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چکیده
برنامــه ای  جامعه شــان،  بــر  كــم  حا اجتماعــی  اوضــاع  اثــر  بــر  شــیعه  امامــان 
گرفتنــد و بــه  بــرای ارشــاد و هدایــت مــردم روزگار خــود و تمدن ســازی پیــش 
گماردنــد تــا مدنّیــت اســامی  گردان بســیار، هّمــت  فرهنگ ســازی و تربیــت شــا
مانــدگار شــود. امــام جــواد؟ع؟ نیــز در ایــن میــان بــرای دســت یابی بــه چنیــن 
بودنــد.  ایرانی تبــار  آنــان  از  برخــی  كــه  كــرد  تربیــت  گردانی  شــا هدف هایــی، 
گــروه بیش تــر، راوی حدیــث و ناقــل اندیشــه های نــاب تشــیع بــه شــمار  ایــن 
كــه آثــار و روایــات بســیاری در ایــن زمینــه از آنــان بــر جــای مانــده اســت.  می رفتنــد 
كتاب هــای چهارگانــه شــیعیان  بســیاری از ایــن روایــات، فقهی انــد و آنهــا را در 
می تــوان یافــت. ایــن پژوهــش بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی از طریــق مطالعــه 

می گویــد: پاســخ  زیــر  پرســش های  بــه  كتاب خانــه ای، 
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آورده انــد؟
3. چنــد روایــت )مســتقیم یــا بــه واســطه امــام جــواد؟ع؟ و دیگــر امامــان( در چــه 

ُكتــب اربعــه آمــده اســت؟  موضوعــی، از اصحــاب ایرانــی امــام جــواد؟ع؟ در 
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مقدمه
ترجمه هــای  و  شــد  آغــاز  اســام  جهــان  در  مأمــون  خافــت  دوران  از  علمــی  رســتاخیزی 
زمــان  گرفــت. دانش منــدان مســلمان در همیــن  قلمــرو، فزونــی  ایــن  كتاب هــای علمــی در 
كــه دانــش حدیــث  گونــی پرداختنــد  گونا بــه پژوهش هــای بنیادیــن و مســتقل دربــاره علــوم 
و روایــت نیــز از آنهاســت. ایــن علــم نــزد همــه مســلمانان از »َاشــرف و اهــّم علــوم« بــه شــمار 
گاهــی از احــکام دیــن  می رفــت؛ زیــرا احادیــث منقــول از پیامبــر، پــس از قــرآن مهم تریــن وســیلة آ
كــرد؛  كتابــت حدیــث را از اواخــر قــرن اول هجــری آغــاز  بــود. شــیعه بــه پیــروی از اهل بیــت؟مهع؟، 
گرفــت.  چنان كــه نقــل روایــت و حدیــث در روزگار امــام باقــر؟ع؟ و امــام صــادق؟ع؟ بســی رونــق 
گســترده ای در نقــل و روایــت و ضبــط  شــیعه در ایــن عصــر تــا انــدازه ای آزاد بــود و بــه شــکل 
حدیــث می كوشــید. اواخــر قــرن ســوم و اوائــل قــرن چهــارم، تألیــف جوامــع حدیثــی رواج یافــت. 
غ و اخــاص و  ــزد شــیعه و ســنی اســت، همــان جوامَعنــد1. نبــو ــه امــروز ن ك كتاب هــای حدیثــی 
صمیمیــت ایرانیــان2 دربــاره اســام، در ایــن دوره نمایــان شــد؛ چنان كــه در نقــش اصحــاب3 

ائمــه؟مهع؟ توانســتند آثــار مانــدگاری در ایــن زمینــه پدیــد آوَرنــد4.

وزگار امام جواد؟ع؟ ر
محمــد بن علــی؟ع؟ پــس از وفــات امــام رضــا؟ع؟ در خردســالی بــه مقــام امامــت رســید و از 
همیــن روی، مشــکات فراوانــی فــراروِی او بــود؛ چنان كــه واقفــه و شــاید برخــی از اســماعیلیه، 

1. رک: مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسالم و ایران؛ ذبیح اهلل صفا، تاریخ ادبیات ایران.
كرده اند. مانند خاندان اشعری. كه در ایران زاده شده یا به ایران هجرت  كسانی   .2

3. جمــع »صاحــب« بــه معنــای یــار، معاشــر، همــراه، هم ننشــین و مالــک. مقصــود از اصحــاب در ایــن نوشــتار، 
كمابیــش بلنــدی بــا ایشــان  كــه مســتقیم و از نزدیــک بــا اهل بیــت؟مهع؟ مرتبــط بودنــد و زمــان  افــرادی اســت 

زیســتند.
كتاب هــای روایــی مرجــع  ح زندگــی اصحــاب در ایــن پژوهــش نیامــده اســت.  4. بــرای پرهیــز از ِاطنــاب، شــر
ایــن تحقیــق، از نرم افــزار »جامــع االحادیــث؛ فرهنــگ جامــع روایــات پیامبــر؟لص؟ و اهل البیــت« )نــور 3( ، مركــز 

گزینــش شــده اند. ــوم اســامی )قــم، خــرداد0931(،  كامپیوتــری عل تحقیقــات 
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رضــا؟ع؟  امــام  تصریــح  و  او  برجســته  علمــی  رتبــه  امــا  می كردنــد،  كیــد  تأ ع  موضــو ایــن  بــر 
امامَتــش  بــه  و بیش تــر شــیعیان  بــرد  میــان  از  دربــاره وی  را  اختاف هــا  بــه جانشــینی اش، 
سرســپردند. دوران امامــت محمــد بن علــی؟ع؟ هفــده ســال و بــا دوره خافــت مأمــون )21۸-

19۶ ق(، معتصــم )227-21۸ ق( و واثــق )227-232 ق( عباســی، هم زمــان بــود )ابن شــهر 
ــا، 4، 379(. امــام جــواد؟ع؟ در ایــن ســال ها رهبــری فکــری و معنــوی شــیعیان  آشــوب، بی ت
كامــل امامــت محمــد  ــر عهــده داشــت و از مبانــی اســام دفــاع می كردنــد. پــس از اســتواری  را ب
ک  ــون از او اندیشــنا ــاره او، مأم ــردم درب ــیفتگی م ــری آوازة علمــی اش و ش گی بن علــی؟ع؟ و فرا
گهانــی چــاره ای اندیشــید؛ چنان كــه او را پــس از بلوَغش از  شــد و بــرای مقابلــه بــا روی دادهــای نا
مدینــه بــه بغــداد فراخوانــد و دختــرش ُام الفضــل را بــه همســری اش داد تــا او را بپاَیــد )یعقوبــی، 

1371، 2، 473؛ ابن شــهر آشــوب، بی تــا، 4، 3۸2(. 
كــه در روزگار فزونــی قــدرت »معتزلــه« و رواج  جــواد؟ع؟ نخســتین امــام خردســال شــیعه بــود 
و رونــق مکتــب اعتــزال بــه امامــت رســید. ایــن مکتــب بــر اثــر برخــورداری اش از نفــوذ سیاســی 
و پشــتیبانی حکومتــی و دیگــر امکانــات مــادى و معنــوى ســاختار قــدرت، بــراى اســتوارى و 
گروه هــا و تضعیــف جایــگاه و نفــوذ آنــان  تثبیــت اندیشــه خــود و آســیب رســاندن بــه دیگــر 
می كوشــید. مأمــون بــا هــم كاری معتزلــه بــه ســنجش علمــی امــام در قالــب نشســت های علمــی 
دســت زد و آن حضــرت بــرای اثبــات درســتی و برتــری اش در ایــن نشســت ها شــركت می كــرد 
)حّرانــی، 13۶۶، 474-475( و در همــه بحث هــا و مناظــرات علمــی، در پرتــو علــم امامــت بــا 
پاســخ هاى قاطــع و روشــن، هــر شــکی را دربــاره پیشــوایی اش از میــان می بــرد و اصــل امامــت و 

ــرد.  امامــت خــودش را تثبیــت می ك
ــیع،  ــاد تش ــاع از بنی ــی آن روزگار، در دف ــان آور سیاس ــط خفق ــش در محی ــت امامَت ــس از تثبی او پ
كارهــای فرهنگــی بنیادیــن در ایــن زمینــه دســت زد  هیــچ كوششــی را فرونمی گــذارد؛ چنان كــه بــه 
كــه مؤثرتریــن آنهــا، تربیــت یــاران برجســته و موثــق و ناقــل و ناشــر دانش هــاى آن حضــرت بــود. این 
گوناگــون نــزد امــام؟ع؟ می رفتنــد و حدیــث را مســتقیم از او فرامی گرفتنــد  شــاگردان از جای هــای 
قالــب  امــام در محافــل مختلــف در  و  دیــدارش می شــتافتند  بــه  بــه ســائق پرســش هایی،  یــا 
گاهــی در قالبــی نوشــتاری )نامــه(، آنهــا را پاســخ می گفــت. رجــال طوســی از 11۶ یــار  گفتارهایــی یــا 
كــه 37 تــن از آنــان، ایرانــی بودنــد )طوســی، 13۸0، 39۸(، امــا بــا  امــام جــواد؟ع؟ نــام بــرده اســت 
كتاب هــای رجالــی، شــمار یــاران ایرانــی آن حضــرت، از هفتــاد فراتــر مــی رود. البتــه  توجــه بــه دیگــر 
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ایــن آمــار در ســنجش بــا دوره پیشــین، انــدك اســت؛ زیــرا اوضــاع و احــوال اجتماعــی و سیاســی هــر 
یــک از امامــان، یك ســان نبــود. بــرای نمونــه، زمینه هــای اجتماعــی روزگار امــام باقــر و صــادق؟ع؟ 
بــرای شــاگردپروری فراهــم بــود؛ چنان كــه راویــان حدیــث حضــرت صــادق؟ع؟ بیــش از چهــار هــزار 
تــن بودنــد، امــا از دوره امــام جــواد تــا امــام عســکرى؟ع؟، بــر اثــر فشــارهاى سیاســی و نظــارت شــدید 
ــاه شــد و از ایــن رو، شــمار راویــان  كوت كارهــای آنــان، دامنــه تاش هایشــان بســی  ــر  ــار خافــت ب درب
كاهــش یافــت. پــس اینکــه شــمار یــاران امــام جــواد بــه 11۶ و شــمار  و پــروردگان مکتبشــان، بســیار 
روایات منقول از او به 421 می رســد )حســینیان مقدم، 13۸4، 2، 33۸(، شــگفتی برانگیز نیســت؛ 
كانون پایش سیاســی شــدید دســتگاه خافت بود و از ســوی دیگر، زود به شــهادت  زیرا آن حضرت 

رســید؛ چنان كــه بــه اتفــاق دانش منــدان، عمــَرش از 25 ســال نگذشــت.
ــان  ــاى درخش ــواد، چهره ه ــام ج ــان ام ــاران و راوی ــدک از ی ــمار ان ــن ش ــه همی ــاری، در جرگ ب
ــا بــن آدم، حســین بن ســعید اهــوازى، احمــد  ــار، زكری و برجســته ایرانــی همچــون علــی بن مهزی
كــه هــر یــک از آنــان وزنــه ای در تــرازوی علمــی و  بن محمــد بن خالــد برقــی دیــده می شــوند 
فقهــی اســت و برخــی از آنــان آثــار فــراوان دارنــد. ایــن یــاران بــا نقــل روایــت و تألیــف آثــار حدیثــی 
كامــی معطوفنــد، بــه انتقــال اندیشــه امامــان و پایــداری  ع هــای فقهــی و  كــه بیش تــر بــه موضو
تشــیع خدمــت رســاندند. جایــگاه یــاران ایرانــی ایشــان در علــم حدیــث و روایــت بــا تکیــه بــر 

گــزارش و بررســی می شــود: ح  كتــب اربعــه شــیعه، بدیــن شــر
 

1. ابراهیم بن شیبه کاشانی اصفهانی
كاشــان و از اصحــاب امــام جــواد )طوســی  ابراهیــم بن شــیبه مــوالی بنی اســد، خاســتگاهش 
،13۸0، 39۸( و محــدث بــود )خویــی، بی تــا، 1، 23۶(. احمــد بن محمــد بن نصــر البزنطــی 
كرده انــد )طوســی،13۸0، 39۸(. یــک روایــت  و موســی بن جعفــر بن وهــب از وی روایــت نقــل 
ــب(  ــج )در التهذی ــاجد و ح ــل مس ــاب فض ــت در ب ــی(، دو روای ــن )در الکاف ــاز در حرمی ــاب نم در ب
ــاب نمــاز در حرمیــن )در االســتبصار(، از ابراهیــم  مســتقیم از امــام جــواد؟ع؟ و یــک روایــت در ب
ــا را  ــی، آنه ــت الکاف ــا روای ــتبصار ب ــت االس ــباهت روای ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ك ــد  كرده ان ــل  ــیبه نق بن ش
مکــَرر می تــوان دانســت. صــدوق در مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از ابراهیــم بن شــیبه نقــل نکــرده 
كــه یکــی آنهــا مکــرر  كتــب اربعــه یافــت می شــود  اســت. بنابرایــن، تنهــا چهــار روایــت از او در 

اســت. ایــن روایــات بیش تــر درون مایــه ای فقهــی دارنــد.
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یار اهوازی 2. ابراهیم بن مهز
ابواســحاق اهــوازی، از اصحــاب امــام جــواد؟ع؟ و از ســفیران امــام مهــدی؟ع؟ و از »ابــواب« 
اوســت  از  حدیــث  دانــش  در  البشــارات  كتــاب   .)399  ،13۸0 )طوســی،  بــود  حدیــث  شــهیر 
البشــارات  او  البشــارات  مــی رود  گمــان   .)525  ،1 بی تــا،  ابطحــی،  15؛  ق،   141۸ )نجاشــی، 
ــام راوی ثبــت  ــه ن كــرده و نجاشــی آن را ب كــه ابراهیــم آن را روایــت  ــرادرش علــی بــوده باشــد  ب
كــرده اســت. حســین بن عبیــداهلل از احمــد بن ادریــس از محمــد بن عبدالجبــار دربــاره البشــارات 
ابراهیــم خبــر آورده انــد )عطــاردی، 1410 ق، 293(. شــمار روایت هــای منقــول از وی 43 اســت 
)دوازده روایــت در الکافــی، شــش روایــت در االســتبصار، 22 روایــت در التهذیــب 22 و ســه روایــت 
در مــن ال یحضــره الفقیــه(. بیش تــر ایــن روایــات فقهــی و بــه احــکام نمــاز، روزه، حــج، زكات و 

ــار نقــل شــده اســت. ــرادرش علــی بن مهزی خمــس ناظرنــد. ایــن روایــات بــه واســطه ب

3. ابراهیم بن هاشم قمی
ابواســحاق قمــی )همــان( از یــاران و راویــان امــام رضــا، امــام جــواد، امــام هــادی و امــام 
گویــی ابراهیــم در عصــر امــام كاظم؟ع؟  حســن عســکری؟ع؟ بــود )عطــاردی، 1410 ق، 294(. 
ــدار او  ــاره دی ــری درب ــرا خب ــده؛ زی ــد ش ــری متول ــا 1۸9 قم ــا 1۸۶ ی ــام در 1۸3 ی ــات ام ــگام وف هن
كتاب هــای نــوادر و قضایــای امیــر  بــا آن امــام نرســیده اســت )ابطحــی، بی تــا، 1، 255(. وی 
المؤمنیــن؟ع؟ )عجائــب احــکام امیــر المؤمنیــن( را در حدیــث، ســامان داد )نجاشــی، 141۸ ق، 1۶(. 
قضایــای امیــر المؤمنیــن؟ع؟ را محمــد بن علــی بن ابراهیــم بن هاشــم از پــدرش علــی و از پــدر علــی، 
كســانی، نســخه ای از آن نــزد ســید محســن امیــن  گفتــه  كــرده و بــه  ابراهیــم بن هاشــم روایــت 
عاملــی در شــام و نســخه ای از آن بــه خــط ابوالنجیــب عبدالرحمــان بن محمــد بن عبدالکریــم 
كــه ســید محســن در معــادن الجوهــر از آن بــا عنــوان عجائــب  كوفــی در 52۸ قمــری موجــود بــوده 
ــه  ــب اربع كت ــندگان  ــی، 140۸ ق، 17، 152(. نویس ــت )طهران ــرده اس ك ــاد  ــن ی ــکام امیرالمؤمنی اح
كلینــی در الکافــی از  كــه بیش تــر آنهــا فقهــی و البتــه مکَررنــد.  كــرده  52۸1 روایــت از وی نقــل 
طریــق علــی فرزنــد ابراهیــم، 3۶77 حدیــث از طریــق ابوهدیــه از انــس و از اصحــاب امــام جعفــر 
صــادق؟ع؟، طوســی در التهذیــب 1145 و در االســتبصار 414 روایــت و صــدوق در مــن الیحضــره 

كــرده اســت. الفقیــه 45 روایــت از وی نقــل 
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4. ابراهیم بن ابی محمود خراسانی
كاظــم،  ابراهیــم بــن ابــی محمــود، نابینــا )عطــاردی، الــف، 1410 ق، 251( و از یــاران امــام 
ــه  ك فــه نوشــت 

َ
ــام أّل ــه ن ــی ب كتاب ــود )قزوینــی، 1414 ق، 97(. او  امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ ب

از مصنفــات  را  الحدیــث  كتــاب  نیــز  بــوده باشــد )همــان(. طهرانــی  گمــان مــی رود، حدیثــی 
كــرده اســت )طهرانــی،  ــا چهــار واســطه آن را از وی روایــت  كــه نجاشــی ب حدیثــی وی خوانــده 
ــد )هشــت روایــت  كرده ان كتــب اربعــه ســی روایــت از وی نقــل  137۶، 2، 37۸(. نویســندگان 
در الکافــی، ســه روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره منِجســات بــدن و جامــه نمازگــزار و وجــوب 
ــر  ــاف(. بیش ت ــاره رع ــارده روایــت در التهذیــب و پنــج روایــت در االســتبصار درب ــاز جمعــه، چه نم

ــیده اند. ــا؟ع؟ رس ــام رض ــطه از ام ــا بی واس ــَرر، ام ــی و مک ــات فقه ــن روای ای

5. ابراهیم بن محمد همدانی
وی از اصحــاب امــام رضــا، امــام جــواد، امــام هــادی و امــام حســن عســکری؟ع؟ و از ُوكای 
كــه چهــل بــار بــه حــج رفــت )عامه  امــام رضــا؟ع؟ در ناحیــه مقدســه بــود )طوســی،13۸0، 409( 
كتابــی از  حلــی، 1422 ق، 52(. ابراهیــم بن هاشــم قمــی از راویــان او بــود )قمــی، 13۶9، 7(. 
ــه روایــت در  كتــب اربعــه آمــده اســت )ُن وی در دســت نیســت. هجــده روایــت از او در برخــی از 
الکافــی، هفــت روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه، دو روایــت در التهذیــب دربــاره ُخمــس و غنائــم و 

بِینــات(. روایتــی از او در االســتبصار نیســت. بیش تــر روایــات منقــول از او فقهی انــد.

وزی 6. احمد بن حماد مر
وی از اصحــاب امــام جــواد و امــام هــادی؟ع؟ بــود )قزوینــی، 1414 ق، 122-123(. بــه 
گفتــه اســت: ابوجعفــر )امــام جــواد( بــرای  َكشــی، محمــودی فرزنــد احمــد بن حمــاد  گــزارش 
َكَســبت و ُهــم ال یظَلمــون« و فرمــود: مــا در دنیــا  ُكل َنفــس ِبمــا  پــدرم چنیــن نوشــت: »ُثــم وفیــت 
كــس اماَمــش را دوســت  ــد. هــر  كنــده شــده ایم و هــر یــک از مــا در شــهری می زَی از یک دیگــر پرا
گــر از وی دور باشــد، بــا او خواهــد بــود، امــا آخــرت جــای اســتقرار اســت و  داشــته باشــد، حتــی ا
ــودی  ــی محم ــت: ابوعل ــود آورده اس ــال خ ــن در رج ــی هم چنی َكش ــود«.  ــد ب ــم خواهن ــا ه ــه ب هم
فرزنــد احمــد بن حمــاد می گویــد: امــام جــواد؟ع؟ بــرای مــن نوشــت: پــدرت درگذشــت. خداونــد 
از او و شــما خشــنود باشــد! پــدر شــما نــزد مــا پســندیده بــود و از حــّد خــود تجــاوز نکــرد و بــر طریقــه 
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كتــب  خــود ثابــت مانــد )طوســی ،1404 ق، 2، ۸33؛ حلــی، 1422 ق، 323(. نویســندگان 
ــد. ــل نکرده ان اربعــه روایتــی از وی نق

7. احمد بن حمزة قمی
وی از یــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ )طوســی،13۸0، 409( و از وزیــران حکومــت عباســی 
كتــاب النــوادر را در این بــاره نوشــت  كــه در  )عطــاردی، 1410 ق، 321( و محدثــان قمــی بــود 
كرده انــد )چهــار  كتــب اربعــه 2۶ روایــت از وی نقــل  )نجاشــی، 141۸ ق، 90(. نویســندگان 
روایــت در االســتبصار دربــاره زكات، ذبایــح و ارث، پانــزده روایــت در التهذیــب دربــاره صدقــه، صیــد 
و ذبایــح و زكات، چهــار روایــت در الکافــی دربــاره نــوادر، زكات و تقیــه و ســه روایــت در مــن ال 
كــه بیش تــر آنهــا فقهــی اســت. یحضــره الفقیــه دربــاره وقــف، صدقــه و نــوادر از احمــد بن حمــزه( 

8. احمد بن اسحاق بن عبداهلل بن اشعری قمی
ــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ )قزوینــی، 1414 ق، 122؛ برقــی، 1419 ق، 133( و  وی از ی
گرفــت )حلــی، 1422 ق، ۶3(  نماینــده مــردم قــم نــزد امامــان بــود و مســائل مهمــی را از آنــان فرا
ــام ایشــان در قــم ســاخت )قزوینــی،  ــه ن ــه فرمــان امــام حســن عســکری؟ع؟ مســجدی را ب و ب
كتــاب مســائل الرجــال البــی الحســن الثالــث )پرســش هایی از امــام دربــارة احــوال  1413 ق، ۶0(. 
ــت از وی  ــه ۶2 روای ــب اربع كت ــت. نویســندگان  ــته اوس ــی، 141۸ ق، 91( نوش ــان( )نجاش راوی
كرده انــد )چهــار روایــت در الکافــی، پنــج روایــت در االســتبصار،  پانــزده روایــت در التهذیــب و  نقــل 

كــه بیش تــر آنهــا فقهــی اســت. دو روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه( 

9. احمد بن ابی عبداهلل محمد بن خالد برقی قمی 
ــار او در  ــاران امــام جــواد؟ع؟ دانســته اســت )طوســی،13۸0، 39۸(. آث شــیخ طوســی وی را از ی
زمینــه حدیــث چنینند: محاســن، التحریف، علل الحدیــث، معانی الحدیث و التحریف، فضل القــرآن )در 
بردارنــدة علــم قــرآن، تفســیر و حدیــث( و الروایــة )نجاشــی، 141۸ ق، 7۶-77(. تنهــا كتاب بازمانده 
از وی، محاســن اســت كــه 2700 روایــات كمابیــش 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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كرده تا خواِنشش آسان تر باشد: كتاب را به دو بخش تقسیم  محدث ُارَموی این 
كتــاب الصفــوه  1. بخشــی در بردارنــده االشــکال و القرائــن، ثــواب االعمــال، عقــاب االعمــال، 

كتــاب مصابیــح ظلــم؛ و النــور و الرحمــه، 
كل، الماء، المنافع، المرافق )برقی، بی تا، 29۸(.  2. بخشی در بردارنده العلل، السفر، المأ

شــیخ صــدوق در تألیــف علــل الشــرایع و معانــی االخبــار و توحیــد و ثــواب االعمــال و خصــال و...، از 
كــرده اســت )صــدوق، 13۶7، 1، 17(. هم چنیــن روایات بســیاری  محاســن احمــد برقــی اســتفاده 
از محاســن دربــاره احــکام فقهــی در وســائل الشــیعه شــیخ حــر عاملــی دیــده می شــود. نویســندگان 
بــن ابی عبــداهلل« و  را »احمــد بن محمــد بن خالــد برقــی«، »احمــد  اربعــه احمــد برقــی  كتــب 
ــا احتســاب روایــات منســوب بــه ایــن ســه عنــوان، 1155  »احمــد بن محمــد برقــی« خوانــده و ب
كرده انــد )۸3۸ روایــت در الکافــی، 2۶1 روایــت در التهذیــب، پنجــاه روایــت در  روایــت از او نقــل 
االســتبصار و شــش روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه(. احمــد بیش تــر روایــات را بــه واســطه پــدرش 
كــرده اســت. روایــات او نیــز نیــز بیش تــر بــه موضوعــات فقهــی ماننــد  محمــد و جــدش خالــد نقــل 

اطعمــه و اشــربه، نــکاح، حــج، طــاق و نمــاز ناظرنــد.

10. احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی
بــه گفتــه شــیخ طوســی او از یــاران امــام رضــا و امــام جواد و امــام هادی؟ع؟ )طوســی،13۸0، 
كتــاب النــوادر دربــاره حدیــث از اوســت )نجاشــی، 141۸ ق، ۸2(. نــوادر ابوجعفــر  379 و 409( و 
اشــعری از مــدارك معتَمــد صــدوق در ســامان دهی مــن ال یحضــره الفقیــه بــه شــمار مــی رود )صــدوق، 
كّفــارات،  كــه 37 بــاب دارد و بیش تــر روایاَتــش فقهــی )ناظــر بــه صــوم، نــذر،   )15 ،1 ،13۶7
كتــاب 45۶ حدیــث و 2۸ آیــه قرآنــی در  نــکاح، مناســك، حــدود، دیــات و مکاســب( اســت. ایــن 
ــد )۸14 روایــت در الکافــی،  كرده ان كتــب اربعــه 1۶99 روایــت از وی نقــل  ــردارد. نویســندگان  ب
2۸3 روایــت در االســتبصار، 595 روایــت در التهذیــب و هفــت روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه(. ایــن 

كــه بیش ترشــان فقهــی اســت. كثــرت احادیــث منقــول از او داللــت می كنــد  آمــار بــر 

یس قمی 11. ادر
قــم  در  و  بی تــا، 3، 15(  بــود )خویــی،  جــواد؟ع؟  امــام  یــاران  از  و  ابوالقاســم  كنیــه وی 
كتــب اربعــه چهــار روایــت از  می زیســت و از ایــن رو، بــه »قمــی« شــهیر شــد. نویســندگان برخــی از 
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كافــر، دو روایــت در التهذیــب  كرده انــد )یــک روایــت در الکافــی دربــاره اخــراج روح مؤمــن و  او نقــل 
دربــاره خلــق و زیــادات و یــک روایــت در االســتبصار دربــاره خلــق(. نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه 

روایتــی از وی نقــل نکــرده اســت. 

12. بكر بن صالح رازی )ضّبی(
او از یــاران امــام جــواد؟ع؟ و بــه رازی، ضبــی و دارمــی ملقــب بــود )قزوینــی، 1414 ق، 41؛ 
كن ری  ــا ــه و س ــی بنی ضب ــا؟ع؟ و موال ــام رض ــاران ام ــی او را از ی ــی، 1422 ق، 327(. نجاش حل
دانســته اســت )قزوینــی، 1414 ق، 41؛ حلــی، 1422 ق، 327(. عامــه حلــی او را از راویــان 
حدیــث  در  النــوادر  )همــان(.  می خواَنــد  جــواد؟ع؟  امــام  یــاران  و  بن جعفــر؟ع؟  موســی  امــام 
كرده انــد )نجاشــی، 141۸ ق، 109؛ طهرانــی،  گونــی آن را  نقــل  گونا كــه راویــان  نوشــته اوســت 
كلینــی و صــدوق  كتاب هــای  كنــون در  ا بکــر بن صالــح  روایــات  137۶، ۶، 393(. بیش تــر 
كتــب اربعــه ۸۶  كرده انــد. شــماری از  ــر آنهــا را محدثــان قمــی نقــل  كــه بیش ت دیــده می شــوند 
ــد )۶3 روایــت در الکافــی،  شــانزده روایــت در التهذیــب و هفــت روایــت در  روایــت از او در بردارن
االســتبصار(. نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از وی نقــل نکــرده اســت. بیش تــر روایــات او 

ــد. ــی ناظَرن ــای فقه ع ه ــه موضو ــز ب نی

13. حسن بن سعید بن حماد اهوازی
شــیخ طوســی او را از یــاران امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ دانســته اســت )طوســی،13۸0، 
كنیــة حســن ابومحمــد  و جــّدش مهــران از موالــی امــام ســجاد؟ع؟ بــود )طوســی، بی تــا،   .)399
كتــاب حقــوق المؤمنبــن و فضلهــم نوشــته اوســت )نجاشــی، 141۸  90؛ نجاشــی، 141۸ ق، 5۸(. 
ــارات  ــل الزی ــات کام ــن از راوی ــری، 1403 ق، 1، 202(. وی هم چنی ــروی حائ ــی غ ق، 5۸؛ اردبیل
كرده انــد )َده روایــت در  كتــب اربعــه پانــزده روایــت از وی نقــل  بــه شــمار مــی رود. نویســندگان 
الکافــی، دو روایــت در التهذیــب دربــاره نمــاز و زكات، دو روایــت در االســتبصار دربــاره ایــام ِنفــاس و 
كــه بیش تــر آنهــا فقهــی  ُمتعــه و یــک روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره رّد و قبــول شــهادت( 

اســت.
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14. حسین بن سعید بن حماد اهوازی
جــد او مهــران غــام علــی بن حســین؟ع؟ و حســین بن ســعید از یــاران امــام رضــا و امــام جــواد و 
كوفــه بــه اهــواز رفــت؛ ســپس در قــم نــزد حســن  امــام هــادی؟ع؟ بــود. حســین بــا بــرادرش حســن از 
كتاب هــای الزهــد و المؤمــن نوشــته  بن ابــان مانــد )طوســی، 13۸0 ق، 399؛ حلــی، 1422 ق، 114(. 
اوســت )شوشــتری، 13۶5، 1، 423(. الزهــد 290 حدیــث و المؤمــن دویســت حدیــث در بــردارد1. الزهــد 
كتابــی اخاقــی ـ تربیتــی اســت و المؤمــن بیش تــر بــه دشــواری های مؤمنــان در دنیــا می پــردازد و بــه 
كتاب هــای حســین بن ســعید از مســتندات  ــرادر مؤمــن توصیــه می كنــد.  ــاره ب رفتارهــای نیکــو درب
شــیخ صــدوق در مــن ال یحضــره الفقیــه اســت )صدوق، 13۶7، 1، 15(. نویســندگان كتب اربعــه 3307 
كرده انــد )550 روایــت در الکافــی، 977 روایــت در االســتبصار، 17۶1 روایــت در  روایــت از وی نقــل 
كــه بیش تــر آنهــا بــه موضوع هــای فقهــی ناظَرنــد.  التهذیــب و نــوزده روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه( 

كمابیــش پنجــاه درصــد درون مایــه التهذیــب شــیخ طوســی، روایــات حســین بن ســعید اســت.

15. حسین بن محمد اشعری قمی
و  اهــل حدیــث  امــام جــواد؟ع؟ )طوســی، 13۸0، 400( و محدثــان موَثــق  یــاران  از  وی 
كلینــی رازی بــود )شوشــتری، 13۶5، 1،  مشــایخ رئیــس المحدثیــن شــیخ محمــد بن یعقــوب 
ــت از  ــه 159روای ــب اربع كت ــندگان  ــی، 141۸ ق، ۶۶(. نویس ــت )نجاش ــوادر را نوش ــه الن ك  )42۸
ــد )147 روایــت در الکافــی، چهــار روایــت در التهذیــب، دو روایــت در االســتبصار  كرده ان وی نقــل 
كــه بیش تــر آنهــا بــه موضوعــات فقهــی معطوفنــد. وی  و شــش روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه( 
كاظــم، رضــا و جــواد؟ع؟، از محمــد بن علــی بن بنــان طلحــی و عبدالرحمــان  افــزون بــر امامــان 

ــرده اســت.  ك ــن ابی نجــران روایــت  ب

16. حمدان بن اسحاق خراسانی )دسوایی(
كتابــی بــه نــام   كــه  او از یــاران امــام جــواد و امــام هــادی؟ع؟ بــود )قزوینــی، 1414 ق، 1۶5( 
النــوادر نوشــت )نجاشــی، 141۸ ق، 139(. تنهــا نویســنده الکافــی ســه روایــت )دو روایــت دربــاره 

كــرده اســت. زیــارت قبــور ائمــه و یــك روایــت دربــاره العقیقــه( از وی نقــل 

كتاب به فارسی ترجمه شده اند. 1. این دو 
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17. حمزه بن یعلی اشعری قمی
وی از یــاران و راویــان امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ بــود )حلــی، 1422 ق، 121(. احمــد 
ــن ابی عبــداهلل، ســعد بن عبــداهلل، محمــد بن احمــد بن یحیــی،  بن محمــد بن عیســی، احمــد ب
بــه شــمار می رونــد )خویــی، بی تــا، ۶،  راویــان وی  از  محمــد بن علــی بن محبــوب و صفــار 
كتابــی بــه نــام الحدیــث دارد )طهرانــی، 137۶، 2، 393(. برخــی از نویســندگان  2۸3(. او 
ــاره اهــل شــهادت، روزه  كرده انــد )ســه روایــت در الکافــی درب كتــب اربعــه، َده روایــت از او نقــل 
ــك و  ــوم الش ــهو، روزه ی ــکام س ــل، اح ــاره غس ــب درب ــت در التهذی ــار روای ــج، چه ــك و ح ــوم الش ی
قضــای روزه رمضــان و ســه روایــت در االســتبصار دربــاره اســتعمال آب، روزه یــوم الشــك و فطریــه 
پایــان رمضــان(. نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از وی نقــل نکــرده اســت. بیش تــر روایــات 

منقــول از او فقهی انــد.

یار اهوازی 18. داود بن مهز
او از یــاران امــام جــواد؟ع؟ بــود )طوســی، 13۸0، 401( و بــرادر علــی بن مهزیــار از محدثــان 
گزارشــی در  شــیعه بــود )خویــی، بی تــا، 7، 133؛ قهپایــی، 13۸4، 2، 293(. از آثــار حدیثــی او 
كرده انــد )دو روایــت در  كتــب اربعــه چهــار روایــت از او نقــل  دســت نیســت. نویســندگان برخــی از 
كیفیــت غســل  الکافــی دربــاره نــکاح و حدیــث القبــاب، یــک روایــت در التهذیــب دربــاره غســل و 
جنابــت و یــک روایــت در االســتبصار دربــاره غســل(. نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از وی 

نقــل نکــرده اســت. ایــن روایــات هــم فقهی انــد.

یان بن صلت اشعری قمی  19. ر
خاســتگاه او خراســان و از راویــان امــام رضــا و یــاران امــام جــواد؟ع؟ بــود )حلــی، 1422 ق، 
گــرد آورد )شوشــتری، 1340،  كام امــام رضــا( را  ل و االُمــه )شــامل  كتــاب فــرق میــان اآل كــه   )145
ــاد  ــث ی ــاب الحدی كت ــوان  ــا عن ــه ب ــن مجموع ــی از ای ــزرگ طهران ــی، 1۶5(. آقاب 4، 143؛ نجاش
گفتــه نســخه ای را از آن نــزد ریــان بن شــبیب دیــده )طهرانــی، 140۸ ق،  كــرده و ابــن غضائــری 
كــرده اســت )جالــی حســینی،  ۶، 332( و شــیخ صــدوق روایــات آن را در عیــون اخبــار الرضــا نقــل 
كرده انــد )شــش روایــت  كتــب اربعــه ســیزده روایــت از او نقــل  1422 ق، 1، 21۸(. نویســندگان 
در الکافــی، دو روایــت در االســتبصار، چهــار روایــت در التهذیــب و یــک روایــت در مــن ال یحضــره 
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الفقیــه(. ایــن روایــات بــه والیت عهــدی 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.

یا بن آدم قمی )ابویحیی( 20. زکر
كاظــم، امــا رضــا و امــام جــواد؟ع؟ )قزوینــی، 1414 ق، 1۸۸( و محدثــان  وی از یــاران امــام 
كتــاب مســائل امــام رضــا  و راویــان حدیــث بــود )اردبیلــی غــروی حائــری، 1403 ق، 1، 330(. 
)پرســش هایی از امــام و پاســخ امــام بــه آن پرســش ها( )نجاشــی، 141۸ ق، 174؛ طوســی، 
كرده انــد )هشــت  كتــب اربعــه 41 روایــت از وی نقــل  بی تــا، 144( نوشــته اوســت. نویســندگان 
روایــت در الکافــی، چهــار روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره نمــاز در ســفر و صیــد و ذبایــح، َده 

ــد. ــات او فقهی ان ــوزده روایــت در التهذیــب(. روای روایــت در االســتبصار و ن

21. سعد بن سعد االحوص اشعری قمی
كــه امــام جــواد؟ع؟ از خداونــد بــرای او جــزای  ــاران امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ بــود  او از ی
الحدیــث  كتاب هــای  او   .)179 ق،   141۸ نجاشــی،  155؛  ق،   1422 )حلــی،  خواســت  خیــر 
المبــّوب )مرَتــب( و الحدیــث غیــر المبــّوب )نامرَتــب( را نوشــته )نجاشــی، 141۸ ق، 179؛ طهرانی، 
ــد  ــر مبــوب او را محمــد بن خال ــاد بن ســلیمان و غی كتــاب مبــوب او را عب ــه  ك  )39۸ ،2 ،137۶
گــرد آورد  كتــاب مســائل امــام رضــا را  كــرده اســت )همــان، ۶، 335(. وی هم چنیــن  برقــی روایــت 
كرده انــد )32  كتــب اربعــه 11۸ روایــت از وی نقــل  )نجاشــی، 141۸ ق، 179(. نویســندگان 
روایــت در الکافــی، یــازده روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه، 2۸ روایــت در االســتبصار و 47 روایــت در 

ــد. ــا فقهی ان ــر آنه ــه بیش ت ك ــب(  التهذی

یاد آدمی رازی  22. اباسعید سهل بن ز
او اهــل ِری و از یــاران امــام جــواد، امــام هــادی و امــام حســن عســکری؟ع؟ بــود )طوســی، 
كتاب هــای التوحیــد و النــوادر را در حدیــث نوشــت  كــه  13۸0، 401؛ طوســی، 1404 ق، 2، ۸37( 
)نجاشــی، 141۸ ق، 1۸5؛ قزوینــی، 1414 ق، 341(. التوحیــد او را علــی بن محمــد  معــروف 
كرده انــد )طهرانــی، 140۸ ق، 4، 4۸0(، امــا  كلینــی رازی و جعفــر بن قولویــه روایــت  بــه عــان 



₪ا19 ثادهاباا باكاابرایکاا اباثیال العارل اعدداااااامكیدااراك بااصااجاگیاج

ــوات ب  ــاب صل ــه در ب ح فقی ــر ــی اول در ش ــت. مجلس ــت نیس ــا در دس ــک از آنه ــچ ی ــون هی كن ا
كــرده و روایَتــش را »از جهــت او« صحیــح شــمرده و او را بســیار بــزرگ داشــته  رمیــت، او را توثیــق 
كرده انــد )1274  كتــب اربعــه 1۸53روایــت از وی نقــل  اســت )قمــی، 13۶9، 141(. نویســندگان 
ــن ال  ــت در م ــج روای ــتبصار و پن ــت در االس ــب، 13۶ روای ــت در التهذی ــی، 43۸ روای ــت در الکاف روای

ــد. ــر آنهــا فقهی ان كــه بیش ت یحضــره الفقیــه( 

23. ابوالفضل شاذان بن خلیل نیشابوری 
او از راویــان و یــاران امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ و محدثــان بزرگــوار )خویــی، بی تــا، 9، 9؛ 
گردان یونــس بن عبدالرحمــان )یــار امــام رضــا( بــود )حلــی، 1422  طوســی، 13۸0، 402( و شــا
كرده انــد )اردبیلــی  گــون فقهــی نقــل  گونا ع هــای  ق، 1۶9(. روایــات بســیاری از او دربــاره موضو
گــزارش نشــده اســت. برخــی  كتابــی دربــاره حدیــث  غــروی حائــری، 1403 ق، 1، 39۸(. از وی 
كرده انــد )شــش روایــت در الکافــی، ســه  كتــب اربعــه ســیزده روایــت از او نقــل  از نویســندگان 
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.

24. ابوالخیر صالح بن ابی حماد مسلمه )سلمه( رازی
امیــر  خطــب  كــه  بــود  امــام حســن عســکری؟ع؟  و  هــادی  امــام  جــواد،  امــام  یــاران  از  او 
المؤمنیــن و النــوادر را در زمینــه حدیــث نوشــت )طوســی، 13۸0، 41۶؛ قزوینــی، 1414 ق، 193(. 
ــه واســطه ســعد بن عبــداهلل  ــه نقــل از احمــد برقــی و نجاشــی در رجــال ب ــم در فهرســت ب ابن ندی
كــرده اســت )طهرانــی، 140۸ ق، 7، 1۸9-190(. برخــی از  اشــعری، از خطــب امیــر المؤمنیــن او یــاد 
كتــب اربعــه 5۶ روایــت فقهــی از او آورده انــد )44 روایــت در الکافــی، یــازده روایــت  نویســندگان 
ع(. نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از  در التهذیــب، یــک روایــت در االســتبصار دربــاره البیــو

وی نقــل نکــرده اســت. 

وف اشعری قمی 25. ابوالفضل عباس بن معر
او غــام جعفــر بن عمــران بن عبــداهلل اشــعری قمــی )نجاشــی، 141۸ ق، 2۸1( و از یــاران و 
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كتــاب النــوادر در حدیــث نوشــته اوســت )خویــی، بی تا، 9،  كــه  راویــان موثــق امــام جــواد؟ع؟ بــود 
كرده انــد )31 روایــت در الکافــی،  كتــب اربعــه 140روایــت فقهــی از وی نقــل  24۸(. نویســندگان 
چهــارده روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه، 54 روایــت در االســتبصار و 41 روایــت در التهذیــب(. 

كتاب هــای روایــی آمــده اســت. بیش تــر روایــات او بــه واســطه شــیخ صــدوق در 

26. عبد الجبار نهاوندی 
ــث  ــه الحدی ك ــود  ــان ب ــده ایش ــی، 13۸0 ق، 404( و آزاده ش ــواد )طوس ــام ج ــاران ام وی از ی
ــداهلل  ــن ابی عب ــد ب ــث او را احم ــی، 137۶، 2، 402(. الحدی ــت )طهران ــق )213 ق( را نوش و العت
كــرده اســت )طهرانــی، 140۸ ق، ۶، 342(. تنهــا نویســنده التهذیــب یــک روایــت  برقــی روایــت 
گــون معجــم رجــال  گونا كــه در جلدهــای  كــرده  دربــاره فضــل زیــارت امــام حســین؟ع؟ از وی نقــل 

الحدیــث مکــَرر آمــده اســت.

وی( 27. عبدالسالم بن صالح )ابوالصلت هر
ــود )قزوینــی، 1414 ق، 20۸(. خطیــب بغــدادی  ــاران امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ ب او از ی
بــه  می گویــد: عبدالســام بن صالــح مــوالی عبدالرحمــان بن ســمرة قرشــی در طلــب حدیــث 
كوفــه و حجــاز و یمــن رفــت و احادیــث بســیاری از حمــاد بن زیــد و مالــك بن انــس و  بصــره و 
عبدالــوارث بن ســعید و عبــداهلل ابن ادریــس و عبــاد ابن العــوام و ســفیان بن عیینــة و عبدالــرزاق 
كوچیــد. مأمــون ســخَنش را شــنید  بن همــام شــنید. او در روزگار مأمــون بــه قصــد جهــاد بــه مــرو 
و بــه او عاقه منــد شــد؛ چنان كــه او را بــه جرگــه خاصاَنــش درآورد. او در محضــر مأمــون بــا بشــر 
ــف، 1410 ق، 2۸1 و  ــه مناظــره )عطــاردی، ال مریســی در رّد مرجئــه و جهمیــه و زنادقــه و قدری
كــرد. ابوصلــت پــس از  2۸۸( و حدیــث »سلســله الذهــب« را در نیشــابور از امــام رضــا؟ع؟ نقــل 
كن شــد، امــا بــر اثــر مخالفتــش  شــهادت امــام رضــا؟ع؟ از خراســان بــه عــراق رفــت و در بغــداد ســا
كــرد و در آن جــا مانــد  گزیــر بــه نیشــابور ســفر  كــه نــزد مأمــون پذیرفتــه بــود، نا بــا نظــر خلــق قــرآن 

كتــب اربعــه نیســت. )همــان،  293(. روایتــی از او در 
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یز بن مهتدی اشعری قمی  28. عبدالعز
او از یــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ بــود )همــان، 29۸(. بیش تــر روایتــش بــه صــورت 
َكتبــی بــه امــام هشــتم؟ع؟ منســوبند، امــا از امــام صــادق؟ع؟ نیــز روایاتــی را بــا واســطه  شــفاهی و 

كــرده اســت. تنهــا ســه روایــت فقهــی از او در الکافــی هســت. نقــل 

29. عبداهلل بن صلت قمی 
او از یــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ و خانــه اش از ســده دوم تــا چهــارم، جایــگاه علــم و 
حدیــث و فقــه بــود. بــرادرش علــی بن صلــت و فرزنــدان و نوادگانــش از محدثــان بــزرگ مــاوراء 
كتابــی بــه نــام الحدیــث  النهــر بــه شــمار می رفتنــد )همــان، 309؛ طوســی، 13۸0، 403(. او 
نوشــته اســت )طهرانــی، 137۶ ق، 2، 404(. تنهــا هفــت روایــت فقهــی از او در الکافــی هســت.

30. عبداهلل بن محمد حضینی اهوازی
كــه وكالــت امــام رضــا و امــام  وی از یــاران امــام جــواد؟ع؟ بــود )ســحاب، 253۶، 224( 
كتــاب المســائل للرضــا نوشــته  جــواد؟ع؟ را نیــز بــر عهــده داشــت )جبــاری، 13۸2، 2، 502(. 
گمــان مــی رود او مســائلی را از  اوســت )نجاشــی، 141۸ ق، 227؛ خویــی، بی تــا، 10، 319(. 
گــرد آورده باشــد. روایتــی  گفتــه و او آنهــا را در ایــن اثــر  امــام پرســیده و آن حضــرت بدانهــا پاســخ 

ــت. ــه نیس ــب اربع كت از او در 

31. عبداهلل بن محمد بن حماد رازی
كتــاب النــوادر الحکمــه را در  كــه  وی از یــاران امــام جــواد؟ع؟ بــود )طوســی، 13۸0، 403( 

كتــب اربعــه نیســت. حدیــث نوشــت )خویــی، بی تــا، 10، 320(. روایتــی از وی در 

یار دورقی اهوازی 32. علی بن مهز
كتــاب نوشــت  كــه 33  علــی بن مهزیــار از یــاران امــام رضــا، امــام جــواد و امــام هــادی؟ع؟ بــود 
ــوادر نوشــته اوســت  كتاب هــای البشــارات و الن )ابــن داود، 1392، 142؛ طوســی، 13۸0، 403(. 
كتاب هــای علــی بن مهزیــار از مســتندات مــن ال یحضــره الفقیــه شــیخ  )نجاشــی، 141۸ ق، 253(. 
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كتــب اربعــه 397 روایــت  صــدوق بــه شــمار مــی رود )صــدوق، 13۶7، 1، 15(. نویســندگان 
ــت در  ــتبصار، 179 روای ــت در االس ــی، ۶۸ روای ــت در الکاف ــد )12۸ روای كرده ان ــل  ــی از وی نق فقه
التهذیــب و 22 روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه(. علــی بن مهزیــار روایــت صریحــی دربــاره نــص امــام 
گر  كــردم: چنیــن مبــاد، امــا ا كــرده اســت: »بــه امــام هــادی؟ع؟ عــرض  حســن عســکری؟ع؟ نقــل 
كیســت(؟ فرمــود: عهــد مــن بــه بزرگ تریــن  كــه پنــاه ببریــم )امــام مــا  شــما میــان مــا نباشــید، بــه 

فرزنــدم؛ یعنــی حســن؟ع؟ می رســد )مفیــد، بی تــا، 2، 303(.

33. عمران بن محمد بن عمران اشعری قمی 
وی از یــاران امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ )حلــی، 1422 ق، 21۸( و محدثــان شــیعه اســت 
ــن  ــی ای ــی و نجاش ــد برق ــی، 137۶، 2، 411(. احم ــت )طهران ــث نوش ــام الحدی ــه ن ــی ب كتاب ــه  ك
كتــب  كرده انــد )طهرانــی، 140۸ ق، ۶، 355(. نویســندگان  كتــاب را مســتَند از وی روایــت 
كرده انــد )چهــار روایــت در الکافــی دربــاره نمــاز ماحیــن و  اربعــه هشــت روایــت فقهــی از او نقــل 
مکاریــن، 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.

34. عیسی بن عبداهلل بن اشعری قمی 
كاظــم، امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ بــود )ســحاب، 253۶،  وی از یــاران امــام صــادق، امــام 
گــرد آورد )نجاشــی، 141۸ ق، 297(. تنهــا  كتــاب مســائل للرضــا؟ع؟ را در حدیــث  كــه   )230

كــرده اســت. نویســنده الکافــی شــش روایــت فقهــی از وی نقــل 

35. فضل بن شاذان نیشابوری 
وی از یــاران و راویــان امــام رضــا، امــام جــواد و امــام هــادی؟ع؟ )طوســی، بی تــا ، 254( 
حدیثــی  كتاب هــای  آورد.  پدیــد  این بــاره  در  بســیاری  آثــار  كــه  بــود  خراســان  متکلمــان  و 
العلــل )صــدوق، 13۶7، 1، 4۸0( نیــز نوشــته اوســت.  الرجعــة )نجاشــی، 141۸ ق، 307( و 
الرجعــة احادیثــی دربــاره غیبــت امــام زمــان )عــج( در بــردارد و از ایــن رو، بــه نــام الغیبــه شــناخته 
كتــاب نوشــتة ســید بهاء الدیــن علــی  می شــود )طهرانــی، 140۸ ق، 1، 93(. بخشــی از ایــن 
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كاتــب ســید  بن غیاث الدیــن عبدالکریــم بن الحمیــد نیلــی نجفــی بــه خــط ســید عبدالمطلــب، 
كتابــت: 1222 ق( اســت. نســخه دیگــر آن نــزد شــیخ محمــد ســماوی )تاریــخ  بهاء الدیــن )پایــان 

كتابــت: ۸510 ق( بــوده اســت )طهرانــی، 140۸ ق، 20، 201(. 
فضــل در العلــل ســبب )فلســفه( تشــریع احکامــی را از حضــرت رضا؟ع؟ پرســیده و پاســخ های 
گمــان مــی رود روایــات العلــل از احادیثــی  كــرده اســت )صــدوق، 13۶7، 1، 4۸0(.  ایشــان را نقــل 
گــون از امــام  شــنیده؛ ســپس بــا  گونا كــه وی اوائــل جوانــی اش آنهــا را در مجالــس  بــوده باشــد 
گــرد آورده اســت. ایــن اثــر 132۸ قمــری بــه صــورت ســنگی چــاپ شــد )جالــی  چنیــن عنوانــی 
كامــل آن را در عیــون األخبــار و علــل الشــّرایع و  حســینی، 1422 ق، 1، 2۸2(. شــیخ صــدوق متــن 
مــن الیحضــره الفقیــه آورده اســت )صــدوق، 13۸5، 1، 251-275؛ همــان، 1390، 2، 119-97(. 
كرده انــد )930 روایــت در الکافــی، 153  كتــب اربعــه 1135روایــت فقهــی از وی نقــل  نویســندگان 

روایــت در التهذیــب، 45 روایــت در االســتبصار و هفــت روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه(.

36. محمد بن ابراهیم حضینی اهوازی
وی  از  حدیثــی  اثــری  كــه   )132 ق،   1419 )برقــی،  بــود  جــواد؟ع؟  امــام  یــاران  از  او 
گــزارش نکرده انــد. فرزنــدش علــی بن محمــد بن ابراهیــم راوِی او و از اصحــاب امــام حســن 
كتــب اربعــه چهــار روایــت از او نقــل  عســکری؟ع؟ و راویــان ایشــان بــود. شــماری از نویســندگان 
كرده انــد )دو روایــت در التهذیــب دربــاره نمــاز و حــج، یــک روایــت در االســتبصار دربــاره نمــاز و یــک 
روایــت در الکافــی دربــاره زهــد(. نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از وی نقــل نکــرده اســت.

37. محمد بن ابی صفهان عبدالجبار قمی )محمد بن عبدالجبار بن ابی صهبان قمی(
كــه  وی از یــاران امامــان جــواد، هــادی و حســن عســکری؟ع؟ )طوســی، 13۸0، 435( بــود 
كرده انــد )ابــن شــهر آشــوب، 1353،  گــزارش نکــرده، امــا روایــات فراوانــی از او نقــل  اثــری از وی 
ــرده  ك ــر نقــل  ــات بســیاری از ابن بکی ــه: او روای گفت كشــی در رجــال  ــا، 2۶5(.  93؛ طوســی، بی ت
كتــب اربعــه 777 روایــت فقهــی از  اســت )طوســی، 1404 ق، 2، ۸3۶(. برخــی از نویســندگان 
كرده انــد )4۸2 روایــت در الکافــی، 194 روایــت در التهذیــب و 91 روایــت در االســتبصار(.  او نقــل 

نویســنده مــن ال یحضــره الفقیــه روایتــی از او نقــل نکــرده اســت.



سخن تاریخ/ شماره 23 ـ سال دهم ـ بهار و تابستان 241395 ₪

یان بن صلت اشعری قمی 38. محمد بن ر
كــه  او از یــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ و محــدث بــود )عطــاردی، الــف، 1410 ق، 322( 
كــرده )عطــاردی، ب، 1410 ق، 3۶1(  روایاتــی را دربــاره وصیــت و دعــا از امــام هــادی؟ع؟ نقــل 
و مســائلی را از امــام حســن عســکری؟ع؟ پرســیده اســت )نجاشــی، 141۸ ق، 370(. یــازده 
كتــب اربعــه هســت )شــش روایــت در الکافــی دربــاره نــوادر، نمــاز، ایمــان، غســل  روایــت از او در 
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(.

39. محمد بن اسماعیل رازی 
كــه ســّیاری  وی از یــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ بــود )عطــاردی، الــف، 1410 ق،320( 
كــرده اســت )اردبیلــی  كتــاب الصــوم حدیــث نقــل  از طریــق او از امــام جــواد؟ع؟ دربــاره نــوادر در 
غــروی حائــری، 1403 ق، 2، 7۶(. تنهــا الکافــی دو روایــت از او دربــاره نــوادر و التمــر در بــردارد.

وف به شنبوله یا سینوله 40. محمد بن حسن بن ابی خالد قمی )اشعری( معر
وی از یــاران و راویــان امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ و وكیــان امــام جــواد؟ع؟ بــود )عطــاردی، 
كرده انــد )دو  كتــب اربعــه شــش روایــت فقهــی از او نقــل  الــف، 1410 ق، 321(. نویســندگان 
كتــب و حدیــث، یــک روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره  روایــت در الکافــی دربــاره شــهادات و 
ارث فرزنــد زنــا، دو روایــت در التهذیــب دربــاره روزه یــوم شــك و وصیــت و یک روایت در االســتبصار 

دربــاره هــال مــاه رجــب(.

ید رازی قمی 41. محمد بن ابی ز
وی از یــاران و راویــان امــام جــواد و امــام حســن عســکری؟ع؟ بود )قزوینــی، 1414 ق، 292؛ 
گــزارش نشــده و تنهــا نویســنده  كتــاب یــا رســاله ای دربــاره حدیــث از او  همــان، 1413 ق، 257(. 
كــه بــا بنــده اش ازدواج می كنــد و دربــاره ُدهــن البنفســج از وی  الکافــی دو روایــت دربــاره مــردی 

كــرده اســت. نقــل 
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یار اهوازی 42. محمد بن علی بن مهز
وی از یــاران و راویــان امــام جــواد و امــام هــادی؟ع؟ بــود )عطــاردی، الــف، 1410 ق، 324(. 
كــه دربــاره اختافــی  بــه نقــل ابن طــاووس، او از ســفیران و ابــواب شــیعة امامیــه بــوده اســت 
نیســت )اردبیلــی غــروی حائــری، 1403 ق، 2، 15۸(. طبرســی در احتجــاج توقیــع زیــر را از امــام 
كــرده اســت: »و امــا محمــد بن علــی بن مهزیــار اهــوازی؛ خداونــد او را  زمــان؟ع؟ دربــاره او نقــل 

گردانــد، و تردیــدش را از میــان ببــرد!« )راونــدی، 1409 ق، 3، 1114(.  اصــاح 
بــر پایــه ایــن روایــت، وی پــس از درگذشــت امــام حســن عســکری؟ع؟ در آغــاز غیبــت امــام 
كــه بــه زودی  زمــان )ایــام فتــرت و حیــرت(، زمانــی دربــاره امــام زمــان بــه شــک دچــار شــده بــوده 
از میــان رفتــه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه او در روزگار حیــرت زاِی آغــاز غیبــت امــام زمــان )عــج( 
كتاب هــای حدیثــی مالحــم و القائــم را نوشــت  زنــده بــود، در اثبــات وجــود قائــم و غیبــت ایشــان، 
كتاب هــا روایاتــی دربــاره اثبــات وجــود حضــرت مهــدی؟ع؟ و  )نجاشــی، 141۸ ق، 253(. ایــن 
غیبــت او در بردارنــد. تنهــا نویســنده الکافــی یــک روایــت دربــاره فضــل مســاجد و نمازگــزاری در 

كــرده اســت. آنهــا از وی نقــل 

43. ابوعبداهلل محمد بن خالد بن عبدالرحمان برقی قمی
او غــام ابوموســی اشــعری و بــه »بــرق رود« روســتایی از ســواد قــم منســوب بــود )قمــی، 
ــه شــمار می رفــت )نجاشــی،  كاظــم، رضــا و جــواد؟ع؟ ب ــاران امامــان  137۶ ق، 2 ، 7۸( و از ی
كنیــه او را »ابوالحســن« دانســته اســت )ابــن ندیــم، 134۶، 404(.  141۸ ق، 3۶7(. ابن ندیــم 

آثــار وی را چنیــن برشــمرده اند:
النوادر و المحاسن درباره حدیث؛

الرجال درباره راویان سخنان امیر المؤمنین علی؟ع؟؛
االحادیث؛

معانی االحادیث؛
التحریف؛

الروایه )ابن ندیم، 134۶، 404-405(؛
التحریف و التبدیل )ابن شهرآشوب، 1353، 93(. 

كــه آن دو نیــز بــه فرزنــدش  بــاری، تنهــا المحاســن و الرجــال از ایــن میــان در دســت اســت 
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»محمــد  عنوان هــای  بــا  اربعــه  كتــب  نویســندگان  منســوَبند.  بن خالــد(  بن محمــد  )احمــد 
كرده انــد )یــازده  بن خالــد«، »ابی عبــداهلل« و »ابی عبــداهلل برقــی« 44 روایــت فقهــی از او نقــل 
روایــت در الکافــی، هشــت روایــت در االســتبصار، بیســت روایــت در التهذیــب و پنــج روایــت در مــن 

ال یحضــره الفقیــه(.

44. محمد بن سهل بن یسع قمی
ــان بــزرگ شــیعه بــود )نجاشــی،  ــا و امــام جــواد؟ع؟ و محدث او از یــاران و راویــان امــام رض
كــه اثــری دربــاره مســائلی از امــام رضــا؟ع؟ )اردبیلــی غــروی حائــری، 1403 ق،  141۸ ق، 3۶7( 
ــی، 137۶، 2، 41۶(.  ــد آورد )طهران ــث پدی ــام الحدی ــه ن ــث ب ــه حدی ــی در زمین كتاب 2، 129( و 
كرده انــد )ســه روایــت در الکافــی  كتــب اربعــه دوازده روایــت فقهــی از وی نقــل  نویســندگان 
دربــاره حائــض، ســفر و نــوادر، ســه روایــت در التهذیــب دربــاره نمــاز، عمــل شــب جمعــه و احــکام 
ع  ــو ــه رك ــن ب ــاب، رفت ــه الخض ــاز در خرق ــت نم كراه ــاره  ــتبصار درب ــت در االس ــه روای ــت، س جماع
پیــش از امــام و قرائــت در نمــاز جمعــه و ســه روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره مزارعــه، 

ــرد(. ــل زن و م ــات و قت جراح

45. ابوعلی محمد بن عیسی اشعری قمی 
او از شــیوخ قــم و نــزد ســلطان آن جــا محتــرم بــود )نجاشــی، 141۸ ق، 33۸( و از یــاران 
امامــان رضــا و جــواد؟ع؟ )قزوینــی، 1414 ق، 331( بــه شــمار می رفــت. او هم چنیــن رئیــس 
قبیلــة اشــعریان قــم و از بنیادگــذاران ایــن شــهر و حوزه هــای علمــی و حدیثــی آن ســامان بــود. 
كتــاب الخطــب دربــاره حدیــث و روایــت نوشــته اوســت )نجاشــی، 141۸ ق، 33۸(. بــا توجــه بــه 
كتاَبــش در  گمــان مــی رود  حضــور او نــزد امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ و اســتماع حدیــث از آنــان، 
بردارنــدة روایــات ایــن دو بزرگــوار بــوده باشــد. تنهــا نویســنده الکافــی یــک روایــت دربــاره »نکــت 

كــرده اســت. و نتــف مــن التنزیــل فــی الوالیــه« از وی نقــل 

46. محمد بن الفرجی رخجی 
وی از یــاران امامــان رضــا، جــواد و هــادی؟ع؟ )طوســی، 13۸0، 405( و بــه رخــج )روســتایی 
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كتابــی بــه نــام  كرمــان در ایــران( منســوب بــود )قزوینــی، 1414 ق، 332(. او نیــز  از روســتاهای 
كــه گویــی در بردارنــدة پاســخ بــه پرســش های شــرعی  مســائل نوشــت )نجاشــی، 141۸ ق، 371( 
مــردم بــوده اســت. تنهــا نویســنده الکافــی یــک روایــت دربــاره نهــی از جســم و صــورت از وی نقــل 

كرده اســت.

47. محمد بن ولید خزار کرمانی )الخزاز( 
كام آثــاری  كــه در زمینــه  او از یــاران و راویــان امــام جــواد؟ع؟ و متکلمــان بــزرگ شــیعه بــود 
ــری در  ــا اث ــن شهرآشــوب، 1353، 9۸(، ام ــف، 1410 ق، 32۸؛ اب ــد آورد )عطــاردی، ال ــز پدی نی
كتــب اربعــه پنــج روایــت از او نقــل  گــزارش نشــده اســت. نویســندگان  زمینــه حدیــث از وی 
كرده انــد )دو روایــت در الکافــی دربــاره ازدواج امــام علــی؟ع؟ بــا فاطمــه؟اهس؟ و غیبــت، یــک 
روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره طریقــه ابی الجــاورد و دو روایــت در التهذیــب دربــاره نمــاز و 

ســیره امــام علــی(. طوســی در االســتبصار روایتــی از او نقــل نکــرده اســت.

48. ابوالحسین منصور بن عباس رازی 
ــف، 1410 ق، 331(  ــاران امــام جــواد و امــام هــادی؟ع؟ )عطــاردی، ال ــان و ی وی از محدث
كتــاب نــوادر کبیــر در زمینــه حدیــث نوشــته اوســت  كن بغــداد بــود و همان جــا درگذشــت.  و ســا
كتــب  )نجاشــی، 141۸ ق، 413(، امــا اثــری از آن در منابــع روایــی شــیعه نیســت. نویســندگان 
كرده انــد )34 روایــت در الکافــی، دو روایــت در االســتبصار  اربعــه 52 روایــت فقهــی از وی نقــل 
دربــاره روزه، و پانــزده روایــت در التهذیــب و یــک روایــت در مــن ال یحضــره الفقیــه دربــاره زكات 

فطــر(. 

نتیجه
كــه 37  گردان امــام جــواد؟ع؟ بــه 11۶ می رســد  گــزارش شــیخ طوســی در رجــال، شــمار شــا بــه 
گــزارش دیگــر محققــان رجالــی )نجاشــی، برقــی و ابــن داود(  تــن از آنــان ایرانــی بودنــد، امــا بــه 
كــه تنهــا 4۸ تــن از آنــان، آثــار چشــم گیر حدیثــی و روایــی پدیــد  شــمار آنــان بــه هفتــاد می رســد 
گــون ایــران )اهــواز، ری، خراســان،  كرمــان،  اصفهــان،  گونا آوردنــد. ایــن اصحــاب در شــهرهای 



سخن تاریخ/ شماره 23 ـ سال دهم ـ بهار و تابستان 281395 ₪

نهاونــد و همــدان( و بیش ترشــان در قــم می زیســتند. قــم در آن روزگار به ویــژه پــس از هجــرت 
خانــدان اشــعری بدان جــا، مركــز تشــیع ایــران شــناخته می شــد. از ایــن رو، پیشــوایان شــیعه بــه 
ــه تربیــت  ــه مقاصــد فرهنگــی ـ دینی شــان، ب ــرای دســت یابی ب ــد و ب آن ســامان توجــه می كردن
گردان ایرانــی امــام جــواد؟ع؟  گردان بســیاری برخاســته از ایــن حــوزه، می پرداختنــد. شــا شــا
گــون نــزد او می شــتافتند و از وی چیزهــا می آموختنــد و مســتقیم از او روایــت  گونا از مناطــق 
آنهــا  بیش تــر  كــه  می دادنــد  ســامان  را  آثــاری  شنیده هایشــان،  همیــن  پایــه  بــر  و  می كردنــد 
ع هایــی ماننــد نمــاز، حــج، زكات، خمــس، جهــاد، ِدیــات،  درون مایــه فقهــی داشــت و بــه موضو

رهــن، نــکاح، صیــد و ذبایــح ناظــر بــود. 
كمــان سیاســی آن روزگار، امــام را ســخت می پاییدنــد. بنابرایــن، امــام نمی توانســت  حا
مســتقیم بــه مــردم بپیونــَدد، امــا یــاران و راویــان ایرانــی او، در انتقــال آموزه هــای دینــی و 
كتاب هایــی ماننــد الزهــد و المؤمــن نوشــته حســین  فقهــی پیشــوای خــود بــه مــردم می كوشــیدند. 
گــون  گونا باب هــای  در  بن عیســی  بن محمــد  احمــد  نــوادر  برقــی،  احمــد  محاســن  بن ســعید، 
فقهــی، بیش تــر بــه همیــن انگیــزه؛ یعنــی انتقــال اندیشــه  های امامــان بــه مــردم پدیــد آمدنــد. 
روایــات منقــول از آنــان نیــز بــه همیــن هــدف معطــوف بــود. شــمار بســیاری از روایــات ایــن یــاران 
كتــب اربعــه )مــن الیحضــره الفقیــه شــیخ صــدوق، االســتبصار و التهذیــب شــیخ طوســی و الکافــی  در 
كلینــی( و دیگــر ُجنگ هــای روایــی )علــل الشــرایع ، عیــون االخبــار الرضــا و...( آمــده؛ چنان كــه  شــیخ 
راوی 9219 روایــت از شــانزده هــزار روایــت منقــول در الکافــی، یــار ایرانــی امــام جــواد؟ع؟ بــوده 
ــت از  ــب، 2217 روای ــول در التهذی ــت منق ــت از 13509 روای ــان 5001 روای ــن راوی ــت. هم چنی اس
5511 روایــت منقــول در االســتبصار و 17۸ روایــت از شــش هــزار روایــت منقــول در مــن ال یحضــره 

الفقیــه از یــاران ایرانــی ایشــان بــه شــمار می رونــد. 
كتــاب روایــی، از  بنابرایــن، ناقــل 1۶۶17 روایــت از 41020 روایــت منقــول در ایــن چهــار 
یــاران ایرانــی امــام جــواد بودنــد؛ یعنــی چهــل درصــد روایــات كتــب اربعــه از طریــق همیــن راویــان 
رســیده اســت. آنــان آموزه هــای امــام جــواد؟ع؟ را فرامی گرفتنــد و بــه دیگــران منتقــل می كردنــد 
كنــار و پایــدار بمانــد. كــژَروی و نابــودی بــر  گــون ایــران از  گونا تــا مکتــب تشــیع در ســرزمین های 
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کتاب نامه
کتــاب الرجــال ابــی العبــاس احمــد  ابطحــی، محمدعلــی )بی تــا(، تهذیــب المقــال فــی تنقیــح 

بی نــا. بی جــا،  النجاشــی،  بن العبــاس   بن احمــد  بن علــی 
ابن داود، حسن بن علی )1392 ق(، الرجال، نجف، ناشر حیدریه.

ابن شهر آشوب، محمد بن علی سروی )1353 ق(، معالم العلماء، تهران، بی نا.
ـــــ )بی تا(، مناقب آل ابی طالب، قم، مطبعه العلمیه.

القیومــی، قــم،  الزیــارات، تحقیــق جــواد  کامــل  ابن قولویــه، جعفــر بن محمــد )1424 ق(، 
الفقاهــه. انتشــارات 

ابن ندیم، محمد بن اسحاق )134۶(، الفهرست، ترجمة رضا تجدد، بی جا، بی نا.
ــرواة، قــم، انتشــارات مکتــب  اردبیلــی الغــروی حائــری، محمــد بن علــی )1403 ق(، جامــع ال

آیــت اهلل العظمــی مرعشــی نجفــی.
امــام  نشــر مدرســه  قــم،  النــوادر،  احمــد بن محمــد بن عیســی )140۸ ق(،  اشــعری قمــی، 

مهــدی؟ع؟.
اهوازی، حسین بن سعید )1402 ق(، الزهد، بی جا، بی نا.
ـــــ )1404 ق(، المؤمن، قم، ناشر مدرسه امام مهدی؟ع؟. 

برقی، احمد بن محمد بن خالد )1419 ق(، الرجال، تهران، األسامی.
ـــــ )بی تا(، المحاسن، تصحیح سید جال الدین حسینی )محدث(، قم، اسامیه.

جبــاری، محمدرضــا )13۸2(، ســازمان وکالــت و نقــش آن در عصــر أئمــه؟ع؟، مؤسســه آمــوزش و 
پژوهشــی امــام خمینــی. 

جالی حسینی، محمد حسین )1422 ق(، فهرس الُتراث، قم، دلیل ما.
كبــر  حّرانــی، حســن بن علــی بن شــعبه )13۶۶(، تحــف العقــول عــن آل الرســول، تصحیــح علی ا

غفــاری، تهــران، انتشــارات اســامیه. 
حسینیان مقدم، حسین و دیگران )13۸4(، تاریخ تشیع 2، قم، سمت.

حلی، حسین بن یوسف )1422 ق(، خالصه االقوال فی معرفة الرجال، بی جا، الفقاهه .
راوندی، قطب الدین )1409 ق(، الخرائج و الجرائح، قم، مؤسسه امام المهدی.

سحاب، ابوالقاسم )1375 ق(، زندگانی عسکریین، تهران، اسامیه.
ـــــــ )253۶(، ســرور الفــؤاد )زندگانــی حضــرت امــام جــواد محمــد بن علــی التقــی علیه الســالم(،تهران، 
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انتشــارات اسامیه.
كتاب. شوشتری، محمدتقی )1340(، قاموس الرجال، تهران، نشر 

ـــــ )13۶5(، مجالس المؤمنین، قم، انتشارات اسامیه.
صفا، ذبیح اهلل )13۶۶(، تاریخ ادبیات در ایران، تهران، فردوس.

طوسی، محمد بن حسن )13۶3 ق(، االستبصار، تهران، دار الکتب االسامیه.
ـــــ )13۶5(، تهذیب االحکام، تهران، دار الکتب االسامیه.

ـــــ )13۸0 ق(، الرجال، نجف، الحیدریه.
ـــــ )1404 ق(، اختیار المعرفة الرجال )رجال الکشی(، بی جا، آل البیت.

ـــــ )بی تا(، الفهرست، بی جا، المکتبه المرتضویه.
كوشــش  بــه  الذریعــه(،  تلخیــص  و  )ترجمــه  شــیعه  مصنفــات   ،)137۶( بــزرگ  آقــا  طهرانــی، 

رضــوی. قــدس  آســتان  مشــهد،  فکــرت،  محمدآصــف 
ـــــ )140۸ ق(، الذریعه الی تصانیف الشیعه، قم، ناشر اسماعیلیان.

عاملی، محمد بن حسن )1409 ق(، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت إلحیاء التراث.
عطــاردی، عزیــز اهلل )1410 ق(، الــف، مســند امــام جــواد؟ع؟، قــم، المؤتمــر العالمــی لألمــام 

الرضــا؟ع؟. 
ـــــ )1410 ق(، ب، مسند امام هادی؟ع؟، قم، المؤتمر العالمی لامام الرضا؟ع؟. 

ـــــ )1410 ق(، ج، مسند امام حسن عسکری؟ع؟، قم، المؤتمر العالمی لامام الرضا؟ع؟. 
قزوینــی، محمدكاظــم )1413 ق(، االمــام العســکری؟ع؟ مــن المهــد الــی الّلحــد، قــم، مکتبــه 

بصیرتــی.
ـــــ )1414 ق(، االمام الجواد من المهد الی اللحد، قم، مؤسسه الرساله.

قمــی، محمــد بن علــی بــن حســین بن بابویــه )13۶7(، مــن ال یحضــره الفقیــه، قــم، جامعــه 
مدرســین حــوزه علمیــه.

ـــــ )13۸5(، علل الشرایع، نجف، بی نا.
ـــــ )1390(، عیون االخبار، نجف، بی نا.

قمی، عباس )13۶9 ق(، تحفه األحباب فی نوادر آثار اصحاب، تهران، االسامیه.
ـــــ )137۶ ق(، الکنی و األلقاب، بی جا، المطبعه الحیدریه. 

قهپایــی، زكی الدیــن )13۸4(، مجمــع الرجــال، تحقیــق ســیدضیاء الدین معــروف بــه عامــه 
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اصفهانــی، قــم، مؤسســه مطبوعاتــی اســماعیلیان.
جــواد  ســید  ترجمــه  الکافــی،  االصــول  بن اســحاق )1344(،  بن یعقــوب  ابی جعفــر  كلینــی، 

مصطفــوی، تهــران، انتشــارات مســجد.
مجلسی، محمدباقر )1404 ق(، بحار االنوار، بیروت، مؤسسة الوفاء. 

مطهری، مرتضی )1370(، خدمات متقابل ایران و اسالم، تهران، انتشارات صدرا.
تهــران،  محاتــی،  رســولی  هاشــم  ترجمــه  االرشــاد،  )بی تــا(،  بن محمــد  محمــد  مفیــد، 

اســامیه. انتشــارات 
ــا(، معجــم الرجــال الحدیــث، قــم، انتشــارات مدینــه العلــم  موســوی خویــی، ابوالقاســم )بی ت

آیــت اهلل العظمــی خویــی.
نجاشی، احمد بن علی )141۸ ق(، الرجال، قم، االسامی.

آیتــی،  ترجمــه محمدابراهیــم  یعقوبــی،  یــخ  تار ابی یعقــوب )1371(،  بــن  احمــد  یعقوبــی، 
انتشــارات علمــی و فــر هنگــی.


