شخصیت شناسی احمد بن ادریس قمی
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سید جمال الدین موسوی

چکیده
احمد بن ادریس قمی از طایفه اشعری و از راویانی است که او را به وثاقت
ستوده اند .دارای کتابی به نام نوادر بوده و جنبه انتقال دهندگی میراث حدیثی
اصحاب در او برجسته است .وی میراث روایی فراوانی را از حوزه کوفه و
مناطقی مانند نیشابور با واسطه احمد بن محمد بن عیسی و به همراه افرادی مانند
سعد بن عبد هللا ،حمیری و محمد بن یحیی العطار و یا به طور مستقیم به قم
انتقال داده است .در بسیاری موارد از افراد متهم به جعل و وضع و غلو روایت
نموده و مانند استادش احمد اشعری هیچ گاه چنین اتهاماتی متوجه خود او نبوده
است .بررسی روایات احمد بن ادریس از بهترین شواهد بر متن محور بودن قدما
در پذیرش و یا رد روایات است.
واژگان کلیدی :احمد بن ادریس ،حوزه حدیثی قم ،میراث حدیثی کوفه
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مقدمه
راویان حدیث شیعه ،میراث بانان فرهنگ تشییع هستند که با کوشش و مجاهدت خستتیی ناپتذیر
خود ،این میراث گران بها را به نستل هتای بعتدی ختود منتقتل کردهانتد .ایتن وییگتی در دوره غیبتت
صغرای امام دوازدهم اهمیت خاصی پیدا میکند ،زیرا دوران حضور امام معصوم در میتان متردم
به سر آمده و شیعیان در حیترت و سترگردانی بته ستر میبرنتد وتنهتا راه ارتبتاط بتا امتام ،از طریت
نایب خاص می باشد .در این دوره بتر اثتر وستعت و پراکنتدگی جغرافیتایی شتیعه کته در سجستتان و
طبرستان و قم و برخی نواحی خراسان و خوزستان و کوفه و دییر شهرها وجود داشت و همچنین
ضتتعح حمومتتت مرکتتجی و وجتتود فتنتته و آشتتوبهای مختلتتح در بتتسد استتسمی و پیتتدایش متتدعیان
ارتبتتاط بتتا امتتام عصتتر و فتترن متتذاهب گونتتاگون عقیتتدتی ،بنیتتان نهتتادن فرهنتتگ اصتتیل شتتیعی و
نظریههای اعتقادی و فقهی بر اساس روایات اهل بیت علیهم الستسم امتر مهمتی بته شتمار میآمتد و
این کار فقط از عهده علما ،فقهاء و راویان شیعه بر میآمد.
احمد بن ادریس قمی یمی از راویان ممتب حدیثی قم است که دوران حضتور معصتوم را درک
کرده و بیش از نیمی از عمر خود را در دوران غیبت صغری گذرانده است.
درباره این راوی نیج ،مانند بسیاری از راویان دییر ،بررسی جامع و مفصّتل انجتام نشتده استت
و در کتب رجال و تتراجم جتج چنتد ستطر کته در تمتامی کتابهتا مشتترک استت ،مطلتب دییتری بته
چشم نمیخورد .شاید علت این امر ،اندک بودن مطالب و منابع در این زمینه است امتا بته هتر حتال
میتوان با مراجعه به کتب رجال و منابع فهرستی ،اطسعاتی هرچند اندک یافتت و زوایتای زنتدگی
این راوی بجرگ شیعه را آشمارتر نمود.
احمد بن ادریس قمی از راویانی است که مقبولیت عام داشته و دارای افمار خاص و یا روایتات
شاذ و نادر نمیباشد .نقل بدون واسطه کلینی در بسیاری از روایات کافی از احمد بتن ادریتس ختود
گواه بجرگی و عظمت او میباشد.

شاخصههای فردی
نام او احمتد فرزنتد ادریتس و بته احمتد بتن ادریتس قمتی معترو استت .در کتتب رجتال و تتراجم
شیعه ،نام او احمد بن ادریس بن احمد میباشد و نجاشی نام او را احمد بن ادریس بن احمتد ابتوعلی
االشعری القمی ثبت نموده است 0.اما ابن حجتر عستقسنی در لستان المیتجان بته نقتل از کتتاب تتاریخ
2
ری نام او را احمد بن ادریس بن زکریا بن طهمان ذکر کرده است.
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با توجه به دو نقل مذکور ،در نام جد ایشان اختس نظر وجتود دارد ،برختی نتام او را زکریتا و
برخی احمد ذکر کرده اند ،اما از آنجا که کتاب تاریخ ری موجود نیست ،و با یک واسطه بترای متا
نقل شده است -نقل ابن حجر به نقل از تتاریخ ری – ونجاشتی بتدون واستطه آن را نقتل کترده استت،
احتمال خطا در گجارش نجاشی کمتر میباشد.اما دو سند روایتت در کتتاب فرحتل الغتری ص  77و
بحار ج  47ص  020وجود دارد که در آن نام احمد بن زکریا طهمان آورده شده است که بتا توجته
به این که در هر دو کتاب این فرد از حسن بن علی بن عبد هللا بتن مغیتره در فرحته الغتری و حستن
بن عبد هللا بن مغیره در بحار نقل کرده است این فترد همتان احمتد بتن ادریتس استت زیترا حستن بتن
عبد هللا بن مغیره از مشایخ احمد بن ادریس است .بنا بر این دو روایتت متذکور ک کته در واقتع یتک
روایت هستند به دلیل نقل بحار از فرحه الغریک داللت می کند که نام جد او زکریا می باشد.
کنیه وی ابوعلی االشعری می باشد که در بسیاری موارد با این نتام در استناد روایتات ذکتر شتده
است گرچه با نام احمد بن ادریس نیج فراوان وجود دارد.
این کنیه مشترک بین احمد بن ادریس قمی و محمد بن عیسی بن عبدهللا بن سعد بن مالک واحمد
بن اسحان بن عبدهللا است.
نجاشی درباره محمد بن عیسی بن عبدهللا می گوید :محمد بن عیسی بن عبدهللا بن سعد بن مالک
االشعری ابوعلی شیخ بجرگ قمیین بوده و بر امام رضا (علیه السسم) وارد شده واز ایشان روایت
0
شنیده است.از امام جواد (علیه السسم) نیج نقل روایت دارد .کتاب خطب از اوست.
احمتتد بتتن استتحان بتتن عبتتدهللا نیتتج از بجرگتتان اشتتعری وقمتتی بتتوده کتته نتتام او احمتتدبن استتحان بتتن
عبدهللا بن سعد مالک بن االحوص االشعری است و با قمیتین درارتبتاط بتوده واز امتام جتواد و امتام
هادی (علیه السسم) روایت نقل می کند و طب نقل نجاشی از اصتحاب ختاص امتام حستن عستمری
(علیه السسم) نیج بوده است .کتاب علل الصوم که کتاب بجرگی بتوده و همچنتین مستاال الرجتال را
2
که از امام هادی (علیه السسم) بوده جمع آوری نموده است.
طب ادعای مرحوم تستری در قاموس الرجال ، 3این کنیه مخصوص ابن ادریتس استت و محمتد
بن عیسی بن عبدهللا در همه اسناد با نام ذکر شده است بنابراین مراد از این کنیه به صورت مطل ،
ابن ادریس خواهد بود.
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لقب دییر این راوی ،المعلم بوده که شیخ طوسی آن را عنوان نموده است .شیخ درکتاب رجتال
در باب اصحاب امام حسن عسمری(علیه السسم) نام او را ذکر کرده و مسقات بتا امتام و عتدم نقتل
از ایشان را نیج ضمیمه نموده است(.رجال طوسی)347 ،
ظاهراً مراد از معلم همان معنای امروزی آن است و در آن دوره به فردی اطسن میشده که بته
اطفال تعلیم میداده و به اصطسح ممتب داشته است.
دو لقب دییر این راوی که در کنار اسم او ذکر میشود لقب اشعری وقمی است.
یمی دییر از القاب احمد بن ادریس ،قواد است که در عبارت شیخ طوسی آمده است.
0
"احمد بن ادریس القمی یمنی ابا علی وکان من القواد"
احمد بن ادریس قمی  ،کنیه او اباعلی است از بجرگان بود،
به هر حال ازلحاظ لغوی قواد به معنای فرمانده و پیشاهنگ و کسی که راتیس و ستر دستته یتک
طایفه باشد اطسن متیشتود و بته معنتای راتیس و بتجرگ قتوم متی باشتد مویتد ایتن معنتا عبتارت ابتن
طاووس هنیام نقل یک روایت از او است.
ابن طاووس می گوید:
"حدثنا ابو محمد هارون بن موسی (ره) قال حتدثنا ابتو علتی االشتعری وکتان
2
قااداً من القواد عن سعد بن عبدهللا بن ابی خلح  ..الخ "..
ابو محمد هارون بن موسی که رحمت خداوند بتر او بتاد روایتت متی کنتد کته
گفت ابو علی اشتعری بترای متا روایتت کترد و ابتو علتی بجرگتی از بجرگتان
بود .از سعد بن عبدهللا بن ابی خلح  ...الی آخر الروایه.
تاریخ والدت این روای نیج مانند بسیاری از راویان معلتوم نیستت ودر کتتب شترح حتال نیتاری
مطلبی در این باره وجود ندارد .اما تاریخ وفات او را همیان ثبت کرده اند .نجاشی و شیخ طوستی
در فهرست وفات او را سال  313هـ ن .در منطقه ای به نام قرعاء ضبط کرده اند .وبقیه رجتالیون
مانند عسمه وابن داوود نیج همین تاریخ را نیاشته اند .نجاشی در این باره می گوید:
" احمد بن ادریس بن احمد ابو علی االشتعری القمتی کتان ثقته فقیهتا فتی اصتحابنا
کثیر الحدیث  ،صحیح الروایل له کتاب نوادر  ،اخبر نتی عتدم متن اصتحابنا اجتازم
عتتن احمتتد بتتن جعفتتر بتتن ستتفیان عنتته ومتتات احمتتد بتتن ادریتتس بتتا لقرعتتاء ستتنه ستتت
3
وثستمام من طری ممل علی طری الموفل".
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احمد بن ادریس بتن احمتد ابتو علتی اشتعری قمتی ،ثقته و متورد اعتمتاد وفقیته در
میان اصحاب ماست .روایات اوزیاد و صحیح است کتاب نوادراز اوستت .عتده ای
از اصحاب این کتاب را برای من به صورت اجازه از احمد بن جعفر بن سفیان از
ابن ادریس نقل کرده اند .احمد بن ادریس در سال  313هـ ن در قرعتاء میتان ممته
و کوفه از دنیا رفته است.
ابن حجر عسقسنی نیج تاریخ وفات وی را سال  313هـ ن متیدانتد واو را از بجرگتان مصتنفین
را فضه میشمارد .طب این نقل ابن ادریس به قصد ممه از قتم ختارج شتده واز ری عبتور کترده و
0
بین ممه و کوفه وفات نموده است.
با توجه به عبارت نجاشی و دییران ممان دقی وفتات وی  ،منطقته قرعتاء بتوده کته ممتانی بتی
2
آب و علح است .این منطقه در نجدیمی کوفه قرار دارد.
از عبارات ذکر شده درباره وفات احمد بن ادریس به دست نمی آید که او به ممته نرستیده وفتات
نموده و یا این که بعد از انجام اعمال حج در راه برگشت در قرعاء وفات یافته است.

ارتباط علمی
الف .اساتید
اساتید احمد بن ادریس حدود  21نفرند که اسامی آنها در کتب اربعه موجود میباشد .برخی از
این افراد ازمشایخ بجرگ حدیثی شیعه به شمار میآیند افرادی مانند احمد بن محمد بن خالد برقی،
احمد بن محمد بن عیسی اشعری ومحمد بن عبدالجبار قمی .پر تعداد ترین این اساتید از لحاظ تعداد
روایات پنج نفرند که به بررسی آن ها پرداخته میشود.
 .1حسن بن علی بن عبدهللا بن مغیره

نام وی در اسناد روایات با عنوان حسین بن علی کوفی آمده است .این فرد امامی و ثقه است و
ابن ادریس  74روایت در کتب اربعه از او نقل کرده است .وی از مشایخ روایی ابن ادریس است
که تعداد روایات نسبتا زیادی دارد .در کتاب کافی در بسیاری از موارد از او با عنوان الحسن بن
علی الموفی یاد شده است .غالب روایات ابن ادریس از حسن بن علی کوفی فقهی بوده و تنها چهار
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 .رک :معجم دلبآ دوگ

روایت در جلد اول کافی وجود دارد که از نظر مضمون قابل توجه است .روایت اول در صفحه
 213وجود دارد و مضمون آن ازدیاد علم امام در شب جمعه است .روایت دوم در صفحه  391و
در باره غیبت امام زمان است .روایت سوم در صفحه  341ودر مورد آمدن جن به نجد اامه و
سوال از معالم دین است  .روایت چهارم نیج در صفحه  937و در باره تفویض امور به اامه علیهم
السسم است.
با توجه به موارد فون می توان احمد بن ادریس را یمی از سر حلقه های انتقال میراث حدیثی
کوفه به قم دانست.زیرا او میراث عقایدی و فقهی حسن بن علی کوفی را نقل نموده است .با توجه
به این که احمد بن ادریس در طری نقل کتاب حسن بن علی کوفی حضور ندارد به احتمال زیاد
وی به کوفه رفته و احادیث را شفاها نقل کرده است.
عسوه بر احمد بن ادریس ،راویان برجسته دییری از حوزه قم نیج با حسن بن علی کوفی در
ارتباط بوده اند .حسن بن علی کوفی کتابی به نام نوادر داشته که راوی اول آن احمد بن محمد بن
خالد برقی است 0.محمد بن علی بن محبوب قمی نیج راوی اول کتاب حسن بن علی کوفی در
فهرست طوسی است 2.با توجه به این دو گجارش ،احمد برقی و محمد بن علی بن محبوب اولین
ناشران کتاب حسن بن علی کوفی در قم هستند .حسن بن متیل قمی از حسن بن علی کوفی کتاب
ثابت بن شریح را نقل نموده  3و سعد بن عبد هللا نیج از حسن بن علی کتاب جدش عبد هللا بن مغیره
9
را نقل نموده است.

.2

احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی

احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی با نام احمد بن محمدبن عیسی و احمد بن محمد در اسناد
روایات وجود دارد و احمد بن ادریس  13روایت را از او نقل میکند .احمد اشعری از مشایخ پر
روایت است واز میان مشایخ او می توان به حسن بن علی الوشاء  ،حسن بن علی بن فضال  ،حسن
بن محبوب  ،حسین بن سعید اهوازی و احمد بن ابی نصر بجنطی اشاره کرد که این افراد ججء
مشایخی هستند که احمد اشعری بیشترین تعداد نقل را از آنان دارد .عسوه بر این که احمد اشعری
روایت مستقیم و بی واسطه نیج از امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السسم
دارد .با توجه به اطسعات یاد شده می توان چنین گفت که احمد بن ادریس به واسطه احمد اشعری
منتقل کننده بخشی از میراث حدیثی کوفیین بوده است .وی هم چنین به همراه داود بن کوره ،علی
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بن موسی بن جعفر ،محمد بن یحیی و علی بن ابراهیم راوی کتاب ها و میراث حدیثی احمد
اشعری است 0 .روایاتی که احمد بن ادریس از احمد اشعری در کتب اربعه روایت نموده نیج به
احتمال زیاد از کتاب های اوست.
 .3محمد بن احمد بن یحیی بن عمران االشعری

این راوی با عنوان محمد بن احمد و محمد بن احمد بن یحیی دراسناد روایات کتب اربعه آمده
است .احمد بن ادریس  017روایت را از او نقل میکند .سه روایت مربوط به جلد اول کتاب کافی
است ک از احادیث اعتقادی است و بقیه موارد روایات فقهی میباشد .محمد بن احمد بن یحیی
 0417روایت در کتب اربعه دارد که ابن ادریس حدود  017روایت را نقل کرده است  .بنابراین
ابن ادریس حدود هفت درصد از میراث حدیثی محمد بن احمد بن یحیی را نقل نموده است.
محمد بن احمد مشایخ زیادی دارد که مهم ترین انها از نظر تعداد نقل عبارتند از  :احمد بن
حسن بن علی بن فضال  ،احمد بن محمد بن خالد برقی  ،محمد بن الحسین بن ابی الخطاب و محمد
بن عیسی بن عبید .بنابراین بخشی از میراث کوفه توسط محمد بن احمد به قم منتقل شده و احمد بن
ادریس نیج ادامه دهنده همین مسیر است.
نجاشی وی را روایت کننده از ضعفا و بی مباالت در اخذ حدیث و "ثقه فی نفسه" معرفی کرده
است .محمد بن حسن بن ولید روایات محمد بن احمد از محمد بن موسی همدانی و روایاتی که "عن
2
رجل" نقل نموده و بسیاری افراد دییر را استثنا کرده است.
نجاشی نام افراد زیادی را ذکر میکند که ابن ولید روایات محمد بن احمد بن یحیی از آنها را
استثنا کرده است .اما با مراجعه به روایاتی که ابن ولید از احمد بن ادریس از محمد بن احمد بن
یحیی نقل کرده مشاهده میشود که در بسیاری موارد احمد بن ادریس روایاتی را از محمد بن احمد
بن یحیی نقل میکند که او آن روایات را از افرادی نظیر جامورانی و سیاری و محمد بن عیسی بن
عبید نقل کرده است .و اینها از مواردی است که ابن ولید آنها را استثنا نموده اما آن ها را نقل کرده
و در منابع موجود مانند تهذیب انعماس یافته است 3.شاید بتوان نقل ابن ولید در این موارد را
اعتماد بر احمد بن ادریس و واسطه شدن وی در این گونه روایات دانست که در این صورت
حمایت از مقبولیت تام و اعتماد کامل ابن ولید بر احمد بن ادریس دارد.
 .4محمد بن حسان الرازی

 . 1رماو ص .89
 . 2رجال نجاشی ص .979
 . 9نک :تهذهب دالر احگ ج 1ص  92ش  212ش .200
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این راوی با نام محمد بن حسان در اسناد روایات آمده است .احمد بن ادریس  31روایت را از
او نقل میکند که اکثر آنها روایات فقهی هستند .نجاشی نام او را محمد بن حسان الرازی ابو عبدهللا
الجینبی ثبت کرده است و می گوید « یعر و ینمر» و از ضعفا کثیراً روایت میکند 0.ابن
2
غضااری نیج در کتاب رجال ،او را ضعیح میداند.
این فرد  73روایت در کتب اربعه دارد وابن ادریس  31روایت که حدود هشتاد درصد روایات
اوست را نقل نموده که قابل توجه است  .نمته مهم تر این که عسوه بر تضعیح محمد بن حسان در
منابع رجالی  ،مهمترین استاد حدیثی او محمد بن علی ابو سمینه است که به کذب و غلو شهرت
دارد  .در جلد اول کافی که روایات اعتقادی است چهار روایت وجود دارد که احمد بن ادریس از
محمد بن حسان رازی و او از محمد بن علی ابو سمینه نقل می کند .مضمون این روایات درباره
3
غیبت و تشخیص صدن مدعی امامت و روایت تفسیری است.
محمتد بتن یحیتی العطتار و احمتد بتن ادریتس راوی اول کتتاب هتای محمتد بتن حستان هستتند 9.بته
احتمتتال زیتتاد ایتتن دو نفتتر بتته ری رفتتته و روایتتات محمتتد بتتن حستتان را شتتنیده و کتتتاب هتتای وی را
استنساخ کرده اند چنان که رویه غالب در انتقال میراث ممتوب این گونه بوده است.
 .5محمد بن عبدالجبار قمی

احمتتد بتتن ادریتتس  730روایتتت را در کتتتب اربعتته از او نقتتل میکنتتد و بتته لحتتاظ تعتتداد ،بیشتتترین
روایت را از او نقل نموده است .از این تعتداد  143روایتت مربتوط بته کتتاب کتافی میباشتد .غالتب
روایتهتتای ابتتن ادریتتس از محمتتدبن عبتتدالجبار ،روایتتات فقهتتی استتت .ایتتن راوی بتتا نتتام محمتتد بتتن
عبدالجبار در اسناد روایات ذکر شده است .نام وی در کتب رجال محمدبن ابی الصهبان است .شیخ
1
در رجال وی را قمی و ثقه و از اصحاب امام هادی(ع) معرفی میکند.
3
در باب اصحاب امام جواد (علیهالسسم) نیج نام او را ذکر کرده و توثیقی در مورد او ندارد.
در بتتاب اصتتحاب امتتتام عستتیری (علیهالستتتسم) نیتتج نتتتام او را ذکتتر کتتترده و وی را قمتتی وثقتتته
7
میداند.

 - 1رجال نجاشیگ ص998
 - 2رجال د ن غضائپیگ ص95
 . 9نک :کافی ج  1ص  979ش .975
 . 7رجال نجاشی ص .998
 - 5رجال ش خگ ص991
 -1رماو ص 908
 - 0رماو ص 791
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در باب من لم یروعنهم (علیه السسم) نیج نتام او را بتا عنتوان محمتدبن ابتی الصتهبان عبتدالجبار
0
ذکر میکند و توثیقی در مورد او ندارد.
مرحتتوم ختتویی در معجتتم رجتتال حتتدیث محمتتدبن عبتتدالجبار شتتیبانی را بتتا محمتتد بتتن عبتتدالجبار و
2
محمد بن ابی الصهبان متحد میداند و آنها را یک نفر معرفی میکند.
به لحاظ آماری محمد بن عبدالجبار  410روایت در کتب اربعه دارد و ابن ادریس  730روایت
را از او نقل نموده که رقم باالیی است و نشان از اعتماد ابتن ادریتس بته او دارد.مشتایخ مهتم محمتد
بن عبد الجبار ،حسن بن علی بن فضال ،صفوان بن یحیی و محمد بن اسماعیل بن بجیع هستتند  .بتا
توجه به کوفی بودن مشایخ محمد بن عبد الجبار  ،او نیج منتقل کننده بخشی از میراث حتدیثی کوفته
به قم بوده است.
اساتید یاد شده مربوط به اساتید واقع در اسانید روایات و کتتب اربعته استت .بتا مراجعته بته کتتب
فهرستتتی ،افتتراد دییتتری نیتتج اضتتافه متتیگردنتتد .محمتتد بتتن الحستتن الصتتفار در چهتتار طریت  ( 3نمتتـ
نجاشتتی )77،210 ،91 ،و محمتتد بتتن علتتی بتتن محبتتوب در ستته طریت  9و علتتی بتتن احمتتد بتتن قتیبتته
نیشابوری در دو طری  1ججء مشایخ فهرستی احمد بن ادریس هستند.
با نیاهی به اساتید بی واسطه و با واسطه ابن ادریس ،به این نمته پی میبریم که برخی از آنان
تضعیح و حتی متهم به جعل و وضع شده اند و با این حال فردی مانند ابتن ادریتس از آنتان روایتت
کرده و روایات آنان در کتب معتبری مانند کافی نیج انعماس یافته است و این خود شاهدی است بر
متن محور بتودن راویتان نته راوی محتور بتودن آنتان و شتواهد فتراوان دییتری نیتج بتر ایتن مطلتب
وجود دارد.
ب .شاگردان
در استتناد کتتتب اربعتته حتتدود  01نفتتر از ابتتن ادریتتس روایتتت نقتتل کردهانتتد .دو تتتن از ایتتن افتتراد
فرزندان وی هستند که به آنها اشاره خواهد شتد .مهتم تترین ایتن شتاگردان چهتار نفرنتد کته بیشتترین
تعداد نقل از ابن ادریس را دارا میباشند.
 .1حسین بن علی بن سفیان البزوفری

 - 1رماو ص 778
 - 2معجم رجال دلح هشگ ج11گ ص 297
 . 9نک :رجال نجاشی ص  79ش  08ش .291
 . 7رماو ص .09
 . 5رماو ص  259ش .990
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این فرد  23روایت را از ابن ادریس در کتب تهتذیب و استبصتار نقتل میکنتد .نتام وی در استناد
روایات ابوعبدهللا بجوفری والبجوفری آمده است .تمامی روایات وی از ابن ادریس فقهی بوده و در
کتاب تهذیب و استبصار موجود است.
نجاشی نام او را حسین بن علی بن سفیان بن خالدبن سفیان ابو عبدهللا البجوفتری ضتبط نمتوده و
وی را شیخ وثقه و جلیل القدر میداند .کتابهتایی ماننتد کتتاب الحتج ،کتتاب ثتواب االعمتال و کتتاب
احمام العبید از وی میباشد که نجاشی این کتاب (احمام العبید) را بتر استتاد ختود ابوعبتدهللا قرااتت
0
کرده است.
کنیه این فرد ،ابی عبد هللا است و در اسناد بستیاری از روایتاتی کته از ابتن ادریتس نقتل کترده بتا
همین کنیه است 2.شیخ طوستی گجارشتی در کتتاب الغیبته نقتل کترده کته مممتن استت وکالتت وی از
ناحیه مقدسه را ثابت کند .فردی به نام حسن بن علی بن ابی طالتب جرجتانی از اختتس متردی بتر
سر فرزند خود در قم گجارش می کند و آن مرد فرزند خود را نفی متی کترده استت .پتس از مماتبته
با ناحیه مقدسه جواب نامه به دست شیخ کته ظتاهرا نایتب دوم استت متی رستد و او از گشتودن نامته
خود داری کرده و آن را به ابی عبتد هللا بجوفتری حوالته متی دهتد .بجوفتری نامته را گشتوده و حمتم
امتام را قرااتتت متی کنتتد 3.مرحتوم مجلستتی در ذیتل ایتتن روایتت احتمتتال داده کته وی از ستتفرای امتتام
9
عصر باشد گرچه احتماالت دییری را نیج مطرح کرده است.
 .2علی بن حسین بن بابویه

نجاشی نام او را علی بن الحسین بن موسی بن بابویه قمی ذکر کرده و کنیته وی ابوالحستن بتوده
وشیخ قمیین و فقیه و مورد اعتماد آنان در عصر خود بتوده استت .وی بتا ابوالقاستم حستین روح در
عران ارتباط داشته ونامهای را توسط علی بن جعفر بتن استود بته حستین بتن روح میرستاند کته بته
امام عصر (عجل هللا تعالی فرجه الشریح) برستاند و از امتام (علیته الستسم) تقاضتای فرزنتد نمتوده
است.
امام (علیه السسم) در جواب مینویسد برای تو دعا نمودیم خداوند دو فرزنتد پستر و خیتر بته تتو
عطا خواهد نمود که دو فرزند وی ابوجعفر شیخ صدون و ابوعبدهللا است و کتب زیتادی داشتته کته

 - 1رجال نجاشیگ ص18
 . 2نک :تهذهب ج  0ص  209ش ج  8ص .299
 . 9دلغ به ط سی ص .998
 . 7حار دالن در ج  51ص .925
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از جمله آنها کتاب التوحید ،کتاب الوضوء ،کتاب الصلوه ،کتتاب الجنتااج ،کتتاب االمامتل و التبصترم
0
من الحیرم میباشد .علی بن الحسین در سال  324هـ.ن در سال تناثر نجوم از دنیا رفته است.
روایات ابن بابویه از ابن ادریس فقهی بوده و در کتاب تهذیب و استبصار انعماس یافته است.
 .3محمدبن الحسن بن احمد بن الولید

ابن ولید  31روایت را در کتب اربعه از احمدبن ادریس نقل میکند .این روایات ،روایات فقهتی
بوده و در دو کتاب تهتذیب و استبصتار نقتل شتده استت .حتدود نیمتی از ایتن روایتات توستط احمتدبن
محمدبن الحسن بن احمد بن ولید ،فرزند محمتدبن الحستن بتن احمتد بتن ولیتد ،تحتت عنتوان "احمتدبن
محمدبن الحسن بن احمدبن ولید عتن ابیته عتن احمتد بتن ادریتس" میباشتد و بقیته بتا عنتوان محمتدبن
الحسن است .نجاشی کنیته وی را ابتوجعفر ذکتر نمتوده و او را شتیخ القمیتین و فقیته و متقتدم و وجته
قمیین معرفی میکند و گفته میشود وی ساکن قم بوده و اصالتا ً قمی نبوده است .نجاشی دوبار کلمه
ثقتته را در متتورد او بتته کتتار میبتترد و عنتتوان عتتین و مستتمون الیتته را بتته او نستتبت میدهتتد .کتتتب و
تصتتنیفاتی داشتتته کتته کتتتاب تفستتیر القتترآن و کتتتاب الجتتامع از اوستتت .ابتتن ولیتتد در ستتال  393وفتتات
نموده است 2.اعتماد راوی دقیقی مانند ابن ولید به احمد بن ادریس قابل توجه و نشان از اعتماد وی
به ابن ادریس دارد .شاید بتوان روایاتی را کته ابتن ولیتد از ابتن ادریتس و او از محمتد بتن احمتد بتن
یحیی بن عمران به نقل از افرادی که خود ابن ولید روایاتشان را استثنا کرده( در بررسی محمد بن
احمد بن یحیی گذشت) در اعتماد به ابن ادریس جستجو نمود.
 .4محمدبن یعقوب الکلینی

کلینتتی 0173روایتتت را از احمتتدبنادریس نقتتل نمتتوده استتت .کلینتتی در کتتتاب کتتافی ،تمتتامی ایتتن
روایات را بدون واسطه و با عنوان احمدبن ادریس و ابوعلیاشعری قمی نقل میکند .حجم و تعتداد
قابل توجه رو ایات کلینی از احمد بن ادریس نشان عظمتت و بجرگتی و اعتمتاد کلینتی بته ایتن راوی
داشته است .از این تعداد ،حدود هفتاد روایت اعتقادی و بقیه آن ها فقهی و یا اخسقی است.
نام او محمد بن یعقوب بن اسحان کلینی و کنیه وی ابوجعفر میباشد .شیخ و بجرگ اصحاب در
زمان خود در ری بوده و مورد اعتمتادترین متردم در حتدیث واثبتت واضتبط در حتدیث بتوده استت.
کلینتتی در ستتال 324هتتـ.ن در ستتال تنتتاثر نجتتوم در بغتتداد وفتتات نمتتود و محمتتدبن جعفتتر الحستتنی
3
معرو به ابوقیراط بر جنازم او نماز خواند و در باب الموفل بغداد به خاک سپرده شد.

 - 1رجال نجاشی گ ص212
 - 2رجال نجاشیگ ص 987
 - 9رجال نجاشیگ ص908
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احمد بن ادریس در عده کلینی به احمد بن محمتد بتن عیستی در کنتار محمتد بتن یحیتی و داود بتن
0
کوره و علی بن موسی کمندانی و علی بن ابراهیم نیج حضور دارد.
احمتتدبنادریس دو فرزنتتد دارد کتته هتتردو از راویتتان حتتدیث بتتوده وجتتجء مشتتایخ مرحتتوم صتتدون
میباشند و نام آنها حسن بن احمدبن ادریتس و حستین بتن احمتد ادریتس متیباشتد .ایتن دو بترادر از
پدر خود روایاتی را در کتب اربعه و غیر آن نقل کردهاند.
حسین با عنوان الحسین بتن احمتدبن ادریتس  9روایتت را در کتتاب تهتذیب از پتدر ختود احمتدبن
ادریس نقل نموده است.این روایات را محمد بتن احمتد بتن داوود قمتی بته نقتل از حستین بتن احمتدبن
ادریس از احمدبن ادریس نقل کرده است .البته به جج یتک روایتت ،در سته روایتت دییتر نتام حستن
بن احمدبن ادریس آمده که بنا بر تحقی انجام شده در اصل حسین بتن احمتد بتن ادریتس بتوده استت.
شیخ در رجال در باب من لم یروعنهم (علیه السسم) نام او را با عنوان حسین بتن احمتد بتن ادریتس
قمی اشعری اباعبدهللا ذکرمی کنتد تلعمبتری از او روایتت کترده و حستین بتن احمتد بته او اجتازه نقتل
2
روایت داده است.
در همین باب تحت عنوان باب الحاء بار دییر نام او را ذکر میکند و میگوید محمدبن علی بتن
حسین بن بابویه – شتیخ صتدون -از او روایتت نقتل میکنتد 3.دربتارم وی ثوثیت ویتا متدح در کتتاب
رجال وجود ندارد.
حسن بن احمد بن ادریس در کتب اربعه  2روایت دارد که یک روایت با عنوان الحسن بن احمد
بن ادریس است و روایت دییر بتا عنتوان الحستن بتن احمتدبن ادریتس قمتی  .بتا عنتوان اول در جلتد
ششم تهذیب صفحه  71روایتی بتا ایتن ستند نقتل شتده استت :محمتدبن احمتدبن داوود عتن الحستن بتن
احمدبن ادریس عن ابیه عن علی بن الحسین عن عبدهللا بن موسی عن احمدبن محمد بن ابی نصر.
روایت دوم :محمد بن احمدبن داوود القمی عن الحسن بن احمد بتن ادریتس القمتی قتال حتدثنا ابتی
قال حدثنا الحسن بن علی الدقّان عتن ابتراهیم بتن ال ّجیتات قتال حتدثنی محمتدبن ستلیمان زرقتان وکیتل
9
الجعفری الیمانی قال حدثنی الصادن بن الصادن علی بن محمد صاحب العسمر(علیهالسسم.
با توجه به تحقی انجام شده در نرم افجار درایه النور ،این دو روایت در ذیل عنوان الحسین بتن
احمد بن ادریس قمی آمده که قبسً به آن اشاره شد و در واقع حستن را تصتحیح حستین میداننتد .بنتا
بر این نظر ،حسن بن احمد وجتود ختارجی نداشتته و دو روایتتی کته از او نقتل شتد در واقتع روایتت
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حسین بوده استت امتا بتا مراجعته بته آثتار مرحتوم صتدون نظیتر عیتون االخبتار الرضا(علیهالستسم)
کتاب خصال ،کمال الدین و معانی االخبار روایات متعددی مشاهده میشود که شیخ صدون آنهتا را
از حسن بن احمدبن ادریس به نقل از پدرش احمدبن ادریس قمی نقل میکنتد وبعیتد استت کته تمتامی
این موارد تصحیح یا تحریح از نام حسین بن احمدبن ادریس باشد.
شاگردان فهرستی ابن ادریس عبارتند از احمد بن جعفتر بتن ستفیان کته نتام او از همته بیشتتر در
کتتب فهرستت ذکتتر شتده استت .نتتام وی در حتدود  39طریت وجتتود دارد .احمتد بتن محمتتد بتن یحیتتی
العطار نیج از شاگردان فهرستی اوست که در حدود یازده طری حضور دارد.
هارون بن موسی تلعمبری را نیج باید از شاگردان ابن ادریتس بته شتمار آورد .شتیخ طوستی در
ذیل نام ابتن ادریتس ،تلعمبتری را راوی از او دانستته و او ( تلعمبتری) در خانته ابتن همتام احادیتث
0
کمی را از ابن ادریس شنیده و اجازه نقل روایت از وی نداشته است.
نام اصلی ابن همام ،محمد بن ابی بمر همام بن سهیل الماتب االسمافی استت .وی کثیتر الحتدیث
و دارای جاییاه واالیی بوده و در سال  333وفات نموده است .با توجه به برخی قراان 2وی ساکن
بغداد بوده و طب گجارش شیخ از تلعمبری ،ابن ادریس در بغداد و در منجل ابتن همتام احتادیثی را
برای هارون بن موسی تلعمبری نقل نموده است.
ج .معاصران
احمدبن ادریس متوفای  313هـ.ن است و طبعا ً راویتانی کته در حتدود ستالهای  271تتا  311ن
بودهاند ججء راویان هم طبقه وی خواهنتد بتود .از آنجتا کته احمتد بتن ادریتس از مشتایخ کلینتی استت
ودر ابتتتدای استتناد کتتافی قتترار دارد ،افتترادی هتتم کتته در ابتتتدای استتناد کتتتاب کتتافی باشتتند ،هتتم طبقتته
احمدبن ادریس خواهند بود.
محمد بن یحیی ابوجعفر العطار القمتی از راویتانی استت کته کلینتی روایتات زیتادی را از او نقتل
می کند نجاشی وی را شتیخ اصتحاب در زمتان ختودش و ثقته و عتین وکثیتر الحتدیث معرفتی میکنتد
3
برخی کتابهای او عبارتند از کتاب مقتل الحسین(علیهالسسم) و کتاب النوادر.
محمد بن الحسن بتن فتروخ الصتفار از راویتان هتم طبقتل احمتد بتن ادریتس استت ،نجاشتی وی را
وجه اصحاب قمی و ثقه و عظیم القدر و قلیل السقط در روایات معرفتی میکنتد .کتابهتای متعتددی
داشته است از جمله کتاب الصسم ،کتاب الوضوء کتاب الجنااج و کتب دییر .امتا مهمتترین کتتاب و
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معتترو تتترین کتابهتتای او بصتتاار التتدرجات استتت کتته روایتتات آن در مقتتام و منجلتتت اامتته(علیهم
0
السسم) میباشد .ابن ولید تمام کتابهای او به جج بصاار الدرجات را نقل کرده است.
عبدهللا بن جعفر الحمیری از راویان بجرگ شیعه واز معاصران احمد بن ادریتس استت .کنیته او
ابوالعباس قمی و ثقته استت .کتتب متعتددی از جملته کتتاب التدالال و کتتاب الطتب و کتتاب االمامتل و
2
غیرهم دارد .کتاب معرو وی قرب االسناد است.
سعدبن عبدهللا بن ابی خلح االشعری القمی ،کنیته وی ابوالقاستم و از معاصتران احمتدبن ادریتس
استتت .شتتیخ الطاافتته و فقیتته و وجتته اصتتحاب بتتوده استتت .بتتا مشتتایخ عامتته مسقتتات نمتتوده و از آنتتان
روایات زیادی را شنیده است .با امام حسن عسمری(ع) هم مسقات داشته است.
سعدبنعبدهللا کتب متعددی از جمله کتاب الصلوم ،کتاب الجکام و کتاب الصوم و کتب دییر دارد
اما معرو ترین آنها کتتاب الرحمته استت .وی در ستال  310وبته نقلتی در ستال  244هتـ.ن وفتات
3
نموده است.
علتتی بتتن ابتتراهیم بتتن هاشتتم ابوالحستتن القمتتی ،او نیتتج از معاصتتران احمتتدبن ادریتتس استتت کتته در
روایتتات زیتتادی در ابتتتدای استتناد کتتافی نتتام او موجتتود استتت و کلینتتی روایتتات زیتتادی را از او نقتتل
می کند .کتاب معرو وی کتتاب تفستیر استت کته بته تفستیر علتی بتن ابتراهیم و تفستیر قمتی شتهرت
دارد.
9
نجاشی او را ثقه در نقل حدیث و ثبت و معتمد و صحیح المذهب معرفی میکند.
با بررسی طرن کتاب فهرست طوسی  ،به موارد عدیده ای برخورد متی کنتیم کته در آن هتا سته
نفر که با احمد بن ادریس معاصر هستند ،همتراه بتا ختود ابتن ادریتس در طریت واقتع شتده انتد .ایتن
افراد عبارتند از سعد بن عبد هللا  ،عبد هللا بتن جعفتر حمیتری و محمتد بتن یحیی.بته عنتوان مثتال در
طری شیخ طوسی به کتب حریج چنین آمده است:
اخبرنا عدم من اصحابنا عن محمد بن علی بن الحسین عن ابیه عن سعد بن عبد هللا و عبد هللا بتن
جعفر ( حمیری ) و محمد بن یحیی و احمد بن ادریس و علی بن موسی بن جعفر کلهم عن احمد بن
1
محمد.
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از این دست طرن در کتاب فهرست طوسی فراوان است و نشتان از ارتبتاط گستترده علمتی بتین
این افراد در نقل کتب و آثار راویان و مولفان شیعه دارد ،زیرا همیی آن ها در نهایت از یتک نفتر
نقل کرده اند .
د .ارتباط با امام
تاریخ والدت احمدبن ادریتس معلتوم نیستت امتا بتا توجته بته تتاریخ وفتات او در ستال  313هتـ.ن
حداقل زمان امام حسن عسیری(علیهالسسم) را درک نموده است.
چنتتان کتته قتتبسً بتته آن اشتتاره شتتد ،شتتیخ طوستتی در کتتتاب رجتتال در بتتاب اصتتحاب امتتام حستتن
عسیری(علیه السسم) نام وی را ذکتر کترده و میگویتد :بتا امتام مسقتات داشتته ،امتا روایتت نمترده
است .با مراجعه به اساتید و روایات نیج روایتی که مستقیما ً از امام نقل کند ،وجود ندارد.
کمترین تعداد واسطه نقل در روایات ابن ادریس مربوط به کتاب کافی جلد اول صفحه  47است
که احمد بن ادریس از احمد بن اسحان روایت میکند که بته امتام هادی(علیته الستسم) مماتبته نمتوده
است.
در سه مورد نیج از امام حسن عسیری (علیه السسم) با یک واسطه نقل مینماید؛ مورد اول در
کتاب کافی جلد سوم صفحه  344است که ابن ادریس از محمد بتن عبتدالجبار نقتل میکنتد کته او بته
امام عسیری نامته مینویستد ،متورد دوم در کتتاب تهتذیب جلتد  2ص  217استت کته کلینتی از ابتن
ادریس و او از محمد بن عبدالجبار نقل مینماید و مماتبهای که محمد بن عبدالجبار با امام عسیری
(علیته الستتسم) داشتتته استتت ،متورد ستتوم در کتتتاب استبصتتار جلتد اول ص  371استتت کتته محمتتد بتتن
یعقوب از احمتد بتن ادریتس و او از محمتد بتن عبتدالجبار روایتت میکنتد ایتن روایتت نیتج مماتبتهای
است که محمد بن عبدالجبار با امام عسیری(علیه السسم) داشته است.

آثار
احمدبن ادریس قمی از راویانی است که تألیفات زیادی نداشته گرچته نتام او در ستند بستیاری از
روایات بته چشتم میختورد .بنتابراین وی جنبته انتقتال دهنتده میتراث حتدیث داشتته و در ایتن زمینته
حضور فعالی دارد.

15

تنها کتابی که به وی نسبت داده میشتود کتتاب نتوادر استت کته بستیاری از راویتان حتدیث شتیعه
کتابی با این عنوان داشتهاند .نجاشی این کتاب را از عده ای از اصحاب به صورت اجازه از احمتد
0
بن جعفر بن سفیان گجارش کرده است.
شیخ در فهرست طری به کتاب ذکر نمیکند و طری خود به روایات او را حسین بن عبدهللا بته
2
نقل از احمد بن جعفر بن سفیان بن البجوفری عن احمد بن ادریس معرفی میکند.
مرحوم خویی طری شیخ به احمد بن ادریس در فهرست را بته علتت وجتود احمتد بتن جعفتر بتن
3
سفیان ضعیح میداند اما طری شیخ در مشیخه را صحیح میداند.
نام احمد بن ادریس در حدود  011طری از طرن کتابهای فهرست نجاشی و فهرست طوستی
آمده است که رقم باالیی به شمار میرود .در تمامی این موارد در طری نجاشی و شتیخ بته کتتب و
تصانیح اصحاب ،نام احمتد بتن ادریتس وجتود دارد کته حمایتت از کثیتر االجتازه بتودن وی در نقتل
کتب و تصانیح راویان حدیث میکند.
با بررسی طرن مذکور می توان تا حدودی میراث حتدیثی را کته ابتن ادریتس منتقتل کترده استت
ترسیم نمود که به مهم ترین آن ها اشاره می شود.
کتب و روایات علی بن یقطین که عبارتند از کتاب ما سئل من الصادن من المسحتم ،مستاال ابتی
الحسن موسی و کتاب مناظرم الشتاک بحضترته .ابتن ادریتس بته همتراه ستعد بتن عبتدهللا ،حمیتری و
محمد بن یحیی العطار این کتاب ها را از احمد بن محمد بن عیسی از حسن بن علی بتن یقطتین نقتل
9
کرده است.
کتب و روایات فضل بتن شتاذان .فضتل فقیته و متتملم بتوده و کتتب زیتادی داشتته استت .از جملته
کتاب الفرااض و کتاب الطسن در فقه و کتاب الترد علتی الغتسم و کتتاب الترد علتی المرجئتل .غالتب
تالیفتتات فضتتل کسمتتی و در رد فرقتته هتتایی ماننتتد غتتست و ختتوارج بتتوده استتت .احمتتد بتتن ادریتتس بتتا
واسطه ابتن قتیبته نیشتابوری از فضتل بتن شتاذان ایتن کتتاب هتا را منتقتل نمتوده استت 1.طریت شتیخ
طوسی و نجاشی به آثار فضل همین طری است .شیخ طوسی عسوه بر این طری  ،طری دییتری
نیج به کتاب دارد .در این طری شیخ صدون از حمجم بن محمد علتوی از قنبتر بتن علتی بتن شتاذان

 . 1رجال نجاشی ص .92
 - 2فهپس

ط سیگ ص .15

 - 9معجم رجال ر هشگ ج2گ ص.79
 7فهپس
5

ط سی ص 201

رماو ص 919

11

از پدر خود که برادر فضل است ،از فضل بن شاذان روایت کرده است 0.با توجه بته ایتن گتجارش
ها احمد بن ادریس را بایتد یمتی از شتاخه هتای اصتلی انتقتال آثتار فضتل بته قتم دانستت .از آنجتا کته
گجارشی از حضور ابن قتیبه نیشابوری در قم وجود ندارد به احتمال زیاد ابن ادریتس بترای اجتازه
و نقل آثار فضل بن شاذان سفری به نیشابور داشته است.
کتب محمد بن اسماعیل بن بجیع .این فرد کتتاب هتایی از جملته کتتاب الحتج داشتته استت .میتراث
حدیثی ابن بجیع توسط سعد بن عبد هللا ،حمیتری  ،احمتد بتن ادریتس و محمتد بتن یحیتی از احمتد بتن
2
محمد بن عیسی و محمد بن حسین بن ابی الخطاب انتقال یافته است.
کتب احمد بن محمد بتن عیستی اشتعری کته دارای تالیفتات زیتادی استت از جملته کتتاب التوحیتد،
کتاب المتعل ،نوادر و ناسخ و منسوخ .میتراث احمتد اشتعری را کلینتی بته نقتل از علتی بتن ابتراهیم،
محمد بن یحیی ،علی بن موسی بن جعفر ،داود بن کتوره و احمتد بتن ادریتس از احمتد بتن محمتد بتن
عیسی منتقل نموده است3.احمد اشعری از سر شاخه های انتقال میتراث حتدیثی کوفته بته قتم استت و
در طبقه بعد ،شاگردان اصتلی وی از جملته احمتد بتن ادریتس نقتش ویتیه ای در انتشتار ایتن میتراث
حدیثی در قم داشتند.
کتب صفوان بن یحیی که درباره او گفته شده کتاب هایی مانند کتب حسین بن سعید داشته استت.
احمد بن ادریس به همراه صفار ،سعد بن عبد هللا و محمد بن یحیی از طریت محمتد بتن الحستین بتن
ابتتی الخطتتاب و یعقتتوب بتتن یجیتتد انبتتاری میتتراث صتتفوان بتتن یحیتتی را انتقتتال داده استتت 9.محمتتد بتتن
الحسین بتن ابتی الخطتاب از محتدثان کوفته و یعقتوب بتن یجیتد انبتاری از نویستندگان دربتار منتصتر
عباسی در بغداد بوده است .با توجه به ایتن نمتته ،صتفار ،ستعد بتن عبتد هللا ،محمتد بتن یحیتی و ابتن
ادریس با کوفه و بغداد در ارتباط بوده و به احتمال زیاد بته آنجتا ستفر کترده انتد چنتان کته در شترح
حتال برختی از آنتتان ماننتد ستعد بتتن عبتد هللا بتته ستفر هتای متعتتدد وی بترای طلتب حتتدیث اشتاره شتتده
1
است.
کتب حریج بن عبد هللا سجستانی .وی کتاب هتای مختلفتی از جملته کتتاب الصتسم ،کتتاب الجکتام،
کتاب الصیام و کتاب النوادر داردکه بته گفتته شتیخ "تعتد کلهتا فتی االصتول" .ایتن میتراث حتدیثی را
سعد بن عبد هللا ،حمیری ،محمد بن یحیی ،علی بن موسی بن جعفر و ابن ادریس به نقل از احمد بن
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محمد بن عیسی اشعری از حسین بن سعید و علی بن حدید و عبد الرحمان بتن ابتی نجتران از حمتاد
0
بن عیسی جهنی از حریج گجارش کرده اند.
کتب حسین بن سعید اهوازی ،کتاب های سی گانه حسین بن سعید از شهرت فراوانی برخوردار
بوده و دارای نسخه های فراوان و مشهوری بوده است .نجاشی به این کتاب ها طرن متعتددی دارد
اما طریقی که مورد اعتمتاد اصتحاب استت طریقتی استت کته احمتد بتن ادریتس اشتعری از احمتد بتن
محمد بن عیسی اشعری از حسین بتن ستعید نقتل نمتوده استت 2.بتا توجته بته ایتن گتجارش راوی آثتار
حدیثی حسین بن سعید از احمد اشعری ،احمد بن ادریس بوده عسوه بتر ایتن کته نجاشتی ایتن طریت
را مورد اعتماد اصحاب میداند.
ابتتن ادریتتس در طری ت کتتتب علتتی بتتن مهجیتتار اهتتوازی  ،حستتن بتتن علتتی بتتن فضتتال ،ستتلمل بتتن
الخطاب ،ابن قتیبه نیشابوری و محمد بن علی بن محبوب اشعری و بسیاری کتب دییر نیج حضور
دارد که از شهرت کم تری نسبت به کتاب های مطرح شده بر خوردار میباشند.
با دقت در طری آثار یاد شده ،وجود احمد اشتعری در بستیاری از طرقتی کته ابتن ادریتس آن را
گجارش نموده دیده میشود و چنان که اشاره شد احمد بن محمد بن عیستی برجستته تترین استتاد وی
در انتقال میراث ممتوب راویان است.

نتیجهگیری
 -0غالب مشایخ ابن ادریس مانند احمد بن محمد بن عیسی منتقل کننده میراث حدیثی کوفه به قم
هستند و خود ابن ادریس نیج تنهتا یتک تتالیح از او گتجارش شتده امتا در طریت بستیاری از
آثار قرار داشته و جنبه انتقال دهندگی او برجسته است.
 -2برخی از مشایخ با واسطه یا بی واسطه وی متهم به جعل ،وضتع و یتا غلتو شتده و تضتعیح
شده انتد بتا ایتن حتال در متورد ختود ابتن ادریتس در منتابع رجتالی کوچتک تترین نمتته منفتی
وجود ندارد و این نمته از بهترین شواهد بر متتن محتور بتودن قتدما در قبتول یتا رد روایتات
است.
 -3تنوع آثاری که ابن ادریس منتقل نموده قابل توجه استت .عتسوه بتر آثتار فقهتی ،آثتار کسمتی
فراوان مانند میراث حدیثی فضل بن شاذان نیج در میان آن ها به چشم میخورد
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 -9احمد بن ادریتس بته همتراه ستعد بتن عبتدهللا ،حمیتری و محمتد بتن یحیتی العطتار منتقتل کننتده
بسیاری از آثار حدیث کوفه بتا واستطه احمتد بتن محمتد بتن عیستی و در برختی متوارد بتدون
واسطه و از طری مشایخ کوفه هستند.
 -1با بررسی و دقت در آثاری که ابن ادریس منتتقل نموده بته احتمتال زیتاد وی نیتج ماننتد ستعد
بن عبدهللا مسافرت هتای حتدیثی بته نقتاطی ماننتد کوفته ،بغتداد و نیشتابور داشتته هتر چنتد در
منابع موجود انعماس نیافته است.
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