ارزیابی گزارش صد کتاب اصحاب امام صادق؟ع؟
به روایت احمد اشعری از ابن أبیعمیر
(تاریخ دریافت - 97/08/12 :تاریخ تأیید)97/11/19 :

احسان سرخهای

1

سید محسن میرغفاری

2

چکیده
ابن أبی عمیر از راویان برجسته اواخر قرن دوم و اوایل قرن سوم و
از طبقه سوم اصحاب اجماع است .وی محضر امام کاظم؟ع؟ ،امام
رضا؟ع؟ و امام جواد؟ع؟ را درک کرده و یکی از راویان شاخص در
نقلوانتقال منابع حدیثی به شاگردانش بودهاست .احمد بن محمد
بن عیسی اشعری از برجستهترین شاگردان وی بهشمار میرود.
بنابر گزارش شیخ طوسی ،احمد اشعری آثار صد نفر از اصحاب امام
صادق؟ع؟ را از طریق ابن أبی عمیر روایت کرده است؛ این نوشتار
برآناستتا بااستنادبه فهارس برجایمانده و شواهد موجود ،این
گزارش را مورد ارزیابی و راستی آزمایی قرار دهد؛ باتوجهبه مستندات
موجود میتوان حدس زد این عدد تقریبی و نزدیک به واقعیت بوده
است.
ن أبی عمیر ،احمد اشعری ،فهرست ،روایت،
واژگان کلیدی :اب 
منابع حدیثی

 .1عضو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ .sorkhei@Hadith.net
 .2پژوهشگر حوزه علمیه قم؛ .moc.liamg@mirafahgri
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رســول خاتــم؟لص؟ اصحــاب را بــه نوشــتن آیــات الهــی و احادیــث نبــوی؟لص؟ امــر
میکردنــد .ســیر کتابــت احادیــث نســل بــه نســل ادامــه یافــت تــا آنکــه در زمــان امــام
صــادق؟ع؟ تدویــن کتــاب میــان راویــان امامیــه بــه شــیوه رایــج محدثــان بــدل گشــت؛
تاآنجا کــه روایــت مجموعههــای حدیثــی از فعالیتهــای راویــان ایــن دوره بهشــمار
آمــد؛ محدثــان گاه آثــار خــود را بــه راویــان دیگــر میســپردند و گاه کتــب دیگــر محدثــان
را دریافــت کــرده و بــه راویــان نس ـلهای بعــد ،انتقــال میدادنــد .یکــی از کســانیکه در
انتقــال آثــار خــود و دیگــر محدثــان و نشــر و ترویــج روایــات ائمــه؟ع؟ نقــش ویــژهای ایفــا
نمــوده ،ابــن أبــیعمیــر اســت.
«محمــد بــن زیــاد بــن عیســی األزدی» مشــهور بــه ابــن أبــیعمیــر ،بغــدادی االصــل
و از راویــان عظیمالشــان شــیعه در اواخــر قــرن دوم و اوایــل قــرن ســوم اســت 1.وی از
طبقــه ســوم اصحــاب اجمــاع 2و از موثقتریــن راویــان در نــزد امامیــه و عامــه بهشــمار
3
م ـیرود.
دربــاره ســال والدت ایــن محــدث جلیلالقــدر اطالعــات دقیقــی در دســت نیســت؛
امــا نجاشــی بهصراحــت ســال  217را تاریــخ وفــات وی اعــام کــرده ،او را همعصــر امــام
کاظــم؟ع؟ و امــام رضــا؟ع؟ دانســته اســت 4.بهنظــر شــیخ طوســی نیــز وی محضــر امــام
5
کاظــم؟ع؟ ،امــام رضــا؟ع؟ و امــام جــواد؟ع؟ را درک کــرده اســت.
نقــش ابــن أبــیعمیــر در ترویــج احادیــث معصومــان؟ع؟ بســیار گســترده اســت.
گزارشهــای موجــود در منابــع فهرســت و جوامــع حدیثــی ،گویــای آن اســت کــه وی
را بایــد یکــی از برجســتهترین نقــاط تمرکــز و انتشــار احادیــث در میــان محدثــان امامیــه
دانســت؛ همچنیــن بررســی فهــارس برجایمانــده و اســناد موجــود در آثــار حدیثــی نشــان
میدهــد کــه از میــان شــاگردان ابــن أبــیعمیــر ،احمــد بــن محمــد بــن عیســی اشــعری از
امتیــاز خاصــی برخــوردار بــوده اســت.
باآنکــه بیشــتر روایــات ابــن أبــی عمیــر بــا گــزارش ابراهیــم بــن هاشــم بــه منابــع
حدیثــی شــیعه راهیافتــه؛ ولــی از عبــارت شــیخ طوســی دربــاره ابــن أبــیعمیــر ،چنیــن
 .1رجالالنجاشی ،ص ،326ش.887
 .2رجال الکشی ،ص ،556ش.1050
 .3الفهرست ،ص ،404ش.618
 .4رجالالنجاشی ،ص ،326ش.887
 .5الفهرست ،ص ،404ش.618

فهرست مؤلفان
بــا کاوش در منابــع مذکــور ،فهرســت محدثانــی کــه احمــد بــن محمــد بــن عیســی از ابــن
أبــیعمیــر از مؤلفــان آنهــا روایــت کــرده ،بهدســت میآیــد .بــا اســتناد بــه ایــن منابــع ،ســه
مطلــب یادشــده بــرای درج ایــن مجموعــه در گــزارش شــیخ طوســی ،قابلاثبــات اســت.
اسامی زیر نام مؤلفان این آثار است:
 .1الفهرست ،ص ،404ش.618
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برمیآیــد کــه تنهــا احمــد بــن محمــد بــن عیســی اشــعری آثــار صــد محــدث مؤلــف را از او
گرفتــه و بــه دیگــران انتقــال داده اســت .شــیخ طوســی دراینبــاره مینویســد« :روی عنــه
1
أمحــد بــن حممــد بــن عیــی کتــب مائــة رجــل مــن رجــال أیبعبــداهلل؟ع؟».
بــا فــرض پذیــرش ایــن گــزارش ،چنــد نکتــه آشــکار میشــود؛ نخســت ،نقــش محــوری
منابــع مکتــوب در انتقــال تــراث حدیثــی امامیــه؛ دوم ،اهتمــام محدثــان امامیــه بهنشــر
احادیــث؛ ســوم ،نقــش بزرگانــی ماننــد احمــد اشــعری در انتقــال میــراث مشــایخ کوفــه و
بغــداد بــه قــم.
ایــن نوشــتار در پــی راســتیآزمایی صحــت ایــن گــزارش بــا اســتناد بــه شــواهد موجــود
اســت .بــر ایــن اســاس تــاش شــده ،تــا آثــاری کــه احمــد بــن محمــد بــن عیســی از طریــق
ابــن أبــیعمیــر از اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ روایــت کــرده شناســایی و تعــداد تقریبــی آنهــا
شــمارش شــود.
برای این راستی آزمایی ،اثبات سه مطلب الزم است:
الف) آثار این محدثان مؤلف به دست ابنأبیعمیر رسیده است؛
ب) این آثار از ابن أبیعمیر به احمد بن محمد بن عیسی منتقلشده است؛
ج) احمد بن محمد بن عیسی آنها را برای شاگردان خود روایت کرده است.
بــرای بــرآورد تعــداد ایــن مؤلفــان ،عــاوه بــر مراجعــه بــه فهرســتها و مشــیخههای
نگاشتهشــده تــا قــرن پنجــم ،از جوامــع حدیثــی نیــز بــرای بررســی طــرق انتقــال احادیــث
استفادهشــده اســت؛ هــدف از مراجعــه بــه اســناد روایــات ،کشــف طــرق نقلوانتقــال آثــاری
اســت کــه در فهــارس و مشــیخهها گــزارش نشــده اســت .یــادآوری ایــن نکتــه ضــروری اســت
ششــده در ایــن نوشــتار همگــی بــا اســتناد بــه منابــع رجــال و فهرســت از
کــه مؤلفــان گزار 
اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ هســتند.
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 1اسباط بن سالم
2
 2بشار بن یسار
3
 3بشر بن مسلمه
4
 4جعفر بن عثمان بن شریک
5
 5حبیب بن المعلل
6
 6الحسن بن زیاد العطار
7
 7الحسین بن أبیحمزه
8
 8الحسین بن احمد المنقری
9
 9الحسین بن حمزه اللیثی
10
 1 1الحسین بن عثمان االحمسی
11
 1 1الحسین بن موسی الحناط
12
 1 1الحسین بن نعیم الصحاف
13
 1 1حفص بن سالم
14
 1 1حفص بن سوقه
15
 1 1الحكم بن أیمن الحناط
16
 1 1الحكم بن مسکین األعمی
1
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 .1الفهرست ،90 ،ش.123
 .2رجالالنجاشی ،ص ،113ش290؛ الفهرست ،ص ،97ش.131
 .3رجالالنجاشی ،ص ،111ش285؛ الفهرست ،ص ،97ش.130
 .4کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص527؛ نیز ،ن.ک :رجالالنجاشی ،ص ،124ش.320
 .5رجالالنجاشی ،ص ،141ش368؛ الفهرست ،ص ،164ش.253
 .6رجالالنجاشی ،ص ،47ش96؛ الفهرست ،ص ،127ش.173
 .7الفهرست ،ص ،144ش.214
 .8الفهرست ،ص ،144ش.213
 .9رجالالنجاشی ،ص ،54ش.121
 .10رجالالنجاشی ،ص ،54ش122؛ الفهرست ،ص ،143ش ،212ص ،144ش.215
 .11رجالالنجاشی ،ص ،45ش90؛ الفهرست ،ص ،127ش.172
 .12رجالالنجاشی ،ص ،53ش120؛ الفهرست ،ص ،145ش.216
 .13الفهرست ،ص ،159ش.245
 .14الفهرست ،ص ،159ش.244
 .15رجالالنجاشی ،137 ،ش354؛ الفهرست ،ص ،160ش.246
 .16الفهرست ،ص ،160ش.247

 1 1ابو إسماعیل البصری (حماد بن زید)
2
 1 1حنان بن سدیر الصیرفی
3
 1 1خالد بن صبیح
4
 2 2خالد بن خالد
5
 2 2داود بن زربی
6
 2 2داود بن سلیمان ،ابو سلیمان الحمار
7
 2 2داود بن کثیر الرقی
8
 2 2ربیع األصم
9
 2 2سعد بن أبیخلف
10
 2 2سعید بن بیان ،ابو حنیفه سائق الحاج
11
 2 2سعید بن غزوان
12
 2 2سعید بن مسلمه
13
 2 2سفیان بن صالح
14
 3 3ابو عبد اهلل سلیم بن عمران الفراء
15
 3 3شعیب بن أعین الحداد
16
 3 3شهاب بن عبد ربه
1
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 .1الفهرست ،ص ،532ش.859
 .2الفهرست ،ص ،164ش.254
 .3رجالالنجاشی ،ص ،150ش393؛ الفهرست ،ص ،173ش.267
 .4الفهرست ،ص ،175ش.270
 .5الفهرست ،ص ،182ش.280
 .6الفهرست ،ص ،534ش866؛ نیز ،ن.ک :رجالالنجاشی ،ص ،160ش.423
 .7الفهرست ،ص ،183ش.281
 .8الفهرست ،ص ،193ش.291
 .9رجالالنجاشی ،ص ،178ش.469
 .10الفهرست ،ص ،533ش864؛ نیز ن.ک :رجالالنجاشی ،ص ،180ش.476
 .11الفهرست ،ص ،219ش.324
 .12رجالالنجاشی ،ص ،182ش480؛ الفهرست ،ص ،220ش.325
 .13رجالالنجاشی ،ص ،190ش507؛ الفهرست ،ص ،229ش.324
 .14الفهرست ،ص ،531ش.858
 .15الفهرست ،ص ،236ش.353
 .16رجالالنجاشی ،ص ،196ش523؛ الفهرست ،ص ،237ش.355

91

سال هشتم ،شماره دوم ،پیاپی ،17پاییز و زمستان 1397

92

3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4

 3صالح بن رزین
2
 3عباد بن صهیب
3
 3عبد الرحمن بن الحجاج البجلی
4
 3عبد الغفار بن القاسم (ابو مریم االنصاری)
5
 3عبد اهلل بن الحجاج البجلی
6
 3عبید اهلل بن علی الحلبی
7
 3العالء بن المقعد
8
ی حمزه البطائنی
 4علی بن أب 
9
 4علی بن الحسن الصیرفی
10
 4عمر بن اذینه
11
 4عمر بن عاصم
12
 4الفضل بن یونس الكاتب
13
 4القاسم بن الفضیل
14
 4كلیب بن معاویه االسدی
15
 4مالک بن انس االصبحی
16
 4المثنی بن الحضرمی
1

 .1الفهرست ،ص ،244ش.360
 .2الفهرست ،ص ،344ش.543
 .3کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه ،ج ،4ص447؛ نیــز ،ن.ک :رجالالنجاشــی ،ص ،237ش630؛
الفهرســت ،ص ،310ش.474
 .4الفهرست ،ص  ،535ش868؛ نیز ،ن.ک :رجالالنجاشی ،ص ،246ش.649
 .5رجالالنجاشی ،ص ،225ش.589
 .6الفهرست ،ص ،305ش.467
 .7رجالالنجاشی ،ص ،299ش812؛ الفهرست ،ص ،323ش.502
 .8الفهرست ،ص ،283ش.419
 .9رجالالنجاشی ،ص ،275ش.723
 .10کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه ،ج ،4ص463؛ نیــز ،ن.ک :رجالالنجاشــی ،ص ،283ش752؛
الفهرســت ،ص ،324ش.504
 .11الفهرست ،ص ،329ش.514
 .12الفهرست ،ص ،363ش.565
 .13رجالالنجاشی ،ص ،313ش.856
 .14الفهرست ،ص ،377ش.584
 .15الفهرست ،ص ،470ش.752
 .16رجالالنجاشی ،ص ،414ش1104؛ الفهرست ،ص ،468ش.749

ی حمزه الثمالی
 4 4محمد بن أب 
2
 5 5محمد الحداد
3
 5 5محمد بن حکیم
4
 5 5محمد بن حمران بن اعین
5
 5 5محمد بن قیس
6
 5 5محمد بن قیس البجلی
7
 5 5محمد بن مارد التمیمی
8
 5 5محمد بن میسر
9
 5 5محمد بن یحیی الخثعمی
10
 5 5معاویه بن میسره بن شریح
11
 5 5منصور بن یونس بزرج
12
 6 6مهران بن محمد بن أبینصر
13
 6 6الولید بن العالء الوصافی
14
 6 6هشام بن الحکم
15
 6 6یحیی اللحام الکوفی
16
 6 6یعقوب السراج
1
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 .1رجالالنجاشی ،ص ،358ش961؛ الفهرست ،ص ،419ش.642
 .2رجالالنجاشی ،358 ،ش.960
ً
 .3الفهرســت ،ص ،421ش .648احتمــاال وی همــان الخثعمــی اســت .ن.ک :رجالالنجاشــی ،ص،357
ش957؛ رجــال الطوســی ،ص ،280ش4055؛ کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه ،ج ،4ص.489
 .4رجالالنجاشی ،ص ،418ش.638
 .5الفهرست ،ص ،420ش.645
 .6الفهرست ،ص ،386ش.592
 .7الفهرست ،ص ،421ش.647
 .8رجالالنجاشی ،ص ،368ش997؛ الفهرست ،420 ،ش.644
 .9الفهرست ،ص ،419ش.643
 .10رجالالنجاشی ،ص1093 ،410؛ الفهرست ،ص ،464ش.739
 .11الفهرست ،ص ،459ش.731
 .12رجالالنجاشی ،ص ،423ش.1135
 .13رجالالنجاشی ،ص ،432ش1162؛ الفهرست ،ص ،489ش.781
 .14کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه ،ج ،4ص437؛ نیــز ،ن.ک :رجالالنجاشــی ،ص ،433ش1164؛
الفهرســت ،ص ،494ش.783
 .15الفهرست ،ص ،503ش.795
 .16الفهرست ،ص ،508ش.808

93

 6 6یعقوب بن شعیب بن میثم
2
 6 6یونس بن یعقوب البجلی
3
 6 6ابوعبداهلل بن محمد
4
 6 6ابومالک الجهنی
5
 6 6ابومحمد الخزاز
6
 7 7ابومحمد الفزاری
7
 7 7ابومحمد الواسطی
8
 7 7ابویحیی الحناط
فهرســت فــوق ،اســامی  72مؤلفــی اســت کــه روایــت آثــار ایشــان ازســوی احمــد بــن
محمــد بــن عیســی از ابــن أبــیعمیــر در فهــارس و مشــیخۀ کتــاب مــن الیحضــره الفقیــه
آمــده و سـهگام موردنظــر بــرای درج نــام ایشــان در گــزارش شــیخ طوســی برداشتهشــده
اســت .ایــن تعــداد هنــوز بــا روایــت صــد منبــع کــه در الفهرســت بــود ،فاصلــه دارد.
بنابرایــن الزم اســت پــس از مراجعــه بــه کتــب فهــارس ،بــرای بررســی درســتی عبــارت
شــیخ طوســی ،دیگــر شــواهد موجــود نیــز مــورد بررســی و تحلیــل قــرار گیرنــد.
1
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فهرست دیگر مؤلفان
پیــش از ادامــه پیگیــری راســتیآزمایی قــول شــیخ طوســی ،در ایــن بخــش از پژوهــش
ناگزیــر بایــد نکاتــی بیــان گــردد .چنانکــه در مقدمــه گذشــت کتابــت احادیــث در
میــان اصحــاب امامیــه در عصــر صادقیــن؟ع؟ بــه دوران شــکوفایی خویــش رســید؛
بهعبارتدیگــر در ایــن دوره کتابــت حدیــث بــرای حفــظ گفتــار معصومــان؟مهع؟
بهفرهنــگ عمومــی میــان راویــان بــدل گشــت 9.گســتردگی نــگارش احادیــث ســبب
 .1رجالالنجاشی ،ص ،450ش.1216
 .2الفهرست ،ص ،512ش.814
 .3الفهرست ،ص ،532ش.861
 .4رجالالنجاشی ،ص ،461ش ،1265ص ،532ش.860
 .5رجالالنجاشی ،ص ،461ش1266؛ الفهرست ،ص ،533ش.862
 .6الفهرست ،ص ،533ش.863
 .7الفهرست ،ص ،534ش.867
 .8الفهرست ،ص ،535ش.869
 .9ن.ک :ســید محمــد عمــادی حائــری ،بازســازی متــون کهــن حدیــث شــیعه؛ احســان ســرخهای،
اعتبــار ســنجی روایــات شــیعه بــر پایــه ارزیابــی منابــع مکتــوب (تــا قــرن پنجــم هجــری)؛ محمــود
ملکــی ،بازپژوهــی منابــع الکافــی (یخــش االصــول)؛ عبدالرضــا حمــادی و ســید علیرضــا حســینی،

بازشناسی منابع کلینی در تدوین کافی.
 .1ن.ک :رسائل فی درایة الحدیث ،ج ،1ص.141-137
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شــد ،روایــت شــفاهی و سینهب هســینه کمرنــگ شــود و احادیــث بــه شــکل مکتــوب
نقلوانتقــال یابــد.
اصحــاب بــرای حفــظ ایــن مکتوبــات ازســویی و بــه دلیــل درخواســت طالبــان علــم
از ایشــان ،آنهــا را در اختیــار شــاگردان و محدثــان دیگــر قــرار میدادنــد .ایــن شــیوه از
نقلوانتقــال بــه دالیــل مختلــف ماننــد اطمینــان از برابــری نســخه اصــل بــا متــن استنســاخ
شــده ،مســتلزم ســماع و قرائــت بــود کــه البتــه برخــی طــرق دیگــر تحمــل حدیــث 1نیــز بــه
آنهــا افــزوده شــد.
محدثانــی کــه در دورههــای بعــد منابــع حدیثــی را بــا اســتفاده ازایــنروش بــه دســت
آورده بودنــد ،در هنــگام نــگارش آثــار حدیثــی ،متعهــد بودنــد کــه در شــیوه اســتناددهی بــه
منابــع ،نــام راویــان نســخ و پدیدآورنــده منبــع را نیــز یــادآور شــوند؛ بنابرایــن سلســلۀ اســناد
موجــود در ابتــدای احادیــث ،مشــتمل بــر اســامی افــراد دخیــل در نقلوانتقــال احادیــث
اســت .شــیوهای کــه در بیــن محدثــان متقــدم رواج داشــت.
دراینمیــان ،برخــی از منابــع بــه علتهــای مختلــف در ســیر انتقــال آثــار بــه شــهرت
رســیده و بــا اســتقبال محدثــان مواجــه میشــدند؛ ازایـنرو راویــان و نســخ آن فــراوان و طــرق
انتقــال منبــع از مؤلــف بــه دیگــران متعــدد میگردیــد.
باتوج هبــه ایــن نــکات چهبســا بررســی اســناد موجــود در ابتــدای احادیثــی کــه در جوامــع
و منابــع حدیثــی نقــل شــدهاند بتوانــد یکــی از آثــار روایتشــده ازســوی ابــن أبــیعمیــر بــه
احمــد اشــعری را رهنمــون کنــد؛ بهعبارتدیگــر آن ســند میتوانــد طریقــی بــه یکــی از آثــاری
باشــد کــه ابــن أبــیعمیــر در انتقــال آن بــه دیگــران نقــش ایفــاء نمــوده؛ امــا گزارشــی از آن در
فهــارس نیســت.
بــا مراجعــه بــه سلســله اســناد روایــات میتــوان بــه اســامی راویانــی از اصحــاب امــام
صــادق؟ع؟ دس ـتیافت کــه روایــات ایشــان بهواســطه ابــن أبــی عمیــر بــه احمــد بــن
محمــد بــن عیســی منتقلشــده اســت .ابــن أبــیعمیــر گاه ایــن روایــات را بــدون واســطه
و گاه باواســطه از ایــن افــراد روایــت میکنــد؛ ا گــر محــدث یادشــده بــر اســاس مســتندات
برجایمانــده ،از اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ و مؤلــف کتــاب باشــد میتــوان بهاحتمــال،
وی را نیــز در شــمار یکــی از صــد مؤلفــی کــه در گــزارش شــیخ طوســی آمــده ،جــای داد.
دراینصــورت محتمــل اســت بــا اســتناد بــه فهــارس موجــود ،بتــوان روایــت یــک کتــاب
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ازســوی ابــن أبــیعمیــر را اثبــات کــرد یــا نتــوان گزارشــی از آن بــه دســت آورد .ازســوی
دیگــر در بررســی شــهرت یــک اثــر ممکــن اســت شــواهدی از اشــتهار بــه دســت آیــد یــا
قرینـهای بــرای شــهرت آن در اختیــار نباشــد .از ترکیــب ایــن حــاالت میتــوان منابــع را در
چهــار دســتۀ زیــر جــای داد.
الــف) روایــت کتــاب ازســوی ابــن أبــیعمیــر گزارششــده و کتــاب شــهرت نیــز داشــته
اســت؛
ب) روایــت کتــاب ازســوی ابــن أبــیعمیــر گزارششــده؛ امــا شــاهدی بــر شــهرت کتــاب
نداریــم؛
ج) روایت کتاب ازسوی ابن أبیعمیر گزارش نشده؛ اما کتاب شهرت داشته است؛
د) روایــت کتــاب ازســوی ابــن أبــیعمیــر گــزارش نشــده و شــاهدی نیــز بــر شــهرت کتــاب
نداریم.
بنابرایــن الزم اســت ایــن حــاالت بررســی شــود؛ زیــرا روایــت کتــاب ازســوی ابــن أبــی
عمیــر یــا شــهرت اثــر ایــن ظرفیــت را دارد کــه شــاهدی بــرای روایــت آن ازســوی احمــد
اشــعری تلقــی شــود .در دو حالــت اخیــر اگــر گــزارش احمــد بــن محمــد بــن عیســی از ابــن
أبــیعمیــر از فــردی بــه گســتردگی در اســناد احادیــث انعــکاس یافتــه باشــد ،احتمــال
روایــت کتــاب وی ازســوی ایــن دو ،قابلطــرح اســت؛ البتــه مشــروط بــر آنکــه مؤلــف
بــودن آن فــرد در فهــارس بــه اثبــات رســیده باشــد.
برای کسب اطالع از اشتهار اثر میتوان به یکی از دو دلیل زیر استناد کرد:
 – 1در کتــب فهــارس بــه گــزارش «یرو یــه عنــه مجاعــة» و ماننــد آن از ابــن أبــیعمیــر
یــا از مشــایخ یکــی دو طبقــه بعــدی تصریحشــده باشــد.
 - 2تعــدد طــرق ارائ هشــده در فهــارس و مشــیخهها کــه نشــاندهنده روایــت یــک
اثــر ازســوی افــراد متعــدد اســت.
البتــه شــهرت میتوانــد نشــانه اعتمــاد محدثــان و اعتبــار و درســتی نســبی اخبــار
موجــود در کتــاب نیــز باشــد.
حــال ضــروری اســت اســامی راویــان مؤلفــی کــه در هــر یــک از ایــن چهــار دســته قــرار
میگیــرد ،مــورد واکاوی قــرار گیــرد:
گروه الف
ایــن دســته بــه راویــان مؤلفــی اختصــاص دارد کــه گزارشــی از آثــار و روایــت ابــن أبــی
عمیــر از ایشــان در فهــارس موجــود بــوده و شــواهدی بــر اشــتهار آنهــا در دســت اســت،

راویان این گروه عبارتانداز:
 .1ابراهیم بن عبدالحمید

دلیل اشتهار« :له كتاب نوادر یرو یه عنه مجاعة».

2

نجاشــی ایــن کتــاب را از طریــق «جعفــر بــن عبــد اهلل املحمــدی» از ابــن أبــیعمیــر از مؤلــف
گــزارش کــرده اســت 3.تنهــا یــک روایــت در منابــع حدیثــی از طریــق احمــد بــن محمــد بــن
4
عیســی از ابــن أبــیعمیــر از ایــن راوی در دســترس قــرار دارد.
 .1برای نمونه ،ن.ک :رجالالنجاشی ،ص ،39ش.80
 .2رجالالنجاشی ،ص ،20ش.27
 .3رجالالنجاشی ،ص ،20ش.27
 .4تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،455ح.32
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امــا از روایــت ایــن آثــار ازســوی احمــد بــن محمــد بــن عیســی از ابــن أبــیعمیــر در فهــارس،
اطالعــی در دســت نیســت.
ا گــر نــام ابــن أبــیعمیــر بهعنــوان راوی کتــاب دریکــی از کتــب فهــارس ذکرشــده ،نیمــی
ازآنچــه بــرای رســیدن بــه مقصــود ،یعنــی احــراز نقــل احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر،
حاصلشــده اســت .برایناســاس ،ضــروری اســت احتمــال گــزارش ایــن اثــر از ابــن أبــی
عمیــر بــه احمــد بــن محمــد بــن عیســی موردبررســی قــرار گیــرد.
از میــان آثــاری کــه ابــن أبــیعمیــر راوی آنهــا بــوده ،در نقلوانتقــال منابــع حدیثــی
میــان اصحــاب و در بــازه زمانــی حضــور مؤلــف یــا مدتزمانــی کوتــاه پــس از حیــات مؤلــف،
بــه شــهرت رســیدهاند؛ بنابرایــن کتــاب بــه دســت افــراد مختلــف رســیده و ازســوی راویــان
متعــدد گزارششــده اســت.
یکــی از راویــان مهــم حاضــر در طبقــه بعــد از ابــن أبــیعمیــر و از برجســتهترین شــاگردان
وی ،احمــد بــن محمــد بــن عیســی اشــعری اســت .باتوجهبــه شــخصیت احمــد بــن محمــد
بــن عیســی در گــزارش کتــب و روایــت آنهــا ،1میتــوان ایــن حــدس را مطــرح کــرد کــه اگــر
کتابــی بــه دســت ابــن أبــیعمیــر رســیده و در عصــر خــود نیــز شــهرت یافتــه ،بهصــورت
طبیعــی از ابــن أبــیعمیــر بــه دســت احمــد اشــعری نیــز رســیده اســت.
حــال ا گــر اســناد احادیــث نیــز براســاس آنچــه پیشــتر دربــاره ارتبــاط روایـ ِـت منابــع بــا
ـزارش اســناد گذشــت ،حا کــی از دسترســی و روایــت کتــاب ازســوی احمــد بــن عیســی
شــیوۀ گـ ِ
یتــوان ایــن احتمــال را تحققیافتــه دانســت .در فهرســت زیــر بــرای اثبــات اشــتهار
باشــد ،م 
اثــر بهاختصــار بــه یکــی از دو روش یادشــده اشارهشــده اســت.
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 .2ابراهیم بن عثمان /عیسی (ابو أیوب الخراز)

دلیل اشتهار« :له كتاب نوادر كثیر الرواة عنه».
کتــاب نــوادر از دو طریــق مختلــف بــه شــیخ طوســی و نجاشــی گزارششــده اســت
کــه نــام ابــن أبــیعمیــر در طریــق شــیخ طوســی دیــده میشــود .شــیخ طوســی کتــاب را
از طریــق محمــد بــن الحســین بــن أبــیالخطــاب از محمــد بــن أبــیعمیــر و صفــوان از
مؤلــف روایــت کــرده اســت 2.از روایــات بــدون واســطه احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از
3
خــزاز ،تنهــا دو گــزارش برجایمانــده اســت.
1

 .3اسحاق بن عمار الصیرفی

دلیل اشتهار« :له کتاب نوادر یرو یه عنه عدة من أصحابنا».
شــیخ طوســی اصــل او را مــورد اعتمــاد دانســته و آن را بهواســطه ابــن أبیالخطــاب
از ابــن أبــیعمیــر از مؤلــف گــزارش کــرده اســت 5.علیرغــم آنکــه شــیخ طوســی ابــن أبــی
عمیــر را راوی بــدون واســطه از اســحاق بــن عمــار معرفــی نمــوده ،بررســی اســناد روایــات
ایــن مطلــب را تأییــد نمیکنــد؛ زیــرا در بیشــتر آنهــا یــک راوی دیگــر میــان ابــن أبــی
عمیــر و اســحاق واســطه شــده اســت .روایــات احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از اســحاق
6
بــن عمــار نیــز از همیــن قبیــل اســت.
4
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 .4جمیل بن دراج

دلیل اشتهار« :له كتاب رواه عنه مجاعات من الناس و طرقه كثیرة».
نجاشــی ایــن کتــاب را از طریــق ابــن فضــال از أیــوب بــن نــوح از ابــن أبــیعمیــر از
مؤلــف و شــیخ طوســی 8آن را از طریــق صفــار از یعقــوب بــن یزیــد از ابــن أبــیعمیــر و
صفــوان از مؤلــف روایــت کردهانــد .روایــات متعــددی از طریــق احمــد اشــعری از ابــن أبــی
9
عمیــر از جمیــل بــن دراج گزارششــده اســت.
7

 .1رجالالنجاشی ،ص ،20ش.25
 .2الفهرست ،ص ،18ش.13
 .3ن.ک :الکافی ،ج ،8ص ،305ح473؛ تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،20ح.1
 .4رجالالنجاشی ،ص ،71ش.169
 .5الفهرست ،ص ،39ش.169
 .6برای نمونه ،ن.ک :الکافی ،ج ،4ص ،44ح ،3ص ،173ح ،17ج ،5ص ،238ح3؛
تهذیباألحکام ،ج ،6ص ،190ح.31
 .7رجالالنجاشی ،ص ،126ش.328
 .8الفهرست ،ص ،114ش.154
 .9برای نمونه ،ن.ک :الکافی ،ج ،1ص ،279ح ،4ص ،446ح ،22ج ،2ص ،38ح ،6ج ،3ص،464
ح ،4ص ،557ح ،1ج ،5ص ،229ح 1؛ تهذیباألحکام ،ج ،3ص ،293ح ،13ج ،5ص ،166ح،78

 .5جمیل بن صالح االسدی
دلیــل اشــتهار« :أ كثــر مــا يــرى منــه نســخة روايــة احلســن بــن حمبــوب أو حممــد بــن أیبعمیــر»

1

و «عــن غیــر واحــد ،عــن مجیــل بــن صالـح».
نجاشــی بــا اشــاره بــه روایــت کتــاب ازســوی محدثــان قمــی و کوفــی ،ســه طریــق معرفــی
میکنــد .در طریــق دوم نــام ابــن نهیــک از ابــن أبــیعمیــر از مؤلــف و در طریــق ســوم نــام
احمــد اشــعری از علــی بــن حدیــد از مؤلــف دیــده میشــود .نجاشــی نســخههای روایتشــده
ازســوی ابــن محبــوب و ابــن أبــیعمیــر را مشــهورتر دانســته اســت 3.روایــات متعــددی از
4
طریــق احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از جمیــل بــن صالــح گزارششــده اســت.
2

 .6الحارث بن المغیرة

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه عدة من أصحابنا».
شــیخ صــدوق در معرفــی طریقــش بــه حــارث بــن مغیــرة آن را بهواســطه محمــد بــن خالــد
برقــی از یونــس بــن عبدالرحمــن و ابــن أبــیعمیــر از مؤلــف ،روایــت کــرده اســت 6.در هیــچ
ســندی ،روایــت احمــد از ابــن أبــیعمیــر بــدون واســطه از حــارث مشــاهده نمیشــود .شــیخ
صــدوق تنهــا یــک خبــر 7را در فقیــه از حــارث آورده اســت .بــه نظــر میرســد بــرای اثبــات
روایــت بــدون واســطۀ کتــاب حــارث ازســوی ابــن أبــیعمیــر نمیتــوان تنهــا بــه ایــن طریــق
بســنده نمــود.
5

دلیل اشتهار« :كتابه ختتلف (خیتلف) الروایة له».
عبــارت فــوق از نجاشــی دربــاره طــرق و نســخههای کتــاب ،ا گرچــه بــه اختــاف نســخ
اشــاره دارد؛ ولــی تعــدد نســخهها خــود گــواه بــر تعــدد راویــان و بیانگــر شــهرت کتــاب اســت.
چیــک از طــرق نجاشــی و شــیخ طوســی نــام ابــن أبــیعمیــر دیــده نمیشــود؛ امــا شــیخ
در هی 
8

ج ،7ص ،66ح ،27ج ،9ص ،277ح.14
 .1رجالالنجاشی ،ص ،127ش.329
 .2الفهرست ،ص ،114ش.155
 .3رجالالنجاشی ،ص ،127ش.329
 .4بــرای نمونــه ،ن.ک :الکافــی ،ج ،3ص ،38ح ،1ج ،4ص ،408ح ،9ج ،5ص ،229ح5؛
تهذیباألحــکام ،ج ،5ص ،106ح ،14ج ،6ص ،375ح.213
 .5رجالالنجاشی ،ص ،139ش.361
 .6کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.455
 .7همان ،ج ،2ص.442
 .8رجالالنجاشی ،ص ،52ش.115

ارزیابی گزارش صد کتاب اصحاب امام صادق؟ع؟ به روایت احمد ...

 .7الحسین بن زید ذو الدمعه
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صــدوق در ارائــه طریــق خــود بــه ایــن مؤلــف ،از روایــت ایــوب بــن نــوح از ابــن أبــیعمیــر
خبــر داده اســت 1.هیــچ روایتــی از احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از حســین بــن زیــد در
کتابهــای الکافــی ،تهذیــب و دیگــر آثــار شــیخ صــدوق وجــود نــدارد .جــز طریــق فــوق
گزارشــی از روایــت ابــن أبــیعمیــر از ایــن مؤلــف در دســت نیســت .شــیخ صــدوق خــود نیــز
در فقیــه ،دو خبــر 2را بــدون واســطه از حســین بــن زیــد روایــت کــرده و در خبــری دیگــر
3
آورده اســت« :روی حممــد بــن ز یــاد عــن احلســن بــن ز یــد».
باتوج هبــه شــیوه شــیخ صــدوق در مشــیخه کــه گاه طریــق خــود را بــه افراد ،باواســطه
دیگــر منابــع ارائــه میکنــد ،احتمــال نقــل ایــن احادیــث از منبعــی دیگــر منتفــی نیســت.
ایــن برداشــت باتوج هبــه کوفــی بــودن دو طریــق ارائهشــده ازســوی نجاشــی و شــیخ
یشــود .زیــرا میتوانــد نشــاندهنده عــدم دسترســی مشــایخ قــم بــه
طوســی تقویــت م 
ایــن اثــر یــا عــدم روایــت ایــن اثــر ازســوی ایشــان ،باشــد.
 .8حفص بن البختری

دلیل اشتهار« :له کتاب یرو یه عنه مجاعه مهنم حممد بن أیبعمیر».
5
روایات اندکی از طریق احمد از ابن أبیعمیر به حفص برجایمانده است.
4
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 .9الحکم بن حکیم الصیرفی

دلیل اشتهار :طرق متعدد ارائهشده ازسوی نجاشی 6و شیخ طوسی.
نجاشــی و شــیخ طوســی در برخــی از طــرق ،کتــاب ایــن مؤلــف را بهواســطه محمــد
بــن خالــد برقــی از ابــن أبــیعمیــر روایــت کردهانــد .هیــچ روایتــی از احمــد اشــعری از ابــن
أبــیعمیــر از حکــم در کتــب اربعــه و آثــار صــدوق مشــاهده نمیشــود.
7

 .10حماد بن عثمان الناب

دلیل اشتهار« :روى عنه مجاعة».
وجــود طــرق متعــدد بــه کتــاب وی نیــز شــهرت آن را تثبیــت میکنــد .در یکــی از
طــرق شــیخ طوســی بــه کتــاب حمــاد ،روایــت حســن بــن علــی بــن فضــال از ابــن أبــی
8
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 .1کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.511
 .2همان ،ج ،2ص ،583ج ،3ص.296
.3همان ،ج ،3ص.382
 .4رجالالنجاشی ،ص ،134ش.344
 .5برای نمونه ،ن.ک :الکافی ،ج ،2ص ،474ح ،2ج ،4ص ،445ح.1
 .6رجالالنجاشی ،ص ،137ش.353
 .7الفهرست ،ص ،160ش.248
 .8رجالالنجاشی ،ص ،143ش.371

عمیــر از مؤلــف ،آمــده اســت 1.روایــات بســیاری از احمــد از ابــن أبــیعمیــر از حمــاد در منابــع
2
دیــده میشــود.
 .11حمزة بن حمران

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه عدة من أصحابنا».
در طــرق نجاشــی و شــیخ طوســی بــه ایــن کتــاب ،نــام ابــن أبــیعمیــر نیامــده؛ امــا شــیخ
صــدوق در تبییــن طریــق خــود بــه مؤلــف ،آن را از یعقــوب بــن یزیــد از ابــن أبــیعمیــر ،روایــت
4
کــرده اســت.
تنهــا یــک روایــت از احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از حمــزه بــن حمــران در گــزارش
منابــع آمــده اســت 5.شــیخ صــدوق نیــز در فقیــه چهــار خبــر 6را از حمــزة بــن حمــران روایــت
کــرده کــه در آخریــن مــورد آنهــا آمــده اســت« :روی محــزة بــن محــران بإســناده .»...ایــن تعبیــر
احتمــال دسترســی شــیخ صــدوق بــه اثــر وی را تقویــت مینمایــد.
3

دلیل اشتهار :تعدد طرق به کتاب حمید بن المثنی.
در طریــق شــیخ طوســی ،کتــاب را یعقــوب بــن یزیــد و ابــن ابیالخطــاب از ابــن أبــیعمیــر
و صفــوان از مؤلــف روایـت کردهانــد .بــا مراجعــه بــه منابــع حدیثــی میتــوان بــه ســه روایــت
8
دسـتیافت کــه احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از حمیــد ،آنهــا را روایــت کــرده اســت.
7

 .13خالد السدی البزاز

دلیل اشتهار« :له کتاب یرو یه عدة مهنم ابن أیبعمیر».
نــام وی در برخــی گزارشهــا ،خــاد الســندی آمــده اســت 10.در طریــق نجاشــی و شــیخ
9

 .1الفهرست ،ص ،156ش.240
 .2بــرای نمونــه ،ن.ک :الکافــی ،ج ،3ص ،48ح ،5ص ،441ح ،2ج ،4ص ،76ح1؛ تهذیباألحــکام،
ج ،1ص ،124ح ،26ص ،150ح119؛ التوحیــد ،ج ،1ص ،389ح119؛ الخصــال ،ج ،1ص ،190ح،262
ص ،235ح75؛ علــل الشــرایع ،ج ،1ص ،283ح ،1ج ،2ص ،396ح.5
 .3رجالالنجاشی ،ص ،140ش.345
 .4کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.512
 .5الخصال ،ج ،1ص ،14ح.48
 .6کتاب من الیحضره الفقیه :ج ،2ص ،517ص ،584ج ،3ص ،222ص ،482ص.533
 .7ن.ک :الفهرست ،ص ،154ش236؛ رجالالنجاشی ،ص ،133ش.340
 .8بــرای نمونــه ،ن.ک :الکافــی ،ج ،5ص ،221ح7؛ تهذیباألحــکام ،ج ،7ص ،46ح ،88ج ،7ص،309
ح ،40ج ،8ص ،105ح.4
 .9رجالالنجاشی ،ص ،154ش.405
 .10الفهرست ،ص ،175ش.271
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طوســی بــه کتــاب ،نــام یحیــى بــن زكریــا و محمــد بــن مفضــل بــن إبراهیــم األشــعری از
ابــن أبــیعمیــر از مؤلــف آمــده اســت 1.روایــات اندکــی از احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر
2
لشــده اســت.
از خــاد نق 
 .14ذریح بن محمد المحاربی

دلیل اشتهار« :له كتاب .یرو یه عدة من أصحابنا».
تعــدد طــرق بــه کتــاب نیــز ایــن شــهرت را تقویــت میکنــد .شــیخ طوســی کتــاب را
از طریــق ابراهیــم بــن هاشــم از ابــن أبــیعمیــر از مؤلــف گــزارش کــرده اســت 4.در هیــچ
ســندی روایــت احمــد از ابــن أبــیعمیــر از ذریــح دیــده نمیشــود.
3

 .15ربعی بن عبداهلل بن الجارود

دلیل اشتهار« :له كتاب رواه عنه عدة من أصحابنا».
شــیخ طوســی پــس از ارائــه دو طریــق گفتــه اســت« :و رواه ابــن أیبعمیــر عــن ربعــی
بــن عبــداهلل» 6.از طریــق نخســت شــیخ طوســی چنیــن برمیآیــد کــه احمــد بــن محمــد بن
عیســی ایــن اثــر را بهواســطه حســین بــن ســعید از حمــاد از ربعــی روایــت کــرده اســت .بــا
بررســی اســناد برجایمانــده در منابــع حدیثــی نیــز گزارشــی از روایــت احمــد اشــعری از
یخــورد.
ابــن أبــیعمیــر از ربعــی بــه چشــم نم 
5
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 .16رفاعة بن موسی النخاس

دلیل اشتهار :تعدد طرق ارائهشده ازسوی نجاشی و شیخ طوسی.
شــیخ طوســی در یکــی از طــرق ،کتــاب رفاعــة را بهواســطه یعقــوب بــن یزیــد و محمــد
بــن الحســین از محمــد بــن أبــیعمیــر و صفــوان بــن یحیــى از رفاعــة ،گــزارش کــرده
اســت .شــیخ طوســی ،طریــق دوم خــود را بــه روایــت احمــد اشــعری از بزنطــی از ابــن
فضــال از رفاعــة ،اختصــاص داده اســت .روایتــی از احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از
رفاعــه در دســت نیســت.
7

 .17زید النرسی

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه مجاعة».

8

 .1رجالالنجاشی ،ص ،154ش405؛ الفهرست ،ص ،175ش.271
 .2ن.ک :تهذیباألحکام ،ج ،5ص ،232 ،378ج ،9ص ،387ح.4
 .3رجالالنجاشی ،ص ،163ش.431
 .4الفهرست ،ص ،189ش.279
 .5رجالالنجاشی ،ص ،167ش.441
 .6الفهرست ،ص ،195ش.294
 .7ن.ک :رجالالنجاشی ،ص ،166ش438؛ الفهرست ،196 ،ش.296
 .8رجالالنجاشی ،ص ،174ش.460

نجاشــی کتــاب زیــد را بهواســطه إبراهیــم بــن هاشــم از ابــن أبــیعمیــر از زیــد النرســی،
گــزارش کــرده اســت .در هیــچ ســندی روایــت احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از زیــد
یشــود.
النرســی ،دیــده نم 
 .18سلیم الفراء

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه مجاعة مهنم حممد بن أیبعمیر».
دو روایــت از احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از ســلیم در منابــع حدیثــی در دســترس
2
قــرار دارد.
1

 .19شعیب بن یعقوب العقرقوفی

دلیل اشتهار« :له کتاب یرو یه محاد بن عیىس و غیره».
در دو طریــق شــیخ طوســی بــه کتــاب شــعیب ،روایــت ابراهیــم بــن هاشــم و یعقــوب
بــن یزیــد و علــی بــن الســندی از حمــاد بــن عیســی و ابــن أبــیعمیــر از مؤلــف ،آمــده
اســت 4.همچنیــن از بررســی راویــان از شــعیب میتــوان حــدس زد کــه صفــوان نیــز دیگــر
راوی کتــاب شــعیب اســت .گزارشــی از روایــت احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از شــعیب
5
بــن یعقــوب بــه دســت نیامــد.
3

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه مجاعة».
در طریــق ارائهشــده ازســوی شــیخ صــدوق ،7ایــن کتــاب بهواســطه ابراهیــم بــن
هاشــم از ابــن أبــیعمیــر از مؤلــف ،روایتشــده اســت .حدیثــی از طریــق احمــد اشــعری از
ابــن أبــیعمیــر از صفــوان در دســت نیســت.
6

 .21عبداهلل بن أبییعفور

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه عنه عدة من أصحابنا».

8

 .1رجالالنجاشی ،ص ،193ش.516
 .2الکافی ،ج ،2ص ،523ح ،6ج ،6ص ،493ح.1
 .3رجالالنجاشی ،ص ،195ش.520
 .4الفهرست ،235 ،ش.351
 .5سند موجود در تهذیباألحکام ،ج ،10ص ،25مردد بوده و ممکن است منظور از احمد بن محمد،
برقی باشد .همچنین احتمال دارد منظور از شعیب ،شعیب بن أعین باشد.
 .6رجالالنجاشی ،ص ،198ش.525
 .7کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.436
 .8رجالالنجاشی ،ص ،213ش.556
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در طریــق شــیخ صــدوق 1روایــت محمــد بــن خالــد برقــی از ابــن أبــیعمیــر از حمــاد
بــن عثمــان از ابــن أبییعفــور ،مشــاهده میشــود .در هیچیــک از اســناد ،همزمــان نــام
احمــد بــن محمــد ،ابــن أبــیعمیــر و ابــن أبییعفــور ،نیامــده اســت.
 .22عبداهلل بن سنان

دلیل اشتهار« :روى هذه الكتب عنه مجاعات من أصحابنا».
شــیخ طوســی تنهــا یــک اثــر بــه ابــن ســنان نســبت داده و در معرفــی طریــق خــود بــه
ایــن اثــر ،آن را از یعقــوب بــن یزیــد و محمــد بــن ابــن أبیالخطــاب از محمــد بــن أبــی
عمیــر از ابــن ســنان ،روایــت کــرده اســت 3.در ســند دو روایــت ،نــام احمــد از ابــن أبــی
4
عمیــر از عبــداهلل بــن ســنان آمــده اســت.
2

 .23عبداهلل بن مسکان

دلیل اشتهار :تعدد طرق شیخ صدوق ،نجاشی و شیخ طوسی.
شــیخ طوســی در طریــق بــه کتــاب آورده اســت« :رو ینــاه باإلســناد األول عــن أیبعمیــر
و صفــوان مجیعــا عنــه» 6.چنــد گــزارش از روایــت احمــد از ابــن أبــیعمیــر از عبــداهلل بــن
7
مســکان در دســت اســت.
5
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 .24عمر بن یزید بیاع السابری

دلیل اشتهار :گوناگونی طرق ارائهشده در فهارس و تعدد راویان کتاب.
محمــد بــن أبــیعمیــر ،صفــوان بــن یحیــی ،الحســین بــن عمــر بــن یزیــد ،محمــد بــن
عبــاس ،محمــد بــن عذافــر و محمــد بــن عبــد الحمیــد ،همگــی راوی کتــاب عمــر بــن
یزیــد بودهانــد 8.شــیخ صــدوق یکــی از ســه طریــق خــود بــه عمــر بــن یزیــد را بهواســطۀ
یعقــوب بــن یزیــد از محمــد بــن أبــیعمیــر و صفــوان بــن یحیــی از مؤلــف 9،ارائــه داده
اســت.
 .1کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.428
 .2رجالالنجاشی ،ص ،214ش.558
 .3الفهرست ،ص ،291ش.434
 .4الکافــی ،ج ،1ص ،456ح6؛در ســند موجــود در الخصــال ،ج ،1ص ،208ح ،29احتمــال افتادگــی
نــام حســین بــن ســعید بســیار زیــاد اســت.
 .5ن.ک :رجالالنجاشــی ،ص ،214ش559؛ الفهرســت ،ص ،294ش441؛ کتــاب مــن الیحضــره
الفقیــه ،ج ،4ص.461
 .6الفهرست،ص  ،294ش.441
 .7الکافی ،ج ،3ص ،504ح10؛ تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،210ح ،4ج ،9ص ،295ح.16
 .8ن.ک :رجالالنجاشــی ،ص ،283ش751؛ الفهرســت،ص  ،324ش503؛ کتــاب مــن الیحضــره
الفقیــه ،ج ،4ص.425
 .9کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.425

تنهــا در کتــاب امالــی شــیخ مفیــد 1گــزارش بــدون واســطه احمــد اشــعری از ابــن أبــی
عمیــر از عمــر بــن یزیــد آمــده اســت .ایــن ســند بــا گزارش کشــی 2از همیــن خبر کــه ابراهیم
بــن عبــد الحمیــد در میــان ابــن أبــیعمیــر و عمــر بــن یزیــد قــرار دارد ،ناهماهنــگ اســت.
 .25معاویه بن عمار الدهنی

دلیل اشتهار« :رواه عنه مجاعة كثیرة من أصحابنا و حنن ذاکرون بعض طرقهم».

3

کتــاب الحــج معاویــة بــن عمــار از منابــع بســیار مشــهور اســت .نجاشــی این کتــاب را از
طریــق جعفــر بــن عبــداهلل المحمــدی از ابــن أبــیعمیــر از معاویــة ،گــزارش کــرده اســت.
4
در روایــات معــدودی نــام احمــد اشــعری ،ابــن أبــیعمیــر و معاویــه دیــده میشــود.
 .26معاویه بن وهب

 .27هشام بن سالم الجوالیقی

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه مجاعة».

8

ابــن نهیــک از ابــن أبــیعمیــر از هشــام در طریــق نجاشــی حضــور دارنــد 9.در روایــات
10
بســیاری نــام احمــد اشــعری ،ابــن أبــیعمیــر و هشــام بــن ســالم دیــده میشــود.
 .1األمالی ،شیخ مفید ،ص.136
 .2اختیار معرفة الرجال ،ج ،1ص.72
 .3رجالالنجاشی ،ص ،411ش.1096
 .4تهذیباألحکام ،ج ،5ص ،459ح.242
 .5رجالالنجاشی ،ص ،412ش.1097
 .6الفهرست ،ص ،463ش.738
 .7تهذیباألحکام ،ج ،5ص ،441ح.179
 .8رجالالنجاشی ،ص ،434ش.1165
 .9همان ،ص ،434ش.1165
 .10بــرای نمونــه ،ن.ک :الکافــی ،ج ،1ص ،306ح ،2ج ،2ص ،474ح ،2ج ،3ص ،285ح9؛
تهذیباألحــکام ،ج ،2ص ،300ح ،64ص ،329ح ،205ج ،7ص ،12ح.49
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دلیل اشتهار :تعدد طریق و راویان.
نجاشــی از طریــق خــود بــه کتــاب فضائــل الحــج معاویــة بهواســطۀ یعقــوب بــن یزیــد
از ابــن أبــیعمیــر از مؤلــف خبــر داده اســت 5.شــیخ طوســی نیــز احمــد بــن محمــد از علــی
بــن الحکــم از معاویــة و ابراهیــم بــن هاشــم از ابــن أبــیعمیــر از مؤلــف را در دو طریــق
خــود معرفــی کــرده اســت 6.تنهــا در ســند یــک روایــت در بحــث حــج ،نــام احمــد اشــعری،
7
یشــود.
ابــن أبــیعمیــر و معاویــه دیــده م 
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 .28هاشم بن المثنی الحناط

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه مجاعة».
در طریــق نجاشــی بــه کتــاب ،نــام عبیــداهلل بــن احمــد بــن نهیــک از ابــن أبــیعمیــر
از مؤلــف دیــده میشــود .تنهــا یــک روایــت از احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از هاشــم
2
بــن المثنــی در کتــب حدیثــی دیــده میشــود.
شــش تــن از راویــان ذکرشــده در گــروه الــف یعنــی؛ اســحاق بــن عمــار ،جمیــل بــن
دراج ،جمیــل بــن صالــح ،حمــاد بــن عثمــان ،عبــداهلل بــن مســکان و هشــام بــن ســالم ،را
یتــوان در شــمار کســانی قــرار داد کــه احمــد بــن محمــد بــن
بــا اســتناد بــه ســه شــاهد ،م 
عیســی آثــار ایشــان را از ابــن أبــیعمیــر روایــت کــرده اســت .ایــن ســه شــاهد عبارتانــد
از :نخســت ،وجــود گزارشــی از روایــت کتــاب ازســوی ابــن أبــیعمیــر در فهــارس؛ دوم،
شــهرت اثــر ؛ ســوم ،فراوانــی روایــت احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از ایشــان .ایــن در
حالــی اســت کــه در طــرق موجــود در فهــارس ،مســتندی بــر روایــت احمــد از ابــن أبــی
عمیــر از ایــن افــراد در دســت نیســت .بــر ایــن اســاس بــا افــزودن ایــن شــش نفــر بــه
یتــوان بالــغ بــر  78تــن دانســت.
فهرســت قبلــی تعــداد افــراد را م 
ایــن کمتریــن تعــداد از گــروه الــف اســت کــه میتــوان به مجموعــه مؤلفــان پیشگفته
یشــود بــا بیــان برخــی مقدمــات احتمــال انضمــام افــراد
افــزود .در ایــن مرحلــه تــاش م 
دیگــر در ایــن گــروه را بــه مجموعــه قــوت بخشــید.
گذش ـتکه شــهرت یــک کتــاب نشــانه اعتمــاد راویــان و اعتبــار نســبی آن تلقــی
یشــود .روشــن اســت کــه پذیــرش یــک اثــر ازســوی اصحــاب و اشــتهار آن در نــزد
م 
محدثــان ،ســبب میشــود کــه آن کتــاب از گزندهــای احتمالــی مصــون مانــده و در طــول
ً
زمــان از دایــره روایتگــری اصحــاب بــه نس ـلهای بعــدی ،خــارج نشــود .طبعــا شــهرتی
کــه مــازم بــا اعتبــار نســبی کتــاب اســت در طبقــات بعــدی راویــان اســتمرار خواهــد یافت.
برایناســاس خــارج شــدن یــک کتــاب از حــد شــهرت در دو یــا ســه طبقــه بعــد از زمــان
مؤلــف ،بــا شــهرت ابتدائــی آن بعیــد بــه نظــر میرســد.
از مســافرتهای فــراوان احمــد اشــعری بــه کوفــه و بغــداد ،و عــزم وی بــر انتقــال
میــراث حدیثــی آن دیــار بــه قــم و رابطــه بســیار زیــاد وی بــا ابــن أبــیعمیــر ،میتــوان
حــدس زد علیالقاعــده آثــار پدیدآورنــدگان معرفیشــده در گــروه الــف بــه احمــد اشــعری
1
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 .1رجالالنجاشی ،ص ،435ش.1167
 .2تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،328ح.۸

گروه ب
ایــن دســته شــامل مؤلفانــی اســت کــه گــزارش آثــار ایشــان ازســوی ابــن أبــیعمیــر در
منابــع موجــود بــوده؛ امــا شــاهدی بــر شــهرت آنهــا در دســت نیســت .همچنیــن دلیلــی
اطمینــانآور از روایــت ایــن آثــار ازســوی احمــد بــن محمــد بــن عیســی از ابــن أبــیعمیــر
در اختیــار نداریــم .یــادآوری ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه در مــواردی کــه نــام ایــن افــراد
در فهــارس نیامــده تنهــا بــه گــزارش مشــیخه شــیخ صــدوق در کتــاب مــن ال یحضــره
الفقیــه ،اســتناد شــده اســت .راویــان ایــن گــروه عبارتانــد از:
 .1اسماعیل بن الفضل

شــیخ صــدوق احادیــث وی را در فقیــه از طریــق عبــداهلل بــن عامــر از ابــن أبــیعمیــر از
 .1بــرای نمونــه ،ن.ک :بــه طــرق ارائ هشــده در الفهرســت ،ص ،17ش ،12ص ،291ش434؛ الکافــی،
ج ،4ص ،326ح ،1و ص ،325ح3؛ اإلستبصار ،ج ،2ص ،156ح19
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نیــز رســیده اســت .ایــن گمــان بــا فــرض دســتیابی ابــن أبــیعمیــر بــه آثــار مشــهور در عصــر
مؤلــف بســیار قــوت خواهــد یافــت.
ً
نکتــه حائــز اهمیــت در تأییــد ایــن مطلــب آن اســت کــه اصحــاب حدیــث غالبــا بــرای
دریافــت نســخههای آثــار بــه یــک اســتاد رجــوع نکــرده و بــه دریافــت نســخ دیگــر اســاتید
نیــز نظــر داشــتهاند .ایــن نکتــه بــا مراجعــه بــه کتــب فهــارس برجایمانــده و بررســی
ً
طــرق ،کامــا قابلاثبــات اســت؛ 1بنابرایــن احتمــال آنکــه روایــت احمــد اشــعری از دیگــر
مشــایخ در فهــارس بــه ثبــت نرســیده و گــزارش وی از ابــن أبــیعمیــر در دســترس نباشــد،
قابلپذیــرش اســت.
ً
یشــود کــه عــاوه بــر آنکــه احتمــاال آثــار مؤلفــان گــروه الــف بــه
بــا ایــن بیــان روشــن م 
دســت احمــد اشــعری رســیده ،بلکــه بــه دلیــل شــهرت ،ازســوی وی گــزارش نیــز شــده
اســت؛ مگــر آنکــه دلیلــی روشــن بــر نپذیرفتــن احمــد بــن محمــد بــن عیســی در دســت
باشــد کــه نیســت.
بنابرایــن برفــرض پذیــرش ایــن مقدمــات ،همــه آثــار فهرســت شــده در گــروه الــف نیــز
تشــده ازســوی احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از مؤلفــان قــرار دارد.
در شــمار کتــب روای 
ایــن مجموعــه بــا احتســاب  72مؤلــف حاضــر در فهرســت مؤلفــان ،بــه حــدود صــد نفــر
خواهــد رســید کــه مطابــق گــزارش شــیخ طوســی اســت.
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عبدالرحمــن بــن محمــد از فضــل ،پســر مؤلــف از مؤلــف ،روایــت کــرده اســت 1.اســماعیل
بــن الفضــل همــان کســی اســت کــه شــیخ صــدوق رســاله حقــوق امــام ســجاد؟ع؟ را از
طریقــی دیگــر از او و بهواســطه ابوحمــزه ثمالــی روایــت کــرده اســت 2.بــر اســاس ایــن
یتــوان ابــن الفضــل را در شــمار مؤلفــان جــای داد .هیــچ ســندی مشــتمل بــر
شــواهد م 
نــام احمــد بــن محمــد بــن عیســی ،ابــن أبــیعمیــر و اســماعیل بــن الفضــل در منابــع
حدیثــی یافــت نشــد.
 .2بکیر بن اعین

شــیخ صــدوق در طریــق خــود بــه بکیــر آن را بهواســطه ابراهیــم بــن هاشــم از ابــن
أبــیعمیــر از بکیــر ،گــزارش کــرده اســت 3.تنهــا در یــک گــزارش روایــت احمــد بــن عیســی
4
از ابــن أبــیعمیــر از عمــر بــن اذینــة از بکیــر دیــده میشــود.
 .3حریز بن عبداهلل السجستانی
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نجاشــی در معرفــی طریــق خــود بــه کتــاب صــاة حریــز از نــام ابــن نهیــک از ابــن أبــی
عمیــر از حمــاد از حریــز ،بهــره بــرده اســت 5.در طریــق شــیخ طوســی نیــز نــام همیــن افــراد
دیــده میشــود 6.در ســند هیــچ حدیثــی همزمــان نــام احمــد اشــعری ،ابــن أبــیعمیــر و
حریــز نیامــده اســت.
 .4الحسین بن أبیالعالء الخفاف

شــیخ طوســی در طریــق کتــاب وی از ابــن أبیالخطــاب از ابــن أبــیعمیــر و صفــوان
از مؤلــف ،نــام بــرده اســت 7.تنهــا در یــک گــزارش روایــت احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر
8
از خفــاف آمــده اســت.
 .5الحسین بن مصعب الهمدانی

در طریــق شــیخ طوســی ،طاطــری از ابــن أبــیعمیــر از مؤلــف روایــت دارد 9.روایــات
10
اندکــی را احمــد از ابــن أبــیعمیــر از حســین بــن مصعــب روایــت کــرده اســت.
 .1کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.505
 .2همان ،ج ،4ص.512
 .3همان ،ج ،4ص.441
 .4الفصول المختاره ،ص.180
 .5رجالالنجاشی ،ص ،144ش.375
 .6الفهرست ،ص ،169ش.249
 .7همان ،ص ،140ش.204
 .8الکافی ،ج ،1ص ،178ح.1
 .9الفهرست ،ص ،149ش.229
 .10األمالی ،الشیخ الصدوق ،ج ،1ص ،245ح4؛ الخصال ،ج ،1ص ،123ح ،118ص ،128ح.131

 .6حمدان بن المهلب القمی

ـارت «لــه كتــاب یرو یــه حممــد بــن أیبعمیــر» 1،تنهــا گــزارش مرتبــط بــا او اســت کــه
عبـ ِ
برجایمانــده و هیــچ اطــاع دیگــری از وی در دســت نیســت.
 .7رومی بن زرارة بن أعین

شــیخ صــدوق روایــات رومــی بــن زرارة در فقیــه را از طریــق عبــداهلل بــن عامــر از ابــن
أبــیعمیــر از وی ،گــزارش کــرده اســت 2.روایتــی از ابــن أبــیعمیــر از رومــی در منابــع
حدیثــی دیــده نمیشــود .همــه افــراد حاضــر در طریــق شــیخ صــدوق ،مؤلــف اثــری
بودهانــد؛ بنابرایــن احتمــال نقــل از منابــع واســطه در فقیــه منتفــی نیســت.
 .8زرارة بن اعین

 .9زیاد بن سوقه

در طریــق شــیخ صــدوق بــه وی ،أیــوب بــن نــوح از ابــن أبــیعمیــر از ابــن ســوقة آمــده
اســت 6.در منابــع حدیثــی ســندی مشــتمل بــر نــام ابــن أبــیعمیــر و زیــاد بــن ســوقه در
دســت نیســت.
 .10زید الزراد

نجاشــی کتــاب زیــد زراد را بهواســطۀ محمــد بــن عیســی بــن عبیــد از ابــن أبــیعمیــر
از مؤلــف گــزارش کــرده اســت 7.ازســوی دیگــر بــر اســاس گزارش شــیخ طوســی 8،ابن ولید
 .1رجالالنجاشی ،ص ،139ش.359
 .2کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.526
 .3الفهرست ،ص ،209ش.312
 .4بــرای نمونــه ،ن.ک :الکافــی ،ج ،1ص ،446ح ،22ج ،7ص ،86ح3؛ تهذیباألحــکام ،ج،2
ص ،318ح ،157ج ،3ص ،323ح.32
 .5رجالالنجاشی ،ص ،175ش463؛ الفهرست ،ص ،209ش.312
 .6کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.452
 .7رجالالنجاشی ،ص.۴۶۱ ،175
 .8الفهرست ،ص ،201ش.300

ارزیابی گزارش صد کتاب اصحاب امام صادق؟ع؟ به روایت احمد ...

شــیخ طوســی در طریقــش بــه زرارة ،محمــد بــن خالــد برقــی از ابــن أبــیعمیــر از بعــض
أصحابــه از زرارة را نقــل میکنــد 3.در تعــدادی از روایــات ،نــام احمــد اشــعری ،ابــن أبــی
عمیــر و زرارة دیــده میشــود 4.نکتــه آن اســت کــه برخــاف شــهرت فوقالعــاده زرارة
جــز اثــری بــا عنــوان «االســتطاعة و الجبــر» 5،بــه وی منســوب نیســت .میتــوان حــدس
زد کــه زرارة مجموعــۀ احادیــث خــود را در قالــب اثــری مکتــوب در اختیــار دیگــران قــرار
نــداده اســت؛ وگرنــه الاقــل بایــد گزارشــی از آن در فهــارس بــه ثبــت میرســید.
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ایــن کتــاب را «موضــوع» میدانســته و از روایــت آن پرهیــز داشــته؛ امــا ابــن غضائــری
ایــن ادعــا را رد کــرده اســت .روایتــی از طریــق احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از زیــد
الــزراد ،گــزارش نشــده اســت.

1

 .11سلیمان بن خالد االقطع

نجاشــی گفتــه اســت کــه ســلیمان مؤلــف اثــری اســت کــه ابــن مســکان آن را روایــت
کــرده اســت 2.در طریــق شــیخ صــدوق بــه ســلیمان ،إبراهیــم بــن هاشــم از ابــن أبــیعمیــر
از هشــام بــن ســالم از ســلیمان ،دیــده میشــود 3.تعــدادی از احادیــث ،از طریــق احمــد
4
اشــعری از ابــن أبــیعمیــر بهواســطه هشــام از ســلیمان روایتشــده اســت.
 .12عبدالرحمن بن أبیعبداهلل البصری

شــیخ صــدوق طریــق خــود بــه وی را بهواســطه أیــوب بــن نــوح از ابــن أبــیعمیــر و
دیگــران از عبدالرحمــن بــن أبیعبــداهلل ،نقــل کــرده اســت 5.در احادیــث برجایمانــده،
هیــچ حدیثــی را احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از عبدالرحمــن روایــت نکــرده اســت.
 .13عبداهلل بن سلیمان
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شــیخ صــدوق گفتــه اســت؛ احادیــث عبــداهلل را بهواســطه یعقــوب بــن یزیــد از
صفــوان بــن یحیــی و ابــن أبــیعمیــر از عبــداهلل بــن ســلیمان ،نقــل کــرده اســت 6.روایــت
بــدون واســطهای از ابــن أبــیعمیــر از عبــداهلل بــن ســلیمان در دســت نیســت.
 .14علی بن عطیة

شــیخ طوســی علــی بــن عطیــة را مؤلــف کتابــی دانســته کــه برقــی از ابــن أبــیعمیــر از
علــی بــن عطیــة روایــت کــرده اســت 7.روایــات اندکــی از طریــق احمــد از ابــن أبــیعمیــر از
8
ابــن عطیــه برجایمانــده اســت.
 .15عمر بن یزید بن ذبیان

نجاشــی طریــق خــود بــه عمــر بــن یزیــد را بهواســطۀ علــی بــن الحســن بــن فضــال از
 .1الرجال البن الغضائری ،ص ،62ش.3
 .2رجالالنجاشی ،ص ،183ش.484
 .3کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص439
 .4بــرای نمونــه ،ن.ک :الکافــی ،ج ،3ص ،285ح ،9ص ،379ح ،3ج ،7ص ،146ح ،1ص،218
ح3؛ تهذیباألحــکام ،ج ،8ص ،99ح ،12ج ،9ص ،334ح.4
 .5کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.426
 .6همان ،ج ،4ص.463
 .7الفهرست ،ص ،283ش.421
 .8الکافی ،ج ،2ص ،300ح ،5ج ،5ص ،149ح7؛ تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،3ح.4

ابــن أبــیعمیــر از مؤلــف ،گــزارش کــرده اســت 1.در اســناد روایــات نــام همزمــان ســه راوی
یعنــی احمــد اشــعری ،ابــن أبــیعمیــر و عمــر بــن یزیــد دیــده نمیشــود.
 .16محمد بن علی بن النعمان االحول

گروه ج
ایــن گــروه بــه راویانــی اختصــاص دارد کــه کتــاب ایشــان در شــمار منابــع مشــهور قــرار
دارد؛ امــا در کتــب فهــارس و مشــایخ از ابــن أبــیعمیــر بهعنــوان راوی کتــاب یــاد نشــده
اســت؛ امــا در پــارهای مــوارد روایــت بــدون واســطۀ ابــن أبــیعمیــر از ایشــان مشــاهده
یتــوان ایــن گمــان را در ایــن گــروه مطــرح کــرد کــه بــه دلیــل شــهرت اثــر و
یشــود .م 
م 
برفــرض گســتردگی گــزارش احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از مؤلــف در اســناد احادیــث،
ً
احتمــاال اثــر موردبحــث نیــز در شــمار منابــع روایتشــده ازســوی ایــن دو راوی بــوده
اســت .راویــان ایــن گــروه عبارتانــد از:
 .1داود بن الحصین االسدی

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه عنه عدة من أصحابنا».
6
تنها یک روایت از طریق احمد اشعری از ابن أبیعمیر از داود نقلشده است.
5

 .1رجالالنجاشی ،ص ،286ش.763
 .2الفهرست ،ص ،388ش.595
 .3کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،4ص.428
 .4الکافی ،ج ،1ص ،133ح1؛ تهذیباألحکام ،ج ،8ص ،17ح.29
 .5رجالالنجاشی ،ص ،159ش.421
 .6وسائل الشیعه ،ج ،27ص ،119ح.33366

ارزیابی گزارش صد کتاب اصحاب امام صادق؟ع؟ به روایت احمد ...

شــیخ طوســی آثــار متعــددی را بــه وی نســبت داده اســت 2.در طریــق شــیخ صــدوق،
ابراهیــم بــن هاشــم از دو اســتادش ابــن أبــیعمیــر و ابــن محبــوب از محمــد بــن نعمــان،
روایــت کــرده اســت 3.تنهــا در ســند دو روایــت نــام احمــد اشــعری ،ابــن أبــیعمیــر و احــول
4
دیــده میشــود.
در ایــن گــروه تنهــا میتــوان نــام ســلیمان بــن خالــد االقطــع را بهعنــوان برگزیــدۀ قــرار
گرفتــن در فهرســت کســانی کــه کتــاب ایشــان از طریــق ابــن أبــیعمیــر بــه احمــد اشــعری
و ازســوی او بــه دیگــران روایتشــده ،قــرار داد .وجــود گزارشــی از روایــت اثــر بهواســطۀ
ابــن أبــیعمیــر و دسترســی بــه گزارشهــای متعــدد از حضــور ایــن ســه تــن در اســناد
احادیــث ،مســتند ایــن برداشــت اســت.

111

 .2زید الشحام

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه مجاعة».
تنهــا در دو مــورد احمــد بــن محمــد از ابــن أبــیعمیــر بهواســطه فــردی دیگــر ،روایتــی
2
را از زیــد الشــحام ،نقــل کرده اســت.
1

 .3سیف بن عمیره

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه مجاعات من أصحابنا».
روایــات بســیار اندکــی از طریــق احمــد بــن محمــد از ابــن أبــیعمیــر از ســیف بــن
4
تشــده اســت.
عمیــره روای 
3

 .4صباح بن صبیح الحذاء (ابوالصباح الحذاء)

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه عنه مجاعة».
6
تنها یک سند مشتمل بر نام هر سه راوی است.
5

 .5عاصم بن حمید الحناط

دلیل اشتهار :تعدد طرق به کتاب وی.
8
گزارشی از روایت احمد اشعری از ابن أبیعمیر از عاصم در دست نیست.
7
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 .6عبداهلل بن بکیر بن اعین

دلیل اشتهار« :له كتاب كثیر الرواة».
10
روایت احمد بن محمد از ابن أبیعمیر از ابن بکیر بسیار اندک است.
9

 .7عبید بن زراره

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه مجاعة عنه».
12
روایات اندکی از طریق احمد از ابن أبیعمیر از عبید گزارششده است.
11

 .1رجالالنجاشی ،ص ،175ش.462
 .2تهذیباألحکام ،ج ،2ص ،72ح ،33ج ،7ص ،80ح.60
 .3رجالالنجاشی ،ص ،189ش.504
 .4الکافی ،ج ،1ص ،33ح ،8ص ،186ح ،6ج ،2ص ،475ح.3
 .5رجالالنجاشی ،ص ،201ش.538
 .6األمالی ،الشیخ الطوسی ،ص ،102ح.12
 .7رجالالنجاشی ،ص ،301ش821؛ الفهرست ،ص ،345ش.544
 .8در ســند االســتبصار ،ج ،4ص ،217ح ،3بــه قرینــه تهذیباألحــکام ،ج ،10ص ،2ح« ،3ابــن
ابینجــران» صحیــح اســت.
 .9رجالالنجاشی ،ص ،222ش.581
 .10الکافــی ،ج ،1ص ،279ح4؛ تهذیباألحــکام ،ج ،3ص ،208ح ،6ص ،213ح31؛ األمالــی،
طوســی ،ص ،44ح.19
 .11رجالالنجاشی ،ص ،233ش.618
 .12الکافی ،ج ،5ص ،288ح3؛ تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،231ح.16

 .8العالء بن رزین القالء

دلیل اشتهار« :له كتب یرو هیا مجاعة».
تعــدد طــرق شــهر آن را تقویــت میکنــد .تنهــا در یــک ســند ،روایــت احمــد بــن محمــد بــن
2
عیســی از ابــن أبــیعمیــر از عــاء بــن رزیــن آمــده اســت.
1

 .9غیاث بن ابراهیم التمیمی

دلیل اشتهار« :له كتاب مبوب یف احلالل و احلرام یرو یه مجاعة».
تعــدد طــرق ،عامــل تثبیــت ایــن اشــتهار اســت .روایــات منقــول از احمــد از ابــن أبــیعمیــر
4
از غیاث بســیار اندک اســت.
3

 .10الفضیل بن یسار بن یسار

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه مجاعة».
6
تنها سند یک روایت مشتمل بر نام سه راوی است.
5

دلیل اشتهار :تعدد طرق.
تعــداد بســیار اندکــی از روایــات از طریــق احمــد از ابــن أبــیعمیــر از قاســم گزارششــده
8
است.
7

 .12مرازم بن حکیم

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه مجاعة».
10
تنها یک روایات مشتمل بر نام سه راوی است.
9

 .13محمد بن الفضیل
دلیــل اشــتهار ...« :حدثنــا حممــد بــن احلســن بــن أیب اخلطــاب عــن حممــد بــن فضیــل

بکتابــه و هــذه النســخة یرو هیــا مجاعــة».

11

 .1رجالالنجاشی ،298 ،ش.811
 .2تهذیباألحکام ،ج ،7ص ،388ح.32
 .3رجالالنجاشی ،ص ،305ش833؛ الفهرست ،ص ،355ش.561
 .4الکافی ،ج ،5ص ،278ح.3
 .5رجالالنجاشی ،ص ،309ش.846
 .6الکافی ،ج ،2ص ،167ح.10
 .7رجالالنجاشی ،ص ،314ش860؛ الفهرست ،ص ،372ش.579
 .8الکافی ،ج ،4ص ،100ح2؛ تهذیباألحکام ،ج ،2ص ،29ح.36
 .9رجالالنجاشی ،ص ،424ش.1138
 .10الکافی ،ج ،2ص ،142ح.3
 .11رجالالنجاشی ،ص ،367ش.995

ارزیابی گزارش صد کتاب اصحاب امام صادق؟ع؟ به روایت احمد ...

 .11القاسم بن عروة
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هیچ گزارش قابل اعتمادی از حضور این سه در یک سند در دست نیست.

1

 .14هاشم بن حیان (ابوسعید المکاری)

دلیل اشتهار« :له كتاب یرو یه مجاعة».
3
روایات منقول از احمد از ابن أبیعمیر از هاشم بسیار اندک است.
بــه کمــک شــواهد ســندی نمیتــوان هیچیــک از افــراد موجــود در ایــن گــروه را در
شــمار مؤلفانــی آورد کــه احمــد اشــعری بهواســطه ابــن أبــیعمیــر کتــاب ایشــان را روایــت
کــرده اســت .در صــورت پذیــرش اســتداللی کــه در انتهــای گــروه الــف دربــاره شــهرت
کتــب و ســیر انتقــال آنهــا بــه احمــد اشــعری بیــان شــد ،میتــوان همــان تقریــر را در ایــن
گــروه نســبت بــه شــخص ابــن أبــیعمیــر تعمیــم داد .ازای ـنرو بــا اثبــات شــهرت یــک
کتــاب از آثــار اســاتید ابــن أبــیعمیــر ،انتقــال آن بــه وی هــم مفــروض انگاشــته میشــود.
درنتیجــه راویــان ایــن گــروه را نیــز بایــد در گــروه الــف جــای داد و همــان احــکام را بــر آن
بــار کــرد .در ایــن صــورت تعــداد چهــارده منبــع بــه مجموعــه منابــع گزارششــده ازســوی
احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر افزودهشــده و تعــداد بالــغ بــر  114عــدد خواهــد شــد.
2
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گروه د
بــر اســاس تقســیم چهارگانــه ،ایــن گــروه بــه کســانی اختصــاص دارد کــه در اســناد
روایــات آنهــا ،نــام احمــد بــن محمــد از ابــن أبــیعمیــر دیــده میشــود؛ امــا بــه دالیلــی
روایــت کتــاب ایشــان ازســوی ابــن أبــیعمیــر و گزارشــی از شــهرت آنهــا ،در دســت
نیســت .بنابرایــن ،احتمــال اینکــه بتــوان روایــت کتــاب ایشــان از طریــق احمــد اشــعری
از ابــن أبــیعمیــر را ثابــت کــرد ،بســیار انــدک اســت .ازای ـنرو در بررســی اســامی و آثــار
ایشــان فایــده چندانــی متصــور نبــود و از پرداختــن بــه آن صرفنظــر گردیــد.
جمعبندی
از مجموعــۀ مباحــث ارائ هشــده در ایــن نوشــتار ،اهتمــام محدثــان و راویــان امامیــه در
انتقــال میــراث حدیثــی ائمــه؟ع؟ در قالــب آثــار مکتــوب بهروشــنی آشــکار میشــود .در
ایــن فرآینــد نقــش بیبدیــل شــخصیتهای برجســتهای چــون ابــن أبــیعمیــر و أحمــد
 .1ن.ک :الکافی ،ج ،1ص ،207ح.3
 .2رجالالنجاشی ،ص ،436ش.1169
 .3الکافی ،ج ،2ص ،552ح7؛ معانیاالخبار ،ج ،1ص ،392ح.39
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بــن محمــد بــن عیســی اشــعری نیــز پدیــدار خواهــد شــد.
بــا بررس ـیهای انجامشــده بــرای راســتیآزمایی قــول شــیخ طوســی در گــزارش
روایــت احمــد اشــعری از ابــن أبــیعمیــر از آثــار صــد تــن از اصحــاب امــام صــادق؟ع؟ ،این
نتیجــه بــه دســت آمــد کــه؛ در اطالعــات ارائهشــده در فهــارس بــه شــکل صریــح  72تــن
یشــدهاند .بــرای کشــف ســایر افــراد بایــد از شــواهد موجــود در اســناد
از ایــن افــراد معرف 
احادیــث ،شــهرت آثــار و پیجویــی منابــع روایتشــده ازســوی ابــن أبــیعمیــر بهــره بــرد.
بــا اســتناد بــه ایــن شــواهد میتــوان حــدود شــش تــن دیگــر را بــه ایــن مجموعــه افــزود.
ا گــر شــهرت اثــر و وجــود گــزارش روایــت کتــاب ازســوی ابــن أبــی عمیــر را بــرای
ً
دســتیابی احمــد اشــعری بــه کتــاب و روایــت آن بــه دیگــران را کافــی بدانیــم ،احتمــاال
بتــوان نزدیــک بــه  28فــرد (همــه افــراد حاضــر در گــروه الــف) را بــه فهرســت مؤلفــان
بیفزاییــم .در ایــن صــورت عــدد حاصــل بــه صــد نفــر افزایــش خواهــد یافــت .البتــه بــا
اندکــی مســامحه و بــا همیــن پیشفــرض امــکان افــزودن حــدود چهــارده نفــر دیگــر
(افــراد حاضــر در گــروه ج) نیــز فراهــم میآیــد.
بــر ایــن اســاس ،عــدد گزارششــده ازســوی شــیخ طوســی قریــن واقعیــت خواهــد شــد.
ً
درهرصــورت بایــد پذیرفــت کــه ظاهــرا ،گــزارش شــیخ طوســی درصــدد تعییــن دقیــق ایــن
پدیدآورنــدگان نبــوده و عــدد ارائهشــده در آن تقریبــی اســت.
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