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 چکیده

 نقشـی  کـه  اسـت  امامیـه  حـیی   تـاریخ  در روایی ترین مکتوبۀمحوری «اصل»
 در روی همـین  از. است نموده ایفا امامیه رواییِ جوامع به دهیشکل در بییلبی

 و مفهـوم  ایـن  از روشن تعریفی به دستیابی مسیر در امامی عالمان تاریخ، طول
 سـعی  طوسـی  شـیخ  هرچنی میان، این در. انیکرده تالش آن مصادیق شناسایی
 نظرگاه خالی جای اما است، نموده بعی هاینسل به اصول معرفی جهت بسیاری

 ایـن . شـود مـی  احساس «اصل» مفهوم پیرامون امامیه طائفۀ یخش عنوان به وی
 را خـ   ایـن  اصـول،  پیرامـون  وی هـای گزارش در دقت با تا دارد تالش نوشتار
 بـه  بخشـی محوریـت  بـا  طوسی شیخ که دهیمی نشان مطالعه این. کنی جبران
 و کرده تعریف «مصنَّف» قبال در را «اصل» اصول، پییایی در (ع)صادق امام عصر
 شخصـی  آرای و بنـیی بـا   از عاری و (ع)معصومان بیانات بر مشتمل تنها را آن

 انگـاری اصل در شیخ استناد مورد منابع مطالعه، این همچنین. دانستمی مؤلف
 .است داده قرار بح  مورد را متقیم حییثی مکتوبات

 
 .مصنَّف ها،قمی فهارس طوسی، شیخ زیاد، بن حُمیی ،(ع)صادق امام اصل،ها: کلیدواژه
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 مسئله طرح. 1
 اهـل  حـیی   تـاریخ  بـا  یکسـان  سرگذشت دارای مقاطعی در شیعه حیی  تاریخ اگرچه
 سـر  پشـت  را هـایی دوره نیـز  و عطـف  نقاط ویژۀ خود، اقتضائات دلیل به اما است، سنت

 همـین  از یکی «نویسیاصل » و «اصل». است تشیع جهان به مخصوص تنها که گذاشته
 بـیون . اسـت  کـرده  جلـ   خـود  به را امامی عالمان توجه دیرباز از هک است اختصاصات

 در کـه  «اصـل »واژۀ  شنیین با زمینه،پیش هر داشتن بیون نیز عامی مخاط  هر تردیی
 از خوبی به ،[47ص ،44ج ،42 ؛63ص ،97] است چیز یک اساس و پایه معنای به لغت،
 .شودمی آگاه تشیع فرهنگیِ تاریخ در «اصل» محوریِ جایگاه

 اهمیـت  بـه  همگـی  ،«اصـول » چیسـتی  تبیین در امامیه علمای اختالف از نظرصرف
 روایـات  سـقیمِ  از صـحی   شـناخت  در آن محـوری  جایگاه از و داشته آن اذعان نظیربی

 ،14] گفتـه  سـخن  «اصـول » بـر  متقـیمان  کامـل  اعتمـاد  از ثانی شهیی. انیگفته سخن
 در آن وجـود  را قـیما  نـزد  روایـت  صـحت  عالیم از یکی پسین، پژوهانحیی  و[ 62ص

 ،97 ؛474ص ،79 ؛27ص ،14] انـی دانسـته  اصـل  یـک  در آن تکرار یا و اصول از شماری
ــۀ ،69 ؛22ص ،4ج ،99 ؛22ص ،4ج ــی[. 96ص ،43ج مقیم ــون برخ ــیِ چ  اول، مجلس

 و[ 14ص ،41ج ،79]کرده اسـت  مطرح را «اصول» روایاتِ صحت بر امامیه اجماع ادعای
و  422ص ،49]انیحکم کرده هاآن صیور قطعیت بر استرآبادی، امین مال همچون برخی
494.] 

 زیرا دربردارنـیۀ  گرددبازمی هاآن نحوۀ تیوین به اصول، بر علما فراوان اعتماد چرایی
کـه   بـوده  (ع)معصـوم  از اصـل  صـاح   واسـطه  یـک  بـا  حیاکثر یا مستقیم و هایشنییه
 ؛26ص ،14] اسـت  رسـانیه می حیاقل به را هاآن در نسیان و سهو خطا، امکان درنتیجه

 و گذاشـته  فراتـر  حـی  ایـن  از پـای  برخی نیز[. 427ص ،2ج ،4 ؛7ص ،43ج مقیمۀ ،69
 ؛27ص ،4ج ،79] انیگرفته نظر در میح الفاظ از یکی منزلۀ به را «أصل له» عبارت حتی
 ،4ج ،99 :ک.ر اییه، این بر نقیهایی مشاهیۀ جهت ؛426ص ،2ج ،4 ؛427ص ،41ج ،99

 [.127و  129ص ،96 ؛61و  69صص
 عنـوان  بـه  طوسـی  شـیخ  کـه  شـی  موجـ   شـیعه  حیی  تاریخ در «اصول» اهمیت

 را اصـل  74 حـیود  و داشـته  مبـذول  هاشناسایی آن در فراوانی تالش امامیه طائفۀ شیخ
 در «اصـل » مفهـوم  از روشـنی  تعریـف  هیچ حال، این با. نمایی معرفی کنی الفهرست در
 کنـی،  تبیـین  را او منظـر  از مفهوم این معنای که پژوهشی و خوردنمی چشم به وی آثار

 شناســایی در طوسـی،  شـیخ  گمـان بـی  کـه  اســت حـالی  در ایـن . اسـت  نگرفتـه  انجـام 
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 در صـید معرفـی   بـار  نخسـتین  برای حاضر است که پژوهش داشته معیارهایی «اصول»
 .است هاآن

 کنـی، مـی  دوچنـیان  را شیخ منظر زا «اصول» چیستیِ پیرامون پژوهش اهمیت آنچه
 مـوارد  در کـه  اسـت  وی)نجاشـی(  معاصـر  فهرستِ با شیخ فهرستِ میان اجمالی مقایسۀ
 نشـان  ایمقایسـه  مطالعـۀ  ایـن [. 947ص ،21ج ،4] اخـتالف دارنـی   یکـییگر  با بسیاری

 صـاح   عنـوان  بـا  طوسـی،  شیخ دییگاه در اصول صاحبان تمامی از نجاشی که دهیمی
 را هـا آن تنهـا  نجاشـی  کـه  اینفـره  6 جمع میان از دیگر، سوی از. است دهکر یاد کتا 
 بـا  نفـر  فقـ  سـه   ،[226و  229، 447، 441، 449، 94ص ،61] دانـی مـی  اصل صاح 
و  19، 14ص ،94] گرفتـه  قـرار  اشاره مورد طوسی شیخ فهرستِ در کتا  صاح  عنوان
 .است نشیه برده بعیی نفر چهار از اسمی هیچ اساساً و[ 423
 در طوسـی  شـیخ  اهمیت امامیه، حیی  تاریخ در اصول جایگاه اهمیت ترتی  این به
 بازسـازی  انگاری،اصل در نجاشی و طوسی میان چشمگیر تفاوت وجود نیز و امامیه میان
 بر مروری ابتیا از این رو،. سازدمی اهمیت حائز را طوسی شیخ دییگاه در «اصل» مفهوم
روشـن   بر عالوه داشت تا خواهیم تشیع تاریخ طول در امامی نعالما منظر از اصل مفهوم

 هـای دیـیگاه  بـا  طوسـی  شـیخ  نسبت دییگاه اصول، پیرامون شیه مطرح هایشین اییه
 بـا  شـیخ  منظـر  از اصل مفهوم به بازخوانی سپس. شود مشخص نیز متعارض یا و همسو
 روشـن شـود   تـا  پردازیممی «التهذی   مشیخۀ» و «الفهرست » ویژه به وی آثار بر تکیه
 .است داشته آن غیر از اصول شناخت برای معیارهایی چه وی که

 

 امامی پژوهانحدیث منظر از «اصل». 2
 کـه  انـی بوده مسائلی ترینمهم از ها،آن تیوین دورۀ نیز و اصول نگارش کیفیت تردییبی

 .انیکرده جل  خود به تاریخ طول در امامی را پژوهانحیی  توجه
 
 اصول نگارش .کیفیت1. 2

 منحصـر  کیفیـتِ  را امامیه حییثی مکتوبات دیگر از اصول تشخیص مالک امامیه علمای
. داننیمی است، بوده حییثی هایمجموعه دیگر تیوین از متفاوت که هاآن تیوین فردِ به

 کـه  (ع)معصـومان  سخنان بر هاآن صِرفِ اشتمالِ را آن غیر از «اصول»ممیّزۀ  وجه ایشان
 ،2ج ،4] انـی دانسـته  اسـت،  شـیه  سـماع  واسـطه  یـک  طریـق  از یـا  و شفاهی صورت به
 هـر گونـه   ترتیـ   ایـن  به[. 276ص ،1ج ،23 ؛169ص ،96 ؛414ص ،4ج ،47 ؛429ص
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 صـحت  بـه  حکم متعارض، اخبار بین جمع همچون اصل، صاح  سوی از مؤلفانه فعالیت
 ،27 ؛79ص ،4ج ،21] شـود مـی  شـناخته  «اصل» ماهیت با مغایر...  و خبر یک شذوذ یا
 (ع)سـخنان معصـومان   گـردآوری  برای محلی به «اصل» بنابراین[. 243و  242صص ،3ج

 ،4ج ،92] اسـت  عـاری  شرعی و عقلی استنباط و استیالل هرگونه از که گرددمی تبییل
 از کـه  دانسـته اسـت   کتـابی  را آن کـه  اصل نیـز  از بحرالعلوم مهیی سیی تعریف[. 3ص

 تعریـف  ادامـۀ  جـز  چیزی ،[976ص ،2ج ،92] باشی نشیه اقتباس هاتا ک دیگر مطال 
 صورت به است که موظف به نگارش سخنانی اصل تنها صاح  که آنجا از. نیست پیشین
 مطالـ   از طبیعـی  صـورت  شـنییه اسـت، بـه    (ع)معصـوم  از واسـطه  با یک یا و مستقیم
 .کنینمی استفاده پیشین حییثیِ هایمجموعه

 تصـری   بـیان  معاصر پژوهانحیی  از برخی که اصول نگارش کیفیت در نکتۀ پایانی
 کـه  اسـت  حالی در این. بنیی)تبوی ( استنیاشتن با  و تنظیم موضوعی عیم انی،کرده
 ،4] آینیدرمی تبوی  و تنظیم به...  و راوی نام موضوع، حس  بر حییثی، مکتوبات دیگر
 [.462ص ،77 ؛229ص ،74 ؛224ص ،3ج ،27 ؛414ص ،4ج ،47 ؛491ص ،2ج

 
 اصول تدوین عصر. 2. 2

 عصـر  پیرامـون  متفـاوت  دیـیگاه  دو وجـود  از حکایـت  امامی پژوهانحیی  آرای بررسی
 منحصـر  (ع)صـادق  امـام  اصـحا   در را اصول صاحبان ایشان از برخی. دارد اصول تیوینِ
 صـغری  غیبت آغاز تا (ع)علی امام دورۀ از را نویسیاصل عصر گسترۀ دیگر، برخی کرده و
 .انیبخشییه وسعت
 از توصـیفش  کـه  اسـت  امامی نخستین عالم مفیی شیخ شهرآشو ، ابن گزارش بنابر
 عصـر  از کـه  نمـوده  دارنام ایگانهچهارصی هایکتا  بر را آن و رسییه ما دست به اصول
 نینعما مفیی، شیخ از پیش البته[. 9ص ،3] انیشیه تیوین (ع)عسکری امام تا (ع)علی امام

 شـیعه،  میـان  در که کرده معرفی اصلی را آن قیس، بن سلیم کتا  معرفی هنگام نیز به
 پـذیرش  صـورت  در[. 442و  444ص ،69] اسـت  نبوده آن انگاریاصل در اختالفی هیچ
 متقـیم،  امامیـه  میـان  در (ع)صـادق  امـام  عصر به نویسیاصل انحصار عیم نعمانی، ادعای
 را عقیـیه  همـین  طریحی، فخرالیین نیز پسین هاییهس در. گیردمی قوّت پیش از بیش
 آثـار  در دییگاه همین است گفتنی[. 243ص ،3ج ،27] است کرده تکرار خویش آثار در

: ک.ر نیز ؛494ص ،2ج ،4] وجود دارد نیز امامیه معاصر و متأخر هایدوره پژوهانِحیی 
 [.914ص ،99 ؛994ص ،62
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 آثـار  در بـار  نخسـتین  بـرای  تـوان مـی  را (ع)صـادق  امـام  عصر به نویسیاصل انحصار
 و کـرده  یاد ایشان شاگرد هزار چهار از ،(ع)صادق امام از بح  هنگام او. بازجست طبرسی
 سخن است شاگردان هایپرسش به ایشان هایپاسخ دربردارنیۀ که کتا  144 از سپس
 از پـس  ول،اصـ  دربارۀ طبرسی اییۀ[. 244ص ،2ج ،19] نامیمی «اصل» را هاآن و گفته
 بـر  اول، شـهیی  سـپس  و حلـی  از جمله محقق. یافت ادامه نیز پسین عالمانِ آثار وی در
 کـه  انـی مصـنَّف دانسـته   144 را هاآن و کرده تصری  (ع)صادق امام عصر در اصول تیوین
 همــین[. 27ص ،4ج ،71؛ 93ص ،4ج ،93]  شــیه اســت مکتــو  مصــن ف 144 توســ 
 نسـل  در. اسـت  یافته تیاوم طبقه سه در کمدست نیز اصفهان حییثی مکت  در دییگاه،
 و عامـل جبل مکت  میان واس  هایحلقه از –عبیالصمی بن حسین شیخ از بایی نخست
 اول تـأثیر  شـهیی  وطـنش هم از اصول، دربارۀ های اوعبارت که کرد یاد - اصفهان مکت 
 در نویسیاصل بر ،میرداماد وی شاگرد بعی، نسل در[. 74ص ،22] است پذیرفته بسیاری
 حریـز  کت  که آنگاه که دارد اصرار مطل  این بر چنان او. دارد تأکیی (ع)صادق امام عصر

 بزنطی و محبو  بن حسن آثار که کنیمی تأکیی کنی،می محسو  اصول از را سجستانی
و  474صـص  ،79] کـرد  قلمـیاد  اصـول  از تـوان نمی انی،بوده( ع)رضا امام اصحا  از که را

 از (ع)صـادق  امام اصحا  در نویسیاصل انحصار به اعتقاد شاهی نیز سوم نسل در[.  474
 [.27ص ،4ج ،79] هستیم اول مجلسی سوی

 پژوهـان حـیی   سـوی  از متضـاد  دیـیگاه  دو ایـن  میان التیام جهت هاییالبته تالش
 بنابر[. 439ص ،77 ؛414ص ،4ج ،47 ؛494ص ،2ج ،4: ک .ر]است گرفته صورت معاصر
 و اصـول  نگـارش  کیفیت پیرامون امامیه علمای از بسیاری که گردیی آشکار گذشت آنچه
 ارائـۀ  شـود، مـی  احسـاس  آن خـالی  جـای  آنچه اما. انیگفته سخن هاآن تیوین دورۀ نیز

 آن بـه  ادامـه  در کـه  اسـت  طوسـی  شـیخ  انییشـۀ  در «اصـل » مفهوم از روشن تصویری
 .شی خواهی پرداخته

 

 یطوس شیخ منظر از اصل. 3
 در واژه، این که است آن بیانگر طوسی شیخ فهرستِ در «اصل» واژۀ کاربردهای به توجه
 .است رفته بکار متفاوت معنای پنج

 مکتوبـه  یک اصلی نسخۀ» معنای در باالیی بسامی با را «اصل» واژۀ سنت اهل اگرچه
 ،4ج ،9: ک.ر مـوارد،  برخـی  مشـاهیه  جهـت  ؛224ص ،74] برنـی مـی  به کـار  «حییثی 

ــ ــص ،2ج ،91 ؛994و  993صص و  443ص ،4ج ،49 ؛144ص ،4ج ،26 ؛434و  411ص
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 همـین  در را واژه ایـن  نیز طوسی شیخ که آنیم شاهی ،[921و  27صص ،2ج ،43 ؛474
 اصـل  واژۀ کـاربرد  مشاهیۀ جهت نیز ؛926ص ،94] است برده بکار بار یک تنها اما معنا،
 [.944و  227ص ،61: ک.ر نجاشی، فهرست در معنا این در

 بـرده  به کـار  نیز راوی یک اصلی موطن بر داللت جهت را اصل واژۀ طوسی همچنین
 اگرچـه  که دهیمی نشان هاشم بن ابراهیم ترجمۀ در «کوفیٌّ أصله» چون تعبیری. است
 اسـت  گفتنـی [. 44ص ،94] اسـت  بـوده  کوفـه  او اصلی موطن اما زیسته،می قم در وی

 ،9ج ،6] است مشاهیه قابل نیز سنت اهل هایکتا  رد وفور به اصل، واژۀ از معنا همین
 [.217و  17ص ،9ج ،99 ؛941و  974صص ،3ج ،94 ؛129و  944ص

 برده به کار «اعتقادی اصول» معنای در را اصل واژۀ محیود صورت به شیخ همچنین
 سـنت  اهـل  بـا  هـای بسـیاری کـه   مناظره حکم و بن در بارۀ هشام نمونه عنوان به. است

 المخـالفین  مـع  کثیـرۀ  مباحثات له کانت» :گوییاست می داشته اعتقادی صولا پیرامون
 اعتقـادات  دارای را سـیرافی  محمـی  بـن  احمـی  شـیخ،  نیـز [. 292ص ،13] «األصول فی

گویـی:  است و در بارۀ او مـی  دانسته متعال خیای رؤیت امکان همچون اعتقاد به فاسیی
 مشـاهیۀ  جهت ؛27ص ،94] «بالرؤیۀ  قولال مثل األصول، فی فاسیۀ مذاه  عنه حُکِیَ»

 [.996ص ،94:ک.ر دیگر، نمونه
 «الفقه أصول» اضافیِ ترکی  در توانمی را طوسی فهرست در واژۀ اصل کاربردِ دیگر
 اثری نجاشی چه گردد؛بازمی شیخ از پیش نسل یک به امامیه در آن کاربرد که بازجست

 مصن ف اولین را او طوسی و[ 933ص ،61] هداد نسبت مفیی شیخ به را الفقه أصول نام با
 آثـاری  )ره(مرتضی سیی همچنین[. 9ص ،4ج ،12] است کرده معرفی حوزه این در امامی
 داشته و خود شـیخ  «الفقه  اصول فی الذریعۀ» و «الفقه  اصول فی الخالف مسائل» چون

و  234، 223صص ،94] است تألیف کرده الفقه اصول فی العیّۀ طوسی نیز اثری با عنوان
 درنتیجـه  و داشـته  آن لغـوی  معنـای  بـا  بسیاری قرابت ترکی ، این در أصل واژۀ[. 112
 [.223ص ،3ج ،24] آنهاست بر مبتنی فقه علم که اموری از عبارتست فقه اصول

 نـوع  بـر  داللـت ( بـار  24 حـیود ) شیخ فهرست در واژۀ اصل کاربرد اما پربسامیترین
 وی انییشـۀ  در را معنا این به اصل هایویژگی ادامه در که دارد حییثی مکتوبۀ از خاصی
 .دهیممی قرار مطالعه مورد
 

 «مصنَّف» قبال در «اصل». 1. 3
 بر مشتمل که التهذی  در وی مشیخۀ نیز و الفهرست در طوسی شیخ مقیمۀ به مراجعه



 299 طوسی شیخ نظرگاه در «اصل» انگاره بازسازی 

 روشـنی  بـه  اسـت،  «مُصن ف/االصل صاح » و «مُصنَّف/اصل» میان مکرر هایتضادسازی
 ؛1-2صص ،94] است پنیاشتهمی مصنَّف قبال در ایپیییه را وی اصل که دهیمی نشان
 بـه  طوسـی  کـه  اسـت  آن نهـی مـی  تأییـی  مهر برداشت این بر آنچه[. 1ص مشیخه، ،17

 پیشـینه،  عنـوان  بـه  تنهـا  نـه  را الغضائری عبییاهلل بن حسین بن احمی فهرست صراحت
 همچنـین  و امامیه حییثی آثار تمامی استیفای حی  از خویش اثر الگوی عنوان به بلکه

 تـالش  غضائری طوسی، شیخ گفتۀ بنابر. است کرده معرفی مصنَّفات و اصول تمایز میان
 را امامیـه  مصـنَّفاتِ  از فهرسـتی  و اصول از فهرستی مجزا، کامالً کتا ِ دو در تا بود کرده
 اصول میان جیاسازی بر نیز طوسی هرچنی که است حالی در این[. 2ص ،94] آورد گرد
 بـه  امـا  دانـی، مـی  حـییثی  مکتوبات از متفاوت گونۀ دو را آنها و داشته تأکیی مصنَّفات از

 4ننمایـی  جـیا  مصـنَّفات  فهرست از را اصول فهرست گرفت تصمیم اختصار، رعایت دلیل
 [.9ص ،94]

 بـر  وی اصـرار  و مصـنَّفات  و اصـول  میـان  تمـایز  بـر  طوسـی  شیخ تأکیی شک بیون
 بـر . باشـی  نزد او اصل انگارۀ بازسازی جهت گام نخستین توانیمی هاآن میان سازیتضاد
. کنیاصل می فهم به شایانی کمک مُصنَّف، اصطالحیِ و لغوی مفهوم شناختِ اساس، این
 ،6ج ،92؛ 4922ص ،1ج ،29] گونـه  و نـوع  معنـای  بـه  را «صَـنف /صِـنف » شناسانلغت
ـ  اطـالق  قابل و[ 29ص ،9ج ،11؛ 492ص  ،9ج ،44] داننـی مـی  چیـز  هـر  از ایگونـه  رب
 تقسـیم  معنای به را شیء یک تصنیفِ ایشان اساس، این بر[. 432ص ،3ج ،42؛ 949ص

ــردن ــه آن ک ــایبخــش ب ــایز ه  ،6ج ،92؛ 4922ص ،1ج ،29] دانســته یکــییگر از متم
 ،44] انـی کـرده  تلقـی  قبیل همین از نیز را کتا  تصنیفِ و[ 913ص ،4ج ،96 ؛492ص
بنیی شـیه)مبوّ   است با  مصنَّف کتابی اساس، این بر[. 29ص ،9ج ،11 ؛941ص ،9ج
؛ 941ص ،9ج ،44] است یافته اختصاص خاصی موضوع به آن هایبخش از یک هر که (

 [.417و419صص ،4ج ،41
 مؤلَّفـات  انواع از یکی عنوان به نویسیمصنَّف به توجه مصنَّف، لغویِ معنای از گذشته
 بـر  مـروری . باشـی  راهگشـا  مسـیر  ایـن  در توانیمی نیز امامیه و تسنّ اهل میان حییثی
 حـییثی  مکتوبـات  از گونه این در )تبوی  ( بنییاصالت با  از حاکی مصنَّف هایویژگی
 بنـابر ایـن،  [.  64ص ،93] شـونی مـی  مـنظم  موضـوع  براسـاس  احادی  آن، در که است

                                                                 
، میان این دو قسم از مکتوبات حییثی تمایز قائل شیه «اصل/ مصنَّف»ابن بابویه نیز با پذیرش دوگان. 4

 .[1، ص4، ج1]است 
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 پیشـین  مصـنَّفات  و کتـ   یگـر د از کـه  بـود  موضوع یک با مرتب  روایاتِ حاوی مصنَّف
 بـر  عـالوه  مصـنّفات  همچنین[. 229-224صص ،64 ؛424ص ،76] بود شیه آوریجمع

 نیـز  تابعـان  و صـحابه  دیگـر  اقـوال  یـا  و مصـن ف  خـودِ  آرای شامل ،(ع)معصومان احادی 
 احادیـ ِ  کتبـیِ  ضـب   بـه  تنهـا  مصن ف درنتیجه[. 244ص ،94 ؛491ص ،44] شینیمی

ــا بلکــه نکــرده، هبســنی خــویش مســموعِ ــی در آشــکار حضــوری ب  مصــنَّف آوردنِ پیی
 ،27] کـرد مـی  تیوین را آن جز و (ع)معصومان احادی  بر مشتمل و مبوّ  کتابی خویش،

ــص ،3ج ــس[. 243و  242ص ــناخت از پ ــای ش ــوی معن ــطالحیِ و لغ ــنَّف» اص  ،«مص
 کـه  شودیم اطالق حییثی مکتوبات از دسته آن بر شیخ، انییشۀ در توان گفت اصولمی
 (ع)معصـومان  سـخنان  شـامل  تنهـا  روایـی  آثـار  دیگر از استفاده بیون و بوده تبوی  فاقی
 .انیبوده
 علمـای  از برخـی  توسـ   که مصنَّف و اصل میان هماننیاِنگاری گذشت، آنچه پایه بر
-949صـص  ،24ج ،29: ک.ر حلـه،  مکت  پیرامون اطالعات مشاهیۀ جهت] حله مکت 
 مشـاهیه  جهـت ] اصـفهان  مکتـ   سـپس  و عامل جبل مکت  تا و شیه ریزیپایه[ 949

 تلقـی  بـا  یافتـه،  ادامه[ مقاله سراسر ،94: ک.ر اصفهان، حییثی مکت  پیرامون اطالعات
 أربعمائـۀ » صـورت  بـه  آنـان  مشهور عبارت واقع در. است تعارض اصل در از الطائفه شیخ

؛ 93ص ،4ج ،93 ؛ 474ص ،79 ؛74ص ،22] «األصـول  تُسـمّی  مصـن ف  ألربعمائۀ مصنَّف
 دارد واژگان این کاربست در آنان تسام  در ریشه یا[ 27ص ،4ج ،71 ؛244ص ،2ج ،19
 .است هجری هفتم سیۀ در اصطالح دو این مرزهای آمیختگیِدرهم بیانگر یا و

ــا تضــاد در طوســی، شــیخ انییشــه در «مصــنَّف  /اصــل» دوگــان همچنــین  آرای ب
 آرای بر مروری. انیکرده مطرح را «کتا   /اصل» اندوگ که است متأخری پژوهانحیی 
 ترتیـ   بـیین  و کـرده  تعریف کتا  قبال در را ایشان اصل از برخی که است حاکی آنان
 حـالی  در ایـن [. 21ص ،9ج ،72؛ 3و  2صص ،4ج ،92] کشنیمی آنها میان قاطع مرزی
 در طوسـی  شـیخ  انییشۀ در «کتا » با «اصل» رابطۀ آمی، خواهی که همانگونه که است
 .است یافته تحقق «وجه من خصوص و عموم» رابطۀ قال 

 گفـت  بایـی  طوسی شیخ انییشۀ در «کتا » و «اصل» مفهوم دو میان رابطۀ پیرامون
 چـون  آرایـی  کـه  اسـت  آن از حـاکی  شـیخ  آثـار  در «کتا » واژۀ کاربست بر مروری که

ــاریتســاوی ــان انگ ــن می ــوم دو ای ــز و[ 62ص ،64 ؛212ص ،76 ؛462ص ،77] مفه  نی
 اسـت  زدهشـتا   آرایـی  ،[21ص ،9ج ،72؛3و  2صص ،4ج ،92] هاآن میان اِنگاریتباین
 بـا  و بوده او هماهنگ آثار در کتا  واژۀ هایکاربست از ناچیزی بخش با تنها یک هر که
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 فهرسـتِ  در کتا  واژۀ که است آن واقعیت. است ناهماهنگ دیگری مالحظۀ قابل بخش
 .است رفته بکار متفاوت گونۀ سه به شیخ

 و کتا  هم...  و حکم بن هشام تغل ، بن ابان همچون راوی یک به طوسی شیخ گاه
 بـه  قائـل  تـوان نمـی  مـواردی  چنـین  در کـه  اسـت  روشـن . اسـت  داده نسـبت  اصل هم

 [.21ص ،9ج ،72؛ 2ص ،4ج ،92]  شی مفهوم دو این میان انگاریتساوی
 آن، طـی  کـه  هستیم اضافی ترکی  یک در ا کت واژۀ کاربست شاهی در مواردی نیز

 کـه  کاربردهـا  ایـن  جملـۀ  از. اسـت  شـیه  اضافه کتا  واژه به حییثی میوَّن یک موضوعِ
 ،«...علـی  الـرد  کتـا  » بـه  تـوان می شود،می مشاهیه طوسی شیخ فهرستِ در بار صیها

 در. دکـر  اشـاره  کالمـی  و فقهـی  دیگـر  موضوع هاده و «التوحیی کتا » ،«الصالۀ کتا »
 هـای ویژگی یادآور و شیه نزدیک مصنَّف به بسیار کاربردها از گونه این در «کتا » واقع
 روایـات  از گردآورنـیۀ گروهـی   عنـوان  بـه  راوی مؤلّفانـۀ  نقـش  روشـنی  به زیرا است آن

یکسـا   درنتیجه. خوردمی چشم به است، «مصنَّف» ویژگی که خاص موضوع یک پیرامون
 .است قبول قابل غیر نیز کاربردها از قسم این در تا ک و اصل میان انگارین

 «کتـا   له» عبارت تنها راوی یک مواردی است که برای کتا  واژۀ کاربرد سومِ قسم
 دیگـر  بـه  اسـتناد  بـا  بتوان نیز موارد اینگونه در بسا چه که داشت توجه بایی. است آمیه
 فهـم  به – شونیمی گذارده بح  به ادامه در که – طوسی شیخ منظر از اصل هایویژگی
 محوریـت  به قائل شیخ نمونه، عنوان به. دست یافت کتا  واژۀ از شیخ مراد از تریدقیق
بـر   اجمـاع  ادعای نعمانی روی، اگرچه همین از. است اصول تیوین در( ع)صادق امام عصر
 قـیس  بن سلیم به طوسی شیخ اما[ 442و  444صص ،69] دارد سلیم کتا  انگاریاصل
 تـوان نمی نیز موارد اینگونه در لذا[. 294ص ،94] است داده نسبت – اصل نه و – کتا 
 . حکم کتا  و اصل میان انگاریتساوی به

 ماهیـت  پیرامـون  قاطعیت با تواننمی شیه، ذکر موارد از غیر در که است آن واقعیت
 شـود،  نبیـا  آن پیرامـون  آنچه هر درنتیجه و کرد قضاوت «کتا  له» عبارت در «کتا »

 .مانَیمی باقی زنیگمانه حی در تنها
 

 اصول پیدایی در (ع)صادق امام عصر محوریت. 2. 3
 اصـل  صـاحبان  عنـوان  با آنان از ،الفهرست در طوسی شیخ راویانی که حال شرح بررسی

 از یـا  و (ع)صـادق  امـام  اصـحا   از منحصـراً  یـا  آنـان  تمامی که است آن بیانگر کرده یاد
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 تمـامی  جـامع  وجـه  دیگـر  بیـان  به. 4انیبوده ائمه دیگر و (ع)صادق ماما مشترک اصحا 
 نـه  البتـه  و ـ محوریت درنتیجه که است بوده (ع)صادق امام محضر درک اصول، صاحبان
 ذیـل،  در. دهـی می نشان را طوسی شیخ دییگاه از اصول پییایی در ایشان عصر ـ انحصارِ
 :گرددمی ارائه شیخ الرجال اتطبق پایۀ بر اصول صاحبان طبقۀ از دقیقی آمار

 نفر 94: (ع)صادق امام شاگردان( الف
 نفر 7: (ع)صادق امام و (ع)باقر امام شاگردان(  
 نفر 4: (ع)کاظم امام و (ع)صادق امام و (ع)باقر امام شاگردان( ج
 نفر 49: (ع)کاظم امام و صادق امام شاگردان( د
 نفر 1: (ع)رضا امام و (ع)کاظم امام و (ع)صادق امام شاگردان( هـ
 اهمیـت  حائز آن صاحبان و اصول شناسایی جهت طوسی شیخ برای آنجا تا نکته این
 را دیگـر  ائمـۀ  اصـحا ِ  حـییثیِ  مکتوبـاتِ  از برخـی  که امامیه از گروهی با وی که است
 ترجمـه  ذیـل  طوسـی  شـیخ  نمونـه،  عنـوان  به. کنینمی همنوایی پنیاشتنی،می «اصل»
 ،94] اسـت  بـوده  کتـابی  دارای وی کـه  شـیه  نکته این متعرض نهات «عُبیی بن مَروَک»
 اختیـار  در مـروک  کتـا   پیرامـون  برانگیـزی تأمـل  اطالع نجاشی، آنکه حال ؛[ 164ص
 نظـر  بـه [. 129ص ،61] پنیاشـتنی مـی  اصـل  را وی کتـا   هـا قمی آن، بنابر که نهیمی
 بـا  مـروک  حـییثیِ  مکتوبۀ انگاریِاصل خصوص در طوسی که شیه موج  آنچه رسیمی
[. 962ص ،19] اسـت  بوده (ع)هادی امام اصحا  از وی که است آن نباشی نظرهم هاقمی
تنهـا   طوسی شیخ که بازجست قرشی حسین بن احمی ترجمۀ در توانمی را دیگر نمونه
 کـه  دارد تصـری   شـیخ  کـه  اسـت  حالی در این. است داده نسبت وی به را النوادر کتا 
 مِـن  عَـیَّه  مَـن  أصـحابنا  مِـن »: انیپنیاشتهمی اصول زمرۀ از را او نوادر امامیه، از گروهی
 نکتـه  ایـن  در را آنـان  بـا  شـیخ  نظرِ اختالف دلیل توانمی[. 71ص ،94] «األصول جملۀ

                                                                 
 ی)عل راوی یک تنها دانسته، اصل صاح  را آنان طوسی، که راوی شصت حیود میان از است، گفتنی. 4

، 42را درک کرده اسـت ]  )ع(یو امام هاد)ع( رضا امامتنها  ونبوده )ع( ط( از اصحا  امام صادقبن اسبا
از  یراو ینا جمۀدر تر یخآنکه ش یزبرانگتأمل نکتۀ[. 33ص، 92؛ 967و974صص، 19؛ 97و99صص
 یگـر او از د یـادکرد [ کـه بـا   272ص، 94] استفاده کـرده اسـت   «یاتله أصل و روا»نامأنوس  یرِتعب
 بـن  اسماعیل» داده، نسبت او به را ی«اصل» شیخ که دیگری فرد نیز. نیست سازگاربان اصول صاح

[. 96ص، 7] یسـت در دست ن یو ۀاز طبق یبوده و اطالع ین[ که از مهمل92ص، 94] است «عثمان
 یـاد بن ز ییبه حم یخرا در اعتماد فراوان ش یلاسماع ۀمکتوب انگاریِاصل توانمی آتی ح مبا ۀپای بر
 .کرد جویییپ
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 امـام  تنهـا  نـه  کـه  دانسـته اسـت  مـی  کسـانی  زمـرۀ  در را قرشی احمی شیخ، دانست که
 [.149ص ،19] انیردهنک درک را (ع)ائمه از یکهیچ بلکه (ع)صادق

 مشـاهیه  سجسـتانی  حریز آثار خصوص در توانمی را نظر اختالف این از دیگر نمونۀ
 – کتـا   چنـیین  وی صراحت برای به «کت ٌ له»با تعبیر الفهرست در طوسی شیخ. کرد
 حریـز،  هـای کتا  از برخی نام ذکر از پس شیخ آنکه جال . است شیه قائل – اصل نه و
 تُعَـی  »: انـی شیه شمرده اصول جملۀ از وی آثار تمامی که داردمی بیان مجهول صورت به

 ،2: ک.ر حریـز،  کتـ   انگـاری اصـل  مشاهیۀ جهت نیز ؛472ص ،94] «األصول  فی کلُّها
 «األصـول  جملـۀ  مِـن  عَیَّه مَن أصحابنا مِن» عبارت یادآور که عبارت این[. 923ص ،9ج

 ماهیـت  خصـوص  در امامیـه  از گروهـی  بـا  شـیخ،  نظـرِ  اخـتالف  بیانگر روشنی به است،
 از دسـته  آن زمـرۀ  در طوسـی  شـیخ  آنکـه  توضی [. 292ص ،74] است حریز هایکتا 
 (ع)صـادق  امـام  شـاگردانِ  از را «حریز» که دارد قرار نجاشی همچون امامی شناسانرجال
 مامـا  شـاگردان  از را حریـز  امامیـه،  از گروهـی  کـه  دارد تصـری   نجاشـی . انیدانستهنمی
 بـن  یـونس  از ایگفته به نظر، این برابر در او که است حالی در این. انیبرشمرده( ع)صادق

 شـنییه  (ع)صـادق  امـام  از روایت دو تنها حریز آن، بنابر که کنیمی استشهاد عبیالرحمن
 امـام  از حریـز  روایت بر مبنی امامیه از برخی ادعای به نسبت حتی ادامه در نجاشی. بود

 از را طوسـی  شـیخ  آنچـه  ایـن،  بـر  افـزون [. 411ص ،61] کنـی مـی  تردیـی  نیز (ع)کاظم
 گذشـت،  کـه  همانگونه. اوست هایکتا  تیوین نحوۀ دارد،بازمی حریز کت  انگاریِاصل
 حریـز  آثـار  در اتفاقـاً  که کتا  واژۀ بر «الزکاۀ» و «الصالۀ» همچون عناوینی شین اضافه
 .4است آثار این بودن مُصنَّف درنتیجه و موضوعی تبوی  بر اینشانه داده، رخ نیز

 در را اصـول  پیرامـون  طوسـی  شیخ نظرگاه از بخش این توانمی شی، بیان آنچه بنابر
 مکتـ   سـپس  و اول شـهیی  حلـی،  محقق همچون امامی عالمان از گروهی نظر با تقابل

 انـی، بوده (ع)صادق امام دوره به اصول گیریشکل عصر انحصار به قائل که اصفهان حییثی
 (ع)صـادق  امام عصر به بخشیمحوریت میان بسیاری تفاوت که است پرواض . کرد ارزیابی

 از دسته آن مقابلِ در شیخ نظر نیز. دارد وجود اصول پییایی در ایشان عصر به انحصار با
 محوریـت  بـه  اعتقـادی  هیچ که دارد قرار شهرآشو  ابن و نعمانی همچون امامیه علمای
 تـا  (ع)علی امام عصر از را اصول تیوین دورۀ و نیاشته اصول پییایی در (ع)صادق امام عصر
 .انیبخشییه وسعت (ع)عسکری امام

                                                                 
 .4. 9دیگری در این رابطه پیرامون سلیم بن قیس، ر.ک: همین مقاله، بخش  ۀنمون ۀجهت مشاهی. 4
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 بـر  طوسـی  شـیخ  اعتقـاد  چراییِ پیرامونِ بح  است، اهمیت حائز میان این در آنچه
 این به آنچه رسیمی نظر به. است اصول پییایی در (ع)صادق امام عصر به بخشیمحوریت
 مـذه   اصـول  تبیـین  در (ع)صـادق  امـام  محوری جایگاه به توجه دهی،می پاسخ پرسش
امـام   عصـر  فرهنگـیِ  و علمـی  شـرای   بررسـی  بـا  پژوهشـگران  از برخی که است امامیه
 [.مقاله سراسر ،22: ک.ر] انیپرداخته آن تبیین به (ع)صادق

ــۀ نخســت ــیۀ نیم ــه هجــری دوم س ــام ک ــادق ام ــی آن در (ع)ص  ایدوره زیســت،م
 نخسـتین  گیـری شـکل  عصـرِ  بـا  همزمـان  که است اسالمی تمین تاریخ در کننیهتعیین
 (ع)صـادق  امام ای،دوره چنین در. بود اسالم جهان در فقهی مذاه  و کالمی هایدستگاه

مـذه    ایـن  فقهـیِ  -اعتقادی نظام تبیین به امامیه، مذه  از منسجم هاییآموزه ارائۀ با
 امـام  عصـر  اسـاس،  این بر. شی هافرقه دیگر در امامیه حاللان و جذ  از مانع و پرداخته
 بـه  تأسـیس،  روزگار همان از که بود اییافتهساخت امامیِ مذه  پایگیریِ عصر (ع)صادق
 ایشـان  به مذه  داریِوام[. 91-94صص ،22 ؛67ص ،24] شیمی خوانیه «جعفریّه» نام
 را خـود  -(ع)صـادق  عاصـر امـام  م شـاعران  از -حمیری اسماعیل سیی که بود حی بیان تا

 نیز[. 232ص ،73 ؛99ص ،4ج ،9] است گفته سخن «تَجَعفُر» از و کرده معرفی جعفری
 ،3ج ،94 ؛923ص ،7ج ،6] بـود  کوفه و بغیاد در سنت اهل قضات از که غیاث بن حفص
 کـرده اسـت   یاد «الجعافرۀ سیّی» عنوان با آن امام از ،[242و246صص ،4ج ،99 ؛72ص
 در (ع)صـادق  امـام  کلیـیی  جایگاه به نسبت همگان درک از خوبی به که[ 924ص ،16]

 .دارد حکایت امامیه مذه 
 منزلتـی  و اعتبـار  از نیـز  ایشـان  شاگردان ،(ع)صادق امام با پایههم گذشت، آنچه بنابر
 همگـی  گـاه  که داشتنی امامیه نزد جایگاهی چنان ایشان اصحا . شینی برخوردار خاص
 بـه  ایشـان  اصـحا   از تن دوازده نیز[. 463ص ،2ج ،72؛ 962،ص9ج ،2] انیشیه توثیق
 قـرار  همگـان  تأییـی  مـورد  آنـان  وثاقت و فقاهت شیه، شناخته «اجماع اصحا » عنوان
 شـیه  حییثی تـیوین  مکتوبات راستا، همین در[. 769و  946ص ،2ج ،74] است گرفته
 و شـیه  گرفتـه  نظـر  در عتشـی ( هـا بنیـان )اصـول  مثابه به ،(ع)امام صادق شاگردان توس 
 تـرین مهـم  از یکـی  پژوهشـگران  از برخـی  روی، همـین  از. انییافته چنیان صی اهمیتی
 در «نویسـی اصـل » گیریشکل در را (ص)نبوی سنت احیای در (ع)صادق امام هایکوشش

 [.942ص ،46] انیکرده جوییپی دوره این
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 اصول شناسایی در طوسی شیخ طرق. 3. 3
 عصـر  تـا  ابتـیا  از -امامیه در نویسیفهرست پیشینۀ به ،الفهرست یمۀمق در طوسی شیخ

 مشـایخ  از یـک  هـیچ  تنهـا  نـه  کـه  داردمی بیان وی. است کرده گذرا ایاشاره -خویش 
 بـه  بلکـه  انـی برنیاشـته  امامیه حییثی مکتوبات تمامی شناسایی راستای در گامی امامیه

 موجـود  هـای کتا  از فهرستی تنها آنان مقابل، در. انینکرده اقیام نیز آنها اکثر شناسایی
 از طوسـی  غالـ ،  جریـانِ  این قبال در. انیکردهمی تهیه را شانشخصی هایکتابخانه در

 فهرسـتِ  و کرده یاد امامیه نویسیِفهرست سنّت در استثناء یک عنوان به غضائری احمی
. کنـی مـی  معرفـی  امامیـه  حـییثی  مکتوبات تمامی شناسایی جهت تالش نخستین را او

 جریـان  از درنتیجه و کرده ارزیابی غضائری فهرست امتیاد در را خویش اثر شیخ، سپس
 [.2ص ،94]گیردمی فاصله امامیه در نویسیفهرست غال 

 روش حیـ   از نگـاری فهرسـت  نـوع  دو این میان عمیقی شکاف که است ذکر شایان
 رایـج  امامیان میان که نگاریفهرست نخستِ گونۀ. دارد وجود حییثی مکتوبات شناسایی

 کـه  را هاییکتا  صرفاً نویسانفهرست آن، طی که کردهمی پیروی شفاف روشی از بوده،
 در کـه  اسـت  حـالی  در این. کردنیمی فهرست انی،داشته اختیار در تحمل طرق خالل از

 طبیعتـاً  بود، حییثی مکتوبات تمامی ثبت و شناسایی پی در نویسفهرست که دوم گونۀ
 عـیم  آنچـه . نیاشـت  مکتوبـات  آن تمـامی  بـه  دسترسـی  تحمـل، امکـان   طرق خالل از

 طوسـی  سـخنان  سازد،می نمایان را حییثی مکتوبات تمامی به نویسانفهرست دسترسیِ
 شناسایی که است اسالمی هایسرزمین در مصنَّفات و اصول صاحبان پراکنیگی بر مبنی
 شـرایطی،  چنین در که است روشن[. 1ص ،94] است ساختهمی ناممکن را هاآن تمامی
 بـه  عالقمنـی  کـه  طوسـی  و نجاشـی  غضـائری،  چون نویسانیفهرست برای روش بهترین
نویسـان  فهرسـت  که بود هاییفهرست به اعتماد بودنی، حییثی مکتوبات تمامی شناسایی

 در نگـاری فهرسـت  نخسـت  گونـۀ  بنابر ایـن . خود ثبت کرده بودنی شخصی هایکتا  از
 جهـت  را مسـاعیی  زمینـه  توانسـت مـی ( شخصـی  هـای کتابخانه از فهرست تهیه)میهاما

 بیش نویسیفهرست جریان دو این درنتیجه. نمایی فراهم نگاریفهرست دوم گونۀ تیوین
 آن، دوم فـاز  کـه  بودنـی  مکملـی  جریـان  یک شونی، محسو  جیاگانه جریانِ دو آنکه از
 .بود آن نخستین فاز از برآمیه و داروام

 و اصول به وی طرق بایی نویسی،فهرست دوم جریان به طوسی شیخ تعلق به توجه با
 طـرق  از بخشـی  آنکـه  توضـی  . کرد تقسیم جیاگانه سنخ دو به را الفهرست در مصنَّفات
 در را هـا آن کـه  بـوده  مصـنَّفاتی  و اصـول  بـه  وی تحمل طرق حییثی، مکتوبات به شیخ
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 بـه  نسبت را وی تنها ،الفهرست در شیخ طرقِ یگرِد بخش مقابل، در. است داشته اختیار
 بـه  مراجعـه  بـا  طوسـی  تـر، روشن عبارت به. بودنی کرده آگاه اصول و مصنَّفات آن وجود
 در را آنهـا  اگرچـه  کـه  بـود  بـرده  پی حییثی مکتوبات از برخی وجود به پیشین فهارس
 ثبـت  بـه  حـییثی،  آثـار  تمـامی  شناسایی بر مبنی تصمیمش دلیل به اما نیاشت، اختیار
 در وی طرق ماهیت با را الفهرست در شیخ طرق ماهیت نبایی درنتیجه. نمود اقیام هاآن

 عمـوم  نسبت اثر، دو این در شیخ طرق نسبت درواقع. کرد تلقی همسان تهذی  مشیخۀ
 کنـی، مـی  ذکـر  مشیخه در که را مصنَّفاتی و اصول تمام شیخ زیرا است مطلق خصوص و
 الفهرست در که مصنَّفاتی و اصول از بخشی به تنها وی آنکه حال است؛ داشته اختیار در

 نیاشته دسترسی نیز هاآن از توجهی قابل بخش به و داشته دسترسی کرده، اشاره بیانها
 .است بوده خبر با آنان وجود از تنها و

 هـای روش ،الفهرسـت  در طوسـی  شیخ طرق بررسی خالل از شودمی تالش ادامه در
 .گیرد قرار بررسی مورد اصول ناساییش جهت وی

 
 اصول شناسایی در قمیان فهارس بر طوسی شیخ اعتماد. 4. 9. 9

 از اصـل  91 بـا  وی آشـنایی  کـه  دهـی می نشان الفهرست در طوسی شیخ طرق به توجه
 دقـت . است بوده متقیمان فهارس از برخی به وی اعتماد و مراجعه مرهون امامیه، اصول
 مشـخص  طـور  به و قمیان فهارس از برخی طریق از وی که است آن بیانگر طرق این بر

 بـرده پـی  اصـول  ایـن  وجـود  به بابویه ابن فهرست و الولیی ابن فهرست ،بطه ابن فهرست
 یـک  هر طریق از و اصل 1 به بابویه، ابن فهرست طریق از طوسی که است گفتنی. است
 در[. کتـا   سراسـر  ،94] اسـت  یافته یآگاه اصل 29 به الولیی، ابن و بطه ابن فهارس از

 فهـارس  از دسـته  آن عِـیاد  در بایستمی را بابویه ابن و الولیی ابن بطه، ابن فهارس واقع
. آورد شـمار  بـه  انـی، بـوده  شخصـی  هـای کتابخانـه  در موجـود  آثار شامل تنها که امامیه

 بـرای  منبـع  سـودمنیترین  توانسـت می نگاریفهرست از قسم این گذشت، که همانگونه
ـ  حـییثی  مکتوبـات  تمـامی  شناسایی قصی که باشی طوسی شیخ چون نویسانیفهرست

 .انیداشته را ـ نبوده است آنان دسترس در آنچه و داشته اختیار در آنچه از اعمّ
 
 اصول شناسایی در زیاد بن حُمَیی بر طوسی شیخ اعتماد. 2. 9. 9

 در وی هـای روش از دیگـر  یکـی  که دهیمی نشان «اصول» به طوسی شیخ طرق بررسیِ
 امامیـه  میـان  در اصـول  نمـودنِ  روایـت  به که است محیّثانی بر اعتماد اصول، شناسایی
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 بنـابر  کـه  اسـت  امـامی  رجـال  نامـیارترین  از «زیـاد  بن حُمَیی» تردییبی. انیبوده شهره
 است کرده تروای نیز را امامیه اصول اکثر فراوان، مصنَّفات نگارش بر عالوه شیخ، گزارش

 کـه  بـرد می نام تَن ده از متجاوز افرادی از ،الطبقات جایِجای در طوسی[. 499ص ،94]
 پایـۀ  بـر  آنکـه  مهـم  نکتـۀ [. جمــ  ،19] است کرده روایت را اصول آنان، طریق از حمیی
 ،17] کـرد  حکـم  حُمیـی  مصنَّفات تمامی به طوسی دسترسی بر توانمی تهذی  مشیخۀ
 و الرجال کتا  هاینام با رجالی اثر دو دارای حُمیی ویژه آنکه، هب[. 93و  92ص مشیخه،
 از ابطحـی  موحـیی  گفتـۀ  به که [492ص ،61] است بوده (ع)الصادق عن روی من کتا 
 درنتیجـه، [. 499ص ،9ج ،64] انـی بوده شانرجالی آثار تألیف در نجاشی و طوسی منابع
 بـه  کتـا ،  دو ایـن  ویـژه  به حمیی مصنَّفات خالل از است که داشته را فرصت این شیخ
 .نمایی منعکس الفهرست در را هاآن و برده پی «اصول» از برخی وجود

 بـر  اعتمـاد  بـا  وی کـه  اسـت  آن از حـاکی  الفهرسـت  در اصول به شیخ طرق بررسی
 بن اسماعیل اصول)مورد چهار جز که نموده شناسایی را اصل ده حُمیی، رجالیِ مصنَّفات
 مثابـه  بـه  حمیی طریق ،(یحیی بن ابراهیم و دینار بن اسماعیل بَکر، بن اسماعیل عثمان،
 اعتمـاد  از حکایت که جالبی نکتۀ. است شیه ذکر قمی فهارس طرق برای شاهیی و تابع

 حمیـی،  بر اتکا با حالی در وی که است آن دارد اصول شناسایی در حُمیی بر شیخ فراوان
 از رجـالی  هـای کتـا   در او کـه  اسـت  نمـوده  منتسـ   عثمـان  بن اسماعیل به را اصلی

 [.96ص ،7] نیست دست در او حییثی مکتوبات از دقیقی اطالع و شیه شمرده مهملین
 در (ع)صــادق امــام اصـحا   محوریــت بــه طوسـی  اعتقــاد گذشــت، آنچـه  بــر افـزون 

 تیوین در حُمیی تالش صورت، این در است که آنان شیه وی بر تمرکز باع  نویسیاصل
 -)ع(اصـحا  امـام صـادق    پیرامـون  اطالعـاتی  بـر  مشتمل -(ع)الصادق عن روی من کتا 
 .باشی راهگشا اصول صاحبان شناسایی او جهت برای توانستمی

 
 قمّیّان مصنَّفات از برخی بر طوسی شیخ اعتماد. 9. 9. 9

 از برخـی  واسـطه  به گاه وی که است آن از حاکی «اصول» به طوسی شیخ طرق بر دقت
 یحیـی  بـن  محمـی  و قمـی  ابراهیم بن علی هایکتا  مشخص طور به و قمیان مصنَّفات
 دو تنهـا  طوسـی  شـیخ . اسـت  یافتـه  آگاهی اصول از برخی وجود به نسبت القمی العطار
 مصـنَّفات  طریـق  از را( یعقـو   بـن  شعی  و عبیاهلل بن رِبعی اصول)امامیه اصول از اصل
 طریـق  بـرای  شـاهی  و تـابع  طریـق  عنـوان  بـه  را هاآن کرده و شناسایی ابراهیم بن علی

 [.299و  439ص ،94] است کرده ذکر الولیی ابن فهرست
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 اصل سه وجود بر العطار یحیی بن محمی مصنَّفات طریق از توانسته است طوسی نیز
 ،94] یابـی  اطـالع ( یَسار بن بَشّار و مَسلَمۀ بن بِشر اَسباط، بن علی اصول)امامیه اصول از

 اسباط بن علی اصل به یحیی بن محمی طریق وی اگرچه یان،م این از[. 272 و 36صص
 طریـق  بیان در اما کرده ذکر الولیی ابن فهرست طریق برای شاهی و تابع عنوان به تنها را
 چنـین  ابتـیا  در شـایی . است شیه یحیی بن محمی طریق متعرض فق  دیگر، اصل دو به
 اسـت  گرفتـه  فاصله خویش دأ  از بشّار و بشر اصل دو شناسایی در شیخ که آیی نظر به
 دیگـر  طریـق  و کـرد مـی  تکیـه  قمیـان  فهـارس  بـر  اصول، شناسایی در همواره وی زیرا

 واقعیـت . نمودمی ذکر تابع و شاهی عنوان به را ابراهیم بن علی و زیاد بن حمیی همچون
 وی کنـی زیـرا    رفـع  را سوء تفـاهم  این توانیمی نجاشی فهرست به مراجعه که است آن

  اسـت  کـرده  ارائـه  بطـه  ابن فهرست طریق از را حییثی مکتوبه دو این به خویش طریق
 قمـی،  نویسـان فهرسـت  از یکـی  عنـوان  به بطه ابن اساس، این بر[. 449-444ص ،61]

 بـه  اعتمـاد  با نیز طوسی گفت توانمی صورت این در که است شیه اصل دو این متعرض
 یحیـی  بن محمی طریق و انگاشته اصل را بشّار و بشر حییثی مکتوبات بطه، ابن فهرست
 .دارد را شاهی و تابع کارکرد همچنان العطار

 مصـنّفات  نیـز  و قمّیّان فهارس از گیریبهره با طوسی شیخ شی، بیان آنچه بر مبتنی
 صـاحبان  و اصول از تعیادی بر العطار، یحیی بن محمی و ابراهیم بن علی زیاد، بن حُمیی
 در اصـول  بـه  شیخ طرق بررسی از برآمیه که اطالعات این پایۀ بر. است یافته آگاهی آن

 خوانـیه  اصـل  الفهرسـت  در آنچه از یکهیچ به وی که کرد ادعا توانمی است، الفهرست
 وجـود  بـه  پیشـینیان،  شناختیِکتا  هایگزارش طریق از تنها و نیاشته دسترسی است،
 ،تهـذی   مشیخۀ در شیخ که است آن کنیمی میعا را تأییی این آنچه. است برده پی آنان
 آنـان  از مسـتقیمی  اسـتفادۀ  درنتیجه و نکرده ذکر «اصول» از یک هیچ به را خود طریق
 صـورت  در کـه  بـود  آن انتظـار  که است حالی در این. است نیاشته کتا  این تیوین در
 هذی ت مشیخۀ بسا چه و شود یاد نیز هاآن از حتماً اصول، از شیخ بالواسطۀ برداریِبهره
 کتـ   صـاحبان  مسـتقیم  استفادۀ اییۀ بنابراین. شیمی آغاز هاآن به شیخ طرق یادکرد با

 27ص ،4ج ،79 ؛69و  62ص ،14؛ 494-422ص ،49 ؛491ص ،2ج ،4] اصـول  از اربعه
 تهـذی   مقابـل،  در و نبـوده  پـذیرش  قابـل  طوسـی،  شـیخ  خصوص در کمدست ،[26و 

 روایـات  حـاوی  البتـه  صـی  که است پسین هایرهدو مصنَّفاتِ روایاتِ بر مشتمل األحکام
 .انیبوده نیز اصول

 از و تهذی  مشیخۀ به توجه بیون تا انیکرده تالش که پژوهشگران برخی آنکه جال 
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 بازشناسـی  را آن منـابع  دیگـر  بـار  کتـا ،  در منـیرج  اسـانیی  به مستقیم مراجعۀ خالل
 آنهـم  و گانـه شصت اصول میان از لاص دو از طوسی استفادۀ اثبات به موفق تنها نماینی،
 از نـاچیز  اسـتفادۀ  این اثبات چنی هر ؛[999و  992ص ،12] انیشیه حیی  پنج در تنها

 .است تردییبرانگیز بسیار گانه،شصت اصول بر شیخ مستقیمِ دسترسیِ فرض بر اصول،
 

 گیرینتیجه. 4
 نقشـی  کـه  بـوده  میهاما حیی  تاریخ طول در روایی مکتوبات از گونه ترینمحوری اصل
 بـه  دسـتیابی  روی، همین از. است نموده ایفا پسین حییثیِ میوَّنات گیریشکل در مؤثر

 بـوده  امـامی  عالمـان  هایدغیغه از آن، مصادیق شناسایی نیز و اصل از مشخص تعریفی
 نیـز  و مفهـوم  ایـن  پیرامـون  طوسی شیخ دییگاه خالی جای همواره میان، این در. است
 نخسـتین  بـرای  تـا  داشت تالش نوشتار این. شیمی احساس آن مصادیق شناسایی طرق
 .رسانی انجام به را مهم این بار

 بـا  وی کـه  دهـی مـی  نشان طوسی شیخ فهرست در «اصل» واژۀ کاربردهای به توجه
 روایـی  مکتوبات از ایگونه را اصل آنها، میان تضادسازی و «مصنَّف  /اصل» دوگان ایجاد
 مؤلفانـه  نقـش  از ردّپایی درنتیجه و بوده (ع)سخنان معصومان بر شتملم تنها که دانیمی
 و حلـه  مکت  علمای تلقی با تقابل در اصل، از شیخ تلقی درنتیجه. شودنمی دییه آن در

 از گروهـی  تلقـی  بـا  تقابـل  در نیـز  و مصـنَّف  /اصـل  انگـاری یکسان بر مبنی عامل جبل
 .گیردمی قرار کتا  /اصل میان تضادسازی بر مبنی متأخر پژوهانحیی 

کـرده   یـاد  اصـل  صاحبان عنوان به آنان از طوسی شیخ که راویانی حال شرح بررسی
 اصـحا   از یا و بوده (ع)صادق امام اصحا  از منحصراً یا آنان همۀ که دهیمی نشان است

 محوریت به قائل تنها طوسی شیخ درنتیجه. انیبوده (ع)ائمه دیگر و (ع)صادق امام مشترک
 ایـن  بـه . اسـت  بـوده ـ  عصر این به انحصار نه و ـاصول گیریشکل در (ع)صادق امام عصر
 همچـون  امـامی  عالمـان  از گروهـی  نظـر  بـا  تقابـل  در شیخ، دییگاه از بخش این ترتی 
 (ع)صـادق  امـام  عصـر  در نویسـی اصـل  انحصـار  بـه  قائـل  که...  و اول شهیی حلی، محقق
 قـرار  امامیـه  علمـای  از گروهـی  مقابـلِ  در شیخ ییگاهد این همچنین. دارد قرار انی،بوده
 وسـعت  صـغری  غیبـت  آغـاز  تـا ( ع)علـی  امـام  عصـر  از را اصول تیوین دورۀ که گیردمی

 .بودنی بخشییه
 آن نگارنـیۀ  کـه  است امامیه فهارس معیود جملۀ از طوسی شیخ فهرستِ که آنجا از
 یا بوده وی دسترس در آنچه از اعم ـ امامیه حییثی مکتوبات تمامی کردنِ فهرست قصی
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 پیشـینیان  مصـنَّفات  و فهـارس  از جسـتن بهـره  از گریـزی  بناچار داشته، را ـ نبوده است
 فهـارس  از امامیـه،  اصـول  از اصـل  91 شناسـایی  در شـیخ،  روی همین از. است نیاشته
 سـت توان وی نیز. است برده بهره بابویه ابن و الولیی ابن بطه، ابن فهارس ویژه به و قمیان

 در شـیخ  همچنـین . بَـرَد  پـی  امامیه اصول از اصل 44 وجود به زیاد، بن حُمیی طریق از
 بـن  علـی  مصـنَّفات  ویـژه  بـه  و قمیان مصنَّفات از نیز امامیه اصول از اصل پنج شناسایی
 .است جسته بهره العطار یحیی بن محمی و قمی ابراهیم
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 .للمالئین دارالعلم بیروت، .العربیۀ صحاح و اللغۀ تاج .(ق4146) اسماعیل . جوهری،[29]

ــزرگ دائرۀالمعــارف ،«اصــل» .(ش4963) فرامــرز منــوچهری، . حــاج[27]  تهــران، اســالمی. ب
 .اسالمی بزرگ المعارفدائرۀ

 الکتـ   دار بیـروت،  .الصـحیحین  علـی  المسـتیرک  .(ق4144) محمـی  نیشـابوری،  . حاکم[26]
 .العلمیۀ

 الـذخائر  مجمـع  قـم،  .األخبـار  أصول إلی األخیار وصول .(ق4144) عبیالصمی بن . حسین[22]
 .اإلسالمیۀ

 اإلسـالمیۀ  دائرۀالمعـارف  .«األربعمائـۀ  األصول» .(ق4122) محمیحسین جاللی، . حسینی[23]
 .للمطبوعات دارالتعارف بیروت، الشیعیۀ،

 پژوهانـۀ مـتن  هـای فعالیـت » .(ش4931) مهیی مهریزی، محمیصادق؛ سرشت، . حسینی[94]
 ،67 شـماره  ،24 سـال  ، قـم، حیی  علوم ،«دوازدهم و یازدهم هایسیه در اصفهان محیثان
 .64-93ص تابستان،

 .االسالمی دارالغر  بیروت، .بغیاد تاریخ .(م2442) احمی بغیادی، . خطی [94]

 .هجرت انتشارات قم، .العین کتا  .(ق4144) احمی بن . خلیل[92]

 .الخویی اإلمام مؤسسۀ النجف، .الحیی  رجال معجم .(ق4149) ابوالقاسم یسی . خویی،[99]

 .المعرفۀ دار بیروت، .الیارقطنی سنن .(ق4927) عمر بن علی . دارقطنی،[91]

 .العلمیۀ دارالکت  بیروت، .الحفاظ تذکرۀ .(م4332) الیینشمس . ذهبی،[99]

 .دارالشامیۀ/دارالعلم دمشق،/بیروت .آنالقر غری  فی المفردات .(ق4142) اصفهانی . راغ [97]

 .اإلسالمی النشر قم، .الرجال علم فی کلیات .(ق4194) جعفر . سبحانی،[96]
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 .الصادق مکتبۀ تهران، .الرجالیۀ الفوائی .(ش4979) مهیی بحرالعلوم، . سیی[92]

 إلحیـاء  (ع)البیـت  آل مؤسسۀ قم، .الشریعۀ أحکام فی الشیعۀ ذکری .(ق4143) اول . شهیی[93]
 .التراث

 .مرعشی اهلل آیت کتابخانۀ قم، .الیرایۀ علم فی الرعایۀ .(ق4142) ثانی . شهیی[14]

 قـیس  آستان اسالمی هایپژوهش بنیاد مشهی، .الشمسین مشرق .(ق4141) بهایی . شیخ[14]
 .رضوی

 مسـتنیات  و منـابع  در پژوهشی .(ش4924) عبیالحسین طالعی، محمیحسین؛ . صفاخواه،[12]
 .ابرون انتشارات تهران، .طوسی شیخ األحکام ذی ته

 .(ع)البیت آل مؤسسۀ قم، .الهیی بأعالم الوری إعالم .(ق4146) حسن بن فضل . طبرسی،[19]

 کتابفروشـی  تهـران،  .یـرین مطلـع الن  و البحـرین  مجمـع  .(ش4969) فخرالیین . طریحی،[11]
 .مرتضوی

 .االسالمی النشر قم، .الطوسی رجال .(ش4969) حسن بن محمی . طوسی،[19]

 .االسالمیۀ دارالکت  تهران، خرسان، تحقیق، .األحکام تهذی  .(ق4146) ----------. [17]

 .دارالثقافۀ قم، .األمالی .(ق4141) ----------. [16]

 .جا بی قم، ،الفقه أصول فی العیّۀ .(ق4146)  ----------. [12]

 .الفقاهۀ نشر سسۀمؤ قم، .الفهرست .(ق4146) ----------. [13]

 .ستاره انتشارات قم، أصولهم. و الشیعۀ کت  فهرست .(ق4124) ----------. [94]

 .دارالفکر دمشق، .الحیی  علوم فی النقی منهج .(ق4192) نورالیین . عتر،[94]

 .دارالذخائر نجف، .االقوال خالصۀ .(ق4144) یوسف بن حسن حلی، . عالمه[92]

 .اإلسالمیۀ دارالکت  تهران، .العقول مرآۀ .(ق4141) باقر محمی مجلسی، . عالمه[99]

 اهلل آیـت  کتابخانـۀ  قـم،  .األخیار فی فهـم تهـذی  األخبـار    مالذ .(ق4147) ----------. [91]
 .مرعشی

 .شناسیشیعه مؤسسۀ قم، .شیعه حیی  تاریخ .(ش4927) نهله نائینی، . غروی[99]

 .(ع)علی امیرالمؤمنین امام کتابخانۀ اصفهان، .فیالوا .(ق4147) محسن مال کاشانی، . فیض[97]

 .العلمیۀ المکتبۀ بیروت، .المنیر المصباح .(تا بی) احمی . فیومی،[96]

 .اسماعیلیان مؤسسۀ قم، .الرجال مجمع .(تا بی) اهلل عنایت . قهپایی،[92]

 .ثیحـیی  هـای کتـا   آوریجمـع  هایشیوه تطبیقی بررسی .(ش4934) نسرین . کردنژاد،[93]
 .المللبین نشر و چاپ شرکت تهران،

 معرفـۀ  اختیار . رجال کشی، گزینش شیخ طوسی با نام:(ش4979) عمر بن محمی . کشی،[74]
 .(ع)البیت آل مؤسسۀ قم، .الرجال

 اسـالمی،  حـیی   نیـا،  کریمـی  مرتضـی : ترجمه .اربعمائه اصول .(ش4934) ایتان .کلبرگ،[74]
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 .دارالحیی  اراتانتش قم، تطور، سیر و هاخاستگاه

 إلحیاء (ع)البیتآل مؤسسۀ قم، .الیرایۀ علم فی الهیایۀ مقباس .(ق4144) عبیاهلل . مامقانی،[72]
 .التراث

 .کوشانپور مؤسسه قم، .المتقین روضۀ .(ق4147) تقی محمی . مجلسی،[79]

 .(ع)الشهیاء سیی مؤسسۀ قم، .المعتبر .(ش4971) حلی . محقق[71]

ها و نعمـت  . تحقیق غالمحسین قیصریهالسماویۀ الرواش  .(ق4122) محمیباقر داماد، . میر[79]
 .دارالحیی  قم، اهلل جلیلی،

 .ضری  مؤسسۀ تهران، ،شیعه حیی  تاریخ در پژوهشی ،(ش4967) مجیی . معارف،[77]

 .کویر انتشارات تهران، .حیی  عمومی تاریخ .(ش4922) ----------. [76]

 کنگـرۀ  ،قـم  العبـاد.  علـی  اهلل حجج معرفۀ فی اإلرشاد .(ق4149) عمانمحمی بن ن . مفیی،[72]
 .مفیی شیخ

 .دارالمفیی بیروت، .المختارۀ الفصول ،(ق4141) ----------. [73]

 للشـیخ  الرجـال  کتـا   تنقـی   فی المقال تهذی  .(ق4146) محمیعلی ابطحی، . موحیی[64]
 .جا بی قم، .النجاشی

 .اسالمی علوم جهانی مرکز قم، ،حیی  تاریخ .(ش4921) رضا سیی . مؤد ،[64]

 هسـتی  تهـران،  .اإلمامیۀ الشیعۀ عنی الحیی  تیوین .(ش4922) علی محمی راد، . مهیوی[62]
 .نما

 .(ع)البیتآل مؤسسۀ قم، .الوسائل مستیرک .(ق4142) حسین نوری، . میرزای[69]

 .االسالمی رالنش مؤسسۀ قم، .الرجال .(ش4979) علی بن احمی . نجاشی،[61]

 .صیوق نشر تهران، غفاری، اکبر علی: تصحی  .الغیبۀ .(ق4936) زین  ابی ابن . نعمانی،[69]


