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کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر
احسان سرخهای

1

چکیده

شیخ طوسی کتاب الفهرست را بها ههدف گهردآوری و ارائهه فهرسهت مصهنفان و أصهحاب
اصهول و آثهار ایشهان تهألی

کهرده اسهت .وی در ضهمن معرفهی برخهی از پدیدآورنههدگان ،از

عبارت «له روایات» بههره بهرده اسهت .ایهن ترکیهب در الفهرسهت نجاشهی دیهده نمهیشهود.
بررسی مفهوم این عبارت در الفهرست شیخ طوسی نشان میدهد که این اصطال بیشتر
از سوی حمید بن نیاد و در برخی موارد از سوی ابن ولید و شیخ صدوق بهه کتهاب شهیخ

طوسی راه یافته است.

از مقایسه گزارشهای شیخ طوسی و نجاشی در نقل از حمید بن نیاد ،ارتباط معناداری

بین «له روایات» و «له کتاب النوادر» به دست مهیآیهد .ایهن مقالهه بها بررسهی مهوارد کهاربرد
این ترکیب در الفهرست شیخ طوسی و مقایسه آن با الفهرسهت نجاشی ،در صدد کشه
ارتباط و توجیه آن و پاسخ به برخی شبهات ،برآمده است.

کلیدواژهها :روایات ،نوادر ،فهرست ،رجال ،شیخ طوسی.

درآمد

ً
در دانشهای مرتبط با علوم نقلی ،غالبا قدمت منبع معادل اعتبار بیشتر است؛ نیرا منبع

قدیمیتر به زمان وقوع و صهدور نزدیهرتر بهوده و احتمهال ورود تغییهرات عمهدی و سههوی در آن
ً
کمتهر اسهت .در مقابهل ،آن گهاه کهه ضهرورت تحلیهل گهزارشههای پیشهین مطهر باشهد ،معمههوال
بررسههی آرای متههاخران حههاوی و نههاار بههه آرای پیشههینیان نیههز بههوده اسههت .بههر ایههن اسههاس ،بههرای

کسب اطالع از گزارش های مرتبط به دانهش رجهال و فهرسهت آثهار و مللفهان ،ضهروری اسهت در
مرحله نخست به منابع برجای مانده از پیشینیان مراجعه نمود.
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و فهرست و منابع مرتبط به خصوص منابع پیشین را نیز در بر میگیرد.

بنا بر این ،برای استفاده از آثار موجود در دانش رجال و فهرست ،عال وه بهر مراجعهه بهه منهابع

بر جای مانده از پیشینیان ،ناچار باید با اصطالحات و مفاهیم به کار رفتهه از سهوی ایشهان نیهز

آشنا بود.

در این پژوهش تالش شده است یکی از ترکیبهای موجود در ایهن منهابع ،یعنهی تعبیهر «لهه

روایههات»  -کههه بههه صههورت اصههطالحی خههاص و بهها مفهههومی و ی ه ه بههه کههار رفتههه  -مههورد بررسههی و

تحلیل قرار گیرد .نجاشی (م 450ق) در کتاب فهرستش برای معرفی مللفان و آثار ایشان هرگز

کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

آشنایی با مفاهیم ،اصطالحات ،تعابیر و واژگان به کار رفته در هر دانشهی بهرای کسهانی کهه
ً
از آن دانش بهره میبرند ،امری ضروری و اجتناب ناپذیر است .طبعا ایهن قاعهده دانهش رجهال

از ایههن ترکیههب اسههتفاده ننمههوده و ایههن تعبیههر تنههها از سههوی شههیخ طوسههی (م460ق) در کتههاب

الفهرست و برای معرفی برخی مللفان مطر شده است.

شیخ طوسی در مقدمه کتابش توضیح داده است که در این اثر فهرست مصنفات شیعه و

مللفان آنها را گرد میآورد 2.با ایهن حهال ،وی بهرای معرفهی آثهار برخهی از آنهها ،تنهها آورده اسهت:

«لهه روایهات» .بههرای نمونهه ،عبهد اهلل بههن جبلهة 3،قاسهم بههن محمهد الخلقهانی 4و محمههد بهن أبههی

الصهههبان 5بهها ایههن عبههارت معرفههی شههدهانههد .بهها توجههه بههه هههدف شههیخ طوسههی از تههألی

الفهرست ،باید تعبیر «له روایات» را با آثار مکتوب و تألیفات اصحاب مرتبط دانست.

کتههاب

به طور کلی عبارت «له روایات» و مشابه آن حدود چهل بار در الفهرست تکرار شده اسهت.

بیش از نیمی از آنهها ،یعنهی  24مهورد از حمیهد بهن ن یهاد ،سهه مهورد از ابهن أبهی جیهد از ابهن ولیهد،
پنج مورد از شیخ صدوق از پهدرش و ابهن ولیهد و هفهت مهورد از دیگهران نقهل شهده اسهت .حهال

باید دید منظور از این عبارت چه بوده است؟

بههرای روشههن شههدن مطلههب ،الزم اسههت افههرادی را کههه در الفهرسههت شههیخ طوسههی بههرای آنههها

ترکیب «له روایات» به کهار رفتهه ،در دو منبهع ته ألی

یافتهه بها ههدف گهردآوری فهرسهت مللفهان

آثار ،یعنی الفهرست شیخ طوسی و کتاب فهرست النجاشی مورد بررسی و تحلیل قهرار داد و از

گزارش های ارائه شده در باره افراد مشتر به نتیجه مطلوب دست یافت .الزمه این کار نوعی

 .2الفهرست ،ص.22
 .3همان ،ص ،172ش.453
 .4همان ،ص ،202ش.580
 .5همان ،ص ،225ش.630
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دستهبندی از نظر منبع و نسخه به کار رفته از سهوی شهیخ طوسهی در کتهاب الفهرسهت اسهت.
فهرست نیر شامل تمامی کسانی است که بر اساس دستهبندی یاد شهده ،شهیخ طوسهی بهرای

معرفی آنها از تعبیر «له روایات» بهره برده است.

الج .نمونههای گزارش شده از حمیاد بان زیااد ،از طریاق «أحماد بان عبادون ،عان أبای

طالب األنباری ،عن حمید بن زیاد»

من ظههور از أبههو طالههب األنبههاری ،عبیههد اهلل بههن أبههی ن یههد أحمههد بههن یعقههوب بههن نصههر األنبههاری

است.

6

7

 .1أحمد بن یوسف
ً
احتمههاال ایههن فههرد احمههد بههن یوس ه

بههن یعقههوب الجعفههی اسههت .نجاشههی او را در فهرسههت

پدیدآورندگان نیهاورده ،امها نهامش را در طر یه نقهل بسهیاری از آثهار ذکهر نمهوده اسهت .بنها بهر ایهن

شاید بتوان وی را در شمار راویان آثار دیگران قلمداد نمود؛ اگر چه بر اساس گهزارش حمیهد بهن

نیاد در کتاب الفهرست ،وی دارای اثری خاص بوده است.
 .2أحمد بن عمرو بن المنهال

8

نجاشههی در بههاره کتههابش گفتههه اسههت« :لههه کتههاب نههوادر» .طر ی ه نجاشههی بههه ایههن کتههاب بههه

واسطه حمید نبوده است.
 .3إدریس بن زیاد

9

10

نجاشی در باره وی گفته است« :له کتاب نوادر» 11.نجاشهی ایهن گهزارش را از طریقهی غیهر از

حمید ارائه نموده است.
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 .6ر : .فهرست النجاشی ،ص ،232ش.617
 .7الفهرست ،ص ،84ش.115
 .8همان ،ص ،84ش.116
 . 9فهرست النجاشی ،ص ،80ش.191
 . 10الفهرست ،ص ،875ش.125
 . 11فهرست النجاشی ،ص ،103ش.257

تعبیهر شههیخ طوسهی از آثههار ایههن ملله

بهها عبههاراتی کهه در بههاره دیگههر افهراد موجههود در فهرسههت

حاضر بیان شده ،کمی متفاوت است .وی در باره جعفر بن علی بهن حسهان گفتهه اسهت« :لهه

نوادر و روایات»؛ اما نجاشی در باره وی گفته است:

جعمر بن عیل بن ح ان أخبرنا ابن نلح قال :حدثنا ال وی بن عیل [بن سمیان البزوظری]
13
قال :حدثنا محید قال :مسعت یف جمیلة من جعمر بن عیل بن ح ان نوادر.

 .5الحسن بن موفق

14

نجاشی در باره وی گفته است:
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12

.4جعفربنعلیبنحسانالبجلی 

له کهاب نوادر ،أخبرنا ال وی بن عبید اهلل قال :حدثنا أمحاد بان جعمار قاال :حادثنا محیاد،
15
عن أمحد بن میمث قال :حدثنا ال ن بن موظق.

 .6الحسن بن عمرو بن منهال

16

نجاشی در باره وی گفته است:

له کهاب نوادر ،أخبرناا ال و
ای بان عبیاد اهلل قاال :حادثنا أمحاد بان جعمار ،عان محیاد ،عان
17
أمحد بن میمث ،عنه طه.

 .7الحسن بن علی الکلبی

18

نام وی در فهرست النجاشی نیامده است.
 .8الحسن بن الحسین

19

نام وی به این صورت در فهرست النجاشی نیامده و به درستی روشهن نیسهت منظهور از وی

چه کسی است .ممکهن اسهت منظهور حسهن بهن الحسهین اللللهلی باشهد .نجاشهی در بهاره وی

تنها آورده است:

 .12الفهرست ،ص ،92ش.143
 . 13فهرست النجاشی ،ص ،126ش.325
 . 14الفهرست ،ص ،102ش.186
 . 15فهرست النجاشی ،ص ،57ش.132
 . 16الفهرست ،ص ،102ش.187
 . 17فهرست النجاشی ،ص ،57ش.133
 . 18الفهرست ،ص ،103ش.190
 . 19همان ،ص ،103ش.191
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کثیر الروایة له کهاب جحمملع نوادر.

 .9الحسین بن هذیل

20

21

نام وی در فهرست النجاشی نیامده است.

ب .نموناههااای گاازارش شااده از حمیااد باان زیااد از طریااق «عااده ماان أصااحابنا ،عاان أباای
المفضل ،عن حمید بن زیاد»

منظور از أبو المفضل ،محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عبد المطلب الشیبانی است.
 .10صالح ،المکنی أبا محمد

22

23

نام وی به این صورت در فهرست النجاشی نیامده و به درستی روشهن نیسهت منظهور از وی

چه کسی است.

24

 .11علی بن محمد بن األشعث
ً
نام وی در فهرست النجاشی نیامده است .احتماال این نام ،تصحی

ب ههن محم ههد ب ههن األش ههعث الک ههوفی اس ههت .ب ههه نظ ههر م ههیرس ههد او ملله ه

الجعفریات) باشد.

25

 .12علی بن الفضل

نهام أبهو علهی محمهد

کت ههاب األش ههعثیات (=

26

نجاشی در باره وی گفته است:

له کهاب نوادر .أخبرنا ال وی قاال :حادثنا أمحاد بان جعمار قاال :حادثنا محیاد قاال :حادثنا
27
أمحد بن میمث بن أیب نعمی ،عنه.
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 . 20فهرست النجاشی ،ص ،40ش.83
 . 21الفهرست ،ص ،110ش.223
 . 22ر : .الفهرست ،ص ،216ش610؛ فهرست النجاشی ،ص ،396ش.1059
 .23همان ،ص ،148ش.366
 . 24همان ،ص ،160ش.406
 .25در باره این اثر و ملل آن ،ر : .فهرست النجاشی ،ص ،379ش.1031
 . 26الفهرست ،ص ،160ش.408
 .27فهرست النجاشی ،ص ،256ش.672

شیخ طوسی عالوه بر طر یه حمیهد بهن ن یهاد ،بهه واسهطه ابهن ولیهد ،از طر یه «ابهن أبهی جیهد،

عن ابن الولید ،عن الصهفار ،عهن محمهد بهن الحسهین عنهه» ،نیهز اثهر ایهن ملله

است.

را گهزارش کهرده

نجاشی نیز به واسطه حمید بن نیاد و از طریقی دیگر کتب متعددی به وی نسبت داده که

یکی از آنها کتاب النوادر بوده است .وی در این باره آورده است:

له کهب ،مهنا  ...کهاب النوادر .أخبرنا جممیعرا ال وی بن عبید اهلل ،عن أمحد بن جعمر،
عن محید و أمحد بن عبد الواحد ،عن عیل بن حبیش بن قو  ،عن محیاد قاال :حادثنا أمحاد
29
بن ال ن البصری ،عن عبد اهلل بن جبلة.

 .14عبید بن عبد الرحمن

کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

 .13عبد اهلل بن جبلة

28

30

نام وی در کتاب نجاشی ذکر نشده است.
 .15عمر بن خالد

31

به درستی روشن نیست معادل این نام در فهرست النجاشی چه کسی است .ممکن اسهت

منظور از وی عمر بن خالد الحناط باشد که نجاشی در باره وی گفته« :له کتاب» 32.نجاشی

از طریقی غیر از حمید این کتاب را گزارش کرده است.
 .16القاسم بن محمد الخلقانی

33

نجاشی در باره وی گفته است:

له کهاب نوادر .أخبرنا ال وی قاال :حادثنا أمحاد بان جعمار قاال :حادثنا محیاد قاال :حادثنا
34
أمحد بن میمث بن أیب نعمی ،عن القاسم طه.

 . 28الفهرست ،ص ،171ش.453
 . 29فهرست النجاشی ،ص ،216ش.563
 . 30الفهرست ،ص ،176ش.471
 . 31همان ،ص ،186ش.510
 . 32فهرست النجاشی ،ص ،286ش.764
 . 33الفهرست ،ص ،202ش.580
 . 34فهرست النجاشی ،ص ،315ش.864
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 .17محمد بن غورک

35

نج اشی به وی کتاب نسبت داده و گفته است:
له کهاب رواه عنه إبراهمی بن سلیمان.

36

37

 .18محمد بن بکر
ً
احتماال منظور از وی محمد بن بکر بن جنا است که نجاشی در باره وی گفته است:
له کهاب نوادر .أخبرنا ابان شااذان ،عان عایل بان حاان ،عان ابان ثاطات عناه .و قاال محیاد:
38
و
مات سنة ثرَ و و
مائتی ،و ایل علیه ال ن بن مساعه.
ستی و
39

 .19محمد بن حماد
ً
احتماال منظور از وی محمد بهن حمهاد بهن ن یهد الحهارثی اسهت کهه نجاشهی در بهاره او گفتهه

است« :له کتاب» 40.نجاشی از طری أبو عبد اهلل بن شاذان این اثر را گزارش کرده است.
41

 .20محمد بن عباس
ً
احتماال منظور  ،محمد بن عباس بن عیسی باشهد .نجاشهی از طر یه حمیهد ،بهه وی کتهب

متعدد نسبت داده و گفته است:

لااه کهااب ،مهنااا :کهاااب یااارة أیب عبااد اهلل  ،کهاااب املرحاام ،کهاااب الاادعاء ،کهاااب
الناة و الناار ،کهااب التم ایر .أخبرناا ال و
ای ،عان أمحاد بان جعمار ،عان
المرائض ،کهاب ج
42
محید ،عن حممد هبا.

 .21محمد بن العباس بن مروان

43

نجاشهی محمههد بهن العبههاس بههن علهی بههن مههروان بهن الماهیههار معههروف ابهن الجحههام را بسههیار

توثیه نمههوده و کتههب متعههدد بههه وی نسههبت داده و از کتههاب تفسههیری وی تجلیههل فههراوان کههرده
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 . 35الفهرست ،ص ،229ش.656
 . 36فهرست النجاشی ،ص ،361ش.970
 . 37الفهرست ،ص ،232ش.675
 . 38فهرست النجاشی ،ص ،346ش.934
 . 39الفهرست ،ص ،232ش.676
 . 40فهرست النجاشی ،ص ،371ش.1011
 . 41الفهرست ،ص ،232ش.677
 . 42فهرست النجاشی ،ص ،341ش.916
 . 43الفهرست ،ص ،232ش.678

 .22محمد بن مروان

45

نجاشی در باره محمد بن مروان األنباری گفته است« :له کتاب نوادر» و از طری مشایخ قم

آن را گزارش کرده و گفته است:

ً
أخبرنا أبو عبد اهلل بن شاذان القزویین ورد علیناا زائارً قاال :أخبرناا أمحاد بان حمماد بان ا
46
اضشعری عنه طمهاطه.
العهنار ،قال :حدثنا أیب ،قال :حدثنا حممد بن أمحد بن

 .23محمد بن الصباح

47

نجاشی در باره او گفته است« :له کتاب» .او از طریقهی غیهر از حمیهد ایهن کتهاب را گهزارش

کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

است .نجاشی طریقی به این شخص و آثارش ارائه ننموده است.

44

کرده و در این باره گفته است:

له کهاب .أخبرنا أمحد بن عبد الواحد قاال :حادثنا عبیاد اهلل بان أیب یاد قاال :حادثنا أمحاد
48
بن حممد بن رطاح قال :حدثنا إبراهمی بن سلیمان قال :حدثنا حممد بن الصباح طمهاطه.

 .24أبو عمار الطحان

49

نام وی به این صورت در فهرست النجاشی نیامده و به درستی روشهن نیسهت منظهور از وی

چه کسی است.

ج .نمونههای گزارش شده از طریق «ابن أبی جید ،عن ابن الولید»

بر اساس شهواهد گونهاگون 50ایهن ط ر یه بهرای ارائهه اطالعهات موجهود در فهرسهت محمهد بهن

الحسههن بههن الولیههد ،اسههتاد شههیخ صههدوق اسههت کههه از طر ی ه أبههو الحسههین علههی بههن أحمههد بههن
محمد بن طاهر القمی ،مشهور به ابن أبی جید در اختیار مشایخ بغداد قرار گرفته است.

 . 44فهرست النجاشی ،ص ،379ش.1030
 . 45الفهرست ،ص ،233ش .687در نسخه تصحیح شده سید عبدالعزیز به جای «له روایات»« ،له کتاب» آمده است.
 . 46فهرست النجاشی ،ص ،345ش.930
 . 47الفهرست ،ص ،233ش.688
 . 48فهرست النجاشی ،ص ،365ش.985
 . 49الفهرست ،ص ،271ش.838
 . 50ر : .رجال الطوسی ،ص ،439ش6273؛ الفهرست ،ص ،237ش709؛ فهرست النجاشی ،ص ،383ش.1042
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 .25علی بن أسباط الکوفی

51

شیخ طوسی در باره او گفته است« :له أصل و روایات» .به احتمال ،این تعبیر از طر یه ابهن

غضائری ،از أحمد بن محمد بن یحیی العطار ،از پدرش به دست شیخ طوسی رسیده اسهت؛

نیرا وی در نخستین طری خود به علی بن أسباط آورده است:

أخبرنا طذلک ال وی بان عبیاد اهلل ،عان أمحاد بان حمماد بان ا العهناار ،عان أبیاه ،عان
حممد بن أمحد بن أیب قتادة ،عن مویس بن جعمر البغدادی عنه.

اما ابن أبی جید و ابن ولید در دومین طری شیخ طوسی گزارش شده است .نجاشهی بهرای

معرفی آثار علی بن أسباط آورده است:

له کهاب الدال ئل  ...و له کهاب نوادر مشرلر».

52

او برای هر یر از آثار ،طریقی خاص ارائه کرده است.
 .26محمد بن أبی الصهبان

53

نهام أبهو الصههبان ،عبهد الجبهار اسهت 54.محمهد بهن عبهد الجبهار از راو یهان مشههور در کتهاب

الکههافی اسههت؛ امهها نجاشههی حتههی نههام وی را در شههمار پدیدآورنههدگان نیههاورده اسههت .بنهها بههر ایههن
احتمال آن که وی تنهها راوی آثهار دیگهران بهوده و اثهری تهألی

ننمهوده باشهد ،تقو یهت مهیشهود.

محمد بن عبد الجبار بیشتر در طری نقل از صفوان بن یحیی و حسن بن علی بن فضهال قهرار

گرفته است .اکثر گزارش های وی را نیز أحمد بن محمد بن أدریس قمی ملل
محمد بن أحمد بن یحیی األشعری ملل
 .27یعلی بن حسان الواسطی

کتاب نوادر الحکمة نقل کردهاند.

کتاب النوادر و

55

از این شهخص نیهز نهامی در فهرسهت النجاشهی دیهده نمهیشهود .ایهن احتمهال وجهود دارد کهه

یعلههی بههن حسههان الواسههطی تصههحی
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علههی بههن حسههان الواسههطی باشههد 56.شههیخ طوسههی 57در

 . 51الفهرست ،ص ،153ش.384
 . 52فهرست النجاشی ،ص ،252ش.663
 . 53الفهرست ،ص ،225ش.630
 . 54همان.
 . 55همان ،ص ،267ش.820
 .56این احتمال در نرم افزار درایة النور نیز مطر شده است.
 .57همان ،ص ،158ش.393

نیز از طری ابن ولید از صفار از علی بن حسان بوده است.

د .نمونههای گزارش شده از طریق شیخ صدوق
ایههن مجموعههه خههود بههه چنههد دسههته تقسههیم مههیشههود :برخههی از آنههها بههه واسههطه شههیخ صههدوق

(م 381ق) از استادش ابن ولید و پدرش گزارش شده است .بهر اسهاس گهزارش نجاشهی ،شهیخ
صههدوق در سههال  355ق ،بههه بغههداد سههفر کههرده اسههت 59.گو یهها شههیخ صههدوق در همههین سههفر،
فهرسهت خهود را نیههز بهه همهراه آورده و آن را در اختیههار مشهایخ بغههداد قهرار داده اسهت .بنهها بهر ایههن

می توان حدس زد برخی از طرق ارائه شده به این فهرست مستند بوده است.
 .28طاهر بن حاتم بن ماهویه

کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

جایی دیگر و نجاشی 58به علی بن حسان کتاب نسبت دادهاند .طر یه نجاشهی بهه کتهاب او

60

شیخ طوسی در باره وی آورده است:
لااه روایااات  .أخبرنااا بروایاتااه یف حااال االسااتقامة مجاعااة ،عاان أیب جعماار حممااد باان عاایل باان
ال وی بن طابلیه ،عن أبیه و حممد بن ال ن ،عن عبد اهلل بن جعمر المیری ،عن حمماد
بن عییس بن عبید ،عنه.

اما نجاشی از طریقی دیگر از ابن ولید از حمیری به وی کتاب نسبت داده و گفته است:

له کهاب ذکره ال ن بن ال وی قال :حدثنا خا ال و
ای بان ال ان و ابان الولیاد ،عان
61
المیری ،عن حممد بن عییس بن عبید ،عن طاهر.

 .29أیوب بن نوح بن دراج

62

شیخ طوسی در باره وی میگوید:
 ،أخبرنا هبا عدة من أاحاطنا ،عن
له کهاب و روایات و م ائل عن أیب ال ن الثال
حممد بن عیل بن ال وی بن طابلیه ،عن أبیه و حممد بان ال ان ،عان ساعد بان عباد اهلل و
 .58فهرست النجاشی ،ص ،276ش .726نجاشی طری خود را این گونه معرفی نموده است« :أخبرنا أبهو الحسهین علهی
بن أحمد قال :حدثنا محمد ب ن الحسن قال :حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال :حدثنا علی بن حسان».
 .59همان ،ص ،389ش .1049نجاشی در این باره گفته است« :کان ورد بغداد سنة خمس و خمسین و ثالثمائة ،و سمع
منه شیوخ الطائفة و هو حدث السن».
 .60الفهرست ،ص ،149ش.370
 .61فهرست النجاشی ،ص ،208ش.551
 .62الفهرست ،ص ،56ش.59
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المیری ،عنه.

نجاشی به او تنها کتاب نوادر نسبت داده و آورده است:
له کهاب نوادر أخبرنا حممد بن حممد ،عن ال ن بن محزة قال :حادثنا حمماد بان جعمار بان
63
طهنة قال :حدثنا حممد بن عیل بن حمبوب و أمحد بن حممد بن خالد ،عن أیوب.

در برخی از این موارد ،شیخ صدوق تنها از ابن ولید گزارش کرده است .بهه نمونهه ن یهر توجهه

کنید:

 .30عبد الرحمان بن محمد العر زمی

64

شیخ طوسی برای معرفی وی آورده است:

لاه روایااات ،أخبرنااا هبااا عاادة مان أاااحاطنا ،عاان أیب جعماار حممااد بان عاایل باان ال ا و
ای باان
طابلیه ،عن ابن الولید ،عن الصامار ،عان أخیاه سارل بان ال ان ،عان یوساف بان الاارَ
المکندا  ،عنه.

نجاشههی وی را بهها نههامی مشههابه و بهها عنههوان «عبههد الههرحمن بههن محمههد بههن عبیههد اهلل الرزمههی

الفزاری» ،معرفی کرده و به او کتاب نسبت داده است 65.در نمونهای دیگهر ،شهیخ صهدوق اثهر

شلمغانی را تنها از طری پدر گزارش نموده است.
 .34محمد بن علی الشلمغانی

66

شیخ طوسی در باره وی گفته است:
له کهب و روایاات  ...و لاه مان المهاب الاف عملراا یف حاال االساتقامة کهااب التملیاف.
أخبرنا طه مجاعة ،عن أیب جعمر ابن طابلیه ،عن أبیه ،عنه ...

با دقت در عبارات پیدا است که طری ارائه شده از سوی شیخ طوسی به کتاب التکلی

بوده و ارتباطی با «روایات» ندارد .بنا بر این در این مورد بهرای «روایهات» شهلمغانی طریقهی بیهان
نشده است .نجاشی نیهز وی و آثهارش را شناسهانده ،امها اشهارهای بهه «روایهات» و یها اثهری ماننهد

نوادر برای او نکرده است.

108

67

 . 63فهرست النجاشی ،ص ،102ش.254
 . 64الفهرست ،ص ،176ش.472
 . 65فهرست النجاشی ،ص ،237ش.628
 . 66الفهرست ،ص ،224ش.627
 . 67ر : .فهرست النجاشی ،ص ،378ش.1029

است.

 .32محمد بن عبد اهلل بن جعفر الحمیری

68

شیخ طوسی برای معرفی حمیری آورده است:
له مصنمات و روایات ،أخبرنا هبا مجاعاة ،عان أیب جعمار بان طابلیاه ،عان أمحاد بان هاارون
المامی و جعمر بن ال وی عنه.

در ایهن بههاره نیههز در گههزارش نجاشههی از حمیههری اشههارهای بههه «روایههات» و یهها اثههری مشههابه نههوادر

دیده نمیشود.69

کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

شیخ صدوق در نمونهای دیگر گزارش خود را به دو تن از راویان آثهار حمیهری مسهتند نمهوده

ها  .نمونههای گزارش شده از طریق دیگران
 .33محمد بن علی بن محبوب األشعری القمی

70

شیح طوسی معرفی ابن محبوب را با این عبارت آغاز کرده است:
الااامُ و هااو یشااتمل عاایل عاادة کهااب ،مهنااا :کهاااب
لااه کهااب و روایااات ،مهنااا :کهاااب ج
الوضوء.

وی در ادامه آورده است:

أخبرنا جممیُ کهبه و روایاته ال وی بان عبیاد اهلل و ابان أیب جیاد ،عان أمحاد بان حمماد بان
 ،عن أبیه ،عن حممد بن عیل بن حمبوب .و أخبرنا هبا أیضا مجاعاة ،عان أیب املمضال،
عن ابن طهنة ،عناه و أخبرناا هباا أیضاا مجاعاة ،عان حمماد بان عایل بان ال و
ای ،عان أبیاه و
حممد بن ال ن ،عن أمحد بن إدر یس عنه.

به نظر می رسد که منبع اصلی گزارش شیخ طوسی ،همان طری نخست باشد .بنها بهر ایهن

میتوان گزارش فوق را به حسین بن عبید اهلل الغضائری و ابهن أبهی جیهد از أحمهد بهن محمهد از
پدرش محمد بن یحیی العطار مستند نمود؛ اما گهزارش نجاشهی از ایهن ملله

است .وی در این باره گفته است:

النائز ...
له کهب ،مهنا کهاب النوادر ،کهاب الصرة ،کهاب ج
 . 68الفهرست ،ص ،236ش.708
 . 69ر : .فهرست النجاشی ،ص 354ش .949
 . 70الفهرست ،ص ،222ش.623

کمهی متفهاوت

71
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نجاشی گزارش خود را بهه طر یه ابهن غضهائری ،از أحمهد بهن جعفهر (ابهن بطهة) ،از أحمهد بهن

إدریس اشعری قمی ،از ملل

مستند کرده است.

 .34الحسن بن علی الحضرمی

72

شیخ طوسی در باره وی آورده است:
له کهب و روایات ،أخبرنا هبا أمحد بن عبدون ،عن أیب عبد اهلل امحد بن إبراهمی الصیمری،
عن أیب ال وی عیل بن یعقوب الم ایئ ،عن ال ن بن عیل الضرمی.

ایههن گههزارش را بایههد مسههتند بههه ابههن عبههدون دانسههت .البتههه نههامی از حضههرمی در فهرسههت

النجاشی دیده نمیشود.

و .نمونههای ناهمگن گزارش شده از طرق مختلج
بررسی نمونههایی نیر نشان میدهد کهه منظهور از ترکیهب «لهه روایهات» و ماننهد آن ،در اثهری

خاص با وی گی مخصوص کاربرد نیافتهه اسهت ،بلکهه مفههوم لغهوی آن ،یعنهی گهزارش روایهات
متعدد از راویان مختل

شود:

و یها از یکهی از ائمهه

 .35محمد بن همام اإلسکافی

مقصهود بهوده اسهت .بهه نمونههههای ن یهر توجهه

73

شیخ طوسی در باره این محدث تنها گفته است:
جلیاال القاادر ،ثقااة .لااه روایااات کثیاارة ،أخبرنااا هبااا عاادة ماان أاااحاطنا ،عاان أیب املمضاال
[الشیبا ] ،عنه.

وی از جمله راویان از حمید بن نیاد است که در طرق نقهل آثهار برخهی محهدثان بهودهانهد.

74

شیخ طوسی با آن که در صدد ارائه فهرست مللفان بوده ،اثری به وی نسهبت نهداده اسهت .بنها

بر این میتوان وص

«کثیرة» را بر فراوانی گزارش حمل نمود .نجاشهی از او بها تجلیهل یهاد کهرده

است و از جمله آثار وی کتابی را با عنهوان األنهوار فهی تهاریخ األئمهة

110

شناسهانده اسهت ،ولهی

 . 71فهرست النجاشی ،ص ،349ش.940
 . 72الفهرست ،ص ،103ش.194
 . 73همان ،ص ،217ش.612
 .74همه ه ه ه ه ه ه ه ه ههان ،ص ،42ش18؛ ص ،125ش287؛ ص ،148ش368؛ ص ،178ش511؛ ص ،251ش758؛ ص،279
ش893؛ ص ،280ش.897

 .36موسی بن إبراهیم المروزی

76

شههیخ طوسههی دیگههر گههزارش نههاهمگون بهها سههایر گههزارشههها را از طر یه ابههن عبههدون نقههل کههرده

است .وی در باره این شخص آورده است:

له روایات ،یرو هیا عن اإلماف مویس بن جعمر  ،أخبرنا هبا امحد ابن عبدون ،عن أیب طمر
الرمی قال :حدثنا حممد بن خلف بن عبد ال ارف
الدوری ،عن أیب ال ن حممد بن أمحد ج
قال :حدثنا مویس بن إبراهمی املرو ی قال :حدثنا مویس بن جعمر .

به خوبی روشهن اسهت کهه منظهور از «لهه روایهات» ،احهادیثی اسهت کهه وی از امهام کهاام

کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

نامی از دیگر آثار او به میان نیاورده است.75

روایت نموده است .با توجه بهه غلبهه نشهر مکتهوب احادیهث در آن زمهان ،ایهن مجموعهه بایهد در

قالب یر اثر حهدیثی شهکل گرفتهه و انتشهار یافتهه باشهد .عبهارات نجاشهی نیهز ایهن برداشهت را

تقویت میکند؛ نیرا وی نیز در این باره گفته است:

روی عاان مااویس باان جعماار  .لااه کهاااب ذکاار أنااه مسعااه و أبااو ال اان
77
ال ندی بن شاهک ،و هو معلم ولد ال ندی بن شاهک.

 .37ز رارة بن أعین

حمبااوس عنااد

78

شیخ طوسی در ضمن معرفی نرارة و خاندانش آورده است:
و هلم روایات کثیرة و أالل و تصانیف ،سنذکرها یف أبواهبا إن شاء اهلل .و هلم أیضا روایات
عن عیل بن ال وی و الباقر و الصادق .

از تعههابیر شههیخ طوسههی آشههکار مههیشههود کههه از «روایههات» در ایههن دو جملههه ،گههزارش احادیههث

مختل

از ائمه

مقصود بوده است.

 .38صفوان بن یحیی

79

همچنین از تعبیر «روایات» در عبارت شیخ طوسی برای معرفی صفوان که گفتهه اسهت« :و

لههه کتههب کثیههرة مثههل کتههب الحسههین بههن سههعید .و لههه مسههائل عههن أبههی الحسههن موسههی
 . 75فهرست النجاشی ،ص ،379ش.1032
 . 76الفهرست ،ص ،244ش.722
 . 77فهرست النجاشی ،ص ،407ش.1082
 . 78الفهرست ،ص ،133ش.312
 . 79همان ،ص ،146ش.356

و
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روایههات» ،نیههز گههزارشهههای پراکنههده برداشههت مههیشههود .شههیخ طوسههی معرفههی خههود را بههه شههیخ
صدوق از ابن ولید و دیگران مستند نموده است.
 .39هارون بن مسلم

80

شیخ طوسی در باره وی آورده است:
لااه روایااات عاان رجااال الصااادق  ،ذکاار ذلااک اباان طهنااة عاان أیب عبااد اهلل حممااد باان أیب
القاسم عنه .و أخبرنا ابن أیب جید ،عن ابن الولید ،عن عبد اهلل بن جعمر المیری عنه.

این احتمال وجود دارد که اثر منسوب به هارون بهن مسهلم مشهتمل بهر احادیهث نقهل شهده از

اصحاب امام صادق

اصههحاب امههام صههادق

باشد .همچنین میتوان «له روایات» را در عبارت فوق ،نشانه نقل از

دانسههت .بههر اسههاس گههزارش نجاشههی ،هههارون بههن مسههلم بههن سههعدان

الکات ههب راوی نس ههخ مختله ه

و امام هادی

81

از مللف ههان متع ههدد ب ههوده اس ههت .ب ههه گفت ههه نجاش ههی وی ام ههام

را مالقات نموده و کتاب مسائل از امام هادی

بسیاری از اصحاب امام صادق

«له روایات عن رجال الصادق

82

دارد .با این حال ،او آثهار
83

را بهدون واسهطه روایهت کهرده اسهت .بنها بهر ایهن عبهارت

» را میتوان به گزارش آثار این افراد تفسیر نمود.

بررسی نمونههای گزارش شده
با تحلیل گزارشهای فوق میتوان احتماالت نیر را برای ترکیب «له روایات» مطر نمود.

 .1منظههور ،گههزارش و نقههل حههدیثی بهها عنههوانی خههاص ،ماننههد «حههدیث الغههدیر»« ،حههدیث رد

الشمس» باشد .این احتمال با ااهر عبارات شهیخ طوسهی سهازگار نیسهت .عهالوه بهر آن ،ههیچ
گزارشی از انتساب چنین احادیثی به این افراد در دست نیست.
 .2منظههور گههردآوری و نقههل روایههات ائمههه

باشههد .بههرای تأییههد ایههن احتمههال مههیتههوان بههه

گههزارش هههای ارائههه شههده در بههاره موسههی بههن ابههراهیم المههروزی (نمونههه  ،)36زارة بههن أعههین (نمونههه
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 . 80الفهرست ،ص ،259ش.785
 .81برای نمونه ،ر : .فهرست النجاشی ،ص ،49ش.105
 .82همان ،ص ،438ش.1180
 .83بهرای نمونههه ،ر : .فهرسهت النجاشههی ،ص ،52ش :116ههارون بههن مسهلم از الحسههین بهن علههوان الکلبهی؛ نیههز :همههان،
ص ،293ش : 791هار ون بن مسلم از عباد بن صهیب؛ نیز :همان ،ص ،415ش :1108هارون بهن مسهلم از مسهعدة بهن
صدقة العبدی؛ نیز :همان ،ص ،415ش :1109هارون بن مسلم از مسعدة بن نیهاد الربعهی؛ نیهز :همهان ،ص ،23ش:34
هارون بن مسلم از إبراهیم بن رجا .

نمونهها ،روایت از امام

م ورد توجه قرار گرفته است .حهال بها اسهتفاده از

یا اصحاب امام

این نمونهها گفته شود در سایر نمونه ها نیز روایات نقل شده به طور خهاص از یکهی از ائمهه
نبوده و به صورت پراکنده و از چند امام

گرد آمده است.

ایههن احتمههال را بههه دلیههل گسههتردگی نقههل مکتههوب احادیههث در آن دوره ،بایههد معههادل «لههه

کتاب» ،به شمار آورد که در ادامه خواهد آمد.

 .3با توجه بهه معرفهی برخهی افهراد بها ترکیهب «لهه روایهات» در کنهار معرفهی برخهی دیگهر بها «لهه

کتاب»  ،این ترکیب به معنهای روایهت کتهب دیگهران باشهد .بهه عبهارت دیگهر ،ایهن افهراد از خهود
تألیفی نداشته و نقش ایشان در انتقهال میهراث حهدیثی ،روایهت (=گهزارش) کتهب دیگهران بهوده

کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

 ،)37ص ههفوان ب ههن یحی ههی (نمون ههه  )38و ه ههارون ب ههن مس ههلم (نمون ههه  )39توج ههه نم ههود .در ای ههن

است.

برای تقویت این احتمال میتوان گفت که شیخ طوسی گاه در یر جا و برای معرفی چنهد

نفر در پی هم ،از واژه کتاب و روایات استفاده نموده و همه آنها را نیز به یر منبهع اسهتناد داده

است .این نشان دهنده استنباط دو مفهوم متفاوت از «کتهاب» و «روایهت» اسهت؛ بهرای نمونهه

وی آورده است:

حممد بان أیب عباد اهلل ،لاه کهااب .و حمماد بان عایل الصایر یف ،لاه کهااب .و حمماد بان طمار
اضزدی ،له کهاب .و حممد بن مروان ،له روایاات .و حمماد بان الصاباح ،لاه روایاات .رویناا
هذه کلرا طاالسناد [عدة من أاحاطنا عن أیب املمضل] ،عن محید ،عان أیب إساحاق إباراهمی
84
بن سلیمان ابن حیان و
الزاز عهنم.

منبع گزارش شیخ طوسی در این باره کتاب حمید بن نیاد بوده است.

ذکههر ایههن نکتههه نیههز ضههروری اسههت کههه اسههتعمال «روایههت» در گههزارش آثههار دیگههران در منههابع

فهرسههتی امههری رایههج بههوده اسههت؛ 85بههرای نمونههه نجاشههی در گههزارش خههود از معاو یههة بههن حکههیم

گوید:

ً
روی معاویة بن حممی أرطعة و عشر ین أار مل یرو غیرها.

86

همچنین شیخ طوسی در جایی آورده است:
 . 84همان ،ص ،233ش.688-684
 . 85نگارنده در مقالهای با عنهوان «کهاربرد "حهدیث" و "روایهت" در فهرسهت و رجهال پیشهینیان» ،بهه شهکلی مبسهوط ایهن
استعمال را به اثبات رسانیده است.
 . 86فهرست النجاشی ،ص ،412ش.1098
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و روی عنه أمحد بن حممد بن عییس کهب مائة رجل من رجال الصادق

.

87

در ادامه این مقال نکاتی را یادآور میشویم که این احتمهال را تضهعی مهینمایهد .عهالوه بهر
ً
آن ،متفاوت بودن مفهوم «روایت» در «له روایات» ،از «کتاب» در «له کتاب» ،همواره و لزوما بهه

معنههای روایههت کتههاب دیگههران نیسههت؛ ن یههرا روایههت در لغههت بههه معنههای جر یههان و نقههل آمههده

است 88.فیومی در این باره گفته است:

روی البعیر املاء من طاب رمی محله ظرو راویة .مث أطلقت عیل کل داطة ی تیق املاء علهیاا و
89
منه یقال رویت الدی إذا محلته و نقلته.

گزارش و نقل نیز می تواند اعم از گزارش کتاب یا گزارش برخی احادیث متفرق باشد.

 .4عبههارت «لههه روایههات» ،متههرادف بهها «لههه کتههاب» باشههد .ایههن احتمههال بهها توجههه بههه مقایسههه

گزارشهای شیخ طوسی با گزارشهای نجاشی در باره برخی افراد از یر سو و اتحاد در محتوا
و اختالف در تعبیر از سوی دیگر ،تقویت میشود .نجاشی و شیخ طوسهی در بسهیاری از مهوارد
برای معرفی مللفان ،به منبعی مشتر  ،یعنی کتاب و گزارش حمید بن نیاد استناد نمودهاند؛

اما در اثر نجاشی تعبیر «له کتاب» و در فهرست شیخ طوسی تعبیر «له روایات» آمده است.

برای نمونه ،شیخ طوسی از آثار شش ملل  ،یعنی محمد بن غور (نمونه  ،)17محمد بهن

حماد (نمونه  ،)19محمد بن الصبا (نمونه  ،)23یعلی (= علهی) بهن حسهان الواسهطی (نمونهه
 ،)27طاهر بن حاتم بن ماهویه (نمونه  )28و عبد الرحمان بهن محمهد العرزمهی (نمونهه  ،)30بها

تعبیههر «لههه روایههات» ،یههاد کههرده اسههت؛ در حههالی کههه نجاشههی در بههاره ایشههان گفتههه اسههت« :لههه
کتاب» .کاربرد این دو تعبیر در موارد مشتر و استفاده از منبعی واحد ،خود میتواند شاهد بر
اتحاد دو مفهوم باشهد .البتهه منشها تفهاوت بها فهر

اشهترا در منبهع نکتههای اسهت کهه بایهد

مورد تحلیل قرار گیرد.
ً
 .5عبارت «له روایات» ،در شکلی خهاص از آثهار مکتهوب اسهتعمال شهده باشهد .طبعها ایهن

اثههر و ی ه ه بایههد بهها تعبیههر «لههه کتههاب»  -کههه در احتمههال قبههل آمههده -سههازگار باشههد .از مقایسههه دو
فهرست نجاشی و شیخ طوسی در معرفی آثار مللفانی کهه شهیخ طوسهی آنهها را بها «لهه روایهات»

معرفی نموده ،این نتیجه به دست میآید که نجاشی از آثار یازده نفر از نمونههای پیش گفته،
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 . 87الفهرست ،ص ،218ش.617
 . 88ر : .الصحا  ،ج ،6ص2364؛ لسان العرب ،ج ،14ص.346
 . 89المصبا المنیر ،ج ،1ص.246

المنهال (نمونه  ،)2إدریس بن نیاد (نمونه  ،)3حسن بن موفه (نمونهه  ،)5حسهن بهن عمهرو بهن
منهال (نمونه  ،)6علی بن الفضل (نمونه  ،)12عبد اهلل بن جبلة (نمونهه  ،)13قاسهم بهن محمهد

الخلقانی (نمونه  ،)16محمد بن بکر (نمونه  ،)18محمد بهن مهروان (نمونهه  ،)22أیهوب بهن نهو

بن دراج (نمونه  ) 29و محمد بن علی بن محبهوب األشهعری القمهی (نمونهه  .)33توجهه بهه ایهن
نکتهه ضههروری اسههت کههه تعبیههر «لههه کتههاب» اعههم از تعبیهر «لههه کتههاب النههوادر» اسههت .بنهها بههر ایههن

میتوان احتمال دوم و چهارم را به این احتمال باز گرداند.

بههرای توضههیح و تثبیههت احتمههال پههنجم از مجمههوع احتمههاالت بیههان شههده بههرای معنههای «لههه

روایههات» ،الزم اسههت نکههاتی مههورد ت أ کیههد قههرار گیههرد .همههان گونههه کههه بررسههی نمونهههههها نشههان

کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

با عنوان «نوادر» یا «کتاب النوادر» ،یاد کرده است .این افهراد عبهارتانهد از :أحمهد بهن عمهرو بهن

مههیدهههد ،بیشههتر گههزارشهههای الفهرسههت در ایههن بههاره از حمیههد بههن ن یههاد بههوده اسههت .بنهها بههر ایههن
مههی تههوان ایههن منبههع را بههه عنههوان منبعههی محههوری مههورد بررسههی قههرار داد .بایههد توجههه داشههت کههه
فهرست حمید ،منبعی مشتر برای دو فهرست شیخ طوسی و نجاشی 90بوده است.
شیخ طوسی سه طری خود به آثار حمید بن نیاد را این گونه معرفی نموده است:

أخبرنااا بروایاتااه کلرااا و کهبااه أمحااد باان عباادون ،عاان [عبیااد اهلل باان أیب یااد] أیب طالااب
اض نباری ،عن محیاد .و أخبرناا عادة مان أااحاطنا ،عان أیب املمضال [حمماد بان عباد اهلل بان
حممد بن عبد املهنلب الشیبا ] ،عن محید .و أخبرنا أمحد بن عبدون ،عن أیب القاسم عیل
91
بن حبیش بن قو بن حممد الماتب ،عن محید.

با مروری بر گزارش های شیخ طوسی در کتاب الفهرست که نام حمید بن ن یهاد را در طر یه

معرفی آثار مللفان آورده ،طرق نیر مشاهده میشود:

 .1عدة من أصحابنا/جماعة ،عن أبی المفضل ،عن حمید بن نیاد

 .2أحمد بن عبدون ،عن أبی طالب األنباری ،عن حمید بن نیاد

92

93

 .3أحمههد بههن عبههدون ،عههن أبههی الفههرج محمههد بههن أبههی عمههران موسههی بههن علههی بههن عبدو یههه
 . 90بهرای نمونهه ،ر : .فهرسهت النجاشهی ،ص ،232ش615؛ ص ،257ش 675کهه نجاشهی در آنهها گفتهه اسهت« :قهال
حمید فی فهرسته .» ...
 . 91الفهرست ،ص ،114ش.238
 .92ب ه ههرای نمون ه ههه ،ر : .هم ه ههان ،ص ،117ش248؛ ص ،120ش258 ،256؛ ص ،121ش263 -260؛ ص ،176ش469؛
ص ،230ش688-664؛ ص ،270ش.839-832
 .93ب ه ه ههرای نمون ه ه ههه ،ر : .هم ه ه ههان ،ص ،39ش8؛ ص ،43ش20؛ ص ،44ش25؛ ص ،51ش39؛ ص ،55ش57-53؛
ص ،84ش116-112؛ ص ،101ش.184-178
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القزوینی ،عن أبو الحسن موسی بن جعفر الحائری ،عن حمید بن نیاد

94

 .4جماعة من أصحابنا ،عن هارون بن موسی التلعکبری ،عن أبی علی محمهد بهن همهام،

عن حمید بن نیاد

95

 .5جماعة عن [هارون بن موسی] التلعکبری ،عن [أحمد بن محمد بن سعید] ابهن عقهدة،

عن حمید بن نیاد

96

 .6جماعة عن [هارون بن موسی] التلعکبری ،عن علهی بهن حبشهی بهن قهونی الکاتهب ،عهن

حمید بن نیاد

97

 .7الحسههین بههن عبیههد اهلل [الغضههائری] عههن أحمههد بههن جعفههر [بههن سههفیان البزوفههری] ،عههن

حمید بن نیاد

98

 .8أحمد بن محمد بن موسی [بن الجرا الجنهدی] عهن أحمهد بهن محمهد بهن سهعید [ابهن

عقدة] ،عن حمید

99

دو طر ی ه نخسههت ،بیشههترین کههاربرد را بههرای معرفههی آثههار داشههته اسههت .ایههن دو ،همههان دو

خود حمید بن نیاد به آنها استناد نموده بهود .بهه
طریقی است که شیخ طوسی برای معرفی آثار ِ

احتمال ،این دو باید اشاره به دو نسخه از کتاب فهرست حمید بهن ن یهاد نیهز باشهد .ایهن نکتهه

که طری «أحمد بن عبدون عن أبی طالب األنباری ،عن حمید» در الفهرست شیخ طوسی تها

صفحه  ،114یعنی تا حرف حا و نام حمید بن نیاد استفاده شده و پس از ایهن صهفحه تها آخهر
کتاب از طری «عدة من أصحابنا ،عن أبی المفضل ،عن حمید» برای معرفی آثار به کهار رفتهه
نیز احتمال استفاده از دو نسخه از کتاب فهرست حمید در بازههای الفبهایی (اله

تها و

تا آخر) را تقویت مینماید .در این صه ورت ،طر یه سهوم ارائهه شهده از سهوی شهیخ طوسهی  -کهه

«أحمد بن عبدون عن أبی القاسم علی بهن حبشهی بهن قهونی بهن محمهد الکاتهب ،عهن حمیهد»
ً
بود  -عمال در گزارش آثار پدید آورندگان به کار نرفته است.

این در حالی است که نجاشی برای معرفی آثار حمید بن نیاد ،طری خهود را «الحسهین بهن

116

 .94همان ،ص ،39ش.8
 .95همه ه ه ه ه ه ه ه ه ههان ،ص ،42ش18؛ ص ،125ش287؛ ص ،148ش368؛ ص ،178ش511؛ ص ،251ش758؛ ص،279
ش893؛ ص ،280ش.897
 .96همان ،ص ،161ش.413
 .97همان ،ص ،171ش.451
 .98همان ،ص ،35ش2؛ ص ،62ش64؛ ص ،70ش.77
 .99همان ،ص ،91ش140؛ ص ،132ش.309

کرده است 100.وی همچنین برای معرفهی آثهار مللفهانی کهه حمیهد در طر یه آنهها بهوده ،عهالوه بهر
همهین طر یه  101،از دو طر یه «أحمههد بهن عبهد الواحههد (ابهن عبهدون) عهن علههی بهن حبشهی [بههن
قونی] ،عن حمید بن نیاد» 102و «أحمد بن نو  ،عن الحسین بن علی البزوفری ،عن حمید بهن

نیاد» 103بهره برده است .پس دو نسخه گزارش شده از سوی «أحمد بن عبدون عن أبی طالب

األنباری» و «عدة من أصهحابنا عهن أبهی المفضهل» ،از حمیهد  -کهه مهورد اسهتناد شهیخ طوسهی
قرار داشته  -مستند نجاشی نبوده است.

گذشت که در گزارشهای نجاشی هرگز تعبیر «له روایات» ،نه در طرق حمیهد بهن ن یهاد و نهه

دیگران بهه کهار نرفتهه اسهت .همچنهین بایهد توجهه داشهت کهه در گهزارشههای نقهل شهده از ایهن
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ع بید اهلل [الغضائری] عن أحمد بن جعفر بن سفیان [البزوفری] ،عن حمید [بهن ن یهاد]» گهزارش

طری  ،یعنی «الحسین بن عبیهد اهلل [الغضهائری] عهن أحمهد بهن جعفهر [بهن سهفیان البزوفهری]،

عن حمید» در کتاب الفهرست 104نیز تعبیر «له روایات» نیامده است.

بنهها بههر ایههن مههی تههوان حههدس زد کههه کههاربرد ایههن تعبیههر از سههوی شههیخ طوسههی مسههتند بههه آن دو

نسههخه بههوده اسههت .از دیگههر سههوی محتمههل اسههت دلیههل نبههود ایههن تعبیههر در کتههاب نجاشههی،

استفاده وی از نسهخهای دیگهر از کتهاب حمیهد بهن ن یهاد ،یعنهی نسهخه گهزارش شهده بهه واسهطه
علی بن حبشهی بهوده و یها مسهتند بهه نوشهته ههای ابهن نهو و یها ناشهی از دخالهت برداشهتههای
شخصی خود نجاشی باشد.

از میان نمونه های یاد شده در این مقاله ،نجاشی نام گروهی از آنها را ،بدون شباهت با نام

دیگر افراد ،در کتاب خود نیاورده است .حسن بن علی الکلبی (نمونهه  ،)7حسهین بهن ههذیل

(نمونه  )9و علی بن محمد بهن األشهعث (نمونهه  )11از ایهن گهروه بهودهانهد .البتهه بخشهی از افهراد

نامهای مشتبهی داشتهاند که احتمال ذکر آنها به شکلی دیگهر در کتهاب نجاشهی وجهود دارد.
صالح ،المکنی أبا محمد (نمونه  ،)10عمهر بهن خالهد (نمونهه  ،)15محمهد بهن بکهر (نمونهه  )18و

محمد بن حماد (نمونه  )19از این قبیل افراد بودهاند.

 .100فهرست النجاشی ،ص ،132ش.339
 .101ب ه ههرای نمون ه ههه ،ر : .هم ه ههان ،ص ،57ش 132و 133؛ ص ،74ش179؛ ص ،79ش187؛ ص ،80ش191؛ ص،120
ش308؛ ص ،121ش309؛ ص ،221ش.578
 .102برای نمونه ،ر : .همان ،ص ،18ش20؛ ص ،23ش36؛ ص ،38ش78؛ ص ،61ش.142
 .103برای نمونه ،ر : .همان ،ص ،67ش158؛ ص ،125ش322؛ ص ،126ش 325و 326؛ ص ،128ش331؛ ص،340
ش 910و .913
 .104ر : .الفهرست ،ص ،35ش2؛ ص ،62ش64؛ ص ،70ش.77
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از مجموع اطالعات نمونههای پیش گفته روشن میشود که:

ال  .نجاشی نام تعدادی از افراد را به واسطه حمیهد بهن ن یهاد ذکهر نمهوده و بهه آنهها کتهابی بها

عنوان «نوادر» نسبت داده است.

ب .نجاشی از طرق مختل  ،در باره برخی دیگر نیز گفته است« :له کتاب».

ج .نام برخی از افراد در فهرست النجاشی نیامده است.

این کهه بهه چهه دلیهل نجاشهی از ذکهر نهام ایهن افهراد روی گردانهده ،بهه درسهتی روشهن نیسهت.

ممکن است نجاشی به قرینه یا دلیلی دسترسی داشهته کهه نشهان مهیداد ایهن افهراد فاقهد اثهری

تألیفی بودهاند .این احتمال نیز قوی به نظر میرسد که نسخه کتاب حمید  -که از طرق دیگر
به دست نجاشی رسیده  -فاقد این اسامی بوده است.

امهها نکتههه مهههم در ایههن میههان ،رمزگشههایی از جانشههینی تعییههر «لههه روایههات» در گههزارش شههیخ

طوسی بها «لهه کتهاب نهوادر» در گهزارش نجاشهی اسهت .ایهن کهه چهه چیهز عامهل ایهن جهایگزینی
بوده ،نیازمند تأمل است.

با توجه به اختالف طهرق نسهخهای از کتهاب حمیهد بهن ن یهاد کهه در اختیهار نجاشهی بهوده بها

نسههخه در دسههترس شههیخ طوسههی ،مههیتههوان حههدس زد اصههل اخههتالف در تعههابیر ،از اخههتالف در

نسخ کتاب حمید برآمده و جایگزینی این دو تعبیر به خود حمید بن ن یهاد یها راو یهان ایهن نسهخ

باز میگردد.

این نکته ،یعنی اختالف در نسخهها ،اختالف موجود در برخی نمونهههها را  -کهه در کتهاب

نجاشی از آنها به «له کتاب نوادر» تعبیر شده ،امها در کتهاب الفهرسهت «لهه کتهاب» آمهده  -نیهز
قابل توجیه مینماید .در گزارش شیخ طوسی در باره إبراهیم بن یوس

الکندی که بهه واسهطه

«[أحمد بن عبدون عن أبهی طالهب األنبهاری] ،عهن حمیهد بهن ن یهاد ،عهن أحمهد بهن میهثم» نقهل

شده ،آمده است« :له کتاب» 105،اما نجاشی به واسطه «أحمد بن عبهد الواحهد (ابهن عبهدون)،
عهن علهی بهن حبشهی ،عهن حمیهد بهن ن یهاد ،عهن أحمهد بهن میهثم» بهرای معرفهی همهین شههخص

گفته است« :له کتاب نوادر».

106

اما همچنان این سلال باقی اسهت کهه چهرا از حمیهد در دو نسهخه (= و یهرایش) از فهرسهتش

دو تعبیر متفاوت گزارش شده است؟ و به چهه دلیهل وی یها راو یهان ،ایهن دو تعبیهر را متهرادف یها
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 . 105الفهرست ،ص ،45ش.27
 .106فهرست النجاشی ،ص ،24ش.36

نزدیههرترین احتمههال ،همسههان پنداشههتن مفهههوم ایههن دو تعبیههر اسههت .امهها بههین مفهههوم «لههه

روایات» با «له نوادر» در آن زمان چه تناسبی وجهود داشهته اسهت؟ ممکهن اسهت گفتهه شهود کهه
شیوه نگارش کتب نوادر به طور عام ،یها در گهزارش حمیهد بهن ن یهاد بهه طهور خهاص ،بهه گونههای

بوده است که از این دو عبارت برداشتی نزدیر به هم حاصل میشده است.

با این حهال ،توجیهه نمونههههایی چهون «لهه نهوادر و روایهات» (نمونهه  - )4کهه حمیهد «نهوادر» و

«روایههات» را در کنههار یکههدیگر ذکههر نمههوده  -همچنههان دشههوار خواهههد بههود .ایههن اشههکال ،بهها کمههی

اختالف ،در نمونههایی چون «له کتاب و روایات و مسائل» (نمونه  )29و «له أصهل و روایهات»

(نمونه  ،) 25نیز مطر است؛ نیرا این سلال اساسی باقی است که اگر شیوه حمیهد بهن ن یهاد در
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نزدیر به هم انگاشتهاند؟

گزارش کتاب های نوادر در آن دو نسخه این گونه بوده که از آنها به «له روایات» تعبیر کند ،چرا
در همان دو نسخه به برخی مللفان همزمان «نوادر» و «روایات» و یا بهه تنههایی« ،نهوادر» نسهبت

داده است؟ بهرای نمونهه ،شهیخ طوسهی از طر یه «أحمهد بهن عبهدون عهن أبهی طالهب األنبهاری،
عههن حمیههد بههن ن یههاد» در بههاره مللفههانی چههون حسههن بههن عنبسههة الصههوفی 107،جعفههر الهههذلی 108و

جعفر بن عبد الرحمان الکهاهلی 109گفتهه اسهت« :لهه نهوادر» .وی همچنهین از طر یه «جماعهة،

عن أبی المفضل ،عن حمید بن نیاد» ،در باره عمهران بهن مسهکان 110،محمهد بهن نهافع 111،یز یهد

بن الحسین 112و ابن عصهام 113همهین تعبیهر را بهه کهار بهرده اسهت .در ایهن صهورت ،آیها مهیتهوان

نمونه ها را نقهض قاعهده معهادل یها مشهابه پنداشهتن تعبیهر «لهه روایهات» در ایهن دو نسهخه بها «لهه

نوادر» در نسخه مورد استناد نجاشی دانست؟

در پاسهخ مهیتهوان ،ایهن احتمهال را مطهر نمهود کههه آثهار تعبیهر شهده بهه «لهه روایهات» از سههوی

حمید بن نیاد ،در آن دو نسخه ،نهامبردار بهه عنهوان «نهوادر» نبهوده و تنهها گهردآوری روایهات افهراد
مختل

بوده است .بر این اساس ،میتوان نمونههههایی چهون «النهوادر عهن الرجهال» 114و ماننهد

 .107همان ،ص ،101ش.180
 .108همان ،ص ،92ش.145
 .109همان ،ص ،92ش.144
 .110همان ،ص ،191ش.539
 .111همان ،ص ،231ش.668
 .112همان ،ص ،267ش.817
 .113همان ،ص ،283ش.912
 .114فهرست النجاشی ،ص ،14ش11؛ ص ،126ش.326

119

علوم حدیث ،سال بیست و یکم ،شماره سوم

آن در فهرست النجاشی و «له روایات عهن رجهال الصهادق
به عنوان شاهد آورد.

» 115در الفهرسهت شهیخ طوسهی را

بهه عبهارت دیگهر ،ادعها شهود آثهاری کهه بهه گهردآوری احادیهث از راو یهان مختله

اختصهاص

یافته ،برخی با عنهوان «نهوادر» نگهارش و انتشهار یافتهه و برخهی بهدون نام گهذاری ،تنهها گهردآوری

آنها بوده انهد .بنها بهر ایهن ،ههر دو گهروه از آثهار در شهیوه تحر یهر ،نهوادر بهه شهمار آمهدهانهد؛ بهه همهین
دلیل از هر دو دسته در گزارش نجاشی از حمید ،با نهام «نهوادر» یهاد شهده اسهت؛ ن یهرا از دیهدگاه

ایشههان هههر دو در حقیقههت مصههداق نههوادر بههودهانههد .در ایههن صههورت گههزارش همزمههان «نههوادر» و

«روایات» برای معرفی جعفر بن علی بن حسان نیز توجیه خواهد شد.

اگر چه این توجیهات را میتوان در باره گزارش ابن ولید و شیخ صدوق و دیگران نیز ساری

و جهاری دانسهت ،امها نکتهه جالهب توجهه در گهزارش ابهن ولیهد و شهیخ صهدوق آن اسهت کههه در

بیشههتر مههوارد «لههه روایههات» بهها «لههه کتههب» و ماننههد آن در کنههار هههم آمههده اسههت .بههرای معرفههی

نمونههههای مختله

آمهده اسهت« :لهه أصهل و روایهات» در بهاره علهی بهن أسهباط الکهوفی (نمونههه

« ،)25له کتاب و روایات» در باره أیوب بهن نهو بهن دراج (نمونهه « ،)29لهه کتهب و روایهات» در

بههاره محمههد بههن علههی الشههلمغانی (نمونههه  )31و محمههد بههن علههی بههن محبههوب األشههعری القمههی

(نمونههه  )33و الحسههن بههن علههی الحضههرمی (نمونههه  )34و «لههه مصههنفات و روایههات» در بههاره
محمد بهن عبهد اهلل بهن جعفهر الحمیهری (نمونهه  .)32بنها بهر ایهن محتمهل اسهت کهه کهاربرد ایهن
تعبیر در میان قمییان با اسهتعمال آن از سهوی حمیهد بهن ن یهاد متفهاوت بهوده باشهد .بهه عبهارت

دیگر ،ممکن است قمییان از «روایات» معنای دیگری همچهون گهزارش آثهار دیگهران را  -کهه در
احتمال سوم آمده بود  -قصد کرده باشند.

مفهوم نوادر
برای تبیین ارتبهاط مفههومی «نهوادر» و «روایهات» ،الزم اسهت بحثهی در بهاره نهوادر و مفههوم آن

ارائه گردد .ابن اثیر «ندر» را با عبارت «سقط و وقع» معهادل دانسهته اسهت 116.ابهن منظهور «نهوادر

الکالم» را به «ههی مها شهذ و خهرج مهن الجمههور ،و ذلهر لظههوره» تفسهیر نمهوده اسهت 117.فیهروز
آبادی نیز میگوید:
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 .115الفهرست ،ص ،260ش.785
 .116النهایة ،ج ،5ص.35
 .117لسان العرب ،ج ،5ص.199

او همچنههین «نههادرة الزمههان» را «وحیههد العصههر» دانسههته اسههت .در همههه ایههن تفاسههیر ،نههوعی

جداگانگی و انفراد  -که عامل جلب توجه و اهور بوده  -دیده میشهود .بهه همهین دلیهل ،نهادر
در استعماالت ،به معنای کمیاب و با ارزش نیز به کار رفته است.
اما طریحی نوادر را در اصطالحات حدیثی این گونه تعری

کرده است:

مااا لاایس لااه أک أو یماالن ،لمنااه ق لیاال جاادا و ی االم ماان املعااارخ و ال کاارف یف اااحته،
119
ومرف الشاذ ظإنه غیر احی أو له معارخ.

مراجعه به کتب فهارس نشان میدهد که «نوادر» یکهی از انهواع نگهارشههای حهدیثی بهوده و

کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

ش ،أو من و
الیش ندورا :سق من جوف ئ
ندر ئ
بی أشیاء ،ظهرر.

118

برخههی از آثههار بهها همههین نههام شهههرت یافتهههانههد .بسههیاری از کتههب نوشههته شههده در ایههن سههبر از

نگارشهای حدیثی ،از جوامع به شمار آمده است؛ مانند کتاب «النوادر» اثر ابن أبی عمیر 120و
«النههوادر» از أحمههد بههن محمههد بههن عیسههی 121.از ایههن رو ،برخههی در صههدد تعر ی ه

برآمدهاند.

چنههین آثههاری

وحید بهبهانی (م1205ق) نوادر را مجموعهای از احادیث دانسهته اسهت کهه بهه دلیهل کمهی

تعداد ،قابلیت گردآو ری در بهابی مسهتقل نداشهتهانهد .او نهوادر الصهالة و نهوادر الزکهاة را  -کهه در
کتب رایج آمده  -نمونههایی از این باب میداند.

122

امهها سههید محمههد علههی ابطحههی بههر ایههن تعر ی ه  ،عههالوه بههر بههاب مسههتقل ،کتههاب را نیههز افههزوده

است .بنا بر این ،انعقاد بهاب النهوادر در کتهب حهدیثی شهایع بهوده اسهت .او معتقهد اسهت گهاه
نوادر ،جامع همه ابواب فقه و یا احادیث باب طهارت است و این حتی بها مبهوب بهودن آن نیهز

منافات ندارد .او تبویب کتاب النوادر أحمد بن محمد بهن عیسهی از سهوی داود بهن کهورة 123را
به عنوان شاهد بر مدعایش مطر کرده است .ابطحی همچنین «أصل» بودن برخهی «نهوادر» را

 .118القاموس المحیط ،ج ،2ص.140
 .119مجمع البحرین ،ج ،3ص.490
 .120فهرست النجاشی ،ص ،327ش.887
 .121همان ،ص ،82ش.198
ً
ً
ً
« .122و اما النوادر فالظاهر أنه ما اجتمع فیه أحادیث ال تضبط فی باب لقلته بان یکون واحدا أو متعددا لکن یکون قلهیال
ً
جهدا و مهن ههذا قهولهم فهی الکتههب المتداولهة نهوادر الصهالة نهوادر الزکهاة و أمثههال ذلهر و ربمها یطله النهادر علهی الشههاذ»
(تعلیقة علی منهج المقال ،ص19؛ نیز ر : .گفتار مال أحمد نراقی در عوائد األیام ،ص.)595
 .123ر : .فهرست النجاشی ،ص ،82ش.198
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نیز میپذیرد؛ نیرا قمیان نوادر مرو بن عبید را «اصل» 124دانستهاند.

125

به احتمال ،منشأ همه یا بیشتر تعری های مطهر شهده در بهاره «نهوادر» بهه قهول شهیخ مفیهد

بههاز مههیگههردد .وی در پاسههخ بههه شههیخ صههدوق در بحههث عههدد روزهههای مههاه مبههار رمضههان،
احادیثی را که ثابت میکند این ماه کمتر از سی روز نخواهد بود ،احادیث شاذ مینامد کهه در
ابواب نوادر آمده است .او در باره نوادر میگوید:
و النوادر هی الف ال عمل علهیا.

گفتار شهیخ مفیهد در توصهی

126

نهوادر ،مسهتند بسهیاری در مباحهث رجهال و درایهه قهرار گرفتهه

است .مشاهده میشهود کهه سهخنان شهیخ مفیهد در بهاره ابهواب نهوادر در آثهار و جوامهع حهدیثی
است ،نه کتهب نهوادر بهه عنهوان نهوعی از انهواع نگهارش ههای حهدیثی؛ امها اهاهرا ایهن نکتهه مهورد
توجه قرار نگرفته و همین جمله مبنای تعری

برخی از محققان ،همچون فیض کاشانی

کتب نوادر شده است.

127

و عالمهه مجلسهی،

128

ابهواب نهوادر را مشهتمل

بر احادیث متفرقی دانسته اند که مناسب ابواب سهاب بهوده ،امها قابهل درج در میهان آنهها نبهوده

است.

در تعری

الذریعة از نوادر ،به احادیث غیر مشهور و احکام غیر متهداول یها اسهتثنایی اشهاره

شده است؛ 129اما نام گذاری برخی آثار به نهوادر ،ماننهد النهوادر ابهن أبهی عمیهر و نهوادر الحکمهة و

النههوادر أحمههد بههن محمههد بههن عیسههی  -کههه خههود از منههابع حههدیثی مهههم بههه شههمار رفتهههانههد  -بهها
اشتمال بر احادیث غیر مشهور و مانند اینها قابل جمهع نیسهت .همچنهین برخهی نمونهههها در

کتاب نجاشی ،مانند« :له کتاب نوادر صحیح الحدیث کثیر الفوائد»« 130،ثقة کثیهر الروایهة لهه

کتاب مجموع نوادر» 131و «له نوادر ،و الرواة عنه کثیرون» 132دیدگاه الذریعهة را تأییهد نمهیکنهد؛
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 .124ر : .همان ،ص ،425ش.1142
 .125تهذیب المقال ،ج ،1ص.93-92
 .126جوابات أهل الموصل ،ص.19
« .127و عنونت الباب األخیر من تلر الجملة بالنوادر و هی األحادیث المتفرقة التی ال یکاد یجمعها معنی واحهد حتهی
ً
تدخل معا تحت عنوان» (الوافی ،ج ،1ص.)42
 « .128باب النوادر أی أخبار متفرقة مناسبة لألبواب السابقة و ال یمکن إدخالهها فیهها ،و ال عقهد بهاب لهها ألنهها ال یجمعهها
باب ،و ال یمکن عقد باب لکل منها» (مرآة العقول ،ج ،1ص.)154
 « .129النوادر عنوان عام لنوع من مللفات األصحاب فی القهرون األربعهة األولهی للهجهرة ،کهان یجمهع فیهها األحادیهث غیهر
المشهورة ،أو التی تشتمل علی أحکام غیر متداولة .أو استثنائیة و مستدرکة لغیرها» (الذریعة ،ج ،24ص.)315
 .130فهرست النجاشی ،ص ،40ش.81
 .131همان ،ش.83

استثنایی و مستدر بودن ،سازگار نیست.

آیههة اهلل سههبحانی معتقههد اسههت ،عههدم اختصههاص بههه موضههوعی معههین یهها فقههدان شهههرت

احادیههث موجههود در کتههاب ،علههت نام گههذاری برخههی آثههار بههه نههوادر بههوده اسههت .وی پراکنههدگی
موضوعی احادیث یر کتاب را به شکلی که قابل تبویب نباشد نیز از مصهادی نهوادر دانسهته

است.

133

از مجموعه آنچه گذشت ،فهمیده میشود کهه ضهروری اسهت بهین نهوادر بهه عنهوان نهوعی از

انواع منابع و ابواب نوادر تمییز قایل شد .همچنین میتوان به این برداشت رسهید کهه منظهور از

کتهب نهوادر ،کتبههی مشهتمل بههر احادیهث پراکنههده و غیهر مقیهد بههه موضهوعی خههاص بهوده اسههت.
ً
احتمههاال گههزارش نجاشههی در بههاره عبههد اهلل بههن محمههد النهیکههی  -کههه گفتههه اسههت« :ثقههة ،قلیههل
ً
الحدیث ،جمعت نوادره کتابا» - 134ناار به همین پراکنهدگی باشهد .همچنهین تبو یهب النهوادر

کاربرد «له روایات» در فهرست شیخ طوسی و ارتباط آن با کتب نوادر

نیرا صحیح الحدیث بهودن ،فایهده بسهیار داشهتن ،بها احادیهث غیهر مشههور ،احکهام غیهر رایهج و

أحمد بن محمد بن عیسی از سوی داود بن کورة نیز حهاکی از فقهدان سهاختارمندی ایهن نهوع از

آثار بوده است .البته باید توجه داشت که نامیده شدن برخهی منهابع و جوامهع اصهلی حهدیثی،

مانند النوادر ابن أبی عمیر و مانند آن به نوادر ،بها معنهای لغهوی نهوادر ،یعنهی کمیهاب و بها ارزش
بودن سازگاری و تناسب بیشتری دارد.

بنا بر ایهن ،از تبیهین مفههوم «نهوادر» ،بهه روشهنی مهیتهوان اسهتنباط نمهود کهه همهاهنگی آن بها

مفههوم «روایههات» بی تناسههب نیسهت .همچنههین جههایگزینی یکههی از ایهن دو مفهههوم بهها دیگههری از

سوی حمید بن نیاد یا دیگران دور از ذهن نبوده است.

نتیجه
از مقایسههه توصههی

کسههانی کههه شههیخ طوسههی در کتههاب الفهرسههت آنههها را بهها عبههارت «لههه

روایات» معرفی نموده با توصی

همین افراد در فهرست النجاشی با «لهه نهوادر» ،همسهان بهودن

مفهوم این دو عبارت برداشت میشود.

 .132همان ،ص ،61ش.140
 « .133أن النوادر اسم للکتب المدونة التی لیس لمطالبها موضهوع معهین أو لیسهت لروایاتهها شههرة متحققهة ،سهوا کانهت
ً
األحادیث الواردة فیها عن إمام واحد أو أ کثر ،أو کان موضوع الکتاب واحدا مع تفرق مضامین روایاتهه بحیهث ال یمکهن
تبویبها» (کلیات فی علم الرجال ،ص.)478
 .134فهرست النجاشی ،ص ،229ش.605
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بها توجهه بههه اتحهاد منهابع در نمونههه ههایی کهه ایههن دو تعبیهر بهه جههای یکهدیگر نههاده شههده و در

وا کههاوی علههت آن ،اخههتالف طههرق گههزارش از حمیههد بههن ن یههاد ،اصههلیتههرین منبههع ایههن نمونهههههها،
کش

گردید .همچنین اخهتالف در طر یه  ،از اخهتالف در نسهخه بهه کهار رفتهه حکایهت نمهود.

ایهن نشهان مهیدههد کههه تغییهر در عبهارت ،بهه شهخص حمیههد بهن ن یهاد یها گزارش گهران از وی بههاز
میگردد.
ً
طبعا نکته اساسی در علت جها بهه جهایی دو تعبیهر در طهرق مختله  ،نشهان دهنهده اتحهاد
برداشت از سوی شخص حمید بن نیاد یا راویان از وی است.

در توجیهه همسههان پنههداری «روایههات» و «نههوادر» نیههز مههیتههوان بههه مفهههوم نههوادر و اشههتمال آن بههر

روایههات پراکنههده اشههاره نمههود .همچنههین در بههه کههارگیری متههوالی و پههی در پههی تعبیههر «روایههات» و

«نوادر» در گزارش آثار افراد ،احتمال نام گهذاری برخهی آثهار بهه نهوادر و فقهدان نام گهذاری بهه ایهن
نام ،مطر است .در این صورت نیز با نبود عنوان ،مصداق نوادر بر این آثار صدق میکند.
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