
 

 

 

 

  مکتوباتِ با شیعه موجود حدیثی کتب ارتباط شیوۀ تحلیل
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 چکیده
صدورت   و یدا بده  ماندۀ حدیثی شیعه در آثار خود، روایات را با تعبیر سماع و تحددی    مؤلفان آثار باقی

تواندد در ارییدابی    ای به نقش مکتوبات قبلی ندارند. ابهام در این ارتباط مدی  معنعن نقل نموده و اشاره

های مستشرقان موجب تردید در دقد  و اتتبدار    روایات برای کارکردهای غیرفقهی و همچنین دیدگاه

 روایات این آثار گردد. 

شده در سه قرن اول هجری، دو نظر قابدل ردر     گاشتههای ن دربارۀ رابطۀ مکتوبات موجود و کتاب

اس : دیدگاه اول آن اس  که بر اساس ظاهر اسناد معتقد باشیم مکتوبدات در نقدل روایدات نقشدی     

نداشته و شیوۀ نقل صرفاً متکی بر قرائ  و سماع بوده اس . با توجه به جایگداه کتابد  در نداد اهدل     

هدایی کده    اول هجری و همچنین ارالع راویان ای آسیبو حجم مکتوبات شیعیان در سه قرن  بی 

نماید؛ دیدگاه دوم ابتنای آثار موجدود بدر مکتوبدات     نقل شفاهی در پی دارد، این دیدگاه قابل قبول نمی

پیشین اس  که با توجه به شیوۀ رایج نقل حدی  در آن دوره در قالب اسناد معنعن بیان شدده اسد .   

شده نسب  به دیدگاه نخس ، با تصریح شیخ روسدی   ابهامات مطر  گویی به این دیدگاه ضمن پاسخ

 شود. و تعداد دیگری ای تلمای متقدم و متأخر و همچنین برخی ای مستشرقان تأیید می

 مکتوبات حدیثی، جوامع حدیثی، اسناد، کتاب  حدی . ها: کلیدواژه
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 بیان مسئله
تنها راه دستتیابی بته ستنت     آغازین هجری، های مانده از سده شیعه باقیمیراث حدیثی 
است. اگرچه علمای اخباری به صحت جمیت    و احادیث معصومان پیامبر اکرم

علمتای   (،۱۶۲و  ۲۹۵تت 9۹ق، ص۲۲۱۶نت:: استترآبادی،   )روایات کتب اربعه معتقدند
ی: از کتتب و  صورت اجمالی صحیح دانسته و اعتبار هر بهاصولی روایات این کتب را 

، مقدمۀ پنجم، ۲ق، ج۲۲۲۱خویی، )دانند. را نیازمند ارزیابی می ها آن احادیث موجود در
  (99ت99ص

فقها بوده و در مباحتث   مورد اهتمام موضوع ارزیابی روایات اغلببا توجه به اینکه 
، بیشتر رویکرد سندی به خود گرفته و در جرح شده مذهبی طرح می دینی و درون درون

 و تعدیل راویان خالصه شده است.
کارآمدی اسناد  شبهاتی از جانب مستشرقان دربارۀ معاصر با توجه به طرح در دورۀ
گیتری از   تر شدن ضرورت بهتره  حت روایات اسالمی از ی: سو و جدیدر ارزیابی ص

غیرفقهی و در نتیجه ارزیابی احادیث فارغ از نگاه حجیت محتور   های روایات در حوزه
ی صحت و ضتع  روایتات مطترح    رزیابا رۀ شیوۀباسوی دیگر، مباحث جدیدی در از
؛ شتاخت،  ۹۱ص، ۲م، ج۲9۹۵المنظمتة العربیتة للتربیتة والثقافتة والعلتوم،      )ده است.کر

 (9۵و  9۲ق، ص۲۲۱۹؛ بهاءالدین، ۲۱۹ت۲۲۹ش، ص۲۱۹۱
 ۀشتیو شتیعی،   ۀمانتد  از جمله مباحث مطرح در ارزیابی احادیث منقول در آثار باقی

هتای   اولیه، مربتو  بته قترن    ماندۀ باقی تحمل حدیث توسط مؤلفان این آثار است. آثار
معنعن بوده و در بهترین حالت با تعابیری حاکی از اِخبتار   صورت به غالباًسوم تا پنجم 

و تحدیث همراه است. هرچند اِخبار و تحدیث و اَستناد معتنعن حکایتت از مالقتات     
ورتی رستد در صت   به نظر می ،راوی با شیخ خود و دریافت روایت از طریق سماع دارد

توانتد   به بیان شفاهی شیخ و ستماع راوی اشتاره داشتته باشتد، متی      فقطکه این تعابیر 
 موجب تردید جدی در دقت و صحت روایات موجود شود. 
هتا اشتاره شتده و ضتمن      در این باره دو نظریه مطرح است که در ادامه به این آن

وم نیتن بیتان   اشاره به نقا  ضع  نظریتۀ اول، بششتی از دلیتل برگنیتدن نظریتۀ د     
 شود. می
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 نقل شفاهی و دالیل رد آن نظریۀ. ۱ 
تحمل حدیث توسط مؤلفان آثار حدیثی، اکتفا  ۀقابل طرح در ارتبا  با شیو اولین نظریۀ

به ظاهر اسناد و اعتقاد به نقل شفاهی است. بر این اساس هرچند شیخِ حتدیث، ختود   
در هنگام  نیان را در اختیار داشته،پیشی دارای آثاری بوده و یا آثاری از مکتوبات حدیثی

ده و راوی نیتن روایتت را ستماع    صورت شفاهی برای راوی نقل کتر  بهنقل، روایت را 
نموده است. عدم اشاره به وجود سندی مکتتو  در اختیتار راوی و متروی عنته ایتن      

 .اند تهکند که اسناد مکتو  نقشی در این فرایند نداش می احتمال را تقویت
رخی شواهد و قرائن سازگار با ب با ظاهر بیان سند سازگار است،حتمال هرچند این ا

 شود. اشاره میها  آن در ادامه به اختصار به نیست؛

 . جایگاه کتابت در نزد اهل بیت۱ـ۱

را بتا ابهتام    که پذیرش اکتفا به نقل شفاهی در هنگتام دریافتت حتدیث   ای  هاولین قرین
به کتابت حتدیث استت    ویژه بهبه کتابت و  یتکند، تأکید و اهتمام اهل ب مواجه می

 د.شو که در ادامه به برخی از موارد آن اشاره می
 آنچه بر تتو امتال  »: را مشاطب قرار داده فرمود یحضرت عل رسول اکرم .۲
از  :فراموش کنم؟ فرمودنتد  ییگو می آنچه یترس یرسول اهلل! م ای :.گفتمسیبنو کنم، یم
در امان  یاز خدا خواستم که تو را حفظ کند و از فراموش و ندارم یبر فراموش یمیتو ب
؛ طوستی،  ۱۹۹، ص۲ق، ج۲۱۹۶صتدوق،  «)...سیختود بنتو   یشترکا  یدارد اما برا نگه
 (۲۲۲ق، ص۲۲۲۲

کترد.   رادیت اای  هخاستت و خطبت   مردم بته پتا   انیدر م امبریه، پپس از فتح مک .۱
بترای او نوشتته    درخواست کرد که حدیث پیتامبر برخاست و  منیاز  یابوشاه مرد
؛ ترمتذی،  ۲۹، ص۲ق، ج۲۲۱۱)بشتاری،  «.بنویسید ابوشاه برای» :فرمود امبریپ شود.
 (۱۹، ص۵تا، ج بی

انس بن مالت: از   «.دیدانش را به بند کش» یعنی « الْعِلْمَ قَیدُوا» :فرمودند امبریپ .۱
ق، ۲۲۹9تقی هندی، م.«) بِالْکِتَا   دُوا الْعِلْمَقَی» :حضرت فرمود ده که آننقل کر پیامبر
ده افراد مشتل  مانند ابن عباس و... نیتن نقتل شت    البته همین روایت از( ۱۲9، ص۲۹ج

علتم چته    دنیبته بنتد کشت    ،رسول ختدا  یا دمیپرس» :دیگو می بن عمرو عبداهلل است.
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م، ۲99۲خطیتب بدتدادی،   «)شتود.  می با نوشتن حاصل «بالْکِتَا » :دارد؟ فرمود یصورت
 (۶9ص

 کته  میشتنو  متی  از شتما  یینهتا یچ :میگفتت  امبریپ به» :دیگو می روبن عم اهللعبد
همتان،  .«)بنویسید راها  آن بلی، :فرمود امبریپ م؟یسیرا بنوها  آن ایآ ،میحفظ کن میتوان نمی
 (9۲ص
 یتیخواستند تا وص یپربرکتشان قلم و کاغذ اتیلحظات ح نیدر آخر امبریپ .۲

گران ماننتد  از پژوهشت  یاریجمله را بست  نی. افتدین یبه گمراه یکنند که امت پس از و
، محمد (۲۹ق، ص۲۲۹۲)شیخ محمد ابو زهو (،۲۹9، ص۲تا، ج )بیابن حجر عسقالنی
قابل ریروشن و غ یلدلی (۲۹تا، ص )بیو نورالدین عتر (۱۹9م، ص۲9۹۹)عجاج خطیب

 .  اند تهدانس ثیانکار بر لنوم کتابت حد

 :فرمودنتد  پیتامبر  ،گرفتت  قترار  حلتت ر ۀآستان در پیامبر چون» :گوید می عباس ابن
 :گفتت  عمتر . نشوید گمراه هرگن که بنویسم چینی شما برای تا بیاورید دوات و کاغذ
 افتراد  بتین  هنگتام  ایتن  در ماستت،  نتند  قترآن  و است کرده غلبه پیامبر بر درد، شدت
 متن  نتند  نیستت  ستناوار  و شوید دور من از :فرمود پیامبرگرفت،  صورت اختالف
 ۲(۱9، ص۲ق ج۲۲۱۱شاری، ب.«)تنازع

یث و حتتی  کتابتت حتد   دربتارۀ  همچنین روایاتی در کتب فریقین از امام علی
به آن اشتاره  است و  حضرت ده است که شاهد اهتمام آنکیفیت نوشتن آن نقل ش

 :شود می
 را علتم  کشتید،  بند در را الْعِلْمَ علم الْعِلْمَ قَیدُوا قَیدُوا» :عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِی .۵
؛ ۵۱، ص۲ق، ج۲۲۲۵؛ العتتاملی، ۲۲۲ش، ص۲۱۹۹حستتینی جاللتتی، «)کشتتید. بنتتد در

 (۹9م، ص۲99۲خطیب بددادی، 

احمتدی  «)بِالکِتَتا ِ.  الْعِلْمَ قَیدُوا» :قَالَ عَلِی علیهِ الساَلم :عَن حَبِیبِ بنِ جری قال .۶
 (۹9م، ص۲99۲؛ خطیب بددادی، ۱99، ص۲ق، ج۲۲۲9میانجی، 
های لشتکریان، بته    سیاسی با معاویه و درگیری با وجود مبارزات امام حسن .9

فرزندان خود و فرزنتدان بترادرش را فراخوانتد و بته      که چنان ؛امر کتابت تأکید داشتند
 زودی بته  و هستتید  قتوم  خردستالن  امتروز  شما برادرم پسران و پسرانم»ایشان فرمود: 
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 کنتد  روایتت  را معلت  ندارد یتوانای آنکه بیاموزید، علم پس شد، خواهید دیگران بنرگ
ق، ۲۲۹9متقی هندی،  ؛۲۱۹، ص۲ق، ج۲۲۲۱)الدارمی، «.ددا نگه اش خانه در و بنویسد
، ؛ همو۱۵9، ص۲۱ق، ج۲۲۲۵ابن عساکر،  ؛۲۹9، ص۹ج تا، بشاری، بی ؛۱۵9، ص۲۹ج

ابتن   ؛۱۱9، ص۱تتا، ج  یعقتوبی، بتی   ؛۱۲۱، ص۶ق، ج۲۲۲۱المنی،  ؛۲۶9، صق۲9۹۹
 (۶۲، صق۲۲۲۶سعد، 
مکتوبات زیتادی را بته ارث بترد     س از شهادت امام حسنپ . امام حسین۹

دستت امتام   ه ، بت و امام حسن ، امام علیچون مکتوبات دوران رسول اکرم
 های در ضمن خطابه امام حسین (۱۱۶، ص۲ش، ج۲۱۶۱)کلینی، رسید. حسین
مور به کتابت و از ضرورت داشت ومردم را مأ علیه ستمگران، از حقایق پرده برمیخود 
هاشتم و   در سشنرانی سرزمین منی در جم  زیادی از بنی که چنان ؛ساخت ن مطل  میآ

آمتده استت:    در بعضی مصتادر  و «... وَ اسْمَعُوا مَقَالَتِی وَ اکْتُبُوا قَوْلِی...» :یاران فرمودند
، ۲9ج ق،۲۲۹۹محتتدث نتتوری، .«)اتشتتوف ان یتتدرس هتتذا المتتر و یتتذهب الحتتق»
کشت    «قَتوْلِی  اکْتُبُوا» فرمایش امام حسین ( ۲9۹، ص۲ج ،۲۱99امینی، ؛ ۱9۹ص
ویژه حدیثی که  هب ؛راضی است طریق اولی به کتابت سنت رسول خداه کند که ب می

 (۲۲9ش، ص۲۱۹۹)حسینی جاللی، مربو  به امر دین باشد.
تدوین و کتابت حدیث و اهمیت آن احتادیثی نقتل    دربارۀ از امام جعفر صادق

 شده است.
فَتِِنكکُمْ سَتوْفَ     احْتَفِظُتوا بِکُتُتبِکُمْ   :قتال ابتو عبتداهلل   » :زراره قالعن عبید بن  .۹

تتان را نگهتداری کنیتد کته     های نوشتته ( »۵۱، ص۲ش، ج۲۱۶۱کلینی، «).تَحْتَاجُونَ إِلَیهَا
 «خواهید شد.ها  آن زودی محتاج به

 در و بنتویس  را علتم » :کند که فرمتود  نقل می مفضل بن عمر از امام صادق  .9
 بگتذار،  ارث بته  فرزانتت  بترای  را هایتت  کتا  مرگ، از پس و کن نشر برادرانت انمی

 انتس  آنتان  هتای  کتتا   به جن آن در مردم که رسید خواهد ومرجی رجهپر زمان چراکه
 (۱۲۲ق، ص۲۲۹9؛ شهید ثانی، ۵۱، ص۲ش، ج۲۱۶۱کلینی، .«)گیرند نمی

کتابت حدیث امری ه شود ک در پرتوی احادیث فوق و احادیث دیگر با  معلوم می
 شیعه باتوجه به نصتوص  دانشمندان که چنان بوده است؛ مورد توجه ویژۀ اهل بیت
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 و ثبتت  و حتدیث  کتابتت  بته  بیت ل هستند که اهلئقا حضرات آن احادیث و
 آن و ۱.احادیث مشتل  در ایتن بتاره شتاهد آن استت     داشتند؛ ویژه اهتمام گفتار ضبط

 داده بته  مثبتت  پاستخ  حدیث، نگارش از استفسار مقابل در یا و مستقیماً ،حضرات
ستتودند. و وجتود    متی  را نویستندگان  و کاتبتان  گتاه  فرمودنتد و  می امر حدیث کتابت

، طالتب  صتحیفۀ علتی بتن ابتی    ، صحیفۀ صتادقه مانند  بیت مکتوبات عصر اهل
کتتا   ، مناست: الحت   ، دیوان، رسالة الحقوق، صحیفۀ سجادیه، صحیفۀ سعد بن عباده

کتتا    ،ای در احادیتث  نستشه ، المناست: ، القترآن  تفسیر، لی بن الحسینحدیث ع
، رستالۀ اهلیجلته   ،رسالۀ اهوازیه، کتا  التوحید، ای به سعدالسکاف رساله، عبدالمؤمن
، ها، رساله ، نسشهکتا  مسائل، مسند المام موسی بن جعفر، کتا  ح ، جعفریات

، مجتالس  امتام رضتا   امتالی ، لذهبیهالرسالة ا، (مسند المام الرضا)صحیفة الرضا
، زیتارت جامعته  ، کتا  فی احکام الدین، المالی فی التفسیر، م  اهل الدیان الرضا

 شاهد بر آن است.  و... کتا  المنقبه، تفسیر العسکری
. استت  شده نوشته معصومان مکتوبات و شیعی مؤلفان ۀدربار زیادی های کتا 
 تصریح اعیان الشیعه کتا  ۀمقدم در ،(ق۲۱9۲وفی)عاملی مت امین محسن سید که چنان

 زنتدگی  شترح  از متردم  مشتلت   اقشار استقبال به پاسخ در را کتا  این کرده است که
 ختود  های انگینه از یکی را زمان آن تا جام  کتابی نشدن لی تأ و نگاشته شیعه بنرگان
 زنتدگی  همتراه  بته  مقدمته  دوم، جلد از بششی تا اول و جلد در مؤل  .است برشمرده
آن مکتوبتتات از  ۶۲و تعتتداد  شتتیعه امامتتان و زهتترا فاطمتته ،اکتترم پیتتامبر
 است. دهرا ذکر کر حضرات

که مشتمل بتر   الئمة مکاتیب فی الحکمة معادن در کتا  (ق۲۲۱۱ م)فیض کاشانی
)فیض کاشتانی،  را نام برده است امام دوازده از نامه و کتا  ۱۲۶دوازده با  است، 

 کتتا  و  ۹۵ النوار بحار احادیث للفاظ المفهرس المعجمکه کتا   درحالی ش(۲۱۹۹
 ش(۲۱9۶)مرکن مطالعات و تحقیقات اسالمی، رساله.

طبق شمارش برخی از پژوهشگران معاصر مانند سید محمدرضا حسینی جاللی در 
تتدوین الحتدیث   مکتو  و دکتر مهدوی راد در کتا   ۹9، تدوین السنة الشریفهکتا  
 ده استذکر کر مکتو  را برای ائمه ۹۱ ،المامیه الشیعةعند 
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 . وضعیت کتابت حدیث در نزد اصحاب۲ـ۱

اکتفا به نقل شفاهی، حجم اهتمام شتیعیان بته کتابتت     ۀناهماهنگ با فرضی دومین قرینۀ
 شود. ی از آن اشاره میهای حدیث در سه قرن اول هجری است که در ادامه به بشش

خلفتای اول و دوم در اقتدامی مشتابه و ذکتر      امبر اکرمهرچند پس از رحلت پی
ده و این امر موجب شد تا اهل ستنت تتا   شتل  اقدام به من  تدوین حدیث کردلیل م

خود نداشته باشند، ولی شیعیان با اشاره  ۀدر کارنامای  هی: قرن مکتو  حدیثی برجست
ودند کته از آن جملته   از همان زمان اقدام به تدوین آثار متعدد حدیثی نم اهل بیت
 :داشاره کر منینتوان به آثار زیر از اصحا  امیرالمؤ می

حتدیث  کتتا    (،۲۱۱، ص۲تتا، ج  )امین، بیابوراف  السنن والحکام والقضایاکتا  
، ابتتوذر کتتتا  الشطبتتةستتلمان فارستتی؛  (،۹۹ق، ص۲۲۱۹)طوستتی، الرومی جتتاثلیق
(؛ ۲9م، ص۲99۲دادی، )خطیتب بدت  کتتا  عبیتداهلل بتن عباس    (،۲۵)همان، صغفاری
قضتایا  کتتا    (،۱۱۶ش، ص۲۱۹۹)حستینی جاللتی،   جابر بن عبتداهلل انصاری  صحیفة
کتابا فتی فنتون متن     (،۲۹9ق، ص۲۲۱۹)طوسی، ، عبیداهلل بن ابی راف ینمؤمنامیرال
 ...و (۶ق، ص۲۲۹9)نجاشی، علی بن ابی راف  الفقه

گسترش تتدوین حتدیث در    امیه تا اواخر قرن اول مان  از هرچند سلطۀ ظالمانۀ بنی
امیه سیر نگتارش حتدیث بتار دیگتر در میتان       یان شیعیان شد، ولی از اواخر دورۀ بنیم

، و ائمته بعتد از   شیعیان رو به فنونی نهاد و تعداد فراوانی از شاگردان امتام ستجاد  
 دند.ام به کتابت آثار حدیثی متعدد کرایشان اقد

ق، مقدمتته( بتتا هتتدف ۲۲۹9)و مرحتتوم نجاشتتی ق، مقدمتته(۲۲۱۹)شتتیخ طوستتی
عدم وجود کتا  در میان شیعیان که از جانب اهل ستنت آن دوره   ۀگویی به شبه پاسخ

اقدام به نگارش دو کتا  فهرستت از آثتار پتیش از ختود نمودنتد کته        ،طرح شده بود
ی از آثتار  گر وجود حجم زیاد گنارشبررسی تعداد آثار مربو  به سه قرن اول هجری 

 ۱است. حدیثی در این دوره

پذیرش این نکته که با وجود این حجم وسی  از اهتمام به کتابت، راویان و مشتایخ  
دنتد،  کر هی حدیث در روابط خود اکتفا میبعدی به نقل شفا های حدیثی شیعه در سده

  بسیار بعید از ذهن است.
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 های علما برای جلوگیری از آسیب به حدیث  . تالش۳ـ۱

چینی است کته متورد توجته     شفاهی نقل های آسیب از نقل احادیث نا  و جلوگیری
کردند که احادیث را تتا   می بوده لذا به اصحا  و شاگردان خود سفارش معصومین
 را آن کنید مى نقل را حدیثى هرگاه» :فرمود که امام صادق چنانآن برسانند.  گویندۀ
 راوى آن زیان به بود دروغ اگر و شما سود به بود درست اگر تا دهید نسبت راویش به
  (۵۱، ص۲ش، ج۲۱۶۱)کلینی، «.باشد

 بتا  را آن نوشتتید،  را حدیث هرگاه» :منقول شده که فرمود همچنین از امام علی
 ،بتود  نادرست واگر باشید شری: آن پاداش در شما بود درست اگر تا بنویسید سندش
  (۱۹۱، ص۲ق، ج۲۲۲9احمدی میانجی، .«)باشد اش راوى دوش بر آن گناه بار

ختذ احادیتث نتا  و    احدیث و راویتان بترای    یا توجه به چنین جایگاهی، علماب
ها شدند و در این ستفر  سشتی را متحمل می های جلوگیری از آسیب احادیث، مسافرت

احادیث، نشر احادیث دن سند کرخذ حدیث از راوی اصلی، کوتاه ااهداف مهمی مانند 
کردند. از این روش در  را دنبال می ...جلوگیری از آسیب و مکتو ، مباحثۀ علمی برای

 د.شو به برخی شواهد اشاره می ادامهدر  ؛شد می زمانی مشتل  بهره برده های برهه
 آمدم کوفه به حدیث فراگیری و تحصیل برای» :گوید می عیسی بن محمد بن احمد

 ابتان » و« رزین بن عالء» کتا  :خواستم او از و کردم دیدار «وشاء علی بن حسن» با و
 دارم دوستت  :گفتم او به. آورد را کتا  دو آن وی. بیاورد من برای را «احمر عثمان بن
 از و بترو ! داری؟ عجلته  چته  :گفت. بدهی من به را کتا  دو این از حدیث نقل ۀاجاز
 (۲۹ق، ص۲۲۹9)نجاشی، « .کن استماع من از سپس و بنویس کتا  دو این

حدیثی شیعه، یعنی محمد  های موعهدهندگان مج نشستین گروه از محدثان و سامان
، شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه الکافیکتا   مؤل  (ق ۱۱9م)بن یعقو  کلینی

 ۲۶۹مو شیخ محمد بن حسن طوسی) من لیحضره الفقیه مؤل  کتا  (ق ۱۹۲م )قمی
الستبصار فیمتا اختلت  متن    و  تهذیب الحکام فی شرح المقنعههای  مؤل  کتا  9ق

شتوند کته بترای جلتوگیری از آستیب روایتات        ی محستو  متی  علمتای جتنء   الخبار
 که: چنان ؛هائی را انجام دادند مسافرت
مراکن اصلی حدیث شیعه مهتاجرت   به شیعه امامان احادیث آوری گرد برای کلینی
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اشتعری،   عیستی  بتن  محمتد  بن احمد چون بنرگی محدثان و استادان با قم در او. دکر
( الستناد  قر  کتا  مؤل )حمیری جعفر بن احمد ،یاشعر عیسی بن جعفر بن احمد
 قمتى  هاشتم  بتن  ابتراهیم  بتن  علتى  و ابوالحسن حمیری عبداهلل بن محمد فرزند او و

 نقطۀ و نظر تبادل جای ده و دریافت حدیث نمود. سپس به بدداد و کوفه کهمالقات کر
 العبّتاس  بتی د و از بنرگتانی ماننتد    رفت، هجرت کر می شمار اسالم به جهان در آغاز
 ،۲ق، ج۲۲۱9)کلینی، ختذ نمتود.  ... حتدیث ا و  الکتوفی  زیاد بن حمید و الکوفی الرزّاز

 (9۲ت۲۲المقدمه، ص
 ؛داشتت  مشتل  شهرهای به فراوانی برای گردآوری احادیث سفرهای صدوق شیخ

 ستفرها  ایتن  از توان می کند، می اشاره آن به خود های کتا  در که او سفرهای جمله از
خراسان، استر آباد، نیشابور، گرگان، مرو رود، سرخس، سمرقند، بلتخ، ایتالق،    :برد نام

آوردن و  دستت  هد و در بت ... مستافرت کتر  فرغانه، همدان، بدداد، کوفه، مکه و مدینته و 
 (۶، مقدمه، ص۲ق، ج۲۲۲۱)صدوق، د.اندن احادیث دور از آسیب تالش کررس

 استفاده منظور کرد. او به نگاری تالش فراوانی شیخ طوسی در جهت تکمیل حدیث
 مقصتد  به را طوس مرتضی، سید و مفید شیخ همانند دوره آن بنرگ استادان محضر از

 توجته  متورد  داشت، را شیخ شاگردی افتشار که سالی پن  مدت در و. کرد ترک بدداد
 در طوستی  شتیخ  قمتری،  ۲۲۱ ستال  در مفیتد،  رحلت شتیخ  از پس. گرفت قرار استاد
 و علمتی  ریاستت  کته  مرتضی سید یعنی مفید، شیخ شاگرد ترین  برجسته درس محضر
 د.حاضر ش بود، شده منتقل وی به شیعه دینی زعامت

گیری از آستیب در  ز تتالش محتدثان و راویتان بترای پیشت     با توجه به این حجتم ا 
به مکتوبات حدیثی و اکتفا به شیوۀ نقل و دریافت شتفاهی  احادیث، عدم اهتمام ایشان 

 نماید.  نمی قابل قبول ،مشتلفی مواجه است های طبیعی با آسیب طور حدیث که به
 شود. طبیعی نقل شفاهی اشاره می های در ادامه به بششی از آسیب

 های طبیعی نقل شفاهی . آسیب۴ـ۱
از ای  هافناید، وجتود پتار   می گیری از کتابت در نقل احادیث آنچه بر تردید در عدم بهره
. در انتد  دهتوجه به آن نبتو  ی است که محدثان نین بینقل شفاه مشکالت جدی ناشی از

 شود. می ادامه به برخی از مشکالت ناشی از نقل شفاهی اشاره
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 . پیدایش نقل به معنا در متن روایات۱ـ۴ـ۱

کردنتد، بتا گذشتت     متی  خویش اعتماد ه بدون نوشتن احادیث فقط بر حافظۀکسانی ک
اصل لفظ حدیث فراموش شده   ولًحافظان حدیث، معم زمان و برحسب حال راویان و
 د.ش می  و نقل به معنی، جایگنین آن
همراه داشته استت.   به  هایی را پدیده، بترای احتادیث آفت  این  بدون تردید رهیافت

اثتر نقتل بته معنتا، جتذابیت و نکتات        قائم بوده، در  خاصی  بسا معنایی که به الفاظ  چه
 لفظی هم شده باشد.  یا رکاکت  معنوی  تحری  منجر به دست رفته و بعضاً اش از ادبی

صتدر استالم    از راه نقل بته ثتبوت رسیده است کته در » :نویسد عالمه طباطبایی می
  کته  لتوحی  و  مان  بتود و هرجتا ورقته    از ثبت حدیث و کتابت آن شدیداً  خالفت  مقام
دغن تا آخر غن کردند و ای آوردند توقی  می دست می شده بود، به  آن نوشته در  حدیث

این رویّته راه نقتل بته متتعنا را       .داشتت  ستال، ادامه  نتود قرن اول هجری، یعنی تقریباً
که در هر مرتبه نقتل بته     و تدییرات ناچینی  گشود  بتیشتر از حتد ضرور بر روی راوی

 .«بترد  متی   کم روی هم متراکم شده، گتاهی اصتل معنتا را از بتین     آمد، کم معنا پیش می
  (۲۲9ش، ص۲۱9۵طبایی، )طبا

محمود ابوریه نسبت من  کتابت و به فراموشی سپردن اصل متن برختی از روایتات   
ای از ضتبط الفتاظ روایتت     ۀ هتر راوی که حافظت  وقتی» :نویسد می در اثر گذشت زمان
 «وقت فقط معنای آن روایت را که در ذهن باقی مانده بود روایت کترد.  عاجن ماند، آن
 (9۶صم، ۱۹۹9)ابوریه، 

آنگتاه کته احتتادیث    »نویستد:   در ادامۀ بحث، دربارۀ ضررهای نقل حدیث به معنا می
و برای راویان، افنودن یا مشتصر کردن حتدیث متباح گردیتد،    نقل به معنا شد پیتامبر

اند از: فساد اسناد، نقل به معنتای حتتدیث    که عبارت  حدیث شد  متوجه  ضررهای بنرگی
  کلمته یتا    آن، جعل، إعرا  حدیث، تصحی  در حدیث و حتذف   لفظ  بتدون تتوجه به

ش، ۲۱9۵طباطبتایی،  «)شتد.  نمتی   حدیث کتته بتدون آن معنتا تمتام و کامتل       از  کلماتی
 (۲۲۲ت99ص

نقتل شتفاهی در میتان اهتل ستنت       هتای  برخی محققان در نقل شواهدی از آسیب
کترد   می اهمال صحبت تکیه بر حافظه خویش با با (ق۲۶۹م )ایو  بن عیینه» اند: دهآور
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هتایش صتحیح بتوده استت. همچنتین ابتوداود        که کتا  درحالی ؛شد می و دچار اشتباه
عبتدالعنین نیتن    کرد. دربارۀ ا میگفت خط می هرآنچه از روی حافظه (ق۱۹۱)م طیالسی
های خود را ستوزاند و   کرد. چون کتا  شده است که او در حدیث، بیشتر خطا مینقل 

ی به عطتاء بتن مستلم حفتاف و     کرد. چنین ایرادهای می ل حدیثفقط از روی حفظ نق
حستینی  «)نیتن گرفتته شتده استت.     ( و...ق۱9۱ من مسلم بدتدادی) محمد بن ابراهیم ب

 (۱9۹ش، ص۲۱۹۹جاللی، 
دیگری مانند تقطی  و  های های شفاهی، آسیب مذکور در نقل های با توجه به آسیب

 دقت بیشتری لزم دارد. ،مصون از آن پدیدهپذیر است. لذا برای  ... نین امکانتحری  و

 . فراموشی و از بین رفتن احادیث۲ـ۴ـ۱

نقل شفاهی، فراموشی و از بین رفتتن بشتش بنرگتی از     های آسیب ترین یکی از طبیعى
 صتحابه قتوی   حافظتۀ  قتوۀ  اسالم، صدر اهل سنت معتقدند در کهاین احادیث است. با
 باعتث  احادیتث،  میان ایشان نیتن ننوشتتن  در  ولی (۲9و  ۲۶ق، ص۲۲۹۲بود)ابوزهو، 
 پیتامبر  احادیتث  فراموشتی  تاریخ، در که  طوری به د؛ش احادیث آن از مقداری فراموشی
 از کته  ارقتم،  بتن  زیتد  جملته  از ؛است شده نقل مشتل  موارد در صحابه از ،اکرم
 دچتار  کته این به دارد تصریح است، شنیده بسیار که است اى صحابه از و حدیث راویان
 است. شده فراموشى
 مسلم بن عمر و سبرة بن حصین تیمی، حیان بن ینید که است آمده احمد مسند در
 فراوانتى  خیر تو ،زید اى» :گوید مى او به سبره بن حصین و روند می ارقم بن زید پیش
 همتراهش  بته  اى، شتنیده  را او حتدیث  اى، دیتده  را ختدا  رسول اى، دیده خود به را

 پستر  اى :گفتت  زید. اى دیده خود به را فراوانى خیر و اى خوانده نماز او با اى، جنگیده
 و. استت  شتده  نندیت: ( مترگ )متن  عهد و شده، زیاد من سن سوگند، خدا به ،برادرم
 برایتتان  حدیث چهآن. ام کرده فراموش داشتم، حفظ از خدا رسول از آنچه از بششى
، ۲ج ق،۲۲۲۲ابتن حنبتل،   «).کنیدن تکلی  من بر را گویم نمى چهآن و بپذیرید گویم، مى
  (۲9۱۹۵، ح۱۶۶ص

 یحیتى  دانتش  از» :گوید فراموشی و از بین رفتن احادیث مى ۀدربار هارون بن ینید
 فرامتوش  را آن نصت   شتدم،  متریض  چتون  و کردم حفظ حدیث هنار سه سعید، بن
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 (۲۱9، ص۲ق، ج۲۲۲9ذهبی، «).کردم
 بتر  خطتى  هتی   امتروز  بته  ات» :نقل شده است که او گفت شعبى در نقل دیگری از

 و دانش از آنقدر اام ام؛ کرده حفظ را آن کردم، نقل که حدیثى هر. ننوشتم کاغذ سفیدى
ذهبتی،  «).دشت  متى  دانشتمند  یافت، مى دست ها بدان هرکس که ام کرده فراموش حدیث
  (۹۲، ص۲ق، ج۲۲۲9

 حدیث وضع . ظهور۳ـ۴ـ۱

 دادن نستبت  و ستازی  دروغو  .دارد امبریت پ زمتان  در اگرچته ریشته   حتدیث،  وض 
 در کته  رستیده بتود   ییجا  رت بهضآن ح حیات زمان در ،پیامبر به مجعول احادیث
 علتیّ  کتذ   فمتن  الکذابة، علیّ کثرت قد ،الناس ایّها» :فرمود و خاست پا به مردم میان
 بستتن  دروغ ای مردم، هان» (۶۱، ص۲ش، ج۲۱۶۱کلینی، «)النار. من مقعده فلیتبو  متعمدا
 «.باد آتش از آکنده نشیمنگاهش ببندد، دروغ من بر عمد سر از آنکه است؛ هدش فراوان من به

 ،اما به علل و اسبا  مشتل  که عدم کتابت و اعتماد بر حافظه از جمله امور استت 
ادیتث شتان   کته اح را ابن جوزی راویانی  که چنان ؛وجود آمده این پدیده در احادیث ب

قستم اول  » :نویستد  متی  دهبه پن  قسم تقستیم کتر   ،است مشتمل بر وض  و کذ  و...
و تتمیین احادیث غفلت   غلبه کرده و به تدری  از حتفظها  آن که زهد بر  هستند  کسانی

های خود را تل  نمودند یا آتش زدند و یا اینکه دفتن   ورزیدند و کسانی از آنان کتا 
ایتن   ای کته  هگون هودند بخویش، حدیث را اشتباه نقل نم ۀنمودند سپس با اتکا به حافظ

  را  افراد گاهی حدیث مرسل را مرفوع، گاهی حدیث موقوف را مسند و گاهی حتدیثی 
 (۱۶و  ۱۵، ص۲م، ج۲9۶۶ابن جوزی، «)کنند... داخل حدیث دیگر می

اکتفا بته نقتل شتفاهی بتا ابهامتاتی       رسد نظریۀ به نظر می ،با توجه به آنچه گذشت
به کتابتت و از جملته کتتا      ل مینان اهتمام اهل بیتنی از قبییمواجه بوده و با قرا

های علما  و تالش حدیث، جایگاه و حجم کتابت حدیث در نند اصحا  اهل بیت
زا بودن نقتل شتفاهی    دیث و اطالع ایشان از مینان آسیبگیری از آسیب به حبرای پیش

 سازگار نیست.
 ابتناء نقل شفاهی بر منابع مکتوب  ۀ. نظری۲

تحمل حدیث توسط نویسندگان آثار حدیثی  ه قابل طرح در پاسخ به شیوۀن نظریدومی
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: محدثان در هنگتام نقتل یت    ،موجود، اتکا بر مناب  مکتو  است. بر اساس این نظریه
این سماع متکی بر کتابت  اند، دهمند ش حدیث از شیخ خود، هرچند از شیوۀ سماع بهره
عرضه نموده و وی نین بالفاصله پتس  بوده و شیخ حدیث را از مکتوبات خود بر راوی 

 آورده است.  مکتو  جدیدی برای خود فراهم می ۀاز دریافت حدیث نسش
 توانتد  طرق تحمل حدیث از جمله سماع و قرائت می که دارد آن از حکایت نقرای
 تترین  عتالی  و کتب درایه در تعری  سماع کته نشستتین   که چنان ؛همراه باشد کتابت با

 شنیدن معنای به سماع محدثان جمهور نند اند: دهحدیث است آور تحمل طرق از طریق
 نوشتته  یتا  ،حافظته  روی از او که را روایتی حدیث، شیخ حضور در راوی یعنی ؛است
ق، ۲۲۹۶؛ ابتن الصتالح،   ۶9و  ۶۶، ص۱ق، ج۲۲۲۲)مامقانی، کنتد.  استتماع  خوانتد  می
تواند از  قرائت می دان دهو در تعری  قرائت نین آور( 9، ص۱تا، ج ؛ سیوطی، بی۲۱۱ص

 (۲۱۲، ص۲تا، ج )سیوطی، بیروی کتا  باشد.
گفته حل شده و این روش با میتنان اهتمتام    ، بسیاری از ابهامات پیشبر این اساس

و اصحا  ایشان به کتابت و حجم مکتوبات موجود در این دوره سازگار  اهل بیت
ستت از روایتات بتوده و    است. همچنین موافق با مینان اهتمام محدثان در حفظ و حرا

 نقل مکتو  دارد. های نشان از مراقبت ایشان نسبت به پیشگیری از آسیب
 ید نظریهقرائن مؤ. ۱ـ۲

م تصتریح در  با توجته بته عتد    ،کند هرچند این دیدگاه برخی از ابهامات را برطرف می
ان بششی در اقوال و عملکترد محتدث   قراین اطمینانلزم است  ،لهظاهر اسناد به این مسئ

ها اشتاره   خی از این نمونهد. در ادامه به برئله دللت کنوجود داشته باشد که بر این مس
 شود. می

 تهذیب و استبصار تصریح شیخ طوسی در آغاز مشیخۀ. ۱ـ۱ـ۲

ترین شاهد بر نقل کتب حدیثی موجتود از مکتوبتات متقتدم را در     شاید بتوان برجسته
 در تبیین چرایی تشکیل آن مشاهده کرد. و کالم شیخ طوسی استبصارو  تهذیبمشیشۀ 

آغازین این دو کتتا  را بتا ذکتر استناد کامتل میتان ختود و         شیخ طوسی روایات
ده است. ولی در ادامه اسناد را تعلیق نموده و بششی از ابتدای هر نقل کر معصومان

نگی ایتن  ده است. شیخ طوسی برای توضیح چگتو و به مشیشه منتقل کر سند را حذف
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 فیمتؤل  ذکتر  به تنها حدیث نقل در ...» :آورده است تهذیب ت، در ابتدای مشیشۀتعلیقا
 کتردیم  بسنده اصلی صاحب ذکر به یا نمودیم اخذ او کتا  از را خبر که کردیم بسنده
( همچنتین  ۵، المشتیشه، ص ۲۹ق، ج۲۲۹9)طوسی، «...گرفتیم او اصل از را حدیث که

 کتتا   آغتاز  در و... » انتد:  دهری آورتت  در توضتیحات روشتن   استبصار در آغاز مشیشۀ
 ستپس . نمودم اتکا شیوه این بر دوم و اول جلد در و کرده ذکر اسانیدشان با را احادیث
 از را حتدیث  کته  کتردم  شروع راویی نام با را اسناد و کرده پیشه اختصار سوم جلد در
 آن ستیلۀ و هبت  کته  استانیدی  از بششتی  کتا  ۀخاتم در تا بودم، گرفته او اصل یا کتا 
 چنتین  تهذیب در که گونه همان کنم، ذکر را یافت دست اصول و کتب این به توان می
 (۱۹۵ق، ص۲۱9۹)همو، «.کردم

رغم اسناد معنعنی کته در آثتار شتیخ     بهوضوح حکایت از آن دارد که  این عبارات به
شتتگان استت.   تکیه ایشان در نقل روایات بر آثار مکتتو  گذ  ۀطوسی وجود دارد، هم

ها و اصول طریتق معتبتر داشتته و ایتن طترق را در       این کتا  ته شیخ طوسی به همۀالب
ده و در ادامته، بتا هتدف    کتر در قالب اسناد ارائته   استبصارو  تهذیبهای    ابتدای کتا

هتای( بته وی را در   )اختصار، اسناد را با نام ششص صاحب کتا  آغاز نموده و طریق
  قالب مشیشه متذکر شده است.

الصفار، سند  الحسن بن محمددای کتا  تهذیب در هنگام نقل از در ابت نهنمو برای
عَنْ  َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْتنِ الْحَسَتنِ    اهللالشكیخُ  َیدَهُ » :اند دهده و آورروایت را کامل نقل کر

عِیسَى عَنِ الْحُسَتینِ بْتنِ    عَنْ  َبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفكارِ عَنْ  َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
)همتو،  «ع... اهللقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَترٍ وَ  َبِتی عَبْتدِ     :سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِینٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ

آن از محمد بتن   وسیلۀ طریقی که شیخ طوسی روایت را به (۲۵، ج9، ص۲ق، ج۲۲۹9
تکرار شده و قابل  نین عیناً تهذیبی از کند در اسناد متعدد دیگر الحسن الصفار نقل می

 (۹۹، ح۱9۱و ص ۹، ح۱۵۲، ص۲۹، ح۲۹، ص۲ق، ج۲۲۹9)طوسی، مالحظه است.
شود و  ای از روایات با نام صفار آغاز می ولی در بشش دوم از این کتا ، اسناد پاره

و ما ذکرته فی هذا الکتا  عتن محمتد   » در توضیح آن آورده است: تهذیبدر مشیشۀ 
محمتد بتن محمتد بتن النعمتان و       اهللن الصفار فقد اخبرنی به الشیخ ابو عبتد بن الحس

و احمد بن عبدون کلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولیتد   اهللالحسین بن عبید
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عن ابیه و اخبرنی به  یضا ابو الحسین بن ابى جید عن محمد بن الحسن بن الولید عتن  
 (9۱، المشیشه، ص۲۹ق، ج۲۲۹9طوسی، .«)محمد بن الحسن الصفار

شود، شتیخ طوستی روایتات صتفار را از کتتا  وی نقتل        همان گونه که مشاهده می
کند و به این کتا  چندین طریق دارد که در هنگام ذکر آن در قالب سند، به ذکر یکی  می

 نماید که عبارت است از شیخ مفید از ابن ولید از پدرش از صفار. از این اسناد اکتفا می
گر آن است که همان گونته کته در نظریتۀ     خوبی حکایت یخ طوسی بهتوضیحات ش

دوم بیان شد، شیوۀ محدثان در عصر وی آن بود که در نقل روایت به کتتا  یتا اصتلی    
که از طرق معتبری از قبیل سماع و قرائت دریافت کرده بودند اتکتا کننتد. هرچنتد در    

تعتابیر دال بتر اخبتار و تحتدیث     هنگام ذکر سند، طریق را در قالب سند معنعن و یا با 
 کردند. میان راویان ذکر می

اگر تصمیم شیخ طوسی بر اختصار کتا  به شتیوۀ تعلیتق و همچنتین توضتیحات     
نبود، شاید در ارتبا  بتا ایتن دو    استبصارو  تهذیبهای  ایشان در مقدمۀ مشیشۀ کتا 

 یم.کتا  نین دلیل واضحی بر نقل ایشان از آثار مکتو  متقدمان نداشت
 های مذکور در آن . کتب فهرست و شیوه۲ـ۱ـ۲

شیخ طوسی که به ذکر فهرستت   فهرستنجاشی و  رجالوجود کتب فهرست از جمله 
یدی بتر اتکتای بتر منتاب      ، خود مؤها اختصاص دارد کتب روایی و طریق به این کتا 

یت:   شده در این آثار از تعدد آثار حدیثی گنارشمکتو  در کنار سماع و اجازه است. 
یتد نقتش   توانتد مؤ  ی است که متی قراینها از سوی دیگر  سو و ذکر طریق به این کتا 

ترین قرینه در این زمینته تصتریح    مکتوبات در نقل حدیث در این دوره باشد. ولی مهم
ی بتر  از موارد است که نشتان از قرائتت و ستماع مبتنت    ای  هنقل این آثار در پار ۀبه شیو

روشنی حکایت از آن دارد که در سه قرن اول هجری آثار  همکتوبات دارد. این عبارت ب
توانستتند در   شدند و بر این اساس راویان می حدیثی از طریق قرائت و سماع منتقل می

نند که در ادامته بته   کهنگام نقل روایت از کتا ، طریق تحمل آن را در قالب سند ذکر 
 :شود آن اشاره می های برخی از نمونه

 کوفته  بته  حدیث فراگیری و تحصیل برای» :گوید می عیسی بن محمد بن احمد .۲
 ابان و رزین بن عالء کتا  :خواستم او از و کردم دیدار وشاء علی بن حسن با و آمدم
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 دارم دوستت  :گفتتم  او به. آورد را کتا  دو آن وی. بیاورد من برای را احمر عثمان بن
 از و بترو ! داری؟ عجلته  چته  :تگف. بدهی من به را کتا  دو این از حدیث نقل ۀاجاز
 (۲۹ق، ص۲۲۹9نجاشی، )«.کن استماع من از سپس و بنویس کتا  دو این
 :ستماعه( گفتت  )او»کنتد:   متی  حمید بن زیاد، از حسن بن محمد بن سماعه نقل .۱

ایتن   :وگفتت  را بته متن داد   بکر بن موسی( احادیث)بر صفوان بن یحیی کتابی مشتمل
من کتا  را برای او خواندم و سند آن به این شتکل   سماع من از موسی بن بکر است.

مسائل( از آن مواردی است )...این :قَالَ زُرَارَةَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ عَلِی عَنْ بَکْرٍ بْنُ مُوسَى: بود
، 9ش، ج۲۱۶۱کلینتی،  «)که نند اصتحا  امامیته هتی  اختالفتی درآن وجتود نتدارد...      

موستی بتن بکتر دارای کتتا  بتوده       نجاشی و شیخ نین شهادت داده است که (99ص
 (9۹۵، ش۲۶۱ق، ص۲۲۱۹؛ طوسی، ۲۹۹۲، ش۲۹9ق، ص۲۲۹9.)نجاشی، است
شتیعه کیفیتت    یبر ثبتت و ضتبط احادیتث، علمتا     کیدات ائمهأبا توجه به ت .۲

کردند، کته یکتی از    می تحمل کتا ، تاریخ تحمل، صدور اجازه و استنساخ را نین ثبت
 بتن  ستلیمان  بتن   محمتد  بتن  محمتد  بن حمدنام او، ا د، ابو غالب زراری است.آن افرا
، ثقه، سرشتناس طایفته   النراری بوغالبا سنسن بن  عین بن بکیر بن الجهم بن الحسن
که )التاریخ کتا از جمله  های زیادی بود؛ ق و دارای کتا ۱۶۹ق و متوفای ۱۹۵متولد 

 مناس: کتا  ،یرکب الح  مناس: کتا  ،األفضال کتا  ،السفر دعاء کتا  تکمیل نشد(،
؛ طوستی،  ۱۹۲، ش۹۲ق، ص۲۲۹9.)نجاشتی،  اش بته نتوه   الرستالة  کتتا   ،صدیر الح 
  (۹۲، ش۱۱ق، ص۲۲۱۹

 بن محمد اش نوه برای خودش را الرسالة کتا  غالب بر اساس آنچه در مناب  آمده، ابو
اجازه داده است تا نقل کنتد. کیفیتت تحمتل آن را نیتن بیتان داشتته        غالب ابی بن عبداهلل

کند که آن را برای بعد از خودش نین به فرد مورد اطمینتانی بستپارد و ستپس     وصیت می
و تقوی الهی پیشه کن و این مکتوبات را نگه دار. چون در آن چینی است که »نویسد:  می

نجران قرائت شده است. وآن کتا  داود بن سرحان   بی بن ق بر عبدالرحمن۱۱9در سال 
   بتی  بتن  الحستین  بتن  محمتد  بتر  ق۱۵9 ستال  در لیمانس بن است که پدربنرگم محمد

باشد و همان طتور   قرائت کرده است. و تاریخ آن در اواخر مکتوبات موجود می الشطا  
 (۲۵۲ق، ص۲۲۲۲ابوغالب زراری، «)ام، از جانب من روایت کن. که برایت ترسیم نموده
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 ریتق آن را ختود و ط  نمودۀ های تحمل جالب است که در این کتا ، ابوغالب کتا 
 :نمونه همراه تاریخ آن بیان کرده است. برای به

 غالتب   بتو  قتال  مهنیار ابن زیادات و سعید بن للحسین الصوم کتا  ذل: فمن»ت 
 ابن عن عیسى بن محمد بن  حمد عن الحمیری جعفر بن عبداهلل العباس  بو به حدثنی
 بتن  علتی  عتن  الروایتة  ههذ کانت ما و جعفر بن عبداهلل قال و  جناء ثالثة هی و سعید
 معروف بن العباس عن کان ما و علی  خیه عن مهنیار بن إبراهیم به حدثنی فِنه مهنیار
 سنة شعبان فی الشرح على الحمیری الکتا  بهذا حدثنی   مهنیار بن علی صنفه مما فهو
 (۲۶۹همان، ص«)مائتین... و تسعین و سب 
 بتن  علتی  عن اهلل رحمه جدی اهرط ابو به حدثنی الحجاج بن عبدالرحمن کتا »ت 
. عبتدالرحمن  عتن  عمیر  بی ابن عن زرارة، بن عبداهلل بن محمد عن فضال، بن الحسین

 عتن  ناجیتة  ابن عن النهشلی عن بها حدثنی فیها الروایة خرجت  حادیث الکتا  فی و
 و تستعین  و سب  سنة القعدة ذی فی بشطی مؤرخا منه ذل: سماعی کان و عبدالرحمن
 (۲۶۱همان، ص«).مائتین
 عنته  روایتتی  یعقو  الکلینی بن محمد جعفر  بی تصنی  الکافی کتا  جمی  و»ت 
 کتتا   و نستشة  فی الصوم و الصالة کتا  منه نسشت قد و إجازة بعضه و قراءة بعضه
  نستخ   ن عنمتی  و مجلتد  الجمی  و جنء فی الحیض و الطهر کتا  و نسشة فی الح 
 (۲99همان، ص«)واحد... ءجن فی اهلل شاء إن الکتا  بقیة
 ۀبه نحتو  ،، مانند نجاشی و شیخ طوسی نین در بسیاری از مواردفهرستصاحبان  .۵

 :کنند مانند دستیابی خود به کتا  و تحمل آن اشاره می
 کتتا   له» آمده است:« الشعیری السکونی»زیاد معروف به  ابی بن اسماعیل ترجمۀ در
 (۲9، ش۱۶ق، ص۲۲۹9نجاشی، )«...نوح بن علی بن  حمد العباس  بی على قر ته
 کتان » :نوبشت آمده استت  بن سهل بیا بن  سحاقا بن علی بن سماعیلا ۀترجم در
 مامة،ال فی الستیفاء کتا  منها کثیرة کتبا صن ...غیرهم و  صحابنا من المتکلمین شیخ
 (۶۹، ش۱۲ص)همان، «...اهلل رحمه عبداهلل  بی شیشنا على قر ته مامةال فی التنبیه کتا 
  ....الوراق آمده استت   بوبکر الدوری جلین بن حمدا بن عبداهلل بن حمدا ۀترجم در
 بشطته،  کتابتا  اهلل رحمه البصری الحسین بن السالم عبد  حمد  بو األد  شیخ إلی دف »
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 (۱۹۵، ش۹۵همان، ص«).روایاته جمی  فیه له  جاز قد
که حدیث کوفه را در قتم منتشتر   افرادی مانند ابراهیم بن هاشم، نشستین کسی است 

هتا و احادیتث    ( او همتۀ کتتا   ۶، ش۲ق، ص۲۲۱۹؛ طوسی، ۲۹، ش۲۶کرد.)همان، ص
 دانتد  کتتا  متی   9۲برخی از مشایخ بنرگ خود، مانند ابن ابی عمیر را که شتیخ طوستی   

، ۱۱9ق، ص۲۲۹9( روایتتت کتترده است.)نجاشتتی، ۶۹9، ش۲۲۱ق، ص۲۲۱۹)طوستتی، 
تتن از مشتتایخ استتتماع   ۲۶۹نوشتتته از  جتتم الرجتال مع( و براستاس آمتتاری کته   ۶۹9ش

( و احادیث زیادی از آنتان در کتتب اربعته    ۱۱۱، ش۱9۹، ص۲ق، ج۲۲۲۱کرده)خویی، 
حدیث، حمتاد   ۱۲۲۵اند از: محمد بن ابی عمیر  ها عبارت ترین آن نقل شده است که مهم

 ۲۶۶حتدیث، حستن بتن محبتو       9۲۵حدیث، حسین بن ینید نتوفلی   99۵بن عیسی 
حدیث، عبتدالرحمن   ۲۵9حدیث، عبداهلل بن مفیره بجلی  ۱۱۲ث، اسماعیل بن مرار حدی

حدیث، صفوان بتن   ۲۲۶حدیث، احمد بن محمد بن ابی نصر بننطی  ۲۵۲بن ابی نجران 
 ۹۱حتدیث، عمترو بتن عثمتان الشتنار       ۹9حدیث، حسن بن علی بن فضال  ۲۲9یحیی 

 حدیث. ۲9بن عیسی حدیث و عثمان  ۶۶حدیث، قاسم بن محمد بن اصفهانی 
هتای زیتادی    کنیم، او نیتن کتتا    می بن عیسی نگاه احمد بن محمدۀ وقتی به ترجم

 داشت که کلینی توسط علی بن ابراهیم و محمد بن یحیی و علی بن موسی بن جعفر و
)نجاشتی،  دست آورده است.ه های او را ب کتا  اود بن کوره و احمد بن ادریس، همۀد

های یکصد تن از اصحا  امام  تنها از ابن ابی عمیر، کتا او  (۲9۹، ش۹۱ق، ص۲۲۹9
لتذا در مجتام     (۶۹9، ش۲۲۱ق، ص۲۲۱۹)طوستی،  ده استرا روایت کتر  صادق

شود که تنهتا در کتتا     می نقل شده و دیدهای  هحدیثی نین روایات وی به شکل گسترد
ت روایت از احمد بن محمد بتن عیستی روایت    ۱۱۶۱ تهذیبروایت و در  ۲۹۱۹ کافی

 شده است.
 . تصریح برخی از علمای متقدم و متاخر۳ـ۱ـ۲

 آن در آنچه تمامی و» :گوید می چنین الفقیه یحضره ل من کتا  ۀمقدم در صدوق شیخ
 رجوع محل که است شده برگرفته مشهوری های کتا  از است، (الفقیه یحضره ل من)
 بتن  عبیداهلل کتا  و سجستانی عبداهلل بن حرین کتا  مانند آیند؛ می شمار به گاه تکیه و
کتتا (  )و سعید بن حسین های کتا  و اهوازی مهنیار بن علی های کتا  و حلبی علی
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 بتن  حمدا بن محمد تألی  الحکمه نوادر کتا  و عیسی بن محمد بن حمدا از()النوادر
 محمتد  ما شیخ جام  کتا () و عبداهلل بن سعد به متعلق الرحمة کتا  و اشعری یحیی
 بته  متعلق المحاسن های کتا  و عمیر ابی )از( ابن النوادر( کتا ) و ولید بن حسن بن
 تصتنیفاتی  و اصتول  از ها کتا  دیگر و من به) پدرم رسالۀ و برقی عبداهلل ابی بن حمدا
 متن  طریتق  از پیشتینیانم(  و مشتایخ  از کته  هایی کتا  فهرست درها  آن به من طرق که

 (۱، ص۲ق، ج۲۲۲۱ق، صدو«).است شده شناخته شده، روایت
 . تصریح متاخران۴ـ۱ـ۲

دللت بتر  ها  آن پردازیم که اقوال می ات برخی متأخرانیدر این قسمت از بحث، به نظر
مرحوم شیخ بهایی برای اعتبار  کند. می  خذ مکتوبات متأخر از مکتوبات سه قرن پیشین

گتردد.   میت بتاز هایی را نقل کرده است که همه به کتابت  حدیث در نند متقدمان ویژگی
تطبیتق   ،بشتش در صتدور حتدیث    قراین اطمینان دربارۀ قدما ۀشیو: »ایشان آورده است

صتحیح، حستن،   )حتدیث  اقسام چهارگانۀ ایشان در بیان .«دادن با مناب  قبلی بوده است
ما معروف نبوده استت بلکته آنتان     این اصطالح بین قدمای: »فرماید می ضعی ( ،موثق

 :از جمله اینکه ؛ی موجب اطمینان را در نظر گرفتندقراین برای شناخت حدیث صحیح
از مشایخ خودشان بتا   موجود باشد که علما مائة اصول ارب حدیث در بسیاری از  .۲
و آن اصول در آن دوران مانند  اند اخذ کرده صل به اصحا  معصومینمت های طریق

 خورشید وسط روز بین آنان مشهور بوده است.
 ا دو اصل یا بیش از آن با طرق و اسانید معتبر تکرار شده باشد.حدیث در ی: ی .۱
 حدیث در اصلی منسو  به یکی از اصحا  اجماع موجود باشتد کته صتداقت    .۱
 محمد بن مسلم و فضیل بن یسار. ،مانند زراره اند؛ دهاجماع نموها  آن
 مانند صفوان بن یحیتی و  ؛وجود حدیث در اصول حدیثی صحیح و معتمد باشد .۲

 یونس بن عبدالرحمن و احمد بن محمد بن ابی نصر.
عرضته شتده    هایی موجود باشد که به یکی از ائمته  حدیث در یکی از کتا  .۵

مؤل  را تمجید کرده باشند مانند کتا  عبیداهلل حلبی که بر امام  ،باشد و آن بنرگواران
متام  عرضه شد و کتا  یونس بن عبدالرحمن و فضل بتن شتاذان کته بتر ا     صادق

 عرضه گردید. حسن عسکری
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بتین   ،هایی که به مورد وثوق و اعتمتاد بتودن آن   وجود حدیث در یکی از کتا  .۶
حریتن بتن عبتداهلل     صتالة سل  شای  باشد چه مؤلت  آن امتامی باشتد ماننتد کتتا       

های بنی سعید و علی بن مهنیار، چه غیر امامی باشتد ماننتد کتتا      سجستانی و کتا 
( علتی بتن حستن    القبلتة )و حسین بن عبداهلل سعدی و کتتا   بن غیاث قاضی حفص
 (۱۶9تا، ص شیخ بهایی، بی«)طاطری...

طالحات چهارگانته حتدیث در   کته اصت   نین معتقد است ق( ۲۹9۲م )فیض کاشانی
حدیث صحیح آن حتدیثی بتود    ط عالمه حلی ایجاد شد و نند قدماخرین توسزمان متأ
آن را  بهتایی شمارد کته شتیخ    می ی راقراین حجیت برخوردار باشد و همان قراینکه از 

 (۱۱، ص۲ق، ج۲۲۹۶)فیض کاشانی، ذکر نموده است.
گوید که اخذ نمودن حدیث از اصول صحیح و مورد اعتمتاد   ق( می ۲۹۲۲میرداماد)م 
 (۲۶۱ق، ص۲۲۱۱های قدما در با  تصحیح روایات بود.)میرداماد،  یکی از روش
آن است که همگی مبتنی بر توجه بته   ،دارد جالبی که در معیارهای فوق وجود نکتۀ

 نسشه مکتو  از احادیث است.
حجیتت حتدیث    قرایندر ضمن بیان معیارها و  بهاییشیخ حر عاملی همانند شیخ 

حدیثی را در کتا   شود که قدما می های صریح چنین فهمیده از تتب  و نقل» :نویسد می
 که استتثنا  چنانن ثابت شده باشد. شاکردند که صحت آن برای می مورد اعتماد خود ثبت

ق، ۲۲۹9حتر عتاملی،   «)ها قرینه بر گفتار ماستت.  نمودن احادیث خاص از بعض کتا 
دانتد.   می همچنین وی نقل حدیث توسط متقدمین را از مکتوبات قبلی (۱۲۲، ص۱۹ج
از سب: شتیخ صتدوق   » :فرماید می هکردروش شیخ صدوق در مشیشه را بیان  که چنان

کند که از او نقل  می شود که وی هر حدیثی را از صاحب کتابی شروع می هچنین استفاد
 ۀشتد و ممکتن نیستت کته همت      نمتی  نموده و ال آن احادیث با سب: این اسناد تنظیم
 (۱۲، ص۱۹همان، ج«)روایات ی: راوی را با فقط ی: سند بیاورند.

صتولی گرفتته   اکثر احادیث اصحا  متا از ا » گوید: عالمه محمد امین استرآبادی می
نتان  و آن اصتول بتین آ   انتد  دهلی  نمتو ت که به امر صاحبان عصمت آن را تتأ شده اس

تا طائفته   اند دهمور به حفظ و نشر آن در بین اصحا  بومتداول بوده و همچنین آنان مأ
 (99ق، ص۲۲۱۶استرآبادی، «)ویژه در عصر غیبت کبری. هب ؛بر آن عمل کنند
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کند، نظر عالمه محمدتقی مجلسی است کته   قویت مینمونۀ دیگری که این نظریه را ت
عنوان منب  مورد استفادۀ قدما بوده مشهور و متتواتر بتین آنتان     که به هایی کتا »فرماید:  می

تردید، هدف اصلی از ذکتر   بوده است، شهرتی بیشتر از شهرت کتب اربعه نند ما دارد. بی
 (۵۹۲و  ۵۹۱، ص۲ق، ج۲۲۹۶مجلسی، «)سند، نسبت دادن به کتا  آن مؤل  است.

حتدیثی بتوده استت و    عمل بتر کتتب    ،قدما نسبت به حدیث ۀشیو» :گوید وی می 
آن ی: ضع  و عیب بته   ،کند و یا در کتا  او مراسیل باشد می نقل کسی که از ضعفا

 ۀبه همت  ،کرده نمی آمد لذا هر کتابی که مؤل  آن ثقه بوده و از ضعفا روایت حسا  می
 (۱۱9، ص۲۲همان، ج.«)ردندک روایات آن عمل می

 شود کته  می دقت نماید متوجه اگر کسی در قوانین قدما: »گوید و در جای دیگر می
کردنتتد مگتتر اینکته قطعتتی الصتتدور از   نمتی  شتان حتتدیثی را نقتتل های در کتتتا هتا   آن

همتان،  «)کردنتد.  متی  های خودشان را از اخبار شتاذ ختالی   باشد و کتا  معصومین
 (۵۹۲، ص۲۲ج
 ( کوک کلیما و شوئلر)مستشرقان یبرخ ۀینظر. ۲ـ۲

احادیث اسالمی، عتدم تتدوین    در خصوصترین اشکالت مستشرقان  یکی از برجسته
جالتب توجته آن استت کته بترخالف دیتدگاه عمتومی         ت. نکتۀآن در قرون اولیه اس
 ،نقل حدیث در قرون اولیته  مستشرقان معتقدند مکتوبات در شیوۀمستشرقان، برخی از 

 برخوردار است. ای  هویژ از جایگاه
کستانی کته بترای نقتل     »گویتد:   شوئلر از جمله افراد معتقد به این مسئله بتوده و متی  

انتد، از آمتوزش و فراگیتری علتم در نشستتین       شفاهی یا مکتو  بحتث و جتدل کترده   
اند، جوام  بنرگ حدیثی که در قرن سوم و چهتارم   های اسالم تصور درستی نداشته سده

های صحیح و متدوّن یتا صترفاً نقتل شتفاهی       شان ضرورتاً کتا  ناب  اولیهفراهم آمدند، م
هتا بتوده استت کته استتادان بترای استتفادۀ         هتایی از درس  نوشته نبوده بلکه عمدتاً دست
صتورت   هتای حتدیثی را کته بته     اند. شاگردان این درس، گفتار ششصی خود نوشته بوده
و یا بعداً از روی دفاتر استتادان مکتتو    نوشتند  کردند یا بالفاصله می شفاهی دریافت می

 (۱۲۵، ص۲۱۹۹؛ هوشنگی، ۲۶، ص۲۱۹۲نیا،  موتسکی و کریمی«)کردند. می
 ادلتۀ » او در دو بشتش نشستت مقالته    .عدم کتابت مشال  است نین با مایکل کوک
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 ۀدر دورکتابتت حتدیث)   ستر  ابعاد مناقشه بتر « مشالفان نگارش حدیث در صدر اسالم
ن را بیان نمتوده  موافقان و مشالفا . سپس ششصیت و تبار ادلۀدکربیان پس از پیامبر( را 
مکته،   ،بصره، کوفته، مدینته   ا در برابر کتابت حدیث را در حوزۀه العمل نشستین عکس

هتا در هریت:    های بعدی، به بررسی ماهیت مشالفت گام یمن و سوریه اشاره کرد و در
جه رسید که بستیاری از احادیتث نبتوی    ها پرداخت و در نهایت به این نتی از این حوزه

او معتقد است که من  کتابت، ریشته و   (۲۱99)کوک و سری، من  کتابت، جعلی است.
 انمیان مستلمان  من  کتابت در ۀنظری ،خاستگاهی یهودی دارد و در رب  چهارم قرن اول

اشتته  توان دلیل آورد که کتابت از روزگار آغازین وجتود ند  نمی گیرد. بنابراین می شکل
و برخی دیگر  حسن ماما مربو  به کتابت امام علی های است، بلکه وی نمونه

 (۲۲۱، ص۲۱۹۵)شینی میرزا، کند. از پیروان اهل بیت را نین گنارش می
له در میتان شتیعیان   در میان احادیث اهل سنت، این مسئ در صورت اثبات این ادعا

گیتری از مکتوبتات    جه و بهتره برای توتری  های نظری و عملی محکم که از زیرساخت
 تری خواهد داشت. وضعیت روشن ،برخوردارند

 . علت عدم تصریح به نقل از مکتوبات۳ـ۲

شود، دلیل عدم تصریح به نام مکتوبتات در   التی که در این مرحله طرح مییکی از سؤ
کته بتا    یان کتا  به جای آن است. درحالیاسناد و جایگنین کردن اسامی مؤلفان و راو

به آثتار   ،جای اشاره به نام مؤلفان وبات در نقل روایت، مناسب بود بهجه به نقش مکتتو
 شد. ایشان اشاره می

 ،گونه که در کالم شتوئلر آمتده بتود    رسد همان له به نظر میبرای پاسخ به این مسئ
یم. از مجموعه انتقال علوم در آن دوره مطل  شو آموزش و ۀلزم است با شرایط و شیو

دلیتل عتدم شتهرت     بته شود که  از جمله مطالب گذشته در این مقاله روشن میو  قراین
مکتوبات در آن عصر، اعتبار به سماع مستقیم از شیخ بوده و مشاهده در کتا  وی کته  

یتان ستایر طترق تحمتل حتدیث از      در م ،شتود  در کتب درایه با نام وجاده شناخته می
ق، ۲۲۹۹؛ شتهید ثتانی،   ۲۶9تتا، ص  )صتدر، بتی  ترین اعتبار برخوردار بوده است. پایین
 ختذ شتفاهی تصتریح   بته ا  لذا در اسناد روایات( ۲۹۹، ص۲تا، ج ؛ سیوطی، بی۱99ص
ای  هشد، هرچند در واق  نقل شفاهی مبتنی بر مکتو  باشد. لذا محدثین اگر صتحیف  می
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 شنیدهکه خود از مؤل  ای  هیافتند تا زمانی که آن را از مؤل  آن ]یا واسط ی مییا روایت
 (۱۶۲م، ص۱۹۹9)ابوریه، کردند. معتبر ارزیابی نمی ،باشد[ نشنوند

کنیم که افرادی مانند احمتد بتن محمتد بتن      در تاریخ حدیث شیعه نین مشاهده می
ها، ماننتد   ها را ازمؤلفان بنرگ آن ابراهیم بن هاشم به کوفه سفر کردند و کتا  عیسی و

)نجاشتی،  سپس در قتم نشتر دادند.  ابن ابی عمیر و حسین بن سعید دریافت نمودند و 
صورت وجاده  هآمد بلکه ب نمی دسته هایی از این طریق ب و اگر کتا ( ۲۹م، ص۲۲۹9
 (۲99ش، ص۲۱۹۹)عمادی حائری، کردند. نمی رسید اعتماد می دست آنانه ب

 جهینت
پس از قترن ستوم    ۀمربو  به دور غالباًاگرچه روایات موجود در آثار حدیثی شیعه که 

در میان راویان حکایت  از تبادل شفاهی احادیث نی بر اسنادی است که صرفاًمبت ،است
تحمتل حتدیث در ایتن     هتای  و شواهد موجود حاکی از آن است که شیوه دارد، قراین
یافتته استت.    متی  مبتنی بر مناب  مکتو  بوده و از این طریق اعتبتار و ارزش  غالباًدوره 

نقتل شتفاهی    مشتل  از آثار، تصتریح  های ولی با توجه به عدم اشتهار و وجود نسشه
ها بتر استاس    بششی بوده است. بدین ترتیب احادیث این کتا مکتوبات موجب اعتبار

شده در سه قترن اول هجتری    ات نگاشتهمکتوب از نقل شفاهی و پشتوانۀ مرکبای  هشیو
 .اند دهشته شنو

 ها نوشت پی
الوج  قد غلب علتی رستول    ان»آمده است:  در بعضی که چنانها در این باره مشتل  است،  . نقل۲

( ۱۲ص، ۲ج تا، بی بشاری،)«هجر رسول اهلل»های دیگر آمده است که او گفت:  در برخی نقل« اهلل ...
  (۱۵۵ص، ۲ج، ق۲۲۲۲ابن حنبل، )«ان رسول اهلل یهجر...»و یا 

حتدیثی کته در    ۀ. مانند ارزش حفظ چهل حدیث، امر به نقل و انتقال حدیث به دیگران و متذاکرا ۱
 ده است.شکتب فریقین بیان 

مکتوبات سه قرن نشستین پرداخته استت.   ۲۹۹ی به بیش از که سید حسین مدرسی طباطبای چنان. ۱
 و کتتا   نویستندۀ  از مشتصترى  حال شرح ابتدا که است چنین کتا  در مطالب ۀارائ ۀشیو و سب:
 از فهرستت،  هاى کتا  به توجه با یسندهنو آثار سپس ،...و است داده دست به را او حال شرح مناب 
 مانتده  برجتاى  موارد آن، ذیل و شود مى برده نام دیگر مناب  و طوسى فهرست و نجاشى رجال جمله
 منتاب   در اثر آن از مانده باقى منقولت گردآورى با شده، تالش و پیگیرى دیگر متون در کتا  آن از

 که کرده مششص نین اند، مانده باقى حاضر عصر تا هک هایى کتا  بارۀدر. شود بازسازى کتا  بعدى،
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 کتا ، است. در واق  این شده افنوده آن بر مواردى چه یا دارد بر در را اصلى تألی  از حجمى چه
 دستت  از اینت:  هتا  آن بیشترِ که اسالمى نشستین هاى قرن مکتو  آثار بازشناسى براى است تالشى
مدرستی طباطبتایی،   ).آورد دستت  به مانده باقى هاى کتا  در وانت مى را ها آن از هایى بشش اما رفته،

 (ش۲۱۹۶جعفریان و قرایی، 
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