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است .روش نوآورانه در سبک نگارش مجمونۀ حدیثی و حضور رعال در انتقاال
 11کتا حدیثی راویا و بزرگاا امامیاه از هملاه ا ادامات نلمای او اسات .باه
گونهای که نملکرد تألیفی وی بهنووا شاخل و معیاار ساوجش انتباار در باین
ّ
آثار م لفین مشهور بوده است .همچواین وی در اساتاد گزیوای و شااگرد پاروری
بسیار توانمود بوده است به گونهای کاه گروهای از مشاایخ ماورد وثاوق همچاو
 تاریخ دریافت - 1399/06/07 :تاریخ پذیرش.1400/05/06 :
 .1دانشجوی دکتری ،گروه فقـه و مبـانی حقـوق اسـالمی ،واحـدقم ،دانشـگاه آزاد اسـالمی ،قـم ،ایـران.
(نویسنده مسوول) tazehmard68@iran.ir
 .2عضو هیوت علمی دانشگاه قرآن و حدیثmahdigh53@gmail.com .

آموزههایحدیثی 


وهود احادیث متعدد در کتا های حدیثی شیعه حاص تالش روایاا پار تاالش
امامیه است .برخی از راویا همچو حسین بن سعید اهاوازی باا ابادانات ویاهۀ
خود توانستهاند در این راستا نقش ویههای ایفا کوود .این نوشتار در پاساخ باه ایان
مسئله ساما یارته است که حسین بن سعید در ههت حفظ ،نشار و انتقاال تارا
امامیه ،چه نقشی داشته است؟ وی کاه از اصاحا اماماا متاأخر اسات توانساته
بخش اب توههی از ترا امامیه را از سدۀ دوم به سدۀ سوم هجری موتق کود.
در این مقاله با روش کتابخانهای ،رهارس و کتاا هاای رهاالی باازخوانی شاد و
روشن شد که حسین بن سعید با چهار شیوۀ متفاوت در انتقاال تارا ما ثر باوده



اصحا اهماع از اساتید وی هستود .شواخت د یق و صحیح نقش واالی ایشاا
در انتقال ترا امامیه ،به صاحبا رن و رقیها کمک میکود تا بتوانود از روایاتی
ّ
که حسین بن سعید با تحم مشقات و سختیهای رراوا و از راه صحیح و معتبر
ّ
تشایع در
نق نموده در استوباد احکام شرنی و بهدسات آورد معاارف ماذه
موضونات مختلف بهره ببرند.
واژگان کلیدی :حسین بن سعید اهوازی ،ترا امامیه ،کتاا هاای سای گاناه،
هامع نگاری ،نوآوری در روش تدوین کت  ،اصحا اهماع.
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از شخصیتهای مهم علوم حدیثی کـه توفیـق داشـته بـا سـفرهای فـراوان و تحمـل
ّ
مشقات و رنجها ،بیش از  5026روایت 1را از کوفه و بغداد و دیگر مراکز مهم علمی بـه
شهرهای اهواز و قم منتقل کرده ،حسین بن سعید اهوازی بوده است.
او در اکثر میدانهای علمی همچون تفسیر ،علوم قرآن ،تاریخ و آثار مناقب ،اخالق
و بهویژه فقه دارای تخصص و وسعت نظر بوده است به گونـهای کـه عـالوه بـر علمـاء
شیعه ،برخی از عالمان اهل سنت را نیز به اعترا واداشته است.
ایشان در جهت عمق بخشیدن به دانش و معرفت خویش از محضر استادانی بـزرگ
که در رأس آنها امامان معصوم قرار داشتند ،نهایـت بهـره را بـرده و بـا بـهکـارگیری
شاگردان برجسته ،این تراث گرانبهاء را حفظ و منتشر نموده است.
در مورد شخصیت برجستۀ ایشان در کتابهای کهن رجالی بسیار تمجید شـده کـه
ما برخی از آنها را بهعنوان نمونه میآوریم و از آوردن توصیفات همۀ کتابهای رجالی،
2
در این مقاله صر نظر میکنیم:
ّ
کشی در ذیل معرفی علی بن محمـد بـن قتیبـه نیشـابوری مـینویسـد« :ابـو عمـرو
 .1خوئی ،سید ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث .268/6 ،اما با جستجو در نرم افزار «درایـة النـور» ،تعـداد
روایات ایشان در کتب اربعه به بیش از « »5866حدیث میرسد.
 .2برای مطالعه بیشتر رجوع کنید :نجاشی ،ابوالعباس احمدبن علی ،رجال النجاشی ،171/1 ،شـماره 135؛
ّ
ابن داود حلی ،حسن بن علی ،رجال ابن داود ،ص 80؛ اردبیلی غروی ،محمد بـن علـی ،جـامع الـروا ،
241/1؛ ابوالفرج محمدبن اسحاق ندیم معرو به ابن ندیم ،الفهرست ،ص 277و. ...

ِّ
 -1انتخاب و أخذ روایت از محدثان برجستۀ علوم حدیثی

حسین بن سعید در راستای حفظ و نشر تراث امامیه ،سعی و تالش فـراوان نمـوده و
 .1طوسی ،ابی جعفر محمد بن حسن ،اختیار معرفه الرجال (رجال الکشی) ،796 /2 ،شماره .979
 .2همان ،الفهرست ،ص ،112شماره.230
ّ
ّ
 .3حلی معرو به عالمه ،حسن بن یوسف بن علی بن مطهر ،خالصة االقوال ،ص.114
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گفت :فضل و پدرش و ...و حسن و حسین پسران اهوازی و ...از او (علی بن محمـد
بن قتیبه نیشابوری) روایت کردهاند که همگی از راویان عادل و مورد وثـوق و از ثقـات
1
علماء میباشند».
شیخ طوسی در کتاب فهرست میگوید« :حسین بـن سـعید بـن حمـاد بـن مهـران
اهوازی از موالیان حضرت علی بن الحسین و مورد وثوق علماء و ثقـه مـیباشـد .از
2
امام رضا و امام جواد و امام هادی روایت نقل نموده است».
عالمه حلی در کتاب خالصة القوال میگوید« :حسـین بـن سـعید بـن حمـاد بـن
مهران اوازی از موالیان حضـرت سـید السـاجدین ثقـه ،عـین و مـورد اعتمـاد ،دارای
3
شخصیت بلند مرتبه و جلیل القدر میباشد».
حسین بن سعید و برادرش حسن بن سعید اگرچه هـر دو از بزرگـان امامیـه در علـوم
مختلف و عالمان شناسای شیعه هستند اما بهنظر میرسد از مهمترین ِویژگیهای این دو
نفر ـ و به ویژه حسین ـ انتقال تراث حدیثی پیشینیان به پسینیان بـوده اسـت .حسـین بـن
سعید برای انتقال تراث در چهار جبهـه تـالش کـرد :دریافـت حـدیث ،تـألیف کتـب،
تربیت شاگردان ّ
مروج و حضور ّفعال در انتقال تراث دیگران .در پژوهش پیش رو نقش
ِ
حســین بــن ســعید را در چهــار عرصــه پــیش گفتـه ،بررســی و عملکــرد او را بــه نظــاره
مینشینیم:
ّ
 .1انتخاب و أخذ روایت ازمحدثان برجستۀ علوم حدیثی.
 .2تألیف کتاب جامع.
 .3تربیت شاگردان ّ
مروج و ممتاز.
 .4حضور ّفعال در انتقال تراث دیگران.

زحمات طاقت فرسایی را ّ
متقبل شده تا محضر مشایخ برجسته و علمـاء بـزرگ شـیعه را
درک کند و از آنان اخذ حدیث نماید .انتخاب استادان طراز اول و ّ
تلمذ و أخذ حدیث
از آنان ،نشان از اهتمام ویژۀ ایشان به حفظ و حراسـت از ایـن میـراث و منبـع ارزشـمند
معار اسالمی و انتقال آن به نسلهای آینده دارد .برای اثبات این مـدعا ،تمـام اسـاتید
وی را جستجو کردهایم .سپس به جهت رعایت اختصار ،پنج تن از کسانی کـه حسـین
بن سعید بیشترین نقل احادیث را از آنان داشـته را انتخـاب کـرده ،زنـدگی و حـاالت و
ویژگی هایشان را مورد بررسـی و کنکـاش قـرار داده و نتیجـه را بـه صـورت خالصـه و
ترتیب بیان میکنیم:

َ َ َ
 -1 -1فضالة بن ایوب

برخی از رجالیـان شـیعه وی را از اصـحاب اجمـاع میداننـد(خ وئی،)272/13 :1403 ،

فضاله جزء اصحاب امام کاظم و امام رضا محسوب شـده(طوس ی342 :1471 ،و،)363
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ّ
ّ
و عالمان بزرگ رجالی همچون ّنجاشی ،عالمه حلی و دیگران ،بر وثاقت ،علم و دیانت
وی تأ کید کردهاند ( فاشی310 :1408 ،؛ ح ی.)230 :1402 ،
ّ
آیت الله جعفر سبحانی او را یکی از محدثان بزرگ و فقیهان صاحب نام تاریخ علم
حدیث برشمرده که در حدود  1307حدیث از وی برجای مانده اسـت (س ا ی ،ب یت ا:
.)444-445
بیشتر روایاتی که از وی نقل شده پیرامون بیان احکام و مسایل فقهی است.
چه بسا حسین بن سعید در اینکه بیشترین روایـاتی کـه نقـل کـرده در موضـوع فقـه
است ،تحت تأثیر استاد خویش ،فضالة بن ایوب بوده است.
انتخاب نمودن چنین استاد برجستهای و نقل  1922روایت از ایشان ،نشـان از ُحسـن
ّ
انتخاب و جدیت حسین بن سعید در نگهبانی از تراث حدیثی امامیه است.

 -2-1محمدبن ابی ع َمیر

َّ
محمد بن ابیعمیر زیاد بن عیسی ا سزدی ،معرو به ابن ابی ُعمیر ،محـدث امامیـه و

 .1این عدد و آمار و ارقامی که بعدا میآید را از نرم افزار «درایة النـور» وابسـته بـه مرکـز کـامپیوتری علـوم
اسالمی نور ،بدست آورده ام.

از اصحاب اجماع ،در قرن سوم قمری است .والدت وی را بـین سـالهای  125تـا 135
هجری قمری در بغداد و وفات ایشان را در سـال217هجـری قمـری گفتـهانـد ( فاش ی،
.

)326-327 :1408

 -3-1صفوان بن یحیی

کنیۀ ایشان ابومحمد است (همان) وی فروشنده پارچهای ظریف به نام سابری بـود و
از همین رو به َّب ّیاع سابری مشهور شد.
پدرش ،از اصحاب امام صادق و خود او از راویان امام کاظم ،امـام رضـا و امـام
جواد و وکیل حضرت امام هشتم و امام نهم بوده و از اصحاب اجماع میباشد.

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

نقشحسینبنسعیددرانتقالتراثامامیه 

ابن ابیعمیر محضرامام رضا و امام جواد را نیز درک و از امام هشتم مستقیما
روایت کرده است (طوسی ،)266 :1471 ،وی در نزد خاصه و عامه جایگـاه مهمـی دارد.
بنابر گفتۀ شیخ مفید معتمدترین و زاهدترین مردم زمانۀ خود بوده است .جاحظ ،ادیب
عالم معتزلی ،ابن ابی ُعمیر را از تندروترین مشایخ شیعه میشمارد.
و ِ
وثاقت ایشان به حدی است که روایات ُم َّ
رسل که در آنها ،سلسـله سـند ذکـر نشـده
است را نیز نقل کرده ولی با این حال مورد اعتماد رجالیان و علمای بزرگ شیعه است و
مرسالت ابن ابی عمیر مثل ُم َّ
دربارهاش گفته میشودَّ :
سنداتش مورد پذیرش است.
شیخ طوسی در « ُ
العدً فی اصول الفقه» در باب تعادل و تراجی ،میگویـد« :اگـر
یکی از راویان ،خبر خود را با ِاسناد و دیگری با ارسال ذکر کـرده باشـد ،در راوی خبـر
ُم َّ
رسل دقت میکنیم ،هرگاه وی از کسانی باشد که فقط از ثقه نقـل میکننـد ،ایـن دو
خبر بر یکدیگر ترجی ،ندارند .از این روست که امامیه بین روایات محمد بن ابیعمیـر،
صــفوان بــن یحیــی و ...بــا روایــات ُمســندی کــه دیگــران نقــل میکننــد فرقــی قائــل
نمیشوند»(طوسی.)154/1 :1471 ،
عالقه و اهتمام وی بـه روایـات ائمـه بـه حـدی اسـت کـه  100کتـاب از کتـب
اصحاب امام صادق را روایت کرده است .عالوه بـر آن 941 ،کتـاب را نیـز تـدوین
نموده است ( فاشی.)327 :1408 ،
حسین بن سعید از این استاد ُپرکار امامیه 681 ،روایت نقل کرده است.

اصو

صفوان از شخصیتهای بسیار بزرگ تاریخ ّ
تشیع و از جمله فقیهـان و محـدثان بـی
نظیر است که از بیش از  140تن از اصحاب ائمه روایت نقـل کـرده اسـت ( اردبی ی
غروی.)417-413 :1403 ،
عالم و زاهد خویش ( 676 ،رم اف زار درای ل ا ن ور) روایـت
حسین بن سعید از این استاد ِ
نقل کرده است.

َ -4 -1ح ّماد بن عیسی ج َهنی
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حماد با امام صادق ،امام کاظم ،امام رضا و امام جـواد معاصـر بـوده اسـت .بـا
توجه به ّ
سنش در هنگام وفات ،احتماال بین سالهای  110تا  120متولد شده و در نتیجـه
با امام صادق ، هم عصر بوده است.
ّ
بنا به گفتۀ عالمه حلی ،وی اهل دقت و احتیـاط در نقـل حـدیث بـوده ،بـه همـین
سبب با اینکه از امام صادق هفتاد حدیث شنیده بوده ،برای اطمینان ،به نقـل بیسـت
حدیث بسنده کرده است.
رجالیان شیعه او را با صفاتی چون ثقه و صدوق ستودهاند .حسین بن سـعید از ایـن
عالم برجستة علوم حدیثی ،بیش از  ( 540همان) ،روایت نقل نموده است.
ِ

 -5 -1نضربن سوید

نضر از راویان مورد وثوق امامیه بوده که در شهرکوفه میزیسته است .شـیخ طوسـی
وی را ازجمله یاران امام هفتم حضرت موسـی بـن جعفـر بـهشـمارمی آورد و دارای
کتاب است.
در کتاب رجال نجاشی ،نامی از نضر (با نقطۀ حر ضاد) ،بن سوید نیامـده امـا از
نصر (با حر صاد) ،بن سوید مطالبی آمده که احتماال ،نصر َّ
محر نضر باشد .1البته
محقق شوشتری در قاموس الرجال مینویسد :عنوان نصر که نجاشـی آورده ،تصـحیف
نسخه نیست؛ زیرا آن را بین عنوان نصر بـن قـابوس و نصـر بـن مـزاحم آورده اسـت .و
 .1محتمل است نصر در سند مصحف ،النضر (بن سوید) باشـد کـه در معـانی االخبـار 5 /299 :و کتـاب
زهد حسین بن سعید 172 /65 :از محمد بن هاشم روایت کرده است ،در وثاقت نصر بـن سـوید بحثـی
نیست .کتاب نکاح ،آیت الله شبیری زنجانی؛ .3940/11

صحی ،عنوان نضر بن سوید است که مورد اتفاق میباشد (شوشتری.)365/10 :1410 ،
نجاشی مینویسد« :او اهل کوفه ،ثقه ،صحی ،الحدیث میباشد و به بغـداد منتقـل
شده است .حسین بن سعید از ایشان ( 565 ،رم افزار درایل ا نور) ،روایت نقل کرده است.
جستجو و انتخاب چنین مشایخ برجستهای حتی با ّ
تحمل زحمات سفرهـای طاقـت
فرسا در آن زمانها ،از اهتمام ویژۀ حسین بن سعید در دسـت یـابی بـه احادیـث ائمـه از
طریق معتبر و صحی ،و امانت دار بودن ایشان در انتقال این تـراث گـران سـنج امامیـه
ِ
برای نسلهای آینده ،خبر میدهد.

 -2تألیف کتاب جامع

آنچه حسین بن سعید را در بین دیگر راویان حدیث ،متمایز ساخته و جایگاه ویژهای
به او بخشیده و کتابهای او را در بین دیگر کتب شاخص قـرار داده ،نگـاه و نگرشـی
نو در تبویب کتاب و روش جدید در نگاشتن مجموعۀ سی گانـۀ حـدیثی اسـت کـه از
ّ
حقه و ّ
الهیۀ اهل بیت سرچشمه میگیرد.
چشمۀ جوشان معار

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان

نقشحسینبنسعیددرانتقالتراثامامیه 

احا
دیــــث
 -1-2نوآوری در تدوین مجموعۀ حدیثی
امامیه و
در سالیان آغازین حیات اسالم و اهتمام جدی ائمه اطهار به حفظ و ثبـت احادیـث
متنشنا
نبوی و ولوی ،اصحاب ایشـان تمـام تـالش خـود را بـرای جمـع آوری و تـدوین کتـب
خــــت
ّ
حدیثی بهکار گرفتند .در اواخر قرن دوم هجری قمری مجموعههای موضوعی و مـنظم
قرآن
ّ
حدیثی گردآوری شد .یکی از این مؤلفین ،حسین بن سعید اهوازی است کـه بـهعنـوان
یک جامع نگارَّ ،
مصنفات خود را در سی کتاب با سی عنوان بهصـورت شـیوهای نـو و
منحصر به فرد ،تدوین نموده است.
با اینکه قبل از وی ،راویان دیگری هم صاحب تألیفات سی گانه و حتی بیشتر مثـل
محمد بن ابی عمیر که هشتاد کتاب داشته ،بودهاند؛ اما روش نوآورانۀ حسین بن سـعید
در نگارش مجموعۀ حدیثی ،مالک اعتبار و سنجش کتب دیگر مؤلفین و پیشینیان وی
حتی استادش ،صفوان بن یحیی قرار گرفته است بهگونهای که شیخ طوسـی در وصـف
کتابهای صفوان اینگونه گفتـه اسـت« :ایشـان کتـابهـای زیـادی نگاشـتهانـد بسـان

نگاشتههای حسین بن سعید» (طوسی.)145 :1471 ،
در اینجا اسم چنـد تـن از علمـای برجسـتۀ علـوم حـدیثی کـه روش ایشـان را مـورد
استفاده قرار دادهاند را ذکر میکنیم :حسن بن محمد بن سماعه کوفی ،علی بن حـاتم
قزوینی ،یونس بن عبد الرحمان ،علی بن مهزیار و....
شاید علت شاخص بودن روش تألیف کتب حسین بـن سـعید ،نظـم و ترتیـب خـاص
ایشان در تألیفاتش و نگارش مجموعهای (ما بین دو جلد) بوده است که سالهای بعد نیـز
الگوی محدثین و جامع نگاران بزرگی همچون محمد بن یعقوب کلینی قرار گرفته است.

 -2-2اعتبار کتب حسین بن سعید نزد عا لمان شیعی
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تألیفات حسین بن سعید در بـین علمـای رجـالی و علـوم حـدیثی شـیعه از جایگـاه
واالیی برخوردار است بهنحوی که کتابهای وی مقیاس برای معرفی مؤلفـان بـا چنـین
خصوصیاتی بوده است .امری که در خصوص تعداد آثار (و یا شاید نام و کیفیت آثار)،
ّ
وی ،مد نظر نجاشی و شیخ طوسی بوده که تألیفات برخی عالمان را بسان سی نگاشـتۀ
حسین بن سعید دانستهاند مثال شیخ طوسی در معرفی محمد بن اورمه نقل کرده است:
«ابو جعفر ابن بابویه گفته است :محمد بن اورمه را به غلـو مـتهم کـردهانـد لـذا هـر
آنچه در کتاب او آمده اگر در کتابهای حسین بن سعید و غیـره نقـل شـده اسـت،
مورد اعتماد است و قابلیت فتوا دادن را دارد .اما هر آنچـه کـه فقـط او نقـل کـرده و
کسی مثل حسین بن سعید نقل نکرده است ،عمل به آن جایز نیسـت و مـورد اعتمـاد
نیست» (همان.)220 :

نجاشی عالم شیعی و رجالی بزرگ در مورد میزان اعتبار کتابهای حسین بن سعید
میگوید« :کتابهای پسران سعید ،کتابهای گرانقدر و نیکوئی است که مورد عمل
صاحبان فتوا قرار میگیرد و سی کتاب میباشد».
شیخ صدوق کتابهای حسین بن سعید را در شمار کتابهـای مشـهور مـیدانـد و
روایات آن کتابها را مورد تکیهگاه علماء و منبع و محل رجوع بزرگـان و محـدثین بـر
 .1برای مطالعة بیشتر به مقدمة کتاب الزهـد للحسـین بـن سـعید بـا تحقیـق مهـدی غالمعلـی ،ص21تـا 24
مراجعه نمایید.

میشمارد (صدو ،/بیتا.)3/1:
با مراجعه به کتابهای رجال مخصوصـا کتـاب رجـال نجاشـی ایـن نتیجـه حاصـل
ّ
میشود که تعداد کمی از کتابهای ّ
مصنفین و محدثین چنین ویژگیای را دارا هسـتند
که کتاب هایشان مورد قبول و عمل علماء قرار گیرد.1
صاحب کتاب «اصول علم رجال» در مقام توصیف کتابهـای حسـین بـن سـعید
میگویـد« :پـس کتـابهـای آن نویسـندگان (مثـل حسـین بـن سـعید و ...کـه جـزء
ّ
کتابهایی است که علماء بر طبق آنها عمل کردهاند) ،از مؤلف تا امام معتبر میباشد و
هیچ نیازی به بررسی سند آنها نیست به گواهی عمل اصحاب به آن کتابها یا تصحی،
سندی روایات آن کتابها توسط علماء.»...

ِّ -3-2
مصنف کتابهای سی گانه

«آنچه که از کتاب فهرست شـیخ طوسـی بـهدسـت مـیآیـد ایـن اسـت کـه مصـنف
کتابهای سی گانه ،حسین بن سعید است و حسـن فقـط راوی اخبـار و روایـات آن
کتابها بوده است؛ نه اینکه درتدوین کتابها مشارکت داشته باشد .و لذا در کتـاب
خویش گفته است« :له ثالثون کتابا»؛ یعنی برای حسین بن سعید ،سی کتاب اسـت.

 .1از جمله کسانی که کتاب هایشان مثل حسین بن سعید از چنین امتیازی برخـوردار اسـت :عبیداللـه بـن
علی حلبی و یونس بن عبد الرحمن میباشند .رجوع شود به مقدمه کتاب الزهد للحسـین بـن سـعید ،بـا
تحقیق مهدی غالمعلی ،ص.33
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در اینکه کتابهای سی گانه ،تالیف و تصـنیف چـه کسـی اسـت؟ دو نظـر وجـود
دارد.
 .1نجاشی ،کشی و ابن ندیم میگویند :تألیف کتابهـا حاصـل تـالش مسـتمر و
مشارکت دو برادر یعنی حسن و حسین پسران سعید اهوازی میباشـد .بنـابراین شـاید از
همین جهت نجاشی اسامی کتابهای سی گانه را تحـت عنـوان نـام حسـن بـن سـعید
آورده است.
 .2مؤلف قاموس الرجال :کتابها را فقط منتسب به حسین بن سعید میداند.
مشهور در بین علماء هم ،همین نظریه میباشد .مرحوم شوشتری پـس از بررسـی و
مقایسۀ سخن شیخ طوسی و نجاشی اینگونه میگوید:

اصو

(و از ضمیر مفرد «ه» استفاده کرده نه ضمیر تثنیه «هما» که شامل هر دو برادرشود)،
و در معرفی چهرۀ حسن بن سـعید گفتـه اسـت« :حسـن تمـام اخبـاری کـه بـرادرش
حسین در کتاب هایش تصنیف کرده است را از همۀ شیوخ و اساتید او نقل میکند و
عالوه بر نقل روایات کتابهای حسین ،از زرعة بن سماعه هم نقل روایت میکنـد و
این اختصاص به حسن دارد و حسین هر جا از زرعه روایت نقل کرده توسط بـرادرش
حسن بوده است .اما در بقیۀ موارد ،اساتید آنها یکی اسـت کـه درمعرفـی حسـین بـن
سعید در آینده ،کتابهای او را هم ذکر خواهیم کرد و خواهیم گفـت کـه طریـق بـه
روایت هر دو برادر ،یکی است» .آنچه اقرب بـه حـق بـهنظـر مـیرسـد و نزدیـک بـه
حقیقت است ،همین سخن شیخ طوسی است کـه از کتـاب «الفهرسـت» او فهمیـده
میشود و با کالم مشهور هم سازگاری دارد.
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اما آنچه در کتاب رجال کشی آمده است که گفتـه« :و یقـالّ :خن الحسـن ّ
صـنف
خمسین ّ
مصنفا» (طوسی .)827/2 :1471 ،یعنی گفتـه مـیشـود کـه حسـن  50تصـنیف و
کتاب داشته است .بهنظر میرسد که لفظ حسن َّ
مح َّر لفظ حسین باشـد ،بـه حسـب
ّ
ّ
کثرتی که در نسخۀ کشی دارد (و منظـور کشـی درآن کـالم ،حسـین بـوده کـه توسـط
ّ
نسخه برداران از کتاب کشی ،تبدیل به نام حسـن شـده اسـت)؛ چـرا کـه أحـدی قائـل
نیست که حسن به تنهایی دارای  50کتاب و اثر بوده باشد .گواه بر این ّخدعای تحریف،
سخن شیخ طوسی بود که بیان شد و عالوه بر آن ،سخن ابن ولید و گفتۀ ابن بابویـه در
مورد محمد بن اورمه میباشد که طبق نقل نجاشـی و کتـاب «الفهرسـت» ،قـبال ذکـر
گردید .همچنانکـه در مـورد نقـل روایـت از زرعـه فقـط ،از طریـق حسـن کـه سـخن
«الفهرست» هست ،صحی ،به نظر میرسد .نه گفتۀ یزید سورانی کـه گفتـه بـود :نقـل
روایت از زرعه و فضاله هر دو با هم به واسطۀ حسن میباشد و حسین بـه واسـطۀ وی از
ایندو ،روایت نقل کرده است و همچنین کالم نجاشی که گفتـه بـود :حسـین هماننـد
حسن از هر دو ،روایت نقل کرده ،نمیتواند صحی ،باشد بهعلتـی کـه قـبال در معرفـی
حسن گذشت که سیر اخبار و روایات ،شاهد بر قول «الفهرست» میباشـد» (شوش تری،
.)459/3 :1410
هر چند شیخ طوسی اسامی کتب سی گانـه را تحـت عنـوان نـام حسـین بـن سـعید
مطرح کرده است ،اما با توجه به اینکه حسـین بـن سـعید آخـر عمـر خـویش را در قـم

سپری نموده و بیشترین نشر و گسترش این کتابهـا بـه واسـطۀ شـاگردان وی صـورت
گرفته ،احتماال همین علت ،سبب شـهرت ایـن مجموعـه (کتـابهـای سـی گانـه) ،بـه
حسین بن سعید گردیده باشـد و لـذا محتمـل اسـت کـه ایـن مجموعـه حاصـل تـالش
مشترک هر دو برادر (حسن و حسین) باشد و فقط نشر احادیـث آن کتـابهـا بـهدسـت
حسین بن سعید انجام شده باشد.

 -4-2اسامی کتابها

لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

نقشحسینبنسعیددرانتقالتراثامامیه 

در تمام کتابهای تراجم ،به تعداد کتابهای حسین بن سعید اشاره شده است اما
در بعضی از آنها فقط اسامی کتابهای وی آمده است و برخی نیز تمام کتـابهـای او
را ذکر نکردهاند بلکه به آوردن برخی از آن کتابها اکتفاء نمـودهانـد ،ولـی نجاشـی و
شیخ طوسی اسامی کتابها را بهصورت کامل در کتاب خویش آوردهاند ،هر چنـد در
تعدادی از عناوین کتابها با یکدیگر اختال نظر دارند.
در ادامــه نــام کتــابهــای حســین بــن ســعید را بــه نقــل از شــیخ طوســی در کتــاب
«الفهرست» میآوریم و به اختالفی که بین شیخ و نجاشی در نام برخی کتابها وجود
دارد ،اشاره میکنیم.
 .1کتاب الوضوا .2 .کتاب الصماله .3 .کتماب الزکماه .4 .کتماب الصموم.5 .
کتاب الحج .6 .کتاب النكاح و القالق؛ نجاشی هر یـک از دو موضـوع را بـهعنـوان
یک کتاب مستقل در نظر گرفته است .و بهصورت دو کتاب ،آورده اسـت .7 .کتماب
الوصایا .8 .کتاب الفرائض .9 .کتاب التجارات .10 .کتاب اإلجارات؛ نجاشی ،دو
کتاب التجارات و اإلجارات را بهصورت یککتاب واحد بـهشـمار آورده اسـت.11 .
کتمماب الشممهادات .12 .کتمماب اایمممان و النمم ور و الكفممارات؛ نجاشــی ،کلمــۀ
«الکفارات» را ذکر نکرده است.
 .13کتمماب الحممدود و الممدیات؛ نجاشــی ،ایــندو موضــوع را دو کتــاب مســتقل
محسوب کرده است .14 .کتاب البشارات؛ نجاشـی ایـنکتـاب را اصـال ذکـر نکـرده
اسـت .15 .کتاب الزهد؛ کفعمـی در کتـاب «مجمموع الغرائمب» بـا نـام «مختصمر
الزهد» نقل کرده است .16 .کتماب ااشمربه .17 .کتماب المكاسمب .18 .کتماب
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التقیه .19 .کتاب الخمس .20 .کتاب المروه و التجمل؛ نجاشی لفظ « ّ
التجمـل» را
جزء نام کتاب نیاورده است .21 .کتاب الصید و ال بائح .22 .کتاب المناقب.23 .
کتاب المثالب .24 .کتاب التفسیر؛ نجاشـی بـا عنـوان «تفسـیر القـرآن» آورده اسـت.
 .25کتاب المؤمن؛ نجاشی گفته :کتـاب «حقوق المؤمنین و فضملهم» .و محـدث
نوری کتاب «ابتالا المؤمن» نـام گـزاری کـرده اسـت .26 .کتماب المالحمم.27 .
کتاب المزار؛ که نجاشی با عنوان «کتاب الزیارات» آورده است.
 .28کتاب الدعاا؛ این کتاب در اختیار سید بـن طـاووس بـوده اسـت و نـام آن را
«کتاب الدعاا و ال کر» معرفی کرده است .29 .کتاب الرد علی الغالیمة؛ نجاشـی بـا
اسم «الرد علی الغاله» آورده است .30 .کتاب العتق و التدبیر؛ که البته نجاشی لفـظ
«و المکاتبه» را هم اضافه کرده است.
عالوه بر کتابهای مذکور ،اثری با نام کتاب «البهار» به حسین بـن سـعید نسـبت
داده شده که نجاشی و شیخ طوسی آن را ذکر نکردهاند .اولین کسی که ایـن کتـاب را
بهعنوان یکی از کتابهای حسین بن سعید ذکر کرده است ،سید بن طاوس بوده که در
کتاب «الیقین» از آن نقلقول کرده است.
اثر احمدبن
همچنین بر پایۀ پژوهشی جدید ،کتابی که با نام «النوادر» چا شده و ِ
محمدبن عیسی قلمداد گردیده ،در واقع گزیده و تلفیقی از کتابهای سیگانه حسـین
بن سعید است یا الاقل بخـش عمـدۀ کتـاب ،اثـر اوسـت ،ز یـرا در اسـناد احادیـ ِث اثـر
َّ
س
ُ َّ
یادشده ،نام افرادی مانند محمدبن فضیلَّ ،نض ِربن ُس َّوید و فضالة بـن ایـوب وجـود دارد
که احمد بن محمد بن عیسی از آنان روایت نمیکرده و آنان فقط از مشایخ حسین بـن
سعید بودهاند .لذا احتمال داده میشود که این کتاب هم از آثار حسین بن سعید باشد.
2
از کتابهای حسین بن سعید فقط نسخههای خطی سه کتاب «المؤمن»  1و «الزهمد»
 .1این کتاب با همین نام «المؤمن» به قلم سید محمد بـاقر موحـد ابطحـی «اصـفهانی» در یـک جلـد بـه
همت مؤسسه امام مهدی در قم سال  1404هجری قمری به چا رسیده است.
 .2این کتاب سه بار به چا رسیده است:
الف .توسط مرحوم میرزا غالم رضا عرفانیان ،در سالهای 1400و 1402هجری قمری ،در شهرقم.
ب .توسط سید جـالل الـدین علـی صـغیر ،در سـال 1413هجـری قمـری ،در شـهر بیـروت ،انتشـارات دار
العرا للدراسات و النشر.

ِّ
و «الصوم»  1بهدست مـا رسـیده اسـت و یادگـار آن محـدث بـزرگ مـیباشـد و دیگـر
کتابهای این شخصیت جلیل القدر بههمان سرنوشت اصول أربعمائه دچار شدهاند.

 -3تربیت شاگردان ّ
مروج و ممتاز

حسین بن سعید در جهت گسترش معار ناب علوی و ولـوی ،عـالوه بـر انتخـاب
مشایخ مورد اطمینان و أخذ روایت از آنان و تألیف کتب جامع حدیثی ،شاگردان بزرگ
و مورد وثوقی را نیز انتخاب کرده و با تشکیل جلسات حدیثی ،این تراث بزرگ مکتـب
ّ
ّ
تشیع را به این بزرگواران و أجالء علماء شیعه ،انتقـال داده اسـت .ابتـدا طـرق بـه کتـب
حسین بن سعید را آورده و سپس به توصـیف مختصـری از سـه تـن از شـاگردان ایشـان
میپردازیم:

 -1-3طرق به کتب حسین بن سعید

ج .توسط مهدی غالمعلی ،در سال 1426هجری قمری ،در شهرقم ،انتشارات دار الحدیث للطباعه و النشر.
 .1نسخۀ خطی «کتاب الصوم» در کتابخانۀ مرحوم آیت الله حکیم در نجف اشر موجود است .دوانـی،
علی ،مفاخراسالم.60 /1 ،
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نجاشی بعد از بیان سیره و زندگی حسن و حسین پسران سعید اهوازی و ذکر کـردن
کتابهای ایندو راوی ،مینویسد« :بی شماری از اصحاب ما از طریقهای مختلـف و
زیادی کتابهای حسین بن سعید را به ما خبر و گزارش دادهانـد .یکـی از آنهـا کـه بـا
مکاتبه ،در جواب نامۀ من ،مرا از این کتابها با خبر کرد ،ابوالعباس احمد بن علی بـن
نوح سیرافی بود».
سپس احمد بن علی بن نوح برای نجاشی  8طریق به کتابهای حسین بن سـعید را
تبیین میکند.
از وجود طریقهای مختلف و کثیر به کتابهای ایشان در مییابیم که این کتابهـا
در بالد و سرزمینهای اسالمی بهصورت زیاد انتشار یافته بودند و به صـورت فـراوان در
اختیار راغبین و طالبین به علوم آل محمد در سـرزمینهـایی مثـل مصـر ،طبرسـتان،
مشهدالرضا ،بصره و قم قرار داشته است.
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ّ
همچنین در این طریقها کثرت وجود علمای مشهور که اهتمام جدی به کتابهای
حسین بن سعید داشتهاند ،به چشم میخورد .در اینجا  8طریق مذکور در جواب نامهای
که احمد بن علی بن نوح برای نجاشی فرستاده است را میآوریم:
«اما آن طریقی که مورد پذیرش و تأیید اصحاب ما میباشد ،طریق و سندی اسـت
که در آنها احمد بن محمد بن عیسی از آندو برادر (حسن وحسین) ،روایت نقل کـرده
است:
طریق اول :خبر داد به ما ،شیخ فاضل ابو عبدالله حسین بن علی بن سفیان بزوفـری
در نامهای که برای من نوشت در ماه شعبان سال  352هجری قمری و گفت :خبر آورد
برای ما ،ابو علی اشعری ،احمد بن ادریس بن احمد قمی و گفت :با خبـر کـرد مـا را،
احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید به کتابهای سی گانۀ او.
ّ
طریق دوم :خبر داد به ما ،ابو علی احمد بن محمد بن یحیی عطـار ّقمـی و گفـت:
خبر آورد برای ما ،پدرم و عبدالله بن جعفر حمیری و سعد بن عبدالله جمیعـا از احمـد
بن محمد بن عیسی.
اما آن طریقهایی که احمد بن محمد بن خالد برقی ،روایت کرده این است:
طریق سوم :حدیث کرد ما را ابوعبدالله محمـد بـن احمـد صـفوانی ،سـال  352در
شهر بصره و گفت :حدیث کرد مـا را ابـو جعفـر محمـد بـن جعفـر بـن َّب َّطـه ّ
مـؤدب و
گفت :حدیث کرد ما را احمد بن محمد بن خال برقی ،از حسین بـن سـعید بـه کتـاب
هایش.
طریق چهارم :خبر آورد ما را ابو جعفر محمد بـن علـی بـن احمـد بـن هشـام ّ
قمـی
مجاور و گفت :حدیث کرد ما را علی بن محمـد بـن ابـی قاسـم ماجیلویـه ،از جـدش
احمد بن محمد بن خالد برقی ،از حسین بن سعید به کتابهای ایشان.
اما آنچه که حسین بن حسن بن ابان قمی روایت کرده است این طریق است:
طریق پنجم :حدیث کرد ما را محمد بن احمد صفوانی و گفت :حدیث کرد مـا را
َّ
ابن َّبطه از حسین بن حسن بن ابان ،و اینکه حسین بن حسن بن ابان با خـط حسـین بـن
سعید بهسوی آنان عرضه کرده است وحسین بن سعید مهمـان پـدر او بـوده اسـت و در
شهر قم فوت کرده است و او قبل از وفاتش از ایشان شنیده است.

 -2-3شاگردان حسین بن سعید
 -1-2 -3احمدبن محمدبن عیسی

ّ
احمد بن محمد بن عیسی اشعری ،محدث امـامی در سـدۀ سـوم هجـری قمـری و از
شاگردان امام جواد و امام هادی بود .وی در شمار بزرگان اهل قم محسوب میشود.
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طریق ششم :با خبر کرد ما را علی بن عیسی بـن حسـین قمـی و حـدیث کـرد مـرا
محمد بن علی بن فضل بن َّت ّمام ،ومحمد بن احمد بن داود ،و ابو جعفر بـن هشـام کـه
گفتند :حدیث کرد ما را و خبر آورد ما را محمد بن حسن بن احمد بن ولیـد از حسـین
بن حسن بن ابان از حسین بن سعید.
َّ
اما آن طریقی که احمد بن محمد بن حسن بـن َّسـکن قرشـی َّب َّرد ِعـی ،نقـل کـرده
است ،این است:
ُ َّ َّ
طریق هفتم :حدیث کرد مرا ابو حسن علی بن بالل بن معاویه بن احمـد مهلبـی در
شهر بصره و گفت :حدیث کرد ما را عبیدالله بن فضل بن هالل طائی در شهر مصـر و
گفت :حدیث کرد برای ما احمد بن محمد بن حسن بن سکن قرشی بردعی از حسـین
بن سعید اهوازی در مورد کتابهای سی گانۀ او در مسائل حالل و حرام.
و اما طریق ابو عباس ِد َّین َّو ِر ّی این چنین است:
طریق هشتم :همانا که عالم شریف ابو محمد حسـن بـن حمـزه بـن علـی حسـینی
طبری با خبر کرد ما را در نامهای که نوشت برای ما ،به این شرح که ابو عباس احمد بن
محمد دینوری حدیث کرده است برای آنها از حسین بن سعید به کتابهای او و جمیع
تألیفات وی ،هنگام برگشت از زیارت حضرت امام رضا در زمان حیـات جعفـر بـن
حسن ناصر ،در شهر آمل طبرستان سال  300هجری قمری .و گفت :حدیث کرد برای
ما حسین بن سعید به تمام مصنفات خود.
ابن نوح گفت« :این طریق (هشتم) نامتعار است ،برای آن مدرک و دلیلی غیر از
سخن ابو محمد حسن بن حمز بن علی نیافتم .بنابراین واجب است که از هر نسخهای
به طریقی که صـاحب نسـخه نقـل کـرده ،روایـت شـود ،و روایتـی بـر روایـت دیگـر و
نسخهای بر نسخۀ دیگر حمل نشود تا اختال واقع نگردد»( فاشی.)58 :1408 ،

ّ
نجاشی او را «شیخ القمیین» و «وجه االشاعره» خوانده است (همان) .عالمـه ِحلـی
میگوید :وی از راویان مورد وثوق شیعه و بهعنوان شیخ و بزرگ قم مطرح بوده اسـت.
او در مقام علم و دانش نیز توفیقات فراوان کسب کرد ،آنچنان کـه بـهدلیـل شخصـیت
علمی و فقهی خود ،بر َّم َّ
سند فقیه شهر تکیه زد و بدینوسیله پاسـخ گـوی پرسـشهـای
فقهی مردم نیز گشت.
احمد بن محمد بن عیسی در بخش نقـل روایـت و حـدیث نیـز خـوب درخشـیده،
بهطوری که بنا به گفتۀ آیت الله خوئی بیش از  2290مورد روایت نقل نموده است .وی
ضمن بهرهمندی از محضر درس استادش حسین بن سعید با کسب اجازه از او بـه نقـل
روایت و حدیث پرداخته است که شـمار روایـات او از اسـتادش بـه بـیش از  260مـورد
میرسد (خوئی.)301/2 :1403 ،

 -1-2-3حسین بن حسن بن ابان
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او نیز یکی از راویان حدیث است که از محضر استاد خود حسـین بـن سـعید بهـرۀ
فراوان برده است .شیخ طوسی در توضی ،شخصـیت او گفتـه اسـت :از اصـحاب امـام
حسن عسکری بوده و حضرتش را درک کرده است ،ولی اینکـه از امـام بـهصـورت
مستقیم نقل روایت کرده یا نه؟ نامعلوم است (طوسی ،)398 :1471 ،و شاید به همین علت
است که شیخ طوسی مجددا نـام وی را در میـان کسـانی کـه از امـام مسـتقیما روایـت
نکردهاند نیز میآورد (همان) .آیت الله سید احمد مددی در اینزمینه میگوید:
«حسین بن حسن بن ابان را درسـت نمـیشناسـیم ولـی در قـم عنـوانی داشـته اسـت.
ُ
عنوانش هم این بوده است که کتب حسین بن سعید را برای ق ّمیها نقل کرده است و
ّ
سرش هم این بوده است که حسین مهمان پدر ایشان در قم بوده اسـت و بـال اشـکال
مجموعۀ نقل شده از ایشان در قم معرو بوده است .مثال ابن ولید کـه نقـاد حـدیث
است از این نسخه نقل میکند .عالوه براین شـیخ طوسـی نیـز در توضـی ،شخصـیت
حسین بن حسن گفته است :او از تمام کتـابهـای حسـین بـن سـعید روایـت کـرده
است،که این نیز تأیید و بلکه دلیلی دیگر بر این است که حسـین بـن حسـن بـن ابـان
1
بیش از سایر شاگردان از حضور استاد ،استفاده کرده است».

 .1ولی آنچه که از نرم افزار درایة النور برداشت میشود این است که عدد نقل او کمتر از عدد نقل روایـت

 -3-2-3علی بن مهزیار اهوازی

ّ
علی بن مهزیار اهوازی دورقی ،فقیـه ،محـدث و از بزرگـان و سرشناسـان شـیعه در
اوایل قرن سوم قمری است .شـیخ طوسـی مـیگویـد« :او دانشـمندی مـورد اعتمـاد و
دارای اعتقادی راسخ و صحی ،بود و از اصـحاب امـام جـواد و امـام هـادی نیـز بـه
حساب میآمد».
وی نزد امامان شیعه جایگاه واالیی دارد و از جانب امام هادی نیز وکالت داشـته
است و توقیعاتی از طر امام دربارۀ درستی و درستکـاری وی بـرای شـیعیان صـادر
شده است .امام جواد در نامهای او را ستوده است .تعداد روایات علی بن مهزیار در
کتب اربعه694حدیث است که  46روایت آن از حسین بن سعید میباشد.

 -4حضور ّفعال در انتقال تراث دیگران

احمد بن محمد بن عیسی از حسین بن سعید است.
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حسین بن سعید ،عالوه بر اینکه احادیث زیـادی را نقـل کـرده اسـت ،ناقـل کتـب
راویان و بزرگان دیگر نیز بوده است .البته در برخی مـوارد ،ناقـل «اصـل» بـوده اسـت.
برای اثبات این مطلب ،به جستجو در کتب ثمانیه رجالی معرو (رجال نجاشی ،رجال
و فهرست شیخ طوسی ،رجال کشی ،رجال غضائری ،رجال ابن داود و خالصه القـوال
عالمه حلی) ،پرداختیم و این نتایج را بهدست آوردیم:
 .1حسین بن سعید ناقل  11کتاب از کتابهای حدیثی راویان و بزرگـان اصـحاب بـوده
است.
بـزرگ خـود
 .2حسین بن سعید ،دو کتاب را از خود مؤلف کتاب ،و بقیه را از اسـاتید
ِ
یعنی فضاله بن ایوب (یک مورد) ،نضر بن سوید (سه مورد) ،حماد بن عیسی (چهار
مورد) و از برادرش حسن بن سعید (یک مورد) نقل کرده است.
 .3تمام این  11کتاب را فقط برای احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده اسـت کـه ایـن
نشان دهندۀ جایگاه واالی احمد بن محمد نزد حسـین بـن سـعید اسـت و همچنـین
نشان دهندۀ عظمت علمـی و شخصـیت ممتـاز حسـین بـن سـعید اسـت کـه چنـین

اصو

شــاگردانی تربیــت کــرده کــه از راویــان برجســته و از اصــحاب امــام ج ـواد و امــام
هادی بوده و از بزرگان قم بهشمار میآید.
ما در اینجا نام کتابهایی که حسین بن سعید نقل کرده ،طریق دست یافتن وی بـه
ِّ
آن کتابها ،و اگر توصیفی ذیل کتاب در مورد مؤلف آمده است را میآوریم:

 -1 -4کتاب حمید بن مثنی

او شخصیتی ثقه و از اصحاب امام صادق و امام کاظم اسـت .کتـاب ایشـان را
حسین بن سعید از فضالة بن ایوب برای احمد بن محمد بن عیسی نقل نموده است.

 -2 -4کتاب ربعی بن عبدالله

ایشان شخصیتی ثقه و از اصحاب امام صادق و امام کاظم است و شاگرد ویـژۀ
فضیل بن یسار است .این کتاب (یا اصل )92را حسین بن سعید از حماد بن عیسی برای
احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است.
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 -3-4کتاب قاسم بن سلیمان

طریق نجاشی و شیخ طوسی :کتاب وی را حسین بن سعید از نضر بن سـوید بـرای
احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است.

 -4-4کتاب قاسم بن عروه أبو محمد

او از راویان امام صادق است .طریق نجاشی :کتاب وی را حسـین بـن سـعید از
نضر برای احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است.
طریق شیخ طوسی :کتاب وی را حسین بن سعید از قاسم بن عروه برای احمـد بـن
محمد بن عیسی نقل کرده است.

 -5-4کتاب قاسم بن محمد جوهری

ایشان اصالتا اهل کوفه است ولی ساکن بغداد بوده و از حضرت موسی بن جعفر

روایت نقل کرده است .طریق نجاشی و شیخ طوسی :کتاب وی را حسین بن سـعید از
قاسم بن محمد برای احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است ( فاشی.)371 :1408 ،

 -6 -4کتاب ابراهیم بن عمر الیمانی

طریق شیخ طوسی :او دارای «اصل» است که حسین بن سـعید آن را از حمـاد بـن
عیسی برای احمد بن محمد بن عیسی نقل کرده است (طوسی.)22 :1471 ،

 -7 -4کتاب حسین بن مختار

طریق شیخ طوسی :کتاب وی را حسین بن سعید از حماد بـرای احمـد بـن محمـد
نقل کرده است (همان.)141 :

 -8 -4کتاب حریز بن عبدالله سجستانی

او اصالتا اهل کوفه و فردی ثقه و مورد اطمینان علماء اسـت .طریـق شـیخ طوسـی:
کتابهای او را حسین بن سعید از حماد بن عیسی برای احمـد بـن محمـد نقـل کـرده
است (همان.)163 :

اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان

 -11 -4کتاب یحیی بن عمران حلبی

طریق شیخ طوسی :کتاب وی را حسین بن سعید از نضـر بـن سـوید ،از یحیـی بـن
عمران برای احمد بن محمد نقل کرده است (همان.)501 :

نتیجهگیری

در این مقاله با بررسی زندگی و ّ
فعالیتهای علمی حسین بن سعید اهوازی به نقـش

نقشحسینبنسعیددرانتقالتراثامامیه 

 -9 -4کتاب زرعه بن محمد حضرمی
احا
طریق شیخ طوسی :برای او «اصل» اسـت کـه آن را حسـین بـن سـعید از بـرادرش دیــــث
حسن بن سعید
امامیه و
برای احمد بن محمد نقل کرده است (همان.)210 :
متنشنا
خــــت
 -10 -4کتاب نضر بن سوید
طریق شیخ طوسی :کتاب وی را حسین بن سعید از نضر بن سوید برای احمـد بـن قرآن
محمد نقل کرده است (همان.)481 :

هاینهجالبالغه


شناسیمعنایابیواژه

برروش

آموزههایحدیثی/پاییزوزمستان/1399شمارۀ 8


وی در انتقال تراث امامیه بهعنوان یکی از منابع استنباط احکام شـرعی پـرداختیم و ایـن
نتایج را بهدست آوردهایم:
 .1حسین بن سعید از راویان ممتـاز و فقیهـی پـرتالش در نقـل احادیـث معصـومین
است .ایشان با حساسیت ویژه در انتخـاب اسـاتید برجسـته و راویـان بـزرگ ،تـالش
کرده تا نقش خویش را در دریافت معار ناب اهل بیت از مشایخ معتبر و طرق
صحی ،که چند تن از آنان جزء اصحاب اجماع می باشند ،بهخوبی ایفاء کند.
 .2روش تألیف ایشان در تدوین مجموعه حدیثی ،شیوهای نوآورانه بوده است و تألیفات
حسین بن سعید که سی کتاب در سی عنوان است بهعنوان شـاخص در تصـنیفات و
مجموعههای روایی مثال زدنی است به گونهای که کتابهای دیگران حتی استاد او،
صفوان بن یحیی را با کتاب حسین بن سعید سنجیدهاند.
تألیفات وی بهعنوان یک جامع نگار علـوم حـدیثی اعتبـار بـاالیی در بـین علمـاء و
بزرگان دین دارد و روایات نقل شده توسـط ایشـان مـورد قبـول و عمـل فقهـاء و اجـالء
اصحاب میباشد.
نجاشی مینویسد :کتابهـای پسـران سـعید گـرانقـدر و نیکوسـت و مـورد عمـل
صاحبان فتوا است .شیخ صدوق هم در مورد جایگاه رفیع کتـابهـای وی مـیگویـد:
کتب ایشان در شمار کتابهای مشهور قرار دارد و روایات آن کتـب ،مـورد تکیـه گـاه
علماء و منبع و محل رجوع بزرگان و محدثین بوده است
 .3حسین بن سعید بهعنوان یک میراثبان مکتـب ّ
تشـیع بـا انجـام سـفرهای متعـدد بـه
مراکز مهم علمی زمان خود ،همچون بغداد ،کوفه ،روایات گهربـار اهـل بیـت را بـه
شاگردان ممتاز و علمای بزرگ در قم و اهـواز کـه هریـک صـاحبان آثـار متعـددی
هستند ،انتقال داده است .مجموعههای روایی بزرگ همچـون کتـب اربعـه ،مرهـون
زحمات و تالشهای او در دریافت روایات از اساتید و مشایخ بزرگ و تحویـل آنهـا
به بزرگان و عالمان دینی است.
 .4وی عالوه بر اخذ روایت از اساتید برجسته و نقل آن بـه شـاگردان ممتـاز ،در انتقـال
کتب دیگر از علماء و راویان بزرگ علوم حدیثی که  11کتاب بـوده حضـور ّفعاالنـه
داشته است.

کتابنامه



اصو
لو
شیوه
های
تربی
ت
کود
کان
احا
دیــــث
امامیه و
متنشنا
خــــت
قرآن

نقشحسینبنسعیددرانتقالتراثامامیه 

 .1قرآن کریم.
ّ
 .2ابن داود حلی ،حسن بن علی ،رجال ابن داود ،تحقیق ،سید محمد صادق بحرالعلـوم ،انتشـارات مطبعـة
الحیدریة ،نجف.1392 ،
 .3ابوالفرج محمدبن اسحاق ندیم معرو به ابن ندیم ،الفهرست ،تحقیق و تعلیـق ،یوسـف علـی الطویـل،
ّ
العلمیة ،بیروت.1416 ،
انتشارات دارالکتب
 .4خربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمه فی معرفه اائمه ،تصحی ،،سید هاشم رسولی محالتـی ،چـا اول،
انتشارات دار الکتب السالمی ،بیروت.1401 ،
 .5اردبیلی غروی ،محمد بن علـی ،جمامع المرواً و ازاحمة اإلشمتباهات عمن القمرق و ااسمناد ،انتشـارات
کتابخانه مرعشی نجفی ،قم.1403 ،
 .6جاحظ ،عمرو ،البیان و التبیین ،به کوشش ،حسن سندویی ،قاهره.1351 ،
 .7حسین بن سعید اهوازی ،کتاب الزهد ،تحقیق ،مهدی غالمعلی ،چا اول ،انتشارات دارالحـدیث ،قـم،
.1384
 .8ــــــ ،تحقیق و تنظیم ،میرزاغالمرضا عرفانیان ،بیتا ،بیجا.
ّ
ّ
 .9حلی ،حسن بن یوسف بن علی بن مطهـر ،خالصة ااقوال فی معرفة الرجمال (رجمال العالممة الحلمی)،
تصحی ،،سید محمد صادق بحرالعلوم ،چا اول ،انتشارات شریف رضی ،قم.1402 ،
ّ
 .10حلی ،سید ابن طاووس ،رضی الدین علی ،مهمج المدعوات و ممنهج العبمادات ،چـا اول ،انتشـارات
دارالذخائر ،قم.1411 ،
.11ــــــ ،الیقین ،بی جا ،بی تا.
 .12خوئی ،سید ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجمال ،چـا سـوم ،انتشـارات مدینـة
العلم ،قم.1403 ،
 .13داوری ،مسلم ،اصول علم الرجال بین النظریة و التقبیق ،تحقیق ،محمـد علـی معلـم ،چـا اول ،قـم،
.1416
 .14دوانی ،علی ،مفاخر اسالم ،چا دوم ،انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی ،تهران.1377 ،
 .15سبحانی ،جعفر ،موسوعة طبقات الفقهاا ،چا اول ،تحقیق و نشر ،انتشارات مؤسسۀ امام صـادق ،
قم ،بیتا.
 .16شوشتری ،شیخ محمد تقی بن کاظم ،قاموس الرجال فی تحقیق الرواً الشمیعة و حمدثیهم ،چـا دوم،
انتشارات مۀسسۀ نشر اسالمی ،قم.1410 ،
 .17صدوق (ابن بابویه قمی) ،ابو جعفر محمد بن علی ،من ال یحضمره الفقیمه ،تحقیـق ،لـی اکبـر غفـاری،
انتشارات مؤسسۀ نشر اسالمی ،قم ،بیتا.
 .18طوسی ،ابی جعفر محمد بن حسـن ،الفهرسمت ،تحقیـق ،موسسـه نشـرالفقهاهه ،چـا ول ،انتشـارات
مؤسسۀ نشر اسالمی ،قم.1471 ،
 .19ــــــ ،اختیار معرفة الرجال (رجال الكشی) ،تحقیق ،سید مهدی رجائی ،چـا اول ،انتشـارات مؤسسـۀ
آل البیت ،قم.1404 ،
 .20ــــــ ،رجال القوسی ،تحقیق ،جواد قیومی ،چا ول ،انتشارات موسسه نشر اسالمی ،قم.1415 ،
 .21ــــــ ،العده فی ااصول ،چا اول ،ناشر ،محمد قی عالقبندیان ،قم ،بیتا.

 .22عکبری بغدادی معرو به شیخ مفید ،ابوعبدالله محمد بن محمد بـن نعمـان ،االختصماص ،تحقیـق،
علی اکبر غفاری ،انتشارات مؤسسۀ نشر اسالمی ،چا هارم ،قم.1414 ،
ْلحیاء التراث.
 .23مامقانی ،شیخ عبدالله ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،انتشارات مؤسسۀ آل البیت
 .24نجاشی ،ابوالعباس احمدبن علی ،رجال النجاشی (فهرس أسماا مصنفی الشیعه) ،چا اول ،انتشارات
دارالضواء ،بیروت.1408 ،
 .25نرم افزار «درایة النور» ،مرکز کامپیوتری علوم اسالمی نور.
 .26نرم افزار «جامع فقه اهل بیت » ،مرکز کامپیوتری علوم اسالمی نور.
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