رقم زده است از تونیق بی نیاز باشد ،لذا شهید نانی دومـین شـیوه شناسـایی عـدالت
راوی را «تزکیه» (پیراسته دانستن راوی از گناه) بیان داشته و میگوید :هـیچ یـک از مشـایخ
مشهور ،به تصریو ب ر تزکیه و وجود بینـه بـرای عـدالت نیـاز ندارنـد بـه دلیـ اینکـه در هـر
عصری آنان به وناقت ،ضبط و ور -که افزون بر عدالت است -مشهور هستند تزکیه برای
غیر این راویان که شهرت ندارند الزم است مانند بسیاری از کسانی که پی

از اینـان بودنـد

و غالبــا در یریــق احــادی ی جمــع آوری شــده در کتــب حضــور دارند(شــهید نــانی،9418 ،
ص)913-917
بنابر دالیلی که گذشت وناقت دوق و بلکه فراتـر از آن نابـت اسـت ،تشـکیک در
وناقت دوق از غـر

ورزی و یـا سـاده انگـاری و یـا بـه ت بیـر آیـت اهلل ـویی از کـو

سلیقگی نشأت میگیرد و اگر قرار باشد در وناقت چون دوق مناقشه شود باید فاتحه فقـه
را واند( ویی ،9491 ،ج ،96ص ) 373شایان ذکـر اسـت کـه شـاید علـت توقـف بر ـی
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نسبت به دوق ناشی از بر ی فتاوای او –چون اعتقاد به جواز سهو النبی(ص) و انمـه( )-
بر نف اجما یانفه امامیه باشد چنین فتاوایی موجب کاستی جنلت او ناواهد بود چـرا
که هر چند در بر ی مسان علمی به طا رفتـه اسـت مـع ذلـک در اجتهـاد ـود کوتـاهی
نکرده است(موسوی وانساری ،بی تا ،ص)934
 .2بررسی شبهه تغییر ،اختصار و اسقاط الفاظ و عبارات روایات به وسییله
صدوق
یکــی از شــبهاتی کــه دربــاره ــدوق مطــرض اســت مســأله تغییــر ،ا تصــار و اســقا
ودسرانه بر ی واژگان و عبارات روایات است ،این شـبهه در البـه الی سـانان بر ـی از
محدنان متأ ر دیده می شود ،آنان در مورد یک روایـت اتهـام تغییـر و دربـاره سـه روایـت
اتهام ا تصار و اسقا را متوجه دوق کردهاند ،همین اشـکاالت دسـتاویزی بـرای تـا تن
نویسنده مقاله «شیخ دوق یا شیخ کذوب» به دوق و متهم سا تن او به تحریف روایات
شده است(رکـ :بن شررر ،9314 ،ص )1-4این اشکاالت در دو محور  -9شبهه تغییر الفـاظ
و عبارات روایات -7 ،شبهه اسقا الفاظ و عبارات روایات ،یرض و نقد میگردد
 .1-2شبهه تغییر الفاظ و عبارات روایات
در اینجا منظور از تغییر در الفاظ و عبارات روایات ،حذف ،جـا بـه جـا و کـم و زیـاد
کردن بر ی از واژگان می باشد؛ عنمه مجلسی از توحید دوق نق کرده است« :عَنْ أَبِـی
بَصِیرٍ قَالَ :کُنْتُ بَینَ یدَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَالِساً وَ قَدْ سَأَلَهُ سَانِ ٌ فَقَـالَ جُ ِلْـتُ فِـدَاکَ یـا ابْـنَ
رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَینَ لَحِقَ الشَّقَاءُ أَهْ َ الْمَ ْصِی ِ،حَتَّى حَکَمَ لَهُمْ فِی عِلْمِهِ بِالْ َـذَابِ عَلَـى عَمَلِهِـمْ
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَیهَا السَّانِ ُ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَ َّ أَلَّا یقُـومَ أَحَـد مِـنْ َلْقِـهِ بِحَقِـهِ فَلَمَّـا عَلِـمَ
بِذَلِکَ وَهَبَ لِأَهْ ِ مَحَبَّتِهِ الْقُوَّضَ عَلَى مَ ْرِفَتِهِ وَ وَضَعَ عَنْهُمْ نِقْ َ الْ َمَـ ِ بِحَقِیقَـ ِ،مَـا هُـمْ أَهْلُـهُ َو
وَهَبَ لِأَهْ ِ الْمَ ْصِی ِ،الْقُوَّضَ عَلَى مَ ْصِیتِهِمْ لِسَبْقِ عِلْمِهِ فِیهِمْ-وَ لَمْ یمْنَ ْهُمْ إِیَاقَ َ،الْقَبُولِ مِنْهُ لِـأَنَّ
عِلْمَهُ أَوْلَى بِحَقِیقَ ِ،التَّصْدِیقِ فَوَافَقُوا مَا سَبَقَ لَهُمْ فِی عِلْمِهِ وَ إِنْ قَـدَرُوا أَنْ یـأْتُوا ـنال َحَالًـا
تُنْجِیهِمْ عَنْ مَ ْصِیتِهِ وَ هُوَ مَ ْنَى شَاءَ مَا شَاءَ وَ هُوَ سِرٌّ»(مجلسی ،9413 ،ج ،3ص )936عنمـه
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مجلسی پس از نقـ روایـت مـی نویسـد :ایـن روایـت از کـافی گرفتـه شـده اسـت و در آن
تغییرات عجیبی وجود دارد که باعث سوء ظن بـه ـدوق مـیگـردد ،او بـرای موافقـت بـا
مذهب اه عدل(م تزله) این کار را کرده است(مجلسـی ،9413 ،ج ،3ص )936کلمـات و
عبارات متفاوت دو روایت توحید و کافی در متن و پاورقی مشاص شده است

9

درباره اشکال عنمه مجلسی و در صوص ا ـتنف بـین دو روایـت مـیتـوان پاسـخ
های ذی را داد:
 9-9-7آیت اهلل ویی در پاسخ به اشکال مزبور م تقد اسـت :عظمـت مقـام ـدوق
مانع از سوء ظن به او می گردد و هیچ شاهدی مبنی بـر اینکـه بـر را از کـافی گرفتـه شـده
باشد وجود ندارد ،دوق آن را از دقّاق از کلینی نق کرده است ،شاید افتادگی از روایـت
ناشی از غفلت یا امر دیگری باشد از کجا م لوم که دوق حـدیث را تلاـیص و آنچـه را
که موافق با دیـدگاه

بـوده حـذف کـرده اسـت؟( ویی ،9491 ،ج ،96ص )374عنمـه

مجلسی در مرآض ال قول تا حدودی از سوء ظن ود عقب نشینی کرده و احتمال داده اسـت
که نساه کافی نزد دوق به همین ورت بوده است(مجلسی ،9414 ،ج ،7ص)962
 7-9-7با فر

اجتهاد دوق و فارغ از حت و سقم آن ،عملکرد او به هـیچ روی

به جایگاه سترو حدی ی او آسیب نمیرساند زیرا روایات فراوانی را از کافی و غیـر آن بـا
همان الفاظ نق کرده است به عنوه روش دوق در مواجهه با این قبی روایـات منحصـر
به او نیست و چه بسا دیگران نیـز چنـین اجتهـادی را داشـتهانـد بـرای نمونـه کلینـی از امـام
ــادق( ) ت ــداد آیــات قــرآن را ،هفــده هــزار آیــه نقـ کــرده اســت(کلینی ،9412 ،ج،7
ص ،)634در حالی که در وافی همان روایت با همان سند از امام ادق( ) هفت هـزار آیـه
شــمارش شــده اســت(فین کاشــانی ،9416 ،ج ،1ــص )9289-9281در روایــت دوم دو
 -9عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ :کُنْتُ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَالِساً وَ قَدْ سَأَلَهُ سَانِ ٌ فَقَالَ جُ ِلْتُ فِدَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ أَیْنَ
لَحِقَ الشَّقَاءُ أَهْ َ الْمَ ْصِیَ ِ،حَتَّى حَکَمَ اللَّهُ لَهُمْ فِی عِلْمِهِ بِالْ َذَابِ عَلَى عَمَلِهِمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَیُّهَا السَّانِ ُ حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ
وَ جَ َّ لَا یَقُومُ لَهُ أَحَد مِنْ َلْقِهِ بِحَقِهِ فَلَمَّا حَکَمَ بِذَلِکَ وَهَبَ لِأَهْ ِ مَحَبَّتِهِ الْقُوَّضَ عَلَى مَ ْرِفَتِهِ وَ وَضَعَ عَنْهُمْ نِقْ َ الْ َمَ ِ
بِحَقِیقَ ِ،مَا هُمْ أَهْلُهُ وَ وَهَبَ لِأَهْ ِ الْمَ ْصِیَ ِ،الْقُوَّضَ عَلَى مَ ْصِیَتِهِمْ لِسَبْقِ عِلْمِهِ فِیهِمْ وَ مَنَ َهُمْ إِیَاقَ َ،الْقَبُولِ مِنْهُ فَوَافَقُوا مَا سَبَقَ
لَهُمْ فِی عِلْمِهِ وَ لَمْ یَقْدِرُوا أَنْ یَأْتُوا حَالًا تُنْجِیهِمْ مِنْ عَذَابِهِ لِأَنَّ عِلْمَهُ أَوْلَى بِحَقِیقَ ِ،التَّصْدِیقِ وَ هُوَ مَ ْنَى شَاءَ مَا شَاءَ وَ هُوَ
سِرُّهُ(کلینی ،9412 ،ج ،9ص)933

 214بررسی و نقد شبهات وارده بر وثاقت و مرویات شیخ صدوق

تغییر نسبت به روایت اول وجود دارد -9 :حذف واژه «عشر» -7 ،تغییـر «الـف» بـه «آالف»
ظاهرا چون فین کاشانی ت داد هفده هزار آیه را ـحیو نمـیدانسـته روایـت را بـا اجتهـاد
ود به این شک نق کرده است بنابراین رف تغییرات در یک یا چند روایت بـه وسـیله
محدث حتی اگر آگاهانه را داده باشـد دلیلـی بـر قـدض او نیسـت بـه ویـژه محـدنی چـون
دوق که کوش

فراوانی در حف ،و انتقال حیو و دقیق مآنر اه بیت( ) داشته است

 3-9-7روایت کلینی در کافی م نـای جبـر بـه دسـت مـیدهـد ،لـذا عنمـه مجلسـی
احتمال می دهد که روایت از روی تقیه ادر شـده یـا بـه وسـیله راویـان تحریـف گردیـده
است(مجلسی ،9414 ،ج ،7ص )962در مقاب  ،روایت دوق در توحید با لحاظ تغییـرات
اعمال شده کامنً م نای جبر را منتفی میسازد با مقایسه این دو روایت و با توجه به شـواهد
و قرانن -از جمله یکسان بودن اسناد -ممکن است کـه روایـت موجـود در کـافی بـه همـان
ورت به دست دوق رسیده است اما با توجـه بـه م نـای جبرآمیـزی کـه روایـت کـافی
داشته است ،وی برای مطابقت با عقیـده شـی ه در جبـر و ا تیـار -و نـه موافقـت بـا عدلیـه-
واژگان را تغییر داده است
در این باب گفتنی است یکی از ا تیاراتی که انمه( ) به راویان حـدیث دادهانـد نقـ
به م نا و مضمون روایت است ،9بر این اساس گویا به نظر دوق مضمون روایـت بـه دقـت
از م صوم نق نشده و یا در روایت تحریف یا تصحیف را داده و با اعتقاد قط ـی شـی ه در
نفی جبر منافات داشته است لذا در دد ا نض مضمون حیو روایت آنچنـان کـه گمـان
می برده برآمده است چنین تغییراتی در مقایسه با کافی به این روایت محدود نمیشود ،گاه
دوق روایتی را با سند کلینی و اعمال تغییرات گـزارش کـرده اسـت کـه محـدنان پسـین
روایت او را بر کلینی رجحان دادهاند؛ برای نمونه کلینی در باب روایات ت داد انمه( ) نقـ
کرده است « :عَنْ زُرَارَضَ قَالَ سَمِ ْتُ أَبَا جَ ْفَـرٍ یَقُـولُ الِانْنَـا عَشَـرَ الْإِمَـامَ مِـنْ آلِ مُحَمَّـد
کُلُّهُ ـمْ مُحَ ـدَّثٌ مِ ـنْ وُلْ ـدِ رَسُــولِ اللَّ ـهِ ص وَ مِ ـنْ وُلْ ـدِ عَلِ ـیِ وَ رَسُــولُ اللَّ ـهِ وَ عَلِــی هُمَــا
الْوَالِدَانِ»(کلینی ،9412 ،ج ،9ص)339
 -9محمد بن مسلم می گوید :به امام ادق( ) گفتم ،از شما حدی ی را می شنوم و آن را کم یا زیاد می کنم ،امام
فرمود :اگر به م انی روایت توجه داری اشکالی ندارد(کلینی ،9412 ،ج ،9ص)39
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عنمه شوشتری در صوص این روایت می نویسـد :ایـن روایـت بـه دلیـ اشـتمال بـر
ت داد دوازده امام غیر از امیر مؤمنان( ) محرَّف بوده و روایـت ـدوق در صـال و عیـون
اال بار و مفید در ارشاد حیو است(شوشتری ،بی تا ،ص )4روایت دوق با همین سـند،
بدین ورت است « :عَنْ زُرَارَضَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِ ْتُ أَبَا جَ ْفَرٍ یَقُولُ انْنَا عَشَرَ إِمَاماً مِنْ آلِ
مُحَمَّد( ) کُلُّهُمْ مُحَدَّنُونَ بَ ْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی یَالِـبٍ مِـنْهُمْ»( ـدوق،9367،
ج ،7ص481؛ همو ،9328 ،ج ،9ـص ) 32-36روایـت مفیـد نیـز بـا همـان سـند کلینـی و
دوق است و بر نف روایت کافی به جای «الِانْنَا عَشَرَ»« ،أَحَدَ عَشَرَ» آمده کـه منطبـق بـا
ت داد حیو انمه( ) است(مفید ،9493 ،ج ،7ص)342
 4-9-7با فر

وارد بودن ایراد به دوق در تغییـر الفـاظ و عبـارات روایـات ،بایـد

گفت که مستشکنن نتوانسته اند بی

از یک نمونه به دست دهند ،چگونه دوق را سزاوار

سوء ظن میدانند؟ آیا شایسته است ،جایگاه حدی ی وی را تنها به سبب وجود یک روایـات
بی اعتبار جلوه داد تا نا اهنن نسبت به مجموعـه عظـیم روایـاتی کـه ـدوق نقـ کـرده و
بسیاری از آنها در جوامع روایی دیگر وجود دارد ،تشکیک کننـد؟ در نقـد مستشـک سـنی
مسلک باید بگوییم که درباره بااری ابن حجر در شـرح

بـر ـحیو وی تصـریو کـرده

است که یک حدیث را با سندی واحد و با دو لف ،متفاوت نق میکرده اسـت(ابن حجـر،
بی تا ،ج ،91ص  )913و یبق نق

طیب بغدادی ،از بااری نق شده که وی گفتـه اسـت:

چه بسا حدی ی را در بصره میشنیدم و آن را در شام مینوشتم و چه بسا حـدی ی را در شـام
میشنیدم و آن را در بصره مینوشتم ،به او گفته شد :آیا تمام حدیث را مینوشتی؟ سکوت
ا تیار کرد( طیب بغدادی ،9492 ،ج ،7ص )99چگونه بااری با این وض یت نق حدیث
نحیت حجیت نزد اه سنت را دارد ولی دوق به رف نق م دود روایـات متفـاوت
از حجیت ساقط میشود؟
 .2-2شبهه اسقاط الفاظ و عبارات روایات
مقصود از اسقا الفاظ و عبارات روایـات ماتصـر نمـودن روایـت نسـبت بـه روایـت
مشابه و حذف بر ی واژگان و عبارات در مقایسـه بـا روایـت مشـابه اسـت محـدث نـوری

 211بررسی و نقد شبهات وارده بر وثاقت و مرویات شیخ صدوق

شبهه اسقا الفاظ و عبارات سه روایـت را بـه ـدوق نسـبت داده و ایـن عمـ

ـدوق را

برنمیتابد:
 9-7-7نوری در شبهه ناست ود مـینویسـد :از کیفیـت گـزارش بر ـی ا بـار بـه
دست می آید که دوق بر یوالنی را ماتصر کرده و آن مقدار از روایـت کـه مطـابق بـا
دیدگاه

نبود حذف می کرد ،وی در ادامه به روایتی یوالنی در احتجـاج یبرسـی اشـاره

میکند که یبق آن یکی از زنادقه آیاتی از قرآن که به زعم

متناقن بودنـد جمـع آوری

کرده و بر امام علی( ) عرضه میدارد ،امام( ) شبهات مربو به آنهـا را پاسـخ مـیدهـد،
محدث نوری در ادامه می گوید دوق در توحید مقدار فراوانـی از ایـن روایـت را اسـقا
کرده است و شاهد آن حذف نُه موضع روایت است که در آنها ریحاً به وقو نقصـان و
تغییر در قرآن مجید اشاره شده است و از آنجا که دوق بـه نقصـان و تغییـر قـرآن اعتقـاد
ندارد آنچه ماالف دیدگاه

بوده حذف کرده است ،محقق کاظمی گوید :شیخ اسـد اهلل

در کتاب کشف القنا گفته است :ـدوق در نقـ روایـت اضـطراب دارد(نـوری،9418 ،
ج ،99ص )921نوری عین این مطالب را در کتاب فص الاطاب آنجا که روایات تحریف
را کنار هم نق کرده ،آورده است(نوری ،بی تا ،ص )982از این روی محتم اسـت چـون
دوق قان به تحریف نبوده نوری به او تا ته است؛ چنانکـه در آغـازین ـفحات فصـ
الاطاب ،دوق را به دلی عدم اعتقـاد بـه تحریـف قـرآن و رد ـریو آن ،نقـادی کـرده
است(نوری ،بی تا ،ص)37
در پاسخ به این اشکال باید گفت :اوال ،از نظر تاریای دوق بر یبرسی مقدم اسـت،
اگر قرار بر اشکال باشد ،باید روایت یبرسی به دلی اضافات نقد شود ،نانیـا ،دلیلـی وجـود
ندارد که روایت دوق و یبرسی یکسان بوده است ،چه بسا روایـت بـا همـان کیفیتـی کـه
دوق نق کرده است ،به دست

رسیده باشد ،نال ا ،عدم وجود با هـایی از روایتـی کـه

بر تحریف داللت دارد نه تنها نقص بر ـدوق نیسـت بلکـه تـنش او در پـاالی
روایات است ،زیرا چه بسا روایاتی که مغرضان به ا

اضـافات

آنها عبـاراتی افـزودهانـد چنـانکـه

عنمه شوشتری در کتاب اال بار الد یله بابی تحت عنوان «أ بـار زادوا علیهـا» آورده و در
آن از باب نمونه دو روایت مشابه کافی را آورده که یکی نسبت به دیگـری عبـاراتی اضـافه
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دارد و نشان داده است که چگونـه محرفـان ،بـر روایـت افـزودهاند(شوشـتری ،9366 ،ج،3
ص)313
راب ا ،اسقا باشی از حدیث که مح اشکال و بحث است محدود به دوق نیست،
پی

از او کلینی نیز چنین شیوه ای را در پـی

گرفتـه اسـت؛ بـرای نمونـه در بـاب نـص بـر

امامت امام حسـن عسـکری( ) از ابوهاشـم ج فـری نقـ کـرده اسـت(کلینی ،9412 ،ج،9
ص )372شــیخ مفیــد نیــز ایــن حــدیث را عینــا از کلینــی آورده اســت(مفید ،9494 ،ج،7
ص ) 391 -398این در حـالی اسـت کـه روایـت شـیخ یوسـی در کتـاب الغیبـه عبـارتی
افزونتر از آنچه کلینی نق کـرده دارد(یوسـی ،9499 ،ـص 83-87و  )711یـا در نمونـه
دیگری کلینـی چنـد ـط از ابتـدای روایـت را در مقایسـه بـا روایـت مشـابه اسـقا کـرده
است(کلینی ،9412 ،ج ،9ص378؛ نیز به نق از کلینـی :مفیـد ،9493 ،ج ،7ص )391شـیخ
یوسی با همین سند این روایت را نق کـرده ولـی در ابتـدای روایـت او چنـد ـط ،بیشـتر
دارد(یوسی ،9499 ،ص)719-711
در این دو نمونه از وفات ابوج فر(محمد بن علی) فرزند ارشد امام هادی( ) و امامت
امام حسن عسکری( ) بحث شده است تفاوت در نق کلینـی و یوسـی بـه مسـأله بـداء در
امامت باز میگردد منبع نق هر دو محدث یکسان بوده است جمنتی که در روایت کلینـی
حذف شده از نظر وی به جا به جایی در امامت اشاره داشـته و چـون او ایـن امـر را ـحیو
نمیدانسته آنها را اسقا کرده است اما از نظر یوسی این عبارات مش ر بر بـداء در امامـت
نبوده و لذا به نق آنها مبادرت ورزیده است ،او در شرض آن دو روایت م تقـد اسـت بـداء
را داده در تصور مردم –و نه در امامت -است(یوسی ،9499 ،ص 83و ص)717-719
امسا ،با فر

کاستیهای روایت دوق ،میتوان آنهـا را بنـا بـر دیـدگاه آیـتاهلل

ویی از باب تقطیع دانست که میان محدنان رایو است ،بر یبق آن ،در ورتی که باـ
حذف شده به داللت باـ

بـاقی مانـده آسـیب نرسـاند اسـقا آن مـان ی نـدارد ،از شـأن

ــدوق بــه دور اســت کــه در نق ـ روایــت اضــطراب داشــته باشــد( ویی ،9491 ،ج،96
ص )373تقطیــع حــدیث را امــام ــادق( ) در حــدی ی ــحیو الســند از کلینــی ،تجــویز
فرمودهاند(کلینی ،9412 ،ج ،9ص ،) 37-39سـیره عالمـان شـی ه و سـنی نیـز مؤیـد جـواز
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تقطیع حدیث است(شـهید نـانی ،9418 ،ص 391؛ مامقـانی ،9383 ،ج ،7ص 311؛ أبوریـ،،
بیتا ،ص )991برای تقطیع حدیث ،شرویی ذکر شده است -9 :تقطیع کننده ،از نحیت
علمــی بر ــوردار باشــد و بــا شــنا ت و آگــاهی ،باشــی از حــدیث را حــذف کــرده
باشد(مامقانی ،9383 ،ج ،7ص 311؛ أبوری ،،بیتـا ،ص -7 ،)991تقطیـع کننـده در م ـر
اتهام کم و زیاد کردن حدیث یا نیسان و قلت ضـبط نباشـد(مامقانی ،9383 ،ج ،7ص 311؛
طیب بغدادی ،9413 ،ص -3 ،)772در م نا و داللت حدیث ا ـتنل ایجـاد نکنـد(عاملی،
 ،9419ص ،)934مانند حـذف اسـت ناء ،شـر و غایت(مامقـانی ،9383 ،ج ،7ص-4 ،)711
حدیث مشتم بر موضوعات ماتلف باشد( طیب بغدادی ،9413 ،ص)772
دو شر ناست ،مربو بـه ویژگـیهـای تقطیـع کننـده و دو شـر دوم ،مربـو بـه
حدی ی است که تقطیع می گردد؛ با فر

تقطیع ،تمـام شـرو آن در شاصـیت ـدوق و

روایت تقطیع شده ،وجود دارد ،بنـابراین از ایـن حیـث نیـز هـیچ ـردهای بـر ـدوق وارد
ناواهد بود
 7-7-7دومین اشکال محدث نوری به دوق بر کیفیت گزارش رسـاله حقـوق امـام
سجاد( ) مربو است ،وی پس از نق رساله حقوق از کتاب تحف ال قول مینویسد :سـید
علی بن یاووس در کتاب فنض السان رساله حقوق را از کلینی با اسنادش از امام سجاد( )
مطابق با آنچه در تحف ال قول آمده- ،و نه مانند آنچه که در من ال یحضره الفقیه و صـال
آمده -نق کرده است ،برای هر کس که با احادیث مأنوس باشد مشاص اسـت کـه در دو
انر دوق ا تصار تحف آمده است و احتمال اینکه امام( ) این حقـوق بـا ایـن ترتیـب بـه
ورت ماتصر برای بر ی و با زیادات برای بر ی دیگر بیان کرده باشد کامنً ب ید است؛
مؤید اتحاد آن دو ،سان نجاشی است که در م رفـی ابـوحمزه نمـالی مـیگویـد :او رسـال،
الحقوق داشته که از علی بن الحسین( ) بدین یریق نق کرده است« :أَ ْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِـی
قَالَ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمْزَضَ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَی ِ عَنْ أَبِی
حَمْزَضَ عَنْ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ » این سند برتر و حیوتر از یریق دوق به محمد بن فضـی
در صال است اگر این ا تنف شدید در رساله وجود داشت ،نجاشی -چنان که شـیوه او
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است -به آن اشاره میکرد

دوق در صال از محمد بن فضـی از ابـوحمزه و در فقیـه از

اسماعی بن فض از ابوحمزه نق کرده است(نوری ،9418 ،ج ،99ص)961
در پاسخ به این اشکال محدث نوری باید گفت :اوالً ،روایت تحف ال قول در مقایسـه
با من ال یحضره الفقیه و صال سه گونه ا تنف :فزونـی ،کاسـتی و تغییـر دارد :أ) فزونـی:
که مورد اشاره محدث نوری است؛ ب) کاستی :در موارد مت ددی روایت تحف ال قول در
مقایسه با من ال یحضره الفقیه و صال افتادگیهایی دارد ،م ن در روایت ـدوق ،از «حَـقُّ
الْحَــوِّ» ســان بــه میــان آمــده است( ــدوق ،9493 ،ج ،7ص671؛ ــدوق ،9367 ،ج،7
ص )366در حالی که این فراز در تحـف ال قـول نیسـت یـا در بـاب «حَـقُّ رَعِیتِـکَ بِـالْ ِلْمِ»
عبارت « إِنْ أَنْتَ مَنَ ْتَ النَّاسَ عِلْمَکَ أَوْ َرِقْـتَ بِهِـمْ عِنْـدَ یَلَـبِهِمُ الْ ِلْـمَ مِنْـکَ »( ـدوق،
 ،9493ج ،7ص679؛ همو ،9367 ،ج ،7ص )362در تحف ال قول نیست؛ ج) تغییـر :بر ـی
واژگان و عبارات تحف ال قول در مقایسه با دو انـر مزبـور متفـاوت نقـ شـده اسـت؛ مـ ن
واژگان« :حَقّاً»« ،تَاْرُجُ»« ،یتَشَ َّبُ»(حرانی ،9414 ،ص )733در صال به ورت« :حُقُوقـاً»،
«یاْ ـرُجُ» و «تَتَشَ ـ َّبُ» آمــده است( ــدوق ،9367 ،ج ،7ص )363یــا واژگــان «تَسْ ـتَوْفِیهَا»،
«فَغَضُّهُ»« ،الْمِسْکِینِ»(حرانی ،9414 ،ص )738-736در صـال و مـن الیحضـره الفقیـه بـه
ورت« :تَسْتَ ْمِلَهَا»« ،تَغُضَّهُ» و «الْمُسْتَکِینِ» آمده است( دوق ،9367 ،ج ،7ص366؛ همـو،
 ،9493ج ،7ــص ،)671-691تغییــر ایــن واژگــان تــأنیر بنیــادین در م نــای روایــت ایجــاد
نمیکند بنابراین بر نف ادعای نوری تحف ال قول نسبت به دو انر دوق تنها اضـافات
ندارد بلکه احیانا کاستی و تغییر واژگان نیز دارد ،حال اگر دوق ود بـه حـذف عبـارات
روایت اقدام کرده بود ،به همان حـذفیات بسـنده مـیکـرد و دلیلـی نداشـت کـه عبـارات و
واژگانی -که مد لیتی در م نا ندارند -اضافه کرده یا تغییر دهد
نانیاً ،وجود تفاوت در دو روایت با سند مشابه ،محدود به گـزارش ـدوق نیسـت ،از
این قبی تفاوتها در جوامع حدی ی فراوان وجود دارد ،بـرای نمونـه کلینـی نقـ مـیکنـد:
«عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّاد عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْکَنْزِ کَمْ فِیهِ قَـالَ الْاُمُـسُ وَ
عَنِ الْمَ َادِنِ کَمْ فِیهَا قَالَ الْاُمُسُ »(کلینی ،9412 ،ج ،9ص )346این در حالی است کـه در
تهذیب با سندی مشابه روایت مبسو تر نق شده است «عَنِ ابْنِ أَبِـی عُمَیـرٍ عَـنْ حَمَّـاد عَـنِ
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الْحَلَبِی قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْ َنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَیهِ الْاُمُسُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَـنِ
س »(یوسـی ،9412 ،ج،4
امُـ ُ
م فِیهَـا قَـا َل ا ْل ُ
ن ا ْل َم َـا ِد ِن کَـ ْ
س َو عَـ ِ
امُـ ُ
الْکَنْزِ کَمْ فِیهِ قَـالَ ا ْل ُ
ص)977-979
نال اً ،محدث نوری برای این که نابت کند روایت رسان کلینی با روایـت موجـود در
نزد دوق یکسان بوده و او اقدام به ا تصار آن کرده است ،ادعا مـیکنـد ،یریـق نجاشـی
به ابوحمزه حیو تر از یریق دوق است و اگر دو یریق به این کتاب در دست بود حتما
نجاشی آن را ذکر میکرد این استداللهای نوری به دالی ذی ناتمـام اسـت :اول آن کـه،
در سان او نوعی تناقن و اضطراب وجود دارد او مدعی است که یریق نجاشی حیوتـر
است این سان نه تنها نفی یریق دوق به ابوحمزه نمـیکنـد بلکـه بـه داللـت تضـمنی بـه
حت یریق دوق نیز اش ار دارد ،با این تفاوت که یریق نجاشی ـحیوتـر اسـت دوم،
همین که دوق یریقی متفاوت از ن جاشـی بـه ابـوحمزه دارد؛ در مـن الیحضـره الفقیـه بـا
یریق ود از اسماعی بـن فضـ از نابـت بـن دینـار(ابوحمزه نمالی)( ـدوق ،9493 ،ج،7
ص )698و در صال از محمد بن فضی از نابت بن دینار نق میکند( دوق ،9367 ،ج،7
ص ،)364بیان گر ت دد یرق است وقتی نوری ادعا میکند یـک یریـق بیشـتر بـه ابـوحمزه
وجود ندارد نا واسته دوق را متهم به کذب کرده است ،به نظر آیت اهلل ویی نیـز ب یـد
نیست دو یریقی که دوق روایت را نق کـرده اسـت بـا یریـق تحـف ال قـول و رسـان
کلینی متفاوت باشد( ویی ،9491 ،ج ،96ص )374-373مؤید این ادعا ،تفـاوت روایـت
صال با من ال یحضره الفقیه است به یوری که بالغ بر یـک ـفحه از روایـت موجـود در
مصدر اول ،در مصدر دوم وجود ندارد و این بـه دلیـ تفـاوت یریـق دو منبـع بـا یکـدیگر
است
 3-7-7سومین اشکال نوری در ارتبا با زیارت جام ه کبیره اسـت ،وی مـینویسـد:
زیارت جام ه کبیره مشهور که دوق در من ال یحضـره الفقیـه و عیـون اال بـار آورده -و
عالمان شی ه نیز آن را در کتابهای مزار گزارش و در آنارشان نق کردهاند -در مقایسه بـا
زیارت جام ه مروی از امام هـادی( ) در بلـد االمـین کف مـی ماتصـر اسـت زیـرا مـوارد
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حذف شده موافق با اعتقاد او درباره انمه( ) نبوده اسـت(نوری ،9418 ،ج ،99ـص-921
)929
به این اشکال نوری چهار نقد وارد است:
 9-3-7-7الزمه اشکال نوری این است که دوق از کف می زیارت جام ه را نق و
ا تصار کرده است ،چگونه میتوان آن را پذیرفت در حالی که کف می متوفـای سـال 113
و دوق متوفی  389قمری است ،چگونه ممکن است دوق از کف می کـه بـی

از پـنو

قرن قب از او می زیسته حدیث نق کند ،مضاف بر آن کف می زیارت جام ه را به ـورت
مرس از امام هادی( ) نق کرده است(کف می ،9498 ،ص ،)712ولـی ـدوق در فقیـه و
عیون بـا سـند متصـ از محمـد بـن إسـماعی برمکـی از موسـى بـن عبـد اهلل نا ـی از امـام
هادی( )( ـــــدوق ،9493 ،ج ،7ص611؛ همـــــو ،9328 ،ج ،7ص )727نقــــ کـــــرده
است( ویی ،9491 ،ج ،96ص )373-374اگر قرار بر اشکال باشد باید به کف مـی ایـراد
وارد کرد که بدون سند و با زیادت آن را آورده است
 7-3-7-7نوری ادعا کرده است که دوق قسمتهایی از زیارت جام ه کـه موافـق
با اعتقادش در صوص انمه( ) نبوده حذف کرده است این ادعا از اساس بای است؛ زیرا
اوالً ،اضافات کف می هیچ گونه منافاتی با اعتقاد دوق به ایشان ندارد؛ م ن ت بیراتی چـون:
«آل یاسِینَ»« ،کُهُوف الْوَرَى»« ،بُدُور الدُّنْیا»َ « ،زَنَ ،عِلْمِ اللَّهِ»« ،الْمُؤَدِّین عَـنِ اللَّـهِ»« ،الْقَـانِمِین
بِحَقِ اللَّـهِ»« ،النَّـایِقِین عَـنِ اللَّـهِ»« ،بَـرَّأَکُم مِـنَ الْ ُیـوبِ»« ،انْتَمَـنَکُم عَلَـى الْغُیـوبِ»« ،جَنَّـبَکُم
الْآفَاتِ»« ،قَمَ ْتُم عَـدُوَّهُ»« ،أَظْهَـرْتُم دِینَـهُ»( ،کف مـی ،9498 ،ـص )711-712کـه در نقـ
دوق وجود ندارد نه تنها با باور وی به انمه( ) بلکـه بـا بـاور هـیچ یـک از عالمـان شـی ه
نسبت به اه بیت( ) منافات ندارد ،به عنوه بر ی از این ت بیـرات در دیگـر آنـار ـدوق
یافت میشود ،برای نمونه وی در تبیین ت بیر «آل یاسِینَ» در کتاب م انی اال بار بابی تحـت
عنوان «باب م نى آل یاسین» گشوده و پنو روایت گزارش کرده کـه برابـر بـا آنهـا مـراد از
«آل یاسِینَ» اه بیت( ) می باشند( دوق ،9413 ،ص )973-977نانیـاً ،بر ـی اضـافات
کف می ،در کلیت م نا تغییر چندانی ایجاد نمیکند و نبود آنهـا لطمـهای بـه ا ـ زیـارت
وارد نمیکند؛ مانند واژه «عَارِف» که در نق کف می وجود دارد« :مُسْتَبْصِرٌ بِشَـأْنِکُمْ عَـارِف
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بِضَلَالَ ِ،مَنْ َـالَفَکُمْ»(کف مـی ،9498 ،ص )319امـا در گـزارش ـدوق نیسـت« :مُسْتَبْصِـرٌ
بِشَأْنِکُمْ وَ بِضَلَالَ ِ،مَنْ َالَفَکُمْ»( دوق ،9493 ،ج ،7ص694؛ همو ،9328 ،ج ،7ص ،)723یا
کف می نق کرده« :وَ مُقَدِّمُکُمْ أَمَامَ یَلِبَتِی وَ مَسْأَلَتِی وَ حَـوَانِجِی»(کف مـی ،9498 ،ص)319
ولی در گزارش دوق واژه «مَسْأَلَتِی» نیست« :وَ مُقَدِّمُکُمْ أَمَامَ یَلِبَتِی وَ حَـوَانِجِی»( ـدوق،
 ،9493ج ،7ص694؛ همو ،9328 ،ج ،7ص)723
 3-3-7-7آنچه که در جوامع روایی و کتابهـای مـزار متقـدمان و متـأ ران گـزارش
شده است مطابق با نق

دوق است و تقریبا تمام مؤلفان آنار مزبور به نق

ـدوق اعتمـاد

کــرده و در کتــب ــود ان کــاس دادهانــد؛ یوســی( ،9412ج ،6ــص ،)919-13ابــن
مشهدی( ،9491ص ،)334-373عنمـه مجلسـی( ،9413ج ،11ـص )933-972و شـیخ
عباس قمی(قمی ،9387 ،ص )9131از دوق نق کردهاند البتـه نـوری بـر نف دیگـران
نق مرس کف می را ترجیو داده و در مستدرک الوسان آورده است(نوری ،9418 ،ج،91
ص)473-496
 4-3-7-7در بین اضافات نق کف می ت ابیری وجود دارد که مشابه آنها در جوامـع
روایی و کتب مزار متقدمان و به ت بیر دیگر در لسان روایات و زیارت نامههای مأنور دیـده
نمیشود؛ مانند« :کُهُوفَ الْوَرَى ،بُدُورَ الدُّنْیا ،مَشَاکِی نُورِ اللَّهِ ،الصَّادِعِینَ بِـأَمْرِ اللَّـهِ ،أَعْطَـاکُمُ
الْمَقَالِیدَ»(کف می ،9498 ،ص ،)711-712این ود موجب میشود اعتماد به نق
بی

ـدوق

از نق کف می باشد
*****
اما در فرجام پاسخ به شـبهات بایـد دو نکتـه را یـادآور شـد -9 :بـا فـر

وارد بـودن

اشکاالت ،این موارد به هیچ وجه جایگاه سترو حدی ی دوق را مادوش ناواهند کرد،
زیرا دامنـه ایـن شـبهات بـه چنـد روایـات محـدود شـده اسـت و مستشـکنن اگـر روایـات
افزونتری در دست داشتند ،آنها را سیاهه میکردند ،لذا به هیچ وجه نمیتوان به همه آنـار
دوق و روایات فراوان فقهی و اعتقـادی وی ت مـیم داد ،بـیشـک ب ـد از ـدوق ،هـیچ
محدنی در شی ه نبوده که ود را بی نیاز از آنار دوق ببیند؛ چنـانکـه آنـار ام ـال عنمـه
مجلسی و محدث نوری ،آکنده از روایات کتب دوق هستند  -7دیـدگاه مـورد پـذیرش
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اغلب عالمان شی ی ،عدم تصلب به روایت یک شاص است ،این عالمـان در یـول سـالیان
متمادی با الهام از سیره اه بیت( ) برای تمییز حدیث حیو از سقیم ،قواعد و م یارهـایی
را تدوین کردهاند که در ورت انطباق روایت با آنها روایت را ا ذ مـیکننـد و در غیـر
این ورت آن را نقد کرده و کنار میگذارند و در این فروگزاری اِبایی ندارند که روایـت
از چه کسی یا در چه کتابی نق شـده باشـد ،ایـن در حـالی اسـت کـه اهـ سـنت بـه رغـم
لغزشهایی که ام ال بااری در آنار ود داشته و بر ی روشنفکران اه سنت نیـز آنهـا را
گوشزد کردهاند(رکـ :ابوریه ،بی تا ،ص  ،)313-319جمود بر مرویات وی دارند
نتیجه گیری
بر اساس آن چه که گذشت نتایو ذی حا

میگردد:

 9تشکیک و توقف در وناقت دوق -به دلی عدم تصـریو یوسـی و نجاشـی -دو
پاسخ نقضی و حلی دارد؛ الف)پاسخ نقضی :این عدم تصریو به دوق محدود نیسـت ،در
بسیاری از موارد رجالیان به هنگام م رفـی محـدنان مشـهور ،برجسـته و مـورد اعتمـاد -کـه
م ا ر یا نزدیک به عصر آنان میزیسته اند -الفاظ مصطلو تونیق را ذکر نکردانـد؛ ابـراهیم
بــن هاشــم ،محمــد بــن ع مــان بــن س ـ ید عمــری(دومین نانــب ــاص) ،حســین ب ـن روض
نوباتی(سومین نانب اص) ،علی بن محممد سـمری(چهارمین نانـب ـاص) ،سـید رضـی،
سید مرتضی در رجال شی ه و بااری در رجال اه سنت نمونههـایی از ایـن دسـت هسـتند
ب)پاسخ حلی :بر پایه قرانن و شواهد فراوانی دوق را رجالیان و عالمان متقـدم شـی ه -از
جمله یوسی و نجاشی -نقه میدانستند :ب -9مفیـد ،نجاشـی و یوسـی در آنـار گونـاگون
ود فراوان از دوق حدیث نق کردهاند که افاده وناقت نزد آنان میکند ،ب -7نجاشـی
در الفهرست و یوسی در الغیبه ،داستان والدت دوق با دعای امام عصـر(عو) -کـه افـاده
تونیق بلکه فراتر از آن دارد -را بدون تردید در آن نق کردهانـد ،ب -3شـیخ اجـازه بـودن
نشانه وناقت شیخ نزد مستجیز(اجازه گیرنـده) اسـت ،بسـیاری از عالمـان برجسـته شـی ه -از
جمله شیخ مفید -از دوق اجازه نق روایت دارند ب -4با فا له گرفتن از عصر ـدوق
تصریو به واژه تونیق ،احساس شده است و لذا از قرن ششم به ب د ،عالمـان فقـه ،حـدیث و
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رجال ،دوق را مکرر تونیق کردهاند ب -3از عصر کلینی بـه ب ـد ،هـیچ یـک از مشـایخ
مشهور ،به تصریو بر تونیق و وجود بینـه بـرای عـدالت نیـاز ندارنـد بـه دلیـ اینکـه در هـر
عصری آنان به وناقت ،ضبط و ور -که افزون بر عدالت است -مشهور هستند
 7شبهه تغییر ،ا تصار و اسقا

ودسرانه و بی ضابطه دوق نسبت به بر ی واژگان

و عبارات روایات بای است؛ زیرا ،اوال ،بر ی از این قبی روایـات بـا یریقـی متفـاوت بـه
دوق رسیده است و وی نیز روایات را به همان ورت گزارش کرده است؛ چنان که این
تفاوت در نق ا در منقوالت احبان دیگر جوامـع روایـی دیـده مـیشـود نانیـا ،بـا فـر
اجتهاد دوق در تغییر و اسقا الفاظ و عبارات بر ی روایـات ،بـه نظـر ـدوق مضـمون
روایت به دقت از م صوم نق نشده و یا در روایت تحریف یا تصحیف را داده و با اعتقـاد
قط ی شی ه منافات داشته است لذا در دد ا نض مضـمون ـحیو روایـت آن چنـان کـه
گمان میکرده برآمده است ،این روش منحصر به دوق نیسـت و محـدنان بزرگـی چـون
کلینی و فین کاشانی چنین اجتهادی را داشتهاند نال ا ،کاستیهایی که در روایات ـدوق
وجود دارد از باب تقطیع است که میان محدنان رایو است ،در ـورتی کـه باـ
شده به داللت با

حـذف

باقی مانده آسیب نرساند اسقا آن مان ی نـدارد راب ـا ،بر ـی از ایـن

روایات دوق در مقایسه با روایات دیگر از سند و مضمون استوارتری بر وردار است
 3بــا فــر

وارد بــودن ،اشــکاالت بــه مرویــات ــدوق ،جایگــاه حــدی ی او هرگــز

مادوش ناواهد شد ،زیرا با گذشـت بـی

از ده قـرن ،مستشـکنن نتوانسـتهانـد جـز چنـد

روایت را نشان دهند
 4به نظر میرسد در شی ه دو گروه با دو رویکرد متفاوت ،دوق را مـورد نقـد قـرار
داده اند؛ ناست بر ی ماالفان فتاوای شاذ دوق ،دوم ،ا باریان تند رویی چـون محـدث
نوری که به دلی عدم اعتقاد دوق به تحریف قرآن ،از او رنجـور بودنـد سـانان ایـن دو
گروه دستمایه شبههافکنی بر ی سنیمسلکان گردیده است

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «تحقیقات علوم قرآن و حدیث» دانشگاه الزهرا(س) ،سال ،14پیاپی211 63

منابع
 قرآن كریم ابن ادریس ،محمد بن احمد9491( ،ق) ،السرائر ،قم :دفتر انتشارات اسنمى ابن بابویه ،على بن حسـین9414( ،ق) ،اإلمامة و التبصیر میا الحییر  ،قـم :مدرسـ ،اامـامالمهدى(عو)
 أبوری ،،محمود(بیتا) ،أضواء على السنة المحمدیة ،بیجا :نشر البطحاء ابن حجر ،أحمد بن علی9493( ،ق) ،تقریب التهذیب ،بیروت :دار الکتب ال لمی، ابن داود ،حسن بن علی9383( ،ق) ،الرجال ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ابن ش به حرانى ،حسن بن على9414( ،ق) ،تحف العقول ،قم :جام ه مدرسین ابن یاووس ،على بن موسى9416( ،ق) ،فالح السائل و نجاح المسائل ،قم :بوستان کتاب ___________9368( ،ق) ،فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم ،قم :دار الذ انر ابن مشهدى ،محمد بن ج فر9491( ،ق) ،المزار الکبیر ،قم :دفتر انتشارات اسنمى ابوریه ،محمود( ،بی تا) ،أضواء على السنة المحمدیة ،بی جا :نشر البطحاء -بحرانى ،سلیمان بن عبداهلل9497( ،ق) ،معراج أهل الکمال إلى معرفة الرجال ،بی جا :بی نا

 بحرانی ،یوسف بن احمد9471( ،ق) ،لؤلؤه البحیریا فیی ااجیا ات و تیراجم رجیالالحدیث ،منامه :بی نا
 بحرال لوم ،محمدمهدى بن مرتضى9363( ،ش) ،الفوائد الرجالیة ،تهران :مکتب ،الصادق( ) بن شررر ،سینا( ،بی تا) ،شیخ صدوق یا شیخ كذوب ،بی جا ،بی نا جنلی ،مهدی9313( ،ش) ،روش إبا بابویه در نقد حدیث ،مجله علـوم قـرآن و حـدیث،شماره  ،13ص 11-63

 ___________9311( ،ش) ،نگرشی به فرا و فرود كارنامه حیدیث نگیاری شییخصدوق ،مجله کتاب قیم ،شماره 916-929 ،7
 مزی ،یوسف بن عبدالرحمن9493( ،ق) ،تهذیب الکمال ،بیروت :مؤسس ،الرسال، حر عاملی ،محمد بن حسن9413( ،ق) ،الفوائد الطوسیة ،قم :بی نا ___________( ،بی تا) ،أمل اآلمل ،بغداد :مکتب ،األندلس9493( ،___________ -ق) ،مختلف الشیعة ،قم :مؤسس ،النشر ااسنمی

 211بررسی و نقد شبهات وارده بر وثاقت و مرویات شیخ صدوق

 __________9411( ،ق) ،وسائل الشیعة ،قم :مؤسس ،آل البیت( ) طیب بغدادی ،احمد بن علی9492( ،ق) ،تاریخ بغداد ،بیروت :دار الکتب ال لمی، ____________9413( ،ق) ،الکفایة فی علم الروایة ،بیروت :دار الکتاب ال ربی ویى ،سید ابوالقاسم9491( ،ق) ،معجم رجال الحدیث ،قم :مرکز نشر آنار شی ه ذهبی ،شمس الدین9493( ،ق) ،سیر أعالم النبالء ،بیروت :مؤسس ،الرسال، زرسازان ،عایفه9317( ،ش) ،روش شیخ صدوق در كمال الدیا و تمام النعمیه ،مجلـهحدیث پژوهشی ،شماره  ،1ص 31-2
 سبحانى ،ج فر9491( ،ق) ،كلیات فی علم الرجال ،قم :مرکز مدیریت حوزه علمیه شوشترى ،محمد تقى( ،بی تا) ،األخبار الدخیلة ،تهران :مکتب ،الصدوق ____________9366( ،ش) ،مستدرك اخبار دخیله ،تهران :نشر دوق شهید نانی ،زینالدین بـن علـی عـاملی9418( ،ق) ،الرعاییة فیی علیم الدراییة ،قـم :مکتبـ،المرعشی
 دوق ،ابو ج فر محمد بن علی بن بابویه9367( ،ش) ،الخصال ،قم :جام ه مدرسین ____________9383( ،ش) ،علل الشرائع ،قم :کتاب فروشى داورى ____________9328( ،ق) ،عیون أخبار الرضا(ع) ،تهران :نشر جهان ____________9313( ،ق) ،كمال الدیا و تمام النعمة ،تهران ،اسنمیه ____________9413( ،ق) ،معانی األخبار ،قم :انتشارات اسنمى ____________9493( ،ق) ،ما ا یحضره الفقیه ،قم :انتشارات اسنمى یبرى آملى ،محمد بن جریر9493( ،ق) ،دائل اإلمامة ،قم :ب ت یوسى ،محمد بن حسن9311( ،ق) ،اإلستبصار فیما اختلف ما األخبار ،تهـران :دار الکتـبااسنمیه
 ______________9494( ،ق) ،األمالی ،قم :دار ال قاف، ______________9412( ،ق) ،تهذیب األحکام ،تهران :دار الکتب ااسنمیه _____________9389( ،ق) الرجال ،نجف :انتشارات حیدریه _____________9499( ،ق) ،الغیبة ،قم :دار الم ارف ااسنمی،( ،_____________ -بی تا) ،الفهرست ،نجف :المکتب ،المرتضوی،
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 عاملی ،حسین بن عبدالصـمد(9419ق) ،وصول األخیار إلى أصول األخبار ،بـیجـا :مجمـعالذ انر ااسنمی،
 عسقننی ،ابن حجر( ،بی تا) ،فتح الباری ،بیروت :دار الم رفه عنمه حلى ،حسن بن یوسف9499( ،ق) ،الرجال ،قم :دار الذ انر غفاری ،علی أکبر9361( ،ش) ،دراسات فی علم الدرایة ،تهران :جام  ،اامام الصادق( ) فضلی ،عبدالهادی9479( ،ق) ،أصول الحدیث ،لبنان :مؤسس ،أم القرى فین کاشانى ،محمد محسن9416( ،ق) ،الوافی ،ا فهان :کتاباانه امام على( ) قمی ،عباس9387( ،ش) ،مفاتیح الجنان ،قم :انتشارات فایم ،الزهراء(س) کلینى ،محمد بن ی قوب9412( ،ق) ،الکافی ،تهران :دار الکتب ااسنمی، کف مى ،ابراهیم بن علـى9498( ،ق) ،البلید األمییا و الیدرع الحصییا ،بیـروت :مؤسسـ،األعلمی
 مازندرانى حانرى ،محمد بن اسماعی 9496( ،ق) ،منتهى المقال فی أحوال الرجیال ،قـم:موسس ،آل البیت( )
 مامقانى ،عبداهلل( ،بی تا) ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،بی جا :بی نا ___________ ،)9383( ،مقباس الهدایه فی علم الدرایه ،قم :دلی ما مجلسى ،محمد باقر9413( ،ق) ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث ال ربی ___________9414( ،ق) ،مرآ العقول فی شیرح أخبیار آل الرسیول ،تهـران :دارالکتب ااسنمی،
 مدیر شانه چی ،کاظم9388( ،ش) ،درایة الحدیث ،قم :انتشارات اسنمی مظاهرى ،حسین9478( ،ش) ،الثقات األخیار ما روا األخبار ،قم :موسس ،الزهراء(س) مفید ،محمد بن محمد9493( ،ق) ،األمالی ،قم :کنگره شیخ مفید _____________9493( ،ق) ،اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العبیاد ،قـم :کنگـرهشیخ مفید
 _____________9493( ،ق) ،المزار ،قم :کنگره شیخ مفید موسوی وانساری ،محمدباقر( ،بی تـا) ،روضات الجنات فی احوال العلماء و السیادات،قم :مهر استوار
 -میرداماد ،سید محمدباقر9477( ،ق) ،الرواشح السماویة ،قم :دار الحدیث
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 نجاشى ،احمد بن على9412( ،ق) ،الفهرست ،قم :جام ه مدرسین نورى ،حسین9418( ،ق) ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،قم :مؤسس ،آل البیت( ) _______( ،بی تا) ،فصل الخطاب فی تحریف كتاب رب اارباب ،بی جا :بی نا -وحید بهبهانی ،محمد باقر( ،بی تا) ،الفوائد الرجالیة ،بی جا :بی نا

