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فاطمه ژیان

چکیده
از دیرباز یکی از قرائن ا عتبار روایات ،وجود روایت در منابع معتبر بوده است .لذا محدثاا
همواره می کوشددثدث روایدات را از مندابع موادس ،اسدتوراق و دند .کنندث .اشدعیدات یدا
جعفریات ،کتابی روایی فنهی است و اکیر قریب به اتفاق روایات آ بدا واسدهه اسدماعد.
بن موسی از امام کاظم و از اجثاد گرامیشا دن .شثه اسدت .گروهدی معتنثددث
ادتساب کتاب حاضر به اسدماعد .قابد .دفدای ددسدت و دبایدث در اسدتنبا هدا شدرعی
استفاده شود .این مناله ادله آدا را داور می کنث و دشا خواهث داد که عدووه بدر آدکده
اشعیدات سنث معتبر دارد و در طول قرو متماد محثاا بدرر شددعی آ را دند .و از
آ استفاده کرده ادث ،اشکاالتی مادنث جثیثبود خط کتداب و دند .آ بده دسدت راویدا
عامیمذهب ،موجب بی اعتبار کتاب دوواهث شث.
کلیدواژهها :اشعثیات ،جعفریات ،اعتبار کتب روایی.

* استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه حضرت

معصومه (س)fa_zhian@yahoo.com .
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مقدمه

1

کتاب اشعثیات به نامهای جعفریات ،کتاب النوادر ،روایة االبناء عن اآلباء (تهرانی:3041 ،،

 ،)351/33علویات (امین ،ب،تا )014/31 :و موسویات شناخته م،شیود .ایین کتیاب را ان آن
جهت که راوی اش محمد بن محمد بن اشعث است اشیعثیات می،نامنید و ویون اکثیر
روایات آن را امیام کیا

عل،

ان امیام ایاد

و ایشیان ان اجدادشیان تیا حضیرت

روایت م،کنند ،به جعفریات ،موسویات و علویات معیرو
2

شیده و ان همیین

جهت ،گاه به آن روایة االبناء عن اآلباء
بخش اال ،اشعثیات 3را فضل اهلل راوندی ،ان علمای قرن ششی  ،در کتیاب النیوادر
نیز گفته م،شود (تهران.)351/33 :3041 ،،

گردآوری کرده است .وی این کتیاب را ان ابوالمحاسین روییان ،و او بیا سیند خیود ان

ابناشعث روایت کرده است .لذا گاه اشعثیات را همان کتاب النوادر م،دانند.

4

کتاب های دیگری نیز گزیدهای ان روایات اشعثیات را بیان کردهاند .آقابزرگ تهرانی،

ان کتاب ،تحت عنوان مجموعه شهید یا اختصار الجعفرییات ییاد می،کنید کیه بیه خی

شمس الدین جبع ،است و ان خ شهید اول نسیخه بیرداری شیده و حیدود یی سیوم

روایات اشعثیات
کتابِ اشعثیات حاضر مشتمل بر فصول متعیددی اسیت کیه ا لیه فاهی ،اسیت و
در آن جا گرفته است (همان).

به ترتیه شامل کتاب الطهارة ،الصالة ،الزکاة ،الصیام ،مناس

الحج ،الجهاد ،النکاح ،نفاات،

الحدود ،السیر واآلداب ،التفسیر ،الجنائز ،الدعاء ،الطه والمأکول والرؤیا است .این کتاب،
نخستین بار به سفارش سید حسین بروجردی در ق منتشر شد و سپس انتشارات مکتبة

نینوی الحدیثة در تهران ،آن را به همراه کتاب قرب االسنادِ حمیری منتشر کرد.

دربارهٔ اعتبار اشعثیات ،در میان ااحه نظران اختال نظر وجیود دارد .دییدگاههیای

گوناگون در این باره را م،توان به وهار دسته تاسی کرد .گروه ،معتادنید ایین کتیاب

معتبر است .لذا رواییات آن را نایل ،و ان آن اسیتفاده کیردهانید .شیهید اول 5،سیید بین
طاووس 6،محدث نوری 7،سید حسین بروجردی 8،محمدحسیین طباطبیای 9،،آقیابزرگ

تهران 10،،و موسوی خمین 11،در نمیره میدافعان ایین دییدگاه هسیتند .گروهی ،دیگیر
اشعثیات را نامعتبر دانسته ،روایات آن را قابل استفاده نم،دانند؛ فاهای ،ماننید خیوی ،و
محمدحسن نجف( ،ااحه جواهر الکالم) در نمره آنان هسیتند .بعضی ،دیگیر گرویه
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سند اشعثیات را ضعیف م ،دانند اما معتادند روایات آن یکسره مردود نیست و م،تواند

به عنوان مؤید استفاده شود .مکارم شیرانی دربارهٔ این کتاب م،نویسد« :سند جعفریات
ضعیف است ،اما به عنوان مؤید خوب است» (مکارم شیرانی .)41/4 :3010 ،دیدگاه دیگیر

فا به روایات ،ان این کتاب اعتماد م،کند که در نوادر یا سیایر کتیه قیدما نایل شیده

است (داوری.)10/1 :3011 ،

بررسی دالیل نامعتبربودن اشعثیات

ان آنجا که برخ ،ان علما و رجالیان متأخر (هماننید خیوی ،و محمدحسین نجفی )،کیه
تأثیرگذاری دیدگاههای حدیث ،فاه ،شان را بیر آرای علمیای معاایر نمی،تیوان نادییده
انگاشت ،ان نامعتبربودن اشعثیات دفاع کرده اند ،در این مااله ،ادلهٔ مطرحشیده در اثبیات

ب ،اعتباری اشعثیات را بررس ،و ارنیاب ،کردهای تا در سایه این واکیاوی مییزان اعتبیار
کتاب نیز مشخص شود.
 .1ضعف سند اشعثیات
مجهول بودن راوی 12این کتاب (همدان ،،ب،تا )10/1 :و درنتیجیه مجهیول و ضیعیفبیودن

طریق آن در نمره ادلهٔ ب ،اعتباری کتاب اشعثیات است .مکارم شیرانی معتاد است سند

جعفریات ضعیف است (مکارم شیرانی .)341/0 :3010 ،نیرا سند این کتاب به اسماعیل بن
موس ،بن جعفر م،رسد که پسرش موسی ،نییز ان او نایل کیرده و دربیارهٔ اسیماعیل و
موس ،و راوی ان وی (ابناشعث) توثیا ،به ما نرسیده است (همان.)15/3 :

خوی ،نیز معتاد است برخ ،راویان کتاب اشعثیات

مجهیول انید (خیوی 3031 ،،الیف:

313؛ همو ،ب،تا ب .)034/3 :وی در این باره م،نویسد« :ما در گذشته به این کتاب اعتمیاد
م ،کردی اما اخیراً ان نظر خود برگشتی ؛ وراکه در سند این کتاب شخص ،به نام موس،
بن اسماعیل وجود دارد که در کته رجال ،وثاقت او بیان نشده و لذا نم،تیوان بیه وی

اعتماد کرد» (خوی ،،ب،تا ب311/3 :؛ همو ،ب،تا ج ،331/3 :پاورق .)،خیوی ،در کتیاب النکیاح

تصریح کرده که عل ،ر

اارار محدث نوری بر اعتبیار ایین کتیاب ،سیند ایین کتیاب

ناموثق است (همو ،ب،تا الف.)51/1 :
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بنابراین ،سه راوی ان راویان این کتاب ،به عنیوان روات مجهیول معرفی ،شیدهانید:

اسماعیل بن موس ،که در واقع ااحه کتاب است؛ موس ،بین اسیماعیل ،ابیناشیعث.

برای روشن شدن احت این ادعا ،شرح حال آنان را بیان م،کنی .
شرح حال اسماعیل بن موسی

نجاش ،دربارهٔ اسماعیل بن موس ،م،نویسد:
وی ساکن مصر بیود .در آنجیا پسیران ،داشیت و کتبی ،دارد کیه ان پیدرش ،ان

اجدادش نال م ،کند ،ان جملهٔ این کته :کتاب الطهارة  ...ایین کتیاب را حسیین
بن عبیداهلل ان أبومحمد سهل بن أحمد بین سیهل بیه طرییق قرائیت ان أبیوعل،،

محمد بن محمد بن األشعث بن محمد الکوف ،در مصر ،ان موس ،بین إسیماعیل

بن موس ،بن جعفر و او ان پدرش برای ما نال کرده است (نجاش.)14 :3041 ،،

شیخ طوس ،در شرح حال اسماعیل عبارات ،مشابه نجاش ،آورده 13و وی را ااحه
کتاب مبوب ،م،داند .طریق شیخ طوس ،نیز به کتاب اسیماعیل ،هماننید طرییق نجاشی،
است (طوس ،،ب،تا.)14 :

در رجال کش ،روایت ،در شرح حال افوان بن یحی ،نال شده که امام جواد

بیه

اسماعیل دستور دادند در سال  ،134بر جنانهٔ افوان نمان گزارد (کش .)541 :3101 ،،البته
برخ ،همچون خوی ،به این روایت ،به دلیل وجود جعفر بن محمد بین اسیماعیل 14در

سلسه اسناد آن اعتماد نکردهاند (خوی 3031 ،،ج.)311/1 :

در روایت دیگری در کاف ،آمده اسیت کیه امیام کیا

 ،اسیماعیل را متیول ،وقیف و

اموال و بردگان و کودکان خویش کردند (کلین .)134/3 :3141 ،،برخی ،ماننید خیوی ،بیه رواییت

کاف ،نیز ان جهت داللتنداشتن بر توثیق و حسن راوی اشیکال کیردهانید و طرییق رواییت را
احیح نم،دانند (خوی 3031 ،،ج 15.)311/1 :در بررس ،داللت ایین رواییت بایید بیر ایین نکتیه

تأکید کنی که گروه وکیلبودن ان سوی امیام ،آن هی وکالیت خیا

در امیوال و سرپرسیت،

خانواده ،موجه حک به وثاقت فرد نم،شود 16اما باید توجه کرد کیه انتخیاب فیرد ان سیوی
امام ،برای والیت در امور مال ،و فرنندان ایشان ،آن ه بیا وجیود فرننیدان بیزرگتیر ،نشیانهٔ
امانتداری 17و در معرض توجه بودن او است و نوع ،مدح به شمار م،رود.
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فضل و منابتی ،مشیهور دارنید

شیخ مفید معتاد است تمام ،فرنندان امام کا

فتنیههیای ،را برپیا کردنید،

(مفید ،)141 :3030 ،اما وون برخ ،ان فرنندان امام کیا

م ،توان گفت سخن شیخ مفید در اورت نداشتن معارض ،موجیه توثییق ییا حیداقل
مدح عام برای فرنندان امام است.

بنا بر آنچه گذشت ،م ،توان گفت دو روایت در مدح اسماعیل وجیود دارد .گرویه

این دو روایت خال ،ان خدشه نیست امیا قیرائن دیگیر آنهیا را تأییید می،کنید؛ قرائنی،
همچون این نکته که اسماعیل نزد شیخ طوس ،و نجاش ،شناخته شده است و با وجیود
اینکه این دو تن به توثیق او ،در کته رجالیشان ،تصریح نکردهاند اما طعن و ذمی ،نییز

درباره وی ،نه در این کته و نه در هیچ ی
شیخ مفید تمام ،فرنندان امام کا

ان کته رجال ،یافت نم،شود .ضمن آنکه،
18

را مدح ،کل ،کرده و به همین دلیل است که

برخ ،ان رجالیان متأخر اسماعیل را ان اجالی علمیا و راوییان دانسیتهانید (امیین ،بی،تیا:

011/31؛ قهپای .)110/3 :3111 ،،سیید بحرالعلیوم نییز پیس ان بییان شیرح حیال اسیماعیل
م ،نویسد« :آنچه در شرح حال اسماعیل بن موس،
ایشان شهادت م،دهد» (بحرالعلوم.)314/1 :3141 ،

ذکر شد بیر علی  ،فضیل و فایه

بنابراین ،باید بگویی اسماعیل مدایح متعیددی دارد کیه هیر یی

دیگیری را تأییید

م ،کند و حت ،اگر با مستشکالن به مدایح وی نیز موافق باشی و مدایح او را خدشیهدار

و ناپذیرفتن ،بدانی  ،بان واره ای نیسیت جیز آنکیه بگیویی وی قطعی ًا در نمیر ٔه راوییان

مجهول و ناشناخته به شمار نم،رود.

شرح حال موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر

نجاش ،در شرح حال موس ،بن إسماعیل م،نویسد« :او دارای کتاب جوامیع التفسییر و

کتاب الوضوء

است که کتاب اخیر را ان محمد بن اشعث نایل می،کنید» (نجاشی:3041 ،،

 .)034شیخ طوس ،نیز م ،گوید« :او دارای کتاب الصالة و کتاب الوضوء است کیه آن را

ان محمد بن اشعث نال م،کند و همچنین دارای کتاب جوامع التفسییر

ب،تا.)055 :

اسیت» (طوسی،،
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ابوعل ،حائری پس ان بیان شرح حال موس ،بن اسماعیل ان کتیاب شییخ طوسی ،و

نجاش ،م ،افزاید« :آنچه شیخ طوس ،و نجاش ،نال م،کنند ،هور در این دارد که او ان
علمای امامیه است» (حائری ،ب،تا.)103/4 :
بنابراین ،م ،توان نتیجه گرفت که گروه موس ،بن اسماعیل در کته رجیال ،متایدم
توثیق نشده اما برخ ،متأخران ان عبارات شیخ طوس ،و نجاش ،،یعنی ،اینکیه او دارای

کتب ،در فاه و تفسیر بوده ،نتیجه گرفتهاند که موس ،بن اسماعیل ان علمای امام،مذهه
بوده است .در خور توجه است که بدانی راوی مذکور در نمیره مشیایخِ ابینقولوییه در

کتاب کامل الزیارات است 19و عده ای ان فاها مانند خوی ،به توثیق کل ،راویان احادیث
این کتاب معتادند (خوی 3031 ،،ج.)54/3 :
خوی ،که در کتاب الطهارة ،موس ،بن اسماعیل را مجهول خوانیده اسیت ،در کتیاب
الصالة تصریح م،کند که موس ،بن اسماعیل به دلیل وقیوع در اسیانید کامیل الزییارات
موثق است ،اما طریق راوندی را بیه ایین شیخص ،یرمعلیوم و سیند کتیاب را مرسیل

م،خواند (خوی.)143/5 :3034 ،،

بنابراین ،راوی مذکور گروه توثیق خا

ندارد اما بنیا بیر نظیر برخی ،ان رجالییان

دارای توثیق عام است .ضمن آنکه به نظر م،رسید موسی ،بین اسیماعیل نیزد محیدثان
شیع ،،فرد موجه ،بوده که بسیاری ان آنان نال وی را ان کتاب پدر پذیرفتهانید و آن را
نال کرده و اجانهٔ نال آن را به دیگران دادهاند .به هر تایدیر ،ایین راوی نییز هرگیز در

شمار مجهوالن در نخواهد آمد.

شرح حال محمد بن محمد بن اشعث

نجاش ،دربارهٔ محمد بن محمد بن األشعث (أبوعل ،الکوف )،م،گویید« :او ان اایحاب

ثاهٔ ما و ساکن مصر بود و دارای کتاب ،در حج است کیه در آن رواییات اهیل سینت ان
را نال م،کند .این کتاب را سهل بن احمد بیرای میا نایل کیرده اسیت»
امام ااد

(نجاش .)111 :3041 ،،شیخ طوس ،درباره وی م،گوید« :او کوف ،و کنیهاش ابوعل ،است.
ساکن مصر بود و نسخهای ان موس ،بن اسماعیل ان اسماعیل بن موس ،ان پدرش ،امیام

کا

نال م ،کند .تلعکبری م ،گوید در سال  ،131ان او برای من اجانه گرفته شید»

(طوس.)001 :3113 ،،
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حل ،و مجلس ،نیز بیه پییروی ان نجاشی ،او را توثییق کیردهانید (حلی144 :3031 ،،؛

مجلس ،،ب،تا .)314/3 :ضمن آنکه این راوی نیز در نمره مشایخ کتاب کامل الزیارات است

(ابنقولویه .)30 :3154 ،بنابراین ،راوی مذکور عالوه بر توثیق خا

 ،توثیق کل ،نیز دارد.

بنا بر آنچه گذشت ،م ،توان گفت ان میان روات ،که حک به مجهولبیودن آنیان داده

شده محمد بن محمد بن اشعث دارای توثیق خیا
دارای مدح خا
ی

و عیام ،اسیماعیل بین موسی،

و عام ،و موس ،بن اسماعیل دارای توثیق عام اسیت .بنیابراین ،هییچ

ان این راویان مجهول نیستند ،بلکه حک به مهملبودن و مسیکوتبیودن آنیان نییز

دشوار است ،وه برسد به مجهولبودنشان.
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جاله توجه است که بدانی خوی ،که سندِ اشعثیات را به دلییل وجیود موسی ،بین

اسماعیل مجهول و ضعیف م،داند ،در کتاب رجال ،خویش م،نویسد:

کتاب ،که نجاش ،و شیخ در شرح حال موس ،بن اسماعیل بین موسی،

ان آن

یاد م ،کنند که او ان آبای خود این کتاب را نال کیرده و شیامل کتیاب الصیالة و

یره م ،شود ،معتبر است ،اما با آنچه در دست میا اسیت تطیابق نیدارد (خیوی،،

ب،تا د.)111- 114/3 :

ان آنجا که وثاقت راویان کتاب ،فرع بر معتبربودن کتاب است ،ان این سیخن ونیین

استنباط م ،شود که موس ،بن اسماعیل و اسماعیل بن موس ،هر دو موثیقانید و گوییا
اشکال در مابا ،سلسله سند کتاب یا نسخههای آن است.

ان جهت دیگر ،بررس ،ها نشان م ،دهد که سند این رواییت پیس ان ابیناشیعث بیه
شهرت 21رسیده است .اسناد موجود ان این کتاب عبارتاند ان:
 .3شیخ طوس ،،نجاش ،و ابن بابویه قم 22،ان طریق سهل ان ابناشعث ان موس ،بن

اسماعیل ان اسماعیل بن موس ،ان امام کا

بغداد ،سهل است).

( ...انتاالدهنده این کتاب ان مصیر بیه

 .1تعلکبری ان ابناشعث (ان طریق اجانه) ان موس ،بین اسیماعیل ان اسیماعیل بین

موس ،ان امام کا

...
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 .1تلعکبری ان محمد بین سیلیمان (ان طرییق سیماع) ان ابیناشیعث ان موسی ،بین

اسماعیل ان اسماعیل بن موس ،ان امام کا

...

 0و  . 5در سند نسخهٔ در دسترس ما که در واقع دو سند مجزا است:

 -عل ،بن محمد بن محمد ان عطار ان ابنساا ان ابناشعث ان موس ،بن اسماعیل ان

اسماعیل بن موس ،ان امام کا

...

 -ابونعی ان عطار ان ابنساا ان ابناشعث ان موسی ،بین اسیماعیل ان اسیماعیل بین

موس ،ان امام کا

...

 .4سند اجانه حل ،به بن ،نهره :عبدالرحی ان ابوشجاع ان عل ،بن جعفر بن حماد ان

محمد بن محمد بن اشعث ...

محدث نوری ان افراد دیگری همچون شیبان ،،عل ،بن جعفر بن حماد ،عبیداهلل بین

مفضل ،و ابراهی بن محمد نیز به عنوان راویان اشعثیات

 . )14/3 :3035طر

.)31/1

ان ابناشعث یاد م،کند (نوری،

دیگری نییز بیرای برخی ،رواییات کتیاب وجیود دارد (داوری:3011 ،

بنابراین ،اوالً راویان اشعثیات مجهول الحال یا محکوم به ضعف نیستند .ثانیاً سند این

کتاب ان ابن اشعث مشهور شده است و وون شیهرت و کثیرت اجیانهٔ کتیاب ،موجیه
افزون شدن طر و اسناد کتاب شده است ،اطمینان به آن نیز افزون م،شود .این نکته در
کنار سایر قرائن م،تواند قرینهای بر اعتبار کتاب باشد.

23

 .2تردید در نقل اشعثیات از موسی بن اسماعیل

ابن عدی یک ،ان علمای اهل تسنن م،گوید من در مصر روایات ،ان محمد بن محمد بن
اشعث نوشت که او این روایات را به علت شدت تمیایلش بیه تشییع بیرای میا قرائیت

م ،کرد .این کتاب هزار حدیث داشت و سند همه آنها به عل،

و سیپس پییامبر

م ،رسید .این کتاب خطش جدید و تمام ،روایات آن منکر 24بیود .امیا یکی ،ان شییو

مصر م ،گفت موس ،بن اسماعیل وهل سال در مدینه همسایه ما بود و ما نشینیدی کیه
وی ان پدرش یا دیگران حت ،روایت ،نال کرده باشد (ابنعدی.)545/1 :3041 ،
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مستند تردید ابن عدی در احت انتساب اشعثیات به موس ،بن اسماعیل در فایرات

نیر خالاه م،شود:

 .3جدیدبودن خ کتاب

 .1منکربودن محتوای روایات

 .1ادعای استماعنشدن روایت ان موس ،بن اسماعیل
جدیدبودن خ کتاب در اثبات منتسهنبودن کتاب به موسی ،بین اسیماعیل اسیتوار
نیست؛ وراکه وه بسا نسخه ای جدید ان نسخهٔ قدیم ،کتیاب نوشیته شیده باشید و لیذا
جدیدبودن خ آن ،بهتنهای ،دلیل قاطع ،بر ساختگ،بیودن ایین کتیاب نیسیت و حتی،
تردید رواداشتن در احت انتساب کتاب به مؤلف نیز با واسیطهٔ ونیین دلیلی ،درسیت

نم،نماید.
منکرخواندن روایات کتاب نیز مدرک ،بر ساختگ،بودن یا نامعتبربودن اشیعثیات بیه
شمار نم ،رود؛ وراکه همان گونه که م،دانی ابنعدی در نمره علمای اهل تسنن اسیت
و ان ادر کالم وی م،توان دلییل منکرخوانیدن رواییات ایین کتیاب را تشیخیص داد.

ابن عدی م ،گوید« :محمد بن محمد بن اشعث به دلیل شدت تمایلش به تشیع رواییات،

را برای ما قرائت م،کرد» (ابن عدی .)545/1 :3041 ،طبیع ،است که روایات ،در این کتاب
وجود داشته باشد که با اعتاادات ابن عدی و اهل تسنن سانگار نباشید و آنهیا را منکیر
بخوانند.

اما سخن شیخ مصری درباره استماعنشدن روایت ان موس ،بن اسماعیل م،تواند بیه

دلیل وجود فضای خفاان و مناسهنبودن اوضاع و احوال بیرای نایل رواییت در مدینیه
باشد؛ وراکه در نیمه دوم قرن سوم هجری که سیالهیای حییات موسی ،بین اسیماعیل

است ،مدینه آماج درگیریها ،قیامها و آشوبها است (ابنخلدون ،ب،تا )311/1 :و ویهبسیا
تایه یا هر نکته دیگری موجه خودداری موسی ،بین اسیماعیل ان نایل رواییات در آن
نمان شده باشد.

توجه به این نکته نیز خال ،ان لطف نیست که همانگونه که در شرح حال اسیماعیل

بن موس ،ذکر شد ،او و فرنندانش در مصر نندگ ،م،کردند و اگروه یرمعاول نیست

که پسر وی ،موس ،بن اسماعیل ،وهل سال در مدینیه ننیدگ ،کیرده باشید ،امیا دور ان
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انتظار است .با وجود این ،قطعاً مدت ،ان اقامت موس ،در مدینه در دوران طفولیت بوده

است.

ضمن آنکه ابناشعث تنها فردی نیست که ان موس ،بن اسماعیل نال روایت م،کند.

افراد دیگری همچون ابوالجریش ،احمد بن عیس ،الکالب( ،ادو  ،ب،تیا الیف11 :؛ همیو،

111 :3031؛ همو ،)115 :3034 ،احمد بن سعید کوف( ،همان ،)111 :عبیداهلل بین حمیید (حیر

عامل )511 :3114 ،،نیز ان او نال روایت کرده اند و تمام ،روایات مناول ان ابوالجریش ان

موس ،،در اشعثیات موجود است .پس استشهاد به سخن شیخ مصیری کیه موسی ،بین
اسماعیل روایت ،را نال نکرده است ،استوار نیست.
بنابراین ،هیچ ی

ان دالیل ابن عدی در اثبات منتسه نبودن کتاب به مؤلف ان اتایان

کاف ،برخوردار نیست.

 .3نقل اشعثیات به دست عامیمذهبان
ممکن است گفته شود که راویان اشعثیات تا ابناشعث عام،مذهه هسیتند و لیذا ایین
کتاب نم ،تواند مبنای حک به وجوب یا حرمت در فتاوا باشد .ان راوییان سین،میذهه

این کتاب م،توان ان عبداهلل بن محمد ،معرو به ابنساا ،نام برد که ذهبی ،بیه نایل ان
کتاب تاریخ الواس او را در نمیره حفیاو و متانیان در حیدیث می،دانید (ذهبی:3031 ،،

 .)151/34همچنین ،ابنجونی وی را با عبارت «کان فهماً حافظیاً» تواییف کیرده اسیت
(ناوی .)350/0 :3045 ،در خور توجه است که بدانی ابنساا ان کسان ،اسیت کیه حیدیث
طیر 25را برای مردم واس نال کرده است (قم ،،ب،تا .)133/3 :به همین دلیل ،مردم واس
او را طرد کردند (تهران.)151/33 :3041 ،،

ابوالحسن ذهب ،،احمد بن المظفر العطار ،یک ،دیگر ان روات عیام،میذهه ایین

کتاب را ،ان قول عبیدالغافر فارسی ،،متای ،و شیخص بیاورع ،دانسیته (ذهبی:3041 ،،

 )131/11و ابنحجر نیز محمد بن ابراهی بن محمد الجمانی ،راوی دیگر این کتاب را
توثیق کرده است (ابن حجر عساالن ،،ب،تیا .)345/3 :بنیابراین ،بایید بگیویی کیه راوییان
عام ،مذهه جعفریات ،نزد علمای اهل تسنن در نمره ثاات به شمار م،روند .اما باید
در ا ینجا دو مسئله بررس ،شود؛ نخست آنکه ،آیا اقوال رجالییان اهیل تسینن در نیزد
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شیعیان پذیرفته م ،شود یا خیر؟ دوم اینکه ،به فرض پذیرش اقیوال اهیل تسینن ،آییا

مناوالت ثاات یرامام ،،نزد علمای شیع،مذهه موثق و پذیرفتن ،است یا خیر؟

در حجیت اقوال یرامامیان در توثیق و تضعیف راوییان اخیتال نظیر وجیود دارد؛

ماماان ،درباره حجیت قول رجالیان یرامام ،معتاید اسیت اگیر میالی حجییت اقیوال
رجالیان ان باب شهادت باشد ،توثیاات اهل تسنن حجت نیست ،اما اگر ان باب وثو و

ن ،باشد که حجیت آن در رجال ثابت شده باشد ،حجیت اسیت (مامایان- 140 :3033 ،،

 .)145وح ید بهبهان ،نیز ا هارات اهل تسنن را ان باب مرجحات قبیول رواییت و اثبیاتِ
قوتِ سند ،خال ،ان اشکال دانسته اما اینگونه ا هارنظرها را موجه اثبات عدالت راوی

نم،داند (بهبهان ،،ب،تا13 :؛ همان.)34 :

درباره پذیرش روایات ثاات ان یرامامیه دیدگاههای گوناگون ،مطیرح شیده اسیت.

برخ ،فاها همچون خوی( ،خوی 3031 ،،ج )341/1 :عمل به روایات ثاه یرامام ،را جایز

م ،دانند و این قول را به شییخ طوسی 26،نییز نسیبت می،دهنید 27.امیا فاضیل مایداد و
فخرالدین حل ،اعتبار روایات ثاات یرامام ،را نپذیرفتهاند (باقری و رحمان ستایش:3114 ،

 .)311برخ ،نیز مالکات دیگری را ،یر ان حال راوی ،همچیون شیهرت بیرای پیذیرش
روایات در نظر گرفته اند و لذا اگر روایت ،مشهور باشد ،آن را م،پذیرند و الّیا نخواهنید

پذیرفت (عامل ،جبع)13 :3041 ،،؛ وه راوی آن امام ،باشد و وه نباشد.

با توجه به آنچه گذشت ،م،توان گفت توثیاات رجالیان اهل تسنن ،گروه در اثبیات

عدالت راویان کفایت نم،کنید امیا فاهیای شییع ،دییدگاههیای آنیان را یکسیر میردود

نم ،دانند .حداقل م ،توان ادعا کرد تا معارض ،وجود نداشته باشد در خور اعتنیا اسیت.
عالوه بر اینکه عده ای ان علمای حدیث ،روایات ثاات ان یرامام ،را در خیور اعتمیاد

دانسته اند .در نتیجه نم،توان یرامام،بودن برخ ،راویان اشعثیات را ان موجبات قطعی،
ساوط کتاب اشعثیات ان درجه اعتبار به شمار آورد.
 .4افزودهشدن روایات به اشعثیات
یک ،ان دالیل ب،اعتباری کتاب اشعثیات ،افزودهشدن به رواییات کتیاب در طیول نمیان
است .گفته شده است عالمه حل ،و آقابزرگ روایات این کتاب را هزار عدد و بیا سیند
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یکسان دانسته اند ،اما کتاب حاضر  3453حدیث دارد که روایات ،ان طر دیگر شییعه و

اهل سنت را شامل م،شود (ضمیری.)140 :3111 ،

برای ارنیاب ،این دلیل توجه به این نکته النم است که ابنطیاووس در کتیاب اقبیال

م ،نویسد « :این کتاب شامل هزار روایت با طریق یکسان است» (سید بین طیاووس:3030 ،

 .)11- 11/3آقابزرگ تهران ،نیز در کتاب الذریعة م،گوید« :این کتاب دارای هزار حیدیث
با سند واحد و عظی الشأن است و عالمه حل ،نییز در اجیانه بنی،نهیره ایین کتیاب را

این گونه توایف کرده است» (تهران .)333- 341/1 :3041 ،،آقیابزرگ در جیای دیگیری ان

کتاب الذریعة م ،نویسد « :اهراً این کتاب شامل  3544و اندی روایت ،و تماماً بیا سیند
واحد است که ابناشعث ان موس ،بن اسماعیل ان امام کا

.)151/33

نایل می،کنید» (همیان:

بنابراین ،م،توان گفت عدد هزار روایت که در برخ ،گزارشها ان اشیعثیات مطیرح

شده ،عددی تاریب ،است و مراد ان سند واحد نیز اسناد اکثیر رواییات موجیود در ایین

کتاب بوده است ،نه تمام ،روایات کتاب .بنابراین ،اثبات ادعای افزودهشدن به رواییات
کتاب نیان به قرائن و شواهد محک تری دارد.

 .5انطباقنداشتن منقوالت رجالیان با اشعثیات موجود
خوی ،پس ان بیان اینکه نجاش ،،ابناشعث را توثیق کرده و گفته که او دارای کتاب حج
است که در آن روایات اهل تسنن را گرد آورده ،م،افزاید« :گروه این کتاب معتبر است

اما به دست ما نرسیده؛ وراکه کتاب اشعثیات موجیود ،دارای ابیواب مختلیف فاهی ،و
یرفاه ،است و نم،تواند همان کتاب حج بوده باشد» (خوی ،،ب،تا د .)114/3 :نجاشی ،و

شیخ طوس ،در ترجمهٔ موس ،بن اسماعیل ان کتاب ،نام می،برنید کیه آن کتیاب نییز بیه
دست ما نرسیده است؛ وراکه کتاب اشعثیاتِ موجود مشتمل بر کتاب الجهیاد ،التفسییر،

النفاات و الطه والمأکول است که این فصول در گزارش شیخ طوس ،و نجاش ،وجیود
ندارد و کتاب الطال را آنان ذکر کردهانید امیا در کتیاب موجیود خبیری ان آن نیسیت.
بنابراین ،قطعاً این کتاب همان ،نیست که نجاش ،و شیخ طوس ،بیان کردهاند یا حیداقل

اتحاد آن دو ثابت نیست و به همین دلیل ،ااحه وسائل و بحار االنیوار ان ایین کتیاب
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نال روایت نکرده اند .ضمن آنکه این کتیاب بیه شییخ طوسی ،نییز نرسییده و او در دو

کتابش ان آن ویزی نال نکرده است .پیس بیر کتیاب موجیود اعتمیادی نیسیت (همیان:

.)111/3

در بررس ،اشکال مطرحشده وند نکته در خور توجه است:

 .3اهر کالم نجاش ،که م ،نویسد« :أخبرنا الحسین بن عبید اهلل قال :حدثنا سهل بن

أحمد عنه بالکتاب» (نجاش ،)111 :3041 ،،نشان م ،دهید کیه کتیاب حیج ،کتیاب ،ییر ان
اشعثیات است و اهراً مؤلف این کتاب خود ابناشعث است و لذا سندش به ابناشعث

منته ،م ،شود نه به اسماعیل ،و در نتیجه مغایرت آن با اشعثیات منطا ،است.

 .1بنا بر نال نجاش ،،بخشهای ،ان کتیاب اسیماعیل بین موسی ،عبیارت اسیت ان:

الطهارة ،الصالة ،الزکاة ،الصوم ،الحج ،الجنائز ،الطال  ،النکیاح ،الحیدود ،الیدعاء ،السینن

واآلداب ،الرؤیا (همان)14 :؛ و بخش های ،ان ایین کتیاب در فهرسیت شییخ طوسی ،نییز

عبارت است ان :الطهار ة ،الصالة ،الزکاة ،الصوم ،الحج ،الجنائز ،الطال  ،النکاح ،الحیدود،
الدیات ،الدعاء ،السنن واآلداب ،الرؤیا (طوس ،،ب،تا.)14 :

همان گونه که مالحظه م ،شود ،در فهرست شییخ طوسی ،،بخشی ،بیه نیام الیدیات

موجود است که افزون بر بخشهای ،است که نجاش ،معرف ،کرده است و وون طرییق
هر دو به کتاب یک ،است و در واقع کتاب واحد با سند واحد در نزد آن دو بوده است،

م ،توان گفت گویا شیخ طوس ،و نجاش ،در ادد بیان بخشهای مه فصول اشیعثیات
هستند ،نه تمام ،بخش های آن .ضمن آنکه شیخ طوسی ،و نجاشی ،در هنگیام معرفی،

کتاب اسماعیل تعبیر «منها» را به کار برده اند که با توجه به آنچه آمد ،هیور در معرفی،
پارهای ان بخشهای کتاب دارد.
 . 1بخش وشمگیری ان فصول کتاب حاضر ،با آنچیه شییخ طوسی ،و نجاشی ،نایل
کرده اند مطابات دارد و خود همین نکته موجه اعتماد به کتاب م،شود.
 .0این احتمال هست که برخ ،بخشها در نسخ قدیم ،در یکدیگر اد ام شده باشند؛

ونانچه بعید نیست که روایات کتاب نفاات در ضمن کتاب نکاح نال شده باشد.

 .5پاره ای ان روایات سه فصلِ جهاد ،نفاات و تفسیر که در گزارش شییخ طوسی ،و

نجاش ،دیده نم ،شوند و در نسخهٔ موجود ان اشعثیات وجیود دارنید ،در کتیاب نیوادر
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قطه الدین راوندی نال شدهاند .این نکته نشان م،دهد که این فصیول در نسیخهای کیه

راوندی (در قرن  4هجری) استفاده کرده نییز وجیود داشیته اسیت؛ راونیدی در نیوادر
بخش ،را به نام «الجهاد والاتال» گشوده و بسیاری ان روایات کتاب الجهیاد اشیعثیات را
در این بخش نال کرده است؛ همانند روایتِ «کلُّ نَعِی ٍ مَسْئُولٌ عَنْهُ» (راونیدی.)14 :3111 ،

همچنین ،روایات ،ان کتاب نفاات همچون روایتِ «إِنْ أَسَأْتُ َفَرَتْ» (ابین اشیعث ،بی،تیا:

341؛ راوندی )01 :3111 ،و نیز روایات ،ان کتاب تفسیر همچیون رواییتِ «فَإِییاک ْ وَ دَعْیوَةَ
الْوَالِدِ» (ابناشعث ،ب،تا314 :؛ راوندی )5 :3111 ،را در نوادر خود نال کرده است.

حت ،روایات ،در این ابواب وجود دارد که در کتیه معتبیر روایی ،دیگیر نییز دییده

م ،شود 28و فا روایات بخش الطه والمأکول در کتاب نوادر دیده نمی،شیود؛ یاهراً
دلیل آن اهتمام نداشتن مؤلف به آوردن روایات در این موضوع خا

بیوده اسیت ،کیه

روایات ،ان این بخش اشعثیات نیز در کته معتبری همچون کاف ،و من الیحضره الفاییه

نال شده است؛ همانند روایتِ «فَأَی الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ» (ابناشعث ،ب،تیا104 :؛ کلینی:3141 ،،

143/5؛ ادو 013 :3031 ،؛ همو104 :3041 ،؛ همو311 :3034 ،؛ همو ،ب،تا ب.)113/1 :

نتیجه اینکه ،اوالً روایات فصول ،که در گزارشهای نجاشی ،و شییخ طوسی ،دییده

نم ،شود ،در سایر کته روای ،،ان جمله کته اربعیه ،نییز نایل شیده اسیت کیه تیاریخ
نگارش آنها بعضاً به سال های قبل ان نگارش رجال نجاش ،و شیخ طوس ،بان م،گیردد.
بنابراین ،روایات این فصول خال ،ا ن اعتبیار و سیاخته و پرداختیهٔ جیاعالن حیدیث در

دوران های بعدی نیست .ثانیاً ،روایات ،ان بخشهای مذکور در کتاب نوادر که در قیرن 4
هجری به نگارش درآمده و در واقع مختصر کتاب اشعثیات اسیت ،وجیود دارد و ایین
نکته نشانگر وجود این فصول در نسخهٔ موجود در قرن  4هجری است.

گر وه تعداد بسیار اندک ،ان روایات وجود دارد که در کتیه قیدما ان ابیناشیعث ان
موس ،بن اسماعیل ان پدرش نال شده است که در اشعثیات دیده نم،شود ،فا بیه دو
نمونه ان این روایات دست یافتی « :أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَرَأَیتُ عَلَ ،بَابِهَا مَکتُوباً بِالذَّهَهِ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ حَبِیهُ اللَّهِ عَلِ ،وَلِ ،اللَّهِ -فَاطِمَةُ أَمَةُ اللَّهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَینُ اَفْوَةُ اللَّهِ عَلَی،

مُبْغِضِیهِ ْ لَعْنَةُ اللَّه» در کتاب خصال ادو (ادو 110/3 :3041 ،؛ کراج )301/3 :3034 ،،و

کنز الفوائد (همان )110/3 :و روایت «کانَ لِلْحَسَن ِ بن عَلِ،

اَدِیقٌ وَ کانَ مَاجِناً فَتَبَاطَیأَ
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عَلَیهِ أَیاما» در کتاب معان ،االخبار (ادو  )111 :3034 ،نال شده اسیت امیا در اشیعثیات
وجود ندارد .احتماالً ابن اشعث عالوه بر نال اشعثیات ان موس ،،مناوالت ،را نیز شیفاهاً
ان وی نال کرده است ،گروه احتمال کاستهشدن ان کتاب به طور کامل منتف ،نیست امیا
بحث ما بر سر اعتبار روایات موجود در این کتاب است.

 .6فقدان اشعثیات در قرنهای متمادی
گفته شده که بر اساس سخن محدث نوری ،کتاب اشعثیات را یک ،ان سادات اهل علی

برای ایشان ان هند آورده (نوری )11/3 :3035 ،و نسخههای دیگری ان این کتاب در دست
دیگران نبوده است .بنابراین ،اشعثیات نسخ متعدد نداشته و در ماطع نمان ،طیوالن ،در
دسترس علما قرار نگرفته است.

29

در پاسخ به این اشکال باید توجه کرد که اشعثیات قبل ان محدث نوری و حت ،قبیل
ان حل ،کتاب معرو و مشهوری در میان امامیه بوده اسیت؛ وراکیه اوالً حلی ،طرییق

خود را به این کتاب ذکر کرده است (مجلس .)311/340 :3041 ،،پس اینگونه نبوده کیه ان
کتاب تا نمان محدث نوری اثری نبوده باشد و علما در ط ،سیالیان دران اجیانه نایل و

روایت کردن ان این کتاب را م،دادند و بنا بر نظر برخ ،،تعدادی ان علما تا قبل ان حلّ،
ان این کتاب آگاه بودند (مادلونگ .)151 :3115 ،ثانیاً ،محدث نوری ان این کتیاب بیا تعبییر

« الکته الادیمیة المعروفة المعول علیها السماعیل بن موس ،بن جعفیر علیهمیا السیالم»
(نوری )35/3 :3035 ،یاد کرده و این توایف نشانگر اعتماد علما در ط ،قرون متمادی به
این کتاب است تا جای ،که حت ،برخ ،معتادان به ب،اعتباری اشعثیات بیه وجیود ایین

کتاب ان قدی االیام تاکنون ،در نزد علما اقرار کردهاند (بهبودی.)111 :3141 ،

بررس،ها نشان م،دهد که علما در طول تاریخ ان اشعثیات استفاده کیردهانید و فای

در دورانهای کوتاه ،این کتاب در دسترس محدثان مشهور قرار نگرفته ،و بهتیر اسیت
بگویی گزارش ،ان استفاده ان این کتاب به دست نگارنده نرسیده است .ابیناشیعث بیه
عنوان راوی این کتاب ،مطابق با آنچه تلعکبری ان دریافت اجانه ان او نال می،کنید ،تیا

سال  131ه . .ننده است .در قرن وهارم هجری ابنقولویه (متوفیای  111ه ). .در کتیاب

کامل

الزیارات (ابن قولویه )30 :3154 ،و پس ان او تلعکبری (متوفای  115ه( ). .حلی:3031 ،،
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 )314این کتاب را به واسطه اجانه ان ابیناشیعث و سیماع بعیت کتیاب ان محمید بین
سلیمان نال کردهاند (طوس .)000/3 :3113 ،،در قرن پنج هجیری ،ابیوالفتح کراجکی ،در

کنز

الفوائد (کراجکی 301/3 :3034 ،،و  ،)...شییخ طوسی( ،متوفیای  044ه( ). .طوسی:3140 ،،

144/4؛ همو ،)15/1 :3114 ،ابنمغانل( ،متوفای  011ه( ). .ابنمغانل ،،ب،تا14 :؛ همان154 :؛ همان:

 34و  )...و در قرن شش  ،راوندی (متوفای  513ه ). .در نوادر 30ان آن نال کرده و در قرن
هفت  ،سید بن طاووس (متوفای  400ه ). .این کتاب را تواییف ،و بارهیا (تهرانی:3041 ،،

 )151/33ان جمله در فالح السائل
 .)11- 11/3شهید اول در کتاب الذکری ان اشعثیات نال روایت کرده (عامل ،،ب،تا،10 ،314 :
ان این کتاب نال کرده اسیت (سیید بین طیاووس:3030 ،

 315و  )...و در قرن هشت و نه  ،حلّ 134- 401( ،ه ). .در اجانه به بن،نهره ،محمید بین
محمد جزری ( 111- 153ه( ). .امین ،ب،تا )014/1 :و محمد بن عل ،جبیاع ،در سیال ،111

نسخهٔ خالاه شده ای ان این کتاب را به خی شیهید اول (متوفیای  411ه ). .دییده اسیت

(تهران.)331/14 :3041 ،،

31

ان توایییفات ،کییه محمدحسیین نجفیی( ،متوفییای  3144ه ). .دربییارهٔ اییین کتییاب و

خصوااً محتویات آن بیان م،کند ،م،توان نتیجه گرفت که این کتیاب در قیرن  31نییز
در دسترس علما بوده است ،تا آنجا که در قرن وهارده هجری نییز محیدث نیوری ان
این کتاب به وفور نال کرده و موجه احیا و انتشار ایین کتیاب در عصیر حاضیر شیده
است .فا در قرنهای  34تا  31گزارش ،ان نال ان این کتاب یافت نشده است .گرویه

تأثیر و ناش رویکرد حونه های علمیه در ط ،این دو قیرن بیه سیمت اایولگرایی ،و
فاالهگرفتن ان نال روایات ،در استفادهنکردن ان این کتاب را نم،توان نادیده انگاشت.

 .7بیاعتباری اشعثیات نزد فقها
محمدحسن نجف ،در بیان علت ب ،اعتباری جعفریات م ،گویید« :ایین کتیاب ان اایول

معروفه و مشهوره نبوده و احدی ان امامیه به ایحت ایین کتیاب حکی نکیرده اسیت»

(نجف)111/13 :3145 ،،؛ و نیز ااحه مصیباح الفاییه می،نویسید« :امامییه ان ایین کتیاب
اعراض ،و عمل به آن را تری کردهاند» (همدان ،،ب،تا.)10/1 :
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در پاسخ به این اشکال به وند نکته باید توجه کرد:

الف .گروه وشمگیری ان علمیا بیه ایین کتیاب اعتمیاد کیرده و ان آن رواییت نایل

کردهاند ،که تعدادی ان آن را در پاسخ به دلیل پیشین ،در بیان وجود این کتاب در طیول
قرون متمادی و در بخش مادمه ذکر کردی .

ب .در کالم برخ ،ان علما تصیریحات ،بیر اعتبیار اشیعثیات وجیود دارد؛ سیید بین

طاووس م ،گوید« :کتاب جعفریات دارای هزار روایت با سند یکسان عظی الشأن است»

(سید بن طیاووس .)11- 11/3 :3030 ،حلّ ،نیز در اجانهاش به بن،نهره می،نویسید« :و هی،

الف حدیث باسناد واحد عظی الشأن» (تهرانی .)341/1 :3041 ،،محیدث نیوری در خاتمیه
مستدری ضمن بیان اعتبار این کتاب ،بهتفصیل ادله اش را بیان کرده است (نیوری:3035 ،
 .)11- 35/3آقابزرگ تهران ،در الذریعة م،نویسد« :این کتاب ان کتیه قیدیم ،اسیت کیه
محل اعتماد و رجوع امامیه بوده است» (تهران .)341/1 :3041 ،،وی معتاد است بهرهبیردن

ااحه مسیتدری الوسیائل ان اشیعثیات ،موجیه اعتبیار و اهمییت و کثیرت مراجعیه

مجتهدان به کتاب مستدری الوسائل

شده است (همان.)334/1 :

سید احمد خوانسیاری پیس ان نایل سیخن مخالفیان اعتبیار اشیعثیات می،نویسید:

«انطبا نداشتن با آنچه شیخ طوس ،و نجاش ،نال کردهاند ،موجه ب،اعتبیاری آنچیه ان
این کتاب در دست ما است ،نم ،شود؛ وراکه این کتیاب ،بنیا بیر مشیهور ،بیه افیرادی

منسوب است که شیخ طوس ،و نجاش ،توثیق کردهاند و اال موجه بانشدن باب خدشه

به کته اعالم م ،شود» (خوانساری .)44/1 :3155 ،مرتض ،حائری می،نویسید« :جعفرییات

معتبر و مستند است» (حائری ،ب،تا .)114 :موسوی خمین ،پس ان نال روایت ،ان جعفریات

م ،نویسد « :بنا بر اعتبار جعفریات ،این روایت موجه وثیو می،شیود» (خمینی ،،بی،تیا:

.)115- 110/3

ج .در پاسخ به این پرسش که آیا این کتاب ان ااول اربعمأه شییعه بیه شیمار رفتیه

است یا خیر ،باید بگویی که همان گونه کیه آقیابزرگ تهرانی ،می،گویید« :بیهکیاربردن

ااطالح اال را در خصو

این کتاب ،نزد قدما نم،بینی و گویا نخستین فیردی کیه

این ااطالح را درباره این کتاب به کار برده اسیت ،سیید بین طیاووس اسیت» (همیان:

 .)151/33اگر بپذیری که اال مجموعه هیای نوشیتاری یرمبیوب باشید (تسیتری:3031 ،
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 ،)40/3طبیع ،است که بهکاربردن این ااطالح درباره این کتاب احیح نبوده مگر آنکیه
اال را به معنای لغوی اش حمل کنی  ،همان طور که گاه به کته اربعه ،ااول اربعه نییز

اطال م،شود.

 .8استفادهنکردن مجلسی و حر عاملی از اشعثیات

یک ،دیگر ان ادلهٔ محمدحسن نجف ،در ب،اعتباری اشعثیات این است که انتسیاب ایین
کتاب به مؤلف آن ،نه ان طریق متیواتر علی آور ثابیت می،شیود و نیه حتی ،ان طریای،
تیالش و اهتمامشیان

اطمینان آور .به این جهت است که مجلس ،و حر عامل ،،عل،ر
برای بهکارگیری کته معتبر ،ان این کتاب استفاده نکردهاند (نجف.)111/13 :3145 ،،

بهره نگرفتن افرادی همچون مجلس ،و حر عامل ،ان کتاب اشعثیات م،تواند جهیات

دیگری به جز ب ،اعتباری کتاب داشته باشد ،همچون دسترس،نداشتن آنان به این کتاب.
اگر گفته شود که وگونه ممکن است کتاب ،به دست محدث نوری برسد اما بیه دسیت

حر عامل ،و مجلس ،نرسیده باشد ،م ،گویی دسترس ،متأخران به کتب ،که در دسیترس
پیشینیان نبوده ،نکته بعیدی نیست ،همیان طیور کیه برخی ،کتیه روایی ،دیگیر نییز در
دسترس متأخران قرار گرفته که متادمان به آن دسترس ،نداشتهانید (ایروانی.)331 :3034 ،،
بنابراین ،ترجیح احتمال ب ،اعتباری کتاب نزد مجلس ،و حیر عیامل ،تیرجیح بالمیرجح

است.
قابل توجه آنکه حر عامل ،در مواضع متعدد ،روایت ،را با واسطهٔ سید بن طاووس ان

جعفریات نال کرده است (حر عامل111/1 :3041 ،،؛ همیان ،)114/34 :حیال وگونیه ممکین
است به مناوالت کتاب ،با واسطه اعتماد کرد اما بیدون واسیطه آن را نیامعتبر دانسیت؟

محدث نوری نیز نالنکردن حر عامل ،ان این کتاب را به دلیل دسترسی،نداشیتن بیه آن

م ،داند و م ،نویسد« :شیخ حر ان کتب ،که ضعیفتر ان این کتاب هسیتند ،بهیره بیرده و
اگر اشعثیات در دسترس او قرار م ،گرفت قطعاً ان آن نال روایت م،کرد» (نوری:3135 ،

.)13- 14/3

مجلس ،نیز در ضمن معرف ،منابع خود در گردآوری بحار االنوار ،ان کتاب نوادر یاد

م ،کند و م ،نویسد اکثر روایات این کتاب ان اشعثیات نال شده است .وی پس ان ذکیر
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توثیق برخ ،ان راویان این کتاب تصریح م،کند که با وجود این قرائن ،عمل به احادیث

کتاب مذکور تاویت م،شود (مجلس .)14/3 :3041 ،،همچنین م،نویسد« :اخبیار اشیعثیات

میان عامه و خااه مشهور است» (همان.)11/341 :

درباره متواترنبودن کتاب نیز باید بگیویی کیه بسییاری ان رواییات و کتیه حیدیث،

وضعیت مشابه ،دارند و طریق آنها به حد تواتر نم ،رسید و اساسیاً اکتفیا بیه رواییات
متواتر و انتظار سند متواتر ان روایات و کته موجه خارجشدن بسییاری ان رواییات و

کته روای ،ان ورخهٔ منابع روای ،معتبر م،شود .گروه طریق اشعثیات مانند اخبار آحاد

به شمار م ،رود اما با توجه به آنچه گذشت ،م،توان گفت سند کتاب در برخ ،طبایات
به حد استفاضه رسیده است و م،توان ان جهت اعتبیار آن را «حسین» نامیید .بنیابراین،

نم ،توان با قطع و یاین ادعا کرد که علت نالنکردن حر عامل ،و مجلس ،ان این کتاب،
اعتمادنداشتن آن دو به این کتاب بوده است.

 .9تطابق روایات اشعثیات با روایات اهل سنت و تطابقنداشتن با منقوالت شیعه
در بیان ب ،اعتباری این کتاب گفته شده است که ماایسیه رواییات ایین کتیاب و اایول
حدیث ،شیعه روشن م،کند که روایات این کتاب با روایات آنها مغایرت دارد ،بلکه اکثر
روایات آن مخالف با روایات موجود در ااول و مطابق بیا رواییات اهیل تسینن اسیت

(نجف.)111/13 :3145 ،،

این در حال ،است که محتوای مادار در خور توجه ،ان روایات این کتاب ان طریق

نوفل ،ان سکون ،ان امام ااد

نال شده ،به گونهای که در نظیر برخی ،جعفرییات،

همان کتاب سکون ،است و شاید بتوان گفت سکون ،در مجلس ،کیه امیام ایاد

روایات را برای امام کا

کلباس.)04/1 :3031 ،،

روایت م،کردند حضور داشته اسیت (نیوری11/3 :3035 ،؛
32

در بررس 54 ،روایت نخست این کتاب ،فا  4روایت ،عین یا مشابه آن ،در کته

روای ،اهل تسنن دیده شده که حت ،برخ ،ان این رواییات 33در کتبی ،همچیون کتیاب

کاف( ،کلین ،)31/1 :3141 ،،خصال شیخ ایدو (ایدو  )50 :3041 ،ییا تهیذیه االحکیام

(طوس )11/3 :3140 ،،نیز نال شده و نال روایات مشتری میان امامیه و یرامامییه طبیعی،
است.
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در بررس ،تصادف 54 ،روایت این کتاب ،نتیجیهٔ مشیابه ،بیه دسیت آمید و ان ایین

روایات فا  1روایت ،خود آن یا مشابهش ،در روایات اهل تسنن یافت شد 34کیه گیاه
این روایات در منابع شیع ،همچون کاف( ،کلین )531/4 :3141 ،،نیز نال شده است.

نتیجه

اشعثیات کتاب ،روای ،فاه ،است که گرویه سیند ایین کتیاب را در اایطالح متیأخران
نم،توان احیح السند خواند ،اما سیندی قابیل اعتنیا و اعتمیاد اسیت و می،تیوان آن را

حسن السند نامید .برخ ،روات آن ان اجال و محدثان برجسیته شییعه و اهیل تسینن بیه
شمار م ،آیند .جدیدبودن خ اشعثیات دلیل ،قاطع در اثبات منتسهنبودن آن به موسی،
بن اسماعیل نیست .ان آنجا که راویان عام،مذهب ،که اشعثیات را روایت کردهاند ثایه و

قابل اعتمادند ،نال آن به دست روات عام ،مذهه ،موجیه سیله اطمینیان بیه کتیاب
نخواهد شد .شواهد قاطع ،بر افزدوه شدن روایات ییا بیابهیای ،بیه کتیاب حاضیر در

دوران های متأخر وجود ندارد ،گروه انکارشدن ،نیست که کتاب حاضر تمامیاً رواییات
نیست؛ وراکه برخ ،ان این رواییات منایول ان
ان اجدادشان ان پیامبر
امام کا

حضرت عل ، ،ماداری مناول ان اادقین  ،و مادار ناویزی نییز ان دیگیران نایل
شده است .اشعثیات در طیول قیرون متمیادی همیواره محیل توجیه و اسیتفاد ٔه علمیای
شیع ،مذهه بوده ،گروه در دسترس برخ ،ان محدثان بزرگ همچیون مجلسی ،و حیر
عامل ،قرار نگرفته است .بسیاری ان روایات مناول در این کتاب با سایر احادیث شییعه
در کته معتبر هماهنگ است و تشابه اندک ،مییان رواییات آن و منایوالت اهیل تسینن

وجود دارد.

پینوشتها

 .0گویا نخستین بار این نام را سید بن طاووس در کتاب اقبال بر این کتاب اطال کرده است (تهران،،
.)311/5 :3041

 .1سید بن طاووس این کتاب را در فالح السائل ،روایة االبناء عن اآلباء نامیده است (سید بن طاووس ،
ب،تا.)130 :
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 .3جز بخش کووک ،ان آن (بنا بر نظر مجلس.)،

 .4ابنشهرآشوب جعفریات را ان تصانیف رویان ،دانسته است (ابنشهرآشوب ،ب،تا.)315 :

 .0در اختصار الجعفریات (تهران )351/33 :3041 ،،این کتاب را مختصر کرده و در الذکری ان روایات
آن بهره برده است (عامل ،،ب،تا 315 ،10 ،314 :و .)...

 .9در فالح السائل ان روایات آن استفاده کرده است (سید بن طاووس ،ب،تا 111 :و .)...
 .7در خاتمه مستدری ان اعتبار کتاب دفاع کرده است (نوری.)11- 35/3 :3035 ،
 .8در جامع احادیث الشیعة (بروجردی 131/3 :3111 ،و  111و .)...

 .6در سنن النب ،بارها ان این کتاب استفاده کرده است (طباطبای 314 ،315 :3031 ،،و .)...
 .05در الذریعة این کتاب را ستوده است (تهران.)341/1 :3041 ،،

 .00در کته مختلف فاه ،ان جمله کتاب الطهارة ان این کتاب بهره برده است (خمین ،،ب،تا- 110/3 :
.)115

 .01و هو ما ل یعنون ف ،کته الرجال ،او عنون و لکن ل یعر
ب،تا.)331 :

ذاته و حک علیه بالجهالة (سبحان،،

 .03در نسخه در دست ما ان فهرست شیخ طوس ،آمده است که «مولید» او در مصیر بیود کیه گوییا

تصحیف شده «ولده» است کما آنکه ااحه اعیان الشیعة ه ان شیخ طوس ،ونین نال م،کند (امین،
ب،تا.)014/31 :

 .04که مهمل است و توثیق نشده است (خوی 3031 ،،ج311/1 :؛ همان.)311/1 :

 .00در برخ ،نسخ آمده است که سند این روایت نیست اما احیح آن است که سند این رواییت بیه
دلیل وجود محمد بن عل ،ضعیف است.

 .09گروه عدهای همچون شیخ بهای( ،ادر ،ب،تا ،)034 :میرنای قم( ،قم ،،ب،تا )514/1 :و اعرج،
(اعرج ،کا م )310/3 :3035 ،،وکیلبودن ان جانه امام را ان امارات وثاقت راوی شمردهاند.

 .07خوی ،به این نکته در مادمه کتاب رجال ،خود تصریح کرده است (خوی 3031 ،،ج.)11/3 :
 .08اگر نگویی توثیا ،کل ،کرده است.

 .06نمونهای ان روایات این فرد را در کامل الزیارات م،بینید (ابنقولویه.)30 :3154 ،

 .15در تعریف مهمل ونین آمده است« :معنون ف ،کته الرجال و لکن ل یحک علیه بش،ء من المدح
والذم» (سبحان ،،ب،تا.)331 :

 .10اگر نگویی به استفاضه رسیده است.

 .11عل ،بن بابویه ،مستای (نوری )31- 31/3 :3035 ،و شیخ طوس ،و نجاش ،با واسطه حسیین بین
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عبداهلل (نجاش14 :3041 ،،؛ طوس ،،ب،تا.)14 :

 .13برخ ،معتادند بسیاری ان اسنادهای شیخ ادو و شیخ طوسی ،و امثیال آنیان بیه کتیه بیرای

و مشهورند و نیان به ذکر سند

خارج شدن روایات ان حالت ارسال است و اال بسیاری ان کته معرو

ندارند (سبحان.)105- 101 :3030 ،،

 .14و هو ما رواه یر الثاة مخالفا لما رواه جماعة و ل یکن له االّ اسناد واحد (ماماان.)151/3 :3033 ،،
 .10مضمون این حدیث این است که پیامبر

م،خواستند پرندهٔ برییان را مییل کننید .ان خداونید

م،خواهند با بهترین خلق ه ذا شوند ،که حضرت عل،

.)11/1 :3045

با پیامبر

ه ذا م،شوند (طبرانی،،

 .19مشروط به آنکه انکار نشده باشد و مخالف آن ان سوی امامیان نال نشیده باشید (طوسی:3031 ،،
.)354- 301/3

 .17شیخ طوس ،در اثبات این مطله به روایت ،ان امام ااد

استناد م،کند که ایشان فرمودند:

«هنگام ،که حادثهای برای شما ر داد و وارهٔ آن را در روایات ما نیافتید ،بنگرید در آنچه [ یرامامیه]

ان عل،

نال م،کنند» (همان.)301/3 :

 .18برای نمونه روایتِ «لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّ ،یبْلُغَهَا» کیه در بخیش نفایات اشیعثیات موجیود اسیت

(ابن اشعث ،ب،تا )341 :در کتاب تهذیه (طوس )011/1 :3140 ،،و وسائل الشیعة به نایل ان سیکون،
وجود دارد (عامل.)351/11 :3040 ،،

 .16برگرفته ان :امیر نوی ،تاریرات درس خارج فاه ،جلسه وهارده .
 .35نوادر گزیدهای ان اشعثیات است.

 .30همین مااله ،ذیل تطابق روایات اشعثیات با روایات اهل سنت.

 .31این روایات عبارت اند ان« :کان اذا بال نتر» (ابناشعث ،ب،تا)31 :؛ «الیستنج ،بالماء» (همان)30 :؛
«السوای مطهرة للف » (همان)35 :؛ «الغسل بصاع» (همان)3 :؛ «االستنجاء بالیمین» (همان)31 :؛ «الوات

بالوضوء الواحد» (همان.)31 :

 .33همچون «الْبَوْلُ فِ ،الْمَاءِ الْاَائِ ِ مِنَ الْجَفَاءِ وَالِاسْتِنْجَاءُ بِالْیمِینِ مِنَ الْجَفَاءِ» (ابناشعث ،ب،تا.)31 :

 .34این روایات عبارت اند ان« :سَبِّحُوا اللَّهَ ثَلَاثَ تَسْبِیحَاتٍ رُکوعاً» (ابن اشعث ،بی،تیا)50 :؛ «الْحَسَینُ

وَالْحُسَینُ یصَلِّیانِ» (همان)52 :؛ «طِیهُ النِّسَاءِ مَا َهَرَ لَوْنُهُ» (همان)71 :؛ «أَمَرَ مُنَادِیهُ فَنَادَی مَنْ ضَییقَ»
(همان)80 :؛ «إِنَّمَا النِّسَاءُ لَحْ ٌ عَلَ( »،همان)95 :؛ «فِ ،وَلِیینِ إِذَا نَکحَ وَلِیانِ فَالنِّکاحُ» (همان.)100 :
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منابع

ابن اشعث ،محمد بن محمد (ب،تا) .الجعفریات (االشعثیات) ،تهران :انتشارات النینوی الحدیثة ،الطبعة
االول.،

ابن حجر عساالن ،،احمد ابن عل( ،ب،تا) .تبصیر المنتبه بتحریر المشتبه ،بیروت :مکتبة العلمیة.

ابن خلدون ،عبدالرحمن ابن محمد (ب،تا) .تاریخ ابن خلدون ،بیروت  :دار احیاء التراث العرب ،،الطبعة
الرابعة ،ج.1

ابن شهرآشوب ،محمد (ب،تا) .معال العلماء ،ق  :ب،نا.

ابن عدی ،عبداهلل ( .)3041الکامل ف ،الضعفاء الرجال  ،محاق :یحی ،مختار زاوی ،بیروت :دار الفکر،
ج.1

ابن قولویه ،جعفر بن محمد ( .)3154کامل الزیارات ،نجف :مرتضوی.

ابن مغانل ،،عل ،بن محمد (ب،تا) .مناقه االمام عل ،علیه السالم ،بیروت :دار االضواء.

اعرج ،کا م ،،سید محسن بن حسن ( .)3035عدة الرجال  ،ق  :مؤسسة الهدایة الحیاء التراث ،الطبعة
االول.،

امین ،سید محسن (ب،تا) .اعیان الشیعة  ،محاق :حسن امین ،بیروت :دار التعار

للمطبوعات ،ج.31

ایروان ،،محمدباقر ( .)3034دروس تمهیدیة ف ،الاواعد الرجالیة ،ق  :قل  ،الطبعة الثانیة.
باقری ،حمید؛ رحمان ستایش ،محمدکا
در :حدیثپژوه ،،ش،4

( « .)3114حدیث موثق و اعتبار آن نزد دانشمندان امیام،»،

.114- 315

بحرالعلوم ،سید محمدمهدی ( .)3141فوائد الرجالیة  ،محاق :محمد ااد بحرالعلیوم ،تهیران :مکتبیة
الصاد  ،الطبعة االول ،،ج.1

بروجردی ،حسین ( .)3111جامع احادیث الشیعة ،ق  :المطبعة العلمیة ،ج.3

بهبودی ،محمدباقر ( .)3141معرفة الحدیث و تاریخ نشره و ثاافته عند الشیعة االمامییة ،تهیران :مرکیز
انتشارات علم ،و فرهنگ.،

بهبهان ،،وحید (ب،تا) .الفوائد الرجالیة ،ب،جا :ب،نا.

تستری ،محمدتا .)3031( ،قاموس الرجال ،ب ،جا :مؤسسه نشر اسالم ،،واپ اول ،ج.3
تهران ،،آقابزرگ ( .)3041الذریعة ،بیروت :دار االضواء ،ج.14 ،1 ،33 ،5

حائری ،محمد بن اسماعیل (ب،تا) .منته ،الماال ،ق  :مؤسسه آل البیت ،ج.4

حائری ،مرتض( ،ب،تا) .کتاب الخمس ،ق  :مؤسسه نشر اسالم.،
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حر عامل ،،محمد بن الحسن ( .)3114الجواهر السنیة ف ،االحادیث الادسیة ،تهران :انتشارات دهایان،
واپ سوم.
حر عامل ،،محمد بن حسن ( .)3041تحصیل وسائل الشیعة ،محاق :عبد الیرحی ربیان ،،بییروت :دار
احیاء التراث العرب ،،ج.11 ،34 ،1

حل ،،حسن بن یوسف ( .)3031خالاة االقوال ،محاق :جواد قیوم ،،ق  :مؤسسهٔ نشر اسالم ،،واپ
اول.

خمین ،،روحاهلل (ب،تا) .کتاب الطهارة ،ب،جا :ب،نا.

خوانساری ،سید احمد ( .)3155جامع المداری ف ،شرح مختصر النافع ،تهران :مکتبة الصدو  ،ج.1

خوی ،،ابوالااس ( .)3034کتاب الصالة  ،ق  :دار الهادی للمطبوعات ،الطبعة الثالثة ،ج.5
خوی ،،ابوالااس ( 3031الف) .کتاب الزکاة ،ق  :العلمیة ،واپ اول.

خوی ،،ابوالااس ( 3031ب) .کتاب الزکاة  ،ق  :مدرسه دار العل  ،واپ اول ،ج.3

خوی ،،ابوالااس ( 3031ج) .معج رجال الحدیث ،ب،جا :ب،نا ،واپ پنج  ،ج.1 ،3
خوی ،،ابوالااس (ب،تا الف) .کتاب النکاح ،ق  :مؤسسه دار العل  ،ج.1

خوی ،،ابوالااس (ب،تا ب) .مصباح الفااهة  ،ق  :مکتبة الداوری ،واپ اول ،ج.3

خوی ،،ابوالااس (ب،تا ج) .کتاب الطهارة ،ق  :مؤسسه آل البیت ،واپ سوم ،ج.3
خوی ،،ابوالااس (ب،تا د) .مبان ،تکلمة المنهاج ،نجف :مطبعة اآلداب ،ج.3

داوری ،مسل ( .)3011ااول عل الرجال بین النظریة والتطبیق  ،مصحح :شیخ حسن عبودی ،ق  :کوثر،
ج.1

ذهب ،،محمد بن احمد ( .)3041تاریخ اسالم  ،محاق :عمر عبد السالم تیدمیری ،بییروت :دار الکتیاب
العرب ،،الطبعة االول ،،ج.11

ذهب ،،محمد بن احمد ( .)3031سیر اعالم النبالء  ،محاق :شعیه االرنیؤوط ،حسیین االسید ،بییروت:
مؤسسة الرسالة ،الطبعة التاسعة ،ج.34

راوندی ،فضلاهلل ( .)3111النوادر  ،محاق :سید رضا عل ،عسکری ،ق  :دار الحدیث.
سبحان ،،جعفر ( .)3030کلیات ف ،عل الرجال  ،ق  :انتشارات اسالم ،،واپ اول.

سبحان ،،جعفر (ب،تا) .ااول الحدیث و احکامه  ،بیروت :دار احیاء التراث العرب.،

سید بن طاووس ،عل ،بن موس .)3030( ،اقبال االعمال ،محاق :جواد فیوم ،،ب،جیا :مکتیه االعیالم
االسالم ،،ج.3

سید بن طاووس ،عل ،بن موس( ،ب،تا) .فالح السائل و نجاح المسائل ،ق  :بوستان کتاب.
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ادر ،سید حسن (ب،تا) .نهایة الدرایة  ،محاق :ماجد رباوی ،ق  :نشر مشعر.

ادو  ،محمد بن عل .)3041( ،الخصال ،محاق :عل،اکبر فاری ،ق  :جامعه مدرسین ،ج.3
ادو  ،محمد بن عل .)3034( ،معان ،االخبار ،بیروت :مؤسسة النعمان.
ادو  ،محمد بن عل .)3031( ،االمال ،،ق  :مؤسسة البعثة.

ادو  ،محمد بن عل( ،ب،تا الف) .التوحید  ،محاق :سید هاش حسین ،،ق  :جامعه مدرسین.

ادو  ،محمد بن عل( ،ب،تا ب) .من الیحضره الفایه ،محاق :عل،اکبیر فیاری ،قی  :مؤسسیه نشیر
اسالم ،،واپ دوم ،ج.1

ضمیری ،محمدرضا ( .)3111کتاب شناس ،تفصیل ،مذاهه اسالم ،،قی  :مؤسسیه آمونشی،پژوهشی،
مذاهه اسالم.،
طباطبای ،،محمدحسین ( .)3031سنن النب ، ،محاق :محمدهادی فایه ،،ق  :مؤسسه نشر اسالم.،

طبران ،،سلیمان بن احمد ( .)3045المعج الکبیر ،محاق :عبد المجید سلف ، ،بیروت :دار احیاء التراث
العرب ،،ج.1

طوس ،،محمد بن حسن ( .)3140تهذیه االحکام ،محاق :شیخ محمد آخونیدی ،تهیران :دار الکتیه
االسالمیة ،ج.1 ،4 ،3
طوس ،،محمد بن حسن ( .)3113الرجال ،نجف :انتشارات حیدریه ،ج.3

طوس ،،محمد بن حسن ( .)3114االستبصار فیما اختلف من االخبار ،تهران :دار الکته االسالمیة ،ج.1
طوس ،،محمد بن حسن ( .)3031عدة االاول  ،محاق :محمدرضا انصاری ،ق  :ستاره ،واپ اول ،ج.3
طوس ،،محمد بن حسن (ب،تا) .الفهرست ،نجف :المکتبة المرتضویة.

عامل( ،شهید اول) ،محمد بن مک( ،ب،تا) .الذکری الشیعة ف ،احکام الشریعة ،ب،جا :ب،نا.

عامل ،جبع( ،شهید ثان ،)،نین الدین بن عل .)3041( ،الرعایة  ،محاق :محمد عل ،باال ،قی  :بهمین،
واپ دوم.

قم ،،ابوالااس بن محمد حسن (ب،تا) .الاوانین المحکمة ف ،االاول ،محاق :رضا حسین ابح ،ق  :دار
احیاء الکته االسالمیة.

قم ،،عباس (ب،تا) .الکن ،وااللااب ،تهران :مکتبة الصدر.

قهپای ،،عنایتاهلل ( .)3111مجمع الرجال ،اافهان :کتابفروش ،ثاف ،،ج.3

کراجک ،،ابوالفتح ( .)3034کنز الفوائد  ،ق  :دار الذخائر ،الطبعة االول ،،ج.3

کش ،،محمد بن عمر ( .)3101اختیار معرفة الرجال (الرجال) ،مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد.
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کلباس ،،ابوالهدی ( .)3031سماء الماال ف ،عل الرجال  ،محاق :سید محمد حسین ،قزوین ،،ق  :مؤسسه
ول ،عصر ،واپ اول ،ج.1
کلین ،،محمد بن یعاوب ( .)3141الکاف ،،محاق :عل ،اکبر فاری ،تهران :دار الکته االسالمیة ،ویاپ
پنج  ،ج.5
مادلونگ ،ویلفرد ( .)3115مکته ها و فرقه های اسالم ،،ترجمه :جواد قاسم ،،مشیهد :آسیتان قیدس
رضوی.

ماماان ،،عبداهلل ( .)3033ماباس الهدایة  ،محاق :محمدرضا ماماان ،،ق  :مؤسسه آل البیت ،ج.3

مجلس ،،محمدباقر ( .)3041بحار االنوار الجامعة لدرر االخبار االئمة االطهار ،بیروت :مؤسسة دار الوفاء،
الطبعة الثالثة ،ج.3
مجلس ،،محمدباقر (ب،تا) .الوجیزة ف ،عل الرجال ،محاق :محمدکا
فرهنگ و ارشاد اسالم ،،ج.3

رحمان ستایش ،تهران :ونارت

ابن اشعث ،محمد بن محمد (ب،تا) .الجعفریات (االشعثیات) ،تهران :انتشارات النینوی الحدیثة ،الطبعة
االول.،

مفید ،محمد بن نعمان ( .)3030االرشاد  ،ق  :مؤسسة آل البیت ،الطبعة الثانیة.
مکارم شیرانی ،ناار ( .)3010کتاب النکاح ،ق  :مدرسة االمام عل،

 ،الطبعة االول ،،ج.0 ،4

نجاش ،،احمد بن عل .)3041( ،فهرس اسماء المصنفین (الرجال) ،ق  :انتشارات جامعه مدرسین.

نجف ،،محمدحسن ( .)3145جواهر الکالم ف ،شرح شرائع االسالم ،محاق :عباس قووان ،،تهران :دار
الکته االسالمیة ،ج.13

ناوی ،سید حامد ( .)3045خالاة العباات االنوار ،تهران :مؤسسة البعثة ،ج.0

نوری ،میرنا حسین ( .)3035خاتمه مستدری الوسائل ،ق  :مؤسسه آل البیت ،واپ اول ،ج.3

همدان ،،آقارضا (ب،تا) .مصباح الفایه ،ق  :مؤسسة الجعفریة.

