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ّ
امامحه
کاوشی در گسترۀ نقل نخستحن مکتوبات حدیثی

1

ّ
محهد مهدی کامحابی

2

چکحده

وردددراث حددددحدی شدددرعه ،رحشددده در وکتوبدددات اولر دددهای دارد ک ددده اص دددحاب اخه ددده

جگاشخهاجد .این ت لرفات در طی سالها ،به عذوان وذابع اصلی حدحث شرعه ،جسدل بده

جسل وذخقل شده و به صاحجان کتج اربعه رسرده اسدت .حکدی از پرسدشهای کلرددی
در تارحخ حدحث اواوره ،وس ل گسخرۀ اجخقال کتج اصحاب به وحدثان بعدی است؛

به دحگر بیان ،پرسش از این که آحا آثار آجان ،با طرم وخعدد به آحذدگان وذخقل شدده حدا بدا

طری واحد.

وطاب اقوال وحدثان و داجشهذدان رجالی وخقدم ،شهرت و تعدد طرم کلی وکتوبات
اصحاب اوری ثابت بدوده اسدت ،ولدی بدا تددوین کتدج اربعده و کذدار رفدخن جسدجی کتدج

اصحاب ،بسراری از طرم اجخقال آجهدا جردز بده فراووشدی سدحرده شدد و ایدن وسد له در بدین

وخ خرین به ووضوعی اجخهادی تجدیل گردحد .در این جوشخار ،بدا بررسدی و تطجرد طدرم
ّ
ووجددود در فهددار وخقدددم (فهرسددتهای ججاشددی و شددرخ طوسددی) ،تعدددد طددرم اجخقددال
کتج اصحاب در اکثرحت ووارد اسخذخاج شده است.
ّ
کلحدواژهها :تعدد طرم ،کتج اصحاب اخهه  ،اصول اربعهاخده ،فهرسدت الذجاشدی،

فهرست الطوسی.

21

 .1الزم به ذکر اسدت کده وقالده حاضدر برگرفخده از فصدل دوم پاحانجاوده کارشذاسدی ارشدد صداحج ایدن قلدن بدا عذدوان «بررسدی
تعدددد طددرم کتددج اصددحاب اخهدده بددا ت کرددد بددر ت لرفددات ور بددوط بدده اواوددت» اسددت کدده در آن ،از راهذهددایی و وشدداوره
جذ دداب آق ددای دکت ددر وجر ددد وعدددارف و اس ددخاد س ددرد عل ددی رض ددا حس ددرذی بهدددره بدددردم .هنچذدددرن ،در ایدددن تحقرددد  ،از
وساعدتهای علهی جذاب آقای وحهد قذدهاری و جذاب آقای دکتر رضا قرباجی ،بسرار بهرهوذد شدم.
 . 2داجشجوی دکتری رشخه کالم اواوره داجشگاه قرآن و حدحث ،پردحس تهران.

روشددن اسددت کدده بهخددرین راه اجخقددال ح د

اسالوی ،جزخرات آن وهن و وقد

گفخدده ،بدده و ی د ه ا گددر بدده واجذددد حدددحث در سددذت

باشد ،خارج جهودن آن از حالت شفاهی و حفظ و ضدج

حدددحث در تهداوی وراحددل اجخقددال آن بدده

کتجدی آن اسددت .بدده ههدرن دلرددل ،وکتددوب بدودن حد
جسددلهای بعدددی ،وز حددت ّ
وههددی در اصددالت و صددراجت آن بدده شددهار آوددده و بسددرار دقر د تر از
اجخقال وجخذی بر حافظه است .در اجخقدال رواحدات بده صدورت وکتدوب ،الفدا رواحدات دقرد تر

بر جای ویواجد و جقل به وعذا جسجت به جقل شفاهی کهخر است.

حکددی از وی گیهددای بددارز حدددحث شددرعه ،فرهذددگ کتابددت رواحددات وعصددوورن

کاوشی در گسترۀ نقل نخستحن مکتوبات حدیثی ّ
امامحه

 .3درآمد

اسددت.

شواهد فراواجی بر ت کرد اواوان شرعه بر جگارش احادحث و اجخقال آن به جسلهای بعددی
ّ
در دست است 3.اوام صادم در رواحخی به وفضل ویفرواحذد:
بذوحس و داجش خود را وران برادراجت بگسخر و پس از ودر ،،کتابهاحدت را بدرای

پس ددراجت ب دده ارث بگ ددذار؛ ز ی ددرا دوران ج دداآراوی ب ددر و ددردم خواه ددد آو ددد ک دده ج ددز ب ددا

کتابهاحشان اجس و آراوشی جخواهذد داشت.

سذت جگارش از زوان رسول خددا

4

بدا کتابدت احادحدث ججدوی توسد اوررالهد وذرن

آغدداز شددده 5و جسددل بدده جسددل در ورددان اصددحاب و پیددروان اهلبیددت

طج گزارشهای تارحخی ،اصحاب اخهه

تددداوم داشددخه اسددت.

بدرای ثجدت رواحدات در ههدان وجلدس تحددحث

آوادگی داشخهاجد؛ به عذوان جهوجه ،زراره صحابی جلردل القددر صدادقرن
از اخهدده

6

 ،احدادحدی را کده

ویشددذرد ،ویجوشددت و کتدداب و وسددایل جگددارش او ههددواره جددزدش حاضددر بددود.

روزی از اوام صادم

در باره اوقات جهاز س الی پرسرد و الواحش را بدازکرد تدا پاسدخ اودام را

بذوحسد  7...این جقل تارحخی _ که در حد
اهخهام زاحدالوصف اصحاب اخهه

گدزارش حددحدی بدر جدا واجدده _ تذهدا حکدی از شدواهد

در ضج و حفظ رواحات است.

 .3در بسراری از وجهوعههای روایی شرعه ،بابی تحت این عذوان وجود دارد؛ به عذوان جهوجه ،ر.ل :الکدافی ،ج ،4ص:64
باب رواح الکتج و الحدحث و فضل الکتاب ؛ وشکاا األجوار فی غدرر األخجدار ،ص :413الفصدل الخاسدع فدی الحدث علدی
الکتاب و الخکاتج و وا حلر به.
 .4الکافی ،ج ،4ص.63
و خددد
 .5بدده عذدددوان جهوجددده ،ویتدددوان بدده «کتدداب علددی » ،ش دداول برخددی از احادحدددث ججدددوی بددده اودددالی رسدددول خددددا
اورراله وذرن اشاره کرد( .ورراث وکتوب ،ص.)35
 .6برای گزارشی جاوع از این سرر ،ر .ل :بررسی سرر تارحخی کتابت حدحث در شرعه.
 .7بحار االجوار ،ج ،20ص.13
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با توجه بده توصدرههدای اواودان در ووضدوع کتابدت حددحث و اشدخرام اصدحاب بده ثجدت و

جگارش رواحات ،در ودت کوتاهی صدها «اصل» حددحدی در دوران اخهده

شدکل گرفدت و

گدداهی بدده احشددان عرضدده شددد و بده ت ییددد احشددان رسددرد 8کدده بعدددها بددهعذوان «اصددول اربعهاخدده»

وعروف گردحد 9.ایدن اودر ،بده اضدافه عواودل دحگدر ،ووجدج شدد تدا کتدج اصدحاب در اجخقدال و
اجخشار رواحات در شرعه جقش وههی را بر عهده داشخه باشد.
«طرحق» اجتقال کتاب

بحث وههی که در این وران وطرح است ،وس له اجخقال وکتوبات حدا اصدول اصدحاب بده

طجقات بعدی است .سلسله راوحان _ که کتاب را از جسلی به جسل دحگر اجخقدال دادهاجدد _ بده

عذوان «طری اجخقال کتاب» شذاخخه ویشدجد.

طر ی د در لغددت ،بدده وعذددای «راه» و جهددع آن « ُطد ُدرم» اسددت 10.اصددطالح طر ی د در علددوم

اسددالوی در دو وعذددا اسددخفاده شددده اسددت .وعذددای اول آن ،در اصددطالح عهددووی داجددش رجددال

اس ددت ک دده عج ددارت اس ددت از« :الوس دداخ الهخص ددل ب ددین ال ددراوی و اله ددروی عذ دده و حعج ددر عذ دده

بالسددذد» 11.در ایددن کدداربرد ،طر ید  ،وخددرادف بددا «سددذد» اسددت 12.وعهددوال طر ید در جددایی کدده
حد

رواحددت بدا چذددد سدذد رواحددت شدده ،بدده کار ودیرود .از هددر حد

از ایددن سدذدها _ کدده وهکددن

اسددت بددا هددن در بخشددی وشددخرل باشددذد _ بددا عذددوان طر ی د حدداد ویشددود؛ واجذددد ایددن کدده گفخدده

ویشدود :ایدن رواحدت بده طدرم وخخلدف رسدرده اسدت؛ حکدی از طر ید زراره و دحگدری از طر ید
وحهد بن وسلن.

وعذای دوم طری _ که بیشخر در بین عالهدان وخقددم شدرعه راحدم بدوده اسدت _ بدرای بیدان

راه دستحابی به ح

کتاب از طرف جوحسذدۀ اصلی آن به کار ویرفخده اسدت؛ وددال عالهداجی

چون شرخ صدوم ،شرخ طوسی و ججاشی طری خود را به کتابهایی که در الفهرست حدا
13

 .8ر .ل« :عرضه حدحث بر اواوان( »:قسهت اول) ،ص 32تا آخر وقاله.
ّ
 .9به عجارت صحر تر ،وذابع اصلی کتج اربعه ،اصول و و لفات اصحاب اخهه
ججوده است (برای تفصرل بیشخر ر .ل :تارحخ عهووی حدحث ،ص.)316 -313
 .10لسان العرب ،ج ،40ص.330
 .11الفواخددد الرجالرد  ،ج ،3ص .337حعذددی :واسددطههایی کدده اتصددال بددین راوی و فددرد ورویعذدده را برقددرار وی کذددد و از آن بدده
سذد جرز تعجرر ویشود.
 .12جزه الذظر فی شرح جخج الفکر ،ص.467
 .13وذظور از کتج «فهرست» در این کاربرد ،کتابهایی هسخذد که به وعرفی آثار وکتوب و جگارجدگان آن ویپردازجد.
بدوده اسدت کده لزوودا چهارصدد عددد
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جظر است.

حکددی از وهنتددر ین وسدداخل در طر یدد جقددل کتدداب ،ایددن اسددت کدده اجخقددال از جوحسددذده بدده

جسلهای بعد ،از طرم وخعدد صدورت گرفخده حدا از طر ید واحددو پاسدخ ایدن پرسدش بدا وسد ل

«اجخسدداب کتدداب بدده و لددف» ارتجدداطی تذگدداتذگی دارد .بدده عجددارت دحگددر ،بدده سددادگی ویتددوان
تصدی جهود که ورزان اطهرذان از صحت اجخقال ح کتاب (جدز حدا کدل آن) از طجقدهای بده
ّ
(تحهدل) کدرده و
طجقات بعد ،با تعداد جفراتی که آن کتاب را از راوحان طجق پیشرن درحافدت

کاوشی در گسترۀ نقل نخستحن مکتوبات حدیثی ّ
امامحه

وشرخه 14آوردهاجد ،ذکر کردهاجد 15.در این پژوهش ،کاربرد دوم از اصطالح «طری » وورد جظر

به طجق بعد از خود اجازه دادهاجد ،ارتجاط وسخقرهی دارد؛ ودال اگر در زودان جوحسدذدۀ کتداب
الددف ،تذهددا حد

راوی کتدداب الددف را از او اجددازه بگرددرد و رواحددت کذددد ،در فرضددی کدده وحخهددل

باشد او کتداب را تغریدر دهدد حدا کتداب ب را بده جدای کتداب الدف بدرای دحگدران رواحدت کذدد،

ههواره جای ش

در اصالت کتاب ادعایی الدف وجدود خواهدد داشدت؛ چدرا کده وحخو حدات

آن به خودی خود از سذخ خجر واحد است .اوا اگر در ههدان شدراح  ،سده راوی کتداب الدف را

از جوحسددذده آن اجددازه بگررجددد ،در جسددل بعددد ،سدده جسددخه از ایددن کتدداب ووجددود خواهددد بددود:

(الف ،4-الدف 3-و الدف .)3-حدال ،در فرضدی کده ایدن سده جسدخه بدا حد دحگر قابدل وقاحسده
باشذد ،ورزان اطهرذاجی که ویتدوان بده اصدالت وحخو حدات و صدحت اجخسداب هدر حد

از ایدن

سه کتاب داشت ،به وراتج بیشخر خواهد بود.
ّ
ّ
الزم به ذکر است که در این وقاله ،وذظور از تعدد طرم کتج ،تعدد جقل و رواحت کتداب،
ّ
ّ
دقرقا در طجقه پس از و لف است ،جه در طجقات بعدی؛ چرا که تعدد جقل پدس از و لدف ،در
صحت اجخساب کتاب به و لدف و شدهرت تد لرف جقدش بسدزایی دارد .لدذا ا گدر کتدابی را حد

جفر از و لف آن جقل کذد ،ولی آن ح جفر ،اجازه جقل کتداب را بده سده جفدر پدس از خدود بدهدد و
ّ
آن سه جفر هن به چذد جفر و ،...در این صورت ،چدون فقد حد جفدر در طجقده بعدد از و لدف ،از
ّ
16
وی جقل کرده است ،وشهول تعدد طرم (در این تحقر ) جخواهد شد.
ّ
« .14وشددرخه» در لغددت ،اسددن وکددان از «شددرخ» بدده وعذددای وحددل ذکددر وشدداحخ اسددت و در اصددطالح ،آن را چذددرن تعرحددف
کردهاجددد« :وشددرخه» فهرسددخی از سددذدهایی اسددت کدده بددرای اتصددال سددذد بدده وشداحخ (کسدداجی که فددرد از آجهددا رواحددت جقددل
وی کذد) حا کتجی که رواحت از آجها جقل شده است ،به کار ویرود.
 .15دراح الحدحث ،ص.14
 .16الجخه اگر چذد طرم ووازی از و لف در طجقات بعدی در ح جفر جهع شود ،باز هن غرض از تعدد طرم وحق جخواهد
شد؛ اوا به طور طجرعی و در اکثر ووارد ،تعدد طدرم در طجقده پدس از و لدف ،در تهداوی طجقدات بعددی جردز اداوده خواهدد
داشت.

24

علوم حدیث ،سال نوزدهن ،شهاره دوم

طرح مسأله

حکددی از بحثهددای وههددی کدده در برخددی از پژوهشهددای تددارحخ حدددحث و کتددج رجددالی
وخ خر طرح شده است ،وس له گسدخرۀ جقدل جخسدخرن وکتوبدات حددحدی ّ
اواورده اسدت .برخدی
وعخقدجدد بدده جهدت فشددارهای حکددووخی و تقرده ،کتددج اصدحاب اخهدده

بددا طر ید واحددد بدده

طجقات بعدی و صاحجان کتدج اربعده رسدرده اسدت 17.در وقابدل ،جردز عددهای بدر ایدن باورجدد
که شهرت و تداول اصول اصحاب در آن عصر ،به قدری روشن اسدت کده خورشدرد در وسد

روز 18.به عجارت دحگر ،این س ال وطرح است که آحا عهدۀ کتج اصحاب اخهه

 ،بدا چذدد

طری به طجقات بعدی اجخقال حافخهاجدو حا گسخردگی در جقل آجها ججوده و اکثرشدان فقد حد

راوی داشخهاجدو ههان طور که پیشتر جرز اشداره شدد ،پاسدخ ایدن پرسدش اههردت شداحاجی در
اعخجار کلی احادحث شرعه احفا وی کذد.

در جسددت و جددوی بدده عهددل آوددده ،هددرچ پددژوهش چددا ،شدددهای ،اعددن از کتدداب ،وقالدده حددا
ّ
پاحانجاودده ،بدده طددور وسددخقل در زورذ د بررسددی تعدددد طددرم وذددابع اصددلی حدددحث شددرعه ،حافددت
جشد 19.در جخرجه ،لزوم تحقر در این باب بیش از پیش جهاحان شد.

ّ
 .2جگاهی بر دحدگاه علهای شیعه در باره تعدد طرق کتب اصحاب
وذجددع اصددلی بددرای تحقر د در بدداره طددرم اجخقددال کتددج اصددحاب ،فهددار

وخقدددم شددرعی

اسددت ،ولددی قجددل از ورود بدده شددواهد فهرسددخی و بررسددی تفصددرلی طددرم اجخقددال کتددج ،شاحسددخه

اسددت در ایددن بدداب وددروری بددر دحدددگاههای وحدددثان و رجالرددان وخقدددم اواوردده _ کدده بدده عصددر
ت لرفات اصحاب جزدح تر بودهاجد _ جرز داشت.

بددا توجدده بدده ایددن کدده در اثددر حددوادث ،گذشددت زوددان و  ...بسددراری از کتددج فهرسددت و در

جخرجه ،بسراری از طرم ووجود بده کتدج حددحدی اولرده از دسدت رفخده اسدت ،دحددگاه عالهدان
وخقدددم شددرعه کهدد

25

ز حددادی بدده کشددف گسددخرۀ جقددل ایددن کتددج وی کذددد .در ایددن قسددهت،

 .17وعجن رجال الحدحث و تفصرل طجقات الرواا ،ص.31 -33
 .18وشرم الشهسرن ،ص35؛ الوافی ،ج ،4ص.33
 .19الزم به ذکر است که آقای وحهد علدی ووحدد ابطحدی در شدرح خدود بدر فهرسدت الذجاشدی ،در شدرح جهلد آخدر وقدوده
کتج با طرم وخعدد پرداخخه است« :و قد احصرذاهن فی وحل آخدر .بدل
اشاره کرده که در جوشخه دحگری به اسخقصای د
ربها تکون هذه الکتج و االصول وهدا صدرح االصدحاب باجهدا وعخهددا ،و حعدول علرهدا ،کهدا احصدرذاها فدی وحدل آخدر»
(تهذحج الهقال فی تذقر کتاب الرجال ،ص .)24الجخه این رسداله تدا کذدون چدا ،جشدده اسدت و در جخرجده فحدص از
برخی شا گردان احشان ،اثری از دستجوشخههاحشان به دست جراود.

ش ددرخ ص دددوم در وقدود د کت دداب و ددن الححض ددره الفقر دده ،جهر ددع رواح ددات کت دداب خ ددود را
ُ
وسخخرج از « ُکتج وش ُهورا علرها ال ُهع ّول و دؤلرها الهر دج ُع» ویداجد .توصدرف شدرخ صددوم از
ایددن وذددابع _ کدده در اداودده جددام برخددی از آجهددا را ویبددرد _ حکاحددت گر تددداول ایددن کتدداب در ورددان
اواورده و رجددوع گسدخرده آجددان بده ایددن کتدج اسددت کدده ایدن اوددر ارتجداط تذگدداجگی بدا تعدددد طددرم

اجخقال این کتج دارد .الزم به ذکر است که وی در اجخهای وقدوه ،برای وعرفدی طدرم خدود بده

این کتج ،خواجذده را به «فهرست کتابهایی که از وشداحخ و پیشدرذراجن _ رضدی اهلل عدذهن _

از طری ون رواحت شده» ارجاع ویدهد.

کاوشی در گسترۀ نقل نخستحن مکتوبات حدیثی ّ
امامحه

جظرحات علهای هن عصر جوحسذدگان کتج اربعه بررسی وی گردد.

20

سرد ورتضی در پاسخ به س االتی در باره خجر واحد ،هر چذد تعداد راوحان رواحدات شدرعه

را وعدود و وحدود ویداجد ،اوا با این حال ،ادعای خجر واحد بودن جهلگی رواحدات را جدایز
جداجسددخه و ایددن اخجددار را _ کدده در کتددج اصددحاب اواوردده وضددجوط اسددت _ وخددواتر ویداجددد.

21

بهخددرین و شدداحد تذهددا راه جهددع ایددن جفددی و اثجددات سددرد ورتضددی بدددین گوجدده باشددد کدده در جظددر

بگردرحن ،طدرم جقددل اکثدر کتدج اصددحاب اخهده

از جگدداه علدن الهددی واحددد ججدوده و وخعدددد

است؛ به جحوی که ووجدج شدده اکثر حدت اخجدار شدرعه از دایدره اخجدار آحداد خدارج شدده و بده

وخواترات بپیوجدد.

22

شددرخ طوسددی جرددز در تهددذیجرن بذددا دارد احادحددث را بددا سددذد جقددل کذددد و لکددن بدده جهددت

اخخصار ،به تلخرص اسذاد پرداخخده ،بده ایدن صدورت کده عهدوم رواحدات را بدا سدذد کاودل جقدل
ّ
جکددرده اسددت ،بلکدده اوایددل بسددراری از اسدداجرد را حددذف کددرده و سددذد را بدده صددورت وعل د از
صاحجان کتج شروع وی کذد .برای رفع این تعلر  ،طری خود را به صاحجان اصدول و کتجدی
که از آجها جقل کرده است ،در «الهشدرخه» آورده اسدت .ایدن وجهوعده ،در واقدع ،بیدان گر طدرم
شددرخ بدده وذددابع وددورد اسددخفادۀ او اسددت و بدده بیددان وی ،رواحددات را از ارسددال خددارج کددرده و بدده

احادحث وسذد ولح ویگرداجدد .شدرخ در وشدرخ هدر دو کتدابش تصدرح وی کذدد کده فقد

 .20ون ال ححضره الفقره ،ج ،4ص3و.1
 .21رساخل الشرحف الهرتضی ،ج ،4ص.35
 .22صاحج وذخقدی الجهدان ،ههدرن سدخن سدرد ورتضدی را در کتداب خدود ،بدا عجداراتی دحگدر جقدل بده وضدهون کدرده کده بدا
برداشت وا کاوال سازگار استّ « :ؤن أ کثر أحادحدذا الهروح فی کتجذا وعلوو وقطوع علی ّ
صحخهاّ ،ؤوا بدالخواتر ودن طرید
ّ
اؤلشدداع و اؤلذاع د و ّؤوددا بعالو د و أوددارا دلددت علددی صد ّدحخها و صدددم رواتهددا ،فهددی ووجج د للعلددن وقخضددر للقطددع و ؤن
وجدجاها وودع فی الکتج بسذد وعرن وخصوص ون طری اآلحاد» (وذخقی الجهان ،ج ،4ص3 -3؛ وعدالن الددین و
والذ الهجخهدین ،ص.)497

26
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بخشی از طرم را به وذدابعش آورده اسدت و تفصدرل آجهدا را بده کتدج فهرسدت ارجداع ویدهدد.

ایدن وطلددج حدداکی از آن اسددت کدده کتددج ورجددع تهددذیجرن حددا ههددان اصددول اصددحاب ،بدده طددور

کلددی طددرم وخعدددد و شددهرت داشددخهاجد .هنچذددرن ،شددرخ طوسددی در وواضددعی بدده صددورت

خاص ،به شهرت برخی از کتج اصحاب تصرح وی کذد.

23

رجالی شرعه ،احهد بن علی ججاشی ،اسدا د تد لرف وشدهور خدود را تددوین
وعروفترین
د
فهرست و لفان شرعه و ذکر آثار آجان قرار داده و جده تذهدا بده شذاسداجدن شخصدرت افدراد و جدام
ّ
بردن و لفات آجها ویپردازد ،بلکه سلسل داسذادی خود حا ُطرم وشهور به این کتابهدا را جردز
ذکر وی کذد؛ ّاودا او در وقدوده فهرسدخش تصدرح وی کذدد کده بدرای جلدوگرری از طدوالجی شددن
کتاب ،ههه طرم را ذکر جهی کذد:

ذررت رجل طرهلا ذیحًی حتی ا َّه ُ
كثر ( كثر) ی طرق احخرج عن ی غرض.

24

این وطلج جشان ویدهد که آثار حاد شده تا زودان وی تدداول جسدجی داشدخه و بده طدورکلی

بیش از حد

طر ید شدذاخخه شدده داشدخهاجد کده ججاشدی بده حکدی از آجهدا اشداره کدرده و لزوودی

برای ذکر طدرم وخعددد جهیبیذدد .وی هنچذدرن ،در جدای جدای فهرسدخش ،بده و ید ه آنجدا کده
طرم کتابی بسرار زحاد باشد ،وخذکر کثرت طرم آن کتج ویگردد 25.تصدرححات ذکدر شدده،

جشان دهذده اعخقاد ججاشی به اشخهار اصدول حددحدی شدرعه در عصدر صداحجان کتدج اربعده
است.

پددس از تدددوین کتددج اربعدده و اسددخقجال شدداحان از آجهددا ،بدده تدددرحم ،وذددابع اصددلی کتددج

وحهدون ثالث از بین رفخذد و به تجع ،طرم اجخقال آجها جرز به دست فراووشی سحرده شد .لدذا

وس له گسخره طرم اجخقال جخسخرن وکتوبات حدحدی به وسد لهای اجخهدادی تجددیل شدد کده

باحد با دقت در شواهد و قراین فهار

باقی واجده از آن عصر ،در بدارۀ آن حکدن کدرد .هدر چذدد

در کتج رجالی حا حدحدی به طور وسخقل به این بحدث پرداخخده جشدده اسدت ،اودا بسدراری از

وخاخرین جرز شهرت حا تدواتر جقدل کتدج و اصدول اصدحاب را وخدذکر شددهاجد 26.بددین ترتردج،
ّ
ویتوان گفت که تعدد طرم و شدهرت وذدابع اولرده حددحث شدرعه ،از ووضدوعات ودورد اتفدام
اکثر علهای شرعه در طول تارحخ است.
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 .23به عذوان جهوجه ،ر .ل :تهذحج األحکام ،ج ،1ص.459
 .24فهرست الذجاشی ،ص.3
 .25ر.ل :بخش بعدی ههرن وقاله.
 .26ر.ل« :بررسی تعدد طرم کتج اصحاب اخهه با ت کرد بر ت لرفات وربوط به اواوت» ،بخش .3 -4

در ایددن قسددهت ،بدده وس د ل تعددداد طددرم کتددج اصددحاب اخهدده

 ،در وهنتددرین کتددج

فهرسددت شددرعه ،حعذددی فهرسددت الذجاشددی و فهرسددت الطوسددی پرداخخدده و سددعی شددده تهدداوی
قراحذی را که دال بر تعدد طرم کتج اصحاب اخهه

هسخذد ،بررسی گردد.

بررسی ّ
تعدد طرق کتج اصحاب اخهه  ،در فهرست ججاشی
ّ
ججاشددی بدده کتددج اصددحاب اخهدده طددرم وخعددددی داشددخه اسددت ،ولددی ههددانطور کدده

پیشتر آود ،او در سراسر الفهرست سدعی کدرده ،بده جهدت اخخصدار ،حجدن کهدی از کتدابش را
ّ
بدده بیددان طددرم اخخصدداص دهددد؛ چدرا کدده بیددان طددرم وخعدددد را وخددل غددرض تد لرف فهرسددخش

کاوشی در گسترۀ نقل نخستحن مکتوبات حدیثی ّ
امامحه

ّ
 .4بررسی تعدد طرق کتب اصحاب اخهه

در آحنۀ کتب فهرست

ویداجسخه است 27.الزم به ذکر است کده بیدان طدرم وخعددد ،تذهدا زوداجی او را از غدرض اصدلی
طرم غرر وذکور قابل توجه باشد .به دحگدر بیدان ،وی باحدد در
ت لرفش خارج وی کذد که حجن د

فهرسخش تعداد بسرار زحادی از طرم را حذف کرده باشد؛ چرا که ودال عدم ذکدر طر ید بدرای

صددد اثددر ،حدددود پددذم صددفحه از کتدداب او را اشددغال وی کذددد و طجرعددی اسددت کدده ایددن پددذم
صفحه ،باعث خروج از غرض ت لرف جخواهد بود .از این رو ،به حقرن ،داوذه و گسخرۀ طدرم او

بدده کتددج وددذکور در فهرسددخش بسددرار وسددرع بددوده کدده حددذف آجهددا اثددر وههددی در خالصهسددازی

داشخه است.

عالوه بر تصرح روشن در وقدوه الفهرست 28،ججاشی در وواضع دحگری از فهرسدخش جردز
بر شروۀ خود وجذی بر عدم بیان طرم ّ
وخکثر ت کرد کدرده و آن را عدادت و رو حد جداری خدود در

جگددارش ایددن کتدداب وعرفددی وی کذددد .او در ضددهن وعرفددی کتدداب عجرددد اهلل بددن علددی حلجددی

وی گو حد:

قً روی ه ی ی كتاب للق من أصحابجا عن عبحً یه ،ذ ی طرق إ حه رثحرة ،ذ نحن جارون
29
علی عاد جا ای ه ی ی كتاب ذ ذی ررون إ حه طرهلا ذیحًی.

هنچذرن ،به هذگدام ذکدر کتداب جهردل بدن دراج _ کده اشدخاص ز حدادی آن را از او رواحدت

کددردهاجددد و طددرم ز حددادی هددن دارد رو حدده وددذکور در وقدودده فهرسددخش را حددادآور وددیشددود و بیددان
 .27هدف و غرض ججاشدی از ایدن تد لرف ،هددفی کالودی در پاسدخ بده وخدالفرن شدرعه بدرای جشدان دادن سدابقه و اصدالت
ورراث علهی ّ
تشرع بوده است (ر.ل :فهرست الذجاشی ،ص.)3
 .28فهرست الذجاشی ،ص.3
 .29ههان ،ش.543
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وی کذد که به ههان روش ،جداگزیر اسدت بدرای کتداب جهردل جردز حد

حدا دو طر ید بیشدخر ذکدر

جکذد تا حجن کتاب زحاد جشود 30.وشابه این کدالم را در بداره کتدابهدای ثابدت بدن شدرح جردز

ویبیذرن:

إنما یلتصرنا ی طرق إ ی ی رذیة حتی ا كثر الحس أذرر إا طرهلا ذیحًی.

31

گاه سخن از کتاب الحدم وعاو حد بنعهدار دهذدی جردز اشداره وی کذدد کده ودا بعضدی از
او به د

طرم آن را ذکر کرده و از بیان بقره طرم آن صرف جظر ویجهایین.

32

بدددین ترتر ددج ،ججاشددی س ددعی دارد ایددن قاع ددده را در سراسددر فهرس ددخش رعاحددت جهاح ددد و

وعهوال اگر و لفی چذدین کتاب داشخه باشد و این آثار دارای طری وشخرل باشدذد .او فقد
ح

طری به کل آجها ذکر ویکذد تا به غرض خود پایجذد بهاجد.

33

الجخه ججاشی برای برخی آثار چذد طری ذکر ویکذد که بیشخر ،کتج وعروف هسخذد؛ بده

عذوان ودال ،ججاشی به کتج سی گاج حسرن و حسن فرزجدان سعرد اهوازی پذم طر ید  34و
ّ
وحهد بن قرس _ که با وصف «وعروف» قرین شده _ دو طری ذکر جهدوده
به کتاب القضاحا
35
طرم کتاب ح
است .هنچذرن ،گاهی ،برخی از د

و لف را در ترجه دحگران جقدل وی کذدد؛

به عذوان جهوجه ،ججاشی برای کتاب عجد اهلل بن بکرر بن اعرن ،عالوه بر طرحقی که در ترجهد

خدود او آورده 36،طر ید دحگددری را جردز در شددرح حددال جعفدر بددن هددذیل بدرای ههددرن کتدداب ذکددر

وی کذد 37.حا برای کتاب «الراهج و الراهجه» جوشخ حسن بن راشد 38،در ترجه ربعی بن عجد
اهلل بن الجارود طرحقی دحگر جقل کرده است.

39

الزم بدده ذکددر اسددت کدده بیددان چذددد طر ی د در الفهرسددت ججاشددی لزووددا بدده وعذددای اخددخالف
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 .30ههان ،ش.332
 .31ههان ،ش.397
 .32ههان ،ش.4095
 .33به عذوان جهوجه ،ر .ل :ههان ،ش461و 346و  132و...
 .34ههان ،ش.437 ،435
 .35ههان ،ش ،22ص .11از این جهله است :شهارههای  423 ،262و...
 .36ههان ،ش.624
 .37ههان ،ش.333
 .38فهرست الطوسی ،ش.300
 .39فهرست الذجاشی ،ش .114هنچذرن ،به جظر ویرسد که به جهت خاص بودن عذوان «الراهج و الراهج » ،طرید ذکدر
شده در ترجهه حهرد بن وسعود جرز وربوط به کتاب جوشخ حسن بن راشدد باشدد (ههدان ،ش .)313ودخن ایدن کتداب
در رواحخی از کتاب الکافی باقی واجده است (الکافی ،ج ،4ص.)124

ثعلج بن ورهون 41حا بکر بن صال رازی 42،در ضدهن بیدان کثدرت طدرم ،بده اخدخال ف رواحدات
ّ
آن تدذکر ویدهددد .لددذا در صددورت عدددم تصدرح وی ،بدده اخددخالف در جسددخههای حد کتدداب،
اخخالف جسخ ججوده است .بذا بر این ،با توجه به عدم تصدرح
کثرت طرم آن کتاب ،جاشی از
د
به اخخالف ُجسخ در این ووارد ،ت کرد وی به تعدد طرم ،علی القاعده بددون اخدخالف جسدخه

ّ
جدی است.

ّ
از دحگر قراین تعدد طرم کتج ،این است که ججاشی در ووارد وحدودی ،به واحدد بدودن

کاوشی در گسترۀ نقل نخستحن مکتوبات حدیثی ّ
امامحه

جسخه جرست؛ چون بدا تتجدع در الفهرسدت ،وعلدوم وی گدردد کده ججاشدی وقردد اسدت اخدخالف
ّ
جسخ ح کتاب را در صدورتی کده شددحد و ُو دخدل باشدد ،وخدذکر گدردد؛ 40وددال در ودورد کتداب

طری کتاب تصرح وی کذد؛ وددال بده هذگدام حدادکرد از کتداب وشدهعل بدن سدعد أسددی ،بده
راوی واحد کتاب تصرح وی کذد:

و یرذ عجه إا عبحس بن هشا ...

43

در جهوجددهای دحگددر ،ججاشددی طر ی د جقددل کتدداب ابددان بددن عهددر را جرددز در عجددرس بددن هشددام

وحصددور وی کذددد 44.هنچذددرن ،در بیددان وی گیهددای وعاو حد بددن حکددرن ،بدده وذفددرد بددودن او در

جقل برخی از اصول اشداره وی کذدد 45.ایدن جدوع تدذکرات ،حکاحدت گر عهووردت داشدخن وی گدی
تعددد طدرم کتدج شدرعه در آن دوران اسدت؛ بده گوجدهای کده ججاشدی بدر خدود الزم دحدده وددوارد

خددالف آن وخددذکر شددود .بدده عجددارت دحگددر ،اصددل بددر کثددرت طددرم جقددل کتددج اصددحاب بددوده و
ّ
جرازی به تصرح جداشخه است و بیشخر در ووارد شاذی که خالف آن بوده ،تصرححی صدورت

وی گرفخه است.

ظاهرا تصرح به طری واحد ،در فهرست الذجاشدی در ههدرن سده ودورد خالصده ویشدود.

 .40وحدث جوری در ضهن بحدث از رسدال حقدوم اودام سدجاد  ،بده ایدن عدادت ججاشدی اشداره کدرده اسدت (وسدخدرل
الوساخل ،ج ،44ص .)461هنچذرن ،وی در جای دحگر ،در هذگام بحث از کتج حسرن بن سدعرد اهدوازی ،پدس از ذکدر
کالم ابنجوح در باب اخخالف جسخ ،وخذکر ویشود کده در هذگدام وجدود اخدخالف بدین جسدخ ،تعددد طدرم ودا را بیجرداز از
بررسی وثاقت شرخ اجازه جهی کذد (ههان ،الخاته ج ،1ص.)394
 .41فهرست الذجاشی ،ش.303
 .42ههان ،ش.375
 .43ههان ،ش.4436
 .44ههان ،ش.40
 .45ههان ،ش.4092
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جالددج آن کدده در حکددی از وددوارد وددذکور ،شددرخ طوسددی طر ید دحگددری جرددز بدده آن کتدداب دارد 46و

بدددین ترترددج ،آن کتدداب جرددز از دایددرۀ کتددج دارای طر ی د واحددد خددارج ویشددود .در جخرجدده،

تعداد وواردی که بخوان ادعا کرد طری واحد داشخهاجد ،بسرار اجدل است .بذا بر ایدن ،تعددد
در عصددر ججاشددی و صدداحجان کتددج اربعدده ،اوددری

طددرم و شددهرت کتددج اصددحاب اخهدده
ّ
وسلن بوده است و واحد بودن طری اجخقال ح

کتاب ،وورد جدادری بدوده کده در دحگدر کتدج

رجالی و فهرسخی شرعه جرز به جدرت حافت ویشود.

47

الجخه از طرف دحگر ،وشاهده ویشود که ججاشی در ووارد بسراری با عجدارات خاصدی ،بدر

کثددرت طددرم کتدداب خدداص حددا کتددج برخددی جوحسددذدگان اشدداره وی کذددد .در وددورد علددت ایددن
ّ
تصرححات ویتوان گفت که تعداد طدرم جقدل آجهدا بدیش از حدد وعهدول و شدهرت آجهدا فراتدر از
دحگر کتج بوده است .از این رو اسدت کده در بداره آجهدا تصدرح خاصدی بده کثدرت طدرم شدده

اسددت؛ 48جدده ایددن کدده بقردده کتددج فق د طر ی د واح دد داشددخه و فق د کتددج وددذکور دارای طددرم
ّ
ّ
داه سدخن از کتداب داود بدن فرقدد ،بده علدت وجدود طدرم
وخعدد و وخکثرجد .ججاشی حخی به گ د
فراوان و شهرت بسرار زحاد آن ت لرف ،ح

بار تصدرح بده تعددد طدرم را کدافی جهیداجدد و پدس

از عجارت «له کتاب رواه عددا ودن أصدحابذا» _ کده خدود جشداندهذده کثدرت طدرم اسدت _ در
چذد جهله بعد ،دو باره ویجوحسد:

قً روی عجه ه ی ی كتاب جماعات من أصحابجا _ رحم،و یه _ رثحرة ،ممطو أهضیا إبیریهحو
49
بن أبی بكر...

تکددرار ایددن تصددرححات ،جشدداندهذدۀ ت کرددد بددر تعددداد فددراوان طددرم جقددل و جشدداندهذده

شهرت بسزای این کتج در آن عصر است.

هنچذرن ،از دحگر قراین شهرت و گسخردگی جقل کتدج اصدحاب اخهده
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 ،آن اسدت کده

 .46فهرست الطوسی ،ش .774الجخه ویتوان در وخفاوت بودن این طری خدشه کرد؛ چون وحخهل است که طری شدرخ
( ...عن حهرد ،عن أحهد بن وردن عذه) تصحرف ههان طری ججاشی ( ...احهد بدن الحسدن الهردهدی قدال :حددثذا
عجرس ،عن الحکن و وشهعل) باشد.
 .47از جهوجههای جادر :رجال ابن الغضاخری ،ج ،4ص.15
 .48واجذد کتج سی گاجه حسرن بنسعرد اهوازی که از وعروفرت بهسزایی برخوردار بودهاجد .جالج ،این کده ،شدهرت ایدن
کتج به قدری زحاد بوده است که ججاشی و به وی ه طوسی از آن به عذوان ضربالهدلی برای بیان شدهرت آثدار دحگدران
اسخفاده وی کردجد (ر .ل :فهرست الذجاشی ،ش551؛ فهرست الطوسی ،ش 530 ،365 ،243و.)...
 .49فهرست الذجاشی ،ش.142

ججاشددی در بددین حدددود چهددار هددزار کتددابی کدده در فهرسددخش ذکددر کددرده 50،فق د در ح د
ّ
تصرح وی کذد که کتاب حسدن بدن وحهدد صدفار بصدری ،وشدهور جرسدت 51.از ایدن قرحذده بده
روشددذی برداشددت ویشددود کدده بقردده کتددج وددذکور در الفهرسددت وی از اشددخهار جسددجی برخددوردار

گاه سدخن از
بدوده و عددم شدهرت کتدج ،اودری بسدرار غر حدج و جدادر بدوده اسدت کده او فقد بده د
ّ
حد کتداب خداص ،وخدذکر ایدن وطلددج شدده و آن تد لرف را از دایدرۀ عهدووی شدهرت و تددداول
خارج ویسازد.

بررسی آماری تصرححات به ّ
تعدد طرق در فهرست الججاشی

کاوشی در گسترۀ نقل نخستحن مکتوبات حدیثی ّ
امامحه

وددورد

حکددی از بهخددرین راههددا بددرای حددافخن ورددزان رواج طددرم وخعدددد در کتددج پیشددرذران ،بررسددی
ّ
آودداری تصددرححات بدده تعدددد طددرم در فهرسددت الذجاشددی اسددت .ججاشددی در الفهرسددت خددود،
تعجررات وخعددی را برای حکاحدت از کثدرت طدرم کتدج بده کار گرفخده اسدت کده برخدی از آجهدا

دارت «یرو حده جهاعد »،
پرتکرار و برخی به صورت خاصتر اسخعهال شددهاجد .در ایدن بدین ،عج د
ّ
سحس «یروحه عذه جهاع » و پس از آن« ،یروحه عدا ون اصحابذا» بیشخرین کاربرد را دارجد.
ّ
در جخسخرن ورتجه ،شاحد به جظر برسد که عجاراتی واجذد« :یروحه جهاع » حدا «یرو حده عددا»،
بدده جهددت عدددم وجددود لفددظ «عذدده» _ کدده اشدداره بدده جقددل وسددخقرن از و لددف دارد _ صددراحخی در
ّ
ّ
تعدد طرم ،در طجقه پس از و لف جدارد ،ولی با توجه بده شدواهد فدراوان در فهرسدت الذجاشدی

روشن ویشود کده بدود حدا ججدود «عذده» تد ثرری در طجقد جقدل کتداب جددارد و در هدر دو صدورت،

گاه سدخن از
وذظور ججاشی جقل وسخقرن از و لف اثر بوده است؛ به عذوان جهوجده ،ججاشدی بده د
ّ
خدالد السددی الجدزاز ،اشدداره وی کذدد «:لده کتداب یرو حدده عددا ،ودذهن ابدن أبددی عهردر» .سدحس بدده

بیددان طر ی د کتدداب ویپددردازد کدده در طر ی د وددذکور ،ابددن ابددی عهرددر راوی وسددخقرن از و لددف
ّ
اسددت .لددذا عددده وددورد جظددر _ کدده ابددن ابددی عهرددر هددن جزخددی از آجهددا اسددت _ جرددز ههگددی در جقددل
وسخقرن از و لف با او وشخرلاجد که ججاشی به جهت روح اخخصار طرم ،از بیان طر ید آجهدا

خودداری کرده است 52.ججاشی در ووارد بسرار دحگری جرز ،ههرن گوجه عهل کرده است.

53

 .50این شهارش یرگرفخه از «وزاحای فهرست الذجاشی بر الفهرست و الرجال شدرخ طوسدی و بررسدی جسدجت و اخدخالف آجهدا
با حکدحگر» ،ص 403است.
 .51ههان ،ش.404
 .52ههان ،ش.106
 .53برای تفصرل بیشخر ،ر .ل« :بررسی تعدد طرم کتج اصحاب اخهده بدا ت کردد بدر ت لرفدات وربدوط بده اواودت» ،ص-73
.77
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سرد وحهد علی ووحد ابطحی در شرح خود بر فهرست الذجاشی ،تالشدی در اسخقصدای

تصرححات ججاشدی بده کثدرت طدرم کتابهدا داشدخه و ودوارد آن را بدیش از  450ودورد برشدهرده

اسددت 54.اوددا بددا جسددت و جددوی بیشددخر وشددخص گردحددد کدده ججاشددی در وجهددوع ،در حدددود
ّ
ّ
دوحسدددت ووضدددع الفهرسدددت خدددود ،از عجددداراتی دال بدددر تعددددد طدددرم اسدددخفاده کدددرده اسدددت.

وجهوعددهای از الفددا بدده کددار گرفخدده شددده توس د ججاشددی بددرای کثددرت طددرم کتددج و تعددداد
کاربرد آجها در جدول ذیل اراخه شده است.
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فراواجی

55

4

یروحه جهاع

3

یروحه عذه جهاع
ّ
یروحه عدا ون اصحابذا

3

75

56

35

58

1
6

یروحه عدا
ّ
یروحه عذه عدا ون اصحابذا

7

32

57

رواه عذه جهاع

5

33

عجارت کثرت طرق
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7
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روی عذه هذا الکتاب جهاعات ون أصحابذا
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64
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63
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 .54وی سحس با ذکر برخی از تصرححات ججاشی و عجارات صدوم در وقدوه الفقره این طور جخرجده وی گردرد کده غدرض از
ذکر طرم در فهار  ،اثجات (صحت اجخساب) کتج ججوده است؛ چرا که اکثر این کتابها واجذدد کتدج اربعده در عصدر
وا وشهور بودجد (تهذحج الهقال فی تذقر کتاب الرجال الشرخ أبی العجا احهد الذجاشی ،ج ،4ص.)79
 .55واجذد :فهرست الذجاشی ،ش.475
 .56واجذد :ش.31
 .57واجذد :ش.473
 .58واجذد :ش.34
 .59واجذد :ش.37
 .60واجذد :ش.459
 .61اسن راوحان وخخلف.
 .62واجذد :ش.744
 .63واجذد :ش.142
 .64واجذد :ش.274
 .65واجذد :ش.663
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الهعروف

عجارات بیان شده در جدول ،بدیش از حد

67

3

ودورد کداربرد در فهرسدت الذجاشدی داشدخهاجد،

ولی تعابیر ذیل تذها ح بار به در این وذظور به کار رفخهاجد:
ّ
ّ
«رواه عذه عدا»« 68،رواه عذه عدا ون اصحابذا»ُ « 69،ر واا هذا الکتاب کثردرون»« ،الدرواا
70

کثرددرا عذدده فددی هددذه الکتددج«« 71،لدده کتدداب برواحددات کثرددرا»« 72،روی هددذا الکتدداب خلد وددن
ّ
75
أصحابذا»« 73،أخجرجا عذه عدا ودن أصدحابذا کثردرا بکتجده»« 74،رواه جهاعدات ودن الذدا »،

«روی عذه جهاع »« 76،رواه عذه جهاعات ون الذا

و طرقه کثررا»« 77،أخجرجدا بهدذه الکتدج

غرر واحدد ودن أصدحابذا ودن طدرم وخخلفد کثردرا»« 78،غردر خداص فدی أصدحابذا رووا عذده»،

کاوشی در گسترۀ نقل نخستحن مکتوبات حدیثی ّ
امامحه

44

أ کثر وا ُیری...

66

3

79

«یروحه عذه جهاعات ون الذا »« 80،له کتاب رواه غرر واحد»« 81،کثرر الرواا عذده»« 82،الدرواا
عذه کثررون»« 83،أخجرجا جهاع عذه» 84و «رواه غرر واحد».

85

« .66أ کثر وا ُیری» قدر وشخرل دو عجارت است ،ولی تعجرر کاولتر که بیدان گر تعددد طدرم اسدت« :أ کثدر ودا یدری وذده جسدخ
رواح د الحسددن بددن وحجددوب أو وحهددد بددن أبددی عهرددر( ».. .ش )339و « أ کثددر وددا یددری رواح د أبددو عجددد اهلل بددن ججل د »...
(ش )314است .و هر دو فرد راوی وسخقرن پس از و لف هسخذد .لذا بقره ُجسخی که ججاشدی در کذدار جسدخ وخدداولتر
از آن حاد وی کذد ،وربوط به راوحان وسخقرن پس از و لف است.
 .67واجذد :ش.363
 .68ش.314
 .69ش.114
 .70ش.406
 .71ش.714
 .72ش.430
 .73ش.543
 .74ش.419
 .75ش.303
 .76ش.374
 .77ش.332
 .78ش.437
 .79ش.29
 .80ش.397
 .81ش.133
 .82ش.36
 .83ش.410
 .84ش.305
 .85ش.133
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ّ
الزم به ذکر است که این دوحست ووضع ،تصرح بر تعدد طرم بده وعذدای اجحصدار تعددد

ط ددرم در تذه ددا دوحس ددت کت دداب از فهرس ددت الذجاش ددی جرس ددت ،بلک دده برخ ددی از تع ددابیر ب ددرای

وجهوعددهای از کتددج بدده کددار رفخهاسددت؛ ودددال عجددارت «أخجرجددا بهددذه الکتددج غرددر واحددد وددن
أصددحابذا و دن طددرم وخخلف د کثرددرا» در بدداره وجهوعدده کتددج سددی گاج حسددرن بددن سددعرد و
ّ
بددرادرش بدده کددار رفخدده اسددت .در جخرجدده ،حدددود  360کتدداب وخعل د عجددارات کثددرت طددرم در

فهرست الذجاشی هسخذد.

بررسی آماری تصرححات به ّ
تعدد طرق در فهرست الطوسی

شددرخ طوسددی در الفهرسددت خددود ،بدده واجذددد ججاشددی ،از تعدابیر صددرححی بددرای بیددان تعدددد

طرم اسخفاده جکرده است ،وگر در وواضع بسرار اجدل؛ واجذد ترجهه جهرلبنصدال کده در

آخر طری به جقل بیش از ح

جفر از جهرل اشاره وی کذد:

عن غرر واحدد ظداهرا شدرخ طوسدی بده غردر از ودورد فدوم ،عجدارت وشخصدی بدرای

تصددرح بدده تعدددد طددرم ،بدده کار ججددرده اسددت ،بلکدده در وددوارد کثددرت طر ی د  ،طددرم
ّ
جهود تعدد طرم در فهرست الطوسی ،فقد بدا اسدذاد
وخخلف را ذکر کرده است .د
ّ
ّ
و طرم ووازی و وخعددی است که او برای کتدج و لفدان ذکدر کدرده اسدت .فاحدده
ّ
ّ
وهن این طرم و اسذاد ،اثجات وحکنتر اجخساب کتج به و لفاجشان و جردز اوکدان

«تعوح

اسذاد» شرخ طوسی در وواردی با شروه خاص است.

86

بررسی برخی عجارات موهن اجحصار طرحق

شرخ طوسی و ججاشی در بیان طر ید برخدی از کتدج ،عجداراتی از قجردل «رواه فدالن عذده»،

«یروحه فالن عذده» حدا «یرو حده فدالن» را بده کدار ویبرجدد؛ شداحد تصدور شدود در ایدن وواقدع ،بده جقدل
کتاب از طری ح جفر ت کرد ورزحده و قصد اجحصار طری در طجقده پدس از و لدف را دارجدد؛
در صورتی که با وراجعه به کتج فهرست وشاهده ویشود که ّ
حخی در این ودوراد جردز ،راو حدان
ّ
پس از و لف در فهرست الطوسی و فهرست الذجاشی وخفاوت و وخعددجد.
شددرخ طوسددی در ترجهدده «حسددان بددن وهددران الجهددال» ویجوحسددد« :لدده کتدداب .رواه علددی

بنالذعهان عذه»؛ 87در حالی که کتاب این فرد آنقدر وشدهور بدوده اسدت کده ججاشدی در بداره
ّ
آن تص ددرح ب دده کث ددرت ط ددرم وی کذ ددد و فقد د حک ددی از راو ح ددان وخع دددد آن را عل ددی ب ددن جعه ددان
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 .86جهت بحث تفصرلی شروه اسخفاده از وجاجی «تعوح
 .87فهرست الطوسی ،ش.365

سذد» ،ر.ل :بازشذاسی وذابع اصلی رجال شرعه ،ص.333

است .در برخی وواقع جرز دحده ویشود که ججاشی لفظی ودوهن اجحصدار طر ید بده کدار بدرده،
ولی خود او حا شرخ طوسی برای ههان کتاب رواحان دحگری را ذکر کردهاجد؛ بده عذدوان جهوجده،

ججاشی در حادکرد از کتاب «حکن بن حکرن الصررفی» با این که عجارت «یرو حده عذده صدفوان

بن ححری» را آورده 91 ،در اداوه از ابن ابی عهرر جردز بده عذدوان راوی دحگدر ایدن کتداب جدام بدرده
است 92.بدین ترترج؛ عجارات وذکور به هرچ عذدوان جشدان گر اجحصدار در طر ید جرسدت و بده
احخهال ،به وذظور تعرین راوی اصلی کتاب به کار رفخه است.
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کاوشی در گسترۀ نقل نخستحن مکتوبات حدیثی ّ
امامحه

ویداجددد 88.ههددرن شددراح بددرای اصددل «ز حددد جرسددی» در الفهرسددت طوسددی 89و ججاشددی 90برقددرار

بررسی تطجحقی تعدد طرق کتج اصحاب اخهه

شددرعه حعذددی

در ایددن قسددهت ،بددا تطجر د و تجهرددع طددرم وددذکور در اصددلیترین فهددار
ّ
«فهرست الذجاشی» و «فهرست الطوسی» ،ورزان فراواجی تعدد طرم کتدج اصدحاب اخهده

را در وجهددوع ایددن دو کتدداب بررسددی ویجهددایین؛ بدده ایددن ترترددج کدده در بدداره کتددج هددر و لددف،

طری دستحابی شرخ طوسی و ججاشی بده آن را بررسدی کدرده و در صدورت وشداهده تقداوت
بین طرم وذکور ،طری جقل آن کتاب از وحدت خارج شده و وشدهول تعددد طدرم وی گدردد؛

چون در این دو فهرست حدود هفتصد جفر از و لفان شرعه به طور وشخرل بحث قرار شدده
ّ
وخجحددر ،کهد شدداحاجی بدده فهددن جدداوعتددر تددارحخ
اسددت 94 .تجهرددع طددرم ایددن دو کتابشددذا

ورراث وکتوب تشرع وی کذد .از جقطه جظر تحقر حاضدر ،وهنتدرین ثهدرۀ ایدن تطجرد طر ید ،
ّ
وخوجه کتجی است که ججاشدی و شدرخ طوسدی هدر کددام حد طر ید بدرای آن ذکدر کدرده ،ولدی
 .88فهرست الذجاشی ،ش.324
 .89ش.399
 .90ش.150
 .91ر .ل :ش.363
 .92هنچذرن ،پس از تطجر طری با فهرست الطوسی (ش ،)312وشخص ویشود کده حسدن بدن وحهدد بدن سدهاعه جردز
راوی دحگر این کتاب است.
 . 93در ووردی دحگر ،ججاشی به گاه حادکرد از کتاب «الهذخخجات» سعد بن عجد اهلل اشعری عجارتی به کار ویبرد که ودوهن
اجحصددار طر ید اسددت« :کتدداب الهذخخجددات رواه عذدده حهددزا بددن القاسددن ّ
خاصد ( »...ش .)157آحد اهلل سددجحاجی از ایددن
جهله ،اجحصار رواحت کتاب در حهزابن القاسن را اسخذجاط کردهاجد (ووسوع طجقات الفقهدا  ،ج ،1ص)426؛ اودا بدا
رجوع به اداو جقل ججاشی وعلوم ویشود که پدر و برادر جعفر بن وحهد (ابنقولوحه) جرز کتاب «الهذخخجات» را رواحت
کردهاجد که جشان دهذده غرروذحصر بودن جقل این کتاب توس حهزا بن قاسن است .به این ترترج ،جهله «رواه عذه
حهزا بن القاسن خاص » ویتواجد به این وعذا باشد که حهزه ،فق این ح کتاب را از سعد رواحت کرده است.
« .94وقاحسه دحدگاههای رجالی ججاشی و شرخطوسی».
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طرم آجها وخخلف و وخعدد است.
روش تطجحق طرق

وذظددور از تطجر د طددرم در ایددن پژوهدده عجددارت اسددت از ایددن ک ده ،طر ی د ح د

کتدداب را در

فهرستهای ججاشی و طوسی با هن وقاحسه و طدرم حکسدان حدذف شدود .در آخدر ،ا گدر تعدداد
طرم وخفاوتی که برای ح

اثر باقی ویواجدد ،بدیش از حد

ودورد بدود ،آن کتداب وی گدی «تعددد

طری » را دارا خواهدبود .الزم به ذکر است که در این پژوهده ،ههدان گوجده کده پیشتدر هدن ذکدر

گردحدد ،فقد طرقددی بررسددی شددده اسدت کدده بدده و لددف ویرسددد؛ چدرا کدده در ایددن تحقرد تعدددد
طرم بالفاصله پس از و لف ودورد جظدر بدوده اسدت؛ بده عذدوان جهوجده ،در بداره کتداب کجردر أبدان

بن عدهان أحهر بجلی در فهرست الذجاشی طرم ذیل بیان شده است:

ألبرنا بها أبویلحسن ی تمحمی ،قال :حًمجا أحمً بن محمً بن سعحً ،قیال :حیًمجا علیی بین
یلحسن بن اضال ،قال :حًمجا محمً بن عبً یه بن زریرة ،قال :حًمجا أحمیً بین محمیً بین
أبی نصر ،عن أبان بها .ذ ألبرنا أحمً بن عبً ی ویحً ،قال :حًمجا علی بن محمً ی لرشیی،
95
قال :حًمجا علی بن یلحسن بن اضال.

در عجارت فوم ،به دو طری اشاره شده است ،ولی فق حکی از آجهدا (از طر ید أحهدد بدن

وحهد بن أبی جصر) به و لف ویرسد و طری دحگر از طجقات بعد وذشعج شده است.
در فهرست الطوسی جرز برای کتاب ابان بن عدهان طرم ذیل ذکر شدهاجد:

ألبرنا به ه ی كت  ،ذ هی رتاب ذیحً ی شحخ أبو عبً یه محمیً بین محمیً بین ی جعمیان ذ
یلحسحن بن عبحً یه ،جمحعا عن محمیً بنعمیر بین یححیی ی علی ی یلحسیحجی ،قیال :حیًمجا
أحمً بن محمً بن سعحً قریءة علحه .ذ ألبرنا أحمً بن محمً بین موسیی قیال :ألبرنیا أحمیً
بن محمً بن سعحً ،قال :حًمجا (علی بن یلحسن) بین اضیال قیال :حیًمجا محمیً بین عبیً
یه بن زریرة ،قال حًمجا أحمً بن محمً بن أبی نصر ،عن أبان ،قال( :علی بن یلحسن) بین
اضال :ذ حًمجا إسماعحل بن م،رین ،قال :حًمجا أحمً بین محمیً بین أبیی نصیر ذ محمیً بین
سعحً بن أبینصر ،جمحعا عن أبان.
ذ ألبرنا أحمً بنعبًون قال :حًمجی علی بنمحمً بنی زبیر قال :حًمجا علیی بنیلحسین
بناضال .ذ ألبرنا یلحسیحن بنعبحیً یه ،قیال :قرأ یه علیی أبییا ی أحمیً بین محمیً بین
سلحمان ی زریری ،قال :حًمجا جً أبی ذ عو أبی :محمً ذ علی یبجا سلحمان ،عن علیی بین
یلحسن بن اضال .ذ ألبرنا أبویلحسحن بن أبی جحً ی لمیی ذ یلحسیحن بین عبحیً یه ،جمحعیا
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 .95فهرست الذجاشی ،ش.2

در عجددارات فددوم جرددز بدده طددرم وخعددددی اشدداره شددده اسددت ،ولددی ههدده آجهددا بددا دو واسددطه

وشخرل (أحهد بن وحهد بن أبی جصر و وحهد بن سدعرد بدن أبدی جصدر) بده و لدف ویرسدذد.
در جخرج دده ،از عج ددارت ف ددوم فقد د دو طر ید د وخف دداوت (پ ددس از و ل ددف) ب دده دس ددت ویآحدددد.

هنچذدرن ،شدرخ طوسدی در بداره ایددن کتداب ،بده اخدخالف جسددخهای هدن اشداره وی کذدد کدده آن
رواحت اهالی قن و جاقصتر از جسخه قجلی است و اتفاقا راوی پس از و لدف ،در آن وخفداوت از

کاوشی در گسترۀ نقل نخستحن مکتوبات حدیثی ّ
امامحه

عن أحمً بن محمً بن یححی ی عطار ،قال :حًمجا عبً یه بن جعفیر یلحمحیری ،قیال :حیًمجا
96
أحمً بن محمً بن عحسی ،قال :حًمجا أحمً بن محمً بن أبی نصر ،عن أبان.

دو راوی پیشرن است (جعفر بدن بشدرر) ،ولدی بده جهدت اخدخالف جسدخه ،ایدن طر ید بده طدرم

قجلی اضافه جهیشود و در آخر ،برای کتاب ابان بن عدهان ،دو طر ید وخفداوت در طجقده پدس
از و لف شذاسایی وی گردد و ایدن کتداب واجدد تعددد طدرم (بدیش از حد

داده ویشود.

طر ید ) تشدخرص

جکته دحگری که در باره روش کار قابدل ذکدر اسدت ،ایدن اسدت کده چدون ووضدوع پدژوهش،

تعدددد طددرم کتددج اصددحاب اخهدده

اسددت ،ابخدددا پاجصددد ودددخل اول فهرسددت الذجاشددی

از افدراد طجقدات بعدد جددا شددهاجد .سدحس

بررسی شده و و لفرن طجقه اصحاب اخهده
ترجه و لفرن طجق اصحاب _ که ّوخخدذ از فهرسدت الذجاشدی بدوده ،از فهرسدت الطوسدی جردز
97

اسخخراج شده و طر ید کتدج آجهدا بررسدی شدده اسدت .در پاحدان ،کتجدی کده پدس از تطجرد دو
ّ
فهرست ،واجد تعدد طرم شدجد ،در جدولی ضج گردحدهاجد.
با ّ
توجه به این که در برخی ووارد جام و لفان در این دو وذجع ،وخفداوت ضدج شدده اسدت
و حددا در برخددی وددوارد ،بدده و ید ه در فهرسددت الطوسددی ،حد
تفاوت ،ح

و لددف بددا جدداوی ح سددان حددا بددا اجدددکی

حا چذد بار ودخل شده است ،از آنجا که تطجر برخی از این اساوی کار آسداجی

جرست و اخخالف جظر جرز در آن وجود دارد ،لذا تطجر اساوی جرمافزار دراحد الذدور وعردار قدرار
98

داده شده است .در وواردی جرز جام کتج اصحاب در این دو فهرست وخفاوت ذکر شده کده
 .96فهرست الطوسی ،ش.53
 .97وذظور از «اصدحاب اخهده» در ایدن تحقرد  ،فقد کسداجی هسدخذد کده هنعصدر بدا اخهده ویز حسدخذد ،جده این کده لزوودا
وعصدوم را دحددده و حددا از احشددان حدددحث جقددل کددرده باشددد .بدا ایددن توضددر  ،کسدداجی وشددهول حکددن اصددحاب اخهدده
ویشوجد که بیشخر زجدگی آجهدا در قدرن سدوم باشدد .بده عجدارت دحگدر ،آجدان کده در عصدر اودام عسدکری و اوایدل غرجدت
صغرا ویز حسخذد ،از اصحاب اخهه وحسوب شدهاجد که تقریجا تا طجق وشاحخ وسخقرن جذاب کلرذی ودورد جظدر
است.
 .98دراح الذور ،جسخه  ،3 .4ورکز تحقرقات کاوحیوتری علوم اسالوی جور.
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با فرآحذدی ،تطجر داده شده است.

99

محاسجه درصد ُکتجی که تعدد طرق دارجد

در این قسهت ،ههه کتج اصحاب _ که پس از تطجر طری دو الفهرست ،بدیش از حد

طری بدرای آجهدا وعرفدی گردحدده اسدت _ شدهارش شدده و عددد بده دسدت آودده ،بده کدل کتدج

وذکور برای اصحاب اخهه

در پاجصد ودخل اول ججاشی تقسرن شده است.

در جخرجه این فرآحذد ،تعدد طرم بدیش از جرهدی کتدج اصدحاب اخهده

در ایدن تحقرد

کشف شد که رقن دقر آن  %64.77است .این عدد حاصل روجد ذیل است:
کل کتج وعرفی شده برای اصحاب اخهه

وجهوع کتجی که از تعداد فوم ،واجد بیش از ح

تا ودخل پاجصد ججاشی247 :
طری بودهاجد133:

درصد کتجی که تعدد طرم دارجد ،جسجت به کل کتج اصحاب%64.77 :

ههانطور که پیشتر جرز بیدان شدد ،ایدن جخرجده گو حدای آن جرسدت کده فقد حددود  %63از

کتددج اصددحاب اخهدده  ،تعدددد طددرم دارجددد و  %12باقیواجددده بددا طر ید واحددد وذخقددل شددده
ّ
است؛ بلکه به تصرح علهای وخقدم شدرعه و قدراین پیش گفخد دحگدر ،شدهرت حدا تعددد طدرم
ّ
کلی کتج اصحاب اخهه  ،اوری وسلن اسدت .بدا ایدن وصدف ،هددف ایدن بخدش از وقالده
ّ
حاضر ،فق جشان دادن ورزاجی از ایدن تعددد طدرم بدوده کده اودروزه بده وسدرل فهدار بدرای ودا
قابل شذاسایی است؛ چه بسرار کتج دحگری که تعدد طرم داشخه ،ولی طرم آجهدا بده دالیدل

گوجاگوجی واجذد اخخصار فهرست الذجاشی و  ...به دست وا جرسرده است.
جدول تعدد طرق کتج اصحاب اخهه

ههددانطور کدده ذیددل عذددوان «روش تطجر د طر ی د » ذکددر شددد ،جدددول تعدددد طددرم (جدددول

پیوست) ،حاوی کتجی از اصحاب اخهه

است که پس از تطجر طرم دو فهرست ،واجدد

شرط تعدد طرم شدهاجد 100.وجذای این بررسدی پاجصدد وددخل اول فهرسدت الذجاشدی اسدت
که ویتواجد جهوجه و ّ
وعرف بسرار خوبی از جهرع وداخل این فهرست باشد.
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 .99بددرای اطددالع از جزخرددات ایددن فرآحذددد ،ر .ل« :بررسددی تعدددد طددرم کتددج اصددحاب اخهدده بددا ت کرددد بددر ت لرفددات وربددوط بدده
اواوت» ،ص.22 -26
 .100در جدول تعدد طرم کتج اصحاب اخهه  ،جام صاحج اثر ،آثاری که برای آجها طرم وخعدددی حافدت شدده ،خدود
طرم حا الفا حا کی از کثرت طرم آورده شدده اسدت کده حجدن آن بدیش از چهدل صدفحه اسدت .از ایدن رو ،در پیوسدت
وقاله اراخه گردحده است.

مؤلّف

مىبع شمارٌ

نام کتاب یا کتة

خثرًا الذسیي تي عثیذ اهلل قال :دذثٌا أدوذ تي جعفر قال :دذثٌا دویذ تي زیاد عي الذسي

جش 486
سلیواى تي صالخ
الجصاص

طریق

عبارت کثرت طرق

1

تي هذوذ تي سواعة قال :دذثٌا الذسیي تي ُاشن عي سلیواى تي صالخ تکتاتَ.
کتاب

أخثرًا جواعة (هي أصذاتٌا) عي أتی ال وفضل عي دویذ عي الذسي تي هذوذ تي سواعة

3

عٌَ ّ .أخثرًا جواعة عي التلعکثری عي اتي ُوام عي هذوذ تي أدوذ تي ثاتت ّ العاصوی

ست 329

طزیق
مذکًر

تطبیق طرق

2

جویعا عي هذوذ تي إسذاق الطذاى عي عثذ اهلل تي القاسن (عي سلیواى).
سٌذی تي الرتیع جش 496

کتاب

ست 343

کتاب

الثغذادی

أخثرًا أدوذ تي هذوذ تي یذیى قال :دذثٌا الذویری قال :دذثٌا هذوذ تي عثذ الجثار ّ

یزيیٍ صفًان به یحيى

علی تي إسواعیل عي صفْاى عي ال سٌذی تکتاتَ.

ي غيزٌ

رّیٌاٍ تاإلسٌاد األّل عي اتي تطة عي الصفار عٌَ.

1

کاوشی در گسترۀ نقل نخستحن مکتوبات حدیثی ّ
امامحه

جهوجهای از چذد سطر جدول:

کثرت طرق

1

ثْاب األعوالًْ ،ادر ،ال سِْ ،القثلة ،الذیض،
ثْاب الذج ،هْلذ الذسیي تي علی علیِوا (علیَ) خثرًا هذوذ تي علی تي شاراى قال :دذثٌا أدوذ تي هذوذ تي یذیى العطار قال :دذثٌا أتی ّ
سلوة تي الخطاب

جش  498ال سالم ّ هقتلَ ،عقاب األعوال ،ال وْاقیت ،الذج ،أدوذ تي إدریس ّ سعذ ّ الذویری عي سلوَ ّ أخثرًا الذسیي تي عثیذ اهلل عي أدوذ تي
تفسیر یاسیي ،افتتاح الصالج ،الجْاُرًْ ،ادر

أتْ الفضل

4

جعفر تي سفیاى عي أدوذ تي إدریس عي سلوَ تسائر کتثَ.

الصالجّ ،فاج الٌثی صلى اهلل علیَ ّ آل َ

الثراّستاًی

5

کتاب ال سِْ کتاب القثلة کتاب ثْاب األعوال کتاب لَ کتة هٌِا :کتاب ال سِْ کتاب القثلة کتاب ثْاب األعوال کتاب عقاب األعوال کتاب

األزدّرق اًی
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عقاب األعوال کتاب ثْاب الذج کتاب هقتل

ثْاب الذج کتاب هقتل الذسیي (تي علی صلْات اهلل علیِوا) کتاب الذیض کتاب الٌْادر

الذسیي (تي علی صلْات اهلل علیِوا) کتاب

(کتاب الصیام) کتاب الذج .أخثرًا تجویع رّایاتَ اتي أتی جیذ عي اتي الْلیذ عي سعذ تي عثذ

4

الذیض کتاب الٌْادر (کتاب الصیام) کتاب الذج اهلل ّ الذویری ّ أدوذ تي إدریس ّ هذوذ تي الذسي الصفار عي سلوة.
سالن تي أتی
دفصة

جش 500

کتاب

أخثرًا عذج هي أصذاتٌا عي أدوذ تي هذوذ تي یذیى قال :دذثٌا عثذ اهلل تي جعفر قال:
دذثٌا یعقْب تي یسیذ عي سالن تي أتی دفصة تکتاتَ.

أخبزوا عدة مه أصحابىا

1

کثرت طرق

 .3جتیجه
در این پژوهش ،با بررسی قراین فراوان ووجود در دو فهرست اصلی شرعه ،روشن شدد کده

وحدثان وخقدم شرعه به اکثرحت کتج اصحاب اخهه

طدرم وخعدددی داشدخهاجد .بدهطور

خاص ججاشدی بده ایدن اودر تصدرححات وخعدددی کدرده اسدت؛ وی در بدارۀ بدیش از  360اثدر ،بدا
ّ
عجاراتی واجذد« :یروحه عذه عدا ون اصحابذا/جهاعات ون الذدا /خل ودن أصدحابذا» و...
ّ
به تعدد و بلکه کثرت طرم آجها اشاره کرده است .به عالوه ،ججاشی به رغن رو حد اخخصدار در
فهرسددخش ،در بسددراری از وددوارد چذددد طر ید را بددرای حد اثددر ّ
وعرفددی وی کذددد و طرفدده آن کدده در
برخی از وواردی که ججاشی برای برخی کتج فق ح

طری بیدان کدرده ،شدرخ طوسدی بدرای

ههدان کتددج ،طددرم دحگددری را ذکدر کددرده اسددت ،در جخرجدده آن کتدج جرددز از اجفددراد طر ید خددارج

وی گردجد .جهاحخا ویتوان گفت بر اسا

دالیل وذکور و هنچذرن ،تصرح به طری واحدد در

وددوارد بسددرار جددادر ،اکثددر کتددج اصددحاب در قددرون وخقدددم بددیش از ح د

طر ید داشددخه و پدحددده

راحجی در آن دوره وحسوب ویشده است؛ چه این که فرد بدا دغدغدهای واجذدد ججاشدی الزم

جهیدحده که طرم وخعدد آثار را احصا کذد.
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پس از بررسی جهوج آواری از کتج اصحاب ،در جخرجه ،تعدد طرم برای بیش از جرهدی از

آجها ،وشخص شد .الجخه این به وعذای وجود طری واحد برای بقره کتدج اصدحاب جرسدت،
ّ
ّ
بلکه باحد توجه داشدت کده طدرم وخعددد بسدراری از و لفدات اصدحاب ،بده ودرور زودان وخدرول
شده و تذها ح

طری آن راحم گردحد و ههان طر ید اودروزه بدرای ودا شدذاخخه شدده اسدت .در

بسراری از ووارد ،به دالیل وخخلفی ،از قجردل اخخصدار فهرسدت الذجاشدی حدا قطعردت اجخسداب
اثددر بدده و لددف حددا  ...از بیددان طددرم چذدگاج د کتددج صددرف جظددر شددده اسددت .هنچذددرن ،وحهددد
کاظن رحهخی در برخی از وقداالت اخردر خدود ،بده طدرم وخدرول برخدی از اصدول حددحدی شدرعه

اشدداره کددرده و بدده چرایددی اقجددال حددا عدددم اقجددال جاوعدده شددرعه جسددجت بدده برخددی طددرم پرداخخدده

است.
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بر این اسا  ،اگر در باره کتابی ،شدرخ طوسدی و ججاشدی طر ید ح سداجی هدن ذکدر کدرده

باشددذد ،بدداز هددن جهیتددوان بدده وحدددت طر ید اجخقددال آن کتدداب حکددن قطعددی جهددود ،بلکدده فقد

ویتوان ادعا کرد که طری وذکور در این دو فهرست _ که اوروزه به دسدت ودا رسدرده _ حگاجده
است که خود ویتواجد برخاسخه از وشابهتهای فضای جغرافرایی و علهی ججاشی و شدرخ
طوسی باشد؛ چرا که آجها هنعصر و هندر
جخرجه ،طر ید واحدد و وشدخرل بدرای حد

صاحجان فهار

بوده و در بسراری از وشاحخ ،وشدخرلاجد 102.در

اثدر ودیتواجدد گو حدای ایدن وطلدج باشدد کده در عصدر

وذکور و در حوزۀ بغداد ،طری ذکر شده وخداولترین طری بوده است.

در جهاحت ،ویتوان به این جخرجه دست حافت که بر اسا

فهار

وخقددم شدرعی ،بیشدخر

وذددابع اولر د حدددحث شددرعه ،بدداالخص اصددول و وکتوبددههای حدددحدی اصددحاب اخهدده

 ،از

تعدد جقل برخوردارجد .این جخرجه برخی از شدجهات 103در بداره طر ید واحدد احادحدث شدرعه را
حددل کددرده و بدده برداشددخن چذددد گددام دحگددر بددرای اثجددات اصددالت کلددی رواحددات شددرعی که د

خواهد کرد؛ از جهله:

 .4ایددن جخرجدده بددا وس د ل «اجخسدداب کتدداب بدده و لددف» ارتجدداطی تذگاتذددگ دارد .گدداهی در
ّ
ّ
تارحخ حدحث ،در صحت اجخساب ح کتاب وخقدم به و لفش تردحد احجاد ویشود .ا گدر آن
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 .101ر .ل« :عالهان اواوی و ورراث واقفه» ،ص 323 -320و هنچذرن« ،عجرد اهلل بن ابی رافع و کتاب السذن و االحکام و
القضاحا» ،ص 402 -407و پاورقی شهاره .6
 .102از جهله این وشاحخ ،ویتوان از :شرخ وفرد ،حسدرن بدن عجردد اهلل غضدایری ،احهدد ابدن عجددون ،ابدن ابدی جردد جدام
برد( .الفواخد الرجالر  ،ج ،3ص.) 25
 .103به عذوان جهوجه :ر .ل :الحجم الداوغات لذق کتاب الهراجعات ،الجز األول ،ص.63

در صحت اجخساب کتاب به و لف وذکور خواهد بود.

 . 3اگر در سذد رواحخدی ،راوی وجهدول حدا ضدعرفی وجدود داشدخه باشدد کده از وشداحخ اجدازه

باشد ،بده صدحت رواحدت لطهدهای وارد جهدیشدود؛ چدرا کده آن فدرد ،ویتواجدد فقد طرحقدی (در

کذددار دحگددر طددرم) بددرای اجخقددال وذجددع اصددلی حدددحث بدده طجقددات بعددد باشددد؛ جدده وذش د جقددل

رواحت.

104

 .3دشهذان شرعه در وواضع وحدودی با دستبرد در کتدج ،قصدد تحر حدف و تضدعرف

کاوشی در گسترۀ نقل نخستحن مکتوبات حدیثی ّ
امامحه

ّ
ّ
کتاب را پس از جگارش ،چذد جفر از و لفش جقل کرده باشدذد ،ایدن تعددد طر ید  ،عاودل ودؤثری

حدددحث شددرعه را داشددخهاجد .در این گوجدده وددوارد ،ا گددر آن کتدداب تعدددد طددرم داشددخه باشددد ،بدده
راحخی با وقابله ُجسخ ،د ّ در آن هوحدا ویشود.
ّ
 .1از آنجا که اصحاب اخهه و وحدثان طجقدات بعدد ،در جقدل رواحدات اهلبیدت
بسددرار ّ
حسددا بددوده و هددر وطلجددی را کدده بدده وعصددوم وذخسددج شددده بددود ،جقددل جهی کردجددد .لددذا
آجچه از احادحث شرعه به چرخ جقل در آودده ،بده طدور قطدع ،بده لحدا وحخدوایی بدرای راو حدان

آن غرر قابل قجول ججوده است 105 .در این وران ،اگر کتابی از اصحاب با طرم وخعدددی جقدل
شدود ،جشددان از وقجولرددت جسددجی ایددن اثددر در بدین رواحددان طجقددات بعدددی دارد .لددذا ا گددر اکثر حددت

کتج اصحاب اخهه

از تعدد طرم برخوردار باشذد ،گوحای اعخجار کلی آجها خواهد بود.

الزم بدده ذکددر اسددت کدده در ایددن تحقر د  ،تذهددا بددا تطجر د طددرم در فهرسددتهای ججاشددی و

طوسی ،تعدد طرم اکثرحت کتج اصحاب اخهه

در جرهی از ایدن دو فهرسدت احدراز شدده

است؛ ولی شاحسخه است ههرن فرآحذدد تطجرد طر ید  ،در بداقی ایدن دو فهرسدت ،وشدرخهها،

طرم شرخ کلرذی و شرخ صدوم به وذابعشان و دحگر کتدج حداوی طدرم گذشدخگان (واجذدد

رسددال ابوغالددج زراری حددا آثددار ابددن طدداوو ) جرددز اججددام شددود 106و آوددار دقرد تری از تعدددد طددرم
کتج به دست آحد که احخهاال به آوار باالتری در این زورذه وذخم خواهدشد.

 . 104وجلسدی اول _ کده در وواضدع وخعدددی از آثدار خدود ،بده بیضدرر بدودن ضدعف وشداحخ اجدازه اشداره کدرده _ بده ههددرن
وجذای تعدد طرم توجه داشخه است؛ ودال وی در حکی از ووارد ،در بین کتج قدوا ،از جهت تعداد طرم ،تفکر کرده
وخواتر از و لف است
و تساهل در ُطرم ذکرشده را برای کتابهایی واجذد کتاب فضرل بن حسار ،وحهد بن وسلن  -که
د
 بدون اشکال ویداجد (روض الهخقرن ،ج ،41ص.)10 .105شواهد این وطلج به وفور در وذابع حدحدی شرعه حافت ویشود( .ر .ل« :ابن ولرد و وسخثذرات وی»).
 .106الجخه در این تحقر به صورت جهوجهای این کار اججام شده و در برخی ووارد ،وذجر به کشف تعدد طرم شده است.
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کتابنامه
_ بازشذاسی وذابع اصلی رجدال شدرعه ،وحهدد کداظن رحهدان سدخاحش ،وحهدد رضدا جدحددی
ج اد ،قن :دار الحدحث4321 ،ش.

_ بحار األجوار ،وحهد باقر وجلسی ،بیروت :و سس الوفا 4101 ،م.
_ تارحخ عهووی حدحث ،وجرد وعارف ،تهران :کویر4322 ،ش.

_ تهذحج االحکام ،شرخ طوسی ،تحقر  :خرسان ،تهران :دار الکتج اؤلسالور 4107 ،م.
_ تهذحج الهقال فی تذقر کتاب الرجال ،وحهد علی ووحد ابطحی ،قن4147 ،م.

_ الحجددم الددداوغات لددذق
الضحی4147 ،م.

کتدداب الهراجعددات ،أبددو وددرحن بددن وحهددد األعظهددی ،تددوجس :دار

_ دراح الحدحث ،شادی جفرسی ،تهران :سهت4322 ،ش.

_ رجال ابن الغضاخری ،احهد بنحسرن واسطی بغدادی ،قن :دار الحدحث4351 ،ش.
_ رسدداخل الشددرحف الهرتضددی ،سد ّدرد ورتضددی علددی بددن حسددرن ووسددوی ،قددن :دار القددرآن الکددرحن،
اول4106 ،م.

_ روض الهخقرن فی شرح ون الححضره الفقرده ،وحهددت قدی وجلسدی ،قدن :و سسده فرهذگدی
اسالوی کوشاجحور4105 ،م.

_ الفواخد الرجالر  ،سرد وهدی بحرالعلوم ،تهران :وکتج الصادم4106 ،م.

_ لسددان العددرب ،وحهددد بددن وکددرم بددن وذظددور ،بی دروت :دار الفکددر للطجاع د و الذشددر و الخوز حددع،
4141م.

_ وجاجی حجرت آرا رجالی ،سرف اهلل صراوی ،قن :دار الحدحث4323 ،ش.

_ وشکاا األجوار فی غرر األخجار ،علی بن حسن طجرسی ،ججف :الهکتج الحردرح 4326 ،م.

_ وشددرم الشهسددرن و اکسددرر السددعادترن ،وحهددد بددن حسددرن عدداولی (شددرخ بهددایی) ،وشددهد:
وجهع الجحوث االسالوره4141 ،م.

_ وعجددن رجددال الحدددحث و تفصددرل طجقددات الددرواا ،سددرد ابوالقاسددن خددویی ،قددن :ورکددز جشددر آثددار
شرعه4140 ،م.

_ ون الححضره الفقره ،وحهد بن علی صدوم ،قن :دفخر اجخشارات اسالوی4143 ،م.
_ ووسوع طجقات الفقها  ،جعفر سجحاجی ،قن :و سسه اوامصادم
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4142 ،م.

_ ورراث وکتوب شرعه از سه قرن جخسخرن هجری ،سرد حسرن ودرسدی طجاطجدایی ،ترجهده:
سرد علی قراخی ،رسول جعفرحان ،قن :جشر وور 4325 ،ش.

_ الد ددوافی ،وحهد ددد وحسد ددن بد ددن شد دداه ورتضد ددی فد ددر
أورراله وذرن علی

4105 ،م.

کاشد دداجی ،اصد ددفهان :کتابخاجد دده اود ددام

_ «اب د ددن ولر د ددد ووس د ددخثذرات وی» وحه د ددد تقدد ددی ش د دداکر ،علررض د ددا حس د ددرذی ،دوفصدد ددلذاوه
حدحثپژوهی ،شهاره  ،9بهار و تابسخان .93

_ «اصددلهای چهارصدددگاجه» ،اتددان کلجددر ،،وخددرجن :وحهددد کدداظن رحهخددی ،فصددلذاوه علددوم
حدحث ،پاییز  ،4379شهاره .47

کاوشی در گسترۀ نقل نخستحن مکتوبات حدیثی ّ
امامحه

_ جزه الذظر فی شرح جخج الفکر ،علی القاری ،بیروت :شرک داراالرقن بن ابی ارقن.

_ «بررسددی سددرر تددارحخی کتابددت حدددحث در شددرعه» ،وجرددد وعددارف ،فصددلذاوه علددوم حدددحث،
ش 37و .32

_ «بازشذاسی وذابع الکافی و ت ثرر آن بر اعخجار سذدی رواحات» ،رضا قر بداجی زر یدن ،پاحانجاوده
کارشذاسی ارشد داجشکده قرآن و حدحث داجشگاه تهران.

_ «بررسددی تعدددد طددرم کتددج اصددحاب اخهدده

بددا ت کرددد بددر ت لرفددات ور بددوط بدده اواوددت»،

پاحانجاوه وحهد وهدی کاورابی در وقطع کارشذاسی ارشد داجشگاه قرآن و حدحث ،دفداع
شده در سال 4394ش.

_ «تدد وال تی بددر دحدددگاههای آحدد اهلل خددویی در بدداره الکددافی» ،وجرددد وعددارف و رضددا قر بدداجی،
وذدرج در وجهوعه وقاالت کذگره بزرگداشت ثق االسالم کلرذی.

_ «عاله ددان او دداوی و ور ددراث واقف دده» ،وحه دددکاظن رحهخ ددی ،وذ دددرج در جش ددن جاو دده اس ددخاد
وحهدعلی وهدوی راد ،قن ،جشر وور 4394 ،ش.

_ «عجرددد اهلل بددن ابیرافددع و کتدداب السددذن و االحکددام و القضدداحا» ،دوفصددلذاوه حدددحثپژوهی،
شهاره  ،7بهار و تابسخان .94

_ «عرضه حدحث بر اواوان

» (قسهت اول و دوم) ،فصلذاوه علوم حدحث ،شهاره  5و .9

_ «وزاحای فهرست ججاشی بر فهرست و رجدال شدرخ طوسدی و بررسدی جسدجت و اخدخالف آجهدا

با ح دحگر» ،رحرهه شهشرری ،دکتر وهدی جاللی ،جشرحه وطالعدات اسدالوی :علدوم قدرآن و
حدحث ،شهاره  ،23/3پاییز و زوسخان .4322

_ «وقاحسه دحدگاههای رجالی ججاشی و شرخ طوسدی» ،وجردد وعدارف ،وقداالت و بررسدیها،
شهاره .53
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