
 

  
 
 
  
  
  
  
  
 

 لَةِ الْقَدرِیلَ یبن حریش و کتاب إِنَّا أَنْزَلْنَاه ف عباسحسن بن 
  بررسی نمونۀ کتابی عرضه شده بر امام :وي

  
  *حمید باقري

  
  :چکیده

ریش رازي مورد اختالف محـدثان  بن ح عباسحسن بن  لَإلِ الْقَدرِیلَ یإِنَّا أَنْزَلْنَاه فلۀ اعتبار کتاب مسئ
محدثان قمی همچون صفار، کلینی و شیخ صدوق اعتبار کتاب را . حدیثی قم و بغداد استدو مکتب 

در  ویژه به ،»ل ائمهئاثبات فضا«با دو کاربست متفاوت پذیرفته و احادیث آن را در منابع حدیثی خود 
و کتاب او مؤلف کتاب را ضعیف  ، بغدادیانْدر مقابل. اند نقل کرده» اثبات وجود امام«حوزۀ علم امام و 

را گزارش کرده که  صفار قمی ماجراي عرضۀ این کتاب بر امام جواد. اند را یکسر نامعتبر دانسته
. رفته باشد به شمارکننده در اعتبار آن  توانست دلیلی قانع میتأیید محتواي آن از سوي امام احتماالً 

یان بغدادي دربارۀ مؤلف کتاب داوري رجالکوشد ضمن نگاه تحلیلی به محتواي کتاب،  این نوشتار می
درستی و  ، دالیل احتمالی اختالف قمیان و بغدادیان دربارۀ اعتبار کتاب را تبیین کردهرا بررسی کرده

  . ي عرضۀ آن بر امام را در بوتۀ سنجش قرار دهدماجرا

مکتب حـدیثی  ، رِلَإلِ الْقَدیلَ یإِنَّا أَنْزَلْنَاه فریش رازي، کتاب بن ح عباسحسن بن  :ها کلیدواژه
  .قم، مکتب حدیثی بغداد، عرضه بر امام
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   مهمقد
، مسـتقل و گـاه   ثی، اخـذ و نقـل حـد   یدر مباني همسو ها شهیمجموعه اندشناسایی 

ح از آن بـه     متفاوت از دیگر دیدگاه یـاد  » مکتـب حـدیثی  «هاي مشابه کـه در اصـط
سازندۀ آن مهم و  در ترسیم تصویري دقیق از تاریخ حدیث و تحلیل عناصر ،شود می

هاي ما از مکاتب حدیثی کهن امامی به دلیل فقدان  امروزه دانسته. درخور توجه است
ـ . ی غیریقینی استاندك و گاهها  آن هاي دقیق دربارۀ عبارات صریح و تحلیل ۀ ازجمل

توان به دو مکتب حدیثی قم و بغـداد ـ کـه برآمـده و امتـداد مکتـب        این مکاتب می
گیري و رواج میـراث عظـیم    ـ اشاره کرد که نقش بسزایی در شکلحدیثی کوفه بوده  

  . اند حدیث امامی داشته
ً منازعات متعددي که تحقیـق دقیـق دربـارۀ    میان این دو مکتب عنوان شده  اجما

گرایی عالمان مکتـب قـم و در مقابـل     نص. زم و ضروري استها  آن درستی بیشتر
ي ایـن دو مکتـب حـدیثی در فهـم، تفسـیر و      هـا  ه مجادلهازجملگرایی بغدادیان  عقل

ف در مفهوم غلو و مصادیق مفاهیم غالیانه از . رود می به شماراریابی متون دینی  اخت
ً متضاد دربارۀ اعتبـار کتـاب   . هاي میان این دو مکتب است دیگر نزاع إِنَّـا  دیدگاه کام

ف رِیلَ یأَنْزَلْنَاهـریش ر   عبـاس حسن بـن   لَإلِ الْقَدـ  ،ازيبـن ح ۀ همـین مصـادیق   ازجمل
فی است این نوشتار در نظر دارد با بررسی مؤلف و ارزیابی کتاب وي از منظـر  . اخت

هاي متضاد ایـن دو مکتـب در    عالمان دو مکتب حدیثی قم و بغداد، نگاهی به نگرش
  .شناسی و نقد حدیث داشته باشد مبانی رجال

ابن حریش در مـواردي نـاظر بـه     هاي رجالیان بغدادي دربارۀ نظر به اینکه داوري
مانـده از آن در   خست مقاله با رهگیري مطالب برجـاي محتواي کتاب اوست، بخش ن

ارائـۀ شـمایی کلـی از محتـواي کتـاب را هـدف       ها  آن ي کتب حدیثی و تحلیل به
بـه شناسـایی مؤلـف و ارزیـابی      ،در ادامۀ آن نیـز در بخـش دوم مقالـه   . گرفته است

دربـارۀ   یواهیم پرداخت و بخش پایانی نیز به گزارشـی تحلیلـ  وضعیت رجالی آن خ
یل احتمالی پذیرش یا رد آن از منظـر عالمـان قـم و    مسئل ۀ بررسی اعتبار کتاب و د

  .بغداد اختصاص خواهد یافت
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 ...وي حسن بن عباس بن حریش و کتاب إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی لَیلَإلِ الْقَدرِ

  محتواي کتاب .1
ف در      منابع فهرستی شیعه، کتابی دربارۀ فضیلت و ثواب سورۀ قـدر بـا انـدکی اخـت

ابن غضـائري نـام آن   : اند بن حریش رازي نسبت داده عباسه حسن بن عنوان آن را ب
نـا أنزلنـاه   إو نجاشـی   )51ق، ص1422ابن غضائري، (القدر لیلإل فی أنزلناه إنا فضلرا 

طوسـی،  (ثـواب إنـا أنزلنـاه   و شـیخ طوسـی    )60ق، ص1424نجاشی، (فی لیلإل القدر
وه بر حسن . اند گزارش کرده )136ق، ص1420 از شـماري   ،عبـاس بن این منابع ع

: از انـد  عبـارت انـد کـه    نیـز یـاد کـرده    ،انـد  مؤلفان که اثري در این موضـوع نگاشـته  
، ابوالحسـن علـی بـن ابـی     )235ق، ص1424نجاشـی،  (بن کَثیر هاشـمی  عبدالرحمن

ق، 1415طوسـی،  (، ابوالحسین علی بن یحیـی )257، صهمان(»بزُرج«صالح ملقب به 
 /91 و 66ق، ص1422ابــن غضــائري، (نعانیبــویحیی عمــر بــن توبــإل صــا، )377ص

ــان رازي زینبــیو ابو )284ق، ص1424نجاشــی،  سنجاشــی، (.عبــداهللا محمــد بــن ح
اثر در این موضوع در میان شیعه وجـود داشـته    ششبدین ترتیب  )338ق، ص1424
آنکه آیا میـان ایـن آثـار ارتبـاطی      ،رسد پرسشی که دربارۀ این آثار به ذهن می. است

  1است؟ آیا هیچ کدام از اینها منبع دیگري بوده است؟ وجود داشته

بـن حـریش در منـابع کهـن حـدیثی امامیـه        عبـاس احادیثی پراکنده از حسن بن 
. توان سه طیف معنایی را شناسایی کرد میها  آن برجاي مانده که با نگاهی به محتواي

 هـایی  گـزاره  ،شود طیف نخست که حجم بیشتري از احادیث ابن حریش را شامل می
بـه  وجـودي ایشـان    ساختار در که تغییراتی استماهیت و گسترۀ علم ائمه و دربارۀ 

ـ  شک برگرفته از کتاب  که بی دهد رخ می هنگام دریافت آن ف رِ  یلَ یإِنَّا أَنْزَلْنَـاهلَـإلِ الْقَـد 
شب قـدر بـه    این تغییرات در بستر زمانیِ ،بر پایۀ محتواي بیشتر این احادیث .اوست

 .ابن حریش عنوان با را براي کتاب خـود برگزیـده اسـت   رو  ازاینپیوندد،  وقوع می
احادیثی است که هرچند ارتباط مستقیم با موضـوعات شـب    گونۀ دیگر روایات وي

ماهیت و منبع علم ایشـان را بـازگو    ویژه به هاي ائمه اما برخی ویژگی ،قدر ندارد
ـ   . کند می ا گونـۀ نخسـت ایـن احتمـال را     مقایسۀ این طیف از روایات ابـن حـریش ب

در ادامه به تفصیل . اند نیز از همان کتاب وي اخذ و نقل شدهها  آن دهد که افزایش می
دسـتۀ سـوم روایـات ابـن     . از این دو طیف روایات ابن حریش سخن خواهیم گفـت 
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دربارۀ نهی از پرداخـت   حریش، تنها مشتمل بر یک حدیث از امام جواد و هادي
ق، 1398ق، صـدو (از به امامـت باورمنـدان بـه جسـمانیت خداسـت     و اداي نم زکات

گفته ارتباط چندانی ندارند و به احتمال فراوان از روایـات   که با مسائل پیش) 101ص
  . شفاهی او بوده است

در ) ق290م (قمـی  صـفار ترین نقل از کتاب ابن حریش را محمد بن حسـن   کهن
وعلی احمد بن اسحاق اشـعري آورده  بو ا 2به نقل از احمد بن محمد بصائر الدرجات

بصـائر  حدیثی که او از این کتاب نقـل کـرده ـ جـز یـک حـدیث کـه در         پنج. است
سعد بن عبداهللا اشعري آمده ـ در هیچ کدام از منابع دیگـر حـدیثی از ابـن      الدرجات

این به نوبۀ خود نشان از آن دارد که هـیچ کـدام از منـابع    . حریش روایت نشده است
  . اند بلکه به نقل گزینشی آن پرداخته ،ث این کتاب را نقل نکردههمۀ احادی

در صـبحِ اولـین شـب قـدرِ پـس از رحلـت        این احادیث، امام علی براساس
خبر یافت که این امر دربـارۀ   ه بود،از تمامی رویدادهایی که در سال رخ داد پیامبر

ر شب قدر، سینۀ د )12، ح243ـ242ق، ص1404صفار، (.سایر امامان نیز صادق است
در . گـردد  مـی  ها در قلب او حـک  همۀ دانش ،از نورشود و با مرکّبی  امام شکافته می

شـود کـه هرگـاه دانشـی را      قلب امام براي دیـدۀ او همچـون کتـابی مـی     ،این هنگام
نگرد، اما در اوقات دیگر سال چنـین تغییـري    با دیدۀ خویش بدان کتاب می ،بخواهد

، همـان (افکنـد  د بلکـه خداونـد علـم را بـه قلـب او مـی      دهـ  در قلـب امـام رخ نمـی   
 ،نوري مانند خورشید است که با عـروج بـه آسـمان   » إنا أنزلناه« )14، ح244ـ243ص

شود، امـام   برآورده می ،سازد، با آن هر نیازي داشته باشند ها آگاه می اوصیا را از پنهان
و آن حضرت نیـز بـر    را به ابوبکر نشان داد با همین نور روح پیامبر خدا علی

د و ابوبکر را به ایمان بـه ایـن   زندانش براي منصب امامت تأکید کرحقانیت علی و فر
این نور بر سر پیامبر و اوصیا سایه افکنده که  )15، ح300، صهمان(.حق توصیه کرد

هاي میان خداوند و عرش یا  هرگاه قصد آگاهی از امري در زمین و آسمان و حجاب
تفسیر آن را به شکل مکتوب نزد ایشان حاضر  ،زدنی رهمب ند در چشمه باشنیازي داشت

در  القـدس  روحبـا   ائمه )5، ح462ن، صهما(.دهد کند یا نیازشان را پاسخ می می
هایشـان   هاي خود را بر او عرضه کرده و با الهامی که او بـر جـان   اند و پرسش ارتباط
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 ...وي حسن بن عباس بن حریش و کتاب إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی لَیلَإلِ الْقَدرِ

باط به مثابـۀ یکـی از منـابع علـم     این ارت )9، ح473صن، هما(.یابند پاسخ می ،کند می
   .ائمه مورد تأکید قرار گرفته است

 بـر پایـۀ  . گوید سخن می ،کند این احادیث از علمی که امام در شب قدر کسب می
 و دانسـت  خواهـد  را سـال جـاري   رخدادهاي تمامی قدر شب در امام احادیث، این

. را خواهد یافـت  گوننیازهاي گونا برآوردن قدرت و مختلف علوم به دستیابی امکان
 و امـام  سـوي  از علـم  دریافـت  سازوکار از احادیث این ي به در اینکه جالب نکتۀ

 هـر  بـه . رفته است میان به سخن نیز ،آید می پدید او وجودي ساختار در که تغییراتی
آگـاهی او از   و آینده امور از امام همیشگی و بالفعل علم از احادیث این برآیند ،روي
  .دهد می خبر ها نهان

از ابن حریش روایت کرده که ظاهراً با موضوع حدیث دیگر  چهارهمچنین  صفار
که ها  آن شب و سورۀ قدر ارتباطی ندارد، هرچند با توجه به مشابهت سند و محتواي

 بـا احادیـث پیشـین ایـن احتمـال      ،گویند سخن می از اوصافی خاص دربارۀ ائمه
حدیث بر وجـود   سهدر . اند ابن حریش نقل شده ناهإنا أنزلرود که از همان کتاب  می

ئکه، انبیا و اوصیا و امام حی و طواف عرش الهی در شب هـاي   حالتی خاص براي م
کـه حجـم عظیمـی از علـوم بـراي ائمـه را بـه ارمغـان          )2، ح150، صهمان(جمعه
با سـند   ،دو حدیث از این سه مورد. اشاره شده است ،)7 و 6، ح152، صهمان(دارد

در . نقل شـده اسـت   ،)15، ح300ن، صهما(مشابهی که صفار دربارۀ شب قدر آورده
بـه   ،بر محتواي کتب آسمانی پیشین تأکید شـده  حدیثی دیگر، بر آگاهی امام علی

د بـه  را بـا اسـتنا  هـا   آن از پیـروان  هریـک اي که آن حضرت توانایی بیان احکام  گونه
این حدیث را ابن حـریش   )8، ح154، صهمان(.شان دارد هاي آسمانی محتواي کتاب

با همان سند بازگوکنندۀ ماجراي عرضۀ کتـاب ابـن    از امام علی از امام جواد
) شیحـر  بـن  عبـاس  بـن  حسن > هیأب > محمد بن أحمد بن حسن(3حریش بر امام

  .روایت کرده است
دیگر محدث قمی است کـه  ) ق299م (یبن أبی خلف اشعري قم عبداهللاسعد بن 

، بصـائر الـدرجات  بر پایۀ تحریري از کتـاب  . ن حریش روایت کرده استاز کتاب اب
گزینشی از آن ارائه کرده، سعد بـن عبـداهللا   ) ق830م (وي که حسن بن سلیمان حلی
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حدیثی را به واسطۀ احمد بن محمد بن عیسی اشعري و احمد بن اسحاق بـن سـعید   
بـودن ائمـه از   » ثمحـد «روایت کرده که بـه   اشعري از ابن حریش از امام جواد

در همین حدیث آمده . اشاره دارد ،آنکه وي را به عیان مشاهده کنند سوي جبرئیل بی
 القـدس  روحهایی را که از آن حضـرت شـده بـود بـر      پرسش است که امام علی

کرد که به پاسخ رسیده اسـت و آن   نیز در جان او الهام می القدس روحکرد،  عرضه می
 )2ـ1ق، ص1370همو،  /3، ح47ـ46ق، ص1421حلی، (.دهدکننده خبر  را به پرسش

یعنی احمد بن محمـد بـن عیسـی     ،سعد این حدیث را از دو راوي کتاب ابن حریش
آن را حـال آنکـه صـفار    ، ، روایت کردهاحمد بن اسحاق اشعري قمیو  قمی اشعري

 .از احمد بن اسحاق نقل کرده استتنها 
بـه   از امام جـواد  ،از ابن حریش علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش سه حدیث

در حـدیث نخسـت   . نقل کرده است، نجم و حدید ترتیب در تفسیر سورۀ محمد
از ابن حریش روایت شـده، مـذاکرۀ امـام     4که از احمد بن ادریس از احمد بن محمد

فتش با ابن  در مسجد پس از رحلت پیامبر علی  5عباسدربارۀ غصب حق خ
است که تفسیر شـماري از آیـات   روایت شده  ،حضور داشتندکه بسیاري از مردم نیز 

، 2ق، ج1404قمـی،  (.داردو دشمنان آنـان را نیـز دربـر    شده دربارۀ اهل بیت نازل
 »غَـوىٖ  مـا  و صاحبکُم ضَلَّ ما«در حدیث دوم، بر عدم گمراهی پیامبر در آیۀ  )301ص

تأکیـد شـده    و وحیانی بودن همـۀ سـخنان آن حضـرت دربـارۀ علـی      )2: نجم(
از  ،از سهل بن زیـاد  ،عبداهللا حدیث سوم از محمد بن ابی )334، ص2، جهمان(.است

دربـارۀ   روایت شده و متن آن سـخن امـام صـادق    از امام جواد ،ابن حریش
است که بـه گفتـۀ آن حضـرت     )23: حدید(»فاتَکُم مٖا  على تَأْسوا إلیلکَ«شأن نزول آیۀ 

مـواردي اسـت کـه بـه     » مٖـا فـاتَکُم  «نازل شده و مقصـود از  دربارۀ زریق و پیروانش 
ـ 351، ص2، جهمـان (.اختصاص یافته اسـت  علی پرسـش پراهمیتـی کـه     )352ـ

آنکه چرا او  ،دربارۀ علی بن ابراهیم قمی و نقل احادیث کتاب ابن حریش وجود دارد
  سـورۀ در تفسـیر   ویـژه  بـه تنها به نقل سه حدیث بسنده کرده و دیگر احادیـث آن را  

  !مبارکۀ قدر نقل نکرده است؟
حـدیث را   سـیزده هاي موجود از کتاب ابن حریش مشتمل بر  کلینی بیشترین نقل
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لَإلِ الْقَدرِ یلَ یشَأْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاه ف یف«حدیث موجود در باب  نه :نقل کرده است الکافیدر 
تَفْس ایوهمگی از کتاب ابن ) 253ـ242، ص1ش، ج1363کلینی، (الحجإلدر کتاب » رِه

ـ   «حدیث در بـاب   سهاند،  حریش ف ـاءـا جـاثْنَ  یمـ    یال ـ یعشَـرَ و الـنَّص علَ هم یهِم عل
م ــاب  یــکو  )13ـــ11، ح533ـــ532ص، همــان(» الســ حــدیث در بــاب نــوادر کت
  : است زیر شرح محتواي این احادیث به )1، ح317، ص7ج، همان(.الدیات

 و در )7، ح250ص، همان(است ناسوت عالم در خداوند مخلوق اولین ،قدر شب
 آن در کـه  )7، ح250و ص 2، ح247ص، همـان (دارد وجـود  قـدري  شـب  سـال  هر

و  2، ح247ص، همـان (.گـردد  نـازل  و تفسـیرش  سـال  امور تا ساخته رمقد خداوند
تفریـقِ   و ارسـال  استمرار ازنشان  6مبارکۀ دخان  پنج آیۀ نخست سورۀ )7، ح250ص
 قـدر  شـب  در امـر  نزول شک بی و )1، ح246ص، همان(دارد قدر شب در حکیم امر
 سـر بـاز   خـدا  طاعـت  از کسی در آسمان چه آسمانیان؛ نه است، اهل زمین سوي به

 و سید وجود قدر، شب در امر نزول سو دیگر از )1، ح246ـ245ص، همان(.زند نمی
ؤَ(شــدهتأیید امــري صــاحب و ولــیم ــوه یــوروري زمــین ضــ بــر را خطــا بــی و) د

 بـه  پـا  شـب  این در وصی و نبی نخستین رو همین از ،)1، ح246ص، همان(نماید می
ئکه و روح ،آدم روزگار از )7، ح250ص، همان(.نهاد وجود عرصۀ  بـر  امـر  با م

، همـان (.اسـت  داشته استمرار خاتم زمانۀ تا روند این و اند آمده فرود و اوصیا انبیا
از  پـس  کـه  اسـت  آن امـر،  نـزول  و سال هر رد قدر شب تکرار زمۀ )7، ح250ص

 داشـته  وجـود  صـاحبی  و ولـی  آن بـراي  و بـوده  قـدري  شـب  هـم  خـاتم  پیامبر
 تحجـ  بدون را خویش بندگان که دارد ابا خدا ؛ چه)4، ح249ـ248ص، همان(باشد

 کـه  را خویش تام اهللا رسول ،نباشد کسی چنین اگر و )1، ح246ص، همان(رها کند
 خـدا  رسول )6، ح250ص، همان(.است کشانده تباهی به ستند،ه نسل مردمان در
، همـان (کـرد  تعیین خود از پس ولی و جانشین عنوان به را پروردگار علی اذن به

 و بیـت  اهـل  مخـتص بـه   علی از پس منصب این و )9، ح253، ص5، ح249ص
ــازده ــامِ ی ــدث ام حــلبِ از م ــان(.اوســت ص ــ250، ص2، ح247، صهم ، 7، ح251ـ

مـا قَـد کَـانَ و مـا     «علـم   در شب اسـرا  خدا رسول البته )12ـ11، ح534ـ533ص
در آن تفسـیر  و بوده اجمالی صورت به علم این بیشتر ولی است، دریافته را»  کُونُیس 
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 سربسته علم این نیز علی )8، ح252ـ251ص، همان(.است آمده می قدر هاي شب
 .اسـت  یافتـه  آن را درمی تفسیر قدر، شب در خدا رسول همانند و داشته اختیار در را
 امـرِ  ،خداوند از قدر هاى شب در اوصیایش و نبی واقع، در )8، ح252ص، همان(

 ؛)8، ح252ص، همـان (کننـد  دریافت مـی  را خود پیشین هاي دانسته به عمل چگونگیِ
 قدر هاى شب جز آنکه در کنند، عمل آن براساس توانند نمی اما دارند، علم ایشانچه 

   7)8، ح252ص، همان.(کنند عمل چگونه آینده سال تا که یابند دستور
 نقل احادیثی از کتاب ابـن حـریش چنـدین    از کلینی که دهد می نشان با مطالب

 بـراي  امر ولی و صاحب وجود ضرورت رهگذر از اینکه نخست است؛ داشته هدف
ـ  خـدا  رسول از پس امامی وجود و لزوم قدر، درصدد اثبات شب  دوم .ده اسـت برآم
بـرده   بهـره  شـیعه  گانـۀ  دوازده امامـان  بر مثابۀ نصی به احادیث این از اي پاره از آنکه
 گفتـه و  سخن کند، دریافت می ها شب این در امام که علمی ماهیت از نهایتدر .است

درخـور   8.برشـمرده اسـت   »مـایکون  و ماکـان « به امام جزء به جزء علم تفسیر را آن
نی برخی احادیث کتاب ابن حـریش در فضـیلت و ثـواب قرائـت     توجه است که کلی

سورۀ قدر را که محدثان دیگر ماننـد شـیخ صـدوق و محمـد بـن علـی بـن محمـد         
ـ 117صق، 1412صـدوق،  (انـد  یزدآبـادي روایـت کـرده    ـ 113، ح118ـ نــوري  /115ـ

 نقل نکـرده اسـت   ،)5439، ح103ـ102ص و 5429، ح97، ص5ق، ج1408طبرسی، 
  .ویکرد خاص کلینی به این کتاب و احادیث آن بوده استکه این حاکی از ر

ت با هاي کلینی نقل مقایسۀ از کتـاب ابـن حـریش، تفـاوت آشـکار       صـفار  منقو
) نامـه  مـرام (و بیان عقاید) نامه فضیلت(یعنی بیان فضایل ،مندي دوگانه از یک متن بهره

 وسـیع  گسترۀ بیان و امام علم نمایی بزرگ صدد در صفار که درحالی. دهد را نشان می
 سازد، مدلّل را امام وجود چرایی تا کوشد می بادي امر در کلینی است، آن ابزارهاي و
ـ  ارائـۀ نـص تأکیـد    رهگذر از شیعه ائمۀ با الشرایط جامع امامِ همانی اینْ بر  در و دکن

 دو هـر  کـه  کـرد  اذعـان  باید اام ،بپردازد امام و ماهیت آن نیز ۀ علممسئل به اینها کنار
 بـه  همیشـگی  و بالفعـل  علمـی  شـب  این در امام که ندا همداستان محدث مکتب قم

   .کند دریافت میرا آینده  رخدادهاي
گفتنی است که کلینی از سه طریق به دو نسخه از کتـاب ابـن حـریش دسترسـی     
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 محمـد «. 2و1: آورده اسـت  به یکدیگرها  آن حدیث خود را با عطف دوازدهداشته و 
 >]بـن طـائی رازي  [ بـن حسـن   حمد بن جعفر اسدي کوفی و محمدعبداهللا م أبی بن

 أحمـد  >ى عطار قمییحی بن محمد«. 3، »شیحر بن عباس بن حسن >ادیز بن سهل
نقـل همـۀ ایـن    . »شیحـر  بـن  عبـاس  بـن  حسن >محمد بن عیسی اشعري قمی بن

دهد که میـان دو   احادیث با ذکر سه طریق با به صورت عطیف به یکدیگر نشان می
فی  ،ۀ سهل بن زیاد و احمد بن محمد اشعري که در اختیار کلینی بودهنسخ هیچ اخت

  .وجود نداشته است
عـدة  «واسطۀ شماري از استادانش با تعبیر ه را ب الدیاتنوادر کتاب کلینی حدیث 

مـه   . از ابن حریش روایت کرده است ،از سهل بن زیاد» من أصحابنا بنا به تفسـیر ع
محمـد بـن ابـی عبـداهللا جعفـر      : نفرند چهارناقل از سهل این  »عدة«حلی، مقصود از 

ن و محمـد بـن عقیـل کلینـی      . اسدي کوفی، محمد بن حسن، علی بن محمد بن عـ
گروهی محمد بن حسن را همان محمد بـن حسـن صـفار     )430ق، ص1417حلی، (

، ق1415نـوري طبرسـی،    /253، ص1ج، ق1419کلباسـی،  : ك.براي نمونه ر(دانند می
کم دربارۀ سند حـدیث مـورد بحـث چنـدان      ، اما ظاهراً این نظر دست)516، ص3ج

ً نام سهل در میان اسـناد صـفار بـه کتـاب ابـن       درست به نظر نمی رسد؛ چه آنکه او
ثانیاً محمد بن حسن که کلینی کتاب ابن حریش را به واسطۀ  9؛شود حریش دیده نمی

، 1بروجـردي، ج : ك.ر( .محمـد بـن حسـن بـن طـائی رازي اسـت      ، او روایت کرده
   )52ص

نیز احادیثی از کتاب ابن حریش در برخی تألیفـاتش نقـل   ) ق381م (شیخ صدوق
دربارۀ نزول امور سـال   عباسبا ابن را  سخن امام علی الخصالاو در . کرده است

اند و نیـز حـدیث    گانه در شب قدر بر اولیايِ پس از رسول خدا که همان ائمۀ دوازده
صـدوق،  (.نقـل کـرده اسـت    ،»خـاص علـی و فرزنـدانش اسـت     قدرشب «نبوي که 

حدیث در فضیلت شـب قـدر و    سهاو همچنین  )48 و 47، ح480ـ479ق، ص1403
در اثر دیگـرش   ،ثواب قرائت سورۀ قدر در برخی روزهاي هفته از کتاب ابن حریش

ثـإل   ـ 117صق، 1412(فضائل األشـهر الث ـ 113، ح118ـ هرچنـد  . آورده اسـت ) 115ـ
حدیث را همچون حدیث پیشین از استادش محمـد بـن موسـی بـن      هسصدوق این 
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طریقی جز نسخۀ احمد بن عیسی اشعري ارائـه کـرده    ،در ادامه ،متوکل روایت کرده
از محمـد بـن    ،را از اسـتادش محمـد بـن موسـی بـن متوکـل       سهصدوق این . است

بر این . تاز ابن حریش نقل کرده اس ،از سهل بن زیاد ،عبداهللا جعفر اسدي کوفی ابی
هاي احمد بـن محمـد بـن     نسخه(اساس، محمد بن موسی بن متوکل راوي دو نسخۀ

اي کـه از   دو نسخه سه نسخۀ کتاب ابن حریش بوده است؛ از) عیسی و سهل بن زیاد
  . نسخۀ احمد بن اسحاق اشعري قمی مشهورتر بوده است

در اثـر   ،خود نقل کـرده  الخصالحدیثی را که از کتاب ابن حریش در  دوصدوق 
صـدوق،  .(نیز با اندکی تفاوت در سند و متن تکـرار کـرده اسـت    نالدی کمالدیگرش 

ت کلینـی یکسـان اسـت   حدیث که  دواو از این  10)30، ح280ق، ص1405  ،با منقو
گانه بهره برده و در ضمنِ آن بر نزول امور سال بـر امـام در    براي نص بر ائمۀ دوازده

 .شب قدر تأکید کرده است
حدیثی که شیخ صدوق به واسطۀ استادش محمد بن علی ماجیلویه به سه  در یک

آن حضرت از پرداخت زکات و  ،روایت کرده واسطه از ابن حریش از امام جواد
صـدوق،  (.اقامۀ نماز به امامت باورمنـدان بـه جسـمانیت خداونـد نهـی کـرده اسـت       

ضوع کتاب ابن و محتواي حدیث که با مو 11با توجه به سند )11، ح101ق، ص1398
رسد که صدوق آن را از کتاب ابـن حـریش نقـل     ارتباط است، به نظر نمی حریش بی
  .کرده باشد

کفایـإل   ،علی بن محمد خزّاز قمی رازي از عالمان سدۀ چهارم نیز در کتـاب خـود  
از شیخ صدوق از کتـاب ابـن   ـ   عباسبا ابن  حدیث ـ مذاکرۀ امام علی  ، یکاألثر

ـ 220ق، ص1401زاز قمی، خ(.حریش نقل کرده است او نیـز همچـون دیگـر     )221ـ
بهـره بـرده    حسـنین  ویـژه  به ،محدثان مکتب قم از این حدیث براي نص بر ائمه

هاي مختلف محدثان قم از احادیـث   توان نکتۀ مشترك کاربست در مجموع می. است
  .دانست» اثبات علم دائمی امام به رخدادهاي آینده«کتاب ابن حریش را 

هللا محمد بن علی بن محمد یزدآبادي نیز دو حدیث از کتاب ابـن حـریش   ابوعبدا
این دو حدیث امروزه بـه  . روایت کرده که ظاهراً در منابع دیگري جز او نیامده است

بر فضیلت و ثواب قرائت  ،در این دو حدیث. نقل از سید بن طاووس در اختیار است
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سـید بـن طـاووس،    (.ده اسـت سورۀ قدر در اوقاتی خاص از روز تأکید و توصیه شـ 
   )489ـ448و  353ـ352ق، ص1419

جعفر بن  الحسنیحدیثی را از کتاب ، إقبال األعمالبن طاووس نیز در کتاب سید 
از شیخ صدوق دربارۀ فضیلت احیاي شب قدر  ،از پدرش ،محمد بن احمد دوریستی

، 1ق، ج1414سـید ابـن طـاووس،    (روایـت کـرده   ،شـود  که سبب بخشش گناهان می
ثـإل   که صدوق آن را با همان سـند در   )386ـ385ص  نقـل کـرده   فضـائل األشـهر الث

تصویر شمارۀ یک همۀ طرق نقـل قمیـان از کتـاب     )114، ح118ق، ص1412(.است
  .ابن حریش را در یک نمودار ترسیم کرده است

 ـ  عـاملی  حداد میبراها بن ناصر بن حسن نیعزالد خیشاثر ، طریق النجاةدر کتاب 
حدیثی از ـ ) 772و182، صق1403(حالمصباو  البلد األمینکفعمی در کتاب از منابع 

در توصیه به قرائت سورۀ مبارکۀ قدر در مواقع خاصی از روز آمده که  امام جواد
نوري (.محدث نوري از سند آن استظهار کرده که از کتاب ابن حریش اخذ شده است

  )112ـ111، ص3، جق1412طبرسی، 
ف توجه بسیار  یلـی کـه    برخ محدثان قم به کتاب ابن حریش، این کتاب ـ به د

چندان مورد توجه عالمان بغدادي قـرار   ،در ادامه خواهد آمد ـ به جز چند نقل کوتاه 
 ق،1422نعمـانی،  (حدیث یک) ق380م (نُعمانی ،از میان عالمان بغدادي .نگرفته است

ـ 345، ص2ج، ]الف[ق 1414 مفید،(حدیث دو) ق413م (مفید شیخ 12،)3، ح68ص  ـ
ح حلبی )346 ، ق1404حلبـی،  ( حدیث دو) ق447م (هر دو از طریق کلینی، ابوالص
، 141ص ق،1411طوســی، (حــدیث یــک) ق460م (و شــیخ طوســی  13)425ص
 راسـتاي  ابن حـریش در  کتاب ـ از  15ـ از طریق هارون بن موسی تَلِّعکْبري  14)106ح

 2نموداري کـه در تصـویر شـمارۀ     .اند هکرد نقل گانه دوازده شمار ائمۀ نص بر اثبات
دهد  تمام طرق نقل محدثان بغدادي از کتاب ابن حریش را به تصویر کشیده نشان می

   16.اند هاي قمی کتاب ابن حریش دسترسی داشته که ایشان نیز به همان نسخه
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بـه   نان امـام بـاقر  گفتنی است که یک حدیث از کتاب ابن حریش دربارۀ سخ
، 276، ص10ش، ج1364طوســی،  /1، ح317، ص7ش، ج1363کلینــی، (عبــاسابــن 

شیخ طوسی در دو کتاب . ، مورد استناد برخی فقیهان امامی قرار گرفته است)1082ح
ف ، 2ق، ج1408فاضل آبـی،  : ك.نیز ر/ 774، صق1400طوسی، (خود النهایإلو  الخ

ــی،  /627ص ــرّاجو قاضــ )399، ص9، جق1412حل ــن ب ــراج، )(ق481م (ی اب ــن ب اب
فتـواي فقهـی خـود را     ،ایـن حـدیث   براساسبه پیروي از او ) 473، ص2، جق1406

مه حلی و در میان معاصـران   ارائه کرده  اهللا آیـت اند که برخی دیگر از فقیهان مانند ع
، ق1412حلـی،  (.انـد  به دلیل ضعف سندي حدیث در حجیت آن تردید کـرده  ،خویی

ابن ادریس حلی نیز به دلیـل مخالفـت    )177، ص2، جق1396ویی، خ /399، ص9ج
، ق1410ابن ادریـس حلـی،   (.اعتبار آن را نپذیرفته است ،این روایت با اصول مذهب

  )404، ص3ج
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  مؤلف کتاب  .2
 بن حریش از محدثان امامی اهل ري و از شـاگردان امـام جـواد    عباسحسن بن 

فاتی دربارۀ ک. است که در رجـالِ منسـوب    حالیدر. شود نابع دیده مینیۀ او در ماخت
یاد کـرده، کنیـۀ او    ترین منبعی که از او در زمرۀ شاگردان امام جواد کهن ،به برقی

گـزارش  » علیابـو «و نجاشـی   »محمدابو«اش را  مده، ابن غضائري کنیهآ» ابوالحسین«
 شوشـتري بـا   )60ق، ص1424نجاشـی،   /51ق، ص1422ابن غضـائري،  (.کرده است

، نظـر ابـن   »حسـن «بـراي اشخاصـی بـا نـام     » محمدابو«تناد به شهرت کاربرد کنیۀ اس
   )273، ص3ق، ج1427شوشتري، (.غضائري را ترجیح داده است

 رجـالِ در . ظاهراً در برخی منابع در نـام وي و جـدش تصـحیفی رخ داده اسـت    
 ش،1342برقـی،  (.گـزارش شـده اسـت   » حریس«و نام جدش » حسین«نام او  ،برقی
علی بن ابراهیم قمی نیز رخ  تفسیردر سند  ،مشابه همین تصحیف در نام او 17)57ص

خویی ایـن تصـحیف در    اهللا آیتما به گفتۀ ، ا)334، ص2ق، ج1404قمی، (داده است
در سند حدیثی که  )9، ص7ق، ج1413خویی، (.چاپ قدیمی این تفسیر وجود ندارد

و صـدوق  ) 11، ح532، ص1ش، ج1363(، کلینـی )9، ح473صق، 1404(صفار قمی
ــإلدر  ث ــت کــرده )113، ح117ق، ص1412(فضــائل األشــهر الث ــام جــد وي  ،روای ن

گزارش شده » حریس«شیخ طوسی نیز  الفهرستاي از  در نسخه و» جریش/الجریش«
در سند یکی از دو حدیثی که سـید بـن    )5، پانوشت136ق، ص1420طوسی، (.است

ح السائلطاووس در  سـید ابـن طـاووس،    (ثبـت شـده  » حـریص ال« ،روایت کـرده  ف
نی . است» الحریش«تردید تصحیفی از  که بی )353ـ352ق، ص1419 ابن حجر عسق

ابـن حجـر   (معرفی کـرده اسـت  » الحریشی«نیز نام جد او را جریر و وي را با نسبت 
نی،  . شـود  نسبتی که در برخی منابع شیعی نیز دیده می ؛)216، ص2ق، ج1390عسق

 )420، صق1415همــو،  /126ق، ص1420طوســی،  /301، ص2ق، ج1404قمــی، (
ق، 1380ابـن شهرآشـوب،   (یـاد کـرده  » العریشـی «آشوب نیز از وي با عنوان ابن شهر

  .است» الحریشی«نسبت اخیر تصحیف  ،که به احتمال فراوان )34ص
وه بر آنکه از حسن بن  ثواب إنّـا  بن حریش رازي و کتاب  عباسشیخ طوسی ع

خود یاد کرده و طریق خود به آن را به واسطۀ اسـتادش ابـن    فهرستالوي در  أنزلناه
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از احمـد بـن اسـحاق بـن سـعد       ،از صفار ،جید از محمد بن حسن بن ولید قمی ابی
حریشی نیز  عباساز مؤلف گزارش کرده، از راوي دیگري به اسم حسن بن  ،اشعري
ق، 1420سـی،  طو(.یـاد کـرده اسـت   » کتـاب «که از اثـر وي بـا عنـوان عـام      نام برده

: ك.ربـراي نمونـه   (انـد  شماري از رجالیان احتمال اتحـاد ایـن دو را داده   18)126ص
، 5ق، ج1413خـویی،   /402، ص2ق، ج1416حائري،  /32، ص2ق، ج1418تفرشی، 

اما مامقانی با این نظر مخالفت کرده ، )179، ص2ق، ج1390موحد ابطحی،  /362ص
رزندان حسن بن عبـاس بـن حـریش    و معتقد است که حسن بن عباس حریشی از ف

شواهدي براي  ،به باور شوشتري )363ـ362، ص19ش، ج1381مامقانی، (.بوده است
  )273، ص3ق، ج1427شوشتري، (.هر دو نظر اتحاد و تغایر این دو راوي وجود دارد

 آن ،از سوي شیخ طوسی وجود دارد عباسۀ دیگري که در یادکرد حسن بن مسئل
در زمـرۀ راویـان از امـام     بـار   یـک بن حریش رازي را  عباس که وي حسن بناست 
بن  عباسو مرتبۀ دیگر با نام حسن بن  )374ق، ص1415طوسی، (نام برده جواد

شاید ذکـر حسـن بـن     )420، صهمان(.یاد کرده است» من لم یرو«حریشی در باب 
اي به این باشد کـه   از سوي شیخ طوسی اشاره» من لم یرو«بن حریش در باب  عباس

بلکه همـۀ روایـات    ،واسطه حدیثی از ائمه سماع و روایت نکرده ابن حریش خود بی
امـا در   19.عرضـه کـرده اسـت    او احادیث موجود در کتابی بوده که بر امام جواد

تبیینی دیگر براي این تعارض ظاهري، یکی از پژوهشگران معاصـر بـر آن اسـت کـه     
روایت ابن حریش از ائمه، نام او  گویی و نادرستی کتاب و شیخ طوسی به دلیل دروغ

گـري وي اشـاره   ن کتـاب و روایت آورده تـا بـه ثابـت نبـود    » من لم یـرو «را در باب 
  )196ـ195صق، 1427بهبودي، (.دکن

بن خراش در زمرۀ شـاگردان   عباسشیخ طوسی از راوي دیگري به نام حسن بن 
کـه   )363، ص5ق، ج1413خویی،  /375ق، ص1415طوسی، (نام برده امام جواد

: ك.بـراي نمونـه ر  (بـن حـریش اسـت    عباسبه باور برخی رجالیان همان حسن بن 
، 2ق، ج1390موحـد ابطحـی،    /509ق، ص1394زنجـانی،   /101صتا،  بیاسترآبادي، 

مامقـانی،  (اما شوشتري نظر مامقانی را که باور به تعدد این دو راوي داشـته  ،)179ص
اسـت کـه شـیخ طوسـی بـه دلیـل        به نقد کشیده و معتقد ،)363، ص19ش، ج1381
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ف نسخه نـام او را ذیـل دو عنـوان     ،عباسهاي منابع خود در نام جد حسن بن  اخت
شوشـتري،  (.بـن حـراش آورده اسـت    عباسبن حریش و حسن بن  عباسحسن بن 

  )274، ص3ق، ج1427
بن حـریش رازي   عباسچنانچه گزارش محمد بن حسن صفار از خود حسن بن 

قات وي  توان گفت  درست باشد، می) ق220شهادت در (با امام جوادمبنی بر م
 که ابن حریش در این سال زنده بوده و سفري به مدینه یا بغداد ـ که امـام جـواد   

ماه پایانی عمر شریف خود را در آنجا سپري ده سفرهایی به بغداد داشته و نزدیک به 
بـر پایـۀ ایـن    . سـت ـ داشـته ا   )243ص ش،1381باغسـتانی،  : ك.در این بـاره ر (کرد

دت و وفات شاگردان وي می قات و نیز تاریخ و توان گفت کـه ابـن حـریش در     م
نکتۀ جالب توجـه آنکـه   . نیمۀ دوم ـ شاید دو دهۀ پایانی ـ سدۀ دوم متولد شده است  

 ،از شـخص دیگـري جـز امـام جـواد      ،وي در دورۀ حضورش در مدینه یا بغداد
  .از او سماع نداشته است سماع و اخذ حدیث نکرده و کسی نیز

احمد بن ابی عبداهللا محمد بـن خالـد برقـی را راوي کتـاب      ،هرچند شیخ طوسی
از  ،)126ق، ص1420طوسـی،  (حریشـی از خـود مؤلـف یـاد کـرده      عباسحسن بن 

از چهـار   ،بر ایـن اسـاس   20.طریق وي حدیثی در منابع حدیثی امامیه نقل نشده است
احمد بن محمـد  : بن حریش نام برد عباسحسن بن  توان در زمرۀ راویان از راوي می

بن عیسی اشعري قمی، سهل بن زیاد آدمی رازي و احمد بن اسحاق اشعري قمـی و  
ش، 1381مامقـانی،   /101صتـا،   بـی وحیـد بهبهـانی،   (احمد بن محمد بن خالد برقی

دهند کـه   این راویان قمی نشان می )273، ص3ق، ج1427شوشتري،  /358، ص19ج
را تنها در قم عرضه کرده و قمیان احادیث دیگـري   فضل إنا أنزلناهکتاب  ابن حریش

کـه در اینجـا اهمیـت     یپرسشـ . انـد  از او دریافت نکرده ،جز آنچه در این کتاب بوده
یابد آنکه چرا وي کتـاب خـود را در همـان شـهري کـه محتـواي آن را بـر امـام          می

  است؟ دهبغداد ـ ارائه نکر عرضه کرده ـ مدینه یا جواد
بـن   عبـاس شناسان کهن امامی دربارۀ میزان اعتبـار حسـن بـن     گیري رجال موضع

ابن غضـائري و نجاشـی هـر دو از عالمـان مکتـب      . حریش رازي تند و نقادانه است
و هـذا  «عبارت ابن غضـائري دربـارۀ او کـه    . اند حدیثی بغداد، وي را ضعیف دانسته
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ـ (»حدیثـه  یکتـب  و إلیـه،  یلتفت  الرجل ً   )52ق، ص1422ن غضـائري،  اب احتمـا
حاکی از دیدگاه حاکم نزد محدثان مکتب بغداد دربارۀ میزان اعتبار روایات این راوي 

   21.است
نی دربارۀ حسن بن  بن حریش نیـز حـائز اهمیـت     عباسعبارت ابن حجر عسق

است؛ چه آنکه منبع وي در این باره نجاشی است، هرچند مطالبی از آن در کتـاب در  
اهمیت دیگر عبارت ابن حجر آنکه وي داوري علی بن . سترس نجاشی نیامده استد

ـ دربـارۀ    بن زبیر نخعی ـ از راویان مشهور امامی و از شاگردان امام جـواد   حکَم
توان به روایات ابن حریش  را گزارش کرده است که به گفتۀ او، نمی عباسحسن بن 

نی،    (.نمـود  یث مـی اعتماد کرد؛ چه آنکه گفته شده او وضـع حـد   ابـن حجـر عسـق
  22)217ـ216، ص2جق، 1390

  اعتبار کتاب .3
بـن حـریش از سـوي محـدثان      عباسحسن بن  إنا أنزلناه فی لیلإل القدرروایت کتاب 

گیري سرسختانۀ عالمـان مکتـب بغـداد از سـوي      سو و موضع بزرگ مکتب قم از یک
ف نظر شدید محدثان این دو مکتب  حدیثی کهن امامی دربارۀ دیگر، حکایت از اخت

  . اعتبار این کتاب دارد
به سـختی بـه    ،یعنی ابن غضائري و نجاشی ،دو عالم برجستۀ مکتب حدیثی بغداد

ضـمن   ابـن غضـائري  . اند این کتاب حمله کرده و اعتبار آن را یکسر مخدوش دانسته
جود در آن هاي مو خواندن کتاب بر این نکته تأکید کرده است که بافته» فاسد األلفاظ«

لت دارد ابـن  (».تَشْهد مخایلُه علی أنَّـه موضُـوع  «: بر ساختگی بودن روایات کتاب د
» مضطرب األلفاظ«و » ردئ الحدیث«نجاشی این کتاب را  )52ق، ص1422غضائري، 

ـ 60ق، ص1424نجاشـی،  (.دانسته اسـت  تـوان گفـت کـه     بـر ایـن اسـاس مـی     )61ـ
مکتب حدیثی بغداد دربـارۀ کتـاب نـاظر بـه نقـد      مانده از محدثان  اي برجايه داوري

این . سازد اعتبار و درستی صدور احادیث آن را مخدوش می کهمحتوایی کتاب است 
اجتهادي بودن داوري رجالی ابـن غضـائري و نجاشـی دربـارۀ ابـن       ،امر به نوبۀ خود

شـیخ   ،داشـت  او وجـود مـی   ۀدهد؛ چه آنکه اگر تضـعیفی دربـار   حریش را نشان می
ــیطوســ ــز آن را گــزارش م ــ401، ص2ق، ج1416حــائري، : ك.ر(کــرد ی نی ، )402ـ
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خـود کـه متعـرض ابـن      رجـال و  الفهرسـت از دو کتاب  یک هیچکه وي در  حالیدر
بـر ایـن اسـاس،    . داوري رجالی دربارۀ او ارائه نکـرده اسـت   گونه هیچ ،حریش شده

ی دربـارۀ  بن حریش شاهد آشکاري بر وجود اجتهادهاي رجال عباسنمونۀ حسن بن 
  .راویان و منابع کهن حدیثی است

مفید و شـیخ طوسـی    تر گذشت که از میان عالمان بغدادي تنها نُعمانی، شیخ پیش
نـوع کـاربرد   . اند احادیثی را به واسطۀ محدثان قمی از کتاب ابن حریش روایت کرده

نشـان از آن دارد کـه تنهـا نصوصـی را از ایـن کتـاب       هـا   آن این احادیـث از سـوي  
لت دارنـد  یرفتهپذ امـا سـایر مطالـب آن لزومـاً مـورد       ،اند که بر وجود دوازده امام د

هاي کتاب به محـدثان قمـی و عـدم     اختصاص نقل نسخه .پذیرش ایشان نبوده است
اعتمـادي بغـدادیان    اي از بی توان به نشانه اي کوفی ـ بغدادي از آن را می  وجود نسخه

  .به درستی آن تفسیر کرد
اعتباري کتاب حسن بن  بل این دیدگاه محدثان مکتب حدیثی بغداد در بیاما در مقا

بن حریش، کتاب حاضر میان محدثان مکتب حدیثی قم از اعتباري حائز اهمیت  عباس
یعنی احمد بن محمد  ،برخوردار بوده است تا آنجا که تنی چند از محدثان بزرگ قمی

، محمد )ق290م (صفارن بن ، محمد بن حس)ق274زنده در (23بن عیسی اشعري قمی
روایت از آن ) ق343م (24و محمد بن حسن بن ولید قمی) ق329م (بن یعقوب کلینی

و  )61ق، ص1424نجاشی، : ك.ر(احمد بن محمد بن عیسی کتاب را مستقیماً. اند کرده
 ابن ولید قمی آن را با واسطۀ صفار از احمد بن اسحاق بن سعد اشعري قمی از مؤلف

دیگر محدثان قـم  . اند در روایت خود داشته )137ـ136ق، ص1420ی، طوس: ك.ر(آن
نیز احـادیثی از ایـن    همچون شیخ صدوق و علی بن محمد بن علی خزاز قمی رازي

  .اند کتاب را نقل کرده
سـو و   از یـک  به نظر تأیید صدور محتواي این کتـاب از سـوي امـام جـواد    

می محدث  ویـژه  به ،ان قم دربارۀ اوصاف امامانسازگاري محتواي آن با نظام اندیشۀ ک
در حدیثی که محمـد  . به کتاب بوده استها  آن دلیل اعتماد ،علم ایشان از سوي دیگر

به نقل از احمد بن محمد بن عیسی اشعري قمـی آورده، حسـن بـن     صفاربن حسن 
بن حریش کتاب مشخصی را بر امام عرضه کرده و امام نیز درستی صـدور آن   عباس
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پس از این تأیید حدیثی را بـه نقـل از پـدرانش از امـام      امام. کرده است را تأیید
توان گفت  میرو  ازاین. بازگو کرده که مضمون آن نیز دربارۀ شب قدر است علی

بن حریش بـر امـام عرضـه     عباسکتاب مشخصی که حسن بن  ،که به احتمال فراوان
حدثَنا أَحمـد بـنُ محمـد عـنِ     « :ستبوده ا لیلإل القدر یإنّا أنزلناه فهمان کتاب  ،کرده

إلم فَـأَقَرَّ    یعرَضْت هذَا الْکتَاب علَى أَبِشٍ قَالَ یبنِ حرِ عباسالْحسنِ بنِ الْ لیه السـفَرٍ ععج
نُ بنُ «و ) 12، ح243ـ242صصق، 1404صفار، (»بِهسثَنا الحدـن  حع دمحنِ مب دمأَح

ع نِ الْأبیهنِ بسرِ عباسنِ الْحنِ حـ  شٍ قَالَ یب جعفَـرٍ علیـه    یعرَضْت هذَا الْکتَاب علَـى أَبِ
فَأَقَرَّ بِه إلم14، ح243ص، همان(».الس(   

حاکی از آن است که وي » عرَضْت هذَا الْکتَاب«بن حریش  عباستعبیر حسن بن 
 ،بـه سـخن دیگـر   . بر امام عرضه کرده استاي دیگر را  کتاب تألیفی خود یا نویسنده

بـر امـام    ،بوده کم مشتمل بر روایاتی از امام صادق وي متنی مشخص را که دست
ی احتمال داده است کـه مـتن   ر پایۀ همین نشانه، مدرسی طباطبایب. عرضه کرده است

ثـواب إنـا   یـا کتـاب    فضل سورة إنـا أنزلنـاه  همان کتاب  شده بر امام جواد عرضه
ت     25بن کثیر هاشمی کوفی، عموي علـی بـن حسـان    عبدالرحمن اهأنزلن ـ کـه تمـای

از آنجـا کـه همـۀ     )Modarressi, 2003, p. 172(.باطنی روشنی داشته ـ بـوده اسـت   
بـراي راویـان از وي   (انـد  راویان از عبدالرحمن بن کثیر هاشمی جملگی راویان کوفی

بـن حـریش    عبـاس ن بن رسد حس به نظر می ،)374، ص10ق، ج1413خویی، : ك.ر
را سـپس آن   ،را به دست آورده عبدالرحمنکتاب  ،رازي در سفري که به عراق داشته

عرضه کـرده و پـس از تأییـد آن از سـوي      جواد بر امام 26در شهر مدینه یا بغداد
کتاب را با خود به ایران آورده که مورد توجه و اعتماد محدثان قمی قرار گرفتـه   ،امام

  .به طور گسترده نشر یافته است ،انو از طریق ایش
حدیثی را از عبدالرحمن بن کثیر ، الخرائج و الجرائحالدین راوندي در کتاب  قطب

صـفار   27که به گفتۀ برخی منـابع،  )779، ص2ج ق،1409راوندي، (هاشمی نقل کرده
 .بن حریش روایـت کـرده اسـت    عباساز طریق حسن بن  بصائر الدرجاتآن را در 

ــی،( ــویزي،  /1409، ح434، ص4ق، ج1413 بحران  /110، ح640، ص5، جق1412ح
چنانچه نقل این حدیث از  )10، پانوشت شمارۀ 779، ص2ج، ق1409راوندي، : ك.ر
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خواهـد بـود کـه کتـاب     ه مسـئل نشانۀ خـوبی دال بـر ایـن     28ابن حریش ثابت گردد،
شمی بوده بن کثیر ها عبدالرحمنهمان کتاب  شده از سوي او بر امام جواد عرضه
  . است

، کلینـی،  صـفار حال جاي این پرسش است که چرا و چگونه محمـد بـن حسـن    
شده بر امـام   احادیث موجود در کتاب عرضه صدوق، علی بن محمد خزّاز قمی رازي

ً همان کتاب   جواد بـن کثیـر هاشـمی بـوده ـ از ابـن        عبدالرحمنرا ـ که احتما
عی از جریان عرضۀ کتاب نداشتهآیا ا! اند؟ حریش از آن حضرت روایت کرده اند؟  ط

پاسخ پرسش اخیر به سبب شهرت کتاب نزد قمیان و نقـل جریـان عرضـه از سـوي     
در واقع . منفی است ،یعنی احمد بن محمد بن عیسی اشعري قمی ،بزرگ محدثان قم

بنا بر ایـن روش،  . گردد می پاسخ این پرسش به روش متداول محدثان متقدم امامی باز
نقل کتابی عرضه شده و مورد تأیید یک امام از همان امام وجود داشت، یعنـی  امکان 

یافـت کـه در عمـل     کم در بخشی از طریق خود ـ سندي جدیـد مـی    حدیث ـ دست 
 در حقیقـت . یافـت  تر از سند و طریق نخستین خود پیش از عرضـه مـی   سندي کوتاه
دربارۀ کتاب مورد بحـث   ـ مشابه آنچه) علو اسناد(با سندي عالی یکتاب /ارائۀ حدیث
ي محمـد بـن   القضایاي ابن ابی رافع و القضایاتوان دربارۀ کتاب  رود ـ می  احتمال می

سـند   )117صش، 1391رحمتـی،  : ك.ردر ایـن بـاره   (.قیس بجلی نیز مشاهده کـرد 
سازد که ابن حریش واسطۀ خـود ـ    کلینی به خوبی روشن می الکافیحدیث نخست 

ً همان ابن کث را حذف کرده و احادیـث   یر هاشمی بوده ـ تا امام صادق که احتما
افـزون بـر   . روایت کرده است از امام صادق کتاب وي را با واسطۀ امام جواد

تصحیح سـند بـدین   . اي از تصحیح و تعویض سند نیز رخ داده است علو اسناد، گونه
حـذف   ،شدهمعنا که راوي واسطه یعنی ابن کثیر هاشمی که در منابع رجالی تضعیف 

  .در سند گنجانده شده است و امام جواد
درستی مـاجراي  . 1: ه استمسئلسخن دربارۀ اعتبار کتاب مستلزم بررسی این دو 

صـحت و صـدور محتـواي احادیـث     . 2 و تأییـد آن؛  عرضۀ کتاب بر امام جـواد 
ه ارتباطی تنگاتنگ بـا یکـدیگر دارنـد؛ چـه     مسئلکه روشن است این دو  چنان. کتاب
تواند معیاري بـراي اعتباربخشـی    عرضۀ یک کتاب حدیثی بر امام و تأیید آن می آنکه



153 

 

 ...وي حسن بن عباس بن حریش و کتاب إِنَّا أَنْزَلْنَاه فی لَیلَإلِ الْقَدرِ

  .دآن کتاب قلمداد شو
رسد که تأیید صدور محتواي کتـاب ابـن حـریش از     در بادي امر چنین به نظر می

ك اساسی اعتماد محدثان قم به درستی آن است سوي امام جواد در رهیـافتی  . م
ً شکّاکانه به ماجرا  شاید گفته شود که باور خاص قمیان دربارۀ علم ائمه، آنان را کام

محتـواي کتـاب ابـن    . داشـت  به یافتن نصوصی در تأیید و تقویت این دیـدگاه وامـی  
ۀ مسـئل توانست چنین نصوصی را در اختیارشان قـرار دهـد، امـا     حریش به خوبی می

بلیـغ مـاجرایی   ت. بـوده اسـت  » اعتبار کتـاب ابـن حـریش   «برانگیز در این باره  چالش
و تأیید محتواي آن از سوي امام  ساختگی در خصوص عرضۀ کتاب بر امام جواد

عـدم نقـل مـاجراي    . بخشی به کتاب تلقی گـردد  توانست بهترین معیار براي اعتبار می
نگـاران بغـدادي و حتـی     یک از محدثان و فهرسـت  عرضۀ کتاب بر امام از سوي هیچ
ابع خـود بـه   شیخ صدوق ـ که براي اثبات اعتبار من برخی محدثان قمی مانند کلینی و 

توانـد   انه مـی شده اهتمام داشتند ـ در این رویکـرد شـکّاک    نقل این دست کتب عرضه
  .دنقش کلیدي ایفا کن

میان محدثان مکتب نکتۀ درخور توجه دربارۀ این ماجرا آنکه ظاهراً در درستی آن 
ف بوده است ا در نقل صفار از نسخۀ احمـد بـن   این داستان تنه .حدیثی قم نیز اخت
ق، 1404صـفار،  (واسـطه از اشـعري   جا، یکی بی دومحمد بن عیسی اشعري قمی در 

 )14، ح243ص، همـان (و در جاي دیگر با واسطۀ فرزنـد وي حسـن   )12، ح242ص
حدیث نیز به واسطۀ احمد بن اسحاق اشعري از کتـاب ابـن    پنجوي که . وجود دارد

 براســاسرو  ازایـن  .اي بـه ایـن داسـتان نـدارد     ارهاشـ اسـت،  حـریش روایـت کـرده    
هاي دیگـر ایـن کتـاب ـ یعنـی       از نسخه یک هیچدر  ،هاي موجود این داستان گزارش

این . هاي سهل بن زیاد آدمی رازي و احمد بن اسحاق اشعري قمی ـ نیامده است  نقل
بـراهیم  یابد که بدانیم حتی محدثانی همچون علـی بـن ا   امر زمانی اهمیت بیشتري می

همگـی نسـخۀ احمـد بـن     قمی، محمد بن حسن بن ولید، کلینی و شیخ صدوق کـه  
محمد بن عیسی اشعري قمی از کتاب ابن حریش را در اختیار داشته و احادیثی را از 

تـري در   آنچـه تردیـد جـدي    29.اي به این ماجرا ندارند هیچ اشاره ،اند آن روایت کرده
ـ کـه    کلینـی  ویـژه  بـه یک از این محـدثان   هیچنکه آ ،دکن درستی این داستان ایجاد می
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بیشترین احادیث را از کتاب ابن حـریش روایـت کـرده ـ دو حـدیثی را کـه صـفار        
  . اند آورده، نقل نکردهها  آن را در آغاز داستان عرضه و تأیید امام جواد

فـزود  نگاران کهن امامی به این ماجرا را نیز ا فهرست نکردن  هبر این همه باید اشار
براي (.اند هي اعتباربخش کتب حدیثی اشاره کردها به این دست آگاهی ،که در مواردي

ــه ــایی ر نمون ق، 1420طوســی،  /447 و 346، 231، 217ق، ص1424نجاشــی، : ك.ه
درسـتی داسـتان عرضـه و تأییـد را بـه دلیـل        ،به نظر عالمان مکتب بغـداد  )305ص

انـد ـ    الفتی سـخت در برابـر آن داشـته   اي از روایات غالیانه ـ که مخ  تصدیق مجموعه
اجتهاد و اظهار نظر شخصی دربارۀ اعتبار کتاب را براي خود مجـاز  رو  ازاین ،نپذیرفته

تردیـد ایـن   توان  بدین ترتیب می. اند دانسته و لذا نظري مخالف قمیان اظهار کرده می
ضه تنهـا از  نتیجه گرفت که داستان عرعالمان در درستی آن داستان را برداشت کرد و 

شاید این ماجرا براي اعتباربخشـی بـه کتـاب    . سوي صفار ادعا و گزارش شده است
  .هاي متفرد از آن بوده باشد نقل ویژه به

شـاید   ،نگاران کهن امامی به داستان عرضۀ کتاب فهرست اشاره نکردندربارۀ دلیل 
أییـد آن  این احتمال داده شود که محدثان بغدادي از اصل جریـان عرضـه کتـاب و ت   

. به داوري دربارۀ محتواي کتاب بنا بر نظر شخصـی پرداختنـد  رو  ازاینخبر بودند،  بی
ع ابن غضائري از جریان عرضه کتاب بر امام جـواد  ع یا عدم اط بـه   دربارۀ اط

توان سخنی گفت، امـا بنـا بـر قـراین موجـود بعیـد        ها نمی دلیل نبود شواهد و نشانه
عی بوده باشد ان این عرضه بینماید که نجاشی از جری می نظر به اینکه طریـق او  . اط

به کتاب مورد بحث به احمد بن محمد بن عیسی اشـعري قمـی ـ کـه راوي داسـتان      
رود  انتظار مـی این  30گردد، از خود مؤلف است ـ بازمی  عرضۀ کتاب بر امام جواد

همچـون   که ماجراي عرضه و تأیید کتاب ـ امري بدین مهمی ـ در صـورت درسـتی    
   .دست به دست روایت شده باشد ،نقل کتاب

توانیم بگوییم که بـه احتمـال فـراوان مـاجراي عرضـۀ       می ،آنچه گذشت براساس
ك اعتماد محدثان قم بدان نبوده اسـت  کتاب بر امام جواد بـدین  . و تأیید آن، م

ده بـو  چـه  ،ترتیب این پرسش کماکان پابرجاست که معیار ایشان در اعتماد به کتـاب 
  است؟
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تأکید برخی متأخران بر روایت این کتاب توسـط احمـد بـن محمـد بـن عیسـی       
گیـري در   او کـه بـه سـخت   . داردیت از سبب اعتماد قمیـان بـه آن   اشعري قمی حکا

شد و برخی راویان حدیث مانند احمد بن محمد  روایت از راویان ضعیف شناخته می
و محمـد بـن علـی صـیرفی      32زيابو سعید سهل بن زیـاد آدمـی را   31بن خالد برقی،

یلی همچون ضعف، نقل از  33مشهور به ابو سمینإل راویان ضعیف و نیز اتهـام  را به د
چنانچـه وي  رو  ازایـن این کتاب را روایت کرده است؛  ،گري از قم اخراج کردبه غالی

: ك.ربـراي نمونـه   (.کـرد  هرگـز آن را روایـت نمـی    ،دانسـت  این کتاب را معتبر نمی
وحیــد بهبهــانی، / 62، ص3ج ش،1363مجلســی،  /352، ص14، جق1406مجلســی، 

خصـوص  هرچند شوشـتري در  )181، ص2ق، ج1390موحد ابطحی،  /101صتا،  بی
به دلیل ضعف او و روایاتش به شدت اظهار تعجب کـرده   ،روایت وي از ابن حریش

ظاهراً نقل کتاب ابن حریش از سـوي   ،)274ـ273، ص3ق، ج1427شوشتري، (است
گیري در روایت از راوایان  بن محمد بن عیسی اشعري قمی ـ با آن همه سخت  احمد

به هر حال، ظاهراً نقـل کتـاب از سـوي    . ـ براي محدثان بغدادي اعتمادزا نبوده است
احمد بن محمد بن عیسی اشعري قمی و دیگر محدثان بزرگ آنجا همچون حمیـري  

هـاي بعـدي ماننـد     ثان نسـل دلیل اعتماد محـد  ،قمی و محمد بن حسن بن ولید قمی
تـا،   بـی وحیـد بهبهـانی،   (.محمد بن حسن صفار، کلینی و شـیخ صـدوق شـده اسـت    

  )181، ص2ق، ج1390موحد ابطحی،  /101ص
: شهرت کتاب سبب دیگري است که ظاهراً دلیل اعتماد قمیان بـه آن بـوده اسـت   

معیاري شاید  )62، ص3ج ش،1363مجلسی، (».والکتاب کان مشهوراً عند المحدثین«
وه بر نقـل آن از   ،کتاب ابن حریش را قابل اعتماد تلقی کرده ،که کلینی بر پایۀ آن ع

سوي احمد بن محمد بن عیسی اشعري، شـهرت آن نـزد محـدثان مکتـب قـم بـوده       
کلینـی،  (ظاهراً سه طریقی که کلینی براي نقل احادیث ایـن کتـاب ارائـه کـرده    . است
راي شهرت و اتفاق نظر ایشـان در اعتبـار آن   اي ب نشانه ،)1، ح242، ص1ش، ج1363

  . بوده است
دلیل دیگري که از سوي متأخران براي معتبر بودن کتاب ابن حریش بدان اسـتناد  

او کـه در دو  . عدم تضعیف ابن حریش و کتاب وي از سوي شیخ طوسی است ،شده
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چه آنکه  اي به تضعیف وي ندارد؛ اشاره ،خود از او یاد کرده الفهرستو  رجالکتاب 
مانـد و او نیـز آن را گـزارش     تضعیفی تا بدان حد پراهمیت هرگز از او مخفـی نمـی  

  )402ـ401، ص2ق، ج1416حائري، (.کرد می
اعتبـاري کتـاب و بـه تبـع      آنچه به خوبی از تعابیر ابن غضائري و نجاشـی در بـی  

کتاب هاي این دو دربارۀ ابن حریش ناشی از محتواي  آنکه داوري ،مؤلف آن پیداست
بـه  . اوست، محتوایی که درستی و صدور آن از معصوم در منظر ایشان نادرست است

ابـن   ،تحـت تـأثیر اسـتادش    ،، دیدگاه نجاشی دربارۀ کتابموحد ابطحی اهللا آیتنظر 
موحـد ابطحـی،   (.غضائري و آن هم ناشـی از محتـواي احادیـث کتـاب بـوده اسـت      

شان با محدثان قـم در   و مجادلهها  آن بدون تردید این نگرش )180، ص2ق، ج1390
ـ  مسـئل تر میان عالمان این دو مکتب در  اي عمیق ریشه در منازعه ،این باره ه ۀ غلـو و ب

نیز بـه آن توجـه    موضوعی که برخی عالمان متأخر امامی 34؛طور ویژه علم ائمه دارد
پس از اشاره به دقیق بودن احادیث کتاب ابـن  ) ق1070م (تقی مجلسیمحمد. اند داده

هاي بسـیاري اسـت کـه چـون فهـم برخـی        حریش، تأکید دارد که مشتمل بر آگاهی
 .کننـد  رد مـی » مضـطرب األلفـاظ  «آن را بـا عبـاراتی ماننـد     ،رسـد  ها نمی عالمان بدان

مه مجلسی )352، ص14، جق1406مجلسی، ( نیـز معتقـد اسـت کـه     ) ق1110م (ع
نقل احادیثی با مضـامینی   هاي رجالی تنها به دلیل تضعیف کتاب و مؤلف آن در کتاب

هـا   آن عالی و در عین حال غامض و دشـوارفهم اسـت کـه فهـم بیشـتر مردمـان بـه       
نیز از میـان عالمـان    موحد ابطحی اهللا آیت )62، ص3ج ش،1363مجلسی، (.رسد نمی

معاصر چنین باوري دارد و معتقد اسـت کـه محتـواي احادیـث ایـن کتـاب از درك       
را بـه اهلـش واگـذار کـرده و از نهـی      ها  آن مفاهیم دقیقهمگان دور بوده و لذا باید 

این احادیث هرگز داراي معنایی نادرست و الفاظی رو  ازاین. دوري کنیمها  آن صدور
موحـد  (.نیسـتند  ،از امـام شـود  هـا   آن اي که منجر به انکـار صـدور   مضطرب به گونه

  )181، ص2ق، ج1390ابطحی، 

  گیري نتیجه
توان مطالب زیر را به عنـوان نتـایج    می ،متن مقاله گذشتآنچه به تفصیل در  براساس

  :پژوهش حاضر مطرح کرد
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حسن بن عباس بن حریش و به تبع وثاقت مؤلـف   فضل إنا أنزلناهاعتبار کتاب  .1
فی میان دو مکتب حدیثی قم و بغداد است ه نمونهازجملآن،  محدثان قمی . هاي اخت

یلی چون   تـر  مهمشهرت کتاب نزد قمیان و از همه مانند کلینی و صدوق ظاهراً به د
احمد بن محمد بن عیسی اشعري قمـی کـه    ویژه به ،اعتماد محدثان بزرگ این مکتب

کتـاب ابـن حـریش را     ،شد پژوهی شناخته می گیري در نقل حدیث و رجال به سخت
. انـد  ي از احادیث آن را روایت کـرده ا گستردهحجم رو  ازایندانسته و  قابل اعتماد می

بـه ایـن کتـاب     شدتبه  ،ابن غضائري و نجاشی ویژه بها در مقابل، عالمان بغدادي ام
محـدثان   ایـن نگـرشِ   براسـاس  .اند حمله کرده و اعتبار آن را یکسر مخدوش دانسته

راه یافته ها  آن بغدادي به اعتبار کتاب، شمار بسیار اندکی از احادیث این کتاب به آثار
 . است
 ،داري محدثان قم و بغداد از احادیث کتاب ابن حریشبر تفاوت بهرهافزون بر  .2

روش عملـی محمـد بـن    . این تفاوت میان محدثان مکتب قم نیز قابل مشاهده اسـت 
لـت بـر فضـایل     دهد که او از حسن صفار از میان ایشان نشان می این احادیث در د

» نامـه  فضـیلت «بهره برده و بر استفادۀ مبتنی بر » علم ائمه«در حوزۀ  ویژه به امانما
ۀ مسئلبیش از همه در ها  آن کلینی از ویژه بهتأکید دارد، حال آنکه دیگر محدثان قمی 

تـوان   در مجمـوع مـی  . استفاده کرده است» مرامنامه«کاربست یعنی  ،اثبات وجود امام
اثبات «هاي مختلف محدثان قم از احادیث کتاب ابن حریش را  نکتۀ مشترك کاربست

تنهـا از آن دسـته    در مقابـل، بغـدادیان  . دانسـت » ه رخدادهاي آیندهعلم دائمی امام ب
به ) گانه ائمۀ دوازده(اند که نصی بر تعداد ائمه ابن حریش استفاده کرده کتاب احادیث

 . روند می شمار
 ،مجادلۀ پیروان دو مکتب حدیثی قم و بغداد دربارۀ اعتبار کتـاب ابـن حـریش    .3

ویـژه   به طـور ۀ غلو و مسئلالمان این دو مکتب در تر میان ع اي عمیق ریشه در منازعه
 .علم ائمه دارد

آنکه ماجراي عرضۀ کتاب ابن حریش بر امام  ،رسد امر به نظر می آنچه در آغاز .4
یل در اعتمـاد بـه صـدور آن از معصـوم     تر مهماز  ،و تأیید صدور آن جواد ین د

ه محمد بن حسن صفار در ها و شواهد متعدد نشان از آن دارد ک بوده است، اما نشانه
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مانند کلینی  ،متفرد است و درستی آن از سوي شماري از محدثان قم ،نقل این داستان
شاید بتوان ایـن نظـر را بـر    . و شیخ صدوق و نیز عالمان بغدادي پذیرفته نشده است

 . پایۀ شواهد موجود به همۀ عالمان برجستۀ بغداد تعمیم داد
وي  فضـل إنـا أنزلنـاه   ریش رازي و کتاب بررسی نمونۀ حسن بن عباس بن ح .5

 : نشان داد که
می در داوري راویان و کتاب: یک ف       مبانی ک هـاي حـدیثی مـؤثر بـوده و اخـت

ــ در ایـن مبـانی، تفـاوت در      محدثان مکاتب حدیثی مختلف ـ در اینجا قم و بغداد 
 . هاي رجالی و اعتبارسنجی کتب حدیثی را به همراه داشته است داوري
مـی مـأخوذ از آیـات و    : دو نقد متنی بر پایۀ معیارهاي مختلفی همچون مبانی ک

روایات در میان مکاتب حدیثی کهن امامی وجود داشته و خود مبناي داوري دربـارۀ  
 . نیز بوده استها  آن هاي حدیثی وضعیت رجالی راویان و اعتبار کتاب

دباقر مجلسـی و  شماري از عالمان متأخر امامی مانند محمدتقی مجلسی، محمـ  .6
اعتبـاري   وحید بهبهانی داوري دو رجالی بغدادي یعنی ابن غضائري و نجاشی در بـی 

کتاب ابن حریش را مردود دانسته شده و اشتمال کتاب بر احادیثی با مضـامین عـالی   
این عالمـان معتقدنـد کـه شـهرت کتـاب نـزد       . اند را دلیل چنین ارزیابی قلمداد کرده

همچون احمد بن محمـد   ،از سوي بزرگان حدیثی مکتب قممحدثان قم و روایت آن 
   .براي اعتماد به اعتبار کتاب بسنده استبن عیسی اشعري 

  :ها نوشت پی
خـود   ،شـود  شـامل مـی  » نقـد متنـی  «در را اي از روابط بینامتنی  پاسخ به این دو پرسش که گونه. 1

جود نوعی ارتباط میان دو کتاب از به و ،هرچند که در ادامۀ همین نوشتار ؛طلبد میپژوهشی مستقل 
 .میان این آثار اشاره خواهد شد

احمـد بـن محمـد بـن     : انـد از  ، عبارتاند در میان استادان صفار، کسانی که احمد بن محمد بوده. 2
نصر  عیسی اشعري، احمد بن محمد سیاري، احمد بن محمد بن خالد برقی، احمد بن محمد بن ابی

از میان ایشان با توجه بـه  ) 13ق، مقدمۀ محقق، ص1404صفار، : ك.ر(.و احمد بن محمد بن مسلم
رسـد صـفار ایـن احادیـث را از      ه کلینی به کتاب ابن حریش، به نظر میازجمل ،طرق دیگر محدثان

هایی از نقل مسـتقیم   براي نمونه(ابوجعفر احمد بن محمد بن عیسی اشعري قمی روایت کرده است
، 205، ص1، ح90، ص1، ح74ص، 2، ص47، ص2، ح29ص ق،1404صـفار،  : ك.رصفار از وي 
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نصـر یـا سـیاري طریقـی بـه کتـاب ابـن حـریش          ؛ زیرا چنانچه برقی، ابن ابی)9، ح304، ص43ح
  .ذکر نکرده باشد الکافیخبر بوده و در  بیها  آن رسد که کلینی از بعید به نظر می ،داشتند می
 .هیم داددربارۀ این ماجرا به تفصیل در ادامه توضیح خوا. 3
ایـن  ) 363، ص5ق، ج1413(ظاهراً وي احمد بن محمد بن عیسی اشعري قمی است، اما خویی. 4

 .احتمال را بعید ندانسته که مراد از وي احمد بن محمد بن خالد برقی باشد
نی میـان امـام علـی و ابـن      و رسد گفت هاي متعدد این مذاکره به نظر می نقل براساس. 5 گویی طـو

 .اند از محدثان تنها بخشی از آن را در ابواب کتب حدیثی خود نقل کرده هریککه  عباس بوده است
فْـرَقُ کُـلُّ أَمـرٍ    یها یف* نَ یلَةٍ مبارکَةٍ إِنَّا کُنَّا منْذریلَ  یإِنَّا أَنْزَلْناه ف* نِ یو الْکتابِ الْمب* حم «. 6

 در را آن مـا ]  کـه [روشـنگر،   کتاب به سوگند .میم حاء،«:  »نَیلأَمراً منْ عنْدنا إِنَّا کُنَّا مرْس* مٍ یحک
 بـه [ کـارى ]  گونـه [ هـر ]  شـب [ آن در. میبـود  هشداردهنده ما که] رایز[ م،یکرد نازل فرخنده شبى

 فرسـتنده  مـا ]. ردیـ گ مـى  صورت[ ما جانب از]  که[ است کارى]  نیا. [ابدی مى صلهیف استوار]  نحوى
 ».میبود]  امبرانیپ[
در ادامـه سـخنی    ،که مضمونی فقهی داشـته  الدیاتحدیثی که کلینی در باب نوادر کتاب دربارۀ  .7

 .کوتاه خواهیم گفت
اي عملـی در وابسـتگی وي و مکتـب حـدیثی ري بـه       نقل محتواي کتاب از سوي کلینی، نشانه. 8

 الکـافی یر ه به خوبی نقش و تأثمسئلاین . هاي سوم و چهارم قمري است مکتب حدیثی قم در سده
دهـد؛ چـه آنکـه     ریزي و تثبیت باورهاي اعتقادي شیعیان امامی پسین را نیز نشـان مـی   کلینی در پی

جزو باورهاي امروزي امامیه است، حال آنکه پیـروان   ،بیشتر آنچه از کتاب ابن حریش روایت شده
 .اند مکتب بغداد به سختی با آن مخالف بوده

، بر این اساس .528ـ518، ص3ق، ج1415نوري طبرسی، : ك.ره رهاي دیگر در این با راي نشانهب. 9
ناقل از سهل، محمـد بـن حسـن     »عدة«این نظر را که مقصود از محمد بن حسن در  محدث نوري

ت دیگري را در این بـاره   صفار باشد نپذیرفته است، هرچند خود بدون تعیین دقیق آن تنها احتما
ت هیچ اشارهکه در میان ا )530ـ528، ص3ج(داده است اي به محمد بن حسن بن طائی  ین احتما

 .رازي نکرده است
از طریق استادش محمد بن موسی بن متوکل از محمد بن یحیـی   الخصالحدیث را در  دو یکی. 10

کمـال  ، و در )48و  47، ح480ــ 479ق، ص1403صـدوق،  (از احمد بن محمد بن عیسـی اشـعري  
از سهل بن زیاد و  ،از محمد بن یحیی عطار ،ولید قمی به واسطۀ استادش محمد بن حسن بن الدین

، 280ق، ص1405ق، صـدو (.روایت کـرده اسـت   از ابن حریش ،احمد بن محمد بن عیسی اشعري
ــارت  )19، ح304، ص30ح ــالَ«عب ــولُ قَ ساهللا ر ... و هــد ــد ولْ ــرَ الْأَح ــنْ عشَ م ــد عــل » يب در نق

در » بعدهو ولْده الْأَحد عشَرَ منْ ...  اهللارسولَ  معتس«به صورت ) 48، ح480صق، 1403(الخصال
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 .حدیث دیگر در هر دو نقل یکسان است. آمده است) 30، ح280صق، 1405(الدین کمال
 محمد عنْ الْعطَّارِ ىیحی بنِ محمد عنْ هیلَویماجِ یعل بنُ حدثَنا محمد«: سند حدیث چنین است. 11
حابِنَا  بعضِ عنْ شِیالْحرِ بنِ عباسالْ بنِ الْحسنِ عنِ موسى بنِ عمرَانَ عنْ أَحمد بنِ نِ  أَصـ ـ الطَّ عـ  بِی

در طرق موجود به کتـاب ابـن حـریش، محمـد بـن      » . ...جعفَرٍ یأَبِ عنْ و محمد بنَ یعل یعنی
به . آن را از مؤلف روایت کرده است ،ن محمد بن عیسی اشعري قمییحیی عطار با واسطۀ احمد ب

، در همۀ طرق مشهور کتاب، »محمد بن احمد«به » احمد بن محمد«فرض پذیرش احتمال تصحیف 
واسطه کتاب را از مؤلف روایت کـرده، حـال آنکـه در سـند بـا میـان        احمد بن محمد اشعري بی

ـ و ابن حریش نام عمران بـن  » احمد بن محمد«آن از  ـ به فرض تصحیفی بودن» محمد بن احمد«
آنکه ابن حـریش آن را   ،خورد مشکل دیگري که در این سند به چشم می. موسی واسطه شده است

وه بر امام جواد روایت ابن حریش از امام هادي جز . نیز روایت کرده است از امام هادي ع
 .در این سند در جاي دیگري گزارش نشده است

در بــاب نــادر کتــاب را دهــد کــه نعمــانی همــان نقــل کلینــی  آغــاز ســند حــدیث نشــان مــی. 12
 الکـافی هرچند که ادامۀ سند بـا آنچـه در    روایت کرده است؛) 1، ح317، ص7جش، 1363(الدیات

ف به سبب نقل نادرست سند است  وأخبرنا«: سند نعمانی. گزارش شده متفاوت است که این اخت
 عـن  البرقی، خالد بن محمد بن عبداهللا بن أحمد عن رجاله، من عدة عن نی،الکلی یعقوب بن محمد

 بـن  الحسـن  عن زیاد، بن سهل عن أصحابنا، من عدة«: ، سند کلینی»الحریش بن العباس بن الحسن
به عنوان راوي کتاب ابـن حـریش در   » سهل بن زیاد«اشکال نخست آنکه نام . »الحریش بن العباس

احمد بن عبداهللا بـن محمـد بـن    «اشکال دیگر حضور راوي با نام . خورد سند نعمانی به چشم نمی
تـوان داد   احتمالی کـه مـی  . است که این نام در هیچ منبعی جز همین کتاب نیامده است» خالد برقی

ست، بـا ایـن توضـیح کـه در     » عدة«آنکه نعمانی درصدد ذکر یکی از مصادیق  کلینی در حدیث با
است، » احمد بن أبی عبداهللا محمد بن خالد البرقی«و صورت درست آن عبارت تصحیفاتی رخ داده 

عـدة مـن   «که البته این احتمال به دلیل آنکه نام برقی در زمرۀ کسانی که واسطۀ کلینـی در عبـارت   
آنکه به هر دلیل و توجیهی، نام سـهل   درنهایت. اشاره نشده است ،از سهل بن زیاد هستند» أصحابنا

یث کلینی به احمد بن عبداهللا بن محمد بن خالد برقی در سند حـدیث نعمـانی   بن زیاد در سند حد
  .تحریف شده است

 ،شود را شامل می حلبی این دو حدیث را با سند ناقص که تنها نام ابن حریش و امام جواد. 13
 .نقل کرده است

وضـوع  دو م گیـرد، شـامل   با ابـن عبـاس را دربرمـی    ظاهراً این روایت که مذاکرۀ امام علی .14
می بخشی از آن بر نزول امور سال در شب قدر بر خلفاي راستین پیامبر که ائمۀ : فقهی بوده است ک
شیخ طوسـی بخـش   . کرده است ۀ دیۀ را بیان میمسئلاشاره داشته و بخشی دیگر  ،گانه بودند دوازده
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گانه نقـل کـرده و    دهو در ساختار اثبات وجود نص بر امامان دواز الغیبإلنخست روایت را در کتاب 
آورده ) »باب القصـاص «: 1082، ح276، ص10جش، 1364(تهذیب األحکامبخش دوم را در کتاب 

ش، 1363کلینـی،  : ك.ر.(داده اسـت چنین تقطیعی از سوي دیگر محدثان مانند کلینی نیز رخ . است
  )1، ح317، ص7ج؛ 11، ح532، ص1ج

از ابوالحسین محمد بن جعفـر بـن محمـد    این حدیث را ) ق385م (هارون بن موسی تلعکبري. 15
کـه در ري   ــ ) ق329م (و کلینـی ) ق290م (ـ تقریبـاً معاصـر صـفار قمـی    ) ق312م (اسدي کوفی

این احتمال  ،به سبب فاصلۀ زمانی میان تلعکبري و محمد بن جعفر. نقل کرده است ،سکونت داشت
اصـول و مصـنّفات را    همـۀ ) 6386، ش449ق، ص1415(رود که تلعکبري ـ که به گفتۀ طوسی  می

واسطۀ میان این  ،از آثار مکتوب محمد بن جعفر نقل کرده یا در غیر این صورت روایت کرده بود ـ 
محمد بن جعفر این حدیث را از سهل بن زیاد از ابن حریش روایت کـرده  . دو از سند افتاده است

 . است
توان برداشت کـرد کـه در ایـن     نکات ظریف بسیاري را می ،2و  1از مقایسۀ دو تصویر شمارۀ . 16

 .اشاره شده استها  آن مقاله به شماري از
با تصحیحی غیرعلمـی و   کتاب الطبقاتاي از رجال برقی که با عنوان  گفتنی است که در نسخه. 17

، 415ق، ص1428برقـی،  : ك.ر(.تصحیف شده است» حدیس«قابل نقد به چاپ رسیده، این نام به 
  )1395ش
نیـز  ) 218، ش37و ص 190، ش34صق، 1380ابـن شهرآشـوب،   (عالم العلمـاء ماین تعدد در . 18

 .شود دیده می
  .در ادامه، مطالب تفصیلی در این باره خواهد آمد. 19
در سند حـدیثی کـه علـی بـن     » احمد بن محمد«البته احتمال ضعیفی وجود دارد که مقصود از . 20

خـویی،  (خـویی نیـز اشـاره کـرده     اهللا یـت آکـه   ابراهیم قمی از کتاب ابن حریش روایت کرده، چنان
تر گفتـیم کـه بـه احتمـال      البته پیش. باشد» احمد بن محمد بن خالد برقی«) 363، ص5ق، ج1413

همان احمد بن محمد بن عیسـی اشـعري قمـی ـ      ،تفسیر قمیدر » احمد بن محمد«فراوان مراد از 
 . راوي مشهور کتاب ابن حریش ـ است

نیز با نقل عبارات ابن غصائري و نجاشی، حسن بن عباس بن حـریش را  رجالیان متأخر امامی . 21
، 297صش، 1342ابـن داود،   /13، ش336ق، ص1417حلـی،  : ك.ربراي نمونه (.اند تضعیف کرده

  )19ش
جا، حسن بن عباس را به اشتباه راوي از امـام ابـوجعفر    ذکر است که ابن حجر در همان شایان. 22
 جعفـر  أبـی  عـن  روى«سبب این اشتباه وي آنکه او تعبیر نجاشی کـه  ظاهراً . دانسته است باقر

  .پنداشته است را امام باقر» الثانی
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او بزرگ اهـل  «: او می گویند ۀدربار )60ق، ص1420(شیخ طوسیو  )82ق، ص1424(نجاشی. 23
ر به نمایندگی از مـردم شـهر د   رئیس شهر قم بود و دانشمند آنان و فقیه و سرشناس و ۀچهر قم و

امـام   امـام جـواد و   او خـدمت امـام رضـا و   » .گرفـت  هاي دوران قرار مـی  برابر سلطان یا حکومت
 2290نام او در سـند   .نقل کرده است روایات فراوانی از ائمه اطهار نیز رسیده بود و هادي

 )90، ص3ق، ج1413خویی، : ك.ر.(تروایت آمده اس
نجاشـی،   :ك.ر(.شده است ث، فقه و رجال تأکیددر منابع رجالی بر وثاقت و تبحر وي در حدی. 24

به نقل  ،384ـ383ش، ص1342 ابن داوود، /جاها ، همانق1420و  1415طوسی،  /383ق، ص1424
ظاهراً ابن ولید داراي روش خاص در جرح و تعدیل رجال و نقد احادیث بوده و  )از ابن غضائري

یلیا ها  آن دانستن» موضوع« سببرخی از احادیث و کتب روایی به از روایت ب دیگر خودداري  د
 و 143، 76، 71ص، ق1420طوسی،  /373 و 354، 329ق، ص1424 نجاشی،: ك.ر(ورزیده است می

او مفهـوم غلـو را تـا آنجـا گسـترش      . ات خاصی بوده استینظرداراي  ،غلوابن ولید دربارۀ  )146
 :ك.ر.(شـمرد  ستین درجات غلـو مـی  داد که حتی اعتقاد به عدم وقوع سهو از نبی و امام را از نخ می

  )136ـ135، ص]ب[ق 1414مفید،  /360، ص1ق، ج1413صدوق، 
مشیخإل ( 474، ص4ج ؛4931، ح561، ص3ق، ج1413صدوق،  /16، ح300ق، ص1404صفار، . 25

البته محدث نوري وقوع اشتباه از شیخ صـدوق یـا ناسـخان را دربـارۀ      ؛)من  یحضره الفقیهکتاب 
بن کثیر هاشمی، علی بـن حسـان بـن     عبدالرحمنبرادرزادۀ  ،به باور وي. است نسبت این فرد داده

نـوري طبرسـی،   .(است و نه علی بن حسان واسطی ثقـه کثیر هاشمی راوي منسوب به غلو و کذب 
هاشـمی از  به گفتۀ علی بن حسن بن علی بن فضال، علی بن حسـن   )399ـ398، ص4ق، ج1415

 )851، ش452ـ451ش، ص1348 طوسی،: ك.ر.(پیروان واقفه بوده است
بیشتر عمر شریف خود را در مدینه بوده است، جز آنکه آن حضرت به دعوت معتصم  امام جواد. 26

و پس از گذشت کمی  به بغداد وارد شداز مدینه  ق220در ماه محرم سال ) ق227ـ218حکومت (عباسی
 )243ش، ص1381باغستانی، .(همان سال به شهادت رسیدقعده  يآخر ماه ذ در ،ماه دهتر از بیش
بصـائر  سید هاشم بحرانی و شیخ عبدعلی حویزي منبـع خـود در نقـل ایـن روایـت را کتـاب       . 27

 .اند معرفی کرده الدرجات
مه مجلسی، این روایت از راوي جز ابن حریش روایت شده اسـت . 28 : ك.ر(.حال آنکه به نظر ع

ف نظرها شـده چه آن )3، ح289، ص27ج ؛13، ح513، ص22ق، ج1403مجلسی،   ،سبب این اخت
، بـا  است که با تعلیق به سند پیشـین ) 17، ح245صق، 1404(بصائر الدرجاتسند این حدیث در 

بـه ایـن    بصـائر در ) 16یعنی حـدیث شـمارۀ   (سند حدیث پیشین. آمده است» سنادبهذا ا«عبارت 
حابنا عن بعض أصـ حدثنا أحمد بن محمد و أحمد بن إسحاق عن القاسم بن یحیی «: صورت است

به آن، مجلسی این مـتن حـدیث را بـا    17همین سند و تعلیق حدیث  براساس» .عن أبی عبداهللا
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نقل کـرده  ) 3، ح289، ص27؛ ج13، ح513، ص22ق، ج1403مجلسی، (نواربحار اهمین سند در 
 رسـد  به نظـر مـی  . ، سند صفار به کتاب ابن حریش استبصائردر  14اما سند حدیث شمارۀ . است

را بـه   17تعلیق سند حدیث شمارۀ  ،اند منابعی که حدیث مورد بحث را از ابن حریش روایت کرده
 .اند بازگردانده 14این سند شمارۀ 

این احتمال که محدثان قمی جز صفار ماجراي عرضه را به سـبب آنکـه از خـود ابـن حـریش      . 29
کلینی، : ك.براي نمونه ر(مانند کلینیمنتفی است؛ چه آنکه برخی از ایشان  ،اند گزارش شده نپذیرفته

در  از امـام سـجاد  ماجراي عرضۀ نسخۀ تألیفی ابوحمزۀ ثمالی ) 2، ح17ـ14، ص8ش، ج1363
 .زهد را بر آن حضرت و تأیید صدور آن را گزارش کرده است

 بـن  محمد بن أحمد حدثنی: قال القزوینی علی بن محمد إجازة أخبرنا«: طریق نجاشی به کتاب. 30
و سند جریان عرضه به نقـل محمـد بـن    » عنه عیسى، بن محمد بن أحمد عن الحمیري، عن ،یحیى

 »... .عرَضْت هذَا الْکتَاب شٍ قَالَیبنِ حرِ عباسحدثَنا أَحمد بنُ محمد عنِ الْحسنِ بنِ الْ«: حسن صفار
 )63ق، ص1417حلی، .(راج کردراویان ضعیف از قم اخ احمد اشعري او را به دلیل نقل از. 31
گري، دروغگویی، نقل روایات مرسل و اعتماد به راویان ناشناخته دلیل اخراج او از قم بـه  غالی. 32

 )185ق، ص1424نجاشی،  /67ـ66ق، ص1424ابن غضائري، (.ري بوده است
ز قم اخراج وغگویی در کوفه اگري و اشتهار به دراو را به دلیل فساد اعتقاد، غالیاحمد اشعري . 33
  )332ق، ص1424نجاشی، .(کرد
می در داوري احادیث و تفاوت دو مکتب حدیثی قم و بغداد   نمونه. 34 ف ک اي دیگر از تأثیر اخت
محـدثان مکتـب قـم احادیـث قابـل      . اثر محمد بن سنان برشـمرد  األشباه و األظلإلتوان به کتاب  می

 .آورده است معانی األخبارترین نقل را صدوق در  تفصیلی(اند توجهی از او در آثار خود روایت کرده
ها  ، اما بغدادي)6، ح36ـ35صق، 1404 ،صفار :ك.رنیز  /1، ح110ـ108ق، ص1379صدوق،  :ك.ر

 )38ـ37ص، ق1413 مفید،: ك.ر(.اند به سختی با اعتبار این کتاب مخالفت کرده ،ه شیخ مفیدازجمل
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