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Abstract
Credit is one of the important criteria for selecting and quoting narrations from Sheikh Sadough. However, there is a difference of opinion
among the scholars of hadith that criterion has been considered in all
their narrations and writings. The present article is descriptive-analytical, that examines the validity of various narrations in Sheikh Sadough’s
works from his viewpoint. The findings show that he – except the book
“Man la Yahzoror Faghih” which accepts the validity of its narrations
- in other works, other criteria such as: occasion with the content of the
book and style, consider that article and the credibility of the narrative
has probably been his next priority. Also, since the subject of validity
in medical, doctrinal, interpretive and moral narrations has not been as
important as jurisprudential narrations, the main criterion for his selection has not been established. However, it should be noted that in most
cases, Sheikh Sadough has chosen narrations for which “invalidity” has
not been established. And whenever he narrates an invalid narration, he
refers to the invalidity and possibly the reason for its narration.
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چکیده
اعتبــار بــه عنــوان یکــی از مالکهــای مهــم گزینــش و نقــل روایــات نــزد شــیخ صــدوق
مطــرح اســت ،امــا اینکــه ایــن مــاک در کلیــه روایــات و آثــار وی ،مدنظــر بــوده ،میــان
عالمــان حدیــث محــل اختــاف اســت .مقالــه حاضــر کــه بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی
بــه ســامان رســیده ،بــه بررســی میـزان اعتبــار انــواع روایــات در آثــار شــیخ صــدوق از نگاه
وی پرداختــه اســت .یافتههــا نشــان میدهــد کــه وی ـ جــدای از کتــاب مــن الیحضــره
الفقیــه کــه بــه اعتبــار روایــات آن تصریــح کــرده ـ در ســایر آثــار مالکهــای دیگــری چــون
مناســبت بــا محتــوای کتــاب و ســبک آن نوشــتار را لحــاظ کــرده و درجــه اعتبــار روایــت
ً
احیانــا در اولویــت بعــدی وی بــوده اســت .همچنیــن از آنجــا کــه موضــوع اعتبــار در
روایــات طبــی ،اعتقــادی ،تفســیری و اخالقــی بســان روایــات فقهــی حائــز اهمیــت نبــوده
مــاک اصلــی انتخــاب وی واقــع نگردیــده اســت .بــا ایــن حــال ،گفتنــی اســت شــیخ
صــدوق در اکثــر مــوارد ،روایاتــی را برگزیــده کــه «عــدم اعتبــار» آنهــا ب ـرای وی محــرز
ً
نگشــته و گاه کــه بــه نقــل روایــت غیــر معتبــر پرداختــه بــه عــدم اعتبــار و احیانــا دلیــل
نقــل آن تصریــح کــرده اســت.
کلیدواژهها
شیخ صدوق ،کتاب من الیحضره الفقیه ،اعتبار روایات ،محتوای روایات.
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 .1طرح مسأله
ســنت بعــد از قــرآن از مهمتریــن منابــع آموزههــای دینــی اســت و راه دســتیابی بــه ســنت،
حدیــث اســت .از ایـنرو تدویــن حدیــث در دوران مختلــف مــورد توجــه مســلمانان بــوده اســت.
محدثــان در تمامــی اعصــار در تدویــن آثــار حدیثــی ،بــا مالکهــا و معیارهایــی بــه گزینــش و
انتخــاب روایــات پرداختهانــد .یکــی از مالکهــا ،اعتبــار روایــات اســت کــه در حوزههــای
کتابشناســی ،ســندی و متنــی (فقــه الحدیثــی) قابــل بررســی اســت .الزم بــه ذکــر اســت کــه
اعتبــار آثــار از دو جنبــه قابــل بررســی اســت ،یکــی میـزان اعتبــار روایــات از نــگاه مؤلــف و دیگری
از نــگاه دیگــر عالمــان .در ایــن نوشــتار هــرگاه از اعتبــار روایــات ســخن بــه میــان میآیــد ،مقصــود
از دیــد مؤلــف آثــار اســت ،نــه آنچــه متأخ ـران بــا توجــه بــه مالکهایشــان معتبــر میداننــد .از
ســویی دیگــر در ایــن نوشــتار از بیــن مالکهــای اعتبارســنجی ،تنهــا مالکهــای متنــی مــورد
مطالعــه قــرار میگیــرد.
یکــی از پرکارتریــن محدثــان و ناقــدان حدیــث در قــرن چهــارم هجــری شــیخ صــدوق اســت
(نجاشــی١٤٠٧ ،ق٣٩٠،ـ٣٩٤؛ طوســی ،بیتــا٢٣٧،ـ )٢٣٨از او حــدود  20اثــر بــه دســت مــا
رســیده اســت .مطالعــه در آثــار باقیمانــده از او ـ بــه دلیــل فراوانــی آثــارـ دسـتآوردهای فراوانــی
در ســبک نــگارش و اعتبارســنجی آثــار ســده چهــارم هجــری در اختیــار عالمــان حــوزه حدیــث
قــرار میدهــد.
در ارتبــاط انتخــاب روایــات بــا اعتبــار آنهــا نــزد مؤلــف ،دو دیــدگاه بــه صاحبــان آثــار
حدیثــی نســبت داده شــده اســت .برخــی بــر ایــن عقیدهانــد کــه انتخــاب یــک روایــت و نقــل
آن بــه معنــای اعتمــاد و صحــت آن نــزد مؤلــف بــوده اســت (حــر عاملــی١٤٠٩ ،ق.)٢٤٤ :٣٠،
بــه عبارتــی مادامــی کــه اصحــاب و مشــایخ حدیــث ،بــه مضمــون حدیــث یــا صــدور روایــت
از معصــوم اطمینــان نمییافتنــد ،از نقــل آن خــودداری میکردنــد (طالقانــی١٣٩٥ ،ش،)٩١ ،
امــا در مقابــل ،عــدهای بــر ایــن نظرنــد کــه بنــای قدمــا ایــن نبــوده کــه آنچــه را نقــل میکننــد،
ـی ّ
ـی ّ
الصــدور باشــد ،بلکــه آنچــه را بــدان احتجــاج و ّ
تمســک میکننــد ،بایــد قطعـ ّ
قطعـ ّ
الصــدور
باشــد .بـرای مثــال صاحبــان کتــب اربعــه آنچــه را در بخــش زیــادات کتابشــان آوردهانــد ،گاهــی
مــورد نقــد قـرار دهنــد و ّرد کننــد ،پــس صــرف نقــل خبــر ،دلیــل بــر قبــول آن نیســت .البتــه اگــر
بــه یقیــن میدانســتند خبــری مجعــول اســت ،نقــل آن را جایــز نمیدانســتند ،مگــر در مقــام ّرد
آن (غفــاری و مســتفید١٣٧٢ ،ش٥٢ :2 ،ـ.)٥٣
در مــورد آثــار صــدوق نیــز بحرانــی بــر ایــن نظــر اســت کــه صــدوق قایــل بــه صحــت تمامــی
روایــات موجــود در آثــارش بــوده اســت ،مگــر در مــواردی کــه تصریــح بــر عــدم اعتبــار آنهــا
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کــرده باشــد .او در ایــن مــورد مینویســد« :طریقــه معهــود صــدوق و عــادت معمــول وی در
آثــار و مصنفاتــش بــر ایــن بــوده اســت کــه تنهــا روایاتــی را نقــل کنــد کــه قابــل اعتمــاد باشــند و
حکــم بــه صحــت متــن و ســند آنهــا بدهــد و بــر اســاس آنهــا فتــوا دهــد .در مــواردی کــه روایــت
غیــر صحیحــی را نقــل میکنــد علــت نقــل آن را نیــز تذکــر میدهــد و اشــکاالت وارد بــر ســند و
متــن روایــت را نیــز متذکــر میگــردد ،اگرچــه در ایــن مــورد تنهــا در کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه
تصریــح کــرده اســت ،امــا بــا تتبــع در ســایر آثــارش دانســته میشــود کــه شــیوه او در تألیــف
ســایر آثــار نیــز چنیــن بــوده اســت» (بحرانی،بیتــا.)547 :23 ،
علمــای متقــدم و متأخــر درمــورد اعتبارســنجی روایــات از نــگاه متقدمــان و متأخ ـران بحــث
کردهانــد و در آن بیــن بــه اعتبــار روایــات شــیخ صــدوق از نــگاه مؤلــف و متإخ ـران پرداختهانــد؛
از علمایــی همچــون شــیخ مفیــد در تصحیــح االعتقــاد ،شــیخ حــر عاملــی در وســائل الشــیعه،
میردامــاد در الرواشــح الســماویه ،صاحــب معالــم در مقدمــه منتقــی الجمــان فــی احادیــث
صحیــح و حســان و بحرانــی در الحدائــق الناظــره میتــوان نــام بــرد.
در بیــن معاص ـران ،پژوهشهــای مختلفــی درمــورد آثــار شــیخ صــدوق صــورت گرفتــه کــه
تعــدادی از آنهــا ،از حیــث اعتبــار و نحــوه گزینــش روایــات بــوده اســت .از جملــه ایــن آثــار
«بررســی روش فقــه الحدیثــی شــیخ صــدوق در چینــش هندســی روایــات ثقلیــن» از ناصــح،
معــارف و دیــاری بیدگلــی اســت کــه بــه بیــان علــت گزینــش نقلــی شــاذ از روایــت ثقلیــن توســط
صــدوق پرداختــه شــده اســت .برخــی از ایــن پژوهشهــا بــه بیــان مالکهــای اعتبارســنجی متنــی
و ســندی موجــود در آثــار صــدوق بــه صــورت مــوردی یــا کلــی ،پرداختهانــد ،مالکهایــی ماننــد
وثاقــت راویــان ،اتصــال ســند ،موافقــت روایــات بــا قــرآن ،ســنت ،عقــل .در ایــن موضوعــات
میتــوان «روشهــای فقــه الحدیثــی شــیخ صــدوق در کتــاب معانــی االخبــار» از کرمــی« ،روش
ابنبابویــه در نقــد حدیــث» از جاللــی« ،بررســی جایــگاه اهمیــت و اعتبارســنجی کتــاب کمــال
الدیــن و تمــام النعمــه» از آزادی« ،شــیخ صــدوق ،معانــی االخبــار ،و ســبک مؤلــف در نــگارش
آن» از عبدالهــادی عابــد« ،تحقیقــی پیرامــون کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه شــیخ صــدوق» از
نظــری« ،عوامــل مؤثــر بــر شــیوه گزینــش و نقــل گزارشهــای تاریخــی در امالــی صــدوق» از
نویدفــر و «مبانــی و روشهــای فقــه الحدیثــی در معانــی االخبــار» از معــارف ،اشــاره کــرد.
در ایــن پژوهشهــا بــه صــورت مــوردی یــا کلــی در آثــار صــدوق مطالعاتــی صــورت گرفتــه
اســت و مالکهــای نقــد حدیــث و فقــه الحدیــث شــیخ صــدوق از بیــن آثــار وی اســتخراج شــده
اســت ،امــا روایــات موجــود در آثــار شــیخ صــدوق را از حیــث اعتبــار مؤلــف بــه صــورت جامــع
مــورد بررســی ق ـرار ندادهانــد .هنــوز ابهاماتــی باقــی اســت از جملــه اینکــه آیــا او روش نقــد و
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مــاک اعتبــار را در گزینــش تمامــی روایاتــش مدنظــر داشــته اســت یــا خیــر؟ بــه بیانــی دیگــر
اعتبــار روایــات موجــود در آثــار شــیخ صــدوق از نــگاه وی چگونــه بــوده اســت؟ آیــا تنهــا بــه
گزینــش و نقــل روایــات معتبــر اقــدام کــرده اســت؟ آیــا اعتبــار روایــات در آثــار مختلــف صــدوق
متفــاوت اســت؟ آیــا او بــه اعتبــار تمامــی روایــات کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه معتقــد بــوده
اســت؟ اعتبارســنجی او در موضوعــات مختلــف روایــی تفــاوت داشــته اســت؟ او در چــه مــواردی
بــه نقــل روایــات غیــر صحیــح مبــادرت کــرده اســت؟
در ایــن پژوهــش قصــد بــر آن اســت تــا آثــار صــدوق از منظــر محتــوای روایــات و بــا توجــه
بــه هــدف مؤلــف از تألیفاتــش مــورد مطالعــه قــرار گیــرد ،تــا گامــی جدیــد در سبکشناســی
آثــار شــیخ صــدوق برداشــته شــود .در بررســی عملکــرد صــدوق ،پدیــده اعتبــار روایــات ،مطــرح
میگــردد .میــزان ارتبــاط اعتبــار روایــات بــا انتخابهــای صــدوق در دو حیطــه موضوعــات
کتــاب و موضوعــات روایــت بــه صــورت جــدا بررســی میگــردد و بــه دلیــل اهمیــت کتــاب مــن
الیحضــره الفقیــه و اقـرار صــدوق بــر صحــت روایاتــش یــک بخــش از مقالــه بــه اعتبــار روایــات
ایــن کتــاب نــزد صــدوق میپــردازد ،در انتهــا نیــز دالیــل نقــل روایــات نامعتبــر در آثــار صــدوق
بیــان میگــردد.
 .2اعتبار روایات نزد صدوق با توجه به سبک نوشتاری آثار
دو دیــدگاه در ارتبــاط بــا اعتبــار روایــات و نقــل آنهــا توســط صــدوق وجــود دارد ،یکــی دیــدگاه
محقــق بحرانــی اســت کــه تمامــی منقــوالت صــدوق را از دیــد وی معتبــر میدانــد و نظــر دیگــر
کــه مخالــف ایــن دیــدگاه اســت .بــرای مطالعــه دقیقتــر ایــن احتمــاالت بــا نگاهــی نــو بــه
ـار شــیخ صــدوق ،و تذکـرات وی در البــای آثــارش شــواهدی بــر تأییــد نظــر بحرانــی
مجموعــه آثـ ِ
یافــت شــد:
یکــی روایتــی اســت کــه در کتــاب کمــال الدیــن درمــورد آداب نقــل و نوشــتن آمــده اســت .در
ایــن نقــل ،فــردی از یکــی از اصحــاب حدیــث میخواهــد تــا مطلبــی را کــه نقــل کــرده بــه خــط
خــود برایــش بنویســد ،وی نیــز چــون نمیتوانســته خواهــش او را رد کنــد ،بــه ناچــار آن را نوشــته
اســت .امــا تذکــر میدهــد کــه صحــت و ســقم ایــن داســتان بــر عهــده کســی اســت کــه آ ن را
حکایــت کــرده اســت (صــدوق١٣٩٥ ،ش.)٤٥٣ :٢ ،
از ایــن تذکــر اینگونــه برداشــت میشــود کــه اف ـراد حکایاتــی را کــه در صحــت آن شــک
داشــتند ،بــا وجــود نقــل کــردن ،از نوشــتن آن اجتنــاب میکردنــد .گویــا نوشــتن حدیــث بــه
معنــای قبــول اجمالــی صحــت حدیــث بــوده اســت ،مگــر در مــوارد اندکــی کــه بعــد از نوشــتن

اعتبارسنجی گونههای مختلف روایات نزد شیخ صدوق

آن ،بــه عــدم صحــت نقــل خــود یــا شــک در صحــت آن تذکــر میدادنــد.
دیگــری اجتنــاب صــدوق از نقــل روایــات پــارهای از احادیــث المنتخبــات ســعد بــن عبداللــه
و نوادرالحکمــه اثــر محمــد بــن احمــد بــن یحیــی اســت (ر.ک :طوســی ،بیتــا٢١٥ ،ـ :٢١٦ش
٣١٦؛  ،٤٠٧ش  )٦٢١کــه میتوانــد شــاهدی بــر صحــت ایــن دیــدگاه باشــد.
با وجود این شواهد ،دیدگاه شیخ بحرانی از جهات مختلف به شرح ذیل قابل نقد است:
الــف .صــدوق در غیــر از کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه (ر.ک :صــدوق1413 ،ق٣ :١ ،ـ)٤
تصریحــی بــر صحــت تمامــی روایاتــش نداشــته اســت و ســبک آن نوشــتار نیــز اقتضــای صحــت
تمــام روایــات نــزد مؤلــف را نــدارد .از طرفــی بســیاری از آثــار غیــر فقهــی صــدوق ،بــا ســبک
موضوعــی تألیــف شــدهاند ،از جملــه کتــاب الخصــال ،علــل الشـرایع و معانــی االخبــار .اگرچــه
صــدوق در مواضعــی بــر صحــت و ســقم برخــی روایــات موجــود در آنهــا ،تصریــح کــرده
اســت ،امــا بــه نظــر میرســد مقتضــای ایــن ســبک نوشــتار ،گــردآوری احادیــث بــدون تأکیــد بــر
صحــت و ســقم روایــات اســت .در نتیجــه ســکوت وی در ایــن آثــار ،دلیــل بــر صحــت روایــت
نمیتوانــد باشــد.
ب .همچنیــن برخــی از روایــات فقهــی مذکــور آثــار غیــر فقهــی صــدوق ،مســتند فتــوای او
در کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه ق ـرار نگرفتهانــد .ب ـرای نمونــه روایــت نمــاز خوانــدن حضــرت
رســول (ص) بــا نعلیــن را در کتــاب علــل الش ـرایع آورده اســت (صــدوق١٣٨٥ ،ش)٣٣٦ :٢ ،
و هیــچ تذکــری بــر عــدم صحــت آن نمیدهــد ،امــا در کتــاب فقهــی خــود بــر اســاس آن فتــوا
نمیدهــد (بــرای نمونــه بیشــتر ر.ک :همــان.)٥٢٤ ،ایــن مطلــب نشــان از عــدم صحــت ایــن
روایــات نــزد صــدوق دارد.
ج .دلیــل دیگــر وجــود اخبــاری اســت کــه بــا اعتقــادات صــدوق هماهنگــی نــدارد .ب ـرای
نمونــه او در کتــاب اعتقــادات االمامی ـهاش تصریــح میکنــد کــه قــرآن بیکــم و کاســت همیــن
قرآنــی اســت کــه در یــد مســلمین اســت (همــو1414 ،ق )86 ،84 ،امــا وی در ثــواب االعمــال
اخبــاری را نقــل میکنــد کــه صراحــت بــر تحریــف قــرآن دارد (همــو١٤٠٦ ،ق١١٠،؛ ١٣٦٢ش،
 .)٣٥٨ :٢یــا در نمونــه دیگــر ،صــدوق در علــل الشــرایع ایــن روایــت را مــیآورد کــه مــرد
نمیتوانــد بــا دو زن ســیده ازدواج کنــد (همــو١٣٨٥ ،ش ،)٥٩٠ :٢ ،امــا او ایــن حدیــث را در
کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه نیــاورده اســت ،معنایــش ایــن اســت کــه بــر ایــن روایــت فتــوا نــداده
اســت .صــدوق در ســایر کتابهــای خــود هیـچگاه اظهــار اعتقــاد بــه ایــن اخبــار نکــرده اســت،
بلکــه آنهــا را بـرای پژوهنــدگان روایــت کــرده و میـزان و مــاک صحــت و ســقم آنهــا را بــه عهــده
خواننــده نهــاده اســت .بـرای نمونــه در مــورد اثبــات علــم غیــب بـرای پیشــوایان ،روایاتــی را نقــل
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میکنــد کــه مخالــف قرآنانــد و داللــت بــر غلــو میکننــد (همــو١٣٦٢ ،ش،٢٠ :١ـ .)٢١البتــه
الزم بــه ذکــر اســت ،صــدوق در ایــن آثــار بــر صحــت برخــی روایــات بــه صــورت ضمنــی اشــاره
کــرده اســت ب ـرای نمونــه وقتــی ب ـرای یــک روایــت اســناد مختلــف را نقــل میکنــد ،یعنــی بــه
صــورت ضمنــی بــر صحــت آن تأکیــد داشــته اســت .روایاتــی ماننــد عــدم خالــی بــودن زمیــن از
حجــت خــدا در کتــاب علــل الشـرایع (همــو١٣٨٥ ،ش١٩٥ :1 ،ـ )٢٠١و روایــات تعــداد ائمه (ع)
در کتــاب الخصــال (همــو١٣٦٢ ،ش٤٦٦ ،ـ )٤٨٠از ایــن نــوع هســتند .همچنیــن در مواقعــی
کــه صــدوق بعــد از نقــل یــک روایــت ،روایاتــی را بــه عنــوان مؤیــد و تصدیــق روایــت اول مـیآورد
(ر.ک :همــو١٣٩٨ ،ق١١٦ ،ـ )١٥٧ ،١٢١حکایــت از اطمینــان نســبی روایــت مزبــور نــزد صــدوق دارد.
بــا ایــن وجــود بایــد گفــت ،اگرچــه صــدوق در صحــت برخــی روایــات موجــود در ســایر
آثــارش نیــز ،اظهــار نظــر میکنــد ،امــا ایــن بــه معنــای صحــت روایاتــی نیســت کــه صــدوق در
مــورد صحــت و ســقم آنهــا ســکوت کــرده اســت .غفــاری نیــز بــر ایــن نظــر اســت کــه صــدوق
در غیــر از کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه ،ضامــن صحــت تمــام مرویاتــش نشــده اســت (صــدوق،
١٣٩٥ش )٢٢٤ :١ ،و میتــوان گفــت در مابقــی آثــارش ،اخبــار صحیــح و مخلــوط از درســت
و نادرســت هســت و مؤلــف تضمیــن صحــت هرچــه در آن آمــده را نکــرده اســت (غفــاری و
مســتفید١٣٧٢ ،ش.)٣١١ ،
حــال اگــر بــا ادلــه گروهــی کــه بــر ایــن باورنــد کــه قدمــا وقتــی روایتــی را ذکــر میکردنــد،
بــه آن آمــوزه دینــی و روایــت اعتقــاد داشــتند و آن روایــت را بعــد از طــی مراحــل اعتبارســنجی
کتــاب و راوی و محتــوا قبــول میکردنــد توجــه کنیــم ،بایــد گفــت در روایــات عملــی و اعتقــادی
اینگونــه رفتــار میکردنــد ،امــا در روایاتــی کــه جنبــه تاریخــی و فقهــی در حــوزه مســتحباب و
مکروهــات و ثــواب و عقــاب اعمــال و  ...داشــتند ،چنیــن مالحظاتــی را بــا ایــن شــدت لحــاظ
نمیکردنــد .مگــر آنکــه در آن حوزههــا نیــز بــه جعلــی بــودن روایتــی اطمینــان مییافتنــد کــه
دیگــر خــود را مجــاز بــه نقــل آنهــا نمیدانســتند ،حــال اگــر بــه دالیلــی کــه خواهــد آمــد از
روایــات غیــر صحیــح نقــل میکردنــد ،بــر عــدم صحــت آن تذکــر میدادنــد.
 .3اعتبار روایات موجود در کتاب من الیحضره الفقیه
بــا توجــه بــه مقدمــه صــدوق در کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه بایــد گفــت روایــات ایــن کتــاب نــزد
مؤلــف صحیــح و مــورد اعتبــار بــوده اســت .صــدوق تذکــر میدهــد کــه قصــد او از تألیــف ایــن
کتــاب ذکــر روایاتــی اســت کــه بــه آنهــا فتــوا میدهــد ،آنهــا را صحیــح میشــمرد و حجــت
بیــن خــود و خــدا میدانــد .روایاتــی کــه آنهــا را از کتــب مشــهوره و قابــل اعتمــاد اســتخراج

3ـ .1اعتبار روایات معلق و مرسل صدوق
در تعــداد قابــل توجهــی از روایــات موجــود در ایــن کتــاب ،عارضــه افتادگــی و ارســال در ســند
وجــود دارد .تعــدادی از ایــن روایــات ،معلقانــد یعنــی نــام راوی یــا راویانــی از ابتــدای ســند
حــذف شــده اســت .اگرچــه شــیخ صــدوق بــا ذکــر طریــق در المشــیخه ،برخــی از روایــت را از
ارســال خــارج کــرده اســت ،امــا بـرای تعــدادی از راویــان ،طریقــی در مشــیخه ذکــر نشــده اســت.
در برخــی از اســناد نیــز ،شــاهد افتادگــی راویــان از میانــه ســند بــا واژه رفــع (ب ـرای نمونــه ر.ک:
صــدوق١٤١٣ ،ق )٤٣٧ ،٣٧ :٣ ،و یــا بــا الفــاظ مبهمــی همچــون «الرجــل»« ،بعــض اصحابنــا»
و  ...در میانــه ســند هســتیم (ر.ک :همــان.)١٣٥ ،٥١ :٤ ،٢١٧ :٣ ،٣٩٣ :٢ ،
در برخــی از احادیــث نیــز تمــام ســند حــذف شــده اســت و شــیخ بــه نــام امــام در نقــل
روایــت بســنده کــرده اســت (بــرای نمونــه ر.ک :صــدوق١٤١٣ ،ق .)٣٣ ،١٠ ،٩ ،٦ :١ ،در
روایــات تعلیقــی کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه گفتهانــد ،نیــازی بــه ذکــر طریــق بیــن صــدوق و
ً
ً
آن کتابهــا نبــوده و اگــر ایــن طریقهــا را ذکــر کــرده ،تبرعــا و تبــرکا بــوده اســت و بــر همیــن
اســاس در بعضــی مــوارد طریــق خــودش را بــه بعضــی از ایــن کتابهــا یــاد نکــرده اســت ،یــا
طریقــی کــه دارای ضعــف بــوده ،ذکــر کــرده اســت ،زی ـرا هــدف او ایــن نبــوده کــه انتســاب ایــن
کتابهــا را بــه نویسندگانشــان ثابــت کنــد ،بــه همیــن دلیــل اعتنایــی بــه صحــت و ضعــف ایــن
طــرق نداشــته اســت ،زی ـرا وقتــی کــه انتســاب کتــاب بــه نویســندهاش در بیــن علمــا مشــهور و
معــروف باشــد ،نیــازی بــه ذکــر طریــق صحیــح نیســت (مجلســی1406 ،ق١٤ :١ ،؛ ســبحانی،
١٤١٤ق .)٣٨٥ ،ایــن ســخن بــا توجــه بــه مقدمــه صــدوق در کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه کــه بــه
اســتخراج احادیــث از کتــب مشــهور تصریــح کــرده اســت ،صحیــح خواهــد بــود ،امــا بــه نظــر
کامــل نمیرســد ،چــون نــام راوی اول در اســناد کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه در احادیثــی کــه در
آنهــا تعلیــق صــورت گرفتــه اســت ،همــواره نویســندگان کتــب حدیثــی نبودهانــد.
اگرچــه در برخــی از ایــن روایــات ،راویــان حــذف شــده ،طریــق صــدوق در دس ـتیابی بــه
ـف کتابــی کــه روایــت را از آن اخــذ کــرده ،شــروع
کتــاب روایــی هســتند .یعنــی او بــا نــام مؤلـ ِ
کــرده اســت ،شــواهدی ماننــد اشــتراک مشــیخه صــدوق بــا طــرق مذکــور در کتــب فهرســت
ـاب
طوســی و نجاشــی ،میتوانــد ناظــر بــر ایــن ادعــا باشــد ،یعنــی صــدوق آن روایــت را از کتـ ِ
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کــرده اســت (ر.ک :صــدوق1413 ،ق٣ :١ ،ـ .)٤حــال بایــد دانســت کــه آیــا ایــن ادعــا تمامــی
روایــات موجــود در ایــن کتــاب را دربرمیگیــرد؟

37

دوفصلنامه علمی مطالعات فهم حدیث ،سال ششم ،شماره دوم (پیاپی  ،)12بهار و تابستان 1399

38

راوی موردنظــر ،اخــذ کــرده اســت 1.امــا در برخــی از مواضــع نیــز ،شــیخ صــدوق راویانــی را از
ابتــدای ســند حــذف کــرده ،امــا ســند را معلــق بــه نــام صاحــب کتــاب نکــرده اســت .شــاهد
ایــن ادعــا نیــز نــام راویانــی در ابتــدای اســناد اســت کــه در کتــب فهرســت هیــچ کتابــی بــه آنهــا
2
نســبت داده نشــده اســت.
از طرفــی برخــی از طــرق موجــود در مشــیخه ،ناظــر بــر روایتــی خــاص هســتند ،ماننــد«بیــان
ّ
الطریــق إلــى جــاء نفــر مــن الیهــود إلــى رســول اللــه (ص) » (صــدوق1413 ،ق« ،)426 :4 ،بیــان
ّ
الطریــق إلــى أســماء بنــت عمیــس فــی خبــر ّرد الشــمس علــى أمیــر المؤمنیــن (ع)» (همــان،
« ،)438بیــان الطریــق إلــى جویریــة بــن مســهر فــی ّرد الشــمس علــى أمیــر المؤمنیــن (ع)»
(همــان« ،)439 ،بیــان الطریــق إلــى مــا کان فیــه مــن حدیــث ســلیمان بــن داود (ع) فــی معنــى
ّ
آی ـه» (همــان)« ،بیــان الطریــق إلــى خبــر بــال و ثــواب المؤذنیــن» (همــان .)457 ،همچنیــن
بــرای برخــی از راویانــی کــه در ابتــدای اســناد صــدوق قــرار گرفتهانــد ،در هیچیــک از کتــب
فهرســت ،کتابــی بــه آنهــا نســبت داده نشــده اســت (بـرای نمونــه ر.ک :همــان،175 :2 ،475 :1 ،
.)520 ،491 ،476 ،470 :4 ،184 :3 ،4
در مــورد علــت اعتمــاد صــدوق بــر روایــات مرفــوع و مرســل ،بایــد گفــت صحــت ایــن
روایــات ،حداقــل در کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه ،توســط مالکهــای غیــر ســندی بـرای مؤلــف
محــرز گشــتهاند .در ســایر آثــار نیــز دو وجــه قابــل تصــور اســت :اول اینکــه او ایــن روایــات
را بــه عنــوان شــاهد روایــات صحیــح ،پذیرفتــه اســت؛ وجــه دوم اینکــه صــدوق بــه صحــت
روایــات موجــود در ســایر آثــارش تصریــح نکــرده اســت ،بنابرایــن خــود را مجــاز بــه نقــل ایــن
روایــات دانســته اســت.
در علــت ذکــر روایــات بــی ســند توســط صــدوق نیــز ،نظـرات متفاوتــی وجــود دارد ،برخــی
گفتهانــد در مــواردی صــدوق چــون روایــت را در منبــع خــود مرســل یافتــه اســت و از طرفــی
صاحــب کتــاب برایــش اعتبــار داشــته اســت ،در کتــاب خــود نیــز بــه صــورت مرســل آنهــا را
ذکــر کــرده اســت (غــروی نائینــی و جاویدانــی١٣٨٤ ،ش .)١٠٨ ،در برخــی از پژوهشهــا ،بــا
مقایســه مرســات صــدوق بــا ســایر کتــب حدیثــی ،بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه  ٧٠درصــد
 .1بـرای نمونــه وجــود راویانــی ماننــد جهیــم بــن ابیجهــم (نجاشــی١٤٣٩ ،ق١٣١ ،؛ صــدوق١٤١٣ ،ق،)٤٥٨ :٤ ،
حکــم بــن حکیــم ابوخــاد صیرفــی (نجاشــی١٤٣٩ ،ق١٣٧ ،؛ صــدوق١٤١٣ ،ق ،)٤٢٨ :٤ ،عمــر بــن یزیــد
(صــدوق١٤١٣ ،ق٤٢٥ :٤ ،؛ طوســی ،بیتــا ،)٣٢٤ ،محمــد بــن قیــس البجلــی (صــدوق١٤١٣ ،ق٤٨٦ :٤ ،؛
طوســی ،بیتــا ،)٣٢٣ ،نضــر بــن ســوید (صــدوق١٤١٣ ،ق٤٩٦ ،٤٩٥ :٤ ،؛ طوســی ،بیتــا )٤٨١ ،در ابتــدای
اســناد کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه میتوانــد بیانگــر اخــذ روایــت از کتــاب ایــن راویــان باشــد.
 .2بــرای نمونــه میتــوان از ّ
حمــاد النــواء (صــدوق1413 ،ق ،)334 :2 ،ادریــس بــن هــال (همــان،)116 :2 ،
علــی بــن بجیــل (همــان )271 :1 ،و اســماعیل بــن عیســی (همــان )448 :4 ،یــاد کــرد.

3ـ .2اعتبار روایات ابواب نوادر کتاب من الیحضره الفقیه
از مقدمــه کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه اینگونــه برداشــت میگــردد کــه شــیخ صــدوق قایــل
بــه صحــت تمامــی روایــات موجــود در ایــن کتــاب اســت ،امــا بــا توجــه بــه تفکیــک تعــدادی از
روایــات هــر بــاب و قـرار دادن آنهــا تحــت عنــوان ابــواب نــوادر ،ضعیــف دانســتن ایــن روایــات
توســط شــیخ صــدوق برداشــت گــردد .همانگونــه کــه شــیخ مفیــد وجــود روایــت در ابــواب نــوادر
را دلیلــی بــر رد روایــت و عمــل نکــردن بــه آن میدانــد .شــیخ مفیــد بــر ایــن عقیــده اســت کــه «و
النــوادر هــی التــی ال عمــل علیهــا» (مفیــد١٤١٤ ،ق ،ب )٥ ،از ســخنان وی اینگونــه برداشــت

اعتبارسنجی گونههای مختلف روایات نزد شیخ صدوق

روایــات صــدوق کــه در کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه بــه صــورت مرســل نقــل شــدهاند ،در ســایر
منابــع نیــز بــه شــکل مرســل نقــل شــدهاند (حســینی١٣٨٣ ،ش .)١١٨ ،ایــن ســخن پیــش فــرض
چنیــن احتمالــی در مرســل آوردن روایــات صــدوق را تقویــت میکنــد.
دلیــل اطمینــانآوری وجــود نــدارد کــه صــدوق ایــن روایــات را بــه صــورت مرســل یافتــه باشــد
و بــر مرســات اعتمــاد کــرده باشــد .از آنجــا کــه بســیاری از منابــع حدیثــی متقــدم از بیــن رفتــه
ـناد روایــات مرســل در کتابهــای موجــود ،دلیــل بــر نبــودن اســناد ایــن روایــات
اســت ،نبــود اسـ ِ
نــزد صــدوق نبــوده اســت .احتمــال قویتــر در مــورد مرســات کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه ایــن
اســت کــه او ایــن روایــات را بــا ســند یافتــه اســت ،امــا بــه دالیلــی بــه صــورت مرســل نقــل کــرده
اســت .در علــت اینگونــه نقلهــا میتــوان گفــت او در بیشــتر مــوارد ،ایــن روایــات مرســل
را بــه عنــوان شــاهد و تأییدکننــده روایــات دیگــر یــا ترجیــح یکــی از طرفیــن تعــارض اینگونــه
نقــل میکنــد .پــس میتــوان گفــت بســیاری از ایــن روایــات دارای ســند بودهانــد و صــدوق
چــون اینهــا را بــه عنــوان شــاهد آورده اســت ،بــه دلیــل اختصــار یــا هــر دلیــل دیگــر سندشــان
را حــذف کــرده اســت.
بــا وجــود تمامــی تفاصیــل ،برخــی بیــن روایــات مرســل موجــود در کتــاب مــن الیحضــره
الفقیــه تفکیــک قایــل شــده و گفتهانــد :هــر جایــی کــه صــدوق از صیغــه جــزم بــرای نقــل
روایــت اســتفاده کــرده اســت ،بــه صحــت روایــت اطمینــان داشــته و صیغــه غیــر جــزم نشــانگر
عــدم اعتمــاد صــدوق بــر صحــت روایــت بــوده اســت (میردامــاد١٤٢٤ ،ق .)١٧٤ ،امــا بــه نظــر
میرســد ،ســخن صــدوق در مقدمــه ،تمامــی انــواع احادیــث روایــت شــده در کتــاب را در برگیــرد،
وجهــی و دلیلــی ب ـرای ایــن تفکیــک در دســت نیســت ،بــه عبارتــی تمامــی روایــات ایــن کتــاب
نــزد صــدوق حجــت بــوده اســت ،حــال چــه بــا صیغــه جــزم آمــده باشــد یــا غیــر آن ،چــه مســند
باشــد و چــه مرســل؛ مگــر آنکــه در مــواردی ،خــودش تصریــح بــه رد آن کــرده باشــد.
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میگــردد کــه روایــات ابــواب نــوادر ،روایــات شــاذی هســتند کــه متــن آنهــا در هیچیــک از
اصــول مصنفــه یافــت نمیگــردد (غفــاری١٣٦٩ ،ش .)٤٤ ،روایــت شــاذ روایتــی اســت کــه یــک
نفــر ثقــه آن را نقــل کــرده باشــد و مخالــف حدیثــی باشــد کــه جماعتــی آن را نقــل کردهانــد و
فقــط یــک ســند داشــته باشــد (بهبهانــی ،بیتــا٣٤ ،؛ غفــاری١٣٦٩ ،ش.)٤٥ ،
بــه نظــر میرســد شــیخ صــدوق از جداســازی روایــات و ق ـرار دادن آنهــا در ابــواب نــوادر
انگیــزه دیگــری غیــر از آنچــه مدنظــر شــیخ مفیــد بــوده دنبــال کــرده اســت .همانگونــه کــه
برخــی احادیــث موجــود در ابــواب نــوادر را مشــتمل بــر احادیــث متفرقــی دانســتهاند کــه مناســب
ابــواب پیشــین بــوده ،امــا بــه دلیــل برخــی تفــاوت در موضــوع روایــت ،قابــل درج در میــان ابــواب
قبــل نبــوده اســت (فیــض کاشــانی١٤٠٦ ،ق٤٢ :١ ،؛ مجلســی1406 ،ق .)١٥٤ :١ ،همچنیــن
گفتهانــد بایســتی در صحــت روایــات موجــود در «ابــواب نــوادر» و «بــاب نــادر» تفکیــک قایــل
شــد .اگرچــه گنجانــدن روایــات در «بــاب نــادر» ،نشــان از عــدم عمــل بــه آن روایــات اســت،
امــا منظــور از ابــواب نــوادر روایاتــی اســت کــه بــه دلیــل قلــت تعــداد آنهــا تحــت عنــوان بابــی
مســتقل ق ـرار نگرفتهانــد .پــس عــدم صحــت روایــات موجــود در ایــن ابــواب از آنهــا برداشــت
نمیگــردد .ایــن ابــواب در حقیقــت ،نوعــی مســتدرکات هــر بــاب محســوب میگردنــد .حتــی
درمــورد شــیخ صــدوق میتــوان ایــن ادعــا را کــرد کــه او روایــات نفیــس خــود را کــه بــر عمــل
بــه آن تأکیــد داشــته اســت ،در ایــن ابــواب گنجانــده اســت .یعنــی نــوادر را جمــع نــادره بــه
معنــای نفیــس گرفتــه اســت ،نــه نــادر بــه معنــای شــاذ (شوشــتری١٤١٠ ،ق٣٧٣ :١٢ ،ـ،)٣٧٥
بـرای نمونــه در مــورد روایــت عــدم نقصــان تعــداد روزهــای مــاه رمضــان ،بــا وجــود آنکــه آن را
در ابــواب نــوادر گنجانــده اســت ،امــا عــدم فتــوا بــر اســاس آن را از عامــان بــه تقیــه میدانــد
(صــدوق١٤١٣ ،ق.)١٧١ :٢ ،
ـف کتــاب ،در بیشــتر مواقــع ب ـرای بیــان روایــت ،از طریــق
برخــی نیــز گفتهانــد :وقتــی مؤلـ ِ
(ســند) خاصــی اســتفاده کــرده اســت ،در مواقعــی کــه بــه غیــر از طریــق مزبــور روایاتــی نقــل
کنــد آن را تحــت عنــوان نــوادر یــا کتــاب نــوادر م ـیآورد (کنــی١٣٧٩ ،ش .)٢٣٤ ،بــا توجــه بــه
اســناد موجــود در ابــواب نــوادر در آثــار صــدوق ،چنیــن احتمالــی وجهــی نــدارد ،زی ـرا برخــی
از اســناد بــاب نــوادر در ابــواب دیگــر تک ـرار شــده و ســبک صــدوق در تألیــف آثــار اســتفاده از
یــک منبــع نبــوده اســت تــا اســناد روایاتــش نیــز یکســان باشــد ،بلکــه از کتــب و روایــات راویــان
کوفــی ،قمــی ،بغــدادی ،خراســانی و  ...در آثــارش بــه صــورت پراکنــده روایــت نقــل کــرده اســت.
بــه نظــر میرســد بهتریــن احتمــال بـرای علــت قـرار دادن روایــت در ابــواب نــوادر ،بــه موضوعــات
پراکنــده روایــات برگــردد کــه صــدوق نتوانســته اســت آنهــا را در ابــواب پیشــین بگنجانــد .اگرچــه

اعتبارسنجی گونههای مختلف روایات نزد شیخ صدوق

در اصــل موضــوع بــا عنــوان کتابــی بــه عنــوان تیتــری بـرای فصــول کتــاب ،کــه بــاب نــوادر در آن
گنجانــده شــده همســانی وجــود دارد ،امــا در موضوعــات جزئــی آن کتــاب داخــل نبــوده اســت،
بـرای نمونــه بــاب نــوادر کتــاب الصــاة .امــا در مــورد اعتبــار روایــات بــاب نــوادر نمیتــوان آنهــا
را مت ـرادف بــا شــاذ در نظــر گرفــت ،شــاذ روایتــی اســت کــه مخالــف یــک روایــت مشــهوری
باشــد ،در حالــی کــه تمامــی روایــات ابــواب نــوادر متعــارض نــدارد؛ اگــر ایــن اشــکال وارد شــود
کــه منظــور از شــاذ در کالم شــیخ مفیــد ،شــاذ اصطالحــی نیســت بلکــه روایــات غیــر قابــل عمــل
اســت ،بــا توجــه بــه اطالعــات موجــود ،ایــن ادعــا نــه قابــل قبــول اســت و نــه قابــل رد ،بلکــه بــه
عنــوان یــک احتمــال تــک تــک روایــات ایــن ابــواب از نظــر صحــت و عمــل فقهــا بایــد بررســی
شــوند کــه ایــن امــر نیازمنــد پژوهشــی مســتقل اســت.
 .4اعتبار روایات نزد صدوق با توجه به گونههای مختلف آن
میزان اعتبار روایات نزد صدوق ،در هریک از موضوعات زیر متفاوت بوده است:
4ـ .1اعتبار روایات طبی نزد شیخ صدوق
شــیخ صــدوق روایــات طبــی را دارای انواعــی معرفــی میکنــد :دســتهای از آنهــا ،بــه دلیــل ســهو
راوی دارای اشــتباهاتی اســت کــه معتبــر و قابــل عمــل نیســتند ،دســتهای دیگــر نیــز بــا وجــود
صحــت صــدور ،قابــل عمــل ب ـرای همــه نیســت ،زی ـرا برخــی از روایــات طبــی بــا توجــه بــه
طبیعــت فــرد مراجعــه کننــده و فــارغ از محیــط زندگــی او صــادر شــده اســت ،ایــن روایــات تنهــا
ب ـرای کســانی قابــل عمــل اســت کــه طبــع یکســان بــا راوی –از معصــوم (ع) را داراینــد ،زی ـرا در
مواقعــی بــا طبــع مخالــف ،نــه تنهــا ســبب شــفا نخواهــد شــد ،بلکــه احتمــال اثــر عکــس وجــود
دارد .دســتهی دیگــری از روایــات نیــز ،کامــل نقــل نشــده اســت ،بـرای نمونــه روایتــی کــه عســل
را شــفا ب ـرای هــر دردی میدانــد ،بــا وجــود اینکــه صحیــح اســت امــا تنهــا در دردهایــی شــفا
هســت کــه در نتیجــه ســرما حاصــل شــده باشــد ،یــا شفابخشــی بادمجــان ب ـرای فصــل رطــب
و بــرای کســی کــه خرمــا میخــورد شــفا هســت ،نــه بــرای همــه (صــدوق١٤١٤ ،ق.)١١٥ ،
شــیخ مفیــد نیــز در تاییــد و شــرح ســخنان صــدوق گفتــه اســت ام ـراض و بیماریهــا و شــفا و
داروهــا بــا توجــه بــه طبــع آدمــی ،عــادات غذایــی و محیــط زندگــی افـراد متفــاوت اســت (مفیــد،
١٤١٤ق١٤٤ ،ـ .)١٤٥بــا ایــن وجــود ،شــیخ صــدوق ،صحــت صــدور در روایــات طبــی را مــازم
بــا عمــل بــه آن نمیدانــد.
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4ـ .2اعتبار روایات تاریخی نزد صدوق
ادلــه اثبــات امامــت و معجـزات ائمــه (ع) و تمامــی موضوعاتــی کــه صــدوق بـرای آنهــا بــه نقــل
تاریــخ و حکایــات میپــردازد ،توســط روایــات صحیــح اثبــات شــده اســت .صــدوق در آثــارش
نظــر بــه نقــل ایــن حکایــات داشــته اســت ،نــه آنکــه همــه را صحیــح بدانــد (غفــاری و مســتفید،
١٣٧٢ش.)٦٩١ ،
از طرفــی برخــی از نقلهــای تاریخــی موجــود در آثــار صــدوق ،دارای تعارضاتــی فاحــش
هســتند ،امــا صــدوق بیتوجــه بــه برخــی اختالفــات و مطالــب ناصحیــح موجــود در ایــن
نقلهــا ،آنهــا را در کتــاب خــود ثبــت و ضبــط کــرده اســت ،ماننــد نقلهایــی کــه در مــورد
اثبــات وفــات امــام موســی کاظــم (ع) و عــدم زنــده بــودن او در کتــاب عیــون اخبــار الرضــا (ع)
مـیآورد (ر.ک :صــدوق١٣٧٨ ،ق .)١٠٨-٩٥ :١ ،در علــت ایــن امــر بایــد گفــت :چــون مضمــون
مشــترک در ایــن روایــات مقصــود صــدوق را بــرآورده کــرده اســت ،او بــه وســیله ایــن روایــات ،بــه
رد ادلــه واقفــه مبنــی بــر زنــده بــودن امــام کاظــم (ع) دســت یافتــه اســت .بنابرایــن عــدم صحــت
جزئیــات مطــرح شــده در ایــن روایــات ،مانعــی در نقــل آنهــا توســط صــدوق نبــوده اســت.
بنابرایــن میتــوان گفــت صــدوق بــه صحــت تمامــی نقلهــای تاریخــی موجــود در کتابــش نظــر
نداشــته اســت.
در وجــود روایــات و اخبــار ناصحیــح در کتــاب کمــال الدیــن هــم گفتهانــد« :در ضمــن
احادیــث کتــاب مضامیــن ضعیــف و تواریــخ غیــر منضبــط یــا خــاف تواریــخ متداولــه کــم و
بیــش وجــود دارد  ...بســیارى از چنیــن اخبــارى را شــیخ صــدوق بــه حســاب استشــهاد و اســتدالل
بــه مضامیــن مشــترکه آنهــا کــه متحــد بــا اخبــار معتبــر دیگــر هســتند ،ذکــر کــرده اســت  ...روش
شــیخ در ایــن کتــاب ایــن اســت کــه بابــى را عنــوان میکنــد و هــدف آن بــاب را عنــوان بــاب
ق ـرار میدهــد و هــر چــه اخبــار در زیــر ایــن عنــوان درج میکنــد ،بــه حســاب اســتفاده ب ـراى
اثبــات ایــن عنــوان اســت و اگــر در ضمــن خبــر مطالــب دیگــرى نقــل شــده مــورد نظــر نیســت.
در صورتــى کــه یــک خبــر صحیــح و قابــل اعتمــاد بـراى اثبــات عنــوان وجــود داشــته باشــد ،ذکــر
باقــى اخبــار جنبــه تأییــد دارد و بــه عــاوه اخبــار بســیار نســبت بــه مضمــون مشــترک یکدیگــر
را تأییــد میکننــد و در آن مضمــون مشــترک بــه حــد قطــع و تواتــر میرســند .گــو اینکــه در هــر
کــدام مضامیــن مخصــوص یــا غیــر صحیــح هــم وجــود داشــته باشــد» (کمــرهای١٣٧٧ ،ش.)٧٠ ،
صــدوق ب ـرای اثبــات عقایــد شــیعه ،عــاوه بــر روایــات ،بــه نقــل حکایــات تاریخــی مــورد
قبــول معانــدان نیــز میپــردازد .او بـرای نقــض ادلــه مخالفــان در رد طــول عمــر حضرت قائــم(ع)،
بــه حکایاتــی در طــول عمــر شــداد بــن عــاد بــن ارم (صــدوق١٣٩٥ ،ق ،)٥٥١،٥٥٢ :٢ ،حبابــه

اعتبارسنجی گونههای مختلف روایات نزد شیخ صدوق

والبیــه (همــان ،)٥٣٧-٥٣٥ ،حدیــث خضــر (همــان ،)٣٩٢ ،غیبــت طوالنــی و طــول عمــر دجال
(همــان ،)٥٣٢-٥٢٩ ،ســربانک پادشــاه هنــد (همــان )٦٤٣ ،تمســک میکنــد .همچنیــن در
امــر وقــوع غیبــت در گذشــتگان ،حکایتــی ماننــد بوذاســف و بلوهــر (همــان )٦٣٨-٥٧٧ ،را نقــل
میکنــد .او در انتهــای نقلهــای خــود تصریــح میکنــد کــه نقلیــات مذکــور و ســایر اخبــار
معمـران ،مبنــای اعتقــاد صــدوق نبــوده اســت ،امــا صــدوق آنهــا را نقــل کــرده اســت ،تــا بگویــد
وقتــی طــول عمــر و غیبــت در حکایــات مذکــور از جانــب معانــدان پذیرفتــه شــده اســت ،چـرا در
روایــات صحیحــه رســیده از حضــرت رســول (ص) اشــکال میگیرنــد و امــر غیبــت و طــول عمــر
حضــرت حجــت (ع) را دلیلــی بــر انــکار غیبــت میداننــد؟ (همــان )٥٣٨-٥٣٦ ،در حقیقــت
ایــن اخبــار را ،ب ـرای استشــهاد و اســتدالل آورده اســت زی ـرا مضامیــن آنهــا تأییدکننــده روایــات
صحیــح نــزد صــدوق بــوده اســت .در ایــن مــوارد نیــز ،نقلهــای تاریخــی صــدوق دلیــل بــر
صحــت اصــل واقعــه و یــا صحــت جزئیــات آن نــزد مؤلــف ،نبــوده اســت.
4ـ .3اعتبار روایات اعتقادی نزد صدوق
در مـــورد اعتبارســـنجی روایـــات اعتقـــادی نـــزد صـــدوق گفتهانـــد :شـــیخ در اعتبارســـنجی
احادیـــث کالمـــی ،بـــه محتـــوای همـــگام بـــا اعتقـــادات شـــیعه اعتمـــاد مینمـــود؛ حتـــی بـــه
روایـــت شـــاذ و روایاتـــی کـــه در ســـندش ضعفـــی ماننـــد انقطـــاع ســـند ،راوی ســـنی ،راوی
ضعی ــف و ناش ــناخته ب ــود .ب ــه همی ــن دلی ــل بس ــیاری از انتق ــادات ش ــیخ مفی ــد ب ــر محم ــد ب ــن
بابوی ــه در اعتق ــادات االمامی ــه ب ــه دلی ــل ش ــاذ ب ــودن روای ــت اس ــت (حس ــینپوری١٣٩٣ ،ش،
100ـ)102؛ ای ــن س ــخن قاب ــل خدش ــه اس ــت ،زیــرا ب ــه نظ ــر میرس ــد ،وقت ــی محدث ــی خ ــود
را مل ــزم مــیدارد ک ــه در کت ــاب فقه ــی خ ــود ،ب ــا اعتبارس ــنجی دقی ــق ،تنه ــا روای ــات صحی ــح
را در رس ــاله عملی ــه خ ــود نق ــل کن ــد ،ب ــه ط ــور قط ــع در ارای ــه اعتق ــادات ،س ــختگیریهای
ش ــدیدتری مب ــذول مــیدارد.
بـــا ایـــن وجـــود بایـــد گفـــت ،او در کتابهـــای التوحیـــد و اعتقـــادات االمامیـــه بـــه
بیـــان روایاتـــی میپـــردازد کـــه بـــه صحـــت آنهـــا اعتقـــاد داشـــته اســـت ،در ایـــن صـــورت
اعتبارس ــنجی ای ــن روای ــات ،چی ــزی کمت ــر از روای ــات فقه ــی نبایس ــتی باش ــد .البت ــه الزم ب ــه
ذک ــر اس ــت ک ــه در ای ــن آث ــار ،روایات ــی غیراعتق ــادی ب ــه عن ــوان قرین ــه و ش ــاهد یاف ــت میگ ــردد
ک ــه ب ــه دلی ــل خ ــروج از موض ــوع عقیدت ــی ،در آنه ــا اص ــل دق ــت در صح ــت روای ــات لح ــاظ
نشـــده اســـت (بـــرای نمونـــه ر.ک :صـــدوق١٣٩٨ ،ق.)٢٨٢-٢٧٥ ،
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4ـ .4اعتبار روایات تفسیری نزد صدوق
محمــد بــن بابویــه در روایــات تفســیری ،بــا وجــود راویــان غیــر امامــی و ناشــناخته و ســنی
مذهــب ،هی ـچگاه متعــرض ضعــف ســند نشــده اســت .ایــن مطلــب نشــان میدهــد کــه او ایــن
روایــات ضعیــف را در حیطــه تفســیر پذیرفتــه اســت ،در غیــر ایــن صــورت ماننــد مــوارد مشــابه ،به
ضعــف ســند ،اشــاره میکــرد .البتــه وقتــی صــدوق در مباحــث فقهــی ،برخــی روایــات ضعفــا را
بنــا بــه قراینــی پذیرفتــه اســت ،پــس در روایــات تفســیری ،بــه طریــق اولــی میپذیــرد .همچنیــن
نمیتــوان ایــن ادعــا را پذیرفــت کــه صــدوق روایــات ضعفــا را ب ـرای تاییــد آورده ،نــه یــک دلیــل
مســتقل در تفســیر آیــه؛ زیـرا از طرفــی ،صــدوق ،در ایــن مــورد چیــزی نگفتــه و از طرفــی دیگــر در
برخــی مــوارد ،ذیــل یــک موضــوع تنهــا یــک یــا دو مــورد روایــت آورده ،کــه گاهــی هــر دو یــا یکــی
ضعیــف اســت ،پــس خــود یــک دلیــل مســتقل اســت نــه تأییــدی (همــان٩٨ ،ـ .)٩٩
4ـ .5اعتبار روایات اخالقی و بیان فضائل نزد صدوق
غالــب موضوعــات کتــاب الخصــال و االمالــی ،اخالقــى و بیــان فضایــل ائمــه (ع) اســت.
مطالــب اخالقــى از نظــر عقــل ســنجیده مىشــود و صحــت و فســاد آن بــه کمــک عقــل تمیــز
داده مىشــود .اخبــار فضائــل نیــز از زبــان مخالفــان ،مقــرون بــه قرینــه قطعیــه اســت ،آنقدرهــا
محتــاج بــه تنقیــح و تصحیــح اســناد خبــر نیســت ،بلکــه صحــت و متانــت متــن ،ضعــف ســند را
جبـران میکنــد .از ایـنرو شــاهد حضــور فـراوان راویــان ضعیــف و عامــى در ایــن آثــار هســتیم.
اســناد ایــن کتــاب اگرچــه از نظــر فــن حدیــث و بیــان کثــرت اســاتید و طــرق روایــت مؤلــف
مــورد اهمیــت اســت؛ ولــى از نظــر انتقــاد و تصحیــح اخبــار مذکــور در آن ،آنقــدر مــورد اهمیــت
نیســت (کمــرهای١٣٧٧ ،ق١٤ :١ ،؛ صــدوق١٣٧٦ ،ش .)٩ ،غفــاری نیــز در مــورد اعتبــار روایــات
کتــاب ثــواب االعمــال گفتــه اســت« :اعتبــار ســند و عــدم آن در ایــن گونــه کتــب کــه موضوعــش
اخــاق و آداب اســت چنــدان مؤثــر نیســت و همیــن قــدر کــه انســان علــم بــه مجعــول بــودن
«یعنــى ســاختگى بــودن» حدیثــى نداشــته باشــد عمــل بــه آن جایــز اســت و اگــر از هــر راه وثــوق
بــه صــدور خبــرى از امــام (ع) علــم پیــدا کنــد بـراى او حجــت خواهــد بــود ،و صحــت و ســقم
ســند در امثــال ایــن گونــه موضوعــات چنــدان مدخلیــت نخواهــد داش ـت» (غفــاری بیتــا.)٣ ،
 .5دالیل صدوق بر نقل روایات غیر معتبر
در مــواردی صــدوق بــر عــدم صحــت روایتــی کــه نقــل کــرده اســت ،تصریــح میکنــد .در علــت
نقــل ایــن روایــات ،دالیلــی را مطــرح میکنــد:

5ـ .2قاعده تسامح در ادله سنن
روش قدمــا و متأخ ـران بــر ایــن بــوده و هســت کــه نگاهشــان بــه روایــات بــا توجــه بــه موضــوع
احادیــث متفــاوت باشــد .بارزتریــن نمــود آن ،در روایــات اســتحبابی اســت ،کــه از آن بــه قاعــده
تســامح در ادلــه ســنن یــاد میشــود و نتیجــه آن ،قبــول روایــات «مــن بلــغ» شــده اســت (ب ـرای
نمونــه ر.ک :برقــی١٣٧١ ،ق٢٥ :١ ،؛ کلینــی1407 ،ق87 :2 ،؛ صــدوق١٤٠٦ ،ق١٣٢ ،؛
شــهیدثانی١٤٠٨ ،ق .)٩٤ ،اصــل ادعــا بــر ایــن اســت کــه اگــر روایــت ضعیفــی کــه جامع شـرایط
حجیــت خبــر واحــد نیســت و صالحیــت اثبــات وجــوب و حرمــت را نــدارد ،بــر اســتحباب کاری
یــا کراهــت آن داللــت داشــته باشــد و احتمــال حرمــت و وجــوب نیــز در بیــن نباشــد ،امــر دائــر
بیــن اســتحباب و اباحــه یــا کراهــت و اباحــه باشــد ،بــه صــرف ورود چنیــن روایتــی ،میتــوان بــه
اســتحباب و کراهــت آن فعــل حکــم کــرد (ربانــی١٣٨٩ ،ش.)252 ،
صــدوق روایتــی از امــام صــادق (ع) بــا ایــن مضمــون نقــل میکنــد کــه در مــاه رمضــان
نمــازی بیشــتر از ســایر ماههــا نیســت ،کــه اگــر بــود حضــرت رســول (ص) شایســتهتر در عمــل
بــه آن میبــود .او در ادامــه بــه روایــت معــارض آن اشــاره میکنــد ،روایتــی کــه بــه بیــان نمــاز
اضافــه در مــاه رمضــان ســفارش میکنــد .صــدوق بــا اینکــه تصریــح میکنــد کــه ایــن روایــت
از دو فــرد واقفــی نقــل شــده اســت ،امــا در علــت نقــل ایــن روایــت میگویــد« :مــن ایــن خبــر را
بــا آنکــه از آن عــدول کــردهام و عمــل کــردن بــه آن را واگذاشــتهام .از آنرو در ایــن بــاب آوردهام کــه
مخاطــب ایــن کتــاب بدانــد کــه آن چگونــه روایــت میشــود و چــه کســی آن را روایــت کــرده و
بـرای آنکــه اعتقــاد مــن را دربــاره آن بدانــد ،مــن مانعــی بـرای عمــل بــه آن نمیبینــم» (صــدوق،
1413ق١٣٧ :٢ ،ـ )١٣٩بــه عبارتــی ،عــدم اشــکال در عمــل بــه عبــادات منقــول در ایــن روایــت
را ،علــت نقــل آن عنــوان میکنــد.
بســیاری از روایــات ثــواب قــراءات ســورههای قــرآن نیــز بــا وجــود اینکــه از حســن بــن

اعتبارسنجی گونههای مختلف روایات نزد شیخ صدوق

5ـ .1قوت سند
صــدوق بعــد از نقــل روایتــی در مــورد احــکام «ام ولــد» بــه معنــای کنیــزی اســت کــه از صاحبش
دارای اوالد شــود (غفــاری١٣٦٧ ،ش )٢٥٨ :٦ ،میگویــد« :ایــن خبــر ،همینگونــه آمــده اســت
و مــن آن را بــه علــت قــوت اســنادش در اینجــا آوردم و اصــل نــزد مــا ایــن اســت کــه چــون
یکــى از والدیــن آزاد باشــد ،فرزنــد آزاد اســت و گاهــی مطلبــی از ناحیــه امــام بــا لفــظ اخبــار
صــادر میشــود ،کــه معنــی آن انــکار و حکایــت از قایلیــن آن اســت» (صــدوق١٤١٣ ،ق،:٤
٣٤٠ـ ،)٣٤١البتــه بــا جملــه انتهایــی احتمــال صحــت ایــن روایــت را نیــز بعیــد نمیدانــد.
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ابیحمــزه بطائنــی روایــت شــده (همــو ،بیتــا ،)٢٤٠،امــا صــدوق آنهــا را در ثــواب االعمــال
آورده اســت .ایــن امــر را میتــوان نشــأت گرفتــه از پذیــرش قاعــده تســامح در ادلــه ســنن و اخبــار
مــن بلــغ دانســت.
5ـ .3مناسبت با موضوع کتاب و ابواب آن
ابــواب کتــاب الخصــال بــر اســاس تعــداد خصلتهــا و ویژگیهــای مطــرح شــده در روایــات،
تنظیــم شــده اســت ،بـرای نمونــه صــدوق در بــاب اول ،روایاتــی را گــرد آورده اســت کــه بــه ذکــر
یــک خصلــت خــاص میپــردازد و در آن عــدد واحــد آمــده اســت .ایــن امــر ســبب شــده اســت
تــا برخــی روایــات غیــر صحیــح و مخالــف فتــوای خــود را بــه دلیــل مناســبت بــا ابــواب کتــاب
ذکــر کنــد ،در برخــی مــوارد بــه ایــن مطلــب نیــز تذکــر داده اســت .همچنیــن بعــد از نقــل روایتــی
کــه اصحــاب عقبــه را دوازده تــن برمیشــمرد ،صــدوق تذکــر میدهــد کــه صحیــح در نــزد مــا
چهــارده نفــر اســت .ایــن خبــر را چــون حــاوی عــدد دوازده بــوده اســت ،در کتــاب الخصــال نقــل
کــرده اســت (همــان٣٩٨ ،؛ ب ـرای نمونههــای بیشــتر ر.ک :همــان.)١٧٥ ،٩٤ ،
ایــن وجــه در کتــاب علــل الشــرایع نیــز ســبب ورود روایاتــی در ایــن کتــاب شــده اســت
کــه از نظــر مؤلــف معتبــر نبودهانــد .صــدوق از ایــن روایــات بــه دلیــل هماهنگــی بــا عنــوان
بــاب ،یــاد کــرده اســت .بـرای نمونــه در بــاب علــت نامگــذاری علــی (ع) بــه ابوتـراب روایتــی را
نقــل میکنــد ،امــا بیدرنــگ از عــدم اعتقــاد خــود بــه روایــت ســخن میگویــد (ر.ک :همــو،
١٣٨٥ش.)١٥٦ :١ ،
همچنیــن صــدوق بعــد از نقــل روایتــی در مــورد جــواز ورود بــه قبــر بــا مــوزه (چکمــه و
کفــش) ،میگویــد :در هیــچ خبــری غیــر از ایــن خبــر ندیــدم کــه دخــول در قبــر بــا مــوزه را اجــازه
داده باشــد ،مــن ایــن خبــر را بــه خاطــر علتــی کــه در آن ذکــر شــده اســت ،آوردم (همــان.)٣٠٥ ،
صــدوق بــه صــورت ضمنــی گفتــه اســت :نقــل مــن دلیــل بــر صحیــح دانســتن ایــن روایــات
نیســت.
در کتــاب معانــی االخبــار بــه ذکــر روایاتــی میپــردازد کــه در آن واژه ،عبــارت یــا عباراتــی در
روایــات را معنــا میکنــد ،بــه همیــن دلیــل احتمــال دارد روایاتــی را ذکــر کنــد کــه محتــوای آنهــا
را معتبــر ندانــد .در برخــی از مواقــع بــه عــدم اعتبــار محتــوای روایــت تذکــر میدهــد؛ بــرای
نمونــه بعــد از نقــل روایتــی کــه از قبــر حضــرت زه ـرا (س) بیــن منبــر و قبــر رســول (ص) خبــر
میدهــد (همــو١٤٠٣ ،ق ،)٢٦٧ ،میگویــد« :ایــن حدیــث چنیــن روایــت گردیــده ،و مــن هــم
بدیــن جهــت آن را نقــل کــردم کــه ذکــر معنــی جملــه ،در آن بــود ،ولــی عقیــده مــن در جایــگاه

5ـ .4قبول بخشی از محتوای روایت
در آثــار صــدوق بــا روایاتــی روبــرو هســتیم کــه بــه نادرســتی و عــدم صحــت قســمتی از محتــوای
روایــت تصریــح کــرده اســت .بــا ایــن وجــود بندهایــی از روایــت را مــورد قبــول و حتــی مبنــای
فتــوای خــود قـرار میدهــد .بـرای نمونــه در حدیــث  ٤٤٢کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه ،روایــت
َ َ َ َ ْ َ ُ َ
َّ َ ً
ْ َ ُ َ
َ ْ ُ َ ِّ ْ
ـار ْبـ َ
ـلَ -ع َّمـ َ
ـن ع ْت َبــة َو ُهـ َـو ال ِم ْرقــال َو َدف َن ُه َمــا ِفــي
ـن َي ِاسـ ٍـر و ل ه ِاشــم بـ
ِ«إن ع ِل ّيــا (ع) لــم يغسـ
ِّ َ َ
ث َيابه َمــا بد َمائه َمــا َو َل ْ
ــم ُي َصــل عل ْي ِه َمــا» (همــو١٤١٣ ،ق )١٥٨ :١ ،را در مــورد نحــوه تدفیــن
ِ ِ ِِ
ِ ِِ
شــهید نقــل میکنــد ،کــه در آن دو مطلــب آمــده اســت یکــی اینکــه شــهید بــا لبــاس خــود
دفــن میشــود و دیگــری اینکــه بــر شــهید نمــاز نمیخواننــد .امــا بــا تذکــری کــه بعــد از ایــن
َ َ َ ُ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ٌ َ ْ ُ َ
َ
َ َ
ـن ال َّمـ ِـة ِإذا َمــات ِبغ ْيـ ِـر َصــاة»
حدیــث میدهــد« :هكــذا ر ِوي ل ِكــن الصــل أن ل يتــرك أحــد ِمـ
میرســاند کــه در روایــت مذکــور ،نمــاز نخوانــدن بــر شــهید را نمیپذیــرد .اگرچــه درمــورد
اعتبــار قســمتی دیگــر از ایــن حدیــث ســکوت کــرده اســت -بنــدی کــه اشــاره بــه عــدم نیــاز
شــهید بــه کفــن کــردن دارد -امــا بــه نظــر میرســد ایــن قســمت از حدیــث را پذیرفتــه اســت
و همیــن امــر ســبب شــده تــا روایــت مذکــور را در ایــن کتــاب نقــل کنــد ،شــاهد بــر ایــن امــر
روایــات ٤٤٣ـ ٤٤٥بعــد از ایــن روایــت اســت کــه میگوینــد :شــهید بــا لبــاس خــود دفــن
میگــردد (ر.ک :همــان.)١٥٩ ،
صــدوق در عــدم اثبــات برتــری فرشــتگان بــر انبیــا (ص) و ائمــه (ع) گفتــار و حکایــت محمــد
بــن بحــر الشــیبانی معــروف بــه الرهنــی را از کتــاب او نقــل میکنــد ،امــا بــا ایــن وجــود بــه
فقراتــی از ایــن حکایــت اشــکال میگیــرد (ر.ک :همــو١٣٨٥ ،ش.)٢٧ :١ ،
در اعتبــار ایــن قســم از روایــات ،برخــی از فقهــا و اصولیــان متأخــر بــر ایــن نظرانــد کــه اگــر
روایتــی مشــتمل بــر فرازهایــی باشــد کــه از حجــت برخــوردار نباشــد ،یعنــی بــه دلیــل مخالفــت با
قــرآن ،ســنت یــا عقــل و اجمــاع از اعتبــار ســاقط شــود و نتــوان براســاس آن فتــوا داد ،امــا در عیــن
حــال فرازهــای دیگــری از همــان روایــت ،از حجیــت برخــوردار باشــد و ایرادی بــر آن وارد نباشــد،
فرازهــای مقبــول از ایــن روایــت میتوانــد مبنــای حکــم فقهــی قـرار گیــرد .بــه اصطــاح اصولیــان
حجیــت فــرازی از روایــت ،ســبب ســقوط ســایر فرازهــا از حجیــت نمیگــردد (ربانــی،
عــدم
ِ
١٣٨٩ش١٦٦ ،ـ .)١٦٧غفــاری نیــز بــر ایــن نظــر اســت کــه محــدث نمیتوانســته اســت ،هــر
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قبــر حضــرت فاطمــه (س) ،روایتــی صحیــح اســت کــه پــدرم رحمــه اللــه برایــم بازگــو نمــود»
(همــان )٢٦٨ ،در روایــت پــدرش ،محــل قبــر فاطمــه (س) در خانــه حضــرت بیــان شــده کــه
بعــد از توســعه مســجد ،در داخــل مســجد ق ـرار گرفتــه اســت.
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حدیثــی کــه قســمتی از آن بــه نظــر او صــواب نبــود و احتمــال دس و تحریــف در بخشهایــی از آن
میرفــت ،همــه آن حدیــث را نادیــده بگیــرد و از نقــل آن اجتنــاب کنــد ،بلکــه بــه دلیــل فرازهــای
عالــی و ارزشــمند آن حدیــث ،بــه نقــل آن مبــادرت میکــرد (غفــاری ،بیتــا.)٦٧٥ ،
5ـ .5عدم تسری حکم منقول در روایات معصومان (ع)
صــدوق در صــدور برخــی روایــات از معصومــان (ع) اشــکال نمیکنــد ،بــه همیــن دلیــل آن را
نقــل مینمایــد ،امــا حکــم موجــود در آن را بــر شــیعیان تســری نمیدهــد ،در حقیقــت صــدور آن
روایــت را بـرای رهایــی عامــه از بــن بسـتهای اجرایــی برخــی احــکام صــادره بیــن آنهــا عنــوان
کــرده اســت .در آن روایــات ،معصــوم (ع) بــدون پذیــرش حکــم موجــود در آن قضیــه ،راه حــل
اج ـرای احــکام ،مطابــق بــا قوانیــن عامــه را تجویــز نمــوده اســت .ب ـرای نمونــه صــدوق بــه نقــل
روایتــی از امــام (ع) بــا ایــن مضمــون میپــردازد :فــردی در جــدل بــا فــردی دیگــر قســم یــاد کــرد
کــه اگــر وزن زنجیــر در پــای فــان غــام ایــن مقــدار نبــود ،زوج ـهام ســه طالقــه باشــد  ...امــا
مــوالی غــام مانــع از بــاز کــردن زنجیــر و توزیــن آن شــد و گفــت همســرم مطلقــه باشــد ،اگــر
ایــن بنــد از غــام بــاز گیــرم .آنهــا بـرای رفــع مشــکل نــزد علــی (ع) ارجــاع داده شــدند ،حضرت
نیــز راه توزیــن رنجیــر را بــدون گشــودن آن بــه آنــان آمــوزش داد (صــدوق١٤١٣ ،ق١٧ :٣ ،ـ.)١٨
بعــد از ایــن نقــل ،صــدوق بــا وجــود اینکــه در صــدور روایــت از معصــوم ،اشــکال نمیگیــرد،
امــا حکــم موجــود در آن را بــه شــیعه تســری نمیدهــد و میگویــد« :مـراد آن حضــرت آن بــود کــه
راه رهایــی از حکــم کســانی کــه طــاق را بــه چنیــن ســوگندها جایــز میداننــد بــه مــردم بیامــوزد
َ
وگرنــه طــاق بــه قســم از اســاس باطــل بــوده اســت» (همــان.)١٨ ،
5ـ .6اتفاق روایات مختلف در بیان نکته مورد نظر صدوق
ش ــیخ ص ــدوق در ب ــاب هش ــتم کت ــاب عی ــون اخب ــار الرض ــا (ع) روایات ــی را در نح ــوه کف ــن و
دفـــن امـــام موســـیبنجعفر (ع) نقـــل میکنـــد کـــه در برخـــی جزییـــات تعارضـــات فاحشـــی
بیـــن آنهـــا مشـــاهده میگـــردد (همـــو١٣٧٨ ،ق٩٥ :١ ،ـ .)١٠٨مؤلـــف عـــذر خـــود را در
نقـــل روایـــات اختالفـــی در ایـــن بـــاب اینچنیـــن ذکـــر میکنـــد« :مـــن ایـــن اخبـــار را در
ای ــن کت ــاب ثب ــت نم ــودم ت ــا عقای ــد واقفی ــه را رد کن ــم ،چ ــون آنه ــا معتق ــد ب ــه زن ــده ب ــودن
موس ــی ب ــن جعف ــر هس ــتند و منک ــر امام ــت حض ــرت رض ــا (ع) و ائم ــه بع ــدی (ع) هس ــتند،
بـــا اثبـــات وفـــات امـــام موســـیبنجعفر(ع) عقیـــده آنهـــا ابطـــال میگـــردد (همـــان.)١٠٥ ،
ای ــن روای ــات ب ــا وج ــود اختالفات ــی ک ــه دارن ــد ،هم ــه در وف ــات موســیبنجعفر (ع) اتف ــاق

 .6نتیجهگیری
١ـ ســبک آثــار مختلــف بــر اعتبارســنجی صــدوق تأثیرگــذار بــوده اســت .ب ـرای صــدوق عامــل
اعتبــار حداکثــری در انتخــاب روایــات موجــود در آثــاری ماننــد علــل الشـرایع ،معانــی االخبــار،
ثــواب االعمــال مطــرح نبــوده اســت .عوامــل دیگــر انتخــاب ،ماننــد مناســبت بــا موضــوع کتــاب
تمرکــز صــدوق را بــر عامــل اعتبــار کاهــش داده اســت ،امــا میتــوان گفــت در آثــار غیــر فقهــی
خــود ،بیتوجــه بــه اعتبــار روایــات نبــوده ،اگرچــه تضمیــن صحــت آنهــا را نیــز نــداده اســت .بــا
تمــام ایــن احــواالت بایــد گفــت او روایاتــی را نقــل کــرده ،کــه در اعتبارســنجی آنهــا کفــه تـرازو
بــه ســمت صحــت ،ســنگینتر بــوده اســت ،زیــرا در مــوارد بســیاری در ســایر آثــار بــه عــدم
صحــت یــا احتمــال ضعــف برخــی روایــات تصریــح کــرده اســت ،پــس در مــواردی کــه در اعتبــار
روایــات ســکوت کــرده ،اعتبــار آنهــا را نزدیــک بــه صحــت دانســته اســت.
٢ـ گفتــار شــیخ صــدوق در مقدمــه کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه صراحــت بــر معتبــر دانســتن
تمامــی روایــات موجــود در ایــن کتــاب نــزد وی دارد .ایــن ســخن عــاوه بــر روایــات مســند،
روایــات مرســل و روایــات موجــود در ابــواب نــوادر را نیــز دربــر میگیــرد.
3ـ شــیخ صــدوق ،در انتخــاب روایــات در موضوعــات مختلــف ،معیارهایــی را در نظــر
گرفتــه اســت ،مــاک اعتبــار روایــات ،در موضوعاتــی ماننــد فقهــی و اعتقــادی از اهمیــت
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دارن ــد ،ب ــه همی ــن دلی ــل ص ــدوق مب ــادرت ب ــه نق ــل آنه ــا ک ــرده اس ــت.
نمونــه دیگــر روایــات اول و دوم بــاب س ـیام کتــاب علــل الش ـرایع اســت .ایــن دو روایــت
بــا وجــود تعارضاتــی کــه در بیــان جزئیــات دارنــد ،در اصــل مطلــب یعنــی تکبیــر هفتگانــه در
ابتــدای نمــاز اشــتراک دارنــد (همــو١٣٨٥ ،ش ،)٣٣١ :٢ ،چــون ایــن مطلــب بــا اعتقــاد صــدوق
همســان اســت ،او هــر دو روایــت را نقــل کــرده اســت ،امــا هــر دوی آنهــا را صحیــح نمیدانــد،
زیـرا تنهــا روایــت دوم را در کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه آورده اســت (همــو١٤١٣ ،ق.)٣٠٥ :١ ،
در خاتمــه ،قابــل ذکــر اســت کــه شــیخ صــدوق در مــوارد اندکــی علــت ذکــر روایــات غیــر
معتبــر در آثــارش را بیــان نمیکنــد ،در ایــن مــوارد تنهــا بــه عــدم اعتمــادش بــر روایــات اشــاره
مینمایــد .ب ـرای نمونــه بعــد از نقــل روایتــی کــه ذوالقرنیــن را پیامبــر (ص) میخوانــد صــدوق
میگویــد« :ایــن خبــر بــه همیــن صــورت نقــل شــد ،ولــی آنچــه نــزد مــن صحیــح اســت و مــن
دربــاره ذوالقرنیــن بــه آن اعتقــاد دارم ایــن اســت کــه او پیامبــر نبــود ،ولــی بنــده صالحــی بــود کــه
دوســتدار خــدا بــود» او بـرای اثبــات درســتی ســخن خــود بــه روایتــی از امــام علــی (ع) در ایــن
بــاره اســتناد میکنــد (همــو١٣٦٢ ،ش٢٤٨ :١ ،؛ همــو١٣٧٨ ،ق١٦٥ :٢ ،ـ.)١٦٦
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زیــادی در انتخابهــای او برخــوردار بــوده اســت .امــا بــه نظــر میرســد اعتبارســنجی او در
ســایر موضوعــات روایــی متفــاوت بــوده اســت و عامــل اعتبــار بــه عنــوان اولیــن معیــار انتخــاب
مطــرح نبــوده اســت .بـرای نمونــه او بـرای برخــی از روایــات طبــی اعتبــار عملــی قایــل نیســت؛
بــه روایــات تاریخــی نیــز بــه صــورت یــک گـزاره تاریخــی نگریســته اســت؛ روایــات مســتحباب
و ثــواب اعمــال را نیــز بــا قاعــده تســامح در ادلــه ســنن قابــل عمــل میدانســت؛ ب ـرای روایــات
اخالقــی نیــز اعتبارســنجی محتوایــی را در اولویــت ق ـرار داده اســت.
4ـ در مــواردی صــدوق علیرغــم اح ـراز عــدم اعتبــار روایــت یــا قــوت احتمــال آن بــه نقــل
روایــت مبــادرت میکنــد .وی در بیشــتر مــوارد بــه دلیــل آن اشــاره مینمایــد .او در مواقعــی
کــه روایــت را از حیــث ســندی قــوی مییابــد بــا وجــود عــدم فتــوا بــر اســاس آن ،نقــل آن را
تــرک نمیکنــد و بــا احتماالتــی چــون تغییــر داللــت حدیــث ،ســعی در بازســازی اعتبــار حدیــث
مینمایــد .او در امــور اســتحبابی روایــات اینچنینــی را بــا قاعــده ادلــه ســنن قابــل عمــل
برمیشــمرد و ب ـرای عامــل آن ثــواب قایــل اســت .برخــی روایــات را نیــز بــه دلیــل مناســبت بــا
ابــواب و موضــوع کتــاب نقــل کــرده اســت ،در مــواردی نیــز بــه دلیــل صحیــح دانســتن قســمتی
ـت بیاعتبــار ،بــه نقــل آن مبــادرت ورزیــده اســت .در مــواردی نیــز بــا وجــود تصریــح بــر
از روایـ ِ
عــدم صحــت جزییــات مطــرح شــده در روایــت ،اصــل موضوعــی کــه حدیــث درمــورد آن صــادر
شــده اســت را چــون معتبــر و مقبــول میدانســته بــه نقــل آن روایــات حتــی بــا وجــود اختالفــات
ـت حکــم موجــود در روایــت ،صــدور
اقــدام کــرده اســت .در مــواردی نیــز بــا وجــود عــدم صحـ ِ
آن را رد نمیکنــد.
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بحرانی ،محقق ،الحدائق الناضرة ،قم ،نشر اسالمی ،بیتا.
برقی ،احمد بن محمد ،المحاسن ،تحقیق :جالل الدین محدث ،قم ،دارالکتب االسالمیة١٣٧١ ،ق.
بهبهانی ،وحید ،الفوائد الرجالیة ،بیجا ،بینا ،بیتا.
حـــر عاملـــی ،محمـــد بـــن حســـن ،وســـائل الشـــیعة ،تحقیـــق :مؤسســـة آل البیـــت (ع) ،قـــم ،مؤسســـة آل
البیـــت(ع)١٤٠٩ ،ق.
حس ــینی ،علیرض ــا« ،کیفی ــت ارتب ــاط مش ــیخه فقی ــه ب ــا اس ــناد آن» ،حدی ــث و اندیش ــه١٣٨٣ ،ش ،ش ــماره 9
و ،10ص ــص .118-113
ربانی ،محمدحسن ،بررسی اعتبار احادیث مرسل ،قم ،مؤسسه بوستان کتاب١٣٨٩ ،ش.
سبحانی ،جعفر ،کلیات فی علم الرجال ،قم ،نشراالسالمی١٤١٤ ،ق.
ش ــهیدثانی ،زی ــن الدی ــن ،الرعای ــة ف ــی عل ــم الدرای ــة ،تحقی ــق :عبدالحس ــین محمدعل ــی بق ــال ،ق ــم ،مکتب ــة
آیهاللـــه مرعشـــی١٤٠٨ ،ق.
شوشتری ،محمدتقی ،قاموس الرجال ،قم ،النشر االسالمی١٤١٠ ،ق.
صدوق ،محمد بن علی ،الخصال ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،قم ،نشر اسالمی١٣٦٢ ،ش.

اعتبارسنجی گونههای مختلف روایات نزد شیخ صدوق

ــــــــــــــــــــــــ ،امالی ،تهران ،کتابچی1376 ،ش.
ــــــــــــــــــــــــ ،عیون أخبار الرضا (ع) ،تحقیق :مهدی الجوردی ،تهران ،نشر جهان١٣٧٨ ،ق.
ــــــــــــــــــــــــ ،علل الشرائع ،قم ،کتابفروشی داوری١٣٨٥ ،ش.
ــــــــــــــــــــــــ ،کمال الدین و تمام النعمه ،تحقیق :علی اکبر غفاری ،تهران ،اسالمیه١٣٩٥ ،ق.
ــــــــــــــــــــــــ ،فضائل األشهر الثالثة ،تحقیق :غال م رضا عرفانیان یزدی ،قم ،کتابفروشی داور١٣٩٦ ،ق.
ــــــــــــــــــــــــ ،التوحید ،تحقیق :هاشم حسینی ،قم ،النشر االسالمی١٣٩٨ ،ق.
ــــــــــــــــــــــــ ،معانی األخبار ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،قم ،نشر اسالمی١٤٠٣ ،ق.
ــــــــــــــــــــــــ ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،قم ،دار الشریف الرضی١٤٠٦ ،ق.
ــــــــــــــــــــــــ ،کتاب من الیحضره الفقیه ،تحقیق :علی اکبر غفاری ،قم ،نشر اسالمی١٤١٣ ،ق.
ــــــــــــــــــــــــ ،اعتقادات اإلمامیة ،قم ،کنگره شیخ مفید١٤١٤ ،ق.
طالقان ــی ،حس ــن ،جس ــتارهایی در مدرس ــه کالم ــی ق ــم ،جمع ــی از نویس ــندگان زی ــر نظ ــر محمدتق ــی س ــبحانی،
ب ــه کوش ــش پژوهش ــکده کالم اه ــل بی ــت (ع) ،ق ــم ،دارالحدی ــث١٣٩٥ ،ش.
طوسی ،محمد بن حسن ،الفهرست،نجف ،المکتبة المرتضویة ،بیتا.
غ ــروی نائین ــی ،نهل ــه و نی ــره جاویدان ــی« ،نگاه ــی ب ــه روش تدوی ــن س ــند در کت ــاب م ــن الیحض ــره الفقی ــه»،
مطالع ــات اس ــامی١٣٨٤ ،ش ،ش ــماره  ،٦٨ص ــص .116-87
غفـــاری ،علـــی اکبـــر ،دراســـات فـــی علـــم الدرایـــة :تلخیـــص مقبـــاس الهدایـــة ،تهـــران ،جامعـــة االمـــام
الصـــادق(ع)١٣٦٩ ،ش.
ــــــــــــــــــــــــــ ،ثـــواب األعمـــال و عقـــاب األعمـــال نوشـــته محمـــد بـــن علـــی بـــن بابویـــه ،تهـــران،
صـــدوق ،بیتـــا.
ــــــــــــــــــــــــــ؛ حمیدرضـــا مســـتفید ،ترجمـــه عیـــون اخبـــار الرضـــا (ع) نوشـــته محمدبنعلـــی بـــن
بابوی ــه ،تهــران ،نش ــر ص ــدوق١٣٧٢ ،ش.
ــــــــــــــــــــــــــ؛ محمدجـــواد بالغـــی ،کتـــاب مـــن الیحضـــره الفقیـــه نوشـــته محمدبـــن علـــی بـــن
بابویـــه ،تهـــران ،نشـــر صـــدوق١٣٦٧ ،ش.
فیض کاشانی ،محمدحسن ،الوافی ،اصفهان ،کتابخانه امام امیرالمؤمنین (ع)١٤٠٦ ،ق.
کمرهای ،محمدباقر ،الخصال نوشته محمد بن علی بن بابویه ،تهران ،کتابچی1377 ،ش.
کنـــی ،مـــا علـــی ،توضیـــح المقـــال فـــی علـــم الرجـــال ،تحقیـــق :محمدحســـین مولـــوی ،قـــم ،دارالحدیـــث،
١٣٧٩ش.
کلینـــی ،محمدبنیعقـــوب ،الکافـــی ،تحقیـــق :علیاکبـــر غفـــاری و محمـــد آخونـــدی ،تهـــران ،دارالکتـــب
االســـامیه١٤٠٧ ،ق.
مجلســـی ،محمدتقـــی ،روضـــة المتقیـــن ،تحقیـــق :حســـین موســـوی کرمانـــی و علیپنـــاه اشـــتهاردی ،قـــم،
مؤسســـه فرهنگـــی اســـامی کوشـــانبور١٤٠٦ ،ق.
مفیـــد ،محمـــد بـــن محمـــد ،تصحیـــح اعتقـــادات االمامیـــه ،تحقیـــق :حســـین درگاهـــی ،قـــم ،کنگـــره شـــیخ
مفیـــد١٤١٤ ،ق .الـــف.
ــــــــــــــــــــــ ،جوابات اهل موصل ،تحقیق :مهدی نجف ،بیروت ،دار المفید١٤١٤ ،ق .ب.
میردامـــاد ،محمدباقـــر ،الرواشـــح الســـماویة ،تحقیـــق :غالمحســـین قیصریههـــا و نعمتاللـــه جلیلـــی ،قـــم،
دارالحدیـــث١٤٢٤ ،ق.
ناصـــح ،علیاحمـــد ،زهـــرا معـــارف و محمدتقـــی دیـــاری بیدگلـــی« ،بررســـی روش فقـــه الحدیثـــی شـــیخ
صـــدوق در چینـــش هندســـی روایـــات ثقلیـــن» ،حدیثپژوهـــی ،ســـال دهـــم١٣٩٧ ،ش ،شـــماره  ،19صـــص
.250-227
نجاشی ،احمد بن علی ،الرجال ،تحقیق :موسی شبیری زنجانی ،قم ،نشر اسالمی١٤٣٩ ،ق.
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