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  )23/12/99-12/10/99تاریخ دریافت مقاله:(

  
  چکیده

 انیرجال یهادغدغه نیمهمتر یکی همواره مشکله، أسناد در مشترک انیراو شناخت
 مقطع در نام نیا است، »محمد بن أحمد« مشترک انیراو نیپربسامدتر از یکی. است
 است مشترک یراو سه نیب در) ع(یعسکر حسن امام تا) ع(جواد امام ۀصحاب یزمان
 یقم یأشعر یسیع بن محمد بن أحمد ،یبرق خالد بن محمد بن أحمد: از عبارتند که
 شمار به عهیش ۀثق انیراو بزگان از نخست یراو دو. اریّس بن محمد بن أحمد و
 نیا در. است المذهب فاسد و غالت انیراو از ،»اریّس بن محمد بن أحمد« اما روند، یم

 ۀسیمقا و یاریّس تیشخص ۀدربار یرجال و یخیتار ۀمطالع روش از استفاده با پژوهش
 یسیع بن محمد بن أحمد و یبرق خالد محمدبن أحمدبن با او انیراو و خیمشا یقیتطب
 مورد ات،یروا یسند یابیارز در محمد بن أحمد بودن یاریّس احتمال ،یقم یأشعر
  . ردیگیم قرار یبررس

  
   .کاتب غلو، ف،یضع مشترک، یراو ار،یّس بن محمد بن أحمد ها: کلید واژه
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  تبیین مسئله
یکی از موضوعات مهم در دانش رجال، شناخت راویان مشترک است، در میان راویان 

، 3،ج 85[اک دارد مشترک، أحمد بن محمد، نامی است که در بیش از سی راوی اشتر
امام جواد(ع) تا امام حسن  ۀصحاب ۀاین نام در قرن سوم هجری در طبق ]113Yص

أحمد «و احتمال اشتراک  ]194، ص49[(ع) در بین سه راوی مشترک بوده است یعسکر
، راوی غالی و فاسد المذهب، در این اسناد اگر چه اندک، ولی به دلیل »بن محمد بن سیّار
ی وی، با أحمد بن محمد بن خالد برقی و أحمد بن محمد بن عیسی همزمانی و همنام

شود، وجود داشته أشعری قمی، به ویژه در روایاتی که شواهدی از غلو در آن دیده می
است. أحمد بن محمد بن سیار، یکی از راویان مشترک بین راویان شیعه و اهل سنت نیز 

، 3، ج2؛ 165، ص1، 1، ج32؛ 109، ص2، ج82؛ 327، ص1، ج97؛ 203، ص71[هست 
أحمد «. این نام در کتب روایی و منابع رجالی شیعه و اهل سنت با عناوینی نظیر ]327ص

 ]85، ص 6، ج11؛ 202، ص71[، »أحمد بن سیّار«، ]80،ص95[» بن محمد بن سیّار
آمده و داوری رجالی  ]83T، ص37، ج15؛ 865، ص2، ج84[» أحمد بن محمد السیّاری«

  .]80، ص95 ؛111، ص19، ج98[ها نیز بین توثیق و تضعیف متفاوت است ناماین  ۀدربار
 »اریحمد بن محمد سیّأ«گفته خواهد شد،  »اریسیّ«بنابر آنچه در تحلیل شخصیت 
حمد بن أ«بنابراین در بررسی سندی روایاتی که نام  ؛شخصیتی ضعیف و غیر ثقه است

اری هرچند به احتمال اشتراک سیّ به صورت مشترک در آن آمده است، باید به ،»محمد
 الجرائح، و الخرائج المحاسن، بصائرالدرجات،هایی مانند: به ویژه در کتاب ،صورت اندک

هنگامی  ؛اندمامقانی، کاظمی و طریحی تصریح کردهنیز توجه داشت. البته  العقول، تحف
لّه، الحسین بن که روایتی از طریق، محمد بن یحیی، الجبائی، عليّ بن محمّد بن عبد ال

محمّد، إبراهیم النهاوندي، إبراهیم بن إسحاق األحمر، عليّ بن محمّد بن بندار و أحمد 
حمد بن محمد بن أ«نقل شده است، باید » أحمد بن محمد«، از یبن محمّد بن عیس

؛ 100، ص 66؛ 351، ص7، ج88[ر آورد را جزء راویان مشترک در این نام به شما» ارسیّ
، موضوع »أحمد بن محمد« ۀدربار های سندی، عموماًیکن در ارزیابیل ؛]177، ص81

یعنی وجود ، اند و به احتمال اشتراک بین ثقه و ضعیفاشتراک بین ثقات را مطرح کرده
، 1ج ،27؛ 194ص 49[اند ، اعتنایی نکرده»حمد بن محمدأ«اری بودن احتمال سیّ

النور نیز که امروزه به عنوان ةایافزار درنرم .]39، ص1ج ،61 ؛120، ص8، ج88؛ 344ص
آید، این حلقه در اسناد را با وجود مرجعی برای ارزیابی سندی روایات به شمار می



   355   »یاریّس محمد بن حمدأ« فیتضع یهانهیزم ۀدربار انیرجال یهادگاهید لیتحل

توضیح آنکه اگر احتمال اشتراک یک راوی ضعیف در راویان  اشتراک، توثیق نموده است.
خسّ مقدمات است و سند أارزیابی سندی تابع  ةمشترک وجود داشته باشد، نتیج

  .]121، ص 1ج ،58؛ 35 - 34ص، ص1ج ،14؛ 87ص ،64 [یف خواهد بود ضع
در این طبقه » أحمد بن محمد«باره، حجم روایاتی است که با نام نکتة مهم دیگر در این
سند روایت از روایات فقهی، اعتقادی، اخالقی، تفسیری،  7000آمده و در حدود بیش از 
از علی بن » أحمد بن محمد«از طریق  تنها ]207، ص2، ج50[تاریخی و غیره است که 

  .]61، ص9، ج36[شود حکم، بیش از سیصد روایت در کتب حدیثی شیعه دیده می
أحمد بن محمد «، یا »ارأحمد بن محمد بن سیّ«البته آنچه در اسناد روایات با نام 

روایت  100، در کتب حدیثی شیعه ورود یافته، چندان زیاد نیست و شاید به »اریالسیّ
وی در  الطبو فضائل القرآن ، النوادر القرائات،های م نرسد، بیشتر این روایات از کتابه

و روایات محدود دیگری نیز از طریق  ]8، ص6؛ ج24، ص1، ج86[الکافی کتبی نظیر 
؛ 409، ص2، ج78[ فاسیر روایی ورود یافته استدر ت اتاءالقرو فضائل القرآن های کتاب

  .]14، ص1، ج65؛ 134، ص1ج ،30
اری بودن بر این اساس باید این مطلب را مورد بررسی قرار داد که آیا احتمال سیّ

ه است؟ در پی پاسخ به این بِ نیّ، احتمال معتَ»حمد بن محمدأ«راوی مشترک با نام 
این راوی  ةدربار ،گردد این است که قضاوت رجالی، مطلب دیگری که مطرح میپرسش

تواند در ارزیابی می »اریسیّ«به شخصیت و اقدامات مشترک در اسناد چیست و توجه 
  سندی اهمیت داشته باشد؟

شیعه و اهل سنت به  یاندر این پژوهش برآنیم تا با بررسی و تحلیل آراء رجال
ن اهای رجالی، پرداخته و بر اساس آن به نقد دیدگاه»اریسیّ«بررسی شخصیت تاریخی 

  زیم.های فوق بپرداوی و پاسخ به پرسش ةدربار
  

 پژوهش ۀپیشین
 است، مانند:برخی مقاالت، نوشته شده  ،ت ویو شخصیّ »اریسیّ« ةکنون دربارتا
همچنین در کتب رجالی، به ویژه کتب رجالی   عبدالزهرة؛ اثر ،»القراءات کتاب و یاریّالس«

 ۀپرداخته شده است، لیکن تاکنون، پژوهشی دربار» سیّاری«متأخر به موضوع تضعیف 
و شناخت » أحمد بن محمد«در راویان مشترک با نام » سیّاری«شتراک احتمال ا

  های تضعیف وی صورت نگرفته است. زمینه



 1399پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ و سوم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  356

  ضرورت موضوع
(ع) و تمییز صحیح از سقیم و فهم روایات، همواره در بیت شناخت روایات معتبر اهل

جود های دانشمندان شیعه بوده است، اگر احتمال وطول تاریخ یکی از مهمترین دغدغه
أحمد بن «سیاری، در بین راویان مشترک با نام  :مانند ،راوی غالی و فاسد المذهبی

هر چند به صورت اندک به اثبات برسد، روایاتی  ،در اسناد این هفت هزار حدیث »محمد
مشکل اشتراک سندی دارد و متن روایت دارای آثاری از  »أحمد بن محمد«که در نام 

از جهت امکان تحریف و یا درج در متون حدیثی بازبینی و  ،غلوّ است، بایستی مجدداً
اسناد مشکله  ۀپاالیش گردد. طرح و بررسی این امکان یک ضرورت رجالی در مطالع

واکاوی شود  »ارحمد بن محمد سیّأ« ۀرو، ضروری است دیدگاه رجالیان دربار از ایناست. 
به دست آید  »حمد بن محمدأ«تا راهبردهایی در جهت بررسی اسناد دارای اشتراک نام 

  حفظ گردد.  وی غلوآمیزو های انحرافی و متون حدیثی از آسیب اندیشه
  

  روش پژوهش
در این پژوهش، تالش بر آن است که با بررسی طرق اسناد و متون روایی منتقله از 

مورد بررسی قرار  »ارأحمد بن محمد بن سیّ«، احتمال اشتراک »أحمد بن محمد«طریق 
کارهای تمییز راویان مشترک بعد راوی مشترک از راه ةقبل و طبق ةاخت طبقگیرد. شن

 احمد«برای اثبات اشتراک  ،از هر دو روش ،. در این پژوهش]170، ص2، ج 88[ است
بعد با اسنادی  ۀقبل و طبق ۀشود. یعنی هم راویان طبقاستفاده می »اربن محمد بن سیّ

تر شخصیت هم با شناخت دقیقو  شودیسه میمقا ،در آن وجود دارد »اریسیّ«که نام 
رجالی بین راویان شیعه و اهل  ةاین راوی در کتب رجالی شیعه و اهل سنت و مقارن
ه بدان جهت است ئلگردد. این مسسنت، تحلیل جامعی از شخصیت این راوی ارائه می

، شاید »دحمد بن محمأ«در روایات منتقله از نام  ،»اریسیّ«که اگر چه احتمال اشتراک 
درصد باشد، ولی  1حدود » أحمد بن محمد«حدیثی منتقله از طریق نام  7000در  

وجود همین مقدار، به دلیل انگیزه و تبحر راوی در جعل و یا درج در متن روایات، 
  1آن ضروری است.تواند، آثار مخربی داشته باشد و شناسایی  می
  

                                                                                                                                        
 در احتمـال  ایـن  بایـد  نیز ،»محمد بن أحمد« نام حذف و سند تعلیق موارد در داشت توجه باید البته 1.

  .شود گرفته نظر
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  منابع رجالی شیعه در» سیّاری«های رجالیان دربارة تحلیل دیدگاه
امام جواد(ع) است، او کاتب  ۀو از صحاب1یکی از راویان پرکار ،»ارأحمد بن محمد بن سیّ«

شیخ طوسی و  ۀو به گفت ]865ص، 2، ج84[گان طاهریان و دربار عباسی و از بزر
، ]57، ص68؛ 80، ص95[های حدیثی بسیار بود تابک ۀکنندنجاشی، نویسنده و نقل

اتفاق نظر دارند و در روایتی  ،و متأخر شیعه بر ضعف و فساد مذهب ویمتقدم  انرجالی
کند از او چیزی نگیرید زیرا وی در مقامی که ادعا می«است: منقول از امام جواد(ع) آمده

؛ 568، ص37؛ 269، ص71؛ 130ص ،16 ؛57، ص68؛ 80ص، 95؛ 84، ص84[» نیست
در کتب  2.]؛ ...72، ص3ج، 5؛ 611، ص1، ج63 ؛351، ص7، ج88 ؛187، ص2، ج22

، ... الغارات، الزهد، فضائل القرآن القراءات،، الطب ،النوادرهایي با عناوین؛ فهرست، کتاب
وی موجود  اتءالقراکه کتاب  ،]160، ص1، ج24؛ 57، ص68[است  به وی منسوب شده

ای نوشته و با تحقیق وی به تان کلبرگ، بر این کتاب مقدمهإاست و محقق یهودی 
، »فاسد المذهب«بر ضعف این راوی با عناوین  ،شیعه اناست. با آنکه رجالی چاپ رسیده

، 84[ اندتصریح کرده و غیره »التخلیط و کثیر المراسیل«، »ةالمجفو الروای«، »الغالی«
لیکن روایات وی در کتب حدیثی شیعه و تفاسیر،  ،]؛ ...57، ص68؛ 80، ص95؛ 84ص

  .]57-7، صص74[اهل بیت(ع)، موجود است ئات منسوب به ویژه در قرا
آمده، حاوی نکات مهمی  »ارحمد بن محمد بن سیّأ«آنچه در شرح حال مختصر 

رساند. در است که به یافتن میراث پنهان روایی وی و اعتبارسنجی روایاتش کمک می
تر بوده و معیار بررسی ما توصیف نجاشی از بقیه توصیفات کامل یانبین توصیفات رجال

ار سیّ  محمد بن  أحمد بن«نویسد: چنین می »اریسیّ«گیرد: نجاشی در شرح حال قرار می
في زمن أبي محمد علیه السالم و  ،اب آل طاهرتّأبو عبد هللا الکاتب، بصري، کان من کُ

  .]80، ص95[» ط]مجفو الروایه[مخلّ ... اري، ضعیف الحدیث، فاسد المذهبیعرف بالسیّ
، باید مفاهیم کلیدی این »اربن سیّ أحمد بن محمد«ت به منظور تبیین شخصی

عبارت و نکات مهم مربوط به زندگانی او را به دقت مورد واکاوی قرار دهیم؛ این مفاهیم 
طاهر، لقب سیاری، کتابت، از خاندان آل ۀ، شغل و حرف»حمد بن محمدأ«عبارتند از: نام 

                                                                                                                                        
 معتبـر  یثیحد جوامعدر  ی،از و یادیز یاتکه روا یستمعنا ن ینبه ا ی،راو یناز پرکار بودن ا ورمنظ .1

ـ ثانداشته اسـت،   یادیز یثیحد هایکتاب اوالً ی،وجود دارد، بلکه منظور آن است و یعهش  تـالش  اًی
 .است کرده روایاتش نشر برای خود سفرهای طریق از ایگسترده

 محـل  او از صفّار طوسی، شیخ کلینی، چون بزرگی محدثان نقل دلیل به را وی تضعیف که کسی تنها .2
 ].50ص، 24ج، 98[ است نوری محدث دانسته، اشکال
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دن، ارتباط با مأمون عباسی، میزان مذهب، زمان وفات، مکان جغرافیایی زندگی، غالی بو
  . یانفعالیت، توثیق یا تضعیف توسط رجال

 »محمد بن أحمد« نام - 
 اختالف تعبیر وجود دارد، او را ،در کتب رجال شیعه »اریسیّ«در کیفیت دقیق نام 

» اریحمد بن محمد السیّأ«، ]؛ ...57، ص68؛ 80، ص95[ »أحمد بن محمد بن سیّار«
، 2، ج84[» ارحمد بن محمد من ولد سیّأ«، ]...؛150، ص1، ج79؛ 865، ص2ج، 84[

معرفی » أحمد بن محمد البصری«و حتی به اشتباه  ]..؛ .354، ص7، ج88؛ 865ص
»  ارحمد بن سیّأ«در کتب رجال اهل سنت نیز، در کیفیت نام . ]14، ص3ج، 50[ اندکرده

حمد بن أ«وی را ؛ ]... ؛113ص ،1ج ،12 ؛265، ص6، ج52[ اختالف تعبیر وجود دارد
  .]83ص ،17[ اندگفته» ارحمد بن سیّأحمد بن محمد بن أ«و » ارسیّ

معرفی » أحمد بن محمد بن سیّار«همان » أحمد بن سیّار«عالمه حلّی،  رجالدر کتاب 
أحمد بن «، نام ایضاح اإلشتباه؛ اگر چه وی در کتاب دیگر خود، ]203، ص71شده است [

، ولی این دو مسئله با ]98، ص44[نوان راوی شیعه بیان کرده است را به ع» محمد بن سیّار
های رجالی عالمه حلّی آن است که نسبت به راویان هم تناقضی ندارد. یکی از ویژگی

های حیات راویان سنت شناخت کامل داشته است، همچنین در به دست آوردن سال اهل
نام  »ایضاح اإلشتباه«یشان در کتاب . بنابراین ا]164- 155، صص40[بسیار تالش کرده است 

خود تصریح نموده  رجالمشهور این راوی را در بین محدثان شیعه بیان کرده، ولی در کتاب 
به صراحت ، ، کاتب طاهریان، در بصره بوده است. همچنین مرتضی بسّام»أحمد بن سیّار«که 
]؛ همچنین آیت 165، ص1، ج32[ 1»گویم این همان أحمد بن سیّار استمن می«گوید: می

اند معرفی کرده» أحمد بن محمد بن سیّار«را همان » أحمد بن سیّار«هللا نمازی شاهرودی نیز، 
 .]327، ص3، ج2اند []. برخی نیز تلویحاً به این موضوع اشاره کرده327، ص1، ج97[

توان دلیل این اختالف ، می»اريسیّ«در هر صورت، با توجه به غالي و باطني بودن 
در  ،های متفاوت، یکی از راهبردهای غالتدید نام وی را دریافت، زیرا معرفی با نامش

رسد، نام در اینجا نیز به نظر می ].18، ص94[ شان بوده استهای باطنینشر اندیشه
   2.باشد» ارحمد بن سیّأ«دقیق وی بایستی همان 

                                                                                                                                        
 . المتقدم »المجهول« سیّار بن محمد بن أحمد هو: أقولسیّار؛   بن أحمد 1.
اسـت.  روشـن   یاهل سـنت نسـب و   نی] و در ب164ص، 1ج، 32نسب او مجهول [ عهیش نیدر ب رایز 2.

پـدر   قیـ است که اطـالع از نـام دق   یعی]. طب53ص، 2ج، 3بن عبدالرحمن [ یّوببن أ یّارأحمد بن س
 چنـدان  یو تیـ فعال یهاحوزه و هابوم ییایبعد جغراف لیبه دل عهیش انیمحدثان و رجال یبرا یاریس
  .است کرده یمعرف نام بدان را خود یو که اند،شناسانده ینام با را او و نباشد سریم
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  یاریّس لقب - 
یا آمده است، لیکن جدّ وی منسوب به اگر چه در مرو به دن ،»ارأحمد بن محمد بن سیّ«

. ]298، ص1، ج26؛ 509، ص4، ج21[قریة سیّار است، سیار یا سیاز نام قریة بخارا است 
النهر واقع شده است که ساکنان آن پیش از اسالم، بیشتر ماوراء ۀمرو و بخارا در منطق

عمرو غفاری یهودی و بخشی هم مسیحی و زردتشتی بودند، این منطقه در زمان حکم بن 
بخشی از  ].71، ص47؛ 323، ص83هجری به دست مسلمانان فتح شد [ 45در سال 

پوشی روی  یهودیان و مسیحیان این منطقه که به زور مسلمان شدند، به تصوف و خرقه
آوردند. برخی از متصوفه بر این باور بودند که به خاطر شرارت بنی إسرائیل ایشان تحت 

ولی همچنان به ظهور منجی از بنی إسرائیل یقین داشتند.  مسلمانان درآمدند، ۀسیطر
ایشان خرقة پشیمنه را به عنوان نمادی که ایشان را در آخرالزمان، در سلک یاران موعود و 

کردند، چون معتقد بودند، حمایت الهی به کسانی از دهد، استفاده میمنجی قرار می
 ۀ. این خرق]128-118، صص76[د گرفت إسرائیل که این خرقه را بپوشند، تعلق خواه بنی

یکی از مهمترین حرفه های  .]279، ص87[آمد مسیحی به شمار می ۀپشمینه یک جام
این گروه، کتابت بود که از طرف حکومت عباسی در قرن دوم و سوم هجری در سطح 

  1.]230، ص30؛ 77، ص39[وسیعی به کار گرفته شدند 
غالیان به  ۀاز همین خاندان است و از زمر که »حمد بن محمد بن سیارأ«بنابراین 

شمار آمده، یک راوی، با مأموریت مشخص نشر تعالیم باطنی است. برخی این اسالم 
، 62[ اندکاتبان را جریانی هدفمند جهت اضالل مسلمانان دانسته آوردن ظاهری

نْ«و قرآن کریم نیز به این موضوع اشاره کرده است:  ]232ص لِ وَدَّتْ طائِفَةٌ مِ هْ کِتابِ  أَ الْ
ونَکُمْ لُّ ضِ وْ یُ ه در طول تاریخ ئلو البته شواهد متعددی بر این مس 2،]69 عمران: آل[» لَ

شود. بنابراین شاید بتوان علت تظاهر به تشیع افرادی چون خصیبی، اسالم دیده می
رسد هدف محمد بن نصیر و یا احمد بن محمد بن سیار را بهتر دریافت. به نظر می

گیری از پوشش محدثان شیعه و بهره ۀن از تظاهر به تشیع، نزدیک شدن به جامعایشا
                                                                                                                                        

 عنـوان  بـه  گیریمتأخر از غالت بوده است و متصوفه پس از شکل متصوفه، اصطالح داشت توجه باید .1
 فرقة حتی برخی و کردند بازنگری غالیانه هاییشهاز اند یاریدر بس ی،عرفان اسالم اندیشة جریان یک
 قـرن  در متصـوف  فـرق  پیدایش منشأ و هاریشه ولی. دانندنمی صوفی غالی ةفرق یک یگررا د یاریهس

و  یمتصوفه را جزء فـرق بـاطن   ی. چنانچه برخنمود جستجو غالت هایدر گروه یستیرا با هجری دوم
 ].117ص، 3ج، 24؛ 181ص، 8ج ،69؛ 650ص، 1ج ، 41؛ 18ص، 1ج، 90[ اندغالت به شمار آورده

 .کنند گمراه را شما) کردند یم آرزو(و  داشتند دوست)، یهود(از  کتاب اهل از یجمع: ترجمه .2
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 ۀجهت نشر و اشاع - گویدچنانچه آیرن فرایمن در مورد خصیبی نیز می -راوی 
های باطنی بوده است. ایشان با سفرهای بسیار، روایات خود را در گفتمان شیعی  اندیشه

  ].170- 137، صص75[وارد کردند 
باید بدان توجه داشت، آن است که » سیّاری«ات دیگری که در ارتباط با لقب یکی از نک
، »أحمد بن محمد بن سیار« ۀطور که نجاشی، شیخ طوسی، ابن غضائری دربار اگرچه همان
، اما باید شده استشناخته می» سیّاری«با لقب » أحمد بن محمد بن سیّار«اند تصریح کرده

أحمد بن محمد بن «، حصری در ذکر لقب سیّاری برای توجه داشت، این عبارت نجاشی
های اند، وصف ندارد، بلکه همان طور که خود نجاشی و دیگران نیز تصریح کرده» سیّار

دیگری مانند: ابو عبدهللا، الکاتب، البصری، اصفهانی، قمی نیز دربارة او آمده است. بنابراین 
  همراه بوده تصور صحیحی نیست.» اریسیّ«که تصور شود، روایات وی همیشه با نام  این

های مختلفی مانند: رعایت اختصار در سند، طور که در موارد دیگر انگیزه و همان
سبب ذکر نام راوی به  ،... روشن بودن راوی به قرینه، تدلیس در سند، عدم دقت راوی،

 اری نیز ممکن است به دالیلدر مورد سیّ ]،151، ص66[ شده استصورت مشترک می
را به صورت مشترک ذکر کرده و مقصود وی همان  »حمد بن محمدأ«نامبرده، راوی، نام 

اری بودن راوی مشترک، یّن، احتمال سیابه همین دلیل برخی رجال ،بوده است »اریسیّ«
  .]177، ص81؛ 100، ص 66؛ 351، ص7ج ،88[ اندرا منتفی ندانسته »حمد بن محمدأ«

   یزمان ۀدورـ 
های متفاوتی از سال وفات وی در دست است. ه و اهل سنت گزارشدر کتب رجال شیع

 رضا(ع) و امام )183–128( در کتب شیعه برخی وی را صحابی امام موسی کاظم(ع)
، 7، ج88[) 220-195جواد(ع) ( ۀ امام، برخی صحاب]466ص ،92[ )203–148(

ی(ع) کرحسن عسو امام  )254–212( برخی وی را صحابی امام هادی(ع)و  ]354ص
معرفی کرده اند. برخي حتي  ]... ؛517، ص8، ج98؛ 533، ص7، ج72[) 260–233(

رسد که به نظر می ]319، ص2ج ،72[اند هجري ذکر کرده 368سال وفات وي را سال 
یک نفر » قاضی ابوبکر صیمری ،ارحمد بن سیّأ«شیخ مفید با  ۀبه خاطر مناظر احتماالً
(ع)،  باصلت هروی و امام جوادأروایت کردن وی از  . ولی]284، ص8ج ،52[اند پنداشته

وی در اسناد که بعد از علی بن حکم  ۀوی و همچنین طبق ۀو سخن امام جواد (ع) دربار
های حیات سال ۀدهد گزارشی را باید دربارو حسن بن علی بن فضال است، نشان می

ی کرده است. معرف 268هجری و وفات وی را  198وی بپذیریم که تولد وی را سال 



  361   »یاریّس محمد بن حمدأ« فیتضع یهانهیزم ۀدربار انیرجال یهادگاهید لیتحل

یعنی کودکی و جوانی وی معاصر امام جواد(ع) و سالمندی وی معاصر امام حسن 
 القراءات مخطوطه. در ]354، ص7، ج88؛ 252، ص1، ج12[کری(ع) بوده است عس
نیز تصریح شده که وی در قرن دوم و قرن  ،آیت هللا مرعشی نجفی ۀدر کتابخان ،یاریّس

  .]615، ص3، ج56[ زیسته استمی 268تا  198های سوم یعنی همان سال
شود، دیده می »أحمد بن سیار«نیز دو گزارش از سال وفات  ،در بین اهل سنت

 228دختری او قاسم بن قاسم مروزی که سال وفات جدش را سال  ۀنخست گزارش نو
ولی گزارش مورد اتفاق محققان اهل سنت، وفات أحمد بن ]، 113، ص1، ج99[ دانسته

وی پسر کنیز مأمون و متولد مرو  ،است. با توجه به اینکه در این کتب 268 سیار سال
تا  198های های حیات این راوی در بین اهل سنت نیز، همان سالمعرفی شده، سال

  .]65، ص71ج ،15[اند هجری است و عمر وی را هفتاد سال و سه ماه دانسته 268
 ییایجغراف بومـ 

حضور وی در قم،  ۀدهند نشان ،ع شیعی وجود دارداری در منابهایی که از سیّگزارش
، 3، ج2؛ 40، ص16؛ 865، ص2ج ،84[ کوفه، بصره، اصفهان، شام و مصر است

، 95[ معرفی کرده است» بصره«مرکز اصلی فعالیت وی را » نجاشی«. ولی ]327ص
، و ]54، ص8ج ،11[کثیرالسفر معرفی شده است  ،این راوی در منابع اهل سنت ].80ص

ها حکایت از سفرهای وی به مناطق مختلف جهان تب رجالی شیعه نیز، گزارشدر ک
و حتی وی با القاب  ]327، ص3، ج2؛ 40، ص16[اسالم به ویژه ایران، عراق و شام دارد 

 ].40، ص16؛ 865، ص2، ج84؛ 80، ص95[بصری، اصفهانی و مصری معرفی شده است 
در آن » أحمد بن سیار«ه به گفتة خود در منابع اهل سنت، بصره یکی از مناطقی است ک

ای که در بصره به عنوان مرکز فعالیت . نکته]320، ص10، ج48[ حضور داشته است
باید به آن توجه داشت آن است که بصره مرکز شروع جریان تصوف اسالمی بوده » سیّاری«

میر، و مهمتر آنکه روایات غالیانه توسط افرادی چون محمد بن ن ]16، ص11، ج9[است 
. بصره ]241، ص2، ج72[خصیبی، اسحاق بن محمد البصری، از بصره به شام رفته است 

مرکزی نظامی بوده و سیاری و شاگردانش محمد بن نمیر و خصیبی احتماالً تحت الحفظ 
 .]249، ص4، ج8؛ 409، ص1، ج23[کردند در این شهر فعالیت می

آید، بیانگر این  ف به دست مینقاط مختل ای که از سفرهای متعدد سیاری به نکته
که راویان حالیروایات خود تالش بسیاری کرده، در  ۀاست که سیاری در تبلیغ و اشاع
این وصف در موردشان وجود ندارد و دلیلی برای ترویج  دیگر به صورت طبیعی معموالً
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ثر اند. این سفرهای بسیار دارای چند اروایات خود در شرق و غرب جهان اسالم نداشته
گسترش روایات در مناطق مختلف مستند به کتب حدیثی که در دست  نخستاست: 

استفاده از عدم شناخت اطالع محدثان مناطق مختلف از  دوموی موجود بوده است و 
  شخصیت و هدف واقعی وی از نشر روایات.

 یاریس مذهبـ 
صریح شده در کتب رجال شیعه به غالی بودن و فساد مذهب أحمد بن محمد بن سیار ت

مذهب وی را باید باطنی دانست، چنانچه . ]57ص، 68؛ 80، ص95؛ 84، ص84[است 
  .]133- 110صص ،54[ اندمتصوفه، مذهب تصوف را مذهبی مستقل دانسته

بودن او » جوّال«وی به آن تصریح شده،  ةای که در کتب رجال اهل سنت دربارنکته
باطنی و تصوف در قرون بعد بوده  پوشی است که یکی از نمادهای فرقبه معنی خرقه

مرو مقایسه  رئیس متصوفه در ،. چنانچه او را با ابن مبارک]433، ص4ج ،21[است 
، 14، ج53[ وی، قاسم بن قاسم مروزی، قطب متصوفه در مرو بود ةاند و نوکرده
به طور کلی، آنچه سبب تقویت غالی بودن وی می شود، مضمون روایاتی است  1.]14ص

مضامین غلو است، نظیر روایات دال بر ابع روایی از وی نقل شده و حاوی که در من
هزار آیه دانسته  17تحریف قرآن کریم. همچون روایاتی که تعداد آیات قرآن کریم را 

یا روایتی که به صراحت قائل به تحریف به زیادت و نقصان در قرآن  ؛]9، ص 60[ 2است
(عج) به دست ما مان ظهور حضرت مهدیامل در زکریم است و بر اساس آن قرآن ک

  .]9، ص 60[ 3رسدمی
                                                                                                                                        

 م،یبـدان  اریسـ  بـن  محمـد  بـن  احمد همان را ار،یس بن احمد شودیم سبب که یمهم لیدال از یکی 1.
 رجال کتب دراست.  یراو نیا مذهب... ،  ت،یفعال یها بوم ات،یح یهاسال ون،یرجال حیتصر بر افزون

بـودن دارد.   یبـاطن داللـت بـر    ،نسبت داده شـده اسـت   یو فساد مذهب که به و یمفهوم غال عه،یش
 حـوزة  کیـ  در و خـاص  مقطـع  کی در ،یمذهب خاص نسبت کی با همزمان یراو دو نکهیا ن،یبنابرا
 یکـ ی احتمـال  باشد، داشته وجود یراو دو نیا زییتم بر یحیتصر آنکه بدون اند،داشته تیفعال یمکان
  .کندیم تیتقو را یراو دو نیا بودن

  .هیآ الف عشر سبعه آله و هیعل هللا یصل محمد یال السالم هیعل لیجبرئ به جاء یالذ القرآن .2
 لو و ،یحج یذ یعل حقنا یخف ما منه نقص و القرآن یف دیز أنه لوال: قال أنه السالم هیعل جعفر یأب عن

 .القرآن صدقه فنطق قائمنا قام قد
  .هیآ الف عشر سبعه آله و هیعل هللا یصل محمد یال السالم هیعل لیجبرئ به جاء یالذ القرآن 3.
 لو و ،یحج یذ یعل حقنا یخف ما منه نقص و القرآن یف دیز أنه لوال: قال أنه السالم هیعل جعفر یأب عن

  .القرآن صدقه فنطق قائمنا قام قد
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  یاریس ۀحرف و شغل
های مشترک وی در کتب رجال شیعه و اهل سنت کاتب بودن یکی دیگر از ویژگی

های شافعی را در بین اهل سنت، او نخستین کسی است که کتاب ].84؛ ص84[ اوست
ولی وی امتناع کرد و  ،را ببیندبه مرو برد، در آنجا عبدون بن محمد خواست کتاب او 
به مصر سفر کند و به کتبی  ،این سبب شد که عبدون در جستجوی حدیث شافعی

، 53[داشته است » أکثر و أوجه«دسترسی پیدا کند که احادیث شافعی را به صورت 
اری و روایات وی دقیق نبوده است، چنانچه دهد، کتاب سیّاین نشان می .]14، ص14ج

های مهمی از جهت متن وجود دارد. تفاوت یاری با روایات معتبر شیعه نیزبین روایات س
حاکی از جذاب بودن کتب وی، برای محدثان  ،ولی با این وجود، نصوص روایی و تاریخی

  .]52- 13صص، 93 ؛447، ص11، ج51[معاصر وی است  ۀاهل سنت و شیع
و ورود این فرهنگ 1ریساالسیاری، مسأله دیوان ۀمهم دیگر در ارتباط با حرف ۀنکت
علوم اسالمی به ویژه حدیث در قرن دوم و سوم هجری است که یکی از  ةبه حوز

مت کاتب بودن در دوران . سِ]310ص ،59[باشد موضوعات مهم مورد بحث مورخان می
 آمدآن قدر اهمیت داشت که همپای وزارت به شمار می ،حکومت عباسی به ویژه مأمون

های . حکومت عباسیان، با توجه به گستردگی سرزمین]137، ص73؛ 212، ص96[
اسالمي، از  ةاسالمی و افزایش نیازهای مختلف حقوقی، سیاسی جهت استیال بر جامع

نویس بودند، در دربار دیوان ،های علمی، اجتماعی و سیاسی برامکه که در ایرانتوانمندی
و کاتبان، نسخ مختلفی از اقان . در این زمان ورّ]60، ص10ج ،18[عباسی بهره بردند 

رسید که گاه آن قدر اختالف داشت که به حد تناقض می ،کردندیک کتاب را فراهم می
و متأسفانه از جانب کاتبان اقدامات مختلفی چون زیادت، نقص، تحریف، الحاق و غیر آن 

                                                                                                                                        
  در را خاندانی نام دفاتری در که بود ایرانی های حکومت در مالیات و آمارگیری روش یک نویسیدیوان 1.

 یشـه روش هم یـن . در اشدیآن ثبت م یلسپس نام افراد آن خاندان ذ ند،نوشت می کتاب یک سربرگ
 یجوجود داشت و به تدر شدند،می اضافه خاندان آن به که افرادی نامثبت یبرا یبه صورت خال یبخش

 دفـاتری  در دادنـد مـی  را خود مالیات که افرادی نام یا شد،یمذکور اضافه م یستبه ل یدنام افراد جد
 تقسـیم  در روش این از خطاب بن عمر بار نخستین. نامیدندمی نویسیدیوان را عمل این. شدمی ثبت
 موضـوعات  بـه  روش همین دوم، قرن در ولی]، 237ص، 100؛ 317 ص، 59[استفاده کرد.  المالبیت

بر اساس  یاتروا یعنی ؛]268ص، 1ج، 101[ یافت راه حدیث ویژه به اسالمی علوم تدوین در مختلفی
در محـل   یراو یامرتبط با آن موضوع  یاتشد و سپس روا یثبت م یواندر د یان،نام راو یاموضوعات 

 .]232ص، 100؛ 310ص ،59 [ شدیمختص به آن ثبت م
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مردم اندک بود که  ۀدر دست عام ،داد. در این دوران، آن قدر کتابدر نسخ رخ می
. بنابراین ]233-229صص، 62[گاه امری نزدیک به محال بود  ،کتاب ۀن یک نسخدید

مختار و مخاطب ناچار به  کامالً ،کتاب ةقیروانی، کاتب در تغییر و تحریف نسخ ۀبه گفت
؛ 115، ص1ج ،80[ اندپذیرش بوده است و بسیاری از ایشان، به اسالم پایبندی نداشته

نیز به عنوان کاتب دربار عباسی در  ،»ن سیارحمد بن محمد بأ« .]619- 605ص ،38
کتابت بهره گرفته است، یعنی  ۀمضامین غلوآمیز و مطابق با عقاید باطنی از حرف ۀشاعا

اشتراک در سند و درج در متن احادیث، به  ئلةگیری از مسآنچه مدنظر وی بوده، با بهره
  .]117، ص3، ج70[ روایات راه پیدا کرده است

 طاهرآل با یاریّس ارتباط - 
، 2ج ،84[طاهر و از بزرگان ایشان بوده است در خدمت آل ،»حمد بن محمد بن سیارأ«

ار است که توسط حسین بن طاهر والی سیستان شد . وی از خاندان نصر بن سیّ]865ص
در خدمت قدرت  اری، کامالً. خاندان سیّ]6،ص10ج ،18[ و یحیی بن زید را کشت

گذار صادق و وفادار حکومت عباسی ر داشتند و خدمتخاندان طاهری و عباسی قرا
عباسی خدمات  اکمانو در جهت تقویت و پیشبرد اهداف ح ]305، ص1ج ،26[ بودند

و  ]29، ص 4، ج13[طاهریان با شیعه دشمن بودند ]. 397، ص3ج ،91[ کردند بسیاری
؛ 802، ص 2ج،  84[ جستندالسالم و برخی شیعیان از ایشان بیزاری می بیت علیهم اهل
چه به جهات سیاسی، طرفین برای یکدیگر احترامی ظاهری  اگر ].414، ص6ج ،63

است که در خدمت ایشان  . بنابراین اگر سیاری محدثی]29، ص 4، ج13[شدند قائل می
، 4، ج21؛ 98، ص3ج، 20که گفته شد، پسر کنیز مأمون است [ طور است، همان

ان، خدمت کرده و دارای منصب مهم و و در بصره پایگاه نظامی عباسی ]433ص
باصلت هروی، أالعباس و مأمون و درباریان بنی ةهمچنین با طبق ،حکومتی کتابت بوده
فرایند تحدیث وی نیز، در . ]409، ص1، ج23؛ 75، ص18ج ،90[ در ارتباط بوده است

خدمات وی به خاندان عباسی، شیعی و  جویی شود. یکی ازهمین راستا، بایستی پی
شروع جلوه دادن قرائت خلفای عباسی بود که قرآن را طبق قرائت مطرود کسائی و م

 القراءات،در کتاب وی  .]152، ص14ج ،48؛ 7، ص5ج ،4[ کردندتالوت می هحمز
ای از را با مجموعهشیعه(ع) نسبت داد و آن ۀبار، قرائات حمزه و کسائی را به ائمنخستین

زد شیعه مقبول بود، آمیخت و این کتاب را در تراث بیت(ع) که در ن روایات فضائل اهل
  .]38-7، صص43[ حدیثی شیعه وارد کرد
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 یعباس مأمون با ارتباطـ 
. محل تولد وی با مأمون ]433، ص4، ج21[ پسر کنیز مأمون عباسی بود »اریسیّ«

عباسی یک مکان یعنی همان مرو بود. برخی روایات وی نشان از ارتباط نزدیکش با 
؛ مأمون عباسی مهمترین و تأثیرگذارترین حاکم ]48، ص 11، ج33[ باسی داردمأمون ع

های تاریخی را به نام برخی حاکمان که برخی مورخان که دورهعباسی بود، چنان
هجری  300هجری تا   200های تأثیرگذار می نامند، مانند عصر ناپلئون بناپارت، سال

مأمون عباسی و  ةبراین الزم است دربار. بنا]213ص ،55[اند را عصر مأمون دانسته
ارتباط آن با موضوع روایات  ،اسالمی و به تبع ۀدینی وی بر جامع -تأثیرات مهم فرهنگی

الرشید که از اری به برخی موضوعات اشاره شود. مأمون عباسی از کنیز ایرانی هارونسیّ
، 42[ ری بودهای نسطوباذغستان مقر اسقف .]23ص ،102[ باذغستان بود متولد شد

، 102[ وی در دامان جعفر برمکی رشد کرد که جوانی فرزانه و دانشمند بود]، 605ص
اند، چون او سالگی وی را کشت. در دلیل قتل وی گفته 38، ولی هارون در سن ]24ص

کند و الرشید روشن شد که وی تظاهر به اسالم مییک رهبر باطنی بود و بر هارون
توسط  ،البته اگرچه بعید است که علت قتل برمکی. ]136، ص35[ مسلمان نیست

باشد، اما نشان از تظاهر به اسالم برخی سران حکومت از  عدم اسالم ویالرشید هارون
تواند بر اگر از این قرائن که می .]213، ص55[یهودیان و مسیحیان در آن دوران دارد 

های یهودی، مسیحی و باطنی بر شخصیت مأمون عباسی بگذریم، تأثیرگذاری اندیشه
تواند شرایط فرهنگی و تاریخی آن برخی موضوعات از مسلمات تاریخی است که می

تبلیغ در  ۀمأمون عباسی به سران ادیان مسیحی و یهودی اجاز .دوران را نشان دهد
خصوصی ایشان شرکت  اسالمی به ویژه در عراق و خراسان داده بود و در مجالس ۀجامع
گرفت، در حدی که به وی کرد و ایشان را در مناصب مهم سیاسی و اداری به کار میمی

. برخی مورخان ]125، ص 5، ج10؛ 268، ص 1، ج18د [داده ش» أمیر الکافرین«لقب 
های تاریخی نشان دانستند. ولی برخی نمونهاهل سنت او را قائل به گفتگوی ادیان می

های تأثیرگذاری اندیشه دنبال به بلکه وی ،وی گفتگوی بین ادیان نبود هدف ،دهدمی
ای مناظره قرائناست، یکی از این  اسالمی بوده ۀباطنی یهودی و مسیحی، بر اندیش

(ع) برگزار نمود، اگر  (ع) و سران مذاهب جهت تحقیر امام رضارضا است که وی بین امام
ای بود که یک سویه ۀدیگری نهضت ترجمو  ]192ص  ،1ج، 7[چه به هدفش نرسید 

 ۀمسیحی و یونانی به عربی ترجمه شد، ولی تالشی در جهت ترجم ۀعرفا و فالسف آثار
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، 57؛ 234ص، 35[ های التین و یونانی فراهم نگردیدآثار اندیشمندان مسلمان به زبان
 .]190-163صص
گردید در چنین فضایی های باطنی وی بیان با آنچه در مورد مصادر اندیشه »اریسیّ«

در جایگاه راوی فعال حضور یافته است و طبیعی است همسو با سیاست کالن مأمون 
  های شیعی، روایاتی بیان کند.عباسی، در جهت تأثیرگذاری بر اندیشه

  
 »سیّاری«راهکارهای تعیین راوی مشترک و تثبیت احتمال 

 یسند یراهکارها) الف
چه شد، روش شناخت و تمییز راویان مشترک چنان طور که در روش پژوهش بیان همان

اگر در سندی  .راویان قبل و بعد از راوی مشترک است ۀمقایس ؛مامقانی گفته است
وجود داشته باشد، جهت تمییز راوی مشترک و  »أحمد بن محمد«اری بودن احتمال سیّ

بعد این  ، الزم است راویان قبل و»أحمد بن محمد«تثبیت احتمال سیاری در عنوان 
به صراحت آمده است، مقایسه شود. بنابراین  »اریسیّ«ها عنوان راوی با راویانی که در آن

با مشایخ و شاگردان راویان مشترک با عنوان  »اریسیّ«الزم است مشایخ و شاگردان 
مورد مقایسه و بررسی قرار گیرد تا لزوم دقت در  ه،در همان طبق ،»حمد بن محمدأ«

  روایات با دقت بیشتری ارزیابی گردد.سند و متن این 
حمد بن أ«با تتبع در طرق و تخریج اسناد روایات مختلف به ویژه روایات منقول از 

اری بودن در برخی به سیّ ، ظنّ»اریسیّ« القراءات این طرق با کتاب ةو مقایس »محمد
  شود.تقویت می ،در طرق مشابه آمده است »أحمد بن محمد«اسناد که نام 
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  ، در حالت اشتراک با حالت عدم اشتراک»أحمد بن محمد«مشایخ  ۀول مقایسجد
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  ، در حالت اشتراک با حالت عدم اشتراک»أحمد بن محمد«راویان   ۀجدول مقایس

  
  

حمد بن محمد أ« :چنین است القراءاتدر یکی از طرق سیاری در کتاب  :اول ۀنمون
؛ ]13، ص60[» لجالب عن ابی عبدهللاار، عن علی بن الحکم، عن سعد بن عمر بن سیّ

اری سیّ ةبدون ذکر کلم »أحمد بن محمد«با نام  الدرجات بصائرهمین طریق در کتاب 
عن محمد بن الفضیل عن سعد   الحکم  بن  حدثنا أحمد بن محمد عن علي«: آمده است

یان شده ب الدرجات بصائرو اتفاقا روایتی که در »  عن أبي عبدهللا ع  أبي عمرو الجالب
  الحروف است. روایتی مشتمل بر غلو و علم

ار عن حمد بن محمد بن سیّأ: «اری آمده استسیّ القراءاتدر کتاب  :دوم ۀنمون
و در کتاب  ]98، ص 6 [»بن الطیار محمد بن اسماعیل عن محمد بن عذافر عن جعفر



  369   »یاریّس محمد بن حمدأ« فیتضع یهانهیزم ۀدربار انیرجال یهادگاهید لیتحل

محمد   عن  عیلإسما  محمد بن  حدثنا أحمد بن محمد عن« :هم چنین آمده است بصائر
؛ ]382، ص1، ج65[» بعض أصحابنا عن أبي جعفر (ع)عن   سنان  بن  هللاعبد  عذافر عن  بن

غالت قرار گرفته  ۀاستفاداز موضوعاتی است که مورد سوء، این روایت در مورد تفویض
  .  شودبررسی  »حمد بن محمدأ«اری بودن در اینجا نیز باید احتمال سیّ است.

میرد مواضع من میؤروایاتی آمده است که هنگامی که م اتالقراءدر  :سوم ۀنمون
نیز  ،حمیری االسناد قربو در کتاب  ]135، ص60[کنند بر وی گریه میسجودش 

هنگامی که مؤمن می «؛ »...محمد  محمد بن یحیى عن أحمد بن« :چنین آمده است
. ]303ص ،45[» کندرده، بر او گریه میمیرد، بقاعی که درآن خداوند را عبادت ک

اری وارد شده است و هم در منبعی دیگر با نام بنابراین اگر این روایت هم از طریق سیّ
مورد  »حمد بن محمدأ«اری بودن باید احتمال سیّ ،حمد بن محمد، نقل شدهأمشترک 

  بررسی قرار بگیرد.
اسناد مختلف در روایات کتب حدیثی متقدم که به نام  ۀمقایسبا  :چهارم ۀنمون

حمد بن أ«توان دریافت که احتمال تثبیت اسناد دیگر با عنوان  می ،تصریح شده اریسیّ
در اسنادی از » علی بن محمد بن بندار«وجود دارد. به عنوان مثال وقتی  »محمد سیاری

لِيُ«سیاری نقل کرده است مانند:  نُ  عَ نِ السَّیَّارِيِ  بْ ارَ عَ نِ بُنْدَ دِ بْ حَمَّ هُ قَالَ  مُ عَ الَ رَفَ بُو  قَ أَ
هِ ع توان جایی که با وجود این تصریح در سند، چگونه می ،]506، ص6، ج86[»عَبْدِ اللَّ

حمد بن أ«اری بودن به صورت مشترک ذکر شده است، احتمال سیّ» أحمد بن محمد«
لِيُ: «در چنین سندی »محمد نُ  عَ نِ  بْ دِ بْ حَمَّ نِ  مُ دَ بْ حْمَ نْ أَ ، عَ نْ   بُنْدَارَ مَّدٍ، عَ حَ نِ مُ ورِ بْ صُ مَنْ

 ، عَبَّاسِ معلی بن «منتفی دانست و یا وقتی در اسنادی را  ... ]442، ص12، ج86[:..» الْ
نِ «نقل روایت کرده است مانند: » سیاری«از » محمد لَّى بْ عَ نْ مُ حَمَّدٍ عَ نُ مُ نُ بْ یْ سَ حُ ا الْ ثَنَ حَدَّ

نِ حْمَدَ بْ نْ أَ دٍ عَ حَمَّ مَّدٍ السَّیَّارِيِ  مُ حَ نْ  مُ لِيِّ بْ عَ هِ قَال..عَ بْدِ اللَّ ]، 14، ص1، ج65[  »نِ عَ
نُ «شود، به صورت مشترک ذکر می» أحمد بن محمد«که  گونه در جاییچ نُ بْ سَیْ حُ الْ

لَّى عَ نْ مُ رِيُّ عَ عَ شْ حَمَّدٍ الْأَ نِ  مُ نِ  بْ مَدَ بْ حْ نْ أَ حَمَّدٍ عَ نْ ...  مُ حَمَّدٍ عَ ، ]5، ص4، ج86[» مُ
 را منتفی دانست.» أحمد بن محمد«یاری بودن توان احتمال س می
  
  یمتن یراهکارها) ب

گونه که در تحلیل شخصیت سیاری گفته شد، از آنجا که وی از جمله غالیان بوده،  همان
 هم به غلوّاری، تنها وی متّسیّ ۀدر طبق »حمد بن محمدأ«از بین راویان مشترک با عنوان 
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باید  ،با توجه به موضوع روایت اردی طبیعتاًو فساد مذهب است. بنابراین در چنین مو
  مورد توجه باشد.  ،این احتمال

البته باید توجه داشت بسیاری از روایات که در آن مفاهیم غالیانه خلط شده است، 
- هئل، مسنبوده باشد، زیرا مرزهای تشخیص غلوّ ممکن است به نظر ایشان مشتمل بر غلوّ

تنها روایاتی که صراحت بر تناسخ، الوهیت،  ،د برخیای روشن نبوده، و درآن زمان در نز
بنابراین باید در روایات سیاری با 1آمده است.، غالیانه به شمار میداشتهحلول یا تفویض 

کند، پدرش روایاتی تصریح می »أحمد بن محمد بن یحیی«احتیاط نگریست. مثال ً ةدید
در وی را لیط نبوده و کتاب نوارا که مشتمل بر غلو و تخ »أحمد بن محمد بن سیار«از 

 :اوالًنظر داشته باشیم که دری باید این مطلب را ، ول]150، ص1، ج79[نقل کرده است 
اری روایات سیّ :اًیثان ؛به درستی انجام نشده باشد شاید تشخیص روایات مشتمل بر غلوّ

ا نقل اری ربلکه دیگران هم روایات سیّ ،منتقل نشده ،تنها از طریق محمد بن یحیی
طبق تصریح احمد بن محمد بن یحیی کتاب نوادر وی به صورت کلی  :ثالثاً ؛اندکرده

  2نقل شده است که هم مشتمل بر روایات غالیانه و هم روایات معتبر بوده است.
های غلو در روایات منقوله از طریق کارهای متنی توجه به وجود ویژگییکی از راه

گری و تأکید بر ظاهری باحیاهای مذاهب باطنی، حمد بن محمد است، یکی از شاخصأ
، »أحمد بن محمد«. روایتی دالّ بر این موضوع، از طریق ]71، ص34[ بودن احکام است

سیاری نیز با همین سند  القراءاتبه صورت مشترک آمده است، همین روایت در کتاب 
نام سیّاری را به  البصائردهد صفار در آمده است. این یک مستند مهم است که نشان می

                                                                                                                                        
 چـه نبـوده اسـت، چنان   یاتفـاق  یامر ی،سوم و چهارم هجر سدة در غالیانه روایت یک مرزهای تعیین .1

 یسـی و أحمد بن محمـد بـن ع   یمحمد بن خالد برقأحمد بن  یناختالف نظر در منازعه ب ینا نمونة
 بـن  محمـد  بن احمد چون، موثقی راوی آنکه توضیح. ]43ص، 10ج، 67[قابل مالحظه است  ی،اشعر
 یکه داللت بر کفر غـال  یمحکم یاتداشت، با توجه به روا یتیبودن روا یانهاگر علم به غال برقی، خالد

 بـن  أحمـد  جانب از حال عین در وی، ولی کرد،نمی نقل را روایات این هرگز ،]2،391ج، 86[ کندیم
 گـر نشـان  تنهـایی  بـه  خود نمونه این. است شده غالت روایات نقل به متهم اشعری، عیسی بن محمد

 مشتمل بر غلوّ بوده است.  یاتروا یمرزها یصدر مورد تشخ یو کوف یاختالف نظر محدثان قم
 و غلـو   مـن   فیـه   کـان  بمـا  إال السـیاري،  حدثنا: قال ي،أب حدثني: قال یحیى، بن محمد بن أحمد عن .2

 بـن  محمـد  عـن  ذکرنـاهم،  الذین الثالثة منهم أصحابنا، من جماعة غیرها، و بالنوادر أخبرنا و. تخلیط
 »السیاري حدثنا: قال الجبائي، محمد بن علي حدثنا: قال محمد، بن سالمة حدثنا: قال داود، بن أحمد

 .]72ص، 3ج، 50[
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  1صورت احمد بن محمد نقل کرده است.
  

 گیری نتیجه
دهد، وی یک راوی اری به مثابه یک شخصیت تاریخی، نشان می. بررسی شخصیت سی1ّ

های های کلی حکومت مأمون عباسی در بومفعال و پرکار در جهت اجرای سیاست
گرفته شده است. وی یک  اسالمی در بین شیعه و اهل سنت، به کار ةمختلفی از جامع

سان برخی دیگر از غالت مانند: محمد بن نمیر، حسین بن رهبر باطنی بوده است که به
به دنبال نشر اعتقادات خرافی، باطنی و غالیانه و ، حمدان خصیبی، محمد بن سنان، ...

 همچنین ورود و تأثیرگذاری بر ،شیعی ۀاسالمی به ویژه اندیش ةدر نتیجه انحراف اندیش
  . است علماء شیعه بوده ۀگفتمان اندیش

ای که در جامعه ،کتابت و در اختیار داشتن کتب حدیثی بسیار ۀ. وی به دلیل حرف2
اندکی از ابزار کتابت و نسخ حدیثی داشته است، توانسته مقبولیت و فرصتی برای  ةبهر

دست آورد. یکی های غالیانه در متون حدیثی بهنشر اعتقادات خود از طریق درج اندیشه
از راهبردهای مهم وی، استفاده از نام مشترک احمد بن محمد و سوء استفاده از 

بن محمد  حمدأبن محمد بن خالد برقی و  حمدأخوشنامی و وثاقت مشایخ معاصرش، 
شعری قمی بوده است. وی توانسته روایات خود را با استفاده از طرق معتبر أبن عیسی 

  ی وارد کند. ایشان در برخی کتب حدیث
حمد بن محمد بن عیسی أحمد بن محمد بن سیار، با طرق أ طرق ۀ. مقایس3

حمد بن أکه نام  یحمد بن محمد بن خالد برقی نشان داد، در مواردأشعری قمی و أ
ویژه در جایی که متن روایت دارای تفرد و محمد به صورت مشترک آمده است، به

                                                                                                                                        
ا« است؛ آمده چنین ،الدرجات بصائرتاب ک در .1 دَّثَنَ دُ حَ حْمَ ـنُ  أَ ـدٍ   بْ ـنْ  مُحَمَّ ـدِ  عَ ـنِ  مُحَمَّ ـنِ  بْ سَ ـنِ  الْحَ  عَ

نِ سَیْ نِ الْحُ نْ سَعِیدٍ بْ بِي عَ بٍ أَ نْ وَهْ دِ عَ نِ مُحَمَّ ورٍ بْ الَ مَنْصُ تُ: قَ لْ داً سَأَ الِحاً عَبْ نْ ع صَ لِ عَ وْ ارَكَ اللَّهِ قَ  وَ تَبَ
الَى نَّما  تَعَ مَ إِ رَّ بِّيَ حَ شَ رَ واحِ رَ ما الْفَ هَ ها ظَ نَ ما وَ مِنْ طَ الَ بَ آنَ إِنَّ فَقَ رْ رٌ لَهُ الْقُ هْ نٌ وَ ظَ طْ ـا  فَجَمِیـعُ  بَ مَ  مَ ـرَّ  حَ
ابِ فِي کِتَ وَ الْ رُ هُ اهِ نُ وَ الظَّ اطِ نْ  الْبَ لِکَ مِ وْرِ أَئِمَّةُ ذَ ا جَمِیعُ وَ الْجَ حَلَّ مَ نَ أَ ابِ مِ کِتَ نُ  وَ   الْ اطِ رُ وَ الْبَ اهِ وَ الظَّ هُ

قّ لِکَ أَئِمَّةُ الْحَ نْ ذَ  یـن به ا ی،و القراءاتدر کتاب  یاری،س یقمطلب از طر همین. ]33ص، 1ج، 65[» مِ
ن أب«است:  یدهسند و متن رس دِهللا عَ نِ عَبْ دُ بْ دِهللا  یمُحَمَّ تُ اباعَبْ لْ ، قالَ سَأَ ورِ د بنِ مَنصُ ن مُحَمَّ ب، عَ وَهَ

نْ لِقَ عَ ارَكَ اللَّهِ وْ الَى وَ تَبَ نَّما  تَعَ مَ إِ رَّ بِّيَ حَ شَ رَ واحِ رَ ما الْفَ هَ ها ظَ نَ ما وَ مِنْ طَ الَ بَ آنَ إِنَّ فَقَ رْ ـهُ  الْقُ ـرٌ  لَ هْ  وَ ظَ
نٌ طْ ا فَجَمِیعُ بَ مَ مَ رَّ ابِ فِي حَ کِتَ وَ الْ رُ هُ اهِ نُ وَ الظَّ اطِ نْ  الْبَ لِکَ مِ وْرِ أَئِمَّةُ ذَ ا یعُجَمِ وَ الْجَ حَلَّ مَ نَ أَ ابِ مِ کِتَ  وَ الْ
وَ رُ هُ اهِ نُ وَ الظَّ اطِ نْ الْبَ لِکَ مِ ق أَئِمَّةُ ذَ   .]55ص، 60[ »الْحَ
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حمد بن أاری بودن حتما بایستی احتمال سیّ هایی از غلو در آن است،همچنان نشانه
تواند محمد مورد بررسی قرار گیرد و وصف سند صحیح یا موثق در چنین مواردی، نمی

  ارزیابی رجالی صحیحی برای این اسناد باشد.
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