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مؤلفان آثار باقیماندۀ حدیثی شیعه در آثار خود ،روایات را با تعبیر سماع و تحددی

و یدا بدهصدورت

معنعن نقل نموده و اشارهای به نقش مکتوبات قبلی ندارند .ابهام در این ارتباط مدیتواندد در ارییدابی
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بیان مسئله
میراث حدیثی شیعه باقیمانده از سدههای آغازین هجری ،تنها راه دستتیابی بته ستنت
پیامبر اکرم و احادیث معصومان است .اگرچه علمای اخباری به صحت جمیت
اصولی روایات این کتب را بهصورت اجمالی صحیح دانسته و اعتبار هری :از کتتب و
احادیث موجود در آنها را نیازمند ارزیابی میدانند(.خویی۲۲۲۱ ،ق ،ج ،۲مقدمۀ پنجم،
ص99ت)99
با توجه به اینکه موضوع ارزیابی روایات اغلب مورد اهتمام فقها بوده و در مباحتث
دروندینی و درونمذهبی طرح میشده ،بیشتر رویکرد سندی به خود گرفته و در جرح
و تعدیل راویان خالصه شده است.
در دورۀ معاصر با توجه به طرح شبهاتی از جانب مستشرقان دربارۀ کارآمدی اسناد
در ارزیابی صحت روایات اسالمی از ی :سو و جدیتر شدن ضرورت بهترهگیتری از
روایات در حوزههای غیرفقهی و در نتیجه ارزیابی احادیث فارغ از نگاه حجیت محتور
از سوی دیگر ،مباحث جدیدی دربارۀ شیوۀ ارزیابی صحت و ضتع روایتات مطترح
کرده است(.المنظمتة العربیتة للتربیتة والثقافتة والعلتوم۲9۹۵ ،م ،ج ،۲ص۹۱؛ شتاخت،
۲۱۹۱ش ،ص۲۲۹ت۲۱۹؛ بهاءالدین۲۲۱۹ ،ق ،ص 9۲و )9۵
از جمله مباحث مطرح در ارزیابی احادیث منقول در آثار باقیمانتدۀ شتیعی ،شتیوۀ
تحمل حدیث توسط مؤلفان این آثار است .آثار باقیماندۀ اولیه ،مربتو بته قترنهتای
سوم تا پنجم غالباً بهصورت معنعن بوده و در بهترین حالت با تعابیری حاکی از اِخبتار
و تحدیث همراه است .هرچند اِخبار و تحدیث و اَستناد معتنعن حکایتت از مالقتات
راوی با شیخ خود و دریافت روایت از طریق سماع دارد ،به نظر میرستد در صتورتی
که این تعابیر فقط به بیان شفاهی شیخ و ستماع راوی اشتاره داشتته باشتد ،متیتوانتد
موجب تردید جدی در دقت و صحت روایات موجود شود.
در این باره دو نظریه مطرح است که در ادامه به این آنهتا اشتاره شتده و ضتمن
اشاره به نقا ضع نظریتۀ اول ،بششتی از دلیتل برگنیتدن نظریتۀ دوم نیتن بیتان
میشود.
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 .۱نظریۀ نقل شفاهی و دالیل رد آن
اولین نظریۀ قابل طرح در ارتبا با شیوۀ تحمل حدیث توسط مؤلفان آثار حدیثی ،اکتفا
به ظاهر اسناد و اعتقاد به نقل شفاهی است .بر این اساس هرچند شیخِ حتدیث ،ختود
نقل ،روایت را بهصورت شفاهی برای راوی نقل کترده و راوی نیتن روایتت را ستماع
نموده است .عدم اشاره به وجود سندی مکتتو در اختیتار راوی و متروی عنته ایتن
احتمال را تقویت میکند که اسناد مکتو نقشی در این فرایند نداشتهاند.
هرچند این احتمال با ظاهر بیان سند سازگار است ،با برخی شواهد و قرائن سازگار
نیست؛ در ادامه به اختصار به آنها اشاره میشود.
۱ـ .۱جایگاه کتابت در نزد اهل بیت
اولین قرینهای که پذیرش اکتفا به نقل شفاهی در هنگتام دریافتت حتدیث را بتا ابهتام

مواجه میکند ،تأکید و اهتمام اهل بیت به کتابت و بهویژه به کتابت حتدیث استت
که در ادامه به برخی از موارد آن اشاره میشود.
 .۲رسول اکرم حضرت علی را مشاطب قرار داده فرمود« :آنچه بر تتو امتال
میکنم ،بنویس.گفتم :یا رسول اهلل! میترسی آنچه میگویی فراموش کنم؟ فرمودنتد :از
تو بیمی بر فراموشی ندارم و از خدا خواستم که تو را حفظ کند و از فراموشی در امان
نگه دارد اما برای شترکای ختود بنتویس(»...صتدوق۲۱۹۶ ،ق ،ج ،۲ص۱۹۹؛ طوستی،
۲۲۲۲ق ،ص)۲۲۲
 .۱پس از فتح مکه ،پیامبر در میان مردم بته پتا خاستت و خطبتهای ایتراد کترد.
ابوشاه مردی از یمن برخاست و درخواست کرد که حدیث پیتامبر بترای او نوشتته
شود .پیامبر فرمود« :برای ابوشاه بنویسید(».بشتاری۲۲۱۱ ،ق ،ج ،۲ص۲۹؛ ترمتذی،
بیتا ،ج ،۵ص)۱۹
 .۱پیامبر فرمودند« :قَیدُوا الْعِلْمَ » یعنی «دانش را به بند کشید ».انس بن مالت :از
پیامبر نقل کرده که آن حضرت فرمود« :قَیدُوا الْعِلْمَ بِالْکِتَا (».متقی هندی۲۲۹9 ،ق،
ج ،۲۹ص )۱۲9البته همین روایت از افراد مشتل

مانند ابن عباس و ...نیتن نقتل شتده

است .عبداهلل بن عمرو میگوید« :پرسیدم ای رسول ختدا ،بته بنتد کشتیدن علتم چته
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صورتی دارد؟ فرمود« :بالْکِتَا » با نوشتن حاصل میشتود(».خطیتب بدتدادی۲99۲ ،م،
ص)۶9
عبداهلل بن عمرو میگوید« :به پیامبر گفتتیم :چینهتایی از شتما متیشتنویم کته

 .۲پیامبر در آخرین لحظات حیات پربرکتشان قلم و کاغذی خواستند تا وصیتی
کنند که امت پس از وی به گمراهی نیفتد .این جمله را بستیاری از پژوهشتگران ماننتد
ابن حجر عسقالنی(بیتا ،ج ،۲ص ،)۲۹9شیخ محمد ابو زهو(۲۲۹۲ق ،ص ،)۲۹محمد
عجاج خطیب(۲9۹۹م ،ص )۱۹9و نورالدین عتر(بیتا ،ص )۲۹دلیلی روشن و غیرقابل
انکار بر لنوم کتابت حدیث دانستهاند.
ابن عباس میگوید« :چون پیامبر در آستانۀ رحلتت قترار گرفتت ،پیتامبر فرمودنتد:
کاغذ و دوات بیاورید تا برای شما چینی بنویسم که هرگن گمراه نشوید .عمتر گفتت:
شدت درد ،بر پیامبر غلبه کرده است و قترآن نتند ماستت ،در ایتن هنگتام بتین افتراد
اختالف صورت گرفت ،پیامبر فرمود :از من دور شوید و ستناوار نیستت نتند متن
۲

تنازع(».بشاری۲۲۱۱ ،ق ج ،۲ص)۱9
همچنین روایاتی در کتب فریقین از امام علی دربتارۀ کتابتت حتدیث و حتتی
کیفیت نوشتن آن نقل شده است که شاهد اهتمام آن حضرت است و به آن اشتاره
میشود:
 .۵عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِی« :قَیدُوا الْعِلْمَ قَیدُوا الْعِلْمَ علم را در بند کشتید ،علتم را
در بنتتد کشتتید(».حستتینی جاللتتی۲۱۹۹ ،ش ،ص۲۲۲؛ العتتاملی۲۲۲۵ ،ق ،ج ،۲ص۵۱؛
خطیب بددادی۲99۲ ،م ،ص)۹9
 .۶عَن حَبِیبِ بنِ جری قال :قَالَ عَلِی علیهِ السَالم« :قَیدُوا الْعِلْمَ بِالکِتَتا ِ(».احمتدی
میانجی۲۲۲9 ،ق ،ج ،۲ص۱99؛ خطیب بددادی۲99۲ ،م ،ص)۹9
 .9امام حسن با وجود مبارزات سیاسی با معاویه و درگیریهای لشتکریان ،بته
امر کتابت تأکید داشتند؛ چنانکه فرزندان خود و فرزنتدان بترادرش را فراخوانتد و بته
ایشان فرمود« :پسرانم و پسران برادرم شما امتروز خردستالن قتوم هستتید و بتهزودی
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بنرگ دیگران خواهید شد ،پس علم بیاموزید ،آنکه توانایی ندارد علتم را روایتت کنتد
بنویسد و در خانهاش نگه داد(».الدارمی۲۲۲۱ ،ق ،ج ،۲ص۲۱۹؛ متقی هندی۲۲۹9 ،ق،
ج ،۲۹ص۱۵9؛ بشاری ،بیتا ،ج ،۹ص۲۹9؛ ابن عساکر۲۲۲۵ ،ق ،ج ،۲۱ص۱۵9؛ همو،

 .۹امام حسین پس از شهادت امام حسن مکتوبات زیتادی را بته ارث بترد
چون مکتوبات دوران رسول اکرم ،امام علی و امام حسن ،بته دستت امتام
حسین رسید(.کلینی۲۱۶۱ ،ش ،ج ،۲ص )۱۱۶امام حسین در ضمن خطابههای
خود علیه ستمگران ،از حقایق پرده برمیداشت ومردم را مأمور به کتابت و از ضرورت
آن مطل میساخت؛ چنانکه در سشنرانی سرزمین منی در جم زیادی از بنیهاشتم و
یاران فرمودند ...« :وَ اسْمَعُوا مَقَالَتِی وَ اکْتُبُوا قَوْلِی »...و در بعضی مصتادر آمتده استت:
«اتشتتوف ان یتتدرس هتتذا المتتر و یتتذهب الحتتق(».محتتدث نتتوری۲۲۹۹ ،ق ،ج،۲9
ص۱9۹؛ امینی ،۲۱99 ،ج ،۲ص )۲9۹فرمایش امام حسین« اکْتُبُوا قَتوْلِی» کشت
میکند که به طریق اولی به کتابت سنت رسول خدا راضی است؛ بهویژه حدیثی که
مربو به امر دین باشد(.حسینی جاللی۲۱۹۹ ،ش ،ص)۲۲9
از امام جعفر صادق دربارۀ تدوین و کتابت حدیث و اهمیت آن احتادیثی نقتل
شده است.
 .۹عن عبید بن زراره قال« :قتال ابتو عبتداهلل :احْتَفِظُتوا بِکُتُتبِکُمْ فَتِِنكکُمْ سَتوْفَ
تَحْتَاجُونَ إِلَیهَا(».کلینی۲۱۶۱ ،ش ،ج ،۲ص« )۵۱نوشتتههایتتان را نگهتداری کنیتد کته
بهزودی محتاج آنها خواهید شد».
 .9مفضل بن عمر از امام صادق نقل میکند که فرمتود« :علتم را بنتویس و در
میان برادرانت نشر کن و پس از مرگ ،کتا هایتت را بترای فرزانتت بته ارث بگتذار،
چراکه زمان پرهرجومرجی خواهد رسید که مردم در آن جن به کتتا هتای آنتان انتس
نمیگیرند(».کلینی۲۱۶۱ ،ش ،ج ،۲ص۵۱؛ شهید ثانی۲۲۹9 ،ق ،ص)۱۲۲
در پرتوی احادیث فوق و احادیث دیگر با

معلوم میشود که کتابت حدیث امری

مورد توجه ویژۀ اهل بیت بوده است؛ چنانکه دانشمندان شیعه باتوجه به نصتوص
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و احادیث آن حضرات قائل هستند که اهل بیت بته کتابتت حتدیث و ثبتت و

ضبط گفتار اهتمام ویژه داشتند؛ احادیث مشتل در ایتن بتاره شتاهد آن استت ۱.و آن
حضرات ،مستقیماً و یا در مقابل استفسار از نگارش حدیث ،پاستخ مثبتت داده بته

صحیفۀ سعد بن عباده ،صحیفۀ سجادیه ،رسالة الحقوق ،دیوان ،مناست :الحت  ،کتتا
حدیث علی بن الحسین ،تفسیر القترآن ،المناست ،:نستشهای در احادیتث ،کتتا
عبدالمؤمن ،رسالهای به سعدالسکاف ،کتا التوحید ،رسالۀ اهوازیه ،رستالۀ اهلیجلته،
جعفریات ،کتا ح  ،مسند المام موسی بن جعفر ،کتا مسائل ،نسشهها ،رساله،
صحیفة الرضا(مسند المام الرضا ،)الرسالة الذهبیه ،امتالی امتام رضتا ،مجتالس
الرضا م اهل الدیان ،المالی فی التفسیر ،کتا فی احکام الدین ،زیتارت جامعته،
تفسیر العسکری ،کتا المنقبه و ...شاهد بر آن است.
کتا های زیادی دربارۀ مؤلفان شیعی و مکتوبات معصومان نوشته شده استت.

چنان که سید محسن امین عاملی متوفی(۲۱9۲ق) ،در مقدمۀ کتا اعیان الشیعه تصریح
کرده است که این کتا را در پاسخ به استقبال اقشار مشتلت متردم از شترح زنتدگی
بنرگان شیعه نگاشته و تألی نشدن کتابی جام تا آن زمان را یکی از انگینه های ختود
برشمرده است .مؤل

در جلد اول و تا بششی از جلد دوم ،مقدمته بتههمتراه زنتدگی

پیتتامبر اکتترم ،فاطمتته زهتترا و امامتتان شتتیعه و تعتتداد  ۶۲مکتوبتتات از آن
حضرات را ذکر کرده است.
فیض کاشانی(م ۲۲۱۱ق) در کتا معادن الحکمة فی مکاتیب الئمة که مشتمل بتر
دوازده با است ۱۲۶ ،کتا و نامه از دوازده امام را نام برده است(فیض کاشتانی،
۲۱۹۹ش) درحالیکه کتا

المعجم المفهرس للفاظ احادیث بحار النوار  ۹۵کتتا

و

رساله(.مرکن مطالعات و تحقیقات اسالمی۲۱9۶ ،ش)
طبق شمارش برخی از پژوهشگران معاصر مانند سید محمدرضا حسینی جاللی در

کتا تدوین السنة الشریفه ۹9 ،مکتو و دکتر مهدوی راد در کتا تتدوین الحتدیث
عند الشیعة المامیه ۹۱ ،مکتو را برای ائمه ذکر کرده است
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۱ـ .۲وضعیت کتابت حدیث در نزد اصحاب

دومین قرینۀ ناهماهنگ با فرضیۀ اکتفا به نقل شفاهی ،حجم اهتمام شتیعیان بته کتابتت
حدیث در سه قرن اول هجری است که در ادامه به بششهایی از آن اشاره میشود.

ی :قرن مکتو

حدیثی برجستهای در کارنامۀ خود نداشته باشند ،ولی شیعیان با اشاره

اهل بیت از همان زمان اقدام به تدوین آثار متعدد حدیثی نمودند کته از آن جملته
میتوان به آثار زیر از اصحا امیرالمؤمنین اشاره کرد:

کتا السنن والحکام والقضایا ابوراف (امین ،بیتتا ،ج ،۲ص ،)۲۱۱کتتا حتدیث
جتتاثلیق الرومی(طوستتی۲۲۱۹ ،ق ،ص ،)۹۹ستتلمان فارستتی؛ کتتتا الشطبتتة ،ابتتوذر
غفاری(همان ،ص ،)۲۵کتتا

عبیتداهلل بتن عباس(خطیتب بدتدادی۲99۲ ،م ،ص)۲9؛

صحیفة جابر بن عبتداهلل انصاری(حستینی جاللتی۲۱۹۹ ،ش ،ص ،)۱۱۶کتتا قضتایا
امیرالمؤمنین ،عبیداهلل بن ابی راف (طوسی۲۲۱۹ ،ق ،ص ،)۲۹9کتابا فتی فنتون متن
الفقه علی بن ابی راف (نجاشی۲۲۹9 ،ق ،ص )۶و...
هرچند سلطۀ ظالمانۀ بنیامیه تا اواخر قرن اول مان از گسترش تتدوین حتدیث در
میان شیعیان شد ،ولی از اواخر دورۀ بنیامیه سیر نگتارش حتدیث بتار دیگتر در میتان
شیعیان رو به فنونی نهاد و تعداد فراوانی از شاگردان امتام ستجاد ،و ائمته بعتد از
ایشان اقدام به کتابت آثار حدیثی متعدد کردند.
شتتیخ طوستتی(۲۲۱۹ق ،مقدمتته) و مرحتتوم نجاشتتی(۲۲۹9ق ،مقدمتته) بتتا هتتدف
پاسخگویی به شبهۀ عدم وجود کتا در میان شیعیان که از جانب اهل ستنت آن دوره
طرح شده بود ،اقدام به نگارش دو کتا فهرستت از آثتار پتیش از ختود نمودنتد کته
بررسی تعداد آثار مربو به سه قرن اول هجری گنارشگر وجود حجم زیادی از آثتار
۱

حدیثی در این دوره است.
پذیرش این نکته که با وجود این حجم وسی از اهتمام به کتابت ،راویان و مشتایخ
حدیثی شیعه در سدههای بعدی به نقل شفاهی حدیث در روابط خود اکتفا میکردنتد،
بسیار بعید از ذهن است.
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۱ـ .۳تالشهای علما برای جلوگیری از آسیب به حدیث

نقل احادیث نا

و جلوگیری از آسیبهای نقل شفاهی چینی است کته متورد توجته

معصومین بوده لذا به اصحا

و شاگردان خود سفارش میکردند که احادیث را تتا

باشد(».کلینی۲۱۶۱ ،ش ،ج ،۲ص)۵۱
همچنین از امام علی منقول شده که فرمود« :هرگاه حدیث را نوشتتید ،آن را بتا
سندش بنویسید تا اگر درست بود شما در پاداش آن شری :باشید واگر نادرست بتود،
بار گناه آن بر دوش راوىاش باشد(».احمدی میانجی۲۲۲9 ،ق ،ج ،۲ص)۱۹۱
با توجه به چنین جایگاهی ،علمای حدیث و راویتان بترای اختذ احادیتث نتا

و

جلوگیری از آسیب احادیث ،مسافرتهای سشتی را متحمل میشدند و در این ستفرها
اهداف مهمی مانند اخذ حدیث از راوی اصلی ،کوتاه کردن سند احادیث ،نشر احادیث
مکتو  ،مباحثۀ علمی برای جلوگیری از آسیب و ...را دنبال میکردند .از این روش در
برهههای زمانی مشتل

بهره برده میشد؛ در ادامه به برخی شواهد اشاره میشود.

احمد بن محمد بن عیسی میگوید« :برای تحصیل و فراگیری حدیث به کوفه آمدم
و با «حسن بن علی وشاء» دیدار کردم و از او خواستم :کتا «عالء بن رزین» و «ابتان
بن عثمان احمر» را برای من بیاورد .وی آن دو کتا را آورد .به او گفتم :دوستت دارم
اجازۀ نقل حدیث از این دو کتا را به من بدهی .گفت :چته عجلته داری؟! بترو و از
این دو کتا بنویس و سپس از من استماع کن( ».نجاشی۲۲۹9 ،ق ،ص)۲۹
نشستین گروه از محدثان و ساماندهندگان مجموعههای حدیثی شیعه ،یعنی محمد
بن یعقو کلینی(م ۱۱9ق) مؤل کتا الکافی ،شیخ صدوق محمد بن علی بن بابویه
قمی(م  ۱۹۲ق) مؤل
ق 9مؤل

کتا

من لیحضره الفقیه و شیخ محمد بن حسن طوسی(م۲۶۹

کتا های تهذیب الحکام فی شرح المقنعه و الستبصار فیمتا اختلت

الخبار جتنء علمتایی محستو

متن

متیشتوند کته بترای جلتوگیری از آستیب روایتات

مسافرتهائی را انجام دادند؛ چنانکه:
کلینی برای گرد آوری احادیث امامان شیعه به مراکن اصلی حدیث شیعه مهتاجرت
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کرد .او در قم با استادان و محدثان بنرگی چون احمد بن محمتد بتن عیستی اشتعری،
احمد بن جعفر بن عیسی اشعری ،احمد بن جعفر حمیری(مؤل کتا قر الستناد)
و فرزند او محمد بن عبداهلل حمیری و ابوالحسن علتى بتن ابتراهیم بتن هاشتم قمتى

الرزّاز الکوفی و حمید بن زیاد الکتوفی و ...حتدیث اختذ نمتود(.کلینی۲۲۱9 ،ق ،ج،۲
المقدمه ،ص۲۲ت)9۲
شیخ صدوق برای گردآوری احادیث سفرهای فراوانی به شهرهای مشتل

داشتت؛

از جمله سفرهای او که در کتا های خود به آن اشاره می کند ،می توان از ایتن ستفرها
نام برد :خراسان ،استر آباد ،نیشابور ،گرگان ،مرو رود ،سرخس ،سمرقند ،بلتخ ،ایتالق،
فرغانه ،همدان ،بدداد ،کوفه ،مکه و مدینته و ...مستافرت کترد و در بتهدستتآوردن و
رساندن احادیث دور از آسیب تالش کرد(.صدوق۲۲۲۱ ،ق ،ج ،۲مقدمه ،ص)۶
شیخ طوسی در جهت تکمیل حدیثنگاری تالش فراوانی کرد .او بهمنظور استفاده
از محضر استادان بنرگ آن دوره همانند شیخ مفید و سید مرتضی ،طوس را به مقصتد
بدداد ترک کرد .و در مدت پن سالی که افتشار شاگردی شیخ را داشت ،متورد توجته
استاد قرار گرفت .پس از رحلت شتیخ مفیتد ،در ستال  ۲۲۱قمتری ،شتیخ طوستی در
محضر درس برجستهترین شاگرد شیخ مفید ،یعنی سید مرتضی کته ریاستت علمتی و
زعامت دینی شیعه به وی منتقل شده بود ،حاضر شد.
با توجه به این حجتم از تتالش محتدثان و راویتان بترای پیشتگیری از آستیب در
احادیث ،عدم اهتمام ایشان به مکتوبات حدیثی و اکتفا به شیوۀ نقل و دریافت شتفاهی
حدیث که بهطور طبیعی با آسیبهای مشتلفی مواجه است ،قابل قبول نمینماید.
در ادامه به بششی از آسیبهای طبیعی نقل شفاهی اشاره میشود.
۱ـ .۴آسیبهای طبیعی نقل شفاهی
آنچه بر تردید در عدم بهرهگیری از کتابت در نقل احادیث میافناید ،وجتود پتارهای از

مشکالت جدی ناشی از نقل شفاهی است که محدثان نین بیتوجه به آن نبتودهانتد .در
ادامه به برخی از مشکالت ناشی از نقل شفاهی اشاره میشود.
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۱ـ۴ـ .۱پیدایش نقل به معنا در متن روایات

کسانی که بدون نوشتن احادیث فقط بر حافظۀ خویش اعتماد متیکردنتد ،بتا گذشتت
زمان و برحسب حال راویان و حافظان حدیث ،معمولً اصل لفظ حدیث فراموش شده
بدون تردید رهیافت این پدیده ،بترای احتادیث آفتهایی را به همراه داشته استت.
چهبسا معنایی که به الفاظ خاصی قائم بوده ،در اثتر نقتل بته معنتا ،جتذابیت و نکتات
ادبیاش از دست رفته و بعضاً منجر به تحری

معنوی یا رکاکت لفظی هم شده باشد.

عالمه طباطبایی مینویسد« :از راه نقل بته ثتبوت رسیده است کته در صتدر استالم
مقام خالفت از ثبت حدیث و کتابت آن شدیداً مان بتود و هرجتا ورقته و لتوحیکته
حدیث در آن نوشته شده بود ،بهدست میآوردند توقی میکردند و این غدغن تا آخر
قرن اول هجری ،یعنی تقریباً نتود ستال ،ادامه داشتت .این رویّته راه نقتل بته متتعنا را
بتیشتر از حتد ضرور بر روی راوی گشود و تدییرات ناچینی که در هر مرتبه نقتل بته
معنا پیش میآمد ،کمکم روی هم متراکم شده ،گتاهی اصتل معنتا را از بتین متیبترد».
(طباطبایی۲۱9۵ ،ش ،ص)۲۲9
محمود ابوریه نسبت من کتابت و به فراموشی سپردن اصل متن برختی از روایتات
در اثر گذشت زمان مینویسد« :وقتی که حافظتۀ هتر راویای از ضتبط الفتاظ روایتت
عاجن ماند ،آن وقت فقط معنای آن روایت را که در ذهن باقی مانده بود روایت کترد».
(ابوریه۱۹۹9 ،م ،ص)9۶
در ادامۀ بحث ،دربارۀ ضررهای نقل حدیث به معنا مینویستد« :آنگتاه کته احتتادیث
پیتامبر نقل به معنا شد و برای راویان ،افنودن یا مشتصر کردن حتدیث متباح گردیتد،
ضررهای بنرگی متوجه حدیث شد که عبارتاند از :فساد اسناد ،نقل به معنتای حتتدیث
بتدون تتوجه به لفظ آن ،جعل ،إعرا حدیث ،تصحی در حدیث و حتذف کلمته یتا
کلماتی از حدیث کتته بتدون آن معنتا تمتام و کامتل نمتیشتد(».طباطبتایی۲۱9۵ ،ش،
ص99ت)۲۲۲
برخی محققان در نقل شواهدی از آسیبهتای نقتل شتفاهی در میتان اهتل ستنت
آوردهاند« :ایو

بن عیینه(م ۲۶۹ق) با تکیه بر حافظه خویش با اهمال صحبت میکترد
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و دچار اشتباه میشد؛ درحالیکه کتا هتایش صتحیح بتوده استت .همچنتین ابتوداود
طیالسی(م ۱۹۱ق) هرآنچه از روی حافظه میگفت خطا میکرد .دربارۀ عبتدالعنین نیتن
نقل شده است که او در حدیث ،بیشتر خطا میکرد .چون کتا های خود را ستوزاند و

جاللی۲۱۹۹ ،ش ،ص)۱9۹
با توجه به آسیبهای مذکور در نقلهای شفاهی ،آسیبهای دیگری مانند تقطی و
تحری و ...نین امکانپذیر است .لذا برای مصون از آن پدیده ،دقت بیشتری لزم دارد.
۱ـ۴ـ .۲فراموشی و از بین رفتن احادیث

یکی از طبیعىترین آسیبهای نقل شفاهی ،فراموشی و از بین رفتتن بشتش بنرگتی از
احادیث است .با اینکه اهل سنت معتقدند در صدر اسالم ،قتوۀ حافظتۀ صتحابه قتوی
بود(ابوزهو۲۲۹۲ ،ق ،ص ۲۶و  )۲9ولی در میان ایشان نیتن ننوشتتن احادیتث ،باعتث
فراموشی مقداری از آن احادیث شد؛ بهطوری که در تاریخ ،فراموشتی احادیتث پیتامبر
اکرم ،از صحابه در موارد مشتل نقل شده است؛ از جملته زیتد بتن ارقتم ،کته از
راویان حدیث و از صحابه اى است که بسیار شنیده است ،تصریح دارد به اینکته دچتار
فراموشى شده است.
در مسند احمد آمده است که ینید بن حیان تیمی ،حصین بن سبرة و عمر بن مسلم
پیش زید بن ارقم میروند و حصین بن سبره به او مى گوید« :اى زید ،تو خیر فراوانتى
را به خود دیدهاى ،رسول ختدا را دیتدهاى ،حتدیث او را شتنیدهاى ،بته همتراهش
جنگیده اى ،با او نماز خوانده اى و خیر فراوانى را به خود دیده اى .زید گفتت :اى پستر
برادرم ،به خدا سوگند ،سن من زیاد شده ،و عهد متن(مترگ) نندیت :شتده استت .و
بششى از آنچه از رسول خدا از حفظ داشتم ،فراموش کرده ام .آنچه حدیث برایتتان
مىگویم ،بپذیرید و آنچه نمىگویم را بر من تکلی
ص ،۱۶۶ح)۲9۱۹۵

نکنید(».ابتن حنبتل۲۲۲۲ ،ق ،ج،۲

ینید بن هارون دربارۀ فراموشی و از بین رفتن احادیث مىگوید« :از دانتش یحیتى
بن سعید ،سه هنار حدیث حفظ کردم و چتون متریض شتدم ،نصت

آن را فرامتوش
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فقط از روی حفظ نقل حدیث میکرد .چنین ایرادهایی به عطتاء بتن مستلم حفتاف و
محمد بن ابراهیم بن مسلم بدتدادی(م ۱9۱ق) و ...نیتن گرفتته شتده استت(».حستینی

۹32
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کردم(».ذهبی۲۲۲9 ،ق ،ج ،۲ص)۲۱9
در نقل دیگری از شعبى نقل شده است که او گفت« :تا بته امتروز هتی خطتى بتر
سفیدى کاغذ ننوشتم .هر حدیثى که نقل کردم ،آن را حفظ کردهام؛ اما آنقدر از دانش و

۱ـ۴ـ .۳ظهور وضع حدیث

وض حتدیث ،اگرچته ریشته در زمتان پیتامبر دارد .و دروغستازی و نستبت دادن
احادیث مجعول به پیامبر ،در زمان حیات آن حضرت به جایی رستیده بتود کته در
میان مردم به پا خاست و فرمود« :ایّها الناس ،قد کثرت علیّ الکذابة ،فمتن کتذ علتیّ
متعمدا فلیتبو مقعده من النار(».کلینی۲۱۶۱ ،ش ،ج ،۲ص« )۶۱هان ای مردم ،دروغ بستتن
به من فراوان شده است؛ آنکه از سر عمد بر من دروغ ببندد ،نشیمنگاهش آکنده از آتش باد».

اما به علل و اسبا

مشتل

که عدم کتابت و اعتماد بر حافظه از جمله امور استت،

این پدیده در احادیث به وجود آمد؛ چنانکه ابن جوزی راویانی را کته احادیتث شتان
مشتمل بر وض و کذ و ...است ،به پن قسم تقستیم کترده متینویستد« :قستم اول
کسانی هستند که زهد بر آنها غلبه کرده و به تدری از حتفظ و تتمیین احادیث غفلت
ورزیدند و کسانی از آنان کتا های خود را تل نمودند یا آتش زدند و یا اینکه دفتن
نمودند سپس با اتکا به حافظۀ خویش ،حدیث را اشتباه نقل نمودند بهگونهای کته ایتن
افراد گاهی حدیث مرسل را مرفوع ،گاهی حدیث موقوف را مسند و گاهی حتدیثی را
داخل حدیث دیگر میکنند(»...ابن جوزی۲9۶۶ ،م ،ج ،۲ص ۱۵و )۱۶
با توجه به آنچه گذشت ،به نظر میرسد نظریۀ اکتفا بته نقتل شتفاهی بتا ابهامتاتی
مواجه بوده و با قراینی از قبیل مینان اهتمام اهل بیت به کتابتت و از جملته کتتا
حدیث ،جایگاه و حجم کتابت حدیث در نند اصحا اهل بیت و تالشهای علما
برای پیشگیری از آسیب به حدیث و اطالع ایشان از مینان آسیبزا بودن نقتل شتفاهی
سازگار نیست.
 .۲نظریۀ ابتناء نقل شفاهی بر منابع مکتوب
دومین نظریه قابل طرح در پاسخ به شیوۀ تحمل حدیث توسط نویسندگان آثار حدیثی
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حدیث فراموش کردهام که هرکس بدانها دست مىیافت ،دانشتمند متىشتد(».ذهبتی،
۲۲۲9ق ،ج ،۲ص)۹۲

تحلیل شیوۀ ارتباط کتب حدیثی موجود شیعه با مکتوباتِ سه قرن اول هجری

موجود ،اتکا بر مناب مکتو

231

است .بر اساس این نظریه ،محدثان در هنگتام نقتل یت:

حدیث از شیخ خود ،هرچند از شیوۀ سماع بهرهمند شدهاند ،این سماع متکی بر کتابت
بوده و شیخ حدیث را از مکتوبات خود بر راوی عرضه نموده و وی نین بالفاصله پتس

با کتابت همراه باشد؛ چنانکه کتب درایه در تعری

سماع کته نشستتین و عتالیتترین

طریق از طرق تحمل حدیث است آورده اند :نند جمهور محدثان سماع بهمعنای شنیدن
است؛ یعنی راوی در حضور شیخ حدیث ،روایتی را که او از روی حافظته ،یتا نوشتته
میخوانتد استتماع کنتد(.مامقانی۲۲۲۲ ،ق ،ج ،۱ص ۶۶و ۶9؛ ابتن الصتالح۲۲۹۶ ،ق،
ص۲۱۱؛ سیوطی ،بیتا ،ج ،۱ص )9و در تعری
روی کتا باشد(.سیوطی ،بیتا ،ج ،۲ص)۲۱۲

قرائت نین آوردهاند قرائت میتواند از

بر این اساس ،بسیاری از ابهامات پیشگفته حل شده و این روش با میتنان اهتمتام
اهل بیت و اصحا ایشان به کتابت و حجم مکتوبات موجود در این دوره سازگار
است .همچنین موافق با مینان اهتمام محدثان در حفظ و حراستت از روایتات بتوده و
نشان از مراقبت ایشان نسبت به پیشگیری از آسیبهای نقل مکتو دارد.
۲ـ .۱قرائن مؤید نظریه

هرچند این دیدگاه برخی از ابهامات را برطرف میکند ،با توجته بته عتدم تصتریح در
ظاهر اسناد به این مسئله ،لزم است قراین اطمینانبششی در اقوال و عملکترد محتدثان
وجود داشته باشد که بر این مسئله دللت کند .در ادامه به برخی از این نمونهها اشتاره
میشود.
۲ـ۱ـ .۱تصریح شیخ طوسی در آغاز مشیخۀ تهذیب و استبصار

شاید بتوان برجسته ترین شاهد بر نقل کتب حدیثی موجتود از مکتوبتات متقتدم را در
مشیشۀ تهذیب و استبصار و کالم شیخ طوسی در تبیین چرایی تشکیل آن مشاهده کرد.
شیخ طوسی روایات آغازین این دو کتتا را بتا ذکتر استناد کامتل میتان ختود و
معصومان نقل کرده است .ولی در ادامه اسناد را تعلیق نموده و بششی از ابتدای هر
سند را حذف و به مشیشه منتقل کرده است .شیخ طوسی برای توضیح چگتونگی ایتن
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از دریافت حدیث نسشۀ مکتو جدیدی برای خود فراهم میآورده است.
قراین حکایت از آن دارد که طرق تحمل حدیث از جمله سماع و قرائت میتوانتد

۹3۹

دو فصلنامه حدی پژوهی ،سال دهم ،شماره بیستم ،پاییا و یمستان 931۷

تعلیقات ،در ابتدای مشیشۀ تهذیب آورده است ...« :در نقل حدیث تنها به ذکتر متؤلفی
بسنده کردیم که خبر را از کتا او اخذ نمودیم یا به ذکر صاحب اصلی بسنده کتردیم
که حدیث را از اصل او گرفتیم(»...طوسی۲۲۹9 ،ق ،ج ،۲۹المشتیشه ،ص )۵همچنتین

در جلد سوم اختصار پیشه کرده و اسناد را با نام راویی شروع کتردم کته حتدیث را از
کتا یا اصل او گرفته بودم ،تا در خاتمۀ کتا بششتی از استانیدی کته بته وستیلۀ آن
میتوان به این کتب و اصول دست یافت را ذکر کنم ،همان گونه که در تهذیب چنتین
کردم(».همو۲۱9۹ ،ق ،ص)۱۹۵
این عبارات بهوضوح حکایت از آن دارد که بهرغم اسناد معنعنی کته در آثتار شتیخ
طوسی وجود دارد ،همۀ تکیه ایشان در نقل روایات بر آثار مکتتو گذشتتگان استت.
البته شیخ طوسی به همۀ این کتا ها و اصول طریتق معتبتر داشتته و ایتن طترق را در
ابتدای کتا های تهذیب و استبصار در قالب اسناد ارائته کترده و در ادامته ،بتا هتدف
اختصار ،اسناد را با نام ششص صاحب کتا

آغاز نموده و طریق(هتای) بته وی را در

قالب مشیشه متذکر شده است.
برای نمونه در ابتدای کتا تهذیب در هنگام نقل از محمد بن الحسن الصفار ،سند
روایت را کامل نقل کرده و آوردهاند« :الشكیخُ َیدَهُ اهلل عَنْ َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْتنِ الْحَسَتنِ
عَنْ َبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفكارِ عَنْ َحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ الْحُسَتینِ بْتنِ
سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِینٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَترٍ وَ َبِتی عَبْتدِ اهلل ع(»...همتو،
۲۲۹9ق ،ج ،۲ص ،9ج )۲۵طریقی که شیخ طوسی روایت را بهوسیلۀ آن از محمد بتن
الحسن الصفار نقل میکند در اسناد متعدد دیگری از تهذیب نین عیناً تکرار شده و قابل
مالحظه است(.طوسی۲۲۹9 ،ق ،ج ،۲ص ،۲۹ح ،۲۹ص ،۱۵۲ح ۹و ص ،۱9۱ح)۹۹
ولی در بشش دوم از این کتا  ،اسناد پارهای از روایات با نام صفار آغاز میشود و
در مشیشۀ تهذیب در توضیح آن آورده است« :و ما ذکرته فی هذا الکتا عتن محمتد
بن الحسن الصفار فقد اخبرنی به الشیخ ابو عبتداهلل محمتد بتن محمتد بتن النعمتان و
الحسین بن عبیداهلل و احمد بن عبدون کلهم عن احمد بن محمد بن الحسن بن الولیتد
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در آغاز مشیشۀ استبصار در توضتیحات روشتنتتری آوردهانتد ...« :و در آغتاز کتتا
احادیث را با اسانیدشان ذکر کرده و در جلد اول و دوم بر این شیوه اتکا نمودم .ستپس
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عن ابیه و اخبرنی به یضا ابو الحسین بن ابى جید عن محمد بن الحسن بن الولید عتن
محمد بن الحسن الصفار(».طوسی۲۲۹9 ،ق ،ج ،۲۹المشیشه ،ص)9۱
همان گونه که مشاهده میشود ،شتیخ طوستی روایتات صتفار را از کتتا وی نقتل

توضیحات شیخ طوسی بهخوبی حکایتگر آن است که همان گونته کته در نظریتۀ
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
هنگام ذکر سند ،طریق را در قالب سند معنعن و یا با تعتابیر دال بتر اخبتار و تحتدیث
میان راویان ذکر میکردند.
اگر تصمیم شیخ طوسی بر اختصار کتا

به شتیوۀ تعلیتق و همچنتین توضتیحات

ایشان در مقدمۀ مشیشۀ کتا های تهذیب و استبصار نبود ،شاید در ارتبا بتا ایتن دو
کتا نین دلیل واضحی بر نقل ایشان از آثار مکتو متقدمان نداشتیم.
۲ـ۱ـ .۲کتب فهرست و شیوههای مذکور در آن

وجود کتب فهرست از جمله رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی که به ذکر فهرستت
کتب روایی و طریق به این کتا ها اختصاص دارد ،خود مؤیدی بتر اتکتای بتر منتاب
مکتو در کنار سماع و اجازه است .تعدد آثار حدیثی گنارششده در این آثار از یت:
سو و ذکر طریق به این کتا ها از سوی دیگر قراینی است که متیتوانتد مؤیتد نقتش
مکتوبات در نقل حدیث در این دوره باشد .ولی مهمترین قرینه در این زمینته تصتریح
به شیوۀ نقل این آثار در پارهای از موارد است که نشتان از قرائتت و ستماع مبتنتی بتر
مکتوبات دارد .این عبارت بهروشنی حکایت از آن دارد که در سه قرن اول هجری آثار
حدیثی از طریق قرائت و سماع منتقل میشدند و بر این اساس راویان میتوانستتند در
هنگام نقل روایت از کتا  ،طریق تحمل آن را در قالب سند ذکر کنند که در ادامته بته
برخی از نمونههای آن اشاره میشود:
 .۲احمد بن محمد بن عیسی میگوید« :برای تحصیل و فراگیری حدیث بته کوفته
آمدم و با حسن بن علی وشاء دیدار کردم و از او خواستم :کتا عالء بن رزین و ابان
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میکند و به این کتا چندین طریق دارد که در هنگام ذکر آن در قالب سند ،به ذکر یکی
از این اسناد اکتفا مینماید که عبارت است از شیخ مفید از ابن ولید از پدرش از صفار.

۹3۲
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بن عثمان احمر را برای من بیاورد .وی آن دو کتا

را آورد .به او گفتتم :دوستت دارم

اجازۀ نقل حدیث از این دو کتا را به من بدهی .گفت :چته عجلته داری؟! بترو و از
این دو کتا بنویس و سپس از من استماع کن(».نجاشی۲۲۹9 ،ق ،ص)۲۹

سماع من از موسی بن بکر است .من کتا

را برای او خواندم و سند آن به این شتکل

بود :مُوسَى بْنُ بَکْرٍ عَنْ عَلِی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ... :این(مسائل) از آن مواردی است
که نند اصتحا امامیته هتی اختالفتی درآن وجتود نتدارد(»...کلینتی۲۱۶۱ ،ش ،ج،9
ص )99نجاشی و شیخ نین شهادت داده است که موستی بتن بکتر دارای کتتا

بتوده

است(.نجاشی۲۲۹9 ،ق ،ص ،۲۹9ش۲۹۹۲؛ طوسی۲۲۱۹ ،ق ،ص ،۲۶۱ش)9۹۵
 .۲با توجه به تأکیدات ائمه بر ثبتت و ضتبط احادیتث ،علمتای شتیعه کیفیتت
تحمل کتا  ،تاریخ تحمل ،صدور اجازه و استنساخ را نین ثبت میکردند ،کته یکتی از
آن افراد ،ابو غالب زراری است .نام او ،احمد بن محمتد بتن محمتد بتن ستلیمان بتن
الحسن بن الجهم بن بکیر بن عین بن سنسن ابوغالب النراری ،ثقه ،سرشتناس طایفته
متولد ۱۹۵ق و متوفای ۱۶۹ق و دارای کتا های زیادی بود؛ از جمله کتا التاریخ(که
تکمیل نشد) ،کتا دعاء السفر ،کتا األفضال ،کتا مناس :الح کبیر ،کتا مناس:
الح صدیر ،کتتا الرستالة بته نتوهاش(.نجاشتی۲۲۹9 ،ق ،ص ،۹۲ش۱۹۲؛ طوستی،
۲۲۱۹ق ،ص ،۱۱ش)۹۲
بر اساس آنچه در مناب آمده ،ابو غالب کتا الرسالة خودش را برای نوهاش محمد بن
عبداهلل بن ابی غالب اجازه داده است تا نقل کنتد .کیفیتت تحمتل آن را نیتن بیتان داشتته
وصیت میکند که آن را برای بعد از خودش نین به فرد مورد اطمینتانی بستپارد و ستپس
مینویسد« :و تقوی الهی پیشه کن و این مکتوبات را نگه دار .چون در آن چینی است که
در سال ۱۱9ق بر عبدالرحمن بن بی نجران قرائت شده است .وآن کتا داود بن سرحان
است که پدربنرگم محمد بن سلیمان در ستال ۱۵9ق بتر محمتد بتن الحستین بتن بتی
الشطا قرائت کرده است .و تاریخ آن در اواخر مکتوبات موجود میباشد و همان طتور
که برایت ترسیم نمودهام ،از جانب من روایت کن(».ابوغالب زراری۲۲۲۲ ،ق ،ص)۲۵۲
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جالب است که در این کتا  ،ابوغالب کتا های تحملنمودۀ ختود و طریتق آن را
بههمراه تاریخ آن بیان کرده است .برای نمونه:
ت «فمن ذل :کتا الصوم للحسین بن سعید و زیادات ابن مهنیار قتال بتو غالتب

مهنیار فِنه حدثنی به إبراهیم بن مهنیار عن خیه علی و ما کان عن العباس بن معروف
فهو مما صنفه علی بن مهنیار حدثنی بهذا الکتا الحمیری على الشرح فی شعبان سنة
سب و تسعین و مائتین(»...همان ،ص)۲۶۹
ت «کتا

عبدالرحمن بن الحجاج حدثنی به ابو طاهر جدی رحمه اهلل عن علتی بتن

الحسین بن فضال ،عن محمد بن عبداهلل بن زرارة ،عن ابن بی عمیر عتن عبتدالرحمن.
و فی الکتا حادیث خرجت الروایة فیها حدثنی بها عن النهشلی عن ابن ناجیتة عتن
عبدالرحمن و کان سماعی ذل :منه مؤرخا بشطی فی ذی القعدة سنة سب و تستعین و
مائتین(».همان ،ص)۲۶۱
ت «و جمی کتا الکافی تصنی

بی جعفر محمد بن یعقو

الکلینی روایتتی عنته

بعضه قراءة و بعضه إجازة و قد نسشت منه کتا الصالة و الصوم فی نستشة و کتتا
الح فی نسشة و کتا الطهر و الحیض فی جنء و الجمی مجلتد و عنمتی ن نستخ
بقیة الکتا

إن شاء اهلل فی جنء واحد(»...همان ،ص)۲99

 .۵صاحبان فهرست ،مانند نجاشی و شیخ طوسی نین در بسیاری از موارد ،به نحتوۀ
دستیابی خود به کتا و تحمل آن اشاره میکنند مانند:
در ترجمۀ اسماعیل بن ابی زیاد معروف به «السکونی الشعیری» آمده است« :له کتتا
قر ته على بی العباس حمد بن علی بن نوح(»...نجاشی۲۲۹9 ،ق ،ص ،۱۶ش)۲9
در ترجمۀ اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل بن نوبشت آمده استت« :کتان
شیخ المتکلمین من صحابنا و غیرهم...صن کتبا کثیرة منها کتا الستیفاء فی المامة،
کتا التنبیه فی المامة قر ته على شیشنا بی عبداهلل رحمه اهلل(»...همان ،ص ،۱۲ش)۶۹
در ترجمۀ احمد بن عبداهلل بن احمد بن جلین الدوری بوبکر الوراق آمده استت....
«دف إلی شیخ األد

بو حمد عبد السالم بن الحسین البصری رحمه اهلل کتابتا بشطته،

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 15:33 +0430 on Sunday April 14th 2019

حدثنی به بو العباس عبداهلل بن جعفر الحمیری عن حمد بن محمد بن عیسى عن ابن
سعید و هی ثالثة جناء و قال عبداهلل بن جعفر و ما کانت هذه الروایتة عتن علتی بتن
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قد جاز له فیه جمی روایاته(».همان ،ص ،۹۵ش)۱۹۵
افرادی مانند ابراهیم بن هاشم ،نشستین کسی است که حدیث کوفه را در قتم منتشتر
کرد(.همان ،ص ،۲۶ش۲۹؛ طوسی۲۲۱۹ ،ق ،ص ،۲ش )۶او همتۀ کتتا هتا و احادیتث

ش )۶۹9و براستاس آمتتاری کته معجتتم الرجتال نوشتتته از  ۲۶۹تتن از مشتتایخ استتتماع
کرده(خویی۲۲۲۱ ،ق ،ج ،۲ص ،۱9۹ش )۱۱۱و احادیث زیادی از آنتان در کتتب اربعته
نقل شده است که مهمترین آنها عبارتاند از :محمد بن ابی عمیر  ۱۲۲۵حدیث ،حمتاد
بن عیسی  99۵حدیث ،حسین بن ینید نتوفلی  9۲۵حتدیث ،حستن بتن محبتو ۲۶۶
حدیث ،اسماعیل بن مرار  ۱۱۲حدیث ،عبداهلل بن مفیره بجلی  ۲۵9حدیث ،عبتدالرحمن
بن ابی نجران  ۲۵۲حدیث ،احمد بن محمد بن ابی نصر بننطی  ۲۲۶حدیث ،صفوان بتن
یحیی  ۲۲9حدیث ،حسن بن علی بن فضال  ۹9حتدیث ،عمترو بتن عثمتان الشتنار ۹۱
حدیث ،قاسم بن محمد بن اصفهانی  ۶۶حدیث و عثمان بن عیسی  ۲9حدیث.
وقتی به ترجمۀ احمد بن محمد بن عیسی نگاه میکنیم ،او نیتن کتتا هتای زیتادی
داشت که کلینی توسط علی بن ابراهیم و محمد بن یحیی و علی بن موسی بن جعفر و
داود بن کوره و احمد بن ادریس ،همۀ کتا های او را به دست آورده است(.نجاشتی،
۲۲۹9ق ،ص ،۹۱ش )۲9۹او تنها از ابن ابی عمیر ،کتا های یکصد تن از اصحا امام
صادق را روایت کترده است(طوستی۲۲۱۹ ،ق ،ص ،۲۲۱ش )۶۹9لتذا در مجتام
حدیثی نین روایات وی به شکل گستردهای نقل شده و دیده میشود که تنهتا در کتتا
کافی  ۲۹۱۹روایت و در تهذیب  ۱۱۶۱روایت از احمد بن محمد بتن عیستی روایتت
شده است.
۲ـ۱ـ .۳تصریح برخی از علمای متقدم و متاخر

شیخ صدوق در مقدمۀ کتا من ل یحضره الفقیه چنین می گوید« :و تمامی آنچه در آن
(من ل یحضره الفقیه) است ،از کتا های مشهوری برگرفته شده است که محل رجوع
و تکیه گاه به شمار میآیند؛ مانند کتا حرین بن عبداهلل سجستانی و کتا عبیداهلل بتن
علی حلبی و کتا های علی بن مهنیار اهوازی و کتا های حسین بن سعید و(کتتا )
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برخی از مشایخ بنرگ خود ،مانند ابن ابی عمیر را که شتیخ طوستی  9۲کتتا متیدانتد
(طوستتی۲۲۱۹ ،ق ،ص ،۲۲۱ش )۶۹9روایتتت کتترده است(.نجاشتتی۲۲۹9 ،ق ،ص،۱۱9

تحلیل شیوۀ ارتباط کتب حدیثی موجود شیعه با مکتوباتِ سه قرن اول هجری

النوادر(از) احمد بن محمد بن عیسی و کتا

نوادر الحکمه تألی
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محمد بن احمد بتن

یحیی اشعری و کتا الرحمة متعلق به سعد بن عبداهلل و (کتا ) جام شیخ ما محمتد
بن حسن بن ولید و (کتا ) النوادر (از) ابن ابی عمیر و کتا های المحاسن متعلق بته

روایت شده ،شناخته شده است(».صدوق۲۲۲۱ ،ق ،ج ،۲ص)۱
۲ـ۱ـ .۴تصریح متاخران

در این قسمت از بحث ،به نظریات برخی متأخران میپردازیم که اقوال آنها دللت بتر
خذ مکتوبات متأخر از مکتوبات سه قرن پیشین میکند .مرحوم شیخ بهایی برای اعتبار
حدیث در نند متقدمان ویژگیهایی را نقل کرده است که همه به کتابتت بتازمیگتردد.
ایشان آورده است« :شیوۀ قدما دربارۀ قراین اطمینانبشتش در صتدور حتدیث ،تطبیتق
دادن با مناب قبلی بوده است ».ایشان در بیان اقسام چهارگانۀ حتدیث(صتحیح ،حستن،
موثق ،ضعی ) میفرماید« :این اصطالح بین قدمای ما معروف نبوده استت بلکته آنتان
برای شناخت حدیث صحیح قراینی موجب اطمینان را در نظر گرفتند؛ از جمله اینکه:
 .۲حدیث در بسیاری از اصول ارب مائة موجود باشد که علما از مشایخ خودشان بتا

طریقهای متصل به اصحا معصومین اخذ کردهاند و آن اصول در آن دوران مانند
خورشید وسط روز بین آنان مشهور بوده است.
 .۱حدیث در ی :یا دو اصل یا بیش از آن با طرق و اسانید معتبر تکرار شده باشد.
 .۱حدیث در اصلی منسو به یکی از اصحا اجماع موجود باشتد کته صتداقت
آنها اجماع نمودهاند؛ مانند زراره ،محمد بن مسلم و فضیل بن یسار.
 .۲وجود حدیث در اصول حدیثی صحیح و معتمد باشد؛ مانند صفوان بن یحیتی و
یونس بن عبدالرحمن و احمد بن محمد بن ابی نصر.
 .۵حدیث در یکی از کتا هایی موجود باشد که به یکی از ائمته عرضته شتده
باشد و آن بنرگواران ،مؤل را تمجید کرده باشند مانند کتا عبیداهلل حلبی که بر امام
صادق عرضه شد و کتا

یونس بن عبدالرحمن و فضل بتن شتاذان کته بتر امتام

حسن عسکری عرضه گردید.
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احمد بن ابی عبداهلل برقی و رسالۀ پدرم( به من و دیگر کتا ها از اصتول و تصتنیفاتی
که طرق من به آنها در فهرست کتا هایی کته از مشتایخ و پیشتینیانم) از طریتق متن
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 .۶وجود حدیث در یکی از کتا هایی که به مورد وثوق و اعتمتاد بتودن آن ،بتین
سل شای باشد چه مؤلت آن امتامی باشتد ماننتد کتتا صتالة حریتن بتن عبتداهلل
سجستانی و کتا های بنی سعید و علی بن مهنیار ،چه غیر امامی باشتد ماننتد کتتا

فیض کاشانی(م  ۲۹9۲ق) نین معتقد است کته اصتطالحات چهارگانته حتدیث در
زمان متأخرین توسط عالمه حلی ایجاد شد و نند قدما حدیث صحیح آن حتدیثی بتود
که از قراین حجیت برخوردار باشد و همان قراینی را میشمارد کته شتیخ بهتایی آن را
ذکر نموده است(.فیض کاشانی۲۲۹۶ ،ق ،ج ،۲ص)۱۱
میرداماد(م  ۲۹۲۲ق) میگوید که اخذ نمودن حدیث از اصول صحیح و مورد اعتمتاد
یکی از روشهای قدما در با تصحیح روایات بود(.میرداماد۲۲۱۱ ،ق ،ص)۲۶۱
نکتۀ جالبی که در معیارهای فوق وجود دارد ،آن است که همگی مبتنی بر توجه بته
نسشه مکتو از احادیث است.
شیخ حر عاملی همانند شیخ بهایی در ضمن بیان معیارها و قراین حجیتت حتدیث
مینویسد« :از تتب و نقلهای صریح چنین فهمیده میشود که قدما حدیثی را در کتا
مورد اعتماد خود ثبت میکردند که صحت آن برایشان ثابت شده باشد .چنانکه استتثنا
نمودن احادیث خاص از بعض کتا ها قرینه بر گفتار ماستت(».حتر عتاملی۲۲۹9 ،ق،
ج ،۱۹ص )۱۲۲همچنین وی نقل حدیث توسط متقدمین را از مکتوبات قبلی میدانتد.
چنانکه روش شیخ صدوق در مشیشه را بیان کرده میفرماید« :از سب :شتیخ صتدوق
چنین استفاده میشود که وی هر حدیثی را از صاحب کتابی شروع میکند که از او نقل
نموده و ال آن احادیث با سب :این اسناد تنظیم نمتیشتد و ممکتن نیستت کته همتۀ
روایات ی :راوی را با فقط ی :سند بیاورند(».همان ،ج ،۱۹ص)۱۲
عالمه محمد امین استرآبادی میگوید« :اکثر احادیث اصحا متا از اصتولی گرفتته
شده است که به امر صاحبان عصمت آن را تتألی نمتودهانتد و آن اصتول بتین آنتان
متداول بوده و همچنین آنان مأمور به حفظ و نشر آن در بین اصحا

بودهاند تا طائفته

بر آن عمل کنند؛ بهویژه در عصر غیبت کبری(».استرآبادی۲۲۱۶ ،ق ،ص)99
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حفص بن غیاث قاضی و حسین بن عبداهلل سعدی و کتتا (القبلتة) علتی بتن حستن
طاطری(»...شیخ بهایی ،بیتا ،ص)۱۶9
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نمونۀ دیگری که این نظریه را تقویت میکند ،نظر عالمه محمدتقی مجلسی است کته
میفرماید« :کتا هاییکه بهعنوان منب مورد استفادۀ قدما بوده مشهور و متتواتر بتین آنتان
بوده است ،شهرتی بیشتر از شهرت کتب اربعه نند ما دارد .بیتردید ،هدف اصلی از ذکتر

کسی که از ضعفا نقل میکند و یا در کتا

او مراسیل باشد ،آن ی :ضع

و عیب بته

حسا میآمد لذا هر کتابی که مؤل آن ثقه بوده و از ضعفا روایت نمیکرده ،به همتۀ
روایات آن عمل میکردند(».همان ،ج ،۲۲ص)۱۱9
و در جای دیگر میگوید« :اگر کسی در قوانین قدما دقت نماید متوجه میشود کته
آنهتا در کتتتا هایشتان حتتدیثی را نقتتل نمتیکردنتتد مگتتر اینکته قطعتتی الصتتدور از
معصومین باشد و کتا های خودشان را از اخبار شتاذ ختالی متیکردنتد(».همتان،
ج ،۲۲ص)۵۹۲
۲ـ .۲نظریۀ برخی مستشرقان(شوئلر و مایکل کوک)

یکی از برجستهترین اشکالت مستشرقان در خصوص احادیث اسالمی ،عتدم تتدوین
آن در قرون اولیه است .نکتۀ جالتب توجته آن استت کته بترخالف دیتدگاه عمتومی
مستشرقان ،برخی از مستشرقان معتقدند مکتوبات در شیوۀ نقل حدیث در قرون اولیته،
از جایگاه ویژهای برخوردار است.
شوئلر از جمله افراد معتقد به این مسئله بتوده و متیگویتد« :کستانی کته بترای نقتل
شفاهی یا مکتو بحتث و جتدل کتردهانتد ،از آمتوزش و فراگیتری علتم در نشستتین
سدههای اسالم تصور درستی نداشتهاند ،جوام بنرگ حدیثی که در قرن سوم و چهتارم
فراهم آمدند ،مناب اولیهشان ضرورتاً کتا های صحیح و متدوّن یتا صترفاً نقتل شتفاهی
نبوده بلکه عمدتاً دستنوشتههتایی از درس هتا بتوده استت کته استتادان بترای استتفادۀ
ششصی خود نوشته بودهاند .شاگردان این درس ،گفتارهتای حتدیثی را کته بتهصتورت
شفاهی دریافت میکردند یا بالفاصله مینوشتند و یا بعداً از روی دفاتر استتادان مکتتو
میکردند(».موتسکی و کریمینیا ،۲۱۹۲ ،ص۲۶؛ هوشنگی ،۲۱۹۹ ،ص)۱۲۵
مایکل کوک نین با عدم کتابت مشال است .او در دو بشتش نشستت مقالته «ادلتۀ
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سند ،نسبت دادن به کتا آن مؤل است(».مجلسی۲۲۹۶ ،ق ،ج ،۲ص ۵۹۱و )۵۹۲
وی میگوید« :شیوۀ قدما نسبت به حدیث ،عمل بتر کتتب حتدیثی بتوده استت و

۹۲2
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مشالفان نگارش حدیث در صدر اسالم» ابعاد مناقشه بتر ستر کتابتت حتدیث(در دورۀ
پس از پیامبر) را بیان کرد .سپس ششصیت و تبار ادلۀ موافقان و مشالفان را بیان نمتوده
نشستین عکسالعملها در برابر کتابت حدیث را در حوزۀ بصره ،کوفته ،مدینته ،مکته،

من کتابت ،جعلی است(.کوک و سری )۲۱99 ،او معتقد است که من کتابت ،ریشته و
خاستگاهی یهودی دارد و در رب چهارم قرن اول ،نظریۀ من کتابت در میان مستلمانان
شکل میگیرد .بنابراین نمیتوان دلیل آورد که کتابت از روزگار آغازین وجتود نداشتته
است ،بلکه وی نمونههای مربو به کتابت امام علی امام حسن و برخی دیگر
از پیروان اهل بیت را نین گنارش میکند(.شینی میرزا ،۲۱۹۵ ،ص)۲۲۱
در صورت اثبات این ادعا در میان احادیث اهل سنت ،این مسئله در میتان شتیعیان
که از زیرساختهای نظری و عملی محکمتری برای توجه و بهترهگیتری از مکتوبتات
برخوردارند ،وضعیت روشنتری خواهد داشت.
۲ـ .۳علت عدم تصریح به نقل از مکتوبات

یکی از سؤالتی که در این مرحله طرح میشود ،دلیل عدم تصریح به نام مکتوبتات در
اسناد و جایگنین کردن اسامی مؤلفان و راویان کتا به جای آن است .درحالیکته بتا
توجه به نقش مکتوبات در نقل روایت ،مناسب بود بهجای اشاره به نام مؤلفان ،به آثتار
ایشان اشاره میشد.
برای پاسخ به این مسئله به نظر میرسد همان گونه که در کالم شتوئلر آمتده بتود،
لزم است با شرایط و شیوۀ آموزش و انتقال علوم در آن دوره مطل شویم .از مجموعه
قراین و از جمله مطالب گذشته در این مقاله روشن میشود که بتهدلیتل عتدم شتهرت
مکتوبات در آن عصر ،اعتبار به سماع مستقیم از شیخ بوده و مشاهده در کتا

وی کته

در کتب درایه با نام وجاده شناخته میشتود ،در میتان ستایر طترق تحمتل حتدیث از
پایینترین اعتبار برخوردار بوده است(.صتدر ،بتیتتا ،ص۲۶9؛ شتهید ثتانی۲۲۹۹ ،ق،
ص۱99؛ سیوطی ،بیتا ،ج ،۲ص )۲۹۹لذا در اسناد روایات بته اختذ شتفاهی تصتریح
میشد ،هرچند در واق نقل شفاهی مبتنی بر مکتو باشد .لذا محدثین اگر صتحیفهای
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یمن و سوریه اشاره کرد و در گامهای بعدی ،به بررسی ماهیت مشالفتهتا در هریت:
از این حوزهها پرداخت و در نهایت به این نتیجه رسید که بستیاری از احادیتث نبتوی
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یا روایتی مییافتند تا زمانی که آن را از مؤل

آن [یا واسطهای که خود از مؤل
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شنیده

باشد] نشنوند ،معتبر ارزیابی نمیکردند(.ابوریه۱۹۹9 ،م ،ص)۱۶۲
در تاریخ حدیث شیعه نین مشاهده میکنیم که افرادی مانند احمتد بتن محمتد بتن

۲۲۹9م ،ص )۲۹و اگر کتا هایی از این طریق به دست نمیآمد بلکه بهصورت وجاده
به دست آنان میرسید اعتماد نمیکردند(.عمادی حائری۲۱۹۹ ،ش ،ص)۲99
نتیجه
اگرچه روایات موجود در آثار حدیثی شیعه که غالباً مربو به دورۀ پس از قترن ستوم
است ،مبتنی بر اسنادی است که صرفاً از تبادل شفاهی احادیث در میان راویان حکایت
دارد ،قراین و شواهد موجود حاکی از آن است که شیوههتای تحمتل حتدیث در ایتن
دوره غالباً مبتنی بر مناب مکتو

بوده و از این طریق اعتبتار و ارزش متییافتته استت.

ولی با توجه به عدم اشتهار و وجود نسشههای مشتل از آثار ،تصتریح نقتل شتفاهی
مکتوبات موجب اعتباربششی بوده است .بدین ترتیب احادیث این کتا ها بتر استاس
شیوهای مرکب از نقل شفاهی و پشتوانۀ مکتوبات نگاشتهشده در سه قترن اول هجتری
نوشته شدهاند.
پینوشتها
 .۲نقلها در این باره مشتل است ،چنانکه در بعضی آمده است« :ان الوج قد غلب علتی رستول
اهلل  »...در برخی نقلهای دیگر آمده است که او گفت« :هجر رسول اهلل»(بشاری ،بیتا ،ج ،۲ص)۱۲
و یا «ان رسول اهلل یهجر(»...ابن حنبل۲۲۲۲ ،ق ،ج ،۲ص)۱۵۵
 .۱مانند ارزش حفظ چهل حدیث ،امر به نقل و انتقال حدیث به دیگران و متذاکراۀ حتدیثی کته در
کتب فریقین بیان شده است.
 .۱چنانکه سید حسین مدرسی طباطبایی به بیش از  ۲۹۹مکتوبات سه قرن نشستین پرداخته استت.
سب :و شیوۀ ارائۀ مطالب در کتا چنین است که ابتدا شرح حال مشتصترى از نویستندۀ کتتا و
مناب شرح حال او را به دست داده است و ،...سپس آثار نویسنده با توجه به کتا هاى فهرستت ،از
جمله رجال نجاشى و فهرست طوسى و مناب دیگر نام برده مى شود و ذیل آن ،موارد برجتاى مانتده
از آن کتا در متون دیگر پیگیرى و تالش شده ،با گردآورى منقولت باقىمانده از آن اثر در منتاب
بعدى ،کتا بازسازى شود .دربارۀ کتا هایى که تا عصر حاضر باقى مانده اند ،نین مششص کرده که
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عیسی و ابراهیم بن هاشم به کوفه سفر کردند و کتا ها را ازمؤلفان بنرگ آنها ،ماننتد
ابن ابی عمیر و حسین بن سعید دریافت نمودند و سپس در قتم نشتر دادند(.نجاشتی،

۹۲۹
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چه حجمى از تألی اصلى را در بر دارد یا چه مواردى بر آن افنوده شده است .در واق این کتا ،
تالشى است براى بازشناسى آثار مکتو قرن هاى نشستین اسالمى که بیشترِ آن هتا اینت :از دستت
رفته ،اما بشش هایى از آن ها را مى توان در کتا هاى باقى مانده به دستت آورد(.مدرستی طباطبتایی،
جعفریان و قرایی۲۱۹۶ ،ش)
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العش ،بیروت :دار احیاء السنة النبویته،

 .۱۲خویی ،سید ابوالقاسم موسوى ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال ،بیجا :بینا۲۲۲۱ ،ق.
 .۱۱الدارمی ،ابو محمد عبداهلل بن عبدالرحمن بن الفضل بتن بَهترام بتن عبتد الصتمد ،مستند التدارمی

 .۱۱ذهبى ،محمد بن احمد بن عثمان ،تذکرة الحفاظ ،تحقیق زکریا عمیرات ،طبعة األولتى ،بیتروت :دار
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تشصصی علوم حدیث ،سال  ،9شمارۀ  ،۲زمستان  ،۲۱۹۱ص۲۲۹ت.۲۱۹
 .۱۶شها الدین ،ابن حجر ،عسقالنی ،فتح الباری ،بیروت :دارالمعرفة للطباعة والنشر ،بیتا.
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 .۱۵طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ،الستبصار فیما اختل

من الخبار ،تهران :دار الکتب الستالمیه،

۲۱9۹ق.
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المعروف بت(سنن الدارمی) ،تحقیق حسین سلیم سد الدارانی ،المملکتة العربیتة الستعودیه :دار المدنتی
للنشر والتوزی ۲۲۲۱ ،ق۱۹۹۹ /م.
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انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم۲۲۹9 ،ق.
 .۵9هوشنگی ،لیال« ،مقایسۀ تورات شتفاهی و حتدیث در نقتل و روایتت ،منت نگتارش ،و تتدوین و
تنسیق» گنارش ،نقد و ترجمه ،علوم حدیث ،شمارۀ  ،۲۱۹۹ ،۵۲ص۱۲۲ت.۱۱9
 .۶۹یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،بیروت :دار صادر ،بیتا.
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 .۲۲تتتتتتتتتت  ،الوافی ،کتابشانۀ امیرالمؤمنین۲۲۹۶ ،ق.
 .۲۵کلینی ،محمدبن یعقو  ،الکافی ،تهران :دارالکتب السالمیه۲۱۶۱ ،ش.

