بسم اهلل الرحمن الرحیم
] :Commented [R1سرخه ای  :بسمه تعالی
با تشکر فراوان از لطف و محبت جناب آقای دکتر حجت و دقت نظر و راهنمایی
های مفید ایشان
سعی نموده ام بیشتر توصیه های کارگشای ایشان را به کار ببندم و برخی را نیز پاسخ
داده ام
امید ااست که مجموعه مقبول واقع گردد
] :Commented [R2سرخه ای :اگر چه این عبارت در معرفی ابن ابی عمیر
گزارش شده اما به خودی خود گزارهای است که نیاز به راستی آزمایی دارد و ما در
این مقاله در صدد گردآوری شواهد و قرائن برای اثبات یا نفی این گزاره بودهایم
] :Commented [R3سرخه ای :مقاله حاضر مبتنی بر یک پایان نامه است
که با بررسی طرق برجای مانده در فهارس و مشیخه اصحاب ،منابع روایت شده از
سوی ابن ابی عمیر ،بررسی و تحلیل گردید.
آمار به دست آمده از گزارش چندین برابر احمد از ابن ابی عمیر نسبت ده دیگران
حکایت دارد .این نشان می دهد که بیشتر این تراث از سوی احمد به دست نسلهای
بعدی رسیده است .بنابراین برجسته بودن احمد در میان روایان از ابن ابی عمیر

مقاله حاضر مطالعه شد ،نکاتی در کنار آن یادداشت شد .نکاتی کلی نیز در این بخش یادآور میشود:
 .1این مقاله مبتنی است بر عبارت شیخ طوسی در ترجمه محمد بن أبیعمیر « :و روى عنه أحمد بن محمد بن عیسى کتب
مائة رجل من رجال أبی عبد علیه السالم» در واقع ،تأکید این روایت ،بر نقش آفرینی محمد بن ابیعمیر در انتقال کتب
اصحاب الصادق علیه السالم ،به نسلها و حوزههای بعدی است و تأکیدش بر نقشآفرینی احمد اشعری نیست.
وقتی که به اسناد روایات ابنابیعمیر و نیز طریق مصنفات خود ایشان نگاه میاندازیم ،احمد اشعری را «کمنقش» مییابیم؛
بر خالف ادعایی که در این مقاله مطرح شده و وی را از برجستهترین شاگردان ابنابیعمیر دانسته است .جالب آن است
در حدود ده طریقی که نجاشی و طوسی به تألیفات ابنابیعمیر ترسیم نمودهاند ،احمد اشعری حتی در یک طریق واقع
نشده است.
با توجه به این مسأله ،میتوان عنوان مقاله را به گونهای دیگر طراحی کرد .مثال« :ارزیابی گزارش نقشآفرینی ابنابیعمیر
در انتقال صد کتاب از اصحاب الصادق علیه السالم توسط احمد اشعری»
 .2گرچه این موضوع ،علیرغم اهمیت ،ضرورت چندانی ندارد و نپرداختن به آن ،مشکلی ایجاد نمیکند ،ولی شیوه بررسی
مؤلف ،جالب است و می توان آن را به عنوان یک قالب پردازش فهرستی ،منتشر نمود .البته در صفحه 9تعلیقهای آورده

سخنی هماهنگ با گزارشهای برجای مانده است

شده که ممکن است اصالح آن ،تغییرات زیادی را در مقاله به دنبال داشته باشد.

] :Commented [R4سرخه ای :در کامنت دوم پاسخ داده شد

الزم به ذکر است که اتکای ایشان به «احتمال» و «احتمال در احتمال» ،از سداد استداللها کاسته است که میتوان آن را

] :Commented [R5سرخه ای :پاسخ آن در تعلیقه در ص  9آمده است.

جبران و اصالح نمود( .در برخی تعلیقهها بدان اشاره داشتهام).

] :Commented [R6سرخه ای :فرمایش شما صحیح است سعی کردم کمی

پیشنهاد میشود نویسنده حتما جهت انگیزهسازی ،اقدام نماید و ضرورت و اهمیت آن را تبیین نماید.

از احتیاط کم کنم و موارد احتمال را کاهش دهم
] :Commented [R7سرخهای :پیشنهاد به جایی است در صفحه  3در
پارگراف اول با طرح سه پرسش به این امر اختصاص یافته است
] :Commented [R8سرخهای :فکر میکنم با طرح پرسشهای مطرح شده
در ابتدای مقاله و ارائه پاسخها در جمعبندی مقصود شما هم تامین شده باشد
] :Commented [R9سرخه ای :فرمایش شما صحیح است سعی در مواردی
که تذکر داده بودید تغییراتی اعمال شود

 .3الزم است به «هدف پژوهش» نیز اشاره شود که با انجام این فرایند ،به دنبال اثبات یا تثبیت چه چیزی است .ضمن آن که
باید به پیشینه پژوهش نیز اشارت داشته باشد که آیا این شیوه کار مسبوق به سابقه است یا خیر؟ ذکر دستاوردهای پژوهش
نیز بخش دیگر کاستیهاست.
 .4برخی بخشهای مقاله ،مقداری اغالق دارد و باید متن پاراگراف را دو یا سه بار خواند تا متوجه منظور نویسنده شد .نیاز
به بازنویسی دارد.
 .5تکرار عبارات در این مقاله ،فراوان است .در ذکر راویان دسته های چهارگانه ،وقتی که در ابتدای عبارت ،قصد اثبات
اشتهار کتاب را دارد ،این عبارات به مرات تکرار شده است( :از یرویه جماعه برداشت اشتهار می کنیم .از تعدد طرق،

] :Commented [R10سرخهای :با تشکر از راهنمایی شما .راه حلی برای
این کار در نظر گرفته شد و اعمال گردید
] :Commented [R11سرحه ای :به نظرم ارائه این پاورقیها برای مستند
سازی مطالب ضروری است .اگر دوستان بپسندند پاورقیها را به صورت سهستونی
صفحه آرائی کردم احتماال تا حدودی این اشکال شما نیز برطرف شده باشد .چون

اثبات اشتهار می کنیم ).شاید بتوان برای این مسأله نیز راه حلی ارائه نمود .حتی شاید بتوان مؤلفان دستههای چهارگانه را
در جدولی سامان داد .با این ستون ها :نام مؤلف ـ دلیل بر اشتهار کتاب ـ نقش احمد در انتقال کتاب یا روایت .
 .6با توجه به حجم فراوان پاورقیها (حدود چهار صفحه  300کلمهای) پیشنهاد میشود فکری به حال تخلیص آن نمود .هر
طور صالح میدانید.

تعداد صفحات  4صفحه کمتر شد
از راهنماییهای شما بسیار بسیار سپاسگزارم

1

]:Commented [h12

ارزیابی گزارش صد کتاب اصحاب امام صادق(ع) به روایت احمد اشعری از ابن أبیعمیر

بهتر است عنوان اصالح شود ،کمی اغالق دارد.
مثال« :ادعای انتقال صد کتاب اصحاب امام صادق علیه السالم توسط ابنابیعمیر؛

چکیده

در بوته ارزیابی و نقد»

ابن أبیعمیر از راو یان برجسته اواخر قرن دوم و اوائل قرن سوم و از طبقه سوم اصحاب اجماع است .وی محضر امام

یا چیزی شبیه این!
سرخه ای :چنین عنوانی با واقعیت هماهنگ نیست زیرا نزدیک به  140کتاب از
سوی ابن ابی عمیر روایت شده و آمار آن نیز استخراج شده است
هدف از این مقاله نیز راستی آزمایی گزارش یک سطری است که سیخ طوسی در باره
ابن ابی عمیر و احمد اشعری داده است.

کاظم(ع) ،امام رضا(ع) و امام جواد(ع) را درک کرده است  .او یکی از افراد شاخص در نقل و انتقال منابع حدیثی به شاگردانش
بودهاند .احمد بن محمد بن عیسی اشعری از برجستهترین شاگردان وی به شمار میرفته است.
(ع)

در گزارش شیخ طوسی آمده است که احمد اشعری آثار  100تن از اصحاب امام صادق را از طریق ابن أبیعمیر روایت
کرده است .این نوشتار بر آن است تا با استناد به فهارس برجای مانده و شواهد موجود ،این گزارش را ارزیابی مورد و
راستیآزمایی قرار دهد .با توجه به مستندات موجود میتوان حدس زد این عدد تقریبی و نزدیک به واقعیت بوده است.

]:Commented [h13

این واژگان نیز می تواند اضافه شود:
کتاب (یا کتاب حدیثی)
شهرت
نسخه
مشیخه
اصحاب الصادق ع
سرخه ای :جسارتا با منابع حدیثی موافقم اما به نظر بنده سایر موارد در حدی نیست
که به عنوان کلید واژه این مقاله محسوب شود
]:Commented [h14

نیازی به این قیدزمانی نیست .چرا که در شیعه پیش از این زمان هم کتابت صورت
می گرفت.
سرخهای :اگر چه با شما هم عقیده نیستم ولی عبارت اصالح شد

واژگان کلیدی

ابن أبیعمیر ،احمد اشعری ،فهرست ،روایت ،منابع حدیثی
درآمد

از بعثت رسول خاتم(ص) اصحاب به نوشتن و مکتوب کردن آیات الهی و احادیث نبوی(ص) امر شدند .سیر کتابت احادیث
نسل به نسل ادامه یافت تا آنکه در زمان امام صادق(ع) تدو ین کتاب میان راو یان امامیه به شیوه رایج محدثان بدل گشت.
در این دوره انتقال و روایت مجموعههای حدیثی از فعالیتهای راو یان به شمار آمد .محدثان گاه آثار خود را به راو یان دیگر
میسپردند و گاه کتب دیگر محدثان را از مؤلفان دریافت کرده و به راو یان نسلهای بعد ،انتقال میدادند .یکی از کسانی که
در انتقال آثار خود و دیگر محدثان و نشر و ترو یج روایات ائمه(ع) نقش و یژهای ایفا نموده ،ابن أبیعمیر است.
محمد بن زیاد بن عیسی األزدی مشهور به ابن أبیعمیر ،بغدادی االصل و از راو یان عظیم الشان شیعه در اواخر قرن دوم و
اوائل قرن سوم بوده است 1.وی از طبقه سوم اصحاب اجماع 2و از موثقترین راو یان در نزد امامیه و عامه به شمار میرود.

3

در باره سال والدت این محدث جلیل القدر اطالعات دقیقی در دست نیست؛ اما نجاشی به صراحت تاریخ وفات وی را
سال  217اعالم کرده و او را هم عصر امام کاظم(ع) و امام رضا(ع) دانسته است 4.شیخ طوسی نیز گفته است؛ وی محضر
امام کاظم(ع) ،امام رضا(ع) و امام جواد(ع) را درک کرده است.

5

نقش ابن أبیعمیر در ترو یج احادیث معصومان(ع) بسیار گسترده است .گزارشهای موجود در منابع فهرست و جوامع
حدیثی ،گو یای آن است که وی را باید یکی از برجستهترین نقاط تمرکز و انتشار احادیث در میان محدثان امامیه دانست.
بررسی فهارس برجای مانده و اسناد موجود در آثار حدیثی نشان میدهد که از میان شاگردان ابن أبیعمیر ،احمد بن محمد
]:Commented [h15

نکته ای در صفحه اول تذکر داده شده است.
سرخه ای :پاسخ در آنجا داده شد با این حال عبارت تغییر کرد

بن عیسی اشعری از امتیاز خاصی برخوردار بوده است.
با آنکه بیشتر روایات ابن أبیعمیر با گزارش ابراهیم بن هاشم به منابع حدیثی شیعه راه یافته؛ ولی از عبارت شیخ طوسی در
باره ابن أبیعمیر ،چنین برمیآید که تنها احمد بن محمد بن عیسی اشعری آثار صد محدث مؤلف را از او گرفته و به دیگران
انتقال داده است .شیخ طوسی در این باره گفته است:
أبیعبداهلل

«روی عنه أحمد بن محمد بن عیسی کتب مائة رجل من رجال

(ع) 6

».

 1رجالالنجاشی ،ص ،326ش.887

 3الفهرست ،ص ،404ش.618

 5الفهرست ،ص ،404ش.618

 2رجال الکشی ،ص ،556ش1050

4

6

رجالالنجاشی ،ص ،326ش.887

2

الفهرست ،ص ،404ش.618

با فرض پذیرش این گزارش ،چند نکته آشکار می شود .نخست نقش محوری منابع مکتوب در انتقال تراث حدیثی امامیه
چه مقدار بوده است؟ دوم آنکه محدثان امامیه با هدف نشر احادیث به چه اندازه اهتمام ورزیدهاند؟ سوم بزرگانی چون
احمد اشعری در انتقال میراث مشایخ کوفه و بغداد به قم چه جایگاهی داشتهاند؟
]:Commented [h16

این نوشتار در پی راستیآزمایی صحت این گزارش با استناد به شواهد موجود است .بر این اساس تالش شده است تا آثاری

بهتر است ابتدا عالمت سؤالی ایجاد نمود تا انگیزه برای پیگیری بحث ایجاد شود.

که احمد بن محمد بن عیسی از طریق ابن أبیعمیر از اصحاب امام صادق روایت کرده شناسایی و تعداد تقریبی آنها

علیرغم آن که اکثر روایات ابن ابی عمیر از طریق ابراهیم بن هاشم القمی به منابع حدیثی

شمارش شود.

مثال:
شیعه راه یافته است و در باره وی گفته اند« :اول من نشر حدیث الکوفیین بقم» ،ولی می بینیم
که شیخ طوسی در ترجمه محمد بن ابیعمیر ،احمد اشعری را انتقال دهنده صد کتاب
اصحاب امام صادق علیه السالم از طریق ابن ابی عمیر معرفی نموده است.
آن چه که این نوشتار در پی بررسی و راستیآزمایی آن است ،صحت این انتساب است.
بگذریم از این اشکال ،که بر فرض عدم صحت این گزاره ،چه مشکلی ایجاد می شود؟
یعنی ظاهرا این مقاله از ضرورت خاصی برخوردارد نیست!

سرخهای :عبارت تغییر کرد
]:Commented [h17

مؤلفان یعنی اصحاب الصادق علیه السالم
سرخه ای :انجام شد
] :Commented [h18و اسناد روایات
سرخه ای :نیازبی به اسناد روایات نیست .زیرا با مراجعه به منابع رجال و فهرست از
اصحاب بودن ایشان احراز میشود.
] :Commented [h19قلمرو ،روش و منابع پژوهش ،در چهار خط پیش ذکر شد،
نیاز به تکرار آن نیست.
عبارت را می توان اینگونه نگاشت:
با بررسی منابع مذکور ،نقش ّفعال احمد بن محمد بن عیسی اشعری را در انتقال کتب مؤلفان

(ع)

الزم است برای این راستی آزمائی ،سه مطلب به اثبات رسد:
الف) آثار این محدثان مؤلف به دست ابن أبیعمیر رسیده است
ب) این آثار از ابن أبیعمیر به احمد بن محمد بن عیسی منتقل شده است
ج) احمد بن محمد بن عیسی آنها را برای شاگردان خود روایت کرده است
برای برآورد تعداد این مؤلفان ،عالوه بر مراجعه به فهرستها و مشیخههای نگاشته شده تا قرن پنجم ،از جوامع حدیثی نیز
برای بررسی طرق انتقال احادیث استفاده شده است .البته مراجعه به اسناد روایات برای کشف طرق نقل و انتقال آثار که در
فهارس و مشیخهها گزارش نشده ،صورت پذیرفته است .یادآوری این نکته ضروری است که مؤلفان گزارش شده در این
نوشتار همگی با استناد به منابع رجال و فهرست از کسانی هستند که از اصحاب امام صادق(ع) بودهاند.
فهرست مؤلفان

با کاوش در منبع مذکور ،فهرست منابعی که احمد بن محمد بن عیسی از ابن أبیعمیر از مؤلفان آنها روایت کرده ،بهدست
میآید .با استناد به این منابع ،سه مطلب یاد شده برای درج این مجموعه در گزارش شیخ طوسی ،قابل اثبات است .اسامی
زیر نام مؤلفان این آثار است:
.1

اسباط بن سالم

1

.2

بشار بن یسار

نکته بعدی ،از آنجایی که بار اصلی کار بر دوش فهارس است ،بهتر است در این جمله ،واژه

.3

بشر بن مسلمه

3

.4

جعفر بن عثمان بن شریک

سرخهای :عبارت اصالح شد .ضمنا در انتهای پارگراف قبل به اینکه همگی از اصحاب امام

.5

حبیب بن المعلل

.7

الحسین بن أبیحمزه

.9

الحسین بن حمزه اللیثی

ذیل ،از طریق استادش ابنابیعمیر ،شاهدیم؛ نگارندگانی که همگی از اصحاب امام صادق
علیه السالم بودهاند.
فهرست مقدم بر مشیخه شود .پاورقی های این مقاله نیز حاکی از آن است.
صادق ع هستند تصریح شده بود

] :Commented [h20؟؟  .تعبیر بهتری نبود؟
سرخهای :عبارت اصالح شد

5
7
9

 .11الحسین بن موسی الحناط

]:Commented [h21

11

2
4

6

.6

الحسن بن زیاد العطار

.8

الحسین بن احمد المنقری

.10

الحسین بن عثمان االحمسی

.12

12

الحسین بن نعیم الصحاف

8
10

خوب است پیش از ورود در بحث ،به بررسی ترجمه احمد اشعری (مانند ابن ابی عمیر) و
نقش ویژه احمد اشعری در انتقال کتب حدیثی اصحاب کوفه به حوزه قم اشاره شود .گزارشی
چون گزارش نجاشی در ترجمه حسن وشاء ،خیلی مناسب است:
عن أحمد بن محمد بن عیسی قال خرجت إلی الکوفة في طلب الحدیث فلقیت بها الحسن بن علي الوشاء فسألته أن یخرج لي (إلي) کتاب
العالء بن رزین القالء و أبان بن عثمان األحمر فأخرجهما إلي فقلت له :أحب أن تجیزهما لي فقال لي :یا رحمك الل ه و ما عجلتك اذهب
فاکتبهما و اسمع من بعد فقلت :ال آمن الحدثان فقال لو علمت أن هذا الحدیث یکون له هذا الطلب الستکثرت منه

 1الفهرست ،90 ،ش123

 5رجالالنجاشی ،ص ،141ش368؛

 10رجالالنجاشی ،ص ،54ش122؛ الفهرست،

 2رجالالنجاشی ،ص ،113ش290؛

الفهرست ،ص ،164ش253

ص ،143ش ،212ص ،144ش215

]:Commented [h22

الفهرست ،ص ،97ش131

6

11

از آنجایی که توضیحی برای اسامی ذکر نشده ،به جهت صرفه جویی در کاغذ ،شاید بهتر

 3رجالالنجاشی ،ص ،111ش285؛ الفهرست،

ص ،127ش173

ص ،127ش172

ص ،97ش130

 7الفهرست ،ص ،144ش214

 12رجالالنجاشی ،ص ،53ش120؛ الفهرست،

4

8

ص ،145ش216

سرخه ای :بسیار هم خوب است اما حجم مقاله اجازه افزایش بیشتر از این را نمیدهد .خود
شما هم در این باره تذکر دادهاید

باشد که اسامی پشت سرهم ذکر شود ،نه هر کدام در یک خط!
سرخه ای :بنده مخالفتی ندارم در صفحه آرایی هر تصمیمی که اخذ شود دوستان مختارند.
خودم تالش کردم تا دوستونی شود که فکر می کنم بهتر باشد.

کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص527؛

نیز ،ن.ک :رجالالنجاشی ،ص ،124ش320

رجالالنجاشی ،ص ،47ش96؛ الفهرست،

الفهرست ،ص ،144ش213

 9رجالالنجاشی ،ص ،54ش121

3

رجالالنجاشی ،ص ،45ش90؛ الفهرست،

 .13حفص بن سالم

1

.14

 .15الحکم بن أیمن الحناط

3

.16

 .17ابو إسماعیل البصری (حماد بن زید)
 .19خالد بن صبیح
 .21داود بن زربی

5

.18

7

حنان بن سدیر الصیرفی

4

6

8

 .22داود بن سلیمان ابوسلیمان الحمار

 .25سعد بن أبیخلف
 .27سعید بن غزوان

12

 .24ربیع األصم

13

 .26سعید بن بیان ابوحنیفه سائق الحاج

15

 .28سعید بن مسلمه

17

 .30ابوعبدالله سلیم بن عمران الفراء

 .29سفیان بن صالح

 .31شعیب بن أعین الحداد

19

 .34عباد بن صهیب

 .35عبدالرحمن بن الحجاج البجلی
 .37عبدالله بن الحجاج البجلی

23

20

22

25

 .38عبیدالله بن علی الحلبی

29

 .42عمر بن اذینه

28

30

 .44الفضل بن یونس الکاتب
33

24

26

 .40علی بن أبیحمزه البطائنی

31

 .45القاسم بن الفضیل

18

 .36عبد الغفار بن القاسم (ابومریم االنصاری)

27

 .41علی بن الحسن الصیرفی

14

16

 .32شهاب بن عبد ربه

21

 .39العالء بن المقعد

10

11

 .23داود بن کثیر الرقی

 .43عمر بن عاصم

الحکم بن مسکین األعمی

 .20خالد بن خالد

9

 .33صالح بن رزین

حفص بن سوقه

2

32

 .46کلیب بن معاو یه االسدی

34

 1الفهرست ،ص ،159ش245

 14الفهرست ،ص ،533ش864؛ نیز ن.ک:

 24الفهرست ،ص  ،535ش868؛ نیز ،ن.ک:

 2الفهرست ،ص ،159ش244

رجالالنجاشی ،ص ،180ش476

رجالالنجاشی ،ص ،246ش649

 3رجالالنجاشی ،137 ،ش354؛ الفهرست،

 15الفهرست ،ص ،219ش324

 25رجالالنجاشی ،ص ،225ش589

ص ،160ش246

16

26

 4الفهرست ،ص ،160ش247

الفهرست ،ص ،220ش325

 27رجالالنجاشی ،ص ،299ش812؛

 5الفهرست ،ص ،532ش859

 17رجالالنجاشی ،ص ،190ش507؛

الفهرست ،ص ،323ش502

الفهرست ،ص ،229ش324

28

 18الفهرست ،ص ،531ش858

 29رجالالنجاشی ،ص ،275ش723

 19الفهرست ،ص ،236ش353

30

 20رجالالنجاشی ،ص ،196ش523؛

نیز ،ن.ک :رجالالنجاشی ،ص ،283ش752؛

 6الفهرست ،ص ،164ش254
 7رجالالنجاشی ،ص ،150ش393؛
الفهرست ،ص ،173ش267
 8الفهرست ،ص ،175ش270
 9الفهرست ،ص ،182ش280
 10الفهرست ،ص ،534ش866؛ نیز ،ن.ک:
رجالالنجاشی ،ص ،160ش423
 11الفهرست ،ص ،183ش281
 12الفهرست ،ص ،193ش291
 13رجالالنجاشی ،ص ،178ش469

رجالالنجاشی ،ص ،182ش480؛

الفهرست ،ص ،305ش467

الفهرست ،ص ،283ش419
کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص463؛

الفهرست ،ص ،237ش355

الفهرست ،ص ،324ش504

 21الفهرست ،ص ،244ش360

 31الفهرست ،ص ،329ش514

 22الفهرست ،ص ،344ش543

 32الفهرست ،ص ،363ش565

 23کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص447؛

 33رجالالنجاشی ،ص ،313ش856

نیز ،ن.ک :رجالالنجاشی ،ص ،237ش630؛

 34الفهرست ،ص ،377ش584

الفهرست ،ص ،310ش474

4

 .47مالک بن انس االصبحی

1

 .48المثنی بن الحضرمی

 .49محمد بن أبیحمزه الثمالی
 .51محمد بن حکیم
 .53محمد بن قیس

3

 .50محمد الحداد

5

4

 .52محمد بن حمران بن اعین

7

 .54محمد بن قیس البجلی

 .55محمد بن مارد التمیمی

9

 .56محمد بن میسر

 .57محمد بن یحیی الخثعمی
 .59منصور بن یونس بزرج
 .63یحیی اللحام الکوفی

6

8

10

 .58معاو یه بن میسره بن شریح

12

 .60مهران بن محمد بن أبینصر
15

 .62هشام بن الحکم

17

 .65یعقوب بن شعیب بن میثم
 .67ابوعبدالله بن محمد

11

13

 .61الولید بن العالء الوصافی

 .69ابومحمد الخزاز

2

 .64یعقوب السراج
19

16

18

 .66یونس بن یعقوب البجلی

21

 .68ابومالک الجهنی

23

 .72ابویحیی الحناط

 .71ابومحمد الواسطی

20

22

 .70ابومحمد الفزاری
25

14

24

26

فهرست فوق ،اسامی  72مؤلفی است که روایت آثار ایشان از سوی احمد بن محمد بن عیسی از ابن أبیعمیر در فهارس و
مشیخۀ کتاب من الیحضره الفقیه ،آمده و سه گام مورد نظر برای درج نام ایشان در گزارش شیخ طوسی ،برداشته شده است.
این تعداد هنوز با روایت  100منبع که در الفهرست آمده بود ،فاصله دارد .بنابراین الزم است پس از مراجعه به کتب فهارس،
برای بررسی درستی عبارت شیخ طوسی ،دیگر شواهد موجود نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

 1الفهرست ،ص ،470ش752

 9الفهرست ،ص ،421ش647

 18الفهرست ،ص ،508ش808

 2رجالالنجاشی ،ص ،414ش1104؛

10

19

رجالالنجاشی ،ص ،450ش1216

الفهرست ،ص ،468ش749

الفهرست ،420 ،ش644

20

 3رجالالنجاشی ،ص ،358ش961؛

 11الفهرست ،ص ،419ش643

الفهرست ،ص ،512ش814

21

الفهرست ،ص ،419ش642

الفهرست ،ص ،532ش861

 12رجالالنجاشی ،ص1093 ،410؛ الفهرست،

 4رجالالنجاشی ،358 ،ش960

ص ،464ش739

 22رجالالنجاشی ،ص ،461ش،1265

 5الفهرست ،ص ،421ش .648احتماال وی

 13الفهرست ،ص ،459ش731

 23رجالالنجاشی ،ص ،461ش1266؛

 14رجالالنجاشی ،ص ،423ش1135

الفهرست ،ص ،533ش862

15

24

همان الخثعمی است .ن.ک :رجالالنجاشی،
ص ،357ش957؛ رجال الطوسی ،ص،280
ش4055؛ کتاب من الیحضره الفقیه ،ج،4
ص489؛
 6رجالالنجاشی ،ص ،418ش638
 7الفهرست ،ص ،420ش645
 8الفهرست ،ص ،386ش592

رجالالنجاشی ،ص ،368ش997؛

رجالالنجاشی ،ص ،432ش1162؛

ص ،532ش860

الفهرست ،ص ،533ش863

الفهرست ،ص ،489ش781

 25الفهرست ،ص ،534ش867

16

 26الفهرست ،ص ،535ش869

کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص437؛

نیز ،ن.ک :رجالالنجاشی ،ص،433
ش1164؛ الفهرست ،ص ،494ش783
 17الفهرست ،ص ،503ش795

5

فهرست دیگر مؤلفان

پیش از ادامه پیگیری راستیآزمایی قول شیخ طوسی ،در این بخش از پژوهش ناگز یر باید نکاتی بیان گردد .چنانچه پیشتر
گفته آمد ،کتابت احادیث در میان اصحاب امامیه در عصر صادقین(ع) به دوران شکوفایی خو یش رسیده بود .به عبارت دیگر
در این دوره کتابت حدیث برای صیانت از اقوال ائمه(ع) به فرهنگ عمومی میان راو یان بدل گشت 1.گستردگی نگارش احادیث
سبب شد ،به جای روایت شفاهی و سینه به سینه ،گزارش آنها به شکل مکتوب مبنای نقل و انتقال آنها در میان محدثان
شود.
اصحاب برای حفظ این مکتوبات از سو یی و به دلیل درخواست طالبان علم از ایشان ،آنها را در اختیار شاگردان و محدثان
دیگر قرار میدادند .این شی وه از نقل و انتقال به دالئل مختلف مانند اطمینان از برابری نسخه اصل با متن استنساخ شده،
مستلزم سماع و قرائت بود که البته برخی طرق دیگر تحمل حدیث 2نیز به آنها افزوده شد.
محدثانی که در دورههای بعد منابع حدیثی را با استفاده از این روش به دست آورده بودند ،در هنگام نگارش آثار حدیثی،
متعهد بودند که در شیوه استناددهی به منابع ،نام راو یان نسخ و پدیدآورنده منبع را نیز یادآور شوند؛ بنابراین سلسلۀ اسناد
موجود در ابتدای احادیث ،مشتمل بر اسامی افراد دخیل در نقل و انتقال احادیث است .شیوهای که در بین محدثان متقدم
رواج داشت.
در این میان برخی از منابع به علل مختلف در سیر انتقال آثار به شهرت رسیده و با استقبال محدثان مواجه میشدند .از این
رو راو ی ان و نسخ آن فراوان و طرق انتقال منبع از مؤلف به دیگران متعدد میگردید.
با توجه به این نکات ،میتوان این ادعا را مطرح کرد که چه بسا بررسی اسناد موجود در ابتدای احادیثی که در جوامع و منابع
حدیثی موجود آمده ،بتواند ما را به یکی از آثار روایت شده از سوی ابن أبیعمیر به احمد اشعری ،رهنمون گردد .به عبارت
دیگر آن سند ،طریقی به یک اثر از آثاری باشد که ابن أبیعمیر در انتقال آن به دیگران نقش ایفاء نموده؛ اما گزارشی از آن
در فهارس نیامده است.
(ع)

حال گو ییم با مراجعه به سلسله اسناد روایات میتوان به اسامی راو یانی از اصحاب امام صادق دست یافت که روایات
ایشان به واسطه ابن أبیعمیر به احمد بن محمد بن عیسی منتقل شده است .ابن أبیعمیر گاه این روایات را بدون واسطه و
گاه با واسطه از این افراد روایت کرده است .اگر محدث یاد شده براساس مستندات برجای مانده ،از اصحاب امام صادق

(ع)

و مؤلف کتاب باشد میتوان به احتمال ،وی را نیز در شمار یکی از  100مؤلفی که در گزارش شیخ طوسی آمده ،جای داد.
در این صورت محتمل است با استناد به فهارس موجود ،بتوان روایت یک کتاب از سوی ابن أبیعمیر را اثبات کرد یا نتوان
گزارشی از آن بهدست آورد .از سوی دیگر در بررسی شهرت یک اثر ممکن است شواهدی از اشتهار به دست آید یا قرینهای
]:Commented [h23

از اینجا به پایین تا ابتدای گروه الف ،کمی با اغالق مواجه هستیم.
بهتر است بازنویسی شود.
سرخهای :موافقم عبارات اصالح شد

برای شهرت آن در اختیار نباشد .از ترکیب این حاالت می توان منابع را در چهار دستۀ زیر جای داد.
الف) روایت کتاب از سوی ابن أبیعمیر گزارش شده و کتاب شهرت نیز داشته است.
ب) روایت کتاب از سوی ابن أبیعمیر گزارش شده؛ اما شاهدی بر شهرت کتاب نداریم.
ج) روایت کتاب از سوی ابن أبیعمیر گزارش نشده؛ اما کتاب شهرت داشته است.

 1ن.ک :سید محمد عمادی حائری ،بازسازی
متون کهن حدیث شیعه؛ احسان سرخهای،
اعتبار سنجی روایات شیعه بر پایه ارزیابی منابع

مکتوب (تا قرن پنجم هجری)؛ محمود ملکی،
بازپژوهی منابع الکافی (یخش االصول)؛
عبدالرضا حمادی و سید علیرضا حسینی،
بازشناسی منابع کلینی در تدو ین کافی.
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 2ن.ک :رسائل فی درایة الحدیث ،ج،1
ص.141-137

د) روایت کتاب از سوی ابن أبیعمیر گزارش نشده و شاهدی نیز بر شهرت کتاب نداریم.
بنابراین الزم است این حاالت مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا روایت کتاب از سوی ابن أبیعمیر یا شهرت اثر این ظرفیت را
دارد که شاهدی برای روایت آن از سوی احمد اشعری تلقی شود .در دو حالت اخیر اگر گزارش احمد بن محمد بن عیسی
از ابن أبیعمیر از فردی به گستردگی در اسناد احادیث انعکاس یافته باشد ،احتمال روایت کتاب وی از سوی این دو ،قابل
طرح است .البته مشروط بر آنکه مؤلف بودن آن فرد در فهارس به اثبات رسیده باشد.
]:Commented [h24

پس تصریح فهرست نگاران چه؟
یرویه عنه جماعه و ...
سرخه ای :دلیل اول ناظر به همین مطلب است که گفته شد :گزارش «عدة من اصحابنا» و
مانند آند
]:Commented [h25

فهم این عبارت خیلی سخت است.
سرخهای :عبارت اصالح شد

برای کسب اطالع از اشتهار اثر میتوان به یکی از دو دلیل زیر استناد کرد:
 – 1در کتب فهارس به گزارش «یرویه عنه جماعة» و مانند آن از ابن أبیعمیر یا از مشایخ یکی دو طبقه بعدی تصریح شده
باشد.
 - 2تعدد طرق ارائه شده در فهارس و مشیخهها که نشان دهنده روایت یک اثر از سوی افراد متعدد است.
البته شهرت میتواند نشانه اعتماد محدثان و اعتبار و درستی نسبی اخبار موجود در کتاب نیز باشد .حال ضروری است
اسامی راو یان مؤلفی که در هر یک از این چهار دسته قرار میگیرد ،مورد واکاوی قرار گیرد:
گروه الف)
این دسته به راو یان مؤلفی اختصاص یافته که گزارشی از آثار و روایت ابن أبیعمیر از ایشان در فهارس موجود بوده و شواهدی

]:Commented [h26

از ابن ابی عمیر به احمد اشعری و پس از وی ،به دیگران (همانگونه که در ابتدای
مقاله نگاشته اید و آن را سومین مطلب قلمداد کرده اید).
توضیح بیشتر:
در عبارت شیخ طوسی آمده « :و روی عنه احمد بن محمد بن عیسی کتب مائة
رجل »...یعنی ِصرف اثبات رسیدن کتاب از ابن ابی عمیر به احمد اشعری کافی
نیست ،بلکه باید شاهد روایت کتاب از سوی احمد اشعری به شاگردانش باشیم؛
نکته ای که در دسته های چهارگانه شاهد آن نیستیم و مؤلف ،از قول و وعده خویش،
تخطی کرده است.
سرخه ای :به نظر میرسد در گروه الف با فرض روایت ابن ابی عمیر با استناد به
فهارس از یکسو و اشتهار اثر از سوی دیگر و وجود گزارشهای متعدد در اسناد از
روایت احمد از ابن ابی عمیر ،انتقال آن به دیگران نیز ثابت خواهد شد .تنها اشکال
کار فقدان روایت احمد از ابن ابی عمیر در فهارس است که پاسخی درخور دارد .و
آن عدم گزارش این انتقال از سوی منابعی است که شیخ و نجاشی برای نگارش دو
فهرست خود به آن استناد کردهاند.
در گروههای بعدی نیز با اندکی تفاوت و با اتکا به سلسله اسناد تا حدودی مشکل
مرتفع خواهد شد
]:Commented [h27

برای اثبات این مطلب ،به عنوان قرینه صحت ،می توان به همان گزارش نجاشی
درباره رابطه احمد اشعری و حسن وشاء استناد کرد.
توضیح :در گزارش آمده که احمد اشعری کتاب عالء به رزین را از حسن بن علی
وشاء اخذ کرد ولی در اسناد روایات ،هیچگاه نام وشاء را بین احمد اشعری و عالء
نمی بینیم( .توضیح دهید)

بر اشتهار آنها در دست است ،اما از روایت این آثار از سوی احمد بن محمد بن عیسی از ابن أبیعمیر در فهارس ،اطالعی
در دست نیست.
حال که نام ابن أبیعمیر به عنوان راوی کتاب در یکی از کتب فهارس ذکر شده ،نیمی از آنچه برای رسیدن به مقصود ،یعنی
احراز نقل احمد اشعری از ابن أبیعمیر ،حاصل شده است .بر این اساس ،پس از آن ضروری است احتمال گزارش این اثر
از ابن أبیعمیر به احمد بن محمد بن عیسی مورد بررسی قرار گیرد.
از میان آثاری که ابن أبیعمیر راوی آنها بوده کتابهایی وجود دارد که در نقل و انتقال منابع حدیثی میان اصحاب و در بازه
زمانی حضور مؤلف یا مدت زمانی کوتاه پس از حیات مؤلف ،به شهرت رسیدهاند .بنابراین کتاب به دست افراد مختلف
رسیده و از سوی راو یان متعدد گزارش شده است.
یکی از راو یان مهم حاضر در طبقه بعد از ابن أبیعمیر و از برجستهترین شاگردان وی ،احمد بن محمد بن عیسی اشعری
است .با توجه به شخصیت احمد بن محمد بن عیسی در گزارش کتب و روایت آنها ،1میتوان این حدس را مطرح کرد که
اگر کتابی به دست ابن أبیعمیر رسیده و در عصر خود شهرت نیز یافته ،به صورت طبیعی از ابن أبیعمیر به دست احمد
اشعری نیز رسیده است.
ارش اسناد گذشت ،حاکی از دسترسی
حال اگر اسناد احادیث نیز براساس آنچه پیشتر در باره ارتباط
ِ
روایت منابع با شیوۀ گز ِ

و روایت کتاب از سوی احمد بن عیسی باشد ،میتوان این احتمال را تحقق یافته دانست .در فهرست زیر برای اثبات اشتهار
اثر به اختصار به یکی از دو روش یادشده اشاره شده است
راو یان این گروه عبارتاند از:
 .1ابراهیم بن عبد الحمید

سرخهای :در پاورقی ارجاع شد اما به دلیل حجم مقاله ظاهرا نتوان در متن توضیح داد.
] :Commented [h28داخل پرانتز ،باید در توضیح عبارت قبل باشد ،مانند
شماره.2
سرخهای :عبارت اصالح شد

 1برای نمونه ،ن.ک :رجالالنجاشی ،ص،39
ش80

7

دلیل اشتهار« :له کتاب نوادر یرویه عنه جماعة».1
نجاشی آن کتاب را از طریق جعفر بن عبدالله المحمدی از ابن أبیعمیر از مؤلف گزارش کرده است 2.تنها یک روایت در
منابع حدیثی از طریق احمد بن محمد بن عیسی از ابن أبیعمیر از این راوی در دسترس قرار دارد.

3

 .2ابراهیم بن عثمان /عیسی (ابوأیوب الخراز)
دلیل اشتهار« :له کتاب نوادر کثیر الرواة عنه».

4

کتاب نوادر از دو طریق مختلف به شیخ طوسی و نجاشی گزارش شده است که نام ابن أبیعمیر در طریق شیخ طوسی دیده
میشود .شیخ طوسی کتاب را از طریق محمد بن الحسین بن أبیالخطاب از محمد بن أبیعمیر و صفوان از مؤلف روایت
کرده است 5.از روایات بدون واسطه احمد اشعری از ابن أبیعمیر از خزاز ،تنها دو گزارش برجای مانده است.

6

 .3اسحاق بن عمار الصیرفی
دلیل اشتهار« :له کتاب نوادریرویه عنه عدة من أصحابنا».

7

شیخ طوسی أصل او را مورد اعتماد دانسته و آن را به واسطه ابن أبیالخطاب از ابن أبیعمیر از مؤلف گزارش کرده است.

8

علیرغم آنکه شیخ طوسی ابن أبیعمیر را راوی بدون واسطه از اسحاق بن عمار معرفی نموده ،بررسی اسناد روایات این
مطلب را تایید نمیکند؛ زیرا در بیشتر آنها یک راوی دیگر میان ابن أبیعمیر و اسحاق واسطه شده است .روایات احمد
]:Commented [h29

یعنی چه؟
در ضمن ،به تعداد همر اشاره شود .مثل دو مورد پیش و پس
سرخهای :یعنی علیرغم آنکه شیخ طوسی ابن ابی عمیر را راوی بدون واسطه از اسحاق بن
عمار دانسته ولی بررسی اسناد روایات این مطلب را تایید نمی کند زیرا در همه آنها فردی
میان ابن ابی عمیر و اسحاق واسطه شده است .روایات احمد از ابن ابی عمیر از اسحاق نیز از
همین قبیل است
البته با توجه به ابهام موجود که در پرسش شما انعکاس یافته عب ارت اصالح شد

اشعری از ابن أبیعمیر از اسحاق بن عمار نیز از همین قبیل است.

9

 .4جمیل بن دراج
دلیل اشتهار« :له کتاب رواه عنه جماعات من الناس و طرقه کثیرة».

10

نجاشی این کتاب را از طریق ابن فضال از أیوب بن نوح از ابن أبیعمیر از مؤلف و شیخ طوسی 11آن را از طریق صفار از
یعقوب بن یزد از ابن أبیعمیر و صفوان از مؤلف روایت کردهاند .روایات متعددی از طریق احمد اشعری از ابن أبیعمیر از
جمیل بن دراج گزارش شده است.

12

 .5جمیل بن صالح االسدی
دلیل اشتهار « :أکثر ما یرى منه نسخة روایة الحسن بن محبوب أو محمد بن أبی عمیر»
صالح».

13

و «عن غیر واحد ،عن جمیل بن

14

نجاشی با اشاره به روایت کتاب از سوی قمیان و کوفیان ،سه طریق به آن را معرفی کرده است .در طریق دوم نام ابن نهیک
از ابن أبیعمیر از مؤلف و در طریق سوم نام احمد اشعری از علی بن حدید از مؤلف دیده میشود .نجاشی نسخههای

 1رجالالنجاشی ،ص ،20ش27

 7رجالالنجاشی ،ص ،71ش169

 12برای نمونه ،ن.ک :الکافی ،ج ،1ص،279

 2رجالالنجاشی ،ص ،20ش27

 8الفهرست ،ص ،39ش169

ح ،4ص ،446ح ،22ج ،2ص ،38ح ،6ج،3

 3تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،455ح32

9

 4رجالالنجاشی ،ص ،20ش25

ص ،173ح ،17ج ،5ص ،238ح3؛

 5الفهرست ،ص ،18ش13
 6ن.ک :الکافی ،ج ،8ص ،305ح473؛
تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،20ح.1

برای نمونه ،ن.ک :الکافی ،ج ،4ص ،44ح،3

تهذیباألحکام ،ج ،6ص ،190ح.31
 10رجالالنجاشی ،ص ،126ش328
 11الفهرست ،ص ،114ش154

8

ص ،464ح ،4ص ،557ح ،1ج ،5ص،229
ح 1؛ تهذیباألحکام ،ج ،3ص ،293ح،13
ج ،5ص ،166ح ،78ج ،7ص ،66ح،27
ج ،9ص ،277ح.14
 13رجالالنجاشی ،ص ،127ش329
 14الفهرست ،ص ،114ش155

روایت شده از سوی ابن محبوب و ابن أبیعمیر را مشهورتر دانسته است 1.روایات متعددی از طریق احمد اشعری از ابن
أبیعمیر از جمیل بن صالح گزارش شده است.

2

 .6الحارث بن المغیرة
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه عدة من أصحابنا».
]:Commented [h30

تعبیر علمی و جالبی نیست .بفرمایید محمد بن خالد برقی یا محمد برقی.
اصالح در دیگر جاهای مقاله نیز رعایت شود.
سرخهای :عبارت اصالح شد
]:Commented [h31

این جمله کمی مغلق است.
سرخهای :عبارت اصالح شد

3

شیخ صدوق در معرفی طریقش به حارث بن مغیرة آن را به واسطه محمد بن خالد برقی از یونس بن عبدالرحمن و ابن
4

أبیعمیر از مؤلف ،روایت کرده است .در هیج سندی ،روایت احمد از ابن أبیعمیر بدون واسطه از حارث مشاهده
نمیشود .شیخ صدوق تنها یک خبر 5را در فقیه از حارث آورده است .به نظر میرسد برای اثبات روایت بدون واسطۀ کتاب
حارث از سوی ابن أبیعمیر نمیتوان تنها به این طریق بسنده نمود.
 .7الحسین بن زید ذو الدمعه
دلیل اشتهار« :کتابه تختلف (یختلف) الروایة له».

6

عبارت فوق از نجاشی در باره طرق و نسخههای کتاب ،اگر چه به اختالف نسخ اشاره دارد؛ ولی تعدد نسخهها خود گواه بر
تعدد راو یان و بیانگر شهرت کتاب است .در هیچیک از طرق نجاشی و شیخ طوسی نام ابن أبیعمیر دیده نمیشود؛ اما
شیخ صدوق در ارائه طریق خود به این مؤلف ،از روایت ایوب بن نوح از ابن أبیعمیر خبر داده است 7.هیچ روایتی از احمد
اشعری از ابن أبیعمیر از حسین بن زید در کتب الکافی ،تهذیب و دیگر آثار شیخ صدوق وجود ندارد .جز طریق فوق
گزارشی از روایت ابن أبیعمیر از این مؤلف نیز در دست نیست .شیخ صدوق خود نیز در فقیه ،دو خبر 8را بدون واسطه از
حسین بن زید روایت کرده و در خبری دیگر آورده است« :روی محمد بن زیاد عن الحسین بن زید».

9

با توجه به شیوه شیخ صدوق در مشیخه که گاه طریق خود را به افراد ،با واسطه دیگر منابع ارائه نموده ،احتمال نقل این
احادیث از منبعی دیگر منتفی نیست .این برداشت با توجه به کوفی بودن دو طریق ارائه شده از سوی نجاشی و شیخ طوسی
تقو یت میشود .زیرا میتواند نشان دهنده عدم دسترسی مشایخ قم به این اثر یا عدم روایت این اثر از سوی ایشان ،باشد.
]:Commented [h32

شاید بهتر باشد تفکیکی در راویان گروه الف صورت پذیرد .راویانی که احمد در
اسناد روایاتشان هست و راویانی که احمد را در اسناد روایاتشان نمی بینیم.

 .8حفص بن البختری
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه عنه جماعه منهم محمد بن ابیعمیر».

10

در این صورت ،این مورد و موارد بعدی هم سنج ،در دسته دیگر و پشت سر هم

روایات اندکی از طریق احمد از ابن أبیعمیر به حفص برجای مانده است.

سرخهای :به نکته دقیقی اشاره فرمودید که مورد توجه ما هم بوده است .اما این نکته

 .9الحکم بن حکیم الصیرفی

آورده می شود.
را در انتها و در جمع بندی بند الف مد نظر قرار دادیم .یعنی در آخرین پارگراف ص
 16گفته شد با مالحظه وجود همزمان احمد و ابن ابی عمیر و مؤلف در اسناد فراوان
گزارش تنها  6اثر را می توانیم به کمک دو شاهد دیگر یعنی شهرت و گزارش
فهارس بپذیریم.

دلیل اشتهار :طرق متعدد ارائه شده از سوی نجاشی 12و شیخ طوسی.

11

13

نجاشی و شیخ طوسی در برخی از طرق ،کتاب این مؤلف را به واسطه محمد بن خالد برقی از ابن أبیعمیر روایت کردهاند.
هیچ روایتی از احمد اشعری از ابن أبیعمیر از حکم در کتب اربعه و آثار صدوق مشاهده نمیشود.

اما نویسنده دوم مقاله اصرار داشت که نیازی به استناد به کثرت روایات نیست به
همین خاطر بر اساس مبنای ایشان احتمال دیگری را در ص  17مطرح کردیم که به
واسطه شهرت ،کتاب به دست احمد رسیده اما به دلیل امکان دستیابی محدثان به
نسخ مختلف نسخه روایت شده از سوی احمد را روایت نکرده و از سایر نسخ
استفاده کرده اند
برای نمونه عکس نجاشی در باره کتب حسین بن سعید می گوید نسخههای فراوانی
از آن در دست است اما نسخه احمد اشهر است
به عبارت دیگر ممکن است نسخههای گزارش شده از سوی احمد در اولویت چندم
قرار گرفته و نسخههایی برتر از آن در دسترس محدثان قرار گرفته لذا از نسخه احمد
صرف نظر کرده باشند.

 1رجالالنجاشی ،ص ،127ش329

 4کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص455

 9کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص.382

2

5

10

برای نمونه ،ن.ک :الکافی ،ج ،3ص ،38ح،1

ج ،4ص ،408ح ،9ج ،5ص ،229ح5؛
تهذیباألحکام ،ج ،5ص ،106ح ،14ج،6
ص ،375ح.213
 3رجالالنجاشی ،ص ،139ش361

کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.442

رجالالنجاشی ،ص ،134ش344

 6رجالالنجاشی ،ص ،52ش115

 11برای نمونه ،ن.ک :الکافی ،ج ،2ص،474

7

ح ،2ج ،4ص ،445ح1

کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص511

 8کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص،583

 12رجالالنجاشی ،ص ،137ش353

ج ،3ص.296

13

9

الفهرست ،ص ،160ش248

 .10حماد بن عثمان الناب
دلیل اشتهار« :روى عنه جماعة».

1

وجود طرق متعدد به کتاب وی نیز شهرت آن را تثبیت میکند .در یکی از طرق شیخ طوسی به کتاب حماد ،روایت حسن
بن علی بن فضال از ابن أبیعمیر از مؤلف ،آمده است 2.روایات بسیاری از احمد از ابن أبیعمیر از حماد در منابع دیده
میشود.

3

 .11حمزة بن حمران
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه عدة من أصحابنا».

4

در طرق نجاشی و شیخ طوسی به این کتاب ،نام ابن أبیعمیر نیامده؛ اما شیخ صدوق در تبیین طریق خود به مؤلف ،آن را
از یعقوب بن یزید از ابن ابیعمیر ،روایت کرده است.

5
6

تنها یک روایت از احمد اشعری از ابن أبیعمیر از حمزه بن حمران در گزارش منابع آمده است .شیخ صدوق نیز در فقیه
چهار خبر 7را از حمزة بن حمران روایت کرده که در آخرین مورد آنها آمده است« :روی حمزة بن حمران بإسناده .»...این
تعبیر احتمال دسترسی شیخ صدوق به اثر وی را تقو یت مینماید.
 .12حمید بن المثنی العجلی
دلیل اشتهار :تعدد طرق به کتاب حمید بن المثنی.

8

در طریق شیخ طوسی  ،کتاب را یعقوب بن یزید و ابن ابیالخطاب از ابن ابیعمیر و صفوان از مؤلف روایت کردهاند .با
مراجعه به منابع حدیثی میتوان به سه روایت دست یافت که احمد اشعری از ابن أبیعمیر از حمید ،آنها را روایت کرده
است.

9

 .13خالد السدی البزاز
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه عدة منهم ابن أبیعمیر».

10

11

نام وی در برخی گزارشها ،خالد السندی آمده است .در طریق نجاشی و شیخ طوسی به کتاب ،نام یحیى بن زكریا و
محمد بن مفضل بن إبراهیم األشعری از ابن أبیعمیر از مؤلف آمده است 12.روایات اندکی از احمد اشعری از ابن
أبیعمیر از خالد نقل شده است.

13

 .14ذریح بن محمد المحاربی

 1رجالالنجاشی ،ص ،143ش371

 4رجالالنجاشی ،ص ،140ش345

 9برای نمونه ،ن.ک :الکافی ،ج ،5ص،221

 2الفهرست ،ص ،156ش240

 5کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص512

ح7؛ تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،46ح،88

 3برای نمونه ،ن.ک :الکافی ،ج ،3ص ،48ح،5

6

ص ،441ح ،2ج ،4ص ،76ح1؛
تهذیباألحکام ،ج ،1ص ،124ح،26
ص ،150ح119؛ التوحید ،ج ،1ص،389
ح119؛ الخصال ،ج ،1ص ،190ح،262
ص ،235ح75؛ علل الشرایع ،ج ،1ص،283

الخصال ،ج ،1ص ،14ح48

 7کتاب من الیحضره الفقیه :ج ،2ص،517
ص ،584ج ،3ص ،222ص ،482ص.533
 8ن.ک :الفهرست ،ص ،154ش236؛
رجالالنجاشی ،ص ،133ش340

ح ،1ج ،2ص ،396ح5

ج ،7ص ،309ح ،40ج ،8ص ،105ح4
 10رجالالنجاشی ،ص ،154ش405
 11الفهرست ،ص ،175ش.271
 12رجالالنجاشی ،ص ،154ش405؛
الفهرست ،ص ،175ش271
 13ن.ک :تهذیباألحکام ،ج ،5ص،378
 ،232ج ،9ص ،387ح4
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دلیل اشتهار« :له کتاب .یرویه عدة من أصحابنا».

1

تعدد طرق به کتاب نیز این شهرت را تقویت میکند .شیخ طوسی کتاب را از طریق ابراهیم بن هاشم از ابن ابیعمیر از
مؤلف گزارش کرده است 2.در هیچ سندی روایت احمد از ابن أبیعمیر از ذریح دیده نمیشود.
 .15ربعی بن عبدالله بن الجارود
دلیل اشتهار« :له کتاب رواه عنه عدة من أصحابنا».

3
4

شیخ طوسی پس از ارائه دو طریق گفته است« :و رواه ابن أبیعمیر عن ربعی بن عبداهلل» .از طریق نخست شیخ طوسی
چنین برمیآید که احمد بن محمد بن عیسی این اثر را به واسطه حسین بن سعید از حماد از ربعی روایت کرده است .با
بررسی اسناد برجای مانده در منابع حدیثی نیز گزارشی از روایت احمد اشعری از ابن أبیعمیر از ربعی به چشم نمیخورد.
 .16رفاعة بن موسی النخاس
دلیل اشتهار :تعدد طرق ارائه شده از سوی نجاشی و شیخ طوسی.

5

شیخ طوسی در یکی از طرق ،کتاب رفاعه را به واسطه یعقوب بن یزید و محمد بن الحسین از محمد بن أبیعمیر و صفوان
بن یحیی از رفاعة ،گزارش کرده است .شیخ طوسی ،طریق دوم خود را به روایت احمد اشعری از بزنطی از ابن فضال از
رفاعة ،اختصاص داده است .روایتی از احمد اشعری از ابن أبیعمیر از رفاعه در دست نیست.
 .17زید النرسی
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه جماعة».

6

نجاشی کتاب زید را به واسطه إبراهیم بن هاشم از ابن أبیعمیر از زید النرسی ،گزارش کرده است .در هیچ سندی روایت
احمد اشعری از ابن أبیعمیر از زید النرسی ،دیده نمیشود.
 .18سلیم الفراء
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه جماعة منهم محمد بن أبیعمیر».

7

دو روایت از احمد اشعری از ابن أبیعمیر از سلیم در منابع حدیثی در دسترس قرار دارد.

8

 .19شعیب بن یعقوب العقرقوفی
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه حماد بن عیسى و غیره».

9

در دو طریق شیخ طوسی به کتاب شعیب ،روایت ابراهیم بن هاشم و یعقوب بن یزید و علی بن السندی از حماد بن عیسی
و ابن ابیعمیر از مؤلف ،آمده است 10.همچنین از بررسی راو یان از شعیب میتوان حدس زد که صفوان نیز دیگر راوی کتاب
شعیب است .گزارشی از روایت احمد اشعری از ابن أبیعمیر از شعیب بن یعقوب به دست نیامد.

11

 .20صفوان بن مهران الجمال

 1رجالالنجاشی ،ص ،163ش431

 6رجالالنجاشی ،ص ،174ش460

 11سند موجود در تهذیباألحکام ،ج،10

 2الفهرست ،ص ،189ش279

7

ص ،25مردد بوده و ممکن است منظور از

 3رجالالنجاشی ،ص ،167ش441

 8الکافی ،ج ،2ص ،523ح ،6ج ،6ص،493

 4الفهرست ،ص ،195ش294

ح1

رجالالنجاشی ،ص ،193ش516

 5ن.ک :رجالالنجاشی ،ص ،166ش438؛

9

الفهرست ،196 ،ش296

 10الفهرست ،235 ،ش351

رجالالنجاشی ،ص ،195ش520

11

احمد بن محمد ،برقی باشد .همچنین احتمال
دارد منظور از شعیب ،شعیب بن أعین باشد.

دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه جماعة».

1
2

در طریق ارائه شده از سوی شیخ صدوق  ،این کتاب به واسطۀ ابراهیم بن هاشم از ابن أبیعمیر از مؤلف ،روایت شده
]:Commented [h33

یعنی در این روایت ،احمد اشعری نقش آفرین است؟
ظاهرا نه اینگونه است.
سرخهای :عبارت اصالح شد

است .حدیثی از طریق احمد اشعری از ابن أبیعمیر از صفوان در دست نیست.
 .21عبدالله بن أبییعفور
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه عنه عدة من أصحابنا».

3

در طریق شیخ صدوق 4روایت محمد بن خالد برقی از ابن ابیعمیر از حماد بن عثمان از ابن أبییعفور ،مشاهده میشود.
در هیچیک از اسناد ،همزمان نام احمد بن محمد ،ابن أبیعمیر و ابن أبییعفور ،نیامده است.
 .22عبدالله بن سنان
دلیل اشتهار« :روى هذه الكتب عنه جماعات من أصحابنا».

5

شیخ طوسی تنها یک اثر به ابن سنان نسبت داده و در معرفی طریق خود به این اثر ،آن را از یعقوب بن یز ید و محمد بن ابن
أبیالخطاب از محمد بن أبیعمیر از ابن سنان ،روایت کرده است 6.در سند دو روایت ،نام احمد از ابن أبیعمیر از عبدالله
بن سنان آمده است.

7

 .23عبدالله بن مسکان
دلیل اشتهار :تعدد طرق شیخ صدوق و نجاشی و شیخ طوسی.

8

شیخ طوسی در طریق به کتاب آورده است« :رویناه باإلسناد األول عن أبیعمیر و صفوان جمیعا عنه» 9.چند گزارش از روایت
احمد از ابن أبیعمیر از عبدالله بن مسکان در دست است.

10

 .24عمر بن یزید بیاع السابری
دلیل اشتهار :گوناگونی طرق ارائه شده در فهارس و تعدد راویان کتاب.
محمد بن ابیعمیر ،صفوان بن یحیی ،الحسین بن عمر بن یزید ،محمد بن عباس ،محمد بن عذافر و محمد بن عبد الحمید،
همگی راوی کتاب عمر بن یزید بودهاند 11.شیخ صدوق یکی از سه طریق خود به عمر بن یزید را به واسطۀ یعقوب بن یزید
از محمد بن ابیعمیر و صفوان بن یحیی از مؤلف  12،ارائه داده است.
تنها در كتاب امالی شیخ مفید 13گزارش بدون واسطه احمد اشعری از ابن أبیعمیر از عمر بن یزید آمده است.
این سند با گزارش كشی 14از همین خبر كه ابراهیم بن عبد الحمید در میان ابن أبیعمیر و عمر بن یزید قرار
دارد ،ناهماهنگ است.

 1رجالالنجاشی ،ص ،198ش525

 7الکافی ،ج ،1ص ،456ح6؛در سند موجود

 2کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص436

در الخصال ،ج ،1ص ،208ح ،29احتمال

تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،210ح ،4ج،9

افتادگی نام حسین بن سعید بسیار زیاد است.

ص ،295ح16

 8ن.ک :رجالالنجاشی ،ص ،214ش559؛

 11ن.ک :رجالالنجاشی ،ص ،283ش751؛

الفهرست ،ص ،294ش441؛ کتاب من

الفهرست،ص  ،324ش503؛ کتاب من

الیحضره الفقیه ،ج ،4ص461

الیحضره الفقیه ،ج ،4ص425

 9الفهرست،ص  ،294ش441

 12کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص425

 3رجالالنجاشی ،ص ،213ش556
 4کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص428
 5رجالالنجاشی ،ص ،214ش558
 6الفهرست ،ص ،291ش434

 10الکافی ،ج ،3ص ،504ح10؛

 13األمالی ،الشیخ المفید ،ص.136
 14اختیار معرفة الرجال ،ج ،1ص72
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 .25معاو یه بن عمار الدهنی
دلیل اشتهار« :رواه عنه جماعة کثیرة من أصحابنا و نحن ذاکرون بعض طرقهم».

1

کتاب الحج معاویة بن عمار از منابع بسیار مشهور است .نجاشی این کتاب را از طریق جعفر بن عبدالله المحمدی از ابن
أبیعمیر از معاو یة ،گزارش کرده است .در روایات معدودی نام احمد اشعری ،ابن أبیعمیر و معاو یه دیده میشود.

2

 .26معاو یه بن وهب
دلیل اشتهار :تعدد طریق و راویان.
نجاشی از طریق خود به کتاب فضائل الحج معاویة به واسطۀ یعقوب بن یز ید از ابن أبیعمیر از مؤلف خبر داده است.

3

شیخ طوسی نیز احمد بن محمد از علی بن الحکم از معاویة و ابراهیم بن هاشم از ابن ابیعمیر از مؤلف را در دو طریق
خود معرفی کرده است 4.تنها در سند یک روایت در بحث حج ،نام احمد اشعری ،ابن أبیعمیر و معاو یه دیده میشود.

5

 .27هشام بن سالم الجوالیقی
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه جماعة».

6
7

ابن نهیک از ابن أبیعمیر از هشام در طریق نجاشی حضور دارند .در روایات بسیاری نام احمد اشعری ،ابن أبیعمیر و
هشام بن سالم دیده میشود.

8

 .28هاشم بن المثنی الحناط
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه جماعة».

9

در طریق نجاشی به کتاب ،نام عبیدالله بن احمد بن نهیک از ابن أبیعمیر از مؤلف دیده میشود .تنها یک روایت از احمد
اشعری از ابن أبیعمیر از هاشم بن المثنی در کتب حدیثی دیده میشود.

10

 6تن از راویان ذکر شده در گروه الف یعنی؛ اسحاق بن عمار ،جمیل بن دراج ،جمیل بن صالح ،حماد بن عثمان ،عبدالله
بن مسکان و هشام بن سالم ،را با استناد به سه شاهد ،میتوان در شمار کسانی قرار داد که احمد بن محمد بن عیسی آثار
ایشان را از ابن أبیعمیر روایت کرده است .این سه شاهد عبارتاند از – 1 :وجود گزارشی از روایت کتاب از سوی ابن
أبیعمیر در فهارس  – 2شهرت اثر  – 3فراوانی روایت احمد اشعری از ابن أبیعمیر از ایشان .این در حالی است که در طرق
موجود در فهارس ،مستندی بر روایت احمد از ابن أبی عمیر از این افراد در دست نیست .بر این اساس با افزودن این  6نفر
به فهرست قبلی تعداد افراد را میتوان بالغ بر  78تن دانست.
این کمترین تعداد از گروه الف است که میتوان مجموعه مؤلفان پیشگفته افزوده .در این مرحله تالش میکنیم با بیان برخی
مقدمات احتمال انضمام افراد دیگر موجود در این گروه را به آن مجموعه قوت بخشیم.
گفته آمد که شهرت یک کتاب نشانه اعتماد راویان و اعتبار نسبی آن تلقی میشود .روشن است که پذیرش یک اثر از سوی
اصحاب و اشتهار آن در نزد محدثان ،سبب می شود که آن کتاب از گزندهای احتمالی مصون مانده و در طول زمان از دایره

 1رجالالنجاشی ،ص ،411ش1096

 6رجالالنجاشی ،ص ،434ش1165

 2تهذیباألحکام ،ج ،5ص ،459ح242

7

 3رجالالنجاشی ،ص ،412ش1097

 8برای نمونه ،ن.ک :الکافی ،ج ،1ص،306

 4الفهرست ،ص ،463ش738

ح ،2ج ،2ص ،474ح ،2ج ،3ص ،285ح9؛

رجالالنجاشی ،ص ،434ش1165

 5تهذیباألحکام ،ج ،5ص ،441ح179

13

تهذیباألحکام ،ج ،2ص ،300ح،64
ص ،329ح ،205ج ،7ص ،12ح49
 9رجالالنجاشی ،ص ،435ش1167
 10تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،328ح۸

روایتگری اصحاب به نسلهای بعدی ،خارج نشود .طبعا شهرتی که مالزم با اعتبار نسبی کتاب است در طبقات بعدی
راویان استمرار خواهد یافت .براین اساس خارج شدن یک کتاب از حد شهرت در دو یا سه طبقه بعد از زمان مؤلف ،با
شهرت ابتدائی آن بعید به نظر میرسد.
از مسافرتهای فراوان احمد اشعری به کوفه و بغداد ،و عزم وی بر انتقال میراث حدیثی آن دیار به قم و رابطه بسیار زیاد وی
با ابن أبیعمیر ،میتوان حدس زد علی القاعده آثار پدیدآورندگان معرفی شده در گروه الف به احمد اشعری نیز رسیده
]:Commented [h34

این نکته در جاهای متعدد مقاله آمده ،در حالی که می توان این نکته را به آن افزود
که احمد اشعری در مسافرتش به کوفه ،اخذ و انتقال آثار حدیثی مشایخ حدیثی کوفه
را مد نظر داشته و میراث عظیمی را انتقال داده است( .گزارش نجاشی از سفر وی به
کوفه در ترجمه حسن وشاء ،گویای آن است .همچنین نقش آفرینی احمد اشعری در
انتقال حدود  200کتاب از کتب اصحاب امامیه ،بر اساس فهارس موجود)
از این رو ،اگر چه در سند روایات زیادی واقع نشده ،ولی می توان طریقیت وی را
اثبات نمود.
سرخه ای :مرحبا به ناصرنا سعی شد عبارت بر این اساس اصالح شود

است .این گمان با فرض دستیابی ابن أبیعمیر به آثار مشهور در عصر مؤلف بسیار قوت خواهد یافت.
نکته حائز اهمیت در تایید این مطلب آن است که اصحاب حدیث غالبا برای دریافت نسخههای آثار به یک استاد رجوع
نکرده و به دریافت نسخ دیگر اساتید نیز نظر داشتهاند .این نکته با مراجعه به کتب فهارس برجای مانده و بررسی طرق،
1

کامال قابل اثبات است؛ بنابراین احتمال آنکه روایت احمد اشعری از دیگر مشایخ در فهارس به ثبت نرسیده و گزارش وی
از ابن أبیعمیر در دسترس نباشد ،قابل پذیرش است.
با این بیان روشن میشود که عالوه بر آنکه احتماال آثار مؤلفان گروه الف به دست احمد اشعری رسیده ،بلکه به دلیل شهرت،
از سوی وی گزارش نیز شده است؛ مگر آنکه دلیلی روشن بر نپذیرفتن احمد بن محمد بن عیسی در دست باشد که نیست.
حال گوییم؛ بر فرض پذیرش این مقدمات ،باید همه آثار فهرست شده در گروه الف را نیز در شمار کتب روایت شده از
سوی احمد اشعری از ابن ابیعمیر از مؤلفان قرار داد .این مجموعه با احتساب  72مؤلف حاضر در فهرست مؤلفان ،به
حدود  100نفر خواهد رسید که مطابق گزارش شیخ طوسی است.
گروه ب)
این دسته شامل راو یان مؤلفی است که گزارش آثار ایشان از سوی ابن أبیعمیر در منابع موجود بوده؛ اما شاهدی بر شهرت
آنها در دست نیست .همچنین دلیلی اطمینانآور از روایت این آثار از سوی احمد بن محمد بن عیسی از ابن أبیعمیر در
اختیار نداریم .یادآوری این نکته ضروری است که در مواردی که نام این افراد در فهارس نیامده تنها به گزارش از مشیخه
شیخ صدوق در کتاب من ال یحضره الفقیه ،استناد شده است .راو یان این گروه عبارتاند از:
 .1اسماعیل بن الفضل
شیخ صدوق احادیث وی را در فقیه از طریق عبدالله بن عامر از ابن أبیعمیر از عبدالرحمن بن محمد از فضل پسر مؤلف
از مؤلف ،روایت کرده است 2.اسماعیل بن الفضل همان کسی است که شیخ صدوق رساله حقوق امام سجاد(ع) را از طریقی
دیگر از او و به واسطه ابوحمزة ثمالی روایت کرده است 3.براساس این شواهد میتوان ابن الفضل را در شمار مؤلفان جای

]:Commented [h35

همان تعلیقه صفحه  11در اینجا نیز وارد است.
سرخهای :با سپاس پاسخ داده شد

داد .هیچ سندی مشتمل بر نام احمد بن محمد بن عیسی ،ابن أبیعمیر و اسماعیل بن الفضل در منابع حدیثی یافت نشد.
 .2بکیر بن اعین
شیخ صدوق در طریق خود به بکیر آن را به واسطۀ ابراهیم بن هاشم از ابن أبیعمیر از بکیر ،گزارش کرده است 4.تنها در یک
گزارش روایت احمد بن عیسی از ابن أبیعمیر از عمر بن اذینة از بکیر دیده میشود.

5

 .3حریز بن عبدالله السجستانی

 1برای نمونه ،ن.ک :به طرق ارائه شده در
الفهرست ،ص ،17ش ،12ص ،291ش434؛

الکافی ،ج ،4ص ،326ح ،1و ص ،325ح3؛
اإلستبصار ،ج ،2ص ،156ح19
 2کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص505
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 3کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص512
4

كتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص441

 5الفصول المختاره ،ص180

نجاشی در معرفی طریق خود به کتاب صالة حریز از نام ابن نهیک از ابن أبیعمیر از حماد از حریز ،بهره برده است 1.در
طریق شیخ طوسی نیز نام همین افراد دیده میشود 2.در سند هیچ حدیثی همزمان نام احمد اشعری ،ابن أبیعمیر و حریز
نیامده است.
 .4الحسین بن أبیالعالء الخفاف
3

شیخ طوسی در طریق کتاب وی؛ از ابن أبیالخطاب از ابن أبیعمیر و صفوان از مؤلف ،نام برده است .تنها در یک گزارش
روایت احمد اشعری از ابن أبیعمیر از خفاف آمده است.

4

 .5الحسین بن مصعب الهمدانی
5

در طریق شیخ طوسی طاطری از ابن أبیعمیر از مؤلف روایت کرده است .روایات اندکی را احمد از ابن أبیعمیر از
حسین بن مصعب روایت کرده است.

6

 .6حمدان بن المهلب القمی
7

عبارت «له کتاب یرویه محمد بن أبیعمیر» ،تنها گزارش مرتبط با او است که برجای مانده و هیچ اطالع دیگری از وی در
ِ

دست نیست.

 .7رومی بن زرارة بن أعین
8

شیخ صدوق روایات رومی بن زرارة در فقیه را از طریق عبدالله بن عامر از ابن أبیعمیر از وی ،گزارش کرده است .روایتی
از ابن أبیعمیر از رومی در منابع حدیثی دیده نمیشود .همه افراد حاضر در طریق شیخ صدوق ،مؤلف اثری بودهاند؛ بنابراین
احتمال نقل از منابع واسطه در فقیه منتفی نیست.
 .8زرارة بن اعین
9

شیخ طوسی در طریقش به زرارة  ،محمد بن خالد برقی از ابن أبیعمیر از بعض أصحابه از زرارة را آورده است .در تعدادی
از روایات ،نام احمد اشعری ،ابن أبیعمیر و زرارة دیده میشود 10.نکته آن است که در برخالف شهرت فوق العادۀ زرارة جز
اثری با عنوان «االستطاعة و الجبر» 11،به وی منسوب نیست .میتوان حدس زد که زرارة مجموعۀ احادیث خود را در قالب
اثری مکتوب در اختیار دیگران قرار نداده است؛ وگرنه الاقل باید گزارشی از آن در فهارس به ثبت میرسید.
 .9زیاد بن سوقه
در طریق شیخ صدوق به وی ،أیوب بن نوح از ابن أبیعمیر از ابن سوقة آمده است 12.در منابع حدیثی سندی مشتمل بر نام
]:Commented [h36

...بر نام احمد اشعری  ،ابن ابی عمیر و زیاد...
سرخهای :منظور این است که حتی ترکیب ابن ابی عمیر و زیاد نیز در اسناد نیامده

ابن أبیعمیر و زیاد بن سوقه در دست نیست.
 .10زید الزراد

چه رسد به اینکه نام احمد هم باشد

 1رجالالنجاشی ،ص ،144ش375

 6األمالی ،الشیخ الصدوق ،ج ،1ص،245

 10برای نمونه ،ن.ک :الکافی ،ج ،1ص،446

 2الفهرست ،ص ،169ش249
 3الفهرست ،ص ،140ش204
 4الکافی ،ج ،1ص ،178ح1
 5الفهرست» ،ص ،149ش229

ح4؛ الخصال ،ج ،1ص ،123ح ،118ص،128

ح ،22ج ،7ص ،86ح3؛ تهذیباألحکام،

ح131

ج ،2ص ،318ح ،157ج ،3ص ،323ح32

 7رجالالنجاشی ،ص ،139ش359

 11رجالالنجاشی ،ص ،175ش463؛

 8کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص526

الفهرست ،ص ،209ش312

 9الفهرست ،ص ،209ش312

 12کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص452
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نجاشی کتاب زید زراد را به واسطۀ محمد بن عیسی بن عبید از ابن أبیعمیر از مؤلف گزارش کرده است 1.از سوی دیگر
براساس گزارش شیخ طوسی 2،ابن ولید این کتاب را «موضوع» میدانسته و از روایت آن پرهیز داشته؛ اما ابن غضائری 3این
ادعا را رد کرده است .روایتی از طریق احمد اشعری از ابن أبیعمیر از زید الزراد ،گزارش نشده است.
 .11سلیمان بن خالد االقطع
4

نجاشی گفته است که سلیمان مؤلف اثری است که ابن مسکان آن را روایت کرده است .در طریق شیخ صدوق به سلیمان،
إبراهیم بن هاشم از ابن أبیعمیر از هشام بن سالم از سلیمان ،دیده میشود 5.تعدادی از احادیث ،از طریق احمد اشعری از
ابن أبیعمیر به واسطه هشام از سلیمان روایت شده است.

6

 .12عبدالرحمن بن أبیعبدالله البصری
]:Commented [h37

شاید به ذکر این جمله در ابتدای برخی شماره ها نیاز نباشد .همینکه در ابتدای
بحث ،وقوع در مشیخه را حاکی از مؤلف بودن راوی دانسته اید ،کفایت می کند.
فقط اشاره کنید که در مشیخه صدوق آمده
سرخهای :براساس فرمایش شما با ذکر تذکری در ابتدای بند ب سایر موارد نیز
اصالح شد
] :Commented [h38از احمد از ابن ابی عمیر
سرخه ای :منظور این است که حتی ترکیب ابن ابی عمیر و مؤلف نیز در اسناد نیامده
چه رسد به اینکه نام احمد هم باشد

شیخ صدوق طریق خود به وی را به واسطۀ أیوب بن نوح از ابن أبیعمیر و دیگران از عبدالرحمن بن أبیعبدالله ،نقل کرده
7

است .در احادیث برجای مانده ،هیچ حدیثی را احمد اشعری از ابن أبیعمیر از عبدالرحمن روایت نکرده است.
 .13عبدالله بن سلیمان
شیخ صدوق گفته است؛ احادیث عبدالله را به واسطۀ یعقوب بن یز ید از صفوان بن یحیی و ابن أبیعمیر از عبدالله بن
سلیمان ،نقل کرده است 8.روایت بدون واسطهای از ابن أبیعمیر از عبدالله بن سلیمان در دست نیست.
 .14علی بن عطیة
شیخ طوسی علی بن عطیة را مؤلف کتابی دانسته که برقی از ابن أبیعمیر از علی بن عطیة روایت کرده است 9.روایات اندکی
از طریق احمد از ابن أبیعمیر از ابن عطیه برجای مانده است.

10

 .15عمر بن یزید بن ذبیان
11

نجاشی طریق خود به عمر بن یزید را به واسطۀ علی بن الحسن بن فضال از ابن أبیعمیر از مؤلف ،گزارش کرده است .در
اسناد روایات نام همزمان سه راوی یعنی احمد اشعری ،ابن أبیعمیر و عمر بن یزید دیده نمیشود.
 .16محمد بن علی بن النعمان االحول
12

شیخ طوسی آثار متعددی را به وی نسبت داده است .در طریق شیخ صدوق ،ابراهیم بن هاشم از دو استادش ابن أبیعمیر
و ابن محبوب از محمد بن نعمان ،روایت کرده است 13.تنها در سند دو روایت نام احمد اشعری ،ابن أبیعمیر و احول دیده
میشود.

14

کاندید قرار گرفتن در فهرست کسانی که کتاب ایشان از
در این گروه تنها میتوان نام سلیمان بن خالد االقطع را به عنوان
ِ

طریق ابن أبی عمیر به احمد اشعری و از سوی او به دیگران روایت شده ،قرار داد .وجود گزارشی از روایت اثر به واسطۀ ابن
أبیعمیر و دسترسی به گزارش های متعدد از حضور این سه تن در اسناد احادیث ،مستند این برداشت است.
 1رجالالنجاشی ،ص۴۶۱ ،175

 6برای نمونه ،ن.ک :الکافی ،ج ،3ص،285

 10الکافی ،ج ،2ص ،300ح ،5ج ،5ص،149

 2الفهرست ،ص ،201ش300

ح ،9ص ،379ح ،3ج ،7ص ،146ح،1

ح7؛ تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،3ح4

ص ،218ح3؛ تهذیباألحکام ،ج ،8ص،99

11

 3الرجال البن الغضائری ،ص ،62ش3
 4رجالالنجاشی ،ص ،183ش484
 5کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص439

ح ،12ج ،9ص ،334ح.4
 7کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص426
 8کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص463
 9الفهرست ،ص ،283ش421
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رجالالنجاشی ،ص ،286ش763

 12الفهرست ،ص ،388ش595
13

کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص428

 14الکافی ،ج ،1ص ،133ح1؛ تهذیباألحکام،
ج ،8ص ،17ح29

گروه ج)
این گروه به راو یانی اختصاص دارد که کتاب ایشان در شمار منابع مشهور قرار دارد؛ اما در کتب فهارس و مشایخ از ابن
]:Commented [h39

اضافه شود ... :گرچه در اسناد روایات ،ابن ابی عمیر از ایشان روایت مستقیم دارد.
سرخه ای :مشکل این است که یا روایتی نیست یا بسیار اندک است

أبیعمیر به عنوان راوی کتاب یاد نشده است؛ اما در پارهای موارد روایت بدون واسطۀ ابن أبیعمیر از ایشان مشاهده میشود.
میتوان این گمان را در این گروه مطرح کرد که به دلیل شهرت اثر و بر فرض گستردگی گزارش احمد اشعری از ابن أبیعمیر
از مؤلف در اسناد احادیث  ،احتماال اثر مورد بحث نیز در شمار منابع روایت شده از سوی این دو راوی بوده است .راو یان
این گروه عبارتاند از:
 .1داود بن الحصین االسدی
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه عنه عدة من أصحابنا».

1

تنها یک روایت از طریق احمد اشعری از ابن أبیعمیر از داود نقل شده است.

2

 .2زید الشحام
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه جماعة».

3

تنها در دو مورد احمد بن محمد از ابن أبیعمیر به واسطه فردی دیگر ،روایتی را از زید الشحام ،نقل کرده است.

4

 .3سیف بن عمیره
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه جماعات من أصحابنا».

5

روایات بسیار اندکی از طریق احمد بن محمد از ابن أبیعمیر از سیف بن عمیره روایت شده است.

6

 .4صباح بن صبیح الحذاء (ابوالصباح الحذاء)
دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه عنه جماعة».

7

تنها یک سند مشتمل بر نام هر سه راوی است.

8

 .5عاصم بن حمید الحناط
دلیل اشتهار :تعدد طرق به کتاب وی.

9

گزارشی از روایت احمد اشعری از ابن أبیعمیر از عاصم در دست نیست.

10

 .6عبدالله بن بکیر بن اعین
دلیل اشتهار« :له کتاب کثیر الرواة».

11

روایت احمد بن محمد از ابن أبیعمیر از ابن بکیر بسیار اندک است.

12

 .7عبید بن زراره

 1رجالالنجاشی ،ص ،159ش421

 6الکافی ،ج ،1ص ،33ح ،8ص ،186ح،6

 2وسائل الشیعه ،ج ،27ص ،119ح33366

ج ،2ص ،475ح3

قرینه تهذیباألحکام ،ج ،10ص ،2ح« ،3ابن

 3رجالالنجاشی ،ص ،175ش462

 7رجالالنجاشی ،ص ،201ش538

ابینجران» صحیح است.

 4تهذیباألحکام ،ج ،2ص ،72ح ،33ج،7

 8األمالی ،الشیخ الطوسی ،ص ،102ح12

 11رجالالنجاشی ،ص ،222ش581

ص ،80ح60

9

 12الکافی ،ج ،1ص ،279ح4؛

 5رجالالنجاشی ،ص ،189ش504

الفهرست ،ص ،345ش544

رجالالنجاشی ،ص ،301ش821؛
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 10در سند االستبصار ،ج ،4ص ،217ح ،3به

تهذیباألحکام ،ج ،3ص ،208ح ،6ص،213
ح31؛ األمالی للطوسی ،ص ،44ح19

دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه جماعة عنه».

1

روایات اندکی از طریق احمد از ابن أبیعمیر از عبید گزارش شده است.

2

 .8العالء بن رزین القالء
دلیل اشتهار« :له کتب یرویها جماعة».

3

تعدد طرق شهر آن را تقویت میکند .تنها در یک سند ،روایت احمد بن محمد بن عیسی از ابن أبیعمیر از عالء بن رزین
]:Commented [h40

اخذ کتاب عالء بن رزین از حسن بن علی وشاء ،توسط احمد بن محمد اشعری و
عالقه و عجله وی برای این موضوع ،که پیش تر اشاره شد ،شاید بر خالف نتیجه ای
است که شما گرفته اید.
یعنی می رساند که احمد اشعری کتاب عالء را از طریق دیگری دریافت کرده .و
دلیلی بر تکرار این فرایند از طریق ابن ابی عمیر در دست نیست.
سرخه ای :همانگونه که عرض شد اهتمام اصحاب برای دریافت نسخ مختلف یک
اثر قابل پذیرش است .در این فرایند انتخاب نسخه برتر و گزارش آن به دیگران دور از
ذهن نیست

آمده است.

4

 .9غیاث بن ابراهیم التمیمی
دلیل اشتهار« :له کتاب مبوب فی الحالل و الحرام یرویه جماعة».

5

تعدد طرق ،عامل تثبیت این اشتهار است .روایات منقول از احمد از ابن أبیعمیر از غیاث بسیار اندک است.
.10

الفضیل بن یسار بن یسار

دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه جماعة».

7

تنها سند یک روایت مشتمل بر نام سه راوی است.
.11

8

القاسم بن عروة

دلیل اشتهار :تعدد طرق.

9

تعداد بسیار اندکی از روایات از طریق احمد از ابن أبیعمیر از قاسم گزارش شده است.
.12

10

مرازم بن حکیم

دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه جماعة».

11

تنها یک روایات مشتمل بر نام سه راوی است.
.13

6

12

محمد بن الفضیل

دلیل اشتهار ...« :حدثنا محمد بن الحسین بن أبی اخطاب عن محمد بن فضیل بكتابه و هذه النسخة یرویها جماعة».
هیچ گزارش قابل اعتمادی از حضور این سه در یک سند در دست نیست.
.14

13

14

هاشم بن حیان (ابوسعید المکاری)

دلیل اشتهار« :له کتاب یرویه جماعة».

15

روایات منقول از احمد از ابن أبیعمیر از غیاث بسیار اندک است.
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 1رجالالنجاشی ،ص ،233ش618

 6الکافی ،ج ،5ص ،278ح3

 11رجالالنجاشی ،ص ،424ش1138

 2الکافی ،ج ،5ص ،288ح3؛ تهذیباألحکام،

 7رجالالنجاشی ،ص ،309ش846

 12الکافی ،ج ،2ص ،142ح3

ج ،7ص ،231ح16

8

13

 3رجالالنجاشی ،298 ،ش811

 9رجالالنجاشی ،ص ،314ش860؛

 14ن.ک :الکافی ،ج ،1ص ،207ح3

 4تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،388ح32

الفهرست ،ص ،372ش579

 5رجالالنجاشی ،ص ،305ش833؛

10

 15رجالالنجاشی ،ص ،436ش1169

الفهرست ،ص ،355ش561

تهذیباألحکام ،ج ،2ص ،29ح36

الکافی ،ج ،2ص ،167ح10

الکافی ،ج ،4ص ،100ح2؛
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رجالالنجاشی ،ص ،367ش995

 16الکافی ،ج ،2ص ،552ح7؛ معانیاالخبار،
ج ،1ص ،392ح39

به کمک شواهد سندی نمی توان هیچیک از افراد موجود در این گروه را در شمار مؤلفانی آورد که احمد اشعری به واسطۀ
] :Commented [h41بهتر است خالصتا تکرار شود.
سرخه ای :حجم مقاله اجازه چنین تکراری را نمیدهد

ابن أبیعمیر کتاب ایشان را روایت کرده است .در صورت پذیرش استداللی که در انتهای گروه الف در باره شهرت کتب و
سیر انتقال آنها به احمد اشعری بیان شد ،میتوان همان تقریر را در این گروه نسبت به شخص ابن أبیعمیر تعمیم داد.
ازاینرو با اثبات شهرت یک کتاب از آثار اساتید ابن أبیعمیر ،انتقال آن به وی هم مفروض انگاشته میشود .در نتیجه راویان

]:Commented [h42

این گروه را نیز باید در گروه الف جای داد و همان احکام را بر آن بار کرد .در این صورت تعداد  14منبع به مجموعۀ منابع

یعنی دو احتمال را با هم لحاظ کرد .استدالل را سست می کند .مخصوصا با قرینه

گزارش شده از سوی احمد اشعری از ابن ابیعمیر افزوده شده و تعداد بالغ بر  114عدد خواهد شد.

سرخه ای :قرینه خالف به نظر حقیر قابل پذیرش نیست .بنده با نظر شما (سست

گروه د)

خالفی که در صفحه پیش عرض کردم.
بودن استدالل) موافقم اما این نظر نویسنده دوم مقاله است که به صورت احتمال
مطرح شده است.به همین خاطر گقته شد در صورت پذیرس استاللی که در انتهای
گروه الف مطرح گردید

براساس تقسیم چهارگانه ،این گروه به کسانی اختصاص دارد که در اسناد روایات آنها ،نام احمد بن محمد از ابن أبیعمیر
دیده میشود؛ اما به دالیلی روایت کتاب ایشان از سوی ابن أبیعمیر و گزارشی از شهرت آنها ،در دست نیست .بنابراین

]:Commented [h43

احتمال اینکه بتوان روایت کتاب ایشان از طریق احمد اشعری از ابن أبیعمیر را ثابت کرد ،بسیار اندک است .ازاینرو در

به دلیلی ،روایت( ..به دالیلی)...

بررسی اسامی و آثار ایشان فائده چندانی متصور نبود و از پرداختن به آن صرف نظر گردید.

سرخهای :اصالح شد
]:Commented [h44

مناسب بود به برخی از ایشان اشاره شود ... .راویانی چون... :
سرخه ای :ترجیحی بر انتخاب چند اسم از میان آن اسامی نیافتم .البته مشکل حجم
مقاله هم وجود دارد

جمعبندی

از مجموعۀ مباحث ارائه شده در این نوشتار ،اهتمام محدثان و راویان امامیه در انتقال میراث حدیثی ائمه(ع) در قالب آثار
مکتوب به روشنی آشکار میشود .در این فرآیند نقش بیبدیل شخصیتهای برجستهای چون ابن أبیعمیر و أحمد بن
محمد بن عیسی اشعری نیز پدیدار خواهد شد.
با بررسیهای انجام شده برای راستیآزمایی قول شیخ طوسی در گزارش روایت احمد اشعری از ابن أبیعمیر از آثار صد تن

]:Commented [h45

گرچه این واژه ،برگردان فهرست است ،ولی از همان واژه استفاده کنید بهتر است.
این تعبیر مسبوق به سابقه در مقاله شما نیست.
سرخهای :اصالح شد

از اصحاب امام صادق(ع) ،این نتیجه به دست آمد که؛ در اطالعات ارائه شده در فهارس به شکل صریح  72تن از این افراد
معرفی شدهاند .برای کشف سایر افراد باید از شواهد موجود در اسناد احادیث ،شهرت آثار و پیجویی منابع روایت شده از
سوی ابن أبیعمیر بهره برد .با استناد به این شواهد میتوان حدود  6تن دیگر را به این مجموعه افزود.
اگر شهرت اثر و وجود گزارش روایت کتاب از سوی ابن أبی عمیر را برای دستیابی احمد اشعری به کتاب و روایت آن به

]:Commented [h46

بخش «جمع بندی» تقریبا باید مستقل نگاشته شود .اگر می گویید «گروه الف» باید
قبلش توضیح داده شود.

اصالح شود.

دیگران را کافی بدانیم ،احتماال بتوان نزدیک به  28فرد (همۀ افراد حاضر در گروه الف ) را به فهرست مؤلفان بیافزاییم .در
این صورت عدد حاصل به  100نفر افزایش خواهد یافت .البته با اندکی مسامحه و با همین پیشفرض امکان افزودن حدود

سرخه ای :متاسفانه منظور شما را متوجه نشدهام .فکر می کنم ارجاع به گروه الف

 14نفر دیگر (افراد حاضر در گروه ج) نیز فراهم میآید.

واضح باشد

براین اساس ،عدد گزارش شده از سوی شیخ طوسی قرین واقعیت خواهد شد .در هر صورت باید پذیرفت که ظاهرا ،گزارش
شیخ طوسی در صدد تعیین دقیق این پدیدآورندگان نبوده و عدد ارائه شده در آن تقریبی است.
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