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وایت»و « حدیث»کاربرد   در فهرست و رجال پیشینیان« ر

 1ای احسان سرخه
 چکیده
گفتىه شىىده اسىت؛ امىا معمىىواًل ایىن واژه در سىىخن و « حىدیث» در لغىت بىىه هىر چیىز جدیىىد 

نیىز در لغىت بىه معنىای جریىان و نقىل اسىت؛ امىا بیشىتر در « روایىت»رود.  کىار مىیگفتىار بىه 
کاربرد یافته است.  گزارش   معنای 
کاربردهىای  نگىاران و قىدمای  در نىزد فهرسىت« روایىت»و « حىدیث»این پژوهش با تکیىه بىر 

گزارش شر  حال محىدثان و  رجالیان، تالش نموده است فهمی بهتر از مقصود ایشان در 
ی کاربردهىای ارز کید این نوشتار بیشتر بر تبیین  اسىت؛ « روایىت»ابی آنها به دست دهد. تأ

کاربرد روایت در بىاره منىابع مکتىوب، محىور بىودن آنهىا در روایىت احادیىث  گستردگی  زیرا 
 سازد. نمایان می

کىه  بررسی استعماالت نشان می ، در معنىای لغىوی، درج اقىوال اتمىه« حىدیث»دهىد 
کار رفتىه اسىت. گزینش آنها از دی گر آثار و در احادیث منقول از یب مؤل  در آثار دیگر به 

کتىب دیگىران و « روایت» گىزارش  گىزارش شىفاهی احادیىث،  نیز عالوه بر معنای لغوی، در 
کاربرد یافته است. گزارش نسخه کتاب،   ای از یب 

 حدیث، روایت، فهرست، رجال، قدما. ها: کلیدواژه

 درآمد
بىه جىای یکىدیگر و در معنىایی « روایىت»و « حىدیث»عماالت عمىومی، امروزه در بیشتر اسىت

کار می گر این دو واژه به یب معنا بوده برابر به  صاحب »توان عباراتی چون  اند، چگونه می رود. ا
                                                   

 . عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.1
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کتاب فیه أحادیث جعفر بن محمد بىن »را معنا نمود. آیا عبارت « و روایات  حدیث و فی یدی 
کتبىه   رأیت أجازته»اوی بوده است؟ همچنین، تعبیر ، به معنای اقوال این ر«حکیم له بجمیىع 

األصىىول و   روی جمیىىع»را چگونىىه بایىىد تفسىىیر نمىىود؟ در ایىىن صىىورت، از عبىىارات « و أحادیثىىه
کتىىاب رواه»و « المصىىنفات کثىىر مىىا یىىری روایىى  أبىىو عبىىد ان بىىن جبلىى »و « عىىد   عنىىه  لىىه  ، چىىه «أ
کرد؟ برداشتی می  توان اراته 

کىىىاربرد  کی از وجىىىود تفىىىاوت در مفهىىىو  « روایىىىت»و « حىىىدیث»بررسىىىی   در منىىىابع قىىىدما، حىىىا
کىىىاربرد ایىىىن دو واژه در میىىىان پیشىىىینیان، نشىىىان مىىىی آن دو اسىىىت. پىىىی  دهىىىد مفىىىاهیم  جىىىویی 

کىه در تعریى  رسىمی اراتىه شىده، مىورد توجىه  دیگری در استعماالت مختل  آنها نهفته اسىت 
 گیرد. قرار نمی

بىىرای تبیىىین اصىىطالحات، بىىر اسىىتعماالت آنهىىا در نىىزد قىىدما تکیىىه شىىده  در ایىىن پىىژوهش،
کتىب فهرسىت و رجىىال، چنىین اسىتعماالتی را در معرفىی و اعتبىار سىىنجی  اسىت. نویسىندگان 

گرفته کار  کىاربرد چنىین واژگىانی  منابع و شر  حال راویان مؤل  به  اند. بنىا بىر ایىن، آشىنایی بىا 
 د در آثار پیشینیان مدد رساند.تواند به فهم درست عبارات موجو می

 ( و 965در میىىان امامیىىه بیشىىىتر مباحىىث مىىرتبم بىىىا علىىم درایىىه، از سىىىوی شىىهید ثىىىانی ) 
و تعریفىىی « روایىىت»دانشىىمندان پىىس از وی اراتىىه شىىده اسىىت. در ایىىن آثىىار بحثىىی تحىىت عنىىوان 

کاربردهىىای  بىىرای آن مشىىاهده نمىىی متىىىأخران و در دو دوره قىىدما و « روایىىت»شىىود. بىىا توجىىىه بىىه 
کاربرد برخی واژگان در  های بنیادین در شیوه اعتبار سنجی روایات، می تفاوت توان تفاوت در 

این دو دوره را محتمل دانست. از ایىن رو، بىرای آشىنایی بىا معىانی مىورد نظىر قىدما و اشىتمال بىر 
کاربرد این واژگان در منابع رجال و فهرست برجای مانده ا ز عصر مفاهیمی خاص، الز  است 

گیرند.  پیشینیان، مورد تحلیل قرار 
 ( 1011تىىوان بىىه عبىىارات صىىاحب معىىالم )  بىىرای تفکیىىب بىىازه زمىىانی قىىدما و متىىأخران مىىی

 ( و اسىتادش سىید جمىال 726استناد نمىود. وی مىرز بىین قىدما و متىأخران را عالمىه حلىی ) 
گرفتىه ایىن مرزبنىدی مىورد تأییىد شىیخ بهىای 2دانىد.  ( می673الدین بن طاووس )  ی نیىز قىرار 

که مستند درخوری بین شیخ طوسی )  از آن 3است.  ( تا عالمه حلی در موضوع ایىن 460جا 
توان بىرای اراتىه مسىتندات در ایىن بحىث، بىازه زمىانی قىدما را تىا  نوشتار در دسترس نیست، می
گرفت.  انتهای قرن پنجم در نظر 

                                                   
 .14، ص1، جمنتقی الجمان. 2
 .270، صمشر  الشمسین 3.
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 . مفهوم حدیث1
گف الجدیىد مىن »تىه شىده اسىت. خلیىل حىدیث را حدیث در لغت، بىه هىر چیىز جدیىد و نىو 

کىىرده اسىىت. طریحىىی 5،«نقىىیض القىىدیم»و ابىىن منظىىور حىىدیث را بىىه  4دانسىىته« األشىىیا   6تفسىىیر 
کال  دانسته آیىد. ایىن برداشىت بىا مىتن برخىی  انىد؛ زیىرا بىه تىدری  پدیىد می حدیث را مترادف با 

گفتار آمده  _روایات   7د.هماهنگی دار _که حدیث در آن به معنای 
 (، در تبیىىىین معنىىىای اصىىىطالحی، حىىىدیث و خبىىىر را هىىىم معنىىىا 965امىىىا شىىىهید ثىىىانی ) 

و صحابی  و اما  داند. وی معتقد است خبر، مترادف حدیث و اعم از قول پیامبر می
هىا اسىت. وی در انتهىا فعىل و تقریىر را نیىز بىه تعریى   و تابعی و حتی علما و صلحا و مانند این

 10  (1111و عالمىه مجلسىی )  9 (1041  مىورد پىذیرش میىر دامىاد ) ایىن تعریى 8افزوده است.
گرفته است.  نیز قرار 

کالمی می1030از سوی دیگر، شیخ بهایی )  کننىده از قىول   ( حدیث را  که حکایت  داند 
گىىزارش شىىده،  و فعىىل و تقریىىر معصىىو  باشىىد. وی اطىىال  حىىدیث را بىىر آنچىىه از غیىىر معصىىو  

 11شمرد. َمجاز می

گىىزارش داده شىىهید ثىىانی  از اعتقىىاد برخىىی بىىر اشىىتمال معنىىای حىىدیث بىىر معنىىای خبىىر نیىىز 
در باره نسبت بین حىدیث و خبىر اقىوال مختلفىی مطىر  شىده اسىت. آشىنایی بىا ایىن  12است.
 تواند به فهم معنای اصطالحی حدیث مدد رساند: ها می دیدگاه
 . خبر و حدیث مترادف هستند.1
قىىىول هىىىر انسىىىانی اسىىىت، امىىىا حىىىدیث بىىىه قىىىول . خبىىىر اعىىىم از حىىىدیث اسىىىت؛ یعنىىىی خبىىىر 2

                                                   
 .177، ص3، جکتاب العین. 4
 .131، ص2، جلسان العرب 5.
بحىار . نیىز ر.ک: 246، ص2، جمجمىع البحىرین« )شی ًا فشی اً   الحدیث: ما یرادف الکال ، و سمی به لتجدده و حدوثه» 6.

 (.157، ص2، جاالنوار

 .3،   74، ص2؛ ج1،   51، ص1، جالکافیبرای نمونه، ر.ک:  7.

کال  یکون لنسبته خارج فی أحد األزمن ؛ تطابقه » 8. أو ال. و هو أعم من أن یکون قول الرسول و الخبر و الحدیث: بمعنی؛ هو 
اإلما  و الصحابی و التابعی و غیرهم. و فی معناه فعلهم و تقریرهم. و قد یخص الثانی بما جا  عن المعصىو ، و األول 

 (.121، ص1)رساتل فی درای  الحدیث(، ج البدای  فی علم الدرای « )بما جا  عن غیره، أو یجعل الثانی أعم مطلقا
 .67، صرواشح السماوی ال. 9

 .157، ص2بحار االنوار، ج 10 .
 .534، ص1)رساتل فی درای  الحدیث(، ج الوجیز  فی علم الدرای  11.
 .151، ص1)رساتل فی درای  الحدیث(، ج الرعای  لحال البدای  فی علم الدرای . 12
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 شود. اطال  می معصو 
گفتىىه مىىی3 کىىه از  . خبىىر و حىىدیث دو مفهىىو  متبىىاین هسىىتند؛ یعنىىی حىىدیث بىىه آنچىىه  شىىود 
 13گردد. رسیده، اما خبر به آنچه از دیگران رسیده اطال  می و اما  پیامبر

 . مفهوم روایت2
کتىىاب خىىود، در لغىىت، بىىه معنىای جریىىان و نقىىل، تفسى« روایىت» یر شىىده اسىىت. جىوهری در 

کنار یکدیگر قرار داده و می  گوید:  روایت آب و شعر و حدیث را در 
ونة. ونیف  فأر، رنٍول ی نن،ء و نصش ر و ن ییفثل م  قوم     14و  نیفت ن ییفث و نصش ر  

 گفته است:« روی»ابن منظور نیز برای تبیین ریشه 
ك،ی یفری _ مقرور أ،صكسر _م،ء  نا    15ر.إذن 

گفته است:   فیومی نیز در این باره 
كل دنأ  یفسفیق نن،ء  ة ن، و   نا نص  یفر نن،ء م  أ،  رمص محةه فهو رننیف . مث ططةقت  یل 

 16ماه یفق،ل  نیفت ن ییفث إذن محةفه و رقةفه.
شىود. تنهىا طریحىی  دیىده نمىی« روای »در منابع مرتبم با علم درای  الحدیث، تعریفی از واژه 

کتاب   لغت خود آورده است: در 
عق نصاقل م  ر،قل إیل ر،قل    یفااص إیل  ونیف  ی نالص الح نص ةأص: ن د ر ننااص أ ج نصج

  17.طو ن م،م نناقول  اه م  نصایب
کىىه نیىىازی بىىه  ای آشىىکار پنداشىىته شىىاید عالمىىان ایىىن علىىم، مفهىىو  ایىىن واژه را بىىه انىىدازه انىىد 

کىىه آن را بىىه معنىىای  از اسىىتعماالت ایشىىان فهمیىىده مىىیانىىد؛ امىىا  تعریىى  و تبیىىین آن ندیىىده شىىود 
گرفته _که مفهومی نزدیب به معنای لغوی آن است  _« گزارش»و « نقل» کار   اند. به 

کاربرد 3  در معنای متفاوت« روایت»و « حدیث». 
کنار یکدیگر نشىان « روای »و « حدیث»استعمال دو واژه  و مشتقات آنها در یب جمله و در 

                                                   
 .12 - 11، صدراسات فی علم الدرای 13. 
 .2364، ص6، جالصحا 14. 
 .346، ص14ج ،لسان العرب15. 
 .246، ص1، جالمصبا  المنیر 16.

 .199، ص1، جمجمع البحرین17. 
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های زیر احتمال تفنن  که از آنها، دو معنای متفاوت قصد شده است. با بررسی نمونهدهد  می
 رسد. در تعبیر، منتفی به نظر می

و رفاعىى  بىىن  19أحمىىد بىىن عبىىد ان الىىدوری 18نجاشىی أحمىىد بىىن محمىىد بىىن جعفىىر الصىىولی،
وی  ، سىتوده اسىت.«مسکونا إلی روایته  ثق  فی حدیثه»را با عبارت  20موسی األسدی النخاس

یىىس األشىىعری القمىىی کثیىىر »را  22و علىىی بىىن عبىىد الىىرحمن القنىىانی 21همچنىىین أحمىىد بىىن إدر
یىىه القمىىی را « ، صىىحیح الروایىى  الحىىدیث ، نقىىی الروایىى ،  ثقىى ، جیىىد الحىىدیث»و سىىهل بىىن زاذو

، متقنًا لما  کان ثق  فی حدیثه»کند. او از أحمد بن علی بن نو ، با  معرفی می 23،«معتمد علیه
یىىىه   لىىىه اطىىىالع»و ثبیىىىت بىىىن محمىىىد العسىىىکری، بىىىا  24«و الروایىىى   یهىىىًا، بصىىىیرًا بالحىىىدیث، فق یرو

کرده است. 25« و الروای  و الفقه  بالحدیث  26یاد 
و حسىن بىن  27 «و روایىات  صىاحب حىدیث»شیخ طوسی نیز إبراهیم بن محمىد المىذاری را 

کرده است. 28،« و فی روایاته  ثق  فی الحدیث»را   بن فضال  علی  معرفی 
ابىىن غضىىایری نیىىز برخىىی از محىىدثان را بىىا ترکیىىب ایىىن دو واژه، تضىىعی  نمىىوده اسىىت. او 

کذاب فىی الروایى ، وضىاع للحىدیث،»إسحا  بن محمد بن مرار را  ال یلتفىت   فاسد المذهب، 
کىىرده اسىىت. وی همچنىىین، جعفىىر بىىن محمىىد بىىن  29،« ، و ال یرتفىىع بحدیثىىه إلىىی مىىا رواه معرفىىی 

عىىىن الضىىىعفا  و   جملىىى  و فىىىی مذهبىىىه ارتفىىىاع و یىىىروی  الحىىىدیث متىىىروِ»مالىىىك را بىىىا عبىىىارت 
کرده است. 30،«المجاهیل  توصی  

                                                   
 .202، ش 84، صفهرست النجاشی18. 
 .97، ش 79. نیز ر.ک: ص205، ش 85همان، ص 19.
 .438، ش 166همان، ص 20.
 228، ش 92. همان، ص21
 .706، ش 270. همان، ص22
 .492، ش 186. همان، ص23
 .209، ش 86. همان، ص24
 .300، ش 117ص. همان، 25
 .679، ش 259، ص296، ش 115های دیگر، ر.ک: همان، ص . برای مشاهده برخی نمونه26

که  . برخی از اساتید احتمال داده11، ش 40، صالفهرست27.  « صىاحب النىوادر»در این جا معىادل « صاحب روایات»اند 
کتابی مشخص با موضوعی معلو . ب« صاحب الحدیث»است. در مقابل،  گفتار حاضر این یعنی مؤل   خش انتهایی 

 نماید. برداشت را تأیید می
 .164، ش 98همان، ص 28 .
 .14، ش 41، صرجال ابن الغضاتری 29 .
 .27، ش 48همان، ص 30 .
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کىىىىىىه دو واژه  هىىىىىىای فىىىىىىو  ثابىىىىىىت مىىىىىىی نمونىىىىىىه  ، در معنىىىىىىایی «روایىىىىىىت»و « حىىىىىىدیث»کنىىىىىىد 
کىىدا  بىىه چىىه معنىىایی مىىورد اسىىتفاده قىىرار  کىىه هىىر   متىىرادف، اسىىتعمال نشىىده اسىىت؛ امىىا ایىىن 

 تىىىر اسىىىتعماالت فىىىو ، احتمىىىال  همچنىىىین بررسىىىی دقیىىى  گرفتىىىه، نیىىىاز بىىىه بررسىىىی بیشىىىتر دارد.
کىىىه   بىىىه « گىىىزارش»و « گفتىىىار»را تنهىىىا بىىىه معنىىىای لغىىىوی آنهىىىا، یعنىىىی « روایىىىت»و « حىىىدیث»ایىىىن 

 ، «و الروایىىى   بصىىىیرًا بالحىىدیث»هىىایی ماننىىد:  کنىىد. حمىىل نمونىىىه کىىار رفتىىه باشىىىند نیىىز نفىىی مىىىی
غیىىر قابىىل « نقىىل»و « قىىول»، بىىر «روایىىاتو   صىىاحب حىىدیث»، «، صىىحیح الروایىى  کثیىىر الحىىدیث»

 پذیرش است.
کاربردهىىای مختلىى    بررسىىی و مىىورد تحلیىىل « روایىىت»و « حىىدیث»بنىىا بىىر ایىىن، الز  اسىىت 

گیرد.  قرار 

گون 4 گونا کاربردهای   «حدیث». 
برد 4-1  در معنای لغوی و اصطالحی« حدیث». کار

ری دور از انتظىار نیسىت. ، امىاتمىه گفتىاردر معنىای لغىوی، یعنىی « حدیث»کاربرد واژه 
گزارش سخنان اما  صاد   آورده است:  نجاشی در 

وه،  اه. طی طأ،ی ب  تتةا  نا  ین ثالثلد طص   ییفث   31ل ف، 
کتىىىىىىب رجىىىىىىال و « حىىىىىىدیث»کىىىىىىاربرد واژه  گفتىىىىىىه نیىىىىىىز در   در معنىىىىىىای اصىىىىىىطالحی پىىىىىىیش 

کتاب فهرست مشاهده می بن عبدالمؤمن  ، اثر محمدالنوادر شود؛ برای نمونه، نجاشی در باره 
 گوید:  المؤدب می

  32فیفه س  أ،ئ   ییفث.

 وی همچنىىىىىىىین از مىىىىىىىاجرای مالقىىىىىىىات هشىىىىىىىا  بىىىىىىىن محمىىىىىىىد بىىىىىىىن السىىىىىىىاتب بىىىىىىىا امىىىىىىىا  
 ، تعبیىىر «و لىىه الحىىدیث المشىىهور»اش، بىىا عبىىارت  و بازگشىىت علىىو  فرامىىوش شىىده صىىاد 

 33کرده است.
برد 4-2  در احادیث منقول در آثار« حدیث». کار

کىه بىه اتمىه«حىدیث»ماالت، منظىور از واژه ای از اسىتع در پىاره منسىوب  ، متىونی اسىت 
                                                   

 .7، ش 12، صفهرست النجاشی. 31
 .1028، ش 378. همان، ص32
 .1166، ش 434. همان، ص33
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اش درج نمىىىوده اسىىىت. در ایىىىن صىىىورت معمىىىواًل  بىىىوده و یکىىىی از مؤلفىىىان، آن را در اثىىىر حىىىدیثی
گزارش متن حىدیث از منىابع پیشىین اطىال  شىده اسىت. بىه نمونىه« حدیث» گزینش و  هىای  بر 

گردد:  زیر توجه 
کتىىىاب حسىىىن بىىىن علىىىی بىىىن «الحىىىدیثصىىىحیح »الىىى . توصىىىی  اثىىىر مؤلىىى  بىىىه  ، ماننىىىد 

داوری فهرسىت نویسىىان را در بىاره احادیىىث  35و آثىار حسىىین بىن عبیىىد ان السىعدی، 34النعمىان
کتب و آثار ایشان نشان مىی کىاربرد در طىرف مقابىل و در تضىعی  اثىر نیىز  مندرج در  دهىد. ایىن 

کتاب حسن بن العباس بن الح کتىاب ردی »ریش را جریان داشته است؛ برای نمونه، نجاشی 
کتىاب  در ایىن نمونىه« حدیث»خوانده است. منظور از  36«الحدیث هىا، احادیىث درج شىده در 

گردآوری احادیث با استفاده از منىابع پیشىین  که در بسیاری از موارد،  بوده است. روشن است 
گزینش آنها از سوی مؤل  صورت می  بندد. و 
گزارشی آورده است:  کشی در   ب. 

كات  ای ن س  ب  مویسل  مس ت محینیفه ك ا  اه ط ،دیفث ج ار بن  ب  رریفرل یفقول:  ط
ك نن،  فیفننه ل نذ صقیفننین رجننل منن  طهننل نصكوفنن  مسنن،ه یل محینیفننهل و ی یفننیا تأننی بنن   كننع

ك ،  ن س  ب  مویسل ط ،دیفث ج ار ب  تأی ب   كع ك ،  م ل فقةت:  ل فق،ل: هبن 
فیفه م، شئتل و طم، ج ار ب  تأی ب      ج ار ب  تأی ب   كعل فق،ل: طم، ن س  فقل

 37ء.  كع فةیفة أیش

گىردآوری  ،«أحادیث جعفر بىن محمىد بىن حکىیم»منظور از  کىه در آن احادیىث  اثىری اسىت 
کىىىاظم دانسىىىته  شىىىده از سىىىوی وی درج شىىىده اسىىىت. برقىىىی ایىىىن راوی را از اصىىىحاب امىىىا  

در دسترس نیست. روایات بىر جىای مانىده از  اما روایت بدون واسطه او از این اما  38است؛
کتىاب او  گزارش شده است. بنا بىر ایىن، مىی او با واسطه از یکی از اتمه کىه  تىوان حىدس زد 

گزینش  39های حدیثی وی از دیگر راویان بوده است. حاوی 
کشی در باره اسحا  بن محمد البصری می  گوید:  ج. عیاشی نیز در پاسخ سؤال 

                                                   
کتاب. »34  (.81، ش 40ص )همان،« کثیر الفواتد  نوادر، صحیح الحدیث  له 
کتب. »35  (.86، ش 42)همان، ص« صحیح  الحدیث  له 
کتاب. »36 کتاب ردی الحدیث : ضعی  جدًا. له   (.138، ش 60)همان، ص« ، مضطرب إنا أنزلناه فی لیل  القدر، و هو 
 .1031،   822، ص2، جاختیار معرف  الرجال. 37
 .49، صرجال البرقی. 38
گزارش به 39 کتىابی بىه او منسىوب . با وجود تصریح این  وجود اثری مکتوب از جعفر بن محمد، در فهارس بر جىای مانىده، 

کتاب، این اثر از چرخه نقل و انتقال خارج شده است.  نیست. احتمااًل به دلیل غیر قابل اعتماد انگاشتن احادیث 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ستم

بی
ماره 

، ش
 دوم

100 100 

ك،ی غ،صیفً،.  ك ،أنً، طرسنرهل فنأخجج إیل ف،ره  ك نا  انهل و سنأصفه  و صر. نصیفنه نیل أتنیند أل
ل فةنم طرغنا فیفنهل فنأخجج إیل ط ،دیفنث مافسنر  ط ،دیفث نناضل ب   أر ی نصفانویف م  

  40م  نصثق،..

گىىرد آمىىده از سىىوی مفضىىل بىىن عمىىر در بحىىث  منظىىور از عبىىارت فىىو ، احادیىىث منتخىىب و 
 تفویض بوده است.

برد 4-3  در احادیث منقول از اثر مؤلف« حدیث». کار
کاربردهای  کىه منظىور از حىدیث فىالن  در آثار پیشىین اسىتفاده مىی« حدیث»از برخی  شىود 

کتىاب خىود  که آن شخص در اثر حدیثی خود آورده و دیگران آن را در  شخص، احادیثی است 
کىىه در م«حىىدیث او»انىىد. در ایىىن صىىورت، منظىىور از تعبیىىر  گىىزارش نمىىوده نىىابع ، احىىادیثی اسىىت 

 های زیر توجه شود: واسطه آمده است. به نمونه
گفته است:  تهذیب األحکا ال . شیخ طوسی در باره  کتاب،   و جامعیت 

ك  نننه ممننن، نرد ی  ك نننمم و طصنننوثم و مل یفشنننب  انننه ی ویفننن  طبونأنننه و  ط ،دیفنننث طصنننح،أا، و 
 41إال ر،دٌر قةیفٌل و ش،ذ یفسیفر. مراا،هتم

کىه منظىور از  استفادهوی در این عبارت منابع مورد  کرده است. روشىن اسىت  اش را معرفی 
 ، منابع مکتوب حدیثی بوده است. «مصنفات»و « أصول»، «کتب»سه واژه 

کنىىار « حىىدیث»ب. در برخىىی طىىر  و اجىىازات،  ، اسىىتعمال شىىده «مصىىن »یىىا « کتىىاب»در 
 است: است؛ برای نمونه نجاشی در اجازه خود به آثار علی بن إبراهیم بن هاشم آورده 

ك نا إیل  نیل  طخ رر، تأی ب  تأی و غیفرهل    ن س  ب  محعة ب   یل ب    نی ن  قن،ل: 
ك  هب  إبرنهع    42.بقج،اة س،ئر  ییفثه و 

کرده است:  گزارش  گونه   وی همچنین طری  خود به محمد بن الحسن بن ولید را این 
تأنی بن  ن سن  و رطیفنت  طخ رر، طبو ن سلد  یل ب  طمحی ب  تأنی بن  طن،هرل قن،ل:  نیثا،

ك  ه و ط ،دیفثه  طج،اته أیف    د 43.صه خ 
 ر طری  نجاشی به عباس بن معروف نیز آمده است: 

                                                   
 .1014،   813. همان، ص40
 .2، ص1، جاالستبصار 41.
 .680، ش 260همان، ص 42.
 .1042، ش 383همان، ص 43.
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أیف  طخ رر، طمحی ب   یل ق،ل ...    نص  ،س   44.و مراا،ته   ییفثه  خ 

 توان احتماالت مختلفی را مطر  نمود: های فو ، می در نمونه« حدیث»در باره 
گزارشاول. منظور از حدیت گفتار و اقوال و  های شىفاهی اسىت.  ، معنای لغوی آن، یعنی 

« أصىول»، «کتب»در مقابل سه واژه « أحادیث أصحابنا»بنا بر این، در نمونه نخست، منظور از 
، منقوالت شفاهی و نقل غیر مکتوب اصىحاب باشىد. همچنىین در نمونىه دو ، «مصنفات»و 

گ»مراد از تعابیر موجود در طر ،  باشىد. پىس هىدف، اراتىه طریى  « های او ها و نوشته فتهبه همه 
کتبی بوده است. به همه نقل  های شفاهی و 

های یىاد شىده، قابىل پىذیرش نیسىت؛ زیىرا اواٌل شىاهدی بىر اسىتفاده از  این احتمال در نمونه
منقىىوالت شىىفاهی در دو اثىىر مهىىم حىىدیثی شىىیخ طوسىىی دیىىده نشىىده و ایىىن احتمىىال، خىىالف 

گیىىىری انتقىىال احادیىىىث بىىىه شىىىیوه  45مشىىىیخه اسىىىت. تصىىریح وی در مقدمىىىه ثانیىىًا بىىىه دلیىىىل فرا
گزارش انتقال شفاهی از این محدثان، اراته طری   مکتوب در این دوره از تاریخ حدیث و نبود 

 به منقوالت شفاهی ایشان منتفی است.
گزارش یب حدیث نامدار مانند  باشد؛ بىرای نمونىه، « حدیث الغدیر»دو . مراد از حدیث، 

 گوید:  اشی در باره اسماعیل بن جابر الجعفی مینج
    46و هو نصبا  نا  ییفث نألذنی.

کىىىىه بىىىىا نىىىىا  خاصىىىىی شىىىىهرت   بىىىىه عبىىىىارت دیگىىىىر، در ایىىىىن مىىىىوارد منظىىىىور احىىىىادیثی باشىىىىد 
 47یافته است.

کتاب  کتاب  تهذیب األحکا این احتمال نیز در باره  قابل پذیرش نیست؛ زیرا در مشیخه 
به چنین احادیثی اشاره نشده است. همچنین در نمونه دو  نیز از محدثان یىاد شىده، حىدیثی 

گزارش نشده است. از این رو، احتمال دو  نیز منتفی خواهد بود.  با عنوانی خاص 
کتبىىه / مصىىنفاته»سىىو . منظىىور از  ی مشىىابه و یىىا ، در نمونىىه دو ، عبىىارت«بجمیىىع حدیثىىه و 

کتبىىه و روایاتىىه»متىىرادف بىىا  باشىىد. در ایىىن صىىورت، حىىدیث تعبیىىری دیگىىر از روایىىت  48«بجمیىىع 
                                                   

 .742، ش 281همان، ص 44.

 .4، ص10)المشیخ (، ج تهذیب األحکا  45.

 .71، ش32، صفهرست النجاشی 46.

کتىىاب مىىن ال یحضىىره الفقیىىه« )خبىىر بىىالل و ثىىواب المىىؤذنین»های بیشىىتر، ر.ک:  بىىرای نمونىىه 47. (، 457، ص4، جمشىىیخ  
 (.536)همان، ص« نینألمیر المؤم وصی  النبی»(، 531)همان، ص« لعلی وصی  النبی»

 .65، ش 64، ص8، ش 39، صالفهرستر.ک:  48.
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کىه حىدیث و روایىت در لغىت دو معنىای مختلى  داشىته و در  خواهد بود؛ اما پیش گذشىت  تىر 
کىار رفتىىه کاربردهىایی بىرای  کىاربرد نیىز در معىانی متفىاوت بىه  « روایاتىىه»انىد. همچنىین در ادامىه، 

که قابل حمل بر خ  نیست.« حدیثه»واهد آمد 
کىىىه منظىىىور از  هىىىایی نشىىىان مىىىی چهىىىار . دقىىىت بیشىىىتر در چنىىىین نمونىىىه  در « حىىىدیث»دهىىىد 

گىىزارش «أحادیىىث أصىىحابنا»مىىواردی چىىون  کىىه در آثىىار دیگىىران   ، احىىادیثی از اصىىحاب اسىىت 
کتىىىاب   کىىىه بىىىه اسىىىتناد مشىىىیخه، بىىىىا  _شىىىده اسىىىت. از شىىىیوه شىىىیخ طوسىىىی در تىىىألی  ایىىىىن 

نیىز بایىد احىادیثی از اصىىحاب « أحادیىث أصىحابنا»منظىور از  _تفاده از منىابع مکتىوب بىوده اسى
کىىىه در سىىىایر منىىىابع آمىىىده اسىىىت. مىىىی  نقىىىل بىىىا »تىىىوان از نقىىىل چنىىىین احىىىادیثی بىىىا عنىىىوان  باشىىىد 

 یاد نمود.« واسطه
گىزارش شىده از سىوی یکىی از  گر شیخ طوسی برای دسترسی بىه احادیىث  به عبارت دیگر، ا

کتىبهم و »احادیث وی را در یکی از آثىارش یافتىه و نقىل نمایىد، در ایىن صىورت تعبیىر  محدثان،
گىر احادیىث یکىی از محىدثان مؤلى  را در آثىار  ، بر آن صد  می«أصولهم و مصنفاتهم کند؛ اما ا

گفتىه شىىود «أحادیىىث أصىحابنا»دیگىران یافتىه باشىد، تعبیىر  کىه  ، بىر آن صىاد  اسىىت؛ ماننىد آن 
کلینی را د کتاب احادیث   کنم. یافته و آن را نقل می تهذیب األحکا ر 

نهفتىه اسىت؛ « کتبهم و أصىولهم و مصىنفاتهم»با « أحادیثهم»نکته دارای اهمیت در تقابل 
گر أحادیث مندرج در آثار ایشىان را نیىز شىامل شىود، علىی القاعىده تعبیىر  کتىب و أصىول و »زیرا ا

 رسد. کافی به نظر می« مصنفات
کتبه / مصنفاتهبجم»همچنین معنای  بىه همىه احادیىث نقىل شىده از آثىار »، «یع حدیثه و 

کتب او کتب واسطه آمده  _است. بنا بر این، از احادیث او « او و مصنفات /  با عنوان  _که در 
 ، تعبیر شده است.«احادیثه»

گىزارش  در توجیه تناسب معنای لغوی با این برداشت می گىزینش و  کىه  گىاه  گفت آن  توان 
ک گىزارش شىده از  تاب نشانحدیث در  گر پذیرش اجمالی مؤل  محد  باشد، نقل احادیىث 

 های او تلقی نمود. سوی او، در دیگر آثار را باید نقل اقوال و دیدگاه

گون 5 گونا کاربرهای   «روایت». 
برد 5-1 وایت». کار  در معنای لغوی« ر

ز دیگىىر منىىابع در و نقىىل ا بىىه نقىىل حىىدیث از امىىا « روایىىت»ای اسىىتعماالت، واژه  در پىىاره
کاربرد با معنای لغىوی روایىت بىه معنىای  هنگا  تألی  یب اثر حدیثی اطال  شده است. این 
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 های زیر توجه شود: گزارش و نقل، هماهنگ است. به نمونه
کتاب   گوید:  می الفهرستال . شیخ طوسی در مقدمه 

كل ون ی م  ننراالد و طصح،  نألصولل فال أی من  طی طشنیفر إیل من، قیفنل فیفنه  فقذن ذكر. 
یفح و  ونیففه طو الم  نصف یعل و نصفجج   49و طبلد    ن فق،ده. هل یف ول  یل  

گزارش احادیث، استعمال شده است.« روایت»در این عبارت،   در مورد 
 د: گوی ب. شیخ طوسی در باره علی بن الحسن الطاطری می

ك،ی ونقایفنً،ل شنییفی نص ان،د ی مبه نهل صن ا نص رن یف   نیل من  خ،صانه من  ن م،میفن  و صنه 
ك نننا ی نصاقنننهل  ك یفنننرة ی ررنننرة مبه نننهل و صنننه  ونهننن،  ننن  نصرجننن،ل ننوثنننوقك نننا  و   قنننم   

ونیف،هتم   50ل فألجل ذص  ذكرر،ه،. بج

گر چه ضمیر  ه احادیىث منىدرج گىردد، امىا عبىارت نىاظر بى باز می« کتب»به « رواها»در « ها»ا
که طىاطری بىا وجىود تعصىب در  گفته است  کتب فقهی وی است. بنا بر این، شیخ طوسی  در 

کتب فقهی که هم خود مورد اعتماد بىوده نقلاش را از رجالی  مذهب، احادیث  انىد و هىم  کرده 
 های ایشان اطمینان بخش بوده است. گزارش

گزارش ابن غضایری از أحمد بن هالل العبرتا  تی نیز آمده است: ج. در 
نیفنه ل إال ی من، ط ا نصفوق  ی  ییفثه ك ن،  عج ل و «ننشنیفر »   ن  ن سن  بن  ت نو  من  
  51«.روندره»تأی ب  طیب  أیفر م  

 نجاشی نیز در باره این مؤل  آورده است: 
ك ،  روندر. ك ،  عوم و صیفة  و    52و ال ط رل صه إال 

کىه منظىور ابىن غضىایری از  بنا بر این، روشن مىی ، یکىی از دو اثىر «التوقى  فىی حدیثىه»شىود 
 وی بوده است.« نوادرکتاب »حدیثی أحمد بن هالل و احتمااًل همان 

کاربردهای دیگر  به نظر می معنىای لغىوی آن،  _کىه در ادامىه خواهىد آمىد  _« روایىت»رسد در 
کىه در هىر یىب از  گزارش، لحا  شده اسىت؛ بىا ایىن تفىاوت  گىزارش بىا یعنی  کاربردهىا، متعَلى  

 دیگری متفاوت است.
                                                   

 .32. همان، ص49
 .390، ش 156. همان، ص50
 .166، ش 112، صرجال ابن الغضاتری. 51
أحمىىد بىىن هىىالل أبىىو جعفىىر العبرتىىاتی صىىالح الروایىى  یعىىرف منهىىا و ینکىىر و قىىد روی فیىىه ذمىىو  مىىن سىىیدنا أبىىی محمىىد . »52

کتاب نوادر العسکری کتاب یو  و لیل  و   (.199، ش 83، صفهرست النجاشی) «. و ال أعرف له إال 



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ستم

بی
ماره 

، ش
 دوم

104 104 

برد 5-2 وایت». کار  در نقل شفاهی حدیث« ر
کىىرده اسىىت. بىىا توجىىه بىىه فقىىدان « روی الحىىدیث»نجاشىىی از برخىىی محىىدثان بىىا تعبیىىر  یىىاد 

گىىرایش  گىزارش انتسىىاب اثىر بىىه بیشىتر ایىىن افىراد و اختصىىاص ایشىان بىىه ایىن توصىىی ، احتمىال 
 آید. دیث قوی به نظر میایشان به نقل شفاهی احا

 نجاشىىىی در بىىىاره دو بىىىرادرزاده إسىىىحا  بىىىن عمىىىار، یعنىىىی علىىىی و بشىىىر فرزنىىىدان إسىىىماعیل، 
 گفته است: 

  53 ن ییفث.  ك،ر، م  وجوه م   نا
گفته است:   او در باره دو فرزند حذیف  بن منصور نیز 

نیف، ن ییفث.   54و نأا،ه ن س  و تأی  
 وی همچنین در معرفی جعفر بن محمد آورده است: 

  55ن ییفث.  و نأاه حییی ب  ج ار  نا
گفته است:   نجاشی در باره فرزندان عبد الحمید بن بکیر بن أعین نیز 

نون ن ییفث.   56وصی   ی ن أیفی تأی و ن سلد و  یل  
که به هیچ یب  از آنها اثری نسىبت نکته حایز اهمیت در باره همه افراد یاد شده، آن است 

 داده نشده است.
کىىىه از آنهىىىا بىىىا عنىىىوان راوی حىىىدیث یىىىىاد  کسىىىىانی   البتىىىه غیىىىر از مىىىوارد فىىىو ، بىىىه برخىىىی از 
شده، آثاری منسوب است؛ برای نمونىه، نجاشىی در بىاره علىی بىن محمىد بىن جعفىر بىن مسىرور 

 گفته است: 
ك ،    ن ییفث   نا   57.و آدنأه فضل نص ةمو م،.  یث نصس ل مل یفسأ  ماه. صه 

 وی همچنین در شر  حال إبراهیم بن أبی البالد آورده است:
نیف، ن ییفث.   58 و  برنهع تأی و حییی  

                                                   
 .169، ش 71. همان، ص53
 .383، ش 148. همان، ص54
 314، ش 122. همان، ص55
 ،581، ش 222. همان، ص56
 .685، ش 262. همان، ص57
 .32، ش 22. همان، ص58
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کتىاب   60«کتىاب»و بىه یحیىی بىن ابىراهیم  59«نىوادر»او در جایی دیگر بىه محمىد بىن ابىراهیم 
 گوید:  نسبت داده است. نجاشی در معرفی علی بن النعمان األعلم النخعی نیز می

نیف، ن ییفث   61. و نأاه ن س  ب   یل و نأاه طمحی  

امىا از فرزنىد  62گزارش شده اسىت؛« کتاب النوادر»از حسن بن علی بن نعمان اثری با عنوان 
گزارشی در دست نیست.  دیگر 

کتاب  کتىاب  نوادراز انتساب  کىاربرد ایىن واژه در  کىه  _نىوادر به برخی از این افىراد، احتمىال 
 یابد. نیز قوت می _طلبد  خود مجالی خاص می

برد 5-3 وایت». کار وایت کتاب« ر  در ر
گىزارش « روایت»واژه  کار رفته، در بیشتر استعماالت قدما در  گزارش حدیث به  که در  با آن 

کاربرد داشته است.  و نقل آثار مکتوب حدیثی، 
گستردگی منابع مکتوب در دوران حیات اتمىه گىزارش احادیىث  به دلیل  و پىس از آن، 

گون، ماننىد  های حدیثی صورت می در قالب مجموعه گونىا پذیرفت. با توجه بىه وجىود شىواهد 
گزارش شده از محدثان مختل  و شیوه استناد به آنها در در ذکر اسىناد احادیىث در  حجم آثار 

کمیا می 63نیمه دو  عصر حضور، گزارش احادیث منفرد چنان  که  کىه توان ادعا نمود  ب است 
کىىه محىىدثان امامیىىه روایىىات  امکىىان صىىرف نظىىر از آنهىىا معقىىول مىىی نمایىىد. ایىىن در حىىالی اسىىت 

گردان خویش انتقال می خویش را در مجموعه گردآورده و به شا کوچب و بزرگ  دادند. بنا  های 
کتىىاب و دسىىت گىىىزارش  کىىىه اسىىتعمال روایىىت بىىه معنىىای  هىىىای  نوشىىته بىىر ایىىن، بایىىد پىىذیرفت 

گزارش احادیث به تنهایی داشته است. در ادامىه بىه نقىل و  محدثان، رواج و جریان بیشتری از 
که این نکته را به اثبات می بررسی نمونه  پردازیم. رسانند، می هایی 

گفتىىار شىىیخ صىىدو  در مقدمىىه  کىىه  دانسىىته مىىی کتىىاب مىىن ال یحضىىره الفقیىىهالىى . از  شىىود 
                                                   

کثىر   مولی بنی عبد ان بن غطفان، ثق ، قلیل الحىدیث. و یحیىی أخىوهمحمد بن إبراهیم بن أبی البالد و أخوه یحیی . »59 أ
کتاب نوادر  (.917، ش 341)همان، ص« حدیثا منه. له 

کىان » 60. یحیی بن إبراهیم بن أبی البالد و اسم أبی البالد یحیی. مولی بنی عبىد ان بىن غطفىان، ثقى  هىو و أبىوه أحىد القىرا  
کتاب  (.1205، ش 445ن، ص)هما« یتحق  بأمرنا هذا. له 

 719، ش 274همان، ص 61.

کثیر الفواتد» 62. کتاب نوادر صحیح الحدیث   (.81، ش 40)همان، ص« له 
کىىه انتقىىال میىىرا  حىىدیثی شىىیعی بىىر پایىىه منىىابع مکتىىوب اسىىتوار بىىوده، خىىود مقىىالی مسىىتقل 63 . بحىىث در بىىاره اثبىىات ایىىن 

که نگارنده امیدوار است در فرصتی مناسب بدان اه می  تما  ورزد.طلبد 
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کىه  کتىاب، بیشىتر مصىىنفاتی را  کننىده تىألی  ایىىن  شىیخ صىىدو  آنهىا را در سىفر بىىه درخواسىت 
کرده است. 65روایتاستنساخ و سماع نموده و اجازه  64همراه داشته،    66آن را دریافت 

کتىىىاب  گروهىىىی از مشىىىایخ طایفىىىه  مىىىی الفهرسىىىتب. شىىىیخ طوسىىىی در ابتىىىدای  کىىىه   گویىىىد 
گماشىىىىته کتىىىب فهرسىىىىت همىىىت   انىىىد، امىىىا هىىىىیچ یىىىب بىىىىه  از اصىىىحاب حىىىدیث، بىىىىه تىىىألی  

گردآوری همه منا کار خویش برنیامدهدنبال  اند. شیخ طوسی فهارس اصحاب  بع و جامعیت 
کتابخانىه را سىیاهه آثىاری مىی کىه در  گىرد آمىده و ایشىان خىود آنهىىا را  دانىد  هىای شخصىی ایشىان 

را در بىاره نقىل آثىار نوشىتاری پیشىینیان بىه « روایىت»اند. وی در این مقدمه آشکارا  نموده روایت
 67کار برده است.

گىىزارش شىىده  روایىىتد نیىىز ج. در برخىىی مىىوار یىىان  کتىىاب از سىىوی یکىىی از راو یىىادی  تعىىداد ز
یىى  بىىن حکىىیم  کىه معاو گزارشىىی آورده اسىىت   روایىىتاصىىل را  24اسىت؛ بىىرای نمونىىه، نجاشىىی در 

گزارشی از  68کرده است.  کتب صد نفر از اصىحاب امىا  صىاد  روایتشیخ طوسی نیز در 
 69به واسطه احمد بن محمد بن عیسی از ابن أبی عمیر خبر داده است.

شیخ طوسی همچنین در معرفی حیدر بن محمد السمرقندی، وی را از مالزمان عیاشی و 
کتب شیعه را با قراتت و اجازه،  راوی کتاب از  که هزار  کرده است  کىرده  روایتآثار وی معرفی 
کتاب  70است. گزارشی الرجالوی در  گفته است: ، در   دیگر از همین راوی 

  71 ویف  مراا،. نصشیف   و طصوثم   ...   عجنا

 گوید:  شیخ طوسی در جایی دیگر در باره علی بن محمد بن الزبیر القرشی می
ك  هل و       یل ب  ن س  ب   نا ك ر نألصول.   نافض،ل ویف      72ط

                                                   
کرده است. 245. شیخ صدو  در همین مقدمه تعداد این آثار را 64  کتاب اعال  

کتىاب از مؤلى  یىا صىاحب نسىخه؛ بىرای نمونىه، ر.ک:  . اشاره به شیوه65 کسىب اجىازه روایىت  ای متداول در نزد قىدما بىرای 
 وشا (.، ماجرای مالقات أحمد بن محمد بن عیسی با حسن بن علی ال40، صفهرست النجاشی)
کثر ما صحبنی من مصنفاتی. »66  (.2، ص1 ، جکتاب من ال یحضره الفقیه« )عنی روایتهاو سماعه لها و   هذا مع نسخه أل
کان غرضه أن یذکر ما اختص . »67 کل منهم  کثره، بل  و أحاطت به خزانته من  بروایتهو لم أجد أحدا استوفی ذلب و ال ذکر أ

 (.32، صالفهرست« )ا  جمیعهالکتب، و لم یتعرض أحد منهم باستیف

 (.1098، ش 412، صفهرست النجاشی« )أربع  و عشرین أصال لم یرو غیرها  حکیم  روی معاوی  بن. »68
کتب مات  رجل من رجال الصاد . »69  (.617، ش 218، صالفهرست« )و روی عنه أحمد بن محمد بن عیسی 
و قرأهىا علیىه، و روی ألى    مصىنفاته  و قىد روی جمیىع جلیل القىدر، فاضىل، مىن غلمىان محمىد بىن مسىعود العیاشىی. »70

کتب الشیع  بقرا   و إجاز   (.259، ش 120)همان، ص« کتاب من 
 .6073، ش 421، صرجال الطوسی. 71
 .6179، ش 431. همان، ص72
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گفته است:   او همچنین در باره هارون بن موسی التلعکبری 
ونیف ل  یمی نصاظیفرل ثق ل   73نألصول و ننراا،..  ویف   ناونس  نصج

یىد  74شیخ طوسی در معرفی أحمد بن محمد بن مسىلم  الرصىافی، أحمىد بىن محمىد بىن ز
محمىد بىن أحمىد  77محمد بن عباس بن عیسىی، 76إبراهیم بن سلیمان بن حیان، 75الخزاعی،

از تعبیىىر  80الحسىن بىىن حىىاز ، و محمىىد بىىن 79محمىد بىىن خالىىد الطیالسىی 78بىن رجىىا  البجلىىی،
کثیر » کتبًا   بهره برده است. « روی عنه حمید أصواًل / 

کتىاب خىاص تصىریح شىده اسىت؛ بىرای نمونىه، شىیخ  د. در پاره ای موارد نیز به روایت یب 
کتاب... »طوسی عبارت  أحمىد بىن  81را در معرفی أحمد بىن بکىر بىن جنىا ،« روی عنه حمید 

أحمىد بىن الحسىین  83القزاز،  أحمد بن الحسین البصری 82ن دکین،الفضل ب  میثم بن أبی نعیم
کىار  86و محمد بن حسىان عىرز  85محمد بن عبد ان المسلی 84بن مفلس الضبی النخاس، بىه 

 برده است.
کىىىاربرد از واژه  کتبىىىه و »تىىوان مىىىواردی چىىىون  ، مىىىی«روایىىىت»بىىر اسىىىاس ایىىىن  أخبرنىىىی بجمیىىىع 

 را همه آثار محد  و روایات آثار دیگران از سوی وی تفسیر نمود. 87«روایاته
برد 5-4 وایت». کار وایت نسخه کتاب« ر  در ر

کاربرد واژه  که در  گون  مشاهده می« روایت»مفهو  دیگری  گونىا گزارش نسخه / نسخ  شود، 
کىىاربرد، در  کتىىاب اسىىت. ایىىن  کىىه بىىه اراتىىه فهرسىىت  _شىىیخ طوسىىی و نجاشىىی  الفهرسىىتیىىب 

                                                   
 .6386، ش 449. همان، ص73
 .5941، ش 408. همان، ص74
 .5942. همان، ش 75
 .5943، ش 408. همان، ص76
 .6301، ش 441ص. همان، 77
 .6302همان، ش  78.
 .6304همان، ش  79.
 .6306همان، ش  80.
 .5939، ش 408همان، ص 81.
 .5940همان، ش  82.
 .5944. همان، ش 83
 .5945، ش 409. همان، ص84
 .6303، ش 441. همان، ص85
 .6305. همان، ش 86
 .75، ش 69، ص65، ش 64، ص8، ش 39، صالفهرست. برای نمونه، ر.ک: 87
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 شود. بسیار دیده می _ن و آثار ایشان اختصاص یافته مؤلفا
گىىوی میىىان أحمىىد بىىن محمىىد بىىن عیسىىی و حسىىن  گفىىت و  گىىزارش نجاشىىی از   از تحلیىىل 

کىىىه استنسىىىاخ و سىىى س سىىىماع یىىىا قراتىىىت، پىىىیش بىىىن علىىىی بىىىن الوشىىىا ، آشىىىکار مىىىی  نیىىىاز  شىىىود 
 ای جدیىىد  در ایىىن شىىیوه از تحمىىل حىىدیث، اجىىازه بىىا تولیىىد نسىىخه 88کسىىب اجىىازه بىىوده اسىىت.

تىوان  شىد. از ایىن رو، مىی همىراه مىی _گردیىد  که با قراتت و یا سماع، با نسخه اصىل مقابلىه مىی _
گىزارش نسىخه نیىز  حدس زد در پاره کىاربرد معنىای روایىت مشىتمل بىر  کسب اجىازه،  ای از موارد 

 بوده است.
گون به و گونا گزارش شده از یب مؤل  به دالیل  جود آمىده بر این اساس، اختالف در نسخ 

یىىان باشىىد؛ زیىىرا ممکىىن اسىىت اسىىتاد در هنگىىا  استنسىىاخ،  کىىه یکىىی از آنهىىا مىىی توانىىد تعىىدد راو
گرد جدید قرار داده و یا  نسخه کتاب خود را در اختیار شا ای ویرایش یافته و یا بازنگری شده از 

کتاب، برای استنساخ اراته شده باشد.   به دالیل دیگر، بخشی از 
شىی و شىیخ طوسىی بىه روشىنی بىه وجىود چنىین رویىدادی در نقىل های مختل  نجا گزارش

کىىه از آن بىىىه اخىىىتالف روایىىىت تعبیىىر شىىىده اسىىىت. در بیشىىىتر  آثىىار مکتىىىوب مشىىىایخ، اشىىىاره دارد 
هىا در ادامىه  ها به نا  راوی آن نسخه شهرت یافته است. برخی نمونه ها، هر یب از نسخه نمونه

 خواهد آمد.
های مختل  از اثر، بدون اشىاره  به اصل وجود نسخه« روایت»ای موارد با واژه  ال . در پاره

گىزارش نسىخه کتىاب عىال  بىن  به وجود اختالف در بین آنها تصىریح شىده اسىت.  هىای متعىدد 
گزارش آورده است: رزین از سوی شیخ طوسی نمونه  ای از این موارد است. او در این 

ك ، ل و هو ط أ  رسخ: مهن،:  ونیف صه  ونیفن ن س  ب  ت و ... و مهن،:    تأنی بن  خ،صنی   
ونیفنن نص یف،صیسن... و مهننن،:  ونیفنن تأننی بنن  طیب نصرننه ،ی... و مهننن،:    ن سنن  بنن   ننیل بنن    

   89فض،ل...
گفته است:  در نمونه کتاب حسین بن نعیم  گزارش   ای دیگر نجاشی در 

ونیف،. ك ،  بج ونیف  نب  طیب  أیفر.  صه    90ك یفرةل  هن،:  
                                                   

عن أحمد بن محمد بن عیسی قال: خرجت إلی الکوف  فی طلب الحدیث، »ر باره این مالقات آورده است: . نجاشی د88
کتىىاب العىىال  بىىن رزیىىن القىىال  و أبىىان بىىن عثمىىان األحمىىر،  فلقیىىت بهىىا الحسىىن بىىن علىىی الوشىىا ، فسىىألته أن یخىىرج لىىی 

کتبهمىا و اسىمع مىن فأخرجهما إلی فقلت له: أحب أن تجیزهما لی، فقال لی: یا رحمب ان و م ا عجلتىب؟ اذهىب فا
 (.80، ش 39، صفهرست النجاشی« ) بعد، فقلت: ال آمن الحدثان

 .499، ش 183، صالفهرست. 89
 . 120، ش 54، صفهرست النجاشی. 90



برد 
کار

«
یث

حد
»و « 

یت
روا

 »
نیان

یشی
ال پ

 رج
ت و

هرس
در ف

 

 

 

109 

کتىاب، یکىی از آنهىا را  شاره به وجود نسخهوی با ا ابىن أبىی  روایىتکىه بىه  _های مختل  از 
کرده است._ عمیر انتشار یافته   معرفی 

که مورد توجىه فهرسىت نگىاران  کتاب نیز از جمله نکاتی بوده  ب. وجود اختالف بین نسخ 
کتىىاب بکىىر بىن صىىالح الىزاری از سىىوی گرفتىىه اسىت. نجاشىىی بىىا توجىه بىىه روایىت  گروهىىی از  قىرار 

 گوید:  اصحاب، می
فة  ونة  أ،خفالل  و هبن نصك ،  حید   91 اه. نصج

گزارش  گفته است:« نوادر»او در   ابن أبی عمیر نیز 
ك یفرةل ألی  ونةفأم، روندره فهص  فة  نصج ك یفرة فهص صد   92أ،خفالفهم.  ث، 

کىىىه در آنهىىىا بىىىه وجىىىود اخىىىتالف در نسىىىخ اشىىى نمونىىىه  اره هىىىای بسىىىیار دیگىىىری نیىىىز وجىىىود دارد 
 93شده است.

کتاب  اثىر أبىو « السنن و األحکا  و القضایا»نجاشی همچنین با اشاره به طری  ابن عقد  به 
 گوید:  رافع، می

یفی ب  تأی بن  ج انر بن  نن ن،رك یف نرل أن،ب  طیب   و  نا هبه نصاسر  م  نصكوفیفلد طیفضً، ز
كننر  نصیفنن،أة  نن  ن سننلد بنن  ن كننم ن  ننجال قنن،ل:  ننیثا،  سنن  بنن   سننلد بقسننا،ده. و ذ

ونیف شیفوخا، طی بلد نصاسرفلد نخفالفً، قةیفاًلل و    94. طیب نص  ،س طمت  
که از طری  ابن عقده نقل شده است.ای  نسخه« روای  أبی العباس»منظور از   است 

کتىاب نیىز اشىاره شىده اسىت. نجاشىی  گاه در معرفی اثری از یب مؤل  به راوی نسخه  ج. 
کتاب   گوید:  ، اثر نصر بن مزاحم المنقری میالجملدر باره 

ك نننن،   أننننلك  ننننه  سنننن،یل مهننننن،:   ل طخ ررنننن، تأننننی بنننن  ج اننننر قنننن،ل: قننننرط.  ننننیل طیب ن  
أنل نص  ،س طمحی ب  تأی بن ك ن،  ن   ونیفن    سن یفی  یفن، بن  شنیف ،ی  ن  ررنر    حینیی بن  اكج

 95ب  معن م.
                                                   

 .276، ش 109. همان، ص91
گفته است: 92 عنه عبید ان بن أحمد بن نهیىب فىإنی سىمعتها  رواهافأما التی  ». وی در ادامه طری  خود به یکی از نسخ، 

 (.887، ش 327)همان، ص« من...

کتىاب، ر.ک: همىان، ص . برای مشاهده دیگر نمونه93 ، ش 52، ص109، ش 107، ش 50های اشاره به اختالف نسىخ یىب 
، 749، ش 282، ص550، ش 207، ص334، ش 130، ص302، ش 118، ص119، ش 118، ش 53، ص116، ش 115
 .1176، ش 437، ص1112، ش 416، ص966ش ، 359ص

 .1، ش 6. همان، ص94
 .546، ش 205، ص441، ش 167های دیگر، ر.ک: ص . برای مشاهده نمونه1148، ش 428. همان، ص95
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نجاشی در برخی موارد، اثر مؤل  و طر  به او را بىا راوی نسىخه معرفىی نمىوده اسىت؛ بىرای 
 گوید:  نمونه می

ك ،أه  ن سلد ب   ثأ،ی نألمحیس نص جیل  ونیف ...    96تأی ب  طیب  أیفر طخ رر،ه...  

گفته است:  و یا 
وانء نصفأیفأصط ونیف ك ،أه   بو ن    97تأی ب  ن س  نصرا،ر. طخ رر،...  

ها و رواج آن در میان محدثان نیز دارای اهمیت است. نجاشىی در  د. شهرت برخی نسخه
 گوید:  باره حمید بن شعیب السبیعی می

ونه ك ،    ك ر م، عجا    اه  صه  ونیف  یة. و ط  98طبو   ی ن  ب  ج ة .  

هىىىای روایىىىت شىىىده از سىىىوی یىىىب راوی در یىىىب حىىىوزه  یکىىىی از نسىىىخههمچنىىىین شىىىهرت 
جغرافیایی و شهرت نسخه روایت شده دیگری در محلی دیگر نیز قابل توجه اسىت. بىر اسىاس 
کتىىاب جمیىىل بىىن صىىالح شىىهرت یافتىىه اسىىت. یکىىی از ایىىن دو  گىىزارش نجاشىىی، دو نسىىخه از 

کىىه در قىم انتشىىار یافتىىه  روایىىتنسىخه بىىه  ابىىن أبىىی  روایىىتو دیگىىری بىه حسىىن بىن محبىىوب بىىوده 
کوفیان رواج داشته است. که در میان   99عمیر، 

هىای آنهىا را فىراهم  هى. وجود تحریرهای مختلى  از یىب منبىع، زمینىه تعىدد راویىان و نسىخه
کتىاب وی اشىاره  آورده است. نجاشی در یادکرد از سعد بن سعد بن األحوص، به دو نسىخه از 

هىا بىا تنظىیم و سىاختاری موضىوعی و دیگىری بىدون سىاختار بىوده  کنىد. یکىی از ایىن نسىخه می
نسىخه دیگىر را محمىد بىىن  راوینسىخه نظىا  یافتىه را عبىاد بىن سىلیمان و  راویاسىت. نجاشىی 

 100کند. خالد البرقی معرفی می

ای دیگر از تعدد نسخ، اختالف در حجم و احتمااًل زیادی و نقصىان اسىت. نجاشىی  نمونه
گانىىىه حسىىىین بىىىن سىىىعید، بىىىه نقىىىل از ابىىىن نىىىو ، از وجىىىود  کتىىىب سىىىی  یىىىانپىىىس از معرفىىىی  و  راو

                                                   
 .122، ش 54. همان، ص96
 .406، ش 154ای دیگر، ر.ک: ص . برای مشاهده نمونه1252، ش 459. همان، ص97
 .341، ش 133همان، ص 98.
کثر. »99 ما یری منه نسخ  روای  الحسن بىن محبىوب أو محمىد بىن أبىی عمیىر، طریى  القمیىین إلیىه مىا أخبرنىا بىه... عىن  و أ

)همىان، « الحسن بن محبوب، عنه به. و أما روای  الکوفیین، فأخبرنىا محمىد بىن عثمىان... عىن ابىن أبىی عمیىر، عنىه بىه
 (.329، ش 127ص

کتاب غیر المبوب روایى  محمىد کتابه المبوب روای  عباد بن سلیمان. أخبر. »100 ناه علی بن أحمد بن محمد بن طاهر... 
 (.470، ش 179)همان، ص« بن خالد البرقی، أخبرنا الحسین و غیره... عن محمد بن خالد عنه
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کتىىاب خبىىر مىىی نسىخه ابىىن نىىو  نسىىخه مشىىهور و البتىىه قابىىل اعتمىىاد را  101دهىىد. هىىای مختلىى  
که أحمىد بىن محمىد بىن ع ای می نسخه کىرده اسىت.داند  ابىن نىو  پىس از  102یسىی آن را روایىت 

کرده و می آن، به نکته  گوید: ای بس مهم اشاره 
كل رسر  م  هبن  ،  ونهفیفجا طی تجنا     ونیف ص، م، فقطل و ال صأل    ونیفن  یل      
 103و ال رسر   یل رسر ل صئال یفق  فیفه نخفالل.

کتىىاب مشىىهو همچنىین از عبىىارت شىىیخ طوسىىی فهمیىىده مىىی کىىه  ر عبیىىد ان بىىن علىىی شىىود 
که عبید ان بن محمد بن هىالل الطىاتی راوی نسىخه  کوچب و بزرگ داشته  الحلبی دو نسخه 

 گوید:  بزرگ بوده است. شیخ طوسی در باره او می
ك،ی عجنا   نا  104ك ،  ن ةیب نصاسر  نصك یفرة.   اه نصفة ك جا ... و ق،ل: 

وایت». اشتمال 5-5  «اعتبار»بر مفهوم « ر
و احادیىىث همىىواره در نىىزد عالمىىان دینىىی از اهمیىىت و ارزش واالیىىی برخىىوردار بىىوده اخبىىار 

گىزارش( ننمىوده و  است. بدون تردید، بیشتر قىدما، هىر حىدیث و هىر منبىع حىدیثی را روایىت )( 
دانسىتند. از ایىن رو، در همىه یىا بیشىتر مىوارد، روایىت یىب  خود را مجاز به نقل آن به دیگران نمی

کننىده آن دانسىت. ایىن حساسىیت  ر را میحدیث و یا یب اث گىزارش  توان نشانه اعتمىاد نسىبی 
کتاب بخش گاه در روایت یب  که حتی  هىایی از آن را اسىتثنا  اصحاب تا بدان پایه بوده است 

 اند. کرده و روایت ننموده
کىه در فرآینىد اعتمىاد چىه عىواملی نقىش آفىرین بىوده و یىا یىب محىد   بنا بر این، فىارغ از آن 

کلىی خىاص بى در « روایىىت»ر اسىىاس چىه معیارهىىایی بىه اعتبىار منبىىع اعتقىاد یافتىىه، بایىد بىه طىىور 
 میان قدما را متضمن مفهو  اعتبار اجمالی حدیث یا منبع روایت شده دانست.

شیخ طوسی در تبیین شیوه تعامل با روایىات افىراد ضىعی  یىا مىتهم، آنهىا را مشىابه روایىات 
کلىی عمىل بىه ایىن روایىات را بىا وجىود قىىراین  عامىه، غالیىان و فىر  انحرافىی مىی دانىد. او بىه طىىور 

                                                   
گىزارش نجاشىی و ابىن نىو ، 101 کتاب را مورد تأیید قرار داده و با اشاره به  . محد  نوری نیز وجود اختالف متنی در نسخ 

کانت مختلف  بالزیاد  و النقیص  فی األحادیث أو فی متونها»ید: گو می کتب األهوازی  کالمه أن نسخ  « و یظهر من تما  
 (.175، ص2، جتهذیب المقال. نیز ر.ک: 391، ص4، جخاتم  المستدرک)
، ش 59، صفهرسىت النجاشىی« )فأما ما علیه أصحابنا و المعول علیه ما رواه عنهمىا أحمىد بىن محمىد بىن عیسىی» 102.

136 – 137.) 
 . همان.103
 .6185، ش 431، صرجال الطوسی. 104
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گر قرینه پذیرش واجب می ای وجود نداشىته باشىد، بایىد در عمىل بىه  شمارد. وی معتقد است ا
کرد. شیخ طوسی همىین نکتىه را علىت توقى  مشىایخ از پىذیرش بسىیاری از  این روایات توق  

بنىا بىر ایىن، مشىایخ در  105ت دانسىته اسىت.مصىنفا روایتاحادیث و استثنای برخی از آنها در 
شىان چنىین محتىوایی را از جملىه  ننموده و یا در فهارس روایتصورت فقدان اعتبار خبر، آن را 
 اند. مرویات خویش استثنا نموده

گون  گونىىا کىىه بىىه شىىکلی صىىریح یىىا ضىىمنی،  _« روایىىت»در ادامىىه ایىىن مباحىىث اسىىتعماالت 
 گرد آمده است. _شود و یا مستلز  اعتبار بوده  میده میمعنای اعتبار حدیث یا منبع از آن فه

 . روایت نکردن از برخی راویان 5-5-1
کىه نشىان مىی دهىد، مشىایخ حىدیث در عصىر حضىور و  شواهد غیر قابل انکىاری وجىود دارد 

گماشىته روایىتاوایل دوران غیبت، با بررسی دقی  بىه  انىد. نتیجىه ایىن  یىب اثىر حىدیثی همىت 
 ار برخی راویان بوده است.کار عد  روایت آث

کىه در آنهىا از عبىاراتی چىون:   أرویأن   ال أسىتحل» 106،«لکىم أنىا عنىه شىی اً  أرویال »مواردی 
هایی از عىد  روایىت از  آمده، نمونه 108«أحادیث... أرویأن   ال أستحل» 107،«عنه حدیثًا واحداً 

 این افراد بوده است.
کشی أحمد بن محمد بن عی گزارش  کىه همچنین بر اساس  که بر این باور بود  سی تا زمانی 

حسىىىىن بىىىىن محبىىىىوب در روایىىىىت از أبىىىىی حمىىىىز  الثمىىىىالی مىىىىورد اتهىىىىا  اسىىىىت از وی چیىىىىزی )( 
 109کرد. نمی روایتحدیثی/کتابی( را 

                                                   
کثیر  هذه صورتها و. »105 و استثنوها فی فهارسهم من جمل  ما یروونىه لم یرووها  و ألجل ذلب توق  المشایخ عن أخبار 

 (.151، ص1، جعد  األصول« )من التصنیفات
فیه أحادیث محمد بن سنان، فقال لنىا: ان شى تم أن تکتبىوا  ذکر حمدویه بن نصیر، أن أیوب بن نو ، دفع الیه دفتراً . »106

کلما حدثتکم بىه  کتبت عن محمد ابن سنان و لکن ال أروی لکم أنا عنه شی ًا، فانه قال قبل موته:  ذلب فافعلوا، فانی 
 (.976،  795، ص2، جاختیار معرف  الرجال« )لم یکن لی سماع و ال روای  انما وجدته

کتبت تفسیر  قال ابن مسعود:. »107 کثیر ، و  کذاب ملعون، قد رویت عنه أحادیث  سمعت علی بن الحسن بن أبی حمز  
کلىىه مىىن أولىىه الىىی آخىىره، اال أنىىی ال أسىىتحل . نیىىز، ر.ک:، 756،  706همىىان، ص« )أن أروی عنىىه حىىدیثًا واحىىداً   القىىرآن 

 (.1042،  827ص
کتبت أحادیث محمد بن سنان، عىن أیىوب بىن نىو » 108. أن أروی أحادیىث محمىد بىن   و قىال: ال أسىتحل قال حمدویه: 

أن   قىال عبىد ان بىن حمدویىه: سىمعت الفضىل بىن شىاذان، یقىول: ال أسىتحل»(. نیىز: 729،  687)همان، ص« سنان
 (.978،  796)همان، ص« أروی أحادیث محمد بن سنان

عىن ابىىن محبىوب، مىىن أجىل أن أصىىحابنا یتهمىون ابىىن   قىال نصىر بىىن الصىبا : أحمىىد بىن محمىىد بىن عیسىىی ال یىروی» 109.
 (.989،   799، ص2 ، جهمان) «محبوب فی روایته عن أبی حمز ، ثم تاب أحمد بن محمد فرجع قبل ما مات
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که  بنا بر این، می که در مواردی  کسانی  _صورت پذیرفته  روایتتوان فهمید  حداقل در باره 
نوعی اعتماد و تأیید اجمالی، مفروض بىوده اسىت. ایىن  _اند  که چنین مبنایی را اختیار نموده

کىه بسىیاری از مشىایخ، بىا  کتىاببدان معنا است  ، مهىر تأییىدی بىر آن نهىاده و محتىوای روایىت 
 اند. منبع را اجماال معتبر دانسته

 . روایت نکردن برخی آثار5-5-2
گىاه از روایىت برخىی آثىار اجتنىاب نمىوده ایىن مىوارد منشىأ انىد. در بعضىی از  مشایخ حىدیثی 

عد  اعتماد، تنها مؤلى  یىا راوی اثىر نبىوده، بلکىه جعلىی پنداشىتن اثىر، دلیىل فقىدان اعتبىار آن 
گرفته و مشىایخ از  آن خىودداری  روایىتبوده است. از این رو، آن اثر در فهرست آثار موضوع قرار 

کىه اصىل  اعتقىاد بىودهاند؛ برای نمونه، ابن ولید و به پیروی از او شیخ صدو ، بر این  نموده انىد 
کتىاب خالىد بىن عبىد ان، از سىوی محمىد بىن موسىی الهمىدانی  زید الزراد، اصل زید النرسىی و 

گزارش از این ماجرا آورده است:   جعل شده است. شیخ طوسی در 
رندل ثأ، طصالی.  یفی نصال یفی نصاریس و ز تأی ب   یل ب  ن سلد ب  أ،بویفنهل و قن،ل  عجومه،  ملز

كنبص   مل عجومه،: ی فهرسفه كن،ی یفقنول: مهن، موضنو ،یل و  تأنی بن  ن سن  بن  نصوصیفنیل و 
كنن،ی یفقننول: وضنن  هننبه نألصننول تأننی بنن  مننویس  ك نن،  خ،صننی بنن    ننی ن  بنن  سننیعر و 

 110نثأینین.

کتاب خالد بن عبد ان، آورده است:  شیخ طوسی در جایی دیگر، در باره 
كر طبنو ج انر تأنی بن   نیل بن  أ،بویفنه نصقأنص  خ،صی ب    ی ن  ك ، . ذ ل  ن   ب  سیعر صه 

نیفننهتأننی بنن  ن سنن  بنن  نصوصیفننیل طرننه قنن،ل:  رننه موضننو ل وضنن ه تأننی بنن  مننویس  ال ط  ل أل
 111نثأینین.

 . استثنای برخی آثار یک مؤلف5-5-3
پدیىد آورنىده، بىه معنىای روایت همىه آثىار و اسىتثنای یىب اثىر مکتىوب از مجموعىه آثىار یىب 

 اعتبار اجمالی بقیه موارد است.
کتىىىاب بصىىىاتر  شىىىیخ طوسىىىی، پىىىس از معرفىىىی آثىىىار محمىىىد بىىىن الحسىىىن الصىىىفار، مؤلىىى  

دو طری  به آثار وی اراته نموده است: طری  نخست، به واسطه ابن أبىی جیىد از  112الدرجات،
                                                   

 .300 - 299، ش 130، صالفهرست 110.
 .269، ش 122. همان، ص111
 .621، ش 220. همان، ص112



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
ستم

بی
ماره 

، ش
 دوم

114 114 

طری  دو ، همه آثار صفار  ابن ولید و طری  دو ، به واسطه شیخ صدو  از ابن ولید است. در
کتاب   روایت شده است. در این طری  آمده است:  بصاتر الدرجاتبه جز 

ل    تأی ب  ن س  ]ب  وصیفی[ل    تأنی  و طخ رر، و،  ل    تأی ب   یل ب  ن سلد
ك ،   وه  ملل فقره أر،ئر نصیرج،.ب  ن س  نصرا،رل    رج،صه إال    113. اه نب  نصوصیفی  عج

کتاب، ابن ولیىد را بىه پرهیىز از روایىت آن به احتم ال، عد  پذیرش مضامین مندرج در این 
 وادار نموده است.

کتاب در روایت آن5-5-4  . استثنای بخشی از 
هىا بىوده اسىت؛  هایی از آثار حدیثی با هدف عد  پذیرش آن بخىش اسثتنا از روایت بخش

، اثىر محمىد بىن نىوادر الحکمى تىاب ک روایىتبرای نمونه، شیخ صدو  و استادش ابىن ولیىد، از 
کىىه متضىىمن غلىىو و تخلىىیم بىىوده و بىىه واسىىطه برخىىی  أحمىىد بىىن یحیىىی األشىىعری، احىىادیثی را 

گزارش شده استثنا نموده  114اند. راویان، 
کتىىب أبىىو سىىمین  محمىىد بىىن  همچنىىین در نمونىىه ای دیگىىر، شىىیخ صىىدو  و مشىىایخ وی، از 

کىىه دارای غلىىو، تخلىىیم  و تىىدلیس بىىوده و یىىا از منفىىردات مؤلىى  بىىه علىىی الصىىیرفی احىىادیثی را 
کتىاب  115انىد. خىویش خىارج نمىوده روایىترفته، از دایىره اجىازه  شمار می در طریى  نجاشىی بىه 

   116نیز موارد تخلیم، استثنا شده است.  محمد بن الحسن بن شمون
کىىىه در   ایىىىن شىىىیوه از اجىىىازات بىىىه معنىىىای پىىىذیرش اعتبىىىار اجمىىىالی سىىىایر مىىىواردی اسىىىت 

استثنای باقی مانده است. محق  تسىتری بىا اشىاره بىه احتمىال دخىل و تصىرف در متىون پهنه 
کید مىی کىه مهىم روایات و بررسی نقادانه آنها از سوی قدما، تأ تىرین عامىل خىروج احادیىث  کنىد 

ایىن  117آنهىا از سىوی مشىایخ حىدیث بىوده اسىت. روایىتنادرست از چرخه نقل و انتقال، عىد  
وان بهتىرین دلیىل بىرای در برداشىىتن معنىای اعتبىار اجمىالی در روایىىت تىوان بىه عنىى رویکىرد را مىی

 اساتید دانست.
                                                   

 .221همان، ص 113.

کان فیه من غلو أو تخلیم، و هو الذی یکون فی» 114.  (.622، ش 221، ص)همان« طریقه...  إال ما 

کان فیها من تخلیم أو غلو أو تدلیس أو ینفرد به و ال یعرف من غیر طریقه. »115  (.624، ش 223، ص)همان« إال ما 
کلهىىا مىىا خىىال التخلىىیمأخبرنىىا أحمىىد بىىن علىىی... عىىن محمىىد بىىن الحسىىن بىىن شىىم» 116. ، فهرسىىت النجاشىىی« )ون بکتبىىه 

 (.899، ش336ص
کانوا إذا رووا لتالمذتهم روایىات مىن أحىد مىن أول ىب المجىروحین علىی اخىتالفهم، اقتصىروا علىی مىا هىو » 117. إن المشاتخ 

نای مىوارد های متعىددی از اسىتث (. محق  تسىتری نمونىه406، ص12، جقاموس الرجال« )لهم السقیم لم یروواالسلیم و 
 ها و آثار را یاد آور شده است. تخلیم و غلو و همچنین استثنای احادیث، روایات، نسخه
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 . استثنای یک حدیث از روایت یک اثر5-5-5
گىىاه تنهىىا  کتىىب حىىدیثی نبىىوده اسىىت. ایىىن روش  شىىیوه اسىىتثنا و عىىد  روایىىت، مخىىتص بىىه 

کتىاب ، تعالشىرا شامل یب حدیث در یب مجموعه حدیثی شده است؛ برای نمونه، در طری  
« تحریم لحم العیر»اثر ابراهیم بن هاشم، یب حدیث استثنا شده است. این حدیث در بحث 

گفته شده:   آمده است. در توجیه این استثنا 
نیفهال  ره ت،ل.  ط    118أل

که استثنای یب حدیث از مجموعىه ای بىزرگ و روایىت سىایر احادیىث و دیگىر  روشن است 
 اعتبار و قابلیت پذیرش در بقیه بوده است. آثار علی بن ابراهیم، نشان دهنده وجود

کتىىاب ، اثىىر محمىىد بىىن علىىی الشىىىلمغانی التکلیىى  نمونىىه دیگىىر، عىىد  پىىذیرش روایتىىی از 
کتاب از  119است. کرده است. در طری   کتاب را در زمان درستی مذهبش تألی   مؤل ، این 

 120شیخ صدو  از پدرش از شلمغانی، یب حدیث استثنا شده است.
کىىه با نکتىىه کىىه اعتبىىار اجمىىالی یىىب اثىىر بىىه معنىىای ای  گیىىرد، آن اسىىت  کیىىد قىىرار   یىىد مىىورد تأ

گذشىىته، بىىه منزلىىه  در نمونىىه« روایىىت»تأییىىد تمىىا  محتىىوای آن نبىىوده اسىىت. بنىىا بىىر ایىىن،   هىىای 
کلی بوده و با نقىدهای متنىی و یىا حتىی سىندی احادیىث آن  کتاب از منظری  اعتبار بخشی به 

کىه از منىابع معتبىر منافات ندارد. شىاهد ایىن ادعىا،  نقىدهای شىیخ صىدو  بىر احىادیثی اسىت 
 121،« کتىب مشىهور ، علیهىا المعىول و إلیهىا المرجىىع»گىزارش نمىوده اسىت. وی از ایىن منىابع بىىه 

کرده است.  تعبیر 
کىىه بررسىىی شىىیخ طوسىىی نشىىان  الفهرسىىت در انتهىىا تىىذکر ایىىن نکتىىه خىىالی از فایىىده نیسىىت 

که در این منبع از ترکیبی خاص ب می بىرای معرفىی برخىی از راویىان « لىه روایىات»ه صىورت دهد 
گىىزارش نمىىوده،  اسىىتفاده شىىده اسىىت. از مقایسىىه توصىىی  برخىىی از ایىىن افىىراد بىىا آنچىىه نجاشىىی 

که منظور از این ترکیب،  می کتاب نىوادر»توان حدس زد  بىوده اسىت. بررسىی تفصىیلی ایىن « له 
                                                   

کتاب آمده است: 118 و أخبرنا محمد بن محمد بن النعمان، عن محمد بن علی بن الحسین، ». در طری  شیخ طوسی به 
ه، عىن علىی بىن إبىراهیم، إال حىدیثًا عن أبیه و محمد بن الحسن و حمز  بن محمد العلىوی و محمىد بىن علىی ماجیلویى

کتاب الشراتع فی تحریم لحم  (.153، صالفهرست« )ألنه محال  العیر، و قال: ال أرویه  واحدًا إستثناه من 
کان مستقیم الطریقه، ثم تغیر و ظهرت منه» 119. کتب و روایات، و  مقاالت منکر ، إلی أن أخذه السلطان فقتله و صلبه   له 

کتاب التکلی ببغداد. و له من   (.627، ش 224)همان، ص« الکتب التی عملها حال اإلستقام  
أخبرنا به جماع ، عن محمد بن علی بن الحسین، عن أبیه، عن محمد بن علی الشلمغانی، إال حىدیثا واحىدا منىه » 120.

کان له شاهد واحد من غیر علم  )همان(.« فی باب الشهادات: انه یجوز للرجل ان یشهد ألخیه إذا 

 .3، صکتاب من ال یحضره الفقیه 121.
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گرفت.  بحث را باید در نوشتاری مستقل پی 

 نتیجه
کىىاربرد تىىالش بىىرا در محىىدوده « روایىىت»و « حىىدیث»ی درک صىىحیح مفىىاهیم اراتىىه شىىده از 

که رواج بیشتری داشته است. بنا بر این، ممکن است نمونه نمونه هایی به دسىت  هایی است 
که مشتمل بر مفهومی تازه باشد.   آید 

کىىه مفىاهیم برخىی از واژه وش هىا در طىول زمىان دسىىتخ ایىن نکتىه را نبایىد از نظىر دور داشىت 
کىىىىاربرد آنهىىىىا را متحىىىىول نمىىىىوده اسىىىىت. همچنىىىىین ممکىىىىن اسىىىىت  دگرگىىىىونی کىىىىه   هىىىىایی شىىىىده 

گىىردآوری  برخىىی از محققىىان، واژه  ای را در معنىىایی خىىاص اسىىتخدا  نمىىوده باشىىند. هىىدف از 
گیىىىىری یىىىىا اختصىىىىاص آن  کاربردهىىىىای آن در منىىىىابع قىىىىدما فىىىىارغ از فرا  ایىىىىن مجموعىىىىه، بررسىىىىی 
گىىاه ممکىىن اسىىت اسىىتفاده از برخىىی منىىابع از سىىوی قىىدما،   کاربردهىىا بىىوده اسىىت. بنىىا بىىر ایىىن، 
 سىىىبب انتقىىىال اصىىىطالحی خىىىاص بىىىه اثىىىر جدیىىىد شىىىده و نىىىوعی چنىىىدگانگی در اسىىىتعمال را 

 پدید آورده باشد.
کاربرد  گذشت، روشن می« روایت»و « حدیث»از مجموع آنچه در باره    :شود در عصر قدما 

کىىاربرد، دارای معىىانی « روایىىت» و« حىىدیث». 1 هىىم از جهىىت معنىىای لغىىوی و هىىم بىىه لحىىا  
کىار رونىد، روشىن اسىت؛  متفاوت بوده که با یکىدیگر بىه  گاه  اند. تفاوت در مفهو  این دو واژه آن 

کاربرد انفرادی آنها بعید نیست.  اما استعمال آن دو در معنای نزدیب به هم در 
کىىىه  از منىىىابع مىىىورد اسىىىتناد، مىىىی هىىىای اراتىىىه شىىىده بىىىا توجىىىه بىىىه نمونىىىه. 2  تىىىوان ادعىىىا نمىىىود 
، با توجىه بىه معنىای لغىوی آن، در ایىن منىابع بىه احادیىث موجىود در آثىار اطىال  شىده «حدیث»

گىزینش هىای حىدیثی مؤلى  از آثىار دیگىران بىوده اسىىت.  اسىت. در بیشىتر مىوارد ایىن مجموعىه، 
که نقل  گىر بى« حدیث»روشن است  ه معنىای پىذیرش و همىاهنگی و درج آن در اثىری حىدیثی، ا

گفتىار خىود شىخص دانسىت و تعبیىر  آن با دیدگاه مؤل  باشد، می « حدیثىه»توان آن را به منزله 
گزارشىی از  گىزارش،  کار برد؛ اما روایىت، بىا توجىه بىه معنىای لغىوی آن، یعنىی نقىل و  را برای آن به 

کىىه مصىىدا  بىىىارز آن را مىىی ک کىىار دیگىىران بىىوده اسىىت  گىىزارش  هىىىای  تىىب و نوشىىتهتىىوان نقىىل و 
 پیشینیان دانست.

کتىىاب اختصىىاص داشىىته «روایىىت»بخىىش قابىىل تىىوجهی از اسىىتعماالت واژه . 3 ، بىىه روایىىت 
کتىىاب، در هنگىا  تىألی  یىب اثىر حىدیثی، همچنىىین درج  اسىت. البتىه روایىت بخشىی از یىب 
کتىىاب جدیىىد، خىىود از مصىىادی  روایىىت بىىوده اسىىت. پىىس نقىىل  احادیىىث یىىب منبىىع در تىىالی  
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یىىه احادیىىث  گىىزارش بخشىىی از اثىىر دیگىىران اسىىت  _از ایىىن زاو کىىه « روایىىت» _کىىه  و از آن جهىىت 
 گردد. تلقی می« حدیث او»های مؤل  است،  بازتاب دهنده دیدگاه

کتاب یا مجموعه آثار یب مؤل ، در معنای « روایت»واژه . 4 نقىل »یا « گزارش»در باره یب 
کتاب اراته نسخه»و یا « کتاب رسىد،  هىا بىه نظىر مىی ه اسىت. عىالوه بىر ایىناسىتعمال شىد« ای از 

ایىىن واژه در بىىازه وسىىیعی از عصىىر قىىدما، سىىماع و یىىا قراتىىت و یىىا اجىىازه، از طىىر  تحمىىل را نیىىز بىىه 
که مستلز   کتاب»همراه داشته   نیز بوده است.« جواز نقل 

، آثىار و احادیىث دربردارنىده مفىاهیم مىرتبم بىا غلىو، تخلىیم و انحىراف« روایت»پرهیز از . 5
کتاب روایت شده خالی از این نقایص بوده اسىت. بىه عبىارت دیگىر، روایىت  نشان می که  دهد 

یب اثر از سوی بسیاری از بزرگان به معنای اعتبىار اجمىالی آن مجموعىه بىوده اسىت؛ امىا نبایىد 
کلی آن از سوی راوی  که به پذیرش  کتاب دانست؛ مگر آن  آن را دلیل بر تأیید تمامی محتوای 

 ه باشد.تصریح شد

 کتابنامه
، شیخ طوسی، تصحیح و تعلیى : میىر دامىاد اسىترآبادی، تحقیى : سىید اختیار معرف  الرجال _

  .1404إلحیا  الترا ،  مهدی رجایی، قم: مؤسس  آل البیت
، شیخ طوسی، تحقی  و تعلی : سید حسن موسىوی خرسىان، تهىران: دار الکتىب االستبصار _

 ش.1363اإلسالمی ، چهار ، 
  .1983 /1403، عالمه محمد باقر مجلسی، بیروت: مؤسس  الوفا ، دو ، األنواربحار  _
، شىیخ طوسىىی، تحقیىى  و تعلیى : سىىید حسىىن موسىوی خرسىىان، تهىىران: دار تهىذیب األحکىىا  _

 ش.1365الکتب اإلسالمی ، چهار ، 
کتىىاب رجىىال النجاشىىىی _ ، سىىید محمىىد علىىىی ابطحىىی، قىىم: ابىىىن تهىىذیب المقىىال فىىی تنقىىىیح 

   1417المؤل ، دو ، 
إلحیىا  التىرا ، قىم:  ، میرزا حسین نىوری، تحقیى : مؤسسى  آل البیىتخاتم  المستدرِ _

  .1416إلحیا  الترا ، اول،  مؤسس  آل البیت
کبر غفاری، تهىران: جامعى  اإلمىا   دراسات فی علم الدرای  _ )تلخیص مقباس الهدای (، علی ا

 ش.1369، اول، الصاد 
قیىومی اصىفهانی، قىم: مؤسسى  النشىر اإلسىالمی، اول،  ، شىیخ طوسىی، تحقیى : جىوادالرجىال _

1415.  
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، احمد بن حسین غضایری، تحقی : سید محمد رضىا جاللىی، قىم: دار رجال ابن الغضاتری _
 ش.1380 /1422الحدیث، اول، 

، احمد بن محمد برقی، تصحیح: حسن مصطفوی، تهران: انتشىارات دانشىگاه رجال البرقی _
 ش.1342تهران، 

کوشىش: ابىو رسىاتل فىی درایى  الحىدیث، شهید ثىانی، البدای  فی علم الدرای  الرعای  لحال _ ، بىه 
 ش.1382 /1424الفضل حافظیان بابلی، قم: دار الحدیث، اول، 

، میىىىر دامىىىاد محمىىىد بىىىاقر حسىىىینی اسىىىتر آبىىىادی، تحقیىىى : غالمحسىىىین الرواشىىىح السىىىماوی  _
 ش1380 /1422ها، نعم  ان جلیلی، قم: دار الحدیث، اول،  قیصریه

، جىىوهری، تحقیىى : احمىىد عبىىدالغفور عطىىار، بیىىروت: دارالعلىىم للمالتىىین، چهىىار ، الصىىحا  _
1407 / 1987.  

، شىىىىیخ طوسىىىىی، تحقیىىىى : محمىىىىد رضىىىىا انصىىىىاری قمىىىىی، قىىىىم: سىىىىتاره، اول، عىىىىد  األصىىىىول _
 ش.1376 /1417

، شىىىیخ طوسىىىی، تحقیىىى : شىىىیخ جىىىواد قیىىىومی، قىىىم: مؤسسىىى  نشىىىر الفقاهىىى ، اول، الفهرسىىىت _
1417.  

  .1416، نجاشی، قم: مؤسس  النشر اإلسالمی، پنجم، النجاشیفهرست  _
  .1419، شیخ محمد تقی تستری، قم: مؤسس  النشر اإلسالمی، اول، قاموس الرجال _
کبىر غفىاری، تهىران: دار الکتىب اإلسىالمی ، الکافی _ کلینىی، تصىحیح و تعلیى : علىی ا ، شیخ 

 ش.1363پنجم، 
مخزومىی، ابىراهیم سىامراتی، قىم: مؤسسى  دار ، خلیل فراهیدی، تحقی : مهىدی کتاب العین _

  .1409الهجر ، دو ، 
کبر غفاری، قم: مؤسس  کتاب من ال یحضره الفقیه _ ، شیخ صدو ، تصحیح و تعلی : علی ا

  1404النشر اإلسالمی، دو ، 
  .1405، ابن منظور، نشر ادب حوزه، لسان العرب _
حسىینی، تهىران: مرتضىوی،  ، شیخ فخر الدین طریحی، تحقی : سید احمىدمجمع البحرین _

 ش.1362دو ، 
 ، بهایی عاملی، قم: منشورات مکتب  بصیرتی، افست از چا  سنگی.مشر  الشمسین _
، احمىد بىن محمىد مقىری فیىومی، بیىروت: المصىبا  المنیىر فىی غریىب الشىر  الکبیىر للرافعىی _

 دارالفکر.
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کبىىر غفىاری، منتقىی الجمىىان _ قىىم: مؤسسىى  ، حسىن بىىن زیىن الىىدین، تصىحیح و تعلیىى : علىی ا
 ش.1362النشر اإلسالمی، اول، 

)رساتل فی درای  الحدیث(، شیخ بهاتی، رساتل فی درای  الحىدیث،  الوجیز  فی علم الدرای  _
کوشش: أبو الفضل حافظیان بابلی، قم: دار الحدیث، اول،   ش.1382 /1424به 

 




