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 مقدمه
 که از آن جهت ،)ص( پیامبرچندوچون کوشش دانشمندان امامیه برای نگارش سیرۀ

 در حالی ، مبهم و مورد پرسش است، به دست نرسیدهاولیۀ آنانهای بسیاری از نوشته
عناوین . اند آثار ارائه کردهتوجهی از این  ، فهرست نسبتاً قابلنگار که منابع فهرست

 نگاری  حاکی از پیشگامی شیعیان در برخی از موضوعات سیرهشده در این منابع، گزارش
 وفود روایات. است دیگر از موضوعات شماری همگامی با دانشمندان اهل سنت در ،و گاه
 است که برای شنیدن دعوت اسالم های نمایندگی قبائل هیئتدربارهی های  گزارششامل

  چهار تن از علمای امامیه،)ق ٢٠٤( هشام بن محمد کلبی عالوه بر. آمدندبه مدینه می
 ه و تنها از برخی ازها بر جای نماندکدام از این نوشته هیچ. اند بودهنوشته  کتاب وفود هم،
هللا حسین بن محمد اَزدی و ابوعبد. روایاتی در منابع متأخر نقل شده است  ها  آن
 رغم این که به. ر بن محمد قابوسی از جمله این علمای شیعی هستندالقاسم مُنذِابو

 در ها آن وفود هیچ روایتی از در زمینۀ دو تن نقل شده اماروایات متعددی در منابع از 
تنها در برخی از منابع اهل سنت روایاتی از اَزدی و . شود نمیبع روایی شیعه یافت منا

  موضوع این نوشتاررو، ایناز. قابوسی نقل شده که مورد بررسی قرار خواهد گرفت
الوُفود کید بر دو اثر ، با تأوری روایات وفودنگاران امامیه در گردآ پرداختن به تالش سیره

اثر مُنذِر بن ، )ص(وُفود العرب الی النبی و ،حسین بن محمد اَزدی ، نوشتۀ)ص(علی النبی
 . خواهد بود،محمد قابوسی

. ط دارند ارتبا)ص( پیامبراست که با سیرۀ مراد از آثار وفود تنها آثاری ،در این نوشتار
 یا کسانی که بعدها علمای امامی  پژوهش را به شیعیان دوازدهاصطالح امامیه نیز دایرۀ

، مراد از بنابراین. یه پذیرفتند، محدود کرده استعلمای امامعنوان  بهرا   ها   آنرجال
 را ق شیعیرَ و دیگر فِامامی است دوازده و شیعی تنها شیعیان ،های شیعه، شیعیانهواژ

 دوم تا سده فاصلۀپردازد که در نگارانی می این پژوهش به بررسی سیره. گیرددر بر نمی
 .اندزیستهچهارم هجری قمری می

 
 پیشینۀ تحقیق

نگاری امامیه پرداخته باشد، ت سیرهوفودنگاری در سنطور خاص به بررسی  اثری که به
وفودنگاری به  اند نیزنگاری امامیه پرداختهنگاری و سیرهبه تاریخدر آثاری که . نشدیافت 
نگاری در خنگاهی گذرا به تاری«هایی همچون رفت در نوشتهانتظار می.  استشدهتوجه ن



  ٩٥  وُفُود العرب إلي النبي و الوُفُود علي النبيبررسی وفودنگاری امامیه در قرون نخستین با تأکید بر دو کتاب 

، »های نخستین  شیعیان در سدهنگاری تاریخ« مقالۀ ١، اثر رسول جعفریان،»فرهنگ تشیع
 حسین ، نوشتۀ»نگاریاصحاب امامان شیعه و سیره « و مقالۀ٢،نژاد اثر منصور داداش

نگاری شیعیان، وجود داشته باشد اما تنها در  هایی درباره وفود آگاهی ٣،حسینیان مقدم
 توسط قابوسی اشاره شده الوفود به نگارش کتاب ،در دو خطیان، آن هم نوشتۀ جعفر

نی ، نوشتۀ محمود عبدالغ»عام الوفود فی میالد رسول هللا «در مقالۀ). ٤جعفریان، (است 
 ، نوشتۀ حسن»الدعوة االسالمیة؛ عام الوفود و آثاره فی سیاسة االسالم« و مقالۀ ٤عاشور،
 خصوصاً وفودنگاری ، وفودنگاریوفود پرداخته شده و دربارۀ موضوع  نیز تنها به٥الشیخة،

 الوفود و السفارات فی الجاهلیة و عصر«نبیه عاقل در مقالۀ . امده استامامیه، مطلبی نی
 پس از تبیین مفهوم وفود، آن را یکی از راهکارهای عرب برای حل ٦،»)ص(الرسول

های  جاهلیت، برخی از نمونه دورۀاشاره به موارد کاربرد آن درمشکالت ذکر کرده و با 
های اعزامی از سوی  هیئت،عاقل.  اسالمی را نیز نام برده استعزام هیئت در دورۀا

اعزامی به سران کشورها را در زمرۀ وفود به های و حتی نامهقبائل   سوی به)ص(پیامبر
 گفته شده هایی وفود به هیئت، در حالی که معموالً در منابع تاریخیحساب آورده است،

 یا با پرداخت ، یا آن را پذیرفته آمده و پس از شنیدن دعوت اسالم)ص(که به نزد پیامبر
 . اند داده خود را در لوای اسالم قرار ،جزیه

نگاران  تاریخالحمید، ، نوشتۀ صائب عبدالشيعةمعجم مورخی هایی همچون در کتاب
 ، نوشتۀنگاران امامیه تاریخ و ،جعفر امامی، نوشتۀ محمدشیعه تا پایان قرن هفتم هجری

 اکتفا شده و به بررسی نگار وفودی شیعیِ  نیز به ذکر نام نویسندگان،منصوره بخشی
 دو مقاله از تر وفود، البته در موضوع کلی.  نشده استتفصیلی وفودنگاری امامیه پرداخته

اسی وفود بررسی نکات اس «نژاد در مقالۀ هم یافت شد؛ منصور داداشنویسندگان شیعی 
 و نیز آثاری که ، به بررسی روایات وفود، راویان، در تحلیلی جامع٧،» نبویسیرۀدر 

                                                                                                                                            
 .١٣٧٥، آذر و دی ٤١، ش  پژوهشۀینیآمنتشرشده در . ١
 .١٣٨٤، تابستان ١٠، ش پژوهان تاریخ ۀناممنتشرشده در . ٢
 .١٣٩٢، تابستان ٤٢، ش شناسی شیعه ۀمنتشرشده در فصلنام. ٣
  .١٤٢٨االول  ، ربیع٣، ش ٥٦سال ، منیر االسالم  درمنتشرشده. ٤
 همین مجلـه     از ٨ شمارۀ   این مقاله در  . ١٣٧٥االول   ، ربیع ٣، ش   ١٣، سال   منیر االسالم منتشرشده در   . ٥

 . نیز منتشر شده است)١٣٨٠شعبان (
 .١٩٩١، دسامبر ٤٠ و ٣٩، ش ةدراسات تاریخیمنتشرشده در . ٦
 . ١٣٨١، آبان و آذر ٦٢ و ٦١، ش یخ و جغرافیاکتاب ماه تارمنتشرشده در . ٧
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ین اثر وفودنگاران امامیه نبوده و موضوع ا. اند، پرداخته استروایات وفود را نقل کرده
 کوشش برخی از علمای شیعی بیانی گذرا به بادر کنار معرفی منابع اهل سنت، رو  ازاین

 پرداخته  ها   آنبندی روایات وفود و تحلیل ، به دسته سپسو اشاره  هم وفوددر نگارش
 پس از ١،»های نمایندگی وفود و هیئتتوانۀاس «رضا نوری نیز در مقالۀحمید.  استشده
های  در مواجهه با هیئت)ص( پیامبررش مختصری از وفود، به تحلیل سیرۀ گزاارائۀ

رو،  ازاین.  استبه دست نداده وفودنگاری امامیه ۀطالعاتی دربارنمایندگی پرداخته و ا
اثر  دو تر ، آن هم با بررسی جزئی پرداختن به وفودنگاری امامیهلحاظ نوشتار حاضر به

 . است بدیع ای نوشته، یادشده
 

 تاریخچۀ وفودنگاری
های  هیئتباره روایاتی دردربرگیرنده آثاری دارد که  نگارشوفودنگاری اشاره به

. آمدند می)ص( است که برای آشنایی با تعالیم اسالم به محضر پیامبرقبائلینمایندگی 
عزت و شوکت اسالم و مسلمانان   بر اثر آن، که، پس از فتح مکهاه آمدورفت این هیئت

های زیادی به نزد آن حضرت  گروه،رو این از. شدت گرفت،  همگان روشن شده بودبر
قبائل  ایمان آورده و به نزد ها گروه  اعضایزیادی از عدۀ و) ١/١٦٦مفید، : ـ نک(آمدند می

های فراوانی هیئت. برسانند   دیگران  را به گوش)ص(گشتند تا سخنان پیامبرمیخود باز
 ها را صد هیئت شمار آن در میانه قرن دهم) ٦/٢٥٤(نمایندگی، که صالحی شامی 

 عوامل توجه به روایات از جملۀ  تشرف به اسالم،درقبائل  و نیز اهمیت تقدم دانسته
 با آنکه  است، زیرا شدهچندانرسد امروزه این اهمیت دوبه نظر می. وفود بوده است

به فهم   در روایات وفودتحقیق و پژوهشنیست،  مطرح ، دیگرایمفاخرات قومی و قبیله
 همچنین، پرداختن به سیرۀ. کندعلل گسترش اسالم در جزیرةالعرب کمک می

 مفید امور حکومتیدر کشف الگوهای مناسب ها، خورد با این هیئت در بر)ص(پیامبر
های   هیئت مواجهه باشناختی شناختی و روان های جامعهجنبهتحقیق در  و خواهد بود

  .های مدیریتی راهگشاست مایندگی از جملۀ موضوعاتی است که در زمینهن
 

 شناسی مفهوم
نماینده بر عنوان  به که استروهی  شخص یا گبه معنی و» وَفد « جمع واژۀ»وُفُود«

                                                                                                                                            
 .١٣٨٥، تابستان ٥٦، ش میقات حجمنتشرشده در . ١
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البته برخی آن را عام معنا کرده و به ). »وفد«، ذیل ٢/٥٥٣جوهری، (شود شخصی وارد می
اند، چه از جانب کسی نماینده باشد، و چه  هر کسی که بر شخصی وارد شود، اطالق کرده

ن و بزرگان را در برخی نیز ورود بر سالطی). »وفد«، ذیل ١/٤٨٠فیروزآبادی، : ـ نک(نباشد 
» وَفد«مصدر  ، که اسم»وِفادَة«رو،  این از). ٨٧٧راغب اصفهانی، : ـ نک(اند قید کرده» وَفد«معنای 
رساند که بر رسیدن به را در فارسی می» شرفیابی«، همان معنای )٢/٥٥٣جوهری، (است 

شود طالق میبنابراین، وفد به فرد یا افرادی ا. خدمت شخصیت بزرگ و محترم داللت دارد
 .شوندکه به نمایندگی از گروهی بر شخصیت محترمی وارد و شرفیاب می

ای به نزد با توجه به معنای لغوی، برخی هر فرد یا گروهی را که به نمایندگی از عده
رو، یکی از نویسندگان عرب دایرۀ  ازاین. اندذکر کرده» وفد«آمد، در قالب  می)ص(پیامبر

های مشرکان قریش در دوران مکه و نیز دیدار   را توسعه داده و دیدار»وفد«مکانی و زمانی 
اَسطَل، : ـ نک(اند  دانسته» وفد« را در سال دوازدهم و سیزدهم بعثت، )ص(یثربیان با پیامبر

اند، یک از منابع متقدمی که روایات وفود را ذکر کرده این توسعۀ معنایی در هیچ). ٢٩، ١٢
 دوران مدینه را در نظر داشته و تاریخچۀ وفود را به سال پنجم برخی نیز. شوددیده نمی

البته در منابع تاریخی، بحث از وفود غالباً در ). ١١عبدالکریم، : ـ نک(اند هجری بازگردانده
ای که در این های نمایندگیسبب کثرت هیئت حوادث سال نهم هجری مطرح شده که به

 ). ١/٥٨٩کالعی، : ـ نک(خوانده شد » سال وفود«سال به مدینه آمدند، بعدها 
 

 وفودنگاریِ اهل سنت
 از. نگاری بودگردد که زمان آغاز سیرهتاریخچۀ توجه به موضوع وفود به سده دوم بازمی

 است، گزارشی از وفد ثقیف آورده شده اسحاق سیرۀ ابن که تهذیب هشام سیرۀ ابنرو، در  این
هایی از واقدی، باب  نقل نیز عمدتاً با ) ٢٦٩ـ١/٢٢٢سعد  ابن). ٢/٥٣٧هشام،  ابن: ـ نک(است 

در دیگر منابع تاریخی و روایی نیز، به . مستقل و مفصلی به این موضوع اختصاص داده است
ها در موضوع وفود  نگاری اما در این نوشتار، تمرکز بر تک. این موضوع پرداخته شده است

کدام  ی درباره وفود نگاشته شده که هیچنگارصورت تک در میان اهل سنت، چند اثر به. است
و ابوالحسن )  ق٢٠٧متوفای (ندیم، هَیثَم بن عَدِی  گزارش ابن به. در دست نیست  ها  از آن

ندیم،  ابن: ـ نک(اند  نگاران بوده از جملۀ اولین وفود)  ق٢١٥متوفای (علی بن محمد مدائنی 
 او در باب وفود در منابع یافت نشد، از بر خالف هَیثَم بن عَدِی، که روایتی از). ١٤٨، ١٤٦

؛ ٢/١٠٣، ١/٢٩٨اثیر،  ابن: ـ نک(مدائنی روایات متعددی در منابع اهل سنت نقل شده است 
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یک از این منابع، اشاره نشده که  البته در هیچ). ٣/١٣٤؛ ٢/٤٦٣؛ ١/٥٥٨حجر عسقالنی،  ابن
 .اند مدائنی برگرفتهالوفودروایات را از کتاب 

رغم نقل روایات وفود در منابع تاریخی اهل سنت، اثر   نیز، بهای میانههدر سده
چند اثر با این موضوع اخیراً نویسندگان اهل سنت . مستقلی در این باره نگاشته نشد

 وفود نوشتۀ خلیل عبدالکریم، دولة یثرب؛ بصائر فی عام الوفود،های  اند؛ کتاب نگاشته
الوفود فی العهد  و ، ابراهیم حسن خلّاف، نوشتۀلینالمهتدین الی خاتم النبیین و المرس

 .ند از جمله این آثار، اثر علی رضوان احمد اَسطَل،المکی و اثرها اإلعالمی
 

 وفودنگاریِ شیعیان
در میان علمای شیعه، اولین کسی که به موضوع وفود توجه نشان داد، هشام بن محمد 

حلّی، : ـ نیز نک. ٤٣٤نجاشی، ( است نجاشی وی را از علمای شیعه دانسته. کَلبی بود
سمعانی، : ـ نک(کلبی در برخی از منابع اهل سنت، به غلو در تشیع متهم شده است ). ١٧٩
که ) ١٦/٤٧٤، تاریخ االسالمذهبی، : ـ نک(اند  خوانده» رافضی«برخی نیز از او را ). ١١/١٣٥

 به وی نسبت داده است قودالوکتابی به نام ) ١٤١(ندیم  ابن. بیانگر امامی بودن وی است
 ذکر الوفودندیم،  نقل از ابن نام این کتاب را، با تصریح به ) ٢٥/١٢٢(حال، آقابزرگ  بااین

صورت  ، اثر محمدرضا تجدد نیز، نام کتاب به)١٦٢(الفهرست در متن ترجمۀ . کرده است
 ضمناً نجاشی . بوده استالوقود آمده، ولی در پاورقی اشاره شده که در متن اصلی، الوفود

 به کلبی نسبت نداده، هرچند فهرستی که نجاشی از آثار کلبی الوفودهم کتابی به نام 
توان احتمال داد تصحیفی در نام کتاب کلبی صورت  ، می بنا بر این. آورده، کامل نیست

» کتبه فیما قارب االسالم من امر الجاهلیة«ندیم هم این اثر را ذیل عنوان  ابن. گرفته باشد
مَناکِح أزواج  و کتاب  الیَمن و امر سَیفهایی همچون کتابآورده و ذیل این عنوان، کتاب

ندیم، باید این کتاب کلبی را در   ابنبندی بنابراین، با توجه به دسته.  را آورده استالعرب
. توان موضوع آن را حدس زدموضوعات مرتبط با عصر جاهلیت دانست، هرچند نمی

کی از گردآورندگان روایات وفود است و این امر ظن ما را مبنی بر اینکه هرروی، کلبی ی به
البته در . کند باشد، تقویت میالوفود تصحیفی از الوقودوی صاحب اثری مستقل بوده و 

 جمهرةبه کتاب   ها  منابع اهل سنت روایاتی دربارۀ وفود از کلبی نقل شده که برخی از آن
). ٢/٣٥٣، ٢/٣٢٨، ١/١٧٧حجر عسقالنی،  ؛ ابن٥/١٢١اثیر،  بنا: ـ نک(اند کلبی مستند شده

 .طلبدبحث از نقش هشام کلبی در وفودنگاری مجال دیگری می
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اند، محمد بن زکریا  از دیگر علمای شیعه که در زمینۀ وفود کتاب مستقل نگاشته
 شناسان وی از اهالی موثق و موجه بصره بوده و رجال. است)  ق٢٩٨متوفای (غَالبی 

). ١٥٦؛ حلّی، ٣١١داود،  ؛ ابن٤٣٦نجاشی، : ـ نک(اند امامیه از وی به نیکی یاد کرده
هرچند عنوان کتاب عام .  به او نسبت داده استالوافدینکتابی به نام ) ٤٣٧(نجاشی 

بوده و ممکن است به هر نوع وفد و هیئتی که به نزد بزرگی رفته باشند، اشاره داشته 
آقابزرگ . اند آمده)ص(راد از آن، کسانی باشند که به نزد پیامبررسد مباشد، به نظر می

وجود، از غالبی در موضوع وفود هیچ  بااین. نیز به این احتمال اشاره کرده است) ٢٥/١٣(
 .روایتی در منابع شیعی و سنی یافت نشد

نجاشی . نگاران است از دیگر وفود)  ق٣٣٢متوفای (عبدالعزیز بن یحیی جَلُودی 
نگاشتی  در کتب رجالي و فهرست.  وی را از اخباریان و بزرگان بصره دانسته است)٢٤٠(

یاد شده است » مذهب امامي«، و »ثقه«، »از اصحاب ماست«شیعه، از وي با عناوین 
جَلُودی از پرکارترین مورخان شیعي در سده چهارم بوده ). ١١٦؛ حلّی، ١٨٩ندیم،  ابن(

تاریخی هستند   ها  سبت داده که بیش از نیمی از آن اثر به او ن٢٠٠نجاشی حدود . است
رویکرد تاریخی جَلُودی، همراه با نگاه تخصصی وی، آثاری را ). ٢٤٤ـ٢٤٠نجاشی، : ـ نک(

یکی از . نظیرند  پدید آورده که در نوع خود، بی)ص(تری از سیرۀ پیامبر با موضوعات جزئی
با ). ٢٤٣همان، ( است بکر و عمر و عثمان بي و أ)ص(اَخبار الوُفُود على النبياین آثار کتاب 

وجود جایگاه ویژۀ جَلُودی نزد بزرگان شیعه و بر جای ماندن برخی از روایات او در منابع 
، هیچ روایتی در باب وفود از وی در منابع روایی )٢/٦٦٩؛ صدوق، ١٣٤خزاز رازی، : ـ نک(

 . شیعی و سنی نقل نشده است
یکی از .  دربارۀ وفود گزارش شده که موضوع این نوشتارنددو اثر دیگر نیز از شیعیان

، نوشتۀ ابوعبدهللا حسین بن محمد اَزدِي، از علماي )ص(الوُفُود علي النبياین آثار کتاب 
و از آگاهان به » ثقه« وی در کتب رجالي شیعه، ١).٦٥نجاشی، (سده سوم هجري، است 

داود،  ؛ ابن٦٥؛ نجاشي، ١٢١غضائری،  ابن: ـ نک(سیره، آداب، و شعر دانسته شده است 
، نوشتۀ ابوالقاسم مُنذِر بن محمد قابوسي )ص(وُفُود العرب الي النبيکتاب دیگر، ). ١٢٧

                                                                                                                                            
جهـت اینکـه مُنـذِر بـن محمـد            بـه  ،)١/٣١٣  آقابزرگ .اطالعات دقیقی از زندگی وی در دست نیست       . ١

از علمای قـرن    بوده است، اَزدی را     ) ق٣٣٣. د(عُقده   قابوسی از شاگردان او و قابوسی نیز از مشایخ ابن         
 .سوم هجری به حساب آورده است
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 در کوفه ١قابوسی را از خاندان بزرگ ابوجَهم) همانجا(نجاشی ). ٤١٨نجاشی، (است 
ئری مازندرانی، ؛ حا٢٧٣داود،  ابن:  ـ نیز نک(دانسته و به وثاقت او تصریح کرده است 

نگاری فوق و عنوان تک). ٤/٤٨٦سبحانی، (اند برخی قابوسی را مورخ دانسته). ٦/٣٣٣
منابع رجالی . مانده از آن، که جنبۀ تاریخی دارند، مؤید این ادعاست روایات برجای

رو، تاریخ والدت و وفات وی مشخص  این از. دهنداطالعات زیادی از زندگی وی نمی
 ٢، بدون ارائۀ هرگونه مدرکی، مُنذِر بن محمد را معاصر کلبی)٢٥/١٢٢ (آقابزرگ. نیست

 هجری درگذشته است و مُنذِر از مشایخ ٢٠٤که کلبی در سال  دانسته است حال آن
عُقدِه در سال  والدت ابن). ٤/٤٨٦سبحانی، : ـ نک( بوده است ٣) ق٣٣٢متوفای (عُقدِه  ابن

و قابوسی باید حداقل تا دهۀ ششم قرن ) ١/٢٠٧زرکلی، : ـ نک( هجری بوده است ٢٥٠
رو،  ازاین. عُقدِه از وی را بتوان معقول دانست گیری ابن سوم هجری زنده بوده باشد تا بهره

شناسان حسین بن محمد  رجال. رسدمعاصر بودن مُنذِر قابوسی با کلبی بعید به نظر می
بنابراین، ). ٦٦؛ نجاشی، ١٢٢ـ١٢١، غضائری ابن: ـ نک(اند اَزدی را از مشایخ قابوسی دانسته

  . قابوسی حاوی روایاتی بوده که اَزدی بر او خوانده استوفودتوان گفت کتاب  می
این . از این وفودنگاران هیچ روایتی در باب وفود در منابع روایی شیعی یافت نشد

بر کنندگان منابع روایی شیعی مبنی  مسئله بیانگر ائتالفی نانوشته در میان تدوین
شاید به همین دلیل بوده که از قرن چهارم تا امروز، . گونه روایات است توجهی به اینبی

  ٤.وسیلۀ شیعیان در باب وفود نگاشته نشده است نگاری بهصورت تک هیچ اثری به
 

 مانده از ازدی و قابوسی بررسی روایات برجای
سین بن محمد ازدی و منذر نقل از ح در منابع روایی شیعه، هیچ روایتی دربارۀ وفود به

                                                                                                                                            
. بردنـد مُنذِر مـی  نُعمان بن   ند که نسب به قابوس بن       دهای شیعی ساکن کوفه بو    آل ابوجَهم از خاندان   . ١

ند  را داشـت   )ع(که افتخار شـاگردی و مـصاحبت بـا ائمـه          برخاستند   این خاندان    ازهای بزرگی   شخصیت
 ).٢/٨٨امین، : ـنک(
ق اسـت، نـه محمـد بـن      ٢٠٤د مراد از کلبی، هشام بن محمد باشد که متوفـای سـال              رسبه نظر می  . ٢

 .ق بوده است ١٤٦سائب کلبی که متوفای سال 
هاشم و از شـیعیان زیـدی جـارودی کـه آثـار        از موالی بنی، کوفی ةاحمد بن محمد بن سعید بن عقد      . ٣

 ).١/٢٠١زرکلی، : ـ نک(کرده است لیف أزیادی ت
عنـوان  رغم    به  اما . است انده به چاپ رس   ١٣٦٥ نوشته و در سال      وفودف کتابی با عنوان     محمدباقر واص . ٤

 حتی به جریـان وفـود نیـز اشـاره           ، و در آن   است )ص( مختصری از زندگی پیامبر    ۀ تاریخچ نوشتۀ او ،  آن
 ).٩واصف، :  ـ نک(است  ناسخ التواریخاین کتاب برگرفته از . نشده است
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گونه روایات جنبۀ تاریخی صرف بن محمد قابوسی نیامده است شاید بدین جهت که این
این در حالی است که از اَزدی و قابوسی . اند داشته و در مباحثات کالمی، کارایی نداشته

وسی، ، ط١٩٩عقده،  ابن: ـ نک(روایات زیادی، خصوصاً با کارکرد اعتقادی، نقل شده است 
توجهی، مانع دسترسی به همۀ روایات ازدی و قابوسی در باب وفود بوده و این بی). ٣١٩

مانع قضاوت و تحلیل جامع دربارۀ کیفیت و چگونگی آثار این دو و میزان مشابهت 
 . هایشان، استروایات کتاب

 )ص(های نمایندگانی که به نزد پیامبردر منابع اهل سنت، نُه روایت در موضوع هیئت
ا را از استادش، حسین بن محمد ه آمدند، از مُنذِر بن محمد قابوسی نقل شده که وی نیز آن

ذکر حسین بن . اند آمدهاإلصابة و اسد الغابةاین روایات در دو منبع ُ. اَزدی، نقل کرده است
کند که کتاب قابوسی، با وجود  محمد اَزدی در تمام این روایات، این گمان را تقویت می

البته این قضاوت با . اوت در عنوان، مشتمل بر روایاتی بوده که استادش بر او خوانده استتف
توجه به روایات موجود، قضاوتی نادرست نیست، اما چون  احتماالً روایات دیگری نیز در 

به هر . شده، قضاوتی ناقص خواهد بودکتاب قابوسی بوده که به استادش اَزدی ختم نمی
اند و در منابع متقدم اهل سنت،   آمدهاإلصابة و اُسد الغابة تنها در دو منبع روی، این روایات

یک از روایات را از  اَزدی و قابوسی هیچ. از این دو تن روایتی در باب وفود نقل نشده است
اند و عمدۀ روایاتشان از راویان اهل سنت بوده است، هرچند از امامان معصوم نقل نکرده
توان حدس زد عدم نقل از امامان می. اند  شیعی نیز روایت گفتههشام بن محمد کلبی

مهری معصوم و نیز تهی بودن روایات از محتویات کالمی و اعتقادی شیعه، از عوامل بی
 . های روایی شیعه به این روایات بوده استگران کتاب تدوین

 ذکر اُسد الغابةدر روایاتی که تنها ) ١: توان به سه دسته تقسیم کرداین روایات را می
روایاتی که در هر دو ) ٣ نقل شده است؛ و اإلصابةروایاتی که تنها در ) ٢شده است؛ 

 . منبع آمده است
 

 اُسد الغابةدستۀ نخست؛ روایات 
اثیر، به اسنادش از مُنذِر بن   ابن١.بن حکیم ضَبِّی] عبدالحارث[وَفد عبدهللا . ١

                                                                                                                                            
 الطبقـات الکبـری  هـشام،    ابـن ة النبویـ ةالسیردر . دهندز این فرد به دست نمیمنابع اطالعات زیادی ا  . ١

مور أ او را مـ )ص(با توجه بـه اینکـه پیـامبر   ضمناً . ای به وی نشده است نیز اشاره تاریخ طبری و  سعد    ابن
 . آمده)ص(ها نزد پیامبر نمایندگی از آن توان احتمال داد به، میکردهآوری صدقات قوم خویش  جمع



 ١٣٩٤بهار و تابستان ، یکم، شمارۀ هشتم، سال چهل و تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه  ١٠٢

وقتی این شخص . ن هیئت را نقل کرده استمحمد و او از حسین بن محمد، جریان ای
 وقتی متوجه شده )ص(پیامبر.  آمده، آن حضرت از اسم او پرسیده است)ص(به نزد پیامبر

تغییر داده و سرپرستی صدقات قومش را » عبدهللا«است، نام او را به » عبدالحارث«اسم او 
متوفای (یت، سَیف بن عمر در سند این روا). ١/٣٨٨اثیر،  ابن: ـ نک(نیز به او سپرده است 

این وفد را ) ٣/١١١(اثیر  ابن. اندشناسان او را تضعیف کرده ذکر شده که رجال١) ق٢٠٠
ذیل نام عبدهللا بن حارث نیز آورده و روایت را مستقیماً از سَیف بن عمر نقل کرده 

توان گفت که هر دو جهت شباهت متن این روایت با روایت قابوسی، می به. است
نیز این روایت را از طریق ) ٤/٥٥(حجر عسقالنی  ابن. قیقت، یک روایت هستنددرح

 .نقل از سَیف بن عمر نقل کرده است  و به٢) ق٣٨٥متوفای (دارقُطنِی 
 گروهی از خزاعه همراه اُبَی بن کَعب بن عَبدثُور نزد ٣.وفد اُبَیّ بن کَعب بن عَبدثُور. ٢
این روایت را حسین محمد اَزدی از علی ). ١/٦١اثیر،  ابن( آمدند و مسلمان شدند )ص(پیامبر

أنبأنا الحسین بن محمد عن علی بن محمد «عبارت . بن محمد مدائنی نقل کرده است
دهد که ازدی روایت را از مدائنی شنیده، نه اینکه از کتاب او در متن نشان می» المدائنی

 هجری ٢١٥به وفات مدائنی در سال کند که با توجه این نکته به ما کمک می. برگرفته باشد
حجر  ضمناً ابن. قمری، حدس بزنیم احتماالٌ اَزدی در نیمۀ اول قرن سوم از دنیا رفته باشد

 . از مدائنی نقل کرده است٤شاهین نیز این روایت را از طریق ابن) ١/١٨٠(عسقالنی  
 ٥.م نَخَعِیوَفد اَرطاة بن کَعب بن شراحیل و اَوس بن جُهَیش، معروف به اَرقَ .٣

نقل از منذر قابوسی و او از حسین بن محمد آورده  به) ١/٧٥(اثیر  جریان این وفد را ابن

                                                                                                                                            
ـادی نقـل کـرده        ، که گفته شده از ضعفا و مجهوالن       ،سیف بن عمر ضبی اسدی تمیمی کوفی، از اخباریان        . ١  روایات زی

 ).٣/٣٥٣، میزان االعتدال فی نقد الرجالذهبی، : ـ نک( اندشناسان اهل سنت او را تضعیف کرده رجال. است
 ،لی بغداد و از علمای بـزرگ اهـل سـنت   ، از اهایطن بن عمر بن احمد، معروف به الدارقُ   یابوالحسن عل . ٢

 ).٥/٣٧٣سمعانی، : ـ نک(  سرشاری نیز برخوردار بوده استۀکه از حافظ
: ـ نکـ (گفتـه اسـت    را از مُزَینَـه     اواثیر   ابن.  ذکری از وی نیامده است     تاریخ طبری ، و   ة النبوی ةالسیردر  . ٣

 نامی از اُبَی بـن کَعـب        ،ذری از وفد مزینه    و بال  ،سعد، یعقوبی  که در گزارش ابن    ، درحالی )١/٦١اثیر،   ابن
 ).١١/٣٣٤؛ بالذری، ٢/٧٩؛ یعقوبی، ٢٢٣ـ١/٢٢٢سعد،  ابن: ـ نک( بن عَبد ثُور نیامده است

از اهالی بغـداد و از عالمـان بـه حـدیث            ) ق٣٨٥ـ٢٩٧(ابوحَفص عمر بن احمد بن عثمان ابن شاهین         . ٤
 ).٥/٤٠زرکلی، (تألیف کرد گفته شده که او سیصد کتاب . بوده است

 را  ة نـام پـدر اَرطـا      ،اثیـر  نقل از هشام بن محمد کلبی نقل کرده و بر خالف ابـن             سعد این وفد را به     نبا. ٥
 تـاریخ  و ةالنبویـ  ةالـسیر در ). ١/٢٦٠سـعد،   ابـن : ـ نکـ (  اسـت کردهذکر  » کَعب« او را    و جدّ » شراحیل«

 .ای نشده است به این دو اشاره،طبری
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شان  ند که پاکیزگیا اَرطاة و اَوس هر دو از قبیلۀ نَخَع و افرادی پاکیزه بوده. است
. اند  آمده و ایمان آورده)ص(هر دو به نزد رسول خدا. زده کرده است  را شگفت)ص(پیامبر

دعا فرموده و ضمناً برای اَرطاة پرچمی بسته که با آن در جنگ   ها  حضرت برای آن
نیز این روایت را از ) ١/١٩٦(حجر عسقالنی  ابن. قادسیه حاضر و کشته شده است

 .شاهین نقل کرده است ابن
 

 االِصابةدستۀ دوم؛ روایات 
شاهین از  این روایت را ابن).  ق٢٥متوفای حدود  (١وَفد قَیس بن مالک اَرحَبی .٤

نقل از حسین بن محمد، و او از هشام کلبی نقل  طریق مُنذِر بن محمد و او از پدرش، به
و این بدان معناست که قیس » ...انّه رجع الی النبی«:  در متن روایت آمده٢.کرده است

ه و پس از اینکه توانسته قومش  آمده و سپس نزد قومش برگشت)ص(خود ابتدا، نزد پیامبر
 بازگشته و از اسالم آوردن قومش خبر داده )ص(را به اسالم دعوت کند، مجدداً نزد پیامبر

رو، آن حضرت وی را بر تمام قبیلۀ هَمدان، اعم از عرب و غیر آن، والیت  این از. است
ایتی نقل حجر عسقالنی از هشام کلبی رو ابن). ٥/٣٧٧حجر عسقالنی،  ابن(داده است 

در این روایت، ). جا همان(دهد دیدار دوم در مکه صورت گرفته است کرده که نشان می
جریان اسالم . تنها مکان مالقات روشن شده و از زمان آن، سخنی به میان نیامده است

سعد نیز به این موضوع اشاره  ابن. آوردن قَیس بن مالک در منابع متقدم نیز آمده است
 )ص(سعد بیانگر این است که قَیس بن مالک بار اول نزد پیامبر ت ابنعبار. کرده است

 بازگشته )ص(آمده و پس از اینکه قومش را به اسالم دعوت کرده، برای بار دوم نزد پیامبر
سعد،  ابن(نشانۀ تشکر، مسئولیت قومش را به او واگذار کرده است  و آن حضرت، به

همان، : ـ نک(ث سال دهم نقل کرده است سعد این جریان را ذیل حواد ابن). ١/٢٥٦
 . رو، احتماالً هر دو دیدار در دوره مدنی بوده است این از). ٢٥٥

نکتۀ جالب اینکه تنها در این روایت، میان مُنذِر بن محمد قابوسی و حسین بن محمد 
ر از کسان توان احتمال داد مُنذِترتیب، می این به. اَزدی، یک فاصله افتاده که آن، پدر منذر است

 . دیگری نیز روایاتی در وفود شنیده و طریق او منحصر به حسین بن محمد نبوده است

                                                                                                                                            
 ). ٤/١٤٢اثیر،  ابن(  هَمدان بوده استۀهای قبیلیرهب یکی از تاَرحَ. ١
 بدون اشـاره بـه     ،هشام ابن.  است کردهنقل از هشام کلبی نقل       این وفد را به   ) ١/٢٥٦: ـ  نک( سعد نیز   ابن. ٢

 ).٥٩٨ـ٢/٥٩٦هشام،  ابن: ـ نک( قیس بن مالک، از وفد همدان یاد کرده است
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نقل  شاهین، به از ابن) ٦/٥٨(حجر عسقالنی   ابن١.وفد مِرداس بن مالک غَنَوی .٥
از مُنذِر بن محمد و او از استادش دربارۀ مِرداس بن مالک غَنَوی نقل کرده که بر 

. ه و آن حضرت به صورت او دست کشیده و برایش دعا کرده است وارد شد)ص(پیامبر
 این روایت، ٢.ای برای او نوشته و او را متولی صدقات قومش قرار داده استهمچنین نامه

سلسلۀ  نیز آمده، با این تفاوت که اسد الغابةشاهین، در ُ نقل از ابن با همین محتوا و به
 ).٤/٣٦٦اثیر،  ناب: ـ نک(شاهین ذکر نشده است  سند ابن
شاهین  روایتی از ابن) ٣/٢٤(حجر عسقالنی  ابن. وفد نُه گروه از قبیلۀ عَبَس .٦

نقل از حسین بن محمد اَزدی آورده که در سلسلۀ سند آن، مُنذِر بن محمد قابوسی  به
شاهین آمده، بیانگر  که بعد از ابن» من طریق الحسین بن محمد«اما عبارت . قرار ندارد
حجر دست به اختصار زده و نام مُنذِر بن محمد قابوسی را ذکر نکرده  که ابناین است 

شاهین همان طریق مُنذِر بن محمد بوده  بنابراین در این روایت نیز، طریق ابن. است
 آمدند و در این )ص(عبس نزد پیامبر در این روایت آمده است که گروهی از بنی. است

این فرد پیامبری بوده «:  فرموده)ص(آمده و پیامبرحین، سخن از خالد بن سنان به میان 
شاهین از کلبی نشان  روایت ابن ٣.»که قومش او را ضایع کرده و قدرش را نشناختند

 نیز برای آنان دعا )ص( پیامبر٤.اند اند که همه اسالم آوردهدهد که اینان نُه گروه بودهمی
نقل از عائذ بن حبیب  ایت را بهنیز این رو) ٢/١٧٠(اثیر  ابن). جا همان(کرده است 

 .حجر نیز حضور دارد، نقل کرده است ، که در سند روایت ابن) ق١٩٠متوفای (
اِسنادش از مُنذِر بن محمد و او از  حجر به ابن. وفد مُطَرِّف بن کاهن باهلی .٧

در سند . حسین بن محمد روایتی دربارۀ هیئت مُطَرِّف بن کاهن باهلی نقل کرده است
 یزید بن رومان ٥،) ق١٧٠متوفای (وایت، علی بن محمد مدائنی، ابومَعشَر سِندی این ر

                                                                                                                                            
 .تی نیامده استاین وفد اطالعابارۀ  در،در منابع متقدم. ١
 ، از این طریق    است  آن حضرت خواسته   و صدقات برای مرداس باشد       امر  حکم تصدی  هناماین  احتماالً  . ٢

 .کار را برای او مقرر فرماید
 روایتـی   )ع(از امام صـادق   .  پیامبری خالد بن سنان آمده است      ۀ روایاتی دربار  ،در منابع روایی شیعه نیز    . ٣

، آن حـضرت زیرانـدازی بـرای او         ه آمـد  )ص(قل شده که وقتی نزد پیـامبر       دختر خالد بن سنان ن     ۀدربار
 ).٢/٦٦٠دوق، ص(  این دختر پیامبری است که قومش قدر او را نشناختنده و فرمودهانداخت

 کرده ذکر   گروهه  ها را نُ  نقل از هشام کلبی و تعداد هیئت       این روایت را به   ) ٢٢٦ـ١/٢٢٥: ـ  نک( سعد  ابن. ٤
 . به این وفد اشاره کرده است،نقل از واقدی به) ٣/١٣٩( طبری نیز. است

. معشر نَجِیح بن عبدالرحمن سِندی، فقیه و از آگاهان به تاریخ که کتـابی در مغـازی داشـته اسـت                     ابو. ٥
 ).٨/١٤زرکلی، : ـ نک( اندسعد از او روایت کرده واقدی و ابن



  ١٠٥  وُفُود العرب إلي النبي و الوُفُود علي النبيبررسی وفودنگاری امامیه در قرون نخستین با تأکید بر دو کتاب 

این چهار نفر از . اند  ذکر شده٢) ق١٥١متوفای ( و محمد بن اسحاق ١،) ق١٣٠متوفای (
در این روایت، ایرادی وجود دارد و آن اینکه . اند بوده)ص(آگاهان به سیره و مغازی پیامبر

اند، در حالی که   رومان و او از محمد ابن اسحاق روایت را نقل کردهابومَعشَر از یزید بن
در این باره دو توجیه محتمل . اسحاق درگذشته است  سال قبل از ابن٢١یزید بن رومان 

اسحاق روایت شنیده باشد، که در منابع گفته نشده  است؛ یکی اینکه یزید بن رومان از ابن
دیگر اینکه اشتباهی در نقل . رومان قرار داشته استاسحاق در زمرۀ مشایخ یزید بن  ابن

از ابومَعشَر سِندی، از یزید «: گونه بوده باشد عبارت صورت گرفته باشد و اصل عبارت این
، یعنی درحقیقت، ابومَعشَر این روایت را جداگانه از یزید بن »اسحاق بن رومان و از ابن

  .شود صورت اشکال برطرف میرومان و محمد بن اسحاق شنیده باشد، که در این
های  با هیئت)ص(شده، روایت بیانگر برخورد کریمانۀ رسول خدا فارغ از اشکال گفته

سَنَةُ «این مالقات بعد از فتح مکه و احتماالً در سال نهم هجری، که به . نمایندگی است
لی اسالم در این روایت، مُطَرِّف بن کاهن باه. معروف شده، صورت گرفته است» الوُفُود

ای  ابراز کرده و از آن حضرت خواسته برای او نامه)ص(اش را به پیامبرخود و قبیله
ای نوشته که در آن، عالوه بر ذکر برخی از احکام زکات، آن حضرت هم نامه. بنویسد

هر کسی هر زمین مواتی را که چراگاه چارپایان است، آباد کند، برای خود «: آمده است
 . نیامده استاُسد الغابة این روایت در ٣).١٠١ـ٦/١٠٠عسقالنی، حجر  ابن(» اوست
شاهین از حسین بن  باز از طریق ابن) ٣/٣٠(حجر عسقالنی  ابن. عبدالقَیس اَشَجّ .٨

محمد روایتی مبنی بر ایمان آوردن فردی به نام مُنذِر بن حارث، معروف به اَشَجّ 
ک راهب مسیحی رفیق بوده و خبر  این فرد ظاهراً با ی٤.عبدالقیس، نقل کرده است

                                                                                                                                            
 ).٨/١٨٢، انهم( ز آگاهان به مغازی بوده استیزید بن رومان اسدی از موالی خاندان زبیر بن عوام و ا. ١
 که بـه تـدوین و تنظـیم روایـات مغـازی       استمحمد بن اسحاق مُطَلِّبی از اهالی مدینه و اولین کسی         . ٢

 ).٦/٢٨، همان: ـ نک(ه است پرداخت
سِـندی،   اشـاره بـه ابومَعـشَر        ممکن است  که   ،»قالوا«این روایت را با تعبیر      ) ١/٢٣٣: ـ  نک( سعد نیز   ابن. ٣

 بدون اشاره به راوی،     ،)٨٠ـ٢/٧٩: ـ  نک(هم  یعقوبی  . اسحاق باشد، نقل کرده است      و ابن  ،یزید بن رومان  
 .از این وفد یاد کرده است

: ـ نکـ (انـد  هشام و طبری، بدون اشاره به اَشَجّ عبدالقَیس، به وفد گروهی از عبدالقَیس اشاره کـرده             ابن. ٤
، با اشاره به اختالفی که در نـام ایـن           )٨١ـ٦/٨٠: ـ  نک(سعد نیز      ابن ).٣/١٣٦؛ طبری،   ٢/٥٧٥هشام،    ابن

اَشَـجّ  «، معـروف بـه      »مُنـذِر بـن حـارث     «و  » عبدهللا بن عَوف اَشَجّ   «شخص وجود دارد، وی را با دو اسم         
 .به این وفد اشاره کرده است) ٢/٧٩: ـ نک(یعقوبی هم . ، یاد کرده است»عبدالقَیس
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پذیرد پذیرد اما صدقه نمیشنود؛ پیامبری که هدیه می ظهور پیامبری را در مکه از او می
پس از فوت راهب، اَشَج از ظهور پیامبری . و میان دو کتف او، نشانۀ پیامبری قرار دارد

 پس از بازگشت او و .فرستداش را به مکه میرو، خواهرزاده این از. شوددر مکه باخبر می
آورند، ولی ایمان  دیدن عالئم پیامبری و شنیدن سخنان آن حضرت، هر دو ایمان می

همراهی جمعی از قومشان نزد  کنند، تا اینکه قبل از فتح مکه، بهخود را کتمان می
دلیل بازگرداندن تاریخ  این روایت به. کنندرسند و ایمانشان را اظهار می می)ص(پیامبر
: ـ نک(اثیر  ابن. توجه است به دورۀ مکی و نیز پیشگویی آن راهب مسیحی جالبوفود 

 .شاهین نقل کرده است نیز این جریان را از ابن) ١/١١٦
 

 دستۀ سوم؛ روایت مشترک
اثیر  به طریقش از  ابن. وفد گروهی از قبیلۀ نَخَع، همراه زُرارة بن قَیس نصرانی .٩

ذِر بن محمد روایتی در باب وفد گروهی از قبیلۀ نَخَع نقل شاهین و او با اِسناد از مُن ابن
در این روایت نیز، محمد، پدر مُنذِر قابوسی، در سلسلۀ سند ذکر شده، با این . کرده است

تفاوت که مُنذِر بن محمد از پدرش و از حسین بن محمد و کلبی روایت را نقل کرده 
البته .  سِماع اتفاق افتاده استاین بدان معناست که دو بار شنیدن یا همان. است
. حجر عسقالنی نیز با همین مضمون، روایت را از مُنذِر بن محمد نقل کرده است ابن

وجود » اَبِی«حجر در این است که در سلسلۀ سندی که او آورده، دیگر  تفاوت روایت ابن
ایپی آمده که اگر اشتباه ت» حسن بن محمد«، »حسین بن محمد«جای  ضمناً به. ندارد

 .  برگردداالِصابةبرداری از کتاب  نباشد، ممکن است به نسخه
گونه آمده که مردی از نَخَع به نام زُرارة بن قَیس اثیر نقل کرده، این در روایتی که ابن

.  آمد و اسالم اختیار کرد)ص(بن حارث، که نصرانی بود، همراه قومش نزد رسول خدا
ین مرد در مسیر دیده است؛ زُرارة در خواب دیده ادامۀ روایت حاکی از خوابی است که ا

او این خواب را برای . رنگ سیاه متولد شده است ای بهاش بزغالهکه از االغ ماده
این . شوداثیر از مُنذِر بن محمد تمام می در اینجا، روایت ابن.  نقل کرده است)ص(پیامبر

: ده، بلکه او نقل کرده استحجر از قابوسی و اَزدی نیام قسمت اساساً در روایت ابن
حجر  ابن(ای نوشته و دعایش کرده است  نامه]زُرارة بن قَیس[ برای او )ص(پیامبر

در این . این حکایت در منابع اهل سنت، با اضافاتی نقل شده است). ٢/٤٦٥عسقالنی، 
 . خواب را به تولد فرزندی برای زُرارة از کنیزش تعبیر فرموده است)ص(ها، پیامبرنقل
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های متعددی را که در جریان خواب مانند متنی داستانی ادامه پیدا کرده و زرارة صحنه
بخشی از .  عرض کرده و آن حضرت تعبیر کرده است)ص(این پردۀ نمایش دیده، به پیامبر

این تعبیر شامل سرنوشت عمرو، پسر زُرارة، است که آتشی میان او و پدرش حائل شده 
 این صحنه را به آخرالزمان تعبیر کرده که مردم )ص(که پیامبرکنند منابع نقل می. است

جالب اینجاست که منابع اهل سنت این صحنه را به . کُشنددر آن، امام خود را می
اند ، تفسیر کرده)ع(شدن عثمان و بیعت کردن عمرو بن زرارة با امیر مؤمنان، علی کشته

های این پرده). ١٠٤ـ٢/١٠٣اثیر،   ابن؛٥١٨ـ٢/٥١٧عبدالبر،  ؛ ابن٦/٦٢سعد،  ابن: ـ نک(
دهد این روایت به دور متعدد، که از صحنۀ خواب زُرارة به تصویر کشیده شده، نشان می

 . از دخالت تحریف و جعل نبوده است
 

 بررسی و تحلیل
توجهی نویسندگان یک از این روایات در منابع شیعی نیامده است و این بیانگر بی هیچ

. اند بوده)ع(وده که رویکرد تاریخی صرف داشته و خالی از روایات امامانبعدی به آثاری ب
در دو روایت، منذر بن محمد و حسین بن محمد سند را به هشام کلبی شیعی 

هایی مثل یزید بن رومان، محمد وجود شخصیت. گونه نیستند بقیۀ اسناد این. رسانندمی
ی، و علی بن محمد مدائنی در سلسلۀ بن اسحاق، ابومَعشَر سِندی، هشام بن محمد کلب

در چند روایت، . گونه روایات است به این  ها  اسناد روایات وفود، حاکی از توجه آن
به . وی صاحب تألیفات متعددی بوده است. شاهین در سند روایات ذکر شده است ابن

ین در شاه رسد نقل او از مُنذِر بن محمد باواسطه صورت گرفته باشد، چون ابننظر می
احتمال .  هجری متولد شده و در آن زمان، مُنذِر بن محمد، زنده نبوده است٢٩٧سال 

ای که بر آن داللت شاهین از کتاب مُنذِر نقل کرده باشد، وجود دارد، اما قرینه اینکه ابن
در اسناد همۀ این روایات، جز دو روایت، مُنذر بن محمد قابوسی . کند در دست نیست

ها نشان داد در سلسلۀ سند این دو روایت بررسی. بن محمد اَزدی استناقل از حسین 
. جهت اختصار، اسم وی را ذکر نکرده است حجر به نیز، قابوسی قرار داشته که ابن

 .شودرو، این احتمال که کتاب قابوسی رونوشتی از کتاب اَزدی بوده، تقویت می ازاین
 

 نتیجه
 بود که دانشمندان امامیه، مانند دیگر )ص(پیامبرهای نگارش سیرۀ وفودنگاری از گونه

هشام بن محمد کلبی، محمد بن زکریا غَالبی، . مسلمانان، به آن توجه نشان دادند
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عبدالعزیز بن یحیی جَلُودی، حسین بن محمد اَزدی، و مُنذِر بن محمد قابوسی از جملۀ 
نویسندگان از بین رفته و تنها آثار این .  بودند که در این باره کتاب نوشتند علمای امامیه

از این سه تن، روایات اَزدی و . از کلبی، اَزدی، و قابوسی در منابع، روایاتی نقل شده است
با .  نقل شده، مورد بررسی قرار گرفتاالِصابة و اُسد الغابةقابوسی، که تنها در دو کتاب 

وسی بوده است، روایات شناسان مبنی بر اینکه اَزدی از مشایخ قابتوجه به گزارش رجال
کند که کتاب قابوسی درحقیقت، رونوشتی از کتاب  موجود، این احتمال را تقویت می

یک از این  اند، هیچ با اینکه اَزدی و قابوسی از راویان موثق شیعه بوده. اَزدی بوده است
همچنین، محتوای این روایات جنبۀ . اند مستند نکرده)ع(روایات را به امامان معصوم

دلیل این  گفته شد احتماالً به. های اعتقادی است تاریخی محض داشته و خالی از گرایش
های اَزدی و قابوسی توجه نداشته و از این دو، در باب دو ویژگی، علمای شیعه به کتاب

 . اندوفود روایتی نقل نکرده
 
 منابع

 ـ  خانـۀ اسـالمي   تـاب ک: قـم  ـ  ، تهـران الذریعة الي تـصانیف الـشیعة  آقابزرگ تهراني، محـسن،  
 . ق١٤٠٨اسماعیلیان، 

دار الفکـر،   : ، بیـروت  أُسد الغابة فی معرفـة الـصحابة      اثیر، عزالدین ابوالحسن علي بن محمد،         ابن
 .١٩٨٩/ ق١٤٠٩

، چاپ عادل احمـد عبـدالموجود و        االصابة فی تمییز الصحابة   حجر عسقالني، احمد بن علي،        ابن
 .١٩٩٥/ ق١٤١٥علمیة، دار الکتب ال: علی محمد معوض، بیروت

 . ق١٣٨٣انتشارات دانشگاه تهران، : ، تهرانرجالداود، حسن بن علی،  ابن
 دار الکتـب    : محمـد عبـدالقادر عطـا، بیـروت        چـاپ  ،الطبقات الکبری  محمد بن سـعد،   سعد،    ابن

 .١٩٩٠/ ق١٤١٠العلمیة، 
مـد البجـاوی،    ، چـاپ علـی مح     االستیعاب فی معرفة االصـحاب    عبدالبر، یوسف بن عبدهللا،       ابن

 .١٩٩٢/ ق١٤١٢دار الجیل، : بیروت
 . ق١٤٢٤دلیل ما، : ، قم)ع(فضائل أمیرالمؤمنینعُقدة کوفی، احمد بن محمد،  ابن
 . ش١٣٦٤دار الحدیث، : ، چاپ محمدرضا حسیني، قمرجالعبدهللا،  غضائری، احمد بن ابی ابن
 .تادار المعرفة، بی: ، بیروتالفهرستندیم، محمد بن اسحاق،  ابن

 .١٣٨١اساطیر، : ، ترجمۀ محمدرضا تجدد، تهرانالفهرستهمو، 
، چـاپ مـصطفی الـسقا و ابـراهیم األبیـاری و عبـدالحفیظ               السیرة النبویة ، عبدالملک،    هشام ابن

 .تا دار المعرفة، بی: شلبی، بیروت
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 مکتبـة المنـار،   :، زرقـاء الوُفُود فی العَهد المَکِّـی و اَثَرُهَـا اإلعالمـی        اَسطَل، علی رضوان احمـد،    
 .١٩٨٤ /ق١٤٠٤

 . ق١٤٠٦دار التعارف للمطبوعات، : ، بیروتالشیعة أعیانامین، سیدمحسن، 
 ، دار الفکـر   :، بیـروت  ی سهیل زکار و ریاض زرکل     چاپ،  األشراف انساب بَالذُری، احمد بن یحیی،   

 .١٩٩٦/ ق١٤١٧
، صـص   ٤١، ش   پژوهش آیینۀ،  »نگاری در فرهنگ تشیع     نگاهی گذرا به تاریخ   «جعفریان، رسول،   

 .١٣٧٥، آذر و دی ١٥ـ٢
 . ق١٣٧٦دار العلم للمالیین، : ، بیروتالصحاحجوهری، اسماعیل بن حَمّاد، 

مؤسـسۀ  : ، قـم  مُنتهـی المَقـال فـي أحـوال الرجـال         حائري مازندرانی، محمد بـن اسـماعیل،        
 . ق١٤١٦، )ع(البیت آل

منـشورات المطبعـة    : اشـرف ، نجـف    خالصـة االقـوال   حِلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسـدی،         
 . ق١٣٨١الحیدریة، 

 .ق١٤٠١بیدار، : ، قمکِفایة االَثر في النصّ على االئمة اإلثني عَشَر بن محمد، یخَزّاز رازی، عل
 . ق١٤١٢دار القلم، : ، بیروتالقرآن الفاظ مفردات راغب اصفهانی، حسین بن محمد،

و  المُـستَعرَبین و      جال و النساء من العَـرب     األعالم قاموس تراجم ألشهُر الر    زِرِکلي، خیرالـدین،    
 .١٩٨٩دار العلم للمالیین، : ، بیروتالمستشرقین
، چـاپ عمـر   تاریخ االسالم و وفیات المـشاهیر و األعـالم       الدین محمد بن احمد،       ذهبي، شمس 

 .١٩٩٣/ ق١٤١٣دار الکتاب العربی، : عبدالسالم تدمری، بیروت
ادل احمـد عبـدالموجود،   ، چاپ علـي محمـد معـوّض و عـ       میزان اإلعتدال في نقد الرجال    ،  همو

 .١٩٩٥/ ق١٤١٦الکتب العلمیة، دار: بیروت
 . ق١٤١٨، )ع(مؤسسۀ امام صادق: ، قمموسوعة طبقات الفقهاءسبحاني، جعفر، 

، چاپ عبدالرحمن بن یحیی المعلمی الیمـانی،        األنسابسمعاني، ابوسعید عبدالکریم بن محمد،      
 .١٩٦٢/ ق١٣٨٢معارف العثمانیة، مجلس دائرةال: حیدرآباد

، چاپ عـادل احمـد   سُبُل الهدی و الرَّشاد فى سیرة خَیر العِباد، محمد بن یوسف،   صالحی شامی 
 .١٩٩٣/ ق١٤١٤دار الکتب العلمیة، : عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت

 . ق١٣٩٥اسالمیه، : ، تهرانکمال الدین و تمام النعمةصدوق، محمد بن علی، 
:  محمد أبوالفضل ابـراهیم، بیـروت      چاپ،  األمم و الملوك   تاریخ، ابوجعفر محمد بن جریر،      طبری

 .١٩٦٧/ ق١٣٨٧ دار التراث، 
 . ق١٤١٤دار الثقافة، : ، قماالماليطوسی، محمد بن الحسن، 

سـینا  : قاهره ـ  بیروت ـ  ، لندندَولَة یثرب؛ بصائر فی عام الوفود و فی اَخبارهعبد الکریم، خلیل، 
 . م١٩٩٩مؤسسة االنتشار العربی،  ـ شرللن
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 . ق١٤١٥دار الکتب العلمیة، : ، بیروتالقاموس المحیطفیروزآبادی، محمد بن یعقوب، 
دار : ، بیـروت  و الثالثة الخلفـاء   ) ص(االِکتفاء بما تَضَمّنَه من مغازي رسول هللا        کَالعِی، ابوالربیـع،    

 . ق١٤٢٠الکتب العلمیة، 
 .ق١٤١٣کنگرۀ شیخ مفید، : ، قمرشاد في معرفة حُجَج هللا علی العباداال مفید، محمد بن محمد،

مرکـز انتـشارات    : ، قـم  )ص(ای از تاریخ زندگانی پیامبر گرامـی        مجموعهوفود؛  واصف، محمدباقر،   
 . ش١٣٦٥استاد مطهری، 

 .تا ی دار صادر، ب:، بیروتیتاریخ الیعقوبیعقوب،  یعقوبی، احمد بن ابی
 


