جایگاه حدیثی احمد بن ابیزاهر و درونمایههای روایات وی

جایگاه حدیثی احمد بن ابیزاهر و درونمایههای روایات وی /سید مصطفی مطهری

مایههایروایاتوی 
ودرون 

ابیزاهر
جایگاهحدیثیاحمدبن 
سید مصطفی مطهری

1

چکیده 
احمد ابن ابیزاهر از عالمان متقدم امامیه و از چهرههای حـدیثی مدرسـه قـم اسـت کـه
دارای نگارشهایی با رویکرد حدیثی ـ کالمی است .اگر چه حجم اطالعات و روایات بـر
مجموعه روایاتش از منابع متقدم شیعی میتوانـد بـه بازیـابی بخشـی از میـرا علمـی او
منجر شود .در پژوهش حاضر تالش شده تا محتوای کتابی از ابیزاهر بـا عنـوان «صیف ل
الرسللالا لنبی ءلالالص لحی » بازسازی شود .شواهد گوناگونی همانند نقل بـه مضـمون
صحت حداقل بخ ِش بر جـای مانـده از
و یا نقل به اسانید دیگر در منابع شیعی ،حاکی از
ِ
روایات وی میباشد.

کلیدواژهها :ابن ابیزاهر ،روایات کالمی ،امامت ،بازیابی مصادر کهن.


مقدمه 

تالش عالمان شیعه برای پاسداری از میرا پر ارزش اهلبیت

مایههایروایا وی
درون 
ابییاهرو 
جایگاهحدیثیاحمدبو 

جای مانده از وی اندک است و کتابهای او در اختیار ما نیست ،بـا ایـن همـه گـردآوری

و نشر آن ،امری است که

توجه به آثار بر جای مانده از ایشان را پیش از پیش ضروری مینمایاند.
در این میان مدرسه حدیثی قم که میـرا دار علمـی مـدارس پیشـین اسـت دارای جایگـاهی
واالست که در زمینههای گوناگون علمی همچون فقه و کالم ،آثاری گرانسنگ را از خود برجای
 .1پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیثs.mostafa12@gmail.com ،
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نهاده است .از جمله شخصیتهای این مدرسه که همگام با بروز جریانات و پرسشهـای کالمـی
آثار متعددی را نگاشته است میتوان به احمد بن ابیزاهر (موسی) االشعری اشاره نمـود .وی کـه
از شخصیتهای برجسته قم در خالل سالهای قرن سوم هجری است ،اثری علمـی بـا عنـوان
صف لالرسللالا لنبی ءلالالص لحی لدارد که در نوع خود و در مدرسه حدیثی ـ کالمـی قـم عنـوانی
متمایز از دیگر آثار آن روزگار است .اگر چه این کتاب اکنون در اختیار ما نیست با این همه روایاتی
از وی در مصادر شیعی انتقال یافته است که مرتبط به همین کتاب است و گردآوری آنها به نوعی
بازسازی این کتاب را در پی دارد .هر چند حجم اطالعات بر جای مانده از او فراوان نیست با ایـن
ً
همه شناخت جایگاه وی در مدرسه حدیثی قم و خصوصـا در موضـوع روایـات کالمـی ،مـیتوانـد
عالوه بر نمایاندن رویکردهای حدیثی ـ کالمی وی ،در معرفی مدرسه قم تاثیرات مفیـدی داشـته
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باشد.
نوشتار حاضر عـالوه بـر معرفـی شخصـیت اجتمـاعی و علمـی ،اسـاتید و شـاگردان ،وی بـه
اعتبارسنجی آثار حدیثی و درونمایههای علمی وی نیز پرداخته است.
شخصیتشناسی 

احمد بن موسی (ابیزاهر) ،ابو جعفر االشعری القمی ،از جمله مـوالی و نیـز شخصـیتهـای
سرشناس قم به شمار میآید (رجالیجاشی،ص77؛الفهرسذت،ص .)39از پـدر ،فرزنـدان و حتـی
خود وی و ارتباطش با سایر شخصیتهای خاندان اشعری اطالعات فراوانی در اختیار نیست جز
آنکه برخی اساتید وی مانند علی بن اسماعیل از خاندان اشعری بودهاند (رجالکشی،ص)417؛ یا
برخی روایت وی از محدثان کوفی مانند ایوب بن نوح (رجذالیجاشذی،ص )972احتمـال سـفری
علمی را تقویت مینماید .
ً
موضوعات نگارشهای وی ،غالبا در ارتباگ با جریانهای کالمی دوران غیبت صغری بوده
است بـا ایـن همـه موضـوع فقـه نیـز در حیطـه کـاری وی قـرار داشـته اسـت (همذان،ص77؛
الفهرست،ص.)39
مجموعه این کتابها عبارتاند از؛ کتاب البداء ،کتاب النوادر ،کتاب صفة الرسل و االنبیاء و
الصالحین ،کتاب الزکا ،،کتاب احادیث الشمس و القمر ،کتاب الجمعة و العیدین ،کتاب الجبر و
التفویض ،کتاب ما یفعل الناس حین یفقدون المام (همان،همان) .تنها مورد اخیر کتابی است که

نجاشی به آن تصریح کرده است و سایر موارد به ترتیب ذکر شـده ،میـان مرحـوم شـیخ و نجاشـی
مشترک میباشند .همچنین نجاشی و شیخ طوسی هر دو ـ پس از بیان وجاهـت وی در قـم ـ بـر
این نکته تصریح دارند که "حدیثهلیسبذلكالنقی" ،که درباره آن در بخش اعتبار سـنجی روایـت
توضیح داده میشود (همان،همان 
).
تاریخ حیات وی نیز اگرچه معلوم نیست اما میتوان چنین گفت که با مالحظه اساتید و راویان
ً
از او ـ خصوصا محمد بن الحسین الزیات متوفی  2۶2هـ.ق (رجالیجاشذی،ص )77ــ در خـالل
سالهای میانی قرن سوم بوده است.
همچنین در میان اسناد مشتمل بر عنوان وی ،احمد بن ابیزاهـر در کتـاب الکی فی و ک میلل
ال ی را و نیز احمد بن موسی در کتاب بص ررلالدرج شهرت بیشتری دارد( .جدول پیوست).
اساتید 

مایههایروایا وی
درون 
ابییاهرو 
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با مالحظه مجموعه باقی مانـده از روایـات ابـن ابیزاهـر و نیـز واقـع شـدن در طریـق انتقـال
میرا  ،میتوان از نام یازده استاد برای وی یاد کرد که عبارتاند از:
 .1الحسن بن موسی الخشاب .2 ،علی بن اسماعیل السندی .3 ،جعفر بـن مالـک الفـزاری،
 .۴محمد بن الحسین بن ابی الخطاب .۵ ،الحسن بن علی بـن النعمـان .۶ ،ایـوب بـن نـوح.7 ،
محمد بن حماد .8 ،احمد بن عبدوس .9 ،یعقوب بن یزید .11 ،احمد بن محمد( ،تعداد روایت هر
یک از اساتید و آدرس نقلها در جدول پیوست آمده است).
اگر چه در پارهای موارد این افراد دارای رویکردهای علمی متفاوت هستند با ایـن همـه وجـه
ً
اشتراک غالب ایشان ،نگارشهای کالمی خصوصا با موضوع امامت و یا نقل این دسته از روایات
است .برای نمونه الحسن بن موسی الخشاب کتاب االنبیاء ،احمد بن الحسـین کتـاب االمامـه،
محمدالحسین بن ابی الخطاب کتاب االم مه و نیز کتاب وصایا االمامه و یعقوب بن یزیـد کتـاب
البدا ،را نگاشته اند (رجالیجاشی،صص.)547،665،76،52
کسانی همچون ایـوب بـن نـوح (همـان ،ص )112الحسـن بـن علـی بـن النعمـان (همـان،
ص )۴1و احمد بن عبدوس (همان ،ص )81نیز کتابهایی با عنوان نوادر یا النوادر ـ بـه معنـای
مجموعه روایات ناب به لحاظ محتوایی و نه روایات شاذ ـ نگاشتهاند (روض المتقیو،ج6ص536؛
مرآةالعقول،ج،4ص )9که به لحاظ موضوعی مشتمل موضوعات گوناگونی از جمله کالم ،فقـه،
ثواب و عقاب اعمال ،ادعیه و زیارت و مانند اینها بوده است.

1۴۵

نیمسالنامه علمی ترویجی ـ شمارۀ هجدهم ـ پاییز و زمستان 3131

1۴۶

همچنین در میان اساتید وی ،همه موارد بجز سه مـورد دارای توثیـق هسـتند .ایـن سـه نفـر
عبارتاند از .1:احمد بن عبدوس (بصائرالدرجا ،ص )267که به صـراحت توثیـق نشـده اسـت.
البته به نظر میرسد نقل میرا او توسط ابن الولید ،تردیدی در جاللت وی باقی نمیگذارد (رجال
یجاشی،ص79؛الفهرست،ص)41؛  .2محمد بن حماد که در کتابهای رجالی مـورد اشـاره واقـع
نشده است و نمیتوان درباره وی قضاوت نمـود (معجذمرجذالالحذدیث،ج،93ص)63؛  .3جعفـر
بن مالک الفزاری (بصائرالذدرجا 947،؛الکذافی،ج،9ص )245کـه در کـالم نجاشـی تضـعیفات
شــدیدی دارد .نجاشــی از او بــا تعبیــر «کــانضــعیفاف ـیالحــدیث» یــاد کــرده و ســپس موضــع
ابن غضائری و شخص دیگری را ـ که بـه ترتیـب جعـل حـدیث و روایـت از مجاهیـل و نیـز فسـاد
مذهب و روایت میباشد را ـ نقل میکند (رجالیجاشی،ص .)922البتـه ابـن غضـائری در کتـاب
خود تضعیف کامال شدیدتری را برای او آورده تا آنجا که گفته است" کـلعیـوبالضـعفاءمجتمعـة
فیه( ".رجالابوغضائری،ص .)57عالوه بـر ایـن شـیخ طوسـی نیـز اشـاره میکنـد کـه قـوم او را
تضعیف کردهاند در حالیکه درباره مولد قائم اعاجیبی نقل کرده است (رجالالشیخالطوسی،
ص .)597با این همه نجاشی چالش پیش روی ضعف را بر اسـاس نظـر برخـی اسـاتیدش نادیـده
نگرفته است و به روایت دو تن از اساتید مورد وثوق خود یعنی ابوعلی بن همام و ابوغالب الـزراری
از وی اشاره میکند .هر چند به نظر میرسد خود به حدی از تضعیف اعتقاد دارد (رجالیجاشذی،
ص.)922بنابراین بجز مورد اخیر در سایر موارد میتوان به اطمینان کافی درباره اسانید روایت ابن
ابیزاهر پی برد.
شاگردان 

نگاهی به اسناد روایات بر جای مانده ـ در سه منبع حاوی روایات وی ـ و نیز طـرق ذکـر شـده
برای انتقال میرا ابن ابیزاهر نشان میدهد کـه میـرا وی در کتـاب الکی فی و در یکـی از دو
روایت ک مللال ی را  ،تنها توسط محمد بن یحیی العطـار روایـت شـده اسـت؛ مویـد ایـن سـخن،
ِ
نجاشی و شیخ طوسی هستند که محمد بن یحیی را اخص اصحاب ابن ابیزاهر و میـرا وی را
از طریق محمد بن یحیی نقل میکننـد (رجذالیجاشذی،ص77؛رجذالالشذیخالطوسذی،ص39؛
الفهرست،ص .)593همچنین در یکی از دو روایت منقول در ک مللال ی را  ،احمد بن ادریـس در
صدر سند قرار دارد (کاملالزیارا ،ص .)562از سوی دیگر حجم قابل مالحظهای از روایـات وی
در یکی از این سه منبع یعنی کتاب بص ررلالدرج توسط محمد بن الحسن الصفار انتقـال یافتـه

از آن محمـد

است .البته بررسیهای بیشتر میتوانـد در پـی بـردن بـه دو کتـاب بصی ررلالیدرج
بن یحیی العطار و محمد بن الحسن الصفار راهگشا باشد.
بر اساس این موارد ،سه شخصیت بزرگ حدیثی عهدهدار انتقال میرا وی هستند؛  .1محمد
بن یحیی .2 ،محمد بن الحسن الصفار .3،احمد بن ادریس.
انتقالتراثامامیه 

تراثحدیثی 
بــر اســاس گــزارشهــای فهرســتنگــاری شــیخ طوســی و نجاشــی (رجذذالیجاشذذی،ص77؛

الهفرست،ص ،)39و نیز آنچه پیش از این درباره رویکرد اساتید وی گذشت میتوان ابن ابیزاهر را
جز عالمان متکلم و نیز فقیه حوزه قم به شمار آورد.
نگاهی به عناوین و شمار ترا کالمی او در مقایسه با آثار فقهی ذکر شـده بـرای وی ـ کتـاب
ً
الزکا ،،کتاب الجمعة و العیدین و احتماال کتاب احادیث الشمس و القمر ـ موید این سـخن اسـت
(همان،همان) .عالوه بر این مقایسهای میان عنـاوین کتـابهـای مـذکور بـا عنـاوین کتـابهـای
کالمی او حاکی از قوت و تمرکز وی در موضوعات کالمی است.
این مجموعه آثار کالمی که درباره مهمترین موضوعات مطرح در آن روزگار نگاشته شدهانـد،
عبارتاند از؛ کتاب البدا ،کتاب الجبر و التفویض ،کتاب صفة الرسل و االنبیاء و الصـالحین ،
ً
و احتماال کتاب النوادر( ،همان،همان).

مایههایروایا وی
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ابییاهرو 
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بر اساس آنچه نجاشی و شیخ طوسی آوردهاند ،احمد بن ابیزاهر در طریق انتقال میرا سه
عالم ثقه امامیه قرار دارد ،هر چند که از این سه ،روایاتی از طریق وی به دست ما نرسـیده اسـت.
این سه عبارتاند از:
نخست :احمد بن الحسن بن الحسین اللؤلؤی (رجالیجاشی،ص01؛الفهرست،ص )40کـه
دارای کتابی با عنوان کتاب الةؤلؤ بوده است .دوم :احمد بن الحسین الصـیقل (رجذالیجاشذی،
ص )75کتاب با موضوع امامت داشته که ابن غضائری به آن طریق داشته اسـت .سـوم :هـارون
بن الحسن بن البجلی (همان،ص )561که کتابی با عنوان کتاب نرادر داشته است.
همچنین راوی از وی در مورد نخست احمد بن ادریس و در دو مورد اخیر محمـد بـن یحیـی
العطار بوده است.

1۴7

عالوه بر این موارد مشترک میان دو فهرستنگار مشهور ،تنها نجاشی کتابی با عنوان کتـاب
ما یفعل الناس حین یفقدون االمام برای وی نام می بـرد (رجذالیجاشذی،ص )77کـه موافـق بـا
جریانات فکری دوران غیبت امام عصر نیز میباشد .این کتاب اگر چه در اختیار ما نیست اما
میتوان تا حدودی از عنوان کتاب میزان اعتنای وی به مسائل روز ،موضع دفاعی مولف و به تبع
ـ با مالحظه مجموعه روایات موجود ـ جهتگیریهای علمی او را در اینباره دانست.
نکته مفیدی که میتوان درباره عناوین کتابهای وی مورد توجه قرار داد ،همسویی میان این
عناوین با پرسشهای فکری مطرح در جامعه است .به گمان قوی ارائه کتابهایی همانند «کتاب
صفة الرسل و االنبیاء و الصالحین» و یا «کتاب ما یفعل النـاس حـین یفقـدون االمـام» در قالـب
جدید به دلیل همین رویکرد بوده است.
یکاررحدیثیـکالمی 
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گردآوری روایات ابن ابیزاهر ،مجموعهای مشتمل بر  ۴1روایت را شامل میشود .که از میان
آنها سهم بص ررلالدرج 37روایت ،الک فی  8روایت ( 7روایت مشترک با بص ررلالدرج ) ،و ک ملل
ال ی را ل 2روایت است (جدول پیوست).
مقایسهای تطبیقی میان محتوای روایـات ابـن ابیزاهـر بـا عنـاوین ابـوابی _ از کتـاب بصی ررل
الدرج و کتاب الک فی _ که این روایات در ذیل آنها ذکر شده است از یکسـو و بررسـی ارتبـاگ
این عناوین با عناوین کتابهای ابن ابیزاهر ،از سوی دیگر ،این اطمینان را حاصل مینماید کـه
مجموعه گردآوری شده بخشی از کتاب صفة الرسل و االنبیاء و الصالحین است.
ً
در این میان تنها دو روایت مذکور از ک مللال ی را احتمـاال برگرفتـه از ایـن کتـاب ،یـا کتـاب
ً
النوادر و یا صرفا نقل روایی است.
مصادرنقلروایات 

با دستهبندی روایات ابن ابیزاهر میتوان به وضـوح مشـاهده نمـود کـه ایـن نقـلهـا بـر سـه
گروهاند:
نخست :روایاتی که تمام سند آنها تا معصوم یکسان است برای نمونـه « الحسـن بـن موسـی
الخشاب عن علی بن حسان عن عبدالرحمن بن کثیر عن ابی عبدالله» سندی است که هفده بار
ً
تکرار شده است در این میان هر سه فرد دارای کتابهایی هستند خصوصـا الحسـن بـن موسـی

الخشاب که کتابی با عنوانی متناسب ـ کتاب االنبیاء ـ با کتاب ابن ابیزاهر دارد و به احتمال زیاد
احمد بن ابیزاهر این روایات را از کتاب الخشاب و او از مولفین پیشین خود گرفته است.
دوم :اسنادی که حداقل در بخشی از سلسله سند مشترک هستد؛ برای نمونه ابن ابیزاهر از
علی بن اسماعیل السندی ،احمد بن محمد (از هـر کـدام چهـار روایـت) ،یعقـوب بـن یزیـد (پـنج
روایت) محمد بن الحسین بن ابی الخطاب و الحسن بن علی بن النعمان (از هر کدام سه روایت)
نقل میکند که این افراد خود دارای کتابهایی در زمینه بحث هستند.
سوم :روایاتی که سند آنها بهطور کامال مجزا میباشد برای نمونه روایت ابن ابیزاهر از احمـد
بن عبدوس و ایوب بن نوح جعفر بن محمد بن مالک تا امام معصوم از این دسـتهانـد .بـا ایـن
همه در اینگونه اسناد نیز ـ برای نمونه هر سه نفرـ صاحبان کتابهایی با عنوان النوادر قرار دارند
ً
(رجالیجاشی،صص79و972؛الفهرست،ص )999که احتماال مشـتمل بـر روایـاتی در فروعـات
خاص موضوع امامت بوده است.
البته باید توجه داشت که سخن در نقل از مصادر به معنای نفی روایت شفاهی ـ از غیر کتاب ـ
نیست اما بهطور قطع شیوه متقدمین در نقل روایت بیشتر با تکیه بر مصادر مکتوب بوده است.

پیش از این در معرفی ابن ابیزاهر گذشت که نجاشی و شیخ طوسی در اعتبار سنجی میرا
وی گفتهاند «کانوجهابقموحدیثهلیسبذلكالنقی»(رجالیجاشی،ص77؛الفهرسذت،ص.)39
بررسی معنای این کالم و توضـیحات آن مـیتوانـد بـه اعتبارسـنجی روایـات وی منجـر شـود .در
توضیح باید گفت بی تردید تالش برای فراگیری معارف ناب اهلبیت اقتضای حساسیتهای
خاصــی دربــاره ســنجش روایــات را داشــته اســت کــه میتــوان از آن بــه عنــوان «نگــاه راهبــردی
اهلبیــت در نشــر ،حفــظ و پــاالیش» یــاد کــرد .5از جملــه ایــن معیاره ـا میتــوان بــه عرضــه
نگاشتههای روایی بر امامان و یا بر اصول وارده از ایشان اشاره کرد .عالوه بر این لحاظ جنبههایی
چون حساسیتهای موضوعی ،نظیر امامت چنین مینماید که مجموعههای روایـی ـ کـه بعـد از
صدور از معصوم به هر دلیلی دچار خلل شده ـ در بستر زمان مورد پاالیش محدثان قرار بگیرنـد و
.1برای آگاهی بیشتر از معیار مورد توجه اصحاب امامیه ،رجوع شود به مقالهای با عنوان «نگـاه راهبـردی اهلبیـت در انتشـار،
پــاالیش حــدیث شــیعه و موانــع آن» ،سیدعلیرضــا حســینی و سیدمصــطفی مطهــری ،حــدیث و اندیشــه ،شــماره چهــاردهم،
1392هـ.ش.

مایههایروایا وی
درون 
ابییاهرو 
جایگاهحدیثیاحمدبو 

اعتبارسنجیروایات 
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موشـکافانه و منصــفانه میــان اعتقــادات و مــذهب راوی و نقـل روایــت وی و نیــز دیگــر شــئون او
تفاوتهایی لحاظ شود .تعبیر مذکور نیز میبایست با مالحظـه همـین نگـاه راهبـردی معنـا شـود
چنان که در تعابیر عالمان متاخر نیز چنین آمده است.
عالمان محد و رجالی متاخر ـ مانند شیخ حسین بن عبدالصـمد ،عالمـه مجلسـی ،محقـق
کلباسی و عالمه سیدحسن صدر ـ در تبیین معنای «وجه» گاه تا برابری آن با الفاظ وثاقت و مدح
نیز معتقد شدهاند (معجممصطغحا الرجال،ص .)971بر اساس این دیـدگاه میتـوان گفـت کـه
مراد کالم مذکور آن است که ابن ابیزاهر دارای وجاهت [وثاقت] در نزد اهل قم بوده اسـت امـا
آنگونه که باید روایاتش بی اشکال نبوده است .آیت الله خویی در اینباره چنین توضـیح میدهـد
که ظهور عبارت مذکور در این است که ابن ابیزاهر از وجوه حدیثی قم به شمار میآیـد و معنـای
عبارت «حدیثهلیسبذلكالنقی» ،وجود برخی روایات غیرمعروف است و این منافاتی با وثاقت وی
ندارد (معجمالرجالالحدیث،ج،2ص .)21البته این دیدگاه پیشتر نیز مورد قبول حدیث پژوهـان
متاخر قرار داشته است و آن را نه تنها موجب جرح و قدح راوی ندانسته است بلکه به قابلیت جمع
با آن با وثاقت نیز اعتقاد داشتهاند؛ بر این اساس مراد ،نفـی کمـال نقـاوت (نقـی بـودن روایـات و
خالی بودن آن از عیوب) میباشـد (یهای الدرای ،ص،563الفصولالةروی فذیاألصذولالفقهیذ ،
ص،675موهجالمقال،ص،960بهج اآلمال،ج،2ص95؛تهیی المقال،ج ،6ص .)590از آنجا که
مفهوم وجاهت نمیتواند با ضعف قرین شود ،عبارت دوم دربردارنده ضعف و جرح به شمار نیامده
است ،عالوه بر اینکه برخی عالمان اساسا بـه مـدح وی نیـز حکـم کردهانـد (لعیذانالشذیع ،ج،6
ص .)971البته برخی معاصرین تنها بـه ذکـر نـام وی در میـان راویـان ضـعیف بسـنده کردهانـد و
توضیحی درباره آن ندادهاند (معرف الحدیث،ص900؛دراسا فیالحدیثوالمحدثیو،ص.)916
بنابراین عبارت مذکور نه تنها به معنای غیرمفید و یا غیرصحیح بـودن همـه روایـات وی
نیست ،بلکه وجود روایات مشابه دیگر از سایر عالمان شیعی می تواند موید صحت محتـوایی
روایات ابن ابی زاهر باشد (تهیی المقال،ج،6ص .)590از سوی دیگـر بایـد توجـه داشـت کـه
مجموعه روایات موجود ،مجموعه ای پاالیش شده است که در تـرا شـیعی انعکـاس یافتـه
است و نیز باید توجه داشت که عدم انعکاس تمامی روایات ابن ابی زاهر در کتاب الک فی بـه
معنای عدم پذیرش این روایـات نیسـت زیـرا ممکـن اسـت مرحـوم کلینـی طریـق یـا مصـادر
معتبرتری در اختیار داشته و یا نقل بر اساس اسناد عالی یا اساتید معروف تر را محور کار خود

قرار داده است .برای نمونه مرحوم کلینی گـاه مشـابه مـتن روایـت احمـد بـن ابی زاهـر را بـا
اختالف اندکی در متن ،به سندی دیگر از بص ررلا لدرج نقـل می کنـد (بذراییمویذهبصذائر
الدرجا ،ص،34ح3؛الکافی،ج،9ص،295ح.)9

بنابراین آنچه در حال حاضر از روایات ابن ابیزاهر شـناخته میشـود مجموعـهای از روایـات
قابل اعتماد شیعی به شمار میآید.
ابیزاهر 
شواهدیبرصحتروایاتابن 

پیش از این گذشت که انعکاس روایات ابن ابیزاهر در میرا شیعی مانند کتاب الکی فی ،بـه
معنای پذیرش اینگونه روایات است .برای روایات مـنعکس شـده میتـوان دو حالـت کلـی تصـور
نمود؛ نخست آنکه این مجموعه شامل روایاتی منفرد است که هیچ مشابه دیگری در مصادر قابل
اعتماد شیعی ندارد .این حالت بن ا بر بررسیها ـ و الاقل در میـان روایـات موجـود از وی ـ وقـوع
خارجی ندارد .دوم آنکه روایات مذکور مشابهی متنی یا سندی در مصادر دیگـر دارد .ایـن شـواهد
خود میتواند صحت مضمونی روایات ابن ابیزاهـر را تقویـت نمایـد .در اینجـا بـه دو نمونـه اشـاره

ج،9ص ،)299نه روایت در ذیل آیه شریفه

َ ْ َُ ََْ

ِّ ْ

ْ ُُْْ

َْ َُ َ

(الکذافی،

فسئلوا أهل اَّلك ِر إِن كنتم ال تعلمون (الوحل)56/

نقل میکند که پنج مورد نخست شباهت متنی بسیار نزدیکی با یکدیگر و نیز با روایت ابن ابیزاهر
در بص ررلالدرج

دارد (بصائرالدرجا ،ص )37و تفاوتها گاه در حد واژه و یـا جملـهای اضـافی

است و چهار روایت دیگر نیز با مضمون مشابه و با شباهت متنی میان خود نقل شدهاند .همچنین
روایت ابن ابیزاهر در بص ررلالدرج

(همان) با اشتراک سندی پیش از ابـن ابیزاهـر تـا امـام

نقل شده است (الکافی،ج،9ص،299ح.)2
ّ
ّ
أنمناصطفاهاللـهمـنعبـادهوأوررهـم
در نمونه دیگر مرحوم کلینی در ذیل عنوان «بابفی 
کتابههماألئمة

مایههایروایا وی
درون 
ابییاهرو 
جایگاهحدیثیاحمدبو 

میشود:

ّ
ّ
ّ
ّ
اللهالخل بسؤالهمهم ّ
األئمـة
أنأهلالذکرالذینأمر
مرحوم کلینی در باب « 

( ،همان،ج،9ص)295چهار روایت میآورد که سه روایت با متن روایتی از ابن

ابیزاهر در کتاب بص ررلالدرج تشابه مضمونی دارد و تنها جمالتـی را اضـافهتـر دارد ،بـه ویـژه
ً
روایت سوم که در سند آن تا امام همگی از ثقات اصحاب هستند و احتماال متن نیز به لحـاظ
نسخه اضبط بوده است.
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نمایههایکالمی 


برای پی بردن به عمق اندیشههای کالمی ابن ابیزاهر میتوان از درون مایههـای روایـی وی
بهره جست ،که حاکی از نگرش جامع و تخصصی وی به همه ابعاد و شئون امامـت اسـت .درون
مایههای روایی وی پاسخ به پرسشهای اساسی درباره جایگاه امامان

و صـفات ایشـان و نیـز

منابع علم امامان و ویژگیهای آن میباشد.
پسـین آن یعنـی بصی ررلالیدرج
همچنین میتوان زوایای نگـاه وی را در تـدوین دو کتـاب
ِ
الک فی موثر دانست .این موارد عبارتاند از:

و

 .0جایگاهامامدرنظامآفرینش
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ابن ابیزاهر گروهی از روایات را گزارش میکند که در آن ،امامان بـه عنـوان والیـان امـر
خدا ،خزنه علم و جایگاه وحی الهـی دانسـته شـدهانـد (بصذائرالذدرجا ،صذص924و ،)79کـه
بواسطه منابع در اختیارشان (منابع علم) محل رجوعاند (همان،ص،37دوروایت) .لزوم اطاعات از
ایشان به دلیل نص قرآنی(همان،ص.)575
صفاتوویژگیهایامام

.۶

عرضه اعمال در روز پنجشنبه بر ایشان (همان،ص ،)553عرضه روزانه اعمال بر ایشان تـا روز
قیامت (همان،ص ،)550یکسانی پیامبر

و امامان

در صفات (همذان،ص ،)477آگـاهی از

عوالم دیگر (همان،ص ،)497آگاهی به ضمائر (همان،صِ ،)557اخبار از غیب (همذان،ص،)231
سخن گفتن غیرحیوانات با ایشان (همذان،ص ،)429خلقـت ابـدان اهلبیـت

از طـین عـرش

(همان،ص ،)60والیت مالئکه و شفاعت فطـرس (همان،ص ،)77پاسـخگـویی بـه تمـامی موجـود
مانند پرندگان و غیره (همان،صص634و،602سهروایت).
 .2منابععلمامام

1۵2





کتــاب خــدا (قــرآن) (همذذان،صذذص79و262و )961جفــر و مصــحف فاطمــه
ص،904دوروایت) ،اسم اعظم (همذان،ص )267علـم حضـرت آدم و جمیـع انبیـا
ص.)961

(همذذان،
(همذان،

 .4کیفیتدریافتعلم 

از طریق جدا شدن روح و عروج آن و دریافـت علـم مسـتفاد (همذان،ص ،)947سـخن گفـتن
پیامبر و هر یک از ایشان در گوش دیگری (همذان،ص ،)610نجـوا در گـوش ،نفـوذ در قلـب
(همان،صص653و ،)242وراثت از رسول خدا (همان،صص695و ،)653شـنیدن صـوتی
خاص ،رویت در بیداری (همان،ص.)242
 .5ویژگی های علم امامان

پایانپذیری آن در صورت انقطاع از عالم باال (همان،صص947و ،)595یکسـان بـودن علـم
با یکدیگر و با پیامبر (همان،ص ،)595غیراکتسابی بـودن علـم (همذان،ص،)223
امامان
بهرهمندی از رجم (دانشی فراتر از قرآن و سـنت دربـاره معضـالت) (همذان،ص،571دوروایذت)،
دانستن کالم پرندگان ـ منطق الطیرـ است (همان،صص634و،602سهروایت).
نتیجهگیری 


.3
.۴
.۵
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درون 
ابییاهرو 
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.1
.2

احمد بن ابیزاهر از وجوه عالمان حوزه حدیثی قم است که رویکرد کالمیدارد.
مجموعه روایات بر جای مانده از وی به جز دو روایت ،بـا عنـوان کتـاب صـفة الرسـل و
االنبیاء و الصالحین مشـابهت مضـمونی داشـته و میتـوان آن را بخشـی از کتـاب
مذکور دانست.
بیشتر این مجموعه در کتاب بص ررلالدرج گـزارش شـده اسـت کـه بخشـی از آن بـا
روایات کالمی کتاب کافی همسان است.
میرا حدیثی وی غیرمنفرد است و شواهد فراوانی از کتـاب الکی فی بـه لحـاظ سـند و
متن موید قابل اعتماد بودن محتوای این مجموعه است.
درون مایههای روایی وی حاکی از پاسخ بـه پرسشـی اساسـی دربـاره جایگـاه امامـان و
تاکید بر ویژگی و صفت علم و منابع علم ایشان است.

جدولپیوست 
تذکر:
 .1عالمتهای اختصاری کتابها عبارتاند از کا؛ الک فی .بصا؛ بص ررلالدرج  .کا؛ ک ملل
ال ی را .

1۵3

عالمت ** به معنای اشتراک روایت میان کتاب کافی و بصائر الدرجات است.
.2
ِ
 .3جمع تعداد روایات زیر  ۴2مورد است که یک مورد عطف در اسناد مشترک است.
اساتید ابن ابیزاهر

تعداد روایات

عناوین ابواب و آدرس روایات

( )3باب فی األئمة انهم حجة الله و باب الله و وال ،امر الله و وجه الله الذی یؤتی
منه و جنب الله و عین الله و خزنة علمه جل جالله .بصا.81 /
أن األئمة

وال ،أمر الله و خزنة علمه .کا/ج**192/1

انه لم یجمع القرآن کله اال األئمة

من اسم الله األعظم و علم الکتاب .بصا**232/

 - 8باب فی األئمة فی أن الحجة و الطاعة و العلم و االمر و النهی و الشجاعة
واحد و لرسول الله

الحسن بن موسی الخشاب
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( )1باب مما عند األئمة

و انهم یعلمون علمه کله .کا/ج.229/1

فی أن األئمة

 .بصا.۵11/

و علی

فی العلم و الشجاعة و الطاعة سواء .کا/ج**27۵/1

فیه نکت و نتف من التنزیل فی الوالیة .کا/ج۴13/1
58

( )۵باب عرض األعمال علی األئمة األحیاء و األموات بصا۴۴7/
( )7باب ما خص الله به األئمة من آل محمد

من والیة أولی العزم لهم فی

المیثاق و غیره .بصا ،91 /دوروایت
 - 19باب (فی أئمة آل محمد

انهم أهل الذکر الذین امر الله بسؤالهم و

االمر إلیهم ان شاؤوا أجابوا و ان شاؤوا لم یجیبوا) .بصا۶1/
 - 18باب النوادر فی األئمة
( )19بـاب فـی األئمـة

و أعاجیبهم .بصا۵37 /
انهــم خــزان اللـه فـی السـماء و األرض علــی علمــه.

بصا12۵/
( )11باب فی األئمة

1۵۴

أوتوا العلم و أثبت ذلو فی صدورهم .بصا22۶/

 - 9باب (فیه خلق أبـدان األئمـة

و قلـوبهم و أبـدان الشـیعة و قلـوبهم لـئال

یدخل الناس الغلو فی عجایب علمهم) .بصا37/

 - 1۴باب فی األئمة

ان الخلق الذی خلـف المشـرق و المغـرب یعرفـونهم و

یؤتونهم و یبرؤون من أعدائهم .بصا۵11/
( )11باب النوادر من ابواب الوالیة .بصا98/
 21ی باب فی األئمة

انهم الذین قال الله فیهم انهـم أورثهـم الکتـاب و انهـم

السابقون بالخیرات .بصا۶۵/
( )1۵باب فی األئمة

انهم یعرفون منطق البهائم و یعرفـونهم و یجیبـونهم إذا

دعوهم .بصا371 /
( )1باب فی صفة رسول الله

واأل ئمة

فیما أعطوا مـن البصـر و خصـوا بـه

من دون الناس ما یرون من األعمال فی النوم و الیقظة .بصا۴۴1/
( )8بــاب ف ـی األئمــة
طالب

ورثــوا العلــم مــن رســول اللــه

وعــن علـی بــن أب ـی

و ان الحکم یقذف فی صـدورهم و ینکـت فـی اذانهـم بصـا .3۴۶/جهـات

علوم األئمة

 .کا/ج( .2۶۴/1روایت مشترک با علی بن اسماعیل)**

( )8باب فی األ ئمة

ورثوا العلم من رسول الله

وعن علی بن أبی طالب

علی بن اسماعیل السندی

4

جعفر بن مالک الفزاری

األئمة

5

 .کا/ج( .2۶۴/1روایت مشترک با الحسن بن موسی الخشاب)**

التفویض إلی رسول
أن ما فوض إلی رسول الله
( )1۴باب فی األئمة

و الی األئمة

فی أمر الدین .بصا )۵( ۴1۴/باب فـی

فقد فوض إلی األئمة

 .کا/ج**.2۶۵/1

انهم أعطـوا الجفـر و الجامعـة و مصـحف فاطمـة

.

بصا17۵/
 19ـ باب (فی أئمة آل محمد

انهم أهل الذکر الذین امر الله بسؤالهم و االمر

إلیهم ان شاؤوا أجابوا و ان شاؤوا لم یجیبوا) .بصا۵9/ـ۶1

مایههایروایا وی
درون 
ابییاهرو 
جایگاهحدیثیاحمدبو 

و ان الحکــم یقــذف ف ـی صــدورهم وینکــت ف ـی اذانهــم بصــا .3۴۶/جهــات علــوم

 8ـ باب ما یزاد األئمة فی لیلة الجمعة من العلم المستفاد .کا/ج2۵۴/1
فی أن األئمة

یزدادون فی لیلة الجمعة .بصا**1۵1 /

1۵۵

محمد بن الحسین بن أبی الخطاب

3

الحسن بن علی بن
النعمان

التمام عند قبر الحسین
الباب ( )82ص۴32

ً
ً
وجمیع المشـاهد الکـافی ؛ مشـابه سـندا و متنـا.زیـا,

3

( )1۴باب فی األئمة
بصا17۵/
( )7باب فی أنهم یخاطبون و یسمعون الصوت و یأتهم صور أعظم من جبرئیـل و
میکائیل  .بصا2۵2/
و یعـرض علـی کـل مـن کـان قـبلهم مـن األئمـة
( )9باب مـا تـزاد األئمـة
رسولالله ومن دونه من األئمة  .بصا۴1۴/

5

( )7باب فـی المعضـالت التـی ال توجـد فـی الکتـاب و السـنة مـا یعرفـه األئمـة.
بصا۴19/

5

( )1باب فی األئمة انهم ورثوا علـم آدم و جمیـع العلمـاء  .بصـا13۴ /ان
األئمة ورثوا علم النبی و جمیع األنبیاء واألوصیاء الذین من قبلهم .کا/ج**22۶/1

5

انهم أعطوا اسم الله األعظم وکم حرف هو .بصا231/

الرخصة فی ترك الغسل لزیار ،الحسین

( )1۴باب فی األئمة

زیا ,باب ( )7۶ص3۴8

انهم یعرفون منطق الطیر .بصا3۶۴/

انهم أعطـوا الجفـر و الجامعـة و مصـحف فاطمـة
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أیوب بن نوح
محمد بن حماد
احمد بن عبدوس

1۵۶

( )13باب فی األئمة

.

( )3باب فی األئمة

ان عندهم اسـرار اللـه یـؤدی بعضـهم إلـی بعـض و هـم

امناؤه .بصا397/
( )7باب فی المعضالت التی ال توجد فی الکتاب و السنة مـا یعرفـه األئمـة

.

بصا۴19/

یعقوب بن یزید

5

احمد بن محمد

4

( )۴باب األعمال تعرض علی رسول الله
( )11باب فی أمیر المؤمنین

و األئمة

ان رسول الله

 .بصا۴۴۶/

شارکه فی العلم و لما یشارکه

فی النبو ،و ذکر الرمانتین .بصا31۴/
( )1۴باب فی األئمة
( )11بـاب فـی األئمـة

انهم یعرفون منطق الطیر .بصا3۶۵/
انهـم یخبـرون شـیعتهم بأفعـالهم و سـرهم و افعــال

غیبهم و هم غیب عنهم .بصا2۶9/

المالئکة .بصا88/
 باب ف ی األئمةدوروا ی ت

انه کلمهم غیر الحی وانات .بصـا ۵21 /و بصـا. ۵23 /

مایههایروایا وی
درون 
ابییاهرو 
جایگاهحدیثیاحمدبو 

( )۶باب مـا خـص اللـه بـه األئمـة مـن آل محمـد

علـیهم أجمعـین و والیـة

1۵7

کتابنامه

.1
.2
.3
.۴
.۵
نیمسالنامه علمی ترویجی ـ شمارۀ هجدهم ـ پاییز و زمستان 3131

.۶
.7
.8
.9
.11
.11

.12
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.13

اعیانالشیعة ،امین ،سیدمحسن ،تحقیق :حسن األمین ،دار التعـارف للمطبوعـات،
بیروت ،لبن ان19۴۶ ،م؛
بصــائرالــدرجات ،صــفار ،محمــد بــن الحســن بــن فــروخ ،تصــحیح :می ـرزا حســن
کوچهباغی ،طهران ،مطبعة األحمدی 13۶2 ،ه.ش؛
بهجةاآلمالفیشرحزبدةالمقال ،علیاری تبریزی ،علی بن عبدالله ،مصححین:
حایری ،جعفر ،مسترحمی ،هدایت الله ،تهران ،بن یاد فرهنگ اسالمی 1371 ،ه.ق؛
تهذیبالمقالفیتنقیحکتابرجالالنجاشی ،ابطحی ،السید محمـدعلی ،بـیتـا،
بیجا؛
دراساتفیالحدیثوالمحدرین،معـروف الحسـنی ،هاشـم ،بیـروت ،دار التعـارف
للمطبوعات1978 - 1398 ،م؛
رجالابنالغضائری ،ابن غضـائری ،احمـد بـن حسـین ،قـم ،مؤسسـه اسـماعیلیان،
 13۶۴ه.ق؛
رجــالالشــیخالطوســی ،طوســی ،محمــد بــن الحســن ،نجــف ،انتشــارات حیدریـه،
1381ه.ق؛
رجالالکشی ،کشی ،محمد بن عمرو ،مشهد ،انتشارات دانشگاه  13۴8ه.ش؛
رجالالنجاشی ،نجاشی ،احمد بن علی ،قم ،انتشارات جامعه مدرسـین حـوزه علمیـه
قم 1۴17 ،ه .ق.
الرسائلالرجالیة،کلباسی ،محمد بن محمد ابراهیم ،محمدحسین الدرایتی ،قم ،دار
الحدیث 1381 - 1۴22 ،ه.ش؛
روضةالمتقینفیشرحمـنالیحضـرهالفقیـه ،مجلسـی ،محمـدتقی ،مصـحح:
سیدحسین موسوی کرمـانی و علیپنـاه اشـتهاردی و سیدفضـل اللـه طباطبـائی ،قـم،
مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانبور ،دوم 1۴1۶ ،ه .ق؛
سماءالمقالفیعلمالرجال ،کلباسی ،ابوالهدی ،تحقیق :السـید محمـد الحسـینی
القزوینی ،مؤسسة ولی العصر للدراسات السالمیة 1۴19 ،ه .ق؛
الفصولالغرویةفیاألصولالفقهیة ،حائری ،محمد حسین بن عبـد الـرحیم ،قـم،

مایههایروایا وی
درون 
ابییاهرو 
جایگاهحدیثیاحمدبو 

دار إحیاء العلوم االسالمیة 13۶3 ،ه.ش؛
 .1۴الفهرست ،طوسی ،محمد بن الحسن ،نجف ،المکتبة المرتضویة ،بیتا؛
 .1۵الکافی ،کلینی ،محمد بن یعقوب ،تهران ،دار الکتب السالمیة 13۶۵ ،ه.ش؛
 .1۶کاملالزیارات ،ابن قولویه ّ
القمی ،جعفر بن محمد ،مترجم :سـیدمحمد جـواد ذهنـی
تهرانی ،چاپ پنجم ،قم ،انتشارات پیام حق 138۶ ،ه.ش؛
 .17مرآةالعقولفیشرحأخبارآلالرسول،مجلسی ،محمدباقر ،مصحح :سیدهاشـم
رسولی ،چاپ دوم ،تهران ،دار الکتب السالمیة 1۴1۴،ه.ق؛
 .18معجمرجالالحدیث ،خویی ،سیدابوالقاسم ،قم ،مرکز نشر آثار شیعه 1۴11 ،ه.ق.
 .19معجممصطلحاتالرجال ،جدیدی نـژاد ،محمدرضـا ،چـاپ دوم ،قـم ،دار الحـدیث
للطباعة والنشر 1۴2۴ ،ه.ق؛
 .21معرفةالحدیث ،بهبودی محمدباقر ،بیروت ،دار الهادی 1۴27 ،ه.ق؛
 .21منهجالمقـالفـیتحقیـ احـوالالرجـال ،اسـترآبادی ،محمـد بـن علـی ،بیـروت،
موسسه آل البیت الحیاء الترا  1۴22 ،ه.ق؛
 .22نهایةالدرایة ،صدر ،سیدحسن ،تحقیق :ماجد الغرباوی ،تهران ،نشر المشعر ،بیتا؛
اهلبیتعلیهالسالمدرانتشـار،پـاالیشحـدیثشـیعهوموانـع
 .23نگاهراهبردی 
آن،حســـینی ،سیدعلیرضـــا و مطهـــری ،سیدمصـــطفی ،حـــدیث و اندیشـــه ،شـــماره
چهاردهم 1392،ه.ش.
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