
 

 

  
  
  
  
  

  انحصار برخی از روایات علوي در صادقینبررسی نقش مرجعیت 
   در منابع اهل سنت

  
  *سمانه فتحی

  **غالمرضا رئیسیان
  

  چکیده
قابـل  هـا   آن یـک  هـیچ بسا تصور شـود   شود. چه در منابع اهل سنت یافت می برخی از روایات علوي فقط

 مسـائل  از یکـی ختگی به معارف علـوي راه یافـت.   احادیث سا، دوم هجري زیرا در سدۀ؛ اعتماد نیستند 
یکی است. شاید  شیعی منابع در ها آن سبب ذکر نشدن بهروایات  اعتمادي بدین پژوهشگران بی فراروي

میـراث  محدثان به  دستیابیبراي  صادقینمرجعیت  ظهور، یشیعمنابع احادیث به  راه نیافتناز دالیل 
برخی از احادیـث   بنابراین؛ این میراث کاسته شدۀ دهند اویان انتقالتوجه نسبت به دیگر راز و  بودعلوي 

 ایـن در انحصار منابع اهل سنت باقی ماند. ، نقل نشده صادقینعلوي برخی از این روایان که از سوي 
 ایـن  از تأثیریافته محیطـ   کوفه در را روایی ۀعرص این فعال راویان، موضوع این بررسی منظور به نوشتار

 روایـات  بـا  را راویـان  ایـن  منقـوالت تحلیلـی   بـا روش توصـیفی   سـپس . کند می شناسایی ـ  مرجعیت
یـز بـا   در آخر نبیابد.  ییرا با نگاهی استقرا روایات این به اعتماد چگونگی تا کند می مقایسه صادقین

محـدثان   برخـورد ، منقول از این راویان در منابع شـیعه  علوي روایاتشناسی  و گونهاسناد و متون  لیتحل
 ایـن  محتـوایی  اشـتراك  کـه  داد نشـان  حاضر نوشتاردهد.  می قرار سنجش مورد آن راویانشیعی را با 

 نشـان  صـادقین  با را آنان حدیثی فعالیت راستایی هم اینکه بر عالوه، صادقینروایات  با احادیث
 ها آن بودن ساختگی احتمال و آورد می پدید را راویان این از علوي احادیث دیگر به اجمالی اعتماد، دهد می

طریـق   از علوي میراث روایات نقل به را کوفی شیعی محدثان گرایش، پژوهش این همچنین. کاهد می را
  .کشید می تصویر به صادقین
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  مسئلهطرح . 1
محـدثان اهـل سـنت     مورد توجـه ، پیامبر ترین صحابۀ ی از مهمیک عنوان به امام علی

سـنت صـورت    اهـل  اي به نقل روایات آن حضرت در منابع حـدیثی  بوده و اهتمام ویژه
 روایـات  از ایـن  بخشـی  ، برخـی از محتواهـاي متضـاد در فـریقین     وجود باگرفته است. 

سـنت   منـابع اهـل  در انحصـار   ـروایت   از بخشی یا اصل ـبخشی دیگر  و  است مشترك
ـ أحاد أو عإلیالشـ  لوسـائل  یالثـان  المستدركانحصاري از کتاب  روایات این .قرار دارد  ثی

قابـل شناسـایی اسـت. بـا     ، قانصـو  محمـود  اثر نیالمخالف و العامإل دیبأسان نیالطاهر األئمإل
در  علـی انحصـاري امـام    روایـات  گسـترۀ  کـه  توان دریافت می، مراجعه بدین نگاشته

  بیشتر است. یگر امامانمقایسه با د
از ایـن روایـات    آسانی بهتوان  نمی، نزد شیعیان احادیث علوي بسزاي اهمیت وجود با
 .با ابهاماتی چون چرایی عدم نقل این روایات در منابع شـیعه مواجـه اسـت   زیرا ؛ برد  بهره

ت امـام    شـیعه  محـدثان  انحصار با اهتمام همیشگی  این چگونه قابـل   علـی بـه منقـو
، آن حضـرت  روایـات  ساختگی بودن برخی ازهایی از  گزارش وجود باآیا  ؟است  یهتوج

احادیـث   هی که بروایات براي آشنایی با(احادیث ممکن خواهد بود؟ چگونه؟ این به اعتماد
ـ ، به آن حضرت اشـاره دارد  نسبت ساختگی ، مـو ه؛ 125ص، 1 ج، ق1390، یطوسـ ک: ن

ــحم؛ 139ص، 1 ج، ق1407 ؛ 553 ص، 3 ج، ق1429، کلینــی؛ 13 ـــ12 ص، ق1413، رىی
  )271ص، 2 ج، ق1380، اشىیع

از سـوي   ایجادشـده ها منوط به بررسی این آسیب و راهکـار   گویا پاسخ بدین پرسش
ۀ اوایـل سـد   ــ  صـادقین در عصر  علیاحادیث ساختگی از  محدثان شیعی است.

 بـا  علـی اصالت و صحت احادیث منقول از  که  طوري به؛ گسترش یافت ـ دوم هجري
، اعتمـادي بـه احادیـث علـوي     بیبا وجود قرار گرفت.  تردید مورداحادیث جعلی  وجود

؛ قرار گرفتنـد  مورد توجهمرجعی مطمئن براي دریافت میراث علوي  عنوان به صادقین
 ) همچنـین 327ـ  326ص، 2 ج، ق1429، کلینـی (.کردند معرفی می گونه اینخود را که  چنان

ـ  احادیـث هستیم که  صادقینبه  عامیعی و راویان شی ۀشاهد مراجع وي را از آنـان  عل
؛ 139 ص، 1 ج، ق1407؛ همـو،  125ص، 1 ج، ق1390، یطوسـ (.کردنـد  مـی  وجـو  جست

ــىیع ــحم؛ 271ص، 2 ج، ق1380، اش ــ12 ص، ق1413، رىی ــی؛ 13ـ ، 3 ج، ق1429، کلین
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علـوي   میـراث  بـه  دسـتیابی تعامـل محـدثان شـیعی را در    ، گویا این مرجعیـت  )553 ص
که احادیث علـوي را   صادقینقرار داد و توجه محدثان شیعی به راویان غیر تأثیر تحت

عدم تقل این روایات در منابع شیعه را فـراهم  ۀ زمین، کردند کاسته شد. بدین شکل نقل می
  پدید آمد.سنت  آوردند و انحصار برخی از این روایات را در منابع اهل

در  صـادقین  مرجعیـت  ترسیم  . 1 :کند ال میدنب را هدف چند زمان هم حاضر پژوهش
ۀ نحـو  . 3؛ علـی امـام   چگونگی اعتماد بـه روایـات انحصـاري     . 2 ؛انتقال میراث علوي

ت  تعامل محدثان شیعی     .غیرصادقینعلوي از نسبت به منقو
  تحقیق ۀپیشین. 1ـ1

اسـت.   جعفـري  مکتـب  ظهـور  بـا  در انتقال میراث علوي مصادف صادقینمرجعیت 
در راسـتاي   رو ازایـن هاي بروز این مکتـب دانسـت.    از جلوهرا اید بتوان این مرجعیت ش

ت  کتاببه مورد نظر، پیشینه مبحث ۀ مطالع  مکتب جعفـري تبیین  شده در نگاشتهها و مقا
تی  ،نمونه رايب ؛شدتوجه   از »جعفـري  مکتـب  گیري شکل و صادق امام« با عنوانمقا

و  شرایط علمی و فرهنگی در عصـر امـام صـادق   «، )140ـ137ش، ص1386، حقیقی(
نقـد و  « و )66ــ 31ش، ص1391و دیگـران،   پـاکتچی ( »گیري مذهب جعفري بستر شکل

در ایـن  ) 338ــ 317، صش1391، صحرائی اردکانی( »بررسی حدیث در مکتب جعفري
تـه  و انتقال میراث علوي را تأثیریاف توجه کردندبه این موضوع  میان برخی از پژوهشگران

در  علـی روایـات موجـود امـام     معتقدند که طوري به ؛دانستند صادقیناز احادیث 
تـرس   د و برايش میهاي اشتباه از روایات آن حضرت  سبب برداشت، صادقینعصر 

 صـادقین فزونی احادیث کردند. بنابراین  به نقل آن اقدام نمی ها از جعل و تحریف آن
ـ (.شـود  مشـاهده مـی   نسبت به احادیث علـوي در منـابع شـیعه    ، ش 1392، پـاکتچی ک: ن

را در  آنو  بـوده اي مختصر و محدود به منـابع شـیعی    اشاره فقط، پژوهشاین  )243 ص
تـر بـدین    گسـترده  نگـاهی بـا  ، نوشـتار منابع اهل سنت بررسی نکرده است. بنابراین ایـن  

 روایـات  از برخـی  انحصـار  در صـادقین  مرجعیـت  تأثیر نقشدر خصوص  موضوع
  .پذیرد می انجام سنت اهل منابع در علوي

  علوي میراثو  صادقینمرجعیت علمی . 2
 ؛رواج یافـت  در کوفـه  علی امام از ساختگیروایاتی دوم هجري  ۀسد ابتداییۀ در نیم
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بنـا  کوفیـان   مانند اینکـه ؛ بود صادقین تعالیممحتوایی در تضاد با  از لحاظ که  طوري به
 امـام  کـه   در حالی ،ددانستن غسل جنابت را واجب می ل ازوضوي قب علیاز  روایتی بر

، یطوسـ (.بیـان کردنـد   علـی امام کتاب  با مخالف و آن را تکذیب را آن محمدباقر
 بـن  ةمسـعد دیگر پرسـش   يشاهد )139 ص، 1 ج، ق1407، همو؛ 125ص، 1 ج، ق1390
بـر   توضـیحی را  آن حضـرت اسـت.   علـی امـام  روایت سب و برائـت  ۀ دربار صدقه

، 3 ج، ق1429، کلینــی؛ 13ـــ12ص ، ق1413، رىیــحم(.رســت بــودن آن بیــان کردنــدناد
 در در ضـمن نقـل ایـن روایـت    » علی على الناس کذبی ما أکثر ما«عبارت ) 553 ص

، 3 ج، ق1429، کلینـی (.دهد آن حضرت گزارش می بر آمده است که از فزونی کذب کافی
ـ   سالم  بن  ىیحی  بن رمعم از را خبر این دیگر طریق از نیز عیاشی) 553ص  راوي ـ    یعجل

 )271ص، 2 ج، ق1380، اشـى یع(.اسـت  کـرده  نقـل  ـ  ) 425ص، ش1365،  ینجاش(کوفی
ـ  نیـز  هاي دیگـران   برخی احادیث با نام، افزون بر جعلیات کـه بـراي    شـد. چنـان   ینقـل م

  )153ص، 13 ج، ق1429، کلینی(.بینم دوم می ۀو خلیف علیامام از  شده نقلاحادیث 
در نقـل ایـن    و آمـد پدیـد  اعتمادي به متن روایات علـوي   بی ،به مطالب فوق توجه با

ح وضعیت موجود اقـداماتی   صادقین. در این حال پدید آمدروایات تردید  براي اص
کردنـد.   مـی مسـتند   علـی امـام  سخنان خویش را به کتاب  که  طوري ؛ بهرا انجام دادند

بـر محمـد    ـ   علـی و خط  پیامبر يام ـ   را ضکتاب فرائ محمدباقرامام که  چنان
اره رز ۀدر مراجعـ نیز  مشابهی رفتار) 560ص، 13 ج، ق1429، کلینی(.بن مسلم قرائت کرد

 امـام  کـه   طوري ؛ بهشود مشاهده می» نیاألبو مع الولد« ارثدر موضوع  آن حضرتبه 
قرائــت  رارهزآن را بــر  نشــان داد و امــام صــادق ويبــه را  علــی فــرائضکتــاب 

  )561ص، 13 ج، همان(.کرد
در صورت پراکنـدگی امـور و    که کردندصریح بیان  طور به همچنین امام محمدباقر

مرجـع   بیـت   اهـل اسـت و   علـی امـام  سخن صحیح متعلق به ، خطا در میان مردم
ـ  )327ـ  326ص، 2 ج، همـان (.هستندبه آن  دستیابی بـه   دیگـر پاسـخ امـام بـاقر    ۀ نمون

ء إ  یعـن شـ   یف تسـألون ،  عما شئتم  یسلون«است که از صحت حدیث شخص کوفی 
اسـت و اکنـون    علیامام کرد که علم از آن  نقل می آن حضرت جویا شد.» ...به  نبأتکم

ـ  به روایتاین  نقل هنگامدر شود.  از ایشان دریافت می . کردنـد  مـی اشـاره   خـویش ۀ خان
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  اهـل  نـزد  کـه  اسـت  علـی  ۀصـحیف  بـر  اشارتی رفتار این ) گویا327ص، 2 ج، همان(
  .شد می نگهداري بیت

 و اختصـاص نداشـت   شـیعی  حـدیثی  فضـاي موجود بـه   مشکلکه  ذکر است شایان
بـه   دستیابی براياین راویان  که  طوري ؛ بهتردید کشانداین به نیز را عامی  راویاناز  برخی

 ةمسـعد ، ادعا نایشاهد بر  .کردند میمراجعه  صادقینبه  علیامام  احادیث صحیح
سـخن   ويمـورد   درتـر   پیشکه  )146ص، ق1415، یطوس(است ه راوي عامیبن صدق

مسـعده  ) 553ص، 3 ج، ق1429، کلینـی ؛ 12ـ  13 ص، ق1413، رىیـ حمنک: (.به میان آمد
دریافـت کـرده کـه در منـابع      صـادق از طریق امـام   علیامام  ي را ازروایات دیگر

 ،413ص، 9 ج نیـز ؛ 227ـ  226ص، 11 ج، ق1429، نـی کلی(.حدیثی فریقین ذکر شده اسـت 
، ق1422، يبغـــدادب یـــخط؛ 32ص،  ش1376، صـــدوق؛ 324ص، 5 ج و 343ص، 2 ج
ــن؛ 33ص، 16ج ــاکر اب ــعدا؛  390ص، 36ج، ق1415، عس ــروز بوس ؛ 4ص، ق1401، يم

 درهمسـانی   بـه  بـا توجـه  ایـن تعـدد نقـل     گویا) 262ص، 2ج، ق1408، ینیقزو یرافع
را  صـادق جایگـاه امـام    که  طوري ؛ بهاست قی در رفتار آن راويمنط ربیانگ، اسناددهی

  .دهد نشان میعلوي دریافت احادیث  در
به تمـام احادیـث    اعتمادي بیمعناي  به این مرجعیتگیري  شکل که استتوجه شایان 

 بـه  دسـتیابی  مطمـئن در راهـی   عنـوان  بـه بلکـه   ،نیسـت  غیرصادقین از طریق علوي
ت  تعریـف ابـان از شـیعه مشـخص     در ضـمن  مؤید این سخن  است. علیامام منقو

ـ   پـذیرش را معیـار   صـادق مراجعه به امام جعفر وي ؛ شود می ف امـام   یروایـات اخت
 و معنـاي نفـی روایـات صـحیح     ایـن بـه   و )12 ص، ش1365،  ینجاشـ (دانـد  می علی

فی  وافقـت  م، بر این مطلـب  يدیگر مؤید .نیست غیرصادقیناز  علیامام غیراخت
روایتـی از سـوي    ۀکه در عرض چنان ؛است آن حضرتبا برخی از روایات  صادقامام 

 ــ )226ص، ق1415، یطوسـ (صـادق  امام از اصحاب و کوفی راوي ـ  ابه یس بن صباح
نقـل   صـادق از امـام   در منابع شیعیاین روایت  گاهشود.  مشاهده می صادقبه امام 

نـامی   و گاه )403 ـ 402ص، 4 ج، ق1413، دوقص؛ 128ص، 1 ج، ق1429، کلینی(شود می
،  قمـى ؛ 14 ص، ق1402، دیسـع  بن نیحس(.شود ذکر نمی در طریق روایت از آن حضرت

ایـن  آزمـایی   در راسـتی  صادقیننقش شاید بتوان آن را بیانگر ) 227 ص، 1 ج، ق1404
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  دانست. روایت
 علـی امـام  یم تعال صادقینگیري مرجعیت  با شکل، یادآور شدیم که طور  همان

مهـري و   از سـوي برخـی محـدثان شـیعی بـی      حال  عین دراما  ،از جعلیات حفظ گردید
برخـی از ایـن   سـان    توجهی به دیگر راویان احادیث علـوي صـورت گرفـت. بـدین     کم

  .  پدید آمدها در منابع اهل سنت  و انحصار آن نقل نگردیدروایات را در منابع شیعی  
تأثیرگذاري ایـن موضـوع بـر    ۀ درك صحیحی از نحو و عموضو این اهمیت به نظر با

با توجه به ظهـور ایـن مرجعیـت     که گرفت قرار مورد توجه امر این ابتدا، انحصار مذکور
ایـن بافـت   قرار دهـیم کـه سـاکن     مطالعه موردرا از احادیث انحصاري  راویانی، در کوفه

 علـوي  احادیـث ، راسـتا در ایـن  کردند.  فعالیت می صادقین عصر با همو  حدیثی بوده
 مرویـات ، تحلیلی با روش توصیفی بدین شکل که قرار گرفت. بررسی مورد آناناز  منقول

 .شـد  مقارنـه  و مقایسـه  صـادقین  از منقـول  مفـاهیم  با سنت اهل منابع در راویان این
 دیگـر  بودن ساختگی مورد استقرایی در رویکرد پیشین و باۀ مرحلۀ توجه به نتیج با سپس

به رویکرد محدثان شیعی نسـبت   دستیابیبراي  در آخر نیزگردید.  داوري راویان احادیث
تحلیـل و  ، ایـن راویـان در منـابع شـیعه    از اسناد و متـون احادیـث علـوي    ، به این راویان

  شناسی شد. گونه
 از منقـول  راویـان بـا مفـاهیم    احادیـث علـوي ایـن    ۀدر مقایسـ ذکر است کـه   شایان
راوي ، دسـت آمـد   کـه اگـر مفـاهیم متضـادي بـه     اسـت   گونه محتمـل  این، صادقین

عـدم اعتمـاد آن    دلیل بهبنابراین محدثان شیعی ؛ آید به شمار میاحادیث جعلی  ۀمنتشرکنند
در روایـت   علـی که این احادیث منقول از  روایات را نقل نکردند. در مقابل درصورتی

ت راوي ایجاد م نسبی اطمینان، مشترك بود صادقین  بـه  نکته اینالبته کرد.  یبه منقو
ده شـ پرداختـه   بـدان اجمالی طور  هب بلکه، نیستصحت تمامی احادیث این راوي  معناي
  است.

  در منابع اهل سنت علیامام  انحصاري احادیث راویان. 3
عروبـه از راویـانی    ابـی  بـن  سعید و معاویه بن زهیر، یونس بن اسرائیل، مهران بن سلیمان

در منـابع اهـل سـنت     فقطدر حالی که ، کنند نقل می علیاز امام احادیثی را هستند که 
  شود. پرداخته میها  بدان در این بخش با ذکر شواهديشود.  یافت می
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 مان بن مهرانیسل. 1ـ3
و  هبـود  خـود از محدثان کوفی در عصر   ،اعمشمعروف به   ،)147 ـ 61(سلیمان بن مهران

نـام وي در   )432ص، 1ج، ق1405، عجلـى (.اسـت نقـل شـده    ويچهار هزار حدیث از 
بـراي آشـنایی   . شـود  مشاهده میدر منابع اهل سنت  علیاسناد روایات انحصاري امام 

  زیر رجوع کنید: حثامب بهاین روایات  با
، یهقـ یب؛ 96ص، 2ق، ج1417، منصـور  بـن  دیسع(»هالی مقتضی ضطراربادفع الحد «ـ 
  ؛)365ص، 7ج، ق1410، یشافع؛ 411ص، 8ج، ق1424
غتسال ف«ـ    ؛)181ص، 1، جق1409، هبیش یبا ابن(»لإل الباردةیالل یا
  ؛)379ص،  ق1410، کوفى؛ 345ص، 1ق، ج1412، یدارم(»اجتناب األَهواء یف« ـ
ـ یکره أن ی« ـ ، 1ق، ج1417، منصـور  بـن  دیسـع (»ریء الصـغ یالشـ  یکتب المصحف ف
  )؛83ص

جـل       « ـ ربعـین و اقتـراب ا ، 1، جق1417، یوطیسـ .(»لـزوم خـوف اهللا بعـد بلـوغ ا
  )315ص، 1ج، ق1406، یلمید بوشجاعا؛ 127ص

 بـن  يمغلطـا (.کننـد  مـی  تصریح این راويبرخی از رجالیان اهل سنت بر شیعی بودن 
در روز عاشـورا   از همراهان امام حسین  ،مهران، ويپدر  )495ص، 3ج، ق1422 ،جیقل

    )جا همان(.بوده است
عات دقیقی از ، اینوجود   با شـیخ   فقـط  و وجـود نـدارد  شـیعه  منـابع  در  اعمشاط

) 215ص، ق1415، یطوسـ (.شـمرد  برمـی  صـادق را ذیـل اصـحاب امـام     ويطوسی 
 ایـن  )178ص، 1 ج ، ق1371، برقى(شود میمل توصیف مه، برقی رجالدر  اعمش هرچند

در قسـم ثقـات و    ويزیـرا نـام    کنـد  اعمش حکایت نمی بودن الحال مجهول از توصیف
هـم  که سلیمان از آنجا  )65ص، 2 ج، تا بی، مامقانى(گزارش شده است یبرق مهملین کتاب

، ق1413، صـدوق نـک:  (.شیعه نامیده شده و هم روایات وي در منابع شـیعه آمـده اسـت   
و  360 ص،  ش1376، همـــو؛ 195ـ  194و  162ـ  161ص، ق1398،  همـــو؛ 238ص، 2 ج

هـاي رجـالی شـیعه     کتـاب  پس چگونه اسـت کـه در   )225ص، 1 ج، ق1378، همو؛ 657
  توصیفی از وي بیان نشده است؟

، بـوده  صادقامام عصر  زیرا وي هم دانستمقاله ۀ مرتبط با فرضی را آنبتوان شاید 
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نقـل   علـی امـام   لیفضـا  در حدیث هزار از ویژه بیش به از وي بسیاريروایات علوي 
شـده کـه   حدیث بـه وي نسـبت داده    هزار دهها  در برخی از گزارش هرچند ؛شده است

گویـا   )405ص، 3 ج، ق1416،  حـائرى  مازنـدرانى نـک:  (.اسـت  تصـحیف ناشی از  ظاهراً
؛ اي گمنـام سـاخته اسـت    گونـه  وي را به آنان زمانی اعمش با و هم صادقینمرجعیت 

  شود. بیان می صادقیناز اعمش و  راستا همنمونه چند روایات  براي
 آن در اسـناد  اعمشیف نقل شده که در موضوع رفع تکال علیاز امام روایتی   .الف

از طریـق  نیـز  ایت رو  از اینبخشی  )140ص، 4ج، تا بی، یسجستان ودوبوداا(.حضور دارد
، 10 ج، ق1407، یطوسـ (.اسـت  ذکـر شـده  در منابع شـیعه   علیاز امام  صادقامام 
م دعائم در کامل طور به حدیث این) 152ص س ، ق1385، نعمـان  قاضـی (.اسـت  آمده ا
  )456ص، 2 ج

ق از طریق ابـراهیم از عـابس بـن ربیعـ    روایت دیگري را  اعمش  .ب از  هدر مورد ط
ـ ا ابن ؛355ص، ق1410، جعد ابن(.کند می نقل علیامام  ؛ 72ص، 4، جق1409، هبیشـ  یب
 صـادق از طریق سـکونی از امـام    محتوااین  )311ص، 1، جق1417، منصور بن دیسع
امـام  ، در سـند ایـن روایـت   هرچنـد   )649ص، 11 ج، ق1429، کلینی(.شود روایت مینیز 
برخـی از  زیـرا اسـناد   ؛ گیـرد  مـی قـرار  میراث علوي شمار  در ولی حضور ندارد علی

علـوي   احادیـث  بیـان  در صـادق  جایگـاه امـام   حـاکی از  روایات نـوفلی از سـکونی  
ـ ، شواهد بر آن بسیار است(.است ، برقـى ؛ 149ص، 1 ج، ق1404،  قمـى نـک:  نمونـه   رايب
اختصـار   سـبب  بهگویا  )79ص، 1 جو  59ص، 13 ج، ق1429، کلینی؛ 4ص، 1 ج، ق1371

 نشده است. بیاناسناد  برخی از در علینام ، امامان تعالیم یکسانیو 
، یدارمـ (.ارث نقل شـده اسـت   رۀدربا علیامام روایت دیگري از این راوي از  .ج
محتوایی مشابه نقـل زراره   از لحاظدر این زمینه  اعمشروایات  )1919ص، 4، جق1412

، 13 ج، ق1429، کلینــی(.اســت علــی امــام ضیفــرا ۀصــحیفاز  صــادقیناز 
  )306ص ،9 ج، ق1407، یطوس؛ 572ـ571 ص

نشان از تـرجیح  ، در کوفه علیامام  روایات به دستیابیو طرق موازي  روایاتاین 
ش در محـدثان  این گـرای  دارد. صادقیناز طریق  علوي نقل روایات بهمحدثان شیعی 

اي  شـده  سلیمان بن مهران شخصیت شناختهشود که بدانیم  شیعی آن زمان بیشتر نمایان می
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آن دسته از احادیـث  ،  اینوجود  بادر میان شیعیان داشته و روایاتی از وي نقل شده است. 
، صـدوق (.اسـت  صـادق از طریـق امـام    قرار گرفـت کـه   مورد توجهعلوي از اعمش 

ــو؛ 657و  360ص،  ش1376 ــو؛ 225ص، 1 ج، ق1378، هم  )195ـ 194ص، ق1398،  هم
، در منـابع اهـل سـنت    از طریق اعمش علینقل روایات فراوان امام با وجود  نتیجه در

در اسـناد   صادقگیرد که امام  محدثان شیعی قرار می مورد توجهتنها نقلی از این راوي 
اعمـش از امـام    هـاي  نقـل  از در اسـناد برخـی   دقـت  بـا آن حضور داشته باشد. همچنین 

بجلـى   معاویهمتعددي از ابو که احادیث چنان ؛نیامده است علیامام نامی از ، صادق
از امـام   اعمـش از  ـ   )35ص، 3 ج، تـا  بـی ، المامقـانى (کوفى و مورد اعتمـاد  شیعی راوي ـ  

 )603و  531، 506، 478ص، 2 ج،  ش1362، صـدوق نـک:  (.نقـل شـده اسـت    صادق
  است. صادقنمود مرجعیت علمی امام ، حضرتآن روایات از  گونه نقل این

  ونسی بن اسرائیل. 2ـ3
از امـام   را احـادیثی اسـت کـه    یراویان ازجمله )159د. (سحاقا یبا بن ونسی بن اسرائیل

برخی از ایـن احادیـث    ۀبراي مطالع .ذکر نشده است امامیبیان کرده که در منابع  علی
  زیر رجوع کنید: موضوع به

 »غیرهـا  و الشـعیر  و الرقیـق  و الخیـل  مـن  الزکـاة  فیه یجب لم فیما الزکاة استحباب« ـ
؛ 1097ص، 2جو  30ص، 4ج، ق1431، همـ یخز ابـن ؛ 546ص، 2ج، ق1406، هیزنجو ابن(

  ؛)322ص، 1ج، ق1416، يطحاو
ـ  اهللا رسـول  کان« ـ ؛ 356ص، 1، جق1404، یموصـل  علىیبـو (ا»سـور...  بتسـع  وتری

  ؛)98ص، 2ج، ق1421، حنبل بنا
 »وجـل  عـز  اهللا عذاب من الحمى یعنی لبشر إنه اهللا عذاب من قطعإل هیعل کانت من«ـ 

  ؛)29ص، ق1410، جعد ابن(
، 8ج، ق1403، یصـنعان  عبـدالرزاق (»لمشـتري ل السـلعإل  فـی  البـائع  زیادة استحباب« ـ
ــن؛ 61ص ــا اب ــدن یب ــ؛  86ص، ق1414، ای ب ــ1123ص، 3ج، ق1421، یدو ــن؛ 1118ـ  اب

  ؛)621ص، 2ج، ق1403، حنبل بنا؛ 401ص، 4، جق1409، هبیش یبا
، 2، جق1421، حنبـل  بـن (ا»الکفـار  معسـکر  فـی  کرهـا  جاء من قتل تعمد عن النهی«ـ 

ــفیبوا؛ 97ص ــ وس ــوبکرا؛ 505ص، 1ج، ق1401، یفارس ــین ب ، 11ج، ق1405، يابورش
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، نعمـان  قاضـی ؛ 214ص، 5ج، ق1420، يریبوصـ ؛ 96ص، تا بی، نقاش دیبوسعا؛ 217ص
    )376ص ،1 ج ،ق1385

بـا الفـاظی    . اودشـو  محسوب میدر رجال اهل سنت  اطمینان مورداز راویان  اسرائیل
ـ (. شود میحجت توصیف و  حافظ، امام، )222ص، 1، جق1405، عجلى(چون ثقه ، یذهب

، نقـل شـده   اطهـار  ۀدر مورد تعداد ائم از وي روایتی که بنا بر )355ص، 7، جق1405
 ینقل روایـات رغم   به )106ص، ق1401، رازى خزاز(.فرض استقابل  اسرائیلامامی بودن 

، 2 ج،  ش1385، صـدوق ؛ 213ـ  212ص ،5 ج، ق1407، یطوسـ (در منابع شـیعه اسرائیل از 
وجـود  رجـالی   هـاي  کتابدر  وي ازتوصیفی ، )184ص ،11 ج، ق1429، کلینی؛ 440ص

، تـا  بـی ، مامقانى(. دانند می الحال مجهولبرخی از رجالیان شیعی وي را  که  طوري ؛ بهندارد
ــام     )13ص، 1 ج  ــحاب ام ــل اص ــی او را در ذی ــیخ طوس ــا ش ــادقتنه ــام ص ــرده  ن  ب

ـ  کنـد  حکایت مـی   راوي ۀطبق از طوسی شیخ تعبیر )165ص، ق1415، یطوس(.است  یول
  است. نشده نقل فریقین حدیثی منابع در صادق امام از وي از روایتی
عاتی از  که آنجا از برخـی از   عـدم نقـل   چرایـی  ازآگاهی ، جود نیستمو اسرائیلاط

هـاي فهرسـتی فـریقین     در کتاب نیز از وي نامی. استدشوار در منابع شیعی روایات وي 
 آثـار دانست و فرض از بین رفتن  یتوان وي را صاحب کتاب نمی بنابراین؛ ذکر نشده است

بـه  ، ایـن روایـات   صـار انح هـاي  زمینهبراي پی بردن به بتوان شاید اسرائیل را مطرح کرد. 
حیـات  اسرائیل بـن یـونس   زیرا  توجه نموددر کوفه  فعالیت راوي عصر و فضاي حدیثی

در جهــت  )374ص، 6، جم1968، ســعد ابــن(.علمــی خــود را در کوفــه گذرانــده اســت
شده از سـوي وي سـودمند خواهـد     توجه به محتواي نقل، شناسایی فضاي حدیثی راوي

 بـن  عبـداهللا  بن عمرو  ،وایات این راوي از طریق جد خویشکه محتواي بیشتر ر بود. چنان
ـ (.اسـت   )206ص، 11 ج، ق1410،  شوشـترى (شـیعی  راوي سبیعی ابواسحاق دیعب ، یذهب

ــق    )355ص، 7، جق1405 ــریقین از طری ــابع ف ــوي در من ــراث عل حجــم بســیاري از می
نـین  از اسـرائیل چ  علـی با توجه بـه نقـل روایـات انحصـاري     شود.  نقل می ابواسحاق

بـا ایـن    راسـتا  هـم زیرا فعالیـت وي   باشد صادقینآید که وي متأثر از مرجعیت  برمی
از سـوي   یروایـات مشـترک   .زیسـتند  مـی مرجعیت بوده و در یک عصر و بـوم حـدیثی   

این تشـابه در متـون حـدیثی     .نقل شده است صادقاسرائیل در منابع اهل سنت و امام 
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وه بر اینکه بر صحت محتواي این ا لت داردع محدثان شـیعی را بـه    اهتمامعدم ، خبار د
هـاي مـوازي    چند مثال از طریق. دهد نشان می غیرصادقیننقل میراث علوي از طریق 

  به معارف علوي در زیر آمده است. دستیابی
 از پیـامبر  علیاز حارث اعور از امام  ابواسحاق طریق ازروایتی را اسرائیل  .1

ـ ) ا150ص، 1، جق1419، یلسـ ایط دوبـوداو ا(.کند یم انیب در منـابع   تیـ ن روای
ـ الث مـن  هیف صلىی  ما و هیف صلىی ما«در باب ، شیعه از »   األنـواع  عیـ جم و ابی

 ،1 ج، ق1413، صـدوق (.شـود  مینقل  علیاز  طریق ابوجارود از امام باقر
 )253ص

 لیاعاسـم  ل ازیاز اسـرائ » الجنـائز  النساء اتباع یف جاء ما«دیگري در باب  روایت .2
 هماجـ  ابـن (.اسـت  شـده  نقل علیاز  هیحنف ابن عمر از یاب نارید سلمان از بن

 بـن  ) شیخ طوسی این روایت را از طریق عبـاد 516ص، 2ج، ق1430، ینیالقزو
ـ  از ابـن  محمـدباقر از امـام   صـادق  ب از امامیصه  نقـل  علـی از  هحنفی
 )647ص، ق1414، یطوس(.کند می

از » سـواها  وعصـبإل  وأختـا  بنتـا  تركیو موتی رجلال« باب در را روایتی اسرائیل .3
مضـمون   )393ص، 4ج، ق1414 ،يطحاو(.کند نقل می علیجابر از شعبی از 

 ۀصـحیف از  محمـدباقر مسلم از امـام   بن در ضمن روایت محمد این روایات
  )560ص، 13 ج، ق1429، کلینی(.شود یافت می علی امام ضیفرا

محـدثان   ۀگـرایش ویـژ  با  کهنیز آمده  در منابع شیعه اسرائیل از منقول احادیث علوي
بـا تحلیـل اسـناد و متـون ایـن       . در ادامهقابل تطبیق نیست صادقیندر نقل از شیعی 

در پایـان  تـا   کـرد ارزیـابی  ایـن مرجعیـت    تأثیر تحت عملکرد محدثانتوان به  میروایات 
  ها با مرجعیت مذکور در تناقض است یا خیر؟ این نقلمشخص شود 

  احادیث راويبر  صادقینمرجعیت مهر تأیید  .الف
پاسـخی در برابـر انتشـار احادیـث      صـادقین  مرجعیـت  دشـ  اشاره که طور  همان

 .آورد فـراهم مـی   صـحیح  به روایات دستیابیبراي را مطمئن  ساختگی علوي بود و راهی
 راویـان  احادیـث  تأییـد  درمعیاري  پرداخته و هم صادقیناز  به نقلهم  این مرجعیت

ـ  بن اسرائیلطریق از  علی روایاتبرخی از میراث علوي قرار گرفت.  در منـابع   ونسی
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 مشـاهده  صـادق از امام روایاتی مؤید ، ها آن نقل در ذیلکه  چنان ؛نماید چنین می شیعه
اسـرائیل از   بـن موسـی از   عبیـداهللا از »  یاألضـاح «روایتـی در بـاب    نمونه رايب .شود می

 ،5 ج، ق1407، یطوسـ (.شـود  مـی نقل  پیامبراز  علیبن هانی از  از شریح ابواسحاق
از  صـادق امـام   از را مضـمون  همی روایت، شیخ طوسی در ذیل این نقل )213ـ  212ص
  )213ص، 5، جهمان(.کند مینقل  از پیامبر علی

کـه تصـحیفی از    اشاره شـده موسی  بن عبداهللا به ذکر است که در سند صدوق شایان
موسـی راوي   بـن  عبیـداهللا  )440ص، 2 ج، ش1385، صـدوق (.ن موسـی اسـت  عبیداهللا ب

، ق1415، یطوسـ (صـادق ) و از اصحاب امـام  187ص، 3 ج، ش1377،  تفرشى(کوفی
ـ (شـده  تصـریح  وي تشـیع  بـه  سـنت  اهل منابع ) است. در235ص ، 1، جق1413، یذهب
 از یبرخـ  ،اسـت  نشـده  اي اشـاره  شـیعه  رجـال  در آن بـودن  امامی به اگرچه و )687ص

اطمینـان بـه ایـن     گویـا  )242ص، 2 ج، تـا  بی، مامقانى(.دانند می امامی را او ظاهراً رجالیان
دیگـر بـه    حـدیثی ، صدوق که  طوري به؛ حاصل شده است بن موسی عبیداهللاطریق براي 

ـ  العلـإل «در بـاب   ـ   علیاز شریح بن هانی از امام  ابواسحاقاسرائیل از  ـ  سند فوق   یالت
نقـل کـرده   »  أنفـس  خمسـإل  عـن  البقـرة  يتجز و واحدة نفس عن البدنإل يجزت أجلها من

در ایـن رابطـه از ابوبصـیر از     مضمون همروایتی  )440ص ،2 ج،  ش1385، صدوق(.است
. سـازد  ممکـن مـی  از اسـرائیل   را نقل شده که اطمینان به این متن روایـت  صادقامام 

موجـود   علـی نامی از امـام  کور سند روایت مذدر هرچند  )438ـ  437ص، 2 ج،  همان(
اشـاره کـرده    علـی به حضور امام  صادقاسناد دیگر روایات ابوبصیر از امام  ،نیست
ــت ــک: (.اس ــدوقن ــان؛ 295ص، 1 ج،  ش1385، ص ــ؛ 464 و 353ص، 2 ج،  هم ، یطوس
، 2 ج، همـان ؛ 53ص، 1 ج، ق1371، برقـى ؛ 509ص،  ش1376، صدوق؛ 642ص، ق1414

  خودداري شده است. در برخی اسناد آن حضرت از ذکر، اختصار برايگویا  )424ص
بدین شـکل  . وجود دارد »تأدیب النساء«در باب  علیاز  از اسرائیل دیگري روایت

از از حـارث   ابواسـحاق از  اسماعیل بن بشار از منصور بن یونس از اسرائیل از یـونس  که
نیـز روایـات   زمینـه  در ایـن   )184ص، 11 ج، ق1429، کلینی(.کند می روایت علیامام 

، کلینـی (. بیان شده است صادققداح از امام  اي بر محتواي این روایت از ابن تأییدکننده
مرجعیـت  ، صـادق قداح از امـام   ابن مرویات، رسد به نظر می) 184ص؛ 11 ج، ق1429
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 269ص ،7 ج، ق1429، کلینـی نـک:  (.دهـد  نشان میمیراث علوي  انتقال در آن حضرت را
  )226ص، 1 ج، ق1371، برقى؛ 280ـ  279ص، 12 ج و

 روایـت  ایـن  سـند  در؛ اسـت  توجـه قابل  بیشتر این سند ۀمطالعدر جهت نکاتی چند 
 ؛اسـت  »بشـار  اسـماعیل « ۀیافت تصحیف یسار بن اسماعیل. است آمده »بن یسار اسماعیل«

 ،11 ج، ق1429،  نـى یکل(.اسـت  دهشـ  ذکـر  »بشـار « خطی هاي نسخه از برخی در که چنان
ف روایت این همچنین )184ص ، اسـت  ابواسـحاق  از که اسرائیل دیگر هاي روایت برخ

 مـن « تصـحیف  »یـونس  عـن « احتمال دارد کـه . گیرد میصورت  یونس پدرش طریق از
  .باشد »یوسف
  کوفی غیر محدثان سوي از راوي احادیث نقل .ب

علـوي   در انتقال میراث صادقینمحدثان شیعی کوفه بیشترین تأثیر را از مرجعیت 
اعتمـادي بـه میـراث     زیرا خاستگاه پیدایش این مرجعیت که ناشی از جعل و بی؛ پذیرفتند

تمایـل بـه دریافـت     بافـت حـدیثی  این  در رو ازاین در کوفه ظهور پیدا کرد.، موجود بود
 شود. شاید بتوان ورود برخی از روایات علـوي  مشاهده می صادقینروایات علوي از 

در برخی از مرویـات   که چنان از فعالیت محدثان غیرکوفی دانست. ناشی را در منابع شیعه
 احمـد از محمـد بـن   را شیخ طوسی روایتی  نمونه رايب رسد. به نظر می گونه اسرائیل این

بصیر از ایوب بن محمد رقی از عمـرو بـن ایـوب موصـلی از اسـرائیل از      وبن یحیی از اب
نقـل   علـی رانش از امـام  از زیـد بـن علـی از پـد    سبیعی از عمرو بن خالـد   ابواسحاق

در  راویـان  برخـی مـذکور وصـفی از    اسـناد در  )333ص، 1 ج، ق1407، یطوسـ (.کند می
 کــه راوي یموصــل  ایــوب  بــن عمــرو ماننــد؛ وجــود نــدارد هــاي رجــالی شــیعه کتــاب
 تنها نـام وي نیز  رقی محمد بن ) ایوب112ص، 2 ج، ق1426  ، بسام(.استی الحال مجهول

 وضیح یا توصیفی از وي وجـود نـدارد.  شود ولی ت می ر اسناد برخی از روایات مشاهدهد
توصیف یا حتی نامی از ایـن  ، نقل این روایت از شیخ طوسیبا وجود که است  تأمل  قابل

شاید این عدم توصیف با توجـه  شود.  وي مشاهده نمیراویان در کتاب رجال و فهرست 
به عدم ذکر برخـی   اشد. شیخ طوسی در ضمن مقدمهرجال قابل حدس بکتاب  ۀبه مقدم

، ق1415، یطوسـ (.کنـد  مـی هـاي دیگـر تصـریح     انتشار آنان در سرزمین دلیل بهاز راویان 
هرستی وي در کوفـه تـدوین شـده    منابع رجالی و ف ترین مهمبرخی از  از آنجا که )20ص
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که حمیـد بـن    انچنحدیثی بیشتر خواهد بود.  ۀحوز این راویان از توصیف احتمال، است
حمیـد   الفهرسـت و  الرجـال هـاي   یخ از کتابزیاد کوفی صاحب کتاب فهرستی بوده و ش

 جـامعی  کتاب عنوان بهعقده  ابن کتاب از رجال ۀمقدم استفاده کرده است. همچنین وي در
 گویـا شـیخ   )17ص، ق1415، یطوسـ (.است صادق امام رجال مورد در که کند می یاد
احتمـال دارد کـه    رو ازایـن هاي بسیاري برده اسـت.   بهره اب از آنجامعیت این کت دلیل به

  فعالیت در محیطی غیر از کوفه باشد.، عدم ذکر این راویان
زم است که اگـر عمـرو  ، در بررسی روایت فوق ، موصـلی  ایـوب  بـن  ذکر این نکته 

ـ  می شمار به این راوي مجهول نیست و از راویان عامی ،باشد ایوب بن عمر تصحیف . دآی
 نقـل از مرجعیت موجود در کوفـه بـر    حال این باگویا ) 411ص، 4، جق1399، نیمع ابن(

ـ  بـن  يمغلطا(.کرد زیرا وي در موصل فعالیت می نگذاشتتأثیر وي  ، 10، جق1422 ،جیقل
م بـن زریـن از       را شیخ طوسی روایت دیگري  )29ص از ایوب بـن محمـد رقـی از سـ

، یطوسـ (.کنـد  مـی نقـل   از پیـامبر  علـی از از حارث همـدانی   ابواسحاقاسرائیل از 
م در کتاب )473ص، ق1414 نـام  تنها نشده و  گزارشهاي رجالی و فهرستی  نامی از س
نیـز   مـورد ایـن  در  را توضیحات فـوق شاید بتوان  است. مشاهدهقابل در طریق شیخ وي 

  دانست.قابل تطبیق 
اسـت.   و امام سـجاد  برخی از احادیث امام باقر راوياسرائیل  شایان ذکر است

افزایش تردیـد نسـبت    ولی باکردند  به وي مراجعه می صادقگویا شیعیان پیش از امام 
 راوي ـ  بن زیـاد   احمدروایتی از  که . چنانه استکاهش یافتفراوانی آن  ،به روایات علوي

 از از اسرائیل از جابر از امـام بـاقر   )590ص، ق1415، یطوس(ـ  واقفی  و کاظم امام
) همچنـین  369ص، ق1410، کوفى؛ 34ص، 1 ج، ق1371، برقى(.نقل شده است پیامبر

نقـل   از اسـرائیل از ابواسـحاق سـبیعی از امـام سـجاد      روایت دیگري را شیخ طوسی
  )348ص ،9 ج، ق1407، یطوس(.کند می

  معاویهر بن یزه .3ـ3
در منـابع اهـل    علیجمله راویان حدیث انحصاري امام  ) از172ـ100(زهیر بن معاویه

ها تعلق نگرفتـه   از زهیر روایتی در مورد استحباب زکات به آنچه زکات بر آن .سنت است
ّم(؛ نقل شده است ؛ 245ـ  244ص، 1، جق1421، حنبـل  بـن ا؛ 563ص، تـا  یب، قاسم بن س
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، هیــزنجو ابــن؛ 36ص، 3ج، ق1424، یدارقطنــ؛ 557ص، 1ج، ق1411، يابورشــینحــاکم 
، يطحـــاو؛ 1097ص، 2ج و 30ص، 4ج، ق1431، همــ یخز ابــن ؛ 546ص، 2ج، ق1406
اطمینـان در   ) زهیـر از راویـان مـورد   955ص، 2ج، تـا  بـی ، يطبر؛ 322ص، 1ج، ق1416

ـ ثقـإل ثبتـا مأمونـا کث   «آید. وي با الفـاظی چـون    رجال اهل سنت به شمار می  »ثیر الحـد ی
ـ  ابـن (.شود توصیف می» حافظا متقنا« ) و376ص، 6، جم1968، سعد ابن( ، ق1407، همنجوی

او ، سفیان ثـوري  که مردم پس از مرگ شده  گزارش اي گونه به) جایگاه زهیر 224ص، 1ج
 )  جا همان(.مقدم شمردند عصرانش را بر هم

، ق1415، یطوسـ (آیـد  بـه شـمار مـی    صادقزهیر در رجال شیعه از اصحاب امام 
بـه   شـود.  می) ولی در منابع حدیثی فریقین روایتی از زهیر از آن حضرت یافت ن211ص

 زیـرا  نیسـت ناشی از نابودي آثار وي  صادقامام عدم نقل روایت وي از  رسد نظر می
گزارشی مبنی بر انتسـاب کتـابی بـه زهیـر     ، هاي فهرستی و رجالی فریقین با بررسی کتاب

بتـوان تعبیـر   ، نگـاري اسـت   که طبقـات  الرجالگویا با توجه به سبک کتاب وجود ندارد. 
کمبـود  را بیـانگر عصـر فعالیـت راوي دانسـت. بـا توجـه بـه        » صـادق اصحاب امام «

عات از وي در منابع شیعی ایـن موضـوع    صادقاز امام و عدم نقل روایتی از وي  اط
و بـوده کـه فعالیـت    بـدان سـان   ، توان محتمل دانست که فضاي حـدیثی آن عصـر   را می

ت  فعالیـت  خشـی از  بقـرار نگرفتـه اسـت. گویـا      شیعی مورد توجه محدثانراوي منقو
نقـل  ، نـابع اهـل سـنت   مطوري که  به ؛قابل شناسایی است حدیثی وي در منابع اهل سنت

ع از  (.از طریق زهیر را در خود جاي داده است علیبسیاري از روایات امام  براي اطـ
، جعـد  ابـن ؛ 121و  117ص، 1، جق1419، یالسـ یطود وبـودا انک: روایات  بعضی از این 

، حنبـل  ابن؛ 193ص، ق1417، دکین ابن؛ 264ص، ق1420، هبیش یباابن ؛ 374ص، ق1410
ـ یقزو هماجـ  ابن؛ 1950ص، 4، جق1412، یدارم؛ 453ص، 2، جق1421 ، 2، جق1430، ین

، اسـت  علـی روایت انحصاري منقول از زهیر از امام  که آنجا از حال  عین در) 335ص
ت وي متأثر از توان می مرجعیـت   اي ایجادشـده از فض این فرضیه را مطرح کرد که منقو

که نوع روایات وي در منـابع اهـل سـنت     باشد. چنان در انتقال میراث علوي صادقین
  بوده است.  این زمینه با این مرجعیت در  راستا همکند که فعالیت وي  بیان می

ایـن  ، نقل شـده اسـت   صادقکه به طریق زهیر و امام  علیروایات مشترکی از امام 
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از ابواسـحاق از  » األضـاحی «نمونه روایت زهیر در بـاب   رايب ؛دهد میهمسویی را نشان 
) در منـابع شـیعه نیـز    97ص، 3، جتـا  بی، یسجستاند وبوداوا(است علیامام حارث از 

، یطوسـ (.نقـل شـده اسـت    علیاز امام  صادقاین روایت از طریق سکونی از امام 
را در مورد ارث از ابواسـحاق  اي دیگر این است که زهیر روایتی  ) نمونه221ص، ق1403

ً حسـن بـن   1950 ص، 4ج، ق1412، یدارم(.کند نقل می علیامام از حارث از  ) متقاب
کنـد. در مثـال    لـی روایـت مـی   از ع صـادق از امـام   مشابه حدیث مذکور را عماره نیز

را  صـادق توان تردید و عدم اعتماد نسبت به میراث علوي و مرجعیت امام  می، مذکور
 راوي عـامی  ـ ه این حدیث حاکی از آن است که حسـن بـن عمـاره   ک چنان ؛ه کردمشاهد

مراجعه کرده و روایتی مشابه نقل زهیـر را بـر آن    به امام ـ )131ص، ق1415، یطوس(
ابواسـحاق از حـارث از    ـ  کند. این تشابه هم در بخـش ابتـدایی سـند     حضرت عرضه می

) احتمـال  326ص ،9 ج ق،1407، یسـ طونـک:  (.محتوایی اسـت  از لحاظو هم  ـ علی
کـم اسـت و   ، باشـد  تردید مورد ـ علیامام ابواسحاق از حارث از  ـ  اینکه سند مذکور

ً ه ایـن روایـت در   کـ  چنـان  ؛داردبه احادیث علوي موجود اشاره نسبت این تردید  احتما
، كمبـار عبـداهللا بـن   (.بافت حدیثی اهل سنت با طریقی غیر از زهیر نیز نقـل شـده اسـت   

  )416ص، 4، جق1395، يرمذت؛ 181ص، 1، جم1996، يدیحم؛ 98ص، ق1407
ع از نحو آن ، روایات علوي منقـول از زهیـر   اشیعی متقدم ب محدثان تعاملۀ براي اط

 ،کـرد  میراث علوي را منتشر می اینکهبا وجود قرار گرفت. گویا وي  مطالعه مورداحادیث 
ه اسناد روایات زهیر حاکی از آن است کـه  ک  نمحدثان شیعی قرار نگرفت. چنا مورد توجه

نقل مستقیمی از وي در فضاي حدیثی شـیعه صـورت نگرفتـه و روایـات وي از سـوي      
، کلینـی نـک:  اسـناد روایـات راوي    ۀبراي مطالع(.یافته است راویان عامی به منابع شیعه راه

ــ؛ 677ص، 14 ج، ق1429 ــدوق؛ 304ص، 6 ج، ق1407، یطوســـ ، 2 ج،  ش1385، صـــ
 راوي عـامی  ـ  از طریـق عبـاس بـن سـعید ازرق     ، نمونه روایتـی از زهیـر   راي) ب321ص

 راوي ـ  سـعد بـن عبـداهللا    ، به راوي شـیعه  ـ  *)345ص، 4 ج، ق1414،  يشاهرود ينماز(
نـک:  (.منتقـل شـده اسـت    ـ  ) 177ص، ش1365،  ینجاشـ (بسیاري از احادیث اهل سنت

  )  322ص، 2 ج،  ش1385، صدوق
است. طریق  علیهاي امام  وایتی از زهیر در مورد یکی از قضاوتر، دیگر شاهدي
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و سند روایت عبارت است از: علی بن محمد از ابراهیم بـن اسـحاق احمـر از ابوعیسـی     
یوسف بن محمد از سوید بن سعید از عبدالرحمن بن احمد فارسی از محمد بـن ابـراهیم   

، کلینـی (.سبیعی از عاصـم بـن ضـمره   بن ابی لیلی از هیثم بن جمیل از زهیر از ابواسحاق 
) راویان پیش از زهیر تا ابراهیم بن اسحاق احمـر مجهـول   677ص ،14 ج، یکاف، ق1429

د انبـاري  ید بـن سـع  ید را بـا سـو  ید بن سعیتوان سو راوي میۀ هستند ولی بر اساس طبق
ث بـر کتـاب   یحاشیه و تصـحیح دار الحـد   :کن(.مذکور در رجال اهل سنت یکی دانست

، 10، جق1422، يبغـداد ب یـ خطنـک:  همچنـین  ؛ 677ص ،14 ج، ق1429، کلینـی کافی: 
) شاید مجهول بودن راویـان پـس از   247ص، 12، جق1400، یقضاعبوحجاج ا؛ 316ص

 ۀزهیر تا ابراهیم بن اسحاق را بتوان متأثر از عـدم فعالیـت حـدیثی ایـن روایـان در حـوز      
  حدیثی شیعیان دانست.

  يبصر عروبه ابی بن دیسع. 4ـ3
توان راویان بصـري را در   می، حدیثی کوفه و بصره هاي با توجه به تعامل و نزدیکی حوزه

 )156د. (عروبـه  ابـی  بن دیسعبدین خاطر  .قرار داد واکاويهاي کوفه مورد  جریان ۀمطالع
ـ (.گیـرد  مورد بررسی قرار مـی  امام اهل بصره صـاحب   يو )151ص، 2، جق1382، یذهب
، م1968، سـعد  ابـن (.یاد شده است» احفظ الناس«با تعبیر  او از ) وجا همان(مصنفاتی است

سعید راوي ثقه بـوده و احادیـث بسـیاري از وي نقـل شـده اسـت. ابـن         )274ص، 7ج
ط شـد  ابی ولـی احادیـث وي    )273ص، همـان (عروبه در اواخر عمر خویش دچار اخت

ط زمانی یک حدیث را از حجیت می ،داشتحجیت  همچنان  از بعـد که  اندازد زیرا اخت
ط ط از قبل نیست معلوم که یا روایاتی باشد اخت ط  از بعـد  یـا  اخت  ؛بـوده اسـت   اخـت

 وي )221ص، 1، جتـا  بی، ينوو(.کردند اعتماد وي روایات به نیز مسلم و که بخاري چنان
ـ (. در منابع اهل سنت اسـت  علیاحادیث انحصاري امام  ۀیکی از راویان برجست  رايب

، 5ج، ق1403، یصـنعان  : عبـدالرزاق »العدو أسره اذا المکاتب حکم« باب در نمونه روایتی
ـ  قـالوا  مـا «همچنـین در مـورد    ؛157ص، م1987، يفزار ابواسحاق؛ 195ص  نیرجلـ  یف

ـ ا ابـن : »صـاحبه  على منهما واحد کل امرأة فأدخلت نیأخت تزوجا ، 4ج، ق1409، هبیشـ  یب
  )30 ص

که شویم  مواجه می علی امیر مؤمنان زبا احادیثی انیز  این راويدر بررسی روایات 
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  اند از: ها عبارت برخی از این نمونه مشابه است. صادقینشده از  با محتواي نقل
 ـ  عروبـه  د بن ابـی یسع نقـل   علـی از امـام   »یالصـب  بـول « در بـاب را  یروایت

این روایت را سـکونی از طریـق    )381ص، ق1403، یصنعان عبدالرزاق(.کند می
؛ 294ص، 1 ج،  ش1385، صـدوق (.کنـد  مـی بیـان   علیمام ااز  صادقامام 
  )250ص ،1 ج، ق1407، یطوس

 ـ ا ابـن (.اسـت  نقـل شـده   زاز سعید در مورد مکروهات در نمـا  یتیروا ، هبیشـ  یب
امـام  از  صـادق روایتی مشابه از امام  زین این زمینه در )189ص، 2، جق1409
 )34ـ  33ص، تا بى، اشعث ابن(.ان شده استیب علی

 علیت دیگري را سعید از امام روای  ـ ا ابن(کند مینقل ، 1، جق1409، هبیشـ  یب
. نقـل شـده اسـت    علـی امـام  از  که مشـابه آن از امـام صـادق    )250ص

 )50ص، تا بى، اشعث ابن(
 ؛دهـد  را نشـان مـی  تردید  يفضا عه وجود دارد کهیدر منابع ش عروبه ابن ابیاز  یتیروا

روایتـی از   ـ)254ص، ق1415، یطوس(صادق امام اصحاب از ـ   هعمر بن اذینکه  چنان
آن را تأییـد   توجه به روایت امام بـاقر را بر زراره و فضیل عرضه کرد. آنان نیز با سعید 
  )824ـ 822ص، 10 ج، ق1429، کلینی(.کردند

. ذکـر شـده اسـت   از قتاده در منابع شیعه عروبه  ابن ابی روایاتروایت مذکور و دیگر 
ـ مف؛ 74 ص، 1 ج،  ش1362، صدوق؛ 297ص ،2 ج، ق1429، نورى( ) 266ص، ق1413، دی

روایات از امـام  ،  اینوجود  با است. هشدواقع اعتماد مورد این طریق در منابع شیعه  اًظاهر
در منـابع   علـی امـام  نقل نشده است. از سوي دیگر اسناد احادیث انحصـاري   علی

امـر را حـاکی از عـدم اعتنـا یـا       اهل سنت نیز از این طریق وجود دارد. شاید بتـوان ایـن  
  محدثان شیعی در کسب روایات علوي از این راوي دانست. ۀمراجع

  گیري نتیجه. 4
 بـه  دسـتیابی  بـراي  مطمـئن  راهـی  صادقیناین پژوهش نشان داد که مرجعیت علمی 

بنـابراین  ؛ معنـاي نفـی دیگـر طـرُق نخواهـد بـود       اسـت و ایـن بـه    علی امام روایات
چنـد  این نوشتار  احادیث علوي در غیر از منابع امامی جایگاهی ندارد. امتم به اعتمادي بی

 ـ محـیط تأثیریافتـه از ایـن مرجعیـت    ـ روایـی را در کوفـه     ۀراویان فعال این عرصتن از 
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شناسایی و مرویات آنان را بررسی کرده اسـت تـا نقـش ایـن مرجعیـت را بـر انحصـار        
 بـن  زهیـر ، یـونس  بـن  اسرائیل، مهران بن نروایات علوي به تصویر کشد. در ابتدا سلیما

 صـادق معـارف علـوي در عصـر امـام      راویـان  عنـوان  بهعروبه  ابی بن سعید و معاویه
ت با شیعی محدثان سپس برخورد ،شناسایی شدند راویان مورد واکـاوي قـرار    این منقو

 روایـات  آمد که گرایش آنان را به نقـل   برخورد این محدثان به دست از هایی گونه گفت.
    چنین است: این نتایج ؛دهد نشان می صادقین طریق از

  ـ روایات علـو  شود که آن دسته از برخی از موارد مشاهده میدر ، اني از آن راوی
  است.   صادقکه از طریق امام قرار گرفته  مورد توجه

 اي از امـام   روایـات تأییدکننـده  ، با نقل احادیث علـوي از ایـن راویـان    راستا هم
  دانست. انآن راوی بر احادیث توان آن را مهر تأییدي بیان شده که می صادق

 غیرکوفی نقـل   محدثان از، شیعه منابع راوي در از منقول علوي برخی از روایات
 انتقـال  در صـادقین مرجعیـت   پیدایش خاستگاه اینکه به توجه شده است. با

ـ    تـأثیر  بیشترین، شکل گرفت کوفه در علوي میراث  محـدثان  رایـن مرجعیـت ب
 قابل مشاهده است. کوفه شیعی

 از سـوي راویـان عـامی    ، راویـان مـذکور   از علوي احادیث، شواهد از برخی در
در نقـل   صـادقین ده است و دخالتی از سوي محدثان شیعی عصـر  شمنتشر 

 ها وجود ندارد. آن
 اهتمـام  از راوي احادیث غیرعلوي نقل شده است که گویا  در برخی از موارد نیز

 از آن راوي وجود نداشت. علیرایشی به نقل احادیث امام یا گ
  

  ها نوشت پی
 مشـخص  حـال  عـین  در و اسـت  شده تصحیف وي نام گویا. نشد یافت سنت اهل رجالی منابع در راوي این *

  .است دانسته عامی را وي اي قرینه چه با نمازي که نیست
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  م.1980ق/ 1400الرسالإل،  الطبعإل األولى، بیروت: مؤسسإل ،معروف عواد
ف جماعوا السنن فی األوسط ،منذربراهیم بن اابوري، محمد بن بوبکر نیشا .17 خت  تحقیق ،وا
  م.1985ق، 1405الطبعإل األولى، الریاض: دار طیبإل،  ،حماد صغیر احمد بن محمد حنیفابو
 ،محمد محیی الدین عبد الحمید تحقیق ،ودودا سنن أبی ،أشعثن ود سجستانی، سلیمان بوداابو .18

  تا. بیروت: المکتبإل العصریإل، بی
حقیق دکتور محمد بن عبد المحسن  ،طیالسید وداو مسند أبی ،طیالسی، سلیمان بن داودود وداابو .19

  م.1999ق/ 1419الطبعإل األولى، مصر، دار هجر،  ،ترکی
ءا أدب ،ن منصورکریم بن محمد بعبدالمروزي، بوسعد ا .20 ء م ستم  ،ماکس فایسفایلر یقحقت ،وا

  م.1981ق/ 1401العلمیه،  الکتب الطبعإل األولى، بیروت: دار
  تا. مصر: مکتبإل القرآن، بی ،سید إبراهیمتحقیق مجدي  ،فوائد العراقیین ،علی بن نقاش، محمدسعید ابو .21
 ،سعید بن بسیونی زغلولتحقیق  ،خطابالفردوس بمأثور ال ،بوشجاع الدیلمی، شیرویه بن شهردارا .22

  م.1986ق/ 1406العلمیه، الطبعإل األولى، بیروت: دار الکتب 
حسین سلیم أسد، الطبعإل األولى،  تحقیق ،یعلى الموصلی مسند أبی ،علی بن موصلی، احمدیعلى ابو .23

  م.1984 ق/1404راث، دمشق: دار المأمون للت
الطبعإل الثانیإل،  ،عمريتحقیق أکرم ضیاء  ،رفإل والتاریخالمع ،فسوي، یعقوب بن سفیانبویوسف فارسی ا .24

  م.1981 ق/1401بیروت: مؤسسإل الرسالإل، 
الطبعإل األولى،  ،فاروق حمادة تحقیق ،السیر ألبی إسحاق الفزاري ،فزاري، إبراهیم بن محمدابواسحاق  .25

  م.1987 ،الرسالإل بیروت: مؤسسإل
میه، قم: دار الکتب  ،محدث  ل الدینجتصحیح  ، المحاسن ،برقى، احمد بن محمد بن خالد .26 س ا

  ق.1371
  ق.1426البیضاء،  المحجإل الطبعإل األولى، بیروت: دار ، الرجال معجم من المقال زبدة ،مرتضى  بسام،  .27
دار المشکاة للبحث  تحقیق ،إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة ،بکر بوصیري، احمد بن ابی .28

  م.1999ق/ 1420للنشر، الطبعإل األولى، الریاض: دار الوطن  ،ابراهیمیاسر بن تمیم ابو العلمی بإشراف
الطبعإل الثالثإل، بیروت:  ،قادر عطاعبدالمحمد  تحقیق ،الکبرى السنن ،بکر احمد بن الحسینابو بیهقی، .29

 م.2003ق/ 1424العلمیه، دار الکتب 
می،  بزرگ المعارف دائرة مرکز: تهران ،حدیث ،پاکتچی، احمد .30  .ش 1392اس
، ن: دانشگاه امام صادق، تهراتی و زندگی امام صادقابعاد شخصی ،دیگرانو  پاکتچی، احمد .31

  ش.1391
احمد محمد شاکر و محمد فؤاد  تحقیق وتعلیق ،سنن الترمذي ،عیسى محمد بن عیسىابو ترمذي، .32

  م.1975/ ق1395الحلبی،  البابی مصطفى ومطبعإل مکتبإل الطبعإل الثانیإل، مصر: شرکإل ،باقیعبدال
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موسسإل آل  قم: ، حیاء التراث مؤسسإل آل البیت تحقیق ، نقد الرجال ، تفرشى، مصطفى بن حسین .33
  ش. 1377،  حیاء التراث البیت

 ،عطا قادرعبدال مصطفى تحقیق ،الصحیحین على المستدرك ،عبداهللا بن ابوري، محمدنیش حاکم .34
  م.1990 ق/1411العلمیه،  الکتب دار األولى، بیروت: الطبعإل

مرضا عرفانیان یزدى تحقیق ،الزهد ،اهوازيحسین بن سعید، کوفى  .35   ق.1402قم: المطبعإل العلمی،  ،غ
میترویجی  ، فصلنامه علمی»گیري مکتب جعفري و شکل امام صادق«حقیقی، خلیل،  .36 ، علوم اس

  .160ـ133ش، ص1386، 7 سال دوم، شمارۀ
األولى، دمشق:  الطبعإل ،دّارانیتحقیق حسن سلیم أسد  ،يحمیدمسند  ،زبیربکر عبداهللا بن ابو حمیدي، .37

  م.1996دار السقا، 
م تحقق ،سنادقرب ا ،حمیرى، عبداهللا بن جعفر .38 قم: األولى،  الطبعإل ، مؤسسإل آل البیت علیهم الس

  ق. ،1413مؤسسإل آل البیت
کوهکمرى،  حسینى قیحقت ،عشر ثنیا األئمإل على النص فی األثر کفایإل ،محمد بن رازى، على خزاز .39

  ق.1401قم: بیدار،  ، لطیفعبدال
األولى،  الطبعإل ،عواد معروف بشار دکتور قیحقت ،بغداد تاریخ ،علی بن احمد بکرابو بغدادي، خطیب .40

می،  الغرب بیروت: دار س   م.2002ق/ 1422ا
عم شلبی، منعبدالارنؤوط، حسن یب شع تحقیق ،سنن الدارقطنی ،الحسن علی بن عمرابو دارقطنی، .41

  م.2004ق/ 1424األولى، بیروت، مؤسسإل الرسالإل،  الطبعإل ،لطیف حرز اهللا، احمد برهومعبدال
حسین سلیم أسد  تحقیق ،مسند الدارمی(سنن الدارمی) ،محمد عبداهللا بن عبدالرحمنابو دارمی، .42

  م.2000ق/ 1412األولى، المملکإل العربیإل السعودیإل: دار المغنی للنشر والتوزیع،  الطبعإل ،دارانی
بی، محمد بن احمد .43 األولى، بیروت:  الطبعإل ،فاریابیقتیبإل نظر محمد ابو تحقق ،الکنى واألسماء ،دو

  م.2000ق/ 1421 ،دار ابن حزم
 ،الکاشف فی معرفإل من له روایإل فی الکتب الستإل ،عبداهللا محمد بن احمدابو الدین ذهبی، شمس .44

میإلاألولى، جدة: دار القبلإل للثقافإل  إلالطبع ،خطیبقیق محمد عوامإل احمد محمد نمر حت س مؤسسإل  ـ   ا
  م.1992ق/ 1413علوم القرآن، 

م سیر ،ــــــــ  .45 ء أع  الطبعإل ،ؤوطأرن شعیب شیخ بإشراف المحققین من مجموعإل قیحقت ،النب
 م.1985 ـ هـ 1405الرسالإل،  مؤسسإل الثالثإل، بیروت:

عتدال فی نقد الرجال ،ــــــــ  .46 بیروت، دار المعرفإل للطباعإل  ،بجاويتحقیق علی محمد  ،میزان ا
  م.1963ق/ 1382والنشر، الطبعإل األولى، بیروت: 

 دار بیروت: ،عطاردي اهللا عزیز قیحقت ،قزوین أخبار فی التدوین ،محمد بن کریمعبدالقزوینی،  رافعی .47
  م.1987 ق/ 1408العلمیه،  الکتب
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عزیز عبدالد سعد بن عبداهللا بن  تحقیق ،عید بن منصورالتفسیر من سنن س ،عثمانابو سعید بن منصور، .48
  م.1997ق/ 1417: دار الصمیعی للنشر والتوزیع، الریاضالطبعإل األولى،  ،آل حمید

ل .49  قیحقت ،الموضوعإل األحادیث فی المصنوعإل الآللىء ،بکر أبی بن عبدالرحمن الدین سیوطی، ج
ح عبدالرحمنابو   م.1996ق/ 1417العلمیه،  الکتب دار لى، بیروت:الطبعإل األو ،عویضإل بن محمد بن ص
  م.1990 ق/1410بیروت: دار المعرفإل،  ،األم ،شافعی محمد بن إدریس .50
مى التابعه لجماعه المدرسین بقم  تحقیق ، قاموس الرجال ، شوشترى، محمد تقى .51 س موسسه النشر ا

می، انیإل، مؤسسإل النشر الث قم: جماعإل المدرسین فی الحوزة العلمیإل بقم، الطبعإل ، المشرفه س  ق.1410ا
یتی و زندگی امام ابعاد شخص، »نقد و بررسی حدیث در مکتب جعفري«صحرایی اردکانی، کمال،  .52

  ش. ،1391، دانشگاه امام صادق، به کوشش احمد پاکتچی، تهرانصادق
  . ش1376: کتابچى،  الطبعإل السادسإل، تهران ،األمالی ،بن بابویه  على بن صدوق، محمد .53
  ق.1398،  : جامعه مدرسین ولی، قمالطبعإل األ ،حسینى  هاشم تحقیق ، التوحید ،ـــــــ  .54
  . ش1362،  قم: جامعه مدرسین ،على اکبر غفارى تحقیق ،الخصال ،----- .55
  م.1966ش ـ  1385،  الداوري مکتبإل قم:  ، علل الشرائع ،ـــــــ  .56
  ق.1378،  تهران: نشر جهان ،ىجورد  مهدى یقحقت ، عیون أخبار الرضا ،ـــــــ  .57
،  : جامعه مدرسین الطبعإل الثانیإل، قم ،على اکبر غفارى یقحقت ، کتاب من  یحضره الفقیه ،ـــــــ  .58

  ق.1413
تهذیب اآلثار وتفصیل الثابت عن رسول اهللا من األخبار(تهذیب اآلثار مسند  ،جریر بن طبري، محمد .59

  تا. المدنی، بیمطبعإل القاهرة:  ،محمود محمد شاکر تحقیق ،عمر)
مإل بن محمد بن طحاوي، احمد .60 الطبعإل  ،أونال الدین سعد دکتور تحقیق ،الکریم القرآن أحکام ،س

میإل البحوث األولى، استانبول: مرکز س  م.1995ق/ 1416الترکی،  الدیانإل لوقف التابع ا
 األولى، المدینإل الطبعإل ،حقال جاد سید محمد  و نجار زهري محمد قیحقت ،اآلثار معانی شرح ، ــــــ .61

  م.1994 /ق1414الکتب،  عالم: النبویإل
 ، الموسوى خرسان، حسن تحقیق ،األخبار من اختلف فیما ستبصارا ، الحسن بن طوسی، محمد .62

میه،  الکتب دار تهران: س   ق.1390ا
 ق.1414الثقافإل،  دار قم: ،خرسان الموسوى ، تحقیق حسناألمالی ،ــــــ  .63
میهتهران: دار الکتب ا ،خرسانالموسوى  حسن تحقیق ،هذیب األحکامت ،ــــــ  .64  ق.1407،  س
می التابعإل لجماعإل  ،أصفهانیتحقیق جواد قیومی  ،طوسیرجال  ،ــــــ  .65 س قم: مؤسسإل النشر ا

 ق.1415المدرسین، 
 بقم، مؤسسإل لمیإلالع الحوزة فی المدرسین جماعإل قم: ،غفاري اکبر علی تحقیق ،األخبار معانی ،ــــــ  .66

می،  النشر س   ق.1403ا
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 الطبعإل ،أعظمی الرحمن حبیب قیحقت ،المصنف ،همام بن عبدالرزاق بکرابو صنعانی، عبدالرزاق .67
  ق.1403العلمی،  المجلس الثانیإل، الهند:

 ،سامرائیدري بی صبح تحقیق ،مسند عبداهللا بن المبارك ،مرْوزيعبدالرحمن ابو مبارك،عبداهللا بن  .68
  ق.1407األولى، الریاض: مکتبإل المعارف،  الطبعإل

عرفإل الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء م ،الحسن احمد بن عبداهللابو کوفى،عجلى  .69
الدار،  الطبعإل األولى، المدینإل المنورة: مکتبإل ،بستويعظیم عبدالعلیم عبدال تحقیق ،وذکر مذاهبهم وأخبارهم

  م.1985ق/ 1405
تى تحقیق و تصحیح ، تفسیر العیاشی ،مسعود عیاشى، محمد بن .70 تهران:  ، سید هاشم رسولى مح

  ق.1380العلمیه، المطبعإل 
ّم، .71   تا. بیروت: دار الفکر، بی ،خلیل محمد هراس تحقیق ،األموال ،عبیدابو قاسم بن س
ما ئمعاد  ، مغربى محمد بن نعمان حیون قاضی نعمان، ابن .72 ل ذکر و س  و القضایا و الحرام و الح

م علیهم البیت آل قم: مؤسسإل ،فیضى ق آصفیحقت ،األحکام   . ق 1385،  الس
  ق.1404،  قم: دار الکتاب ، موسوى جزائرى، طیب یقحقت ، القمی تفسیر ، ابراهیمقمى، على بن   .73
  ق.1429،  الحدیث : دار قم ،دار الحدیث تحقیق ،الکافی ،یعقوب بن کلینى، محمد .74
مؤسسإل الطبعإل األولی، تهران:  ،کاظم، محمد یقحقت ، تفسیر فرات الکوفی ، هیمابراکوفى، فرات بن  .75

می، رشاد الطبع و النشر فی وزارة ا س   ق.1410ا
 البیت آل مؤسسإل تحقیق ، الرجال أحوال فی المقال منتهى ، اسماعیل بن حائرى، محمد مازندرانى .76

م علیهم   ق.1416،  التراث حیاء البیت آل إلمؤسس الطبعإل األولى، قم: ، التراث حیاء الس
  .تا جا، بی نا، بى بى ،الرجال علم فی المقال تنقیح ، مامقانى، عبداهللا .77
 و محمد بن عادل رحمنعبدالابو تحقیق ،الرجال أسماء فی الکمال تهذیب إکمال ،قلیج بن مغلطاي .78
 .م2001ق/ 1422نشر، ال و للطباعإل الحدیثإل الفاروق: القاهرة ،ابراهیم بن أسامإل محمدابو
  ق.1413مفید،  شیخ کنگره: قم ، شریفى، على میر قیحقت ،المختارة الفصول ،محمد بن مفید، محمد .79
 فی المدرسین جماعإل قم: ،زنجانى شبیرى موسی تحقیق ،النجاشی رجال ، على بن نجاشی، احمد .80

می،  النشر بقم، مؤسسإل العلمیإل الحوزة س  ش. 1365ا
 ق.1414،  الطبعإل األولى، تهران: فرزند مولف ، مستدرکات علم رجال الحدیث ،شاهرودي، علینمازي  .81
 مؤسسإل آل البیت یقحقت ، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،نورى، حسین بن محمدتقى .82

  ق.1429،  التراث حیاء إل آل البیتمؤسسبیروت:  ، التراث حیاء
 بمساعدة العلماء شرکإل تحقیق ،واللغات األسماء تهذیب ،شرف بن یحیى الدین محیی زکریاابو نووي، .83

 تا. بیالعلمیه،  الکتب دار بیروت: ،المنیریإل الطباعإل إدارة


