
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  هاي حدیثی عالمان متقدم امامی دیدگاه
  دفاتر حدیثی ائمه شیعه به تدوین روات سنیو 

  
 محمدکاظم رحمتی

  

  :چکیده
روایت دفاتر حدیثی  درخصوصاند از جمله  ان و عالمان متقدم امامی، مبانی حدیثی روشنی داشتهمحدث

اند که هدف اصلی آن عدم آمیختگی دفاتر  که تحریرهاي غیر شیعی داشته، مالحظات و تأمالتی کرده
اهل  در نوشتار حاضر، چند متن حدیثی کهن شیعی که در میان. شیعی با دفاتر غیر شیعی بوده است

سنت نیز تداول داشته، مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که محدثان امامی براي جلوگیري از 
هاي مشترك متداول در میان  بروز هر گونه آشفتگی احتمالی در آینده، با دقت خاصی به روایت میراث

  . اند شیعیان و اهل سنت و انتخاب طریقی خاص، از آثار مذکور پرداخته

  .، اهل سنتسکونی، محمد بن مسلم، اشعثیات، ادب امیرالمؤمنین :ها اژهکلیدو
                                                             

 میاستا   Kazemr112@gmail.com /دیار بنیاد دائرةالمعارف اس

  یپژوه ثیحدی پژوهش ـ یعلم دوفصلنامه
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  دفاتر مشترك حدیثی: درآمد
میراث حدیثی شیعه در عصر صادقین، توسط محدثان و عالمان امامی عموماً عراقی و 
بیشتر کوفی تدوین شده و در کنار توجه روات شیعه به تدوین و گردآوري احادیث و 

ها به ضبط احادیث  عصر آن خی از عالمان و محدثانِ زیدي و سنیِ همسماع از ائمه، بر
رجسـته از خانـدان نبـوت    ائمۀ شیعه و البته نه به عنوان امام، بلکه به عنوان محدثانی ب

 اند که نام شماري از این محدثان چـون اسـماعیل بـن ابـی زیـاد سـکونی       دهتوجه کر
متوفی حدود (کلیبی یربوعی، عباد بن صهیب )372-371، ص1ش، ج1386مدرسی، (

، 1همـان، ج (، ابوعثمـان عمـرو بـن جمیـع حلـوانی     )182-180، ص1همان، ج)(202
، )295-291، ص1همـان، ج )(194متـوفی  (، حفص بـن غیـاث کـوفی   )259-257ص

، اسحاق )318-317، ص1همان، ج(اش قاسم بن یحیی راشدي حسن بن راشد و نواده
همان، (، خالد بن طهمان سلوي)368-366، ص1همان، ج)(228متوفی (بن بشر کاهلی

و موسـی بـن   ) 391-390، ص1همان، ج(، مسعدة بن یسع باهلی)381-380، ص1ج
دفاتر حدیثی یا گاه . دانسته است) 427، ص1همان، ج)(229زنده در (ابراهیم مروزي

شدۀ افراد مذکور طبعاً مورد توجه محدثان امامی بوده و به نقل و روایت از  آثار تدوین
اما مشخص است اعتبار آثار مـذکور در نـزد محـدثان امـامی،     . اند کرده توجه می ها آن

 .اند، نباید بوده باشد همپایی آثار و دفاتر حدیثی که محدثان شیعه مذهب تدوین کرده
. انـد  شده توسط عالمان اهل سنت به دو دسـته قابـل قسـمت    دفاتر مذکور تدوین

ها  ها در کتب فهارس، به آن روایت و ذکر آناي که عالمان و محدثان امامی سواي  دسته
امـا  . انـد  کـرده  ها نقل قول می کرده و در متون حدیثی و فتوایی هم از آن نیز استناد می

شده، وجود دارد که عالمان امامی ضـمن   اي دیگر از مجموعه آثار مذکور تدوین دسته
ع از آن مواریث کهن حـدیثی   ها یا نقل متون مذکور به اجازه، در فهارس ناظر به اط

گاه  ها اجتناب کرده و در آثار فتوایی یا کتب اربعه، هیچ مورد توجه اصحاب، از ذکر آن
هـا نقـل قـول     ، هرچند گاهی در آثار و تألیفات غیر فتوایی از آن ها استناد نکرده به آن
، أدب امیـر المـؤمنین  سه اثـر دانسـته اسـت؛     کم دستاز این دست آثار، نام . اند کرده

   1.الجعفریاتو  صحیفإل الرضا
و  ادب امیرالمـؤمنین نکتۀ قابل توجه دربـارۀ دو اثـر از سـه کتـاب اخیـر، یعنـی       
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، این است که تحریري شیعی نیز از این دو اثر، به این معنی کـه متنـی بـا    الجعفریات
سلسله اسناد شیعی از کتاب مذکور براي عالمان امامی شناخته شده بوده و حتی روایت 

ها یاد شده است، اما در کمال شگفتی، عالمان  شده و در فهارس اصحاب از آن هم می
امامی بعدي به جاي نقل تحریر شیعی دفاتر مذکور با اسانید شیعی در عین حـال کـه   

ع داشـته و حتـی تحریـر    نسبت به میراث هـاي شـیعی    هاي مشترك از این دست اط
کرده و به  ریرهاي سنی روایت میشده، در جوامع حدیثی از تح روایت و سماع نیز می

ش نوشتار حاضر ارائۀ تحلیلی از رویکـرد عالمـان امـامی    . اند کرده ها استناد می آن ت
رسد که بررسی شرح حال برخی از  به نظر می. نسبت به مواریث مشترك حدیثی است

این راویان مشترك بتواند علت این موضوع و توجه و دقت محدثان متقدم امـامی در  
هاي خاص از  مواریث مشترك حدیثی و تداول یافتن برخی طرق خاص و نسخه نقل

  . آثار مذکور را نشان دهد

  اسماعیلی بن ابی زیاد سکونی و دفتر حدیثی او
از محدثی به نام اسماعیل بن ابی زیاد مشـهور بـه سـکونی    ) 26ق، ص1407(نجاشی

» کتاب«است که از آن به شعیري نام برده و گفته که فرد مذکور داراي مجموعه حدیثی 
العباس احمد بن  گفته که اثر مذکور را نزد ابو) همان(نجاشی ،در ادامه 2.یاد شده است

ابن نوح سیرافی از مشایخ مهم نجاشی است و مطالبی که . علی بن نوح خوانده است
فردي است که نجاشی  نجاشی از وي نقل کرده، از جمله متفردات و مطالب منحصربه

ها نشده است و البته این موضوع علت خاصـی هـم    شیخ طوسی متعرض آنآورده و 
شیخ طوسی بیشتر نشانگر فهارس متـداول در   فهرستدارد و این نکته مهم است که 

میان محدثان و طرق متداول میان اصحاب روایت بوده، اما این خصلت کمتـر دربـارۀ   
د در روایت متن را سلسله سند کامل خو) همان(نجاشی. نجاشی مشهود است فهرست

ابن نوح دفتر حدیثی مذکور را به روایت شریف ابومحمد حسـن  . نیز ذکر کرده است
مرعشی که فرد مهمی در . در روایت خود داشته است) 358متوفی (بن حمزه مرعشی

به بغداد رفته و به  356انتقال مواریث کهن حدیثی مشایخ قم در بغداد است، در سال 
انـد و علـی القاعـده وي مواریـث      در آن سال با او دیدار کرده گفتۀ نجاشی، شیوخ او

دیدار ابن نـوح و  . حدیثی را که در روایت خود آورده، در آنجا نیز روایت کرده است



 1393پاییز و زمستان م، ، سال ششم، شماره دوازده پژوهی لنامه حدیثصفدو    254

مرعشی، دفتر حدیثی . باشد 356سماع دفتر حدیثی از او نیز باید مربوط به همان سال 
روایت پدرش در اختیـار داشـته،    را در قم و نزد علی بن ابراهیم قمی که کتاب را به

هاشم کوفی به قـم آورده   به واقع دفتر حدیثی مذکور را ابراهیم بن . سماع کرده است
وي دفتر مذکور را یا در کوفه و شاید در ري نزد حسین بن یزید نوفلی که دفتر . است

حسین بـن یزیـد هرچنـد در    . مذکور را از خود سکونی سماع کرده بود، شنیده است
جا بالیده بـوده، ظـاهراً در میانـۀ عمـر خـود بـه ري        ه به دنیا آمده بود و در همانکوف

هاشـم داشـته     مهاجرت کرده و در آنجا سکونت گزیده و روابط خوبی با ابراهیم بـن 
  )38ق، ص1407نجاشی، .(است

دفتر حدیثی مذکور در قم و میان دیگر محدثان قمی شناخته شده بوده، اما روایت 
هاشـم کـوفی از حسـین بـن یزیـد نـوفلی از        همان روایت ابراهیم بن  آن منحصر به

عالمان سختگیر و داراي مشرب خاص در نقل . اسماعیل بن مسلم سکونی بوده است
احادیث همچون سعد بن عبداهللا اشعري و شاگردش محمد بن حسن بن ولید قمی نیز 

، 4ق، ج1414ابن بابویـه،  .(اند هاشم روایت کرده کتاب مذکور را به روایت ابراهیم بن 
شیخ طوسی نیز اشارات اندکی دربارۀ اسماعیل بن ابی زیاد سکونی آورده و ) 459ص

تنها تفـاوت مهـم میـان    . بخشی از مطالب او با آنچه نجاشی آورده است، تطابق دارد
نخست آنکه شیخ طوسی از دو تألیف : مطالب شیخ طوسی و نجاشی در دو نکته است

؛ نکتـۀ دوم  »له کتاب کبیر و له کتاب النـوادر «: ونی سخن گفته استبه عنوان آثار سک
هر دو طریق شیخ . سکونی است) روایاته(طریق روایت شیخ طوسی در ذکر مرویات

. انـد  هاشم به مؤلف مشترك  به روایت مشایخ قم است که هر دو طریق از ابراهیم بن
سن بن حمزه علوي از علی اسناد یکی از طرق، یعنی حسین بن عبیداهللا از حبراساس 

اي است کـه نجاشـی دیـده و     توان بگویم که دفتر مذکور همان نسخه بن ابراهیم، می
، روایـت  356گزارش کرده است و حسن بن حمزه علوي در سفر خود به بغـداد در  

ً نامی که بر این نسخه بوده، کتاب  طریق نخست شیخ . بوده است النوادرکرده و احتما
جید قمی از محمد بن حسن بن ولید از محمد بن حسن صـفار نیـز بـه    یعنی ابن ابی 

هاشم است و تنها تفاوت آن با طریق قبلی آن است که نام علی بن  روایت ابراهیم بن 
فصل از ابراهیم بن ، زیرا ابراهیم در آن ذکر نشده محمد بن حسن صفار خود راوي ب
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ن اخیـر را در اختیـار نداشـته و    رسد که شیخ طوسی مت هاشم بوده است و به نظر می 
اي که از ابن ابی جید قمی در اختیار داشته، عبارت مذکور را بیان کرده  اجازهبراساس 

یـاد شـده باشـد؛    ) کتاب کبیـر (کتاب بزرگو در اجازۀ اخیر از نسخۀ مذکور با عنوان 
هرچند شاهدي در دست نیست، به احتمال قوي هر دو طریقِ روایتی که شیخ طوسی 

ده، تنها با یک تفاوت که متن یکی در اختیار شـیخ بـوده و دیگـري کـه تنهـا در      آور
ق نام نوادر بر نسخه مذکور، مطلب مهمـی  . اي ذکر شده، یکسان بوده است اجازه اط

   3.است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت
ون هاي فراوانی به طریق علی بن ابراهیم از پدرش از نوفلی از سکونی در مت روایت

متن مذکور با یک متن دیگر امامی ارتباط جـدي دارد و آن  . حدیثی امامیه آمده است
است و به واقع بسیاري از روایاتی که با سلسله سـند   الجعفریات/ اشعثیات مجموعۀ 

م« در کتب اربعه آمده، از حیث متن، » النوفلی، عن السکونی عن أبی عبداهللا علیه الس
که در ابتدا  الجعفریاتمجموعه  4.است الجعفریاتر مجموعۀ منطبق با روایات آمده د

ق نام  اي است از  به آن متأخرتر است، مجموعه اشعثیاتبا این نام شهرت داشته و اط
فهرسـتی کـه   براسـاس  روایات که اسماعیل بن موسی بن جعفـر آن را نقـل کـرده و    

متن . مبوب بوده استاز محتویات آن ارائه کرده، ظاهراً متنی ) 26ق، ص1407(نجاشی
اخیر به روایت ابوعلی محمد بن محمد بن اشعث بن محمـد کـوفی کـه در مصـر از     
موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر، به روایت پدرش اسماعیل بن موسی بن جعفر 
سماع کرده، در میان روات عراقی شناخته شده بوده و حتی به دلیل مسند بودن، مـتن  

نسخۀ مذکور به روایت ابومحمد . دثان سنی نیز بوده استآن مورد توجه روات و مح
متن مذکور مشتمل بر . سهل بن احمد دیباجی براي مشایخ امامی عراق، آشنا بوده است

هاي کتاب سکونی است؛ تنها تفاوت آن است که عالمان امـامی، خاصـه    همان روایت
اي بـا   راقی نسـخه کم مشایخ ع رغم آنکه دست مؤلفان کتب اربعه از کتاب مذکور علی

   5.اند اند، نقلی نکرده سند متصل به آن داشته

  محمد بن مسلم
محمد بن مسلم . یکی از مشهورترین محدثان امامی کوفه است محمد بن مسلم ثقفی

شـیخ  / 165، 161ص ،ش1348کشـی،  .(هجري در کوفه به دنیا آمـد  80ـ 79در سال 
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شیخ (و ابوجعفر ذکر شدها ۀکنی) 324ق، ص1407نجاشی، / 294، صق1420طوسی، 
 ۀکنی) 17ش، ص1342(اما برقی) 323ق، ص1407نجاشی، / 294، صق1420طوسی، 

ریـاح مطلبـی دانسـته    / پدرش مسلم بن ربـاح   ۀدربار. او را ابومحمد ذکر کرده است
برقـی،   :، قـس 323ق، ص1407نجاشی، (محمد بن مسلم از موالی ثقیف بوده. نیست
و بـه همـین   ) ب و نه از موالی معرفی کرده استکه او را فردي عر 17ش، ص1342

 برقی) 161ش، ص1348کشی، / 9ش، ص1342برقی، .(سبب، به ثقفی نیز شهرت دارد
وي را طائفی نیز خوانده و گفته که از طائف به کوفه نقـل مکـان   ) 17ش، ص1342(

کرده است، اما ظاهراً گفته برقی صحیح نباشد و حاصل خلط میان وي و کسی دیگـر  
هجري به مدینه مهاجرت کرد و براي مدت  94در روزگار جوانی و پس از سال . دباش

او ) 167ش، ص1348کشـی،  .(به تحصیل پرداخت چهار سال در محضر امام باقر
ها  در مدت اقامت در مدینه سی هزار حدیث از امام باقر سماع کرده که بسیاري از آن

ترین  وي از برجسته) 163، صهمان.(به صورت پرسش و پاسخ در مسائل فقهی است
و روایات چندي در مدح و بشارت ) 162-161، صهمان(بوده شاگردان امام باقر

روایـت   و امام صـادق  او بهشت به همراه برخی دیگر از اصحاب از امام باقر
 .ذکر شده است و در روایتی، او از جمله حواریان امام باقر) 136، صهمان(شده

در روایتی، محمد بن مسـلم را در کنـار محـدثانی     ادقامام ص) 10-9، صهمان(
هـا   چون زراره، ابوبصیر لیث مرادي، برید بن معاویه عجلی ذکر کرده و گفتـه کـه آن  

ل  اند و آن احادیث پدرش را زنده نگه داشته ها را حافظان دین و امینان پدرش در ح
-136، صهمان.(است معرفی کرده اهل بیتو حرام خدا، سابقان در دنیا و آخرت به 

خـویی،  / 240-239و  185، 170، صهمـان : ك.هاي مشـابه دیگـر، ر   براي نقل. 137
  ) 255-249، ص17جق، 1403

درس وي در کوفـه،   ۀمحمد بن مسلم در تاریخی نامعین به کوفه بازگشت و حلق
کشـی،  .(ترین مراکز آموزش حدیث و فقـه شـیعه در کوفـه بـوده اسـت      یکی از مهم

در اشاره به جایگاه وي در ) 323ق، ص1407(نجاشی) 170و  137-136ش، ص1348
) وجه أصـحابنا بالکوفـإل  (»بزرگ اصحاب ما در کوفه«میان اصحاب در کوفه، از تعبیر 

تواضع داشتن، باعث شـد تـا در    ۀبه او دربار امام باقر ۀتوصی. استفاده کرده است
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ر مسجد جامع کوفه کـه  بازگشت به کوفه، سبدي خرما و ترازویی فراهم کرده و بر د
بستگان او خواستند تا وي آن کار را . وآمد بوده، ایستاده و خرما بفروشد محلی پر رفت

یش بـه او داده، انجـام    ترك کند، اما وي گفت که این کار را به دلیل دستوري که مو
خویشانش به او پیشنهاد کردند که به کار آسیابانی . دهد و آن را ترك نخواهد کرد می

علت شهرت او به طحان نیز همـین  ) 165ش، ص1348، یکش.(پردازد و او پذیرفتب
وي از یک چشـم،  ) 323ق، ص1407؛ نجاشی، 294ق، ص1420شیخ طوسی، .(است

ق، 1407نجاشی، / 294ق، ص1420شیخ طوسی، / 161ش، ص1348کشی، (نابینا بوده
و ) 323ق، ص1407نجاشی، / 164، 163ش، ص1348کشی، (و قامتی کوتاه) 323ص

، همان(و فردي ثروتمند بوده است) 167-166ش، ص1348کشی، (محاسنی بلند داشته
، با این حال رفتاري متواضعانه داشته تا آنجا که بر شدت تواضـع او خـرده   )165ص
او ) 165همان، ص(وي در عبادت نیز شهره بوده و کشی) 165، صهمان.(اند گرفته می

نیز از وي با ) 324ق، ص1407(نجاشی. سترا یکی از زهاد روزگارش معرفی کرده ا
 . ترین مردمان معرفی کرده است عنوان پرهیزگار یاد کرده و او را از ثقه

، وي روابط نزدیکـی بـا امـام    117یا  114در سال  پس از درگذشت امام باقر
اي به اقامت وي در مدینه در روزگار امام  از آنجایی که اشاره. داشته است صادق
است، وي روایات فراوان خود از امام را که خود شانزده هزار حدیث  نشده صادق

انـد، از   یا مسئله دانسته، احتما در هنگام حج یا مدتی که امام در کوفه اقامت داشـته 
  )167ص همان،.(اند ایشان نقل کرده

شخصیت علمی برجسته محمد بن مسلم در میان شیعیان کوفه، باعث شده بود تـا  
که از عدم امکان ) 131متوفی (پاسخ به پرسش عبداهللا بن ابی یعفور در امام صادق

دسترسی مدام به امام گله کرده بود، وي را به رفتن نزد محمد بن مسلم توصیه کرده و 
، همان.(اي نزد پدرش بوده است متذکر شده بود که محمد بن مسلم شخصیت برجسته

شیعه، حتی در محافل سـنی   در کوفه محمد بن مسلم به عنوان فقیهی) 162-161ص
او را  نظریاتو گاه در برخی مسائل فقهی ) 167-166، صهمان(شهرت فراوانی داشته

و او را فردي موثق ) 163-162، صهمان(اند کرده آن عمل میبراساس ،  شده جویا می
  )167-166، صهمان.(اند دانسته در نقل حدیث می
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ترین  صحاب اجماع و برجستهمحمد بن مسلم را از جمله ا) 238، صهمان(کشی 
محمد بن مسلم همچنین از . ذکر کرده است فقیهان شاگردان امام باقر و امام صادق

از وي کسـان  ) 34، ص1جش، 1365کلینـی،  .(ابوحمزه ثمالی نقل روایت کرده اسـت 
، )480، ص2و ج 42، ص1همـان، ج (فراوانی همچون حریـز بـن عبـداهللا سجسـتانی    

، 1همـان، ج (، هشام بن سـالم )145، ص2و ج 399، ص1جهمان، (عبداهللا بن مسکان
. انـد  نقل حدیث کرده) 630، ص2و ج 544، ص1همان، ج(، جمیل بن دراج)107ص

ء بن رزین ) 294ق، ص1420(شیخ طوسی متذکر شده است که در میان اصحاب، ع
، 17جق، 1403خـویی،  (بیشترین روایات را از محمـد بـن مسـلم نقـل کـرده اسـت      

ء را از وي فهرسـت کـرده اسـت     که ف 430-426ص ). هرست بلندي از روایـات عـ
ء ) 298ق، ص1407(نجاشی توضیح بیشتري در این خصوص ارائه کرده و گفته که ع

در روایات . صحبت با محمد بن مسلم بوده و فقه را نزد او آموخته است بن رزین هم
ء بـن رزیـن   موجود محمد بن مسلم نیز بخش مهمی از احادیث فقهی به روایت عـ 

  . است
نجاشی، / 294ق، ص1420شیخ طوسی، .(درگذشت 150محمد بن مسلم در سال 

) 201ش، ص1348(کشی) 579، ص9ج، ق1424-1410شوشتري، / 324ق، ص1407
در خبري، زمانِ درگذشت محمد بن مسـلم را یـک سـال یـا انـدکی بیشـتر پـس از        

ت موجود، حدیثی که در روایا. ذکر کرده است 148در سال  درگذشت امام صادق
روایت کرده، موجود نیست با این حال شیخ  محمد بن مسلم از امام موسی کاظم

هم عصري دو سال آخر محمد بن براساس تنها  ، که ظاهراً)342، صق1415(طوسی
اصحاب ایشان آورده است؛ اما  ۀنام وي را در زمر مسلم با امامت امام موسی کاظم

هاي دیگـر محضـر امـام موسـی      یل کهولت سن و ناتوانیظاهراً محمد بن مسلم به دل
از محمـد  ) 357ق، ص1407(نجاشی. را در هنگام امامت درك نکرده باشد کاظم

بن مارد تمیمی که وي را فردي ثقه معرفی کرده به عنوان داماد محمد بن مسلم یـاد  ا
  .کرده است

  محمد بن مسلم دب أمیرالمؤمنیناکتاب 
ـ   یش از دو هـزار حـدیث از محمـد بـن مسـلم در دسـت       در مجامع روایی شـیعه، ب
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آن است که وي  ۀدهند که نشان) 416-415، ص1جش، 1386مدرسی طباطبایی، (است
-245، ص4ق، ج1414، میابن بابویه ق.(دفاتر و مکتوبات حدیثی چندي داشته است

با این حال، تنها اثر مکتـوب   6)416-415، ص1، جش1386طباطبایی، ؛ مدرسی 246
مائإل مسألإل فی أبـواب   اربعوي در سنت امامیه، ظاهراً تنها کتابی است با عنوان  متداول

ل و الحرام ، 1ق، ج1403، یابن بابویه قم.(که به طرق مختلفی تداول داشته است الح
 نجاشـــی) 494، ص1جق، 1405خطیـــب بغـــدادي، / 611-610، ص2و ج 209ص

را به عنوان ) 310متوفی (حمید بن زیاد فهرستطریق مذکور در ) 324، صق1407(
متن کتاب را ) همان(خطیب بغدادي. طریق خود در نقل کتاب مذکور ذکر کرده است

آغازي متن رساله را  ۀتوصیف کرده، به چند طریق نقل کرده و جمل» کراسه«که در حد 
مطالـب خطیـب   . طرق خود در روایت متن مذکور را نیز بیـان کـرده اسـت    آورده و

دارد و نشانگر آن است که متن مذکور در میان محـدثان اهـل   بغدادي اهمیت خاصی 
سنت به روایت حریز بن عبداهللا سجستانی نیز شناخته شده بوده، از ایـن رو شایسـته   

خطیب بغدادي در ذیل شرح حال حریـز بـن عبـداهللا    . است تا عبارت او را نقل کرد
  :ازدي سجستانی نوشته است

بن أعین و محمد بن مسلم الثقفی، حدث  شیخ من شیوخ الشیعإل، روي عن زرارة«
أنا علی بن أبی علی المعـدل، نـا أبـوبکر    . عنه صفوان و عبداهللا بن عبدالرحمن األصم

أحمد بن عبداهللا الدوري، نا أبوسلیمان أحمد بن نصر بن سعید و یعرف بابن هراسـإل،  
ابن شمون قدم علینا من النهروان نا إبراهیم بن إسحاق األحمري عن محمد بن الحسن 

البصري عن عبداهللا بن عبدالرحمن األصم، عن حریز بن عبداهللا السجستانی عن محمد 
بن مسلم عن أبی عبداهللا جعفر بن محمد و عن القاسم بن یحیی بن الحسن بن راشـد  

ـ یعنـی   إن أمیرالمـؤمنین : عن جده الحسن بن راشد عن أبی بصیر عن أبی عبداهللا قال
حابه أربع مائإل کلمإل مما یصلح للمرء فی دینه و دنیاه و ساق علم أص -طالب علی بن أبی

  ».األبواب کلها فی السنن و اآلداب مقدار جزء کامل
ف      عبارت خطیب نشانگر آن است که متن مذکور در میـان محـدثان سـنی بـرخ

شده اسـت   بن راشد نسبت داده میمحدثان شیعی به حریز و قاسم بن یحیی یا حسن 
ایـن  . اند دانسته امامی، متن مذکور را در اصل از محمد بن مسلم می عالمان که حالیدر
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ف در انتساب کتاب اهمیت فراوانی داشته است و محدثان امامی براي جلوگیري  اخت
. انـد  کـرده  هـاي مشـترك توجـه مـی     از چنین خطاهایی باید به دقت به روایت میراث

آثار مذکور گاه دچار تقطیع یا هاي سنی از  همچنین، این احتمال وجود داشت که نسخه
در قمـی  متن کتاب را به طور کامل، ابن بابویـه   7.حتی حذف و افزودن روایتی شوند

کتاب محمد بن مسلم به . نقل کرده است) 637-610، ص2ج، ق1403(الخصالکتاب 
کـه   درحالیتداول داشته،  دب امیرالمؤمنینروایت قاسم بن یحیی راشدي و با عنوان ا

  .حیی فردي ضعیف وصف شده استقاسم بن ی

  ادب امیرالمؤمنینقاسم بن یحیی راشدي و روایت کتاب 
شـدي بـه دلیـل روایـت متنـی از جـدش       قاسم بن یحیی رادر میان محدثان بغدادي، 

نیاي او حسن بن راشد از موالی عباسیان بوده و در بغداد  .شخصیت شناخته شده است
ابن غضائري کنیه او را ابومحمـد  ) 375، صق1415شیخ طوسی، .(اقامت داشته است

وي را نباید با حسن بن راشد بغدادي که از مـولی آل مهلـب بـوده،    . ذکر کرده است
 :ك.روي  ۀدربـار (بـوده اسـت   اشتباه گرفت، زیرا فرد اخیر از اصحاب امام جواد

 حسن بـن راشـد عصـر امـام صـادق     ) 231-230، ص3جق، 1424-1410شوشتري، 
) ،و امـام کـاظم  ) 170، ص8و ج 134، 103ص ،2جش، 1365کلینی  را درك
ق، 1417، یابن قولویه قمـ / 220، ص4و ج 115-114، ص1ج ش،1365کلینی، (کرده
وي روابط نزدیکـی بـا حلقـۀ اصـحاب     . ها نقل کرده است و روایاتی از آن) 289ص

برقـی،  (برجسته و فقیه دو ائمه مذکور داشته و از کسانی چون محمد بن مسلم ثقفـی 
ــی، 259، 173، 108، ص2، جق1413 ــرادي)19، ص4جش، 1365؛ کلین ــیر م  ، ابوبص

و  155، ص2ج ش، 1365کلینــی، / 363و  226، 225، 201، ص2ق، ج1413برقــی، (
، 2ق، ج1413برقـی،  (، یعقوب بن جعفر بن ابراهیم بن محمد جعفـري )180، ص4ج

 هـب و معاویإل بن و) 547، ص6، ج48، ص5جش، 1365؛ کلینی، 477، 472، 469ص
با این حـال، وي بـا برخـی    . نقل روایت کرده است) 436، ص2جش، 1365کلینی، (

، عبداهللا )113، ص2ق، ج1413برقی، (همچون مفضل بن عمر اصحاب امام صادق
ق، 1417ابـن قولویـه قمـی،    / 129، ص2و ج 114، ص1جش، 1365کلینی، (بن سنان

ق، 1417، قمـی  قولویـه ابـن  (، حسین بن ثویر)230، صتا بیابن بابویه قمی، / 39ص
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هـاي   که بـه گـرایش  ) 336و  319-318، صهمان(و یونس بن ظبیان) 362، 167ص
. ها نقـل کـرده اسـت    باطنی و خاصی تمایل داشتند، نیز ارتباط داشته و احادیثی از آن

ً گفته برخی از رجالیان چون ابن غضائري در ضعیف دانستن ) 29ق، ص1422(احتما
  .هاي او از افرد اخیر بازگردد او به همین روایات و نقل

مائإل مسألإل فـی   األربعحسن بن راشد یکی از روایان کتاب محمد بن مسلم به نام  
ل و الحرام اش قاسم بن یحیـی، روایـاتی از کتـاب     نیز بوده و بعدها نواده أبواب الح

برقـی،  (مذکور را در ضمن کتاب خود به طریق او از محمد بن مسلم نقل کرده است
، )296و  288، 2، ص6جش، 1365کلینی، / 213و  195، 173، 108، ص2، جق1413

هرچند احتمال بسیار ضعیفی نیز هست که روایات فراوانی که برقی به طریق یحیی بن 
محمـد   مسائلقاسم از جدش از محمد بن مسلم نقل کرده، در اصل برگرفته از کتاب 

وصفی . ر اختیار برقی بوده استاي از آن به روایت مذکور د بن مسلم باشد که نسخه
ش، 1385راشدي، (که نجاشی از کتاب محمد بن مسلم ارائه کرده، باعث شده تا آرانی

محمد بن مسلم با کتـاب   مائإل أربعاحتمال یکی بودن کتاب ) 21-20مقدمه آرانی، ص
متـوفی  (راشـدي را منتفـی بدانـد، بـا ایـن حـال خطیـب بغـدادي         ادب امیرالمؤمنین

اي از کتاب محمد بن مسلم را در اختیار داشته،  که نسخه) 494، ص1جق، 1405)(463
کند،  آن را اثري مشتمل بر چهار صد موعظه که فرد را در مسائل دین و دنیا یاري می

معرفی کرده و گفته که متن کتاب در یک کراسه بوده که وصف مذکور با محتویـات  
) 610-609، ص2، جق1403، مـی قابـن بابویـه   .(تطابق دارد ادب امیرالمؤمنینکتاب 

همچنین دو طریق در روایت کتاب مذکور ارائه کرده است که ) همان(خطیب بغدادي
در نقل حدیث  در طریق دیگر، قاسم بن یحیی از جدش از ابوبصیر از امام صادق

قرار دارند که نشانگر آن است که محمد بن مسلم و حسـن بـن راشـد هـر دو راوي     
هاي گوناگون در سـنت امامیـه شـهرت یافتـه      که بعدها به ناماند  حدیث واحدي بوده

آورده، مؤید دیگري بر ) 303-302، ص1ق، ج1403(قمیروایت که ابن بابویه . است
در این روایت، احمد بن محمد بن عیسـی اشـعري کـه هـر دو نسـخه      . این ادعاست

را در  روایت حدیث یعنی روایت محمد بن مسلم و روایت حسن بن راشد از ابوبصیر
اختیار داشته، بخشی از حدیث تدوین شده را که بعدها به دو نـام و دو اثـر جـدا در    
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خبر مذکور مؤیدي است بر اینکه خبر نقل . شده، آورده است سنت فهرست نگاري نقل
توسط شاگردان مختلف ایشان  از جدشان امیرالمؤمنین شده توسط امام صادق

ها را  نگاران امامیه آن ایت شده است و فهرستبن مسلم و ابوبصیر جداگانه رو محمد
و ) 372، ص1، جق1413(برقـی . اند در فهارس خود به عنوان دو متن مجزا نقل کرده

روایاتی از قاسم بن یحیی راشدي از جدش ) 659-656، 396ص ق،1417(ابن بابویه
ً احاد ادب امیرالمؤمنیننقل کرده که با موضوع کتاب  یث مذکور تطابق ندارد که احتما

اي از آن در  یا الحاقاتی به کتابش بوده یا جزئی حدیثی به تدوین راشدي بوده که نسخه
حسن بن . اختیار برقی و ابن بابویه که احادیث را به طریق برقی نقل کرده، بوده است

خبـري  ) 355، ص8جق، 1378(طبري. هارون الرشید زنده بوده است راشد تا روزگار 
 .در قید حیات بوده است 193دانیم حسن بن راشد تا سال  آن می براساسنقل کرده که 

  )137ق، ص1420 ،شیخ طوسی: ك.ي دیگر آثار وي ربرا(
برقی در اینکه حسن بن راشد وزیـر سـه تـن از خلفـاي عباسـی بـوده، ظـاهراً         ۀگفت

ً        ، زیرا افتادگی دارد از وي در ضمن وزیـران سـه خلیفـه مـذکور یـادي نشـده و احتمـا
برقی مشتمل بر این مطلب بوده که حسن بن راشـد معاصـر    رجالدر اصل کتاب عبارت 

قس راشـدي،  (هارون الرشید بوده است  سه تن از وزیران خلفاي عباسی مهدي، موسی و
یـل جـرح حسـن بـن راشـد را بـه دلیـل          19مقدمه آرانی، صش، 1385 که یکـی از د

وي بـه نـام یـاد نکـرده، امـا       نجاشی از کتاب). وزارت سه خلیفه عباسی ذکر کرده است
گفته که راشدي کتـابی دارد و در توصـیف آن گفتـه کـه     ) 202ق، ص1420(شیخ طوسی

آوري آداب نقل شده از امیرالمؤمنین پرداخته اسـت کـه ایـن     راشدي در آن کتاب به جمع
مطلب نشانگر آن است که راشدي عنوان مشخصـی بـراي کتـاب خـود انتخـاب نکـرده       

ع خاصی در منابع نیامده استقاسم  ۀدربار. است شـیخ طوسـی از   . بن یحیی راشدي اط
ظـاهراً  . انـد، نـام بـرده اسـت     وي در ضمن اصحاب ائمه که موفق به رویت ائمـه نشـده  

راشدي تنها از جدش حسن بن راشد نقل روایت کرده باشـد؛ از وي احمـد بـن محمـد     
یـا   274متـوفی  (برقی بن عیسی اشعري، محمد بن عیسی یقطینی و احمد بن محمد خالدا

انـد و در   محدثان امامی به کتاب راشدي توجه فراوانـی داشـته  . اند نقل روایت کرده) 280
دانیم که در فهرسـت ابـو    هایی که شیخ طوسی آورده، می نقلبراساس فهارس کهن امامیه، 
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ابن ولید کتاب راشـدي را بـه   . ولید قمی و فهرست ابن بطه نام این کتاب ذکر شده است
یق صفار قمی که او کتاب را از احمد بن محمد بن عیسی اشـعري کـوفی کـه در قـم     طر

همچنین ابن بطه قمـی نیـز   . ساکن شده، روایت کرده و در فهرست خود ثبت کرده است
کتاب راشدي ذکر کرده و آن را به روایت احمد بـن محمـد بـن خالـد      ،خود فهرستدر 

شدي را به روایت استادش، حسـین بـن   نجاشی کتاب را. برقی از راشدي نقل کرده است
شـیخ طوسـی کتـاب    . عبیداهللا غضائري و طریق او به راشدي در روایت خود داشته است

راشدي را به دو طریق نخست طریق ابـن بطـه قمـی و دیگـري طریـق ابـن ولیـد قمـی         
از روایـان مهـم کتـاب    ) 280یـا   274متـوفی  (احمد بن محمـد برقـی  . روایت کرده است

خـود   المحاسنبوده و روایات فراوانی از کتاب راشدي را در ضمن کتاب راشدي در قم 
سلسله سند تمام روایات قاسم بـن یحیـی از جـدش حسـن بـن راشـد       . نقل کرده است

آورد که قاسم بن یحیی بعدها مجموعـه حاضـر را    است که این گمان را در ذهن پدید می
ه، تدوین نهایی کـرده باشـد   اي به روایت جدش بود که نخست به صورت مطالب پراکنده

اثـر راشـدي،   . و بعدها تدوین وي در میان اصحاب به عنوان تألیف او شهرت یافته باشـد 
در میان اصحاب شهرت فراوانی داشته و سه تحریر از آن در میـان اصـحاب بـه روایـت     
شاگردان او متداول بوده است؛ تحریر احمد بن محمـد بـن عیسـی اشـعري، محمـد بـن       

هـایی   هرچند از سه تحریر متداول، تنها نقـل قـول  . و محمد بن خالد برقی عیسی یقطینی
ها نبوده جز تفـاوت در اعتبـار    در متون بعدي باقی مانده، ظاهراً تفاوت بارزي در میان آن

گانه کتاب در سنت روایـی امامیـه    هاي سه براي گزارش کامل روایت تحریر.(روایان کتاب
   8)33- 25ی، صمقدمه آرانش، 1385راشدي،  :ك.ر

  گیري نتیجه
از میان رفتن بسیاري از دفاتر حدیثی اولیه و مدونات حدیثی قـرون دوم و سـوم، در   

تر در قرون چهارم و پنجم هجري خاصه تدوین کتـب اربعـه،    نتیجۀ تدوین آثار جامع
یل در عدم توجه به دفاتر کهن حدیثی و از میان رفتن آن یکی از مهم هاسـت   ترین د

هاي محدثان  فرض راحتی نتوان درخصوص مبانی و پیش شود تا به اعث میکه خود ب
ها از مواریت کهن و دفاتر حـدیثی   امامی در ادوار مختلف و نحوۀ چگونگی تلقی آن

براي فهم مشرب و ذهنیت محدثان متقدم امامی و چگونگی  ،با این حال. سخن گفت
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ترین  ـ مهم نجاشی و شیخ طوسی فهرستتوان از دو  ها با دفاتر حدیثی، می مواجهۀ آن
منابع براي پژوهشگران تاریخ حدیث شیعه براي بازشناسی مبانی حدیثی محدثان کهن 

هاي محدثان امامی را در  فرض ها برخی مبانی و پیش آنبراساس ـ مدد جست و  امامیه
محدثان و عالمان امامی، مبانی خاصـی در تـدوین و گـردآوري    . ادوار کهن نشان داد

یث و چگونگی روایت دفاتر حدیثی، خاصه دفاتر تدوین شده توسط روات سنی احاد
  . اند اند، مد نظر داشته از ائمۀ شیعه و یا دفاتر شیعی که تحریرهاي غیر شیعی داشته

تواند  از پدرش شاذان مطلبی نقل کرده که تا حدي می) 260متوفی (ذانفضل بن شا
ح هاي مبانی مذکور را در عصر دو برخی جنبه م تدوین حدیث شیعه، یعنی عصر اص

یش مکتوبات حدیثی و ظهور فهارس نشان دهد  شاذان زمانی از ابن ابی عمیـر . و پا
رغـم آنکـه مشـایخ عامـه را دیـده، چـرا از        دربارۀ این نکته که او علی) 217متوفی (

مسموعات خود حدیثی نقل نکرده است؟ ابن ابی عمیر در پاسخ گفته که او از مشایخ 
که ) من اصحابنا(اهل سنت حدیث شنیده اما پس از آنکه دیده بسیاري از محدثان امامی

هاي خود را خلط کرده و گاه حدیث عامه را  اند، شنیده از عامه و خاصه حدیث شنیده
اند، براي اجتنـاب از چنـین    به نقل از خاصه و حدیث خاصه را به نقل از عامه آورده

) 591 -590ش، ص1348کشی، (9.خودداري کرده استخطاي، از نقل روایت از عامه 
دهد که عالمان امامی براي جلوگیري از آمیختگی میان تحریرهـاي   نقل اخیر نشان می

آثاري که هم در میان اهل سنت و هم شیعیان تداول داشته، به عمد، تحریـر سـنی را   
نسبت مرویاتی  ها اساسا تحریرهاي مذکور به اند و ظاهراً به گمان آن کرده انتخاب می

انـد؛ کمـا اینکـه تحریرهـاي      که تنها در سنت شیعی تداول داشته، اعتبار کمتري داشته
را داشته و عمومـا  » مدار«مذکور ویژگی مهم متداول در میان محدثان اهل سنت یعنی 

ها نیز همـان شـیوۀ متـداول دفـاتر      دفاتري به طریق یک راوي بوده و تکثر سندي آن
داده که اعتبار حدیثیِ کمتري نسبت بـه دیگـر    مدار را نشان می حدیثی سنی با الگوي

احتمال جدي وجود داشت که تحریرهاي سنی که گاه ممکـن  . اند دفاتر حدیثی داشته
هاي اندکی با تحریرهاي شیعی داشته باشد به عمد یـا غیـر عمـد، توسـط      بود تفاوت

ایـن امکـان نیـز    . شـود  محدثان بعدي اشتباه شده، مطلبی نادرست به امام نسبت داده
هاي مذکور، تغییراتی پیـدا کنـد و دسـتخوش     وجود داشت که تحریرهاي سنی نسخه
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ـ  اضافات و یا تغییراتی توسط روات بعدي شود، مواردي که شواهد چندي در تأیید آن
تـر خاصـه بـه واسـطۀ      ـ در دست است امـا در همـان ادوار کهـن    البته از ادوار بعدي

ش هاي شـیعی در   قی با گرایش عثمانیه که احادیثی با سلسله سندهاي محدثان عرا ت
اند، امري بسیار متعارف و شناخته  داده رواج می اهل بیتترویج عقاید خود به نقل از 
به همین دلیل، محدثان امامی دفتر حدیثی سکونی را که . شده براي اصحاب بوده است

ر دست بوده، به جاي تحریـر  به روایت موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر نیز د
یل دیگري نیز بـراي شـیوۀ خـاص     شیعی روایت کرده اند، هرچند ممکن است که د

  .روایت وجود داشته باشد
ف در انتساب دفاتر نیز گاهی بـه دلیـل عـدم شـناخت کـافی محـدثان سـنی از         اخت

ت محمد بن مسلم بـه صـراح  ادب امیرالمؤمنین کتاب  درخصوصـ که  هاي مذکور میراث
ایـن  . دیگر دلیل در اجتناب از دفـاتر مشـترك حـدیثی بـوده اسـت      - قابل مشاهده است

مسائل باعث شده بود تا عالمان امامی به عنوان تنهـا تمهیـدي بـراي جلـوگیري از بـروز      
هـاي شـیعی را بـا وجـود بـی       چنین خطاهاي، تحریرهاي سنی را انتخاب کنند و روایـت 

شـده و   تر متنی بـر امـام عرضـه مـی     ردي تحریر کهندر موا. اشکال بودن سند کنار بنهند
پس از تأیید امام، سند پیشین متن حذف و متن مستقیماً به نقل از امـامی کـه مـتن بـر او     

توجه و دقت عالمان امامی براي عـدم خلـط میـان    . شده است عرضه شده بود، روایت می
تـوان توضـیح    یمـ آن براسـاس  تحریرهاي شیعی با تحریرهاي سنی نکتۀ مهمی است که 

داد چرا برخی متون مشترك حدیثی میان شیعیان و اهل سنت با تـرجیح طریـق سـنی بـه     
گونه که دربـارۀ کتـاب    همان. جاي طریق شیعی در میان محدثان امامی تداول داشته است

فـی میـان عالمـان امـامی و        ادب امیرالمؤمنین نیز دیده شد، در انتساب اثـر مـذکور، اخت
که در سنت شیعی متن مـذکور از تألیفـات محمـد بـن      است و درحالی سنی وجود داشته

در . انـد  داده مسلم دانسته شده است در عالمان اهـل سـنت، آن را بـه حریـز نسـبت مـی      
ت متن هاي مشترك، انتساب گاه متفـاوت اثـر بـه مؤلـف      حقیقت، یکی از دیگر از مشک

المـان امـامی در انتخـاب طـرق     تمام این شواهد نشانگر آن است که ع. آن متن بوده است
یل خاصی داشـته  سنی روایت متن انـد و بـراي احتـراز از مسـائل مـورد       هاي مشترك د
  .اشاره بوده است
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  :ها نوشت پی
ش، 1391رحمتی، : ك.و طرق مختلف و شاید تحریرهاي مختلف آن ر صحیفإل الرضادربارۀ . 1

 .Bowering, 1996, 35, pp.35-56, esp.pp. 52-56; idem, 2001, pp. 67-69 /136-129ص

. اند توجه خاصی داشته صحیفإل الرضا، به روایت عالمان خراسانی به دلیل وجود بارگاه امام رضا
) و مدفون در سناباد 541متوفی (از ابوالبرکات محمد بن اسماعیل حسینی علوي) 562متوفی (سمعانی

نوان یکی از مشایخ خود نام برده و اشـاره  که از ساکنان سناباد از روستاهاي نوقان طوس بوده، به ع
ها صحیفۀ علی بـن موسـی    کرده که در مشهد رضوي از او آثاري را به سماع شنیده که از جمله آن

  )97-96، ص2ق، ج1395سمعانی، : ك.ر.(بوده است الرضا
محور بحث شوشـتري،  (24-20، ص2ق، ج1424-1410تستري، : ك.دربارۀ سکونی همچنین ر .2

 الجعفریاتدر ارزیابی از روایات کتاب ) 120، ص2همان، ج (شوشتري). ن سکونی استعامی بود
توجهی نداشته و داوري او  الجعفریاتو  سکونیشوشتري به ارتباط کتاب . »و فیه أخبار شاذة«: گفته

  )109-105، ص3ق، ج1403خویی، .(نیز به همین سبب است الجعفریاتدربارۀ 
تري را که در  کهن فهرستشیخ طوسی آن است که شیخ  الفهرستب یک احتمال مهم دربارۀ کتا. 3

ح کرده و مطالبی را به آن افزوده باشد؛ در صورتی که این مطلب صحیح باشـد،   اختیار داشته، اص
کهن بوده و مطلب بعدي که ذکر طریق روایت  فهرستطریق ابن ابی جید در واقع مطلبی بوده که در 

افزوده است و ایـن   فهرستغضائري بوده، آن چیزي است که شیخ به  بن عبداهللابه واسطۀ حسین 
یکـی کتـاب و دفتـري حـدیثی و دیگـري کتـاب       : باعث آن شده که براي سکونی دو اثر ذکر شود

به احتمال بسیار در صورتی که شیخ ) 372ش، دفتر اول، ص1386مدرسی طباطبایی، : ك.ر.(النوادر
قرار داده باشد، فهرست احتمالی ممکـن   الفهرستکتاب تري را مبناي نگارش  طوسی فهرست کهن

در . هاي از آن در دست بوده است است فهرست ابن عبدون باشد که در روزگار شیخ طوسی، نسخه
  .هر حال مسئلۀ مذکور نیاز به بحث مستقلی دارد

بحث ) 37-15، ص1، ج1415(به این مطلب اشاره کرده) 37، ص1ق، ج1415(میرزا حسین نوري .4
هـاي   علت یکسانی روایـت ) 37، ص1همان، ج(نوري. آورده است الجعفریاتفصلی دربارۀ کتاب م

و یظهر من هـذا أن السـکونی کـان حاضـراً فـی      «: سکونی با متن اشعثیات را چنین ذکر کرده است
م سـنإل جـده       م یلقی إلی ابنه الکـاظم علیـه السـ بطریـق  ... المجلس الذي کان أبوعبداهللا علیه الس

البته تشابه متن، توجیهات دیگـري هـم   . »...حدیث، فألقاه إلی ابنه إسماعیل علی النحو الذي تلقاهالت
هاي حدیثی گاه متداول را که از ائمه پیشین نقل  به واقع عالمان امامی مجموعه. تواند داشته باشد می

حـذف و طریـق    سلسله سند پیشین را شده بود، به نزد امام عصر خود برده و پس از تأیید امام
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ظاهراً این مطلب نیز دربـارۀ روایـات   . اند کرده متصل خود به امام عصر در روایت نسخه را ارائه می
اي از اشعثیات را نزد پدرشان برده  اسماعیل بن موسی نسخهو الجعفریات صادق باشد؛ یعنی  سکونی

احتمالی از روند تغییر سند، اي  نمونه. و پس از تأیید سلسله سند سکونی به امام را حذف کرده است
حکام و القضایاکتاب  : ك.بـراي بحثـی در ایـن خصـوص ر    ( .عبیداهللا بن ابی رافع است السنن و ا

  )130-105ش، ص1391رحمتی، 
حادیثعالم امامی ابومحمد جعفر بن احمد قمی در کتاب  .5 ، 89، 83، 78، 69ق، ص 1429(جامع ا

متن مذکور به طریق سهل بن احمد دیبـاجی از محمـد بـن     بارها از) 154و  136، 120، 116، 111
قمی تحریر سکونی را نیز در اختیار داشته و آن را طریقی متفاوت . اشعث و طریق او نقل کرده است

از مشایخ قم و بغداد از سهل بن زیاد آدمی از حسین بـن یزیـد نـوفی از اسـماعیل بـن ابـی زیـاد        
و گاه همـان طریـق متـداول    ) 94ص(مان خزاز از نوفی؛ تحریر عمرو بن عث)107و  73ص(سکونی

تعدد طرق . نقل کرده است) 114و  95ص(هاشم از نوفی محدثان قم و بغداد یعنی از طریق ابراهیم بن
  . روایت نسخۀ سکونی نشانگر تداول آن در میان محدثان امامی متقدم است

ی محدثان بعدي امامیه، خاصه شـاگردان او  هاي روایی محمد بن مسلم، از منابع مهم دفترز هایی ا بخش. 6
در کوفه در نقل و تدوین روایات بوده و در دو اصل باقی مانده از اصول کهن امامیه، یعنـی اصـل عاصـم    

ء بن رزین، این مسئله مشهود است روایات فقهی فراوانی از محمـد بـن مسـلم در    . بن حمید حناط و ع
خـویی،  / 200- 194، ص2ج ، ق1403اردبیلـی،   :ك.ر بـراي فهرسـتی از روایـات فقهـی او    (دست است

هـایی از روایـات    و احتمال دارد که بعدها برخی از شاگردان او مجموعـه ) 454- 418، ص17جق، 1403
متـوفی  (هـاي قاضـی نعمـان مغربـی     کند، گفتـه  آنچه این گمان را تأیید می. فقهی او را تدوین کرده باشند

در اختیـار داشـته کـه بـه روایـت       المسائله اثري با عنوان ک) 105و  95، 72- 71، 43ق، ص1428)(363
) 304متـوفی  (مشهور به حسین شاعر، برادر ناصر اطـروش ) 312متوفی (ابوعبداهللا حسین بن علی مصري

ها سلسـله سـندي ثابـت داشـته کـه بـه        بوده و روایاتی از آن به صورت وجاده نقل کرده که بخشی از آن
اي نکـرده، امـا    هرچند به اینکه مؤلف آن چـه کسـی اسـت، اشـاره    . تشده اس محمد بن مسلم منتهی می

ء بـن رزیـن           احتمال دارد که اثر مذکور تحریر روایات فقهی محمـد بـن مسـلم بـه روایـت شـاگرد عـ
  کتـاب مـن  اي نیـز از آن در اختیـار ابـن بابویـه بـوده و در       که نسخه) 298ق، ص1407نجاشی، (باشد

، 2و ج 114، 107، 21، ص1ق، ج1414ابـن بابویـه،   ( قـل قـول کـرده اسـت    بارها از آن ن یحضره الفقیه
و طریق خود در نقل از آن را در بخش مشـیخه ذکـر کـرده و اثـر مـذکور، بـه علـت        ) 35و  30، 10ص

ف در سلسله سند روایت آن با کتاب اربعمائإل که ابن بابویه به چندین طریق آن را در روایـت خـود    اخت
مسند محمد بـن  بشیر محمدي مازندرانی در کتاب ) 424، ص4همان، ج.(مائإل است داشته، کتابی جز اربع
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 مـا رواه الحواریـون  و کاظم جعفر مصباح در مجلدات اول تا سوم کتاب ) 1416قم، (مسلم الثقفی الطائفی
- 1410(شوشـتري . اند تمام روایات موجود از محمد بن مسلم را در سنت روایی امامیه را گردآوري کرده

را ) 177متـوفی  (خبري درباره عالم و محدث سنی محمد بن مسلم طائفی مکـی ) 579، ص9ج، ق1424
در ذیـل  ) 17ش، ص1342( هـاي برقـی   ظاهراً گفته. در ضمن شرح حال محمد بن مسلم ذکر کرده است

نیـز   )اما وي از روایان امـامی اسـت   ،کنند وي روایت می که اهل سنت نیز از(شرح حال محمد بن مسلم 
  .لط میان محمد بن مسلم امامی با راوي سنی همنام وي بوده باشدحاصل خ

هایی از کتاب  اي البته متأخر از افزودن روایتی به اثري مشهور، روایتی دربارۀ عشق به نسخه نمونه .7
-138ش، ص1391رحمتی، .(است که در دورۀ صفویه محل بحث و جدل شده بود صحیفإل الرضا

ً برخی از نسخه) 141 در میان روات عراقی اهل حـدیث نیـز    صحیفإل الرضاهاي متداول  احتما
صحیفإل از جمله این موارد حدیثی است که سلسله سند . دستخوش اضافاتی از سوي روات شده باشد

فت است الرضا در روایت مذکور . به آن افزوده شده و دربارۀ مشروعیت عباسیان در تصدي خ
اي سیاه دیده و از او علت پوشـیدن چنـین    ل را یک بار با عمامهبه پیامبر نسبت داده شده که جبرئی

دار امور  لباسی را پرسش کرده و او گفته لباس مذکور، پوشش فرزندان عباس است که روزگاري عهده
می می روایت مذکور که متن آن، پیش از . باشند ها می شوند و اهل خراسان نیز از یاریگران آن امت اس

فـت روایـت       به قدرت رسیدن عب اسیان به عنوان اخباري که عباسـیان در احقیـت خـود بـراي خ
: ك.ر.(باید جعل شده باشد صحیفإل الرضادوم قرن سوم و پس از شهرت یافتن  اند، در نیمۀ کرده یم

  )206-205، ص11ق، ج1422خطیب بغدادي، 
انـد،   تدوین کرده چند دفتر حدیثی که راویان سنی از امامان شیعه درخصوصنکتۀ قابل مشاهده . 8

هاي متداول در جریان تدوین متون حدیثی اهل سنت در قرون  مدار یکی از اشکال. پدیدۀ مدار است
در پدیدۀ مدار، دفتري حدیثی توسط یک راوي از شخصی خاص که . دوم تا سوم هجري بوده است

داده و  دي رخ مـی شده و بعدها از طریق راوي، تکثر سن تنها همو راوي ناقل دفتر است، روایت می
براي .(شود، همان مدار است آنچه در سنت حدیث پژوهی غربی به عنوان حلقۀ مشترك از آن یاد می

وجـود پدیـدۀ   ) 97-59ش، ص1391آقایی، : ك.مدار و حلقۀ مشترك، ر درخصوصتوضیح بیشتر 
اساً دفاتر مذکور ها سخن رفته، نیز نشانگر آن است که اس مذکور در چند دفتر حدیثی که در اینجا از آن

را باید بخشی از میراث حدیثی اهل سنت تلقی کرد، کما اینکه قدماي اصحاب نیز چنین تلقی از دفاتر 
ها در فهارس و حتی در دفـاتر و   ها، اصحاب فهارس از نقل آن مذکور داشته و در عین آگاهی از آن

اند؛ براي مثال، دفتر حدیثی  ل کردههاي حدیثی خود امتناع کرده یا با احتیاط فراوان مطالبی نق کتاب
تدوین شده توسط ابوحمران موسی بن ابراهیم مروزي که مدعی بوده در زندان، آن را از امام موسی 



 ...و دفاتر حدیثی هاي حدیثی عالمان متقدم امامی دیدگاه       269

شده توسط راویان سنی  از این دفاتر مشترك حدیثی تدوین اي دیگر روایت کرده، نمونه بن جعفر
بـه دفتـر   ) 408-407ق، ص1407( ینجاش) 427ش، دفتر اول، ص1386مدرسی طباطبایی، .(است

له «دهد گفته که  حدیثی مذکور اشاره کرده و با لحنی که تردید او را در وثاقت متن تا حدي نشان می
م محبوس عند السندي بن شاهک، و هو معلم ولد السندي  کتاب ذکر أنه سمعه و أبوالحسن علیه الس

ثی مذکور را از طریقی کـه نجاشـی آورده   عدم اعتناء اصحاب فهارس به نقل دفتر حدی. »بن شاهک
به جز حسین بن عبیداهللا غضائري که متن را براي نجاشی روایت کرده، دیگر افراد . توان دریافت می

بی، ابوالحسین محمد بن احمد بن ابی مذکور در سلسله سند یعنی اسماعیل بن یحیی بن احمد عس
م مروزي، ابوعبداهللا)329متوفی (سهل یزید بن خالد حربی   محمد بن خلف بن ابراهیم بن عبدالس

در جامع بغداد از مروزي روایت کرده،  278که متن را در شش روز مانده به پایان محرم ) 281متوفی (
م است. جملگی از رجال اهل سنت هستند : ك.نیـز ر .(مدار متن اخیر، محمد بن خلف بن عبدالس

. جود متن نیز در اوساط غیر شیعی باقی مانده استتحریر مو) 29، ص15ق، ج1422خطیب بغدادي، 
به دفتر حدیثی موسی بن ابراهیم مروزي اشاره کرده و طریق او ) 455-454ق، ص1420(شیخ طوسی

ابوالحسن (نیز به جز دو واسطۀ اول یعنی احمد بن عبدون از ابوبکر دوري، با طریق نجاشی برابر است
م مروزي از موسی بن ) در متن به خطا جرمی(محمد بن احمد حربی از محمد بن خلف بن عبدالس

  .231-189ق، ص1425مروزي، : ك.دربارۀ دفتر حدیثی مروزي و متن آن، ر). ابراهیم مروزي
است که از  صحیفإل الرضاو  الجعفریاتنکتۀ مهم دیگري که باید به آن اشاره کرد، محتوي کتاب . 9

  .ورت جداگانه مورد بررسی قرار گیردها نقل شده، باید به ص حیث روایاتی که در آن
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