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چکیده
سیستان یکی از مناطق اثرگذار در تاریخ و پژوهش های حدیثی در ایران به شمار می آید. در این پژوهه، 
سیر تاریخی حدیث در سیستان از قرن اّول )هجری قمری(، تا پایان قرن سوم بررسی شده است؛ 
بیشتر محدثان سیستان مربوط به همین سه قرن بوده اند؛ دوره ای که در آن شمار محدثان اهل سنت 
فراوان تر گزارش شده است. در قرن اّول حوزه حدیثی منسجمی در سیستان به  وجود نیامد ولی 
در قرن دوم با حضور حریز بن عبدالله شیعی، این حوزه رشد یافت؛ در قرن سوم حوزه حدیثی اهل 
سنت به اوج فعالیت حدیثی خود رسید. این محدثان )شیعی و سنی( منشأ خلق آثار ارزشمندی در 

موضوعات مختلف حدیثی همچون مجموعه های حدیثی، فقه روایی و ... شدند.
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درآمد
از جمله  به آن مناطق،  تاریخی حدیث در مناطق خاص و شناخت شخصیت های حدیثی منتسب  سیر 
حوزه های مطالعاتی است که در طول تاریخ کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این مناطق، منطقه 
سیستان است. محدثان نامی زیادی در این سرزمین متولد شده و یا بخشی از زندگی علمی خود را در آن 
گذرانده اند. بنابراین، اگر محدثی سیستانی )یا سجستانی( نامیده شود، بدین معناست یا در این سرزمین 
توّلد یافته و یا مدتی از عمر خود را در این سرزمین زیسته و لقب سجستانی بر وی اطالق گردیده است؛ 
اگرچه سخن از راویان و محدثاِن سیستانی تبار در کتاب های رجال، طبقات، فهرست نامه ها و نیز در آثاری 
که ویژه مشاهیر سیستان نوشته شده بسیار است،1 اما اثِر مستقلی درباره محدثان این دیار نگاشته نشده 

است.
سیستاِن کنونی، در جلگه ی پست و همواری در منتهی الیه مرز شرقی ایران بین 30 درجه و 18 دقیقه 
تا31 درجه و 20 دقیقه عرض شمالی و 61 درجه و 10 دقیقه تا 61 درجه و 50 دقیقه ی طول شرقی از 
نصف النهار گرینویچ قرار دارد. حد شرقی این شهر در امتداد رود مرزی هیرمند، مرز ایران و افغانستان 
را تشکیل می دهد.2 سیستان از شمال و مشرق به افغانستان، از جنوب به شهرستان زاهدان، از مغرب و 

شمال غربی به کویر لوت و شهرستان بیرجند در خراسان جنوبی محدود است.
اما سیستان در عصر حضور امامان معصوم: دارای وسعت بیشتری نسبت به سیستان کنونی بوده 

است؛ چنان که ابو اسحاق ابراهیم اصطخری مؤلف کتاب المسالک و الممالک چنین می گوید:
جانب شرقی سیستان، بیابان مکران است و زمین سند و بهری از اعمال مولتان 
زمین  شمالی،  جانب  و  هندوستان  اعمال  از  بعضی  و  خراسان  غربی،  جانب  و 
هندوستان و جانب غربی سیستان و کرمان و از جانب خراسان و غور و هندوستان 

و آن حدود تقویسی در می گردد و این صورت سیستان است.3
)قندهار  رّخج  َزَرنج،  »ُبست،  از:  عبارتند  قمری(  )هجری  سوم  تا  اول  قرن  از  سیستان  شهرهای 
تّل،  درغش،  بغنین،  صالقان،  سروان،  روذان،  جزه،  ِکّس،  فره،  خواش،  قرنین،  طاق،  ِنه،  امروزی(، 
ْسِفَزار«.4 با توجه به این که 

َ
بشلنک، بنجوای، کهک، غزنة، قصر، سیوی، اسفنجای، جامان، ماهکان و أ

1 . اویسی، جواد؛ دانشنامه سیستان، زاهدان: انتشارات تفتان، سال 1387-1390 هجری شمسی.
2 . افشار سیستانی، ایرج؛ سیستان نامه، تهران: مرغ آمین، چاپ اول، 1369 ه  .ش؛ ج 1، ص 31.

3 . اصطخری، أبواسحاق ابراهیم بن محمد فارسی؛ المسالک و الممالک، القاهرة: الهیئة العامة لقصور الثقافة؛ ص192.
4 . همان، ص83.
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موضوع مقاله مربوط به سیستان عصر حضور است، محدوده زمانی و مکانی سیستان از قرن اول تا قرن 
سوم مشخص گردیده است و آن محدوده ای که اصطخری محاسبه نموده، مورد بحث قرار گرفته است. 
هدِف پژوهش حاضر این است که اواًل: سیر تاریخی حدیثی شیعه و سنی در سیستان مشخص گردد؛ 
ثانیًا: روش حدیثی محّدثانی که دارای آثار حدیثی بوده اند، مورد کنکاش قرار گیرد. روش ما در این جا 
توصیفی تحلیلی است. موضوع با بررسی کتب کالمی، تاریخی، رجالی و حدیثی آغاز می گردد و سپس با 
ارزیابی و تحلیل داده های موجود به کشف جریان های فکری حدیثی این دیار می پردازد. روش گردآوری 
طریق  از  نیز  گردآوری  ابزار  می باشد؛  کتابخانه ها  در  موجود  اسناد  و  کتب  مطالعه  و  بررسی  اطالعات، 

یادداشت های انجام شده و فیش برداری های صورت گرفته و نرم افزارهای موجود می باشد. 

ورود اسالم به سیستان
سیستان در سال 23ه . ق در زمان خالفت عمر فتح شد، ولی مردمان این سرزمین علیه عرب ها شوریدند 
و حکومت را پس گرفتند؛ اما در زمان خالفت عثمان در سال 25 تا 33 ه . ق دوباره سیستان به تصرف 
قلمرو  نیز جزء  این منطقه  و درنهایت، صلح سیستانی ها،  پی درپی  از جنگ های  بعد  و  مسلمانان درآمد 

اسالم گردید.1

سیر حدیثی شیعه سیستان

ورود  شیع به ثیدحای
در زمان ورود اسالم به ایران، مردم سیستان، دین اسالم را نمی پذیرفتند و مقاومت می کردند تا این که 
امام  سپرد.  مجتبی7  حسن  امام  به  را  نامه  آن  و  نوشت  سیستان  مردم  به  نامه ای  امیرالمؤمنین7 
به سیستانیان رساند؛ سپس  را  نامه  بود،  به خراسان عزیمت کرده  به همراه لشکر اسالم  حسن7 که 
بختیار )حاکم سیستان( و مردم این دیار اذعان نمودند که این دینی است که به ما بشارت داده شده بود 

که پیامبر آخرالزمان ظهور می کند؛ در نتیجه سیستانیان مسلمان شدند.2
1 . مجهول الهویه؛ تاریخ سیستان؛ مصحح: ملک الشعراء بهار، تهران: معین، 1387ه  .ش؛ ص111-114 و افشار 

سیستانی، ایرج؛ پیشین؛ ج 1،ص245-242.
2 . ملک شاه حسین سیستانی؛ احیاء الملوک، به اهتمام دکتر منوچهر ستوده؛ تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ص 8 
و 9 و 48. محتوای نامه امام علی7 در کتب تاریخی بیان نشده است ولی احتمااًل این نامه، نشانه هایی از کتب پیامبران 

پیشین درباره پیامبر اسالم آورده بود که آنان پذیرفتند و مسلمان شدند.
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محبت  و  آموختند  سیستان  مردم  به  را،  اسالم  دین  احکام  امیرالمؤمنین7  یاران  هنگام  این  در 
اهل بیت در قلوبشان جای گرفت. در نتیجه، هنگامی که معاویه نامه ای به سرزمین های اسالمی فرستاد 
تا علی بن ابی طالب7 را لعن کنند، مردم سیستان حاضر شدند سالیانه مقداری طال به معاویه بدهند ولی 
سّب امام شیعیان را نکنند. اما معاویه به این کار راضی نشد و گفت یا علی را سب کنید یا سرهای زنان 
خود را بتراشید و در میدان شهر بیاورید؛ مردم سیستان حتی حاضر شدند سرهای زنان خود را بتراشند 

ولی سّب امیرمؤمنان7 را نکنند.1
َعَلم  و  شوریدند  آن حضرت  علیه  عده ای  گرفت،  عهده  به  را  خالفت  امیرالمؤمنین7  که  هنگامی 
بالد  کنار  و  گوشه  به  و  پایان، شکست خوردند  در  که  بودند  آنان، خوارج  از جمله  برافراشتند؛  مخالفت 

اسالمی گریختند.2

فعالیت  سیثی شایح بن هانی
»شریح  افراد  این  جمله  از  که  کرد  آغاز  را  خود  حدیثی  فعالیت  سیستان  شیعه  حوزه  اّول،  قرن  در 
بن هانئ« بوده است. او به دستور امیرالمؤمنین7 وارد آن دیار شد و علیِه خوارج پیکار می کرد و تا سال 
78 ه .ق در آن دیار سکونت گزیده و در همین سال در 120 سالگی به شهادت رسیده است؛3 وی یکی از 

محدثانی بود که از حضرت علی7 حدیث می آموخت.4
در کتب شیعی نیز از وی روایاتی نقل شده است5 ولی رجالیان شیعی درباره وی جرح و تعدیلی ذکر 
نکرده اند و نامی از وی در کتب رجالی شیعه، غیر از معجم الرجال، نیامده است؛ اما طبق شواهد و قرائن، 
لشکر  فرمانده  عنوان  به  امیرالمؤمنین7  از سوی  بارها  اواًل: وی  کرد؛  اعتماد  روایت وی  به  می توان 
است،  اهل سنت  رجالی  استوانه  که  ثانیًا: ذهبی،  است؛6  کرده  نقش  ایفای  علیِه مخالفان  آن حضرت، 

1 . همان، ص 8 و 9.
2 . مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی؛ بحاراالنوار، بیروت: 1۴03ه  .ق/ 1۹83م؛ ج 33، ص325.

3 . ذهبی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن احمد، سیر اعالم النبالء،  محقق: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ 
شعیب األرناؤوط،مؤسسة الرسالة، چاپ سوم، 1405 هـ .ق؛ ج 4، ص109-107

4 . همان.
5 . طوسی، محمد بن حسن ؛ التهذیب، محقق / مصحح: خرسان، حسن موسوی ، تهران: دار الکتب اإلسالمیه ، 1407 

ق؛ ج 5، ص 212.
6 . منقری، نصر بن مزاحم؛ وقعة الصفین، محقق: عبدالسالم محمد هارون، ناشر: المؤسسة العربیة الحدیثة للطبع و 

النشر، چاپ دوم، 1382 ه  .ق؛ ص 533 و 542.
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وی را از اصحاب و نزدیکان امیرالمؤمنین7 بر شمرده؛ همچنین صاحب کتاب االستیعاب، شریح را از 
بزرگاِن اصحاب امیرالمؤمنین دانسته است.1

شریح بارها احادیثی را از امام علی7 نقل کرده است؛ چنان که نضر بن صالح می گوید:
از امیرالمؤمنین7 نقل  را  همراه شریح در غزوه سیستان بودم که او حدیثی 
پایبند  که  هستند  کسانی  خدا  بندگان  »بهترین  فرمودند:  حضرت  که  کرد 
دوستدار  و  پایبند  هستند  کسانی  انسان ها  بدترین  و  هستند  حق  دوستدار  و 

باطل اند«.2
غیر از فعالیت حدیثی شریح بن هانی، گزارشی دیگر مربوط به این قرن در کتب حدیثی و رجالی وجود 

ندارد.
با حوزۀ حدیثی مدینه رابطه تنگاتنگی وجود داشته است و  در قرن دوم بین حوزۀ حدیثی سیستان 
باقر و  امام  از مکتب حدیثی  و  را فرا گرفته  تا مبانی حدیثی  از سیستان راهی مدینه می شدند  محدثانی 

صادق8 بهره جویند. از جمله افرادی مانند: 

َ ایز بن یبساهلل الدجدحانی 
وی اصالتًا کوفی بوده ولی به خاطر کثرت ترددش به سیستان و اقامت در آن جا، به »حریز سجستانی« 
معروف گشته است؛ او از بزرگ ترین راویان و فقیهان شیعی بوده و احادیث فراوانی از او نقل شده است؛ 
به گونه ای که مرحوم خویی معتقد است 2320 روایت از وی در کتب حدیثی شیعه وجود دارد؛ چنان که 
170 روایت از روایات امام باقر و امام صادق8 را به صورت مستقیم، و بقیه را به صورت غیرمستقیم 

نقل کرده است.
- ۴۹ روایت از أبوإبراهیم و أبوأسامة و أبوبصیر.

- ۴8۴ روایت از أبوالجارود و أبوعبیدة و أبوکهمس و ابن أبی یعفور و ابن أذینة 
إسماعیل  و  بن جابر  إسماعیل  و  بن عمار  إسحاق  و  مسلم  ابن  و  بکیر  ابن  و 
و  العجلی  بن معاویة  برید  و  بن معاویة  برید  و  برید  و  بحرالسقاء  و  بن عبدالخالق 
برید العجلی و بکیر و بکیر بن أعین و حدید بن حکیم األزدی و الحکم و حمران 
1 . ذهبی، شمس الدین أبو عبدالله محمد بن احمد؛ سیر اعالم النبالء، تحقیق: گروهی از محققان با اشراف شیخ شعیب 

األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، چاپ سوم، 1405 هـ .ق؛ ج 4، ص107.
2 . منقری، نصر بن مزاحم؛ پیشین؛ ص542.
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و حمزة بن حمران.
و عامر  و ضریس  الصیرفی  و سدیر  الشحام  زید  و  بن أعین  زرارة  از  روایت   3۹ -
الله و عبدالملك بن أعین و عبید بن زرارة و  بن جذاعة و عبد الرحمن بن أبی عبد 
عطاء بن السائب و علی بن یقطین و عمر بن أذینة و عمر بن حنظلة و عمر بن یزید و 

الفضل أبی العباس و الفضیل.
- 332 روایت از فضیل بن یسار و محمد و محمد بن إسحاق و محمد بن حکیم و 

محمد بن مسلم و بقیه روایات را از بقیه راویان نقل کرده است.1
الزکاة،کتاب  »کتاب  مانند  است؛  بوده  زمینه  این  در  آثاری  دارای  و  فقه  زمینه  در  او  روایات  اکثر 
الصالة حریز مورد  امام صادق7 کتاب  به گونه ای که در زمان  النوادر«؛2  الصیام،کتاب  الصالة،کتاب 
رجوع شیعیان بوده است و عده ای این کتاب را به خاطر می سپردند و نمازشان را بر اساس این کتاب بجا 
می آوردند3 و محدثان شیعی به کتاب های حریز اعتماد می کردند به گونه ای که کتاب های او مرجع روایی 

شیخ صدوق بوده است.4
حدیثی  تفکر  با  را  آنان  و  کند  پیدا  یارانی  داشته،  اقامت  سیستان  در  که  زمانی  مدت  در  توانست  او 
اهل بیت: آشنا سازد؛ چنان که شیعیان این دیار، حریز را مرجع فقهی خود می دانستند. عده ای از خوارج 
سبِّ حضرت علی7 را می کردند و شیعیان که متوجه این اتفاق بودند، نزد حریز می آمدند و از وی اجازه 
می گرفتند تا این افراد را به قتل برسانند و او  )به سبب ناصبی بودن این افراد( فتوا به قتل آنان می داد و 

خوارج ایشان را به شهادت رساندند.5
وی به همراه پدرش، عبدالله بن الحسین، که قاضی وقت سیستان بود،6 مردم آن دیار را با تفکر 

1 . خویی، ابوالقاسم؛ معجم رجال الحدیث، بیروت: منشورات مدینة العلم، 1403ه  .ق؛ ج 4، ص 254.
2 . طوسی، محمد بن حسن؛ فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصّنفین و أصحاب األصول،  محقق/ مصحح: 

طباطبائی، عبدالعزیز، قم: مکتبة المحقق الطباطبائی، چاپ اول، 1420 ه  .ق، چاپ اول؛ ص162.
3 . امین، سید محسن؛ أعیان الشیعة ، بیروت: دار التعارف للمطبوعات ، 1406ه  .ق؛ ج4، ص619.

4 . صدوق، محمد بن علی ابن بابویه؛ کتاب من ال یحضره الفقیه، محقق / مصحح: علی اکبر غّفاری، قم: دفتر انتشارات 
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ دوم، 1413 ه  .ق؛ ج1، ص3..

5 . خویی، ابوالقاسم؛ پیشین؛ ج4، ص 253.
6 . بعضی منابع رجالی اهل سنت عبدالله بن الحسین را متمایل به تشیع دانسته اند؛ چنان که مزی و ذهبی درباره وی 
معتقدند ابوحریز قاضی قائل به رجعت بوده است؛ زیرا وی در یک بحث کالمی که با هشام سجستانی داشته ثابت نموده 
که هفتاد و دو آیه از آیات قرآن داللت بر رجعت می کنند. مزی، یوسف بن عبدالرحمن؛ تهذیب الکمال فی أسماء الرجال؛ 
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صادق7  امام  خدمت  افرادی  سیستان  از  افرادی  پس،  آن  از  که  شد  چنین  ساخت؛1  آشنا  شیعی 
پاسخ  آنان  سؤال های  به  آن حضرت  و  می گذاشتند  میان  در  ایشان  با  را  خود  مشکالت  و  می رسیدند 

می داد.2

 بیب الدجدحانی
وی در ابتدا از خوارج سیستان بوده است ولی از مسلکش توبه می کند و از یاران امام باقر و صادق8 

می گردد3 و اکثر روایاتی که از وی در کتب روایی شیعه نقل شده، در زمینه اعتقادات و فقه است.4
نیز تفکر شیعه در سیستان وجود داشته است چنان که در زمان امامت امام جواد7،  در قرن سوم 

حاکم سیستان از محّبان اهل بیت: بود و امام برای او نامه ای نوشته است.5

أبیخالس الدجدحانی
معروف ترین راوی شیعی این قرن »أبوخالد السجستانی« است؛ او از یاران امام موسی بن جعفر7 بوده 
است و هنگامی که این امام به شهادت رسیدند، او به ستارگان نگریست )وی منجم هم بود( و گمان کرد 
که بعد از امام هفتم، امامت خاتمه می یابد؛ بنابراین واقفی شد. البته وی به زودی به اشتباه خود پی برد و 

از یاران امام رضا7 گردید.6
محقق: بشار عواد معروف، بیروت: مؤسسة الرسالة، چاپ اول، 1400 ه . ق؛ ج14، ص422 و ذهبی، شمس الدین أبو عبد 
الله محمد بن احمد؛  میزان االعتدال في نقد الرجال، تحقیق: شیخ علی محمد معوض و شیخ عادل احمد عبدالموجود، 

بیروت: دار الکتب العلمیة، 1995 م؛ ج4، ص82.
1 . در کتاب های تاریخی و رجالی، فقط حضور حریز در سیستان و مراجعه شیعیان به او ذکر شده است؛ طوالنی بودن 
حضور این محدث و فقیه شیعی در سیستان، نشان گر این است که وی شاگردانی در این منطقه تربیت کرده است؛ گرچه 

نامی از شاگردان سیستانی اش در تاریخ نیامده است.
2 . کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ؛ الکافی، محقق / مصحح: علی اکبر غّفاری و محمد آخوندی، تهران: دار الکتب 

اإلسالمیة، 1407 ه .ق؛ ج 5، ص253.
3 . همان، ص347.

4 . برقی، احمد بن محمد بن خالد؛ المحاسن، محقق / مصحح: جالل الدین  محدث؛ قم: دار الکتب اإلسالمیة، چاپ 
دوم، 1371 ه  .ق؛ ج 1، ص94؛ ج 2، ص321 و 334.

5 . کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق ؛ پیشین؛ ج  5، ص111.
6 . کشی، محمد بن عمر؛ رجال کشی،  محقق / مصحح: محمد بن حسن طوسی و مصطفوی؛ مشهد: مؤسسه نشر 

دانشگاه مشهد، 1409 ه  .ق؛ ص 612.
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سیر حدیث اهل سنت سیستان

 راویای ثّنی
 در کنار جریان فکری شیعه، اهل سنت هم در این منطقه محدثان فراوانی داشته اند؛ این محدثان در قرن 

اول و دوم عبارتند از:

 قای اّول
خالس بن َأبینیف ثجدحانی1

سلم القرشی، که 
َ
این راوی برای آموختن حدیث، راهی مکه شده و از کسانی همچون عطاء بن أبی رباح أ

مفتی مکه در آن زمان بوده و 200 نفر از صحابه را درک کرده بوده، حدیث آموخته است و کسانی مانند 
یونس بن ابیاسحاق، که البته او هم از محدثان سرشناس کوفه بوده، از این راوی حدیث آموخته است.2

قای دوم
در قرن دوم، حوزه حدیثی اهل سنت سیستان رشد بیشتری نسبت به قرن اول داشت و محدثان معروفی 

در این قرن از سیستان بوده اند؛ در ادامه به معرفی چند تن از این شخصیت ها می پردازیم.

اد بن زیس ثجدحانی  مَّ
ایشان از بزرگ ترین راویان و فقیهان عصرش بوده؛ گرچه اصالتًا سیستانی بوده، امام حدیثی بصره بوده 
است؛ از وی چهار هزار حدیث در کتب اهل سنت وجود دارد که نشان گر تبحر و تسلطش در زمینه حدیثی 
اهل سنت بوده است؛ چنان که عبدالرحمن بن مهدی )از رجالیان اهل سنت( معتقد است که حماد یکی 
از چهار محدِث بزرگ زمانه خود و عالِم تراز اول حدیث و فقه بصره بوده است؛ تسلط وی در حدیث به 
گونه ای بود که بعضی رجالیان اهل سنت معتقدند او هرگز در نقل روایت هرگز خطا نکرده است. حماد 

عاقبت در سال17۹ ه  .ق وفات کرد.3
مکتب فکری حماد:

1 . سجستان معرب سیستان است )قمی، عباس؛ الکنی وااللقاب، مقدمه نویس: محمد هادی امینی، تهران: مکتبه 
الصدر، 1368  هـ ش؛ ج10، ص1(.

2 . مزی، یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف؛ پیشین؛ ج 8، ص186.
3 . ذهبی، شمس الدین أبوعبدالله محمد بن احمد؛ سیر اعالم النبالء، پیشین؛ ج 7، ص466-456.
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حماد دارای تفکرات اهل حدیث بوده و به ظاهر آیات و روایات تمسک می کرد. نقل شده که شخصی نزد 
او آمد و گفت: آیا در قرآن چیزی درباره اصحاب حدیث آمده است؟ او در پاسخ گفت: آری؛ سپس این آیه 
یِن َو  ُهوا ِفی الدِّ ٍة ِمْنُهْم طاِئَفٌة ِلَیَتَفقَّ

َ
ًة َفَلْو ال َنَفَر ِمْن ُکلِّ ِفْرق را تالوت کرد: )َو ما کاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَیْنِفُروا َکافَّ

ُهْم َیْحَذُروَن(1؛ خطیب بغدادی قول حماد را چنین توجیه کرده است که  ْوَمُهْم ِإذا َرَجُعوا ِإَلْیِهْم َلَعلَّ
َ
ِلُیْنِذُروا ق

آیه فوق درباره کسی نازل شده است که فقه و حدیث را فراگیرد و سوی دیارش بازگردد.2
او طبق مبنای اهل حدیث در مسئله خلق قرآن موضع گرفته و منکر خلق قرآن شده است و اعتقاد 

دارد همان گونه که خدا قدیم بوده، قرآن نیز از ابتدای خلقت وجود داشته است.3
ایشان با حوزه حدیثی شیعی رابطه داشته و از اصحاب امام صادق7 بوده4 و از استادان شیعی بهره 

جسته است؛ از جمله سلیم بن قیس الهاللی.5

نرا بن زیس المجسر
وی نیز سیستانی األصل بوده و از استادان برجسته ای همچون مالک بن انس بهره برده که این خود نشان 
می دهد وی با تفکرات مالک، که از اهل حدیث به شمار می آمده، رشد کرده است؛ البته وی با حوزه حدیثی 

ه قمی اشعری نیز رابطه داشته و شاگردی او را کرده است.6 شیعی قم و افرادی مانند یعقوب بن عبداللَّ

زافا بن ثلیمای االیادى
 وی اصالتًا قوهستانی بوده، ولی چون در قرن دوم قاضی سیستان بوده است، بدین مناسبت از او یاد 

می کنیم. 
او یکی از اصحاب امام صادق7 بوده و از طرف دیگر، شاگردی مالک بن انس 

را نیز کرده است.7
1 . توبه/ 122.

2 . خطیب بغدادی، أبوبکر احمد بن علی بن ثابت؛ الرحلة فی طلب الحدیث، محقق: نورالدین عتر، بیروت: دار الکتب 
العلمیة، چاپ اول، 1395ه  .ق؛ ص86.

3 . مزی، یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف؛ پیشین؛ ج 7، ص 249.
4 . سبحانی، جعفر؛ موسوعة طبقات  الفقهاء، قم: مؤسسة امام صادق7، 1418هـ. ق؛ ج  2، ص161.

5 . شیبانی، أبوعبدالله احمد بن محمد بن حنبل؛ مسند أحمد بن حنبل؛ محقق: شعیب األرنؤوط و عادل مرشد، مؤسسة 
الرسالة، چاپ اول، 1421 ه  .ق؛ ج 3، ص 27.

6 . مزی، یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف؛ پیشین؛ ج29، ص 346.
تاریخ بغداد، محقق: الدکتور بشار عواد معروف؛ بیروت: دار الغرب  7 . خطیب بغدادی، أبوبکر احمد بن علی بن ثابت؛ 
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قیس  مانند:  افرادی  می کردند؛  روایت  نقل  همدیگر  از  و  داشته  رابطه  شیعه  حدیثی  راویان  با  وی 
بن ربیع و عبیدالله بن موسی العبسی.1

در نتیجه، این قرن را می توان اوج رابطه مردم سیستان با حوزه حدیثی اهل بیت: دانست.

قای ثیم
حوزه حدیثی اهل سنت در این قرن به اوج خود رسید و عالمان بزرگی را تحویل جامعه اهل سنت داد که 

سرشناس ترین علمای این قرن عبارتند از:

أبیداود ثجدحانی
بوداود سلیمان بن اشعث بن شداد یکی از استوانه های حدیثی و فقهی اهل سنت است؛ وی در سیستان 

َ
أ

یعنی سرزمین اجدادیش به سال 202 ه  .ق متولد و برای آموختن حدیث راهی بصره شد. وی از مشایخ 
عمان بهره جست. عشق به حدیث، او را راهی شام، مصر، عراق  بزرگی همچون سلیمان بن حرب و ابیالنُّ
و نیشابور کرد و بعد از اینکه به مقام واالی حدیثی دست یافت، به سیستان بازگشت و مردم آن جا را با 
مبانی حدیثی خود آشنا کرد؛ سپس در اواخر عمرش به بصره بازگشت و در آن جا سکونت گزید و در سال 

275 )ه  .ق( وفات نمود.2
این عالم از شاگردان بزرگ احمد بن حنبل و دارای تفکرات اهل حدیث بود و طبق مبنای اهل حدیث، 
فقط به ظواهر قرآن و حدیث تکیه می کرد و از هرگونه فرورفتن در قرآن و سنت به وسیله عقل، اجتناب 
نموده، به حجیت عقل قائل نبوده است.3 وی دارای کتاب هایی در زمینه حدیث بوده است؛ از جمله سنن، 

الزهد، مراسیل أبیداود، سؤاالت أبیعبید اآلجری أباداود السجستانی فی الجرح و التعدیل.

زكایا بن یحیی الّدجزّى4
او مشهور به »خیاط السنه« است که در سال 175ه  .ق متولد شده و در سال 28۹ه  .ق رحلت نموده است؛ 

اإلسالمی، چاپ اول، 1422هـ .ق؛ رقم 2932.
1 . طبرانی، سلیمان بن احمد؛ المعجم األوسط؛ قاهره: دار الحرمین، چاپ اول، 1415 ه  .ق؛ رقم7224.

2 . ذهبی، شمس الدین أبوعبدالله محمد بن احمد؛ سیر اعالم النبالء، پیشین؛ ج 13، ص 217 -218.
3 . همان؛ ص 215.

4 . نام دیگر سیستان »سجز« بوده است )حموی، شهاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبدالله الرومی؛ معجم البلدان؛ 
بیروت: دار صادر، چاپ دوم، 1995 م؛ ج3، ص189(.
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وی اصالتًا سیستانی ولی ساکن دمشق بوده و یکی از حّفاظ حدیِث زمانه خود به شمار می آمده است.1
بسیاری از علمای اهل سنت سیستان برای آموختن حدیث به مناطق دوردست سفر می کردند و در 
آن مناطق سکونت می گزیدند و عالم آن جا می شدند )که خیاط السنه نیز یکی از آن هاست( و این، خود 

نشان گر عشق مردمان آن دیار به آموختن حدیث است.

یما بن ال طاب الدجدحانی
او نیز نزد محدثان بزرگی مانند آدم بن أبی أیاس که محدث بزرگ خراسان بوده و همچنین از محدثان 
علمای  کرده اند؛  را  وی  شاگردی  فرزندش  و  ابوداود  مانند  کسانی  و  است  آموخته  حدیث  شام  و  عراق 
و  دانسته است  الحدیث«  را »مستقیم  ابن حبان، وی  به گونه ای که  پذیرفته اند  را  اهل سنت حدیث وی 

عاقبت در سال 26۴ه  .ق در کرمان وفات نموده است.2
وی از راویان شیعی از جمله عبیدالله بن موسی العبسی که از اصحاب امام صادق7 بوده است نیز 

نقل روایت می کرده است.3

یثمای بن ثعیس السارمی الدجدحانی
وی از محدثان بزرگ اهل سنت در سیستان بوده است؛ او برای آموختن حدیث از آن جا رهسپار بالدی 
مانند مکه، مدینه، شام، عراق و مصر شد و دوباره به سیستان بازگشت و از محدثان سرشناس آن جا و 
آنان  از جملۀ  را کرده اند که  نیشابور و سیستان شاگردی وی  از محدثان هرات،  هرات گردید. بسیاری 

ابوداود سجستانی است. وی عاقبت در سال280ه .ق در هرات وفات نموده است.4
روش او در برابر حدیث، برگرفته از احمد بن حنبل و یحیی بن معین، که استادانش بودند، می باشد. وی 
فقط به ظاهر آیات و روایات تمسک می کرد؛ همان گونه که خودش به صراحت بیان می کند، طبق ظاهر 
ْحَمُن َعَلی الَعْرِش اْستَوی«5، خداوند بر روی عرش نشسته و نظاره گر عالم است؛ همچنین  آیۀ شریف »الرَّ
بارها نسبت به خلق قرآن مخالفت کرد و قائل به قدم کالم الهی بود. وی هرگز قائل به تأویل آیات قرآن 

1 . ذهبی، شمس الدین أبو عبدالله محمد بن أحمد؛ تذکرة الحفاظ، بیروت: دار الکتب العلمیة،  الطبعة: األولی، 1419هـ- 
1998م؛ ج 2، ص164.

2 . مزی، یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف؛ پیشین؛ ج 21، ص 326.
3 . همان؛ ص327.

4 . ذهبی، شمس الدین أبوعبدالله محمد بن أحمد؛ سیر اعالم النبالء، پیشین؛ ج 13، ص 321-319.
5 . طه/ 5.
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ُسْوَل«1 .2 َبْعَنا الرَّ ْنَزْلَت َواتَّ
َ
ا ِبَما أ َنا آَمنَّ نبود به گونه ای که برای ادعایش این آیه را تالوت می کرد: »َربَّ

أبی ا م الدجدحانی البراى
وی اصالتًا بصری بوده است ولی به خاطر این که به سیستان مسافرت کرده و در آن جا سکونت گزیده، به 
ابوحاتم سجستانی مشهور شده است؛ تخصص اصلی او ادبیات بوده و کتاب های فراوانی مانند اعراب 
القرآن، القراءات، الفصاحة در این زمینه نوشته است؛ وی روایاتی نیز نقل می کرده و از محدثان به شمار 

می آمده است.3

نتیجه گیری
فعالیت حدیثی سیستان با ورود یاران امام علی7 به این منطقه آغاز شده است؛ اما حوزه حدیثی منسجمی 
در این قرن شکل نگرفت؛ در قرن دوم هجری قمری، محدثانی اعم از شیعه و سنی از سیستان روانه 
مدینه می شدند تا از امام باقر و امام صادق8 حدیث بیاموزند. از سوی دیگر، محدثان بزرگی مانند حریز 
سجستانی در سیستان سکونت گزیده و مردم آن جا را با مبنای حدیثی اهل بیت: آشنا ساخته است؛ 
از قرن سوم، حوزه حدیثی اهل سنت شروع به رشد کرده و محدثان بزرگی مانند ابوداوود سجستانی را 
او مورد کنکاش قرار گرفت.  آثار حدیثی  تحویل جامعه اهل سنت داده است که در این نوشتار روش و 
بیشتر این محدثان اهل سنت، دارای تفکر اهل حدیث بوده و آثار فراوان حدیثی از خود به جا گذاشته اند؛ 
از مهم ترین آثار حدیثی محدثان شیعی سیستان، کتاب الصالة حریز بن عبدالله سجستانی است که مرجع 
أبو داود سجستانی  سنن  آثار حدیثی فقهی اهل سنت،  حدیثی فقهی شیعه بوده است و از شاخص ترین 

است که تاثیر فراوانی در زمینه فقهی اهل سنت از خود بر جای گذاشته است.

1 . آل عمران/ 53.
2  .ذهبی، شمس الدین أبوعبدالله محمد بن احمد؛ سیر اعالم النبالء، پیشین؛ ج 13، ص 325.

3 . همان؛ ج 12، ص 270-268.
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