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 چکیده
دروغ، تدقیق در سند روایات است تا افزون بر آن، به شبهه و جعل از حدیث صیانت ابزارهای یکی از

رو افکنی مخالفان مبنی بر عدم اهتمام شیعه به سند و إسناد تا قرن چهارم و پنجم، پاسخ داده شود. از این

ود تا نمودار سیر تاریخی و مقدار كاربرد كتب حدیثی شیعه در سه قرن اول هجری بررسی ش ضروری است

كتاب حدیثی شیعه در  35نشان داده شده از رو، پژوهش پیش  ها بررسی شود. درسند و إسناد در این كتاب

درصد( و در دو كتاب، كمتر به  7/5سه قرن اول هجری، فقط روایات دو كتاب بدون سند است )حدود 

درصد(  7/25باشد )تقریبا ر نُه كتاب، اكثر احادیث دارای سند میدرصد( و د 7/5سند پرداخته شده )حدود 

 88بنابراین اكثر یا همه احادیث بیش از  درصد( همگی سنددار هستند. 9/62كتاب )حدود  22و روایات 

فارغ از نوع سندها و صحیح یا ضعیف بودن آنها ـ دارای سند است. همچنین سیر  درصد كتب حدیثی ـ

انگر آن است كه إسناد در شیعه از اواسط سده اول مرسوم بوده و در حدود دوره زندگانی تاریخی نمودار نش

امام صادق )ع(، رشد بیشتری یافته است. سپس در حدود زمانی امامت حضرت رضا)ع( با وجود كاهِش 

نمیو طولی  شودتقویت می« سلسلة الذهب»نسبیِ إسناد، با كاربرد سند توسط ایشان در احادیثی همچون 

   شود.نگاشته می« االسناد قرب»شود تا آنجا كه كشد كه ذكرِ سند در كتب حدیثی، بیشتر و بهتر می

 سند، إسناد، كتب حدیثی، روایات شیعه، سیر تاریخی سند.واژگان كلیدی: 
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  مقدمه-1

، 1390 ،شیخ بهائیبه عنوان کالمی که حاکی از قول یا فعل یا تقریر معصوم است )« حدیث»

 نیدی مباحث در إسناد و جایگاه اهمیت .شودمعموالً از دو بخش سند و متن تشکیل می ،(4ص

در طول داراست.  تشریع در قرآن از بعد را دوم جایگاه که گیردمی نشأت حدیث اهمیت از

هایی گیریاند و موضعإسناد مطرح کرده و سند مورد در هاییعبارت، عالمان مسلمان تاریخ

غیر معصوم  ترین سخنانیکی از کهنکنند: می اشاره آن واالی جایگاه این تعابیر به با اند کهداشته

ق( نقل شده است:  141. در مورد إسناد از یکی از راویان بزرگ شیعه به نام ابان بن تغلب )م

 ،دیگر عالمان مسلمان نیز (؛18ص، 4ج، 1992، )زمخشری 1«اإلسنادُ فی العِلمِ کالعَلَمِ فی الِمرطِ»

، 1397، نیشابوری حاکم /209ص، 1404، )رامهرمزی ای از دینسند و إسناد را گزاره و نشانه

، 1387، عبدالبر)ابن موجب پایداری و تثبیت علم دین (393ص، 1406، دادیغب بطیخ /6ص

، 1406، بغدادیخطیب /97ص، 1404، یرامهرمز) بخشِ به حدیثارزش، (57ص، 1ج

نردبان و پله رسیدن به متن دین ، (6ص، 1397، نیشابوری ث )حاکمافسارِ حدی، (283ص

سالحِ مؤمن ، (453ص، 5ج، 1325، یانزرقحدیث ) پرِوبال، (558ص، 1406، بغدادی خطیب)

( 121ص، 1413، یزم ظافح) ( و رجالِ سند را سواره نظامانِ دین42ص، 1406، بغدادی خطیب)

 اند.دانسته

 اریمعی جعل و از حدیث صیانت ابزار مهمترین از ه سنداز آنجاست ک ز سندضرورت بحث ا

 ناختهش ضعیف از قوی و سقیم از صحیح حدیث تا اخبار سنجش و روایات استواری برای است

، دیثح تاریخ ابتدای همان از آن به تمسک و پایبندی رواج و سند استعمال شروع وجود شود. با

 و شک آن اهمیت و آغاز، سند پیرامون تا اندکرده سعی اآنه همفکران و مستشرقان از برخی

، نتیجه در و سند به اعتماد تضعیف آنان هدف .(422ص، 2ج، 1400، )اعظمی کنند ایجاد شبهه

 در کتشکی، حقیقت در آن اهمیت از کاستن و إسناد در تشکیک زیرا؛ احادیث است تضعیف

 سیدهر ما به اسالمی امت نسلِ به نسل نقلِ طریق از أسناد این بواسطه که سنتی، است سنت

 .است

ث یسند و إسناد در حد یدایشپدر  های اهل سنتشخصیتاز  یبرخ یافکنبا توجه به شبهه

یعه در کتب حدیثی شدر « سند و إسناد»سعی بر این است که سیر تاریخی  نوشتاردر این ، شیعه

چه مقدار در سه ، حدثان شیعهتا مشخص گردد که م و ارائه شود یبررس، سه قرن اول هجری

توان نموداری از سیر تاریخی سند و إسناد در اند و آیا میاهتمام به سند و إسناد داشته، قرن اول

                                                           

، 4ج، 1367، جزريپوشاند )داند که بدن را ميرا به معناي لباس پشمني مي« مرط»واژه  ابن اثري جزري.  1

ه او را ك« جايگاه إسناد در علم مانند شخص در لباس پشمني است»نه ترمجه کرد: توان اينگو(. بنابراين، مي320ص

 دارد. ها نگه مياز آسيب
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ز پس ا، ایکتب حدیثی این سه قرن ارائه کرد؟ روشِ تعیین شده در این پژوهشِ کتابخانه 

تب حدیثی مشهور چاپ شده یک از کربررسی اجمالی ه، ها و تشریِح شبههشناسی واژهمفهوم

باشد تا مقدارِ سنددهی هر کتاب در چهار شده هجری تألیف  سه قرن اول درشیعه است که 

 سطحِ: بدون سند، کم سند، پر سند یا تمام سند مشخص گردد.

کتب  یفیتوص یشناسکتاب»مقاله به ، در احصاء کتب حدیثی چاپ شده، شایان ذکر است

 نشانگر آن است که پیشینه پژوهش .( استناد شده است183ص، 1388، )مهریزی «یعهش یثحد

 «نقد پنداره رویگردانی محدثان شیعه از اسناد»محمدکاظم رحمان ستایش در مقاله ، پیش از این

در مقام اثبات اهتمام شیعه به  («تحقیقات علوم قرآن و حدیث» نشریه 27 در شماره)چاپ شده 

خالی احصاء إسناد کتب حدیثی و تعیین مقدار اهتمام آنها  اما جای، اسناد روایات برآمده است

به إسناد و ارائه سیر تاریخی سند در سه قرن اول مشهود است که این نوشتار در راستای آن قدم 

 دارد.بر می

اتهامِ عدم اهتمام محدثان شیعه به سند و إسناد در سه پاسخگویی به ، هدف از این تحقیق

 باشد.إسناد در کتب حدیثی شیعه میبررسی سیر تاریخیِ کاربرد  هاست که مبتنی ب قرن اول

 شناسی مفهوم -2

های کلیدی این الزم است قبل از ورود به بحث اصلی به صورت اجمالی به واکاوی واژه

  پژوهش پرداخته شود:

 حدیث -2-1

یزی به معنی وجود یافتن چ «حََدث»را از ریشه « حدیث» واژهطریحی در مجمع البحرین 

حدیث مترادف کالم است و وجه تسمیه آن »گوید: می، بعد از معدوم بودن و مقابل قدیم دانسته

اما اصطالح حدیث ، (246ص، 2ج، 1375، )طریحى« استد آمدنِ آن پدیجدید بودن و بتدریج 

است  کالمی«: الحدیث کالم یحکی قول المعصوم او فعله او تقریره»د: انکردهاینگونه تعریف  را

 .(412ص، 1390، یبهائ یخشه حاکی از قول یا فعل یا تقریر معصوم باشد )ک

 سند و إسناد -2-2

را از نظر لغت و اصطالح  «اسناد»و  «سند»دو واژه ، مناسب است قبل از شروع در بحث

 معرفی کنیم.
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 مفهوم لغوی -2-2-1

ل  و النون و الدال أصالسین »چیز دیگر داللت دارد:  هبر ضمیمه کردن چیزی ب لغت در «سند»

ابن فارس پس از  ؛(105ص، 3ج، 1404، فارسابن) «ءء إلى الشىواحد یدلُّ علی انضمام الشى

 :(همان)« و ذلک إذا عال عن السَّْفح، السَّنَد: ما أقبل علیک من الجبل»گوید: اشاره به این نکته می

بن اى کوه بلندتر باشد. امنهسند آن قسمت از کوه هست که در برابر شخص قرار گیرد و از د

لسَّنَدُ ما ارتفع من األرض و قیل ما قابلک من ا»نیز قریب به همین مضمون را آورده است:  اثیر

، جایی را که مرتفع از سطح زمین باشد» ؛(408ص، 2ج، 1367، ابن اثیر) «الجبل و عال عن السّفح

سند نام  ،تو و از دامنه باالتر است سند گویند و گفته شده است که بخشی از کوه که در مقابل

 «. دارد

السَّنَدُ: ما ارتََفعَ من األَرض »کند: لغت سند را اینگونه تبیین می «العربلسان»ابن منظور در 

سند که جمع آن  :(221ص، 3ج، 1414، منظورابن)« َأسْناد  و الجمع، فی قُُبل الجبل أَو الوادی

ای سند به معن، وی معتقد است .«است درّهوه یا بلندی در بلندی زمین در جلوی ک، أسناد است

 ابن منظور معنای دیگر، (. همچنینهمان« )معَتَمٌد َأي، َسَنٌد فالٌن»باشد: فرد مورد اعتماد نیز می

ى ف النّساء یُسِْندْنَ»خوانیم: را صعود و ترّقی بیان کرده است. در حدیث واقعه اُحد می« سند»

ر.ک:  ینهمچن /220ص، 3ج ، 1414، منظورابن« )رفتندزنان از کوه باال می :عِدْنیُصْ َأی« الجَبَل

 .(71ص، 3ج، 1375، یحیطر /408ص، 2ج، 1367، یراثابن

« نادسِ»به ناقه قوی ، قوی و محکم بودن است. به همین دلیل، دیگر معنای نهفته در )س ن د(

 .یعنی محکم و سریع دوید« نَدَ فی العَدْوأس»( و 105ص، 3ج، 1404، فارسابن) شودگفته می

دانند که موجب قوام و استحکام احادیث هستند برخی تعبیر أسانید را از این باب می، روازاین

 .(28ص، 5ج، 1414، زبیدی )حسینی

 مفهوم اصطالحی سند و إسناد و كاربرد آنها به جای یکدیگر -2-2-2

 الف( سند

 ؛(7ص، 1380، یاند ثیهش« )مَن رَواهُ  ُجملةطریقُ المتنِ و هو  السندُ»شهید ثانی معتقد است: 

اند. سید شریف سند راه ]اثبات[ متن است و آن مجموعه کسانی است که متن را روایت کرده

، تابی، یولکن) «السند اخبار عن طریق المتن»کند: جرجانی نیز سند و إسناد را اینگونه تعریف می

پژوهان در از طریق متن است. این تعریف از سند را گروهی از حدیثسند خبردادن  ؛(35ص

یاوخس /50ص، 1ج، 1385، یمامقان /41ص، 1ج،1426، وطییس) اندهای خود ذکر کردهنوشته

 (. 275ص، 1416، هیوراب /40ص، 1390، حالص /126ص، 1380، ادرداممی /17ص، 1ج، 1387، 

 ب( إسناد
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، 3ج، 1404، فارسابن)« یُسَْند إِلى قائله اإلِسناد فى الحدیث: أن»سد: نویابن فارس می 

(؛ إسناد در حدیث این است که به گوینده نسبت داده شود. سید شریف جرجانی نیز 105ص

(: إسناد 35ص، تابی، یلکنو) «اإلسناد هو رفع الحدیث الی قائله»کند: إسناد را اینگونه معرفی می

 «إسناد»اسم و واژه  «سند»باشد. با وجود اینکه کلمه ن حدیث تا گوینده آن میعبارت از باال برد

 ،یستن یقیکاربرد حق یناشود؛ هرچند که اما گاهی به جای یکدیگر به کار برده می، مصدر است

هایی از کاربرد یست. به نمونهن ینگونهکه سند ا یاست در حال یإسناد از باب إفعال و متعد یراز

  شود:ژه به جای یکدیگر اشاره میاین دو وا

ه گاهی کند کدر بحثی مبسوط بیان می «دائرة املعارف االسالمية الشيعية»الف( حسن امین در 

رسول در حدیثی از .«صحيٌح احلديِث هذا إسناد» :شودگفته می. مثال، گرددإسناد به سند اطالق می

 َو ِرْجأاْل يِف کاَءَرُش ْمُتْنُک ًاّقَح ُكيَ  إنْ َف، هِ إسناِدبِ وُهُبُتاْکَف ديَثَحاْل ُمُتْبتَ َک إذا» :نقل شده است (ص) اهلل

، زمانی که حدیث را نوشتید ؛(222ص، 10ج، 1401، هندی)متقی «هْيَلَع هُ ُرْزِو کاَن الاباِط كُ َي إْن

ناه وزر و گ، در اجرش شریک هستید و اگر باطل باشد، اگر حق باشد ؛إسناد آن را هم بنویسید

، ینام) .کار رفته استبه «سند»به جای  «إسناد». در این حدیث، واژه آن بر راوی آن خواهد بود

 (.198 ـ177صص، 4ج، 1422

باعث شده است که حدیثی یکسان « إِسناد»به جای « أَسناد»ب( نزدیکی معنا یا رواج کاربرد 

( و در کتاب مستدرک 145ص، 1385، برسىط) «ِبِإْسَناِده اْلَحِديَث اْذُكُروا» «مشکاة االنوار»در کتاب 

 ( نقل شود. 293ص، 17ج، 1408، نورى) «ِبَأْسَناِده اْلَحِديَث اْذُكُروا»الوسائل 

شود فته میگ «سْنَدمُ»، )ص( متصل شود به حدیثی که إسناد آن به پیامبر، ج( نمونه دیگر اینکه

 ىحت ِإسنادُه اتصل ما الحدیث من دالمُسْنَ»گیرد: که در مقابلِ حدیث مرسل و منقطع قرار می

، یازهر /220ص، 3ج، 1414، منظورابن) «یتصل لم ما المُنْقَطِع و المُرْسَل و )ص(النبی  إِلى یُسْنَد

اند که (. برخی همین مضمون را به جای کلمه )إسناد( با واژه )سند( آورده255ص، 12ج، 1964

دُ المسن»باشد: کار رفتن آنها به جای یکدیگر مییا به «سنادإ»و  «سند»بیانگر مترادف بودن دو واژه 

، یمامقان /30ص، 1380، یثان یدشه) «مرفوعاً من راویه الی منتهاه الی المعصوم سندهما اتصل 

آخرین راوی حدیثی است که سند آن از  مسند :(123ص، 1999، یارصان /202ص، 1ج، 1411

  رسیده است)ع( تا به معصوم ذکر شده ، باشد )ع( اش که معصومآن تا اولین راوی

 شیخ مفید «امالی»های برخی از قدماء مانند در نوشته «سند»به جای  «إسناد»واژه د( کاربرد 

شود. ( مالحظه می410ص، 1420، شیخ طوسی )طوسی «فهرستال»( و 109ص، 1413، )مفید
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 «یدآگاهی به معنی ذکر سند نیز میإسناد به معنی سند و »آمده است:  «مقدمة املشکاة»شرح در 

 (.178ص، 4ج، 1422، ینام)

 سنادواإل السند یستعملون المحدثین انَّ»است:  که گفته نقل کرده ابن مجاعةه( سیوطی از 

 برند.محدثان سند و إسناد را به یک معنا به کار می ؛(28ص، 1ج، 1426، وطییس) «واحد لشیء

را به یک معنا در نظر  «إسناد»و  «سند»دو واژه ، ر با اغماضما در این نوشتا، با این توضیح

  بندیم.گیریم و این دو را به جای یکدیگر به کار میمی

 اتهام عدم بکارگیری سند و إسناد به شیعه -3

اد بهره بودن از إسنشیعه را به عدم استفاده از سند در نقل روایات و بی، از اهل سنتبرخی 

چرا که اگر سند در روایت وجود ، دهنداعتبار جلوه میایی شیعه را بیمتهم کرده و متون رو

 /209ص، 1404، )رامهرمزی توانست هر چیزی را به معصوم نسبت دهدهر کس می، نداشت

این اتهام از دیرباز مطرح بوده (. 393ص، 1406، دادیغب بطیخ /6ص، 1397، نیشابوری حاکم

معرفة و عناية  الرافضة اقّل»نویسد: ق( می 728. تیمیه )مابن 1کنند.و امروزه برخی آن را بازگو می

يه هم يف ذلك شب و... ال يوجد هلم أسانيد متصلة صحيحة قط ...هبذا إذ كانوا ال ين رون يف اإلسناد

مث هو يف اإلسالم من  ...باليهود و النصارى فأنه ليس هلم إسناد و اإلسناد من خصائص هذه األمة

رافضیان  ؛(37ص، 7ج، تابی، تیمیه)ابن« ... عناية السنة و الرافضة من اقل الناس خصائص أهل

)شیعیان( کمترین شناخت و توجه را نسبت به سند داشته و در إسناددهی در روایات دقت 

ه شود... . آنها در این زمینه شبیه بکنند... هیچگاه در نزد شیعه سند متصل صحیح دیده نمینمی

 های اختصاصی امت اسالمگویند. إسناد از ویژگیا هستند که بدون إسناد سخن مییهود و نصار

  .اما تنها اختصاص به اهل سنت دارد و شیعیان کمترین عنایت را به سند دارند، است...

شیعه را اهل تقصیر و ، تیمیهق( نیز با اصرار بر دیدگاه ابن 911. جالل الدین سیوطی )م

در عصر حاضر برخی از علمای . (460ص، تابی، کند )سیوطید معرفی میتفریط در اهتمام به سن

اند. اند و شیعه را از اساس منکر سندمحوری دانستهاتهام باالتری را مطرح کرده، اهل سنت

 های امتویژگی إسناددهی اختصاص به همه مسلمانان و فرقه»نویسد: علی مرعشلی مییوسف

های اهل بدعت مانند رافضه )شیعه( از باشد و فرقهاهل سنت میبلکه تنها ویژه ، اسالمی ندارد

عبدالرحمان الصالح المحمود نیز در کتاب  .(134ص، 1394، رحمان ستایش) «بهره هستندآن بی

 های چهارم و پنجم هجری دانستهپیدایش سند در حدیث شیعه را مربوط به سده« مصادر التلقی»

سناد فی القرن الرابع أو الخامس لمّا رأوا أئمۀ الحدیث مِن أهل و إنهم اخترعوا اإل»و معتقد است: 

                                                           

؛ حتقيقات علوم قرآن و حديث، «از إسناد يعهحمدثاَ ش يگردايننقد پنداره رو» . ر.ک: رمحان ستايش، حممدکاظم؛ 1

 .131، ص1394پاييز
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شیعه هنگامی که در  /(صفحه ب، مقدمه، 1429، یالعلوان) «السنۀ عنوا بذلک کما هو معلوم 

، کنندهای چهارم و پنجم مشاهده کردند که عالمان حدیث در اهل سنت به أسناد توجه میسده

 (.134ص، 1394، )رحمان ستایش «ساختند رو به سندگذاری آوردند و اسنادی

از یعه ش یثحادا اً بغالاست که  یلدل ینبه ا یعهانتقاد اهل سنت به ش، رسدگاهی به نظر می

نوع  این . اهل سنتشودمی یتروا (ص) اکرمبدون انتساب به رسول و  معصومین )ع( ائمه

 یدگاهاز د، اوالًمر غفلت دارند که ولی از این ا، پندارندمی یعهش یاتمسند نبودن روا را دهیسند

؛ دداننمی)ع(  )ص( است و شیعیان آنها را معصوم یامبرپ کالم همسنگ)ع(  ائمه حدیث، یعهش

 شودختم می )ص(به رسول خدا  یمکناند که آنچه ما نقل میفرموده یاتیدر روا یعهامامان ش، یاًثان

ِبي َو َحِديُث َأِبي َحِديُث َجدِّي َو َحِديُث َجدِّي َحِديِثي َحِديُث َأ»)ع( فرمود:  چنانکه امام صادق

َحِديُث اْلُحَسْيِن َو َحِديُث اْلُحَسْيِن َحِديُث اْلَحَسِن َو َحِديُث اْلَحَسِن َحِديُث َأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي َو َحِديُث 

، 1ج، 1407، )کلینی «َجل ْوُل اللَِّه َعزَّ َوَأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي َحِديُث َرُسوِل اللَِّه ص َو َحِديُث َرُسوِل اللَِّه َق

)ص(  سند خود را تا رسول خدا «الذهب ةسلس» یثمثل حد، از موارد یادر پاره ثالثاًو  (53ص

به این پنداره به « نقد پنداره رویگردانی محدثان شیعه از اسناد»در مقاله  اخیراً .انداعالم کرده

اما مطرح شدن تعابیر  .(131-153صص، 1394، تایش)رحمان س تفصیل پاسخ داده شده است

رو آوردن شیعه به إسناد » و «بهره بودن شیعه از إسنادبی»، «اختصاص إسناددهی به اهل سنت»

نشان از القای شبهه نفی کاربرد إسناد « گیری از محدثان اهل سنتدر قرن چهارم و پنجم با الهام

شیعه  مناسب است کتب حدیثی، دارد. بنابراین« سندکمترین عنایتِ شیعه به »در حدیث شیعه و 

در سه قرن اول هجری را یک به یک بررسی کنیم تا سیر تاریخی و میزان کاربرد إسناد در این 

به سند و إسناد روایات ، هاها آشکار گردد و معلوم شود که چه حجمی از این کتابکتاب

 اند.پرداخته

 كتب حدیثی شیعه در سه قرن اول هجری بررسی سند و إسناد مشهورترین -4

، در روشن شدن بحث و شیوه کار مفید استکه  تهنکچند ابتدا ، قبل از بررسی کتب حدیثی

 :ددگربیان می

 ای است که حاوی سنّت فعلی یا قولی و یا تقریر معصوممقصود از کتاب حدیث نوشته -

ن و محدّثان آن را گردآورده باشند. باشد یا راویا )ع( باشد؛ خواه منتسب به شخص معصوم )ع(

ه پرداختن ب، ولی قصد و غرض اصلی مؤلف، کتبی که در آنها احادیثی نقل شده، بنابراین
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نیز در آن منقول  یگرچه احادیث بسیار، (موضوعات دیگر بوده )نه نقل و گردآوری حدیث

ار بررسی نوشتدر این و  (183ص، 1388، )مهریزی گرددکتب حدیثی محسوب نمی، باشد

 .شودنمی

 کتابهایی مانند، رواینخواهند شد. از بررسی، شدهکتب حدیثی چاپ در این مقاله تنها  -

 زمان در هک مأةاربع اصول تعداد فراوانی از و …و «فاطمة فةيصح»، «علی فةيصح»، «النبی فةيصح»

رد بحث قرار مو، دست نیست در آنها ای ازاما نسخه، اندشده تدوین )ع( اهل بیت حضور

توان می، گانه موجود 16با بررسی اصول « مشت نمونه خروار است»لکن از باب  گیرند.نمی

 .چگونه بوده است مأةاربعبرداشت کرد که وضعیت سایر اصول 

 بررسیدر  ،منسوب است ه آنهاترتیب تاریخی وفات مؤلفان و کسانی که اثر بحتی االمکان  -

 .منظور شده است، کتب

مؤلف و ، کتاب پیرامونضروری  تنها مباحث شودهای حدیثی سعی میررسی کتابدر ب -

نحوه اهتمام وی به سند و إسناد روایات بیان گردد. طبیعی است که بررسی و معرفی کامل سبک 

که  ای علمی باشدتواند بحثی مفصل و حتی مقالهو شیوه سنددهی هریک از کتب حدیثی می

، زرسازان /157ص، 1386، یعبداللهگوناگون چاپ شده است )ر.ک:  هایهای آن در مجلهنمونه

 .(10ص، 1391، معارف /7ص، 1392

 گیرد.در ادامه برخی از کتابهای حدیثی شیعه مطرح و مورد بررسی قرار می

 ق( 76م ) «سلیم بن قیس هاللی»كتاب  -4-1

المؤمنین و امام حسن از اصحاب امیر  ،ق( 76)م  لى عامرى کوفىصادق سلیم بن قیس هالابو

و محضر امام  (224-223صص، 1381)عالمه حلی،  است (ع) العابدین و امام حسین و امام زین

و مورد وثوق  (ع)و از اقدم علماى شیعه و بزرگان اصحاب ائمه ست را هم درک کرده ا( ع) باقر

ت تاریخ اس و شیعه در موضوع حدیث موجود عنوان اوّلین کتابه ب وی کتاب است.آنان بوده 

ما  دسته تألیف شده و با گذشت چهارده قرن محفوظ مانده و ب (ص) که پس از رحلت پیامبر

مقدمه ، 17ص، 1416، سلیم بن قیسو نک.  229-226صص، 9ج، 1413، )خوئی رسیده است

نند ماکه از آنها  یبرخدارای إسناد است حتی ، فارغ از نوعِ سند، همه روایات این کتاب .مصحح(

، 1405، همان) با سند نقل شده است)ع(،  معصوم حدیثِاست نه  یک واقعه گزارش، 68 تِروای

عنوان اوّلین کتاب در موضوع حدیث و ه کتاب سلیم بتوان گفت می، بنابراین .(923ص، 2ج

( نمایانگر اهتمام شیعه به 43ص، 1ج، )همان ـتألیف شده (ص) که پس از رحلت پیامبرـ تاریخ

 .استآن هم در اواسط قرن اول هجری ، سند و إسناد
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 «الصحيفة السجادية»كتاب  -4-2

ق( انشاء فرموده و فرزند  95یا94: )شهادت )ع( صحیفه کامله سجّادیّه را امام زین العابدین

، 1376، االسالم)فیض شنیده استارجمندش حضرت امام باقر )ع( نوشته و امام صادق )ع( می

: گویدیباره میندر ا یتهران بزرگآقا .در حد تواتر است، یداز نظر سن یهسجاد یفهصح .(2ص

[ نزد یات... از متواترات و ]قطعرسدی)ع( م ینالعابد ینکه سند آن به امام ز یاول یفهصح»

خود[ اجازه نقل آن  یداست ]که تمام اصحاب از اسات ینا، آن یژگیچرا که از و، اصحاب است

، 15ج، 1403، یتهران بزرگآقا) «اندام عصرها گرفته[ و در تمی]رجال طبقاترا در تمام 

ولی سند ، تک دعاها در این کتاب به صورت جداگانه نیامدههرچند سند تک .(19–18صص

 کامل این کتاب در آغاز آن آمده است.

 ق(148)م  «توحید مفضل»كتاب  -4-3

وشته و ن (ع)ام صادق امالی ام، آن مقدمه بنابربلکه ، )ع( نیست این کتاب نوشته امام صادق

 َو ُكْنُت َفُقْلُت َيا َمْوَلاَي َأَتْأَذُن ِلي َأْن َأْكُتَب َما َتْشَرُحُه َقاَل اْلُمَفضَُّل»: استق(  148 مفضل بن عمر )م

فضل از آنجا که م (.44ص، تابی، عمر بن )مفضل «َأْعَدْدُت َمِعي َما َأْكُتُب ِفيِه َفَقاَل ِلي اْفَعْل َيا ُمَفضَّل

دارد و ننیازی به ذکر سند و واسطه ، کرده استثبت )ع( را  بدون واسطه سخنان امام صادق

، کندشود؛ اما طبیعی است کسی که از کتاب وی حدیث را نقل میمیمحسوب مرفوع  آن روایات

ای اصحاب ائمه محمد بن سنان است که از اجلّ ، راوی این کتاب رود.ذکر سند از او انتظار می

 .است بوده

 ق( 148)شهادت  منسوب به امام صادق )ع( «ةو مفتاح احلقيق ةمصباح الشريع» كتاب -4-4
محقق ، (361ص، 1416، یداوردر منسوب بودن این کتاب به امام صادق)ع( اختالف شده )

 ،لفظ و عبارات آن حضرت نیست، این کتاب» :مصطفوی در مقدمه ترجمه این کتاب آورده است

منسوب به « )تألیف و تدوین فرموده است ...ست که یکى از بزرگان شیعها ایبلکه مجموعه

احادیث این کتاب بدون سند نقل شده است. در ابتدای  .(63ص، مقدمه، 1400، جعفر بن محمد

برخی از روایات را مستقیمًا و ، شود. همچنینتکرار می «َقاَل الصَّاِدُق ع»جمله ، هریک از بابها

(. شاید دلیل 135، 123، 115، 63ص، همان) کندز رسول اکرم )ص( نقل میبدون ذکر سند ا

 سند نیست. به کتاب است که چندان نیازمند روایات سند غلبه صبغه اخالقی عدم ذکر
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 (3و  2سعید عباد عصفرى )قرن اصل ابى -4-5

 از تاریخ والدت عباد بن یعقوب عصفری کوفی اطالعی در دست نیست، اما وفات او طبق

هجری اتفاق افتاده است. وی  271هجری و به قول ذهبی در سال  250نظر مشهور در سال 

روایتگر کتاب خالد بن یزید عکی و عبید بن محمد بن قیس بجلی است. عکی و بجلی از 

دهد که وی پس از امام صادق زنده اند و این موضوع نشان میاصحاب موثق امام صادق)ع( بوده

، 1413(. عباد عصفری کتابی دارد )ر.ک: خویی، 192-190، ص1384نی، یابوالحسبوده است )

آید و همه نوزده روایت این کتاب، فارغ از ( که از اصول اولیه شیعه به شمار می228، ص10ج

توان به سند روایتی اشاره کرد که امام باقر )ع( باشد. از جمله آنها مینوعِ أسناد، دارای سند می

شایان ذکر  (.139ص، 1423، اى از علماعده) کندمی اهلل )ص( نقل روایتاز اجدادش از رسول 

طبقات بیشتری از راویان دیده ، نسبت به برخی از اصول دیگر، این اصل در أسناداست که 

 شود.می

 (2 )قرن جعفر بن محمد قرشىكتاب  -4-6

از چهار  هرچند کتاب وی بیش، )ع( است )ع( و امام صادق از اصحاب امام باقرقرشی 

اما همه ، به حدیث جعفر بن محمد قرشی نیز معروف است، حدیث ندارد و به همین دلیل

حتی راوی برای نقل یک ، باشد و نکته جالب توجه در اهتمام به سند آنکهروایات آن مسند می

 .(275ص، همان) کندسند آن را بیان می، ع( نیز) امام صادق از زبان شعر

 (2 )قرن مد حضرمىصل جعفر بن محا -4-7

جعفر بن محمد حضرمی با واسطه حمید بن بخش قابل توجهی از روایات این اصل را  

، اى از علماءعده) از امام باقر و صادق )ع( نقل کرده استشعیب سبیعى از جابر بن یزید جعفى 

 با دو یا سه یا، اندنقل شده حضرمی(. بخش دیگر از أسناد روایاتی که توسط 74ص، 1363

حدیث  123تمام  .(249ص، 1423، اى از علماءعده) چهار واسطه از امام )ع( نقل شده است

 .اد در این اصل از اصول اولیه داردباشد که نشان از رواج إسندارای سند می، کتاب

 (2 )قرن كتاب خلّاد سندی -4-8

، )همان دق )ع(از اصحاب امام صا، بزّاز کوفی خّلاد سندیپنج مورد از هشت روایت کتاب 

(. دو 315ص، همان) و فقط یک روایت بدون سند نقل شده است بودهدارای سند ، (67ص

َرُسوِل  يَعُه ِإَلَخلَّاٌد َرَف»( و همان) «...عَأِمرِي اْلُمْؤِمِننَي  يَخلَّاٌد َرَفَعُه ِإَل»به صورت ، حدیث دیگر نیز

 ( روایت شده است.همان) «...ص اللَِّه 
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 (2 )قرن ید زراداصل ز -4-9 

( 383ص، 8ج، 1413، )ر.ک: خویی زید زراد کوفی از اصحاب امام صادق )ع( شمرده شده

و مشتمل  (121ص، 1423، اى از علماء)عدهبوده و کتاب وی از کتابهای روایی زمان ائمه )ع( 

 ابدون واسطه و ب، یشترِ احادیثاین اصل، دارای سند است و ب . همه روایاتحدیث است 34بر 

 نقل شده است. «َسِمْعُت َأَبا َعْبِد اللَِّه َعَلْيِه السََّلاُم َيُقول َزْيٌد َقال»عبارت 

 (2 )قرن صل زید نرسىا -4-10

همه  .(383ص، 8ج، 1413، کوفی نیز از اصحاب امام صادق )ع( است )خویی زید نرسى

طور مستقیم آنها را یا به دارای سند است و زید نرسی اکثر، پنجاه روایتِ موجود در این کتاب

 یا با یک واسطه از امام صادق )ع( روایت کرده است.

 (2 )قرن صل عاصم بن حمید حناطا -4-11

، 1413، کند )خوییرا از اصحاب امام صادق )ع( معرفی می عاصم بن حمید حناط، برقی

، 1423، علماءعده اى از شود )محسوب می «اصول اربعماة»در این اصل که از  .(198ص، 10ج

رغم معاصر بودن با امام علی، با سند نقل شده است. عاصم بن حمید، ( همه روایات147ص

این نشان از اهتمام  .(160ص، )همان کندصادق )ع( گاه با دو واسطه از ایشان نقل حدیث می

رده وی با سه واسطه از امام علی )ع( روایت ک، وی به إسناد و امانت در روایت دارد. همچنین

 ( که بیانگر رواج إسناد در آن دوره است.160، 175، 180، 182ص، )همان است

 (2 )قرن اصل عبداهلل بن ابجر -4-12

 زیرا این کتاب روایتاست، معروف  «دیات ظریف بن ناصح» به کتاب عبد اللّه بن ابجر

شده و مورد  این کتاب بر امام صادق و امام رضا )ع( عرضه .ظریف بن ناصح از عبد اهلل است

شامل روایتی طوالنی درباره دیدگاه امام علی )ع( در موضوع دیات  تأیید ایشان قرار گرفته و

 .(134ص، 1363، اى از علماءعده) عبداللّه بن ابجر از پدران خود روایت کرده استاست که 

ه سند توان دریافت کولی از عبارت نجاشی می، شودهرچند در متن این کتاب سندی یافت نمی

ن عبد اهلل بن سعيد ب» :نقل کرده است )ع( داشته و وی این کتاب را از طریق پدرانش از امام علی

حيان بن أجبر الكناين أبو عمر الطبيب شيخ من أصحابنا ثقة و بنو أجبر بيت بالكوفة أطباء و أخوه عبد 
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الرضا  يعن آبائه و عرضه عل امللك بن سعيد ثقة عمر إىل سنة أربعني و مائتني. له كتاب الديات رواه

، 218ص، 1365، نک. نجاشی)« ..عليه السالم و الكتاب يعرف بني أصحابنا بكتاب عبد اهلل بن أجبر.

 .(565ترجمه ش

 (2 )قرن اصل عبدالملک بن حکیم -4-13

 یمجعفر بن محمّد بن حکآن را روایتِ ، آقابزرگ تهرانی با ثقه معرفی کردنِ مؤلف این کتاب

روایات انگشت شمارِ این کتاب  .(163ص، 2ج، 1403، یتهران)آقا بزرگ داندده مؤلف میبرادرزا

 از امام باقر و امام صادق )ع( نقل شده و تنها یک حدیث از امام علی )ع( روایت شده است

 ( همه احادیث این کتاب دارای سند هستند.303ص، 1423، اى از علماءعده)

 (2 )قرن عالء بن رزین اصل -4-14

( 164ص، 2ج، 1403، یتهران) است محمد بن مسلمثقه و مصاحبِ ، اء ثقفیعالء بن رزین قلّ 

 امام صادق)ع( یا  و گاه بدون واسطه از امام باقر وی با واسطه رااین اصل احادیث  بیشترِ که

که با توجه به امکان روایت مستقیم عالء  حدیث است 59دارای است. این کتاب نقل کرده )ع( 

طور مستقیم یا با یا به عالء زیرا ؛مسند هستند آن توان گفت اکثر روایات)ع( می امام صادق از

از کالم غیر معصوم نیز در کتابش آورده ، مطالبی البته .کندیک واسطه از آن دو حضرت نقل می

 .(358ص، 1423، اى از علماءعدهاست )

 (2 )قرن بن أسباط نوادر علی -4-15

، ی)ع( )خوی به نوادر علی بن اسباط از اصحاب امام رضا «ستة عشر أصول»بخشی از کتاب 

 هارون بن موسى تلعکبری آن را روایت کرده است و( اختصاص یافته 286ص، 13ج، 1413

اما در ، مسند هستند، روایت این مجموعه 30 ( هرچند که اکثر337ص، 1423، اى از علماءعده)

َغْيُر »؛ «َبْعُض َأْصَحاِبَنا َرَواه»(؛ 339ص، همان) «اُه َبْعُض َأْصَحاِبَناَرَو»برخی روایات تعابیری مانند: 

و یا تعابیر مبهمی مانند: « َعمَّْن َرَواُه َعْن َأَحِدِهَما َأنَُّه َقال( »340ص، همان« )ابناَواِحٍد ِمْن َأْصَح

شود که به ( دیده می343ص، همان« )...ُقولَشْيٌخ ِمْن َأْصَحاِبَنا َقاَل َسِمْعُتُه َي يَرَو»و« َرُجٌل َقال»

 کند.نوعی حدیث را مرسل می

 (2 )قرن كتاب مثنى بن ولید حناط -4-16

 ؛(307ص، همان) طریق خودش به روایات این کتاب را نقل کرده هارون بن موسى تلعکبری

صحاب امام هرچند مثنی از ا .همه سندهای روایات را از مثنّی بن ولید شروع کرده است، سپس

با یک  اما در این کتاب معموالً ؛(191ص، 15ج، 1413، )خویی )ع( به شمار آمده است صادق
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، عاللَِّه  َعْن َأِبي َعْبِد، َعْن َأِبي َبِصرٍي، ُمَثنًّى»کند مانند: حدیث می نقل )ع( واسطه از امام صادق

توان گفت همه بیست و سه می، با این توضیح .(311ص، ق1423، اى از علماءعده) «...َقال

 روایتِ این کتاب سند دارد.

 (2 )قرن محمد بن مثنى حضرمىاصل  -4-17

 هارون بن موسى تلعکبری .(371ص، 1365، )نجاشی داندنجاشی وی را ثقه و اهل کوفه می

 .(253ص، ق1423، اى از علماءعده) طریق خودش به احادیث این کتاب را نقل کرده است

قل شده ن (ع)از معصوم « َجْعَفٌر َعْن َذِريٍح»یا « َذِريٌحقال »با سند ، ی از روایاتبخش قابل توجه

این أسناد از ، البته .دارای سند هستند، این اصلروایت  60 اکثر، توان گفتدر مجموع می .است

 درجات گوناگونی دارد.، لحاظ صحت و ضعف

 (2 )قرن كتاب حسین بن عثمان بن شریک -4-18

. (31ص، 7ج، 1413، )خویی ثقه استفردی از اصحاب امام صادق )ع( و  عثمانحسین بن 

، ق1423، اى از علماءعده) شودطریق تلعکبری به آن معرفی می، در سند روایتِ اوِل کتاب وی

( و چهل و سه روایت دیگرِ کتاب از حسین بن عثمان با یک یا دو واسطه روایت شده 317ص

سی و چهارم و سی و پنجم که مستقیما از ، پانزدهم، دوازدهم، جمپن، است؛ به جز روایات سوم

، «َحاِبهَعنْ َبْعضِ َأْص»معصوم )ع( نقل شده است و سند برخی از روایات به صورت مبهم با عبارات 

 .(236، 323، 319، 320، 321، 322ص، همانإسناد داده شده است )« َعمَّْن َذَكَره»و « َعْن َرُجٍل»

 .استدارای إسناد ، صرف نظر از نوع سند، تمام روایات کتاب، اینکهکوتاه سخن 

 (2 )قرن كتاب درست بن أبی منصور -4-19

 )ع( ( و امام کاظم336ص، 1415، )ع( )شیخ طوسی درست را از اصحاب امام صادق

(. با وجود 186ص، 1420، )شیخ طوسی ( و دارای کتاب بوده است162ص، 1365، )نجاشی

ماند که وی از وثاقت باالیی برخوردار شکی باقی نمی، مای بزرگ شیعه از وینقل روایت عل

همه روایات کتاب دارای سند  .(43ص، 1ج، 1408، )نوریاست و کتابش مورد اعتماد  بوده

گاه مستقیم و گاه با یک یا دو واسطه از معصوم )ع( روایت ، کتاب این حدیث 62 و تمامباشد می

 ده است. ش
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 (2 )قرن عبد اللّه بن یحیى كاهلی كتاب -4-20

کند که شیخ طوسی و نجاشی عبداهلل کاهلی را مورد مدح رجالیون معرفی می، عالمه مجلسی

 ،)جملسی «و كتاب الكاهلي مؤلفه ممدوح و الشيخ و النجاشي أسندا عنه»اند: از وی نقل روایت کرده
 .(83ص، 1423، اى از علماءعدهتلعکبری این کتاب را روایت کرده است ) (.45ص، 1ج، 1403

آنگونه ( و 84ص، )همان )ع( شمرده شده است )ع( و امام کاظم کاهلی از اصحاب امام صادق

یا با یکی دو واسطه به  است همه روایات این کتاب یا دارای إسناد مستقیم، که مشهود است

 د.رسمعصوم )ع( می

 (2)قرن « ام بن أيب عمرةسّل» كتاب -4-21

، 1415، )طوسی ه را از اصحاب امام صادق )ع( ذکر کردهام بن أبی عمرسلّ، یشیخ طوس

روایت  )ع( )ع( و امام صادق امام باقر ای معرفی کرده که ازهثق( و نجاشی نیز وی را 218ص

 همه روایات باشد.روایات دهگانه این کتاب دارای سند می .(189ص، 1365، کند )نجاشیمی

 اند.اسطه به امام معصوم )ع( إسناد داده شدهاین کتاب با یک یا دو و

 ق( 203(« )عالرضا ) فقه» كتاب -4-22

 منسوب)ع( ) فارغ از دالیل طرفداران صحت یا عدم صحت انتساب این کتاب به امام رضا

دهد بررسی اجمالی سند روایات این کتاب نشان می، (10ص، 1406، مقدمه، به على بن موسى

هرچند که این کتاب از ، پسبدون سند یا مرسل هستند. ، بابی 119 کتابِ این  که اکثر روایاتِ

به عنوان مرسل  آن روایات با، آن اما به دلیل ثابت نشدن طریق، شودکتابهای روایی محسوب می

 .(372ص، 1416، داوریشود )برخورد می

 ق( 203) «)ع( طب اإلمام الرضا»كتاب  -4-23

در دانش  ینوشتار( 141ص، 15ج، 1408، یتهران) «ةّيذهب ةسالر»با نام  کتاب طب الرضا )ع(

 َوَجْدُت ِفي َتْأِليِف َبْعِض»با عبارت عالّمه مجلسی . )ع( است و منسوب به امام رضا یپزشک

، )مجلسی است بیان کرده را دو سندش محتوای این کتاب و گزارشی از «اْلَأَفاِضلِ ِبَهَذْينِ السََّنَدْين...

به امام رضا)ع( « الرساله الذهبّیه»های موجود کتاب ( هرچند انتساب نسخه306ص، 59ج، 1403

های موجود از رساله، سند متّصل به امام رضا)ع( ندارند اما با توجه ثابت نیست و بیشترِ نسخه

( و اینکه محمد 4، ص1402به سندی که از تلعکبری نقل شده )منسوب به على بن موسى )ع(، 

وی این کتاب از معاصران و اصحاب امام رضا)ع( و مالزم خدمت آن حضرت بن جمهور را
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نامید و با این وصف، روایات کتاب، نقلِ مستقیم از توان این کتاب را مرسل بوده است، نمی 

 گیرد.شود و در گروه کتب حدیثی با سندِ کامل قرار میامام)ع( محسوب می

 ق( 203) «الرِضا )ع( صحیفۀ»كتاب  -4-24 

، یست)ع( ن نوشته امام رضا فة الرضا )ع(يصح، بق آنچه در مقدمه این کتاب مطرح شده استط

 احمد)ع( است که از اجداد بزرگوارش نقل کرده است و  روایت از امام رضا 235بلکه مجموعه 

منسوب ) کرده است یتروا (ع) از امام رضا ینهدر شهر مد یهجر 194در سال  یعامر طائ بن

ای که در حدیث روایات این کتاب دارای سند است به گونه .(9، ص1406، موسی بن علیبه 

سپس واژه ، )ع( ذکر شده است ق( تا امام رضا 529. حسن طبرسی )مبنسند کتاب از فضل، اول

جلوگیری ، اول روایات ذکر کرده تا از تکرار سند روایتبار در ابتدای  232را حدود « ِبِإْسَناِده»

 شود. 

نیازی  ،ی از امام رضا )ع(احمد بن عامر طائبا توجه به امکان نقل مستقیم  که ن ذکر استشایا

 شوند.مسند تلقی می، روایات کتاب، در نتیجه .به واسطه و إسناد بین او و امام )ع( وجود ندارد

 (3 )قرن« مسائل علی بن جعفر عریضی»كتاب  -4-25

( از برادرش امام کاظم 15ص، 1409، ىعریض) حمدم بن جعفر بن های علیاین کتاب سؤال

 220 حدود وفاتش تاریخ ق و 135که والدتش حدود  وى .استهای آن حضرت )ع( و پاسخ

 ارزشمند کتاب این در آنها جواب همراه به را خود سؤاالت مجموعه، است شده ذکر ق

ذکر شده است  طریق کتاب، (. در سند روایت اول29ص، مقدمه، همان) ه استنمود آورىجمع

عبارت روایات کتاب مشاهده شد که إسناد روایات با  429با بررسی همه (. 103ص، )همان

است، واسطه بی، )ع( جعفر از امام کاظم بن با توجه به اینکه سؤال علی همراه است.« سألته»

 شود.مسند محسوب می این کتاب روایات

 ق( 260) )ع( یعسکرحسن امام منسوب به  یرتفس-4-26

کتاب تفسیر روایی منسوب به امام حسن عسکری)ع( از تفاسیر امامیه مربوط به قرن سوم 

پس از بررسی آراء گوناگون علما در مورد این کتاب ، رضا استادیمحقق معاصر، هجری است. 

گیرد که دلیلی بر جعلی بودن همه روایات این کتاب یا صدور همه آنها از معصوم )ع( نتیجه می
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مانند  (ع)تفسیر منسوب به امام حسن عسکری ، االمرین است. بنابراینبلکه امر بین، داردوجود ن

یا  دضعیف و مردود وجود دارد و برای ر، مقبول، دیگر کتب حدیثی است که داخل آن صحیح

، 1409، )استادی ها به بحث و بررسی و تحصیل قرائن نیاز استیک از روایتقبول هر

حدیث موجود در کتاب بدون  379رسد که اکثر بدو امر به نظر می هرچند در .(736-714صص

در آغاز زیرا ، شود که روایات این کتاب مسند استاما با دقت روشن می، سند و مرسل است

و  (9ص، مقدمه، 1409، )ع( )منسوب به امام عسکری ذکر شده )ع( آن سند به امام عسکری

 سند .(13ص، )همان دهدسند می)ص(  رانش به پیامبرنیز در اولین روایت از طریق پد )ع( امام

است که  )ع( همان سند مذکور در صدر کتاب است و یا از امام عسکری یا، بقیه روایات نیز

 .دیگر سندی الزم ندارد

 ق( 280) اشعری «النوادر»كتاب  -4-27

لف مؤ .است هماند یبرجا کنوناست که تایعه ش یهاول ییاز معدود جوامع روا «نوادرال»کتاب 

( از 2ص، 1408، قمى اشعرى) عیسى بن دمحم بن حمدابوجعفر ، ایباب 37 یِکتاب فقه ینا

بررسی  (.366ص، 1415، طوسی)است )ع(  )ع( و امام هادی امام جواد، )ع( اصحاب امام رضا

راوی  هسیا  دوبا واسطه  «النوادر»روایت کتاب  508اکثِر ، دهدنحوه ذکر اسانید کتاب نشان می

مؤلف به إسناد  .(117، 119، 20، 18، 17صص، 1408، قمى اشعرىرسد ))ع( می به امام صادق

 ،هرچند که بخشی از اسانید روایاتِ کتاب، اهمیت داده و در اکثر روایات سند را ذکر کرده است

 رسد.مرسل به نظر می

 (ق 283 .)م یبن محمد ثقف یمابراه «الغارات»كتاب  -4-28

 «َأْخَبَرِني» ،«َحدََّثِني»، «َحدََّثَنا»کاربرد گسترده ، إسناد روایات این کتاب مشهود است آنچه در

-14صص، 1ج، 1395، ثقفى) رداست که در کتابهای قبلی به این اندازه کاربرد ندا« أخربنا» و

، درسنظر میبه(، 30ص، )همان با توجه به کاربرد مکرر و متفاوت این واژها در کنار هم .(15

دقت بیشتر در نحوه إسناد  و آفرینیواژه، کم رو به تکاملکم، جریان إسناد، در این حدود زمانی

هرچند که برخی از آنها کامل ، سند دارد، «الغارات» کتابقریب به اتفاق روایات رود. پیش می

رسل مسندهای ناقص و ، رویماما هر چقدر از ابتدای کتاب به سمت انتهای آن پیش می، هستند

که  البته، این احتمال وجود دارد(. 213و 163ص، ص1ج، )همان خوردنیز زیادتر به چشم می

 «اتالغار»محقق کتاب ، به عنوان نمونه .باشدحذف شده ناسخان کتاب توسط برخی از سندها 

ناسخ »نویسد: می «...َترَمْوُت اْلَأْش َعِن الشَّْعِبيِّ َعْن َصْعَصَعَة ْبِن ُصوَحاَن َقاَل َفَلمَّا َبَلَغ َعِلّيًا ع»در مورد 

 170صص، 1ج، همان) نویسدسند درست را می، سپس .«سند این روایت را از قلم انداخته است

 .(173 و
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 (3 )قرن« بصائر الدرجات»كتاب  -4-29 

از علماى شیعه امامیه و ق(  290.)م صفار محمد بن حسننوشته  «بصائر الدرجات»کتاب 

 .و خصوصیات امام نوشته است )ع()ع( است که درباره شناخت ائمه عسکرىصحابى امام حسن 

بصائر »کتاب  باشد که در ده بخش تنظیم شده است.حدیث مى 1881مشتمل بر این کتاب 

دارای حجم ، های واسط راویانتر و باتوجه به اضافه شدن حلقهاز لحاظ سندی کامل «الدرجات

 ،)صفار شودواردی از سند مرسل نیز در آن یافت میإسناد بیشتری است هرچند که اندک م

 دارای، فارغ از نوع سند «بصائر الدرجات»همه روایات کتاب ، (. نتیجه اینکه24ص، 1ج، 1404

 إسناد هستند.

  (3 رن)ق «ِب ا ائمة)ع(»كتاب  -4-30

ر زیات پوفرزندان بسطام بن شا، هاى عبداهلل و حسیننوشته دو برادر به نام «طب االئمة)ع(»

روایاتى ، عنوان 245حدیث است که در  409شامل  کتاب این .نیشابورى از محدثان شیعى است

را شامل بیان داروهاى گیاهى و ادعیه ، فواید و مضرات مواد غذایى، )ع( درباره علم طب از ائمه

رچند ه، در قالب روایت و اغلب با ذکر سلسله اسناد بیان شده است، مطالب این کتاب .شودمی

ابنا ) اندطور کامل ذکر نشدهها و راویان در آنها بهنماید که برخى از واسطهسندها چنین مى

در برخی از روایات نیز سند را برای پرهیز از تکرار به مؤلفان کتاب  .(22ص، 1411، بسطام

 اندروایت را به صورت مرسل نقل کرده، گاهی نیز ؛(31ص، همان) دهندحدیث قبلی ارجاع می

درصد  65 :توان گفتصورت تقریبی میبه .(123، 137، 65، 59، 55، 51، 130، 41صص، همان)

 هستند. مرسلدرصد  35سند کامل و این کتاب دارای  روایات

 (3 )قرن یبرق «المحاسن»كتاب  -4-31

 100مشتمل بر بیش از ( ق 280یا  274م. ) یاحمد بن محمد بن خالد برق «المحاسن» کتاب

، برقى) توحید و سایر مباحث اصول و فروع است، آداب و علل شرایع، احکام، ز ابواب فقهباب ا

دارای  است که اکثر آنها روایت 2604حدود این کتاب مشتمل بر (. 24ص، 1ج ،مقدمه، 1371

آنگونه که از شیخ طوسی نقل شده است نویسنده این کتاب در اعتماد به  ، ولیباشدإسناد می

، و برخی از روایات مرسل در آن وجود دارد (52ص، 1ج، 1420، )طوسی استمراسیل مشهور 

توجه و پرداختن به سند و إسناد است که در اکثر روایات این کتاب مشهود ، اما در بحث ما مهم
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کار رفته است به، هایی که تاکنون بررسی کردیمکتاب بیشتر از کتابدر این است. أسناد معنعن 

مورد( به کار  10به ندرت )حدود « حدثنا»یافت نشد و  آن در سند روایات« اخربنا»و اصطالح 

، 337، 320، 318صص، 2ج، همان) «َرَفَعه»در برخی از روایات از واژه رفته است و نویسنده 

 کند که نشان از وجود اسناد مرسل در آن است.استفاده می (360، 350، 347

 (3 )قرن« الزهد»كتاب  -4-32

شیعه در قرن سوم  علماییکى از ، حسین بن سعید کوفى اهوازى نوشته« دالزه»کتاب 

 290، است و مشتمل بر (ع)و امام هادى (ع)امام جواد، (ع) هجرى و یکى از یاران امام رضا

در مورد سند و إسناد روایاتِ  آن. محقق و مصحح استدر موضوع اخالق ، باب 20 در حدیث

 «متن کتاب و اهتمام علماء به آن مرا به شگفتی وا داشتعلو سند و »نویسد: میاین کتاب، 

بیشتر سندهای احادیث کتاب معنعن هستند و تنها حدود  .(8ص، مقدمه، 1402، کوفى اهوازى)

 «َعْن َبْعِض َأْصَحاِبه»عبارت ، شود. همچنیندیده می« أخَبَر»واژه بار  6و « حدثنا»بار در آن  38

، 29، 21، 3صص، همان) «َعْن َبْعِض َأْصَحاِبَنا»و  (102، 88 ،87، 83، 64، 32، 9ص، ص)همان

، 10صص، همان) «َرَفَعُه»کار رفته است. این تعابیر و عبارت بار به 20( حدود 94، 74، 61، 41، 33

روایات این از سند برخی  نشانگر ارسال( 87، 32صص، همان) «اْلُفَقَهاِء َبْعِض َعْن»( و 39، 31

اما انواع مختلف دارند و اسناد ، همه روایات این کتاب دارای سند هستنداین، بنابر .کتاب است

 مرسل و مقطوع نیز در این کتاب وجود دارد.

 (3 )قرن «المؤمن»كتاب  -4-33

 ضمن در که است حدیث 201 شامل األهوازی و سعید بن حسین نیز نوشته «المؤمن» کتاب

ه که آنبا توجه ب .مقدمه مصحح(، 12ص، 1386، ىاهواز کوفى) است گردیده آوریجمع باب 8

بدون  الً( و روایات این کتاب معمو149، ص1420، بوده )طوسی ()ع ف از صحابه امام رضامؤل

بر حسب ظاهر ، بنابراین )ع( نقل شده است،)ع( و ائمه قبل از ایشان  سند و از امام صادق

ولی در برخی از موارد فقط راویِ ، بودمرسل و بدون سند خواهد ، بسیاری از روایات این کتاب

، )همان «...لَيُقو ع اللَِّه َعْبِد َأَبا َسِمْعُت َقاَل اْلَجمَّاِل َصْفَواَن َعْن»کند مانند: )ع( را ذکر می از امام

 َعْن»کند: را ذکر می )ع( تنها امام معصوم، باشد. در خیلی موارد نیز( که مسند می35ص، 1404

تاب ک، سعید بن در مقایسه با کتاب قبلیِ حسین .(34ص، )همان «اْلُمْؤِمَن... ِإنَّ َقاَل ع للَِّها َعْبِد َأِبي

 کمتر به سند روایات پرداخته است و روایات مرسل نیز در آن وجود دارد.، المؤمن
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 (3 )قرن« اإلسناد قرب»كتاب  -4-34 

یعه در قرن سوم قمری است. در حمیرى از علماى ش جعفر بن تألیف عبداهلل «قرب اإلسناد»

رى تنقل شده و سلسله سند کوتاه )ع( احادیثى که با واسطه کمترى از معصوم، این مجموعه

نقل شده است. این شیوه گزینش احادیث از آن جهت مورد توجّه است که زیادشدن ، دارند

دهد. یث را افزایش مىاحتمال اشتباه در نقل حد -حتّى اگر مورد اعتماد و مُوَثَّق باشند -واسطه

قرب االسناد عن االمام الكاظم »، «قرب االسناد عن االمام الصادق )ع(»این کتاب داراى سه بخش 

، از لحاظ سند و إسناد .(26ص، 1382، یرحمت) است« قرب االسناد عن االمام الرضا )ع(» و «)ع(

 ناحلس بن عبداهلل ناحدث: »سند سلسله با منقول مطالب، (300-176صص) کتاب از بزرگی بخش

، 1413، حمیرى) است «)ع( جعفر بنموسي  أخى سألت: قال جعفر بن على جده عن العلوى

، 283، 281، 277، 271، 269، 261، 257، 253، 246، 234، 230، 220، 216، 213، 176صص

 (. همه روایات کتاب بر اساس إسناد با واسطه کمتر نقل298-297، 294-292، 289، 287، 285

 .به بحث إسناد استنویسنده اهتمام منحصر به فرد که نشانگر شده 

 (3رن ق) «كوفی فرات» تفسیر -4-35

 اساس بر قرآن تفسیر موضوع در( ق 307 سال در زنده) کوفى فرات بن ابراهیم اثر این کتاب

 سعید بن نحسی از بعد طبقه در تقریباً تاریخی نظر از اثر این .است شیعى غالبا اخبارِ  و روایات

 دص به نزدیک کتاب این در که حدّی به، رودمی شمار به او با تنگاتنگ ارتباط در و اهوازی

. گاهی (45-33صص، 1378، محب یحد)نک. مو است شده روایت نقل وی از مستقیماً مورد

، 54ص، ص1410، ىکوففرات ) «وَ ِبالسََّنِد اْلُمَتَقدِِّم»روایت با عبارت ، نقل سند برای پرهیز از تکرار

 امامان معصوم از احادیث این کتاب ده است. غالبآم (77ص، )همان «َو ِبِإْسَناِده»و  (60، 59، 57

 (. تفسیر65ص، )همان تابعین نیز نقل حدیث شده است و برخی صحابه هرچند از، است (ع)

 )نک. باشدمى( ع)بیت اهل واالى مقام به ناظر آنها باشد که اکثرمى روایت 777 داراى فرات

 و آورده متّصل اسناد با را روایات، ماچهل حدیث تا کتاب آغاز از مؤلف(. مقدمه کتاب، همان

 حکم در» از مقصود .مرسل حکم در یا است مرسل یا که پردازدمی احادیثی ذکر به آن از پس

 عللی هب آن سنادا ، ولیبوده مسند اصل در ؛ یعنی«معنعنًا حّدثنی»: گویدمی که است این «مرسل

 حدیث صد به نزدیک، سپس .آوردمی حدیث 450 از بیش صورت بدین و است شده حذف

 هایورهس به مربوط احادیث استثنای بهـ  کتاب پایان تاسپس، روایات آن و  مسند نقل شده
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، (. با این حال45ص، 1378، محب یموحد) مرسل استـ ناس و فلق و اخالص و کافرون

اند این کتاب گرفتهمرسل و ناقص  یسندهابرخی از پژوهان به هایی که حدیثلشکاا علیرغم

اکثر روایات ، (23ص، 1410، کوفىفرات نک. وجود ناشناخته بودن برخی از رجال سند ) باو نیز 

 .استدارای سند 

 گیرینتیجه

ه ه در ستوان نمودار وضعیت سند و إسناد کتابهای حدیثی شیعبا توجه به آنچه گفته شد می

 قرن اول هجری را به صورت زیر ارائه کرد:

 
فقط کتاب حدیثی شیعه در سه قرن اول هجری قمری،  35دهد از ما نشان میبررسی  -

کتاب اکثر  9کتاب، کمتر به سند پرداخته شده و در  2کتاب بدون سند است و در  2روایات 

دار هستند. به صورت درصدی نیز کتاب، همگی سند 22باشد و روایات احادیث دارای سند می

پر سند  % 7/25کم سند؛  % 7/5بدون سند؛  % 7/5های مورد بررسی، توان گفت که از کتابمی

تمام سند هستند. این آمار، فارغ از نوع سندها و صحیح و ضعیف بودن آنها  %9/62و حدود 

إسناد است. حتی اگر برخی باشد، زیرا بحث ما درباره اهتمام یا عدم اهتمام شیعه به سند و می

ارگرفته کتوان نتیجه گرفت که در آن زمان، سند بهاز روایاتِ کتابِ حدیثی دارای سند باشد، می

کتب  درصد 88که طبق آمار فوق، بیش از حالیشده و مؤلف به آن توجه داشته است، درمی

سند هستند.  دارایحدیثیِ چاپ شدۀ مربوط به سه قرن اول هجری، اکثر یا همه احادیثشان 

 اتهامِ عدم اهتمام محدثان شیعه به سند و إسناد در سه قرن اول وارد نیست. ،بنابراین
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بررسی اجمالی سیر تاریخی سند و إسناد در کتب حدیثی شیعه در سه قرن اول هجری  -

ثر کا اگرچه است. إسناد در حدیث از ابتدا در کتب حدیثی شیعه مرسوم بوده دهد کهنشان می

ق( با  76م. اما وجود کتاب سلیم بن قیس) ،کتب حدیثی سده اول به دست ما نرسیده است

جهت با سخن نشان از کاربردِ سند در این دوره دارد که هم ،روایات سنددار در اواسط قرن اول

لما د فسألون عن اإلسنايکونوا يمل » ابن سیرین مبنی بر رواجِ سؤال از إسناد در این دوره می باشد:

  .(15ص، 1ج، 1417، بن حجاج مسلم) «وقعت الفتنة قالوا: مسوا لنا رجالکم

سند  نقل ، رشدإسناد ، نموداردر مرحله دوم که حدود دوره امام صادق )ع( اتفاق افتاده است

و اصلِ تک حدیثیِ عبداهلل  «عةيمصباح الشر»ای که تنها کتاب دهد به گونهدر روایات را نشان می

یابد شود. سپس در حدود زمان امام رضا )ع( سنددهی کاهش میون سند مشاهده میبن ابجر بد

، «َحدََّثَنا»کاربرد  .شودتر میو بعد از این دوره به تدریج ذکرِ سند در کتب حدیثی بیشتر و کامل

رر برد مکیابد و با توجه به کارهای قبلی گسترش میبیش از کتاب« أخربنا» و «َأْخَبَرِني»، «َحدََّثِني»

آفرینی و دقت بیشتر در واژه، کم رو به تکاملجریان إسناد کم، ها در کنار همو متفاوت این واژه

 ،حجم إسناد روایات، های واسط راویانبا اضافه شدن حلقه، همچنین .رودنحوه إسناد پیش می

سند نیز مورد توجه  بلکه کیفیتِ، شودتنها به ذکر إسناد اکتفا نمی، در مرحله بعدی شود.بیشتر می

  حمیری بر مبنایِ روایت با إسنادِ بهتر نمونه آن است. «اإلسنادِ قرب»گیرد که کتاب قرار می
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