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  چکیده

توجه به نگارش آثاري در باب حدیث بوده است. علـاوه بـر  ،یکی از مظاهر فرهنگی عصر ائمه

 ،اند. در این میـان، یاران آنها نیز در نقاط مختلف جهان اسلام به این جنبه فرهنگی توجه داشتهائمه

بر اینکه دست بـه  در این علم، علاوه بیتنشر معارف اهلنیز جهت  اصحاب ایرانی امام هادي

 ،گرفته اسـتداشته و مورد استفاده مردم قرار می اند، روایات بسیاري را که بیشتر بُعد فقهیلیف اثر زدهأت

ویژه کتب اربعه شیعه مشـاهده کـرد. در هتوان در کتب روایی، ببسیاري از این روایات را می .اندنقل کرده

، التهـذیب و (الکـافی کلینـی آماري برآنیم تا با تکیه بر کتب اربعه شیعه ـبا روش توصیفی  ،ژوهشاین پ

هاي مهم روایـی شـیعه کـه نقـش الاستبصار طوسی و من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق) به عنوان کتاب

در علـم  اديبه عملکرد فرهنگی یاران ایرانی امام ه ،اندایفا کرده در انتقال روایت ائمه بسزایی

 الحدیث پرداخته شود.
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  مقدمه

هاي کتب علمـی هاي علمی در جهان اسلام آغاز شد و ترجمه، فعالیتاز دوران خلافت مأمون

هـاي بنیـادین و شگسترش یافت. در همین زمان بود کـه دانشـمندان مسـلمان، خـود بـه پژوه

نبود. این علم  امستقلی در باب علوم مختلف پرداختند و علم حدیث و روایت نیز از این امر مستثن

زیـرا بعـد از  ؛گرفتـه اسـتن از اشرف علوم و اهمّ آنها بوده و مورد توجّه قرار میانادر نظر مسلم

اسـت. بعـد از رحلـت  راحادیـث مـروي از پیـامب ،اطلاع از احکام دین هترین وسیلمهم ،قرآن

، . شیعه به پیـروي از اهـل بیـت، ملاك عمل مردم گردید، همدوش قرآن، حدیثپیامبر

و امـام  ، شروع کرد و در زمان امام باقرل هجري، یعنی اواخر قرن اوّکتابت حدیث را از ابتدا

تا حـدودي بـراي  اي یافت. در این دوران که، نقل روایت و حدیث رونق قابل ملاحظهصادق

. در یابـدنقل و ضبط حدیث در مقیاس وسیعی گسترش مـی ،شیعه آزادي عمل وجود داشته است

. کتب حـدیثی ، تألیف جوامع الحدیث رایج شدل قرن چهارمی، یعنی اواخر قرن سوم و اوابعد هدور

ت که ایرانیـان و در این دوره اس 1همان جوامع است ،ی موجود استکه امروز در میان شیعه و سنّ

را به اسـلام در ایـن زمینـه نشـان دادنـد و در نقـش  یشنبوغ خود و هم اخلاص و صمیمیت خو

 توانستند در این زمینه آثار ماندگاري را به وجود آورند. دوران امام هـادي ائمه اصحاب

رین دوران آورتـدر دورانی که خفقـان امام هادي 3ایرانی 2اصحاب ؛نبود انیز از این امر مستثن

، در تنگناي شدیدي قرار داشتند. این دانشمندان ایرانی با برقراري ارتباط با براي امامان شیعه بود

، فرهنگ و معارف اسلامی را اخذ کرده و در تـرویج علـم و تمـدَن اسـلامی سـعی بلیـغ امام

لـوم دسـت بـه . اینـان توانسـتند در ایـن عحدیث بوده اسـت هدر حوز ،داشتند. بیشتر این معارف

در  ،اي بزنند و به نقل روایت در ایـن بـاب بپردازنـد و در طـول چنـدین قـرننگارش آثار ارزنده

 شکوفایی فرهنگ اسلامی مثمر ثمر واقع شوند.

براي جلوگیري از اطاله مطلب سعی شده است که بیشتر به نقش روایی این  ،ژوهشدر این پ

                                              
، حسـینیان مقـدم؛ 1، ج73-72 ص ،؛ صفا، تاریخ ادبیـات ایـران147، اسلام ایران و خدمات متقابلمطهري،  :ك.ر. 1

  .2، ج367 ص ،تاریخ تشیع
منظـور از اصـحاب در  .ي یار، معاشر، همراه، همنشین، مالک و امثال آن آمده استادر لغت به معن» صاحب«. جمع 2

و از نزدیک بـا ایشـان حشـر و  بودند این نوشتار، آن دسته از افرادي هستند که در ارتباط مستقیم با اهل بیت

 اند. نشر داشته و مدت قابل توجهی همراه آنان بوده
 ماننـد ؛انـداند و هم کسانی که به ایران مهاجرت کرده و ایرانـی شـدهکه در ایران متولد شدهاست  هم کسانی، . منظور3

 .خاندان اشعري
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نامه آنها خوداري شود و ایـن جنبـه از زنـدگی زندگیافراد اشاره شود و از توضیح مفصل در باب 

  هاي بعدي موکول گردیده است. آنها به پژوهش

  اصحاب ایرانی امام هادي

در جهـت حفـظ مبـانی تشـیع، تربیـت  ترین اقدامات فرهنگی امام هـاديیکی از مهم

در جامعـه منتشـر شاگردان و یارانی برجسته و موثق بود که علوم و دانشهاى خود را توسط آنان 

نفر از آنـان  65آمده است که  نفر از اصحاب امام هادي 190کردند. در رجال طوسی نام مى

ولی با مراجعه به کتب رجالی دیگر در مجموع تعداد اصحاب ایرانـی آن حضـرت  1ایرانی بوده اند

توان است و می باشند که این رقم تعداد اصحاب امام نسبت به دوره قبل اندكنفر می 80بالغ بر 

و امـام  گفت شرائط اجتماعى و سیاسى زمان ائمه یکسان نبوده است، مثلاً در زمان امام باقر

بینیم که تعـداد شـاگردان و راویـان شرائط اجتماعى مساعد بود و به همین جهت می صادق

 -شد، ولـى از دوره امـام جـواد تـا امـام عسـکرى بالغ بر چهار هزار نفر مى حضرت صادق

به دلیل فشارهاى سیاسى و کنترل شدید فعالیـت آنـان از طـرف دربـار خلافـت،  -علیهما السلام 

شعاع فعالیت آنان بسیار محدود بود و از این نظر تعداد راویـان و پـرورش یافتگـان مکتـب آنـان 

دهـد. بنـابراین اگـر کاهش بسیار چشـمگیرى را نشـان مـى نسبت به زمان حضرت صادق

انـد نبایـد تعجـب نفر بـوده 190قریب  داد راویان و اصحاب حضرت هاديخوانیم که تعمى

،در عین حال باید توجه داشت که کنیم، زیرا آن حضرت شدیداً تحت مراقبت و کنترل سیاسى بود

هـاى درخشـان و شخصـیتهاى در میان همین تعداد محدود اصحاب و راویان آن حضرت، چهـره

خالـد برقـى و بنمحمدبنسـعید اهـوازى، احمدبنزیـار، حسینمهبنبرجسته ي ایرانی مانند: على

عیسی اشعري قمی بودند که هر کدام در صحنه علمى و فقهى وزنه خاصـى بـه بنمحمدبناحمد

رفتند و برخى داراى تألیفات متعدد بودند و توانستند با نقل روایت و تـالیف آثـار حـدیثی شمار مى

ی و کلامی بود نقش مهمی در انتقال افکار ائمه و پایداري تشیع که بیشتر در برگیرنده مسائل فقه

در علم حدیث و روایـت  ایفا کنند که در زیر عملکرد فرهنگی این اصحاب ایرانی امام هادي

 .با تکیه بر کتب اربعه شیعه موردبررسی قرارمیگیرد

                                              
  .398 ص ،رجالطوسی، . 1
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 ، اصفهانی (قرن سوم هجري)شیبه کاشانیبنابراهیم. 1

، مولی بنی اسد و اصل اش از کاشان بوده است. وي از جملـه اصـحاب امـام هشیببنابراهیم 

نصــر البزنطــی و بنمحمدبنکــه احمد 2وي از جملــه محــدثانی اســت، 1.بــود هــادي

در کتاب الکافی یک روایت در باب نماز در حرمین،  3اند.وهب از وي روایت کردهبنجعفربنموسی

در باب فضل مساجد و دیگري در باب حج به طـور مسـتقیم از در کتاب التهذیب دو روایت یکی 

شـیبه بنو در کتاب الاستبصار نیز یک روایت در باب نماز در حرمین توسط ابراهیم امام جواد

. از آنجایی که روایات نقل شده در کتاب الاستبصار تا حدودي همان روایـات نقـل نقل شده است

. در کتاب مـن لـا باشدبه صورت تکراري در هر دو کتاب می باشد این روایاتشده در الکافی می

. به طور کلی در کتب اربعـه شـیعه چهـار شیبه نقل نشده استبنیحضره الفقیه روایتی از ابراهیم

روایت از وي نقل شده است که یکی از آنها به صـورت تکـراري در کتـاب الکـافی و الاستبصـار 

 .باشدمی

 )ق217-(؟ بوريعبده نیشابنابراهیم .2

 4معرفـی کـرده اسـت. شیخ طوسی، ابراهیم را از اصحاب امام هادي و امام حسن عسکري

. ابراهیم از محدثان و راویان شیعه بوده است. امّا کتابی در باب حدیث از وي گزارش نشده اسـت

  5در کتب اربعه شیعه تنها در کتاب الکافی از وي یک روایت در باب حجت نقل شده است.

  )ق280حدود  ـ 201حدود  (فارس نیشابوريبنمحمدبنابراهیم .3

شـیخ طوسـی در کتـاب  6بـوده اسـت. وي از یاران امام هادي و امام حسـن عسـکري

در کتب دیگر اربعه روایتی از وي نقل  7.الاستبصار یک روایت از وي در باب غسل نقل کرده است

 نقل نشده است. 

                                              
  .همان. 1
  .236 ، ص1ج  ،الحدیثمعجم الرجال ، . خوئی2
  .398 ص ،رجالطوسی، . 3
  .428و  410 ص همان،. 4
  .2ج، 123 ص ،الکافی، . کلینی5
  .399ص  ،رجالطوسی، . 6
  .1، ج51 ص ،الاستبصارطوسی، . 7
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 )ق265 ـ195( مهزیار اهوازيبنابراهیم .4

و از  و از جمله سـفراي امـام مهـدي ، از جمله اصحاب امام هاديابواسحاق اهوازي

ابراهیم از اعاظم محدثین طایفه امامیـه، و  1.هاي معروف و مشهور در حدیث بوده استشخصیت

. وي در زمینه حدیث کتاب البشارات را به نگـارش در آورده از ثقات و معتمدین روات ایشان است

  .باشدمهزیار میبنمهزیار نقل کرده است از برادرش علیبنبیشتر روایاتی که ابراهیم 2.است

ادریس از محمدبن عبـدالجبار خبـر بنعبیدالله از احمدبنکتاب البشارات ابراهیم توسط حسین

ت او توان بسیاري از روایـترین راویان حدیث بوده است که میوي یکی از مهم 3.داده شده است

را در کتب روایی مشاهده کرد. تعداد روایـت نقـل شـده از وي توسـط کلینـی در الکـافی دوازده 

، در التهذیب بیست و دو روایت و در من لا یحضـره الفقیـه سـه روایت، در الاستبصار شش روایت

. بیشـتر ایـن باشد. در مجموع در کتب اربعه چهل و سه روایت از وي نقل شـده اسـتروایت می

. ایـن گیـرد، زکات و خمـس را در بـر می، حج، روزهایات بُعد فقهی داشته و احکامی چون نمازرو

 مهزیار بوده است.بنروایات با واسطه و به توسط برادرش علی

 )ق260 حدود ـ189هاشم قمی(بنابراهیم .5

 5.سلام بوده استاز یاران و راویان امام رضا، امام جواد و امام هادي علیهم ال 4،ابواسحاق قمی

متولـد  189یا  186یا  183و در هنگام وفات امام در سال  ظاهراً ابراهیم در عصر امام کاظم

وي از جملـه  6.یافـت نشـده اسـت شده است. امّا خبري دال بر زیارت وي بـا امـام کـاظم

بـاب  هاي چشمگیري انجام داده اسـت. وي درباشد که در باب حدیث فعالیتمحدّثان بزرگی می

را بـه  (عجائب احکـام أمیرالمـؤمنین حدیث، کتاب نوادر و کتاب قضایاي امیرالمؤمنین

هاشـم توسـط محمــدبن بنابراهیم کتـاب قضـایاي امیرالمـؤمنین 7نگـارش درآورده اسـت.

هاشم روایت شـده اسـت. و گوینـد بنهاشم از پدرش علی و از پدر علی، ابراهیمبنابراهیمبنعلی

                                              
  .399 ص ،رجالهمان، . 1
  . 1ج، 525 ص ،تهذیب المقال؛ ابطحی، 15 ص ،رجالنجاشی، . 2
  .15ص ، رجالنجاشی، . 3
  . 16 ص همان، .4
  .15 ص ،رجالنجاشی، ؛ 399 ص ،فهرستطوسی، . 5
  . 1ج، 255 ص ،تهذیب المقالابطحی، . 6
  .16 ص ،رجالنجاشی، . 7
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اي از آن بـه خـط أبوالنجیـب ، و نسـخهاز آن نزد سید محسـن امـین عـاملی در شـاماي نسخه

هـ. موجـود بـوده اسـت کـه سـید محسـن در  528محمدبن عبدالکریم کوفی در بنعبدالرحمان

 1.کنـدتعبیـر می» عجائـب احکـام امیرالمـؤمنین«از آن تحـت عنـوان » معادن الجوهر«کتابش 

ق در دمشق به چـاپ 1366امین جمع آوري شده و در سال  اي از این کتاب توسط محسننسخه

مرحوم ثقه الاسلام کلینی در کتاب الکافی از ابراهیم تعداد بیست و سه حدیث نقـل  2رسیده است.

روایـات او را آورده اسـت. او از » کتـاب الکـافی«ابـراهیم در بنکند و از طریق فرزندش علیمی

روایت کرده است. و شـیخ طوسـی  امام جعفر صادقابوهدیه از انس و هم چنین از اصحاب 

در التهذیب صدو شانزده روایت از وي نقل کرده است. هم چنین در کتاب الاستبصار بیست و پنج 

. ازابراهیم صدو هفتـادو روایت و در کتاب من لایحضره الفقیه سیزده روایت از وي نقل شده است

هاشم با پخش احادیث مشایخ کوفه در مرکز بنهیمهفت روایت در کتب اربعه نقل شده است. ابرا

علمی قم و میان علماي شیعه آن دیار مبدأ تحولی مهم در فقه و حدیث و تفسیر و رجـال شـیعه 

 .شد

 یسع اشعري قمی (قرن سوم هجري)بنةحمزبنابوطاهر .6

ابوطـاهرخود  و او برادر احمد، از راویان امام رضا 3.باشدمی وي از یاران امام هادي 

در کتب اربعه تنهـا در  4.باشداي از آن حضرت میاست که داراي نسخه از راویان امام هادي

کتاب التهذیب یک روایت در باب صدقه از وي نقل شده است و در دیگر کتـب اربعـه روایتـی از 

 وي نقل نشده است. 

  نیمه دوم سده سوم) ـحمزه قمی(؟ بناحمد .7

وي از جمله محدثان قمی بوده است که در ایـن بـاب  5ویان امام هاديوي از یاران و را

شیخ طوسی در کتاب الاستبصار چهار روایت در باب  6را به نگارش در آورده است.» النوادر«کتاب 

                                              
  .17، ج152 ص ،الذریعه.طهرانی، 1
  .1ج ،209 ص ،فهرس التُراث، . جلالی حسینی2
  .426 ص ،رجالطوسی، . 3
  .460 ص ،رجالنجاشی، . 4
  .409 ص ،رجالطوسی، . 5
  .90 ص ،رجالنجاشی، . 6
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، صـید و ، و در کتاب التهذیب پانزده روایت در باب احکام فقهی چون صـدقه، ذبایح و ارثزکات

، و شـیخ صـدوق ، زکات و تقیهلینی در کتاب الکافی چهار روایت در باب نوادر، و کذبایح و زکات

حمزه نقـل بن، صـدقه و نـوادر از احمـددر کتاب من لا یحضره الفقیه سه روایـت در بـاب وقـف

 اند. در مجموع در کتب اربعه بیست و سه روایت از وي نقل شده است. کرده

 )ق263تا  260حدود  ـ(؟  ي قمیاشعربنعبداللهبناسحاقبناحمد .8

او نماینده مـردم قـم نـزد  1باشد.می ، از یاران و راویان امام هاديمکنی به ابوعلی قمی

وي از جمله اصحابی بوده که در شـهر قـم بـه  2.ائمه بود و مسائل مهم را از آنها فرا گرفته است

در بـاب  3بنـا کـرد. را مسجدي به نام مسجد امام عسکري فرمان امام حسن عسکري

حدیث نیز کتابی توسط وي به نگارش در آمده است و آن کتـاب مسـائل الرجـال لـابی الحسـن 

از این کتاب اثري برجـاي نمانـده  4)پرسش هایی از امام درباره حال راویان. (باشدمی الثالث

، در ر پنج روایتاست. تعداد روایات نقل شده توسط وي در کتاب الکافی چهل روایت در الاستبصا

در کتـب  ،. به طور کلـیباشدالتهذیب پانزده روایت و در کتاب من لا یحضره الفقیه دو روایت می

اربعه شیعه شصت و دو روایت از وي نقل شده است که این روایت بیشـتر ابعـاد فقهـی را در بـر 

 دارند. 

 )ق280یا  274ـ   200( خالد برقی قمیعبدالله محمدبنابیبناحمد .9

احمـد برقـی از جملـه  5.معرفی کرده است شیخ طوسی وي را از جمله یاران امام هادي

محدثان و راویان مشهور حدیث بوده است که در این باب آثاري به نگارش در آورده است کـه از 

، کتـاب معـانی الحـدیث و ، کتـاب علـل الحـدیث، کتاب التحریفآن جمله است: کتاب محاسن

باشـد) و کتـاب ، و حـدیث می، تفسـیراین کتاب شامل علم قـرآنتاب فضل القرآن (، کالتحریف

باشد که تعـداد روایـات محاسـن موجـود تنها کتاب باقی مانده از وي کتاب محاسن می 6.الروایۀ

                                              
  .91 ص ،رجال؛ نجاشی، 25 ص ،فهرستطوسی، . 1
  .63 ص ،خلاصۀ الاقوال، . علامه حلی2
  .60، ص من المهد إلی اللّحد الامام عسکري. قزوینی، 3
  .91 ص ،رجالنجاشی، . 4
  .398 ص ،رجالطوسی، . 5
  .76-77 ص ،رجالنجاشی، . 6
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روایت است که احادیث تکراري آن بسیار انـدك اسـت. کتـاب محاسـن  2700مشتمل بر قریب 

ابواب فقه و احکام و آداب و علل شرایع و توحید و سایر مطالب اصول و برقی بیش از صد باب از 

 .فروع را نیز در بر دارد

، کتاب را به دو جزء تقسیم کرده و جزء اول را مشتمل محدث اُرمَوي براي تسهیل در استفاده

، و الرحمـه ، کتـاب الصـفوه و النـور،عقاب الاعمـال،ثواب الاعمالالاشکال و القرائنبر پنج کتاب، (

، ، المنـافع، المـاء، المأکـل، السـفرالعلل) و جزء دوّم را مشتمل بر شش کتاب (کتاب مصابیح ظلم

شیخ صدوق در تألیف کتب خود مانند علل الشـرایع و معـانی الاخبـار و  1) قرار داده است.المرافق

 2فاده و اخذ نموده اسـت.توحید و ثواب الاعمال و خصال و غیره از کتاب محاسن احمد برقی است

روایات بسیاري از کتاب محاسن در باب مسائل فقهی توسط شیخ حـر عـاملی در کتـاب وسـائل 

.تعداد روایات نقل شده توسط احمد برقی در کتاب الکافی هشتصد و سـی و الشیعه نقل شده است

ت و در کتـاب ، در الاستبصار پنجـاه روایـ، در التهذیب دویست و شصت و یک روایتهفت روایت

. احمـد برقـی در کتـب اربعـه بـا عنـاوینی چـون باشـدمن لا یحضـره الفقیـه شـش روایـت می

محمد برقـی معرفـی شـده اسـت کـه بـا بن، احمدابی عبداللهبن، احمدخالد برقیبنمحمدبناحمد

وایت احتساب این اسامی روایات نقل شده توسط وي در کتب اربعه به هزار و صدو پنجاه و پنج ر

. بیشتر روایات نقل شده توسط احمد با واسـطه و از پـدرش محمـد و جـدش خالـد گرددبالغ می

، ، الحـج، النکـاح، اطعمـه و الاشـربه.این روایات بیشتر در باب مسائل فقهی مانند: دیـاتباشدمی

  .باشد... می، الصلاه والطلاق

 )ق280یا  274 ـن دوم (دهه اول قر عیسی اشعري قمیمحمدبنبناحمد .10

و از جمله رؤساي محدّثان قم بوده است که در این باب  وي از جمله اصحاب امام هادي

کتاب نوادر ابوجعفر اشعري از مدارك معتمد صدوق در  3.کتاب النوادر را به نگارش در آورده است

، د و روایـات کتـابباشـبـاب می 37کتاب النوادر شامل  4نگارش من لا یحضره الفقیه بوده است.

. ایـن ، دیـات و مکاسـب اسـت، حـدود، مناسک، نکاح، کفّارات، نذرعمدتاً فقهی و پیرامون صوم

ــامل  ــاب ش ــدیث و  456کت ــی می 28ح ــه قرآن ــط آی ــده توس ــل ش ــات نق ــداد روای ــد. تع باش

                                              
  .298 ص ،لمحاسنبرقی، ا .1
  .1ج ،17ص  ،من لا یحضره الفقیه، . شیخ صدوق2
  .82-81ص  ،رجالنجاشی، . 3
  . 1ج ،15ص  ،من لا یحضره الفقیه، . شیخ صدوق4
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ت و ، در کتـاب الاستبصـار دویسـعیسی در کتاب الکافی هشتصدو چهارده روایتبنمحمدبناحمد

، در کتاب التهذیب پانصدو نود و پنج روایت و در کتاب من لا یحضـره الفقیـه هشتاد و سه روایت

باشد. وي در سند روایات متعددي از کتب اربعه و غیر آنها آمده کـه عـدد آن بـه هفت روایت می

ث باشد و این حاکی از کثرت احادیمورد آن مختص کتب اربعه می 1699رسد که مورد می 5832

  .منقول توسط اوست

 اسحاق رازي (قرن سوم هجري)بناحمد .11

 لام و نیز از وکلـاي امـام مهـديوي از یاران امام هادي و امام حسن عسکري علیهما الس

دانند که روایاتی از امام هادي اسحاق را از ثقات اهل حدیث میبنعلماي رجال احمد 1بوده است.

در میان کتب اربعه شیعه تنها در کتاب الکافی یـک  2.تنقل کرده اس و امام حسن عسکري

  روایت در باب معیشت از وي نقل شده است، و در دیگر کتب اربعه روایتی از وي نقل نشده است.

 )ق 333بعد از  ـ	(احتمالاً نیمه دوم قرن سوم داود قمیبناحمد .12

، و داراي کتـاب ي کثیرالحدیثو 3بوده است. ، ثقه و از یاران امام هاديابوالحسین قمی

احمد فواید فراوان داشت و موضـوع » نوادر«شیخ طوسی گفته است که کتاب  4باشد.می» نوادر«

.در میان کتب ، عقاید و تفسیر است، فقه: اخلاق و آداب اسلامیهاي او شامل بخشهايکلی روایت

ت که هشـت تـاي آن در بـاب زیـارات اربعه تنها در کتاب التهذیب نه روایت از وي نقل شده اس

. در دیگر کتـب اربعـه روایتـی از وي نقـل نشـده باشدقبور ائمه و یک روایت آن در باب نماز می

 است. 

 )ق280 احتمالاً ـیا قبل از آن  200( سیار قمی یا اصفهانی یا بصريبنمحمدبناحمد .13

. و سـیاري کنـدمعرفـی می شیخ طوسی او را از یاران امام هادي و امام حسن عسکري

کَشی او را اصفهانی یا بصـري معرفـی  5سیار به او رسیده است.بننسبی است که از جدّش محمد

، و از بزرگان طاهرین ابو عبدالله سیاري از فرزندان سیاربن: که احمدصباح گویدبن. و نصرکندمی

                                              
  .59 ص ،من المهدإلی اللّحد الامام عسکري؛ قزوینی، 398 ص ،رجالطوسی، . 1
  .320 ص ،مسند امام هاديعطاردي، . 2
  .65 ص ،الاقوال ۀخلاص، . علامه حلی3
  .95ص  ،رجالنجاشی، . 4
  . 411 ص ،رجالطوسی، . 5
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وده است که در باب حدیث کتابی وي از محدّثان شیعی ب 1بود. در زمان امام حسن عسکري

در کتب اربعه شیعه روایاتی از وي نقل شده است،  2.را به نگارش در آورده است» الحدیث«به نام 

شیخ طوسی در الاستبصار یک روایت در باب احکام مسافر و در کتاب التهذیب دو روایت در بـاب 

اند. در مجموع هفـت روایـت از وي در نماز و شیخ کلینی در الکافی چهار روایت از وي نقل کرده

 .باشد، التهذیب و الاستبصار موجود میکتب الکافی

  (قرن سوم هجري) بشار نیشابوريبنبشر .14

بوده است که در باب امامـت از آن حضـرت روایـت کـرده  از یاران و راویان امام هادي

. در دیگر کتـب ي نقل کرده استشیخ کلینی نیز در الکافی یک روایت در باب توحید از و 3است.

 اربعه روایتی از وي نقل نشده است 

  ؟) ـل سده سوم (نیمه اوّ خرزاد قمیبنحسن .15

و مردي کثیر الحدیث بوده است و در باب حدیث کتابی بـه  4وي از اصحاب امام هادي 

با چهار واسـطه کتاب او توسط نجاشی  5.را به نگارش در آورده است» ل اللهاسماء رسو«نام 

شـیخ طوسـی در  6).علی قمـیبن، حسـنالوارثبن، محمـد، ابن قولویـهالمفید. (روایت شده است

. در دیگر کتب اربعه روایتی از وي الاستبصار یک روایت در باب غسل میت از وي نقل کرده است

 . نقل نشده است

 ؟)  ـاواسط سده سوم ( ، قمی)، سمرقنديمروزياَشکیب خراسانی (بن. حسین16

، از اصـحاب امـام اشکیب مروزي ساکن سمرقند و کَش و از عالمان مـتکلم شـیعیبنحسین

اشکیب از جمله محـدّثان شـیعی بنحسین 7.هادي وامام حسن عسکري علیهما السلام بوده است

                                              
  .2، ج865 ص ،رجال الکشی، وهم. 1
  .44 ص ،فهرست ،و. هم2
  .398 ص رجال،، وهم. 3
  .413 ص همان،. 4
  .44ص  ،رجالنجاشی، . 5
  .2، ج67 ص ،لذریعهطهرانی، ا. 6
  .429 ص ،رجالطوسی، . 7
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یاشی و بسـیاري ع 1.را در این باب به نگارش در آورده است» الحدیث«باشد که کتابی به نام می

از کتـاب  2انـد.دیگر از او روایت کرده و به حدیث او به عنوان اینکه مردي ثقه است اعتماد کرده

وي اثري بر جاي نمانده است. حدر کتب اربعه تنها در کتاب الکـافی یـک روایـت در بـاب تولـد 

 . . در دیگر کتب اربعه روایتی از وي نقل نشده استنقل شده است حضرت مهدي

  )ق254 زنده تا ـ(؟  حماد اهوازيبنسعیدبن. حسین17

سعید از جملـه محـدثانی معرفـی شـده بنحسین 3می باشد. از جمله اصحاب امام هادي

کتـاب « 4را بـه نگـارش در آورده اسـت.» کتاب المـؤمن«و » الزهد« است که در این باب کتاب

. باشـدحـدیث می 200او مشتمل بـر »المؤمن«حدیث و کتاب  290سعید شامل بنحسین» الزهد

اند.موضـوع کتـاب الزهـد طـرح این دو کتاب ترجمه شده اند و در اختیار پژوهشگران قرار گرفته

کتاب المومن نیز بیشتر به سختی هایی کـه در ایـن دنیـا بـراي . در نکات اخلاقی و تربیتی است

آید اشاره دارد و نیز جوانب رفتارهاي مثبت نسبت بـه بـرادر مـومن را مطـرح مومن به وجود می

  .کرده است

 5باشـد.سعید از جمله مستندات شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیـه میبنکتب حسین

.در کتـاب الکـافی پانصـدو توان در کتب اربعه شیعه مشاهده کردا میتعداد زیادي از روایات وي ر

، در کتاب التهذیب هزار و هفتصدو ، در کتاب الاستبصار نهصد و هفتاد و هفت روایتپنجاه روایت

سـعید نقـل شـده بنشصت و یک روایت و در کتاب من لا یحضره الفقیه نـوزده روایـت از حسین

درصد از روایات کتاب التهذیب شیخ طوسـی در واقـع  50که حدود  توان گفت. به جرأت میاست

روایـت از وي در کتـب اربعـه شـیعه موجـود  3307. در مجمـوع باشـدسعید میبنروایات حسین

   .باشدمی

                                              
  .6، ج395 ص ،همصنفات شیع. طهرانی، 1
  .44ص  ،رجال نجاشی،. 2
  .114 ص ،الاقوال ۀخلاص، . علامه حلی3
  .1ج ،423 ص ،مجالس المؤمنین، . شوشتري4
  .1ج ،15ص  ،من لا یحضره الفقیه، . شیخ صدوق5
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  (قرن سوم هجري) اسحاق خراسانیبن. حمدان18

را » النوادر«ه نام وي در باب حدیث کتابی ب 1باشد.می از راویان و یاران امام هادي وي 

در کتب اربعه شیعه به جزء کتاب الکافی روایتی از وي نقل نشده است  2به نگارش در آورده است.

که در این کتاب نیز سه روایت از وي نقل شده است که دو روایت آن در باب زیارت قبور ائمـه و 

 ..باشدیک روایت در باب العقیقه می

 ) ق260ـ 180( يسلیمان نیشابوربن. حمدان19

در کتب اربعه شـیعه  4از یاران امام هادي و امام حسن عسکري 3، ثقهأبوسعید نیشابوري

، که در کتاب الکافی دو روایت در باب اشربه و در کتاب التهذیب نیز از وي نقل روایت شده است

. در باشدان میسه روایت که دو روایت آن در باب زیارات و یک روایت آن در باب افطار ماه رمض

 . کتاب من لا یحضره الفقیه و کتاب الاستبصار روایتی از وي نقل نشده است

 (قرن سوم هـجري) زید زنکان نیشابوريابیبن. داوود20

ابـی زیـد از بنداود 5.، صادق اللهجـه و اهـل دیـن بـود، ثقه، اهل نیشابورکنیه او أبا سلیمان

باشد که در محله نجارین در خیابـان طرخـان در دار می اصحاب امام هادي و امام عسکري

بوده است و از آن حضـرت  وي از راویان امام هادي 6سختویه در نیشابور اقامت داشته است.

ابی یزید نیـز نـام بن. از وي در کتب روایی شیعه تحت عنوان داووددر باب نماز روایت کرده است

، در کتاب من لایحضره الفقیه یـک کتاب الکافی سه روایتبرده شده است با احتساب این نام در 

روایت در باب آنچه سجده برآن صحیح است و در کتاب الاستبصار یک روایت در بـاب وصـایا از 

 وي نقل شده است ولی در کتاب التهذیب روایتی از وي نقل نشده است.

                                              
  .335 ص ،مسند امام هاديعطاردي، . 1
  .139ص  ،رجال. نجاشی، 2
  .138 ص ،همان. 3
  .430 ص ،رجالطوسی، . 4
  .126-127 ص ،هرستف . طوسی،5
  .89 ص ،الرجالابن داود، ؛ 114 ص ،الاقوال ۀخلاص، . علامه حلی6
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  (قرن سوم هجري) صلت اشعري قمیبن. ریان21

و ثقه معرفی کرده  طوسی وي را از یاران امام هادي 1.باشد، میلاصل، خراسانی اابوعلی

را » فرق میان الـآل و الامُـه«باشد که در این باب کتاب ریان از جمله محدثان بزرگی می 2.است

آقابزرگ طهرانـی از ایـن مجموعـه  3باشد گردآوري کرده است.می که شامل کلام امام رضا

اي از آن را . ابن غضائري حکایت کرده است که نسخهیث یاد کرده استتحت عنوان کتاب الحد

روایات این کتاب توسط شیخ صدوق در عیـون أخبـار الرضـا نقـل  4شبیب دیده است.بننزد ریان

صـلت بنطریق خـود را بـه ریان» من لا یحضره الفقیه«شیخ صدوق در تألیف کتاب  5شده است.

باشد کـه از امامـان داراي مجموعه هایی از روایات و احادیث می. وي هم چنین ذکر نموده است

نقل کرده است، که در کتب اربعه شیعه روایاتی از وي نقل شده است که تعداد ایـن  معصوم

،در کتاب التهذیب چهار روایـت ، در کتاب الاستبصار دو روایتروایات در کتاب الکافی شش روایت

باشد که در مجموع در کتب اربعه این روایـات بـه یک روایت می و در کتاب من لا یحضره الفقیه

، حرکـت امـام رسد. عمده این روایات و احادیث در باره ولایت عهدي امام رضـامورد می 13

، آداب جنگ و مسـائل گونـاگون فقهـی ، زمان تولد امام رضابراي برگزاري مراسم نماز عید

. ایـن روایـات در طـول تـاریخ تشـیع مـورد باشدو غیره می ، زکات و اجارات، روزه: نمازهمچون

   اند.استفاده فقهاي شیعه قرارگرفته

 حفص مروزي (قرن سوم هجري)بن. سلیمان22

که در باب دعا و نمـاز از امـام  6باشدمی وي از اصحاب و راویان امام رضا و امام هادي

از وي نقـل شـده اسـت از جملـه در  در کتب اربعه شیعه روایـاتی 7روایت کرده است. هادي

، ، در کتاب من لا یحضره الفقیه دو روایت در باب سجده شکر و معیشتکتاب الکافی چهار روایت

در الاستبصار شش روایت و در کتاب التهذیب سیزده روایت از وي نقل شده است. با مراجعـه بـه 

                                              
  .145 ص ،خلاصۀ الاقوال، . علامه حلی1
  .415 ص طوسی، رجال،. 2
  .165ص  ؛ نجاشی، رجال،4، ج143ص  ،قاموس الرجال. شوشتري، 3
  .6، ج332 ص ،ذریعهالطهرانی، . 4
  .1ج ،218 ص ،فهرس التُراث، الی حسینی. جل5
  .377 ص ،1 ، ججامع الرواةاردبیلی،  ؛127 ص ،رجالطوسی، . 6
  .341 ص ،مسند امام هاديعطاردي، . 7
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روایت آن در کتب اربعه موجـود  25روایت از وي نقل شده است که  101منابع روایی در مجموع 

 .باشدمی

  )ق255ـ حدود  200(حدود  زیاد آدمی رازيبن. سهل23

، داراي وي در باب حـدیث 1.بوده است ، اهل ري و از اصحاب امام هاديمکنی أبا سعید

محمد معروف بـه علـان بنکتاب التوحید او توسط علی 2.باشدمی» کتاب التوحید و کتاب النوادر«

ولی در حال حاضر اثري از این کتب موجود نمی  3.قولویه روایت شده استبنینی رازي و جعفرکل

. مجلسی اول در شرح فقیه در باب صلوات برمیت او را توثیق فرموده و روایت را از جهت او باشد

وي محدثی مشهور و بیشتر روایـات او توسـط  4.صحیح شمرد ه و از او بسی تجلیل فرموده است

اي از اصحاب او روایت شـده اسـت.تعداد روایـات وي در کتـاب لینی در کتاب الکافی به واسطهک

، در ، در التهـذیب چهارصـدو سـی و هشـت روایـتالکافی هزار و دویست و هفتاد و چهار روایت

باشد. تمام ایـن الاستبصار صدو سی و شش روایت و در کتاب من لا یحضره الفقیه پنج روایت می

روایـت از وي در کتـب  1853در ابواب مختلف فقه به نگارش درآمده اسـت. در مجمـوع روایات 

 .باشداربعه شیعه موجود می

  )ق260حدود  ـ(؟  عبدالله جلاب قمیبن. شاهویه24

ــام حســن عســکري ــادي وام ــام ه ــاران ام ــوده اســت 5از ی ــان حــدیث ب از  6.واز راوی

اي بـه مـن نوشـت کـه در نامـه مام هاديعبدالله جلاب روایت شده که حضرت ابنشاهویه

خواستی بپرسی پس از مردن أبی جعفر، امام پس از من کیست و از ایـن جهـت در اضـطراب می

، پس نگران مباش زیرا خداوند هیچ گروهی را پس از اینکه هدایت کرد گمراه نکنـد افتاده بودي

، صاحب تو و امام پـس از مـن پسـرم دتا بیان کند براي ایشان چیزهائی را که باید از آن بپرهیزن

، خدا هر چه خواهـد ، و پیش از او است هر آنچه شما بدان محتاج و نیازمند هستیدابومحمد است

                                              
  .2، ج837 ص ،الرجال الکشی؛ همان، 401 ص ،رجالطوسی، . 1
  .341ص  ،الامام الجواد من المهد الی اللحد، ؛ قزوینی139ص  ،رجالنجاشی، . 2
  .4، ج480 ص ،ذریعهالطهرانی، . 3
  .141 ص ،الأحباب ۀتحفقمی، . 4
  .419 ص ،رجالطوسی، . 5
  .1ج ،398 ص ،جامع الرواة، . اردبیلی6
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از وي کتابی در بـاب حـدیث و روایـت گـزارش نشـده  1.پیش دارد و هر چه را خواهد پس اندازد

روایت صریح بر امامـت امـام حسـن  .در میان کتب اربعه شیعه نیز تنها در کتاب الکافی یکاست

  2.از وي نقل شده است عسکري

 )ق265ـ   200(حدود  ) رازي(سلمه حماد مسلمهابیبن. صالح25

خطـب «. وي در زمینـه حـدیث کتـاب بوده است کنیه او ابوالخیر از اصحاب امام هادي

کتاب خطـب امیرالمـؤمنین او  3را به نگارش در آورده است.» کتاب النوادر«و» أمیرالمؤمنین

عبدالله اشعري در رجـال نجاشـی روایـت بنتوسط احمد برقی در فهرست ابن ندیم و توسط سعد

، شیخ طوسی در التهذیب یازده روایت و در شیخ کلینی در الکافی چهل و چهار روایت 4.شده است

لا یحضـره الفقیـه روایتـی از  اند.در کتاب منالاستبصار یک روایت در باب البیوع از وي نقل کرده

، التهذیب و الاستبصار نقل شده روایت از وي در کتاب الکافی 56. در مجموع وي نقل نشده است

 .است

  )ق220زنده قبل  ـ(؟  ، کوفی قمینجرانأبیبن. عبدالرحمن26

دارد. وي ، ثقه و اعتماد بر روایت او وجـود کنیه او عبدالرحمن ،5وي از یاران امام هادي 

. وي هم چنین داراي باشد این کتاب شامل زیارات استمی» القضایا«در باب حدیث داراي کتاب 

. وي یکـی از این کتاب نیز به احتمال در باب حدیث بـوده اسـت 6.نیز بوده است» النوادر«کتاب 

در  بزرگترین راویان حدیث بوده است که شـیخ طوسـی در الاستبصـار شصـت و هفـت روایـت و

التهذیب صدو شصت و نه روایت و شیخ کلینی در الکافی صدو هشتاد روایت و شـیخ صـدوق در 

روایـت در  417انـد.از وي ه یک روایت در باب تـیمم از وي نقـل کردهیکتاب من لا یحضره الفق

 .کتب اربعه نقل شده است

                                              
  .2ج، 306 ص ،الإرشادشیخ مفید،  .1
  .1، ج328 ص ،کافیکلینی، . 2
  .193 ص ،من المهد الی اللحدالامام الجواد ؛ قزوینی، 198ص  ،رجالنجاشی،  ؛416 ص ،رجالطوسی، . 3
  .7، ج189-190 ص ،ذریعهالطهرانی، . 4
  .133 ص ،رجالبرقی، . 5
 .235 – 236ص  ،رجالنجاشی، . 6
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 )ق297ـ پس از  240(حدود  حسن حمیري قمیبنجعفربن. عبدالله27

وي در بـاب حـدیث  1.بوده است یاران و راویان امام هادي و امام حسن عسکريوي از 

، توان به کتاب قرب الاسناد اشاره کردآثار بسیاري را به نگارش در آورده است که از آن جمله می

که پسرش ابوجعفر محمد آن را روایت کرده و به همین سبب در برخی از دست نویس ها به وي 

نَد جعفـر . این کتاب شامل احادیثی است که در سه بخش به ناماستنسبت داده شده  هـاي مُسـْ

. این کتاب بـه تنظیم شده است و مُسْنَد علی الرضاء ، مُسْنَد موسی الکاظمالصادق

 2.بـه چـاپ رسـیده اسـت ق1413، در قم و به سال لإحیاء التراب البیتکوشش مؤسّسه آل

، ، زکات، صـوم، صلاه، غسل، عمدتاً بُعد فقهی داشته و به مباحث وضوءروایات کتاب قرب الاسناد

، شـهادات و برخـی ، خـواتیم، وصـیت، أکـل و شـرب، صـید، بیع، حدود، طلاق، نکاححج و عمره

اد . این کتاب شامل دوازده حدیث قدسی و هزار و سیصدو هشـتشودموضوعات متفرقه مربوط می

این کتاب یکـی از مآخـذ مهـم کتـاب بحـار  3.باشدو چهار حدیث شریفه و هفتاد آیه از قرآن می

، . هم چنین در خصال و علل الشرایع و من لا یحضره الفقیه شـیخ صـدوقباشدالانوار مجلسی می

اب ، التهذیب و الاستبصار طوسی و تفسیر عیاشی نیز روایـت و احـادیثی از ایـن کتـالکافی کلینی

، جعفرمی توان بـه کتـاب قـرب الاسـناد إلـی الرضـابنباشد. از دیگر کتب عبداللهموجود می

)، کتاب المسـائل احادیث امام جواد( الرضابن، کتاب قرب الأسناد إلی جعفر(احادیث امام رضا)

علـی یـد  ، کتـاب مسـائل لـأبی محمـد حسـنالرجال و مکاتهم مع أبا الحسن الثالـث

شامل احادیث حضرت مهـدي ( ، کتاب قرب الاسناد ألی صاحب الآمرعثمان العَمْرِيبنمحمد

و کتاب الغیبۀ  4،)، کتاب مسائل أبی محمد و توقیعاتباشد که با سندهاي معتبر نقل شده استمی

اب باشد که این کتاب نیـز در بـعبدالله هم چنین داراي کتاب التوقیعات می 5.و مسائله اشاره کرد

باشد. سید ابن طاووس در فرج المهموم از احادیث کتاب التوقیعات بهره گرفته اسـت و حدیث می

در مسـتخرجات  256صـفحه  58. مجلسی نیز در بحـار الـانوار جلـد از آن نقل روایت کرده است

 . در کتـاب الکـافی. روایاتی نیز توسط وي در کتب اربعه نقل شده استکتاب از آن نام برده است

                                              
  .432 ص ،رجال. طوسی، 1
  .1، ج31 ص ،فهرس التُراث، ؛ جلالی حسینی1، ج244 ص ،هاي عربیتاریخ نگارش، سزگین. 2
  .399 -485 ص ،قرب الاسناد. حمیري، 3
  .220ص  رجال،. نجاشی، 4
  .319 ص ،مسند امام حسن عسکريعطاردي، . 5
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، در کتـاب التهـذیب هفـت روایـت در بـاب احکـام فقهـی، در کتـاب چهار روایت در باب حجت

الاستبصار دو روایت در باب احکام آب و ذبایح و در کتاب من لا یحضره الفقیـه شـش روایـت در 

جعفر نوزده روایـت در کتـب اربعـه بنباب امور فقهی از وي نقل شده است. در مجموع از عبدالله

  است.نقل شده 

 (قرن سوم هجري) محمد اصفهانیبن. عبدالله28

وي از جمله کسانی است که روایـت صـریح بـر  1بوده است. از جمله راویان امام هادي 

از  در باب اشاره و نص بـر أبـی محمـد» الکافی«احمد دربندارد و بشر نص ابی محمد

در کتـاب الکـافی از وي نقـل شـده . در کتب اربعه تنها همین یک روایت وي روایت کرده است

  .است و در دیگر کتب اربعه روایتی از وي نقل نشده است

 )ق254ـ 183 (حدود مهزیار دورقی اهوازيبن. علی29

مهزیـار جلیـل القـدر و داراي روایـات بنعلی 2.بـوده اسـت وي از اصحاب امام هـادي 

را » کتاب البشارات و کتـاب النـوادر: «انتو. از جمله کتب او در باب حدیث میبسیاري بوده است

مهزیار یکی از مستندات کتاب من لـا یحضـره الفقیـه شـیخ صـدوق بـوده بنکتب علی 3.نام بُرد

، که این روایات در الکافی صدو بیست و در کتب اربعه شیعه روایاتی از وي نقل شده است 4.است

ر التهذیب صدو هفتاد و نه روایت و در من لا ، د، در الاستبصار شصت و هشت روایتهشت روایت

روایت در کتب اربعه شـیعه نقـل  397مهزیار بن. از علیباشدیحضره الفقیه بیست و دو روایت می

  شده است.

 ق)254پس از  ـسوم  هدوم یا آغاز سد ه(اواخر سد صلت اشعري قمیبنریانبن. علی30

. ریان از محدثان مورد اعتماد شـیعی بـوده اسـتبنعلی 5.بوده است از یاران امام هادي

شـیخ صـدوق در کتـاب مـن لایحضـره  6.باشدوي در باب حدیث داراي کتاب منثورالأحادیث می

                                              
  .10، ج302 ص ،معجم الرجال الحدیث. خوئی، 1
  .142 ص ،رجالابن داود، . 2
  .253ص  ،رجالنجاشی، . 3
  .1ج ،15ص  ،من لا یحضره الفقیه، . شیخ صدوق4
  .419 ص ،رجال. طوسی، 5
  .782ص  ،رجال. نجاشی، 6
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، در در الکـافی شـانزده روایـت 1.ریان استفاده کرده اسـتبن، علی، از کتاب منثور الاحادیثالفقیه

روایت و در کتاب من لا یحضره الفقیه چهـار روایـت از  ، در الاستبصار پنجالتهذیب چهارده روایت

روایت از وي در باب احکام فقهی در کتب اربعـه شـیعه نقـل  39وي نقل شده است. در مجموع 

  شده است.

 عمرو العطار قزوینی (قرن سوم هجري)بن. علی31

ت صـریح بوده است. وي از جمله کسانی است که روای وي از یاران و راویان امام هادي

تـوان در کـه روایـات در ایـن بـاب را می 2را نقل کـرده اسـت بر امامت ابو محمد عسکري

. در کتب اربعه شیعه نیز تنها در کتاب الکـافی ، اعلام الوري و کشف الغمه مشاهده کردبحارالانوار

 3.از وي نقل شده است یک روایت صریح در باب امامت ابو محمد عسکري

  (قرن سوم هجري) ید جرجانییزبن. فتح32

، توحیـد و که روایاتی را از آن حضرت در بـاب صـید 4بوده است وي از یاران امام هادي

که در این باب داراي کتـاب  6باشدیزید از جمله محدّثان شیعی میبنفتح 5.دیات نقل کرده است

 که وي از امـام هـادي کتاب مسائل او به احتمال پاسخ مسائلی است 7.باشدمی» المسائل«

پرسیده است. در کتب اربعه شیعه تنها در کتاب الکافی پنچ روایت در باب توحید از وي نقل شـده 

 .  است

  )ق260 ـ (نیمه دوم قرن دوم شاذان نیشابوريبن. فضل33

شـاذان از بنفضل 8.باشـدمی ، امام جواد و امام هـاديوي از اصحاب و راویان امام رضا

. امّـا در تکلمان خراسان بوده است و آثار زیادي نیز در این باب به نگارش در آورده اسـتجمله م

                                              
  .1ج ،401ص  ،من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق. 1
  .2، ج303 ص ،لارشادشیخ مفید، ا. 2
  .1، ج326 ص ،کافیکلینی، . 3
  .254 ص ،هرستفطوسی، . 4
  .355 ص ،مسند امام هادي. عطاردي، 5
  .184ص  ،معرفۀ الحدیثبهبودي، . 6
  .311ص  ،رجالنجاشی، . 7
  .254 ص ،فهرستطوسی، . 8



 

  153 کتب اربعه شیعه در علم الحدیث با تکیه بر عملکرد فرهنگی یاران ایرانی امام هادي

  

 1»الرجعۀ حدیث«خورد که از آن جمله است کتاب میان این آثار دو کتاب حدیثی نیز به چشم می

 2باشـد.، کـه بـه کتـاب الغیبـه معـروف میاین کتاب شامل احادیثی در باب غیبت امام زمان

ــر ــدین علیمختص ــاء ال ــید به ــط س ــه توس ــود دارد ک ــه وج ــاب الغیب ــدین بني از کت ــاث ال غی

، کاتـب الحمید النیلی نجفی نوشته شده است که این کتاب به خط سید عبـدالمطلببنعبدالکریم

. و کتابـت آن را بـه پایـان رسـانیده اسـت 1222سید بهاء الدین بوده است کـه عبـدالمطلب در 

بـوده  1085د شیخ محمد سماوي بوده است که تاریخ کتابت آن در سال اي دیگر از آن نزنسخه

شاذان نزد من در اصـفهان بناي از کتاب الغیبه فضلامین الواعظین اصفهانی گوید نسخه 3.است

باشد.در این کتاب وي فلسفه بعضی می» العلل«شاذان کتاب بنو کتاب دیگر فضل 4.موجود است

ظـاهراً احادیـث کتـاب العلـل  5.پرسـیده و روایـت کـرده اسـت از احکام را از حضرت رضـا

باشد که وي آنها را در مجالس گوناگون در اوائل جوانی اش از امام شاذان از احادیثی میبنفضل

 ق1328.از این اثـر در سـال شنیده است و سپس آنها را تحت عنوان العلل جمع آوري کرده است

صدوق متن کامل این کتاب را در عیـون الأخبـار و علـل  شیخ 6چاپ سنگی صورت گرفته است.

، در کتـاب در کتـاب الکـافی نهصـد و سـی روایـت 7.الشرّایع و من لایحضره الفقیـه آورده اسـت

، در کتاب الاستبصار چهل و پنج روایت و در کتاب من لا یحضره التهذیب صدو پنجاه و سه روایت

عداد روایات نقل شده توسط وي در کتب روایی بسـیار الفقیه هفت روایت از وي نقل شده است. ت

  روایت از وي در کتب اربعه نقل شده است. 1135.در مجموع زیاد است

 ابراهیم الحضینی اهوازي (قرن سوم هجري)بن. محمد34

کـه اثـر حـدیثی از وي گـزارش نشـده اسـت.  8.بـوده اسـت وي از یاران امام هـادي 

ـــابنمحمـــد ـــدش ابراهیم از راوی ـــان وي فرزن ـــه راوی ـــوده اســـت کـــه از جمل ن حـــدیث ب

و از  ابراهیم بوده است که وي نیز از جمله ي اصحاب امام حسـن عسـکريبنمحمدبنعلی

                                              
  .307ص  ،رجالنجاشی، . 1
  .1، ج93 ص ،ذریعهالطهرانی، . 2
  .  20ج، 201ص  همان،. 3
  .16ج، 78ص  همان،. 4
  .1ج ،480ص  ،من لا یحضره الفقیه، . شیخ صدوق5
  .1، ج282 ص ،فهرس التُراث، . جلالی حسینی6
  .97-119، ص 2ج  ،رعیون الاخبا؛ همان، 251 -275، ص 1ج  ،علل الشرایعشیخ صدوق، . 7
  .423 ص ،رجالطوسی، . 8
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، ابراهیم در کتاب التهذیب دو روایت در باب نماز و حـجبن. از محمدراویان آن حضرت بوده است

کتاب الکافی یک روایـت در بـاب زهـد موجـود  در کتاب الاستبصار یک روایت در باب نماز و در

  باشد.می

دوم  هاواخـر سـد( صهبانابیبنعبدالجباربنیا محمد صفهان عبدالجبار قمیابی. محمدبن35

  )ق280 ـ احتمالا190ً

در باب حدیث اثـري  1.باشدمی ، امام هادي وامام حسن عسکريوي از یاران امام جواد

باشـد کـه داراي ابی صفهان از جمله راویـان حـدیث میبنولی محمداز وي گزارش نشده است. 

در رجال کشی مذکور است که او روایات بسیاري از ابن بکیر داشـته  2.روایات بسیاري بوده است

در کتب اربعه شیعه به جزء کتاب من لا یحضره الفقیه روایـات بسـیاري از وي نقـل شـده  3.است

، در کتاب التهذیب صدو نود و چهار روایـت و هشتاد و دو روایت است. در کتاب الکافی چهارصدو

روایـت از از وي در  777. در مجمـوع در کتاب الاستبصار نود و یک روایت از وي نقل شده است

  ، التهذیب و الاستبصار نقل شده است.ابواب مختلف فقهی در کتاب الکافی

 ري)صلت اشعري قمی (قرن سوم هجبنریانبن. محمد36

روایاتی را در باب وصـیت و  که از امام هادي 4باشد.وي از یاران و راویان امام هادي می

بوده  ریان در باب حدیث داراي مسائلی از امام حسن عسکريبنمحمد 5.دعا نقل کرده است

، وي از جمله محدثانی بوده است که کلینی در کتاب الکافی شـش روایـت در بـاب نـوادر 6است.

، شیخ طوسی در التهذیب سه روایت در باب مقدار فطـره ، غسل و تولد امام جواد، ایمانزنما

و وصیت و در کتاب الاستبصار یک روایت در باب زکات و شیخ صدوق در من لا یحضـره الفقیـه 

روایت از وي در کتب اربعـه نقـل  11یک روایت در باب قضایا از وي نقل کرده است.در مجموع 

 شده است.

                                              
  .435 ص همان،. 1
  .265 ص ،فهرست؛ طوسی، 93ص  ،معالم العلماء. ابن شهرآشوب، 2
  .2، ج836 ص ،رجال الکشی. طوسی، 3
  .242 ص ،خلاصۀ الاقوال، . علامه حلی4
  .361 ص ،مسند امام هاديعطاردي،  .5
  .370ص  ،رجالنجاشی، . 6
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 (قرن سوم هجري) عیسی اشعري قمیبنعلیبن. محمد37

علی داراي کتاب مسائل أبومحمد عسکري بنمحمد 1.بوده است وي از یاران امام هادي

وي از  3.که در آن سؤالاتی را از حضرت پرسیده اسـت و آن حضـرت پاسـخ داده اسـت 2باشدمی

. در کتـب اربعـه ی از وي نقل شـده اسـتجمله راویان حدیث بوده است که در کتب روایی روایات

شیعه تنها دو روایت از وي نقل شده است که در کتاب الکافی یک روایت در بـاب معیشـت و در 

 . باشدکتاب التهذیب یک روایت در باب تلقین محتضر از وي موجود می

  م)نیمه دوم سده سو احتمالاً ـل ل سده اوّ(نیمه اوّ محبوب قمیبنعلیبن. محمد38

از جمله محدّثان شیعی در قرن سوم هجري است که در این و  4وي از یاران امام هادي 

 6.باشـدباشد که این کتاب مشتمل بر کتب دیگـر میو کتاب الجامع می 5باب داراي کتاب النوادر

دیـث را یکی از این کتابها که احا: «گوید، در کتاب سرائر می، فقیه بزرگوار شیعهابن ادریس حلی

محبوب اشـعري قمـی بنعلیبن، کتاب نوادر مصنّفین تألیف و تصنیف محمـدکنیماز آن نقل می

علی یکـی از بنمحمـد 7.. این کتاب به دست خط شیخ طوسی به دست مـن رسـیده اسـتاست

بزرگترین راویان حدیث بوده است که روایات بسیاري توسط وي در کتب اربعه شـیعه نقـل شـده 

، در کتاب التهذیب سیصد و هشتاد جمله در کتاب الکافی یک روایت در باب ایمان و کفر . ازاست

. در میـان کتـب و یک روایت و در کتاب الاستبصار دویست و سیزده روایت از وي نقل شده است

روایـت از  595. در مجموع اربعه تنها در کتاب من لا یحضره الفقیه روایتی از وي نقل نشده است

 ، التهذیب و الاستبصار نقل شده است.کتاب الکافی وي در

 ل قرن چهارم)نیمه اوّ ـ(؟  عبدالله قمیبن. محمد39

مجمـوع مطـالبی  8باشد.می ، امام جواد و امام هادياز جمله اصحاب و راویان امام رضا

                                              
  .139 ص ،رجالی، برق. 1
  .94ص  ،معالم العلماءابن شهرآشوب، ؛ 371ص  ،رجالنجاشی، . 2
  .339 ص ،الأحباب ۀتحفقمی، . 3
  .435 ص ،رجالطوسی، . 4
  .349ص  ،رجالنجاشی، . 5
  .92ص  ،معالم العلماء. ابن شهرآشوب، 6
  .89 ص ،وعالهدایۀ فی الأصول و الفر؛شیخ صدوق، 24، ج340 ص ،ذریعهالطهرانی، . 7
  .1، ج473 ص ،منینؤمجالس الم؛ شوشتري، 354ص  ،رجالنجاشی، . 8
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سؤال کرد، حدود شصت و هفت سؤال است که ناظر  که این محدّث عظیم شیعه از امام عصر

بر ابواب مختلف فقه و مسائل دینی است. وي در سه نوبت خدمت امام نامه فرستاد و آخرین نامه 

هاي امام از روزگار صـدور تـا ق بود. این روایات و جواب308اش به پیشگاه آن حضرت در تاریخ 

د دهنعصر ما مورد مراجعه مراجع شیعه است و اصحاب فتوا، مطابق این روایات و سؤالات فتوا می

در کتب اربعه نیز تنها  1عبدالله حمیري قمی است.بنهاي دیگر از شخصیت محمدو این نیز جلوه

در کتاب الکافی دو روایت در باب حج و جنائز و در کتاب التهذیب یـک روایـت مسـتقیم از امـام 

در باب اعمال شب جمعه نقل شده است.در کتاب الاستبصار و من لـا یحضـره الفقیـه  هادي

 .تی از وي نقل نشده استروای

  (قرن سوم هجري) حمزه قمیبن. محمد40

ـــام هـــادي ـــات می از اصـــحاب ام ـــه  2باشـــد.و از ثق ـــابی اســـت ک وي داراي کت

. شیخ در التهذیب در مبحث فوت نمـاز عیـد یـک یحیی از آن روایت کرده استبناحمدبنمحمد

یحیی گفته است: ایـن حـدیث را از کتـاب بناحمدبنمحمد:«نویسدروایت از وي نقل کرده و می

 3.»یسع گرفته امبنحمزهبنمحمد

 )ق247 زنده ـ ل قرن سوم(نیمه اوّ اورمه قمیبن. محمد41

آقا رضی قزوینـی در ضـیافه الـاخوان گفتـه کـه  4.بوده است وي از اصحاب امام هادي

اورمه را از جمله افاضل بلـده بننورالدین قمی در رساله فارسیه که در ذکر رجال قم نوشته محمد

وي یکی از بزرگترین راویان حـدیث بـوده اسـت کـه در  5.قم و اکابر محدثین آنجا شمرده است

، در کتاب . از جمله در کتاب الکافی بیست و چهار روایتکتب اربعه روایاتی از وي نقل شده است

. در وصایا از وي نقـل شـده اسـت التهذیب چهار روایت و در کتاب الاستبصار یک روایت در باب

 29. در مجمـوع میان کتب اربعه تنها در کتاب من لایحضره الفقیه روایتی از وي نقل نشده است

 از وي در کتب اربعه نقل شده است.روایت 

                                              
  .2، ج309ص  ،احتجاجطبرسی،  .1
  .424 ص ،رجالطوسی، . 2
  .3، ج137 ص ،تهذیب الأحکام، وهم. 3
  .329ص  ،رجالنجاشی، . 4
  .318 ص ،الأحباب ۀتحفقمی، . 5
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 )ق255 ـل قرن سوم (نیمه اوّ حسان رازيبن. محمد42

در کتـب  1لمان تشیع بوده است.، و متک، فقهاکه از جمله محدثان از اصحاب امام هادي

، در کتـاب التهـذیب اربعه شیعه روایاتی از وي نقل شده است در کتاب الکافی بیست شش روایت

، در کتاب الاستبصار دو روایت در باب جهاد و در کتاب من لـا یحضـره الفقیـه یـک هشت روایت

 . وجود استروایت از وي م 37روایت در باب رهن نقل شده است که در کتب اربعه 

  (قرن سوم هجري) عباس رازيبن. منصور43

. وي از جملـه محـدثان و کنیه او أبوالحسین رازي، ساکن بغداد و در همانجا نیـز فـوت کـرد

عباس در باب حـدیث کتـاب بنمنصور 2.اصحاب امام جواد و امام هادي علیهما السلام بوده است

در منابع روایی شیعه اثري از این کتـاب بـاقی نمانـده  3.را به نگارش در آورده است» نوادر کبیر«

، شیخ طوسی در الاستبصار دو روایت در بـاب روزه است. شیخ کلینی در الکافی سی وچهار روایت

و در کتاب التهذیب پانزده روایت و شیخ صدوق در کتاب من لا یحضره الفقیه یک روایت در باب 

  نقل شده است. روایت از وي در کتب اربعه می 52مجموع اند. در زکات فطره از وي نقل کرده

 نتیجه

نفر  65باشند کهنفر می190در مجموع  ،مطابق کتاب رجال طوسی ،شاگردان امام هادي

رجال ، رجال برقی و همچون رجال نجاشی ،ولی با مراجعه به کتب رجالی دیگر ؛آنها ایرانی بودند

نفر فعالیت چشـمگیري در  43تنها  ،نفر 80از این  .باشندمی نفر 80ابن داود این اصحاب بالغ بر 

، ، ري، اهـوازقـم :این اصحاب در شهرهاي مختلف ایران همچـون اند.باب حدیث و روایت داشته

توان در شهر قـم اصفهان و قزوین سکونت داشتند که بیشتر این اصحاب را می ،جرجان ،خراسان

شده و ایـن در آن زمان به عنوان مرکز تشیع در ایران شناخته میمشاهده کرد. از آنجایی که قم 

مـورد توجـه قـرار  مرکزیت از زمان مهاجرت خاندان اشعري به قم تثبت شد، در زمان ائمـه

هاي بسـیاري را از ایـن شخصـیت ،گرفت و امامان در جهت نیل به مقاصد فرهنگی و دینی خود

از منـاطق مختلـف ایـران بـه خـدمت ، مام هـادينقطه تربیت کردند. این شاگردان ایرانی ا

                                              
  .425 ص ،رجالطوسی، . 1
  .426ص  ،رجال ،طوسی؛ 341ص  ،رجالنجاشی، . 2
  .413ص  ،رجالنجاشی، . 3
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پرداختند و آثاري را نیز در این رسیدند و به فراگیري حدیث و نقل مستقیم روایت میمی امام

بُعد فقهی داشـتند و دربرگیرنـده مسـائلی چـون:  ،آوردند. بیشتر این روایاتباب به نگارش در می

 ،اند. چون در ایـن زمـان. بوده..، صید و ذبایح و، نکاحن، ره، دیات، جهاد، خمس، زکات، حجنماز

توانست با مردم ارتباط برقرار کند اصحاب و راویان ایرانی و نمی امام تحت نظر حکومت وقت بود

هـایی هـم در انتقال مسائل دینی و فقهی به مردم نقش مهمـی داشـتند. کتـاب امام هادي

عیسـی و بنمحمدبننـوادر احمدال، ، قـرب الاسـناد حمیـريسـعیدبنمن حسینؤمانند: الزهد و الم

بیشـتر بـا  ،محاسن احمد برقی که در ابواب مختلف فقهی و توسط آنها به نگارش در آمده استال

   .به مردم به نگارش درآمده است یعنی انتقال افکار ائمه ،همین هدف

. تعـداد بسـیاري از ده اسـتبه همـین منظـور بـو ،روایاتی که توسط آنها نقل شده ،همچنین

مـن لایحضـره الفقیـه شـیخ کتب اربعه ( :مانند ،توان در کتب روایی شیعهروایات این یاران را می

و  کتـاب عیـون الاخبـار الرضـا ،)، و الکافی شیخ کلینـی، الاستبصار و التهذیب طوسیصدوق

ایت را در منایع روایی نقـل رو 40851 ،این اصحاب ایرانی امام ،غیره مشاهده کرد که در مجموع

روایت آن مختص اصحاب ایرانی امـام  5462شده در کتاب الکافی روایت نقل 16000اند. از کرده

و از  ،روایت آن 4406شده در کتاب التهذیب روایت نقل 13509از  ،. همچنین(ع) بوده استهادي

شـده در کتـاب روایت نقل 6000و از  ،روایت آن 1997شده در کتاب الاستبصار روایت نقل 5511

بوده است کـه بـا  مختص همین یاران ایرانی امام هادي ،روایت آن 92من لا یحضره الفقیه 

روایـت را یـاران ایرانـی امـام  12046 ،کـل روایـات کتـب اربعـه شـیعه 41020از  ،این حسـاب

امـام  روایـات کتـب اربعـه از اصـحاب %29حـدود  ،در مجمـوع ؛ یعنـیاندنقل کرده هادي

کردند و به نقـل آن دریافت می بوده است. این یاران با روایاتی که از امام هادي هادي

توانستند مکتب تشیع را در مناطق مختلف ایران از خطر انحـراف و نـابودي نجـات  ،پرداختندمی

   .دهند و در بقا و پایداري مکتب تشیع در ایران نقش مهمی ایفا کنند
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