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چكیده

امامــان شــیعه بــر اثــر اوضــاع اجتماعــی حا كــم بــر جامعهشــان ،برنام ـهای
بــرای ارشــاد و هدایــت مــردم روزگار خــود و تمدنســازی پیــش گرفتنــد و بــه
فرهنگســازی و تربیــت شــاگردان بســیارّ ،
همــت گماردنــد تــا ّ
مدنیــت اســامی
مانــدگار شــود .امــام جــواد؟ع؟ نیــز در ایــن میــان بــرای دس ـتیابی بــه چنیــن
هدفهایــی ،شــاگردانی تربیــت كــرد کــه برخــی از آنــان ایرانیتبــار بودنــد.
ایــن گــروه بیشتــر ،راوی حدیــث و ناقــل اندیش ـههای نــاب تشــیع بــه شــمار
میرفتنــد کــه آثــار و روایــات بســیاری در ایــن زمینــه از آنــان بــر جــای مانــده اســت.
بســیاری از ایــن روایــات ،فقهیانــد و آنهــا را در کتابهــای چهارگانــه شــیعیان
میتــوان یافــت .ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی از طریــق مطالعــه
کتابخانــهای ،بــه پرســشهای زیــر پاســخ میگویــد:
 .1چنــد تــن از اصحــاب ایرانــی امــام جــواد؟ع؟ در زمینــه حدیــث و روایــت از
دیگــران فعالتــر بودهانــد؟
 .2آیــا یــاران ایرانــی امــام جــواد؟ع؟ در زمینــه حدیــث شــیعه آثــاری پدیــد
آورد هانــد؟
 .3چنــد روایــت (مســتقیم یــا بــه واســطه امــام جــواد؟ع؟ و دیگــر امامــان) در چــه
ُ
موضوعــی ،از اصحــاب ایرانــی امــام جــواد؟ع؟ در کتــب اربعــه آمــده اســت؟
 .4چنــد درصــد از روایــات کتــب اربعــه ،از طریــق یــاران ایرانــی امــام جــواد؟ع؟
نقــل شــده اســت؟
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كلیدواژگان

یاران ایرانی ائمه ،امام جواد؟ع؟ ،علم حدیث ،روایت ،كتب اربعه.
مقدمه

رســتاخیزی علمــی از دوران خالفــت مأمــون در جهــان اســام آغــاز شــد و ترجمههــای
کتابهــای علمــی در ایــن قلمــرو ،فزونــی گرفــت .دانشمنــدان مســلمان در همیــن زمــان
بــه پژوهشهــای بنیادیــن و مســتقل دربــاره علــوم گوناگونــی پرداختنــد کــه دانــش حدیــث
و روایــت نیــز از آنهاســت .ایــن علــم نــزد همــه مســلمانان از َ«اشــرف و ّ
اهــم علــوم» بــه شــمار
میرفــت؛ زیــرا احادیــث منقــول از پیامبــر ،پــس از قــرآن مهمتریــن وســیلة آ گاهــی از احــکام دیــن
بــود .شــیعه بــه پیــروی از اهلبیــت؟مهع؟ ،کتابــت حدیــث را از اواخــر قــرن اول هجــری آغــاز کــرد؛
چنانکــه نقــل روایــت و حدیــث در روزگار امــام باقــر؟ع؟ و امــام صــادق؟ع؟ بســی رونــق گرفــت.
شــیعه در ایــن عصــر تــا انــدازهای آزاد بــود و بــه شــکل گســتردهای در نقــل و روایــت و ضبــط
حدیــث میکوشــید .اواخــر قــرن ســوم و اوائــل قــرن چهــارم ،تألیــف جوامــع حدیثــی رواج یافــت.
َ
کتابهــای حدیثــی کــه امــروز نــزد شــیعه و ســنی اســت ،همــان
جوامعنــد .1نبــوغ و اخــاص و
3
صمیمیــت ایرانیــان 2دربــاره اســام ،در ایــن دوره نمایــان شــد؛ چنانکــه در نقــش اصحــاب
ائمــه؟مهع؟ توانســتند آثــار مانــدگاری در ایــن زمینــه پدیــد َ
آورنــد.4
روزگار امام جواد؟ع؟

محمــد بنعلــی؟ع؟ پــس از وفــات امــام رضــا؟ع؟ در خردســالی بــه مقــام امامــت رســید و از
ـراروی او بــود؛ چنانکــه واقفــه و شــاید برخــی از اســماعیلیه،
همیــن روی ،مشــكالت فراوانــی فـ
ِ
 .1رک :مرتضی مطهری ،خدمات متقابل اسالم و ایران؛ ذبیح اهلل صفا ،تاریخ ادبیات ایران.
 .2کسانی که در ایران زاده شده یا به ایران هجرت کردهاند .مانند خاندان اشعری.
 .3جمــع «صاحــب» بــه معنــای یــار ،معاشــر ،همــراه ،همننشــین و مالــک .مقصــود از اصحــاب در ایــن نوشــتار،
افــرادی اســت کــه مســتقیم و از نزدیــک بــا اهلبیــت؟مهع؟ مرتبــط بودنــد و زمــان کمابیــش بلنــدی بــا ایشــان
زیســتند.
 .4بــرای پرهیــز از ِاطنــاب ،شــرح زندگــی اصحــاب در ایــن پژوهــش نیامــده اســت .کتابهــای روایــی مرجــع
ایــن تحقیــق ،از نرمافــزار «جامــع االحادیــث؛ فرهنــگ جامــع روایــات پیامبــر؟لص؟ و اهلالبیــت» (نــور  ، )3مرکــز
تحقیقــات کامپیوتــری علــوم اســامی (قــم ،خــرداد ،)0931گزینــش شــدهاند.

یش هعبرا بتك رب دیکأت اب ثیدح

ملع رد ؟ع؟داوج ماما یناریا باحصا هاگیاج 9 ₪

بــر ایــن موضــوع تأ کیــد میکردنــد ،امــا رتبــه علمــی برجســته او و تصریــح امــام رضــا؟ع؟
بــه جانشــینیاش ،اختالفهــا را دربــاره وی از میــان بــرد و بیشتــر شــیعیان بــه َ
امامتــش
سرســپردند .دوران امامــت محمــد بنعلــی؟ع؟ هفــده ســال و بــا دوره خالفــت مأمــون (-۲۱۸
نشــهر
 ۱۹۶ق) ،معتصــم ( ۲۱۸-۲۲۷ق) و واثــق ( 232-227ق) عباســی ،همزمــان بــود (اب 
آشــوب ،بیتــا .)379 ،4 ،امــام جــواد؟ع؟ در ایــن ســالها رهبــری فکــری و معنــوی شــیعیان
را بــر عهــده داشــت و از مبانــی اســام دفــاع میکردنــد .پــس از اســتواری کامــل امامــت محمــد
بنعلــی؟ع؟ و فرا گیــری آوازة علم ـیاش و شــیفتگی مــردم دربــاره او ،مأمــون از او اندیشــناک
َ
شــد و بــرای مقابلــه بــا رویدادهــای ناگهانــی چــارهای اندیشــید؛ چنانکــه او را پــس از بلوغش از
مدینــه بــه بغــداد فراخوانــد و دختــرش ُام الفضــل را بــه همســریاش داد تــا او را َ
بپایــد (یعقوبــی،
473 ،2 ،1371؛ ابنشــهر آشــوب ،بیتــا.)382 ،4 ،
جــواد؟ع؟ نخســتین امــام خردســال شــیعه بــود کــه در روزگار فزونــی قــدرت «معتزلــه» و رواج
و رونــق مكتــب اعتــزال بــه امامــت رســید .ایــن مکتــب بــر اثــر برخــورداریاش از نفــوذ سیاســی
و پشــتیبانى حكومتــی و دیگــر امكانــات مــادى و معنــوى ســاختار قــدرت ،بــراى اســتوارى و
تثبیــت اندیشــه خــود و آســیب رســاندن بــه دیگــر گروههــا و تضعیــف جایــگاه و نفــوذ آنــان
میکوشــید .مأمــون بــا هـمكاری معتزلــه بــه ســنجش علمــی امــام در قالــب نشسـتهای علمــی
دســت زد و آن حضــرت بــرای اثبــات درســتی و برتــریاش در ایــن نشس ـتها شــركت میكــرد
ّ
(حرانــی )475-474 ،1366 ،و در همــه بحثهــا و مناظــرات علمــى ،در پرتــو علــم امامــت بــا
پاسـخهاى قاطــع و روشــن ،هــر شــكی را دربــاره پیشــوایىاش از میــان مىبــرد و اصــل امامــت و
امامــت خــودش را تثبیــت مىکــرد.
او پــس از تثبیــت َ
امامتــش در محیــط خفقــانآور سیاســی آن روزگار ،در دفــاع از بنیــاد تشــیع،
هیــچ كوششــی را فرونمیگــذارد؛ چنانکــه بــه کارهــای فرهنگــی بنیادیــن در ایــن زمینــه دســت زد
كــه مؤثرتریــن آنهــا ،تربیــت یــاران برجســته و موثــق و ناقــل و ناشــر دانشهــاى آن حضــرت بــود .این
شــاگردان از جایهــای گوناگــون نــزد امــام؟ع؟ میرفتنــد و حدیــث را مســتقیم از او فرامیگرفتنــد
یــا بــه ســائق پرســشهایی ،بــه دیــدارش میشــتافتند و امــام در محافــل مختلــف در قالــب
گفتارهایــی یــا گاهــی در قالبــی نوشــتاری (نامــه) ،آنهــا را پاســخ میگفــت .رجــال طوســی از  116یــار
امــام جــواد؟ع؟ نــام بــرده اســت کــه  37تــن از آنــان ،ایرانــی بودنــد (طوســی ،)398 ،1380 ،امــا بــا
توجــه بــه دیگــر کتابهــای رجالــی ،شــمار یــاران ایرانــی آن حضــرت ،از هفتــاد فراتــر مـیرود .البتــه
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ایــن آمــار در ســنجش بــا دوره پیشــین ،انــدك اســت؛ زیــرا اوضــاع و احــوال اجتماعــى و سیاســى هــر
یــک از امامــان ،یكســان نبــود .بــرای نمونــه ،زمینههــای اجتماعــی روزگار امــام باقــر و صــادق؟ع؟
بــرای شــاگردپروری فراهــم بــود؛ چنانکــه راویــان حدیــث حضــرت صــادق؟ع؟ بیــش از چهــار هــزار
تــن بودنــد ،امــا از دوره امــام جــواد تــا امــام عســکرى؟ع؟ ،بــر اثــر فشــارهاى سیاســى و نظــارت شــدید
دربــار خالفــت بــر کارهــای آنــان ،دامنــه تالشهایشــان بســی کوتــاه شــد و از ای ـنرو ،شــمار راویــان
و پــروردگان مكتبشــان ،بســیار کاهــش یافــت .پــس اینکــه شــمار یــاران امــام جــواد بــه  116و شــمار
روایات منقول از او به  421میرســد (حســینیان مقدم ،)338 ،2 ،1384 ،شــگفتیبرانگیز نیســت؛
زیرا آن حضرت کانون پایش سیاســی شــدید دســتگاه خالفت بود و از ســوی دیگر ،زود به شــهادت
رســید؛ چنانکــه بــه اتفــاق دانشمنــدان ،عمـ َـرش از  25ســال نگذشــت.
بــاری ،در جرگــه همیــن شــمار انــدک از یــاران و راویــان امــام جــواد ،چهرههــاى درخشــان
و برجســته ایرانــی همچــون علــى بنمهزیــار ،زكریــا ب ـنآدم ،حســین بنســعید اهــوازى ،احمــد
بنمحمــد بنخالــد برقــى دیــده میشــوند کــه هــر یــک از آنــان وزنــهای در تــرازوی علمــى و
فقهــى اســت و برخــى از آنــان آثــار فــراوان دارنــد .ایــن یــاران بــا نقــل روایــت و تألیــف آثــار حدیثــی
كــه بیشتــر بــه موضو عهــای فقهــی و كالمــی معطوفنــد ،بــه انتقــال اندیشــه امامــان و پایــداری
تشــیع خدمــت رســاندند .جایــگاه یــاران ایرانــی ایشــان در علــم حدیــث و روایــت بــا تكیــه بــر
كتــب اربعــه شــیعه ،بدیــن شــرح گــزارش و بررســی میشــود:
 .1ابراهیم بنشیبه کاشانی اصفهانی

ابراهیــم بنشــیبه مــوالی بنیاســد ،خاســتگاهش كاشــان و از اصحــاب امــام جــواد (طوســی
 )398 ،1380،و محــدث بــود (خویــی ،بیتــا .)236 ،1 ،احمــد بنمحمــد بننصــر البزنطــی
و موســی بنجعفــر بنوهــب از وی روایــت نقــل کردهانــد (طوســی .)398 ،1380،یــک روایــت
در بــاب نمــاز در حرمیــن (در الکافــی) ،دو روایــت در بــاب فضــل مســاجد و حــج (در التهذیــب)
مســتقیم از امــام جــواد؟ع؟ و یــک روایــت در بــاب نمــاز در حرمیــن (در االســتبصار) ،از ابراهیــم
بنشــیبه نقــل کردهانــد كــه بــا توجــه بــه شــباهت روایــت االســتبصار بــا روایــت الكافــی ،آنهــا را
مکـ َـرر میتــوان دانســت .صــدوق در مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از ابراهیــم بنشــیبه نقــل نکــرده
اســت .بنابرایــن ،تنهــا چهــار روایــت از او در كتــب اربعــه یافــت میشــود كــه یكــی آنهــا مکــرر
اســت .ایــن روایــات بیشتــر درونمای ـهای فقهــی دارنــد.
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 .2ابراهیم بنمهزیار اهوازی

ابواســحاق اهــوازی ،از اصحــاب امــام جــواد؟ع؟ و از ســفیران امــام مهــدی؟ع؟ و از «ابــواب»
شــهیر حدیــث بــود (طوســی .)399 ،1380 ،کتــاب البشــارات در دانــش حدیــث از اوســت
(نجاشــی 1418 ،ق15 ،؛ ابطحــی ،بیتــا .)525 ،1 ،گمــان مــیرود البشــارات او البشــارات
بــرادرش علــی بــوده باشــد كــه ابراهیــم آن را روایــت كــرده و نجاشــی آن را بــه نــام راوی ثبــت
كــرده اســت .حســین بنعبیــداهلل از احمــد بنادریــس از محمــد بنعبدالجبــار دربــاره البشــارات
ابراهیــم خبــر آوردهانــد (عطــاردی 1410 ،ق .)293 ،شــمار روایتهــای منقــول از وی  43اســت
(دوازده روایــت در الکافــی ،شــش روایــت در االســتبصار 22 ،روایــت در التهذیــب  22و ســه روایــت
در مــن ال یحضــره الفقیــه) .بیشتــر ایــن روایــات فقهــی و بــه احــكام نمــاز ،روزه ،حــج ،زكات و
خمــس ناظرنــد .ایــن روایــات بــه واســطه بــرادرش علــی بنمهزیــار نقــل شــده اســت.
 .3ابراهیم بنهاشم قمی

ابواســحاق قمــی (همــان) از یــاران و راویــان امــام رضــا ،امــام جــواد ،امــام هــادی و امــام
حســن عســکری؟ع؟ بــود (عطــاردی 1410 ،ق .)294 ،گویــی ابراهیــم در عصــر امــام کاظم؟ع؟
هنــگام وفــات امــام در  183یــا  186یــا  189قمــری متولــد شــده؛ زیــرا خبــری دربــاره دیــدار او
بــا آن امــام نرســیده اســت (ابطحــی ،بیتــا .)255 ،1 ،وی کتابهــای نــوادر و قضایــای امیــر
المؤمنیــن؟ع؟ (عجائــب احــکام امیــر المؤمنیــن) را در حدیــث ،ســامان داد (نجاشــی 1418 ،ق.)16 ،
قضایــای امیــر المؤمنیــن؟ع؟ را محمــد بنعلــی بنابراهیــم بنهاشــم از پــدرش علــی و از پــدر علــی،
ابراهیــم بنهاشــم روایــت کــرده و بــه گفتــه کســانی ،نســخهای از آن نــزد ســید محســن امیــن
عاملــی در شــام و نســخهای از آن بــه خــط ابوالنجیــب عبدالرحمــان بنمحمــد بنعبدالکریــم
کوفــی در  528قمــری موجــود بــوده کــه ســید محســن در معــادن الجوهــر از آن بــا عنــوان عجائــب
احــکام امیرالمؤمنیــن یــاد کــرده اســت (طهرانــی 1408 ،ق .)152 ،17 ،نویســندگان کتــب اربعــه
 5281روایــت از وی نقــل کــرده کــه بیشتــر آنهــا فقهــی و البتــه َ
مکررنــد .کلینــی در الکافــی از
طریــق علــی فرزنــد ابراهیــم 3677 ،حدیــث از طریــق ابوهدیــه از انــس و از اصحــاب امــام جعفــر
صــادق؟ع؟ ،طوســی در التهذیــب  1145و در االســتبصار  414روایــت و صــدوق در مــن الیحضــره
الفقیــه  45روایــت از وی نقــل کــرده اســت.
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 .4ابراهیم بن ابیمحمود خراسانی

ابراهیــم بــن ابــی محمــود ،نابینــا (عطــاردی ،الــف 1410 ،ق )251 ،و از یــاران امــام کاظــم،
َّ
امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ بــود (قزوینــی 1414 ،ق .)97 ،او کتابــی بــه نــام ألفــه نوشــت کــه
گمــان مــیرود ،حدیثــی بــوده باشــد (همــان) .طهرانــی نیــز کتــاب الحدیــث را از مصنفــات
حدیثــی وی خوانــده کــه نجاشــی بــا چهــار واســطه آن را از وی روایــت کــرده اســت (طهرانــی،
 .)378 ،2 ،1376نویســندگان كتــب اربعــه ســی روایــت از وی نقــل کردهانــد (هشــت روایــت
منجســات بــدن و جامــه نمازگــزار و وجــوب
در الكافــی ،ســه روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره ِ
شتــر
نمــاز جمعــه ،چهــارده روایــت در التهذیــب و پنــج روایــت در االســتبصار دربــاره رعــاف) .بی 
ایــن روایــات فقهــی و مکـ َـرر ،امــا بیواســطه از امــام رضــا؟ع؟ رســیدهاند.
 .5ابراهیم بنمحمد همدانی

وی از اصحــاب امــام رضــا ،امــام جــواد ،امــام هــادی و امــام حســن عســکری؟ع؟ و از ُوکالی
امــام رضــا؟ع؟ در ناحیــه مقدســه بــود (طوســی )409 ،1380،کــه چهــل بــار بــه حــج رفــت (عالمه
حلــی 1422 ،ق .)52 ،ابراهیــم بنهاشــم قمــی از راویــان او بــود (قمــی .)7 ،1369 ،کتابــی از
وی در دســت نیســت .هجــده روایــت از او در برخــی از کتــب اربعــه آمــده اســت ُ(نــه روایــت در
ُ
الكافــی ،هفــت روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه ،دو روایــت در التهذیــب دربــاره خمــس و غنائــم و
ِبینــات) .روایتــی از او در االســتبصار نیســت .بیشتــر روایــات منقــول از او فقهیانــد.
 .6احمد بنحماد مروزی

وی از اصحــاب امــام جــواد و امــام هــادی؟ع؟ بــود (قزوینــی 1414 ،ق .)123-122 ،بــه
َ
گــزارش کشــی ،محمــودی فرزنــد احمــد بنحمــاد گفتــه اســت :ابوجعفــر (امــام جــواد) بــرای
َ
َ
ُ
ُ
پــدرم چنیــن نوشــت« :ثــم وفیــت کل َنفــس ِبمــا ک َســبت و ُهــم ال یظلمــون» و فرمــود :مــا در دنیــا
از یکدیگــر پراکنــده شــدهایم و هــر یــک از مــا در شــهری می َزیــد .هــر کــس َ
امامــش را دوســت
داشــته باشــد ،حتــی ا گــر از وی دور باشــد ،بــا او خواهــد بــود ،امــا آخــرت جــای اســتقرار اســت و
َ
همــه بــا هــم خواهنــد بــود» .کشــی همچنیــن در رجــال خــود آورده اســت :ابوعلــی محمــودی
فرزنــد احمــد بنحمــاد میگویــد :امــام جــواد؟ع؟ بــرای مــن نوشــت :پــدرت درگذشــت .خداونــد
از او و شــما خشــنود باشــد! پــدر شــما نــزد مــا پســندیده بــود و از حـ ّـد خــود تجــاوز نکــرد و بــر طریقــه
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خــود ثابــت مانــد (طوســی  1404،ق833 ،2 ،؛ حلــی 1422 ،ق .)323 ،نویســندگان كتــب
اربعــه روایتــی از وی نقــل نکردهانــد.
 .7احمد بنحمزة قمی

وی از یــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ (طوســی )409 ،1380،و از وزیــران حکومــت عباســی
(عطــاردی 1410 ،ق )321 ،و محدثــان قمــی بــود کــه در کتــاب النــوادر را در اینبــاره نوشــت
(نجاشــی 1418 ،ق .)90 ،نویســندگان كتــب اربعــه  26روایــت از وی نقــل کردهانــد (چهــار
روایــت در االســتبصار دربــاره زكات ،ذبایــح و ارث ،پانــزده روایــت در التهذیــب دربــاره صدقــه ،صیــد
و ذبایــح و زكات ،چهــار روایــت در الكافــی دربــاره نــوادر ،زكات و تقیــه و ســه روایــت در مــن ال
یحضــره الفقیــه دربــاره وقــف ،صدقــه و نــوادر از احمــد بنحمــزه) کــه بیشتــر آنهــا فقهــی اســت.
 .8احمد بناسحاق بنعبداهلل بناشعری قمی

وی از یــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ (قزوینــی 1414 ،ق122 ،؛ برقــی 1419 ،ق )133 ،و
نماینــده مــردم قــم نــزد امامــان بــود و مســائل مهمــی را از آنــان فراگرفــت (حلــی 1422 ،ق)63 ،
و بــه فرمــان امــام حســن عســکری؟ع؟ مســجدی را بــه نــام ایشــان در قــم ســاخت (قزوینــی،
 1413ق .)60 ،کتــاب مســائل الرجــال البــی الحســن الثالــث (پرس ـشهایی از امــام دربــارة احــوال
راویــان) (نجاشــی 1418 ،ق )91 ،نوشــته اوســت .نویســندگان كتــب اربعــه  62روایــت از وی
نقــل کردهانــد (چهــار روایــت در الكافــی ،پنــج روایــت در االســتبصار ،پانــزده روایــت در التهذیــب و
دو روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه) كــه بیشتــر آنهــا فقهــی اســت.
 .9احمد بن ابیعبداهلل محمد بنخالد برقی قمی

شــیخ طوســی وی را از یــاران امــام جــواد؟ع؟ دانســته اســت (طوســی .)398 ،1380،آثــار او در
زمینــه حدیــث چنینند :محاســن ،التحریف ،علل الحدیــث ،معانی الحدیث و التحریف ،فضل القــرآن (در
بردارنــدة علــم قــرآن ،تفســیر و حدیــث) و الروایــة (نجاشــی 1418 ،ق .)77-76 ،تنهــا كتاب بازمانده
از وی ،محاســن اســت كــه  2700روایــات کمابیــش نامکــرر ناظــر بــه بیــش از صــد بــاب از ابــواب فقهــی
و احــکام و آداب و علــل شــرایع و توحیــد و دیگــر موضوعــات اصــول و فــروع ،در بــردارد.
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ُ
محدث ا َرموی این کتاب را به دو بخش تقسیم کرده تا خوا ِنشش آسانتر باشد:
 .1بخشــی در بردارنــده االشــكال و القرائــن ،ثــواب االعمــال ،عقــاب االعمــال ،كتــاب الصفــوه
و النــور و الرحمــه ،كتــاب مصابیــح ظلــم؛
 .2بخشی در بردارنده العلل ،السفر ،المأ كل ،الماء ،المنافع ،المرافق (برقی ،بیتا.)298 ،
شــیخ صــدوق در تألیــف علــل الشــرایع و معانــی االخبــار و توحیــد و ثــواب االعمــال و خصــال و ،...از
محاســن احمــد برقــی اســتفاده کــرده اســت (صــدوق .)17 ،1 ،1367 ،همچنیــن روایات بســیاری
از محاســن دربــاره احــکام فقهــی در وســائل الشــیعه شــیخ حــر عاملــی دیــده میشــود .نویســندگان
کتــب اربعــه احمــد برقــی را «احمــد بنمحمــد بنخالــد برقــی»« ،احمــد بــن ابیعبــداهلل» و
«احمــد بنمحمــد برقــی» خوانــده و بــا احتســاب روایــات منســوب بــه ایــن ســه عنــوان1155 ،
روایــت از او نقــل کردهانــد ( 838روایــت در الكافــی 261 ،روایــت در التهذیــب ،پنجــاه روایــت در
االســتبصار و شــش روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه) .احمــد بیشتــر روایــات را بــه واســطه پــدرش
محمــد و جــدش خالــد نقــل کــرده اســت .روایــات او نیــز نیــز بیشتــر بــه موضوعــات فقهــی ماننــد
اطعمــه و اشــربه ،نــکاح ،حــج ،طــاق و نمــاز ناظرنــد.
 .10احمد بنمحمد بنعیسی اشعری قمی

بــه گفتــه شــیخ طوســی او از یــاران امــام رضــا و امــام جواد و امــام هادی؟ع؟ (طوســی،1380،
 379و  )409و كتــاب النــوادر دربــاره حدیــث از اوســت (نجاشــی 1418 ،ق .)82 ،نــوادر ابوجعفــر
اشــعری از مــدارك َ
معتمــد صــدوق در ســاماندهی مــن ال یحضــره الفقیــه بــه شــمار مـیرود (صــدوق،
ّ
 )15 ،1 ،1367کــه  37بــاب دارد و بیشتــر َ
روایاتــش فقهــی (ناظــر بــه صــوم ،نــذر ،كفــارات،
نــكاح ،مناســك ،حــدود ،دیــات و مكاســب) اســت .ایــن كتــاب  456حدیــث و  28آیــه قرآنــی در
بــردارد .نویســندگان كتــب اربعــه  1699روایــت از وی نقــل کردهانــد ( 814روایــت در الكافــی،
 283روایــت در االســتبصار 595 ،روایــت در التهذیــب و هفــت روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه) .ایــن
آمــار بــر كثــرت احادیــث منقــول از او داللــت میکنــد کــه بیشترشــان فقهــی اســت.
 .11ادریس قمی

کنیــه وی ابوالقاســم و از یــاران امــام جــواد؟ع؟ بــود (خویــی ،بیتــا )15 ،3 ،و در قــم
میزیســت و از ایـنرو ،بــه «قمــی» شــهیر شــد .نویســندگان برخــی از کتــب اربعــه چهــار روایــت از

یش هعبرا بتك رب دیکأت اب ثیدح

ملع رد ؟ع؟داوج ماما یناریا باحصا هاگیاج 15 ₪

او نقــل کردهانــد (یــک روایــت در الكافــی دربــاره اخــراج روح مؤمــن و كافــر ،دو روایــت در التهذیــب
دربــاره خلــق و زیــادات و یــک روایــت در االســتبصار دربــاره خلــق) .نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه
روایتــی از وی نقــل نکــرده اســت.
 .12بكر بنصالح رازی ّ
(ضبی)

او از یــاران امــام جــواد؟ع؟ و بــه رازی ،ضبــی و دارمــی ملقــب بــود (قزوینــی 1414 ،ق41 ،؛
حلــی 1422 ،ق .)327 ،نجاشــی او را از یــاران امــام رضــا؟ع؟ و موالــی بنیضبــه و ســاكن ری
دانســته اســت (قزوینــی 1414 ،ق41 ،؛ حلــی 1422 ،ق .)327 ،عالمــه حلــی او را از راویــان
امــام موســی بنجعفــر؟ع؟ و یــاران امــام جــواد؟ع؟ می َ
خوانــد (همــان) .النــوادر در حدیــث
نوشــته اوســت کــه راویــان گوناگونــی آن را نقــل کردهانــد (نجاشــی 1418 ،ق109 ،؛ طهرانــی،
 .)393 ،6 ،1376بیشتــر روایــات بكــر بنصالــح ا كنــون در كتابهــای كلینــی و صــدوق
دیــده میشــوند كــه بیشتــر آنهــا را محدثــان قمــی نقــل کردهانــد .شــماری از کتــب اربعــه 86
روایــت از او در بردارنــد ( 63روایــت در الكافــی ،شــانزده روایــت در التهذیــب و هفــت روایــت در
االســتبصار) .نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از وی نقــل نکــرده اســت .بیشتــر روایــات او
نیــز بــه موضو عهــای فقهــی َ
ناظرنــد.
 .13حسن بنسعید بنحماد اهوازی

شــیخ طوســی او را از یــاران امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ دانســته اســت (طوســی،1380،
 .)399کنیــة حســن ابومحمــد و جـ ّـدش مهــران از موالــی امــام ســجاد؟ع؟ بــود (طوســی ،بیتــا،
90؛ نجاشــی 1418 ،ق .)58 ،كتــاب حقــوق المؤمنبــن و فضلهــم نوشــته اوســت (نجاشــی1418 ،
ق58 ،؛ اردبیلــی غــروی حائــری 1403 ،ق .)202 ،1 ،وی همچنیــن از راویــات كامــل الزیــارات
بــه شــمار م ـیرود .نویســندگان كتــب اربعــه پانــزده روایــت از وی نقــل کردهانــد َ(ده روایــت در
الكافــی ،دو روایــت در التهذیــب دربــاره نمــاز و زكات ،دو روایــت در االســتبصار دربــاره ایــام ِنفــاس و
ُمتعــه و یــک روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره ّرد و قبــول شــهادت) کــه بیشتــر آنهــا فقهــی
اســت.
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 .14حسین بنسعید بنحماد اهوازی

نســعید از یــاران امــام رضــا و امــام جــواد و
جــد او مهــران غــام علــی بنحســین؟ع؟ و حســین ب 
امــام هــادی؟ع؟ بــود .حســین بــا بــرادرش حســن از کوفــه بــه اهــواز رفــت؛ ســپس در قــم نــزد حســن
بنابــان مانــد (طوســی 1380 ،ق399 ،؛ حلــی 1422 ،ق .)114 ،كتابهــای الزهــد و المؤمــن نوشــته
اوســت (شوشــتری .)423 ،1 ،1365 ،الزهــد  290حدیــث و المؤمــن دویســت حدیــث در بــردارد .1الزهــد
یپــردازد و بــه
کتابــی اخالقــی ـ تربیتــی اســت و المؤمــن بیشتــر بــه دشــواریهای مؤمنــان در دنیــا م 
رفتارهــای نیکــو دربــاره بــرادر مؤمــن توصیــه میکنــد .کتابهــای حســین بنســعید از مســتندات
شــیخ صــدوق در مــن ال یحضــره الفقیــه اســت (صدوق .)15 ،1 ،1367 ،نویســندگان كتب اربعــه 3307
روایــت از وی نقــل کردهانــد ( 550روایــت در الكافــی 977 ،روایــت در االســتبصار 1761 ،روایــت در
التهذیــب و نــوزده روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه) کــه بیشتــر آنهــا بــه موضو عهــای فقهــی َ
ناظرنــد.
نســعید اســت.
کمابیــش پنجــاه درصــد درونمایــه التهذیــب شــیخ طوســی ،روایــات حســین ب 
 .15حسین بنمحمد اشعری قمی

َ
وی از یــاران امــام جــواد؟ع؟ (طوســی )400 ،1380 ،و محدثــان موثــق اهــل حدیــث و
مشــایخ رئیــس المحدثیــن شــیخ محمــد بنیعقــوب كلینــی رازی بــود (شوشــتری،1 ،1365 ،
 )428کــه النــوادر را نوشــت (نجاشــی 1418 ،ق .)66 ،نویســندگان كتــب اربعــه 159روایــت از
وی نقــل کردهانــد ( 147روایــت در الكافــی ،چهــار روایــت در التهذیــب ،دو روایــت در االســتبصار
و شــش روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه) کــه بیشتــر آنهــا بــه موضوعــات فقهــی معطوفنــد .وی
افــزون بــر امامــان كاظــم ،رضــا و جــواد؟ع؟ ،از محمــد بنعلــی بنبنــان طلحــی و عبدالرحمــان
بــن ابینجــران روایــت كــرده اســت.
 .16حمدان بناسحاق خراسانی (دسوایی)

او از یــاران امــام جــواد و امــام هــادی؟ع؟ بــود (قزوینــی 1414 ،ق )165 ،کــه كتابــی بــه نــام
النــوادر نوشــت (نجاشــی 1418 ،ق .)139 ،تنهــا نویســنده الكافــی ســه روایــت (دو روایــت دربــاره
زیــارت قبــور ائمــه و یــك روایــت دربــاره العقیقــه) از وی نقــل کــرده اســت.
 .1این دو کتاب به فارسی ترجمه شدهاند.
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 .17حمزه بنیعلی اشعری قمی

وی از یــاران و راویــان امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ بــود (حلــی 1422 ،ق .)121 ،احمــد
بنمحمــد بنعیســی ،احمــد بــن ابیعبــداهلل ،ســعد بنعبــداهلل ،محمــد بناحمــد بنیحیــی،
محمــد بنعلــی بنمحبــوب و صفــار از راویــان وی بــه شــمار میرونــد (خویــی ،بیتــا،6 ،
 .)283او كتابــی بــه نــام الحدیــث دارد (طهرانــی .)393 ،2 ،1376 ،برخــی از نویســندگان
کتــب اربعــهَ ،ده روایــت از او نقــل کردهانــد (ســه روایــت در الكافــی دربــاره اهــل شــهادت ،روزه
یــوم الشــك و حــج ،چهــار روایــت در التهذیــب دربــاره غســل ،احــكام ســهو ،روزه یــوم الشــك و
قضــای روزه رمضــان و ســه روایــت در االســتبصار دربــاره اســتعمال آب ،روزه یــوم الشــك و فطریــه
شتــر روایــات
پایــان رمضــان) .نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از وی نقــل نکــرده اســت .بی 
منقــول از او فقهیانــد.
 .18داود بنمهزیار اهوازی

او از یــاران امــام جــواد؟ع؟ بــود (طوســی )401 ،1380 ،و بــرادر علــی بنمهزیــار از محدثــان
شــیعه بــود (خویــی ،بیتــا133 ،7 ،؛ قهپایــی .)293 ،2 ،1384 ،از آثــار حدیثــی او گزارشــی در
دســت نیســت .نویســندگان برخــی از کتــب اربعــه چهــار روایــت از او نقــل کردهانــد (دو روایــت در
الكافــی دربــاره نــكاح و حدیــث القبــاب ،یــک روایــت در التهذیــب دربــاره غســل و كیفیــت غســل
جنابــت و یــک روایــت در االســتبصار دربــاره غســل) .نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از وی
نقــل نکــرده اســت .ایــن روایــات هــم فقهیانــد.
 .19ریان بنصلت اشعری قمی

خاســتگاه او خراســان و از راویــان امــام رضــا و یــاران امــام جــواد؟ع؟ بــود (حلــی 1422 ،ق،
 )145کــه كتــاب فــرق میــان اآلل و ُ
االمــه (شــامل كالم امــام رضــا) را گــرد آورد (شوشــتری،1340 ،
143 ،4؛ نجاشــی .)165 ،آقابــزرگ طهرانــی از ایــن مجموعــه بــا عنــوان کتــاب الحدیــث یــاد
کــرده و ابــن غضائــری گفتــه نســخهای را از آن نــزد ریــان بنشــبیب دیــده (طهرانــی 1408 ،ق،
 )332 ،6و شــیخ صــدوق روایــات آن را در عیــون اخبــار الرضــا نقــل کــرده اســت (جاللــی حســینی،
 1422ق .)218 ،1 ،نویســندگان کتــب اربعــه ســیزده روایــت از او نقــل کردهانــد (شــش روایــت
در الكافــی ،دو روایــت در االســتبصار ،چهــار روایــت در التهذیــب و یــک روایــت در مــن ال یحضــره
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الفقیــه) .ایــن روایــات بــه والیتعهــدی امــام رضــا؟ع؟ ،حركــت امــام بــرای برگــزاری آییــن نمــاز
عیــد ،زمــان تولــد ایشــان ،آداب جنــگ و احــکام فقهــی نمــاز ،روزه ،زكات و اجــارات و ...ناظرند.
 .20زكریا بنآدم قمی (ابویحیی)

وی از یــاران امــام كاظــم ،امــا رضــا و امــام جــواد؟ع؟ (قزوینــی 1414 ،ق )188 ،و محدثــان
و راویــان حدیــث بــود (اردبیلــی غــروی حائــری 1403 ،ق .)330 ،1 ،کتــاب مســائل امــام رضــا
(پرســشهایی از امــام و پاســخ امــام بــه آن پرســشها) (نجاشــی 1418 ،ق174 ،؛ طوســی،
بیتــا )144 ،نوشــته اوســت .نویســندگان كتــب اربعــه  41روایــت از وی نقــل کردهانــد (هشــت
روایــت در الكافــی ،چهــار روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره نمــاز در ســفر و صیــد و ذبایــحَ ،ده
روایــت در االســتبصار و نــوزده روایــت در التهذیــب) .روایــات او فقهیانــد.
 .21سعد بنسعد االحوص اشعری قمی

او از یــاران امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ بــود كــه امــام جــواد؟ع؟ از خداونــد بــرای او جــزای
خیــر خواســت (حلــی 1422 ،ق155 ،؛ نجاشــی 1418 ،ق .)179 ،او كتابهــای الحدیــث
المبـ ّـوب َ
َ
(مرتــب) و الحدیــث غیــر المبـ ّـوب
(نامرتــب) را نوشــته (نجاشــی 1418 ،ق179 ،؛ طهرانی،
 )398 ،2 ،1376کــه کتــاب مبــوب او را عبــاد بنســلیمان و غیــر مبــوب او را محمــد بنخالــد
برقــی روایــت کــرده اســت (همــان .)335 ،6 ،وی همچنیــن كتــاب مســائل امــام رضــا را گــرد آورد
(نجاشــی 1418 ،ق .)179 ،نویســندگان كتــب اربعــه  118روایــت از وی نقــل کردهانــد (32
روایــت در الكافــی ،یــازده روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه 28 ،روایــت در االســتبصار و  47روایــت در
التهذیــب) کــه بیشتــر آنهــا فقهیانــد.
 .22اباسعید سهل بنزیاد آدمی رازی

او اهــل ِری و از یــاران امــام جــواد ،امــام هــادی و امــام حســن عســکری؟ع؟ بــود (طوســی،
401 ،1380؛ طوســی 1404 ،ق )837 ،2 ،کــه كتابهــای التوحیــد و النــوادر را در حدیــث نوشــت
(نجاشــی 1418 ،ق185 ،؛ قزوینــی 1414 ،ق .)341 ،التوحیــد او را علــی بنمحمــد معــروف
بــه عــان کلینــی رازی و جعفــر بنقولویــه روایــت کردهانــد (طهرانــی 1408 ،ق ،)480 ،4 ،امــا
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اکنــون هیــچ یــک از آنهــا در دســت نیســت .مجلســی اول در شــرح فقیــه در بــاب صلــوات ب
رمیــت ،او را توثیــق کــرده و َ
روایتــش را «از جهــت او» صحیــح شــمرده و او را بســیار بــزرگ داشــته
اســت (قمــی .)141 ،1369 ،نویســندگان كتــب اربعــه 1853روایــت از وی نقــل کردهانــد (1274
روایــت در الكافــی 438 ،روایــت در التهذیــب 136 ،روایــت در االســتبصار و پنــج روایــت در مــن ال
یحضــره الفقیــه) کــه بیشتــر آنهــا فقهیانــد.
 .23ابوالفضل شاذان بنخلیل نیشابوری

او از راویــان و یــاران امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ و محدثــان بزرگــوار (خویــی ،بیتــا9 ،9 ،؛
طوســی )402 ،1380 ،و شــاگردان یونــس بنعبدالرحمــان (یــار امــام رضــا) بــود (حلــی1422 ،
ق .)169 ،روایــات بســیاری از او دربــاره موضو عهــای گوناگــون فقهــی نقــل کردهانــد (اردبیلــی
غــروی حائــری 1403 ،ق .)398 ،1 ،از وی كتابــی دربــاره حدیــث گــزارش نشــده اســت .برخــی
از نویســندگان کتــب اربعــه ســیزده روایــت از او نقــل کردهانــد (شــش روایــت در الكافــی ،ســه
روایــت در االســتبصار دربــاره مســح و نمــاز و چهــار روایــت در التهذیــب دربــاره وضــو ،جنابــت و
حیــض) .نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از وی نقــل نکــرده اســت.
 .24ابوالخیر صالح بن ابیحماد مسلمه (سلمه) رازی

او از یــاران امــام جــواد ،امــام هــادی و امــام حســن عســکری؟ع؟ بــود کــه خطــب امیــر
المؤمنیــن و النــوادر را در زمینــه حدیــث نوشــت (طوســی416 ،1380 ،؛ قزوینــی 1414 ،ق.)193 ،
ابنندیــم در فهرســت بــه نقــل از احمــد برقــی و نجاشــی در رجــال بــه واســطه ســعد بنعبــداهلل
اشــعری ،از خطــب امیــر المؤمنیــن او یــاد کــرده اســت (طهرانــی 1408 ،ق .)190-189 ،7 ،برخــی از
نویســندگان کتــب اربعــه  56روایــت فقهــی از او آوردهانــد ( 44روایــت در الکافــی ،یــازده روایــت
در التهذیــب ،یــک روایــت در االســتبصار دربــاره البیــوع) .نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از
وی نقــل نکــرده اســت.
 .25ابوالفضل عباس بنمعروف اشعری قمی

او غــام جعفــر بنعمــران بنعبــداهلل اشــعری قمــی (نجاشــی 1418 ،ق )281 ،و از یــاران و
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راویــان موثــق امــام جــواد؟ع؟ بــود کــه كتــاب النــوادر در حدیــث نوشــته اوســت (خویــی ،بیتا،9 ،
 .)248نویســندگان كتــب اربعــه 140روایــت فقهــی از وی نقــل کردهانــد ( 31روایــت در الكافــی،
چهــارده روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه 54 ،روایــت در االســتبصار و  41روایــت در التهذیــب).
بیشتــر روایــات او بــه واســطه شــیخ صــدوق در كتابهــای روایــی آمــده اســت.
 .26عبد الجبار نهاوندی

وی از یــاران امــام جــواد (طوســی 1380 ،ق )404 ،و آزاده شــده ایشــان بــود كــه الحدیــث
و العتــق ( 213ق) را نوشــت (طهرانــی .)402 ،2 ،1376 ،الحدیــث او را احمــد بــن ابیعبــداهلل
برقــی روایــت کــرده اســت (طهرانــی 1408 ،ق .)342 ،6 ،تنهــا نویســنده التهذیــب یــک روایــت
دربــاره فضــل زیــارت امــام حســین؟ع؟ از وی نقــل کــرده کــه در جلدهــای گوناگــون معجــم رجــال
الحدیــث مکـ َـرر آمــده اســت.
 .27عبدالسالم بنصالح (ابوالصلت هروی)

او از یــاران امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ بــود (قزوینــی 1414 ،ق .)208 ،خطیــب بغــدادی
میگویــد :عبدالســام بنصالــح مــوالی عبدالرحمــان بنســمرة قرشــی در طلــب حدیــث بــه
بصــره و كوفــه و حجــاز و یمــن رفــت و احادیــث بســیاری از حمــاد بنزیــد و مالــك بنانــس و
عبدالــوارث بنســعید و عبــداهلل ابنادریــس و عبــاد ابنالعــوام و ســفیان بنعیینــة و عبدالــرزاق
بنهمــام شــنید .او در روزگار مأمــون بــه قصــد جهــاد بــه مــرو کوچیــد .مأمــون سـ َ
ـخنش را شــنید
َ
خاصانــش درآورد .او در محضــر مأمــون بــا بشــر
و بــه او عالقهمنــد شــد؛ چنانکــه او را بــه جرگــه
مریســی در ّرد مرجئــه و جهمیــه و زنادقــه و قدریــه مناظــره (عطــاردی ،الــف 1410 ،ق 281 ،و
 )288و حدیــث «سلســله الذهــب» را در نیشــابور از امــام رضــا؟ع؟ نقــل كــرد .ابوصلــت پــس از
شــهادت امــام رضــا؟ع؟ از خراســان بــه عــراق رفــت و در بغــداد ســاكن شــد ،امــا بــر اثــر مخالفتــش
بــا نظــر خلــق قــرآن كــه نــزد مأمــون پذیرفتــه بــود ،ناگزیــر بــه نیشــابور ســفر کــرد و در آنجــا مانــد
(همــان .)293،روایتــی از او در كتــب اربعــه نیســت.

یش هعبرا بتك رب دیکأت اب ثیدح

ملع رد ؟ع؟داوج ماما یناریا باحصا هاگیاج 21 ₪

 .28عبدالعزیز بنمهتدی اشعری قمی

او از یــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ بــود (همــان .)298 ،بیشتــر روایتــش بــه صــورت
َ
شــفاهی و كتبــی بــه امــام هشــتم؟ع؟ منســوبند ،امــا از امــام صــادق؟ع؟ نیــز روایاتــی را بــا واســطه
نقــل كــرده اســت .تنهــا ســه روایــت فقهــی از او در الكافــی هســت.
 .29عبداهلل بنصلت قمی

او از یــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ و خانــهاش از ســده دوم تــا چهــارم ،جایــگاه علــم و
حدیــث و فقــه بــود .بــرادرش علــی بنصلــت و فرزنــدان و نوادگانــش از محدثــان بــزرگ مــاوراء
النهــر بــه شــمار میرفتنــد (همــان309 ،؛ طوســی .)403 ،1380 ،او كتابــی بــه نــام الحدیــث
نوشــته اســت (طهرانــی 1376 ،ق .)404 ،2 ،تنهــا هفــت روایــت فقهــی از او در الكافــی هســت.
 .30عبداهلل بنمحمد حضینی اهوازی

وی از یــاران امــام جــواد؟ع؟ بــود (ســحاب )224 ،2536 ،كــه وكالــت امــام رضــا و امــام
جــواد؟ع؟ را نیــز بــر عهــده داشــت (جبــاری .)502 ،2 ،1382 ،كتــاب المســائل للرضــا نوشــته
اوســت (نجاشــی 1418 ،ق227 ،؛ خویــی ،بیتــا .)319 ،10 ،گمــان مــیرود او مســائلی را از
امــام پرســیده و آن حضــرت بدانهــا پاســخ گفتــه و او آنهــا را در ایــن اثــر گــرد آورده باشــد .روایتــی
از او در کتــب اربعــه نیســت.
 .31عبداهلل بنمحمد بنحماد رازی

وی از یــاران امــام جــواد؟ع؟ بــود (طوســی )403 ،1380 ،کــه کتــاب النــوادر الحکمــه را در
حدیــث نوشــت (خویــی ،بیتــا .)320 ،10 ،روایتــی از وی در كتــب اربعــه نیســت.
 .32علی بنمهزیار دورقی اهوازی

علــی بنمهزیــار از یــاران امــام رضــا ،امــام جــواد و امــام هــادی؟ع؟ بــود كــه  33كتــاب نوشــت
(اب ـنداود142 ،1392 ،؛ طوســی .)403 ،1380 ،کتابهــای البشــارات و النــوادر نوشــته اوســت
(نجاشــی 1418 ،ق .)253 ،کتابهــای علــی بنمهزیــار از مســتندات مــن ال یحضــره الفقیــه شــیخ
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صــدوق بــه شــمار مــیرود (صــدوق .)15 ،1 ،1367 ،نویســندگان كتــب اربعــه  397روایــت
فقهــی از وی نقــل کردهانــد ( 128روایــت در الكافــی 68 ،روایــت در االســتبصار 179 ،روایــت در
التهذیــب و  22روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه) .علــی بنمهزیــار روایــت صریحــی دربــاره نــص امــام
حســن عســکری؟ع؟ نقــل کــرده اســت« :بــه امــام هــادی؟ع؟ عــرض كــردم :چنیــن مبــاد ،امــا اگر
شــما میــان مــا نباشــید ،بــه كــه پنــاه ببریــم (امــام مــا كیســت)؟ فرمــود :عهــد مــن بــه بزرگتریــن
فرزنــدم؛ یعنــی حســن؟ع؟ میرســد (مفیــد ،بیتــا.)303 ،2 ،
 .33عمران بنمحمد بنعمران اشعری قمی

وی از یــاران امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ (حلــی 1422 ،ق )218 ،و محدثــان شــیعه اســت
کــه كتابــی بــه نــام الحدیــث نوشــت (طهرانــی .)411 ،2 ،1376 ،احمــد برقــی و نجاشــی ایــن
َ
مســتند از وی روایــت کردهانــد (طهرانــی 1408 ،ق .)355 ،6 ،نویســندگان کتــب
کتــاب را
اربعــه هشــت روایــت فقهــی از او نقــل کردهانــد (چهــار روایــت در الكافــی دربــاره نمــاز مالحیــن و
مكاریــن ،دو روایــت در التهذیــب دربــاره نمــاز در ســفر و دو روایــت در االســتبصار دربــاره التمــام در
ســفر) .نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از وی نیــاورده اســت.
 .34عیسی بنعبداهلل بناشعری قمی

وی از یــاران امــام صــادق ،امــام كاظــم ،امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ بــود (ســحاب،2536 ،
 )230کــه كتــاب مســائل للرضــا؟ع؟ را در حدیــث گــرد آورد (نجاشــی 1418 ،ق .)297 ،تنهــا
نویســنده الكافــی شــش روایــت فقهــی از وی نقــل کــرده اســت.
 .35فضل بنشاذان نیشابوری

وی از یــاران و راویــان امــام رضــا ،امــام جــواد و امــام هــادی؟ع؟ (طوســی ،بیت ـا)254 ،
و متكلمــان خراســان بــود کــه آثــار بســیاری در اینبــاره پدیــد آورد .كتابهــای حدیثــی
الرجعــة (نجاشــی 1418 ،ق )307 ،و العلــل (صــدوق )480 ،1 ،1367 ،نیــز نوشــته اوســت.
الرجعــة احادیثــی دربــاره غیبــت امــام زمــان (عــج) در بــردارد و از ای ـنرو ،بــه نــام الغیبــه شــناخته
میشــود (طهرانــی 1408 ،ق .)93 ،1 ،بخشــی از ایــن كتــاب نوشــتة ســید بهاءالدیــن علــی
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بنغیاثالدیــن عبدالكریــم بنالحمیــد نیلــی نجفــی بــه خــط ســید عبدالمطلــب ،كاتــب ســید
بهاءالدیــن (پایــان کتابــت 1222 :ق) اســت .نســخه دیگــر آن نــزد شــیخ محمــد ســماوی (تاریــخ
كتابــت 8510 :ق) بــوده اســت (طهرانــی 1408 ،ق.)201 ،20 ،
فضــل در العلــل ســبب (فلســفه) تشــریع احكامــی را از حضــرت رضا؟ع؟ پرســیده و پاسـخهای
ایشــان را نقــل كــرده اســت (صــدوق .)480 ،1 ،1367 ،گمــان مـیرود روایــات العلــل از احادیثــی
بــوده باشــد کــه وی اوائــل جوان ـیاش آنهــا را در مجالــس گوناگــون از امــام شــنیده؛ ســپس بــا
چنیــن عنوانــی گــرد آورده اســت .ایــن اثــر  1328قمــری بــه صــورت ســنگی چــاپ شــد (جاللــی
حســینی 1422 ،ق .)282 ،1 ،شــیخ صــدوق متــن كامــل آن را در عیــون األخبــار و علــل الشـ ّـرایع و
مــن الیحضــره الفقیــه آورده اســت (صــدوق275-251 ،1 ،1385 ،؛ همــان.)119-97 ،2 ،1390 ،
نویســندگان كتــب اربعــه 1135روایــت فقهــی از وی نقــل کردهانــد ( 930روایــت در الكافــی153 ،
روایــت در التهذیــب 45 ،روایــت در االســتبصار و هفــت روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه).
 .36محمد بنابراهیم حضینی اهوازی

او از یــاران امــام جــواد؟ع؟ بــود (برقــی 1419 ،ق )132 ،كــه اثــری حدیثــی از وی
راوی او و از اصحــاب امــام حســن
گــزارش نکردهانــد .فرزنــدش علــی بنمحمــد بنابراهیــم ِ
عســکری؟ع؟ و راویــان ایشــان بــود .شــماری از نویســندگان کتــب اربعــه چهــار روایــت از او نقــل
کردهانــد (دو روایــت در التهذیــب دربــاره نمــاز و حــج ،یــک روایــت در االســتبصار دربــاره نمــاز و یــک
روایــت در الكافــی دربــاره زهــد) .نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از وی نقــل نکــرده اســت.
 .37محمد بن ابیصفهان عبدالجبار قمی (محمد بنعبدالجبار بن ابیصهبان قمی)

وی از یــاران امامــان جــواد ،هــادی و حســن عســکری؟ع؟ (طوســی )435 ،1380 ،بــود کــه
اثــری از وی گــزارش نکــرده ،امــا روایــات فراوانــی از او نقــل کردهانــد (ابــن شــهر آشــوب،1353 ،
93؛ طوســی ،بیتــا .)265 ،کشــی در رجــال گفتــه :او روایــات بســیاری از ابنبكیــر نقــل کــرده
اســت (طوســی 1404 ،ق .)836 ،2 ،برخــی از نویســندگان کتــب اربعــه  777روایــت فقهــی از
او نقــل کردهانــد ( 482روایــت در الكافــی 194 ،روایــت در التهذیــب و  91روایــت در االســتبصار).
نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از او نقــل نکــرده اســت.
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 .38محمد بنریان بنصلت اشعری قمی

او از یــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ و محــدث بــود (عطــاردی ،الــف 1410 ،ق )322 ،کــه
روایاتــی را دربــاره وصیــت و دعــا از امــام هــادی؟ع؟ نقــل کــرده (عطــاردی ،ب 1410 ،ق)361 ،
و مســائلی را از امــام حســن عســکری؟ع؟ پرســیده اســت (نجاشــی 1418 ،ق .)370 ،یــازده
روایــت از او در كتــب اربعــه هســت (شــش روایــت در الکافــی دربــاره نــوادر ،نمــاز ،ایمــان ،غســل
و تولــد امــام جــواد؟ع؟ ،ســه روایــت در التهذیــب دربــاره میــزان فطــره و وصیــت ،یــک روایــت در
االســتبصار دربــاره زكات و یــک روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره قضایــا).
 .39محمد بناسماعیل رازی

وی از یــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ بــود (عطــاردی ،الــف 1410 ،ق )320،كــه سـ ّـیاری
از طریــق او از امــام جــواد؟ع؟ دربــاره نــوادر در كتــاب الصــوم حدیــث نقــل كــرده اســت (اردبیلــی
غــروی حائــری 1403 ،ق .)76 ،2 ،تنهــا الكافــی دو روایــت از او دربــاره نــوادر و التمــر در بــردارد.
 .40محمد بنحسن بن ابیخالد قمی (اشعری) معروف به شنبوله یا سینوله

وی از یــاران و راویــان امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ و وکیــان امــام جــواد؟ع؟ بــود (عطــاردی،
الــف 1410 ،ق .)321 ،نویســندگان کتــب اربعــه شــش روایــت فقهــی از او نقــل کردهانــد (دو
روایــت در الكافــی دربــاره شــهادات و كتــب و حدیــث ،یــک روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره
ارث فرزنــد زنــا ،دو روایــت در التهذیــب دربــاره روزه یــوم شــك و وصیــت و یک روایت در االســتبصار
دربــاره هــال مــاه رجــب).
 .41محمد بن ابیزید رازی قمی

وی از یــاران و راویــان امــام جــواد و امــام حســن عســکری؟ع؟ بود (قزوینــی 1414 ،ق292 ،؛
همــان 1413 ،ق .)257 ،كتــاب یــا رســالهای دربــاره حدیــث از او گــزارش نشــده و تنهــا نویســنده
الكافــی دو روایــت دربــاره مــردی كــه بــا بنــدهاش ازدواج میکنــد و دربــاره ُدهــن البنفســج از وی
نقــل کــرده اســت.
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 .42محمد بنعلی بنمهزیار اهوازی

وی از یــاران و راویــان امــام جــواد و امــام هــادی؟ع؟ بــود (عطــاردی ،الــف 1410 ،ق.)324 ،
بــه نقــل ابنطــاووس ،او از ســفیران و ابــواب شــیعة امامیــه بــوده اســت کــه دربــاره اختالفــی
نیســت (اردبیلــی غــروی حائــری 1403 ،ق .)158 ،2 ،طبرســی در احتجــاج توقیــع زیــر را از امــام
زمــان؟ع؟ دربــاره او نقــل کــرده اســت« :و امــا محمــد بنعلــی بنمهزیــار اهــوازی؛ خداونــد او را
اصــاح گردانــد ،و تردیــدش را از میــان ببــرد!» (راونــدی 1409 ،ق.)1114 ،3 ،
بــر پایــه ایــن روایــت ،وی پــس از درگذشــت امــام حســن عســکری؟ع؟ در آغــاز غیبــت امــام
زمــان (ایــام فتــرت و حیــرت) ،زمانــی دربــاره امــام زمــان بــه شــک دچــار شــده بــوده کــه بـهزودی
زای آغــاز غیبــت امــام زمــان (عــج)
از میــان رفتــه اســت .بــا توجــه بــه اینكــه او در روزگار حیــرت ِ
زنــده بــود ،در اثبــات وجــود قائــم و غیبــت ایشــان ،کتابهــای حدیثــی مالحــم و القائــم را نوشــت
(نجاشــی 1418 ،ق .)253 ،ایــن كتابهــا روایاتــی دربــاره اثبــات وجــود حضــرت مهــدی؟ع؟ و
غیبــت او در بردارنــد .تنهــا نویســنده الكافــی یــک روایــت دربــاره فضــل مســاجد و نمازگــزاری در
آنهــا از وی نقــل کــرده اســت.
 .43ابوعبداهلل محمد بنخالد بنعبدالرحمان برقی قمی

او غــام ابوموســی اشــعری و بــه «بــرق رود» روســتایی از ســواد قــم منســوب بــود (قمــی،
 1376ق )78 ، 2 ،و از یــاران امامــان كاظــم ،رضــا و جــواد؟ع؟ بــه شــمار میرفــت (نجاشــی،
 1418ق .)367 ،ابنندیــم كنیــه او را «ابوالحســن» دانســته اســت (ابــن ندیــم.)404 ،1346 ،
آثــار وی را چنیــن برشــمردهاند:
النوادر و المحاسن درباره حدیث؛
الرجال درباره راویان سخنان امیر المؤمنین علی؟ع؟؛
االحادیث؛
معانی االحادیث؛
التحریف؛
الروایه (ابنندیم)405-404 ،1346 ،؛
التحریف و التبدیل (ابنشهرآشوب.)93 ،1353 ،
بــاری ،تنهــا المحاســن و الرجــال از ایــن میــان در دســت اســت کــه آن دو نیــز بــه فرزنــدش
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َ
منســوبند .نویســندگان کتــب اربعــه بــا عنوانهــای «محمــد
(احمــد بنمحمــد بنخالــد)
بنخالــد»« ،ابیعبــداهلل» و «ابیعبــداهلل برقــی»  44روایــت فقهــی از او نقــل کردهانــد (یــازده
روایــت در الكافــی ،هشــت روایــت در االســتبصار ،بیســت روایــت در التهذیــب و پنــج روایــت در مــن
ال یحضــره الفقیــه).
 .44محمد بنسهل بنیسع قمی

او از یــاران و راویــان امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ و محدثــان بــزرگ شــیعه بــود (نجاشــی،
 1418ق )367 ،كــه اثــری دربــاره مســائلی از امــام رضــا؟ع؟ (اردبیلــی غــروی حائــری 1403 ،ق،
 )129 ،2و کتابــی در زمینــه حدیــث بــه نــام الحدیــث پدیــد آورد (طهرانــی.)416 ،2 ،1376 ،
نویســندگان كتــب اربعــه دوازده روایــت فقهــی از وی نقــل کردهانــد (ســه روایــت در الكافــی
دربــاره حائــض ،ســفر و نــوادر ،ســه روایــت در التهذیــب دربــاره نمــاز ،عمــل شــب جمعــه و احــكام
جماعــت ،ســه روایــت در االســتبصار دربــاره كراهــت نمــاز در خرقــه الخضــاب ،رفتــن بــه ركــوع
پیــش از امــام و قرائــت در نمــاز جمعــه و ســه روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره مزارعــه،
جراحــات و قتــل زن و مــرد).
 .45ابوعلی محمد بنعیسی اشعری قمی

او از شــیوخ قــم و نــزد ســلطان آنجــا محتــرم بــود (نجاشــی 1418 ،ق )338 ،و از یــاران
امامــان رضــا و جــواد؟ع؟ (قزوینــی 1414 ،ق )331 ،بــه شــمار میرفــت .او همچنیــن رئیــس
قبیلــة اشــعریان قــم و از بنیادگــذاران ایــن شــهر و حوزههــای علمــی و حدیثــی آن ســامان بــود.
کتــاب الخطــب دربــاره حدیــث و روایــت نوشــته اوســت (نجاشــی 1418 ،ق .)338 ،بــا توجــه بــه
حضــور او نــزد امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ و اســتماع حدیــث از آنــان ،گمــان مـیرود َ
کتابــش در
بردارنــدة روایــات ایــن دو بزرگــوار بــوده باشــد .تنهــا نویســنده الکافــی یــک روایــت دربــاره «نكــت
و نتــف مــن التنزیــل فــی الوالیــه» از وی نقــل کــرده اســت.
 .46محمد بنالفرجی رخجی

وی از یــاران امامــان رضــا ،جــواد و هــادی؟ع؟ (طوســی )405 ،1380 ،و بــه رخــج (روســتایی
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از روســتاهای كرمــان در ایــران) منســوب بــود (قزوینــی 1414 ،ق .)332 ،او نیــز كتابــی بــه نــام
مســائل نوشــت (نجاشــی 1418 ،ق )371 ،كــه گویــی در بردارنــدة پاســخ بــه پرسـشهای شــرعی
مــردم بــوده اســت .تنهــا نویســنده الكافــی یــک روایــت دربــاره نهــی از جســم و صــورت از وی نقــل
کرده اســت.
 .47محمد بنولید خزار کرمانی (الخزاز)

او از یــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ و متكلمــان بــزرگ شــیعه بــود كــه در زمینــه کالم آثــاری
نیــز پدیــد آورد (عطــاردی ،الــف 1410 ،ق328 ،؛ ابــن شهرآشــوب ،)98 ،1353 ،امــا اثــری در
زمینــه حدیــث از وی گــزارش نشــده اســت .نویســندگان کتــب اربعــه پنــج روایــت از او نقــل
کردهانــد (دو روایــت در الكافــی دربــاره ازدواج امــام علــی؟ع؟ بــا فاطمــه؟اهس؟ و غیبــت ،یــک
روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره طریقــه ابیالجــاورد و دو روایــت در التهذیــب دربــاره نمــاز و
ســیره امــام علــی) .طوســی در االســتبصار روایتــی از او نقــل نکــرده اســت.
 .48ابوالحسین منصور بنعباس رازی

وی از محدثــان و یــاران امــام جــواد و امــام هــادی؟ع؟ (عطــاردی ،الــف 1410 ،ق)331 ،
و ســاكن بغــداد بــود و همانجــا درگذشــت .كتــاب نــوادر كبیــر در زمینــه حدیــث نوشــته اوســت
(نجاشــی 1418 ،ق ،)413 ،امــا اثــری از آن در منابــع روایــی شــیعه نیســت .نویســندگان كتــب
اربعــه  52روایــت فقهــی از وی نقــل کردهانــد ( 34روایــت در الکافــی ،دو روایــت در االســتبصار
دربــاره روزه ،و پانــزده روایــت در التهذیــب و یــک روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره زكات
فطــر).
نتیجه

بــه گــزارش شــیخ طوســی در رجــال ،شــمار شــاگردان امــام جــواد؟ع؟ بــه  116میرســد کــه 37
تــن از آنــان ایرانــی بودنــد ،امــا بــه گــزارش دیگــر محققــان رجالــی (نجاشــی ،برقــی و اب ـنداود)
شــمار آنــان بــه هفتــاد میرســد كــه تنهــا  48تــن از آنــان ،آثــار چش ـمگیر حدیثــی و روایــی پدیــد
آوردنــد .ایــن اصحــاب در شــهرهای گوناگــون ایــران (اهــواز ،ری ،خراســان،كرمــان،اصفهــان،
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نهاونــد و همــدان) و بیشترشــان در قــم میزیســتند .قــم در آن روزگار بهویــژه پــس از هجــرت
خانــدان اشــعری بدانجــا ،مركــز تشــیع ایــران شــناخته میشــد .از ایـنرو ،پیشــوایان شــیعه بــه
آن ســامان توجــه میکردنــد و بــرای دس ـتیابی بــه مقاصــد فرهنگــی ـ دینیشــان ،بــه تربیــت
شــاگردان بســیاری برخاســته از ایــن حــوزه ،میپرداختنــد .شــاگردان ایرانــی امــام جــواد؟ع؟
از مناطــق گوناگــون نــزد او میشــتافتند و از وی چیزهــا میآموختنــد و مســتقیم از او روایــت
شتــر آنهــا
میکردنــد و بــر پایــه همیــن شنیدههایشــان ،آثــاری را ســامان میدادنــد کــه بی 
درونمایــه فقهــی داشــت و بــه موضو عهایــی ماننــد نمــاز ،حــج ،زكات ،خمــس ،جهــادِ ،دیــات،
رهــن ،نــكاح ،صیــد و ذبایــح ناظــر بــود.
حاکمــان سیاســی آن روزگار ،امــام را ســخت میپاییدنــد .بنابرایــن ،امــام نمیتوانســت
َ
بپیونــدد ،امــا یــاران و راویــان ایرانــی او ،در انتقــال آموزههــای دینــی و
مســتقیم بــه مــردم
فقهــی پیشــوای خــود بــه مــردم میکوشــیدند .كتابهایــی ماننــد الزهــد و المؤمــن نوشــته حســین
بنســعید ،محاســن احمــد برقــی ،نــوادر احمــد بنمحمــد بنعیســی در بابهــای گونا گــون
فقهــی ،بیشتــر بــه همیــن انگیــزه؛ یعنــی انتقــال اندیش ـههای امامــان بــه مــردم پدیــد آمدنــد.
روایــات منقــول از آنــان نیــز بــه همیــن هــدف معطــوف بــود .شــمار بســیاری از روایــات ایــن یــاران
در کتــب اربعــه (مــن الیحضــره الفقیــه شــیخ صــدوق ،االســتبصار و التهذیــب شــیخ طوســی و الکافــی
شــیخ کلینــی) و دیگــر ُجنگهــای روایــی (علــل الشــرایع  ،عیــون االخبــار الرضــا و )...آمــده؛ چنانکــه
راوی  9219روایــت از شــانزده هــزار روایــت منقــول در الكافــی ،یــار ایرانــی امــام جــواد؟ع؟ بــوده
اســت .همچنیــن راویــان  5001روایــت از  13509روایــت منقــول در التهذیــب 2217 ،روایــت از
 5511روایــت منقــول در االســتبصار و  178روایــت از شــش هــزار روایــت منقــول در مــن ال یحضــره
الفقیــه از یــاران ایرانــی ایشــان بــه شــمار میرونــد.
بنابرایــن ،ناقــل  16617روایــت از  41020روایــت منقــول در ایــن چهــار کتــاب روایــی ،از
یــاران ایرانــی امــام جــواد بودنــد؛ یعنــی چهــل درصــد روایــات كتــب اربعــه از طریــق همیــن راویــان
رســیده اســت .آنــان آموزههــای امــام جــواد؟ع؟ را فرامیگرفتنــد و بــه دیگــران منتقــل میکردنــد
تــا مكتــب تشــیع در ســرزمینهای گوناگــون ایــران از کـ َـژروی و نابــودی بــر کنــار و پایــدار بمانــد.

یش هعبرا بتك رب دیکأت اب ثیدح

ملع رد ؟ع؟داوج ماما یناریا باحصا هاگیاج 29 ₪

 ₪ 30سخن تاریخ /شماره  23ـ سال دهم ـ بهار و تابستان 1395

كتابنامه

ابطحــی ،محمدعلــی (بیتــا) ،تهذیــب المقــال فــی تنقیــح كتــاب الرجــال ابــی العبــاس احمــد
بنعلــی بناحمــد بنالعبــاس النجاشــی ،بیجــا ،بینــا.
ابنداود ،حسن بنعلی ( 1392ق) ،الرجال ،نجف ،ناشر حیدریه.
ابنشهر آشوب ،محمد بنعلی سروی ( 1353ق) ،معالم العلماء ،تهران ،بینا.
ـــــ (بیتا) ،مناقب آل ابیطالب ،قم ،مطبعه العلمیه.
ابنقولویــه ،جعفــر بنمحمــد ( 1424ق) ،کامــل الزیــارات ،تحقیــق جــواد القیومــی ،قــم،
انتشــارات الفقاهــه.
ابنندیم ،محمد بناسحاق ( ،)1346الفهرست ،ترجمة رضا تجدد ،بیجا ،بینا.
اردبیلــی الغــروی حائــری ،محمــد بنعلــی ( 1403ق) ،جامــع الــرواة ،قــم ،انتشــارات مکتــب
آی ـتاهلل العظمــی مرعشــی نجفــی.
اشــعری قمــی ،احمــد بنمحمــد بنعیســی ( 1408ق) ،النــوادر ،قــم ،نشــر مدرســه امــام
مهــدی؟ع؟.
اهوازی ،حسین بنسعید ( 1402ق) ،الزهد ،بیجا ،بینا.
ـــــ ( 1404ق) ،المؤمن ،قم ،ناشر مدرسه امام مهدی؟ع؟.
برقی ،احمد بنمحمد بنخالد ( 1419ق) ،الرجال ،تهران ،األسالمی.
ـــــ (بیتا) ،المحاسن ،تصحیح سید جاللالدین حسینی (محدث) ،قم ،اسالمیه.
جبــاری ،محمدرضــا ( ،)1382ســازمان وكالــت و نقــش آن در عصــر أئمــه؟ع؟ ،مؤسســه آمــوزش و
پژوهشــی امــام خمینــی.
ُ
جاللی حسینی ،محمد حسین ( 1422ق) ،فهرس التراث ،قم ،دلیل ما.
ّ
حرانــی ،حســن بنعلــی بنشــعبه ( ،)1366تحــف العقــول عــن آل الرســول ،تصحیــح علیاكبــر
غفــاری ،تهــران ،انتشــارات اســامیه.
حسینیان مقدم ،حسین و دیگران ( ،)1384تاریخ تشیع  ،2قم ،سمت.
حلی ،حسین بنیوسف ( 1422ق) ،خالصه االقوال فی معرفة الرجال ،بیجا ،الفقاهه .
راوندی ،قطبالدین ( 1409ق) ،الخرائج و الجرائح ،قم ،مؤسسه امام المهدی.
سحاب ،ابوالقاسم ( 1375ق) ،زندگانی عسكریین ،تهران ،اسالمیه.
ـــــــ ( ،)2536ســرور الفــؤاد (زندگانــی حضــرت امــام جــواد محمــد بنعلــی التقــی علیه الســام)،تهران،
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انتشــارات اسالمیه.
شوشتری ،محمدتقی ( ،)1340قاموس الرجال ،تهران ،نشر كتاب.
ـــــ ( ،)1365مجالس المؤمنین ،قم ،انتشارات اسالمیه.
صفا ،ذبیح اهلل ( ،)1366تاریخ ادبیات در ایران ،تهران ،فردوس.
طوسی ،محمد بنحسن ( 1363ق) ،االستبصار ،تهران ،دار الکتب االسالمیه.
ـــــ ( ،)1365تهذیب االحكام ،تهران ،دار الكتب االسالمیه.
ـــــ ( 1380ق) ،الرجال ،نجف ،الحیدریه.
ـــــ ( 1404ق) ،اختیار المعرفة الرجال (رجال الكشی) ،بیجا ،آلالبیت.
ـــــ (بیتا) ،الفهرست ،بیجا ،المكتبه المرتضویه.
طهرانــی ،آقــا بــزرگ ( ،)1376مصنفــات شــیعه (ترجمــه و تلخیــص الذریعــه) ،بــه کوشــش
محمدآصــف فكــرت ،مشــهد ،آســتان قــدس رضــوی.
ـــــ ( 1408ق) ،الذریعه الی تصانیف الشیعه ،قم ،ناشر اسماعیلیان.
عاملی ،محمد بنحسن ( 1409ق) ،وسائل الشیعه ،قم ،مؤسسه آل البیت إلحیاء التراث.
عطــاردی ،عزیــز اهلل ( 1410ق) ،الــف ،مســند امــام جــواد؟ع؟ ،قــم ،المؤتمــر العالمــی لألمــام
الرضــا؟ع؟.
ـــــ ( 1410ق) ،ب ،مسند امام هادی؟ع؟ ،قم ،المؤتمر العالمی لالمام الرضا؟ع؟.
ـــــ ( 1410ق) ،ج ،مسند امام حسن عسکری؟ع؟ ،قم ،المؤتمر العالمی لالمام الرضا؟ع؟.
ّ
قزوینــی ،محمدكاظــم ( 1413ق) ،االمــام العســکری؟ع؟ مــن المهــد الــی اللحــد ،قــم ،مكتبــه
بصیرتــی.
ـــــ ( 1414ق) ،االمام الجواد من المهد الی اللحد ،قم ،مؤسسه الرساله.
قمــی ،محمــد بنعلــی بــن حســین بنبابویــه ( ،)1367مــن ال یحضــره الفقیــه ،قــم ،جامعــه
مدرســین حــوزه علمیــه.
ـــــ ( ،)1385علل الشرایع ،نجف ،بینا.
ـــــ ( ،)1390عیون االخبار ،نجف ،بینا.
قمی ،عباس ( 1369ق) ،تحفه األحباب فی نوادر آثار اصحاب ،تهران ،االسالمیه.
ـــــ ( 1376ق) ،الكنی و األلقاب ،بیجا ،المطبعه الحیدریه.
قهپایــی ،زكیالدیــن ( ،)1384مجمــع الرجــال ،تحقیــق ســیدضیاءالدین معــروف بــه عالمــه
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اصفهانــی ،قــم ،مؤسســه مطبوعاتــی اســماعیلیان.
کلینــی ،ابیجعفــر بنیعقــوب بناســحاق ( ،)1344االصــول الکافــی ،ترجمــه ســید جــواد
مصطفــوی ،تهــران ،انتشــارات مســجد.
مجلسی ،محمدباقر ( 1404ق) ،بحار االنوار ،بیروت ،مؤسسة الوفاء.
مطهری ،مرتضی ( ،)1370خدمات متقابل ایران و اسالم ،تهران ،انتشارات صدرا.
مفیــد ،محمــد بنمحمــد (بیتــا) ،االرشــاد ،ترجمــه هاشــم رســولی محالتــی ،تهــران،
انتشــارات اســامیه.
موســوی خویــی ،ابوالقاســم (بیتــا) ،معجــم الرجــال الحدیــث ،قــم ،انتشــارات مدینــه العلــم
آی ـتاهلل العظمــی خویــی.
نجاشی ،احمد بنعلی ( 1418ق) ،الرجال ،قم ،االسالمی.
یعقوبــی ،احمــد بــن ابییعقــوب ( ،)1371تار یــخ یعقوبــی ،ترجمــه محمدابراهیــم آیتــی،
انتشــارات علمــی و فــر هنگــی.

