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چکیده
در دورههای گذشته امری الزم بـه شـمار مـیرود .نگاشـته حاضـر از همـین رو ،بـا رون
کتابخان ـهای و رویکــردی توص ـیفی ،تحلیل ـی نســبت بــه یافتــههای رجــالی ،بــه بررس ـی
ّ
شخصیت و جایگاه کالمی یکی از محدثین مکتب قم پرداخته اسـت .سـعد بـن عبداللـه
اشعری قمی در میان دانشمندان قم و بلکه جهان تشیع چهرهای شناخته شـده و موجـه
میباشد .وی عالوه بر تسلط و آگاهی از دانش حدیث شـیعه ،از حـدیث اهـل سـنت نیـز
آگاهی یافته بود ،و ایـن امـر در فضـای قـم از او چهـرهای برجسـته بـه نمـایش گذاشـته
ّ
است .سعد بن عبدالله عالوه بر استماع و نقل حدیث برای نگاشتن نیز اهمیـت فراوانـی
قائل بوده است ،نگاشتههای وی نشان میدهد وی نـه تنهـا در علـم فقـه بلکـه در علـم
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تمرکز بر روایان هر حوزه در بررسی حوزههای حدیثی و شناخت گرایش نحلههای فکـری

رجال ،فرق و مذاهب ،کالم و در زمینه پاس گـوئی بـه نیازهـای عقیـدتی شـیعه عـالمی
سخت کون و اثر گذار بوده است؛ بهره اندیشمندان پس از وی از توشه دانش بـه جـای
ّ
مانده از او گواه بر این مدعاست .در این نوشتار پس از معرفی اجمـالی سـعد بـن عبداللـه
به ویژگیهای علمی ،بررسی طرق نقل کتاب تا به وی و اساتید و شـاگردان او از فـریقین
و گرایش و خط فکری وی و به صورت مشروح تر بـه بررسـی کتـب نگاشـته شـده توسـط
سعد و زمینههای اختالف در کتب وی پرداخته شده اسـت و در فراینـد ایـن امـر ،تـالن
گردیده با تمرکز بر شخصیت علمی سعد ،نگاهی جامع تـر نسـبت بـه مکتـب قـم ارائـه و
 .1دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث.
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گستردگی تبادل دانش و وسعت آگاهی محدثین این حوزه حدیثی به فراخور حجم مقاله
ّ
با محوریت سعد بن عبدالله با توجه به گستره نقش وی در کتب اربعه به نمایش در آید.
ّ
کلید واژهها :سعد بن عبدالله ،حوزه حدیثی قم ،فعالیت علمی.

مقدمه

جریانهای علمی شامل نحلهها و شاخههای فراوانی در سراسر گیتی است .در جهـان اسـالم بـا
توجه به نقش وحی و کالم معصوم ،گرایشهای متفاوتی نسبت به حدیث آشکار شد که ایـن امـر
زمینه ساز تشکیل مکاتب حدیثی گردید .مکاتب حدیثی شیعه را میتوان به مکتب حدیثی مدینه،
کوفه ،قم ـ ری ،خراسان و بوداد تقسیم نمود .قم به عنوان اولین پایگاه تشیع در ایران برخوردار از
نقش آفرینی ویژهای نسبت به احادیث است .به عبارت دیگر میتـوان قـم را خاسـتگاه پـاالیش و
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جوامع نگاری در حدیث شیعه به صورت منظم و گسترده دانست .این حوزه حدیثی در قرن سوم و
چهارم ،اوج دوران نشاط و تحرک خود را پشت سر نهاد .اهمیت ایـن حـوزه تـا بـدانجا رسـید کـه
رونر حوزه حدیثی مهمی همانند کوفه را زیر پرتو خود قرار داد و محدثانی در آن ظهور نمود که در
حوزههای دیگر همانند آنان را نمیتوان مشـاهده نمـود .سـرانجام بـا فعالیـت شـی مفیـد و سـید
مرتضی در مکتب بوداد ،در پایان قرن چهارم ،این حوزۀ پر افتخار جای خود را پس از بیش از یک
قرن ریاست بر مراکز علمی شیعه ،به مکتب بوداد داد .این جایگاه و تالن علمی فرزانگان قـم از
جنبههای گوناگونی قابل بررسی است .مقایسه تالن فرهنگـی ،علمـی ،خـدماتی شـیعه در ایـن
دوره با عصر جهالت و خمودگی در اروپا ،مقایسه تالن شیعه و تالن اهل سنت نسبت به میراث
حدیثی و جنبههای موفقیت حدیث شیعه نسبت به اهل سنت از مباحث عمده در این باب اسـت،
که نیاز به بررسیهای دقیر در الیههای پنهـان از پدیدآورنـدگان ایـن فضـا دارد .از سـوی دیگـر،
شناخت و تحلیل مکاتب حدیثی شیعی در قـرون اولیـه از جملـه موضـوعات ضـروری در مباحـث
مربوط به تاری تحوالت حدیث و ادوار فقه و اجتهاد میباشد .با وجود اهمیت و تاثیر این مباحـث
در شناخت زیر بناهای فکری حاکم بر حوزههای حدیث شـیعی ،مطالعـات ژرف و دقیقـی در ایـن
زمینه صورت نیافته است(.ن.ک :ملتب حدیلی قم ،ص 7ـ  )90در بررسـی حوزههـای حـدیثی،
اموری به صورت مشترک قابل پیگیری است .نگاه کالن و برون تاریخی ،نگاه متمرکز بر راویـان،
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میراث حدیثی حوزه مورد پژوهش و گونههای آن ،که هر یک از این سه محور نیـز بـه شـاخهها و

فصلهائی قابل تقسیم میباشد .برای رسیدن به نگاهی کالن؛ دالئل پدیداری یک حوزه حدیثی،
تحوالت و تطورات پیش آمده در بستر یک حوزه ،و چرائی افول حوزه حدیثی مـورد مطالعـه مـورد
سنجش و بررسی قرار میگیرد .رسیدن دقیر به این نگاه کالن با تمرکز بر راویان هر حوزه امکان
پذیر میباشد .در میان حوزههای حدیثی شیعه ،حوزه قم به خالف حوزه مدینه و بوـداد ،حـوزهای
میانی به حساب میآید که محدثین بسیار بزرگی را در خود جای داده اسـت .سـیطره علمـی ایـن
ّ
حوزه تا به اندازهای میرسد که حسین بن روح نوبختی ،نائب سـوم حضـرت حجت(صـلوات اللـه
علیه و علی آبائه) ،برای تعیین میزان صحت احادیث کتاب التادیب آن را به محدثان قـم واگـذار

بر جایگاهش در حدیث و نقل روایات فراوانی از وی در تکنگاریها و موسوعههای حدیثی پس از
وی ،تاثیر پر رنگ وی در سائر مباحث علمی از نحو و رجال و تفسـیر اسـت .تـالن شـده در ایـن
ّ
مقاله زوایای تالن علمی و فرهنگی سعد بن عبدالله با بررسـی نگاشـتههای وی و نقـش و تـاثیر
افکار سعد در نگارنهای پس از او روشن شود .این بررسی ما را در تحلیل از فضای فکری حوزه
حدیثی قم در حد خود یاری خواهد نمود و در بررسی انگارههای شهرت یافتهای درمورد این حوزه
حدیثی همانند ،اخباری گری و پرهیز از دخالت عقل در نقادی و فهم شـریعت و گونـه مواجهـه و
تعامل با سایر فرق و مذاهب یاری مینماید و در شناخت گرایشهای فکری موجود در حوزه قم ،و
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مینماید(.الغیبة ،ص)720
ّ
سعد بن عبدالله از محدثین بزر این حوزه به شمار میآید .نگاشته پیش رو به بررسی زوایـای
ّ
مختلف زندگی علمی این محدث و دانشمند قمی پرداخته است .اهمیت سعد بن عبداللـه عـالوه

وحدت یا وجود رونهـای گونـاگون مـوثر اسـت و عـاملی در جلـوگیری از نگـاهی تـک بعـدی و
گزینشی به حوزه حدیثی قم میگردد .و ایـن نمونـهای از مـواردی اسـت کـه تالشـی پژوهشـی را
میطلبد.
اشعریون و قم

از مهمترین دالئل انتقال فعالیت حدیثی شیعه از عراق بـه ایـران ،فشـار روز افـزون عباسـیان بـر
فقها و محدثان شیعی در عراق بود .شهر قم اولین مرکز تشیع در ایـران بـوده اسـت زیـرا سـابقه
تشـیع آن بــه دهــههای پایـانی قــرن اول بــاز مــیگـردد(.ن.ک :ت اریت تش یع در ای ران ،ص)992
اشعریون از نخستین عرب هائی هستند که قم را به عنوان محل سکونت خـود انتخـاب نمودنـد.
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ایشان در اصل از جنوب جزیر :العرب به مدینه آمده بودند و پس از نفوذ اسالم به عراق ،در کوفه
ساکن شدند .در خاندان اشعری عالوه بر روحیـات ضـد امـوی ،زمینـههای شـیعی وجـود داشـته
است .سائب بن مالک ،بزر اشعریون ،از همراهان و وافدین به سوی پیامبر اکرم

بود که به

کوفه هجرت مینماید و در آن شهر رحل اقامت میگزیند(.رجال طوسی ،ص 60؛ رجال نجاشی،
ص )87در مورد نخستین افرادی که از طائفه اشعری در قم ساکن شـدهاند آورده شـده :أول مـن
سکن قم من آبائه ،سعد بن مالک بن اْلحوص و أبو جعفر (رجال طوسی ،ص .)60نوادگان مالک
بن عامر اشعری ،1در دوران حجاج بن یوسف ثقفی ،بر اثر فزونـی تهدیـدی کـه متوجـه آنـان بـود
تصمیم به ترک عراق گرفته و سر انجام در قم ساکن میشوند .شهر قم با ورود این گروه از اعراب
اشعری با گرایشهای شیعی ،به پایگاهی برای تشیع در ایران به منصه ظهور رسید .مؤلـف تـاری
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قم ،اشعریون را جز اولین افرادی میداند که تشیع را به صورت رسـمی و علنـی در ایـران اظهـار
نمودند( .تاریت قم ،ص )729و اینگونه قم به صورت یک مرکز قـوی و محـ

شـیعی آن هـم از

نوع تشیع اعتقادی نمود یافت.
ّ
سعد بن عبدالله بن ابی خلف که به اشـعری و قمـی و کنیـه ابوالقاسـم معرفـی شـده اسـت از
نسلهای بعدی اشعریون است که از بزرگان و سرشناسان شیعیان عصر خود بـه شـمار مـیرفتـه
است .ارباب رجال و تراجم سال والدت وی را یاد نکردهاند ،اما وفات وی مردد در دو سال اسـت،
یکی سال  755ﮬ .ق و دیگری  109ﮬ .ق ،نجاشی قول دوم را صحیح تر دانسته و از دیدگاه اول با
عبارت "و قیل" یاد نموده است( .رجال نجاشی ،ص )928در رابطه با مکـان والدت و وفـات سـعد
نیز تصریحی مشاهده نمیشود ،شاید دلیل آن روشنی رشد و نمو سعد در قم بوده ،چرا کـه وی از
نژاد اشعریونی است که پس از هجرت ،قـم را بـرای زنـدگی برگزیدنـد .از ویژگیهـای اخالقـی او
بزر منشی او ذکر شده است .تبحر علمی ویژۀ او در فقه بوده است و از فقها برتر جمعیت شیعه
شمرده شده است(رجال نجاشی ،ص928؛ رجال طوس ی ،ص )795بگونـهای کـه شـی صـدوق
درباره کتاب الرحمة وی که از کتب فقهی سعد است آن را کتاب مرجع و مشـهور مـیخوانـد و در
ّ
من الیحضره الفقیه آورده است" ،کتاب الرحمة لسعد بن عبد الله من الکتب المشهوره التی علیها
المعول و إلیها المرجع"( .معجم رجال الحدیث ،ج ، 8ص)25
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 .1وی از جمله کسانی است که در جریان فتوحات وارد قم شده است.

مالقات با امام
ّ
طبر گزارنهای تاریخی و رجالی ،سعد بن عبدالله در زمـان حیـات امـام حسـن عسـگری

شهرت شخصیتی و آغاز زندگی علمی خود را شروع نموده است .اما آیا وی توفیر دیدار امام خود
را نیز پیدا نموده است و با امام مالقات داشته است؟ یا این که نمـیتـوان وی را از اصـحاب امـام
عسگری

به شمار آورد .امری که پاس این پرسش را با کمی پیچیدگی مواجه نموده روایتی از

سعد در کمال الدین شـی صـدوق و کتـاب احتج ا مرحـوم طبرسـی اسـت( .کمالال دین ،ج،7
ص252؛ االحتجا  ،ج ،7ص 768ـ  )722اظهار نظرهای مختلف نسبت بـه ایـن گـزارن ،سـبب
تعدد دیدگاهها در این مورد شده است .گروهی آن را صحیح دانسته و سعد را جـز اصـحاب امـام
ّ
عسگری و جز کسانی که توفیر مالقات حضرت حجت(عجل الله فرجـه الشـریف) را پیـدا
گسترده و امور مهمی میداند که ثابت کننده امامت امام زمان

با نص و معجزه مـیشـمرد و

این که امت در نصب امام از خود اختیاری ندارند(.ملی ال المل ارم ،ج ،9ص 72ـ  )78در مقابـل
گروهی با تمسک به قرائنی از خود روایت ،آن را صحیح ندانسته و روایـت و داسـتانی وضـع شـده
معرفی نموده اند .از جمله اشکالت مطرح شده آن است که ،به تحقیر احمد بن اسحاق تا زمان
ّ
نائب سوم ،حسین بن روح (رضوان الله تعالی علیه) ،زنده بـوده اسـت در حـالی کـه طبـر روایـت
کتاب احتجا وی پس از بازگشت از سـامرا در زمـان حیـات حضـرت امـام حسـن عسـگری
رحلت نموده است .با این حـال مرحـوم نجاشـی معتقـد بـه مالقـات سـعد بـا امـام عسـگری
میباشد .برخی کوشیدهاند تا میان روایات این مسئله توفیقی ایجاد کنند (تهذیب المقال فی تنقیح
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نموده میدانند ،از جمله میرزا محمد تقـی أصـفهانی در ملی ال المل ارم آن را مشـتمل بـر فوائـد

رجال النجاشی ،ج، 1شرح ص 228ـ  )250اما به نظر میرسد توجیه مطرح شده از ایشان عـالوه
بر دوری از ذهن ،با روایات ،از جهات دیگری تعارض مییابد و توجیه مناسبی نمیباشد ،چـرا کـه
نقش سعد در به خاک سپاری احمـد بـن اسـحاق و همراهـی بـا هـم پـس از بازگشـت از خـدمت
امام

منافی این توجیهات است .البته بر فرض صحت روایـت ،ایـن روایـت معـارض بـا کـالم

مرحوم شی مبنی بر عدم علم به روایت از امام عسگری
روایت نیز اشارهای به نقل روایت وی از امام عسگری

توسط سعد ،نمیباشـد زیـرا در ایـن
نشده است( .مجلة تراثن ا ،9202 ،ج،2
از جهـت سـند

ص )56مرحوم خوئی معتقد است ،روایت کمال الدین در مالقات سعد با امام
ً
جدا روایت ضعیفی است ،چرا که محمد بن بحر بن سهل شیبانی توثیر نشده اسـت و وی مـتهم
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ّ
به غلو است .دیگر راویان در سند نیز از رجال مجهول میباشند .آیت الله خوئی بـه لحـاظ محتـوا
نیز روایت را مشتمل بر دو امر ناممکن میداند (معجم رجال الحدیث ،ج ،5ص 87و )81همچنین
ّ
بنابر نقل سید محسن امین در اعیان الشیعه شهید ثانی (رضوان الله علیه) در حاشـیه الخغص ه
ّ
معتقد است آثار وضع در حکایت مرحوم صدوق در کتاب کمال الدین از مالقات سعدبن عبدالله با
امام عسگری مشهود میباشد.
ّ
جایگاه سعد بن عبدالله

ّ
آن چه در مورد وثاقت سعد بن عبدالله ،سبب تعجب مت خرین از ابن داود شده آن است که ،ابـن
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داود در کتاب رجال خویش کـه از دو بخـش عمـده تشـکیل شـده و راویـان مـورد اعتمـاد و روات
ّ
ضعیف را از هم جدا نموده است ،نام سعد بن عبدالله را در هر دو بخش آورده اسـت .جهـت ایـن
امر از آنروست که بنا بر کالم صاحب اعیان الشیعه و دیگر بزرگان کسی در وثاقت و جاللت سـعد
ّ
بن عبدالله شکی ندارد.
شهید ثانی و مال محسن امین بر این باورند که دلیل آورده شدن سعد در قسم دوم توسط ابن
داود ،تضعیفی است که از برخی اصـحاب در مالقـات وی بـا امـام حسـن عسـگری

صـورت

گرفته است ،ایشان ادامه میدهد ،این که این حکایت ساختگی است ،امر روشنی است ،اما ایـن
امر نمیتواند دلیل و موجبی برای قدح سعد به شمار آید(.1اعیان الشیعه ،ج ،2ص775و)776
ّ
سعد بن عبدالله و حدیث
ّ
مهارت گسترده در حدیث شیعه،
در مورد نقش سعد بن عبدالل ه در حدیث آمده ،او عالوه بر
ِ
به حدی ث اهل سنت نی ز آشنائی داشته است بگونه ای که برای شنی دن و در ی افت حدیث از
آنان تن به سفرهای متعددی داده است و در ای ن جر ی ان با بزرگانی از محدثین اهل سنت
مالقــات نمــوده اســت (.رج ال نجاش ی  ،ص  ) 928تعب ی ـر« ســمع مــن حــدی ث العامــة ش ـی ئا
کثی را»( همان) درباره او نشان می دهد او در ای ن امر پشتکار و جدیت ز یادی داشته و هدف ی

034

 .1مرحوم شهید ثانی در تعلیقه خود بر رجال ابن داود در این باره مینویسد :ذکر المصنف لسعد بـن عبـد اللـه فـی هـذا
القسم عجیب إذ ال خالف بین أصحابنا فی ثقته وجاللته وغزار :علمه یعلم ذلک من کتبهم وان کان الباعث له علـی
ذلک حکایة النجاشی عن بع أصحابنا ضـعف لقـا العسـکری ع فهـو أعجـب ْلن ذلـک ال یقتضـی الطعـن بوجـه
الضرور.:

خاص را از ای ن کار دنبال می نموده  ،چرا که در باره مالقات او با محـدثی ن و بزرگـان اهـل
سنت اختالفی وجود ندارد 1اما در مورد مالقات او با امام هم عصرن و کسـب حـدیث یـا
عرضه ی حدیث به ایشان  ،تردیدی جدی در می ان اصحاب رجـال مشـاهده مـیشـود .وی
عالوه بر شنیدن حدی ث که دغدغه اصلی حیات وی به شمار مـی رفتـه اسـت ،در تـ لیف و
تصنیف حدیث نی ز کوشا و پر تالن بوده است .به عبارتی او میکوشی ده حلقه اتصال حدی ث
از دوره قبل به دوره پس از خود باشد .از وی بیش از  9622روای ت در کتب اربعه بـه جـای
مانده است.
شاگردان و اساتید

الحسین بن بابویه با حدود  61درصد نقل نموده است .پس از علی بن حسین بـن بابویـه  ،محمـد
بن قولویه با  95درصد ،سپس محمد بن حسن بن ولید با  91درصد و احمد بن محمـد بـن یحیـی
العطار با کمتر از دو درصد وجود دارند.
اما اساتید سعد ،طبر آمار ،احمد بن محمد بن عیسی اشعری با  21درصد ،محمد بن حسین
بن ابی الخطاب با  99درصد ،محمد بن عیسی بن عبید با  8درصـد ،احمـد بـن محمـد بـن خالـد
برقی با  2درصد،یعقوب بن یزید انباری با  1درصد ،و ایوب بن نوح بن دراج و ابـراهیم بـن هاشـم
قمی و موسی بن حسن بن عامر اشعری هر کدام با حدود  7درصد جـز اسـاتیدی هسـتند کـه از
ّ
طریر سعد بن عبدالله در کتب مذکور روایتهای ایشان مذکور گردیده است.
 .1تاری وفات چهار تن از اساتید سنی مذهب سعد بن عبدالله(یعنی؛ الحسن بن عرفة و محمد بن عبد الملک الـدقیقی
و أبو حاتم الرازی و عباس الترقفی ) با توجه به سال وفات سعد بن عبدالله نشان میدهد ارتباط سعد با اهـل سـنت و
مسافرتهای علمی او در این زمینه مربوط به سالهای میانی عمر علمی او میباشد .نکته دیگـر ،اسـتفاده علمـی از
ً
این افراد در تایید مذهب امامیه با توجه به نقل روایات فراوان ،خصوصا از رازی در شـ ن و عظمـت اهـل بیـت(علیهم
السالم) نشان از عمر تفکر و جامعیت فکر سعد بن عبدالله دارد( .نگارنـده بـه دلیـل رعایـت حجـم مقالـه مجبـور بـه
حذف این قسمت شده است برای آگاهی از اساتید سنی سعد بن عبدالله و شرح حال آنهـا ن.ک( :خطیـب بوـدادی،
 ،1111ج ،12ص111و ،111ج 1ص ،121 – 125ج1ص111و152؛ ابــن عســاکر ،1111 ،ج ،26ص211 – 263؛
ابن حجر ،1121 ،ج ،5ص125و126؛ مزی ،1111 ،ج ،11ص 215ـ  ،213ج ،21ص 131ـ  ،131ج ،6ص226؛
شـــاهرودی ،1115 ،ج ،3ص  ،155ج2ص  121ـ 112؛ خـــوئی ،1111 ،ج ،16ص 65و ،66ج5ص111و112؛
تستری ،1125 ،ج ،11ص266و)261

ّ
سعد بن عبدالله و گسترهی فعالیت علمی حوزهی حدیثی قم

آمار بـه دسـت
در بررسی شخصیت علمی یکی از معیارها ،واکاوی شاگردان و اساتید است .ط
بر ِ
ّ
آمده از روایات کتب اربعه و کتاب وسائل الشیعه ،بیشتر روایتهای سعد بن عبداللـه را ،علـی بـن

035
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این آمار در کتب اربعه اینگونه میباشد؛ اساتید(روی عن) :یعقوب بن یزیـدانباری  11روایـت
دو درصد ،موسی بن الحسنبن عامر اشعری  56روایت سه درصد ،محمد بن عیسـیبن عبیـد 12
روایت دو درصد ،محمد بن الحسین بن أبی الخطاب  702روایت دوازده درصد ،أیوب بن نـوح بـن
دراج  18روایت دو درصد ،أحمد بن محمد بن عیسیاشعری  596روایت پنجاه و پنر درصد ،أحمد
بن الحسن بن علی بن فضال  66روایت چهار درصد .شاگردان (روی عنه) :علی بن الحسین بن
بابویه  22روایت یازده درصد ،محمد بن الحسن بن احمد بن ولید  952روایت چهل درصد ،محمـد
بن قولویه  955چهل درصد ،محمد بن یحیی العطار  8روایت دو درصد ،محمد بن یعقـوب کلینـی
1
 97روایت سه درصد.
ّ
در کافی شریف عنوان سعد یک مرتبه و عنوان سعد بن عبدالله بیست و شش مرتبـه در سـند
ّ
روایات ذکر شده است ،که از مجموع  72روایتی که نام سعد بن عبداللـه در آن آمـده  97روایـت را
مرحوم کلینی بدون واسطه از سعد نقل میکند یعنی حدود  22درصد روایاتی که ایشان در کافی از
سعد آورده است ،و هشت روایت ،حدود  10درصد را با واسطه محمد بن یحیی العطار که در چهار
روایت دیگر از مجموع بیست و هفت روایت محمد بن یحیی العطـار نیـز بعـالوه دیگـران (غیـره)
وجود دارد ،و دو روایت را از عد :من اصحابنا و یک روایت از علی بن محمـد بـن عـالن کلینـی از
ّ
2
سعد بن عبدالله نقل میکند.
واسطه در طر ی ِق به کتب و روایات

آن چنان که از فهرست شی طوسی استفاده میشود ،احمد بن محمد بن عیسی بیشترین آمار را
ّ
ات انتقال یافته از سعد بن عبدالله به خود اختصاص
از میان کسانی که در طریر نقل کتب و روای ِ
داده است .نام وی در سی و یک طریر ذکر شده است .احمـد بـن محمـد ،شـی  ،وجیـه و فقیـه
قمیون معرفی شده (فهرست طوسی ،ص60؛ رجال نجاشی ،ص )87و مورد توثیر اربـاب رجـال
قرار گرفته است (رجال طوسی ،ص )121وی با سه امام مالقات نموده اسـت ،یعنـی امـام رضـا،
ّ
امام محمد تقی و امـام هـادی (صـلوات اللـه علـیهم اجمعـین) (رج ال نجاش ی ،9296 ،ص87؛
خغصه االقوال ،ص )92از جمله توصیفات وی به مسئله ریاست وی بر شهر قم اشـاره شـده بـه
گونهای که سالطین و م موران آنها با وی مالقات میکردند (رجال نجاشی ،ص )87کنیه احمـد
 .1این آمار و نام اساتید و شاگردان ما را در شناخت گرایش فکری سعد یاری خواهد نمود که به آن اشاره خواهد شد.
 .2بررسی گونه تعامل مرحوم کلینی با روایات سعد در ادامه بیان میشود.

بن محمد بن عیسی ،ابوجعفر است (رجال نجاشی ،ص )87مرحوم عالمه حلی در دومین فایـده
در خغصة االقوال مینویسد:
مرحـوم شـی و دیگـران در بسـیاری از سـندهای روایـات و اخبـار آوردهانـد کـه سـعد بـن
ّ
عبدالله از ابو جعفر نقل روایت نموده که مراد از ابی جعفر در این اسناد احمـد بـن محمـد
بن عیسی میباشد(خغصه القوال ،ص.)729

از جمله کتابهای احمد بن محمد به این موارد اشاره شده است :کتاب التوحید ،کتاب فضل
ّ
النبی صلی الله علیه و آله ،کتاب المتعة ،کتاب النوادر ،کتاب الناست و المنسوخ ،کتاب األظل ة،
کتاب المسوخ ،کتاب فضائل العرب،کتابا ف ی الح (رج ال نجاش ی ،ص87؛ فهرس ت طوس ی،
ص)60

واقع شده است .وی اهل کوفه بوده است (فهرس ت طوس ی ،ص200؛ رج ال طوس ی ،ص)128
ّ
سومین شخصیتی که در طریر کتب مختلفی تا سعد بن عبدالله واقع شده احمد بـن محمـد بـن
خالد برقی(رجال نجاشی ،ص )26است که نام وی در دوازده مورد ذکر شده است .در ترجمـه وی
آوردهاند ،وی در اصل کوفی است .خالد و پدرن ،بعد از قتل محمد بن علـی توسـط والـی عـراق
پس از قیام زید بن علی ،به برقه قم مهاجرت میکنند(.فهرست طوسی ،ص )59در توصیفش بـا
وجود توثیر شخص او ،وی را راوی اخبار ضعیف و کسـی کـه بـه اخبـار مرسـل اعتمـاد مـیکنـد
معرفی شده است( 1.رجال نجاشی ،ص)26

ّ
سعد بن عبدالله و گسترهی فعالیت علمی حوزهی حدیثی قم

محمد بن حسین معروف به ابن ابی الخطاب(رجال نجاشی ،ص )112در ردیف بعـد از احمـد
ّ
بن محمد بن عیسی ،در شانزده طریر نقل کتب تا مولفین آنها ،توسط سعد بن عبد اللـه اشـعری

ّ
محمد بن حسن بن ولید در فهرست مرحوم شی در طریر  50کتاب از سعد بن عبدالله ذکـر

گردیده است که بیشترین واسطه در طریر نقل کتب از سعد میباشد .وی از مشای و بزرگان قـم
است(فهرست طوسی ،ص227؛ رجال نجاشی ،ص )181مرحوم شی الطائفه پس از ثقه معرفـی
کردن وی و بیان آگاهی او به علم فقه مینویسد:
 .1مرحوم نجاشی کتاب محاسن او را که شامل کتب متعـددی (نـود کتـاب ،در فهرس ت مرحـوم شـی طوسـی نـام 8۶
کتابش آمده) میباشد بعالوه سائر کتب وی ذکر میکند( .رجال نجاش ی ،ص )77مرحـوم شـی او را دارای ت لیفـات
زیادی میداند که نام برخی از آنها را در فهرست خود آورده است( .شی طوسی ،بی تـا ،ص )۵2و سـپس در یکـی از
طرق انتقال این کتب به خود مینویسد :أخبرنا بها ابن أبی جید عن محمد بن الحسن بن الولید عن سعد بن عبد اللـه
عن أحمد بن أبی عبد الله(احمد بن محمد بن خالد) بجمیع کتبه و روایاته( .فهرست طوسی ،ص)۵۴

037

یروی عن الصفار و سعد(.رجال طوسی ،ص)215
سال وفات وی را  121بیان کرده اند(رجال نجاشی ،ص .)181پس از محمد بـن حسـن
بن ولید ،علی بن حسین بن بابویه با  29مورد در طریر انتقـال کتـب از سـعد تـا مـؤلفین
آنها قرار دارد .علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی از مشای قم در زمان خود و جز
متقدیمن از مشای قم و فقیه و از موثقان معرفی شده است(1.رج ال نجاش ی ،ص)769
مرحــوم شـی طوسـی او را دارای کتابهــای زیـادی معرفـی مینمایـد (رج ال طوس ی،
ّ
ص )722از دیگر شاگردان و واسطههای نقل کتب از طریر سعد بـن عبداللـه مـیتـوان
به این اشخاص نیز اشاره کرد؛ حسن بن ولید (در پنر طریر) ،محمد بن یحیـی العطـار،
موسی بن متوکل (در دو طریر) ،محمد بن موسی بن متوکل ،محمد بن علی عن أبیه.

ّ
با دقت در اساتید سعد بن عبدالله میتوان گفت وی در شاگردی بزرگانی که انتقال دهندگان
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اصلی حدیث از کوفه به قم میباشند کوشا بـوده اسـت .از آن جـا کـه گرایشـهای انتقـال دهنـده
حدیث به قم را از نگاهی میتوان به دو خط موافقان و مخالفان هشام بن حکم تقسیم نمود2؛(در
ّ
ادامه به نقش و جایگاه هشام اشاره خواهد شد) سعد بن عبدالله را میتوان دارای گرایش مخالف
با خط فکری هشام بن حکم قرار داد .این ادعا با توجه به اساتید و شاگردانش همانند ابن ولید که
به نقل حدیث از محمد بن عیسی بن عبید و همچنین علی بن ابراهیم که نماینده فکـری هشـام
در قم است توجه چندانی ندارد ،قابل پیگیری است .همچنین ابن قولویه پدر نیز کـه از خـواص و
ّ
نزدیکان فکری سعد بن عبدالله به شمار میرود به نقل حدیث از علی بن ابراهیم بن هاشم که در
گرایش انتقال حدیث از خط فکری هشام است توجهی ندارد .از دیگر شواهد بر ایـن ادعـا اینکـه،
ّ
سعد بن عبدالله از صالح بن سندی که از شاگردان یونس بن عبدالرحمن و استاد علی بن ابراهیم
و در خط هشام بن حکم است نقل روایت نمیکند .در طرف مقابل علی بن ابراهیم از یعقـوب بـن
 . 1وی در سفری به عراق از ابوالقاسم حسین بـن روح نائـب حضـرت ولـی عصـر (صـلوات اللـه علیـه و آبائـه) تقاضـای
فرزندانی پسر میکند که به برکت دعای حضرت خداوند منان به وی دو پسر یعنی شی صدوق و برادرن عنایت
فرمود که واسطه های نقل کتب و روایات عدیدۀ پدر گردیدند( .رج ال نجاش ی ،ص )2۶2وفـات وی سـال  329ذکـر
شده است (همان ،ص)2۶2
 . 2البته این تفکیک ،با مقیاس گونه های رفتاری نسبت به افکار هشام در میـان برخـی از محـدثین قـم قابـل پیگیـری
است .از سوی دیگر باید به افرادی در قم اشاره نمود که در نقل ،به گرایش خاصی پایبند نیستند و از هـر دو گـروه بـه
نقل روایت میپردازد ،بزرگانی همانند عبدالله بن جعفر حمیری ،حسین بن سعید اهوازی ،محمد بن حسـین بـن ابـی
الخطاب ،حسن بن موسی الخشاب ،محمد بن خالد برقی .با این حـال تمـایز توجـه دو طیـف از محـدثین قـم بـه آرا
هشام معیار این جدا سازی میتواند قرار گیرد.

کتب یونس التی هی بالروایات کلها صحیحه یعتمد علیها اال ما ینفرد به محمد بن

عیسی بن عبید و لم یروه غیره فانه ال یعتمد علیه و الیفتی به( .فهرست طوسی،
ص)215

جمله "ال یفتی به" نشان میدهد مقصود از کتب یونس کتب فقهی اوست .از سوی دیگر ابـن
ولید حکم به صحت کتب فقهی یونس میدهد و یکی از سـه طریـر بـه کتـب یـونس ،سـعد بـن
ّ
عبدالله (همان ،ص )599میباشد از این رو اعتماد گرایش سعد و ابن ولید نسبت به احادیث خط
هشام و یونس ،در موضوع فقه نباید موجب خلط این دو حیثیت و جایگاه باشـد .در مـورد مفهـوم
منفردات ابن ولید نیز به صورت مستقل سخن گفته شده است 2.در نتیجه نقل روایات ابن ولید از
طریر سعد ،نسبت به روایات یونس نمیتواند دلیلی بر موافقت تام سعد و ابن ولید با گرایش هشام
باشد ،زیرا یاد کرد نگارن کتابی در مثالب و رد هشام و یونس توسط سعد ،گواه بر وجـود تعـارض
اندیشهها در حوزهای از مسائل دین ،که بایـد آن را حـوزه اصـول دیـن و بیشـتر در مسـئله امامـت
دانست امری روشن است.
 .1شناسائی گرایش های حوزه های حدیثی و فضای حاکم بر یک حوزه حدیثی و سیر این مسـئله در حـوزه هـای دیگـر
حدیثی امری مهم ،دراز دامنه و نیازمند پژوهشهای متعددی است که این نگاشته گوشـه ای از آنـرا بیـان مینمایـد.
البته توجه به این نکته مهم است که برخی از مستشرقین با بزر نمائی سعی در جریان سازی از این مسـائل دارنـد و
این امر با اغـراض گونـاگونی هماننـد بیـان اختالفـات عمیـر در عصـر امـام و نتـایر و پیامـدهای دلخـواه آنـان
روبروست .اما در حقیقت میتوان این امور را با تعبیر گرایش مورد تحلیل قرار داد.
 .2ن.ک «ابن ولید و مستثنیات وی» ،مجله علمی پژوهشی حدیث پژوهی ،سال  ،2392ن.9

ّ
سعد بن عبدالله و گسترهی فعالیت علمی حوزهی حدیثی قم

یزید انباری که کتابی در رد یونس بن عبدالرحمن نگاشته است روایت محدودی دارد اما سعد بـن
ّ
عبدالله به نقل روایت از وی پرداخته است .از اساتید مهم یعقوب ،ابن ابی عمیر است کـه شـاگرد
خاص هشام بن سالم و در گرایش مخالف هشام بن حکم میباشد .نتیجه این امـر آن اسـت کـه
نقل حدیث ایشان از طریر راویان موافر شیوه هشام بن حکم محدود و یا ممنوع میباشد 1.البته
مـیتــوان از جهتـی بحــث سـیالن طبقــات و عامــل بــودن ایـن مســئله را در ایـن رویکــرد دخیـل
دانست(در ادمه توضیح بیشتری از این مسئله خواهد آمد) اما به هر سوی ،بررسی محور موضوع
اختالفی محدثین قم در حـوزه مسـائل دیـن ،خـود نکتـهای دارای اهمیـت اسـت .قـرائن نشـان
میدهد این اختالف در حوزه مسائل فقهی دارای جایگاه اساسی نبوده است .از شواهد این ادعـا
کالم شی صدوق از استادن ابن ولید نسبت به یونس بن عبدالرحمن مـیباشـد .عبـارت بیـانگر
دیدگاه ابن ولید اینگونه نقل شده است:

039

گونههای تعامل با آراء هشام

هشام بن حکم ،ابومحمد ،سرشناسترین نماینده کالم امامیه در زمان امام جعفـر صـادق
امام موسی الکاظم

بود .او پیش از آنکه توسط امـام صـادق

و

بـه مـذهب امامیـه بگـرود،

جهمی مذهب بوده است (رجال کشی ،ص )752و در سـال  925هجـری قمـری درگذشـت .وی
مدتی کوتاه در بوداد میزیسته است .از بین متکلمان عصر حضور میتوان خـط فکـری هشـام و
پیروانش را یکی از مهمترین گرایشهای فکری دانست .حجم ارجاعاتی که به وی و پیـروانش در
کتب ملل و نحل داده شده و حمالتی که از سوی معتزلیان به وی صورت گرفتـه اسـت ،اهمیـت
وی را در بین امامیه نشان میدهد .مناظراتی که از او در کتب مختلف بیان شده است نیز شـاهد
مهم دیگری بر این جایگاه است(.رک :هشام بن حکم ،ص 759ـ  )101به جز این موارد میتـوان
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هشام و پس از او یونس (شاگرد ارشد وی )1را رهبـر فکـری گروهـی از متکلمـان امامیـه در دوره
خودشــان و پــس از آن دانســت .ایــن کــه در کت ـب رجــال برخ ـی از اصــحاب را «مــن اصــحاب
هشام»(تفسیر قمی ،ج ،9ص70؛ رجال طوسی ،ص )725یا «یونسی»(رج ال طوس ی ،ص165؛
رجال نجاشی ،ص )106معرفی کردهاند ،شاهد مهمی بر این ادعاست .با نگاهی تاری کالمی به
این مسئله خواهیم پرداخت که آیا گزارن یا گزارن هایی وجود دارد که بیانگر پیروی یا مخالفـت
با تفکرات و اندیشههای خاص هشام بن حکم و شاگردان وی میباشـد .مـدارس کالمـی رقیـب
وی در برخی نکات و محدثان امامی که به کلی با کـالم مخـالف بودنـد ،بـه طـور اصـولی بـا او و
مکتبان مخالفت کردند( .ن.ک :مجله تراثنا ،ن 10و ،19ص 922ـ  )968اندیشـههای هشـام
بن حکم در بین امامیان معاصر و پس از او پیروانی پیـدا کـرد .از افـرادی کـه میتـوان میـراثدار
اصلی تفکر هشام دانست ،یونس بن عبدالرحمن قمی اسـت .کشـی اخبـار بسـیار دربـاره او نقـل
ً
میکنـد و در جـایی صـراحتا او را از غلمـان هشــام (شـاگردان هشـام) میدانـد( .رج ال طوس ی،
ص728و )515اندیشههای هشام بن حکم و یونس از سویی به نیشابور و از سوی دیگـری بـه قـم
منتقل شد .انتقال این گرایش فکری به نیشابور مدیون تالنهای فضل بـن شـاذان و شـاگردان
وی در نیشابور مانند علی بن محمد بن قتیبه بود(.رک :همـان ،ص 282ـ  )258فضـل بـه گفتـه
خودن آخرین متکلم از نسل هشام بن حکم است( .همان ،ص)515

041

 .1از شاگردان هشام میتوان به ،ابوجعفر سکاک ،علی بن منصور ،علی بن اسـماعیل میثمـی ،محمـد بـن عیسـی بـن
عبید ،جعفربن عیسی بن عبید ،فضل بن شاذان ،حکم بن هشام ،ابومالک حضرمی اشاره نمود.

گرایش فکری هشام و یونس در قم نیز به همت محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد و ابـراهیم بـن
هاشم گسترن یافت .ابراهیم بن هاشم نخستین فردی بوده است که اندیشـهها و میـراث علمـی
مکتب کوفه را به قم منتقل کـرد( .رج ال نجاش ی ،ص )96پـیش از ایـن گفتـیم کـه وی در خـط
فکری هشام و یونس جای دارد .محمد بن عیسی بن عبید نیز بخش قابل توجهی از آثار یونس را
به قم منتقل کرده است و خود نیز در این گرایش فکری قرار دارد .چندی بعد کلینی شـاگرد علـی
بن ابراهیم این خط فکری را ادامه داد و آن را به بوداد نیـز منتقـل کـرد .در برابـر گـرایش فکـری
هشام بن حکم و یونس بن عبدالرحمن در قم سه موضع متفاوت اتخاذ شد:
 .9برخی مانند مانند احمد بن محمد بن عیسی اشعری (در برههای از زمان) ،علی بن حدید و

عنوان ملالب هشام و ی ونس نگاشـته اسـت(رج ال نجاش ی ،ص )922و هنگـامی کـه علـی بـن
ابراهیم در کتاب فی معنی هشام و یونس(همان ،ص )760از برخی از عقاید آنها دفاع میکند ،در
کتاب الرد علی علی بن ابراهیم فی معنی هشام و یونس بـه سـخنان او پاسـ میدهـد( .همـان،
ص)760
 .7برخی دیگر مانند ابن ولید تنها کتابهای حـدیث یـونس در موضـوع فقـه را پذیرفتهانـد .از
دیدگاه وی کتابهای روایی یونس در این حوزه نیز در صورتی میتواند مبنای صـدور حکـم باشـد
که تنها از طریر محمد بن عیسی بن عبید نقل نشده باشد( .فهرست طوس ی ،ص )981البتـه از

ّ
سعد بن عبدالله و گسترهی فعالیت علمی حوزهی حدیثی قم

یونس بن بهمن موضعی منفی نسبت به هشام و یونس اتخـاذ کردنـد( .رج ال طوس ی ،ص)252
ّ
نماینده جدی این تفکر پس از این افراد سعد بن عبداللـه(755هــ.ق) اسـت .وی حتـی کتـابی بـا

وی سخنی در رابطه با هشام بن حکم وجود ندارد.
 .1برخی دیگر مانند ابراهیم بن هاشم و پس از او پسرن علی که امتداد خط فکـری اوسـت،
موضع مثبتی نسبت به این گرایش نشان دادند و حتی همان طور کـه گفتـه شـد ،وی در دفـاع از
این دو شخصیت کتابی با عنوان فی معنی هشام و یـونس مینگـارد .وی هـم طریـر محمـد بـن
عیسی بن عبید و هم طریر ابراهیم بن هاشم را میپذیرد .وی همچنـین در بحـث ر یـت روایتـی
نقل میکند که دیدگاه هشام بن حکم را ت یید و هشام بن سالم را انکار میکند( .تفسیر قمی ،ج،9
ص )70البته باید به این سه گروه افرادی که از آنها موضع خاصی گـزارن نشـده اسـت ،هماننـد
حسین بن سعید ،صفار ،محمد بن یحی العطار را اضافه نمود.

040

گونۀ تعامل مرحوم صدوق و مرحوم کلینی با روایات سعد

شی صدوق و مرحوم کلینی از با نفـوذ تـرین محـدثین جهـان تشـیع مـیباشـند کـه نیـاز حـدیثی
اندیشمندان پس از خود را با نگارن جوامع و کتب حـدیثی پاسـخگو و مرجـع مهـم در ایـن حـوزه
و روایـاتی دیگـر مطـرح

گردیدند .از مسائلی که در ذیل روایت مالقات سعد با امـام عسـگری
ّ
شده است ،واسطه بودن میان مرحوم شی صدوق تا سـعد بـن عبداللـه اشـعری اسـت؟ چـرا کـه
برخی ،یکی از وجوه ضعف این روایت را وجود واسطههای متعدد میان شـی صـدوق و سـعد بـن
ّ
عبدالله میدانند و معتقدند شی صدوق یا بی واسطه و یا بـا یـک واسـطه بـه نقـل روایـت از سـعد
میپردازد ،اما در این روایت واسطههای متعددی در میان است .برخی محققین وجود واسطههای
متعدد را در دیگر روایات شی صدوق از سعد هم مطرح میدانند و معتقدند این امر تنها مخـتص
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این روایت نیست ،لذا این دلیل از دالئل ضعف روایت نمیتواند محسوب شود( .تهذیب المقال فی
تنقیح کتاب رجال نجاشی ،ج1؛ شرح ص 228ـ  )250مرحوم صدوق در امالی مجلس  61حدیث
ّ
اول در طریر حدیث مینویسد :حدثنا سعد بن عبدالله(،امالی صدوق ،ص )209کـه ظـاهر سـند
ّ
آن است که مرحوم صدوق از سعد بن عبدالله بدون واسطه نقل حدیث میکند .ایـن امـر محـالی
است چرا که سعد میان سال  755تا  109وفات نموده در حالی که مرحوم صدوق بعد از این تاری
به دنیا آمده است ،از این رو میان این طریر واسطهای ساقط شده است(.معجم رج ال الح دیث،
ج ،5ص )81اما این روایت در کمال الدین و علل الشرایع با واسطه "ابی" نقل شده اسـت( .کم ال
الدین و تمام النعمه ،ج ،9ص706؛ علل الش رایع ،ج ،9ص )708از ایـن رو روایـات شـی صـدوق
بیشتر با یک واسطه از طریر پدرن یا محمد بن حسن بن ولید یا احمد بن محمـد بـن یحیـی بـه
ّ
سعد بن عبدالله میرسد(.ثغثیات الللینی ،ص)20
ّ
از سعد بن عبد الله اشعری  72روایت در کافی نقل شده که در نوزده مورد مرحـوم کلینـی نـام
ّ
ّ
ّ
سعد را همراه نام عبدالله بن جعفر حمیری به این شکل بیان مینماید؛ سعد بن عبد الله وعبد الله
ّ
ّ
ابن جعفر الحمیری ،و یا بدین گونه ،عبد الله بن جعفر و سعد ابن عبد الله جمیعا عن إبراهیم بـن
مهزیار ،و یا سعد و أحمد بن محمد جمیعا عن إبراهیم بن مهزیار .برخی محققین با توجه بـه ایـن
ّ
که سعد بن عبدالله همچنان که بررسـی عنـاوین کتابهـای او داللـت دارد از اصـحاب اصـول و

042

صاحب کتابهای متعددی بوده است ،اما مرحوم کلینی در فرو کافی از شی و استاد خود سعد
ّ
بــن عبداللــه اشــعری نقــل روای ـت نمــیکنــد ،هرچنــد مرحــوم کلین ـی از ســعد در تــاری موالی ـد

ائمه

ّ
(نقل روایت دارد ،در تبیین رون مرحوم کلینی و تعامل او بـا سـعد بـن عبداللـه ،وجـه و

دلیل این امر را اینگونه دانستهاند که ،سعد از آن جا که راوی احادیث شاذ میباشد و یا این که او
از شواذ و ضعفا نقل روایت نموده است از این رو ،برای احتیاطی که در احکام شـرعی رعایـت آن
الزم است ،روایات وی توسط مرحوم کلینی ترک شده است(.1الللینی واللافی ،ص276و )272اما
این بیان ،سخنی دقیر نیست ،زیرا در مشای سعد تنها محمد بـن موسـی بـن عیسـی الهمـدانی
است که تنها توسط ابن ولید تضعیف شده است(رجال نجاشی ،ص )118و حتی ابن غضائری بـا
دیدگاه ابن ولید مخالفت نموده است(.رجال ابن هضائری ،ص )55عامل چنین امری را همچنان
که اشاره رفت ،در مسئله سیالن طبقات باید جستجو نمود .به عبارتی روشن تر در روایان فعال در
حوزه حدیثی قم از طبقه احمد بن محمد بن حسین تا طبقه محمد بن حسـن بـن ولیـد در ظـاهر
مانند علی بن ابراهیم ،محمد بن یحیی ،حسین بن محمد بن عامر اشـعری و احمـد بـن ادریـس
قمی اشعری زیاد نقل و استفاده مینمایـد ،امـا از مثـل محمـد بـن علـی بـن محبـوب ،سـعد بـن
ّ
ّ
عبدالله ،عبدالله بن جعفر حمیری و حتی جناب صفار کم اسـتفاده مـیکنـد و اگـر هـم اسـتفاده
میکند در مورد سعد گاه بی واسطه و گاه با واسطه است و در مورد صفار همیشه با واسطه اسـت.
علت این امر در نظر اولیه به یکی از این دو دلیل بازگشت میکند؛  .9مخالف بودن مرحوم کلینی
با آموزههای حدیثی این گروه .7 .شاذ دانستن آموزههای ایشان .اما بررسی طبقهای به گونه دقیر
نشان میدهد که هیچ کدام از این دو ،عامل چنـین رفتـاری نبـوده اسـت .بلکـه از آن جـا کـه در
گذشته رون علم آموزی زمان مشخصی نداشته است ،از این رو مسئله سیالن طبقه ایجاد شـده

ّ
سعد بن عبدالله و گسترهی فعالیت علمی حوزهی حدیثی قم

یک رویکرد دو یا چندگانه مشاهده میکنیم ،به این معنا که به عنوان نمونه مرحوم کلینی از کسی

است .به عنوان نمونه ،محمد بن علی بن محبوب را در طبقه احمد بن محمد بن عیسی بدانیم یا
در طبقه محمد بن یحیی ،در هیچکدام نمیتوان دانست ،در حالی که خود وی همانند محمد بن
یحیی از شاگردان احمد بن محمد بن عیسی است .چرا که مثل محمد بن علی بن محبوب بحث
 .1هر چند میتوان کالم مرحوم صدوق دربارۀ محمد بن عبد اللـه المسـمعی را کـه سـعد بـن عبداللـه از او نقـل روایـت
مینماید اما محمد بن حسن بن ولید نسبت به او دیدگاه خوبی ندارد را ،شاهدی بر نقل سعد از ضـعفا دانسـت ،شـی
صدوق در عیون در این رابطه مینویسد :کان شیخنا محمد بن الحسن بن أحمد بـن الولیـد (رضـی اللـه عنـه) سـیئ
الرأی فی محمد بن عبد الله المسمعی راوی هذا الحدیث (.إکلیل المنهر فی تحقیر المطلب ،ص )156امـا مرحـوم
شی عباس قمی در اللنی و االلقاب متذکر میشود که اکثـر اصـحاب و شـاگردان سـعد از ثقـات شـیعه میباشـند ،و
أصحاب سعد أکثرهم ثقات کعلی بن الحسین بن بابویه و محمد ابن الحسن بن الولید و حمز :بن القسم و محمد بـن
یحیی العطار(.اللنی وااللقاب ،ج ،1ص 111و)112

043

تقدم طبقه بر امثال محمد بن یحیی ،علی بن ابراهیم ،حسین بن محمد و ابوعلی اشـعری دارنـد
ّ
در مورد سعد بن عبدالله هم همین گزاره صادق است ،ودر این عامل بایستی نقش نیـافتن سـعد
در کتاب کافی را جستجو نمود .شی صدوق از سعد در کتاب من الیحضره الفقیه بیشـتر از پـنر
روایت بیشتر نقل نکرده است 1.اما اعتماد وی به سـعد در کتـب اعتقـادی و سـایر موضـوعات ،بـا
ّ
توجه به نقل بیش از هزار و ششصد روایت از سعد بن عبدالله مشهود است 2.این امر بـا توجـه بـه
ّ
این که شی صدوق شاگرد ابن ولید و ابن ولید شاگرد سـعد بـن عبداللـه اسـت ،نشـان از انتقـال
ّ
احادیث در دو مسیر در قم دارد 3.از سعد بن عبدالله در دو کتاب اصلی و مرجع حدیثی در موضوع
فقه ،یعنی تهذیب و استبصار که توسط شی طوسی از چهرههای برجسته علمی و فکری مکتـب
بوداد نگارن شده است 255 ،روایت از سعد ،به تفکیـک  261روایـت در ته ذیب و  756روایـت در
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استبصار دیده میشود .این نشان از حسن اعتماد مکتب بوداد به محدثین فقهی قم ،و تا حدودی
سخت گیری قمیون نسبت به راوی روایات فقهی است.
ّ
میراث علمی سعد بن عبدالله و گرایش فکری وی
از مهم ترین معیارهای سنجش افکـار ،گـرایش فکـری ،تـاثیر علمـی و شـناخت ابعـداد دانـش و
آگاهی افراد سیر در نگاشتههای به جای مانده و یا گزارن شده از ایشان میباشد .همچنـان کـه
ّ
ّ
اشاره شد ،سعد بن عبدالله به فراوانی نگارن توصیف شده است .کتب ت لیفی سعد بن عبداللـه را
میتوان در این موضوعات دسته بندی نمود:
نگاشتههای فقهی :کتاب الوضوء ،کتاب الصغة ،کتاب الاکاة ،کتاب الصیام ،کتاب الح ،
کتاب جوامع الح  ،کتاب المتعة ،کتاب احتجا الشیعة علی زید بن ثابت فی الفرائض.
کتب کالمی عقیدتی :کتاب الضیاء فی ال رد عل ی المحمدی ة و الجعفری ة ،کتـاب ال رد عل ی
الغغة ،کتاب الرد علی علی بن إبراهیم بن هاش م ف ی معن ی هش ام و ی ونس ،کتـاب ال رد عل ی

044

 . 1همچنان که از استاد خود ابن ولید نیز تنها پنر روایت نقل میکند ،آنچه که در الفقیه مهـم اسـت مالحظـه مشـیخه
است چرا که ابتدای اکثر روایات صدوق حذف شده است .از این رو اسناد روایات معیار درستی برای این امر نیست.
 .2آمار روایات سعد در کتب شی صدوق بدین شکل است :کتاب م ن الیحض ره الفقی ه ۵؛ فض ائل الش یعه ۶؛ فض ائل
االشهر 29؛ صفات الشیعه22؛ کمال الدین 2۴1؛ معانی االخبار 299؛ علل الشرایع 331؛ عیون اخبار الرضا ص لوات
الله علیه 88؛ خصال 282؛ ثواب االعمال 2۶2؛ التوحید.212
 .1در ادامه به تبیینی بیشتر از این گرایش پرداخته شده است.

ّ
المجبرة ،کتاب اإلمامة ،کتاب فضل النبی صلی الله علیه و آله ،کتاب االستطاعة ،کتاب مناق ب
الشیعة .
ت لیفات تاریخی :کتاب فرق الشیعه ،کتاب فضل العرب ،کتاب فضل قم و اللوفه.
کتابهای رجالی :کتاب مناقب رواة الحدیث ،کتاب ملالب رواة الح دیث ،کتـاب فض ل أب ی
ّ
طالب و عبد المطلب و أبی النبی (صلی الله علیه و آله) ،کتاب ملالب هشام و یونس.
کتب علوم قرآنی :کتاب ناست القرآن و منسوخه و محلمه و متشابهه.
کتب اخالقی عبادی :کتاب قیام اللیل ،کتاب الدعاء ،کتـاب الم اار ،کتـاب فض ل ال دعاء و
الذکر( .فهرست طوسی ،ص796؛ رجال نجاشی ،ص926و)922
این دسته بندی نشان میدهد وی در موضوعات و رشتههای متنوعی از علوم اسالمی خود را
نمایش نهاده است .بهویژه آنکه دانش و آگاهی حدیثی او عالوه بـر مکتـب تشـیع ،مـذهب اهـل
سنت به عنوان بزر ترین مذهب معارض درون دینی را نیز شامل میشده است.جمله«فیمـا رواه
مما یوافر الشیعه» ،در مورد ت لیفات او دقیقا ،نشان میدهد او ت لیفاتی در راستای دیدگاه و اقوال
ّ
اهل سنت نیز ارائه داده است .از نشانههای توان علمی سعد بن عبدالله عالوه بـر تصـریح رجـال
شناسان بزر بر این امر ،ت لیف موسوعهای فقهی است که در صـدر ت لیفـات گسـترده سـعد بـن
ّ
عبدالله ذکر شده است .کتاب الرحمه که شامل چندین کتاب فقهی در ابـواب گونـاگون احکـام و
فروعـات فقهـی از نمــاز و وضـو و زکــات و روزه و حــر و ...بــوده اسـت و دانــش نامـهای از ابــواب

ّ
سعد بن عبدالله و گسترهی فعالیت علمی حوزهی حدیثی قم

به پژوهش و ت لیف وا داشته است و از همین رو شخصیتی بزر و دارای ابعاد مختلف از خود بـه

گوناگون فقه را شامل میشده است که بنابر گفته ی نجاشی تنها بخشی از این موسوعه بنابر آرا
ً
و نظریات فقهی شیعه ،نگارن و تدوین یافته بوده است و ظاهرا این موسوعه ناظر به نیاز جهـان
اسالم ،تدوین و یا به جهت معرفی فقه اهل بیت(علیهم السالم) در کنار فقه مشهور اهـل سـنت
به سبک تلفیقی و در راستای معرفی فقه جعفری ،نگارن یافته است .به هر حال این امر عـالوه
بر وسعت اطالعات فقهی حدیثی سعد ،نشانه افر بلند فکر و اندیشه عالمانه او در نگاشـته هـائی
با وسعت مخاطبین پیش روی او بـوده اسـت .در ادامـه بـه تشـریح و بررسـی کتابهـای سـعدبن
ّ
عبدالله و نقد و ابرامهای احتمالی که نسبت به اصل اثـر و محتـوای آن صـورت گرفتـه ،پرداختـه
میشود.

045

ّ
سعد بن عبد الله در موضوع فقه دو کتـاب عمـده دارد ،کـه ابـواب ایـن دو کتـاب مشـابه هـم
هستند(،ن.ک :همان) عمده تفاوت این دو کتاب نگاه شیعی یا سنی به مسـائل فقهـی و احکـام
مطرح شده در آنها است .کتاب الرحمه شامل کتاب وضوء ،کتـاب ص غة ،کتـاب زک اة ،کتـاب
صوم ،کتاب ح که در هر یک از این ابـواب کتـاب الرحم ه روایـات شـیعی مطـرح گردیـده شـده
است(.الذریعه ،ج ،90ص 929و )927کتاب دیگر وی ما روته العامه مما یوافق الشیعه میباشد که
آنهم مشتمل بر پنر کتاب یا بخش است کتاب وضوء ،کتاب صغه ،کتـاب ص یام ،کتـاب زک اه،
کتاب ح که در این کتاب روایات اهل سنت گرد آوری شده است(.همان ،ج ،95ص )70میتوان
ّ
این کتاب را از جمله آثار و نتایر استماع حدیث از اهل سنت توسط سعد بن عبدالله به شمار آورد.
ّ
از جمله ت لیفات سعد بن عبدالله کتاب وی در احتجاج با زید بن ثابت در موضـوع فـرائ بـا
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نام احتجا الشیعة علی زید بن ثابت فی الفرائض است .استاد سید جعفر مرتضی در الصحیح من
ّ
سیرة النبی االعظم (صل الله علیه وآله) مینویسد:
ابن شاذان در االیضاح بـه گروهـی از مسـائل ارث اشـاره دارد کـه زیـد بـن ثابـت دیـدگاه
صحیحی نسبت به آنها ندارد ،فضل بن شاذان در این رابطه مـینویسـد" :و أمـا فـرائ
زید ،فلم یبر أحد من الصحابة ،اال و قد اعترض علیه فیما فرض"(الص حیح م ن س یرة
النبی األعظم

 ،ج ،6ص)116

ّ
از کتب سعد بن عبدالله کتاب او در دفاع از ساحت ابوطالب ،عبدالمطلب و پدر پیامبر معظـم
ّ
اسالم (صلوات الله علیه و آله) میباشد که نام این کتاب اینگونه ثبت شـده اسـت :فض ائل أب ی
طالب وعبد المطلب وأبی النبی

.

کتاب علوم قرآنی وی ناست القرآن منسوخه و محلمه و متشابهه مـیباشـد .ایـن کتـاب هـم
اکنون به زیور طبع آراسته شده است و نیازمند پژوهشی در بررسی دیدگاه علوم قرآنی سعد است.
ّ
از کتابهای سعد بن عبدالله نگاشتهای ناظر به دیدگاه علی بن ابراهیم بن هاشم قمی در مورد
هشام و یونس است .برخی از ارباب رجال در ترجمه علـی بـن ابـراهیم گفتهانـد ،فـردی ثقـه ،ثبـت،
معتمد ،و صحیح المذهب بوده است ،وی صاحب تصانیفی از جمله رسالهای در مورد هشام و یونس
است .این رساله جوابهای مسـائلی اسـت کـه محمـد بـن بـالل از او سـوال مـینمـوده اسـت(رجال
نجاشی ،ص .)760در توصیف محمد بن بالل تنها همین ذکر شده که او فـردی ثقـه و از اصـحاب

046

امام حسن عسگری

است(رجال طوسی ،ص209؛ خغصة عغمه حلی ،ص921؛ معجم رجال

 .1از مثالبی که سعد بن عبدالله در باب هشام مطرح نموده آن است که هشام معتقد به دیدگاه تشبیه میباشـد .مرحـوم
تستری در قاموس الرجال از قول شهرستانی نقل میکند هشام شـانش اجـل از پـذیرن نظریـه تشـبیه میباشـد و در
مقام تعجب مینویسد ،سعد بن عبدالله قمی با آنکه از اجلۀ علما شیعه اسـت امـر بـراو ملتـبس شـده اسـت .یکـی از
انگیزه های چنین نسبیتی به هشام آن است که او را شاگرد ابی شاکر زندیر که بـا توصـیف "جسـمی ردی " معرفـی
شده دانسته اند .مرحوم تستری در پاس به این کالم مینویسد چگونه هشام غالم و شاگرد ابی شـاکر بـوده در حـالی
که ابو شاکر اشکاالتی بر هشام وارد میساخته که هشام آنچه را میدانسته خـود پاسـ میگفتـه و آنچـه را کـه نمـی
دانسته از امام صادق (صلوات الله علیه) میآموخته و به او میگفته است واین امر سبب اسالم آوردن ابـی شـاکر نیـز
شده است( .قاموس الرجال ،ج ،12ص)552
 .2مرحوم وحید بهبهانی در ذیل مطالبی که در رابطه با یونس بن عبدالرحمن مطرح میشود ،اشـاره ای بـه چرائـی ایـن
اختالفات مینماید و مینویسد« :و مضی فی جعفر بن عیسی ما یدل علی جاللته(یونس بن عبدالرحمن) وفـی علـی
بن حدید ما یشیر إلی ذمه وکذا فی هشام بن إبراهیم و سعد بن عبد الله وأیوب بن نوح وبالجملة یظهـر مـن کثیـر مـن
التراجم کترجمة جعفر بـن عیسـی و زرار :وغیرهمـا ان کثیـرا مـن الشـیعة یخـالف بعضـهم بعضـا ویـذمون ویقـدحون
ویکفرون وربما کان ذلک من دیانتهم ب نهم کانوا یرون من االخر ما هو فی اعتقادهم باجتهادهم غلوا أو جبر أو تشبیه
أو استخفاف به تعالی وربما کان المنش االخر ما هو فی اعتقادهم مـن قصـور فهمهـم وعـدم قـابلیتهم لـدرک حقیقـة
االمر وکثیرا ما کانوا یعرضون االمر علی امـامهم وهـم علـیهم السـالم ربمـا کـانوا یمنعـوهم وربمـا کـانوا یسـکنون أو
یوافقونهم ب نه إذا کان کذلک فهو ملعون أو ال تصلوا خلفه أو نظایر ذلک وهم یفهمون الطعن فیـه واللعـن علیـه واقعـا
علی حسب معتقدهم»( .تعلیقة علی منه المقال ،ص 166و)161

ّ
سعد بن عبدالله و گسترهی فعالیت علمی حوزهی حدیثی قم

ّ
الحدیث ،ج ،95ص )915مرحوم نجاشی در میان کتب ت لیفی سعد بن عبدالله مینویسد :کتاب الرد
علی علی بن إبراهیم بن هاشم فی معنی هشام و یونس (رجال نجاشی ،ص)928
این گزارنها موید وجود دو گرایش فکری همزمان در این دوره قم است که در یک سوی آن
ّ
سعد بن عبدالله نقش آفرین میباشد و محور آن گونه تعامل با گزارنهـای رسـیده از هشـام بـن
حکم و خط فکری او و شاگردانش بهویژه یونس بن عبدالرحمن است .اهمیـت و گسـتردگی ایـن
امر با گزارن کتابی دیگر از سعد در ملال ب هش ام و ی ونس روشـن مـیشـود .مرحـوم آقـا بـزر
طهرانی از نام این دو کتاب استفاده مینماید که قمی و اشعری در مورد هشـام و یـونس اخـتالف
دیدگاه داشتهاند ،بهگونهای که اشعری در ملالب یونس و هشام و قمی در رد دیدگاه اشعری کتاب
مینگاشتند( .الذریعه ،ج ،95ص )26ایشان معتقد است سعد اخبار و روایاتی که در ملالب هشام و
یونس بوده را جمع آوری و بصـورت کتـابی درآورده بـوده اسـت ،و علـی بـن ابـراهیم رسـالهای در
توصیف آن دو و پیراستن آنها از آن چه در رساله سعد آورده شده نگاشـته اسـت ،پـس از نگـارن
1
علی بن ابراهیم برای مرتبه دوم سعد در رد رساله علی بن ابراهیم ،کتاب دوم خود را مـینگـارد.
عالمه طهرانی متذکر میشود که مرحوم استرآبادی در کتاب منه المقال مدایح و مثالب هشام
را در صفحاتی جمع آوری نموده است و مرحوم وحید بهبهانی در تعلیقهای به تحقیر آن پرداخته
و در آخرین دیدگاهش معتقد به جاللـت و وثاقـت هشـام گردیـده اسـت(.2همـان ،ج ،90ص799

047
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دفاع علـی بـن ابـراهیم از
و )797به هر حال ،نگارن کتابی در مثالب هشام و یونس و ردیهای بر ِ
هشام و یونس ،نشان میدهد سعد را باید جز گرایشهای مخالفان این خط فکری به شمار آورد.
ّ
سعد بن عبدالله ،دانش لغت و رجال
ّ
یکی از توانائیهای علمی سعد بن عبدالله اشعری را باید مهارت وی در لوت و فهم کلمات روایات
بردن علمی مرحوم طریحی در مجمع البحرین از کلمات سعد بـن
بیان ّنمود .شاهد این امر بهره ِ
ّ
عبد الله برای تبیین و رساندن معنای کلمات میباشد .طریحی از سعد بن عبدالله در رابطه با سن
شتر و نام هائی که عرب برای سالهای مختلف حیات شتر برای این حیـوان بـه کـار مـیبـرد 1از
ّ
ســعد بــن عبداللــه نقــل مــیکنــد(.مجم ع البح رین،ج )9همچنــین طریح ـی در تبیــین کلمــات
امیرالمؤمنین در روایت «من جدد قبرا أو مثل مثاال فقد خرج مـن االسـالم» پـس از نقـل عبـارت
ّ
شی صدوق (رضوان الله علیه) و برخی دیگر از محدثین مانند مرحوم صفار ،به نقـل از سـعد بـن
ّ
عبدالله در تبیین جملة «من جدد قبرا» مینویسد:
ً
ّ
و ذکر عن سعد بن عبد الله أنه کان یقول  :إنما هو «من حدد قبرا» بالحاء المهملة
ً
یعنی به من سنم قبرا( .همان ،ج ،1ص)943

که این دو نمونه شاهدی است بر صاحب رای و نظر بودن وی در فهم و تبیین لوات عـرب و
بهویژه کلمات مطرح شده در روایات و ت ثیر نهادن آرا او در اندیشمندان پس از وی میباشد.
ّ
سعد بن عبدالله از جمله دانشمندان و رجالیون مطرح در علم رجـال اسـت .از جملـه شـواهد
ّ
استفاده از دیدگاههای رجالی سعد بن عبدالله توسط ارباب رجال پس از وی میتوان بـه مـواردی
برای نمونه اشاره داشت :در ذیل إبراهیم بن عبد الحمید أسدی آورده شده:
من أصحاب أبی عبد الله

أدرک الرضا

ولم یسمع منه علی قول سعد بن

عبد الله(رجال طوسی ،ص921؛ اعیان الشیعه ،ج ،5ص.)171

در ذیل عنوان حسین بن سعید بن حماد بن مهران بیان شده:
من رجال أبی جعفر الثانی

ّ
ذکره سعد بن عبد الله (اعیان الشیعه ،ج ،6ص.)72

ّ
در رابطه با زیاد بن ابی رجا آمده ،قال سعد بن عبد الله اْلشعری و مـن أصـحاب أبـی جعفـر
أبو عبیده وهو زیاد بن أبی رجا کوفی ثقه صحیح واسم أبی رجا  ،منذر( .همان ،ج ،2ص )25در
رابطه با ابن خانبه عالمه مجلسی نقل میکند:
048

 .1این دانش و آگاهی در فقه به سبب مترتب شدن برخی احکام و مسائل به نام و سن این حیوان امری مهم میباشد.

ّ
روى السید ابن طاوس فی فالح السائل بسند صحیح عن سعد بن عبد الله انه قال
ّ
عرض أحمد بن عبد الله بن خانبة کتابه علی موالنا أبی محمد الحسن بن علی
العسکرى

فقرأه وقال صحیح فاعملوا به( .الکنی واْللقاب ،ج ،1ص)072

ّ
و شواهد و اشخاص متعدد دیگری که سعد بن عبدالله درباره آنها اظهار نظر داشته و رجالیون
ّ
بهویژه نجاشی در رجال خود استناد به قول سعد بن عبدالله مینماید.
اتان گلبر در کتابخانه ابن طاووس به مناسبت نام بردن ازکتابهای دعا ،به مسئله کتابی از
ّ
سعد بن عبدالله با نام کتاب الدعاء میپردازد و مینویسد :نه طوسی و نه ابن شهر آشوب کتابی از
ّ
سعد بن عبد الله در موضوع دعا یاد نکردهاند ،بر عکس نجاشی ـ تنها در میان شرح حال نویسان
متقدم امامی ـ در این باره از دو کتاب وی یاد کرده :کتاب الدعاء و کتاب فضل الدعاء والذکر؛ ابن
آمده) و کتاب االدعیة .وی در نتیجه مینویسد :تصور این است که ایـن عنـاوین مربـوط بـه یـک
کتاب است(به احتمال کتاب فضل الدعاء والذکر که نجاشی از آن یاد کرده) ،گر چه این احتمـال
ّ
وجود دارد که ابن طاووس بیش از یک کتاب از سـعد بـن عبـد اللـه دیـده باشـد( .کتابخان ه اب ن
ّ
طاووس ،ص756و )752مرحوم آقا بزر کتاب فضل الدعاء و الذکر سعد بـن عبداللـه اشـعری را
طبر گفتار کفعمی(متوفی  )505از مظخذ کتاب البلد االمین وی دانسته آن چنان که خود کفعمی
گفته است ،که این نشان میدهد کتاب سعد نزد وی موجود بوده است و سید بن طـاوس از او در
مه الدعوات برخی روایات را نقل کرده است( .الذریعه ،ج،96ص)762
ّ
بصائر و سعد بن عبدالله

ّ
سعد بن عبدالله و گسترهی فعالیت علمی حوزهی حدیثی قم

طاووس از سه عنوان یاد کرده کتاب الدعاء ،فضل الدعاء( ،تنها این کتاب در فهرست منابع البلد

نام کتاب بصائرالدرجات در کتب تراجم و رجال به دو محدث قمی استناد داده شده است و دو نفر
ّ
از اندیشمندان قمی به ت لیف کتابی با نام بصائر پرداختهاند یکی سعد بن عبدالله و دیگری محمد
ّ
بن حسن بن فروخ معروف به صفار قمی .در توصیف بصائر سعد بن عبدالله این جمله آمده ،کتاب
وی شامل چهار بخش اصلی بوده است (فهرست طوسی ،ص )795یکی از تفاوتهـای مهـم در
این باره آنکه ،اشکاالتی که در نقل کتاب بصائر صفار مطرح و سبب گردیـده کـه برخـی از میـان
کتابهای صـفار تنهـا ایـن کتـاب صـفار را نقـل و اخبـار نکننـد(ن.ک رج ال نجاش ی ،ص152؛
فهرست طوسی ،ص )208برای کتاب بصائر سعد گزارن نگردیـده اسـت .آن چـه ایـن مسـئله را
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دارای اهمیت مینماید ،کتابی از شی حسن بن سلیمان حلی با نـام منتخ ب یـا مختص ر بص ائر
الدرجات است .نگاشتهای که هم اکنون موجود و این سوال را مطـرح مـینمایـد کـه ایـن کتـاب
خالصه کدامین بصائر است1.مرحوم سید محسن امین بر این باور است که آن چه توسط شـاگرد
شهید ثانی(یعنی حسن بن سلیمان حلی) مورد تلخیص و اختصار قرار گرفته است کتاب سعد بن
ّ
عبدالله میباشد .اما صاحب ریاض العلماء با استفاده و فهم خود از کالم حسن بن سلیمان معتقد
ّ
است ،کتاب مختصر بصائر کتاب خود سعد بن عبداللـه مـیباشـد 2.از همـین رو صـاحب ریـاض
احتمال داده است کتاب بصائر برای صفار بوده که مختصر آن بـرای سـعد و منتخـب آن توسـط
حسن بن سلیمان صـورت گرفتـه اسـت .امـا مالمحسـن امـین گفتـار صـاحب ریـاض را صـحیح

جداگانه است( .3اعیان الشیعه ،ج ،5ص906و  )902اما به نظر میرسد با تتبعی کامل و دقـت در
متن آن باید ادعا نمود منابع این نگاشته در چهار گروه قابل تقسیم است .بصائر ال درجات صـفار،
بصائر الدرجات سعد ،مختصر بصائر الدرجات سـعد ،و مجموعـهای از منـابع دیگـر(.ن.ک :مـتن
کتاب مختصر البصائر)
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نمیداند و گفتار وی را اجتهاد در مقابل نص میشمرد چرا که نجاشی و مرحـوم شـی و دیگـران
ّ
تصرح دارند که بصائر از جمله کتب سعد بن عبداللـه اشـعری قمـی اسـت و کتـاب صـفار کتـابی

051

 .1صاحب اعیان الش یعه از جملـه مولفـات شـی حسـن بـن سـلیمان را کتـاب منتخ ب بص ائر ال درجات و یـا مختص ر
بصائرالدرجات ذکر میکند و مینویسد :برخی از معاصرین معتقدند که برای وی مختصرالبصائر و منتخب المختص ر
ً
میباشد .ظاهرا مرحوم سید محسن امین میخواهد بگوید برخی مختصر و منتخب را دو کتاب قریب االسـم نـه یـک
کتاب میدانند .عالمه مجلسی در بحار االنوار نام آن را منتخب البصائر و صاحب االمل نام کتاب را مختصر البصائر
ذکر میکند ،که صاحب ریاض این دو را یکی میداند.
 .2صاحب ریاض العلماء در این رابطه مینویسد" :إن المترجم نفسه قال فی أثنـا کتـاب منتخ ب البص ائر ان منتخ ب
البصائر لسعد بن عبد الله وانه قال فی کتاب الرجعة یقول حسن بن سلیمان بن خالد انی قد رویت فـی معنـی الرجعـة
أحادیث من غیر طریر سعد بن عبد الله فانا مثبتها فی هـذه اْلوراق ثـم ارجـع إلـی مـا رواه سـعد فـی کتـاب مختص ر
البصائر" .مترجم خودن در اثنا کتاب منتخب البصائر مینویسد که منتخب البصائر برای سعد بن عبدالله است و در
کتاب الرجعة خود مینویسد این چنین میگوید حسن بن سلیمان بـن خالـد کـه همانـا مـن روایـت نمـودم در اثبـات و
تبیین رجعت روایات و احادیثی را از طریقی سوای سعد بن عبدالله که اگر کسی بخواهد به روایات سعد دست یابـد بـه
کتاب مختصرالبصائر مراجعه نماید.
 .1مرحوم امین مقصود از کالم شی حسن بن سلیمان در کتاب رجعة که موجب اشتباه صاحب ریاض شـده ایـن اسـت
که ،با توجه به اینکه شی حسن بن سلیمان در کتاب رجعتش از روایات سـعد چیـزی را ذکرننمـوده اسـت ،هـر کـس
تمایل به دست یافتن به روایات وی را دارد میتواند به کتاب مختصر البصائر که در آن رویات سعد نقـل شـده مراجعـه
نماید( .فالمراد به االمر بالرجوع إلی ما رواه سعد فی الرجعة مما ذکر فـی مختص ر البص ائر ْلنـه لـم یـذکر فـی کتـاب
الرجعة شیئا من روایات سعد وانما أحال فیها إلی مختصر البصائر وهذا واضح).

ّ
سعد بن عبدالله و نوبختی
ّ
از جمله کتب سعد بن عبدالله اشعری کتابی است که وی در ملل و نحل بـا عنـوان ف رق الش یعه
ّ
تدوین نموده است .شی عبدالله زنجانی معتقد است کتاب فرق الشیعه متعلر به نوبختی است و
ّ
اقبال آشتیانی معتقد است ایـن کتـاب متعلـر بـه سـعد بـن عبداللـه اشـعری هـم عصـر نـوبختی
ّ
میباشد .این بحثها برای دورهای است که نص کامل کتاب سعد بن عبدالله موجود نبـوده اسـت
ّ
اما دکتر محمد جواد مشکور نص کامل کتاب سعد بن عبدالله را طبر نسخهای که به دست آورده

با نام المقاالت و الفرق در تهران چاپ نمود .دکتر مشکور با اطمینان میگوید ف رق الش یعهای را
که ریتر آلمانی به طبع رسانده متعلر به نوبختی اسـت و اعتقـاد مرحـوم زنجـانی دیـدگاه صـحیح
ّ
میباشد و کتاب سعد بن عبدالله که المقاالت والفرق و یا با نام فرق الشیعه هست ،غیـر از کتـاب
فرقههای شیعه نگاشته شده و از میان رفته به دست ما رسیده است .مقایسهای که دکتـر مشـکور
میان دو کتاب فرق الشیعه نوبختی و کتاب الفرق و المقاالت اشعری انجام داده ،گواه این اسـت
که اسلوب کلی تنظیم این دو کتاب یکسان میباشد ،و مشابهت آن دو در مطالب نیز زیاد اسـت.
وی تفاوت عمده این دو کتاب را در برخـورداری کتـاب اشـعری از مطالـب گسـترده تـر میدانـد و
معتقد است کتـاب اشـعری حـدود سـی صـفحه از کتـاب نـوبختی مطالـب اضـافه دارد .وی ایـن
مشابهت ساختاری و عبارتی را مؤید این میدانـد کـه یکـی از نویسـندگان ،از کتـاب دیگـری نقـل
نموده و استفاده کرده باشد .برخی محققین با توجه به شواهدی ادعا میکنند کتاب فرق الشیعه از
آن نوبختی نیست بلکه ایـن کتـاب مختصـر کتـاب اشـعری مـیباشـد(.مجله تراثن ا ،9205 ،ج،9
ّ
ص 78ـ  )25آگاهی سعد بن عبد الله از گرایشها ،جریانها و فرقههای شیعی عصر او با نگاهی

ّ
سعد بن عبدالله و گسترهی فعالیت علمی حوزهی حدیثی قم

نوبختی است و اینها دو کتاب مستقل به شمار میآیند که ازمیان کتب متعـددی کـه در رابطـه بـا

به ت لیفات وی نمود میابد .ت لیفاتی از او که در رد افکار علـی بـن ابـراهیم بـن هاشـم در موضـوع
هشام و دیگر ردیههای او مانند رد بر غالت و برخی دیگر از فرق شیعی نشان دهنده ایـن مطلـب
است.

ّ
ّ
سعد بن عبدالله و داستان عبدالله بن سبا
ّ
از دیگر مسائلی که با نام سعد بن عبدالله و کتاب وی در فرق و مق االت تـا حـدودی گـره خـورده
ّ
ّ
است ،داستان عبدالله بن سبا میباشد .ریشه این ارتباط اینگونه اسـت کـه سـعد بـن عبداللـه در
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کتاب خود به توضیح فرقهای انحرافی در اسالم به نام سـبائیه پرداختـه اسـت 1.سـپس سـعد بـن
ّ
ّ
عبدالله نقل میکند ،جماعتی از اهل علم معتقدند که عبدالله بـن سـبا یهـودی زادهای بـوده کـه
اسالم آورد و دوست دار امـام علـی

شـد ،واو در زمـان یهودیـت خـود دربـاره وصـی حضـرت

موسی ،یوشع بن نون(علیهماالسالم) چنین عقیدهای داشته است ...از اینجا است کـه مخـالفین
ّ
شیعه معتقدند اصل رف از یهودیت گرفته شده است .این عقیده سبائیه پیروان عبدالله بن سبا و
حربیه پیروان عمر بن الحرب الکنـدی اسـت ،کـه پـس از آن معتقـد بـه الوهیـت امـام علـی
گشتند.
ّ
سامی بدری در رابطه با این کالم سعد بن عبدالله مینویسد ،الزم است به یک نکتـه اساسـی
ّ
در رابطه با منهر سعد بن عبدالله اشعری که در مقدمه کتاب خود ذکر کرده توجه نمـود .سـعد در
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مقدمه کتاب خود متذکر میشود که همه فرق اسالمی از شیعه و سنی در همه اعصار و زمانهـا
ّ
در بحث امامت اختالف نموده اند؛ از آن زمانی که پیامبر (صل الله علیه وآله) قـب روح شـد ،و
ما در کتاب خود آن چه از فرقهها و آرا و اختالفها یافته ایم را ذکر و بیان مـیکنیم".وقـد ذکرنـا
فی کتابنا هذا ما یتناهی إلینا من فرقها وآرائها واختالفها" .سامی بدری میگویـد معنـای جملـه او
این است که آن چه سعد در کتابش نقل میکند اموری است که از کتب مقاالت و فرق بـه دسـت
او رسیده است(2.شبهات و ردود ،ج ،1ص 910ـ  )915وی همچنین معتقد است به کار بردن لف
ّ
"اهل العلم" به جای "بع اصحابنا" نشان میدهد این کالم بیانی از شیعیان درباره عبداللـه بـن
ّ
سبا نمیباشد(همان ،ص 915ـ  .)921مرحوم عالمه مرتضی عسکری نیز در کتاب فخیم عبدالله
 .1وی در این زمینه مینویسد :پس از شهادت امام علی (صلوات اللـه علیـه) امـت اسـالمی سـه فرقـه شـدند ،گروهـی
گفتند امیرالمومنین کشته نشده و نمرده و نمی میرد تا اینکه مالک و پادشاه زمین شـود و زمـین را پـر از عـدل و
داد کند ،و این گروه اولین فرقه ای در اسالم بودند که معتقد به وقف بعـد از پیامبر(صـلوات اللـه علیـه وآلـه) شـدند و
اولین گروه غالی به حساب میآیند .این گروه سبائیه نامیـده شـدند ،زیـرا اصـحاب و پیـروان عبداللـه بـن سـبا بودنـد.
عبدالله بن سبا یعنی عبد الله بن وهب الراسبی الهمدانی ،اولین کسی است که خلفـا ثالثـه را لعـن نمـود و از آنهـا و
صحابه تبری جست ،و مدعی شد امیرالمومنین امام علی او را امر به این کـار کـرده اسـت و تقیـه را امـر حرامـی
دانست ،امیرالمؤمنین او را گرفت و از او این ها را سوال نمودند و عبدالله بـن سـبا بـه آنهـا اقـرار کـرد ،از ایـن رو
حضرت امر به کشتنش نمود.
 .2وی برای تایید گفتار خود مینویسد :ومن اجل الت کد من هذه الحقیقة نحاول ان نتتبـع المعلومـات التـی وردت فـی
کالم اْلشعری فی کتب المقاالت و الفرق و الحدیث والتاری السنیة والشیعیة وسنکتشـف ان أصـولها منحصـر :فـی
الکتب السنیة دون الشیعیة ما عدی قضیة ادعا ابن سب اْللوهیة فی علی فإنها ذکرت فـی کتـاب شـیعی واحـد
هو کتاب الکشی ثم انتشرت منه إلی الکتب الشیعیة التی جا ت بعده.

ّ
بن سبا و اساطیر اخری ،بعد از اشاره به سخن سعد بن عبدالله اشعری مینویسد :سـعد اینگونـه
سبائیه را تشریح میکند بدون این که سـند و م خـذ گفتـار خـود و مصـدر و منبعـی کـه از او نقـل
میکند را بیان کند .وی این را رون فرقه نویسان میداند .سپس عالمه عسکری با توجه به ترجمه
ً
ً
نجاشی از سعد که وی را با این عبارات توصیف نموده :قـد سـمع مـن حـدیث العامـة شـیئا کثیـرا
وسافر فی طلب الحدیث ولقی من وجوههم  ...این گونه بیانات سعد در کتابش را ،نتیجـه ارتبـاط

نتیجه
ّ
سعد بن عبدالله از فرزانگان صاحب تخصص در رشتههای گوناگون علوم اسـالمی و شخصـیتی
ّ
نان ارباب رجال است .نسبت به ت لیفات سعد بن عبدالله میتوان ادعا نمود که وی تنها
مورد اطمی ِ
ناقل کلمات و احادیث و اقوال از نسلی به نسل بعد از خویش نبـوده اسـت بلکـه در عرصـه تولیـد

دانش و اندیشه ورزی نیز همچون دیگر اندیشه سازان و علم آفرینان حوزه قم ،ید طوالیی داشـته
است و این نسبت به مکتب قم و شاگردان آن پر اهمیت است .نشـانههای ایـن امـر را در عنـوان
این کتابها میتوان مالحظه نمود :کتاب الرد علی علی بن إبراهیم بن هاشم فی معنی هشام و
ّ
یونس ،کتاب الرد علی المجبره ،کتاب فضل أبی طالب و عبد المطلب و أب ی النب ی (صـلی اللـه

ّ
سعد بن عبدالله و گسترهی فعالیت علمی حوزهی حدیثی قم

سعد با سایر فرق اسالمی میداند .به عبارت روشن تر عالمه عسـکری بـا رد تقریـر شـیعی بـودن
ّ
ّ
کالم سعد از سبائیه و عبدالله بن سبا ،معاشرت سـعد بـن عبداللـه بـا اهـل سـنت را موجـب نقـل
ّ
عبارات آنها در کتاب خود دانسته ،از این رو جمـالت مطـرح شـده از سـعد بـن عبداللـه تعریـف و
ّ
تبیینی از شیعه مربوط با عبدالله بن سبا و تایید وجود و تشریح عقائد او توسط شیعیان نمیباشـد.
ّ
(عبد الله بن سبا ،ج ،7ص)779

علیه و آله و سلم) ،کتاب احتجا الشیعه علی زید بن ثابت فی الف رائض ،کتـاب ملال ب هش ام و
ّ
یونس و کتاب مناقب الشیعه .موضع گیریهای فکری و عقیدتی سعد بن عبداللـه را بـا توجـه بـه
عنــوان برخ ـی نگاشــتههای او مــیتــوان بــه دو گــروه کل ـی ،یعن ـی واکنشهــای درون مکتب ـی و
واکنشهای برون مکتبی تقسیم بندی نمود .این مسئله عالوه بر داللت به وجود آزاد اندیشـی در
ّ
حوزه حدیثی قم ،نشان دهنده آن است که ت لیفات سعد بن عبدالله منحصـر بـه نگـارن روایـات
شیعی نمیباشد ،بلکه ت لیفات او طیف گستردهای از احادیث از جمله روایات اهل سنت را هـم در
ّ
بر گرفته است .ردیههای متعددی که سعد بن عبدالله بر علیه دیگر گرایشهای فکری در جهـان
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اسالم ت لیف نموده از ارتباط و آگاهی او و حوزه حدیثی قم از نیازهای جامعه اسـالمی و جمعیـت
شیعه و آگاهی او از تهدیدهای جدی فکری عقیدتی عصر او و مقابله علمی با اندیشـههای باطـل
داللت مینماید ،کتابهایی مانند کتاب الرد علی المجبره،کتاب الرد علی الغغه ،کتـاب الض یاء
ف ی ال رد عل ی المحمدی ة و الجعفری ة از نشــانههای ایـن امــر و نمایـانگر برخــورداری از افکــار و
اندیشههای خاصی برای او میباشد.
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