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 ۱۴۰۰بهار و تابستان ، ۹، شمارۀ پنجمهای حدیثی، سال آموزه

 اعتبار طرق تحمل حدیث نزد شیخ صدوق
 )مکاتبه و وجاده، اجازه: وردیمطالعه م(

 ١معصومه طاهریان قادی 
 ٢سید محسن موسوی     

 چکیده
ت حدیث وجود داشته است که از های مختلفی برای دریافدر دوران متقدم روش

طریـق تحمـل ، در سنت اخذ حدیث. شودهای تحمل حدیث یاد میها به شیوهآن
مکاتبه و وجاده بـه عنـوان طـرق ، اگرچه اجازه. در اعتبار حدیث مؤثر بوده است

ن اما ای، تری نسبت به سماع و قرائت برخوردار بودهاز اعتبار پایین، تحمل حدیث
ایـن پـژوهش بـا روش . است کار گرفته شده طرق در آثار حدیثی شیخ صدوق به

تحلیلی کاربرد و اعتبار این سه طریق نزد صدوق را مورد مطالعـه قـرار  -توصیفی 
بندی وی در ذکـر طـرق و تأثیرگـذاری آن بـر اعتبـار روایـات را نمایـان داده تا پای

دهد که اجازه در دو نوع مطلـق نتایج حاصل شده از این پژوهش نشان می. سازد
اعتبار متفاوتی برخوردار بوده است  ۀاز درج، و مقرون با سایر طرق تحمل حدیث

عـدم دسترسـی بـه صدوق بـه دالیـل . مطلق محل بحث است ۀو تنها اعتبار اجاز 
مطلـق و  ۀهای اجـاز متوسل به روش، شیخ یا عدم زمان کافی برای سماع حدیث

وی در اکثر موارد با لفظ اخبرنا و قیود دیگر بر طریـق تحمـل . مکاتبه شده است

                                                 
 . ۱۴/۱۲/۱۴۰۰: اریخ پذیرشت - ۱۶/۰۵/۱۴۰۰: تاریخ دریافت 
 ).masom.ghadi@yahoo.com( آموخته دکتری علوم قرآن و حدیث از دانشگاه مازندرانانشد. ١
 ).m.musavi55@umz.ac.ir( دانشگاه مازندران،علوم قرآن و حدیثگروه استادیار . ٢
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وی قائل به عدم اعتبار وجـاده بـوده و تنهـا . تصریح کرده است، غیرمعمول خود
 . وجاده را معتبر دانسته است اصلی توقیعات با خط معصوم ۀدر نسخ

 . وجاده، مکاتبه، اجازه، طرق تحمل حدیث، شیخ صدوق :واژگان کلیدی

 مقدمه
برای اولین  -های مختلف دریافت حدیث به معنای روش -اصطالح تحمل حدیث 

امــا کــاربرد ، گرفتــه شــد کــار ن پــنجم هجــری توســط خطیــب بغــدادی بــهبــار در قــر 
هـا در قـرن سـوم و چهـارم اخـذ حـدیث و تمـایز بـین آنهای  اصطالحات ناظر بر شیوه

 - ۶۴۲: ۱۳۸۵ ،پـاکتچی( ای به خود گرفتهجری در بین علمای اهل سنت شروع فزاینده
۶۴۳(  . 

نزد عالمان اهل سـنت » اخبرنا« و» حدثنا« زمان با شیوع استفاده از اصطالحاتهم
کـه کـاربرد طـوری بـه ،این شیوه بـه محافـل امامیـه نیـز راه یافـت، ر قرن سوم هجرید

. )۶۴۴: همـان( گسترده این عبارات را در بین علمای قرن چهـارم هجـری شـاهد هسـتیم
، اعـالم، وصـیت، مناولـه، اجـازه، قرائـت، بعدها طرق تحمل حدیث با عنـاوین سـماع

-١٣١ :۱۴۰۱ ،عـاملی: ک. ر( کتابت و وجاده درکتب مصطلح الحدیث و درایه تبیین شدند
١۴۴(  . 

های تحمل حدیث در بین محـدثان امامیـه و به کاربرد شیوه، ای شیعیهدر پژوهش
پـاکتچی در مـدخل . ها کمتـر پرداختـه شـده اسـتها نزد آنعتبار هریک از این روشا

تحمــل حــدیث در دایــرة المعــارف بــزرگ اســالمی در ذیــل تاریخچــه و کــاربرد ایــن 
 امیه اشاره کـرده اسـتها در امصورت مختصر به کاربرد آن به، اصطالحات در بین عامه

علل گرایش کمینه متقدمان امامیـه بـه « ایزدی نیز در مقاله. )۶۴۵ - ۶۴۱: ۱۳۸۵ ،پاکتچی(
تـوجهی بـه ادای نـوع تحمـل حـدیث غالب در امامیه را بی ۀشیو » طرق تحمل حدیث
نیازی امامیه از ادای تحمل حدیث را مکتوب بودن میـراث حـدیثی برشمرده و علت بی

 ۀتوجهی به شـیو رسد این سخن نوعی بیبه نظر می. )۲۰: ۱۳۹۶ایزدی( ه استامامیه دانست
 ند به ادای الفاظ تحمل حدیث بـودهبمعمول تعداد کثیری از علمای امامیه است که پای

شـیخ صـدوق از . انـدو رابطه وثیقی بین نوع تحمل حدیث و اعتبار روایات قائـل بـوده
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از ، )٢٣٨ - ٢٣٧: تـاطوسی بی ؛۳۹۴ – ٣٩٠: ١۴۳۹نجاشی ( محدثان برجسته قرن چهارم هجری
پایبنـدی او در اسـتفاده از ، جمله علمایی است که در اکثـر آثـار برجـای مانـده از وی

 . های تحمل حدیث مشهود استاصطالحات ناظر بر انواع شیوه
عتبـار متفـاوتی هسـتند بـه ا ۀهای تحمـل حـدیث دارای درجـشیوه، از سویی دیگر

دارای اعتبـار ، ماننـد سـماع و قرائـت، هـای تحمـل حـدیثی از شـیوهای که برخ گونه
 ١فراوانـی اسـتفاده از الفـاظ سـماع .)۴۴۵: تاصدر بی؛ ١٣١ :۱۴۰۱عاملی ( بیشتری بوده است

کنـد کـه بر این مطلب تصـریح مـی، توسط صدوق و سایر مشایخ موجود در اسناد وی
هـای تحمـل حـدیث در انتقـال هاز بهتـرین شـیو ، حداقل تا قرن چهارم، مشایخ حدیثی

کارگرفتـه  قرائـت را نیـز بـه، سـماع ۀعالوه بر شـیو ، شیخ صدوق؛ انداحادیث بهره برده
که تأیید استاد را نیز درپی داشته ، ابن ولید بر استادش کتاب الرحمهمانند قرائت ، است
 .  )٢٢-٢/٢١: ١٣۷۸ابن بابویه ( است

به دالیل مختلف کمتر مورد ، ا مانند وجادههبرخی از شیوه، در بین اقسام تحمل حدیث
 طـوری کـه رجه اعتبار برخوردار بوده اسـت بـهترین دتوجه بوده و حتی نزد محدثان از پایین

 .  ٢کردند اجتناب می وجاده ۀتعداد قابل توجهی از محدثان از اخذ روایات به شیو 
 ٤اعالم، ٣ناولهم ۀهیچ لفظی دال بر تحمل حدیث به شیو ، با نگاهی به اسناد صدوق

مکاتبـه و وجـاده در ، اما الفاظی دال بر اجـازه، شودتوسط وی مشاهده نمی ٥و وصیت
                                                 

ذکـر ، انبأنـا، انبـأنی، سمعت، اخبرنا، اخبرنی، حدثنا، حدثنی: «عبارتند از،تالفاظ سماع به ترتیب اولوی. ١
 ). ١٣٢: ١۴٠١(عاملی  »لناقال ، قال لی، ذکر لنا، لی

 گردد. ها طرح میدر این مقاله اختالف نظرات دراعتبار وجاده و قائلین به هریک از دیدگاه. ٢
مناوله دو نوع اسـت،همراه بـا اجـازه و فاقـد اجـازه  دهد.در روش مناوله،شیخ کتابی را به شاگردش می. ٣

و الفاظی شبیه به  »ناولنی«،»أخبرنا مناولة«،»وحدثنا مناولة«). الفاظ مناوله عبارتند از: ۴۶٣تا: (صدر، بی
در روایت با مناوله جایز اسـت،اما نظـر مشـهور  »اخبرنا«و  »حدثنا«اند: اطالق این. اگر چه برخی گفته

 ). ۴۶٣،۴۶۴ست (همان: عدم جواز آن ا
اعالم آن است که شیخ اعالم کند فالن حدیث،روایت یا سماع من از فالن شخص است و بـه صـورت . ٤

 »اعلمنـا«در هنگـام نقـل بـا اعـالم نیـز، از واژۀ  )،۲۹۲: ۱۴۰۸لفظی اجازه را عیان ننماید (شهید ثـانی، 
 ). ۴۶٨تا: گردد (صدر، بیاستفاده می

فـالن ، یا زمان وفات خود وصیت کند کـه فـالن شـخص ه شیخ هنگام مسافرتوصیت آن است که ک. ٥
برخی وصیت را نیز در زیر مجموعـه مناولـه قـرار ). ۲۹۵: ۱۴۰۸ ،شهید ثانی( کتاب را از من روایت کند

 ). ١٨٠: ١٣۶٩ ،غفاری( اندداده
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کـه دانسـته شـود وی بـرای ایـن سـه قسـم از تحمـل برای این. خوردآثارش به چشم می
اعتبار قائل بوده است و در چه شـرایطی از اخـذ روایـت بـه  ۀحدیث چه میزانی از درج

نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی ، برده استتحمل حدیث بهره  های کم اعتبارترِ شیوه
 : به سؤاالت زیر برآمده است

 تحمل حدیث نزد شیخ صدوق چه جایگاهی داشته است؟ ۀاجازات در شیو . ۱

 دانسته است؟صدوق با چه شرایطی خود را مجاز به استفاده از مکاتبه . ۲

 صدوق چگونه بوده است؟ وجاده نزد  ۀکارگیری شیو میزان اعتبار و به. ۳

 اجازه -۱
اجازه و اذن دهد تـا ، اجازه به این معناست که شیخ به راوی ۀتحمل حدیث به شیو 

شـاگرد در ، در ایـن مـورد. )١٣۵: ١۴٠١ ،عـاملی( یا کتاب روایی او را نقل کنـد، هاشنیده
 ظیـا یکـی از عبـارات تحمـل حـدیث را بـا الفـا »ة کذایروا یأجازن« گویدهنگام نقل 

» یأجازن« یا »تهیروا یما أطلق لیف«، »هیف یما أذن لیف« یا، »إذنه یف«، »إذنا«، »اجازة«
 . )۴۵۶: تابی ،صدر( کندمقید 

نقلـی در رجـال نجاشـی ، هایی که در آن از اجازه یاد شدهترین نقلیکی از قدیمی
ن رود و از حسـن بـاست که احمد بن محمد بن عیسی برای اخذ حدیث به کوفـه مـی

عالءبن رزین و کتاب ابان بن عثمـان احمـر را درخواسـت  وشاء اجازه برای نقل کتاب
دارد و پیش شـرط اجـازه را گونه اجازات بر حذر میدر ادامه وشاء او را از این، کندمی

 . )٣٩: ١۴٣٩ ،نجاشی( کندنسخه برداری از مجاز فیه و سماع آن معرفی می

 انواع اجازات -۱-۱
 : اندارش نجاشی اجازات به دو دسته قابل تقسیمبا توجه به گز 

 اجازات مقرون با دیگر طرق تحمل حدیث  -۱-۱-۱
قرائـت ، گاهی همراه با سایر طرق تحمل حدیث مانند سماع ١اول ُمستجیز ۀدر دست

                                                 
 . ُمستجیز فردی است که درخواست اجازه دارد. ١
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اجـازه روایـت را دریافـت  ١از ُمجیـز ...وصـیت و، مناولـه، بر شیخ یا قرائت شیخ بـر او
شــی و تأییــد محتــوای روایــات و در اعتباربخ، نــوع از اجــازاتکــاربرد ایــن . کنــد مــی
زیـرا در نـزد قـدما اجـازه روی یـک نسـخه ؛ شناسی مکتوبات حدیثی بوده است نسخه

نقل از روی نسخه مورد نظر  ۀیعنی فرد تنها اجاز ، شدخاص از کتاب مورد نظر داده می
هـای موجـود از هـر سـخهو بـه دلیـل فراوانـی ن، ٢اینه هر نسخه ،اجازه را داشت ،شیخ
 بـرای نسـخه شناسـی بـوده اسـت، بیشترین کـارکرد اجـازه ،)١٢٧: ١۴٣٩ ،نجاشـی( کتاب

نوعی تضمین ، های غیرمشهوربه عبارتی اجازات بر نسخه. )٣٧٢ - ١/٣٧١: ١٣٩٣ ،مـددی(
بـه ، زیرا اجازه در قدیم بحث اجتهادی بوده اسـت، بر صحت آثار و روایات بوده است

بـر ؛ دادندبه آن بخش اجازه نقل نمی، ر مطلبی از کتاب را قبول نداشتندهمین دلیل اگ
 ،بـاقری( کردنداجازه نقل صادر نمی، تخلیط و مطالب باطل در کتب، اخبار دال بر غلو

١: ١٣٩٣۵( . 
نیازی به این اجازه نبوده است و اگر اجازه ، های مشهوراز همین رو نسبت به نسخه

 ،طارمی( ها بوده استظ سنت اجازه و تحکیم و تثبیت نسخهبه منظور حف، شدصادر می

، آثار دیگری نیز قابل تصـور اسـت، های مشهوربرای اجازات در نسخه. )٢٢٨-٢٢٧: تابی
، اطمینـان سـامع بـه ناقـل حـدیث، )٢٧۶: ١٣٩۵ ،ربـانی( مانند صـحت حکایـت از شـیخ

تعیین ، ز ناحیه استادکنترل صالحیت ناقالن ا، جلوگیری از هرج و مرج در نقل حدیث
 بـه منظـور تبـرک و تشـریف بـرای راوی، اجـازات بـرای هـر راوی ۀسعه و ضـیق دایـر 

 .  )١۶٢-١۶١: ١٣٨٨ ،چیمدیرشانه(
با توجه به برخی مستندات باید گفت بین متقدمان توجه به اجازات در نقل حـدیث 

ه راوی بعد است ک عیون اخبار الرضانمونه آن روایتی در کتاب ، وجود داشته است
از فضل بن شـاذان  ها به امام رضانقوالت فضل بن شاذان و انتساب آناز اطمینان از م

 . )٢/١٢١: ١٣۷۸ ،ابن بابویه( کندنقل آن روایات را طلب می ۀاجاز 

                                                 
 . کنددیث را صادر میُمجیز شیخی است که اجازه ح. ١
 . باشدبرگرفته از صوت جلسه بیست و دوم درس رجال استاد رحمان ستایش می این مطلب. ٢
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 اجازات مطلق -۱-۱-۲
اجـازه روایـِت آن را ، مستجیز بنا بر وجود روایت در کتابی، دوم از اجازات ۀدر دست
ایـن دسـته از . )٧۶: ١٣٩۵ ،ربـانی( کنـدبدون شنیدن و قرائت دریافت مـی، ازهاز شیخ اج

تحمل دیگـری  ۀاجازات ناظر به احادیثی است که تنها با اجازه نقل شده است و با شیو 
ها را نزد در اجازه الزم نبوده که حتما کتاب، زیرا بنا بر تصریحات برخی. همراه نیست

که بر پایه اجازات -به همین دلیل در تحلیل فهرستی ، شندسماع یا قرائت کرده با، استاد
: ١٣٩٣،مـددی( اجـازه بـیش از سـماع و قرائـت رواج داشـته اسـت -باشـدمی ١و فهارس

ها همه آن ۀدر یک جلسه اجاز ، های یک مؤلفدیده شده که راوِی کتاب. )٣٧٢-١/٣٧١
آن فقـط  ۀیا اجـاز  دهد که مقصود از روایت کتاب واین مطلب نشان می. را داده است

بلکه معنای رایج آن ایـن ، استنساخ یا خوانده شدن نزد مؤلف یا راوی نسخه نبوده است
ای از آن نیز در صورت لزوم شناسـانده است که وجود چنین کتابی تأیید گردد و نسخه

ا های کتب مؤلفان یـبه عبارت دیگر هدف از این نوع اجازات مستند سازی نسخه. شود
 کتاب نیـز همـین معنـا را دارد ۀکه اجاز چنانهم، هاستاب کتب به مؤلفان آنتأیید انتس

 .  )٢٢٨ - ٢٢٧: تابی ،طارمی(
اما مشـهور ، در اعتبار این نوع از اجازه و عمل کردن به آن اختالف نظر وجود دارد

 انـدتا جایی که برخی ادعای اجماع کرده، محدثان و اصولیان جواز آن است، بین علما
 .  )١٧۴: ١٣۶٩ ،غفاری(

گرفتـه کـار  عنوان طریقی در نقـل حـدیث بـه ات مطلق در خاندان ابن بابویه بهاجاز 
الحسین بن علی بن الحسین بن الموسی « یکی از مستندات این ادعا عبارت. شده است

 . )١۶٣ش ۶٨: ١۴٣٩ ،نجاشی( در کتاب نجاشی است »بن بابویه ثقه روی عن ابیه اجازةً 

 مشایخ اجازه  -۱-۲
اجازاِت مجرِد از دیگر طرق تحمل حـدیث  ۀبرای بررسی روایاتی که صدوق به شیو 

تفاوت » مشایخ اجازه« و» مشایخ حدیثی« الزم است ابتدا بین دو عبارت، روایت کرده
                                                 

-١/٣٧١: ١٣٩٣ ،مـددی: ک. ر ،روش فهرسـتی ۀبرای تفاوت فهرست با اجازات و توضـیحات دربـار . ١
  .١١۵ -١١۴: ١٣٨٨ ،عمادی حائری؛ ٣٧٣
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انـد برخی گفتـه، یک ارائه شده است مورد تعاریف هر نظرات مختلفی در. قایل شویم
سـماع یـا قرائـت از آنـان  ۀکه شـاگرد بـه شـیو  هستند کسانی، منظور از مشایخ حدیثی

افرادی هستند که به شاگرد اجازه ، و منظور از مشایخ اجازه؛ حدیث روایت کرده است
 -هـای تحمـل حـدیثبدون سماع و قرائت و دیگـر روش- نقل کتاب یا احادیث آن را

رای نقـل بـ، شـیخ ۀبرخی شیخ اجازه بودن را مشروط بر اجـاز ؛ )١٣٨۴، فقیهی( باشد داده
از کـالم . )۸۳: ۱۳۸۳ ،زادهفـالح( انـدروایت کتاب مشهور یـا کتـاب غیـر مشـهور دانسـته

روایـت از کتـاب خـود را بـه  ۀاجـاز ، گردد که وقتی شیخگونه برداشت میسبحانی این
 روایـت از ۀدهد بایستی وی را شیخ حدیثی در نظر گرفت و زمانی که اجـاز شاگرد می

نـامش در ، مطلـق ۀفارغ از سماع و قرائـت یـا اجـاز ، دهدد میکتاب دیگران را به شاگر 
از بین تعـاریف گفتـه . )۳۳۶-۳۳۵: ۱۴۱۴ ،سبحانی: ک. ر( گیردگروه مشایخ اجازه قرار می

. جـامع و مـانع اسـت، سخن اخیر در تفکیک نقش شیخ اجازه و شـیخ حـدیثی، شده
ایـن دو نقـش قابـل ، ندباید گفت با توجه به جایگـاه نـام شـیخ در سـ، بنابراین تعریف
جزو مشایخ حـدیثی ، از مؤلف تا معصوم قرار داشته باشد، اگر نام شیخ؛ تفکیک است

مؤلف کتاب تا شاگرد قرار گیـرد عنـوان شـیخ اجـازه بـر او قـرار  ۀاست و اگر از واسط
های دیگران را با انواع طرق تحمل حدیث به البته برخی از مشایخ اجازه کتاب. گیرد می

پـس صـرف ، کردنـدنقل را نیز صادر می ۀدادند و در نهایت اجاز آموزش می شاگردان
بر شیخ اجازه یا حدیثی بودن دخالـت ، اجازه مطلق یا همراه با سایر طرق تحمل حدیث

 .  ندارد
 چنین در نقـش مشـایخ اجـازه در صـحت و ضـعف سـند نیـز اختالفـاتی دیـدههم

یـک دسـته از . ازه در اسناد اسـتنیازی بررسی سندی شیوخ اجنظر غالب بی. شود می
قرائنـی قابـل جبـران  ۀقائلین به این دیدگاه بر این نظراند که ضعف شیوخ اجازه به وسیل

از جمله این قرائن  ،)۱۴/۴۳: ۱۴۰۶،مجلسـی( کندای بر صحت سند وارد نمیاست و لطمه
اجـازه نقـل آن را داده ، مکتوبی اسـت کـه شـیخ ۀاثبات شهرت و صحت اصل و نسخ

نیازی توثیقات عام مشایخ اجازه را سبب بی، گروه دیگری از قائلین به این دیدگاه. تاس
برای نمونه شهید ثانی مشایخ اجـازه از زمـان . انداز بررسی طرق به کتب حدیثی دانسته

، شـهید ثـانی( نیاز از توثیـق دانسـته اسـتکلینی تا زمان خود را به دلیل شهرت در ورع بی
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در بسیاری از آثار از جمله آثار وحید بهبهانی این نظـر را بـه محقـق  ،)۱۹۳ - ۱۹۲: ۱۴۰۸
اند که وی مشایخ اجازه را در اعلـی درجـات وثاقـت و جاللـت بحرانی نیز نسبت داده

دانسته و تعدیل به جهت مشایخ اجازه بودن را روش بسیاری از متأخران قلمـداد نمـوده 
ن بر حسـن حـال و عـدالت مشـایخ اجـازه را شیخ بهایی نیز ظ ،)۴۵: تـابی ،بهبهانی( است

البته در مقابل ایـن دیـدگاه تعـداد انـدکی . )۲۷۷: تابی ،شیخ بهایی: ک. ر( متذکر شده است
خـویی اسـت کـه مرحـوم هـا ناز جملـه آ ،امه مشایخ اجـازه هسـتندمخالف توثیقات ع

 )۷۷ :۱۴۱۰،خـویی( شـودوثاقـت شـیخ اجـازه ثابـت نمـی ،کند به مجرد اجازهتصریح می
 . )۱/۴۸۲: ۱۴۱۶ ،داوری( داوری نیز قائل بر این نظر است

 اجازه در آثار صدوق -۱-۳
طور  از اصول و مصنفات حدیثی اولیه بهشیخ صدوق در تألیف آثار خود از بسیاری 

نـام ، اگر چه در صدر سـند، او در ذکر احادیث این کتب، مستقیم استفاده کرده است
هـای سـند تـا واسطه، ا باید توجه داشت که در این مواردام، کندمشایخ خود را ذکر می
در حقیقت شیخ صدوق . ای از مشایخ اجازه هستندبیانگر سلسله، صاحبان کتب متقدم

روایـات را از حالـت ارسـال خـارج کـرده ، با ذکر طریق اجازات خود تا صاحب کتاب
اجازات برای خارج ، یقبه عبارت دق. )٣۴٠: ١٣٨٨ ،معارف؛ ٣٣٩: ١۴١۴ ،سبحانی: ک. ر( است

 . )١/١۵٩: ١۴١۶ ،داوری( های روایی از حالت ارسال به وجود آمدندکردن نسخه کتاب
» فیما اجازة لـی ...اخبرنی« از شیخ اجازه خود با عبارت، شیخ صدوق در مواردی

 : عبارتند از کند که این مواردیاد می
ابـن ( کنـدیه با لفظ اخبرنی یاد میدر چهار موضع از ابو القاسم عبدالله بن احمد الفق. ١

» ببلخ فیما اجازة لی« ها با عبارتکه در دو مورد از آن ،)٢/۵٢١، ٧١-١/۶٩: ١٣۶٢ ،بابویه
صـدوق در . )٢/۵٢١، ١/۶٩: همـان( کنـدای بودن روایات این فرد تصریح میبه اجازه

بی رضـی و قال ا« روایتی را با عبارت، بعد از نقل حدیث مورد نظر ،کتاب الخصال
تا تصدیقی بـر روایـت مـذکور ، کندضمیمه می، بدون سند» الله عنه فی رسالته الّی 

 . نمایداجازه ارایه می ۀقراینی در صحت روایت اخذ شده به شیو ، به عبارتی. باشد
 الفقیـه) بـن حیـوه( در شش موضع صدوق از ابو الحسن طاهر بن محمد بـن یـونس. ٢
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 بـــــا عبـــــارت ،)٣٩٨: ١٣٩٨؛ ۵۴٢- ٢/۵۴١، ١/٢٩: ١٣۶٢؛ ٢/۴۶٨، ١/١٢: ١٣٨۵ ،همـــــو(
 کندکند که با توجه به حدیث دیگری که صدوق تصریح میحدیث می، »اخبرنی«
» اخبرنی ابو الحسن طاهر بن محمد بن یونس بن حیوه الفقیه فیما اجـازة لـی بـبلخ«
 ،اجاز، باید گفت شیخ صدوق در بلخ از این شیخ، )٢/۵۴١: ١٣۶٢؛ ١/١٢: ١٣٨۵ ،همـو(

 . روایت گرفته است
الهمذانی ) بن العباس الکندی( الفضل بن الفضل الکندی ،در سه مورد از ابو العباس. ٣

را » عنـد منصـرفی مـن الحـج« در یک مورد قیـد، کندروایت نقل می» اخبرنی« با
گونـه تحمل حدیث خود ایـن ۀو در جایی دیگر به نحو ، )١/٣٢٠: ١٣۶٢ ،همو( آورد می

: ١٣٩٨ ،همـو(» فیما اجازة لی بهمذان سنه اربع و خمسین و ثالثمائـه«: دهدتذکر می
 ۀدر راه برگشت از حـج از ایـن راوی اجـاز  ٣۵۴یعنی او در سال . )١/٢٩۵: ١٣۶٢؛ ٧٧

 . نقل گرفته است
أبـو محمـد  یأخبرنـ«: کندای خود را بازگو میگونه روایت اجازهاین، در یک مورد. ۴

بـن  یحسن بن جعفر بن عبد الله بن الحسن بـن علـی بن الیحیالحسن بن محمد بن 
ثـه و صـح یمـن حد یمما صح عند  یما أجازة لیف طالب یبن أب ین بن علیالحس
طـاهر در دو جایگـاه و در او از ابـن ابـی  )٢/۵۴٣: ١٣٩۵ ،همـو(» ثیهذا الحد یعند

 . )۵۴٧، ۵۴٣: همان( کنداجازه نقل روایت می ۀها به شیو تمامی آن
مکانی با محل سکونت صـدوق  ۀسه شیخ دارای فاصل، خ اجازه مذکوراز بین مشای

بـه ، رسـد چـون زمـان اقامـت صـدوق در شـهرهای بلـخ و همـدانبه نظر می، اندبوده
 ۀبـه شـیو ، جا اخـذ حـدیث کنـدسماع و قرائت از مشایخ آن ۀای نبوده که به شیو  اندازه

وق محـدود بـه همـین ای صـدهـای اجـازهدرصورتی که نقل. اجازه بسنده کرده است
اجـازه فاقـد  ۀتوان گفت صدوق تنها در مواقع اضطراری به شـیو می، مشایخ اجازه باشد

 . آورده استسماع و قرائت روی 
صـدوق : ١انـددر توجه صدوق بر اجازات قریِن با سایر طرق تحمـل حـدیث گفتـه

منظـورش ، بردیکار م را به ٢»ما کان عن فالن فقد ُرّویُته« هایش عبارتوقتی در کتاب
                                                 

 . برگزار گردید ١۵/۶/٩۶قای مددی است که در تاریخ این مطلب برگرفته از درس خارج فقه آ. ١
 . داندآقای مددی تلفظ َرَویته و ُرویُته را نادرست می. ٢
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روایت به من داده است و روایت مـورد  ۀکنم که اجاز این است که من از کسی نقل می
 جـای نقـل نداشـت بـه ۀاو در جـایی کـه اجـاز . صحیح تحمل شده است ۀنظر به شیو 

ینا« این نکته بیانگر توجه شـیخ صـدوق بـر . استفاده کرده است» سمعته یقول« از» ُروِّ
 . یثی است که به طرق مختلف تحمل کرده استکسب اجازه در نقل احاد 

در سراسـر مشـیخه » ما کـان عـن فـالن فقـد ُرّویُتـه« شاهد تکرار عبارت، از طرفی
شیخ صـدوق بـرای تمـام ، حال اگر ادعای فوق را بپذیریم باید بگوییم، صدوق هستیم

نیـز نقـل از مشـایخ اجـازه را  ۀاجاز ، های مختلف تحمل کرده استروایاتی که به شیوه
شـیخ صـدوق در نقـل روایـات قابـل  ۀدو نکته در نحو ، صورت داشته است که در این 

کتـب حـدیثی  ۀهای تأیید شداول دقت صدوق در انتخاب نسخه: مالحظه خواهد بود
روایات منقول در کتاب من الیحضـره ، باید بگوییم کهاست و دیگری از نظر محتوایی 

ها صـادر شـده زات تأیید شده و اجازه روایت آناالفقیه از نظر محتوایی توسط مشایخ اج
 . است

 ١)مکاتبه( کتابت -۲
روایت یا کتاب حدیثی را برای فرد حاضر یا غایبی  شیخ: انددر تعریف کتابت گفته

ای آن را برای فرد منظور بنویسد و در انتهـا شـیخ بـه خـط بنویسد یا دستور دهد فرد ثقه
یکـی مقـرون بـه اجـازه و دیگـری : دو نوع اسـت کتابت نیز. نوشته را تأیید کند، خود

 . )۴۶۶ - ۴۶۵: تاصدر بی؛ ٢٨٨ - ٢٨٧: ١۴٠٨ ،شهید ثانی( مجرد از اجازه
بایسـتی در ادای ، کتابـت اخـذ کـرده باشـد ۀکه محدث خبری را بـه شـیو  هنگامی

ی اند براگفته. کند استفاده» أخبرنا مکاتبة« یا» فالن ّی کتب إل« حدیث از الفاظی مانند
اسـتفاده » أخبرنـا« یا» حدثنا« مجاز نیست به تنهایی از الفاظ، جلوگیری از توهم سماع

 ،شـهید ثـانی( انـداستفاده از این الفاظ را برای کتابت نیـز جـایز دانسـته، البته برخی. کند

                                                 
 دانند و مکاتبه را منحصـر در کتابـت بـا معصـوماگرچه برخی خلط کتابت و مکاتبه را نادرست می. ١

، ی و سـید حسـن صـدر در آثارشـاناما با توجه به آنکه شهید ثان)، ١٧٩: ١٣۶٩ ،غفاری( اندعنوان کرده
بنا ، در این پژوهش نیز، انداند و از هر دو در ذیل کتابت نام بردهتفکیکی بین کتابت و مکاتبه قائل نشده
 . بر عدم تمایز این دو اصطالح گذارده شد
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بـرای » اخبرنـا« و» حـدثنا« نظر اکثریت را در جـواز اطـالِق ، حتی برخی. )٢٩١: ١۴٠٨
 . )۴۶٧: تابی ،صدر( دانندمکاتبه می

اما در مورد کتابت فاقـد اجـازه اخـتالف ، اندکتابت مقرون به اجازه را معتبر دانسته
، اجازه صادر نشده است، قول مشهورتر بر این است که اگرچه در لفظ. نظر وجود دارد

در معنا اجازه را نیز به همـراه ، شوداما وقتی حدیثی برای کسی از سمت شیخ نوشته می
 .  )۴۶۶ - ۴۶۵: تابی ،صدر؛ ٢٨٨ - ٢٨٧: ١۴٠٨ ،شهید ثانی( ددار 

تأمل در صحت مکاتبه و عمل به آن و روایـت آن « شهید صدر بر این نظر است که
شـد صادر می مکاتبات بسیاری از ائمه چون در زمان عسکریین، شایسته نیست

کـاری  ئمـهمکاتبـات ا، که اگر چنین بود شدکه فردی منکر جواز عمل به آن نمی
ایـن ، دلیل برخورد متفاوت صدوق با مکاتبـات ائمـه به. )۴۶۶: تـابی ،صدر(» عبث بود

 . موارد در بخشی تحت عنوان توقیعات به صورت مستقل خواهد آمد

 کتابت در آثار صدوق -۲-۱
عنـوان یکـی از طـرق تحمـل حـدیث  به ،گیری شیخ صدوق از کتابتبهره با میزان

اعتماد داشته و در این ، کتابت ۀچه میزان بر اخذ حدیث به شیو  وی، دانسته خواهد شد
 . موارد از چه الفاظی در ادای احادیث بهره برده است

در بیشتر موارد بر سماع و قرائت اسـتعمال شـده » اخبرنی« و» اخبرنا« ۀاند واژ گفته
جـایی کـه برخـی تا ، )٢۴٧: ١۴٠٨ ،شهید ثانی؛ ۴۴٨: تابی ،صدر؛ ١٣٣-١٣٢: ١۴٠١ ،عاملی( است
، )٢٩١: ١۴٠٨ ،شـهید ثـانی( اند استعمال آن به صورت مجرد بر کتابت صحیح نیسـتگفته

 گـرددبیشـتر اسـتفاده مـی، در اجـازه و مکاتبـه» اخبرنا« اما یکی از اقوال این است که
. کنـداین نظـر را تأییـد مـی، جستجوهای انجام شده در اسناد صدوق نیز. )٢٣۵: همـان(

اجازه و قرائت راویان موجـود در سلسـله ، در مواردی به مکاتبه، اسنادصدوق در برخی 
گونه که اسـنادش خواهـد همان-مکاتبه و اجازه را ، در این موارد. کندسند تصریح می

 آورد و در قرائـت در برخـی مـوارد بـا لفـظمـی» اخبرنـا/اخبرنی« همواره با لفظ -آمد
. برای نمونه ر( پردازدبه نقل روایت می» رنااخب/اخبرنی« و در مواردی با» حدثنی/حدثنا«
 . )٢/٣١۵: ١٣٨۵؛ ٣٠٣، ٢٢۶، ١٩٧: ١۴٠٣؛ ١/٨٠: ١٣۷۸؛ ٣٧٧، ٣٧۴: ١٣٩٨ ،ابن بابویه: ک
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اخبرنـی فالنـی فیمـا « با عبارات» اخبرنی« فراوانی همراهی واژه، در اسناد صدوق 
، »ة لی فیما کتب الّی اخبرنی فالنی اجاز «، )٢/۴٠٢: ١٣٨۵؛ ٢/١٠: ١٣۶٢، همو(» کتب الّی 

» اخبرنی فالنی فیما اجازة لی مما صح عندی من حدیثه و صح عندی هـذا الحـدیث«
، )٢/۵۴١، ١/۶۵: ١٣۶٢ ،همـو(» اخبرنی فالنی فیما اجـازة لـی بـبلخ« ،)٢/۵۴٣: ١٣٩۵ ،همو(
اخبرنا فالنـی فیمـا اجـازة « و )٢/۵٢١: همان(» اخبرنی فالنی الفقیه ببلخ فیما اجازة لی«
 و» اخبرنا«، نشان از این واقعیت دارد که صدوق ،)١/٢٩۵: همان(» بهمدان سنه فالن لی
 . برده استکار  ای بهای و اجازهاحادیث مکاتبه را در بیشتر مواقع برای» اخبرنی«

 ای شیخ صدوقمشایخ مکاتبه -۲-۲
ت کتابت اعتماد کرده و به نقل روایـ ۀبه شیو ، صدوق در اخذ حدیث از مشایخ زیر

 . ای از آنها پرداخته استمکاتبه
 محمد بن هارون زنجانی یکی از مشایخ شیخ صدوق است که همـواره از او بـا لفـظ. ١

اخبرنـا ابـو « در برخـی اسـناد تصـریح کـرده. پـردازدبه ذکر حدیث می، »اخبرنی«
الحسن محمد بن هارون الزنجانی فیما کتب الیَّ علی َیَدی علی بن احمد البغـدادی 

یعنی زنجانی روایاتی را به دست یکی از نامه نویسان  ؛» ...:قال) نامه نویس( اقالور 
ها به نقـل که صدوق از آن، به نام علی بن احمد البغدادی برای صدوق نگاشته است

 ای بودن آن روایات تصریح کـرده اسـتحدیث پرداخته و در برخی موارد به مکاتبه
 در برخــی مواضــع تنهــا بــه لفــظ امــا ،)٣٠٢، ٢٧٢، ٢١١، ٢٢: ١۴٠٣؛ ٢/۵۵٢: ١٣٩۵ ،همــو(
؛ ١٧٠، ۴: ١٣٧۶ ،همـو( اکتفا کرده اسـت، برای بیان اخذ حدیث از این شیخ» اخبرنی«

١۴٢٧، ٢٧٣: ٠٣۵ ،٣٢، ٣٢١، ٢٧٧۶(  . 
 ٧٠حدود ( علی بن حاتم قزوینی یکی دیگر از مشایخ صدوق است که روایات فراوانی. ٢

از » حدثنا« به غیر از دو مورد که از لفظ. ه استدر آثار صدوق نقل شد از او ،)روایت
از او » اخبرنـا/اخبرنی« ۀبـا واژ ، در بقیـه مـوارد ،)۴٠۶، ٢/٣٢: ١٣٨۵ ،همو( او نقل شده

علی بن حاتم از قاسم بن محمد ، که در این دو موردبا توجه به این. روایت شده است
اخبرنـا « ورد به صـورتم ٢٣کند و این سلسله سند در بن علی بن ابراهیم روایت می

قال اخبرنی القاسم بن محمـد بـن علـی بـن ) فیما کتب الیَّ (/)اجازة( علی بن حاتم
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 توان گفت این دو مورد نیز با اشتباه نساخ واژهمی، نقل شده است» ابراهیم الهمدانی
اخبرنـی « شیخ صدوق در مواردی با عبارت. تغییر یافته است» حدثنا« به» اخبرنی«

ــیَّ  علــی بــن حــاتم : ١٣٩۵؛ ۴٧٨، ٣٢٣، ٢/۴٢۶، ٢١٠، ١٣١، ١/٩۴: همــان(» فیمــا کتــب ال
در سـایر . کنـدکتابت از این اسـتاد اقـرار مـی ۀبه تحمل اخذ حدیث به شیو  )۶۶٨/٢

، ١٠۴، ١/١٠٣: ١٣٨۵؛ ٢٩٠، ١٢۴: ١٣٧۶ ،همـو( کنـدموارد تنها به واژه اخبرنـی اکتفـا مـی
طریـق ، شیخه کتاب من الیحضره الفقیهبا توجه به اینکه شیخ صدوق در م. ) ...و١١٩

فقـد «: کنـدگونه بیان مـییابی به روایات حمدان بن الحسین اینخود را برای دست
حدثنا حمـدان بـن : أخبرنا القاسم بن محمد قال: إجازة قال  حاتم  بن  یته عن علیرو 

، اسـناد با در کنار هم قرار دادن این سند با سـایر ،)۵٣۶-۴/۵٣۵: ١۴١٣ ،همو(» نیالحس
توانیم به این نتیجه برسیم که شیخ صدوق برای نقل تمامی روایات علی بن حـاتم می

 . کتابت همراه با اجازه بهره برده است ۀاز شیو 
ابـراهیم بـن  )ابـو اسـحاق( و )٢/۴٠٢: ١٣٨۵ ،همـو(شیخ صدوق از علی بن حبشی قونی . ۳

: ١٣۶٢ ،همـو(» کتب الـّی  فیما ...اخبرنا« با عبارت محمد بن حمزه بن عمار الحافظ
اخبرنی فیما کتب الـّی مـن « با و از سلیمان بن احمد بن ایوب اللخمی ،)۴١٧، ۴١٠/١

 . )١/٢٢٧: ١٣۷۸ ،همو( یاد کرده است» اصبهان
ای را که پدر صدوق برای فرزندش محمد بن علی بن بابویه نگاشته است اگر رساله. ۴

که این رساله شـامل فتواهـای علـی بـن  یدر حال-ی قلمداد کنیم در شمار آثار حدیث
 بایستی نقلیاتی که صدوق بـا عبـارت ،-الحسین بن بابویه و برگرفته از احادیث است

، ٨١، ١/۵٧: ١۴١٣ ،همـو: ک. ر( کنـددر آثارش از آنها یاد مـی» قال ابی فی رسالته الّی «
 ۀاخــذ بــه شــیو  ۀدر دســت ،)١١٢، ۴٣: ١۴١۵؛ ٢/۵٢١، ١/٣٣٣: ١٣۶٢؛ ١/٣٠٧: ١٣٨۵؛ ٩٨، ٨٨

 . کتابت قرارگیرد

  اخذ توقیعات توسط صدوق  ۀنحو  -۲-۳
بـرداری هـای حـدیثی نسـخهو کتـابمتقدمان از توقیعات نیز مانند سـایر احادیـث 

در طی چنـد ، در موادی توقیعات با سماع و قرائت، )۴٩٩، ٢/۵١۶: ١٣٩۵ ،همو( کردند می
با ذکر سـند ، در اکثر مواقع، عاتشیخ صدوق در نقل از توقی ۀشیو . شدنسل روایت می
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. که نشان از سماع آن توقیعات توسط شیخ صدوق دارد، استبوده » حدثنا« و با الفاظ
تـا بـدین ، کـردذکـر مـی، بـودبرای او صادر شـده  او اسناد را تا فردی که توقیع امام

ماننـد ، )۵١١ - ٢/۴٨٢: ١٣٩۵ ،همـو: رک( ارسـال در امـان بمانـد ۀتوقیعات از عارض وسیله
برای عبدالله بن جعفر الحمیری کـه صـدوق ایـن  توقیعات صادر شده از امام هادی

، طوسـی( کنـدتوقیع را توسط پدرش و ابن الولید و محمد بن موسی بن المتوکل نقل می
 .  )۴/۵١٠، ٣/٢٩۶: ١۴١٣ ،ابن بابویه؛ ٢٢٠: ١۴٣٩ ،نجاشی؛ ٢٩۴: تابی

بـرای . انـدای نقل شدهوجاده ۀبه شیو ، وقیعاتالبته در آثار صدوق موارد اندکی از ت
دهد که سعد بن عبدالله توقیـع را بـه خـط ابوعبداللـه نمونه صدوق در روایتی تذکر می

 ،ابـن بابویـه( است و برای شـیخ صـدوق روایـت کـرده اسـت جعفر به طریق وجاده یافته
کـه توقیـع صدوق سـند خـود تـا سـائلی شیخ ، چنین در موارد کمیهم. )۵١٠/٢: ١٣٩۵

: همـان: ک. ر( کنـدکند و توقیعـات را مرسـل روایـت مـیبرایش صادر شده را ذکر نمی
۵٠١( . 

 میزان اعتماد شیخ صدوق به توقیعات -۲-۴
 ،کلینـی( برای تعدادی از محدثان شناخته شده بـود، که خط امامانبا توجه به آن 
عات وجـود داشـت و از در انتهای نامه و توقی، و مهر مخصوص ائمه ،)۵/۵۶۶: ١۴٠٧

 ۀهم، شدها به صورت توقیعات به مردم عرضه میاالت و جوابؤ س، جانب افراد مطمئن
در شـناخت  ،)٢٩٨: ١٣٨٨ ،معـارف( شـداین موارد تأییدی بر صحت توقیعات محسوب می

روایتی از احمد بن اسحاق قمی نقل شده است که او از امـام درخواسـت  خط ائمه
ای از تا اگر کسی به دروغ نامـه، رایش بنویسد تا خط امام را بشناسدای بنوشته، کندمی

بـا توجـه بـه شـواهد . )١/۵١٣: ١۴٠٧ ،کلینی( شناسایی کند، نزد او فرستاد، جانب امام
رسید دست به دست نزد محدثان به ارث می اصل توقیعات به خط امام، مطرح شده

شـد و توقیعـات ماننـد سـایر ی مـیاصـلی نسـخه بـردار ۀو در مواقعی نیز از روی نسخ
 ۀهمـ. شـدروایت مـی، با سند متصل تا فردی که توقیع برایش صادر شده بود، احادیث

 . افزوداین موارد بر اعتبار توقیعات می
کـه در پاسـخ بـه  و خط امام عسکری ءاصلی تعدادی از توقیعات با امضا ۀنسخ
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دوق رسـیده و او بـه صـورت دست شیخ صـ به، سؤاالت ابوجعفر صفار صادر شده بود
ییـد خـط أالبتـه در ایـن مـوارد ت ،)۴/٢٠٣: ١۴١٣ ،ابن بابویه( ها نقل کرده استمستقیم از آن

 . کردنیاز میتوقیع را از سند بی، امام
های حـدیثی محسـوب از معتبرترین نقل، صدوقشیخ اصلی توقیعات در نزد  ۀنسخ

ر صورت وقوع تعارض بین توقیـع مـذکور بـا ای بود که داین اعتبار به اندازه، گردیدمی
به دست او رسیده  داد که با خط امامبر اساس روایتی فتوا می، روایات صحیح دیگر

فتـوا  در این موارد او تصریح بر این مطلب دارد که بر اساس توقیع بـا خـط امـام؛ بود
صـدوق خ شـیاین موارد حکایت از شدت اعتبار توقیعات مـذکور نـزد . )همان( دهدمی
 .  دارد

اینکـه احتمـال ، البته الزم به تذکر است نگاه دیگـری نیـز بـه توقیعـات وجـود دارد
رو از ایـن؛ بیش از سایر روایات اسـت، ای معصومانای بودن در روایات مکاتبه تقیه

بـا توجـه . شودبر تقیه حمل می، یک طرف تعارض مکاتبه باشد، اگر احادیث متعارض
. متـأخران بـه وجـود آمـده اسـت ۀباید گفـت ایـن عقیـده در دور ، ربه قائلین به این نظ

وی در ایـن ؛ صاحب جواهر یکی از افرادی است که بر این مورد تصریح نمـوده اسـت
نعم یمکن حملها علی التقیة ، و المکاتبة المجزوم بها فی قوة المشافهة«: گوید مورد می

چنــین در جــای دیگــری مهــ )۸/۱۴۰: ۱۳۶۷،نجفــی(» کمــا هــو المظنــة فــی المکاتبــات
مجلسی نیز در شـرح . )۳۳/۱۷۶: همان( »المکاتبة التی یراعی فیها التقیة غالبا«: گوید می

البته  ،)۱۵/۳۱۲: ۱۴۰۴،مجلسی(» جواب المکاتبة صدر عنه التقیه«: گوید می، یک روایت
، که مجلسی این عبارت را در حل تعارض روایتی خاص مطرح نموده استبا توجه به آن

ای بودن آن روایت در دست داشـته اسـت و در ید بتوان گفت او قرائنی دیگر در تقیهشا
برخی از فقهای متأخر نیز بـه ، ای دانستن غالب مکاتبات نبوده استتقیه ۀپی بیان عقید

: ۱۴۰۸، فاضل آبی: ک. ر( اندای بودن مکاتبات را مطرح نمودهصورت تلویحی احتمال تقیه
 . )۲/۱۴۵: ۱۴۱۳، خویی؛ ۱۶۵: ۱۴۱۸، حائری؛ ۲/۱۴۱: تابی ،الهمدانی؛ ۴/۳۴۸ :۱۴۱۵، نراقی؛ ۱/۱۴۷

 وجاده -۳
ا زمـانی از ایـن اصـالح اسـتفاده علمـ. وجاده نوعی از اخـذ و نقـل حـدیث اسـت
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مناوله یا اجازه اخذ ، بدون سماع، )ایکتاب و نوشته( کردند که حدیثی را از صحیفه می
شخص کتـاب یـا حـدیثی را بـه : اندچنین گفتههم. )٢٩٧: ١۴٠٨ ،شهید ثانی( کرده باشند

او را ، )١۴٣: ١۴٠١ ،عـاملی( یا نباشـد، عصر باشدکه با او هماعم از این، خط شخصی بیابد
ولی این کتاب را از او سماع نکرده باشد و ، یا مالقات نکرده باشد، مالقات کرده باشد

 ،غفاری؛ ٢٩٨: ١۴٠٨ ،شهید ثانی( اشدای برای او صادر نشده باز جانب آن شخص نیز اجازه
١٣۶١٨١ - ١٨٠: ٩(  . 

وجـدت/قرأت بخـط فالن/فـی کتـاب فـالن «: این شخص موقع نقل باید بگویـد
اما زمانی که محقق نشـود بـه خـط ، »وجدت بخط فالن عن فالن/حدثنا فالن: بخطه

فـی /بلغنی عن فالن/وجـدت فـی کتـاب اخبرنـی فـالن« فالنی است بایستی از الفاظ
اسـتفاده » قیـل بخـط فـالن/فی کتاب ذکر کاتبه انه فالن/اب ظننت انه بخط فالنکت
 .  )١٨٢ - ١٨١: ١٣۶٩ ،غفاری( کند

کیـد  ایوجاده ۀیکی از نکاتی که در نقل روایت به شیو  در لسـان محـدثان مـورد تأ
وجـدت/بلغنی بخـط « ای بـودن روایـت بـا الفـاظی چـوناقرار گوینده به وجاده، هبود
زیـرا ، اندعدم استفاده از این الفاظ را نوعی تدلیس دانسته. ند آن بوده استو مان» فالن

وجـدت « اند و بـا قـولای منقطع مرسلتوهم سماع را دارد در صورتی که اخبار وجاده
 . )٢٩٩: ١۴٠٨ ،شهید ثانی( گرددنوعی اتصال ظاهری ایجاد می» فی کتاب

 صدوقشیخ وجاده در آثار  -۳-۱
در ، هـا در اسـناد صـدوقو ماننـد این» ذکـر«، »بلـغ«، »وجـد« دوجود الفاظی مانن

امـا بـه صـرف . تحمل وجاده توسـط او اسـت ۀکارگیری شیو  ابتدای امر نشان دهنده به
ن زیـرا تعـدادی از ایـ، توان رأی به صحت وجاده نزد صـدوق دادنمی، وجود این الفاظ

شـیخ کـه نمونـه آن زمـانی برای. اندکار گرفته نشده الفاظ در معنای اصطالحی خود به
. ر( صدوق در نقل کتب غیرحدیثی از این الفاظ استفاده کرده است شامل کتب لغـوی

: ١٣٩۵ ،همـــو: ک. ر( و کتـــب تـــاریخی ،)۴/٣۴۴: ١۴١٣؛ ۳۲۹ - ٣٢٧: ١۴٠٣ ،ابـــن بابویـــه: ک
ــای اصــطالحی وجــاده را از آن نمــی و شــودمــی ،)٢/١۵۴: ۱۳۷۸؛ ۴۳۷، ۵۵۵/٢ ــوان معن ت

 . برداشت کرد
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 ؛گرفته شده است کار صدوق بهشیخ توسط راویان میانی اسناد تعدادی از این الفاظ 
: ١٣٨۵ ،همـو: ک. ر( گرفته نشده است کار صدوق بهشیخ نی این اصطالحات از جانب یع
تـوان او را اسـتفاده آنهـا نمـی ۀبنابراین به وسـیل. )٢۵۶، ٢۴٧، ٢۴۵-٢۴۴: ١۴٠٣؛ ٣٨۴-٢/٣٨٣
گرفتـه  کـار از این الفاظ در مورد توقیعات بـهاما تعدادی . دانست کننده از شیوه وجاده 

 . شده است که بحث آن گذشت

 وجاده  ۀاعتبار تحمل حدیث به شیو  -۳-۲
ز عمل به وجاده ای جواعده. در اعتبار این شیوه تحمل حدیث اختالف وجود دارد

ای و عده ،)٢٧ - ٢۶: ١۴٠۴ ،خاقانی( اندنقل کرده -بدون شرط اجازه-صورت مطلق  را به
ای قایل به تفصیل عده، اما در مقابل، اندصورت مطلق منع کرده نیز عمل به وجاده را به

جـایز ، ای مقـرون بـه اجـازه را بـه ماننـد اجـازه مطلـقاند و عمل به روایات وجادهشده
گونـه  نز با استناد بـه روایـات معتبـر ایـای نیعده. )٣٠٣-٣٠١: ١۴٠٨ ،شهید ثـانی( انددانسته

انتسـابش بـه مؤلـف ، هنگامی که کتاب یافـت شـده بـه شـیوه وجـاده، اندحکم کرده
: ١۴١۶ ،میـرزای نـوری؛ ٢٧۵ - ٣/٢٧۴: ١٣۶٣ ،بحـر العلـوم( وجاده معتبـر اسـت، معروف باشد

۴/٨۴(  . 

: انـدو گفتـه ای با توجه به نوع متن قایل به تفصیل شـدهبرخی برای احادیث وجاده
هـایش از طـور کـه شـیخ صـدوق در کتـابهمـان، ده معتبـر اسـتبرخی از اقسام وجا

کند کـه و در مواضعی از کتب خود اقرار می، کندیاد می مکاتبات و توقیعات ائمه
هـا را بـه طریـق وجـاده از و بعید نیست که برخی از آن، این نوشتار در نزد او وجود دارد

در نقد ایـن . )١٨۴: ١٣۶٩ ،غفـاری؛ ٢۶۶: ١٣٧٩ ،کنی( عصران یا متقدمان یافته باشدکتب هم
الله  یو ابنه رض یکان خرج إلی العمر« اگر چه شیخ صدوق در سند، سخن باید گفت

وجدته مثبتا عنه   الله عنه یخ أبو عبد الله جعفر رضیقال الش  عنهما رواه سعد بن عبد الله
یع مذکور را به خـط دهد که توقگونه تذکر میاین ،)٢/۵١٠: ١٣٩۵ ،ابن بابویـه( »رحمه الله

و قال وجدت فی نسخه ابی « چنین دراند و همبه طریق وجاده یافته ابوعبدالله جعفر
به اختالف نسخ در توقیعی که برایش روایت شـده  ،)۵٠٠: همـان(»  ...الحسن الهمدانی
در انتهـای بحـث اشـاره ، دسـت پـدرش رسـیده اسـت وه وجـاده بـهو توقیعی که به شی
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صدوق خود به شـیوه وجـاده اخـذ نکـرده  شیخ، ر دو مورد گفته شدهاما در ه؛ کند می
و به دالیلی مانند شناسایی ، اندبلکه مشایخش به طریق وجاده آن توقیعات را یافته، است

 . اندبر آن اعتماد کرده خط امام

. به روشنی در نقل زیر نمایان است، ایصدوق از نقل احادیث وجاده شیخ اجتناب
 : دهدگونه تذکر می این قل دیدار احمد بن اسحاق با امام عصراو در بیان ن

ای که به خـط علـی بـن عبداللـه الـوراق هیچ روایتی در این مورد نشنیدم جز نوشته« 
من آن نوشته را نزد صاحب خط بردم و از او در ، کردیافتم که این مطلب را بازگو می

: همـان(» من با سند روایـت کـردعلی بن عبدالله آن را برای ، صحت آن سؤال کردم
٣٨۴ - ٣٨۵(.  

حـدثنا « ای را بعد از سماع در کتاب خود بـا لفـظصدوق روایت وجادهشیخ یعنی 
به غیر از روایت فوق بـه هـیچ روایتـی دسـت . نقل کرده است» علی بن عبدالله الوراق

 ورطـ صدوق بهشیخ نیافتیم که در تعریف اصطالحی حدیث قرار بگیرد و در عین حال 
 . ای آن را تحمل کرده باشدبه صورت وجادهو مستقیم 

 ای مبادرت کردهطور غیرمستقیم به نقل وجاده شیخ صدوق به، البته در برخی اسناد
ای عیاشـی و ماننـد نقـل وجـاده، کنـدای روایت میاست و با چند واسطه از اثر وجاده

ا از اسـاتیدش بـه روش صـدوق روایـات ر شـیخ در تمامی این احادیث . یعقوب بن یزید
 یـا» وجدت« یا» ذکر« اما مشایخ او از لفظ، است تحمل حدیث معمول و معتبر شنیده

باید بگوییم این ، حال اگر این الفاظ را حمل بر وجاده کنیم. اندکردهاستفاده » بلغنی«
جـا چنـد احتمـال در این، صدوق به طریق وجاده اخـذ شـدهشیخ روایت چند نسل قبل 

صدوق رسیده و او با شیخ ای نسل به نسل به که کتاب وجادهیکی این: گرددمطرح می
ای در آثـار کـه ایـن روایـت وجـادهدیگـری این. اجازه مشایخش آن را نقل کرده اسـت

. اسـت مشایخ صدوق ثبت شده و او از کتب اساتید خود با سماع و قرائت اخـذ کـرده
، اما در احتمال نخسـت، اهد بودای نخو صدوق وجادهشیخ در احتمال دوم طریق اخذ 

در . اسـاتیدش بـه نقـل روایـت پرداختـه اسـت ۀوجاده اما با اجـاز  ۀصدوق به شیو شیخ 
البته . صورت او وجاده همراه با اجازه را معتبر دانسته و ابایی از نقل آن نداشته است این

بسـیار  ای با این شرایط نیز در آثـار شـیخ صـدوقالزم به تذکر است که احادیث وجاده
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پـس ، روداندک است و طبق تتبعات نگارنده از مواردی که در متن ذکر شده فراتر نمی
 . صدوق قابل عرضه نیستشیخ عنوان یک قاعده معتبر نزد  به

 گیرینتیجه
مـورد  ۀدانسـت کـه بـه شـیو شیخ صدوق درصورتی خود را مجاز به نقل حدیث مـی. ۱

ترین صـدوق بیشـشیخ ، اع تحمل حدیثاز بین انو . اعتمادش آن را اخذ کرده باشد
و بــا الفــاظ حدثنی/حــدثنا و یــا ، ســماع و قرائــت قایــل بــوده ۀاعتبــار را بــرای شــیو 

وی از . ها تصریح کرده اسـتاخبرنی/اخبرنا قراءًة به استفاده از هریک از این شیوه
 . استفاده نکرده است، اعالم و مناوله بوده باشد، الفاظی که دال بر وصیت

 لفـظ اجـازه و مکاتبـه همـراه بـا اجـازه را نیـز در اکثـر مواقـع بـا ۀصدوق شیو  شیخ. ۲
کـار  و مانند این قیود بـه» اخبرنا کتابة« و» اخبرنا اجازة« صورت مطلق یا به» اخبرنا«

دانسـته و در مـواقعی کـه ای از اعتبـار وی این دو طریـق را دارای درجـه. برده است
از طرق مزبـور بهـره بـرده ، سماع نداشته ۀه شیو دسترسی به استاد برای اخذ حدیث ب

 . است
صدوق برخوردار شیخ عنوان روشی در تحمل حدیث از اعتبار حداقلی نزد  وجاده به. ۳

بر آن اعتماد داشـته و آن را  بوده و تنها در اخذ توقیعات به خط و امضای معصوم
 . نقل کرده است

 نامه کتاب
 . ١٣٧۶، کتابچی، تهران، مالیاال، محمد بن علی، ابن بابویه قمی .۱
 . ١٣٩٨، اسالمینشر  ،قم، هاشم حسینی: محقق،   التوحید،  ـــــ .۲
 . ١٣۶٢، سالمینشر ا، قم، علی اکبر غفاری: محقق، الخصال،  ـــــ .۳
 . ١٣٨۵، کتابفروشی داوری، قم، علل الشرائع،  ـــــ .۴
 . ۱۳۷۸، جهان نشر، تهران، مهدی الجوردی :تحقیق، ون أخبار الرضایع،  ـــــ .۵
 . ١۴١٣، سالمینشر ا، قم، علی اکبر غفاری :تحقیق، کتاب من ال یحضره الفقیه،  ـــــ .۶
 . ١٣٩۵، اسالمیه، تهران، علی اکبر غفاری :تحقیق، کمال الدین و تمام النعمه،  ـــــ .۷
 . ١۴٠٣، سالمینشر ا، قم، علی اکبر غفاری :تحقیق، األخبار یمعان،  ـــــ .۸
 . ١۴١۵، مؤسسه امام هادی، قم،   المقنع،  ـــــ .۹
، پژوهشنامه قرآن و حـدیث، »علل گرایش کمینه متقدمان امامیه به طرق تحمل حدیث« ،مهدی، ایزدی .۱۰

 . ۱۳۹۶، ۲۰شماره
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نگاهی به جایگاه منبـع مکتـوب در : های آن نزد محدثان متقدم امامیمنبع معتبر و نشانه« ،حمید، باقری .۱۱
 . ١٣٩٣، ۴۷سال ، ی قرآن و حدیثهاپژوهش، »حدیث پژوهی قدما

محمد صادق بحر العلوم و حسـین بحـر  :تحقیق، الفوائد الرجالیة ،محمد مهدی، بحرالعلوم الطباطبایی .۱۲
 . ١٣۶٣، مکتبة الصادق، تهران، العلوم

 . تابی، نابی، جابی، الفوائد الرجالیه ،وحید، بهبهانی .۱۳
 . ۱۳۸۵، ارف بزرگ اسالمیدر دایرة المع» تحمل حدیث« مدخل ،احمد، پاکتچی .۱۴
 . ۱۴۱۸، سالمینشر ا، قم، محمد حسین امراللهی :تحقیق، الخمس ،سید مرتضی، حائری .۱۵
 . ١۴٠۴، مکتب االعالم االسالمی، قم، بحر العلوم :تحقیق، رجال الخاقانی ،علی، خاقانی .۱۶
 . ۱۴۱۳، العلمیة، قم، کتاب الصالة ،ابوالقاسم، خویی .۱۷
 . ۱۴۱۰، مرکز نشر آثار شیعه، قم، معجم رجال الحدیث، ـ ــــ .۱۸
، محمـد علـی علـی صـالح المعلـم :تحقیـق، بین النظریة و التطبیق، اصول علم الرجال ،مسلم، داوری .۱۹

 . ١۴١۶، نمونه، جا بی
 . ١٣٩۵، آستان قدس رضوی، مشهد، دانش رجال الحدیث ،محمد حسن، ربانی .۲۰
 . ١۴١۴، سالمینشرا، قم، کلیات فی علم الرجال ،جعفر، سبحانی .۲۱
 . تابی، مکتبة بصیرتی، قم، مشرق الشمسین ،حسین، شیخ بهایی .۲۲
، قـم، عبد الحسـین محمـد علـی بقـال :تحقیق، الرعایة فی علم الدرایة ،زین الدین بن علی، شهید ثانی .۲۳

 . ١۴٠٨، مکتبة آیه الله مرعشی
 . تابی، معشر، قم، ماجد الغرباوی :تحقیق، هنهایة الدرای ،حسن، صدر .۲۴
مجموعـه مقـاالت کنگـره کتـاب و ، »پیشینه مکتوب منابع معتبر حدیثی شیعه امامیه« ،حسن، طارمی .۲۵

 . تابی، ٢٣۶-٢١٩صص، کتابخانه در تمدن اسالمی
 . تابی، المکتبة المرتضویة، نجف ، الفهرست ،محمد بن حسن، طوسی .۲۶
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